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 24صفحة •  100فلس

الحكومة تواجه التحدي األكبر ..إجالء المواطنين في الخارج

األولوية للمسنين والمرضى والنساء واألطفال
جاهزون لحظر

¶ مستشفى أرض المعارض الميداني في عهدة «الدفاع»
¶ «األشغال» :إنجاز األعمال المدنية لمحجر منطقة صبحان التجول
محمد المصلح وحمد السالمة ومحمود الزاهي
فيما تسابق جهات الدولة املعنية الوقت إلنهاء الترتيبات
اللوجستية املطلوبة للشروع في عملية إجالء أكثر من 60
أل��ف م��واط��ن كويتي م��ن ال �خ��ارج ،علمت سبقلا أن عملية
اإلجالء تتوقف على استعدادات وزارة الصحة وجاهزيتها
الستقبال العائدين وفحصهم.
وكشفت م�ص��ادر مطلعة أن األول��وي��ة ف��ي اإلج�ل�اء ستكون
ل �ل��دول األك �ث��ر م �ع��ان��اة م��ن ت�ف�ش��ي ك ��ورون ��ا ،وال �ت ��ي فيها
أك�ب��ر ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين ،موضحة أن األول��وي��ة ف��ي إج�لاء
املواطنني ستكون لكبار السن ممن هم فوق  ٦٥سنة ،ومن
يعانون أمراضًا حرجة واملعاقني ومن تقطعت بهم السبل،
ومن أنهى فترة عالجه بالخارج ،والنساء وأبنائهن تحت
 ١٨سنة.

ف��ي ال�س�ي��اق ،ش��ارف��ت وزارة األش �غ��ال ع�ل��ى إن �ه��اء األع�م��ال
امل��دن �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ت�ج�ه�ي��ز امل�س�ت�ش�ف��ى امل �ي��دان��ي كمحجر
صحي في منطقة صبحان العسكرية.
وقال املتحدث باسم «األشغال» عبداهلل العجمي لـ سبقلا:
«إن تلك األعمال شملت البالط وتجهيز األرضيات وتمهيد
الطرق وال�ص��رف الصحي لكامل املخيم البالغة مساحته
 170أل��ف متر م��رب��ع» .وي��أت��ي تجهيز املستشفى كمحجر
صحي بسعة سريرية قدرها  800سرير تنفيذًا لتعليمات
مجلس الوزراء ضمن استعدادات البالد ملواجهة «كورونا».
إل ��ى ذل ��ك ،ع�ل�م��ت سبقلا أن وزارة ال�ص�ح��ة س�ل�م��ت م��وق��ع
فحص أرض املعارض ل��وزارة الدفاع لتجهيزه مستشفى
ميدانيًا ،يستقبل املحتاجني للعالج من املواطنني العائدين
من الخارج.
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ك �ش �ف ��ت امل� � �ص � ��ادر ع��ن
ان ال� �ق� �ط ��اع ��ات األم �ن �ي��ة
امليدانية جاهزة وبشكل
ك � ��ام � ��ل ل � � �ف � ��رض ح �ظ��ر
التجول ،في حال إق��راره
من قبل مجلس ال��وزراء،
مؤكدة ان كل قطاع حدد
ال�ع�ن��اص��ر ال�ت��ي ستطبق
الحظر ،وابلغهم بشكل
رسمي بالخطة وطريقة
التعامل مع املتجاوزين.

األكبر واألشمل منذ الغزو الغاشم :مخزون استراتجي  12 - 6شهراً

طوارئ شاملة لألمن الغذائي
والسلعي والوقائي

بعض مفاصل خطة اإلجالء
العدد
¶ العدد اإلجمالي مع الطلبة يراوح بين  50و 60ألفاً
األولوية
¶ األولوية للمواطنين
في إيران ()124
ولندن ..واالختيار
حسب تدهور األوضاع
الصحية.

¶ كما أن األولوية لمن هم
فوق  65سنة وتحت  18سنة
والمعاقين ..ومن تقطعت
بهم السبل ومن أنهى
عالجه في الخارج.

¶ أما الطلبة وتحديداً
من لديهم سكن
خاص (ملكهم)
فهم في مرحلة
تالية.

البدء
¶ بدء عملية اإلجالء رهن قرار من وزارة الصحة ..أي عندما تقول :سيطرنا على
أوضاع الداخل ..فلنبدأ بالخارج.
المدة
¶ مدة اإلجالء مرهونة باستيعاب المحاجر والطاقم الطبي ،ألن الطاقم الحالي ال
يستطيع استيعاب أعداد الكويتيين الضخمة المرتقب عودتها من الخارج.

¶ إعفاء القسائم الصناعية من اإليجارات الحكومية ورسوم الكهرباء والماء
¶ توفير مساحات تخزينية مجاناً لمدة سنة للمصنعين المحليين لزيادة المخزون

المحاجر
¶ تم تكليف الجيش باقامة محاجر ،علماً بأنها ليست  5نجوم كما كان الحال
حتى االن.

علمت سبقلا أن الحكومة تعمل على حزمة من خطط الطوارئ االقتصادية
هي األكبر في تاريخ الكويت منذ التحرير قبل  29عاما ،هدفها األول تأمني
املخزون االستراتيجي للغذاء والدواء واملواد االستهالكية الرئيسية ،وعلى
رأسها السلع الوقائية ،يليها خطط متواترة لتخفيف األع�ب��اء املالية عن
املؤسسات التجارية والصناعية بمختلف أنواعها جراء تداعيات فيروس
كورونا املستجد .وتتضمن الخطة التي تقودها وزارة التجارة والصناعة
إع �ف��اء ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وال�ح��رف�ي��ة م��ن اإلي� �ج ��ارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ورس ��وم
الكهرباء وامل��اء وغيرها حتى إشعار آخ��ر .باالضافة ال��ى توفير مساحات
ت�خ��زي�ن�ي��ة ب��امل �ج��ان مل ��دة س �ن��ة ل�ل�م�ص�ن�ع�ين امل �ح �ل �ي�ين ،ك �م��ا س�ي�ت��م تسخير
ط��ائ��رات «الكويتية» لنقل امل��واد األول�ي��ة بسعر م��دع��وم ال يزيد على تكلفة
الشحن الجوي قبل انتشار الوباء في العالم ،اذ يهدف الدعم لسد الفارق
السعري بعدما زادت تكلفة املواد األولية على املصنعني ومصاريف الشحن
والتخزين .وتشمل الخطة ايضًا إعفاءات من رسوم الخدمات اللوجستية
الحكومية لضمان عدم رفع األسعار في السوق املحلي.
ولفتت إلى أن الخطة مبنية على حزمة من القرارات هدفها املحافظة على
استقرار أسعار السلع الغذائية الضرورية واألساسية في دول��ة الكويت،
إضافة إلى تشجيع قطاع التجارة على رفع مستويات االستيراد من هذه
السلع وتشجيع املصنعني املحليني على االنتاج املطلوب بما يضمن توافر
مخزون إستراتيجي في البالد ما بني  6إلى  12شهرا.

الفنادق والتسهيالت
¶ حالياً تؤمن الحكومة سكنا في فنادق  3نجوم مع وجبات ..وتدرس صرف
مبلغ يومي لكل من هو في الخارج.
¶ سفارات الدولة تزود الكويتيين بسلة معقمات.

علي الخالدي
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ال داعي للتهافت على تخزين السلع واألغذية

«نيوزويك» :الرسول ﷺ واجه األوبئة بتعليمات «رائعة»
نشرت مجلة نيوزويك األميركية تقريرا حول
تعاليم ج��اء بها ال��رس��ول الكريم محمد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،ملكافحة األوبئة.
ونقل الكاتب ري��غ كونسيدين عن عالم املناعة
أن �ت��ون��ي ف��وس��ي ،وال��دك �ت��ور س��ان �ج��اي غ��وب�ت��ا،
ق��ول�ه�م��ا إن أك �ث��ر اإلج � � ��راءات ف��اع�ل�ي��ة الح �ت��واء
الفيروس هي النظافة والحجر الصحي والعزل،
متسائال« :هل تعرفون من اقترح أيضا النظافة
الصحية والحجر الصحي أث�ن��اء ال��وب��اء؟ ..إنه

محمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،نبي اإلسالم ،قبل
 1400عام».
وأض��اف أن النبي ،صلى اهلل عليه وس�ل��م ،ق��ال:
«إذا م ��ا س �م �ع �ت��م ب��ان �ت �ش��ار ال� �ط ��اع ��ون ب ��أرض
م��ا ف�لا ت��دخ�ل��وه��ا ،أم��ا إذا ان�ت�ش��ر ال�ط��اع��ون في
مكان خ�لال وج��ودك فيه فال تغادر ه��ذا املكان»
وق��ال أيضا« :املصابون ب��أم��راض معدية يجب
ّ
األصحاء».
إبقاؤهم بعيدا عن اآلخرين
وأل�ق��ى التقرير ال�ض��وء على أن ال��رس��ول ،صلى

في العدد

¶ «الداخلية» :تجديد إقامات المعلمين
وهم بالخارج ..إن طلبت «التربية»
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«كورونا» يقتل الظاهرة الدخيلة« ..الفاشنيستات»!

ُ
اض �ط��رت ش��رك��ة امل �ط��اح��ن ال�ك��وي�ت�ي��ة إل ��ى أن تلغي
ت �غ��ري��دة ل �ه ��ا ،ش �ك ��رت ف �ي �ه��ا إح � ��دى م ��ا ت �س �م��ى ب�ـ
«الفاشنيستات» ،لوجودها في الشركة وتصويرها
م��ن خ�ل�ال ح�س��اب�ه��ا ف��ي «س �ن��اب ش� ��ات» .ال�ش��رك��ة
ق��ال��ت ف��ي ال�ت�غ��ري��دة ال �ت��ي أرف�ق�ت�ه��ا م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و لــ
«الفاشنيستا» وه��ي ت�ت�ج� ّ�ول ب�ين أق �س��ام ال�ش��رك��ة:
«ن �ش �ك��ر ال �س �ي��دة ( )..ع �ل��ى وج ��وده ��ا وم �ب��ادرت �ه��ا
ب��امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة» ،ل�ت�ن�ه��ال ف��ور ن�ش��ر ه��ذه
التغريدة تعقيبات امل��واط�ن�ين الكويتيني وردوده ��م،
املستاءة من األمر ،والذي عكس حجم وعي املواطنني
لتلك الفئة الدخيلة على املجتمع الكويتي.
وارت �ك��زت الهجمة على اع�ت�ب��ار أن ش��رك��ة املطاحن
ليست بحاجة ال��ى م��ن ي�ق��وم ب��ال�ت��روي��ج ملنتجاتها،
وعلى رأسها الخبز .الهجوم العنيف أجبر الشركة
على حذف التغريدة من كل حساباتها على وسائل
التواصل االجتماعي.
ح��ال��ة أخ��رى أثبتت أن ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي سبيله

مخالفو اإلقامة
َّ
يرحلون بال غرامات

اهلل عليه وسلم« ،شجع بقوة البشر على االلتزام
بالنظافة الشخصية ال�ت��ي ستبقي ال�ن��اس في
مأمن من العدوى» .وأبدى كونسيدين اعتقاده
أنه في حال انتشار مرض ما ،فإن النبي محمد،
صلى اهلل عليه وس�ل��م« ،سيشجع ال�ن��اس على
ال �س �ع��ي دائ �م��ا ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ال �ع�ل�اج ال�ط�ب��ي
واألدوية».

شواهد كثيرة كشفت للمواطنين سطحية هذه الفئة
لقتل ه��ذه ال �ظ��اه��رة ال��دخ�ي�ل��ة «ال�ف��اش�ن�ي�س�ت��ات» في
ال �ك ��وي ��ت ،ع �ن��دم��ا س ��ارع ��ت وزارة ال �ص �ح��ة إلي� ��داع
«فاشنيستا» شهيرة أخرى في الحجر املؤسسي،
بعد أن استهترت بالحجر املنزلي الذي كان مفروضًا
عليها منذ عودتها من السفر .وبلغ استهتارها أنها
ذه �ب ��ت ل �ل �ت �ب� ّ�رع ب ��ال ��دم،
في مغامرة ك��ان يمكن
أن ت � � ��ؤدي إل � ��ى ك ��ارث ��ة
ل� ��وال ان �ت �ب ��اه امل �غ � ّ�ردي ��ن
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ت��اب�ع��ون
يومياتها ،فنبهوا وزارة
الصحة لألمر.
أما الحالة الثالثة فكانت
قد ّ
تسببت ــــ كما يبدو
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي إص� ��دار ق��راري��ن
م ��ن ق� � � ��رارات م�ك��اف�ح��ة
ان� � � �ت� � � �ش � � ��ار ف � � �ي� � ��روس

الطائرات
¶ في طائرات اإلجالء يجب التأكد من وجود فالتر منقية للهواء ..وهذه الفالتر
متوافرة في الطائرات الحديثة.
¶ كل طائرة تعمل على اإلجالء تحتاج إلى يومي تعقيم.
¶ طاقم الطائرة يدخل فترة حجر ألنه قد يكون خالط مصابين.
¶ تعقيم الطائرات وحجر األطقم بعد كل رحلة إجالء قد يؤديان إلى قصور في
الطائرات واألطقم.
¶ يمكن التعجيل باستئجار طائرات.

ك��ورون��ا؛ األول :عندما استغلت حسابها الشهير
على «سناب ش��ات» للترويج لعروض مخفضة في
صالونها النسائي ،ودعوة النساء إليه ،رغم دعوات
الحكومة للبقاء في املنزل ،فصدر في اليوم الثاني
ق��رار رس�م��ي ب��إغ�لاق ال�ص��ال��ون��ات .وال�ث��ان��ي :بعدها
ً
بأيام ،أقامت حفال في بيتها ،ودلت الصور واملقاطع
امل�ن�ش��ورة ف��ي حساباتها على أن املناسبة ّ
تحولت
إلى ّ
تجمع ،بما يخالف التعليمات ،فصدر في اليوم
ال �ث��ان��ي ق ��رار ب�م�ن��ع ح �ف�لات األع � ��راس وغ �ي��ره��ا من
املناسبات الجامعة في املنازل.
حاالت أخرى كثيرة اكتشف ،من خاللها املواطنون
م��دى سطحية ال�ظ��اه��رة الدخيلة «الفاشنيستات»،
وتفاهة مضمونها.
ّ
واملجمعات
ويذكر أن الحجر املنزلي وإقفال املطاعم
وامل�ت��اج��ر وال �ش��رك��ات ..أدي��ا إل��ى «ب�ط��ال��ة» م��ا يسمى
ً
ب �ـ «الفاشنيستات» ،ك��ن يحصدن م��اال وف�ي�رًا من
الترويج ،فإذا بهن اآلن على قارعة «كورونا»!

محمد إبراهيم

«الصحة» تتسلح
بـ  400ألف جهاز
للفحص السريع

الكويت

06

المنفوحي :سحب
تراخيص المحال
المخالفة
الشال عن القروض:
ال تقوضوا
االستقرار المالي

بلدي

10

اقتصاد
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كشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا ان وزارة
الداخلية ق��ررت السماح ملخالفي قانون
اإلقامة مغادرة البالد ،وإعفاءهم من دفع
غرامات مخالفاتهم مع عدم منع عودتهم
إلى الكويت مستقبال.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر إن «ال��داخ �ل �ي��ة» ق��دم��ت
ك�ت��اب��ًا ملجلس ال � ��وزراء يتضمن السماح
للمقيم امل �خ��ال��ف أو امل�س�ج��ل ض ��ده ب�لاغ
ت �غ �ي��ب ،ب��ات �م��ام اج� � � ��راءات س �ف ��ره ودون
الحصول على موافقة من أي جهة أخرى،
ما لم يكن مطلوبًا لجهة أمنية أو ممنوعًا
من السفر.
واوض �ح��ت ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء سيصدر

ال إسقاط إقامة
للمنتهي إذن غيابهم
أكدت مصادر «الداخلية» انه لن تسقط إقامات
املقيمني املوجودين خارج البالد ،ممن حصلوا
على إذن غياب  3أشهر ،لكنهم لم يستطيعوا
العودة بسبب ظروف الرحالت الجوية.

قراره وفق توصية «الداخلية» ،بناء على
الظروف الصحية االستثنائية التي تمر
بها البالد ،مبينة أنه لن يسمح للمخالفني
ب�ت�ع��دي��ل أوض��اع �ه��م ،ب��ل ب��امل �غ��ادرة فقط،
وحقهم في العودة مجددا.
وينتظر ان يستفيد م��ن ه��ذه املهلة أكثر
من  200ألف مخالف لإلقامة ومتغيب عن
العمل.
ووف ��ق امل �ص��ادر ،ف��إن م��ن ال ي �غ��ادر خ�لال
امل�ه�ل��ة ال �ت��ي س�ي�ح��دده��ا م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ستوقع عليه العقوبات املقررة قانونيًا،
ول��ن تجدد إقامته ،وسيبعد ول��ن يسمح
له بدخول الكويت مجددا.
م� ��ن ج� �ه ��ه آخ � � � ��رى ،ك �ش �ف��ت امل� � �ص � ��ادر ان
«ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة» ره � �ن� ��ت ت� �ج ��دي ��د إق� ��ام� ��ات
امل��درس�ي�ن وامل�ك�ف��ول�ين ب�ع��ائ��ل ع�ل�ي�ه��م من
ال��راغ �ب�ين ف��ي م �غ��ادرة ال �ب�لاد وستنتهي
إقاماتهم أثناء وجودهم بالخارج بطلب
رس�م��ي م��ن ال�ت��رب�ي��ة .واوض �ح��ت امل�ص��ادر
ان� ��ه م �ت��ى م ��ا ت �ق��دم��ت «ال �ت ��رب �ي ��ة» ب�ط�ل��ب
تجديد إقامات مدرسيها وأسرهم سيتم
ذلك رغم وجودهم خارج البالد.

الكويت | ص02

 02الكويت

األحد  27رجب  1441هـ  22 -مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16745

تعليمات سموه اإلنسانية حصدت اإلشادات الدولية

رئيس التحرير
استقبل السفير الياباني

األمير هنأ رئيسي تونس وناميبيا
ورئيس وزراء البحرين
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء
البحريني خليفة ب��ن سلمان أع��رب فيها س�م��وه عن
خ��ال��ص تهانيه بمناسبة ع��ودت��ه إل��ى ب�ل�اده مشافى
معافى بعد رح�ل��ة ال �ع�لاج ،س��ائ�لا اهلل أن ي��دي��م عليه
موفور الصحة وتمام العافية.
وك� � ��ان س �م��و األم� �ي ��ر ق ��د ب �ع��ث ب��رق �ي �ت��ي ت �ه �ن �ئ��ة إل��ى
الرئيسني التونسي قيس سعيد والناميبي حاجي
جينجوب عبر فيهما ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبلديهما ،متمنيا لهما موفور الصحة
وت� �م ��ام ال �ع��اف �ي��ة ول �ب �ل��دي �ه �م��ا ال �ش �ق �ي �ق�ين ك ��ل ال �ت �ق��دم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس األمة م��رزوق الغانم ،ورئيس مجلس ال��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد برقيات تهنئة مماثلة.

الخارجية مع مدير ع��ام املنظمة ت�ي��دروس اده��ان��وم،
نقل خالله توجيهات سمو االمير بتقديم تبرع قدره
 40مليون دوالر دعما لجهود مكافحة الفيروس.

إشادة دولية

كويت الخير
إلى ذلك ،تواصلت أذرع الخير الكويتية في االمتداد
إلى كل أنحاء املعمورة ،وسط تحديات فرضتها أزمة
ت�ف�ش��ي «ك ��ورون ��ا» ،ف�س�ط��رت ب �ي��راع أم �ي��ر اإلن�س��ان�ي��ة
وت��وج �ي �ه��ات��ه س �ج�ل�ا ن ��اص ��ع ال �ب �ي ��اض ت� �ص ��درت ب��ه
الجهود العاملية ف��ي التصدي ل�ه��ذه الجائحة ودع��م
الفرص التعليمية لكل أبناء العالم.
وت��وازي��ا مع تدابير داخلية قوية وتسخير إمكانات
ال��دول��ة مل��واج �ه��ة ال �ف �ي��روس دع �م��ت ال �ك��وي��ت ال�ج�ه��ود
الدولية للحد من تفشي الوباء الذي بات يشكل مأساة
إنسانية وأزمة عاملية ،استنفرت كل الطاقات.
وجسدت الكويت أروع االمثلة عبر دعم الدول املحتاجة
ل�ل�ت�ص��دي ل �ه��ذا ال ��وب ��اء ،ح�ي�ن أع �ل��ن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ د .احمد الناصر تقديم الكويت الدعم لكل من
فلسطني والعراق وإي��ران ملواجهة الوباء ،ناقال خالل

اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س ال �ت �ح��ري��ر ال��زم �ي��ل ول�ي��د
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ن �ص��ف ،ال�س�ف�ي��رال�ي��اب��ان��ي
لدى البالد ماساتو تاكاوكا ،وجرى خالل

اللقاء تبادل األحاديث الودية ،ال سيما ما
ّ
يتعلق بالقضايا اإلعالمية ذات االهتمام
املشترك.

اتصاالت هاتفية أجراها مع نظرائه في هذه البلدان،
وف ��ق ب �ي��ان م��ن ال �خ��ارج �ي��ة ،ت��وج �ي �ه��ات س �م��و األم �ي��ر
بتقديم ال��دع��م ل�ه��ا مل��واج�ه��ة ت�ل��ك األزم ��ة ع�ب��ر منظمة
الصحة العاملية وأجهزتها املتخصصة ،وهو ما قوبل
من الوزراء الثالثة باإلعراب عن الشكر والتقدير لتلك
البادرة اإلنسانية.
وك ��ان ��ت أي �ض��ا ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �س��ام �ي��ة ب��دع��م ج�ه��ود
منظمة الصحة العاملية محور اتصال هاتفي لوزير

واس �ت ��رع ��ت ال �ج �ه��ود اإلن �س��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة اه �ت �م��ام
ال�ق�ي��ادات ال��دول�ي��ة ،ف��أع��رب مدير ع��ام منظمة الصحة
العاملية ع��ن بالغ تقديره وامتنانه ل�ل��دور االنساني
ال��رائ��د ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه ال�ك��وي��ت ف��ي م�س��ان��دة الشعوب
امل�ن�ك��وب��ة وامل �ت �ض��ررة وت�ب��وؤه��ا م�ك��ان��ة م��رم��وق��ة على
صعيد العمل االنساني اقليميا ودوليا بقيادة سمو
االمير ،مثمنا دعمها املتواصل ألعمال املنظمة خدمة
ألهداف وغايات العمل االنساني حول العالم.
وت�ت�ج��ه ال �ت �ب��رع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة إل ��ى س��د ال �ث �غ��ور ال�ت��ي
تحتاج إلى رأب لدفع ضرر هذا الفيروس ،فقد أوضح
ن��ائ��ب وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال� �ج ��اراهلل أن ال�ت�ب��رع
الكويتي ب �ـ 40مليون دوالر س�ت��وزع بمعرفة منظمة
الصحة العاملية لدعم برامجها في هذا املجال إضافة
إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم
املساعدة.
في حقل آخر ،من حقول العمل اإلنساني العاملي ،وفي
ض��وء إي�م��ان�ه��ا ب��أن التعليم باستطاعته أن يحسن
الصحة وي��زي��د م��ن االس�ت��دام��ة البيئية ويساعد على
القضاء على الفقر والجوع ،دع�م��ت الكويت م�ب��ادرة
قدمتها منظمة االمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونسكو) لضمان استمرار التعليم في الوقت الذي
واص �ل��ت ف �ي��ه دول ال �ع��ال��م ت�ع�ل�ي��ق ال ��دراس ��ة وت�ق�ي�ي��د
التجمعات وإغالق الحدود وفرض قيود صارمة على
ال��دخ��ول وإج � ��راءات ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي بسبب انتشار
الفيروس.

«الداخلية» قدمت كتاباً إلى مجلس الوزراء للعفو عنهم:

 200ألف مخالف إقامة سيغادرون
بال غرامات مالية ..ويحق لهم العودة

رئيس التحرير لدى استقباله السفير الياباني

رثاء
محمد عبدالله الصقعبي

بعض البشر ال ُيعاد ..وال ُينسى
املرحوم بإذن اهلل الفريق محمد البدر.
ش ��رف ال�ع�س�ك��ري��ة أخ�ل�اق � ُ�ه ،وال� �ف ��داء ت��اري �خ��هُ،
والعطاء عنوانه ،والسر بالعمل دون الجهر به
ُ
نبراسه.
ُ
أحد فرسان الكويت األوف�ي��اء ،فسيفه املسلول
ب��ال��روح ال��وط�ن�ي��ة وح��ب ال�ك��وي��ت أع �ط��ى تطبيق
ال�ق��ان��ون وال�ن�ظ��ام ح�ق��ه ورون �ق� ُ�ه وج��اذب�ي��ة وف��ق
مسطرة واحدة ال تحيد في تطبيق القانون على
الكبير قبل الصغير.
ُ
ُ
ثالث سنوات مضت على رحيل املجد واملجتهد
ُ
تالميذه الذين ما زالوا على
املطبق للقانون وبني
خ �ط��اه وب�ن�ف�س��ه وت��وج�ي�ه��ات��ه وت�ع�ل�ي�م��ات��ه حتى
أصبحت منهاجا لهم في حياتهم العملية.
رحمك اهلل يا أب��ا ب��در ،إن ذك��راك ما زال��ت تدور
بيننا وبمخيلتنا وخ �ل��دن��ا ،ف�ق��د أص�ب��ح شهر
م ��ارس م��ن ك��ل س�ن��ة ب��داي��ة دل�ي��ل ال��وف��اء لرجل
الوفاء والعطاء باللهجة الكويتية (الرجل السبع)
ال ��ذي ل��م يخضع ل�ل�ت��وس�لات وال��واس �ط��ات ،فقد

محمد البدر

جعل من تطبيق القانون شعارا له ومن يعمل
معه ،فكان خط الدفاع االول للكويت وامانها من
تخبطات املتمتعني بالعبث وبقصر النظر فكان
وفرقته هم الخيال والسياف.
أس ��أل اهلل ل��ه ال��رح�م��ة وان يلهمنا ال�س�ي��ر على
خطاه.

مستشفى صبحان الميداني قيد اإلنجاز

مساكن معزولة لعمالة «الصحة»
محمود الزاهي

المقيمون المخالفون سيستفيدون من القرارات الجديدة

محمد إبراهيم
كشفت م�ص��ادر مطلعة ل�ـ سبقلا ان وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ق� ��ررت ال �س �م��اح مل�خ��ال�ف��ي ق��ان��ون
اإلق � ��ام � ��ة ب � �م � �غ ��ادرة ال � �ب�ل��اد م� ��ن دون دف ��ع
ال� �غ ��رام ��ات امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى م �خ��ال �ف �ت �ه��م م��ع
إمكانية العودة.
وقالت املصادر لـ سبقلا :إن وزارة الداخلية
ق ��دم ��ت ك� �ت ��اب ��ًا مل �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ي�ت�ض�م��ن
ال�س�م��اح ل�ل��واف��د امل�خ��ال��ف أو املسجل بحقه
بالغ تغيب باتمام اجراءات سفره ومن دون
الحصول على موافقة م��ن أي جهة أخ��رى،
ما لم يكن مطلوبًا لجهة أمنية أو ممنوعًا
من السفر.
وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر ان م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
س�ي�ص��در ق� ��راره ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ت��وص�ي��ة وزارة
الداخلية ،مشيرة الى ان القرار جاء في ظل
الظروف الصحية التي تمر بها البالد.
ووف ��ق ال�ك�ت��اب ف��ان��ه ل��ن يسمح للمخالفني
ب �ت �ع ��دي ��ل أوض� ��اع � �ه� ��م ،ب� ��ل س �ي �س �م��ح ل�ه��م
باملغادرة فقط مع أحقيتهم في العودة مرة
اخرى .ووفق الكتاب فإن من لم يغادر البالد
م��ن امل�خ��ال�ف�ين ل�ق��ان��ون االق��ام��ة خ�ل�ال املهلة
ال �ت��ي س�ي�ح��دده��ا م�ج�ل��س ال � ��وزراء ستوقع
عليه ال�ع�ق��وب��ات امل �ق��ررة ق��ان��ون�ي��ًا ،ول��ن يتم
ال�ت��رخ�ي��ص ل��ه ب��اإلق��ام��ة ،وي �ت��م إب �ع��اده عن
ال �ب�ل�اد وال ي�س�م��ح ل��ه ب��ال �ع��ودة ال �ي �ه��ا م��رة
اخرى.
وقالت مصادر امنية لـ سبقلا ،ان تلك املهلة
ينتظر ان يستفيد منها أكثر من  200ألف

«الداخلية» :تجديد
إقامات المدرسين
المغادرين رهن قرار وزارة
التربية
ال إسقاط إلقامات
المتغيبين في الخارج
أكثر من  6أشهر
جهوزية لتطبيق حظر
التجول فور صدوره ..وفرز
القوة محدد مسبقا ً
مخالف لإلقامة ومتغيب عن العمل.

قضية شائكة
وذك ��رت امل �ص��ادر ان ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء،
وزي��ر الداخلية ،أنس الصالح ،ومنذ توليه
ح �ق �ي �ب��ة «ال ��داخ� �ل� �ي ��ة» وض� ��ع ت �ل��ك ال�ق�ض�ي��ة
ال�ش��ائ�ك��ة ض�م��ن أول��وي��ات��ه ل�ح�ل�ه��ا م��ن أج��ل
إخالء البالد من املخالفني.
واض��اف��ت امل�ص��ادر ان��ه وعلى ال��رغ��م م��ن شن

العديد م��ن الحمالت األمنية املفاجئة على
مختلف مناطق البالد طيلة الفترات املاضية
لضبط مخالفي اإلق��ام��ة ،والتي أسفرت عن
ضبط العديد وإبعادهم إل��ى أوطانهم ،فإن
ه �ن��اك أك �ث��ر م��ن  200أل ��ف م �خ��ال��ف ل�لإق��ام��ة
بينهم متغيبون عن العمل بعيدون عن أعني
األم� ��ن ،وف ��ق أح ��دث إح�ص��ائ�ي��ة ص� ��ادرة عن
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة.

إقامات املدرسني
من جهة أخرى ،كشفت املصادر عن ان وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ره�ن��ت ت�ج��دي��د إق��ام��ات امل��درس�ين
وامل �ك �ف ��ول�ي�ن ب �ع��ائ��ل ع �ل �ي �ه��م ال ��راغ� �ب�ي�ن ف��ي
م �غ ��ادرة ال �ب�ل�اد وال ��ذي ��ن ت�ن�ت�ه��ي إق��ام��ات�ه��م
خ�لال ت��واج��ده��م ف��ي ب�لاده��م بطلب رسمي
من وزارة التربية.
واوض �ح��ت امل �ص��ادر ان ��ه وم �ت��ى م��ا تقدمت
وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ب �ط �ل��ب ت� �ج ��دي ��د إق ��ام ��ات
امل ��درس�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين ل��دي �ه��ا وامل �ت��واج��دي��ن
خ��ارج ال�ب�لاد ه��م وأس��ره��م سيتم التجديد
ل �ه��م ب��ال��رغ��م م ��ن وج ��وده ��م خ� ��ارج ال �ب�ل�اد،
وذل��ك في إط��ار سلسلة من اإلج��راءات التي
ات�خ��ذت�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة للتسهيل على
املواطنني واملقيمني خالل تلك الفترة نظرًا
للظروف الصحية التي تمر بها البالد.
وأك ��دت امل �ص��ادر ان إدارات ش ��ؤون اإلق��ام��ة
ف��ي امل�ح��اف�ظ��ات ال�س��ت ع�ل��ى أت��م االس�ت�ع��داد
الستقبال طلبات تجديد الهيئة التدريسية
في وزارة التربية

إسقاط إقامات
ق��ال��ت امل �ص��ادر :إن وزارة الداخلية
حريصة على ع��دم اس�ق��اط إق��ام��ات
ال��واف��دي��ن امل �ت��واج��دي��ن خ ��ارج ال�ب�لاد
م�م��ن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى إذن غ�ي��اب مل��دة
 3أشهر ول��م يستطيعوا ال�ع��ودة الى
ال�ب�لاد عقب ان�ت�ه��اء م��دة ال �ـ 3أشهر،
وذل� � � ��ك ب� �س� �ب ��ب ظ� � � ��روف ال� ��رح�ل��ات
الجوية.
واوض �ح��ت امل �ص��ادر ان ال�ق�ي��ادة العليا
لوزارة الداخلية اعطت تعليمات واضحة
وص��ري�ح��ة ل�ل�ق�ي��ادات األم�ن�ي��ة ب�ض��رورة
التعامل بحكمة وانسانية مع الوافدين
ف��ي ال� �ح ��االت ال �ط��ارئ��ة ،وت �ف �ه��م طبيعة
ال�ظ��رف الصحي ال�ع��ارض ال��ذي ضرب
غالبية مدن العالم.

حظر التجول
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،ك�ش�ف��ت امل �ص��ادر
ع��ن ان ال�ق�ط��اع��ات األم�ن�ي��ة امل�ي��دان�ي��ة
جاهزة وبشكل كامل لفرض حظر
ال �ت �ج��ول ف ��ي ح ��ال إق� � ��راره م ��ن قبل
مجلس ال��وزراء ،مؤكدة ان كل قطاع
حدد العناصر التي ستطبق الحظر،
وأب �ل �غ �ه��م ب �ش �ك��ل رس� �م ��ي ب��ال�خ�ط��ة
وطريقة التعامل مع املتجاوزين.

�ت اق �ت��رب��ت ف �ي��ه وزارة األش� �غ ��ال م��ن إن �ج��از
ف��ي وق� � ٍ
األعمال املدنية الخاصة بتجهيز املستشفى امليداني
ف ��ي ص �ب �ح ��ان ،ع �ل �م��ت سبقلا أن وزراء األش� �غ ��ال
وال�ك�ه��رب��اء وال�ن�ف��ط وال�ب�ل��دي��ة بحثوا أول م��ن أمس
سبل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اإلجراءات
االح�ت��رازي��ة املتعلقة بمواجهة فيروس ك��ورون��ا مع
ضمان استمرار تقديم خدماتها املختلفة .وشهد
االجتماع الذي جرى عن بعد عبر تقنية الـ«فيديو
ك��ون �ف��رن��س» ،وف ��ق م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ،ال�ت��أك�ي��د على
ض ��رورة اس�ت�م��رار ال�ع�م��ل ف��ي م�ش��اري��ع ال��دول��ة على
م �س �ت��وى ال� � � ��وزارات ال� �ث�ل�اث وال �ت �ق �ي��د ب ��اإلج ��راءات
االحترازية بشأن العمالة املوجودة فيها لحمايتها
من العدوى.
إل��ى ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت وزارة األش �غ��ال أم��س تخصيص
مساكن مؤقتة للعمالة ال��واف��دة الخاصة بشركات
الخدمات املتعاقدة مع وزارة الصحة والبالغ عددها
 25أل��ف م��وظ��ف لضمان ع��دم مخالطتهم اآلخ��ري��ن

كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة إن ت �ل��ك امل �ب��ان��ي «ت�خ��ص
مشاريع إنشائية قيد التنفيذ لكن ال��وزارة أوشكت
على االنتهاء منها وجميعها مبان بعيدة عن الكتلة
السكنية وتحتوي على مساحات قابلة للتقسيم
لتسكني العمالة املستهدفة».
وف��ي السياق ،شارفت ال��وزارة االنتهاء من األعمال
امل ��دن �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة ب �ت �ج �ه �ي��ز امل �س �ت �ش �ف��ى امل �ي��دان��ي
ك�م�ح�ج��ر ص �ح��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ص �ب �ح��ان ال�ع�س�ك��ري��ة
بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م األش� �غ ��ال ع �ب ��داهلل ال�ع�ج�م��ي
ل �ـ سبقلا «إن األع �م��ال ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا ق�ط��اع هندسة
الصيانة التابع للوزارة شملت البالط والكربستون
وت �ج �ه �ي��ز األرض � �ي� ��ات وت �م �ه �ي��د ال� �ط ��رق وال �ص ��رف
الصحي وذل��ك لكامل املخيم البالغة مساحته 170
ألف متر مربع» .ويأتي تجهيز املستشفى كمحجر
ص�ح��ي بسعة س��ري��ري��ة ق��دره��ا  800س��ري��ر ،تنفيذا
لتعلميات مجلس الوزراء ضمن استعدادات الدولة
ملواجهة فيروس كورونا.

بطل تعيينهم
بينهم ُ 560أ ِ

 1102متقدم لوظيفة خبير
حمد السالمة
علمت سبقلا أن باب املتقدمني الختبار وظيفة
خبير أغلق الثالثاء املاضي على  1102متقدم.
وق ��ال ��ت م �ص ��ادر م �س��ؤول��ة ف ��ي وزارة ال �ع ��دل إن
ال � � ��وزارة ف �ت �ح��ت ال �ت �ق��دم ل�لاخ �ت �ب��ار ل�ج�م�ي��ع من

اخ�ت�ب��روا ع��ام  2015ب�ع��د ح�ك��م محكمة التمييز
بوقف قرار توظيف  560خبيرًا موخرًا.
وأضافت املصادرأن بني املتقدمني ال�ـ 560خبيرًا
ال��ذي��ن شملهم ح�ك��م إب �ط��ال ال�ت�ع�ي�ين ،م�ب� ّ�ي�ن��ة أن
إعالن نتائج االختبارات الشهر املقبل إذا ما تم
تمديد العطلة للموظفني.

الجهاز المناعي بوابة أمل لهزيمة «كورونا»
كليف كوكسون (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمود حمدان
ً
أظهرت الدراسة العلمية االكثر تفصيال حتى اآلن
على مريضة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا نتائج مشجعة
حول قدرة الجهاز املناعي على التصدي للفيروس
ومساعدة الجسم على التعافي.
ف �ق��د ح �ل��ل ب��اح �ث��ون ف��ي م�ع�ه��د ب�ي�ت��ر دوه �ي��رت��ي
للعدوى واملناعة في أستراليا عينات دم من سيدة،
 47عامًا ،كانت معافاة وأصيبت بفيروس كورونا،
ووجدوا أن شفاءها كان بفضل االستجابة القوية
غير املتوقعة لجهاز املناعة.

وس ��اف ��رت ال �س �ي��دة ال �ت��ي ت��م ف �ح��ص دم �ه��ا ف��ي 4
م��راح��ل مختلفة خ�لال مرضها إل��ى ملبورن من
ووهان في الصني حيث نشأ الفيروس.
وق��د أودع��ت املستشفى ب��أع��راض كاملة إلصابة
متوسطة بفيروس ك��ورون��ا ،التي ب��دأت قبلها بـ4
أي��ام :ال�خ�م��ول ،وال�ت�ه��اب الحلق ،وال�س�ع��ال الجاف،
وآالم الصدر ،وضيق التنفس والحمى.

استجابة قوية
ت�ق��ول ال�ب��روف�ي�س��ورة ك��ات�ي��ري��ن ك�ي��دزي��رس�ك��ا من
معهد دوهيرتي« :أظهرنا أنه حتى رغم أن املرض
يسببه ف�ي��روس ج��دي��د ،إال أن استجابة مناعية
قوية ألش�خ��اص أص�ح��اء عبر أن��واع مختلفة من

ال �خ�لاي��ا ارت �ب �ط��ت ب��ال �ش �ف��اء ال �س��ري��ري ،ب �ص��ورة
مشابهة ملا نراه في اإلنفلونزا».
ك ��ان ص��دره��ا نظيفًا م�ن��ذ  10أي ��ام م��ن دخ��ول�ه��ا
املستشفى وتم إخراجها في اليوم الـ ،11واختفت
ك��ل األع� ��راض عليها ف��ي ال �ي��وم ال � �ـ .13واس�ت�م��رت
األج �س��ام امل �ض��ادة ل�ل�ف�ي��روس ف��ي ال �ت��زاي��د حتى
انتهت الدراسة في اليوم الـ.20
ونشرت ورقة علمية حول الحالة في مجلة ناتشر
ميديسني العلمية .وت�ق��ول أون��ه نغيوين ،عضوة
أخ��رى في الفريق ،إن هذا كان التقرير األول عن
االستجابة املناعية ألعراض اإلصابة بالفيروس.
مع ذل��ك يستمر ع��دد وفيات الفيروس في االرت�ف��اع،
وتخطت ح��االت ال��وف��اة امل��ؤك��دة نتيجة لذلك 11200

حول العالم ،في حني أن أكثر الضحايا من كبار السن
أو ممن يعانون مشاكل صحية كبيرة.

النقطة األهم
وتبقى النقطة األهم التي لم يتأكد العلم منها بشأن
فيروس كورونا هي قوة وطول أمد االستجابة املناعية
اإلنسانية – وخاصة ما إذا كانت كافية لبناء مناعة
دائمة ملن أصيب به ،أو أولئك الذين يتلقون لقاحات لم
يتم تطويرها بعد ضد الفيروس.
تظهر هذه الدراسة االستجابة املبدئية القوية ،لكن لم
يشف مرضى كورونا م��دة كافية للحكم على طول
األمد.
وتضيف نغوين« :نظرنا إلى كامل نطاق االستجابة

امل�ن��اع�ي��ة ل��دى ه��ذا امل��ري��ض ب��اس�ت�خ��دام امل�ع��رف��ة التي
ب�ن�ي�ن��اه��ا ع�ل��ى م ��دى س �ن��وات ع��دي��دة م��ن ال�ن�ظ��ر إل��ى
االس �ت �ج��اب��ات امل �ن��اع �ي��ة ف ��ي امل ��رض ��ى ال ��ذي ��ن دخ �ل��وا
املستشفى بسبب األنفلونزا .بعد  3أي��ام من دخول
امل ��ري ��ض ،رأي �ن��ا م �ج �م��وع��ات ك �ب �ي��رة م��ن ال �ع��دي��د من
ال�خ�لاي��ا املناعية ،وال�ت��ي غالبا م��ا ت�ك��ون ع�لام��ة على
االنتعاش خالل اإلصابة باإلنفلونزا املوسمية ،لذلك
توقعنا أن يتعافى املريض في غضون  3أي��ام ،وهو
ما حدث».
وتلقت املرأة سوائل في الوريد إلبقائها رطبة ولكنها
ل��م تتلق م �ض��ادات ح�ي��وي��ة أو س�ت�ي��روي��دات أو أدوي��ة
م�ض��ادة للفيروسات ،ول��م تكن بحاجة إل��ى أكسجة
على جهاز التنفس الصناعي.
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كورونا

الكويت 03

يتفشى

ً
كويتيا من إيران
رحلة ستنقل 124

ً
عاما
بين  18و65

تعقيم الطائرات

ذكرت مصادر مطلعة أن الرحلة املخطط لها القدوم من إيران في األيام املقبلة إثر البدء
بعملية إجالء املواطنني ستعود بنحو  124كويتيًا ،وفيما يخص املواطنني العالقني في
ايطاليا ولندن سيجري إعطاء األولوية أليهما وفق االوضاع الصحية.

شددت املصادر على أن إجالء من تقطعت بهم السبل في دول العالم على رأس األولويات،
بجانب املواطنني األقل من  18عامًا ،واألكبر من  65عامًا ،وذوي اإلعاقة ،واملبتعثني للعالج
الذين انتهت مدة عالجهم.

ذكرت املصادر أن من ضمن اإلج��راءات الوقائية عند تنفيذ خطة إجالء املواطنني التأكد
من وجود فلتر معني في منقي الهواء للطائرات ،وهو متوافر في الطائرات الحديثة ،مبينة
ان كل طائرة تحتاج يومني للتعقيم.

وباء
أولوية اإلجالء لكبار السن والحاالت الحرجة والعالقين بالدول األكثر ً

جهوزية الستقبال أكثر من  60ألف مواطن
¶ العمل يتواصل في إنشاء المراكز الصحية الجديدة لفحص القادمين في المطار
في الوقت الذي واصلت فيه وزارة الخارجية جهودها لمتابعة أوضاع الكويتيين في
الخارج ،اكتملت االستعدادات إلجالئهم ،ويجري العمل على وضع آلية وصولهم
بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات األخرى المعنية.
وأبلغت مصادر سبقلا أن «الخارجية» مستعدة لعملية إجالء الراغبين في العودة
من المواطنين البالغ عددهم أكثر من  60ألفاً في دول العالم ،وبانتظار الضوء
ً
مشيرة إلى ان السلطات الكويتية لديها تجارب كبيرة في
االخضر من وزارة الصحة،
اإلجالء ولن تكون هناك مصاعب تذكر.
حمد السالمة ومحمد المصلح
ق��ال��ت امل� �ص ��ادر ل� �ـ سبقلا ان االول ��وي ��ة ف ��ي عملية
اإلجالء ستكون للكويتيني العالقني في الدول االكثر
وب� ً
�اء وال�ت��ي يتواجد بها أكثر ع��دد م��ن الكويتيني
ومن ابرزها لندن والقاهرة واسبانيا واسطنبول.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن ب��دء عملية االج�ل�اء ت�ح�ت��اج الن�ه��اء
كل الترتيبات الصحية ،مبينة أن كل رحلة ستنقل
 300راكب وسيتم توفير كل السبل االحترازية لعدم
انتقال العدوى بينهم.
وبينت ان االولوية في االجالء ستكون أيضا لكبار
ال�س��ن م��ن عمر  65ع��ام��ا فما ف��وق وال��ذي��ن يعانون
االمراض الحرجة والنساء ومن لديهم اطفال.

جهوزية املطار
وتواصل األجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي
اجتماعاتها الدورية لوضع الترتيبات والخدمات
اللوجستية للمواطنني ال��راغ�ب�ين ف��ي ال �ع��ودة ال��ى
البالد.
وق ��ال م�ص��در ل �ـ سبقلا إن ان �ط�لاق ال�ج�س��ر ال�ج��وي
إلج�لائ �ه��م س �ي �ك��ون وف ��ق ق� ��رار ي �ص��در ع��ن مجلس
ال � � � � ��وزراء ،ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت� �ق ��دي ��رات وزارت� � � ��ي ال �ص �ح��ة
والخارجية.
وب نّ�ّي� امل�ص��در أن األج�ه��زة العاملة ف��ي امل�ط��ار تقوم
حاليا ب��إن�ش��اء امل��راك��ز الصحية ال�ج��دي��دة ،تمهيدًا
ً
ل�ف�ح��ص ال �ق��ادم�ين ،ق��ائ�لا «وزارة ال�ص�ح��ة ستكون
الجهة األول��ى املسؤولة عن ال��رك��اب بعد وصولهم
إل � ��ى أرض امل � �ط� ��ار ،وع � ��ن ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��م
وفحصهم ،وكذلك نقلهم».

الجهات المعنية أتمت
االستعدادات ..وبانتظار
الضوء األخضر من «الصحة»
 300قادم على متن كل
رحلة طيران ..ستقلهم
«الكويتية» وشركة خاصة
«الخارجية» :متابعة حثيثة
ألوضاع الكويتيين في كل
دول العالم
ورجح املصدر أن يحسم مجلس الوزراء قرار إجالء
املواطنني في غضون أيام قليلة ،بناء على تقديرات
«ال �ص �ح��ة» و«ال� �خ ��ارج� �ي ��ة» ،م��وض �ح��ًا ان األج �ه��زة
العاملة في املطار قادرة على تسيير رحالت اإلجالء
ُ
م �ت��ى م��ا ك�ل �ف��ت م��ن ال �ح �ك��وم��ة ،ح �ي��ث س�ي�ت��م وض��ع
جداول زمنية وتكثيف فرق العمل في أرجاء املطار.

وزير الخارجية خالل لقائه أعضاء لجنة الطوارئ بالوزارة

استيعاب المحاجر والطاقم الطبي
وذكرت املصادر أن عملية اإلجالء مرهونة بقرار من وزارة الصحة حينما
ت��ؤك��د سيطرتها وال�ج�ه��ات على ال��وض��ع ف��ي ال��داخ��ل ،كما أن م��دة االج�لاء
مرهونة باستيعاب املحاجر واكتمال ع��دد الطاقم الطبي ،فالطاقم الطبي
وب� نّ�ّي� امل �ص��در أن ��ه س�ي�ت��م ت�ك�ل�ي��ف ال �ن��اق��ل ال��وط�ن��ي،
ممثال ف��ي «ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة» وإح��دى
ال�ش��رك��ات الخاصة ف��ي عملية اج�لاء امل��واط�ن�ين من
الخارج.

إجالء املدرسني
وح� ��ول ق� ��رار اج�ل��اء امل ��درس�ي�ن م ��ن أب� �ن ��اء ال�ج��ال�ي��ة
املصرية وغيرهم بعد ق��رار وزارة التربية تعليق
الدراسة حتى مطلع أغسطس املقبل ،كشف املصدر
أن األجهزة العاملة في املطار مستعدة إلج�لاء اي
ُ
جالية متى ما كلفت من قبل وزارة الخارجية ،بناء

الحالي ال يستوعب اعداد الكويتيني الضخمة في الخارج .وذكرت املصادر
أنه جرى تكليف الجيش بإنجاز املحاجر ،مشيرة إلى أنه لن تكون بمستوى
الخمس نجوم كالحالية.

على طلبات مقدمة من السفارات الراغبة في إجالء
مواطنيها.
ونفى امل�ص��در أي ات�ف��اق بتسيير رح�لات مجدولة
ً
ل�ع��ودة امل��درس�ين ،ق��ائ�لا« :ل��م يتم تكليف األج�ه��زة
العاملة ف��ي امل�ط��ار حتى أم��س ب��أي رح�ل�ات اج�لاء
للمقيمني الراغبني في العودة الى بالدهم».

«الخارجية» تتابع
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ع�ق��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ د.
أح �م��د ال �ن ��اص ��ر ،ب �ح �ض��ور ن��ائ �ب��ه ال �س �ف �ي��ر خ��ال��د
ال� �ج ��اراهلل ،أول م��ن ام ��س ،ف��ي م�ق��ر م�ع�ه��د س�ع��ود

إغالق ومخالفة  37منشأة كسرت القرارات

تجمعات الجليب وخيطان تحت الرصد
¶ االستهتار في تطبيق التعليمات والقرارات يقربنا من تفعيل الحظر الكامل

العازمي وأعضاء اللجنة في حملة الجمعة (تصوير :سيد سليم)

خالد الحطاب
واضعة منطقتي الجليب وخيطان على رأس أجندتها،
واص�ل��ت اللجنة الرباعية ال�ض��رب بيد م��ن ح��دي��د ،إلثناء
امل�س�ت�ه�ت��ري��ن ف��ي ك��ل رب ��وع ال �ب�لاد ع��ن م�خ��ال�ف��ة ال �ق��رارات
التنظيمية التي أصدرتها السلطات املعنية خالل الفترة
الحالية ل��درء مخاطر ال �ع��دوى ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،حيث
أغلقت وخالفت خ�لال األي��ام الثالثة املاضية  37منشأة
تجارية وسجلت  65مخالفة عمالية .وفي إرهاصة على
ب��روز احتمالية ف��رض حظر ال�ت�ج��وال ف��ي ح��ال استمرت
مخالفات امل��واط�ن�ين واملقيمني على ح��د س��واء ل�ل�ق��رارات
ذات ال �ص �ل��ة ،دع� ��ت ح �س��اب��ات  5وزراء وم �ج �م��وع��ة م��ن
ن��واب مجلس األم��ة جميع قاطني الكويت إل��ى البقاء في
امل�ن��ازل ،بشكل حثيث تضمن استحالفهم ب��اهلل ان يبقوا
ف��ي م�ن��ازل�ه��م .وع�ل�م��ت سبقلا أن األي ��ام امل�ق�ب�ل��ة ستشهد
تكثيف متابعة املخالفني س��واء ف��ي امل�ح��ال التجارية أو
التجمعات في املناطق السكنية عند العزاب واملواطنني
وفي الديوانيات ،ال سيما أن اللجنة الرباعية وأفراد وزارة

العازمي ينبه أحد المخالفين

مغلق من قبل البلدية

الداخلية جاهزون للتعامل مع أي بالغ في هذا الشأن.
وذكرت مصادر أن منطقتي جليب الشيوخ وخيطان لهما
خطة تعامل خاص من خالل افراد اللجنة ،حيث سيكون
ت��واج��د اف � ��راد وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى م� ��دار ال �س��اع��ة وف��ي
الشوارع املكتظة باألشخاص إلى جانب التعامل مع أي
شخص ال يتقيد بالتعليمات في املناطق الداخلية نظرا
إلى خروج كثير من املواطنني ملمارسة رياضة املشي.
وم��ع أن األم��ر ال يعد ض��روري��ا ف��ي الفترة الحالية ،بينت

املصادر ذاتها أن املخافر تعتزم تثبيت دوريات في أماكن
تواجد املماشي للتعامل مع املخالفني للتعليمات قريبا.
وعلى مدى الـ 72ساعة املاضية ،نفذت اللجنة الرباعية -
ترافقها سبقلا  -بحضور نائب املدير العام للهيئة العامة
للقوى العاملة د .مبارك العازمي جوالت على محافظات
البالد رصدت خاللها عشرات املخالفات العمالية وأغلقت
وخالفت  37منشأة تجارية ت�ج��اوزت ال�ق��رارات الصادرة
عن مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم العمل خالل الفترة
الحالية .وقال العازمي لـ سبقلا على هامش جولة اللجنة
في محافظة حولي أول من أمس «إن اللجنة تتابع تنفيذ
ت�ع�ل�ي�م��ات م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب �ش��أن غ �ل��ق ب �ع��ض االن�ش�ط��ة
التجارية بسبب الظروف الراهنة نظرا لعدم التزام بعض
اصحابها بالتعليمات».
وذكر أن «أعضاء اللجنة استطاعوا خالل جوالتهم على
م��دى  3اي��ام من تسجيل  65مخالفة عمالية في ع��دد من
املحال التجارية غير امللتزمة بتعليمات وقرارات مجلس
ال ��وزراء ،كما سجلوا ف��ي محافظة الفروانية  37مخالفة
عمالية منها  12لعمالة منزلية و 25للقطاع األهلي إلى
جانب إغ�لاق مصبغة ومقهى واخطار بتالقي مخالفات
عالوة على  4محال أخرى».
وف��ي محافظة ح��ول��ي ،سجلت اللجنة  16مخالفة منها
 3م�خ��ال�ف��ات ع�م��ال�ي��ة ي��وم االرب �ع��اء وإغ�ل�اق س ��رداب غير
م��رخ��ص وم�ط�ع��م وم�ح��ل عصير إل��ى ج��ان��ب  5مخالفات
عمالية ي��وم الجمعة وإغ�ل�اق  4محال كانت تعمل داخ��ل
م��رك��ز ت �ج��اري وص ��ال ��ون ن�س��ائ��ي وآخ ��ر رج��ال��ي ومطعم
يستقبل الزبائن ومخالفة مخبز تواجد فيه  5افراد.
وذك� � ��ر ال� �ع ��ازم ��ي أن ال �ح �م�ل�ات ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة األح� �م ��دي
أث�م��رت ضبط  3عمال مخالفني وإغ�ل�اق ص��ال��ون سيدات
واخ�ط��اره��م بتالقي املخالفات ،أم��ا ف��ي العاصمة فكانت
حصيلة اللجنة  9مخالفات  2منها لعمالة منزلية و7
في القطاع االهلي ،مشددا على أن «الحمالت ستتواصل
بكثافة على املخالفني والعقوبات ستكون قاسية».

¶ العازمي لـ سبقلا:
تكثيف الحمالت
على المخالفين
والعقوبات ستكون
قاسية
منشآت أغلقتها
اللجنة في  3أيام:
¶  5صالونات

(رجالي ونسائي)

¶  5مطاعم
¶  4مقاه
¶ محل خضروات
¶ محل اكسسوارات
¶ محل هواتف
¶ محل بيع الزهور

ال �ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ال��دب �ل��وم��اس��ي ،اج �ت �م��اع��ا مع
مساعدي وزير الخارجية ،أعضاء لجنة الطوارئ
في الوزارة.
وج � ��رت خ �ل�ال االج �ت �م��اع م �ت��اب �ع��ة أع� �م ��ال ال�ل�ج�ن��ة
واإلج� � � � ��راءات ال �ت��ي ت �ق��وم وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وك��ل
البعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية في
الخارج وغرف العمليات املخصصة تجاه مواجهة
ّ
تداعيات تفشي وب��اء «ك��ورون��ا املستجد» (كوفيد
ــــــ  )19ومتابعة أحوال املواطنني الكويتيني في كل
دول العالم ،واإلجراءات الكفيلة بترتيب أوضاعهم
وتسخير كل اإلمكانات لضمان سالمتهم.

الجاسم لـ سبقلا« :الكويتية»
جاهزة وبانتظار إشارة البدء
محمد المصلح
أك� ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ش ��رك ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية ،ي��وس��ف الجاسم،
ان ح � � �ج� � ��ر ال � � �ط � � �ي � ��اري � ��ن
وامل � � �ه � � �ن� � ��دس �ي ��ن وط � � ��واق � � ��م
الطائرات ،الذين سيقومون
بإجالء املواطنني من ال��دول
امل��وب��وءة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا
ه��و ق��رار فني يبحث حاليًا
مع وزارة الصحة.
واض � � � � � ��اف ال � � �ج � ��اس � ��م ،ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ل � � �ـ سبقلا ،ان
ال� � �ح� � �ج � ��ر امل� � ��ؤس � � �س� � ��ي او
امل �ن��زل��ي او اس �ت �م��رار عمل الجاسم متحدثاً
ط ��واق ��م ال� �ط ��ائ ��رة ه ��و ق ��رار
بيد السلطات الصحية ،التي تعتبر املتحكم األول بمسار األح��داث
واإلج � ��راءات املتعلقة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،مل��ا ف�ي��ه مصلحة امل��واط�ن�ين
واملقيمني من الناحية الصحية.
وأك��د أن الطيارين واملهندسني وطاقم الطائرات في شركة الخطوط
الجوية الكويتية ملتزمون بكل اج��راءات السالمة ،من لبس القفازات
وال�ك�م��ام��ات ومعرفة ط��رق التعامل واالح�ت�ك��اك م��ع امل�س��اف��ري��ن ،كما
تخضع ال�ط��ائ��رات لتعقيم ش��ام��ل وت�ب��دي��ل لفالتر ال �ه��واء والتكييف
بصفة مستمرة حفاظًا على الركاب وأطقم الطائرة.
وأك� ��د ان م��وض��وع ح �ج��ر ال �ط �ي��اري��ن وط��اق��م ال �ع �م��ل ه��و ب �ح��ث فني
وتفصيلي م��ع السلطات الصحية ،ينصب على دراس��ة احتمال ان
تسبب الحجر امل��ؤس�س��ي او امل�ن��زل��ي ألس�ب��وع�ين ل�ط��واق��م ال�ط��ائ��رات،
وبالتالي تأخير فترات اإلجالء إلى حني عودة املحجورين الى أعمالهم.
وأش ��ار ال�ج��اس��م ال��ى ان ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية مستعدة
دائ�م��ا عبر ط��واق��م العمل الفنية واالداري ��ة إلج�لاء امل��واط�ن�ين متى ما
جرى تكليفها من قبل الحكومة ،ال سيما في ظل توجيهات واهتمام
القيادة السياسية باملواطنني وسرعة عودتهم من خ��ارج البالد الى
ارض الوطن.
واض��اف ان شركة الخطوط الجوية الكويتية ال ت��زال بانتظار قرار
الحكومة بإجالء أهلنا العالقني خارج الكويت ،مكتفيا بالقول« :نحن
على اتم االستعداد والجهوزية الكاملة وبانتظار إشارة البدء فقط».

