توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»:

عزل كبار السن ..وعودة الحياة
إلى طبيعتها مع «كورونا»!
دولي | ص20

«هيومن سوفت»:

رؤية استراتيجية طويلة األجل
لمصلحة المساهمين
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

اقتصاد | ص13

 24صفحة •  100فلس

سباق تسوق ..وزحمات سير وأناس يتجاهلون نصائح التباعد االجتماعي الوقائي

ً
الحظر محترم لي ً
نهارا!
ال ..والحجر منتهك

¶ الخالد :إجراءات قاسية ..وجاهزون إلعادة الكويتيين في أقرب وقت ممكن ¶الصباح :الوضع تحت السيطرة ..لكن األزمة ستزيد الشهرين المقبلين
في مشهد أقل ما يوصف به أنه ينذر بالخطر وينافي الظروف
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال �بل��اد ،ض�ج��ت األس� ��واق ب��ال��زح��ام
واختنقت كثير من الشوارع والطرقات الرئيسية منذ الساعات
األولى من صباح امس ،إذ خرج عشرات آالف املواطنني واملقيمني
للتسوق وقضاء مصالحهم بعد انتهاء ساعات حظر التجول.
وك ��ان الف �ت��ا وم��ؤس �ف��ا ،وف �ق��ا مل �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة« ،أن التعليمات

الصحية واالحترازية لم تحقق كامل اهدافها بعد»« ،فالتباعد
االجتماعي الوقائي» ملنع انتشار ك��ورون��ا ك��ان شبه مهمل في
سباق التسوق ،واه�م��ل كثير م��ن ال�ن��اس ق��اع��دة الحجر املنزلي
الذي اتضح انه مخترق جدا امس في مقابل احترام كبير لحظر
التجول ليال..
في املقابل ،ق��ال رئيس ال ��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد في

مجرد سؤال

الغانم :خالل أسبوع

هل أصبح «الحظر الشامل» ..هو الحل الشامل؟!

خطة اقتصادية
بإجراءات عاجلة

بعض الشوارع بدت مكتظة بالسيارات أمس (تصوير :بسام زيدان)

أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،عن «كل الشكر والعرفان
واالمتنان لسمو أمير البالد على توجيهاته التي وجهها لنا في
اجتماع مجلس الوزراء اليوم (أمس)» ،مضيفًا أن توجيهات سموه
«واضحة ومركزة تستهدف بالدرجة األولى أمن وحماية الكويت
وهموم أبناء شعبها الوفي».
وأوض ��ح ال�غ��ان��م أن سمو األم�ي��ر «ك��ان واض�ح��ًا وق��اط�ع��ًا ،وأعطى
توجيهاته وتعليماته ب�ش��أن أم��ور مهمة ع��دة ،على رأس�ه��ا دعم
املواطنني وتخفيف اآلثار االقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم،
ما يستدعي صدور قرارات عدة في هذا الشأن».
وأضاف أن سموه «أكد أن خطورة الوباء ،واهتمامنا بمنع انتشاره
يجب أن يتزامنا مع االهتمام بتداعياته املختلفة ،داعيًا الجهات
املعنية إلى ضرورة اإلسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة
باملحافظة على القطاعات االقتصادية ودع��م مقومات اقتصادنا
الوطني ،واتخاذ اإلجراءات العاجلة في هذا الشأن ،خاصة ما يتعلق
منها بدعم املشروعات الصغيرة ومنع انهيارها».
وش��دد على أن سموه «وج��ه بضرورة التعجيل ب��اإلج��راءات التي
تؤدي إلى عودة الكويتيني في الخارج في أسرع وقت ممكن ،كما
أعطى تعليماته باالهتمام بأبنائنا الطلبة في ال�خ��ارج ،إلعانتهم
على مواجهة األزمة لحني عودتهم ،وكذلك أعطى توجيهاته بشأن
العديد من امللفات املهمة األخرى ومنها ملفات التركيبة السكانية
وغيرها».
وقال« :إن سمو األمير كان واضحًا بضرورة انتهاء الحكومة من
الخطة االقتصادية املتعلقة ب��األزم��ة خ�لال أس�ب��وع ،مشيدًا بعمل
الحكومة رئيسًا ووزراء ،كما وجه سمو األمير بالعفو عن بعض
املساجني في سجون الكويت وفق معايير معينة».
أمة | ص08

النائب العام لـ سبقلا:

ً
ً
قريبا
سجينا ..و240
إفراج عن 230

مبارك حبيب
أع � �ل� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ع� ��ام امل� �س� �ت� �ش ��ار ض� ��رار
العسعوسي ع��ن اإلف ��راج ع��ن  230سجينًا
خ �ل��ال األي � � ��ام ال� �ع� �ش ��رة امل ��اض� �ي ��ة ،ف ��ي ظ��ل
ال �ظ��روف االستثنائية ال�ت��ي فرضها وب��اء
«ك��ورون��ا» ،مشيرًا إل��ى ان ه��ذا العدد يأتي
ات �ب��اع��ًا ل�ت�ط�ب�ي��ق ق ��واع ��د ال �ع �ف��و األم �ي ��ري،
وقواعد اإلفراج الشرطي.

وقال العسعوسي لـ سبقلا إنه تم التعجيل
ف ��ي م �ل �ف��ات اإلف � � ��راج ع �ل��ى وج� ��ه ال �س��رع��ة،
وه � �ن� ��اك م �ج �م��وع��ة أخ� � ��رى س �ي �ت��م ال �ن �ظ��ر
فيها قريبًا ،مضيفًا« :ه�ن��اك  240سجينًا
ّ
آخرين ،ملفاتهم متعلقة بتداخل العقوبات
او وق � ��ف ت �ن �ف �ي��ذه��ا ،وج� � ��رى ت �ج �ه �ي��زه��ا،
وبانتظار انعقاد جلسات لها من محاكم
االستئناف».
وك� �ش ��ف ال �ع �س �ع��وس��ي أي� �ض ��ًا ع ��ن إن �ج��از

ً
يوميا
 300مصري يغادرون
محمد المصلح
أعلنت االدارة العامة للطيران املدني عن
تسيير رح �ل��ة ي��وم�ي��ا م��ن م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال��ى م�ط��ار ال �ق��اه��رة ،اع�ت�ب��ارا م��ن ال��راب�ع��ة
عصر غد االرب�ع��اء بواسطة شركة مصر
ل �ل �ط �ي��ران ح �ت��ى  30ال � �ج ��اري ،ب �ن��اء على
طلب السلطات املصرية .وحسب مصادر

سبقلا ،ف� � ��إن اج � �م ��ال ��ي ال � ��رك � ��اب ال ��ذي ��ن
سيغادرون املطار يوميا يبلغ نحو 300
مسافر على كل رحلة .واالجهزة العاملة
في املطار مستعدة لتسيير الرحالت عبر
وض��ع ك��اون �ت��رات خ��اص��ة ،وتشكيل ف��رق
عمل تسهل اجراءات الركاب منذ نزولهم
في مواقف السيارات حتى دخولهم باب
الطائرة.

قضايا بث اإلشاعات التي وقعت في هذه
ال �ف �ت��رة ،وس �ت �ح��ال ال� �ي ��وم (ال� �ث�ل�اث ��اء) إل��ى
املحاكم ،وف��ي انتظار إع��ادة افتتاح دوائ��ر
محاكم الجنايات.
وخ� �ت ��م ب � ��اإلش � ��ارة إل � ��ى ال� �ت� �ع ��اون ال �ك �ب �ي��ر
وال �س��ري��ع م��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،وت�ح��دي�دًا
إدارة املؤسسات اإلصالحية وإدارة تنفيذ
األحكام في ما يخص تطبيق قواعد العفو
األميري وقواعد اإلفراج الشرطي.

 1.1مليون
دينار أرباح
«وربة
للتأمين»
في 2019
اقتصاد | ص13

ّ
االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء ،الذي ترأسه سمو األمير
أم��س« :نواجه ع� ّ
�دوًا شرسًا ،ويجب أن تكون إجراءاتنا قاسية،
ُّ
وتفهم الشعب واملقيمني ساعدنا في التعامل مع األزمة».
وأضاف الخالد« :وصلنا إلى مرحلة متقدمة في إجراءات إعادة
املواطنني من الخارج ،وجاهزون للعمل على عودتهم في أقرب
وقت ممكن».

م��ن ج�ه�ت��ه ،أك��د وزي ��ر ال�ص�ح� ِّ�ة د.ب��اس��ل ال�ص�ب��اح أن ال��وض��ع في
الكويت تحت السيطرة ،متوقعا أن تزيد األزم��ة ف��ي َّالشهرين
َ
امل�ق�ب��ل�ين ،وب�ع��ده��ا ي�ت��م تثبيت ع��دد ال �ح��االت ،ث��م ي�ت��وق��ع تاليًا
انخفاض الحاالت ،بإذن اهلل تعالى».

الكويت | ص02
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طابور طويل أمام مخبز الشعب

في مشهد وصف بأنه
ينذر بالخطر وال يتناسب مع
الظروف االستثنائية التي تمر
بها البالد ،ضجت األسواق
بالزحام واختنقت معظم
الشوارع والطرقات الرئيسية
منذ الساعات األولى من
صباح امس ،حيث خرج آالف
المواطنين والمقيمين
للتسوق وقضاء مصالحهم
بعد انتهاء ساعات حظر
التجول ،وكان من الالفت
والمؤسف في آن «أن
التعليمات الصحية واالحترازية
لم تتحقق»« ،فالتباعد
الوقائي» لمنع انتشار فيروس
كورونا كان شبه مهمل في
سباق التسوق!

هجمة مضاعفة على األسواق بعد انتهاء ساعات الحظر

«العفسة» والزحام بعد السكون التام..

مؤشر خطر

¶  %34زيادة في شراء المعلبات والمياه المعدنية والمعقمات
عبد الرزاق المحسن وخالد الحطاب
ب �ع��د ال �س �ك��ون امل �ط �ب��ق ،وال� �ف ��راغ ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ش �ه��دت��ه س��ائ��ر
شوارع ومناطق البالد في أولى ليالي الحظر الجزئي ،أول من
ام��س ،تغيرت ال�ح��ال م��ن النقيض إل��ى النقيض ص�ب��اح ام��س،
ح�ي��ث غ�ص��ت ال �ش��وارع ب��امل��رك�ب��ات ،وام �ت�لأت م��داخ��ل األس ��واق
ب��امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،رغ ��م رس��ائ��ل االط �م �ئ �ن��ان ال �ت��ي ت�ب�ث�ه��ا ال�ج�ه��ات
املعنية حول توافر املخزون الغذائي والتمويني.
وم��ع ان�ب�لاج ال�س��اع��ات االول��ى م��ن صباح أم��س ،وعقب انتهاء
ف �ت��رة ح�ظ��ر ال �ت �ج��وال ،خ ��رج ال �ع��دي��د م��ن امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
م��ن م�ن��ازل�ه��م وت �ك��دس��وا ف��ي األس � ��واق امل��رك��زي��ة االس�ت�ه�لاك�ي��ة
بالشويخ ،ما دفع رج��ال الداخلية واإلدارة العامة للمرور إلى
العمل على فض االزدح��ام في املنطقة وخصوصا ام��ام محال
البيع بالجملة.
وب �ي �ن �م��ا ب ��دا األم� ��ر ك��أن��ه «س� �ب ��اق ت� �س ��وق» ،ش �ه��دت ال� �ش ��وارع
والطرقات زحمة مرورية وصلت إلى حد االختناق في بعض
املناطق في مشهد أعاد إلى األذهان التكدس املعتاد في األيام
العادية ،وبدت البالد امس كأنها في أوقات دوام معتادة!
سبقلا ج��ال��ت ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق ورص ��دت ت�ك��دس امل��واط�ن�ين
واملقيمني على منافذ بيع اللحوم بأنواعها واملواد االستهالكية
وال�ت�م��ور ،حيث ك��ان االق�ب��ال الفتا على ش��راء املعلبات واملياه
املعدنية واملنظفات واملعقمات ،بزيادة بلغت نحو  %34وفق
جولة سبقلا وتقديرات مسؤولي أسواق وجمعيات.
وك ��ان م��ن ال�لاف��ت االزدح� ��ام ال ��ذي ش�ه��دت��ه اس ��واق االل �ع��اب في
مناطق شرق وال��ري والشويخ في الفترة الصباحية ،وهو ما
أرج�ع��ه أول �ي��اء األم ��ور إل��ى رغبتهم ف��ي ش��راء األل �ع��اب لتسلية
الصغار بدال من تمضية أوقاتهم أمام االلعاب اإللكترونية.

¶ الشوارع اختنقت..
وحركة السير ارتبكت..
و«التباعد الوقائي»
لم يتحقق
¶ التطمينات الحكومية
بوفرة المخزون الغذائي
لم تمنع المبالغة
في الشراء
¶ طوابير ممتدة أمام
المخابز ..والمتسوقون
تضاعفوا

زحمة وربكة
ول�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي على ال�ت��وال��ي ،ت��واص��ل ال��زح��ام غير امل�ب��رر في
بعض التعاونيات واالس ��واق ،وض��رب الكثيرون ب��االج��راءات
االحترازية الواجب اتباعها ملنع انتشار فيروس كورونا عرض
ال�ح��ائ��ط ،كما ل��م ي�ع�ب��أوا بتعليمات وزارة الصحة والجهات
األخرى املعنية بضرورة التباعد وعدم التزاحم.
وكانت منطقة الشويخ الصناعية األكثر ازدحاما ،حيث غصت
ام ��س ب��امل��رك�ب��ات وال �ط��واب �ي��ر ف��ي األس � ��واق ،ف�ي�م��ا ك ��ان االق �ب��ال
االوس��ع على املخبز التابع لشركة املطاحن واس��واق الجملة،
وغيرها من االسواق املركزية.
وتزايد االزدحام املروري منذ الصباح الباكر ،بهدف الحصول
على السلع واالصناف الالزمة قبل الظهيرة ،اال ان االعداد التي
ك��ان��ت تتزايد تدريجيا جعلت م��ن الصعوبة انتهاء التبضع
سريعا ،عالوة على التهافت غير املبرر في الشراء ،وهو االمر
الذي عرقل سرعة دخول وخروج املستهلكني من املنطقة.

¶ الربكة المرورية
على أشدها في
مداخل المناطق
السكنية قبيل
بدء حظر التجول
اختناق من الجانبين (تصوير :محمود الفوريكي وبسام زيدان)

الفاكهة وفيرة ..ولكن!

زحمة

طابور أمام مخبز

مسؤولو جمعيات لـ سبقلا :المبالغة في الشراء مرفوضة

ناصر البصري

عبر مسؤولو جمعيات تعاونية عن استنكارهم
للتزاحم غير املبرر على شراء السلع ،مشيرين
إلى أن كل املواد الغذائية والسلع االستهالكية
متوافرة بصورة كبيرة وكافية.
وق��ال��وا ل�ـ سبقلا :إن البعض يتسوق بصورة
مبالغ فيها ويشتري كميات كبيرة بال داع��ي،
واص �ف�ين ال�ه�ج�م��ة ع�ل��ى ال�ت�س��وق ب��أن�ه��ا م��رض
آخ ��ر ،ح�ي��ث ت��دل ع�ل��ى ش��ره ورغ �ب��ة ف��ي تخزين
ال�س�ل��ع م�م��ا ي�ض��ر ب ��األس ��واق ع�م��وم��ًا وي�ح��دث
ربكة.

وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية قرطبة ناصر
ال�ب�ص��ري ان الجمعية ملتزمة ب�م��ا ي�ص��در من
ق��رارات وتعليمات من وزارة الشؤون او اتحاد
الجمعيات التعاونية ،مبينا ان الزحام البشري
كان خارج السوق املركزي.
وذك��ر البصري ل�ـ سبقلا ان ات�ح��اد الجمعيات
وج��ه تعميمني ،حيث يشير في اح��د بنودهما
ال��ى ض��رورة ال�ت��زام الجمعية ببقاء  30ال��ى 50
ش�خ�ص��ا داخ� ��ل ال �س ��وق امل ��رك ��زي ،م �ن��وه��ا ب��أن
تعاونية قرطبة استعدت لذلك من خالل توفير

ح��واج��ز ع��ن ط��ري��ق وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،وتشكيل
فرق تطوعية.
ولفت البصري الى ان عدد مساهمي الجمعية
ي�ص��ل ال ��ى  6االف م �س��اه��م ،وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ان
ت�ت��واف��د اع� ��داد ك�ب�ي��رة م�ن�ه��م ب�ع��د ق ��رار تطبيق
ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول ،م �ش �ي��را ال ��ى ان ��ه ج ��رى تنظيم
دخول الزبائن وفق اولوية الدخول للمواطنني،
وال��ذي��ن لم يمكثوا طويال خ��ارج السوق سوى
لدقيقتني على ابعد تقدير ،حتى تخرج االعداد
املوجودة بالداخل.

م ��ن ج ��ان �ب��ه ،اش � ��ار رئ �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ال �ق �ي��روان
التعاونية فيصل الرشيدي الى التزام الجمعية
ب��ال�ت�ع��ام�ي��م ال� �ص ��ادرة م��ن ات �ح��اد ال�ج�م�ع�ي��ات،
ال س�ي�م��ا ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ،ولتجنب
التجمعات تماشيا مع رسالة وزارة الصحة.
واك � ��د ال ��رش �ي ��دي ان االوض � � ��اع ش �ب��ه ط�ب�ي�ع�ي��ة
ف��ي ال �ق �ي��روان ،خ��اص��ة ان لديها س��وق��ا مركزيا
رئيسي وفرعني اخرين ،منوها ان اغلب سكان
املنطقة تبضعوا قبل اي��ام من االع�لان عن قرار
تطبيق الحظر.

فيصل الرشيدي
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ِّ
مترئساً االجتماع االستثنائي لمجلس الوزراء
األمير

األمير وولي العهد

سموه َّ
ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراءَّ ..
وبث األمل مجدداً

األمير للحكومة :جهودكم جبارة
¶ تعاون الغانم وصباح الخالد
ً
َّ
جسرا إليصال الوقائع
شكل
والحقائق
ّ
نسمي وزير الصحة «الدكتور
¶
الدكتاتور» ..مع أن كل أوامره
من أجل حياة المواطن
¶ نصيحتكم ببقائي
ً
ي
في الكويت..
خوفا عل َّ
من «كورونا» تعكس والءكم
ألبيكم وأخيكم

ّ
لليوم الثاني على التوالي ،بث سمو أمير البالد التفاؤل،
وأش ��اع األم ��ل ف��ي ق�ل��وب ال�ش�ع��ب ،ب�ق��درت�ن��ا ع�ل��ى هزيمة
«ك��ورون��ا» ،فبعد خطابه السامي أول م��ن ام��س ،وال��ذي
ش��دد خ�لال��ه ع�ل��ى أن ال�ك��وي��ت م��رت بمخاطر وت�ح��دي��ات
وأهوال جسيمة ،لكنها انتصرت ونهضت بفضل توحد
أب�ن��ائ�ه��ا وت�لاح �م �ه��م ،ج � َّ�دد س �م��وه أم ��س خ�ل�ال ت��رؤس��ه
االجتماع االستثنائي ملجلس ال��وزاء تأكيد «أن الكويت
سبقت دول العالم في مواجهة الوباء اللعني».
ووص��ف سمو األمير العمل ،ال��ذي قام ويقوم به ال��وزراء
وامل�س��ؤول��ون ف��ي الجهات الحكومية ،ب��أن��ه «ع�م��ل ّ
جبار
يعجز اللسان عن شكره».
ّ
ووج� � ��ه س �م ��وه خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع وزي� � ��رة األش � �غ� ��ال إل��ى
ّ
التجول في البالد حاليا
استغالل فرصة تطبيق حظر
إلنجاز مشاريع الطرق ،التي تحتاج معالجة وإصالحًا.
ك�م��ا َّ
وج ��ه س �م��وه ك�ل�م��ات ش�ك��ر إل ��ى رئ �ي� َ�س��ي السلطتني
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ع�ل��ى ت�ع��اض��ده�م��ا م�ع��ًا وب�ن��اء
جسر بني املؤسستني ،حتى يفهم أعضاء مجلس األمة
الوقائع والحقائق كلها .وق��ال سموه إننا نسمي وزير
الصحة «الدكتاتور» ،مع أن كل أوامره من أجل مصلحة
حياة املواطن ،مشيرا إلى أن إجراءات الكويت ضد املرض
ً
نالت إشادة الجميع ،والقت قبوال من الشعب.
وفي بداية االجتماع ،قال سمو األمير« :ال يسعني إال أن

ّ
التجول فرصة إلنجاز
¶ حظر
مشاريع الطرق وإصالحها
¶ولي العهد :المسؤولون
واجهوا الخطر بأنفسهم

أسجل شكري وتقديري إلى أخي رئيس الوزراء واخوانه
ال� ��وزراء وال ��وزي ��رات ف��ي تفضلهم ي��وم أم��س ف��ي اق�ت��راح
خ��وف��ا ع�ل��ي أن أخ ��رج خ ��ارج ال�ب�ل��د وان �ض��ر ف��ي ك��ورون��ا،
أق��در ذل��ك كل التقدير وه��ذا يجعلني أح��س فقط بالوالء
ألخوكم ،وأبوكم يمكن الكبير ،الحمد هلل اآلن نحن كلنا
مجتمعني ال يسعني إال أن أق��دم الشكر والتقدير ألخي
رئيس ال��وزراء وال��وزراء والوزيرات على ما قاموا به من
جهد».
وأض ��اف س�م��وه« :ق��ال��وا ع��ن ال�ك��وي��ت ان�ه��ا ه��ي الوحيدة
يمكن بني العالم التي سبقت اآلخرين في مواجهة هذا
امل��رض الخطير وه��و م��رض ك��ورون��ا ،الشيء الثاني أود
أسجل الشكر الكبير ألخي مرزوق الغانم رئيس مجلس
األم � ��ة واألخ رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ع �ل��ى ت�ع��اض��ده��م
م��ع ب�ع�ض�ه��م وب �ن��اء ج �س��ر ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن م�ج�ل��س األم ��ة،
والحكومة ومجلس األم��ة حتى يفهموا أعضاء مجلس
األمة بالوقائع والحقائق كلها وكانت هذه اللفتة خلقت
جسرا يتصل فيه كل أعضاء مجلس األمة».
والحمد هلل اننا يعني احسن مع العالم االخرين ،واالن
وق��د اجتمعنا م��ع بعض يسعدني ان اشكر ك��ل ف��رد من
اخواني الوزراء والوزيرات بجانب رؤسائهم قاموا بعمل
جبار يعجز اللسان عن الشكر عليه».
واضاف سمو األمير« :ان جئنا إلى وزير الصحة الدكتور

ً
شكرا للقائد
خاطب سمو ولي العهد سمو األمير بالقول« :شكرًا يا صاحب السمو على مجهودك ،احنا عارفني الليل والنهار
بتواصلك مع ابنائك في مجلس الوزراء واملسؤولني ،وتحثهم على كل التوجيهات اللي قاموا بدورهم على أكمل
وجه ،الحقيقة نشكر كل الشكر والتقدير لسموكم ،ورعاكم اهلل ويحفظك ان شاء اهلل ،ويديم عليكم ثوب الصحة
والعافية ويطول بعمرك وشكرا سموك».

ال� ��ذي ن�س�م�ي��ه ال��دك �ت��ات��ور م��ع ك��ل أوام � ��ره ه��ي ك�ل�ه��ا في
مصلحة حياة املواطن وعيشته والحمد هلل هذا كل الذي
عمله لم تجد اي احد انتقدنا وهذا دليل ان تقبل الشعب
الكويتي لهذا املوضوع ضد هذا املرض اللعني واالخوان
ك�ل�ه��م ،ال أن �س��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال وزارة ال��دف��اع وال
ال��وزارات األخ��رى اإلع�لام والجميع والتجارة جميعهم،
ال �ح �م��د هلل وق �ف��وا وق �ف��ة ج� ��ادة واالخ� � ��وات ف�ي�م��ا ي�ت�ع��ذر
وأتمنى من األخت وزيرة األشغال ان صار لها وقت اآلن
فرصة أن تخلص الطرق اللي هي تحتاج إل��ى تصليح،
ال أريد أن أطول ،فكل الكالم اللي بقوله قلته في خطابي
لآلخرين إنما هذا لنا بعضنا البعض ،أشكركم».

ولي العهد
م��ن جانبه ،ق��ال سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد:
«شكرا لصاحب السمو على هذه الكلمات اللي أوضحت
ألب �ن��ائ��ك ،ال ش��ك أن س�م��وك��م تفضلتم ب��إش��ادة ب��أج�ه��زة
الدولة قاموا طبعا بتوجيهات سامية من سموكم إلى
سمو رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء والجميع ق��ام��وا بتطبيق
هذه التعليمات والتوجيهات اللي ص��درت من سموكم،
وال شك احنا مهما يعني امتدحنا في ما قاموا به قليل
ب�ح�ق�ه��م واج� �ه ��وا ال �خ �ط��ر ب��أن�ف�س�ه��م وت ��رك ��وا ع��ائ�لات�ه��م
وأوالدهم وجابلوا وتطوعوا لبلدهم لحماية بلدهم من
هذا الجلل اللي اهلل سبحانه وتعالى فرضه على بلدنا
وعلى دول العالم كله».
وأض��اف سموه« :نقول مهما تقدمنا بالشكر والتقدير
لكل األجهزة اللي قامت بهذا الحدث وقامت بمكافحته
واإلج � � ��راءات االح �ت��رازي��ة ال �ل��ي أب��دت�ه��ا ي�ش�ك��رون عليها
الحقيقة بالتعاون الحكومي ومجلس األم ��ة ،الحقيقة
على أساس انهم تعاونهم هذا بهذا الجلل هو ما يحقق
وي�ن�ه��ي إن ش ��اء اهلل ب�ف�ض��ل اهلل ال �ل��ي ج ��اب ه ��ذا امل��رض
يأخذه أيضا عن دول العالم وهذه أمنية الجميع( .كونا)

ً
شكرا لكل من خدم بلده
في ختام االجتماع قال سمو األمير« :نسيت حالة واحدة
لم أقلها وه��ي الشكر والتقدير لكل من ق��دم خدمة إلى
ب�ل��ده وق��درت��ه على مساعدتها م��ن دف��ع امل��ال وم��ن دفع
شركاته وم��ن دف��ع اوتيالته وم��ن دف��ع كثير من اشيائه
�ان حصل
وضحى فيها لبلده ،وال أعتقد أن��ه ف��ي بلد ث� ٍ
ما حصل في الكويت ،فشكرًا لكم جميعًا ،وشكرا لكل
الجمعيات الخيرية التي هي قامت بمقام طيب وقامت
ب��إع�ط��اء امل�ح�ت��اج�ين خ ��ارج ال�ك��وي��ت وال��ذي��ن ي��دع��ون لكم
بالصحة وي��دع��ون ل�ك��م ان ش��اء اهلل ب ��زوال ه��ذا امل��رض
الخبيث وأتمنى أن يستمروا بعملهم الخيري».
وق � ��ال س� �م ��وه« :ال أن �س ��ى إخ ��وان� �ن ��ا س � ��واء ف ��ي ال ��دف ��اع
ومساعدتهم ،والحرس األميري والجيش والداخلية ..كثر
اهلل خيرهم ،وعلى كل حال يعني سمعنا اآلن كلمة األخ
وزير الصحة لكن اآلن نفكر ما املستقبل».

بين الغانم والخالد
وج ��ه س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ك �ل �م��ات ال �ش �ك��ر إل ��ى رئ�ي�س��ي
السلطتني التشريعية والتنفيذية ق��ائ�لا :أود أن أسجل
الشكر الكبير ألخي م��رزوق الغانم رئيس مجلس األمة
واألخ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
على تعاضدهما معا وبناء جسر بينهما وبني مجلس
األمة والحكومة حتى يفهم النواب الوقائع والحقائق كلها،
وخلقت هذه اللفتة جسرا لكل أعضاء مجلس األمة.

رئيس الوزراء فحل
ثان
أتى لـ«الصحة» بفحل ٍ
بعد تقديم الشكر إليه والكوادر الطبية في وزارته ،خاطب
سمو األمير وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح قائال:
«اس�ت�م��ر وال تتعب ،ف��إخ��وان��ك كلهم وي ��اك ،معك رئيس
الوزراء كان لك الن هو والحمد هلل فحل ،وقال احط واحد
فحل ثاني ،وامشوا في طريقكم اللي تشوفونه في نفس
الوقت».

صباح الخالد متوسطاً المنصور والصالح

الخالد :األمير مالذنا ..وتوجيهاته نبراسنا
أل �ق��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
ال �خ ��ال ��د ك �ل �م��ة ،ق� ��ال ف �ي �ه��ا« :ب ��األص ��ال ��ة ع ��ن ن�ف�س��ي،
وبالنيابة عن أعضاء مجلس ال ��وزراءّ ،
أتقدم بتحية
إجالل وتقدير لسيدي صاحب السمو منذ استشعار
ال�خ�ط��ر ف��ي ه��ذا ال ��وب��اء ،وت��وج�ي�ه��ات س�م��وك��م كانت
ت�ق��ودن��ا إل��ى م��واج�ه��ة ه��ذا االم��ر الجلل وتسخير كل
إمكانية الدولة ملواجهته ،ونقلت الخواني في مجلس
الوزراء كالم سموك «ارواح الناس في رقابكم» ،وهذه
ّ
مسؤوليتنا بأننا نسخر كل امكانيات الدولة ملواجهة
هذا الوباء».
وق � ��ال ال �خ ��ال ��د :ك �ل �م��ا اش� �ت ��دت ع�ل�ي�ن��ا ال� �ظ ��روف على
قساوتها كنا نلجأ إلى مرفأ آمن ،هو سيدي صاحب
ال�س�م��و ل�لاس�ت�م��اع إل��ى ال�ت��وج�ي�ه��ات ،ف�ه��ي نبراسنا،
وكلما طلبنا رأي��ًا في موضوع وجدنا اكثر مما كنا
نفكر فيه ،وهذه ـــــ طويل العمر ـــــ كانت خير عون لنا

ف��ي م��واج�ه��ة وادارة ه��ذه االزم ��ة ،ك�م��ا ك��ان ل��ي ال��دع��م
واملساندة من سيدي سمو ولي العهد خير عون لنا
في هذه املرحلة.
وأض ��اف« :ط��وي��ل ال�ع�م��ر ..أت �ق� ّ�دم أي�ض��ا ب��األص��ال��ة عن
ن�ف�س��ي وب��ال �ن�ي��اب��ة ع��ن اخ ��وان ��ي واخ ��وات ��ي بمجلس
ال��وزراء إلى األخ م��رزوق الغانم رئيس مجلس االمة،
وإل��ى اعضاء مجلس االم��ة على كل الدعم واملساندة،
وعملنا كفريق واحد في هذه الظروف الصعبة ،التي
ي�م��ر ب�ه��ا ب �ل��دن��ا ،م��ا وج ��دن ��اه ،م��ن ت�ن�س�ي��ق وم ��ن آراء
وم��ن مقترحات كانت مفيدة لنا ،نقل نبض الشارع
وت��واص�ل�ن��ا أع �ط��ان��ا ص ��ورة أوض ��ح ل�ك��ل م��ا ن��ري��د ان
ن �ق��وم ب��ه م��ن اج � � ��راءات؛ ف �ك��ل ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر على
الدور الداعم لنا من رئيس واعضاء املجلس وجلسة
الغد خير شاهد على التعاون والتنسيق ،اللي فيه
ً
مصلحة الكويت اوال فوق كل اعتبار».

ً
قريبا
إجالء كويتيي الخارج
خاطب صباح الخالد سمو األمير بالقول :حسب توجيه سموك بالنسبة للمواطنني وطلبتنا في الخارج،
فنحن نولي هذا املوضوع اهتماما خاصا ودراسة متأنية في حصر االعداد والتنسيق مع وزارة الصحة
لعودة كل مواطنينا إلى أرض الوطن والترتيب مع وزارة الصحة لإلجراءات املطلوبة في عودتهم ووصلنا
إلى مراحل اآلن نستطيع أن نقول :جاهزون للعمل لعودتهم ان شاء اهلل في اقرب وقت ممكن«.

وق � ��ال :إن ف��رق�ن��ا ف��ي ال �خ �ط��وط االم��ام �ي��ة وال�خ�ط��وط
امل�س��ان��دة ض��رب��ت م�ث�لا رائ �ع��ا ع�ل��ى م��واج�ه��ة الخطر،
وك��ان��ت ت��وج�ي�ه��ات س�ي��دي ص��اح��ب ال�س�م��و بدعمهم
م�ع�ن��وي��ا وم ��ادي ��ا وت��وف �ي��ر ك��ل ال �س �ب��ل ل�ل�ت�س�ه�ي��ل من
مهمتهم ،هذا العمل امامنا باستمرار وكيفية ترجمة
ت��وج �ي��ه س �ي��دي ص��اح��ب ال �س �م��و ل �ه ��ؤالء امل��واج �ه�ين
للخطر املباشر.
وخ��اط��ب الخالد سمو األم�ي��ر ب��ال�ق��ول :حسب توجيه
سموكم ّ
فعلنا خطة ال �ط��وارئ منذ ب��دء األزم ��ة ،نحن
ّ
نواجه ـــــ طويل العمر ـــــ ع��دوًا شرسًا وقاسيًا ،ويجب
أن يكون التعامل معه وتكون اجراءاتنا ايضا قاسية.
وت �ق� ُّ�ب��ل ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وامل�ق�ي�م�ين وت�ف� ُّ�ه�م�ه��م ه��ذه
الظروف ساعدانا كثيرا ـــــ طويل العمر ـــــ في التعامل
م��ع ه��ذه االزم� ��ة ،واذا اق�ت�ض��ى االم ��ر ف�س��وف ن�ك�م��ل ــــــ
طويل العمر ـــــ من إجراءات ،حفظًا على سالمة من يقيم
على هذه األرض الطيبة وأمنهم.
واستدرك بالقول« :طويل العمر ،اللي قاعدين نشوفه
ون�ح� ّ�س��ه وي�ص�ل�ن��ا م��ن م�ش��ارك��ة ودع ��م وم �س��ان��دة من
شركاتنا وبنوكنا ومؤسساتنا ف��ي تقديم املساندة
ّ
تصرف
والدعم وتسخير كل امكانياتهم لتكون تحت
الحكومة ملواجهة هذه االزمة ..هذا محل تقدير ــــ طويل
العمر ــــ وليس مستغربا على الكويت وأهل الكويت».

الغانم لألمير:
لن ُتهزم دولة
أنت قائدها
تقدم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،باألصالة
عن نفسه وبالنيابة عن النواب ،بالشكر واالمتنان
إل ��ى س�م��و األم �ي��ر وإل� ��ى ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة على
توجيهات س�م��وه وتعليماته وإدارت ��ه ل�ه��ذه األزم��ة
بحكمة كما عودنا دائما ،والشكر موصول لسمو
ولي العهد.
وخاطب الغانم سمو األمير بالقول :يا طويل العمر
أود أن أت��وق��ف ع�ن��د خ�ط��اب��ك ال ��ذي أل�ق�ي�ت��ه أول من
امس ،هذا الخطاب الجامع الشامل الذي خاطب كل
أبناء الشعب الكويتي وادخل الطمأنينة إلى قلوبهم
ونفوسهم ،وأيضا أود أن أنقل لك رسالة من أبنائك
أعضاء مجلس األمة ،فما ذكرته بحقهم في خطابك
ي�ع�ت�ب��ر وس��ام��ا ت��اري�خ�ي��ا ع�ل��ى ص��دورن��ا جميعا،
أيضا يا طويل العمر إذا تأذن لي بهذه املناسبة أن
أتوجه بالشكر الجزيل لكل أبناء الشعب الكويتي
على وقوفهم صفا واح��دا خلف قيادتهم وخلف
ح�ك��وم�ت�ه��م وع �ل��ى ت�ع��اون�ه��م وت�ق�ب�ل�ه��م اإلج � ��راءات
االحترازية التي قد تكون في بعض األحيان قاسية.
الفريق الحكومي
وأض ��اف ال �غ��ان��م :أود أي�ض��ا أن أش�ك��ر أخ��ي سمو
رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي كامال على
ما يبذلونه من جهود جبارة ملواجهة هذا التحدي،
وال �ش �ك��ر م ��ن خ�لال �ه��م م ��وص ��ول إل ��ى ك ��ل أب�ن��ائ�ن��ا
وب�ن��ات�ن��ا ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ص��ف األول وف��ي ال �ك��وادر
الطبية والفنية وبقية األج �ه��زة املعنية الحكومية
وغ�ي��ر الحكومية وامل�ت�ط��وع�ين وامل�ت�ب��رع�ين ،وأيضا
املقيمني الذين يقفون كتفا بكتف مع املواطنني في
مواجهة هذه اآلفة وهذا الوباء ،نسأل اهلل سبحانه
وتعالى أن يقينا شره إن شاء اهلل.
شكرًا للنواب
وتابع بالقول :يا طويل العمر كوني أمثل السلطة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وم �ج �ل��س األم� ��ة أود أن أش �ك��ر اخ�ت��ي
واخواني أعضاء املجلس الذين تركوا كل األولويات
ورك��زوا على أول��وي��ة واح��دة تتجسد ف��ي امل��ادة 50
من الدستور ،وه��ي تعاون السلطات ملواجهة هذا
التحدي ،واستطعنا مع أخي سمو رئيس مجلس
ال��وزراء أن نرتب اآلل�ي��ات التي تجسد ه��ذا التعاون
وتعبر عنه كما ذك��رت يا طويل العمر في كلمتك،
فنحن اجتمعنا العديد من االجتماعات املصغرة،
تبادلنا فيها اآلراء ونقلنا إلى اخواننا الوزراء نبض
الشارع واقتراحاتهم وشكواهم ووجهة النظر من
زاوي��ة مختلفة عن زاوي��ة الحكومة ،وه��ذا هو الدور
الرقابي السليم والسديد في مثل هذه األوقات التي
ال يوجد فيها فريقان وال خندقان انما فريق واحد
وخندق واحد وهو الكويت.
واذا تسمح ل��ي ان اخ�ت��م ي��ا ط��وي��ل ال�ع�م��ر ب��إع��ادة
الشكر لسموك ولسمو ول��ي ال�ع�ه��د ،وك�م��ا ذك��رت
ان ��ا ي ��وم أم ��س ب �ع��د خ �ط��اب س �م��وك ان ام � ��ام ه��ذا
االب �ت�لاء ال يمكن ان ت�ه��زم دول ��ة ان��ت ق��ائ��ده��ا ،وال
يمكن ان يستسلم وط��ن ه��ؤالء اب �ن��اؤه ومكونات
شعبه وسنعبر ب��اذن الواحد االح��د ه��ذا االمتحان
متسلحني بإيماننا ووحدتنا وتعاضدنا ،وشكرا يا
طويل العمر على اتاحة هذه الفرصة لي.

«األمانة ثقيلة والمهمة كبيرة والثقة غالية»

وزير الصحة :الوضع تحت السيطرة ..وزيادة متوقعة خالل شهرين
خاطب وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح سمو األمير
بالقول« :يسعدنا ويشرفنا االجتماع بسموكم في بيتكم
جعله اهلل عامرا ب��االف��راح وامل�س��رات وبعيدا عن الشرور
واآلفات ،واستأذن سموكم بالترحيب بسمو ولي العهد،
راجيا من اهلل ان يمتعكما بالصحة والعافية ويبقيكما
ذخ��را للكويت ،وارح��ب ك��ذل��ك برئيس مجلس األم��ة االخ
ال �ك��ري��م م � ��رزوق ال �غ��ان��م وس �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
واخواني واخواتي الوزراء».
وأض ��اف« :س �ي��دي س�م��و االم �ي��ر ب��داي��ة ات �ق��دم ل��ك بالشكر
الجزيل والثناء الجميل على ثقتك الغالية ي��وم حملتنا
االمانة واملسؤولية ايمانا منك بقدرة ابنائك على عطاء
وخدمة ال��وط��ن ،وف��وق ه��ذا سيدي لم تتركنا وحدنا في
مواجهة تلك االمانة الثقيلة واملهمة الكبيرة ،بل كنت لنا

العون والسند بنصائحك السديدة وتوجيهاتك الرشيدة
ف�ت��رف��ع ه�م�ت�ن��ا وت�ن�ي��ر ط��ري�ق�ن��ا وت��زي��ل ه�م��وم�ن��ا فنحقق
اهدافنا بأيسر السبل وانفعها».
وأضاف الصباح بالقول« :سيدي سمو األمير ،ادعو اهلل
اال يخيب ظنك فينا وان ترى من خدمتنا للكويت ما تقر
ب��ه عينك وي�ش��رح ص ��درك ،س�ي��دي سمو األم�ي��ر بالنسبة
ل��وب��اء ك��ورون��ا اح��ب ان اط�ل��ع سموكم على االوض ��اع من
بداية انتشار هذا الوباء في نهاية  2019الى هذا اليوم،
ظ�ه��ر ال��وب��اء س�م��وك��م ف��ي ال�ص�ين ف��ي م��دي�ن��ة ووه ��ان وت��م
اكتشاف الفيروس بعد مضي اول اسبوع من  ،2020بعد
اكتشاف هذا الفيروس قمنا في مجلس ال��وزراء باتخاذ
ج�م�ي��ع االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة ل�ت��وق�ع�ن��ا ب��ان�ت�ش��ار م�ث��ل ه��ذا
الفيروس واجتياحه للعالم ،طبعا فيروس كورونا سموك

هو فيروس من ساللة معروفة تصيب الثدييات بالسابق
وانتقلت عبر السنوات من  1960بمختلف السالالت الى
البشر ،منها ما يسبب اصابات بسيطة ومنها ما يسبب
اص��اب��ات ش��دي��دة مثل م��ا ك��ان عندنا ف�ي��روس «ميرسي»
في  2012وفيروس «سارس»  2003اللي سبب الكثير من
الوفيات في ذلك الوقت ولكن كان انتشارهما محدودا في
ذلك الوقت».
وت��اب��ع ب��ال �ق��ول« :ال� �ي ��وم ن��واج��ه ك ��ورون ��ا ج��دي��دا س��رع��ة
انتشاره سريعة ،يعني غطى جميع قارات العالم وانتشر
ف��ي جميع ب�لاد ال�ع��ال��م ،سموك على نهاية فبراير 2020
قمنا بعمل اجراء مع القادمني من بعض بلدان العالم في
عمل الحجر الصحي االل��زام��ي لتوقعنا بانتشار املرض
في تلك البلدان ومن بعدها قمنا بعمل اج��راءات مشددة

لجميع ب�ل��دان العالم ال�ق��ادم�ين ،ك��ون امل��رض اصبح وب��اء
عامليا وانتشاره عامليا ،الوضع الحالي في الكويت سموك
ان ش��اء اهلل تحت ال�س�ي�ط��رة ،ه�ن��اك بعض ال �ح��االت اللي
تتم متابعتها بشكل ي��وم��ي م��ع املخالطني ف��ي ال�ح��االت
املؤكدة .ذكر وزير الصحة ان االزمة يتوقع لها أن تزيد في
الشهرين املقبلني النها في صعود بالعالم ،ونتوقع بعد
الشهرين أن يتم تثبيت عدد الحاالت ثم نزولها ،ونحن
م�ت��رق�ب��ون ل��وج��ود أي ام �ص��ال ج��دي��دة ت�ظ�ه��ر القتنائها
لحماية مواطنينا .وق��ال« :ه�ن��اك كثير م��ن االدوي ��ة اللي
ت��م االع�ل�ان ع�ن�ه��ا ،ادوي ��ة ع�ل�اج املل��اري��ا وادوي� ��ة ع�ل�اج ال�ـ
 HIDاللي تساعد في الوقاية او شفاء هذه الحاالت وهذه
االدوية جميعها متوافرة بالكويت من بداية شهر يناير
قبل ظهور الحاالت في الكويت كنا على استعداد لها».

اإلصابات والمحاجر
قال د .باسل الصباح« :سجلنا من بداية االزمة  189حالة
مؤكدة لالصابة اخرها اليوم (ام��س) حالة واح��دة فقط،
وايضا هناك  30حالة شفاء تم خروجهم من املستشفى
ون�ت��وق��ع ان ش��اء اهلل ف��ي االي ��ام القليلة املقبلة خ��روج ما
يزيد على  .»10واضاف« :قمنا باعداد  5محاجر ،عندنا
محجر مستشفى جابر ومحجر الكوت ومحجر الجون
ومحجر السيشل ومحجر الخيران اللي يتم فيها الحجر
الصحي للقادمني من الخارج ويتمتعون بصحة وعافية
ويشكرون سمو األمير وايضا الشعب الكويتي على ما
يتلقونه من خدمات ورعاية صحية».

 04الكويت

كورونا

الثالثاء  29رجب  1441هـ •  24مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16747

يتفشى

بمعدل  40حالة لكل مليون نسمة من السكان

ً
عالميا في اإلصابة بكورونا
الكويت الـ70
بعد مرور شهر على أول إصابة مسجلة بفيروس كورونا في
الكويت ،ال بد من تقييم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ،من
إغالق للمدارس وتعطيل لكثير من الدوائر الحكومية والبنوك
والشركات ،وكذلك تعليق األنشطة الرياضية والثقافية وإغالق
المجمعات التجارية واألندية الصحية والصالونات والمقاهي
والمطاعم ،وأيضا البدء في إجراءات الفحص سواء للمواطنين أو
الوافدين.
وأفضل تقييم لهذه اإلجراءات هو دراسة الشكل البياني لإلصابات،
الذي يبين الحاالت المسجلة لإلصابات في الكويت منذ  23فبراير
 ،2020وهو اليوم الذي سجلت فيه أول حالة إصابة بالفيروس
حتى  22مارس ،وفق بيانات مستقاة من حساب تويتر للمتحدث
الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وحسابات
ومواقع أخرى.

محمد العوضي
ي�لاح��ظ ت��ذب��ذب ع��دد ال �ح��االت املسجلة
من يوم إلى آخر ،فمنذ  23فبراير وحتى
 28ف�ب��راي��ر سجلت  45ح��ال��ة ،وم��ن بعد
ذل� ��ك خ ��ف ع� ��دد ال � �ح� ��االت امل �س �ج �ل��ة ف��ي
الفترة من  29فبراير وحتى  11م��ارس،
حيث كان عدد الحاالت املسجلة في تلك
الفترة  27حالة ،وم��ن ثم ب��دأت الحاالت
املسجلة في التزايد منذ  12مارس حتى
 22م ��ارس ،حيث وص��ل مجموعها إلى
 116ح��ال��ة ،أي أن ع ��دد اإلص ��اب ��ات زاد
ب�ن�س�ب��ة  %61م �ن��ذ  12م� ��ارس ع ��ن ع��دد
اإلصابات املسجلة قبله ،وقد سجل يوم
 13مارس  20إصابة ،وهو أعلى عدد من
اإلصابات يسجل في يوم واحد.

قلق اإلصابات
ي�ج��ب أال ن�ق�ل��ق ل��زي��ادة ع ��دد اإلص��اب��ات
م ��ؤخ ��را ،ألن ه ��ذه ال ��زي ��ادة ت��واك �ب��ت مع
ال��زي��ادة ف��ي ع��دد ال�ف�ح��وص��ات الخاصة
ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال � �ف � �ي� ��روس ،ف �ك �ل �م��ا زاد
ع� ��دد ال �ف �ح��وص��ات ُي �ك �ت �ش��ف امل ��زي ��د من
اإلصابات ،وهذا شيء صحي ومطلوب

من قبل منظمة الصحة العاملية لحصر
ما يمكن حصره من اإلصابات.
ف� �ق ��د أوص � � ��ت امل �ن �ظ �م ��ة ال � � � ��دول ب �ف��رض
ال � �ت � �ب� ��اع� ��د االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ب �ي ��ن ال � �ن� ��اس
وتثقيفهم ح��ول الوباء وكيفية الوقاية
منه ،وكذلك القيام بالفحوصات املكثفة
للكشف عن املرض وتزويد املستشفيات
باملعدات الالزمة وتدريب الهيئة الطبية
والتمريضية والفنية على التعامل مع
مقتضيات هذا الوباء.
وم ��ا ي��ؤك��د ذل� ��ك ،م��ا ذك� ��ره ح��اك��م والي��ة
ن � �ي� ��وي� ��ورك أن� � � ��درو ك ��وم ��و م� ��ن أن ع ��دد
اإلص � ��اب � ��ات ف� ��ي ن� �ي ��وي ��ورك ارت � �ف� ��ع إل��ى
اك �ث��ر م��ن  ،11000وال �ت��ي ت �ع��ادل نصف
اإلص��اب��ات امل�س�ج�ل��ة ف��ي أم �ي��رك��ا ،ع��ازي��ا
ذلك إلى الفحوصات املكثفة التي تقوم
ب �ه��ا ال� ��والي� ��ة ل �ل �ك �ش��ف ع ��ن اإلص� ��اب� ��ات،
وال �ت��ي ت �ف��وق ك�ث�ي��را ال �ف �ح��وص��ات ال�ت��ي
ت�م��ت ف��ي ال ��والي ��ات األم�ي��رك�ي��ة األخ ��رى،
م�ب�ي�ن��ا أن ن �ي��وي��ورك ت��أت��ي ف ��ي امل��رت �ب��ة
األول� ��ى ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م م��ن حيث
ع��دد الفحوصات إذا قيست نسبة إلى
عدد سكانها.

اإلصابات اليومية بكورونا المسجلة في الكويت منذ  23فبراير

محمد العوضي

نسبة شفاء
المصابين في
البالد %16
إجراءات الكويت
ضد الوباء تميزت
بالسرعة والحسم
زيادة اإلصابات
انعكاس لزيادة عدد
فحوصات الكشف
عن الفيروس

إحصاء ات خادعة
وي� �ج ��ب االن� �ت� �ب ��اه إل� ��ى أن اإلح � �ص� ��اء ات
امل��وج��ودة على بعض م��واق��ع اإلنترنت
وال � � �ت� � ��ي ت � ��رت � ��ب ال� � � � � ��دول ب� �ح� �س ��ب ع� ��دد
اإلص��اب��ات ق��د تكون خ��ادع��ة ،ألن بعض
ال � ��دول ال ت �ت��واف��ر ل��دي �ه��ا ق � ��درات ك�ب�ي��رة
ع� �ل ��ى ال� �ف� �ح ��ص ل� �ك� �ث ��رة ع� � ��دد س �ك��ان �ه��ا
وق� �ل ��ة م � ��وارده � ��ا امل ��ال� �ي ��ة ،ف �ك �ث �ي��ر م�ن�ه��ا
تكتفي بفحص الحاالت التي تأتي إلى
املستشفيات وقد ظهرت عليها أعراض
اإلصابة.
وب ��ال� �ب� �ح ��ث ،ن �ج��د أن  117إص� ��اب� ��ة م��ن
م �ج �م��وع اإلص� ��اب� ��ات ال �ت��ي س �ج �ل��ت في
ال �ك��وي��ت ح �ت��ى  22م � ��ارس  2020ك��ان��ت
مل��واط�ن�ين أو مقيمني ج ��اؤوا م��ن خ��ارج
ال� � �ب �ل��اد ،ف� ��ي ح �ي�ن س �ج �ل��ت  23إص ��اب ��ة
ل �ح��االت م��وج��ودة ف��ي ال�ك��وي��ت خالطت
مصابني آخرين ،ولم نستطع االستدالل
على السبب وراء إصابة  48آخرين.

وب� �ل ��غ ع � ��دد ال � �ح� ��االت ال� �ت ��ي ش �ف �ي��ت 30
إصابة بنسبة  %16من جملة اإلصابات،
وم��ن املتوقع أن يرتفع منحنى الشفاء
م��ن اإلص��اب��ات ف��ي األي ��ام ال�ق��ادم��ة ،وهو
م��ن ش��أن��ه ت�خ�ف�ي��ف ال �ع��بء ع�ل��ى ال �ك��ادر
الطبي.
وح � � ��ول م� �ع ��دل ح � � ��االت اإلص � ��اب � ��ة ل�ك��ل
مليون م��ن ال�س�ك��ان ،ج��اء ت ال�ك��وي��ت في
املرتبة  70على مستوى العالم بمعدل
 40إصابة لكل مليون من السكان.

تزايد بطيء
و ي �ل��ا ح � ��ظ أن ح� � � ��االت اإل ص� � ��ا ب� � ��ة ف��ي
ا ل� �ك ��و ي ��ت ب �ش �ك��ل ع� ��ام ت� �ت ��زا ي ��د ب �ش �ك��ل
ب � � � �ط� � � ��يء ،ف� � � ��ي ح� �ي� ��ن ت� � � �ت � � ��زا ي � � ��د ه� � ��ذه
اإل ص � ��ا ب � ��ات ف� ��ي ب� �ع ��ض دول ا ل� �ع ��ا ل ��م
ا ل�ت��ي أ ص�ب�ح��ت م�ن�ك��و ب��ة ب�ه��ذا ا ل��و ب��اء،
األ م� ��ر ا ل� ��ذي ي��ؤ ك��د ا س� �ت� �ق ��رار ا ل��و ض��ع
ف� ��ي ا ل� �ك ��و ي ��ت ،و ف� �ع ��ا ل� �ي ��ة ا ل �ت��ر ت �ي �ب��ات

واإل ج ��راء ات ا مل�ت��وا ل�ي��ة ا ل�ت��ي اتخذتها
ا ل� �ح� �ك ��و م ��ة م� �ن ��ذ ت� ��ار ي� ��خ  26ف� �ب ��را ي ��ر،
ب ��دء ا ب�ت�ع�ل�ي��ق ا ل ��درا س ��ة ف��ي ا مل ��دارس
وا ل� �ك� �ل� �ي ��ات وا ل � �ج� ��ا م � �ع� ��ات ،وا ن� �ت� �ه ��اء
ب��إ ق��رار ح�ظ��ر ا ل �ت �ج��ول خ�ل�ال ا ل�ف�ت��رات
ا مل� �س ��ا ئ� �ي ��ة ،و ه � ��ي ن� �ف ��س ا ل� �س� �ي ��ا س ��ات
التي تنتهجها بقية دول العالم ،وإن
ت �م �ي��زت إ ج � ��راء ات ا ل �ك��و ي��ت ب��ا ل �س��ر ع��ة
والحسم منذ ظهور أول إصابة.
وه��ذه اإلج��راء ات ه��ي نفس اإلج��راء ات
ال � �ت� ��ي أوص � � ��ت ب� �ه ��ا م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية والتي تهدف إلى التقليل قدر
اإلم� �ك ��ان م ��ن اإلص� ��اب� ��ات ب �ه ��ذا ال ��وب ��اء
ش��دي��د ال� �ع ��دوى ،األم� ��ر ال� ��ذي س �ي��ؤدي
إل��ى تسطيح منحنى اإلص��اب��ات بهذا
ُ ِّ
سيمكن منظومة الرعاية
الوباء والذي
الصحية الكويتية من القيام بدورها
وض �م��ن ح ��دود ط��اق�ت�ه��ا االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة
حتى انقضاء هذا الوباء بإذن اهلل.
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كورونا

يتفشى

الكويت 05

رأي محلي
محمد رمضان

بعضهم يعانون ظروفاً أشد من نظرائهم داخل البالد

كاتب وباحث اقتصادي
@rammohammad

 60ألف كويتي عالقون في الخارج ..متى يعودون؟
ي �ش �ي��د امل ��واط� �ن ��ون وامل �ق �ي �م ��ون ب� ��إج� ��راءات
الحكومة ملكافحة وب��اء ك��ورون��ا وال�ت��ي كان
آخ��ره��ا ف ��رض ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول ال �ج��زئ��ي من
ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة ع �ص��را ح �ت��ى ال �س��اع��ة
الرابعة فجرا.
وال ش� ��ك ف� ��ي أن ه � ��ذه اإلج� � � � � ��راءات ج �ي��دة
ومطلوبة ،ولكن كالعادة في الكويت تتركز
ق� � ��رارات امل �س��ؤول�ي�ن وآراء امل��واط �ن�ي�ن ح��ول
ظاهر األمور من دون االطالع على تفاصيل
الوضع الراهن ومصير ما يقارب  % 5من
املواطنني العالقني في الخارج في ظروف قد
تكون أشد كثيرًا من ظروف املواطنني داخل
البالد.
• دخل البالد من  27فبراير حتى  10مارس
 2020م��ا ي �ق��ارب  235أل��ف م��واط��ن ومقيم
منهم  65ألف مواطن و 170ألف مقيم ،منهم
 30أل��ف مسافر دخ�ل��وا خ�لال ي��وم��ي  5و6
م��ارس بعد وق��ف ش��رط ال� �ـ PCRول��م تطبق
عليهم أي إج��راءات مكثفة ،سوى فحصهم
بالكاميرات الحرارية ،ومنحهم إقرارًا وتعهدًا
صحيًا فقط ،مما ينذر بكارثة صحية في
ً
ح��ال ك��ان البعض ح��ام�لا لفيروس كورونا
من دون أن تطبق عليهم إج��راءات الفحص
الطبي .PCR

• في  11مارس تمت تسمية مرض فيروس
ك ��ورون ��ا ب��ال��وب��اء م��ن ق�ب��ل م�ن�ظ�م��ة الصحة
العاملية  WHOعلى الرغم من معرفة الخبراء
بأن املنظمة تأخرت بهذه التسمية نظرا ألن
هناك تجارب ناجحة في احتواء املرض في
بعض الدول .قبل هذا التاريخ بأسابيع كان
العديد من الخبراء يؤكدون تسميته بالوباء
وأن املنظمة ستتأخر بالتسمية ألسباب قد
تكون سياسية.
• ت��م إي �ق��اف ال��رح�ل�ات ال�ت�ج��اري��ة إل��ى مطار
الكويت منذ  13مارس  2020وحتى اشعار
آخ � ��ر ،وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن� ��ه س �ي �ت��م ق�ص��ر
رح�لات ال�ق��ادم�ين على الكويتيني وأقاربهم
من الدرجة االولى ويستثنى من ذلك طائرات
الشحن ،إل��ى اليوم (أي بعد أكثر من عشر
أي��ام) ل��م يتم السماح ألي رحلة مخصصة
لجلب من يرغب من املواطنني بالقدوم إلى
ال �ك��وي��ت وذل ��ك م��ن دون م ��راع ��اة ل�ظ��روف�ه��م
ال�خ��اص��ة وح�ت��ى ب�ع��د إل �غ��اء رح�ل�ات ال�ع��ودة
الخاصة بهم.
• حسب اإلح�ص��اءات األول�ي��ة هناك  60ألف
كويتي تقريبًا ي��ري��دون ال�ع��ودة للكويت وال
يستطيعون ذلك بسبب إغالق املنافذ عليهم
س ��واء م��ن ال�ك��وي��ت أو دول ال �ج��وار .وه��ؤالء

«الصحة» منشغلة داخليا ً
وكأن مسؤوليتها % 95
فقط من المواطنين

الدستور يقضي بعدم جواز
إبعاد كويتي أو منعه من
العودة إلى بلده
ما السيناريو األسوأ النتشار
الوباء في البالد؟
وكم جهاز ّ
تنفس صناعي
إضافيا ً نحتاج؟
يجب تجهيز محاجر
في البلدان لتسهيل نقل
السالمين بال تعقيد

المقصيد لـ سبقلا :مستعدون
لزيادة مدارس إيواء المخالفين
هاني الحمادي
ف� ��ي إط� � ��ار ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت��رك
ب�ي�ن ج �ه��ات ال ��دول ��ة ،أك�م�ل��ت وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات امل� �ط� �ل ��وب ��ة ف � ��ي  14م ��درس ��ة
مخصصة إليواء املقيمني املخالفني لقرارات
مجلس الوزراء األخيرة ،إضافة إلى مخالفي
اإلقامة.
وك �ش��ف ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال�ت��رب��وي��ة
واألنشطة الناطق الرسمي باسم وزارة التربية
فيصل املقصيد ،ان املدارس املخصصة لإليواء
قابلة للزيادة إذا طلبت وزارة الداخلية.
وقال املقصيد في تصريح لـ سبقلا ان مدارس
اإليواء توزعت بواقع مدرستني في كل منطقة
تعليمية عدا الفروانية التي كان لها النصيب
األك� �ب ��ر م ��ن ت�خ�ص�ي��ص  4م � ��دارس ل �ه��ا ،ن�ظ�رًا
الرتفاع أعداد املقيمني في هذه املحافظة.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن وزارة ال �ت��رب �ي��ة ح��ري �ص��ة ك��ل
ال � �ح� ��رص ع �ل ��ى ت �ق ��دي ��م ج �م �ي��ع أن � � ��واع ال ��دع ��م
اللوجستي ،إذ تجري تكليف إدارات الشؤون
الهندسية وال�خ��دم��ات ف��ي املناطق التعليمية
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون م��ع ال��داخ �ل �ي��ة وت��وف�ي��ر
ك��ل االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ب�ت��رت�ي��ب وتجهيز
ه��ذه امل ��دارس ،وال�ت��ي ت��م تنظيفها وتعقيمها
بشكل كامل قبل تسليمها واستخدامها إليواء
املخالفني.
وذك � ��ر امل �ق �ص �ي��د أن وزارة ال �ت��رب �ي��ة أب�ل�غ��ت
ن �ظ �ي��رت �ه��ا ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب ��اس� �ت� �ع ��داده ��ا ال �ت ��ام
لتجهيز مدارس أخرى إذا تطلب األمر لتكون
تحت إمرة وتصرف قطاع األمن العام في أي
وقت.
واوض ��ح أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة ل��دي�ه��ا  240معلمًا
وإداريًا متطوعني في جمعية الكشافة لتقديم
الدعم بني الجهات املعنية املشاركة في مواجهة

د .هالل الساير خالل توزيع السالل الغذائية

أزمة انتشار فيروس كورونا املستجد ،الفتًا في
الوقت ذاته الى أنه سيتم توزيع  10متطوعني
على كل مدرسة من املدارس املخصصة كمراكز
إي ��واء للمخالفني ليكونوا حلقة ال��وص��ل بني
التربية والداخلية وليوفروا كل االحتياجات
الالزمة في الوقت الراهن.

