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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

الحرارة ُتبطئ أذى «كورونا»!

أظ �ه��ر ت�ح�ل�ي��ل م �ب �ك��ر أج� � ��راه ُع �ل �م��اء م �ع �ه��د «م��اس��ات �ش��وس �ت��س» األم �ي��رك��ي
للتكنولوجيا أن املناطق األكثر دفئًا تحظى بأفضلي ٍة نسبية في إبطاء انتقال
عدوى «كورونا» ،وأن غالبية حاالت اإلصابات تحدث في املناطق ذات درجات
الحرارة املنخفضة ،التي تتراوح بني  3و 17درجة مئوية .ووفق تقرير لصحيفة
ّ
ّ
متوسط درج��ات حرارتها على 18
نيويورك تايمز ،مثلت املناطق التي يزيد
درجة مئوية أقل من  %6من إجمالي أعداد اإلصابات العاملية حتى اآلن .وقال
انخفضت
قاسم ب�خ��اري ،عالم الحاسوبيات ف��ي «ماساتشوستس»« :كلما ّ
درج��ات ال �ح��رارة ب��دأت أع��داد ال�ح��االت ف��ي االرت �ف��اع سريعًا .وه��ذا يتجلى في
ّ
أوروب ��ا» .وأض��اف أن «ارت�ب��اط األم��ر ب��درج��ات ال�ح��رارة يتضح داخ��ل ال��والي��ات
ّ
املتحدة ،إذ شهدت واليات نوعًا من ّ التباطؤ في تفشي املرض ،مقابل ازدياده
ُ
في واليات أخرى» .وأكمل« :ربما تقلل درجات الحرارة األكثر دفئًا من فاعلية
الفيروس ،لكن انتقال العدوى بفاعلية أقل ال يعني عدم انتقالها».
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 20صفحة •  100فلس

إشادات نيابية غير مسبوقة بجهود الوزراء ورئيسهم

الحكومة تستحوذ على «قلب» المجلس!

¶ الغانم :نشكر المصارف ..و ُنطالب «التأمينات» بتأجيل أقساط المتقاعدين
فهاد الشمري
ف��ي مشهد اس�ت�ث�ن��ائ��ي ،ش�ه��دت جلسة مجلس
األم � ��ة أم� ��س دع �م ��ًا وإش � � ��ادة اس �ت �ث �ن��ائ �ي�ين م��ن
مجلس األمة للحكومة ،في صورة غير معتادة
في مسارات عالقة السلطتني.
واستقبل ال�ن��واب رئيس ال ��وزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،وأع�ض��اء الحكومة ل��دى دخول
قاعة املجلس ،بالتصفيق الحار ،تحية للجهود

إركد
صور «السيلفي» لبعض
الوزراء ،وهم ال يط ِّبقون
تعليمات التباعد الجسدي:
سقطة!
لن نقول لكم «إركدوا»،
فأنتم أبطال المرحلة ..ولكن
َّ
تذكروا أنكم قدوة للجميع،
قبل أن تكونوا أصحابا ً للقرار.

قراءة
في خطاب
سمو األمير

ّ
امل�ب��ذول��ة ف��ي م��واج�ه��ة أزم ��ة ت�ف��ش��ي «ك��ورون��ا».
وب� �ش� �ب ��ه إج� � �م � ��اع ،ح �ف �ل��ت م � ��داخ �ل��ات ال � �ن ��واب
بعبارات ال��رض��ا والثناء على م��ا بذله ال��وزراء
خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة وق��رارات �ه��م الجريئة في
مواجهة ال��وب��اء ال�ع��امل��ي ..وق��ال نائب مخضرم
ل�ـ�ـ سبقلا« :اس �ت �ح��وذوا ع�ل��ى ق�ل��وب�ن��ا ..ع�ل��ى ما
يبدو»!
وأع��رب رئیس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم عن
خالص الشكر والتقدیر إلى سمو أمیر البالد

الشیخ صباح األح�م��د ،على توجیهات سموه
ّ
املتعلقة ب��إدارة االزم��ة ،والحكومة على الجهد
ّ
الجبار الذي بذلته ملواجهتها.
وث� ّ�م��ن الغانم ،عاليًا« ،الخطوة املسؤولة التي
اتخذتها ال�ب�ن��وك بتحمل مسؤولياتها تجاه
آث� ��ار أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ف��ي امل��واط �ن�ي�ن وت��أج�ي�ل�ه��م
االقساط ملدة  ٦اشهر مع ّ
تحملهم كلفة التأجيل،
وهذا ّ
يجسد بشكل عملي املسؤولية املجتمعية
ملؤسساتنا العامة والخاصة» ،داعيا املؤسسة

أبرز القرارات
الحكومية أمس

ال�ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة إل��ى ال�خ�ط��وة
ذاتها تجاه املتقاعدين.
وواف � ��ق امل �ج �ل��س أم ��س ع �ل��ى ت�غ�ل�ي��ظ ع�ق��وب��ات
م �خ��ال �ف��ة ق ��ان ��ون األم� � ��راض ال �س ��اري ��ة ،ك �م��ا أق��ر
ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات ب �م��ا ي�ق�ض��ي ب��وق��ف
مواعيد املحاكم واستئنافها بعد انتهاء األزمة
حماية لحقوق املتقاضني والدولة.

¶ صندوق لتلقي التبرعات
والمساهمات النقدية.
¶ أولوية اإلجالء للمرضى

مجلس أمة | ص07-06

وذوي الهمم وكبار السن.

 300مليون دينار كلفة تأجيل سداد القروض
سالم عبد الغفور
ع�ل�م��ت سبقلا أن ك�ل�ف��ة ق ��رار ت��أج�ي��ل اق�س��اط
امل��واط�ن�ين وال�ش��رك��ات الصغيرة  6أش�ه��ر ال��ذي
أع �ل��ن أم ��س س�ت�ب�ل��غ ن �ح��و  300م �ل �ي��ون دي �ن��ار
تتحملها املصارف .وأك��دت مصادر متابعة ان
الخيار كان بني تأجيل  3أشهر يشمل قروض
املواطنني واملقيمني والبدون ،او  6أشهر يشمل
املواطنني فقط ،واستقر الرأي على الخيار الثاني.
الى ذلك ،فان عددًا من الجهات املالية واالقتصادية
وال �ت �ج��اري��ة ارس �ل��ت ال��ى ال�ح�ك��وم��ة مقترحاتها
لصياغة حزمة دعم مالي للقطاعات املتضررة

¶ هند الصبيح:
رسالة تطمين بأن
األمور تحت السيطرة

م��ن اج� ��راءات اح �ت��واء تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا.
وم ��ن ب�ي�ن ت �ل��ك ال �ج �ه��ات ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
وهيئة اس��واق امل��ال وغ��رف��ة التجارة والصناعة
واالت�ح��ادات والهيئات املهنية املختلفة .على أن
تدرس الحكومة كل تلك «االوراق» للخروج بما
تراه مناسبًا لكل قطاع على حدة ،ألن االضرار
ت�خ�ت�ل��ف ب�ي�ن ق �ط��اع وآخ � ��ر ..ل �ك��ن االس � ��اس في
امل�ع��ال�ج��ة يبقى ال �ح��ؤول دون االف�ل�اس��ات التي
تضر باالقتصاد الوطني.
أم� ��ا ك �ي��ف س �ت �ع��وض امل� �ص ��ارف م �ب �ل��غ ال� � �ـ300
مليون دينار من الرسوم والعوائد والفوائد التي
ستسقط او تلغى بتأجيل س ��داد ال �ق��روض 6

¶ علي العوضي:
أشعرنا
بالطمأنينة

¶ علي البغلي:
عكس االهتمام
بالمواطنين

¶ الطاقة االستيعابية لوزارة

أشهر ،فان الحزمة الحكومية املنتظرة يفترض
ان تعوض البنوك كما القطاعات االخرى جزئيًا
أو كليًا ،سواء بدعم مالي مباشر او غير مباشر.
ويذكر أن بني مقترحات الدعم املمكن االعفاء
م��ن رس ��وم ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة
االخرى والغاء ضرائب مثل دعم العمالة.
الى ذلك ،هناك مسألة االيجارات التي بادر مالك
عقار الى تأجيل استيفائها ،وقد يعمم التأجيل
على أن يعوض م�لاك وش��رك��ات العقار بشيء
ما .وهناك تفاصيل اخ��رى كثيرة وفقًا لحاجة
كل قطاع الى الدعم من عدمه.

اقتصاد | ص13

¶ شيخة الجاسم:
وضع عالمات
إرشادية للعمل

الصحة  3آالف شخص.
¶ خطة اإلجالء تنطلق اليوم
المرحلة األولى:
إيطاليا ـ لبنان ـ أسبانيا ـ إيران
المرحلة الثانية:
مصر ـ بريطانيا ـ ألمانيا
الخالد مبادالً النواب التحية لدى دخوله
المجلس أمس ( تصوير :حسني هالل)

¶ إقبال األحمد:
جسد اهتمام األب
َّ
بأبنائه

¶ بشار الصايغ:
حرص على استمرار
الحياة الكريمة

الكويت | ص04

¶ عذراء الرفاعي:
زاد ثقتنا بأننا بخير
الكويت | ص02
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ناشطون ُ
وك َّتاب وممثلو تيارات لـ سبقلا:

األمير أشاع األملَّ ..
وبدد المخاوف
■ ترؤس سموه لالجتماع االستثنائي لمجلس الوزراء رسالة طمأنة للجميع
الوالد والقائد العين
الساهرة على
الوطن ..وكلنا
ً
ً
واحدا
صفا
خلفه
حديثه في االجتماع
يدل على اهتمامه
بكل صغيرة وكبيرة
حرص كبير على
استمرار الحياة الكريمة
للشعب الكويتي
محمود الزاهي ومي السكري

لنترجم توجيهاته
إلى علم وعمل
وعزيمة وإرادة
وتكاتف
ً
حافزا
أعطى الحكومة
ً
كبيرا الستمرار الجهود
في مواجهة الوباء

ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ي�م��ر ف�ي��ه ال�ع��ال��م ك�ل��ه ب��أزم��ة ال يعرف
أحد مداها جراء انتشار فيروس كورونا ،جاء ترؤس
س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ل�لاج �ت �م��اع االس �ت �ث �ن��ائ��ي ملجلس
ال� ��وزراء بمنزلة البلسم وال� ��دواء ل�ك��ل األل ��م ،ح�ي��ث بث
سموه التفاؤل واألم��ل ،وأعطى الحكومة حافزًا كبيرا
الستمرار الجهود في مواجهة هذا الوباء ،كما أعطى
سموه رسائل إيجابية بأن «الوالد والقائد هو العني
الساهرة على الكويت ،وخلفه يقف الجميع صفًا واحدًا
من أجل تجاوز األزمة وحماية الوطن وأهله».
وأك��د ن��اش�ط��ون س�ي��اس�ي��ون وك�ت��اب وممثلو ت�ي��ارات
وقوى سياسية أن سمو أمير البالد بخطابه السامي
ل�لأم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وب �ح��دي �ث��ه خ�ل�ال اج �ت �م��اع مجلس
ال � ��وزراء ،أع �ط��ى ح��اف��زا ك�ب�ي��رًا ل�ج�ه��ات ال��دول��ة ك��اف��ة،
وج� ��اء ت إش ��ادت ��ه ب � ��وزارة ال �ص �ح��ة وب �ق �ي��ة ال � ��وزارات

ً
دل �ي�لا ع�ل��ى أن ال�ع�م��ل ي�م�ض��ي ف��ي امل �س��ار ال�ص�ح�ي��ح،
ول �ي��س أدل ع �ل��ى ذل ��ك م ��ن ت �ن��وي��ه س �م��وه ب ��اإلش ��ادة
العاملية باإلجرء ات الكويتية التي سبقت الكثير من
الدول للسيطرة على الفيروس الفتاك.

اهتمام كبير
ولفتوا إلى أن توجيهات سموه نبراس لنا جميعًا ،فهي
ل��م تالمس فئة أو قطاعا وح�ي��دا ،ب��ل ال��دول��ة بأكلمها،
ب� ��دءا م��ن امل��واط �ن�ي�ن ،م � ��رورا ب��امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة ،وص��وال ال��ى القطاع االق�ت�ص��ادي بأكلمه،
وهذا يدل على اهتمام سموه بكل كبيرة وصغيرة في
البالد ،فضال عن حرصه على استمرار الحياة الكريمة
للمواطنني واملقيمني ،وه��ؤالء األخيرون ذكرهم سمو
األمير غير مرة في خطابه السامي وخالل االجتماع،
حيث أكد ان املرض ال يفرق بني إنسان وآخر.
وأوض��ح الناشطون وممثلو ال�ت�ي��ارات أن ه��ذه اللفتة
أك�ب��ر دل�ي��ل على اهتمام س�م��وه بالكويت والكويتيني

واملقيمني أيضًا ،ونحن كذلك نعلن فخرنا واعتزازنا
بحصول الكويت ،تحت قيادة سموه على املركز األول
عامليا في مكافحة هذا الوباء.
وش � ��ددوا ع �ل��ى ض � ��رورة ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود وم�ض��اع�ف��ة
ال �ع �م��ل ح �ت��ى ت �ن �ج �ل��ي ال �غ �م��ة ت� �م ��ام ��ًا ،وع� �ل ��ى ج �ه��ات
ال��دول��ة املعنية تطبيق توجيهات سموه بحذافيرها
واالستمرار في العمل بكفاءة ملنع انتشار الفيروس في
البالد ،موضحني أن اهتمام والدنا وأميرنا وقائدنا
بنا مفخرة لنا بني دول العالم.

بدد املخاوف
وذك ��ر ال �ن��اش �ط��ون أن س�م��و األم �ي��ر ح ��رص ع�ل��ى م��دى
يومني متتاليني على بث جو من التفاؤل ،واألم��ل في
ق�ل��وب الشعب ،حيث ب��دد الكثير م��ن امل�خ��اوف وزادت
الثقة بقدرتنا على هزيمة «ك��ورون��ا» ،فبعد خطابه
ال �س ��ام ��ي ال � ��ذي ش � ��دد خ�ل�ال ��ه ع �ل��ى أن ال �ك ��وي ��ت م��رت
بمخاطر وتحديات وأه��وال جسيمة ،لكنها انتصرت

البغلي :اهتمام سموه بالمواطنين محل فخرنا
ُّ
قال الوزير األسبق علي البغلي إن ت��رؤس سمو األمير
هذا االجتماع االستثنائي ليس بغريب عليه؛ فهو من
يهتم دائما وأبدا بشؤون الكويت والكويتيني.
وأض � ��اف ال �ب �غ �ل��ي ل �ـ �ـ سبقلا :إن خ �ط��اب س �م��وه أع�ط��ى
دفعة ملن يمثلونه في حكم البالد ،وهم ال��وزراء؛ إذ أكد
إجادتهم في عملهم وانهم ّ
«بيضوا الوجه»؛ كما وجه
نصائحه للوزراء اآلخرين ممن ليس لهم دور أساسي
في مواجهة األزمة ومكافحة الوباء بأن يستثمروا فترة
الحظر ف��ي إن�ج��از مهامهم ،وم��ن ذل��ك م��ا رأي �ن��اه بشأن
ّ
توجيهات سموه بإنجاز فرش الطرق ال��ذي تأخر منذ
أكثر من عام.
وأوض ��ح أن تلك اللفتة أك�ب��ر دل�ي��ل على اه�ت�م��ام سموه

ب��ال �ك��وي��ت وال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ،ون� �ح ��ن ك ��ذل ��ك ن �ع �ل��ن ف �خ��رن��ا
واع�ت��زازن��ا بحصول ال�ك��وي��ت ،تحت ق�ي��ادة س�م��وه على
امل��رك��ز األول ع��امل�ي��ا ف��ي م�ك��اف�ح��ة ه��ذا ال��وب��اء ،ال ��ذي ع� ّ�م
العالم أجمع ،وفشلت في مكافحته دول عظمى.
ّ
وعبر البغلي عن أمله في أن ت��زول هذه الغمة ،مطالبا
ال��وزراء ،كال في مجاله ،بتنفيذ توجيهات سمو األمير
وترجمتها وااللتزام بها.

إشادة مستحقة
وذك��ر أن س�م��وه ع� ّ�ب��ر عما ي�ج��ول ف��ي نفس ك��ل كويتي،
حني أشاد بدور وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح،
ُ
الذي انتقد كثيرا قبل األزم��ة ،لكنه أظهر أنه رجل دولة

األحمد :حس أبوي بالمواطنين
والمقيمين
اع�ت�ب��رت ال�ك��ات�ب��ة اق �ب��ال األح �م��د أن ت ��رؤس س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
لالجتماع االستثنائي ملجلس ال��وزراء أعطى رسائل طمأنة
باهتمام الوالد بأبنائه ،وتلمسه الحتياجات الشعب الكويتي
ومطالبه.
واش��ارت األحمد لـ سبقلا إلى أنه رغم صعوبة املرحلة التي
نعيشها ويعيشها العالم ،ف��ان سموه آث��ر االلتقاء بالسلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وق �ي ��ادة ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع��ة ت�ع�ب�ي��را ع��ن تضافر
ال�ج�ه��ود ،األم ��ر ال ��ذي يعتبر دالل ��ة واض �ح��ة ع�ل��ى ح��س أب��وي
جارف ازاء كل ابنائه بالكويت ،مواطنني ومقيمني ،الفتة إلى
أن سموه كرر اكثر من مرة في خطابة السامي كلمتي املقيمني والوافدين تعبيرا من
سموه على االهتمام بهم مثل املواطنني.
وأضافت :ان تخرج كلمات الشكر واالشادة من الوالد ألبنائه الوزراء واملسؤولني بشكل
مباشر وباالسم ،فذلك ما هو إال عرفان من سموه بكل الجهود املبذولة على املستويني
الحكومي والتطوعي ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد.
وبينت أن الرسائل التي تضمنها الخطاب السامي تعني لنا الكثير وكلنا بحاجة
إليها فهي مصدر اطمئنان وتهدئة لكل من يعيش على هذه األرض ،مضيفة «يكفي
أن الكويت بقيادتها وادارتها وتعاملها مع وباء كورونا اصبح يشار إليها بالبنان،
وهذا النجاح الذي نتمني أن يستمر في الفترة املقبلة ال يكون إال باحترام املسؤوليات
واالستماع إلى أصحاب التخصصات واالخذ باالعتبار كل املالحظات».

من الطراز الرفيع.
وأش � ��ار ال� ��ى أن س �م��وه ك��ذل��ك،
أش � ��اد ب � ��دور رج � ��ال ال��داخ �ل �ي��ة
الذين لم ّ
يقصروا أثناء األزمة،
َ
ول��م يسجل بحقهم أي تجاوز
ف��ي إن �ف��اذ ال �ق��ان��ون ج�ن�ب��ا إل��ى
جنب مع املحافظة على حقوق
االنسان.
وت��اب��ع« :ب��وص�ف��ي ع�ض�وًا ف��ي ال��دي��وان ال��وط�ن��ي لحقوق
االنسان ،أسجل شكري وإعجابي بدور وزارة الداخلية
ومنتسبيها ف��ي التعامل م��ع امل��واط��ن وامل�ق�ي��م بطريقة
إنسانية متحضرة ،أثناء األزمة الحالية».

الصايغ :توجيهاته المست
قطاعات الدولة كلها
قال األمني العام للتحالف الوطني الديموقراطي بشار
الصايغ إنه وفق ما نصت عليه املادة  55من الدستور،
ّ
فإن سمو أمير البالد يتولى سلطاته بواسطة وزرائه،
وترؤس سموه االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء
هو تطبيق عملي وفعلي للمادة الدستورية ،هذا في
م��ا يتعلق بالجانب ال��دس�ت��وري ،أم��ا الجانب اآلخ��ر،
ف�ه��و اه�ت�م��ام س �م��وه بمتابعة ال �ش��أن ال �ع��ام ل�ل��دول��ة،
ال سيما ف��ي األوض� ��اع ال��راه�ن��ة م��ع ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
ك��ورون��ا املستجد ح��ول ال�ع��ال��م ،وال�ك��وي��ت ج��زء منه،
وهذا داللة على حرص سموه على استمرار الحياة الكريمة للشعب الكويتي
واملقيمني على أرض الكويت ،في ظل هذه الظروف االستثنائية والصعبة.
وأض��اف الصايغ :ال شك في أن ت��رؤس سموه لالجتماع رسالة ال��ى الحكومة
ال�ت��ي أث�ب�ت��ت ن�ج��اح��ا ع�ل��ى غ�ي��ر ال �ع��ادة ف��ي م��واج�ه��ة أزم ��ة ب�ه��ذا ال�ح�ج��م وه��ذه
التعقيدات ،رسالة دعم وتأييد لرئيس ال��وزراء وال��وزراء وصوال الى العاملني
في الصفوف األمامية والعمليات املساندة ،وهذا الدعم املعنوي سبقه أيضا
توجيهاته سمو السامية بالدعم املادي.
وأردف :أما توجيهات سموه فهي لم تالمس فئة أو قطاعا وحيدا ،بل الدولة
بأكلمها ،بدءا من املواطنني ،مرورا باملشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وصوال
الى القطاع االقتصادي بأكلمه.

الرفاعي :التوجيهات السامية عززت التالحم
ّ
ثمنت الناشطة الحقوقية املحامية ع��ذراء الرفاعي
ت��رؤس سمو األمير لالجتماع االستثنائي ملجلس
الوزراء ،مشيرة إلى أن سموه مهتم بالكويتيني على
ال��دوام ،مشددة على أن التوجيهات السامية عززت
التالحم.
واض ��اف ��ت ال��رف��اع��ي :إن خ �ط��اب س �م��وه ث��م ت��رؤس��ه
لالجتماع بثا االطمئنان ،وزادت ثقتنا بأننا بخير،
واي ق��رار ستتخذه ج�ه��ات ال��دول��ة املعنية سيكون
ملصلحة البالد.
واع �ت �ب��رت ال��رف��اع��ي أن ك �ل �م��ات س �م��وه رك� ��زت على
ت�ح��وي��ل امل�ش�ك�لات ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال �ب�لاد ف��ي األزم��ة
ال �ص �ح �ي��ة ال� ��ى م �ش �ك�لات ق��اب �ل��ة ل �ل �ع�لاج وم�ع��ال�ج��ة
علمية.

وزادت بالقول :ان لهذه الكلمات صدى مهما للوزراء
في اتخاذ كل ما يلزم في خدمة هذا الوطن واملواطن،
والتي تساهم في صنع الحلول الواقعية الضامنة
ملكافحة الوباء والسيطرة عليها بفضل توجيهاته
السامية.
واختتمت الرفاعي حديثها ،مشيرة الى أن التماسك
االجتماعي والحكم والحكومة ميزة قد ال نجدها اال
في الكويت ،فاملجتمع متمسك بخطاب االمير وقابل
ويوافق على أية قرارات من أجل الحفاظ على ارواح
ابناء هذا الوطن ،فسمعا وطاعة لسموك.
وقالت الناشطة ع��ذراء الرفاعي ان الشعور بسمو
الخطاب الذي يخول لنا اإلحساس بأن علينا واجبا
ب� ��أن ن �ط �ي��ع س �م��وه ف ��ي االم �ت �ث��ال ألوام � ��ر ح�ك��وم�ت��ه

ف� � ��ي ال � �ب � �ق � ��اء ف� � ��ي ال� �ب� �ي ��وت
واالط �م �ئ �ن��ان ع �ل��ى حياتنا
ومستقبلنا ،ف��ال�ق��درة على
ت ��أم �ي�ن ح �ي ��ات �ن ��ا وال �ع �ي��ش
دون التفكير بأية خوف من
عواقب هذا الوباء وما نمر
به من أزمة زعزعت نفوسنا
واقتصادنا وحياتنا ،مضيفة «نحمد اهلل على اننا
كويتيون نعيش في هذا الوطن بقيادة سمو األمير
وسمو ولي العهد.
ول�ف�ت��ت ال��رف��اع��ي إل��ى أن رس��ال��ة س �م��وه ال��ى وزي ��رة
االشغال بإصالح الطرق خالل فترة الحظر على قدر
كبي رمن األهمية.

ونهضت بفضل توحد أبنائها وتالحمهمَّ ،
جدد سموه
خ�ل�ال ت��رؤس��ه االج �ت �م��اع االس�ت�ث�ن��ائ��ي مل�ج�ل��س ال ��وزاء
التأكيد «أن ال�ك��وي��ت سبقت دول ال�ع��ال��م ف��ي مواجهة
الوباء اللعني».

رؤية ثاقبة
وذكروا أن توجيه سموه لوزيرة األشغال باستغالل
ّ
التجول في البالد حاليا إلنجاز
فرصة تطبيق حظر
م �ش��اري��ع ال �ط��رق ،ال �ت��ي ت�ح�ت��اج م�ع��ال�ج��ة وإص�لاح��ًا،
دل �ي��ل ع�ل��ى رؤي �ت��ه ال�ث��اق�ب��ة وت�خ�ط�ي��ط س �م��وه للعمل
واإلنجاز.
َ
برئيسي
ووف ��ق ممثلي ال �ت �ي��ارات ،ف��إن إش ��ادة س�م��وه
ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت �ع��زز ال �ت �ع��اون
املشترك واستمرار التعاضد في هذه املرحلة الحرجة،
ف�ك�ل�ن��ا ف ��ي خ �ن��دق واح� ��د ه ��و ال �ك��وي��ت ،م�ش�ي��ري��ن إل��ى
ض � ��رورة ت��رج �م��ة ت��وج �ي �ه��ات س �م��وه إل� ��ى ع �ل��م وع�م��ل
وعزيمة وإرادة وتكاتف من أجل الوطن.

الصبيح :الثقة تزايدت بجهات الدولة
اع�ت�ب��رت ال��وزي��رة ال�س��اب�ق��ة د .ه�ن��د الصبيح أن ال�خ�ط��اب السامي
يدل على االهتمام والرعاية األبوية للمواطنني واملقيمني ويحمل
رسالة تطمني للشعب بأن االمور تحت السيطرة.
ولفتت ال��ى ان رسائل سموه تتضمن دالئ��ل كثيرة منها تحفيز
ك��ل ال �ك��وادر ال�ع��ام�ل��ة م��ن م��واط�ن�ين وم�ق�ي�م�ين ،ف�ض�لا ع��ن دع��م كل
االجراءات الحكومية ،الى جانب نشر التفاؤل بأن الدولة ستجتاز
األزمة بتعاون الجميع.
وأشارت الصبيح إلى أن سمو أمير البالد كان وال يزال حريصًا كل
الحرص على الشعب الكويتي ،وترؤسه الجتماع مجلس الوزراء
حافز كبير في استمرار الجهود ملكافحة فيروس كورونا ،وتزايدت
الثقة بجهات الدولة.

العوضي :رسالة إيجابية
في ظروف استثنائية
ق��ال الكاتب الصحافي الناشط السياسي علي العوضي إن أول ما
ي�ت�ب��ادر إل��ى ال��ذه��ن عقب ت��رؤس سمو األم�ي��ر االج�ت�م��اع االستثنائي
ملجلس الوزراء هو مقدار الطمأنينة التي تركها في نفوس املواطنني
واملقيمني.
ّ
تضمنت الكثير م��ن الجوانب
وأض��اف إن توجيهات سموه ل�ل��وزراء
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ل�ع��ل أب��رزه��ا ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ف األع �ب��اء ع��ن ك��اه��ل
املواطنني واملقيمني ،خالل املرحلة الراهنة ،وإشادة سموه باإلجراءات
التي اتخذتها الحكومة ،وانها مستحقة وفي إطارها الصحي السليم.
وبينّ أن من بني الرسائل اإليجابية كذلك اشادة سموه بالتعاون بني
السلطتني أثناء األزمة ،وهي اشادة في محلها؛ ألن الجميع شاهد على
هذا األمر ،مشيرا الى أن جميع هذه املؤشرات استقبلها املواطنون واملقيمون بكثير من التفاؤل،
فقد جاءت هذه الرسائل اإليجابية على قدر كبير من األهمية في هذه الظروف االستثنائية.
وأض��اف ال�ع��وض��ي :إن املطلوب اآلن ه��و ترجمة السلطتني لتلك التوجيهات ،وك��ذل��ك التفاعل
السليم واإليجابي معها من قبل املواطنني واملقيمني ،خاصة أن ما يحدث أثناء الفترة الصباحية
ّ
يحتاج مزيدًا من الضبط من قبل األف��راد أنفسهم ،ف��إذا كنا نتحدث عن حظر جزئي مساء فإن
علينا أن نعرف أن الخروج غير املبرر من مختلف الشرائح نهارًا قد ُيفشل كل تلك الجهود التي
تبذلها أجهزة الدولة على مدار الساعة.