 04الكويت

كورونا

يتفشى

األحد  27رجب  1441هـ  22 -مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16745

«الصحة» للمواطنين والمقيمين:

لنحتوي «كورونا» ..تباعدوا
مالحقة مخترقي
الحجر

واصل فيروس «كورونا» تمدده في البالد ،وسجلت وزارة الصحة 28
حالة خالل اليومين الماضيين ،وبموازاة ذلك تضاعفت الجهود
الحكومية الحتوائه ورفعت أقصى درجات التأهب لمنع انتشاره،
وتقديم الرعاية المطلوبة للمصابين.
وبإعالن وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي د .عبد الله
السند امس عن تسجيل  17حالة جديدة مؤكدة ،ارتفع عدد االصابات
المسجلة إلى  176حالة.
عبد الرزاق المحسن
أوض� � ��ح ال �س �ن��د أن ال � �ح� ��االت ه ��ي ح��ال��ة
واح � ��دة م��رت�ب�ط��ة ب��ال�س�ف��ر إل ��ى اإلم � ��ارات
(وه � ��ي مل ��واط ��ن ك��وي �ت��ي) وأرب� � ��ع ح ��االت
م��رت �ب �ط��ة ب��ال �س �ف��ر إل ��ى امل �م �ل �ك��ة امل�ت�ح��دة
(ث�ل�اث م�ن�ه��ا مل��واط�ن�ين ك��وي�ت�ي�ين وح��ال��ة
واحدة ملقيم من الجنسية اللبنانية).
وأض � ��اف ال �س �ن��د أن ه �ن��اك ث�ل�اث ح��االت
م��رت�ب�ط��ة ب��ال�س�ف��ر إل ��ى س��وي �س��را (وه ��ي
مل ��واط ��ن ك��وي �ت��ي وم �ق �ي��م م ��ن ال�ج�ن�س�ي��ة
ال � �ل � �ب � �ن� ��ان � �ي� ��ة وم� � �ق� � �ي � ��م م � � ��ن ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
الصومالية) وكذلك حالة واحدة مرتبطة
بالسفر إلى مصر (وهي ملواطن كويتي).
وذك ��ر أن ه �ن��اك ث�م��ان��ي ح ��االت مخالطة
ل� �ح ��االت م��رت �ب �ط��ة ب��ال �س �ف��ر إل� ��ى امل�م�ل�ك��ة
امل �ت �ح��دة (م �ن �ه��ا أرب � ��ع ح � ��االت مل��واط �ن�ين
كويتيني وحالة واحدة ملقيم من الجنسية
الهندية وحالتان لسيدتني م��ن العمالة
املنزلية م��ن الجنسية الفلبينية وحالة
واح � � ��دة مل �ق �ي��م م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة امل �ص��ري��ة)
ل �ي��رت �ف��ع ب ��ذل ��ك م �ج �م��وع ع � ��دد ال� �ح ��االت
املسجلة في الكويت إلى  176حالة.
وك � ��ان وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال �ش �ي��خ د .ب��اس��ل
ال �ص �ب��اح أع �ل��ن ف��ي وق ��ت س��اب��ق ص�ب��اح
اليوم شفاء خمس حاالت مصابة بمرض
فيروس ك��ورون��ا ليصل مجمل من أعلن
شفاؤهم من املرض إلى  27حالة وبذلك
ف��إن ع��دد ال �ح��االت ال�ت��ي تتلقى ال��رع��اي��ة
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي أح ��د امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل� ��وزارة ال�ص�ح��ة وامل�خ�ص�ص��ة الستقبال
املصابني بمرض فيروس كورونا وصل
إلى  149حالة.
أم � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �ح ��االت ال� �ت ��ي ت�ت�ل�ق��ى
الرعاية الطبية ف��ي العناية امل��رك��زة فقد
ب �ل��غ ع ��دده ��ا  5ح � � ��االت ،م �ن �ه��ا ح��ال �ت��ان

الفيروس يتمدد..
واإلجراءات تتواصل
الجهات الحكومية ترفع
أقصى درجات التأهب
تحذير متواصل
من مخالفة قرارات
مجلس الوزراء
م�س�ت�ق��رت��ان وث�ل�اث ح ��االت ح��رج��ة فيما
ب �ل��غ ع ��دد امل �س��وح��ات امل �خ �ب��ري��ة 16038
مسحة.
وع� ��ن م ��راك ��ز ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ف �ق��د بلغ
ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي مل��ن أن�ه��وا ف�ت��رة الحجر
الصحي امل��ؤس�س��ي  584شخصا ،وذل��ك
ب�ع��د إت �م��ام امل ��دة امل �ح��ددة ل��ذل��ك وال�ق�ي��ام
بكل اإلجراء ات الوقائية والتأكد من خلو
جميع العينات املخبرية من الفيروس.
وجددت وزارة الصحة الدعوة للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ين إل� ��ى االل � �ت� ��زام ب �ك��ل ال� �ق ��رارات
وال� �ت ��وص� �ي ��ات ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن ال �ج �ه��ات
الرسمية ف��ي ال��دول��ة وتوصيات منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وات� �ب ��اع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال� �ت� �ب ��اع ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ت �ق �ل �ي��ل ف ��رص
اإلصابة وانتشار العدوى بني املخالطني
واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا
والقضاء عليه( .كونا)

القرار استثنى المستشفيات األهلية

إيقاف العمل في المستوصفات والعيادات الخاصة
أصدرت وزارة الصحة تعميما موجها للمؤسسات العالجية بالقطاع
الطبي الخاص ،حيث يقضي بوقف العمل في كل املؤسسات العالجية
واملستوصفات والعيادات الخاصة واملختبرات ،فيما عدا املستشفيات
االهلية ،على ان يستمر وقف اج��راء الجراحات االختيارية واالكتفاء
باجراء الجراحات الطارئة فقط ،اعتبارا من اليوم االحد.
وب�ح�س��ب التعميم امل��وج��ه م��ن ال��وك�ي�ل��ة امل �س��اع��دة ل�ل�خ��دم��ات الطبية
االه�ل�ي��ة د .ف��اط�م��ة ال�ن�ج��ار ال��ى رئ�ي��س ات �ح��اد اص �ح��اب امل�ه��ن الطبية

االه�ل�ي��ة د .ع ��ادل اش�ك�ن��ان��ي ،ف��ان ع�ل��ى املستشفيات ال�خ��اص��ة خفض
مواعيد عمل العيادات الخارجية لديها وبنسبة  ،%50على ان تكون
جميع امل��واع�ي��د م�ج��دول��ة مسبقا م��ع ت��رك ف�ت��رة زمنية ال تقل ع��ن ٣٠
دقيقة بني املواعيد وبشكل ال يسمح بالتجمع والتقارب في صاالت
االنتظار ،فضال عن ع��دم السماح باستقبال املرضى من دون موعد
مسبق ،اال في اقسام الطوارئ لديها مع التقيد بكل اجراءات الصحة
الوقائية ومنع العدوى.

أكد أهمية مواصلة اإلجراءات االحترازية حتى منتصف مايو

تقرير خليجي :الكويت األعلى في نسبة الشفاء
وض ��ع ت �ق��ري��ر خ�ل�ي�ج��ي ال �ك��وي��ت ع �ل��ى رأس ق��ائ �م��ة ال ��دول
العربية م��ع اإلم� ��ارات ف��ي س�ي��اس��ات ال��وق��اي��ة االستباقية،
وت�ع��زي��ز س��رع��ة االس�ت�ج��اب��ة ل�ل�ح��االت املشتبه بإصابتها
أو التي اختلطت بمصابني ،مسجلة أعلى متوسط نسبة
شفاء من العدوى.
وت��وق��ع التقرير ال��ذي يعد رص��دا تحليليا مل�س��ار التطور
السريع والسريري لعدوى وباء كورونا في الدول العربية
وأعده مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث ،االنتهاء
م��ن ح�ص��ر ال�ش�ب�ك��ات األول ��ى ل�ع��دد امل�ص��اب�ين ب��ال��وب��اء في
النصف الثاني من الشهر املقبل.
ورج� ��ح ب ��دء ت��راج��ع أع � ��داد ت�ش�خ�ي��ص ال� �ح ��االت ال �ج��دي��دة
ب��اإلص��اب��ة م ��ن ن �ه��اي��ة أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ف ��ي ال � ��دول ال �ح��ازم��ة
ف��ي اإلج� ��راء ات الوقائية مثل الكويت اإلم� ��ارات ،مشترطا
استمرار الحظر الصحي حتى النصف األول لشهر ابريل.
وفي وقت أكد أن ال ضمانات من تطور الوباء إلى موجة
ثانية ،ما يشدد على أهمية استمرار االج��راء ات الوقائية
ال��ى منتصف م��اي��و أع��رب ع��ن القلق م��ن م �س��ارات تطوره
في دول ذات إمكانات محدودة أو دول تأخرت في فرض
االجراء ات الوقائية ،متوقعا زيادة تسجيل اإلصابات فيها
خالل أبريل.
ويشير التقرير إل��ى احتمالية ظهور حقيقة مخالفة في
ابريل ملا عليه اليوم عن نسبة تأثر الدول العربية بالوباء
على مستوى ع��دد االص��اب��ات ب��ال�ع��دوى املتوقع زيادتها
ونسبة الوفيات التي قد ترتفع بقدر توسع دائرة انتشار
ال��وب��اء وم�ح��دودي��ة استيعاب أق�س��ام اإلن�ع��اش وال�ط��وارئ
خاصة في الدول املحدودة الدخل.
وي�ق�ل��ل ال�ت�ق��ري��ر ج��دا م��ن اح�ت�م��ال ن�ش��وء م��وج��ة ث��ان�ي��ة من
العدوى خاصة في ظل ظروف توقع تغير العوامل الجوية
التي تؤثر على حاضنة انتشار الفيروس خارجيا وليس
على انتقاله م��ن شخص ال��ى آخ��ر ،مشترطا ل�ح��دوث ذلك
حصر شبكة جميع املصابني خالل األسبوعني املقبلني.

■ تراجع اإلصابات من نهاية أبريل في الدول الحازمة ..إذا استمر الحظر الصحي
■ ال ضمانات من تطور الوباء إلى موجة ثانية
■ توقع زيادة اإلصابات في أبريل بدول تأخرت في فرض إجراءاتها االحترازية

أ ب�ل��غ م��د ي��ر ادارة ا ل�ص�ح��ة ا ل�ع��ا م��ة
د .ف�ه��د ا ل�غ�م�لاس ج�م�ي��ع و ح��دات
وأ ق � � �س� � ��ام ا ل � �ص � �ح� ��ة ا ل� ��و ق� ��ا ئ � �ي� ��ة،
ب � � �ض � � ��رورة اال ب� � �ل � ��اغ ف � � � ��ورا ع��ن
األفراد غير امللتزمني بتعليمات
وا ج � � � � � � ��راءات ا ل � �ح � �ج� ��ر ا ل� �ص� �ح ��ي
املنزلي ،وذ ل��ك التخاذ اال ج��راءات
االمنية والقانونية معهم.
و ق � � ��ا ل � � ��ت م� � � �ص � � ��ادر م � �ط � �ل � �ع� ��ة ل� �ـ
سبقلا ان ا ل � �ت � �ع � �م � �ي� ��م ي � �ه ��دف
ا ل� � ��ى ض � �ب ��ط ا ج� � � � � ��راءات ا ل� �ح� �ج ��ر
ا ل�ص�ح��ي ا مل�ن��ز ل��ي ب�ق��در اال م �ك��ان،
ال س �ي �م��ا ان ا ن� �ت� �ش ��ار ف� �ي ��روس
ك � � � ��ورو ن � � � ��ا ا مل� � �س� � �ت� � �ج � ��د س� ��ر ي� ��ع
اال ن �ت �ش��ار و ت �ك �م��ن خ �ط��ور ت��ه ف��ي
ت �ف �ش �ي��ه ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ط �ب �ي �ع �ي��ة
ب�ين ا مل�خ��ا ل�ط�ين ل�ل�م�ص��اب ،م�ب�ي�ن��ة
ان وزارة ا ل �ص �ح��ة ت �ح��ث ج�م�ي��ع
ا ل� � �ق � ��اد م �ي��ن م � ��ن اي دو ل� � � ��ة ع �ل��ى
ا ت �ب��اع ا ج� ��راءات ا ل �ح �ج��ر ا مل �ن��ز ل��ي،
باستثناء  10دول يتم استخدام
ا ل �ح �ج��ر ا ل �ص �ح��ي ا مل��ؤ س �س��ي م��ع
ا ل� �ق ��اد م�ي�ن م� �ن� �ه ��ا ،ح� �ي ��ث ا ع �ل �ن��ت
الوزارة عنها قبل ايام.
وذ ك � � ��رت ا مل � �ص � ��ادر ان ا ل � � ��وزارة
ت� �ق ��وم ب ��اال س� �ت� �ع ��داد ال س �ت �ق �ب��ال
ا مل� ��وا ط � �ن �ي�ن ا مل � �ت� ��وا ج� ��د ي� ��ن خ� ��ارج
ا ل � �ب�ل��اد وا ل � ��ذ ي � ��ن ي� �ص ��ل ع ��دد ه ��م
لنحو  60ا ل��ف م��وا ط��ن و م��وا ط�ن��ة،
س ��واء ا ل��ذ ي��ن ي �ت��وا ج��دون ل�ل�ع�لاج
بالخارج او الطلبة املبتعثون او
ممن كانوا يتواجدون في بعض
ا ل��دول للسياحة ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع وزارات الخارجية
وا ل � �ت� ��ر ب � �ي� ��ة وا ل � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ا ل� �ع ��ا ل ��ي
وا ل ��دا خ� �ل� �ي ��ة وا ل� ��د ف� ��اع وا ل� �ط� �ي ��ران
املدني ،وغيرها من الجهات ذات
الصلة بخطة االجالء.
و ب�ي�ن��ت ا مل �ص��ادر ان ا ج�ل�اء ع��دد
ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن ا مل � ��وا ط� � �ن �ي��ن ي �ت �ط �ل��ب
ا س� �ت� �ع ��داد ا ل � � � ��وزارة م� ��ن ن��ا ح �ي��ة
ف � � �ح � ��ص ا مل � � �س� � ��ا ف� � ��ر ي� � ��ن و ع� � � ��زل
ا مل � � �ص� � ��ا ب �ي ��ن او ا مل� � �ش� � �ت� � �ب � ��ه ف ��ي
ا ص ��ا ب� �ت� �ه ��م ب� �ف� �ي ��روس ك� ��ورو ن� ��ا،
ف � �ض �ل�ا ع � ��ن ت� �ط� �ب� �ي ��ق ا ج � � � ��راءات
ا ل� �ح� �ج ��ر ا مل ��ؤ س� �س ��ي او ا مل �ن��ز ل��ي
ب �ح �ق �ه��م ،وو ف ��ق ا ل ��دول ا ل �ق��اد م�ين
م �ن �ه��ا ،م �ش��ددة ع �ل��ى ان اال ل �ت��زام
بضوابط ا ج��راءات الحجر يعود
ب ��ا مل� �ن� �ف� �ع ��ة ا ل � �ع� ��ا م� ��ة ع� �ل ��ى ا ل� �ف ��رد
واملجتمع.

متابعة أوضاع
المرضى في واشنطن
ذك��ر امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ال�ك��وي�ت��ي في
واشنطن أن ��ه ب �ن��اء ع �ل��ى ت��وص�ي��ات
ال� �ح� �ك ��وم ��ة األم � �ي ��رك � �ي ��ة ،وت �ط �ب �ي �ق��ا
لقوانني منع التجمعات ،فقد جرى
ت�ق�ل�ي��ل ع��دد امل��وظ�ف�ين ال�ع��ام�ل�ين إل��ى
ال �ح��د األدن� ��ى ،م�م��ا ق��د ي�ت��رت��ب عليه
البطء في االستجابة الستفسارات
امل ��رض ��ى ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ،م �ش �ي��را ال��ى
ت �خ �ص �ي��ص خ� ��ط س ��اخ ��ن ل �ه ��م ف��ي
حال كان هناك اي استفسار عاجل
للمراسلة.

الجامعة و«التطبيقي»:

تعديل التقويم
الدراسي
أعلنت جامعة الكويت أنها ب��دأت
اإلج� � � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة
ب � �ت � �ع ��دي ��ل ال � �ت � �ق� ��وي� ��م ال� � ��دراس� � ��ي
ملختلف الكليات للعام ال��دراس��ي
.2019/2020
وق��ال��ت الجامعة عبر حساباتها
ف��ي م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
إن� �ه ��ا ت �ن��اق��ش وت� � ��درس م ��ن ق�ب��ل
اللجان املختصة في كل كلية من
الكليات الـ  15بالجامعة التعديالت
املطلوبة على التقويم الدراسي.
وأشارت إلى أنها ستطرح التقويم
ال��دراس��ي الجديد ف��ي وق��ت الحق
بعد انتهاء عمل اللجان املختصة
بذلك في مختلف كليات الجامعة
من مناقشتها.
في سياق مواز ،أعلن املدير العام
للهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب د .ع �ل��ي امل� �ض ��ف أن
الهيئة س�ت�ق��وم بعمل اإلج� ��راءات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة ب �ت �ع��دي��ل
التقويم الدراسي والتدريبي لعام
.2019/2020
وق � � � � ��ال امل � � �ض � ��ف ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي إن��ه سيتم التعديل بعد
م�ن��اق�ش�ت��ه ودراس� �ت ��ه م��ن ال�ل�ج��ان
املختصة بالهيئة ،وس��وف تعلن
عن هذه التعديالت في وقت الحق.
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كورونا

الياقوت:

وكل يدعي وصال بلیلی /وليلى ال
تقر لهم بذاكا « ..وليلى هذه األيام
هي مرض كورونا الذي يحاول الجميع
أن يعتبر نفسه خبيرا به .لقد تحول
معظم الناس فجأة إلى أطباء
وصيادلة ،ووسيلتهم في ترويج
بضاعتهم التي تعالج كورونا بحسب
تجاربهم هي الواتس اب».
وألنه التطبيق األسهل في
االستخدام من بين تطبيقات وسائل
التواصل االجتماعي ،أصبح الواتس
اب األكثر خطورة خصوصا على صعيد
ترويج اإلشاعات بين الناس وبالذات
في أوقات األزمات.
فهذا التطبيق الذي يحتل المرتبة
األولى في ترتيب وسائل التواصل
األكثر استخداما بين الناس حول
العالم ،يستخدمه الجميع في تبادل
الرسائل المكتوبة والصوتية والمرئية
أيضا ،باإلضافة إلى الصور والمقاطع
المسجلة ،لكنه أصبح يلعب دورا
خطيرا في أزمة انتشار فيروس كورونا
العالمية حاليا بعد أن تحول الى منصة
كبرى لتبادل اإلشاعات حول هذا
الفيروس وطرق عالجه والوقاية منه.

الحبس لمن ينشر بيانات
كاذبة حول الوباء

«كورونا» حوّ ل الكثيرين إلى أطباء وصيادلة

«واتس أب» ..منصة إشاعات
مي السكري
عشرات الرسائل ،إن لم نقل ،مئات ،تصل إلينا
يوميا عبر ال��وات��س اب ح��ول ت�ج��ارب ووصفات
شعبية ي �ح��اول أص�ح��اب�ه��ا إث �ب��ات أن �ه��ا ال�ع�لاج
األنجع ملواجهة كورونا.
وال�غ��ري��ب أن ه�ن��اك م��ا يشبه ال��وص�ف��ة ال�ج��اه��زة
لصناعة مثل هذه الرسائل املدججة باإلشاعات
وال� �ت ��ي ت �ب��دأ ب� �ع� �ب ��ارات م �ث��ل« :ه � ��ذه امل �ع �ل��وم��ات
ص� ��رح ب �ه��ا أك� �ب ��ر ب ��اح ��ث ف ��ي ع �ل��م ال �ف �ي��روس��ات
بجامعة هارفرد ،أو خبير األوبئة في مستشفى
م��اي��و ك�ل�ي�ن��ك...إل��خ» ،أو غيرها م��ن التوصيفات
ال� �ت ��ي ي� �ح ��اول م ��ن ي �ض �ع �ه��ا أن ي �ج �ع �ل �ه��ا دل �ي�لا
على مصداقية م��ا ي�ق��ول ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مقاطع

¶ عشرات الرسائل تقتحم هواتفنا بوصفات عشبية للوقاية والعالج
¶ مقاطع ألشخاص مجهولين يدَّ عون نجاتهم من الوباء بالملح والخل!
¶ رئيس جمعية الطب البديل لـ سبقلا :مستعدون للتعاون مع «الصحة»
¶ الخضروات والفواكه ركيزتان لتقوية الجهاز المناعي
ألش� � �خ � ��اص م� �ج� �ه ��ول�ي�ن ي � � �ص� � ��ورون ت �ج��ارب �ه��م
ال�ش�خ�ص�ي��ة وك �ي��ف ن �ج��وا م ��ن ك ��ورون ��ا بخليط
الخل وامللح أو الزنجبيل والليمون أو اللبان املر
والبخور الجاوي ..وهكذا تحول الواتس اب إلى
منصة اإلشاعات الكبرى في زمن الكورونا.

الطب البديل
وكشف رئيس جمعية الطب البديل د .زب��ن العتيبي
ع��ن اس �ت �ع��داد الجمعية ل�ل�ت�ع��اون م��ع وزارة الصحة
ل�ت�ج�ه�ي��ز وص �ف��ة ع�ش�ب�ي��ة ل �ع�ل�اج ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا،

حجر ..وعمل

عمال لدى خروجهم من الدوام

م ��ع ت �ش��دي��د ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة إلج ��راءات �ه ��ا
ال �خ��اص��ة ب ��إل ��زام امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين في
البالد بالبقاء في بيوتهم ومنع تجمعهم،

مخافة نقل العدوى بفيروس كورونا بينهم،
ب ��دت ال�ك�ث�ي��ر م��ن ش� ��وارع ال �ب�ل�اد خ��ال�ي��ة من
البشر والسيارات في مشهد ال يتكرر كثيرا.

وك��ان الف�ت��ا أن امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تضم شركات
خ��اص��ة ي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا م �ق �ي �م��ون ،ك��ان��ت أك�ث��ر
املناطق من حيث الكثافة البشرية.

الشوارع خالية (تصوير :محمود الفوريكي)

 250من أطباء المستقبل متطوعون في مواجهة «كورونا»
يسرا الخشاب

ً
استجابة مل��ا ورد ف��ي املؤتمر الصحافي
الرسمي عن دعوة طلبة الطب في جامعة
ال�ك��وي��ت ال��ى م��د ي��د ال�ع��ون وال��وق��وف في
خ�ط��وط ال��دف��اع األول ��ى مل��واج�ه��ة فيروس
ك��ورون��ا املستجد ،سارعت جمعية طلبة
ال �ط��ب ،امل�م�ث��ل ال��رس�م��ي لطلبة ال�ط��ب في
جامعة ال�ك��وي��ت ،ال��ى تلبية ن��داء ال��وط��ن،
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزارة ال �ص �ح��ة إلرس� ��ال
ص �ف��وف م�ت�ط��وع�ين م��ن ط�ل�اب وط��ال�ب��ات
ال �ك �ل �ي��ة ل� �ل� �ن ��زول ال � ��ى م� ��واق� ��ف ال �ف �ح��ص
وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات إل ��ى ج��ان��ب زم�لائ �ه��م في
الفريق الطبي.
وأوض � ��ح أم�ي�ن س��ر ج�م�ع�ي��ة ط�ل�ب��ة ال�ط��ب

الكويت 05

ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ي �ع �ق��وب ش� ��ره� ��ان ،أن أع� ��داد
الطلبة املسجلني في املبادرة واملستعدين
للمساعدة ف��ي مواجهة ف�ي��روس كورونا
يزداد كل ساعة ،إذ يوجد حماس وإقبال
كبير على التسجيل في هذه املبادرة من
طلبة السنوات املختلفة ،وقد وصل عدد
الطلبة املتطوعني إلى  250طالبًا وطالبة
حتى اآلن.
وذك ��ر ش��ره��ان ل �ـ سبقلا أن�ن��ا مستعدون
ل �ع �م��ل ال �ف �ح ��وص ��ات وم �ت��اب �ع��ة امل��رض��ى
وال �ت �ن �ظ �ي��م ،وغ �ي��ره��ا م ��ن األم � ��ور ال�ف�ن�ي��ة
واإلداري� ��ة ،م��ؤك�دًا أن الكلية تضم كوكبة
م ��ن ال� �ط�ل�اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات ف ��ي ال �س �ن��وات
اإلكلينكية على ق��در من العلم والكفاءة،
ّ
تعدهم ملساعدة الجسد الطبي في البالد

بصورة حرفية.
وأض � ��اف أن �ن��ا ق�م�ن��ا ب��ال �خ �ط��وات األول ��ى
للتنسيق م��ع وزارة ال�ص�ح��ة ،إل��ى جانب
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن مل�ع��رف��ة
حدود تطوعنا ،واملتوقع استئناف العمل
ف��ي األي��ام القليلة املقبلة ،ون��دع��و الطلبة
امل�خ�ل�ص�ين امل �ح �ب�ين ل �ل�ب�لاد ال ��ى ال�ت�ط��وع
وامل�س��اه�م��ة ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف العصيبة
التي تمر بها.
كما ندعو الجهات الرسمية الى التواصل
معنا ف��ي ح��ال اح�ت��اج��ت إل��ى متطوعني،
خصوصا ان طلبتنا متمكنون اكثر من
غيرهم ،ونرجو أن تتواصل معنا الجهات
امل �س��ؤول��ة ل �ن �ش��ارك زم�لائ �ن��ا األط �ب��اء في
مواجهة هذه األزمة.

م �ش��ددا ع�ل��ى اه�م�ي��ة ت�ق��وي��ة ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي ملقاومة
االم ��راض املعدية ،وذل��ك باتباع نظام غ��ذائ��ي صحي
غني بالخضروات والفواكه.
وأك��د العتيبي في تصريح لـ سبقلا ان استراتيجية
الجمعية ت�ق��وم على رص��د املستجدات ف��ي األم��راض

ق��ال اس �ت��اذ ال �ق��ان��ون ال��دول��ي امل �ح��ام��ي ،د.
خالد الياقوت :إن الحبس هو عقوبة من
ينشر بيانات كاذبة حول الوباء.
وذك� � ��ر ال� �ي ��اق ��وت ل � �ـ سبقلا أن امل� �ش � ّ�رع
الكويتي ج� ّ�رم نشر معلومات أو بيانات
كاذبة من شأنها اإلضرار بمصلحة البالد
عامة ،واقتصادها أو عملتها خاصة ،وذلك
في القانون رقم  31لسنة  ،1970بتعديل
بعض أحكام قانون الجزاء ،وكذا أشار إلى
ذلك في كل من قانون املطبوعات والنشر
وق ��ان ��ون امل ��رئ ��ي وامل� �س� �م ��وع ،وق� ��د ج��رت
اإلحالة إليهما في الجوانب اإللكترونية من
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
وأض��اف ان امل�ش� ّ�رع جعل الحبس عقوبة
ل�ه��ذه الجريمة مل��ا لها م��ن تأثير ف��ج على
األشخاص واملجتمع ككل.
وزاد ب ��ال � �ق ��ول :وه � � ��ذا م� ��ا ي �ن �ط �ب��ق ع�ل��ى
اإلش��اع��ات ال��دائ��رة ح��ول فيروس كورونا،
ال �ت��ي م��ا ت�ل�ب��ث ان ت �ط��رف ال �عي��ن وت�ت�س��ع
حتى نجد أخبارًا عنه في تطبيق الواتس
أب وكل التطبيقات واملواقع األخ��رى ،مما
يضر باقتصاد البالد واملصلحة العامة،
ب��ل وف��ي بعض األح�ي��ان عالقتها بالدول
األخرى.
وش� � ��دد ع �ل��ى ض � � ��رورة ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �ق��اب
امل �ق ��رر ب �ش��أن ن �ش��ر م �ث��ل ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات
الكاذبة واإلشاعات التي تضر باملصلحة
العامة للبالد ،لتوافر شرائطها ومعايير
تحققها ،وألهمية ضبط الفاعلني وسرعة
محاكمتهم لتحقيق ال��زج��ر ،ال ��ذي أراده
ّ
املشرع من تجريم تلك اإلشاعات.

النفسجسدية امل��زم�ن��ة منها وال �ع��اب��رة ومواجهتها
بمختلف أنواعها وتحدياتها.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��دم ع� �ض ��و م �ج �ل ��س إدار ال �ج �م �ع �ي��ة
واملعالج بالطب العربي د .هشام الجاسر وصفتني
عشبيتني مجربتني بنظرية الطب العربي تساعدان
على الحماية م��ن األوب�ئ��ة وال�ف�ي��روس��ات والبكتيريا
بالكميات املناسبة.
وت�ض�م�ن��ت ال��وص �ف��ة األول� ��ى وه ��ي ك��ان��ت ت��ؤخ��ذ عند
ن��زول األوب�ئ��ة باملسلمني سابقًا ،وتتكون م��ن خلطة
أعشاب بمقادير معينة وفق قوله.
وأض ��اف ال�ج��اس��ر :فيما تستخدم ال��وص�ف��ة الثانية
ل�ل�ح�م��اي��ة ض ��د ال �ن��زل��ة وال ��زك ��ام وال � �ح� ��رارة امل��رت�ف�ع��ة
وح� �م ��اي ��ة م� ��ن األم� � � � ��راض ال ��وب ��ائ� �ي ��ة وال� �ف� �ي ��روس ��ات
والبكتيريا الضارة.
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الكويت استقبلت أول شحنة معدات طبية من الصين

شرباكة

 400ألف جهاز باشرت الفحص السريع
¶ البدر :تعزيز المخزون االستراتيجي من المستلزمات الطبية

عبد الرزاق المحسن
ب��ع��د أن اس��ت��ق��ب��ل م��ط��ار ال��ك��وي��ت أول من
ام����س ش��ح��ن��ة م���ع���دات ق���ادم���ة م���ن ال��ص�ين
الس���ت���خ���دام���ه���ا ف����ي م��ك��اف��ح��ة «ك�����ورون�����ا»،
ب���اش���رت وزارة ال��ص��ح��ة ام���س ال��ع��م��ل في
تطبيق آل��ي��ة الفحص ب��واس��ط��ة  400ألف
جهاز لتصبح بذلك الكويت ضمن أولى
ال��دول التي تطبق إج���راءات متقدمة جدًا
في الفحص السريع.
وكانت الشحنة وصلت البالد عبر طائرة
تابعة للخطوط الجوية الكويتية وعلى
م��ت��ن��ه��ا ش��ح��ن��ة م����ع����دات وأج�����ه�����زة ط��ب��ي��ة
طلبتها ال��ك��وي��ت الس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي إط��ار
مكافحة الفيروس.
وق��������ال وك����ي����ل وزارة ال����ص����ح����ة امل���س���اع���د
ل��ش��ؤون األدوي����ة وال��ت��ج��ه��ي��زات الطبية د.
ع��ب��د اهلل ال���ب���در ال����ذي ت���واج���د ع��ل��ى أرض
امل���ط���ار ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��ح��ن ال���ج���وي «إن
الشحنة تتضمن م��ع��دات طبية متطورة
ستستخدم في الفحص».
وع���م���ا إذا ك���ان���ت ال��ش��ح��ن��ة ت��ح��ت��وي على
لقاح مضاد للفيروس ،أكد البدر أنه حتى
اللحظة ل��م تتم تجربة اللقاح واعتماده
من قبل الجهات الطبية العاملية ،وبالتالي
فال يوجد لقاحات ضمن الشحنة.
وح���������ول م����ح����ت����وي����ات ال����ش����ح����ن����ة ،أوض������ح
ال������ب������در ان�����ه�����ا ت���ت���ض���م���ن م������ع������دات ط��ب��ي��ة
ك���ث���ي���رة وأج����ه����زة وم���س���ت���ل���زم���ات وس��ي��ت��م
ت��وزي��ع��ه��ا لحماية امل��رض��ى ،م��ش��ددا على
أن الشحنة ستستخدم لتعزيز املخزون
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي م���ن امل��س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة
للدولة .وبشأن آخر االستعدادات لفحص
املواطنني القادمني من الخارج ،قال البدر:
ه��ن��اك خ��ط��ة ت��ق��ض��ي ب��ف��ح��ص��ه��م ف���ي ح��ال
وص���ول���ه���م ،وه����ن����اك خ���ط���ة ط���وي���ل���ة امل����دى
للتعامل مع املصابني.

اللقاح لم ُيعتمد
من قبل الجهات
الطبية العالمية
الجاسم:
حجر طاقم الطائرة
الناقلة للشحنة
من عدمه بيد
«الصحة»
لحظة وصول الطائرة من الصين (تصوير :بسام زيدان)

ال��ج��اس��م ال����ى أن ط��اق��م ال���ط���ائ���رة ال��ع��ائ��د
م����ن ال���ص�ي�ن خ���ض���ع���وا ل��ل��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي
ل���ل���ت���أك���د م����ن ع�����دم إص���اب���ت���ه���م ب���ف���ي���روس
كورونا ،موضحا أن الفحص املبدئي لم
يسجل أي أعراض إصابة لديهم ،كما ان
ق���رار حجرهم م��ن ع��دم��ه يخضع ل���وزارة

ال���ص���ح���ة ،م��ب��ي��ن��ا أن���ه���م وف�����ور وص��ول��ه��م
ال��ص�ين ل��م ي��خ��رج��وا م��ن امل��ط��ار ،ومكثوا
داخل الطائرة.
وب��ي�ن ال��ج��اس��م ان ال��ش��ح��ن��ة ض��م��ت 400
أل��ف جهاز « 5أط��ن��ان» للفحص السريع
لفيروس كورونا واكتشافه ،وستستخدم

ل���ف���ح���ص امل����واط����ن��ي�ن ال���ك���وي���ت���ي�ي�ن ال���ذي���ن
س��ي��ت��م إج�ل�اؤه���م م���ن ال����خ����ارج ،ف���ي ح��ال
ق����ررت ال��س��ل��ط��ات ال��ص��ح��ي��ة ذل����ك ،إض��اف��ة
الس���ت���خ���دام���ات وزارة الصحة األخ�����رى،
الف��ت��ا ال���ى ان ه���ذه ال��دف��ع��ة االول����ى ،حيث
ستكون هناك دفعات الحقة.

وتقدم ال��ج��اس��م ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي للكابنت
يوسف العنزي قائد الطائرة العائدة من
الصني ،وال��ذي فقد والدته خالل الرحلة
بعدما كانت ترقد في املستشفى ،مشيدا
ب���ط���اق���م ال����ط����ائ����رة ال�������ذي ت���ح���م���ل ظ����روف
الرحلة وطول مدتها.

شحنات أخرى
م���ن ج��ان��ب��ه ،أش����ار رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
ال����خ����ط����وط ال����ج����وي����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ي��وس��ف

الجاسم والبدر متوسطين فريق استقبال الشحنة

يوسف الشهاب

المستشفيات الخاصة
 ..أين دورها؟
ال ينكر دور أج�ه��زة ال��دول��ة املختلفة ،وف��ي مقدمتها وزارت��ا الصحة
والداخلية وبقية الجهات األخرى في هذه املرحلة الحساسة التي تمر
بها ال�ب�لاد ،ف��ي ال�ع��ارض الصحي غير املسبوق ،ال ينكر ه��ذا ال��دور
الكبير واملتواصل إال جاحد ولئيم وناكر لكل جميل في هذا الوطن،
فاملواجهة كبيرة والظروف خطيرة ،وانعكاساتها على صحة اإلنسان
ال تتطلب التهاون ،بل املواجهة على كل صعيد.
لقد سخرت وزارة الصحة كل طاقاتها من أطباء وممرضني وطواقم
فنية في املختبرات والتحاليل ،وكلها ما كانت توفرها الوزارة بقيادة
فارسها الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة وبقية املسؤولني
معه بالوزارة ،ما كانت كل هذه الجهود تتوافر لوال الشعور باملسؤولية
وال�ح��رص على مواجهة ه��ذا ال��وب��اء وحماية املجتمع بكل فئاته منه
ب��أي وسيلة من الوسائل ،س��واء بالعالج واملتابعة أو باالبتعاد عن
أماكن االختالط والتجمعات الكبيرة التي قد تزيد من حاالت الوباء
وال�ع��دوى ،وه��ذا ما ال يتمناه أح��د ،الدولة سخرت األم��وال والخدمات
الطبية واألمنية وحتى املعيشية ،وال أظن أي إنسان يعيش على هذه
األرض يقول غير ذلك ،اللهم إال من اعتاد على الجحود وانكار النعمة،
وهذا ال أظنه إنسانًا يحمل في قلبه بعضًا من الضمير أو االحساس،
بل هو صاحب قلب ميت وعني ال تفرق بني األبيض فيثني عليه وبني
األسود فينكره.
في الكويت اليوم أكثر من عشرة مستشفيات خاصة ،لديها كوادر
طبية وتمريضية واخصائيون في املختبرات والتحاليل املختلفة ذات
العالقة بوباء كورونا ،أضف إلى ذلك ان هذه املستشفيات تسحب من
الدولة ماليني الدنانير سنويًا نظير استخدام «عافية» ،التي وفرتها
الدولة للمتقاعدين ،إلى جانب ذلك تتمتع هذه املستشفيات بأراض من
أمالك الدولة وبأسعار رمزية ،وكل االمتيازات األخرى التي تتمتع بها
هذه املستشفيات الخاصة وعليها بالعافية ،لكن السؤال الذي يراود
الكثير من أهل الكويت :أين دورها في هذه الظروف؟ ماذا قدمت للدولة
من مساعدة طبية ودوائية وفنية تكون إلى جانب الجهود الحكومية؟
ملاذا ال تبادر من ذاتها الى تقديم مبادرة جماعية للحكومة ،تعلن فيها
استعدادها بتقديم عدد من األطباء واملمرضني واألدوي��ة إلى الدولة
ملساعدتها في الظروف التي تعيشها الدولة جميعها.
قد ال تكون الدولة في حاجة إلى مثل هذه املساعدة ،وقد تكون في
حاجة إليها ،ومهما تكن الصورة والحالة لدى الحكومة فإن الواجب
الوطني والطبي واإلنساني يقتضي ويفرض على هذه املستشفيات
الخاصة أن تسجل موقفًا للتاريخ في وقفة القطاع الطبي الخاص
مع القطاع الحكومي ،لزيادة مواجهة هذا الوباء ،وحتى تضرب هذه
املستشفيات املثل األعلى في العطاء الوطني الذي عليها أن تبادر به
من دون أي نداء من الدولة ،املوقف منها في هذا الوقت يجب أن يكون
سريعًا في املبادرة لرد بعض الجميل للدولة ،التي ما تأخرت يومًا
عن دعم هذه املستشفيات ،ويكفي فقط بطاقة عافية ،فهل يتحرك
القطاع الصحي الخاص ويضع ي��ده بيد ال��دول��ة ،أم أن يسكت وكأن
األم��ر ال يعنيه؟ تحركوا فالحركة بركة ،وفيها ث��واب أيضًا ،اعرفوا
الدولة بالضراء تعرفكم بالسراء.

اإليدز أودى بحياة  32مليون شخص منذ 1981

«كورونا» ..الحلقة األحدث في سلسلة األوبئة

فيروس كورونا هو الحلقة األخيرة في سلسلة من األوبئة التي ضربت البشرية ،وذهب
ضحيتها الماليين من البشر ،وربما تكون بعض هذه األوبئة أخطر من «كورونا» غير أن األخير استحوذ على اهتمام أكبر ألسباب
عدة ،أبرزها أن العالم اآلن أصبح أشبه قرية صغيرة ،حيث تتماهى الحدود ويتواصل البشر بصورة كبيرة جداً ومن ثم انتشر هذا
الفيروس كالنار في الهشيم ،وأصبح في صدارة ما سبقه من أوبئة من حيث الخطورة واالنتشار وتعطيله لمناشط الحياة،
وفيما يلي مجموعة من أشهر األوبئة في تاريخ البشرية:

طاعون «جاستنيان» 750 - 541

«الكوليرا» 1823 - 1817

ك��ان��ت منطقة «ج��اس��ت��ن��ي��ان» ج���زءًا م��ن اإلم��ب��راط��وري��ة البيزنطية ف��ي ال��ق��رن ال��س��ادس امل��ي�لادي،
وتعرضت لطاعون فتاك ع��رف الحقًا باسم «ط��اع��ون جاستنيان» وتسبب في مقتل ما بني 30
مليونًا و 50مليونًا ،وكان ذلك نصف عدد سكان العالم تقريبًا في ذلك الحني.
نتج ع��ن ال��ط��اع��ون ضعف اإلم��ب��راط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ة وت��دم��ي��ر مجتمعات وح��ض��ارات ف��ي شمال
إفريقيا وآسيا ،وبعد ذلك لم تعد اإلمبراطورية مجددًا ودخلت البشرية في عصور مظلمة.

بدأ أول وباء للكوليرا في الهند وتفشى في املناطق املجاورة ،وكان أول وباء للكوليرا من
بني سبعة أوبئة قتلت ماليني البشر على مر التاريخ.
اكتشف طبيب بريطاني يدعى «جون سنو» طريقة ملحاولة السيطرة على تفشي الفيروس
ف��ي الهند ع��ام  ،1854وتطلق منظمة الصحة العاملية على الكوليرا حاليًا اس��م «ال��وب��اء
املنسي».
بدأ سابع وباء للكوليرا عام  1061وتسبب في مقتل املاليني ،وال يزال يصيب أناسًا حتى
يومنا هذا مع تقديرات بأن الوفيات الناجمة عنه تتراوح بني  21ألفًا و 143ألفًا سنويًا.

الموت األسود 1351 - 1347
بني العامني املذكورين ،تفشى الطاعون الدبلي في كل أرجاء أوروبا وتسبب في مقتل  25مليون
شخص تقريبًا في القارة العجوز ،واستغرق األمر  200عام حتى عادت أوروبا إلى تعداد السكان
الذي كانت عليه قبل عام .1347
تسبب الطاعون الدبلي في وفاة أعداد كبيرة من البشر في آسيا ،وخاصة الصني ،وعرف الحقًا
باسم «املوت األسود».

الجدري 1492

تسبب األوروبيون في جلب أمراض فتاكة عندما استعمروا األميركتني عام  ،1492وكان من بني
تلك األمراض «الجدري» الذي تسبب في وفاة ما يقرب من  %30من البشرية حول العالم.
حصد الجدري أرواح  20مليون شخص في األميركتني ،وه��و ما شكل  %90من تعداد السكان
في القارتني.
اعتبر مؤرخون أن األوربيني قصدوا جلب الجدري لألميركتني من أجل املساهمة في استعمارهما
واستغالل ثرواتهما من املعادن.

اإلنفلونزا اإلسبانية 1919 - 1918
تعرف باسم أنفلونزا عام  1918أيضًا نسبة إلى عام ظهورها؛ حيث تفشى فيروس «إتش  1إن »1
وسط  500مليون شخص  -ثلث تعداد سكان األرض وقتها -وتسبب في مقتل خمسني مليونًا
على مستوى العالم.

إنفلونزا هونغ كونغ 1970 - 1968
بعد خمسني عامًا من اإلنفلونزا اإلسبانية ،ظهر فيروس اإلنفلونزا «إتش  3إن »2وانتشر
في مختلف ال��دول ح��ول العالم وتسبب في مقتل  100أل��ف شخص في ال��والي��ات املتحدة
وقتها.
سمي بفيروس «إنفلونزا هونغ كونغ» نسبة إلى تفشيه في هذه املقاطعة اآلسيوية ،وكان
سريع االنتشار ،حيث أصاب نصف مليون شخص في أسبوعني فقط.

اإليدز  1981حتى يومنا هذا

ظهرت أول حالة إصابة بمرض «نقص املناعة املكتسبة» امل��ع��روف باسم «اإلي���دز» عام
 ،1981وال ي���زال يتسبب ف��ي مقتل الكثيرين حتى يومنا ه���ذا ،وم��ن��ذ ذل��ك ال��ع��ام ،أصيب
باملرض  75مليون شخص حول العالم وتوفي منهم  32مليونًا.

«سارس» 2003 - 2002
يعد «سارس» من عائلة فيروسات «كورونا» السبعة التي يمكنها إصابة البشر ،وفي عام ،2003
انتشر املرض في مقاطعة «جوانجدونج» الصينية وأصبح وباء عامليًا بعد ظهوره في  26دولة،
وتسبب في إصابة  8000شخص ووفاة  774آخرين.

إنفلونزا الخنازير

2010 - 2009

اعتبر صورة جديدة لفيروس اإلنفلونزا وظهر عام  2009مصيبًا ما يقرب من 61
مليون شخص في الواليات املتحدة ،وتسبب في وفاة ما بني  151.7ألف و 575.4ألف
حالة ،واشتهر بسرعة انتشاره.

اإليبوال 2016 - 2014
سمي بذلك تيمنًا بنهر يسمى «إيبوال» ظهرت أول حالة إصابة باملرض بالقرب منه ،وبدأ أوال في
قرية صغيرة بغينيا عام  2014ثم انتشر في دول مجاورة بغرب إفريقيا.
تسبب الفيروس في مقتل  11.3ألف شخص وإصابة  28.6ألفا آخرين وكانت أغلب الحاالت في
غينيا وليبيريا وسيراليون.

«كورونا»  2019حتى اآلن
ظهر الفيروس في مدينة «ووهان» بالصني عام  ،2019وتفشى سريعًا بصورة وبائية ،وتسبب
حتى اآلن في إصابة ما يقرب من  250ألف شخص حول العالم ووفاة ما يقرب من  11ألفًا آخرين.
تشير التقديرات إلى أن «ك��ورون��ا» يمكنه إصابة ما بني  40و %70من سكان العالم ،كما قدرت
جامعة أسترالية خسائره لالقتصاد العاملي بنحو  2.4تريليون دوالر.

( أرقام) وبيزنس إنسايدر
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في خضم ما يحدث
من تداعيات متسارعة
ومتصارعة مع زيادة انتشار
وباء كورونا العالمي ،وما
يواكب ذلك من قرارات
محلية وإجراءات وقائية،
وكل ما يبذل من جهد
مضن الحتواء األزمة ،يقف
المعلم المقيم في
الكويت حائراً تائهاً وحزيناً
ال يدري ما يفعل ،يدور في
ذهنه ألف سؤال وسؤال..
كلها تتفرع عن سؤال
جوهري يغادر أم يبقى؟

كورونا

الكويت 07

يتفشى

!

يتوقون إلى قضاء العطلة في بلدانهم ويخشون الفيروس

المعلمون المقيمون:
األزمة أربكت حساباتنا

ّ
تطن في اآلذان
تساؤالت

ورغم ما توقعه كثيرون
من سعادة المعلمين
بالعطلة الطويلة الممتدة
ألكثر من ستة أشهر،
لم يكن هذا أبدا شعور
الكثيرين ممن التقتهم
سبقلا ،مؤكدين أن «ال
شيء أبدا يسعد مع انتشار
وباء تتألم منه أوطاننا
الحبيبة ويهدد صحة أحبائنا
هنا وهناك».
ولفت المعلمون إلى أن
قرار مجلس الوزراء األخير
بتمديد عطلة المدارس
حتى  4أغسطس المقبل،
قد وضعهم في حيرة
من أمرهم السيما على
الصعيد النفسي وتحديد
موقفهم من المغادرة
إلى بلدانهم المصابة
بالفيروس أيضاً وااللتقاء
بذويهم المشتاقين
إليهم ،أم البقاء في
كويت العز ،األولى عالمياً
في االجراءات االحترازية
والتعامل مع األزمة
الحالية؟

ساقت معلمة اللغة العربية نهلة ذكي عدة تساؤالت
ب� ��دأت «ت� �ط � ّ�ن» ف��ي أذن �ي �ه��ا ف ��ور اإلع �ل��ان ع��ن ق��رار
الوزارة ،متطلعة إلى بيان تفصيلي من الوزارة يضع
إجابات لها يوضح:

◄ ما آلية السفر؟ ومتى؟
◄ هل ستكون المغادرة في فترة
محددة أم يمكن تأجيل السفر
لترتيب بعض األمور؟
◄ كيف س ُتجدّ د اإلقامات التي
تنتهي خالل العطلة؟
◄ هل سنخضع لحجر صحي
في بالدنا؟
◄ هل سنتسلم رواتبنا دفعة
واحدة لتسديد إيجارات مساكننا؟
◄ كيف سنتسلم ما يفيد تجديد
العقد لتجديد إجازاتنا؟
◄ ماذا عن مخاوف انتقال العدوى
في المطارات؟
◄ كيف نثبت خلونا من المرض
عند عودتنا كما تطلب الوزارة؟

عطل الدراسة
«كورونا» ّ

هاني الحمادي
ف��ي إش��ارة إل��ى م��ا يعانيه م��ن ص��راع داخ�ل��ي ،يقول
معلم ال�ت��رب�ي��ة املوسيقية ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة ماهر
م �ح �ف��وظ« :ال ش��ك أن ال�ع�ط�ل��ة ت�م�ث��ل ف��رص��ة ك�ب�ي��رة
لقضاء إج ��ازة طويلة وث�ل�اث مناسبات دينية مع
األه ��ل واألح� �ب ��اب ،ل�ك��ن الب ��د م��ن ال �ت��ري��ث وال�ت��رك�ي��ز
ف��ي ات �خ��اذ ال �ق��رار امل�ن��اس��ب ث��م ال�ت��وك��ل ع�ل��ى اهلل في
تنفيذه».
وذك� � ��ر أن «امل� � �خ � ��اوف ال� �ت ��ي ت �س �ب��ب ال� �ح� �ي ��رة ف��ي
االختيار تكمن في ترتيبات كثيرة أغلبها مجهول
حتى اآلن ،منها ما هو داخل الكويت ومنها ما هو
خارجها» ،ضاربا على ذل��ك مثال بعدة تساؤالت
ع�ل��ى ش��اك�ل��ة «م�ت��ى ستفتح امل �ط��ارات ه�ن��ا وه�ن��اك
ل�ج�م�ي��ع ش��رك��ات ال �ط �ي��ران ول �ي��س ف �ق��ط ل�ل��رح�لات
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة؟ ك�ي��ف وم �ت��ى س�ن�ت�م�ك��ن م��ن ت�ج��دي��د
اإلقامات في ظل تعطيل املصالح الحكومية؟».

بيع الممتلكات
خيار اقتصادي

محفوظ :قضاء  3مناسبات
مع األحباب فرصة ..لكن
المستقبل مجهول
زكي :ال سعادة مع انتشار
وباء تتألم منه أوطاننا
العكام :طلبة الـ 12في خطر..
قد ُيحرمون من الكليات
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بدأ بعض املعلمني وأولياء األمور وأصحاب
ب � �ع� ��ض ا ل� � �ح� � �ض � ��ا ن � ��ات ع� � � ��رض أ غ� ��را ض � �ه� ��م
وممتلكاتهم وأثاثهم للبيع تمهيدًا للسفر
إ ل � ��ى ب� �ل ��دا ن� �ه ��م ،ر غ� �ب ��ة ف� ��ي اال س � �ت � �ف� ��ادة م��ن
أ ث �م��ا ن �ه��ا خ�ل�ال ا ل �ع �ط �ل��ة ا مل �م �ت��دة ،ك �م��ا أ ن �ه��ا
ت� �م� �ث ��ل ب ��ا ب ��ًا م� ��ن أ ب � � ��واب ت �ق �ل �ي��ل ا ل �خ �س��ا ئ��ر
املتمثلة في دفع إيجارات املكان طوال هذه
ا ل�ف�ت��رة.

ك �م��ا أع� ��رب ع��ن ق�ل�ق��ه م��ن ت�ط�ب�ي��ق ال �ح �ج��ر ال�ص�ح��ي
ذهابًا وإيابًا ،والخوف من أي تقلبات في األوضاع
تزيد م��ن صعوبة ال�ع��ودة ،قائال «لكن اعتقد خالل
األسابيع القليلة املقبلة ستتضح الرؤية أكثر مما
سيساعد على اتخاذ القرار السليم».
ون��اش��د م �ح �ف��وظ ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت «ال��رش �ي��دة كما
عهدناها أن تصدر بعض القرارات التي تيسر هذا
األم ��ر ك ��أن ت �ك��ون ع�م�ل�ي��ة ت�ج��دي��د إق��ام��ات امل� ��ادة 17
أونالين مثلما طبقت في القطاع األهلي».

مشكالت بالجملة
وت��أك �ي �دًا مل��ا أدل� ��ى ب��ه م �ح �ف��وظ ،ي �ق��ول رئ �ي��س قسم
اللغة اإلنكليزية باإلنابة في إح��دى امل��دارس أحمد
العكام «إن القرارات األخيرة لوزارة التربية وضعت
املعلم املقيم في ورطة كبيرة ،ال سيما على الصعيد
النفسي وت�ح��دي��د م��وق�ف��ه م��ن امل �غ��ادرة إل��ى ب�ل��ده أم
البقاء».

ديناراً نظير تخزين األغراض!

ذكر األستاذ محمد عبدالسالم أن «بعض املعلمني الراغبني في السفر ب��دأوا في البحث عن طريقة للحد
من تكبد أعباء مالية إضافية ،فمنهم من يفكر في ترك السكن وتجميع أغراضه في غرفة صغيرة بإيجار
منخفض» .ول�ف��ت إل��ى أن «ب�ع��ض ال�س�م��اس��رة وح � ّ�راس ال�ب�ن��اي��ات ن�ش��روا إع�لان��ات على وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي لسراديب تؤجر للراغبني في تخزين أغراضهم بأسعار تتراوح بني  30و 50دينارًا شهريًا».
ويبني عبدالسالم أن «حسم قرار املغادرة من عدمه في الوقت الحالي صعب جدًا ،ال سيما أن األمر يرتبط
باألمن الصحي ومدى توافره في بالدنا» ،مشيرًا إلى أن «احتمالية أن يكون هناك حجر صحي للقادمني من
الكويت وارد ،وبالتالي قد نعرض أبناءنا للخطر ،ولذلك من األفضل االنتظار إلى نهاية أبريل حتى تتضح
األمور».

وذك� ��ر أن ه �ن��اك م�ع�ل�م�ين وأول� �ي ��اء أم� ��ور ف��ي ال��وق��ت
نفسه يبكون على مستقبل أبنائهم املسجلني في
الصف الثاني عشر ،ألن ال�ق��رارات األخ�ي��رة معناها
حصولهم على ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة بعد غلق
أب ��واب التنسيق ف��ي ب�لاده��م م�م��ا سيضيع عليهم
فرصة االلتحاق بالكليات املدنية أو العسكرية التي
ً
ستكون قد أغلقت أبوابها ،متسائال «أي��ن سيذهب
هؤالء الطلبة؟ وما مصيرهم؟».
ويتساءل «ه��ل الكورس املكثف املختصر هو الذي
سيحل امل�ع�ض�ل��ة لطلبة ال�ث��ان��ي ع�ش��ر أو غ�ي��ره��م؟..
ب��ال �ت��أك �ي��د ه ��ذا األم� ��ر ي �ح �ت��اج إل ��ى إع � ��ادة ن �ظ��ر ألن
ال �ح��ذف أو االخ �ت �ص��ار ل��ن ي�ح��ل امل�ع�ض�ل��ة ب��ل رب�م��ا
ي �ن �ع �ك��س ق �ص��ر ال ��وق ��ت وض �ي �ق��ه وال �ق �ل��ق وال �ت��وت��ر
والجانب النفسي سلبًا وليس إيجابًا على مستوى
التحصيل الدراسي وتصبح كل تلك العوامل عائقًا
لعبورهم».

قرار جريء
ول �ف��ت ال�ع�ك��ام إل��ى ص�ع��وب��ة ال�ت�ك�ه��ن ب�م��وع��د محدد
الن �ت �ه��اء ه ��ذه األزم� ��ة «ف �م��ا ال �ح��ل إذا ط ��ال األم� ��ر؟»،
م �ش��ددًا على ض ��رورة «ح�س��م امل��وق��ف بشكل نهائي
ب �ق��رار ش �ج��اع وج � ��ريء وح��اس��م وه ��و إن �ه��اء ال �ع��ام
الدراسي برمته ،ألن التأجيل ليس في مصلحة أحد،
ك�م��ا أن ال �ث��وب إذا أص��اب��ه ع�ط��ب ف�لا ي�ف�ي��د ترقيعه
واألفضل شراء ثوب جديد».
على الصعيد الوظيفي ،تساءل العكام عن «مصير
من تنتهي إقامته وهو خارج البالد في حال سفره
اآلن ،ومصير م��ن ي��ري��د ال�ح�ص��ول على ش �ه��ادة من
يهمه األمر كضرورة لتجديد إجازته في بلده؟ علمًا
ب��أن جميع ال�ج�ه��ات وال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة معطلة
ورب�م��ا يتطرق األم��ر إل��ى تطبيق حظر التجول في
الكويت قريبًا».

سبقلا رصدت آراء الطلبة بعد قرار تعليق الدراسة

يسرا الخشاب

جامعة الشدادية

وأوض � � ��ح ال �ع �ن ��زي أن ال ��وض ��ع خ �ط �ي��ر ،ي �ج��ب أن
تتعاضد في مواجهته جميع القوى ،وعلى القوى
الطالبية ان تتقبل األوضاع بصدر رحب ،وأن تعي
أن مجلس الوزراء والوزارة يعملون من أجل خدمة

أبنائهم الطلبة ،وق��د ق ��رروا ه��ذا األم��ر ب�ن��اء على
دراسة ومعرفة.
زي �ن��ب ال �ع �ن��زي ،ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��ر ت�خ��رج�ه��ا ف��ي كلية
ال�ه�ن��دس��ة ،ت��ؤي��د ق ��رار ال�ت��أج�ي��ل ،ل�ك��ن ال��ى م��ا بعد

أقر معلم التاريخ وائل عبدالعزيز بوجود
ح ��ال ��ة م ��ن ال ��رب� �ك ��ة ب�ي�ن أوس � � ��اط م��رب��ي
األج �ي��ال وأول �ي��اء األم ��ور املقيمني داخ��ل
ال�ك��وي��ت عقب اإلع�ل�ان ع��ن ق��رار تمديد
ع�ط�ل��ة امل � ��دارس ح�ت��ى م�ط�ل��ع أغ�س�ط��س،
الف�ت��ًا إل��ى أن «أغ�ل��ب املعلمني يفضلون
ال�س�ف��ر ،ول�ك��ن م��ن حيث توقيت السفر
ه�ن��اك ف��ري�ق��ان :األول ي��رغ��ب ف��ي السفر
ب� �س ��رع ��ة ل �ك ��ون �ه ��م م � ��ن دون أس ��ره ��م
ويسعون إل��ى البقاء م��ع أبنائهم خالل
ه��ذه الفترة الحرجة ،واآلخ��ر يمثله ذوو
األس� ��ر ال ��ذي ��ن ي� ��رون ع ��دم ال �ت �س��رع في
اتخاذ القرار خشية انتقال العدوى من
املطارات والتجمعات ،إضافة إلى ارتفاع
أسعار تذاكر السفر حاليًا».
ويتابع «ه�ن��اك م��ن يفضل البقاء وع��دم
السفر ال��ى بلده نظرًا للقدر الكبير من
االه �ت �م��ام محليًا ب��امل��واط�ن�ين واملقيمني
واتخاذ اج��راءات وقائية واحترازية على
أع�ل��ى م�س�ت��وى ،م�ق��ارن��ة بقلة ال�خ��دم��ات
الصحية ف��ي الكثير م��ن دول املعلمني
املقيمني مقارنة بالكويت».

السلطان لـ«مديري المدارس»:

يتكسر على عتبة «كورونا»
ّ
حلم التخرّج
ألقت أزم��ة «ك��ورون��ا» بظاللها على حلم التخرج
ال��ذي ينتظره آالف من طلبة الجامعات من دفعة
ع � ��ام  ،2020ف �م��ع إع� �ل��ان اس �ت �ئ �ن��اف ال �ج��ام �ع��ات
أغسطس املقبل ،أصبح آالف من الطلبة الخريجيني
عالقني بانتظار انفراج األزم��ة ،ويلتمسون فرحة
ال�ت�خ��رج ،الس�ي�م��ا ب�ع��د أن أع�ل�ن��ت جميع الكليات
تأجيل حفالت التخرج حتى إشعار آخر.
وق� ��د اس �ت �ق �ب��ل ال �ط �ل �ب��ة إع �ل��ان ت��أخ �ي��ر اس �ت �ئ �ن��اف
ال��دراس��ة ب�م�ش��اع��ر م�ت�ف��اوت��ة ،فمنهم م��ن وج��د أن
القرار في مصلحتهم وتحلوا بالصبر ،ومنهم من
تذمر بسبب تأخر التخرج الذي سعوا إليه طوال
ً
سنوات الدراسة ،فيما اقترح بعض الطلبة حلوال
لترتيب التقويم ال��دراس��ي في الجامعة ،آملني أن
تأخذ الجهات املعنية اقتراحاتهم بعني االعتبار.
«الخير فيما اختاره اهلل» ،بهذه الكلمات يوضح
الطالب نواف الظفيري ،الذي كان يتوقع تخرجه
شهر مايو املقبل ،أن تأجيل الدراسة جاء لظروف
استثنائية يجب علينا الصبر لتجاوزها ،مبينًا
أن��ه ف��ي ال�ف�ص��ل األخ�ي��ر ف��ي كلية ال�ت��رب�ي��ة ،وتبقى
فقط العمل امليداني الذي يسبق التخرج.

العزاب
يسارعون ..وذوو
األسر يتريثون

شهر رمضان وليس الى شهر أغسطس ،إذ إن ذلك
ي��ؤدي إل��ى تعطيل الطلبة ،خاصة الذين يرغبون
ف ��ي ال �ت �س �ج �ي��ل ب��ال �ف �ص��ل ال �ص �ي �ف��ي ح �ت��ى ي �ج��ري
تخرجهم.
أما أمني سر طلبة كلية اآلداب ،سلطان الشريعان،
فرأى أن قرار تأجيل الدراسة إلى أغسطس سليم،
ألن ال� ��وزارة تخشى ع�ل��ى أب�ن��ائ�ه��ا ،مبينًا أن ه��ذا
ال �ج��ان��ب ه��و اإلي �ج��اب��ي ف��ي ال� �ق ��رار ،ل�ك��ن ال�ج��ان��ب
السلبي هو أن كثيرًا من الطلبة سيتأخر تخرجهم،
سواء كانوا خريجي الفصل الدراسي الصيفي أو
الفصل الحالي.
ورأى أمني صندوق قائمة التآلف الطالبي بكلية
اآلداب ،فهد العجمي ،أن القرار جاء موفقًا للحفاظ
ع�ل��ى ص�ح��ة ال�ط�ل�ب��ة وت�ج�ن��ب اص��اب�ت�ه��م بفيروس
كورونا ،مؤكدًا أن بعض الطلبة لم يعجبهم القرار
بسبب تأخر تخرجهم ،م��ؤك�دًا دور الجمعية في
امل�ط��ال�ب��ة ب�ت�ع��دي��ل ال�ت�ق��وي��م ال�ج��ام�ع��ي مل��ا ه��و في
مصلحة الطالب.
وأوض ��ح العجمي أن الجمعية ستعمل على حل
م�ش��اك��ل ال�خ��ري�ج�ين م��ع اس�ت�ئ�ن��اف ال ��دراس ��ة ،كما
ستكون الوجهة األمامية ملساعدة الطلبة وتنظيم
مواعيد الفصل الدراسي.