الهالل األحمر
وأش��ار املقصيد إلى أن جمعية الهالل األحمر
وبعد التنسيق مع وزارة التربية شرعت أمس
في توزيع التمويل األساسي واملواد الغذائية
الالزمة والضرورية على جميع ح� ّ�راس األمن
ف ��ي امل � � ��دارس ،وك ��ان ��ت االن �ط�ل�اق��ة م ��ن م ��دارس
منطقة ال�ع��اص�م��ة التعليمية ،ع�ل��ى أن يشمل
التوزيع كل مناطق الكويت.

لحين إشعار آخر

«جائزة الملتقى»
ُتؤجل دورتها الخامسة
أع�ل�ن��ت ج��ام�ع��ة ال �ش��رق األوس� ��ط األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت (،)AUM
راع��ي جائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية ،إن��ه بالنظر إل��ى ما
ي�ج�ت��ازه ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وش �ع��وب ال�ع��ال��م أج �م��ع م��ن م�ح�ن��ة تفشي
وب��اء «ال �ك��ورون��ا» ،وض ��رورة تبني ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه التصدي لهذا
ّ
التوجه العاملي ،والتزامًا باإلجراءات
الوباء الخبيث ،وتماشيًا مع
االح �ت��رازي��ة ال��وق��ائ �ي��ة .ف ��إن م�ج�ل��س أم �ن��اء ج��ائ��زة امل�ل�ت�ق��ى للقصة
القصيرة العربية ،قد اتخذ ق��رارًا بتأجيل أعمال ال��دورة الخامسة
للجائزة  2019/2020ولحني إشعار آخر.

الوفيات
● مبارك إسكندر مسعود بن بالل 21( ،عامًا) ،شيع،
للرجال :في املقبرة فقط ،ت.66616705 :
● منى علي داود الحمود ،زوج��ة محمد عبداللطيف
سعود الهاشم 73( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء في املقبرة فقط،
ت 94490446 :وات��س اب فقط ،ت 96630099 :وات��س اب
للنساء.
● عفيفة حسين عبدالله ،أرم �ل��ة م�س�ل��م ع�ل��ي رض��ا
أس �ي��ري 82( ،ع��ام��ًا) ،التشييع ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح ال�ي��وم،
العزاء في املقبرة فقط ،ت.99062386 - 50010208 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

وب�ّي�نّ أن الجمعية اخ ��ذت ع�ل��ى عاتقها مهمة
ان �س��ان �ي��ة دق �ي �ق��ة س �خ��رت الن �ج��اح �ه��ا ط��اق��ات
شبابية كويتية م��ن املتطوعني ف��ي الجمعية
ل�ت��وزي��ع امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة االس��اس�ي��ة إلخوانهم
امل�ق�ي�م�ين م��ن ح ��راس األم ��ن ف��ي أك �ث��ر م��ن 900
م ��درس ��ة ب��ال �ب�ل�اد ،م ��ؤك �دًا أن ال�ج�م�ع�ي��ة ت��ول��ي
اه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ل� �ت ��وزي ��ع امل � �س ��اع ��دات م�ح�ل�ي��ا
إل��ى ج��ان��ب امل �س��اع��دات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي تقدمها
للمحتاجني خارج الكويت على مدار العام.
وت�ق� ّ�دم املقصيد بجزيل الشكر والتقدير إلى
رئيس جمعية الهالل األحمر د .ه�لال الساير
واع� �ض ��اء م�ج�ل��س إدارة ال�ج�م�ع�ي��ة ع �ل��ى ه��ذه
امل � �ب� ��ادرة ال �ط �ي �ب��ة ال �ت��ي ت �س��اه��م ف ��ي ت�خ�ف�ي��ف
امل �ع��ان��اة ع��ن ح ��راس األم ��ن ب ��امل ��دارس ف��ي ظل
الظروف الحالية التي تمر بها البالد.

 3جلسات لـ«الجنايات» اليوم

 5خارقين للحظر
إلى محاكمة عاجلة
مبارك حبيب
أ ح��ا ل��ت وزارة ا ل��دا خ �ل �ي��ة  5أ ش �خ��اص ( 3م��وا ط �ن�ين
و م�ق�ي�م��ًا و خ�ل�ي�ج�ي��ًا) إ ل��ى ا مل�ح��ا ك�م��ة ا ل�ع��ا ج�ل��ة بتهمة
خرق قرار حظر التجول أول من أمس في أول أيام
تطبيقه .
وأ ث�ب�ت��ت ا ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات م��ع ا مل�ض�ب��و ط�ين ا ن�ه��م ت�ع�م��دوا
ب�ل�ا دا ع� ��ي خ ��رق ق� ��رار ا ل �ح �ظ��ر .وا ض ��ا ف ��ت ا مل �ص��ادر
ا ن ��ه ج ��رى اإل ف� � ��راج ع ��ن ن �ح��و  15م��وا ط �ن��ا و م �ق �ي �م��ا
و خ�ل�ي�ج�ي��ا ب�ع��د ض�ب�ط�ه��م و ت�ح��و ي�ل�ه��م ا ل��ى ا مل�خ��ا ف��ر،
ع �ق��ب ا ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ع �ه��م أ م ��س ،و ت �ب�ين ا ن �ه��م خ��ر ج��وا
لظروف طارئة تستدعي ذلك.
ف ��ي ا ل� �س� �ي ��اق ،ع �ل �م��ت سبقلا ان دوا ئ � ��ر ا ل �ج �ن��ا ي��ات
ف ��ي ا مل �ح �ك �م��ة ا ل �ك �ل �ي��ة أ ع� ��ادت ف �ت��ح ا ب��وا ب �ه��ا ل�ل�ن�ط��ق
ب ��األ ح� �ك ��ام ا ل �ق �ض ��ا ئ �ي ��ة ا مل� �ح� �ج ��وزة ل �ل �ح �ك��م س �ل �ف��ا.
وستعقد دوائر الجنايات اليوم الثالثاء  3جلسات
ً
مساء ) ،وهو ما أعلن عنه
(اثنتني صباحًا وواحدة
س��ا ب �ق��ا ب �ش��أن ت �ق��د ي��م خ��د م��ة ا ل �ع��دا ل��ة ل�ل�م�ت�ق��ا ض�ين
ف��ي ه��ذه ا ل �ظ��روف اال س�ت�ث�ن��ا ئ�ي��ة .ع�ل�م��ا ب��ان ا مل�ح��ا ك��م
م �س �ت �ع��دة ل �ع �ق��د ج �ل �س��ات م �ح��ا ك �م��ات ع��ا ج �ل��ة س��واء
مل �ث �ي��ري ا ل �ف�ت�ن او اال ش ��ا ع ��ات او م �ح��ا ك �م��ة م�خ��ا ل�ف��ي
قرار حظر التجول.

الكويتيون أو م��ا ي�ق��ارب ال �ـ 5%م��ن اجمالي
امل��واط�ن�ين ع��ال�ق��ون م��ن دون أي اه�ت�م��ام من
وزارة الصحة بحالتهم أو حاجتهم للرجوع
نظرًا إلى انشغال ال��وزارة بالوضع الداخلي
فقط وكأن مسؤولية وزارة الصحة قاصرة
على  % 95من املواطنني فقط.
• يبدو أن وزارة الصحة تحصر أولوياتها في
الحصول على اشادات املنظمات الدولية التي
بطبيعة الحال تنظر للسيطرة على انتشار
الوباء داخليًا فقط .إذ فجأة أصبحت الكويت
رائ� ��دة ألن �ه��ا م��ن األك �ث��ر ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي ع��دد
املسحات نسبة إلى عدد السكان على الرغم
من أن هذه املسحات أتت بسبب خطأ السماح
ألع��داد هائلة من املقيمني بالرجوع في فترة
قصيرة( .لن تكون هناك حاجة للمسحات ان
لم يكن هناك أعداد هائلة من القادمني)
• تشير امل ��ادة ال� �ـ 28م��ن ال��دس�ت��ور الكويتي
إل��ى أن��ه «ال يجوز إبعاد كويتي عن الكويت
أو منعه من العودة إليها» ،فهل وقف رحالت
املواطنني الذي يؤدي إلى منعهم من العودة
للوطن يتوافق م��ع امل��ادة ال �ـ 28م��ن الدستور
ال �ت ��ي ل ��م ت �ح �ت��ج ح �ت��ى ل �ت��وض �ي��ح ب��امل��ذك��رة
التفسيرية؟.
ع�ن��د م��راق �ب��ة ال��وض��ع ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة

ن�ج��د أن ��ه م��ع اغ�ل�اق ب�ع��ض امل �ط ��ارات يمكن
مل��واط�ن�ي�ه��ا دائ �م��ًا ال��رج��وع ع�ب��ر ال �ع��دي��د من
املطارات املفتوحة لهم .كذلك ،نجد شفافية
ف ��ي إع� �ل��ان ال �ن �ق��ص ال� ��واض� ��ح ف ��ي أج �ه��زة
التنفس االصطناعي ( )Ventilatorsحيث
يتطلب السيناريو األس��وأ النتشار فيروس
كورونا في الواليات املتحدة  960ألف جهاز
تنفس ص�ن��اع��ي بينما ي�ت��واف��ر ح��ال�ي��ا 170
ألف جهاز فقط .لذلك ال بد من ابطاء انتشار
امل ��رض ع�ل��ى األق ��ل ل�ح�ين تصنيع م��ا يكفي
م��ن األج �ه ��زة .ان�ط�لاق��ا م��ن م �ب��دأ الشفافية
التي تتغني بها الحكومة وم��ن ل��ه مصلحة
معها ،هل هناك من يعلم ما هو السيناريو
األسوأ النتشار الوباء في الكويت وكم جهاز
تنفس صناعي إضافيًا نحتاج لذلك؟ وكيف
أثر استقبال عشرات اآلالف من املسافرين
على ذلك؟
لألسف كلما كانت قدرة وزارة الصحة على
اس�ت�ي�ع��اب امل��رض��ى أض �ع��ف ك��ان��ت ال�ح�ل��ول
أص�ع��ب .واملثير لالستغراب ف��ي ه��ذا الوقت
ت�ح��دي�دًا ه��و أن ال � ��وزارة ت�ح�ص��د ث �ن��اء أكبر
م��ن ق �ب��ل ال � ��رأي ال �ع��ام ك�ل�م��ا ك��ان��ت أض�ع��ف
واض� �ط ��رت الت �خ ��اذ إج � � ��راءات أش ��د ف ��ي ما
يخص املواطنني العالقني بالخارج!.

بني الكويت وجيرانها
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ترفض فيه الكويت ارج��اع
مواطنيها ،نجد ترحيبًا مستمرًا بهم من
قبل البحرين وكان كذلك في االم��ارات وفقًا
لشروط الكشف والحجر املحلية هناك ،أليس
هذا مستغربًا من حكومة يفترض أن تضع
مواطنيها على رأس أولوياتها.
مل��اذا تقبل البحرين مواطني دول��ة ال تقبل
مواطنيها من األساس؟! إذ يبدو أنه مع رأي
عام يرى الصورة ناقصة ومعارضة تحاول
م �غ��ازل��ة ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ع�ف��و
للمحكومني بقضايا ال ��رأي ،وق�ط��اع خاص
يسعى للحصول على املساعدات الحكومية،
ف�م��ن س�ي�ه�ت��م أو ي�ض�غ��ط ل�ل�إس��راع ب�ع��ودة
املواطنني العالقني في الخارج وهم في بلدان
ليس لهم فيها أولوية في العالج أو الخدمات
األساسية؟ .ربما يكون السيناريو األفضل
ه��و اإلس� ��راع بتجهيز م�ح��اج��ر ف��ي ال�ب�ل��دان
التي فيها الكويتيون (في محل إقامتهم أو
بالقرب منه) حتى يتم تسهيل نقل الساملني
منهم من دون الحاجة ال��ى إج��راءات معقدة
وخطط لم تصل الى نتيجة عملية منذ بداية
الشهر إلى اآلن.

 06الكويت

كورونا
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مي السكري

أجواء خالية من الضجيج ،شوارع فارغة ،هدوء
قاتل ،دوريات كثيفة ،نمط حياة جديد ميز
المشهد خارج المنازل في أول أيام حظر
التجول الجزئي ،وإن كانت الصورة داخلها
مغايرة تماما بانتشار التقارب األسري والتواصل
العائلي عبر الهواتف الذكية والحصول على
وقفة مع النفس لترتيب االولويات واالنتباه إلى
ما قد يفوتهم من اهتمام باالحباب.
ومع صوت صافرات االنذار إيذانا ببدء الحظر،
اختلفت طقوس «المحظورين» من منزل إلى
آخر ،بحسب طبيعة العائلة ،فهناك من حرص
على تعزيز التقارب االسري بتجاذب أطراف
الحديث مع اإلخوة والوالدين ،ومنهم شارك
في المهام المنزلية ،وآخرون يتواصلون عن
بعد مع األصدقاء واألقارب عبر التطبيقات
الذكية ،فيما استثمر عدد ال بأس به وقت
فراغهم في قراءة الكتب ومتابعة البرامج
اإلخبارية وصفحات السوشيال ميديا.

الديرة في أولى ليالي الحظر (تصوير :حسني هالل)

مواطنون ومقيمون لـ سبقلا :نستثمر «األزمة» في تغيير نمط الحياة لألفضل

ُّ
أول أيام الحظر ..استغراب وترقب للمجهول!
لم يسلم هذا لحدث الجديد ،شأنه شأن كل األحداث،
من أجواء السخرية والفكاهة والنكات التي تداولها
العديد من مستخدمي وسائل التواصل ،متداولني
ص ��ورا س��اخ��رة ع��ن ف�ت��رة ال�ب�ق��اء ف��ي امل �ن��ازل وكيفية
اس�ت�خ��دام ال��وق��ت بعد حظر ال�ت�ج��ول ،للتخفيف من
وطأته.
سبقلا س �ب��رت أغ � ��وار امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين مل�ع��رف��ة
كيفية تعاطيهم مع اليوم األول من تطبيق الحظر،
ف��أش��ار عبد اهلل الفيلكاوي إل��ى تأقلمه م��ع الوضع
بالقول «رغ��م أنني لست بيتوتيا قضيت الوقت ما
ب�ي�ن ال �ج �ل��وس م��ع األه ��ل وق � ��راءة ال�ك�ت��ب وم�ش��اه��دة
األفالم».
وي��ؤك��د ال�ف�ي�ل�ك��اوي أن ��ه دائ �م��ًا م��ا ي�ن�ظ��ر إل ��ى األم ��ور
م��ن ج��ان�ب�ه��ا امل �ش��رق« ،ف�م��ا يحصل ه��و م�ك�ت��وب من
اهلل وواج�ب�ن��ا كمواطنني االم�ت�ث��ال ألوام ��ر الحكومة
وااللتزام بها فهي باألخير تصب في مصلحتنا ،كما
أن خط الدفاع األول ضد الكورونا يبدأ في املنزل».
ودعا الجميع إلى «استثمار هذه الفترة واالستفادة
م �ن �ه��ا ف ��ي ع� ��دة أم � ��ور م �ف �ي��دة وم �م ��ارس ��ة ال �ه��واي��ات
وتعزيز العالقات األسرية».

واجبات أسرية
ول� ��م ت�خ�ت �ل��ف ط��ري �ق��ة ق �ض ��اء ال �ف �ي �ل �ك��اوي أول أي ��ام
الحظر عن طريقة علي عبدالغفار ،ال��ذي يبدأ يومه
صباحًا وال �خ��روج ل�لأم��ور ال�ض��روري��ة ف�ق��ط ،وان لم
يستدع األم��ر ال�خ��روج م��ن امل�ن��زل فهو يفضل البقاء
فيه وممارسة الرياضة املنزلية ،ول��و بشكل بسيط
والجلوس مع العائلة ومشاهدة التلفزيون.
وي�ض�ي��ف« :أت��واص��ل م��ع العائلة واالص��دق��اء عبر الـ
 ،video callوب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس�م��ي نقوم
ب �م �ش��اه��دة االف� �ل ��ام او امل �س �ل �س�ل�ات امل � ��وج � ��ودة ف��ي
التطبيقات أو مواقع التواصل».
وبينما كشف عبدالرحمن املسلم عن انه ّ
تعرف أكثر
على ابنته الرضيع بصورة أكثر وتعلم كيف يجهز
لها الحليب وكيف يساعدها على النوم بال مساعدة،
رأى االستاذ في جامعة الكويت د.سمير أرش��دي أن

الفيلكاوي :لست بيتوتياً..
لكنها فرصة للجلوس
مع األسرة
عبد الغفار :أتواصل
مع العائلة واألصدقاء
عبر الـvideo call
المسلم :تعرفت أكثر على
ابنتي الرضيعة وأجهز لها
وجبتها بنفسي
أرشدي :أستثمر الوقت
في تالوة القرآن وصلة
الرحم عبر التقنيات الحديثة
صالح :أمارس الطبخ
وأعد أشهى األطعمة
بوصفات من ابتكاري
سالم :اليوم األول
هو األصعب على اإلطالق

الحظر «فرصة طيبة السترجاع الذكريات ومراجعة
الحسابات مع النفس».
وق��ال أرش��دي ُ«رب ض��ارة نافعة ..قد يتضايق الفرد
في البداية ،لكن لو أحسن استثمار الوقت في تالوة
القرآن واألذك��ار واالدعية والتواصل مع األه��ل صلة
لألرحام عبر التقنيات الحديثة وقضاء وقت ممتع
مع األوالد فسينتقل هذا التحدي إلى فرصة ممتلئة
بالحب والعطاء والخير والذكريات الجميلة».
وع��ن خطته ف��ي استثمار وق��ت الحظر ،ق��ال «عندي
اوراق متناثرة مبعثرة ب��دأت تجميعها لتنقيحها
وإص��داره��ا ك�ك�ت��اب ،كما أت��اب��ع أخ�ب��ار ال��وب��اء وم��دى
انتشاره في دول العالم».

إبداع باملطبخ
ول ��م ي�ت��أث��ر ع�م��ل ن�ه��ى ص��ال��ح ك�ث�ي��را ب�ف�ض��ل وج��ود
وسائل التواصل الحديثة مثل الهواتف واإلنترنت،
لكن ف��رض حظر ال�ت�ج� ّ�ول جعلها تقضي وق�ت��ًا أكثر
ف��ي امل� �ن ��زل ،األم� ��ر ال� ��ذي دف �ع �ه��ا إل ��ى االس �ت �ف��ادة من
تلك ال�س��اع��ات بمشاركة األه��ل ف��ي األع �م��ال املنزلية
وم �م��ارس��ة ه��واي��ة ال �ط �ب��خ وإع � ��داد أش �ه��ى األط�ع�م��ة
بوصفات جديدة من ابتكارها.
ورأت رن��ا سالم أن «االل�ت��زام بتنفيذ ق��رارات مجلس
ال � � ��وزراء امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ح�ظ��ر ال �ج��زئ��ي واج� ��ب وط�ن��ي
وم �س��ؤول �ي��ة إج �ت �م��اع �ي��ة ي �ج��ب أن ي�ل�ت��زم�ه��ا جميع
أطياف املجتمع ،مواطنني ومقيمني» ،مشيرة إلى أن
«األزمة التي تتعرض لها البالد تحتم علينا جميعا
البقاء في منازلنا ملساندة أجهزة الدولة في عملها».

اليوم األصعب
واعتبرت أن «اليوم األول للحظر كان التجربة األشد
صعوبة على اإلطالق ،والتي نعيشها للمرة األولى،
فقد جرت العادة على أن املمنوع مرغوب ،وجميعنا
يكره االجبار ،ولكن ليس هناك اختيار ،فاألفضل لنا
جميعا هو االل�ت��زام بالقوانني ،أم�لا في تجاوز هذه
األزمة من دون خسائر بشرية ،نندم عليها الحقا».
وت��اب �ع��ت« :دع ��ون ��ا ن�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ن�ص��ف امل�م�ت�ل��ئ من

ال �ك��وب ب��اس �ت �غ�لال وق ��ت ال� �ف ��راغ ،ال� ��ذي ن�ق�ض�ي��ه في
املنزل في ما يفيد ،وذلك عبر وضع برنامج النجاز
املهام اليومية املؤجلة داخل املنزل ،اضافة الى سماع
امل��وس�ي�ق��ى واس �ت �خ��دام االن �ت��رن��ت لتنمية م�ه��ارات�ن��ا
واك�ت�س��اب م �ه��ارات ج��دي��دة وت�ط��وي��ر ال�ل�غ��ة العربية
بالقراءة املستمرة للكتب والروايات واالستماع الى
القرآن الكريم.
ّ
التجول
واعتبر املحامي محمد ذعار العتيبي ،حظر
خطوة سليمة اتخذتها الحكومة ملواجهة الفيروس،
الفتا إلى أنه قضى اليوم األول بني أسرته ومتابعة
وسائل االعالم الرسمية للدولة ،كما تابع كلمة سمو
األمير «التي تؤكد حرص األب على نشر الطمأنينة
في نفوس ابنائه وعدم الهلع والخوف وعدم التمييز
ب�ين م��واط��ن وم�ق�ي��م ف��ي ه��ذا ال �ح��دث ال ��ذي ي��دل على
املسؤولية واإلنسانية للقائد اإلنساني».
ويحرص العتيبي ،كذلك ،على استثمار وقت الفراغ
بمتابعة عمله الخاص واالط�لاع على بعض الكتب
واملراجع واألحكام القانونية.
«أح��زن �ن��ي ج � ّ�دا ال��وض��ع ال ��راه ��ن ،ول �ك��ن م ��اذا نفعل؟
ف��ال �ع�ين ب �ص �ي��رة وال� �ي ��د ق� �ص� �ي ��رة!» ،ب �ه��ذه ال�ك�ل�م��ات
البسيطة ّ
عبرت املواطنة منى العازمي عن شعورها
م��ع ب ��دء ت�ط�ب�ي��ق ال �ح �ظ��ر .وق��ال��ت« :ه ��ذا ال �ح��ل أش�ب��ه
بالقيد املمقوت ،ولكن ما دامت الحياة قد وقفت في
ال �خ��ارج ف�لا يمكن أن تقف ق�ل��وب آم�ن��ت ب��أن الحياة
وقت سيمضي ،وال بد أال يضيع هدرا».
وأشارت إلى أنها منذ بداية تداول رسالة «أستحلفكم
ب ��اهلل اب �ق ��وا ف ��ي م �ن��ازل �ك��م» وض �ع��ت خ �ط��ة تتضمن
اإلعداد لبحث أدبي ،إضافة إلى اشتراكها في دورات
مهارات لغات أجنبية عن طريق الشبكة العنكبوتية،
وق ��راءة م��ا أت�ي��ح ل�ه��ا م��ن ال�ك�ت��ب وال ��رواي ��ات ،وحفظ
م��ا ت�ي� ّ�س��ر م��ن ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ،إض��اف��ة إل��ى الجلسات
العائلية.
واستثار ما يحدث قبل ساعة الحظر من تسابق على
الجمعيات ذكريات رمضان لديها ،وبالتحديد قبل
صالة الفجر والناس يحاولون شرب املاء واألكل قبل
األذان.

أستاذ علم نفس:

البالغون أكثر ّ
تأث ً
را
من الصغار
وصف أستاذ علم النفس د.حمد الطيار أول يوم حظر بأنه
«صعب على الكثيرين لجدته» ،مشيرا إلى أن قناعتنا بأن
هذا الحظر هو طوق نجاة لنا من خطر هذا الفيروس الذي
قد ُيفقد الكثيرين حياتهم تجعلنا نعبر تلك الفترة بال أي
أزمات نفسية.
نّ
وبي الطيار في تصريح لـ سبقلا أن «الرضا سيغلب على
قناعاتنا عند استشعار نعم اهلل علينا بوجودنا في منازل
ّ
مجهزة ،وامتالكنا الكثير من وسائل الترفيه ،ع�لاوة على
تعرضنا ملا ّ
عدم ّ
يتعرض له آخرون من مشكالت؛ كالقصف
بالطائرات أو الغرق في الفيضانات».
وعما اذا كان الحظر قد ّ
يسبب أزمات نفسية ،قال «إنه أحد
سبل النجاة من انتشار املرض ،ولكن عندما يفكر الشخص
ف��ي أن ب��ق��اءه ف��ي امل��ن��زل م�لاذ وأم���ان ل��ه وألف���راد أس��رت��ه فإن
االم����ر ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ي��ه س��ي��ك��ون إي��ج��اب��ي��ا وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح،
فاألمر يعتمد على كيفية توظيف هذا الحدث بطريقة علمية
صحيحة و استثماره بشكل جيد».
وي����رى ال��ط��ي��ار أن «ال��ب��ال��غ�ين أك��ث��ر ت���أثّ���را ب��ال��ح��ظ��ر ن��ظ��را ال��ى
ّ
يصعب
تعودهم على الخروج من املنزل ملختلف األسباب ،ما
عليهم اعادة ترتيب حياتهم وبرامجهم مرة أخرى ،بخالف
األمر بالنسبة الى األطفال فهم أكثر استفادة وتسلية من هذا
االمر ،في ظل وجود األلعاب االلكترونية».
وملساعدة األس��ر على استثمار وق��ت ال��ف��راغ في ما يعود
ب��ال��ن��ف��ع عليهم وك��س��ر ح��اج��ز امل��ل��ل ،ق���ال إن «رب االس���رة
ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه خ��ل��ق ج��و م��ن ال��ت��رف��ي��ه وال��ت��س��ل��ي��ة ،م��ن خ�لال
ت��ن��ظ��ي��م م��س��اب��ق��ات وج����وائ����ز ،أو ح���ث أف�����راد أس���رت���ه ع��ل��ى
م���م���ارس���ة ال���ري���اض���ي���ة امل��ن��زل��ي��ة أو ت��ك��ل��ي��ف أف������راد ال��ع��ائ��ل��ة
بتقاسم املهام املنزلية وتنظيف املنزل».

ألنه رفيقنا األول في هذه الظروف الصعبة

 10نصائح لالستخدام األمثل للموبايل في الحجر
ألنه أصبح رفيقنا األول في عزلتنا الذاتية في البيوت
أثناء الحجر المنزلي ،وخصوصا بعد فرض حظر
التجول الجزئي في البالد ،أصبح من
المهم االنتباه لبعض األخطار التي
قد يسببها االفراط في استخدام
الموبايل أو غيره من األجهزة
الذكية المحمولة ،حتى ال يتحول
الى مصدر قلق إضافي في ظل
هذه الظروف المفعمة بالقلق
أصال.
صحيح أن هذه األجهزة
أصبحت هي الرفيق الدائم
لنا ،ومصدرنا األخباري األول،
ألنها الوسيط األهم في نقل
أخبار الصحف والتلفزيونات ووكاالت
األنباء وغيرها من الوسائل الخبرية
األخرى ،باإلضافة الى الدور التثقيفي
والترفيهي الذي تقوم به أيضا،
إال أن لها بعض التأثيرات السلبية
التي ينبغي االنتباه لها .هنا عشر
نصائح على سبيل الستخدام األمثل
للموبايل وخصوصاً هذه األيام:

 .1قاوم اإلدمان

 .4ليس منبها ً

تفاقم اس�ت�خ��دام بعضنا للموبايل ف��ي ظ��ل ع��زل��ة الحجر
املنزلي ،لكن هذا ال ينبغي أن يتحول إلى حالة من اإلدمان،
ومل �ق��اوم��ة ذل� ��ك ي�م�ك�ن�ن��ا ت �ح��دي��د س ��اع ��ات اس�ت�خ��دام�ن��ا
ال�ي��وم��ي للجهاز خ��اص��ة أن األج �ه��زة الحديثة تقدم
لنا هذا الخيار في إعداداتها ،وعلينا أال نتجاوز
الساعات امل�ح��ددة لالستخدم م��ن قبلنا مسبقا
قدر اإلمكان.

حاول أال تستخدم املوبايل كمنبه إليقاظك من النوم حتى
ال ترتبط به وقت النوم كارتباطك به وقت الصحو .عندما
تعاود استخدام املنبه العادي إليقاظك في الصباح سيكون
ً
سهال عليك اتخاذ قرار إالقالل من موبايل عند النوم حتى
تصبح تلك ع��ادة ثابتة ل��دي��ك مما يخفف م��ن االس�ت�خ��دام
خصوصا أثناء االسستيقاظ املفاجئ أثناء النوم.

 .2أغلق التنبيهات
ه ��ذا أ م ��ر م �ه��م ج ��دًا ي �غ �ف��ل ع �ن��ه ا ل �ب �ع��ض.
إ غ�لا ق��ك ل�ت�ن�ب�ي�ه��ات ا ل�ت�ط�ب�ي�ق��ات ا مل�خ�ت�ل�ف��ة
ف��ي ج �ه��ازك ا ل��ذ ك��ي ي �ح��د م��ن ا س�ت�خ��دا م��ك
ا ل�ل�ح�ظ��وي ل��ه .و ي�ق�ل��ل م��ن در ج ��ة ا ل�ت��و ت��ر.
تستطيع االطالع الحقًا على كل ما فاتك
م ��ن ت �ن �ب �ه��ات وأ خ� �ب ��ار غ��ا ل �ب �ه��ا غ �ي��ر م�ه��م
ً
أصال  ،بدال من االطالع الفوري عليها.

 .3شاشة للعرض
من أشهر طرق استخدام املوبايل أنه يعمل كشاشة للعرض
فقط ،فنشاهد من خالله أحد االفالم السينمائية أو مقطع
ع �ل��ى ال �ي��وت �ي��وب أو غ �ي��ر ذل � ��ك ..ف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ينبغي
اس�ت�خ��دام ج�ه��از ب�ش��اش��ة أك�ب��ر إن ت��واف��ر ل��ك ح��رص��ًا على
سالمة عينيك من االشعاع .استخدم االيباد أو الالبتوب
ً
م �ث�ل�ا مل �ش��اه��دة امل �ق��اط��ع ال �ط��وي �ل��ة واالف� �ل ��ام وامل �س �ل �س�لات
وغيرها .انتبه لضرورة االبتعاد عن الشاشة بمسافة ال
ً
سنتيمترا لسالمة عينيك.
تقل عن 50

 .5تطبيقات أقل ..أفضل
حاول أن تتخلص من التطبيقات والبرامج التي يمتأل بها
موبايلك من دون أن تستخدمها كثيرا .ه��ذه التطبيقات ال
تستهلك ذاك� ��رة ال�ج�ه��از وح �س��ب ب��ل تستهلك ذاك��رت��ك أن��ت
أيضًا ألنها تجعل اعتمادك كليًا عليه ث��م إنها تشغلك عن
التطبيقات املهمة األخ��رى وتبطئ من وتيرة عمل الجهاز.
تذكر أن كل تطبيق تحذفه تستطيع إعادته عند الحاجة إليه.

 .6أبعده عنك
عندما تنشغل بتناول وجبتك أو قراءتك لكتاب أو متابعتك
لبرنامج ما في التلفزيون أو جلوسك مع األه��ل ح��اول أن
تبعد امل��وب��اي��ل ع�ن��ك .ض�ع��ه ع�ل��ى ال�ش��اح��ن ف��ي غ��رف��ة أخ��رى
واجعله صامتًا ..اربح وقتا إضافيا خالصًا بعيدًا عنه.

 .7احذر من الروابط
يستغل ب�ع��ض ق��راص�ن��ة امل��وب��اي��ل (ال �ه��اك��رز) أوق ��ات القلق
ال �ع��امل��ي ه ��ذه األي� ��ام وارت� �ب ��اط ال �ن��اس ب��أج�ه��زت�ه��م ال��ذك�ي��ة،
لضرب ضرباتهم ب��إرس��ال رواب��ط تحتوي على فيروسات

بأسماء مثيرة الختراق ه��ذه األج�ه��زة .ال تفتح أي راب��ط ال
تعرف مرسله جيدًا ،وال تستعجل بفتح ال��رواب��ط الغريبة
حتى من أصدقائك املقربني ..تمهل كثيرًا قبل الضغط على
الروابط خصوصًا تلك املعنونة بعناوين مثيرة!

 .8تمرينات الرقبة ضرورية
نتيجة للمبالغة في استخدام املوبايل يشعر بعضنا بآالم
مبرحة في الكف وأيضًا في الرقبة ،وهنا ال بد من تقليل
فترة استخدام الجهاز ومحاولة وضعه على مستوى النظر
من دون االضطرار الى االنحناء .أما الحل اآلني فهو القيام
بتمرينات يوصي بها األطباء للرقبة وكذلك للكفني.

 .9الحركة بركة
حاول أن تتعود على الوقوف فورًا عندما تأتيك مكاملة تعرف
أنها ستكون طويلة ،أو عند استخدام جهازك لسماع تسجيل
ما والبدء باملشي في البيت .تعود على الحديث باملوبايل أو
السماع منه وأنت تتحرك مهما كانت مساحة البيت صغيرة..
املهم الحركة .مهما كان الوقت املحدد لها قصيرًا.

 .10ال للنوموفوبيا
ش�خ��ص امل�خ�ت�ص��ون واألط �ب��اء النفسييون ظ��اه��رة نفسية
ج ��دي ��دة ت �س �م��ى ال �ن��وم��وف��وب �ي��ا وت �ع �ن��ي ال� �خ ��وف م ��ن ع��دم
املوبايل جانبك ،فيبدأ املصاب بنوموفوبيا بتفقد جهازه
بني دقيقة وأخرى تقريبًا ..وهذه الظاهرة تسبب ألصحابها
املزيد من التوتر والقلق ..وبالتأكيد نحن في غنى عن أي
قلق إضافي أو توتر زائد في ظل جلوسنا هذه األيام وسط
محيط شاسع من القلق والتوتر اسمه كورونا.
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كورونا

الكويت 07

يتفشى

اإلسهال وضيق التنفس وفقدان الشم والتذوق عوامل مشتركة

أعراض «كورونا» تتباين وفق الحاالت
¶ الوصف اإلكلينيكي للمرض غير واضح حتى اآلن الختالف األعراض أو غيابها
يعد فيروس كورونا وباء جديدا لم يتم
توصيفه بعد ،لكن في غالبية الحاالت
ال تؤدي اإلصابة بالعدوى إلى ظهور
أعراض أو انها تؤدي إلى أعراض بسيطة،
لكن الوضع يمكن أن يتدهور من دون
أن نتوقع ذلك على اإلطالق.
يشك المرضى هذه األيام في
ّ
كثيرا ما
إصابتهم بفيروس كورونا كلما زاروا
الطبيب العام ،لكن التشخيص هو
ما يؤكد االصابة من عدمها ،غير أن
التشخيص ليس سهال دوما ،إذ علينا أن
نتأكد من االعراض.

تتباين األعراض وفق حالة كل شخص مصاب
بفيروس كورونا ،لكن ضيق التنفس ووهن
الجسم ،وآالم العضالت تعتبر من أبرز العوامل
المشتركة بين المصابين.

بعض األعراض
المزعجة
ارتفاع الحرارة

سليمة لبال
وفق دراسة أجرتها جامعة كولومبيا وأمبيريال
كوليج في لندن ف��إن تسع ح��االت من أص��ل عشر
ح� � ��االت ل� ��م ت� �ت ��م م�ل�اح �ظ �ت �ه��ا او اك �ت �ش��اف �ه��ا ف��ي
مقاطعة هوبي الصينية ،حيث اكتشف فيروس
كوفيد  19أول مرة.
ف� �ح�ي�ن ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك اع � � � ��راض ،ال ي �ك �ت �م��ل دوم� ��ا
ال� �ت ��وص� �ي ��ف االك �ل �ي �ن �ي �ك��ي ،ف �ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال
ال�ح�م��ى م��وج��ودة دوم ��ا ،ول �ك��ن ل�ي��س ب��ال�ض��رورة
خالل األيام االولى وال تكون دوما مرتفعة ،ألنها
تبقى اق��ل من  39درج��ة مئوية ل��دى  9ح��االت من
عشر.
وي�ش�ع��ر م��ري��ض م��ن أص��ل ث�لاث��ة ب��ال�ت�ع��ب ،بينما
ي� �ع ��ان ��ي م ��ري ��ض واح� � ��د م� ��ن ك� ��ل خ �م �س��ة ب�ض�ي��ق
ف ��ي ال �ت �ن �ف��س ،وأم � ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��أل ��م ال �ح �ل��ق
وآالم ال �ع �ض�لات ال �ت��ي ت �ب��دو م�ش��اب�ه��ة ل�لاع��راض
امل �ص��اح �ب��ة ل�ل�ان �ف �ل��ون��زا ال� �ع ��ادي ��ة وآالم ال � ��رأس
فيعاني منها مريض واحد من اصل سبعة.
وه �ن��اك أع ��راض أخ��رى غ�ي��ر م�ن�ت�ظ��رة م�ث��ل ف�ق��دان
الشهية واض �ط��راب��ات ال�ج�ه��از الهضمي وف�ق��دان
ح��اس��ة ال �ش��م وال � �ت� ��ذوق ،ل �ك �ن �ه��ا اع � ��راض ي�ع��ان��ي
منها مصابون بفيروس كورونا.
وقالت رئيسة النقابة الفرنسية الطباء التخدير
واالن� � �ع � ��اش د .ان غ� �ي� �ف ��روي وارن� � � ��ي ل �ص �ح �ي �ف��ة
ل ��وف� �ي� �غ ��ارو إن ه � ��ذا امل � � ��رض ج ��دي ��د وال ن �ع��رف
توصيفه بعد ،لكن ليس على كل املرضى الذين
يشعرون بهذه األع��راض ان يتصلوا بالطوارئ،
إال ح�ين ي �ش �ع��رون ب �ع��دم ال��راح��ة أث �ن��اء ال�ت�ن�ف��س،
واال فاستشارة الطبيب العام كافية.

آالم في الحلق

¶ متالزمة
الضائقة
التنفسية الحادة
تستلزم العالج
العاجل

ضيق التنفس
اضطراب
الجسم

ألم في
العضالت
¶ مريض
من أصل
سبعة يعاني
آالم الرأس
والعضالت

الفيروس ِّ
مروع ..لماذا؟
وكانت النقابة الفرنسية ملمارسي الصحة وجهت
رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي نبهته فيها إلى
ض��رورة ع��دم تحميل م��راك��ز ال �ط��وارئ اك�ث��ر من
طاقتها وأن يقتصر عملها على التكفل بالحاالت
املتدهورة من املصابني بفيروس كورونا.
وأضافت النقابة في رسالتها املوقعة بتاريخ 21
م��ارس ال�ج��اري «ل�ي��س لدينا االم�ك��ان��ات ملواجهة
أدنى تفش للوباء وال نتوفر على االمكانيات التي
تسمح بمعالجة الجميع في وقت واحد».
ل �ه��ذا ال�س�ب��ب ي �ب��دو ك��وف�ي��د  19م��ري�ع��ا وي��وص��ى
امل��رض��ى ب��ال �ت��زام ب�ي��وت�ه��م واالن� �ع ��زال ع��ن اف ��راد
عائالتهم م��ع مراقبة ال�ح��رارة وظ�ه��ور أي ضيق
في التنفس اثناء الراحة.
ول �ك��ن الح� ��ظ االط� �ب ��اء ت �ع��رض ب �ع��ض امل��رض��ى
اللتهابات رئوية ح��ادة على الرغم من أن غالبية
االشخاص املصابني بالفيروس ،ال تظهر عليهم
اال أعراض بسيطة او من دون اعراض.
وأشار املجلس االعلى الفرنسي للصحة في 16

اضطرابات
الجهاز
الهضمي
أو ً
ال

م��ارس ال�ج��اري بخصوص املعايير االكلينيكية
للخروج من الحجز الصحي بالنسبة للمرضى
ال��ذي اصيبوا بفيروس س��ارس كوفي  ،2أش��ار
إل� ��ى أن ب �ع��ض ال� �ح ��االت ت �ت �ط��ور ف ��ي م��رح�ل�ت�ين
وتتفاقم االع ��راض لديها ف��ي ظ��رف ع�ش��رة أي��ام
بينها مريض لم يكن مصابا بعدوى فيروسية
وأص �ي��ب ب�م��رض رئ ��وي م �ص��دره م�ن��اع��ي وليس
فيروسي.
وبمعنى آخ��ر ف��إن ف�ي��روس ك��ورون��ا ي��ؤدي لدى
ال�ب�ع��ض إل��ى ظ�ه��ور رد م�ن��اع��ي عنيف م��ن دون
ان ن� �ع ��رف ال �س �ب��ب ألن االم � ��ر ال ي �ت �ع �ل��ق دوم ��ا
باالشخاص املعرضني لخطر االصابة بتعقيدات.
غير أن بعض املرضى يصابون بشكل متدهور
م��ن م��رض يسمى متالزمة الضائقة التنفسية
ال �ح��ادة ،وت�ش�ي��ر دراس� ��ات ك�ث�ي��رة إل��ى أن الفترة
ال�ت��ي تفصل ب�ين ظ�ه��ور أع ��راض ضيق التنفس
واالص��اب��ة بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة
تصل إلى  8أيام.

¶ مريض من أصل  3يشعر بالوهن..
ومريض من كل خمسة يتنفس بصعوبة
¶ أعراض أخرى غير منتظرة لكورونا مثل فقدان
الشهية واضطرابات الجهاز الهضمي
¶ يجهل األطباء طرق عالج من يعانون من
فقدان الشم والكورتيزون ال ينصح به

األعراض لدى كبار السن
الح��ظ ال�ب��روف�ي�س��ور ه��وب�ي��ر ب�ل�ين م��دي��ر ق�س��م طب
الشيخوخة في مستشفى مونبولييه أن املصابني
بفيروس كورونا من العجزة يعانون من اإلسهال
وفقدان التوازن وتغيير في السلوك واضطرابات
دموية أي انخفاض او ارتفاع في عدد كريات الدم
البيضاء.
وأص �ي��ب ث �ل��ث ك �ب��ار ال �س��ن امل �ق �ي �م�ين ف��ي م��ؤس�س��ة
اي��واء العجزة في مونبولييه والبالغ عددهم 78
بفيروس كورونا ،ومنذ منتصف مارس الجاري،
ت��وف��ي  5م �ن �ه��م ،ب�ي�ن�ه��م ث�ل�اث أص �ي �ب��وا ب�ف �ي��روس
كورونا.
وت� ��وف� ��ي أح � ��د امل� ��رض� ��ى ب �س �ب��ب اإلس � �ه� ��ال ول �ي��س
بسبب مشاكل ف��ي التنفس ،وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة لم
تظهر أي أعراض تنفسية إال بعد ثالثة أو أربعة
أي��ام من دخوله املستشفى بعد اكتشاف إصابته
بفيروس كورونا.

ووف� ��ق األط� �ب ��اء ،ف ��إن ع�ش��رة
من بني  40مريضا أصيبوا
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ش �ع��روا
ف� ��ي ال � �ب ��داي ��ة ب � ��أع � ��راض ف��ي
ال �ج �ه ��از ال �ه �ض �م��ي ق �ب��ل أن
ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م أع� ��راض على
م�س�ت��وى ال �ج �ه��از التنفسي
مثل الحمى والسعال.
وأم� � � ��ا امل � ��رض � ��ى اآلخ� � � � ��رون،
ال � ��ذي � ��ن ت� ��وف� ��ي أح � ��ده � ��م ف��ي
املستشفى ،فقد جرى نقلهم
إل��ى ال�ط��وارئ بعدما سقطوا
بسبب تغير غير معتاد في
السلوك او انخفاض في عدد
الخاليا اللمفاوية ،وق��د تمت
مالحظة ه��ذه األع��راض قبل
ت �ط��ور االع� � ��راض التنفسية
وارتفاع الحرارة.
وم � �ن� ��ذ ه� � ��ذه امل �ل�اح � �ظ ��ة ب ��دأ
األط � � �ب� � ��اء ب� ��ال � �ع� ��زل امل ��ؤق ��ت
ل�ل�ع�ج��زة ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
ه ��ذه األع � ��راض ب �ه��دف ال�ح��د
من خطر اصابتهم بالعدوى
م��ن م��رض��ى آخ��ري��ن او من
االطباء.
ويؤكد األطباء أنه في غالبية
الحاالت التي خضعت للعزل
املؤقت ،ظهرت االضطرابات
ال�ت�ن�ف�س�ي��ة وال �ح �م��ى م ��ا بني
ال �ي��وم ال��راب��ع وال�خ��ام��س وق��د
س�م �ح��ت ت�ق�ن�ي��ة ال� �ع ��زل ه��ذه
ب��ال �ح��د ب �ش �ك��ل م �ع �ت �ب��ر م��ن
انتشار العدوى.

فقدان حاستي الشم والتذوق
من الشائع أن يفقد املريض مؤقتا حاستي الشم
والتذوق أثناء اإلصابة بنزلة برد ،لكن مختصني
ف ��ي ع �ل��م ال �ف �ي��روس��ات وأم � � ��راض األذن واألن� ��ف
وال �ح �ن �ج��رة ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى أدول� � ��ف روت �ش �ي �ل��د
الفرنسي الحظوا عدة حاالت فقدان لحاسة الشم
لدى املصابني بفيروس كورونا حتى بالنسبة إلى
االشخاص الذين ال يعانون من انسداد في األنف.
وقالت ماري لوسي ،التي تقيم في ضاحية ايفلني
لصحيفة لوفيغارو ،إنها فوجئت بعدم الشعور
بأي شيء حني خرجت للتنزه في الغابة وخالل
العشاء لم تستطع شم الطبق الذي كانت تتناوله.
وع� �ل ��ى غ � ��رار ل ��وس ��ي ،ي �ع��ان��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن غ�ي��ر
املصابني بفيروس كورونا من فقدان حاسة الشم
والسعال والحمى.
ويقول متخصصون في امراض االنف والحنجرة
واالذن في مؤسسة أدولف روتشيلد «حني يفقد
ال��واح��د ح��اس��ة ال�ش��م وه��و ال ي�ع��ان��ي م��ن ان�س��داد
في االنف هذا يدعو للتساؤل ،خصوصا أن عدد

الحاالت التي الحظناها كبير».
ووف��ق د .فانسان بورسيا املختص ف��ي ام��راض
االن ��ف وال�ح�ن�ج��رة واالذن ف��ي ن�ي��م ف��إن امل��رض��ى
االرب �ع��ة ال��ذي��ن ع��اي�ن�ه��م وال��ذي��ن ث�ب�ت��ت اصابتهم
بفيروس كورونا يعانون من فقدان حاسة الشم.
ووف ��ق ال�ب��روف�ي�س��ور دوم�ي�ن�ي��ك س��امل��ون س�ي��رون
املسؤول عن قسم العدوى في احد املستشفيات
الباريسية ،ف��إن امل��ري��ض ال��ذي يعاني م��ن فقدان
ح��اس��ة ال�ش��م يشعر وف��ق ال �ح��االت ال�ت��ي عاينها
ب��ذوق السكر وامل� ��رارة وال ينتبه الطبيب إل��ى ان
االمر يتعلق بكوفيد .19
وت �ب��دو امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي ب��دأ االط �ب��اء ف��ي فرنسا
في جمعها مثيرة ،لذلك شرعوا في التساؤل عن
طبيعة العالج الذي عليهم وصفه للمرضى الذين
يعانون ايضا من فيروس كورونا ،ويؤكدون أنه
ال أحد يعرف حتى اآلن م��اذا علينا ان نفعل من
الناحية العالجية ول�ك��ن ينصح ب�ع��دم استخدام
الكورتيزون حتى يثبت العكس.

ُّ
التنفسي علي الموسوي:
استشاري أمراض الجهاز

ً
حاليا
مرضى الربو في دائرة الخطر
د .خلود البارون
يعد الوقت الحالي أهم األوق��ات
ال �ت ��ي ي �ج��ب ف �ي �ه��ا ع �ل��ى م��رض��ى
الربو االلتزام باألدوية الوقائية
وت � �ط � �ب � �ي ��ق ن � �ص� ��ائ� ��ح األط � � �ب� � ��اء،
ّ
ح�ي��ث ي �ح��ذر اس �ت �ش��اري أم��راض
ّ
ال� � �ج� � �ه � ��از ال � �ت � �ن� ��ف � �س� ��ي وال� � �ن � ��وم
وال �ت��أه �ي��ل ال ��رئ ��وي ن��ائ��ب م��دي��ر
مركز الكويت ملكافحة السرطان
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ط�ب�ي��ة
ع �ل��ي امل ��وس ��وي م ��ن ع ��دم ال �ت��زام
املصابني بأمراض الرئة املزمنة،
خ��اص��ة ال ��رب ��و وال� �س ��اد ال��رئ��وي
امل ��زم ��ن ب� ��األدوي� ��ة وال �ب �خ��اخ��ات
ال��وق��ائ �ي��ة ،مل��ا س �ي��ؤدي��ه ذل��ك ال��ى
ان �خ �ف��اض ك �ف��اء ة ال��رئ��ة وزي� ��ادة
ف� ��رص� ��ة ال � �ت � �ع � � ّ�رض مل �ض ��اع �ف ��ات
خ �ط��رة ع �ن��د اإلص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس
كورونا املستجد.
وي �ش �ي ��ر امل � ��وس � ��وي ال � ��ى أه �م �ي��ة
زيادة التوعية بمخاطر اإلصابة

علي الموسوي

ب �ه��ذا ال �ف �ي��روس ع �ل��ى امل �ص��اب�ين
ب � � ��األم � � ��راض امل � ��زم� � �ن � ��ة ،خ ��اص ��ة
ّ
أم � � � � ��راض ال � �ج � �ه� ��از ال� �ت� �ن ��ف� �س ��ي،
«ف�ب�ع��ض االم ��راض امل��زم�ن��ة؛ مثل
امل ��رض ال ��رئ ��وي امل ��زم ��ن ،وت�ل� ّ�ي��ف
ال� � ��رئ � ��ة ،وال � � ��رب � � ��و ،وال � �س� ��رط� ��ان،
وارت� �ف ��اع ض �غ��ط ال� ��دم ،وال �س �ك��ر،
وأم � ��راض ال �ق �ل��ب ت��رت �ب��ط ب �ت �ق� ّ�دم
ال �ع �م��ر ،م��ا ي�ع�ل��ل ارت �ف ��اع ف��رص��ة
وف �ي��ات امل �ص��اب�ي�ن ب �ك��ورون��ا ف��ي

فئة كبار السن».
وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال �ع �م��ر ،ي��رى
امل ��وس ��وي أن «ف ��رص ��ة ال��وف �ي��ات
ت��رت�ف��ع ب�ين امل�ص��اب�ين ب��األم��راض
امل � ��زم � �ن � ��ة ،م � �ق� ��ارن� ��ة ب ��امل �ص ��اب�ي�ن
الخالني منها».
ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د امل ��دخ � �ن �ي�ن ،ي �ق��ول
امل ��وس ��وي «إن ال �ت��دخ�ين ي��رت�ب��ط
ارت � �ب ��اط ��ا وث �ي �ق ��ا م� ��ع االم� � ��راض
امل ��زم �ن ��ة ،خ��اص��ة أم � ��راض ال��رئ��ة
وام ��راض ال�ق�ل��ب وارت �ف��اع ضغط
ال � � � � � ��دم وال � � �س � � �ك� � ��ر وال � �ج � �ل � �ط � ��ات
وال�س��رط��ان؛ ل��ذا ه��و ع��ادة سيئة
ّ
وتسبب أمراضا
ومضرة صحيا
تؤدي الى الوفاة ،بيد أنها أيضا
ّ
تسبب قصورا وضعفا في عمل
الرئة والجهاز املناعي ،ما يعلل
إص ��اب ��ة امل ��دخ �ن�ي�ن ب �م �ض��اع �ف��ات
وح� ��االت ح��رج��ة ع �ن��د اص��اب�ت�ه��م
ب � �ك� ��ورون� ��ا» ،الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ه ��ذا
يشمل جميع أنواع التدخني بما
فيها السجائر االلكترونية.

«الشيشة» مصنع العدوى
وص� ��ف امل� ��وس� ��وي أدوات «ال �ش �ي �ش��ة» و«ال� �ق ��دو
الشعبي» التي غالبا م��ا يشاركها مستعملوها،
بأنها «مصنع وم�ص��در الن�ت�ق��ال ال�ع��دوى بشكل
ك �ب �ي��ر» ،م�ب�ي�ن��ا أن «ات� �خ ��اذ ال �ح �ك��وم��ة ق � ��رار منع
ال�ش�ي�ش��ة ف��ي امل�ق��اه��ي رس��ال��ة واض �ح��ة ح�ت��ى ملن
يدخن الشيشة في البيت يؤكد خطورتها».

التدخين يرفع خطر
اإلصابة بـــ «كورونا»

¶ ع��ل��ي��ه��م االل����ت����زام ب����األدوي����ة ال��وق��ائ��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق ن��ص��ائ��ح األط���ب���اء
¶ ت��ج��ب ال��ت��وع��ي��ة ب��خ��ط��ر «ك����ورون����ا» ع��ل��ى م��رض��ى ال��ج��ه��از ال��ت��ن ُّ
��ف��س��ي
¶ ف��رص��ة ال���وف���اة ب��ال��ف��ي��روس ت��رت��ف��ع ب��ي��ن أص���ح���اب األم������راض ال��م��زم��ن��ة
ِّ
المدخنون يصابون بمضاعفات حرجة عند إصابتهم بـــ «كوفيد ـــ »19
¶

ذك��ر امل��وس��وي أن «ال �ت��دخ�ين ي�س� ّ�ب��ب ق�ص��ورا
ُّ
وإعاقة في عمل الشعب الهوائية ،وهي الخط
الدفاعي األول ضد الفيروسات وامليكروبات
ّ
وامللوثات ،ما يقلل كفاءتها الوظيفية ويجعلها
ّ
ضحية سهلة لاللتهابات املزمنة وتليف الرئة،
األم��ر ال��ذي ّ
يفسر املالحظ من ارتفاع عرضة
ّ
إصابة املدخنني بالعدوى الفيروسية التنفسية
ون��زالت ال�ب��رد عموما ،وه��ذا ب��دوره ي��دل على
ارتفاع خطر إصابتهم بكوفيد ـــــ .»2019
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«نقلت إلى سموه دعم النواب لكل عمل وطني يخرجنا من األزمة بسالم»

الغانم :توجيهات أميرية لحماية الشعب
¶ تعليمات واضحة تستهدف أمن البالد ورعاية أبناء شعبها الوفي
أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،عن «كل الشكر والعرفان
واالمتنان لسمو امير البالد على توجيهاته التي وجهها لنا في
اجتماع مجلس الوزراء اليوم (أمس)» ،مضيفا في تدوينات على
حسابه في «تويتر» أمس ان توجيهات سموه «واضحة ومركزة
َتستهدف بالدرجة األولى أمن وحماية الكويت وهموم ابناء شعبها
الوفي».
قال الغانم :نقلت لسموه خالل االجتماع دعم
وم �س��ان��دة اب �ن��ائ��ه ال� �ن ��واب ل �ك��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه
تعزيز العمل الوطني التعبوي في كل املجاالت
ملواجهة األزمة الحالية والخروج منها بسالم
ونجاح.
وأوضح ان سمو األمير «كان واضحا وقاطعا
واعطى توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور
مهمة وعلى رأس�ه��ا دع��م امل��واط�ن�ين وتخفيف
اآلثار االقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم،
م ��ا ي �س �ت��دع��ي ص� � ��دور ع � ��دة ق� � � ��رارات ف ��ي ه��ذا
الشأن».
وأض � ��اف ال �غ��ان��م ان س �م��وه «اك� ��د ان خ �ط��ورة
ال��وب��اء ،واه�ت�م��ام�ن��ا بمنع ان �ت �ش��اره ي�ج��ب أن
ي �ت��زام��ن م��ع االه �ت �م��ام ب �ت��داع �ي��ات��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة،
داع�ي��ا ال�ج�ه��ات املعنية ال��ى ض ��رورة االس��راع
ب��اس �ت �ك �م��ال ال � �ت � �ص� ��ورات ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ك�ف�ي�ل��ة
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
ودع ��م م�ق��وم��ات اق�ت�ص��ادن��ا ال��وط�ن��ي ،وات�خ��اذ
االج��راءات العاجلة في هذا الشأن ،خاصة ما
يتعلق منها بدعم املشروعات الصغيرة ومنع
انهيارها».
وشدد على ان سموه «وجه بضرورة التعجيل
ب��اإلج��راءات التي ت��ؤدي إل��ى ع��ودة الكويتيني
ف��ي ال�خ��ارج ف��ي أس��رع وق��ت ممكن كما اعطى

ت�ع�ل�ي�م��ات��ه ب��االه �ت �م��ام ب��أب �ن��ائ �ن��ا ال �ط �ل �ب��ة في
ال�خ��ارج ،إلعانتهم على مواجهة األزم��ة لحني
عودتهم ،كما اعطى توجيهاته بشأن العديد
م ��ن امل �ل �ف ��ات امل �ه �م��ة األخ � � ��رى وم �ن �ه��ا م �ل�ف��ات
التركيبة السكانية وغيرها».
وق��ال إن سمو االم�ي��ر «ك��ان واض�ح��ا بضرورة
ان �ت �ه ��اء ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ال �خ �ط��ة االق �ت �ص��ادي��ة
املتعلقة ب��االزم��ة خ�لال أس�ب��وع ،مشيدا بعمل
ال �ح �ك��وم��ة رئ �ي �س��ا ووزراء ،ف��ي ال �ت �ع��اط��ي مع
مختلف ال�ج��وان��ب املتعلقة بمواجهة انتشار
فيروس كورونا ،كما وجه سمو األمير بالعفو
عن بعض املساجني في سجون الكويت وفق
معايير معينة».