الجاسم :يقود جهات الدولة بنفسه
لتجاوز األزمة
مي السكري
اعتبرت الناشطة السياسية وأستاذة الفلسفة في جامعة الكويت
د .شيخة الجاسم أن ت��رؤس سمو األمير لالجتماع االستثنائي
ملجلس ال ��وزراء دليل على اهتمامه باملصلحة العامة للبلد وأن
س�م��وه ي�ق��ود ج�ه��ات ال��دول��ة بنفسه لتجاوز ه��ذه األزم��ة الصحية
العاملية ،الفتة إلى أن حضوره يشد على أيدي الحكومة ويساندهم
ويحثهم على املضي بنفس مستوى العمل الذي أسعدنا جميعًا.
ولفتت ال�ج��اس��م ف��ي تصريح ل�ـ سبقلا إل��ى أن كلمة سمو األمير
تضع للحكومة العالمات اإلرشادية التي يجب العمل عليها وتطمئن املواطنني واملقيمني
على اهتمام الدولة بصحتهم ومصائرهم.
واضافت :إن سمو األمير طمأن الكويتيني على ذويهم وأبنائهم في الخارج وأن الحكومة
ستعمل جاهدة إلرجاعهم ألرض الوطن ،وأعطى الشعب إشارات بأن الحكومة ستعمل على
مساعدة املواطنني اقتصاديًا وتسهيل أعمالهم.
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كورونا

يتفشى

اتحاد طلبتنا في الواليات المتحدة ُيطلق حملة «متكاتفين»

«فزعة» لمساندة الكويتيين
العالقين في أميركا
يسرا الخشاب
«م��ت��ك��ات��ف�ين» ..حملة تطوعية أطلقها
االتحاد الوطني لطلبة الكويت ــــ فرع
الواليات املتحدة؛ لتوفير املستلزمات
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��م��واط��ن�ين ال��ك��وي��ت��ي�ين في
الواليات املتحدة ،وذلك بعد أن اشتكى
ع����دد م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال����دارس��ي�ن م���ن ش ّ��ح
املواد الغذائية في األسواق األميركية،
بسبب فيروس كورونا.
ّ
وب��ـ��ـ«ف��زع��ة» الكويتيني امل��ع��ت��ادة ،وف��ر
االت�����ح�����اد ال����وط����ن����ي امل���������واد ال���غ���ذائ���ي���ة
ل����ل����م����واط����ن��ي�ن ل����ط����ل����ب����ه����ا ع�����ب�����ر راب�������ط
الكتروني ،ويتضمن نموذجًا لتعبئة
ال����ب����ي����ان����ات ي����ح����ت����وي ع����ل����ى ال����ع����ن����وان
الي��ص��ال امل��س��اع��دات إل��ي��ه ،كما يتطلب
وج�����ود اث���ب���ات ش��خ��ص��ي ،س�����واء أك���ان
ال��ك��وي��ت��ي م���ن ال��س��ي��اح أو م���ن الطلبة
الدارسني.
وس��������اع��������دت ال����ح����م����ل����ة ع�����ل�����ى اي�����ص�����ال
الكويتيني في أميركا بعضهم ببعض؛
إذ ه���ب ع���دد م���ن ال��ك��وي��ت��ي�ين مل��س��اع��دة
بعضهم عن طريق توفير االحتياجات
ملن هم في الواليات األخ��رى ،وايصال
بعض الكمامات وأدوات التعقيم إلى

حملة «متكاتفين» من أجل الكويت تساند العالقين في أميركا

م��ن يحتاجونها ،إض��اف��ة إل��ى األدوات
الغذائية .وأك��د نائب رئيس االتحاد
للشؤون الطالبية عبدالعزيز الكندري
أن األوض��اع بخير ،لكن هناك والي��ات
ق���د أع��ل��ن��ت ح���ال���ة ال����ط����وارئ ،ووج���دن���ا
بعض الطلبة الذين يعانون من نقص
ً
املأكوالت ،وامتثاال لتوجيهات صاحب

السمو قررنا إطالق حملة «متكاتفني»
لتوفير مستلزمات غذائية للكويتيني
في الواليات املتحدة.
وب��ّي�نّ ال��ك��ن��دري ل��ـ��ـ��ـ سبقلا أن الحملة
ت���ت���ض���م���ن إي�����ص�����ال س����ل����ة ،ك���ص���ن���دوق
ال���ت���م���وي���ن ب���ال���ك���وي���ت ،ت��ت��ض��م��ن م����واد
غ����ذائ����ي����ة؛ ك���ال���ل���ح���م وال������دج������اج وامل���ل���ح

وال���زي���ت وال��خ��ب��ز وال���ع���دس وم��ع��ج��ون
ال���ط���م���اط���م ،م����ؤك����دًا أن ال���ل���ح���وم ال��ت��ي
يتم إيصالها ذب��ح��ت ذب��ح��ًا إسالميًا،
وي���ت���م ال���ت���ع���اون م���ع إح�����دى ال��ش��رك��ات
لتجهيز السلة وارس��ال��ه��ا إل��ى عنوان
املواطن الكويتي ،س��واء من الطلبة أو
السائحني.

تفاعل واسع

ُ
تالحم وتكاتف
اعتبر م�س��ؤول��ون ع��ن ال�ش��أن ال�ط�لاب��ي أن الحملة ال�ت��ي أطلقها ات�ح��اد طلبة
الكويت في الواليات املتحدة ليست غريبة على الكويتيني الذين ُجبلوا على
التالحم والتكاتف في أوقات األزمات ،مبينني أن الشباب يسيرون على خطى
اآلباء في مد يد العون بعضهم لبعض ،والتعاون لتجاوز الشدائد.

حظيت حملة «متكاتفني» بتفاعل كبير من طلبة الكويت في أميركا ،واستحوذت على
تفاعالت واس�ع��ة ف��ي أوس��اط امل�غ� ّ�ردي��ن عبر م��وق��ع ال�ت��واص��ل (ت��وي�ت��ر) وغ�ي��ره ،حيث ّ
عبر
الدارسون عن إشادتهم بالفزعة الشبابية.

توفير المستلزمات
ّ
ي��وف��ر االت�ح��اد الوطني لطلبة الكويت ــــ ف��رع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،املستلزمات
الغذائية لجميع املواطنني الكويتيني في أميركا ،ويجري التنسيق مع طالبي
املساعدات على مدار الساعة ،ويتم إيصال ما يحتاجونه حيثما يتواجدون.

للتواصل
مع الحملة

طبيب كويتي في كندا يروي لـ سبقلا تجربة إصابته بـ «كورونا»:

ال كمامات في «فانكوفر»..
وإمكانات الكويت األفضل
عبد الرزاق المحسن
محاربا أملي الغربة وامل��رض على حد س��واء ،ومن
م��ع��زل��ه ال��ص��ح��ي امل��ن��زل��ي ف��ي ك��ن��دا ،أع��ل��ن الطبيب
ال��ك��وي��ت��ي امل��ت��واج��د ف��ي ك��ن��دا د .أس��ام��ة ال��ع��ن��زي لـ
سبقلا إصابته بالفيروس خ�لال ت��واج��ده هناك
في الخطوط االمامية التي تعالج املصابني به ،في
ظل افتقاد األقنعة الطبية.
وكونه مالمسا لإلمكانات الصحية املتوافرة في
كل من كندا والكويت ،أشاد العنزي وهو استشاري
االمراض املعدية والفيروسية بالقدرات والجهود
الصحية م��ق��ارن��ة بتلك امل��وج��ودة ف��ي دول اخ��رى
ككندا وغيرها ،مقدرا تواصل وزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح معه بصورة مباشرة ،مشيرا إلى
زيارته للكويت لتقديم املشورة في كيفية التعاطي
مع هذا الوباء العاملي.
وأرج��������ع إي���ج���اب���ي���ة ال���ف���ح���ص امل���ت���ع���ل���ق ب��إص��اب��ت��ه
بفيروس كورونا في الثالث والعشرين من الشهر
الجاري إلى ضعف اإلج��راءات الوقائية في والية
بريتيش كولومبيا ،حيث يعمل وعدم توافر أقنعة
طبية للممارسني الصحيني.
ويكشف العنزي الذي يعمل في جامعة كولومبيا
بمدينة فانكوفر بساحل كندا الغربي أن��ه قضى
في الكويت أسبوعا خالل الفترة من  24فبراير إلى
 2م���ارس للمساعدة وإع��ط��اء ال���رأي الفني الطبي
ف��ي مكافحة ال��وب��اء ف��ي ال��ك��وي��ت بطلب م��ن وزي��ر
الصحة.
ويشير إل��ى أن��ه ع��اد بعدها ال��ى عمله بفانكوفر

د .باسل الصباح
يتواصل معي
شخصيا ً ليطمئن
على صحتي

أسامة العنزي

الستئناف عمله ف��ي م��واج��ه��ة امل���رض ،ف��ي أج��واء
من التحديات اب��رزه��ا ع��دم توافر األقنعة الطبية
وال��ن��ق��ص ال��ش��دي��د ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ي��ات م���ا جعلهم
ي��ل��ج��أون ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ى ال��رئ��ي��س��ي ب��امل��دي��ن��ة ال��ى
تعقيم ال��ق��ن��اع ال���ذي سبق أن استعملوه وم��ن ثم
استخدامه من جديد.
وينصح العنزي وزارة التعليم العالي باالنتباه
إل��ى املبتعثني من األط��ب��اء املتدربني العاملني في
والي���ة بريتيش كولومبيا ف��ي ك��ن��دا« ،ف��م��ن ضمن
اولويات اي برنامج دراسي تدريبي ضمان صحة
وسالمة األطباء املبتعثني».

قضيت أسبوعا ً
ُ
في الكويت
لتقديم المشورة
في مواجهة
المرض
مستشفى
رئيسي بكندا
يعقم األقنعة
المستعملة
إلعادة استخدامها

زحمة الشوارع متواصلة عقب انتهاء ساعات الحظر

الهجمة الشرائية إلى متى؟!
عبدالرزاق المحسن
ت��واص �ل��ت م�ش��اه��د ال��زح��ام وال �ت��داف��ع في
الجمعيات التعاونية واالس ��واق املركزية
املوازية لها امس ،لليوم الثالث على التوالي،
وغ� � ّ�ص� ��ت ش � � ��وارع ال� �ش ��وي ��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة
باملستهلكني الذين ت��واف��دوا منذ ساعات
ال�ص�ب��اح االول ��ى ،ب�ع��د ان�ت�ه��اء م��دة الحظر
م �ب��اش��رة ،م�ج� ّ�س��دي��ن ه��وج��ة ش��رائ �ي��ة ،ال
ت�س�ت�ن��د إل ��ى م�ن�ط��ق ،ف��ي غ�ي�ب��ة اإلن �ص��ات
لصوت العقل.
ورغ��م التطمينات الحكومية بخصوص
استقرار املخزون الغذائي االستراتيجي
ل �ل��دول��ة ،اس�ت�م��ر ال��زح��ام أم ��س واخ�ت�ن�ق��ت
ب �ع��ض ال� �ش ��وارع وال �ط��رق��ات ف ��ور ان�ت�ه��اء
ساعات الحظر.

الزحام متواصالً (تصوير :حسني هالل)

الكويت 03
البدر« :بالكنيل» لم ُيعتمد لعالج «كورونا»

سحب أدوية «هيدروكسي كلوروكوين»
من الصيدليات األهلية
ق���ررت وزارة الصحة ام��س سحب جميع كميات
األدوي�����ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م����واد «ه��ي��دروك��س��ي
ك��ل��وروك��وي��ن» أو «ك��ل��وروك��وي��ن» م��ن الصيدليات
األهلية وقصر صرفها على املستشفيات واملراكز
ال���ص���ح���ي���ة ال���ت���اب���ع���ة ل�����ل�����وزارة وع����ل����ى ص��ي��دل��ي��ات
املستشفيات األهلية فقط على أن تكون الوصفة
ال��ط��ب��ي��ة ص������ادرة م���ن أط���ب���اء ذوي االخ���ت���ص���اص.
وأوض������ح وك���ي���ل وزارة ال��ص��ح��ة ل���ش���ؤون ال��رق��اب��ة
الدوائية والغذائية د.عبداهلل البدر أمس أن القرار
نص في مادته الثالثة على إلزام شركات األدوية
بموافاة إدارة تفتيش األدوي���ة ببيان مفصل عن
كميات ه��ذه األدوي����ة وك��ش��ف دوري ش��ه��ري يبني
الكميات ال��واردة واملنصرفة على أن تتولى إدارة
تفتيش األدوية متابعة هذه السجالت.
وب�ين أن ه��ذا ال��ق��رار ج��اء حرصًا م��ن ال����وزارة على
إحكام الرقابة على صرف وتداول األدوية وحفاظًا
ع��ل��ى ص��ح��ة امل���رض���ى ،م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه ي��ه��دف إل��ى
تتبع ورص��د الكميات املصروفة من ه��ذه األدوي��ة
مل��ن��ع س����وء االس���ت���خ���دام أو االح���ت���ك���ار وت��وف��ي��ره��ا
للمرضى لدواعي االستخدام املعتمدة من وزارة
الصحة.
وذكر أن دواء «بالكنيل» الذي يحتوي على مادة
«ه��ي��دروك��س��ي ك��ل��وروك��وي��ن» مسجل ف��ي الكويت

عبدالله البدر

لعالج أم��راض املناعة كالتهاب املفاصل ومرض
الذئبة الحمراء وأم���راض حساسية الجلد ،الفتا
في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم ترخيصه واعتماده
حتى اآلن من الهيئات الرقابية ً
دواء لعالج فيروس
كورونا املستجد (كوفيد  )19 -وذل��ك بسبب عدم
اكتمال الدراسات السريرية واألدل��ة العلمية التي
تؤكد سالمة وفعالية الدواء في عالج الفيروس.

السند :الحظر الكلي خيار مطروح
سجلت وزارة الصحة امس حالتي إصابة جديدتني
مؤكدتني بفيروس ك��ورون��ا املستجد (كوفيد )19
خالل الـ  24ساعة املاضية في البالد.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبداهلل
السند إن الوزارة ومنذ الساعات األولى لظهور الوباء
ووف��ق خطط ال��ط��وارئ وخطط اللجان املشكلة قامت
بمضاعفة أع���داد األس���رة ف��ي املستشفيات ،م��ؤك��دًا أن
أع���داد األس ِّ����رة وال��ت��ج��ه��ي��زات وامل��ع��دات ال�لازم��ة كافية
على أن تتم مضاعفتها إذا ما اقتضت الحاجة.
وأوضح السند أن لدى الوزارة أجهزة تنفس صناعي
ذات ك��ف��اءة عالية وتكفي لسد ال��ح��اج��ة ،موضحًا أن
الوزارة ستقوم بتدعيمها بعدد إضافي إذا استدعت
ال���ح���اج���ة .وأض�����اف أن����ه ت��م��ت ك��ذل��ك م��ض��اع��ف��ة أع����داد
األس����رة ب��أق��س��ام ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة إض��اف��ة ال���ى تأجيل
بعض العمليات غير العاجلة التي تحتمل التأجيل
«وذلك لتكون لدينا طاقة سريرية تستوعب أكبر قدر
ممكن ومحتمل».
وعن تصريح وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح

في اجتماع مجلس ال��وزراء االستثنائي الذي ترأسه
سمو أمير البالد حول احتمالية زيادة عدد الحاالت
املصابة خالل الشهرين املقبلني ،أكد السند أن «دراسة
نشاط امل��رض وان��ت��ش��اره تمت بعد دراس���ات للمرض
وط��رق انتشاره في دول كثيرة ،وهناك بعض ال��دول
التي قدمت دراسات لذلك وجميعها بإشراف منظمة
الصحة العاملية».
وحول تفسيره النخفاض أعداد املصابني بالفيروس
م���ع ف���رض ق����رار ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال��ج��زئ��ي ،ب�ي�ن السند
أن ق��ل��ة أع�����داد امل��ص��اب�ين خ��ل�ال ال��ي��وم�ين أم����ر «م��ف��رح
للجميع» ،الفتًا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه أن��ه على الجميع أال
يعولوا على ذلك كثيرًا.
وف��ي رده على س���ؤال ع��ن الحظر الجزئي ف��ي ال��ب�لاد،
ق��ال إن��ه إح��دى الوسائل املستخدمة للحد من تفشي
ه��ذا ال��وب��اء والح��ت��واء ه��ذه األزم���ة وإح��ك��ام السيطرة
على األمور حتى ال تتفاقم أكثر ،الفتًا إلى أن الحظر
الكلي هو أيضًا أحد الخيارات املطروحة «ونتمنى أال
تجبرنا الظروف على التوصية بهذا القرار».
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خطة إجالء المواطنين تنطلق اليوم
أعلن وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر انطالق
امل��رح��ل��ة األول�����ى م���ن ال��خ��ط��ة اآلن���ي���ة إلج��ل�اء امل��واط��ن�ين
الكويتيني العالقني في الخارج نتيجة تفشي فيروس
كورونا املستجد (كوفيد  )19اليوم األربعاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بقصر السيف امس
عقب اجتماع «لجنة العودة» املشكلة ملتابعة الخطط
املعنية بعمليات إعادة املواطنني الكويتيني إلى أرض
الوطن والعالقني نتيجة تداعيات تفشي وباء فيروس
كورونا املستجد (كوفيد  )19حول العالم.
وأوض��ح الناصر أن املرحلة األول��ى من عملية اإلجالء
التي تستمر حتى األحد  29مارس الجاري تأتي وفقا
لخطة وضعت بناء على معايير السلطات الصحية
ف��ي ال��ب�لاد ومنظمة الصحة العاملية على أن تتبعها
خطط متوسطة وطويلة األم��د وف��ق الوضع الصحي
في البالد.
م���ن ج��ان��ب��ه ،اع��ل��ن رئ��ي��س م��رك��ز ال��ت��واص��ل ال��ح��ك��وم��ي
ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ح��ك��وم��ة ط����ارق امل�����زرم ،ام����س ،ان��ش��اء
ص��ن��دوق لتلقي امل��س��اه��م��ات ال��ن��ق��دي��ة م��ن امل��ؤس��س��ات
والشركات واألفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة
ت��داع��ي��ات ان��ت��ش��ار ع����دوى ف���ي���روس ك���ورون���ا املستجد
(كوفيد .)19
وأوض��������ح ام�����س ع���ق���ب اج���ت���م���اع «ل���ج���ن���ة ال�����ع�����ودة» ان
ان��ش��اء ال��ص��ن��دوق امل��ؤق��ت ل��دى االم��ان��ة العامة ملجلس
ال��وزراء جاء استنادا الى قرار مجلس ال��وزراء في هذا
الشأن ،موضحا انه تم انشاء موقع الكتروني لتلقي
املساهمات وسيتم االعالن عن تفاصيل اسماء البنوك.

 5فئات لهم األولوية
أك��د وزي���ر ال��خ��ارج��ة أح��م��د الناصر أن املرحلة األول��ى
إلج���ل��اء امل���واط���ن�ي�ن ت��ش��م��ل اي���ط���ال���ي���ا ول���ب���ن���ان واي������ران
واس���ب���ان���ي���ا ،وف�����ي م����ا ي���ل���ي ب���ع���ض ف���ئ���ات امل��ش��م��ول�ين
باإلجالء العاجل:

 - 1المرضى ومرافقوهم الذين
انتهت فترة عالجهم وتتطلب
أوضاعهم رعاية خاصة.
 - 2ذوو االحتياجات الخاصة.

 - 3من تجاوزت أعمارهم  65عاما.
 - 4من هم دون الـ.18
 - 5المواطنون الذين استضافتهم
دول مجلس التعاون الخليجي.

الخالد َّ
تفقد النقاط األمنية

ُّ
أجرى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس جولة تفقدية زار خاللها مقر وزارة الداخلية إضافة إلى تفقد عدد من
النقاط واملحاور األمنية.

 492يصلون اليوم على متن  3رحالت

محاجر جديدة للعائدين
بينما ستنطلق اليوم رحالت إجالء املواطنني من الخارج بـ  3رحالت
جوية من البحرين وبيروت والقاهرة لنقل نحو  492مواطنا بطائرات
«الكويتية» و«ال��ج��زي��رة» ،علمت سبقلا أن وزارة الصحة زادت عدد
املحاجر الصحية في املنطقة الجنوبية ،استعدادًا لتطبيق الحجر
املؤسسي على جميع العائدين للبالد من كل الدول.
وقالت مصادر مطلعة إن عدد املحجورين مؤسسيا حاليا ُيقدر بـ 211
شخصا ،بعد خروج  708من  4محاجر ،خصصتها «الصحة» ،هي:
مستشفى جابر والجون والخيران ،وسيشل ،خالل الفترة املاضية،
ُ
حيث كانت تضم نحو ألف نزيل ،بإضافة محجر الكوت ،الذي أخلي
ُ ِّ
وس��ل��م ل���وزارة امل��ال��ي��ة .وأض��اف��ت امل��ص��ادر :إن ف��رق «ال��ص��ح��ة» ستقوم
بفحص العائدين ف��ي امل��ط��ار ،قبل نقلهم إل��ى امل��ح��اج��ر ،موضحة ان

يوسف الشهاب

ّ
«الهيله»
البيت أبرك ..من

الخالد مع عدد من قيادات القوات الخاصة خالل جولته

محمد المصلح وحمد السالمة وعبدالرزاق المحسن

شرباكة

استقبال القادمني من الخارج سيكون على دفعات وبشكل تدريجي،
ملنح الفرصة للجهات املعنية بتدارس الوضع امليداني ،خاصة في ما
ّ
يتعلق بالسعة السريرية للمحاجر ،والشواغر فيها ،قبل استقبال اي
رحالت اضافية.
في السياق ،علمت سبقلا أن سفارات البالد في ال��دول األكثر وب ً
��اء،
ّ
ستقدم الى وزارة الصحة كشوفًا
وتضم العدد األكبر من املواطنني،
ب��أس��م��اء امل���واط���ن�ي�ن ال���ذي���ن س��ي��ت��م إج�ل�اؤه���م ف���ي م����دة؛ أق��ص��اه��ا غ��دًا
(الخميس).
وه���ذه ال����دول ،ه��ي :بريطانيا وأس��ب��ان��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا وأمل��ان��ي��ا وتركيا،
ومصر ،وستتضمن الكشوف ال��ح��االت الحرجة وكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة واملرضى والنساء واألطفال ،ثم باقي املواطنني.
وعن إجالء الطلبة ،قالت املصادر إنه ُ
سيرجأ حتى إجالء الفئات ذات
األولوية ،مع توفير كل احتياجاتهم من فنادق وخدمات ،وفتح الباب
للجمعيات الخيرية ،ملساعدة من يحتاجون منهم.

يعرف الجميع ،املواطن واملقيم ،أننا في ظروف استثنائية غير
مسبوقة ،ليست بالكويت وح��ده��ا لكنها على سائر خريطة
العالم ،ويدرك الجميع أيضا أن الظرف الصحي خطير وندعو
رب العباد أن يزيله عنا .إن األم��ر يتطلب من كل إنسان وفي
ومخلص للكويت أن يكون في مستوى املسؤولية باألفعال ال
باألقوال ،فالوباء يصطاد ضحاياه في أي وقت متى ما توافرت
له اإلمكانات التي من خاللها يفعل فعلته باإلنسان وربما حتى
الذين يخالطونه ويجالسونه.
كلنا قد سمعنا التعليمات الصحية التي تصدرها الدولة من
خالل وزارة الصحة ،ومعها الداخلية ،سواء بعدم الخروج من
املنازل إال للضرورة او بعدم ارتداء الكمام ،وكذلك تغطية اليدين
كل هذه وغيرها لم تأت إال للمصلحة العامة وفي محاولة من
الدولة الحتواء هذا الوباء والسعي إلى عدم انتشاره بالعدوى
بني إنسان وآخر ،مثل هذه التعليمات تتطلب من كل مخلص،
مواطنا كان او وافدًا ،ان يستجيب لها.
هي دروس ال أظنها بعيدة في أحداثها ومواقفها عن أذهان تلك
الفئة التي كانت باألمس وفي زمن رغد العيش وسطوة املنصب
تلعب بكل املقدرات العامة وتسعى لزيادة الرصيد من الحرام،
فإذا هي اليوم تريد الخالص من الوباء قبل الخالص من املال
الحرام ال��ذي ساقه إليهم الشيطان وفتنة النفس وطمع الدنيا،
فماذا يقول حال لسانهم وهم في خوف رهيب من هذا الوباء
وق��د أك�ل��وا ال�ح��رام بكل صنوفه وم��ارس��وا ك��ل م��ا وقفت أمامه
ال�ق��وان�ين ،إن�ه��ا س��اع��ة الحساب م��ع النفس إن ك��ان��ت الضمائر
لديهم اليوم حاضرة ومع ما قد يأتي به هذا الوباء اليهم.
فيروس ال تكاد االعني تراه قلب الدنيا واستنفر كل طاقاتها..
عجزت عنه اكبر الدول وقادتها واختفت عن الساحة الترسانات
العسكرية والقنابل والطائرات وكل صنوف االسلحة الفتاكة
التي ك��ان��وا يرهبون العالم فيها ،ف��إذا ه��م وس��ط م�خ��اوف هذا
الوباء عاجزين عن املواجهة وكل منهم يريد الفرار بنفسه وقد
كانوا باالمس سادة العالم ،انها ارادة اهلل وقدرته التي هي فوق
كل شيء ،وهي درس آخر لهم من لدن عزيز حكيم ليريهم آياته
في االفاق لعلهم يتدبرون ويكتشفون احجامهم الصغيرة امام
رب السماوات واالرض.
● نغزة:
ال أظن أن هناك اسعد من الجلوس باملنزل هذه االيام ..وسط االبناء
واستكانة الشاي ومتابعة االخبار املتسارعة في العالم عن تأثيرات
ال��وب��اء على ال��ب��ش��ري��ة ..اج��ل��س��وا ف��ي بيوتكم ..وك��ون��وا أح��د اسلحة
مقاومته ..كرونا ..طال عمرك.

المنفوحي :الحكومة حريصة
على صحة المواطن والمقيم
زكريا محمد
ق���ال امل��دي��رال��ع��ام ل��ل��ب��ل��دي��ة م .أح��م��د
املنفوحي ان ثناء سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد أول من أمس
على أداء الجهاز الحكومي حملنا
م���س���ؤول���ي���ة م���ض���اع���ف���ة ب������أن ن���ك���ون
ع���ل���ى ق�����در ال���ث���ن���اء وامل���������دح ،م���ؤك���دًا
أن��ه ب��ت��ع��اون الجميع سنتمكن من
م���ح���اص���رة ه�����ذا ال����وب����اء وال���ق���ض���اء
ع��ل��ي��ه «ون��ح��ن ال نتكلم ع��ن ق��ان��ون
أو ت��ط��ب��ي��ق ل���وائ���ح ب���ل ع���ن س�لام��ة
ع��ام��ة للمواطن وامل��ق��ي��م ،خصوصًا
أن ال��ح��ك��وم��ة ح��ري��ص��ة ع��ل��ى صحة
ال���واف���د م��ث��ل ح��رص��ه��ا ع��ل��ى صحة
املواطن».
ودع��������ا امل���ن���ف���وح���ي خ���ل��ال ال���ج���ول���ة
التفقدية التي قام بها صباح أمس
ف���ي م��ن��ط��ق��ت��ي ال��ش��وي��خ ال��ص��ن��اع��ي��ة
وأس����واق منطقة الساملية بتواجد
م��ف��ت��ش��ي ف������رق ال���ب���ل���دي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة
م���������راع���������اة ال���������ت���������درج ف��������ي ت���ط���ب���ي���ق
اإلج��������راءات وض������رورة ان يسبقها
تنبيهات ألصحاب املحال ،خاصة
ان ه������ذه اإلج�������������راءات اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة
وم��ؤق��ت��ة ن��ظ��را مل��ا تمر ب��ه البلد من
وضع راهن يتطلب تضافر الجهود
ل����ل����ح����ف����اظ ع����ل����ى س��ل��ام�����ة وص���ح���ة
ال��ج��م��ي��ع واالل������ت������زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
وال����ق����رارات ال��وق��ائ��ي��ة واالح���ت���رازي���ة
الصادرة من الجهات املختصة.
واط��ل��ع امل��ن��ف��وح��ي خ�ل�ال الجولتني
ع���ل���ى اإلج����������راءات ال���رق���اب���ي���ة ب��ش��أن
ت���ط���ب���ي���ق ق�����رارغ�����ل�����ق امل�����ح�����ال ال���ت���ي
يشملها الغلق وامل��ح��ال املستثناة
ف��ي ش��ارع زينة ال��س��ي��ارات بمنطقة
ال��ش��وي��خ ال��ص��ن��اع��ي��ة وك��ذل��ك محال
سوق الساملية.
على صعيد آخ��ر ،ق��ال رئيس فريق
طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي
ف���ي ت��ص��ري��ح ل���ـ سبقلا ان ال��ف��ري��ق
ق����ام ب��ع��م��ل ج���ول���ة ع��ل��ى امل���ح���ال في
ال���ش���وي���خ ال��ص��ن��اع��ي��ة وت����م ت��وج��ي��ه
إنذارات للمحال غير امللتزمة بقرار
ال���ح���ظ���ر واألن���ش���ط���ة امل���س���م���وح ب��ه��ا
ح��س��ب ق����رار امل���دي���ر ال���ع���ام للبلدية
ومجلس الوزراء ووزارة الصحة.
وك��ش��ف أن ف��ري��ق املفتشني سيقوم
ال��ي��وم األرب��ع��اء بعمل ج��ول��ة أخ��رى
على امل��ح��ال وسيتم خاللها إغ�لاق
امل�����ح�����ال غ���ي���ر امل���ل���ت���زم���ة ب����ال����ق����رارت
ف����ورًا م���ع ت��ح��ري��ر م��ح��ض��ر مخالفة
لصاحب الترخيص بتشغيل محل
ي����ه����دد ب���خ���ط���ر داه�������م وي����ؤث����ر ع��ل��ى
ص��ح��ة وس�لام��ة ال��ج��م��ه��ور وضبط
ال���ع���م���ال���ة وإح����ال����ت����ه����م إل������ى وزارة

الداخلية إلبعادهم عن البالد.
وأوض�����ح ال��ع��ن��زي أن ه��ن��اك غ��رام��ة
سيتم تطبيقها ع��ل��ى امل��خ��ال��ف�ين ال
ت��ق��ل ع��ن  500دي��ن��ار وال ت��زي��د على
أل����ف دي���ن���ار م���ع غ��ل��ق امل���ح���ل ورف���ع
ت��وص��ي��ة ل�������وزارة ال���ت���ج���ارة لسحب
الترخيص.

المنفوحي يطلع على رخصة أحد المحال

األربعاء غرة شعبان  1441هـ •  25مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16748

جرة قلم

الكالم الحر

المقيمون الشرفاء

داهم القحطاني
ك � ��ان الف� �ت ��ا ف ��ي خ� �ط ��اب ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ،بشأن
وباء كورونا ،إشارته املتكررة إلى أن تبعات
ال��وب��اء تصيب امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ،وأن توفير
ال�ح�م��اي��ة م�ن��ه ي�ش�م��ل امل��واط��ن وامل �ق �ي��م ،كما
ً
ب��دا الف��ت��ا أيضا إل��ى جانب إش��ادت��ه بجهود
املواطنني اإلشادة بجهود «املقيمني الشرفاء»
ف��ي م��واج�ه��ة ه��ذا ال��وب��اء وال�ت�ض�ح�ي��ات التي
قدموها.
الخطاب العنصري البغيض الذي انتشر لدى
بعض السياسيني ضد جنسيات معينة من
املقيمني يجب أن يتوقف ،فهو تعميم ظالم،
واألخطاء التي تصدر من أفراد معينني من
ً
جالية معينة يجب أال تكون م��دخ�لا لنشر
خطاب ضدهم ممتلئ بالبغض والكراهية
يردده البعض لغايات انتخابية.
ه ��ذه ل�ي�س��ت امل ��رة األول� ��ى ال �ت��ي ي�ش�ي��ر فيها
ً
س �م��و األم� �ي ��ر ض �م��ن��ا إل� ��ى ض � ��رورة ال�ب�ع��د
عن ه��ذا النوع من الكالم املمتلئ بالكراهية
ل�ش��ري�ح��ة معينة م��ن امل�ق�ي�م�ين ف�ق��د ك��رره��ا
مرارا في نطقه السامي في مجلس األمة.
وال � � �ي � ��وم وف� � ��ي ظ � ��ل وب� � � ��اء خ� �ط� �ي ��ر ي �م �ث��ل
ح��رب��ا حقيقية ض��د ال�ك��وي��ت وم��واط�ن�ي�ه��ا
ومقيميها ،وب�ع��د أن ت �ش��ارك الجميع في
هذه األرض املباركة املخاطر كما تشاركوا
امل�غ��ان��م ،ح��ان أوان العمل الحقيقي لوقف
هذا الخطاب البغيض الذي ال يمثل الكويت
وشعبها.
نعم هناك معاناة لدى الكويتيني من التسيب
والفوضى والفساد والتجاوز على القانون،
وهو نهج تحاول شريحة من املقيمني تنتمي
إلى جنسيات متعددة ترسيخه كأمر واقع
في الكويت وكمدخل لتحقيق دخل أكبر ،لكن
ه��ذا الفعل الخاطئ من قبل ه��ؤالء يجب أن
يواجه بالتشريعات وب��اإلج��راءات الصارمة،
وليس بتعميم خطاب بغيض يسيء للكويت
وشعبها قبل أن يسيء لآلخرين.
ب �ن �ف �س��ي ش ��اه ��دت أط � �ب ��اء م ��ن ج �م �ه��وري��ة
مصر العربية وهم يقفون في مواجهة وباء
كورونا ،ويعملون بكل صدق وإخالص من
أج��ل ال�ن��اس ،ورغ��م م��ا ف��ي امل��وق��ف م��ن رعب
وتضحيات تتجاوز فكرة العمل التقليدي إال
أنهم أطباء وطبيبات وممرضني وممرضات
وضعوا أرواحهم على األكف من أجل العمل
اإلنساني.
األم� ��ر ن�ف�س��ه ي �ت �ك��رر م��ع ج�ن�س�ي��ات أخ��رى
متعددة واج�ه��ت مخاطر وب��اء ك��ورون��ا ،ولم
تتردد ،وتجاوزت في عملها حدود واجبات
الوظيفة العادية.
وه � �ك� ��ذا واج � �ه� ��ت ال� �ك ��وي ��ت وب � � ��اء ك ��ورون ��ا
وستنتصر عليه ب ��إذن اهلل ،ع�ب��ر مواطنني
أخلصوا ف��ي حبهم للكويت وت�ص��دوا لهذا
الوباء املخيف ومن دون تردد ومنذ اللحظة
األولى ،وكان معهم خطوة بخطوة «املقيمون
ال �ش��رف��اء» ك�م��ا أس �م��اه��م س�م��و األم �ي��ر في
خ �ط��اب��ه ،ل�ي�ن�ت�ه��ي امل�ش�ه��د ب �ص��ورة عظيمة
أذهلت العالم وجعلت منظمات عدة كمنظمة
الصحة العاملية تشيد بالكويت وتصديها
لوباء كورونا وتعتبرها مثاال عامليا يحتذى.
كما رصدت صحف عاملية عريقة هذا التميز
الكويتي الذي ساهم فيه املواطنون واملقيمون
وم�ن�ه��ا صحيفة ن �ي��وي��ورك ال�ش�ه�ي��رة ،التي
اع�ت�ب��رت أن ال�ك��وي��ت ف��ي تميزها بمكافحة
وباء كورونا تفوقت على دول عريقة.
لم يعد هناك مكان في كويت ما بعد كورونا
مل�ث��ل ه��ذا ال�خ�ط��اب ال�ع�ن�ص��ري ال�ب��ائ��س ضد
«املقيمني الشرفاء».