ّ
جهزوا الخروجيات
وال توزعوها!
فيما ن��اش��د معلمون مقيمون وزارة الداخلية استثناءهم
م��ن تقديم ك�ت��اب «خ��روج�ي��ة» أث�ن��اء م�غ��ادرت�ه��م ال�ب�لاد خالل
الفترة الحالية في حال استئناف رحالت الطيران أو السماح
بوجود رحالت استثنائية لنقل املعلمني إلى بلدانهم ،وجه
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د للتعليم ال �ع��ام ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة أس��ام��ة
السلطان املناطق التعليمية أمس ،باإليعاز ملديري ومديرات
امل��دارس بتجهيز وطباعة خروجيات املعلمني املقيمني مع
ع��دم تسليمها إل�ي�ه��م ح�ت��ى ي�ج��ري ت�ح��دي��د آل�ي��ة لتوزيعها
وإبالغكم باملوعد.
قرار السلطان أثار استياء امليدان التربوي ومديري املدارس،
ال��ذي��ن أب� ��دوا اس�ت�ن�ك��اره��م واس�ت�غ��راب�ه��م م��ن ال�ت�ع�م�ي��م ال��ذي
وصلهم عن طريق «ال��وات��س أب» ،متسائلني :كيف سنطلب
م��ن م��وظ�ف��ي ش ��ؤون الطلبة ب��امل��دارس ال�ع�م��ل خ�ل�ال العطلة
وت �ج �ه �ي��ز ال �خ��روج �ي��ات آلالف امل �ع �ل �م�ين ف ��ي ظ ��ل األوض � ��اع
الحالية ومطالب الحكومة بالبقاء في املنازل وعدم االحتكاك
أو التجمع؟!
وح��ول روات��ب املعلمني املقيمني خ�لال األشهر املقبلة وآلية
صرفها ،أكدت املصادر عدم حسم املوضوع حتى اآلن ،ولكن
ه�ن��اك ت��وج��ه ب��أن ي�ج��ري إي ��داع ال��روات��ب ف��ي حساباتهم كل
شهر على ح��ده وف��ق النظام املعمول ب��ه ،إال إذا ك��ان ملجلس
الوزراء ووزارة املالية رأي آخر.
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يتفشى

الدعوات مستمرة للمواطنين والمقيمين إلى البقاء في البيوت

الحكومة تتوسل ..ونواب يطلبون الحزم
تفاعل نواب ،كل ٌ على طريقته،
مع تغريدة وزير الصحة الشيخ
باسل الصباح التي حملت عبارة
«استحلفكم بالله البقاء في
منازلكم» ،والتي تحولت الى
هاشتاق حصد العديد من التعليقات
واعادة التدوين.
فبينما أيدها بعضهم ،انتقدها
البعض اآلخر الذي رأى ضرورة ان
تحسم الحكومة أمرها وتفرض
قرارات حاسمة تجعل الناس يلتزمون
بيوتهم لتتمكن األجهزة المختصة
من ممارسة عملها والسيطرة على
انتشار فيروس كورونا.

صالح عاشور

رياض العدساني

أول املعترضني على «التغريدة» ،النائب
ري� ��اض ال �ع��دس��ان��ي ،ال� ��ذي ك �ت��ب م �غ��ردا:
«اجتهاد الحكومة عن طريق مؤسسات
ال ��دول ��ة ،ب��اس�ت�خ��دام ع �ب��ارة (استحلفكم
ب��اهلل ال�ب�ق��اء ف��ى م�ن��ازل�ك��م) ل�ي��س بمحله
إط�ل�اق ��ًا ،وع�ل�ي�ه��ا ال �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا وأخ��ذ
القرار الصحيح بطريقة منظمة للحفاظ
ع �ل��ى ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة دون ت � ��ردد ،وذل��ك
ح �س��ب امل �س �ت �ج��دات ،ف��ال��وق��اي��ة خ �ي��ر من
العالج».
ومضى النائب صالح عاشور على املنوال
ذات � ��ه ،وغ � � ّ�رد ق ��ائ�ل�ا« :ك �ي��ف ت�س�ت�ح�ل�ف��ون
الناس بالبقاء في منازلهم ،والجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة وم ��راك ��ز ال �ب �ي��ع م�ف�ت��وح��ة 24
س ��اع ��ة ،وم� �ح ��ال ب �ي��ع ال� �س� �ي ��ارات ب��ال��ري
مفتوحة وال�ش��وي��خ وح��ول��ي وال�ف��روان�ي��ة

وال �ع��ارض �ي��ه ح ��دث والح � ��رج ،و %70من
الشعب أجانب ونصهم أميني ويعملون
عمال حرا ..هناك قرارات مصيرية غائبة».
واستطرد« :ف��ي ال�ك��وارث ،تفرض الدولة
إرادت � � �ه� � ��ا وه �ي �ب �ت �ه��ا ب �ح �ك ��م ال ��دس� �ت ��ور
والقانون ،ولذلك ف��إن استمرار النداءات
ب�ل�ا إج � � ��راءات ف ��وري ��ة ال ي �ف��ي ب��ال �غ��رض،
ن �ح �ت��اج ح �ك��وم��ة ق� � ��رار وح� � ��زم ف ��ي ه��ذه
الظروف االستثنائية».
وأرف� � � ��ق ع� ��اش� ��ور م� ��ع ت� �غ ��ري ��دت ��ه ص� ��ورة
ض� � ��وئ � � �ي� � ��ة م� � � � ��ن ال � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون ال � � �خ� � ��اص
ب��االح�ت�ي��اج��ات ال�ص�ح�ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة من
األم � � � ��راض ال � �س� ��اري� ��ة ،ت �ظ �ه��ر ال �س �ل �ط��ات
املخول لوزير الصحة اتخاذها في حال
تعرضت البالد ألوبئة مثل «كورونا».
على الضفة األخ��رى ،كتب النائب محمد

الحويلة« :ل��م يستحلفكم وزي��ر الصحة
ل�ل�ب�ق��اء ف��ي م�ن��ازل�ك��م إال وه ��و يستشعر
خ �ط��ورة امل��رح�ل��ة ال�ت��ي ن�م��ر ب�ه��ا ،أسألكم
ب� ��اهلل ل�س�لام�ت�ك��م وس�ل�ام ��ة أس ��رك ��م وم��ن
تحبون ابقوا في منازلكم».
وك��ذل��ك ف�ع��ل ال �ن��ائ��ب ص�ل�اح خ��ورش�ي��د،
ال ��ذي غ��رد ق��ائ�لا« :ي��واج��ه ال �ع��ال��م وب��اء
يتسبب بوفاة آالف البشر ،وقد اخطأت
اوروب � ��ا واس �ت �ه �ت��رت إي �ط��ال �ي��ا ت�ح��دي��دا
ب ��ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � �ع ��ه ،م� �م ��ا ج� �ع ��ل ش �ع �ب �ه��ا
ي��دف��ع ال �ث �م��ن م �ق��ارن��ة ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي
ات �ب �ع �ت �ه��ا ال� �ص�ي�ن ،ل��ذل��ك ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
ات�ب��اع إرش ��ادات وزارة الصحة والبقاء
ب��امل �ن��ازل ح�ت��ى ال ي �ك��ون ح �ظ��ر ال�ت�ج��ول
ال �خ �ي��ار ال��وح �ي��د أم��ام �ن��ا ال� ��ذي ن�ط��ال��ب
به».

الهاشم دعت إلى فرضه جزئياً في بعض المناطق

ً
ُّ
خيارا ..بل ضرورة
التجول ما عاد
حظر
ج � � ��ددت ال �ن ��ائ �ب ��ة ص� �ف ��اء ال� �ه ��اش ��م دع��وت �ه��ا
ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين إل ��ى ال �ت ��زام ال �ب �ق��اء في
امل �ن��ازل ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن ح�ظ��ر ال�ت�ج��ول ب��ات
ضرورة «وكلي ثقة بقرار السلطة الصحية أن
يتم اقراره عاجال وليس آجال».
وقالت الهاشم ان عودة الكويتيني من الخارج
«مرتبط بمدى التزام الكل داخل البالد ،حتى ال
تنتشر العدوى بطريقة شرسة ويحدث مثلما
حدث فى إيطاليا ال سمح اهلل».
واضافت ان عودتهم مرتبطة بتأمني وضعنا
فى الداخل ،مطالبة بفرض الحظر الجزئي في
البداية على كل مناطق الوافدين ،وهو ضرورة.
وأث� �ن ��ت ع �ل��ى ج� �ه ��ود «ال ��داخ� �ل� �ي ��ة» وال �ج �ي��ش
والحرس الوطني ،مستطردة «لكن نستحلفكم
باهلل ،نرجوكم ،التزموا بيوتكم من أجل عيالنا
وأهلنا املوجودين بالخارج».
وأوض�ح��ت أن «السالفة فلتانة ،وال ال�ت��زام في
مناطق حولي والفروانية والساملية وخيطان
وجليب الشيوخ ،أما ضواحي الكويت ،فيجب
ت �ف �ع �ي��ل دور م �خ �ت��اري��ة امل �ن ��اط ��ق ب� �ع ��زل ك��ل
منطقة».
وخ��اط �ب��ت ال �ه��اش��م ك��ل م��ن ق ��رر اإلق ��ام ��ة فى
امل��زارع والشاليهات والجواخير ،قائلة «عليه
بالعافية ،لكن ال تكون تجمعات عائلية كبيرة،

«السالفة فلتانة»
في حولي والفروانية
والجليب

صفاء الهاشم

دي ��روا ب��ال�ك��م ،أوق �ف��وا ع��زاي��م ال �غ��داء وال�ع�ش��اء،
ارجوكم».
وأض��اف��ت م�ح��ذرة «ط�ل�ب��ات امل�ط��اع��م وسياكل
ال��دي �ل �ف��رى س�ب��ب امل �ص��ائ��ب ،وك�ل�م��ت وزي ��ري
التجارة والبلدية بهذا الشأن».
وع��ن م��دى ض��رورة ف��رض حظر تجول كلي،
ق��ال��ت ال �ه��اش��م «ع� � ��ودة أه��ال �ي �ن��ا ف ��ى ال �خ��ارج
بالسالمة مرتبطة بالتزامنا وبالحظر الكامل،
واكرر ما قاله وزير الصحة د .باسل الصباح،
نستحلفكم باهلل التزموا وأبقوا في أماكنكم».

المطاعم وسياكل
الدليفري سبب
المصائب
تفعيل دور المختاريات
للبدء في عزل المناطق
الحظر الكلي بعد عودة
الكويتيين من الخارج

فحص النواب ..اليوم

موجز نيابي
اجتماع تمهيدي
لـ«التشريعية»
دع��ا رئ�ي��س لجنة ال �ش��ؤون التشريعية ال�ن��ائ��ب خالد
الشطي ،أعضاء اللجنة ال��ى حضور اجتماعها اليوم
(األح ��د) تمهيدا لجلسة مجلس األم ��ة ال�ت��ي ستعقد
في  23ال�ج��اري ملناقشة قانون يتعلق باالحتياطات
الصحية للوقاية من األم��راض السارية وق��ان��ون آخر
بشأن مواعيد الطعون في قانون املرافعات.

أع �ل �ن��ت األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل �ج �ل��س األم� � ��ة ،ان ال� �ن ��واب وم��وظ �ف��ي األم ��ان ��ة،
س�ي�خ�ض�ع��ون ال �ي��وم (األح ��د) ال��ى ف�ح��ص «م�س�ح��ة» ف �ي��روس ك��ورون��ا في
ع �ي��ادة امل�ج�ل��س اع�ت�ب��ارا م��ن ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة وح�ت��ى ال�ث��ان�ي��ة ظ �ه��را ،وذل��ك
ن�ظ��را مل��ا ت�م��ر ب��ه ال �ب�لاد م��ن ال�ت�ص��دي الن�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس وح��رص��ا على
سالمة الجميع ،وتماشيا مع التعليمات الصادرة من السلطات املعنية
في هذا الصدد ،وبناء على ما ورد في تصريح الرئيس م��رزوق الغانم
مؤخرا بتحديد انعقاد جلسة في  24الجاري ملناقشة القوانني املتعلقة
بمكافحة «كورونا».

تأجيل سداد القروض
ب ��رر ن ��واب مطلبهم ب �ض��رورة ت��أج�ي��ل اس�ت�ق�ط��اع��ات
القروض من الرواتب  ،بما تستلزمه األزمة الحالية من
تكاليف استثنائية وسيولة يجب أن تكون متوفرة في
متناول األيدي.
واعتبرها البعض«نوع من األم��ان النقدي ألي طارئ
يحصل خ�لال األزم ��ة ،باعتبار أن أغ�ل��ب امل��واط�ن�ين ال
يملكون إال راتبًا شهريًا تستهلكه االلتزامات».

العازمي :معاش الوافدين
المغادرين ..دفعة واحدة
ترغيبًا للمعلمني املقيمني ف��ي ال�س�ف��ر ،دع��ا النائب
حمدان العازمي إلى ربط صرف معاش فترة عطلة
ً
ال��دراس��ة ك��ام�لا ب�م�غ��ادرة ال �ب�لاد ،بحيث ال يصرف
دفعة واح��دة إال مل��ن ي�غ��ادر فقط .وق��ال ال�ع��ازم��ي إن
ال�ف�ت��رة االستثنائية ال�ت��ي نشهدها تتطلب ق ��رارات
عاجلة حتى نستطيع أن نعيد أب�ن��اءن��ا ف��ي ال�خ��ارج
بأسرع وقت ،وبعد قرار تمديد العطلة الدراسية إلى
أغسطس ،فعلى الحكومة أن تفتح الطيران ملغادرة
املعلمني الوافدين.

إجراءات وقائية في المجلس (تصوير :حسني هالل)

حملة نيابية على «تويتر»:

إعفاء «البدون» من اإليجار
وتخفيف معاناتهم
دعا عدد من النواب في حملة على «تويتر» ،مالك العمارات
والبيوت المستأجرة الى اعفاء «البدون» من االيجار لمدد مختلفة
يقدّ رها المالك ،وذلك تخفيفا عليهم جراء األزمة التي تمر في
البالد بسبب تفشي فيروس كورونا.
ق��ال ال�ن��ائ��ب ن��اي��ف امل� ��رداس ف��ي الحملة
التي حملت شعار «اعفوهم من االيجار»:
بالنظر الى ما تمر به البالد من ظروف
اقتصادية صعبة بسبب تداعيات تفشي
كورونا ندعو مالك العقار والبيوت الى
امل�س��اه�م��ة بتخفيف م �ع��ان��اة «ال �ب��دون»
امل �س �ت��أج��ري ��ن م� ��ن خ �ل��ال إع �ف��ائ �ه��م م��ن
االيجار للمدة التي يقدرها املؤجرون.
واض� � ��اف امل � � ��رداس م �ت��وج �ه��ا ال� ��ى وزي ��ر
األوق��اف فهد العفاسي ،ان «بيت الزكاة
يصرف املساعدات لـ البدون كل  4أشهر،
وم ��ع ت�غ�ي��ر االوض� � ��اع وت ��وق ��ف االع �م��ال
اليومية لهم كمصدر رزق ،فعليه تغيير
ال �ن �م��ط وم �س��اع��دت �ه��م ش �ه��ري��ًا ال ��ى حني
زوال الغمة».
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ف�ه��اد:
ك �ل �ن��ا ام � ��ل ف� ��ي اه � ��ل ال �خ �ي ��ر واص� �ح ��اب

االي� � � � ��ادي ال� �ب� �ي� �ض ��اء م� ��ن م� �ل��اك ال �ع �ق��ار
واملباني والبيوت بالوقوف مع اخواننا
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال �ب ��دون ب��إع�ف��ائ�ه��م م��ن دف��ع
االي� �ج ��ار مل� ��دة  3أش �ه��ر وذل � ��ك ل �ل �ظ��روف
االستثنائية التي نعيشها.
ب� � � � ��دوره ،أي� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال��دم �خ��ي
م � �ن � ��اش� ��دات ال � � �ن� � ��واب مل� �ل ��اك ال � �ع � �ق� ��ارات
باملساهمة والتخفيف على كاهل البدون
بإعفائهم من االيجار لـ 3أشهر ،واللجان
ال �خ �ي��ري��ة واه � ��ل ال �خ �ي��ر ب ��ال ��وق ��وف ال��ى
جانبهم في هذه االزمة.
وأيد النائب محمد الدالل الحملة ،ودعا
اه��ل الخير من لجان وم�ب��رات بالوقوف
م ��ع ال � �ب� ��دون ف ��ي ه� ��ذه االزم � � ��ة ،آم�ل��ا م��ن
اص�ح��اب املباني والبيوت اعفاءهم من
االجار  3أشهر.
من جانبه ،قال النائب ماجد املطيري :في

ظ��ل ال�ظ��رف االستثنائية ال�ت��ي نعيشها
بسبب ت��داع�ي��ات ف�ي��روس ك��ورون��ا نأمل
من أهل الخير من مالك العقار واملباني
والبيوت بالوقوف مع اخواننا البدون
وإعفاء املستأجرين من دفع االيجار لعل
اهلل ي�ع�ج��ل ب��دف��ع ه ��ذه ال�غ�م��ة م��ن خ�لال
املساهمة بفعل الخير.
بدوره ،قال النائب محمد الحويلة :ألنهم
ش��رك��اء ل�ن��ا ب��ال��وط��ن وامل��واط �ن��ة وكثير
منهم يعمل بالصفوف األمامية لضمان
سالمتنا ولحمايتنا ،أدع��و وأناشد كل
مالك العقار واملباني والبيوت أن يقفوا
م��ع اخ��وان �ه��م ال �ب��دون وأن ي�ع�ف��وه��م من
اإلي �ج��ار للتخفيف م��ن االع �ب��اء ال�ت��ي قد
تنهكهم في هذه الظروف االستثنائية.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ،ف�ق��د دع��ا
وزارة ال� �ص� �ح ��ة ال� � ��ى ال � �ت � �ح ��رك ب �ص �ف��ة
ع��اج�ل��ة واس �ت��دع��اء االط �ب��اء وامل�م��رض�ين
والفنيني ال�ب��دون ال��ذي��ن ت��م ايقافهم عن
العمل بسبب انتهاء بطاقاتهم األمنية
إلع��ادة تعيينهم ألنهم سيكونون خير
داع ��م إلخ��وان�ه��م ف��ي ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة
واملستشفيات واملراكز الطبية.
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حوار كيميائي

دستورنا..
سورنا
د .حمد محمد المطر
ال خالف على أن الدستور الكويتي هو الوثيقة
ال �ت��ي ح �م��ت ال �ك��وي��ت ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األزم� ��ات
ّ
واالن �ع �ط��اف��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ،وت �ج��ل��ى ذل ��ك في
ّ
أن��ه شكل على ال��دوام محور ال��وح��دة الوطنية
الجامع للشعب الكويتي.
ال دستور ثابتًا ّ
منزه عن التعديل والتطوير،
فكل دساتير العالم مرت بأطوار ،وارتقت من
خ�لال سلسلة م��ن التعديالت ال�ت��ي تتناسب
مع التطورات التاريخية للدول واألمم ،وأثبتت
ت �ج��ارب ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ش�ع��وب أن أي اق �ت��راب
م ��ن ال��دس��ات �ي��ر ال ب ��د أن ي �ت��م ب �ح��ذر ووف ��ق
شروط ،أهمها على اإلطالق التوافق الشعبي
وال �س �ي��اس��ي ال � �ع ��ام ،وأن ت �ك��ون ال �ت �ع��دي�لات
ّ
تصب في تطوير دستور الدولة ،بما
املقترحة
يحقق مزيدا من الحريات واملشاركة الشعبية
وليس العكس ،وال��دول التي ّ
عدلت دساتيرها
ّ
م��ن دون ه��ذي��ن الشرطني س��رع��ان م��ا تحول
ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل إل ��ى م �ط� ّ�ب أع��اق �ه��ا ع��ن ال�ت�ق��دم
وت�ح�ق�ي��ق ال��وح��دة الشعبية ال�ت��ي تسعى كل
دول العالم املتحضر إلى صيانتها وتمتينها
ّ
بصفتها ،تمثل روح األمة وفاعليتها.
انطالقا من هذه البدهيات ،هل تشكيل لجان
إلعداد بعض التعديالت الدستورية والالئحية
ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة وه ��ذا ال�ظ��رف
السياسي واإلق�ل�ي�م��ي ــــــ وف��ق م��ا ي�ت��ردد من
أخبار ــــــ هدفه املصلحة الوطنية؟
ال ي�م�ك��ن ط ��رح ف �ك��رة ت�ع��دي��ل ال��دس �ت��ور ك��رد
فعل على بعض مظاهر ال�ت��أزي��م السياسي،
ً
وإال ف �س �ي �ك��ون ف �ع�ل�ا إق �ص��ائ �ي��ًا؛ ف��ال �ت��أزي��م
السياسي مهما صغر أو كبر تمكن حلحلته
ب�م�ب��ادرات وطنية إص�لاح�ي��ة ،تتبناها رم��وز
وت � �ي� ��ارات س �ي��اس �ي��ة ،ون� � ��واب وف ��اع �ل ��ون ف��ي
املشهد السياسي ،وه��و ما حصل ويحصل
دائما في الكويت ،وكل ما نحتاجه هو الحوار
املشترك واإلصغاء الى هذه املبادرات ّ
الخيرة،
ّ
وتأكيد فصل السلطات وتعاونها البناء ،من
أج��ل االرت �ق��اء بالعمل ال�ب��رمل��ان��ي ،وم��ن يفكر
في أن تعديل بعض مواد الدستور أو الالئحة
ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س األم� ��ة ك�ف�ي��ل ب� ��وأد ال �ت��أزي��م
السياسي فهو واهم ،وهو كمن ّ
يحول املشكلة
الصغيرة إلى كرة ثلج كبيرة ال يعرف إلى أين
ّ
ستدمر في طريقها؟!
ستتجه؟ وماذا
إن حل التأزيم السياسي يأتي من خالل وأد
مسبباته ،وأولها محاربة الفساد واملفسدين،
والقضاء على تعارض املصالح ،وثانيها توفير
األرضية الخصبة للتعاون الحكومي البرملاني
وتوسيع املشاركة الشعبية ،وهو ما يستلزم
توسيع امل�ش��اورات النيابية والسياسية قبل
التشكيالت ال��وزاري��ة ،ل�ل��وص��ول إل��ى حكومة
ّ
ومحصنة بدعم األغلبية البرملانية.
قوية
أما إذا كان هدف تعديل الدستور هو تطويره
نحو م��زي��د م��ن ض�م��ان��ات ال�ح��ري��ة وامل �س��اواة،
ك�م��ا ن�ص��ت امل ��ادة  ١٧٥م �ن��ه ،ف�ي�ج��ب اخ�ت�ي��ار
توقيت تسود فيه روح التوافق الوطني ،بما
يسمح بمشاركة سياسية واجتماعية واسعة
ملناقشة امل �ب��ررات واأله� ��داف ،بعيدًا ع��ن روح
الصراع السياسي ّ
املخيمة حاليًا ،كما يجب أن
يتم ذلك في ظروف محلية وإقليمية مستقرة،
حتى ال تنعكس هذه الظروف على املناقشات
الجارية.
وأخ �ي �رًا ،وان�ط�لاق��ًا م��ن يقيننا ب��أن ال�ظ��روف
املحلية واإلقليمية غير مؤاتية لهذه الخطوة،
فإننا ندعو إلى ّ
التمسك بالدستور ،وحل كل
اإلشكاالت واألزمات بتدعيم الوحدة الوطنية،
والعمل املشترك بني جميع القوى السياسية
والفعاليات االجتماعية واالقتصادية.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
دستور  + ٦٢الشعب = أمن الكويت.

جرة قلم

الكويت 09

ّ
كتاب وآراء

قرارات وإجراءات مستحقة

ط��ال�ب�ن��ا وط��ال��ب آخ ��رون م��ن امل��ؤم�ن�ين ق�ل�ب��ا وق��ال�ب��ا ب��إع�م��ال م��ا ورد
بالنصوص الدستورية املشرقة من أمثال املادة  36التي تنص على:
«ح��ري��ة ال ��رأي والبحث العلمي مكفولة ..ول�ك��ل ان�س��ان ح��ق التعبير
عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو غيرهما ،وذلك وفقا للشروط
واألوضاع التي بينها القانون» ..واملادة  37التي تنص على أن «حرية
الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوض��اع التي
بينها القانون» ..واعمال هذه املواد يكون بإلغاء القوانني التي ما انزل
اهلل بها من سلطان قدمتها الحكومات أو مجلس األمة ،وهي قوانني
تحجر على حرية الرأي والتعبير وتعاقب عليها بالسجن ملدد مطولة،
وأغ �ل��ب ض�ح��اي��اه��ا م��ن ش�ب��اب وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي التي
ابتلينا والعالم أجمع بها مؤخرًا ..هذه القوانني الجائرة ترتب على
تطبيقها تطبيقا حرفيا لألسف صدور أحكام بالسجن ملا يجاوز
الـ  800عام بحق أولئك الناشطني ،حيث أودع كثير منهم السجون
مع القتلة والسراق ،وكان من املفترض في حال اإلدانة صدور احكام
عليهم بغرامات مالية مشددة ،وهو األمر املعروف والسائد في معظم

دول ال�ع��ال��م املتحضرة وغ�ي��ره��ا ،وت��رت��ب على تطبيق تلك القوانني
صدور احكام غيابية بحق من تطبق عليهم وتشريد أولئك الشباب
في أصقاع األرض األربعة ،وطلباتهم لحكومات دول أجنبية اللجوء
السياسي ،وهذا أمر يحصل للكويتيني وألول مرة في التاريخ!
لذا نطالب وبمناسبة حلول كارثة كورونا أن تعمل الحكومة واملجلس
على اصدار قانون أو استصدار عفو خاص عن هذه الفئة املظلومة
دس�ت��وري��ا م��ن شبابنا ومواطنينا ..وه��ذا ام��ر إن حصل فهو ليس
غير مسبوق ..فالسلطات اإليرانية أص��درت مؤخرًا ق��رارًا باإلفراج
عن  8500سجني ،والسلطات األردن�ي��ة أص��درت ق��رارا ب��اإلف��راج عن
 1500سجني ..وكذلك في الكويت ،حيث أعلمنا مشكورًا وكيل وزارة
الداخلية املساعد لشؤون مؤسسات اإلصالح والسجون اللواء فراج
الزعبي ..أن��ه قد ص��درت ق��رارات ب��اإلف��راج عن املحجوزين على ذمة
قضايا مالية ..فلماذا ال يشمل ذلك ضحايا قوانني «الدوس على حرية
الرأي» التي تكلمنا عن منافاتها وتعارضها الصارخ مع الدستور؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

علي أحمد البغلي
هامش:
ازعجتنا وسائل التواصل االجتماعي وعلى رأسها «ال��وات��س اب»
بعشرات اآلراء العلمية والطبية والفقهية واالجتماعية بشأن انتشار
وال��وق��اي��ة وع�ل�اج ف�ي��روس «ك��وف�ي��د  »19أو ال �ك��ورون��ا ..ون�ح��ن نقول
لكل أولئك املتفيقهني رج��اء أكرمونا بسكوتكم ..ف��آراؤك��م أربكتنا
«ودودهتنا» ونحن نكتفي ب��آراء مسؤولينا – بيض اهلل وجوههم
– ف��ي وزارات ال�ص�ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة وال �ح��رس ال��وط �ن��ي ،وم�ج�ه��ودات
متطوعينا من الهالل الحمر مئات الشباب الكويتي ..اللهم فاشهد..
اللهم بلغت..

اإلصالح بعد كورونا
ما اإلج ��راءات والخطوات التي يجب أن تقوم بها
ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن أزم� ��ة ك ��ورون ��ا؟ من
امل �ف �ت��رض أن ي �ك��ون ك ��ورون ��ا ع �ب��ارة ع��ن محطة
إلع��ادة الحسابات وترتيب األوراق لحل مشاكل
البلد.
الفساد واملشاكل في قطاعات التعليم والصحة
والداخلية وجميع الوزارات التي تعاني من الفساد
ومن البيروقراطية ،وإيجاد حلول ملشكلة البطالة
ومشكلة املسرحني من القطاع الخاص.
م �ت��ى ي �ت��م ت��رغ �ي��ب م��وظ �ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ل�لال�ت�ح��اق
ب��ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص؟ م �ت��ى ت �ت��م زي� ��ادة
أص �ح��اب األع �م��ال أو م��ا ي�س�م��ى ال �ب��اب ال�خ��ام��س
بمميزات أفضل من املميزات التي يحصل عليها
موظفو الحكومة؟
مشكلة التوزير الخاطئ وعدم القدرة على اختيار
الرجل املناسب من أبرز املشاكل الحكومية ،تعطيل
املشاريع الحيوية في الدولة كاملشاريع اإلسكانية
ومشروع الجزر ومشروع سكك الحديد ومشروع

في الصميم

ميناء مبارك.
التأخير في إنجاز املشاريع ،مشروع غرب عبداهلل
امل�ب��ارك لغاية اآلن ال توجد بنية تحتية للصرف
الصحي واملجاري ،والتأخير في مشروع املطالع
الكبير ،تم توزيع القسائم على الورق ولكن املنطقة
تحتاج إلى سنوات حتى يتمكن أصحاب القسائم
من السكن فيها.
املشكلة السكانية وازدياد أعداد العمالة واملقيمني
بنسبة فاقت  ،%70وما لهذه الزيادة من تأثيرات
على التركيبة السكانية وعلى توفير فرص العمل
وعلى األمن والعديد من املشاكل.
إص�ل��اح م �ل��ف ال �ح��ري��ات وإع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي من
ص ��درت بحقهم أح �ك��ام وه��م ف��ي ال�س�ج��ون اآلن،
بسبب بعض ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ك��ان��ت ب�ه��دف تكميم
أصوات الرأي اآلخر.
إصالح ملف الفصل بني السلطات ،ما زالت السلطة
التنفيذية هي املسيطرة على السلطة التشريعية،
إصالح ملف التعيينات البراشوتية املستمرة من

لعن الله فيروس
الطائفية اللعين

فواز أحمــد الحمــــد
قبل الحكومة في جميع قطاعات الدولة.
إصالح ملف ارتفاع تكلفة املعيشة على املواطنني
وامل �ت �ق��اع��دي��ن ،إص �ل��اح ال �ت �ض �خ��م ف ��ي األس� �ع ��ار،
إص�لاح تطوير النظام التعليمي ،إص�لاح الهيكل
اإلداري في الوزارات والهيئات الحكومية.
إص �ل�اح ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي ،إص �ل�اح ال �ع �ج��ز في
ميزانية الدولة ،إصالح ملف احتكار املناصب لفئة
معينة.
الكويت والدة بالرجال والنساء األكفاء القادرين
على إع��ادة بناء الكويت مرة أخ��رى ،ولكن نحتاج
إلى وضع الرجل املناسب في املكان املناسب .هذا
هو الوقت املناسب لإلصالح.

«قاعد بالبيت» ..من أجل الكويت
نحن نعيش بترقب ونحن لسنا ببعيدين عن
ال�ع��ال��م ،فما أص��اب العالم م��ن م��رض ك��ورون��ا
أص ��اب كويتنا الحبيبة ،ن�س��أل اهلل السالمة
والصحة للجميع.
وكأن هذا املرض أجارنا اهلل وإياكم ألزمنا بأن
نرتب أوراق�ن��ا وأن نعيد النظر بأمور عديدة.
فأصبحنا نرى أنفسنا مجبرين على وضع لم
نتعود عليه ،فبعد الخروج املستمر والتسوق
وامل�ط��اع��م وال�س�ف��ر ،صرنا ملزمني بالجلوس
في البيت ،فهل الجلوس أصبح نعمة أم نقمة؟
هناك أمور ال بد من مراعاتها :فمن الناحية
ال�ص�ح�ي��ة ،ال ب��د أن ن��راع��ي ش ��روط وض��واب��ط
األم��ن وال�س�لام��ة ،وذل��ك بالحرص على غسل
اليدين باستمرار ،والبعد ع��ن املصابني قدر
االمكان وااللتزام بالجلوس بالبيت.
وم��ن الناحية األس��ري��ة :فبجلوسنا في البيت

صرنا نلتفت الى أبنائنا الذين لم نكن نلتفت
اليهم بالدرجة الكافية ،وربما كانوا في درجات
أق��ل أهمية عندنا ،اآلن أصبح ل��زام��ا علينا أن
ن��راه��م ك�ي��ف ي�ع�ي�ش��ون ،م ��اذا ي��أك �ل��ون ،ب�م��اذا
يهتمون ،على م��اذا ينصب اهتمامهم ،كيف
نفتح معهم ح ��وارًا ب�ن��اء ،كيف نتقرب اليهم
ونحتويهم بحب ورعاية واهتمام وحنان.
وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة ال��دي �ن �ي��ة ،ال ب��د أن ن�ن�ت�ه��ز ه��ذه
الفرصة ب��أن تكون مدخال نقوي ون��راج��ع به
ايماننا واي�م��ان�ه��م ب��اهلل ع��ز وج��ل ،وأن يكون
ال�ج��ان��ب ال��دي�ن��ي ب�لا ش��ك ق��وي��ا لدينا ولديهم،
فما أصابنا لم يكن ليخطئنا ،والحرص على
الصالة واالستغفار.
أم ��ا ال �ن��اح �ي��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة :ف�ل�ا ب��د م��ع ال�ح�ج��ر
املنزلي املفروض علينا بأن نرتب وننسق مع
أبنائنا ما يرفه عنهم ،كل بحسب عمره ،وال

د .حليمة إبراهيم الفيلكاوي
ننسى طبعا أن نشاركهم ه��ذا الترفيه ،ففيه
فرصة لنتقرب ال��ى أبنائنا والشعور باألمان
والثقة وال��راح��ة النفسية ،فالوقت طويل ال بد
من أن نستثمره بما يعود علينا وعلى أبنائنا
باالستفادة الحقة.
ه� ��ي ف ��رص ��ة ذه� �ب� �ي ��ة ،ف �ع �ل �ي �ك��م أي� �ه ��ا اآلب � ��اء
اس�ت�غ�لال�ه��ا ب�م��ا ي �ع��ود ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب��ال�ن�ف��ع،
ولنجعل الحجر املنزلي نعمة علينا ال نقمة.
حفظ اهلل الكويت وقيادتها وشعبها من كل
مكروه.

«الخدمة المدنية» ..في زمن كورونا
ال� �ع� �م ��ل ع� ��ن ب� �ع ��د ف� �ك ��رة ل �ي �س��ت ج � ��دي � ��دة ،اذ
تطبقها ش��رك��ات التكنولوجيا الشهيرة مثل
مايكروسوفت وابل وأمازون وتويتر ،وتوظف
م��ن خ�لال�ه��ا أف�ض��ل ال�ع�ق��ول م��ن جميع أن�ح��اء
ال�ع��ال��م لتطوير منتجاتها ول��زي��ادة االنتاجية
ولخفض التكلفة أيضا ،بل ان هناك مؤسسات
تكنولوجيا عربية قد حققت وفورات جمة منذ
سنوات انطالقا من العمل عن بعد ،ناهيك عن
الشركات الناشئة التي تسير على نفس الخط.
وف��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي يجري
ال�ح��دي��ث ع��ن ب��داي��ات تطبيق فعلي للعمل عن
بعد في ال��دوائ��ر الحكومية والخاصة في دولة
االم��ارات ،كما تتفاعل املطالبات في السعودية
ودول أخرى عبر وسائل التواصل االجتماعي
ف ��ي ن �ف��س االت � �ج� ��اه .ك �م��ا ق ��ام ��ت ف ��ي ال �ك��وي��ت
مبادرات وطنية للتعليم عن بعد.
في العمل الحكومي يتوقع أن يحقق هذا التوجه
وف��ورات في النفقات املالية واالداري��ة وهو أمر

مطلوب بالحاح في الفترة الحالية ،كما سيخفف
من االزدح��ام ويقلل من التلوث بالنظر للعدد
الكبير م��ن امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يشغلون وظائف
اداري ��ة يمكن أن ينطبق عليها ه��ذا ال�ن��وع من
ال �ع �م��ل .وح �ت��ى ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د األس� ��ري يمكن
أن يدفع ذل��ك ال��ى تحسني مهارات ادارة الوقت
وتوثيق ع��رى ال�ت��راب��ط األس ��ري .اال أن��ه سوف
ي��رت��ب ب �ع��ض األع� �ب ��اء االض��اف �ي��ة خ��اص��ة في
البدايات مثل توفير تطبيقات عقد االجتماعات
والعمل التشاركي وزيادة الدعم الفني.
املهم أن تشرع كل وزارة ومؤسسة حكومية
بتوجيه من مجلس الوزراء ومتابعة من ديوان
الخدمة املدنية ،وبتنسيق مع جهاز تكنولوجيا
املعلومات وهيئة االتصاالت ،بتحديد الوظائف
ال �ت��ي ي�م�ك��ن ال �ب��دء ب �ه��ا ك�ح��زم��ة أول �ي��ة تختبر
ال �ت �ج��رب��ة م ��ن خ�لال �ه��ا ل �ي �ت��م ت��وس �ي��ع ن�ط��اق�ه��ا
تدريجيا ،مع النظر الى أن هذا النوع من العمل ال
يصلح لطيف من الوظائف خاصة ذات الطبيعة

عبد الحميد علي عبد المنعم
الفنية التي تستوجب التواجد في املوقع ،وهو
م��ا ي�م�ك��ن أن ي�ب�ح��ث ف��ي ش��أن��ه ت�ط�ب�ي��ق ف�ك��رة
ساعات الدوام املرنة التي أخذت بها العديد من
الدول.
وال�ف�ك��رة ذات�ه��ا يمكن استخدامها ف��ي تطبيق
التدريب عن بعد ،بعد أن أوق��ف دي��وان الخدمة
مؤخرا تنفيذ برامج التدريب املقررة ،وهو ما
س �ي��ؤدي ال��ى ش�م��ول ع��دد أك�ب��ر م��ن امل�ت��درب�ين
وبتكلفة أق��ل كثيرا م��ن ال�ت��دري��ب املكتبي في
الوظائف ،التي يصلح لها هذا النوع من التدريب،
وينفذ عادة في قاعات املحاضرات املغلقة في
شقه النظري على األقل.

طالل عبدالكريم العرب
إن�ه��ا لكارثة وطنية وسقطة أخالقية ال
تغتفر ،أن يستغل وب��اء فيروسي قاتل
على أيدي البعض من أبناء البلد الواحد،
فيحولونه الى وباء طائفي أخطر ،ونحن
هنا ال نبرئ أي��ا م��ن طرفي مثيري هذه
النعرة اللعينة ،ولكننا نتهم من بيده أن
يؤججها ويزيدها اشتعاال بإضافة وباء
آخر وهو العنصرية ،وهو وباء مستجد
ّ
ساهمت في نشره مجموعة من الكتاب
وامل�غ��ردي��ن..وه��ذا خلق وضعا سياسيا
متوترا ب�ين أب�ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ،وصب
ف��ي مصلحة م��ن ي��ري��د ش��را ب�ه��ذا البلد،
إال أن امل��ؤس��ف الخطير أن ه�ن��اك بعض
ال � �ن� ��واب ك� ��ان ي �ف �ت��رض ب �ه��م أن ي�م�ث�ل��وا
األم� ��ة امل��ؤت �م �ن�ين ع �ل��ى م �ص��ال �ح �ه��ا ،وأن
ي�ك��ون��وا ق ��دوة ،ق��د اس�ت�غ�ل��وا حصانتهم
لينشروا طائفيتهم وعنصريتهم بيننا،
أم ��ا ب�ع�ض�ه��م ف �ق��د ت �م ��ادى وس ��اه ��م في
ّ
ذلك التأجيج كتاب طاملا أوهموا قراءهم
ب �ع �ل �م��ان �ي �ت �ه��م ،ف��اس �ت �غ �ل��وا ان �ت �ش��اره��م
اإلعالمي بني جماعاتهم ليبثوا سمومهم
بيننا.
وي ��ا س �ب �ح��ان اهلل ،ف�ك�ل�م��ا اش �ت��د ال �ه��رج
وامل� ��رج ي �س��ارع ه ��ؤالء ال ��ى االدالء ب��دالء
ال تخلو أب��دا م��ن التأجيج واالصطفاف
ال�ط��ائ�ف��ي ،مضيفني ال�ي��ه بعض األح�ي��ان
ال�ت�ف��اخ��ر ب��ال�ع�ن�ص��ري��ة ،وذل ��ك ف��ي تناغم
غريب مع ما يطرحه بعض ال�ن��واب ،مما
يشعرنا بأن ما يحصل هذه األيام ليس
اعتباطا ،ولكنها م��ؤام��رة م��دب��رة هدفها
تفكيك الكويت وانهاء وجودها ،وهو حلم
لم يستطيعوا تحقيقه من الخارج ،فكان
األسهل لهم أن يكون من الداخل.
وهنا نقول :إن هناك قانونا يحرم بث روح
ال�ك��راه�ي��ة والعنصرية ف��ي ال�ك��وي��ت ،وقد
بات واضحا أن هناك تماديا في إغفال أن
الكويت بلد عربي ملتزم بانتمائه ودوره
القومي ،وأن هناك تفشيا لظاهرة قبلية
وط��ائ �ف �ي��ة ،ال تخطئها ال �ع�ي�ن ،ت�ت�ع��ارض
مع نظم وقوانني الدولة ،وأن هناك جهرا
علنيا يؤصل هذا الشعور املدمر للنسيج
ال��واح��د ،يقوده ن��واب وم�غ��ردون يفترض
ب �ه��م أن ي �ك��ون��وا ك��وي�ت�ي�ين ق�ل�ب��ا وق��ال �ب��ا،
وكان يجب على الحكومة كبح جماحها،
وجماح من يؤججها ،كائنا من كان.
ف� �ل� �ع ��ن اهلل م � ��ن أث� � � ��ار ه � � ��ذه ال �ط��ائ �ف �ي��ة
والعنصرية البغيضة بيننا ،وحفظ اهلل
الكويت وشعبها وأسرة الحكم فيها من
كل من أراد بها سوءًا.

الغيص ّ
يعقب على الطراح:

يجب إعداد قائمة سوداء لمن ناصروا الغزو

األخ الكريم األستاذ خالد الطراح...
قرأت مقالك عن املدعو أسعد عبدالرحمن املنشور في
جريدة سبقلا بتاريخ  16مارس  ،2020وأرى أنك أثرت
مسألة مهمة أود التعقيب عليها أدناه.
أس�ع��د عبدالرحمن ه��ذا ال��ذي رب�ت��ه الكويت فتنكر لها،
مواقفه بتأييد االحتالل العراقي معروفة ،منها أنه ظهر
ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون��ات خ�ل�ال االح �ت�لال ال�ع��راق��ي ف��ي الضفة
الغربية جالسا إلى طاولة قرب حافلة كان يصعد إليها
متطوعون فلسطينيون للسفر للحرب مع العراق وهو
يقيد كشفا بأسمائهم.

هؤالء ليست عندهم مشكلة بتبديل مواقفهم (ظاهريا
ومنفعيا بالطبع) بحسب تغير الظروف .ولن أستغرب
إذا م��رت لعبته ه��ذه ورأي �ن��اه م��دع��وا إل��ى الكويت كبطل
يعقد هنا ن��دوات ول �ق��اءات إعالمية بهدف قلب املوقف
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م ��ن ق �ض �ي��ة االح � �ت �ل�ال م ��ن األس� � ��ود إل��ى
األب �ي��ض ،ك�م��ا يفعل ال�ب�ع��ض ع�ن��دن��ا ح��ال�ي��ا م��ع األس��ف
بموجب تحرك منظم وممنهج .سيحزننا حقا لو حدث
ذل��ك ،فهؤالء يسخرون منا ومن عقولنا ومن شهدائنا
بالشك كلما انطلت حيلهم علينا.
وإذا ك��ان��ت امل �ق �ت �ض �ي��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ت�ت�ط�ل��ب ال �ت �ق��ارب

فيصل راشد الغيص*
ال �ت��دري �ج��ي وامل �ج��ام �ل��ة امل �ه��ذب��ة م��ع ال �ب �ل��دان ال �ت��ي أي��دت
االحتالل – وكلها مع األسف عربية – من دون االرتماء
في أحضانها ،فكان يجب إعداد قائمة سوداء باألفراد
الذين ناصروا املحتل العراقي لحظر التعامل معهم.
ول ��ذل ��ك ط��ال �ب �ن��ا وال ن� ��زال ب �ت��وث �ي��ق ك ��ل امل ��واق ��ف ت�ج��اه

االح �ت�ل�ال ل �ف��ائ��دة م��ن ل��م ي�ع�ي�ش��وه ول �ل�ت��اري��خ ول �ك��ي ال
ت �ن �ط��وي ع �ل��ى ال �ب �ع��ض ت �ص��رف��ات ه� ��ذه ال �ش��اك �ل��ة م��ن
األش � �خ� ��اص ،خ �ص��وص��ًا أن �ه��م ي ��راه �ن ��ون ع �ل��ى ق�ص��ر
ذاكرتنا السياسية.
وكما تعلم ف��إن أسعد عبدالرحمن عضو ف��ي املجلس
ال��وط �ن��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،وع �ض��و ف ��ي امل �ج �ل��س امل��رك��زي
الفلسطيني ،وأي �ض��ًا ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية منذ عام .1996
مع صادق املودة والتقدير.
* سفير سابق
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أجهزتها التنفيذية والرقابية اس ُتنفرت ..لتطبيق التدابير االحترازية

هذا ما فعلته «البلدية» حتى اآلن
زكريا محمد
استطاعت البلدية أن تواكب
أحداث فيروس كورونا منذ
بداية هذه األزمة الصحية
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع
انتشار هذا الفيروس بالتعاون
مع الجهات المعنية األخرى.
منذ اليوم األول إلعالن وقف
العمل بالدوائر الحكومية
والجامعات والمدارس عقد
وزير البلدية م .وليد الجاسم
اجتماعاً مع القياديين حث
خالله على التقيد بارشادات
الجهات المختصة وتطبيقها،
مؤكداً على ضرورة المحافظة
على صحة وسالمة المواطنين
والمقيمين.
ش� ��ددت ال �ب �ل��دي��ة م �ن��ذ ب ��داي ��ة االزم � ��ة على
ض��رورة جهوزية إدارات النظافة العامة
ألي ط��ارئ وإل��زام شركات النظافة التقيد
ب�ج�م�ي��ع االش �ت��راط��ات وت��وص �ي��ات وزارة
الصحة بشأن توعية العاملني بالفيروس
والتدابير الخاصة بصحة عمال النظافة.
ووج � � � ��ه م� ��دي� ��ر ع � � ��ام ال � �ب � �ل ��دي ��ة م .أح� �م ��د
املنفوحي القياديني إل��ى ض��رورة تطبيق
تعليمات وزارة الصحة وق��رارات مجلس
ال � � ��وزراء ب �ش��أن م �ن��ع ت �ق��دي��م ال�ش�ي�ش��ة في
امل � �ق� ��اه� ��ي وت� �ق� �ي ��د ص � ��ال � ��ون � ��ات ال� �ح�ل�اق ��ة
وامل�ع��اه��د الصحية وال �ن��وادي الرياضية
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ب� ��ال � �ن� ��واح� ��ي ال �ص �ح �ي��ة
وت�ط�ب�ي��ق الئ �ح��ة امل �ح��ال ال �ع��ام��ة وامل�ق�ل�ق��ة
للراحة واملضرة للصحة.
وق ��ام ��ت ال �ب �ل��دي��ة ب �ت��وزي��ع إع �ل��ان ت��وع��وي
الرش� � � ��ادات وزارة ال �ص �ح��ة ع �ل��ى امل �ق��اه��ي
واملعاهد الصحية وصالونات الحالقة ،ثم
قامت بتسمية متحدث رسمي لها ليكون
الرابط بني البلدية واملؤسسات اإلعالمية.
ك�م��ا أغ�ل�ق��ت ص ��االت األف� ��راح وامل�ن��اس�ب��ات
االجتماعية تنفيذًا لقرار مجلس ال��وزراء،
وك ��ذل ��ك ال �ط �ل��ب م ��ن أص� �ح ��اب امل �خ �ي �م��ات

المخالفة لتعليمات مجلس الوزراء و«الصحة»

المنفوحي :سحب تراخيص
المحال وإبعاد عمالتها
زكريا صالح

غسل الحاويات وتعقيمها

الربيعية ب��إزال��ة مخيماتهم خوفًا عليهم
من التجمعات.
وواص �ل��ت ب�ل��دي��ات امل�ح��اف�ظ��ات وف��ي اط��ار
املحافظة على الصحة العامة عملها برفع
ال�س�ي��ارات وال �ق��وارب املهملة وامل�ع��روض��ة
للبيع وتكثيف تنظيف الشوارع ومحاربة
الباعة الجائلني واألسواق العشوائية.
امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق خ��وف��ا من
ت �ع��رض ال�ب��اع��ة ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وملنع
هذه الظاهرة املخالفة لالنظمة واللوائح
املعمول بها.
واس �ت �ط��اع��ت ال�ب�ل��دي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار وزارة
الصحة بغلق املقاهي املخالفة التي تقوم
ب �ت �ق��دي��م ال �ش �ي �ش��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ص�ح��ة
وسالمة املواطنني واملقيمني.
وعقد وزير البلدية واملدير العام اجتماعا
مع ممثلي شركات النظافة لتطبيق خطة
ال�ط��وارئ ،وتم االتفاق خالله على ضرورة
ع ��زل ع �م��ال ال �ن �ظ��اف��ة ف ��ي ال �س �ك��ن وت��دري��ب
ال � �ك� ��وادر ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى ت�ش�غ�ي��ل اآلل �ي��ات
وامل � �ع� ��دات ل �ل �ق �ي��ام ب��أع �م��ال ال �ن �ظ��اف��ة ع�ن��د
ال� �ض ��رورة وت�ع�ق�ي��م امل �ب��ان��ي ال �ت��ي تطلبها
الحكومة.

وق ��ام ��ت ال �ب �ل��دي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ش��رك��ات
ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ب� �غ� �س ��ل وت� �ع� �ق� �ي ��م ال � �ح� ��اوي� ��ات
امل�ن�ت�ش��رة ف��ي ال �ش��وارع ال�ع��ام��ة وامل�ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي��ة وت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة ت ��دري ��ب ت�ش�م��ل
 1500م � ��وظ � ��ف م� � ��وزع� �ي��ن ع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
املحافظات ،وقامت البلدية بتطبيق قرار
غ�ل��ق امل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة وال�ص��ال��ون��ات
ال��رج��ال�ي��ة وال�ن�س��ائ�ي��ة واالن��دي��ة وامل�ع��اه��د
ال�ص�ح�ي��ة وح �م��ام��ات ال�س�ب��اح��ة وص ��االت
التسلية والترفيه ولعب االط�ف��ال وسوق
ال�ج�م�ع��ة واس� � ��واق امل �ب��ارك �ي��ة ،واس�ت�ث�ن��اء
م � �ح�ل��ات اس� � � � ��واق ال � �خ � �ض� ��ار واالس� � �م � ��اك
واللحوم.
وضمن اطار املشاركة املجتمعية ،تعاونت
ال �ب �ل��دي��ة م ��ع ف��ري��ق «م �ت �ط��وع�ين م ��ن اج��ل
الكويت» في غسل وتعقيم جميع مباني
امل�ق��اب��ر وذل ��ك ض�م��ن اط ��ار امل�ح��اف�ظ��ة على
صحة وسالمة املشيعني واهالي الجنائز،
اضافة الى توفير كل التدابير االحترازية
والوقائية من توفير كمامات ومطهرات،
وك��ذل��ك ال �ص�لاة ع�ل��ى ال�ج�ن��ائ��ز ف��ي ال�ه��واء
ال�ط�ل��ق وم�ن��ع تلقي ال�ت�ع��ازي ف��ي الصالة
املغلقة وجعلها في ساحة عامة.

واستمرت البلدية في نشاطها من خالل
ق� �ي ��ام ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب �غ �س��ل وت�ع�ق�ي��م
دورات املياه العمومية.
وقامت فرق البلدية بالتعاون مع ادارات
ال �ن �ظ��اف��ة ب�ع�م�ل�ي��ة غ �س��ل وت �ع �ق �ي��م بعض
ال�ش��وارع والساحات العامة ،وكذلك ازال��ة
امل �خ �ي �م��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة ب �ع��د ن �ه��اي��ة امل ��دة
املحددة للتخييم.
وب��اش��رت البلدية حجز البقاالت املتنقلة
غ �ي��ر امل ��رخ �ص ��ة ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات،
اضافة ال��ى عمل ج��والت تفتيشية مكثفة
ع�ل��ى امل �ح�لات ل�ل�ت��أك��د م��ن م ��دى ال�ت��زام�ه��ا
ب ��االش� �ت ��راط ��ات وال � �ل ��وائ ��ح ،وال� �ت ��أك ��د م��ن
ت�ط�ب�ي��ق االج � � ��راءات ال �خ��اص��ة ب��ال�ت��داب�ي��ر
االحترازية والوقائية ملنع انتشار فيروس
كورونا.
ويسجل للبلدية ما يقوم به وزيرها وليد
الجاسم واملدير العام م .أحمد املنفوحي
م��ن ج��والت وح�م�لات تفقدية يومية على
امل��راك��ز املختلفة ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ،اض��اف��ة
ال��ى ع�ق��د اج�ت�م��اع��ات ش�ب��ه ي��وم�ي��ة لبحث
املستجدات ومتابعة ما تقوم به الجهات
الرقابية من اعمال.

غسل شوارع وساحات ..بالتعاون مع «الغانم إنترناشيونال»
أع� �ل� �ن ��ت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع � ��ن ش � ��ن ح� �م� �ل ��ة ن� �ظ ��اف ��ة ف��ي
محافظة ال�ف��روان�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة الغانم
انترناشيونال ،التي قامت بتقديم دعم كبير من
املعدات الثقيلة والخفيفة.
وق ��ال ��ت إن ال �ح �م �ل��ة ج � ��اءت ف ��ي إط � ��ار امل �ش��ارك��ة
املجتمعية ،ح�ي��ث ت��م دع��م ال�ب�ل��دي��ة ب�ح��وال��ى 420
آل�ي��ة م��ن أص��ل  2800آل�ي��ة ج��دي��دة لتعمل بجانب
معداتها تحت إش��راف موظفيها ،وتضمنت رفع
االنقاض املجهولة املصدر ورش الساحات باملاء
وغسل الشوارع ورف��ع كل ما يشوه املنظر العام،
م�ش�ي��رة إل ��ى أن ��ه ت��م ت�ح��دي��د  7م��واق��ع للتنظيف

تضمنت سجن طلحة ،والساحات الواقعة بجانب
دوار املواصالت في منطقة جليب الشيوخ وبني
ج��ام �ع��ة ال �ش��دادي��ة وال� ��دائ� ��ري ال� �س ��ادس امل�ق��اب�ل��ة
مل�ن�ط�ق��ة ص �ب��اح ال �ن��اص��ر وم�س�ت�ش�ف��ى ال �ف��روان �ي��ة
وال��واق �ع��ة خ�ل��ف جمعية جليب ال�ش�ي��وخ وخلف
حديقة جليب الشيوخ وال��واق�ع��ة ج�ن��وب منطقة
خ �ي �ط��ان م �ق��اب��ل ف �ن ��دق ك� � ��راون ب �ل ��ازا ،وال��واق �ع��ة
ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ف��روان �ي��ة م�ق��اب��ل ال �غ��زال��ي وال�ض�ج�ي��ج
ورف� ��ع االن� �ق ��اض وامل �خ �ل �ف��ات ب��ال �س��اح��ة ال��واق �ع��ة
بمنطقة العارضية الصناعية مقابل العارضية
السكنية.

شاحنات غسل الشوارع وتعقيمها (البلدية)

أك��د املدير العام للبلدية املهندس أحمد
امل�ن�ف��وح��ي أن ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ف��ي كل
ب� �ل ��دي ��ات امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ت� �ق ��وم ب��واج �ب �ه��ا
ع �ل��ى أك �م��ل وج ��ه ف��ي ات �خ��اذ اإلج� � ��راءات
االحترازية ملنع انتشار فيروس كورونا،
وتطبيق ال �ق��رارات ال�ص��ادرة م��ن مجلس
الوزراء ووزارة الصحة.
وكشف املنفوحي في تصريح لـ سبقلا
عن التزام حوالي  90في املئة من أصحاب
املحال في القرارات الصادرة بحظر تقديم
الشيشة في املقاهي وصالونات الحالقة،
مشيرًا إل��ى أن غير امللتزمني ب��ال�ق��رارات
وهم  10في املئة فإنهم يستخدمون طرقا
ملتوية من أجل مواصلة عملهم.
وأض� ��اف أن م�ج�ل��س ال � ��وزراء ش ��دد على
اس � �ت � �خ ��دام ع� �ق ��وب ��ات م � �ش� ��ددة ورادع � � ��ة

أحمد المنفوحي

ل �ل �م �خ��ال �ف�ي�ن م �ن �ه��ا س �ح ��ب ال �ت��رخ �ي��ص
ن �ه��ائ �ي��ًا وع� ��دم اص � ��دار ت��رخ �ي��ص ج��دي��د
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر ن �ف �س��ه م ��ع إب� �ع ��اد ال �ع �م��ال��ة
الوافدة املخالفة.

غلق  23مح ً
ال ومقهى
ك� �ش ��ف ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ل� � �ش � ��ؤون ق �ط��اع
بلديتي محافظتي األح �م��دي وح��ول��ي
م.ف� �ه ��د ال �ش �ت �ي �ل��ي أن ال� �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة
ف ��ي امل �ح��اف �ظ �ت�ين ق��ام��ت ب�ع�م��ل ج ��والت
لغسل الحاويات وتعقيمها في جميع
امل� �ن ��اط ��ق ،وال� �ت ��أك ��د م ��ن ت �ن �ف �ي��ذ أوام � ��ر
ال� �غ� �ل ��ق ب� �ش ��أن امل� �ج � ّ�م� �ع ��ات ال �ت �ج��اري��ة
ب � �م ��وج ��ب ق � � � � � ��رارات م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية
مل �ن��ع ان �ت �ش��ار ع� ��دوى ف �ي ��روس ك��ورون��ا
امل �س �ت �ج��د ،وأس� �ف ��رت ع ��ن ت��وج �ي��ه 705
ً
تنبيهات ،وغلق  23محال ومقهى.
وق� � ��ال ال �ش �ت �ي �ل��ي إن إدارة ال �ن �ظ��اف��ة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية

م�ح��اف�ظ��ة األح �م��دي ق��ام��ت ب�غ�س��ل 15
ألف حاوية وتعقيمها ،في وقت قامت
إدارة ال �ت��دق �ي��ق وم �ت��اب �ع��ة ال �خ��دم��ات
وفريق الطوارئ بتوجيه  478تنبيهًا،
�اه و 3ص ��االت
وغ� �ل ��ق  8م� �ح ��ال وم � �ق� � ٍ
تسلية و  15صالة أفراح ،وتحرير207
مخالفات.
وأض� � ��اف :إن إدارة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية حولي
قامت بتنظيف وغسل  31200حاوية
وت �ع �ق �ي �م �ه��ا ،ف� ��ي ح �ي�ن ق ��ام ��ت إدارة
ال�ت��دق�ي��ق وم�ت��اب�ع��ة خ��دم��ات ال�ب�ل��دي��ة
وفريق الطوارئ بتوجيه  227تنبيهًا
ً
وغلق  15محال ومقهى.

ً
ً
ربيعيا
مخيما
إزالة 521
ك� �ش ��ف رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � ��رق � ��اب � ��ة ع �ل��ى
املخيمات الربيعية ملوسم ،2019/2020
ومدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت
ال �ط��رق ب�ف��رع ب�ل��دي��ة محافظة ال�ج�ه��راء
ف� �ه ��د ال � �ق ��ري � �ف ��ة ،أن ال� � �ف � ��رق ال ��رق ��اب� �ي ��ة
بمحافظتي الجهراء واألح�م��دي قامت
بإزالة  9مخيمات تحولت إلى مقاه.
وقال القريفة إن الفرق الرقابية باشرت
ع�م�ل�ي��ات إزال� ��ة امل�خ�ي�م��ات ف ��ور ان�ت�ه��اء
ال � �ف � �ت� ��رة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل� ��وض� ��ع م �ل �ص��ق
اإلن � ��ذار ،ح�ي��ث ت�م��ت إزال ��ة  521مخيما

ببر ال�ج�ه��راء واألح �م��دي ورف��ع وحجز
 209ب �ق �ي��ات ورف � ��ع  9ب� �ق ��االت متنقلة
ومصادرة  1300لعبة هوائية ورشاش
مياه وإزال��ة  40إع�لان��ا ،مشيرًا إل��ى أنه
ت ��م ال�ت�ن�ب�ي��ه ع �ل��ى أص �ح ��اب امل�خ�ي�م��ات
الربيعية ف��ور إع�ل�ان البلدية بانتهاء
ف�ت��رة التخييم ف��ي  15م ��ارس ال�ج��اري
والقيام بوضع  641ملصق إنذارا نظرا
للظروف الراهنة التي تمر بها البالد
ت�ج�ن�ب��ا مل�ن��ع ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.

