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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

«فزعة» كويتية عامة ..واستجابة وطنية شاملة

ً
األمير:سيكتب َّ
الله نصرا للكويت

«كورونا» المستجد
¶ الوباء خطير وشرس وقاتل ..والحدث جلل
¶ هذا العدو ال يف ِّرق بين إنسان وآخر..
¶ ال تلوح في األفق نهاية لألزمة بعد!
¶ التداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة
اإلجراءات
¶ تابعت بارتياح سلسلة الخطوات الجريئة والحازمة
¶ جهود دؤوبة وتضحيات كبيرة ومتواصلة
¶ ال ادخار لجهد وال مال ..وتأمين كل االحتياجات
¶ كفاية ووفرة في التموين والمخزون الغذائي
شكر وتقدير
¶ اعتزاز بسمو رئيس الحكومة والوزراء
¶ شكر وتقدير لرئيس مجلس األمة والنواب
¶ خالص التقدير للمبادرات والمساهمات
¶ فخر بجميع العاملين في الصفوف األمامية
¶ رضا المواطنين والمقيمين ُيثلج الصدر
¶ سرور بما ذخرت به وسائل اإلعالم
ّ
ومستحقة للكويت
¶ إشادة دولية واسعة

سمو األمير أثناء توجيه كلمته إلى المواطنين والمقيمين في البالد أمس

«اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم يصدر قرارات مهمة»

كشف رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم عن تلقيه دعوة
لحضور اجتماع استثنائي ملجلس ال��وزراء صباح اليوم،
برئاسة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،مبينًا أنه
«كما عرفت ،فهناك بعض القرارات املهمة التي ستصدر عن
هذا االجتماع».
وقال الغانم معلقا على كلمة سمو األمير باألمس« :كعادة
ال�ك�ب��ار ودأب ال�ح�ك�م��اء ،ك��ان سمو ام�ي��ر ال�ب�لاد ف��ي كلمته،
مشخصا دقيقا ملا يجري من تحد صحي عاملي تمثل في
انتشار وب��اء ك��ورون��ا» ،مشيرا إل��ى «ان توجيهات سموه
للمعنيني بعدم ادخار الجهد واملال ملواجهة وباء كورونا،
ت�ن��م ع��ن ح��س ال�ق��ائ��د امل�ش�غ��ول ب��اب�ن��اء ال�ش�ع��ب واملقيمني،
وتدلل على قلق االب املسكون بهموم أبنائه».
وأض��اف «أم��ا ما ج��اء في النطق السامي لصاحب السمو
ت�ج��اه مجلس األم ��ة ودوره ف��ي ه��ذه األزم� ��ة ،ف�ه��ي ش�ه��ادة
فخر ووس��ام ش��رف تاريخي على ص��دورن��ا جميعا وداف��ع
كبير الستمرار هذا التعاون اإليجابي ملا فيه خير البالد
والعباد».

أك��د م�ص��در م�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا أن ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام أص��در ق��رارًا
ب�ح�ب��س امل�غ��رد «م.ع» مل��دة  21ي��وم��ًا ،وإح��ال�ت��ه ال��ى السجن
امل� ��رك� ��زي ،ب �ت �ه �م��ة ن �ش��ر اخ� �ب ��ار ك ��اذب ��ة ف ��ي ه� ��ذه ال� �ظ ��روف
االستثنائية بسبب فيروس كورونا املستجد.
وق� ��ال امل �ص ��در إن امل �غ ��رد وه ��و م ��واط ��ن ،ن �ش��ر ف ��ي ح�س��اب��ه
ال �ش �خ �ص��ي ف ��ي «ت ��وي � �ت� ��ر» ،ان ه� �ن ��اك ع � �ش ��رات امل �ص��ري�ي�ن
امل �ص ��اب�ي�ن ب �ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا م� ��وج� ��ودون ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى
ج��اب��ر ،م�م��ن وص��ول��وا ال�ب�لاد م��ؤخ��رًا ،وج��رى إع�ف��اؤه��م من
ورقة الفحص  pcrفي بالدهم ،وهو أمر مخالف للحقيقة.
وأشار املصدر إلى ان النيابة لن تتساهل مع بث اإلشاعات
وأن�ه��ا تعمل ع�ل��ى م��دار  24س��اع��ة ف��ي ه��ذه ال�ظ��روف س��واء
داخل النيابة او من خالل املنازل لوكالء النيابة العامة.

لـ«الداخلية» ..رجال
أش��اد م��واط�ن��ون ومقيمون ب��اج��راءات وزارة الداخلية ومناقبية رجالها في
التعامل مع انطالق مرحلة حظر التجول.
ورغم مخالفة البعض القليل الج��راءات الحظر ،فان االلتزام هو الغالب األعم
بفضل ال��دوري��ات املكثفة التي فرضت درج��ة عالية من الحرص على الضبط
واالنضباط .واشاد مواطنون بهذه العني األمنية الساهرة على سالمة الوطن
واملواطنني.

إجراءات إلنقاذ االقتصاد
من الهلع ..واإلفالسات

أمة | ص07

مبارك حبيب

الكويت | ص03

عين ساهرة على سالمة المواطنين وتطبيق القانون

الغانم :شهادة فخر أميرية سامية بدور المجلس

سجن ِّ
مروج إشاعة
إصابة المصريين

توصيات
¶ احرصوا على المكاشفة
والشفافية الكاملة
¶ ال تلتفتوا إلى أي ضغوط
ومجامالت
¶ ال تتهاونوا وال تتساهلوا
في األمر
¶ االستعداد لكل االحتماالت
¶ استنفار لصحة المواطن
والمقيم على السواء
¶ ترتيب عودة المواطنين خارج
البالد وفق اإلجراءات الصحية..
ّ
بتفهم وصبر
¶ توافر المواد ال يبرر اإلسراف
والتبذير
¶ دراسة التداعيات
وإيجاد المعالجات
¶ تج ّنب اآلثار السلبية
أو التخفيف منها

لحظة انطالق حظر التجوُّ ل الساعة الخامسة مساء أمس

تمهيداً لتسفيرهم

مدارس إليواء مخالفي الحظر واإلقامة
راشد الشراكي وحمد السالمة
م �ق��اب��ل ض �ب��ط ع �ش��رات امل �خ��ال �ف�ين لحظر
ُّ
التجول في الساعات األول��ى من تطبيقه
ف��ي ال�ب�لاد أم��س ،علمت سبقلا أن لجنة
مشتركة من  3وزارات وجمعيات خيرية،
وضعت آلية محددة للتعامل مع املقيمني
الذين ُيضبطون مخالفني للحظر.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة ،التي
تضم ممثلي وزارات الداخلية والتجارة
وال �ش��ؤون و 10جمعيات خ�ي��ري��ة ،اتفقت
ع � �ل� ��ى ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � ��درس� � �ت �ي��ن ف� � ��ي ك��ل

محافظة إلي��واء املخالفني ،بعد الحصول
على موافقة وزارة التربية.
ُ
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر إن ��ه اع��ت �م��دت م�ي��زان�ي��ة
لوضع ّ
أسرة في تلك املدارس ،إضافة إلى
ُّ
ميزانية وج�ب��ات للذين ستتخذ بحقهم
ُ
وسيبعدون عن البالد.
أقسى العقوبات،
ف��ي ال �س �ي��اق ،أب�ل�غ��ت امل �ص��ادر أن اللجنة
خ � ّ�ص� �ص ��ت أي � �ض� ��ًا  4م � � � ��دارس مل �خ��ال �ف��ي
ق��ان��ون اإلق��ام��ة؛ سيتم حجزهم فيها ،مع
توفير كل االح�ت��رازات الطبية والخدمات
شخص
الغذائية ،لحني بلوغ العدد 200
ٍ
من جنسية واحدة ،ليتم تسفيرهم.

أول مخالف..
مواطن!
ذك ��رت ا مل �ص��ادر أن أول ش�خ��ص
ُ
ض� � � ِ�ب� � ��ط ،و ف � � ��ق ا ل � �ع � �م � �ل � �ي� ��ات ،ه��و
م��واط��ن ك��وي�ت��ي؛ وذ ل ��ك ف��ي ش��ارع
البالجات.
وأبلغت امل�ص��ادر أن الساعة األول��ى
من تطبيق الحظر كانت ُ
العليا في
ُ
ضبط املخالفني ،حيث ضبط  9في
اللحظات األولى فقط!

ع �ل �م��ت سبقلا أن إج� � � � ��راءات اق �ت �ص��ادي��ة
ُ
تدرس على نار حامية؛ لتصدر تباعًا ،كما
ذك��رت سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال�ص��ادر بتاريخ
 17مارس الجاري.
وق��ال��ت م�ص��ادر مطلعة إن الحكومة سبق
أن ت�ح��دث��ت ع��ن درس ال �ت��داع �ي��ات ع�م��وم��ًا،
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع� �ل ��ى وج � ��ه ال� �خ� �ص ��وص،
إلي �ج��اد ح�ل��ول ل�ه��ا ،س ��واء بشكل ك��ام��ل أو
جزئي ،وفقًا لتطورات أوض��اع اإلق�ف��ال في
البالد ،بسبب فيروس كورونا.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن ه�ن��اك إف�لاس��ات ب��دأت
تطل برأسها ،ال سيما على صعيد أصحاب
األعمال الصغيرة واملتوسطة ،وربما هناك
ّ
تعثر يلوح في أفق املؤسسات والشركات

الكبيرة إذا طال أمد األزمة.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ه� �ن ��اك ت ��داع� �ي ��ات س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
ال��وظ��ائ��ف ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن اإلج� ��راءات التي
تفرض نفسها ستحاكي ما ق��ام به معظم
دول ال �ع��ال��م إلن �ق��اذ اق �ت �ص��ادات �ه��ا ،مشيرة
ً
استثناء ،بل ستقوم
إلى أن الكويت ليست
ب�م��ا ي�ج��ب ال�ق�ي��ام ب��ه لتعويض ـ�ـ�ـ نسبيًا ـــ
ّ
م��ن ت��أث��روا ب�ه��ذه ال �ظ��روف ال�ق��اه��رة ،وذل��ك
بأساليب متعددة ومتدرجة.
وأوض� � � �ح � � ��ت امل� � � �ص � � ��ادر أن ه� � �ن � ��اك ه �ل �ع��ًا
اق �ت �ص��ادي��ًا س��ائ �دًا اآلن وخ��وف��ًا ك�ب�ي�رًا من
ِّ
املجهول ،والحكومة تعي ذل��ك ،ول��ن توفر
ً
جهدًا وال ماال إلنقاذ االقتصاد الوطني من
براثن االنكماش واإلفالسات.

في «الداخلية» و«الدفاع» والحرس الوطني

إعفاء القطاعات غير المقاتلة من الدوام
ع� �ل� �م ��ت سبقلا م � ��ن م � �ص� ��در م� �ط� �ل ��ع أن
تعليمات ص��درت إل��ى القطاعات املالية
واإلداري� ��ة والتعليمية وال�ت��دري�ب�ي��ة في
وزارت� � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع وال �ح��رس
ال��وط �ن��ي ب��إع �ف��اء م��وظ�ف�ي�ه��ا م��ن ال� ��دوام
وال�ب�ق��اء ف��ي امل �ن��ازل ح�ت��ى ص��دور أوام��ر
باستدعائهم.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر ان ت�ع�ل�ي�م��ات م �ش��ددة

ت �ل �ق��اه��ا ق �ي��ادي��و ه� ��ذه ال �ق �ط��اع��ات غ�ي��ر
امل � �ق� ��ات � �ل� ��ة ،ب ��ال �ت �ن �ب �ي ��ه ع� �ل ��ى امل ��وظ� �ف�ي�ن
اإلداري �ي��ن ب �ع��دم خ��روج �ه��م م��ن ال�ب�ي��وت
خالل هذه الفترة الحرجة التي تستلزم
إج � � � � ��راء ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة ت � �ف� ��رض ح �ت��ى
على غير املشتبه بإصابتهم بفيروس
ك � ��ورون � ��ا ،مل� �ن ��ع ال � ��زح � ��ام ف� ��ي ال � �ش� ��وارع
وأماكن العمل وغيرها.
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ال تقلقوا

كويتيو الخارج

مبادرات الخير

طمأن سمو األمير املواطنني واملقيمني بالقول :أعلم ما يعتمل في نفوسكم من مشاعر القلق
حيال ه��ذه األزم��ة ،وإذ أتفهم أسباب ه��ذا القلق ودواع�ي��ه ألطمئنكم ب��أن الكويت قد تجاوزت
منذ نشأتها العديد من األزم��ات والتحديات واألطماع واملخاطر الجسام ،وقد سجل التاريخ
للكويتيني مواقف عظيمة وأمثلة رائعة في التضحية والبذل والعطاء والتكاتف والتعاون ،حتى
كتب اهلل لهم الغلبة والفوز ،وبعون اهلل وتعاون الجميع سيكون النصر للكويت على هذا الوباء.

أكد سمو أمير البالد أنه وجه الجهات املعنية بالتواصل مع أبنائنا الطالب الدارسني في
جامعات ومعاهد العالم ،وكذلك املواطنني املتواجدين خارج البالد ،ملتابعة أوضاعهم
وتأمني كل احتياجاتهم ورعايتهم ،ريثما يجري ترتيب إج��راءات عودتهم إلى أرض
الوطن وفق ما تقتضيه اإلجراءات الصحية ،وهو أمر يتطلب املزيد من التعاون والتفهم
والصبر.

ّ
عبر سمو األمير عن خالص تقديره للمبادرات الكريمة واملساهمات الطيبة ،التي تقدمت بها
الشركات والجمعيات واألفراد ،وعلى كل ما قدموه من دعم نقدي أو عيني ،وما عرضوه من
إمكانات رغم الظروف االقتصادية التي ندرك آثارها ووطأتها ،وكذلك املبادرات التطوعية التي
قام بها أبناء الكويت واملقيمون لدعم وم��ؤازرة الجهد الحكومي في مختلف قطاعات الدولة
للمشاركة في جهود مواجهة الوباء ،وهي ليست غريبة على أهل الكويت.

«إنقاذ األرواح أولوية ..واإلجراءات الحكومية جريئة وحازمة»

األمير :الكويت ستنتصر على «كورونا»
بحديثه األبوي المعهود ،فتح سمو أمير البالد نافذة أمل وتفاؤل بقدرة الكويت على تجاوز المحنة العصيبة التي ترتبت على وباء «كورونا»،
الذي أصاب آالف البشر حول العالم ،وأشاع الذعر والهلع في البالد وأرهق العباد.
ً
كافة ،في مواجهة وباء «كورونا»،
ودعا سمو األمير في كلمة ،وجّ هها أمس إلى إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين ،إلى فزعة الكويتيين
مشدداً على أننا «نم ّر بمرحلة دقيقة ،وإنقاذ األرواح أولولوية قصوى».

¶ ال تلتفتوا إلى أي ضغوط
محليا أو خارجياً
ً
أو مجامالت
¶ ال تهاون وال تساهل
َّ
في مواجهة الوباء الفتاك

وجه سمو األمير في خطابه إلى المواطنين والمقيمين جملة
نصائح لتجاوز األزمة ،أبرزها:

¶ كفاءة الحكومة في
التعامل مع األزمة حظيت
بإشادة دولية واسعة
َّ
ومستحقة

¶ تعاون الغانم والنواب
يترجم الشراكة اإليجابية
وروح المسؤولية
¶ الوباء عابر للقارات ..وال
تلوح في األفق نهاية له
¶ اإلشاعات ُتضعف جهود
ِّ
وتشوه صورتها
الدولة
¶ بالدنا تجاوزت الكثير
من األزمات والتحديات
الجسام
واألطماع والمخاطر ِ
¶ المخزونان الغذائي
والتمويني وفيران
َّ
ولنتجنب
وكافيان..
اإلسراف والتبذير
¶ تحية فخر واعتزاز
للعاملين في الصفوف
األمامية من الكويتيين
وغيرهم
¶ حماية صحة اإلنسان
ً
ً
ً
مقيما أو زائرا..
مواطنا أو
فالمرض ال يفرِّق بين الناس

بعث سمو أمير ال�ب�لاد برقية تهنئة إل��ى الرئيس الباكستاني د .ع��ارف ع�ل��وي ،بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له دوام الصحة والعافية ولبلده الصديق كل التقدم واالزده ��ار .وأرس��ل
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،برقيات مماثلة .من جانب آخر ،أجرى وزير الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر أمس اتصالني هاتفيني مع نظيريه اللبناني ناصيف حتي ،واألردني أيمن الصفدي ،نقل
خاللهما توجيهات سمو أمير البالد للتواصل والتعبير للقيادتني اللبنانية واألردنية ،وللشعبني
اللبناني واألردن��ي الشقيقني عن تعاطف سموه مع البلدين وال��وق��وف معهما في ه��ذه الظروف
العصيبة التي يمر بها العالم جراء مواجهة األوضاع الصحية الصعبة نتيجة تفشي كورونا.

 10نصائح سامية

ُ
تابعت بارتياح خطوات
¶
أجهزة الدولة إلنقاذ البالد
من براثن الخطر

¶ المرحلة دقيقة ..ونحتاج
«فزعة» كويتية عامة
واستجابة وطنية شاملة

دعم أميري للبنان واألردن

سمو األمير خالل إلقاء كلمته للمواطنين والمقيمين أمس (كونا)

طمأن سموه املواطنني واملقيمني بالقول :أعلم ما يعتمل في نفوسكم
م��ن م�ش��اع��ر ال�ق�ل��ق ح�ي��ال ه��ذه األزم� ��ة ،وإذ أت�ف� ّ�ه��م أس �ب��اب ه��ذا القلق
ودواعيه ألطمئنكم بأن الكويت قد تجاوزت منذ نشأتها الكثير من
األزمات والتحديات واألطماع واملخاطر الجسام.
وأع ��رب س�م��وه ع��ن ارت�ي��اح��ه ل�ل�إج��راءات الحكومية ،وال�ت�ض��ام��ن بني
السلطتني؛ التنفيذية وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ،ف��ي م��واج�ه��ة ال��وب��اء ،م��ؤك �دًا أن
التاريخ ّ
سجل للكويتيني مواقف عظيمة وأمثلة رائعة في التضحية
والبذل والعطاء والتكاتف والتعاون ،حتى كتب اهلل لهم الغلبة والفوز،
وبعون اهلل وتعاون الجميع سيكون النصر للكويت على هذا الوباء.
ّ
وح ��ذر س�م��وه م��ن اإلش��اع��ات ال�ت��ي ت��ؤدي إل��ى إض�ع��اف ج�ه��ود ال��دول��ة
وتشوه صورتها ،مشددًا على عدم االلتفات إلى أي مجامالت محلية
أو خارجية ،فال تهاون وال تساهل في مواجهة الوباء الفتاك ،الذي ال
يعلم أحد إلى اي مدى سيصل.
ّ
يتعرض وطننا العزيز إلى وباء
وقال سموه :لقد شاءت إرادة اهلل أن
ً
«فيروس كورونا» املستجد ،ال��ذي اجتاح العالم شرقًا وغربًا ،شماال
وج�ن��وب��ًا ،وأوق ��ع ك ��وارث صحية تمثلت ف��ي وف��اة ع�ش��رات اآلالف من
ال�ب�ش��ر ،وأدى ال��ى م��رض م�ئ��ات آالف آخ��ري��ن ،وج��ر عليها ت��داع�ي��ات
اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة ،وكحال دول العالم فرض
هذا الحدث الجلل أولويته على كل اهتمامات الكويت سعيًا للتوصل
إلى أفضل السبل في التعامل مع هذا الوباء الخطير.

وباء شرس

ً
ّ
وتطرق سموه إلى صعوبة املرحلة التي تمر بها البالد قائال :ندرك
تمامًا خطورة هذا الوباء وشراسته ،وقد وجهت سمو رئيس مجلس
ال��وزراء باستنفار أجهزة الدولة وإمكاناتها لحماية سالمة وصحة
اإلن�س��ان ف��ي الكويت  -مواطنًا أو مقيمًا أو زائ �رًا  -على ح��د ال�س��واء،
فاملرض ال ّ
يفرق بني إنسان وآخر ،وانها أمانة في أعناقكم ،فال تدخروا
ج�ه��دا ،وال تبخلوا ب�م��ال ف��ي ه��ذا السبيل ،واح��رص��وا على املكاشفة
والشفافية الكاملة في كل صور التعامل مع هذا الوباء ،مع التأكيد
على اعتماد االع�ت�ب��ارات الصحية أس��اس��ًا ف��ي إج ��راءات منع انتشار
الوباء ،وعدم االلتفات إلى أي ضغوط أو مجامالت محلية أو خارجية
في هذا الشأن ،فال تهاون وال تساهل في هذا األمر على اإلطالق.

جهود الحكومة
وأش ��اد س�م��وه ب�ج�ه��ات ال��دول��ة ب��ال�ق��ول :ت��اب�ع��ت ب�ك��ل ارت �ي��اح سلسلة
ال�خ�ط��وات واإلج � ��راءات ال�ج��ري�ئ��ة وال �ح��ازم��ة ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا األج�ه��زة
الحكومية بكل اق�ت��دار ف��ي مواجهة ه��ذا ال��وب��اء ،وق��د شهدنا جميعا
ال�ج�ه��ود ال��دؤوب��ة امل�ت��واص�ل��ة وال�ت�ض�ح�ي��ات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ق��ام��ت بها
الفرق املختلفة على كل األصعدة واملستويات من أجل إنقاذ الكويت
من براثن هذا الوباءالخطير ،وقد سرني ما زخرت به وسائل اإلعالم

من إش��ادة دولية واسعة مستحقة بمستوى وكفاءة اإلج��راءات التي
اتخذتها الكويت في مواجهة هذا الوباء.
وأضاف :لقد أثلجت صدري مشاعر الرضا واالرتياح التي عبر عنها
املواطنون واملقيمون تجاه تلك اإلجراءات وتقدير جهود املخلصني.

إشادة بالسلطتني
وبينما جدد سموه التأكيد على أننا في مواجهة عصيبة ،قال :أتوجه
ألخ��ي سمو رئيس مجلس ال ��وزراء وإخ��وان��ه ال ��وزراء  -ك��ل ف��ي مجال
اختصاصه  -بعظيم االع �ت��زاز ب��دوره��م ف��ي ق�ي��ادة وإدارة ه��ذا العمل
املميز ،آمال االستمرار في هذا النهج وعدم التهاون فيه وتحية فخر
وتقدير لجميع العاملني في الصفوف األمامية من املواجهة املباشرة
م��ع ال��وب��اء س ��واء م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين أو غ�ي��ره��م م��ن ال �ش��رف��اء املخلصني
ال��ذي��ن ن�ع�ت��ز ب �ه��م ،وك��ذل��ك ال �ع��ام�ل�ين ف��ي ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات امل �س��ان��دة
ممن يواصلون الليل والنهار من أج��ل تأمني مقومات الثقة واألم��ان
واالطمئنان لدى الجميع.
وأردف س �م��وه :ال ي�ف��وت�ن��ي أي �ض��ا ت��وج�ي��ه ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر لرئيس
مجلس األم ��ة واألع �ض��اء مل��ا أب ��دوه م��ن ت�ع��اون ب�ن��اء وت�ف��اع��ل مشكور
ودع��م مشهود للحكومة في مواجهة األزم��ة ترجمت بصدق الشراكة
اإليجابية وروح املسؤولية الوطنية وأدعوهم إلى مواصلة التعاون
الجاد للتصدي لهذا الخطر الداهم.

فزعة كويتية
ونبه سموه إلى خطورة فيروس كورونا ،مشيرا إلى أننا نواجه اليوم
أزم��ة صحية عاملية عابرة للقارات وال تلوح في األف��ق نهاية لها ما
يستوجب االستعداد لكل االح�ت�م��االت ،منوهًا ب��أن املواجهة الفعالة
ل�ه��ذا ال��وب��اء تتطلب ف��زع��ة كويتية ع��ام��ة واس�ت�ج��اب��ة وط�ن�ي��ة شاملة
ووعيا كامال وتعاونا جادا.

املخزون الغذائي

ً
واش��ار سموه إل��ى توفير السلع واملستلزمات الرئيسية ،ق��ائ�لا :لقد
أدرك الجميع كفاية ووف��رة امل�خ��زون الغذائي والتمويني في البالد،
بحمد اهلل وفضله ،وهنا يجدر التنبيه إلى أن توافر هذه املواد ال يبرر
اإلسراف والتبذير بل يستوجب الترشيد والتوفير.
وكعادة سموه في كل األزمات والظروف يولي اإلنسان جل اهتمامه،
حيث أك��د بالقول :في ه��ذه املرحلة الدقيقة نركز على اح�ت��واء الوباء
وإن�ق��اذ األرواح كأولوية قصوى تتعدى كل االهتمامات وال تلغيها
م��ا ي�س�ت��وج��ب امل �ب ��ادرة إل ��ى دراس� ��ة ال �ت��داع �ي��ات واآلث � ��ار االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقتصادية والتعليمية التي ترتبت على اإلج ��راءات االستثنائية
التي تمت مؤخرا بهدف إيجاد املعالجات الالزمة لكل منها وتجنب
آثارها السلبية أو التخفيف منها.

 - 1مواصلة استنفار أجهزة الدولة وإمكاناتها.
 - 2عدم التهاون والتساهل في مواجهة الوباء.
 - 3التكاتف والتعاون وتضافر الجهود.
 - 4اعتماد االعتبارات الصحية كأساس في اإلجراءات.
 - 5االستعداد لكل االحتماالت واستمرار نهج الجدية.
 - 6االبتعاد عن اإلسراف والتبذير في املخزون الغذائي والتمويني.
 - 7عدم التفرقة في اإلجراءات الصحية بني املواطنني واملقيمني.
 - 8دراسة التداعيات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية لإلجراءات االستثنائية.
 - 9إيجاد املعالجات الالزمة لإلجراءات االستثنائية وتخفيف التأثيرات السلبية.
 - 10عدم االلتفات إلى اإلشاعات ألنها تضعف جهود الجهات الحكومية.

 ..و 10محفزات
اشتمل خطاب سمو األمير على محفزات وأقوال سامية لرفع
معنويات الشعب الكويتي أبرزها:
 - 1الكويت قادرة على تجاوز األزمة ،فقد مرت بالكثير من املحن والتحديات وتجاوزتها.
 - 2الكويتيون سجلوا على مدار التاريخ مواقف عظيمة وضربوا أمثلة رائعة في البذل والعطاء.
 - 3بعون اهلل تعالى سيكون النصر للكويت على هذا العدو الشرس.
 - 4نسعى للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع الوباء الخطير.
 - 5استنفار أجهزة الدولة وإمكاناتها لحماية صحة اإلنسان في الكويت.
 - 6اإلشادة الدولية الواسعة باإلجراءات الكويتية مستحقة.
 - 7أثلجت صدري مشاعر الرضا واالرتياح لدى املواطنني واملقيمني.
 - 8مواجهة الوباء تستلزم فزعة كويتية شاملة واستجابة وطنية.
 - 9الوعي الكامل والتعاون الجاد ركيزتان لتجاوز املحنة.
 - 10كتب اهلل لنا الغلبة والفوز في كثير من املحن.

التهاون والالمباالة
ُ
ً
تطرق سموه إلى الوضع العاملي ،قائال :لقد شهدنا بأ ّم أعيننا ما حل بدول عظمى من
صور مؤملة ومحزنة أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون والالمباالة.

عدو شرس
اعتبر سموه أننا نخوض معركة فاصلة ضد ّ
عدو شرس ،وهي معركة الجميع التي
ّ
تستوجب االل �ت��زام ال�ج��اد بتعليمات السلطات الصحية ،وأهمها تجنب التجمعات
وأس�ب��اب ال�ع��دوى ،فهي ال��وق��ود ال��ذي يذكي ن��ار ال��وب��اء وينعشها .وش��دد سموه على
عدم االلتفات إلى اإلشاعات الضارة ،التي تؤدي إلى إضعاف جهود الدولة وتشويهها،
داعيًا السلطات املعنية ال��ى اتخاذ كل ما يتطلبه األم��ر من تدابير لضمان التطبيق
الكامل لإلجراءات الصحية.

دعاء للكويت وكل البشرية
دع��ا س�م��وه اهلل تعالى أن ي��رف��ع ال�ب�لاء ع��ن وطننا ال�ع��زي��ز وع��ن ب�لاد املسلمني كافة
والبشرية جمعاء ،وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويحرسه بكريم عنايته
ولطفه

رئيس المجلس األعلى للقضاء لـ سبقلا:

البدر :الكويت أول دولة توفرها في المنطقة

مستعدون لحماية الحريات..
وعقد جلسات للمحاكمات

أجهزة لفحص «كورونا» بالحمض النووي

والتدابير الوقائية وتزايد مظاهرها
مبارك حبيب
كقرار إنهاء العام ال��دراس��ي والتوجه
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ال�ق��ائ�م��ة وت�ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ات ال ��واردة
املحكمة الدستورية املستشار يوسف
في بعض القوانني ،خاصة ما يتعلق
امل � �ط� ��اوع� ��ة ،ان األوض� � � � ��اع ال �ص �ح �ي��ة
ب��ان �ت �ش��ار االوب �ئ ��ة ون�ق�ل�ه��ا وم�ت��اب�ع��ة
واإلج� ��راءات الرسمية التي اتخذتها
م��روج��ي اإلش ��اع ��ات وإذاع � ��ة االخ �ب��ار
ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ب �م��ا ف�ي�ه��ا تعطيل
ال� �ك ��اذب ��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وض األم � ��ن ال �ع��ام
العمل الرسمي في الوزارات والهيئات
واالستقرار او النظر في حاالت بعض
ال�ع��ام��ة ال ت�ح��ول دون ان�ع�ق��اد بعض
ن � ��زالء امل ��ؤس �س ��ات اإلص�ل�اح �ي ��ة ممن
ج �ل �س ��ات امل� �ح ��اك ��م خ ��اص ��ة ال� ��دوائ� ��ر يوسف المطاوعة
ت�س�ب��ب ت�ع�ط�ي��ل ال �ع �م��ل ال��رس �م��ي في
الجزائية الرت�ب��اط عمل ه��ذه ال��دوائ��ر
ت�ح��دي��د وض�ع�ه��م ال�ج�ن��ائ��ي ،وترتيبا
ب��ال �ح��ري��ات .وق� ��ال امل �س �ت �ش��ار امل �ط��اوع��ة ل �ـ سبقلا ان على ذل��ك ف��إن التفاعل م��ع ال��وض��ع ال�ع��ام م��ن املحاكم
السلطة القضائية بكل العاملني فيها على استعداد ي �ك��ون متعينا ن �ظ��را ل �ل��دور األس��اس��ي ل�ل�م�ح��اك��م في
ً
ل�ل�ق�ي��ام ب��ال��واج��ب م�ت��ى اس �ت��دع��ت ال �ظ ��روف وح�م��اي��ة ه��ذا الخصوص .وختم املستشار املطاوعة ق��ائ�لا :ان
ال �ح ��ري ��ات ذل � ��ك ،ب��اع �ت �ب��ار ان ع �م��ل امل �ح��اك��م م��رت�ب��ط رؤساء األجهزة القضائية وجميع رجال القضاء على
بمصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.
اس �ت �ع��داد ل�ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة وم �م��ارس��ة دوره� ��م في
وأشار إلى انه وإزاء ما تالحظ من استمرار االجراءات الفصل بما يعرض عليهم من قضايا.

أع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة أم ��س عن
عن الفيروس في عينات الجهاز
وص ��ول كمية م��ن أج �ه��زة فحص
التنفسي ،مثل األنف أو مسحات
فيروس كورونا املستجد (كوفيد
فموية.
–  )19عن طريق الحمض النووي،
وذك� ��ر أن ��ه خ�ل�ال ع �ش��رة أي� ��ام من
ل �ت �ك��ون ال �ك��وي��ت «أول دول � ��ة في
ال � �ت � �ف� ��وي� ��ض االس � �ت � �ث � �ن� ��ائ� ��ي م��ن
املنطقة توفر مثل هذا الفحص».
امل �ن �ظ �م��ة س� ��ارع� ��ت ال� �ك ��وي ��ت ال ��ى
وق � � � � ��ال وك� � �ي � ��ل وزارة ال� �ص� �ح ��ة
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ج �ل��ب ت �ل��ك االج �ه��زة
امل � � �س� � ��اع� � ��د ل � � � �ش� � � ��ؤون األدوي� � � � � � ��ة
ال �ت��ي وص �ل��ت ال �ب�لاد أم ��س« ،مما
والتجهيزات الطبية ،د .عبداهلل
ي �ح �س��ب ل �ه��ا وي �ع��د إن� �ج ��ازًا غير
البدر :إن الوزارة قامت بجلب تلك
م�س�ب��وق» .وخ�ت��م ب��أن��ه ج��رت أول
م � ��ن أم� � ��س امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ج �ل��ب
الفحوصات بعد أن وافقت عليها عبدالله البدر
استثنائيًا منظمة الغذاء والدواء
ف�ح��وص��ات تظهر النتيجة خالل
األميركية  FDAفي  12الجاري.
 45دقيقة وستصل إلى الكويت الشهر املقبل.
وأض��اف البدر أن��ه في ح��ال ال�ط��وارئ يوجد لدى وكشف البدر عن إحالة أح��د مشاهير التواصل
املنظمة آلية تفوض ش��رك��ات األج�ه��زة وامل�ع��دات االجتماعي إلى النيابة العامة ،وذلك بعد قيامه
الطبية الس�ت�خ��دام ه��ذه ال�ف�ح��وص��ات ،الف�ت��ا إلى ب��اإلع�لان ع��ن جهاز غير مرخص م��ن قبل وزارة
أن إدارة ال�ه�ن��دس��ة الطبية ب��ال��وزارة ق��ام��ت منذ الصحة يتعلق بـ«كورونا» في مواقع التواصل
االع� �ل��ان ع ��ن ه� ��ذه ال �ف �ح��وص��ات ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع ومن دون ترخيص مسبق.
الشركات املحلية والخارجية املصنعة ،لتوفير ودع � � � ��ا ال� � �ب � ��در ف � ��ي ت � �ص ��ري ��ح ص � �ح ��اف ��ي ام � ��س،
تلك األجهزة من خالل تصميم االختبار للكشف «املواطنني واملقيمني الى الحذر من االنجرار وراء

ه��ذه اإلع�لان��ات الزائفة واملعلومات املغلوطة ،ال
سيما ف��ي م��ا يخص ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد،
مع الحرص على اتباع تعليمات وزارة الصح ة
في هذا الصدد».
وف� ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،اك � ��دت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة لـ
سبقلا ان وزارة ال �ص �ح��ة ت� �ق ��وم ب �م��راق �ب��ة م��ا
ي �ت��م ت ��داول ��ه م ��ن ادوي� � ��ة وم �س �ت �ح �ض��رات ط�ب�ي��ة
وت �ج �ه �ي��زات ف ��ي م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
ْ
على م��دار ال�س��اع��ة ،الف�ت��ة ال��ى ان أن َم��ن يخالف
قانون تنظيم اإلعالن عن املواد املتعلقة بالصحة
يعاقب بحسب القانون / 38 2000بالحبس مدة
ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز  1000دينار
أو إحدى هاتني العقوبتني.
واش� � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى أن امل �ن �ت �ج��ات ال�ص�ح�ي��ة
م� ��ن أدوي� � � ��ة وم� �س� �ت� �ح� �ض ��رات ص �ح �ي��ة وأج� �ه ��زة
وم�س�ت�ه�ل�ك��ات ط �ب �ي��ة ،ال �ت��ي ي �ت��م ت�س�ج�ي�ل�ه��ا في
ادارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية،
ت �ح �ت��اج أي �ض��ا إل� ��ى ت��رخ �ي��ص م ��ن ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة
املختصة ف��ي قطاع الرقابة ال��دوائ�ي��ة والغذائية
لإلعالن عنها ،وإن كانت مسجلة.

 04الكويت

كورونا

يتفشى
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الكويت في مشهد نادر

الشوارع ..بال ناس
محمد إبراهيم
في مشهد لم تشهده الكويت منذ عشرات السنني ،خلت شوارع البالد
أمس ،من البشر والسيارات؛ باستثناء رجال الشرطة ومركباتهم،
ّ
فتوقفت الحياة تمامًا عقب تطبيق حظر ال�ت�ج� ّ�ول ال�ج��زئ��ي ،ال��ذي
ّ
فرضه مجلس الوزراء ،للحيلولة دون تفشي «كورونا» في البالد.
ِّ
وسبق تطبيق الحظر توجيه رج��ال األم��ن رسائل صوتية تحضر
ال �ن��اس لتطبيق ال�ح�ظ��ر ،وت��دع��وه��م ل�ل�ع��ودة إل��ى م�ن��ازل�ه��م سريعًا،
والتزامهم وعدم الخروج منها ألي سبب.
وم��ا إن أش ��ارت ع�ق��ارب ال�س��اع��ة ال��ى ال��راب�ع��ة ع�ص�رًا ،حتى انطلقت
ّ
التجول الجزئي في البالد على
التنبيهات الخاصة بفرض حظر
شكل رسائل صوتية عبر ّ
مكبرات الصوت الخاصة بنظام اإلنذار في
املحافظات الست ،مطالبة املواطنني واملقيمني بالتزام التعليمات،
حفاظًا على سالمتهم وسالمة اآلخرين من انتشار «كورونا».
ّ ً
وب ��دأت التنبيهات باللغة ال�ع��رب�ي��ة ،ح��اث��ة الجميع ع�ل��ى االل �ت��زام،
ّ
ّ
التعرض للمساءلة القانونية .ثم تكررت التنبيهات عينها
لتجنب
باللغة االنكليزية ،لتعاد مرة أخرى عند الخامسة ،معلنة عن دخول
ّ
التجول ّ
حيز التنفيذ.
حظر
ّ
ول��وح��ظ االن�ت�ش��ار املكثف ل�ل��دوري��ات األمنية الخاصة بالقطاعات
امليدانية؛ كالنجدة واألمن العام واملرور في شوارع البالد ومناطقها،
لتطبيق الحظر الجزئي على أرض الواقع ،وكذلك تطبيق اإلجراءات
القانونية بحق غير امللتزمني .وش�ه��دت ال�س��اع��ات األول ��ى للحظر
ض�ب��ط ع �ش��رات امل�خ��ال�ف�ين م��ن امل��واط �ن�ين وامل �ق �ي �م�ين ،وك��ان��ت الف�ت��ة
صرامة رجال الشرطة في تطبيق القانون بال تهاون.

!

■ الساعات األولى للحظر َشهِ دت ضبط عشرات المخالفين

تحت عين األمن (تصوير :حسني هالل)

إغالق المحال

مواطنون ومقيمون اصطفوا في طوابير

«هجمة غذائية»غير مبررة!
عبدالرزاق المحسن وخالد الحطاب
ص �ب �ي �ح��ة إع �ل ��ان م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع��ن
ات� �خ ��اذه ق � ��رارًا ب�ت�ط�ب�ي��ق ح �ظ��ر ال�ت�ج��ول
ال�ج��زئ��ي ف��ي ال�ب�لاد م��ن  5م�س��اء حتى 4
ص �ب��اح��ا ،اس �ت �ب��ق ك �ث �ي��ر م ��ن امل��واط �ن�ين
وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ت �ط �ب �ي��ق ال � � �ق � ��رار ،وه ��رع ��وا
إل ��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة واألس � ��واق
لشراء احتياجاتهم الالزمة ،وربما غير
الالزمة ،رغم التأكيدات الرسمية بأنه ال
داعي للهلع ،وأن املخزون الغذائي آمن.
وق ��اب ��ل ات� �ح ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
اإلقبال على الشراء بجملة من الضوابط،
فرضها على الجمعيات والتزمت بها،
منها أال ي��زي��د ع��دد املتسوقني على 50
ش �خ �ص��ًا ف� ��ي امل� � ��رة ال � ��واح � ��دة ب��ال �س��وق
امل� ��رك� ��زي ،وال ي��رت �ف��ع ع ��ن  5ف ��ي األف� ��رع
املستثمرة وغير املستثمرة.
ووف� ��ق ال �ض��واب��ط ال �ت��ي أع�ل�ن�ه��ا رئ�ي��س
االت �ح��اد ،مشعل ال�س�ي��ار ،ج��رى تجهيز
م�م��رات خ��ارج مقار الجمعيات لترتيب
دخ ��ول األف� ��راد إل��ى ال �س��وق م��ع االل �ت��زام
ب �ت��رك م �س��اف��ة ال ت �ق��ل ع ��ن م �ت��ر ب�ي�ن كل
ش � �خ� ��ص وآخ� � � � � ��ر ،ف � �ض �ل�ا ع� � ��ن «ت� �ق� �ن�ي�ن
الشراء» ،و«فحص درجة حرارة العاملني
بالجمعية واملرتادين ملنع من يتجاوز
ح ��رارت ��ه  37درج � ��ة م ��ن دخ � ��ول ال �س��وق
وتحويله إلى أقرب مستوصف».
ً
ورص � ��دت ج��ول��ة سبقلا إق� �ب ��اال ش��دي �دًا
ع �ل��ى م �خ��اب��ز ش��رك��ة امل �ط��اح��ن وأس� ��واق
الجملة ،وغيرها من االس��واق املركزية،
وه��و م��ا راف�ق��ه ازدح ��ام م��روري ملحوظ
منذ الصباح الباكر ،بشكل أوحى وكأن
الحياة عادت إلى طبيعتها.
وش �ه��دت ب�ع��ض الجمعيات التعاونية
م � �ش ��اه ��د غ � �ي ��ر م � ��أل � ��وف � ��ة ،ك ��اص� �ط� �ف ��اف
ب �ع��ض امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين خ��ارج �ه��ا،
بعدما نفذت التعاونيات تعميم اتحاد
الجمعيات ،املشار إليه.

إقبال كبير (تصوير :بسام زيدان)

تخريج دفعة من «الطب»
لدعم كوادر الصحة
أميرة بن طرف

فحص مرتادي الجمعيات

دوام فروع التموين
أ ع���ل���ن ا ت���ح���اد ا ل��ج��م��ع��ي��ات ا ل��ت��ع��او ن��ي��ة ع��م��ل ا ل���ف���روع ا ل��ت��م��و ي��ن��ي��ة ب�ين
ا ل��س��ا ع��ة  8ص��ب��ا ح��ا ح��ت��ى  4ع��ص��را ط����وال أ ي����ام األ س���ب���وع .وأ ش���ار
اال ت��ح��اد إ ل��ى ان ذ ل��ك ي��أ ت��ي و ف��ق ق��رار م��ج��ل��س ا ل���وزراء ب��ش��أن حظر
ا ل��ت��ج��ول ا ل��ج��ز ئ��ي ن��ظ��را إ ل��ى ا ل��ظ��روف ا ل��ط��ار ئ��ة ا ل��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ا ل��ب�لاد
نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ل �ـ سبقلا ع��ن ت��وج��ه
لدى جامعة الكويت ،إلتمام إج��راءات تخريج
طالب السنة السابعة (االخيرة) بكلية الطب،
ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��م م��ن االن �ض �م��ام إل ��ى ك � ��وادر وزارة
الصحة واداء مهامهم الطبية ف��ي الصفوف
االمامية مع زمالئهم االطباء في مواجهة وباء
كورونا.
وقالت املصادر ان مركز العلوم الطبية ،بصدد
مخاطبة وزير التربية وزير التعليم العالي د.
س�ع��ود ال�ح��رب��ي للموافقة على تخريج طلبة
الطب ،خاصة انهم اتموا دراساتهم النظرية
وال�ع�م�ل�ي��ة ،ول��دي�ه��م م �ه��ارات ق ��ادرة ع�ل��ى دع��م
الكوادر الطبية في هذا الظرف االستثنائي.
وختمت ب��أن طلبة الطب ف��ي جامعة الكويت
م��درب��ون وم �ه �ي��أون ل�ل�ع�م��ل ف��ي املستشفيات
خالل سنوات دراستهم ،وقد أتموا متطلبات
التخرج االساسية خاصة في الجانب العملي.
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كورونا

المواطنون العالقون في لندن:

حجر فندقي بد ً
ال من المنزلي
رزان المرشد
يقول املفكر البريطاني إي��زاي��ا برلني «حيث
ال يوجد خيار ال يوجد قلق» ،وحني اخترنا
نسيان الخيار األول ،أن نبقى في الكويت وال
نسافر إلى لندن ،غاب القلق لعدة أيام وعاد
ّ
محمال بكل ما هو جديد (كورونا).
أس �ت �ط �ي��ع أن أص� ��ف ه� ��ذه األي� � ��ام ب��ال�ت�ج��رب��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ن �ح��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ع��ال �ق�ي�ن ه�ن��ا
ف ��ي ل �ن��دن ن �م ��ارس م ��ا ي �م��ارس��ه ال�ك��وي�ت�ي��ون
ً
ف��ي ال�ك��وي��ت ،ح�ج��ر ف�ن��دق��ي ب ��دال م��ن امل�ن��زل��ي،
أم� �ت ��ار ب�ي�ن ال �ش �خ��ص واآلخ � � ��ر ،م �ل��ل ط�ف�ي��ف،
واكتشافات ُمضحكة ..كأن تصحو من النوم
وال شيء ينتظرك ،وأن تسقط على األرض من
شدة الضحك على نكتة سخيفة باألصل ،أن
ت�س�ع��دك رح�ل��ة ال��ذه��اب ال��ى ال�س��وب��ر م��ارك��ت،
وأن ت�ط�ي��ر ف��رح��ا إن ان�ت�ه��ى ي��وم��ك ب�ل�ا خبر
سيئ.
وأك �ث��ر م��ا ي�س�ت��وق�ف�ن��ي ف��ي ه ��ذه األي � ��ام ،أن�ن��ا
انتبهنا للتفاصيل التي لم تكن تأخذ حيزا
م ��ن ده �ش �ت �ن��ا ،ون �ح��ن ال ��ذي ��ن ط��امل��ا آم �ن��ا أن
الحياة بأكملها تكمن في التفاصيل!
ه�ن��ا ،ف��ي ل�ن��دن ..نفعل م��ا يفعله الجميع في
الكويت ،ولكن الفرق أن الشمس هنا ال تشرق
دائما .وإن أشرقت ،فإنها تغيب سريعا ،كما
ي�غ�ي��ب األح �ب ��اب ف��ي أش ��د ل �ح �ظ��ات حاجتنا
إليهم.
هنا ،تم جمع املواطنني في فندق خصصته
ال�س�ف��ارة مل��ن أل�غ�ي��ت رح�لات�ه��م ل�ل�ك��وي��ت ،ك��ان
األم � ��ر اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ت �ج��رب��ة
الداخلية والخارجية معا..
ف� ��ي ل �ح �ظ��ة وص ��ول� �ن ��ا ل �ل �ف �ن ��دق ،اس �ت �ق �ب �ل �ن��ا
االخوان الذين لم أتوقع للحظة أنني سأراهم
في األيام القادمة يأتون من منازلهم البعيدة،
ب ��اب �ت �س ��ام ��ة ع ��ري� �ض ��ة ال ت� �ن ��م إال ع� ��ن رض ��ا
ت ��ام ،ه ��ؤالء ال �ش �ب��اب م��وظ �ف��ون ف��ي ال�س�ف��ارة
ومتطوعون .يتنقلون مثل س��رب حمام بني
ط��اول��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ،وك��اون�ت��ر ال��دخ��ول ،وعند
الباب يحملون حقائب الداخلني وكأنهم أهل
الدار.
وألنني أحب القراءة ،اكتشفت في هذه الفترة
أنني أحب أيضا قراءة الوجوه ..ابتساماتهم
التي ترتسم فور مالقاتها لوجه ما ،وتختفي
مع أول لحظة صمت.
ح��اول��ت أن أف�ه��م ه��ذا ال �ت �ن��ازع ال�ح��اص��ل بني
ش�ف��اه�ه��م ووج��وه �ه��م ،ف��آث��رت أن أس �ق��ط في
اختبار أخالقي ،وأن أسترق السمع ،وتمنيت
أال أجازف في هذا االختبار.

السفير خالد الدويسان مع الحضور

أجواء تعكس االهتمام والرعاية

موظفو السفارة
والمتطوعون يقابلون
التذمر واالنتقاد
باالبتسام
«م�ت��ى ن��رج��ع ال�ك��وي��ت ..متى يفتح امل �ط��ار؟»..
وان �ت �ق��ادات ال تنتهي م��ن ب�ع��ض امل��واط�ن�ين..
ويكون الجواب :حاضرين ،ما يصير خاطركم
اال طيب ،وكأن هؤالء الشباب هم املسؤولون
عما يحدث ،هم من خلق هذا الفيروس!
وفي الجهة األخرى ،نساء رائعات ،استخدمن
مهاراتهن في الطبخ ليصنعن لنا تفاصيل
ج�م�ي�ل��ة ل�ن��ذك��ره��ا الح �ق��ا ،وم� �ب ��ادرات ش�ت��ى..
ٌ
ك��ل ف��ي تخصصه ،اإلع�ل�ام ،ال�ط��ب ،والصحة
النفسية.
ك �م��ا ب � � ��ادرت م �ك �ت �ب��ة «ص ��وف� �ي ��ا» ف ��ي ت��وف�ي��ر

م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ك�ت��ب ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ع��ال�ق�ين في
لندن ،لتيقنها بأن القراءة هي املخرج األجمل
في ظل كل هذا الضغط الحاصل في العالم.
تبهرني فكرة التماسك ،خصوصا إن ّ
تجسدت
ف��ي ال �ب �ش��ر ،ت�ل��ك ال �ت��ي ال ت �ح��دث ع�ل��ى خشبة
املسرح ،وإنما في كواليسه .ال تحدث إال في
العمق ،وال تنبع إال من الشعور باملسؤولية.
العاملون عن بعد من أعضاء السفارة :نواف
ب��وش�ي�ب��ة ،خ��ال��د ال�خ�ل�ي�ف��ة ،زي��د ال �ح��رب ،عبد
ال�ع��زي��ز ال��دوي��خ ،غ ��ازي امل��رش��د ،ف�ه��د املضف
وأحمد الفيلكاوي.
ّ
املتطوعون من ضباط الجيش :علي البناي،
فهاد العازمي ،جاسم السنني ،ب��در العتيبي
ومحمد العوضي.
أصحاب االبتسامة التي تتصدى لكل ما هو
م�ق�ل��ق ،أع �ض��اء ال �س �ف��ارة ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون في
امليدان :خالد املكيمي وأحمد السعيدي.
ل�ك��ل أع �ض��اء س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا
واملتطوعني من ضباط الجيش ..ال تظنوا ً
أبدا
أن هناك من ال يلحظ تفاصيلكم ،فشكرا لكم
على كل ما قدمتموه ،أنتم املسرح وكواليسه.