يعيب ال�ب�ع��ض علينا ك�ث��رة ك�لام�ن��ا ع��ن جمعيات
أصولية تربت بأحضان حكوماتنا الرشيدة ،لكننا
كشعب كويتي لم نستفد فلسا واحدا من ماليينها
التي أخذتها من جيوب بعضنا! وهو أمر مشهود
وم � �ع ��روف ،ل�ك�ن�ه��ا امل �ج��ام�ل�ات ال �ك��وي �ت �ي��ة وم��وان��ع
بعضنا هي من يفرض على ذلك البعض السكوت
وال �ص �م��ت ع�ل��ى م��ا (ال) ت �ق��وم ب��ه ه ��ذه الجمعيات
االص��ول �ي��ة ،خ �ص��وص��ا ف��ي أرض ال �ك��وي��ت! ل��ذل��ك
سعدت كثيرا عندما ق��رأت مقال صديقي العزيز
وزم�ي�ل��ي ال�س��اب��ق ف��ي مجلس األم��ة ط�لال السعيد
ف��ي ج��ري��دة السياسة  23فبراير ال�ج��اري املعنون
«وي ��ن ال�ج�م�ع�ي��ات ال �خ �ي��ري��ة» ..ط�ل�ال ال�س�ع�ي��د م��دح

كبسولة
أك�ت��ب ه��ذا امل �ق��ال وص ��راخ أح��د أب �ن��اء ال�ج�ي��ران ال
يتوقف ،بالطبع هو داخل بيتهم في مثل هذا الوقت،
لكن لدي حساسية شديدة ناحية األص��وات عند
التركيز ،وأعتقد أن صراخه املستمر إم��ا نتيجة
أن��ه راب ��ح ف��ي اللعبة ال�ت��ي يلعبها وإم ��ا أن��ه يغني
على نغمات املوسيقى في حالة أنه يسمع إحدى
األغاني .إن ابن الجيران ليس هو موضوع املقال
لكنه قطع حبل أف�ك��اري ،لذلك وج��ب ذك��رهُ .يقال
قطع األعناق وال قطع األف�ك��ار ،وك��ل شخص منا
بالطبع قد قطعت أفكاره في أحد األي��ام ،املشكلة
ُ
أن تهرب الفكرة وتقطع بفعل فاعل وليس بسبب
شرود غير مقصود أو بسبب صفير الرياح .قد
ت��وق��ف ص ��راخ اب��ن ال�ج�ي��ران م�ن��ذ س��اع��ة وم��ازل��ت

الكويت 05

ّ
كتاب وآراء

خيركم ليس لوطنكم الكويت!
رجال األعمال وأهل الثروة من أهل الكويت ..سنتها
وش�ي�ع�ت�ه��ا ..ب��دوه��ا وح �ض��ره��ا ..ع�ل��ى تقديماتهم
أو ت�ب��رع��ات�ه��م ال�ح��ات�م�ي��ة م ��ؤخ ��را ،ل�ل�م�س��اه�م��ة مع
ال�ح�ك��وم��ة ال��رش�ي��دة ف��ي م��واج�ه��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا
ال ��ذي ش��ل ال �ب�لاد وال �ع �ب��اد ،ل�ي��س ف��ي ال�ك��وي��ت فقط
بل العالم أجمع! طالل السعيد تساءل عن صمت
م��ا س �م��اه ب�ج�م�ع�ي��ات خ�ي��ري��ة وق �ص��ده االص��ول�ي��ة
التابعة «لإلخوان والسلف» التي لم نسمع منها أي
مساهمة في هذه املأساة التي نعيشها منذ فترة.
م��ا أث ��ار االن �ت �ب��اه وم��ا ن��ري��د تسليط ال �ض��وء عليه
ه��و تذكير الزميل ط�لال السعيد لتلك الجمعيات
بتبرعاتها املاليينية للعراق إلعادة اعماره ،وأتوقع

أن تكون هذه املاليني قد دفعت لنظام صدام حسني
ب�ع��د ح��رب��ه االج��رام �ي��ة م��ع اي� ��ران ب�ص�ف�ت��ه ح��ارس
البوابة الشرقية ،وقد رد صدام حسني جميل هذه
ال�ج�م�ع�ي��ات بجميل أك �ب��ر م �ن��ه ،ب��اح�ت�لال��ه للكويت
وسرقتها وتشريد أهلها!
***
ال�ت�ب��رع��ات ال �ت��ي ذك��ره��ا ط�ل�ال ال�س�ع�ي��د ف��ي مقاله
الصادم وذكرها باألرقام ويمكن مراجعتها ونحن
ن�ه��دي ه��ذه األرق� ��ام ال�ع��ال�ي��ة املخيفة أله��ل الكويت
الكرماء ..فأموالكم يا أهل الكويت تبرع بها اخوانكم
وسلفكم لجاركم امل�ج��رم وال�ت��ي رده��ا لكم الصاع
صاعني ..ومن حقكم ترديد ما قاله الزميل طالل

عندما تهرب األفكار
أص��ر على أن��ه السبب ف��ي ك��ل م��ا يحدث ل��ي اآلن،
فقد طارت جميع أفكاري ،وأكاد أتأخر عن العمل،
فخالل نصف ساعة فقط يجب أن أكون في مقر
عملي ،ستتسبب صرخة الطفل تلك في تأخري،
وسيقول عني الزمالء والزميالت إنني متسيبة،
هم ال يدركون أنني لست السبب ،إنما هي صرخة
الطفل .كذلك إن حان موعد العمل ولم أخ��رج من
البيت سيأتي والدي ويستفسر عن السبب ،ويبدأ
بإعطائي محاضرة عن اإلخالص في العمل ،هو ال
يدرك أنني لست املذنبة وال أستحق اللوم.
ل�ق��د نسيت م��وض��وع امل �ق��ال ،ف�ك��ل ت��رك�ي��زي على
هوية ذلك الطفل اآلن ،ربما هو ابن الجار السابع
أو الخامس أو ربما هو زائر ألحد املنازل القريبة.

اب�ت�س�م��ت ب �ح��زن وأن ��ا أت�ص�ف��ح ب�ع��ض الصحف
امل�ح�ل�ي��ة ،واس�ت�ح�ض��رت بنفسي امل�ث��ل الكويتي
القديم «ردينا على طير يلي» ،فها هي أسطوانة
إص�ل��اح االق �ت �ص��اد واإلص �ل�اح� ��ات امل��ال �ي��ة ت�ب��دأ
ب ��ال ��دوران م��ن ج��دي��د (ش �ك �رًا ل �ك��ورون��ا إن صح
القول) ،وبدأت املطالبات بتحرك الحكومة ،فاألمر
جلل ،وبدأنا نسمع عن تحرك الحكومة إلطالق
ب �ع��ض اإلص�ل�اح ��ات امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة بعد
ان�ه�ي��ار أس �ع��ار ال�ن�ف��ط إل��ى م��ا دون ال� �ـ 30دوالرًا
ل�ل�ب��رم�ي��ل ال ��واح ��د ،وب �ع��د أن خ �س��رت األس � ��واق
املالية املحلية والعاملية ،وم��ا زال��ت ،التريليونات
م��ن ال � � ��دوالرات م��ن دون ب��ارق��ة أم ��ل ب��ال�ت��وق��ف،
نعم ابتسامة حزينة ،ألنه فيلم يتكرر مع تكرر
األح ��داث ،س��واء ك��ان��ت إقليمية أو ع��امل�ي��ة ،فنرى
ونسمع أبناء البلد املخلصني ينادون باإلصالح
وحماية م�ق��درات البلد ،ون��رى الحكومة تتحرك
باستحياء ،ورب�م��ا ب�ش��يء م��ن ال�خ��وف إلص�لاح
ما هدمه البعض من السلطتني .في سنة 2014
ان�ه��ارت أس�ع��ار النفط دون املستويات املطلوبة
ف��ي ميزانيات ال ��دول املنتجة ،وظ�ه��رت نتائجها

د .نادية القناعي
وصلت ملرحلة ال أريد فيها أن أجمع أفكاري ،كل
ما أريده هو أن أجمع قواي ألخبر والدة الطفل بأال
ت��دع ابنها ي�ص��رخ فيفزعنا .ال وق��ت ل��دي فيجب
أن أنهض للعمل .عند خروجي استوقفني والدي
وأخبرني أن أغلق اآللة املوسيقية مرة أخرى بعد
االنتهاء منها ،فقد مأل صوتها أرجاء البيت .منذ
تلك اللحظة أصبحت ال أقلق عندما تهرب أفكاري.

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33
الق�ت�ص��اده��ا ،وال�ك��ارث��ة مستمرة لشهور طويلة
وف �ق��ا ل �ت �ق��دي��رات امل�خ�ت�ص�ين ب��األم��ر .حكومتنا
سوف تتحرك كعادتها بخوف واستحياء ،ونواب
املصالح الخاصة سيعلو صياحهم وتهديداتهم
للحكومة التي س��وف تطأطئ رأسها لهم ،وتمد
يدها للسحب م��ن االحتياطي ال�ع��ام ،ورب�م��ا من
احتياطي األجيال القادمة .وتيتي تيتي ،زي ما
رحتي جيتي.
بسبب تفشي فيروس كورونا عبر دول العالم،
قامت الكثير منها بإطالق سراح املساجني خوفا
من انتشار املرض بينهم .آالف املساجني جاهم
ال�ف��رج ،وه��م نائمون ف��ي زن��ازي�ن�ه��م ،وك�م��ا يقول
املثل «موت لك فرج لي» ..نسأل اهلل السالمة.

سيمفونية «كوفيد  »19 -الحكومية
إن أردن� � � � ��ا ت �ق �ي �ي ��م األداء ال� �ح� �ك ��وم ��ي خ�ل�ال
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ألزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،ف��إن��ي أش�ب�ه��ه
َّ
بالسيمفونية ،وه��ي م��ؤل��ف موسيقي يتشكل
بناؤه من مجموعة أفراد وعدة آالالت موسيقية
ُ
وتعزف بنغم موسيقي جماعي موحد ومتناغم.
وت� �ق ��دم ال�س�ي�م�ف��ون�ي��ة م ��ن ف��ري��ق ع �م��ل يسمى
األوركسترا.
ه��ذا م��ا ق��دم��ه ف��ري��ق أورك�س�ت��را الحكومي أثناء
إدارت ��ه ألزم��ة ك��ورون��ا .األورك�س�ت��را ال�ق��ادر على
ق � ��راءة ت��وج �ي �ه��ات وإي � �م ��اءات امل��اي �س �ت��رو وال �ت��ي
يترجم فيها كل مسؤول تلك اإليماءات بحسب
ح � ��روف ال �ن��وت��ة امل��وس �ي �ق �ي��ة ال �خ��اص��ة ب ��وزارت ��ه
إل� ��ى ن �غ �م��ة ت �ت��واف��ق ب��ان �س �ج��ام ت� ��ام م ��ع س��ائ��ر
نغمات ال��وزارات واملسؤولني ،مكونة لحنا رائعًا
وسيمفونية وطنية رائ�ع��ة غير مسبوقة وغير
معتادين على مشاهدتها أو سماعها من قبل
وأبهرتنا بأدائها وأب�ه��رت العالم كله وبشهادة
املنظمات الدولية.
وعلى الرغم من طبيعة وف��داح��ة ال��وب��اء وسرعة
انتشاره ،فهو أكبر بكثير من الكويت وقدراتها

وإمكاناتها ولكنها بفضل م��ن اهلل ث��م بفضل
سواعد أبنائها املخلصني تفوقت ب��إدارة األزمة
ب��درج��ة ام�ت�ي��از ع�ل��ى أك�ب��ر ال ��دول ت�ق��دم��ا وعلما
وحجما وأكثرها خبرة باألزمات.
نعم ،في بداية األم��ر حصلت بعض االرتباكات
وب�ع��ض األخ �ط��اء ،ولكنها س��رع��ان م��ا ت��دارك�ت��ه
وعملت على إع��ادة صفوفها وترتيب أولوياتها
وأصبح العمل أكثر تنظيما وأكثر دق��ة وأخ��ذت
ال ��وزارات واألج�ه��زة املعنية مواقعها الصحيحة
وتناغمت أجهزة الدولة بعضها مع بعض بكل
وزارة وم�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ودوره� ��ا .وت ��وزع ال ��وزراء
وامل� �س ��ؤول ��ون ك��ال�ن�ح��ل ب��امل �ي��دان ك �ق��ادة ل�ل�ف��رق
لتقديم الدعم املباشر وال�ف��وري ألي نواقص ثم
ت��داف�ع��ت ال�ف��رق التطوعية م��ن امل��واط�ن�ين لتقديم
الدعم واملساندة ،وهب أهل الكويت بتقديم الدعم
والتبرعات املادية ،وقامت الشركات بتسخير كل
أصولها وخدماتها للحكومة وللشعب الكويتي.
كانت لوحة وطنية رائعة تجانس وتعاون فيها
جميع األطراف من حكومة وشعب ووافدين.
رسالتي إل��ى معالي رئيس مجلس ال ��وزراء ،ما

السعيد «ش�ت�س��وون بفلوسنا ..ووي��ن ودي�ت��وه��ا..
ومل��اذا ل��م نستفد منها بفلس واح��د كما يستفيد
الغرباء »..ألننا ما زلنا نذكر أحد ناشطيكم وهو
ي�ت�ع�ه��د ب�ت�ج�ن�ي��د  12ال ��ف م ��رت ��زق مل �ح��ارب��ة ن�ظ��ام
الشرعية ال �س��وري ،وطبعا على حسابكم وليس
على حسابه أو حساب أهله!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

العمالة غير المنتجة
وخلل التركيبة السكانية

«ردينا على طير يلي»
السلبية ع�ل��ى اق �ت �ص��ادات ال ��دول ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وم��ن
بينها ال�ك��وي��ت ،وك ��ان الب��د م��ن ت�ح��رك الحكومة
ملواجهة العجز في امليزانية قبل التدهور ،فجاء
ب��رن��ام��ج اإلص �ل��اح االق �ت �ص��ادي ال� ��ذي دع ��ا إل��ى
خصخصة بعض امل�ش��روع��ات الحكومية ،مثل
امل��وان��ئ وامل� �ط ��ارات وم�ح�ط��ات ال �ك �ه��رب��اء ،وك��ذل��ك
اس �ت �ح��داث ض��رائ��ب ج��دي��دة ( %10ع�ل��ى أرب ��اح
الشركات و %5نظام القيمة املضافة) ،وأيضا رفع
رس��وم العديد من الخدمات ،وم��ن أهمها أسعار
ال�ب�ن��زي��ن ورس ��وم ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ،مل��ا ف�ي�ه��ا من
هدر كبير ،وطبعا البديل االستراتيجي للرواتب.
وك��ال�ع��ادة ع�ن��دن��ا ،ت�ص��دى أع�ض��اء مجلس األم��ة
الشعبويون لبرنامج اإلص�ل�اح الحكومي ،ليس
حرصا على البلد ومصالح أهلها ومستقبلهم،
ول�ك��ن ح��رص��ا ع�ل��ى ك��راس�ي�ه��م وم��ا وراءه� ��ا من
م�ص��ال��ح ش�خ�ص�ي��ة ،ون � ��ددوا وه � ��ددوا ودغ��دغ��وا
م �ش��اع��ر ال �ن ��اس ،ف�خ�ض�ع��ت ال �ح �ك��وم��ة وخ�ن�ع��ت
وذهب برنامج اإلصالح أدراج الرياح .اليوم الدول
النفطية ،وخاصة الكويت ،التي يعتمد اقتصادها
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ،ت��واج��ه خ �ط �رًا ك�ب�ي�رًا ووب ��اء م��دم�رًا

علي أحمد البغلي

سلطان مساعد الجزاف
ق��دم�ت�م��وه خ�ل�ال ف�ت��رة األزم ��ة الق��ى استحسان
ورضا الشعب الكويتي ،وأتمنى االستمرار على
هذا النهج واألسلوب في إدارة الدولة وأجهزتها
ب�ش�ك��ل دائ ��م وم�س�ت�م��ر ول �ي��س ف�ق��ط ب��األزم��ات،
وك ��ذل ��ك االس �ت �م��راري��ة ف ��ي ال �ت �ع��اون ال�ح�ك��وم��ي
والتفاعل مع الشعب وقضاياه واالستفادة من
الدروس السابقة.
وختاما ،فال يسعني إال أن أسجل كلمة شكر
وع��رف��ان لجميع الجهات الحكومية واملتطوعني
واملتبرعني ،وكذلك الشكر الخاص لألبطال في
ال �ص �ف��وف األم��ام �ي��ة ،وب��األخ��ص ال �ط��اق��م الطبي
ورجال األمن ،حيث أبلوا بالء حسنا.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاء رخاء
وسائر بالد املسلمني.

منال أحمد الكندري
تعد دولة الكويت من أكثر الدول التي تعتمد على
تشغيل ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة بمختلف الجنسيات،
ورغ��م أن الكويت تسمى ببلد العمل اإلنساني
فإن تجار اإلقامات ّ
شوهوا هذا املسمى ،وما نراه
اليوم في بلد اإلنسانية ما هو إال ضياع لحقوق
االنسان افتعله تاجر ،متجاهال القيم اإلنسانية
والحفاظ على سمعة البشر.
لقد تفاقمت مشكلة ت�ج��ارة االق��ام��ات وتعقدت
بشكل كبير وسلبي على أمن واستقرار الكويت،
ف��ان�ت�ش��ار ال�ع�م��ال��ة غ�ي��ر امل�ن�ت�ج��ة أص �ب��ح يشكل
خطرًا على التركيبة السكانية واح�ت��واء كل هذا
العدد عند األزم ��ات ،وه��ذا ما ن��راه اليوم في ظل
أوضاع انتشار مرض كورونا وعدم القدرة على
السيطرة عليها ،وفي منطقة جليب الشيوخ خير
مثال .وان تكدس هذه العمالة الهامشية أثر في
سمعة الكويت.
ل �ق��د ات � �خ ��ذت ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة أب � �ع� ��ادا س�ي��اس�ي��ة
واق �ت �ص��ادي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة وأم �ن �ي ��ة ،وال يخفى
ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع ت �ح��رك��ات ال �ح �ك��وم��ة ال �ف �ق �ي��رة في
هذا املوضوع ،وان اإلج��راءات التي اتخذتها منذ
س �ن��وات ل��م ت �ح��د م��ن ه ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ،ف �ل �م��اذا لم
تتخذ مسلكا آخر وتغير إجراءاتها؟ هل بسبب
قصور تشريعي أو بسبب تفوق الواسطة على
إج��راءات�ه��ا؟ أو ألن تاجر االق��ام��ات خط أحمر ال
ُيحاسب وال ُيعاقب؟
ان وجود الفساد واملحسوبية واملحاباة والتراخي
في تطبيق القانون واالنتقائية في تطبيقه هي ما
سهل هذا التجاوز من تجار اإلقامات ،ال نريد أن
تقوم الدولة بواجبها تجاه كل فاسد وينتقص
ه ��ذا ال ��واج ��ب ح�ي�ن ي �ت��وس��ط م ��ن ل ��ه ن �ف��وذ ل�ه��ذا
ال�ف��اس��د ،وي�ض��رب ك��ل ال�ق��وان�ين والقيم وامل�ب��ادئ
بعرض الحائط.
أصبحت ت�ج��ارة االق��ام��ات مهنة م��ن ال مهنة له،
تجاوز فيها كل األعراف وحقوق االنسان لجني
امل��ال ال�س��ري��ع ،وك��م ه��و م��ؤس��ف ان نفقد القيمة
اإلنسانية التي كرمنا بها اإلسالم.
ولن نقبل بأن تشوه سمعة الكويت بسبب أحد
الفاسدين م��ن ت�ج��ار االق��ام��ات ،وع�ل��ى الحكومة
ً
ً
أن تقف وقفة ج��ادة في محاسبة كل من سعى
لتلويث اسم الكويت من أجل حفنة من الدنانير.
آن األوان إلن �ش��اء ج �ه��از م�س�ت�ق��ل متخصص
في كل أمور العمالة الوافدة من بداية استجالب
العمالة الى أن تغادر البالد ،والعمل نحو إيجاد
حلول واقعية وجذرية ملشكلة االقامات الوهمية
وغير القانونية ،وبما يضمن عدم دخول عمالة
ً
ج��دي��دة إل��ى ال�ك��وي��ت اال إذا ك��ان��ت ف�ع�لا منتجة،
ول �ض �م��ان ال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة ل�ه��م ف��ي ب�ل��د الخير
واالن �س��ان �ي��ة ،واألخ ��ذ ب��ال��دراس��ات ال�خ��اص��ة ه��ذا
امل� �ج ��ال ،ح �ي��ث ان م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي أع��د
دراس��ة تحليلية باسم «العمالة ال��واف��دة» في هذا
امل��وض��وع ن�ت�م�ن��ى م��ن أص �ح��اب ال �ق��رار االط�ل�اع
عليها لالستفادة ،واالستفادة من تجارب الدول
األخرى أيضًا.

الخطط البديلة للتعليم عن بعد
قلت التجمعات التي كنا نحظى بها من قبل ..والجميع أصبحوا
يخشون الخروج من منازلهم بعد العمل ..والطلبة قابعون في
منازلهم م��ن دون تعليم ..الكثير م��ن أول�ي��اء األم��ور يتساءلون
ع��ن ال�ح��ل ..وف��ي حكم مسؤولياتنا األكاديمية طرحنا الكثير
وانتقدنا أكثر الوضع التعليمي في ظل ك��ورون��ا ..وسمعنا رد
فعل وزير التربية ،الذي أخبرنا أنه كانت هناك قناة تربوية ..دفع
بها  3ماليني دينار! ولكن يا معالي الوزير تقول كانت ..وتوقفت
بسبب تغيير املناهج من الصف األول إلى التاسع ..فأين هي؟!
يا ترى في ظل األزمة التعليمية التي نعيشها اآلن ..نحتاج إلى
ً
وع��ي أكبر في األزم��ة ..وامل��وض��وع ب��ات واضحًا أن هناك خلال
في إدارة األزمة ..فإداراتنا ووزاراتنا ال تخصص إلدارة األزمات
فيها ،ولو كان غير ذلك فلماذا األزمة التعليمية ما زالت قائمة؟!..

ل�ي��س ه �ن��اك وق ��ت ل �ن �ه��دره ،ف��ال�ف�ص��ل ال ��دراس ��ي ي �ش��ارف على
االنتهاء ..وأبناؤنا الطلبة ينتظرون الحل ..وأولياء األمور قلقون
على مستقبل أب�ن��ائ�ه��م ..ف�لا نعلم ه��ذا ال��وب��اء ال�ق��ات��ل إل��ى متى
سيستمر ..وما تبعاته؟ ..لنفتح منصات وقنوات تعليمية يتم
التدريس من خاللها ..وقد أبدى الكثير من املعلمني االستعداد
الكامل للتدريس أونالين.
هناك دول عربية قبل أن تعلن عن تعطيل مدارسها ،وأنا مطلع
على هذا األم��ر؛ قامت بوضع خطة لتدارك األزم��ة الوبائية التي
يعانيها الجميع في العالم ..واتخذوا التدابير الالزمة أنه في حال
تعطيل املدارس سيتم اتخاذ خطة بديلة ..وأنه ستبث الحصص
على التلفاز إذا اض�ط��روا ل��ذل��ك ..وأن وزارة تلك ال��دول��ة وضعت
خطة متكاملة للتعليم عن بعد في حال كان هناك قرار بتعطيل

د .أحمد حسين الفيلكاوي
@Drahmadkw

امل ��دارس إذا م��ا انتشر ف�ي��روس ك��ورون��ا ع�ن��ده��م ..وأن ال ��وزارة
في تلك ال��دول��ة جهزت فيديوهات دروس لكل امل��راح��ل ،وجرى
ت�ص��وي��ره��ا ب��ال�ت�ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع إدارة اإلش� ��راف وخ�ب��راء
تربويني ..إضافة للمدارس الخاصة ..وذلك من أجل رفعها على

املنصة اإللكترونية التفاعلية لتتم متابعتها من قبل الطلبة..
وأك��د وزي��ر تلك الدولة أن��ه ج��رى تجهيز موقع ال��وزارة واملنصة
ً
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل�ت�ك��ون ب��دي�لا ع��ن ال� ��دوام ال��رس�م��ي وض �م��ان ع��دم
انقطاع الطلبة عن التعليم.
تلك الدولة لم تعطل مدارسها بعد ،رغم ذلك وضعت الخطة البديلة
من خالل التعليم عن بعد ..واتخذت كل اإلجراءات ..فلنعمل على
إدارة األزمة التعليمية كما الدول ..ولنحتذيها وبخبراتها إذا كنا
ً
نريد أن نضمن لطالبنا عدم االنقطاع عن التعليم ..نريد حلوال
سريعة ..ماذا ننتظر فالوقت يداهمناِّ ..فعلوا إدارة األزمات في
التعليم ل��وض��ع الخطط وال�خ�ط��ط ال�ب��دي�ل��ة ..ولنستعن بخبرات
اآلخ��ري��ن إذا عجزنا ع��ن وض��ع الحلول التي تبرئ التعليم من
األزمة والخلل في ظل الوباء القاتل ..واهلل املستعان.

 06الكويت

األربعاء غرة شعبان  1441هـ •  25مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16748

مجلس األمة

تغطية فهاد الشمري

أق ّر تعديالت «المرافعات» لحفظ حقوق التقاضي

ِّ
المجلس يغلظ عقوبات «السارية»
أق ّر مجلس األمة باإلجماع في المداولتين االولى والثانية ،تعديل قانون
المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف الى حفظ حقوق الدولة
واألفراد في التقاضي حال حدوث الكوارث أو األزمات أو األوبئة ووقف
مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها ،كما أقر تعديل قانون
الوقاية من األمراض السارية ،الذي يتضمن تغليظ عقوباته بالحبس 6
أشهر سجناً وغرامة ال تزيد على  10آالف دينار لمخالف التدابير الحكومية،
والسجن  10سنوات وغرامة ال تقل عن  30ألف دينار ،لمن يتسبب عمداً
في نقل العدوى إلى شخص آخر ،واحال القانونين الى الحكومة.
واحتاج تعديل قانون المرافعات الى أغلبية خاصة إلقراره بأثر رجعي،
ففي المداولة األولى لمشروع القانون وافق  57عضوا من إجمالي
الحضور البالغ  57عضوا ،فيما وافق  58عضوا على المداولة الثانية من
إجمالي الحضور البالغ  58عضوا.
ن�ص��ت امل ��ادة االول ��ى م��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون على
ال�ت��ال��ي «ف ��ي األح� ��وال ال �ت��ي ي �ق��رر ف�ي�ه��ا مجلس
ال � � � ��وزراء ت �ع �ط �ي��ل او وق� ��ف ال �ع �م��ل ف ��ي امل ��راف ��ق
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ح�م��اي��ة ل�لأم��ن او ال�س�ل��م ال�ع��ام
او الصحة العامة او التي تقتضيها املصلحة
العليا للبالد ال تحسب مدة التعطيل او التوقف
ضمن املواعيد اإلجرائية املنصوص عليها في
ه��ذا ال �ق��ان��ون وق��ان��ون اإلج � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
الجزائية وقانون ح��االت الطعن بالتمييز على
أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي
يعينه مجلس الوزراء للعودة الى العمل».

قانون «السارية»
وأقر املجلس تعديالت القانون  69 / 8في شأن
االح �ت �ي��اط��ات ال�ص�ح�ي��ة ل�ل��وق��اي��ة م��ن األم ��راض
السارية بمداولتيه األولى والثانية وأحاله إلى
الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون
في املداولتني األولى والثانية بموافقة  56عضوا
ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ
عددهم  57عضوا.
وك��ان املجلس ق��د ن��اق��ش خ�لال الجلسة ،تقرير
اللجنة الصحية ع��ن م�ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديل
امل� ��ادة ال � �ـ 17م��ن ق��ان��ون االح �ت �ي��اط��ات الصحية
ل�ل��وق��اي��ة م��ن االم� ��راض ال �س��اري��ة ،ح�ي��ث أش ��ارت
املادة األولى منه الى التالي «كل مخالفة ألحكام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون او ل �ل �ق ��رارات امل �ن �ف��ذة ل ��ه ي�ع��اق��ب
مرتكبها بالحبس م��دة ال ت�ج��اوز ث�لاث��ة اشهر
وب �غ��رام��ة ال ت��زي��د ع�ل��ى خ�م�س��ة آالف دي �ن��ار او
بإحدى هاتني العقوبتني».
ون �ص��ت امل � ��ادة امل ��ذك ��ورة ع�ل��ى ان «ك ��ل مخالفة
للقرارات او التدابير املنوه عنها في املادة الـ15

الحبس  10سنوات لناقل
العدوى عمداً وغرامة  30ألفا ً
باسل الصباح :أتمنى أن تنجلي
أزمة الفيروس بأسرع وقت

الغانم مترئساً الجلسة ..وإلى يمينه الصالح ..وإلى يساره الرويعي

من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة
ال ت �ج��اوز س �ت��ة اش �ه��ر وب �غ��رام��ة ال ت��زي��د على
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني».
وتقضي املادة بأن «كل من علم انه مصاب بأحد
االمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى
الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثني ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني».
وت��وج��ه س �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ
صباح الخالد بالشكر إلى املجلس على سرعة
نظر وإقرار هذه القوانني ،وجدد دعوة املواطنني
واملقيمني لاللتزام باإلجراءات واإلرشادات.
وأك ��د ال�خ��ال��د أن وت �ي��رة ال �ت �ع��اون التصعيدية،
تمت مالحظتها اليوم (امس).
ب� � � ��دوره أع � � ��رب وزي � � ��ر ال �ص �ح ��ة ال �ش �ي ��خ ب��اس��ل
الصباح عن الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء
«الصحية» البرملانية ونواب املجلس على إقرار
التعديالت على هذا القانون ،متمنيا ان تنجلي
ازم ��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ب��أس��رع وق��ت
ممكن.