اليت

األحد
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تشمل البقاء بالمنزل ..وترك مسافة بين األشخاص

«التباعد االجتماعي» ..إجراءات بسيطة لمكافحة «كورونا»
ل �ك��ن ك��ان��ت ه �ن��اك أش �ي��اء أخ� ��رى ي �ج��ب وض �ع �ه��ا في
االع� �ت� �ب ��ار :ش � ��راء األط �ع �م��ة واإلم� � � � ��دادات األس��اس �ي��ة،
باإلضافة إل��ى األدوي��ة ،وتحاليل ال��دم في املستشفى،
والزيارات املنزلية من املمرضات واختصاصيي العالج
الطبيعي ومواعيد األطباء.
الكثير من املواعيد ،وجميعها في مستشفى لألطفال
ــــــ املكان الذي من املرجح أن توجد فيه إصابات خطيرة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي ك��ل زي� ��ارة ش �ع��رت ،وك��أن �ن��ي ك�ن��ت أس �ي��ر بني
مخاطر العدوى.
ل ��م أص ��اف ��ح أب� � � �دًا ،ف �ق��ط اإلي � �م� ��اء واالب� �ت� �س ��ام ��ة .وق��د
استخدمت الكثير م��ن معقم ال�ي��دي��ن؛ ال�ح�ص��ول على
عربة ت��وأم محملة بخزانات األكسجني داخ��ل الحمام
ال�ع��ام وخ��ارج��ه جعل غسل ال�ي��دي��ن ت�ح��دي��ًا .وتحتوي
املستشفيات على الكثير من أماكن غسل اليدين ،لكن
ً
عادة ال مغاسل لغسل اليدين في األماكن العامة.
كنت أت�س� ّ�وق ل�ش��راء البقالة بشكل أس��اس��ي ف��ي وقت
ّ
متأخر من الليل ،بعد فترة طويلة من عودة زوجي إلى
املنزل .لقد كانت فترة استراحتي الوحيدة من الرعاية
األبوية والطبية.

الدكتورة جين غونتر (نيويورك تايمز)
ترجمة :محمود حمدان
تستمر ح��االت العدوى والوفيات الناجمة عن فيروس
كورونا املستجد في االنتشار في جميع أنحاء العالم،
وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية رسميًا انتشار الوباء.
وي�ب��دأ الكثيرون م��ن األش�خ��اص الحديث ع��ن التباعد
االجتماعي كإستراتيجية ملكافحة الفيروس ،ما يعني
حصر األنشطة خارج املنزل في الحصول على الرعاية
الصحية ،والطعام واإلم��دادات األساسية والذهاب إلى
ال�ع�م��ل ،إذا ل��م ي�ك��ن ال�ع�م��ل م��ن امل �ن��زل خ �ي��ارًا م�ت��اح��ًا.
وي�ب��دو ه��ذا النهج على األرج ��ح غير م��أل��وف بالنسبة
الى الكثيرين ،وربما صارمًا للبعض ،لكنه مألوف ّ
جدًا
بالنسبة ّ
إلي ..وهو أمر ناجع.
أنا طبيبة َمارست التباعد االجتماعي ملدة  18شهرًا
َ
املبتسرين (اللذين ُولدا قبل اكتمال فترة
لحماية طفلي
الحمل).
مفهوم بسيط
امل �ف �ه��وم ب �س �ي��ط ،وه� ��و أن� ��ه ي �ج��ب ع �ل��ى أول� �ئ ��ك ال��ذي��ن
يمارسون التباعد االجتماعي البقاء ف��ي امل�ن��زل قدر
اإلمكان والحفاظ على مسافة  6أق��دام أو أكثر بينهم
وبني اآلخرين إذا غادروا املنزل .أما السبب فهو تقليل
التفاعل مع األشخاص واملسافة الزائدة عندما يجب
أن تتفاعل يعني فرصة أقل لالحتكاك ،وبالتالي تقليل
فرص اإلصابة بالفيروس .أما إذا أصبت بالعدوى ،فإن
التباعد االجتماعي يقلل فرصتك في نشر العدوى إلى
شخص آخر.
في عام  ،2003ولد أطفالي التوائم الثالثة قبل أوانهم.
ت��وف��ي أول�ه��م عند ال ��والدة ،وت��م ق�ب��ول ول � ّ
�دي الناجيني،
َ
املولودين في األسبوع الــ ،26في وحدة
أوليفر وفيكتور،
ً
العناية امل��رك��زة للحديثي ال ��والدة .وك��ان��ا ي��زن��ان رط�لا
ً
واح�دًا و 11أونصة ،ورط�لا و 13أونصة على التوالي،
وكانا من بني أكثر األشخاص عرضة لإلصابة بعدوى

مايو كلينك

ممارسة فعّ الة

طبيبة مارست «التباعد» لمدة  18شهراً ..لحماية طفليها
الرئة .باإلضافة إلى ذلك ،كان لدى أوليفر خلل حاد في
القلب ،ال عالقة له بوالدته املبكرة ،ما يزيد من خطر
ّ
تعرضه ملضاعفات عدوى خطيرة.
كنت مرعوبة .وكطبيبة ،سمعت عن عدوى فيروسية،
ّ
مثل اإلنفلونزا أو الفيروس التنفسي املخلوي (فيروس
يمكن أن يشبه نزالت البرد ملعظم األطفال ،ولكنه غالبًا
م��ا ي�ك��ون مميتًا للمبتسرين م�ن�ه��م) ،يجتاح وح��دات
باالهتمام
العناية املركزة ويقتل األطفال .لقد سررت
َ
بالوقاية من العدوى في وحدة العناية املركزة لطفلي،

والتي تضمنت نظافة صارمة ُلليدين وسياسة عدم
السماح لألطفال بالزيارة .وقد طلب من اآلباء املرضى
أن ي�ب�ق��وا ب�ع�ي�دًا أي �ض��ًا .ل��م أر ق��ط م��وظ�ف��ًا يظهر عليه
املرض.
َّ
مستعدين للعودة
وب�ع��د نحو  3أش�ه��ر ،ك��ان ال��ول��دان
إل ��ى امل �ن��زل ع�ل��ى (أج� �ه ��زة) األك �س �ج�ين .وق ��د ق�ي��ل لي
ولزوجي ان نحد من تفاعلهما مع املجتمع ،خاصة مع
األطفال اآلخرين .حتى البرد قد يكون ّ
مدمرًا ،ناهيك
عن اإلنفلونزا .وكانت أفضل نصيحة طبية هي القيام

يعالج الدهون الثالثية ..ويساعد في تخفيف آالم المفاصل

زيت السمك ..يقلل مخاطر األزمات القلبية

ُي َع ُّد زيت السمك مصدرًا غذائيًا لألحماض الدهنية
(أوميغا  ،)3وهي م��واد يحتاجها جسمك لوظائف
ً
ابتداء من النشاط العضلي إلى َّنمو الخاليا؛
عدة،
فاألحماض الدهنية «أوميغا ُ »3مشتقة من األطعمة.
وال ي �م �ك��ن ت �ك��وي �ن �ه��ا ف ��ي ال �ج �س��م .ي �ح �ت��وي زي��ت
السمك على نوعني من «أوميغا »3؛ وهما حمضا
دوكوساهيكسانويك ،وااليكوسابنتينويك.
َ
واألس� � �م � ��اك ال ��ده �ن �ي ��ة م� �ص ��در غ� ��ذائ� ��ي ل �ح �م��ض��ي
دوك��وس��اه�ي�ك�س��ان��وي��ك واالي�ك��وس��اب�ن�ت�ي�ن��وي��ك؛ مثل
سمك السلمون ،واإلسقمري (املاكريل) ،والسلمون
امل� ��رق� ��ط ،وامل � �ح� ��اري� ��ات م �ث��ل األص � � � ��داف ،وامل� �ح ��ار،
وال�س�ل�ط�ع��ون .ت�ح�ت��وي ب�ع��ض امل �ك �س��رات ،وال �ب��ذور،
والزيوت النباتية على نوع آخر من «أوميغا  ،»3وهو
حمض ألفا-اللينولينيك.

أمراض القلب
أظ�ه��رت األب�ح��اث أن ت�ن��اول امل�ص��ادر الغذائية لزيت
السمك؛ مثل التونة أو السلمون مرتني كل أسبوع
يصاحبه انخفاض خطورة اإلصابة بأمراض القلب.
وكشفت أن تناول ّمكمالت زي��ت السمك مل��دة ستة
أشهر ،على األقل ،يقلل خطر اإلصابة باملضاعفات
املرتبطة بالقلب (مثل األزم��ة القلبية) والوفيات في
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب.
وت �ش �ي��ر األب � �ح ��اث ،ك ��ذل ��ك ،إل ��ى أن خ �ط��ر اإلص��اب��ة
ب�ف�ش��ل ال �ق �ل��ب االح �ت �ق��ان��ي أق ��ل ل ��دى ف �ئ��ة ال�ب��ال�غ�ين
ك�ب��ار ال�س��ن ذوي امل�س�ت��وي��ات امل��رت�ف�ع��ة م��ن حمض
أيكوسابنتينويك الدهني.
ارتفاع ضغط الدم
ت�ش�ي��ر ال �ت �ق��اري��ر ال� � ��واردة ع��ن دراس� � ��ات ع ��دة إل��ى
ان�خ�ف��اض��ات ضئيلة ل�ض�غ��ط ال ��دم ف��ي األش �خ��اص
الذين يتناولون مكمالت زيت السمك .هناك بعض
ال� ��دالئ� ��ل ع �ل��ى ت ��زاي ��د ه� ��ذا األث � ��ر ل� ��دى األش� �خ ��اص
املصابني بارتفاع ضغط الدم املتوسط إلى الشديد،
مقارنة باملصابني بارتفاع ضغط الدم البسيط.
ارتفاع الدهون الثالثية والكوليسترول
هناك دالئل قوية على أن األحماض الدهنية أوميغا
 3يمكنها أن تقلل مستويات الدهون الثالثية في

لم يكن األم��ر كما لو كان بإمكاننا أخذهم إلى املنزل
وتحصني األب��واب وع��دم املغادرة أب�دًا .كنت محظوظة
ألنني حصلت على إجازة أمومة مدتها  6أشهر ،وبدا
أن من األفضل أن يكون لدي الطبيب في املنزل.

كيف ُتشغل وقت أطفالك خالل
فترة «تعليق الدراسة»؟

صحيفة ديلي ميل البريطانية ّقدمت مجموعة
م��ن ال �خ �ط��وات ،ال�ت��ي يمكن ل�لآب��اء ات�ب��اع�ه��ا مع
أط�ف��ال�ه��م ،لجعلهم ي�س�ت�ف�ي��دون ب�ف�ت��رة تعليق
ال��دراس��ة ،وف��ي الوقت نفسه ع��دم الضغط على
اآلب� ��اء ،خ��اص��ة إذا ك��ان��ت طبيعة أع�م��ال�ه��م من
املنزل ،وكانت هذه الخطوات بالتالي:

ت �ك��ون م�ك�م�لات زي ��ت ال�س�م��ك ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة س��وائ��ل،
وكبسوالت ،وأقراص.
يتم تناول زيت السمك لتقليل مخاطر األزم��ات القلبية
وال �س �ك �ت��ات ،ومل �ع��ال �ج��ة ال ��ده ��ون ال �ث�لاث �ي��ة وض �غ��ط ال��دم
املرتفع ،ولتحسني أعراض التهاب املفاصل الروماتويدي.

أظهرت األبحاث حول استخدام زيت السمك لبعض
الحاالت ما يلي:

إجراءات صارمة

أحمد بدر
اضطر فيروس كورونا كثيراً من دول
العالم إلى تعليق الدراسة؛ خوفا
على األطفال من اإلصابة بالفيروس،
ولكن هذه الخطوة تجعل اآلباء
يواجهون أزمة؛ وهي أن أطفالهم
سيكونون في المنزل لفترات
طويلة جدا ،ما يعني الحاجة إلى
شغل وقتهم بشيء مفيد.

مكمالت زيت السمك
ِّ

الدالئل

بكل ما هو ممكن إلبعادهما عن اإلصابة بالعدوى في
السنة األولى من حياتهما.

 - 1صناعة «ساعة مجدولة»
ال��دم ،إلى حد كبير .ويبدو كذلك أن هناك ُّ
تحسنًا
طفيفًا ف��ي كوليسترول ال�ب��روت�ين الدهني املرتفع
ال �ك �ث��اف��ة (« ،»HDLأو «ال� �ن ��اف ��ع») ،رغ ��م م�لاح�ظ��ة
زيادة في مستويات كوليسترول البروتني الدهني
املنخفض الكثافة (« ،»LDLأو «الضار») كذلك.
التهاب المفاصل الروماتويدي
ت�ش�ي��ر ال� ��دراس� ��ات إل ��ى أن م �ك �م�لات زي ��ت ال�س�م��ك
ق��د ت �س��اع��د ف��ي ت�خ�ف�ي��ف األل� ��م وت �ح �س�ين ال�ت�ي�ب��س
الصباحي وتخفيف آالم امل�ف��اص��ل ل��دى املصابني
بالتهاب املفاصل الروماتويدي .ورغم أن التخفيف
غالبًا ما يكون متواضعًا ،فقد يكون كافيًا لتقليل
الحاجة إلى األدوية املضادة لاللتهاب.
األحماض األمينية

بوجه عام استعمال املكمالت الغذائية الغنية بزيت
ّ
تتسبب في ما يلي:
السمك ،إال أنها يمكن أن
 - 1بقاء طعم السمك في الفم بعد تناوله لفترة.
 - 2رائحة الفم الكريهة.
 - 3عسر الهضم.
 - 4الغثيان.
 - 5البراز الرخو.
 - 6طفح جلدي.
يمكن لتناول جرعات عالية من مكمالت زيت السمك
الغذائية أن يزيد من خطر النزيف ،ومن املحتمل أن
يزيد من خطر ّ
التعرض للسكتة الدماغية.
وم ��ن غ�ي��ر ال��واض��ح م��ا إذا ك ��ان األش �خ��اص ال��ذي��ن
ي �ع��ان��ون م��ن ال�ح�س��اس�ي��ة ع�ن��د ت �ن��اول األس �م��اك أو
املحار يمكنهم تناول زيت السمك بأمان.
تتضمن التفاعالت املحتملة ما يلي:
ُّ
 - 1مضادات التجلط والعقاقير املضادة للصفائح،
األعشاب واملكمالت

تعد األحماض األمينية أوميغا  3ضرورية لصحة
جيدة .ح��اول الحصول عليها من نظامك الغذائي
بتناول السمك ،املحمر أو املخبوز ،وليس املقلي.
قد تكون املكمالت الغذائية التي تحتوي على زيت
السمك مفيدة إذا كنت تعاني مرضا قلبيا وعائيا
أو م��رض مناعة ذاتية .من الواضح أيضا أن زيت
السمك ال يحتوي على الزئبق ،الذي قد ّ
يسبب القلق
في أن��واع محددة من األسماك .في حني إنه يعتبر
آمنًا بصورة عامة ،قد تزيد الكمية ال��زائ��دة للغاية
م��ن زي��ت السمك م��ن خ�ط��ورة ال�ن��زي��ف ،وق��د يثبط
استجابتك املناعية .تناول املكمالت الغذائية التي
تحتوي على زيت السمك تحت إشراف طبيب.

ً
قد تتداخل عادة بعض أدوية منع الحمل مع تأثير
زيت السمك في الدهون الثالثية.

السالمة واآلثار الجانبية
ع�ن��د االل �ت��زام ب�ت��وص�ي��ات ال�ت�ن��اول يعتبر م��ن اآلم��ن

يمكن أن يقلل ت �ن��اول زي��ت ال�س�م��ك م��ن مستويات
فيتامني «هـ».

إن هذه األنواع من العقاقير واألعشاب واملكمالت
الغذائية تقلل تجلط ال��دم؛ فمن املحتمل أن يزيد
ت �ن��اول م�ك�م�لات زي ��ت ال�س�م��ك م��ن خ�ط��ر ال�ن��زي��ف
لديهم.
 - 2أدوية ضغط الدم ..األعشاب واملكمالت

قد يؤدي تناول مكمالت زيت السمك إلى انخفاض
ً
ضغط الدم قليال .حيث قد يزيد تناول تلك املكمالت
مع أدوية ضغط الدم من التأثير في ضغط الدم.
 - 3أدوية منع الحمل

 - 4فيتامني «هـ»

التباعد االجتماعي ممارسة ّ
فعالة ملكافحة العدوى
ألولئك ّ
املعرضني ملخاطر عالية .ومع فيروس كورونا
املستجد ،يعني ذلك في املقام األول كبار السن وأولئك
الذين يعانون ضعفًا في جهاز املناعة .وأشخاص مثل
أوليفر ،يعانون أمراض الرئة أو القلب .من املهم أيضًا
أن ت�ت��ذك��ر أن��ه ب�خ�لاف ذل ��ك ،يمكن أن ي�م��وت الشباب
واألصحاء ّ
جراء هذه العدوى.
وم��ن املحتمل أن ت�ك��ون ال�ع��واق��ب وخ�ي�م��ة .فقد يموت
األش �خ��اص ال��ذي��ن ت �ع��اف��وا م��ن ال �ف �ي��روس ألن �ه��م غير
ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة ال�ت��ي
ي�ح�ت��اج��ون�ه��ا .ق��د ال ي�ح�ص��ل األش �خ ��اص امل�ص��اب��ون
ب��أم��راض أخ��رى غير مرتبطة بفيروس ك��ورون��ا على
امل�س��اع��دة ال�ت��ي يحتاجون إل�ي�ه��ا ،بعد ان أصبحت له
األولوية في تخصيص املوارد الطبية.

وهي ساعة ِّ
تقسم فترات اليوم واألنشطة ،التي
ي�ج��ب ع�ل��ى األط �ف��ال ال�ق�ي��ام ب�ه��ا؛ فعلى سبيل
امل� �ث ��ال :ن �ض��ع ف �ي �ه��ا ف �ت��رة ال �ص �ب��اح ،وت�ش�م��ل
اإلف� �ط ��ار وغ �س��ل األس� �ن ��ان وال �ت � ّ
�ري ��ض ،وف �ت��رة
الظهيرة فيها الغداء والراحة.

 - 2استخدام األلعاب اللوحية
الهدف من هذه األلعاب هو جمع األسرة على لعبة
واحدة ،وأيضا تعزيز روح املنافسة داخل األطفال،
فهم يحاولون مجاراة الجميع في ّ
التجمع والفوز.

 - 3حضور الحفالت عن ُبعد
ّ
بعض امل��دارس وامل��واق��ع توفر حفالت عن ُبعد

لألطفال وعائالتهم ،على سبيل املرح.

 - 4الرحالت االفتراضية إلى املتحف
يمكن ل�لآب��اء اص�ط�ح��اب أب�ن��ائ�ه��م إل��ى رح�لات
إلى املتحف ،عبر االنترنت ،خاصة أن معظمها
أغلقت أب��واب�ه��ا ،ولكنها متاحة عبر االنترنت،
وذل��ك إلكسابهم معلومات جديدة ،واستغالل
الوقت في أمور مفيدة.

ُّ
 - 5التعلم عن ُبعد
ّ
ّ
بالتعلمّ ،
منصات
دشنت بعض املواقع ،الخاصة
لألطفال للتعليم عن ُبعد ،وذلك لتعويض فترات
الغياب عن املدارس.

 - 6مشاهدة فيلم وثائقي مع األسرة
ه �ن��اك ب �ع��ض األف� �ل��ام ال��وث��ائ �ق �ي��ة ال �ت��ي يمكن
لألطفال وآبائهم مشاهدتها واالستمتاع بها
معًا ،وهي مسألة تعزز الصلة بني أفراد األسرة،
وتكسب األطفال مزيدًا من املعلومات.

ّ -7
تحدي «ليغو» ..ملدة  30يومًا
ه��ذا ال�ت�ح� ّ�دي ع �ب��ارة ع��ن ق��ائ�م��ة م �ه��ام ،يكون
مطلوبًا من الطفل مهمة كل ي��وم ،وف��ي حال
االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ي��رب��ح ي��وم��ًا ،ل�ح�ين إت �م��ام كل
امل� �ه ��ام .وه � ��ذه امل� �ه ��ام م ��وج ��ودة ع �ل��ى م��واق��ع
التواصل.

 - 8إتاحة أدوات الرسم واأللوان
حيث هي من أفضل الوسائل إللهاء األطفال
وش �غ��ل وق �ت �ه��م ،ف��ي ح ��ال ع�م��ل وال��دي �ه��م من
املنزل.
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منوعات

عيد األم في الحجر المنزلي:

قعدة بالبيت« ..كيكة» ..ووردّ ..
ولمة العائلة
مي السكري

قد يكون االحتفال بـ«عيد
األم» له طابع مختلف وفريد
هذا العام ،وسط اإلجراءات
االحترازية التي اتخذتها الدولة
لمكافحة فيروس كورونا،
وفي ظل الدعوات لاللتزام
بالحجر المنزلي ،للحد من
انتشار المرض وتج ّنب الخروج
لمنع انتشار الوباء ،فقد
اختلفت مظاهر االحتفال
وطقوسه بهذا اليوم
التجمعات
ّ
العالمي؛ فمن
العائلية إلى العزل واالحتفال
عن بعد ،ومن البذخ المادي
في شراء الهدايا إلى
البساطة في التعبير عن
الحب وردّ الجميل.
ومع تزايد التحذيرات من
التواجد في األسواق
المزدحمة ،وقرار غلق المحال
التجارية ،تسابقت منصات
المحال التجارية «أونالين»
بعرض بضائعها لتشجيع
المستخدمين على االبتعاد
عن األماكن المزدحمة
وسط المخاوف من فيروس
كورونا ،والتعبير عن تقديرهم
ألمهاتهم في عيد األم من
دون الحاجة إلى االختالط في
تجمعات كبيرة.
سبقلا التقت عددًا من الشخصيات النسائية،
واستطلعت آراءهم؛ للتعرف على كيفية احتفالهم
بعيد األم ،في ظل األج��واء التي فرضها الحجر
امل�ن��زل��ي بسبب «ك ��ورون ��ا» ،وك��ان��ت احتفاالتهم
بالتالي:
امتنعت عن تقبيل والدتي
«ابتسامة وكيكة منزلية ..ووردة مقطوفة من
حديقة املنزل ..ومشاهدة فيلم على النتفليكس»..
هكذا احتفلت الكاتبة أسيل أمني مع والدتها.
ورأت أن املشاعر في هذا اليوم ال ّ
تتغير ،وإنما
ق��د ي�ت�غ� ّ�ي��ر ش�ك��ل التعبير ع�ن�ه��ا ف��ي ظ��ل أج��واء
م�ش�ح��ون��ة ب��ال �ت� ّ
�وج��س وال �خ ��وف م��ن مصافحة
اآلخر ،الفتة الى انها امتنعت عن تقبيل والدتها
ومعانقتها منذ بداية شهر م��ارس ،على الرغم
م��ن ع��دم خروجها م��ن امل�ن��زل إال ن��ادرا حرصا
على حماية وال��دت�ه��ا ،فهي ت�ت�ن��اول أدوي ��ة ّ
تثبط
مناعتها.
وقالت« :أمي تحب الورود الحمراء جدا ،وتبهجها
ال �ك �ع �ك��ات امل ��زرك �ش ��ة ،ول �ك��ن ح��رص��ت ع �ل��ى أال
أطلب لها شيئا من ذل��ك ،فأنا ال أعلم شيئا عن
ّ
احترازات من ّ
ينسق باقة الزهور ،ومن يحضر
الكعكة ،ومن سيقوم بتوصيلها».
وأضافت« :وال نستطيع دعوة أخواتها وبناتهن
إل��ى امل�ن��زل مثل ك��ل ع��ام لالحتفال؛ ل��ذا اقتصر
االحتفال ّ
علي برفقة ابتسامتي وحبي الغامر
وك�ع�ك��ة م�ن��زل�ي��ة ال�ت�ح�ض�ي��ر ووردة أق�ط�ف�ه��ا من
حديقة املنزل ،ومن املمكن مشاهدة فيلم جميل
معًاعلى نتفليكس».

الهدايا مؤجلة
وع ��ن ال �ه��داي��ا ،ق��ال��ت :ك��ل ش ��يء م��ؤج��ل ف��ي ه��ذا
ال �ظ��رف ال �ص �ع��ب ،امل � ��دارس واألع� �م ��ال ورح�ل�ات
السفر واالحتفاالت حتى الهدايا ،وأن��ا ال أخرج
م��ن امل �ن��زل ،واألس � ��واق م�غ�ل�ق��ة؛ ل��ذا ال أف �ض��ل أن
تخذل الظروف املحيطة هديتي.
ووج ��دت أم�ي�ن أن أف�ض��ل ه��دي��ة ل�ك��ل أم ف��ي ه��ذه
الفترة العصيبة هي حرص أبنائها على أنفسهم
ً
أوال ،وعليها ثانيًا بعدم تعريض حياتها للخطر
بسبب ع��دوى محتملة ،وذل��ك بتقدير املسؤولية
واتباع تعليمات وزارة الصحة بعدم الخروج من
املنزل.
واختتمت حديثها ،متمنية لوالدتها وكل األمهات
ف��ي ال �ع��ال��م ح �ي��اة م ��دي ��دة ،م �ل��ؤه��ا ال �ص �ح��ة وك��ل
السعادة والرضا.
هدية رمزية
ول��م يختلف اح�ت�ف��ال م� ّ
�ؤرخ��ة اللهجة الكويتية
غنيمة الفهد ،بعيد األم خالل هذا العام عن غير
من األع��وام السابقة ،حيث إنها عادة ما تحتفل
بهذه املناسبة السنوية في املنزل.
وق ��ال ��ت ال �ف �ه��د« :ل� ��م ي �غ� ّ�ي��ر ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي من
ط� �ق ��وس ��ي ،ف �ج �م �ي��ع اح� �ت� �ف ��االت ��ي أن � ��ا وع �ي��ال��ي
وأحفادي منذ  20عاما مع بداية حصولهم على
معاشاتهم ،تكون في املنزل ،فالكيك والعشاء في
البيت ،وال نحتفل به خارج املنزل نهائي».
وبخصوص ه��داي��ا عيد األم ،أش��ارت الفهد إلى
أن�ه��ا ك��ان��ت ف��ي ال�ب��داي��ة ع�ب��ارة ع��ن أط�ق��م وشنط

غنيمة الفهد:
لم يغ ّير الحجر المنزلي
من طقوسي ..فجميع
احتفاالتنا في المنزل

ماركات ومبالغ كبيرة قد تصل إلى  3000دينار
«ال �ح �ط��ة» ب�ي�ن�ه��م ،غ�ي��ر أن �ه��ا رف �ض��ت ه ��ذا األم��ر
مراعاة لظروف ابنائها؛ فأغلبهم شباب ومنهم
متزوجون ولديهم أسرهم الخاصة ،لذلك قررت
أن تكون الهدية عبارة عن رمز بسيط جدا.
وزادت ب��ال�ق��ول« :ص��ار ل��ي ح��وال��ي س��ت سنوات
اعتمد على ال�ه��داي��ا ال��رم��زي��ة ،وال أش�ع��ر بالفرح
عندما يعايدوني بهدايا مكلفة ،وفي آخر األيام
اك�ت�ف�ي��ت بكيكة ف�ق��ط م�ك�ت��وب عليها اس�م��ي أو
زه��ور ،واحتفظ ب��األوان��ي التي استقبلها منهم،
وأزين بها منزلي للذكرى».
تحية تقدير لكل أم
وبكلمات بسيطة ،عايدت املحامية عذراء الرفاعي
والدتها وجميع األمهات العربية والعاملية ،وقالت:
ّ
وضحت
«تحية تقدير وإج�ل�ال لكل أم سهرت
ب��أج�م��ل أي ��ام ح�ي��ات�ه��ا م��ن أج ��ل ت��رب�ي��ة أب�ن��ائ�ه��ا،
ّ
يتحملوا املسؤولية ب��دوره��م تجاه أبنائهم
لكي
ومجتمعهم ووطنهم».
وق��ال��ت ال��رف��اع��ي :ي �ع��د االح �ت �ف��ال ب�ع�ي��د األم
وتكريمها على جهودها من العطاء ألبنائها،
من االحتفاالت السنوية التي ظهرت حديثًا
ف��ي مطلع ال�ق��رن ال�ع�ش��ري��ن ،حيث يخصص
يوم لتكريمها وتقوية رابطة األمومة ورابطة
األم بأبنائها ،الفتة إلى أن تلك الفكرة جاءت
م��ن املفكرين الغربيني واألوروب �ي�ي�ن بعد أن
وج ��دوا ع��دم وج ��ود ال�ت�لاح��م وال �ت��واص��ل بني
األب �ن ��اء ف��ي م�ج�ت�م�ع��ات�ه��م وت��رك �ه��م يهملون
أم �ه��ات �ه��م وال ي � ��ؤدون ال��رع��اي��ة ال �ك��ام �ل��ة لهن

عذراء الرفاعي:
ال احتفاالت وال مطاعم
في ظل الظروف التي
تمر بها البالد

ف ��أرادوا أن يجعلوا يومًا ف��ي السنة ليذكروا
األبناء بأمهاتهم.
وأض��اف��ت «وات �س �ع��ت رق�ع��ة االح �ت �ف��االت لتصل
بلداننا العربية التي قد أوجدت لألم مكانة عظيمة
وال يخفى علينا جميعا دوره��ا اليومي املعطاء
وال �ت��واص��ل وال�ت�لاح��م بينها وب�ي�ن أب�ن��ائ�ه��ا ليس
بجديد علينا ،ك��ون صلة ال��رح��م م��ن القيم التي
نشأت عليها البلدان العربية املسلمة».
ال احتفاالت وال مطاعم
ولفتت إل��ى أن��ه ف��ي ه��ذه ال��ذك��رى السنوية يعبر
األبناء عن مدى حبهم بتقديم الهدايا وكل غال
ونفيس ل�لأم ،ل��ذا تحتفل معظم األس��ر الكويتية
بهذا اليوم وتجعله يوما مميزا ل�لام ،إال أن في
ظل الظروف التي تمر بها البالد والحفاظ على
أمن الوطن فإن الكثير سيحتفل في حدود إطار
املنزل لن يخرج أو يحجز أفخم املطاعم او يقيم
احتفاال كما كنا نشهده سابقا.
واشارت إلى أن بعض املحال التجارية تسابقت
ب�ت�ف�ع�ي��ل ال �ع��ال��م اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ل �ش��راء وال �ق �ي��ام
ب �ت��وص �ي��ل ال �ه ��داي ��ا م �م��ا س�ي�ج�ع��ل اح �ت �ف��االت �ن��ا
ت�ن�ح�ص��ر ب ��إرس ��ال ال �ه ��داي ��ا ودون ال�ت�ج�م�ع��ات
واالحتفاالت كونها مخالفة للقانون ومجرمة.
ونوهت الرفاعي أن االحتفال بهذه املناسبة قد
تسبب بخالفات أسرية من قبل بعض األزواج
وال ��زوج ��ات ب�م�ن��ع خ� ��روج االب �ن ��اء ب�ص�ح�ب��ة األم
او األب ل��زي��ارة ال �ج��دة وح�ص��ره��ا ع�ل��ى التهنئة
ب��ال �ه��ات��ف ف �ق��ط ال �ت��زام��ا ب �م��ا ورد م ��ن ال�ج�ه��ات
املسؤولة.
أسيل أمين:
امتنعت عن تقبيل والدتي
ومعانقتها ..فاألجواء
مشحونة بالتوجُّ س والخوف

الحويلة :فرصة لتجديد
العالقات األسرية واالجتماعية
ق ��ال ��ت ال �ب��اح �ث��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت د .أم�ث��ال الحويلة ان االحتفال
بعيد األم خ�ص��وص��ا ه��ذا ال �ع��ام يحمل
نكهة «كورونية» ،الفتة إلى أن االحتفال
ف��ي ظ��ل ق��وان�ين الحجر املنزلي ُسيكون
له نكهة خاصة حيث التقارب األ َس��ري
وال �ف �ك��ري وال �ع��اط �ف��ي واالج �ت �م��اع��ي مع
أفراد األسرة.
وأوض� � �ح � ��ت ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف� ��ي ح��دي �ث �ه��ا ل�ـ
سبقلا أن االحتفال هذا العام سيكون
مختلفا ومن نوع آخر ،حيث انه سيكون
خاليا من «البذخ املادي» وغنيا بالعاطفة
وال� � �ح � ��ب وامل � � � � ��ودة وال � �ت�ل��اح� ��م ف � ��ي ظ��ل
اإلمكانات املتاحة في املنزل.
وق��ال��ت ان االح �ت �ف��ال ف��ي ه��ذا ال �ي��وم هو
االحتفال ب��األم الكبرى وه��ي «الكويت»،
ف�لا م��ان��ع م��ن أن تحتفل االس ��رة بعيد
االم ولكن في ظل اتباع كل أفراد األسرة
اإلج��راءات وال�ق��رارات الحكومية وتعزيز
الوعي الصحي والثقافي حول تداعيات
ومخاطر هذا الفيروس.
واع �ت �ب��رت أن االخ �ت�ل�اف ف��ي ه ��ذا ال�ع��ام
واض��ح في كل العالم وليس في الكويت
ب �ص��ورة خ��اص��ة ،ح�ي��ث يتميز بالبقاء
واالجتماع مع أفراد األسرة لفترة أطول
وأج� �م ��ل وأق � � ��رب ،األم � ��ر ال � ��ذي س�ي�ع��زز
العالقات وأواصر املحبة.
ورأت أن ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي ف��رص��ة جيدة
الع � � � ��ادة ال �ت �ق �ي �ي��م ال � ��ذات � ��ي وال� �ع�ل�اق ��ات
االجتماعية والعائلية ،إضافة إلى ترميم
اي شرخ في االسرة سواء في العالقات

أمثال الحويلة

مع الوالدين أو حتى األبناء.
وح� � ��ول ن ��وع �ي ��ة ال� �ه ��داي ��ة س �ت �ك ��ون م��ن
ال � �ط� ��رف �ي�ن ،ف� ��األب � �ن� ��اء ي� �ق ��دم ��ون ه ��داي ��ا
ألمهاتهم وهي أيضا تهدي أبناءها من
خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ق�ي��م ج��دي��دة وم�ف�ي��دة من
الوالدين لالبناء في كيفية املحافظة على
تكاتف األسرة وخدمة البلد ،كما ستحث
ابنائها الذين لديهم القدرة على التطوع،
مضيفة «كما ستكون املساحة الفكرية
والعاطفية التي كانت متباعدة ف��ي ظل
الظروف املوجودة في العالم بهذه الثورة
التكنولوجية ،أقرب ،حيث سنعيش ثورة
في تجديد العالقات األسرية ومساحة
الحوار والنقاش ستكون اكبر».
وت�م�ن��ت أن ت�ح��ث األم �ه��ات اب�ن��اءه��ا على
ح��ب ال��وط��ن وت�ج��دي��د ق�ي��م ال�ح�ف��اظ على
الوطن واملسؤولية االجتماعية وااللتزام
وحب اآلخر والتكاتف وبذل كل الجهود
ل �خ��دم��ة امل �ح �ت �م��ع اإلن� �س ��ان ��ي وال ��دع ��وة
للتسامح وحب االسرة والوطن.

فنانون احتفوا به ..من خالل وسم «جنة األرض»
محمدعلي
رغ ��م م��ا ي�م��ر ب��ه ال �ع��ال��م م��ن أح � ��داث؛ أل� ّق��ت
بظاللها على شتى نواحي الحياة ،وعطلت
جميع األنشطة واالحتفاالت ،فإن عيد األم
هو االستثناء الوحيد ،طاقة نور في مشهد؛
قد يراه البعض قاتمًا وفسحة خارج حدود
ال��زم��ان وامل�ك��ان ّ
ليعبر ك��ل إن�س��ان عما في
قلبه م��ن مشاعر ت�ج��اه س��ر ال�ح�ي��اة ،ق��د ال
تكفي الكلمات ،وال تسعفنا العبارات التي
تبدو تقليدية في أغلبها ،إال انها تحمل بني
طياتها مشاعر عميقة.
ّ
ورغ ��م أن م��واك�ب��ة أخ �ب��ار ت�ف��ش��ي ف�ي��روس
ك��ورون��ا أصبحت الشغل الشاغل للجميع
حتى نجوم الساحة الفنية والغنائية الذين
ّ
س��خ��روا ج�ه��وده��م خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املاضية
ل �ب� ّ�ث رس��ائ��ل ت��وع��وي��ة وم �ق��اط��ع م �ص� ّ�ورة،
ت�ح��ث متابعيهم ع�ل��ى ال�ب�ق��اء ف��ي امل �ن��ازل،
فإن ذلك لم يمنع البعض من املشاركة في

عبدالعزيز النصار

سيرين عبدالنور

بشار الشطي

ه��ذا ال�ح��دث االستثنائي ليعيد «عيد األم»
ال ��روح م�ج��ددا ال��ى ال�س��اح��ة الفنية ويرسم
االب�ت�س��ام��ة على محيا أغ�ل��ب ال�ن�ج��وم ،وإن
ك��ان الفتا ت��راج��ع االه�ت�م��ام بهذه املناسبة
العزيزة فنيا ،مقارنة بالعام املاضي ،الذي
شهد غزارة في إنتاج األغنيات «السينغل»
وبعض الفالشات ،وكذلك سهرة تلفزيونية
للفنانة هدى حسني كانت بعنوان «وصاة
أمي» أعاد عرضها تلفزيون الكويت مساء

أم ��س ،لتصبح ف��رح��ة االح �ت �ف��اء بعيد األم
منقوصة والسبب« ..كورونا».

وت�ح�م��ل ع �ب��ارات ال�ح��ب ل�ل�أم ،بينما واك��ب
مطربون ال�ح��دث ب��إط�لاق أغنيات بلهجات
مختلفة لتترجم مشاعر قد تعجز الكلمات
العادية عن إيصالها.
وش � ��ارك ال �ف �ن��ان ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ن �ص��ار في
االحتفاء بـ«عيد األم» ،حيث قال« :أحبك يا
أم��ي ،ألنك تحملتيني» ،بينما قالت الفنانة
نور الغندور «كل عام وأنت بخير يا أعظم
أم في الدنيا».

طرق التعبير
واختلفت ط��رق التعبير ع��ن ه��ذه املناسبة
ب�ين الفنانني؛ فهناك م��ن أطلق وس��م «جنة
األرض» عبر م��واق��ع ال�ت��واص��ل ،مصحوبًا
ب�م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن دفء امل�ش��اع��ر

من جانبهّ ،
عبر الفنان بشار الشطي عن
مشاعره تجاه «جنة األرض» ،قائال« :أحبك
ألنك جنة الدنيا» .الفنانة آالء الهندي ،قالت
«أحبك يا أم��ي ألن��ك تفهيمنني من النظرة
األولى» ،من جهة أخرى ،استعاد عدد كبير
م��ن ال�ف�ن��ان�ين ال��ذك��ري��ات ع�ب��ر ص��ور قديمة
واخ � ��رى ح��دي �ث��ة ،ن �ش��روه��ا ع �ب��ر مختلف
م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وك ��ان ��ت
ممهورة ببعض األح��داث او عبارات الحب
والشكر لرمز الحياة.
سيرين وعبد الالت
ع��رب�ي��ًا ،ت �ع��ددت ط��رق االح�ت�ف��اء بعيد األم،
ح�ي��ث ش��ارك��ت ال�ف�ن��ان��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة سيرين
ع�ب��دال�ن��ور متابعيها ب�م�ك��امل��ة بينها وب�ين
والدتها ،تخبرها فيها أنها ستزورها مع
أشقائها لالحتفال معها بعيد األم. وفي
ح��وار طريف ّ
عبرت األم عن خشيتها من

الزحام ،وما قد يسببه من انتقال العدوى
بفيروس كورونا.
أما على صعيد األغنيات «السينغل» ،التي
تواكب ه��ذه املناسبة أطلق الفنان األردن��ي
عمر العبدالالت أغنية مخصصة لعيد األم
ً
بعنوان «األم املصرية» ،حامال بني طياتها
ك��ل م�ع��ان��ي امل�ح�ب��ة وال��وف��اء ل�ل�أم امل�ص��ري��ة،
مستذكرًا فيها صفاتها وقوتها وصبرها
وعزيمتها ،حيث ق��ام بتلحني العمل عمر
ال �ع �ب��دال�ل�ات ن �ف �س��ه ،ب �ع��د أن ك �ت��ب ك�ل�م��ات��ه
ال�ش��اع��ر امل �ص��ري مصطفى ح�س��ن ،وق��ام
بتوزيعها موسيقيًا املوزع املوسيقي عمر
صباغ.
ف��ي ح�ي�ن ط��رح��ت امل �ط��رب��ة امل �ص��ري��ة أمينة
أغ�ن�ي��ة ج��دي��دة بمناسبة ع�ي��د األم بعنوان
«ادعيلي ياما» ،من كلمات مصطفى حسن،
وألحان محمد عبداملنعم ،وتوزيع موسيقي
خالد نبيل ،على حسابها الشخصي على
موقع «يوتيوب».
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تحقيق

إعداد :د .والء حافظ

إدمان األسرة على المطاعم بشكل يومي أوقعها اليوم في مأزق!

د .يوسف بوعباس لـ سبقلا:

عادات الغذاء تحتاج انضباطا ً
مع انفتاح االطفال ودرايتهم
الواسعة بالتعامل مع األجهزة
الذكية والتحاق الكثيرين منهم
بالمدارس االجنبية ،إال أن الطفل
اليوم تخزله مفرداته العربية
للتعرف على أسماء الخضروات
المتنوعة والفواكه المختلفة،
في
ناهيك عن أنه ال يحتل مكانا
د .يوسف بوعباس
تغذيته اليومية .بل بات ال يعرف
أسماء بعض «الطبخات» التي
قد يتناولها في المنزل أو في بيت الجدة على الرغم
من اتقانه الشديد ألسماء أحدث الوجبات السريعة
واألخرى المختلفة في المطاعم الصينية واإليطالية
وغيرها.

في ظل هذه الظروف االستثنائية التى تدعو الى التغذية السليمة
ورف��ع ال��وع��ي وف��ي تقييم للثقافة التغذوية على مستوى االس��رة
الكويتية واملجتمع ،ق��ال الدكتور يوسف ب��و عباس رئيس رابطة
السمنة ف��ي الكويت ل�ـ سبقلا :أعتقد أن االس��رة الكويتية وفئات
املجتمع لديهم ثقافة تغذوية ال بأس بهـا بشكل عام خاصة واألغلب
األعم اليوم يعرف الفرق بني األكل الصحي واألكل غير الصحي ،لكن
املشكلة الكبرى أجدهـا في عدم الجدية لدى هـذه الفئات في االلتزام
بمعايير التغذية الصحية .ورغ��م ذل��ك نجد أن الثقافة التغذوية ال
تتعدى كونها مجرد معرفة وليست نمطا سلوكا يوميا .ب��ل ان
حتى االطفال اصبحت مجرد معلومات محفوظة ليس أكثر ،لذا
انتشر لدينا السمنة والسكري بشكل مخيف خاصة عند االطفال
ولهما عواقب صحية وخيمة بكل أسف.
وأش � ��ار :ف��ي ال �س��اب��ق ك��ان��ت األس ��ر أق ��ل ت�ث�ق�ي�ف��ًا واط�ل�اع ��ا ،ول�ك��ن
كانت معدالت السمنة اق��ل بكثير بل وك��ان الطفل يعرف أسماء
ال �خ �ض��روات وي�ط�ل��ب ال�ف��واك��ه امل�ت�ن��وع��ة وال�ط�ع��ام امل�ن��زل��ي الشهي.
أما اليوم فقد ال تعرف الفتاة أسماء الطبخات الكويتية األصيلة
وف��وائ��ده��ا .وم��ن خ�ل�ال تعاملي م��ع امل��رض��ى أج��د أن�ه�ـ��م يعرفون
أهـمية الفواكه والخضروات لكن هـناك ضعفا في الهـمة واإلرادة
لالهـتمام بالغذاء الصحي بسبب العديد من املغريات املوجودة في
املجتمع كالوجبات السريعة وغيرهـا ثم إن أغلب الناس في الكويت
يطلب األكل غير الصحي من املطاعم والذي ال يحتوي البتة على
الخضروات والفواكه.
وقال« :الثقافة التغذوية في الكويت ما هي اال مجرد معلومات غير
قابلة للتطبيق على ارض الواقع وحلت محلها ثقافة االكل السريع
لسد الجوع واش�ب��اع املتعة املؤقتة بعيدا عن الصحة وك��ل ما هو
مفيد ،وبالتالي انتقلت للصغير قبل الكبير».

عادات خاطئة
وق��ال د .بو عباس لـ سبقلا آن االوان اليوم ان تحسم كل اسرة
ام��ره��ا ف��ي ش��أن عاداتها الغذائية الخاطئة وت�ح��رص على صحة
ابنائها خاصة من هم يعانون من داء السكرى والضغط ،فهناك
لالسف اطفال يعانون من ارتفاع ضغط الدم في عمر الـ  12سنة،
حيث تؤكد ال��دراس��ات الحديثة داء السكري من النوع الثاني في
عمر صغير ي�ك��ون ش��رس��ا وعنيفا .وي��رى د .ي��وس��ف بوعباس
أن غياب األم ع��ن مطبخها وانشغالها حتى ع��ن اإلش ��راف عليه
وضعها اليوم في مأزق فهي بحاجة لبذل مجهود مضاعفة في
جذب االبناء للخضروات والفواكه والكثير من الوجبات الصحية،
الن الواقع كشف غياب املعرفة الحقيقية بالغذاء الصحي وحلت
مكانها ظاهرة إدمان االسر على املطاعم بشكل شبه يومي جعل
ابناءنا يدفعون الثمن اليوم .وق��ال« :يؤسفني ان الكبار ايضا قد
أدم �ن��وا ع�ل��ى ال�ف��اس��ت ف��ود ول�ي��س ف�ق��ط االط �ف��ال وال �ش �ب��اب ،ب��ل ال
يستطيعون التخلي عنه حتى في احلك الظروف»
وي��رى د .ب��وع�ب��اس أن الحكومة الكويتية وق�ع��ت ف��ي خطأ كبير
عندما سمحت ملطاعم الفاست فود بالتوصيل للمنازل (من قبل
سنتني) مما فاقم من مشكلة االدمان والسمنة وسدل الستار على
الغذاء الصحي وعلى اي ثقافة ومعرفة تغذوية سليمة .ونحن اليوم
في امس الحاجة الى مناعة قوية وجيل صحيح يستطيع مواجهة
املرض وتحديات الحياة وهذا يحتاج تكاتف جميع الجهود ورفع
مستوى التوعية بالتوازي مع القرارات الحاسمة.

انتظام مواعيد الوجبات الصحية والحركة ضرورة للحفاظ
على صحة أبنائنا خالل الحجر المنزلي

أولياء أمور..
خط الدفاع األول
رصدت عدسة سبقلا بعض إجراءات أولياء األمور
بخصوص التوعية الغذائية في هذه الظروف
االستثنائية وطبيعة ادارتهم لرغبات األبناء والحفاظ
على الوجبات الصحية السليمة.

¶ السماح لمطاعم
«الفاست فود» بالتوصيل
للمنازل يعد أكبر خطأ نرتكبه
في حق أبنائنا

أوقفت تماما ً السكاكر
والمعلبات والمطاعم

¶ حمية «الكيتو»
ترفع مناعة الجسم
إدمان «الفاست فود»
سلط د .يوسف بو عباس الضوء
ح � ��ول إدم � � ��ان ال� �ف ��اس ��ت ف � ��ود ال� ��ذي
ي �ع ��ده م ��ن امل �ش��اك��ل ال �ع��وي �ص��ة ف��ي
ال �ع��ال��م ،خ��اص��ة ف��ي ال �ك��وي��ت بسبب
انتشارها بشكل مخيف والسماح
لهذه املطاعم بتوصيلها للمنازل من
اه��م االس�ب��اب الرئيسية في انتشار
السمنة وزيادة الوزن خاصة في هذه
االوقات الحرجة.
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نصائح صحية لألطفال

معدالت السمنة عند االطفال في الكويت
في تزايد خالل االعوام العشرة الماضية
بمعدل  %36.5وكذلك زيادة الوزن وصلت
إلى  %25.5مما يعني أن  %60من االطفال
في الكويت يعانون من زيادة الوزن .واليوم
نحن في حجر صحي يجب على اآلباء مراعاة
نظام غذائي صحي سليم باتباع هذه
التعليمات:

1
◄ 2
◄ 3
◄ 4
◄ 5
◄ 6
◄ 7
◄ 8
◄ 9
◄ 10

قال أبو محمد العنزي :قمت بوقف كل امل��واد الغذائية التي
تحتوي على م��واد حافظة خ��اص��ة «ال�ك��ات�ش��ب» واملعلبات،
وك��ذل��ك ق��ال ل �ـ سبقلا :ق��در االم �ك��ان أوق ��ف ال�س�ك��اك��ر عن
أط�ف��ال��ي بشكل ح��اس��م وس�م�ح��ت ف�ق��ط بقطعة واح ��دة من
«الكاكاو» في اليوم فقط ،وبدأ يشعر كل أفراد أسرتي اننا
ف��ي معسكر ع��زل ح��اس��م ،ول��و ل��م أف�ع��ل ذل��ك م��ا استطعت
ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��م ،ول �ك��ن ب�ف�ض��ل اهلل ت�ق�ب�ل��وا ال��وض��ع وب��دأ
يصبح نظاما غير مسموح باختراقه ،ألن التغذية السليمة
من وجهة نظري هي خط الدفاع األول.

ال أستطيع السيطرة
على الشراء من البقالة
قالت أم بدر الشمري :السيطرة على األطفال باتت شيئا
صعبا جدًا ،خصوصًا أن أبنائي ال يتوقفون عن الطعام،
خ��اص��ة ان�ه��م منهمكون ب��أل�ع��اب الجيمز على األج�ه��زة
الذكية أو أم��ام التلفاز ،وال�خ��وف الحقيقي هو اكتساب
ال ��وزن ال��زائ��د ،ول�لأس��ف أك �ث��ر م��ا أع��ان�ي��ه رف��ض األب �ن��اء
ل�ل�خ�ض��روات وأك��ل امل�ن��زل وي��رغ�ب��ون دائ�م��ًا ف��ي الفطائر
وال��وج �ب��ات ال�س��ري�ع��ة ،وع�ن��دم��ا أرف ��ض ت�م��ام��ًا ه��ذا األم��ر
أجد أنهم يقبلون على «السناك» من البقالة لسد الجوع،
لألسف الثقافة التي اعتاد عليها األبناء ليس من السهل
تغييرها بسهولة.

«صحن» السلطة وعصير البرتقال..
أصبحا روتينا ً يوميا ً
تمامًا على عكس ما قالته منى ياقوت ان التغذية السليمة
ق� ��رار ي�س�ت��وج��ب االل� �ت ��زام ب��ه خ��اص��ة ف��ي ه ��ذه ال �ظ��روف،
وص�ح��ن «السلطة» ال�ي��وم وج�ب��ة رئيسية للمنزل جميعًا
وك ��وب عصير ال�ب��رت�ق��ال أص�ب��ح روت�ي�ن��ا ي��وم�ي��ا ،وأس�م��ح
بالقليل من السكاكر لكونهم أطفاال ينظر بعضهم لبعض
ويتحركون كثيرًا ،ولكن باملقابل أجعلها باملقايضة إذا
«أك�ل��وا على سبيل املثال ج��زرة أو تفاحة يكون مقابلها
سناك مما يشتهون».

◄ االهتمام بتناول الخضروات والفاكهة
التأكد من غسل الخضروات والفواكه جيدا
شرب الماء بكميات كافية

طلبت من أبنائي إعداد أبحاث ومجالت
عن الخضروات والفواكه

الحفاظ على الحركة يوميا
الحفاظ على مواعيد ثابتة للطعام

أم��ا أحمد الخيال فقال :طلبت من أبنائي عمل بحث عن
أهمية ال�خ�ض��روات م��ع تفصيل ع��ن ك��ل اس��م خ�ض��ار أو
فاكهة بشكل يومي ومن ثم يرسمونها ويلونونها حتى
أصبح لديهم مجلة خاصة ب��امل��أك��والت املفيدة كنوع من
اث� ��راء امل�ع�ل��وم��ات وأي �ض��ًا تسليتهم ف��ي ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي،
وك��ذل��ك أنصح اآلب��اء أن يفعلوا مثلي ،ك��ل ي��وم  15دقيقة
يقوم األط�ف��ال بمشاهدة فيديو ري��اض��ي «اي��روب�ك��س» أو
رياضة بسيطة ويقومون بالعدو والتقليد لضمان الحيوية
والنشاط.

البعد عن السكريات واالكل المتواصل
االهتمام بالعصائر الطازجة من دون سكر
مقاطعة الوجبات السريعة والمياه الغازية
االهتمام بمواعيد االدوية لالطفال المصابين بالسكري
تخفيف النشويات قدر االمكان

«شرب المياه بكثرة» ضرورة للحفاظ على رطوبة الجسم

غياب مادة تعليمية خاصة يدفع ثمنه أبناؤنا
كشفت هذه
الظروف االستثنائية
مدى حاجتنا
الى إعادة ترتيب
وتنظيم حياتنا
اليومية وثقافتنا
في الغذاء وفي
كل ما يصب في
صحة جيدة قادرة
على مواجهة
الفيروسات
والميكروبات.
والتقت سبقلا
د .هبة بن سالمة،
اختصاصية التغذية
العالجية ،التي
قالت« :فرصتنا اليوم
ان نمارس العادات
الصحية الغذائية
الصحيحة ونبتعد
عن كل ما هو
سيئ».

أكدت بن سالمة ان غياب مادة للتغذية تدرس
ف��ي امل ��دارس بشكل ت��وع��وي أس��اس��ي ساهمت
ف��ي غ�ي��اب تطبيق ال�ث�ق��اف��ة ال�ت�غ��ذوي��ة السليمة،
وان ك ��ان ��ت امل �ع �ل��وم��ات ال �ص �ح �ي��ة وال �ت �غ��ذوي��ة
م�ت��واف��رة ويعلمها الكثيرون ف��إن االم �ه��ات في
السنوات االخيرة «الهيات» عن التغذية السليمة
وكيفيتها وكميتها.
وت��اب �ع��ت ح��دي�ث�ه��ا ل �ـ سبقلا :آن األوان ال�ي��وم
وب �ش �ك��ل ح ��اس ��م مل �ق��اط �ع��ة «ال ��دي� �ل� �ف ��ري» م��ن
ال��وج �ب��ات ال�س��ري�ع��ة امل�ش�ب�ع��ة ب��ال��ده��ون وامل ��واد
الحافظة ال�ت��ي تحفز على إدم��ان�ه��ا ،وال فائدة
منها سوى اكتساب سعرات حرارية عالية.
ي �ج��ب ان ي� �ح ��رص اآلب � � ��اء ع �ل��ى ح �ص��ص م��ن
ال �خ �ض��روات وال �ف��واك��ه ال �ي��وم �ي��ة ،م��ع ض ��رورة
رفع وعي الطفل بأهمية وفوائد هذه الوجبات،
حيث ان��ه على سبيل امل�ث��ال امل��وز يمد الجسم
«ب��ال�ب��وت��اس�ي��وم» ال �ض��روري للطاقة والتركيز،
وك��ذل��ك ال�ب��رت�ق��ال ي�م��د ال�ج�س��م بفيتامني «س»
املهم ملقاومة الفيروسات والبرد.
وأكدت ضرورة التثقيف الغذائي السليم ،خاصة
لألطفال الذين يعانون السمنة والسكري ،حيث
أص�ب�ح��ت ال�ك��وي��ت ف��ي امل��راك��ز األول ��ى للسمنة،
بل وانتشرت الكثير من املشاكل الصحية بني
األط� �ف ��ال ،ف�ظ�ه��رت م�ش��اك��ل ف��ي ال �غ��دة وده ��ون
ع�ل��ى ال�ك�ب��د واخ �ت�ل�ال ف��ي ال �ه��رم��ون��ات وال�ن�م��و
ووظائف الكلى ،كلها أمور سببها سوء التغذية
واالع �ت �م��اد ع�ل��ى امل�ط��اع��م وال��وج �ب��ات السريعة
في ظل استسهال أولياء األمور هذا النمط من
الحياة.

¶ األطفال يحتاجون
إلى معرفة أهمية كل ما
يأكلونه من عدمه وفوائده

د .هبة بن سالمة

أخطاء شائعة

واشارت الى ان معظم العادات الصحية الخاطئة هي أمور
مكتسبة يقع فيها اآلباء قبل االبناء ،منها:

1

مكافأة األطفال بالوجبات السريعة.

2
3
4
5

استقبال الطفل بالحلويات والعصائر ،خاصة من قبل الجد والجدة.

6

االعتماد على «البقالة» وأكل «الكاكاو» و«الشيبس».
تناول الوجبات الممتلئة بالدهون المشبعة والمواد الحافظة.
توفر الطعام طيلة الوقت يؤدي الى السمنة.
عدم الحركة الكافية للطفل واستخدام االجهزة الذكية
لفترات طويلة تؤثر في الطفل سلبا ً .

تقوية المناعة

حان الوقت لمنع «الوجبات السريعة»
نهائيا ً وااللتفاف حول مائدة المنزل

أش ��ارت االخ�ت�ص��اص�ي��ة ه�ب��ة ب��ن س�لام��ة ال��ى ان ن�ظ��اف��ة ال �غ��ذاء ،م�ث��ل غ�س��ل ال�ف��واك��ه
وال �خ �ض��روات بشكل ج�ي��د ،أم��ر ف��ي غ��اي��ة األه�م�ي��ة للحفاظ ع�ل��ى ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي،
وم��ا ينبغي أن يلتفت إليه اآلب��اء هو ض��رورة تقوية جهاز املناعة في وق��ت إصابة
اإلن�س��ان ب��أي ف�ي��روس ،س��واء ك��ورون��ا أو حتى ال�ب��رد ال�ع��ادي ،م��ن خ�لال الفيتامني
«سي» والخضروات الطازجة وشرب املياه بكثرة طيلة الوقت ،باإلضافة إلى العناية
بغذاء الصغار والكبار ممن هم يعانون من أمراض مزمنة ،وذلك ألنهم أكثر عرضة
للمضاعفات إذا أصيبوا بالعدوى ال قدر اهلل .وشددت بن سالمة على ضرورة عدم
االختالط وغسل اليدين من وقت الى آخر وتعزيز هذه الثقافة بني األطفال بشكل
يومي ،ولخصت النصائح كالتالي:
 - 1عدم االختالط وغسل اليدين.

 - 3شرب المياه بكثرة.

 - 2تناول الفواكه والخضروات.

 - 4أخذ قسط كافٍ من النوم.
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علمت سبقلا أن الحكومة
تعمل على حزمة من خطط
الطوارئ االقتصادية هي األكبر
في تاريخ الكويت منذ التحرير،
الذي مضى عليه  29عاما ،بحيث
تشمل في البداية قرارات يكون
هدفها األول تأمين المخزون
االستراتجي للغذاء والدواء
والمواد االستهالكية الرئيسية
وعلى رأسها السلع الوقائية،
ومن جانب آخر هناك خطط
متواترة في المستقبل القريب
لتخفيف األعباء المالية عن
المؤسسات التجارية والصناعية
بمختلف أنواعها والتي
انعكست عليها تداعيات فيروس
كورونا المستجد.

طوارئ شاملة تقودها وزارة التجارة

سبقلا تنشر خطة األمن الغذائي
والسلعي والتخزيني والتحصين الوقائي
أعفيك ..وتعفيهم
أكدت املصادر الحكومية في حال تم إعفاء
مالك القسيمة الصناعية او الحرفية ،على
وج��ه ال�خ�ص��وص ،م��ن رس��وم ح��ق االنتفاع
امل��ال��ي ل �ل��دول��ة ال �س �ن��وي ورس � ��وم ال�ك�ه��رب��اء
وامل � ��اء ،وك� ��ان امل��ال��ك ي� ّ
�ؤج��ر ق�س�ي�م�ت��ه على
مصنع محلي ،يسهم ف��ي تعزيز املخزون
االس �ت��رات �ي �ج��ي ل �ل��دول��ة ،ف�ل�ا ي �ج��وز ل ��ه من
الناحية األدبية مطالبة املستأجر باالجرة،
على اعتبار ان الدولة أعفته ليقوم هو بإعفاء
املصنع املحلي من األجرة الشهرية املقررة،
وذل��ك لحني زوال األزم��ة الصحية ،التي تمر
بها البالد وبلدان العالم.
وش ��ددت امل �ص��ادر على ض ��رورة مساهمة
الجميع ف��ي إزال��ة ك��ل امل�ع� ّ�وق��ات التي تواجه
ّ
املصنعني املحليني الذين تسهم منتجاتهم
ف��ي ت�ع��زي��ز امل �خ��زون االس�ت��رات�ي�ج��ي للدولة
بكل ّ
مكوانته ،ول��ن تسمح ألي ك��ان بإعاقة
اعمالها ،ملا فيها من مصلحة عامة ووطنية.