تفاعل نيابي
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،ت �ف��اع��ل ن� � ��واب م ��ع ال �ن �ط��ق
ال �س��ام��ي ال ��ذي وج �ه��ه س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد أول
من أم��س ،وأثنوا في تصريحات متفرقة على
م ��ا ت�ض�م�ن��ه ال �خ �ط��اب م ��ن ت��وج �ي �ه��ات أب��وي��ة
سامية ،نابعة من قلب سموه ألبنائه ملزيد من
التضامن والتكاتف والعمل الوطني املوحد
للتغلب على فيروس كورونا ولجم تداعياته،
م��ؤك��دي��ن تقديم السمع وال�ط��اع��ة وان يكونوا
سندا وعونا لسموه.

 7توجيهات سامية لمواجهة األزمة:
¶ دعم المواطنين وتخفيف اآلثار االقتصادية الواقعة عليهم.
¶ تسريع استكمال التصورات الكفيلة بالمحافظة على القطاعات االقتصادية.
¶ دعم مقومات االقتصاد الوطني ومنع انهيار المشروعات الصغيرة.

¶ االهتمام بالطلبة
ال��دارس��ي��ن بالخارج
وإع��ان��ت��ه��م لحين
عودتهم.

¶ ض�������رورة ان��ت��ه��اء
الحكومة من الخطة
االق��ت��ص��ادي��ة لألزمة
خالل أسبوع.
¶ ال��ع��ف��و ع��ن بعض
ال��م��س��اج��ي��ن وف��ق
م���ع���اي���ي���ر م��ع��ي��ن��ة
وث � ّ�م ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة ع�ي�س��ى
الكندري كلمة سمو األم�ي��ر ووصفها بأنها
«مليئة بالتوجيهات السامية التي تحمل في
طياتها التحذير من خطورة فيروس كورونا
وض� � � ��رورة االل � � �ت � ��زام» ،الف� �ت ��ا ال� ��ى ان س �م��وه
«طمأن الجميع باالستعدادات ،فسموه دائما

عنده ما ينفع الناس ولديه الحلول ،وليس
امامنا اال السمع والطاعة».
ب� � � ��دوره ،أك � ��د ال �ن ��ائ ��ب ي ��وس ��ف ال �ف �ض��ال��ة أن
ك �ل �م��ة س �م��و األم� �ي ��ر «ج� �س ��دت واق � ��ع االزم� ��ة
ال �ت��ي يعيشها ال �ع��ال��م اج �م��ع ،وج� ��اءت على
لسان امير حكيم يعرف كيفية التعامل مع

وزير الصحة :الحاجة ماسة لتغليظ
العقوبات في «السارية»
ً
حاجة
في موازاة تأكيد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أمس ،أن هناك
إلى تغليظ العقوبات الحالية في قانون الوقاية من األمراض السارية
وجعلها رادعة على نحو يتماشى مع الظروف الصحية الراهنة في البالد،
رفعت اللجنتان «الصحية» و«التشريعية» البرلمانيتان ،تقاريرهما ذات
الصلة بمواجهة فيروس كورونا إلى مجلس األمة للمناقشة والتصويت
عليه في جلسة اليوم (الثالثاء).

فهاد الشمري
أنهت «الصحية» األح��د تقاريرها الخاصة
بـ«كورونا» ورفعتها للمجلس لتدرج على
ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم ،وت �ت �ع �ل��ق ب �م �ش��روع ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ال � �ـ 17م��ن ال �ق��ان��ون /81999
باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض
ال �س��اري��ة امل �ق��دم م��ن ال �ح �ك��وم��ة ،واق �ت��راح�ين
بقانونني مقدمني من النواب.

عقوبات رادعة
وضمنت اللجنة ف��ي تقريرها ،إف ��ادة وزي��ر
الصحة الشيخ باسل الصباح ،الذي أكد أن
ً
هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات الحالية
ف��ي ق��ان��ون ال��وق��اي��ة م��ن األم � ��راض ال�س��اري��ة
وج �ع �ل �ه��ا رادع� � ��ة ع �ل��ى ن �ح��و ي �ت �م��اش��ى م��ع
الظروف الصحية الراهنة في البالد.
وأضاف الصباح أن تلك الظروف تستوجب
إج��راء تعديالت على أح�ك��ام امل��ادة ال �ـ 17من

القانون الحالي ،حيث تقوم الدولة بفرض
إج � � ��راءات اح� �ت ��رازي ��ة ع ��دة مل��واج �ه��ة ال��وب��اء
لحماية امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ،وباملحصلة
حماية الدولة نفسها.
وقال إن تطبيق وفرض اإلجراءات «ال يمكن
أن يؤتيا أثرهما م��ن دون إع��ادة النظر في
العقوبات التي تفرض على م��ن يخالف أو
ينتهك تلك اإلج ��راءات ،ال سيما أن القانون
املذكور قدیم نسبيًا ،والعقوبات التي وردت
به متواضعة باملقارنة بحجم املخالفات له».
وأضاف الصباح «ألن هذا القانون يحتوي
ع �ل��ى ت��داب �ي��ر اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة مل��واج �ه��ة ظ��روف
وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة
للمواطنني ،كان من املهم تعديل واستحداث
ب �ع��ض أح �ك��ام��ه مل��واك �ب��ة ه ��ذه امل �س �ت �ج��دات،
ومنها وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد
ال�ج�ه��ات املعنية ف��ي تنفيذ أح�ك��ام القانون
وال �ق��رارات املنفذة ل��ه ،وذل��ك بضمان وج��ود
الجزاء والعقوبة عند املخالفة».

¶ التعجيل بخطوات
إع����ادة الكويتيين
ف��ي ال��خ��ارج ب��أس��رع
وقت.

وق � ��دم وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ف ��ي اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة ،أم � ��س ،ت �ع��دي�ل�ات م �ق �ت��رح��ة على
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة أح �ك��ام ج��دي��دة،
وذل � ��ك ب��وض��ع ح ��د أدن � ��ى ل �ع �ق��وب��ة ال�ح�ب��س
والغرامة ،مع إضافة مضاعفة العقوبة إذا
ت��رت��ب ع �ل��ى ال �ف �ع��ل إص ��اب ��ة أك �ث��ر م ��ن ث�لاث��ة
أش� � �خ � ��اص ،وت � �ك� ��ون ال� �ع� �ق ��وب ��ة اإلع � � � ��دام أو
ال�ح�ب��س امل��ؤب��د إذا أف�ض��ى ال�ف�ع��ل إل��ى م��وت
شخص أو أكثر.
وأبدى تحفظه في شأن االقتراح األول الذي
يقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة من خالل
التعديل على امل��ادة  ،10حيث إن الغاية من
االق �ت��راح متحققة ب��ال�ف�ع��ل ،وأن امل ��ادة ال �ـ15
املعمول بها حاليا تفي بالغرض ،وتعتبر
ه ��ذه امل� ��ادة أع ��م وأش �م��ل خ��اص��ة ف��ي ال�ف�ق��رة
ال�س��ادس��ة منها وال�ت��ي تنص ع�ل��ى« :ات�خ��اذ
أي ت ��داب� �ي ��ر أو اح� �ت� �ي ��اط ��ات أخ� � ��رى ي��راه��ا
ض��روري��ة ملكافحة ال��وب��اء» ،ال سيما أن��ه في
ظل مواجهة هذا الوباء قام مجلس ال��وزراء
بتشكيل العديد من اللجان ،تجتمع يوميًا
ل ��دراس ��ة األوض � ��اع وال �ق �ي��ام ب�ج�م�ي��ع امل �ه��ام
املطلوبة ورف��ع األم��ر ملجلس ال� ��وزراء ألخذ
القرار ،كما أن هناك خشية من أن إقرار هذا
التعديل ق��د يحدث ربكة ف��ي العمل خاصة
ف��ي ظ��ل ه ��ذه ال �ج �ه��ود ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ت�ق��وم
بها ال ��وزارة ومجلس ال ��وزراء ملواجهة هذه
الظروف.

االح� ��داث» ،وأض ��اف« :ن�ح��ن ب��دورن��ا سنكون
سندا وعونا لسموه ،ولن نكون اال في صف
الوطن واملواطنني».
م��ن ج �ه �ت��ه ،رف ��ع ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح ال��ى
مقام سمو األمير «تحية فخر وتقدير ألمير
اإلنسانية ال��ذي أطل علينا مطمئنًا وموجهًا

وناصحًا ومعينًا» ،مضيفا« :فلنكن جميعًا
على قلب رجل واحد فزعة للكويت كما أمرنا
سموه ..سمعًا وطاعة يا سمو األمير».
أم��ا النائب ص�لاح خ��ورش�ي��د ،ف�ق��ال« :أب�ش��ر يا
صاحب السمو ،أبشر يا أمير اإلنسانية ..حفظ
اهلل الكويت وأميرها وشعبها من كل شر».

المنفوحي :إخراج القمامة
من  3إلى  5مساء
قانون املرافعات

وك��ان��ت اللجنة التشريعية رفعت تقريرها
بتعديل املرسوم بقانون /38 1980بإصدار
ق��ان��ون امل��راف�ع��ات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة املقدم
م��ن ال �ن��واب ب��در امل�ل�ا ،ص��ال��ح ع��اش��ور ،عمر
الطبطبائي ،والدكتور خليل أب��ل ،وعبداهلل
الكندري.
وذكرت املذكرة اإليضاحية  :نظرا ألن القواعد
العامة للمواعيد القانونية املنصوص عليها
ف��ي ق��ان��ون امل��راف�ع��ات املدنية وال�ت�ج��اري��ة خلت
م��ن تنظيم يحفظ ح�ق��وق األف ��راد ح��ال ح��دوث
ال� �ك ��وارث أو األزم � ��ات أو األوب �ئ ��ة أو أي م��ان��ع
قهري مثل الحروب ،حاالت الطوارئ ،الكوارث
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،األزم� � � ��ات واالض � �ط� ��راب� ��ات ب��وق��ف
املواعيد واستئنافها بعد انتهاء تلك األزمات
وال � �ك ��وارث واألوب � �ئ ��ة ،ق�ط�ع��ًا ل��داب��ر ك��ل خ�لاف
ق��ان��ون��ي وخ�ش�ي��ة ع�ل��ى ض �ي��اع ح �ق��وق ال��دول��ة
ف��ي التقاضي وح�ق��وق املتقاضني ،واستدراكا
من املشرع لحل أزم��ة مقبلة قد تهدد استقرار
املراكز القانونية واألم��ن القانوني ،وم��ن شأن
ذلك إهدار حقوق الدولة واألفراد في التقاضي
سواء في املواعيد املتعلقة بالطعون أو التقادم
أو ال ��وق ��ف أو االن �ق �ط��اع أو ال�ت�ع�ج�ي��ل بشتى
أنواعه املنصوص عليه في جميع التشريعات
واللوائح وإعماال ملبدأ املساواة بني املواطنني
أمام القانون منصوص عليه في املادة الـ 29من
الدستور.

أصدر املدير العام للبلدية م .أحمد املنفوحي تعميما لجميع إدارات النظافة العامة
بأفرع البلدية باملحافظات ومواقع ردم النفايات والشركات املتعاقدة مع البلدية
لتنفيذ عقود النظافة العامة بشأن التقيد بتغيير موعد إخراج القمامة أثناء فترة
حظر التجوال الجزئي لتصبح م��ن الساعة الثالثة مساء إل��ى الساعة الخامسة
مساء.
وحدد املنفوحي ساعات عمل شركات النظافة ملدة  8ساعات عمل على أن تبدأ من
الساعة الرابعة صباحا ،داعيًا إل��ى ض��رورة التقيد واالل�ت��زام بالشروط الصحية
الواردة في قرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة في اإلجراءات االحترازية.

الجمعة :إغالق  60مح ً
ال ومقهى
وصالة تسلية
أعلن نائب املدير العام لشؤون قطاع بلديتي محافظتي العاصمة والجهراء م.
فيصل الجمعة أن األجهزة الرقابية في املحافظتني قامتا بإغالق  60محال ومقهى
وصالة تسلية وتوجيه  1445تنبيها وتحرير  144مخالفة وغسيل وتعقيم 25712
حاوية في املناطق السكنية والشوارع الرئيسية.
وقال الجمعة ان املفتشني في إدارات التدقيق ومتابعة الخدمات والنظافة العامة
وإش�غ��االت الطرق وقسم إزال��ة املخالفات وفريق ال�ط��وارئ قاموا بجوالت للتأكد
من التزام أصحاب املحال واملقاهي واملطاعم وصاالت التسلية واألفراح وشركات
النظافة من عملية غسيل وتعقيم الحاويات وذل��ك ضمن اإلج ��راءات االحترازية
والوقائية املتخذة ملنع انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد وح��رص��ا على سالمة
وصحة املواطنني واملقيمني.
وأوضح أن إدارة النظافة في محافظة العاصمة قامت بتنظيف وغسيل وتعقيم
 21500حاوية ،فيما قامت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات وفريق الطوارئ وقسم
إزال��ة املخالفات بتوجيه  1285تنبيها وغلق  29مقهى ومحال و 3ص��االت العاب
للتسلية وتحرير  85مخالفة.
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ّ
كتاب وآراء

«كورونا» ..و La Belle Époque

رأي وموقف

عا َلم جديد..
بنكهة صينية!

عبدالمحسن يوسف
جمال
يقول اإلمام الشافعي ،رحمه اهلل:
جزى اهلل الشدائد كل خير
وإن كانت تغصصني بريقي
وما شكري لها حمدًا ،ولكن
عرفت بها عدوي من صديقي
رحم اهلل اإلمام الشافعي ،الذي كان يخاطب
األفراد ،ولكننا اليوم نسمع الدول ،يخاطب
ُ
بعضها بعضًا ،حيث يتم فرز ال��دول ،تلك
ال�ت��ي تهتم بالبعد اإلن�س��ان��ي ف��ي مواجهة
وباء «كورونا» العاملي الذي يهدد البشرية،
وب�ين تلك ال ��دول الحمقى ال�ت��ي ال تهتم اال
بحدودها وكأنها تعيش في كوكب آخر.
جمهورية الصني الشعبية هي الدولة االولى
ال �ت��ي ق��رع �ه��ا ه ��ذا ال ��وب ��اء ب�ش�ك��ل ف�ج��ائ��ي،
وب� �ق ��وة ،وظ ��ن م �ن��اف �س��وه��ا ان �ه��ا ال�ف��رص��ة
ّ
الذهبية للتخلص من اقوى دولة اقتصادية
وص�ن��اع�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ،وب � ��دأوا يتشمتون
ب �ه��ا ،وان �ه��ا دول ��ة ال ت�ب��ال��ي ب�ش�ع�ب�ه��ا ،حني
أجبرتهم على البقاء في بيوتهم ،ومنعتهم
ّ
التجول ،وبدأت بعزل املرضى منهم في
من
مستشفيات خاصة.
سمعنا االستهزاء من هنا وهناك ،ورأينا
البعض يطعنون في طريقة الصينيني في
تعاملهم مع املرضى ،ولكننا ،وفجأة ايضا
وجدنا الوباء ّ
يتعدى الحدود؛ ليشمل العالم
كله ،غنيه وفقيره ،قويه وضعيفه ،ووصل
الى تلك الدول التي كانت تستهزئ بالصني،
ف��وج��دن��اه��ا ت��رت�ب��ك وت �ق��ف م�ش��دوه��ة ام��ام
هذا الوباء ،ثم ويا للمفاجأة تسلك مسلك
الصني نفسه ،وتقوم بخطواتها نفسها ،بل
وتطلب مساعدتها في القضاء على الوباء!
ال� �ي ��وم ،إذا ق��ارن��ا ب�ي�ن ال �ص�ين ال ��رائ ��دة في
ّ
مكافحة هذا الوباء الذي تخطى كل الحدود،
وال يعرف االدي��ان واالص��ول واالختالفات
ب�ين ال�ب�ش��ر ،ف�ه��ا ه��ي ال �ص�ين ،وبشعورها
االن � �س� ��ان� ��ي ال� � ��راق� � ��ي ،ت� ��دع� ��و ت� �ل ��ك ال� � ��دول
العنصرية الى ايقاف حروبها واعتداءاتها
على ال��دول االخ��رى أوال ،ث��م دعوتها لرفع
مقاطعتها االقتصادية عنها ،ومد يد العون
لكل البشر.
الصني اليوم ترسم سياسة دولية إنسانية
راقية لتخاطب البشرية كلها بلغة واح��دة،
وتتعامل م��ع ك��وك��ب االرض كبيت جميل
للجميع.
الصني ال�ي��وم تحرج اآلخ��ري��ن وتستصغر
بعضهم إن�س��ان�ي��ًا ،وتكشف عنصريتهم
وإج��رام �ه��م ف��ي ح��ق اإلن �س��ان واع �ت��داءه��م
على خيرات االرض بالنهب والقتل وسرقة
خ � �ي� ��رات ال� �ش� �ع ��وب وب� ��إش � �ع� ��ال ال � �ح ��روب
واحتالل الدول.
الصني سترسم نظرية للعالقات الدولية،
تعتمد على املصالح املشتركة ب�ين ال��دول
والتعامل اإلنساني بني الشعوب.
ما نتمناه ان تلقى هذه السياسة الجديدة
ص��داه��ا الطيب ل��دى جميع شعوب العالم،
ليختاروا الجانب االنساني في حكامهم،
بدال من العنصرية واالستكبار والوحشية.
التعامل الصيني مع هذه االزم��ة ومع دول
العالم سيكون نموذجا ج��دي��دا للسياسة
الدولية املقبلة؛ فبدال م��ن ارس��ال حامالت
ال�ط��ائ��رات واسلحة ال��دم��ار واح�ت�لال ال��دول
فسيكون ال�ت�ع��ام��ل ب��ال�ت�ب��ادل االق�ت�ص��ادي
وت� �ب ��ادل ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واح �ت��رام
ال�ش�ع��وب ،وسيفتخر ال�ع��ال��م بتعلم النهج
الصيني ولغته اإلنسانية الراقية.

مدونة مسافر

الكويت 09

في أعقاب الحرب العاملية األول��ى ،ظهرت في أوروب��ا حقبة
ُ
أط� ِ�ل��ق عليها  La Belle Époqueأو الحقبة الجميلة ،وقد
ت�م� ّ�ي��زت تلك الحقبة ب�س�ي��ادة مفاهيم ج��دي��دة؛ كالتفاؤل..
والسالم اإلقليمي والنهضة الثقافية .ففي باريس بالتحديد،
ازده��رت الفنون وخرجت أبلغ اإلص��دارات األدب�ي��ة ،وسطع
نجم املسارح وال�ع��روض املرئية بشكل غير مسبوق .ولم
ت�ق�ت�ص��ر ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ع�ل��ى ب��اري��س ،ب��ل ام �ت��دت ال ��ى ل�ن��دن
وأستراليا والبرازيل واملكسيك ،وآسيا كلها.
لربما ّ
تفسر عوملة تلك الحقبة الجميلة من التاريخ البشري
طبيعة ال �ع��دوى ب�ين ال �ب �ش��ر ..ن�س�ت��رج��ع ذل��ك ال �ي��وم ونحن
ن��واج��ه ع ��دوى «ك ��ورون ��ا» ،ال �ت��ي ل��م ت �ف� ّ�رق ب�ين ال�ب�ش��ر ،ول��م
تفرزهم كعرق أو لون أو طائفة ..وقد تكون هنالك دروس
جميلة من هذا الوباء القاتل ،نتمنى لو أننا جميعا أدركناها
ّ
واستوعبنا عبرها؛ فالعوملة التي نتحدث حولها وننظر
فيها ال تغربل األح ��داث وال شخوصها ..وال تتعامل مع
ما تمر به البشرية بانتقائية؛ فاالقتصاد واحد كما الوباء،
والحروب تبعاتها عوملية يتأثر بتبعاتها كل األطراف.
دروس ال��وب��اء ك�ث�ي��رة ،أه�م�ه��ا ع�ل��ى اإلط�ل�اق أن مصيرنا
كبشر مترابط ،وأن عالقتنا بالطبيعة وبأمنا األرض .وهي

ومضات الحرية
منذ أن دخل علينا فيروس كورونا املستجد
(ق��اط��ع ال��وص��ل) انقلبت ال �ح��ال رأس ��ا على
عقب.
اج�م�ع��ت ج�م�ي��ع امل �ص��ادر امل��وث��وق��ة ال��دول�ي��ة
واملحلية على ض��رورة التباعد االجتماعي
وتنظيف اليدين باملاء والصابون واملعقمات،
واع �ت �م ��اد ن �ظ��ام ص �ح��ي ي��رف��ع م ��ن م�ن��اع��ة
ال �ج �س��م ،ك �م��ا ات �ض��ح أن أك �ب��ر ن �س �ب��ة من
امل �ت �ض��رري��ن ه ��م ك �ب��ار ال �س��ن أو أص �ح��اب
امل�ن��اع��ة الضعيفة ،وأه�م�ي��ة ع��زل�ه��م ف��ي ه��ذه
ال �ف �ت��رة ال�ع�ص�ي�ب��ة ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى صحتهم،
وع� �ل� �ي ��ه وب� �س� �ب ��ب إص ��اب� �ت ��ي ب ��ال ��زك ��ام وال
اخفي عليكم قلقي وتوجسي ،وق��رب يوم
جمعتنا ،تحدثت مع امي بحرص الني أعلم
انها شديدة الحساسية ،وشرحت لها كل
التفاصيل عن الوباء ،وطلبت منها ان تعزل
نفسها وتعتني بصحتها.
ك��ان��ت ه��ادئ��ة ل��م ت�ه��رع ،أحسست بأنها لم
تلق اهتماما ألغلبية ما قلته! وأيقنت ذلك
ح�ين سألتني بشكل مباشر ه��ل سأحرم
من لقاء أحفادي؟ وكم سيطول ذلك؟
أدرك � ��ت أه �م �ي��ة اس �ت �ي �ع��اب ط�ب�ي�ع��ة امل�ت�ل�ق��ي
املتفردة والخاصة قبل الخوض في أي حوار
أو نقاش ،وحاولت أن أخفف عنها ،ورجوتها
أال تخرج وتكلمني إذا احتاجت أي شيء من
الخارج لحني شفائي ،اعلم جيدا انها تأثرت
ك �ح��ال أغ�ل�ب�ي��ة األم� �ه ��ات واآلب � ��اء امل��رت�ب�ط�ين
عاطفيا بمن حولهم ،خصوصًا البعيدين
تماما عن التكنولوجيا ووس��ائ��ل التواصل
االجتماعي التي قد تؤنس عليهم وحدتهم.

بيتنا املشترك ،عالقة تراتبية ومتبادلة ،نتقاسم ثمراتها،
ونحصد غضبها علينا .فالطبيعة قادرة ،وكما رأينا على
االن �ت �ق��ام لنفسها م��ن م �م��ارس��ات ال�ب�ش��ر امل�خ�ج�ل��ة ،وال�ت��ي
أض ��رت ب�س�لام��ة األرض؛ ف �ج��ردت ال �غ��اب��ات م��ن شجرها،
ّ
ّ
التغير
التنوع البيولوجي الطبيعي ،وساهمت في
ودم��رت
ّ
املناخي ،الذي جعل الغابات تشتعل والبحار تجف والكتل
الجليدية تذوب!
أول دروس الوباء أن الطبيعة اليوم في حالة ثورة ضد كل
ممارسات اإلنسان العنيفة؛ فاألعاصير واألوبئة والبراكني
وال��زالزل هي لغة الطبيعة في التعبير عن غضبها .ولعل
آخ��ر م��ا ع� ّ�ب��رت عنه الطبيعة ف��ي غضبها ج��اء على هيئة
ّ
فيروس فتاك.
ومثلما شهد العالم في حقبة ما بعد الحرب األولى انتشارا
عامليا للفن واملوسيقى واألدب واملسرح ساد كل بقعة من
األرض ،كذلك ستكون تبعات م��ا بعد «ك��ورون��ا»؛ فالعالم
حتما سيكون أكثر وعيا لصحته ،وأك�ث��ر إدراك ��ا ألهمية
النظافة الجسدية .وبالطبع ستؤثر «الكورونا» في مفاهيم
بشرية كثيرة؛ كالتواصل والتعليم وال�ع�لاق��ات البشرية،
وسيصبح اإلنسان أكثر يقينا بترابط مصيره فوق هذه

سعاد فهد المعجل
األرض ،وسيكون كل من عليها معنيا بشكل مباشر بما
يحدث فيها ،وفوقها.
نتمنى ل��و ن�خ��رج م��ن أزم��ة «ك��ورون��ا» ب��إع��ادة نظر ج��ادة
وناضجة في فلسفة التعليم والتواصل البشري ،بعد أن
أجبرت هذه األزمة املدارس على إخضاع فكرة التعليم عن
ُبعد على طاولة االختبار .وأصبح العمل غير مرتبط باملوقع
بل باألداء؛ فأنجزت الشركات أعمالها ومهامها من البيوت،
ولم يعد املوظف بحاجة الى طاولة وكرسي لينجز مهامه.
كثيرة ه��ي األم ��ور ال�ت��ي سيعمل ف�ي��روس ال�ك��ورون��ا على
تغييرها ،ولعلنا ال نبالغ إذا ما قلنا ان العالم مقبل على
حقبة مفصلية ،هي حقبة ما بعد «الكورونا» ،تماما ،كما
ّ
شكلت  La Belle Époqueحقبة جديدة شهدتها البشرية
في أعقاب الحرب العاملية األولى.

قلوب ناصعة
البياض

حبيبتي ال تحزني
وأعلم أنني لست الوحيدة في تلك املعاناة،
خصوصًا أننا في مجتمع تحوز به الروابط
االسرية مكانة عالية.
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ه��و ض ��رورة للحماية
ال�ص�ح�ي��ة م��ن ك��وف �ي��د ،-19ول �ك��ن م��ا اآلث ��ار
املترتبة على تلك ال�ع��زل��ة؟ وك�ي��ف نستطيع
مواجهتها؟
الب��د من تسليط الضوء على االنعكاسات
ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي أث ��رت ع�ل��ى امل� ��زاج ال �ع��ام ول��م
ت�س�ل��م م�ن�ه��ا ص�ح�ت�ن��ا ال�ن�ف�س�ي��ة ..ح�ي��ث ان
اس�ت�م��رار ال�ض�غ��وط النفسية املترتبة على
ال�ت�ب��اع��د وال �ع��زل االج�ت �م��اع��ي ال ��ذي فرضه
ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د وال � �ش � �ع ��ور ب ��ال ��وح ��دة
ق ��د ي �ع��رض ال �ب �ع��ض ل�ل�اص��اب��ة ب��االك �ت �ئ��اب
وال �خ��وف وال�ق�ل��ق ،وت�ج��اه��ل ذل��ك ي ��ؤدي ال��ى
اضطراب أو خلل في أداء بعض الهرمونات،
وم�ن�ه��ا ه��رم��ون ال �ك��ورت �ي��زول ال� ��ذي ت�ف��رزه
ال�غ��دة ال�ك�ظ��ري��ة ،وب�ع��ض وظ��ائ�ف��ه املهمة هو
ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ت � � ��وازن ال �ج �س��م م ��ن خ�ل�ال
السيطرة على مستويات السكر ف��ي ال��دم،
وم �س��اع��دة ال �ج �س��م ل�لاس �ت �ج��اب��ة للضغط
أو الخطر ،وامل�س��اع��دة ف��ي صياغة ال��ذاك��رة،
وتنظيم عملية التمثيل الغذائي ،ويؤثر على
«كيفية عمل جهازك املناعي» بحسب موقع
«م��راك��ز مكافحة األم� ��راض وال��وق��اي��ة منها
 CDCوج��ون��ز هوبكينز ميديسن Johns
.»Hopkins Medicine
أي أن آثار العزلة االجتماعية على النفسية
ق��د تسبب خلال ب ��أداء امل�ن��اع��ة ،ويستوجب
التعامل بوعي لتجنب ذلك.

إيمان جوهر حيات
اغ �ل �ب �ي��ة ك � �ب ��ار ال � �س ��ن واألش � � �خ� � ��اص ذوو
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،وم��ن ه��م ف��ي عزلة
وارت� �ب ��اط ��ات� �ه ��م م� �ح� �ص ��ورة ف ��ي أش �خ��اص
معينني ومحدودين يقومون على رعايتهم
ّ
وتلبية احتياجاتهم أو ي�ش��ك�ل��ون م�ص��درا
مهما ل�س�ع��ادت�ه��م ،ب�ح��اج��ة ل��رع��اي��ة خاصة
ت�ق�ي�ه��م م ��ن ال ��دخ ��ول ف ��ي أزم� ��ة ن�ف�س�ي��ة قد
تعرض صحتهم للخطر ،ويستوجب على
من يقومون برعايتهم الحذر الشديد على
أنفسهم صحيا ونفسيا والتحلي بسعة
ّ
البال ألجل حماية املقربني واملتعلقني بهم.
أزم��ة ك��ورون��ا متشعبة ول�ه��ا أب�ع��اد كثيرة
ت �ت �ع��دى ال �ج��ان �ب�ين ال �ص �ح��ي واالق �ت �ص��ادي
َ
ال � �ل� ��ذي� ��ن أغ � ��رق � ��ا م ��ان� �ش� �ي� �ت ��ات ال �ص �ح��اف��ة
ووس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ه��ي أزم��ة
تحد لطريقة ونمط حياتنا ،ومواجهة هذا
التحدي يستوجب منا التضامن املجتمعي
وتنمية الوعي الصحي والنفسي ،وحصر
واستيعاب االزمة التي نعيشها وكل اآلثار
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل�ي�ه��ا ،وال �ع �م��ل م�ع��ًا ع�ل��ى إي�ج��اد
ال �ح �ل��ول امل�ن��اس�ب��ة ال �ت��ي ت�ع�ي��د ل�ن��ا ابتسامة
أحبابنا.
ألجلهم ابقوا في البيت.

نكسة اإلنسان

ك�ي��ف ت �ح� ّ�ول ك��ل ش ��يء ه �ك��ذا ف �ج��أة؟ كيف
ح��اص��ر ال �خ��وف ك��ل ه��ذا ال�ع��ال��م بمفاعالته
النووية وقنابله الذرية التي تكفي لهدم هذا
الكوكب مرتني؟! أليست هذه سخرية القدر؟!
أن ي�ك��ون اإلن�س��ان ال��ذي أرع��ب الطبيعة وما
تمثله من بشر وحجر ونبات وأزهار ومياه
صار يرتعد خوفًا ويختبئ هلعًا من فيروس
ال ُيرى بالعني وال ُيشم باألنف!
أي��ن أول�ئ��ك امل��ادي��ون ال��ذي��ن ظ�ن��وا أن�ه��م ربطوا
قوانني الكون كلها في خيوط ،إال أنها خيوط
ّ
واهية تقطعت من أول هزة.
اعتبر ال��دك�ت��ور علي ال ��وردي ال�ق��رن التاسع
عشر قرن الغرور العلمي ،فبعدما اكتشف
«بوخنر» نظرية الذرة بكتابه «القوة واملادة»،
ظنوا أنهم استطاعوا تفسير حركة الكون
ب�ت�ف��اع��ل ال �ح��رك��ة وامل� � ��ادة ،أي ال� ��ذرة ال �ت��ي ال
ت �ت �ج��زأ ب��زع �م �ه��م آن � � ��ذاك ،إل� ��ى أن ج� ��اء علم
ال�ف�ي��زي��اء ب�ن�ظ��ري��ات «ب�ل�ان��ك» و«أي�ن�ش�ت��اي��ن»
حول املادة ،وأن هذه الذرة بداخلها عالم زاخر
بالقوى وأمواج كهربائية تدور بنسق غريب،
كما ت��دور ال�ك��واك��ب ح��ول الشمس ،فيصف
الدكتور علي ال��وردي انفجار القنبلة الذرية

ف��ي ه�ي��روش�ي�م��ا ون��اج��ازاك��ي «ف��ي الحقيقة
ان�ف�ج��ار القنبلة ال��ذري��ة ال ُي�ع��د ح��دث��ًا مهمًا
بالنسبة الى االنفجار الذي حدث في عقول
العلماء والفالسفة وفي نظرتهم للكون».
م��ن ال��واض��ح ب��أن��ه ال ي�خ�ت�ل��ف ع�ل�م��اء ال�ق��رن
ال�ح��ادي والعشرين ع��ن نظرائهم ف��ي القرن
ال�ت��اس��ع ع�ش��ر ،وال يختلف ع�ل�م��اء عصرنا
ُ ِّ
ع��ن علماء ال�ع�ص��ور ال�ت��ي م�ض��ت ،ول��و خلد
ً
أح� ٌ�د منهم ل�ك��ان ل�س��ان ح��ال��ه ،ق��ائ�لا م��ا قاله
الشافعي:
ُك َّلما َأ َّد َبني َّ
الد ُ
هر
َأراني َن َ
قص َعقلي
َوإذا ما َ
ازد ُ
دت ِعلمًا
َ
َ
زادني ِعلمًا ِبجهلي
ال يخفى على أحد أن في السنوات األخيرة
بات هذا العالم ماديًا بشكل ال يطاق ،بحيث
إن تم اإلخالل بتوازن تركيبة الكون القائمة
على الطبيعة والبشر وعلى الروح واملادة ،كل
شيء فيه أصبح خاضعًا لحسابات األرباح
والخسائر ،وه��ذا املنطق ق��ادن��ا إل��ى النكسة
الكبرى ،وهي نكسة اإلنسان ّ
وتمرد الطبيعة.
بالوقت ال��ذي تنفق فيه البشرية تريليوني

عبدالوهاب النصف
ُّ
دوالر س�ن��وي��ًا ف��ي س �ب��اق ال�ت�س��ل��ح وتشكل
ميزانية البنتاغون نصفها ،نجد أن ترامب
وهو خير من يمثل النظام الرأسمالي املادي
ينسحب من اتفاقية باريس للمناخ وما قد
تشكله هذه األزمة من كوارث بحق الطبيعة
وب �ح��ق اإلن �س ��ان ت��ؤك��ده��ا ال �ب �ح��وث العلمية
املشؤومة في املستقبل ألدركنا إلى أي مدى
بلغ حجم الكارثة التي تنتظرنا.
ه�ن��ا تنتهي ال�ح�س��رة ب��أن ه��ذا اإلن �س��ان قد
ّ
ط �غ��ى ،وط �غ��ى ك �ث �ي �رًا وم� ��ط ش�ف�ت�ي��ه غ ��رورًا
ّ
تتمرد بوجه
واس�ت�ك�ب��ارًا ،وه��ا ه��ي الطبيعة
طغيانه ،وتنتقم أمام استبداده.
كلي يقني بأن الحضارة ستنتصر باألخير
في معركتها ضد هذا الفيروسّ .
التقدم هو
قانون حتمي للحضارة ،ولكن ما الثمن الذي
ّ
ستدفعه؟ وهل تعلم اإلنسان من هذا الدرس؟

«كورونيات» إنسانية

من كم ي��وم ،تم ت��داول فيديو ل��واف��دة تطلب من حكومتها
تطبيق مبدأ «املعاملة باملثل» ،مع الكويت ،ولكوننا بشكل
عام ملتزمني ق��رارات حكومتنا بالبقاء في منازلنا ،وهذا
يضعنا في دائرة الفراغ ،فقد دار نقاش بــ «الواتس اب» مع
«ربعي» املصرفيني القدامى «ان ك��ان ما ج��اء بالفيديو ال
يتعدى كونه وجهة نظر او فيه ما يخالف القانون» ،فالطلب
من حكومتها معاملة الكويتيني في بلدها باملثل هو في
الواقع أمر مردود عليه ،حيث ان حكومتنا تعامل الكل من
مواطنني ومقيمني معاملة واحدة في ما يخص محاربة وباء
فيروس كورونا ،وأعتقد ما في دولة في العالم عندها القدرة
وقبلها الرغبة على معاملة مواطنيها قبل مقيمها بمثل ما
قامت ،وتقوم به دولة الكويت ،وليس على املعمورة مثلها،

وكلنا فخر بما تقوم به حكومتنا بإدارة تلك األزمة ،ولكن
ّ
ُ
ليتنا نخليها تشتغل وال ندخلها بمتاهات «السوشيال
ميديا» وال�ت��راش��ق اإلع�لام��ي املبني على اإلش��اع��ات وح� ّ�ب
الظهور وم��ا ينتج عنه من شحن طائفي ت��ارة ،وشعبوي
ت��ارة أخ��رى ،فالكويت ومنذ نشأتها محطة ملن يرغب في
العمل ومشاركة أهلها بالتطور والرخاء والعلم ،والثقافة.
وأهل الكويت ُجبلوا على الكرم وحسن الضيافة والتسامح
والتعايش مع اآلخ��ري��ن ،وه��ذا «م��و ك�لام��ي» ،بل هو تاريخ
الكويت وواقع األمر ،وهذا ما جعل الكويت جميلة ومتميزة،
ولكن م��ا ن��راه م��ن محاولة شحن ض��د ال��واف��دي��ن أم��ر غير
مقبول ،والتعميم على جالية كاملة ،والسبب «واح��د وال
ّ
اث�ن�ين ط��ل�ع��وا فيديو م �س��يء» ،خصوصًا أن دول�ت�ن��ا فيها

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

ق��ان��ون ص��ارم ب�ه��ذا ال �ش��أن ،وكلنا ن�ع��رف ك��م م��ن مواطن
بالسجن نتيجة تغريدة وقضية ضده من إحدى السفارات،
وما ينطبق على املواطنني ينطبق على الوافدين أيضًا ،فمن
ُي ِسئ فالسجن ناطره ،يعني القصد أن هناك قانونا ،وهو
ال��ذي ي�ح��دد م��ن أس��اء أو م��ن أب��دى وج�ه��ة ن�ظ��ر ،ف�لا داع��ي

سامي فهد االبراهيم
كورونا هذا الداء القاتل امللعون والخطير،
اج� �ت ��اح ال� �ع ��ال ��م ب ��وق ��ت ق �ي��اس��ي وب �ن �س��ب
م� �ت� �ف ��اوت ��ة وب � �س� ��رع� ��ة ت� � �ج � ��اوزت س��رع��ة
ال �ص��وت .استنفار ع��م جميع دول العالم
م��ن دون أي استثناء ،ت��وق��ف ال�ع��ال��م ،غلق
ل �ل �ح��دود ،ال ط��ائ��رات وال س�ف��ن سياحية
وال قطارات باستثناء الخدمية منها ،وال
ح �ت��ى إم �ك��ان �ي��ة أداء ال �ف��رائ��ض ف��ي ب�ي��وت
اهلل (امل� �ن ��ع ه ��و ت �ح �ف��ظ م� �ش ��روع دي �ن �ي��ا).
أرق��ام ال��وف�ي��ات تتصاعد وبشكل مخيف
«إيطاليا ،أسبانيا ،إيران» ،ذلك على سبيل
املثال وليس الحصر .أمام كل ذلك الخطر
امل��أس��اوي ال�ع��ام وح�ك��وم��ات العالم تسعى
جاهدة الى ما هو ممكن لحماية شعوبها،
ذلك حق مشروع ال غبار عليه أيضا ،نرى
الكويت ممثلة بقائد مسيرتها وبحكومة
ً
ت�ع�م��ل ل �ي�ل�ا ون� �ه ��ارًا ل �ت �ق��ول ل�ل�ع��ال��م أج�م��ع
وب �ص��وت م�س�م��وع ه�ن��اك م��ن يستحق ان
نتذكره ونكون قريبني منه ومعه في معزل
ت��ام عن أي خ�لاف سياسي أو اقتصادي
أو مذهبي .بوصلتنا اآلن وكما عهدناها
دائما إنسانية وبامتياز ،لإلنسان أيا كان
وأينما وجد ،تلك هي ثقافة وإيمان كويتي
ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ل�ي��س اآلن ف�ق��ط ب��ل ومنذ
نشأة الكويت األولى ،وهناك شواهد كثيرة
دال� ��ة ع �ل��ى اإلي� �م ��ان ب �ه��ذا امل� �س ��ار .ال�ت�ف�ت��ت
الكويت سريعا وبحكمة وبعد نظر ،مؤكدة
إخ�ل�اص �ه��ا وإي �م��ان �ه��ا ل�ل�ب�ع��د اإلن �س��ان��ي،
وه��ي كغيرها تعاني األم��ري��ن م��ن وي�لات
ه��ذا الخطر القاتل ،نعم التفتت إل��ى إي��ران
والعراق واليمن وفلسطني ومنظمة الصحة
العاملية ،تقدم لهم الدعم واملساندة لتخفيف
ح� ��دة ه� ��ذا االب� �ت�ل�اء وب �ط �ي��ب خ ��اط ��ر .ك��ان
ص��دى ورد فعل تلك ال��دول وال�ج�ه��ات هو
التقدير واالمتنان على هذا املوقف الغيور
اإلنساني والكريم ،مؤكدة من خالله ،نعم
ه��ذه الدولة الصغيرة بمساحتها والجزلة
ب�ع�ط��ائ�ه��ا ،أن �ه��ا اس�ت�ح�ق��ت ت �ك��ري��م ال�ع��ال��م
عندما ُمنحت أمميًا تسمية أميرها قائدًا
للعمل اإلن�س��ان��ي وال�ك��وي��ت م��رك �زًا للعمل
اإلنساني.
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ث��ري��ة ب�م�ف��ردات�ه��ا ،ه�ن��ا أرى
نفسي عاجزًا عن اختيار ما يناسب هذا
الفعل املجرد من أي مصلحة .أقول وبملء
ف�م��ي هنيئًا لشعب أص�ي��ل ي �ق��وده صباح
األحمد ،وهنيئًا لصباح األحمد بشعب تراه
حاضرًا متكاتفًا كلما تطلب األمر ذلك.
واهلل وحده املستعان.

ّ
ّ
للتعسف والتشنج تجاه اآلخرين ،خصوصًا أن ما يربطنا
مع الوافدين يغلب عليه ال��ود والعمل ،ويتعدى إلى النسب
والقرابة ،فال ننسف كل ما هو جميل من مبادئنا وثوابتنا
ّ
متكسب من أي طرف ،وال ننسى ان
مقابل فيديو لجاهل أو
هناك من يقف بالخط االول بمواجهة هذا الوباء ،كويتيني
ومقيمني ،يدا بيد ولهم كل الشكر والتقدير .ويجب أن نضع
اهلل أمام أعيننا ونحن نتعامل مع الكثيرين من الضعفاء
ُ
ممن يعملون برزق يومي ــــ وها هو قد قطع ــــ وال ننسى أن
أميرنا ــــ حفظه اهلل ــــ قائد اإلنسانية ،فلنحذوا حذوه ونقدم
يد العون واملحبة لكل مقيم على هذه األرض الطيبة ،فعملنا
الصالح هو درعنا الواقية من ويالت الزمن.
وتسلمون.

اليت
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الزراعة المنزلية والتمارين الرياضية ..بين أبرز الخطوات

كيف تقضي على الملل ..وتستمتع بالحجر المنزلي؟
الغارديان
ترجمة :محمود حمدان
ف��ي أوق� ��ات ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي وح �ظ��ر ال�ت�ج��ول
جراء انتشار فيروس كورونا يصيب الكثير
ح��ال��ة م��ن امل�ل��ل ال �ش��دي��د ،لكنها ف��ي امل�ق��اب��ل،
وفي رأي عدد من الخبراء ،أوردت صحيفة
ال �غ��اردي��ان نصائحهم ل�لاس�ت�م�ت��اع بفترات
البقاء في املنزل.

محادثات «الكوكتيل»
يقول هنري بورتر ،روائ��ي ومحرر بمجلة
فانيتي فير :أح��د أكثر الجوانب املكروهة
في الوباء هو أنه يحول أصدقاءنا وكل ما
نفعل إلظهار مودتنا إليهم  -عناق وتقبيل؛
وت �ن��اول ال��وج�ب��ات وامل �ش��روب��ات معا  -إلى
ت�ه��دي��د م�م�ي��ت .وم��ع ذل ��ك ،ف��ي ه��ذه اللحظة
امل��روع��ة ،ن�ح�ت��اج إل��ى أص��دق��ائ�ن��ا أك �ث��ر من
أي وق ��ت م �ض��ى ،ورب �م��ا ي �ك��ون صحيحًا
أن أجهزتنا املناعية تحتاج الشيء نفسه.
فالعزلة أمر سيئ بالنسبة ملن اعتاد على
العالقات االجتماعية.
وأض��اف «كان الحل بالنسبة ّ
إلي هو قضاء
«س��اع��ة كوكتيل» على أح��د م��واق��ع «الفيديو
ك��ون�ف��ران��س» ،وإرس� ��ال دع ��وة ل�ص��دي��ق أو 2
ك��ل ي��وم لتناول امل�ش��روب��ات أم��ام الكمبيوتر
(أو ال �ه��ات��ف) ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ق ��د ن�ت�ق��اب��ل
ً
فيه ع ��ادة ف��ي ال �خ��ارج أو ف��ي بيت أح��د منا.
أم��ا ال �ف��رق ال ��ذي يمكن أن ي�ح��دث��ه ذل��ك على
معنوياتك بشكل عام لرؤية وجوه أصدقائك
في املساء وسماعهم يتحدثون ويضحكون
في ي��وم الحجر فهو مذهل» ،مشيرا إل��ى أن
«اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا وم��ا تسببه لنا
أم ��ر م�ق�ل��ق ل�ل�غ��اي��ة ،ول �ك��ن ق �ض��اء س��اع��ة مع
أصدقاء مختلفني كل مساء تساعد حقًا في
تهدئة النفس ،وبالطبع يمكن بذل جهد أكبر
بكثير مما أقوم به – إذ يمكن ارتداء مالبس،
وإضاءة الشموع الخفيفة ،توفير طعام مسل.
أي �م��ا اس�ت�م�ت��اع ت�ح��دث��ه رؤي ��ة أص��دق��ائ��ك في
املكاملات املرئية الجماعية ،والشيء الجميل
هو أنه مقابل رسوم صغيرة يمكن الحصول
على مكاملات جماعية غير محدودة ،وال يدفع
الضيوف شيئًا».
وت��اب��ع« :ب�ش�ك��ل واض ��ح ،يمكن ت��وس�ي��ع ذل��ك
ليشكل محادثة الجيران الذين قد ال تعرفهم
ج� �ي� �دًا ،أو األش � �خ ��اص ال ��ذي ��ن ت �ع �ت �ق��د أن �ه��م
ي�ع��ان��ون م��ن ال�ح�ج��ر ال�ق�س��ري وال��وح��دة .قد
تكون طريقة جيدة للقاء الناس .ويمكن لكل

مايو كلينك

م �ش��ارك دع ��وة ش�خ��ص ال ي�ع��رف��ه اآلخ ��رون
(في املحادثة) .إنه أمر رائع بالتأكيد لألمهات
الجدد ،ونوادي الكتب ،ومشجعي كرة القدم -
وأي شخص يفقد االتصال املنتظم».

الزراعة المنزلية
أل �ي��س ف�ي�س�ي�ن��ت ،ك��ات�ب��ة ف��ي م �ج��ال ال��زراع��ة
الحضرية ،ترى أن العناية بالحدائق املنزلية
خطوة مهمة للحفاظ على صحتنا العقلية،
ف�ه��ي ت��رب�ط�ن��ا ب��ال �ه��واء ال�ط�ل��ق خ ��ارج امل �ن��زل،
إضافة إل��ى أن االرت�ي��اح من مشاهدة أشياء
تنمو يجلب إلينا حالة من اإليجابية .وإذا لم
يكن لديك حديقة ،فهناك الكثير من الطرق
للزراعة داخل املنزل.
وأوض �ح��ت «س�ت�ح�ت��اج��ون إل ��ى ع�ت�ب��ة ن��اف��ذة

مشمسة (ل��وض��ع ال ��زرع عليها) ،م��ن داخ��ل
امل �ن��زل أو خ��ارج��ه .وأن �ص��ح دائ �م��ًا املبتدئني
ب ��زراع ��ة األع � �ش� ��اب .إن �ه ��ا س �ه �ل��ة ول ��ذي ��ذة -
وع�ن��دم��ا ت�ق��ل ل��دى م�ت��اج��ر ال�س��وب��ر م��ارك��ت
تصبح ذات قيمة متزايدة .ويمكن استغالل
العبوات البالستيكية التي تباع بها الطماطم
أو املشروم  -فقط قم بعمل بعض الثقوب في
القاع لصرف ماء الري الزائد».
وب� �ي� �ن ��ت أل � �ي ��س ف �ي �س �ي �ن��ت أن ال �ب �ق ��دون ��س
والريحان يمكن أن ينبتان في وع��اء واح��د،
على عكس النعناع ينمو في وعاء وحده.

التمارين الرياضية
ج� ��اس�ت��ن ج � ��اك � ��وب � ��س ،م� ��دي� ��ر ف � ��ي ن � � ��وادي
إك ��وي �ن ��وك ��س ل �ل �ي��اق��ة ،ي �ن �ص��ح امل �ت��واج��دي��ن

بالحجر املنزلي خلق ع��ادات ج��دي��دة قائال:
نحن مخلوقات نرتبط بالعادات فيما نأكل،
وف �ي �م��ا ن �ع �م��ل ،وف� ��ي ال �ب��رام��ج ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
التي نشاهد .واآلن ،تم التخلي عن كل هذه
ال �ع��ادات .وه�ن��اك الكثير م��ن االرت �ب��اك ،فماذا
ن� �ج ��رب؟ م ��ا ه ��و روت �ي �ن �ك��م ال� �ج ��دي ��د؟ م ��اذا
تريدون أن تجربوا؟
وأض ��اف «ه�ن��اك الكثير م��ن امل�ح�ت��وى ال��رائ��ع
عبر اإلن�ت��رن��ت ،وت�ق��دم منصة «إكوينوكس
 »Equinoxعالوة على ذلك مجموعة متنوعة
م��ن ال�ت��دري�ب��ات ،ولكن ابحثوا ف��ي ال��وي��ب عن
م��درب تحبونه وتثقون ب��ه .غالبًا م��ا ُيسأل
ج��ون ب �ي��راردي ،اختصاصي التغذية ال��ذي
أع �م��ل م �ع��ه« ،م� ��ا أف �ض��ل خ �ض��ار ل�ل�أك��ل؟»
وج ��واب ��ه ه��و ال �خ �ض��ار ال� ��ذي ت�ح�ب��ه وس��وف
تأكله بانتظام .وكذلك التمارين».

من دون وصفة طبية قد ُتس ِّبب جروحاً والتهابات للعين

العدسات الالصقة إيجابيات وسلبيات يجب أن تعرفها
ال�ع��دس��ات ال�لاص�ق��ة أص�ب�ح� ْ�ت أك�ث��ر ت�ن� ُّ�و ًع��ا م��ن أي
وق��ت م�ض��ى .ل��ذا ي�ج��ب ف�ه��م إي�ج��اب�ي��ات وسلبيات
األن ��واع الشائعة م��ن ال�ع��دس��ات الالصقة والقواعد
األساسية للوقاية من التهابات العني.

عدسات االستخدام اليومي:

ُ
تصنع عدسات االستخدام اليومي الرتدائها ليوم
واح ��د .ث��م ت��زي�ل�ه��ا وت�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا ب�ح�ل��ول نهاية
ال �ي��وم ،ت�ش�م��ل ال �خ �ي��ارات األخ� ��رى ال �ع��دس��ات ال�ت��ي
ي�ج��ب ال�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا ب�ع��د أس �ب��وع�ين ،وال�ع��دس��ات
ًّ
شهريا ،وبالنسبة لبعض
التي يجب التخلص منها
الوصفات الطبية ،عدسات يجب التخلص منها بعد
ثالثة أشهر .وعادة ما تزيل هذه العدسات كل ليلة
لتنظيفها تعقيمها.

عدسات لالرتداء طوال الليل
(االستخدام لفترات طويلة):

يمكن ارت��داء بعض العدسات الالصقة اللينة ملدة

 - 2العدسات الالصقة ُّ
الصلبة
ذات نفاذية للغازات:

ُ ِّ
وفر العدسات ُّ
الصلبة النفاذة للغاز أو العدسات
ت
ال�ل�اص �ق��ة ال� ُّ�ص �ل �ب��ة رؤي � ��ة واض� �ح ��ة ح � ��ادة ألغ�ل��ب
مشكالت الرؤية .قد تكون هذه العدسات الالصقة

تقول الخبيرة في الديكور ورا دو بارا لكل
من يعاني امللل في الحجر املنزلي أو بسبب
ال�ح�ظ��ر :إذا أردت ��م أن تستغلوا ه��ذا الوقت

فحص جديد
للكشف عن فيروس كورونا

َّ
تجن ِب املضاعفات

الصلبة مفيدة ال سيما إذا َ
ُّ
كنت قد َّ
جر ْب َت العدسات
َ
راض عن النتائج ،أو
غير
وكنت
الناعمة
الالصقة
ٍ
َ
ً
مصابا بـ«جفاف العني».
كنت
ُّ
ال�ع��دس��ات ال�لاص�ق��ة ال��ص�ل�ب��ة ذات ن�ف��اذي��ة ل�ل�غ��ازات
ُّ لاً
وتحم ًمن العدسات الالصقة اللينة .كما
أكثر قوة
ُ ِّ
َّ
أنها أكثر مسامية؛ مما يوفر املزيد من األكسجني
للقرنية .تجب إزالة هذه العدسات الالصقة ُّ
الصلبة
لاً
لتنظيفها وتعقيمها لي  ،لكن ُيمكن ارت��داء بعض
العدسات ملدة أسبوع أو حتى ً 30
يوما.
ُي�م�ك��ن أن ي�س�ت�غ��رق األم ��ر ب�ض�ع��ة أي ��ام وح �ت��ى ما
يصل إلى بضعة أسابيع لضبط العدسات الالصقة
ُّ
الصلبة ذات النفاذية ل�ل�غ��ازات .إال أن��ه ف��ي ح��ال لم
تتغير وص�ف�ت� َ�ك الطبية وك �ن� َ�ت تعتني بعدساتكَ
َّ
الالصقةُ ،ي َ
مكنك استخدام العدستني أنفسهما ملا
يصل إلى سنتني أو ثالث سنوات.

* عدسات تصحيح اإلبصار:

اع�ت�م� ً�ادا ع�ل��ى اح�ت�ي��اج��ات ال��رؤي��ة ال�خ��اص��ة ب��ك ،قد
تفكر في استخدام العدسات الالصقة املتخصصة،
مثل:

يتم ارتداء هذه العدسات الخاصة ُّ
الصلبة والنفاذة
للغازات أثناء النوم لتغيير انحناء القرنية بشكل
م��ؤق��ت .وه ��ذا ي�خ�ل��ق رؤي ��ة واض �ح��ة ع�ن��دم��ا تكون
ً
مستيقظا.

العدسات الالصقة املتخصصة

ت�ص��ل إل��ى  30ي� ً�وم��ا م�س�ت�م��را ،ح�ت��ى أث�ن��اء ن��وم��ك * .العدسات الالصقة الهجينة:

ولكن قد يسبب نمط ارت��داء العدسات هذا حدوث
م�ض��اع�ف��ات ،م�ث��ل ت��راك��م األج �س��ام ال�غ��ري�ب��ة تحت
العدسة ،ومشاكل القرنية ،أو إصابة العني بأنواع
العدوى الخطيرة.

الديكور

أسبوع واح��د ثم بعد شهر يليه اختبار بعد ستة
أشهر ثم مرة واحدة كل عام أو عامني.

 - 1عدسات الصقة لينة

ُ
تعد العدسات الالصقة اللينة أكثر أنواع العدسات
ً
شيوعا .ويمكن استخدامها
الالصقة املوصوفة
لتصحيح العديد من مشاكل اإلبصار ،بما في ذلك:
 - 1قصر النظر (الحسر)
 - 2طول النظر (مد البصر)
ََ
 - 3تغ ُّيم الرؤية (الالبؤرية)
 - 4طول النظر املرتبط بالتقدم في السن (ضعف
النظر بسبب الشيخوخة)
ت�ت�م�ي��ز ال �ع��دس��ات ال�لاص �ق��ة ال�ل�ي�ن��ة ب��أن�ه��ا م��ري�ح��ة
وأس�ه��ل ف��ي التكيف ع��ن ال�ع��دس��ات الصلبة .تأتي
العدسات الالصقة اللينة خفيفة ب��أن��واع مختلفة،
مثل:

وتابع «هناك إقبال على معدات الجيمانزيوم
امل �ن��زل �ي��ة ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ��ي ،ول �ك��ن أوزان
«ال��دم �ب��ل» وال �ح �ب��ال وغ �ي��ره��ا م��ن امل�ن�ت�ج��ات
املفيدة ال تزال متاحة عبر اإلنترنت .ويمكن
اختيار ما يناسب مساحة املنزل».
مشددا على أن «هناك الكثير من القصص
واألدل� ��ة العلمية ال�ت��ي ت��وض��ح أه�م�ي��ة اللياقة
البدنية للصحة العقلية ،لذلك تزداد أهميتها
في الفترات العصيبة ،كما أنها تعزز جهاز
املناعة».

في تحسني شكل منزلك ،فابدأوا بالطالء.
ضعوا في اعتباركم املساحة وفكروا في
الحالة املزاجية التي تريدونها واألكثر نفعًا.
إذا ك�ن�ت��م ت��ري��دون أن يمنحكم مطبخكم
ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال��راح��ة ك��ل ص �ب��اح ،ف��اخ�ت��اروا
درج ��ات أل ��وان ف��ات�ح��ة وم�ش��رق��ة .وتجنبوا
األخ �ط��اء :فتلك األل ��وان الغامقة ال�ت��ي تبدو
رائعة على العلب املعدنية ،يمكن أن تكون
أقل جاذبية على الجدران في غرفة مختلفة
الحجم.
ج� ��رب ��وا أل� ��وان� ��ا م� �ت� �ع ��ددة ع �ل��ى ك ��ل ح��ائ��ط.
وب�ع��د ال�ط�لاء اب�ت�ع��دوا وع ��ودوا عندما يجف
ت�م��ام��ًا ق�ب��ل ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي م �ظ �ه��ره .إذا كنتم
ستحتاجون إل��ى طبقتني ،فليكن ،وانتبهوا
إل��ى كيفية تأثر ال�ل��ون بالضوء ف��ي األوق��ات
التي تستخدم فيها الغرفة أكثر من غيرها.