خطة إجالء للمواطنين ..والعودة قريبة

ً
شكرا سمو األمير
الغانم:

ّ
تقدم رئیس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم من مقام سمو أمير البالد
بخالص الشكر والتقدیر على توجیهات سموه املتعلقة ب��إدارة أزمة
فیروس كورونا املستجد ،والحكومة على الجهد الجبار ال��ذي بذلته
ملواجهة األزمة .وقال الغانم ،في كلمة خالل الجلسة العادیة للمجلس
أمس« :نیابة عن نواب مجلس األمة أوجه رسالة شكر وتقدیر وتحیة
اح �ت��رام لسمو أم�ی��ر ال�ب�لاد على م��ا ج��اء ف��ي النطق ال�س��ام��ي (األح��د
امل��اض��ي) وت��وج�ی�ه��ات س�م��وه وإدارة س�م��وه ألزم ��ة ك��ورون��ا بحكمة
وحنكة ،وذلك ما اعتدناه من سموه».
وأض��اف أن الشكر م��وص��ول إل��ى سمو الشیخ صباح الخالد رئیس
مجلس الوزراء والوزراء وكل من عمل ویعمل في الحكومة على الجهد
الجبار الذي بذل خالل هذه األزمة ،مبینًا أنه «یجب أن تعرفوا أن هذا
األم��ر ّ
مقدر عند ن��واب مجلس األم��ة والشعب الكویتي» .ووج��ه تحیة
تقدیر وإجالل إلى الشعب الكویتي بكل فئاته ومكوناته ،وخاصة من
یعملون ف��ي الصف األم��ام��ي م��ن ال�ك��وادر الفنیة ،وك��ل الفئات املعنیة

األخ��رى من جهات عسكریة ومتبرعنی ومتطوعنی ،واصفًا الشعب
الكویتي بأنه «جسد لحمة وطنیة لطاملا ّ
تمیز بها املجتمع الكویتي
في مواجهة أي أزمة» .وتقدم بخالص الشكر إلى النواب على تفاعلهم
وت�ع��اون�ه��م وت�ع��اض��ده��م وتسامیهم ف��وق أي خ�لاف��ات وأم ��ور أخ��رى
ّ
للوقوف صفًا وفریقًا واحدًا مع الحكومة والشعب الكویتي.
وفي أعقاب الجلسة ،صرح الغانم مؤكدا «ان عودة املواطنني املتواجدين
خ��ارج ال�ب�لاد ستكون قريبًا ج��دا حسب م��ا اخبرتنا ب��ه الحكومة».
وأض ��اف« :سيجري اإلع�ل�ان ع��ن خطة إج�ل�اء وإع ��ادة الكويتيني من
الخارج قريبا جدا ،وحاليا جرى البدء في التحرك إلحضار الكويتيني
من الخارج».
وأشار الغانم الى موافقة مجلس االمة على استعجال اصدار مشروع
القانون بتعديل القانون املتعلق باالحتياطات الصحية للوقاية من
االم��راض السارية ،واالق�ت��راح بقانون بشأن تعديل املرسوم بقانون
املتعلق بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية خالل مدة أسبوع

بدال من شهر استنادا للمادة  65من الدستور للتعامل مع األوضاع
الحالية في البالد .ودعا الغانم اللجان البرملانية إلى عقد اجتماعاتها
وفق اإلجراءات الصحية وبأقل عدد ممكن من الحضور إلنجاز أكبر
ق��در من القوانني حتى يجري إق��راره��ا ف��ور ع��ودة انعقاد الجلسات،
مؤكدا استمرار انعقاد االجتماعات املصغرة في مكتب رئيس مجلس
االم��ة بحضور ممثل ع��ن الحكومة إلي�ص��ال ك��ل املقترحات النيابية
ونقل هموم املواطنني الى الحكومة.
وأض��اف الغانم« :مبدئيا ،سيكون أول ثالثاء بعد انتهاء العطلة التي
مددها مجلس الوزراء موعد انعقاد الجلسة املقبلة ،وإذا استدعى األمر
فسيتم التمديد وسنراقب بشكل مستمر».
وأك��د أن ه�ن��اك ات�ف��اق��ًا م��ع أغ�ل��ب أع�ض��اء املجلس على اس�ت�م��رار عقد
ّ
االجتماعات املصغرة في مكتب الرئيس ،بحضور بعض الوزراء لنقل
كل ما يفكر فيه املواطنون ،ويطالبون به بشكل مستمر إلى إخواننا
في الحكومة.

نلبي احتياجاتك وأنت في بيتك
صفاة هوم

اكسايت

مجموعة الغانم الهندسية

فكسلي
خدمات الصيانة المتكاملة
الخط الساخن 1884444
ساعات العمل 24/7
حمل تطبيق فكسلي

للطلب أونالين xcite.com
ساعات التوصيل 8 :صباح ًا  3 -عصراً
رقم خدمة العمالء1803535 :
ساعات عمل مركز االتصال24/7 :

للطلب أونالين safathome.com
ساعات التوصيل 8 :صباح ًا  2 -ظهراً
رقم خدمة العمالء1838883 :
ساعات عمل مركز االتصال 8 :صباح ًا  3 -عصراً (يومي ًا)

التركيب وخدمات الصيانة
ساعات العمل 8 :صباح ًا  3 -عصراً
رقم خدمة العمالء1884444 :
ساعات عمل مركز االتصال24/7 :

زيروكس وحلول التكنولوجيا:

كوستا كوفي

وينديز

سلم تشيكنز

ساعات التوصيل واالستالم من األفرع فقط:
 6صباح ًا  2 -ظهراً
التوصيل من خالل :طلبات ،كاريدج وديليفرو
الخط الساخن97291076 :

ساعات التوصيل واالستالم من األفرع فقط:
 6صباح ًا  3 -عصراً
التوصيل من خالل:طلبات ،كاريدج وديليفرو

ساعات التوصيل واالستالم من األفرع فقط:
 6صباح ًا  3 -عصراً
التوصيل من خالل:طلبات ،كاريدج وديليفرو

ساعات العمل 8 :صباح ًا  3 -عصراً
رقم خدمة العمالء1830012 :
ساعات عمل مركز االتصال:
 8صباح ًا  3 -عصراً

ونود أن ننوه أن جميع معارض السيارات مغلقة حتى إشعار اخر مع استمرار مراكز خدمة السيارات بالعمل على النحو التالي:

مركز خدمة شفروليه وقطع الغيار
(الشويخ والفحيحيل)

ساعات العمل 7 :صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1800022 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة إستالم وتوصيل السيارة عن طريق المنزل

مركز خدمة لينكون
(الشويخ والفحيحيل)

ساعات العمل 7:صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1888080 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة إستالم وتوصيل السيارة عن طريق المنزل

مركز خدمة كاديالك (الشويخ)

ساعات العمل 7 :صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1800044 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة إستالم وتوصيل السيارة عن طريق المنزل

من الدعامية إلى الدعامية

ساعات العمل 7:صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال24969696 :
ساعات عمل مركز االتصال 8 :صباح ًا  3 -عصراً
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة المنازل

مع اتباع كافة اإلجراءات الوقائية والتعقيم .حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

مركز خدمة هوندا وقطع الغيار (الري)

ساعات العمل 7 :صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1822777 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة إستالم وتوصيل السيارة عن طريق المنزل

موتوركرافت

ساعات العمل 7:30 :صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1898900 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)

مركز خدمة فورد وقطع الغيار
(الشويخ والفحيحيل)

ساعات العمل 7 :صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1898900 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة إستالم وتوصيل السيارة عن طريق المنزل

كويك لين

ساعات العمل 7:30 :صباح ًا  3 -عصراً
مركز االتصال1898900 :
من السبت إلى الخميس (ماعدا الجمعة)
خدمة إستالم وتوصيل السيارة
عن طريق المنزل
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الكويت 07

مجلس األمة

إشادة نيابية استثنائية بالحكومة

الخالد :التعاون يجنبنا االنزالق إلى الهاوية
شكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ،رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم واألعضاء «ملساندتنا في
هذه األزمة الصحية».
وأض� � ��اف ال �خ ��ال ��د :ان �ت �ه �ي �ن��ا م ��ن ال�ش�ه��ر
األول ،ودخ �ل �ن��ا ال �ش �ه��ر ال �ث ��ان ��ي ،وه ��ذا
�اس ،ول �ي��س ل��ه موعد
ال��وب��اء خ�ط�ي��ر وق� � ٍ
م � �ح ��دد ل �ن �ه ��اي �ت ��ه ،وع �ل �ي �ن ��ا اس �ت �ك �م��ال
إج��راءات �ن��ا وح�م��اي��ة أم�ن�ن��ا ال�ص�ح��ي في
الكويت ،ملواجهة هذا الفيروس ،وأشكر
ال�ج�م�ي��ع الل �ت��زام �ه��م ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ،وكلنا
ن�ش��اه��د امل�ن��اظ��ر امل��ؤمل��ة ال�ت��ي ت�ح��دث في
ال ��دول ،وأرج ��و االس�ت�م��رار ف��ي ال�ت�ع��اون،
ّ
ننجر ال��ى خطر ه��ذا ال��وب��اء ،الى
لكي ال
ان يرفعه اهلل تعالى عنا ،وال ننزلق الى
هاوية ،ال قاع لها.
م ��ن ج �ه��ة اخ � � ��رى ،ف� � � ّ�وض م �ج �ل��س االم ��ة
م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ل�ت�ح��دي��د م��وع��د الجلسة
املقبلة ،بالتشاور مع االعضاء.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك � ��د وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
ال� �خ ��دم ��ات م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص ان االزم� ��ة
االقتصادية ف��ي ب��ؤرة اهتمام الحكومة.
ّ
وأم ��س ،تلقينا توجيهات سمو االم�ي��ر،
ونطمئن الجميع ب��أن ال�ح�ك��وم��ة مهتمة
بالوضع االقتصادي.
وق ��ال وزي ��ر ال �ت �ج��ارة إن ق��ان��ون االف�ل�اس
ليس رد فعل ،بل تم قبل سنتني ونصف
ال� �س� �ن ��ة ،وك� ��ان� ��ت م � ��وج � ��ودة خ� �ط ��ة ع�م��ل
الحكومة ،ول��ذل��ك ف��إن األول��وي��ة للقوانني
املهمة ،ونعتقد ان هناك ازمة اقتصادية،
ُ
وامل �ش��روع أش �ب��ع ب�ح�ث��ًا ،وه �ن��اك اجتماع
بني كل الجهات املختلفة ،واشكر الفريق
الفني ف��ي وزارة ال�ت�ج��ارة ،وإق ��راره مهم،
واغ�ل��ب ال ��دول أق��رت ه��ذه ال�ق��وان�ين .وهو
حماية ل�ل��دائ�ن�ين ،وه��و ف��ي املجلس منذ
سنة ونصف السنة.

إشادات نيابية
من جهة أخرى ،أعرب نواب عن امتنانهم
للتوجيهات السامية لسمو أمير البالد،
ال �ت��ي وض �ع��ت خ��ري�ط��ة ط��ري��ق للحكومة
ت� ��وج� ��ت ج � �ه ��وده ��ا ف � ��ي م ��واج � �ه ��ة وب � ��اء
ك��ورون��ا ال�ع��امل��ي بثناء شعبي وإش ��ادات
دولية بما حققته من نجاح في تحجيم
الوباء وتحصني البالد من تفشيه حتى
اآلن.
ّ
ونالت الحكومة خالل الجلسة أمس حظا
واف� ��را م��ن اإلش � ��ادة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ت��ي ب��دأت
باستقبالها وق��ت دخولها قاعة عبداهلل
السالم بالتصفيق الحار رضاء بما بذلته
من جهود خالل الفترة املاضية وقرارات

الوافدون والبدون
نوه النائب عدنان عبد الصمد إلى قضية من انقطعت
بهم السبل وه��م م��ن يعملون باليومية م��ن الوافدين
أو البدون ،فكل هؤالء أتصور أنهم قضية مهمة جدًا
وأن تكفل لهم الحكومة الحد األدنى من العيش إلى أن
يتجاوز اهلل عنا هذا البالء.

تعديالت «المرافعات»

النواب مستقبلين الخالد وأعضاء الحكومة بالتصفيق الحار (تصوير :حسني هالل)

جريئة في مواجهة الوباء العاملي.
وف��ي م��داخ�لات لهم خ�لال الجلسةّ ،
ثمن
ال �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��داهلل ال� ��روم� ��ي ال �ت��وج �ي �ه��ات
السامية ،معربًا عن شكره للحكومة على
جهدها املتميز ،فيما أش��اد النائب علي
الدقباسي بإجراءات وزارة الصحة ،داعيًا
اهلل السالمة للجميع.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب م � � �ب � ��ارك ال � �ح � �ج� ��رف إن
«ال� �ح� �ك ��وم ��ة ق ��ام ��ت ب ��واج� �ب� �ه ��ا ،م �ط��ال �ب��ا
ب��اس �ت �م��رار ج �ه��وده ��ا ع �ل��ى ه� ��ذا ال�ن�ه��ج
ووض � � ��ع خ� �ط ��ة إلج� �ل ��اء ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف��ي
الخارج».
من جهته ،اعتبر النائب عادل الدمخي أن
الحكومة نجحت في إدارة األزم��ة ،ألنها
عملت بعيدا ع��ن ال�ت��دخ�لات السياسية،
ف �ي �م��ا أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح أن
حصد الكويت الثناء الدولي جاء نتيجة
إلج��راءات�ه��ا االستباقية لتحصني البالد
من وباء عاملي.

الهاشم:
أحب الدكتاتور
ق ��ال ��ت ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ص� �ف ��اء ال �ه��اش��م
«ش� �ك� �رًا ب �ح �ج��م ال �س �م ��اء ل�س�م��و
األمير وكونه موجودا على رأس
كل موضوع بتفاصيله وه��ذا ما
هدى الكويتيني ،وشكرا للحكومة،
وأع� �ض ��اؤه ��ا م� ��وج� ��ودون وع �ل��ى
ق ��در ال� �ح ��دث ،خ �ط��اك��م ال �س��وء يا
أهل الكويت وللعالم أجمع ..وزير
الصحة أطلق عليه لقب دكتاتور
وأول مرة أحب هذا اللقب بسبب
تعامل وزي��ر الصحة م��ع األزم��ة،
وأت �م �ن ��ى إق � � ��رار ال� �ق ��ان ��ون امل �ق��دم
باللجنة الصحية».

«سيلفي» الصباح والهاشم

الحريص :األزمة االقتصادية
في بؤرة اهتمام
الحكومة  
نواب يدعون إلى استمرار
النهج الحازم ..وخطة
إلجالء الكويتيين بالخارج
وب � � ��دوره ،أش� ��اد ال �ن��ائ��ب ن��اي��ف امل� ��رداس
ب� � � ��إج� � � ��راءات وزارة ال � �ص � �ح ��ة وج � �ه ��ود
العاملني في الصفوف األولى في مواجهة
«كورونا».

وعلق النائب عبدالكريم الكندري بقوله:
«اآلن أصبح لدينا إحساس بجودة القرار
الحكومي وتطبيق مبدأ الشفافية».
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال��وه��اب ال�ب��اب�ط�ين إن
الحكومة تفاعلت خالل أزمة كورونا مع
اح�ت�ي��اج��ات الكويتيني ،فنالت إش��ادات
ش �ع �ب �ي��ة ،م ��ؤك� �دًا أن ال �ج �م �ي��ع ف ��ي ق ��ارب
واحد.
واعتبر النائب محمد الهدية أن جهود
السلطتني خ�لال األزم ��ة تستحق الثناء،
ف �ي �م��ا ث �م �ن��ت ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ص � �ف ��اء ال �ه��اش��م
ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال��داع �م��ة
لجهود مواجهة «كورونا».
أم� ��ا ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د امل �ط �ي��ر ف ��أع ��رب ع��ن
ش�ك��ره للمواطنني واملقيمني على حسن
ال �ت �ع��اون إلن �ج��اح اإلج � � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة،
ّ
وثمن النائب د .عودة الرويعي التكاتف
الشعبي ملواجهة هذا الوباء العاملي.
ودعا النائب رياض العدساني الحكومة

إل ��ى وض ��ع خ�ط��ة إلع� ��ادة ال�ك��وي�ت�ي�ين من
ال �خ ��ارج وااله �ت �م��ام ب��امل �خ��زون ال�غ��ذائ��ي
وإعادة تأهيل امليزانية.
وق��ال النائب محمد ال��دالل« :ف��ي األزم��ات
ي �ج��ب م ��راع ��اة ودع� ��م امل�ت�م�ي��زي��ن ل�خ��دم��ة
الشعب وأن نتجاوز عن بعض األخطاء»
وأعرب النائب عمر الطبطبائي عن شكره
ل�ك��ل امل�ت��واج��دي��ن ف��ي ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة
اً
ق��ائ�ًل�« :ك ��ل ال�ش�ك��ر ل �ه��ؤالء األب �ط��ال وم��ا
ش �ه ��دن ��اه م ��ن ج� �ه ��ود م� �ث ��ال ح ��ي إلدارة
األزمة».
واعتبر النائب خليل أبل أن املتواجدين
ف� � ��ي ال� � �خ� � �ط � ��وط األم � ��ام� � �ي � ��ة م � �ح� ��ارب� ��ون
ي �س �ت �ح �ق��ون ال� �ش� �ك ��ر ،م �ط��ال �ب��ا ال �ج �م �ي��ع
بتحمل مسؤولياته.
وأكد النائب يوسف الفضالة أن الكويت
قوية بأبنائها في مواجهة األزم��ات ،وأن
ال �ج �م �ي��ع ف ��ي م��رك��ب واح� � ��د ،ف �ي �م��ا أش ��اد
ال �ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة ب �م��ا ق��دم�ت��ه
اً
ال �ك��وي��ت ف��ي أزم ��ة «ك ��ورون ��ا» ،ق��ائ�ًل� إن��ه
«عمل نموذجي يضرب ب��ه املثل ف��ي ظل
انهيار بعض األنظمة الصحية في دول
العالم».
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه ،ث� ّ�م��ن ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان
عبدالصمد توجيهات القيادة السياسية،
معربًا عن شكره لجهود رئيس الحكومة
ورئيس مجلس األمة.

تكليف «المالية»
و«الميزانيات» بمتابعة
إجراءات حماية االقتصاد
ك�ل��ف م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي ج�ل�س�ت��ه ال �ع��ادي��ة أم��س،
وب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ن �ي��اب��ي ،ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون امل��ال�ی��ة
واالقتصادیة ولجنة املیزانیات البرملانیة أن تقدم
ً
تقریرا أو أكثر كل شهرین
كل منهما على حدة
ب�ش��أن إج ��راءات الحكومة ف��ي حمایة االقتصاد
الوطني وترشید اإلنفاق ،وذل��ك حتى نهاية دور
االنعقاد.
وق��رر املجلس أن ت�ق��دم «امل��ال�ي��ة» ال�ت�ق��اري��ر حتى
ن�ه��ای��ة ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ری�ع��ي متضمنة متابعتها
إج��راءات الحكومة في حمایة االقتصاد الوطني
وال�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��اری��ة واالق �ت �ص��ادی��ة وال�خ��دم�ی��ة
والصناعیة املختلفة.
كما تضمن ال �ق��رار تكلیف «امل�ی��زان�ی��ات» تقدیم
تقریر أو أكثر إلى املجلس كل شهرین أو حسب
ال�ظ��رف الوبائي حتى نهایة الفصل التشریعي،
ً
متضمنا متابعتها إجراءات الحكومة في ترشید
اإلنفاق وحمایة االستثمارات العامة والصنادیق
السیادیة والتعدیالت الالزمة على املیزانیة العامة
واحتیاطيات الدولة.

امل � ��ادة األول � ��ى :ت �ض��اف إل ��ى امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
( )38لسنة  1980املشار إليه ،مادة جديدة برقم «17
مکررا» نصها اآلتي:
م� ��ادة « 17م� �ک ��ررا»« :ف ��ي األح � ��وال ال �ت��ي ي �ق��رر فيها
مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في املرافق العامة
للدولة حماية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة
أو التي تقتضيها املصلحة العليا للبالد ،ال تحسب
م��دة التعطيل أو ال�ت��وق��ف ض�م��ن امل��واع �ي��د اإلج��رائ�ي��ة
املنصوص عليها في هذا القانون وقانون اإلج��راءات
واملحاكمات الجزائية وقانون حاالت الطعن بالتمييز
على أن يستأنف احتسابها اعتبارا م��ن ال�ي��وم ال��ذي
يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».
املادة الثانية :على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء كل
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به اعتبارا من .2020 / 3 / 12

«األمراض السارية»
املادة األولى :يستبدل بنص املادة الـ 17من القانون رقم
( )8لسنة  1969املشار إليه ،النص التالي :مادة «:»17
 - 1كل مخالفة ألحكام هذا القانون أو للقرارات املنفذة
ل ��ه ،ي�ع��اق��ب م��رت�ك�ب�ه��ا ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال ت �ج��اوز ثالثة
أشهر ،وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف دي�ن��ار ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
 - 2كل مخالفة للقرارات والتدابير املنوه بها في املادة
الـ 15من هذا القانون ،يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال
تجاوز ستة أشهر ،وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف
دينار ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
 - 3كل من علم أن��ه مصاب بأحد األم��راض السارية
وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر ،يعاقب
بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل
عن ثالثني ألف دينار ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة الثانية :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

أصلحوا التركيبة السكانية
أك��د ع��دد من النواب من بينهم عمر الطبطبائي وخليل
أبل أن الفرصة مواتية إلصالح خلل التركيبة السكانية،
مطالبني الحكومة ب��اإلس��راع ف��ي خ�ط��وات املعالجة .كما
شدد نواب على ضرورة إبعاد كل مقيم يخالف القرارات
الصحية التي تعلنها الحكومة في مواجهة األزمة.

 3أزمات
نقل النائب خلف دميثير رسالة شكر من املواطنني إلى
سمو األمير والحكومة ورئيس املجلس واألعضاء على
تعاونهم في هذه األزمة ،مضيفًا ان الكويت تعرضت إلى
ثالث أزمات ،ففي سنة  1960وسنة  1990وسنة 2020
وإن شاء اهلل الثالثة معدية.

النواب المعتذرون
أح �م��د ال �ف �ض��ل ون��اص��ر ال ��دوس ��ري وع �ي �س��ى ال �ك �ن��دري
وعسكر العنزي وطالل الجالل.
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استشاريو الطب النفسي لـ«تحت المجهر» :القلق متوقع ..ويجب أن ندرك أنها فترة مؤقتة لنحارب مخاوفنا

هل يتسبب «كورونا» بأمراض نفسية
أميرة بن طرف

تحدث عدد من استشاريي
الطب النفسي لبرنامج
«تحت المجهر  ،»19الذي
يعرض على منصات
«سبقلا اإللكتروني»،
ويقدمه النجم اإلعالمي
عمار تقي ،بمشاركة
االستاذ المشارك بكلية
الطب د .محمد جمال،
عن التأثيرات النفسية
المصاحبة ألزمة كورونا
سواء على المصابين
والمحيطين بهم أو عامة
الناس ،مؤكدين أن القلق
متوقع ،محذرين في
الوقت ذاته من المبالغة
في الخوف.
حـيـث أكــد االسـتـشـاري في الطـب النـفـسـي
د .م��ح��م��د ال���س���وي���دان أن أزم����ة ك���ورون���ا هي
فترة استثنائية ،منبهًا إلى أن على اإلنسان
أن يعي أن هذه االوض��اع مؤقتة ،وأن الظرف
ط����ارئ اق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا ول��ي��س ف���ي ال��ك��وي��ت
فحسب.
واض����اف ال��س��وي��دان ان االن���س���ان ق��د يشعر
ب��ق��ل��ق م��ب��ال��غ ف��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة ال��ض��غ��ط النفسي
الكبير ،ف��ي ظ��ل ه��ذه األوض���اع ،الفتا إل��ى أن
العقل غالبا يتصور أس��وأ السيناريوهات،
وت��ب��دأ ال��ت��س��اؤالت :متى تنتهي ه��ذه الفترة؟
ه��ل سأفقد أع���زاء؟ ه��ل سترجع ل��ي الحرية
واملال وغيرهما؟ هل سينتهي العالم؟

طرق التعامل مع
األطفال خالل األزمة
نصحت د .م��ري��م ال��ع��وض��ي اول��ي��اء
االم�������ور ب�����ان ي���ك���ون ه���ن���اك روت��ي�ن
م���ح���دد وش��ب��ي��ه ب���االي���ام الطبيعية
ل��ل��ط��ف��ل ،م���ع اخ���ذ ف���ت���رات راح����ة مع
انتهاز الفرصة للتقرب من االبناء،
قائلة ان ه��ذه ف��ت��رة مناسبة حتى
ل��ل��ف��رد ان ي��ت��ق��رب م���ن ن��ف��س��ه ،وان
يحاول تأمل االش��ي��اء التي ال نجد
لها وقتًا في حياتنا الطبيعية.

أسباب الصخب
النفسي تجاه مشاهير
«التواصل االجتماعي»

005السويدان :االبتعاد عن اإلشاعات يسهم في خفض القلق
ان اتخاذ االج��راءات الصحيحة ستؤدي الى
انتهاء هذه االزمة ،مؤكدا ان العلم هو افضل
سالح ضد الخوف.
وع��ن املتطوعني ف��ي ال��ص��ف��وف االم��ام��ي��ة في
ال��ع��ال��م ،ق���ال ال���س���وي���دان ان دراس�����ات ع��دي��دة
اثبتت ان االن��س��ان ال��ذي يملك هدفا بحياته
ه��و االك��ث��ر م��رون��ة ف��ي التغلب على االزم���ات،
ض����ارب����ا امل���ث���ل ب���ت���ج���رب���ة ال���ط���ب���ي���ب ال��ن��ف��س��ي
فيكتور فرانكل ،الذي جرى أسره ومات عدد
من أفراد اسرته ،حيث اجرى تحليال نفسيا

لنفسه وملن معه في األس��ر ،ووج��د ان الذين
ال معنى لحياتهم اكثر عرضة لالضرار في
صحتهم الجسدية والنفسية وحتى جهاز
امل��ن��اع��ة ،الف��ت��ا ال���ى ان ال��ت��ط��وع ي��ع��ط��ي معنى
للحياة وقوة نفسية وبدنية.
قلق طبيعي وقلق غير منطقي
بدورها ،قالت االستشارية د .مريم العوضي
أن هناك نوعني من القلق ،االول قلق طبيعي

ويعني ال��خ��وف نتيجة ال��ظ��روف ،وه��و مبرر
ب��ل ي��ح��م��ي م��ن ال��خ��ط��ر ،بينما ال��ن��وع ال��ث��ان��ي
ه��و القلق غير املنطقي ،ومبني على اشياء
غير واقعية ،مضيفة ان هناك اح��داث��ًا تحت
سيطرة االنسان وأخرى خارجة عن ارادته،
فمثال لدى االنسان قدرة على تطبيق التباعد
االجتماعي ،واالبتعاد عن املشتبه بإصابتهم
واالخ������ذ ب���االح���ت���ي���اط���ات ،داع���ي���ة ال����ى ت��وج��ي��ه
الخوف باالخذ بالنصائح الطبية املوثوقة.
وع��ن حماية ال��ك��ادر الطبي نفسيا ف��ي هذه

االبتعاد عن اإلشاعات
وقدم السويدان وصفة لخفض األثر النفسي
الشديد على االنسان بالتركيز على مصادر
املعلومات الصحيحة واالبتعاد عن االشاعات
واالقتناع بأن ما نمر به هو استثنائي.
واكد السويدان أن الجهل هو أساس الخوف،
الفتا إلى أهمية االطالع على التجارب السابقة
في التاريخ ،خاصة تاريخ االوب��ئ��ة ،واالدراك
ان��ه��ا جميعا ان��ت��ه��ت م��ع ال��وق��ت ،مضيفا ان��ه
للتغلب على الخوف يجب ان يدرك االنسان

مايو كلينك

خالد الصالح:
الخوف طبيعي ..ولكن يجب
أال يتحول إلى قلق مبالغ

د .مريم العوضي:
الطواقم الطبية معرضة
الضطرابات نفسية

محمد السويدان:
العلم يحارب الخوف ..وتاريخ األوبئة
يثبت أنها تنتهي مع الوقت

االزم���ة ،قالت العوضي ان ه��ذه الشريحة قد
ت��ص��اب ب��اض��ط��راب م��ا ب��ع��د ال��ص��دم��ة ،ج��راء
م��ش��اه��دة أع�����داد ك��ث��ي��رة م���ن امل���وت���ى بسبب
كورونا.
متطوعون اختاروا
أن يتحدوا مع المصابين
من جهته ،قال االستشاري د .خالد الصالح
ان ما يحدد سلوكيات الفرد الشخصية في
ه���ذه االزم����ة ه��و كيفية ت��ع��ام��ل ال�ل�اوع���ي مع
ال��خ��وف والقلق ،ول��ذل��ك تختلف السلوكيات،
ف��ه��ن��اك م��ت��ط��وع��ون اخ���ت���اروا ان ي��ت��ح��دوا مع
املصابني وخدمتهم ،وآخرون قد يكون لديهم
رفض للواقع او عدم تقدير لخطورة املوقف،
وهو ما نشهده من سلوكيات في الدواوين
واقامة االعراس او كسر الحجر.
وع���ن اس��ب��اب إل��ق��اء ال��ل��وم م��ن ق��ب��ل ال��رئ��ي��س
االم��ي��رك��ي دون���ال���د ت���رام���ب ع��ل��ى ال��ص�ين في
انتشار ال��ف��ي��روس ،ق��ال الصالح ان املصالح
ه����ي ال���ت���ي ت���ح���دد اق�������وال االن�����س�����ان ،خ��اص��ة
ال��س��ي��اس��ي�ين ،ف��امل��ن��ط��ق ي��غ��ي��ب ف���ي تفسير
االحداث ،والعديد من السياسيني ال يعيرون
ان��ت��ب��اه��ًا للعلم ،ب��ل يستغل االزم����ات لخدمة
هدفه السياسي.