يتفشى

الكويت 05

كلمة حق
المستشار عادل بطرس

طعم العدالة)١(..
للعدالة م��ذاق خ��اص ،ال يعرفه إال من كابد الظلم زمنًا واستمات حتى
يظهر ال�ح��ق ،وح�ين يظهر ال�ح��ق يحس بطعم ال ي�ع��ادل��ه طعم آخ��ر في
الوجود ،هذا ما جال ُبخاطري وأنا أتابع ما يكتبه عالء مبارك هذه األيام
على «تويتر» بعد أن قضي ببراءته بمعية أخيه جمال من جميع التهم
املنسوبة إليهما.
والقصة مل��ن ال يعرفها ب��دأت ي��وم  ١٢فبراير  ،٢٠١١وه��و ال�ي��وم التالي
مباشرة لتنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه ،في ذلك اليوم بدأ
التحقيق مع ع�لاء وجمال بتهمة التربح من صفقة بيع البنك الوطني
للتنمية ،ويروي محامي املتهمني األستاذ فريد الديب هذه القصة بطريقة
كوميدية فيقول :ب��دأت التحقيقات حني تقدم شخص ببالغ يقول فيه
انه علم من «الست عزيزة في شبرا وال مؤاخذة» ان جمال مبارك سرق
من خزنة البنك املركزي املصري  ٧٥طنا من الذهب وحطهم في طائرته
الخاصة ونقله ال��ى أميركا ،وهناك أودع��ه في البنك املركزي االميركي،
وهو بنك خاص تملكه ام��رأة! ..وحتى يصدق السامع ما يقوله قال انه
يقرأ ه��ذا ال�ك�لام م��ن واق��ع محضر التحقيق امل��دون ف��ي  ١٦ـ�ـ  ٢ـ�ـ ٢٠١١
أمام املحامي العام محمود فرج عنتر ،الذي امر باستدعاء عالء وجمال
وحبسهما حتى يتم التحقق من صحة هذا الكالم.
واض��اف فريد الديب ان��ه في ذات الوقت تقدم املرحوم السفير ابراهيم
يسري ببالغ يقول فيه ان حسني مبارك ّكون ثروة ضخمة من عموالت
شراء االسلحة ،فأرسل النائب العام كتابًا في  ١٠ــ  ٤ــ  ٢٠١١الى مدير
املخابرات الحربية ،اخبره فيه بالبالغ وطلب منه إج��راء تحريات عما
اذا كانت هناك اي ع�م��والت ع��ن بيع صفقات اسلحة ،ف��رد عليه مدير
املخابرات الحربية واالستطالع آن��ذاك ،اللواء عبدالفتاح السيسي ،فقال
ان��ه بالتحري تبني ان��ه لم يسبق تقديم أي م��ذك��رات لرئيس الجمهورية
السابق للتصديق على صفقات ش��راء اسلحة ،وال توجد اي مخالفات
اداري��ة او جنائية في ه��ذا امل�ج��ال ،كما اض��اف فريد الديب انهم شكلوا
لجنة لبحث املوضوع انتهت الى ان املتهمني عالء وجمال ليس لهما عالقة
بهذا املوضوع ،ومع ذلك لم يفرج عنهما الى ان قدمت القضية للمحكمة
بتاريخ  ٣٠ـــ  ٥ـــ .٢٠١٢
وف��ي ذل��ك ال �ت��اري��خ ،أص ��درت ال�ن�ي��اب��ة ق ��رارًا ب��إح��ال��ة ت�س�ع��ة متهمني ال��ى
محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في عملية بيع أسهم «البنك
الوطني للتنمية» ،تحصلوا من خاللها على مليارين و 51مليونا و28

a.botrosfarag@alqabas.com.kw

أل�ف��ا و 648جنيها بطريقة تخالف ال�ق��ان��ون .وه ��ؤالء املتهمون ه��م ١ :ـ
أيمن أحمد فتحي حسني سليمان ٢ .ــ أحمد فتحي حسني سليمان.
 ٣ــ ياسر سليمان هشام امللواني ٤ .ــ أحمد نعيم أحمد بدر ٥ .ــ حسن
محمد حسنني هيكل ٦ .ــ جمال محمد حسني مبارك ٧ .ــ عالء محمد
حسني مبارك ٨ .ــ عمرو محمد على القاضي ٩ .ــ حسني لطفي صبحي
الشربيني .واألول ك��ان رئيس مجلس ادارة البنك الوطني للتنمية ،أما
املتهمون الباقون فكانوا أعضاء في مجلس ادارة البنك ذاته.
وج ��اء ف��ي ق ��رار اإلح��ال��ة أن��ه ف��ي غ�ض��ون ع��ام��ي  2006و 2007ب��دائ��رة
قسم العجوزة محافظة الجيزة ،قام املتهمان األول والثاني بصفتيهما
موظفني عموميني (رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية -
الذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك املركزي
املصري) ،حصال لغيرهما من دون حق على منفعة من عمل من أعمال
ّ
وظيفتيهما ،بأن ظفرا املتهمني الثالث والرابع بمنفعة االستحواذ (بمعنى
مكناهما من االستحواذ) على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة
املسموح بها من دون اإلع�لان عن وج��ود رابطة واتفاق بينهم لتكوين
ح�ص��ة تمكنهم م��ن ب�ي��ع ال�ب�ن��ك ملستثمر اس�ت��رات�ي�ج��ي ،م�م��ا ات ��اح لهما
االنضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك واإلط�لاع على كل املعلومات
الالزمة لتنفيذ اتفاقهم ،وذلك بغير حق وباملخالفة ألحكام قانون سوق
رأس املال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  1992وقانون البنك املركزي
والجهاز املصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  88لسنة  2003وعلى
النحو املبني بالتحقيقات.
كما قام املتهمان الثالث والرابع باالشتراك بطريقي االتفاق واملساعدة مع
املتهمني األول والثاني في ارتكاب الجريمة محل االتهام السابق ،بأن اتفقا
معهما على االستحواذ على نسبة تجاوز النسبة املسموح بها من أسهم
البنك الوطني للتنمية بما يتيح لهما االنضمام الى عضوية مجلس إدارته
من دون اإلعالن عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا االستحواذ ،مما
مكنهما من االط�لاع على كل املعلومات الالزمة إلتمام عملية بيع البنك
ملستثمر استراتيجي ،وساعداهما بأن قاما بشراء االسهم املشار اليها
آنفًا باملخالفة ألحكام قانون سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة  ،1992وقانون البنك املركزي والجهاز املصرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم  88لسنة  ،2003فوقعت الجريمة بناء على ذلك االتفاق
وتلك املساعدة على النحو املبني بالتحقيقات( ..وللحديث بقية)..
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البلدي

تخصيص مخفر الشويخ القديم

ال أراضي لمستودعات في حولي!

رفض االستقطاع من محمية الجهراء

تبحث البلدية طلب إعادة تخصيص موقع مخفر شرطة الشويخ القديم في منطقة الشويخ
الثالثة بالقطعة (ج) مع نقل املسمى من وزارة الداخلية إلى البلدية.

أكدت البلدية في ردها على طلب وزارة الصحة تخصيص أرض إلنشاء مستودع فرعي ملنطقة
حولي الصحية بأنه ال مساحة كافية إلنشاء املستودع بالقرب من مستشفى مبارك الكبير.

رفضت الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة استقطاع مساحة  75أل��ف متر مربع ملوقع مشاتل
ومواقف سيارات من موقع محمية الجهراء داعية إلى نقل املوقع بجانب شمال غرب الجهراء.

من الخامسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً

المنفوحي حدد النشاطات المسموحة

الجاسم تفقد نظافة «الجليب»

¶ المطاعم والصيدليات واألسواق تغلق أثناء فترة الحظر
ح ��دد امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة م .أحمد
امل �ن �ف��وح��ي امل� �ح ��ال ال �ت��ي ي�س�م��ح لها
بالفتح من الساعة الخامسة صباحًا
وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
ودع ��ا امل�ن�ف��وح��ي ف��ي تعميم أص ��دره
أم� � ��س إل� � ��ى غ� �ل ��ق ج� �م� �ي ��ع امل � �ع� ��ارض
وامل � �ج � �م � �ع� ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وامل � �ح� ��ال
واألس � � � ��واق امل ��رك ��زي ��ة أب ��واب� �ه ��ا أم ��ام
الجمهور والسماح بالبيع وال�ش��راء
بالوسائل اإللكترونية.
واستثنى املنفوحي م��ن ق��رار الغلق
املحال التالية فقط بحيث تفتح من
ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة ص �ب��اح��ًا وح �ت��ى
الرابعة عصرًا وهي:
 األس� � � � � � � ��واق وامل � � � �ح� � � ��ال ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ةوال� �ت� �م ��وي� �ن� �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف أن ��واع� �ه ��ا
وأنشطتها.
 املصبغة والغسيل والكوي. م �ح��ال ال�ت�ص�ل�ي��ح وال �ص �ي��ان��ة بكلأنشطتها.
 تصليح وصيانة السيارات وقطعالغيار بمختلف أنواعها.
 محال الصرافة. الصيدليات. املطاعم بمختلف أنواعها. محال النظارات. املكاتب اإلدارية. أفرع الغاز. ل � � � ��وازم ال� �ع ��ائ� �ل ��ة ف � ��ي ال �ج �م �ع �ي��اتالتعاونية.
 محال األعالف.وي�س�م��ح ب�ف�ت��ح األن �ش �ط��ة الصناعية
وال� �ح ��رف� �ي ��ة ال� �ت ��ي ل ��دي� �ه ��ا ت��رخ �ي��ص

تدريب المتطوعين
ق� � ��ام امل ��دي ��رال� �ع ��ام
ل�ل�ب�ل��دي��ة م .أح�م��د
امل � � � � �ن � � � � �ف� � � � ��وح� � � � ��ي،
ب �ح �ض��ور رئ�ي�س��ة
م � � � ��رك � � � ��ز ال� � �ع� � �م � ��ل
التطوعي الشيخة
أم � � �ث� � ��ال األح� � �م � ��د،
ون� � � ��ائ� � � ��ب امل � ��دي � ��ر
ال � � � �ع � � ��ام ل� � �ش � ��ؤون
ق � � �ط� � ��اع ب� �ل ��دي� �ت ��ي
م � � � �ح� � � ��اف � � � �ظ � � � �ت� � � ��ي
ال� � � � � �ع � � � � ��اص� � � � � �م � � � � ��ة
وال � � � � �ج � � � � �ه� � � � ��راء م.
ف� �ي� �ص ��ل ص� � � ��ادق،
ب� �ج ��ول ��ة اط� �ل� �ع ��وا
خ � �ل ��ال � � � �ه� � � ��ا ع � �ل� ��ى
تدريب املتطوعني
لنقل النفايات.

الجاسم خالل تفقده نظافة «الجليب»

ت �ف �ق��د وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة م .ول� �ي ��د ال �ج��اس��م
م �س �ت��وى أع� �م ��ال ال �ن �ظ��اف��ة ف ��ي منطقتي
ج �ل �ي��ب ال �ش �ي��وخ وال � �ش� ��دادي� ��ة ،ب�ح�ض��ور

«دفن الجنائز من الـ  8صباحاً حتى الـ  3عصراً»

العوضي :دخول
المقابر ألقارب المتوفى فقط
المنفوحي وأمثال األحمد خالل الجولة

منشأة أو حرفة صناعية من الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ذات ال �ص �ل��ة ف��ي
اإلنتاج من الساعة الخامسة صباحًا
وحتى الرابعة عصرًا وهي:
 الغذائي. البتروكيماويات. الغازات. -البالستيك.

 الكرتون واألوراق.وبالنسبة لبقية األنشطة فيسمح لها
بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة.
ودع� ��ا ج�م�ي��ع امل� �ح ��ال ال� � ��وارد ذك��ره��ا
ع� �ن ��د م� � ��زاول� � ��ة أن� �ش� �ط� �ت� �ه ��ا االل� � �ت � ��زام
ب��ال �ش��روط ال�ص�ح�ي��ة وض��واب��ط ع��دم
ال �ت �ج �م��ع ال� � � ��واردة ف ��ي ق � ��رار م�ج�ل��س
ال��وزراء وق��رارات وزارة الصحة ،ومن

يخالف ذلك يعرض نفسه للمساء لة
القانونية وتطبيق العقوبات الواردة
ف ��ي ال� �ق ��وان�ي�ن وال� �ل ��وائ ��ح وال � �ق� ��رارات
املنظمة لذلك.
وش � � � � ��دد ع � �ل� ��ى ج � �م � �ي� ��ع ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات
واإلدارات املختصة بالبلدية العمل
ب� �م ��ا ج � ��اء ب� ��ه وت� �ن� �ف� �ي ��ذه م� ��ن ت ��اري ��خ
صدوره.

«خالل أسبوع من الجوالت التفتيشية في الفروانية ومبارك الكبير»

العمار :غلق  635مح ً
ال ومقهى

عمار العمار

م ��دي ��ر إدارة ال �ن �ظ��اف��ة س �ع��د ال �خ��ري �ن��ج،
وموقع تجمع اآلليات بوجود مسؤولي
مديرية أمن الفروانية.

أعلن نائب املدير العام لشؤون قطاع
ال� �ب� �ل ��دي ��ات ب �م �ح��اف �ظ �ت��ي ال �ف��روان �ي��ة
وم� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر م.ع� �م ��ار ال �ع �م��ارع��ن
ً
غلق  635محال ومقهى و 10صاالت
تسلية خالل األسبوع املاضي.
وق ��ال ال �ع �م��ار إن ال �ج��والت امل�ي��دان�ي��ة
ل �ل �م �ف �ت �ش�ي�ن ف � ��ي إدارات ال �ت ��دق �ي ��ق
وم � �ت� ��اب � �ع� ��ة ال� � �خ � ��دم � ��ات وال � �ن � �ظ ��اف ��ة
ال� �ع ��ام ��ة وإش� � �غ � ��االت ال � �ط� ��رق وق �س��م
إزال � � ��ة امل �خ��ال �ف��ات وف ��ري ��ق ال� �ط ��وارئ
باملحافظتني ق��ام��وا ب�ه��ا للتأكد من
ال � �ت� ��زام أص � �ح� ��اب امل � �ح� ��ال وامل �ق ��اه ��ي
واملطاعم وشركات النظافة من عملية

غ�س�ي��ل وت�ع�ق �ي��م ل �ل �ح��اوي��ات ف ��ي ظل
اإلج ��راء ات املتخذة ضمن اإلج��راء ات
االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ �ي��ة مل�ن��ع ان�ت�ش��ار
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د أس �ف��رت
عن توجيه  587تنبيهًا وتحرير 302
مخالفة وف��ض  293تجمعًا وغسيل
وت�ع�ق�ي��م  28827ح��اوي��ة ف��ي املناطق
السكنية والشوارع الرئيسية.
وأض� � ��اف ال �ع �م��ار أن إدارة ال�ن�ظ��اف��ة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة ال�ف��روان�ي��ة ق��ام��ت بتنظيف
وغ �س��ل وت�ع�ق�ي��م  23557ح��اوي��ة ،في
ح�ين ق��ام��ت إدارة ال�ت��دق�ي��ق ومتابعة

ال� �خ ��دم ��ات وف ��ري ��ق ال � �ط� ��وارئ وق �س��م
إزال��ة املخالفات بتوجيه  546تنبيهًا
ً
وغ �ل��ق  562م �ح�ل�ا وم �ق �ه��ى وت�ح��ري��ر
 302مخالفة وفض  293تجمعًا.
وأض� � ��اف ال �ع �م��ار أن إدارة ال�ن�ظ��اف��ة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة مبارك الكبير قامت بتنظيف
وغسيل وتعقيم  5270حاوية مختلفة
األحجام في حني قامت إدارة التدقيق
ومتابعة الخدمات وف��ري��ق ال�ط��وارئ
وق�س��م إزال ��ة امل�خ��ال�ف��ات ق��ام��وا بغلق
ً
 73مقهى وم �ح�لا و 10ص��ال��ة أل�ع��اب
للتسلية وتوجيه  41تنبيهًا.

قـال مــديـر إدارة شــؤون الجــنائز في البلدية د.
فيصل العوضي إن أوقات دفن الجنائز ستكون
م �ف �ت��وح��ة م ��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ام �ن��ة ص �ب��اح��ًا حتى
الساعة الثالثة عصرًا.
وأض� � ��اف ال �ع��وض��ي ف ��ي ت �ع �م �ي��م أص� � ��دره ب��أن��ه
ب�ن� ً
�اء على التوجيهات الصحية ال �ص��ادرة من
جهة االخ�ت�ص��اص وللحد م��ن انتشار فيروس
كورونا املستجد وحفاظًا على الصحة العامة
تقرر اقتصار دخول املقابر على أقارب املتوفى
فقط ومنع الصعود مع الجنازة في سيارة نقل
املوتى وفتح األبواب الرئيسية فقط للمقابر.
ودعا العوضي مسؤولي املقابر التقيد بتطبيق
اإلجراءات الصادرة حرصًا على صحة وسالمة
املشيعيني من انتشار فيروس كورونا املستجد.

فيصل العوضي

تعقيم شوارع «سعد العبدالله»

قام مركز نظافة منطقة سعد العبداهلل بتعقيم وتنظيف الشوارع الرئيسية والساحات ومواقع
املخيمات الربيعية والتي تمت إزالتها (الرعيل األول)
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كورونا

الكويت 07

يتفشى

«برئاسة األمير ..اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء»

الغانم :قرارات مهمة ستصدر اليوم
■ نحترم إجراءات السلطات الصحية ونط ّبقها في البالد
ك � �ش� ��ف رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � � ��رزوق
الغانم عن تلقيه دع��وة لحضور اجتماع
استثنائي ملجلس ال��وزراء صباح اليوم،
برئاسة سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ،مبينًا أن ه��ذا االج �ت �م��اع فرصة
لالستماع إلى توجيهات سموه.
وق � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ،ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
ب�م�ج�ل��س األم � ��ة أم � ��س« :ه � ��ذا األم � ��ر ليس
غريبا وال مستغربا على رب��ان السفينة
حضرة صاحب السمو ،الذي عودنا دائمًا
ف��ي األح ��داث املهمة أن ي��رأس اجتماعات
مجلس ال ��وزراء ،وعندما يترأسها سمو
األم�ي��ر ت�ك��ون بحضور سمو ول��ي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ،ورئ �ي��س املجلس
وأفراد الحكومة لالستماع إلى توجيهات
سموه».
وأض � ��اف ال �غ��ان��م« :ك �م��ا ع��رف��ت أن ه�ن��اك
بعض ال�ق��رارات املهمة التي ستصدر عن
هذا االجتماع».
وب� �ش ��أن ج �ل �س��ة ال� �غ ��د ،ق� ��ال ال �غ��ان��م إن�ه��ا

الغانم متحدثا إلى الصحافيين أمس

ج�ل�س��ة ع ��ادي ��ة س�ت�ع�ق��د إلق � ��رار ال �ق��وان�ين
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م��واج�ه��ة ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا»،
م �ع ��رب ��ًا ع� ��ن ش� �ك ��ره ألع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن �ت�ين
التشريعية والصحية وموظفي األمانة
ال� �ع ��ام ��ة وأع� � �ض � ��اء امل� �ك� �ت ��ب ال� �ف� �ن ��ي ع�ل��ى
ت� ��واج� ��ده� ��م إلن � �ه� ��اء ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال �ت��ي
طلبتها الحكومة.
وأضاف الغانم« :انهما قانونان أحدهما
يتعلق بتعديل قانون الصحة واإلجراءات
الوقائية ،وهو عبارة عن مشروع بقانون،
باإلضافة إلى اقتراحني بقانونني مقدمني
من مجموعة من النواب».
وأوض ��ح ال�غ��ان��م أن «ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
ان �ت �ه��ت م ��ن امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ق ��ان ��ون ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل��واع �ي��د ال �ق �ض��ائ �ي��ة بصفتها
لجنة اختصاص ،ووافقت على القوانني
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ع��دي��ل ق ��وان�ي�ن ال �ص �ح��ة م��ن
الناحية الدستورية والقانونية».
وأش��ار الغانم إل��ى توافق نيابي لتأجيل
ك ��ل ال �ب �ن��ود ف ��ي ج �ل �س��ة ال �ث�ل�اث��اء م ��ا ع��دا

البنود التي ال يمكن تأجيلها واالكتفاء
بالقوانني املتعلقة بـ«كورونا».
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م« :ن �ح� �ت ��رم ون �ط �ب��ق ك��ل
إرش� ��ادات وإج� ��راءات السلطات الصحية
ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ،وأش � �ك� ��ر ال � �ن� ��واب وم��وظ �ف��ي
األمانة العامة واإلعالميني والجميع ممن
طلب منهم إجراء الفحوصات أمس».
وح� � ��ول ق� � ��رار م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �خ��اص
بحظر التجول ،قال الغانم« :ه��ذه ق��رارات
ت �ص��در م��ن ال�س�ل�ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ،ولسنا
ف�ن�ي�ين ح�ت��ى ن�ق�ي�م�ه��ا ،ل�ك��ن ب��ال�ت��أك�ي��د في
ب ��داي ��ة ال �ت �ط �ب �ي��ق س �ت �ك��ون ه� �ن ��اك ب�ع��ض
الثغرات وبعض املشاكل».
ودع� ��ا ال �غ��ان��م امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين إل��ى
التعاون وتطبيق اإلج ��راءات االحترازية
م��ن أج��ل مصلحة الجميع وحتى يجري
التحكم والسيطرة على الوضع في الداخل
تمهيدًا إلدخال الكويتيني املوجودين في
ال �خ ��ارج ال��ذي��ن ي�ن�ت�ظ��ر ع��ودت �ه��م ب��أس��رع
وقت ممكن.

خضعوا للفحص االحترازي أمس نواب :األزمة أظهرت قدرة
ال «كورونا» بين النواب
ّ
وتميزهم
الوزراء
أش ��اد ن ��واب ب ��إج ��راءات ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ال�ت��ي خ�ض�ع��وا ل�ه��ا أم��س في
مجلس األم��ة ،لتأكيد ع��دم إصابتهم بفيروس ك��ورون��ا ،تمهيدًا لعقد
َّ
جلسة إلقرار تشريعات تتعلق بمكافحة الفيروس غدًا (الثالثاء).
وعلمت " سبقلا" أن نتائج الفحوصات التي أجريت للنواب جميعها
سلبية.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب شعيب امل��وي��زري ان االج� ��راء روت�ي�ن��ي ،وت�ف��رض��ه وزارة
ّ
ال�ص�ح��ة ال�ت��ي ال ي�ن��ازع�ه��ا ف�ي��ه أح ��د ،م��ا دام ي�ت�ع��ل��ق ب��ال�ص�ح��ة العامة
وسالمة البالد والعباد ،وهو امن وامان لنا جميعا.
وأض��اف امل��وي��زري لــ سبقلا «ان الفحص ك��ان ع��ن طريق أخ��ذ مسحة
م ��ن األن� � ��ف ،م �ش �ي��را ال� ��ى ان االم� � ��ور م �ي � ّ�س ��رة ،ووزارة ال �ص �ح��ة ت�ق��وم
بجهود ممتازة تشكر عليها ،داعيا الجميع الى عدم القلق وااللتزام
بالتعليمات واتباع االرشادات.
ّ
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال � ��دالل إن ك ��ل ج �ه��ودن��ا م �س��خ��رة
ّ
لتطبيق ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ص�ح�ي��ة ،ول��ن ن�ت��وان��ى او ن�ت��أخ��ر ع��ن تنفيذ
األوامر الطبية.
وأضاف الدالل لـــ سبقلا« :أجريت الفحص الطبي املطلوب قبل موعد
الجلسة ،تطبيقا ل�لاج��راءات املتبعة ،ح��رص��ا على تنفيذ االج ��راءات
الصحية املطلوبة».
ّ
ب��دوره ،ق��ال النائب فيصل الكندري إن وزارة الصحة وف��رت الفحص
الطبي الالزم للنواب والعاملني في أمانة املجلس ،للتأكد من سالمتهم
قبيل ع�ق��د ال�ج�ل�س��ة .وأض ��اف ال �ك �ن��دري لـــ ال�ف�ب��س «ان ال�ف�ح��ص ج��رى
بسالسة ،ووف��ق ال�ك��ادر الطبي ،ف��إن نتيجة العينة تحتاج  5ساعات
لتظهر».
من جهته ،قال النائب ع��ادل الدمخي ان النواب أج��روا الفحص بناء
على توجيهات السلطات الصحية ،وبظهور النتيجة في ما بعد فإن
أي ن��ائ��ب ت�ك��ون نتيجة فحصه إي�ج��اب�ي��ة ل��ن يحضر ال�ج�ل�س��ة ،داع�ي��ا
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ال ��ى االل� �ت ��زام ب�ت��وج�ي�ه��ات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وتعليماتها ،ال سيما الصحية.

نواب أجروا الفحص
 - 1رئيس املجلس
مرزوق الغانم
 - 2صالح خورشيد
 - 3عبداهلل الرومي
 - 4سعدون حماد
 - 5عبداهلل فهاد
 - 6حمود الخضير
 - 7يوسف الفضالة
 - 8عمر الطبطبائي
 - 9بدر املال
 - 10عبداهلل الكندري
 - 11ثامر السويط
 - 12علي الدقباسي
 - 13عادل الدمخي
 - 14شعيب املويزري
 - 15نايف املرداس
 - 16صفاء الهاشم
 - 17خليل أبل
 - 18فيصل الكندري
 - 19محمد الدالل
 - 20خالد العتيبي
 - 21خالد الشطي
 - 22صالح عاشور
 - 23الحميدي السبيعي
 - 24عوده الرويعي
 - 25اسامة الشاهني
 - 26سعود الشويعر
 - 27ماجد املطيري
 - 28سعد الخنفور
 - 29عبدالوهاب البابطني
 - 30حمد الهرشاني
 - 31رياض العدساني
 - 32عبدالكريم الكندري
 - 33مبارك الحجرف
 - 34محمد الحويلة
 - 35محمد هايف
 - 36محمد املطير
 - 37عدنان عبدالصمد
 - 38راكان النصف
 - 39حمدان العازمي

أع ��رب ن ��واب ع��ن رض��ائ �ه��م ال �ت��ام عن
اإلجراءات التي تنفذها وزارة الصحة
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة وج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ،مل��واج �ه��ة ف �ي ��روس ك��ورون��ا
والحد من انتشاره في البالد.
ووج� �ه ��ت ال �ن��ائ �ب��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م
ت� �ح� �ي ��ة ال � � ��ى أه � � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت وم ��ن
يقيم على أرض �ه��ا ،مبينة ان��ه «ما
دام ح �ك �ي �م �ن��ا ي� �ش ��رف ع �ل��ى األم ��ر
ف �ل �ي �ط �م �ئ��ن ال� �ج� �م� �ي ��ع» ،وت��وج �ه��ت
بالشكر ال��ى جميع املتطوعني في

الصفوف االمامية.
وق � ��ال � ��ت ان ال � ��رس � ��ال � ��ة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
واض� �ح ��ة ل�ل�ج�م�ي��ع وم� �ف ��اده ��ا :أن �ت��م
ب��أم��ان وال �ك��وي��ت ب ��أم ��ان ،وأض��اف��ت:
«اع�ج�ب�ت�ن��ي ت �غ��ري��دة ت �ق��ول :ال�ك��وي��ت
ب � ��اع � ��ت ك� � ��ل ش� � � ��يء واش� � � �ت � � ��رت أه� ��ل
الكويت ،وعمومًا انتشار أو انحسار
ال �ف �ي��روس ي �ع��ود إل ��ى م ��دى االل �ت��زام
ب�ح�ظ��ر ال �ت �ج��ول ،وال �ف �ي ��روس أش�ب��ه
بتسونامي اجتاح العالم".
ب��دوره ،قال النائب عبداهلل الكندري:

عبدالصمد :العجز سينخفض
قال رئيس لجنة امليزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن
أسعار النفط انخفضت في الشهرين األخيرين ،ولكن ما قبل ذلك كان
السعر مرتفعًا ،وإن املعدل العام لسعر البرميل سيكون  61دوالرًا،
وبالتالي فإن العجز سينخفض في امليزانية الحالية.
وأوضح عبدالصمد أنه في حال وجود وفرة فإن ال��وزارات ستصرف
منها ،وإذا ل��م يكن ك��ذل��ك ،يجب االع�ت�م��اد على ميزانية وزارة املالية
(الحسابات العامة).
وأشار إلى أن هناك وفرة مالية حالية ،ألن املصروفات الفعلية في نهاية
فبراير هي  16مليار دينار ،وأن امليزانية مخصص لها  22مليارًا ،ومن
املمكن أن يزيد الصرف على الوزارات ،مؤكدًا أننا لن نصل إلى السقف
املخصص للميزانية ،وهي  22مليار دينار.

أسجل تحية عرفان لجميع العاملني
ف� ��ي ال� �ص ��ف األول ول �ل �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وب� � ��إذن اهلل
يجري انحسار املرض.
وأث �ن��ى ال�ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح على
دور وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ان ��س ال�ص��ال��ح،
وق ��ال ان ��ه ك ��ان م �م �ي��زا ،وك��ذل��ك االم��ر
بالنسبة الى وكيل الوزارة ،اما الدور
الكبير وف��ق ال�ص��ال��ح ،ف�ه��و ل��وزي��ري
ال� �ص� �ح ��ة ال� �ش� �ي ��خ ب� ��اس� ��ل ال �ص �ب ��اح
والتجارة خالد الروضان.
من جهته ،شدد النائب نايف املرداس
ع�ل��ى ان األزم ��ة اظ �ه��رت ق ��درة وتميز
ع� ��دد م ��ن ال� � � � ��وزراء ،آم�ل��ا أن ي�ن�ت�ه��ي
اج �ت �م ��اع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء امل��رت �ق��ب
ال ��ى ت��أج �ي��ل األق �س ��اط االس�ت�ه�لاك�ي��ة
واالعفاء من فواتير الكهرباء واملاء.
ب � � � � � � ��دروه ،أع� � �ل � ��ن ال� � �ن � ��ائ � ��ب ري� � ��اض
ال �ع��دس��ان��ي ت�ق��دي�م��ه و 4ن ��واب ه��م:
ع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن ��دري وال �ح �م �ي��دي
ال � �س � �ب � �ي � �ع ��ي وي � � ��وس � � ��ف ال� �ف� �ض ��ال ��ة
وع � �ب� ��دال� ��وه� ��اب ال � �ب ��اب � �ط �ي�ن ،ط �ل �ب��ا
مل �ن ��اق �ش ��ة ال� �ح ��ال ��ة امل ��ال� �ي ��ة ل �ل��دول��ة
واآلث � ��ار االق �ت �ص��ادي��ة ال �ن��اج �م��ة عن
أزم��ة ك��ورون��ا ،واإلج� ��راء ات ال�لازم��ة
حيالها.

«اإلعدام» ..من عقوبات «األمراض السارية»

جلسة «كورونا»..
بالدقائق

الهاشم والصالح والكندري بعد الفحص أمس (تصوير :حسني هالل)

فهاد الشمري
ت�ع�ق��د ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة غ ��دا ف��ي ظل
ظ� ��روف اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال س�ي�م��ا م��ع دخ��ول
ف ��رض ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ في
ال �ب�ل�اد وت �ش��دي��د اإلج � � ��راءات االح �ت��رازي��ة
الحتواء فيروس كورونا.
وي��رج��ح أن ت�خ�ت�ص��ر ال�ج�ل�س��ة إل ��ى ال�ح��د
األدن��ى من الوقت ويرجى أال تتجاوز 45
دق�ي�ق��ة ب�ح�س��ب م �ص��ادر ن�ي��اب�ي��ة ،وات�خ��ذ
امل�ج�ل��س جملة م��ن اإلج � ��راءات التحوطية
استباقا للجلسة بدأت بفحص النواب.
وش� �ه ��د امل �ج �ل��س اس � �ت � �ع� ��دادات ال�ت�ع�ق�ي��م
وال �ت��رت �ي �ب��ات ال��وق��ائ �ي��ة ال �ص �ح �ي��ة ،بشكل
مبكر ،ووزعت املعقمات في جميع أرجاء
املجلس وقاعة عبد اهلل السالم واستراحة
ال � �ن� ��واب ،ك �م��ا وض� ��ع ف��اص��ل وق ��ائ ��ي بني
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن وم ��راس � �ل ��ي ال �ف �ض��ائ �ي��ات
والنواب الراغبني في اإلدالء بأي تصريح.
من جهة اخ��رى ،أق��رت اللجنة التشريعية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا أم��س تعديالت
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات وأح��ال �ت��ه ال ��ى امل�ج�ل��س،
بينما أح��ال��ت ت�ع��دي�لات ق��ان��ون األم ��راض
السارية الى اللجنة الصحية البرملانية.
وق��ال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي
ان االجتماع اسفر عن مناقشة اقتراحني
بقانونني احيل احدهما الى املجلس ،بينما
احيل الثاني الى اللجنة الصحية البرملانية،
متوقعا ان تعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم
او غدا ملناقشة تعديالت قانون األم��راض
ال�س��اري��ة ،م�ش�ي��را ال��ى ان االق �ت��راح الثاني
بتعديالت قانون املرافعات بشأن مواعيد
الطعون يعتبر من القوانني املهمة ،وحرصا

ع�ل��ى ح �ق��وق ال �ن��اس ت��م إق � ��راره إلص ��داره
ملعالجة الثغرة القائمة ف��ي ش��أن مواعيد
الطعون التي كانت ستضيع نظرا للوضع
الراهن ،لذلك قدم هذا االقتراح ليتم إقراره.
وأضاف ان اللجنة انفردت بنص في شأن
تعديالت ق��ان��ون امل��راف�ع��ات بعد استمراء
آراء ال �ع��دل وال �ق �ض��اء ،وان �ت �ه��ى ال ��ى ع��دم
احتساب مدة التعطل ملرافق الدول ضمن
املواعيد اإلجرائية ،الفتا الى ان هذا القانون
يحتاج إلى أغلبية خاصة لحضور جلسة
ال�ث�لاث��اء لتضمنه رج�ع�ي��ة التنفيذ وال�ت��ي
تقضي بتنفيذه وسريانه م��ن ت��اري��خ 12
الجاري .على صعيد متصل ،أعلن مقرر
اللجنة الصحية سعدون حماد أن اللجنة
انتهت من تعديل قانون األمراض السارية،
ورف�ع��ت ت�ق��ري��ره��ا إل��ى امل�ج�ل��س ،وتضمن
نصا يقضي بعقوبة اإلع ��دام أو الحبس
امل��ؤب��د إذا أف �ض��ى ف�ع��ل م��ن ت�ع�م��د بسوء
ق �ص��د إص ��اب ��ة ش �خ��ص ب��أح��د األم� ��راض
املعدية إلى موت أكثر من  3أشخاص.
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 5000حملة تبرع بالدم ألغيت ..خالل فترة قصيرة

كيف يهدد «كورونا» ..إمدادات الدم
بينما يتوسع انتشار
فيروس كورونا عبر
الواليات المتحدة،
تهدد مشكلة نقص
الدم باستحداث كارثة
أخرى في الصحة
العامة ،فيما يحذر
أحد المديرين الطبيين
قائالً« :قد يقتل ذلك
مرضانا».
وتفرض إجراءات
مكافحة كورونا تباعداً
اجتماعياً يتراوح بين
منع الجلوس في
المطاعم إلى إغالق
المدارس إلى إصدار
أوامر المكوث في
المنازل .ويتم حالياً
إغالق الكثير من أماكن
التبرع بالدم ،مثل
الجامعات والمكتبات.
وكانت النتيجة كارثة
فيما يخص التبرع
بالدم ،إذ وجد القطاع
الطبي أن إمدادات
الدم تنفد.

فقط على إم��داد يكفي ليوم واح��د من الدم
للمستشفى .املليء باملرضى ،وم��ن بينهم
من يحتاج إلى الدم وال يمكنه االنتظار».
وي �ع �ت �ق��د م �س��ؤول��و ال �ص �ل �ي��ب األح� �م ��ر أن��ه
سيكون هناك املزيد من اإللغاءات لحمالت
ال �ت �ب��رع ،م�م��ا سيجعل ن�ق��ص ال ��دم مشكلة
مؤملة.

فيكتوريا بيكيمبس (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
يقول الصليب األحمر األميركي إنه بحلول
 19مارس ألغيت  5000حملة للتبرع بالدم
بسبب مخاوف فيروس كورونا ،مما هبط
بعدد املتبرعني بنحو  170ألف شخص .إذ
إن إكثر من  %80من تبرعات الدم للصليب
األح�م��ر ت��أت��ي م��ن ال�ح�م�لات ال�خ��ارج�ي��ة في
أم��اك��ن أغ�ل�ق��ت بفعل ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي،
مثل أماكن العمل واملدارس وحرم الكليات.

إجراءات احترازية

نقص حاد
وقالت املنظمة ،داعية األشخاص األصحاء
للتبرع بالدم والصفائح الدموية والبالزما:
«اآلن ،يواجه الصليب األحمر نقصًا حادًا
في الدم جراء عدد اإللغاءات غير املسبوقة
ف��ي ح �م�لات ال �ت �ب��رع أث �ن��اء ت�ف�ش��ي ف�ي��روس
ك � ��ورون � ��ا .وق � ��د ي ��ؤث ��ر ه � ��ذا ال� �ق� �ص ��ور ع�ل��ى
املرضى الذين يحتاجون عمليات جراحية،
وض �ح��اي��ا ح � ��وادث ال �س� �ي ��ارات وال� �ط ��وارئ
األخرى ،أو مرضى السرطان».
تقول الدكتورة جنيفر أن��دروز ،مديرة بنك
ال��دم في املركز الطبي بجامعة فاندربيلت
وأخ �ص��ائ �ي��ة أم� � ��راض ال � ��دم ل� ��دى األط� �ف ��ال:
«ق ��د ي �ق��ود ذل ��ك إل ��ى ال ��وف ��اة ،ق��د ي�ق�ت��ل ذل��ك
مرضانا».
وك �ك �ث �ي ��ر م� ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
يتلقى مجمع فاندربيلت الطبي إم��دادات
ال ��دم ب�ش�ك��ل أس��اس��ي م��ن ال�ص�ل�ي��ب األح�م��ر
األميركي.
وق ��ال ��ت أن� � ��دروز ل� �ـ«ال� �غ ��اردي ��ان»« :إن� ��ه أم��ر
خطير ،إن��ه يضع العديد من املستشفيات

■ الصليب األحمر األميركي :نقص الدم ..مشكلة مؤلمة
ال�ك�ب�ي��رة ،مثل فاندربيلت ف��ي ورط ��ة ،إذ ال
ن �ت��وق��ع اإلم� � � ��دادات امل �ع �ت��ادة م ��ن ال�ص�ل�ي��ب
األحمر».
وأض ��اف ��ت أن ��ه ف ��ي ح�ي�ن أن ص �ن��اع��ة ب�ن��وك
ال��دم «متعاونة تمامًا بعضها مع بعض»،
وم��ع امل��وردي��ن اآلخرين الراغبني في تلبية
ال�ح��اج��ات ،يتأثر امل� ��وردون األص�غ��ر أيضًا

بتراجع التبرعات.
وتابعت« :لسوء الحظ ،مع عدم مجيء كل
ه��ؤالء املتبرعني على غير عادتهم ،يحدث
ذلك في عموم البالد .نحن نتحضر لألسوأ
ال ت��وج��د ب��دائ��ل ل �ل��دم .ف��امل��رض��ى ب�س��رط��ان
ال � ��دم أو األن � � ��واع األخ � � ��رى م ��ن ال �س ��رط ��ان،
واإلصابات جراء حوادث السير أو النزيف

حمية ِّ
تنظم نسبة السكر في الدم ..وتقلل اإلصابة بااللتهابات

ِّ
المتقطع..
الصيام
مناعة أفضل وعمر أطول

بعد حاالت الوالدة – كلهم يحتاجون دمًا».
ودق األط � �ب� ��اء ف ��ي أم ��اك ��ن أخ � ��رى ن��اق��وس
الخطر جراء نقص الدم.
يقول الدكتور روبرتسون دافينبورت ،مدير
ط��ب ن�ق��ل ال ��دم ف��ي «م�ت�ش�ي�غ��ان ميديسني»
ف��ي «آن أرب ��ور» ف��ي ب�ي��ان للصليب األحمر
األميركي« :أنظر إلى الثالجة التي تحتوي
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رغ � ��م أن ح� �م�ل�ات ال� �ت� �ب ��رع ب ��ال ��دم ت�س�ت�ل��زم
االتصال الشخصي املباشر ،يقول الصليب
األحمر وسلطات الصحة العامة إن��ه يظل
آمنًا .وذكرت املنظمة أنها أطلقت احترازات
أمنية إضافية للمتبرعني والعاملني.
تشمل إج� ��راءات ال�س�لام��ة امل �ت��زاي��دة قياس
درج ��ة ال �ح��رارة ق�ب��ل دخ ��ول امل�ت�ب��رع�ين إل��ى
حملة ال�ت�ب��رع ب��ال��دم أو م��رك��ز ال�ت�ب��رع .كما
س �ي��زي��د ال �ع ��ام �ل ��ون امل� �س ��اف ��ة ب�ي�ن األس� � � ّ�رة
لتعزيز التباعد االجتماعي بني املتبرعني،
كلما أمكن ذلك.
وس �ي �ج��ري غ �س��ل ال �ب �ط��ان �ي��ات امل�س�ت�خ��دم��ة
ع �م ��وم ��ًا م� ��ن ق �ب ��ل امل �ت �ب ��رع�ي�ن ب��ال �ص �ف��ائ��ح
ال��دم��وي��ة وخ�لاي��ا ال ��دم ال�ح�م��راء وال�ب�لازم��ا
بعد ك��ل اس�ت�خ��دام .كما سيعزز العاملون
ت �ط �ه �ي��ر امل � �ع ��دات وت ��وزي ��ع م �ط �ه��رات ال �ي��د
قبل وأثناء مواعيد التبرع ،حسبما تقول
املنظمة.
وأك��دت سلطات التبرع بالدم أن املتبرعني
ل � �ي � �س ��وا ف � ��ي خ � �ط ��ر ال � �ت � �ع� ��رض ل�ل�إص ��اب ��ة
بفيروس كورونا من التبرع.
وأشارت منظمة مراكز الدم األميركية غير
ال �ه��ادف��ة ل �ل��رب��ح إل ��ى أن ��ه «ال ي��وج��د خطر
م� �ع ��روف ع �ل��ى س�ل�ام ��ة إم � � � ��دادات ال � ��دم ف��ي
البالد» بسبب فيروس كورونا.

منصات وتطبيقات..
لعالج األمراض النفسية
الناجمة عن «كورونا»

أن ُي �ع��دل ع��وام��ل ال�خ�ط��ر امل��رت�ب�ط��ة بالسمنة
ُ
والسكري ،حيث أظهرت دراستان أجريتا في
مستشفى جامعة ساوث مانشستر ومؤسسة
«إن إس إس ت��رس��ت» ،ال�ت��ي تضم  100ام��رأة
م��ن ال �ن �س��اء ذوات ال� ��وزن ال ��زائ ��د ،أن ال�ن�س��اء
ال�لائ��ي ك��ن يتناولن وج�ب��ات ص�ي��ام متقطعة
 5:2فقدن القدر نفسه من ال��وزن ،مثل النساء
الالئي ح��ددن من السعرات الحرارية ،لكنهن
كن أفضل في مقاييس حساسية االنسولني
وخفض البطن الدهون من تلك املوجودة في
مجموعة تخفيض السعرات الحرارية.

ُنشرت دراسة في مجلة
نيوإنغلند الطبية لعالِم
األعصاب بجامعة جونز
هوبكنز ،مارك ماتسون،
حول أهمية حمية الصيام
المتقطع بالنسبة إلى
الكثيرين من األشخاص،
حيث هدفت هذه الدراسة
إلى المساعدة في توضيح
العلوم والتطبيقات
الطبية للصيام المتقطع
بطرق قد تساعد األطباء
على توجيه المرضى
الذين يرغبون في تجربته
وإتباعه.

صحة الدماغ

د .والء حافظ
أش� ��ار م��ات �س��ون ،ال� ��ذي درس األث� ��ر ال�ص�ح��ي
ل �ل �ص �ي��ام امل �ت �ق �ط��ع مل� ��دة  25ع ��ام ��ا ،واع �ت �م��ده
بنفسه كأسلوب حياة منذ نحو  20عامًا ،إلى
أن الصيام املتقطع يمكن أن يكون ج��زءًا من
أسلوب حياة صحي .واعتبر حمية الصيام
املتقطع هي حمية تعتمد بشكل رئيس على
االم�ت�ن��اع ع��ن ت�ن��اول الطعام لساعات معينة
خالل اليوم أو أليام معينة في األسبوع ،ولها
أشكال وأساليب عدة.
وتنقسم الوجبات الغذائية في حمية الصيام
املتقطع عموما إل��ى فئتني؛ األول ��ى والهيئة
األك �ث��ر ش�ي��وع��ًا لحمية ال�ص�ي��ام املتقطع هي
تناول الطعام خالل فترة  8ساعات فقط من
ال �ي��وم ،واالم�ت�ن��اع عنه خ�لال ف�ت��رة  16ساعة
التالية من باقي اليوم ،وهو ما يعرف بحمية
.16:8
ومن املمكن القيام بالصيام املتقطع من نوع
 16:8إم ��ا ي��وم�ي��ًا وإم ��ا ي��وم��ًا ب�ع��د ي ��وم ،وإم��ا
خالل أيام معينة فقط في األسبوع.
أم��ا الثانية ،فهي حمية الصيام املتقطع من
ن ��وع  5:2وه ��ي للتقليل م��ن ك�م�ي��ة ال�س�ع��رات
الحرارية التي يتم تناولها أسبوعيًا ،خاصة
خالل أيام الصيام ،وعادة ما يحصل الرجال
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال �ص �ي ��ام امل �ت �ق �ط��ع ف�ق��ط
على  600سعرة ح��راري��ة خ�لال ي��وم الصيام،

؟

يفيد صحة الدماغ
أيضاً ..و ُيسهم
في تحسين
الذاكرة ومنع
حاالت الخرف
وت �ح �ص��ل ال �ن �س��اء ع �ل��ى  500س �ع��رة ح��راري��ة
خ�ل�ال ي ��وم ال �ص �ي��ام .وي�ف�ض��ل أال ي�ت��م ال�ق�ي��ام
بالصيام ليومني متتاليني ،بل تضمني أيام
ي �ت��م ف�ي�ه��ا ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ب�ش�ك��ل ع� ��ادي بني
يومي الصيام املحددين.

الكثير من الفوائد
ّ
وأظ �ه��رت ال��دراس��ات أن ك�لا النظامني يحقق
الكثير من الفوائد لألشخاص ،مثل:
 - 1خ�س��ارة ال��وزن ال��زائ��د ،حيث تساعد هذه
الحمية على التقليل من كميات الطعام التي
يتم تناولها خالل النهار ،وبالتالي التقليل
من السعرات الحرارية الداخلة للجسم ،كما أن

الصيام املتقطع يساعد على تحسني عمليات
األيض وحرق الدهون في الجسم.
 - 2إب� �ط ��اء ال �ش �ي �خ��وخ��ة :ح �ي��ث إن ال �ص �ي��ام
املتقطع قد يساعد ،وبشكل كبير ،على تأخير
شيخوخة الجسم ومظاهر ّ
تقدم العمر.
 - 3تحسني مستويات سكر الدم ،حيث يساعد
ّ
ال �ص �ي��ام امل �ت �ق��ط��ع ع �ل��ى ت �ح �س�ين م�س�ت��وي��ات
االنسولني والسكر في الدم ،ويقلل من فرص
اإلصابة بمرض السكري.
ه��ذا ،وأظهرت مجموعة أخ��رى من الدراسات
ُ
ال � �ت� ��ي أج � ��ري � ��ت ع� �ل ��ى ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات وب �ع��ض
ال ��دراس ��ات ال�ب�ش��ري��ة أن ال �ت �ن��اوب ب�ين أوق��ات
الصيام واألك��ل يدعم الصحة الخلوية ،ربما
ع ��ن ط��ري��ق ت�ح�ف�ي��ز ط��ري �ق��ة ق��دي �م��ة ل�ل�ت�ك� ّ�ي��ف
ّ
التحول
م��ع ف�ت��رات ن��درة ال�غ��ذاء ال�ت��ي تسمى
األيضي .يحدث هذا التبديل عندما تستهلك
ّ
ال�خ�لاي��ا م��ا ت�خ��زن��ه م��ن س�ك��ر ك��وق��ود ،وت�ب��دأ
ف ��ي ت �ح��وي��ل ال ��ده ��ون إل� ��ى ط��اق��ة ف ��ي عملية
استقالبية أبطأ.
كما أظهرت بعض الدراسات األخرى أن حمية
ال �ص �ي��ام امل�ت�ق�ط��ع ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م نسبة
السكر في ال��دم ،وتزيد من مقاومة اإلجهاد،
وتقلل اإلصابة بااللتهابات .ه��ذا إل��ى جانب
أن اتباع هذه الحمية من شأنها أن تؤدي إلى
انخفاض ضغط الدم ،ومستويات الدهون في
الدم ،ومعدالت ضربات القلب أثناء الراحة.
ويتزايد الدليل على أن الصيام املتقطع يمكن

وت �ش �ي��ر ال ��دراس ��ات األول �ي ��ة إل ��ى أن ال�ص�ي��ام
امل�ت�ق�ط��ع ق��د ي�ف�ي��د ص�ح��ة ال��دم��اغ أي �ض��ا ،فقد
ك �ش �ف��ت ت �ج��رب��ة ط �ب �ي��ة م �ت �ع ��ددة امل� ��راك� ��ز ف��ي
ُ
ج��ام�ع��ة ت��ورن�ت��و أج��ري��ت ف��ي أب��ري��ل  2019أن
 220شخصا بالغا يتمتعون بصحة جيدة،
وال ��ذي ��ن ح��اف �ظ��وا ع �ل��ى ن �ظ��ام غ ��ذائ ��ي مقيد
ب��ال �س �ع��رات ال� �ح ��راري ��ة مل� ��دة ع ��ام�ي�ن أظ �ه ��روا
عالمات على ّ
تحسن الذاكرة أثناء خضوعهم
ملجموعة من االختبارات املعرفية .على الرغم
م��ن ال �ح��اج��ة إل ��ى إج� ��راء امل��زي��د م��ن األب �ح��اث
إلث� �ب ��ات آث � ��ار ال �ص �ي ��ام امل �ت �ق �ط��ع ف ��ي ال�ت�ع�ل��م
وال� ��ذاك� ��رة ،ف ��إن ح�م�ي��ة ال �ص��وم امل�ت�ق�ط��ع تعد
ّ
بمنزلة ع�لاج يمكن أن يمنع ح��االت التنكس
العصبي والخرف.
وق��د ي��واج��ه األط �ب��اء ب�ع��ض األش �خ��اص غير
القادرين أو غير الراغبني في االلتزام بنظام
الصيام ،لكنهم مع التوجيه وبعض الصبر
تمكنهم مساعدة معظم األشخاص على دمج
ه ��ذا األس �ل��وب ف��ي ح�ي��ات�ه��م .وي�ت�ع�ّي�نّ عليهم
إخ �ط��ار م��رض��اه��م ب ��أن أج �س��ام �ه��م تستغرق
ّ
للتكيف م��ع ال�ص�ي��ام املتقطع،
ب�ع��ض ال��وق��ت
ّ
ولتجاوز آالم ال�ج��وع األول�ي��ة والتهيج ال��ذي
يصاحب ذلك .كما يتعينّ عليهم أيضا إخطار
م ��رض ��اه ��م ب � ��أن ال� �ش� �ع ��ور ب ��ال� �ج ��وع وس��رع��ة
االنفعال أمر شائع في البداية ،وعادة ما يمر
بعد أسبوعني إل��ى شهر ،حيث يبدأ الجسم
والدماغ االعتياد على العادة الجديدة.
وإلدارة ال �ع �ق �ب��ات ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ق��د ت��واج��ه
امل ��رض ��ى ي �ج��ب أن ي�ن�ص��ح األط� �ب ��اء امل��رض��ى
بزيادة م��دة وتواتر فترات الصيام تدريجيًا
ع �ل��ى م� ��دار أش �ه��ر ع� ��دة .وم ��ن ث ��م ،ف �م��ن امل�ه��م
ل�ل�أط �ب��اء أن ي �ل� ّ�م��وا ب�ج�م�ي��ع ج ��وان ��ب حمية
الصيام املتقطع حتى يتمكنوا م��ن توصيل
ال� �ف ��وائ ��د امل �ح �ت �م �ل��ة واألض� � � ��رار وال �ت �ح��دي��ات
وتقديم الدعم الالزم ملرضاهم.