¶ الخطة هي األكبر
واألشمل منذ مرحلة
الغزو الغاشم
¶ تأمين الغذاء والسلع
األساسية والطبية لفترة
ً
شهرا
12 - 6
¶ إعفاء القسائم
الصناعية والحرفية من
اإليجارات الحكومية
ورسوم الكهرباء والماء
وغيرها حتى إشعار آخر
¶ توفير مساحات تخزينية
بالمجان لمدة سنة
للمصنعين المحليين لزيادة
مخزونهم االستراتيجي
¶ طائرات «الكويتية»
تنقل المواد األولية بسعر
مدعوم ال يزيد على
تكلفة الشحن الجوي قبل
انتشار الوباء في العالم
¶ الدعم بـ  5محاور يهدف
لسد الفارق السعري بعدما
زادت تكلفة المواد األولية
على المصنعين ومصاريف
الشحن والتخزين
¶ اإلعفاءات والخدمات
اللوجستية الحكومية يقابلها
عدم رفع لألسعار بشكل
مطلق في السوق المحلي
تعديل بعض القوانين
أكدت املصادر أن بعض اإلجراءات إن كانت
ت�ت�ط�ل��ب ت�ع��دي��ل ب�ع��ض ال �ق��وان�ين فستقوم
ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع م �ج �ل��س االم ��ة
لتعديلها ع�ل��ى وج��ه ال�س��رع��ة ،ل�ك��ي تكون
نافذة في أقرب وقت.

 20ألف م
من «الموانئ»
2

وزارة التجارة استنفرت جهودها لمواجهة األزمة الراهنة وتعزيز األمن الغذائي في البالد

علي الخالدي
أك���دت م��ص��ادر حكومية ل��ـ سبقلا أن السلطة
التنفيذية ف��ي ال��ك��وي��ت ل��ن ت��دخ��ر أي ج��ه��د أو
مال في سبيل املحافظة على االقتصاد املحلي
وم���ك���ون���ات���ه ،خ��ص��وص��ا ف���ي م���ا ي��خ��ص ق��ط��اع
ال��ص��ن��اع��ة ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة وامل���ف���ي���دة في
أوق���ات األزم����ات .وأوض��ح��ت أن خطة ال��ط��وارئ
االق��ت��ص��ادي��ة األول���ى صاغها ف��ري��ق فني كبير
من قياديي وزارة التجارة والصناعة بقيادة
وك��ي��ل ال����وزارة ع��ب��داهلل ال��ع��ف��اس��ي ،وسيقدمها
ال���وزي���ر خ���ال���د ن���اص���ر ال����روض����ان خ��ل�ال األي����ام
القليلة املقبلة الى مجلس الوزراء ،ومن املتوقع
اعتمادها على وجه السرعة.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن ال��خ��ط��ة مبنية ع��ل��ى ح��زم��ة من
القرارات هدفها املحافظة على استقرار أسعار
السلع الغذائية الضرورية واألساسية في دولة
ال��ك��وي��ت ،إض��اف��ة إل���ى تشجيع ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة
على رفع مستويات االستيراد من هذه السلع
وبما يضمن وجود مخزون إستراتيجي يكون
كافيًا الحتياجات ك��ل أف���راد املجتمع (كويتي
وغير كويتي) ملدة تتراوح ما بني  6أشهر إلى
 12شهرا.
وأك��دت املصادر أن حزمة الدعم األول��ى تهدف
إل������ى ت���ق���دي���م ج���م���ي���ع ال���ت���س���ه���ي�ل�ات ل��ل��م��ص��ان��ع
امل���ح���ل���ي���ة وامل�����س�����ت�����وردي�����ن ل������زي������ادة ط���اق���ات���ه���م
اإلن��ت��اج��ي��ة ،وت��خ��ف��ي��ف األع���ب���اء امل��ال��ي��ة ع��ن��ه��م،
بحيث ي��ل��ت��زم��ون بتثبيت أس��ع��ار منتجاتهم
ف��ي ال��س��وق املحلي .لذلك ستقوم ال��دول��ة بسد
فارق السعر بني ارتفاع أسعار الشحن واملواد
األول��ي��ة ف��ي األس���واق العاملية م��ن خ�لال توفير
ط��ائ��رات ال��خ��ط��وط الكويتية لجلب البضائع
بأسرع وقت ،وبسعر مدعوم من الدولة بحيث
ت��ك��ون رس���وم ال��ن��ق��ل ال��ج��وي م��ط��اب��ق��ة للرسوم
ال��ت��ي ك��ان��ت عليها قبل انتشار وب���اء ك��ورون��ا،
ب����اإلض����اف����ة ال�����ى ت���وف���ي���ر م����خ����ازن ب��م��س��اح��ات
ك��ب��ي��رة ب���امل���ج���ان الس��ت��ي��ع��اب م��س��ت��وي��ات رف��ع
ال��ط��اق��ة ال���ج���دي���دة ،واع����ف����اءات م���ن اإلي���ج���ارات
ورسوم الكهرباء ورسوم التخليص الجمركي
واملناولة حتى زوال الغمة ،وبناء عليه سيكون
ال���ف���رق ف���ي ارت���ف���اع األس���ع���ار ع��ل��ى امل��ص��ن��ع�ين،
تقابله زيادة في مبيعاتهم في السوق املحلي،
ودع������م ح���ك���وم���ي ل���وج���س���ت���ي ي��ق��ل��ل م��ص��اري��ف

ال��ت��ش��غ��ي��ل ،وص�����وال ال����ى ان األس���ع���ار س��ت��ك��ون
وكأنها بمثل ما كانت عليه قبل انتشار الوباء
«كنسبة وتناسب».
وأك���دت امل��ص��ادر ان اه��م ال��ق��ط��اع��ات مستهدفة
ال��ت��ن��ش��ي��ط ه���ي امل��ن��ش��آت ال��ص��ن��اع��ي��ة ،وس��ي��ت��م
حثها على زيادة طاقتها اإلنتاجية وباألخص
ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال
الحصر «األلبان» ،وايضًا الصناعات املرتبطة
ب��ال��ع��ن��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل���ن���زل���ي���ة (م���ط���ه���رات
اليد وال��ص��اب��ون وامل��ح��ارم ال��ورق��ي��ة ومطهرات
املنازل ،وما شابه ذلك) مع إمكانية استحداث
ص��ن��اع��ات ج��دي��دة ت��ق��وم على إح�ل�ال ال����واردات
منها القرارات املطلوب اتخاذها.
وك��ش��ف��ت امل����ص����ادر ان اب�����رز م�ل�ام���ح ال����ق����رارات
املتوقع ان يقرها قريبا مجلس الوزراء هي:
 - 1إعفاء كل السلع من رسوم الجمارك خالل
األزمة الحالية وحتى إشعار آخر ،وذلك بسبب
ارتفاع أسعار املنتجات بما فيها املواد األولية
ف���ي ب��ل��د امل��ن��ش��أ وامل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ات
الصناعية محليًا ،إضافة إلى ارتفاع تكاليف
شحن البضائع.
على اعتبار ان الرسوم الجمركية تمثل عبئًا
ماليًا إض��اف��ي��ًا على ك��ل ال��ش��رك��ات العاملة في
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة  /اإلن��ت��اج��ي��ة ،ومنها
ت��ح��دي��دًا ق��ط��اع��ي ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة ،حيث
ع�����ادة م���ا ي��ت��م ت��ح��دي��د س��ع��ر امل��ن��ت��ج ال��ن��ه��ائ��ي

املستورد في السوق املحلي وفقًا لآلتي:
(س��ع��ر امل��ن��ت��ح امل��س��ت��ورد ف��ي ال��س��وق امل��ح��ل��ي =
سعر املنتج في بلد املنشأ  +تكاليف الشحن +
تكاليف التخزين  +الرسوم الجمركية)
ون��ظ��رًا ل��ع��دم ق����درة امل����ورد بالتحكم ف��ي سعر
امل���ن���ت���ج ف�����ي ب���ل���د امل���ن���ش���أ أو ت���ك���ال���ي���ف ش��ح��ن
البضائع م��ن بلد املنشأ ،ف��إن الخيار الوحيد
امل���ت���ب���ق���ي ت���ق���دي���م���ه ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى أس���ع���ار
امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ه���و اإلع����ف����اء من
ال�����رس�����وم ال���ج���م���رك���ي���ة ب����اإلض����اف����ة إل�����ى خ��ف��ض
تكاليف التخزين.
 - 2تكليف وزارة التجارة والصناعة بتوفير
مساحات تخزينية إضافية للمصانع املحلية
والشركات امل��وردة للسلع الغذائية الضرورية
وال���س���ل���ع األس���اس���ي���ة دون م��ق��اب��ل خ��ل�ال ف��ت��رة
األزمة والتي قد تمتد ملدة سنة كاملة ربما!
إذ سوف يقوم املنتجون املحليون وامل��وردون
ع��ل��ى زي����ادة اإلن���ت���اج واالس���ت���ي���راد م��ن ال��خ��ارج
بناء على طلب من الجهات الرسمية لتكوين
امل����خ����زون االس���ت���رات���ي���ج���ي ،األم������ر ال������ذي وج���ب
معه توفير مساحات تخزينية إضافية لهذه
امل���ن���ش���آت ل��خ��ف��ض ت��ك��ال��ي��ف ال��ت��خ��زي��ن وال��ت��ي
ت��ت��راوح ع��ادة م��ا ب�ين  %10و %15م��ن التكلفة
الكلية للمنشأة.
 - 3ت��ك��ل��ي��ف ال����خ����ط����وط ال����ج����وي����ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع وزارة ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة

«التجارة» ..ميزان األمن الغذائي واللوجستي
أك��دت املصادر ان وزارة التجارة والصناعة ستكون بمنزلة «م�ي��زان» االم��ن الغذائي والسلعي في
البالد ،فهي املراقب والعني الساهرة على مؤشرات املخزون ووفرته ،واالشراف على جلب املواد األولية
ّ
للمصنعني املحليني من ال�خ��ارج ،وتخزينها ،وكذلك التشديد على عملية تثبيت أسعار املنتجات
والسلع ،التي تباع في السوق املحلي.

موظفو الجهات المشرفة على رأس عملهم
لتسهيل مهام إدخال البضائع
اشارت املصادر إلى أنه رغم تعطيل الجهات الحكومية ،وفق قرار مجلس الوزراء ،فإن هناك تنسيقًا
ً
كامال مع كل جهات الدولة ،خصوصا املسؤولة على إدخال وفحص البضائع والسلع الى الكويت،
وعلى رأسها :اإلدارة العامة للجمارك ،والهيئة العامة للصناعة وهيئة الغذاء والتغذية ،ووزارة الصحة؛
كي يتم تسهيل عملية دخول أي شحنة بضائع تخص األمن الغذائي والسلعي للبالد.
وسيتواجد عدد من موظفي الجهات املشرفة على رأس عملهم ،للمساهمة في إنجاز أوراق دخول
البضائع الى الكويت عبر كل املنافذ ،من دون أي تأخير.

وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة ب��ت��ح��م��ل تكاليف
نقل وشحن املواد الغذائية الضرورية والسلع
األس�����اس�����ي�����ة ،وال�����ه�����دف ه�����و ت���م���ك�ي�ن ال���ج���ه���ات
ال���ح���ك���وم���ي���ة م����ن اإلس��������راع ف����ي ب���ن���اء امل���خ���زون
االستراتيجي من السلع الغذائية الضرورية
وال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة ،وأي��ض��ًا م��ن امل���واد األول��ي��ة
امل��س��ت��خ��دم��ة ف��ي ال��ع��م��ل��ي��ات اإلن��ت��اج��ي��ة للسلع
املرتبطة بالحد م��ن انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا،
وخ���وف���ًا م���ن إغ��ل�اق ك���ل امل��ن��اف��ذ م���ن ق��ب��ل ال���دول
املصدرة في املستقبل القريب.
 - 4تكليف بنك الكويت الصناعي بالتنسيق
مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة
ل��ل��ص��ن��اع��ة ب��ف��ت��ح اع���ت���م���ادات م��ال��ي��ة للمصانع
وم��������وردي امل�������واد األس���اس���ي���ة ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا
ال���س���وق امل���ح���ل���ي ،وال����ه����دف ه���و م��ع��ال��ج��ة ع��دم
ت����واف����ر ال���س���ي���ول���ة ال���ك���اف���ي���ة ل������دى ال���ك���ث���ي���ر م��ن
امل��ن��ت��ج�ين وامل����وردي����ن ب��س��ب��ب رف����ع م��س��ت��وي��ات
الطاقة اإلنتاجية وزي���ادة حجم ال����واردات من
السلع الضرورية واألساسية عن مستوياتها
الطبيعية.
 - 5إعفاءات مالية ،وتشمل اآلتي:
 اإلع��ف��اء م��ن إي��ج��ارات أم�ل�اك ال��دول��ة والهيئةالعامة للصناعة ،وحتى إشعار آخر.
 اإلع��ف��اء م��ن رس��وم امل��وان��ئ وامل��ن��اول��ة ،وحتىإشعار آخر.
 اإلع����ف����اء م���ن رس�����وم ش���رك���ة غ��ل��وب��ل ك��ل��ي��رن��غهاوس ،وحتى إشعار آخر.
 اإلع���ف���اء م���ن رس����وم ال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء ،وح��ت��ىإشعار آخر.
 اإلعفاء من رسوم وزارة املواصالت.وال�����ه�����دف ه����و ت���ع���زي���ز م���ت���ان���ة ال����وض����ع امل���ال���ي
للمنشآت الصناعية وال��ش��رك��ات العاملة في
م��ج��ال اس��ت��ي��راد ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة واألس��اس��ي��ة
وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م���س���ت���وي���ات س���ي���ول���ة ج��ي��دة
ل���دي���ه���ا ،مل���واج���ه���ة أي اح���ت���ي���اج���ات مستقبلية
للدولة في حال بقاء أزمة فيروس كورونا أكثر
ّ
مما هو متوقع لها.
والجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون لدول
الخليج ال��ع��رب��ي��ة ق��د ات��خ��ذت خ��ط��وات مماثلة
ملا تم اقتراحه؛ فعلى سبيل امل��ث��الّ ،
خصصت
اإلم��������ارات وق���ط���ر وال���س���ع���ودي���ة م���ب���ال���غ ،ت��ت��راح
م��ا ب�ين  13م��ل��ي��ارًا و 27م��ل��ي��ار دوالر ،ملعالجة
تداعيات أزمة «كورونا».

كشف م�ص��در م�س��ؤول أن وزارة التجارة
وال�ص�ن��اع��ة ستتسلم خ�ل�ال األي ��ام القليلة
امل�ق�ب�ل��ة ق�س�ي�م��ة «ت �خ��زي �ن �ي��ة» ب�م�س��اح�ت�ه��ا،
تتجاوز  20ألف م ،2كانت بحوزة مؤسسة
املوانئ الكويتية.
َّ
وسيتم إنهاء إجراءات التسليم املؤقت خالل
اليومني املقبلني.
جار التنسيق مع عدد
وأفادت املصادر بأنه ٍ
كبير من جهات الدولة التي لديه مساحات
تخزينية ،ومن بينها الهيئة العامة للزراعة
وال �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ،ح�ي��ث ان ال�ه�ي�ئ��ة لديها
قسيمة على األقل تصلح للتخزين بمساحة
تصل الى  7آالف م.2
وق � ��ال � ��ت إن ال� �ق� �س ��ائ ��م ال �ت �خ ��زي �ن �ي ��ة ال �ت��ي
ستتسلمها ال�ت�ج��ارة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة
العامة للصناعة ،ستكون «بشكل مؤقت»،
وستتم تجزئتها بمعرفة «الصناعة» ،بحيث
سيتم تخصيص جزء منها لحفظ املخزون
االستراتيجي الحكومي الغذائي والوقائي،
كما سيتم تخصيص أجزاء منها للمصانع
واملستوردين املحليني لتخزين منتجاتهم؛
وذل ��ك وف��ق ق ��درة اإلن �ت��اج واالس �ت �ي��راد لكل
مصنع ومستورد.

«الطائر األزرق»
يساهم
علمت سبقلا أن وزارة التجارة والصناعة
ّ
ستكلف شركة محلية خبيرة ف��ي القطاع
«ال �ل��وج �س �ت��ي» إلدارة ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ن�س�ي��ق
الخاصة بطلب املواد األولية للمصانع املحلية
م ��ن ال � �خ ��ارج ،ع�ل�م��ا ب ��ان ال �ش��رك��ة س�ت�ق��وم
بتقديم هذه الخدمة باملجان للحكومة.
وس�ت�ق��وم ال�ش��رك��ة اللوجستية بالتنسيق
مع «الخطوط الجوية الكويتية» كطرف اول،
ّ
واملوردين طرف ثان ،وذلك
واملصانع املحلية
لجلب املواد األولية من الخارج.
وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى ان ��ه ي �ت� ّ
�وج��ب على
املصانع واملستوردين املحليني االتفاق على
تحديد دول محددة ،لكي تكون طلبات شراء
او جلب البضائع من بلد واحد ،بحيث يكون
مجموع البضائع امل ��راد اس�ت�ي��راده��ا تكفي
ل�ح�م��ول��ة ط��ائ��رة ك��ام �ل��ة؛ ب �ه��دف االس �ت �ف��ادة
م��ن ال��وق��ت أوال ،واس�ت�غ�لال ال�ط��ائ��رة بكامل
ح�م��ول�ت�ه��ا ،وع ��دم إض��اع��ة ال��وق��ت ف��ي نقل
بضائع ال تساوي قيمة الوقود ال��ذي تطير
به ناقلة «الكويتية».

حلت في المرتبة الـ 48عالمياً

الكويت تتقدم  3مراكز في مؤشر السعادة العالمي 2020
ً
خليجيا احتلت
¶
البالد المركز الرابع
ً
نظرا إلى
واألخير
خلو القائمة
من قطر ُ
وعمان

حسام علم الدين
تقدمت دولة الكويت  3مراكز على مؤشر
السعادة العاملي لعام  ،2020لتحتل املركز
 48عامليًا م��ن اص��ل  153دول���ة ،باملقارنة
م��ع امل��رك��ز  51ع��امل��ي��ًا ف��ي  2019م��ن اص��ل
 156دولة ،علما ان الكويت احتلت املركز
 45ع��امل��ي��ا ع���ام  2018ف���ي امل���ؤش���ر ،ال���ذي
تصدره شبكة حلول التنمية املستدامة
التابعة لألمم املتحدة.
خليجيًا ،اح��ت��ل��ت ال��ك��وي��ت امل��رك��ز ال��راب��ع
واألخ���ي���ر (ن���ظ���را ال����ى خ��ل��و ال��ق��ائ��م��ة ه��ذا

ال��ع��ام م��ن دول��ت��ي قطر ُ
وع��م��ان) ،وج��اءت
االم���������ارات ف����ي امل����رك����ز  21ع���امل���ي���ا ،ت��ل��ت��ه��ا
السعودية في املركز  27ثم البحرين في
املركز .40
ويقيس املؤشر  8عوامل رئيسية تدعم
السعادة في كل دولة :دخل الفرد ،متوسط
العمر املتوقع ،الدعم االجتماعي ،الحرية
ال����ف����ردي����ة ،ال����ك����رم م����ن خ��ل��ال ال���ت���ب���رع���ات،
مستوى الفساد ،التأثير االيجابي الذي
ي��ق��ي��س ال���ض���ح���ك واالس���ت���م���ت���اع ي��وم��ي��ًا،
وال���ت���أث���ي���ر ال��س��ل��ب��ي ال�����ذي ي��ق��ي��س ال��ق��ل��ق
والحزن والغضب.

ج��اءت الكويت في املركز  127عامليا من
اصل  149دولة في مؤشر ّ
تغير السعادة
السنوية في فترات «/ 2012  »2008إلى
«/ 2017.»2019  
ً
خليجيا
الترتيب

ً
وعالميا
..

 -1االمارات

21

 -2السعودية

27

 -3البحرين

40

 -4الكويت

48

ع����امل����ي����ًا ،ت����ص����درت ف���ن���ل���ن���دا اك����ث����ر ال������دول
س����ع����ادة ل���ل���ع���ام ال���ث���ال���ث ع���ل���ى ال���ت���وال���ي،
تلتها الدنمارك وسويسرا وايسلندا ،ثم
النرويج وهولندا والسويد ،فنيوزيلندا
والنمسا ولوكسمبورغ ،في حني احتلت
ك��ن��دا امل��رك��ز  11وأم��ي��رك��ا امل��رك��ز  .18أم��ا
بالنسبة ألتعس دول العالم فقد جاءت
أف����غ����ان����س����ت����ان ف�����ي امل�����رك�����ز األخ�����ي�����ر ع��ن��د
امل��رت��ب��ة  ،153سبقتها ج��ن��وب ال��س��ودان
وزيمبابوي ورواندا وجمهورية افريقيا
الوسطى وتنزانيا وبوستوانا واليمن
ف���ي امل���رك���ز  ،146ع��ل��م��ا ان م��ص��ر ت��أخ��رت

مركزًا واحدا هذا العام الى  138عامليًا.
وأوضحت دراس��ة املؤشر ان جميع دول
شمال أوروب���ا ج��اءت ضمن أول  10دول
في العالم من حيث السعادة ،مما يعني
أن درج����ات س��ع��ادة ال��ن��اس تميل ال���ى ان
ت��ك��ون أق���رب بعضها ال���ى ب��ع��ض مقارنة
ً
بالدول األخرى ،مشيرة إلى أن دوال غنية
أخرى ،مثل أميركا واالمارات والسعودية
وال���ك���وي���ت ،ل��دي��ه��ا ت���وزي���ع غ��ي��ر م��ت��ك��اف��ئ
ل��ل��س��ع��ادة ،وم��ت��وس��ط ال��رض��ا ع��ن الحياة
في هذه الدول أقل مما هو عليه في الدول
االسكندنافية.
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ً
خلقت ً
خصبة رخيصة بانتظارهم ..في القارة العجوز بعد انتهاء الوباء
بيئة

ما فوائد«كورونا» للمستثمرين في العقار األوروبي؟
■ نزول أسعار الفائدة وهبوط عمالت بعض الدول يقدِّ مان فرصاً ُمغرية
في ظل ما أثارته زوبعة أزمة
«الكورونا» حول العالم من هلع
أصاب األفراد من جهة ،وأثار
استنفار نفوس المستثمرين
من جهة أخرى ،األمر الذي
نتج عنه عزوف عن االستثمار،
وبالتالي زاد من اتساع رقعة
األزمة االقتصادية التي يشهدها
العالم في الوقت الراهن ،ليس
بسبب «الكورونا» فحسب ،وإنما
أيضاً بسبب ما شهدته أسعار
النفط من انخفاض نتيجة عدم
اتفاق المنتجين .ووفقاً للمثل
ب ضارة نافعة» ،فإن
القائلُ « :ر ّ
األزمات عادة ما تخلق فرصاً ال
تتوافر في الظروف العادية،
حيث يرى خبراء أنه على الرغم
من حالة «الشلل» في عمليات
بيع وشراء العقارات الخارجية
في الوقت الحالي ،فإن نزول
أسعار الفائدة وهبوط عمالت
بعض الدول الخارجية ،خلقا
بيئة عقارية «خصبة» ستكون
بانتظار المستثمرين؛ فأسعار
العقار في الدول األوروبية،
خاصة المملكة المتحدة،
أصبحت مغرية للشراء في ظل
ّ
توقعاتهم باستمرار األزمة
االقتصادية لسنوات في القارة
العجوز .سبقلا استطلعت آراء
الخبراء ..فيما يلي التفاصيل:
أك � ��د امل �ح �ل��ل االق� �ت� �ص ��ادي ع �ل��ي ال �ن �م��ش أن
ّ
متجمدة في الوقت
حركة ال�ت��داول العقارية
ال��راه��ن ،مشيرًا إل��ى أن ال�ع��ال��م يشهد حاليًا
ب��داي��ة ال��دخ��ول ف��ي أزم ��ة اق �ت �ص��ادي��ة كبيرة
شاملة لــ «كورونا» واألداء االقتصادي ككل،
م��ا انعكس بشكل مباشر على أداء القطاع
ال�ع�ق��اري ال�ع��امل��ي ،وال ��ذي ب��ات يشهد نسبة
عروض أكبر من الطلب.
وأوض� ��ح ال�ن�م��ش أن ال��وق��ع «ال�ن�ف�س��ي» على
األف � � ��راد ب �س �ب��ب ه� ��ذه األزم � � ��ات ش �ك��ل ع��ائ�ق��ًا
مؤثرًا بحد ذات��ه على سلوكياتهم ،حيث إن
الكثيرين م��ن األف� ��راد ،وح�ت��ى على مستوى
الشركات والحكومات ،باتوا يعيدون النظر
ف��ي حساباتهم وكيفية تعزيز ميزانياتهم
مل �س��ان��دت �ه��ا ع� �ل ��ى ال� �ص� �م ��ود أث � �ن� ��اء األزم � ��ة
الحالية.
وأض� � ��اف :ك �م��ا أن ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ي��ع وال �ش ��راء
ع��ادة ما تتطلب السفر لالطالع على العقار
وت��وق�ي��ع ال�ص�ف�ق��ات ،وم��ا نشهده ف��ي الوقت
ال� ��راه� ��ن م ��ن إي � �ق ��اف ف ��ي ح ��رك ��ات ال �ط �ي��ران
وت �س �ك �ي��ر امل �ع��اب��ر ب�ي�ن ال � � ��دول ..ج�م�ي�ع�ه��ا ال
تسمح بإنجاز املهام املطلوبة.
وب�ّي�نّ النمش أن ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ،الكثيرون
من العقاريني حتى وإن كانوا على استعداد
ّ
ل�ش��راء ع�ق��ارات خارجية ،فإنهم سيفضلون
ّ
ّ
التأني ،حيث إن التوقعات تشير إلى حصول
انخفاض واضح في أسعار العقار الخارجي
ّ
خاصة في ما يتعلق بعقار الدول األوروبية
بشكل عام ،األمر الذي سيتيح لهم اقتناص
فرص جيدة ومجدية.

أزمة كبرى

ّ
وتوقع النمش أن عمر األزمة االقتصادية لن
يقل ع��ن  3س�ن��وات م��ع ب��دء مرحلة التعافي
منها بعد سنتني ونصف السنة ،مشيرًا إلى
أن الكويت تعد من أبطأ الدول التي تتعافى
م ��ن األزم � � � ��ات ،خ ��اص ��ة ف ��ي ظ ��ل م ��ا ت �ش �ه��ده
امليزانية من أعباء حاليًا ،ناهيك عن التضرر
ال � � ��ذي ل� �ح ��ق ب ��االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة،
الف�ت��ًا إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال تعافت امليزانية فإن
االق�ت�ص��اد املحلي سيتعافى على ضوئها،
إال أن ال��وض��ع سيبقى مرهونًا على أسعار
النفط.
وب� �ّي� ��نّ ال� �ن� �م ��ش أن االق � �ت � �ص� ��اد األوروب� � � � ��ي

■ بحال استمرار الفيروس للربع الثالث..
فإن قيم األصول العقارية ستشهد انخفاضات كبيرة

األزمة الراهنة توّ لد فرصاً كثيرة في القطاع العقاري بأوروبا ..لكن هل من مجيب؟!

النمش:

الملحم:

التداول على العقارات
متجمد..
ِّ
الخارجية
والعالم يشهد بداية
أزمة اقتصادية يستمر
أمدها  3سنوات!
ً
س�ي�س�ت�غ��رق وق �ت��ًا ط��وي�ل�ا ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن من
ال �ت �ع��اف��ي ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن األزم � ��ات ع ��ادة ما
تكون كفيلة بإظهار مدى قوة اقتصاد الدول
وصالبته ،إال أن قاعدة املنظومة األوروبية
ّ
جاءت «هشة» في املوقف الراهن.
وأف� ��اد ال�ن�م��ش ب ��أن ان �خ �ف��اض ال�ع�م�ل��ة ع��ادة
م��ا ي�ك��ون ل��ه تأثير كبير ف��ي أس�ع��ار العقار،
مشيرًا إلى أن أكبر املستثمرين في السوقني
ال�ب��ري�ط��ان��ي واألوروب� � ��ي ب�ش�ك��ل ع ��ام ه��م من
ال �ج��ال �ي �ت�ين ال �ص �ي �ن �ي��ة وال �ه �ن ��دي ��ة ،وم� ��ع م��ا
ّ
ح� �ص ��ل م� ��ن ت� ��وق� ��ف ف� ��ي ال � ��رح �ل��ات وع� � ��ودة
بعض الجاليات إل��ى أوط��ان�ه��ا ،ف��إن ه��ذا من
ش��أن��ه أن ي��ؤث��ر ف��ي اق �ت �ص��ادات ه ��ذه ال ��دول
بشكل كبير خالل املرحلة املقبلة ،ناهيك عن
قضية «البريكست» التي أرهقت االقتصاد
البريطاني ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة ،وم��ا لبث أن
يبدأ مرحلة املعالجة ،إال أنه ارتطم بحاجز
األزم ��ات الحالية ،م��ا زاد األم��ر س��وءا ،الفتا
إل � ��ى أن ال� �ع� �ق ��ار ف ��ي امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ك��ان
ً
يعاني أصال على ضوء «البريكست» ،حيث

السالم:

األزمة تنتج
فرصا ً عقارية مغرية
في السوق األوروبي
النخفاض
سعر الفائدة
ل��وح��ظ ف��ي تلك األث�ن��اء أن ه�ن��اك توجهًا من
قبل األف��راد لهجر الشقق الكبيرة واالنتقال
للعيش ف��ي ش�ق��ق أص�غ��ر ح�ج�م��ا ،وبالتالي
نتج عن ذلك توافرعروض كثيرة بالعقارات
ذات امل�س��اح��ات الكبيرة ،وواج ��ه العقاريون
صعوبة في بيعها.

شلل تام
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،أك � ��د ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف��ي
ش��رك��ة ب �ل��وب��ري �ن��ت ال �ق��اب �ض��ة ل�لاس �ت �ش��ارات
واالس �ت �ث �م��ارات ال�ع�ق��اري��ة م�ش�ع��ل امل�ل�ح��م أن
ال �س��وق ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ي�ش�ه��د ح��ال��ة من
ّ
«الشلل التام» في ما يتعلق بحركة التداول
العقارية ،نظرًا ال��ى م��ا يمر ب��ه املستثمرون
من قلق نفسي ،مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن
هناك بعض الفرص اإليجابية التي نتجت
عن األزمة الراهنة.
وأض ��اف امل�ل�ح��م :عندما ي�ك��ون ه�ن��اك «هلع»
ّ
نتيجة ح �ص��ول أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة أو تفشي
وب � ��اء أو ح � � ��روب ،ف� ��إن االق� �ت� �ص ��اد ف ��ي ه��ذه

ّ
الظروف يشهد حالة من االنكماش ،ما يولد
ح��ال��ة م��ن ال�ق�ل��ق النفسي ع�ن��د املستثمرين،
وب��ال �ت��ال��ي ت ��وق ��ف ال �س �ي��ول��ة ف ��ي األس � � ��واق.
وق ��ال إن دور ال�ح�ك��وم��ات ف��ي ه��ذه األوق ��ات
يستوجب عمل ضمانات الستمرار وتعزيز
التدفقات النقدية ،كما يجب أن يكون هناك
إج � � ��راءات م�ع�ي�ن��ة ل �ض �م��ان رؤوس األم � ��وال
ونجاح االقتصاد.
ّ
وأوض� � � ��ح امل� �ل� �ح ��م أن ال � �ك ��ارث ��ة ال� �ت ��ي ح��ل��ت
ع�ل��ى امل �ن��اخ ال�ص�ح��ي ق��د ت�ت�ح��ول إل��ى ك��ارث��ة
اقتصادية صعبة وطويلة املدى ،وبالتالي ال
بد من مكافحة املرض وآثاره التي ستترتب
ع �ل��ى امل� �ن ��اخ االق� �ت� �ص ��ادي ،وذل � ��ك م ��ن خ�لال
ّ
التصرف بشكل فوري بعمل ضمانات قوية
ّ
جدًا لتعزيز القوة االقتصادية.
ّي�نّ
وب� امل�ل�ح��م أن م�ع�ظ��م ال� ��دول ق��ام��ت أخ�ي�رًا
بتخفيض سعر الفائدة وه��ذا األم��ر سيوفر
ّ
س �ي ��ول ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات ،ك �م ��ا س �ي �خ��ف��ف ع�ن�ه��ا
ال�ت��زام��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة ،وال �ت��ي ت�ش�ك��ل ضغوطًا
وأع� �ب ��اء ج �م��ة ع �ل �ي �ه��ا ،ك��ذل��ك س�ي�ع�م��ل على

في هذه األوقات تعمل
الحكومات على تشجيع
االستثمار بتوفير فرص
جيدة وتسهيالت
للمستثمرين
تشجيع البعض على االستثمار وتوظيف
األموال.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة
ال �س��ال��م ال �ع��امل �ي��ة ف � ��راس ال �س��ال��م :إن ح��رك��ة
االس�ت�ث�م��ارات ال�ع�ق��اري��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ف��ردي��ة
ً
للكويتيني ش�ه��دت إق �ب��اال أق��ل خ�ل�ال الفترة
املاضية ،خاصة في ظل التطورات اإلقليمية
والعاملية وازدي ��اد ح��االت النصب العقاري
التي أث��رت سلبًا في ثقة املستثمر الكويتي
كفرد باملنتج العقاري الدولي ،ما عدا من له
خبرة سابقة واستثمار سابق ،فهم ما زالوا
في األسواق التي يستثمرون فيها باألغلب،
لكونها أتت عن قناعة ووف��ق دراس��ة طويلة
األم��د ،حيث يعتبر االستثمار ال�ع�ق��اري في
ال �خ��ارج م�ل�اذًا آم�ن��ًا ،وي�ع�ط��ي دخ�ل�ا مستقرا
ف��ي األوض ��اع الطبيعية ،ويبحث املستثمر
ال�ك��وي�ت��ي ب��ال�ع�ق��ار ال �خ��ارج��ي ع��ن ت �ن� ّ�وع في
ّ
ال��دخ��ل م��ن ع �م�لات مختلفة ،وي��ري��د تجنب
ّ
م �خ��اط��ر م �ت �ع��ل �ق��ة ب �ص �ع��ود ون� � ��زول أس �ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط ع� �ل ��ى أص � ��ول � ��ه ،ف� �ه� �ن ��اك م � ��ن ي �ت �ج��ه

فرص مجزية

انخفاض قيم األصول

قال مشعل امللحم :إنه في ظل الظروف الحالية ،وصل الجنيه الى سعر قياسي لم يشهده
منذ  35ع��ام��ا ،وبالتالي أعتقد أن ه��ذه ف��رص��ة مناسبة ج��دا ل�ش��راء ال�ع�ق��ار ف��ي السوق
البريطاني ،الفتًا إلى أن احتمالية بأن تنخفض العملة بشكل أكبر .فاالحتماالت واردة على
املدى القصير ،إال أن الرؤية ال تزال غير واضحة حتى اآلن .لكن على املدى البعيد في حال
تواجدت إج��راءات وتشريعات اقتصادية قوية ،فهذا سيعني عودة ارتفاع سعر الجنيه.
وبالتالي هناك من يجد أن هناك فرصة جيدة في الوقت الراهن لعمليات شراء العقار في
السوق البريطاني ،خاصة في ظل انخفاض سعر الفائدة والعملة ،على حد سواء.

ذكر فراس السالم أن أزمة «كورونا» إلى اآلن أضرت بقطاعات أخرى غير عقارية،
مثل ق�ط��اع خ��دم��ات النقل وال�ط�ي��ران وال�س�ي��اح��ة ،ف��ي ح��ال ان اس�ت�م��رت ه��ذه األزم��ة
وامتدت للربع الثالث فسنشهد انخفاضات أكبر في قيمة األصول العقارية ،كنتيجة
ّ
تخوف املستثمرين بشكل عام.
وأضاف :إن النشاط االقتصادي العاملي إذا تعافى سريعًا من آثار «كورونا» خالل
الربع األول من ع��ام  ٢٠٢٠فسنشهد ارتفاعًا بقيمة رأس�م��ال املستثمر ،وبالطبع
العقار سيكون له نصيب منه.

ل �ب��ري �ط��ان �ي��ا وأمل ��ان� �ي ��ا وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية لكي يحصل على دخ��ل ثابت من
الجنيه االسترليني أو اليورو أو الدوالر.
وب� �ّي��نّ ال� �س ��ال ��م :ف ��ي األزم� � � ��ات ت �ظ �ه��ر ب�ع��ض
ال �ف��رص امل �غ��ري��ة مل��ن ل�ي�س��ت ل��دي��ه م��دي��ون�ي��ة
ك�ب�ي��رة بالنسبة ال��ى ممتلكاته ،فيستطيع
االقتراض بتكلفة أقل ،مستخدمًا التسهيالت
وخطط التحفيز التي ّ
تطبقها الدول في هذه
األحوال ،لتشجع على االستثمار لدفع عجلة
االقتصاد .فهنا يكسب املستثمر العقاري من
حدوث أي أزمة من خالل تملك أصل متميز
بسعر مناسب وبتكلفة تمويل منخفضة ،قد
تصل إلى مستوى  %2سنويًا فقط.

االستثمارات الخارجية
وحول حركة االستثمار العقاري الخارجية،
ذك� � ��ر أن � �ه ��ا ت ��رت� �ف ��ع م� ��ع ازدي� � � � ��اد ال� �ت ��وت ��رات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ل �ج��أ إل �ي �ه��ا امل�س�ت�ث�م��ر
الكويتي منذ وق��ت ط��وي��ل ،وه�ن��اك صفقات
ك�ب�ي��رة ع��دة مل��ؤس�س��ات اس�ت�ث�م��اري��ة كويتية
وص �ن��ادي��ق خ��اص��ة مل�س�ت�ث�م��ري��ن ك��وي�ت�ي�ين،
ت� �م ��ت خ� �ل ��ال ال� � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ف � ��ي ال� �س ��وق
األم� �ي ��رك ��ي ،وم� ��ع ان �خ �ف��اض أس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
وإع � �ل � ��ان ال � �ح � �ك ��وم ��ة ع � ��ن ع � �ج ��ز م � �ق� ��در ف��ي
ً
امليزانية الحالية شهدت إق�ب��اال متزايدًا من
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ،م�ت��وق�ع��ًا أن ت��زداد
خ�لال الفترة املقبلة ،نظرًا إل��ى ارت�ف��اع قيمة
ال � ��دوالر م��ؤخ �رًا م�ق��اب��ل ال �ع �م�لات الرئيسية
األخ � ��رى؛ ك��ال�ج�ن�ي��ه االس �ت��رل �ي �ن��ي وال� �ي ��ورو،
وه�ب��وط مستوى البطالة بأميركا ملستوى
قياسي ،وبعد تخفيض الفائدة بشكل كبير
من البنك الفدرالي األميركي.

محلل اقتصادي مخضرم:

األسواق العالمية تواجه أسوأ أزمة منذ «الكساد العظيم»
حسام علم الدين
نقلت ق�ن��اة «س��ي ان ب��ي س ��ي» ،ع��ن محلل
اق �ت �ص��ادي م �خ �ض��رم ،أن األس � ��واق امل��ال�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة ت ��واج ��ه أس � ��وأ أزم � ��ة م �ن��ذ 1929
عندما واج��ه العالم حينها أزم��ة «الكساد
ال �ع �ظ �ي��م» ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت�خ�ف�ي��ض ك�ب��ار
امل�ح�ل�ل�ين االق �ت �ص��ادي�ين ل�ت��وق�ع��ات�ه��م التي

تشير إلى حدوث ركود عاملي وشيك.
وق � � ��ال س �ت �ي �ف��ن اي� � ��زاك� � ��س ،رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
االس �ت �ث �م ��ار ف ��ي ش ��رك ��ة ال �ف ��اي ��ن ك��اب �ي �ت��ال
مانجمنت :رغم أن أداء األسهم في أوروبا
وأم �ي��رك��ا وآس �ي��ا ات �ج��ه إل ��ى ال�ت�ع��اف��ي ي��وم
ال �ج �م �ع ��ة امل � ��اض � ��ي ،ف� � ��إن أزم � � ��ة األس � � ��واق
الناجمة عن فيروس كورونا ستكون غير
مسبوقة م��ع تسجيل مستويات قياسية

من ضخ األموال الحكومية والشراء املفرط
لألسهم.
وأض � ��اف :ل�ق��د وص �ل��ت األس � ��واق إل ��ى ه��ذه
ال �ظ��روف م��ع م�ش��اك��ل ك��ان��ت مختبئة وراء
زخ ��م ك�ب�ي��ر ل�ل�أس ��واق ،م�م��ا ي�ج�ع�ل�ن��ي م��رة
أخ ��رى أش �ع��ر ب��ال�ق�ل��ق ال�ش��دي��د م��ن أن بيع
األسهم سيتراجع مؤقتًا ،وأننا ما زلنا في
مرحلة صعبة للغاية.

وأش� � � ��ار اي � ��زاك � ��س إل � ��ى أن أزم � � ��ة ال �ك �س��اد
ال �ع �ظ �ي��م ف ��ي  1929ك ��ان ��ت أق � ��رب م �ق��ارن��ة
لهبوط األس ��واق إل��ى ال�ق��اع ،وب�ع��د انهيار
السوق حينها انخفض مؤشر «ستاندرد
ان ��د ب ��ورز  »500بنسبة  %86ف��ي أق ��ل من
 4س �ن��وات وي�س�ت�ع�ي��د امل��ؤش��ر ذروت� ��ه قبل
األزم��ة حتى عام  ،1954الفتًا إلى أن وضع
األس��واق اليوم غير مسبوق ،ويمثل أسوأ

أزم� ��ة ت �ض��رب األس� � ��واق امل��ال �ي��ة م �ن��ذ أزم ��ة
الكساد العظيم ،وأسوأ من األزمات املالية
التي حدثت في  2008و.1987
وكانت شركة آي أتش اس ماركيت عدلت
توقعاتها لنمو الناتج اإلجمالي العاملي
ف��ي  2020إل ��ى  %0.7ح �ت��ى أص �ب��ح ت��أث�ي��ر
ف � �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد أك �ث��ر
وض��وح��ًا ،علمًا أن��ه ي�ج��ري تصنيف نمو

ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ال�ع��امل��ي دون  %2ع�ل��ى أن��ه
رك��ود ع��امل��ي .وتوقعت «س��ي ان ب��ي سي»
أن ي �ن �خ �ف��ض ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي ه� ��ذا ال �ع��ام
ل�ل��والي��ات املتحدة بنسبة  ،0.2%ومنطقة
ال �ي��ورو ب� � �ـ ،%1.5وال �ي��اب��ان ب� � �ـ ،%0.8بينما
قد تشهد الصني (منشأ فيروس كورونا)
تباطؤ نمو ناتجها املحلي اإلجمالي من
 6.1%إلى .3.9%
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الشال

في مثل هذه الظروف ..مرفوض التدخل في قضايا القروض ألهداف انتخابية ضيقة

ال تقوضوا استقرار الكويت المالي
ق ��ال ت�ق��ري��ر «ال� �ش ��ال» األس �ب��وع��ي إن ��ه في
منتصف م��ارس الحالي ،أعلن «الفدرالي»
األم�ي��رك��ي خفض سعر ال�ف��ائ��دة األس��اس
على ال��دوالر األميركي بمئة نقطة أساس
أو م��ن  1.25ف��ي امل�ئ��ة إل��ى  0.25ف��ي املئة.
و«ال �ف��درال��ي» ه��و البنك امل��رك��زي الرئيسي
الوحيد الذي يملك املرونة في تحريك سعر
ال�ف��ائ��دة ،وبخفضه الكبير واالستثنائي،
ف�ق��د م��رون �ت��ه ،وبتخصيصه  700مليار
دوالر م ��ن أج� ��ل ال �ت �ي �س �ي��ر ال �ك �م��ي ،ذه��ب
إل��ى أقصى املمكن ف��ي استهالك م��وارده،
أي دف ��ع بمعظم أس�ل�ح�ت��ه ل �ت��دارك ان�ت�ق��ال

¶ االقتصاد المحلي يحتاج إلى إدارة مختلفة جوهريا ً
تضمن مستقبل البلد وتتصدى ألي أزمة قد تفقده استقراره
تداعيات أزمة كورونا إلى القطاع املالي ثم
إلى االقتصاد الحقيقي.
وأش � ��ار ت �ق��ري��ر «ال� �ش ��ال» إل ��ى أن ال�ك��وي��ت
تعرضت إلصابتني ه�م��ا :ك��ورون��ا وح��رب
أسعار النفط ،وآخر ما تحتاج إليه في مثل
هذه الظروف تلك النزعة النيابية الشعبوية

بالتدخل ف��ي قضايا ال �ق��روض وتقويض
استقرار البلد املالي من أجل كرسي النيابة.
ّ
وخ� ��ف� ��ض ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي س�ع��ر
الخصم بمئة نقطة أس��اس ليصبح سعر
الخصم في أدنى مستوياته على اإلطالق،
وذل��ك هو التخفيض الثالث مقابل خمسة

نمو الموجودات  %9.1واإليرادات التشغيلية %9.2

تداوالت السكن الخاص انخفضت %16

%20.5

مؤشرات إيجابية
في نتائج «بيتك» عن 2019
ّ
ح��ل��ل «ال� �ش ��ال» ن�ت��ائ��ج أع �م��ال ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي
(ب�ي�ت��ك) للسنة املنتهية ف��ي  31ديسمبر  ،2019والتي
تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب)
قد بلغ نحو  261.8مليون دي�ن��ار ،منخفضًا بنحو 1.7
مليون دينار أو ما نسبته  0.6في املئة ،مقارنة بنحـو
 263.5مليـون دي�ن��ار ف��ي ع��ام  .2018وي�ع��ود االنخفاض
في صافي أرب��اح البنك ،إلى ارتفاع جملة املخصصات
ب�ن�ح��و  34.4م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،إض��اف��ة إل ��ى ارت� �ف ��اع قيمة
الضرائب بنحو  23.5مليون دينار مقارنة مع عام ،2018
أي إن غلبة التأثير ك��ان��ت الرت �ف��اع جملة املخصصات
وقيمـة الضرائب علـى الرغـم من ارتفاع الربح التشغيلي
للبنك .وعند النظر إلى صافي الربح الخاص بمساهمي
البنك ُيالحظ ارتفاع بنحو  23.6مليون دينار أو بنسبة
ً
 10.4في املئة ،وصوال إلى  251مليون دينار مقارنة مع
نحو  227.4مليون دينار للفترة نفسها من عام ،2018
وذل��ك بسبب انخفاض الحصص غير املسيطرة بنحو
 25.3مليون دينار أو بنحو  70.1في املئة.
وف��ي التفاصيل ،ارت�ف��ع إج�م��ال��ي اإلي� ��رادات التشغيلية
ً
بنحو  68.4مليون دينار ،أي نحو  9.2في املئة ،وصوال
إلى نحو  814.4مليون دينار مقارنة بنحو  746مليون
دي�ن��ار .وتحقق ذل��ك نتيجة ارت�ف��اع بند صافي إي��رادات
استثمار بنحو  66.9مليون دينار أو بنسبة  105.7في
ً
املئة ،وصوال إلى  130.2مليون دينار مقارنة بنحو 63.3
مليون دينار كويتي .وارتفع أيضًا ،بند صافي إيرادات
التمويل بنحو  3ماليني دينار أو بنسبة  0.6في املئة،
ليصل إل��ى  530.3م�ل�ي��ون دي �ن��ار م�ق��ارن��ة بنحو 527.3
مليون دينار في نهاية عام .2018
وارتفعت جملة امل�ص��روف��ات التشغيلية بقيمة أق��ل من
ارت �ف��اع جملة اإلي� ��رادات التشغيلية ،إذ ارت�ف�ع��ت بنحو
ً
 11.8مليون دينار أو نحو  4في املئة ،وصوال إلى نحو
 304.3ماليني دينار مقارنة بنحو  292.5مليون دينار،

نتيجة ارت �ف��اع ب�ن��د ت�ك��ال�ي��ف م��وظ�ف�ين وب �ن��د اس�ت�ه�لاك
وإطفاء بما مجمله  14.4مليون دينار ،بينما انخفض
بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو  2.6مليون دينار.
وارتفع إجمالي املخصصات بنحو  34.4مليون دينار أو
ً
ما نسبته  21.2في املئة ،وصوال إلى نحو  196.9مليون
دي�ن��ار مقارنة بنحو  162.5مليون دي�ن��ار ،وه��ذا يفسر
انخفاض هامش صافي الربح إل��ى نحو  32.1في املئة
مقارنة بنحو  35.3في املئة.
وتشير البيانات املالية للبنك إلى أن إجمالي املوجودات
قد سجل ارتفاعًا بلغ قدره  1.621مليار دينار ونسبته
 9.1في املئة ،ليصل إلى نحو  19.391مليار دينار كويتي
مقابل نحو  17.770مليار دي�ن��ار ف��ي نهاية ع��ام ،2018
ح �ي��ث ارت �ف ��ع ب �ن��د اس �ت �ث �م��ار ف ��ي ص �ك��وك ب�ن�ح��و 713.1
ً
مليون دينار أي ما نسبته  45.6في املئة ،وص��وال إلى
ن�ح��و  2.276م�ل�ي��ار دي �ن��ار ( 11.7ف��ي امل �ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي
امل� ��وج� ��ودات) م �ق��ارن��ة ب �م��ا ق�ي�م�ت��ه  1.563م �ل �ي��ار دي �ن��ار
( 8.8ف��ي امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي امل��وج��ودات) .وارت �ف��ع أيضًا،
ب�ن��د أرص� ��دة مستحقة م��ن ب �ن��وك ب�ن�ح��و  534.4مليون
ً
دينار أو بنسبة  16.5في املئة ،وص��وال إلى نحو 3.783
مليارات دينار ( 19.5في املئة من إجمالي امل��وج��ودات)
مقارنة مع نحو  3.248مليارات دينار ( 18.3في املئة من
إجمالي املوجودات) .فيما انخفض بند «مدينو تمويل»
بنحو  48.9مليون دينار أو بنسبة  0.5في املئة ،ليصل
إل ��ى  9.336م�لاي�ين دي �ن��ار ( 48.1ف��ي امل �ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي
امل��وج��ودات) م�ق��ارن��ة بنحو  9.385م�لاي�ين دي�ن��ار (52.8
في املئة من إجمالي املوجودات) ،وبلغت نسبة «مدينو
تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو  57.3في املئة مقارنة
مع نحو  62.7في املئة.
وس �ج��ل إج �م��ال��ي م�ط�ل��وب��ات ال�ب�ن��ك (م ��ن غ�ي��ر اح�ت�س��اب
حقوق امللكية) ارتفاعًا بلغت قيمته  1.451مليار دينار
ونسبته  9.2ف��ي امل�ئ��ة ،ليصل إل��ى ن�ح��و  17.147مليار

دينار بعد أن ك��ان نحو  15.696مليار دينار في نهاية
عام  .2018وبلغت نسبة إجمالي املطلوبات إلى إجمالي
امل��وج��ودات نحو  88.4ف��ي املئة مقارنة بنحو  88.3في
املئة في عام .2018
وتشير نتائج تحليل البيانات املالية إلى أن مؤشرات
ربحية البنك ق��د سجلت ً
أداء مختلطًا مقارنة م��ع عام
 ،2018إذ ان�خ�ف��ض م��ؤش��ر ال�ع��ائ��د ع�ل��ى م�ع��دل رأس�م��ال
البنك ( )ROCليصل إلى نحو  39.3في املئة ،بعد أن كان
عند نحو  43.5في املئة .وانخفض أيضًا ،مؤشر العائد
على معدل موجودات البنك ( )ROAليصل إلى نحو 1.4
في املئة ،بعد أن كان عند  1.5في املئة .فيما ارتفع مؤشر
العائد على معدل حقوق املساهمني الخاص بمساهمي
ال�ب�ن��ك ( )ROEل�ي�ص��ل إل ��ى ن�ح��و  12.7ف��ي امل �ئ��ة قياسًا
بنحو  12.1في املئة .وارتفعت ربحية السهم الخاصة
بمساهمي البنك ( )EPSإل��ى نحو  36.45فلسًا مقارنة
بنحو  33.06فلسًا .وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
السهم ال��واح��د ( )P/Eنحو  22.2ضعفا مقارنة بنحو
 18.5ضعفا ،نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد ()EPS
بنحو  10.3ف��ي امل�ئ��ة ،مقابل ارت�ف��اع أكبر لسعر السهم
السوقي وبنحو  32.7ف��ي امل�ئ��ة .وب�ل��غ م��ؤش��ر مضاعف
السعر /القيمة الدفترية (P/B) نحو  2.5ضعف مقارنة
بنحو  1.9ضعف.
وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة  20في
امل�ئ��ة م��ن ال�ق�ي�م��ة االس�م�ي��ة ل�ل�س�ه��م؛ أي م��ا ي �ع��ادل 20
فلسًا لكل س�ه��م ،وت��وزي��ع  10ف��ي امل�ئ��ة أس�ه��م منحة،
وهذا يعني أن السهم حقق عائدًا نقديًا بلغت نسبته
 2.5في املئة على سعر اإلقفال في نهاية ع��ام ،2019
والبالغ  811فلسًا للسهم الواحد .وكانت التوزيعات
النقدية قد بلغت  20في املئة عن عام  ،2018باإلضافة
إل��ى توزيع  10في املئة أسهم منحة ،أي إن البنك لم
يغير من معدالت توزيعاته.
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تراجع سيولة العقار
في فبراير الماضي

قيمة الصفقات العقارية خالل آخر  12شهراً

ربح السنة (الخاص بمساهمي البنك) خالل الفترة 2019 - 2008

251.0

تخفيضات لـ «الفدرالي» منذ يوليو ،2019
واح �ت �ف��ظ ال ��دي� �ن ��ار ب �ه��ام��ش ك �ب �ي��ر دع �م��ًا
لتوطينه.
واختتم «الشال» املحور األول من تقريره
ً
قائال :قد يتجاوز االقتصاد العاملي أزمته
وق��د ال ي�ت�ج��اوزه��ا ،ول�ك��ن يبقى اقتصاد

اإلصابتني أو االقتصاد املحلي ،الذي فوت
كل فرصة إصالح على مر الزمن ،بحاجة
إلى إدارة مختلفة جوهريًا؛ إدارة تشتري
أم��ن بلد ومستقبله يتعرضان ألزم��ة قد
تفقده استقراره ،وتتوقف عن شراء دعم
من ال يستحق من أجل دوام املنصب.
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فبراير يناير ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020
استثماري

تجاري

أف� ��اد ت �ق��ري��ر «ال � �ش ��ال» أن ال �ب �ي��ان��ات امل �ت��واف��رة
ف��ي وزارة ال �ع��دل  -إدارة ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري
وال �ت��وث �ي��ق ( -ب �ع��د اس �ت �ب �ع��اد ك��ل م��ن ال�ن�ش��اط
الحرفي ونظام الشريط الساحلي) ،تشير إلى
ان�خ�ف��اض ف��ي سيولة س��وق ال�ع�ق��ار ف��ي فبراير
 ،2020مقارنة بسيولة يناير  ،2020حيث بلغت
جملة قيمة ت��داوالت العقود وال��وك��االت لشهر
ف�ب��راي��ر ن�ح��و  284.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وه��ي قيمة
أدن ��ى ب�م��ا نسبته  -20.5ف��ي امل�ئ��ة ع��ن مستوى
سيولة شهر يناير  ،2020البالغة نحو 357.9
مليون دينار ،وانخفضت بما نسبته  -1.9في
امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة م��ع س�ي��ول��ة ف�ب��راي��ر  ،2019عندما
بلغت السيولة آنذاك نحو  290.1مليون دينار.
وت��وزع��ت ت ��داوالت ف�ب��راي��ر م��ا ب�ين ن�ح��و 280.4
مليون دي�ن��ار ع�ق��ودًا ،ونحو  4.1ماليني دينار
وك � ��االت .وب �ل��غ ع ��دد ال�ص�ف�ق��ات ال�ع �ق��اري��ة ل�ه��ذا
الشهر  477صفقة ،ت��وزع��ت م��ا ب�ين  461عقودًا
و 16وك � � ��االت .وح� �ص ��دت م �ح��اف �ظ��ة األح �م ��دي
أعلى ع��دد من الصفقات بـ  138صفقة وممثلة
بنحو  28.9في املئة من إجمالي عدد الصفقات
العقارية ،تليها محافظة مبارك الكبير بـ 101
ص�ف�ق��ة وت �م �ث��ل ن �ح��و  21.2ف ��ي امل �ئ ��ة ،ف ��ي حني
ح �ظ �ي��ت م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء ب ��أدن ��ى ع � ��دد م��ن
الصفقات بـ  26صفقة ممثلة بنحو  5.5في املئة.
وب�ل�غ��ت قيمة ت ��داوالت ن�ش��اط ال�س�ك��ن ال�خ��اص
ن �ح��و  119.2م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ،م�ن�خ�ف�ض��ة بنحو
 -16ف��ي امل�ئ��ة ،م�ق��ارن��ة م��ع ي�ن��اي��ر ،عندما بلغت
نحو  142مليون دي�ن��ار ،بينما ارتفعت نسبة
مساهمتها إل��ى نحو  41.9ف��ي امل�ئ��ة م��ن جملة
قيمة ت��داوالت العقار ،مقارنة بما نسبته 39.7
في املئة في يناير .وبلغ املعدل الشهري لقيمة
ت� ��داوالت ال�س�ك��ن ال �خ��اص خ�ل�ال آخ��ر  12شهرًا
نحو  132.7مليون دي�ن��ار كويتي ،أي إن قيمة
ت��داوالت فبراير  ،2020أدن��ى بما نسبته -10.2
في املئة مقارنة باملعدل .وارتفع عدد الصفقات
ل �ه��ذا ال �ن �ش��اط إل ��ى  361ص�ف�ق��ة م �ق��ارن��ة ب �ـ 354
صفقة في يناير ،وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة
الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو  330ألف
دينار مقارنة بنحو  401ألف دينار كويتـي في
يناير ،أي بانخفاض بحدود  -17.7في املئة.
وب � �ل � �غ � ��ت ق � �ي � �م� ��ة ت� � � � � � � ��داوالت ن � � �ش� � ��اط ال� �س� �ك ��ن
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االس� �ت� �ث� �م ��اري ن �ح��و  61.2م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ،أي
بانخفاض بنحو  -41.8في املئة مقارنة بالشهر
السابق (يناير  ،)2020حني بلغت نحو 105.1
ماليني دينار كويتي ،وانخفضت مساهمتها
م ��ن ج�م�ل��ة ال �س �ي��ول��ة إل ��ى ن �ح��و  21.5ف ��ي امل�ئ��ة
م�ق��ارن��ة ب�م��ا نسبته  29.4ف��ي امل �ئ��ة ف��ي ي�ن��اي��ر.
وب �ل��غ امل �ع��دل ال �ش �ه��ري ل�ق�ي�م��ة ت � ��داوالت ن�ش��اط
السكن االستثماري خالل  12شهرًا نحو 100.6
مليون دينار كويتي ،أي إن قيمة تداوالت شهر
فبراير أدنى بما نسبته  -39.1في املئة مقارنة
بمعدل  12شهرًا .وانخفض ع��دد صفقاته إلى
 98ص �ف �ق��ة م �ق��ارن��ة ب� �ـ  129ص �ف �ق��ة ف ��ي ي �ن��اي��ر،
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط
السكن االستثماري نحو  625ألف دينار كويتي
مقارنة بنحو  815ألف دينار كويتي في يناير،
أي بانخفاض بحدود  -23.4في املئة.
وان �خ �ف �ض ��ت أي� �ض ��ًا ق �ي �م��ة ت � � � ��داوالت ال �ن �ش��اط
التجاري إلى نحو  104ماليني دينار كويتي ،أي
انخفضت بنحو  -1.2في املئة مقارنة مع نحو
 105.3ماليني دينار كويتي في يناير .وارتفعت
م�س��اه�م�ت��ه ف��ي ق�ي�م��ة ال� �ت ��داوالت ال�ع�ق��اري��ة إل��ى
ن�ح��و  36.6ف��ي امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة ب�م��ا نسبته 29.4
ف��ي املئة ف��ي يناير .وبلغ معدل قيمة ت��داوالت
النشاط التجاري خ�لال اثني عشر شهرًا نحو
 56.7مليون دينار كويتي ،أي إن قيمة تداوالت
شهر ف�ب��راي��ر  2020أع�ل��ى بنحو  83.6ف��ي املئة
عن متوسط آخر  12شهرًا .وبلغ عدد صفقاته
 18صفقة ،مقارنة ب�ـ  19صفقة ليناير ،وبذلك
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لفبراير نحو
 5.8ماليني دينار كويتي مقارنة بمعدل يناير
وال �ب��ال��غ ن �ح��و  5.5م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،أي
بارتفاع بحدود  4.3في املئة.
وع �ن��د م�ق��ارن��ة إج�م��ال��ي ت� ��داوالت ش�ه��ر ف�ب��راي��ر
 2020بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة
(فبراير  ،)2019يالحظ أنها حققت انخفاضًا من
نحو  290.1مليون دينار إلى نحو  284.5مليون
دي �ن ��ار ،أي ب�م��ا ن�س�ب�ت��ه  -1.9ف��ي امل �ئ��ة .وش�م��ل
االنخفاض سيولة نشاط السكن االستثماري
بنسبة  -19.2ف��ي امل�ئ��ة ،بينما ارتفعت سيولة
ن �ش��اط ال �س �ك��ن ال �خ ��اص ب�ن�س�ب��ة  5.3ف ��ي امل�ئ��ة
وسيولة النشاط التجاري بنسبة  2.9في املئة.