أك�����د د .خ���ال���د ال���ص���ال���ح أن ه��ن��اك
ص��خ��ب��ًا ت��ج��اه م��ش��اه��ي��ر ال��ت��واص��ل
االج��ت��م��اع��ي ،خ��اص��ة ان بعضهم
اتجه إلعطاء معلومات وتصريحات
ادت الى غضب الناس ،ممن لديهم
أساسًا صورة سلبية عن بعضهم،
الفتا الى ان هذه الشريحة قد يكون
لها دوره���ا ف��ي االوق����ات الطبيعية،
ولكن في وقت االزمات كهذه الفترة
يجب ان يكون دورها توعويًا بحتًا
من دون تدخل بالجوانب الطبية.

أصحاب
المشاريع الصغيرة
ت���ط���رق ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال���س���وي���دان
إل��ى القلق ال��ذي قد يصيب اصحاب
املشاريع الصغيرة نتيجة تداعيات
ازم��ة ك��ورون��ا ،قائال ان عقلية رواد
االعمال تتوقع التحديات ،مشيرا الى
اهمية دور السياسيني في توقعات
الضرر االقتصادي العاملي للتسهيل
على اصحاب املشاريع ،الفتا الى ان
على ال��ف��رد ان ي��ح��ارب م��خ��اوف��ه من
االض��رار االقتصادية بالتأكيد على
ان��ه��ا م��رح��ل��ة م��ؤق��ت��ة ،ف��ال��خ��س��ارة قد
تكون وقتية وم��ن ث��م تعود االرب���اح،
قائال :باب الرزق مفتوح في الكويت
وأتوقع دعمًا للمشاريع.

خبيرة «الغارديان» :إيصال مدى خطورة الوضع يحتاج أحياناً أكثر من النصح

القرحة الوريدية..
قد تكون بسبب
الشيخوخة والسمنة

هل يجب الصراخ في وجه الناس كي يلتزموا التباعد االجتماعي؟

ال��ق َ��رح��ة ال��وري��دي��ة ق��د ت��ك��ون نتيجة
اض��ط��راب وظيفة األوردة .قد يرث
ً
ال��ن��اس م��ي�لا إل���ى أن ت��ت��ك��ون لديهم
أوردة غ���ي���ر ط���ب���ي���ع���ي���ة .ت��ت��ض��م��ن
األس���ب���اب ال��ش��ائ��ع��ة ل��ت��ل��ف األوردة
ال���ج���ل���ط���ات ال����دم����وي����ة واإلص�����اب�����ات
والشيخوخة والسمنة.

هاديلي فريمان «الغارديان»

األعراض

ت��ت��ض��م��ن األع������راض ال���ت���ورم واألل���م
والتعب في الساقني.
ً
ع������ادة م���ا ي��ت��ط��ور ال��ط��ف��ح ال��ج��ل��دي
األحمر املتهيج إلى جرح مفتوح.
طرق العالج

تتضمن ط���رق ال��ع�لاج رف���ع ال��س��اق
واالن�����ض�����غ�����اط ورع�����اي�����ة ال�����ج�����روح،
ً
وأح���ي���ان���ًا ي��س��ت��ل��زم األم������ر ت���دخ�ل�ا
جراحيًا.

ترجمة :محمود حمدان
ً
ٌ
أرس�����ل ق������ارئ رس����ال����ة إل����ى خ��ب��ي��رة األس����رة
في «ال��غ��اردي��ان» ،ق��ال فيها :هل من املقبول
ال�����ص�����راخ ف����ي وج�����ه ال����ن����اس ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ل���ي���س ف��ق��ط
األص���دق���اء أو ال��ع��ائ��ل��ة ،ب��ل أي��ض��ًا ال��غ��رب��اء ـ ـ ـ
لعدم ممارسة التباعد االجتماعي ملواجهة
فيروس كورونا؟
• وكانت إجابة الخبيرة التالي:
أقضي كل يوم داخل بيتي مع أطفالي الثالثة
ال��ذي��ن ه��م دون ال��خ��ام��س��ة ،وك��ل��ب��ي الصغير
ال����ذي ي��ن��ب��ح ب��اس��ت��م��رار م���ع رؤي����ة ان��ع��ك��اس��ه
ف����ي ال����ن����اف����ذة ،ف���ق���د ت�����رى أن���ن���ي م��ح��ظ��وظ��ة،
ّ
فلدي منزل ،وأسرتي تتمتع بصحة جيدة.
ولكن هل تشبه حياتي برنامج الواقع على
ً
التلفزيون؟ ربما قليال.
ول���ه���ذا ال��س��ب��ب ق��ض��ي��ت م��ع��ظ��م ع��ط��ل��ة نهاية
األسبوع وأنا أريد أن أصرخ في وجه الناس،
ول���ي���س ف��ق��ط ف���ي وج����ه األط����ف����ال أو ال��ك��ل��ب؛
ألن ذل��ك سيزيد ال��ض��وض��اء ،إن��م��ا ف��ي وجه
األش����خ����اص ال���ذي���ن رأي���ت���ه���م ي���ت���ج ّ���ول���ون في
ّ
مستفزة ،كما لو كانت عطلة
الخارج بصورة
نهاية األسبوع! وفي وجه الذين يتصافحون
لينقلوا بينهم الجراثيم ،وأن��ا ّ
أتخيل نفسي
بحركة بطيئة أباعد بينهم ،وأصرخ« :الاااا»!
بعدها جاءت امرأة ّ
إلي (بينما أتمالك نفسي
ب��ع��ص��ب��ي��ة م���ن أج����ل ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى امل��ت��ري��ن
املطلوبني واقتربت أكثر من أي وقت مضى،
ك���م���ا ل����و ك���ن���ا ع���ل���ى وش�����ك ال���ق���ي���ام ب��رق��ص��ة
ت��ق��ل�� َي��دي��ة) وس���أل���ت ع���ن م���ك���ان امل���ل���ع���ب ،لقد
َو َصلت الحلقوم.
صحت فيها« :ي��ج��ب أال ت��أخ��ذي طفلك إلى
امللعب على أية حال .لدي  3أطفال محبوسني
في املنزل ،إنها أفضل طريقة» ،ومع إدراكي

أن��ن��ي أصبحت أب���دو ش��ري��رة أيقنت أن علي
العودة إلى مخبأي.
نسج عالقات
ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق األم������ر ب��ال��ف��ش��ل ف����ي ال���ع���زل
ال��ذات��ي أو ممارسة التباعد االجتماعي ،من
املؤكد أن كل فرد يشعر بالحرية في توبيخ
أفراد العائلة .وهو أمر وارد داخل العائالت،
ورب��م��ا يتخطى األم��ر ذل��ك بقليل ،ف��إذا كنت
ال تستطيع أن ت��ك��ون ص��ادق��ًا م��ع املراهقني
أو كبار السن في عائلتك ،استحلفهم باهلل

 من أجلهم وم��ن أج��ل اآلخرين – أن يبقواَ
باملنزل ،ومن ثم أنت بحاجة لنسج عالقات
عائلية.
األصدقاء أيضا يستحقون أن تكون صادقًا
معهم .ل���ذا ،إذا ك��ان ل��دي��ك أص��دق��اء ي��ذك��رون
أن���ه���م م��ت��ج��ه��ون إل����ى م��ن��زل��ه��م ال���ث���ان���ي (ول���م
يذكروا ذلك من قبل) ،فأنت تتمتع بحقوقك
الكاملة إلخبارهم بالتوقف عن كونهم حامل
للفيروس ،ونقل جراثيمهم إلى قرية ريفية
صغيرة غير مجهزة للتعامل مع جائحة ،كل
ذلك ألنهم يريدون إطاللة جميلة من املطبخ.
أواف���ق على أن التعامل م��ع ال��غ��رب��اء ف��ي هذا

الصدد أكثر صعوبة ،خاصة في بريطانيا،
حيث يعتبر البعض أن االقتراب من شخص
غ��ري��ب يمثل انتهاكًا لحقوقهم اإلنسانية.
ويظهر الفيديو املفضل ل��دي عبر اإلنترنت
في الوقت الحالي العديد من رؤساء البلديات
اإليطاليني يصرخون على الناس للبقاء في
املنزل.
ليس فيلما ً
رأيت مواطنًا يتهادأ .أوقفته وقلت« :انظر ،هذا
ليس فيلمًا .أنت لست ويل سميث في فيلم

 .I Am Legendعليك العودة إلى املنزل .إلى
أين أنت ذاهب؟!».
بالتأكيد ،يمكننا إلقاء اللوم على الحكومة
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ل��ف��ش��ل��ه��ا ف����ي ت���ق���دي���م ال��ن��ص��ح
ب�����وض�����وح ك���م���ا ي���ف���ع���ل رؤس���������اء ال���ب���ل���دي���ات
اإلي��ط��ال��ي��ون .ن��ع��م ،ب��وري��س ج��ون��س��ون عديم
الفائدة .لذا ،ليس خطأ البعض إذا لم يعرفوا
م�����اذا ي��ف��ع��ل��ون .ل��ك��ن االع����ت����راف ب����أن ه����ذا ال
يبعدنا عن واقع أن الفيروس ينتشر .لذا ،في
ظ��ل ع��دم قيام الحكومة بتوصيل الرسالة،
األمر متروك لحني االرتقاء لرد فعل جيد في
هذا الشأن.
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الحجر المنزلي

الشيف محمد الصحاف :على اآلباء تناول األطعمة التي يعدها أبناؤهم لتشجيعهم

«الحجر» ..فرصة لتدريب األطفال على الطهي

وصفات سريعة لإلفطار
والغداء والعشاء

عبدالله سالم

مي السكري

شدد الشيف الكويتي
محمد الصحاف على ضرورة
اتباع اإلرشادات الطبية
والصحية ،التي أعلنت عنها
مختلف جهات الدولة،
من منطلق «الوقاية خير
من العالج» ،إذ ينصح البقاء
في المنزل وعدم الخروج
وتكوين التجمعات التي
قد تكون سببا في انتشار
فيروس كورونا ،وعليه فإن
هناك الكثير من الطرق
الستغالل وقت الفراغ،
السيما في مجال الطبخ.

قد يكون التباعد االجتماعي هو العذر الذي قد يحتاجه
بعض هواة الطبخ ،لصقل إبداعهم في الطهي
والتفنن في تقديم أشهى الوصفات خاصة اذا توفرت
لديهم كل المواد التموينية األساسية من الخضروات
والفواكه واللحوم المجمدة ،إضافة الى المعكرونة
واألرز وغيرها في خزانتهم.
قد قام موقع  ،bostonmagazine.comبإعداد وصفات
صديقة للمخازن يمكن تناولها في اإلفطار والغداء
والعشاء كالتالي:

رك� ��ز ال �ص �ح��اف ع �ل��ى اس �ت �خ ��راج ال �ط��اق��ة
م ��ن األط � �ف� ��ال واس� �ت� �غ�ل�ال وق� ��ت ف��راغ �ه��م
ف��ي ت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى ال �ط �ه��ي ،ح�ي��ث ينصح
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ال �ع �ج�ي�ن مل� ��ا ف �ي ��ه م� ��ن م�ت�ع��ة
وم �ج �ه��ودي��ن ب��دن��ي وذه �ن��ي ،ف�ه��و يتطلب
التركيز وال�ق��وة ف��ي آن واح��د ،مشيرا إلى

وجبات األفطار
■ أكواب الشوفان املخبوزة بالقرفة

إمكانية تعليم األطفال كيفية عمل وصفة
ب��اس �ت �خ��دام خ �ل��ط امل � ��واد ب��امل �ي��زان وج�م��ع
األوزان ،ثم العجن اليدوي.
وأضاف« :أما بالنسبة لألطعمة والحشوات،
م ��ن امل �م �ك��ن اخ �ت �ي��ار ال �خ �ض��ار ال �ط��ازج��ة
واألط �ع �م��ة امل�ف�ي��دة ل�ه��م لتشجيعهم حتى

يعتادوا على تناولها بشكل يومي ،وهي
ف��رص��ة م�ث��ال�ي��ة لتصحيح ب�ع��ض ال �ع��ادات
السيئة لدى األطفال في تناول الطعام».
ون�ص��ح ال�ص�ح��اف اآلب ��اء ب�ت�ن��اول األطعمة
ال �ت��ي ي �ع��ده��ا أب �ن ��اؤه ��م ،إلع �ط��ائ �ه��م داف �ع��ا
لالستمرار ،فمن املمكن أن تتحول الهواية

إلى مشروع يفيدهم في املستقبل ،أو الطبخ
وقت الدراسة الجامعية ،خاصة خارج البلد
بالغربة ،مضيفا« :أخ�ي��را أح��ب أق��ول لكل
األسر الكويتية واملقيمني ،يمكنكم اعتبار
ه��ذا ال�ح��دث ف��رص��ة للتجمع وق�ض��اء أمتع
األوقات مع األسرة».

التفاح يظل طازجا ً لـ  3أسابيع ..والفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية

أطعمة ضرورية يجب توافرها في المنزل

للحصول على وجبة إفطار سريعة
وسهلة يمكن إعدادها مسبقا ،تعد
أك��واب دقيق الشوفان خ�ي��ارا رائعا،
حيث يميل التفاح إلى فترة صالحية
أط��ول م��ن ال�ف��واك��ه األخ ��رى ،وعندما
يمزج مع الشوفان والقرفة والبيض
وال� �ح� �ل� �ي ��ب ،ي� �ك ��ون خ � �ي� ��ارا ص�ح�ي��ا
ل�لإف �ط��ار .ك�م��ا يمكن أي�ض��ا تجميد
ه ��ذه ال��وص �ف��ة مل ��دة ت�ص��ل إل ��ى ثالثة
أشهر.

ال � �س� ��وداء وال � �ع� ��دس ،اض ��اف ��ة م��زي��ج
م��ن ال�ت��واب��ل ،امل��رق (أو امل ��اء) ،الجزر
والبصل إذا كان متاحا .ويوفر كوب
ون �ص��ف م��ن ال �ك��وب  13غ��رام��ا من
البروتني و 14غراما من األلياف.
■ أرز بارميزان بالفطر

يمكن صنع طبق األرز امل��ري��ح هذا
ف��ي وع��ائ��ك ال �ف��وري ل�ل�ح�ص��ول على
وج�ب��ة س��ري�ع��ة تستغرق  20دقيقة
ف �ق��ط ل �ل �ط �ه��ي .ف ��ي ح� ��ال اس �ت �خ��دام
األرز البني ،فقد تضطر إل��ى تمديد
ً
وق��ت ال�ط�ه��ي ق�ل�ي�لا ،ول�ك��ن ت��أك��د من
التحقق منه بعد  10دقائق .ويمكن
تقديم األرز ب�م�ف��رده م��ع خ�ض��روات
■ فطيرة الـ«بان كيك» بالقمح
إضافية مثل السبانخ أو يعلوه اللحم
ت �ع��د ه � ��ذه ال ��وص� �ف ��ة م� ��ن ال��وج �ب��ات
أو البيض.
ال�خ�ف�ي�ف��ة ف��ي االف �ط��ار وال �ت��ي يمكن
أع� ��داده� ��ا ب �س �ه��ول��ة ألف� � ��راد األس� ��رة وجبات العشاء
م��ع إض��اف��ة رق��ائ��ق ال �ش��وك��والت��ة أو
امل �ك �س ��رات إل� ��ى ال �خ �ل �ي��ط ،أو ف��واك��ه
■ معكرونة بالخضار
مجمدة.
«الباستا»
وجبات الغداء
■ سلطة تونة
البحر األبيض املتوسط

يمكن استخدام اضافة خضروات
م�ث��ل ال�ف�ل�ف��ل وال�ق��رن�ب�ي��ط وال�ط�م��اط��م
والهليون ،وكلها خ�ي��ارات جيدة الى
الباستا.

لعمل هذه الوصفة ،يمكن االستفادة
من التونة املعلبة املوجودة ،إلى جانب
ي� �م� �ك ��ن ط� �ه ��ي دج� � � ��اج وك � �ي� ��س م��ن
أي خرشوف أو زيتون معلب.
وت�ع��د ه��ذه السلطة غنية بالبروتني الخضروات املجمدة ،مع بعض األرز
م��ن ال�ت��ون��ة ومليئة ب�م�ك��ون��ات البحر في مخزن الطعام ،ويتم وضع األرز
األب � �ي� ��ض امل � �ت� ��وس� ��ط،م� �ث ��ل ال �خ �ي��ار امل �ق �ل��ي م ��ع ب � ��ذور ال �س �م �س��م وق �ط��ع
والبصل والطماطم والفيتا والزيتون البصل األخضر.
والخرشوف والتوابل.
■ طاجن دجاج بروكلي صحي
ويمكن تقديمها مع الخبز على شكل
للحصول على وجبة مريحة ومذاق
شطيرة أو ف��وق طبقة م��ن الخضار
ش �ه��ي ي �م �ك��ن ط �ه��ي ط ��اج ��ن دج ��اج
للسلطة.
البروكلي .وتتطلب الوصفة الدجاج
■ شوربة الفاصوليا
وال �ب��روك �ل��ي وامل �ع �ك��رون��ة ك�م�ك��ون��ات
السوداء والعدس
رئ �ي �س �ي��ة ،ول� �ك ��ن ي �م �ك��ن اس �ت �خ��دام
ت�ت�ط�ل��ب ه ��ذه ال��وص �ف��ة ال�ف��اص��ول�ي��ا اللحوم والخضروات املتاحة.
■ أرز دجاج مقلي سهل

مي السكري
مع بدء إعالن وتطبيق حظر التجول الجزئي
كإجراء وقائي ضمن سلسلة من اإلجراءات
االحترازية التي اتخذتها البالد مؤخرا ملنع
ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د كوفيد
  ،19ف�ق��د ش�ه��دت م�ن��اف��ذ ب�ي��ع األغ��ذي��ة منال �ج �م �ع �ي��ات وم ��راك ��ز ال �ت �س��وق ال�ت�م��وي�ن�ي��ة
ازدحاما ال مثيل له وبدأ يتسابق الناس من
املواطنني واملقيمني عليها ل�ش��راء وتخزين
ما يكفي من املواد االستهالكية األساسية،
رغم التطمينات الحكومية التي تؤكد توافر
السلع بأكملها ،لكن ما املواد الغذائية املفيدة
وال �غ �ن �ي��ة ب��ال �ع �ن��اص��ر ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي يجب
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى وج��وده��ا ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف،
سواء الحجر الصحي أو حظر التجول؟
ب �ح �س��ب م��وق��ع  Today Foodال � ��ذي ق��ام
بإعداد قائمة من األطعمة املفيدة ،فإنه يمكن
حفظ السلع املعلبة في غرفة درجة حرارتها
م�ت��وس�ط��ة ،أي أع�ل��ى م��ن  23درج ��ة م�ئ��وي��ة،
ح �ي��ث ي �م �ك��ن ل�ل�م�ع�ل�ب��ات أن ت �ظ��ل ص��ال�ح��ة
لعقود.
وعلى الرغم من أن من في الحجر الصحي
لن ُيحجزوا إلى أجل غير مسمى ،لكن وجود
ال �خ �ض��روات وال�ف��اك�ه��ة امل�ع�ل�ب��ة ف��ي متناول
أي��دي �ه��م ي �ض �م��ن اس �ت �ه�ل�اك ال�ف �ي �ت��ام�ي�ن��ات
واملعادن األساسية.
ون�ص��ح امل��وق��ع بالبحث ع��ن الفاكهة املعلبة
ال �ت��ي ل ��م ي �ض��ف إل �ي �ه��ا س �ك��ر م �ث��ل ال �خ��وخ،
وال�ك�م�ث��رى ،واألن ��ان ��اس ،وال�ي��وس�ف��ي .وب�ن��اء
على نوع الفاكهة ،ستتراوح نسبة فيتامني

 Cالتي سيتم الحصول عليها من  %45إلى
 %90م��ن الكمية اليومية امل��وص��ى بها في
الوجبة الواحدة.
وذك ��ر امل��وق��ع أن ال �خ �ض��روات ت�ع��د م�ص��درا
رائ �ع��ا ل�لأل �ي��اف ،ك�م��ا أن �ه��ا غ�ن�ي��ة بفيتامني
 ،Cوال�ع�ن��اص��ر ال�غ��ذائ�ي��ة األخ ��رى ،الف�ت��ا الى
أن ال �خ �ض��روات املعلبة م�ث��ل ال ��ذرة وال�ج��زر
وال� �ب ��ازالء ،وال�ف��اص��ول�ي��ا ال �خ �ض��راء ،تعتبر
إضافة رائعة للعديد من الوجبات بداية من
البيض املقلي وحتى الطواجن.
كما تعد ك��ل أن��واع الفاصوليا املعلبة بداية
م��ن الفاصوليا ال�س��وداء وحتى الفاصوليا
امل��رق�ط��ة م �ص��درا رائ �ع��ا ل�ل�ب��روت�ين ال�ن�ب��ات��ي،
ويمكن أن تستخدم في أطباق متنوعة.
أما األسماك املعلبة مثل التونة ،والسلمون،
واألنشوجة ،والسردين ،فهي مصدر غني
بالبروتني وأحماض أوميغا  3الدهنية.

الفواكه المجففة
ق��د يغفل ال�ك�ث�ي��رون أه��م األس��اس �ي��ات التي
ي �ج��ب أن ت�ض�م�ن�ه��ا ال �خ ��زان ��ة ،ف �ق��د يعتمد
ال�ك�ث�ي��رون ع�ل��ى ت�خ��زي��ن امل�ع�ك��رون��ة وال�ف��ول
السوداني لفترة تزيد على أي��ام قليلة ،غير
ان�ه��ا ستنفد س��ري�ع��ًا ،ل��ذا ينصح بتخزين
ال �س �ل��ع األس ��اس� �ي ��ة واألص � �ن � ��اف امل�ف�ض�ل��ة
لألسرة.
وال ي �ج��ب أن ت �خ �ل��و ال �خ ��زان ��ة م ��ن ال �ف��واك��ه
املجففة ،فعلى الرغم من عدم احتوائها على
امل ��اء امل��وج��ود ف��ي ال �ف��واك��ه ال �ط��ازج��ة ،فإنها
تحتوي على العديد من العناصر الغذائية،

إض��اف��ة ال ��ي امل �ك �س��رات ال �ت��ي ت�ح�ت��وي على
الكثير من العناصر الغذائية ،والبروتينات
النباتية ،والدهون الصحية للقلب ،باإلضافة
إلى املعادن األساسية.
كما نصح املوقع املستهلكني بتخزين البذور
مثل الشيا والكتان والقنب وأح�م��اض ألفا
لينولينك الدهنية ،التي لها فوائد في محاربة
االلتهابات ،منبها بضرورة تخزين كميات
مناسبة م��ن ط�ع��ام ال��رض��ع وب��دي��ل الحليب
ب�ن��اء ع�ل��ى ع�م��ر ال�ط�ف��ل مل��دة اس�ب��وع�ين على
األق ��ل ،ف�ض�لا ع��ن ت�خ��زي��ن ب�ع��ض األك�ي��اس
الجاهزة لألكل والوجبات الخفيفة املناسبة
لألطفال لتكملة الوجبات.

األطعمة المجمدة
بأطعمة
ولفت املوقع إلى عدم تكدس الثالجة ُ
كثيرة للغاية ،ألنه على عكس األغذية املعلبة،
ال تظل األطعمة املجمدة صالحة إل��ى م��ا ال
نهاية ونحن ال نريد إهدار الطعامُ .
وم��ع ذل ��ك ،ف��ال�خ�ض��روات وال �ف��واك��ه امل�ج�م��دة
غنية بالعناصر الغذائية مثلها مثل نظيرتها
الطازجة تقريبًا ،إضافة إلى تخزين وتجميد
اللحوم وال��دواج��ن ،حيث يمكنها أن تكون
محور إح��دى الوجبات ،أو يمكن إضافتها
إلى الحساء ،والفلفل الحار ،لزيادة حجمها.

التفاح والبيض
اعتزال العالم لفترة ما ال يعني أن ننسى
ّ
كليًا تناول السلع الطازجة ،ولكن يفضل

اختيار السلع التي تتلف بعد فترة أطول،
فعلى سبيل امل�ث��ال عند ش��راء سلع مثل
ال�ب�ي��ض وال��زب��دة وال �خ �ب��ز ،ال ب��د م��ن ق��راءة
ت��اري��خ ان �ت �ه��اء ال �ص�لاح �ي��ة ع �ل��ى ال �غ�ل�اف،
للتأكد من صالحيتها ألكبر فترة ممكنة.
وبحسب ما ذكره املوقع ،فان التفاح يظل
طازجًا لنحو  3أسابيع أثناء االحتفاظ به
في الثالجة ،بخالف امل��وز ال��ذي ال يبقى
لفترة طويلة ،لكنه من الفاكهة التي تصلح
ج �ي �دًا للتجميد ،ام��ا ال �ف��واك��ه الحمضية
م �ث��ل ال �ب��رت �ق��ال وال �ل �ي �م��ون ف��إن �ه��ا ت�ق��وي
املناعة وستجعل الجهاز املناعي يعمل
ب��اس�ت�م��رار وث �ب��ات ،وت�ب�ق��ى ف��ي ال�ث�لاج��ة
حتى أسبوعني.
ويمكن تخزين البيض مل��دة  3أسابيع بعد
ش��رائ��ه إذا ت��م حفظه ف��ي ال�ث�لاج��ة بطريقة
صحيحة ،واألجبان من املفترض أن تبقى
مل��دة تصل إل��ى أس�ب��وع�ين ،م��ا دام ت��م إغ�لاق
ُالعلبة بأحكام بعد فتحها.

الثوم والبصل
أم��ا محسنات الطعام مثل ال�ث��وم والبصل،
ف�ك�لاه�م��ا ي�م�ك��ن أن ُي�س�ت�خ��دم��ا ف��ي م�ئ��ات
الوصفات ،ويصمدا لفترة مطولة ،فيما يظل
ك��ل م��ن ال�ب�ط��اط��س وال�ب�ط��اط��ا ال�ح�ل��وة وهما
غنيان بالبوتاسيوم صالحني ملدة أسبوعني
ع �ن��د ح�ف�ظ�ه�م��ا ف��ي درج� ��ة ح � ��رارة ال �غ��رف��ة،
بخالف املخبوزات  -خاصة الخبز بانواعه
فقد يتعفن في غضون أيام قليلة  -ما لم يتم
تجميدها إلطالة عمرها.

أفالم ومسلسالت وعروض كوميدية

«نتفليكس» تدعم المحجورين في منازلهم حول العالم ..بـ  53عمالً
أحمد بدر

تواصل منصة البث الرقمي األميركية
«نتفليكس» تقديم خدماتها بشكل
يتناسب مع الحجر الصحي الذاتي،
حيث تصدر الشبكة حاليا عشرات
األف �ل��ام وامل �س �ل �س�لات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
العالية الجودة ،وذل��ك وفق ما كشف
موقع «ذا فيرج» التقني.

ووف� ��ق امل ��وق ��ع ،ف ��إن «ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» -
ف��ي إط ��ار ح��رص �ه��ا ع �ل��ى م�س��اع��دة
املحجورين داخل منازلهم – نشرت
مواعيد األعمال التي أنتجتها ،والتي
بلغ عددها  53عمال ،من املقرر بثها
خ�لال شهر أبريل املقبل ،موضحة
أن مشتركيها في أغلب دول العالم،
سيحتاجون إلى هذا املحتوى ،نظرا
الضطرارهم للبقاء في منازلهم ملدة

ش�ه��ر ع�ل��ى األق ��ل ،ال �ت��زام��ا بالحجر
الذاتي.
وأوض � � ��ح امل� ��وق� ��ع أن األع � �م� ��ال ال �ت��ي
أنتجتها الشبكة األم�ي��رك�ي��ة ،وال�ت��ي
تخطط إلط�لاق�ه��ا على م��دار الشهر
املقبل ،تشمل أفالما ومواسم كاملة
من العروض التلفزيونية والعروض
الكوميدية الخاصة ،حيث تبدأ البث
ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة  3أب� ��ري� ��ل ،م ��ن خ�ل�ال

عرض  5أعمال جديدة.
وم � ��ن ب �ي�ن األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي س�ت�ب�ث�ه��ا
شبكة «نتفليكس» ،فيلم & Coffee
 ،Kareemوالجزء الرابع من مسلسل
 ،La casa de papelوفيلم Money
 ،Heist: The Phenomenonوأيضا
Spirit Riding Free: Riding
 Academyو StarBeamللمشاهدة
العائلية.
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خبراء ومبادرون يقترحون حلوال ً إنقاذية للخروج من األزمة:

تمويل مجاني ..وتعويضات قطاعية
¶ إعفاءات من إيجارات ورسوم كهرباء وماء وخدمات عامة
علت أصوات الخبراء واالقتصاديين في خضم
النقاش الدائر حول حزمة اإلنقاذ المالية
الخاصة بالقطاعات األكثر تضرراً من أزمة كورونا
المستجدة وتبعاتها الثقيلة على االقتصاد
المحلي ،وطالبوا الحكومة بالتحرك سريعاً
والدفع باتجاه خطوات تنفيذية ملموسة
تهدئ مخاوف وهواجس أصحاب االعمال
والمستثمرين والموظفين في القطاع
الخاص على حد سواء ،فتنوعت االفكار وكثرت
االقتراحات ،لكن الخبراء متفقون تماما على
ضرورة ان تكون خطة االنقاذ شاملة لتطول
الشركات الكبيرة ،والصغيرة والمتوسطة،
والمبادرين.
وأكدوا على أهمية التدخل في البورصة بنهج
استثماري مدروس بحيث تقوم المحافظ
الحكومية بشراء أسهم في السوق واالبقاء

¶ إعفاءات من ضرائب ودعم عمالة وتقديم حوافز عينية ..ونقدية

¶ إلقرار حزمة اقتصادية شاملة تنتشل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من مستنقع الركود واالنهيار
ميسرة إلحياء أنشطة القطاعات األكثر تضرراً ..مجدداً
ّ
¶ تخفيض إضافي للفائدة وقروض حسنة وتسهيالت
¶األولوية إلنقاذ مشاريع المبادرين وعدم السماح بانهيارها مهما كلف الثمن ..لما تشكله من فائدة على االقتصاد
¶ المحافظ الحكومية مطالبة بالتدخل في البورصة بقوة وشراء أسهم بنهج استثماري مدروس يدعم أداء السوق
عليها لحين تحسن االسعار وبذلك تكون
قد ساهمت في انقاذ السوق ومنع انزالقه
من جهة وتحقق ارباحاً بعد مرحلة التعافي
والنهوض مجدداً.
كما اشاروا الى اهمية تعاون المالك مع
المستأجرين في شتى القطاعات ،واقترحوا
تجميد دفع االيجارات واعفاء اصحاب العقارات
من فواتير الكهرباء والماء واالتصاالت وغيرها

باالضافة الى تأجيل دفعات االنتفاع الخاصة
بعقود امالك الدولة التي تستفيد منها
شركات القطاع الخاص .ونوهوا الى ضرورة
اعطاء االولوية في الدعم الصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الحرة
الذين لحق بهم الضرر بشكل كبير ومباشر.
وأكدوا أهمية اقرار قانون الدين العام الذي
يمكن الحكومة من تأمين السيولة النقدية

لتمويل خطط االنقاذ والتحفيز في الفترة
المقبلة ،ومن ضمن االفكار والمقترحات التي
طرحت في هذا الصدد فتح المجال العطاء
المتضررين قروضا حسنة تضمنها الدولة
وتتحمل فوائدها وتتيح للمتضررين دفع
االيجارات والرواتب.
في المقابل ،أكدت مجموعة مبادرين من
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دعا إلى إيقاف العالقة اإليجارية بين المالك والمستأجر

تضمن للمتضررين دفع اإليجارات والرواتب

ُّ
ً
استثماريا في البورصة
التدخل
العميري:
قال رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات الوطنية حمد العميري:
«ي �ج��ب إص � ��دار ق � ��رارات ع��ام��ة واض �ح ��ة ،ت�ش�م��ل دع ��م ك��ل ال�ق�ط��اع��ات
االق�ت�ص��ادي��ة وف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ،ج�ب�رًا ل�ل�ض��رر ال ��ذي ل�ح��ق ال�ج�م�ي��ع».
ودعا العميري إلى وقف العالقة اإليجارية بني املالك واملستأجر في
قطاعات العقار الصناعي والتجاري واالستثماري ملدة  6أشهر ،مع
ّ
تعويض امل�لاك ،محذرًا من موجة نزاعات قضائية ال حصر لها ،قد
تستمر لسنوات في حال طالت األزمة.
وأكد أهمية قرار تجميد أقساط البنوك على الشركات واألف��راد ملدة
 6أشهر ،وطالب ال��دول��ة ب��إص��دار ق��رار ،يقضي بتنازل أم�لاك الدولة

أهمية الخروج بحلول حكومية جذرية،
بينها تحرير االراضي التجارية وانشاء مناطق
صناعية جديدة وتحصين المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في البالد وحمايتها من التعثر،
وحذروا من وباء اقتصادي يفتك بالقطاعات
في حال لم تقم الحكومة بتفعيل خطة
انقاذ متكاملة تحمي اقتصاد البالد من مخاطر
االنهيار.