تتميز العدسات الالصقة الهجينة بمركز صلب
نافذ للغاز ومحاط بحلقة خارجية ناعمة .يمكن
ل�ت�ل��ك ال �ع��دس��ات ت�ص�ح�ي��ح ق �ص��ر ال �ب �ص��ر ،وط��ول
البصر ،وال�لاب��ؤري��ة وف�ق��دان ال��رؤي��ة على املسافات
القريبة املرتبط بالعمر ،إضافة إلى انحناء القرنية
املنتظم (تمخرط القرنية) .كما أنها قد تكون
غير
ً
أك�ث��ر راح ��ة ف��ي االرت � ��داء ع��ن ال �ع��دس��ات التقليدية
النفاذة للغازات.
* العدسات الالصقة املتعددة البؤر:

تتوافر هذه العدسات في العديد من املواد ويمكنها
ت�ص�ح�ي��ح ق �ص��ر ال �ب �ص��ر ،ط ��ول ال �ب �ص��ر وق �ص��ور
البصر الشيخوخي في الوقت نفسه.
العدسات الالصقة امللونة .تكون بعض العدسات
الالصقة ملونة ،إما ألغراض تجميلية أو عالجية.
يمكن أن ي��ؤدي التلوين إل��ى تعزيز إدراك األل��وان
وتعويض اإلصابة بعمى األلوان ،على سبيل املثال.

* العدسات الالصقة الصلبة:

َّ
ه��ذه ال�ع��دس��ات ُّ
الصلبة ال�ن��ف��اذة ل�ل�غ��ازات أك�ب��ر في
الحجم من معظمها ،وتمتد إل��ى الطبقة الخارجية
البيضاء من مقلة العني (الصلبة) .يمكن أن تساعد
ف ��ي ت�ص�ح�ي��ح ال ��رؤي ��ة إذا ك ��ان ل��دي��ك ق��رن �ي��ة غير
منتظمة أو مشوهة.

* صبغات العدسات الالصقة:

ً
هذا العالج يجعل سطح العدسة زلقا وأكثر مقاومة
للبكتيريا؛ ك��ي ال تستطيع االل�ت�ص��اق ب�ه��ا .يمكن
تطبيق الصبغة على ال�ع��دس��ات ال�لاص�ق��ة النفاذة
للغازات الناعمة ُّ
والصلبة.

احصل على العدسات املناسبة

ق�ب��ل ح�ص��ول��ك ع�ل��ى ال �ع��دس��ات ال�لاص�ق��ة استشر
ط�ب�ي��ب ال �ع �ي��ون إلج � ��راء ف �ح��ص دق �ي��ق ل�ل�ع�ين وم��ا
األنسب لها .قد يلزم حضورك اختبار املتابعة بعد

ُيمكن أن ُي ِّ
سبب ارت ��داء ع��دس��ات الص�ق��ة مشاكل
تتراوح بني عدم الشعور باالرتياح والعدوى الحادة.
ُّ
ولتجنب املشاكل:
ْ
 - 1مار ْس عادات صحية جيدة :اغسل َ
يديك باملاء
ِ
والصابون ،مع الشطف والتجفيف بمنشفة خالية
من الوبر قبل املالمسة.
َ ِّ ْ
 - 2قلل من مالمستها باملاء واللعابِ :أز ِل العدسات
ْ
ال�لاص �ق��ة ق �ب��ل االس �ت �ح �م��ام أو اس �ت �خ� ِ�دم ح��وض
ً
اس�ت�ح�م��ام س��اخ��ن��ا .ال ت �ض� ْ�ع ع��دس��ات� َ�ك ف��ي ف�م� َ�ك
لترطيبها.
 - 3ي �ل��زم م ��راع ��اة م�ح��ال�ي��ل ال �ع��دس��ات ال�لاص �ق��ة:
َّ
اس �ت �خ� ِ�د ِم امل�ن�ت�ج��ات ال �ت �ج��اري��ة امل�ع��ق�م��ة امل�ص� َّ�م�م��ة
ً
خصيصا لنوع العدسات الالصقة التي ترتديها.
َّ
ت �خ��ل� ْ�ص م ��ن امل �ح �ل��ول ال � ��ذي ف ��ي ع �ل �ب��ة ال �ع��دس��ات
ُ ِّ
َ
الالصقة بعد ك��ل م��رة تعقم فيها ع��دس��ات��ك ،وقم
ًْ
ُْ ْ
بتخزينها .اش��ط��ف واف � ُ�ر ِك العدسات بلطف َوف��ق��ا
ْ
لتوجيهات الطبيب .ال تستخدم محلول العدسات
الذي تجاوز تاريخ انتهاء الصالحية.
 - 4اس �ت �ب� ِ�د ِل ال �ع��دس��ات ال�لاص �ق��ة وال �ع �ل �ب��ة على
ِّ
اتب ْع إرش��ادات الشركة املصنعة
النحو املوصى بهِ :
ُ
الس�ت�ب��دال ع��دس��ات� َ�ك ال�لاص�ق��ة .ق� ْ�م بتنظيف علبة
َ ْ
العدسات وشطفها باستخدام محلول العدسات
َّ
الالصقة املعقمة في كل مرة تنتهي من استخدامها.
َ
َّ
ْ
ُّ
تجن ِب استخدام م��اء الصنبور .ض��ع في االعتبار
تقليب العلبة أث �ن��اء تجفيف ال �ه��واء لتصريف أي
ْ
استبدل علبة العدسات الالصقة كل ثالثة
محلول.
ِ
أشهر.
َّ
تجنب العدسات الالصقة التي ال ُّ
يتم وصفها
-5
ِ
ُ
ب��وص �ف��ة ط �ب �ي��ةُ .ي�م �ك��ن أن ت �س� ِّ�ب��ب ه ��ذه ال �ع��دس��ات
ً
جروحا والتهابات بالعني .إذا ُك ْن َت ًّ
مهتما بالعدسات
ْ
َّ
الالصقة املزخرفة ،فتحدث إلى طبيب العيون .حتى
ِّ
مع االستخدام والرعاية على النحو املالئم ،قد ُيمثل
ج�ف��اف ال�ع�ين مشكلة مل��رت��دي ال�ع��دس��ات الالصقة.
ف��ي ح��ال��ة ش �ع� َ
َ
عينيك،
�ورك ب� ُ�ح�ك��ة أو اح �م��رار ف��ي
ْ
واستخدم إح��دى ً القطرات
ِأز ِل العدسات الالصقة،
ِ
ِّ
ُْ
َ
َ
رؤيتك ضبابية أو كن َت
أصبح ْت
املرطبة للعني .إذا
تشعر بألم في العني أو حساسية شديدة للضوء،
ْ
فاستشر طبيب العيون للحصول على عالج سريع.

د .خلود البارون
ط � ّ�ورت مختبرات «م��اي��و كلينك» في
«روت �ش �س �ت��ر م �ي �ن �ي �س��وت��ا» ،فحصا
يستطيع الكشف عن فيروس كورونا
املستجد ،في العينات السريرية.
ُوي� � �ع � ��رف ال� �ف� �ح ��ص ال� �ج ��دي ��د ب��اس��م
«ال� �ك� �ش ��ف ال �ج ��زي �ئ ��ي ع� ��ن م �ت�ل�ازم��ة
ف�ي��روس ك��ورون��ا  2التنفسية الحادة
ال� ��وخ � �ي � �م� ��ة» ،ح� �ي ��ث ي � �ق� ��وم ب �ف �ح��ص
ع�ي�ن��ات ال�ج�ه��از التنفسي املسحوبة
م��ن امل��رض��ى امل�ش�ت�ب��ه ف��ي إصابتهم
ب� �ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا .COVID-19
وج��ار حاليًا تقديم بياناته إل��ى هيئة
ال �غ��ذاء وال � ��دواء األم�ي��رك�ي��ة للحصول
على ترخيص عاجل الستخدامه.
وق ��ال رئ�ي��س م�خ�ت�ب��رات م��اي��و كلينك
د .ول� �ي ��ام م ��وري ��س ردا ع �ل��ى س ��ؤال
ل� �ـ سبقلا ح� ��ول ال �ف �ح��ص ال �ج��دي��د:
«ي� �ت ��وق ��ع أن ي� �س ��اه ��م ف� ��ي ت�خ�ف�ي��ف
ج ��زء م��ن ال �ع��بء ال ��واق ��ع ح��ال �ي��ا على
م��رك��ز م�ك��اف�ح��ة األم � ��راض وال��وق��اي��ة،
وم �خ �ت �ب��رات ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة .فنحن
ن � �ب� ��ذل ح ��ال� �ي ��ا ك� ��ل م� ��ا ف� ��ي وس �ع �ن��ا

للمساهمة في تخفيف العبء لتقديم
أج ��وب ��ة ل �ل �م��رض��ى م�ح�ل�ي��ا وع��امل �ي��ا».
وت �ل �ت��زم م ��اي ��و ك �ل�ي�ن��ك ب� ��اإلرش� ��ادات
ال� �ت ��ي ي ��وص ��ي ب �ه��ا م ��رك ��ز م�ك��اف�ح��ة
األمراض لفحوصات فيروس كورونا
املستجد ،التي تسمح ملزودي الرعاية
الصحية االميركية وعمالء املختبرات
(حول العالم) بإجراء الفحص لديها.
وأوض� � ��ح د .م��اث �ي��و ب�ي�ن�ي�ك��ر وم��دي��ر
مختبر ع�ل��م ال�ف�ي��روس��ات ال�س��ري��ري��ة:
«اآلن ي�م�ك��ن أن ي�ح�ص��ل ال �ف��رد على
ن�ت�ي�ج�ت��ه ل �ف �ح��ص ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
املستجد في غضون  24ساعة».
ما تحتاج أن تعرفه
ً
وف��ق��ا ملركز مكافحة األم ��راض ،فمن
أهم أعراض اإلصابة بفيروس كورونا
كوفيد -2019هي ُ
الح ّمى ،والسعال،
وض �ي��ق ال �ن �ف��س .وي�م�ك��ن أن ت �ت��راوح
ش��دة ه��ذه األع ��راض م��ن خفيفة إل��ى
حادة ،كما تتراوح الفترة الفاصلة بني
التعرض للفيروس وظ�ه��ور أعراضه
من يومني إلى أسبوعني.
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اليت 11

الحجر المنزلي

تناول الخضروات والفواكه بانتظام سر النضارة وتقوية المناعة

حساء «المناعة» ..ضيف مهم على المائدة
تجتمع معًا ،لتكون حساء «املناعة» اللذيذ،
الذي نشرح هنا طريقة إعداده.

د .والء حافظ

يجب أن يحتوي النظام الغذائي
لإلنسان على العناصر الضرورية
لعمل أجهزة الجسم بكفاءة،
وبالتالي الوقاية من األمراض.
وألن المصادر النباتية التي
يتناولها اإلنسان في طعامه،
كالخضروات والفواكه ،هي من
ّ
أهم األغذية التي تزوّ د الجسم
بالفيتامينات واألمالح المعدنية
والعناصر الضرورية للجسم،
أعددنا لكم هذا التقرير ،الذي
نتحدث فيه عن بعضها:

املقادير:

 2ثمار الجزر
 1ثمرة طماطم كبيرة
 1بصلة مقطعة
 3فصوص ثوم
 2عود كرفس (سيالري)
 1ثمرة يقطني متوسطة (القرع)
 1شجرة بروكلي طازج
/2 1فلفل أحمر
 50غراما من الشوفان
 20غراما من الزبدة
قليل من امللح والكركم والزنجبيل والكمون
والكزبرة
طرية التحضير:
تغسل الخضروات جيدا وتوضع داخل إناء
به ماء أو شوربة لحم مصفى ،حسب الرغبة،
تم تترك  20دقيقة حتى تنضج ،وتترك لتهدأ
من الحرارة ثم يتم خلطها جميعا بالبليندر
أو ف ��ي ال� �خ�ل�اط ،ث ��م ي �ض��اف ل �ه��ا ال �ب �ه��ارات
والزبدة ،وتقدم حارة مع الليمون.

الكرفس
ي�ت�م�ي��ز ال �ك��رف��س ب �م �ح �ت��واه امل �ن �خ �ف��ض من
ال �س �ع��رات ال �ح ��راري ��ة ،ول��دي��ه ف��وائ��د صحية
ع� ��دي� ��دة ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ج �م �ي��ع أج � � ��زاء ال �ج �س��م
وخاصة الجهاز الهضمي ،والقلب واألوعية
الدموية ،ولكن يجب استخدامه دون إف��راط،
ألن له تفاعالت مع بعض األدوية.
وفيما ي��أت��ي بعض ال�ف��وائ��د واالس�ت�خ��دام��ات
األخرى للكرفس ،نذكر منها:
■ مضاد لألكسدة.
■ غني بالفيتامينات واملعادن ،مثل :فيتامني
ك ،ف�ي�ت��ام�ين أ ،ف�ي�ت��ام�ين س ��ي ،ال�ب��وت��اس�ي��وم،
حمض الفوليك.
■ غني باأللياف الغذائية.
■ ي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل ��اء (وه ��و امل �ك��ون السائد
للكرفس).
■ يكافح االلتهابات.
■ ي �ح �ت��وي ع �ل��ى م � ��ادة االب �ي �ج �ي �ن�ي�ن ،وه��ي
مركب تتم دراسته في الوقت الحالي لفحص
خصائصه ملكافحة السرطان.

ّ
■ ق��درت��ه ع �ل��ى ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م�س�ت��وي��ات وت�ش�ي��ر ال��دراس��ات إل��ى أن اس�ت�ه�لاك كمية والقرنبيط ،وي�م�ت��از ب��اح�ت��وائ��ه على امل��واد ■ ي� ّ�ع��د م��ن امل � ��واد ال�غ�ن�ي��ة ب ��امل ��واد امل �ض��ادة عصير «الطاقة» الطبيعي
ضغط الدم.

ا ليقطين
ي�ح�ت��وي ال�ي�ق�ط�ين ع�ل��ى م �ض��ادات األك �س��دة؛
مثل :الكاروتينات وفيتامني  ،Eبجانب قدرته
على تقليل االلتهابات ،وحماية الخاليا .ولهذا
السببّ ،
فإن تناول األطعمة ّ
الغنية بمضادات
األك �س��دة يمكن أن ي�س��اع��د ف��ي ال��وق��اي��ة من
ال �ع��دي��د م ��ن األم � � ��راض امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ح �ي��ث ان
ّ
أك��ل اليقطني ّ
لصحة القلب ،إذ َّإن
مهم ج�دًا
محتوى األلياف ،والبوتاسيوم ،وفيتامني C
في اليقطني يدعم ّ
صحة القلب.

كافية من البوتاسيوم قد يكون بنفس أهمية
تقليل تناول الصوديوم لعالج ارتفاع ضغط
ال��دم ،ويمكن التقليل من تناول الصوديوم
من خالل تناول وجبات الطعام التي تحتوي
على القليل من امللح أو الخالية منه ،وترتبط
أيضًا زيادة تناول البوتاسيوم مع انخفاض
ّ
الدماغية ،وحماية
خطر اإلص��اب��ة بالسكتة
الجسم من فقدان كتلة العضالت ،والحفاظ
على كثافة املعادن في العظام.

البروكلي
ينتمي البروكلي لعائلة امللفوف والكرنب

املضادة لألكسدة بكثرة ،التي تلعب دورًا
مهمًا في حماية خاليا الجسم من التلف
وال �س��رط��ان ،ك�م��ا ت�ت��واف��ر ب��ه ن�س�ب��ة عالية
م��ن امل�ع��ادن والفيتامينات التي يحتاجها
الجسم.
ومن خصائصه أيضًا:
■ ّيمد الجسم بالحصة الغذائية الضرورية
ل��ه وامل�ح�ت��وي��ة ع�ل��ى ف�ي�ت��ام�ين ج و أ وحمض
الفوليك.
■ ي� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى ال� �ك ��ال� �س� �ي ��وم وال� �ح ��دي ��د
والبروتني.
■ ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ال �ب��اي��وف�لاف��ون �ي��دات ،املهمة
ملكافحة السرطان.

«السور الرابع» و«الله الحافظ» و«مو بس وطن» أبرز األغنيات

مطربو الكويت يواجهون
فيروس «كورونا» بالكلمة واللحن

لألكسدة ،واأللياف.
■ ي� ّ�ح��د م��ن اح�ت�م��ال�ي��ة اإلص ��اب ��ة ب�س��رط��ان
القولون والثدي وغيرها.
■ ي �ح �ف��ز ع �م��ل ال �ج �س��م وب� �ن ��اء ال �ع �ض�لات
بإمداده باملغنيسيوم الذي يحفز عملية إنتاج
الطاقة.
■ يخلص الجسم من السموم.
■ يحافظ على توازن ضغط الدم ويضبطه.

حساء «المناعة»
امل�ك��ون��ات ،السالفة ال��ذك��ر ،يحتوي ك��ل منها
ع�ل��ى ف��وائ��د ال ح�ص��ر ل �ه��ا ،ول �ك��ن ي�م�ك��ن أن

املقادير:
 2جزر
 2عود كرفس
 1برتقال
/2 1بنجر
 1تفاح
طريقة التحضير:
تغسل الثمار جيدا وتترك بالبراد وقتا كافيا
للحصول ع�ل��ى ث�م��ار م �ب��ردة ث��م ت��وض��ع كل
املكونات بعصار الفواكه ويقدم ويشرب في
الحال دون تحلية.

بسبب الحجر المنزلي

«ديلي ميل» :زيادة كبيرة في
طلب النساء على مصففي الشعر

محمد علي
ي��واج��ه م �ط��رب��و ال �ك��وي��ت ف �ي��روس ك��ورون��ا
بالكلمة ،ويحاربون الخوف باملوسيقى لبث
ال�ت�ف��اؤل ب�ين ال �ن��اس ،ورف��ع ال ��روح املعنوية،
وم� �س ��ان ��دة ج �م �ي��ع م ��ن ي �ع �ي��ش ع �ل��ى ه��ذه
األرض ال�ط�ي�ب��ة ل�ع�ب��ور امل�ح�ن��ة ال �ت��ي يعاني
منها العالم أجمع.
وان�ط�لاق��ا م��ن ش�ع��وره��م باملسؤولية تجاه
وط�ن�ه��م ح��رص ال�ع��دي��د م��ن امل�ط��رب�ين على
إط �ل��اق م �ج �م��وع��ة م ��ن األغ �ن �ي��ات ال�س�ن�غ��ل
ذات الحس الوطني ،منها ما يشحذ الهمم،
وب�ع�ض�ه��ا ي�ه��دف ل�ت��وج�ي��ه ك�ل�م��ة ش�ك��ر ملن
يقفون في الصفوف األمامية ،وبعض تلك
األغنيات كان الهدف منها توثيق ما تقدمه
الكويت ألبنائها وم��ن يعيش على أرضها
في خضم هذه الظروف العصيبة.
وكان الفتا من خالل األغنيات التي طرحت
أخيرا تواصل األجيال من شعراء ومطربني
وملحنني ،حيث ت�ض��اف��رت ج�ه��ود الجميع
لتقديم أك�ث��ر م��ن ع�م��ل بمستويات راق�ي��ة،
فحضرت اسماء مهمة على صعيد الغناء
م �ث��ل ال �ق ��دي ��رة س �ن��اء ال� �خ ��راز وامل �خ �ض��رم
م�ح�م��د امل �س �ب��اح ،ك��ذل��ك م��ن ج�ي��ل ال�ش�ب��اب
مطرف املطرف ،بينما ترك الشاعر القدير
علي املعتوق بصمة في تعاونه مع املطرب
فهد الحداد ،كذلك سجل املوسيقار الدكتور
سليمان الديكان حضوره بـ«اهلل الحافظ»،
وت��اب �ع �ن��ا ال �ن �ش ��اط ال �ك �ب �ي��ر مل �ج �م��وع��ة م��ن
امل�ط��رب�ين ال�ش�ب��اب م�ث��ل ح�م��د ال�ع�م��ار وآالء
الهندي وبدر الشعيبي في «السور الرابع»،
وكما اعتدنا عليه كان امللحن فهد الناصر
حاضرا بعملني غنائيني.

المطربون الشباب
أط �ل��ق ق�ب��ل ي��وم�ين م�ج�م��وع��ة م��ن امل�ط��رب�ين
الشباب أوب��ري��ت «ال�س��ور ال��راب��ع» ،من غناء
ره ��ف ال �ع �ن��زي وح �م��د ال �ع �م��اري وج��اس��م
محمد وعبدالسالم محمد وناصر عباس
وآالء ال �ه �ن��دي وش �ي �م��اء س�ل�ي�م��ان وه ��ادي
خ �م �ي��س وخ ��ال ��د امل �ظ �ف��ر وداف� � ��ي وع�ي�س��ى
املرزوق وبدر الشعيبي ،واألغنية من كلمات
أح �م��د ال �ع��وض��ي وأل� �ح ��ان ب� ��در ال�ش�ع�ي�ب��ي
وت��وزي��ع ع �ب��داهلل ع �ب��اس وم �ك��س وم��اس�ت��ر
م�ن�ت�ظ��ر ال ��زاي ��ر ،وه �ن��دس��ة ال �ص��وت ج��اس��م
ال �ع �ب��دال �س�ل�ام ،وج � ��اءت ك �ل �م��ات األوب ��ري ��ت
لتدعم من يقفون في الصفوف األمامية في
مواجهة فيروس كورونا وترفع من روحهم
املعنوية.
أما الشاعر املخضرم علي املعتوق فقد
ت�ع��اون م��ع امل�ط��رب ال��دك�ت��ور فهد الحداد
في أغنية «مو بس وطن أنتي» من ألحان
أحمد خورشيد .وعبر املعتوق بصوت
ال� �ح ��داد ع ��ن م �ش��اع��ره ال �ف �ي��اض��ة ت�ج��اه

أحمد بدر
كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،
أن ه �ن��اك زي ��ادة ك�ب�ي��رة ف��ي ال�ط�ل��ب َ على
مصففي الشعر ،من جانب سيدات أ َردن
تصفيف شعورهن قبل أن تضطرهن
أزم� ��ة ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا إل ��ى ال �ب �ق��اء في
منازلهن لعدة أسابيع.
ون�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
االت�ح��اد الوطني للشعر وال�ج�م��ال ،ال��ذي
يمثل آالف ال�ص��ال��ون��ات ،ق��ول��ه إن هناك
اندفاعا ،حيث يحاول العمالء الحصول
على حجوزات بشكل جنوني ،مضيفًا
«ف� �ل� �ن ��واج ��ه األم � � ��ر ،ال �ج �م �ي��ع ي �ش �ع��رون
ب�ت�ح�س��ن ن�ف�س��ي م��ع ت�ص�ف�ي��ف ال�ش�ع��ر
ج � �ي � ��دا ،ول � �ك� ��ن ف � ��ي ال � ��واق � ��ع ت � ��م إغ �ل��اق
الصالونات بالفعل ،أو أوشكت».

وقالت دانييل زاريبسكي ،التي تدير
ص ��ال ��ون «دان� �ي� �ل ��ز ل �ي �ف��ل ه� �ي ��دد» ف��ي
ب��اروب��ون س ��وار ف��ي ليسترشاير إن
ال� �ن� �س ��اء ي ��أت�ي�ن رغ� �ب ��ة ف� ��ي ت�ص�ف�ي��ف
ش �ع ��وره ��ن ،ل� ��ذا ف ��األم ��ر ل �ي��س ش��دي��د
األه �م �ي��ة إذا م��ا ع�ل�ق��ن ف��ي م�ن��ازل�ه��ن،
موضحة أن هناك الكثير من الخطوات
اتخذت للحفاظ على سالمة العمالء،
كاستخدام مئزر واح��د لكل شخص،
ورش م � � �ض � ��ادات ال� �ب� �ك� �ت� �ي ��ري ��ا ع �ل��ى
الكراسي بني املواعيد ،ومسح األرضية
كل  5دقائق.
وأوض� �ح ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ه �ن��اك أك �ث��ر من
 40أل ��ف ص��ال��ون تجميل وك��واف �ي��ر في
جميع أنحاء اململكة املتحدة ،حيث يقدر
حجم الصناعة بنحو  6.6مليارات جنيه
استرليني سنويًا.

«المناديل المطهرة» ..قد تنشر
الجراثيم والبكتيريا!
أحمد بدر
ال�ك��وي��ت ،بينما ط��رح��ت الفنانة القديرة
س�ن��اء ال �خ��راز أغنية «اهلل ال�ح��اف��ظ» ،من
ك �ل �م��ات ال �ش ��اع ��ر م ��زي ��د امل �ع��وش��رج��ي،
وأل � �ح� ��ان ال ��دك� �ت ��ور س �ل �ي �م��ان ال ��دي� �ك ��ان،
وتهدف إلى رفع ال��روح املعنوية للشعب
الكويتي ،ودأبت الخراز في الظهور على
ف �ت��رات ف��ي امل �ن��اس �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة ووق��ت
األزمات بتعاون مثمر مع الديكان.
أغ �ن �ي��ة «ي� ��ا ح ��ي ه� ��ال� ��دار» ل �ل �ف �ن��ان ال �ق��دي��ر
م�ح�م��د امل �س �ب��اح ،وه ��ي م��ن أل �ح��ان امل�ل�ح��ن
ف�ه��د ال�ن��اص��ر ،وك�ت��ب كلماتها اخ��و م��ري��م،
ووزع�ه��ا موسيقيا ربيع ال�ص�ي��داوي ،ومن
إن �ت��اح أغ��ان��ي  FNل�لإن�ت��اج ال�ف�ن��ي وال��دع��اي��ة
واإلع�ل�ان والنشر وال�ت��وزي��ع ب��إش��راف رائ��د

م��ن جهة أخ ��رى ،واك��ب ال�ف�ن��ان مطرف
امل� �ط ��رف األح� � � ��داث ب��أغ �ن �ي��ة «األب� �ط ��ال
أفعال» ،وهي من كلمات الشيخ الشاعر
دع�ي��ج الخليفة ،وأل �ح��ان فهد الناصر،
وهندسة صوت محمد العلي ،وتوزيع
وم��اس �ت��ر ع� �ب ��داهلل ال �ع �م��ان��ي ،وح�م�ل��ت
األغ �ن �ي ��ة ع �ل��ى ظ �ه��ر ال �ح��ان �ه��ا ك�ل�م��ات
الشكر والثناء على ما تقوم به الفرق

ال �ت �ط��وع �ي��ة م ��ن ج �ه��ود ك �ب �ي��رة ل �ت��ؤازر
مؤسسات الدولة املختلفة.
ف ��ي ح�ي�ن ط��رح��ت امل �ط��رب��ة ال �ش��اب��ة إس ��راء
الحسيني أغنية «كلنا ايد بإيد» ،من كلمات
ج��اب��ر ال �ع �ب��داهلل ،وت��وزي��ع ي��وس��ف ف �ي��روز،
وإخراج نايف الظفيري ،وشارك في األغنية
الفنانون داود ح�س�ين ،وي��وس��ف العماني،
وب ��اس� �م ��ة ح � �م� ��ادة ،وإس �م ��اع �ي ��ل ال ��راش ��د،
وعبداهلل الفريح ،ووليد الضاعن وغيرهم،
وكان الفتا حرص العديد من نجوم الساحة
الفنية على دعم مثل هذه املبادرات الغنائية
ب��ال�ظ�ه��ور ب�م�ق��اط��ع م �ص��ورة م��ا ي �ع��زز من
ت��أث�ي��ر األغ �ن �ي��ة وي�س�م��ح ب��ان�ت�ش��اره��ا على
اوسع نطاق.

العبكل ،وأش��ادت األغنية بالجهات املعنية
في التصدي لفيروس كورونا ،وتبني الحب
لهذا الوطن املعطاء.

سناء الخراز

مطرف المطرف

المسباح أثناء التسجيل

األبطال

ع �ن ��دم ��ا ت ��دخ ��ل امل� �ط� �ب ��خ ،ق� ��د ت�لام��س
ب �ق��اي��ا ال ��دج ��اج ال �ن �ي��ئ أو ال �ل �ح��وم ،أو
أي أط �ع �م��ة أخ � � ��رى ،س �ط��ح امل �ن �ض��دة
ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي تتركها
متسخة ،لذا فأنت تمسحها باملناديل
امل �ط �ه��رة .ول �ك��ن ،ه��ل ت�خ�ي�ل��ت أن ��ك قد
تنشر الجراثيم والبكتيريا ،أكثر مما
تقتلها.
وفقا ملوقع «إم إس إن نيوز» ،املدعوم
من مايكروسوفت ،فإن منظمة مقاومة
امليكروبات وال �ع��دوى ،أج��رت مراجعة
نبهت فيها إلى كيفية انتشار الكائنات
ال�ح�ي��ة ال��دق �ي �ق��ة ،أو ن�ق�ل�ه��ا إل ��ى أس�ط��ح
أخ ��رى ،ح�ي��ث تعتمد إزال ��ة البكتيريا
على ن��وع امل��واد التي يتم استخدامها
للتطهير ،ومكونات املطهر.
وأض��اف أنه عندما يتعلق األم��ر بقتل
ال �ب �ك �ت �ي��ري��ا ،ف � ��إن ال �س �ط��ح ال� � ��ذي ي�ت��م
مسحه يحتاج إل��ى أن يظل رطبًا ملدة
تتراوح بني  4و 10دقائق ،أو وف��ق ما
تقول التعليمات على عبوة املطهر ،ألن
ه��ذا ه��و م��ا ي�ح��دد ق��وة امل�ك��ون النشط
لقتل البكتيريا ،ف��إذا ل��م تكن القطعة

امل �س �ت �خ��دم��ة ف ��ي امل �س��ح م�ش�ب�ع��ة بما
ي �ك �ف��ي ل �ت��رك ال �س �ط��ح م �ب �ل�لا ،ف�ه�ن��اك
احتمال لوقف انتشار البكتيريا فقط،
ولكنها لن تموت.
وللمساعدة في منع انتشار البكتيريا
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال � �ت � �ل� ��وث ،ي ��وص ��ي امل ��وق ��ع
ب��اس �ت �خ��دام ق �ط �ع��ة واح� � ��دة ل�ت�ن�ظ�ي��ف
غ � ��رض واح� � � ��د ،ف � � ��إذا ب � � ��دأت ت�ن�ظ�ي��ف
ال � �ط ��اول ��ة ،ف �ل�ا ت �ت �ح��رك مل �س��ح ال �ف��رن
وامليكروويف ،ألن هذه الطريقة تنشر
البكتيريا بسهولة ،بل يجب استخدام
قطعا مختلفة للمسح.
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إقراره يساعدها على توفير السيولة الالزمة لمواجهة تداعيات كورونا

قانون الدين العام يتصدر
ً
مجددا
اهتمامات الحكومة
ابراهيم عبد الجواد
كشفت مصادر ذات صلة ،عن قيام جهات
ح�ك��وم�ي��ة ب��ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ض � ��رورة إق ��رار
ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام خ�لال الفترة الحالية
وبأقصى سرعة ممكنة بهدف املساعدة
ع �ل��ى م��واج �ه��ة ال �ت��داع �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة
الن �ت �ش��ار ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،م �ن��وه��ة ب��أن
إق � ��رار ال �ق��ان��ون م ��ن ش��أن��ه أن ي�م�ن��ح تلك
الجهات األريحية املطلوبة في العمل.
وأش� � � ��ارت امل � �ص� ��ادر إل � ��ى أن امل �ت �ط �ل �ب��ات
املالية ال�لازم��ة ملواجهة الفيروس كبيرة
ج �دًا وت � ��زداد ي��وم��ًا ب�ع��د ي ��وم خ��اص��ة مع
اإلج � � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة غ �ي��ر امل�س�ب��وق��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة وال� �ت ��ي ت �ض �م �ن��ت ح ��زم ��ة م��ن
ال� � �ق � ��رارات ذات ال �ك �ل �ف��ة امل ��ال �ي ��ة ال �ع��ال �ي��ة
وال � �ت� ��ي ك � ��ان آخ� ��ره� ��ا ت �خ �ص �ي��ص م�ب�ل��غ
 500م �ل �ي��ون ل �ت �ع��زي��ز ج �ه ��ود ال � � ��وزارات
مل ��واج� �ه ��ة ال� �ف� �ي ��روس س � � ��واء ع� ��ن ط��ري��ق
ت��وف�ي��ر ال�ت�ج�ه�ي��زات ال �خ��اص��ة أو توفير
امل �خ �ص �ص��ات امل��ال �ي��ة مل �ك��اف��أة ال�ع��ام�ل�ين
ب��ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ض �م��ن ف ��رق ال�ع�م��ل

سالم عبدالغفور

¶ التعنت النيابي يحرم الحكومة من تنويع مصادر السيولة
رغم مرور  30شهراً على انتهاء القانون القديم
¶ المتطلبات المالية الالزمة لمواجهة الفيروس كبيرة جداً
وتزداد يوميا ً مع اإلجراءات االحترازية غير المسبوقة
الخاصة التابعة للجهات الحكومية.
وقالت املصادر ذاتها ان التوجه الحكومي
األخ � �ي� ��ر ب �ت �خ �ف �ي��ف اآلث� � � ��ار االق �ت �ص ��ادي ��ة
الن�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس س ��واء م��ن خ�ل�ال دع��م
امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة أو ض��خ س�ي��ول��ة في
ال�ب��ورص��ة أو ح�ت��ى ت�ق��دي��م مختلف أوج��ه
ال��دع��م للمواطنني يستدعي س��رع��ة إق��رار
ال �ق��ان��ون لتخفيف ال�ض�غ��ط ع��ن ص�ن��دوق
االحتياطي العام وينعش موارده بسيولة
مليارية تمكنه من تمويل هذه الخطط من
دون ال�ل�ج��وء إل��ى تسييل أي م��ن أص��ول��ه
خاصة خالل الفترة املقبلة.

وأك ��دت امل �ص��ادر ذات�ه��ا أن ان�ه�ي��ار أسعار
النفط ،تحت سقف ال �ـ 30دوالرا للبرميل،
خ� �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة األخ � � �ي� � ��رة م � ��ع ت ��وق� �ع ��ات
ب��اس �ت �م��رار م �س �ت��وى األس� �ع ��ار ع �ن��د ه��ذا
ال �س �ق��ف ل �ف �ت��رة ل�ي�س��ت ب�ق�ل�ي�ل��ة ي�س�ت��دع��ي
إي �ج��اد م �ص��در إض��اف��ي ل�ت�م��وي��ل امل��وازن��ة
امل �ق �ب �ل��ة  2020/2021وه� ��و م ��ا ال ي�م�ك��ن
توفيره إال من خالل االقتراض.
وتابعت املصادر :كما أن انخفاض أسعار
ال� �ف ��ائ ��دة إل � ��ى م �س �ت��وي��ات غ �ي��ر م�ت��وق�ع��ة
تجعل من االقتراض عبر السندات فرصة
ً
ل��ن تعوض وذل��ك ب��دال م��ن تسييل أي من

األص ��ول ذات ال�ع��وائ��د ال�ج�ي��دة ب��األس�ع��ار
الحالية وال�ت��ي ستتسبب بكل تأكيد في
تسجيل خسائر يمكن تالفيها ف��ي حال
إقرار القانون سريعًا.
وتواجه وزارة املالية صعوبات في تمويل
عجز املوازنة في ظل تراجع أسعار النفط
وغ �ي��اب ق��ان��ون ل �ل��دي��ن ال �ع ��ام ،وح��رص�ه��ا
ل �ل �ح �ف ��اظ ع� �ل ��ى م� ��ا ت �ب �ق��ى ف� ��ي ص� �ن ��دوق
االحتياطي العام وعدم التوافق الحكومي
النيابي على إص��دار قانون جديد كبديل
ع��ن ال �ق��ان��ون ال ��ذي ان�ت�ه��ى ق�ب��ل  30شهرا
وتحديدًا في أكتوبر .2017

«يو.بي.إس» يتوقع  20دوالراً بنهاية يونيو المقبل

؟

إلى أي مستوى تنحدر أسعار النفط

خفض يو .بي .إس توقعاته ألسعار النفط
والطلب العاملي على الخام بما يتراوح بني
 5و 10م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ع�ل��ى أس��اس
س�ن��وي ف��ي م��ارس  ،2020وذل��ك م��ع تسبب
فيروس كورونا في تعطل سالسل اإلمداد
ال �ع��امل �ي��ة وت ��أج �ي ��ج ت �خ �م��ة ف ��ي امل� �ع ��روض
أثارها انهيار اتفاق أوبك.+
وقال بنك االستثمار السويسري في مذكرة
ام ��س «ه� ��وى ال �ط �ل��ب ب�س�ب��ب ال �ق �ي��ود على
التنقل خوفا من كورونا» كوفيد« -19فيما
تغمر اإلم ��دادات السوق بعد انهيار اتفاق
أوبك +لخفض اإلنتاج .من املرجح أن يسفر
هذا عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط».
وقلص البنك توقعاته لخامي برنت وغرب
ت�ك�س��اس ال��وس �ي��ط ف��ي ن�ه��اي��ة ي��ون�ي��و إل��ى
 20دوالرًا للبرميل بعدما كانت  30دوالرا
للبرميل و 28دوالرا للبرميل على التوالي.
ك�م��ا خ�ف��ض ال�ب�ن��ك ت��وق�ع��ات��ه ل�لأس �ع��ار في

سبتمبر ونهاية ديسمبر .وقدر يو.بي.إس
أن الطلب على النفط هذا العام سيتراجع
ب �م��ا ي� �ت ��راوح ب�ي�ن  2.5و 3م�ل�اي�ي�ن ب��رم�ي��ل
ي��وم�ي��ا ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي ف��ي  2020وأن
تصل قدرات التخزين العاملية املتاحة على
البر إلى حوالي  900مليون برميل .وبذلك
ينضم البنك السويسري إلى بنك غولدمان
س ��اك ��س وب� �ن ��ك أوف أم� �ي ��رك ��ا ف� ��ي خ�ف��ض
توقعات أسعار النفط والطلب لعام .2020
ال � ��ى ذل � � ��ك ،واص � �ل� ��ت أس � �ع� ��ار خ � ��ام ب��رن��ت
التراجع امس مع اتخاذ الحكومات املزيد
م ��ن اإلج� � � ��راءات الح� �ت ��واء ت�ف�ش��ي ف �ي��روس
كورونا عامليا مما يقلص توقعات الطلب
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط وي �ن��ذر ب��ان�ك�م��اش اق�ت�ص��ادي
ع��امل��ي .وان�خ�ف�ض��ت ال �ع �ق��ود اآلج �ل��ة ل�خ��ام
برنت  65سنتا بما يعادل  2.4في املئة إلى
 26.33دوالرا للبرميل .وارت�ف�ع��ت العقود
اآلج � �ل� ��ة ل � �خ ��ام غ � ��رب ت� �ك� �س ��اس ال��وس �ي��ط

األم �ي��رك��ي  29س�ن�ت��ا ب �م��ا ي �ع ��ادل  1.3في
امل �ئ��ة إل ��ى  22.92دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل لكنها
انخفضت نقطتني مئويتني أك�ث��ر مقارنة
بخام برنت ه��ذا ال�ع��ام .وتنخفض أسعار
ال�ن�ف��ط م�ن��ذ أرب �ع��ة أس��اب �ي��ع ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
وت��راج �ع��ت ن �ح��و  60ف��ي امل �ئ��ة م �ن��ذ ب��داي��ة
ال �ع��ام .وت �ض��ررت أي �ض��ا أس �ع��ار ك��ل ش��يء
م��ن ال�ف�ح��م إل��ى ال�ن�ح��اس .واض�ط��ر ال�س��وق
ملواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب
بسبب وب��اء ك��ورون��ا وح��رب غير متوقعة
ع �ل��ى أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ان��دل �ع��ت ه ��ذا ال�ش�ه��ر
بني روسيا والسعودية املنتجتني للخام.
وق ��ال ج�ي��وف��ان��ي س�ي��ري��و رئ �ي��س األب �ح��اث
ف��ي فيتول ،أكبر شركة لتجارة النفط في
العالم ،إن من املتوقع تراجع الطلب بأكثر
م��ن ع�ش��رة م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا أي نحو
 10في املئة من االستهالك العاملي اليومي
للخام( .رويترز)

¶ خام برنت يواصل
التراجع ..واإلغالق
بفعل «كورونا»
ينال من الطلب
¶ قدرات التخزين
العالمية المتاحة
على البر ستصل
إلى  900مليون برميل

في  2020تحت وطأة صدمتي «كورونا» والنفط

شركات خليجية قد تؤجل خططها
للطرح العام األولي
حسام علم الدين
نقل تقرير ملوقع «زاوي ��ة» ع��ن محللني ان
العديد من الشركات الخليجية قد تؤجل
خططها للطرح العام االول��ي خ�لال العام
الحالي ،بالتزامن مع انخفاض التوقعات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وم �ع �ن ��وي ��ات امل�س�ت�ث�م��ري��ن
ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا .وت��وق��ع
راغ ��و م��ان��داج��والت��ور م��ن «م��ارم��ور مينا
إنتليجنس» ال�ت��اب�ع��ة ل�ـ «امل��رك��ز» ان تبدأ
ال �ش��رك��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف ��ي ت��أخ �ي��ر خطط
االكتتاب العام ال��ى حني تصبح الظروف
االق�ت�ص��ادي��ة م��ؤات�ي��ة ل��زي��ادة رساميلها،

م��ؤك�دًا «ان االنطباعات االول�ي��ة ف��ي بداية
 2020ك��ان��ت ت�ش�ي��ر ال��ى ام�ك��ان�ي��ة حصول
 16اك �ت �ت��اب��ا ع��ام��ا ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ف��ي ك��ام��ل
ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،اال ان �ن��ا ن ��رى اآلن تأخير
بعض عمليات الطرح العام بسبب تفشي
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا وال �ش �ك��وك ف ��ي اس ��واق
النفط».
من جهته ،قال تومال ماثيو مساعد نائب
رئيس شركة كامكو لالبحاث :ان تقلبات
اس �ع��ار ال�ن�ف��ط وم ��ؤش ��رات اس� ��واق ال�خ��ام
وصلت في السابق ال��ى اعلى مستويات،
وس�ي�ت�ع�ين عليها ب�ب�س��اط��ة ان تنخفض،
م� �م ��ا س �ي �ج �ع��ل ش � ��رك � ��ات ك ��ان ��ت ت�خ�ط��ط

الك �ت �ت��اب��ات وم� �ص ��ارف اس �ت �ث �م��ار الع ��ادة
ت �ق �ي �ي��م خ �ط��ط ال� �ط ��رح ال� �ع ��ام االول� � ��ي ف��ي
الخليج ه��ذا ال�ع��ام .وأض��اف :ان استقرار
اسعار النفط ال يزال العامل األكثر أهمية
لتوقعات االنفاق على املشاريع في منطقة
ال�خ�ل�ي��ج وال �ت ��ي ي �ت��م دف �ع �ه��ا م ��ن االن �ف��اق
الحكومي وائتمان القطاع املصرفي ،لقد
اكدنا دائما ان الفترات املتقلبة لالسواق
الثانوية ليست امرا جيدا لعمليات الطرح
االولي للشركات.
وتابع ماثيو :ان انخفاض مؤشر اسواق
«أم اس س��ي آي» ل�ل�اس��واق ال�ن��اش�ئ��ة في
الخليج ال��ى م��ا ي�ق��رب م��ن  %27ق��د يدفع

شركات التأمين تطلب
ً
قروضا حسنة لدفع التزاماتها

ال�ش��رك��ات واملستثمرين ال��ى القلق بشأن
تقييم اكتتابات اولية وحتى تأجيلها .من
جهته ،قال رئيس االكتتاب العام في شركة
«ارنست اند يونغ» ملنطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا غريغوري هيوز :ان قيمة
االكتتابات االولية املدرجة في املنطقة في
العام الحالي ستنخفض عن القيمة التي
تم تسجيلها في  ،2019خصوصا ان الربع
االخ �ي��ر م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ش�ه��د اك�ت�ت��اب
ارام � �ك ��و وال� � ��ذي ي �ع��د االك� �ب ��ر ف ��ي ال �ع��ال��م.
واض � � ��اف :ان ظ � ��روف االس � � ��واق ال �ح��ال �ي��ة
تجعل م��ن الصعب التنبؤ بحجم وقيمة
االكتتابات االولية املستقبلية في املنطقة.

عقدت وحدة تنظم التأمني أمس ،اجتماعًا
م ��ع ن �ح��و  15ش ��رك ��ة ،مل �ن��اق �ش��ة ال �ت��داع �ي��ات
ال�س�ل�ب�ي��ة ألزم � ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ع �ل��ى ال �ق �ط��اع.
ون� �ق� �ل ��ت م � �ص� ��ادر ح� �ض ��رت االج � �ت � �م� ��اع أن
ال ��وح ��دة ال �ت��ي خ��رج��ت ال ��ى ال �ن��ور م��ؤخ �رًا،
ّ
تستهدف ال��وق��وف على تفاصيل ،تتعلق
بتأثيرات األزمة في االقساط والتعويضات.
وت� �ط ��رق االج �ت �م��اع ال ��ى ت��أث �ي��ر األزم � ��ة في
عقود التأمني مع القطاع النفطي ،باعتباره
ال�ق�ط��اع ال�ح�ي��وي وال��رئ �ي��س ف��ي االق�ت�ص��اد
الوطني.
من جانبهم ،طالب بعض مسؤولي الشركات
بضرورة اإلس��راع في اق��رار ق��روض حسنة
ل�ل�ش��رك��ات ل��دف��ع ال �ت��زام��ات �ه��ا م��ن اي �ج��ارات
وروات��ب ،مع االنحسار الكبير لعملياتها.

ناقشت مع اللجنة العليا
لوحدة التأمين
آثار «كورونا» وتداعياتها
على القطاع
وق��ال��ت امل� �ص ��ادر إن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش��رك��ات
ليست لديها ودائع وال ايرادات استثمارية
تغطي تراجع عملياتها التشغيلية .وأشاد
الحضور بنهج اللجنة العليا للتأمني في
التواصل مع شركات القطاع ،للوقوف على
احتياجاتهم والتزاماتهم.

رأي متخصص
عامر ذياب التميمي

االقتصاد
في زمن «كورونا»!
جاء فيروس كورونا ليعطل الحياة بشكل قد ال
يكون له مثيل في سابق الزمن واألوان ..يؤكد
ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا وت�ب�ع��ات��ه الصحية
واالق�ت�ص��ادي��ة ت�ك��رس أن�ظ�م��ة ال�ع��ومل��ة وال �ت��ي لم
يعد باإلمكان وقفها أو وض��ع حد لتأثيراتها
ع �ل��ى ال� �ب� �ل ��دان وال� �ب� �ش ��ر .ب� ��دأ ان �ت �ش��ار امل ��رض
ف��ي ال�ص�ين ،وال�ت��ي ال ت��زال ت�ح��وي أك�ب��ر أع��داد
املتأثرين باملرض ،وكما هو معلوم فإن الصني
أصبحت على م��دى العقدين املنصرمني أكبر
مصنع للسلع وال�ب�ض��ائ��ع ،ال�ت��ي تعتمد عليها
بلدان عديدة .ليس ذلك فحسب ،بل ان امليزات
ال�ن�س�ب�ي��ة ال �ت��ي ت �ت��واف��ر ف��ي ال �ص�ين لصناعات
عديدة دفعت شركات رئيسية مثل صناعات
ال �س �ي��ارات وال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة واإلل �ك �ت��رون �ي��ات
إل��ى االع�ت�م��اد على مصانع ف��ي ال�ص�ين إلنتاج
م �ك��ون��ات وس�ي�ط��ة مل�ن�ت�ج��ات�ه��ا .وه �ك��ذا عندما
تعطل اإلن�ت��اج الصناعي ف��ي الصني تضررت
العديد من الشركات واملصانع في بلدان أخرى
قد تكون في أوروبا أو أميركا الشمالية ..كما أن
األسواق االستهالكية البد أن تعاني من نقص
اإلمدادات من السلع والبضائع التي تصدر من
الصني .ولم تتمكن الصني من كسب هذه املكانة
االق �ت �ص��ادي��ة إال ب�ع��د أن ت��ؤك��د للمستثمرين
ب��أن ال �ب�لاد تتميز بالعمالة منخفضة الكلفة
واملعايير التي تتيح القيام باإلنتاج الصناعي
دون ق�ي��ود بيئية ت��ذك��ر ،كما أن م�ي��زات املوقع
الجغرافي تتيح إمكانيات للتصدير متميزة.

النفط يتأثر وامليزانيات كذلك
الصني ل��م تكن البلد الوحيد ال��ذي تضرر من
فيروس كورونا ،بل ذلك شمــل كوريا الجنوبية،
وه��ي م��ن ال�ب�ل��دان الصناعية امل�ت�م�ي��زة ،وك��ذل��ك
إي �ط��ال �ي��ا وإي � � ��ران ..ه ��ذا االن �ت �ش��ار ال� ��ذي شمل
ب�ل��دان��ا أخ ��رى ،ع�ط��ل ع�م��ل ق�ط��اع��ات أس��اس�ي��ة،
خ��دم�ي��ة ب��ال��درج��ة األول� ��ى ،م�ث��ل ق�ط��اع ال�ط�ي��ران
وق� �ط ��اع ال �ف �ن��ادق وال �س �ي��اح��ة .إذًا ت ��م تعطيل
ال�س�ف��ر واإلق��ام��ة ف��ي ال�ف�ن��ادق وح ��رم املنشآت
ذات ال�ص�ل��ة م��ن ال �ط �ل��ب ،ول��ذل��ك ان�خ�ف��ض ع��دد
املسافرين وزوار الفنادق واملنتجعات ..هناك
ال�ع��دي��د م��ن امل�ن�ش��آت الترفيهية األخ ��رى مثل
دور السينما واملسارح واملطاعم التي تضررت
م��ن ه��ذا امل ��رض وت�ع�ط�ل��ت أع�م��ال�ه��ا وت��راج�ع��ت
إيراداتها بنسب عالية ..أهم من ذلك أن النفط
وال ��ذي يمثل أه��م م�ص��ادر توليد ال�ط��اق��ة حتى
اآلن تراجعت أسعاره بشدة بعد تراجع الطلب
الصيني على إم ��دادات ��ه ..وع�ن��دم��ا ي��دور سعر
النفط ح��ول  35دوالرًا ،وأق��ل ،فال بد أن هناك
معضلة أس��اس�ي��ة ت��واج��ه ب�ل��دان ع��دي��دة أهمها
ال�ب�ل��دان املنتجة للنفط .وق��د أدى ع��دم االت�ف��اق
بني األوب��ك وروسيا على تخفيض اإلنتاج إلى
ضغوط مهمة على األسعار ،وربما يؤدي ذلك
إلى تباطؤ نمو الطلب إن لم يكن تراجعًا ..البد
أن تتأثر ب�ل��دان الخليج املنتجة للنفط ،وكذلك
البلدان املنتجة األخرى ،من انخفاض اإليرادات
واض �ط��راب ت�ق��دي��رات�ه��ا مليزانياتها الحكومية
واحتمال زيادة قيمة العجز في هذه امليزانيات
التي كانت تعاني من قبل من تراجع اإليرادات
وعدم القدرة على ترشيد اإلنفاق.
خ�ل�ال األي� ��ام امل��اض �ي��ة ات�ض�ح��ت األض� ��رار في
األس� � ��واق امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة وت� �ه ��اوت امل��ؤش��رات
ب�م�ع��دالت ق�ي��اس�ي��ة ل��م ت�ش�ه��ده��ا ت�ل��ك األس ��واق
منذ األزم��ة املالية العاملية عام  .2008إذًا هناك
خسائر كبيرة ،وإن كانت دفترية حتى اآلن،
ل�ك�ب��ار املستثمرين وم��ن ضمنها الصناديق
ال�س�ي��ادي��ة .بطبيعة ال �ح��ال ف��إن اس �ع��ار أسهم
مختلف ال �ش��رك��ات ق��د ت��راج�ع��ت خ�ل�ال اآلون��ة
األخ� �ي ��رة وال ي�م�ك��ن ال ��زع ��م ب ��أن ه �ن��اك أدوات
اس�ت�ث�م��اري��ة أك�ث��ر م�ن��اع��ة م��ن غ�ي��ره��ا .تفاعلت

مستشار وباحث اقتصادي كويتي
Email: ameraltameemi@gmail.com

آثار الفيروس االقتصادية
تعمق مشاكل العجز في
ميزانيات دول الخليج
األزمات الصحية تحتم
على الحكومات صياغة
أولويات تنموية تهم
قضايا الناس
الحكومات في بلدان رئيسية مع هذه األوضاع
االقتصادية املتضررة ورصدت مئات املليارات
م��ن ال� � ��دوالرات أو ال� �ي ��وروات م��ن أج ��ل إن�ع��اش
األس � � � ��واق ودع� � ��م ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت �ض ��ررت
أعمالها ،باإلضافة إلى رصد أم��وال طائلة من
أج��ل توفير ال�ع�لاج وال ��دواء للمرضى وتفعيل
دور امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل ��راك ��ز ال�ع�لاج�ي��ة ودع��م
ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ل�ت��وف�ي��ر ال �ل �ق��اح أو ال�ل�ق��اح��ات
املضادة لفيروس كورونا ..لكن عالج األوضاع
االقتصادية يعتمد بدرجة رئيسية على كيفية
ت �ع��اط��ي ال �ح �ك��وم��ات وال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة مع
تفشي ه��ذا ال��وب��اء ،أو امل ��رض ،وأك ��دت الصني،
حتى اآلن ،قدراتها اللوجستية والقيادية في
م�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء م��ن خ�ل�ال إج � ��راءات ص��ارم��ة
تمكنت م��ن خاللها م��ن ع��زل املناطق امل��وب��وءة
وامل �ت �ض��ررة ودع ��م إم �ك��ان �ي��ات ال �ع�ل�اج ب�ع��د أن
أقامت مستشفيات لتوفير العناية باملرضى
خالل زمن قياسي ..وبذلك ب��دأت عجلة العمل
تدور في املصانع واملنشآت االقتصادية.

لألزمة ..جوانب إيجابية
لكن هل يمكن أن تكون هناك جوانب إيجابية
ل �ه��ذه األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م؟ ال ش��ك أن
العالم خ�لال ال�س�ن��وات وال�ع�ق��ود املاضية أنفق
ً
أم��واال كبيرة ف��ي مجال االستثمار الصناعي
والخدمي ربما رفع من مستويات االستهالك
بدرجة ح��ادة .تعززت خالل السنوات املاضية
أن�م��اط اقتصادية متنوعة تمثلت بأنشطة قد
تفيض ع��ن االحتياجات الفعلية للبشر .وقد
تأثرت البيئة بهذه األنماط االقتصادية ،حيث
ازيلت غابات في األم��ازون وارتفعت انبعاثات
ث��ان��ي أكسيد ال�ك��رب��ون .ال�ص�ين ال�ت��ي أصبحت
تحوي أكبر املعامل الصناعية في العالم وتعتبر
مسؤولة عن أكبر االنبعاثات الكربونية الضارة
بصحة اإلنسان وارتفعت فيها معدالت التلوث.
ك��ذل��ك ف ��إن اإلن �ف ��اق ع �ل��ى ال�ت�س�ل��ح وال�ع�س�ك��رة
ً
ب��ات م �س��ؤوال ب��درج��ة عالية ع��ن ال�ت�ل��وث ،وفي
ذات ال ��وق ��ت خ �ف��ض م ��ن اإلن� �ف ��اق ال� �ض ��روري
وال �ح �ي��وي ع �ل��ى ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ف��ي ب�ل��دان صناعية ونامية .إذًا ق��د تكون هذه
ً
األزم��ة عامال لدفع الحكومات واملجتمعات في
مختلف ال�ب�ل��دان لصياغة األول��وي��ات التنموية
واالهتمام بالقضايا التي تنفع الناس وتعزز
إمكانيات االرتقاء بنوعية الحياة والتأكيد على
أه�م�ي��ة ج ��ودة التعليم وت��وف�ي��ر رع��اي��ة صحية
م�ت��اح��ة ل�ك��ل ال�ب�ش��ر وم��ن دون ق �ي��ود ..يضاف
إل ��ى م��ا س�ب��ق ذك ��ره ض� ��رورة ال��دف��ع للتعايش
السلمي والسيطرة على األس�ب��اب التي ت��ؤدي
إل��ى ال �ح��روب وال�ن��زاع��ات وض�ب��ط اإلن �ف��اق على
العسكرة واألسلحة.
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«هيومن سوفت»:

رؤية استراتيجية طويلة األجل
لمصلحة المساهمين
¶ عموميتها قررت عدم توزيع أرباح عن 2019
ب ��روح م��ن امل �س��ؤول �ي��ة وال �ح �ص��اف��ة ،ق��ررت
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ل� �ش ��رك ��ة ه �ي��وم��ن
سوفت القابضة ،التي تم انعقادها امس
(اإلث� �ن�ي�ن) ع ��دم ت ��وزي ��ع أرب � ��اح ع ��ن ال�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي  31دي�س �م �ب��ر ،2019
وذل ��ك ح�ت��ى تتمكن ال �ش��رك��ة م��ن م��واج�ه��ة

أزمة فيروس كورونا والتصدي لتبعاتها.
وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب� �ي ��ان ،ت �ل �ق��ت سبقلا
نسخة منه امس :إن هذا القرار يبرز الرؤية
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب �ع �ي��دة امل � ��دى ل�ل�ش��رك��ة
وللمساهمني ،ويؤكد االلتزام بسبل العمل
ال ��رص�ي�ن وأدوات � � � ��ه ،ال �س��اع��ي ال� ��ى ت�ع��زي��ز

مكانة الشركة ،وأيضا تمكينها من القيام
ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا ت �ج��اه امل �ج �ت �م��ع وع�م�لائ�ه��ا
وك � ��وادره � ��ا ،ه� ��ذا ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى دع�م�ه��ا
املشروع اإلستراتيجي ،املتمثل في كل من
جامعة ال�ش��رق األوس ��ط األميركية وكلية
الشرق األوسط األميركية.

اإلفصاحات
لحين استئناف العمل بالكويت

تأجيل تلقي استمارات قبول استحواذ «بيتك -المتحد»
أع�ل��ن ك��ل م��ن ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي (بيتك)
وال �ب �ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د ع��ن ت��أج�ي��ل إج� ��راءات
العرض وباألخص تلقي استمارات القبول في
الكويت ومملكة البحرين إلى حني استئناف
العمل في البالد.
وفي بيان للبورصة أكد كالهما أنه سوف يتم
اإلع�لان عن الجدول الزمني املعدل لبدء تلقي

استمارات القبول ولتنفيذ عرض االستحواذ
املعلن عنه في مستند العرض في وقت الحق،
كما ت�ق��دم «ب�ي�ت��ك» بطلب رس�م��ي م��ن مصرف
البحرين املركزي بإعفاء في ما يتعلق بتأجيل
إج � � � ��راءات ال � �ع� ��رض ،ك �م��ا س �ب��ق ذك � � ��ره ،ن �ظ �رًا
للظروف االستثنائية.
وع �ل �ي��ه ل ��ن ي �ت��م ت �ع �ل �ي��ق ال � �ت � ��داول ف ��ي أس �ه��م

«المواشي»:
سفينة جديدة تنضم لألسطول
كشفت شركة نقل وتجارة املواشي أن السفينة «أوشن شيرير» وصلت الكويت لتنضم
إلى األسطول البحري للشركة ،إذ من املتوقع سداد املبلغ للبائع «شركة أوشن شيرر
سنغافورة» خالل هذا األسبوع.
وأشارت «املواشي» إلى أنه سيتم استخدام السحب على املكشوف لسداد املبلغ املتبقي
للسفينة بمبلغ  47.7مليون دوالر ما يعادل  14.7مليون دي�ن��ار ،وذل��ك لحني انتهاء
إجراء ات التعاقد على قرض طويل األجل مع أحد البنوك املحلية.
وأوضحت الشركة في بيان ،أن األثر املالي من املتوقع زيادة إجمالي األصول وإجمالي
املطلوبات بذات املبلغ في بيان املركز املالي ،باإلضافة إلى فائدة تعادل  %0.95فوق
سعر الخصم املعلن من بنك الكويت املركزي على مبلغ السحب على املكشوف في بيان
الدخل.