تمثل  %103.2من المقدرة للسنة المالية الحالية

ً
شهرا
 14.3مليار دينار إيرادات نفطية في 11

تطرق «الشال» إلى تقرير املتابعة الشهري لإلدارة
امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ل �غ��اي��ة ن �ه��اي��ة ش �ه��ر ف �ب��راي��ر ،2020
واملنشور على موقعها اإللكتروني ،وال��ذي يشير
إلى أن جملة اإلي��رادات املحصلة حتى نهاية الشهر
الحادي عشر من السنة املالية الحالية /20202019
قد بلغت نحو  15.756مليار دي�ن��ار ،أو ما نسبته
نحو  99.6في املئة من جملة اإليرادات املقدرة للسنة
املالية الحالية بكاملها والبالغة نحو  15.812مليار
دي �ن��ار .وف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ،بلغت اإلي � ��رادات النفطية

ال�ف�ع�ل�ي��ة ح �ت��ى  / 29 / 02 ،2020ن �ح��و 14.310
مليار دي�ن��ار ،أي بما نسبته نحو  103.2ف��ي املئة
من اإلي��رادات النفطية املقدرة للسنة املالية الحالية
بكاملها والبالغة نحو  13.863مليار دي�ن��ار ،وبما
ن�س�ب�ت��ه ن�ح��و  90.8ف��ي امل �ئ��ة م��ن ج�م�ل��ة اإلي � ��رادات
املحصلة ،وقد ًبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي
نحو  64دوالرل خالل األحد عشر شهرًا األولى من
السنة املالية الحالية /2020 .2019وتم تحصيل ما
قيمته نحو  1.446مليار دينار إيرادات غير نفطية

خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ن�ف�س�ه��ا ،وب�م�ع��دل ش �ه��ري ب�ل��غ نحو
 131.461مليون دينار ،بينما كان املقدر في املوازنة
للسنة امل��ال�ي��ة الحالية بكاملها نحو  1.948مليار
دي �ن��ار؛ أي إن امل�ح�ق��ق ،إن اس�ت�م��ر ع�ن��د ه��ذا امل�ع��دل
الشهري ،سيكون أدنى للسنة املالية الحالية بكاملها
بنحو  370.9مليون دينار عن ذل��ك املقدر .وكانت
اعتمادات املصروفات للسنة املالية الحالية قد قدرت
بنحو  22.5م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،وص ��رف فعليًا  -طبقًا
للنشرة  -حتى / 29/ 02 2020نحو  13.841مليار

دينار ،وتم االلتزام بنحو  2.165مليار دينار وباتت
ف��ي حكم امل�ص��روف ،لتصبـح جملة امل�ص��روف��ات -
الفعلية وما في حكمها  -نحو  16.006مليار دينار،
وبلغ املعدل الشهري للمصروفات ولاللتزام نحو
 1.455مليار دي�ن��ار .وت��ذه��ب النشرة إل��ى خالصة
مؤداها أن امل��وازن��ة في نهاية الشهر الحادي عشر
من السنة املالية الحالية ،قد حققت عجزًا بلغ نحو
 249.584مليون دينار ،قبل خصم الـ  10في املئة
م��ن ج�م�ل��ة اإلي� � ��رادات مل�ص�ل�ح��ة اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال

ال�ق��ادم��ة ،علمًا ب��أن م�ع��دل اإلن �ف��اق ال�ش�ه��ري سوف
يرتفع كثيرًا مع نهاية السنة املالية .ورق��م الفائض
أو العجز في الحساب الختامي للسنة املالية يعتمد
أس��اس��ًا ع�ل��ى أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وإن�ت��اج��ه مل��ا تبقى من
السنة امل��ال�ي��ة الحالية ،واألس �ع��ار أصبحت أق��ل من
معدالتها السابقة ،وق��د يرتفع العجز ع��ن املتوقع
سابقًا نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير
بسبب تفشي وب��اء ك��ورون��ا وتأثيره املباشر على
االقتصاد الكلي واملحلي.
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لدعم جهود الدولة في الظروف االستثنائية

«زين» :إنترنت ومكالمات مجانية للعمالء
ك� �ش ��ف ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س اإلدارة
الرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر
ناصر الخرافي ،أن زين ستوفر لعمالئها
خ ��دم ��ة اإلن� �ت ��رن ��ت ب �س �ع��ة  5غ �ي �غ��اب��اي��ت
يوميًا واملكاملات املحلية مجانًا ملدة شهر
ً
ابتداء من اليوم األحد ،وذلك التزامًا منها
ات �ج ��اه ع�م�لائ�ه��ا ف ��ي ظ ��ل ه ��ذه ال �ظ��روف
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ص �ع �ب��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
البالد ملكافحة انتشار فيروس كورونا.
وب�ي�ن ال �خ��راف��ي أن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ج��اءت
اس �ت �ج��اب��ة م��ن ال �ش��رك��ة خ�ل�ال االج �ت �م��اع
ال� �ط ��ارئ ال� ��ذي ح �ض��رت��ه م��ع امل��ؤس �س��ات
امل �ع �ن �ي��ة ف ��ي ال � ��دول � ��ة ،وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لات �ص��االت وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،مبينا
أن ال�ش��رك��ة ت �ح��اول م��ن خ�لال�ه��ا أن تقدم
شيئا يخدم ويساعد العمالء وسط هذه
ّ
التطورات األخيرة ،والتي أث��رت على كل
أشكال الحياة العملية والشخصية.
وأعرب الخرافي عن شكره لسمو رئيس

بدر الخرافي:
المبادرة جاءت بجهود
سمو رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع..
ورئيس هيئة االتصاالت
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح خ��ال��د
الحمد ال�ص�ب��اح ،ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور
األحمد الصباح على دعمهم وتوفيرهم
امل ��زي ��د م ��ن ال� � �ت � ��رددات ،ورئ� �ي ��س مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية املعلومات املهندس

س��ال��م األذي �ن��ة ،وال�ش�ك��ر م��وص��ول لسالح
ُ
اإلشارة على دعمهم إلنجاح هذه املبادرة
والتعجيل باملوافقات الرسمية لتوفير
هذه الخدمات املجانية للمشتركني.
وق� � ��ال ال� �خ ��راف ��ي ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ت�ع�ك��س
ال� � �ت � ��زام � ��ات� � �ن � ��ا ات� � � �ج � � ��اه م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ن ��ا
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ودور م��ؤس �س��ات ال�ق�ط��اع
ال� � �خ � ��اص ف � ��ي دع � � ��م وم � �س� ��ان� ��دة ج �ه��ود
م� ��ؤس � �س� ��ات ال� � ��دول� � ��ة ف � ��ي ال� �ت� �ع ��ام ��ل م��ع
األوض� � � � ��اع ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،وال � �ت� ��ي ن� ��أم� ��ل أن
ت�ت�ج��اوزه��ا ال �ك��وي��ت وم��ؤس�س��ات�ه��ا وك��ل
مكوناتها على خير ،داعيا اهلل أن يكشف
الغمة عن أهل الكويت.
وأكد الخرافي أن هذا الوقت يحتاج لكل
ج �ه��د م ��ن م��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص،
ف� �ه ��ذه ال � �ظ� ��روف ب �ح��اج��ة ل �ك��ل ي ��د ول �ك��ل
مبادرة ولكل فكرة للمساعدة في تجاوز
ه� ��ذه األزم� � ��ة ال �ص �ع �ب��ة ال �ت��ي أث � ��رت على
الجميع.

األذينة والخرافي ومسؤولو شركات االتصاالت خالل االجتماع الطارئ

بسبب «كورونا»

ً
يوميا تفقدها
مليون وظيفة
السياحة والسفر في العالم
كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة  WTTCأن
مليون وظيفة تتم خسارتها يوميا ً في قطاع السياحة
والسفر بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح
العالم منذ أسابيع.
حسام علم الدين
ذك ��ر م��وق��ع «ن��اش �ي��ون��ال» أن ال�ف�ي��روس
(أك �ب��ر ت �ح��د ي��واج��ه االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي
م�ن��ذ األزم� ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي )2008
ت �س� ّ�ب��ب ف ��ي ت�ع�ط�ي��ل ال �ت �ج ��ارة ال�ع��امل�ي��ة
وصناعة السياحة والسفر واهتزاز ثقة
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،ك�م��ا ت�ب�خ��ر م��ا ال ي�ق��ل عن
 17ت��ري�ل�ي��ون دوالر م��ن أس ��واق األس�ه��م
العاملية.
وقالت غلوريا غيفارا الرئيسة واملديرة
التنفيذية للمجلس« :في حني أن أولوية
ال�ح�ك��وم��ات ه��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى سالمة
م��واط �ن �ي �ه��ا إال أن ال� �ك ��ارث ��ة ال �ص �ح �ي��ة
الناجمة ع��ن ك��ورون��ا تسببت بخسارة
م� �ل� �ي ��ون ش� �خ ��ص ي ��وم� �ي ��ًا ف � ��ي ص �ن��اع��ة
السفر والسياحة عامليًا ،ويواجه هؤالء
امل�ج�ه��ول وح��ده��م» .وأض��اف��ت« :تضطر
ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ك� �ب� �ي ��رة وال� �ص� �غ� �ي ��رة إل ��ى
االستغناء عن خططها مل��دة  3سنوات،
وال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى ال �ك �ف��اح ال �ي��وم��ي مل ��دة 3
أشهر للبقاء ،بينما يخسر عاملون في
قطاع السياحة والسفر وظائفهم ساعة
بساعة ،ونخشى أن يتدهور هذا الوضع
أك�ث��ر م��ا ل��م تتخذ ال�ح�ك��وم��ات إج ��راء ات
فورية ملعالجته».
وك� � � ��ان «امل � �ج � �ل� ��س» أع � �ل� ��ن خ� �ط ��ة م � ��ن 3

الشركات الكبيرة
والصغيرة تضطر إلى
االستغناء عن خططها
لمدة  3سنوات
منظمو الرحالت
السياحية ووكالء السفر
والتجار األفراد ..األكثر
خسائر من غيرهم
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تريليون دوالر
تتبخر من أسواق
األسهم العالمية

قطاع السياحة والسفر أمام خطر داهم في وجه عاصفة كورونا

نقاط للحكومات ملعالجة أزم��ة القطاع
ال� �ن ��اج� �م ��ة ع � ��ن ال� � �ف� � �ي � ��روس ،ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا
املحافظة على رواتب العاملني املعرضني
لخطر خسارة وظائفهم وتقديم قروض
من دون فوائد لتوفير السيولة لشركات
السفر والسياحة املتوسطة والصغيرة
ع �ل��ى ح ��د س� � ��واء ،واق � �ت� ��راح ت�خ�ف�ي��ف أو
إل� �غ ��اء ج �م �ي��ع ال ��رس ��وم وال� �ض ��رائ ��ب 12
شهرًا ،التي تؤثر على التدفقات النقدية
للشركات.
وعن تلك النقاط ،قالت غيفارا« :في حني
سارعت بعض الحكومات في االستجابة
بوعود املساعدة ،ف��إن أغلبية الشركات
م��ا زال ��ت ال ت�ع��رف كيف تصل إل��ى هذه
ال�ق��روض التي يمكن أن تنقذ الشركات

ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ال�س�ي��اح��ة وال �س �ف��ر» .وأف��اد
«املجلس» بأن «ما يصل الى  50مليون
وظ�ي�ف��ة ع��امل�ي��ًا م�ع��رض��ة ل�خ�ط��ر ال�ف�ق��دان
الفوري ،مع مواجهة  320مليون وظيفة
تأثير الخسائر الكبيرة لألعمال بسبب
الوضع الحالي الناجم عن الفيروس».
وأضاف أن «منظمي الرحالت السياحية
ووك� �ل ��اء ال �س �ف��ر وال� �ت� �ج ��ار األف� � � ��راد ف��ي
قطاع السياحة والسفر معرضون أكثر
م��ن غ�ي��ره��م لخطر خ �س��ارة وظ��ائ�ف�ه��م».
وك��ان��ت منظمة العمل الدولية توقعت،
في وقت سابق هذا األسبوع ،أن يتسبب
الفيروس بخسارة  24.7مليون وظيفة
ح ��ول ال �ع��ال��م ف��ي مختلف امل �ج��االت في
العام الحالي.

نظراً للظروف االستثنائية في البالد

«المراقبين الماليين»:
فريق عمل للطوارئ
أع� �ل ��ن ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ع��ن
تشكيل فريق عمل ط��وارئ لدعم كل
امل � �ب � ��ادرات واإلج� � � � ��راء ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت��ذل�ي��ل وت�س�ه�ي��ل عمل
الجهات في ظل الظروف االستثنائية
التي تشهدها البالد.
وأوض � � � ��ح رئ � �ي� ��س ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
امل��ال �ي�ين خ�ل�ي�ف��ة ع �ب��داهلل ال�ع�ج�ي��ل أن
«ال�ج�ه��از ي�ق��وم ب ��دوره ال��رق��اب��ي على
أكمل وج��ه م��ن خ�لال العمل مباشرة
م��ع ال �ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة مل�ت��اب�ع��ة تنفيذ
القرارات والتوصيات التي تصدر عن
مجلس ال� ��وزراء وال�ت��أك��د م��ن سالمة
إج��راء ات �ه��ا اإلداري� ��ة وامل��ال�ي��ة ف��ي ظل
ال�ظ��روف االستثنائية التي تمر بها
البالد» ،مضيفًا «أن املراقبني املاليني
يؤدون دورهم الرقابي والوطني لدى
ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى م��واج�ه��ة
انتشار وباء فيروس كورونا».
وأوضح جهاز املراقبني أن فريق عمل
ال�ط��وارئ ي�م��ارس ع��دة اختصاصات
م �ن �ه��ا ت�ن�ف�ي��ذ وإدارة خ �ط��ة ط� ��وارئ
جهاز املراقبني املاليني ملواجهة أزمة
فيروس ك��ورون��ا املستجد ،ومتابعة
ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ق ��رارات وال �ت��وص �ي��ات ال�ت��ي
ت� �ص ��در ع ��ن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء خ�ل�ال
ف� �ت ��رة م ��واج� �ه ��ة االزم� � � ��ة وال � �ت� ��ي ل�ه��ا
عالقة بأعمال واختصاصات جهاز
املراقبني املاليني ،وكذلك وضع خطة
عمل لتيسير أعمال مكاتب املراقبني
امل��ال�ي�ين ب��ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة خ�لال
ه� � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة ت� �ن� �ف� �ي ��ذا ل �خ �ط��ة ع�م��ل
الجهات الحكومية ال�لازم��ة النتظام
وسير املرافق التابعة لها.
ال � �ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر أن ف � ��ري � ��ق ع �م��ل

خليفة العجيل

العجيل :الجهاز يقوم
بدوره الرقابي على
أكمل وجه لدورنا
الوظيفي والوطني
خالل هذه األزمة
ال � � �ط � � ��وارئ ب� ��رئ� ��اس� ��ة ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
ج �ه��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ب��ال��وك��ال��ة
فيصل ح��اب��س امل�ط�ي��ري ،يعمل على
م��دار أي��ام األس�ب��وع ملواكبة الظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد.
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مخاوف على الوظائف مع انتشار الفيروس

رصد لـ«الحسبة العقارية»:

أنشطة متضررة وأخرى مستفيدة من أزمة «كورونا»
رصدت شركة الحسبة العقارية في مسح
أولي حتى  17مارس الجاري تأثر األنشطة
التجارية المستغلة للوحدات العقارية
سلباً أو إيجاباً جراء األزمة المستجدة التي
فرضتها تداعيات تفشي فيروس كورونا
واالجراءات االحترازية التي تم اتخاذها على
المستوى المحلي.

أزمة مالية
تلحق باألميركيين
وليد منصور
وف �ق��ًا مل�س��ح أج��رت��ه ج��ام�ع��ة إي �ل��ون ف��ي ن� ��ورث ك��ارول �ي �ن��ا ،أب��دى
األميركيون قلقهم بشأن من حولهم خالل أزمة فيروس كورونا
املستمر؛ إذ كشف ما يقرب من  60في املئة من البالغني األميركيني
عن قلق بشأن انتشار فيروس كورونا لآلخرين ،في وقت أكد 57
في املئة أنهم قلقون من اإلصابة بالفيروس.
وكشف املسح ،ال��ذي نشره موقع ستاتيستا أن ما يقرب من
ثالثة أرب��اع األميركيني قلقون بشأن املصاعب املالية بسبب
ال �ف �ي��روس ال �ت��اج��ي؛ إذ م ��ن امل �ت��وق��ع أن ي �ف �ق��د ال �ك �ث �ي��رون م��ن
األشخاص وظائفهم أو مصادر الدخل ،حيث الكثيرون منهم
غير مؤهلني للحصول على املساعدات الحكومية.
وك��ان ال�ق�ل��ق األك �ب��ر بالنسبة ال��ى األم�ي��رك�ي�ين متعلقًا ب��أف��راد
األسرة ،ألن معظم الناس لديهم أقارب مسنون أو يعانون من
ظروف ،يمكن أن تكون لها عواقب ّ
مدمرة.

وأظهر املسح ان األنشطة املحلية األكثر تضررا بسبب
م��ا أص�ب��ح ي�ع��رف ب��أزم��ة ك��ورون��ا ك��ال�ت��ال��ي :ال�س�ف��ري��ات،
املطاعم (التي ال توفر خدمة توصيل) ،املقاهي بجميع
انواعها ،حالق الرجال ،صالون نسائي ،نشاط األفراح
واملناسبات ،الصرافة ،شركات النقل الجماعي واألجرة،
الفنادق ،املجمعات التجارية واملوالت ،الحضانات ،األندية
واملعاهد الرياضية.
أما األنشطة املستفيدة من هذه الحالة املستجدة ،فهي:
الصيدليات ،محالت لعب األطفال ،لوازم العائلة ،محالت
مستلزمات الشيشة ،مكاتب وش��رك��ات الخدمات عبر
االن �ت��رن��ت ،م�ح�لات األج �ه��زة وامل�س�ت�ل��زم��ات ال��ري��اض�ي��ة،
ش��رك��ات ت��وري��د م��واد وأدوات التعقيم ،ش��رك��ات توريد
وتوزيع وبيع املواد األغذية ،شركات توريد وتوزيع وبيع
أدوات وم��واد التنظيف ،ش��رك��ات ت��وري��د امل�ع��دات الطبية
امل�ت�خ�ص�ص��ة ،ش��رك��ات ال �خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة .ورص��د
املسح ايضًا األنشطة غير املتأثرة نسبيًا على الشكل
التالي ،وه��ي :خدمات الستاليت ،األج�ه��زة اإللكترونية،
تصليح السيارات.

أكبر هموم األميركيين من جائحة «كورونا»
إصابة أحد أفراد األسرة بالفيروس
%78.1
التأثير في الوضع المالي الشخصي
%74.4
انتشار الفيروس
%59.3
إصابة شخصية بالفيروس
%56.9
االضطرار إلى الذهاب إلى عمل رغم المرض
%29.3

االتحاد األوروبي:

المصادقة على قروض
بـ  300مليار للشركات

 :QNBخفض أسعار الفائدة للصفر

َّ
ٌ
«دواسة السرعة» إلى اآلخر!
ضغط على

ّ
ذك��ر ب�ن��ك ق�ط��ر ال��وط�ن��ي أن ت�ف��ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا
ّ
يعطل ال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي ف��ي الكثير م��ن البلدان
بشكل خطير ،وقد أثر سلفًا بشكل كبير في الظروف
امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وان�ت�ش��ر ب�س��رع��ة ف��ي جميع أن�ح��اء
ّ
ال�ع��ال��م ،وه��و ي��ؤث��ر اآلن بشكل خطير ف��ي ال��والي��ات
املتحدة.
وأضاف  QNBأن بنك االحتياطي الفدرالي األميركي
قام بالرد على آثار «كورونا» ألول مرة في  15مارس
الجاري ،بخفض طارئ آخر ألسعار الفائدة ،ما أدى
إلى خفضها فعليًا إلى الصفر .وثانيًا ،اتخذ البنك
أي�ض��ًا مجموعة م��ن اإلج� ��راءات ذات الصلة بتوفير
السيولة ،بما في ذلك ما ال يقل عن  700مليار دوالر

5

أميركي ،من تحفيزات التيسير ّ
الكمي .وثالثًا ،أجرى
البنك تعديالت على عمليات السوق املفتوحة ،وعاد
ُ
إل��ى أدوات إدارة األزم ��ات ال�ت��ي اس��ت�خ��دم��ت ف��ي عام
.2009
وق��ال :إن أقرب مثال لتوضيح كيفية عمل السياسة
النقدية هو قيادة السيارة؛ فلخفض أسعار الفائدة
يلزم الضغط بقدمك على «دواسة السرعة» ،أما لرفع
أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة فعليك ت�ب��دي��ل ق��دم��ك للضغط على
«دواسة الفرامل» .وفي نموذج خفض أسعار الفائدة
إل ��ى ال �ص �ف��ر ي�ع�ن��ي ال �ض �غ��ط ب �ق��دم��ك ع �ل��ى «دواس� ��ة
السرعة» إلى آخر الحد.
وك��ان بنك االحتياطي ال�ف��درال��ي أطلق ثالثة برامج

ِّ
يمكن ُّ
تفشي «كورونا»
تعلمها بعد

دروس تجارية من أزمة «اإلنفلونزا األسبانية»

ّ
تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ،واتساع
مع
تأثيره ليشمل كل المجاالت ،بما في ذلك المجال االقتصادي،
بدأت حالة من الذعر تنتشر بين المستثمرين وروّ اد األعمال؛ ما
أثر سلباً في االقتصاد العالمي.
ولكن «كورونا» ال يعد أول وباء مخيف ،فقد شهد العالم من
قبل وباء اإلنفلونزا األسبانية ،الذي ظهر عام  ،1918وتس ّبب
في موت الماليين خالل فترة وجيزة .ويحتاج العاملون في
المجال االقتصادي ّ
تعلم دروس تجارية مهمة من هذه
المرحلة.

وف � ��ي م� ��ا ي �ل ��ي أب � � ��رز ال � � � ��دروس ال �ت �ج��اري��ة
ّ
ال�ت��ي يمكن تعلمها م��ن م��رح�ل��ة اإلن�ف�ل��ون��زا
األسبانية:

وإل �غ ��اء ال �ح �فل��ات ،وم �ب��اري��ات ك ��رة ال �ق��دم،
وف ��ي ح�ي�ن ي�ع�ت�ق��د ب �ع��ض امل �س �ت �ث�م��ري��ن أن
ال� �ن ��اس س �ي �ظ �ل��ون ج��ال �س�ين ف ��ي م �ن��ازل �ه��م
م �ك �ت �ف�ي�ن ب� �م� �ش ��اه ��دة «ن� �ت� �ف� �ل� �ي� �ك ��س» ،ف ��إن
التجربة تشير إلى أن الناس لن يبقوا في
م�ن��ازل�ه��م إل��ى األب ��د ،ح�ت��ى ل��و اس�ت�م��ر بقاء
الفيروس.

ذك ��رت صحيفة فايننشال ت��اي�م��ز ف��ي شهر
ن��وف �م �ب��ر  1918أن م �س��رح ال� �ب�ل�ادي ��وم ك��ان
ّ
ي�ت�ع��ام��ل ب�ش�ك��ل ج��اد م��ع ت�ف��ش��ي اإلن�ف�ل��ون��زا
األسبانية ،إذ تم تركيب نظام لتنقية الهواء،
ً
فضال ع��ن اس�ت�خ��دام رذاذ مضاد للجراثيم
ب�ين ك��ل ع ��رض ،م��ا ل��م ي��وق��ف ال�ج�م�ه��ور عن
حضور العروض في املسرح.
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ت�س�ب��ب «ك ��ورون ��ا» في
ت��أج �ي��ل ف �ي �ل��م «ج �ي �م��س ب ��ون ��د» ال �ج��دي��د،

ازدهار شركات األدوية

1

للتيسير ال�ك�م��ي (ب��رن��ام��ج ال�ت�ي�س�ي��ر ال�ك�م��ي األول،
والثاني ،والثالث) استجابة لألزمة املالية العاملية
ل �ع��ام  2008وف ��ي  15م� ��ارس ال� �ج ��اري ،وأط �ل��ق بنك
االحتياطي الفدرالي برنامج التيسير الكمي الرابع،
ً
قائال إنه سيزيد من «حيازته من سندات الخزينة،
بما ال يقل عن  500مليار دوالر أميركي ،وحيازته من
األوراق املالية الحكومية املدعومة بالرهن العقاري،
بواقع  200مليار دوالر على األق��ل» من دون تحديد
الفترة الزمنية.
وأش ��ار ب�ن��ك ق�ط��ر ال��وط�ن��ي أن االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي
يحدد سعر الفائدة على األموال الفدرالية من خالل
التحكم في السيولة في النظام املصرفي األميركي

ع�ب��ر عمليات ال �س��وق امل�ف�ت��وح��ة .وم��ع ذل ��ك ،يتعامل
ب �ن��ك االح �ت �ي��اط��ي ال� �ف ��درال ��ي ف ��ي ع �م �ل �ي��ات ال �س��وق
املفتوحة العادية مباشرة فقط مع  24من «الوسطاء
الرئيسيني» الذين يوفرون بعد ذلك السيولة للنظام
املالي األوسع.
وت �ت �ض �م��ن ع �م �ل �ي��ات ال� �س ��وق امل �ف �ت��وح��ة ق� �ي ��ام ب�ن��ك
االحتياطي ال�ف��درال��ي ب�ش��راء أو بيع األوراق املالية
الحكومية القصيرة األجل لتحقيق أهداف السياسة
النقدية في سوق ت��داوالت ما بني البنوك .وتنطوي
عمليات إع ��ادة ال �ش��راء أو «ال��ري�ب��و» ع�ل��ى ق�ي��ام بنك
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ف� ��درال� ��ي ب� ��إق� ��راض األم � � � ��وال م �ق��اب��ل
ضمانات في شكل أوراق مالية.

ص� ��ادق� ��ت امل� �ف ��وض� �ي ��ة األوروب � � �ي� � ��ة أم � ��س (ال � �س � �ب� ��ت) ع �ل��ى
ِّ
تؤمن قروضًا مصرفية للشركات
الخطة الفرنسية التي
امل�ت�ض��ررة م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،وت�ص��ل قيمتها
اإلجمالية إلى  300مليار يورو.
وورد ف��ي ب�ي��ان للمفوضية أن��ه ت�م��ت امل�ص��ادق��ة ع�ل��ى ه��ذا
ال��دع��م م��ن ال ��دول ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة «ب�م�ق�ت�ض��ى اإلط� ��ار امل��ؤق��ت
ال �ج��دي��د مل �س��اع��دات ال� ��دول� ��ة» ،ال� ��ذي ي �ض �ف��ي م ��رون ��ة ع�ل��ى
ق��واع��د االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي؛ ب �ه��دف م��واج �ه��ة ال �ت��داع �ي��ات
االقتصادية للوباء.
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،أع � ��رب م �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة ال�ص�ح��ة
امل �ح �ل �ي��ة ف ��ي م �ق��اط �ع��ة ب ��ادن-ف ��ورت� �م� �ب� �ي ��رغ األمل ��ان� �ي ��ة ع��ن
اس �ت �ع��داد ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��دودي��ة م��ع ف��رن�س��ا الس�ت�ق�ب��ال
م��رض��ى ف��رن�س�ي�ين م�ص��اب�ين ب�ـ�ـ «ك��وف�ي��د ـ�ـ�ـ�ـ  »19يحتاجون
ُّ
دعما بالتنفس الصناعي.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ،ال� ��ذي أك ��د امل�ع�ل��وم��ة امل �ن �ش��ورة ف��ي ج��ري��دة
م�ح�ل�ي��ة :إن ال� � ��وزارة ط�ل�ب��ت م��ن ك��ل م�س�ت�ش�ف�ي��ات امل�ق��اط�ع��ة
ُّ
اس�ت�ق�ب��ال م��رض��ى ي�ح�ت��اج��ون تنفسا صناعيا م��ن املنطقة
الحدودية بني أملانيا وفرنسا ،ضمن ما تسمح به اإلمكانات.
وأض � � ��اف :إن م �س �ت �ش �ف �ي��ات م �ن �ط �ق��ة األل � � ��زاس ال �ف��رن �س �ي��ة
ال � �ح� ��دودي� ��ة امل� �ت� �ض ��ررة م� ��ن ال� ��وب� ��اء ب �ل �غ��ت أق� �ص ��ى ق� ��درة
استيعابية ف��ي م��ا يخص معالجة املصابني بالفيروس،
الذي ينتشر بسرعة عالية في أوروبا.
ّ
مجهز،
وتحتوي املنطقة األملانية حاليا نحو  2300سرير
ّ
 80ف ��ي امل �ئ��ة م �ن �ه��ا م �ش �غ��ول��ة .وي �ت �ل��ق��ى ن �ح��و  20م�ص��اب��ًا
ّ
بفيروس كورونا املستجد دعما بالتنفس الصناعي في
املقاطعة.
األس� ّ�رة
وأعلنت أملانيا مؤخرًا رغبتها في مضاعفة ع��دد
ِ
ّ
امل ��دع ��وم ��ة ب ��أج �ه ��زة ت �ن��ف��س ص �ن��اع��ي ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات،
ل�ض�م��ان ال �ق��درة ع�ل��ى رع��اي��ة امل�ص��اب�ين ب�ـ�ـ «ك��وف�ي��د ـ�ـ�ـ�ـ ،»19
الذي يؤدي في بعض الحاالت إلى التهابات رئوية حادة.
(أ.ف.ب)

األشخاص يبحثون
عن وسائل الترفيه

2

ف��ي وق��ت أزم ��ة اإلن�ف�ل��ون��زا األس�ب��ان�ي��ة كانت
ش��رك��ة ب��وف��ري��ل امل�ن�ت�ج��ة مل �ش��روب��ات بنكهة
اللحم البقري يتم ت��روي��ج منتجاتها لقراء
ال �ـ«ف��اي �ن �ن �ش��ال ت��اي �م��ز» ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن �ح��و:
«قوى كمال األجسام مطلوبة ملكافحة وباء
اإلن �ف �ل��ون��زا» .ف��ي ال��وق��ت ال�ح��اض��ر تستفيد

ّ
الشركة املصنعة لألقنعة الطبية واألدوي��ة
ّ
على نحو كبير من تفشي «كورونا».

3

العمال سيعانون

يشعر الجميع بالقلق اآلن م��ن ع��دم وج��ود
أمان في ما ُيعرف باسم «اقتصاد العربة»،
ال��ذي يعتمد على العمل ال�ح��ر ،والعمل عن
ُب �ع��د ع �ب��ر اإلن �ت ��رن ��ت ،وب ��ال ��رج ��وع إل ��ى ع��ام
 1918ف��إن وض��ع ال�ع�م��ال ك��ان م��زري��ًا ،وك��ان
يتم التعامل مع العمال املرضى في أفريقيا
وآسيا وكأنهم آالت ،إما أن يعملوا وإما يتم
االستغناء عنهم.
وك �ش��ف ت �ق��ري��ر م��ن ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ع��ن أن
اإلن �ف �ل��ون��زا ت�س� ّ�ب�ب��ت ف��ي ح� ��دوث ن �ق��ص في
العمالة في مناجم الذهب بمعدل  12.8ألف
ع ��ام ��ل ،ك �م��ا الح �ظ��ت ش��رك��ة Nambrakelly
للشاي واملطاط انخفاض قوتها العاملة من
ً
 1.272ألف عامل إلى  991عامال.

4

ضرورة إعادة
تقييم الرواتب

واج� �ه ��ت ص �ن��اع��ة ال �ت ��أم�ي�ن وق� �ت ��ًا ع�ص�ي�ب��ًا
ع ��ام  ،1918إذ أف� ��ادت ش��رك��ة ال �ت��أم�ين «ذا
إم� �ب ��اي ��ر أوف إن� ��دي� ��ا الي � ��ف أش � ��وران � ��س»
ب� ��أن وب � ��اء اإلن �ف �ل ��ون ��زا ت �س� ّ�ب��ب ف ��ي زي� ��ادة
التعويضات عن الوفاة ألكثر من الضعف،

اإلنفلونزا األسبانية قضت على  50مليون إنسان

ّ
إال أن وض �ع �ه��ا امل��ال��ي ال �ج �ي��د م��ك �ن �ه��ا م��ن
دف��ع التزاماتها امل��ال�ي��ة .وأه��م درس يمكن
أن يتعلمه امل��دي��رون التنفيذيون من ذلك،
ّ
ي�ت�م��ث��ل ف��ي ج �ع��ل ن �ف �ق��ات اإلدارة م�ع�ق��ول��ة
ومعتدلة ،وإع��ادة تقييم الرواتب وخفض
الرواتب العالية.

5

الكشف عن
التقارير المالية

أق ��رت ش��رك��ة ص��ن ب�ي��م ل�ل�س�ي��ارات ب��أن�ه��ا لم
ّ
تتمكن من الكشف عن تقاريرها املالية ،ألن

ّ
تسببت في غياب واح��د من بني
اإلنفلونزا
كل ثمانية موظفني ملدة شهرين على األقل،
وربما ّ
تفهم املساهمون هذا في ذلك الوقت.
وف� ��ي ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ��ي ي �م �ك��ن أن ت�س�ت�خ��دم
ال�ش��رك��ات تكنولوجيا االت �ص��االت للكشف
عن التقارير املالية( .فايننشال تايمز ،أرقام)
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تعتزم شركات عمالقة عدة
في مجال السيارات مثل
«جنرال موتورز» و«تسال» التحول
من صناعة السيارات إلى إنتاج
أجهزة التنفس الصناعي
وأجهزة أخرى يمكن أن
تساهم في الحد من انتشار
فيروس كورونا ،بعد أن تراجع
الطلب على السيارات ،واضطرار
الكثير من هذه الشركات
الى التوقف عن االنتاج،
خصوصاً في الواليات المتحدة
األميركية.
وتعدّ «جنرال موتورز» و«فورد»
و«فيات كرايسلر» فخر ورمز
اإلنتاجية في الواليات المتحدة
األميركية ،لكن هذه الشركات
قررت باالتفاق مع نقابة عمال
قطاع السيارات التوقف عن
االنتاج حتى الـ  30من مارس
الجاري ،بسبب اكتشاف إصابة
بفيروس كورونا في أحد
مصانع «فيات كرايسلر».

تسريح العمال..
أزمة جديدة
على الرغم من أن الواليات املتحدة
ل��م ت�ش�ه��د ب�ع��د ذروة ال��وب��اء التي
ت� �ح ��دده ��ا ح� � ��االت ال � �ع� ��دوى ال �ت��ي
ستظهر خ�ل�ال األس��اب�ي��ع املقبلة،
ف ��إن ق ��ان ��ون ال �ع �م��ل امل� ��رن يسمح
ل �ل �ش��رك��ات ب ��ال� �ب ��دء ف ��ي ت �س��ري��ح
ال �ع �م��ال ،وأح �ي��ان��ًا ب�ص�ف��ة ج��زئ�ي��ة
بدءًا من اليوم .وقد تمكنت العديد
من الشركات في قطاعات املطاعم
والفندقة أو امل�ق��اوالت م��ن الباطن
ف��ي النفط م��ن التخلص م��ن جزء
من عمالتها.

بعد اإلغالق التاريخي لمصانعها عبر العالم

شركات السيارات
نحو إنتاج أجهزة تنفس
سليمة لبال
ت��وق��ف اإلن �ت��اج م��ؤق�ت��ا ف��ي م�ص��ان��ع عمالقة
دي � �ت ��روي ��ت ال � �ث�ل�اث ��ة ،س � � ��واء ف� ��ي ال� ��والي� ��ات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة أو امل �ك �س �ي��ك أو ك �ن��دا،
بهدف تطهير املصانع وتعقيمها وحماية
ال�ع�م��ال م��ن ان�ت�ش��ار وب ��اء ك��ورون��ا ،وف��ق ما
أوردت ��ه ال�ب�ي��ان��ات الصحافية ال�ت��ي ص��درت
عن الشركات الثالث.
وينتظر أن تتم إعادة تقييم الوضع أسبوعًا
ب �ع��د أس� �ب ��وع ب �ح �س��ب «ج � �ن ��رال م ��وت ��ورز»،
ووف� � ��ق ص �ح �ي �ف��ة «ل� �ي ��زي� �ك ��و» االق �ت �ص��ادي��ة
س�ت�ك��ون ت��داع �ي��ات إي �ق��اف االن �ت��اج معتبرة
جدا على الرغم من أن الشركات الثالث تملك
م �خ��زون��ا ك��اف�ي��ا ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي�س�ت��وف��ي كل
الطلبيات التي ينتظر أن تتراجع بدورها
خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة م�ث�ل�م��ا ح �ص��ل في
أوروبا أيضًا.
وبموجب االتفاق بني هذه الشركات ونقابة
عمال القطاع  ،UAWفإن العمال سيواصلون
ت�ل�ق��ي م��رت�ب��ات�ه��م ط�ي�ل��ة ف �ت��رة ت��وق��ف عملية
االنتاج.
وت��أت��ي ه ��ذه األزم� ��ة ب�ع��د ف �ت��رة ق�ص�ي��رة من
ان �ت �ه��اء أزم � ��ة إض� � ��راب أخ � ��رى ع ��ان ��ت م�ن�ه��ا
«ج � �ن� ��رال م � ��وت � ��ورز» خ �ل��ال ف� �ت ��رة ال �خ��ري��ف
امل ��اض ��ي وأث� � ��رت ع �ل��ى اإلن � �ت� ��اج ،إذ ت��وق�ف��ت
املصانع األميركية التابعة لجنرال موتورز
ملدة  40يومًا بسبب مفاوضات حول أجور
املوظفني وال�ع�م��ال ،م��ا كلف الشركة نحو 3
مليارات دوالر.
وأم ��ا ف� ��ورد ،ف�ق��د أع�ل�ن��ت م��ن ج��ان�ب�ه��ا وق��ف
ت ��وزي ��ع أرب ��اح �ه ��ا ،وه ��و إج � ��راء ي�س�م��ح لها

مخزون السيارات كافٍ ..
ويستطيع أن يلبي كل
الطلبيات

العمال سيواصلون تلقي
رواتبهم طيلة فترة
توقف عملية اإلنتاج
التوقف سيدوم حتى
 30مارس من أجل
تعقيم وتطهير المصانع
فورد وجنرال موتورز وفولكسفاغن ّ
تعلق إنتاجها بسبب «كورونا»

بتوفير  2.4مليار دوالر باإلضافة الى وقف
تسديد قرضني بـ 15.4مليار دوالر.
وذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي �م��ز» قبل
توقيع ال�ش��رك��ات العمالقة ال�ث�لاث لالتفاق
أن ه ��ون ��دا ال �ي��اب��ان �ي��ة أع �ل �ن��ت ه ��ي األخ� ��رى
إغ �ل ��اق م� ��واق� ��ع اإلن � �ت � ��اج ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا ف��ي
الشمال األميركي والبالغ عددها  12موقعًا،
ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى امل �ن �ش��آت ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ف��ي
سويندون بسبب تراجع الطلب.
وأما تويوتا ،فتعتزم إغالق مصانعها ملدة

يومني األسبوع املقبل لكنها ستعيد فتحها
يوم  26مارس الجاري .وأما شركة غوديير
األميركية املتخصصة في صناعة االطارات،
فقد اتخذت القرار ذاته الذي اتخذته شركات
صناعة السيارات ،ولن تعيد فتح مصانعها
إال بعد  3أبريل.

أمل في األفق
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ع �م��ال «ج � �ن� ��رال م� ��وت� ��ورز»،
ف�ي�ل��وح أم��ل ف��ي األف ��ق ،إذ ينتظر أن يحول

تسمح للعمالء بشراء المنتجات والخدمات

من المهم أن تشتمل خطة العمل في جانب منها على خطة للتسويق ،توضح وتشرح كيفية جعل
العمالء يشترون منتجات الشركة أو خدماتها.
ومن أجل كتابة خطة تسويق جيدة يحتاج رائد األعمال إلى تقسيم الخطة إلى أقسام ،تشمل المنتجات
والخدمات وعروض البيع ،واستراتيجية التسعير ،وخطة المبيعات والتوزيع ،وخطة اإلعالن والترويج.

المنتجات والخدمات
وعروض البيع

ينبغي التركيز في هذا القسم على ّ
تميز املنتج
أو ال �خ��دم��ة ،وك �ي��ف س�ي�س�ت�ف�ي��د ال�ع�م�ي��ل مما
ّ
تقدمه الشركة ،وم��ن املهم اإلج��اب��ة ع��ن أسئلة
أساسية بالتالي:
 م��ا سمات املنتج أو الخدمة؟ وص��ف سماتاملنتج أو الخدمة ،وما الذي يجعله مختلفًا عن
منتجات املنافسني؟
 كيف سيفيد املنتج أو الخدمة العميل؟ منامل�ه��م ت��دوي��ن ك��ل ف��وائ��د امل�ن�ت��ج وم ��زاي ��اه ،ف��إذا
كانت الشركة تبيع منظفات ،على سبيل املثال،
ف��إن ف��ائ��دة املنتجات ل��ن ت�ك��ون التمتع بمنزل
نظيف فقط ،ولكن أيضًا التمتع بصحة أفضل،
وب��ال�ت��ال��ي ت�ج��ب ك�ت��اب��ة أك�ب��ر ق��در م��ن ال�ف��وائ��د
ال �ت��ي يحققها امل �ن �ت��ج ،وال �ت��أك �ي��د ع�ل��ى امل��زاي��ا
ّ
سيقدرها العمالء املستهدفون في الخطة
التي
التسويقية.
 ما الذي ّيميز املنتج أو الخدمة؟ تحديد ذلك
يعني تحديد ال��رس��ال��ة ال�ت��ي ت��ري��د ال�ش��رك��ة أن
يتلقاها عمالؤها عن املنتج أو الخدمة ،ومن
املهم أن تكون عروض البيع قصيرة ،وأال تزيد
على جملة واحدة.
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إستراتيجية
التسعير

يحدد الجزء الخاص بإستراتيجية التسعير
في خطة التسويق كيف سيتم تسعير املنتج
أو الخدمة ،بحيث يكون السعر تنافسيا ،وفي
الوقت نفسه يحقق أرباحًا معقولة؟
ي�م�ك��ن ل��رائ��د األع �م ��ال أن ي �ح��دد ال�س�ع��ر ال��ذي
ي��ري��ده ،ول�ك��ن يجب أن يضع ف��ي اع�ت�ب��اره حد
ال�س�ع��ر ،ال ��ذي يمكن للمستهلك دف�ع��ه مقابل
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ه ��ذا امل�ن�ت��ج أو ال �خ��دم��ة ،وم��ن
املهم أن تجيب استراتيجية التسعير في خطة
التسويق عن األسئلة التالية:
 م��ا ت�ك�ل�ف��ة امل�ن�ت��ج أو ال �خ��دم��ة؟ ي�ن�ب�غ��ي عندح �س��اب ت�ك�ل�ف��ة امل�ن�ت��ج أو ال �خ��دم��ة ح �س��اب كل
ال �ت �ك��ال �ي��ف ال �ث��اب �ت��ة وامل �ت �غ� ّ�ي��رة ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
تكاليف العمالة وامل��واد والشحن والتكاليف
اإلدارية وتكاليف البيع ،وغير ذلك من تكاليف.
 كيف ُيقارن تسعير املنتج أو الخدمة بسعرال �س��وق ل�ل�م�ن�ت�ج��ات امل�م��اث�ل��ة؟ م��ن امل �ه��م ش��رح
كيف يمكن أن ي�ك��ون سعر املنتج أو الخدمة
ت�ن��اف�س�ي��ا .ف ��إذا ك��ان��ت ال�ش��رك��ة س�ت�ق��دم املنتج
ب�س�ع��ر أق ��ل م��ن امل �ن��اف �س�ين ،ي�ج��ب ش ��رح سبب
قيام الشركة بذلك.
وإذا ما كانت تخطط لطرح املنتج بسعر أعلى
م��ن امل �ن��اف �س�ين ،ف�ي�ج��ب أي �ض��ًا ش ��رح األس �ب��اب
ال� �ت ��ي ق ��د ت ��دف ��ع ال �ع �م�ل�اء ل ��دف ��ع أم � � ��وال أك �ث��ر،

دون إحالتهم على البطالة ،ذلك أن الشركة
تدرس إمكانية تحويل مصانعها لصناعة
أجهزة التنفس الصناعي لتتمكن من تلبية
احتياجات املستشفيات وفق ما أوردته قناة
سي إن بي سي.
وجنرال موتورز ليست الوحيدة التي تعتزم
االن �ت �ق��ال م��ن إن �ت��اج ال �س �ي��ارات إل ��ى إن �ت��اج
األج� �ه ��زة ال �ت��ي ت �س �م��ح ب �م �ك��اف �ح��ة ف �ي��روس
ك��ورون��ا ،فعلى حسابه على تويتر ،تحدث
إيلون موسك عن امكانية استخدام مصانع

الهواتف الذكية..
تكافح انتشار «كورونا»
سليمة لبال
ت � � � ��درس ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال� � � � ��دول ب �ي �ن �ه��ا
الواليات املتحدة وسويسرا استخدام
الهاتف الذكي كسالح جديد ملكافحة
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا ،م �ث �ل �م��ا س� �ب ��ق أن
اس� �ت� �خ ��دم� �ت ��ه ال � �ص �ي��ن وت �س �ت �خ ��دم ��ه
حاليا إيطاليا .وتسمح تقنية تحديد
امل��وق��ع ال �ج �غ��راف��ي  GPSال �ت��ي ت�ت��وف��ر
عليها معظم الهواتف الذكية ،بجمع
معلومات ثمينة تفيد في قياس حجم
ّ
التجمعات وتتبع حركة األفراد بدقة.
ورغ��م أن ه��ذا ال�خ�ي��ار يمكن أن يطرح
أس� �ئ� �ل ��ة أس� ��اس � �ي� ��ة ع � � ��دة ب �خ �ص��وص
اح �ت��رام الخصوصية ف��ي املجتمعات
الديموقراطية ،إال أنه يسمح في مثل
ظ��روف �ن��ا ،ب�ت�ح��دي��د م �ك��ان ال�ت�ج� ّ�م�ع��ات
وم � � �ك � ��ان األش � � �خ � � ��اص ال � ��ذي � ��ن ت� �ف ��وق
أع �م ��اره ��م  65ع��ام��ا وأي� �ض ��ا ال �ش �ب��اب
ال��ذي��ن ت �ت��راوح اع �م��اره��م ب�ين  20و30
عامًا.

جمع املعلومات

من المهم تحديد كيفية حصول المستهلك على المنتج أو الخدمة

فإستراتيجية التسعير تساعد الشركة على
تحديد ما إذا كان أفضل تسعير للمنتج أقل أم
أعلى ،أم في مستوى أسعار املنافسني نفسه؟

3

خطة المبيعات
والتوزيع

الهدف األس��اس من وضع خطة التسويق هو
دفع العمالء لشراء املنتج أو الخدمة ،ويشتمل
هذا القسم على ثالثة عناصر ،وهي:
 طرق التوزيع :من املهم تحديد كيفية حصولاملستهلك على املنتج أو الخدمة ،وما إذا كانت
الشركة ستبيع منتجها عبر موقع إلكتروني
أو عبر البريد ،أو من خالل مندوبي املبيعات،
أم من خالل البيع بالتجزئة؟
ينبغي ت�ح��دي��د ق �ن��وات ت��وزي��ع امل�ن�ت��ج أي�ض��ا،
وه��ل سيتم اس�ت�خ��دام ق�ن��وات ت��وزي��ع مباشرة
م��ن ال�ش��رك��ة إل��ى املستهلك ف�ق��ط ،أم ستعتمد
ال�ش��رك��ة ع�ل��ى ت��اج��ر ت�ج��زئ��ة ي�ب�ي��ع منتجاتها
إلى املستهلك ،وع�لاوة على ذلك يجب تحديد
تكاليف عملية ال�ت��وزي��ع وش ��روط التوصيل،
وال ��وق ��ت ال �ل��ازم ل�ت��وص�ي��ل امل �ن �ت��ج أو ال�خ��دم��ة
للعميل.
 عملية البيع :م��ن املهم تحديد النظام ال��ذيس��وف ُي�س�ت�خ��دم مل�ع��ال�ج��ة ال�ط�ل�ب��ات وال�ش�ح��ن
وت �س �ج �ي��ل ال �ف ��وات �ي ��ر ،وت �ح ��دي ��د ط� ��رق ال��دف��ع
ال�ت��ي يمكن أن يستخدمها ال�ع�م�لاء ،وش��روط
االئ �ت �م��ان ال�ت��ي س�ي�ت��م تقديمها ل�ه��م ،وم��ا إذا
ك��ان��ت ال �ش��رك��ة س �ت �ق��دم خ �ص��وم��ات ف��ي ح��ال��ة

ال��دف��ع امل �ب �ك��ر ،أم س�ت�ف��رض غ ��رام ��ات ف��ي ح��ال
التأخر في السداد.
ي� �ج ��ب أي� �ض ��ا ت� �ح ��دي ��د ووص � � ��ف ال �ض �م��ان��ات
وخدمة ما بعد البيع التي ستقدمها الشركة
للعمالء ،وما إذا كان هناك نظام يتيح متابعة
آراء العمالء وعالج املشكالت.
 اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة امل �ب �ي �ع��ات :ف ��ي ه ��ذا ال�ع�ن�ص��ري�ج��ب ت�ح��دي��د ن ��وع م�ن��دوب��ي امل�ب�ي�ع��ات ال��ذي��ن
سيقومون بالبيع ،ه��ل ه��م م�ن��دوب��و مبيعات
عبر الهاتف أم سيعرضون املنتجات في مكان
ما ،كما أنه من املهم أن يتم تحديد التوقعات
ال�خ��اص��ة ب �ه��ؤالء امل �ن��دوب�ين ،ووض ��ع معايير
واضحة لقياس فعالية البيع.
م��ن امل �ه��م أي �ض��ا ت�ح��دي��د م��ا إذا ك ��ان سيتم
ت �ق��دي��م ب��رن��ام��ج ت��دري �ب��ي ل �ل �ب �ي��ع ،وت�ح��دي��د
ال� �ح ��واف ��ز ال �ت ��ي س �ي �ت��م ت �ق��دي �م �ه��ا مل �ن��دوب��ي
املبيعات لتشجيعهم.
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خطة اإلعالن
والترويج

يحدد قسم خطة اإلع�لان والترويج في خطة
التسويق كيف ستوصل الشركة رسالتها إلى
العميل املحتمل ،وفي حني يتوافر الكثير من
وسائل الترويج ،إال أن ما يميز خطة اإلعالن
والترويج الناجحة عن غيرها هو التركيز.
ً
ل ��ذل ��ك م ��ن امل� �ه ��م ال �ت �ف �ك �ي��ر أوال ف ��ي ال��رس��ال��ة
ال �ت��ي ت��ري��د ال �ش��رك��ة إرس��ال �ه��ا إل ��ى ال�ج�م�ه��ور
املستهدف ،ثم بعد ذلك تبدأ في تحديد طريقة

تسال لصناعة أج�ه��زة التنفس الصناعي،
وكتب الرئيس املدير العام لشركة السيارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ردًا ع �ل��ى اس �ت �ف �س��ارات م�ت��اب��ع
بخصوص امل��وض��وع «سنقوم بإنتاج هذه
األجهزة إن حصل نقص فيها».
وب �ه��ذا ي�ل�ت�ح��ق ق �ط��اع ال �س �ي��ارات ب�ش��رك��ات
كبرى تعمل في قطاع املوضة مثل لوريال،
التي أعلنت انخراطها في صناعة الكمامات
واملعقمات للمساعدة في الحد من انتشار
فيروس كورونا.

باستخدام تقنية تحديد الموقع

أهم الخطط التسويقية َّ
لرواد األعمال
1

!

ال�ت��روي��ج املناسبة وال�ت��رك�ي��ز عليها ف��ي خطة
ال �ت �س��وي��ق ،ون �س �ت �ع��رض ف��ي م��ا ي �ل��ي وس��ائ��ل
اإلعالن والترويج املختلفة:
 اإلعالنات :يجب تحديد وسيلة اإلعالن األكثرفعالية في الوصول إلى الجمهور املستهدف،
ومن ثم يمكن تحديد امليزانية السنوية التي
يمكن إنفاقها على كل وسيلة إعالنية ،بما في
ذلك اإلعالنات عبر اإلنترنت ومواقع التواصل
االجتماعي ،والراديو ،والصحف ،والتلفزيون،
واللوحات اإلعالنية.
 ت��روي��ج امل�ب�ي�ع��ات :ي�ت��وق��ف ذل��ك ع�ل��ى طبيعةمنتجات ال�ش��رك��ة ،ف ��إذا ك��ان ت��روي��ج املبيعات
يناسب الشركة يمكنها تضمني ذلك في خطة
التسويق ،م��ن خ�لال تحديد أنشطة الترويج
التي ستقوم الشركة بها س��واء ك��ان ذل��ك عبر
تقديم عينات مجانية ،أو قسائم شراء.
 م��واد تسويقية :م��ن أك�ث��ر امل ��واد التسويقيةشيوعا بطاقات األعمال والكتيبات والنشرات
التي تصدرها الشركة.
 ال ��دع ��اي ��ة :ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن األش� �ي ��اء ال�ت��يي �ن �ب �غ��ي ال �ت �ف �ك �ي��ر ب �ه��ا ع �ن��دم��ا ي �ت �ع �ل��ق األم ��ر
بالدعاية والترويج للشركة ومنتجاتها بما
في ذل��ك مواقع التواصل االجتماعي ،وكتابة
املقاالت ،وإقامة الفعاليات الخاصة ،ونشر آراء
العمالء عن املنتج.
 موقع الشركة :إذا ك��ان ل��دى الشركة موقعإل� �ك� �ت ��رون ��ي أو ص �ف �ح��ة ع �ل ��ى أح � ��د م ��واق ��ع
ال�ت��واص��ل االجتماعي ،فيجب تحديد كيف
يتوافق ذل��ك مع خطة اإلع�ل�ان( .ذا باالنس،
سمول بزنس ،أرقام)

ف �ف��ي ذروة أزم � ��ة «ك � ��ورون � ��ا» ،ط�ل�ب��ت
الصني من مواطنيها تحميل تطبيق
ّ
لتتسنى لهم معرفة ما إذا كان عليهم
ال� �خ ��روج أو ال �ب �ق��اء ف ��ي ال �ح �ج��ر ،لكن
ي� �ب ��دو أن ال� �ش ��رط ��ة اس �ت �خ ��دم ��ت ه ��ذا
التطبيق لجمع معلومات عدة ،بينها
املوقع الجغرافي ،بهدف ف��رض رقابة
أك �ب��ر ع�ل��ى ح��رك��ة األف� � ��راد ،وال �ح��د من
انتشار فيروس كورونا.
وأف ��ادت صحيفة ال��وق��ت السويسرية
بأن السلطات في منطقة المباردي في
الشمال اإليطالي بدأت بمراقبة هواتف
السكان ،لتقييم حركتم ،والحظت أنها
تراجعت بنسبة  40في املئة منذ نهاية
ف �ب��راي��ر ،ل�ك��ن ذل��ك غ�ي��ر ك��اف بالنسبة
ال��ى املسؤولني السياسيني .وف��ي هذا
ال� �ح ��ال ت � ��درس ال �س �ل �ط��ات اإلي �ط��ال �ي��ة
ف��رض ال��رق��اب��ة الجماعية على جميع

مخاوف بخصوص
احترام الخصوصية
في المجتمعات
الديموقراطية
شركات التكنولوجيا
ستجني مكاسب
كبرى خالل أزمة
الفيروس
املناطق االيطالية.
وت ��درس أي�ض��ا السلطات البريطانية
مع شركات االتصاالت طريقة لقياس
ح ��رك ��ة األف� � � � ��راد ،م ��ن خ �ل��ال ال �ه��وات��ف
ال � �ن � �ق� ��ال� ��ة ،وف � � ��ي ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األميركية تبحث أيضا السلطات مع
«غوغل» و«فيسبوك» ،وفق «واشنطن
بوست» تقاسم املعلومات معها .وأكد
امل �ت �ح ��دث ب ��اس ��م «غ� ��وغ� ��ل» اس �ت �ع��داد
الشبكة ال�ع�م�لاق��ة مل�س��اع��دة السلطات
لتحديد تداعيات التباعد االجتماعي،
ع �ل��ى غ � ��رار ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ت �ب �ل��غ بها
األف � � ��راد ب �م��واع �ي��د امل �ط��اع��م ال�ش�ع�ب�ي��ة
وحركة املرور على خرائط «غوغل».
وي � �ب� ��دو أن ال� �ش ��رك ��ات ال �ع �م�ل�اق ��ة ف��ي
مجال التكنولوجيا ستجني مكاسب
ك� �ب ��رى خ�ل��ال ه� ��ذه األزم � � ��ة ال �ص �ح �ي��ة،
ب �س �ب��ب ال �ض �غ ��وط ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ال �ت��ي
تفرضها عليها السلطات األميركية،
خ��اص��ة أن�ه��ا تملك ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
املعلومات الحساسة ،ال�ت��ي تجمعها
من املستخدمني.

الشرطة الصينية استخدمت تطبيقاً لجمع معلومات عدة

20

ً
مصابا في إسرائيل
833
ارتفع ع��دد اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا املستجد في اسرائيل إل��ى  ،833بينهم حالة وف��اة و 15حالة
ً
خطيرة .وذك��رت وزارة الصحة اإلسرائيلية أن املستشفيات اإلسرائيلية تستقبل  274مريضا فيما
ً
شخصا ف��ي امل�ن��زل .وأض��اف��ت ال ��وزارة أن  84مصابا يتلقون ال�ع�لاج ف��ي ال�ف�ن��دق ال��ذي تم
يعالج 233
تخصيصه للحجر الصحي ملصابي كورونا ،فيما قالت إن  255مصابا تتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم
على األقسام املناسبة.
وتوفي قبيل انتصاف ليل الجمعةّ ،أول حالة وفاة بالفيروس ملسن يبلغ من العمر  88عاما ،بعد عالج
استمر لنحو أسبوعّ .
ّ
الحكومة اإلسرائيلية ،مساء الجمعة ،تعليمات الطوارئ التي تحدد عدد
وأقرت
ّ
العمال في أماكن العمل ،للحد من تفشي فيروس كورونا.
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حاالت طوارئ وإجراءات عزل وتقييد حركة لكبح انتشار «كورونا»

العالم بدأ يقتنع بالحل الصيني
محرر الشؤون الدولية
ب��ات واض �ح��ًا أن ال�ح��ل ال�ص�ي�ن��ي ه��و ال��وح�ي��د امل�ت��واف��ر
ح��ال�ي��ًا للتخلص م��ن ج��ائ�ح��ة «ك ��ورون ��ا» ،ف ��اإلج ��راءات
ّ
ُ َُ
املشددة التي تضمنها لكبح انتشار الوباء آتت أكلها.
وفي سابقة منذ تفشي الفيروس ،تزيد اليقني بنجاعة
الطريقة الصينية ،أعلنت ب�ك�ين ،أم��س ول�ل�ي��وم الثالث
ّ
ّ
ّ
محلية
تسجل أي إصابة جديدة
على التاولي ،أنها لم
املصدر.
وت�ظ�ه��ر اإلج� � ��راءات امل�ت��دح��رج��ة ال �ت��ي تطبقها غالبية
ال� ��دول ،ح��ال�ي��ًا ،أن ه�ن��اك اق�ت�ن��اع��ًا ع��امل�ي��ًا ب �ج��دوى الحل
ال�ص�ي�ن��ي ،وب��أن��ه امل�ل�اذ ال��وح�ي��د الح �ت��واء ال��وب��اء ،بأقل
ال�خ�س��ائ��ر امل�م�ك�ن��ة ،خ��اص��ة م��ع اس�ت�ب�ع��اد ال �ت� ّ
�وص��ل ال��ى
إنتاج لقاح أو عالج للمرض ،قبل عام من اآلن.
وحتى وقت قريب ،كان البعض يرفض تطبيق «الوصفة
الصينية» التي شملت فرض الحظر ،والحجر الصحي
ال �ص��ارم ،على نحو  60مليون ش�خ��ص ،وتقييد حرية
السفر ملئات املاليني ،إضافة إلى االلتزام الكبير من قبل
الصينيني بالتعليمات الحكومية ،ه��ي ال�ح��ل الوحيد
امل �ت��واف��ر ،م�ع�ت�ب�رًا أن�ه��ا م�ت�ش��ددة ل�ل�غ��اي��ة ،وج ��اءت على
ح�س��اب سبل عيش ال�ن��اس وح��ري��ات�ه��م الشخصية ،إال
أن ه��ذه األص��وات تالشت بعد األرق��ام املرعبة للوفيات
واإلصابات التي بدأت تخرج من دول عدة ،ال سيما في
ً
إيطاليا وايران ،ويبدو أن دوال أخرى تسير على الطريق
ال�ش��ائ��ك ن�ف�س��ه ،ال س�ي�م��ا اس�ب��ان�ي��ا وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وأملانيا وبريطانيا وفرنسا.
ول� �ت ��دارك امل �خ��اط��ر ،وض ��ع ن�ح��و م�ل�ي��ار إن �س ��ان ،ف��ي 35
بلدًا ،من روما ،مرورًا بباريس ،إلى نيويورك ،في حجر
ّ
منزلي ،على أم��ل الحد من انتشار ال��وب��اء ،ال��ذي تفشى
حتى اآلن في  185بلدًا ،وأسفر عن وفاة  ،11400وأصاب
أكثر من  279ألفًا ،وهز االقتصاد العاملي.
وأغلب هؤالء (نحو  600مليون في  22بلدًا) يخضعون
لقرارات غلق إجباري ،على غرار فرنسا وإيطاليا ،بينما
ي�خ�ض��ع ال�ب�ق�ي��ة إل ��ى ح�ظ��ر ت �ج��ول (ع �ل��ى غ ��رار بوليفيا
واالردن) ،وح �ج��ر (م �ث��ل امل� ��دن ال �ك �ب��رى ف��ي أذرب �ي �ج��ان
وك��ازاخ �س �ت��ان) ،أو دع ��وات غ�ي��ر إل��زام�ي��ة ل�ع��دم م�غ��ادرة
املنزل (على غرار إيران).