ع��ن ال��رس��وم املستحقة ل�ه��ا ل��دى املنتفعني ف��ي ك��ل األن�ش�ط��ة مل��دة 6
أشهر ،يتم النظر في تجديدها في نهاية املدة ،وفقا ملجريات األمور.
ّ
وشدد على ضرورة تدخل الدول بشكل استثماري في البورصة ،من
خالل شركات االستثمار التي تدير صناديقها ،وعلى أسهم محددة
تتصدرها أسهم البنوك ،مع تحديد نسبة ّ
معينة للتدخل ،ولتكن في
حال هبوط السهم .%10
ّ
وأشار الى معرفة املستثمرين في السوق أن هناك من يتدخل لشراء
ّ
فيحصنه م��ن ال�ت��راج�ع��ات ال �ح��ادة،
ال�س�ه��م ف��ي ح��ال ت��راج�ع��ه ،%10
ويضمن للمال العام تحقيق عوائد مجزية.

البدر :قروض حسنة تكفلها الدولة
َّ
وتتحمل فوائدها

حمد العميري

قال العضو املنتدب السابق للهيئة العامة لالستثمار ،عضو املجلس
األع�ل��ى للتخطيط علي رش�ي��د ال �ب��در :إن ه�ن��اك الكثير م��ن املقترحات
والنماذج املتعارف عليها لدعم االقتصاد ،لعل أهمها حاليًا القروض
الحسنة .وطالب البنوك بمنح عمالئها من اصحاب املحال واملشاريع
ال �ت��ي ت��وق��ف ن�ش��اط�ه��ا ب�س�ب��ب ظ� ��روف م �ن��ع ال �ت �ج� ّ�ول ق��روض��ًا ح�س�ن��ة،
تمكنهم من دفع مصروفات محالهم من رواتب وغيرها الى ان تنتهي
ه��ذه العاصفة .وش��دد على أن تلك ال �ق��روض الحسنة يجب ان تكون
مضمونة من الدولة ،مع ّ
تحمل فوائد توفيرها من البنوك.

اقترح  9إجراءات لدعم االقتصاد

دعم المس َّرحين من القطاع الخاص

العوضي :لتقترض «هيئة االستثمار» بضمان محافظ األسهم ..وليس تسييلها

اليوسف :إضافة المهن الحرة
لقوائم المتضررين

ق��ال الرئيس التنفيذي األس�ب��ق لبنك الخليج ،رئيس مكتب االستثمار
الكويتي في لندن سابقا د.يوسف العوضي :إن األوض��اع االستثنائية
التي نعيشها حاليًا بحاجة إلى معالجات استثنائية .ووضع االقتصادي
املخضرم حزمة حوافز ملعالجة األوضاع الراهنة ،منها ما يلي:
 - 1إقرار قانون الدين العام إلعطاء الحكومة املرونة لالقتراض وقت
ّ
ال�ح��اج��ة ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ان�ه�ي��ار أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وت��دن��ي امل��داخ�ي��ل
النفطية ،وأيضًا معدالت أسعار الفائدة املتدنية تاريخيًا.
 - 2تخفيض إضافي من قبل «املركزي» لسعر الخصم بحد أدنى0.5%
وتخفيض الحد األقصى للهامش على اإلقراض «املارجن» إلى.2%
 - 3تخفيض نسب السيولة ورأس املال على البنوك إلعطائها مساحة
أكبر لإلقراض.

المطيري :تطويق األزمة
وتحفيز االقتصاد
اقترح رئيس مجلس اإلدارة
ل� �ش ��رك ��ة ال � �ب � ��در ال �ع �ق ��اري ��ة
ب� ��در الف� ��ي امل� �ط� �ي ��ري ،ق �ي��ام
ال ��دول ��ة ب�ت�ب�ن��ى خ�ط�ت�ين يتم
تنفيذهما على أرض الواقع
ب ��ال� �ت ��وازي؛ األول� � ��ى ت�ط��وي��ق
األزم � � � � � ��ة ،واألخ � � � � � ��رى خ �ط��ة
تحفيزية لالقتصاد.
األول� � � ��ى :ل �ت �ط��وي��ق امل�ش�ك�ل��ة
م� � ��ن خ � �ل ��ال ق� � �ي � ��ام ال � ��دول � ��ة
بإنشاء «جهاز للتعويضات
بدر الفي المطيري
وال � �ت � �س� ��وي� ��ات وال � �ت � �ق ��اص»
شبيه بالدور ال��ذي كانت تلعبه ما يسمى بـ«برنامج التسويات
االئتمانية الصعبة» ال��ذي أنشأته الحكومة ملعالجة أزم��ة املناخ،
ويكون له دور مماثل أيضًا لعمل الهيئة العامة لتقدير التعويضات
عن خسائر العدوان العراقي الذي جرى تأسيسها بعد التحرير.
وأوضح أن الجهاز املقترح يقوم بتطويق األزمة من خالل تقييم
الخسائر واألض��رار الناجمة من األزم��ة الحالية ،وال��وق��وف على
م��دى ت�ض��رر األف ��راد وم�ش��روع��ات ال�ش�ب��اب وال�ش��رك��ات أي��ًا كان
ً
حجمها وقطاعاتها .وشدد على ضرورة أن يكون الجهاز ممثال
ف��ي ق�ي��ادات حكومية تمتلك ال�ق��رار مثل وزارة املالية والتجارة
وج �ه��ات ل��دي�ه��ا ق ��رار م�ث��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وأخ ��رى لديها
سيولة مثل الهيئة العامة لالستثمار والبنوك الكويتية وشركات
االس �ت �ث �م��ار وال �ص �ن ��دوق ال��وط �ن��ي ل��دع��م ورع ��اي ��ة امل �ش��روع��ات
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،وممثلني ع��ن ال�ق�ط��اع ال�خ��اص املتضرر،
وعدد من رج��االت السلك القضائي .أما الخطة األخ��رى املتعلقة
بتحفيز االقتصاد ال�ع��ام فقد أف��اد املطيري بأنه ي��رى م��ن املهم
تبنى النقاط التالية:
 - 1خفض سعر الخصم من قبل بنك الكويت املركزي إلى %0.5
وعلى وجه السرعة ،مما سيسهم في التشجيع على االقتراض،
وب��ال�ت��ال��ي سيتم ض��خ ه��ذه األم� ��وال ف��ي ال �س��وق خ�ص��وص��ًا في
ال�ق�ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت م�ث��ل الصناعة
والعقار وحتى األسهم.
 - 2تأجيل س��داد ال�ق��روض العقارية والتجارية على الشركات
واألفراد حتى مطلع  2021على األقل ،وإعادة جدولتها.
 - 3تخفيض الدفعة املقدمة للبنوك للحصول على قرض عقاري
إلى .%20
 - 4ض��خ مليار دي�ن��ار ف��ي املحفظة العقارية الحكومية لشراء
ال� �ع� �ق ��ارات امل ��ره ��ون ��ة ،وأص� �ب ��ح م�ل�اك �ه��ا م �ت �ع �ث��ري��ن ع ��ن س ��داد
مستحقات البنوك.
 - 5ضخ مليار دينار لدعم سيولة املحفظة الوطنية إلنعاش سوق
األسهم ،خصوصًا أن هناك صغار مستثمرين فيها تضرروا
من هبوط أسعار أسهمهم.
 - 6إع �ف��اء أص �ح��اب ال�ق�س��ائ��م الصناعية وال�ح��رف�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
والسكنية بالنسبة للمواطنني من أي رسوم حكومية سواء كانت
إيجارية أو فواتير الكهرباء واملاء وغيرها ملدة عام.

 - 4ل�ج��وء الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار ال��ى االق �ت��راض مقابل محافظ
األوراق املالية عند الحاجة ،وليس تسييلها في هذه الظروف الصعبة.
 - 5إي �ق��اف ب�ي��ع األس �ه��م م��ن ق�ب��ل امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ب��ل ودع��م
البورصة بشراء األسهم ذات األداء الجيد.
 - 6تقديم تسهيالت تمويلية بأسعار تفضيلية للبنوك املحلية من
قبل البنك املركزي.
 - 7ان لزم األمر يمكن النظر في إصدار قانون لضمان حقوق مساهمي
البنوك ،مثلما حدث إبان أزمة سوق املناخ.
ّ
 - 8التساهل في اعادة جدولة القروض املتعثرة.
 - 9إيقاف تحصيل فواتير الكهرباء وامل��اء وال��رس��وم على الشركات
واملواطنني ملدة  3أشهر ،قابلة للتجديد على ضوء مستجدات األمور.

ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�ب�ن��ك ال�ص�ن��اع��ي س��اب�ق��ًا ص��ال��ح ال�ي��وس��ف
إن الجمعية االق�ت�ص��ادي��ة ط��رح��ت ح��زم��ة م��ن اإلج� ��راءات الكافية لدعم
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي ف��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،م��ع إض��اف��ة امل �ه��ن ال �ح ��رة؛ مثل
امل�ح��ام�ين وامل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة بمختلف تخصصاتها الهندسية
واإلدارية والطبية .وكانت الجمعية االقتصادية قد أوصت بدعم سيولة
ال �ب��ورص��ة ،وامل �س� ّ�رح�ين م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وق ��رض ح�س��ن ألص�ح��اب
املشروعات الصغيرة واملتوسطة مع تأجيل األقساط للبنك الصناعي
وصندوق املشروعات ،وتقليص ميزانيات بعض الوزارات وغيرها.

علي رشيد البدر

صالح اليوسف

د .يوسف العوضي

«فيتش» %15 :عجز متوقع من الناتح المحلي اإلجمالي في 2020

الكويت قد تضطر للسحب من صندوق األجيال
حسام علم الدين
أك� ��دت وك ��ال ��ة ف�ي�ت��ش ل�ل�ت�ص�ن�ي�ف��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة
ان ت��راج��ع أس �ع��ار ال �ن�ف��ط س �ي��وس��ع ال �ع �ج��وزات
املالية في دول الخليج بشكل كبير ،مشيرة الى
ان تفاقم العجز امل��ال��ي ف��ي املنطقة سيسرع من
عمليات السحب من صناديق ثروتها السيادية
واصدار سندات دين.
وق��ال��ت «ف �ي �ت��ش» :ب�م��وج��ب اف �ت��راض �ن��ا ال�س��اب��ق
ل�س�ع��ر ب��رم�ي��ل ن�ف��ط ب��رن��ت ع�ن��د  41دوالرا لعام
 ،2020فان دول الخليج ستشهد عجوزات تتراوح
بني  %5من الناتج املحلي في قطر الى ما يقرب
من  %15من الناتج املحلي االجمالي في الكويت.
وتوقعت الوكالة ان تتحمل السعودية واالمارات
الى حد كبير الزيادة في انتاج النفط والحفاظ
ع�ل��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،ليصل
متوسط انتاج الرياض السنوي من النفط الى
 11.5مليون برميل يوميا (مقارنة ب�ـ 9.8ماليني
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ف��ي  ،)2019و 3.5م�لاي�ين برميل
ي��وم�ي��ا ل�ل�ام��ارات (م �ق��ارن��ة ب � �ـ 3.1م�لاي�ين برميل
يوميا في  ،)2019باالضافة الى بعض الزيادات
في كل من الكويت وسلطنة عمان.
وأضافت «فيتش» :ان توقعاتنا لعائدات النفط
ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ال ت � ��زال غ �ي��ر م ��ؤك ��دة ل�ل�ع��ام
ال�ح��ال��ي ،ون�ق��در ان زي ��ادة متوسط سعر النفط
السنوي بمقدار  10دوالرات للبرميل ق��د يغير
توقعاتنا للعجوزات في دول مجلس التعاون
بنحو  %4الى  ،%6ونزوله الى  %9للكويت (من
توقعات بـ  15%من ناتجها املحلي االجمالي).
وتابعت «فيتش» :ان حزم التحفيز االقتصادية
التي اعلنتها دول خليجية والتي تتكون الى حد
كبير من تدابير نقدية خارج امليزانية اضافة الى
تأجيل سداد أقساط قروض الشركات املتعثرة،
تمثل تدابير مؤقتة للدعم املالي وقد تؤدي الى
التزامات طارئة للحكومات الخليجية في حال
استمرار الركود االقتصادي.
وذكرت الوكالة ان امليزانيات الخليجية ستعاني
بشكل مباشر من تدابير تتمثل بتعليق الرسوم
والضرائب املختلفة ،لكنها تشكل حجما صغيرا
من اجمالي ايراداتها التي ستنخفض على اي
ح ��ال نتيجة ت�ب��اط��ؤ ال �ن �ش��اط غ�ي��ر ال�ن�ف�ط��ي في

 110مليارات دوالر سحوبات
متوقعة من االحتياطيات المالية
والصناديق السيادية الخليجية
ً
ديونا
دول الخليج قد تصدر
سيادية بقيمة  42مليار
دوالر في  2020لتمويل
العجوزات

دول الخليج .وقالت «فيتش» :رغم حزم التحفيز
امل�ع�ل�ن��ة م��ؤخ��را ف��ي دول خ�ل�ي�ج�ي��ة ،اال ان دوال
ق ��د ت �ش��دد س �ي��اس��ات االن� �ف ��اق ف ��ي م�ي��زان�ي��ات�ه��ا
خصوصا تلك التي تتحمل اعباء دي��ون عالية
او متزايدة وتملك احتياطيات مالية محدودة.
وت��وق �ع��ت «ف �ي �ت��ش» ان ت�ل�ج��أ دول ال�خ�ل�ي��ج ال��ى
ال�س�ح��ب م��ن اح�ت�ي��اط�ي��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة ،وان تصدر
ديونا سيادية في  2020بنحو  42مليار دوالر
(مقارنة ب�ـ 48مليار دوالر في  .)2019وسيرافق
ذل��ك سحب من االحتياطيات املالية الخليجية
وص� �ن ��ادي ��ق ث ��روات� �ه ��ا ال� �س� �ي ��ادي ��ة ب �ن �ح��و 110
م�ل�ي��ارات دوالر (م�ق��ارن��ة ب �ـ 15مليار دوالر فقط
العام املاضي).
واذ توقعت وكالة التصنيف االئتمانية ان تقود

الكويت والسعودية واالم��ارات دول الخليج في
السحب من االحتياطيات املالية ،لفتت ال��ى ان
العوائد املالية السلبية قد ت��ؤدي الى مزيد من
الضغط على اصول صناديق ثروتها السيادية،
مقدرة ان قيم اص��ول تلك الصناديق انخفضت
بأكثر من  200مليار دوالر ه��ذا العام مما ادى
ال��ى محو املكاسب التي حققتها ف��ي  2019الى
حد كبير.
وخ �ت �م��ت «ف� �ي� �ت ��ش» :ان ت ��آك ��ل امل� ��راك� ��ز امل��ال �ي��ة
الداخلية والخارجية لدول خليجية (السعودية
وال �ب �ح��ري��ن وع �م ��ان خ �ص��وص��ا) ش�ك�ل��ت ع��ام�لا
رئيسيا لتخفيض التصنيف االئتماني في دول
مجلس التعاون ،لذلك فان دول الخليج ستبقى
تعاني من حساسية تصنيفات سلبية.

¶ الكويت والسعودية
واإلمارات ستقود دول
الخليج بالسحب من
االحتياطيات المالية
¶  200مليار دوالر تبخرت
من أصول الصناديق السيادية
الخليجية منذ بداية 2020
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فريق العمل :سالم عبدالغفور  -هبة حماد  -علي الخالدي

طالبوا أيضاً بتحرير األراضي التجارية ..وإنشاء مناطق صناعية ألصحاب المشاريع

مبادرون :ال خالص بال دعم حكومي
يقول رئيس تجمع سواعد وطن لريادة األعمال علي العجمي :إنه في ظل
هذه األزمة هناك قطاع كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتكبد خسائر
في الوقت الحالي بشكل يومي جراء وباء كورونا ،وأنه مع مرور األيام سيتمكن
هذا الوباء من القضاء على جزء كبير من أعمال الشاب وال يوجد سبيل للحل إال
من خالل الحكومة وباالشتراك مع أصحاب األعمال لالستفادة من االستماع
لمشاكلهم وما يعانون منه للخروج بحزمة من القرارات لتقدير التعويض
المناسب لهم على اعتبار أنه من أرباب أسر وكذلك لديهم عماله مرتبطة
فيهم.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تشكيل فرق عمل ولجان فنية لحل األزمة باالستعانة
بالشباب الكويتي لتقديم كل االقتراحات واآلراء وذلك لعدة أسباب ،من أهمها
وجودهم المباشر في ميادين العمل الحر ومن أجل تضافر الجهود وعدم
االستهانة بجميع اآلراء والحلول حتى ال نقع في وباء كورونا من نوع اقتصادي
نفقد من خالله مشاريع حيوية يتخللها أضرار ال ُتحمد عقباها.
ق��ال أح��د امل�ب��ادري��ن ال�ش�ب��اب ال��رئ�ي��س التنفيذي لشركة
الصناعات املتطورة د .ماجد أمهلي السرهيد :أكثر ما
يعانيه الشباب خالل هذه األزم��ة يتمثل في محدودية
إمكاناتهم وتكاليف التشغيل العالية والدخل املحدود،
باإلضافة إلى صعوبة الحصول على سيولة أو تمويل.
وف� ��ي م ��ا ي �خ��ص ال �ح �ل��ول امل �ق �ت��رح��ة ،ط��ال��ب ال�س��ره�ي��د
الحكومة بتوفير املتطلبات التالية:
 - 1تعويض الشباب عن الخسائر الناتجة عن اإلغالق
على اعتبار أنهم جزء من املنظومة االقتصادية ولديهم
ارت�ب��اط��ات م��ع ش��رك��ات ك�ب��رى ل�ت��وري��د امل ��واد األول �ي��ة أو
البيع مع دعم القطاعات املتعثرة من خالل تقديم أموال
ح��رة للبنوك مقابل تأخير دف��ع القروض للشركات مع
إسقاط الفوائد.
 - 2ت ��وف �ي ��ر ض� �م ��ان ب �ن �ك��ي ل� �ل� �ق ��روض ل �ك ��ل ال �ش ��رك ��ات
وامل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة م��ن  100إل��ى  250أل��ف دي�ن��ار بال
فوائد لكي تنتعش هذه املشاريع.
 - 3إس �ق��اط ت�ك��ال�ي��ف اإلي �ج ��ارات وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء مل��دة
تصل إلى  6أشهر.
 - 4توفير م�ك��اف��آت مالية تشجيعية حكومية لتعيني
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ت�ق�ب��ل ع�ل��ى ال �ت��وظ��ف ف��ي ال�ش��رك��ات
الصغيرة واملتوسطة.
 - 5تسهيل اإلجراءات الحكومية وتقليل تكلفة استيراد
املواد األولية والرسوم الجمركية.
أراض ص �ن ��اع �ي ��ة ل �ل �م �ش ��اري ��ع ال �ح��رف �ي��ة
 - 6ت ��وف� �ي ��ر
ٍ
وال�ص�ن��اع�ي��ة ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي م��ا زال ��ت ت�ع��ان��ي م��ن غ�لاء
تكلفة اإليجارات.

الخروج من األزمة
من جانبه ،يقول أستاذ املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ف��ي كلية ال��دراس��ات ال�ت�ج��اري��ة د .سليمان خ��ري�ب��ط :إن
السؤال األهم هو كيف نخرج من هذه األزمة االقتصادية

بأسرع وقت ونتعافى منها ونستفيد على أكبر قدر؟

 5مطالب

ً
وط��ال��ب أن تتبنى الحكومة ح�ل��وال للحد م��ن الهلع في
قلوب املستثمرين الشباب ومنها ما يلي:
 - 1اإلع�ف��اء من األق�س��اط وال��رس��وم مل��دة  ٦أشهر لجميع
معامالت الدولة.
 - 2تعويض األن�ش�ط��ة امل�ت�ض��ررة بسبب ق��رار اإلغ�ل�اق،
وإي�ج��اد طريقة إلعفائهم م��ن اإلي �ج��ارات التي تراكمت
عليهم.
 - 3إيجاد حل ألزمة العمالة ورواتبهم ،حيث قد يضطر
البعض الى تخفيض روات��ب العمال لديه ،ومن السهل
ل ��وزارة ال�ش��ؤون أن تغض النظر ع��ن ش�ه��ادات ال��روات��ب
للعامل.
 - 4إيقاف تمويل املشاريع الجديدة في كل الجهات حتى
تنتهي األزمة.
 5زيادة استخدام التكنولوجيا أصبحت أمرًا ضروريًالتغطية مثل ه��ذه األزم��ات مستقبال ،ل��ذا من املهم دعم
أكبر في هذا االتجاه.

حلول جذرية
أف��اد الرئيس التنفيذي ملصنع سبيد ه��اوس املهندس
ح �م��د ال �ع �ن��زي ب� ��أن ه �ن��اك ع �ب �ئ��ا ك �ب �ي��را ع �ل��ى أص �ح��اب
امل�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،ق�ب��ل أزم��ة ك��ورون��ا،
وذل� ��ك ب�س�ب��ب ال �غ�ل�اء امل�ص�ط�ن��ع ف��ي اإلي � �ج� ��ارات ،وع��دم
تحرير األراض ��ي التجارية والصناعية وال�ت��ي لألسف
تملكها الحكومة وتحتكرها من دون االستفاده منها
أو إف��ادة الغير ،مما ساهم في وص��ول القيم اإليجارية
ملقرات األنشطة فيها إلى أسعار خيالية ،انعكست في
النهاية على سعر املنتج (زي��ادة بالسعر) ،وهي زيادة
ُ
في غير مصلحة املستهلك العادي ،وكذلك تفقد املنتج

عبد الله الخنجي

¶ الخنجي :لجنة استماع وحلول لهموم أصحاب «الصغيرة والمتوسطة»
¶ خريبط 5 :مطالب للخروج من األزمة الراهنة بأسرع وقت وأقل خسائر
¶ العجمي :عدم االستهانة باآلراء والحلول لتفادي تفشي «وباء اقتصادي»
¶ السرهيد :دعم القطاعات المتعثرة ..وتأخير دفع القروض مع إسقاط الفوائد
¶ العنزي :على الحكومة تحمل استقطاعات «التأمينات» ألصحاب المشاريع
املحلي فرصة منافسة املنتجات املستوردة.
وأض� ��اف ال �ع �ن��زي :أم ��ا أزم ��ة ك��ورون��ا ف�ق��د س��اه�م��ت في
ت ��وق ��ف ش �ب��ه ك ��ام ��ل ل�ل�أع �م ��ال ال �ت �ج��اري��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
ف��ي ال �ك��وي��ت ،إذ إن ص��اح��ب امل �ش��روع ال�ص�غ�ي��ر مطالب
بتسديد التكاليف العالية لإليجارات بالرغم من عدم
ممارسته ألعماله خضوعًا لقانون الحظر ،باإلضافة
إلى ما يتحمله مالك املشروع من تكلفة ألجور العمالة
وإسكانهم ،وحتى بالنسبة للمستقبل بعد زوال الوباء،
فإن استجابة األنشطة للعودة إلى ما كانت عليه تحتاج
إلي وقت طويل ،وه��ذا ما يفاقم الخسائرعلى أصحاب
امل�ش��روع��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة م��ا يفاقم مشكلتنا
كأصحاب مشاريع صغيرة.
وشدد العنزي على ضرورة أال يقتصر الدور الحكومي
على تعويض أصحاب الشركات باملال لفترات الركود
ال�س��اب�ق��ة ،ب��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى إي �ج��اد ح�ل��ول ج��ذري��ة وخلق
فرص حقيقية كتحرير أراض تجارية قريبة من املناطق
ال�س�ك�ن�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى ان �ش��اء م�ن��اط��ق
ص �ن��اع �ي��ة وت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى ال �ش �ب��اب امل� �ب ��ادر ب��ال�س�ع��ر
اإلي � �ج� ��اري ال �س �ن��وي امل �خ �ف��ض ،خ �ص��وص��ًا أن ت�ح��ري��ر
األراض ��ي ومنحها للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
ذات النشاط التشغيلي يخفض كلفة امل�ص��اري��ف على
تلك املشاريع.
وط��ال��ب العنزي أن تقوم الحكومة بالعمل على تحمل
استقطاعات «التأمينات» ألصحاب املشاريع الصغيرة
واملتوسطة املقيدين على الباب الخامس وكذلك العمالة

العوضي :نطلب حزمة من القرارات االقتصادية السريعة
ق��ال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان
ال�ع�ق��اري��ة ع�ض��و مجلس إدارة ات�ح��اد
العقاريني إبراهيم العوضي :إن هذه
األزم � � ��ة أث� � ��رت ف ��ي ج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ب� �ش� �ك ��ل ع� � � � ��ام ،وه� � ��ذا
م��رت�ب��ط ب��األزم��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أه�م�ي��ة أن
ّ
تتبنى ال�ح�ك��وم��ة ح��زم��ة م��ن ال �ق��رارات
االق �ت �ص��ادي��ة ال �س��ري �ع��ة ت �ه��دف ل��دع��م
االق �ت �ص��اد ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه ت��م تقديم
ب �ع��ض ال �ح �ل��ول وامل� �ق� �ت ��رح ��ات ،وج ��اء
منها ما قامت به الحكومة ،من خالل
البنك املركزي بتخفيض سعرالفائدة،
وال � � � � ��ذي ك � � ��ان ي� � �ه � ��دف ال � � ��ى ت �خ �ف �ي��ف
ال �ف��وائ��د ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن وال �ش��رك��ات،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ش�ج�ي��ع املستثمرين
على االقتراض لتوفير سيولة جديدة
للسوق.
وبينّ العوضي أن أكثر القطاعات تأثرًا
التجارية والخدمية ،بسبب القرارات،
التي تم فرضها أخيرًا ،في ظل األزمة،
ما أوقف الكثير من األعمال التجارية،
ّ
يتوجب على الحكومة اليوم
وبالتالي
إيجاد حلول لدعم هذه القطاعات.
ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ،ال ب ��د م ��ن ض ��خ س�ي��ول��ة
كبيرة جدا في السوق املحلي ملساندة
ج �م �ي��ع ال �ق �ط ��اع ��ات واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف��ي
القطاعات األكثر أهمية.
ثانيًا :أهمية أن تبدأ الحكومة بدعم
امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة،
لكونها الشريحة الكبرى ،التي تأثرت

ف��ي ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة،
للدولة ،باإلضافة إلى
ح � � �ي� � ��ث ب � � � � � ��ات ه� � �ن � ��اك
فتح قنوات جديدة مع
م� ّ
ان � �خ � �ف� ��اض ك� �ب� �ي ��ر ف��ي
�وردي��ن لسلع غذائية
ال �ط �ل��ب ب �س �ب��ب ف��رض
وخ � � ��دم� � � �ي � � ��ة ل� �ت� �ل� �ب� �ي ��ة
الحظر.
احتياجات الدولة.
ث��ال �ث��ًا :ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
س� � ��اب � � �ع� � ��ًا :ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
تشجيع البنوك إع��ادة
م � �ط� ��ال � �ب� ��ة ب �ت �ش �ج �ي ��ع
ج � � � ��دول � � � ��ة ال � � � �ق� � � ��روض
امل� � �ب � ��ادري � ��ن وال� �ق� �ط ��اع
ال � �خ� ��اص� ��ة ل �ل �ش ��رك ��ات
ال � � � �خ� � � ��اص وت� � �س � ��ري � ��ع
وامل � � �ش� � ��اري� � ��ع ،وك ��ذل ��ك
ع � �م � �ل � �ي� ��ات امل � �ش � ��اري � ��ع
األفراد.
القائمة .وأكد العوضي
إبراهيم العوضي
رابعًا :املفروض توفير
أن ه �ن��اك ح��اج��ة لضخ
ق � � � � � � ��روض ت � �م� ��وي � �ل � �ي� ��ة
سيولة النعاش السوق
طويلة املدى بفوائد منخفضة ،تهدف وت� �ح ��ري ��ك االق � �ت � �ص� ��اد ،وم � ��ن خ�لال �ه��ا
إلى تشجيع الشركات على االقتراض توفير فرص عمل.
لدفع عجلة استثماراتهم بشكل أكبر ،ث ��ام� �ن ��ًا :ال ب� ��د م� ��ن إن � �ش� ��اء ال �ح �ك��وم��ة
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ت �ش �ج �ي��ع امل� �ش ��اري ��ع ل�ص�ن��دوق ي��دع��م امل��وظ�ف�ين ،خصوصًا
الصغيرة واملتوسطة.
العاملني في القطاع الخاص الذين قد
خ ��ام � �س ��ًا :ال ب � ��د م � ��ن دع� � ��م امل� �ش ��اري ��ع تتأثر رواتبهم بسبب انقطاع العمل.
التجارية وال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري م��ن أكثر ت ��اس� �ع ��ًا :ه� �ن ��اك ح ��اج ��ة ل �ع �م��ل ح��زم��ة
ال �ق �ط ��اع ��ات ت � �ض� ��ررًا ،خ ��اص ��ة ال �ع �ق��ار اق� �ت� �ص ��ادي ��ة س ��ري �ع ��ة مل ��واج� �ه ��ة ع�ج��ز
ال �ت �ج��اري ب�س�ب��ب إغ �ل�اق امل �ح��ال ،وم��ا ال � �ش ��رك ��ات ف� ��ي دف � ��ع روات� � � ��ب ال �ع �م��ال
ترتب عليه من تخفيض باإليجارات وأج��وره��م .وب�ّي�نّ ال�ع��وض��ي أن ال��دول��ة
وإعفاء املستأجرين ،األمر الذي أثر في ستواجه مشكلة بطالة مقنعة للعمالة
مدخول الشركات واملالك ،وبالتالي أثر الوافدة في القطاع الخاص ،وستترتب
فيهم ،من حيث سدادهم لاللتزاماتهم على ذلك آثار سلبية ّ
جدًا.
ع ��اش� �رًا :ه �ن��اك ح��اج��ة م��اس��ة ل�ت��أج�ي��ل
البنكية واتجاه املوردين واملقاولني.
سادسًا :ال بد من دعم الكهرباء واملاء سداد القروض؛ فبسبب توقف األعمال
وال � �خ� ��دم� ��ات ال ��رئ� �ي� �س ��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ب ��ات ��ت ه� �ن ��اك ن �س �ب��ة ت ��أث ��ر ك �ب �ي ��رة ف��ي
مطالبة بتعزيز املخزون االستراتيجي املواطنني والشركات ،على ّ
حد سواء.