أحمد بدر
يبدو أن املخاوف من تفشي فيروس
كورونا املستجد ،بدأت تتطور لدى
ال�ب�ع��ض ل�ت�ص�ب��ح ق��ري�ب��ة م��ن ن��وب��ات
ال� �ه� �ل ��ع ،وال� �ق� �ل ��ق وال � �ت ��وت� ��ر ال� ��دائ� ��م،
حتى ان البعض أصبحوا يقيسون
ح � ��رارت � �ه � ��م ط� � � ��وال ال� � ��وق� � ��ت ،ب �ي �ن �م��ا
يخشى آخ ��رون ال��وح��دة أو يعانون
م��ن ال �ق �ل��ق امل �س �ت �م��ر ع �ل��ى ع��ائ�لات�ه��م
ومن يهتمون بأمرهم.
ه� � ��ذه امل� � �خ � ��اوف امل� � �ت � ��زاي � ��دة ،دف �ع��ت
م��وق��ع «ف ��اس ��ت ك��ام �ب��ان��ي» ال�ت�ق�ن��ي،
إل ��ى ت��رش �ي��ح م �ج �م��وع��ة م ��ن امل��واق��ع
وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ،ذات
ال� � �ف � ��ائ � ��دة ف� � ��ي م � ��واج� � �ه � ��ة األزم� � � � ��ات
ال�ن�ف�س�ي��ة ول �ح �ظ��ات ال��ذع��ر وال �ه �ل��ع،
لتجنب تفاقم الحاالت ،وهي:

Talkspace -1
وه� � ��و م� ��وق� ��ع ي� �ت� �ب ��ع ش� ��رك� ��ة رق �م �ي��ة
ت �ق��دم خ��دم��ات ال �ع�لاج ال�ن�ف�س��ي عبر
اإلن �ت��رن��ت ،وت��وف��ر ات �ص��االت نصية
ومراسلة صوتية ومرئية وجلسات
فيديو مباشرة ،وت�ت��راوح أسعارها
بني  65دوالرًا و 99دوالرًا أسبوعيا.

LARKR -2
وه ��ي م�ن�ص��ة الس �ت �ش��ارات ال�ف�ي��دي��و
ال �ح �ي��ة ،ي�ج�ي��ب ع�ن�ه��ا م �ج �م��وع��ة من
امل�ع��ال�ج�ين امل��درب�ي�ن ،وت�ض��م املنصة

ت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ت �ت �ب��ع ال� �ح ��ال ��ة امل ��زاج� �ي ��ة
ملستخدميه ،وتبلغ تكلفة كل جلسة
 85دوالرا ،وال ي �ت��م ق �ب��ول ال �ت��أم�ين
حاليا.

Brightside -3
م� �ن� �ص ��ة ل� ��رب� ��ط امل � ��رض � ��ى ب ��األط� �ب ��اء
ال�ن�ف�س�ي�ين ،ح �ي��ث ت �ق��دم ف��ي ال �ب��داي��ة
ت� �ق �ي� �ي �م ��ا م � �ج ��ان � �ي ��ا ،ق � �ب ��ل ت��وص �ي ��ل
املريض بالطبيب املحترف املناسب
ل�ح��ال�ت��ه ،اع �ت �م��ادا ع�ل��ى اح�ت�ي��اج��ات��ه
من خالل التقييم .وتتكلف جلسات
ال �ط��ب ال �ن �ف �س��ي  99دوالرا ش �ه��ري��ا،
ب�ي�ن�م��ا ي�ت�ك�ل��ف ال �ع�ل�اج  165دوالرا
ش� �ه ��ري ��ا ،وت� ��وج� ��د ح ��زم ��ة م �ش �ت��رك��ة
تكلفتها  240دوالرا.

MDLive -4
وهو تطبيق يشتهر بتقديم الرعاية
العاجلة عبر اإلنترنت ،ويقدم أيضا
ال�ع�لاج ،وذل��ك مقابل  99دوالرا لكل
جلسة.

Doctor on Demand -5
منصة كبيرة ،توفر خدمات الرعاية
ال �ع��اج �ل��ة ،ب �ج��ان��ب خ��دم��ات ال�ص�ح��ة
ال �س �ل��وك �ي��ة ،وت �ت �ق��اض��ى  129دوالرا
مقابل االجتماع مع املعالج ملدة 25
دق �ي �ق��ة ،أو ج �ل �س��ات مل ��دة  55دق�ي�ق��ة
مقابل  179دوالرا.

اإلثنين  28رجب  1441هـ •  23مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16746

اليت 09

الحجر المنزلي

الصحاف :الحجر المنزلي فرصة للم الشمل ..وصناعة ذكريات ال تنسى

الطبخة الشهية تجمع أفراد األسرة
د .والء حافظ

التفاف العائلة على المائدة
لتناول الطعام معاً له تأثير
نفسي كبير في أفراد
األسرة ،خصوصاً في ظل
هذه الظروف االستثنائية.
هذا االجتماع يعزز شعور
األمان والدفء .وتفيد
بعض الدراسات الحديثة
بأن وجبات الطعام التي
يتناولها أفراد األسرة
معاً لها دور في تحقيق
الصحة النفسية واالستقرار
العاطفي في األسرة .وأن
الوجبات التي يتشارك في
تناولها أفراد األسرة لها
فوائد صحية واجتماعية
وتعليمية لألطفال ،وتعد
فرصة للتواصل وتبادل األفكار
والمشاعر بين الكبار والصغار،
وتشجع الصغار على التعبير
عن أفكارهم في جو من
الهدوء والود .ال سيما عندما
يكون الطعام شهياً ولذيذاً
يترك أثراً مضاعفاً بل أحياناً
كثيرة ترتبط الذكريات بطعم
بعد األكالت واألطباق التي
تعدها األم بيدها ألبنائها.
ولتكون فترة الحجر المنزلي
هي بمنزلة فرصة للم
الشمل حول أطباق لذيذة
يقدمها لكم الشيف محمد
الصحاف المعروف باسم
«مستر بان»:

مايو كلينك

دجاج فرن محشي
املقادير:
دجاجة حجم كبير
صحن قوانص دجاج
 2كوب صغير أرز مصري
/2 1ملعقة كبيرة دارسني بودرة
ملعقة جوزة الطيب بودرة
/2 1ملعقة فلفل أسود بودرة
كوب زيت نباتي
 2ملعقة سمن
 2كوب بصل مقطع
مكسرات للتزيني
ملح طعام
طريقة التحضير:
 -1ت�ف��رك ال��دج��اج��ة ب��ال�ب�ه��ارات املخلوطة
وامللح.
 -2وضع الزيت مع السمن ثم البصل ثم
ملح.
حتى يتغير اللون الذهبي (يتكرمل).
 -3توضع البهارات والقوانص في الزيت
وتقلب.
 -4وضع الرز نيئًا (يكون مغسول جيدًا).
 -5يقلب سريع ملدة حتى يختلط كل شي.
 -6وضع الخلطة مع الرز النيئ ثم قليل
من املاء داخل الدجاجة في بايركس.
 -7ت��وزع الخلطة ال��زائ��دة ح��ول الدجاجة
في البايركس ورشه ماء.
 -8ت� ��وض� ��ع ف � ��ي ال� � �ف � ��رن م � �غ � �ط ��اة ب � ��ورق
األمل �ن �ي��وم مل ��دة س��اع��ة ث ��م ي �ك �ش��ف ال ��ورق
األمل �ن �ي ��وم ح �ت��ى ي �ت �ح��ول ل ��ون ال��دج��اج��ة
للون األحمر.
 -9تزين باملكسرات (شرط تحميصها).

دجاج بتر تشيكن
املقادير:
 300غرام دجاج مقطع
م �ل �ع �ق��ة ط� �ع ��ام م� �ع� �ج ��ون (ال ��زن� �ج� �ب� �ي ��ل +
الثوم)
ملعقة طعام فلفل احمر بودرة
الصوص:
 500غ طماطم

الشيف محمد الصحاف

 100غ بصل
ملعقة طعام معجون الثوم
 50غ كاجو ابيض
/2 1ملعقة شاي غارام ماساال
 4مالعق طعام سكر
 2ملعقة طعام فلفل بودرة كشميري
 5مالعق طعام زبد
 3مالعق طعام كريمة
 2ملعقة طعام خل احمر
ملح
ورق «ق� �ص ��وري» أو أي خ �ض��ار م�ج�ف��ف
للتز يني
طريقة التحضير:
 -1وض��ع بهار الفلفل  -زنجبيل  -الثوم
على الدجاج وتقطع مكعبات كبيرة.
 -2وض� � ��ع ال � ��زي � ��ت ف � ��ي امل� � �ق �ل��اة ،وش � ��وي
الدجاج من الجهتني ثم يوضع جانبا.
 -3ف��ي ن �ف��س امل �ق�ل�اة ي��وض��ع ال �ب �ص��ل ٢ -
م �ل �ع �ق��ة زب � ��د ح �ي �ت��ى ي �ت �غ �ي��ر ال � �ل� ��ون ال ��ى

الذهبي.
 -4وض��ع ال�ط�م��اط��م  -زنجبيل  -معجون
ال�ط�م��اط��م  -الفلفل  -م�ل��ح  -غ��رام م��اس��اال
 السكر  -ال�خ��ل  -ال�ك��اج��و حتى تستويالطماطم جيدًا.
 -5تضع املكونات في الخالط ثم تصفى
ف��ي امل �ق�لاة وي��وض��ع ال��دج��اج م��رة اخ��رى
وإضافة نصف  ٣مالعق الكريمة و الزبد
الباقية على نار هادية.
 -6ت� ��زي� ��ن ب ��ال� �ق� �ص ��وري وم �ل �ع �ق �ت�ي�ن م��ن
الكريمة.

سلطة السيزر
املقادير:
 ١صدر دجاج كبير
 ٢خس حبة كبيرة
 ٢حبة توست
 ١ثوم
 ١ملعقة زبد

اإلحساس بالهدف والعيش في غماره يع ِّززان اإلبداع

ابحثي عن معنى في كل األشياء
الصغيرة من حولك
إن اإلحساس بوجود هدف ما ترغبني في تحقيقه يعمل كإطار عمل
لكل ما تقومني به ،س� ً
�واء كان عملك الخاص أو صحتك أو عالقاتك
ال�ش�خ�ص�ي��ة .وب��ال �ت��ال��ي ،ف ��إن ال �ت �ع� ّ�رف ع�ل��ى ه ��ذا اإلح �س��اس ب��ال�ه��دف
والعيش ف��ي غ�م��اره ي�ع��ززان مستوى اإلب��داع واإلنتاجية واملشاركة
لديك بشكل أكبر.
ِ
إن أح��د أه��م ج��وان��ب التمتع بصحة ج�ي��دة ه��و امل�ت�غ��اف��ل ع�ن��ه في
أغلب األحيان :الشعور بالهدف في الحياة .عندما يمكنك تحديد
اإلح�س��اس الشخصي باملعنى ف��ي حياتك ال�ي��وم�ي��ة ،حتى بطرق
ص �غ �ي��رة ،ف �م��ن امل ��رج ��ح أن ت �ش �ع��ر ب��امل �ح �ت��وى وال ��وف ��اء وال �س�ل�ام،
ح�ت��ى ف��ي خ�ض��م ال�ض�غ��ط ال�ن�ف�س��ي ال �ي��وم��ي وأوق� ��ات ال �ت �ح��دي أو
االض �ط��راب��ات .ال ي�ح�ت��اج ه��دف��ك أن ي�ك��ون ع��ال�ي��ا؛ ق��م ف�ق��ط باتخاذ
خ�ط��وات صغيرة الكتشاف م��ا يجعلك تشعر بمزيد م��ن النشاط
والتواصل.
إن الفرص هي أن تستغل بالفعل شعورك بالهدف ،مع أ ن��ك قد ال
ت�ع�ت��رف ب��ه ت�م��ا م��ا .ف�ك��ر ف��ي األو ق��ات ا ل�ت��ي ش�ع��رت ف�ي�ه��ا ب��أ ك�ب��ر ق��در
من النشاط أو األوقات التي كنت منهمكا وانشغلت فيها ،لدرجة
ً
ف�ق��دا ن��ك م�س��ار ا ل��و ق��ت .م��ا ا ل��ذي ك�ن��ت ت�ف�ع�ل��ه؟ م��ن ك��ان م�ع��ك؟ ع��ادة
ما يجد الناس معنى عندما يشعرون باالرتباط بشيء أكثر من
أنفسهم .لكن هذا ال يعني أنه يجب عليك إنهاء الجوع في العالم
أو ا ك�ت�ش��اف ع�لاج مل��رض ا ل�س��ر ط��ان .ا ب��دأ ب��ا ل�ب�ح��ث ع��ن ا ل�ط��رق التي
ت�ج��د أ ن�ه��ا ذات ج��دوى ف��ي ع�م�ل��ك أو ع�لا ق��ا ت��ك أو د ي�ن��ك أو ش�ع��ورك
بالروحانية.
دور ِك كأم أو ُ
ربما ُ
دور َك كأب يمنحك هذا اإلحساس باملعنى .أو ربما
تحقق إنجازا في حياتك املهنية ،أو من خالل روحانيتك أو طبيعتك.
ابحث عن األوقات التي تشعر فيها بأكبر قدر من الرضا وبسالم.

 ١ملعقة طعام جنب بارميزان بودرة
الصوص:
 ٥ملعقة طعام مايونيز
 ٤الى  ٥مالعق ماء او كريمة سائلة
 ١ثوم
 ٣مالعق جنب بارميزان بودرة
ملح  -فلفل اسود
طريقة التحضير:
 1ي��وض��ع ال �ث��وم وال ��زب ��د ع �ل��ى ال�ت��وس��تويحمص ثم يقطع مكعبات صغيرة.
 2ي ��وض ��ع ال �ف �ل �ف��ل األس � � ��ود ع �ل��ى ص��درالدجاج ويشوى ثم يقطع طوليا.
 - 3خ �ل �ي��ط ال � �ص� ��وص ي �خ �ل��ط ج� �ي ��دا ث��م
يوضع بالثالجة ملدة ساعة ثم يقدم مع
الخس والدجاج ورشة جنب البارميزان.

حلو الفوندو
املقادير:
 50غ من الزبد املذاب

مسحوق الكاكاو
 200غ م��ن ال�ش��وك��والت��ة ال��داك�ن��ة العالية
الجودة
 200غ من الزبد
 200غ من السكر الناعم
 4بيضات و 4صفار
 200غ من الدقيق العادي
طريقة التحضير:
 1إذابة الشوكوالتة في حمام مائي. 2ثم خلط السكر الناعم. 3خلط البياض والصفار بالخالط علىحدة.
 4خلط الطحني والبيض معًا. 5وض � � � � ��ع ال� � � ��زب� � � ��د ب � ��ال� � �ق � ��ال � ��ب ورش� � � ��هبالشوكوالتة البودرة.
 6وضع الخليطني مع بعضهما وصبهابالقالب.
 7ي �خ �ب��ز مل � ��دة  12دق� �ي� �ق ��ة ح � � ��رارة 160سيليزية ويقدم مع األيس كريم.

 3طرق إبداعية..
لتعليم األطفال
عن ُبعد

جرب هذه االقتراحات الكتشاف ما هو ذو جدوى
وات به إلى حياتك اليومية.
لك ِ

استكشف نقاط قوتك
عندما تتوافق نقاط قوتك وقيمك مع أفعالك ،فأنت تعيش مع
هدف .استعرض نقاط القوة واملواهب الشخصية لديك .تبادل
األفكار بشأن الطرق لتحقيق أعلى خمس نقاط قوة في حياتك
اليومية.
اسأل صديقا ّ
مقربا أو زوجا أو معلما متى يرونك أكثر ازدهارا:
ي�لاح��ظ أش�خ��اص آخ��رون ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان أش�ي��اء ع�ن��ا ق��د ال
ن��درك�ه��ا .يمكن أن ت�س��اع��دك قصصهم ورؤاه ��م على استكشاف
هدفك .اتخذ خطوات صغيرة إلضافة معنى إلى حياتك اليومية
إذا كنت ترغب ف��ي أن تكون أح��د ال��وال��دي��ن ،ف��ات��رك مالحظة في
صندوق ال�غ��داء لطفلك أو ع�ّي�نّ وقتا في املساء للقراء ة معا .أو
ّ
التطوع
إذا كنت تجد متعة ف��ي اس�ت�خ��دام جانبك اإلب��داع��ي أو
ملشروع جديد في العمل أو استكشاف هواية ،مثل الرسم
أو التصوير الفوتوغرافي.

أحمد بدر
ت�ع�م��ل ال �ع��ائ�لات ف��ي ك��ل دول ال �ع��ال��م ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف م��ع ت��داب �ي��ر ال�ت�ب��اع��د
االج �ت �م ��اع��ي ،وف� ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا إغ �ل��اق امل� � ��دارس وم ��راك ��ز رع ��اي ��ة األط �ف ��ال
وأماكن العمل ،وبالطبع يجاهد اآلباء في ما يتعلق باستخدام أطفالهم
للتكنولوجيا.
لذلك ،قدمت خبيرة سلوكيات األطفال ريبيكا دوري ،عبر موقع «فاست
ك��ام�ب��ان��ي» ال�ت�ق�ن��ي 3 ،ن�ص��ائ��ح ل�لاس�ت�ف��ادة ال �ق �ص��وى م��ن وق��ت ال�ش��اش��ة،
لألطفال الذين يتم احتجازهم في املنزل ،وهي:

األنشطة
الحظ األوقات على مدار اليوم التي تشعر فيها بأكثر اإلنجاز
والطاقة.
خصص وقتا خالل هذا األسبوع ملقابلة شخص مهم لك.
ّ
ضع هدفا يتعلق بشعورك باملغزى وسجله.

أوالً :اختيار وسائط تعليمية عالية الجودة

«»Netflix Party
ميزة المشاهدة مع األصدقاء عن ُبعد
ق� � ��ال م� ��وق� ��ع م� ��وف� ��ي ن � �ي� ��وز ال � �ف � �ن� ��ي :إن
خ��دم��ة « ،»Netflix Partyال�ت��ي أطلقتها
ّ
م �ن �ص��ة «ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» م� ��ؤخ� ��را ،ح��ق �ق��ت
نجاحا كبيرا ،حيث تتيح هذه الخدمة
ل�ل�أش� �خ ��اص م� �ش ��اه ��دة ع ��روض� �ه ��ا م��ع
األصدقاء عن ُبعد ،ومشاركة تعليقاتهم
عليها أيضًا.
ووف ��ق امل��وق��ع ،ف ��إن ه ��ذه ال �خ��دم��ة تتيح
ل� �ل� �ش� �خ ��ص االج � �ت � �م � ��اع م � ��ع أص ��دق ��ائ ��ه
افتراضيًا ،ومشاهدة األفالم أو البرامج
التلفزيونية على منصة نتفليكس ،من
خ�لال أج�ه��زة ال�ح��اس��ب ف��ى وق��ت واح��د،

وذل ��ك م��راع��اة ل �ل �ظ��روف ال �ع��امل �ي��ة ،ال�ت��ي
اض�ط��رت كثيرًا م��ن دول العالم ملطالبة
م��واط �ن �ي �ه��ا ب ��ال� �ت ��زام م �ن��ازل �ه��م ،ب�س�ب��ب
ّ
تفشي فيروس كورونا.
وك��ان��ت منصة ال�ب��ث ال��رق�م��ي األميركية
(ن�ت�ف�ل�ي�ك��س) ،أع �ل �ن��ت ع��ن إض��اف��ة غ��رف
ل � �ل� ��دردش� ��ة ل� �خ ��دم ��ة «ب� � ��ارت� � ��ي» ،ب �ح �ي��ث
ي �س �ت �ط �ي��ع امل� �س� �ت� �خ ��دم م� �ش ��ارك ��ة ردود
أف� �ع ��ال ��ه خ �ل��ال م� �ش ��اه ��دة ال � �ع� ��روض أو
ال� �ب ��رام ��ج أو األف� �ل ��ام ،ح �ي��ث ال ي �ح �ت��اج
ّ
امل� �س� �ت� �خ ��دم س � � ��وى م� �ت� �ص ��ف ��ح «غ ��وغ ��ل
كروم» ،واشتراك في خدمة البث.

توضح دوري ،أن��ه ب��دال من منح األطفال  ،iPadيمكن للوالدين مساعدتهم
في اختيار برامج ووسائط مهمة ،حيث تكشف األبحاث أن األطفال في سن
الثالثة ،يمكنهم تعلم الحروف والكلمات واألرقام ،من خالل برنامج «شارع
سمسم» ،وأيضا تطبيقات مثل  ،Bedtime Mathو.Measure That Animal

ثانياً :استخدام وسائل اإلعالم مع األطفال
رغ��م أن البالغني يستغلون وس��ائ��ل اإلع�ل�ام إلل�ه��اء األط�ف��ال ،ولكن الصغار
يتابعونها أك�ث��ر ع�ن��د مشاهدتها م��ع ال�ك�ب��ار ،ل��ذل��ك ،ي�ك��ون ب��إم�ك��ان الكبار
مساعدتهم على فهم ما يجري ،والتواصل مع العالم الحقيقي ،كما يمكن
للوالدين املساعدة من خالل املشاهدة مع األطفال ،والتحدث معهم حول ما
يشاهدونه ،وربطه بحياتهم اليومية.

ثالثاً :البحث عن طرق لإلبداع بدالً من االستهالك
ً
ي�م�ك��ن لل��أط �ف��ال ،ب ��دال م��ن اس �ت �خ��دام ال��وس��ائ��ط وال �ل �ع��ب ب �ه��ا ،اس �ت �خ��دام
التكنولوجيا بطرق إبداعية وخيالية ،مثل كتابة أغانيهم الخاصة أو
إن�ش��اء أع�م��ال ف�ن�ي��ة ،أو اس�ت�خ��دام ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة أو األج �ه��زة اللوحية
أو الكمبيوتر إلن�ش��اء مقاطع فيديو خاصة بهم ملشاركتها م��ع العائلة
واألصدقاء.

 10الكويت
الكالم الحر

كويت ما بعد
كورونا

داهم القحطاني
رب �م��ا ل��م ت �ع��ش ال �ك��وي��ت ف��ي ت��اري�خ�ه��ا
ُ
الحديث حظر تجول كالذي طبق يوم
أمس األحد ،فهو أمر لم يكن في الخيال
لكنه حصل وليس للكويت فحسب ،بل
لكثير من دول العالم.
التحديات التي فرضها تفشي فيروس
كورونا على مفهوم الدولة في عصرنا
الحديث تجعلنا ن��درك أن عالم ما بعد
ك��ورون��ا س�ي�ك��ون مختلفا ع�م��ا قبله،
وه��و م��ا أش��رت إليه ف��ي تغريدة مطلع
أزم��ة ك��ورون��ا ،ث��م ذك��ر العبارة نفسها
توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»
في تقرير موسع نشر قبل يومني.
ال �ك��وي��ت س �ت �ت �ج��اوز ه ��ذا ال ��وب ��اء ليس
فقط ألن الحكومة استردت سلطاتها
الدستورية ،ولم تعد تسمح بأي تجاوز
م��ن قبل مجلس األم ��ة ،لكن ألن هناك
شعورًا عامًا بأن أزمة فيروس كورونا
ت�ع�ت�ب��ر م ��ن األزم� � ��ات ال �ك �ب��رى ال �ت��ي ال
يمكن معها تحمل مزيد من األخطاء
في إدارة األجهزة الحكومية فاملسألة
تتعلق بالحياة أو املوت.
لكن األمر األهم بعد انتهاء هذه األزمة
ي �ت �م �ث��ل ف ��ي م �ع��رف��ة م ��ا ال �ك��وي��ت ال �ت��ي
نريد في حقبة ما بعد ال�ك��ورون��ا؟ هل
يعقل أن نحتفظ دولة وشعبًا وحكومة
وبرملانًا بأمراضنا التقليدية التي طاملا
أدخلتنا في صراعات «الحلقة املفرغة»
أم ان هذه الحقبة ستكون فرصة لوالدة
ك��وي��ت ج��دي��دة أش�ب��ه م��ا ت�ك��ون بكويت
م��ا ب�ع��د االس �ت �ق�لال ،أو ك��وي��ت م��ا بعد
التحرير؟
ولنتساءل :هل سنسمح بعد اليوم بأن
تكون الدولة أسيرة لصراعات املصالح
بني مختلف األطياف ،وأن تكون مجرد
غنيمة تستعر ح��روب املنافع عليها؟
أم ان ه� �ن ��اك ج �ي�ل�ا م ��ن ال� �ش� �ب ��اب م��ن
مختلف األط �ي��اف وال �ش��رائ��ح سيقول
ك�ف��ى ،وس�ي�ض��ع بصماته ع�ل��ى كويت
ما بعد كورونا لتكون بلدًا يستظل في
ظله ال ��وارف جميع شعبه م��ن دون أن
يفكر طرف أو شريحة بأن هذا الوطن
الجميل قابل ألن يكون مجرد رقم في
صراعات السياسة والنفوذ.
بالطبع هناك من سيقاوم هذا التغيير،
وس� �ي� �س� �ع ��ى ل� � �ع � ��ودة ك� ��وي� ��ت م � ��ا ق �ب��ل
كورونا لتعود له مصالحه ،وستقاوم
تيارات وشرائح مستفيدة من الوضع
السابق أي محاولة من الشباب الواعد
في استرداد البلد من تجار السياسة
وامل �ص��ال��ح ل�ك�ن�ه��ا ب ��رأي ��ي م �ق��اوم��ة لن
ت��وق��ف ال�ك��وي��ت ال�ج��دي��دة ال�ت��ي تتشكل
أمام أعيننا اآلن.
وش � ��اءت ال� �ظ ��روف ال�ح�س�ن��ة أن يعقب
انتهاء أزمة كورونا بإذن اهلل انتخابات
برملانية جديدة وهي تلك التي ستجرى
ديسمبر املقبل ،لتكون هذه االنتخابات
ب��رأي��ي ورغ ��م ك��ل ال �ظ��روف وامل �ح��اذي��ر
بداية التغيير الحقيقي لكويت ما بعد
ك� ��ورون� ��ا ح �ي��ث س �ت �ب��رز ش�خ�ص�ي��ات
سياسية شبابية جديدة ستعطي لهذا
الشعب األمل الواعد تمامًا كاألمل الذي
نعيشه اآلن ف��ي أق �س��ى ل�ح�ظ��ات أزم��ة
كورونا والذي يشعرنا بأن الكويت أهم
من الجميع ،وأن الكويتيني يستحقون
برملانًا وحكومة أفضل.
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ّ
كتاب وآراء
من الذاكرة

عصام البشير ..استثناء بامتياز!

من منا في الكويت او العالم ككل ال يعرف د .عصام البشير،
ع ��راب م��رك��ز ال��وس�ط�ي��ة ال�ك��وي�ت��ي س��اب �ق��ا ،اب ��ان ع�ه��د وزي��ر
االوقاف والشؤون االسالمية االسبق د .عبداهلل املعتوق؟!
ع �ص��ام ال�ب�ش�ي��ر س��ودان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة وح �س��ب م��ا ت ��ردد في
وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ب��أن��ه م�ت�ه��م بغسيل االم� ��وال ف��ي ال �س��ودان
بحسب االخ �ب��ار امل �ت��داول��ة خ�ل�ال ال �ع��ام امل�ن�ص��رم ،ول�ك��ن اذا
م��ا ج��رى ص��رف النظر ع��ن ه��ذه االت�ه��ام��ات على ال��رغ��م من
اهميتها  -إن صحت  -فسيظل عصام البشير شخصية
م�ث�ي��رة ل�ل�ج��دل ف��ي ال��وس �ط�ين ال�س�ي��اس��ي وال��دي �ن��ي وظ��اه��رة
استثنائية بامتياز.
انعش خبر نشر اخيرا في موقع «شامل نيوز» االخباري
ع��ن «ع�ض��وي��ة ع�ص��ام البشير ض�م��ن مجلس ادارة الهيئة
ال�خ�ي��ري��ة االس�لام�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة» ال�ت��ي ي�ت��رأس�ه��ا ح��ال�ي��ا ال��وزي��ر
االسبق لالوقاف والشؤون االسالمية عبداهلل املعتوق ،انعش
الذاكرة عن مؤتمر عقد في لندن في عام .2006
ك�ن��ت حينها ش��اه��دا ع�ل��ى اع �م��ال امل��ؤت�م��ر ،ف�ق��د ك�ن��ت اعمل
حينذاك في العاصمة البريطانية ،وكان املؤتمر برهانا على
ال�ب��ذخ وال�ه��در املتواصلني ملركز الوسطية ،وسبق ل��ي نشر
ُ
سلسلة مقاالت في سبقلا عن مؤتمر لندن ،الذي نظم في

اح��د الفنادق الفاخرة في حي «بيكاديلي» وك��ل التفاصيل
ذات الصلة.
ك��ان يفترض ح�ي�ن��ذاك ان ي��واص��ل م��رك��ز الوسطية جوالته
التي اشبه ان تكون سياحية وليست مهنية ال��ى سفر وفد
الوسطية برئاسة الوزير الكويتي الى اميركا بمعية عصام
البشير ،الى ان جاء خبر «رفض» السلطات االميركية سفر
البشير ال��ى االراض��ي االميركية ،وه��و ما ح��ال دون سفره
ضمن الوفد الرسمي الكويتي الى اميركا.
ببساطة ،مؤتمر لندن ضم جميع معارف وأصدقاء القائمني
على الوسطية الكويتية من شخصيات عربية ذات فكر ديني
واحد ،بينما لم يدع ممثل واحد عن الكنائس او من املفكرين
االجانب وتحديدا البريطانيني املعنيني بالتسامح بني األديان!
ت��أك �ي��دا ل��ذل��ك ،ف�ق��د ص ��رح وزي� ��ر االوق � ��اف االس �ب��ق يعقوب
الصانع في عام  2014عن وج��ود شبهات اداري��ة وه��در في
مركز الوسطية ،وهو انحراف عن الغرض من انشائه ،فضال
عن وجود كتب تتضمن توجهات متشددة وغلوا.
عصام البشير كان ايضا محور اهتمام برملاني كويتي في
عام  2009وقبل ذلك ايضا ،حيث وردت تفاصيل عما كان
يتقاضاه البشير ضمن رد حكومي على سؤال برملاني.

ماذا لو استمعنا لحِ َكم الحياة..؟!
ف��ي م�ث��ل ه ��ذه األوق � ��ات ،ح�ي��ث ت�م�ش��ي في
ٔ
طرقات تكاد تخلو من اي دليل على الحياة!
حيث العالم واقف على رجل واحدة ،والخوف
متفش في األنفس ،والقلوب تخشى اقتراب
ٍ
لحظة توقفها! حني تقصد األم��اك��ن كلها
ال �ت��ي اع� �ت ��دت ع�ل�ي�ه��ا ف �ت �ج��ده��ا ت�س�ت�غ��رب
ٔ
وكانك ٔ
الكاين الحي الوحيد الذي
حضورك،
تراه منذ مدة ،فال تعرف من استغرابها من
ٔ
الشاطي يبدو نفسه لكن ال
الجماد منكما!
خطوات تينٔ رماله منها! الطرقات ال تنتظر
ٔ
اخبار اصطدام السيارات املسرعة كالبرق،
ٓ
ٔ
وقايدوها الذين  -وف��ي ي��وم اعتيادي اخر
 قد يتخاصمون ويالحق بعضهم بعضأ
ب��واب��ل م��ن ال �ش �ت� ٔ�اي��م ألس �ب��اب ت �ب��دو ادن ��ى
ب�ك�ث�ي��ر م��ن ت��اف �ه��ة ل��و ط��ال �ع��وه��ا ك �م��ا ه��ي،
وليست كوسيلة للتنفيس عن ضغوطات
ٔ
الحياة مجتمعة كلها في شتيمة او عراك!
ٔ
الحوايط تبدو
حتى الساعات املعلقة على
ٔ
اكثر اتزانا وهدوءا ،ال تركض ساعاتها وال
تلهث خلفها ٔ
دقايقها ،وال يمللها البشر
ٔ
ٔ
بالنظر إليها بعني التافف او االستعجال
للحاق بها! في مثل ه��ذه الحالة التي نمر

بعد السالم

بها جميعا كمخلوقات نتشارك الكوكب
ٔ
م��ع م��ا ح��ول�ن��ا م��ن ج�م��اد وطبيعة واج ��واء
ٔ
ٔ
وغيرها ،هال فكرنا في اشياء اخ��رى عدا
ٓ ٔ
عن الهلع وتناقل اخر اخبار الوباء والعطل
امل �م �ت��دة ب�س�ب�ب��ه وال �ف �ي ��دي ��وات امل�س�ت�ه� ٔ
�زي��ة
حتى بالحياة نفسها ونضحك عليها إما
للتخفيف م��ن حالة ال�خ��وف التي نمر بها
ٔ
او ملجرد الحاجة إلى الضحك! هال توقفنا
ونظرنا إل��ى ك��ل ه��ذه األم��اك��ن التي ل��و كان
ٔ
لها ل�س��ان ح��ال لنطقت بانها ق��د ارت��اح��ت
م�ن��ا – ن�ح��ن ب�ن��ي ال�ب�ش��ر -ب�ك��ل م��ا نحمله
لها م��ن عنجهية ولعب دور اإلن�س��ان ،هذا
امل �خ �ل��وق ال �ع��اق��ل ال� ��ذي ي �ع��رف ك��ل ص��ال��ح
وطالح في هذه الحياة ،ويسير كل ما حوله
ٔ
ٔ ٔ
ألهوايه واحايني كثيرة اطماعه التي لم
وفقا
ٔ
ٔ
تعد تعرف حدودا! ماذا لو اخرسنا انفسنا
ٔ
وغطرستنا ألي��ام او ألشهر واستمعنا ،ال
ٔ
بل انصتنا بكل حواسنا للطبيعة والحياة
ٔ
وحكمتها التي تبدو اع�ق��ل بكثير م��ن كل
ٔ
م��ا ي �ب��دو ان �ن��ا ك�ن��ا نفعله إلف �س��اد األرض
ال تعميرها .م��اذا ل��و توقفنا – حتى ولو
مجبرين  -م��رة واح��دة فقط عن لعب دور

د .أنوار السعد
الذين يعرفون كيف يديرون كل شيء ،حتى
ٔ
ٔ
ارواح البشر وم�ص� ٔ�اي��ره��م  -وتاملنا م��اذا
تقول لنا كل هذه األماكن الخالية واملرتاحة
في واق��ع الحال منا نحن البشر؟! م��اذا لو
ٔ
امعنا النظر كيف تبدو األماكن كلها وحتى
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الجماد اكثر نظافة واقل تكدسا واكثر اناقة
ٔ
وزه ��وا؟ م ��اذا ل��و ازح �ن��ا ال�ه�ل��ع م��ن قلوبنا،
ومن فكرة املوت التي ستطالنا جميعا في
ٔ
ٔ
ٔ
ٓ
يوم ما اج�لا ام عاجال ،واخرسنا افواهنا
ٔ
للمرة األول��ى في حياة كثير منا ،وتاملنا
ٔ
واستمعنا مل��ا ت��ري��د ان تقوله ه��ذه الحياة
والطبيعة واألماكن وكل ما تدب به الحياة
من جديد دوننا؟! ماذا لو توقفنا عن سرد
الحكم ،وسلمنا دفة الحياة لكل ما حولنا،
واستفدنا من ِحكمها؟!

التاجر األسوة ()168

التاجر عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع..
إبداعه المصرفي يعوّ ضه عن خسارته
لقد كان التاجر عبد العزيز علي عبد الوهاب
املطوع رحمه اهلل حريصا على تحري املال
الحالل في تجارته ،وك��ان ال يقبل الحرام،
وك��ذل��ك ك��ان إيمانه كبيرا ب��اهلل ال يتزعزع،
ثابتا ال يجزع إذا تعرض لخسارة ،فقد كان
ّ
سيعوضه خ�ي��را ،ويعلم تمام
يثق أن اهلل
ال�ع�ل��م أن أي خ �س��ارة ت�ح��دث ل��ه م��ا ه��ي إال
اختبار وابتالء منه عز وجل.
ي �ق��ول ن�ج�ل��ه أح �م��د ع�ب��د ال �ع��زي��ز ع�ل��ي عبد
الوهاب املطوع« :لقد ابتدع والدي رحمه اهلل
نظاما مصرفيا ج��دي�دًا ف��ي م�ص��ر ،بعدما
جمدت الحكومة املصرية ج��زءا من أمواله
وع �ق��ارات��ه وم �ش��اري �ع��ه ال �ت �ج��اري��ة ب�ق��ان��ون
التأميم إبان حكم الرئيس املصري الراحل
ج�م��ال ع�ب��د ال �ن��اص��ر ،ورب ��ح ه��و شخصيا
وربح الجميع من تطبيق هذا النظام ،حيث
رب �ح��ت ال �ح �ك��وم��ة امل �ص ��ري ��ة ،ورب � ��ح ك��ذل��ك
األج��ان��ب أص �ح��اب األم� ��وال امل �ج �م��دة ،ولقد
ت�ح��دث ال��وال��د رح�م��ه اهلل م��ع امل�س��ؤول�ين في
الحكومة املصرية في ذلك الوقت ،وقال لهم:
ه ��ذه األم� ��وال امل�ج�م��دة دي ��ن ع�ل��ى الحكومة
املصرية ،وأن��ا على استعداد أن أخلصكم
م�ن�ه��ا ،وق ��دم ل�ه��م م �ش��روع��ه ال ��ذي يقضي
بشراء املديونيات ،بمعنى أنه إذا تم اإلفراج
مثال عن  10ماليني جنيه ،فإنه يدفع مقابل
ه��ذا اإلف� ��راج للحكومة امل�ص��ري��ة  5ماليني

دوالر أم�ي��رك��ي ،متعهدا ب��أن يحصل على
األموال املفرج عنها من الحكومة املصرية،
وأن ينفقها ويستثمرها بالكامل في مصر
ول �ي��س خ��ارج �ه��ا ،وك ��ان ل�ل�ع��م ع�ب��د ال�ع��زي��ز
امل� �ط ��وع ع� �م�ل�اء م ��ن ك� �ب ��ار ال� �ص ��راف�ي�ن ف��ي
الخليج ،منهم الراجحي في اململكة العربية
السعودية ،واملزيني في الكويت ،وال�ف��ردان
في قطر ،واملحروس في البحرين.
ولقد كانت تجربة شراء مديونيات األجانب
ف��ري��دة م��ن ن��وع �ه��ا ،وك��ان��ت م �ش��روع��ة من
ال�ن��اح�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة ل�ي��س فيها أي اس�ت�غ�لال،
والشيء بالشيء يذكر أن العم عبد العزيز
كان بسبب مهارته املصرفية كان طموحه
أن ي��ؤس��س ب �ن �ك��ًا وب��ال �ف �ع��ل أخ� ��ذ م��واف �ق��ة
ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة ف ��ي م �ص��ر وال� �ض ��وء
األخ�ض��ر ل�ش��راء البنك البلجيكي ،فرحبت
مصر بأن يشتري العم عبد العزيز املطوع
البنك البلجيكي ،وأن تحل األم��وال العربية
محل األجنبية أيام عبد الناصر ،لكن بعدها
بستة أشهر ق��ام عبد الناصر بتأميم كل
ال �ب �ن��وك األج �ن �ب �ي��ة ،وت ��م ت�غ�ي�ي��ر اس ��م البنك
البلجيكي إل��ى بنك بورسعيد وم��ن ث��م تم
إدماجه في بنك مصر في  45شارع قصر
ال�ن�ي��ل ب��ال �ق��اه��رة ،وي�س�ت��أن��ف ال�س�ي��د أحمد
عبد العزيز املطوع أنه عمل بهذا البنك ،وأن
زوج اخته حمد سعد الصالح قال له مازحًا

د.عبدالمحسن
الجارالله الخرافي
بعد تأميم البنك :كنت في مصر وعلمت أن
عبد الناصر «أمم أبوك» ،حيث تحدث حمد
الصالح مع الوالد وقال :رأيته يضحك على
ال��رغ��م م��ن ح��ادث��ة التأميم .وي��روي الصالح
أن��ه ق��ال ل�ل��وال��د :أظنك ال تنام بعد موضوع
ال �ت��أم �ي��م ،ف ��رد ع�ل�ي��ه ال ��وال ��د :ي��ا أب ��ا م�ح�م��د:
أحمد اهلل تعالى أنني ل��م أخ��رج مدينا بعد
حادثة التأميم ،فقد حسبت ما لي وما علي
فوجدت وهلل الحمد أنني لم أكن مدينًا ألحد
ف��وض�ع��ت رأس ��ي ون �م��ت ب �س�لام ف��ي راح��ة
وطمأنينة.
ويقول ابنه عبد الرحمن عبدالعزيز املطوع:
«ل�ق��د حمد ال��وال��د رب��ه كثيرا وك��ان سعيدا
س �ع��ادة ب��ال �غ��ة أن ��ه ل��م ي �خ��رج م��دي��ون��ا بعد
تأميم البنك الذي كان قد وضع فيه كل ما
يملك وك��ان مبلغا يساوي  12مليون ليرة
م��ن ال��ذه��ب» ...وي��وض��ح أح�م��د عبد العزيز
امل �ط��وع أن��ه ب�ع��د ان�ت�ه��اء ع�ه��د ع�ب��د ال�ن��اص��ر
ق��ام ال��رئ�ي��س امل�ص��ري ال��راح��ل محمد أن��ور
ال� �س ��ادات ب�ت�ع��وي�ض�ن��ا ع��ن خ �س��ارت �ن��ا من
تأميم بنك بورسعيد ،وه��ذا من فضل اهلل
عز وجل على والدنا ،فماله الحالل لم يضع
ولم يذهب ً
هباء.

خالد أحمد الطراح
ت�ص��ورت ان عالقة البشير بالكويت انتهت كليا م��ع مركز
الوسطية ،بعد كل ما اثير من جدل برملاني واعالمي ،ولكني
فوجئت اخيرا انه بالرغم من كل ما اثير من تحفظات حول
نشاط عصام البشير ،فقد ع��اد م��ن ن��اف��ذة الهيئة الخيرية
االسالمية العاملية ربما بفضل جهود كويتية اوال ومن ثم
عربية ذات توجه ديني واحد واقرب ان يكون حزبيًا.
ال �ك��وي��ت ل�ه��ا دور م �ح��وري ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة االس�لام�ي��ة
العاملية من خالل رئاسة الهيئة وممول رئيسي ألنشطتها،
فهل ستغط الحكومة في سبات عميق على هذه األخبار؟!
من االجدى ان نبادر بالتنسيق خليجيا وعربيا في مواجهة
التجمعات السياسية ذات االهداف املثيرة للجدل.
#بس_مصخت.

مثل أب عطوف
يسهر على
مصير أبنائه
يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

سجلت الكويت سبقا دوليا جديدا ،كما ذكرت سبقلا في
ص��در صفحتها األول��ى بعنوان «كويت العز» ،بتصنيف
الكويت عامليا بالدولة األول��ى في فحص «ك��ورون��ا» ألنها
ت�ص��رف��ت ب�س��رع��ة وش�ف��اف�ي��ة ودق ��ة ف��ي ال�ت�ش�خ�ي��ص بما
يتجاوز  32الفا وتفوقت على دول متقدمة ف��ي الرعاية
والوقاية الطبية ،وم��ن هنا مهما كتبنا وشكرنا الجهود
ال�ج�ب��ارة ال�ت��ي ب��ذل��ت م��ن ال�ط��اق��م ال�ط�ب��ي وال�ت�م��ري�ض��ي في
الخطوط األمامية فلن نوفي حقهم وكل الشعب يقدر تلك
الجهود والتضحيات في سبيل محاصرة فيروس كورونا
من التفشي واالنتشار والتوطن داخل البالد.
يصف لنا الفيلسوف ميشيل فوكو في مؤلفه «والدة الطب
ال�س��ري��ري» امل �ي��دان امل�ش��وش ج��دا والقليل الهيكلة سيئ
البنية أال وه��و م�ي��دان ت��اري��خ األف �ك��ار ،وأن ال�ط��ب بصفته
معرفة غير يقينية تلك هي ثيمة قديمة كان القرن الثامن
عشر متقبال إياها بشكل خاص هذا التوسع غير املحدود
للميدان السريري أن «تعزل مبدأ املرض وسببه عن خليط
األعراض وغموضها وأن تميز خصائصه كلها وفروقاته
كلها من النظرة األول��ى وتتحكم باللحظات املالئمة ،وأن
تقدر قوى الحياة وفاعلية األعضاء ،وأن تحدد بدقة متى
يجب التصرف ومتى يجب االنتظار وأن تحسم القرار
بثقة بني طرائق العالج املتعددة وأن تستفيد من التجربة
وتقتنص الفرص وأن توفق بني الحظوظ وتقدر األخطار
وتؤدي دور القيم على املرضى وتخفف من آالمهم وتهدئ
من روعهم وتخمن حاجاتهم وتتحمل تقلبات أمزجتهم
وتتعامل مع أطباعهم وتتحكم بإرادتهم ،ال مثل طاغية فظ
إنما مثل أب عطوف يسهر على مصير أبنائه».
نعم إنها الكويت التي ضربت أروع األمثلة في رعاية كل
من يعيش على هذه األرض الطيبة ،بل ساندت دوال تعاني
من نقص اإلمدادات الصحية باملال واملعدات الطبية ،فهنيئا
لنا بقيادة حكيمة وحكومة ميدانية رصينة ووزراء أثبتوا
للعالم قدرتهم ف��ي مواجهة األزم ��ات على صعيد جميع
أجهزة الدولة املعنية بمكافحة فيروس كورونا املستجد.
ّ
على هامش املثقفني والكتاب وأصحاب الرأي ومع التفاف
الشعب الكويتي ح��ول الجهود الحكومية ،ح��اول البعض
أن يستغل الظرف للتعليق أو السخرية أو التقليل من تلك
الجهود ،ولكن الوعي العام تفاقم مع سرعة وحركة الناطق
ال��رس�م��ي ل�ل�ح�ك��وم��ة وامل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ل� ��وزارة الصحة
بتصريحات يومية ،ونشير بالذكر الى تفوق التلفزيون
الرسمي بمواكبته األحداث وتنويع نشراته وبرامجه على
وج��ه ي�ن��اس��ب ح�ج��م األزم� ��ة ،ل��ذل��ك ال يستطيع ب�ع��ض من
يدعي الثقافة واإلنسانية أن يجحد دور دولة الكويت في
قيادة هذه األزمة بسلطة مسؤولة ووعي املجتمع لها.
ه��ذا املقال أق��ل ما يمكن كتابته عن دور وت��اري��خ األطباء
ح��ول ال�ع��ال��م وب��األخ��ص وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ش�ي��خ د .باسل
الصباح وأفراد وطاقم وزارته الطبي والتمريضي وجميع
الجهات الحكومية بال استثناء ،فالعنوان لطبيب مشهور
توفي عام  1813في فرنسا اسمه تشارلز لويس دوماس..
وشكرًا.

النكتة المصرية في مواجهة كورونا
رغم حالة الهلع الشديدة التي أصابت العالم بسبب انتشار
فيروس كورونا واتخذت دول العالم إجراءات كبيرة لتأمني
شعوبها من هذا الخطر وهذا ما قامت به معظم دول العالم،
ففي مصر اختلف ال��وض��ع ،رغ��م ق�ي��ام الحكومة واج�ه��زة
وزارة الصحة ب��ات�خ��اذ االج� ��راءات املناسبة للفحص منذ
ال�ب��داي��ة ،وتخصيص محجر صحي ف��ي محافظة مرسى
م�ط��روح غ��رب مصر .ورغ��م ظهور ح��االت ايجابية وحالة
وف ��اة ل�س��ائ��ح أمل��ان��ي ،ف��إن طبيعة ال�ش�ع��ب امل �ص��ري ادخ�ل��ت
النكتة والفكاهة والكاريكاتير كسالح في مواجهة كورونا،
وهذه ثقافة سائدة لدى اهل مصر من زمن بعيد ملواجهة
الكوارث باطالق النكات حتى لو كانت مؤملة ،كما حدث في

اعقاب نكسة  ،67ورغ��م الخسائر البشرية التي طالت كل
بيت ،فإن الشعب لم يتخل عن اطالق النكات ،وعندما يلتقي
املصريون في اي مكان يبادر احدهم بالقول سمعت آخر
نكتة.
اآلن ،وم��ع فيروس ك��ورون��ا واستغراب بعض االش�ق��اء من
ع��دم ظ �ه��وره ف��ي م�ص��ر ب��االع��داد ال�ت��ي تتناسب م��ع 100
مليون نسمة يعيشون على االرض املصرية غير الضيوف
وال�ل�اج �ئ�ي�ن ،ان�ط�ل�ق��ت ال �ن �ك��ات وس��اه �م��ت ادوات ال �ت��واص��ل
االجتماعي وامكانية تحريف الصور واملشاهد لتستخدم
ف��ي غير موضعها ف��ي اط�لاق الكثير م��ن النكات ورس��وم
الكاريكاتير في الصحف املصرية الورقية وااللكترونية.

محمود حربي
في جريدة املصري اليوم في الصفحة االولى اب يودع اسرته
بقوله «اسيب البيت عشان لو كورونا جت ال ننقل العدوى
لبعضنا» ،صورة للفنان محمد هنيدي كتب اسفلها «زمان
ال��واح��د يعطس ال�ن��اس ت�ق��ول ل��ه يرحمكم اهلل عطست في
املترو اللي جنبي قال اهلل يحرقك».