حظر تجول
وف��رض��ت ال �ب��اراغ��وي وه��اي�ت��ي وأس�ب��ان�ي��ا حظر تجول،
وك��ذل��ك فعلت ج�م�ه��وري��ة ال��دوم�ي�ن�ي�ك��ان امل �ج ��اورة ،إل��ى
جانب بوركينا فاسو.
ونشرت الحكومة األلبانية الجيش لفرض حظر تجول
صارم مدته  40ساعة ،بعد أن خالف الناس على نطاق
واسع إجراءات أخرى سابقة.
وف ��ي األردن ،أط �ل �ق��ت ال �س �ل �ط��ات ص ��اف ��رات اإلن� � ��ذار في
العاصمة وعموم محافظات البالد ،لتحذير املواطنني
من الخروج من منازلهم.
ك�م��ا دخ��ل ح�ظ��ر ال�ت�ج��ول ف��ي ال �ع��راق ح�ي��ز التنفيذ في
مختلف م��دن ال �ب�لاد ،وق��ال��ت ق �ي��ادة عمليات ب �غ��داد إن
وحداتها املنتشرة في العاصمة اعتقلت أكثر من مئتي

تجمع عائلي
يودي بحياة  4أشخاص
ويصيب  3آخرين

متطوعان من الصليب األحمر يضعان طعاماً ومطهرات لمشرد في ساحة فيتوريو في روما أمس (أ.ب)

شخص خالفوا الحظر ،وحجزت ستا وثالثني عربة.
وفي فرنسا ،قال رئيس بلدية مدينة نيس ،الواقعة في
منطقة الريفييرا ،إن��ه سيجري ف��رض حظر تجول في
املدينة .واعتبر اإلجراء ضروريا لتنفيذ تدابير الحجر
الصارمة التي اعتمدتها الحكومة.
ك �م��ا ج ��رى ت �ش��دي��د ال �ض��واب��ط ف��ي م �ح �ط��ات ال �ق �ط��ارات
الفرنسية ( %15م��ن ق�ط��ارات الخطوط الكبرى ال ت��زال
تعمل) واملطارات.

حالة طوارئ
وبعد البرتغال ،سرت في املغرب حالة الطوارئ الصحية
 ألج��ل غير مسمى ـ�ـ على أن يقتصر التنقل فقط علىاألشخاص الذين يعد وجودهم ضروريًا بمقرات العمل،
أو الذين يتنقلون القتناء ضروريات الحياة.
وأعلنت قرغيزستان حالة الطوارئ ملدة شهر للحد من
انتشار«كورونا».

إغالق حدود
وأع �ل �ن��ت ك ��وب ��ا ،ال �ج �م �ع��ة ،إغ�ل��اق ح ��دوده ��ا أم� ��ام غير
املقيمني ،على خلفية انتشار ف�ي��روس «ك��ورون��ا» ،كما
قررت الواليات املتحدة إغالق حدودها مع املكسيك ،إال
للعبور الضروري.
وك� ��ان ال��رئ �ي��س ال �ب��رازي �ل��ي ج��اي��ر ب��ول �س��ون��ارو ق ��ال إن
الحكومة أمرت بإغالق الحدود مع سبع دول مجاورة.
ومنعت سويسرا أي تجمع ألكثر من خمسة أشخاص،
لكنها لم تفرض عزال.
وعززت بريطانيا بشكل كبير ردها على الوباء ،وأمرت
ب��إغ�لاق ال�ح��ان��ات وامل�ط��اع��م ودور السينما وال�ص��االت

قرابة مليار شخص
تحت الحجر في منازلهم
الرياضية.
أم ��ا ب��وي�ن��س آي� ��رس ،ال�ع��اص�م��ة األرج�ن�ت�ي�ن�ي��ة امل�ع��روف��ة
ب�ح�ي��وي�ت�ه��ا ب��وج��ود ح��ان��ات وم �س��ارح وم�ك�ت�ب��ات ،فقد
تحولت إلى مدينة أشباح ،بعدما قررت الحكومة فرض
العزل على السكان حتى نهاية الشهر الجاري.

حجر منزلي
وتستعد ايطاليا لتشديد إجراءات العزل ،فكل املتنزهات
والحدائق العامة ستغلق في نهاية األسبوع.
وارت�ف��ع ع��دد اإلص��اب��ات ف��ي إيطاليا (أول دول��ة تفرض
حجرًا صحيًا على جميع مواطنيها) إلى أكثر من سبعة
وأربعني ألفًا ،بينما وصل عدد الوفيات إلى  ،4032أما
حاالت الشفاء فبلغت .5129
أم ��ا ك��ول��وم�ب�ي��ا ال �ت��ي أغ�ل�ق��ت ح ��دوده ��ا ،ف�س�ت�ب��دأ ال�ع��زل
اإللزامي مساء الثالثاء ،كما ستعمم إجراءات العزل في
كل أنحاء تونس.
وفي الواليات املتحدة ،طلبت سبع واليات من سكانها
ان ي �ل��زم��وا م �ن��ازل �ه��م ،ه� ��ي :ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ون �ي��وي��ورك
وإل �ي �ن��وي وب�ن�س�ل�ف��ان�ي��ا ون�ي��وج�ي��رس��ي وكونيكتيكت
ون �ي �ف��ادا .وب��ذل��ك ،ي�ش�م��ل ال�ت��وق��ف أك �ب��ر ث�ل�اث م��دن في

ال�ب�لاد ،نيويورك ول��وس أنجلوس وشيكاغو ،ويلتزم
س �ك��ان �ه��ا ال �ب��ال��غ ع ��دده ��م ق ��راب ��ة  100م �ل �ي��ون شخص
م�ن��ازل�ه��م .وب��اإلج �م��ال ه�ن��اك أم�ي��رك��ي م��ن أص��ل خمسة
تحت الحجر.

الصني مجددًا
ولليوم الثالث على التوالي ،لم تسجل الصني أي إصابة
محلية ج��دي��دة ،لكن السلطات الصحية أعلنت ع��ن 41
إص��اب��ة إض��اف�ي��ة «م �س �ت��وردة» ،وه��و رق��م ق�ي��اس��ي ليوم
واحد حتى اآلن.
وف��ي اإلج �م��ال��ي ،ب�ل��غ ع��دد اإلص��اب��ات «امل �س �ت��وردة» من
خارج الصني .269
ول �ت �ف��ادي أن ي��وج��د ه ��ؤالء امل �ص��اب��ون خ ��ارج منازلهم
وينقلوا ال �ع��دوى ال�ت��ي ج��رت السيطرة عليها إل��ى ّ
حد
كبير ف��ي ال�ص�ين ،فرضت السلطات حجرًا صحيًا على
كل الوافدين إلى األراضي الصينية.
وسجلت الصني  81ألف إصابة باإلجمال ،ال يزال 6013
منهم مرضى ،وفق السلطات الصحية.
وانخفض عدد الوفيات أيضًا بشكل كبير في الصني،
م��ع اإلف� ��ادة ع��ن س�ب��ع وف �ي��ات ف�ق��ط ،أم ��س ،ف��ي مقاطعة
ه��وب��ي م��رك��ز ان �ط�ل�اق ال ��وب ��اء .وب� ��ات إج �م��ال��ي وف �ي��ات
الصني .3255
ورحبت منظمة الصحة العاملية الجمعة بالجهود التي
بذلت للتصدي للفيروس ف��ي ووه��ان ،املدينة الكبيرة
الواقعة وسط الصني ،حيث ظهر «كورونا» في ديسمبر.
وأع �ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ت ��ادروس
أده ��ان ��وم غ �ي�ب��ري �س��وس« :ووه � ��ان ت�ع�ط��ي األم� ��ل لبقية
العالم بأنه يمكن عكس حتى أخطر األوضاع».

أعلنت أميركا عن وفاة  4أشخاص من عائلة
واح � � � ��دة ،ف �ي �م��ا ي �خ �ض��ع  3آخ� ��ري� ��ن ل �ل��رع��اي��ة
ال�ط�ب�ي��ة ،أص �ي �ب��وا جميعًا ب �ف�ي��روس ك��ورون��ا
خالل تجمع لـ 26فردًا من العائلة .فقد أصيب
 7م ��ن ع��ائ �ل��ة واح� � ��دة ب��ال �ف �ي��روس امل�س�ت�ج��د
ف��ي والي� ��ة ن�ي��وج�ي��رس��ي األم �ي��رك �ي��ة 4 ،منهم
ماتوا ج��راء اإلص��اب��ة و 3آخ��رون يقبعون في
املستشفى ،فيما يخضع  19فردًا من األقارب
للحجر املنزلي ،بانتظار معرفة ما إذا كانوا
أصيبوا هم أيضًا بالفيروس التاجي.
توفيت ريتا فوسكو-جاكسون وهي أستاذة
ف��ي م��درس��ة ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ،ت�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 55
عامًا ،يوم الجمعة  20م��ارس ،دون أن تعاني
م��ن أي مشاكل صحية معروفة مسبقًا ،وقد
ك��ان��ت ه��ذه ث��ان��ي ح��ال��ة وف ��اة ف��ي ال�ع��ائ�ل��ة في
غ �ض ��ون أي� � ��ام ،ب �ع��د ه� ��ذا ال �ت �ج �م��ع ال �ع��ائ �ل��ي،
وت �بي��ن ب �ع��د ذل ��ك أن �ه��ا ث��ان��ي ح��ال��ة وف� ��اة في
والي��ة نيوجيرسي ج��راء الفيروس املستجد،
بحسب مفوضة الصحة الحكومية جوديث
بيرشيشيلي.
إذ ت��وف��ي ك��ارم�ين ف��وس�ك��و ،شقيق ري �ت��ا ،ي��وم
األرب� �ع ��اء  18م� ��ارس ،ث��م ل�ح�ق��ت ب��ه شقيقته،
ووالدته غرايس فوسكو ،البالغة من العمر 73
عامًا ،والتي لم تعرف أن ابنيها ماتا بعدما
استسلما لهذا الفيروس القاتل.
ب�ع��د ال�ث�لاث��ة م��ات شقيقهم فنسنت فوسكو
في نفس املستشفى الذي توفيت فيه والدته،
ل �ي �ت �ب�ين أن األم و 6م� ��ن أوالده � � � ��ا ال �ب��ال �غ�ين
أصيبوا بكورونا بعد هذا التجمع العائلي،
وفق صحيفة نيويورك تايمز األميركية.
ب�ع��د ه��ذه ال��وف�ي��ات امل�ف��اج�ئ��ة واك�ت�ش��اف أنها
نتيجة اإلص��اب��ة بهذا ال�ف�ي��روس ،ع��زل  19من
أف��راد األس��رة الذين حضروا العشاء أنفسهم
وينتظرون منذ حوالي أسبوع ملعرفة نتائج
اختبار فيروس ك��ورون��ا الخاص بكل منهم،
واش �ت �ك��وا م��ن االه �ت �م��ام ب�ن�ت��ائ��ج ف�ح��وص��ات
املشاهير والرياضيني دون االهتمام بنتائج
عائلة واحدة مات منها  4أفراد.
هذا ،وقد نقل  3أشخاص للمستشفى ،بينهم
حالتان في وضع حرج ،فيما أصيبت العائلة
بصدمة كبيرة ،فقد كتبت ابنة أخت فوسكو-
جاكسون على فيسبوك حزنًا على الخسارة
املفاجئة لخالتها.

تزامناً مع عجز موازنتها وتبعات العقوبات

؟

هل ينهار اقتصاد إيران تحت وطأة «كورونا»
األع � �ب � ��اء ال� �ت ��ي ح� ّ�م �ل �ه��ا ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
ّ
املستجد إليران ّ
عمقت معاناتها ،فقد تفشى
فيها بالتزامن مع عجز كبير في موازنتها،
وت � ��راج � ��ع اق � �ت � �ص ��اده ��ا ج� � � ��راء خ �ض��وع �ه��ا
ل �ل �ع �ق��وب��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وان� �ه� �ي ��ار أس �ع��ار
النفط العاملية ،م��ا دف��ع خ�ب��راء اقتصاديني
ّ
إلى توقع ح��دوث انكماش كبير في الناتج
امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ل �ل �ب�ل�اد ،ي �ص��ل إل ��ى %3
ّ
ويقوض االقتصاد اإليراني.
َّ
وجراء التراجع االقتصادي الحالي ،أعلنت
الحكومة اإليرانية بالفعل عددًا من التدابير
لدعم الفئات االجتماعية الضعيفة ،وكذلك
الشركات املتضررة.
لكن بيغان خاجيبور ،الخبير االقتصادي
الدولي ،قال في مقالة له بموقع «املونيتور»
َّ
األم�ي��رك��ي« :م��ن ال��واض��ح أن ال�ت�ح��دي األول
ُ ِّ
ع �ن��د ت�ص�م�ي��م وت�ط�ب�ي��ق امل �ح��ف��ز ال�ص�ح�ي��ح
للشركات اإليرانية هو حقيقة أن الحكومة
ن �ف �س �ه��ا ه ��ي ال �ل�اع ��ب االق � �ت � �ص ��ادي األك �ب��ر
ف��ي ال�ب�لاد ،م��ا يتعارض م��ع كونها الطرف
ُ ِّ
املنظم للقطاعات االقتصادية .ويعني هذا
ُ ِّ
أن امل� �ح ��ف ��زات امل �ب��اش��رة م �ث��ل ِح� ��زم اإلن �ق��اذ
ُ
امل��ال�ي��ة س��ت�ق� َّ�دم ب��األس��اس لكبرى الشركات
ُ
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،أو ش �ب��ه ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وت �ب� ِ�ط��ل
الغرض الفعلي منها.
ٌّ
نصب في
وبالتالي ،فإن تركيز الحكومة ُم
م �ك��ان آخ ��ر ،إذ ح ��ددت ع ��ددًا م��ن ال�ق�ط��اع��ات
ُ
ال�ت��ي ت �ق� َّ�دم ل�ه��ا امل �س��اع��دة امل��ال �ي��ة ،وإن ك��ان
الدعم الفعلي يبقى مبهمًا».

غرفة النقابات ف��ي إي��ران ،إن��ه يعتقد أن��ه ال
يجب على الحكومة التركيز على قطاعات
ِّ
معينة وحسب ،بل ينبغي أن ُت ِّ
قدم ُمحفزات
ّ
ل�ك��ل ال �ش��رك��ات ،م�ت��وق�ع��ًا أن تظهر التبعات
االق�ت�ص��ادي��ة ال��رئ�ي�س��ة ل�لأزم��ة ال�ح��ال�ي��ة في
غضون ثالثة أشهر.
وي �ن �ص� ّ�ب ت��رك�ي��ز ال�ح�ك��وم��ة اإلي��ران �ي��ة على
ال �ح��د م��ن ال�ت��أث�ي��ر االق �ت �ص��ادي ع�ل��ى ف�ئ��ات
ُ
الدخل املنخفض .ون ِش َرت تفاصيل التدابير
الحكومية  16الجاري ،وما من إش��ارة على
تخفيف الضغط عن الشركات.

القطاعات األخرى

هل تنجح الخطط؟

وف��ي حديثه ع��ن وض��ع القطاعات االخ��رى،
ق � ��ال إب ��راه� �ي ��م دوروس � � �ت� � ��ي ،ن ��ائ ��ب رئ �ي��س

ت�ت�م�ث��ل خ �ط��ة أخ � ��رى ل�ل�ح�ك��وم��ة ف ��ي زي ��ادة
روات� � ��ب امل��وظ �ف�ي�ن ال �ح �ك��وم �ي�ين ب � � �ـ %50ف��ي

ان �خ �ف��اض ال �ن �ش��اط ال �ت �ج��اري إل ��ى ع��ائ��دات
ض��ري �ب �ي��ة أق � ��ل ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ال � � ��ذي س �ي��زي��د
ب��دوره عجز امل��وازن��ة واالق�ت��راض الحكومي
ُ ِّ
ال��ذي تضخمه النفقات اإلضافية املرتبطة
ب��ال �ت �ح��وي�ل�ات ال �ن �ق ��دي ��ة ،وس� �ت� �ف ��رض آث ��ار
التضخم ضغوطًا أكثر على الوضع املالي
للحكومة وعلى االقتصاد ككل.

الفقر قد يصبح بؤرة
لنشر الوباء ..وقادة
دوليون اعتبروا ظروفها
أشبه بحالة حرب

تحدي الفقر

دعم الجهات الحكومية
وتحييد بقية القطاعات
سيوجّ هان ضربة هائلة
إلى اقتصادها

ّ
تفشي الوباء في إيران (مهر)
دفن عدد من المتوفين بـ«كورونا» في مقبرة بمدينة قم بؤرة

السنة اإلي��ران�ي��ة ال�ج��دي��دةُ ،
وي� َ�ع��د املوظفون
الحكوميون العاديون من بني الفئات األكثر
ف �ق �رًا ف��ي امل �ج �ت �م��ع ،وزي � ��ادة روات �ب �ه��م ف��وق
م �ع��دل ال�ت�ض�خ��م س�ت��زي��د ق��وت�ه��م ال�ش��رائ�ي��ة
وق��درت �ه��م ع�ل��ى ال�ت�ق� ُّ�ي��د ب��ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة
لوقف انتشار الفيروس.
وق� ��د ي �ك ��ون ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ت �ق �ل �ي��ص ال�ف�ق��ر
َّ
مرتبطًا ب��االع�ت��راف ب��أن ال�ف�ي��روس يضرب

ب��األس��اس الفئات االجتماعية األك�ث��ر فقرًا.
وج��اء التحذير الرئيس من مسعود نيلي،
املستشار السابق للرئيس حسن روحاني،
حيث أف��اد ب��أن الفقر قد «يصبح ب��ؤرة نقل
وانتشار املرض».
ومن الواضح من الخطط السابقة أن التركيز
ُم �ن � َ�ص � ٌّ�ب ع �ل��ى اح� �ت ��واء ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس
ول�ي��س على دع��م اق�ت�ص��اد ال �ب�لاد .وبعبارة

أخ� � � ��رى ،ي� �ج ��ري ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع «ك � ��ورون � ��ا»
باعتباره أزم��ة صحية عامة ،وليس كارثة
اقتصادية.
َّ
وأي ��ًا ك��ان ال� ُ�ب�ع��د ال ��ذي ت��رغ��ب ال�ح�ك��وم��ة في
منحه األولوية ،فستكون املسألة الجوهرية
ه��ي م��ال �ي��ات ال �ح �ك��وم��ة ،إذ س �ت �ك��ون ه�ن��اك
ح �ل �ق��ة م �ف��رغ��ة ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد ،وس�ت�ت�ك�ث��ف
ت�ل��ك ال�ح�ل�ق��ة؛ فعلى سبيل امل �ث��ال ،س�ي��ؤدي

وت��وض��ح ه��ذه ال �ظ��روف مل ��اذا ق ��ررت ط�ه��ران
التقدم بطلب للحصول على ق��رض بقيمة
 5مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي
للمرة األولى منذ نحو  60عامًا.
وم��ن املستبعد م�ن��ح ه��ذا ال �ق��رض ل�ط�ه��ران،
ب �س �ب��ب ق ��واع ��د ص � �ن ��دوق ال� �ن� �ق ��د ،وب �س �ب��ب
استخدام واشنطن لنفوذها في الصندوق
لرفض الطلب اإليراني.
َّ
وبالنظر إلى أن األزمة جعلت اتباع مقاربات
جديدة أمرًا ممكنًا ،ينبغي أيضًا مالحظة أن
ُ
لزم الحكومة
املبادئ التوجيهية الجديدة ت ِ
بإشراك وتمكني مؤسسات املجتمع املدني
للمساعدة في عملية القضاء على الفقر.
َّ
وأدت سياسات وق ��رارات السنوات القليلة
املاضية إل��ى استعداء مجموعات املجتمع
املدني في ال�ب�لاد ،التي تحاول اآلن تجاوز
حالة عدم الثقة التي تسود بوضوح العالقة
بني الدولة واملجتمع املدني.
ً
وإج�م��اال ،إذا ح� ّ�دت الدولة ككل املجال أمام
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي وامل �ه �ن �ي�ين داخ� ��ل وخ ��ارج
ال �ب�لاد ،فسيتلقى االق�ت�ص��اد ض��رب��ة هائلة
م��ن األزم��ة الصحية ال�ع��ام��ة ،وق��ارن العديد
من القادة الدوليني الظروف الحالية بحالة
الحرب.
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نشرت مجلة
نيوزويك األميركية
تقريراً حول تعاليم
جاء بها الرسول
الكريم صلى الله
عليه وسلم،
لمكافحة األوبئة.
وبحسب التقرير
الذي جاء تحت
عنوان «هل يمكن
لقوة الصالة وحدها
وقف جائحة؟
حتى النبي محمد
صلى الله عليه
وسلم كان له رأي
آخر» ،فإن توصيات
الحكومات واألطباء
وعلماء األوبئة،
إليقاف انتشار الوباء
العالمي فيروس
كورونا المستجد
«كوفيد  ،»19 -هي
مشابهة لتلك
النصائح التي أوصى
بها الرسول صلى
الله عليه وسلم.

استحضرت تعاليمه تزامناً مع اجتياح «كورونا» للعالم

«نيوزويك» :الرسول الكريم محمد ﷺ
واجه األوبئة بتعليمات رائعة
■ شجع على النظافة والسعي للحصول على الدواء والعالج والحيطة والحذر

ون � �ق� ��ل ال � �ك� ��ات� ��ب ري� � ��غ ك ��ون� �س� �ي ��دي ��ن ع��ن
ع��ال��م امل�ن��اع��ة أن�ت��ون��ي ف��وس��ي وال��دك�ت��ور
س��ان �ج��اي غ��وب �ت��ا ق��ول �ه��م إن «ال �ن �ظ��اف��ة
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ج� �ي ��دة وال� �ح� �ج ��ر ال �ص �ح��ي،
أو م �م ��ارس ��ة ال� �ع ��زل ع ��ن اآلخ� ��ري� ��ن ع�ل��ى
أم��ل منع ان�ت�ش��ار األم��راض امل�ع��دي��ة ،هي
أك �ث��ر األدوات ف�ع��ال�ي��ة الح �ت��واء ف�ي��روس
كورونا».
ووج ��ه س ��ؤاال« :ه��ل ت �ع��رف��ون م��ن اق�ت��رح
أي � �ض � ��ا ال � �ن � �ظ� ��اف� ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال� �ح� �ج ��ر
ال �ص �ح��ي أث �ن ��اء ال� ��وب� ��اء؟» ،م�ج�ي�ب��ا ع�ل��ى
ذلك بالقول« :إنه محمد صلى اهلل عليه
وس �ل��م ،ن �ب��ي اإلس �ل��ام ،ق �ب��ل  1300ع ��ام»،
الف �ت��ا إل��ى أن ال�ن�ب��ي ال �ك��ري��م ك��ان��ت ل��دي��ه
ن �ص �ي �ح��ة رائ� �ع ��ة مل �ن��ع وم �ك��اف �ح��ة ت �ط��ور
وباء مثل فيروس كورونا...
وأض ��اف ال�ت�ق��ري��ر« :ال�ن�ب��ي م�ح�م��د صلى
اهلل ع �ل �ي��ه وس �ل ��م ق � ��ال :إذا م ��ا س�م�ع�ت��م

ب� ��ان � �ت � �ش� ��ار ال� � �ط � ��اع � ��ون ب � � � ��أرض م � ��ا ف�ل�ا
ت��دخ�ل��وه��ا ،أم��ا إذا ان�ت�ش��ر ال�ط��اع��ون في
م� �ك ��ان خ �ل��ال ت� ��واج� ��دك ف �ي ��ه ف �ل�ا ت �غ ��ادر
ه ��ذا امل� �ك ��ان »..وق� ��ال أي �ض��ا« :امل �ص��اب��ون
ب��أم��راض م�ع��دي��ة ي�ج��ب إب �ق��اؤه��م ب�ع�ي��دا
عن اآلخرين األصحاء».
وألقى التقرير الضوء على أن «الرسول
ص� �ل ��ى اهلل ع� �ل� �ي ��ه وس � �ل� ��م أي � �ض� ��ا ش �ج��ع
ب� �ق ��وة ال �ب �ش��ر ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب��ال �ن �ظ��اف��ة
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال� �ت ��ي س �ت �ب �ق��ي ال � �ن ��اس ف��ي
م��أم��ن م��ن ال� �ع ��دوى ..ان �ظ��روا ل�لأح��ادي��ث
ه ��ذه :ال�ن�ظ��اف��ة ج��زء م��ن اإلي �م��ان ..اغسل
يديك بعد استيقاظك من النوم فال تعلم
أي ��ن ت �ح��رك��ت ي� ��داك خ�ل�ال ن ��وم ��ك ..ب��رك��ة
الطعام تكمن في غسل اليدين قبل وبعد
األك � � � ��ل( .»..ف� ��ي ص �ح �ي��ح م �س �ل��م ع ��ن أب��ي
مالك األشعري أن النبي -صلى اهلل عليه
وس �ل��م -ق ��ال« :ال�ط�ه�ـ��ور ش�ط��ر اإلي�م�ـ�ـ��ان»،

وروى ال�ب�خ��اري ( )162ومسلم (– )278
وال�ل�ف��ظ ل��ه  :-ع��ن أب��ي ه��ري��رة رض��ي اهلل
ع �ن��ه أن ال �ن �ب��ي ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه وس �ل��م
ْ َ
َ ْ َ َ َ َ
اَ
ُ
است ْيقظ أ َح� ُ�دك� ْ�م ِمن ن ْو ِمهِ  ،فَل
قال« :إذا
لإْ َ
َ َّ َ ْ َ
َ
َ ْ ِ َ َ ُ
�اء ح��ت��ى ي��غ� ِ�س��ل��ه��ا
َي��غ� ًِ�م� ْ�س ي� ��ده ِف ��ي ا ِ ن� � � ِ
َ
َ َّ اَ
اَ
َ َ
ث�َل�ث��ا ،ف� ِ�إن� ُ�ه ل َي � ْ�د ِري أ ْي ��ن َب��ات� ْ�ت َي� � ُ�د ُه»...
بركة الطعام تكمن في غسل اليدين قبل
وبعد األكل.)»..
وتساء ل الكاتب« :ماذا لو مرض شخص
م��ا؟ م��ا ن��وع ال�ن�ص�ي�ح��ة ال �ت��ي سيقدمها
النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم إلى
إخ ��وان ��ه م ��ن ال �ب �ش��ر ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م��ن
األلم؟».
وأج � � ��اب ب ��أن ��ه «س �ي �ش �ج��ع ال � �ن ��اس ع�ل��ى
ال �س �ع��ي دائ� �م ��ا ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ع�ل�اج
ال�ط�ب��ي واألدوي� ��ة ،وذل��ك ف��ي ح��دي�ث��ه ،أن��ه
ما من داء إال أنزل اهلل له دواء باستثناء
م� ��رض واح � ��د وه� ��و ال �ش �ي �خ��وخ��ة»( .ف��ي

«فورين بوليسي» تنشر توقعات لعلماء ومفكرين:

؟

كيف سيكون العالم بعد «كورونا»

ح��دي��ث أخ��رج��ه اإلم ��ام أح�م��د وأب��و داود
وال �ل �ف��ظ ل ��ه -وال �ت��رم��ذي وال �ن �س��ائ��ي فيالكبرى ،وابن ماجه عن أسامة بن شريك،
ق ��ال« :أت �ي��ت رس ��ول اهلل ص�ل��ى اهلل عليه
وس�ل��م وأص �ح��اب��ه ك��أن�م��ا ع�ل��ى رؤوس�ه��م
الطير ،فسلمت ،ثم قعدت ،فجاء األعراب
م��ن ه��اه �ن��ا وه��اه �ن��ا ،ف �ق��ال��وا :ي��ا رس��ول
اهلل ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه وس� �ل ��م :أن� �ت ��داوى؟
فقال :ت��داووا ،فإن اهلل عز وجل لم يضع
داء إال وض ��ع ل ��ه دواء ،غ �ي��ر داء واح ��د
ال � �ه ��رم» .وق� ��ال ال� �ت ��رم ��ذي :وه� ��ذا ح��دي��ث
ح�س��ن ص�ح�ي��ح .وأخ��رج��ه اب��ن ح�ب��ان في
صحيحه .وصححه الحاكم ،والذهبي).
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ن �ب��ي م �ح �م��د ص �ل��ى اهلل
عليه وس�ل��م ك��ان ي�ع��رف متى ي��وازن بني
اإلي � �م� ��ان وال� �ع� �ق ��ل (األخ � � ��ذ ب ��األس� �ب ��اب)،
مناقشا ما طرحه البعض بأن «الصالة
ستكون أفضل إلبقائك آمنا من فيروس

ك ��ورون ��ا ،ب ��دال م ��ن االل � �ت ��زام ب�ت�ع�ل�ي�م��ات
الحجر الصحي».
واس �ت �ش �ه��د ب ��أن رد ال ��رس ��ول ص �ل��ى اهلل
عليه وسلم جاء في حديثه إلى األعرابي
ال��ذي ت��رك جمله دون رب�ط��ه ،وس��أل��ه عن
ذل ��ك ف��أج��اب األع ��راب ��ي «أن ��ا أث ��ق ب ��اهلل»،
لكن النبي طلب منه أن يربط جمله ثم
يتوكل على اهلل ،ف��ي إش��ارة إل��ى وج��وب
َّ
األخذ باألسباب( .عن أنس بن مالك «أن
َُ
َ
ُ
ًل�اً
رج� ق ��ال :ي��ا رس ��ول اهللِ أأرس� ��ل ناقتي
ُ
َّ ُ
َّ ُ
وأت ��وك��ل أم أع� ِق��ل�ه��ا وأت ��وك��ل ؟ ف �ق��ال :بل
ْ
َّ ْ
اع ِقلها وتوكل»)
وخ �ت��م ال �ك��ات��ب ب ��ال �ق��ول« :ش �ج��ع ال�ن�ب��ي
ص� �ل ��ى اهلل ع� �ل� �ي ��ه وس � �ل� ��م ال� � �ن � ��اس ع �ل��ى
ال � �ت � �م� ��اس اإلرش� � � � ��اد ف � ��ي دي � �ن � �ه� ��م ،ل �ك �ن��ه
أع��رب ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن يتخذوا إج��راء ات
اح �ت��رازي��ة أس��اس �ي��ة الس �ت �ق��رار ال�ج�م�ي��ع
وضمان سالمتهم ورفاههم».

 81إصابة خالل  48ساعة

لبنان :تدابير صارمة إلبقاء
المواطنين في منازلهم
بيروت  -أنديرا مطر

تسبب التفشي املتسارع لفيروس كورونا
ف � ��ي أص� � �ق � ��اع ال� � �ك � ��رة األرض � � �ي � ��ة ب �ت �ع �ط �ي��ل
ال�ح�ي��اة ف��ي م��دن ع��دي��دة وإغ�ل�اق األس ��واق
وتعطيل حركة السفر واإلض��رار باقتصاد
ال�ع��ال��م ،كما أب��رز ك�ف��اءة ح�ك��وم��ات وكشف
ف�ش��ل أخ� ��رى .م�ج�ل��ة ف��وري��ن ب��ول�ي�س��ي ت��رى
أن ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،ش��أن�ه��ا ش ��أن أح ��داث
مفصلية في التاريخ كسقوط ج��دار برلني
أو انهيار بنك ليمان ب ��راذرز ،ح��دث عاملي
م��دم��ر ي�ص�ع��ب ت�خ�ي��ل ع��واق �ب��ه ع �ل��ى امل��دى
البعيد .وسعيا منها للكشف ع��ن مالمح
ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ع ��امل ��ي ب �ع ��د ان� �ح� �س ��ار ج��ائ �ح��ة
كورونا ،نشرت الصحيفة توقعات  12عاملا
وم�ف�ك��را ب� ��ارزا م��ن مختلف أن �ح��اء ال�ع��ال��م،
إليكم أبرز خمسة منها:

■ ستيفن والت :عالم أقل انفتاحا ً وأقل ازدهاراً وحرية
■ روبن نيبليت :لن يعود إلى فكرة العولمة
■ كيشور محبوباني :عولمة جديدة محورها الصين
■ كوري شاك :زعامة أميركا للعالم لن تستمر
■ جون آلن :زيادة التوتر بين البلدان وزعزعة االستقرار
مسار مثير للقلق.

تعزيز الوطنية

نهاية العوملة

يرى العالم ستيفن والت أستاذ العالقات
ال��دول�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ه��ارف��ارد األم�ي��رك�ي��ة،
أن ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا س�ت�س�ه��م ف��ي ت�ق��وي��ة
الدولة وتعزيز الوطنية ،وأن الحكومات
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف أن � �ح� ��اء ال � �ع ��ال ��م س �ت �ت �ب �ن��ى
إج � ��راء ات ط��ارئ��ة إلدارة األزم� ��ة امل�ت�م�ث�ل��ة
ف��ي ت�ف�ش��ي ال ��وب ��اء ،ل �ك��ن ال �ع��دي��د م��ن تلك
ال �ح �ك ��وم ��ات ل ��ن ي ��رغ ��ب ف ��ي ال �ت �خ �ل��ي ع��ن
السلطات الجديدة عندما تنتهي األزمة.
كما توقع أن يسرع انتشار الوباء وتيرة
ت �ح��ول ال�س�ل�ط��ة وال �ن �ف��وذ م��ن ال �غ��رب إل��ى
ال � �ش � ��رق ،وي� ��دل� ��ل ع� �ل ��ى ذل � ��ك ب��اس �ت �ج��اب��ة
دول ش��رق�ي��ة مل��واج�ه��ة امل��رض م�ث��ل ك��وري��ا
الجنوبية وسنغافورة بشكل أفضل من
الدول األوروبية والواليات املتحدة ،كما
أن ت�ع��اط��ي ال �ص�ين م��ع ال��وب��اء ك��ان ج�ي��دا
ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ت �ع �ث��ره��ا ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ع�ن��د
اك�ت�ش��اف ال�ف�ي��روس .وق��ال إن االستجابة
البطيئة واملتخبطة ف��ي أوروب��ا وأميركا
م ��ن األش� �ي ��اء ال �ت��ي ش��وه��ت ال �ه��ال��ة ال �ت��ي
طاملا أحاطت بالتعامل الغربي.
ووفقا لوالت فإن الوباء الحالي لن يسهم
ف ��ي ت �غ �ي �ي��ر ال �س �ي��اس��ة ال �ع��امل �ي��ة ال �س��ائ��دة
التي يطبعها الصراع ،ودلل على ذلك بأن
األوبئة التي مرت على البشرية من قبل لم
ت�ض��ع ح��دا للتنافس ب�ين ال �ق��وى العظمى
ول ��م ت�ك��ن ن�ق�ط��ة ب��داي��ة ل�ح�ق�ب��ة ج��دي��دة من
التعاون العاملي.
وخلص إلى أن املعركة ضد الوباء الحالي
سينقشع غ �ب��اره��ا ع��ن ع��ال��م أق ��ل انفتاحا
وأق � � ��ل ازده� � � � � ��ارا وح� ��ري� ��ة ن � �ظ� ��را ل �ت �ض��اف��ر
ع��وام��ل ع��دة ،م��ن ضمنها الفيروس القاتل
والتخطيط غير املناسب وال�ق�ي��ادات التي
ت�ف�ت�ق��ر ل�ل�ك�ف��اءة م�م��ا ي�ض��ع ال�ب�ش��ري��ة على

أم� � ��ا روب� � � ��ن ن �ي �ب �ل �ي ��ت ،ال� ��رئ � �ي� ��س وامل� ��دي� ��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ـ«ت �ش��اث��ام ه � ��اوس» امل �ع��روف
ب��امل�ع�ه��د امل�ل�ك��ي ل �ل �ش��ؤون ال��دول �ي��ة وم�ق��ره
ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا ،ف � �ي ��رى أن ج ��ائ� �ح ��ة ف� �ي ��روس
كورونا قد تكون القشة التي قصمت ظهر
بعير العوملة االقتصادية.
ُ
ويرجع نيبليت ذلك إلى عوالم قبل ظهور
ال ��وب ��اء ،م��ن ض�م�ن�ه��ا ال�ق�ل��ق األم �ي��رك��ي من
ت �ن��ام��ي ال� �ق ��وة االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �ع �س �ك��ري��ة
ل�ل�ص�ين وال� ��ذي أدى إل ��ى إج �م��اع سياسي
على فصل الصني عن التكنولوجيا العالية
التي تمتلكها ال��والي��ات املتحدة ومحاولة
حمل حلفاء أميركا على أن يحذوا حذوها.
ك� �م ��ا أن ال� �ض� �غ ��ط ال �ش �ع �ب��ي وال �س �ي��اس��ي
املتزايد لخفض انبعاثات الكربون حماية
للبيئة ،أثار تساؤالت حول اعتماد العديد
م ��ن ال �ش��رك��ات ع �ل��ى س�ل�اس��ل ال �ت��وري��د من
مسافات بعيدة .ووفقا لنيبليت فقد أجبر
تفشي «كوفيد »-19الحكومات والشركات
وامل �ج �ت �م �ع��ات أي �ض��ا ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ق��درت�ه��ا

على التعامل مع فترات طويلة من العزلة
االق �ت �ص��ادي��ة ال��ذات �ي��ة ،وم ��ن امل�س�ت�ب�ع��د في
ظل كل ما سبق أن يعود العالم إل��ى فكرة
العوملة ذات املنفعة املتبادلة التي طبعت
أوائل القرن الحادي والعشرين.

«هل فازت الصني»؟
ي � ��رى ك �ي �ش��ور م �ح �ب��وب��ان��ي ،ال� �ب ��اح ��ث ف��ي
معهد آسيا للبحوث بجامعة سنغافورة
الوطنية ومؤلف كتاب «هل فازت الصني؟»
حول تحدي الصني للهيمنة األميركية ،أن
ال�ج��ائ�ح��ة ل��ن ت��ؤث��ر ك�ث�ي��را ف��ي االت�ج��اه��ات
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ول �ك �ن �ه��ا ستسهم
في تسريع تغيير ك��ان قد ب��دأ بالفعل ،هو
االن �ت �ق��ال م��ن ال�ع��ومل��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ح��ور ح��ول
الواليات املتحدة إلى عوملة تتمحور حول
الصني.
وأش��ار محبوباني إل��ى أن ه��ذا السيناريو
ب � � ��ات م ��رج � �ح ��ا ف � ��ي ظ � ��ل ف� � �ق � ��دان ال �ش �ع��ب
األميركي الثقة بالعوملة والتجارة الدولية،
والذي بات أيضا يرى أن اتفاقيات التجارة
ال�ح��رة أصبحت س��ام��ة س��واء ف��ي ظ��ل حكم
الرئيس دونالد ترامب أو غيره.

التاريخ يكتبه المنتصرون
توقع جون آلن ،مدير معهد بروكينغز ،أن املنتصرين في املعركة ضد فيروس كورونا هم من
سيتسنى لهم كتابة التاريخ كما هي الحال عبر تاريخ البشرية.
وقال إن كل الدول باتت تعاني من اإلجهاد املجتمعي الناجم عن انتشار الفيروس بطرق جديدة
وقوية ،وإن الدول التي تنجو بفضل نظمها السياسية واالقتصادية والصحية الفريدة ،ستفوز
على الدول التي خرجت بنتائج مختلفة ومدمرة في معركتها ضد الفيروس القاتل.
وأش��ار آل��ن إل��ى أن النظرة ملا ستسفر عنه املعركة ضد ك��ورون��ا ستتراوح بني من ي��رى فيها
انتصارا حاسما للديموقراطية والتعددية والرعاية الصحية الشاملة ،فيما سيرى فيها البعض
دليال على الفوائد الجلية للحكم االستبدادي الحاسم.
كما توقع آلن أن يتعرض النظام الدولي لضغوط كثيرة بسبب الفيروس الذي اجتاح معظم دول
العالم خالل األسابيع األخيرة وأدى إلى تراجع النشاط االقتصادي وزيادة التوتر بني البلدان،
مما قد يؤدي إلى عدم االستقرار وإلى نزاع واسع النطاق داخل بعض الدول وفي ما بينها.

وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ل��م ي�ف�ق��د ال�ص�ي�ن�ي��ون ثقتهم
ب��ال �ع��ومل��ة وال �ت �ج ��ارة ال��دول �ي��ة ن �ظ��را ل�ع��دة
أس�ب��اب بعضها ي�ع��ود ألس�ب��اب تاريخية،
ح�ي��ث ي ��درك ال �ق��ادة ال�ص�ي�ن�ي��ون ج�ي��دا اآلن
أن ق��رن ال��ذل ال��ذي عاشته ال�ص�ين م��ن عام
 1842إلى عام  1949كان نتيجة لتهاونها
والجهود غير املجدية التي بذلها قادتها
لقطعها عن العالم.
وقد أثمر انفتاح الصني على العالم خالل
العقود القليلة املاضية انتعاشا اقتصاديا
وع��زز ثقة الشعب الصيني بثقافته ،فبات
الصينيون يؤمنون بقدرتهم على املنافسة
في أي مكان من العالم.

أميركا فشلت في اختبار القيادة
ت ��رى ن��ائ�ب��ة امل��دي��ر ال �ع��ام للمعهد ال��دول��ي
للدراسات االستراتيجية ،ك��وري ش��اك ،أن
ع��ال��م م��ا ب�ع��د ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ل��ن يشهد
استمرار زعامة الواليات املتحدة للعالم.
وق��ال��ت ش��اك ف��ي ت��وق�ع��ات�ه��ا ،إن ال�ع��ال��م لن
ينظر إلى الواليات املتحدة بعد اآلن كقائد
دول��ي نظرا لسلوك اإلدارة األميركية الذي
يقوم على تغليب املصالح الذاتية الضيقة
وافتقار تلك اإلدارة الفادح للكفاءة.
وأش ��ارت إل��ى أن��ه ك��ان ب��اإلم�ك��ان التخفيف
من اآلثار العاملية لهذا الوباء إلى حد كبير
م��ن خ�لال ق�ي��ام املنظمات ال��دول�ي��ة بتوفير
م��زي��د م��ن املعلومات ف��ي وق��ت مبكر ،األم��ر
ال ��ذي س�ي�م�ن��ح ال �ح �ك��وم��ات ال��وق��ت ال�ك��اف��ي
إلع��داد وتوجيه امل��وارد لألماكن التي تعد
أكثر حاجة إليها ،وك��ان بمقدور الواليات
املتحدة االضطالع بهذا الدور وتنظيم تلك
الجهود لتثبت أن اهتمامها ال ينصب فقط
ع�ل��ى ال �ش��أن ال��داخ �ل��ي األم �ي��رك��ي .وختمت
ش��اك ب��أن واش�ن�ط��ن ق��د فشلت ف��ي اختبار
ال �ق �ي ��ادة وأن ال �ع��ال��م ق ��د ب� ��ات أس � ��وأ ح��اال
نتيجة لذلك الفشل.

اإلص ��اب ��ات ب �ك��ورون��ا ال ��ى ازدي � ��اد في
ل�ب�ن��ان ب�ع��د تسجيل ي��وم أم��س ال��رق��م
األع�ل��ى ف��ي اإلص��اب��ات ف��ي ي��وم واح��د،
ف��ي ظ��ل م �خ��اوف ت�ج�ت��اح اللبنانيني
م��ن ال�ل�ح��اق ب��ال�ن�م��وذج اإلي�ط��ال��ي مع
فارق اإلمكانات والقدرات الطبية بني
البلدين.
وازاء زي��ادة اع��داد االصابات وانتقال
ال� �ب�ل�اد ال� ��ى م��رح �ل��ة ان �ت �ش��ار ال ��وب ��اء،
قررت الحكومة امس تكليف الجيش
والقوى االمنية بالتشدد في التدابير
الصارمة لجهة وجوب الزام املواطنني
ال�ب�ق��اء ف��ي امل �ن��ازل وم �ن��ع التجمعات
م��ع مالحقة املخالفني ،بعد االرت�ف��اع
الحاد في عدد املصابني.
وق��ال رئ�ي��س الحكومة ح�س��ان دي��اب:
« ل�لأس��ف اإلل� �ت ��زام ب� ��اإلج� ��راءات ك��ان
ّ
نسبيا وارتفع عدد املصابني الى 230
إص��اب��ة م��ا ي �ن��ذر ب�خ�ط��ر داه� ��م ي�ه��دد
مجتمعنا».
وك� ��ان� ��ت وزارة ال �ص �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة ق��د
اعلنت في بيان عن تسجيل  81إصابة
جديدة مثبتة بفيروس كورونا ،خالل
 48ساعة.
وب �ح �س��ب ب �ي��ان وزارة ال �ص �ح��ة ،ف��إن
ه ��ذه األرق � ��ام ت�ش�ي��ر إل ��ى ب ��دء م��رح�ل��ة
اإلنتشار ،و«عليه تشدد ال��وزارة على
تطبيق جميع اإلج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة،
خ�ص��وص��ًا االل �ت��زام ب��ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي
التام الذي أضحى مسؤولية أخالقية
ف ��ردي ��ة وم�ج�ت�م�ع�ي��ة واج �ب ��ة ع �ل��ى كل
م ��واط ��ن ،وإن أي ت �ه ��اون بتطبيقها
س � �ي � �ع� ��رض ص� ��اح � �ب � �ه� ��ا ل� �ل� �م�ل�اح� �ق ��ة
القانونية والجزائية».
م�ص��ادر طبية أش ��ارت ال��ى ان ارت�ف��اع

االع � � � ��داد م ��رت� �ب ��ط ب ��االس ��اب� �ي ��ع ال �ت��ي
س �ب �ق��ت اع� �ل ��ان ال �ت �ع �ب �ئ��ة ال �ص �ح �ي��ة،
ام��ا تطبيق ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي ب�ش��روط
ص��ارم��ة وع ��دم االخ �ت�لاط م��ع أي ك��ان
حتى اف��راد العائلة ،فمن املفترض ان
تبدأ نتائجه بالظهور عبر انخفاض
تدريجي في عدد املصابني بعد نحو
أسبوعني من تاريخ التعبئة.
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ط ��ال ��ب رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ال� �ص� �ح ��ة ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع��اص��م
عراجي بإعالن حالة الطوارئ بسبب
عدم التزام اللبنانيني بالحجر املنزلي.

بداية الجلجلة
رئ �ي��س ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي
ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ط ��ال ��ب ف ��ي ت �ص��ري��ح
اع�ل�ام��ي ب��إع�ل�ان ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ كما
ف�ع�ل��ت ك��ل ال � ��دول ،وم �ن��ع ال �ن��اس ب��أي
ثمن من التجول كي ال نفقد السيطرة
ال �ت��ي ك��ان��ت م �ق �ب��ول��ة ح �ت��ى اآلن ،ألن
«امل� ��رض ي�ت�ف�ش��ى ب�ش�ك��ل س��ري��ع ،وق��د
سجل حتى االن اليوم  24حالة جديدة
نتيجة عدم تقييد الناس بالبقاء في
منازلهم».
وت�ط��رق جنبالط ال��ى إج ��راءات الدفن
ال� ��ذي ي �ج��ب ان ي �ت��م ف ��ي ح �ف��رة تحت
األرض وال �ت��أك��د أن ال �ج �ث��ة م �ع��زول��ة
تماما وض ��رورة إي�ج��اد أم��اك��ن للدفن
في املشاعات بعيدا عن القرى ،وتابع
«نحن في بداية طريق الجلجلة وقد
تطول إلى اكثر من سنة».
رئ� � �ي � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � �س� ��اب� ��ق س �ع��د
الحريري توجه بنداء الى اللبنانيني
قال فيه «أستحلفكم باهلل العظيم ان
ت�ل�ت��زم��وا ال �ب �ي��وت ،وان ت�ت�ع��ام�ل��وا مع
الحجر املنزلي باعتباره خط األم��ان
الوحيد والدواء الذي ال بد منه».

ال تصدق كل ما ينشر
حول الفيروس
نشر معهد «سكريبس» لألبحاث عددا
من االشاعات واألكاذيب حول فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ال� ��ذي اج �ت ��اح دول
العالم ،وأجبر بعضها على فرض حظر
ال �ت �ج��ول ع�ل��ى امل��واط �ن�ي�ن .وت��ال �ي��ا أب��رز
االشاعات واألكاذيب حول الفيروس:

اختراع الفيروس
ي �ق ��ول ال �ت �ق��ري��ر إن أخ �ط ��ر اش ��اع ��ة ه��ي
التي تقول إنه تم تصنيع الفيروس في
املختبرات ،وكان نشره متعمدا ،بحسب
الدكتورة في جامعة جونز هوبنز ،ليزا
مارغاكيس.

لقاحات االلتهاب الرئوي
تساعد في الشفاء
لم تثبت لقاحات االلتهاب الرئوي أنها
تشفي من الفيروس ،وأكدت كلية الطب
في جامعة هارفارد أنها تحمي فقط من
العدوى البكتيرية ،لكنها ال تحمي في
حالة الفيروسات التاجية مثل كورونا.

العالج املنزلي
ال ي ��وج ��د ح �ت��ى اآلن أي ع �ل��اج ن��اج��ع

للفيروس ،وأوقفت أمازون قرابة مليون
منتج تباع على منصتها ،ادع��ت كذبا
أن� �ه ��ا ت �ع ��ال ��ج أو ت �ح �م��ي م� ��ن ف �ي ��روس
كورونا.

الكلور /الثوم /الفضة
ل��م يثبت علميا أن أي��ا م��ن ه��ذه األم��ور
عالجت أو ساعدت في حاالت اإلصابة
بمرض كورونا املستجد.

منظمة الصحة العاملية تطلب
معلوماتكم
ق� ��ال اآلالف ح� ��ول ال �ع ��ال ��م إن امل�ن�ظ�م��ة
راسلتهم ،لكن تبني أن كل هذه الرسائل
مزيفة وت�ه��دف إل��ى س��رق��ة معلوماتكم
الشخصية ،وأرقام حساباتكم البنكية،
وك �ل �م��ات ال �س��ر ،ب��ذري �ع��ة ح�م��اي�ت�ك��م من
املرض.

الكمامات
ق��ال املختصون إن الكمامات ال تحمي
من الفيروس ،مع ذلك ينصح من يعاني
م��ن امل ��رض أن ي��رت��دي ال�ك�م��ام��ة لتقليل
فرص إصابة اآلخرين.
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الهيئة تمنع انعقاد «العموميات»
أصدر نائب املدير العام لشؤون الرياضة التنافسية الدكتور صقر املال تعميما الى كل الهيئات
الرياضية بعدم عقد اي جمعيات عمومية عادية او غير عادية الى حني اشعار اخر وبعد االنتهاء
من فترة الحظر املفروضة من قبل الدولة مع استمرار منع التجمعات داخل الهيئات الرياضية بكل
اشكالها وايا كان سببها بما فيها اسطبالت الفروسية وحظائر الهجن.

واكد املال ان من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وان الهيئة لن تتوانى في اتخاذ االجراءات
القانونية الالزمة ضد كل من يثبت مخالفته الحكام التعميم وتعريض صحة وسالمة املواطنني لخطر
انتقال العدوى.
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هذا ما حصل

وأنا في الحجر فكرت أن أكتب شيئاً
ال شيء يجعل االنسان يخرج من أنانيته
ال �ش��دي��دة اال ال �ح��ب ،ان ت�ح��ب غ �ي��رك وان
ت�ض�ح��ي م��ن أج �ل��ه ،ف��ال�ح��ب ه��و العاطفة
الوحيدة التي تشغلك عن نفسك وتكون
بال مقابل ،يقول أحد الفالسفة :لو حدث
ان ع�ك��ف ب�ع��ض املصلحني ع�ل��ى تطوير
القيم الروحية والحب والرحمة بني الناس
لتغيرت اح��وال�ه��م وص��ار حديثهم تفننًا
بالحب وف��ي الشعر والجمال والعواطف
بدل الكره والحسد.
ل �ق��د س�م�ع�ت��م ون �ح��ن ف ��ي ش ��دة ال �ب�لاء
الذي نزل على العالم وعلينا من بعض
امل��واط�ن�ين ال�ع��ائ��دي��ن م��ن ال �خ��ارج بعض
العبارات غير الالئقة عن الكويت دون

سبب ،في الوقت ال��ذي تحاول حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت إن � �ق ��اذه ��م وإع ��ادت� �ه ��م
لديارهم ..م��اذا تسمي ذل��ك؟ أليس هذا
ه��و ال�ك��ره ال�ش��دي��د؟ أل�ي��س ه��ذا ه��و نوع
م��ن امل ��رض ال ��ذي ي�ح�ت��اج إل��ى فالسفة
لتدرس هذا النوع من الناس؟
انصح ه��ؤالء ك��ي يخرجوا م��ن أنانيتهم
وم��رض�ه��م ال�ش��دي��دي��ن ان ي�ج��رب��وا الحب،
فالحب هو العاطفة الوحيدة التي تشغلك
عن نفسك.
ف��ي ب�ل��دن��ا ال�ك��وي��ت وهلل ال�ح�م��د وامل�ن��ة،
ال �خ �ي��ر م��ن ف �ض��ل اهلل ك�ث�ي��ر وش��ام��ل
وال �ح��ب ش��ائ��ع وم �ت �ب��ادل ،ي�ب�ق��ى االم��ر
م��راج �ع��ة ال�ن�ف��س وال �ع �ق��ل وب ��أن نبقي

األلسنة املنحرفة بالفم والقلب بالصدر
والعقل بالرأس وان نمشي باستقامة..
وفيما انا اكتب ذلك ،تذكرت قصيدة ألحد
الشعراء الكويتيني (رحمة اهلل عليه) يقول
فيها:
َ
ب �ن��ي أم ��ي ول� � َّ�ي اح� �ت ��رام ع �ه��دت� ُ�ه
ّ
َ
البعض منا في أخيه ُيش ِهر
أرى
ٌ
�ال ك �ب��ار رأي ��ت به
�
ف
ش �ج��ار ألط � ًٍ
�ف ب��ال �ح �ق� ِ�د تقبر
وح� � ��دة ل �ل �ص� ِ
الشعب ما كان مؤملًا
رأيت بيت
ِ
َ ُ
نفسي تنفر
سمعت سبابًا منه
ثم في قصيدة أخرى لشاعر آخر قال في
بعض أبياتها وهي طويلة:

ْ
العقل تأمل
يا أخا
ِ
ْ
ْ
ْ
وفكر
وانظر
واعتبر
واعترف إن ناب أمرًا
كل شيء يتغير
بينما النبت طري ناظر
إذ آضن اصفر
ْ
ثم ألوى العود وان َح َت
وفي الريح تبعثر َ
اجمع الذر ان ْاسط ْعت
من الجو املغبر
او فقل يا حادي األعمار
والوقت املقدر
أمسك االفالك عن دو
َْ
رتها فاملوت أنذ ْر

«االسكواش» مخاطباً «األولمبية»:

مستعدون الستئناف المباريات
حكم عبدالمولى
أعلن أمني السر العام التحاد االسكواش،
م �ن �ص��ور ال� �ع ��دوان ��ي ،ع ��ن إرس � ��ال رؤي ��ة
االتحاد الى اللجنة األوملبية الكويتية،
ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ض� �م ��ن ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��امل�س��اب�ق��ات املحلية ل�لات�ح��اد للموسم
الحالي / 2019 2020في حال استئناف
ال � �ن � �ش� ��اط امل � �ت� ��وق� ��ف م � ��ن ق� �ب ��ل م �ج �ل��س
ال��وزراء ،حرصًا على سالمة الرياضيني
وال�لاع�ب�ين ،وال�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار فيروس
ك� ��ورون� ��ا ،ال � ��ذي ي �ج �ت��اح ب� �ل ��دان ال �ع��ال��م
حاليا.
وقال العدواني إن إجمالي املدة املتبقية
واملطلوبة لالنتهاء من جميع املباريات
وال�ب�ط��والت تبلغ  40ي��وم��ًا م��وزع��ة على
 20يومًا لالنتهاء من  99مباراة متبقية
من مباريات القسم الثاني من مسابقة
ال ��دوري ال �ع��ام ،و 10أي��ام إلق��ام��ة بطولة
الكويت املفتوحة الثانية عشرة (فردي)،

وال�ت��ي يصعب تحديد ع��دد مبارياتها،
وي � �ش� ��ارك ف �ي �ه��ا  250الع� �ب ��ًا ،و 10أي ��ام
إلق��ام��ة م�س��اب�ق��ة ك ��أس االت �ح ��اد ل�ل�ف��رق،
والتي تتضمن  46مباراة.
وأك � � � ��د ال� � �ع � ��دوان � ��ي ان ت � �ص� ��ور ات� �ح ��اد
اإلس � �ك� ��واش ح �ي��ال ال��رغ �ب��ة ف ��ي ت��أج�ي��ل
او إل � �غ ��اء ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي امل �ح �ل��ي
م��وس��م  / 2019 2020س�ي�ك��ون وف ��ق ما
ت�ق�ت�ض�ي��ه امل�ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ال �ب�ل�اد،
وع �ن��د ت��واف��ر ال �ظ��روف امل�ن��اس�ب��ة حسب
ما تقرره السلطات املختصة في البالد،
مشيرا ال��ى ان اتحاد االس�ك��واش يمكنه
اس �ت �ئ �ن��اف ك ��ل م ��ا ت�ب�ق��ى م ��ن امل �ب��اري��ات
وال �ب �ط ��والت ق �ب��ل ب ��داي ��ة امل ��وس ��م امل�ق�ب��ل
 / 2020 ،2021وال ��ذي ينطلق ف��ي شهر
سبتمبر املقبل ،علما بأن االتحاد ليس
ل��دي��ه اي�ض��ا اي م��ان��ع م��ن اس�ت�ئ�ن��اف كل
م��ا تبقى م��ن النشاط ال��ري��اض��ي املحلي
في اي وقت تحدده السلطات املختصة
ووفقا لالشتراطات الصحية املناسبة.

عبدالله المزين في إحدى منافسات االسكواش

ب� ��دأت أزم� ��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د
التي ّ
جمدت املنافسات الرياضية عامليا،
ت �ل �ق��ي ب �ظ�لال �ه��ا ع �ل��ى ف �ت��رة االن �ت �ق��االت
الصيفية املقبلة في كرة القدم األوروبية،
في ظل ع��دم وض��وح يخشى ان يتسبب
بالحد من الصفقات.

سلة أخبار
الرفاع يفسخ عقد الطاهر
أن� �ه ��ى ال� ��رف� ��اع ال �ب �ح��ري �ن��ي ،أم��س
ال� �س� �ب ��ت ،خ ��دم ��ات الع� �ب ��ه ال�ل�ي�ب��ي
ص��ال��ح ال�ط��اه��ر ،حيث فسخ عقده
ب�ع��د ت��وق��ف ال� ��دوري ح�ت��ى إش�ع��ار
آخر.

الزمالك يطلب فتحي
جدد الزمالك رغبته في التعاقد مع
ظهير ايمن النادي االهلي املصري
أح� �م ��د ف �ت �ح��ي ع �ق��ب ن �ه��اي��ة ع �ق��ده
م��ع ن��ادي��ه ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل بمقابل
ع��رض مغر يبلغ  20مليون جنيه
ف��ي امل��وس��م ال��واح��د .ف��ي ح�ين أبلغ
مسؤولو األهلي الالعب برغبتهم
في التجديد ،لكنه غاب عن الجلسة
املقررة ملناقشة هذا امللف.