المضيان :توفير دعم شامل للشركات الصغيرة والكبيرة
ق��ال نائب الرئيس التنفيذي ف��ي شركة
ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ع� �ق ��اري ��ة ال � � � ��ذراع ال �ع �ق��اري��ة
ملجموعة بوخمسني القابضة سليمان
امل � �ض � �ي� ��ان :إن األض� � � � ��رار ال � �ت� ��ي ت ��واج ��ه
ش��رك��ات امل �ج �م��وع��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي
تتركز في قطاعات السياحة والضيافة
وال �ف �ن��ادق ،إذ إن ج�م�ي��ع ال �ف �ن��ادق ال�ت��ي
تملكها املجموعة باتت شبه «مشلولة»
ونسبة اإلشغال فيها باتت أقل من 1%
نظرًا الن�ع��دام ح�ج��وزات ال�ص��االت س��واء
لألفراح والخدمات ،وكذلك حال املطاعم
ف�ي�ه��ا .م�م��ا زاد األع �ب��اء ع�ل��ى املجموعة،
خصوصًا أن عدد املوظفني العاملني في
كل فندق يتجاوز األلف موظف وبالتالي
ت� �ك ��دس ��ت روات� � � � ��ب امل� ��وظ � �ف�ي��ن وك �ي �ف �ي��ة
سدادها.
وت�س��اءل :كيف للدولة أن تعوضني عن
الخسائر التي تكبدناها نتيجة توقف
أعمالنا التشغيلية وتلك الخاصة بأجور
املوظفني وامل��واد االستهالكية ومخزون
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،ن��اه�ي��ك ع�م��ا نملكه من
م �ط��اع��م خ ��ارج �ي ��ة وش� ��رك� ��ات م� �ق ��اوالت
وال� �ت ��ي ج�م�ي�ع�ه��ا ت �ع��رض��ت ل�ل�خ�س��ائ��ر.
ك��ذل��ك ال �ح��ال م��ع ق �ط��اع ال �ط �ي��ران ،نحن
أيضًا وك�لاء ألكثر من  5شركات طيران
ك�ب�ي��رة ف�ح��رك��ة ال�س�ف��ر أص��اب �ه��ا «ش�ل��ل»

سلمان خريبط

علي العجمي

ماجد السرهيد

حمد العنزي

تام ولدينا موظفون في
دع��م املشاريع الصغيرة
شركات الطيران الجوي
وامل �ت��وس �ط��ة ال �ت��ي تظل
وال �ش �ح��ن وه� ��و م ��ا أدى
واج� � �ب � ��ًا وط � �ن � �ي ��ًا إال أن
إل��ى إع ��دام ل�ه��ذا القطاع
الشركات الكبيرة أيضًا
وال � �ش� ��يء ن �ف �س��ه ف ��ي م��ا
ب�ح��اج��ة إل ��ى تخصيص
يتعلق ب �ح��ال شركاتنا
دع��م ل�ه��ا ،وق��د ي�ك��ون من
ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة ف� � � ��ي ق � �ط� ��اع
خالل فتح قنوات جديدة
التأمني.
ل�لاس�ت�ث�م��ار وال�ص�ن��اع��ة
وأض � � � � � � ��اف :ك � �م� ��ا ن �م �ل��ك
وت� � � �ح � � ��ري � � ��ر األراض � � � � � � ��ي
ن �ح��و  %35م ��ن امل�ك��ات��ب
املحتكرة.
وامل � �ب� ��ان� ��ي ال� �ك ��ائ� �ن ��ة ف��ي
وأكد أنه ال بد من تعزيز
ش � � ��ارع أح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ،سليمان المضيان
ص � � �ن � ��اع � ��ة ال � � �ن � � �ف � ��ط ف ��ي
وج �م �ي��ع م�س�ت��أج��ري�ن��ا ب��ات��وا ي�ط��ال�ب��ون الكويت لتصبح األكبر عامليًا من خالل
ب��اإلع �ف��اءات وب�ع�ض�ه��م ت�ع�ث��ر ف��ي س��داد إنشاء مصانع صغيرة لخلق منتجات
ً
اإلي�ج��ار وبالتالي سنعاني من خسائر ج��دي��دة ب��دال م��ن االعتماد على عمليات
ك�ب�ي��رة ف��ي ت�ح�ص�ي��ل األج � ��ور وب��ال�ت��ال��ي االستيراد من الخارج .كما أنها ستعمل
س �ن �ع �ج ��ر ع � ��ن ت �ش �غ �ي ��ل ه � � ��ذه امل� �ب ��ان ��ي ع� �ل ��ى خ� �ل ��ق ف� � ��رص وظ �ي �ف �ي ��ة ل� �ل� �ك ��وادر
ً
وص �ي ��ان �ت �ه ��ا وت� �س ��دي ��د م� ��ا ع �ل �ي �ن��ا م��ن ال��وط�ن�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن أن�ن��ا سنتمكن من
ال�ت��زام��ات ت�ج��اه البنك ،جميعها عوامل التصدير ألسواق جديدة.
أثقلت العبء علينا.
وأش � ��ار امل �ض �ي��ان إل� ��ى ض � ��رورة إس �ق��اط
وذك ��ر ب��ال �ق��ول :ن�ح��ن ب�ح��اج��ة ال�ح�ك��وم��ة ال� �ت ��زام ��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ع ��ن ب�ع��ض
ألن ت��دع��م ال�ق�ط��اع��ات ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي من امل�ش��اري��ع فهي تشكل  %3مما يتحمله
ش��أن�ه��ا أن ت �ع��زز م��ن ص �م��ود االق�ت�ص��اد ال�ت��اج��ر م��ن إي ��رادات ��ه ،وال ن�ن� َ�س أن دع��م
املحلي ،حيث إنها تعد أساسات القاعدة القطاع الخاص من خالل «التخصيص»
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وان � �ه � �ي� ��اره� ��ا س �ي �ح��دث سيسهم بشكل كبير في تخفيض األعباء
زع ��زع ��ة ك �ب �ي��رة ف �ي �ه��ا ،وال ن�ن�ك��ر أه�م�ي��ة عن الدولة ومن ثم يدعم االقتصاد.

املسجلة على الباب الثالث ،وذل��ك لتخفيف املصاريف
عن كاهل أصحاب األع�م��ال ،ومما يجعل رات��ب املوظف
ً
الكويتي مقبوال ومرتفعًا ويكون عنصر جذب.

الضحية الكبرى!
قال مؤسس شركة ميني دياليتس للتجهيزات الغذائية
ع�ب��داهلل الخنجي" :إن تجربة ان�ت�ش��ار م��رض «ك��وف�ي��د -
 »19تعد أمرًا جديدًا على الكويت والعالم بأسره ،مؤكدًا
أن ال��دراس��ات والحلول ب��ات يتكلم عنها قياديو ال��دول
َّ
ملا خلفه هذا الوباء من أض��رار على مختلف األصعدة،
ُ
ُّ
معتبرًا ح�ظ��ر ال�ت�ج��ول م �ب��ادرة حكومية ت�ش�ك��ر عليها
مل��ا تكنه م��ن ج�ه��ود سعيًا الح �ت��واء ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس،
إال أنه في ظل هذه الظروف نجد أن أصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوسطة باتوا الضحية الكبرى للموقف
الحالي.
وأض� ��اف :ل��دي�ن��ا م��ا ي�ك�ف��ي م��ن امل�س��ؤول�ي��ات ال�ت��ي زادت
أعباؤها خ�لال ه��ذه الفترة ،وعلى الرغم من معاناتنا،
فإننا نسعى جاهدين لتخفيف الضغط عن موظفينا
وتقديم املساعدات لهم ،حيث باتوا يعيشون حالة من
القلق الشديد خشية فقدانهم وظائفهم.
واقترح الخنجي أن تعمل الحكومة على تشكيل لجنة
خ��اص��ة ت�ت�ك��ون م��ن ت�ج��ار وأص �ح��اب م�ش��اري��ع صغيرة
ومتوسطة ،إض��اف��ة إل��ى مسؤولني قائمني على جهات
حكومية معنية بالشأن االق�ت�ص��ادي ،وذل��ك لالستماع
لقضايا وهموم املتضررين وتقديم حلول لها ،مشيرًا

ف��ي ال��وق��ت ذات��ه إل��ى أهمية م��راع��اة قضية ك��ل ف��رد على
ح��دة ،فالبعض تضرر بشكل أكبر من اآلخ��ر ،وبالتالي
ال بد من التركيز على إيجاد حلول وتعويض املستحق
فقط.
وذك� ��ر أب� ��رز امل� �ح ��اور ال �ت��ي ت�م�ك��ن م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ،وم�ن�ه��ا:
وضع حلول معنية بالعمالة والتي قد يضطر التاجر
ل�لاس�ت�غ�ن��اء ع�ن�ه��ا ،وك�ي�ف�ي��ة دف��ع روات �ب �ه��م ،إض��اف��ة إل��ى
موضوع اإليجارات املتأخرة التي تراكمت على البعض،
ه �ن��اك أي �ض��ًا م��وض��وع ي�ت�م�ح��ور ح ��ول ال�ب�ض��ائ��ع ال�ت��ي
توقفت بسبب إي�ق��اف ح��رك��ة ال�ط�ي��ران وال�ن�ق��ل ،وغيرها
من القضايا التي واجهت الشباب وأصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوسطة.
ّ
وأوض � � ��ح ف ��ي م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب �م �ح��ور ال �ع �م��ال��ة أن � ��ه ال ب��د
للحكومة التدخل في األمر من خالل توفير دعم تسهيل
ً
إرجاعهم إل��ى أوطانهم ب��دال من بقائهم في ال��دول��ة من
بعد االستغناء عن خدماتهم ،األم��ر ال��ذي سيخفف من
أع�ب��ائ�ه��م ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ال�ض�غ��وط ال�ت��ي تتحملها
حاليًا وزارة الصحة ،مؤكدًا أن بقاءهم سيعزز من نسبة
العمالة السائبة التي ستخلق العديد من املشاكل.
وبني الخنجي كونه مالكًا ألحد املجمعات التجارية أن
مستأجريه يطالبون بالتخفيض واإلعفاء من اإليجار،
الفتًا إل��ى أن��ه كتاجرعقاري فإنه يقع على عاتقه سداد
ال�ت��زام��ات��ه للبنوك ،داع�ي��ًا إل��ى ض��رورة م��راع��اة الجهات
املعنية بتأجيل س��داد القروض إلى حني انتهاء األزمة
أو مساهمة الحكومة بدعم  %50من األعباء.
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ورقة عمل تتضمن إنشاء صندوق إنقاذ للمشاريع الصغيرة

«المركز» :روشتة عالج لألزمة الراهنة
¶ ضرورة إعداد حملة إعالمية للتعايش المسالم بين الجنسيات في البالد
قدمت شركة المركز المالي الكويتي ورقة عمل عاجلة حول
تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد  »19 -تشتمل على
سيناريوهات ومقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ لكسر حالة
الخوف والهلع وكذلك «الجمود والركود» اللذين أصابا اقتصاد البالد
كما اقتصادات العالم.
ارتكزت الورقة التي خصت بها «المركز المالي» سبقلا على عدد
من المحددات التي تستوجب التنفيذ في أقرب وقت ممكن
لطمأنة الناس ومعالجة اآلثار واألضرار التي تسبب بها الفيروس
ليس اقتصادياً فحسب وانما اجتماعياً أيضاً بعد أن انتشر التنمر
في أوساط المجتمع ،مولداً حساسيات بين الكويت وبعض
شقيقاتها من الدول العربية ،لذا اعتمدت الورقة في هذه الناحية
على ضرورة إعداد حملة إعالمية تهدف للتعايش المسالم بين
الجنسيات في البالد كأولوية قصوى.
وفي شأن المعالجة العاجلة آلثار األزمة الراهنة اقترحت الورقة
إنشاء صندوق انقاذ لمعالجة قطاع التجزئة والشركات الصغيرة
والجهات المرتبطة بها كالقطاع العقاري والبنوك.
أما من جهة سياسات ألجل االستدامة فرأت ورقة «المركز» ضرورة
إعادة هيكلة االحتياطي العام في اطار هيئة استثمارية كويتية
مستقلة ،إلى جانب تخصيص الموارد المالية لسياسة استثمارية
وطنية لتحقيق رؤية «كويت جديدة  »2035بنهج منتظم طويل
األمد ،واشتملت كذلك على الزام القطاع النفطي بالسماح
بتوسعة قاعدة الشركات المؤهلة بتنفيذ مشاريع الخصخصة..
فيما يلي تفاصيل ورقة عمل «المركز المالي الكويتي»:

ابراهيم عبد الجواد
اس�ت�ه�ل��ت {امل��رك��ز امل��ال��ي} ورق �ت �ه��ا ب�م�ق��دم��ة ج��اء
فيها :ضمن اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ح��د م� ��ن ان� �ت� �ش ��ار ال� �ف� �ي ��روس،
أص��در مجلس ال ��وزراء بتاريخ  15م��ارس ،2020
م�ج�م��وع��ة م��ن ال� �ق ��رارات ف��ي م��ؤت�م��ره الصحافي
ب�ش��أن ال�ت�ج�م�ع��ات ،اشتملت ع�ل��ى إي �ق��اف جميع
وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ال �ج �م��اع��ي ،وإغ�ل��اق م��راك��ز
وص� � ��االت ال �ت��رف �ي��ه وال �ت �س �ل �ي��ة ول �ع ��ب األط� �ف ��ال،
وإغ�ل��اق امل�ج�م�ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وم��راك��ز ال�ت�س��وق
(امل � � ��والت) ،ب��اس�ت�ث�ن��اء م�ن��اف��ذ ال �ت �س��وق امل��رك��زي��ة
ال �خ��اص��ة ب��امل��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة ،وع��دم
ال�س�م��اح ب��اس�ت�ق�ب��ال أك �ث��ر م��ن خ�م�س��ة ع �م�لاء في
وق� ��ت واح � ��د داخ � ��ل امل �ط �ع��م أو امل �ق �ه��ى ،وإغ �ل�اق
ال �ص��ال��ون��ات ال�ن�س��ائ�ي��ة وال��رج��ال �ي��ة ،وف ��ي ح��ال��ة
االنتظار في طابور يتم االلتزام بترك مسافة ال
تقل عن متر بني كل شخص وآخر .وشدد املجلس
ع�ل��ى ض� ��رورة إل �غ��اء دع� ��وات ال � ��زواج وال�ح�ف�لات
لتالفي النتائج الضارة املترتبة على التجمعات،
والتي تتعارض مع التعليمات الصحية .وكانت
الرسالة الواضحة من املؤتمر الصحافي ملجلس
ال��وزراء أن هناك حالة عزل كبرى يجب أن تشيع
في دولة الكويت وكل ضواحيها.
تعرضت الكويت لصدمتني في اآلن نفسه :ظهور
ح� ��االت م �ص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وال �ت��ده��ور
الحاد املفاجئ في أسعار النفط ،وقد امتد تهديد
«ك��وف�ي��د  »19 -م �ت �ج��اوزًا ال�ص�ين ليشمل العالم
بأسره ويصيبه بالهلع ،وهو ما دعا إلى إسراع
دول��ة ال�ك��وي��ت إل��ى تبني استراتيجية للتعافي
السريع من الكوارث حتى تتسنى لها السيطرة
على املخاوف والحد من اآلثار السلبية ،ويعتبر
انهيار أسعار النفط دالل��ة على نقلة جذرية في
آلية تحكم العديد من األطراف ،بما في ذلك منظمة
أوب��ك ،في سوق النفط العاملي ،لكن يبقى النفط
مصدر الدخل الرئيسي القتصادات دول مجلس
التعاون الخليجي ،ومنها الكويت ،وهي حقيقة
ت�ع�ن��ي اس �ت �م��رار ال �ن �م��وذج االق �ت �ص ��ادي امل�ت��أث��ر
بتقلبات أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،وب��ال�ت��ال��ي ف�ه��و ن�م��وذج
اق�ت�ص��ادي غ�ي��ر م�س�ت��دام ،بينما تمتلك الكويت
احتياطيات مالية كبيرة تتيح لها التصدي ملثل
هذه التحديات بكفاءة ،إال أن علينا أال نركن إلى
ذل��ك وأن نبادر بتنفيذ حزمة اص�لاح��ات ترسخ
ال �ن �م��وذج االق� �ت� �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي امل �س �ت��دام

ملصلحة األجيال القادمة.
عند ت�ن��اول أث��ر ه��ذا ال�ت��راج��ع ال�ح��اد املباغت في
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ت�ح��دي�دًا،
ن �ج��د أن أوض� � ��ح أث � ��ر ه� ��و ات � �س� ��اع ف� �ج ��وة ع�ج��ز
امل ��وازن ��ة .وك��ان��ت ال �ك��وي��ت ق��د ت��وق�ع��ت ع �ج �زًا في
املوازنة (بعد التحويالت اإللزامية إلى صندوق
احتياطي األجيال القادمة) يقارب  9.2مليارات
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ( %21.4م� ��ن ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي
اإلجمالي لعام  )2020على أساس سعر  55دوالرًا
لبرميل النفط .وقد يخطئ هذا التقدير ،ويؤدي
ات�س��اع العجز امل��ال��ي إل��ى ال�ل�ج��وء إل��ى امل��زي��د من
أم ��وال االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ل��دى ح�ك��وم��ة ال�ك��وي��ت،
ال�ت��ي ت��واج��ه مشكلة ف��ي االق �ت��راض م��ن األس��واق
الدولية بسبب عدم تمرير مجلس األم��ة لقانون
الدين العام .وسوف يؤثر انخفاض سعر النفط
ك��ذل��ك ف ��ي أداء س ��وق األس� �ه ��م .وف ��ي ح�ي�ن حقق
مؤشر السوق األول (العائد اإلجمالي) لبورصة
الكويت مكاسب بلغت  )2018( %12.3و%37.3
( )2019على الترتيب ،إال أن خسائره بلغت منذ
بداية عام  2020وحتى اآلن  ،%24.6منها خسارة
ق��دره��ا  %19.3ف��ي ي��وم��ي  8و 9م��ارس ف�ق��ط .كما
أن هذا الواقع الجديد سيلقي بظالله على جهود
الكويت في جذب االستثمارات األجنبية املباشرة
سعيًا إلى تنويع اقتصادها.
وبينما تتعلق ال�ن�ق��اط ال�س��اب�ق��ة بالتأثير على
النطاق األوس��ع لالقتصاد ،علينا دراس��ة تأثير
ت��ده��ور أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ف��ي ال �ق �ط��اع��ات األخ� ��رى،
خصوصًا القطاع الخاص والشركات الصغيرة
واملتوسطة .ففي اطار سعيها لتنويع االقتصاد
وخلق املزيد من ف��رص العمل ،تنتظر الحكومة
م� ��ن ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص دورًا أك � �ب� ��ر ف� ��ي ت��وف �ي��ر
الوظائف .على أن تراجع سعر النفط يعني وضع
ق�ي��ود ع�ل��ى ح�ج��م االن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي ب��وج��ه ع��ام
واالنفاق على تنفيذ املشاريع بوجه خاص ،وهو
م��ا س��وف يؤثر سلبًا على نمو القطاع الخاص
غير النفطي .وه�ن��ا تصبح الكيانات الصغيرة
واملتوسطة ضحية حتمية ألنها سوف تعجز عن
تحمل األزم��ة لحقيقة حجمها وأدائ �ه��ا .وتجدر
اإلشارة هنا إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة
واملتوسطة تبلغ  %3من الناتج املحلي اإلجمالي
وتوفر  %23من الوظائف (البنك الدولي،)2016 ،
وم ��ن امل ��ؤك ��د أن ت�ش�ج�ي��ع ورع ��اي ��ة ث �ق��اف��ة ري ��ادة
األع� �م ��ال ض � ��رورة ف��ي ك��ل وق ��ت ألي م�س�ع��ى إل��ى
تنويع االقتصاد بعيدًا عن عوائد النفط.

¶ إعادة هيكلة االحتياطي العام
في إطار هيئة
استثمار كويتية مستقلة

تخصيص موارد مالية لسياسة
استثمارية وطنية لبلوغ رؤية

«كويت جديدة »2035

صندوق اإلنقاذ
يهدف أيضا ً لمعالجة قطاعات
التجزئة والعقار والبنوك

¶ دع�����م وت��م��ك��ي��ن م���ؤس���س���ات ال���ق���ط���اع ال����خ����اص الس���ت���ق���رار س�����وق ال���وظ���ائ���ف

دروس من األزمة المالية 2008
ما زالت تداعيات أزمة  2008ماثلة في الذاكرة وتمثلت بشكل
أساسي بنتائج أهمها:
 - 1خروج القطاع البنكي معافى.
 - 2استقرار في القطاع العقاري.
 - 3اقرار تشريعات جديدة وعصرية مثل هيئة أسواق المال وقانون
الشركات.
إال أن ذلك رافقه عدد من نواحي الضعف ،أهمها:
 - 1ضعف حزم السياسات المالية أو انعدامها.
 - 2حركة تنمية محدودة.

أوالً :حاجة عاجلة لسياسة
إعالمية لتهدئة المواطنين
والمقيمين
حملة إعالمية تهدف إلى التعايش املسالم
بني الجنسيات داخل دولة الكويت .فقد أدى
املناخ الحالي إلى ارتفاع وتيرة الحساسيات
ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت وب �ع��ض ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة،
وال �ت��ي ت�س�ب�ب��ت ب �ح��دوث ت��وت��ر ش��دي��د في
عالقاتنا الدبلوماسية وسالمة أبنائنا من
الطالب في بعض الدول ،ناهيك عن القطاع
ّ
الطبي ال��ذي تشكل فيه األي��دي العاملة من
العمالة الوافدة جزءًا كبيرًا من هيئته الطبية
والتمريضية.

ثانياً :سياسات من أجل
اإلنقاذ
 - 1إن �ش��اء ص �ن��دوق إن �ق��اذ ملعالجة قطاع
ال�ت�ج��زئ��ة وال �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة وال�ج�ه��ات
املرتبطة بها مثل قطاعي العقار والبنوك.
 - 2ت �خ �ص �ي��ص ب� ��رن� ��ام� ��ج خ� � ��اص ل��ذل��ك
ع �ب��ر ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
 - 3دع ��م وت�م�ك�ين امل��ؤس �س��ات ال �ق��وي��ة من
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص للتعاون بشكل وث�ي��ق مع
مؤسسات الدولة لخلق استقرار في سوق
الوظائف وتنفيذ ما تقدم.

في تجديد اإلقامات وتسجيل الشركات أول مرة

«الغرفة» :لالستفادة من الخدمات اإللكترونية
ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام لغرفة ت�ج��ارة وصناعة الكويت
رب� ��اح ع �ب��دال��رح �م��ن ال ��رب ��اح :إن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وف ��ي إط� ��ار ج �ه��وده��ا ل�ل�ت�ي�س�ي��ر وال�ت�س�ه�ي��ل على
أصحاب األعمال قد استكملت منظومة الخدمات
اإللكترونية ،وذلك بالحصول على رقم املستخدم
ل�خ��دم��ة ت�ج��دي��د اإلق��ام��ات ل�ل�ش��رك��ات ال�ت��ي تسجل
ً
ألول مرة ،وذلك تسهيال على املواطنني وأصحاب
ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات م��ن أص �ح��اب األع �م��ال من
ت �ج��دي��د اإلق ��ام ��ات ل�ل�ع��ام�ل�ين ل��دي �ه��م وه ��م خ ��ارج
البالد.
وشملت خدمتني جديدتني ،هما:
األول��ى :تقديم طلبات تسجيل أول مرة للشركات
واملؤسسات والحصول على اسم مستخدم وذلك
لخدمة تجديد اإلق��ام��ة لحملة م��ادة  18للعاملني
بالقطاع األهلي ،عن طريق موقع وزارة الداخلية

ً
اإللكتروني بدال من مراجعة اإلدارة العامة لشؤون
اإلقامة ،وذلك اعتبارًا من  23مارس .2020
والخدمة الثانية :يمكن من خاللها قيام أصحاب
األع�م��ال بتجديد إقامة العاملني لديهم بالقطاع
األه�ل��ي وف��ق امل��ادة  18والعمالة املنزلية وم��ن في
حكمهم وفق املادة  20وهم خارج البالد ،شريطة
أال ي�ك��ون لديهم قيد أم�ن��ي يمنع تجديد اإلق��ام��ة
وفق الضوابط والشروط املعمول بها.
وأشاد الرباح بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية
والتعاون املستمر لحفظ األمن وتسهيل األمرعلى
أصحاب الشركات واملؤسسات ،كما وجه الدعوة
إلى االستفادة من تلك الخدمات املجانية وإنجاز
معامالتهم إل�ك�ت��رون�ي��ًا ،ت��وف�ي�رًا ل�ل��وق��ت وال�ج�ه��د،
ول �ل��وق��اي��ة وال �ح ��د م ��ن ان �ت �ش��ار ف �ي ��روس ك��ورون��ا
املستجد.

رباح عبدالرحمن الرباح

 - 3عدم اتساع قاعدة االنفاق لتشمل القطاع المالي بما فيها
بورصة الكويت وجهات الخصخصة والشراكة.
 - 4تضخم الوظائف في القطاع الحكومي.
 - 5ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف.
 - 6أخيراً وليس آخراً تأخر جسيم في تنويع مصادر الدخل خاصة
بعد دخول الطاقة البديلة وصناعة النفط الصخري في منافسة
النفط التقليدي.
وعليه ،فإن المقترحات من السياسات يمكن تقسيمها
إلى:

ثالثاً :سياسات من أجل االستدامة

1

إع��ادة هيكلة االحتياطي العام لتكون في إط��ار هيئة استثمار كويتية مستقلة،
على نحو مماثل ملا هو قائم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ،والتي لعبت
دورًا محوريًا في تنميتها االقتصادية.

في تشجيع بناء املؤسسات القوية ضمانة الستمرار فعالية وكفاءة سياسات االستثمار .وفي هذا الصدد ،تمكن إعادة
ً
هيكلة االحتياطيات العامة لتصبح كيانًا استثماريًا مستقال هدفه الرئيسي هو تنمية اقتصاد الكويت .كما ينبغي وضع
آلية رصد وتنقيح وتعديل مستمر لضمان أن تواكب السياسة االحتياجات واملصالح الوطنية.

2

تخصيص املوارد املالية لسياسة استثمارية وطنية في القطاعات املحلية بأسلوب
يساهم في تحقيق رؤية «كويت جديدة  »2035بنهج منتظم طويل األمد.

أن يتركز توجيه املوارد املالية على القطاعات التي تمتلك فيها الكويت ميزة تنافسية قوية متأصلة ،مثل :الصناعات
البتروكيماوية ،الخدمات التجارية واملالية ،الطاقة البديلة والصناعات القائمة على املعرفة .وينبغي أن تتسق سياسة
االستثمار الوطنية مع األهداف الوطنية من قبيل :تطوير القطاع الخاص ،خلق فرص العمل للمواطنني ،دعم التقدم
التكنولوجي ،تمكني االنتقال إلى اقتصاد املعرفة والسعي إلى أن تتحول الكويت إلى مركز تجاري ومالي رائد في
املنطقة .وحتى يتحقق ذل��ك ،يلزم أن تتضمن سياسة االستثمار الوطنية مستهدفات لتوجيه امل��وارد املالية إلى
قطاعات حيوية تكفل التنمية االقتصادية املستدامة ،وهو ما من شأنه أن يعزز قاعدة األصول اإلنتاجية وكفاءتها،
وأن يزيد من قدرة الكويت التنافسية على الصعيد العاملي ،كما يعزز مكانة البالد باعتبارها وجهة استثمارية
جذابة.

3

إلزام القطاع النفطي بالسماح بتوسعة قاعدة الشركات املؤهلة بتنفيذ مشاريع
الخصخصة واالستشارات واملشتريات.

قطاع النفط هو جوهر االقتصاد الكويتي ،ومع ذلك نجد أن تنظيمات القطاع صارمة للغاية ولم تسمح إال بمشاركة عدد
محدود للغاية من املؤسسات والشركات في هذه الصناعة .وفي ظل العديد من التطورات التي تشهدها دول مجلس
التعاون الخليجي ،ومن ذلك طرح أسهم شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام ،تقتضي الحكمة فتح أب��واب القطاع
إلسهام القطاع الخاص بشكل تدريجي وعلى مراحل .فيمكن في البداية السماح للكيانات الخاصة املؤهلة باملشاركة في
أنشطة من قبيل خدمات االستشارات واملشتريات .وعلى هذا النحو ،تعم الفوائد االقتصادية نطاقًا أوسع من املجتمع،
وتشمل التنمية االقتصادية الجميع.