الفنان محمد سعد الشهير باللنبي قال في صورة تركيب
«بنفطر عند الجحش ونتغدا عند بحه ونتعشى عند زيزو
الننت نخاف من كورونا ليه» ،في صورة من فيلم قديم أحمد
مظهر ي�س��ال الطبيب «ط�م�ن��ي ي��ا دك �ت��ور ك��ورون��ا وصلت
عندنا ،يرد عليه اطمئن الوزيرة راحت بنفسها تجيبه من
الصني» ،في مشهد من احد االفالم القديمة يتحدث جميل
راتب عن عدم انتشار كورونا في مصر بقوله «كورونا اللي
عندنا تصدير مش استهالك محلي».
ورغم تخوف الناس في مصر من انتشار الوباء ،فإن سالح
النكتة يظل من اهم اسلحة الصمود في مواجهة الكوارث،
وهذه إحدى السمات الفريدة للشعب املصري.
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رأي اقتصادي

بدأنا تقييم آثار «كورونا» لوضع الحلول

عيد ناصر الشهري
عضو مجموعة رواد األعمال

«كورونا» وباء قاتل للمشاريع الصغيرة

الروضان :حماية أصحاب
المشروعات الصغيرة ..أو ً
ال

ّ
ق� ��دم أص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة ال �ع��دي��د من ¶ مقترح إلقرار تشريع اضطراري تحت مسمى «قانون اإلنقاذ السريع للمشاريع الصغيرة»

علي الخالدي

وتبرعوا بوقتهم ومن أموالهم الخاصة للمبادرات ¶ إنشاء وحدة تابعة للهيئة العامة لالستثمار لتوفير المنح والقروض المستعجلة ألصحاب المشاريع

ك �ش��ف وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة خ��ال��د
ال��روض��ان أن ال�ح�ك��وم��ة س�ت�ق��وم ب��دراس��ة
ك ��ل األوض� � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ال� �ت ��ي ت�م��ر
ب �ه ��ا ال � �ب �ل�اد ح ��ال� �ي ��ا؛ ل ��وض ��ع ت � �ص� � ّ�ورات
مل �ع��ال �ج �ت �ه��ا ،م ��ؤك� �دًا أن� �ه ��ا س �ت��ذه��ب ف��ي
ال �ب ��داي ��ة ل �ح �م��اي��ة أص� �ح ��اب امل �ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،خ�ص��وص��ا ممن
ي ��دف� �ع ��ون إي� � �ج � ��ارات وروات � � � ��ب ل �ل �ع �م��ال��ة
وم �ب �ي �ع��ات �ه��م ،وص �ل��ت ال� ��ى ص �ف��ر دي �ن��ار
خ�لال الفترة املاضية .وأك��د ال��روض��ان ان
ّ
ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ك��ون ش��ف��اف��ة م��ع امل�ج�ت�م��ع
ألب�ع��د ال �ح��دود ،وس�ت�ق��وم بتقديم حلول
ذات مصداقية عالية قابلة للتطبيق.
جاءت تصريحات الروضان بعد ترؤسه
اج�ت�م��اع��ًا ل�ف��ري��ق اق�ت�ص��ادي م�ش�ت��رك بني
ال �ح �ك��وم��ة وم �م �ث �ل�ين ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص،
بشأن وض��ع ال�ت�ص� ّ�ورات املعالجة لآلثار
االقتصادية املترتبة عن انتشار فيروس
كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وب�ّي�نّ «ان ال�ع��ادة ج��رت ان تكون االزم��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ذات خصوصية ومرتبطة
ف ��ي دول وق �ط��اع��ات م �ع� ّ�ي �ن��ة ،ل �ك��ن ال �ي��وم
نرى ان هذه االزمة وانعكاساتها أصابت
شريحة كبيرة من القطاعات االقتصادية
على مستوى العالم ،وليس الكويت فقط،
وه��ي ت�ج��رب��ة ج��دي��دة مختلفة ك��ل ال��دول
تأثرت بها».
ُ َّ
وأشار الى ان الفريق االقتصادي املشكل
لوضع تصورات للمعالجات بدأ بتقديم
ورق ��ات ع�م��ل مختلفة ل �ت��دارس ت��داع�ي��ات
أزم � ��ة «ك � ��ورون � ��ا» ،وال� ��وق� ��وف ع �ل��ى ع�م��ق
ّ
تصوراته
املشكلة ،وعلى اثر ذلك سيقدم
العالجية ،الفتًا الى ان الفريق مستمر في

املبادرات املتفرقة منذ بداية أزمة فيروس كورونا،

الخيرية ،والتزموا بكل التعليمات الحكومية ذات

ال�ص�ل��ة .وت � ��رددوا ف��ي ط�ل��ب امل �س��اع��دة ن �ظ �رًا ألن ¶ المشاريع الصغيرة تمثل مصدر دخل لـ  15ألف مبادر في الكويت ..إن أفلسوا..
امل�ج�ت�م��ع ل��دي��ه أول��وي��ة ذات أه�م�ي��ة ق �ص��وى ،وه��ي
احتواء امل��رض ومنعه من االنتشار ،وسيستمر فسيعودون إلى الوظيفة الحكومية
امل � �ب� ��ادرون ب��ال �ع �ط��اء ف ��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة ال�ص�ع�ب��ة ¶ ،المطاعم ومحال المالبس ..إن لم يصبها الفيروس فستصاب باإلفالس

ل�ك��ن ه �ن��اك ف�ئ��ة واس �ع��ة م��ن امل �ب��ادري��ن ال��ذي��ن ال
يستطيعون االستمرار.

اإلغالق هو اإلفالس
بعض املبادرين أغلقوا محالهم بسبب القرارات
الحكومية األخ�ي��رة ،ومنهم مكاتب السفريات،
وال �ص ��ال ��ون ��ات ،واألن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة وامل �ق��اه��ي
وأماكن الترفيه وغيرها من املشاريع الصغيرة
التي امتثلت لإلغالق املباشر .وقال رئيس اتحاد
مكاتب السفر محمد املطيري إن سوق مكاتب
السفروالحجوزات تأثر جراء فيروس «كورونا»
بنسبة تتراوح ما بني  80و 90في املئة ،وهناك
م�ش��اري��ع أخ��رى ل��م تغلق لكنها ت��أث��رت بشكل
ك�ب�ي��ر ،م�ث��ل امل �ط��اع��م وم �ح��ال امل�ل�اب��س ،وإن لم
يصبها الفيروس فسيصيبها اإلف�لاس .وقال
ض ��اري امل ��ذن أم�ي�ن س��ر جمعية رواد األع�م��ال
الكويتية إن أص�ح��اب امل�ش��روع��ات ليس لديهم
«كاش» أو مخصصات تتحمل األزمات الطويلة.
وتمثل امل�ش��اري��ع الصغيرة م�ص��در دخ��ل ل�ـ ١٥
ألف مبادر في الكويت ،وتوظف ع��ددا أكبر من
املواطنني واملقيمني ،وهم أقلية مهمة في املجتمع
الكويتي للمساهمة ف��ي تنويع م�ص��ادر الدخل
ف��ي االق �ت �ص��اد ،وإن أف �ل �س��وا اآلن ،فسيحتاج
امل�ج�ت�م��ع وق �ت��ًا أط� ��ول إلع � ��ادة ال �ب �ن��اء ،وسيلجأ
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل� �ب ��ادري ��ن إل ��ى ت�س�ل�ي��م امل �ش��اري��ع
واالن�ت�ق��ال للوظيفة الحكومية ،م��ا يزيد العجز
الحكومي ويجعل املجتمع أقل تنافسية ملرحلة
ما بعد النفط.

لم يكن قطاع «التكاسي» ،سواء
األجرة تحت الطلب أو األجرة
الجوالة ،في منأى عن تداعيات
أزمة فيروس كورونا؛ فهو لم
يتأثر سلبا فقط ،بل إنه ينازع من
أجل البقاء ،وإن لم تنتهِ األزمة
قريباً فالزوال مصيره.
سبقلا التقت عدداً من
سائقي األجرة «تحت الطلب»
واألجرة «الجوالة»؛ إذ أجمعوا
على أن األزمة الحالية إذا
استمرت خاصة مع فرض حظر
التجوّ ل المطبق حاليا ،فستغلق
جميع مكاتب األجرة «تحت
الطلب» ،بل سيتطور األمر إلى
رفع قضايا واللجوء الى المحاكم
من قبل الشركات الموردة لهم
سيارات األجرة؛ إذ لدى كل مكتب
أجرة ما ال يقل عن  30سيارة
تم شراؤها من مختلف وكاالت
السيارات ،وعليهم أقساط
للسيارات ال تقل عن  3آالف دينار
شهريا ،والسؤال الذي يتبادر في
أذهانهم :من أين يأتون بهذا
المبلغ في ظل ّ
توقف الحال منذ
شهر تقريبا؟ فال مردود مادياً
لسيارات األجرة «تحت الطلب» أو
لألجرة «الجوالة».

أساس التعثر
تقوم املشاريع الصغيرة على تسلم إي��راد يومي
من نشاط البيع املباشر ،وفي نهاية الشهر يتم دفع
روات��ب املوظفني وتكلفة املشتريات واإلي�ج��ارات،
وغ��ال�ب��ًا يعيش امل �ش��روع الصغير م��ن ش�ه��ر إل��ى
ش�ه��ر .وت��وض��ح دراس ��ة ص ��درت م��ن معهد جي
ب��ي م��ورغ��ان تشيس ف��ي سنة  ٢٠١٦أن أغلبية
املشاريع الصغيرة في أميركا لديها رصيد نقدي
يكفي بني أسبوعني وأرب�ع��ة أسابيع ،وإذا نقص
اإلي ��راد ،فيتم التعويض عبر االق�ت��راض وتأخير
دف�ع��ات امل��وردي��ن ،إل��ى أن يأتي ال�ف��رج ف��ي الشهر
التالي .وفي األزم��ة الحالية ،قد ال يأتي الفرج في
الشهر التالي .ألن ال أحد يعلم توقيت نهاية األزمة
واملبادر يتحمل الرواتب بقوة القانون وال يحق له
تأجيلها .لذلك يعتبر دعم املبادر حماية للموظفني
الذين يعملون معه ،ويحتاج املبادرون إلى مبالغ
تعادل تكلفة اإليجار وال��روات��ب بداية من الشهر
األول وحتى تنتهي األزمة وتفتح املحال أبوابها.

مبادرات خارجية
ب � ��ادرت ال �ع��دي��د م ��ن ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ف ��ي ت��وف�ي��ر
تسهيالت سريعة للمبادرين ،وق��ررت الحكومة
ال�ف��درال�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة توفير ق��روض وتسهيالت
بقيمة  ٣٠٠مليار دوالر للشركات التي لديها أقل
من  ٥٠٠موظف ،وتوفر إدارة املشاريع الصغيرة
األميركية قروضا منخفضة الفائدة تصل إلى

مليوني دوالر للشركات الصغيرة ال�ت��ي تأثرت
بشكل مباشر ،وتقدم مدينة سان فرانسيسكو
ق��رض��ا س��ري�ع��ا بقيمة  ١٠آالف دوالر لتغطية
اي �ج��ارات وروات ��ب امل�ش��اري��ع الصغيرة ال�ت��ي يقل
عدد موظفيها عن  .٥وانخفضت إيراداتها بنسبة
 ٢٥%أو أكثر بشرط أال يزيد إيراد الشركة على
 ٢.٥مليون دوالر سنويًا ،وتقدم والية ميشيغان
منحة  ١٠آالف دوالر للمشاريع الصغيرة وقرضًا
بقيمة تصل إلى  ٢٠٠ألف دوالر وبفائدة ربع في
املئة للمشاريع التي توظف أقل من  ٥٠شخصًا،
وق��ررت الحكومة االتحادية تخصيص مبلغ ٥٠
م�ل�ي��ار ي ��ورو مل�ص�ل�ح��ة أص �ح��اب األع �م��ال ال�ح��رة
والشركات الصغيرة وأصحاب امل�ب��ادرات في ما
يسمى ب�ـ«ح��زم��ة امل�س��اع��دة» ،على أن يتم تقديم
 ١٠مليارات كمنح مباشرة للشركات املتضررة
اململوكة لشخص واح��د ول�ل�م�ب��ادرات الصغيرة،
و ٣٠مليارًا كقروض.

الدعم السريع
لذلك يقدم املبادرون أنفسهم مقترحا للمسؤولني،
مثل وزي��ر ال�ت�ج��ارة ووزي��ر امل��ال�ي��ة ،وه��م أصحاب
املشكلة وعليهم مسؤولية اقتراح الحلول ويجب
تصميم البرامج للتسهيل على املبادرين وليس
امل��وظ �ف�ي�ن ،ل��ذل��ك أي ب��رن��ام��ج ي�ت�ط�ل��ب م��راج �ع��ات
حكومية أخرى سيفقد الجدوى منه ،وهي توفير
ال��دع��م ال�س��ري��ع ،ل��ن تفتح امل��ؤس�س��ات الحكومية
أبوابها إال بعد انتهاء األزم��ة وإف�لاس املبادرين،

ل��ذل��ك يجب أن ي�ك��ون ال��دع��م السريع م�ت��واف��را عن
طريق األونالين ومن دون طلبات كثيرة ،ويجب
االكتفاء بكشف حساب الشركة ،وتقديم الدعم
ل �ل �ش��رك��ات ال �ت��ي ي �ق��ل ع ��دد م��وظ�ف�ي�ه��ا ع ��ن ،٥٠
ونقترح التالي:
 - 1توفير مصاريف  ٦أشهر وتشمل اإليجار
والرواتب.
 - 2إعفاء املؤسسة العامة للتأمينات املبادرين
املسجلني على الباب الخامس من دفع االشتراكات
لهم وللموظفني الذين يعملون معهم ملدة سنة.
 - 3قرض من دون فائدة يصل إلى  ٥٠ألف دينار.

مقترح قانون
ن�ق�ت��رح أن ي�ق��ر مجلس األم��ة ق��ان��ون��ا اض�ط��راري��ا
ف��ي ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة ت �ح��ت اس ��م ق��ان��ون اإلن �ق��اذ
السريع للمشاريع الصغيرة ،وعليه يتم إنشاء
وح ��دة ت��اب�ع��ة للهيئة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار لتوفير
املنح والقروض املستعجلة للمشاريع الصغيرة.
على ان يتم البدء بالعمل من ت��اري��خ  ٢٩مارس
الجاري ،ويتم تخصيص املبلغ املطلوب من املبلغ
املخصص للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة
بقيمة  ١٠٠مليون دينار ،ويتم إنشاء لجنتني من
أصحاب االختصاص ،حيث تقوم اللجنة األولى
بتنفيذ اإلج ��راءات ورف��ع تقرير أسبوعي للجنة
األخ��رى التي تنظر أيضًا في التظلمات ،والهدف
هو توفير سيولة مستمرة للمشاريع الصغيرة
حتى ال تفلس.

خالد الروضان

الشفافية مطلوبة
مع المجتمع ..والحلول
التي سنقدِّ مها ستكون
واقعية وقابلة للتطبيق
اجتماعاته بشكل يومي خ�لال األسبوع
ال� �ج ��اري ،ل �ل��وص��ول ال ��ى اف �ض��ل ال�ح�ل��ول
امل �ن��اس��ب ت�ق��دي�م�ه��ا ف��ي ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة،
َّ
وك ��ذل ��ك ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل .وأك� � ��د ال ��روض ��ان
«أن ال�ك��وي��ت دول ��ة م��ؤس�س��ات ،وال يمكن
ان نقوم بصرف أم��وال اال وف��ق ضوابط،
وان أي م �ع��ال �ج��ات ال ب ��د ان ت �م��ر ع�ب��ر
قنواتها الصحيحة ،س��واء كانت جهات
رق��اب�ي��ة حكومية او ب��رمل��ان�ي��ة ،وإن كانت
هذه ال�ق��رارات بحاجة الى تشريع جديد،
فبالتأكيد سيمر عبر مجلس األمة».

حظر التجوّ ل يقابله دخل هزيل والتزامات كثيرة

سيارات األجرة..
مصير مجهول وطريق مسدود

!

¶ األسعار ثابتة وال يتجرّأ
أي سائق على رفعها
¶ أصحاب مكاتب التاكسي
يُ طالبون بتأجيل أقساط
السيارات لحين انقشاع األزمة
ً
ّ
كثيرا
التجول أثر
¶ قرار حظر
في تراجع مداخيلهم
..ومعظمهم يعيشون
على الدخل اليومي
¶ لجوء الشركات المورِّدة
لسيارات األجرة إلى المحاكم
 ..أمر وارد حال تراكم
أقساطها !

قطاع «التكاسي» يُنازع من أجل الصمود مع دخول الحظر حيز التنفيذ !

دينا حسان
أك��د أص �ح��اب س �ي��ارات األج ��رة أن ال�ج�ل��وس
ف ��ي امل � �ن� ��ازل أص� �ب ��ح م �ص �ي��ره��م ف ��ي ال �ف �ت��رة
ال �ح��ال �ي��ة ،ب��اع �ت �ب��اره��م أك �ث��ر ال �ن��اس ع��رض��ة
ل�لاح�ت�ك��اك ب��أن��اس آخ��ري��ن ،وي �خ��اف��ون ج��دا
من هذا االحتكاك ومن انتقال العدوى ،كما
لفتوا أن��ه رغ��م استمرار األزم��ة إال أن أسعار
التوصيل ثابتة ،وال يتجرأ أي سائق على
رف �ع �ه��ا ،ألن ال��زب��ائ��ن ي ��درك ��ون ت �م��ام��ا ثمن
األجرة من ناحية ومن ناحية أخرى الرقابة
مشددة على سيارات األجرة من قبل الجهات
الحكومية ،وه�ن��اك عقوبات رادع��ة على من
ّ
ي�س�ت�غ��ل ال �ف��رص��ة وال ��وض ��ع ال ��راه ��ن امل �ت��أزم
ويرفع سعر األجرة.

مطالبات بالتأجيل
ط ��ال ��ب س��ائ �ق��و وأص � �ح� ��اب م �ك��ات��ب األج� ��رة
«تحت الطلب» بتأجيل األقساط التي عليهم
م��ن ق�ب��ل وك ��االت ال �س �ي��ارات ألش�ه��ر ع��دة من

¶ لم يستفيدوا من وقف النقل العام بسبب تمديد العطلة
دون اللجوء الى أي إجراءات قانونية ،نظرا
ال��ى ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ،ف�ه��ي أزم ��ة وأص��اب��ت
ال �ك��ل وج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات ،وف� ��ي ح� ��ال ع��دم
ال�ت��أج�ي��ل أو ت��رح�ي��ل م��واع�ي��د دف��ع األق�س��اط
فسيكون مصير ه��ذه امل�ك��ات��ب ه��و املحاكم،
حيث ستقوم وكاالت السيارات برفع قضايا
ع�ل��ى م�ك��ات��ب األج� ��رة ل �ع��دم س ��داد األق �س��اط،
وس�ي�ك��ون ه�ن��اك حجز أم�ل�اك ،واملتمثلة في
السيارات.
وتعمل مكاتب «التاكسي» أو األجرة «تحت
ال�ط�ل��ب» ب�ث�لاث��ة أن�ظ�م��ة؛ األول ه��و أن يكون
االتفاق بني مكتب األج��رة والسائق على أن
تكون عوائد اليوم مناصفة بينهما ،والنظام
الثاني يكون ب��اإلي�ج��ار ال�ي��وم��ي؛ بمعنى أن
السائق يعمل على السيارة اململوكة للمكتب
ويدفع للمكتب من  6إلى  7دنانير في اليوم
وب��اق��ي امل� ��ردود ي�ك��ون ل�ل�س��ائ��ق ،أم��ا النظام

الثالث فهو أن يدفع السائق رسومًا شهرية؛
تتراوح ما بني  60و 70دينارًا عمولة العمل،
تحت اسم الشركة ،وهذه في حالة أن تكون
السيارة ملكًا للسائق.

تاكسي الجوال
أم��ا ب�خ�ص��وص ت��اك�س��ي ال �ج��وال ف�ه��و يملك
نظاما واح��دا خاصا به ومختلفا عن نظام
األج� ��رة «ت �ح��ت ال �ط �ل��ب» ،وه ��و ن �ظ��ام إي�ج��ار
ّ
للتملك؛ ف��ال�س��ائ��ق يتعاقد م��ع امل�ك�ت��ب على
دف��ع إي�ج��ار شهري ال يقل ع��ن  210إل��ى 240
دي �ن��ارا مل��دة ت �ت��راوح ،م��ا ب�ين  4و 5س�ن��وات،
وفقًا ملوديل السيارة ،أي بقيمة إيجار يومية
م ��ن  7إل� ��ى  8دن��ان �ي��ر ،وامل � � ��ردود امل ��ال ��ي من
التاكسي كله يكون للسائق ،لكن ه��ذا األمر
وضعهم في مشكلة أكبر من األج��رة «تحت
ال �ط �ل��ب» ،ل �ك��ون امل � ��ردود امل��ال��ي ت �ض��اءل مع

األزم��ة ،وال يوفر لهم قيمة اإليجار الشهرية
للمكتب.
ول��م يؤثر ق��رار وق��ف النقل ال�ع��ام باإليجاب
في قطاع سيارات األجرة ،ألن عمل الشركات
وال�ج�ه��ات الحكومية م��ن األس ��اس متوقف،
ف�لا م��وظ�ف�ين ي��ذه�ب��ون ألع�م��ال�ه��م ،وإذا ك��ان
ّ
يتحمل امل��وظ��ف ذو رات��ب بسيط أج��رة
فلن
تاكسي ذهابا وإيابا ،وما سيتم هو مشاركة
قيمة املشوار على  4أو  5أف��راد ،وه��و أيضا
ضد القرارات الحكومية التي تمنع أي ّ
تجمع
في مكان واحد؛ فالركاب سيواجهون مشكلة
قانونية ،وكذلك صاحب العمل.

قرار الحظر
م��ع ت��أث��ر س�ي��ارات األج��رة بجميع أصنافها
ّ
م ��ع ال ��وض ��ع ال �س��ائ��د ب �س �ب��ب ت �ف��ش��ي م��رض
ّ
«ك� ��ورون� ��ا» ،ج ��اء ق� ��رار ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول ال��ذي

ّ
طبق رسميا أمس كالصاعقة على أصحاب
هذه السيارات؛ إذ حدد املدة الزمنية وحظر
ً
مساء
ال�خ��روج ب��داي��ة م��ن الساعة الخامسة
إلى الساعة الرابعة فجرًا ،وهو ما زاد الطني
ب �ل��ة ف ��ي ن �ظ��ره��م ،ع �ل��ى أس � ��اس أن ال��وض��ع
ال �س��ائ��د ف��ي ق�ط��اع�ه��م ك ��ان م �ت��أزم��ا ب��ال�ف�ع��ل
طيلة الفترة املاضية ،وأث��ر الفترة السابقة
أتى على مداخيلهم مع التزام الكثير بيوتهم
والخروج إال للضرورة.
ويقول أحد السائقني إن قرار الحظر سيحد
من نقل الركاب في املناطق البعيدة بالنسبة
إليهم على أس��اس التزامهم ب��وق��ت الحظر،
وع��ودت�ه��م إل��ى بيوتهم ،خ��اص��ة م��ع تشديد
العقوبات في هذا األمر.
وي�خ�ش��ى أص �ح��اب «ال �ت �ك��اس��ي» أن تستمر
األزمة أكثر من ثالثة أسابيع على أساس ما
ت��م ف��ي مجلس ال ��وزراء م��ن تمديد اإلج��ازات
للقطاعات الحكومية وال�خ��اص��ة أسبوعني
إض��اف �ي�ي�ن ،رغ ��م ت��أك �ي��ده��م أن �ه��م م�ت�ف� ّ�ه�م��ون
للقرارات الحكومية.
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خطوات لمواجهة
حالة الطوارئ والمخاطر

رأي اقتصادي
جمال عبدالعزيز سلمان
jamal-steps@hotmail.com

عندما ُيصلح العالم
ّ
المعوجة بدينار! ()2
«المئة فلس»
نعم ،إن ال��روح البشرية غالية ،والحفاظ
على س�لام��ة بني االن �س��ان مقدمة على
امل � ��ال واالق� �ت� �ص ��اد ،ه� ��ذا أم� ��ر ال خ�ل�اف
عليه ،ولكن السؤال :هل إدخال الدول في
الحجر الكامل وتقييد كل األنشطة هو
ع�ل�اج ن��اج��ح ف��ي ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا؟ ب��ال�ط�ب��ع ال ،ه��و ش ��راء لبعض
ال��وق��ت ف�ق��ط ،وه��ذا االج ��راء مقبول كرد
ف�ع��ل أول ��ي الس�ت�ي�ع��اب امل �ف��اج��أة ،ولعمل
الترتيبات الالزمة ملواجهة تداعيات هذا
املرض.
ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ل �ق��د ف �ل��ت ال� ��زم� ��ام ،وان �ت �ش��ر
ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي جميع دول العالم
ت�ق��ري�ب��ا ،ب�ح��ال يصعب م�ع��ه ع�ل��ى كثير
م ��ن ال� � ��دول ت �ط �ب �ي��ق ال��وص �ف��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة
الصارمة في التعامل مع الفيروس على
مجتمعاتها ،ناهيك على أنه من املرجح
ع� ��ودة ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس م ��ع تخفيف

تعتبر األزمات الخارجية التي قد تواجه االعمال من المحطات التي تستوجب الوقوف
عندها ،وذلك لما لديها من قدرة في إعادة ترتيب األسواق ،وموازنة قوى السوق.
وتؤكد األبحاث العالمية أن  %40من المؤسسات التي لم تكن مستعدة لمواجهة
المخاطر ،فإنها عادة ال تعود الى السوق مجدداً! ويمكن تعريف إدارة استمرارية
االعمال او يطلق عليه  Business Continuity Management – BCMعلى انها عملية
التنبؤ بالمخاطر المحتمل حدوثها على المؤسسة ،وتوجيه مصادر اإلنتاج والقوى
العاملة نحو وضع الحواجز الالزمة لصدها في حال حدوثها ،ما سيحافظ على
سمعة الشركة وأصحاب المصالح.
تشير دراسة لشركة اكسبر لالستشارات وإدارة االعمال
ال��ى ان مصطلح إدارة استمرارية االع�م��ال  BCMأصبح
مقرونًا في املؤسسات التجارية املتحضرة والتي تباهت
ّ
بتبني أنظمة

حوكمة املؤسسات الفاعلة
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر إن أهمية تشييد
خطة جيدة الستمرارية االعمال من شأنها بث الطمأنينة
وال �ث �ق��ة ف ��ي ن �ف ��وس امل �س �ت �ث �م��ري��ن وأص � �ح ��اب امل �ص��ال��ح،
وبالتالي توليد األم��ان ال�ل�ازم لبقاء املؤسسة ف��ي دائ��رة
امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل ،وف��ي أي ظ ��روف خارجية
ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع �ل��ى ق��وت �ه��ا .ك �م��ا أن وج� ��ود ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
ف��ي امل��ؤس�س��ات الحديثة سيقلل العمل بنظام التجربة
والخطأ وضياع مصادر اإلنتاج ،وبالتالي القدرة الفائقة
ع �ل��ى م��واج �ه��ة ال� �ح ��االت ال �ط��ارئ��ة ب �ك��ام��ل االس �ت �ع��دادات
املسبقة .كما ينبغي ان تكون خطة استمرارية االعمال
من الخطط األساسية في املؤسسة التي يجب االعتماد
ّ
عليها ،وإعادة تقييمها وتحديثها تشكل دورًا على ضوء
ّ
التغيرات التي يشهدها قطاع العمل.
وم ��ن امل�م�ك��ن ان ت �ض��رب االزم � ��ات أي ق �ط��اع م��ن ق�ط��اع��ات
االعمال وفي أي وقت كان ،وينبغي أن يكون دور املؤسسة
ح��اض �رًا مل��واج�ه��ة ت�ل��ك االزم� ��ات وامل�خ��اط��ر ق�ب��ل ح��دوث�ه��ا.
ويعتمد النجاح في تجاوز تلك االزم��ات على التخطيط
ّ
املسبق لألزمة وتوقع نسبة حدوثها ،وبالتالي مجاراتها
ب ��ال� �ق ��در امل� �ط� �ل ��وب ،وذل� � ��ك ب� �ه ��دف أس � � ��اس ،وه � ��و ت�ق�ل�ي��ل
املخاطر املحتمل وقوعها .وفي ما يلي محاور عمل إدارة
استمرارية االع�م��ال الخمسة ،وال�ت��ي يمكن تنفيذها في
قطاعات االعمال املختلفة ،وفي جانبيها العام والخاص،
والتي يتكون نواة تشييد خطة استمرارية االعمال ،أو ما
كان يطلق عليه سابقًا خطة الطوارئ:

 - 1تحليل األعمال
ينبغي ف��ي ال�ب��داي��ة تحديد إط��ار وم�ه��ام عمل املؤسسة،
وم �ع��رف��ة أص �ح��اب امل �ص��ال��ح امل��رت �ب �ط�ين ب�ن�ش��اط�ه��ا .كما
أن خ�ط��ة اس�ت�م��راري��ة االع �م��ال ال�ت��ي س�ي�ق��وم ف��ري��ق العمل
ب��ال �ت �ج� ّ�م��ع م ��ن اج �ل �ه��ا ت �ق��وم ع �ل��ى أس� ��اس ال �ح �ف��اظ على
مصادر انتاج املؤسسة بشكل مباشر ،وتقليل املخاطر
املحتمل حدوثها في املستقبل .كما ينبغي على أن تكون
ال�خ�ط��ة م�ك�ت��وب��ة ،وف��ي م�ت�ن��اول ك��ل األط� ��راف امل�ع�ن�ي��ة في
املؤسسة ،لكي تكون حاضرة امامهم في مرحلة التنفيذ
متى ما دعت الحاجة الى ذلك .كما يتعينّ في هذه املرحلة
م��ن م��راح��ل إدارة اس�ت�م��راري��ة ال�ع�م��ل م��ن ت�ح��دي��د ال�ه��دف
الرئيس م��ن وراء ق�ي��ام ه��ذا الفريق ام��ام أع�ض��اء مجلس
اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ف��ي امل��ؤس�س��ة .وف��ي امل�ق��اب��ل،
يتعينّ على اإلدارة العليا في املؤسسة من توفير الدعم
ال�ل�ازم ل�ن�ج��اح ه��ذه ال�خ�ط��ة ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى ت��وف�ي��ر كامل
الصالحيات واملصادر الالزمة لذلك.

 - 2تقييم المخاطر
تبدأ أول��ى املراحل العملية في إدارة استمرارية األعمال
ق�ب��ل وق ��وع ح��ال��ة ال �ط��وارئ ،أي ف��ي أوق ��ات ال��رخ��اء .وتتم
ه��ذه امل��رح�ل��ة باختيار ف��ري��ق ع��ام للعمل بطريقة ال��دوام
ال �ج ��زئ ��ي ،وع �م��ل ال �ع �ص��ف ال��ذه �ن��ي ال� �ل��ازم ح� ��ول أن� ��واع
امل �خ��اط��ر وال �ع �ق �ب��ات ال �ت ��ي ق ��د ت��واج �ه �ه��ا امل��ؤس �س��ة ف��ي
املستقبل .ويتعينّ بعد ذل��ك على فريق العمل االجتماع
ال��دوري ،وذل��ك بهدف تحديد أب��رز تلك املخاطر التي من
املحتمل مواجهتها في املستقبل ،وإع��ادة ترتيبها وفق
نسبة الحدوث ،باإلضافة الى تقديم التوصيات والحلول
الالزمة ملواجهتها .كما يتعينّ ان تكون فلسفة العمل في
هذه اللجنة قائمة على معرفة أضعف املحاور والتي قد
تكون بوابة لدخول املخاطر من خاللها .وبعد تحديد أهم
املخاطر التي قد تسيطر على أداء املؤسسة ،ينبغي إعادة
تقييم كل منها على أساس محورين رئيسيني .أما املحور
األول فإنه يقوم بمعرفة احتمالية وقوع تلك املخاطر في
املستقبل على املؤسسة .ويقوم املحور الثاني من محاور
تقييم املخاطر على أساس فهم التأثير املترتب على وقوع
تلك املخاطر على العملية املؤسسية .كما انه يمكن قياس
ال�ت��أث�ي��ر امل��وض��وع��ي لتلك امل�خ��اط��ر ف��ي أس ��اس الخسائر
امل��ادي��ة املترتبة ع��ن وق��وع�ه��ا .فعلى سبيل امل �ث��ال ،يمكن

ال �ل�ازم� ��ة ل �ل �ت �ف �ع �ي��ل ،وه� ��ي إم� ��ا ق �ب��ول �ه��ا وات � �خ� ��اذ ب�ع��ض
اإلج��راءات التصحيحية في حال وقوعها ،وإم��ا محاولة
تقليل ح�ج��م امل �خ��اط��رة ،وإم ��ا إزال �ت �ه��ا بشكل ك��ام��ل .كما
تتطلب ه��ذه املرحلة من مراحل  BCMبالعمل بحيادية
وموضوعية لتقديم أفضل الحلول الالزمة ملواجهة تلك
االزمات في حال حدوثها ،واضعني الحالة املعنوية التي
تعيشها املؤسسة – حالة االس�ت�ق��رار – على جانب لكي
ال يؤثر ذل��ك في ج��ودة الخطة النهائية .كما أن التحدي
الكبير امام تقديم الحلول املناسبة هو التكلفة املالية لكل
م��ن تلك التوصيات ،االم��ر ال��ذي يجعل ال�ق��رار املؤسسي
بطيئًا بعض الشيء ،خصوصًا إذا لم يكن ّ
معدًا بطريقة
مسبقة.
وبعد االن�ت�ه��اء م��ن امل��راح��ل ال�ث�لاث السابقة ،تكون خطة
اس�ت�م��راري��ة االع �م��ال Business Continuity Plan – BCP
حاضرة في متناول اإلدارة التنفيذية للمؤسسة ،وقابلة
للتنفيذ.

الحجر وال�ق�ي��ود؛ فأصبحت م��ن املؤكد
استحالة حصار ال��وب��اء والقضاء عليه
من خالل الحجر الكامل للدول مع حجم
انتشار الوباء الحالي في  185دولة حتى
اآلن.
وع�ل�ي��ه ،ف�م��ن امل�ه��م إع �ط��اء ب�ع��ض ال��وق��ت
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ل � �ق� ��اح� ��ات وع �ل ��اج� � ��ات ل� �ه ��ذا
ال� �ف� �ي ��روس ،ول� �ك ��ن ي �ج��ب أن ن�ح�س�ب�ه��ا
جيدًا وال ندع الجنب والخوف يسيطران
علينا ،فمعايش البشر وأرزاقها يجب أن
تستمر ،وإال فسندخل في نفق نعرف
ب��داي �ت��ه وال ن �ع��رف ن �ه��اي �ت��ه ،وأؤك� ��د لكم
أن ال�ح�ج��ر ال�ك��ام��ل ل �ل��دول ه��و األف �ض��ل،
ول�ك��ن بكل تأكيد إن االق�ت�ص��اد العاملي
املفلس لن يستطيع تحمل التكلفة ،والتي
ستعود على بني اإلنسان بأكبر الضرر.
َّ
فلنتحل بالشجاعة ونواجه قدرنا ،طاملا
أخذنا باألسباب إلى الحد املعقول.

يحسن جودة
ّ
الحجر المنزلي
الهواء حول العالم

 - 4التدريب والتطوير
ت��أت��ي ال �خ �ط��وة ال��راب �ع��ة م��ن خ �ط��وات إدارة اس �ت �م��راري��ة
االع �م��ال ،وه��ي الخطوة التجريبية لقياس ن�ظ��ام العمل
قبل ال��وق��وع عليه بشكل فعلي .وتتضمن ه��ذه املرحلة
ت��دري��ب املوظفني واملنتمني للمؤسسة على تنفيذ خطة
الطوارئ بشكل جدي ،بحيث تتم معالجة أوجه القصور
وت�ط��وي��ره��ا بشكل مستمر .كما يتعينّ ان تتم املراجعة
املستمرة للخطة املعتمدة بشكل دوري ،وتحديثها متى
ما دعت الحاجة الى ذلك .باإلضافة الى ذلك ،فإن لصياغة
ال�خ�ط��ة ب�ط��ري�ق��ة م��ؤس�س�ي��ة وب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ،م��ن شأنها
تبسيط املوضوع على فريق العمل اثناء مرحلة التنفيذ
تحت أي الظروف.

نايف بستكي

%40

من المؤسسات غير المستعدة
لمواجهة المخاطر عادة ال
تعود إلى السوق مجدّ داً
تصنيف امل�خ��اط��ر ال�ت��ي ق��د تخسر امل��ؤس�س��ة الكثير من
املبالغ املالية ،بأن تأثيرها كبير ج� ّ�دًا ،والعكس صحيح.
ومن الخطوات التي تساعد فريق العمل في مرحلة تقييم
املخاطر ،هو طرح تساؤالت مساندة مثل :ماذا سيحدث
ل ��و..؟ او م��ا أس��وأ سيناريو ممكن ان ي�ح��دث ل ��و..؟ او ما
املصادر الرئيسة لدى املؤسسة ،التي يمكن ان تتأثر بتلك
املخاطر؟

 - 3تقديم الحلول
تأتي املرحلة الالحقة من مراحل إدارة استمرارية االعمال
بتقييم ال �ح��ال��ة ال�ن�ه��اي��ة ل�ك��ل امل �خ��اط��ر امل�ح�ي�ط��ة ،وال�ت��ي
ت��م تثبيتها ف��ي الجانب ال�س��اب��ق .وم��ن النتائج املترتبة
عن ه��ذه املرحلة ،وه��ي تقديم أب��رز الحلول والتوصيات

التخطيط المسبق
الستمرارية األعمال
ق ��ال ن��اي��ف ب�س�ت�ك��ي إن ال�ت�خ�ط�ي��ط امل�س�ب��ق
إلنتاج خطة الستمرارية االعمال ،من شأنه
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى أداء امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي
ب�م�س�ت��وى ع ��ال وك� �ف ��اءة م��رت�ف�ع��ة ت �ح��ت أي
الظروف .كما أن لوجود تلك األنظمة املتبعة
دور ف��ي تطوير العمل نحو ات�ج��اه العملية
امل��ؤس �س �ي��ة ،ح �ت��ى ول� ��و ل ��م ي� �ح ��دث أي م��ن
تلك املخاطر امل��رص��ودة .باإلضافة ال��ى ذلك
ي�ن�ب�غ��ي ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ان ��ه ل �ي��س ال �ه��دف هو
إي�ج��اد خطة الس�ت�م��رار ال�ع�م��ل ،إن�م��ا الهدف
ال � ��ذي ت �س �ع��ى ألج �ل��ه  BCMه ��و امل�ح��اف�ظ��ة
ع �ل��ى ت�ش�غ�ي��ل امل��ؤس �س��ة ب��ال �ك �ف��اءة نفسها
نّ
يتعي على اإلدارة
وملدة طويلة .وفي املقابل،
ال �ع �ل�ي��ا ف��ي امل��ؤس �س��ة إدراك أه �م �ي��ة وج��ود
خطة الستمرارية االع�م��ال ،وب��ذل املزيد من
املصادر املالية لتطويرها وتشييدها بشكل
ف��اع��ل ،ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن ت�ك�ل�ف��ة ذل� ��ك .فقد
تكشف االزمات الخارجية بعد الخلل الناجم
عن سوء اإلدارة في فترات سابقة.

 - 5تفعيل خطة الطوارئ
بذلك تكون مرحلة االستعداد لخطة استمرارية االعمال
ج��اه��زة للتنفيذ م�ت��ى م��ا دع ��ت ال �ض ��رورة ل��ذل��ك .وت��أت��ي
املرحلة الخامسة م��ن م��راح��ل إدارة استمرارية االع�م��ال،
وه��ي ال�خ�ط��وة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة الفعلية ل�ج�ن��ي ث�م��ار س�ن��وات
التخطيط السابقة ،وال�ت��ي ت��م ال�ت��درب عليها للمحافظة
على املؤسسة من الضياع .فكما أش��ار اليه هذا التقرير،
فإن  %60من املؤسسات املختلفة تستطيع املحافظة على
مصادرها وعالمتها التجارية ،وذل��ك بفضل االستعداد
املسبق والتوقع األمثل للمستقبل ومجاراته .وفي ما يلي
بعض املحاور املساندة لتطوير خطة استمرارية االعمال
في مرحلة التفعيل:
• تجب إعادة صياغة وتوزيع خطة استمرارية االعمال،
بحيث تكون مباشرة ويسهل فهمها.
• ان ت �ك��ون ال�خ�ط��ة واض �ح ��ة ،ب�ح�ي��ث ت�ت�ض�م��ن األه ��داف
الجزئية املطلوب تحقيقها واالقسام املعنية بالتنفيذ.
ّ
• ي �ف��ض��ل ان ت �ك��ون ال �خ �ط��ة م�ك�ت��وب��ة ب�ط��ري�ق��ة االخ �ت �ي��ار
 checklistsل�س�ه��ول��ة ال �ت �ج��اوب معها ف��ي وق��ت االزم ��ات،
عندما قد تخرج األم��ور عن السيطرة ،وبالتالي التقليل
من نسبة األخطاء غير املتوقعة.
• اخ�ت�ي��ار أع�ض��اء ف��ري��ق العمل لتنفيذ ال�خ�ط��ة ،بطريقة
متنوعة ومتجانسة ف��ي م��ا بينها .كما ينبغي التأكيد
على ضرورة ان يكون الفريق التنفيذي على دراية وقناعة
تامة بأهمية تشييد هذه الخطة ،وما هي اإلضافات التي
ستحققها للعملية املؤسسية .لذا ،فإنه من املهم أن تتم
عملية االختيار على أس��اس وج��ود الرغبة واملسؤولية
لدى الفريق ،وال يمنع ان تكون هناك مؤسسات خارجية
متبنية لقيم املؤسسة باملشاركة في هذه العملية.
• كما ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن تكون كل املصادر
والصالحيات حاضرة بصحبة فريق العمل ،بحيث يقوم
باتخاذ القرار املناسب بأسرع وقت ممكن وفي اللحظة
ذاتها.
• تحديد املتحدث الرسمي باسم املؤسسة بشكل واضح
وصريح ام��ام االع�لام ومؤسساته املختلفة ،وذل��ك للحد
م��ن ظ��اه��رة االش ��اع ��ات واالخ� �ب ��ار امل �غ �ل��وط��ة م��ن ج��ان��ب،
باإلضافة ال��ى نقل ال�ص��ورة الحيادية بمصداقية عالية
عن تطورات االزمة.
• تعيني فريق لالتصال ،تكون مهمته تحديد الرسائل
ال �خ ��اص ��ة وال� �ع ��ام ��ة امل �ط �ل ��وب إط�ل�اق �ه ��ا وت �ح ��دي ��د ط��رق
االت �ص��ال ال�ل�ازم وص��ول�ه��ا ال��ى األط ��راف املعنية ،ومعدل
ال �ت��واص��ل امل �ط �ل��وب .وب ��ذل ��ك ،س�ي�ص��ل آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات
ال��دق�ي�ق��ة ح ��ول ت �ط��ور االزم� ��ة امل�ح�ي�ط��ة ب��امل��ؤس�س��ة بشكل
انسيابي ،وبالتالي الحفاظ على سمعة املؤسسة ام��ام
أصحاب املصالح.
• ك�م��ا ي�ج��ب االع �ت �م��اد ع�ل��ى االن �ت �ش��ار ال��واس��ع ملنصات
التواصل االجتماعي املختلفة للتواصل السريع واملباشر
مع املجتمع العام.
• رصد كل املعلومات والبيانات الخارجية عن املخاطر
املحيطة ،والتعامل األمثل معها.

الحجر المنزلي خفف من تلوث الهواء بعدما شلّ «كورونا» األنشطة االقتصادية والتصنيعية

ُس� �ج ��ل ت �ح �س��ن الف � ��ت ف� ��ي ج � � ��ودة ال� � �ه � ��واء ف��ي
البلدان التي تشهد شلال شبه كامل لألنشطة
االق�ت�ص��ادي��ة بسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد
بفعل تراجع مستويات التلوث الجوي ،لكن ال
ي��زال من املبكر التكهن بآثار ه��ذا الوضع على
امل� ��دى ال �ط��وي��ل .وق ��د أظ �ه��رت ص ��ور التقطتها
األق �م��ار االص�ط�ن��اع�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل��وك��ال��ة الفضاء
األميركية (ناسا) الشهر املاضي تراجعا كبيرا
ف��ي م�س�ت��وى ت��رك�ي��ز ث��ان��ي أك�س�ي��د النيتروجني
ال �ن��اج��م ب�ش�ك��ل رئ �ي �س��ي ع��ن امل��رك �ب��ات وم��راك��ز
ان� �ت ��اج ال �ط��اق��ة ال� �ح ��راري ��ة ،ف ��ي م��دي �ن��ة ووه� ��ان
الصينية منشأ وباء كورونا املستجد .وبعدما
ك��ان��ت خ��ري �ط��ة ال �ت �ل��وث ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ب��ال�ل��ون�ين
األح�م��ر وال�ب��رت�ق��ال��ي ،انتقلت إل��ى األزرق بفعل
تقلص مستويات التلوث.
وس �ج �ل��ت وك��ال��ة ال �ف �ض��اء األوروب� �ي ��ة ال �ظ��اه��رة
عينها مطلع الشهر الجاري في شمال إيطاليا
ال �ت��ي ي�ق�ب��ع س�ك��ان�ه��ا ف��ي ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي منذ
أس ��اب �ي ��ع ل �ت �ط��وي��ق ان �ت �ش ��ار ال� �ف� �ي ��روس .ك��ذل��ك
ل��وح��ظ ال��وض��ع ن�ف�س��ه ف��ي م��دري��د وب��رش�ل��ون��ة،
حيث فرضت تدابير الحجر على السكان منذ
منتصف مارس ،وفق الوكالة األوروبية للبيئة.
ويسبب ثاني أكسيد النيتروجني التهابا قويا
في املجاري التنفسية ،وهو من الغازات امللوثة
ذات أمد الحياة القصير .ويوضح فنسان هنري
ب ��وش م��ن ب��رن��ام��ج «ك��وب��رن �ي �ك��وس» األوروب� ��ي
ملراقبة األرض لوكالة فرانس برس أن هذا الغاز
«يبقى يوما واحدا في الغالف الجوي» ويستقر
على مقربة م��ن م�ص��ادر االنبعاثات ،م��ا يجعل
منه مؤشرا جيدا لكثافة األنشطة البشرية.
مستويات التراجع هذه غير مسبوقة بحدتها.
وق � ��د أوض � �ح ��ت ال �ب��اح �ث��ة ف ��ي وك ��ال ��ة ال �ف �ض��اء
األم �ي ��رك �ي ��ة ف ��ي ل �ي��و ف ��ي ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى ت�ق�ل��ص
التلوث في الصني «ه��ذه امل��رة األول��ى التي أرى
ف�ي�ه��ا ت�غ�ي�ي��را ب �ه��ذه ال ��درج ��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب�ه��ذا
ال �ح �ج��م ب �ف �ع��ل ح� ��دث م� �ع�ي�ن» .وي� �ق ��ول أل �ب��رت��و
غ��ون��زال �ي��ز أورت � �ي ��ز االخ �ت �ص��اص��ي ف ��ي ج ��ودة
ال�ه��واء ف��ي ال��وك��ال��ة األوروب �ي��ة للبيئة إن��ه حتى
في األزمة االقتصادية العاملية في  2008و،2009
كان التراجع «أكثر استمرارا على املدى الزمني»
إلى النصف تقريبا.

ماذا عن املدى الطويل؟
في بلدان ومناطق أخ��رى اتخذت تدابير حجر
م �ن��زل��ي ب�ي�ن�ه��ا ف��رن �س��ا وب�ل�ج�ي�ك��ا واألرج �ن �ت�ين
وت��ون��س وك��ول��وم�ب�ي��ا وك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا وب��اف��اري��ا،
يتعني االنتظار قليال لرصد تطور الوضع.
ل �ك��ن ذل ��ك ال ي�ع�ن��ي أن ال� �ه ��واء ف ��ي ال �ع��ال��م ب��ات
نقيا .ففي الصني ،سجلت بكني محطات تلوث
بالجسيمات الدقيقة في فبراير بحسب بيانات
مرصد «ناسا إيرث» .كذلك األمر مع باريس التي
سجلت معدال متوسطا في مؤشر التلوث رغم
تدابير الحجر املنزلي ،بفعل وج��ود جسيمات
دق �ي �ق ��ة وغ� � ��از األوزون ف� ��ي ال � �غ �ل�اف ال� �ج ��وي.
وي��وض��ح فنسان ه�ن��ري ب��وش أن تركيز امل��واد

صور األقمار االصطناعية
التابعة لـ«ناسا»
تظهر تراجعا ً كبيراً
في مستوى تركيز
ثاني أكسيد النيتروجين
يسبب تلوث الهواء 8.8
ماليين حالة وفاة مبكرة
سنويا ً حول العالم
امللوثة قد يتغير تبعا لألحوال الجوية .ويقول
«بعض مصادر االنبعاثات مثل إنتاج الطاقة
وتلك املتصلة بالسكن ال تتراجع على ما يبدو
عندما يالزم عدد أكبر من األشخاص املنازل».
غ �ي��ر أن ��ه ي�ل�ف��ت إل ��ى أن م �س �ت��وي��ات ال�ج��زي�ئ��ات
الدقيقة ( 2.5ميكرومتر و 10ميكرومتر) وأول
أكسيد ال�ك��رب��ون «ستتراجع أيضا م��ع الوقت»
خصوصا بفعل تراجع حركة النقل والصناعة.
ل �ك��ن م��ا س �ي �ك��ون األث� ��ر ال �ص �ح��ي ل �ه��ذا ال��وض��ع
املستجد فيما يسبب تلوث ال�ه��واء  8.8ماليني
وف��اة مبكرة سنويا في العالم ،بحسب دراس��ة
حديثة.
ي �ش �ي��ر االخ �ت �ص��اص��ي ال �ف��رن �س��ي ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
األم��راض الرئوية برونو أوسيه في هذا اإلطار
إلى أن «أي تراجع في التلوث نبأ سار» .وعلى
امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر ،ي �س �ب��ب ال �ت �ل��وث ب��ال �ج��زي �ئ��ات
الدقيقة التهابات في العينني والحلق ومشكالت
تنفسية .ولدى األشخاص املسنني أو املصابني
بالربو ،قد تكون الرعاية الطبية الزمة ملعالجة
م�ش�ك�لات تنفسية أو قلبية وع��ائ�ي��ة ف��ي األي��ام
واألسابيع التي تلي التعرض لهذه العناصر.
وق��د تنتهي ال �ح��االت األك �ث��ر خ �ط��ورة ب��ال��وف��اة.
وعلى املدى الطويل ،قد يؤدي ذلك إلى أمراض
مزمنة أو تنفسية أو قلبية وعائية أو سرطان
ف��ي ال��رئ��ة .وي��وض��ح أوس�ي��ه أن ال�ت��زام امل�ن��زل قد
يتيح «تقليص االلتهابات» ،خصوصا في ظل
ارت �ب��اط ج��ودة ال �ه��واء ف��ي داخ��ل امل�س��اك��ن بتلك
املسجلة في الخارج.
وي �ل �ف��ت ت �ج �م��ع «إي � ��ر س��ان �ت �ي��ه ك �ل �ي �م��ا» ال�ط�ب��ي
الفرنسي إلى أن «تدابير الحجر املنزلي تؤدي
إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة م �ض��اع �ف��ة ،س� ��واء م��ن خ�ل�ال ال�ح��د
من مخاطر انتقال ال�ع��دوى بني األف��راد أو عبر
تقليص التلوث خصوصا بالجسيمات الدقيقة
ج��راء ح��رك��ة امل� ��رور» .غير أن أل�ب��رت��و غونزاليز
أورت �ي��ز يشير إل��ى ص�ع��وب��ة التكهن بالتبعات
على امل��دى الطويل ألن «األث��ر األك�ب��ر ينجم عن
التعرض على املدى الطويل»( .أ ف ب)
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بين انهيار البورصات ووضع الشركات الكارثي

التجارة اإللكترونية والخدمات الخاصة ..الرابح األكبر
املقابل ،ازداد الطلب على شركات الطائرات
الخاصة التي تسجل ازده ��ارا ف��ي أعمالها،
وم ��ا ي�ط�ل�ب��ه زب��ائ��ن ه ��ذه ال �ش��رك��ات األث��ري��اء
تفادي الجلوس قرب مئات الركاب اآلخرين
ال ��ذي ��ن ال ُي� �ع ��رف أي ب� �ل ��دان زاروا م ��ن ق�ب��ل،
ب�ح�س��ب م��ا أوض ��ح دان �ي��ال ت��ان��غ م��ن ش��رك��ة
«ماي جيتس» املتمركزة في هونغ كونغ.
وق ��ال ري �ت �ش��ارد زاه ��ر رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
ش��رك��ة ط��ائ��رات خ��اص��ة ت�ت�خ��ذ م�ق��را ل�ه��ا في
الواليات املتحدة «حققت طلبات االستعالم
ف � ��ورة» ،وارت �ف �ع��ت ال �ح �ج��وزات ل ��دى شركته
بنسبة  20إلى .%25

بين انهيار البورصات ووضع الشركات الصعب ،يترك انتشار
فيروس «كورونا» المستجد أثرا اقتصاديا بالغ الشدة قد تتأتى
عنه تحوالت كبرى في العالم سيكون المستفيد األكبر منها
على ما يبدو بعض شركات قطاع التكنولوجيا واإلنترنت.
فمع لزوم حوالي مليار شخص منازلهم عبر العالم ،يلجأ
الجميع إلى الخدمات اإللكترونية واألدوات الجديدة التي تسمح
لهم بالتكيف مع الظروف االستثنائية السائدة حاليا.
ق��ال��ت أس �ت��اذة ال�س�ل��وك التنظيمي ف��ي كلية
سعيد إلدارة األعمال في جامعة أوكسفورد
س��ال��ي م��اي�ت�ل�ي��س «أع �ت �ق��د أن ب �ع��ض أوج ��ه
ال �ع �م��ل وال �ت �ن �ظ �ي��م س �ت �ت �ب��دل ن �ه��ائ �ي��ا ع�ن��د
ال �خ��روج م��ن ال��وض��ع ال �ح��ال��ي» ،وأوض �ح��ت
أن «الناس سيكتشفون أن بإمكانهم العمل
وال� �ت ��واص ��ل ب �ط��ري �ق��ة ل ��م ت �خ �ط��ر ل �ه��م ح�ت��ى
اآلن .وه��ذا سيرغمهم على التأقلم أكثر مع
التكنولوجيا».