«األه �ل��ي امل�ت�ح��د» ب�ت��اري��خ  23م ��ارس ال�ج��اري
كما ت��م اإلف�ص��اح عنه مسبقًا م��ن قبل األهلي
امل �ت �ح��د ب �ت��اري��خ  17م �ن��ه .وس �ي �ق��وم «ب �ي �ت��ك»
و«امل �ت �ح��د» ب��اإلف �ص��اح ف� ��ورًا وت �ب��اع��ًا ع��ن أي��ة
ت� �ط ��ورات ب �خ �ص��وص ه ��ذا امل ��وض ��وع ح��رص��ًا
ع �ل��ى ال �ش �ف��اف �ي��ة وع �ل ��ى م �ص��ال��ح امل �س��اه �م�ين
واملتعاملني.

تأجيل عمومية
«مركز سلطان»
أك� ��دت ش��رك��ة م��رك��ز س �ل �ط��ان أن ال �ظ��روف
الراهنة التي تمر بها البالد ،دعت إلى تأجيل
موعد الجمعية العامة غير ال�ع��ادي��ة املقررة
عقدها ف��ي  24م��ارس  2020لحني إشعار
آخر.

ً
أيضا
 ..و«المغاربية»
أجلت الشركة الخليجية املغاربية القابضة
الجمعية العامة العادية للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  ،2019واملزمع عقدها الثالثاء 31
مارس  2020إلى إشعار آخر.

 1.1مليون دينار أرباح
«وربة للتأمين» في 2019
اجتمع مجلس إدارة ش��رك��ة ورب��ة
ل�ل�ت��أم�ين وأوص� ��ى ب �ت��وزي��ع % 7.5
م��ن رأس امل� ��ال امل ��دف ��وع ن �ق �دًا على
امل �س��اه �م�ين و % 2.5أس �ه��م منحة
م� �ج ��ان� �ي ��ة ،وق � � ��ال رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
اإلدارة أن � � ��ور ج � � ��واد ب��وخ �م �س�ين
ان ال �ش��رك��ة ق��ام ��ت ب�ت�ف�ع�ي��ل خ�ط��ة
ت �خ �ف �ي��ف م �خ ��اط ��ر ال� � �ك � ��وارث م�ن��ذ
ان � � ��دالع ازم � ��ة ان �ت �ش ��ار «ك� ��ورون� ��ا»
وذل� � ��ك ل �ض �م��ان اس� �ت� �م ��رار ت �ق��دي��م
خ��دم��ات �ه��ا ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة ك �م��ا ق��ام��ت
بتطبيق خطة محكمة ألمن تقنية
املعلومات والعمل من الساعة 10
ص �ب��اح��ا وح� �ت ��ى  1:30م� �س ��اء م��ع
تقديم كل املتطلبات للحفاظ على
صحة املوظفني وتفعيل الخدمات
اإللكترونية الستمرارية األعمال.
وأض � � � � ��اف ب � ��و خ � �م � �س �ي�ن ،ان ه ��ذا
االج�ت�م��اع ينعقد ف��ي ظ��ل الظروف
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا دول��ة
ال�ك��وي��ت ال�ح�ب�ي�ب��ة وال �ع��ال��م أج�م��ع،
مشيدا ب��ال��دور الحكومي املتطور
عن دول العالم الكبرى واإلجراءات
االحترازية املتخذة الحتواء األزمة
وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى س�لام��ة امل��واط�ن�ين
والوافدين.
واس� � �ت� � �ع � ��رض ب� � ��و خ� �م� �س�ي�ن أه� ��م
امل��ؤش��رات امل��ال�ي��ة للشركة ع��ن عام
 ،2019ح�ي��ث ارت �ف��ع ص��اف��ي ال��رب��ح
ملساهمي الشركة األم بنسبة 49.8
 %ال ��ى  1.1م�ل�ي��ون دي �ن��ار م�ق��ارن��ة
ب��رب��ح ق ��دره  781.5ال��ف دي �ن��ار في
 ،2018وارت� �ف� �ع ��ت ح� �ق ��وق امل�ل�ك�ي��ة
ب �ن �س �ب��ة  %6.1ال � ��ى  38.1م �ل �ي��ون
دينار مقارنة بـ  35.9مليون دينار
ف� ��ي  ،2018ك� �م ��ا ارت � �ف� ��ع إج �م��ال��ي
األقساط املكتتبة بنسبة  %3.9الى
 29.6مليون دي�ن��ار مقارنة ب�ـ 28.5
م �ل �ي��ون دي �ن��ار ف��ي  ،2018وارت �ف��ع
ص��اف��ي األق �س��اط امل�ك�ت�ت�ب��ة بنسبة
 %5.9ال� � ��ى  15.1م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
م �ق��ارن��ة ب �ـ  14.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار في
عام  ،2018وارتفع صافي األقساط
امل�ك�ت�س�ب��ة ب�ن�س�ب��ة  %3.1ال ��ى 14.7
م� �ل� �ي ��ون دي � �ن � ��ار م � �ق ��ارن ��ة ب � �ـ 14.2

مليون دينار في  ،2018اما صافي
ع� ��ائ� ��دات االس� �ت� �ث� �م ��ار ف �ق��د ارت �ف ��ع
بنسبة  %134.1ال��ى  1.66مليون
دي �ن��ار م �ق��ارن��ة ب�ـ�ـ  711ال ��ف دي�ن��ار
في  .2018وارتفعت االحتياطيات
الفنية للشركة بنسبة  %25.1الى
 65.2مليون دينار في  2019مقارنة
ب �ـ  52.2م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ف ��ي ،2018
وارت� �ف ��ع إج �م��ال��ي أص � ��ول ال �ش��رك��ة
بنسبة  %10.5ال��ى  119.14مليون
دي� �ن ��ار م �ق ��ارن ��ة ب �ـ �ـ  107.8م�لاي�ين
دينار في .2018
ُ
وأض � � � � � ��اف ب� � ��و خ � �م � �س�ي��ن :ت� �ظ� �ه ��ر
امل � ��ؤش � ��رات امل ��ال� �ي ��ة م � ��دى ف��اع �ل �ي��ة
استراتيجيات ومنهجيات العمل
الحالية ودوره��ا في دعم التعافي
وفقًا لسياسات اإلص�ل�اح التي تم
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،ون�ح�ص��د ث �م��اره��ا ه��ذا
ال�ع��ام ،مؤكدين استمراريتنا على
الدرب نحو االرتقاء والتميز ،ليس
فقط محليًا ولكن إقليميًا ودوليًا.
وأشار الى ان الشركة انتهجت في
سياستها االس�ت�ث�م��اري��ة منهجية
االس �ت �ث �م��ارات اآلم �ن ��ة ض�ع�ي�ف��ة أو
م �ن �ع��دم��ة امل� �خ ��اط ��ر ذات ال �ع��وائ��د
وال� ��رب � �ح � �ي� ��ة ال � � ��دوري � � ��ة امل ��رت� �ف� �ع ��ة
وامل � �س � �ت � �ق ��رة ،وال � �ت � �خ� ��ارج م� ��ن أي
اس �ت �ث �م��ارات ع��ال�ي��ة امل �خ��اط��ر ،وق��د
ال �ت��زم��ت ال �ش��رك��ة ب�ت�ل��ك امل�ن�ه�ج�ي��ة،
األم� ��ر ال� ��ذي ان �ع �ك��س ع �ل��ى رب�ح�ي��ة
وع��ائ��دات االس�ت�ث�م��ار خ�ل�ال ال�ع��ام
املالي  ،2019بنسبة قدرها .%134.1
وب�ل��غ ال��رب��ح السنوي للعام املالي
 2019م�ب�ل�غ��ًا وق � ��دره  1.17م�ل�ي��ون
دي �ن��ار وب��إض��اف��ة األرب � ��اح امل��رح�ل��ة
في بداية العام والبالغة  781.5الف
دي�ن��ار وبعد خصم حقوق األقلية
وال �ب��ال �غ��ة  40.43ال ��ف دي� �ن ��ار ،ف��إن
إج�م��ال��ي األرب ��اح القابلة للتوزيع
ت �ب �ل��غ  1.95م� �ل� �ي ��ون دي� � �ن � ��ار .ك�م��ا
ت�ق��دم ب��و خمسني بالشكر ل�ل�إدارة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وم� ��وظ � �ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة
إلخ�لاص�ه��م وتفانيهم وجهودهم
لتحقيق املزيد من النجاح والتقدم
واالزدهار للشركة.

أنور بو خمسين

توصية بتوزيع ٪7.5
نقداً و  ٪2.5منحة..
وربحية السهم
بلغت  7.22فلوس
بو خمسين:
ننتهج سياسة
استثمارية آمنة ذات
عوائد وربحية دورية
مرتفعة
ارتفاع حقوق الملكية
 %6.1واألصول %10.5
وعائدات االستثمار
%134.1
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«الخليج للتأمين» تستثمر في التكنولوجيا الرقمية
عقدت مجموعة الخليج للتأمين أمس جمعيتها العمومية
العادية الثامنة والخمسين ،والتي وافق خاللها المساهمون
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين ،بنسبة  38في المئة ( 38فلسا ً للسهم الواحد)
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
ك��ان��ت امل�ج�م��وع��ة ق��د أع�ل�ن��ت ف��ي وق ��ت سابق
ع��ن تحقيق ص��اف��ي رب��ح بقيمة  13.3مليون
دي�ن��ار ( 44مليون دوالر ) بما ي�ع��ادل 73.65
فلسًا للسهم الواحد؛ وذل��ك عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر  ،2019بنمو نسبته
 12.2ف ��ي امل �ئ ��ة ،م �ق��ارن��ة ب ��رب ��ح ،ب�ق�ي�م��ة 11.9
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ( 39م�ل�ي��ون دوالر) ع��ن ال�ع��ام
املاضي.
ّ
ك �م��ا ح��ق �ق��ت ن� �م � ّ�وًا ف ��ي األق� �س ��اط امل�ك�ت�ت�ب��ة
املجمعة بنسبة  8.1ف��ي امل �ئ��ة ،ليصل إل��ى
 394.1م �ل �ي��ون دي �ن��ار ( 1.3م �ل �ي��ار دوالر)،
مقارنة بــ  364.6مليون دي�ن��ار ( 1.2مليار
دوالر أم� �ي ��رك ��ي) ع ��ن ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي .ك�م��ا
ّ
حققت نموا ملحوظا في إجمالي األصول
ب�ن�س�ب��ة  34.6ف��ي امل �ئ��ة ،ل�ي�ص��ل إل ��ى 763.2
مليون دينار ( 2.3مليار دوالر) ،مقارنة بــ
 567.1مليون دينار ( 1.7مليار دوالر) عن
العام املاضي .وعقدت املجموعة جمعيتها
ال�ع�م��وم�ي��ة ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف االستثنائية
الصعبة ال�ت��ي ت ��شھدھا ال �ب�لاد ،وذل��ك في
ضوء االتباع الكامل لتوصيات وإرشادات
وزارة ال�ص �ح��ة ،ح��رص��ًا م�ن�ه��ا ع�ل��ى ال��وف��اء

الحسن :نواصل المثابرة
لتطويرعملياتنا وتبوُّ ؤ
مركز متقدِّ م في صناعة
التأمين العربية
تدشين الكثير من
اإلستراتيجيات الهادفة
لتحقيق نقلة نوعية في
الخدمات والمنتجات
نتائج  2019مميزة..
ومستمرون في تطبيق
أنظمة الحوكمة
والشفافية

ِّ
مترئساً عمومية مجموعة الخليج للتأمين
خالد الحسن

ب ��ال �ت ��زام ��ات �ه ��ا ت� �ج ��اه م �س��اه �م �ي �ه��ا؛ وه ��ي
خطوة نأمل في أن تساعد بقية الشركات
ف ��ي ال� �س ��وق ب� ��أن ت �ح ��ذو ح� ��ذوه� ��ا ،ل �ل��وف��اء
بالتزاماتها تجاه مساهميها.
واس �ت �ع��رض��ت ع �م��وم �ي��ة م �ج �م��وع��ة ال�خ�ل�ي��ج
ل� �ل� �ت ��أم�ي�ن ن� �ت ��ائ ��ج ع� � ��ام  2019وال � �ت � �ن � ُّ�ب ��ؤات
ّ
وال �ت �ط��ل �ع��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ع��ام  ،2020وق��ال
الرئيس التنفيذي للمجموعة خ��ال��د سعود
ال�ح�س��ن« :ل�ق��د استطاعت املجموعة تحقيق
نتائج مالية مميزة خ�لال ع��ام  ،2019والتي
تعكس جهود املجموعة في تطوير وتحسني
امل �ن �ت �ج��ات واالرت� � �ق � ��اء ب �م �س �ت��وى ال �خ��دم��ات

امل �ق��دم��ة ل �ع �م�لائ �ه��ا وت��وط �ي��د ال� �ع�ل�اق ��ات م��ع
شركائنا ،باإلضافة إل��ى استمرار املجموعة
ف� ��ي ت �ع ��زي ��ز وزي � � � ��ادة ح �ص �ص �ه��ا ف� ��ي ب�ع��ض
شركاتها التابعة وتعزيز العالمة التجارية
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ل �ت��وح �ي��د ه��وي �ت �ن��ا ف ��ي مختلف
ال�ب�ل��دان ال�ت��ي نتواجد ب�ه��ا .حيث ت��م تحقيق
ت �ل��ك اإلن � �ج � ��ازات ب ��دع ��م م ��ن ك �ب ��ار م�س��اه�م��ي
ال�ش��رك��ة؛ ش��رك��ة مشاريع الكويت (القابضة)
وش ��رك ��ة ف �ي��رف��اك��س ف��اي �ن �ن �ش��ال ه��ول��دي�ن�غ��ز
ال�ك�ن��دي��ة وم�ج�ل��س اإلدارة ،وال��ذي��ن أق � ّ�دم لهم
ك��ل الشكر والتقدير على دعمهم وتعاونهم
الدائم».

التطور الرقمي
وأض��اف« :شهد عام  2019تطورات ملحوظة
ف��ي اعتماد اس�ت�خ��دام التكنولوجيا الرقمية
لنواكب مسيرة التطور التكنولوجي ،والذي
ي �ع��د م ��ن س �م ��ات ه� ��ذا ال �ع �ص��ر ،ك �م��ا وب� ��دأت
امل �ج�م��وع��ة ف��ي ت��دش�ين واع �ت �م��اد ال�ك�ث�ي��ر من
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات امل��دروس��ة ال�ت��ي ت�ه��دف إل��ى
تحقيق نقلة نوعية في الخدمات واملنتجات،
ك� �م ��ا ت �ف �ت �خ��ر م �ج �م ��وع ��ة ال �خ �ل �ي ��ج ل �ل �ت��أم�ين
ب�م��واص�ل��ة ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال �ت��أم�ين الصحي
للمتقاعدين الكويتيني للسنة ال��راب�ع��ة على
ال� �ت ��وال ��ي ،ب �ع��د االس� �ت� �ح ��واذ ع �ل��ى امل�ن��اق�ص��ة

ال �ج ��دي ��دة ل �ب��رن��ام��ج ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي على
املتقاعدين الكويتيني؛ عافية.»2
ّ
أما على صعيد تطلعات املجموعة لعام ،2020
فقد قال الحسن« :تعمل املجموعة بقوة ،وعلى
ن �ط��اق واس ��ع لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ومتطلبات
ّ
عمالئنا ،وت�ج��اوز توقعاتهم ،وال�ح�ف��اظ على
موقعنا ال��ري��ادي ف��ي األس ��واق الرئيسة التي
نتواجد بها .واملثابرة بشكل متواصل ُّ
لتبوؤ
م��رك��ز م �ت �ق��دم ف ��ي ص �ن��اع��ة ال �ت��أم�ين ال�ع��رب�ي��ة،
م��ع ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق م �ع��دالت ن �م��و ق��وي��ة
ومستمرة في السنوات املقبلة والحفاظ على
م �ص��ال��ح م�س��اه�م�ي�ن��ا وع �م�لائ �ن��ا وم��وظ�ف�ي�ن��ا
وسعينا لتقوية التصنيف االئتماني لشركات
امل �ج �م��وع��ة واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
الرقمية لتطوير عمليات املجموعة وستستمر
امل�ج�م��وع��ة ف��ي س�ع�ي�ه��ا ن�ح��و اغ �ت �ن��ام ال�ف��رص
االس�ت�ث�م��اري��ة ال�ج�ي��دة للتوسع ف��ي ت��واج��ده��ا
اإلقليمي ،كما ستستمر ف��ي مواصلة عملها
ّ
املكثف لالستثمار في املوارد البشرية لتعزيز
وص�ق��ل ال�خ�ب��رات وال �ق ��درات الفنية واإلداري� ��ة
ملوظفيها.
ً
واختتم قائال :سنستمر في تطوير وتطبيق
أن�ظ�م��ة ال�ح��وك�م��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة ع�ب��ر املجموعة
واح�ت��رام التشريعات وأنظمة الرقابة في كل
شركات املجموعة ،كما سنواصل العمل على
تطوير شبكة فروعنا الداخلية والخارجية
واس� �ت� �خ ��دام أف� �ض ��ل وس ��ائ ��ل ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ف��ي ت�س��وي��ق وت�ط��وي��ر خ��دم��ات�ن��ا ومنتجاتنا
لعمالئنا».

«أمام تحديات تفشي كورونا»

عموميتها أقرت توزيع  %50نقداً عن 2019

بودي :إجراءات حاسمة لتحصين
الوضع المالي لـ«طيران الجزيرة»

ّ
التحول الرقمي
إستراتيجية
تقفز بأداء stc

اجتمع مجلس إدارة شركة طيران
ال � �ج� ��زي� ��رة «أون� �ل ��اي � � ��ن» ال �خ �م �ي��س
امل� ��اض� ��ي ،مل �ن��اق �ش��ة ت �ع �ل �ي��ق ج�م�ي��ع
ال � ��رح �ل��ات ال � �ت � �ج ��اري ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة
إل ��ى ت� �ط ��ورات ال ��وض ��ع ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي
ف� ��ي ظ� ��ل ال � �ظ� ��روف ال �ح ��ال �ي ��ة ال �ت��ي
ي�س� ّ�ب�ب�ه��ا ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا
«كوفيد.»-19
وواف��ق مجلس إدارة الشركة خالل
اج �ت �م��اع��ه ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ت��وص�ي�ت��ه
السابقة إلى عدم توزيع أرباح على
املساهمني عن السنة املالية املنتهية
ف��ي  31دي�س�م�ب��ر  .2019وج ��اء ه��ذا
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ك � �ج ��زء م� ��ن اإلج� � � � ��راءات
االح �ت��رازي��ة ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ط�ي��ران
الجزيرة لتحصينها أمام تحديات
الظروف الحالية وحماية عملياتها
على املدى الطويل.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى ال �ق��رار ال ��ذي ات�خ��ذه
مجلس اإلدارة ،ق��ال رئيس مجلس
اإلدارة م��روان ب��ودي« :بالنيابة عن
مجلس اإلدارة وجميع العاملني في
طيران الجزيرة ،أغتنم هذه الفرصة
ّ
للتقدم بخالص االمتنان والعرفان
ل �ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت ،وخ��اص��ة
وزارة الصحة ،للجهود التي تقوم
بها واإلجراءات التي اتخذتها للحد
م��ن ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس ف��ي ال �ب�ل�اد،
ولنا الشرف أن ندعم ه��ذه الجهود
الجبارة بأي طريقة ممكنة».

ً
ملتزمة استمرارية أعمالها التجارية
الشركة

وأض� ��اف ب� ��ودي« :ك �ش��رك��ة كويتية
ف��ي القطاع ال�خ��اص ،نتحمل كامل
امل �س ��ؤول �ي ��ة ل �ض �م��ان اس �ت �م��راري��ة
أع �م��ال �ن��ا ال �ت �ج��اري��ة ،وق ��د ات �خ��ذن��ا
إجراءات حاسمة لتحصني وضعنا
امل ��ال ��ي ب �س �ب��ب ت ��داع� �ي ��ات ان �ت �ش��ار
وب��اء ف�ي��روس ك��ورون��ا (ك��وف�ي��د)-19
الذي أثر على قطاع السفر بأكمله.
وت �ش �م��ل ه� ��ذه اإلج� � � � ��راءات ت�ع��دي��ل
ت��وص �ي��ة م�ج�ل��س اإلدارة ال�س��اب�ق��ة
إل��ى ع��دم توزيع األرب��اح عن السنة
امل��ال �ي��ة امل��اض �ي��ة وك��ذل��ك اس�ت�خ��دام
ال �ت �س �ه �ي�لات االئ �ت �م��ان �ي��ة ال �ت ��ي ل��م
يتم استغاللها سابقًا ،بهدف دعم
سيولة الشركة في األشهر املقبلة.
ول �ط��امل��ا ات �خ ��ذت ط �ي ��ران ال �ج��زي��رة
إج � � � � � � ��راءات ح� �ص� �ي� �ف ��ة وم � �ح ��وري� ��ة
ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه ال� �ظ ��روف ال�ص�ع�ب��ة،
وح��رص�ن��ا ف��ي ك��ل م ��رة ع�ل��ى وض��ع

مجلس اإلدارة
عدّ ل توصيته
إلى عدم توزيع
أرباح عن 2019
تجهيز مرفق
طبي خاص
بالشركة
لفحص الركاب
القادمين
إلى مطار الكويت

إعــــالن تــذكـيـري
تعـديل تاريـخ إنعـقاد االجـتماع التاسع والخــمسين للجمعية
العامة العادية واالجـتماع التاسع والثالثين للجمعية العامة
غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.
ن��ود تذك��ر ال�س��ادة م�س��اهمي بن��ك اخللي��ج مبوع��د انعق��اد االجتم��اع التا�س��ع واخلم�س��ن للجمعي��ة
العام��ة العادي��ة واالجتم��اع التا�س��ع والثالث��ن للجمعي��ة العام��ة غ��ر العادي��ة يف ي��وم الثالث��اء املواف��ق
 2020/03/31يف مت��ام ال�س��اعة  02:00م��ن بع��د الظه��ر ،يف فن ��دق ج��ي دبلي��و ماري��وت الكوي��ت -
قاع��ة الرثي��ا .ويف ح��ال تع��ذر احل�س��ور �س��خ�سي ًا ،فيج��وز للم�س��اهم امل�س��اركة ع��ن طريق البث املبا�س��ر
(االأونالي��ن) م��ن خ��الل الراب��ط ( ،)GBKlivestreaming.comمتا�س��ي ًا م��ع الظ��روف التي متر
به��ا الب��الد ،وذل��ك للنظ��ر يف نف���س ذات البن��ود املدرج��ة يف ج��دويل االأعم��ال املعل��ن عنهم��ا �س��ابق ًا.
كما ي�س��ر جمل���س االإدارة دعوة ال�س��ادة ممثلي هيئة حاملي ال�س��ندات لالن�سمام لهذين االجتماعن،
ويحق لهم اال�سرتاك يف املناق�سات دون الت�سويت على القرارات.
يرج��ى م��ن ال�س��ادة امل�س��اهمن الك��رام التوا�س��ل م��ع ال�س��يد /علي عبد الوهاب  -ق�س��م االأ�س��هم  -على
االأرق��ام التالي��ة ال�س��تالم بطاقات الدعوة والتوكيالت اجلدي��دة .99509132 - 22082246 :وبناء
عل��ى تعليم��ات وزارة التج��ارة وال�سناع��ة ،ف�اإن ت�س��ليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم اإال للم�س��اهم ذاته
اأو من ينوب عنه مبوجب كتاب خطي من امل�ساهم ذاته .ويف حالة كون امل�ساهم �سركة ،ت�سلم الدعوة
ملن��دوب ال�س��ركة مبوج��ب كت��اب ر�س��مي موق��ع من قب��ل اأحد االأ�س��خا�س املخولن بالتوق ��يع ويختم بختم
ال�سركة.
رئـيـ�س جمـلـ�س الإدارة

م��وظ �ف �ي �ن��ا وع� �م�ل�ائ� �ن ��ا ع� �ل ��ى ق �م��ة
أولويتنا وضمان عدم تأثرهم على
املدى الطويل .وفيما نواصل العمل
ع �ل��ى ت�خ�ط��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،نبقى
م �ل �ت��زم�ي�ن ب� ��دورن� ��ا ك �ن��اق��ل وط �ن��ي
لنواصل العمل على دعم االقتصاد
واالمتثال بواجبنا الوطني».
وف � � ��ي ب � �ي� ��ان ص� � � ��ادر ع � ��ن االت � �ح� ��اد
الدولي للنقل الجوي  IATAيناشد
ف �ي��ه ال �ح �ك��وم��ات ف ��ي دول أف��ري�ق�ي��ا
وال�ش��رق األوس��ط وكجزء من حملة
ع��امل�ي��ة ،إل��ى ت�ق��دي��م ال��دع��م لشركات
ال� �ط� �ي ��ران ال� �ت ��ي ت � �ح� ��اول م��واص �ل��ة
ع �م �ل �ه��ا ف� ��ي ظ� ��ل ال � �ت ��راج ��ع ال� �ح ��اد
بمستوى الطلب على رحالت السفر
الجوي بعد تفشي فيروس كورونا
املستجد (ك��وف�ي��د )-19ح��ول العالم،
ذك��ر االت�ح��اد أن��ه ت��م إل�غ��اء أك�ث��ر من
 16أل ��ف رح �ل��ة ت�ج��اري��ة ف��ي منطقة
ال�ش��رق األوس ��ط م�ن��ذ ن�ه��اي��ة يناير،
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ي � ��زداد ه ��ذا ال��رق��م
بشكل كبير مع اإلجراءات اإلضافية
ال� � �ت � ��ي ت� �ت� �خ ��ذه ��ا دول م �خ �ت �ل �ف��ة.
وانخفضت حتى اليوم الحجوزات
الدولية في الشرق األوس��ط بنسبة
 %40على أساس سنوي في شهري
م ��ارس وأب��ري��ل وذل ��ك ب�ح�س��ب آخ��ر
إح� �ص ��ائ� �ي ��ات ك �م ��ا ف� ��ي  19م� ��ارس
 .2020وك� �ش ��ف ب� �ي ��ان االت � �ح� ��اد أن
شركات الطيران في الشرق األوسط
ق��د خ�س��رت  7.2م�ل�ي��ارات دوالر من

اإلي ��رادات كما في  11م��ارس ،2020
في حني أن استرداد الحجوزات قد
ارتفع إلى نسبة  %75في عام 2020
م �ق��ارن��ة ب��ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م ��ن ع��ام
 1( 2019فبراير إلى  11مارس).
وف � � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت وح� � ��ده� � ��ا ،ووف� �ق ��ًا
ل�ت�ق��ري��ر س�ي�ن��اري��و ان �ت �ش��ار امل��رض
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وي ��ات أك � �ب� ��ر ال � �ص� ��ادر
ف ��ي  5م � ��ارس ،أض � ��اف االت� �ح ��اد أن
ّ
االض �ط��راب��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن تفشي
ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا ق� ��د ت� � ��ؤدي إل ��ى
خ� � �س � ��ارة  2.9م� �ل� �ي ��ون ف � ��ي أع � � ��داد
املسافرين و 547مليون دوالر من
اإليرادات األساسية.
وم � � ��ن ن ��اح� �ي� �ت� �ه ��ا ،ت� � �ق � ��وم ط � �ي� ��ران
ال � �ج� ��زي� ��رة ح ��ال� �ي ��ًا ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
ووزارة الصحة لتشييد مرفق طبي
م�ت�ك��ام��ل وم�ت�خ�ص��ص ت��اب��ع ملبنى
ركاب الجزيرة  T5في مطار الكويت
ال ��دول ��ي وذل� ��ك ل�ل�ك�ش��ف ع��ن جميع
الركاب القادمني إل��ى دول��ة الكويت
وف�ح�ص�ه��م ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا قبل
دخولهم صالة القادمني في املبنى.
وس �ي �ك��ون ه ��ذا امل��رف��ق املتخصص
جاهزًا للعمل حال إعالن الحكومة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ع� ��ن اس �ت �ئ �ن ��اف ح��رك��ة
السفر في مطار الكويت الدولي.
واخ�ت�ت��م ب ��ودي« :س�ب��ق أن واجهت
ً
طيران الجزيرة أوضاعًا استثنائية
ّ
ع��دي��دة منذ تأسيسها ،وتخطتها
ج �م �ي �ع��ًا ب� �ن� �ج ��اح ،ل � ��ذا ن �ح ��ن ع�ل��ى
ث�ق��ة م��ن إم�ك��ان�ي��ة ال�ش��رك��ة وبفضل
نموذج أعمالها السليم واملتني ،من
تخطي ه��ذه املرحلة أيضًا ،إذ نرى
أن ه ��ذه األوض � ��اع س�ت�ك��ون مؤقتة
وسيعود قطاع السفر واالقتصاد
ال �ك��وي �ت��ي إل � ��ى اس� �ت� �ق ��راره ون �م��وه
السابق بفضل الجهود املشتركة ما
بني حكومة دول��ة الكويت والقطاع
ال�خ��اص ،وتحت رع��اي��ة سمو أمير
البالد وسمو ولي عهده األمني».

محمود عبدالرحمن ومزيد الحربي يقومان باتباع اإلجراءات الوقائية قبل االجتماع

ع �ق��دت ش��رك��ة االت � �ص� ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة (،)stc
اج�ت�م��اع الجمعية ال�ع��ام��ة ال �ع��ادي��ة ،ف��ي مقر
ال�ش��رك��ة ال��رئ�ي��س بمجمع أومل�ب�ي��ا أم��س ،وقد
بلغت نسبة ال�ن�ص��اب  ،%67.90م��ن إجمالي
عدد املساهمني.
وجرت خالل االجتماع املصادقة على تقارير
مجلس اإلدارة وم��راق�ب��ي ال�ح�س��اب��ات وهيئة
ال��رق��اب��ة ال�ش��رع�ي��ة ،ك�م��ا ت�م��ت امل �ص��ادق��ة على
ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال �ت��دق �ي��ق وح��وك �م��ة ال �ش��رك��ات،
الذي يشمل تقرير املكافآت والرواتب واملزايا
ألع�ض��اء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي،
وذل� � ��ك ع ��ن ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة ف ��ي 31
ديسمبر  2019إلى جانب املوافقة على جميع
بنود ج��دول أعمال الجمعية العامة العادية
األخرى.
واع �ت �م��دت ال�ج�م�ع�ي��ة اق �ت��راح م�ج�ل��س اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %50من إجمالي
رأسمال الشركة عن  ،2019أي بواقع  50فلسًا
للسهم الواحد ،وذلك للمساهمني املقيدين في
س�ج�لات الشركة ف��ي نهاية ي��وم االستحقاق
امل �ح��دد ل��ه األرب� �ع ��اء  8أب��ري��ل  ،2020وسيتم
ت ��وزي ��ع األرب� � � ��اح ال �ن �ق��دي��ة ع �ل��ى امل �س��اه �م�ين
املستحقني لها اعتبارًا من  15أبريل.
وق � ��ال رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة  stcد.م �ح �م��ود
أحمد عبدالرحمن« :على الرغم من الظروف
ً
ال� �ص� �ع� �ب ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ش� �ه ��ده ��ا ال � �س � ��وق ع� ��ام� ��ة،
واس� �ت� �م ��رار امل �ن��اف �س��ة ال �ت��ي ي �ش �ه��ده��ا ق�ط��اع
االتصاالت الكويتي خاصة ،والذي يعتبر من
أكثر األس��واق التنافسية في املنطقة ،تمكنت
 stcمن تحقيق إي ��رادات ،بلغت  293.7مليون
ً
دينار ،مقارنة بنسبة نمو  %2في  ،2018كما
سجل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء ّ
نموًا بنسبة  %6ليصل
الى  82.4مليون دينار في عام  ،2019مقارنة
بــ  77.8مليون دينار في عام .2018
وانعكس تركيز  stcعلى املضي قدمًا بكفاءة
األع�م��ال بوضوح في الهامش القوي للدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلط � �ف� ��اء ،وال � ��ذي وص ��ل إل ��ى  %28ف ��ي ع��ام
 ،2019م �ق��ارن��ة ب�ـ�ـ�ـ  %27م ��ن ال �ع ��ام ال �س��اب��ق.
وب��ال�ت��ال��ي ،أث �م��رت ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ع��ن تحقيق
ص��اف��ي رب��ح بلغ  43.6مليون دي�ن��ار (ربحية
السهم  87فلسًا) ،وبهامش ربحية وصل إلى
 .%15وكما انعكس ال�ت��زام  stcتحقيق قيمة
ملساهميها في الزيادة التي طرأت على حقوق
مساهمي ال�ش��رك��ة ،لتصل إل��ى  215.4مليون
دي �ن��ار ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام  ،2019وق�ي�م��ة دفترية
للسهم ،وصلت إلى  431فلسًا».
وأض ��اف :إن  stcحققت ه��ذه النتائج بفضل
تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم
ح�ل��ول تقنية م�ت�ك��ام�ل��ة ،ل�ل�أف��راد وال �ش��رك��ات،

عبدالرحمن:
 293.7مليون دينار
إجمالي اإليرادات

ودفع أعمالها إلى مجاالت جديدة من النمو
املستدام ،عبر سلسلة من امل�ب��ادرات املبتكرة
ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف اإلرت� �ق ��اء ب�م�س�ت��وى ال�ك�ف��اءة
التشغيلية ،وتحسني تجربة العمالء ،وتقديم
أف� �ض ��ل ال� �خ ��دم ��ات وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال� �ت ��ي ت �ل� ّ�ب��ي
ً
اح�ت�ي��اج��ات ع�م�لائ�ه��ا ،ف�ض�لا ع��ن االستثمار
ف��ي البنية التحتية امل�ت�ط��ورة لشبكة الجيل
الخامس  ،5Gحيث تمتلك الشركة أكبر شبكة
 5Gبنسبة تغطية  %100للمناطق املأهولة
بالسكان في نهاية عام .2019

إنترنت مجاني
قامت  stcبمنح عمالء الشركة دقائق محلية
م �ج��ان �ي��ة وغ� �ي ��ر م � �ح� ��دودة ل �ج �م �ي��ع ش�ب�ك��ات
الهاتف النقال املحلية وباقة إنترنت بسعة
ً
ابتداء من  22مارس إلى
 5غيغابايت يوميًا،
 20أبريل.
ه��ذه امل �ب��ادرة غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة ،ت��أت��ي ف��ي إط��ار
جهود  stcاملتواصلة لدعم انشطة الوقاية من
األمراض املعدية ،وكذلك سياستها املستدامة
ب� �ش ��أن دع � ��م ال �ص �ح��ة وال� �س�ل�ام ��ة وال �ت��وع �ي��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،م �ش �ي��رة ال ��ى ان ��ه س�ي�ت��م تفعيل
امل �ك��امل��ات امل �ح �ل �ي��ة غ �ي��ر امل � �ح� ��دودة امل�ج��ان�ي��ة
لجميع الشبكات تلقائيا ،وذلك لجميع عمالء
الدفع املسبق والدفع اآلجل.
ول�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى س�ع��ة االن�ت��رن��ت امل�ج��ان�ي��ة 5
غ�ي�غ��اب��اي��ت ي�م�ك��ن لجميع ع �م�لاء  stcتفعيل
ال�خ��دم��ة ع��ن ط��ري��ق تطبيق  mystcأو ارس��ال
رس��ال��ة نصية يوميًا بنقر رق��م  85وارسالها
ال� ��ى رق� ��م ه ��ات ��ف  ،567وذل � ��ك ل �ع �م�ل�اء ال��دف��ع
امل �س �ب ��ق وال � ��دف � ��ع االج� � � ��ل ،م� ��ن دون ت�ط�ب�ي��ق
سياسة االستخدام العادل.
وتسعى  stcم��ن خ�لال ه��ذا امل �ب��ادرة ال��ى دعم
ّ
القرارات الحكومية املتعلقة بااللتزام بالبقاء
ف ��ي امل � �ن� ��زل ،ح ��رص ��ًا ع �ل��ى ص �ح��ة امل��واط �ن�ي�ن
وامل �ق �ي �م�ين وس�ل�ام �ت �ه��م؛ ل� ��ذا ارت � ��أت ال �ش��رك��ة
ان م�ث��ل ه��ذا ال �ع��رض سيسهل ع�ل��ى العمالء
ال�ب�ق��اء ب��امل�ن��زل ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يمكنهم فيه
االس� �ت� �م� �ت ��اع ب ��امل� �ك ��امل ��ات امل �ح �ل �ي��ة امل �ج��ان �ي��ة
ّ
واإلن �ت��رن��ت م��ن دون ق �ل��ق ،االم ��ر ال ��ذي يمثل
أحد أركان إستراتيجية املسؤولية املجتمعية
للشركة.
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«كورونا» أدَّ ى إلى أزمة نقدية ..قد تس ِّبب موجة إفالس

 32تريليون دوالر ..ديون آسيوية قيد التبخرُّ
جامي سايمث ودون وينالند وجون ريد
وبريمروز ريوردان (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمود حمدان
ّ
ي �ه��دد ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ب�ت�ع��ث��ر ال �ش��رك��ات في
دول آس�ي��ا – املحيط ال �ه��ادئ ،بعد س�ن��وات م��ن الفائدة
املنخفضة التي دفعت الشركات إلى الحصول على ديون
بمليارات ال��دوالرات .وفي السنني التالية لألزمة املالية
َّ
املصدرة من
العاملية حتى عام  ،2019تضاعفت الديون
قبل الشركات في املنطقة إل��ى  32تريليون دوالر ،وفق
وكالة موديز للتصنيف االئتماني.
وأدى انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا إل��ى أزم��ة نقدية يخشى
امل�س�ت�ث�م��رون م��ن أن ت�س� ّ�ب��ب م��وج��ة م��ن اإلف�ل�اس ��ات في
الصناعات من الطيران إلى التجزئة.

ضرب من الجنون
يقول جون ب��ارك ،املدير اإلداري في شركة «إف تي آي»
االس�ت�ش��اري��ة إلع ��ادة الهيكلة ال�ت��ي تتخذ م��ن بريسبني
ّ
مقرًا لها« :إنه أمر يدعو إلى الجنون وهناك القليل من
القطاعات محمية من ذل��ك .نحن نرى ارتفاعًا متوسطًا
في الطلبات من قبل الشركات الباحثة عن االستشارة
ّ
على كيفية منع تعثر محتمل».
وم��ن بني املجاالت التي تثير القلق بشكل خ��اص سوق
العقارات في الصني ،إذ إنه حتى فبراير ،كانت الصناعة

بعد أزمة العرض

الصين تواجه
صدمة الطلب العالمي
وليد منصور
ف��ي ن�ه��اي��ة ف �ب��راي��ر ،ك ��ان رؤس ��اء
ش ��رك ��ات األن ��اب� �ي ��ب ال �ص �ن��اع �ي��ة
ال �ص �ي �ن �ي��ة ق �ل �ق�ي�ن م � ��ن ان �ه �ي ��ار
ال�ط�ل�ب��ات امل�ح�ل�ي��ة ،ب�ع��د اإلغ�ل�اق
ال � � �ص� � ��ارم ألن� �ش� �ط ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ع
وت�ج��ارة التجزئة التي أخرجت
ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذك � ��ر ت �ق��ري��ر مل ��وق ��ع «أس س��ي
أم ب ��ي» أن ��ه ب �ع��د م� ��رور أق ��ل من
ش� �ه ��ر ع� �ل ��ى ال� �ط� �ل ��ب ،ان �ت �ع �ش��ت
الطلبات املحلية وامل�ص��ان��ع في
جميع أن�ح��اء ال�ص�ين ،ل�ك��ن ل��دى
مجموعة «ريفينغ انتربريس»
اآلن م� �خ ��اوف ج� ��دي� ��دة ،إذ ي�ت��م
ت�ك��رار شكل م��ن أش�ك��ال اإلغ�لاق
ال ��ذي ش��ل ال �ص�ين ف��ي ك�ث�ي��ر من
أن � �ح� ��اء ال� �ع ��ال ��م ،ح �ي ��ث ت �ح ��اول
البلدان السيطرة على االنتشار
املتفشي لوباء فيروس كورونا
الذي يتسلل إلى شريان الحياة
لالقتصاد العاملي.
وق � ��ال ج��اي �س��ون ت �ش �ن��غ ،امل��دي��ر
العام لشركة ريفينغ في الخارج:
«ل �ق��د ع��دن��ا إل� ��ى س �ع��ة  100في
امل �ئ��ة ل�ل�ط�ل��ب ال �خ ��ارج ��ي ،ول�ك��ن
ل�ل�أس��ف إم ��ا أن ال �س ��وق م�غ�ل��ق،
أو على وشك اإلغ�لاق» ،مضيفا
أن ع�م�لاء ف��ي ف��رن�س��ا وإي�ط��ال�ي��ا
وال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ق� ��دم� ��وا
ط �ل �ب��ات ل�ت��أخ�ي��ر امل��دف��وع��ات أو
إل �غ��اء ال �ط �ل �ب��ات .وأش� ��ار تشنغ:
«ك � ��ان ل��دي �ن��ا وض� ��ع م �م��اث��ل في
عامي  2008و ،2009حيث كانت
اإلي � ��رادات ال�خ��ارج�ي��ة ن�ص��ف ما
كانت عليه في العام السابق ،إن
قصة مشابهة ستحدث اآلن ،أنا
متأكد للغاية».

املوجة الثانية
ي�س�ت�ع��د ال �ك �ث �ي��رون ف ��ي ال�ص�ين
اآلن ل � �ل � �م� ��وج� ��ة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة م��ن
التداعيات االقتصادية الناجمة
عن وباء الفيروس التاجي الذي
أع � � ��اق ال� �ن� �ش ��اط ف� ��ي ال �ش �ه��ري��ن
األولني من العام ،وتركت صدمة
اإلم � � � � ��دادات األول � �ي� ��ة م �س��اح��ات
ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن م � �ح� ��رك ال �ت �ص �ن �ي��ع
الصيني ف��ي ح��ال��ة خ �م��ول ،لكن
االقتصاديني أصبحوا اآلن أكثر
قلقا بشأن صدمة الطلب والتي
م ��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ه��ز االق �ت �ص��اد
أكثر خالل األشهر القادمة .ومع
ج�ه��ود االح �ت��واء س��ري�ع��ة النمو
ل �ت �ص��ل إل ��ى ال �ط �ل��ب ال �خ��ارج��ي،
ف ��إن ال� �ص ��ادرات ال�ص�ي�ن�ي��ة التي
تمثل  20في املئة من االقتصاد
سوف تعاني ،إذ أظهرت بيانات
جمركية أن ص��ادرات الصني قد
تقلصت بالفعل بنسبة  17.2في
امل �ئ��ة ف��ي ي�ن��اي��ر وف �ب��راي��ر ،فيما

قطاعات اقتصادية قليلة
في منأى عن اآلثار السلبية
انخفاض المبيعات واإلنشاءات
بأكثر من %20
الشركات الصينية تف ِّ
كر
في اللجوء إلى المالذ اآلمن
م��دي�ن��ة بنحو  647م�ل�ي��ار دوالر ع�ب��ر ال�س�ن��دات امل�ق� ّ�وم��ة
ً
بالعمالت املحلية والصعبة ،وفقا لبيانات «ديلوجيك».
وانخفضت املبيعات واإلنشاءات ،على حد سواء ،بأكثر
من  %20في الشهرين األول�ي�ن ،مقارنة بالعام املاضي،
وفقًا لشركة بيلنوم شاينا.
وش��رك��ة إي�ف��رغ��را ،م��ن أك�ب��ر امل�ط��وري��ن ف��ي ال �ب�لاد ،مدينة
بأكثر م��ن  100مليار دوالر ،وأص ��درت الشركة سندات
بعوائد تصل إلى  ،%13وهو مستوى يقول محللون إنه

!

يحذر محللون من أن األسوأ قد
ينتظرنا.
وكتب اقتصاديون من صندوق
ال� �ن� �ق ��د ال � � ��دول � � ��ي« :ف � � ��ي ال ��وق ��ت
ال � � ��ذي ت � ��واج � ��ه ف� �ي ��ه امل � ��زي � ��د م��ن
ال � ��دول ت�ف�ش��ي امل� ��رض وت��ذب��ذب
األسواق املالية العاملية ،قد يظل
املستهلكون وال�ش��رك��ات قلقني،
م��ا ي��ؤدي إل��ى ان�خ�ف��اض الطلب
العاملي على السلع الصينية في
الوقت الذي يعود فيه االقتصاد
إلى العمل».
في غضون ذلك ،فإن الوضع في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ع�ل��ى سبيل
امل �ث��ال ،ي �ت��ده��ور ب�س��رع��ة كبيرة
ل� ��درج� ��ة أن االق � �ت � �ص ��ادي �ي�ن ف��ي
ب �ن��ك م ��ورغ ��ان س �ت��ان �ل��ي غ �ي��روا
ت��وق�ع��ات�ه��م ب��ان�ك�م��اش ن��اق��ص 4
في املئة في االقتصاد في الربع
ال� �ث ��ان ��ي إل � ��ى م �س �ت��وى ق �ي��اس��ي
م� �ن� �خ� �ف ��ض ن � ��اق � ��ص  30.1ف��ي
امل�ئ��ة ،ف��ي غضون أس�ب��وع .وق��ال
املحللون إن البطالة ستبلغ في
امل �ت��وس��ط  12.8ف ��ي امل �ئ��ة خ�لال
ال��رب��ع ،مع انخفاض االستهالك
بنسبة  31في املئة.

الطلب املحلي
م��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ح��دث سلسلة
من حاالت اإلفالس الناشئة عن
شبح الفيروس التاجي وإغالق
االقتصاد الصيني ملدة أسابيع،
وذكرت بلومبيرغ أن  100شركة
عقارية قدمت بالفعل إفالسا في
يناير وفبراير.
وف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ارت�ف��ع معدل
ال� �ب� �ط ��ال ��ة ف � ��ي امل � �س� ��ح إل� � ��ى 6.2
ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن  5.2ف ��ي امل� �ئ ��ة ،أي
م��ا ي �ع��ادل  5م�لاي�ين م��ن ف �ق��دان
ال��وظ��ائ��ف ،ال ي�ش�م��ل ه ��ذا ال��رق��م
ال� �ع� �م ��ال امل� �ه ��اج ��ري ��ن ال� ��ذي� ��ن ل��م
ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن اس�ت�ئ�ن��اف العمل
ب �ع��د اإلغ � �ل ��اق ،وال� ��ذي� ��ن ل �ي �س��وا
بموجب عقد رس�م��ي ف��ي أماكن
عملهم.
وق � � � ��درت ش� ��رك� ��ة أب� � �ح � ��اث ب �ك�ين
 Gavekal Dragonomicsأن
الفيروس التاجي يمكن أن يكلف
ال �ع �م��ال امل �ه��اج��ري��ن ال�ص�ي�ن�ي�ين
مجتمعني  800مليار يوان (115
مليار دوالر أميركي) في األجور
املفقودة ،وهو رقم ُ
سيفقد تماما
لالقتصاد ،ألن ه��ؤالء العمال ال
يمكنهم تعويض الخسائر التي
ف�ق��دوه��ا ه��ذه األش �ه��ر ،ح�ت��ى لو
وجدوا املزيد من العمل.
وستخلق هذه املقاييس فجوات
ج��دي��دة ف��ي ال �ط �ل��ب امل �ح �ل��ي في
وق � ��ت ان �خ �ف �ض��ت ف� �ي ��ه ب��ال �ف �ع��ل
مبيعات ال�ت�ج��زئ��ة بنسبة 20.5
في املئة في يناير وفبراير ،وهو
رقم قياسي.

ركود عالمي
يتوقع معظم االقتصاديني اآلن أن يتقلص االقتصاد الصيني
ف��ي ه��ذا ال��رب��ع ل�ل�م��رة األول ��ى م�ن��ذ ع��ام  ،1976ف��ي ن�ه��اي��ة ال�ث��ورة
ً
الثقافية .وم��ن املحتمل أن يكون هناك رك��ود عاملي أيضا ،ومع
انتشار الفيروس التاجي في منطقة خطرة عبر بقية العالم ،فإن
التهديد لالقتصاد الصيني ال يظهر أي عالمة على التراجع .ولن
تكون الصني الدولة الوحيدة التي تواجه مثل هذا الركود املطول
واملتطور.

يشير إلى القلق بشأن الجدارة االئتمانية.
وأض��اف املحللون إن بكني ق��د تحتاج إن�ق��اذًا مثل هذه
الشركات ،إذ يرى الكثيرون أن «إيفرغراند» أكبر من أن
تسقط .وملجموعة «ت��اه��و» ،وه��ي شركة تطوير أصغر
سندات بنحو  730مليون دوالر تستحق خالل  12شهرًا،
لكنها لم تخبر املستثمرين بخططها للسداد.
وق� ��ال ج�ي�م��س دي �ل��ي ،ال �ش��ري��ك االس �ت �ش��اري ف��ي ش��رك��ة
برايس ووترهاوس كوبرز ،شركة الخدمات املهنية ،في

هونغ ك��ون��غ ،ف��ي إش��ارة إل��ى س��وق ال�ع�ق��ارات الصينية:
«يبدو أنه ال مفر من أن املستوى الحالي من اضطرابات
التشغيل ،وإذا استمر الوضع ،فسيؤدي إلى املزيد من
التخلف عن السداد».

أصول أضعف
كما ّ
تسبب ال��وب��اء في ضغط على التمويل في تايلند،
ّ
حيث تعرضت الشركات لضغوط مع إصابة االقتصاد

في مقتل جراء انهيار عدد السياح .وقالت وكالة فيتش
األس�ب��وع املاضي إن ج��ودة األص��ول وأرب��اح البنوك في
البالد ستكون «أضعف بكثير» هذا العام.
كما أشارت الوكالة إلى املخاطر التي ّ
تتعرض لها البنوك
في فيتنام ،والتي عانت آخر مرة من أزمة مصرفية في
ع��ام  .2012وق ��ال ج��ون��اث��ان ك��ورن�ي��ش ،رئ�ي��س تصنيف
بنوك آسيا – املحيط الهادئ في «فيتش»« :ليس هناك
الكثير املتاح من حيث االحتياطي للبنوك ،في حال تأثر
االقتصاد بشكل حاد».
وف ��ي أس �ت��رال �ي��ا ،دف ��ع ان �ت �ش��ار امل ��رض ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
للتزاحم لجمع أس�ه��م ،بينما تكافح م��ع س��داد ال��دي��ون.
وذكرت شركة ويب جيت للسفر ،و«أوه ميديا» لإلعالن
يوم الجمعة أنهما ستحاوالن جمع أسهم.
ك�م��ا ي�ف�ك��ر ع ��دد م��ن ال �ش��رك��ات ب��ال �ب�لاد ف��ي ال �ل �ج��وء ال��ى
م��ا يسمى ق��وان�ين امل�ل�اذ اآلم��ن ال�ت��ي تمنح امل��دي��ري��ن في
ال�ش��رك��ات امل�ع�س��رة ال�ح�م��اي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة أث �ن��اء إج ��راءات
إع��ادة الهيكلة ،وف�ق��ًا لديفيد وال�ت��ر ،الشريك ف��ي «بيكر
ماكينزي» للمحاماة ومقرها سدني.
وي�ع�ت�ق��د ه��ام �ي��ش دوغ �ل��اس ،امل��دي��ر امل��ؤس��س امل �ش��ارك
ملجموعة «ماغيالن فايننشال» التي تتخذ م��ن سدني
ّ
مقرًا لها أن الحكومات يمكن أن تحذو حذو نيوزيلندا،
ال�ت��ي أن�ق��ذت ي��وم الجمعة ش��رك��ة ال�ط�ي��ران الوطنية في
البالد بقرض بقيمة  900مليون دوالر نيوزيلندي (525
مليون دوالر أميركي) .ويضيف« :الحكومات فقط هي
التي يمكنها منع هذه الشركات من االنهيار».
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تحقيق عقاري

إعداد :هبة حماد heba_heather@alqabas.com.kw

حيدر:

المضيان:

الدغيشم:

شموه:

الديحاني:

 6أشهر
مدة إعفاء عادلة
من البنوك
للمالك ثم
إلى المستأجرين

الجميع ُمطالب
بالتعاون..
وسياستنا االبتعاد
عن القضاء واللجوء
إلى الحلول الودية

مبادرة «الكويتية
لالستثمار» طيبة..
ونتمنى التكاتف
والتعاون في ظل
األوضاع الراهنة

اللجوء إلى القضاء
حق أصيل لكل
من يرى
أنه متضرر وفق
القانون

لمراعاة هذه
الظروف باإلعفاء
من اإليجارات أو
تخفيضها % 50
على أقل تقدير

مع ما تمر به دول العالم من
أزمة اقتصادية نتيجة انتشار وباء
«كوفيد  »19 -وما نتج عنه من
تداعيات أثرت في أداء األسواق
العالمية التي بدورها انعكست
على الشركات والمشاريع سواء
كبيرة وصغيرة ،أدت إلى إحداث
خسائر جمة في جميع القطاعات
االقتصادية .الكويت لم تكن بمنأى
عن التداعيات الخطيرة لـ«كورونا»،
إال أنه بات في اآلونة األخيرة من
الشائع سماع مبادرات إنسانية
قام بها عدد من التجار وحتى
على مستوى الشركات واألفراد
خاصة العقاريين باإلقدام على
إعفاء مستأجريهم من دفع
اإليجارات المستحقة لمدة معينة
أو التخفيض من نسبتها ما جعل
من تصرفاتهم محط فخر وقدوة
تحتذى.
ووفقا ً للقانون المدني الكويتي
يجوز للمستأجر أن يطلب من
المؤجر فسخ عقد اإليجار أو
تخفيض األجرة أو إعفاء من اإليجار
بفترة إغالق المحل بمختلف
نشاطاته ،وذلك نتيجة توافر شرط
القوة القاهرة وهي خارجة عن
إرادة الطرفين التي تتمثل في
أزمة «كورونا» والتي بسببها قررت
الحكومة إغالق العين المؤجرة.
استطلعت سبقلا آراء خبراء
عقاريين قالوا :إن اللجوء إلى
القضاء ليس بالحل األمثل ،بل من
باب أولى أن يتوصل الطرفان إلى
حلول وسط ترضي الطرفين ،كما
أجمعوا على أنه من باب الحكمة
واإلنسانية أن يتعاطف بعض
العقاريين والمالك مع مؤجريهم
في ظل الظروف الراهنة بدالً من
خسارتهم لمستأجريهم ..فيما
يلي التفاصيل:

عقاريون لـ سبقلا :حلول ودية بين المالك والمستأجرين

ٌ
اإليجارات ..تخفيض وإعفاءات
بال محاكم

القطاعات االقتصادية وخصوصاً العقار بحاجة إلى حزمة إجراءات محفزة لتعويض خسائر كورونا

ب ��داي ��ة ال ي��ؤي��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ات �ح ��اد ال��وس �ط��اء
ال �ع �ق��اري�ي�ن ع �م��اد ح �ي ��در ،ال �ل �ج��وء إل ��ى ال�ق�ض��اء
ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ال �ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال�ب�لاد
وم��ا سيترتب عليها م��ن آث��ار اق�ت�ص��ادي��ة بالغة
ال�ض��رر على ال�ش��رك��ات العقارية وك��ل القطاعات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ،ف� �ف ��ي األزم � � � � ��ات ال ن� �ح� �ت ��اج إل ��ى
ال�ت�خ��اص��م ب �ق��در م��ا ن�ح�ت��اج إل ��ى ح��زم��ة ق ��رارات
متكاملة ت�ق��وم ب��ات�خ��اذه��ا الحكومة على عجل،
بل فعلت بالطبع ما يدعونا للفخر باإلجراءات
التي اتخذتها ال��دول��ة ملواجهة ف�ي��روس كورونا
من تدابير وقائية لحماية املواطنني والوافدين
ً
م��ن ال�ن��اح�ي��ة الصحية وأص�ب�ح��ت ال�ك��وي��ت مثال
ُيحتذى به وتمت اإلش��ادة بهذا ال��دور من خالل
الصحف العاملية.
وأضاف :إال أننا ندعو الحكومة بتوجيه رسالة
ط�م��أن��ة ل�ل�ق�ط��اع االق �ت �ص��ادي وي �ت��م اإلع �ل��ان عن
حزمة ق��رارات وإج��راءات دقيقة وم��دروس��ة تدعم
األس��واق العقارية واألس��واق األخرى واالقتصاد
م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م ح��واف��ز م��ال�ي��ة للقطاع ال�خ��اص
ت �ك��ون ك�ف�ي�ل��ة ب ��إزال ��ة ك��ل اآلث � ��ار ال�ج��ان�ب�ي��ة ال�ت��ي
سترافق املرحلة املقبلة في ظل تأثير كورونا.
وقال :اعتقد أن املدة املناسبة  6أشهر تعطى من
البنوك للمالك ومن ثم من املالك إلى املستأجرين،
وفي حال إعفاء البنوك املالك من املؤكد أن الجميع
يستحقون اإلع �ف��اء ،أم��ا ب�خ�ص��وص التخفيض
فاعتقد يعتمد على الوضع االقتصادي في حال
عدم تفادي األزمة وأصبحنا في ركود اقتصادي
عندئذ نطالب بخفض اإليجارات ،وهذا مستحق
بوقته ويعتمد على الوضع في ذل��ك الوقت ،أما
الحديث حاليًا فاعتقد ينصب على اإلع�ف��اء من
مدة معينة من اإليجار أو جزء من اإليجار .كما
ندعو البنك املركزي بالتوجه إلى البنوك بطلب
ت��أج �ي��ل س� ��داد ال� �ق ��روض ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع ع �ل��ى أن
تعطي الفرصة للعاملني باألسواق جميعها من
تفادي األزمة وليس التعافي منها والقدرة على
مواصلة العمل خالل الفترة املقبلة .وهذا اإلعفاء
الشك أنه يساعد املالك والتجار والشركات على
التنازل عن اإليجارات املستحقة لهم من املكاتب
العقارية بشكل خاص وعلى الجميع بشكل عام
على جميع املستأجرين.
وتوجه بالشكر لرجال األع�م��ال والشركات على
ما بذلوه من عطاء سخي ووقوفهم مع الدولة في
األيام املاضية وندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم
االق�ت�ص��ادي��ة م��ن امل�ش��ارك��ة وال��دع��م ال��ذي تعودنا
ع�ل �ي��ه وأي ��ادي �ه ��م ال �ب �ي �ض��اء ف ��ي دع ��م االق �ت �ص��اد
الوطني.
وب�ي�ن ح �ي��در ان م��ا ق��ام��ت ب��ه إدارة س ��وق امل�ن��اخ
م��ؤخ �رًا م��ن إع �ف��اء امل�س�ت��أج��ري��ن مل��دة ش�ه��ر مثال
ي�ح�ت��ذى ب��ه ك�م�ب��ادرة وط�ن�ي��ة ،مضيفًا :ال أت��وق��ع
ح�ص��ول أزم��ة محاكم م��ن قبل املستأجرين بعد
فترة اإلج��ازة ألن��ي أرى أن هناك عقالء يقودون
ال �ب �ل��د إل� ��ى ب ��ر األم� � ��ان وس �ن �ت �ف��ادى األزم� � ��ة ك�م��ا
تفادينا األزمات التي سبقتها.