وجهة نظر األندية

 ..ويراقب حسام عاشور

ناد آخر.
اإلعارة من ٍ

الرحيل املبرر
وب� �ح� �س ��ب ي� ��وه� ��ان-م � �ي � �ك� ��اي� ��ل م ��ان� �ك ��ي،
امل �ح��ام��ي األمل ��ان ��ي امل�ت�خ�ص��ص ب�ح�ق��وق
ال �ع �م��ل ل�لاع �ب��ي ك ��رة ال �ق ��دم ف ��ي أمل��ان �ي��ا،
«يمكن لالعبني ،من وجهة نظر قانونية،
ان ي��رح�ل��وا ع��ن ال �ن��ادي» ح�ت��ى وإن ك��ان
املوسم متواصال.
وب �ش��أن ام �ك��ان ت�م��دي��د ال �ع �ق��ود ،يوضح
مانكي «بحسب ق��ان��ون العمل ،ال يمكن
ل�ل�ن��ادي ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك بشكل أح ��ادي» أو
ج�م��اع��ي ،ب��ل عليه االت �ف��اق م��ع ك��ل العب
على حدة.
ول �ح��ظ االت �ح��اد ال��دول��ي (ف�ي�ف��ا) ال�ن��اظ��م
لالنتقاالت ،احتمال بلوغ ه��ذه املرحلة،
ّ
وأع� � �ل � ��ن ان� � ��ه ي � ��راق � ��ب ال � ��وض � ��ع ،وش ��ك ��ل
مجموعة عمل لدراسة «الحاجة إلجالء
ت �ع��دي�ل�ات او اس �ت �ث �ن��اءات م��وق �ت��ة ()...
وتعديل فترات تسجيل الالعبني».
وأوض � � ��ح م� �ص ��در م �ع �ن��ي ب �ق ��وان�ي�ن ك��رة
ال�ق��دم لفرانس ب��رس ،ان ه��ذه املجموعة
«س� �ت� �ع� �م ��ل ع � �ل� ��ى األس � �ئ � �ل � ��ة امل ��رت� �ب� �ط ��ة

الحمد في سطور
يعتبر ال�ع��م خ��ال��د ال�ح�م��د م��ن الشخصيات الكويتية ال�ت��ي ش��ارك��ت ف��ي نهضة ال�ك��وي��ت وم��ن
ُ
مؤسسي الحركة الشبابية والرياضية  ،حيث كلف برغبة اميرية خاصة من املغفور له حضرة
صاحب السمو الشيخ جابر االحمد الجابر الصباح ،طيب اهلل ثراه ،بإنشاء هيئة عامة للشباب
ّ
وخصه برئاستها شخصيا ،في الفترة من عام  1992وحتى عام . 2001
والرياضة
كما ان الحمد من مؤسسي اتحاد السلة وأول رئيس لالتحاد الكويتي لكرة الطائرة ملدة
ثماني سنوات ،منذ عام  1964وحتى عام  ،1972والعب وإداري في النادي االهلي (الكويت)
ال��ذي ش��ارك في تأسيسه ايضًا ،ثم ن��ادي الكويت ،ثم تمت االستعانة به للمشاركة في
تأسيس ن��ادي القادسية ،وعضو املجلس األوملبي الكويتي ،وهو خامس رئيس لنادي
القادسية الكويتي ،حيث تولى رئاسته ثالث مرات ،كانت األولى في موسم ،1965/1966
وترأسه للمرة الثانية منذ عام  1968وحتى عام  ،1970وترأسه للمرة الثالثة واألخيرة
منذ عام  1979وحتى عام .1985

نادي الرماية يدعم الحكومة
أع �ل��ن ن� ��ادي ال��رم��اي��ة ال �ك��وي �ت��ي ال��ري��اض��ي
استعداده للتعاون والتضامن مع جهود
ال� ��دول� ��ة امل� �ب ��ذول ��ة ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة ف �ي��روس
كورونا املستجد (كوفيد  ،)19وذل��ك نظرًا
للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد،
حيث قام النادي بمخاطبة الهيئة العامة
للرياضة ووزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب
ل� �ع ��رض اس � �ت� �ع ��دادات ��ه م� ��ن خ �ل��ال م ��راف ��ق
وم �ب��ان��ي م�ج�م��ع م �ي��ادي��ن ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د األومل� �ب ��ي ل �ل��رم��اي��ة ل �خ��دم��ة وزارة
الصحة الكويتية.
وأك� � ��د دع� �ي ��ج ال �ع �ت �ي �ب��ي رئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
العربي واألم�ي�ن ال�ع��ام لالتحاد اآلس�ي��وي

ل �ل��رم��اي��ة أن ن � ��ادي ال ��رم ��اي ��ة ي �ض��ع ت�ح��ت
ت�ص��رف الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ووزارة
الدولة لشؤون الشباب والجهات املسؤولة
ب� � ��وزارة ال �ص �ح��ة ق ��اع ��ات وم ��راف ��ق مجمع
م �ي��ادي��ن ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د األومل �ب��ي
للرماية ،حيث تمت مخاطبة وزير االعالم
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب م�ح�م��د
الجبري والهيئة ممثلة في مديرها العام
د .حمود فليطح بهذا الشأن.
وأش� � � ��اد ال �ع �ت �ي �ب��ي ب ��ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة
مل �ح��ارب��ة ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د في
بلدنا الكويت كما تقدم بالتقدير لجهود
العاملني واملتطوعني.

«أبطال آسيا» إلى أغسطس المقبل

«كورونا» تلقي بظاللها
على االنتقاالت الصيفية

وبحسب دراسة لشركة «كاي بي أم جي»،
ّ
سيكبد إلغاء املوسم البطوالت الخمس
الكبرى (أملانيا ،فرنسا ،اسبانيا ،إنكلترا
وإي�ط��ال�ي��ا) خسائر ق��د تصل ال��ى أربعة
مليارات ي��ورو ،ناتجة بالدرجة األول��ى
ع��ن ع��ائ��دات ح �ق��وق ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي،
إضافة الى إيرادات املباريات والتسويق.
ل�ك��ن ح�ت��ى ف��ي ظ��ل ع ��ودة ك��رة ال �ق��دم ال��ى
املستطيل األخ �ض��ر ،تخشى األن��دي��ة ان
ق��درت�ه��ا ع�ل��ى االن �ف��اق لتعزيز صفوفها
س �ت �ك��ون ص �ع �ب��ة وم � �ح � ��دودة ف ��ي ف �ت��رة
االن� �ت� �ق ��االت (ال� �ت ��ي ع � ��ادة م ��ا ت �ك��ون بني
نهاية موسم وبداية آخر).
وي � �ق ��ول ب ��رن ��ار ك � ��اي � ��ازو ،رئ� �ي ��س ن ��ادي
س��ان��ت ات �ي��ان ال �ف��رن �س��ي ون �ق��اب��ة أن��دي��ة
دوري ال�ن�خ�ب��ة ال �ف��رن �س��ي« ،ف ��ي ح ��ال لم
ن�ع��اود اللعب ،الخسائر ستكون كبيرة
الى درجة ان (فترة االنتقاالت) لن يعود
قائما! ( )...البطوالت التي عادة ما تقدم
على شراء الالعبني ،لن تقوم بذلك على
اإلطالق».
وفي حني ان هذا التقييم يبقى مرتبطا
بعوامل عدة ،يتوقع ان تكون الكلفة أكبر
على أندية الدرجات الثانية وما دون.
ل�ك��ن ح�ت��ى ف��ي ال��درج��ات األول ��ى ،يتوقع
ان تتسبب م�ح��دودي��ة س��وق االن�ت�ق��االت
امل�ق�ب�ل��ة ،ب �ض��رر أك �ب��ر ل��دى األن��دي��ة التي
غ ��ال �ب ��ا م� ��ا ت �ع �م��د ال � ��ى ت �ط ��وي ��ر الع �ب�ي�ن
ناشئني وتنمية مواهبهم ،قبل بيعهم
ألندية أكبر لقاء مبالغ مالية كبيرة.
م�ع�ض�ل��ة أخ � ��رى ب � ��دأت ت � ��ؤرق امل�ع�ن�ي�ين،
وه ��ي اح �ت �م��ال ام� �ت ��داد امل ��وس ��م مل ��ا بعد
ت ��اري ��خ  30ي��ون �ي��و ،وه� ��و امل ��وع ��د ال ��ذي
تنتهي فيه عقود العديد م��ن الالعبني،
أكانت تعاقدا ثابتا أو تعاقدا على سبيل

خالد الحمد

باالنتقاالت وأيضا عقود اإلع��ارة .يجب
تخفيف القوانني وان يبذل كل األط��راف
امل�ع�ن�ي�ين ج �ه��ودا أي �ض��ا ،وم�ن�ه��ا تمديد
ف �ت ��رات اإلع� � ��ارة ل�ي�ت�م�ك��ن ال�ل�اع �ب��ون من
إنهاء املوسم بعد استئناف البطوالت».

بطالة وقلق
ب� ��دأت أن��دي��ة ع ��دة الس�ي�م��ا ف��ي ف��رن�س��ا،
تطبق ف��ي ظ��ل تعليق امل�ن��اف�س��ات ،نظام
«البطالة الجزئية» ،أي باقتطاع نسبة
من راتبهم الصافي الشهري .وفي حني
ان إجراء من هذا النوع قد ال يؤثر كثيرا
ع �ل��ى ال�ل�اع �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن ت��رب �ط �ه��م ع �ق��ود
طويلة األج��ل بأنديتهم ،لكنه  -إضافة
ال� ��ى امل� �خ ��اوف ب �ش��أن ف �ت��رة االن �ت �ق��االت
الصيفية  -يثير قلق الالعبني الشبان أو
الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف.
وب �ح �س��ب ال ��وك� �ي ��ل داف � �ي ��د ف��ان��دي �ت �ي �ل��ي
«ال�ل�اع �ب ��ون ال �ش �ب��ان ال ��ذي ��ن ب ��ات ��وا على
م � �ش� ��ارف ن �ه ��اي ��ة ع � �ق ��وده ��م ،ال�ل�اع �ب ��ون
ال �ط��ام �ح��ون ( )...ي ��واج �ه ��ون م �ش�ك�ل��ة»،
م�ض�ي�ف��ا «ال� �ع ��ائ�ل�ات ب � ��دأت ت �ق �ل��ق .ه��ذه
ظروف انتظار لالعبني».

أعلن مجلس إدارة األهلي املصري
أنه لن يجدد عقد العبه املخضرم،
حسام عاشور.
ه ��ذا االم � ��ر أث � ��ار اس �ت �ي��اء ال�ل�اع��ب،
الذي يصر على مواصلة مسيرته.
وذك ��رت وس��ائ��ل اع�ل�ام م�ص��ري��ة ان
اس� ��م ع ��اش ��ور ط� ��رح ع �ل��ى مجلس
إدارة ال��زم��ال��ك امل �ص ��ري ل�ل�ت�ع��اق��د
معه.

األهلي يغلق فروعه
ق��رر مجلس إدارة األه �ل��ي امل�ص��ري،
إغ�ل��اق ف��روع��ه ال �ث�لاث��ة (ال �ج��زي��رة -
مدينة نصر  -الشيخ زايد) ابتداء من
اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري؛
بسبب تفشي فيروس كورونا.

«الكاف» يعمل من المنزل
أع� � � �ل � � ��ن أح� � � �م � � ��د أح � � � �م� � � ��د ،رئ � �ي� ��س
االت � � �ح� � ��اد األف � ��ري� � �ق � ��ي ،أن � � ��ه ج ��رى
ت��وج �ي��ه امل��وظ �ف�ي�ن ب �م �ق��ر االت �ح��اد
ف��ي ال �ع��اص �م��ة امل �ص��ري��ة ال �ق��اه��رة،
ب��ال �ع �م��ل م ��ن امل� �ن ��زل خ �ل�ال ال�ف�ت��رة
امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،وذل� � � ��ك ض� �م ��ن ال �ج �ه ��ود
املبذولة للحد من انتشار فيروس
كورونا.

ذك��رت وس��ائ��ل اع�لام سعودية أن االتحاد
اآلس � �ي� ��وي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ي �ت �ج��ه إل� ��ى ق �ب��ول
مقترح أندية اتحادات غرب آسيا ،بإجراء
م �ب��اري��ات م��رح �ل��ة امل �ج �م��وع��ات ف��ي دوري
أبطال آسيا  2020في أغسطس املقبل ،بدال
ُ
م��ن م��اي��و ،وال ��ذي ك��ان ق��د ق � ّ�دم م��ن ممثلي
غ ��رب ال� �ق ��ارة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��م م��ع إدارة
املسابقات في االتحاد اآلسيوي في الثامن
م��ن م� ��ارس ال� �ج ��اري ف��ي دب ��ي اإلم��ارات �ي��ة،
وذل ��ك بسبب ص�ع��وب��ة األوض� ��اع الحالية
جراء تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أن��ه من املنتظر أن يتم اإلع�لان
خالل األي��ام املقبلة عن القرار ،بعد أن كان
املقترح اآلسيوي خالل االجتماع السابق

في دبي هو إجراء مباريات دور الـ  16في
أغسطس املقبل.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أش � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة ال��ري��اض�ي��ة
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة إل � � ��ى أن خ� � �ي � ��ار ل � �ع� ��ب دور
امل�ج�م��وع��ات ف��ي م��اي��و املقبل ب��ات صعبا،
ع �ل��ى أن ت �ت��م ج� ��دول� ��ة ب �ق �ي��ة األدوار م��ن
أغ �س �ط��س إل � ��ى ن��وف �م �ب��ر امل� �ق� �ب ��ل ،وي �ب �ق��ى
موعد املباراة النهائية كما هو  22نوفمبر
«ال � � ��ذه � � ��اب» ف � ��ي ال� � �ش � ��رق ،و 28ن��وف �م �ب��ر
«اإلياب» في الغرب.
واستبعدت مصادر إلغاء النسخة الجارية
م��ن دوري أب�ط��ال آس�ي��ا  ،2020مشيرا إلى
ارتباط االتحاد القاري بعقود تجارية مع
الشركات.

أليسون يتدرب في ليفربول
كشف البرازيلي أليسون ،ح��ارس مرمى
ل�ي�ف��رب��ول ،ع��ن ذه��اب��ه إل��ى م�ق��ر ت��دري�ب��ات
الفريق في ميلوود ،على الرغم من إغالق
املقر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا .ومع
ذل��ك ،بقي أليسون في بريطانيا ويذهب
إل��ى م�ق��ر ال�ت��دري�ب��ات بشكل ي��وم��ي ،وع��ن
ذل��ك علق ال�ح��ارس البرازيلي بحسب ما
ن �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «م � �ي� ��رور» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة:
«ت ��وج ��ه ال � �ن� ��ادي ه ��و ب� �ق ��اء ال �ج �م �ي��ع ف��ي
م �ن��ازل �ه��م ،ول �ك��ن ح��ال �ت��ي خ��اص��ة بعض
ال�ش��يء لعودتي م��ن اإلص��اب��ة» .وأض��اف:
«حمدا هلل اإلصابة ليست خطيرة للغاية،
ول� �ك ��ن ك ��ل إص ��اب ��ة ت �ح �ت��اج إل� ��ى ع �ن��اي��ة،

وأواص � � ��ل ال� �ع�ل�اج ف ��ي م �ق��ر ال �ت��دري �ب��ات،
ال أت ��واص ��ل م ��ع زم�ل�ائ ��ي ،ف��ال�ج�م�ي��ع في
م �ن��ازل �ه��م» .وت ��اب ��ع« :ال �ت��واص��ل ال��وح�ي��د
ب�ي�ن��ي وب�ي�ن األخ �ص��ائ��ي وم� ��درب ح��راس
امل��رم��ى ع �ن��د ال �ق �ي��ام ب�ب�ع��ض ال�ت�م��ري�ن��ات
ال�خ��اص��ة إلع� ��ادة ال�ت��أه�ي��ل ،وح �ت��ى أث�ن��اء
ذل� ��ك ال �ت��واص��ل ن �ت �خ��ذ ك ��ل االح �ت �ي��اط��ات
ال�ل�ازم��ة ،م��ن ال�ن�ظ��اف��ة وع ��دم مل��س ال��وج��ه
وال �ف��م واألن � ��ف وال� �ع�ي�ن» .وواص � ��ل« :ك�م��ا
نحرص على وجود مسابقة بيننا ،لدي
نظام محدد ،أترك املنزل وأذهب إلى مقر
التدريبات ،وأنهي العالج ،وأعود للمنزل
وأبقى به في عزل ذاتي».

«الشيشة» تسقط أمين حارث
ع � ��اد امل� �غ ��رب ��ي أم �ي��ن ح� � � ��ارث ،ن �ج ��م ش��ال �ك��ه
األملاني ،لتصدر عناوين الصحف من جديد،
بعدما أثار الجدل في اليومني املاضيني.
وب �ح �س��ب ص�ح�ي�ف��ة «ب �ي �ل��د» األمل ��ان� �ي ��ة ،ف��إن
صاحب الـ 22عاما شوهد في إحدى حانات
ال�ش�ي�ش��ة ،ف��ي ال �س��اع��ات األول� ��ى م��ن ص�ب��اح
الخميس املاضي.
ي��أت��ي ذل ��ك ،رغ ��م اإلج� � ��راءات ال �ت��ي فرضتها
ال� �س� �ل� �ط ��ات األمل ��ان � �ي ��ة وك � ��ل األن � ��دي � ��ة ب �ع��زل
العبيهم وإل��زام�ه��م منازلهم ،تفاديا لخطر
انتشار فيروس كورونا املستجد في البالد.
وأك� � ��د ي ��وش ��ن ش� �ن ��اي ��در ،امل ��دي ��ر ال��ري��اض��ي
ل �ش��ال �ك��ه ،ص �ح��ة ال �ت �ق��اري��ر ال� � � ��واردة ب �ش��أن
الدولي املغربي ،حيث ق��ال« :نعم ،كان أمني
متواجدا هناك مع أحد أصدقائه ،وهذا خطأ
أدركه الالعب بالفعل».
ّ
وزاد« :لقد ذكرته مجددا بخطورة الوضع،
ف��ي ظ��ل ال��وق��ت العصيب ال ��ذي ي�ع��ان��ي منه
الجميع ،وأنه لم يعد من املمكن التسامح مع
األمور التي كانت طبيعية قبل عدة أيام».
وخ �ت��م« :أم�ي�ن اع �ت��ذر ع�ل��ى م��ا ف�ع��ل ،وتعهد
بعدم تكرار األمر».

أمين حارث
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العبو غريميو يرتدون الكمامات في آخر مباراة في الدوري البرازيلي

!

صدمة لجماهير الكرة
حذر عالم الفيروسات األملاني جوناس
ش � �م � �ي� ��ت ت � �ش� ��ان� ��اس � �ي� ��ت م � � ��ن خ � �ط � ��ورة
االستعجال في استئناف مباريات كرة
القدم ،وقال إنه ال يتوقع عودة املباريات
قبل العام املقبل.
ت�ح��دث الخبير األمل��ان��ي ف��ي مقابلة مع
ق�ن��اة «أن دي آر» األمل��ان �ي��ة ،واع�ت�ب��ر أن��ه
من غير الواقعي الحديث عن استئناف

امل �ب��اري��ات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ف��ي ظل
استمرار انتشار فيروس كورونا.
وأك� � ��د أن ع� � ��ودة امل � �ب� ��اري� ��ات ق� ��د ت�ج�ع��ل
األوض� � ��اع أك �ث��ر خ� �ط ��ورة ب�س�ب��ب ح��رك��ة
ال � �ت � �ن � �ق �ل�ات ال � �ت� ��ي ت � ��راف � ��ق امل� � �ب � ��اري � ��ات،
وأش��ار إل��ى أن إق��ام��ة امل�ب��اري��ات م��ن دون
حضور جماهيري ل��ن يمنع املشجعني
م��ن ال�ت�ج�م��ع م��ن أج ��ل م �ش��اه��دة ف��رق�ه��م

بيليه ..بخير
ذك��رت تقارير صحافية أن أسطورة ك��رة القدم البرازيلي ،بيليه ،يقبع تحت
العزل الصحي في بلدة قرب مدينة ساو باولو ،في ظل مخاوف من انتشار
وب��اء كورونا (كوفيد  .)19وبحسب صحيفة «م��ارك��ا» األسبانية ،ف��إن أق��ارب
ال�لاع��ب ال�س��اب��ق ،يخشون م��ن انتقال ال�ع��دوى إل��ى النجم ال��ذي يبلغ ثمانني
عاما ،نظرا إلى وضعه الصحي وتقدمه في العمر .وتشير بيانات صحية إلى
أن كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة يتأثرون بشكل أكبر بالوباء الذي
أدخ ��ل ع��دة دول ح��ول ال�ع��ال��م ف��ي حالة
ط��وارئ بعدما أودى بحياة اآلالف
فيما أص��اب أكثر من رب��ع مليون
إنسان.
ُ
وم � � ��ن امل� ��رت � �ق� ��ب أن ت � �ل � �غ� ��ى ك��ل
األن�ش�ط��ة ال�ت��ي ك��ان مرتقبا أن
يشارك فيها الالعب ،فيما قال
نجله إدينيو ،في وقت سابق،
إن ص� �ح ��ة وال� � � � ��ده ت� ��ده� ��ورت
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر خ �ل��ال األش� �ه ��ر
األخيرة.
وق � � ��ال االب � � � ��ن ،ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ،إن «وال� ��ده خضع
ل �ع �م �ل �ي��ة زراع� � � � ��ة اس� �ت� �ب ��دال
ال� ��ورك ،ل�ك��ن ال�ت��دخ��ل الطبي
لم يتكلل بنجاح كبير ،وظل
الالعب في حالة هشة وغير
ق � ��ادر ع �ل��ى ال �ح��رك��ة بشكل
جيد».
وأض � � � � � ��اف أن ت � �ب � �ع� ��ات ه� ��ذه
ال �ع �م �ل �ي��ة ل ��م ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ح��رك��ة
الالعب السابق فقط بل أدخلته في
حالة م��ن االكتئاب «لقد ك��ان ملكا وذا
ح �ض��ور ك�ب�ي��ر وال �ي��وم ل��م ي�ع��د يستطيع
حتى يتحرك بشكل كبير ..إنه غير مرتاح
كما أنه محرج من الوضع الحالي».
وف� ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،ب � ��ادر ب �ي �ل �ي��ه إل��ى
طمأنة معجبيه قائال إنه ليس أمام
خطر م�ح��دق« :أع�ي��ش أي��ام��ا طيبة
وأخ ��رى س�ي�ئ��ة ،وه ��ذا أم��ر طبيعي
ملن هم في عمري».
وات� �خ ��ذت ال �س �ل �ط��ات ال �ب��رازي �ل �ي��ة
ع ��ددا م��ن اإلج � ��راءات ل�ل�ح��د من
انتشار فيروس كورونا ،مثل
ف ��رض ق �ي��ود ع�ل��ى التنقل
ودعوة املواطنني إلى
ع��زل أنفسهم في
البيوت.

نشيد ليفربول..
رسالة تضامن
َّ
تحول نشيد نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
«لن تسير وحيدًا» (يو ويل نيفير ووك آلون) إلى
ّ
رس��ال��ة ت�ض��ام��ن ف��ي وج��ه ت�ف��ش��ي وب ��اء ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ح �ي��ث ب�ث�ت��ه اإلذاع� � ��ات ال�ج�م�ع��ة في
مختلف أرجاء ثالثني دولة أوروبية .وتم بث النشيد في  180محطة إذاعية
أوروبية ،وقال صاحب الفكرة ّ
منسق األغاني الهولندي ساندر هوغندورن
ّ
العامل في إذاعة « 3إف إم» املحلية قبيل بثه للنشيد «انه ّ
موجه لكل شخص
جالس في منزله ،لكل شخص يعمل بجد».
ون��ال��ت ال�ف�ك��رة استحسان الكثير م��ن اإلذاع ��ات األخ ��رى ف��ي شتى انحاء
أوروبا ،بما في ذلك هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقد أودى فيروس «كوفيد ـــــ  »19بحياة ما يزيد على خمسة آالف شخص
في جميع أنحاء أوروبا ،أي ما ال يقل عن نصف الحصيلة العاملية ،أغلبيتهم
ّ
ّ
في إيطاليا .وأدى تفشي الفيروس إلى توقف الحياة الرياضية ،بما في ذلك
بطوالت كرة القدم في معظم أنحاء القارة العجوز.

املفضلة.
ووض��ع الخبير األملاني إط��ارا زمنيا قد
يصل إل��ى ال�ع��ام املقبل م��ن أج��ل العودة
لتنظيم امل�ب��اري��ات ،وأوض��ح أن التفكير
يجب أن يتجه حاليا الستعادة الحياة
ف��ي ق�ط��اع��ات أك�ث��ر أهمية مثل التعليم،
على أن يتم التفكير في نشاطات الترفيه
في وقت الحق.

وت ��أت� ��ي ت �ص��ري �ح��ات ال �خ �ب �ي��ر األمل ��ان ��ي
ل �ت �ع��ارض خ�ط��ط ال �ع��دي��د م��ن م�س��ؤول��ي
ك ��رة ال� �ق ��دم ف ��ي أوروب� � ��ا ال ��ذي ��ن ي�س�ع��ون
الس �ت �ك �م��ال م� �ب ��اري ��ات امل ��وس ��م ال �ح��ال��ي
بداية من مايو املقبل ،وذلك حفاظا على
امل�ص��ال��ح االق�ت�ص��ادي��ة ل�ه��ذه املسابقات
وت �ج �ن��ب خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ق ��د ت�ن�ج��ر من
إلغاء ما تبقى من مباريات لهذا املوسم.

ي��ذك��ر أن ��ه ت��م ت�ع�ل�ي��ق ج�م�ي��ع ال ��دوري ��ات
األوروب �ي��ة الكبرى بسبب انتشار وب��اء
كورونا ،إضافة إلى تأجيل بطولة كأس
أم� ��م أوروب� � � ��ا  2020إل� ��ى ص �ي��ف ،2021
وبطوالت أخرى.

ليفربول أكبر املتضررين
وي� �ع� �ت� �ب ��ر ل� �ي� �ف ��رب ��ول امل � �ت � �ض� ��رر األك� �ب ��ر

م ��ن ع� ��دم اس �ت �ك �م��ال م� �ب ��اري ��ات ال � ��دوري
اإلنكليزي املمتاز وإلغائه ،حيث يتربع
على عرش الصدارة بفارق  25نقطة عن
أق��رب مطارديه مانشستر سيتي حامل
اللقب ،ويحتاج «ال��ري��دز» إل��ى حصد 6
نقاط فقط في  9مباريات لحسم اللقب
ملصلحته ،وذل��ك بعد ان�ت�ظ��ار ط��ال ملدة
 30عاما.

«يويفا» يعتذر عن
«الخطأ المحرج»
اض� �ط ��ر االت� � �ح � ��اد األوروب � � � � ��ي ل �ك��رة
ال �ق��دم (ي��وي �ف��ا) إل ��ى ت�ص�ح�ي��ح خطأ
م� �ح ��رج ،وق� ��ع ف �ي��ه ال �ج �م �ع��ة ،ب�ع��دم��ا
أعلن أن مسابقة ك��أس أوروب ��ا التي
تم تأجيلها من صيف العام الحالي
ّ
إل � ��ى ع � ��ام  ،2021ب �س �ب��ب ت �ف��ش��ي
وب � ��اء ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د،
ستظل محتفظة باسمها وشعارها
السابقني «يورو .»2020
وكان «يويفا» قال في تغريدة سابقة
ع�ل��ى ح�س��اب��ه ع�ل��ى «ت��وي �ت��ر»« :ع�ل��ى
ال��رغ��م م��ن أن��ه سيقام م��ن  11يونيو
إل ��ى  11ي��ول�ي��و  ،2021ف��إن��ه سيظل
معروفا تحت اسم يورو  .»2020غير
أن��ه ع��اد ف��ي غ�ض��ون س��اع��ات قليلة
ً
ل�لاع �ت��ذار ب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ،ق��ائ�لا
«مع االعتذار عن الخطأ السابق ،لكن
لكي نكون واضحني لم يتم اتخاذ أي
قرار بعد ،بشأن اسم مسابقة كأس
أوروبا املعاد ترتيبه الذي سيقام في
عام  ..2021التغريدة السابقة التي تم
إرسالها كانت عن طريق الخطأ».

وو لي..
ُمصاب بالوباء
كشف االت�ح��اد الصيني لكرة القدم
ان املهاجم وو ل��ي مصاب بفيروس
كورونا املستجد ،وذلك بعد أيام من
إع�ل�ان ن��ادي��ه إس �ب��ان �ي��ول األس�ب��ان��ي
وج ��ود س�ت��ة م�ص��اب�ين ف��ي صفوفه
م��ن دون ك�ش��ف ه��وي��ات�ه��م .وأوض��ح
االت �ح��اد ف��ي ب�ي��ان ان «وو ل��ي أظهر
ع��وارض متوسطة ويخضع للعالج
حاليا» ،مشيرا الى انه أبلغ بذلك من
قبل النادي الذي يرأسه رجل األعمال
الصيني تشن يانشنغ .وك��ان نادي
مدينة برشلونة ،ال��ذي يحتل املركز
األخير في ترتيب الدوري اإلسباني،
قد أعلن الثالثاء في بيان على موقعه
االل �ك �ت��رون��ي ،ت�س�ج�ي��ل س��ت ح��االت
إصابة بـ«كوفيد ــــ  »19بني الالعبني
والجهاز الفني.

لوكاكو في مكالمة فيديو مع رايت

«ج َّ
لوكاكوُ ..
ن»
أكمل املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو،
نجم فريق إنتر ميالن اإليطالي 10 ،أيام
في الحجر الصحي ،واعترف بمعاناته
ف ��ي ال �ح �ب��س امل �ن ��زل ��ي ب �س �ب��ب م �خ��اوف
اإلص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د،
الذي يضرب العالم بأكمله.
ل��وك��اك��و ،وف��ي مقابلة عبر الفيديو مع
مهاجم أرسنال اإلنكليزي السابق إيان
رايت ،والذي نشرها على حساباته على

م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي الخميس
امل��اض��ي ،تحدث ع��ن معاناته ف��ي منزله
ُ
ً
في ميالنو ،قائال «أشعر بأنني سأصاب
بالجنون ،ال يمكنني الخروج من املنزل
أو التدرب ،أشعر بأنني مسجون».
وأضاف النجم البلجيكي« :أفتقد الحياة
اليومية ،أشتاق إلى عائلتي ،ال تمكنني
رؤية طفلي أو أمي أو شقيقي ،أنا حزين
وال يمكنني التواصل مع أحبابي».

وع � ��ن م �ع��ان��ات��ه ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ل�ي��اق�ت��ه
ال� �ب ��دن� �ي ��ة داخ � � ��ل امل� � �ن � ��زل ،ق � ��ال ل��وك��اك��و
«أع � �ط ��ان ��ي ال� � �ن � ��ادي دراج� � � ��ة ري ��اض� �ي ��ة،
ل �ك ��ن ال م �س ��اح ��ة مل� �م ��ارس ��ة ال �ت �م ��اري ��ن،
ي��رس��ل ال �ن��ادي إل�ي�ن��ا أغ��ذي��ة ،وي �ج��ب أن
ن�ت�ب��ع ن�ظ��ام��ًا ص��ارم��ًا ل�ل�ت�غ��ذي��ة ،لكنني
أفتقد الجماهير ،وال يمكنني ال�ت� ّ
�درب
ب��ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي أري��ده��ا ،وب� ��دأت أشعر
بقيمة األشياء الغائبة اآلن».

غوريتسكا وكيميش «يركالن» الفيروس
أعلن العبا فريق بايرن ميونخ األملاني
ل �ي ��ون غ��وري �ت �س �ك��ا وي ��وش ��وا ك�ي�م�ي��ش،
ال�ج�م�ع��ة إط�لاق �ه �م��ا ب��رن��ام �ج��ا ملكافحة
ان� �ت� �ش ��ار ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د،
ّ
بتبرعهما بمبلغ مليون يورو.
وأط �ل��ق ال�ل�اع �ب��ان ع �ل��ى ال �ب��رن��ام��ج اس��م
«ن� �ح ��ن ن ��رك ��ل ك� � ��ورون� � ��ا» ،وك �ت �ب ��ا ع�ل��ى
م��وق�ع��ه االل �ك �ت��رون��ي «أمل��ان �ي��ا ف��ي ح��ال��ة
جمود ..كالعبني محترفني ،نعيش حياة

ص�ح�ي��ة وم �ت �م �ي��زة ..وف ��ي ه ��ذه األوق ��ات
ّ
نتحمل
العصيبة ،نرى أن من واجبنا أن
املسؤولية».
ون ��اش ��د ال�ل�اع� �ب ��ان ( 25ع� ��ام� ��ًا) ،ت�ق��دي��م
ال �ت �ب� ّ�رع��ات ل�ل�ب��رن��ام��ج ب �ه��دف م�س��اع��دة
املؤسسات الخيرية أو الطبية املشاركة
ّ
في مكافحة الفيروس ،الذي بات مصنفا
وب � � ��اء ع ��امل� �ي ��ا ،وف� � ��ق م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية ،وأدى الى وف��اة أكثر من عشرة

آالف شخص في مختلف دول العالم.
وق ��ال الع �ب��ا خ��ط وس ��ط ال �ف��ري��ق امل �ت� ّ�وج
ب� �ط�ل�ا ألمل ��ان � �ي ��ا ف � ��ي امل � ��واس � ��م ال �س �ب �ع��ة
األخ�ي��رة« ،نحن ن��درك أن التزامنا ليس
سوى مساهمة صغيرة».
وك��ان ال�لاع�ب��ان أي�ض��ا ج��زءًا م��ن م�ب��ادرة
أطلقها املنتخب األملاني األربعاءّ ،
بتبرع
الع�ب�ي��ه بمبلغ  2.5م�ل�ي��ون ي ��ورو (2.69
مليون دوالر).

جنون ُم ِّ
علق ..في زمن «كورونا»!
ِّ
خالل فترة تفشي فيروس كورونا املستجد،
ِّ
ي�ح��اول املعلقون الرياضيون إل�ه��اء أنفسهم
على طريقتهم الخاصة :يقوم األملاني روبي
هونكه بتسلية متابعيه بالتعليق املباشر..
حركة املرور على مفترق الطرق تحت نافذته
في كولن!
ّ
ّ
متحمسًا
يقول معلق قناة «آ أر دي» ( 36عامًا)
ف��ي أح ��د ف�ي��دي��وه��ات��ه ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي ّ
«دراج ،من دون أي ضغط عليه،
ماذا يفعل؟ يمر ببساطة ،في األمتار الثالثني
األخ �ي��رة م��ن ش ��ارع ن��وي�س��ر ،وال أح��د يتقدم
ملراقبته ،هذا جريء ،حركة جميلة».
يرتجل هونكه دون حسابات «أح��د امل�ش��اة..
ي�س�ت�م��ر ف��ي ال �ت �ق��دم ،م� ��اذا س�ي�ف�ع��ل؟ وي�ع�ب��ر،
يعبر ،وهذا جميل ألن الضوء أخضر».
ّ
فيديوهات ع��دة ،عرضها املعلق في حسابه
على «تويتر» ،حظي أحدها على أكثر من 100
ألف مشاهدة.
وفي رد على س��ؤال لوكالة «سيد» ـــــ فرع من

روبي هونكه ُم ِّ
علقاً على حركة المرور!

«فرانس برس» ــــــ قال هونكه «هذا املكان الذي
ن��رى فيه م��دى ادم��ان املشجعني ،ف��ي وسائل
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ت� �ت� �ع � ّ�رض اح �ي��ان��ا
لإلهانات ،لكن حتى اآلن لم يكن هناك سوى
ردود فعل إيجابية».

ّ
ويرغب املعلق الشاب في االستمرار بتلبية
رغ�ب��ات متابعيه وح�ت��ى التعليق على ام��ور
ّ
أخ��رى غير حركة امل��رور أم��ام منزله «سأعلق
على أي شيء ،على سبيل املثال عندما تضع
زوجتي املاكياج أو أفتتح زجاجة من النبيذ».

وقررت رابطة الدوري األملاني إرجاء مباريات
ال��درج�ت�ين األول ��ى والثانية حتى الثاني من
ّ
أبريل املقبل على األقل؛ بسبب تفشي «كوفيد
ـــــ .»19
وه� ��ي امل � ��رة األول� � ��ى ال �ت��ي ي �ت��م ف �ي �ه��ا ت�ع�ل�ي��ق
م �ن ��اف �س ��ات «ال �ب��ون ��دس �ل �ي �غ��ا» م �ن ��ذ ال �ح ��رب
ّ
العاملية الثانية ..وتبنت األندية الـ 36الخطوة
ُ
خ�ل�ال ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ال �ت��ي ع �ق��دت في
مدينة فرانكفورت.
وم � ��ن امل � �ق ��رر أن ت �ج �ت �م��ع األن� ��دي� ��ة األس� �ب ��وع
األول من أبريل التخاذ قرار بشأن استئناف
املنافسات أو تمديد فترة اإلرجاء.
وفي حال سمحت الظروف الصحية وانحسر
فيروس «كوفيد ــــ  »19ال��ذي أودى حتى اآلن
بحياة أكثر من  11ألف شخص حول العالم،
ّ
ت�ف��ض��ل راب �ط��ة ال ��دوري اس�ت�ئ�ن��اف امل�ب��اري��ات،
وإن م��ن دون ج�م�ه��ور ،إلن�ق��اذ ع��ائ��دات النقل
ِّ
التلفزيوني التي تشكل مصدر دخل أساسيًا
للكثير من األندية.
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الكبرى

غائم ،والرياح جنوبية شرقية ،إلى جنوبية غربية،
خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  45كلم /
ساعة) ،مع فرصة ألمطار متف ِّرقة ،رعدية أحياناً.

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

5.33 5.44 11.14 11.59
ً
ظهرا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 2ـــ  6أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس

زاوية حادة

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kw

سر السكوت
عن اإلخوان!..
ت��أس�س��ت ج�م�ع�ي��ة اإلص�ل��اح االج �ت �م��اع��ي ال��وج��ه ال�ك��وي�ت��ي،
ال �س��ري وال �ع �ل �ن��ي ،ل�ح��رك��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ع ��ام .1962
وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل مثالب وس�ق�ط��ات وه �ف��وات وح�ت��ى خيانة
تنظيم اإلخوان العاملي للكويت ،خاصة أثناء الغزو واحتالل
صدام لها في أغسطس  ،1990إال أن الحكومة اختارت في
الغالب مهادنة فرعهم املحلي ،والسكوت عن خيانة التنظيم
الدولي ،ال بل ودعمهم ماديا وسياسيا ،وبغض النظر عن
الكثير من غريب تصريحاتهم وممارساتهم بعدها ،خاصة
أث�ن��اء «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» وم��ا صاحبها م��ن أح��داث ك��ادت أن
ت��ودي بنا ل�ل�خ��راب .وال يمكن أن ننسى بالطبع تهديدات
الحربش وما سبقها من تهديدات عبداهلل العلي الصريحة
للحكومة ،الذي اختار ،لسبب ما ،عدم الدخول في مواجهة
معهم ،ربما لحسابات خاصة يعرفها أكثر من غيره.
ما هو مؤكد أن لدى أجهزة الدولة ملفا كامال بكل تجاوزات
وجرائم اإلخوان ،سواء ما تعلق منها بمرحلة الغزو أو إبان
أحداث «الربيع العربي»! ويقال إن الدولة تقوم باستخدامهم
لتحقيق أهدافها ضد األطراف األخرى املناوئة لها ،وإن بدا
منهم أي تحرك غير م��رغ��وب ق��ام��وا بالتلويح بامللف أم��ام
أعينهم ،أثناء ذلك يستمر كبارهم في الغرف من أموال الدولة
من خالل مختلف مشاريعهم التجارية والهندسية.

***
يدعي املحاضر والداعية ورجل األعمال طارق سويدان ،في
الكثير من أقواله ومحاضراته ،أن��ه يمثل ويتحدث ،أو على
األق��ل ي�م��ون على ت�ي��ار اإلخ ��وان املسلمني ،وال يجد حرجا
بطبيعة الحال في التحدث باسمه واالشادة بمواقف اإلخوان
داخل الكويت وخارجها.
وف��ي تقرير بثته قناة «العربية» م��ؤخ��را كشفت ع��ن قيام
السويدان بالتحدث لجماعة من اإلخ��وان في السودان عام
 .2014تسرب شريط ما كان يتحدث به بعد انهيار نظام
البشير ،ال��ذي كان إخوانيا بامتياز .وورد في أحد مقاطع
الشريط كالم غريب يستحق تسليط الضوء عليه:
ي�ق��ول ال�س��وي��دان « ...نحن (اإلخ ��وان) «استطعنا» ،بفضل
اهلل ،في الكويت أن يكون لنا دور رئيسي في أمرين :األول
ان الكويت أعلنت عن نيتها دعم «االنقالب العسكري» في
مصر بعدة م�ل�ي��ارات .قمنا بحركة قوية ج��دا إلي�ق��اف ذلك
الدعم ،ونجحنا في عدم موافقة مجلس األمة عليه.
واألم��ر الثاني تعلق باالتفاقية األمنية .وه��ي خطيرة جدا
ألن��ه ممكن ألي واح��د أن يسلم إل��ى دول��ة أخ ��رى ،حتى لو
لم تصدر بحقه أح�ك��ام .عملنا أيضا حركة قوية ج��دا كي
ال يوافق عليها املجلس (األم��ة) .واملجلس الحالي ()2014
مجلس حكومي ،والحكومة هي التي شكلته عمليا( ،ومع
هذا) مارسنا الضغط على البرملان ،الذي هو بيد الحكومة،
لرفض تأييد االتفاقية ،فلم تمر»!
وأض��اف السويدان أن قيادة اإلخ��وان دخلت فيها مجموعة
من األخوات ،وأن زوجته مسؤولة عنهن في الحزب!

***
وحيث لم يصدر أي نفي من «حدس» أو اإلخوان أو جمعية
اإلص�ل�اح على ك�لام ال�س��وي��دان ،وال حتى نفي م��ن األخير،
فهذا يعني صحة الحديث .كما يعني أيضا ان كل ما صدر
ع��ن «ق �ي��ادات إخ��وان�ي��ة هندسية أخ ��رى» ع��ن نفي تبعية او
انتماء «حدس» أو اإلصالح لتنظيم اإلخوان املسلمني كذب
وافتراء .فطارق سويدان يتحدث بثقة مفرطة في الشريط
املسرب كونه واحدًا من جماعة اإلخوان في الكويت.
وبعد كل ه��ذا ،ما هو سر سكوت الحكومة على مثل هذه
التسريبات؟!
يمكن متابعة كلمة السويدان على الرابط التالي:
/:https//www.youtube.comwatch?v=ckshYa0yI9w

الحملة الوطنية إلعادة هيكلة التركيبة السكانية
انتشل بلده من الفقر والفساد والرشوة ونهب املال العام،
من بلد تطفو شوارعه بالقمامة والصرف الصحي ،إلى
راب� ��ع م��رك��ز م��ال��ي ب��ال �ع��ال��م ،وال �خ��ام��س ب��االح�ت�ي��اط�ي��ات
النقدية ،يلبي احتياجات شرق آسيا من النفط والغاز،
وهي ال تنتجهما ،فكيف استطاع من تمر ذكرى وفاته
غدا من عام  2015عمل كل هذا؟ ألن لي كوان يو مؤسس
سنغافورة أعاد بناء االنسان السنغافوري.
ل �ق��د ذك ��رن ��ا ب �م �ق��ال �ن��ا ال �س��اب��ق أن ع�ل�ي�ن��ا ك�م��ؤس�س��ات
مجتمع مدني وك��أف��راد املطالبة ب��إع��ادة هيكلة التركيبة
السكانية ،ف�لا داع��ي الن�ت�ظ��ار غ��زو آخ��ر لنقلل العمالة
الوافدة بالكويت ،مثل معجزة إخ��راج الفلسطينيني بعد
الغزو ،التي كان من املفترض أن يكون مقالنا اليوم عنها
بعنوان «الغزو وخيانة منظمة التحرير» بما نمتلكه من
مستندات وأدل ��ة ،كنا سنسلط ال�ض��وء فيه على الندوة
التي كنا سنعقدها بمشاركة سعادة السفير السابق
فيصل الغيص ورئيس جمعية أهالي الشهداء واألسرى
واملفقودين الكويتية االستاذ فايز العنزي ،والتي تأجلت
بسبب وب ��اء ك��ورون��ا ،ولكننا آث��رن��ا ال �ي��وم ال�ح��دي��ث عن
التركيبة السكانية ملا لها من أهمية قصوى.
ففي مقارنة بيننا وبني سنغافورة ،قبل رئاسة لي كوان،
وجدنا تشابها بالفساد ونهب امل��ال العام والرشوة ،إال
أن ال �ف��ارق املشجع عندنا ه��و االن �س��ان الكويتي الكفؤ
املتحضر الحانق على الفساد ،مثال يفتخر به بأحلك
ال �ظ��روف ،كما ح��دث بالغزو وك�م��ا ي�ح��دث اآلن م��ع وب��اء
ك� ��ورون� ��ا ،م ��ن أط� �ب ��اء وم �ت �ط��وع�ي�ن وب� �ع ��ض امل �س��ؤول�ي�ن
وم��واط�ن�ين ع�ل��ى ق��در كبير م��ن امل�س��ؤول�ي��ة ،رغ��م وج��ود
ف��اس��دي��ن ن�س�ت�ط�ي��ع إع��ادت �ه��م ل �ج ��ادة ال� �ص ��واب بعصا
القانون.
إن ال�ب�لاد تتأثر ب��وض��ع اق�ت�ص��ادي ع��امل��ي رب�م��ا األس��وأ،
بسبب هبوط أسعار النفط الذي أدى لتزايد العجز اليومي
للموازنة العامة إلى أكثر من النصف ،وكنتيجة طبيعية
انخفاض ب��ورص��ات العالم وتقييم االص ��ول الخارجية
أي العجز الدفتري والفعلي ملا يسمى صندوق االجيال

ال�ق��ادم��ة .ل��ذل��ك فعلى ال��دول��ة أوال كبح ال�ف�س��اد ،ث��م إع��ادة
النظر بسياساتها الريعية لباب الرواتب واالجور وأسعار
الخدمات ،وتصحيح مفاهيم إدارة الدولة واالعتماد على
التكنولوجيا للتقليل م��ن اس�ت�خ��دام العنصر البشري،
وتوجيه مخرجات التعليم للقطاعات املنتجة ،أي اعادة
هيكلة جذرية في الوزارات ومؤسسات التعليم.
ك��ل ذل��ك ي�ق��ودن��ا إل��ى م��ا يمسى إع ��ادة هيكلة التركيبة
السكانية التي تؤكد إحصائيات هيئة املعلومات املدنية
من قربنا لحاجز  5ماليني نسمة ،ال يشكل الكويتيون
منها سوى  ،%29أي أننا بحاجة لحلول قاصمة أولها
لجان فحص تزوير الجناسي ووقف التجنيس ،أما األهم
فهو التقليل الحاد ألعداد إخواننا الوافدين.
إن ب�ع��ض ال �خ �ب��رات املهنية ال��واف��دة م�ه�م��ة ،ول�ك��ن هناك
م��ؤس �س��ات ح�ك��وم�ي��ة ت�ع��ان��ي س�ي�ط��رة واض �ح��ة لبعض
الوافدين على مفاصل الدولة ،وقطاعات أخرى يشكلون
ف�ي�ه��ا ع ��بء ال�ب�ط��ال��ة امل�ق�ن�ع��ة ،أم ��ا ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال��ذي
أصبحت فيه عمالة وافدة تخدم عمالة وافدة ،تشكل فيه
ت�ج��ارة االق��ام��ات السبب الرئيسي وراء سيطرة بعض
الوافدين على قطاعات رئيسية في السوق املحلية ،عالوة
على وجود  1.226مليون أعزب يعيشون سكنا جماعيا
يشكلون خطرا صحيا وأمنيا وب��ؤرة لسلوكيات ربما
منحرفة ،بالرغم من كفاءة بعضهم.
لقد كنا نعد العدة لطرح هيكلة التركيبة السكانية منذ
أكثر من عام فصارت الفرصة سانحة اآلن ،وسنسعى
إن شاء اهلل لتكوين فريق عمل متطوع ،من متخصصني
وش�خ�ص�ي��ات م��ؤث��رة ب��امل�ج�ت�م��ع ل�ت�ق��دي��م دراس � ��ة ،تضم
حلوال سريعة ومتوسطة وطويلة األم��د ،قابلة للتطبيق
إلع ��ادة ب�ن��اء ال�ك��وي��ت ب�س��واع��د كويتية أث�ب�ت��ت ج��دارت�ه��ا
في أحلك الظروف ،تحت مسمى الحملة الوطنية إلعادة
هيكلة التركيبة السكانية.

***
إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

أط �ل �ق��ت ب��ول �ن��دا ت �ط �ب �ي �ق��ًا ل �ل �ه��وات��ف ال ��ذك� �ي ��ة ،ي �س �م��ح ل�لأش �خ��اص
الخاضعني لحجر صحي إلزامي ،مدته  14يومًا ،مرتبط بفيروس
كورونا املستجد بإرسال صور شخصية إلخطار السلطات بأنهم
يقبعون في املنزل.
ّ
وصرح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز بأن «األشخاص
ّ
ّ
في الحجر الصحي لديهم خيار :إما تلقي زيارات غير متوقعة من
الشرطة ،وإما تحميل هذا التطبيق» ،وفق ما ذكرت (أ.ف.ب).
وق��ال إن تطبيق ه��وم كوارنتني مخصص لألشخاص الخاضعني
للحجر الصحي اإلل��زام��ي ،ومدته  14يومًا بعد عودتهم من خارج
البالد.
ّ
التعرف
ويستخدم التطبيق لتحديد املوقع الجغرافي ،وخاصية
ع�ل��ى ال��وج��ه م��ا يسمح للمستخدمني امل�ع��زول�ين بتحديد مكانهم
للسلطات؛ للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في املنزل كما هو مطلوب.
ً
ويسجل املستخدمون أوال ص��ورة ذاتية ،من خ�لال التطبيق ،الذي
يطلب خالل أوقات مختلفة ،املزيد من الصور الشخصية على مدار
ّ
ّ
وينبه التطبيق الشرطة إذا تأخر املستخدمون في االستجابة
اليوم.
بإرسال الصور خالل غضون  20دقيقة.
وقالت الشرطة إنها فرضت غرامة تبدأ من  111يورو على الشخص
الذي يخالف قواعد الحجر اإللزامي.
وعلى غرار دول االتحاد األوروبي األخرى ،أدخلت بولندا مجموعة
م��ن اإلج� ��راءات ملكافحة انتشار ف�ي��روس ،بما فيها إغ�ل�اق امل��دارس
حتى عيد الفصح ،وإغ�ل�اق ال�ح��دود أم��ام األج��ان��ب .كما طلبت من
السكان العمل من منازلهم.
وسجلت ب��ول�ن��دا ،ال�ت��ي يبلغ ع��دد سكانها  38مليون نسمة425 ،
إصابة بوباء كوفيد  19وخمس حاالت وفاة حتى الجمعة.
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«كفو يا كويتيين»
هاهم الكويتيون بسنتهم وشيعتهم يتنافسون في مد يد العون
وامل�س��اع��دة لبلدهم ووط�ن�ه��م ..ويتبرعون ف��ي محنة الكويت في
إطار املحنة التي يمر به العالم كله.
ه��اه��و ال�س�ن��ي ي�م��د ي ��ده وي �ع�ين وي�س��اع��د م��ؤج��ري��ه م��ن الشيعه
وال�س�ن��ة ..وه��اه��و الشيعي يتبرع بمستشفاه للمرضى السنة
والشيعة ..وه��اه��و السني يتبرع ب�ش��راء جهاز متقدم للكشف
ال�س��ري��ع ع��ن امل�ص��اب�ين م��ن ال�ش�ي�ع��ة وال�س�ن��ة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ..وه��ا هو الشيعي يتبرع ب��األم��وال لتقديم احتياجات
املتأثرين من السنة والشيعة.
وهكذا ،فعند الشدائد تكون اليد واحدة.
تجار الكويت الذين بعضهم تعرض النتقاد من فئات معينة في
مجتمعنا ..مدوا يدهم فورا وبوقت واحد استشعارا منهم لحاجة
الوطن.
ت�ب��رع��ات نقدية للحاجات الطبية ول�ن�ش��اط��ات «ال �ه�لال األح�م��ر»
وت�ق��دي��م املستشفيات ال�خ��اص��ة وف �ن��ادق وش�ق��ق للكويتيني في
الخارج وتجهيز صاالت أرض املعارض لفحص الوافدين وتمويل
حاجات نقدية وتموينية للمواطنني والوافدين املتأثرين باألزمة،
ودفع وتخفيض إيجارات املحال املتأثرة بتداعيات هذه األزمة.
ك��ل ه��ذه م �ب��ادرات وط�ن�ي��ة ان�ط�ل�ق��ت م��ن ش�خ�ص�ي��ات ك��وي�ت�ي��ة لم
تفصل بني مذهب وآخر أو جنسية وأخرى.
أي شقاق مذهبي ،لألسف أقولها ،ال يبدأ إال بتدخالت بعص
نواب مجلس األمة من الجانبني وال أخص واحدا منهم.
الشعب الكويتي متماسك وال يظهر معدنه األصيل واملتني إال
باألزمات.
ذكرت في مقال سابق ما إذا كانت وطنيتنا هشة لدرجة أن أي
خالف أو مشكلة نقع فيها ننقسم فورا.
واكتشفت اليوم أن معول هدم وطنيتنا ،لألسف ،غالبا مايكون
من بعض من نختارهم لبرملاننا ..الذين نضع ثقتنا بهم ليمثلونا
ويتحدثوا باسمنا نحن  -املواطنني.
خالصة مؤسفة تدعونا ألن يكون اختيارنا القادم للوطن أكثر
دقة وأكثر وطنية ..ال أن تذهب للقبيلة أواملذهب أو الفكر.
ديرتنا ما مثلها ديرة ..وأهلنا ما مثلهم أهل ..وعزنا ما يكون إال
بترابطنا ..واحدنا يشيل الثاني.

عالمات تجارية شاركت بالتوعية
عن «التباعد االجتماعي» والجسدي ..بسبب «كورونا»
أحمد بدر
شاركت عالمات تجارية عاملية كبرى في الترويج لحملة
«ا ل�ت�ب��ا ع��د اال ج �ت �م��ا ع��ي» ،ب �ه��دف ح��ث ا ل �ن��اس ع�ل��ى ا ل�ت�ب��ا ع��د
اال ج �ت �م��ا ع��ي وا ل� �ج� �س ��دي ،و ت �ج �ن��ب ا ل� ��ز ح� ��ام ،وذ ل � ��ك ل��و ق��ف
اال ن�ت�ش��ار ا مل�ت�س��ارع ل�ف�ي��روس ك��ورو ن��ا املستجد ،ف��ي جميع

أنحاء العالم.
وو ض�ع��ت ا ل�ع�لا م��ات ا ل�ت�ج��ار ي��ة ا ل�ش�ه�ي��رة ص��ورًا ملشاركتها
ف ��ي ا ل ��د ع ��وة ل �ل �ت �ب��ا ع��د اال ج �ت �م��ا ع��ي ،م �ث��ل « ب �ي �ب �س��ي» ا ل �ت��ي
ص �م �م ��ت « ل � ��و غ � ��و» ج � ��د ي � ��دًا ،ج �ع �ل ��ت م� ��ن خ�ل�ا ل ��ه ع�ل�ا م �ت �ه��ا
ا ل�ت�ج��ار ي��ة م��ر ت��د ي��ة « ك�م��ا م��ًا» ،و ك�ت�ب��ت ت�ح�ت�ه��ا« :ا ن�ق��ذ نفسك
من كوفيد .»19 -

الخبز األبيض المصنوع من القمح الكامل..
هل يحتوي على قيمة غذائية؟
ُي �ص �ن��ع خ �ب��ز ال �ق �م��ح ال �ك��ام��ل األب �ي��ض م��ن ال �ح �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة،
ال�ن�خ��ال��ة وج�ن�ين ال�ق�م��ح وال �س��وي��داء ،ت�م� ً
�ام��ا م�ث��ل خ�ب��ز القمح
الكامل العادي.
لكن َيكمن االخ �ت�لاف ب�ين خبز القمح ال�ك��ام��ل األب�ي��ض وخبز
القمح الكامل العادي في نوع القمح املستخدم ،حيث ُيصنع
خبز القمح الكامل األبيض من القمح األبيض ذي النخالة غير
ً
وقواما أكثر طراوة.
امللونة .كذلك ،يتميز بأن له نكهة أخف
في املقابلُ ،يصنع خبز القمح الكامل العادي من القمح األحمر،
ال��ذي يتميز ب��أن ل��ون��ه أك�ث��ر ق�ت��ام��ة .كما أن م��ذاق��ه أك�ث��ر م��رارة
وق��وام��ه أك�ث��ر خشونة بقليل .على ال��رغ��م م��ن أن ك�لا النوعني
ُيصنعان من الحبوب الكاملة ،فإنهما مختلفان من حيث الون
واملذاق والقوام.
ُي �ص �ن��ع ال �خ �ب��ر األب �ي��ض ال� �ع ��ادي م��ن ح �ب��وب م �ك��ررة تخضع
لعملية تنزع أجزاء معينة من الحبة ،باإلضافة إلى نزع بعض

ك �م��ا ا خ� �ت ��ارت ش ��ر ك ��ة م ��ا ك ��دو ن ��ا ل ��دز األ م �ي��ر ك �ي��ة أن ت��أ ت��ي
ا ل �ع�لا م��ة ا ل�ت�ج��ار ي��ة ا ل �خ��ا ص��ة ب�ه��ا م�ق�ط��و ع��ة م��ن ا مل�ن�ت�ص��ف
ع�لا م��ة ع�ل��ى ا ل�ت�ب��ا ع��د ،و ه��و ن�ف��س م��ا فعلته ش��ر ك��ة ماستر
ك� ��ارد ا ل �ع��ا مل �ي��ة ا ل �ت��ي ق��ا م��ت ب �ف �ص��ل ا ل �ع�لا م �ت�ين ا مل �ل��و ن �ت�ين
ب��األ ص �ف��ر واألزرق ،و ت �ح��ت ك ��ل م �ن �ه��ا و ض �ع��ت ج� ��زءًا م��ن
ا سمها .

أثناء جلبه الشحنة الطبية من الصين

مايو كلينك

بولندا ُتطلق «هوم كوارنتين»..
للتأكد من االلتزام بالحجر المنزلي

فجر

ظهر

رنة قلم
b.albahar@alqabas.com.kw

4.31

3.23

العناصر الغذائية واأللياف .على الرغم من أن الحبوب املكررة
ً
غذائيا ،أي انه يتم تعويض بعض املكونات املنزوعة،
معززة
فإنها قد ال تحتوي على نفس تركيبة الحبوب الكاملة.
لذلك ،إذا كنت تفضل طعم الخبز األبيض وقوامه ،ولكن ترغب
في الحصول على الفوائد الغذائية الطبيعية للقمح الكامل،
فاختر الخبز األبيض املصنوع من القمح الكامل .ولكن تأكد
من قراءة امللصق.
اختر أنواع الخبز التي تنص ملصقاتها على أنها مصنوعة
« 100في املئة من الحبوب الكاملة» أو «القمح الكامل» كأول
بند في املكونات.
إذا لم يذكر امللصق كلمة «كامل» في البداية ،فإنه ال ُيعتبر من
املنتجات املصنوعة من الحبوب الكاملة .على سبيل املثال ،قد
َيذكر ملصق املنتج ببساطة كلمة «قمح أبيض» ،وهو مختلف
عن القمح الكامل األبيض.

الوفيات
● عبد الله عمر مبارك خليفوه 72( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.94000608 - 98849889 :
● زهراء عبد الرضا عبد الله علي 34( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.55632222 :
● محمد سالم دشتي 78( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.97205511 :
● حسين حسن علي حسين 85( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.90955955 :
● عبد الرزاق عبد العزيز خلف النجار 89( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.99174747 :
● صالح عبد الله علي الصراف 68( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.98888363 - 97997120 :
● عدنان ناصر عبد الله عيسى 69( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.22571533 - 60030043 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

الكابتن العنزي تلقى خبر
وفاة والدته عشية عيد األم
محمد المصلح
ل ��م ي �ك��ن أق �س ��ى ع �ل��ى ن�ف��س
ال � �ط � �ي� ��ار ي � ��وس � ��ف ش �ف ��اق ��ة
ال� � �ع� � �ن � ��زي ك� � ��اب� �ت��ن ط � ��ائ � ��رة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ت ��ي أح �ض��رت
شحنة املستلزمات الطبية
م� � ��ن ال� � �ص �ي��ن ال� �ل� �ي� �ل ��ة ق �ب��ل
امل��اض �ي��ة ،م��ن وف ��اة وال��دت��ه
وه � ��و ب �ع �ي��د ع �ن �ه ��ا ،إال أن
تكون وفاة «ست الحبايب»
عشية االحتفال بعيد األم.
ال�ع�ن��زي ،ال�ب��ال��غ م��ن العمر
 43ع ��ام ��ًا ،ل ��م ي �ت��أخ��ر أب ��دًا
يوسف العنزي
ع ��ن ت �ل �ب �ي��ة ن � ��داء ال ��واج ��ب
ال��وط�ن��ي ،ح�ين اس�ت��دع��ي ل�ق�ي��ادة ال�ط��ائ��رة املكلفة بجلب األج�ه��زة
ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا ال �ك��وي��ت ،مل��واج �ه��ة ت�ف�ش��ي ك ��ورون ��ا ف��ي
ال �ب�ل�اد ،ف �ه��رع إلن �ج��از امل�ه�م��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وس��اف��ر ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
كانت والدته فيه داخل غرفة اإلنعاش.
يعرف العنزي بمشاعر األب��وة ،كونه أبًا لخمسة أبناء ،أن فقد األم
هو كل اليتم ،لكنه ،وه��و ال��ذي ورث االنضباط والثبات عن وال��ده
ال�ض��اب��ط بالجيش ال�ك��وي�ت��ي ،تلقى خبر وف��اة ال��وال��دة أث�ن��اء رحلة
عودته من الصني بقبول املؤمن بقضاء اهلل وقدره.
ومنذ أن بدأ عمله في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ،عام ،1998
وتدرج فيها حتى أصبح «كابنت أعلى م��درب» ،ضرب العنزي املثل
ً
في االلتزام ب��أداء واجبه على أكمل وجه ،مستظال بدعوات الوالدة
التي كانت تسبق كل رحلة طيران له.
وسبقلا التي آملها املصاب تتقدم من الكابنت البطل العنزي الذي
تسامى على احزانه ،لخدمة الوطن ،كما تتقدم إلى عائلته الكريمة
بأحر التعازي والدعوات بالرحمة واملغفرة للفقيدة العزيزة.