عمالقة التجارة اإللكترونية
سجلت املواقع الكبرى للتسوق اإللكتروني
زيادة في الطلبات في وقت انتقل املستهلكون
ف ��ي ظ ��ل ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي إل ��ى ش� ��راء امل ��واد
ال� �ض ��روري ��ة ع �ب��ر اإلن� �ت ��رن ��ت ،وي � ��وم اإلث �ن�ين
األس��ود للبورصات العاملية ف��ي  16م��ارس،
تراجعت أسهم عمالقي التوزيع األميركيني
وومل� ��ارت وأم � ��ازون ،غ�ي��ر أن وومل� ��ارت ع��ادت
ب �ع��ده��ا ون �ه �ض��ت ب�ن�س�ب��ة  %23ع ��ن مطلع
األسبوع ،كما انتعشت أسهم أمازون مجددا،
وأع�ل�ن��ت ش��رك��ة أم� ��ازون «ن�لاح��ظ زي ��ادة في
املشتريات عبر اإلن�ت��رن��ت ،م��ا أدى إل��ى نفاد
م �خ ��زون ب �ع��ض امل � ��واد م �ث��ل امل � ��واد امل�ن��زل�ي��ة
األساسية واملستلزمات الطبية».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ق��ال رئ�ي��س االت�ح��اد البريطاني
للشركات الصغيرة مايك تشيري إن املتاجر

فورة عمل عن بعد

المواقع الكبرى للتسوق
اإللكتروني سجلت زيادة
في الطلبات

%20

زيادة اإلقبال على
منصات البث التدفقي
عبر العالم
ارتفاع الحجوزات على
الطائرات الخاصة بنسبة

%25 - 20%

أزمة «كورونا» غ ّيرت مفاهيم األعمال التجارية

امل �س �ت �ق �ل��ة ال �ص �غ �ي��رة ت �ع��ان��ي م ��ن ال ��وض ��ع،
وأوض��ح أن «ه��ذه املرحلة ب��األس��اس صعبة
كثيرا على ك��ل املتاجر الصغيرة ف��ي البلد.
هناك مخاوف كبرى حول سالسل التموين
في وقت يسجل اإلقبال تراجعا متواصال»،
معتبرا أن «آفاق املستقبل أمام هذه املتاجر
في األسابيع املقبلة تزداد تشاؤما».

البث التدفقي
إزاء ف � � ��ورة ال� �ط� �ل ��ب ،ع� �م ��دت ش� ��رك� ��ات ع ��دة
ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون وال �ف �ي��دي��و ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت مثل
نتفليكس وك ��ان ��ال +وغ��وغ��ل (ال �ش��رك��ة األم
مل ��وق ��ع ي ��وت� �ي ��وب) إل� ��ى خ �ف��ض ج � ��ودة ال �ب��ث
التدفقي للحد من استخدام الشبكة بهدف

تخفيف الضغط على اإلنترنت في أوروب��ا،
وشهدت منصات البث التدفقي عبر العالم
زي��ادة بنسبة  %20في اإلق�ب��ال عليها خالل
عطلة نهاية األسبوع املاضي ،بحسب وكالة
«بلومبيرغ نيوز».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ان �ح �س��ر ج �م �ه��ور ش �ب �ك��ات دور
ال �س �ي �ن �م��ا ال �ك �ب��رى إل� ��ى ح ��د غ �ي��ر م �س �ب��وق،
وق ��ام ��ت ب �ع��ض ال� �ص ��االت ب ��إغ�ل�اق أب��واب �ه��ا
بشكل مؤقت للمساهمة ف��ي جهود احتواء
وب� ��اء ك ��وف� �ي ��د ،-19وف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
ت ��راج �ع ��ت أس� �ه ��م س �ل �س �ل �ت��ي «س �ي �ن �ي �م��ارك»
و«إي��ه إم س��ي إنترتينمنت» ل��دور السينما
الجمعة في البورصة بنسبة  %60عن أعلى
مستوياتها في يناير وفبراير.

«المزايا» :تفرضه ظروف انتشار «كوفيد »19 -

اختبار مباشر للقطاعات االقتصادية

طائرات خاصة
تدفع شركات الطيران الثمن غاليا لتدابير
ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي وإغ �ل��اق ال � �ح ��دود ،ووص ��ل
العديد منها إل��ى شفير اإلف�لاس ،وإزاء هذا
الوضع ،حذر االتحاد الدولي للنقل الجوي
(إي� ��ات� ��ا) ال �خ �م �ي��س ب� ��أن ال� �ش ��رك ��ات ال �ج��وي��ة
بحاجة إلى مساعة عاجلة بقيمة  200مليار
دوالر.
وق��ال رئيس االت�ح��اد ألكسندر دي جونياك
ّ
إن «األزم��ة أخطر وأوس��ع بكثير من فترة ما
بعد  11سبتمبر (االع�ت��داءات على الواليات
امل �ت �ح��دة ف��ي  )2001ووب� ��اء س ��ارس (2002-
 )2003واألزمة املالية العاملية عام  ،»2008في

م��ع إغ�ل�اق ال�ع��دي��د م��ن ال �ص��االت ال��ري��اض�ي��ة
أب� ��واب � �ه� ��ا ،ات� �ج ��ه م� �م ��ارس ��و ال ��ري ��اض ��ة إل ��ى
ال ��دروس عبر اإلن�ت��رن��ت مل��واص�ل��ة تمارينهم
في البيت ،وسجلت أسهم شركة «بيلوتون»
األم �ي��رك��ي ل�ل�ت�ج�ه�ي��زات ال��ري��اض �ي��ة ارت�ف��اع��ا
ك�ب�ي��را ،إذ ي��راه��ن امل�س�ت�ث�م��رون ع�ل��ى الطلب
امل �ت ��زاي ��د ع �ل��ى م �ع��دات �ه��ا ال� �ف ��ردي ��ة امل�ت�ص�ل��ة
باالنترنت ودروسها عبر الشبكة.
وفي ظل انتقال عدد متزايد من األشخاص
إل��ى ال�ع�م��ل م��ن م�ن��ازل�ه��م ،ازداد ال�ط�ل��ب على
التكنولوجيا ال�ت��ي تتيح االج�ت�م��اع��ات عبر
اإلنترنت ،وقالت املحللة في شركة «كرييتيف
ستراتيجيز» ك��ارول�ي�ن��ا ميالنيسي «ه�ن��اك
ف��ورة حقيقية حول العمل عن بعد ،إلى حد
أن ش��رك��ات م�ث��ل «زوم» ش�ه��دت ارت�ف��اع��ا في
قيمة أسهمها» ،وهي شركة متخصصة في
عقد املؤتمرات عبر دائرة الفيديو.
وف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،ي�ت��واص��ل إرج ��اء أو حتى
إلغاء اجتماعات العمل واألحداث الرياضية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ،وال ت ��زال نقطة اس�ت�ف�ه��ام كبرى
م� �ط ��روح ��ة ب � �ش ��أن ان� �ع� �ق ��اد دورة األل � �ع ��اب
األوملبية هذا الصيف في اليابان( .أ ف ب)

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

األعمال في «زمن الكورونا»
قررت بوعي أن ألتزم تعليمات الحجر الصحي والبقاء في املنزل ،وأعتقد
أن ال��ري��ادة واالب�ت�ك��ار ليس لهما مكان وزم��ان م �ح��ددان ،ألن األم��ر مرتبط
بتصميم نموذج عمل يستفيد من امل��وارد املتاحة أفضل استفادة ضمن
السياقني املكاني والزماني ،وتقديم قيمة يرغبها شريحة من العمالء.

كيف تواجهون تحدي «كورونا»؟

متطلبات النمو في القطاعات تتطلب ضخ المزيد من االستثمارات وتوسيع أنشطة التطوير في السنوات المقبلة

ق ��ال ت �ق��ري��ر ل �ش��رك��ة امل ��زاي ��ا ال �ق��اب �ض��ة« :إن
التطورات املتسارعة خالل الفترة املاضية
وضعت جميع القطاعات االقتصادية ذات
ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال��ذك �ي��ة ح��ول
ال �ع��ال��م ت �ح��ت االخ �ت �ب��ار امل �ب��اش��ر مل��واج�ه��ة
ت� ��داع � �ي� ��ات ان� �ت� �ش ��ار ال � �ف � �ي� ��روس امل �س �ت �ج��د
«ك � ��ورون � ��ا» (ك ��وف �ي ��د  )19 -ال � ��ذي ت�ج�ت��اح
ت��أث�ي��رات��ه ال�ع��ال��م أج�م��ع م��ن دون تمييز أو
ضمن حدود حتى اللحظة.
وقد شهدت القطاعات االقتصادية الحيوية
خالل الفترة املاضية ضغوطًا غير اعتيادية،
ويتوقع أن يزيد ذلك خالل الفترة املقبلة ،ال
سيما ع�ل��ى ال�ب�ن��ى التحتية ال �ج��دي��دة ،التي
تتصل بكل أش�ك��ال امل�ن�ش��آت التكنولوجية،
وبشكل خاص تقنيات الضغط العالي التي
ت�ت�ع��ام��ل م��ع س�ك��ك ال�ح��دي��د وال�ن�ق��ل ال�س��ري��ع
والنقل الجديد ب�ين امل��دن وداخ�ل�ه��ا ،إضافة
إل��ى وس��ائ��ل ش�ح��ن ال �س �ي��ارات ب��ال�ط��اق��ة وم��ا
إل� ��ى ه �ن��ال��ك م ��ن م ��راك ��ز ال �ب �ي��ان��ات وال ��ذك ��اء
االص �ط �ن��اع��ي وإن �ت ��رن ��ت ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ال �ت��ي
تتباين جهوزيتها واستعداداتها ملواجهة
الظروف الطارئة غير املتوقعة.
ويرى أن الظروف الحالية املتسارعة أثبتت
ال�ح��اج��ة الكبيرة للبنى التحتية ال�ج��دي��دة،
التي تعتمد في األساس على تلك التقليدية
املتكاملة ،وذلك ألن االقتصادات التي تعاني
م��ن بنى تحتية غير متطورة واستثمارات
ضعيفة وتعتمد على أخرى جديدة ستفشل
ف��ي ال�خ��روج م��ن الضغوط الحالية م��ن دون
خسائر ،والعكس صحيح لدى الدول واملدن
التي تتمتع ببنى تحتية تقليدية وجديدة
ش��ام �ل��ة ،م ��ع األخ � ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار أن تلك
ال �ج��دي��دة س�ت�س�ه��م ف ��ي ت��وس �ي��ع ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
وت�ح�م��ل ف��ي ط�ي��ات�ه��ا ت��أث �ي��رات واض �ح��ة في
دفع النمو واالبتكار ،حيث إن تقنيات الذكاء
االصطناعي واإلنترنت الصناعي وإنترنت
األش � �ي� ��اء ع ��وام ��ل أس��اس �ي��ة ف ��ي دف� ��ع ع�ج�ل��ة
النمو للعديد من القطاعات ،وفي مقدمتها
االت� �ص ��االت وال �ح��واس �ي��ب واإلل �ك �ت��رون �ي��ات،
كما سيكون لها تأثيرات مباشرة على قوى
الطلب واالستهالك.

التجربة الصينية
وت � �ن� ��اول ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال �ت �ج��رب��ة

الصينية ف��ي ه��ذا اإلط ��ار خ�ل�ال وق�ب��ل أزم��ة
ان �ت �ش��ار «ك��وف �ي��د  ،»19 -وال �خ �ط��ط ال�ق��ادم��ة
لتنفيذ امل��زي��د م��ن االس�ت�ث�م��ارات على البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �ج ��دي ��دة ،ال �ت��ي أث �ب �ت��ت ال �ظ��روف
الحالية قدرتها على دعم وتحفيز القطاعات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وم �س ��اع ��دت �ه ��ا ف� ��ي ال �ص �م��ود
وإع��ادة النمو وتطور االقتصاد ،حيث تركز
الجهات الحكومية ف��ي ال��وق��ت الحالي على
املحافظة على اس�ت�ق��رار النمو االق�ت�ص��ادي
وال �ت ��وظ �ي ��ف ،ال س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل ال �ت��أث �ي��رات
الكبيرة التي ألحقها الفيروس باالقتصاد.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال �س �ك ��ك ال� �ح ��دي ��د امل �ت �ط ��ورة
وال�س��ري�ع��ة وال �ج �س��ور ،ك��ان��ت ق��د م �ي��زت ال �ـ20
ع��ام��ًا امل��اض �ي��ة ،وس��اه�م��ت ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر في
تطور االقتصاد الصيني ،في حني ستشارك
البنية التحتية الجديدة في التميز والتطور
خالل الـ 20عامًا القادمة ،من خالل ضخ املزيد
م ��ن االس �ت �ث �م ��ارات ف ��ي ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي
وتطوير البنية التحتية ذات العالقة بقطاع
التعليم وال�ص�ح��ة واملجتمعي واالس�ت�ه�لاك.
وتظهر البيانات املتداولة أن مشاريع الشراكة
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ ��اص وص �ل��ت إل��ى
 17.6ت��ري�ل�ي��ون ي ��وان ص�ي�ن��ي ،ت�س�ت�ح��وذ فيه
اس�ت�ث�م��ارات البنية التحتية التقليدية على
حصة كبيرة ف��ي ح�ين تستحوذ ال�ج��دي��دة أو
الذكية على ما نسبته .%15
وأك � ��د أن دول � ��ة اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ح��دة
تتمتع بمستوى متطور في البنى التحتية
ال �خ��اص��ة ب��اق�ت�ص��اده��ا ،ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر داع�م��ًا
م �ب��اش �رًا ل �خ �ط��ط ال �ن �م��و وامل �ن��اف �س��ة امل��ال �ي��ة
واالقتصادية ،وذلك ملا لديها من تكامل على
مستوى الجهوزية على مستوى التقليدية
وال � �ج� ��دي� ��دة ،ح �ي��ث ت �ح �ظ��ى ت �ل��ك امل �ت �ط��ورة
باهتمام وتركيز حكومي وخاص .وبحسب
ال �ت �ق��ري��ر ف � ��إن م ��ا ي ��زي ��د ع �ل��ى  36م �ش��روع��ًا
يجري تنفيذها على القطاعات التعليمية
والصحية والخدمية والطرق بقيمة تتجاوز
 10م� �ل� �ي ��ارات دره� � ��م ح �ت��ى ع � ��ام  ،2021ف��ي
محاولة لتلبية ومواكبة النمو املتسارع.

الرعاية الصحية اإلماراتية
ورجح التقرير أن يصل حجم سوق الرعاية
الصحية إلى  71.56مليار درهم حتى نهاية
ال �ع ��ام ال �ح��ال��ي ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ت��وق��ع أن يحقق

البنى التحتية التقليدية
والذكية حول العالم
أثبتت فاعليتها في
تحفيز النمو وحماية
االستثمارات
الدول الخليجية تحتاج
 1.6تريليون دوالر لبناء
وتطوير بنية تحتية
قادرة على خدمة جميع
القطاعات
الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا يدعمان
جهوزية البنى التحتية
للتصدي ألي متغيرات
 36مشروعا ً يجري
تنفيذها باإلمارات على
التعليم والصحة والطرق
بـ 10مليارات درهم
القطاع معدالت نمو مركبة تصل إلى ،%8.5
ح�ت��ى ع ��ام  ،2023ف��ي ح�ين ي�ت��وق��ع أن تصل
ال�ق�ي�م��ة ال �س��وق �ي��ة ل �ل��ذك��اء االص �ط �ن��اع��ي في
القطاع الصحي إل��ى  6.6مليارات دوالر في
ع��ام  ،2021إذ يحظى ه��ذا ال�ق�ط��اع باهتمام
متزايد على االستثمارات في التكنولوجيا

كنت ضمن مجموعة من قادة ريادة األعمال الذين تلقوا تدريبًا خاصًا في
سويسرا على تيسير ري��ادة األع�م��ال ب��إش��راف نخبة من عمالقة منظري
ومبتكري ال��ري��ادة في العالم ،وك� َّ�ون��ا مجموعة «وات��س اب» تضم ع��ددًا من
املحترفني على مستوى رفيع من العلم واملمارسة في ريادة األعمال بعضهم
َ
من ق��ادة شركات عاملية متطورة ،وق��د ألفتني س��ؤال أرسلته سيدة معنا
تدعى كارين وتعمل في مجال التعليم اإللكتروني يقول« :يدفعني الفضول
ملعرفة كيف تواجه أعمالكم تحديات اللحظة الراهنة ضمن انتشار فيروس
كورونا؟».

املتطورة جدًا ،والتعلم اآللي وأدوات التحليل
االستباقية.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،فقد
أكد التقرير حجم املشاريع الجاري تنفيذها
املتعلقة بالتخطيط لتطوير البنى التحتية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وال� �ج ��دي ��دة ،ل �ت �ح �ظ��ى ق �ط��اع��ات
االت� �ص ��االت وال �ن �ق��ل ب�ح�ص��ة م�ت�ص��اع��دة من
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة خ�ل�ال ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ،وذل��ك
نظرًا لدورهما في نجاح الخطط التنموية
لقطاعات ك�ث�ي��رة ،ف��ي ح�ين تحظى قطاعات
ال �ت �ع �ل �ي ��م وال � �ص � �ح� ��ة وال � �ن � �ق� ��ل ب� �م ��زي ��د م��ن
االستثمار واإلنفاق من قبل القطاع الخاص
نظرًا ملا تحتويه من فرص استثمارية.

رغم أن كارين أوقفت بشكل مؤقت العديد من مشاريعها لتطوير مناهج
تعليمية تلبي احتياج ع��دد م��ن ال�ع�م�لاء ،ف��إن ال�لاف��ت أنها ّلبت طلبات من
شركات غذائية تبيع بالتجزئة ،تركز على تطوير عملياتها بشكل سريع
حفاظًا على تشغيل متاجر الغذاء بكفاءة في وقت يتزايد فيه الطلب على
شراء املواد الغذائية وتخزينها ،كما أنها تلقت طلبات عديدة لخدمات التعليم
ال�س��ري��ع ع��ن ب�ع��د ،وه��ي تعمل ع�ل��ى ق��دم وس ��اق لتعديل م�ن��اه��ج عمالئها
واختبار العديد من نماذج العمل لتتكيف مع متطلبات الوضع الراهن .إن
جميع تطورات عمل كارين ال تحتاج أكثر من نقل جهاز كمبيوتر وبعض
األغ��راض الخفيفة م��ن مكتبها إل��ى رك��ن صغير داف��ئ ف��ي منزلها ،ودع��ت
الجميع إل��ى الحفاظ على صحتهم والتحلي بالشجاعة لتجربة أساليب
جديدة للنجاح في ما يفعلونه.

 % 4نمو االتصاالت

معرفة نقطة االنعطاف

ذكر تقرير املزايا أن قطاع االتصاالت وتقنية
املعلومات نما من  %3.6كنسبة مساهمة في
ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي إل��ى  ،%4ف�ي�م��ا وص��ل س��وق
االت�ص��االت إل��ى املرتبة ال �ـ 13عامليًا ،وتحقق
اململكة قفزات نوعية تنموية على مستوى
مؤشر تقنية املعلومات إذ تستهدف من هذا
ال��زخ��م االس�ت�ث�م��اري وال�ت�ن�م��وي ب�ن��اء أس��س
رق �م �ي��ة ل�ت�م�ك�ين ح��اض��ر م �ت��راب��ط ت �ك��ون من
خ�لال��ه امل �ن��ازل ذك�ي��ة وال�ص�ن��اع��ات والصحة
وال �ت �ع �ل �ي��م ،ب� �ه ��دف ب� �ن ��اء م �س �ت �ق �ب��ل م�ب�ت�ك��ر
مبني على االق�ت�ص��اد الرقمي وع�ل��ى ال��ذك��اء
االصطناعي ،مع العلم أن عدد املنازل الذكية
حاليًا  3ماليني منزل.

خطط وإستراتيجيات
ش� � � � � � � ��دد ال � � � �ت � � � �ق� � � ��ري� � � ��ر ع � � � �ل� � � ��ى أن خ � �ط� ��ط
واس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ت �ط��وي��ر ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة
وت��وس �ي �ع �ه��ا واالت� �ج ��اه ب�ش�ك��ل م��رك��ز ن�ح��و
تلك البنى الذكية ستتواصل ول��ن تتوقف
على الرغم من املستجدات املسجلة ،وذلك
ألن ال�ظ��روف املتسارعة ومتطلبات النمو
ف��ي ك��ل ال�ق�ط��اع��ات ت�ت�ط�ل��ب ض��خ امل��زي��د من
االس �ت �ث �م��ارات وت��وس �ي��ع أن�ش�ط��ة ال�ت�ط��وي��ر
والتحديث خالل السنوات القادمة .الجدير
بالذكر أن الدول الخليجية تحتاج إلى 1.6
تريليون دوالر لبناء وتطوير بنية تحتية
قادرة على خدمة كل القطاعات خاصة في
ظل تسارع النمو السكاني وتنوع واتساع
التحديات املحيطة.

أعمال تتطور في ظل األزمة

ُ
أج��اب جيسي أح��د ال��زم�لاء امل َي ّسرين متخصص بتطوير تجربة العميل
« »CXوهو أميركي يعمل في تايلند في مجال السياحة وهو قطاع تأثر
بشدة في فترة انتشار الفيروس« :إنه ظرف صعب للغاية اضطرني للتحول
إل��ى ن�م��وذج عمل ج��دي��د بسرعة فائقة ،حيث إن�ن��ي ب��دأت العمل م��ع بعض
املصانع التي تطور معدات وأجهزة اختبار لفيروس كوفيد  ،19 -اإلنتاج أمر
سهل جدًا ،لكن مع حالة الوباء العاملية فإن تسويق هذه املنتجات لتعتمدها
املجتمعات الطبية والحكومات أمر أشبه بكابوس بسبب صرامة األنظمة
والقوانني».

االنتقال إلى الفضاء االفتراضي لألعمال
ُ
قفلت بالكامل ،وجرى نقل كل شيء
يقول نكو من برشلونة« :إن املدينة أ ِ
للفضاء االفتراضي» ،وبهذا جرى إلغاء العديد من املهمات واألنشطة التي
اكتشفنا الحقا أنها كانت مكلفة وغير ضرورية ،إننا نتعلم من األزمة كيف
نعمل بكفاءة وفاعلية في األوق��ات الصعبة ،حيث جرى تبسيط اإلج��راءات
ألقصى حد ممكن واختزال األعمال ألنشطة صغيرة جدًا كلقيمات سائغة
يسهل هضمها ،يا له من تدريب عملي مجاني!

فرصة للتطوير الشخصي
أم��ا ت�ي�م��ي ،ف �ي��رى أن ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ي�ح�م��ل ف��رص��ة ذه�ب�ي��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وى
الشخصي ،حتى وإن توقفت بعض األعمال ولم يستطع أصحابها النجاح
في تجربة نماذج عمل جديدة أو تحسني نماذج أعمالهم ،فستظل الفرصة
مواتية لعمل تطورات على الصعيد الشخصي ،وقد عرض شخصيًا التطوع
للعمل في بعض املهام التي كان شغوفًا بها ومنعه االنشغال بعمله أن يقوم
بها ،واألروع أنه وجد أخيرًا الوقت الذي كان يحتاجه لتغيير طالء سرداب
بيته ،لكن تظل املشكلة أن جميع محال بيع أصباغ الجدران مقفلة بسبب
قرارات العزل الصحي!
ومهما اختلفت أعمالك ونماذجها تبقى املهمة األهم اآلن هي أن تقعد بالبيت.
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للشركات والعائالت المتضررة من «كورونا»

خطة تحفيز أميركية بـ 4تريليونات دوالر

¶ تتضمن حزمة إنقاذية بسيولة سخية لدعم االقتصاد باالشتراك مع االحتياطي الفدرالي

أعلن وزي��ر ال�خ��زان��ة األم�ي��رك��ي ستيفن منوتشني
ام� � ��س ،أن خ �ط��ة إن � �ق� ��اذ ط� ��ارئ� ��ة ت� �ع � ّ�ده ��ا اإلدارة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة مل �ص �ل �ح��ة األع � �م� ��ال ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال �ت��ي
ت �ض��ررت ب�ف�ع��ل وب ��اء ك��وف �ي��د -19ال �ع��امل��ي ،تشمل
م � �س� ��اع� ��دات ع� �ل ��ى ش� �ك ��ل س� �ي ��ول ��ة ب �ق �ي �م��ة أرب� �ع ��ة
تريليونات دوالر .وقال منوتشني لشبكة فوكس
ن� �ي ��وز :إن ال �خ �ط��ة ت �ت �ض �م��ن «ح ��زم ��ة م �ه� ّ�م��ة ي�ت��م
العمل عليها باالشتراك مع االحتياطي الفدرالي
لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دوالر
كسيولة يمكننا اس�ت�خ��دام�ه��ا ل��دع��م االق�ت�ص��اد».
وتعاني ال��والي��ات املتحدة م��ن ت��داع�ي��ات ك��ورون��ا
املستجد التي شهدها باقي العالم ،إذ تم إغالق
م�ش��اري��ع ت�ج��اري��ة ع��دي��دة وت�س��ري��ح م��وظ�ف�ين بني
ل�ي�ل��ة وض�ح��اه��ا وإغ �ل�اق م� ��دارس ،بينما ي�ح��اول
املاليني التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.
وبإمكان املصرف املركزي األميركي في الظروف
االستثنائية ت�ج��اوز دوره التقليدي القائم على

¶ تقدّ م للشركات أمواالً تم ّ
كنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضط ّرت إلى اإلغالق
¶ تضمن للمشاريع التجارية الصغيرة إبقاء موظفيها وعودتهم للعمل فور تعافي االقتصاد
¶ العائالت األميركية ستحصل على دفعات مباشرة ..ألف دوالر للبالغ و 500دوالر لكل طفل
¶ سيبلغ معدّ ل األموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من أربعة أفراد نحو  3000دوالر
االكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات
األخرى بموجب ما يعرف بالبند .13/3
وقال الوزير إنه بناء على «برامج اإلقراض واسعة
ال �ن �ط��اق ت�ح��ت ال�ب�ن��د  ،13/3ب��إم�ك��ان�ن��ا اس�ت�غ�لال
ال �ق �ي �م��ة امل��ال �ي��ة ل��دي �ن��ا ب��ال �ع �م��ل م ��ع االح �ت �ي��اط��ي
الفدرالي» .ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دوالر
نحو رب��ع إج�م��ال��ي ال�ن��ات��ج ال��داخ�ل��ي ال�س�ن��وي في
ّ
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وت��أث��رت ق�ط��اع��ات واس�ع��ة في

البنوك والحكومات تواصل معركتها

الحكم على الضرر
االقتصادي األسبوع الجاري

االق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي ب�ت��داع�ي��ات كوفيد ـ  19على
غ��رار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية،
إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه،
بينما لزم ماليني األميركيني منازلهم إما خوفا
من اإلصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت
بذلك.
وأعرب منوتشني عن تفاؤله بشأن احتمال تبني
خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب

الجمهوريون والديموقراطيون وإدارة الرئيس
دونالد ترامب.
وق� ��ال ف��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد« :ن�ت�ط�ل��ع ل�لان �ت �ه��اء منها
ال� �ي ��وم» .وأع� ��رب ع��ن أم �ل��ه ب ��أن ي�ت��م إق� ��رار الخطة
نظرا الى حاجة األميركيني ،الذين تم تسريحهم
من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات األزمة،
لألموال فورا.
ّ
ومن شأن الخطة أن ّ
تقدم للشركات أمواال تمكنها

ّ
اضطرت
من مواصلة الدفع للموظفني حتى وإن
ال ��ى اإلغ �ل��اق ب�س�ب��ب ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي .وأف � ��اد أن
الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس
تشمل نحو نصف املوظفني.
وق � ��ال م �ن��وت �ش�ين إن «ذل � ��ك س�ي�س�م��ح ل�ل�م�ش��اري��ع
ال�ت�ج��اري��ة ال�ص�غ�ي��رة ب��إب �ق��اء م��وظ�ف�ي�ه��ا ويضمن
عودتها للعمل» فور عودة االقتصاد الى وضعه
الطبيعي.
وأك� � � ّ�د أن ال� �ع ��ائ�ل�ات األم �ي��رك �ي��ة س �ت �ح �ص��ل ع�ل��ى
دفعات مباشرة تضمن قدرتها على االستمرار،
ألف دوالر للبالغ و 500دوالر لكل طفل.
وقال« :سيبلغ ّ
معدل األموال املودعة أو املصروفة
ك �ش �ي �ك��ات ل �ع��ائ �ل��ة م ��ن أرب� �ع ��ة أف� � ��راد ن �ح��و 3000
دوالر» .وأضاف أنه سيجري تخصيص أكثر من
مئة مليون دوالر للمستشفيات املهددة بإنهاكها
ب��أع��داد كبيرة م��ن امل��رض��ى املصابني بالفيروس.
(أ.ف.ب)

العالم أصبح رهينة الصين ..وأميركا دُ فعت إلى الخلف

هل ينقل «كورونا» دفة القيادة
من الغرب إلى الشرق؟
¶  7.8مليارات إنسان على وجه األرض يواجهون خطراً صحياً جاداً

الفيروس التاجي يكشف هشاشة االقتصاد العالمي

وليد منصور
كشفت وك��ال��ة «بلومبيرغ» أن االق�ت�ص��ادات في
جميع أن �ح��اء ال�ع��ال��م س�ت�ب��دأ ف��ي ال�ت�ع��رف على
ال �ض��رر ال� ��ذي أح��دث��ه ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» ه��ذا
األسبوع ،حيث تواصل البنوك املركزية العاملية
والحكومات معركتها الجارية لتهدئة مخاوف
السوق بشأن حجم استجابتها.
ففي الواليات املتحدة ،أظهر تحليل غولدمان
س ��اك ��س أن ال �ط �ل �ب��ات األس �ب��وع �ي��ة إلع ��ان ��ات
البطالة على وش��ك االرت�ف��اع إل��ى رق��م قياسي
ب �ل��غ  2.25م� �ل� �ي ��ون ،ارت� �ف � ً
�اع ��ا م ��ن  281أل �ف��ًا،
م ��ع إغ �ل��اق األع � �م� ��ال ب �س �ب��ب ج� �ه ��ود اح �ت ��واء
الفيروسات التاجية.
وس �ت �ك ��ون م� ��ؤش� ��رات م ��دي ��ري امل �ش �ت��ري ��ات ف��ي
أوروب � ��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وآس �ي��ا اإلش� ��ارات
األول ��ى ال��واض�ح��ة لحجم ال�ض��رب��ة االقتصادية
في تلك البلدان ،وستتم مراقبة أرقام الصادرات
الكورية الجنوبية عن كثب كمقياس للتجارة
العاملية.
ف��ي ح�ين أن التقاويم التقليدية للبنك املركزي
ت�ع�ن��ي ال�ق�ل�ي��ل ف��ي ع �ص��ر اإلج � � ��راءات ال �ط��ارئ��ة،
ف��إن بنك إن�ك�ل�ت��را ،ال��ذي خفض بالفعل أسعار
ً
اجتماعا ً
مقررا،
الفائدة مرتني هذا الشهر ،يعقد
ك�م��ا س�ت�ص��در إع�ل�ان��ات ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة من
كولومبيا واملجر ونيجيريا.

الواليات املتحدة وكندا
م��ع ع��دم ج��دول��ة خ�ط��اب��ات مجلس االحتياطي
ال � �ف� ��درال� ��ي ب �س �ب��ب ت �ف �ش��ي ال � �ف � �ي� ��روس ،ت�ت�ج��ه
ك��ل األن� �ظ ��ار إل ��ى ال �ب �ي��ان��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
ت� ��دور ح ��ول إش� � ��ارات إل ��ى م ��دى ع �م��ق ال�ض��رب��ة
االقتصادية.
وسيكون تقرير يوم الخميس بشأن مطالبات
البطالة األولية لألسبوع املنتهي في  21مارس
أول تقرير يظهر عمق واتساع الوباء في سوق
العمل في الواليات املتحدة ،مع تقديرات تصل
إلى  4ماليني (ما يقرب من  20ضعف املستوى
املعتاد في العام املاضي).
وفي كندا ،حيث تقدم نصف مليون شخص ،أو
حوالي  %2.5من القوى العاملة ،بطلب للحصول
ع�ل��ى م�ط��ال�ب��ات ال�ب�ط��ال��ة األس �ب��وع امل��اض��ي ،من
امل��رج��ح أن ت �ق��دم ب�ي��ان��ات ث�ق��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ال�ي��وم
االث �ن�ين ع�لام��ة أخ ��رى ع�ل��ى أن ال �ب�لاد ق��د تكون
بالفعل في حالة ركود عميق.

آسيا
بعد أسبوع من اإلج��راءات املالية عبر آسيا،
م��ن امل �ق��رر أن ت �ه��دأ األم� ��ور ق�ل�ي�لا ع�ل��ى األق��ل
ً
وف ��ق ��ا ل �ق��ائ �م��ة األح � � ��داث امل� �ج ��دول ��ة ،وس�ت�ت��م
مراقبة صادرات كوريا الجنوبية خالل األيام
ال�ع�ش��ري��ن األول ��ى م��ن م ��ارس ع��ن ك�ث��ب ال�ي��وم
(االثنني) كمقياس للتجارة العاملية ،وتصدر
ال�ي��اب��ان ت�ق��دي��رات م��ؤش��ر م��دي��ري املشتريات

«غولدمان ساكس»:
 2.25مليون طلب
أسبوعي إلعانات البطالة
في أميركا
االقتصاد في منطقة
اليورو يعاني من أسوأ
النتائج منذ عقدين

بعد خمسة أيام فقط من تجمع أكثر
م��ن نصف مليون شخص ف��ي برلني
ال �ش��رق �ي��ة ف ��ي اح �ت �ج ��اج ج �م��اه �ي��ري
ض� �خ ��م ،وت� �ح ��دي ��دا ف� ��ي ال� �ت ��اس ��ع م��ن
ن��وف�م�ب��ر  ،1989ان �ه��ار ال� �ج ��دار ال��ذي
يفصل أملانيا الشرقية الشيوعية عن
أمل��ان �ي��ا ال �غ��رب �ي��ة ،وه ��و ال �ح��دث ال��ذي
ت �س �ب��ب ب �ش �ك��ل أو ب ��آخ ��ر ف ��ي إع � ��ادة
تشكيل النظام العاملي الذي تصدرته
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ب�م�ف��رده��ا تقريبا
منذ ذلك الحني.
ول �ك��ن ب��امل�ق��ارن��ة م��ع وب ��اء «ك��ورون��ا»
الجديد الذي نعيش تداعياته اليوم،
تبدو أحداث مثل سقوط جدار برلني
وان �ه �ي��ار االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ت��ي وأزم��ة
 2008املالية شديدة الضآلة .فاألزمة
ال�ح��ال�ي��ة ع�م�ق�ه��ا وح�ج�م�ه��ا ه��ائ�لان،
كما أنها ليست ك��أي ح��دث شهدناه
من قبل أو قرأنا عنه في كتب التاريخ.
هناك اليوم  7.8مليارات إنسان على
وجه األرض يواجهون خطرا صحيا
ج��ادا ج��دا ،من املرجح أن تمتد آثاره
ل �ت �خ �ل��ق أزم � � ��ة م ��ال� �ي ��ة واق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ت �ت �ج��اوز ب�ك�ث�ي��ر ت �ل��ك ال �ت��ي ع��اي�ش�ه��ا
ال �ع��ال��م ف��ي  ،2008وه ��و م��ا يجعلها
ق� � � ��ادرة ع� �ل ��ى ت �غ �ي �ي��ر ش� �ك ��ل ال �ن �ظ��ام
ال ��دول ��ي ال �ق��ائ��م وق �ل��ب ت� ��وازن ال�ق��وى
العاملية الحالي رأسا على عقب.

التخبط األميركي
بعد يوم واحد.

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
من املقرر أن يعاني االقتصاد في منطقة اليورو
م��ن أس� ��وأ ال �ن �ت��ائ��ج ع �ل��ى اإلط �ل��اق م �ن��ذ ع�ق��دي��ن
ً
م��ن وج � ��وده ،ووف ��ق ��ا ل �ـ«ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ،ستعطي
ً
إحساسا
الدراسات االستقصائية هذا األسبوع
أول� ً�ي��ا باالنكماش ،إذ ت��م إع��داد مقاييس الثقة
وم��ؤش��رات م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات األول �ي��ة ألملانيا
وف��رن�س��ا ومنطقة ال �ي��ورو ككل إلظ�ه��ار ق��راءات
رهيبة.
ً
وم� � ��ن امل � �ق � ��رر أي � ��ض � ��ا ص � � ��دور م� ��ؤش� ��ر م ��دي ��ري
املشتريات الخاص باململكة املتحدة ،قبل قرار
بنك إنكلترا امل�ق��رر ي��وم الخميس ،حيث هناك
اجتماعات للبنك املركزي في املجر وجمهورية
التشيك وألبانيا.
وم ��ن امل��رج��ح أن ي �ق��وم ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي الكيني
ب �خ �ف��ض س �ع��ر ال �ف ��ائ ��دة ال��رئ �ي �س��ي ل�لاج �ت �م��اع
الثالث على التوالي اليوم (االثنني) ،بعد اإلعالن
عن حزمتني من التحفيز في غضون أسبوع.

أميركا الالتينية
تقدم منشورات البنك املركزي هذا األسبوع في
البرازيل ق��راءات محدثة حول أكبر اقتصاد في
أميركا الالتينية ،وقد يساعد محضر اجتماع
البنك املركزي في  18مارس  -حيث قام بخفض
س�ع��ر ال �ف��ائ��دة ال��رئ�ي�س��ي إل ��ى م�س�ت��وى قياسي
منخفض  - %3.75في تفسير النبرة املتشددة
لواضعي السياسات وسط الوباء العاملي غير
املسبوق ،في حني أن تقرير التضخم الفصلي
س �ي �ق��دم ت�ق�ي�ي�م��ات ف�ن�ي��ة وت�ح�ل�ي��ل ال�س�ي�ن��اري��و
وي �ن �ب �غ��ي أن ي �ع��ال��ج أي ت �غ �ي ��رات ف ��ي وظ�ي�ف��ة
التفكير ورد الفعل بسبب تفشي املرض.
وح � � � ��ددت ال � �ب � �ن ��وك امل� ��رك� ��زي� ��ة ف � ��ي ك��ول��وم �ب �ي��ا
وغ��وات �ي �م��اال اج �ت �م��اع��ات وق ��د ت�خ�ف��ض أس�ع��ار
ال �ف��ائ��دة ل�ل�م��رة األول ��ى م�ن��ذ  2018و 2017على
التوالي.

ي �ع �ي��ش ح��ال �ي��ا ال ��رئ� �ي ��س األم �ي��رك��ي
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب أص �ع��ب أي ��ام ��ه على
اإلط � � �ل� � ��اق ،ب � �ع� ��د أن ات� � �ض � ��ح ل � �ل� ��رأي
ال�ع��ام األميركي أن إدارت ��ه فشلت في
التعامل مع أزم��ة فيروس «ك��ورون��ا»
ف��ي بدايتها وه��ون��ت منها وقوضت
جهود الجهات الحكومية املسؤولة
ع ��ن إدارة األزم � � ��ات م ��ن ذل� ��ك ال �ن��وع،
وهو ما أفقد العالم ،وفي القلب منه
ال �ش �ع��ب األم� �ي ��رك ��ي ،ال �ث �ق��ة ف ��ي ق ��درة
وكفاء ة إدارة ترامب.
تغريدات ترامب والبيانات الصادرة
ع� ��ن ال� �ب� �ي ��ت األب � �ي� ��ض س ��اه� �م ��ت إل ��ى
ح��د ك�ب�ي��ر ف��ي ب��ث االرت� �ب ��اك وت�ع��زي��ز
الشكوك ل��دى األميركيني ،ال��ذي��ن بدأ
الرعب يسيطر عليهم بعد أن اتضح
أن ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام وال� �خ ��اص غير
مستعدين بما يكفي إلنتاج وتوزيع
األدوات ال�ل�ازم ��ة إلج � ��راء اخ �ت �ب��ارات
الفيروس أو تلك الضرورية لالعتناء
باملصابني.
وما زاد األمور سوء ا انكفاء الواليات
املتحدة على نفسها منذ بداية األزمة
وت�خ�ل�ي�ه��ا ع ��ن م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ك�ق��وى
ع �ظ �م��ى ع ��امل �ي ��ة ،وه� ��و م ��ا ب� ��دا ج�ل�ي��ا
ح�ي�ن اك �ت �ش��ف األمل� � ��ان س �ع��ي ت��رام��ب
س� ��را ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ع �ق��ار محتمل
ل � �ـ «ك� ��ورون� ��ا» ت� �ط ��وره ش ��رك ��ة أمل��ان �ي��ة
ب �ش �ك��ل ح� �ص ��ري ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
ب�ع��د أن ع��رض عليها ك�م��ًا ك�ب�ي�رًا من
األموال.
ما يجهله ترامب  -أو ربما يتناساه
 أن ال��والي��ات املتحدة بنت مكانتهاك � �ق� ��وة ع �ظ �م ��ى ع ��امل� �ي ��ة ف� ��ي ال �ع �ق ��ود
السبعة األخ �ي��رة ل�ي��س ع�ل��ى ثروتها
وقوتها العسكرية فقط ،ولكن أيضا
ع �ل��ى أس � ��اس ع �ن �ص��ر ال ي �ق��ل أه�م�ي��ة
ع��ن ال�س��اب�ق�ين ،وه��و تصرفها كقائد

العالم ينظر إلى الصين كقائد جديد

األزمة الجديدة
أعمق من انهيار
االتحاد السوفيتي
وأزمة 2008
أميركا تخلت عن
مسؤولياتها كقوة
عظمى عالمية
بانكفائها على نفسها
أكثر االفتراضات تفاؤالً
تشير إلى أن  480ألف
شخص في أميركا
سيلقون حتفهم
الصين روجت ببراعة
لنجاحها في مكافحة
الفيروس ومساعدة
الدول المتضررة

ل �ل �ع��ال��م م� ��ن خ �ل��ال ال �س �ع��ي ل �ت��وف �ي��ر
الدعم للدول التي تحتاج إليه وحشد
ال�ص�ف��وف لتنسيق استجابة عاملية
لألزمات.
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن� ��ه م ��ن امل�س�ت�ح�ي��ل
ت �ح��دي��د ع� ��دد األم �ي��رك �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن قد
يتسبب ف �ي��روس «ك��ورون��ا» الجديد
ف ��ي م��وت �ه��م ،ف ��إن أك �ث��ر االف �ت��راض��ات
ً
ت � �ف� ��اؤال ت �ش �ي��ر إل� ��ى أن� ��ه ق ��د ي�ت�س�ب��ب
ف��ي أن يلقى ن�ح��و  480أل��ف شخص
في ال��والي��ات املتحدة حتفهم ،بينما
تشير الدكتورة كاثلني نوزيل ،مديرة
مركز تطوير اللقاحات في كلية الطب
بجامعة ميريالند ،إل��ى أن��ه قد يقتل
املاليني في جميع أنحاء البالد.

وم �ص��در ان�ت �ق��ال��ه إل ��ى ج�م�ي��ع أن �ح��اء
ال�ع��ال��م ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ف��رض قيود
شديدة على حركة ما يقرب من 760
مليونا من مواطنيها.
أما العنصر الثاني فهو مبادرة بكني
إلى مساعدة عدد من الدول املتضررة،
وفي مقدمتها إيطاليا التي أصبحت
اآلن ال� �ب ��ؤرة ال��رئ�ي�س�ي��ة ل �ل �م��رض في
أوروب � � � ��ا ،ل ��درج ��ة أن ع � ��دد ال��وف �ي��ات
الناتجة عن الفيروس لديها تجاوز
نظيره ل��دى ال�ص�ين .وسيظل مشهد
الخبراء الصينيني وه��م ينزلون من
ط��ائ��رة ممتلئة ب��امل�س��اع��دات الطبية
ف��ي أح��د امل �ط��ارات اإلي�ط��ال�ي��ة راسخا
في األذهان لسنوات قادمة.