ليس وحده!
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س ش��رك��ة التنمية

العقارية سليمان املضيان :أود أن أوضح نقطة
مهمة ،وهي تتمحور حول دور باقي القطاعات
في ال��دول��ة ،مل��اذا التركيز على القطاع العقاري
ف �ق��ط ،وع �ل��ى امل� �ط ��ور ودوره ف ��ي ه ��ذه األزم � ��ة،
وكأنه هو الحمل والعبء الوحيد على التاجر
وامل �س �ت��أج��ر؟ ه ��ي ح�ل�ق��ة م �ت��راب �ط��ة ب�ي�ن جميع
ال�ق�ط��اع��ات واألن �ش �ط��ة ،وال �ك��ل ف��ي ق ��ارب واح��د
ول �ي��س وح ��ده امل �ط��ور ه��و ال�ث�ق��ل ال��وح�ي��د على
التاجر أو املستأجر في ظل هذه األزمة.
ف�ه��ل أس�ق�ط��ت امل � ��دارس ال �خ��اص��ة األق �س��اط عن
ال �ط �ل �ب��ة؟ وه ��ل أس �ق �ط��ت ال �ب �ن��وك األق� �س ��اط عن
التجار؟ هل فواتير الكهرباء واملاء تم إسقاطها
عن املنتفعني؟ هل املطاعم واملقاهي توزع األكل
باملجان؟ هل مقاول البناء أكمل املشروع من غير
تسلم دف�ع��ات��ه؟ وغ�ي��ره��ا م��ن األم ��ور والحلقات
والقطاعات املرتبطة بعضها ببعض والجميع
له دور في ذل��ك ،حتى املوظف يجب أن يساهم
في حال أسقطت عنه بعض االلتزامات ،فعلينا
أن نفكر في املوضوع من جميع النواحي وليس
املطور فقط هو من يتحمل تبعات األزم��ة التي
نمر بها؛ فهو متضرر كما باقي القطاعات في
هذه الظروف االستثنائية.

إرضاء املستأجر
وأض� ��اف امل �ض �ي��ان :ل�ل�ت�ك�ل��م ب�ص�ف��ة خ��اص��ة عن
العقارات واملباني وال��وح��دات اململوكة لشركة
مجموعة بوخمسني القابضة ،فشركة التنمية
العقارية بصفتها ال��ذراع العقارية للمجموعة
تدير أكثر م��ن  1400وح��دة تأجيرية متنوعة،
وت� �ق ��ري� �ب ��ًا  90ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م � ��ن ه� � ��ذه ال � ��وح � ��دات
ن�ش��اط�ه��ا ت �ج ��اري ،س ��واء «م �ح�ل�ات وم �ك��ات��ب»،
ف��ي األي ��ام ال�س��اب�ق��ة وأي ��ام ال��رخ��اء واالس �ت �ق��رار
وضعنا مبدأ وسياسة واض�ح��ة ه��ي االبتعاد
ع��ن ال�ق�ض��اء وامل �ح��اك��م وال �ن��زاع��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة،
ولجأنا إلى التفاهم والحلول الودية والصلح
والتقسيط للمستأجر ،أوالتخفيض ،فكل حالة
ول�ه��ا خصوصيتها ف��ي ال�ت�ع��ام��ل ،وم��ا يهمنا
ه��و إرض ��اء املنتفع واملستأجر ل�ل��وح��دة ،ويتم
ال�ل�ج��وء إل��ى اإلن� ��ذارات ب��ال�س��داد أو ف��ي مرحلة
تليها إلى القضاء وذلك عند نفاد جميع السبل
وعدم التوصل إلى حل أو اتفاق مع املستأجر،
وه� ��ي ن�س�ب�ت�ه��ا ال ت �ت �ج��اوز « 1ف ��ي امل� �ئ ��ة» م��ن
مجموع الوحدات اململوكة للمجموعة.

مبادرة طيبة
وع��ن مبادرة «الكويتية لالستثمار» ،أك��د أنها
م �ب��ادرة طيبة م�ن�ه��م ،وه ��ذا م��ا ق��ام��ت ب��ه أغلب
ال�ش��رك��ات العقارية وامل �ط��ورة ،والبعض وصل
إلى إعفاء شهرين والبعض قدم عوضا نقديا،
ف�ه��ذه امل �ب��ادرات ليست بغريبة على الشركات
الكويتية وما تقدمه من مساهمات وطنية وقت
األزمات.
ُّ
التوجه للمحاكم مرتبط بدور جهات واطراف
كثيرة ،هي التي ستحسم االمر ،أما اللجوء الى
ال�ق�ض��اء ف�ه��و ح��ق للجميع ،وي�ج��ب أن تساهم
ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات واألط� � ��راف ف��ي ال ��دول ��ة ،للحد

حرب عالمية ثالثة!
قال يوسف شموه :لألسف من املتوقع جدا سوف يصب سيل من القضايا في أروقة
املحاكم ليس فقط في ما يتعلق في اإليجارات تحديدًا بينما سيكون في عدة قضايا،
فاللجوء للقضاء هو الخيار النهائي الذي سيسلكه أي طرف لعدم وصول لحل بني
الطرفني ،وإذا لم يكن تعاون وتقدير للموقف بني الطرفني من الطبيعي اللجوء لحل
النزاع في القضاء ومع طول فترة اإلجازة التي أقرتها الحكومة لقطاعات الدولة سينتج
عنها زيادة عن كل يوم عطلة رسمية ،لذلك نوصي الجميع في التعاون في ما بينهم
وكسب األطراف لبعضها أفضل من خسارتها.
من هذا الجانب ،أتوقع سيكون هناك قضايا أيضًا في ما يتعلق برسوم الدولة التي
فرضتها وزارة املالية ،ضرائب أراضي الفضاء فمن سيدفعها مع بداية السنة املالية
الجديدة ،هل جهة التمويل أم العميل أم الدولة؟!
األزم��ة الحالية ليست بسهلة وال تقارن بأزمة  2008االقتصادية بتاتًا ،بل هي أكبر
وأشمل وكأنها حرب عاملية ثالثة شرسة ومعرفة طريقة القضاء على العدو صعبة
جدًا ألنه سريع االنتشار ومتغير ويحتاج وقتا طويال للوصول إلى لقاح مضاد لقتله
والتأكد من عالجه ولتجارب كثيرة هذا بحسب تقارير منظمة الصحة العاملية.

وفقا ً للقانون يجوز
للمستأجر أن يطلب فسخ
عقد اإليجار أو تخفيض
األجرة أو اإلعفاء منها
خالل فترة إغالق المحل
مطلوب من الحكومة
توجيه رسالة طمأنة
للقطاعات االقتصادية..
ال سيما األسواق العقارية
وتقديم حوافز إلزالة اآلثار
الجانبية لـ«كورونا»
المطور العقاري ليس
الحمل والعبء الوحيد
على التاجر والمستأجر..
إنما حلقة مترابطة
بين جميع القطاعات
واألنشطة

من تبعات ه��ذه األزم��ة وآث��اره��ا ،التي ستطول
الجميع.
وتابع :أنا متفائل باملستقبل ،فكويت املستقبل
س �ت �ك��ون أف� �ض ��ل م ��ن ك ��وي ��ت ال � �ي� ��وم ،وس �ي��ذك��ر
التاريخ ما تقوم به دولتنا بجميع مؤسساتها
وقطاعاتها وأجهزتها من دور ّ
فعال ،وسنكون
محل ثقة املستثمر االجنبي والعالم ،وستكون
ال �ك��وي��ت ق��ائ��دة االن �ط�ل�اق وال �ت �ط��ور ف��ي م�ج��ال
األعمال ومختلف املجاالت األخرى.
وق ��ال ال�خ�ب�ي��ر ال �ع �ق��اري ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��دغ�ي�ش��م:
ن�ح��ن ف��ي ظ��رف اس�ت�ث�ن��ائ��ي ،ون��أم��ل ف��ي ان تمر
ه ��ذه امل�ح�ن��ة ع�ل��ى خ�ي��ر وس�ل��ام ،ون�ت�م�ن��ى على
ال�ج�م�ي��ع ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ات��ف وال �ت �ن��ازل بعض
ال� �ش ��يء ،وال ن�ت�م�ن��ى ال �ل �ج��وء ال ��ى ال �ق �ض��اء في
ظل ه��ذه األوض��اع .وشكر الدغيشم «الكويتية
ل�لاس �ت �ث �م��ار» ع �ل��ى م �ب��ادرت �ه��ا وال �ت �ج ��اوب مع
ال�ظ��روف الحالية ،وه��ي لفتة جميلة ،وتقديرا
منهم للوضع الحاصل في الدولة.
ّ
سيتفهم األوض��اع الحالية،
وكشف ان الجميع
ول� ��ن ن �ض �ط��ر ل �ل �ج��وء ال� ��ى امل �ح ��اك ��م ،وس �ت �ع��ود
األمور الى األفضل.
وق � ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س االدارة ال��رئ �ي��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة غ �ل��وب��ل ال �ع �ق��اري��ة ي��وس��ف
ش�م��وه :إن اللجوء ال��ى القضاء ه��و ح��ق أصيل
ل�ك��ل م��ن ي��رى أن��ه م�ت�ض��رر أو للمطالبة بحق،
وف��ق ال�ق��ان��ون وم��ا يحكمه ال�ق�ض��اء ،ب�ن��اء على
ً
م ��ا ي� � ��راه ع� � � ��ادال؛ ل ��ذل ��ك ن� �ك ��رر امل �ق ��ول ��ة «ال �ع �ق��د
ش��ري �ع��ة امل �ت �ع��اق��دي��ن» ،وأوض � ��ح ه �ن��ا اب � ��رز ما
ج��اء م��ن مصطلحات ف��ي ن��ص ال�ق��ان��ون املدني
ف��ي م�ع��ال�ج��ة ال �خ �س��ائ��ر واألض � � ��رار ال�ج�س�ي�م��ة،
وهي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأعمال
السلطة العامة ،وغيرها من الظروف التي تكون
خ��ارج��ة ع��ن اإلرادة ،وه��ذه تعتبر م��ن ال�ظ��روف
ّ
ال� �ت ��ي ال ي �م �ك��ن دف �ع �ه��ا او ت��وق �ع �ه��ا ون �ت �ج��ت
عنها خسائر أو إخ�لال بالعني املنتفعة ،أي ال
تستطيع أن تنتفع ب��ال�ع�ين ب �ص��ورة إج�ب��اري��ة

وأي �ض��ا اس�ت�ح��ال��ة بالتنفيذ ال�ج��زئ��ي وال�ك�ل��ي،
ً
فدائما ننصح باللجوء ال��ى الحل ال��ودي أوال،
واملحاولة في إيجاد حل وسط ُيرضي الطرفني،
وإذا حال األمر دون ذلك فال بد من اللجوء الى
ال�ق�ض��اء ،ووض ��ح ال�ق��ان��ون ذل��ك ب��اإلن�ق��اص من
األج��رة أو إي�ق��اف العقد مل��دة م�ح��ددة مؤقتًا ،أو
فسخ العقد الستحالة التنفيذ.

 % 50نسبة عادلة
واضاف :بحسب األوضاع الحالية وما ستؤول
اليه تداعيات انتشار فيروس كورونا من احداث
وت �ط��ورات غير إيجابية ،فاعتقد أن��ه ل��و تصل
الى نسبة  ٥٠٪من قيمة اإليجار املستحق ملدة
ثالثة اشهر اعتقد بانها نسبة واقعية.
صحيح انها مؤثرة على العائد ولكن يفترض
م ��ن امل ��ؤج ��ر وامل �س �ت �ث �م��ر ال ��ذك ��ي ع� ��دم خ �س��ارة
اإليجار بالكامل في حال ع��زوف املستأجر عن
دفع قيمة اإليجار كامال او في حال قرر إنهاء
ال�ع�ق��د وف��ق األط ��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ل��ذل��ك االس�ت�م��رار
ب��ال��دف��ع ول��و ك��ان بنسبة خ�ص��م ت�ص��ل لنصف
اإلي� �ج ��ار س�ي�ع��وض��ه الح �ق��ا ب��أك �ث��ر م ��ن ط��ري�ق��ة
واالستمرار هو سيد املوقف واألصلح وحماية
للطرفني .أيضا توجد بعض الحلول في حال
ع��دم خ�ف��ض ال�ن�س�ب��ة ب�ش�ك��ل م��رت�ف��ع م��ن املمكن
اع �ف��اء امل�س�ت��أج��ري��ن م��ن رس ��وم ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
على اقل تقدير وفي حال كانت على املستأجر
خفض القيمة املستحقة من اإليجار.
ه�ن��ا س�ت�ك��ون م�ف��اض�ل��ة ب�ي�ن امل�س�ت��أج��ري��ن وق��د
تكون غير منصفة في حال الخوض في املفارقة
ف��ي املقتدر م��ن عدمه لذلك يتطلب ح�لا وسطا
يشمل جميع املستأجرين دون التمييز بينهم
س � ��واء ك� ��ان ت �خ �ف �ي �ض��ا او اع� �ف ��اء م ��ن اإلي �ج ��ار
امل�س�ت�ح��ق ،ون�ن�ص��ح ب��ات�خ��اذ ق ��رار وح��ل وس��ط
يشمل الجميع وفي وقت قياسي.
ه� ��ذا وق� ��د ت ��م ذل� ��ك ف �ع�لا م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض م�لاك
ال �ع �ق��ارات ف��ي مختلف م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت س��واء
ل�ل�ع�ق��ارات ال�ت�ج��اري��ة وأي �ض��ا االس�ت�ث�م��اري��ة من
اع �ف��اء وت�خ�ف�ي��ض وت ��م ذل ��ك م ��ع ب ��داي ��ة ال�ش�ه��ر
ال � �ج � ��اري ،وم � ��ن ه � ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ن � ��ود ان ن�ب�ع��ث
ل �ه��م رس ��ال ��ة ش �ك��ر ت �ع �ب��ر ع ��ن م � ��دى ت �ع��اون �ه��م
واستشعارهم لألوضاع الحالية وتسجل لهم.
ك��ذل��ك ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ق��ام��ت ب �م �ب��ادرة
طيبة وحكيمة ن��ات�ج��ة م��ن ال�خ�ب��رة وأي �ض��ا ملا
وص�ل��ت ال�ي��ه األوض ��اع الحالية وأي�ض��ا مل��ا هو
م�ت��وق��ع م��ن ت��أث��ر سلبي ف��ي االق �ت �ص��اد املحلي
والعاملي وأيضا للقرارات الصادرة من الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ف� ��ي م� �ب ��اش ��رة ال �ت �ص��دي
لفيروس كورونا والحد من انتشاره ،لذلك رأينا
ال �ق��رارات األخ �ي��رة ف��ي إغ�ل�اق امل�ح��ال واألس ��واق
التجارية ومؤخرا تم إقرار تنفيذ حظر التجول.
وك��ون �ن��ا م�س�ت��أج��ري��ن ف��ي س ��وق امل �ن��اخ نشكر
االدارة ع�ل��ى ات�خ��اذه��ا ه��ذا ال �ق��رار وف��ي ال��وق��ت
امل�ن��اس��ب وم��راع��اة أص �ح��اب امل�ك��ات��ب ال�ع�ق��اري��ة
وه��ذا م��ا كنا نتوقعه ونطالب ب��ه الجميع في
ال �ت �ع��اون وع� ��دم خ �س ��ارة م �س �ت��أج��ري��ن ف ��ي ظل
األزمة الشرسة.

مبادرة إنسانية
أكد عبدالعزيز الدغيشم عدم وجود نسبة أو
مدة ّ
معينة للتخفيض أو اإلعفاء ،مشيرًا إلى
أن العقود اإليجارية ال تنص على تخفيض
اإلي �ج��ارات ف��ي وق��ت األزم ��ات بنسب معينة
أو م��دد معينة ،إال أن ه��ذه ال�خ�ط��وة ل��و تمت
فستكون من باب إنساني بحت ،للمساعدة
ف��ي مواجهة تداعيات ه��ذا ال��وب��اء ،وم��ن باب
املساهمة املجتمعية مل�لاك ال �ع �ق��ارات ،رأينا
نماذج واقعية من قبل بعض امل�لاك؛ فمنهم
م ��ن خ �ف��ض ن �س �ب��ة اإلي� �ج ��ار  %25وم�ن�ه��م
م��ن ت�ن��ازل ع��ن القيمة اإلي�ج��اري��ة خ�لال هذه
ّ
ال�ف�ت��رة ،ب��ل وت�ل��ك ن�م��اذج طيبة تمثل املعدن
األصيل للشعب الكويتي ،إال أن القانون يرى
تخفيض األجرة بمقدار ما نقص من منفعة
للمؤجر.
وب�ّي�نّ  :نحن ف��ي ظ��روف استثنائية خارجة
عن إرادتنا ،وعلى الجميع التكاتف والتعاون،
وه�ن��اك م��ن يستحق اإلع �ف��اء؛ مثل العاملني
ب��األج��رة اليومية ،في ح��ال توقفت األعمال،
ومن هم على أمثالهم في مختلف القطاعات.

تعاون البنوك مع الم ّ
الك
ق��ال الخبير العقاري سعد الديحاني :لسنا
م��ع ال�ل�ج��وء إل��ى ال�ق�ض��اء ،ألن ال�ق�ض��اء لديه
ما يكفيه من القضايا التجارية؛ ولذلك في
هذا الوقت الراهن أرى شخصيًا أال يضطر
الجميع إل��ى إق �ح��ام أو زي ��ادة ال�ض�غ��ط على
ق�ض��ائ�ن��ا ال �ش��ام��خ .ل��ذل��ك ،ال�ع�ش��م ي�ق��ع على
ح �ك��وم �ت �ن��ا ال ��رش �ي ��دة ب �ت �ق��دي��ره��ا ل �ل �ظ��روف
ً
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ن�م��ر ب�ه��ا ب ��أن ت�ج��د ح�لا
جذريًا للمستثمرين.
وك��ذل��ك الحكومة عليها دراس ��ة ال��وض��ع مع
ال �ب �ن��وك وغ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ل �ل �م �ب��ادرة ف��ي ه��ذا
ال �ظ��رف االس�ت�ث�ن��ائ��ي؛ فليست امل�س��أل��ة فقط
ربحية أو تجارية .الكل مطلوب منه املشاركة
ف� ��ي ح� ��ل األزم � � � ��ة .وب ��وج� �ه ��ة ن� �ظ ��ري ال �ح��ل
يكون من تعاون البنوك مع م�لاك العقارات
والشركات االستثمارية العقارية التي يجب
تعاونها إلي�ج��اد ح��ل ف��ي ه��ذه األزم��ة ،س� ً
�واء
بإعفاء اإلج��ارات او تخفيضها لغاية ٥٠%
على اقل تقدير.
واض � ��اف ال��دي �ح��ان��ي :ال ي �ج��ب ال�ت�م�ي�ي��ز بني
ّ
طرف وآخر في هذا الشأن ،فالجميع متأثر
في هذه األزمة ،خصوصا أصحاب املشاريع
الصغيرة أو أصحاب املهن الحرفية ،وحتى
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��ام��ل ال�ب�س�ي��ط؛ ألن امل�ح��ال
جميعها م�غ�ل�ق��ة .ف��ال�ك��ل ي�ع�ت�ب��ر ن�ف�س��ه في
منظومة تجب املحافظة عليها ،وهي عبارة
ع��ن دائ� ��رة م�غ�ل�ق��ة ،ك��ل ع�ن�ص��ر ف�ي�ه��ا يتأثر
ب��اآلخ��ر؛ فالجميع متأثر بااللتزامات املالية
املترتبة على كاهل املستثمرين ،س��واء من
إج��ارات في املحال التجارية او الحرفية ،أو
حتى على مستوى الفرد املستأجر.

نظرة مختلفة

أزمة قاهرة

ذكر سليمان املضيان :إننا اليوم نعيش أزمة وكارثة كبيرة وظروف قاهرة إلرادة الجميع ،واستمرارًا لدورنا اإلنساني واملبادئ واألعراف
التجارية التي نشأنا وتربينا عليها ،فنحن ماضون في تنفيذ سياسة وحكمة مجموعة بوخمسني بعدم اللجوء الى القضاء ،فقد قمنا
بالفعل منذ بداية األزمة بتخفيض معدل شهر من بدل اإليجار( للمطاعم واملقاهي واالندية والعيادات) ،ولنا نظرة أخرى فيها ،وذلك وفق
تطورات األحداث املتغيرة ّبشكل سريع ،فسوف ننتظر ومن بعدها سنقرر ،فمبدأ املساعدة موجود لدينا ،فنحن ومستأجرونا شركاء
وفي قارب واحد ،ولن نتخلي عن شركائنا بالنجاح.
وأشار إلى أن التخفيض أو اإلعفاء سيكون مختلفًا من وحدة إلى أخرى؟ فاملستأجرون واألنشطة أنواع ،وكل نشاط له نسبة من التأثر،
تختلف عن باقي األنشطة ،ومن أهمها قطاع الطيران واألندية والقطاع الترفيهي والصالونات ومعاهد التجميل ،والعيادات الطبية.

تمنى الديحاني عدم اضطرار األفراد املستثمرين وأصحاب املشاريع الصغيرة اللجوء للمحاكم ألن الجميع متأثرون بهذه األزمة
العاملية القاهرة ،فمشاريعهم هي مصدر رزقهم ،فاملبادرة كما اسلفت تقع على البنوك ومالك العقارات ،فاألمل باهلل ثم بهم كبير.
واهل الكويت جبلوا على العطاء والتعاون منذ الرعيل األول ،وتجارنا الحاليون العشم بهم كبير ملراعاة هذه الظروف باإلعفاء من
اإلجارات أو تخفيضها  %50على أقل تقدير.
وال يفوتني أن اشكر الجهود التي قامت بها الشركة الكويتية لالستثمار بإعفائها املستأجرين في سوق املناخ من سداد األجرة
الشهرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف العلي ،فله مني الشكر والتقدير على هذه املبادرة الكريمة الواجب االحتذاء
بها.
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أمل كلوني ومسؤولة رفيعة في األمم المتحدة تدعمان الجناح

تعاون «كارتييه» وإكسبو 2020
إلبراز دور المرأة في صناعة التغيير
أع �ل��ن إك �س �ب��و  2020دب ��ي وك��ارت �ي �ي��ه
عن تعاون فريد لتقديم جناح امل��رأة،
احتفاء بصانعات التغيير في شتى
أنحاء العالم.
وس � � �ي � � �س � � �ت � � �ع� � ��رض ه � � � � � ��ذا ال � � �ج � � �ن� � ��اح
م �س��اه �م��ات ال� �ن� �س ��اء وت ��أث �ي ��ره ��ن ف��ي
املجتمع من زاوية جديدة ،إلى جانب
إل �ق��اء ال �ض��وء ع�ل��ى إن �ج��ازات �ه��ن ال�ت��ي
ال ح �ص��ر ل �ه��ا ،س� ��واء ف ��ي امل ��اض ��ي أو
ال �ح��اض��ر ،وال �ت ��ي دف �ع��ت اق �ت �ص��ادات
ُ
بالدهن ق ُدما ودعمت مجتمعاتهن.
وس �ي �ل �ع��ب ال� �ج� �ن ��اح دورا ب � � ��ارزا ف��ي
ال � �ح � ��دث األروع ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ،ال � ��ذي
يحتفي بنبوغ البشرية وإنجازاتها،
عبر تكريم النساء ،املعروفات منهن
وغ� �ي ��ر امل � �ع� ��روف� ��ات ،م ��ن أي دول � ��ة أو
ثقافة أو دين ،الالتي لم يزلن يصنعن
التاريخ ويحفزن التغيير.
وان�ط�لاق��ا م��ن روح ال�ش�ع��ار الرئيسي
إلكسبو  2020دب��ي «ت��واص��ل العقول
وص �ن��ع امل �س �ت �ق �ب��ل» ،س�ي�س�ل��ط ج�ن��اح
املرأة الضوء أيضا على ثروة الخبرات
النسائية التي تلهم مواطني العالم

لصنع مستقبل أفضل.
وس �ي �ص �ط �ح ��ب ال � �ج � �ن� ��اح زواره ف��ي
رح� �ل ��ة ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة ت �ل �ق��ي ال� �ض ��وء ع�ل��ى
املساهمني ،ذك��ورا وإن��اث��ا ،ف��ي تمكني
امل� � � � ��رأة وامل � � � �س� � � ��اواة ب �ي��ن ال� �ج� �ن� �س�ي�ن،
وس� ُ�ي�ب��رز م�ع��ال��م م�ه�م��ة ف��ي م��ا يخص
ح �ق��وق امل� ��رأة ،إل��ى ج��ان��ب ال�ت�ح��دي��ات
ال �ت��ي ال ت� ��زال امل � ��رأة ت��واج �ه �ه��ا ح�ت��ى
يومنا هذا.
ُ
وع�ب��ر ه��ذه ال�ق�ص��ص امل�ل�ه�م��ة ،ي�ه��دف
جناح امل��رأة إل��ى رف��ع مستوى الوعي
ال� �ع ��امل ��ي وإل � �ه� ��ام األج � �ي� ��ال امل �خ �ت �ل �ف��ة
إلح � � � ��داث ت �غ �ي �ي��ر ف � ��ي م �ج �ت �م �ع��ات �ه��م
وخارجها.
وع � �ل� ��ى م� � ��دى س� �ت ��ة أش � �ه� ��ر ه � ��ي م ��دة
ف�ع��ال�ي��ات إك�س�ب��و ال��دول��ي امل�ق�ب��ل (م��ن
 20أك� �ت ��وب ��ر امل� �ق� �ب ��ل إل� � ��ى  10إب ��ري ��ل
 ،)2021س�ي��وف��ر ج�ن��اح امل ��رأة مساحة
ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ،ت �ه��دف إل��ى ت�ع��زي��ز ال �ح��وار
ب�ين م�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن ال�ف�ن��ان�ين،
والعلماء ،وقادة الفكر ،والسياسيني،
وأصحاب املشروعات ،وقادة األعمال،
وغيرهم.

ٌ
وت ��دع ��م ج� �ن � َ
�اح امل � ��رأة ك� ��ل م ��ن وك�ي�ل��ة
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،امل��دي��رة
التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة
فومزيلي مالمبو-نكوكا ،واملحامية
الدولية لحقوق اإلنسان أمل كلوني،
وهما من أبرز مناصرات حقوق املرأة
وتمكينها واملساواة بني الجنسني.
ورح� �ب ��ت ف��وم��زي �ل��ي م�ل�ام �ب��و-ن �ك��وك��ا
ب� ��امل � �ب� ��ادرة ،وق � ��ال � ��ت« :أش � �ي� ��د ب ��دول ��ة
اإلم��ارات العربية املتحدة لتكريسها
م �س��اح��ة ل �ت �ع��ري��ف امل�ل�اي�ي�ن م ��ن زوار
إكسبو  2020دبي ب��األدوار املحورية
ال � �ت� ��ي ت ��ؤدي � �ه ��ا ال � �ن � �س� ��اء ،س � � ��واء ف��ي
مجتمعاتهن املحلية أو على الساحة
ال�ع��امل�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب ال�ت�ح��دي��ات التي
لم يزلن يواجهنها كل يوم».
وق��ال��ت ري��م ال�ه��اش�م��ي ،وزي��رة ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال � �ت � �ع ��اون ال � ��دول � ��ي امل ��دي ��رة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ك �ت��ب إك �س �ب ��و  2020دب ��ي:
«امل � � � �س� � � ��اواة ب �ي��ن ال� �ج� �ن� �س�ي�ن رك � �ي� ��زة
أساسية من ركائز التنمية املستدامة
 واألس� ��اس ال ��ذي ت �ق��وم ع�ل�ي��ه صحةامل �ج �ت �م �ع��ات وازده� ��اره� ��ا ،وال �ب �ش��ري��ة

برئاسة المستشار عبدالله الشهاب

«النجاة» :إدارة خاصة للتعامل
مع المستجدات الطارئة
بأكملها في الواقع».
«ي �س �ل ��ط ج� �ن ��اح امل � � ��رأة ال � �ض� ��وء ع�ل��ى
األدوار الحاسمة التي لعبتها النساء
ط��وي�لا ع�ب��ر ت�ش�ك�ي��ل ق��واع��د أس��اس�ي��ة
ملجتمعاتهن ودف��ع عجلة االقتصاد،
وه��و ي��ؤك��د ال�ت��زام إكسبو  2020دبي
ال��راس��خ ب�م�ن��ح ج�م�ي��ع ال�ن�س��اء ال�ق��درة
ع�ل��ى ق �ي��ادة عملية تمكينهن وصنع
مستقبل أفضل لنا جميعا».
وق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س وامل � ��دي � ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
مل�ج�م��وع��ة ك��ارت�ي�ي��ه ال �ع��امل �ي��ة ،س�ي��ري��ل
ف �ي �ن �ي��رون «ل �ط��امل��ا ل�ع�ب��ت امل� ��رأة دورا
م �ح��وري��ا ف��ي ك��ارت �ي �ي��ه ،ل �ك��ون �ه��ا ق��وة
دف��ع وم �ص��در إل �ه��ام ال ي�ن�ت�ه��ي .يمثل
ج�ن��اح امل ��رأة ف�ص�لا ج��دي��دا م�ث�ي��را في
التزام كارتييه املستمر بدعم النساء
صانعات التغيير».
«ي �ه��دف ب��رن��ام��ج م��ؤس�س�ت�ن��ا ،م�ب��ادرة
امل� ��رأة ل �ك��ارت �ي �ي��ه ،وب��رن��ام��ج ك��ارت�ي�ي��ه
ال� �خ� �ي ��ري ،إل� ��ى م �ش ��ارك ��ة ال ��رغ �ب ��ة ف��ي
إح��داث تأثير دائ��م وتشجيع األف��راد،
وخ � ��اص � ��ة ال� � �ن� � �س � ��اء ،ع � �ل� ��ى م� �س� �ت ��وى
عاملي».

ال تسريح للموظفين ..بل تخفيض للرواتب األساسية

ُّ
للتكيف
مجموعة اإلمارات تتخذ إجراءات
مع فيروس كورونا المستجد
ت� ��واص� ��ل ط � �ي� ��ران اإلم � � � � ��ارات ودن� ��ات� ��ا
م � �ن� ��ذ ب� � � ��دء ان� � �ت� � �ش � ��ار «ك� � ��وف � � �ي� � ��د»-19
تعديل عملياتهما بما يتماشى مع
ال�ت��وج�ي�ه��ات ال��رس�م�ي��ة وال �ط �ل��ب على
السفر.
وتعمل طيران اإلم ��ارات على مواصلة
ت� �ش� �غ� �ي ��ل رح � � �ل � ��ات ال� � � ��رك� � � ��اب ألط � � ��ول
ف �ت��رة م�م�ك�ن��ة م ��ن أج ��ل ت�س�ه�ي��ل ع ��ودة
امل�س��اف��ري��ن إل��ى أوط��ان�ه��م ،وذل��ك وسط
إع�ل�ان ��ات م �ت��زاي��دة ع ��ن ح �ظ��ر وت�ق�ي�ي��د
ال��رح�لات وإغ�ل�اق ال�ح��دود عبر العالم.
ل�ك��ن ال�ن��اق�ل��ة ت��واص��ل عمليات الشحن
ال �ج��وي ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي تكتسب أهمية
ب ��ال� �غ ��ة ف� ��ي ه� � ��ذه ال � � �ظ� � ��روف ،وت �ش �غ��ل
أسطولها من طائرات الشحن البوينغ
 777لنقل السلع واملنتجات األساسية،
بما في ذلك اإلمدادات الطبية واألدوية
إلى مختلف دول العالم.
ومع قيام العديد من شركات الطيران
ال � �ت� ��ي ت� �خ ��دم� �ه ��ا دن � ��ات � ��ا ب �ت �خ �ف �ي��ض
رح�لات �ه��ا أو وق ��ف خ��دم��ات �ه��ا ت�م��ام��ًا،
ّ
فقد قلصت دن��ات��ا عملياتها بصورة
ك �ب �ي��رة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك اإلغ �ل�اق امل��ؤق��ت
ل �ل �ع��دي��د م ��ن م �ك��ات �ب �ه��ا ض �م��ن ش�ب�ك��ة
عملياتها العاملية.
وق � � ��ال ال� �ش� �ي ��خ أح � �م ��د ب� ��ن س �ع �ي��د آل
م� �ك� �ت ��وم ،ال ��رئ� �ي ��س األع � �ل� ��ى ال��رئ �ي��س
ال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذي ل � � �ط � � �ي � � ��ران اإلم� � � � � � � ��ارات
وامل� �ج� �م ��وع ��ة« :دخ � � ��ل ال� �ع ��ال ��م ف �ع �ل �ي��ًا
ف� ��ي ح� �ج ��ر ص� �ح ��ي ح �ق �ي �ق��ي وش ��ام ��ل
ب� �س� �ب ��ب ت� �ف� �ش ��ي ك� � ��وف � � �ي� � ��د ،-19وه � ��ذا
وضع غير مسبوق من حيث اتساعه
وش�م��ول��ه ال�ع��ال��م ب��أس��ره م��ن الناحية
ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ة ،وك� ��ذل� ��ك م� ��ن ال� �ج ��وان ��ب

اقتصاد وأعمال 17

كشفت جمعية النجاة الخيرية عن تشكيل
وه�ي�ك�ل��ة إدارة خ��اص��ة ل�لأزم��ات وال �ك��وارث
وال � � �ط� � ��وارئ ت �ت �م ��اش ��ى م� ��ع رؤي � � ��ة ال ��دول ��ة
ومؤسساتها بمختلف قطاعاتها للحد من
اض ��رار أي ك��ارث��ة أو ط��ارئ ي�م�ك��ن ح��دوث��ه،
وي� ��أت� ��ي ذل � ��ك ف� ��ي إط � � ��ار ح � ��رص «ال� �ن� �ج ��اة
ال �خ �ي��ري��ة» م ��ن واق� ��ع دوره � ��ا ال ��ري ��ادي ف��ي
مختلف امل�ج��االت االجتماعية واإلنسانية
داخ��ل ال�ك��وي��ت ،وك��ذل��ك لتفعيل دوره ��ا مع
م ��ؤس� �س ��ات ال � ��دول � ��ة ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة امل� ��رض
املتفشي (كورونا).
وب�ي�ن��ت «ال �ن �ج��اة ال �خ �ي��ري��ة» أن �ه��ا اخ �ت��ارت
امل �س �ت �ش��ار ال �ق��ان��ون��ي ،ع �ب��د اهلل ال �ش �ه��اب،
مديرا لهذه اإلدارة ،التي تعد نقلة نوعية
في التعامل مع االزمات في الوقت الحالي
وامل �س �ت �ق �ب��ل ،ح �ي��ث ع �م��ل ال �ش �ه��اب ف��ي ع��دة
ج �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة وأه �ل �ي��ة ف ��ي إدارة ه��ذه
األزم ��ات ،وأه�م�ه��ا أن��ه ش�غ��ل منصب وكيل
وزارة م �س��اع��د ل� �ش ��ؤون امل �س��اج��د ب� ��وزارة
األوق��اف سابقا ،وكذلك مستشارا قانونيا
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ق ��رآن ال� �ك ��ري ��م وال �س �ن��ة
النبوية ،إضافة الى أنه عضو في مراجعة
ق��ان��ون ال �ع �م��ل ال �خ �ي��رى ال �ج��دي��د م��ع ب��اق��ي
الجمعيات الخيرية.
وفي هذا الصدد ،أوضح املستشار عبد اهلل
ال �ش �ه��اب أن��ه ت��م وض��ع رؤي ��ة ل �ه��ذه اإلدارة
من واقع الدور الرائد لـ «النجاة الخيرية»
واس� �ت� �م ��راره ف��ي األزم � ��ات وال � �ك� ��وارث ،وأن
تكون رسالتها عبر التفاعل اإليجابي مع
إدارة األزم� ��ات وال� �ك ��وارث وت�ق�ل�ي��ل آث��اره��ا
السيئة والسلبية.
وب�ي�ن ال �ش �ه��اب :أن ��ه ت��م وض ��ع ع ��دة اه ��داف
ل� �ه ��ذه اإلدارة ل �ل �ت �ع��اط��ي م ��ع م �س �ت �ج��دات
األزم � � � � � � ��ات وال� � � � � �ك � � � � ��وارث ،وأه� � �م� � �ه � ��ا رس � ��م
س�ي�ن��اري��وه��ات ال �ك��وارث امل�ح�ت�م�ل��ة ووض��ع
ال �خ �ط��ط ل �ل �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ،وت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ط
مل�ش��ارك��ة م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع امل�خ�ت�ل�ف��ة في
إدارة األزم ��ات وال �ك��وارث ،ووض��ع وتنفيذ
خ�ط��ط إلي �ج��اد ال�ب�ي�ئ��ة اآلم �ن��ة ال�خ��ال�ي��ة من

المستشار عبد الله الشهاب

املخاطر واملحصنة ضد األزمات والكوارث
ما أمكن.
تفعيل دور األم��ن وال�س�لام��ة ف��ي الجمعية
أث � �ن ��اء األزم � � ��ة وال� � �ك � ��وارث وف � ��ي األوض� � ��اع
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،وت ��دري ��ب ال� �ك� �ف ��اء ات ال �ب �ش��ري��ة
وف��رق إدارة األزم ��ات وال �ك��وارث وتأهيلها
للقيام ب��أدواره��ا وق��ت األزم��ات وال�ك��وارث،
وال� � �ح � ��د م � ��ن اآلث� � � � ��ار ال� �س� �ل� �ب� �ي ��ة ل �ل��أزم � ��ات
وال � �ك� ��وارث وت �ق �ل �ي��ل ت �ب �ع��ات �ه��ا ..وت�ض�ي�ي��ق
ن�ط��اق ت��أث�ي��ره��ا ،وإب ��راز دور الجمعية في
إدارة األزم��ات وال �ك��وارث محليا وإقليميا
وعامليا ،والبدء في استخدام االجتماعات
االل�ك�ت��رون�ي��ة ع��ن ب�ع��د ،إلدارة األزم ��ة للحد
م ��ن االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ب �ش��ري��ة ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
صحة العاملني.
وق��ال ال�ش�ه��اب ان��ه ت�م��ت هيكلة اإلدارة من
 7فرق أساسية ،الى ذلك تقوم هذه االدارة
ح��ال �ي��ا ب �ج �ه��ود م �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن خ �ل��ال ه��ذه
اإلدارة ل�ل�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار امل ��رض املتفشي
(ك � ��ورون � ��ا) م� ��ع ب ��اق ��ي م ��ؤس� �س ��ات ال ��دول ��ة
ال��رس�م�ي��ة ،حيث ق��دم��ت «ال�ن�ج��اة الخيرية»
كوادرها املتميزة في التعامل مع الوزارات
والجهات الحكومية واألهلية املختلفة.

«الزكاة» :نواصل إيصال
المساعدات للمحتاجين

طيران اإلمارات تواصل عمليات الشحن

الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
لقد كانت عمليات مجموعة اإلمارات
تسير على ما ي��رام من حيث تحقيق
األه ��داف امل��ال�ي��ة امل �ح��ددة ح�ت��ى يناير
 ،2020ل �ك��ن (ك� ��وف � �ي� ��د )-19أوق � ��ف ك��ل
ذل��ك ف�ج��أة وب�ص��ورة م��ؤمل��ة على مدى
األسابيع الستة املاضية».
ً
وأضاف قائال« :بصفتنا ناقلة جوية
دولية ،فإننا نجد أنفسنا في موقف
ّ
ال يمكننا م��ن تشغيل خ��دم��ات رك��اب
ّ
بصورة فعالة إلى أن تعيد دول العالم

ف�ت��ح ح��دوده��ا وت �ع��ود ال�ث�ق��ة بالسفر
ج��وًا .وعلى الرغم من أننا سنواصل
عمليات الشحن ،التي ال ي��زال الطلب
ع�ل�ي�ه��ا ك �ب �ي��رًا ،ف ��إن ط �ي ��ران اإلم � ��ارات
س ��وف ت �ع �ل��ق م��ؤق �ت��ًا غ��ال �ب �ي��ة رح�ل�ات
ال��رك��اب اع�ت�ب��ارًا م��ن ي��وم األرب �ع��اء 25
مارس الجاري .نحن نراقب األوضاع
ل �ح �ظ ��ة ب� �ل� �ح �ظ ��ة ،وس � � ��وف ن �س �ت��أن��ف
تشغيل رحالتنا املنتظمة بمجرد أن
تسمح األوضاع بذلك.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض الرواتب

ّ
األس ��اس� �ي ��ة ،ع ��ل ��ق ال �ش �ي��خ أح� �م ��د ب��ن
س� �ع� �ي ��د آل م � �ك � �ت� ��وم ب � �ق� ��ول� ��ه« :ن� �ح ��ن
ح� ��ري � �ص� ��ون ع� �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة م � ��واردن � ��ا
ً
البشرية ذات الكفاء ة العالية ،وب��دال
م��ن م �ط��ال �ب��ة ال �ع��ام �ل�ين ب �ت��رك ال �ع �م��ل،
اخترنا تخفيض ال��روات��ب األساسية
م ��ؤق� �ت ��ا ل �ت �ج �ن ��ب إل� � �غ � ��اء ال� ��وظ� ��ائ� ��ف.
ك �م ��ا أن� �ن ��ا ن ��ري ��د ع �ن ��د ع� � ��ودة ال �ط �ل��ب
ع �ل��ى ال �س �ف��ر أن ن �ك��ون ق ��ادري ��ن ع�ل��ى
اس�ت�ئ�ن��اف خ��دم��ات�ن��ا ب�س��رع��ة وك�ف��اء ة
عاليتني».

أع �ل ��ن م ��دي ��ر ع� ��ام ب �ي��ت ال ��زك ��اة م�ح�م��د
العتيبي أن ب�ي��ت ال��زك��اة وم��ن منطلق
م�س��ؤول�ي�ت��ه االج �ت �م��اع �ي��ة ح ��رص على
إي �ص��ال امل �س��اع��دات ل�لأس��ر امل�س�ت�ح�ق��ة
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وق��ف ال�ع�م��ل ف��ي بيت
ال��زك��اة ك�س��ائ��ر امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ح� �س ��ب ت ��وص � �ي ��ات م �ج �ل ��س ال� � � � ��وزراء،
وذل��ك بجهود أبناء بيت الزكاة الذين
ش� ��ارك� ��و ه � ��ذه امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وت �ط ��وع ��وا
ل�ل�ع�م��ل وامل �س��اه �م��ة ف��ي م �س��اع��دة ه��ذه
األسر.
وق� � � � ��ال ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي إن ب � �ي� ��ت ال � ��زك � ��اة
ق � ��ام ب �ت �ح ��وي ��ل امل � �س� ��اع� ��دات ال �ش �ه��ري��ه
للحسابات البنكية لـ ١٠٠٠أسرة تقريبًا
وتم استدعاء  1117عن طريق الرسائل
ال �ن �ص �ي��ة مل� ��ن ل �ي ��س ل ��دي �ه ��م ح �س��اب��ات
بنكية وتم تسليمهم شيكاتهم.
وب �خ �ص��وص امل �س��اع��دات ل�ب��اق��ي األس��ر
ذك ��ر م��دي��ر ع ��ام ب �ي��ت ال ��زك ��اة أن ��ه ج��ار
ال �ت��رت �ي��ب ودراس� � � ��ة اآلل � �ي ��ة وال �ط��ري �ق��ة

امل� �ن ��اس� �ب ��ة إلع � � � ��ادة ال � �ص � ��رف ل� �ه ��م م��ن
خ�ل�ال م �ل �ف��ات �ه��م امل ��وج ��ودة أص�ل�ا ل��دى
بيت ال��زك��اة دون الحاجه ال��ى مراجعة
ب �ي��ت ال ��زك ��اة ح �ي��ث ي �ج��ري اآلن ح�ص��ر
املوظفني املتطوعني للعمل على تنفيذ
العمل بالصورة الصحيحة.
وذكر العتيبي أن البيت ما زال مستمرًا
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
ل� �ت� �س� �ل� �ي ��م امل � �س � �ت � �ح � �ق �ي�ن امل� � �س � ��اع � ��دات
ال �ع �ي �ن �ي��ة ،أم ��ا ب �خ �ص��وص األس� ��ر ال�ت��ي
كانت تستلم املساعدات العينيه بشكل
م �ب��اش��ر م��ن ب �ي��ت ال ��زك ��اة ف��ال�ع�م��ل ج��ار
إليصاله لهم بالطريقة املناسبة خالل
الفترة القادمة.
وفي الختام تقدم العتيبي بالشكر الى
ال�ع��ام�ل�ين امل�ت�ط��وع�ين ف��ي ب�ي��ت ال��زك��اة،
ً
س��ائ�ل�ا امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن ي�ح�ف��ظ اهلل
ال� �ك ��وي ��ت وش� �ع� �ب� �ه ��ا وك� � ��ل م� ��ن ي �ع �ي��ش
ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ك ��ل م� �ك ��روه ف ��ي ظ ��ل ق �ي��ادة
صاحب السمو ،حفظه اهلل ورعاه.
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في مدينة أوسترافا التشيكية
 %80من االختبارات السريعة خطأ
خ��رج م��ا يصل إل��ى أرب�ع��ة أخ�م��اس اخ�ت�ب��ارات االص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا التي أج��ري��ت ف��ي مدينة
أوسترافا التشيكية بنتائج غير دقيقة ،وفق ما اعلنت السلطات الصحية في االقليم ،وفق موقع
«ادنيس» التشيكي.
وقالت السلطات أمس إنه تم اجراء فحوص جديدة بالطريقة الكالسيكية لألشخاص الذين أجروا
االختبارات السريعة التي تم إحضارها من الصني ،وأتت النتائج معاكسة ملا يصل إلى  80في املئة
من الحاالت.

الثالثاء  29رجب  1441هـ •  24مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16747

«ووهان» تستعيد الحياة ..عقب شهرين ونصف الشهر من الحجر

الحل الصيني أمام اختبار الحقيقة!
ح��واج��ز وح �ج��ر م�ن��زل��ي ،ف��إن م�س�ت��وى ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى
ي �ت �ب� ّ�دل م��ع ال ��وق ��ت ،ل�ك��ن ال ��وب ��اء ال ي�ت�ب��دد ب��ال �ض��رورة،
َّ
ّ
املحصنني ضده لم تتخط 50
خصوصا إذا كانت نسبة
إل��ى  66ف��ي امل�ئ��ة ،وم��ا ان تتالشى ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تكبح
انتشار العدوى حتى ينطلق الوباء من جديد.

محرر الشؤون الدولية
ُّ
ي� �ح ��اول ال� �ع ��ال ��م ،ب� �ش ��دة ،ت �ج��ن��ب امل� ��أس� ��اة ج � � � ّ�راء وب ��اء
«ك ��ورون ��ا» امل�س�ت�ج� ّ�د ع�ب��ر ت�ع��زي��ز ق �ي��وده أك�ث��ر ملكافحة
ال�ف�ي��روس وتسريع األب�ح��اث ح��ول ع�لاج��ات ولقاحات.
ويبدو أن الدول باتت تدرك ،واحدة تلو األخرى ،الواقع:
ه ��ذه األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة س�ت�ك��ون ط��وي�ل��ة،
وكذلك بالنسبة ال��ى القاح ال��ذي لن يكون متوافرًا قبل
فترة تمتد بني  12و 18شهرًا ،وفق قول شركات األدوية
الكبيرة.
ومع دخول فيروس كورونا املستجد شهره الرابع منذ
ظهوره ألول مرة في الصني ،واتخاذ بكني إجراءات ،في
محاولة للحد من انتقاله والتقليل من مخاطره ،دعت
منظمة الصحة العاملية ف��ي أك�ث��ر م��ن م��رة إل��ى استقاء
ال ��دروس م��ن تجربة الصني وتطبيقها على بقية دول
ال�ع��ال��م ،م��ن أج��ل ال�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار امل ��رض .وي��وم��ًا بعد
ي��وم ،باتت دول العالم تفرض مزيدًا من القيود ،وبات
أك�ث��ر م��ن مليار شخص ف��ي ك��ل أن�ح��اء العالم معزولني
ف��ي م�ن��ازل�ه��م .وات �خ��ذت بعض ال ��دول إج� ��راءات قسرية،
م�ث��ل ف��رن�س��ا وإي�ط��ال�ي��ا وأس�ب��ان�ي��ا واألرج �ن �ت�ين ،ووالي��ة
كاليفورنيا في ال��والي��ات املتحدة ،في حني اكتفت دول
أخرى ،مثل إيران وبريطانيا بتوصيات.

«ووهان» ..إلى الحياة
غير أن الالفت أمس ،جاء من الصني؛ حيث سمح لسكان
مدينة ووه��ان (وس��ط) ،منشأ الفيروس ومهده ونقطة
انطالقه ،باستئناف العمل ،وبدأت وسائل النقل املشترك
في العودة إلى النشاط عقب شهرين ونصف الشهر من
الحجر في املدينة ،اعتبارًا من  23يناير املاضي.
ويأتي رفع القيود عقب إعالن وزارة الصحة عدم تسجيل
أي إصابة لليوم الخامس على التوالي في املدينة ،التي
يبلغ ع��دد سكانها  11م�ل�ي��ون ن�س�م��ة ،ف��ي ح�ين أعلنت
الوزارة تسجيل  39إصابة إضافية مستوردة في كامل
أنحاء البالد .وقالت السلطات الصينية إنه يمكن لسكان
ّ
ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في
أرج��اء املدينة ورك��وب الحافالت أو القطار بعد إظهار
بطاقة الهوية .كما تمكنهم العودة إل��ى مواقع عملهم،
ف��ي ح ��ال ك��ان��وا ي�ح�م�ل��ون رخ �ص��ة م��ن ص��اح��ب ال�ع�م��ل.
ُ
وس �م��ح للسكان أي�ض��ا ب�م�غ��ادرة ووه ��ان ض�م��ن ح��دود
مقاطعة هوباي ،في حال كانوا يحملون شهادة طبية،
تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بــ «كوفيد ــــ .»19
ّ
وك��ان��ت ال�ص�ين اس�ت��درك��ت خ �ط��ورة ال��وض��ع ب�ع��د تفشي
ال�ف�ي��روس بشكل كبير ووف ��اة آالف االش �خ��اص ،وقالت
ان الحل الوحيد املتاح حاليا في محاربته هو الحجر

االنتقال إلى الهجوم

ّ
تفشي «كورونا» حيث بدأت المدينة في تخفيف إغالقها (رويترز)
عمال يرتدون أقنعة الوجه يزيلون الحواجز في شارع بــ «ووهان» ،مركز

ال�ص�ح��ي واالل �ت ��زام ب��ال�ن�ظ��اف��ة وط ��رق ال��وق��اي��ة ،وعممت
ال �ح �ج��ر االل ��زام ��ي الح �ق��ا ع �ل��ى أغ �ل��ب امل� ��دن األخ � ��رى في
مقاطعة هوبي ومنعت السكان من ال�خ��روج من حدود
البلدية التي يقيمون فيها .وح��ذت بلدان كثيرة غربية
وع��رب �ي��ة ح ��ذو ال �ص�ي�ن ،وف��رض��ت ق �ي��ودا ص��ارم��ة لكبح
انتشار الفيروس املستجد ،حيث يباشر معظم الناس
العمل من منازلهم ،وأغلقت املدارس واملساجد والكنائس
واملطاعم وال�ح��ان��ات .غير ان ع��ودة النشاط إل��ى ووه��ان
اع�ت�ب��ارًا م��ن أم��س يجعل ال�ح��ل الصيني ،ال��وح�ي��د حتى
اآلن ،ملحاربة «ك��ورون��ا» تحت االخ�ت�ب��ار م�ج��ددًا الثبات
فعاليته ،ف��إذا ل��م تسجل اي اص��اب��ات ج��دي��دة ف��ي األي��ام
املقبلة ،وه��ذا ما يتنمناه الجميع ،فسيصبح على دول
ال�ع��ال��م ل��زام��ا تطبيق االج� ��راءات الصينية بحذافيرها،
ّ
وتبقى هناك املخاوف من عودة تفشي الفيروس مجددا
بفعل االصابات املستوردة الى الصني.

ضرورة وجود لقاح
وفي هذا السياق ،قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة م��اي��ك راي� ��ان األح� ��د :إن ف ��رض ال�ع��زل

«الصحة العالمية» :انتشار
الوباء «يتسارع» وعلينا
االنتقال إلى الهجوم
خبراء :بمجرد تجاوز العدوى
وجبت مالحقة الفيروس
بتوفير اللقاح
الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا ،وإن هناك
حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة
ظهور الفيروس في ما بعد ،مشيرا إلى أنه «إذا لم تكن
هناك تدابير قوية للصحة العامة اآلن ف��إن الخطر هو

مستشفى ميداني في طهران لتفشي الوباء في جميع المحافظات

«كورونا» يضرب بقوة في إيران:
ً
ً
رياضيا
مذيعا و11
وفاة 19
ض��رب فيروس «ك��ورون��ا» املستجد بقوة في إي��ران،
أمس ،حيث أعلنت هيئة اإلذاعة والتلفزيون وفاة 19
مذيعًا و 11رياضيًا بفيروس «كورونا» املستجد.
وفي وقت سابق ،أعلنت هيئة اإلذاع��ة والتليفزيون
أن «امل ��ذي� �ع ��ة ال� � �ب � ��ارزة ف ��ي ال �ت �ل �ي �ف��زي��ون اإلي ��ران ��ي
ال ��دك� �ت ��ورة ع��اط �ف��ة م �ي��رس �ي��دي أص �ي �ب��ت ب �ف �ي��روس
كورونا املستجد» ،مضيفة أنها «حاليًا في الحجر
الصحي».
وفي األيام األولى من تفشي «كورونا» في إيران في
 19ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ،وق�ب��ل إع�ل�ان ال�س�ل�ط��ات رسميًا
ً
عنه ،قالت ميرسيدي في مقطع فيديو أثار جدال إن
«كورونا ليس مرضًا مخيفًا» ،وإنها عانت من هذا
الفيروس قبل بضعة أيام ،وشفيت بسرعة منه.
م��ن جهته ،أف��اد ك�ي��ان��وش جهانبور ال�ن��اط��ق باسم
وزارة الصحة بارتفاع وفيات الفيروس إل��ى 1812
وإصاباته إلى .32049
ب� ��دوره ،ذك��ر رئ�ي��س هيئة أرك ��ان ال�ج�ي��ش ومساعد
ال �ش��ؤون التنسيقية حبيب اهلل س�ي��اري أن ال�ق��وات
البرية أنشأت مستشفى ميدانيًا بسعة  2000سرير
خالل  48ساعة في العاصمة طهران ،بسبب تفشى
الوباء في جميع املحافظات.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أك ��د ال��رئ �ي��س ح�س��ن روح ��ان ��ي أن
العقوبات األميركية عرقلت ج�ه��ود إي��ران ملواجهة
الفيروس ،مجددًا رفض بالده قبول مساعدة أميركا
في محاربة «كورونا».
وأضاف أن على الواليات املتحدة رفع العقوبات فقط
إذا كانت تريد حقًا مساعدة بالده في احتواء تفشي
«كورونا» ،مردفًا« :الزعماء األميركيون يكذبون ..إذا
كانوا يريدون مساعدة إيران فما عليهم سوى رفع
العقوبات ..عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي
ف �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا» .وت ��اب ��ع ،م�خ��اط �ب��ًا األم �ي��رك �ي�ين:
«م� �ن� �ع� �ت ��م ص � � � � ��ادرات ال� �ن� �ف ��ط اإلي � � ��ران � � ��ي وأوق� �ف� �ت ��م
التحويالت املصرفية إليران ..عرضكم املساعدة هو
أكبر كذبة في التاريخ».
وك � ��ان ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ق� ��ال إن
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�س�ت�ع��دة مل �س��اع��دة إي � ��ران على
مواجهة تفشي ال�ف�ي��روس« :ك��ل م��ا عليهم فعله هو
طلب ذلك».
وبعثت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب��رس��ال��ة واض�ح��ة إلي��ران
وهي أن انتشار الفيروس لن ينقذها من العقوبات

عودة املرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة
وقرارات اإلغالق».
وي �ش��دد ال�خ�ب��راء ع�ل��ى ان اج � ��راءات ال�ص�ين االح�ت��رازي��ة
ِّ
قد تبطئ من انتشار العدوى .وق��ال راي��ان إنه «بمجرد
تجاوز العدوى وجبت مالحقة الفيروس ونقل املعركة
إليه» ،وال يكون ذلك اال بإيجاد لقاح قد يستغرق توفيره
ّ
وقتًا ،وعلى الناس التحلي بالواقعية.
وف ��ي ه ��ذا االط � ��ار ،ي ��رى أن� �ط ��وان ف�ل�اه��ون م��دي��ر معهد
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ج �ن �ي��ف ف ��ي س��وي �س��را
أن «امل �ن��اع��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ه��ي ال �ح��ل ،ألن �ه��ا ت�م�ث��ل نسبة
األش �خ��اص امل�ح� ّ�ص�ن�ين ض��د ال�ف�ي��روس (س ��واء بالحقن
أو ال�ت�ل�ق�ي��ح) ال��واج��ب ب�ل��وغ�ه��ا إلزال� ��ة أي خ�ط��ر ب�ع��ودة
ال��وب��اء إل��ى ال�ظ�ه��ور» .وق��ال ف�لاه��ون ،وه��و اختصاصي
علم األوب�ئ��ة :إن علماء الرياضيات وج��دوا أن أي وب��اء
ال ي��زول «ب ��زوال امل�ق��ات�ل�ين» ،أي إن «ال�ع��ام��ل امل �ع��دي» ال
يزول في نهاية املطاف مع املرضى الذين يقضي عليهم،
ب��ل باكتساب ال�ن��اس مناعة جماعية ت�ع��رف بـ«مناعة
القطيع».
ووفق التدابير الصحية املتخذة من حجر صحي وإقامة

وام� ��س ،ح� ��ذرت م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ام ��س م��ن ان
انتشار وب��اء كورونا املستجد «يتسارع» ولكن تغيير
مساره ال يزال ممكنا ،داعية الدول لالنتقال الى مرحلة
«ال�ه�ج��وم» عبر فحص ك��ل املشتبه باصابتهم ووض��ع
م��ن خالطوهم ف��ي الحجر .وق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام للمنظمة
ت�ي��دروس ادان��وم غيبريسوس «احصيت اكثر م��ن 300
ال��ف اص��اب��ة ب�ك��وف�ي��د -19ح�ت��ى االن .ه��ذا م��ؤل��م للغاية.
ان الوباء يتسارع ،لكننا ق��ادرون على تغيير مساره».
وقال أن التباعد االجتماعي والبقاء في املنزل إجراءات
دفاعية ض��د جائحة ك��ورون��ا ،لكن علينا الهجوم على
الفيروس عبر فحص كل املشتبه بإصابتهم ووضع من
خالطوهم في الحجر.
وكشف ان��ه سيتحدث مع ق��ادة مجموعة العشرين هذا
األس �ب��وع وسيطلب منهم ال�ع�م��ل س��وي��ا ل��زي��ادة إن�ت��اج
معدات الوقاية.
وط��ال��ب امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة بمنح
األول ��وي ��ة ل�ل�ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة ح�ت��ى ال ي �م��وت ال�ك�ث�ي��ر من
ال� �ن ��اس .م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «اس �ت �خ��دام أدوي � ��ة ل��م تخضع
للتجربة لعالج فيروس كورونا قد يعطي أمال زائفا».