الصني تتقدم الصفوف

عودة مذهلة

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ت�ب��دو فيه ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة م�ت�ع�ث��رة داخ �ل �ي��ا وخ��ارج�ي��ا
في مكافحة ك��ورون��ا ،تتحرك الصني
في املقابل بسرعة وبراعة الستغالل
األخ� � �ط � ��اء وال � �ث � �غ� ��رات ال � �ت� ��ي ت�س�ب��ب
ف�ي�ه��ا ال �ت �ع��ام��ل األم �ي��رك��ي الضعيف
م��ع األزم ��ة ،وب��دأت ف��ي تقديم نفسها
ك ��زع� �ي ��م ع� ��امل� ��ي ي� �م� �ك ��ن ال� � ��وث� � ��وق ب��ه
واالعتماد عليه.
واع �ت �م��دت ال �ص�ين ف��ي خ�ط�ت�ه��ا على
ع� �ن� �ص ��ري ��ن أس � ��اس� � �ي �ي��ن ،األول ه��و
ال � �ت ��روي ��ج ل �ن �ج��اح �ه��ا ال� �س ��اح ��ق ف��ي
مكافحة ال�ف�ي��روس وال�ت�ص��دي ل��ه في
وق ��ت ق �ص �ي��ر ،رغ ��م أن �ه��ا ك��ان��ت حتى
وقت قريب البؤرة الرئيسية للمرض

تدرك القيادة الصينية أن نظر العالم
إل�ي�ه��ا ف��ي ه ��ذا امل�ش�ه��د ك �ق��وة عظمى
تدعم ال��دول املحتاجة إل��ى املساعدة
ف��ي نفس ال��وق��ت ال ��ذي تتقاعس فيه
ال��والي��ات املتحدة عن القيام بدورها
تجاه شعبها ،ناهيك عن غيرها من
ال��دول ،من شأنه أن يرجح حظوظها
ف ��ي س �ب��اق ق� �ي ��ادة ال �ع��ال��م ف ��ي ال �ق��رن
الحادي والعشرين.
املثير لالهتمام هو أن الصورة تغيرت
تماما في غضون عدة أسابيع .فعلى
مدار شهري يناير وفبراير رجح كثير
م��ن ال �خ �ب��راء وامل��راق �ب�ي�ن أن يتسبب
ال �ف �ي��روس وت��داع �ي��ات��ه ف ��ي إض �ع��اف
قبضة الحزب الشيوعي على السلطة
ف��ي ال �ص�ين ،ال �ت��ي س�ت�ع��ان��ي األم��ري��ن
اق�ت�ص��ادي��ا وص�ح�ي��ا .ب��ل وص��ل األم��ر
إل � ��ى ح� ��د ت �س �م �ي��ة ب �ع �ض �ه��م ل�ل�أزم ��ة
بـ «تشيرنوبيل» الصينية.
ولكن فجأة تبدلت املقاعد في بداية
مارس بعد أن أعلنت الصني تمكنها
م��ن ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ف �ي��روس ،وذل��ك
ب �ف �ض��ل إج� � � ��راء ات ال �ح �ظ��ر ال�ض�خ�م��ة
التي فرضتها على الجزء األكبر من
ال�ب�لاد لعدة أسابيع( .ف��وري��ن أفيرز،
نيويورك تايمز ،بلومبيرغ ،سي إن
ب��ي س ��ي ،ن��اش��ون��اإلن �ت��رس��ت ،ف��وري��ن
بوليسي ،أرقام)

ميزة الصين العالمية
في هذه األزمة ،تمتلك الصني ميزة ال تمتلك مثلها أية دولة من دول العالم ،بما في ذلك
الواليات املتحدة ،تتمثل في أن الكثير من املستلزمات واملعدات الطبية الالزمة ملكافحة
ً
الفيروس ه��ي املصنع العاملي الرئيسي لها أص�ل�ا .فالصني ه��ي أكبر منتج لألقنعة
الطبية بكل أنواعها في العالم ،حيث تنتج وحدها أكثر من نصف اإلنتاج العاملي من
قناع التنفس «إن  »95الضروري لحماية الفرق الطبية .هذا طبعا بخالف حقيقة أكثر
خطورة ،وهي أن كل املضادات الحيوية التي يمكن استخدامها في عالج االلتهابات
واملشاكل الصحية الثانوية الناتجة عن اإلصابة بـ«كورونا» يتم تصنيعها من مواد
فعالة تعتبر الصني هي املنتج الرئيسي ملعظمها.
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«التحويل النقدي مجاناً من بيت التمويل إلى بنوك محلية أو خارجية»

«بيتك» :إنجاز المعامالت المصرفية من المنزل
يتيح بيت التمويل الكويتي «بيتك»
ل � �ل � �ع � �م �ل�اء ام � �ك� ��ان � �ي� ��ة ان � � �ج� � ��از م �ع �ظ��م
م �ع ��ام�ل�ات �ه ��م امل� �ص ��رف� �ي ��ة وع� �ل ��ى م� ��دار
ال �س��اع��ة ع�ب��ر  KFHonlineع�ل��ى امل��وق��ع
اإللكتروني أو تطبيق املوبايل ،تحت
ش� �ع ��ار «ان � �ج� ��ز م �ع ��ام�ل�ات ��ك امل �ص��رف �ي��ة
#وانت_في_بيتك».
وي� �م� �ك ��ن ل �ل �ع �م�ل�اء ع� �ب ��ر KFHOnline
ان � �ج � ��از ب� ��اق� ��ة ش ��ام� �ل ��ة م � ��ن ال� �خ ��دم ��ات
امل�ص��رف�ي��ة م �ث��ل :خ��دم��ة ط�ل��ب ال�ت�م��وي��ل
اونالين ،وفتح حساب اونالين ،وطلب
ب�ط��اق��ة ال�خ�ي��ر اون�ل�اي��ن ،وع ��رض ال��رق��م
السري الخاص بالبطاقات االئتمانية
وبطاقات السحب اآللي ،وفتح حساب
ال ��ذه ��ب واج � ��راء ع �م �ل �ي��ات ب �ي��ع وش ��راء
وت � � � � � ��داول ال � � ��ذه � � ��ب ،وت � �ف � �ع � �ي ��ل خ ��دم ��ة
االشعارات  ،Push Notificationوانشاء
ودائ� ��ع ،وت�ف�ع�ي��ل ال �ب �ط��اق��ات امل�ص��رف�ي��ة
الجديدة ،والتبليغ عن بطاقة وايقافها
في حال الفقدان ،سواء كانت ائتمانية
او سحبًا آليًا ،والتحويل الى البطاقة
االئتمانية ..كل ذلك اونالين.
وي �ع �ت �ب��ر «ب �ي �ت��ك» ال �ب �ن��ك ال��وح �ي��د ف��ي
ات� ��اح� ��ة خ ��دم ��ة ت� �ح ��دي ��ث ك ��ام ��ل ل �ط �ل��ب
« KYCإعرف عميلك» اونالين ،وخدمة
تحديث البيانات.
ك� �م ��ا ي �ت �ي��ح خ ��دم ��ة ال� �ت� �ح ��وي ��ل م �ج��ان��ًا
ب��ال �ك��ام��ل ل�ل�ع�م�لاء س ��واء ك ��ان ت�ح��وي�لا
ب�ي�ن ع� �م�ل�اء «ب� �ي� �ت ��ك» ،او ت �ح��وي�ل�ا م��ن
«بيتك» لحسابات في بنوك محلية أو
تحويال لبنوك خارجية.
وك��ذل��ك ي��وف��ر  KFHonlineخ��دم��ة KFH
 Payل �ل��دف��ع االل �ك �ت ��رون��ي ،ال �ت��ي ي�م�ك��ن
للعميل من خاللها الدفع عبر تطبيق
 KFHonlineع� �ل ��ى امل ��وب ��اي ��ل أو ع �ب��ر
ص �ف �ح��ة ال � � � � � �ـ ،K-Netوخ� ��دم� ��ة ال� � � �ـKFH-
 Walletامل�ب�ت�ك��رة ف��ي ع��ال��م امل��دف��وع��ات

جمعية الشامية والشويخ
تقدم معقمات لمحجر الجون

بيع الذهب وشراؤه
وتداوله ..وفتح حساب
الذهب
ربط الحساب برقم التداول
مع شركة المقاصة..
إيداع الشيكات
وتحديث البيانات
طلب التمويل وفتح حساب
وطلب بطاقة ..أونالين
انجز معامالتك المصرفية #وأنت_في_بيتك

االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة وامل� � ��دع� � ��وم� � ��ة ب� �خ ��دم ��ة
ال�ت�م�ك�ين ال��رق�م��ي ل�ل��دف��ع ع�ب��ر ال�ه��وات��ف
الذكية .MDES
ول �س��رع��ة ع�م�ل�ي��ات ال��دف��ع االل �ك �ت��رون��ي
وت�ع��زي��ز األم ��ان ،ت��م ت�ط��وي��ر خ��دم��ة 3D
 ،Secureبحيث تتم عملية التحقق عبر
تقنية رم��ز ال�ت�ح�ق��ق  ،OTPال��ذي يصل
ل�ل�ع�م�ي��ل ح �ت��ى ل��و ك ��ان خ ��ارج ال�ك��وي��ت
عبر ال �ـ SMSاو عبر خ��دم��ة االش�ع��ارات
 Push Notificationفي تطبيق «بيتك»
على املوبايل.
وي �ت �ي��ح  KFHonlineأي �ض ��ا ل�ل�ع�م�ي��ل
خدمة رب��ط الحساب برقم ال�ت��داول مع
شركة املقاصة الكويتية.
وم ��ن ال �ح �ل��ول امل��ال �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة أي �ض��ا:
خ��دم��ة إي ��داع ال�ش�ي�ك��ات ع�ب��ر امل��وب��اي��ل،

والسحب النقدي دون بطاقة من خالل
 QR Codeأو ع�ب��ر ال�ب�ط��اق��ة امل��دن�ي��ة أو
رقم الهاتف.
وي �ق��دم «ب �ي �ت��ك» خ��دم��ة ت�ت�ي��ح ل�ل�ع�م�ي��ل
ام� �ك ��ان� �ي ��ة ت ��أج� �ي ��ل م ��وع ��د س � � ��داد أح ��د
األق�س��اط املستحقة سنويا ط��وال مده
ال�ت�م��وي��ل ت�ح��ت ع �ن��وان  ،KFH-Passاذ
ي �م �ك��ن ل �ل �ع �م �ي��ل امل �ت �ع��اق��د ح��دي �ث��ا م��ع
البنك تغيير موعد األق�س��اط التي قام
ب �ت��أج �ي��ل س ��داده ��ا ع �ن��د ال �ت �ع��اق��د ع�ب��ر
امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي ل �ـ «ب �ي �ت��ك» ،او عبر
تطبيق  KFHonlineعلى املوبايل.
وي �ت��وف��ر ال�ت�ط�ب�ي��ق ب��ال�ل�غ�ت�ين ال�ع��رب�ي��ة
واإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة م� �ت ��واف� �ق ��ا م � ��ع ن �ظ��ام��ي
 IOSو .Androidوي�م�ك��ن ال��دخ��ول على
التطبيق وان�ج��از املعامالت املصرفية

بكل سهولة عبر «التعرف على الوجه»
 ،Face IDأو مل �س��ة واح� ��دة ع �ب��ر تقنية
البصمة.
وي ��وف ��ر «ب� �ي� �ت ��ك» خ ��دم ��ة KFHonline
الفريدة لعمالئه من أصحاب الشركات
ُ
أو امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ،ت � ّ�س� �ه ��ل
إن �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م وال �ت��ي م��ن أب��رزه��ا:
ال� �ت� �ح ��وي ��ل ب �ي�ن ال� �ح� �س ��اب ��ات ،ت �ح��وي��ل
م �ح �ل��ي أو ع ��امل ��ي ،م �ع��ال �ج��ة ال ��روات ��ب،
أوام� � � ��ر دائ� � �م � ��ة ،ت� �ح ��وي�ل�ات ل �ـ «ب �ي �ت ��ك»
للتداول ،حالة تحويل التلكس ،كشف
حساب تفصيلي ومتقدم ،سعر صرف
ت�ف�ض�ي�ل��ي ل �ع �م�لاء ذوي امل�ل�ائ��ة امل��ال�ي��ة
الخاصة خ�لال أوق��ات العمل الرسمي،
وغ �ي��ر ذل��ك م��ن ال �خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة
املجانية.

بهدف تشجيع العمالء على البقاء في المنزل

 Ooredooتضع جميع إمكاناتها
تحت تصرُّف الحكومة
أعلنت  Ooredooع��ن ترسيخ جميع
إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا ت�ح��ت ت �ص� ّ�رف ال�ج�ه��ات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة؛ مل ��واج �ه ��ة
أزم � � ��ة ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د،
م��ن خ�ل�ال اج �ت �م��اعُ ،ع �ق��د ب�ين رئيس
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م االت �ص��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات س ��ال ��م األذي� �ن ��ة
وال� � ��رؤس� � ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ل �ش��رك��ات
االت �ص��االت ال �ث�ل�اث؛ ب �ه��دف تشجيع
ال � �ع � �م �ل�اء ع� �ل ��ى ال � �ب � �ق ��اء ف � ��ي امل � �ن� ��زل،
ّ
التجمعات خالل هذه
واالبتعاد عن
ال �ف �ت��رة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،ت �م��اش �ي��ًا م��ع
ت��وج �ي �ه��ات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
دول � ��ة ال �ك��وي��ت .وس �ت �ق� ّ�دم Ooredoo
ال� �ك ��وي ��ت ل �ع �م�ل�ائ �ه��ا  5GBإن �ت��رن��ت
مجانا يوميا ،باإلضافة الى مكاملات
محلية مجانًا ،وملدة شهر ،ابتداء من
ي��وم األح ��د  22م ��ارس  .2020وت �ق� ّ�دم
الرئيس التنفيذي باإلنابة والرئيس
التنفيذي للعمليات ل��دى Ooredoo
الكويت فادي قعوار بالشكر لرئيس
الهيئة العامة سالم األذينة والهيئة
ال�ع��ام��ة لتنظيم االت �ص��االت وتقنية
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املعلومات على تعاونهم مع شركات
االتصاالت ،من خالل تقديم خدمات
وترددات إضافية لها.
وفي ضوء ما سبق ،أكد قعوار التزام
ال �ش��رك��ة ال �ث��اب��ت وال ��دائ ��م ب ��أن ت�ك��ون
م �ت��واج��دة ف��ي ج�م�ي��ع األزم � ��ات ال�ت��ي
تمس ال��وط��ن .وص � ّ�رح ق �ع��وار« :يظل
االت � �ص� ��ال ب ��اإلن� �ت ��رن ��ت ع �ل��ى ال� � ��دوام
وال � �ب � �ق� ��اء ع� �ل ��ى ات � �ص� ��ال ف� ��ي ج�م�ي��ع
األوق � � � � ��ات ع� ��ام �ل�ا م �ه �م ��ا وأس ��اس� �ي ��ا
لجميع ع�م�لائ�ن��ا .ف�ك��ل م��ا يطمحون
إل�ي��ه ه��و ات �ص��ال ث��اب��ت غ�ي��ر متقطع،
ع �ل��اوة ع �ل��ى أق � ��وى ت�غ�ط�ي��ة للشبكة
خ�لال ت��واج��ده��م ف��ي البيت .ونسعى
ال� ��ى إج� � ��راء ت �ق�ي �ي��م م �س �ت�م��ر ألوق� ��ات
ال� � � ��ذروة ال� �ت ��ي ي �ت��م ف �ي �ه��ا اس �ت �خ��دام
االن �ت ��رن��ت خ �ل�ال ه� ��ذه األي � � ��ام ،وذل ��ك
لتلبية الطلب املتزايد.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن  Ooredooالكويت
قامت مؤخرا بإهداء جميع العاملني من
عمالئها في الوزارات والهيئات والتي
تتضمن وزارة الصحة ووزارة الداخلية
واإلدارة العامة للطيران املدني واإلدارة

فادي قعوار

ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك وش ��رط ��ة ال �ك��وي��ت
وال��دف��اع امل��دن��ي و«ال �خ �ط��وط الجوية
الكويتية» بانترنت مجانا حتى نهاية
م��ارس لجهودهم امل�ب��ذول��ة؛ للحد من
ان �ت �ش��ار ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا امل�س�ت�ج��د
(.)COVID-19

ك�م��ا وأط �ل �ق��ت ال �ش��رك��ة ح�م�ل��ة رقمية
ب� �ع� �ن ��وان «خ � �ل ��ك م � ��رت � ��اح ،خ� �ل ��ك ف��ي
ال �ب �ي��ت ،خ �ل��ك أون�ل�اي ��ن» ال �ت��ي تمنح
م� � ��ن خ�ل��ال � �ه� ��ا ال� � �ع� � �م �ل��اء م �ج �م ��وع ��ة
م ��ن ال� �ع ��روض وال� �خ ��دم ��ات ال��رق�م�ي��ة
امل� �م� �ي ��زة ،ب� �ه ��دف ت �ش �ج �ي��ع ال �ع �م�ل�اء
ع �ل��ى ال �ب �ق ��اء ف ��ي امل� �ن ��زل خ�ل��ال ه��ذه
ال �ف �ت��رة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،ت �م��اش �ي��ًا م��ع
ت��وج �ي �ه��ات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت .ت� �ش� �م ��ل ال � �ع� ��روض
وال� �خ ��دم ��ات ال��رق �م �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا
 Ooredooال�ك��وي��ت االش �ت ��راك ف��ي أي
م��ن ع��روض  Ooredoo Surpriseعلى
تطبيق  ،My Ooredooواالستمتاع
ب ��أف� �ض ��ل امل ��وس� �ي� �ق ��ى وامل� �س� �ل� �س�ل�ات
واألف�ل��ام واألل� �ع ��اب ،وإع� ��ادة الشحن
عبر اإلنترنت ،واالنضمام إلى ANA
وت�س�ل�ي��م ش��ري �ح��ة  SIMم �ج��ان��ا إل��ى
العمالء ،وهم في منازلهم ،باإلضافة
ال��ى م��زاي��ا م��ذه�ل��ة م��ن ب��اق��ات ش��ام��ل.
وتستفبل  Ooredooالكويت عمالءها
من خالل كل القنوات الرقمية املتاحة
لهم خالل الفترة الحالية.

جانب من تقديم المعقمات والمطهرات

ان � �ط �ل�اق ��ًا م � ��ن م �س ��ؤول �ي �ت �ه ��ا االج �ت �م��اع �ي��ة
ومساهمة منها في دعم الجهود املبذولة في
م��واج�ه��ة ڤ�ي��روس ك��ورون��ا ساهمت جمعية
ال �ش ��ام �ي ��ة وال� �ش ��وي ��خ ال �ت �ع ��اون �ي ��ة ب �ت �ق��دي��م

معقمات ومطهرات ومواد استهالكية ملحجر
ال �ج��ون ال�ص�ح��ي ،ب�ح�ض��ور اع �ض��اء مجلس
االدارة ،اب��راه �ي��م ع �ي �س��ى امل �ع �ت��وق ،محمد
جاسم الخرافي ،نواف يوسف اليتامى.

برعاية محافظ الجهراء

البنك الكويتي للطعام
يوزع  16ألف سلة غذائية
ي��واص��ل ال�ب�ن��ك ال�ك��وي�ت��ي للطعام واالغ��اث��ة
وق ��وف ��ه إل� ��ى ج ��ان ��ب ال� ��دول� ��ة ف ��ي م �ج��اب �ه��ة
أزم��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا ،وذل ��ك ان�ط�لاق��ا من
م��وق�ف�ه��ا ال��وط�ن��ي وم�ش��ارك��ة م�ن�ه��ا لخدمة
امل �ج �ت �م��ع وذل� ��ك ض �م��ن ج �ه��ود ال ��دول ��ة ف��ي
مقاومة ومحاربة فيروس كورونا.
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط� � ��ار ،أع �ل��ن ال �ب �ن��ك ال �ك��وي �ت��ي
ل �ل �ط �ع��ام ع ��ن اط �ل��اق ح �م �ل��ة #وي ��اك ��م ال �ت��ي
تستهدف توزيع نحو  16ألف سلة غذائية
وص� �ح� �ي ��ة ت� � � ��وزع ع� �ل ��ى اس� � ��ر امل �ح �ت ��اج�ي�ن
وامل�ت�ع�ف�ف�ين وم��ن امل�ت�ض��رري��ن م��ن ف�ي��روس
ك � ��ورون � ��ا وذل � � ��ك ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� �ج� �ه ��راء
بالتعاون م��ع وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية
وبحضور ورعاية محافظ الجهراء ناصر
الحجرف.
وق� ��ال ال �ب �ن��ك ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ط �ع��ام ف ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي ان ك��ل س�ل��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى امل��واد
الغذائية األساسية التي يحتاج إليها كل
ب �ي��ت ،ف�ض�لا ع��ن امل ��واد امل �ط �ه��رة ل�ل�ح��د من
ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ح �ي��ث س�ت�ك��ون
ال� � �س �ل��ات امل� � ��وزع� � ��ة م ��رح� �ل ��ة أول� � � ��ى ض �م��ن
م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن امل � ��راح � ��ل ت �ش �م��ل م �خ �ت �ل��ف
م�ن��اط��ق وم�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت خ�لال األي��ام
املقبلة .وذلك حرصا على سالمة املواطنني
وامل �ق �ي �م�ين ودع �م ��ا ل �ل �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة ف��ي
مكافحة فيروس كورونا املستجد «كوفيد
.»19
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،ق��ال امل��دي��ر ال �ع��ام للبنك
الكويتي للطعام س��ال��م الحمر« :ان حملة
#وي� ��اك� ��م ال� �ت ��ي ي �ط �ل �ق �ه��ا ال �ب �ن��ك ال �ك��وي �ت��ي
ل� �ل� �ط� �ع ��ام واالغ � � ��اث � � ��ة ت� �س� �ت� �ه ��دف ت� ��وزي� ��ع
ال �س�ل�ات ال �غ��ذائ �ي��ة وم �س �ت �ل��زم��ات ال��وق��اي��ة
في مقر سكن املحتاجني واملتعففني داخل
م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء اض��اف��ة ال ��ى ت��وع�ي�ت�ه��م
باإلرشادات ملكافحة الفيروس» ،مبينًا أن

سالم الحمر

الحملة تعتبر من أكبر الحمالت الخيرية
ال �ت��ي تطلقها ج�ه��ة خ�ي��ري��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
م��ؤس�س��ات حكومية وم��ؤس�س��ات املجتمع
امل��دن��ي ب�غ��رض ال��رع��اي��ة ال�ك��ام�ل��ة وامل�م�ي��زة
للمحتاجني وامل�ت�ع�ف�ف�ين وامل�ت�ض��رري��ن من
فيروس كورونا.
وأك � � ��د س� ��ال� ��م ال� �ح� �م ��ر ض � � � ��رورة االل� �ت� �ف ��ات
لألسر املتعففة في هذا الوقت بالذات من
خ�لال ت��وف�ي��ر امل��ؤن وال �ح��اج��ات األس��اس�ي��ة
ل�ه��م ،الف�ت��ا ال��ى ان البنك الكويتي للطعام
مستمر ف��ي متابعة ح��االت االس��ر التابعة
ل� ��ه خ� �ص ��وص ��ا امل� �ت� �ض ��رري ��ن م� ��ن ف� �ي ��روس
ك ��ورون ��ا ،وذل ��ك ب��ال��رغ��م م��ن ق ��رار اإلج ��ازة
الرسمية ف��ي ال�ب�لاد ،اال ان��ه انشطة البنك
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ط �ع��ام م �س �ت �م��رة م ��ع ت�ط�ب�ي��ق
اجراء ات الوقاية وارشادات وزارة الصحة.

16

ً
مصابا
ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها
أعلن املتحدث باسم الحكومة األملانية شتيفن سايبرت ام��س ،أن املستشارة أنجيال
ُ
ميركل ق��ررت عزل نفسها في منزلها ،بعدما عالجها طبيب اكتشف الحقًا أنه مصاب
بفيروس كورونا املستجد.
وقال سايبرت في بيان إن «املستشارة قررت عزل نفسها في منزلها .ستخضع لفحص
(كورونا املستجد) بشكل متكرر في األي��ام املقبلة ( )...وستقوم بأعمالها املكتبية من
املنزل».
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ً
كافيا للقضاء على كورونا
العزل ليس
محرر الشؤون الدولية

ت� �ح ��ذي ��رات ج ��دي ��دة ق ��د ت� �ك ��ون األخ� �ط ��ر ال �ت��ي
تطلقها منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة بخصوص
فيروس «كورونا» املستجد ،حيث أعلن مايك
راي ��ان كبير خ �ب��راء ال �ط��وارئ ف��ي امل�ن�ظ�م��ة ،أن
ف� ��رض ال� �ع ��زل ال �ص �ح��ي ل �ي��س ك��اف �ي��ًا ل�ه��زي�م��ة
ال �ف �ي��روس ،م�ض�ي�ف��ًا أن ه �ن��اك ح��اج��ة ل��وج��ود
تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور
الفيروس في ما بعد.
وخ�ل�ال مقابلة م��ع ب��رن��ام��ج «آن ��درو م��ار شو»
ع �ل��ى (ب� ��ي.ب� ��ي.س� ��ي) ،أم � ��س ،ق� ��ال راي � � ��ان« :م��ا
ن�ح�ت��اج إل �ي��ه ب�ح��ق ه��و ال �ع �ث��ور ع�ل��ى امل��رض��ى
وم ��ن ي�ح�م�ل��ون ال �ف �ي��روس وع��زل �ه��م وال �ع �ث��ور
ع�ل��ى م��ن خ��ال�ط��وه��م وع��زل �ه��م» .وأض� ��اف« :إذا
لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة اآلن
فإن الخطر االكبر هو ع��ودة امل��رض من جديد
ع�ن��د رف��ع ه��ذه ال�ق�ي��ود ع�ل��ى ال�ح��رك��ة وق ��رارات
اإلغالق».

متى تنتهي أزمة الفيروس؟
وأردف راي � ��ان« :ك��وف �ي��د  19 -ال ي�ص�ي��ب ك�ب��ار
السن فقط ،وله تأثير كبير على فئة منتصف
ال �ع �م ��ر» ،م�ب�ي�ن��ًا أن «ت �ط��وي��ر ل �ق��اح ل �ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا س�ي�س�ت�غ��رق ع��ام��ًا ع �ل��ى األق � ��ل ،لكنه
سيحدث».
وفي ظل اإلج��راءات االحترازية غير املسبوقة
ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا دول ع��دي��دة ل�ل�ح��د م��ن تفشي
وباء كورونا ،وشملت تعليق الدراسة وتقييد
ح��رك��ة امل��واط �ن�ي�ن وإغ �ل��اق ال� �ح ��دود وت�ع�ط�ي��ل
ال��رح�لات وال�ح�ج��ر الصحي ال�ج�م��اع��ي ،ضمن
إج ��راءات أخ��رى أرب�ك��ت السير ال�ع��ادي لحياة
مئات ماليني ال�ن��اس؛ تبرز أسئلة كثيرة لعل
أهمها :متى ينحسر الوباء وتعود الحياة إلى
مجاريها؟
م�ج�ل��ة ذي أت�لان �ت��ك ن �ش��رت م �ق��اال ل�ل�م�س��ؤول��ة
السابقة ف��ي وزارة األم��ن ال��داخ�ل��ي األميركية
ج��ول�ي�ي��ت ك��اي �ي��م ،ت��وق �ع��ت ف �ي��ه أن ي �ط��ول أم��د
األزمة الراهنة.
وق��ال��ت كاييم ف��ي مقالها إن إج ��راءات الحجر
الجماعي وإغ�لاق املدن حدثت بسرعة كبيرة،
حيث تمت في غضون أيام في بعض الحاالت،
م ��ؤك ��دة أن ن �ه��اي��ة األزم � � ��ة ل ��ن ت� �ك ��ون ب�ن�ف��س
ال�س�لاس��ة وال�س��رع��ة ال�ت��ي ات�خ��ذت بها ق��رارات
ال �ح �ج��ر واإلغ� �ل ��اق ،ول ��ن ت �ح��دث ف ��ي أي وق��ت
قريب.
وأش��ارت إلى أن هناك سؤالني ملحني سيصر
ال �ن��اس م��ع م ��رور ال��وق��ت ع�ل��ى م�ع��رف��ة اإلج��اب��ة
عنهما ،وه�م��ا :متى سينتهي ال��وب��اء؟ ومتى
ستتسنى لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية؟
وأوض � �ح ��ت أن اإلج ��اب ��ة ع ��ن ال � �س ��ؤال األخ �ي��ر
امل�ت�ع�ل��ق ب �م��وع��د ع� ��ودة ال �ن ��اس إل ��ى ح�ي��ات�ه��م
الطبيعية ال تخضع ملعطيات العلم فحسب،
وإنما تخضع لحسابات أخالقية وسياسية ال
يملك أحد الرغبة في نقاشها جهرا.
وع��ن ال�س��ؤال األول املتعلق بانحسار ال��وب��اء،
أش ��ارت ك��اي�ي��م إل��ى أن��ه اس �ت �ن��ادا إل��ى معايير
الصحة العامة ،فإن القضاء على وباء كورونا
لن يتسنى قبل مرور  18شهرا أخرى ،وأرجعت
ذلك إلى أن الحل الوحيد لألزمة الراهنة يكمن
ف��ي ت�ط��وي��ر ل�ق��اح ض��د ال �ف �ي��روس ال�ق��ات��ل ،مما
يتطلب بعض الوقت.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ال ��وب ��اء ال ��ذي

عمال يستخدمون المناديل ككمامات للوقاية من عدوى «كورونا» في محطة سكة حديد في تشيناي عاصمة والية تاميل نادو الهندية (أ ف ب)

حصد آالف األرواح حتى اآلن ،وأص��اب مئات
اآلالف ،ال ي �ت��وق��ف ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ل �ق��اح ف�ع��ال
ض��د ف�ي��روس «ك��وف�ي��د »-19رغ��م صعوبته ،بل
يتطلب أيضا وقتا لتصنيعه وت��وزي�ع��ه ،وما
ل��م ي�ن�ج��ز ذل ��ك فسيظل ال �ن��اس ع��رض��ة لخطر
موجات جديدة من تفشي الفيروس ،حتى إن
انحسرت املوجة الحالية ،وفقا لتقارير صادرة
عن الحكومة األميركية وأخ��رى عن علماء في
جامعة إمبريال كوليدج في بلندن.

إجراءات فورية وصارمة
وك ��ان ��ت دراس � ��ة ل �ج��ام �ع��ة «إم �ب ��ري ��ال ك��ول�ي��دج
ل �ن ��دن» ت� ّ
�وص �ل��ت ،األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،إل ��ى أن
مكافحة «كورونا» ممكن أن تستمر  18شهرًا.
ويبدو أن هذه الدراسة الصادمة هي ما دفعت
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ورئ �ي��س
ال� � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي ب��وري��س ج��ون �س��ون ال��ى
زيادة إجراءاتهما ملواجهة الفيروس.
وت ��ؤك ��د ال ��دراس ��ة س �ي��اس��ة «م �ن��اع��ة ال�ق�ط�ي��ع»
ملواجهة الفيروس ،التي تضمن إجراءات عزل
املدن ،وفرض حظر التجول ،والحجر الصحي،
وهو ما سخرت منها اململكة املتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومات ال تحاول
بالفعل كسب حرب ضد هذا العدو غير املرئي،
ً
وبدال من ذلك ،فإنها تحاول احتواءه ،مضيفة
أن الحكومات تخاف من استمرار األزمة لفترة
ط��وي �ل��ة ،م �م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى ح� ��دوث غ �ض��ب ل��دى
شعوبها.

رسالة تحذير
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ح ��ذرت «ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة»
من أن  4دول أوروبية مهددة بأن تحذو حذو
إيطاليا ،التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا

للفيروس تأثير كبير في
فئة منتصف العمر
القضاء على الوباء
قد ال يتم قبل  18شهراً
 4دول أوروبية مهددة
بأن تحذو حذو إيطاليا

من «كورونا» املستجد من حيث عدد الوفيات،
وهي فرنسا وأملانيا وأسبانيا وسويسرا.
وأش � ��ارت امل�ن�ظ�م��ة إل ��ى أن إي �ط��ال �ي��ا أص�ب�ح��ت
ت�ح�ت��ل امل��رت �ب��ة األول� ��ى ع��امل�ي��ًا ب �ع��دد ال��وف �ي��ات.
ووص� �ل ��ت ح�ص�ي�ل��ة وف� �ي ��ات ك ��ورون ��ا ف ��ي ه��ذا
البلد ام��س ال��ى  5,476ح��ال��ة م��ع تسجيل 651
وفاة جديدة .وارتفع عدد اإلصابات الجديدة
بنسبة  10,4باملئة ليصل إلى  59,138إصابة.
َّ
وحذرت الحكومة األسبانية من أن األسوأ في
�أت ب�ع��د» ،على
انتشار ف�ي�
�روس ك��ورون��ا «ل��م ي� ِ
ّ
الرغم من التفشي الكبير واملتسارع للفيروس
ف��ي ال �ب�لاد ،حيث ت��م تسجيل  394ح��ال��ة وف��اة
ج��دي ��دة خ�ل�ال ال �س��اع��ات ال� �ـ  24األخ� �ي ��رة ،في
زي� � ��ادة ،ت�ب �ل��غ ن�س�ب�ت�ه��ا ن �ح��و  ،%30م ��ا ي��رف��ع
ُ
إج�م��ال��ي ال��وف�ي��ات إل��ى  ،1720بينما أب �ل��غ عن
 3646إص��اب��ة ج��دي��دة؛ ل�ي�ص��ل اإلج �م��ال��ي إل��ى
 .28572وأفاد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز

َّ
ب � ��أن ب �ل ��اده ل ��م ت �ت �ل��ق ب� �ع � ُ�د وط� � ��أة أق� � ��وى م��ن
الفيروس ،مضيفًا إن «أسبانيا لم تمر بمثل
هذا املوقف الصعب منذ حربها األهلية التي
دارت بني عامي  1936و ،1939التي لقي خاللها
نحو نصف مليون شخص حتفهم».
وأع �ل��ن س��ان�ش�ي��ز ت �م��دي��د ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ في
البالد  15يومًا؛ للحد من تفشي الفيروس.
ووص��ل ع��دد إص��اب��ات الفيروس ف��ي سويسرا
إلى  7225ووفياته إلى  ،80وأعلنت فرنسا أن
البالد سجلت  562وفاة و.14459
م��ن ج�ه�ت��ه ،ح ��ذر رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي
بوريس جونسون امس من ان انتشار كورونا
ف��ي ال �ب�لاد «ي �ت �س��ارع» ف�ي�م��ا ط�ل�ب��ت الحكومة
ّ
البريطانية م��ن  1,5مليون شخص يعيشون
ُ
ف ��ي ال� �ب�ل�اد وي �ع �ت �ب��رون األك� �ث ��ر ض �ع �ف��ًا ح�ي��ال
الفيروس ،أن ُيالزموا منازلهم ّ
ملدة  12اسبوعًا.

السيسي :اآلالف سيصابون إذا لم يلزم المصريون منازلهم
أكد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعاملت بشكل
جيد م��ع أزم��ة ك��ورون��ا وف�ق��ا للمعايير ال�ع��امل�ي��ة ،ول��م تخف شيئا
وتعاملت بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس ال��واق��ع ،محذرا من
تزايد أع��داد املصابني ووصولهم آلالف في ح��ال ع��دم االنضباط
والجدية .وطالب السيسي خالل لقاء امس بقصر االتحادية مع
ع��دد م��ن ال �س �ي��دات امل �ص��ري��ات ،امل�ص��ري�ين ب�م��زي��د م��ن امل�س��ؤول�ي��ة
واالنضباط مل��دة أسبوعني ،محذرا من تزايد أع��داد املصابني في
حال عدم االلتزام.
وأك��د الرئيس املصري أن��ه تم اتخاذ كل التدابير االحترازية فور
اكتشاف حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في أحد املراكب النيلية
باألقصر ،وتم الكشف عن كل العاملني باملراكب النيلية ،مشددا

على عدم االستهانة بالفيروس ،وداعيا إلى االلتزام بالفترة املحددة
للجلوس في املنازل ملدة أسبوعني لتجاوز تلك األزم��ة والوصول
لبر األمان.
وأش��ار إل��ى أن انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا يتم بشكل س��ري��ع ج��دا،
ويجب مواجهته ،من خالل تعاون املواطنني مع الحكومة ،مؤكدا
أن األخيرة تعاملت بشفافية تامة وانتبهت مبكرا لألزمة واتخذت
خطوات رائعة.
وق ��ال ال�س�ي�س��ي إن ال �ع��ال��م سيختلف ق�ب��ل وب �ع��د أزم ��ة ك��ورون��ا،
والتأثير االقتصادي سيكون عميقا لكل الدول بسبب ذلك ،مؤكدا
عدم وجود أي مشكلة في السلع ،خاصة أن املخرون االستراتيجي
يكفي لشهور.

انتشار للجيش ..وطوّ افات تن ِّبه إلى وجوب التزام المنازل

لبنان يستنفر أقصى طاقاته!
بيروت ــــــ أنديرا مطر
م ��ع دخ� ��ول ل �ب �ن��ان ،ع �م �ل �ي��ًا ،م��رح �ل��ة ان �ت �ش��ار وب ��اء
«ك ��ورون ��ا» ،وف��ق األرق� ��ام امل �ت �ص��اع��دة ل�لإص��اب��ات،
استنفرت األج�ه��زة الرسمية والحكومية ،ومعها
األج� � �ه � ��زة امل� �ح� �ل� �ي ��ة األه � �ل � �ي ��ة وال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ،أق �ص��ى
ّ
طاقاتها؛ للحد م��ن تفشي ال��وب��اء .الحكومة التي
ت �ص� ّ�ع��د إج ��راء ات �ه ��ا ت �ب��اع��ًا ،ل��م ت�ب�ل��غ ب �ع��د م��رح�ل��ة
إع�ل�ان ح ��ال ال �ط ��وارئ ال �ع��ام��ة ،م�ك�ت�ف�ي��ة ب��ال�ت�ش� ّ�دد
ف��ي تطبيق االج ��راء ات وف��رض ح�ظ��ر ت�ج��ول ذات��ي
بمراقبة من قبل القوى األمنية ،وذلك بعدما أثبت
إع�لان التعبئة العامة ،م��ن دون إج��راء ات زجرية،
عدم فعاليته في حصر اإلصابات .إذًا ،دقت األرقام
ناقوس الخطر .وسجلت وزارة الصحة نحو 250
إص��اب��ة مثبتة مخبريا ،ب��ارت�ف��اع قياسي ف��ي عدد
اإلصابات في اليومني الفائتني.
رئيس الحكومة حسان دياب طلب من القوى األمنية
وضع الخطط الالزمة لتنفيذ ق��رار التعبئة العامة،
وإلزام املواطنني البقاء في منازلهم «ألننا في خطر
كبير» ،مشددا على ان «ال��دول��ة ال تستطيع وحدها
مواجهة هذا الزحف الوبائي .واملسؤولية هنا هي
مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية ،في آن واحد».
ّ
من جانبه ،ح��ذر وزي��ر الداخلية محمد فهمي من
أن��ه ل��ن ي �ع��ود باستطاعتنا اح �ت��واء ه��ذا ال��وب��اء؛
«ألننا تخطينا االحتواء وسننزلق نحو املجهول،

عناصر من الجيش اللبناني يقومون بدورية إلقفال كل المحالت في مخيم صبرا في بيروت امس (ا ف ب)

إذا ل��م تكن هناك م��ن قناعة ذات�ي��ة م��ن ك��ل مواطن
ّ
لتخطي هذه األزمة» ،الفتا الى ان بعض املواطنني
ل��م ي�ل�ت��زم��وا إج� � ��راءات ال��وق��اي��ة امل �ل��زم��ة ل�ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا ،وأع � ��داد امل �ص��اب�ين ازدادت ب�ش�ك��ل كبير

بسبب استخفاف الناس.

ّ
التجول
الجيش يفرض حظر

م�ي��دان�ي��ًا ،ب��اش��رت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة م��ن ج�ي��ش وق��وى

ام��ن داخ�ل��ي بتطبيق اإلج ��راءات الحكومية بجميع
ال ��وس ��ائ ��ل امل� �ت ��اح ��ة ع �ب��ر ت �س �ي �ي��ر دوري ��ات � �ه ��ا ع�ل��ى
االراضي اللبنانية ،لتأكيد قرار اإلقفال التام ملختلف
امل��ؤس �س��ات ال� ��ذي دخ ��ل أس �ب��وع��ه ال �ث��ان��ي ،وف ��رض
ح�ظ��ر ت�ج� ّ�ول امل��واط�ن�ين باستثناء م��ن يعملون في
ال�ص�ي��دل�ي��ات واألف � ��ران وم�ح�ط��ات ال��وق��ود واألط �ب��اء
ف��ي ال�ع�ي��ادات واملستشفيات ،كما عمدت ال��ى إقامة
ح��واج��ز م�ت�ن�ق�ل��ة ف��ي ن �ق��اط ع ��دة ف��ي امل ��دن ال�ك�ب��رى،
وتسطير محاضر ضبط بحق كل مخالف.
وب��ال�ت��زام��ن م��ع ان�ت�ش��ار وح ��دات م��ن ال�ج�ي��ش وق��وى
األمن الداخلي كانت طوافات تابعة للجيش ّ
تجول
ف��وق ع��دد م��ن املناطق وت��دع��و املواطنني إل��ى التزام
منازلهم وع��دم م�غ��ادرت�ه��ا إال ل�ل�ض��رورة القصوى،
ّ
التجمع تحت طائلة
حفاظًا على سالمتهم ،وع��دم
املسؤولية.
ومواكبة لجهود الدولة واألجهزة الرسمية ،واصلت
البلديات في مختلف املناطق اللبنانية إجراءاتها
ّ
املشددة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
ب�ع��ض ال�ب�ل��دي��ات ط�ل�ب��ت م��ن ج�م�ي��ع امل�ق�ي�م�ين إب�لاغ
ال �ب �ل��دي��ة ف � ��ورا ع ��ن أي ح� ��ال ي�ش�ت�ب��ه ف ��ي إص��اب�ت�ه��ا
بفيروس ك��ورون��ا ،وع��ن أي شخص ك��ان مسافرا أو
انتقل الى النطاق البلدي من بلدة أخرى؛ للتأكد من
عدم حمله أو نقله الفيروس.
كما باشرت بلديات أخرى بإقفال كل املنافذ والطرق
الفرعية لبلداتها بالسواتر الترابية ،واإلبقاء على
املداخل الرئيسة فقط.

الزموا منازلكم
وع � � ّ�م � ��ت ال � �ع ��ال� ��م ب � ��أس � ��ره ت ��وص� �ي ��ة «ال � ��زم � ��وا
منازلكم» ملنع التواصل والتجمعات ،كتدبير
ل��وق��ف ان�ت�ش��ار ال��وب��اء .فمن ووه ��ان الصينية
إل� ��ى ب��ول �ي �ف �ي��ا ،م� � ��رورا ب �ف��رن �س��ا ون� �ي ��وي ��ورك،
ب �ق��ي م��ا ي��زي��د ع �ل��ى  900م �ل �ي��ون ش �خ��ص في
ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي ،ل �ت �ف��ادي ال �ت �ق��اط ال �ف �ي��روس،
س��واء استجابة لتوصية أو امتثاال ألم��ر من
السلطات.
وعنونت قناة «إت��ش آر ت��ي» التلفزيونية في
كرواتيا بالخط العريض «ابقوا في منازلكم».
وتشهد إيطاليا ،البلد األكثر تأثرًا بالفيروس،
سيناريو كارثيًا يثير م�خ��اوف جميع ال��دول
األخ� ��رى ،ح�ي��ث ي�ب��دو أن ال �ع��دوى خ��رج��ت عن
السيطرة في بعض املناطق ،بينما استنفدت
املستشفيات إمكاناتها.
وأح� �ص ��ت ال �س �ل �ط��ات اإلي �ط��ال �ي��ة  4825وف ��اة
بالفيروس و 53578إصابة حتى اآلن.
وطلب األطباء لزوم ّ
أشد التدابير ،وقال رئيس
ق�س��م إن �ع��اش ال�ق�ل��ب ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ال��رئ�ي��س
ف��ي ب��ري�ش�ي��ا ش �م��ال��ي إي �ط��ال �ي��ا« :دع ��وت ��ي إل��ى
املؤسسات هي التالية :أغلقوا كل شيء».
وأغلقت كاليفورنيا ون�ي��وي��ورك ،الواليتان
األك � �ب ��ر ع� � ��ددا ف ��ي ال � �ب�ل��اد ،ك ��ل امل � �ح ��ال غ�ي��ر
األساسية ،وأمرتا سكانهما بلزوم منازلهم.
ك � �م� ��ا ف � ��رض � ��ت إي � �ل � �ي � �ن� ��وي ون� �ي ��وج� �ي ��رس ��ي
وكونيتيكت وبنسيلفانيا ون�ي�ف��ادا ق�ي��ودا
ص ��ارم ��ة ع �ل��ى س �ك��ان �ه��ا .وح �ت ��ى ال �س �ل �ط��ات
ال ��دي� �ن� �ي ��ة ان� �ض� �م ��ت إل� � ��ى ج � �ه� ��ود م �ك��اف �ح��ة
ال �ف �ي��روس ،ف��دع��ت م��ن ت��ون��س إل ��ى ط �ه��ران،
م� ��رورًا ب��ال �ق��دس ،امل��ؤم �ن�ين إل ��ى ال �ص�ل�اة في
بيوتهم ،بينما أغلقت ال�ع��دي��د م��ن املعابد،
سعيًا ملنع انتشار العدوى.

اغتيال مساعد
الفاخوري
في تطور خ��رق أج��واء البالد املنهمكة بالحرب على
وباء كورونا ،تم امس اغتيال أنطوان يوسف الحايك
داخ ��ل محله ف��ي ب�ل��دة امل�ي��ة وم�ي��ة ف��ي ج�ن��وب لبنان.
وال�ح��اي��ك ه��و امل�س��اع��د ال�س��اب��ق للعميل ال �ف��ار عامر
ال �ف��اخ��وري ال ��ذي أخ�ل��ي سبيله ق�ب��ل أي ��ام ف��ي عملية
غامضة اث��ارت شكوكا واس�ت�ي��اء ف��ي بيئة «الثنائي
الشيعي» بشكل خاص.
وبحسب املعلومات ،فإن الحايك كان سجانًا مساعدًا
ل �ل �ف��اخ��وري إب ��ان إش��راف��ه ع�ل��ى م�ع�ت�ق��ل ال �خ �ي��ام في
ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن الثمانينيات ،واس�ت�م��ر ف��ي ه��ذا
امل��رك��ز لنحو خ�م��س س �ن��وات .ف��ي ع��ام  ،1992خ��رج
الحايك مما كان يعرف بـ«الحزام األمني» إلى املناطق
امل �ح��ررة ،وت��م توقيفه ومحاكمته ث��م أخ�ل��ي سبيله،
ليتطوع الحقا في قوى األمن الداخلي بصفة دركي
ّدراج ،وبقي في السلك األمني حتى تقاعده.
وب�ع��د ت�ق��اع��ده اس�ت�ق��ر ال�ح��اي��ك ف��ي ب�ل��دت��ه امل�ي��ة وم�ي��ة،
حيث عمل بداية في مجال البناء ،ومن ثم قام بفتح
محل «ميني ماركت» في البلدة.
وب �ح �س��ب امل �ع �ط �ي��ات األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ح�ص�ل��ت عليها
سبقلا ،فقد ت��وج��ه الحايك ص�ب��اح أم��س ال��ى محله
ق��رب ت�م�ث��ال ال�س�ي��دة ف��ي ال�ب�ل��دة ،وب�ع��د وق��ت قصير
وصلت إلى املكان سيارة  GMCرباعية الدفع ّ
مفيمة،
تقل أربعة أشخاص وال تحمل لوحة تسجيل .وبينت
ال �ك��ام �ي��رات امل�ث�ب�ت��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة أن ث�لاث��ة أش�خ��اص
ت��رج�ل��وا م��ن ال�س�ي��ارة وت��وج�ه��وا م�ب��اش��رة إل��ى املحل
ح�ي��ث ك ��ان ال �ح��اي��ك ف��ي داخ �ل ��ه .وب �ع��د وق ��ت قصير
خرجوا واستقلوا مجددًا السيارة نفسها وفروا بها
إلى جهة مجهولة.
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نقل الجثث بالشاحنات العسكرية ّ
ذكر بالحرب العالمية الثانية

ِّ
يغير وجه إيطاليا
«كورونا»
محرر الشؤون الدولية

ّ
بعد شهر من تفشي وباء كورونا فيها ،باتت إيطاليا،
ال �ي��وم ،ال��دول��ة االك�ث��ر ت�ض��ررًا م��ن ال�ف�ي��روس املستجد
في العالم أجمع ،فحتى مساء السبت ،أحصت 6557
إص��اب��ة ج ��دي ��دة ،ف��ي ع ��دد ق�ي��اس��ي آخ ��ر ي�ث�ي��ر ال�ق�ل��ق،
ل�ي��رت�ف��ع إج �م��ال��ي امل �ص��اب�ين إل ��ى ن �ح��و  54أل �ف ��ًا .كما
سجلت عددًا قياسيا جديدًا من الوفيات في  24ساعة،
بلغ  ،793ما يرفع الحصيلة اإلجمالية إلى  4825في
شهر واحد ،وفق أرقام الدفاع املدني.

ّ
إنكار وتخلف

ف��ي ال �ب��داي��ة ،ظ�ل��ت س�ل�ط��ات إي�ط��ال�ي��ا ف��ي ح��ال��ة إن�ك��ار
ل� ��وج� ��ود امل� � � ��رض ،ول � ��م ت �ت� �ح ��رك ب ��ال� �س ��رع ��ة ال �ك��اف �ي��ة
ل�لان�خ��راط ف��ي ت��داب�ي��ر ال�ف�ص��ل االج�ت�م��اع��ي وال�ح�ظ��ر،
ّ
على الرغم من أن أجهزة املخابرات ح��ذرت السلطات
من الوباء املحتمل.
ً
وأظ �ه��ر سياسيو ال�ص��ف األول ف��ي ال �ب�لاد ج�ه�لا في
التعامل مع خطورة األم��ر ،وظهرت بينهم مناكفات
سياسية حول اإلجراءات الواجب اتباعها في ظل هذه
ال�ظ��روف ،وق��د دع��ا بعضهم عبر شاشات التلفزيون
املواطنني إلى ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي ،رغم
بوادر تفشي املرض.
ّ
ك�م��ا ت�خ��ل��ف اإلي�ط��ال�ي��ون ف��ي إج ��راء ف�ح��ص واخ�ت�ب��ار
الفيروس التاجي على نطاق واسع ،على الرغم من أنه
أثبت فعاليته في مكافحة االنتشار.

أول حالة وفاة
في مثل هذا اليوم من الشهر املاضي ،توفي أدريانو
تريفيسان ( 78عامًا) عامل البناء املتقاعد الذي كان
يحب صيد السمك ولعب الورق مع رفاقه في الحانة
بقرية فو ،حيث قضى في مستشفى قريب من بادوا
ش�م��ال��ي إي�ط��ال�ي��ا ،ف �ك��ان أول ض�ح��اي��ا «ك ��ورون ��ا» في
أوروب��ا ،وخالل هذا الشهر ّ
تغير وجه إيطاليا ،حيث
توفي الحقًا نحو خمسة آالف.
وغ��داة وف��اة تريفيسان ،ت�ص��در «ك��ورون��ا» الصحف،
تحت عناوين مثل «إيطاليا تخشى انتقال العدوى»
(ال ستامبا) و«خوف في الشمال» (ال ريبوبليكا).

مع بداية األزمة ..السلطات أنكرت
والشعب ّ
تخلف عن إجراء الفحوص
أكبر األخطاء استمرار الرحالت
من الصين وعدم وضع
العائدين في الحجر
لم يسيطر الخوف
على اإليطاليين إال حين فرض
الحجر على  10ماليين نسمة
الترابط العائلي وطريقة
الحياة ومعدّ ل األعمار المرتفع
ّ
بتفشي الفيروس
ساهمت
عجز النظام الصحي
أورث مشاهد مأساوية أحبطت
الكثيرين وزادت وطأة األزمة
نقل جثث لمتوفين بـ«كورونا» عبر شاحنات عسكرية

م�ت��ى س� ُ�ي��رف��ع ،وأن ال�ص�م��ت س�ي�ل��ف ال �ب �ل��د ،وامل��راك��ب
سترسو على أرصفة البندقية حتى إشعار آخر.
ف �ف��ي ي� ��وم وف � ��اة ت��ري �ف �ي �س��ان ،ك� ��ان م �ص �م �م��ا األزي � ��اء
فيرساتشي وف��ران�ك��ي موريلو يعرضان مجموعات
الخريف في ميالنو ،ومشجعو فريق التسيو يحلمون
بأن ينافس فريقهم على لقب ال��دوري اإليطالي لكرة
ال�ق��دم ال��ذي ت��وج ب��ه للمرة األخ �ي��رة ع��ام  ،2000وك��ان
ال�س�ي��اح ي�ت�ق��اط��رون إل��ى س��اح��ة «ال�ق�ي�ص��ر» ،حيث تم

اك �ت �ش��اف ت��اب��وت ح �ج��ري ي�ع�ت�ق��د أن ��ه ي �ع��ود مل��ؤس��س
املدينة الخالدة رومولوس.

خوف ونزوح
وم��ع ظهور ال��وب��اء ،أغلقت املتنزهات ف��ي نحو عشر
مناطق شمالي البالد ،واتخذت تدابير حجر ،ال سيما
في كودونيو ق��رب ل��ودي ،وس��ط تهافت الصحافيني
إلى املنطقة ،ومعظمهم بال كمامات .وفي أثناء ذلك،

كان رئيس الوزراء ال يزال يطمئن املواطنني« :كل شيء
تحت السيطرة».
وم��ع ذل��ك ،ل��م يسيطر ال�خ��وف على اإلي�ط��ال�ي�ين فعال
إال يومي  7و 8ال�ج��اري ،ح�ين فرضت تدابير الحجر
امل �ن��زل��ي ع�ل��ى  10م�لاي�ين ن�س�م��ة ،وس ��ط زي� ��ادة ح��ادة
لإلصابات في شمالي البالد ،ال سيما في لومبارديا.
وب��ال �ت��وازي م��ع ف ��رض ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي ف��ي ال�ش�م��ال،
ف��ر آالف ال �س �ك��ان م�ت��وج�ه�ين ف��ي غ��ال��ب األح �ي��ان إل��ى

خطأ السلطات
ذك� ��ر خ �ب �ي��ر ص �ح��ي أن ال �خ �ط��أ األول ال � ��ذي اق�ت��رف�ت��ه
الحكومة اإليطالية  -مع بداية انتشار املرض  -أنها لم
تمنع الرحالت املباشرة من الصني (أول مكان لظهور
ّ
ال �ف �ي��روس) ب��ات �ج��اه إي�ط��ال�ي��ا ،وه ��ذا م��ك��ن م��ن دخ��ول
العديد من املسافرين املصابني العائدين من الصني
إليها أو امل��اري��ن بها ع��ن طريق رح�لات «الترانزيت»
ونشر العدوى ،من دون التمكن من مراقبتها أو تتبعها
وحصرها .ولفت إل��ى أن��ه لم يتم وض��ع العائدين من
الصني إلى إيطاليا في الحجر االحترازي ،كما فعلت
دول مثل فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة.