الثمن األكبر
وتدفع إيطاليا الثمن األكبر في العالم؛ إذ بلغت حصيلة
الوفيات اإلجمالية لديها  5476حالة بينها  651وفاة
خالل  24ساعة ،في حني وصلت اإلصابات إلى .59138
ّ
ويستمر تفشي الوباء في أسبانيا ،التي تجاوزت عتبة
َ
أل��ف��ي وف ��اة ( 462وف ��اة ف��ي  24س��اع��ة) .ف�ق��د ازداد ع��دد
ال��وف �ي��ات أك�ث��ر م��ن ضعفني خ�ل�ال ث�لاث��ة أي ��ام ف��ي البلد
الثاني األكثر تضررًا في أوروب��ا باملرض بعد إيطاليا،
ووصلت اإلصابات فيه إلى .33089
وفي أملانيا باتت الوفيات  115واإلصابات  ،27289أما
في إيران فالوفيات  1812واإلصابات .23049
وفي فرنسا ،خلف الفيروس  674وفاة و 16689إصابة،
وفي سويسرا  118وفاة و 8547إصابة.
ُ
وف��ي ال��والي��ات املتحدة ،حيث توفي  416شخصًا حتى
ُ
اآلن ،وأص �ي��ب أك�ث��ر م��ن  33أل�ف��ًا ،فشل الديموقراطيون
وال�ج�م�ه��وري��ون ف��ي مجلس ال�ش�ي��وخ ف��ي ال�ت��واف��ق على
خطة إن �ع��اش ،بقيمة تريليون دوالر ل��دع��م االق�ت�ص��اد.
(رويترز ،أ.ف.ب)

ُّ
التجول..
األردن:تمديد حظر
وتوصيل األغذية للمنازل

ّ
التجول في األردن يومه الرابع ،وسيستمر
دخل حظر
«حتى إشعار آخر» ،وفق وزير الدولة لشؤون اإلعالم
أمجد العضايلة ،الذي أكد ان املواطنني سيحصلون
على احتياجاتهم األساسية؛ كالخبز وامل��اء وال��دواء
في منازلهم ،من خالل شركات توصيل أوكلت إليها
هذه املهمة.
وت� ّ
�وج��ه ال�ع�ض��اي�ل��ة إل ��ى االردن �ي�ي�ن ب��ال �ق��ول« :عليكم
االل �ت��زام ف��ي ب�ي��وت�ك��م ،وع��دم خ��رق تعليمات الحظر،
الن م��ن ي �خ��رق ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول س �ي��واج��ه ع �ق��وب��ات».

واضاف إن «فريق العمل الحكومي أعد خطة إليصال
امل�س�ت�ل��زم��ات األس��اس �ي��ة؛ م�ث��ل ال�خ�ب��ز وم �ي��اه ال�ش��رب
وال��دواء للمواطنني إلى منازلهم ،اعتبارًا من صباح
اليوم (الثالثاء)» ،موضحًا أن «املخابز والصيدليات
ستبدأ اعتبارًا من فجر اليوم بفتح أبوابها ،ولكن لن
يكون هناك بيع مباشر للمواطنني ،بل سيتم توزيع
الخبز على املواطنني في منازلهم ،من خالل البلديات
وشركات توزيع املياه والشركات الكبرى ،التي كانت
تقوم بإيصال املواد التموينية للبقاالت».

ً
ً
مفرحا عن الفيروس
خبرا
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روحاني ألميركا :إذا أردتم
ّ
حقا ً مساعدتنا فارفعوا
العقوبات
بومبيو :إيران تطلب المال
بعد منحها مليارات
لوكالئها اإلرهابيين
التي تخنق عائداتها النفطية وتعزل اقتصادها.
ل �ك��ن امل ��رش ��د ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي رف ��ض ع ��رض ت��رام��ب،
ً
ق��ائ�لا إن ال��والي��ات املتحدة متهمة بصناعة ونشر
الفيروس.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع �ل��ن أم�ي�ن م�ج�م��ع تشخيص مصلحة
ال�ن�ظ��ام م�ح�س��ن رض��اي��ي ،ف��ي ت �غ��ري��دة« ،ع�ق��ب فشل
مشروع الحظر والعقوبات وإخفاق الرؤية األميرکية
تجاه إدارة اقتصاد البالد ،ينوي الساسة األميرکان

أن يبيعونا ال�ي��وم جثمان ال�ح�ظ��ر .امل�ف��اوض��ات مع
ال�ش�ي�ط��ان ب�ح�ج��ة ت�س�ل��م ال�ك�م��ام��ات وال �ق �ف��ازات ُس� ٌّ�م
ُمهلك .يجب رفع الحظر».
أم��ا وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف
ف�ق��ال« :ال��والي��ات املتحدة ال تنصت .تعرقل الحرب
العاملية ضد كوفيد  .19 -الحل الوحيد هو تحدي
ال �ع �ق ��اب األم� �ي ��رك ��ي ال �ج �م ��اع ��ي .ض � � ��رورة أخ�لاق �ي��ة
وعملية».

الوكالء اإلرهابيون
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أع�ل��ن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��يمايك
بومبيو أن «ال��والي��ات املتحدة عرضت  100مليون
دوالر أميركي كمساعدة طبية ل��دول ع��دة ،بما في
ذل ��كإي � � ��ران» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن �ه��ا «رف �ض��ت ال �ع��روض
األميركية وتقضي أوقاتها على مدار الساعة طوال
ً
أي��ام األسبوع بتلفيق نظريات امل��ؤام��رة» ،متسائال:
«كيف يساعد ذلك الشعب اإليراني؟».
وأشار بومبيو إلى أنه «بينما تطلب إيران املزيد من
املال ،أرسل نظامها منذ عام  2012أكثر من  16مليار
دوالر إل��ى وك�لائ��ه اإلره��اب �ي�ين ف��يال �ش��رق األوس �ط
 ،وس� ��رق امل �س��ؤول��ون أك �ث��ر م��ن م �ل �ي��ار ي� ��ورو ك��ان��ت
مخصصة للمستلزمات الطبية ،ويواصلون اكتناز
األق�ن�ع��ة وال �ق �ف��ازات وامل �ع ��دات ال �ت��ي ت�ش�ت��د ال�ح��اج��ة
إليها للبيع في السوق السوداء»( .رويترز ،إرنا)

بات املاليني من الناس يتابعون يوميًا األخبار املحزنة
عن اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا ،فقد بات املرض
هاجسًا ،ومعظم االخ�ب��ار ح��ول��ه محزنة .غير ان ذل��ك ال
يمنع من وجود معلومات عن «كورونا» تفتح نافذة أمل
وتمنح الناس طاقة إيجابية .ومن ذلك 13 ،خبرا جيدا:
 - 1ت �ش �ي��ر ال �ت �ق ��دي ��رات إل� ��ى أن  %99م ��ن األش �خ ��اص
املصابني بكورونا سيتعافون ،وبعض الناس حتى لن
تتطور لديهم أعراض.
 - 2رغم وفاة اآلالف من األشخاص ،فإن معدل الوفيات
اإلجمالي يبلغ حوالي  %1أو ربما أقل ،وهو أقل بكثير
م��ن ن�س�ب��ة ال��وف �ي��ات ل ��دى م�ص��اب��ي م �ت�لازم��ة االل�ت�ه��اب
التنفسي الحاد «سارس» حوالي  ،%11أو اإليبوال .%90
ومع أن نسب الوفيات تختلف من فئة ألخرى فهي في
املحصلة حوالي  .%1فمثال وفقا لبيانات وزارة الصحة
االس�ب��ان�ي��ة ف��إن اح�ت�م��االت ال��وف��اة ب�ين م��رض��ى ك��ورون��ا
ال��ذي��ن ت �ت ��راوح أع �م��اره��م ب�ي�ن  70و 79ع��ام��ا ه��ي ،%5
وتنخفض إل��ى  %2.16ب�ين األش �خ��اص ال��ذي��ن ت�ت��راوح
أعمارهم بني ستني إلى تسعة وستني عاما ،وإلى %0.3
فقط في شريحة األربعينيات.
 - 3ي �ب��دو أن األط �ف��ال ي�ص��اب��ون ب��ال �ع��دوى ب�ش�ك��ل أق��ل
ويصابون باملرض بشكل أخف.
 - 4العالم يدرك تماما خطورة الوضع ،ولذلك فالدول
والحكومات تتحرك بشكل جدي وحازم ملحاربته.
 - 5توصل العلماء إلى كيفية اختراق الفيروس للخاليا
البشرية ،مما سيساعد بشكل كبير في تطوير العالجات.
 - 6ت�ت�س��اب��ق دول ال �ع��ال��م ل �ل��وص��ول إل ��ى ل �ق��اح ،وك��ان
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم
ج �ي �ب��ري �س��وس ،ق ��د أع �ل��ن األرب� �ع ��اء امل ��اض ��ي م ��ا وص�ف��ه
ب �ت �ج��رب��ة ت �ض��ام��ن ،وه ��ي دراس � ��ة ب �م �ش��ارك��ة ع ��دة دول
لتحليل ع�لاج��ات غير مجربة م��ن أج��ل تسريع البحث
عن العالجات واألدوية املحتملة للفيروس.
 - 7وفقا للباحث أرتورو كاساديفال في جامعة جونز

ه��وب�ك�ن��ز ف�ي�م�ك��ن أخ ��ذ األج� �س ��ام امل� �ض ��ادة م��ن م��رض��ى
ف�ي��روس ك��ورون��ا واستخدامها ف��ي حماية األش�خ��اص
املعرضني للخطر.
 - 8يعمل ب��اح�ث��ون أس�ت��رال�ي��ون على اخ�ت�ب��ار عقارين
لفيروس ك��ورون��ا .ويقولون إنهم ح��ددوا كيف يحارب
جهاز املناعة في الجسم فيروس كورونا.
 - 9أظهر عقار ياباني نجاحا في عالج فعال كورونا،
واس �م��ه ف��اف�ي�ب�ي��راف�ي��ر  ،favipiravirب �ع��د اخ �ت �ب��اره في
تجارب سريرية في ووهان وشنتشن في الصني.
 - 10ق��ال فرانتس ف��ارن��ر ه��اس رئيس شركة كورفاك
األمل ��ان �ي��ة ب ��اإلن ��اب ��ة ،إن ع� �ش ��رات اآلالف م ��ن امل �ص��اب�ين
بالفيروس من املمكن أن يحصلوا على لقاح الخريف
ال �ق��ادم ،مضيفا أن��ه ب�ع��د «ال �ت �ق��دم ال ��ذي أح ��رزه علماء
الشركة ف��إن التجارب السريرية لهذا اللقاح ستنطلق
الصيف القادم».
وأضاف هاس «أنه في حال وافقت السلطات سنبدأ في
عملية اإلنتاج» ،مضيفا أن لدى شركته قدرة إنتاجية
ما بني مئتي مليون إلى أربعمئة مليون جرعة لقاح في
العام الواحد.
 - 11تختبر الصني خمسة خيارات للقاحات مختلفة
ضد فيروس كورونا ،وتقول إنه يمكن أن يكون لديها
لقاح جاهز بحلول أبريل.
 - 12ف ��ي أمل ��ان �ي ��ا ي �خ �ط��ط م �ع �ه��د ال� �ط ��ب االس �ت ��وائ ��ي
الس �ت �خ��دام ع �ق��ار ال �ك �ل��وروك�ين -امل �ض ��اد ل �ل �م�لاري��ا -في
تجارب على البشر .وقال مدير املعهد بيتر كريمزنر في
وقت سابق من هذا األسبوع ،إن الكلوروكني يبدو أنه
يعمل ضد فيروس كورونا املستجد.
 - 13العقار املضاد للفيروسات «ريمديسيفير» الذي
تصنعه شركة «غيلياد» التي مقرها الواليات املتحدة،
يمر ف��ي امل��راح��ل النهائية م��ن ال�ت�ج��ارب ال�س��ري��ري��ة في
آس�ي��ا ،وق��ال األط �ب��اء ف��ي ال�ص�ين إن��ه أث�ب��ت فعاليته في
مكافحة كورونا( .الجزيرة نت)
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توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»:

نهج بديل في التعاطي مع «كورونا»
ترجمة محمد أمين

رأى الكاتب األميركي توماس
فريدمان أن التأكد الكامل من
تعافي المصابين بفيروس
كورونا واكتسابهم الحصانة،
ّ
يمثالن عنصراً حاسماً في
حماية األكثر عرضة لإلصابة
بالعدوى الشديدة.
وفي مقال له بصحيفة
نيويورك تايمز ،اعتبر فريدمان
أن من األهمية إعداد أنظمة
ِّ
متنقلة وفحص درجة
اختبار
الحرارة ــــ كما فعلت الصين
وكوريا ــــ لتحديد أولئك الذين
قد ال يمتثلون لنهج العزل
لمدة  14يوماً .وفي ما يلي
المقال كامالً:
قال الكاتب األميركي توماس فريدمان« :هذه هي األيام التي
ُيختبر فيها كل زعيم محلي أو على مستوى الواليات أو
املستوى الوطني .كلهم مطالبون باتخاذ ق��رارات حياة أو
م��وت ،أثناء القيادة عبر الضباب ،وف��ي ظل معلومات غير
ك��ام�ل��ة ،وي�ص��رخ عليهم الجميع ف��ي املقعد الخلفي ،قلبي
معهم جميعا ،أعلم أن مقاصدهم طيبة .ولكن مع إغالق
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ش��رك��ات �ن��ا وب� ��دء ت �س��ري��ح امل�ل�اي�ي�ن ،ب ��دأ بعض
الخبراء في التساؤل :انتظر دقيقة! ماذا سنفعل ألنفسنا
بحق الجحيم؟ والقتصادنا؟ وألجيالنا املقبلة؟ وه��ل هذا
العالج ـــــ حتى لفترة قصيرة ـــــ هو أسوأ من املرض؟».
وتابع« :أنا أطرح هذه األسئلة .قادتنا ال يطيرون وهم عميان
تمامًا :إنهم يعملون بناء على نصيحة اختصاصيي األوبئة
وخبراء الصحة العامة .ومع ذلك ،ما زلنا بحاجة إلى توخي
ال �ح��ذر ب �ش��أن التفكير ال�ج�م��اع��ي ،وه��و رد ف�ع��ل طبيعي،
ول �ك �ن��ه خ �ط �ي��ر ع �ن��د االس �ت �ج��اب��ة ألزم ��ة
وطنية وعاملية .نحن نتخذ قرارات تؤثر
ف��ي البلد بأكمله واق�ت�ص��ادن��ا بالكامل؛
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ،ي �م �ك��ن أن ي� �ك ��ون ل�لأخ �ط��اء
ال �ص �غ �ي��رة ف��ي ال�ت�ن�ق��ل ع��واق��ب وخ�ي�م��ة.
بالطبع ،ألن ه��ذا الفيروس م��ن املحتمل
أن يؤثر ف��ي الكثير م��ن األميركيني في
وق ��ت واح � ��د ،ن �ح��ن ب �ح��اج��ة إل ��ى ت��وف�ي��ر
امل��زي��د م��ن أس��رة املستشفيات ومعدات
ال �ع�لاج ألول �ئ��ك ال��ذي��ن سيحتاجون إليه
ومعدات واقية مثل أقنعة  N95لألطباء
وامل� �م ��رض ��ات ال ��ذي ��ن ي ��رع ��ون امل��رض��ى
امل �ص��اب�ي�ن ب��ال �ف �ي��روس .ه� ��ذا أم� ��ر م �ل� ّ�ح!
ون� �ح ��ن ب �ح��اج��ة إل� ��ى ت �ص �ح �ي��ح ال�ف�ش��ل
الهائل في توفير اختبارات سريعة وواس�ع��ة النطاق على
الفور .وهذا أمر ملح أيضًا!».

امرأة مرتدية كمامة واقية من «كورونا» تلتقط صوراً ألزهار الكرز في متن ّزه بشنغهاي في الصين أمس (رويترز)

ف�ي��ل ل�ه�ج��وم م��ن ق��ط م �ن��زل��ي .ه ��ذا ال�ف�ي��ل م�ح�ب��ط وي �ح��اول
التهرب من القطة ،فيقفز من أعلى جرف ويموت .وأطلعني
ال��دك �ت��ور س�ت�ي�ف��ن وول� ��ف ،امل��دي��ر ال �ف �خ��ري مل��رك��ز املجتمع
والصحة بجامعة كومونولث فيرجينيا ،على بعض األفكار
ال �ت��ي سيطرحها ف��ي م�ق��ال��ة :ق��د ت �ك��ون ردة ف�ع��ل املجتمع
على  ،Covid-19مثل إغ�لاق األعمال وحبس املجتمعات،
ض��روري��ة للحد م��ن ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس ول�ك��ن يمكن لهذه
االجراءات أن تضر بالصحة بطرق أخرى ،وتكلفنا أرواحًا.
تخيل مريضا يعاني من ألم في الصدر أو سكتة دماغية
متنامية ،ح�ي��ث ال�س��رع��ة ض��روري��ة إلن �ق��اذ ح�ي��ات��ه ،وت��ردد
ف��ي االت �ص��ال ب��رق��م  911خ��وف��ا م��ن اإلص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس،
أو مريضا ب��ال�س��رط��ان يضطر لتأخير ال�ع�لاج الكيماوي
ألن املستشفى مغلق ،أو مريضا يعاني من انتفاخ الرئة
املتقدم ويموت بسبب عدم وجود منشأة بها جهاز تهوية.
وتخيل الضغط النفسي واألمراض النفسية
التي ستأتي  -لقد أت��ت بالفعل  -من إغالق
اقتصادنا ،ما أدى إلى تسريح العمال بشكل
كبير».

عزل كبار
السن فقط..
وعودة الحياة
إلى طبيعتها

ّ
تعثر اإلستراتيجية
وأردف فريدمان« :لكننا نحتاج أيضا أن نسأل أنفسنا ـــــ
على وجه السرعة :هل يمكننا تقليل خطر هذا الفيروس عن
أولئك األكثر ضعفا بينما نزيد فرص أكبر عدد ممكن من
األميركيني للعودة إلى العمل بأمان في أقرب وقت ممكن.
يعتقد أحد الخبراء الذين أتحدث إليهم أنه يمكن أن يحدث
في وقت مبكر من بضعة أسابيع ،إذا توقفنا للحظة بطريقة
ج��دي��دة ف��ي ت�ح��دي ف �ي��روس ك��ورون��ا .ف��ي ال��واق��ع ،إذا ك��ان
لبريدي الوارد أي مؤشر ،فإن أي رد فعل
م��دروس يختمر في اإلستراتيجية التي
تعثرت بها البالد .والتعثر هو ما يحدث
حتما عندما يكون لديك رئيس ينتقل
من التعاطي مع الفيروس على أنه خدعة،
إلى حرب في الفضاء في غضون يومني.
ي��رغ��ب ال�ك�ث�ي��ر م��ن خ �ب��راء ال �ص �ح��ة في
إيجاد توازن أفضل بني القضايا الطبية
واالقتصادية واألخالقية التي تجتذبنا
جميعا في آن معًا .أشار دكتور جون ب.
لونانديس ،عالم األوبئة ،املدير املشارك
مل��رك��ز االب�ت�ك��ار Meta-Research Inn
التابع لجامعة ستانفورد ،في مقال يوم
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إل ��ى أن ��ه ال ي ��زال ل��دي�ن��ا ع ��دم ف�ه��م مل�ع��دل
الوفيات الكبير بني السكان من فيروس
كورونا .ومع ذلك ،فإن نظرة على بعض أفضل األدلة املتاحة
اليوم تشير إلى أنها قد تكون واحدا في املئة وربما أقل».

ويضيف فريدمان« :يقول وولف ،الدخل هو
واح��د من أق��وى مؤشرات الصحة  -وطول
فترة حياتنا .فتوقف األجور والتسريح من
العمل سيتركان العديد من العمال من دون
ت��أم�ين صحي وي�ج�ب��ران ال�ع��دي��د م��ن األس��ر
على التخلي عن الرعاية الصحية واألدوية
ل��دف��ع ث�م��ن ال �غ��ذاء وال �س �ك��ن واالح �ت �ي��اج��ات
األس��اس �ي��ة األخ� ��رى .إن األش �خ��اص امل �ل��ون�ين وال �ف �ق��راء،
الذين عانوا ألجيال بمعدالت وفاة أعلى ،سيكونون أكثر
امل�ت�ض��رري��ن ورب�م��ا يحصلون ع�ل��ى أق��ل م�س��اع��دة .إنهم
ال�ع�م��ال ف��ي ال�ف�ن��ادق امل�غ�ل�ق��ة وال �ع��ائ�لات ال�ت��ي ال خ�ي��ارات
ام��ام�ه��ا ع�ن��د إغ�ل�اق ال�ن�ق��ل ال �ع��ام .وق��د ي�ج��د ال�ع�م��ال ذوو
الدخل املنخفض الذين ينجحون في توفير املال لشراء
م��واد البقالة ويصلون إل��ى املتجر وق��د ي�ج��دون األرف��ف
فارغة ،بسبب املتسوقني املذعورين الذين اشتروا أكثر
من حاجتهم من أجل التخزين» .ويكمل« :ق��دم الدكتور
ديفيد ل .كاتز ،املدير املؤسس ملركز أبحاث الوقاية في
جامعة ييل ،والخبير في الصحة العامة والطب الوقائي،
أح��د أفضل األف�ك��ار التي صادفتها .لفتت نظري مقالة
ل��ه ف��ي ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز ،الجمعة ،ج��ادل فيها ب��أن لدينا
ثالثة أه��داف ف��ي ال��وق��ت الحالي ه��ي :إنقاذ
أكبر عدد ممكن من األرواح ،والتأكد من أن
نظامنا الطبي ال يغرق في عدد مهول من
امل�ص��اب�ين ب��ال�ف�ي��روس ،ول�ك��ن أي�ض��ا التأكد
من أنه في عملية تحقيق الهدفني ،ال ندمر
اقتصادنا ،والذي  -إن حدث  -سيؤدي الى
فقدان املزيد من األرواح».

األهداف:
إنقاذ األرواح
واالقتصاد..
وحماية
النظام الطبي

غير منطقي
وتابع الكاتب« :كتب لونانديس أن��ه إذا ك��ان ه��ذا هو املعدل
الحقيقي ،ف��إن إغ�لاق العالم م��ع ع��واق��ب اجتماعية ومالية
هائلة قد يكون غير منطقي تماما .فاألمر يشبه تعرض

مؤشر الدخل

المنع األفقي

وي ��رى ال�ص�ح��اف��ي األم �ي��رك��ي أن ��ه «ل �ك��ل ه��ذه
األس � �ب� ��اب ،ن �ح��ن ب �ح��اج��ة إل� ��ى ال� �ت� �ح � ّ�ول ال��ى
استراتيجية املنع األفقي ،التي نطبقها اآلن،
وت �ق��وم ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��د ح��رك��ة وت� �ج ��ارة جميع
ال �س �ك��ان ،دون ال�ن�ظ��ر ف��ي امل�خ��اط��ر املختلفة
ل�لإص��اب��ة ال �ش��دي��دة ،إل��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة أكثر
جراحية ،أو م��ا يمكن تسميته املنع ع�م��ودي .يركز النهج
الجراحي العمودي على حماية وعزل أولئك الذين يرجح أن
يقتلوا أو يعانوا من أضرار طويلة األمد من خالل التعرض
ل� �ع ��دوى ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،أي ك �ب��ار ال �س��ن واألش� �خ ��اص
امل�ص��اب�ين ب��أم��راض م��زم�ن��ة أو ض�ع��ف امل �ن��اع��ة ،بينما يتم
التعاطي بشكل أس��اس م��ع بقية املجتمع بالطريقة التي
نتعامل بها دائما مع التهديدات املألوفة مثل االنفلونزا .هذا
يعني أن�ن��ا نطلب منهم أن ي�ت�ف��ادوا اآلخ��ري��ن عند السعال
أو العطس ،وغسل أيديهم بانتظام والبقاء في امل�ن��زل ،إذا

شعروا باملرض ،وحتى يتعافوا أو طلب الرعاية الطبية إذا
لم يتعافوا كما هو متوقعّ .ألن األغلبية العظمى ،كما هو
ال �ح��ال م��ع اإلن�ف�ل��ون��زا ،ستتغلب ع�ل��ى امل ��رض ف��ي غضون
أي��ام ،وسيتطلب عدد صغير دخ��ول املستشفى وستموت
نسبة صغيرة ج��دا من األش�خ��اص األكثر ضعفا( .وذل��ك
مع إدراكنا أن فيروس كورونا أكثر خطورة من اإلنفلونزا
العادية التي نعرفها)».

الحجر المنزلي
وي� ��ردف ال �ك��ات��ب« :ي�ع�ت�ق��د ك��ات��ز أن م�ح��اف�ظ��ي ال��والي��ات
ورؤس ��اء ال�ب�ل��دي��ات ،م��ن خ�لال اخ�ت�ي��ار نهج امل�ن��ع األفقي
وإلزام كل الناس البقاء في منازلهم لفترة غير محددة،
رب �م��ا زادوا م �خ��اط��ر اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس ل ��دى ال �ن��اس
األكثر ضعفا .وأشار إلى أنه عندما نقوم
ب�ت�س��ري��ح ال�ع�م��ال وت�غ�ل��ق ال�ك�ل�ي��ات أب��واب�ه��ا
وت��رس��ل ج�م�ي��ع طلبتها إل��ى ب�ي��وت�ه��م ،يتم
إرس ��ال ال�ش�ب��اب ذوي ال �ح��االت املتوسطة
ال �ع��دوى إل ��ى امل �ن��زل ،ل�ل�ت�ج�م��ع م��ع أس��ره��م
في جميع أنحاء البالد .وألننا نفتقر إلى
أجهزة االختبار على نطاق واس��ع ،فربما
ي �ك��ون��ون ي �ح �م �ل��ون ال� �ف� �ي ��روس وي �ن �ق �ل��ون��ه
إل��ى آب��ائ�ه��م ال��ذي��ن ي�ب�ل�غ��ون م��ن ال�ع�م��ر 50
ع��ام��ا ،وأج��داده��م ال��ذي��ن ي�ت�ج��اوزون  70أو
 80ع��ام��ا» .وأض��اف الصحافي« :اتصلت
ب�ك��ات��ز ع�ب��ر ال �ه��ات��ف ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي والي��ة
ك��ون�ي�ت�ي�ك��ت ب�ع��د ق ��راءة م�ق��ال�ت��ه ،وق �ل��ت ل��ه:
حسنًا ،ولكننا وصلنا اآلن الى ما وصلنا
ال �ي��ه .وال �ت��زم��ت م�ع�ظ��م ال��والي��ات وامل ��دن ب�ش�ك��ل أس��اس��ي
بفترة من التباعد االجتماعي األفقي والبقاء في املنزل.
ل��ذا ،ه��ل يمكننا أن نستخلص عصير الليمون م��ن هذا
الليمون ،من دون تدمير اقتصادنا؟ فأجاب :ال أرى ما
يمنع ذلك».
ويكمل« :اآلن بعد أن أغلقنا كل شيء تقريبا ،ال يزال لدينا
ّ
خيار التحول إلى نهج أكثر استهدافا .قد نتمكن حتى من
االستفادة من الجهد الحالي في املنع األفقي على مستوى
السكان ،وننتقل إلى املنع الرأسي ،املنع القائم على املخاطر.
كيف؟ أجاب كاتز :استخدم إستراتيجية عزل ملدة أسبوعني.
اطلب من الجميع أن يبقوا في املنزل ملدة أسبوعني ،وليس
إلى أجل غير مسمى( .وهذا يشمل جميع الطلبة الجامعيني
املتهورين الذين يرتادون شواطئ فلوريدا) .إذا كنت مصابا
ً
ب��ال �ف �ي��روس ،ف�س�ي�ظ�ه��ر ع � ��ادة ف��ي غ�ض��ون
أسبوعني من الحضانة».

األكثر ضعفا ً
وأردف ف��ري��دم��ان« :أوض��ح ك��ات��ز أن��ه ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ،تتم
ح �م��اي��ة األش �خ��اص األك �ث��ر ض�ع�ف��ا ب�ع�ن��اي��ة ح �ت��ى تصل
ال�ع��دوى إل��ى م��داه��ا لبقية املجتمع ،وال�ج��زء الصغير من
ّ
املعرضني لخطر منخفض والذين يصابون
األشخاص
بعدوى حادة يحصلون على رعاية طبية متخصصة من
نظام صحي غير غ��ارق باملصابني .نحن ال ّ
نعول على
اخ�ت�ف��اء ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس بعد األس�ب��وع�ين ،وال يمكننا
ّ
القضاء على االنتشار تحت أي سيناريو .نحن نتوخى
تقليل عدد الحاالت الشديدة إلى الحد األدنى ،من خالل
حماية األشخاص األكثر ضعفًا من انتشار الفيروس،
س��واء م��ن ي�ع��ان��ون م��ن األع ��راض أو ال ي�ع��ان��ون .ه��ذا هو
ال�س�ب��ب ف��ي أن �ن��ا ي�ج��ب أن ن�س�ت�خ��دم أي �ض��ًا ه ��ذه ال�ف�ت��رة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �غ��رق أس �ب��وع�ين
(أو أك�ث��ر ،إذا ك��ان ه��ذا م��ا ت�ق��رره هيئة
الغذاء وال��دواء) لتحديد أفضل املعايير
امل�م�ك�ن��ة م��ن خ�ل�ال ت�ح�ل�ي�لات ال�ب�ي��ان��ات
ل�ل�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن ال �ض �ع �ف��اء ب�ش�ك��ل خ��اص
واآلخ ��ري ��ن .ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ب�ع��ض
الشباب كانوا ضحية فيروس كورونا.
نحن بحاجة إلى فهم سبب ذلك بشكل
أف� �ض ��ل .ي� �ق ��ول ك ��ات ��ز إن ه� �ن ��اك ب�ع��ض
األب �ح��اث ال�ت��ي تشير ال��ى الكثير منها.
فهناك بعض األب�ح��اث ال�ت��ي تشير إلى
أن كثيرا منهم يعانون من حاالت طبية
أولية مزمنة خطيرة ،ولكن هذا يحتاج
مزيدًا من البيانات والتحليل .يجب أن
يعتمد من هو األكثر عرضة للخطر على أحدث البيانات
لدى سلطات الصحة العامة املعنية .هذا هو السبب في
أن دفع الحكومة الفدرالية لتوسيع االختبار على نطاق
واسع وبأقصى سرعة ممكنة ،أمر مهم للغاية».

إعداد أنظمة
ِّ
متنقلة
اختبار
وفحص درجة
الحرارة

عدوى عرضية

رصين وواعد
وأض� � � ��اف ف� ��ري� ��دم� ��ان« :أن � �ش� ��أ ك ��ات ��ز ن� �م ��وذج ��ا ت �ق��ري �ب �ي��ا
إلستراتيجية أسبوعني باإلضافة إلى عزل أكثر األشخاص
ت �ع� ّ�رض��ا ل�ل�خ�ط��ر وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ال�ت�ق�س�ي��م الطبقي
ملخاطر الفيروس ،واالستجابات املختلفة ،على موقعه على
اإلنترنت .نهج كاتز رصني وواعد .إنه يجادل بشكل أساس
ّ
بأنه في هذه املرحلة ال طريقة لتجنب حقيقة أن الكثيرين
م ��ن األم �ي��رك �ي�ين س �ي �ص��اب��ون ب�ف�ي��روس
ك��ورون��ا أو أن�ه��م م�ص��اب��ون ب��ال�ف�ع��ل .لقد
أبحرت السفينة».
وخ � �ت� ��م ب� ��ال � �ق� ��ول« :ل � �ق� ��د ف � ّ�وت� �ن ��ا ف��رص��ة
احتواء الفيروس على مستوى السكان؛
ل � ��ذا ن �ح �ت��اج اآلن أن ن� �ك ��ون ان �ت �ه��ازي�ي�ن
استراتيجيني :دع أولئك الذين سيصابون
ح �ت �م��ا ب ��ال� �ف� �ي ��روس ،وم� ��ن امل ��رج ��ح ج��دا
أن يتعافوا ب �ه��دوء ،وي �ع��ودوا إل��ى العمل
وال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ن�س�ب�ي��ا .وف��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��هّ ،أم� �ن ��وا ال �ح �م��اي��ة ل �ل �ف �ئ��ات األك �ث��ر
ضعفا .في هذه األثناء ،نرغب في إعداد
أن �ظ �م��ة اخ �ت �ب��ار م�ت�ن�ق�ل��ة وف �ح��ص درج��ة
ال �ح��رارة ــــ ك�م��ا فعلت ال�ص�ين وك��وري��ا ــــ
لتحديد أولئك الذين قد ال يمتثلون لنهج
ال �ع��زل مل��دة  14ي��وم��ًا ،أو ألي س�ب��ب آخ��ر
يظلون أو يصابون .نود أيضًا أن نؤكد بعناية أنه بمجرد
أن تتعافى من  ،Covid-19فأنت في مأمن من االصابة به
أو نشره مرة أخرى لفترة من الزمن .يشير كاتز إلى ان
معظم الخبراء يعتقدون أن هذا صحيح ،ولكن كانت هناك
بعض ال�ت�ق��اري��ر ع��ن ع��ودة ال �ع��دوى ،وال ج��واب قاطعًا في
ذلك .وقال كاتز إن التأكد من أن األف��راد يتعافون بشكل
كامل ،ويكتسبون الحصانة حقا ،وال ينقلون العدوى هو
عنصر حاسم في حماية أحبائنا األكثر عرضة لإلصابة
بالعدوى الشديدة».

التأكد من
التعافي
واكتساب
الحصانة يحميان
من لم ُيصابوا بعد

ولفت الكاتب إلى قول كاتز« :يجب على من
لديهم ع��دوى عرضية أن يعزلوا أنفسهم
 س� ��واء ب��اخ �ت �ب��ار أو م ��ن دون اخ �ت �ب��ار-وه� ��و ب��ال �ض �ب��ط م ��ا ن �ف �ع �ل��ه ب��اإلن �ف �ل��ون��زا.
وأول �ئ��ك ال��ذي��ن ل�ي��س ل��دي�ه��م ع ��دوى ،يسمح
ل�ه��م ب��ال�ع��ودة إل��ى ال�ع�م��ل أو امل��درس��ة ،بعد
نهاية األسبوعي .وبذلك ،سنعيد تشغيل
مجتمعنا في غضون أسبوعني ،أو ربما
أكثر من اآلن .وسيكون لذلك تأثير كبير
ف��ي ال��روح املعنوية واالق�ت�ص��اد ح�ين نرى
ض� ��وءًا ف ��ي ن �ه��اي��ة ه ��ذا ال �ن �ف��ق .ل ��ن ي �ك��ون
ه��ذا ال�ن�ه��ج خ��ال�ي��ًا م��ن امل�خ��اط��ر ،ول�ك��ن امل�خ��اط��ر م��وج��ودة
دائ �م��ا ف��ي ك��ل خ �ي��ارات �ن��ا .وف ��ي ال��وق��ت ن �ف �س��ه ،ي �ج��ب أن
نبذل ق�ص��ارى جهدنا لعزل أي ات�ص��ال لشركات النقل
املحتملة مع املسنني ،واألشخاص الذين يعانون أمراضًا
مزمنة وذوي امل�ن��اع��ة الضعيفة ال��ذي��ن يشكل الفيروس
خطرا أكبر عليهم .وأضاف كاتز :من املحتمل أن ننشئ
مجموعات فرعية من املهنيني الصحيني الذين ثبت انهم
ال يحملون الفيروس ،للعناية باألشخاص األكثر عرضة
للخطر».
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في حين يجهد العالم الحتواء انتشار
فيروس كورنا المستجد (كوفيد ،)19
وايجاد العالج له إلنقاذ ماليين المعرضين
للوفاة بسببه ،أشارت تقديرات حديثة
من الصين ،إلى أن قرابة ثلث من ثبتت
إصابتهم بالفيروس لم تظهر لديهم
أعراض المرض ،وفقاً لصحيفة «ديلي
ميل» البريطانية .ونقلت صحيفة «ساوث
تشاينا مورنينغ بوست» عن بيانات
الحكومة الصينية ،أنه يمكن أن يكون
النطاق الحقيقي والعدد الخفي لهؤالء
«الناقلين بصمت» أعلى مما كان يعتقد
في البداية ،فبحلول نهاية فبراير ثبتت
إصابة أكثر من  43ألف شخص بالفيروس
التاجي في الصين من دون ظهور
أعراض لديهم ،وتم عزلهم ،لكن لم يتم
احتسابهم في األرقام الرسمية ،التي
كانت  80ألفاً في ذلك الوقت.
هذه المعلومات تعتبر ذات تأثير كبير
في االستراتيجيات التي قد تستخدمها
دول العالم الحتواء الفيروس ،رغم أن
العلماء لم يتفقوا حالياً على ما إذا كان
المرض من دون أعراض يسهم في
انتقال الفيروس أم ال ،خاصة أن المصابين
ال تظهر عليهم أي أعراض لفترة طويلة
من المحتمل خاللها أن ينقلوا العدوى
للمئات.

¶ المصابون يمكن أن
ينقلوا العدوى قبل
ظهور األعراض عليهم
بيوم أو يومين
¶ إستراتيجية اختبار كل
شخص على اتصال مع
مريض هي األكثر كفاءة
¶ نتائج االختبارات
على دواء الكلوروكين
ستظهر خالل أسبوعين
¶ سبع دول أوروبية
تجري تجارب الختبار أربعة
َ
محتملة
عالجات

دواء الستخدامها في العالج
اختبار 69
ً

ثلث المصابين بـ«كورونا»
قد ال تظهر عليهم أعراضه
محرر الشؤون الدولية

قامت مجموعة من الخبراء اليابانيني بقيادة عالم
األوب �ئ��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ه��وك��اي��دو ه �ي��روش��ي ن�ي�ش�ي��ورا
بكتابة رسالة إلى املجلة الدولية لألمراض املعدية.
وق ��ال ن�ي�ش�ي��ورا إن ع��دد ح ��االت امل�ص��اب�ين بـ«كوفيد
 »19في جميع أنحاء العالم في ارتفاع ،والفجوة بني
التقارير ال��واردة من الصني والتقديرات اإلحصائية
لإلصابة على أساس الحاالت التي جرى تشخيصها
خ��ارج الصني تشير إل��ى أن ع��ددًا كبيرًا م��ن الحاالت
غير مشخص.
وق� ��در ن �ي �ش �ي��ورا ن�س�ب��ة امل��رض��ى ال �ي��اب��ان �ي�ين ،ال��ذي��ن
ال ي�ع��ان��ون م��ن أع� ��راض وال��ذي��ن ج��رى إج�ل�اؤه��م من
ووه � ��ان ،ب � �ـ 30ف��ي امل �ئ��ة ،وه ��و رق ��م م �م��اث��ل ل�ب�ي��ان��ات
ال �ح �ك��وم��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة .م�ض�ي�ف��ًا أن ��ه «ي �م �ك��ن أن ت�ك��ون
النسبة ال�لاأع��راض�ي��ة أع�ل��ى ب�ين األط �ف��ال عنها ل��دى
ك �ب��ار ال �س��ن ،وه ��ذا م��ن ش��أن��ه أن ي�غ�ي��ر ن �ط��اق تفشي
املرض بشكل كبير».
ويعتقد الخبراء اآلن أن استراتيجية الصني وكوريا
الجنوبية في اختبار كل شخص كان على اتصال مع
مريض ،أكثر كفاءة في الحد من انتشار الفيروس.
ف��ال��دول الغربية مثل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وبريطانيا
وإي �ط��ال �ي��ا ل��م ت�خ�ت�ب��ر األش �خ��اص م��ن دون أع ��راض،
باستثناء األطباء الذين تواصلوا بشكل متكرر مع
مصابني بالفيروس.
دول أخ��رى ،تقوم بشكل روتيني بفحص الوافدين
لدرجات الحرارة املرتفعة في املطارات.
وقال جيونغ إيون كيونغ ،مدير مركز السيطرة على
األمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن بالده
ل��دي�ه��ا ح��ال�ي��ا م �ع��دل أع �ل��ى بكثير م��ن ال �ح��االت غير
املصحوبة بأعراض من الدول األخرى« ،ربما بسبب
اختباراتنا املكثفة».
وق ��درت دراس ��ة منفصلة أج��راه��ا ع�ل�م��اء م��ن جامعة
ت �ك �س��اس ف ��ي أوس �ت��ن ،مل �ج �ل��ة األم� � ��راض امل �ع��دي��ة ،أن
األش�خ��اص ال��ذي��ن ل��م تظهر عليهم أع��راض واضحة
نقلوا املرض لحوالي  10في املئة من الحاالت الـ450
التي درسوها في  93مدينة صينية .وقال بنجامني
كاولينغ ،أستاذ علم األوبئة واإلحصاء الحيوي في
ج��ام�ع��ة ه��ون��غ ك��ون��غ إن ه �ن��اك «أدل� ��ة واض �ح��ة على
أن األش �خ��اص امل �ص��اب�ين ي�م�ك��ن أن ي�ن�ق�ل��وا ال �ع��دوى
قبل ظ�ه��ور األع� ��راض» .وأض ��اف« :ه�ن��اك ال�ع��دي��د من
ال�ت�ق��اري��ر ع��ن ان�ت�ق��ال امل ��رض ق�ب��ل ي��وم أو ي��وم�ين من
ظهور األعراض».
ويعتقد الخبراء أن الفهم األفضل للحاالت من دون
أع ��راض يمكن أن ي ��ؤدي إل��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات أفضل
الحتواء تفشي املرض.

اختبار ً 69
دواء

ف��ي س�ي��اق منفصل ،ق��ال ف��ري��ق م��ن ال�ب��اح�ث�ين ،أم��س

أطباء وممرضون يتشاركون صورهم بعد أيام صعبة

!

وجوه مرهقة عليها
كدمات األقنعة الواقية
ت � �ب� ��ادل م� �م ��رض ��ون وأط � �ب� ��اء
وغ� �ي ��ره ��م م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
م�ج��ال ال��رع��اي��ة الصحية في
ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ص��ورًا
لوجوههم ،حيث بدت عليها
رض� � � ��وض ب� �ع ��د أن أم� �ض ��وا
س� ��اع� ��ات ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
لعالج املرضى الذين يعانون
ف� �ي ��روس ك � ��ورون � ��ا ،م��رت��دي��ن
األق�ن�ع��ة وال �ن �ظ��ارات ال��واق�ي��ة،
وف� � � ��ق ت � �ق� ��ري� ��ر مل� �ج� �ل ��ة ت ��اي ��م
االميركية امس.
ّ
وبما أن الوباء الذي يتفشى
بسرعة اصبح يرهق القطاع
الصحي في دول العالم ،فقد
ح� ��ث األط� � �ب � ��اء وامل� �م ��رض ��ات
ال� � � �ن � � ��اس ع � �ل� ��ى ال� � �ب� � �ق � ��اء ف��ي
م �ن��ازل �ه��م ،ل�ل�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
الفيروس التاجي .في الوقت
نفسه ،دف��ع ه��ؤالء بأنفسهم
إل��ى خ��ط امل��واج�ه��ة ،واضعني
أن �ف �س �ه ��م ف� ��ي ط� ��ري� ��ق األذى
الجسدي والنفسي.
وع � �ل � ��ى وس � ��ائ � ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل
االج �ت �م��اع��ي ،ك ��ان ال�ع��ام�ل��ون
ف��ي م�ج��ال ال��رع��اي��ة الصحية
ي �ش ��ارك ��ون ال �ح �ك��اي��ات ح��ول
ت �ج��رب �ت �ه��م ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
ص � � ��ور وج� ��وه � �ه� ��م امل �ت �ع �ب ��ة،

العاملون في
الرعاية الصحية
يناشدون:
نرجوكم
مارِسوا التباعد
االجتماعي وعزل
الذات
والتي فعلت فيها مستلزمات
ال��وق��اي��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال �ت��ي ي��رت��دون �ه��ا،
ع � �ل� ��ى أم � � � ��ل ع � � � ��دم اإلص � ��اب � ��ة
بالعدوى ــــ فعلها.
ف� � � ��ي ب � ��ري � � �ط � ��ان � � �ي � ��ا ،ن � �ش� ��رت
امل �م��رض��ة ن��ات��ال��ي «س�ي�ل�ف��ي»
ع�ل��ى ح�س��اب�ه��ا ف��ي «ت��وي�ت��ر»
ص� � � � ��ورة ل� ��وج � �ه � �ه� ��ا امل� �ح� �م ��ر
بعد ي��وم عمل ش��اق ،وكتبت
ع � �ل � �ي � �ه� ��ا« :ه� � � � � ��ذا ه � � ��و وج � ��ه
ش �خ��ص أم� �ض ��ى ل �ل �ت��و ت�س��ع
س��اع��ات م��رت��دي��ا مستلزمات
ال� ��وق� ��اي� ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة وه ��و

ينقل م��رض��ى «ك��وف�ي��د ــــ »19
امل �ص��اب�ين ب ��أم ��راض خطيرة
حول لندن ،أشعر باالنكسار،
ون � �ح� ��ن ف� �ق ��ط ف� ��ي ال � �ب� ��داي� ��ة..
أت� ّ
�وس��ل إل��ى ال�ن��اس ،أرجوكم
التزموا التباعد االجتماعي
وعزل الذات».
وردت املمرضة الناقدة إيما
س� �ت� �ي ��رب ��ا ع � �ل� ��ى «س� �ي� �ل� �ف ��ي»
ب �ص��ورت �ه��ا ،وك �ت �ب��ت« :أش�ع��ر
بأملك».
ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،ان�ت�ش��رت ص��ور
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي م�ج��ال ال��رع��اي��ة
ال�ص�ح�ي��ة ن �ي �ك��وال س �غ��ارب��ي،
وم� � ��ارت � � �ي � � �ن� � ��ا ب� �ي� �ن� �ي ��دي� �ت ��ي،
وأل� �ي� �س� �ي ��ا ب � � ��ون � � ��اري ،ح �ي��ث
ش � � ��ارك � � ��ت ال� � � �ص � � ��ور ال � �ث�ل��اث
ل� ��وج� ��وه � �ه� ��م امل � �ن � �ه � �ك� ��ة .ف��ي
الواليات املتحدة ،استخدمت
م �م��رض��ة ص ��ورت �ه ��ا ال��ذات �ي��ة
ل � � �ل � ��إدالء ب � �ب � �ي� ��ان س� �ي ��اس ��ي.
وانضم آخرون إلى املشاركة،
ح�ي��ث م��ن امل �ت��وق��ع أن ترتفع
وت� � �ي � ��رة ن� �ش ��ر ص� � ��ور وج � ��وه
االط� � � �ب � � ��اء وامل � � �م� � ��رض� �ي��ن ف��ي
م�ع�ظ��م أن �ح��اء ال �ع��ال��م ل��دع��وة
م ��واط� �ن� �ي� �ه ��م إل� � ��ى م� �م ��ارس ��ة
التباعد االجتماعي والحجر
الصحي االحترازي الذاتي.

موظف في وكالة الصحة الروسية يأخذ مسحة من أحد القادمين في مركز فحص متنقل بمطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ (أ ف ب)

ً
دواء وت��رك�ي �ب��ات ت�ج��ري�ب�ي��ة قد
إن م��ا ي �ق��رب م��ن 69
تكون ّ
فعالة في عالج كورونا .وبعض هذه األدوي��ة
ُيستخدم في عالج أم��راض أخ��رى ،وقد تكون إعادة
توظيفها لعالج ك��ورون��ا أس��رع م��ن محاولة ابتكار
دواء ج��دي��د م��ن ال �ص �ف��ر ،وف �ق��ًا لصحيفة ن�ي��وي��ورك
تايمز ،التي اش��ارت إل��ى أن قائمة األدوي��ة املرشحة
ظ �ه��رت ف ��ي دراس � ��ة ن �ش��ره��ا م��وق��ع  ،bioRxivحيث
ش� ��رع م� �ئ ��ات ال �ب��اح �ث�ي�ن ف ��ي دراس � � ��ة غ �ي��ر ت�ق�ل�ي��دي��ة
لجينات فيروس كورونا ،موضحني أنه لكي يصيب
ُ
�دخ��ل جيناته إليها
ال�ف�ي��روس أي خ�ل�ي��ة ،عليه أن ي� ِ
ويستغل اآللية الجينية لها ،وتبدأ الخلية بإنتاج
ُ
ب��روت �ي �ن��ات ف �ي��روس �ي��ة ،ال �ت��ي ت �س �ت �خ� َ�دم ف ��ي إن �ت��اج
ماليني الفيروسات الجديدة ،وال بد أن يكون كل من
ه��ذه البروتينات الفيروسية ق��ادرًا على االلتصاق
ب��ال �ب��روت �ي �ن��ات ال �ب �ش��ري��ة ال� �ض ��روري ��ة إلت� �م ��ام ع�م��ل
الفيروس.
في الدراسة الجديدة ،اختبر العلماء  26من إجمالي
 29جينًا من فيروسات كورونا املسؤولة عن إنتاج

َّ
البروتينات الفيروسية ،وتوصل الباحثون إلى أن
الفيروس يستهدف  332فيروسًا بشريًا.

ال��ذي يقتل الطفيلي األح ��ادي الخلية ال��ذي يسبب
مرض املالريا.

ما الذي يفعله الباحثون؟

تجارب أوروبية

وي�ح��اول الباحثون ال��وص��ول إل��ى دواء لديه القدرة
أي�ض��ًا على االل�ت�ص��اق بالبروتينات البشرية التي
ي �ب��دو أن ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ل��دي��ه ال�ح��اج��ة
الختراقها والتكاثر داخ��ل الخاليا البشرية .وح� َّ�دد
الفريق ً 24
دواء ُم َ
صرح بها من إدارة األغذية والدواء
األميركية لعالج أمراض ال تبدو أنها ذات صلة ،مثل
ال�س��رط��ان وم��رض باركنسون وارت �ف��اع ضغط ال��دم.
وضمت القائمة مرشحني غير متوقعني ،مثل دواء
ُ
َ
ستخدم لعالج الفصام الشخصي،
هالوبيريدول امل
ودواء م �ي �ت �ف ��ورم�ي�ن ال � � ��ذي ي� �ت� �ن ��اول ��ه األش � �خ ��اص
املصابون بالدرجة الثانية من السكري .ومن املثير
لالهتمام أن بعض ال�ع�لاج��ات املمكنة ه��ي األدوي��ة
املستخدمة ملهاجمة الطفيليات.
وأح��د األدوي��ة امل��درج��ة في القائمة هو الكلوروكني،

بدوره ،أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
أن االختبارات الجارية على دواء الكلوروكني املحتمل
لعالج فيروس كورونا ،ويستخدم في األصل لعالج
امل�لاري��ا ،ستظهر نتائجها خ�لال  15ي��وم��ًا ،واض��اف
أنه في حالة كانت نتائج دواء الكلوروكني إيجابية،
سيتم استخدامه لعالج املصابني ف��ي فرنسا التي
منعت حكومتها تصدير الدواء املذكور إلى الخارج.
ف��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،ب ��دأت س�ب��ع دول أوروب �ي ��ة على
األق ��ل ت �ج��ارب س��ري��ري��ة ع�ل��ى  3200م�ص��اب الختبار
أربعة عالجات محتملة تشمل عقاقير ريمديسيفير،
ولوبينافير بخلطها مع ريتوفانير ،على أن يعطى
ً
العقار األخير مع أنترفيرون بيتا أو من دونه ،فضال
ع��ن ه�ي��دروك�س��ي ك�ل��وروك��وي��ن ،على م��ا ذك��رت هيئة
إنسيرم الفرنسية لألبحاث الطبية.

عمدة نيويورك :نحن على بعد
 10أيام من كارثة

تعليق الصالة في المسجد
األقصى والحرم اإلبراهيمي

أعلن بيل دي بالدسيو حاكم نيويورك األميركية أن املدينة تقف على
بعد عشرة أي��ام من كارثة محققة ،ج��راء تفشي وب��اء «ك��ورون��ا» ،والعجز
في املستلزمات الطبية.
وف��ي ح��دي��ث لقناة «إن ب��ي س��ي ن�ي��وز» ،األح��د ،ق��ال دي بالسيو« :إن كل
َّ
الفجة» ،مؤكدًا أن «الوضع يزداد
األميركيني يستحقون معرفة الحقيقة
س��وءًا» .وأض��اف« :نحن على بعد عشرة أي��ام من رؤي��ة نقص على نطاق
ّ
واسع ..إذا لم نحصل على أجهزة تنفس صناعي فإن الناس سيموتون».
وت��وق��ع دي ب�لادس�ي��و أن ي�ك��ون ال��وض��ع ف��ي اب��ري��ل وم��اي��و املقبلني «أكثر
س��وءًا» .وأصبحت نيويورك ب��ؤرة النتشار امل��رض في الواليات املتحدة،
وتستأثر تقريبًا بنصف ح��االت اإلص��اب��ة امل��ؤك��دة ال�ب�لاد ،التي باتت في
املرتبة الثالثة عامليًا ،بعد إيطاليا والصني.
وح�ت��ى أم��سّ ،
تسبب ال��وب��اء ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ـ  458وف��اة و35075
إصابة.

أع�ل�ن��ت دائ� ��رة األوق � ��اف اإلس�لام �ي��ة ف��ي ال �ق��دس «ت�ع�ل�ي��ق ال �ص�لاة ف��ي املسجد
األقصى وإغالق جميع أبوابه بشكل مؤقت ،اعتبارًا من فجر اإلثنني» ،مشيرة
إلى استمرار رفع األذان في املسجد.
كما دعت املواطنني إلى الصالة في منازلهم استجابة لتوصيات املرجعيات
الطبية والدينية وللمحافظة على حياتهم .وأضافت أنه سيتم السماح لجميع
العمال واملوظفني والحراس بدخول املجمع ملواصلة نشاطاتهم.
ويأتي ه��ذا ال�ق��رار عقب أسبوع من إع�لان ال��دائ��رة إغ�لاق املصليات املسقوفة
داخل املسجد ،والسماح بالصالة في ساحاته الخارجية.
وسجلت فلسطني حتى اآلن  60إصابة بـ «كورونا» ،بينما أعلنت إسرائيل وفاة
واح��دة و 1238إص��اب��ة .وف��ي وق��ت سابق ،أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية
م�ح�م��د أش�ت�ي��ة إج � ��راءات ل�ل�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس ،بينها ح�ظ��ر ال�ت�ج��ول
الليلي ،ومنع التنقل بني املحافظات  14يومًا .وقال إن كل القادمني من الخارج
سيوضعون تحت الحجر اإلجباري  14يومًا.

«حكومته ض ّيعت الوقت ولم تتخذ إجراءات كافية حتى اآلن»

ّ
تشكك بقدرة جونسون
«الغارديان»
ّ
تفشي الوباء
على إدارة أزمة
ّ
شككت صحيفة الغارديان البريطانية في قدرة
رئيس الوزراء بوريس جونسون على إدارة أزمة
ف�ي��روس «ك��ورون��ا» ،منتقدة تضييع حكومته
وقتًا ثمينًا من دون التحضير الحتواء الوباء،
وت��أخ��ره��ا ح�ت��ى اآلن  -ع�ك��س معظم حكومات
أوروب� � ��ا ال �ت��ي ي�ج�ت��اح�ه��ا امل� ��رض  -ع ��ن ات �خ��اذ
إجراءات أكثر تشددًا لوقف زحف الفيروس ،كما
انتقدت عدم إحساس البريطانيني باملسؤولية،
حيث تجاهلوا نصائح مهمة بشأن التعامل مع
«كورونا» وطرق الوقاية منه.
وف��ي افتتاحيتها ،أم ��س ،ذك ��رت الصحيفة أن
«األح �ك��ام على طريقة إدارة ج��ون�س��ون لألزمة
يجب أال يتم تجاهلها ،فالتقارير التي كشفت
عن منحه نصائح مستشاره دومينك كومينغز
أول��وي��ة على آراء وزراء الحكومة تثير القلق،
فعملية ال�ق��رار ف��ي ديموقراطية م��ن  70مليون
ُ
نسمة ال تدار بهذه الطريقة».