َّ
غير متوقع

ل��م ي�خ�ط��ر ب �ب��ال أي م��ن ال�س�ت�ين م�ل�ي��ون��ًا إي�ط��ال�ي��ًا أن��ه
سيضطر إلى التزام حجر منزلي صارم ال أحد يدري

العجز الصحي
يتابع اإليطاليون الحصيلة التي ترتفع يومًا بعد يوم ،وأغلقت الكنائس،
بينما تشكلت صفوف انتظار طويلة أمام محالت البقالة حيث ال يدخل
الناس إال بأعداد ضئيلة.
أما مراسم الدفن ،فتقتصر على إجراءات سريعة ال يحضرها سوى
أق ��رب األق��رب��اء .وب��ات��ت ال�ش��رط��ة ت�ت�ث�ب��ت ي��وم�ي��ًا م��ن أوراق  200أل��ف
شخص ،وقد يساندها الجيش أيضًا.
لقد هاجمت طفرة هائلة ومفاجئة من املرض األشخاص الذين يعانون
م��ن أم��راض مزمنة ف��ي املستشفيات باملنطقة الشمالية ،التي ل��م يكن

يتوافر فيها عدد كاف من ّ
أسرة وحدات العناية املركزة أو أجهزة التنفس
الصناعي.
وتعتبر إيطاليا واحدة من أعلى دول العالم في ارتفاع أعمار سكانها،
إذ إن ن�ح��و  %23.3م��ن م��واط�ن�ي�ه��ا ف��وق س��ن  ،65وه��و م��ا زاد من
فرصة انتشار املرض بينهم.
وك��ان مؤملًا حقًا أن ت��رى البالد وق��د ع��ادت إل��ى زم��ن الحرب العاملية
الثانية ،وهي تنقل جثث ضحايا املرض بالشاحنات العسكرية ،بعد
أن عجزت عن تقديم الرعاية الصحية لهم.

أقاموا عيادات خاصة في منازلهم

ّ
سرعة التفشي

ع ��زا ت�ق��ري��ر ن�ش��رت��ه ش�ب�ك��ة «ف��وك��س ن �ي��وز» االن�ت�ش��ار
السريع للمرض إل��ى الترابط العائلي والثقافة التي
تحدد طريقة الحياة اإليطالية ،مضيفًا أن وجود أسر
متعددة األجيال ال ت��زال تعيش تحت سقف وتحيي
املناسبات بشكل عائلي قد يكون من األس�ب��اب التي
أدت إلى تفاقم تفشي الفيروس .وذكرت تقارير أنه من
املحتمل أن يكون الفيروس قد انتشر من خالل أفراد
شباب أصحاء لم تظهر عليهم أي أع��راض أو ظهرت
أعراض خفيفة جدا ،ونقلوه لكبار السن.
وأف��اد تقرير بمجلة «ديموغرافيك ساينس» املعنية
بدراسات السكان بأن مشكلة إيطاليا مزدوجة؛ فمن
ج�ه��ة ت �ع� ّ�د ال ��دول ��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ح�ي��ث ن�س�ب��ة ال�س�ك��ان
الكبار في السن ،وم��ن جهة أخ��رى ف��إن الشباب فيها
يختلطون دائمًا بأقاربهم األكبر سنًا ،مثل أجدادهم.

أهمها محطة الفضاء والغواصات النووية

أثرياء روس يجمعون
أجهزة التنفس الصناعي
ن � �ش� ��رت ص� �ح� �ي� �ف ��ة The Moscow
 Timesال� � ��روس � � �ي� � ��ة ت � � �ق � ��ري � ��رًا ع ��ن
اس � �ت � �ع� ��داد ع� ��ائ�ل��ات روس � �ي� ��ة ث��ري��ة
ل� �ف� �ي ��روس ك � ��ورون � ��ا ،وق� ��ال� ��ت إن �ه��م
ي � �ق � �ي � �م� ��ون ع � � � �ي� � � ��ادات م � ��ؤق� � �ت � ��ة ف ��ي
م �ن��ازل �ه��م ل �ض �م��ان ح �ص��ول �ه��م ع�ل��ى
رع��اي��ة أف �ض��ل م��ن ال �ع��ام��ة ف��ي ح��ال
أصيبوا .وفي خطوة قد ت��ؤدي إلى
ت��داع�ي��ات ش��دي��دة ف��ي ط��ري��ق معركة
روس� � �ي � ��ا ض � ��د ف� � �ي � ��روس ك � ��ورون � ��ا،
يشتري األث��ري��اء وي�خ��زن��ون أجهزة
ال �ت �ن �ف��س ال �ص �ن��اع��ي ،ال� �ت ��ي أث �ب �ت��ت
أنها ضرورية في إنقاذ األرواح في
الحاالت الشديدة.
ت�ط��رق��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل��ى واح ��دة من
أث��رى ال�ع��ائ�لات ال��روس�ي��ة ـ ل��م تذكر
اس �م �ه��ا ـ ت �ت �خ �ط��ى ث��روت �ه��ا امل �ل �ي��ار
دوالر ،وتملك ب�ه��ذه األم��وال منازل
ف��ي أغ�ل��ى األم��اك��ن طلبًا ف��ي ال�ع��ال��م،
مثل ل�ن��دن ،وج�ن��وب فرنسا ،وتملك
أي� � �ض � ��ًا ق� � �ص � ��رًا ف� � ��ي روب � �ل � �ي� ��وف � �ك� ��ا،
ال� �ض ��اح� �ي ��ة ال � �ف� ��اخ� ��رة ع� �ل ��ى ح� ��دود
موسكو ،التي تضم مساكن الكثير
م ��ن ال �ن �خ �ب��ة ال �ح��اك �م��ة ف ��ي روس �ي��ا.
وم��ن ه�ن��اك ،تخطط األس��رة لتالفي
جائحة فيروس كورونا.
وقال أحد أف��راد العائلة للصحيفة،
ط � �ل� ��ب ع � � ��دم ذك � � ��ر اس� � �م � ��ه ل �ي �ت �م �ك��ن
م� � � ��ن ال � � �ت � � �ح� � ��دث ب � � �ص� � ��راح� � ��ة ح � ��ول
ه � ��ذا امل � ��وض � ��وع« :ل � �ق� ��د ت �م �ك �ن��ا م��ن
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ج �ه��از واح� ��د ح�ت��ى
اآلن ،ون�ح��اول الحصول على اثنني
آخ � ��ري � ��ن» .وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال �ج �ه��از
ي �ك �ل��ف  1.8م �ل �ي��ون روب � ��ل (22500
دوالر) .لكن أضاف أن «هناك قائمة
انتظار تمتد لثمانية أشهر».
وت��اب��ع« :ن �ظ��رًا ألن أج �ه��زة التنفس
ال�ص�ن��اع��ي ت�س��اع��د م��رض��ى ك��ورون��ا
ع�ل��ى ال�ت�ن�ف��س ع�ن��د ب��دء رئ��ات�ه��م في

ال �ج �ن��وب ال� ��ذي ي �ن �ح��درون م �ن��ه ،وج�م�ي�ع�ه��م م�ع��رض
لحمل العدوى.
وأط��ل جوزيبي كونتي على مواطنيه بنبرة وج��وم،
ليعلن توسيع تدابير الحجر املنزلي لتشمل البلد
بأسره ،فتم إغالق املتاجر غير األساسية ومنع التنقل
إال للضرورات القصوى واملهنية ،وحظر التجمعات
ب�ك��ل أن��واع �ه��ا ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال�ن�ت��ائ��ج ستظهر بعد
أسبوعني.

أماكن لن يزورها الفيروس
إن�ه��م ه�ن��ال��ك ،يحلقون منذ أش�ه��ر على ارت �ف��اع 400
ك�ي�ل��وم�ت��ر أو ي �ج �ث �م��ون ف ��ي أع� �م ��اق امل �ح �ي �ط��ات ،أو
يقضون الشتاء في القارة القطبية الجنوبية حيث
ال يربطهم شيء بالعالم ،فمن هؤالء الرجال والنساء
الذين ال يخشون من فيروس كورونا املستجد هذه
األيام؟
للرد على ه��ذا ال�س��ؤال ،قالت صحيفة لوفيغارو إن
ه�ن��اك ث�لاث��ة رواد ف�ض��اء يحلقون على ارت �ف��اع 400
ك�ل��م ف ��وق األرض ،وي�ن�ط�ل�ق��ون ب�س��رع��ة  27000كلم
في الساعة ،ونحن بالنسبة لهم كامليكروبات ،غير
مرئيني ،إن أطلوا علينا من سمائهم البعيدة.

في محطة الفضاء
ه �ن��ال��ك ف ��ي م �ح �ط��ة ال �ف �ض��اء ال ��دول �ي ��ة  -ك �م��ا ت�ق��ول
الصحيفة  -يعيش ق��ائ��د امل�ه�م��ة « 62آي إس إس»،
الروسي أوليغ سكريبوشكا ،تحت الحجر منذ 176
يومًا ،ويرافقه على املدار األميركيان أندرو مورغان
منذ  243يومًا ،وجيسيكا مير منذ  176يومًا ،وقد
ان �ط �ل �ق��وا ف��ي ي��ول �ي��و وس�ب�ت�م�ب��ر  ،2019ق �ب��ل ظ�ه��ور
«كورونا» بوقت طويل ،ومن املقرر أن يعودوا في 17
أبريل  2020على منت مركبة «سويوز».

الغواصات النووية

الفشل ،فسرعان ما أصبحت واحدة
من أكثر األجهزة الطبية طلبًا على
ظ �ه��ر األرض .م ��ع ارت � �ب� ��اك ال �ن �ظ��ام
ال�ط�ب��ي اإلي �ط��ال��ي ب�م��رض��ى ف�ي��روس
كورونا في األسابيع األخيرة ،أدرك
األط � �ب ��اء ب �س��رع��ة أن� �ه ��م ال ي �م �ل �ك��ون
م��ا ي �ك �ف��ي م��ن ت �ل��ك األج� �ه ��زة إلن �ق��اذ
ُ
امل� ��رض� ��ى ج �م �ي �ع��ًا ،وأج � � �ب � ��روا ع �ل��ى
اخ�ت�ي��ار م��ن ينبغي أن يعيش وم��ن
سيترك للموت».
وف� � ��ي م � �ق� ��اب �ل�ات م � ��ع أك � �ث� ��ر م � ��ن 12
ً
م � �م � �ث �ل�ا ل � �ش� ��رك� ��ات روس � � �ي � ��ة ت �ب �ي��ع
أج �ه��زة ال�ت�ن�ف��س ال�ص�ن��اع��ي ،وج��دت
ال �ص �ح �ي �ف��ة ق� ��وائ� ��م ان� �ت� �ظ ��ار ل �ش ��راء
امل � �ع � ��دات م� ��ن دون ت� ��اري� ��خ ان �ت �ه��اء
محدد .وقال معظم البائعني إنهم ال
ي�ع��رف��ون متى سيملكون امل��زي��د من
أجهزة التنفس في مخازنهم.

ب �س��رع��ة ب � ��دأ س �ي �ن��اري��و ال �ك��اب��وس
ف��ي دق أج � ��راس ال �خ �ط��ر ف��ي م�ع�ظ��م
ال � �ب � �ل� ��دان ،م �ن �ب �ه��ًا إي� ��اه� ��ا ال � ��ى أن �ه��ا
س �ت �ح �ت��اج إل � ��ى امل� ��زي� ��د م� ��ن أج �ه ��زة
ال �ت �ن �ف��س ال �ص �ن��اع��ي مل �ن��ع ال��وف �ي��ات
ال � �ج � �م� ��اع � �ي� ��ة .ف � �ق� ��د ق � ��ال � ��ت ك� � ��ل م��ن
ال��والي��ات املتحدة واململكة املتحدة
إنهما ستواجهان نقصًا في أجهزة
ال �ت �ن �ف ��س ال� �ص� �ن ��اع ��ي إذا ارت �ف �ع��ت
ح ��االت اإلص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا
إل � ��ى م� �س� �ت ��وي ��ات ح� ��رج� ��ة ،وه ��رع ��ت
إل� ��ى ش� ��راء أو إن� �ت ��اج امل ��زي ��د م�ن�ه��ا.
وف��ي م�ح��اول��ة ل�لاح�ت�ف��اظ ب��األج�ه��زة
لسكانها ،منعت بعض الحكومات
الشركات من تصديرها.
وت� �ب ��دو روس� �ي ��ا ف ��ي م��وق��ع ان �ط�لاق
أف�ض��ل م��ن دول أخ��رى فيما يتعلق
بأجهزة التنفس الصناعي.

فوفقًا لألرقام تحتوي روسيا على
ما مجموعه  42إلى  43ألفًا تقريبًا
م��ن أج �ه��زة ال�ت�ن�ف��س ال�ص�ن��اع��ي في
مستشفيات الدولة في جميع أنحاء
البالد ،بمتوسط  29جهازًا لكل 100
ألف نسمة ،وهي نسبة أعلى كثيرًا
م� ��ن رق � ��م  8أج � �ه� ��زة ل� �ك ��ل  100أل ��ف
نسمة الذي تملكه إيطاليا.
ل � �ك� ��ن ال� � �خ� � �ب � ��راء ال � �ط � �ب � �ي �ي�ن ،ال� ��ذي� ��ن
تحدثوا مع الصحيفة ،قلقون من أن
أجهزة التنفس الصناعي تتركز في
امل��راك��ز ال�ح�ض��ري��ة األغ �ن��ى ف��ي س��ان
ب �ط��رس �ب��رغ وم ��وس� �ك ��و ،ال �ت��ي ُي �ق��ال
إن �ه��ا ت �م �ل��ك وح ��ده ��ا  5آالف ج �ه��از
ت�ن�ف��س ت�ق��ري�ب��ًا .ووف �ق��ًا إلح �ص��اء ات
تقع  %25تقريبًا م��ن أج�ه��زة البالد
ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة م� ��وس � �ك� ��و ،وم �ح��اف �ظ��ة
موسكو ،وسان بطرسبرغ.

وف ��ي م �ك��ان آخ ��ر ،أف� ��ادت ال�ص�ح�ي�ف��ة ب ��أن ه �ن��اك 110
غ��واص��ات ع�ل��ى ع�م��ق  300م �ت��ر ،م��ن امل �ف �ت��رض أن�ه��ا
س�ت��رد بشكل دائ ��م ع�ل��ى جميع ال�ه�ج�م��ات ،وتعتبر
الضمان النهائي ضد جميع الهجمات على املصالح
الحيوية ،بغض النظر عن أصلها وشكلها.
وك�م�ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك ،أوض �ح��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن فرنسا
ت�ب�ق��ي واح � ��دة م ��ن أرب� ��ع غ ��واص ��ات ت�ع�م��ل ب��ال�ط��اق��ة
النووية وتتناوب على الخدمة ،في قاع املحيط وغير
قابلة للكشف ،وذلك في سياق الردع النووي.
وتضيف الصحيفة أن طقم ه��ذه السفن معزول عن
ال �ع��ال��م ،وي�م�ك��ن ألع �ض��ائ��ه ت�ل�ق��ي رس��ال��ة  -ي��راق�ب�ه��ا
القبطان -مكونة من أربعني كلمة فقط ،من عائالتهم
في األسبوع ،وال تصلهم أي أخبار مقلقة أو سيئة
ح �ت��ى ال ت �ض��ر ب ��ال ��روح امل �ع �ن��وي��ة ل��دي �ه��م ،وت�س�ت�م��ر
مهمتهم في املتوسطمدة  70يومًا.

القارة القطبية الجنوبية
يوجد نحو  1500عالم ولوجستي في أنتاركتيكا،
وراء املحيط الجنوبي  -كما تقول الصحيفة  -وهم
يتجمعون في نحو خمسني قاعدة ،بينها محطتان
فرنسيتان ،يختلف عدد القاطنني فيها من الصيف

محطة الفضاء الدولية ..لن يبلغها «كورونا»

إلى الشتاء ،ويتراوح بني  25ومئة تقريبا للمحطة
الكبرى.
وت �س �ت �م��ر ال �ح �م�ل�ات ال �ص �ي �ف �ي��ة ق ��راب ��ة س �ت��ة أش �ه��ر
والحمالت الشتوية نحو  12شهرًا.

الشعوب املعزولة
وف��ي ال�س�ي��اق نفسه م��ن ال�ع��زل��ة ،يعيش ع�ش��رة آالف
شخص موزعني على نحو مئة مجموعة من الشعوب
التي ال يوجد تواصل سلمي بينها مع سكان العالم
أو ال يريدون ذلك ،وفق ما أوردت الصحيفة.
بعض هؤالء ضحايا عنف أو ضحايا للفيروسات،
وق��د ت�ك��ون ل��دى بعضهم رواب ��ط م��ع ج�ي��ران�ه��م ،كما
أن بعضهم يحمل أسلحة ن��اري��ة حصل عليها من
التبادالت القبلية ،وبعضهم يستخدم معادن حصل
عليها من حطام السفن.
ففي جزر آدمان في املحيط الهندي ،يرفض الحراس
الذين يقدر عددهم بنحو  150أي تعامل مع اآلخر،
ف�ف��ي ن��وف�م�ب��ر  ،2018ه�ب��ط م�ن� ّ�ص��ر أم �ي��رك��ي متهور
بشكل غير قانوني على شاطئهم ،فأردوه على الفور
بسهم.
وت �ع �ي��ش ق �ب��ائ��ل أخ� ��رى ف ��ي ال �ج �ب��ال ال �ت��ي ال يمكن
ال��وص��ول إل�ي�ه��ا ف��ي غينيا ال �ج��دي��دة ،م�ث��ل ي��ال��ي أو
داني ،لكن معظمهم في منطقة األمازون في البرازيل
أو على أراضي بيرو ،مثل ماشو بيرو.
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اتحاد الكرة يمدد اإليقاف إلى نهاية أغسطس
قرر اتحاد كرة القدم أمس تمديد فترة إيقاف جميع املسابقات إلى نهاية شهر أغسطس
املقبل بسبب مستجدات تفشي فيروس ك��ورون��ا ،وكلف مجلس االتحاد لجنة املسابقات
وضع ج��دول زمني الستكمال ما تبقى من مباريات كأس سمو األمير أو ال��دوري املمتاز،
وأيضا كل البطوالت للمراحل السنية املختلفة.
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عقلة :استئناف النشاط صعب

إصابة المسحل بفيروس كورونا
ان �ض��م ح��ات��م امل �س �ح��ل ،ن��ائ��ب رئ �ي��س االت �ف��اق
ال� �س� �ع ��ودي ،ل �ل �ش �خ �ص �ي��ات ال ��ري ��اض �ي��ة ال �ت��ي
أص �ي �ب��ت ب �ف �ي��روس ك� ��ورون� ��ا .وق � ��ال امل �س �ح��ل،
ف��ي ت �غ��ري��دة ل��ه ع �ل��ى «ت��وي �ت��ر ام� ��س« :ل �ق��د تم
ت�ش�خ�ي�ص��ي ب��اإلص��اب��ة ب �ك ��ورون ��ا ،وق ��د كنت
ً
بعيدا عن املناسبات
في ع��زل صحي باملنزل
االج �ت �م��اع �ي��ة ،واح �ت �ك��اك��ي م ��ع اآلخ ��ري ��ن عند
الضرورة ،وبارتداء الكمامة» .وأضاف «بحول
اهلل س ��وف أق �ض��ي  14ي��وم��ًا ب��ال�ع��زل الصحي
في املجمع الطبي بالدمام» .وختم تغريدته:
«نصيحة :اتبعوا التعليمات».
وبسؤاله عن السبب وراء إصابتهَّ ،
رد املسحل:
«ك �ن��ت ع ��ائ � ً�دا م��ن ل �ن��دن ي ��وم ال �س �ب��ت امل��اض��ي
وت��م فحصي ب��امل�ط��ار ،ول��م تظهر أي أع��راض
حرارة ،وتم نصحي بالعزل املنزلي والخروج

للضرورة فقط».
وأض� � � � ��اف« :هلل ال� �ح� �م ��د م� ��ع وج � � ��ود أع � ��راض
حساسية ج�ي��وب أن�ف�ي��ة (أع��ان��ي منها بشكل
م��وس�م��ي) ،وم��ع ال�ت��واص��ل ال� ��دوري م��ن وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ن� �ص� �ح ��ون ��ي ب ��ال� �ق� �ي ��ام ب��ال �ف �ح��ص،
واتجهت للمركز وتم التشخيص».
وأكد ابتعاده عن أقرب الناس إليه خالل العزل،
ً
مبينا« :كنت في ع��زل حتى عنهم بالرغم من
ش��وق��ي ل �ه��م ،لكننا م�ل�ت��زم��ون ألن مصلحتي
ومصلحته ومصلحة املجتمع بااللتزام».
وت�م�ن��ى ال��وس��ط ال��ري��اض��ي ال �س �ع��ودي بشكل
عام ،الشفاء لحاتم املسحل ولجميع املصابني
م��ن ال��وب��اء ،وط��ال�ب��وا أف��راد املجتمع بضرورة
اتباع اإلج��راءات االحترازية الالزمة للوقاية،
والحد من انتشار فيروس كورونا.

إيقاف األنشطة الرياضية بفلسطين

جانب من مباراة الساحل والكويت

حكم عبدالمولى
أعلن نائب رئيس جهاز الكرة في نادي
الكويت ،ع��ادل عقلة ،ان املنطق والعقل
ي��ؤك��دان ص�ع��وب��ة اس�ت�ئ�ن��اف مسابقات
ً َّ
كرة القدم في الوقت الحالي ،مبينا أن
ه�ن��اك غ�م��وض��ا ك�ب�ي��را ب�ش��أن األوض ��اع
الحالية ف��ي ظ��ل الجهود الكبيرة التي
يقوم بها امل�س��ؤول��ون ف��ي ال��دول��ة للحد
من انتشار فيروس كورونا.
َّ
واض� ��اف ان �ه��م م�ل�ت��زم��ون ب �ق��رار إي�ق��اف
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ب �ش�ك��ل ك��ام��ل منذ

ص��دور ال �ق��رار ال�ث��ان��ي ملجلس ال ��وزراء،
ع� �ق ��ب ت ��أج� �ي ��ل م �ش ��ارك �ت �ه ��م ف� ��ي ك ��أس
َّ
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،وأنه على
تواصل دائ��م مع أعضاء الجهاز الفني
املتواجدين بالبالد إلى جانب الالعبني
ً َّ
املحليني وامل�ح�ت��رف�ين ،مبينا أن هناك
ً
غ�م��وض��ا ،وأن �ه��م ب��ان�ت�ظ��ار ق ��رار حاسم
بشأن عودة أو تأجيل النشاط.
َّ
وق��ال عقلة :ان��ه طالب الالعبني بالبقاء
ج��اه��زي��ن ت�ح�س� ً�ب��ا ل �ل �ق��رار ال �ص ��ادر من
خ �ل��ال ال� �ت ��دري� �ب ��ات ال� �ف ��ردي ��ة ب��ال �ب �ي��ت،
وط ��ال ��ب ال �ج �م �ي��ع ب��االن �ت �ب��اه الن�ف�س�ه��م

وأسرهم ،السيما أن الفيروس ال يفرق
بني كبير أو صغير أو نجم أو شخص
ً
ع��ادي ،مدلال على ذلك بإصابة العديد
من نجوم الكرة العاملية بالفيروس.

البناي :رفضنا سفر املنتخبات
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ك� �ش ��ف رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال � �ط � �ب � �ي� ��ة ب � ��ات� � �ح � ��اد ك� � � ��رة ال� � � �ق � � ��دم ،د.
عبداملجيد ال�ب�ن��اي ،أن االت �ح��اد رفض
س�ف��ر وف ��ود م�ن�ت�خ�ب��ات ك ��رة ال �ص��االت
وال �ك��رة الشاطئية لبطولة دول �ي��ة في
ت��اي �ل �ن��د ،م ��ع ب ��داي ��ة ان �ت �ش��ار ف �ي��روس

كورونا ،حرصا على سالمة الالعبني.
ّ
وثمن البناي اإلجراءات التي اتخذتها
وزارة الصحة بقيادة الشيخ د .باسل
الصباح ،ال��ذي أثبت قدرته على إدارة
األزم � ��ات ف��ي ال��وض��ع ال �ح��ال��ي ،مشيدا
بالشباب وال�ف��ري��ق العامل ال��ذي يقف
ب��ال �ص��ف األول ف��ي م��واج �ه��ة ف �ي��روس
كورونا .وأضاف أنه من املفترض على
األشخاص البارزين باملجتمع في كل
املجاالت ،سواء الرياضة او غيرها ،أن
يكونوا قدوة حسنة من خالل التفاعل
اإليجابي في الوقت الراهن.

ِّ
يمدد العمل من المنازل
«اآلسيوي»
َّ
وجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أمس
رس��ال��ة إل��ى ك��ل االت �ح��ادات األع�ض��اء .وق��ال
آل خليفة في رسالته التي نشرها املوقع
ّ
«أتوجه إليكم
الرسمي لالتحاد اآلسيوي:
ج�م�ي�ع��ًا ف ��ي ه ��ذه ال� �ظ ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
وامل�م�ت�ل�ئ��ة ب��ال�ت�ح��دي��ات ب�خ��ال��ص التحية
ً
وال�ت�ق��دي��ر ،م�ق��رون��ة بأطيب األم�ن�ي��ات لكم
وألسرة كرة القدم اآلسيوية بدوام الصحة
وال�ع��اف�ي��ة» .وأض ��اف« :إن �ن��ا ع�ل��ى ث�ق��ة ب��أن
ك ��رة ال �ق��دم س�ت�ض�ط�ل��ع ب � ��أدوار م�ه�م��ة في
األسابيع واألشهر املقبلة مع عودة الحياة
إل ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،ب � ��إذن اهلل ت �ع��ال��ى ،ول�ك��ن
ّ
ينصب اآلن على حشد الطاقات
تركيزنا
لتوفير الحماية لجميع منتسبي لعبتنا
الجميلة».
وأكمل« :لقد تأثرت دول القارة اآلسيوية
ب� ��درج� ��ات م �ت �ف��اوت��ة ب �ت ��داع �ي ��ات ج��ائ �ح��ة
ف �ي��روس ك��ورون��ا (ك ��وف �ي ��د– ،)19وات �خ��ذت
كثير من حكومات القارة إجراءات سريعة
وقوية ملنع انتشاره والحد من تأثيره في
مجتمعاتكم املحلية ،بما في ذلك اإلغالق
الجزئي أو تقييد الحركة».
وأوض� � � ��ح« :وك� �م ��ا ت �ع �ل �م��ون ف �ق��د ف��رض��ت
ال �ح �ك��وم��ة امل��ال �ي��زي��ة ،أم � �رًا ب�ت�ق�ي�ي��د ح��رك��ة
األف � � � � ��راد ،وك � ��إج � ��راء وق � ��ائ � ��ي ،ف �ق ��د ف ��رض

سلمان بن إبراهيم

االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة ال �ق��دم اب �ت� ً
�داء من
الثالثاء املاضي مبادرة العمل من املنزل،
ملدة أسبوعني لحماية املوظفني وأسرهم،
وسيتم تمديد العمل بتلك املبادرة إذا لزم
األمر».
وأردف« :في غضون ذلك ،سيستمر العمل
ف��ي إدارات االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة ال�ق��دم
بشكل طبيعي لتلبية اح�ت�ي��اج��ات جميع
االت�ح��ادات الوطنية واإلقليمية والجهات

ذات العالقة» .وواصل« :كما قمت بتوجيه
اإلدارة للعمل على صرف جميع املدفوعات
املعتمدة ضمن برنامج املساعدات املالية
ل�ل�ات� �ح ��ادات ال��وط �ن �ي��ة ( )AFAPب �ص��ورة
ع ��اج �ل ��ة ،ل �ض �م��ان دف� ��ع روات � � ��ب امل��وظ �ف�ين
واملدفوعات التعاقدية األخرى من دون أي
تأخير».
ً
واس � �ت � �ط ��رد ق � ��ائ �ل��ا« :ك� �م ��ا ت �ع �ل �م��ون ف ��إن
االن � �ت � �ش� ��ار ال � �س ��ري ��ع ل � �ف � �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا
(ك��وف�ي��د ،)-19دف��ع االت�ح��اد اآلس�ي��وي لكرة
القدم ،وبالتوافق مع االت�ح��ادات الوطنية
إلى تأجيل الكثير من املباريات واألحداث
املدرجة على أجندة االتحاد القاري».
وواص � ��ل« :ف ��ي ه ��ذا اإلط� ��ار ف��إن�ن��ا ن�ت� ّ
�وج��ه
إل� �ي� �ك ��م ب ��ال �ش �ك ��ر ال � �ج ��زي ��ل ع� �ل ��ى دع �م �ك��م
ّ
للتوصل إلى
ونصائحكم وتعاونكم املثمر
ّ
تصب ف��ي املصلحة
أفضل ال �ق��رارات التي
العليا لألسرة الكروية اآلسيوية».
وح ��ول أس �ب��اب ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى األج �ن��دة
اآلسيوية ،قال« :لقد كانت تلك التعديالت
ع�ل��ى األج �ن ��دة اآلس �ي��وي��ة ت �ه��دف ب�ص��ورة
أساسية إلى ضمان سالمة وصحة أفراد
منظومة ك��رة القدم اآلسيوية ،من العبني
وك��وادر فنية وإداري ��ة ،إل��ى جانب املاليني
م��ن املشجعني ف��ي مختلف أن�ح��اء ال�ق��ارة،
وال� ��ذي� ��ن س �ت �ب �ق��ى س�ل�ام �ت �ه��م وص �ح �ت �ه��م

بمنزلة األولوية بالنسبة إلينا».
ّ
ووج��ه آل خليفة نصائحه بالقول« :يحث
االتحاد اآلسيوي بقوة جميع االتحادات
األع � �ض� ��اء ع �ل��ى ات � �ب� ��اع ن �ص ��ائ��ح م�ن�ظ�م��ة
الصحة العاملية ملمارسة أعلى مستويات
ال �ن �ظ ��اف ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ،ك �م ��ا ن � ��ود اإلش� � ��ادة
بمبادرات الكثير من االت�ح��ادات الوطنية
ب�ت�ط�ب�ي��ق م �ب ��ادرة ال�ع�م��ل م��ن امل �ن��زل ال�ت��ي
تنسجم م��ع اإلج ��راءات االح�ت��رازي��ة ،للحد
من انتشار الفيروس».
وت��اب��ع« :ن�ح��ن ن��رى ف��ي ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة
التحدي الذي ينبغي أن نتجاوزه جميعا،
ل �ي��س ف �ق��ط ل �ح �م��اي��ة م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ،ول�ك��ن
أي�ض��ًا م��ن أج��ل مستقبل لعبة ك��رة ال�ق��دم،
وب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ف ��إن االت �ح��اد اآلس �ي��وي
ل�ك��رة ال �ق��دم س�ي��أخ��ذ زم ��ام امل �ب��ادرة ب�ق��وة،
وس �ي �ك��ون ك�م��ا ه��و ال �ح��ال دائ �م ��ا ،ج��اه �زًا
لتقديم املشورة واملساعدة لكل االتحادات
ال��وط �ن �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي ه� ��ذه األوق � ��ات
االستثنائية».
وختم« :إنني أجدد اإلعراب لكم عن أطيب
األمنيات بالصحة والعافية ،متطلعًا الى
ال��وق��ت ال� ��ذي ت �ع��ود ف �ي��ه ل�ع�ب��ة ك ��رة ال �ق��دم
ملمارسة أدوارها الحيوية في جلب املتعة
ّ
واإلث� � � ��ارة ل �ع��ش��اق �ه��ا ف ��ي م �خ �ت �ل��ف أن �ح��اء
آسيا».

الشوربجي :عقوبة كهربا وعاشور مستمرة في حال إلغاء النشاط
ك �ش��ف ع� ��ادل ال �ش��ورب �ج��ي ،رئ �ي��س لجنة
االس�ت�ئ�ن��اف ب��ات�ح��اد ال �ك��رة امل �ص��ري ،عن
ت �ف��اص �ي��ل م �ه �م��ة ب �ش��أن ع �ق��وب��ة ال�ث�ن��ائ��ي
محمود عبداملنعم «كهربا» صانع ألعاب
األه � �ل� ��ي ،وإم � � ��ام ع ��اش ��ور ص ��ان ��ع أل �ع��اب
الزمالك.

وقال الشوربجي« :لجنة التظلمات حسمت
ال �ج��دل ب�ش��أن ال�ع�ق��وب��ات ،وق ��ررت تحديد
ع��دد م��ن امل�ب��اري��ات إلي�ق��اف الثنائي حتى
تكون الصورة واضحة».
وأضاف« :في حال عدم استكمال املوسم
الحالي وإلغاء النشاط في ظل أزمة تفشي

فيروس كورونا ،ستستمر عقوبة كهربا
وإمام عاشور إلى املوسم الجديد».
وتابع الشوربجي« :م��ا ت��ردد عن إمكانية
استئناف األهلي أو الزمالك على التعديالت
األخيرة لعقوبة الثنائي غير صحيح ،حيث
يكون االستئناف متاحا مرة وحيدة».

وزاد« :األه�ل��ي وال��زم��ال��ك تقدما بتظلم في
اليوم األخير ،وأصدرنا القرارات الجديدة
بعد  9أي��ام ،ب��اإلع�لان ع��ن إي�ق��اف محمود
ك�ه��رب��ا وإم ��ام ع��اش��ور مل��دة  10م�ب��اري��ات
ل�ك��ل الع��ب ب��دال م��ن اإلي �ق��اف ح�ت��ى نهاية
املوسم».

ق ��رر امل �ج �ل��س األع �ل ��ى ل�ل�ش�ب��اب وال ��ري ��اض ��ة في
فلسطني ،إيقاف كل األنشطة الرياضية الفردية
والجماعية ف��ي إط��ار ال��روزن��ام��ة الوطنية ملدة
أس �ب ��وع�ي�ن ،وف �ق��ًا ل �ت��وج �ي �ه��ات وزارة ال�ص�ح��ة
ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا .واعتبر
املجلس القرار ساري املفعول اعتبارًا من امس.
وق� � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ب� � �ي � ��ان« :ت � �ل � �ت ��زم األن� ��دي� ��ة
واالتحادات الرياضية تدريب العبيها للحفاظ
على مستواهم الفني والبدني ،في إطار ما تقره
وزارة ال�ص�ح��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ت�ج�م�ع��ات ،ونهيب
باألندية الرياضية أن تضطلع بدورها الريادي
بتقديم العون واملساعدة ألبناء شعبنا في هذا
الظرف الصعب».
واستثنى املجلس األع�ل��ى ال��ذي ت��رأس��ه ال�ل��واء
جبريل الرجوب ،رئيس املجلس األعلى للشباب
وال ��ري ��اض ��ة ،ال��ري��اض��ة ال �ف��ردي��ة ال �ت��ي ت �م��ارس

وف ��ق امل � �ح ��ددات ال �ت��ي ق��ررت �ه��ا وزارة ال�ص�ح��ة
الفلسطينية.
وأع�ل��ن املجلس األع�ل��ى للشباب وال��ري��اض��ة عن
تحمله ألي ال �ت��زام��ات م��ال�ي��ة أو إداري� ��ة تترتب
على ك��ل اإلج� ��راءات االستثنائية امل�ق��ررة بفعل
إع�ل�ان ح��ال��ة ال �ط ��وارئ ج ��راء ه ��ذا ال��وب��اء ال��ذي
اجتاح العالم بأسره.
وكلف املجلس األمناء العامون في كل مؤسسات
امل �ن �ظ��وم��ة ال��ري��اض �ي��ة وال �ش �ب��اب �ي��ة وال�ك�ش�ف�ي��ة
واإلرش ��ادي ��ة ،ب�م��واص�ل��ة ال�ع�م��ل وال�ت�ن�س�ي��ق مع
م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة امل �ع �ن �ي��ة ف ��ي إدارة األزم� ��ة
واإلش��راف على العمل التطوعي وسد الثغرات
ال �ت��ي ت �ب��رز وذل� ��ك ف ��ي إط� ��ار ل�ج�ن��ة إدارة أزم ��ة
برئاسة األم�ين العام للمجلس األعلى للشباب
والرياضة الوزير عصام القدومي وبالتنسيق
مع كل املؤسسات ذات االختصاص.

يوفيتش يعترف بغلطته
أث � � � ��ار م � �ه� ��اج� ��م ري � � � ��ال م� ��دري� ��د
ً
ل��وك��اس يوفيتش ج��دال في
ب� �ل� ��اده ص� ��رب � �ي� ��ا ،ب �س �ب��ب
خ ��رق ��ه ال �ح �ج��ر ال�ص�ح��ي
امل�ن��زل��ي ،ب�ع��دم��ا ع��اد من
أس� �ب ��ان� �ي ��ا ال� �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر
واحدة من الدول املتأثرة
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا بشكل
كبير.
واع � �ت� ��رف ي��وف �ي �ت��ش ب ��أن ��ه ك��ان
ع �ل �ي��ه أن ي� �ع ��رف أك� �ث ��ر ح � ��ول ت��داب �ي��ر
ال �ح �ج��ر ال� �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي ع �ل��ى ال� �ق ��ادم�ي�ن م��ن
ال�خ��ارج اتباعها ،مؤكدًا أن��ه جاهز ملواجهة
التبعات والعواقب.
تصريحات هاتفية
وقال الالعب الشاب ،في
ٍ
ل�ص�ح�ي�ف��ة آس األس �ب��ان �ي��ة« :م ��ا ح ��دث ك��ان
بسبب ع��دم امتالكي معلومات دقيقة حول
لوائح العزل ،كنت أظن أن بإمكاني الخروج
ملرة واح��دة في اليوم للذهاب إلى املتجر أو
الصيدلية».

وت ��اب ��ع ال�ل�اع ��ب ال � ��ذي ي��واج��ه
إج � � � � ��راءات ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل �ع��دم
امتثاله للحجر املفروض
على القادمني من السفر:
«ال� � ��ذن� � ��ب ذن � �ب� ��ي ألن� �ن ��ي
ل��م أدق� ��ق ف��ي امل�ع�ل��وم��ات
ب� �ش� �ك ��ل أف� � �ض � ��ل ،أح� �ظ ��ى
ب��دع��م أس��رت��ي وصديقتي
وزم� �ل��ائ� � ��ي ،ي� �ع ��رف ��ون أن �ن��ي
ل��ن أع ��رض أي ش�خ��ص للخطر،
كانت صدمة للجميع».
وكشف الالعب عن طريقة تعامله مع فترة
ال � �ع� ��زل« :أح � � ��اول ال �ق �ي��ام ب��أش �ي��اء م�خ�ت�ل�ف��ة
ّ
ً
�ان
ك ��ل ال �ي��وم ،ل�ي��س س �ه�لا أن ت�ب�ق��ى ف��ي م�ك� ٍ
مغلق ط��وال ال��وق��ت ،خاصة إذ كنت معتادًا
على جلسات ال�ت��دري��ب اليومية والصعبة،
لذلك أق��وم بالتمارين ف��ي شقتي لكي أك��ون
ّ
مستعدًا ح�ين ينتهي ك��ل ذل ��ك ،ك�م��ا أش��اه��د
األف �ل��ام وامل �س �ل �س�لات وال �ب ��رام ��ج امل�خ�ت�ل�ف��ة،
واتصفح مواقع التواصل االجتماعي».

ً
استهتارا
دروغبا :كفى
ّ
انضم أسطورة كرة القدم األفريقية
وال� �ع ��اج� �ي ��ة ال� �س ��اب ��ق ،دي ��دي ��ه
دروغ�ب��ا ،ال��ى قائمة النجوم
ال��ذي��ن ت�ف��اع�ل��وا م��ع األزم��ة
ال � �ت� ��ي ي� �ش� �ه ��ده ��ا ال �ع ��ال ��م
ح� ��ال � �ي� ��ًا ب � �س � �ب ��ب ت �ف �ش��ي
ف�ي��روس ك��ورون��ا الجديد،
الذي أدى إلى توقف أغلب
ال � �ن � �ش� ��اط� ��ات وامل � �ن ��اف � �س ��ات
الرياضية.
وط ��ال ��ب ن �ج��م ت�ش�ل�س��ي اإلن �ك �ل �ي��زي
سابقًا ،العاجيني وكذلك بقية شعوب العالم
بأخذ األم��ور بجدية واالستماع إل��ى نصائح
التوعية للوقاية من وباء كورونا الجديد.
ك �م��ا ط ��ال ��ب دي ��دي ��ه دروغ � �ب� ��ا ال �ج �م �ي��ع ب��أخ��ذ
األمور بجدية كبيرة ،حيث قال في رسالة عبر
حسابه بموقع التواصل «تويتر»« :أطلب من
الشعب العاجي وكل سكان العالم أخذ األمور
على محمل الجد ،ألن��ي أرى أننا متساهلون

للغاية في مواجهة هذا املوقف».
وأض ��اف دروغ �ب��ا ف��ي رسالته
ال � �ق� ��وي� ��ة« :م� � ��ن ال� � �ض � ��روري
اح� �ت ��رام اإلج � � � ��راءات ال�ت��ي
ت� � �ف � ��رض� � �ه � ��ا ال � �س � �ل � �ط� ��ات
امل� � �ح� � �ل� � �ي � ��ة ،ألن � � �ن� � ��ا ك �ل �ن��ا
م �س��ؤول��ون ع ��ن ال��وض��ع،
اغ�س��ل ي��دي��ك بانتظام ،وال
ت� �خ ��رج إال ع �ن ��د ال � �ض� ��رورة
ال� �ق� �ص ��وى ،واح �ت �ف��ظ ب�م�س��اف��ة
متر على األقل أمام شخص آخر».
ُ
ّ
وتعد ق��ارة أفريقيا خاصة دول الجنوب ،أقل
امل �ن��اط��ق ان �ت �ش��ارا ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا م�ق��ارن��ة
بدول أخرى في الشمال ،إال أن منظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة ل��م ت�ت��رد ف��ي األي ��ام امل��اض�ي��ة ب��إرس��ال
ت �ح��ذي��رات ل ��دول ت�ل��ك امل�ن��اط��ق ألخ ��ذ الحيطة
وال �ح��ذر ،م��ن أج��ل ع��دم ال��وق��وع ف��ي التساهل،
ال ��ذي ّأدى إل��ى ك ��وارث ف��ي دول م�ث��ل إيطاليا
وأسبانيا.

على ذمة «صنداي تليغراف»

عودة الدوري اإلنكليزي يونيو المقبل
ف��ي ظ��ل ال �غ �م��وض ال� ��ذي ي�ك�ت�ن��ف مصير
ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم،
ذك ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ص �ن��داي ت�ل�ي�غ��راف» أن
املسابقة سيتم استئنافها على األرج��ح
مطلع ش�ه��ر ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ،واستكمالها
في  6أسابيع قبل فترة ال��راح��ة وانطالق
املوسم املقبل في أغسطس.
وقالت الصحيفة ،في عددها أمس ،إن هذه
الخطة املبدئية تمثل «أفضل سيناريو»

لتقليص خ�س��ائ��ر األن��دي��ة ال �ت��ي ت��واص��ل
دفع روات��ب الالعبني ،رغم توقف النشاط
بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في
إن�ك�ل�ت��را ف��ي  13م ��ارس امل��اض��ي ،وأهمها
ال� ��دوري امل �م �ت��از ،ح�ت��ى ال��راب��ع م��ن أب��ري��ل
املقبل ،قبل أن يتم تمديد اإلي�ق��اف حتى
 30أبريل.
لكن تأجيل بطولة أوروب��ا  2020ملدة عام

واحد فتح املجال أمام استمرار املسابقات
املحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع
الصحي.
لكن عقود الالعبني ،التي ينتهي بعضها
في آخر يونيو ،ربما تمثل مشكلة ،رغم أن
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال إنه
ينظر في «إعفاءات» محتملة.
وأك ��دت الصحيفة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة أن��ه وفقا
للخطة الحالية ،سيتم استئناف الدوري

امل �م �ت��از وك ��أس االت �ح��اد اإلن�ك�ل�ي��زي دون
حضور مشجعني.
وأض � ��اف � ��ت أن م ��وس ��م  2021-2020م��ن
امل� �ف� �ت ��رض أن ي �ن �ط �ل��ق ف� ��ي ال� �ث ��ام ��ن م��ن
أغسطس.
وي��أم��ل ل�ي�ف��رب��ول امل �ت �ص��در أال ي�ت��م إل�غ��اء
امل��وس��م ،إذ ان ال�ف��ري��ق األح �م��ر ع�ل��ى ُبعد
مباراتني فقط من التتويج باللقب الغائب
عنه منذ  30عاما.

ألكسندر أرنولد نجم ليفربول يسدد الكرة على مرمى وست هام
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عالمية

«كورونا» ّ
يغيب رئيس الريال التاريخي
ت ��وف ��ي ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق ل� �ن ��ادي ري ��ال
م��دري��د األس�ب��ان��ي ل��ورن��زو س��ان��ز ع��ن 76
ع��ام��ا ب �ع��د اص��اب �ت��ه ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ،وفق ما ذكر نجله.
وق��ال ل��ورن��زو جونيور في حسابه على
تويتر «توفي وال��دي للتو ..لم يستحق
ه � ��ذه ال �ن �ه��اي��ة وب � �ه ��ذه ال� �ط ��ري� �ق ��ة ..أح��د
أط� �ي ��ب وأش � �ج� ��ع وأك � �ث� ��ر ال � �ن� ��اس ج��دي��ة
الذين رأيتهم في حياتي يرحل ..عائلته
وريال مدريد كانا شغفه .لقد استمتعت
وال��دت��ي واش �ق��ائ��ي ب�ك��ل ل�ح�ظ��ات�ه��م معه
بفخر».
ورأس سانز ،املالك السابق لنادي ملقة،
ري � ��ال م ��دري ��د ب�ي�ن  1995و ،2000وف��ي
والي �ت��ه اح ��رز ال�ل�ق��ب ال �ت��اري �خ��ي ل ��دوري
اب�ط��ال اوروب ��ا ع��ام��ي  1998و 2000بعد
ص �ي��ام دام ط��وي�لا م�ن��ذ ع ��ام  ،1966قبل
حلول فلورنتينو بيريز بدال منه.
ك ��ان ل��رئ �ي��س ري� ��ال م ��دري ��د ،ال �ع��دي��د من
األع� �م ��ال امل�خ�ت�ل�ف��ة ط� ��وال ح �ي��ات��ه ،لكنه

أصبح مشهورًا عندما جلس على مقعد
الرئاسة لقلعة سانتياغو برنابيو منذ
استقالة رام��ون ميندوزا في  26نوفمبر
.1995
وضم آن��ذاك الى تشكيلة «امللكي» أمثال
ال�ب��رازي�ل��ي روب��رت��و ك��ارل��وس ،ال�ك��روات��ي
داف� � � � ��ور س � ��وك � ��ر ،ال � �ه� ��ول � �ن� ��دي ك�ل�ارن ��س
س� � �ي � ��دورف وامل ��ون� �ت� �ي� �ن� �ي� �غ ��ري ب � � ��ردراغ
مياتوفيتش.
ون � �ق� ��ل س� ��ان� ��ز ال� � �ث �ل��اث � ��اء امل � ��اض � ��ي ال ��ى
املستشفى بعد ارتفاع حرارته ،ثم وضع
ف��ي العناية امل��رك��زة بعد ث�ب��وت اصابته
بفيروس «كوفيد.»-19
وك � � � ��ان اب � �ن� ��ه ل� � ��ورن� � ��زو ق � ��د ك � �ش ��ف ه ��ذا
االس � �ب� ��وع ،ان� ��ه اض ��اف ��ة ال� ��ى ال �ع �ج��ز ف��ي
ج �ه��ازه ال�ت�ن�ف�س��ي ،ي�ع��ان��ي م��ن ع�ج��ز في
الكلية بسبب التهاب كبير.
ُ
وت ّ
عد اسبانيا من اكثر الدول في العالم
تأثرا بالفيروس ،مع نحو  25ألف اصابة
و 1300وفاة حتى يوم السبت.

أندية الكالتشيو تريد
إيقاف رواتب العبيها
انتهى االجتماع املطول ،الذي عقده
االت� �ح ��اد اإلي �ط��ال��ي ل �ك��رة ال �ق��دم مع
األن ��دي ��ة امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ك��ال�ت�ش�ي��و،
عبر تقنية الفيديو ،بسبب انتشار
ف� � �ي � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا ،ال� � � ��ذي ت �س �ب��ب
بإيقاف جميع املسابقات الرياضية
ف��ي ال �ب �ل��د األوروب � � ��ي ،ع �ق��ب ارت �ف��اع
حصيلة ح ��االت ال��وف��اة وامل�ص��اب�ين
بالوباء العاملي ،ملناقشة العديد من
املسائل العالقة ،وعلى رأسها عودة
ال�ت�م��اري��ن وكيفية إط�ل�اق م�ب��اري��ات
الدوري املحلي مرة أخرى.
وبحسب صحيفة «آس» االسبانية،
ف � � ��إن ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع
ل ��م ي �ت �ف �ق��وا ح� ��ول ع � ��ودة ال �ت �م��اري��ن
ال��ري��اض �ي��ة ل�ل�أن��دي��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
الكالتشيو بالوقت الحالي،
ل� �ك ��ن ت� ��م ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
اس �ت �ئ �ن��اف ال� � ��دوري
امل �ح �ل ��ي ،ال� � ��ذي م��ن
امل�م�ك��ن أن ينطلق
م� � � ��رة أخ� � � � ��رى ف��ي
ال�ع��اش��ر م��ن شهر
م ��اي ��و وس�ي�ن�ت�ه��ي
ق � � �ب � ��ل  30ي� ��ون � �ي� ��و
املقبل.
وت � � � ��اب � � � � �ع � � � ��ت :ان
األن� � � ��دي� � � ��ة

!