وت��اب�ع��ت ،متحدثة ع��ن ك �ف��اءة ج��ون�س��ون« :ف��ي
ال ��وق ��ت ال � ��ذي ن �س �ي��ر ف �ي��ه ن �ح��و م� �ي ��اه ش��دي��دة
ال�خ�ط��ورة ومجهولة ف��إن م��ن ال�ص��واب ال�س��ؤال
إن ك��ان القبطان على ق��در املسؤولية» .وتشير
ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� ��ى أن� ��ه «ي �م �ك��ن م�ل�اح �ظ��ة أش �ك��ال
ال �ت��زاي��د امل�س�ت�م��ر ل�ل�ض�ح��اي��ا ف ��ي دول أوروب� ��ا
ال�غ��رب�ي��ة ك�ل�ه��ا ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا اس�ب��ان�ي��ا ،ول ��و تقدم
امل ��رض ف��ي بريطانيا ف��إن ال�ب��اح�ث�ين العلميني
ي�ت��وق�ع��ون زي ��ادة ع��دد ال��وف�ي��ات م��ن  281إل��ى 5
آالف ش �خ��ص» ،مضيفة أن «ال�خ�ط��ر يكمن في
أن ال�س�ي��اس��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ل��م ت��ذه��ب أب�ع��د مما
اتخذته الحكومات الغربية من إجراءات ليست
كافية ،خاصة في لندن ،التي تتركز فيها معظم
الحاالت».
وت�ج��د االف�ت�ت��اح�ي��ة أن��ه «ب�ع��د تضييع أسابيع
م�ه�م��ة ،ال �ت��ي ك ��ان ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا
للتحضير ،ف�ه��ي ف��ي وض��ع ال�ل�ح��اق ب��ال��رك��ب»،

م �ض �ي �ف��ة« :األك � �ث� ��ر ازع� ��اج� ��ًا امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �ت��ي
ّ
يتحملها بوريس جونسون ،فما قاله األسبوع
امل��اض��ي م��ن أن��ه س�ي��وق��ف ف �ي��روس ك��ورون��ا في
ب��ري�ط��ان�ي��ا وامل� ��دة ال �ت��ي وض�ع�ه��ا ب� �ـ 12أس�ب��وع��ًا
للتخلص منه ،كان غير مسؤول ،في وقت يقول
فيه الباحثون العلميون إن سياسات الحد من
الفيروس قد تحتاج إلى عام».
وت� � �ق � ��ول االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة إن «ص� � � ��ور ال� � �ش � ��وارع
وامل� �ت� �ن ��زه ��ات امل ��زدح� �م ��ة خ �ل��ال ع �ط �ل��ة ن �ه��اي��ة
ً
األس �ب��وع ك��ان��ت م�ث�ي��رة للقلق ودل �ي�لا ع�ل��ى أن
ال ��رأي ال�ع��ام ل��م يفهم أهمية م�م��ارس��ة التباعد
االج� �ت� �م ��اع ��ي ..ع �ل��ى األش � �خ� ��اص أن ي �ت �خ��ذوا
إجراءات أبعد من تلك التي اتخذتها الحكومة،
م �ث��ل ال �ع �م��ل م ��ن ال� �ب� �ي ��ت ،وع� � ��دم ال� �ت� �س ��وق إال
ف��ي ال� �ن ��ادر ،وم �م��ارس��ة ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي،
وامل�ح��اف�ظ��ة على مسافة  6أق ��دام م��ن اآلخ��ري��ن،
واتباع قوانني النظافة».
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هوبينير :يجب إكمال الدوري األلماني
شدد بينيامني هوبينير قائد فريق هوفنهايم االملاني ،على أهمية اكتمال املوسم الحالي من الدوري
األمل��ان��ي لكرة ال�ق��دم ،رغ��م تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد .وق��ال ال�لاع��ب البالغ م��ن العمر  30عاما:
«نحتاج إل��ى إن�ه��اء امل��وس��م إذا ك��ان ذل��ك ممكنا ،بالطبع نحن نريد جميعا أن نلعب أم��ام مدرجات
ممتلئة بالجماهير ،لكن األمر ال يتعلق بنا نحن الالعبني» .وأض��اف هوبينر أن الصحة والسالمة
لهما األولوية القصوى في الوقت الحالي ،لكنه أكد أن كثيرا من األندية والناس سيعانون بشدة من
آثار إلغاء املسابقة ،وهو ما اعتبر أنه يجب أن يكون الخيار األخير.
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ً
رسميا النشاط الرياضي إلى سبتمبر
ق� ��ررت ال�ل�ج�ن��ة ال �ث�لاث �ي��ة امل�ش�ك�ل��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للرياضة ووزارة الصحة واللجنة األوملبية الكويتية
ت��أج �ي��ل ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت بجميع
األل�ع��اب حتى األول من سبتمبر املقبل ،على أن يتم
تدارس استئناف النشاط الرياضي بناء على موافقة
السلطات الصحية ،جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد
بمقر الهيئة أمس بحضور حمود فليطح املدير العام
للهيئة العامة للرياضة وأسد تقي نائب رئيس مجلس

إدارة الهيئة العامة للرياضة ،الشيخ فهد ناصر صباح
األح �م��د رئ�ي��س اللجنة االومل�ب�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وال��دك�ت��ور
ص�ق��ر امل�ل�ا ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام الهيئة ل�ق�ط��اع ال��ري��اض��ة
التنافسية ،وحسني املسلم أمني سر اللجنة االوملبية،
وب �م �ش��ارك��ة ال��دك �ت��ور م�ص�ط�ف��ى رض ��ا وك �ي��ل وزارة
الصحة ،بعد ت ��دارس ال��وض��ع الصحي بالبلد ،وبناء
على توجيهات السلطات الصحية.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د ح�م��ود فليطح امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة

أن اللجنة بحثت كل امللفات ومنها الوضع الصحي
بناء على تقارير وزارة الصحة ،وأشار فليطح إلى أن
اللجنة التزمت بقرارات مجلس الوزراء األخيرة ،وقال:
وض�ع�ن��ا أم��ام �ن��ا ال��رغ �ب��ة ال�س��ام�ي��ة ل�ح�ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ع�ن��دم��ا أك��د ف��ي خ�ط��اب��ه ض��رورة
احتواء الوباء وإنقاذ األرواح كأولوية قصوى تتعدى
كل االهتمامات وال تلغيها وبعون اهلل سيكون النصر
للكويت على هذا الوباء.

العربي ال يمانع في تجديد عقود المحترفين وداركو
حكم عبدالمولى
اع�ل��ن ام�ين ال�س��ر ال�ع��ام ل�ل�ن��ادي ال�ع��رب��ي ف��ؤاد
امل��زي��دي أن املجلس ال يمانع في تجديد عقد
ال �ب��وس �ن��ي دارك � ��و م� ��درب ال �ف��ري��ق االول ل�ك��رة
ال � �ق ��دم ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �م��دي��د ع �ق ��ود امل �ح �ت��رف�ين
الخمس الليبي السنوسي الهادي واالسباني
ت�ش��اف��ي ت��وري��س وذل ��ك ب�ع��د ان ح�ظ��ي امل��درب
واملحترفني الخمسة على ثقة مجلس االدارة
والجماهير خالل املباريات االخيرة.
وث�م��ن امل��زي��دي ق��رار اللجنة الثالثية بتمديد
اي � �ق� ��اف ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ال � ��ى االول م��ن
س�ب�ت�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ،م �ش �ي��را ال ��ى ان ال� �ن ��ادي في
ان �ت �ظ��ار اس �ت �ئ �ن��اف ال ��رح�ل�ات ال �ج��وي��ة لسفر
امل ��درب�ي�ن وامل �ح �ت��رف�ين ال ��ى ب�ل�اده ��م ،ح �ي��ث إن
وجودهم في البالد يعد عبئا نفسيا عليهم،
ويرغبون في السفر لالطمئنان على اسرهم،
وطلب امل��زي��دي م��ن االج�ه��زة الفنية واالداري ��ة
تحديد مواعيد وص��ول امل��درب�ين واملحترفني
ال � ��ى ال � �ب�ل��اد خ �ل��ال ش� �ه ��ر اغ� �س� �ط ��س امل �ق �ب��ل،
استعداد الستئناف النشاط الرياضي ووفقا
ألي مستجدات ق��د تطرأ على االوض ��اع التي
تشهدها البالد وموافقة وزارة الصحة ،فضال
ع��ن ال �ت��زام ال�لاع�ب�ين ب��ال�ت��دري��ب ف��ي منازلهم
للمحافظة على لياقتهم الفنية والبدنية..
وقال املزيدي ان املجلس سيجدد عقود مدربي
املراحل السنية مع بداية املوسم املقبل بعد ان
ان�ه��ى امل�ج�ل��س ع�ق��وده��م ب�ع��د اي �ق��اف النشاط
ال��ري��اض��ي ،مضيفا ان امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��واص��ل
دائ��م عبر ال�ق��روب ال�خ��اص للتنسيق واتخاذ
القرارات الالزمة لتسيير اعمال النادي.

عمر بركات
أعلن الشيخ احمد اليوسف الصباح رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة
عن تأجيل الجمعية العمومية العادية لالتحاد ،والتي كانت مقررة
ف��ي ال�ت��اس��ع وال�ع�ش��ري��ن م��ن م��ارس ال �ج��اري حتى ال�ث��ان��ي عشر من
ابريل املقبل ،وذلك التزامًا من االتحاد بالقرارات الحكومية بحظر
التجوال الجزئي الذي تم فرضه مؤخرًا كإجراء احترازي للحد من
انتشار فيروس كورونا املستجد ،باالضافة الى قرار ديوان الخدمة
املدنية بتمديد العطلة السبوعني اخرين.
واشار اليوسف الى ان االتحاد كان ّ
سباقًا في تأجيل نشاطه الى االول
من سبتمبر من خ�لال تصريح سابق له انفردت به سبقلا ،مؤكدًا ان
هذا التوجه انما جاء بدوافع وطنية من قبل مجلس االدارة ،الذي ارتأى
اتخاذ مثل هذا القرار لدعم الخطوات الحكومية للسيطرة على انتشار
الفيروس .ولفت اليوسف ال��ى ان االتحاد سيراقب االوض��اع الصحية
بالتنسيق مع اللجنة الثالثية املؤلفة من كل من الهيئة العامة للرياضة
ووزارة الصحة واللجنة االومل�ب�ي��ة الكويتية على ض��وء ق��راره��ا امس
بترحيل النشاط الرياضي لكل االلعاب الى االول من ديسمبر ،مؤكدًا
على التزام اتحاد الكرة بالقرار.

الشارقة الرياضي يقيل
مدير خورفكان
قرر مجلس الشارقة الرياضي االماراتي إقالة فهد الكسار مدير شركة
خورفكان لكرة القدم ،على خلفية تغريدات تم نشرها مؤخرا في وسائل
التواصل االجتماعي ،أساءت لنادي اتحاد كلباء.
وأش��ار مجلس الشارقة ال��ري��اض��ي ،إل��ى أن ال�ق��رار ج��اء بعد اجتماعات
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ش�ي��خ ص�ق��ر ب��ن م�ح�م��د ال�ق��اس�م��ي،
رئيس مجلس الشارقة الرياضي .وذكر الشيخ صقر «نرفض مثل هذه
التصرفات من أي جهة أو مسؤول تحت مظلة املجلس ،وندعو دائما
للتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف تماشيا مع توجيهات
ال�ش�ي��خ ال��دك�ت��ور س�ل�ط��ان ب��ن محمد ال�ق��اس�م��ي ع�ض��و امل�ج�ل��س األع�ل��ى،
حاكم الشارقة ،ودعمه املتواصل للرياضة والرياضيني ،وتوجيهاته
باللعب النظيف واح�ت��رام الخصم» .وأض��اف «نأسف على ما ب��در من
أحد املسؤولني في نادي رياضي يتبع للمجلس ،لكننا لن نتهاون في
اتخاذ اإلجراءات الالزمة والقرارات بما يكفل حقوق كل األطراف».

عمان يفسخ عقود محترفيه
أعلنت إدارة نادي عمان العماني فسخ تعاقد جميع الالعبني املحترفني
في صفوف الفريق ،جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وق��ال ال�ن��ادي في بيان نشره عبر صفحته في تويتر ،أم��س األول ،إنه
أنهى عقود املحترفني األجانب األربعة بالتراضي وهم البرازيلي دي
ماتا ومواطنه دييجو واملاليمامودو واألوزبكيبافيل.
وت��أت��ي ه ��ذه ال �خ �ط��وة ع�ل��ى غ ��رار م��ا ف�ع�ل�ت��ه أن��دي��ة ال�س�ي��ب وال��رس �ت��اق
وال� �ع ��روب ��ة ،وذل � ��ك ب �س �ب��ب ت��أج �ي��ل امل ��راح ��ل ال � �ـ 3امل�ت�ب�ق�ي��ة م ��ن ال � ��دوري
العماني املمتاز إلى شهر سبتمبر املقبل .وأعلن البيان عن إنهاء عقد
اختصاصي العالج الطبيعي الدكتورإبراهيم السيد.
ويحتل نادي عمان املركز  12برصيد  26نقطة ،حيث ينافس بشراسة
من أجل البقاء باملسابقة.

جانب من لقاء العربي والسالمية

إال بعد تجاوز «كورونا»

إنفانتينو :النشاط لن ُي َ
ستأنف

جياني إنفانتينو

 ..و عمومية الكرة  12أبريل

أك ��د رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ك��رة ال �ق��دم (ف �ي �ف��ا) ،ج�ي��ان��ي
إنفانتينو ،إن نشاط كرة القدم لن ُيستأنف إال بعد انتهاء
حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا املستجد.
وص��رح إنفانتينو ف��ي مقابلة نشرتها صحيفة الغازيتا
ديللو سبورت «نحن بحاجة إلى دراسة التداعيات العاملية
لهذه األزم��ة .املوقف اآلن صعب ،نحن ال نعرف متى تعود
األمور إلى طبيعتها».
وتابع «لكن دعونا ننظر إلى الفرص؛ ربما يمكننا إصالح
ك ��رة ال �ق��دم ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال �ت��راج��ع خ �ط��وة إل ��ى ال ��وراء
بنسق مختلف وع��دد أق��ل م��ن ال�ب�ط��والت ،ولكن أكثر إث��ارة
لالهتمام».
وأض��اف «ربما يكون هناك ع��دد أق��ل من الفرق ،ولكن أكثر
عدالة؛ عدد أقل من املباريات لحماية صحة الالعبني ،ولكن
أكثر عدالة .إنه ليس خياال علميا ،علينا أن نقدر األضرار،

وسنرى كيف سنتعامل معها».
وش� ��دد «ال �ص �ح��ة أوال ،ث ��م ك ��ل ش ��يء آخ� ��ر .ي �ج��ب أن ن�ق��ول
بوضوح :ستعود املباريات عندما ال يكون هناك أي خطر
على صحة أي شخص؛ ويجب على االت �ح��ادات وال��رواب��ط
اتباع توصيات الحكومات».
وأكد إنفانتينو «لقد أظهرنا روح التعاون والتضامن مع
أوروب��ا وأميركا الجنوبية .اآلن علينا أن نفكر في مواعيد
م�ب��اري��ات املنتخبات وال� �ق ��رارات ال�خ��اص��ة بتقنني أوض��اع
الالعبني والتعاقدات ،ينبغي أن نفكر في حماية العقود.
ال بد من اتخاذ تدابير صارمة ،ولكن ال يوجد خيار آخر.
سيتعني علينا جميعا تقديم تضحيات».
وتطرق إنفانتينو إلى تعديل بطولة كأس العالم لألندية،
التي أصبحت تضم  24فريقا ،ورأى أنها وسيلة فعالة لرفع
مستوى كرة القدم العاملية.

البطل األولمبي دير بيرغ
يقاتل الفيروس
ق��ال س�ب��اح ج�ن��وب إفريقيا امل�ع�ت��زل ك��ام�ي��رون ف��ان دي��ر ب�ي��رغ ،إنه
يصارع فيروس كورونا طوال أخر أسبوعني مضيفا أن الرياضيني
ال��ذي��ن ي��واص �ل��ون االس �ت �ع��داد ألومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و  2020ي�ع��رض��ون
أنفسهم «ملخاطر غير ضرورية».
وكان فان دير بيرج ( 31عاما) فاز بالذهبية األوملبية لسباق 100
متر ص��در ف��ي دورة ل�ن��دن  2012ث��م ف��از بفضية ف��ي أومل�ب�ي��اد ريو
دي جانيرو  ،2014قبل االعتزال في  .2018وأوضح البطل األوملبي
السابق ،أنه رغم اختفاء معظم األعراض الشديدة للفيروس إال أنه
ال ي��زال يشعر باإلرهاق عند القيام بأي مجهود بدني ،وق��ال عبر
«تويتر»« :أعاني من فيروس كوفيد -19طوال  14يوما».

ليفربول يسعى لضم سانشو
كشفت ت�ق��اري��ر صحافية بريطانية ،ع��ن خ�ط��وة استباقية
م��ن ي��ورغ��ن ك �ل��وب ،امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ل �ل �ي �ف��رب��ول ،ل�ل�ت�ع��اق��د مع
ال��دول��ي اإلنكليزي ال�ش��اب ج��ادون سانشو ،نجم بوروسيا
دورتموند ،في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وارت�ب��ط اس��م سانشو ( 19ع��ام��ا) باالنتقال إل��ى العديد من
األن��دي��ة األوروب �ي��ة الكبرى ف��ي الصيف املقبل ،خ��اص��ة بعد
تألقه امللحوظ بقميص دورتموند.
وبحسب صحيفة ميرور البريطانية ،فإن كلوب تحدث مع

إدارة ليفربول من أجل التحرك لضم سانشو ،قبل الصدام
املرتقب مع كبار أوروبا في الصيف.
وطالب كلوب إدارة ناديه بتوفير املال الالزم من أجل إتمام
الصفقة ،حيث شدد على أهمية وج��ود الالعب في صفوف
الريدز املوسم املقبل .وانتقل سانشو إلى دورتموند ،قادما
من مانشستر سيتي في صيف  ،2017ومنذ ذل��ك التوقيت
خ� ��اض  90م � �ب� ��اراة ب �ق �م �ي��ص ال �ف ��ري ��ق األمل� ��ان� ��ي ف ��ي ج�م�ي��ع
املسابقات ،حيث سجل  31هدفا ،وصنع  42آخر.

أرسنال يؤجل تدريباته رغم شفاء مدربه

سانشو

أخبر نادي ارسنال العبيه بضرورة البقاء في منازلهم ،ألنه
لن يكون من الالئق عودتهم إلى التدريبات ،رغم شفاء مدرب
الفريق ميكيل أرتيتا م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد .وك��ان
متوقعا أن يعود الالعبون إلى التمارين اليوم الثالثاء ،بعدما
قضوا  14يوما في منازلهم كإجراء صحي احترازي عقب
إعالن إصابة أرتيتا بالفيروس ،لكن ذلك لن يكون ممكنا في
ظل دع��وة الحكومة البريطانية إل��ى منع التجمعات من أجل
محاربة املرض.

وقال ارسنال في بيان« :العبو فريق الرجال والعبات فريق
السيدات وأعضاء أكاديمية النادي ،كان مقررا عودتهم إلى
التمارين يوم الثالثاء ،بعد قضائهم  14يوما في العزل عقب
إصابة ميكيل أرتيتا بالفيروس».
وأضاف« :نتيجة للوضع الحالي ،نحن واضحون :الطلب من
الالعبني العودة في هذا الوقت أمر غير الئق وغير مسؤول».
وتابع البيان« :لهذا فإن العبينا والعباتنا وأعضاء األكاديمية
سيبقون في منازلهم .ابقوا في منازلكم وانقذوا األرواح».

كاميرون فان دير بيرغ

تيباس :المنافسات األوروبية
قد تعود في مايو
توقع خافيير تيباس رئيس رابطة ال��دوري األسباني لكرة القدم،
عودة كل املسابقات األوروبية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا ،مرة
أخرى منتصف مايو املقبل ،وذلك بعد فترة من التوقف اإلجبارية
بسبب فيروس كورونا (كوفيد  .)19 -وقال تيباس في تصريحات
لصحيفة «م��ارك��ا» األس�ب��ان�ي��ة« :م�ن�ت�ص��ف م��اي��و امل�ق�ب��ل ،ي�ج��ب أن
نكون ق��ادري��ن على ال�ع��ودة م��رة أخ��رى إل��ى جانب باقي البطوالت
األوروبية الكبرى».
وت��اب��ع« :رب�م��ا ت�ك��ون ال �ع��ودة ق�ب��ل ذل��ك ،ل�ك��ن ذل��ك ه��و امل��وع��د ال��ذي
نضعه في أذهاننا لنكون قادرين على استئناف املسابقة».
وفي تصريحات لصحيفة «إل باييس» قال تيباس إن قرار االتحاد
األوروبي (يويفا) بتأجيل «يورو  »2020كان موفقًا ،مشيرًا إلى أن
ذل��ك يمنح كل االت�ح��ادات ورواب��ط مسابقات ال��دوري فرصة إنهاء
املوسم الجاري .وكان «يويفا» قرر تأجيل كأس أمم أوروب��ا 2020
إلى صيف العام املقبل  ،2021بسبب تفشي فيروس كورونا.
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تأجيل األولمبياد ..وارد
رضخت اللجنة األوملبية الدولية للضغوط
املتزايدة بشأن مطلب تأجيل دورة األلعاب
األومل �ب �ي��ة ال�ص�ي�ف�ي��ة ط��وك �ي��و  2020بسبب
ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،معلنة
ان خ �ي��ار اإلرج� � ��اء ول �ي��س اإلل� �غ ��اء ب ��ات من
االح�ت�م��االت امل�ط��روح��ة ،لكن ال�ق��رار سيتخذ
في غضون أربعة أسابيع.
وه��ي امل��رة األول��ى التي تطرح فيها اللجنة
ب �ص��راح��ة اح �ت �م��ال ت��أج �ي��ل دورة األل �ع��اب
املقررة بني  22يوليو والتاسع من أغسطس،
ب�ع��دم��ا أص� ��رت ف��ي اآلون� ��ة األخ� �ي ��رة ،مثلها
م�ث��ل م�س��ؤول�ين ي��اب��ان�ي�ين ،ع�ل��ى ال�ت��أك�ي��د ان
التحضيرات تمضي من أج��ل انطالقها في
موعدها املحدد.
ل �ك��ن دع � ��وات ال �ت��أج �ي��ل اك�ت�س�ب��ت زخ �م��ا في
اليومني املاضيني ،وانتقلت من الرياضيني
ب�ص�ف��ة ف��ردي��ة ال ��ى ات� �ح ��ادات م��ن دول ع��دة،
بذريعة تفشي وباء «كوفيد »-19الذي أودى
ب��أك�ث��ر م��ن  13أل��ف ش �خ��ص ،وف ��رض ق�ي��ودا
واس �ع ��ة ع �ل��ى ح��رك��ة ال�ت�ن�ق��ل وال �س �ف��ر ح��ول
العالم تؤثر على استعدادات الرياضيني.
وأت� � ��ت ه � ��ذه ال � ��دع � ��وات ف� ��ي ظ� ��ل ش �ل��ل ش�ب��ه
كامل فرضه الفيروس على عالم الرياضة،
وت��أج�ي��ل م��واع�ي��د مهمة م�ق��ررة ف��ي الصيف
أبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا
أميركا األميركية الجنوبية لكرة القدم.
وأف ��ادت اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية
في بيان بانها «ستبدأ ،بالتنسيق الكامل
وال� �ش ��راك ��ة م ��ع ال �ل �ج �ن��ة األومل� �ب� �ي ��ة امل�ن�ظ�م��ة
لطوكيو  ،2020السلطات اليابانية وحكومة
مدينة طوكيو ،بنقاشات ّ
مفصلة الستكمال
تقييمها للتطور السريع للوضع الصحي
عامليا وتأثيره على األل�ع��اب األومل�ب�ي��ة ،بما
يشمل سيناريو التأجيل».

الرياضيون في خطر
وفي ما بدا خطوة استلحاقية بعد انتقادات
ط��ال��ت اللجنة ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة واعتبرت
ان �ه��ا ت�ض��ع ال��ري��اض �ي�ين «ف ��ي خ �ط��ر» ب�ق��رار
إق��ام��ة األل �ع��اب ،أع�ل�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ان رئيسها
األملاني توماس باخ ّ
وجه رسالة إليهم أكد
فيها ان «الحياة اإلنسانية تتقدم على كل

صحة الرياضيين
أولوية لباخ
ما عداها ،بما في ذل��ك إقامة األل�ع��اب .تريد
اللجنة األوملبية الدولية ان تكون ج��زءا من
الحل».
ورأى ،بحسب ن��ص ال��رس��ال��ة ال�ت��ي نشرتها
ال �ل �ج �ن��ة ،ان ات � �خ ��اذ ق� � ��رار اإلرج� � � ��اء ح��ال �ي��ا
ل ��ن ي�ت�ي��ح «ت �ح��دي��د م��وع��د ج��دي��د ل�لأل�ع��اب
األومل �ب �ي��ة ب�س�ب��ب ت �ط��ورات غ�ي��ر م��ؤك��دة في
ات�ج��اه�ين :تحسن كما ن��رى ف��ي ال�ع��دي��د من
ال��دول بفضل االج��راءات الصارمة التي يتم
اتخاذها ،وتدهور الوضع في دول أخرى».
وش��رح «م��ن ج�ه��ة ،ثمة تحسنات ملحوظة
في اليابان ،حيث يرحب العديد من الناس
ب �ح��رارة بالشعلة األومل �ب �ي��ة .يمكن ل��ذل��ك ان
ي �ع��زز ثقتنا بمضيفنا ال�ي��اب��ان�ي�ين ،وب��أن��ه
سيمكننا ،م��ع ق�ي��ود س�لام��ة م �ح��ددة ،إقامة
األل � �ع ��اب األومل� �ب� �ي ��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد م ��ع اح �ت ��رام
م �ب��دأن��ا ب �ح �ف��ظ ص �ح��ة ال �ج �م �ي��ع .م ��ن ج�ه��ة
أخ ��رى ،رأي�ن��ا زي ��ادة دراماتيكية وتفشيات
ج��دي��دة للفيروس ف��ي دول مختلفة بقارات
مختلفة».
وتابع «لذا جعلنا من الحفاظ على صحة كل
املعنيني أولوية بالنسبة إلينا ،واملساهمة
في احتواء الفيروس .أتمنى ،ونحن جميعا
نعمل م��ن أج��ل ذل��ك ،ان اآلم ��ال ال�ت��ي أب��داه��ا
ال�ع��دي��د م��ن ال��ري��اض�ي�ين وال �ل �ج��ان األومل�ب�ي��ة
ال��وط�ن�ي��ة واالت �ح ��ادات ال��دول�ي��ة م��ن ال �ق��ارات
الخمس ،تتم تلبيتها» ،مبديا أمله في «ان
تكون الشعلة األوملبية هي الضوء في نهاية
هذا النفق».
وس�ع��ى ب��اخ ل�ش��رح ه��ذا ال��واق��ع ،معتبرا انه
«على عكس أح��داث رياضية أخ��رى ،إرج��اء
ّ
األل� �ع ��اب األومل �ب �ي��ة ه ��و ت �ح��د م �ع��ق��د بشكل
كبير» ،معددا أمثلة مثل ماليني الحجوزات
ال �ف �ن ��دق �ي ��ة وت� �ع ��دي ��ل ج � � ��دول « 33ري ��اض ��ة

زيدان يستعين
بخطة «إن.بي.إيه»
ي �ق �ض��ي زي� ��ن ال ��دي ��ن زي� � ��دان م � ��درب ري ��ال
مدريد فترة العزلة وه��و يفكر في كيفية
إن�ه��اء ال ��دوري األسباني املتوقف حاليًا،
بسبب ف �ي��روس ك��ورون��ا ،وب ��دا أن��ه يؤيد
ً
ح �ل ��ا م �ق �ت �ب �س��ًا م � ��ن دوري ك � � ��رة ال �س �ل��ة
األميركي (إن.بي.إيه).
وذكرت صحيفة «أس» أن املدرب الفرنسي
ي��رى أن امل��وس��م اذا استكمل ب ��دءًا م��ن 15
مايو كما يتوقع البعض ،فإنه من األفضل
إق��ام��ة أدوار إقصائية لحسم اللقب على
غرار دوري السلة األميركي.
وت �ت �ب �ق��ى  11ج ��ول ��ة م ��ن ال �ل �ي �غ��ا ب�ج��ان��ب
م � �ب ��اري ��ات دوري أب � �ط� ��ال أوروب � � � ��ا ال �ت��ي
س�ت�ع��ود ب��إي��اب دور  ،16وم��ن امل��رج��ح أن
ينتهي امل��وس��م ف��ي  30يونيو ،إذا تراجع
خطر كورونا.

ل � �ك� ��ن م � �ق � �ت� ��رح زي� � � ��دان
ً
سيتطلب ج�ه�دًا ب��دن�ي��ًا ه��ائ�لا ،إذ يشمل
ّ
خ��وض مباراة ك��ل  48ساعة بنفس نظام
دوري السلة األميركي أيضًا ،الذي يشمل
الكثير من املباريات في حيز زمني قليل
ومن دون خوض تدريبات تقريبًا.
وت �ع �ي��ش أس �ب��ان �ي��ا ح��ال��ة ط � ��وارئ ح��ال�ي��ًا
وتزايدت حاالت اإلصابة بنسب مرتفعة
ف� ��ي األي� � � ��ام األخ� � �ي � ��رة ،م� �م ��ا ي �ص �ع��ب م��ن
إمكانية عودة الليغا بشكل منتظم.
وك ��ان ف��ري��ق زي ��دان ي�ت�ص��در ال�ل�ي�غ��ا عقب
ف��وزه ف��ي الكالسيكو ،لكن خسارته أم��ام
ريال بيتيس في آخر جولة باملسابقة قبل
توقفها ،جعلت برشلونة يقفز إلى القمة
بفارق نقطتني.

مالعب البرازيل..
مستشفيات وعيادات
أعلنت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل
ت �ق��دي��م م�لاع�ب�ه��ا ل�ل�ه�ي�ئ��ات ال�ص�ح�ي��ة في
البالد من أجل تحويلها إلى مستشفيات
وعيادات ميدانية مؤقتة ملكافحة فيروس
كورونا املستجد.
وف� ��ي ظ ��ل ت ��وق ��ف ال � � ��دوري امل �ح �ل��ي ح�ت��ى
إش �ع��ار آخ��ر بسبب «ك��وف�ي��د  ،»19 -أعلن
أكثر من نصف أندية دوري الدرجة األولى
ع��ن ت�ق��دي��م مالعبها للسلطات الصحية
ال �ت��ي ت�س�ع��ى ل��زي��ادة س�ع��ة املستشفيات
ملكافحة ال�ف�ي��روس ،ال سيما ف��ي مدينتي
س��او باولو وري��و دي جانيرو املكتظتني
ب��ال �س �ك��ان ،ب�ع��دم��ا س�ج�ل��ت ف��ي ال �ب�ل�اد 18
وفاة و 1128إصابة بالفيروس.
وق��ال��ت ال�س�ل�ط��ات ف��ي س ��او ب��اول��و ،أك�ب��ر
املدن البرازيلية ،إنها ستضع  200سرير
ف��ي ملعب «ماكايمبو» البلدي لتخفيف
الضغط عن مستشفيات املدينة.
وت� ��وق� ��ع وزي � � ��ر ال �ص �ح ��ة ل ��وي ��ز ه �ن��ري �ك��ي

م��ان��دي �ت��ا أن ي�ب�ل��غ ال �ف �ي��روس ذروت � ��ه في
ال� �ب�ل�اد ب�ي�ن أب ��ري ��ل وي��ون �ي��و ،م� �ح ��ذرا من
أن ال �ن �ظ��ام ال�ص�ح��ي ف��ي ال�ب�ل��د األم�ي��رك��ي
الجنوبي البالغ عدد سكانه  210ماليني
نسمة ،قد يبلغ أقصى طاقته االستيعابية
مع نهاية أبريل.
وق��ال م��ان��دت��ا «سنختبر مرحلة عصيبة
ج� � ��دا ول� �ك� �ن� �ن ��ا س �ن �ت �خ �ط��اه��ا ون �ت �ج �ن��ب
االنهيار» ،مؤكدا أن «كل املدن» تعمل على
زيادة قدرة املستشفيات.
وأك � � ��د رودول � � �ف� � ��و الن� ��دي� ��م رئ � �ي ��س ن� ��ادي
ف�لام �ن �غ��و (ح ��ام ��ل ل �ق��ب ال � � ��دوري امل�ح�ل��ي
ومسابقة ك��وب��ا ليبرتادوريس ال�ق��اري��ة)،
أن � ��ه س �ي �ق ��دم م �ل �ع��ب م� ��اراك� ��ان� ��ا ال �ش �ه �ي��ر
للهيئات الصحية .وكتب في رسالة الى
امل�ش�ج�ع�ين «ف ��ي ه ��ذه األوق � ��ات ال�ص�ع�ب��ة،
أري� ��د دع� ��وة»أم� ��ة األح �م ��ر واألس� ��ود«(ف� ��ي
َ
إشارة الى لوني الفريق) الى تجديد األمل
والعمل من أجل أيام أفضل».

راكيتيتش يكشف يومياته
ي �ل �ت��زم ال �ك��روات��ي إي �ف��ان راك�ي�ت�ي�ت��ش الع��ب
برشلونة حرفيًا باإلجراءات التي أعلنتها
الحكومة األسبانية وتقييد حركة خ��روج
الناس من املنازل.
وي � ��وض � ��ح أن � � ��ه ب � � ��دأ ي� �ت� �ح� �ض ��ر الح� �ت� �م ��ال
اإلغ �ل��اق ال �ش��ام��ل ب �ع��د ذه� ��اب ث �م��ن ن�ه��ائ��ي
دوري األبطال الشهر املاضي ضد نابولي
والتي انتهت بالتعادل  1/1ومن وقتها ال
يذهب للتبضع «ألنني قمت بشراء الكثير
م��ن ال�س�ل��ع وال �ح��اج �ي��ات ،ول �ه��ذا ال أح�ت��اج
للخروج من املنزل» يقول الدولي الكرواتي
لقناة برشلونة الرسمية.
وت��اب��ع «أت ��رك امل�ن��زل فقط ألرم��ي النفايات،
واملكان بعيد عن الباب نحو خمسني مترا،

ه��ذا األم��ر الوحيد ال��ذي أفعله ف��ي ال�ش��ارع،
ك�ن��ت أع�ل��م أن�ن��ا ق��ادم��ون ع�ل��ى ه��ذه املرحلة
فجهزت نفسي ومنزلي بشكل كامل».
وكشف راكيتيتش «روتني» حياته اليومية
مع عائلته في العزل املنزلي الذاتي ،وأوضح
«من لديه أطفال تتعقد أموره كثيرا».
وأوض��ح «يبدأ اليوم الساعة  7:30صباحا
ب ��اإلف� �ط ��ار ،ث ��م ن �ن �ت �ق��ل ل ��واج� �ب ��ات األط �ف ��ال
امل��درس�ي��ة ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت ،ث��م نلعب قليال،
ون�ح�ض��ر ط �ع��ام ال �غ ��ذاء ،ث��م ن��أخ��ذ قيلولة،
ون � �ح� ��اول اس �ت �ث �م��ار ال ��وق ��ت م �ع��ا ب��أف�ض��ل
طريقة ممكنة».
ويلخص «نحن مدرسون صباحا ،وأطفال
نلعب معهم باقي اليوم».

توماس باخ

أوملبية».

االنتظار أربعة أسابيع
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان اللجنة األومل�ب�ي��ة أق��رت
ب� ��أن ال �ت��أج �ي��ل ب� ��ات أم � ��را م �ط ��روح ��ا ،رف��ض
رياضيون املهلة الزمنية التخاذ قرار بشأن
مصير األلعاب.
وق��ال��ت البريطانية دان��ا آش��ر-س�م�ي��ث بطلة
ال�ع��ال��م ف��ي س�ب��اق 200م «ه��ل يعني ه��ذا ان
ع �ل��ى ال��ري��اض �ي�ين م��واج �ه��ة أرب �ع��ة أس��اب�ي��ع
إض��اف �ي��ة ل�ل�ب�ح��ث ع��ن ط ��رق ل�ل�ت�م��ري��ن ،وه��م
ربما يضعون أنفسهم ومدربيهم واألجهزة

الفيروس يهدد
إبرا باالعتزال!
ك� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ان زالت� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ان
إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش يحلم
بنهاية مثالية ملسيرته
ب � ��امل �ل��اع � ��ب م � � ��ع م� �ي�ل�ان
بإعادة النادي اإليطالي
للقمة ،لكن وباء كورونا
قد يدمر تطلعاته.
ووق� � ��ع إب� � ��را ( 38ع��ام��ًا)
ع� �ل ��ى ع� �ق ��د ي �م �ت��د ح�ت��ى
ن�ه��اي��ة امل��وس��م ال�ح��ال��ي،
ل�ك��ن ي �ب��دو أن م �ي�لان لن
ي� �ف � ّ�ع ��ل خ � �ي ��ار ال �ت �م��دي��د
للموسم املقبل.
وذكرت صحيفة (غازيتا
دي�ل��و س �ب��ورت) أن أزم��ة
ك ��ورون ��ا ال �ح��ال �ي��ة ،ال�ت��ي
أوقفت كرة القدم وجميع
م � �ظ � ��اه � ��ر ال� � �ح� � �ي � ��اة ف��ي
إيطاليا ،قد تدفع النجم
ال �س��وي��دي ل�لاع �ت��زال في
يونيو املقبل.
وت � � � ��رك زالت � � � � ��ان ب �ص �م��ة
ف ��وري ��ة ف ��ي م� �ي�ل�ان م�ن��ذ
ع � � ��ودت � � ��ه ل � �ل � �ف� ��ري� ��ق ف��ي
ديسمبر امل��اض��ي ،حيث
خ� �س ��ر م ��رت�ي�ن ف� �ق ��ط ف��ي
 12م �ب��اراة ،واق �ت��رب من
امل ��راك ��ز األوروب � �ي� ��ة قبل
توقف الدوري.
وتتكهن الصحيفة بأن
زالت� � � � � � ��ان رب � � �م� � ��ا خ � ��اض
ب ��ال� �ف� �ع ��ل آخ � � ��ر م� � �ب � ��اراة
ب�م�س�ي��رت��ه االح �ت��راف �ي��ة،
إذ ال ت � �ظ � �ه� ��ر م �ل�ام� ��ح
إي � �ج ��اب � �ي ��ة ع� �ل ��ى ع � ��ودة
الكرة في إيطاليا قريبًا
ب �ع��د أن س �ج �ل��ت ق��راب��ة
خمسة آالف وفاة بسبب
الفيروس.

الفنية وأح�ب��اء ه��م ف��ي خطر ،ليكتشفوا في
نهاية املطاف انها (األلعاب) سترجأ في كل
حال؟».
وأتى موقف اللجنة األوملبية في ظل اتساع
املطالبني بإرجاء األلعاب.
وان �ض��م االت �ح ��اد ال �ف��رن �س��ي ألل �ع��اب ال �ق��وى
الى الئحة تضم أمثال االتحادين األميركي
والفرنسي للسباحة ،واالتحادين األميركي
واالس� � �ب � ��ان � ��ي ألل� � �ع � ��اب ال � � �ق� � ��وى ،وال �ل �ج �ن ��ة
األوملبية النرويجية ،بعدما كان العديد من
الرياضيني قد انتقدوا بشكل فردي األوملبية
الدولية واللجنة.

كو :الموعد غير مالئم
طلب رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من اللجنة األوملبية
الدولية إرجاء أوملبياد طوكيو الصيفي  ،2020معتبرا ان إقامته في موعده «غير مالئمة
وغير مرغوب بها» في ظل تفشي فيروس كورونا املستجد.
وجاء هذا الطلب في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نصها اإلثنني ،بعث بها كو
الى رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني توماس باخ األحد ،قبل إعالن اللجنة الدولية ان
خيار إرجاء األلعاب املقررة بني  24يوليو والتاسع من أغسطس بات خيارا مطروحا،
على ان يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في غضون أربعة أسابيع.

بيليه :كريستيانو أفضل من ميسي
ع � � � ��اد أس � � � �ط � � ��ورة ك � � � ��رة ال � � �ق � � ��دم ال� �ع ��امل� �ي ��ة
وال� � �ب � ��رازي� � �ل� � �ي � ��ة إدس � � � � ��ون أران� � �ت� � �ي � ��س دو
ن��اس �ي �م �ن �ت��و ،امل �ل �ق��ب ب �ـ «ب �ي �ل �ي ��ه» ،ل �ي��دل��ي
ب � ��دل � ��وه ب � �خ � �ص� ��وص امل� � �ق � ��ارن � ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة
ب�ي�ن ن �ج �م��ي ال� �ك ��رة ال �ع��امل �ي��ة ،ال �ب��رت �غ��ال��ي
ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون� � ��ال� � ��دو ،واألرج �ن �ت �ي �ن��ي
ليونيل ميسي.
ول��م ي�ت��ردد بيليه ف��ي االع�ت��راف بأفضلية
ن�ج��م ي��وف�ن�ت��وس ع�ل��ى ح �س��اب غ��ري�م��ه في
برشلونة ،حيث قال في تصريحات نقلها
م��وق��ع «ف��وت م�ي��رك��ات��و» الفرنسي«:أعتقد
أن كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي
ً
ألنه األكثر تكامال ،لكن ال يجب أن ننقص
من ليونيل بالطبع لكنه ليس هدافًا».
وت � � � � ��اب � � � � ��ع «ال� � � � � �ج � � � � ��وه � � � � ��رة ال� � � � � � �س � � � � � ��وداء»
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات� ��ه«:األف � �ض� ��ل ف � ��ي ال � �ت� ��اري� ��خ؟
إن ��ه س� ��ؤال ص �ع��ب اإلج ��اب ��ة ع �ل �ي��ه ،ف�ن�ح��ن
ف � ��ي ل� �ح� �ظ ��ة ال ُي� �م� �ك ��ن أن ن� �ن� �س ��ى زي� �ك ��و،
رون��ال��دي�ن�ي��و ورون ��ال ��دو ،وك��ذل��ك ال�ن�ج��وم
في أوروبا مثل بيكنباور وكرويف».
وي�ض�ي��ف ب�ي�ل�ي��ه«:ه��ذا ل�ي��س خ �ي��اري ،لكن

بيليه

أظ ��ن أن ب�ي�ل�ي��ه ه��و األف �ض��ل ف��ي ال �ت��اري��خ
وه��و أفضل منهم جميعًا ،تعرفون مل��اذا؟
ألن الجميع ُيقارنهم ب��ي أن��ا ،اآلن أن��ا في
انتظار رد كريستيانو رونالدو وآخرين».

ورغ��م ك��ل ذل��ك ،يظل بيليه ( 79ع��ام��ًا) من
أعظم أساطير كرة القدم العاملية ،بعد أن
ك��ان ق��د حقق ث�لاث ب�ط��والت ك��أس العالم،
أعوام (.)1970 ،1962 ،1958

أسينسيو بطل «فيفا »20
غاب ماركو أسينسيو العب ريال مدريد عن
امل��وس��م بأكمله بسبب إص��اب��ة خ�ط�ي��رة في
الركبة ،لكنه نجح في تعويض ذل��ك بعيدا
عن املستطيل األخضرّ ،
وتوج -أول من امس
األح � ��د -ب�ش�ك��ل غ �ي��ر م �ت��وق��ع ب �ط�لا ل �ل��دوري
االسباني في لعبة (فيفا  )20اإللكترونية،
على جهاز بالي ستيشن.
وم� ��ع ت��وق��ف أغ �ل��ب امل �س��اب �ق��ات ال��ري��اض �ي��ة
ال �ب��ارزة ح��ول ال�ع��ال��م بسبب وب ��اء ف�ي��روس
كورونا ،انتقل بعض الالعبني إلى األلعاب
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ،وأق�ي�م��ت ه��ذه
املسابقة برعاية رابطة الدوري اإلسباني.
وش ��اه ��د أك �ث ��ر م ��ن  170أل� ��ف ش �خ��ص ف��وز
أسينسيو -ال��ذي ك��ان يلعب بفريقه امللكي-
ع �ل��ى أي� �ت ��ور روب� �ي ��ال ل �ي �غ��ان �ي��س  1 - 4في

بوستر اعالن فوز أسينسيو

النهائي ،بعدما أقيمت املنافسات في عطلة
األسبوع بمشاركة  18ناديا بالليغا.
ول� ��م ُي �س � َ�م ��ح ل �ب��رش �ل��ون��ة وري� � ��ال م��اي��ورك��ا
باملشاركة ف��ي البطولة ،بسبب ارتباطهما
ب�ع�ق��د رع��اي��ة م��ع ش��رك��ة ك��ون��ام��ي ،صاحبة
ل�ع�ب��ة «ب ��رو إي �ف��ول��وش��ن س��وك��ر» ال �ت��ي تعد
املنافس األساسي للعبة «فيفا .»20
وأذيعت البطولة على التلفزيون االسباني،
ك �م ��ا اه �ت �م ��ت ال �ص �ح ��ف االس� �ب ��ان� �ي ��ة -م �ث��ل
ماركا وآس -باملنافسات عن طريق اإلذاع��ة
امل �ب ��اش ��رة ل �ل �م��واج �ه��ة ،إل� ��ى ج��ان��ب ت �ق��اري��ر
عديدة للمباريات.
وجذبت البطولة تبرعات قيمتها أكثر من
 140أل��ف ي� ��ورو ،مل�ك��اف�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
الذي قتل اآلالف حول العالم.

كيليان يحكي تجربته مع «كورونا»
كشف لوكا كيليان ،اول العب املاني من الدرجة
االول � ��ى اص �ي��ب ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ب��أن��ه شعر
«بالخوف» في بادىء االمر قبل ان يتعافى كليا.
وق ��ال ك�ي�ل�ي��ان الع ��ب ب ��ادرب ��ورن م�ت��ذي��ل ترتيب
دوري بوندسليغا في مقابلة نشرتها صحيفة
فستفالن بالت املحلية (االثنني) «ب��دأت االمور
في العاشر من مارس مع شعور بحساسية في
الحلق .وفي اليوم التالي ،بدأت اشعر بأوجاع
في الرأس لكني واظبت على التمارين».
وتابع «وفي  12مارس بدأت اشعر صعوبة في
التنفس ثم اصبح االمر اقوى في اليوم التالي،
ح��رارة مع رجفة قوية ،في تلك اللحظة شعرت
فعال بالخوف للمرة االولى .استمر االمر ألربعة

اي��ام قبل ان تنخفض ح��رارت��ي ث��م ب��دأت اشعر
بتحسن تدريجي من يوم الى يوم».
ون ��اش ��د ال�ل�اع ��ب ال �ج �م �ي��ع ب ��ال� �ت ��زام ت�ع�ل�ي�م��ات
ال �س �ل �ط��ات ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وق� ��ال ف��ي ه��ذا
الصدد «استطيع اآلن ان اتقاسم تجربتي ،فأنا
ري��اض��ي وف��ي ح��ال��ة صحية ج�ي��دة ل�ك��ن توجب
علي ان اكافح بقوة هذا الفيروس ..بالنسبة الى
االش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ام ��راض معينة،
فإن ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم».
ولم يدخل كيليان املستشفى للعالج ألن والدته
ممرضة وق��د اهتمت به في منزلهم الكائن في
مدينة دورتموند وختم قائال «لو بقيت وحيدا
في بادربورن لكنت ذهبت الى املستشفى».

لوكا كيليان
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ت� �ك � ّ�ون أول م �ج �ل��س إدارة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة م ��ن أح�م��د
ال� �ص ��راف ،وال��دك �ت��ورة ف��ري��دة ال�ح�ب�ي��ب ،وس�ع��ود
ال�ع��رف��ج ،وه�ي�ف��اء ال�ص�ق��ر ،وح�م��زة ب�ح��وه ،وعماد
السيف.
واع�ت�ب��رت الجمعية ف��ي ح�ي�ن��ه ،وال ت ��زال ،مميزة
بني الجمعيات الخيرية ،في أهدافها وفي تركيبة
مجلس إدارت �ه��ا ،وف��ي ترفعهم ع��ن استقطاع أي
نسب مما يصلهم م��ن ت�ب��رع��ات ألنفسهم .كما
تميزت الجمعية بالتزامها بنشر بياناتها املالية
(ميزانياتها السنوية) ف��ي صحيفتني يوميتني،
على األق��ل .وك��ان أكبر املتبرعني لها هم أعضاء
مجلس إدارتها.
نجحت الجمعية خ�لال ف�ت��رة قصيرة ف��ي اثبات
وج��وده��ا ،وت�ق��دي��م ال��دع��م امل ��ادي ل�ع��دد كبير من
امل��رض��ى امل �ع��دم�ين ،وامل�س��اه�م��ة ف��ي ش ��راء ت��ذاك��ر
سفر للمعدمني من املساجني والخدم املرتجعني،
وللفقراء .كما قامت بمساعدة مراكز إيواء العمالة
باملواد الصحية واأللعاب ،وش��راء عشرات تذاكر
السفر لبعضهم ،ومساعدتهم للعودة ألوطانهم.
كما قامت الجمعية مؤخرا بتكريم عشرة مقيمني،
من ست جنسيات مختلفة ،من الذين امضوا في
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دافئ وتتكاثر السحب تدريجياً ،الرياح متقلبة
االتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية ،سرعتها
( 28 - 06كلم /ساعة).

البحـــــــر

الكويت أكثر من خمسني عامًا ،هذا غير قيامها
بمجموعة أخ��رى من األنشطة واألعمال الخيرية
التي يطول سردها.
وم��ع ازدي ��اد وط��أة محنة ال�ك��ورون��ا ،التي ضربت
ال �ك��وي��ت ،ك�غ�ي��ره��ا م��ن دول ال �ع��ال��م ،وب �ع��د إغ�لاق
م �ن��اف��ذ ال �س �ف��ر ،وف �ق ��د ع� �ش ��رات آالف امل�ق�ي�م�ين
وظائفهم وأعمالهم ،خاصة من أصحاب الدخول
ال ��دن �ي ��ا ،ك �ب��ائ �ع��ي اآلي � ��س ك��ري��م وع� �م ��ال ال� ��ورش
وامل �ق��اه��ي وامل �ط��اع��م ،وال �ع��ام�ل�ات ف��ي ص��ال��ون��ات
ال�ح�لاق��ة ،وال�ح�لاق�ين ،وف��راش��ي امل ��دارس الخاصة
والسائقني فيها ،وعشرات الوظائف األخرى ،قرر
مجلس إدارة الجمعية تخصيص مبلغ للصرف
ع �ل��ى أك �ث��ر ال �ج �ه��ات ح��اج��ة م�ن�ه��ا ،وم ��ا أن قمنا
باإلعالن عن عزمنا تقديم العون لهؤالء املقيميني،
خاصة املعدمني منه ،ملا يمثله وضعهم من خطر
على املجتمع ،حتى انفتحت طاقات الحقد والجهل
علينا مهاجمة ق��رارن��ا ،وكأننا سنصرف أم��وال
الجمعية على مشاريع فساد وإفساد.
ومن هنا كان لزاما علينا ،ملن غابت عنه الحقيقة،
أن ن �ب�ي�ن ان م ��ن ح ��ق م �ج �ل��س إدارة ال�ج�م�ع�ي��ة
التصرف بأموالها تحقيقا ألهدافها ،طاملا كان
الصرف ضمن القانون.
أم ��ا ال��ذي��ن ط��ال �ب��ون��ا ب�ت��وج�ي��ه ت�ب��رع��ات�ن��ا ل�ل�ب��دون
�ى بتلقي ال�ت�ب��رع��ات ،فهم
او امل��واط�ن�ين ،ألن�ه��م أول � ّ
مخطئون .فنحن لم نتخل عنهم أو ننكر حقهم
وسيأتي دوره��م
ليأتوا ويطالبونا بمساعدتهمّ ،
حتما .ول�ك��ن مشروعنا ال�ي��وم يتعلق بمساعدة
املقيمني فقط بسبب ظروف طارئة ،وليس في ذلك
خروج عن أه��داف الجمعية .فلكل جمعية دورها
في املجتمع .حتى الجهات املهتمة باإلعاقة مثال
ال تقدم شيئا للمكفوفني أو الصم ،بالرغم من أن
ه��ؤالء معاقون أي�ض��ا .كما أن هناك جمعيات ال
تقدم العون لغير املسلمني مثال ..وهكذا.
نرجو أن يتسع صدر «العقالء» ملشروع الجمعية
ّ
امل �ت �ع��ل��ق ب �م �س��اع��دة امل �ق �ي �م�ين ،وان ه ��ذا ح��ق من
حقوقها .أما الغوغاء من ذباب التويتر ،املتخفون
خ�ل��ف أس �م��اء وه �م �ي��ة ،ال��ذي��ن ي �ه��دف��ون ال ��ى نشر
العداوة وتأليب فئات املجتمع بعضه على بعض،
وبعضهم يغرد من الخارج ،فلن نلتفت لهم.

مساءً

ً
صباحا

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

احتضن ثرى الكويت الطيب،
الطبيب والسياسي والكاتب،
رج����ل ال���ق���ول وال���ف���ع���ل ،ص�لاح
ال��ع��ت��ي��ق��ي ،ال����ذي واف���ت���ه املنية
ف����ي ال���ث���ان���ي وال���ع���ش���ري���ن م��ن
الشهر الجاري عن عمر ناهز
ال�����������ـ 79ع������ام������ا ،ت������ارك������ا س��ج�لا
ح���اف�ل�ا ب���ال���ع���ط���اء ،ف����ي ال��ط��ب
والسياسة والصحافة ،توازيا
م���ع االه���ت���م���ام ب��ق��ض��اي��ا األم���ة
اإلسالمية.
وش������ارك ال��ع��ت��ي��ق��ي ال�����ذي ول��د
ف�������ي ال������ك������وي������ت ع����������ام ،1941
ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة
ال���س���ادس���ة ع���ش���رة ف���ي ت��اري��خ
صالح العتيقي
ال���ك���وي���ت ال���ت���ي أج���ري���ت ف���ي 1
ديسمبر  ،2012وف��از خاللها بعضوية مجلس االم��ة (ديسمبر )2012
املبطل بحكم املحكمة الدستورية ،عن الدائرة الثانية.
ول���ت���ن���وع اه���ت���م���ام���ات���ه ،ت��ن��وع��ت ش���ه���ادات���ه ال��ع��ل��م��ي��ة ،ف��ق��د ح��ص��ل على
ماجستير في الصحة العامة من جامعة هارفارد وبكالوريوس الطب
والجراحة وليسانس الحقوق من جامعة االسكندرية ،وعمل في وزارة
ال��ص��ح��ة م��دي��را ملنطقة ال��ص��ب��اح ال��ص��ح��ي��ة ك��م��ا ك���ان رئ��ي��س��ا للجمعية
الطبية الكويتية لعدة دورات وعضو األمانة العامة للطب اإلسالمي.
وانشغل خالل عمله البرملاني بإيجاد حلول جذرية وجادة للمشكالت
ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال��ك��وي��ت ،ح��ي��ث ك���ان دائ����م ال��ت��أك��ي��د خ�لال
ت��رؤس��ه اللجنة الصحية البرملانية على ض���رورة االرت��ق��اء بالخدمات
الصحية بإيجاد أنظمة جديدة تحقق ذل��ك ،دافعا نحو تشكيل فريق
الدارة خطة لتحسينها من أجل رفع معدل الحياة والقضاء على االوبئة
وخفض معدل االصابة بالسرطان.
وانعكاسا لعمله الدؤوب ،وعزيمته القوية ،شغل العتيقي عدة مناصب
منها مدير منطقة العدان الصحية ،وقيادة الجمعية الطبية الكويتية،
ورئاسة بعثة الحج.
وعلى الصعيد الصحافي ،كانت له عشرات امل��ق��االت التي تتناول كل
ش��ؤون ال��ب�لاد ،فتنوعت ما بني القضايا الصحية وال��ع�لاج بالخارج،
وامل���ال���ي���ة وم����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا م���ن اق����ت����راض ،إل����ى ج���ان���ب األم������ور ال��دي��ن��ي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة وم���ح���ارب���ة ال���ف���س���اد ،وال��ك��ث��ي��ر م���ن ال������رؤى ال���ت���ي تتصل
بالصحافة وكيفية أدائها لرسالتها.
وسبقلا التي آملها املصاب تتقدم من أسرة العتيقي بخالص التعازي،
داعية للفقيد بالرحمة وبأن يلهم أهله الصبر السلوان.

الوفيات ص 05

12.52

6.46 6.48

فجر

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

رحل العتيقي..
الطبيب اإلنسان

كالم الناس

ت��م تأسيس وإش�ه��ار جمعية ال�ص��داق��ة الكويتية
اإلنسانية في أبريل  2018من  66عضوا ،بغرض
تحقيق األهداف اإلنسانية التالية:
 .1تقديم الرعاية االجتماعية واملادية للمحتاجني
من أي جنسية كانت ،خاصة املرضى الذين لديهم
صعوبات مادية.
 .2تقديم العون للمساجني وأسرهم.
 .3مساعدة األسر املتعففة.
 .4القيام بمختلف أعمال اإلغاثة والتعاون في ذلك
مع بقية جمعيات ومؤسسات املجتمع املدني.
 .5تكريم قدامى املقيمني في الكويت ممن تجاوزت
إقامتهم بصورة مستمرة خمسني عامًا ،وتقديم
الهدايا املادية واملعنوية لهم.
 .6تكريم املقيمني من امللتزمني بمختلف القوانني.
 .7العمل على توطيد أواصر الصداقة واملحبة مع
املقيمني من خالل املشاركة في أعيادهم الوطنية.

الطقس

12

الصغرى

26

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد

أدنى جزر

3.23 4.29
عصر

6.01 5.48
شروق

مغرب

7.19 11.45
ظهر

عشاء

حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة
m.alduwailah@alqabas.com.kw

كورونا ..الوجه اآلخر
في الوقت الذي يسارع فيه شباب الكويت وشاباتها للتطوع في حملة
مواجهة انتشار فيروس كورونا وفي الوقت ال��ذي تحث فيه جمعية
االص�لاح االجتماعي شبابها لالنخراط في هذه اللجان ،وفي الوقت
الذي تعد الحركة الدستورية قوائمها وتدفع بهم للميدان ،وفي الوقت
ال��ذي تشمر ال�ل�ج��ان الخيرية ع��ن س��واع��ده��ا وت�ن��زل للميدان بكامل
طاقاتها وتصرف املاليني من أجل دعم الحملة الوطنية ملكافحة الوباء،
وفي الوقت الذي ينبري فيه املشايخ والعلماء لحث الناس على الصبر
والبقاء في البيوت وااللتزام بقرارات ولي األمر ،حتى فتاوى الفقهاء
تم تكييفها لتنسجم مع إجراءات الحكومة املستحدثة ،في هذا الوقت
يطلع علينا كاتب علماني بمقال ممتلئ بالحقد والكره لشريحة من
املجتمع ويكرر ما قاله في أكثر مقاالته السابقة من املطالبة بتخوين
هذه الشريحة وإقصائهم بل وسجنهم ،كل هذا اعتمادًا على ما نقلته
محطة (أن تكذب أكثر) التلفزيونية عن أحد الدعاة املحسوب على هذه
الشريحة!
قد ال أعتب عليه ،ولكنني أعتب على الصحيفة التي سمحت لهذا الغث
من أن يتم نشره في هذا الوقت في جريده محترمة!
كان أولى به أن يكتب عن سبب دخول هذا املرض للكويت ،ومن أين
جاء ،ويطالب بمعاقبة املتسبب ان كانت دولة أو جهة أو أشخاصا!
كان متوقعا منه أن يتخلص هذه األيام من الدوافع التي ينفثها قلمه
كل صباح ،لكن مع األسف كتب ما يؤكد تشرب هذه األمور في دمه!

كورونا ومجلس األمة
يحاول البعض أن يوحي أن مجلس األمة كان سبب عرقلة الحكومة
ً
ف��ي تحقيق ان�ج��ازات�ه��ا ،مستدال بالنجاحات التي تحققها األجهزة
الحكومية في تعاملها مع أزمة كورونا ،في الوقت الذي يستمر مجلس
االمة في إجازته!
ً
وه��ذا الطرح خطير ،فلو صدقنا ج��دال أن الحكومة نجحت في ادارة
األزمة ،وهي كذلك ،اال أن تجاربنا مع الحكومات السابقة سيئة إذا ما
ترك لها العنان في التصرف من دون رقابة مجلس األمة!
اليوم الحكومة بكل قيادييها يدركون أن أي تقصير أو خطأ سيكون
في مرمى نيران النواب الذين يراقبون عن كثب أداء هؤالء املسؤولني،
الذين تركوا لهم حرية التحرك والتصرف في مواجهة هذه األزمة!
ان البعض أراد استغالل هذه األج��واء للضرب في رمز الديموقراطية
وأيقونتها مجلس األمة ،ليطرح فكرته الخاطئة من أن نجاح الحكومة
ً
بسبب غياب مجلس األمة ،ونسي أن أكثر الحكومات السابقة فشال
كانت إما بغياب املجلس (فترة الحل غير الدستوري) ،وإما بمجلس
في جيب الحكومة كما ك��ان الحال في مجلس املناديب ،وم��ع ه��ذا لم
تظهر على هذه الحكومات بوادر نجاحات مميزة كما توقع الكثير ،بل
ً
كانت مصنفة كأكثر الحكومات فشال وتراخيًا وتجاوزًا!