ن ��اق �ش ��ت ق �ض �ي��ة ال � ��روات � ��ب وع �ق ��ود
الع� �ب� �ي� �ه ��ا ،ال � �ت� ��ي ت �ن �ت �ه��ي ق� �ب ��ل 30
ي ��ون � �ي ��و امل � �ق � �ب� ��ل ،ألن � �ه � ��م ي � ��ري � ��دون
ع ��دم إع �ط��اء ال�لاع �ب�ين روات� ��ب شهر
م��ارس الجاري ،رغم معرفتهم أنهم
م �ح �ت��اج��ون ل �ل��ذه��اب إل� ��ى االت �ح��اد
اإليطالي من أجل مفاوضات طويلة
لالتفاق على األمر.
وأوض �ح��ت أن األن��دي��ة ات�ف�ق��ت على
تمديد العقود واالنتقاالت في حال
عودتها مرة أخ��رى إلى املنافسات،
حتى شهر تموز املقبل ،لكن جميع
االت � �ف ��اق ��ات ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ت�ن�ت�ظ��ر
م � �ع� ��رف� ��ة م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل م� � ��ا س �ي �ح ��دث
ف ��ي إي �ط��ال �ي��ا ،ال �ت��ي ت �ع��ان��ي بشكل
كبير م��ن تفشي وب ��اء ك��ورون��ا بني
مواطنيها.
وختمت أن االجتماع أوضح
قيمة الخسائر املالية التي
س�ت�ت�ك�ب��ده��ا األن��دي��ة في
ال��دوري اإليطالي بحال
ج � ��رى إل � �غ� ��اء امل �ن��اف �س��ة
باملوسم الحالي ،إذ من
املمكن فقدان  800مليون
ي � � ��ورو ،م �م��ا ي �ع �ن��ي ط�ل��ب
امل � �س� ��اع� ��دة م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
املركزية ،وتهديد اإلفالس
بعض الفرق.

لورنزو سانز حامالً كأس دوري األبطال مع ميشال سالغادو (ا.ف.ب)

نجوم الكرة يحاربون الوباء
م ��ع ت��وق��ف م �ن��اف �س��ات ك ��رة ال �ق��دم
حول العالم ،قرر أحد أبرز هدافي
أوروب � � ��ا ه� ��ذا امل ��وس ��م ،ال �ب��ول �ن��دي
روب � ��رت ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي ،ال�ت�ب��رغ
ب�م�ب�ل��غ «ض� �خ ��م» ،ل�ل�م�س��اع��دة في
محاربة فيروس كورونا املتفشي
في أوروبا.
وق � � � � ��رر ه � � � � ��داف ب� � ��اي� � ��رن م� �ي ��ون ��خ
األملاني ،ليفاندوفسكي ،وزوجته
آن��ا ليفاندوفسكي ،التبرع بمبلغ
مليون ي��ورو ،للجهات املختصة،
مل �ح��ارب��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وف�ق��ا
لصحيفة «بيلد».
وق ��ال ليفاندوفسكي للصحيفة:
«ال �ي��وم كلنا نلعب بفريق واح��د.
لنكن أق��وي��اء في ه��ذا ال�ص��راع .إذا
كان بإمكاننا مساعدة شخص ما
فلنفعل ذلك».
وأض��اف« :األزم��ة اليوم تؤثر على
ك� ��ل واح� � ��د م� �ن ��ا ،ل ��ذل ��ك ن�ط��ال�ب�ك��م
ب��ات �ب��اع ال�ت �ع �ل �ي �م��ات واالس �ت �م��اع

للمختصني .كونوا مسؤولني».
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ � � � ��رى ،ق� � ��رر زم �ي�ل�ا
ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ،
األملانيان جوشوا كيميخ وليون
غ��وري�ت�س�ك��ا ،إط�ل�اق ح�م�ل��ة لجمع
ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات مل � �ح� ��ارب� ��ة ك � ��ورون � ��ا،
مطلقني عليها اس��م «ن�ح��ن نركل
كورونا».
وج�م�ع��ت الحملة ح�ت��ى اآلن أكثر
م��ن  2.5م�ل�ي��ون ي ��ورو ،وس�ت��ذه��ب
أم ��وال � �ه ��ا ل �ل �م �ن �ظ �م��ات ال �ص �ح �ي��ة
املختصة في أوروبا .وفي إنكلترا،
ق ��رر ال�ل�اع��ب اإلي� �ف ��واري وي�ل�ف��ري��د
زاه � ��ا ،م �ه��اج��م ك��ري �س �ت��ال ب ��االس،
توفير  50منزال باسمه ،للعاملني
ف��ي م �ج��ال ال �ص �ح��ة ،ب��امل �ج��ان من
دون رسوم إيجار.
ك �م��ا ق � ��رر أس� �ط ��ورت ��ا م��ان�ش�س�ت��ر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ،راي � � ��ن غ �ي �غ��ز وغ � ��اري
نيفيل ،توفير ف�ن��ادق يمتلكانها،
ملوظفي الصحة ،خالل األزمة.

ليفاندوفسكي وزوجته آنا تبرعا بمليون يورو

ديباال يعلن إصابته بالفيروس
أع�ل��ن األرجنتيني ال��دول��ي باولو
دي� � � �ب � � ��اال ،م � �ه� ��اج� ��م ي ��وف � �ن � �ت ��وس،
ح��ام��ل لقب ال ��دوري االي�ط��ال��ي في
املواسم الثمانية االخيرة ،اصابته
بفيروس ك��ورون��ا املستجد ،لكنه
أكد انه بحال «ممتازة».
وك � �ت� ��ب دي� � �ب � ��اال ( 26ع � ��ام � ��ا) ف��ي
ح�س��اب��ات��ه ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي« :أردت أن ابلغكم اننا
«مع شريكته أوريانا ساباتيني»
ت �ل �ق �ي �ن��ا ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص ف �ي��روس
ك � ��وف� � �ي � ��د ..-19وج � � � ��اءت ال �ن �ت��ائ��ج
اي� �ج ��اب� �ي ��ة .ل �ح �س ��ن ال � �ح� ��ظ ن �ح��ن
ف � ��ي ح� � ��ال م � �م � �ت� ��ازة .ش � �ك� ��را ع �ل��ى
رسائلكم».
ورد فريق «السيدة العجوز» على
تغريدة ديباال قائال« :نحن فريق
واح ��د ،ب��اول��و!» .واص ��در متصدر
ال � � ��دوري امل �ح �ل��ي ب �ي��ان��ا ج ��اء فيه
«ي�خ�ض��ع (دي �ب��اال) لحجر طوعي
في بيته منذ االرب�ع��اء  11م��ارس.
سيبقى خاضعا للمراقبة ،بحسب
ال� �ن� �ظ ��ام امل� �ع� �ت ��اد .ه ��و ب �خ �ي��ر وال
يعاني من عوارض».
وي�ع��د دي �ب��اال م��ن اب ��رز املهاجمني
راه � �ن � ��ا ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ،وق� � ��د اح � ��رز
الع � � ��ب ب ��ال � �ي ��رم ��و ال � �س� ��اب� ��ق ل �ق��ب
ال ��دوري االي�ط��ال��ي ارب ��ع م ��رات مع
يوفنتوس ،وكان افضل ممرر في

رونالدو أكثر المتضررين
ت �س �ب��ب ف � �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ف ��ي ك��ارث��ة
إنسانية في إيطاليا ،إلى جانب أضرار
م��ال �ي��ة ج�س�ي�م��ة ام �ت��د أث ��ره ��ا ب��ال�ت��أك�ي��د
إل��ى ك��رة ال �ق��دم ،وسيتحمل البرتغالي
ك ��ري �س �ت �ي ��ان ��و رون� � ��ال� � ��دو ن� �ج ��م ف��ري��ق
يوفنتوس القسط األكبر من الخسائر
بني العبي «الكالتشيو».
وأوض �ح ��ت ص�ح�ي�ف��ة «ت��وت��و س �ب��ورت»
اإلي�ط��ال�ي��ة أن ال�خ�س��ائ��ر امل��ال�ي��ة ال�ف��ادح��ة
لألندية ستؤدي بالتأكيد لخفض رواتب
ال�لاع �ب�ين ،وس�ي�ق��ع ال �ض��رر األك �ب��ر على
ال�لاع �ب�ين األع �ل��ى أج� � �رًا ،وع �ل��ى رأس �ه��م
كريستيانو رونالدو.
ويتقاضى النجم البرتغالي  31مليون
ي ��ورو س�ن��وي��ًا وب �ف��ارق ه��ائ��ل ع��ن أق��رب
م �ن��اف �س �ي��ه ،وه � ��و زم �ي �ل��ه ف ��ي «ي ��وف ��ي»

ماتيس دي ليخت ويتقاضى  8ماليني
ي � ��ورو ،ث ��م ل��وك��اك��و ( ،)7.5وه �ي �غ��واي��ن
( ،)7.5وديباال (.)7.3
وس �ي �ك��ون اق �ت �ط��اع ال� ��روات� ��ب ت��دري�ج�ي��ًا
بحسب القيمة ،كما تختلف النسب بني
العبي الدرجات األولى والثانية والثالثة،
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن رون��ال��دو قد
ي�ف�ق��د ق�ي�م��ة ال ��رات ��ب ع ��ن آخ ��ر ث �ل��ث في
املوسم ،أي بما يعادل  10ماليني يورو.
وت �ق��در ال�خ�س��ائ��ر امل��ال�ي��ة ح�ت��ى اآلن في
«الكالتشيو» بنحو  70مليون يورو .وإذا
اكتمل املوسم الحقًا من دون جماهير،
فسترتفع ال�خ�س��ائ��ر إل��ى  150مليونًا.
أما إلغاء املوسم تمامًا ،فسيتسبب في
أض��رار قياسية تصل إل��ى  700مليون
يورو.

يوفنتوس متهم بالتخاذل
ُي � ��واج � ��ه ن� � � ��ادي ي ��وف� �ن� �ت ��وس ات� �ه ��ام ��ات
بالتخاذل وخرق قواعد الحجر الصحي
في خضم أزمة وباء كورونا التي تعصف
بإيطاليا ،وذل��ك بعد ال�س�م��اح ل�ع��دد من
العبيه ب�م�غ��ادرة الحجر والسفر خ��ارج
ال �ب�ل�اد .ورغ ��م إص��اب��ة ث�لاث��ة م��ن العبيه
ب ��ال �ف �ي ��روس ،وه �م ��ا دان �ي �ي �ل��ي روغ ��ان ��ي
وب�ل�ي��ز م��ات��وي��دي وب��اول��و دي �ب��اال ،سمح
اليوفي لألرجنتيني غونزالو هيغوايني
والبوسني ميراليم بيانيتش واألملاني

س� ��ام� ��ي خ� �ض� �ي ��رة ب ��ال� �س� �ف ��ر ل� �ب�ل�اده ��م،
وال�خ��روج من الحجر الصحي رغ��م عدم
إك �م��ال  14ي��وم��ًا .وأش �ي��ع ف��ي ال�ب��داي��ة أن
هيغوايني هرب من الحجر الصحي دون
إذن ناديه ،لكن تقارير صحافية أكدت أن
يوفنتوس سمح له بالرحيل بعد أسبوع
واحد في الحجر الصحي لزيارة والدته
امل��ري�ض��ة ف��ي األرج �ن �ت�ين .وق ��ال ري�ن��ال��دو
روم��ان�ي�ل��ي امل�ح��ام��ي اإلي�ط��ال��ي املختص
ف��ي قضايا متعلقة ب�ك��ورون��ا لصحيفة

«ك��وري��ري ديلو س�ب��ورت» «ال أص��دق ما
فعله ي��وف�ن�ت��وس ،م��دة ال�ح�ج��ر الصحي
 14ي��وم��ًا وف�ق��ًا ملنظمة الصحة العاملية،
وال ي��وج��د ت�خ�ف�ي��ض م� �ت ��اح» .وأض� ��اف
«ال ي��وج��د ح�ج��ر ص�ح��ي اخ �ت �ي��اري ،ه��ذا
ليس وصفًا قانونيًا ،ال��وج��ود في نفس
غرفة املالبس مع العبني مصابني يعني
االخ� �ت�ل�اط م ��ع ح��ام �ل�ين ل �ل �ف �ي��روس ،ل��ذا
م��ن اإلج �ب��اري وض��ع زم�ل�اء روغ��ان��ي في
الحجر ملدة  14يوما على األقل».

موسم  ،2015كما خاض  29مباراة
مع منتخب بالده.
أم � ��ا ش��ري �ك �ت��ه أوري � ��ان � ��ا ،امل �غ �ن �ي��ة
وامل�م�ث�ل��ة وع��ارض��ة االزي � ��اء ،فهي
نجلة نجمة التنس االرجنتينية
السابقة غابرييال ساباتيني.

ودي� � � �ب � � ��اال ه� � ��و ث � ��ال � ��ث الع� � � ��ب م��ن
ُ
ي � ��وف� � �ن� � �ت � ��وس ت� � �ع� � �ل � ��ن اص� ��اب � �ت� ��ه
ب ��ال� �ف� �ي ��روس ،ب �ع��د الع � ��ب وس �ط��ه
الفرنسي بليز ماتويدي واملدافع
دانييلي روغاني.
وكان روغاني أول العب من دوري

ديباال

 ..وفياليني
أصيب العب الوسط البلجيكي مروان فياليني بفيروس كورونا املستجد،
كما اعلن ن��ادي��ه شاندونغ لونينغ االح��د ،ليصبح بالتالي اول حالة من
نوعها في الدوري الصيني املمتاز لكرة القدم .ويعاني البلجيكي الدولي
( 32عاما) من ح��رارة عادية ،ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه« ،لكنه
تحت املعاينة ويخضع للعالج في احد املستشفيات املختصة» .واضاف
شاندونغ لونينغ في بيان «يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة في
العالج وتعافي الالعب».

الدرجة األولى يعلن في  11مارس
ال �ج��اري ع��ن اص��اب�ت��ه بالفيروس،
ال� � ��ذي وص � ��ل ع � ��دد ض� �ح ��اي ��اه ف��ي
ال�ع��ال��م ال��ى ن�ح��و  13أل��ف شخص
حتى السبت ،مما أدى ال��ى وضع
الفريق وطواقمه الفنية والطبية
وح � �ت ��ى رئ � �ي ��س ال� � �ن � ��ادي أن ��دري ��ا
أن� �ي� �ي� �ل ��ي ف � ��ي ال � �ح � �ج ��ر ال �ص �ح��ي
الطوعي.
وك��ان ع��دة الع�ب�ين م��ن يوفنتوس
ت � ��رك � ��وا ه � � ��ذا االس � � �ب� � ��وع ال �ح �ج��ر
ال� �ص� �ح ��ي ال � �ط� ��وع� ��ي ع� �ل ��ى غ � ��رار
ال � �ه� ��داف األرج �ن �ت �ي �ن��ي غ��ون��زال��و
هيغواين ،العبي الوسط االملاني
س � ��ام � ��ي خ � �ض � �ي� ��رة وال � �ب ��وس � �ن ��ي
م �ي��رال �ي��م ب�ي��ان�ي�ت��ش وال �ب��رازي �ل��ي
دوغ � �ل ��اس ك ��وس� �ت ��ا ،م �م ��ا ت�س�ب��ب
بجدل في ايطاليا.
وع ��ان ��ت ع ��دة ان ��دي ��ة اي �ط��ال �ي��ة من
ال�ف�ي��روس ،خصوصا سمبدوريا
وفيورنتينا.
وتعد إيطاليا أكثر ال��دول تضررا
بفيروس «كوفيد »-19في أوروبا،
وه � � � ��ي أع � �ل � �ن� ��ت وق � � � ��ف ال � �ن � �ش ��اط
ال��ري��اض��ي ك��ام�لا حتى الثالث من
أب ��ري ��ل ،ض �م��ن س�ل�س�ل��ة إج � ��راءات
قاسية شملت إغ�ل�اق ك��ل املتاجر
باستثناء الصيدليات وتلك التي
تبيع املنتجات الغذائية.

رئيس بريشيا:
الموسم انتهى
اع�ت�ب��ر ماسيمو تشيلينو رئ�ي��س ن ��ادي بريشيا
اح��د ان��دي��ة ال��درج��ة االول��ى ف��ي إيطاليا ان «املوسم
ان�ت�ه��ى» ،و«ك��ل ش��يء يجب ان ي��ؤج��ل ال��ى املوسم
امل�ق�ب��ل» ،بسبب تفشي وب��اء ك��ورون��ا ال��ذي شبهه
بـ«الطاعون» .وقال تشيلينو رجل االعمال ،البالغ
من العمر  63عامًا ،في حديث لصحيفة «كورييري
دي�ل�ل��و س �ب��ورت» «ي �ج��ب اال ن�ف�ك��ر م�ت��ى س�ن�ع��اود
(نشاطنا) ،بل كيفية البقاء على قيد الحياة .واذا
تكلمنا ع��ن ك��رة ال�ق��دم ،فيتعني علينا تأجيل كل
شيء الى املوسم املقبل .لنكن واقعيني! هذا الوباء
ه��و ال �ط��اع��ون» .وي�ح�ت��ل ب��ري�ش�ي��ا ال ��ذي ي�ل�ع��ب في
صفوفه النجم ماريو بالوتيللي املركز األخير في
ال��دوري اإليطالي الذي اوقف نشاطه في  9مارس
بسبب التفشي السريع ل��وب��اء «كوفيد  ،»19 -ال
سيما ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة وب�ي�ن�ه��ا ل��وم�ب��ادري��ا
حيث مقر نادي بريشيا.
واض��اف تشيلينو «ال يمكننا اللعب م�ج��ددا هذا
العام .البعض ال يدركون ماذا يحصل وهؤالء هم
اخطر من الفيروس» .وتابع «املوسم انتهى .اذا اراد
احدهم الحصول على هذا السكوديتو اللعني (لقب
ال ��دوري امل�ح�ل��ي) ،فليأخذه .لقد انتهى االم��ر .وال
اق��ول ذل��ك الن بريشيا يحتل امل��رك��ز االخ�ي��ر .اننا
نستحق ذلك».
واوض��ح «ال�ك��أس ،السكوديتو ..لوليتو (كالوديو،
رئيس نادي التسيو) يريده ،فليأخذه .هو مقتنع
بانه يملك فريقا ال يقهر ،دعوه يفكر بذلك».

تزايد المطالبين بإرجاء
«طوكيو »2020
ب��دأت ات�ح��ادات رياضية كبيرة برفع ال�ص��وت في
وجه موقف اللجنة األوملبية الدولية بالتوجه إلقامة
دورة األل �ع��اب األومل�ب�ي��ة الصيفية ف��ي طوكيو في
موعدها امل�ق��رر صيف  ،2020مطالبة بإرجائها
ب�س�ب��ب ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د .واك�ت�س�ب��ت
ال ��دع ��وات إلرج� ��اء األل �ع��اب امل �ق��ررة ب�ين  24يوليو
والتاسع من أغسطس ،زخما كبيرا ،وأبرزها من
االتحاد األميركي أللعاب القوى ،بعد دعوات مماثلة
م��ن االت �ح��ادي��ن األم �ي��رك��ي وال�ف��رن�س��ي للسباحة،
وموقف مشابه من اللجنة األوملبية النرويجية.
وق�ب��ل ذل ��ك ،ك��ان��ت دع ��وات االرج� ��اء تقتصر على
ش�خ�ص�ي��ات ب�م�ف��رده��ا او ري��اض�ي�ين ي�ش�ك��ون ان
ف�ي��روس «ك��وف�ي��د »-19ال��ذي أودى بحياة  11ألف
شخص حتى صباح السبت ،واتخذت قيود هائلة
ع�ل��ى ح��رك��ة ال�ت�ن�ق��ل وال�س�ف��ر ف��ي مختلف أن�ح��اء
العالم ملكافحة انتشاره ،فرض واقعا ال يتيح لهم
االستعداد بشكل مالئم ملا سيكون على األرجح
أهم حدث في مسيرتهم.
وفي اآلون��ة األخيرة ،تؤكد األوملبية الدولية انه من
السابق الوان��ه اتخاذ ق��رار بشأن مصير األلعاب،
وان�ه��ا ت��واص��ل م��ع املنظمني اليابانيني التحضير
إلمكان إقامتها في موعدها ،على رغم الشلل الذي
فرضه الفيروس على األح��داث الرياضية ،وق��رار
إرجاء أحداث كبيرة مقررة هذا الصيف مثل كأس
أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

الوباء يضرب مالديني ونجله
أع� �ل ��ن ن� � ��ادي م� �ي�ل�ان االي �ط ��ال ��ي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم اص ��اب ��ة اس �ط��ورت��ه
ب��اول��و مالديني ونجله دان�ي��ال
بفيروس كورونا املستجد.
وك �ت��ب م �ي�لان ف��ي ب �ي��ان «ي��ؤك��د
م�ي�لان ان م��دي��ره التقني باولو
م ��ال ��دي� �ن ��ي ك � � ��ان ع� �ل ��ى ات� �ص ��ال
ب� �ش� �خ ��ص م� � �ص � ��اب ب� �ف� �ي ��روس
ك ��ورون ��ا وب � ��دأ ي �ظ �ه��ر ع� ��وارض
الفيروس .تم اخضاعه الختبار

امل � �س � �ح� ��ة وج � � � � � ��اءت ال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة
اي� �ج ��اب� �ي ��ة .ك �م��ا ك � ��ان االخ �ت �ب��ار
اي �ج��اب �ي��ا اي �ض��ا الب �ن��ه دان� �ي ��ال،
مهاجم فريق الشباب في ميالن
وال � ��ذي ك ��ان ي �ت��درب س��اب �ق��ا مع
الفريق االول».
وأش � � ��ار ال� �ب� �ي ��ان ال � ��ى ان ب��اول��و
ودان� � � �ي � � ��ال ان� �ه� �ي ��ا ف � �ت� ��رة ح �ج��ر
ص� � �ح � ��ي مل � � � ��دة اس � � �ب � ��وع �ي��ن ف��ي
امل �ن��زل دون ات �ص��ال ب��اآلخ��ري��ن،

وس �ي �ب �ق �ي��ان ف ��ي ال �ح �ج��ر ح�ت��ى
الشفاء السريري.
وي � �ع ��د م ��ال ��دي� �ن ��ي ( 51ع ��ام ��ا)،
ال �ظ �ه �ي��ر االي � �س ��ر ال� �س ��اب ��ق ،م��ن
أعظم الالعبني في تاريخ الكرة
االي�ط��ال�ي��ة ،وأح ��رز لقب ال��دوري
امل �ح �ل��ي س �ب��ع م � ��رات م ��ع م�ي�لان
ودوري اب� �ط ��ال اوروب � � ��ا خمس
م� � ��رات .خ� ��اض  902م� �ب ��اراة مع
ميالن و 126مباراة مع منتخب

ب� �ل��اده .أم� ��ا دان� �ي ��ال ( 18ع��ام��ا)
ف� � �خ � ��اض م � � �ب� � ��اراة واح � � � � ��دة م��ع
«روسونيري» حتى االن.
وج ��اء خ�ب��ر االع �ل�ان ع��ن اص��اب��ة
مالديني ،بعد كشف االرجنتيني
باولو ديباال مهاجم يوفنتوس
اص ��اب� �ت ��ه ب ��ال� �ف� �ي ��روس ل�ي�ن�ض��م
ال��ى زميليه ف��ي ال�ف��ري��ق امل��داف��ع
دانييلي روغاني والعب الوسط
الفرنسي بليز ماتويدي.

الحرارة

اإلثنين

الطقس
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كلمة ورد غطاها

أحمد الصراف

د .موضي عبدالعزيز الحمود
a.alsarraf@alqabas.com.kw

***
يلقى الكثيرون م��ن الجنود حتفهم على أرض امل �ع��ارك ،وال
يستدل أب�دًا على رفاتهم؛ ولهذا ق��ررت حكومات دول غربية
عدة تكريم أولئك الجنود املجهولني بطريقة رمزية ،من خالل
دفن رف��ات أحدهم في مكان مميز من عاصمة الدولة ،وبناء
نصب ت��ذك��اري ح��ول��ه ،تكريمًا لكل أول�ئ��ك الجنود ّاملجهولني
الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن .وبسبب عقليات متخلفة ،ليس
لدينا نصب للجندي املجهول ،على الرغم من توافر ما يماثله
في أغلبية دول العاملني العربي واإلسالمي! ويعود تاريخ أول
ضريح للجندي املجهول إلى عام  1858في الدنمارك ،ولكن
البداية الفعلية لهذا التقليد الوطني ب��دأت بعد الحرب العاملية
األولى ،مع ضريح الجندي املجهول على مدخل قوس النصر
في باريس بفرنسا عام .1920

البحـــــــر

6.15 6.20 11.53 12.27
مساءً

مع فرصة ألمطار متف ِّرقة.

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

رج ��اءه ون��زي��د ب��أن ذن��ب  -ك��ل كويتي ف��ي ال �خ��ارج يتأخر
ق��دوم��ه إل��ى ال��وط��ن وق��د يصاب بهذا ال��وب��اء (ال سمح اهلل)
 في رقبة من لم يلتزم بل أكثر من ذلك هي جريمة بحقأعزائنا ومواطنينا املحتجزين في الخارج ..ألجلهم وأجل
سالمتكم ِ«قروا في منازلكم» ..حفظكم اهلل وحفظ الكويت
وأهلها من كل شر.

ما نقص مال من صدقة
جميل ذل��ك التكاتف وال��دع��م ال�ل��ذان جسدهما أه��ل الكويت
ال �خ �ي ��رون ض �م��ن م� �ب ��ادرة «ال �ك ��وي ��ت ت �س �ت��اه��ل» ب��إن �ش��اء
«صندوق تحت مظلة الحكومة» يسهم فيه القطاع الخاص
واأله��ال��ي ملجابهة امل�ح�ن��ة ،واألج �م��ل أن ت �ش��ارك وبسرعة
ومن دون تردد الجمعيات الخيرية التي لم نسمع ملعظمها
صوتًا وال م�ب��ادرة حتى اآلن ،كما ندعو جميع القادرين
أن يبذلوا من أم��وال زكواتهم وأخماسهم مع ق��رب الشهر
الفضيل باملبادرة في هذا الصندوق ،الذي يعني الدولة من
ناحية ويعني من فقد رزقه من العمالة البسيطة من إخواننا
«البدون» أو الوافدين واملحتاجني حتى يقضي اهلل أمرًا كان
ً
مفعوال ..وعاشت بلد الخير واإلنسانية وعاش أهلها.
#حظر_التجوال_أمر_مستحق

 5000حملة تبرع بالدم ألغيت في أميركا

كيف يهدد «كورونا» ..إمدادات الدم؟
فيكتوريا بيكيمبس (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان

ب�ي�ن�م��ا ي�ت��وس��ع ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا ع�ب��ر ال��والي��ات
املتحدة ،تهدد مشكلة نقص الدم باستحداث كارثة أخرى
ف��ي ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ،فيما ي�ح��ذر أح��د امل��دي��ري��ن الطبيني
ً
قائال« :قد يقتل ذلك مرضانا».
وت �ف��رض إج� � ��راءات م�ك��اف�ح��ة ك ��ورون ��ا ت �ب��اع �دًا اج�ت�م��اع�ي��ًا
يتراوح بني منع الجلوس في املطاعم إلى إغالق املدارس
إلى إصدار أوامر املكوث في املنازل.
وي�ت��م حاليًا إغ�ل�اق الكثير م��ن أم��اك��ن التبرع ب��ال��دم ،مثل
الجامعات واملكتبات.
وكانت النتيجة كارثة في ما يخص التبرع بالدم ،إذ وجد
القطاع الطبي أن إمدادات الدم تنفد.
وي�ق��ول الصليب األح�م��ر األميركي إن��ه بحلول  19م��ارس
ألغيت  5000حملة للتبرع بالدم بسبب مخاوف فيروس
كورونا ،مما هبط بعدد املتبرعني بنحو  170ألف شخص.
وقالت املنظمة ،داعية األشخاص األصحاء للتبرع بالدم

وال�ص�ف��ائ��ح ال��دم��وي��ة وال �ب�ل�ازم��ا« :اآلن ،ي��واج��ه الصليب
األح �م��ر ن�ق�ص��ًا ح ��ادًا ف��ي ال ��دم ج ��راء ع ��دد اإلل� �غ ��اءات غير
املسبوقة في حمالت التبرع أثناء تفشي فيروس كورونا.
وق��د ي��ؤث��ر ه��ذا ال�ق�ص��ور ع�ل��ى امل��رض��ى ال��ذي��ن يحتاجون
عمليات جراحية ،وضحايا حوادث السيارات والطوارئ
األخرى ،أو مرضى السرطان».
اليت | ص 08

مايو كلينك

لماذا ال أفقد الوزن ..رغم شربي
الكثير من العصائر واأللبان؟
ق��ال��ت اختصاصية التغذية ف��ي «م��اي��و كلينك»
كاثرين زي��رات�س�ك��ي ،ردًا على س��ؤال ورد إليها،
«ع �ن ��د م �ح��اول��ة ال �ت �ح �ك��م ف ��ي م� �ق ��دار ال �س �ع��رات
الحرارية التي يتناولها أي شخص ،فمن املهم
أن يكون على وعي بما يشربه وبكميته .فعلى
ال��رغ��م م��ن أن األل �ب��ان وال�ع�ص��ائ��ر ت�ح�ت��وي على
مواد غذائية مهمة ومن املمكن أن تكون جزءًا من
النظام الغذائي الصحي ،فإنها ال تزال تحتوي
على سعرات حرارية».
وتابعت «عند حساب السعرات ال�ح��راري��ة ،فإن
خ�ي��ار م�ش��روب��ات��ك األف �ض��ل ه��و امل �ي��اه» ،مشيرة
إل� ��ى ض � ��رورة ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى إب� �ق ��اء امل �ش��روب��ات
التي تحتوي على س�ع��رات ح��راري��ة أعلى تحت
السيطرة.
وأض ��اف ��ت «ك �ق��اع��دة ع ��ام ��ة ،ال ت �ش��رب أك �ث��ر من
 118مليمترًا م��ن ال�ع�ص�ي��ر ،وم��ن  473إل��ى 710
م�ل�ي�م�ت��رات م��ن ال �ل�بن امل �ن��زوع ال��دس��م ف��ي ال�ي��وم

الوفيات
ُ
● خالد بداح فهد الصانع 70( ،عامًا) ،شيع ،العزاء
في املقبرة فقط ،ت.55499466 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

الواحد».
ودع � � ��ت ك ��اث ��ري ��ن زي ��رات� �س� �ك ��ي إل ��ى
توخي الحذر أيضًا من مشروبات
ال �ط��اق��ة .ف�ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وص��ف
م� �ش ��روب ��ات ال �ط ��اق ��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا
صحية ،فإن بعض هذه املشروبات
ق � ��د ت� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى س� �ك ��ر م �ض��اف
ب�ن�ف��س م �ق��دار امل �ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة،
امل� �ص ��در األول ل �ل �س �ك��ر امل� �ض ��اف ف��ي
النظام الغذائي.
وش � ��ددت خ �ب �ي��رة ال �ت �غ��ذي��ة ع �ل��ى أه�م�ي��ة
شرب كوب من املياه ،وتناول وجبة خفيفة
م��ن ال�ف��واك��ه وال �خ �ض��روات ال�ط��ازج��ة ،حني
ال�ش�ع��ور ب��ال�ج��وع ب�ين ال��وج �ب��ات ،ح�ي��ث إن
الفواكه والخضروات بأكملها مرضية أكثر
م��ن ال �ع �ص��ائ��ر ،وت�س�ت�ه�ل��ك س �ع��رات
حرارية أقل مع هذه االختيارات.

حاالت «كورونا» غير المكتشفة
في أميركا تبلغ

 11ضعف المعلن عنها
(فريق تحرير نيويورك تايمز)
ترجمة :محمد مراح
كشفت دراسة جديدة أن حاالت فيروس كورونا غير املكتشفة تبلغ
 11ضعفًا من الحاالت املعلن عنها ،مشيرة إلى أنه يمكن أن يصاب
 650ألف شخص في البالد بهذا املرض خالل الشهرين املقبلني.
وأص � ��اب ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ع� ��ددًا أك �ب��ر ب�ك�ث�ي��ر م��ن األش �خ ��اص في
الواليات املتحدة مما أظهرته االختبارات حتى اآلن ،وهناك حاجة
إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من االتصال االجتماعي في أجزاء

م��ن ال�ب�لاد ل��م تتم بعد رؤي��ة الكثير م��ن ال�ح��االت لوقف م��د امل��رض
واملوت بشكل كبير في األشهر املقبلة.
ه ��ذه ه ��ي اس �ت �ن �ت��اج��ات ال �ب��اح �ث�ين ف ��ي ج��ام �ع��ة ك��ول��وم �ب �ي��ا ال��ذي��ن
اس�ت�خ��دم��وا ق��اع��دة ب�ي��ان��ات «ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» ل�ل�ح��االت املعروفة
وبيانات النقل في مكتب اإلحصاء لنمذجة كيفية تطور الفيروس،
ً
بناء على ما هو معروف عنه ،التقديرات غير م��ؤك��دة ،ويمكن أن
ّ
ّ
ّ
تتغير مع تبني أميركا تدابير غير مسبوقة للسيطرة على تفشي
امل��رض ،لكنهم يقدمون تحذيرًا صارخًا« :حتى لو خفضت البالد
معدل انتقالها إلى النصف ـــــ وهو أمر صعب ـــــ فقد يصاب حوالي
 650.000شخص في الشهرين املقبلني».

مساءً

الرياح شمالية غربية ( 32 - 10كلم /ساعة)،

***
يصعب علينا ،ون�ح��ن م �ن��زوون ف��ي أرك ��ان بيوتنا أو زواي��ا
شققنا ،مشغولون باملطالعة أو مشاهدة التلفزيون أو تقليب
ص�ف�ح��ات مجلة أو صحيفة أو االن �ش �غ��ال ب��ال�ط�ب��خ وال�ن�ف��خ..
يصعب علينا تقدير حجم الجهد الذي يبذله جنود مجهولون
ع �ل��ى خ �ط��وط ال �ت �ص��دي وم �ك��اف�ح��ة أك �ب��ر وب� ��اء ض ��رب ال�ك��رة
األرضية ،وشل كل مطار ودار عبادة ومدرسة وملهى ،وقلب
حياة نصف بشر الكرة األرضية رأسًا على عقب ،وهو أمر لم
يحدث ما يماثله حتى في أوج الحرب العاملية الثانية ( 1939ـــــ
 )1945والتي حصدت أرواح أكثر من ستني مليونًا من البشر.
ج�ن��ود ال��وط��ن امل�ج�ه��ول��ون ،ال��ذي��ن نتمنى لهم األم ��ان وال�ح�ي��اة،
نجدهم ف��ي كبائن القيادة ف��ي طيراننا الوطني ،وف��ي مراكز
ال�ف�ح��ص وال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ،ووح� ��دات ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة ،وف��ي
وج��وه امل�م��رض�ين وامل�م��رض��ات ،وم�لام��ح األط �ب��اء املنهكة ،من
كل جنسية وعرق ودين ومذهب ،الذين واصلوا ساعات الليل
بالنهار؛ ليحمونا من هذا الوباء.
ال �ج �ن��ود امل �ج �ه��ول��ون ه ��م رج � ��ال اإلس � �ع ��اف ون �ق ��ل امل��رض��ى
واملصابني بالوباء الذين أنيط بهم أمر العناية.
ال�ج�ن��ود املجهولون ه��م رج��ال األم ��ن ،ال�ع�ين ال�س��اه��رة ،عندما
ن �ك��ون ن �ي��ام��ًا ،وال ��ذي ��ن ي �ب��ذل��ون ج �ه��ودًا خ ��ارق ��ة ،ل�ي��س لحفظ
األمن فحسب ،بل للقضاء على أوكار الفساد الحقيقية التي
�ال أو
تناسيناها ،ف��ي خضم اهتمام السخفاء منا بكعب ع� ٍ
عار.
كتف ٍ
الجنود املجهولون ن��راه��م ف��ي عيون املباحث الجنائية ،وفي
جهود ومنجزات مراقبي وزارة التجارة الذين ّأمنوا لنا قوت
يومنا من بعض ضعاف النفوس ،تجار الحروب .وفي جنود
وزارة الخارجية.
ال تكفي مساحة ه��ذا امل�ق��ال لذكر أس�م��اء أو وظ��ائ��ف الجنود
املجهولني ،من البلدية والجيش وغيرهم ،الذين يدافعون عن
وج��ودن��ا وصحتنا وص�ح��ة أحبتنا ،وال��ذي��ن يعملون جميعًا
في ظل القيادة الحكيمة .فكل هذه األمور ،من دون مبالغة ،ما
كانت لتعني شيئًا بغير قيادة واعية بحجم الكارثة وباستعداد
لبذل كل نفيس لوقف الدمار الصحي واالقتصادي والنفسي
والتعليمي واالجتماعي ..على كل صعيد.
ش �ك �رًا ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ،ول � ��وزراء ال�ص�ح��ة وال�ت�ج��ارة
وال��داخ�ل�ي��ة ،ال��ذي��ن يقع عليهما ال�ع��بء األك�ب��ر م��ن ال�ج�ه��د ،وال
نبخس حق بقية الوزراء ،حتى الذي اختار الحجر الصحي.
وق��د اخ�ت��رت ذك��ر اس��م الدكتور ع�ب��داهلل ال�ب��در ،وكيل الصحة
املساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ،عنوانًا ملقالي ،الذي
تقع على عاتقه مهمة وقايتنا صحيًا ،وتوفير العناية الطبية
لنا جميعًا ،وق�م��ت ب��ذل��ك على ال��رغ��م م��ن أن هيئته ت�ق��ول إنه
مختلف عني فكريًا ،ألبينّ أننا في امللمات شعب واحد.
كما أوردت كلمة «املصريون» في املقال ،بعد أن الحظت أن عدد
قراء أي مقال يبلغ أرقامًا عالية ّ
ّ
ملجرد ذكر الكلمة أو مرادفاتها
في العنوان ،ولكي يقرأ هذا املقال أكبر عدد ممكن ،ويتذكروا:
خليكم في البيت ،مهما كانت درجة الضيق أو امللل.

مساءً

ً
صباحا

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).

m.alhumoud@alqabas.com.kw

نعجب ألن��اس ال ي��زال��ون ي��أخ��ذون األم��ور ببساطة ،وربما
بغير اك �ت��راث وع ��دم ج��دي��ة ،ف�لا ت ��زال األخ �ب��ار تأتينا عن
دي��وان �ي��ات م�ف�ت��وح��ة ،وت�ج�م�ع��ات مل��واط �ن�ين وواف ��دي ��ن رغ��م
ال�ت�ح��ذي��ر م�ن�ه��ا ،وال ي ��زال كثير م��ن ال�ع��ائ�لات تتجمع في
منازلها أو في الشاليهات وامل��زارع ،وال ت��زال تصر بعض
األم �ه��ات ع�ل��ى دع ��وة أص��دق��اء أط�ف��ال�ه��ن للتسلية وال�ل�ع��ب
ف��ي امل�ن��ازل على ال��رغ��م م��ن أن األط�ف��ال ه��م أكثر م��ن ينقل
ال� �ع ��دوى م ��ن دون ت��أث��ر ال �ك �ث �ي��ري��ن م�ن�ه��م  -س�ل�م�ه��م اهلل
جميعًا -والطامة الكبرى أن من ُيرسل إلى الحجز املنزلي
عند قدومه إل��ى البالد يختلط بأهله للسالم وبأصدقائه
للتسلية وال يتقيد ..م��ع ه��ذه السلوكيات غير املسؤولة
تتضاعف أع ��داد اإلص��اب��ات وي�ح� ّ�م��ل ال�ج�ه��از الطبي فوق
طاقته ..هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ينتظر اآلالف من
أبنائنا وإخواننا املواطنون في الخارج ومعظمهم في دول
موبوءة فرص العودة إلى الوطن حيث إن عودتهم مرهونة
ب�ق��درة املختصني على التعامل م��ع امل�ص��اب�ين ف��ي ال��داخ��ل
الذين تتزايد أعدادهم مع عدم انضباط البعض وإهمالهم..
ل��ذا توسل إلينا وزي��ر الصحة وه��و الرجل «الباسل» الذي
ً
تحمل م��ع ج�ه��ازه م�س��ؤول�ي��ة ه��ذه امل�ح�ن��ة بشجاعة ق��ائ�لا
#أستحلفكم_باهلل_البقاء_في_منازلكم ،ونحن نشاركه

قبل الدخول في موضوع مقالناّ ،
أود تكرار التحذير الحكومي
الصارم :ابقوا في منازلكم ،للتقليل ،أكرر للتقليل ،من حجم
الكارثة املقبلة.
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ذنبهم برقبتكم!

المصريون..
والدكتور عبدالله البدر

13
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24
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الرطوبة

أدنى جزر

3.23 4.30

وي�ق��ول ال�ب��اح�ث��ون إن ال�ن�م��و م��دف��وع بأميركيني ي�ع��ان��ون أع��راض��ًا
خفيفة يحملون ال�ف�ي��روس وي�ن�ش��رون��ه م��ن دون أن ي��درك��وا أنهم
م�ص��اب��ون ب��ه ،وي �ق��درون أن ع��دد ال �ح��االت ال�ت��ي ل��م ي�ت��م اكتشافها
أكثر  11مرة مما تم اإلب�لاغ عنه رسميًا ،وفق تقديرهم نمو كبير
يقول الباحثون إن مدينة نيويورك وسياتل وبوسطن وأجزاء من
والية كاليفورنيا لديها بالفعل أعداد كبيرة من املصابني؛ لدرجة
أنها ستشهد ،على األرج��حّ ،
نموًا كبيرًا ،حتى بعد اتخاذ تدابير
استثنائية خالل األسبوع املاضي .نمت أعداد املصابني بالفيروس
في مدينة نيويورك ،وهي األكبر في البالد ،إلى أكثر من  4000حالة
معروفة يوم الجمعة املاضي ،ومن املرجح أن تزداد مرات عدة.

a.bishara@alqabas.com.kw

آبار الوطنية..
في غسيل «كورونا»
بإرادة أميرية صلبة وبتهيئة شمولية من مجلس الوزراء ،وبهمة
كويتية ت��دف�ق��ت م��ن ينابيع وط�ن�ي��ة س��اك�ن��ة ،حركتها وأفزعتها
أم��راض الكورونا ،فتجمعت هذه الظاهرة لتشكل جيش الكويت
لصد هذا الوباء وهزيمة هذه البلوة التي تمكنت من التسلل إلى
ع�ض�لات دول ك�ب��رى ب�ك��ل هيبتها وغ�ص�ب��ًا ع��ن تكنولوجيتها،
واتفق مع اآلخرين بأن املقاربة الناعمة لقضايا الوطن التي اعتدنا
عليها قد اختفت وطغى عليها الحس الوطني التاريخي بالتعاضد
الكويتي الذي نتذكره نحن املخضرمني الذين وعينا على تكاتف
أه��ل البحر ف��ي ترابطهم ف��ي ال�ش��دة وتسابقهم لتوفير النجدة،
وصالبة أه��ل الصحراء وصبرهم ،وال بد من تسجيل االعتزاز
باملشاعر الوطنية النقية التي تتحكم في الفريق الطبي العظيم
وفي الفريق االمني املتيقظ ،كما تتعاظم موجات الفخر في أريحية
القطاعات املالية من بنوك وتجار ومستثمرين تحركوا جميعًا
بالغيرة على الوطن وباندفاع لسالمته في املساهمة في العطاء
لوطن لم يتوقف في سخائه لهم ولآلخرين من ابنائه ،بل تجاوز
في سخائه ح��دوده ليصل إلى أبعد املواقع في هذا العالم عربيًا
واقليميًا وعامليًا..
وأشعر بارتياح بأن االحتياطي الوطني الكويتي الصادق ال قاع
له في العمق وال جدار له في االتساع ،في ظاهرة تذكرنا بمشهد
الوحدة عند الغزو ،وفي صيحة الوالء في مؤتمر جدة في أكتوبر
.1990
ال أريد استذكار أسماء مواطنني في لوائح التبرعات ،فال جدال
بأنهم جديرون بأعلى مفردات التقدير لصفاء مشاعرهم وسرعة
تجاوبهم مع وطن يحارب آفة استشرت في خريطة العالم وأدخلت
جميع ال�ش�ع��وب ف��ي معركة ال م�ك��ان فيه للتراجع ،ف�لا مفر من
النصر ،ألن القيود التي فرضناها ال نريدها لكنها أفضل رسائل
االنقاذ من أشرارها..
تغمرنا فرحة االرتياح ألداء الحكومة الصارم وبوجودها البارز
ف��ي م�ي��دان امل �ع��ارك ،وك��ان ت��وزي��ع األدوار مبهرًا وات �ق��ان التنفيذ
عجيبًا ،كما يغمرنا األمل بأن يتواصل العزم والحسم في قضايا
املستقبل ،مدركني أن كورونا فتحت أعيننا على أولويات الكويت
في مسار األمن ،توافقًا مع املقولة التي نرددها بأن صحة املواطن
وأم ��ن ال��وط��ن ف��ي ص��در امل �ق��دس��ات ،ف�لا ت��راخ��ي وال تجميل وال
تأخير في معالجة التركيبة السكانية التي تعاني من اختالالت
تهدد أمن الكويت واستقرارها وتؤثر في حريتها في اتخاذ القرار
السياسي واالستراتيجي املتوافق مع مصالحها ،فأهم عنصر
في دبلوماسية األوطان أال يظل فيها مكان لالعتبارات الخارجية
مع حرية متكاملة التخاذ القرار الثقيل والبدء باملخالفني الذين
تعدوا مئة ألف شخص..
والدرس اآلخر الذي أكدته األزمة مع ضرورة فاعليته هو الجهاز
ال��وظ�ي�ف��ي وج ��دارت ��ه ف��ي االرت� �ف ��اع ب��امل�س��ؤول�ي��ة وت�ق�ب��ل تبعاتها
والتنسيق مع الفروع األمنية والصحية واملالية والتنموية واملعيشية
وترابطها داخ��ل شبكة فاعلة س��واء من الجهاز الحكومي أو من
الفرع األهلي ،ونؤكد أن نجاح تجربة الكويت في معركتها الحالية
يعتمد على ه��ذا التنسيق التعبوي الجماعي ،ففي ه��ذا املسار
ً
كان التنسيق فاعال ومؤثرًا ،ومع تتابع الخطوات تعمقت الخبرة
وتعززت قواعد العمل الجماعي.
ويكفينا ش�ه��ادة العالم ب��أداء الكويت ف��ي ه��ذا ال�ظ��رف الخطر ،ال
سيما شهادة منظمة الصحة العاملية ،ومن منظمات ودول قريبة
وب�ع�ي��دة ،وأب ��رزت ه��ذه األزم ��ة أهمية ال�ق��اع��دة ال��واس�ع��ة م��ن العمل
األهلي التطوعي امللم بخبرة توافرت له من عمله الكبير في سوريا
ولبنان والعراق وفي مناطق كثيرة في أوروبا وأفريقيا..
ويقف اآلن هذا العمل التطوعي رديفًا م��ؤازرًا الستعدادات الطقم
الطبي في شراكة وطنية متفانية..
وتبقى مالحظة ،علينا االل�ت��زام بها في واق��ع ه��ذه األزم��ة التي لن
ت�ن�ت�ه��ي ق��ري�ب��ا ول ��ن ت��ودع �ن��ا خ�ل�ال أي� ��ام ،وإن �م��ا ت��ؤك��د ح�س��اب��ات
املختصني وج��وده��ا حتى نهاية ه��ذا ال�ع��ام ،ف��إذا هزمناها داخ��ل
الكويت فستظل تهددنا في وجودها في الفضاء العاملي ،فالحرب
كونية ألنها كما تقول منظمة الصحة العاملية «وباء عاملي ال يختفي
إال بهزيمة جماعية كونية» فال يفيد معها الفوزاالقليمي وال تنهي
حياتها الضربة الوطنية بمعزل عن نهايتها العاملية ،وهذا الواقع
يجعلنا نعيش في حالة استثنائية في بيئتها وفي قواعدها ،ولها
تبعات في األمن واالقتصاد واملعيشة ليس في الكويت وإنما في
جميع أنحاء هذا الكوكب ،ويعني ذلك أن نحافظ على الصالبة التي
توافرت لنا من تراث املاضي عندما كان الوطن يعيش على إرادة
التحدي أيام شقاء الغوص ومخاطر االبحار وكمني الصحراء..

عيسى الراشد ..فقيد الثقافة
ان�ت�ق��ل إل ��ى رح �م��ة اهلل ال�ش�ي��خ ع�ي�س��ى ب��ن راش� ��د ف�ق�ي��د ال�ث�ق��اف��ة
والرياضة ،واحد من ستة أشخاص هندسوا الرياضة الخليجية،
عشت معهم ط��وال عقد من الزمن ،كانوا املرحوم األمير فيصل
بن فهد رئيس اللجنة األوملبية السعودية ،واملرحوم الشهيد فهد
األحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة الكويتية ،واملرحوم الشيخ
عيسى بن راش��د رئيس لجنة البحرين ،والشيخ سعود آل ثاني
رئيس لجنة قطر ،وأحمد أبو حسني رئيس لجنة االمارات ،وحماد
الغافري رئيس لجنة عمان.
عشت معهم فصوال ممتعة ،يتسابقون في الشعر ،ويتجادلون
ح ��ول ال �ح �ك��ام ،وي�ت�ن��اق�ش��ون ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال��ري��اض��ة ،وينسقون
نشاطات عربية وآسيوية ،كانوا شعلة متكاملة في التفاهم وفي
الحميمية وامل��ودة ،فال يتردد األمير فيصل بالدعم ،وال يتخلى
فهد األحمد عن ضمان آسيا ،ويفوز عيسى بن راشد في جودة
الشعر ،بما يثير الشيخ فهد األح�م��د فيلجأ األخ�ي��ر إل��ى تأليف
األغاني.
ك �ن��ت أرت � ��اح ل �ت��واف �ق �ه��م ال��ري��اض��ي وال �س �ي��اس��ي ،ف �ع �ن��دم��ا ت��أك��د
استشهاد الشيخ فهد األحمد ،اتصل بي املرحوم األمير فيصل
ب��ن فهد ليطلب عقد اج�ت�م��اع للجنة األومل�ب�ي��ة الخليجية ف��ي أول
فبراير  ،1991واجتمعنا ورؤساء اللجان األوملبية في مبنى األمانة
العامة ملجلس التعاون في الرياض ،وتقرر ترشيح الشيخ أحمد
فهد األحمد رئيسًا للجنة األوملبية اآلسيوية مكان والده الشهيد..
ً
كان الشيخ أحمد مؤهال ،على علم بقواعد العمل في آسيا ،ويفوز
الشيخ أحمد في انتخابات آسيا ،ويظل فيها عقودًا من الزمن ،كان
األمير فيصل راعيًا سخيًا والشيخ فهد األحمد محاربًا فدائيًا،
وامل��رح��وم عيسى ب��ن راش ��د م��وج�ه��ًا حكيمًا يستحضر العقل
عند الشدة ويتوجها بالنكتة عند االسترخاء ،كانت اجتماعاتهم
طريفة مثيرة فيها االبهة ويمثلها األمير فيصل ،والطموح العارم
ويمثله الشيخ فهد األح�م��د ،والحكمة املوجهة ويمثلها املرحوم
الشيخ عيسى بن راشد..
رح��ل ال�ث�لاث��ة إل��ى ع��ال��م ال�ب�ق��اء ،وغ��اب��ت ال�ن�ج��وم فتسيدت الغيوم
صفاء الرياضة..