هبوط في معدالت اإليجار ..وانخفاض التشغيل

أرباح «المتكاملة» تتراجع % 54
أفصحت الشركة املتكاملة القابضة عن البيانات
املالية للسنة املنتهية ف��ي  2019/12/31التي
أظ�ه��رت رب�ح��ًا متراجعًا بنسبة زادت  ،%54إذ
بلغت أرباح  2019نحو  7.8ماليني دينار مقابل
 17.2مليون دينار في  ،2018وتراجعت ربحية
ال �س �ه��م ب��ال�ن�س�ب��ة ن�ف�س�ه��ا أي  ،%54.17وط ��ال
ال�ت��راج��ع أي�ض��ًا إج�م��ال��ي اإلي � ��رادات التشغيلية
التي هبطت .%29.4
كما ت��راج��ع إجمالي امل��وج��ودات وب�ن��ود أخ��رى.
أم ��ا ب �ي��ان��ات ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ع ��ام  2019فقد
أظهرت هبوطًا في األرباح بنسبة  %72مقارنة
مع الربع األخير من  ،2018وقال افصاح الشركة
ما يلي:
انخفض صافي الربح لعام  2019بشكل رئيسي

بسبب العوامل التالية مع تعويض النقص في
مصاريف االه�لاك عند تغيير العمر اإلنتاجي
لبعض املعدات بمبلغ  3.09ماليني دينار.
 - 1ان �خ �ف ��اض اإلي� � � � ��رادات ن �ت �ي �ج��ة الن �خ �ف��اض
معدالت اإليجار وانخفاض معدالت التشغيل.
 - 2مخصص خسائر انخفاض القيمة بمبلغ
 2.09م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ب �س �ب��ب امل �ع �ي ��ار ال ��دول ��ي
للتقارير املالية .9
وبالنسبة لتوزيع األرباح ،فقد افصحت الشركة
عن توزيع بنسبة  %30نقدًا بمبلغ  6.6ماليني
دينار مصادرها كاآلتي:
 1.46 - 1مليون دينار من رصيد عالوة اصدار
األسهم.
 5.13 - 2ماليني دينار من األرباح املدورة.
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اتحاد المصارف 6 :أشهر  ..والقرار يشمل البطاقات االئتمانية أيضاً ..ومن دون أرباح أو فوائد

تأجيل أقساط المواطنين والشركات الصغيرة
¶ البنوك تباشر تقديم خدماتها االئتمانية للشركات بالتنسيق مع «المركزي» وبما ال يتعارض مع تعليمات «الصحة»
صرح اتحاد مصارف الكويت بأنه استجابة
للرغبة األميرية لصاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
بضرورة عدم تجاهل التداعيات االقتصادية
والنتائج السلبية التي أسقطتها اإلج��راءات
االستثنائية املتخذة ملواجهة انتشار فيروس
كورونا املستجد ،واإلسراع باتخاذ الخطوات
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف األع �ب ��اء ال �ت��ي ت�ث�ق��ل ك��اه��ل
املواطنني في هذه الظروف الدقيقة ،وحماية
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ب�م��ا من
ش��أن��ه ت �ع��زي��ز م �ق��وم��ات االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي،
وانطالقا من الدور الوطني للبنوك في مؤازرة
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة فيما تتخذه م��ن إج ��راءات
ملواجهة ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،ودعمها
ل �ع �م�لائ �ه��ا م ��ن األف � � ��راد وال� �ش ��رك ��ات ف ��ي ه��ذه
ال �ظ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وغ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة التي
تمر بها البالد والعالم أجمع ،فقد قرر مجلس
إدارة ات �ح��اد م �ص��ارف ال �ك��وي��ت ف��ي اج�ت�م��اع
ط� � ��ارئ أن ت� �ق ��وم ال� �ب� �ن ��وك امل �ح �ل �ي��ة ب �ت��أج �ي��ل
مدفوعات أق�س��اط ال�ق��روض والتسهيالت مع
تحمل التكلفة املالية املترتبة على ذل��ك وفقًا
ملا يلي:
 -1ت��أج �ي��ل أق� �س ��اط ال � �ق� ��روض االس �ت �ه�لاك �ي��ة
واملقسطة لكافة عمالئها من املواطنني ملدة 6
شهور مع إلغاء الفوائد واألرباح املترتبة على
هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.
 -2تأجيل أق�س��اط ال�ب�ط��اق��ات االئتمانية لكل
عمالئها من املواطنني ملدة  6شهور مع إلغاء
الفوائد واألرب ��اح املترتبة على ه��ذا التأجيل
وأية رسوم أخرى.
 -3ت��أج �ي��ل أق� �س ��اط ال � �ق� ��روض وال �ت �س �ه �ي�لات
االئ�ت�م��ان�ي��ة لعمالئها م��ن أص �ح��اب ال�ش��رك��ات
الصغيرة واملتوسطة مل��دة  6شهور م��ع إلغاء
ال�ف��وائ��د واألرب ��اح املترتبة على ه��ذا التأجيل
وأي � ��ة رس � ��وم أخ � � ��رى .وأك � ��د ات� �ح ��اد م �ص��ارف
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى أن ه ��ذا ال� �ق ��رار ي��أت��ي ف��ي إط��ار

م��واص �ل��ة ال �ب �ن��وك ع �ل��ى م ��ا ج �ب �ل��ت ع �ل �ي��ه م��ن
التزامها باملسؤولية الوطنية واالجتماعية،
م ��ؤك ��دا أن ال �ب �ن��وك س �ت��واص��ل ب ��ذل ج�ه��وده��ا
ملراعاة مصالح عمالئها وتقديم كل خدماتها
لهم ،وأن البنوك لن تدخر جهدا في اتخاذ أية
ت��داب�ي��ر وإج � ��راءات ي�ك��ون م��ن ش��أن�ه��ا الحفاظ
على األوضاع املالية لكل املواطنني ،وذلك بما
يتسق وتعليمات وتوجهات مؤسسات الدولة.
سائلني املولى العلي القدير أن يحفظ وطننا
العزيز وأهله الكرام من كل مكروه وس��وء في
ظ��ل ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�ل�أب وال �ق��ائ��د ح�ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه.

قروض الشركات
ال ��ى ذل ��ك ك�ش��ف ات �ح��اد م �ص��ارف ال�ك��وي��ت عن
مباشرة البنوك تقديم خدماتها االئتمانية
ل �ل �ش��رك��ات ل ��دف ��ع ال �ع �ج �ل��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف��ي
ال �ب�لاد ب�م��ا ال ي�ت�ع��ارض م��ع تعليمات وزارة
الصحة الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د .وق � ��ال ات� �ح ��اد امل �ص��ارف
ف� ��ي ب� �ي ��ان ت �ل �ق��ت سبقلا ن �س �خ��ة م �ن ��ه ام ��س
ان��ه بالتنسيق م��ع بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي فان
البنوك الكويتية تراقب عن كثب وتتفاعل مع
كل التطورات املتعلقة بجهود كل مؤسسات
ال ��دول ��ة مل�ك��اف�ح��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د،
وتعمل ضمن توجيهات بنك الكويت املركزي
وبالتنسيق ال�ك��ام��ل م�ع��ه لتعزيز االس�ت�ق��رار
املالي واالقتصادي في دولة الكويت وضمان
وص��ول الخدمات املالية لكل شرائح املجتمع
من دون انقطاع في هذه املرحلة االستثنائية
واألوض � � ��اع ال �ح��ال �ي��ة ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ب�ل�اد،
وذلك باعتبار أن القطاع املصرفي هو الداعم
ال��رئ�ي��س وامل �ح��رك األس��اس��ي لعجلة النشاط
االقتصادي في الدولة .وقد شدد االتحاد على
أن البنوك املحلية حريصة على القيام بدورها

في إط��ار مسؤولياتها الوطنية نحو م��ؤازرة
جهود الحكومة في اتخاذ اإلجراءات الوقائية
ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد.
وأك� ّ�د االت�ح��اد أن��ه انطالقا م��ن ح��رص البنوك
ع�ل��ى خ��دم��ة م�ص��ال��ح ع�م�لائ�ه��ا وع ��دم تعطيل
أع�م��ال�ه��م ،فهي مستمرة ف��ي تقديم خدماتها
االئتمانية لعمالئها من الشركات ،حتى أثناء
فترة العطلة املقررة من الدولة ،وذلك من خالل
امل��رك��ز الرئيسي لكل ب�ن��ك ،إض��اف��ة إل��ى توفير
ك��ل ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة اآلم�ن��ة
وسهلة االستخدام على مدار الساعة بما فيها
ال�ت�ح��وي�لات امل��ال�ي��ة محليًا ف�ي�م��ا ب�ين ال�ب�ن��وك
وال �ت �ح��وي�ل�ات إل ��ى ال� �خ ��ارج ،س� ��واء م��ن خ�لال
م��واق��ع ال�ب�ن��وك أو ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�خ��اص��ة بها،
أو االت�ص��ال هاتفيًا بمسؤولي الحسابات أو
عن طريق االتصال على أرق��ام خدمة العمالء،
تماشيًا م��ع تعليمات وزارة ال�ص�ح��ة لتقليل
ع� ��دد م��راج �ع��ي ال �ب �ن��وك ح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى س�لام��ة
عمالء وموظفي البنوك املحلية .وتؤكد البنوك
املحلية ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��ا ال �ت��ام ب�ك��ل التعليمات
الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الشأن ،حيث
اتخذت البنوك ع��ددا من اإلج��راءات والتدابير
الوقائية على وجه السرعة للحفاظ على سالمة
ك��ل م��ن ع�م�لاء ال�ب�ن��وك وال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع
املصرفي ،ومنها تعقيم ماكينات السحب اآللي
باألماكن العامة واملطار واملجمعات التجارية
وك��ل ف ��روع ال�ب�ن��وك وامل��اك �ي �ن��ات امل�ن�ت�ش��رة في
ان �ح��اء دول� ��ة ال �ك��وي��ت ووض� ��ع ال �ع �ب��وات ال�ت��ي
تحتوي على امل�ط�ه��رات ب�ج��وار ك��ل املاكينات،
وذل��ك حتى يتسنى للعمالء استعمالها قبل
وبعد كل عملية يقومون بها على املاكينات.
كما تم االيعاز لشركة كي نت وعمالء البنوك
م��ن ال �ت �ج��ار م�م��ن ل��دي�ه��م أج �ه��زة ن �ق��اط البيع
لوضع عبوات املطهرات بجانبها واتخاذ ذات
ال�ت��داب�ي��ر ل��وق��اي��ة املتعاملني عليها والحفاظ
على سالمتهم.

استثناء «البدون» والمقيمين..
يفتح باب الدعاوى القضائية
هادي درويش
أف � ��اد م �ص ��در ق��ان��ون��ي ل� �ـ سبقلا ب� ��أن ق ��رار
اس�ت�ث�ن��اء «ال� �ب ��دون» وامل�ق�ي�م�ين م��ن تأجيل
اق� �س ��اط ال� �ق ��روض س�ي�ف�ت��ح ب� ��اب ال ��دع ��اوى
القضائية على البنوك .وأش��ار املصدر الى
أن ال� ��دع� ��اوى وط �ل��ب ال �ت �ع��وي��ض س�ت��رت�ك��ز
ع�ل��ى أن ال �ق��رار م�خ��ال��ف مل�ب��دأ امل �س��اواة بني
ال�ع�م�لاء ال�ت��ي وضعته ال�ب�ن��وك ف��ي نظامها

ب�ين ال�ع�م�لاء تعد مخالفة ملبادئها العامة
وم�خ��ال�ف��ة ل�ن�ظ��ام�ه��ا ال��داخ �ل��ي وسياستها
امل �ع �م��ول ب �ه��ا ،االم ��ر ال ��ذي ي �ع� ِّ�رض ال�ب�ن��وك
للخطأ وق��د يكلفها ت�ع��وي�ض��ات» .وأض��اف
امل�ص��در إن العمالء م�ت�س��اوون ف��ي الحقوق
وال ��واج� �ب ��ات؛ إذ ي �س��دد «ال � �ب ��دون» وامل�ق�ي��م
نسبة الفوائد نفسها التي يدفعها املواطن،
م��ا ي�ج�ع��ل ت��أج�ي��ل االق �س��اط أم� �رًا مستحقا
للمقيمني و«البدون» في حال تأجيلها عن
املواطنني.

عقاريات
سليمان الدليجان
@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

تأثير فيروس كورونا في العقار
● هل تصنع الثروات في وقت األزمات؟
 إذا كنت تملك األموال السائلة املناسبة ،فستكونه�ن��اك بعض ال�ف��رص العقارية ف��ي جميع قطاعات
ال�س��وق م��ن ق�ب��ل م�ت��داول�ين ي�خ�ش��ون م��ن انخفاض
أس �ع��ار أص��ول �ه��م ال �ع �ق��اري��ة ل�ك��ن ه��ل ه ��ذا حتمي؟
بالتأكيد ال ،األمر يتعلق باملدة التي سيستمر فيها
ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد وح�ج�م��ه ،ف��إذا
ّ
امتد -ال ّقدر الرب عز وجل -فهل سيمتد ألشهر أم
لسنوات؟ كما ال يخفى على أحد أن نسبة املخاطرة
ترتفع كلما كان االقتصاد غير مستقر.
● هل ستستمر الحكومة في دعمها لالقتصاد كما
هو متوقع؟
ال ش��ك أن التفاؤل أفضل م��ن ال�ت�ش��اؤم ،دع��ون��ا النستعجل في الحكم على املوضوع قبل مرور وقت
َ
�اف .من املؤكد أن الحكومة تعمل ليل نهار على
ك� ٍ
أصعدة مختلفة لتجاوز هذه األزمة وآثارها.
● م��ا ال�ت��أث�ي��ر السلبي ف��ي اإلج ��ازة امل��درس�ي��ة التي
أقرتها الحكومة إلى  4أغسطس 2020؟
 ع�ل�ي�ن��ا أن ن �ع �ل��م أن ن �س �ب��ة ك �ب �ي��رة م ��ن امل�ع�ل�م�ينوامل� �ع� �ل� �م ��ات ال� ��واف� ��دي� ��ن ي �س �ك �ن��ون ف� ��ي ال� �ع� �م ��ارات
االس �ت �ث �م��اري��ة ،وال �ق �ل �ي��ل م �ن �ه��م ي �س �ك��ن ب��امل�ن��اط��ق
السكنية امل �ت��وزع��ة ب��األن��دل��س وال�ص�ل�ي�ب�خ��ات وف��ي
أجزاء أخرى بالساملية واملنقف ..إلخ .لذلك ستتأثر
اإليجارات حال عدم تسلم املدرسني رواتبهم كاملة
مقدمًا بمعنى إذا اضطرت الحكومة إلى تأجيل دفع
الرواتب كمثال فسيكون هناك تأثير سلبي حتمًا،
ك�م��ا أن ال�ب�ع��ض ق��د ي �ف �ك��رون ف��ي م �ف��اوض��ة م�لاك
ال�ع�م��ارات على دف��ع اإلي �ج��ار مقدمًا بخصم معني
على اإليجار حال سفرهم في إجازة طويلة رسمية،
وهذا سيكون له تأثير مرحلي على أسعار العمارات
التي يعكسها الدخل السنوي لها.
● كيف سيكون أث��ر إيقاف أعمال القطاع الخاص
على اإليجارات؟
 ع��دم االل�ت��زام دف��ع ال��روات��ب سينعكس بالضرورةع�ل��ى ال �ق��وة ال�ت��أج�ي��ري��ة %90 ،تقريبًا م��ن موظفي
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بالكويت م��ن ال��واف��دي��ن ،حسب ما
ع�ل�م��ت ق��ام��ت ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ب ��إل ��زام م��وظ�ف�ي�ه��ا

التوقيع على اج��ازة من دون رات��ب حتى ال تتحمل
روات��ب املوظفني في فترة التوقف!! وهذا فعل غير
مسؤول ،هؤالء املوظفون لديهم عائالت والتزامات
م��ال�ي��ة داخ�ل�ي��ة وخ��ارج �ي��ة!! ال�ت��زام��ات م��ال�ي��ة تتمثل
ب ��اإلي� �ج ��ارات وأق� �س ��اط س �ل��ع ك �ه��رب��ائ �ي��ة وغ �ي��ره��ا
وخارجية بإرسال أموالهم إلى أهاليهم .كذلك إذا بدأ
مالك ومديرو الشركات بالقطاع الخاص بالتصرف
من دون مسؤولية اجتماعية فال شك ستكون هناك
مشاكل قانونية عديدة عند املحاكم.
● ه��ل ه �ن��اك ح��ل أو ح �ل��ول م��ن ال �ح �ك��وم��ة داع �م��ة
للعقار؟
 إن الحكومة كانت حازمة في تصرفها مع األزمةالصحية (انتشار فيروس كورونا املستجد) وكذلك
ت�ف��اع�ل�ه��ا اإلي �ج��اب��ي م��ع ت�خ�ف�ي��ض أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة
وهو عامل مشجع الستقرار املجتمعات التجارية
ب��ل داع�م��ة ل��ه .لذلك يترقب ال�س��وق لخطوات مؤثرة
إي �ج��اب �ي��ة .ه �ن��اك ح��دي��ث ي ��دور ح ��ول إل �غ��اء رس��وم
دول ��ة ع�ل��ى مستغلي ال�ق�س��ائ��م ال�ح��رف�ي��ة كالشويخ
الصناعية وال��ري!! أفضل الحلول للعقار هي دعم
القوى املحركة له كاملشاريع الصغيرة واملتوسطة
بالقطاع التجاري والحرفي فهي تمثل نسبة كبيرة
م��ن محال التجزئة املنتشرة داخ��ل مدينة الكويت
ً
إل��ى الجهراء شماال والفحيحيل جنوبًا ،قد يكون
الدعم ملن ليس عليه ق��روض للبنوك بتحمل الدولة
رس��وم العمالة السنوية من تأمني صحي ورس��وم
إقامة وإي�ج��ارات ..إل��خ .وأيضًا من الحلول العقارية
ملعالجة األزم��ة فتح مناطق تخزينية جديدة مجانًا
ملدة ستة أشهر أو سنة ،والعمل على مراجعة قانون
اإلي�ج��ارات التي تراكمت أثناء األزم��ة ،وإذا قيل إنه
على املالك املساهمة بتحمل اإليجارات فهل املعنى
م�ش�م��ول ب��إي �ج��ارات ال�س�ك��ن ال �خ��اص أي ملوظفني
كويتيني تتحمل الدولة صرف رواتبهم ولم يتأثروا
ب��األزم��ة إال ف��ي أض�ي��ق ال �ح��دود؟ نسبة الكويتيني
العاملني بالقطاع الخاص  %9 - %8في حني التأثير
األك�ب��ر سيكون ف��ي ال��واف��دي��ن الساكنني بالعمارات
االستثمارية والذين يعملون بالقطاع الخاص املتأثر
ب��األزم��ة .ك��ذل��ك ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس �ت �ف��ادة م��ن م��واق��ع

في اتخاذ أي تدابير
وإجراءات تستهدف
الحفاظ على األوضاع المالية
لكل المواطنين
¶ أكدت حرصها
على مصالح العمالء
وعدم تعطيل أعمالهم
واستمرار خدمتهم
من خالل المركز الرئيسي
لكل بنك

اتحاد المصارف يواصل التنسيق مع «المركزي» التخاذ اإلجراءات المناسبة في ظل الظروف الراهنة

■ شبهة عدم المساواة بين العمالء تسقط..
ستتحمل تكلفة تأجيل أقساط البنوك
ّ
لو أن الدولة
وت�ل�ت��زم��ه ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ج�م�ي��ع ال�ع�م�لاء
من دون تمييز وهو ما يفتح باب الدعاوى
القضائية لعدم املعاملة باملثل والتفرقة بني
العمالء.
وأف ��اد امل�ص��در ال�ق��ان��ون��ي «ب��أن��ه ف��ي ح��ال أن
الدولة هي التي ستتحمل التكلفة ،فتسقط
شبهة مخالفة البنوك اللتزامها في التعامل
م��ع ال�ع�م�لاء ع�ل��ى اس ��اس ال �ع��دل وامل �س��اواة
واالن�ص��اف من الناحية القانونية ،أم��ا وأن
التكلفة ستتحملها البنوك فإن التفرقة ما

ً
جهدا
¶ لن تدخر

ترفيهية حكومية معطلة م�ث��ل امل��دي�ن��ة الترفيهية
ً
وم �ن �ت��زه ال�ش�ع��ب ال �ب �ح��ري وغ �ي��ره س�ي�ك��ون م�ج��اال
الس�ت�ف��ادة ق�ط��اع كبير م��ن املستثمرين املحركني
ً
للسوق مستقبال.

أزمات مرت على الكويت

صدر قرار بدء تنفيذه في  22الجاري بمنع ُّ
التجول
من الساعة  5عصرًا إلى الساعة  4فجرًا ،استثنى
القرار بعض القطاعات الضرورية ،ال شك أن االلتزام
واجب وستكون مرحلة من املراحل التي مرت على
البالد كما هي مراحل عديدة كسنة الطاعون عامي
 1773و 1831وسنة (الكوليرا) ع��ام  1865وسنة
الهيلق ( 1868جوع أصاب الكويتيني اضطرهم إلى
أكل دماء البهائم) .وعام  1871حل الطاعون للمرة
الثانية و 1883سنة الدبا (الجراد) أهلك الحرث وأكل
الزرع وامتألت منه اآلبار وعام  1891انتشار وباء
اإلن�ف�ل��ون��زا وال �ج��دري وف��ي ع��ام  1893انتشر وب��اء
الجدري مرة أخرى وعام  1932سنة الجدري مرة
ثالثة أيضًا ،بالخمسينيات غرقت الكويت باألمطار
وق��ام��ت ال �ح �ك��وم��ة ب��إس �ك��ان ال�ك��وي�ت�ي�ين ب��امل��دارس
امل�ق��ام��ة ح��دي�ث��ًا ل�ح�ين تصليح م�ن��ازل�ه��م ال�ت��ي تهدم
بعضها باألمطار الشديدة ،واألزم��ات امتدت حتى
السبعينيات تحولت إلى أزمات مالية عام  1977أزمة
األسهم وأزم��ة سوق املناخ  ،1982وفي عام 2008
ّ
حلت األزمة املالية العاملية كما مرت البالد بمراحل
عدة هبط فيها أسعار النفط إلى  7دوالرات!
كل ذلك استطعنا بفضل ّ
الرب عز وجل ثم بفضل
ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�ل�ب�لاد م��ن ع �ب��وره��ا ،ل��ذل��ك ف��إن
أزم��ة فيروس ك��ورون��ا املستجد ستنتهي وتنجلي
وستعود ب�لادن��ا إل��ى س��اب��ق عهدها وأف�ض��ل ب��إذن
اهلل.
ُ
أغلقت الحدود واملطارات ،أخليت املطاعم واملقاهي،
تفرقت ال��دواوي��ن ،أوقفت األف��راح واألت��راحُ ،حشرت
ال � �ن� ��اس ف� ��ي ب �ي��وت �ه��م وق �ب �ل �ه��ا ت ��وق �ف ��ت امل � � ��دارس
والجامعات ع��ن تقديم رسالتها بالتعليم .ل��م َي ُع ْد
العالم قرية صغيرة بل بيت واح��د يتناقل ساكني
غرفة األخبار تلو األخرى.

¶ البنوك مستمرة
في توفير
خدماتها
اإللكترونية
اآلمنة
بما فيها
التحويالت المالية
ً
محليا..
وإلى الخارج
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اقتصاد وأعمال 15

BUSINESS

في مواجهة فيروس كورونا المستجد

لدعم السلطات الصحية

«المتكاملة القابضة» تضع كل إمكاناتها
لدعم اإلجراءات الحكومية

 30مليون دينار من «الصندوق
الكويتي» لمواجهة تداعيات كورونا

أع��رب��ت ش��رك��ة املتكاملة القابضة أنها
ف��ي ظ��ل ال �ظ��رف ال� ��ذي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ب�لاد
ح��ال�ي��ا ،س��وف تضع ك��ل إمكاناتها في
إط� ��ار م �س��ان��دة اإلج� � � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ملواجهة فيروس كورونا.
وق � � ��ال ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ج ��اس ��م م�ص�ط�ف��ى
ب � ��ودي أن ال �ش ��رك ��ة س �ت �ق��وم ب�ت�س�خ�ي��ر
أكثر من  ٢٥٠٠من معداتها من اآلليات
امل�خ�ت�ل�ف��ة (ك��راي �ن��ات ،راف �ع ��ات ش��وك�ي��ة،
شاحنات مختلفة االستعمال ،مولدات
ك�ه��رب��اء ...إل��خ ) ،باالضافة ال��ى تسخير
أك � �ث� ��ر م � ��ن  ٢٠٠٠م � ��ن ك� � ��وادره� � ��ا م �م��ن
ي �ت �م �ت �ع��ون ب� �خ� �ب ��رات ط ��وي �ل ��ة ل �ت �ق��دي��م

تسخير معداتها
وكوادرها البشرية
ووضعها في تصرف
الدولة

جاسم مصطفى بودي

الخدمات لدعم الحكومة في هذا الظرف
العصيب.
وذك ��ر ب ��ودي أن ال�ش��رك��ة ت�ق��ف وتساند
اإلج��راءات الحكومية التي تم اتخاذها

على كل األص�ع��دة ملواجهة ه��ذا الظرف
الطارئ ال��ذي تمر به الكويت ،موضحا
«أن ه��ذه امل �ب��ادرة ت�ع��د واج �ب��ا» وطنيا
مستحقا يجب أن يقوم به الجميع من
دون مزايدة على أحد ،فالوضع الحرج
ال ��ذي نعيشه اآلن يتطلب م�ن��ا تكاتف
الجميع من منطلق املساهمة الوطنية
في حفظ وسالمة الكويت.
وأف � � � ��اد ب � � ��ودي ب� � ��أن ش ��رك ��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة
القابضة تعتبر من الشركات الرائدة في
مجالها ،حيث تأسست ف��ي ع��ام ٢٠٠٥
وت ��م ادراج� �ه ��ا ف��ي ال �ب��ورص��ة الكويتية
ع��ام  ،٢٠١٨ويبلغ رأسمالها  ٢٢مليون
دينار.

أع �ل��ن ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية ع��ن تقديم
منحة بمبلغ  30مليون دينار كويتي لإلسهام
ف ��ي دع� ��م ج �ه��ود ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة
جائحة فيروس كورونا املستجد.
وتابع الصندوق« :اللهم أبعد عن الكويت البالء
والوباء والعناء وأرف��ع شأنها عالية في األرض
وال�س�م��اء وتولنا برحمتك ف��ي ال�س��راء وال�ض��راء
وأرزق �ن��ا ال�ع��اف�ي��ة م��ن ك��ل ب�ل�اء ،واح �ف��ظ ال�ك��وي��ت
وشعبها من كل مكروه واجعل أيامها عزا وخيرا
ورفاه».
وأع ��رب ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية ع��ن فخره
بالجهود املخلصة املبذولة من ال�ك��وادر الطبية
وال� �ت� �م ��ري� �ض� �ي ��ة ،وال � �ج � �ه� ��ات األخ � � � ��رى ع� �ل ��ى ك��ل
امل �س �ت��وي��ات واألص� �ع ��دة ل�ت�ج�ن�ي��ب ال �ب�ل�اد اآلث ��ار
الناجمة ع��ن ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد

وال � �ح � �ف � ��اظ ع� �ل ��ى ص� �ح ��ة وس �ل��ام � ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
واملقيمني كافة.
وان�ط�لاق��ا م��ن امل�س��ؤول�ي��ة املجتمعية للصندوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية ،ودع �م��ا للجهود الحكومية
امل� �ب ��ذول ��ة ف ��ي ه� ��ذا ال � �ش� ��أن ،ي �س��اه��م ال �ص �ن��دوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية ف��ي دع��م ال�ج�ه��ود الحكومية
مل ��واج� �ه ��ة ان� �ت� �ش ��ار ج ��ائ� �ح ��ة ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
املستجد بتقديم منحة بمبلغ  30مليون دينار
كويتي ،يخصص منها مبلغ  10ماليني دينار
كويتي للمساهمة ف��ي م��وارد ال�ص�ن��دوق املنشأ
ب �ه��ذا ال� �ش ��أن م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س ال� � � ��وزارء امل��وق��ر،
على أن يخصص رصيد املنحة والبالغ مقداره
 20م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ب��ال�ت�ش��اور م��ع وزارة
ال�ص�ح��ة وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة األخ ��رى لتغطية
االحتياجات الالزمة خالل الفترة املقبلة.

السيارة الكهربائية األولى من الصانع اإليطالي

الجيل الثالث من فيات  ..500مساحة أكبر وتكنولوجيا أعلى
«لقد آن األوان للتصرف من أجل صنع مستقبل أفضل».
كوكب األرض يم ّر بفترة دقيقة جداً ،وهي مرحلة فريدة
في تاريخه .وكلنا مدعوون للتصرف من أجل صنع مستقبل
أفضل .وتواجه فيات هذا التحدي عبر تسليط الضوء على
ّ
ّ
وألن سيارة  500تعرف
أهم ما لديها :سيارة فيات .500
كيف تواكب الزمن ،فهي تتغير عندما تتغير الحاجات
االجتماعية.
م� �ن ��ذ م � ��دة ت� ��م ال� �ك� �ش ��ف ع� ��ن س � �ي� ��ارة 500
الجديدة ،وهي السيارة بالدفع الكهربائي
الكامل األولى من مجموعة فيات كرايسلر
للسيارات .وال شك في أنها ستغير قواعد
اللعبة للسيارات.
ّ
ونظرًا إلى أنه ُيتوقع أن يصبح التنقل أكثر
ّ
ً
اس�ت��دام��ة وات �ص��اال وذات �ي��ة ،م��ع تنظيمات
صارمة أكثر ،عاد الجيل الثالث من فيات
 500إل��ى ال��واج�ه��ة م��ن ج��دي��د ،وي��أت��ي معه
التصميم الجميل ومتعة القيادة .فليست
ه� ��ذه ال� �س� �ي ��ارة م �ج ��رد ث� � ��ورة ،ب ��ل «إع � ��ادة
تجسيد» ل��روح يمكنها أن تشكل إلهامًا
ل �ل �ت �ج��دد .ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،ال ت �ك �ف��ي ال �ق��وان�ين
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ل � ��والدة ث� ��ورة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،بل
تبرز الحاجة إل��ى ش��يء م�ع��روف وجميل:
إنها فيات  500الجديدة.
لكن الطريق إل��ى التغيير ال يمكن عبوره
على ان �ف��راد ،ب��ل نحن بحاجة إل��ى شركاء
لديهم التطلعات اإليجابية ذاتها ويريدون
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ح �س�ين ح� ��ال ال �ك��وك��ب عبر
مشاركتنا نفس القيم واأله� ��داف .ولذلك
اح�ت�ض��ن ل �ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و م�ش��روع
فيات  500الجديدة.
وتتشارك هذه الرؤية عالمات أخ��رى مثل
ج��ورج �ي��و أرم ��ان ��ي وب��ول �غ��اري وك��ارت �ي��ل،
وه � ��ي ث �ل��اث ش ��رك ��ات م� �ع ��روف ��ة ف ��ي ع��ال��م
امل �ص �ن��وع��ات اإلي �ط��ال �ي��ة .وق ��د أح �ي��ت ه��ذه
ال�ش��رك��ات ،م��ع ع�لام��ة ف�ي��ات ،استراتيجية
ت��رت �ب��ط ف�ي�ه��ا االس �ت��دام��ة ارت �ب��اط��ًا وث�ي�ق��ًا
ب��ال �ت �م �ي��ز ف ��ي ال� ��دراي� ��ة واإلب� � � � ��داع .وه �ك��ذا
أب�ص��رت ال�ن��ور النسخ الخاصة األح��ادي��ة،
وه ��ي ث�ل�اث��ة أم �ث �ل��ة ف ��ري ��دة وح �ص��ري��ة من
فيات  500الجديدة.والبتكار هذه الطرازات
بالتعاون مع أرماني وبولغاري وكارتيل،
كان االنطالق من قيم سيارة  500الشهيرة،
سيارة امل��دن األشهر في العالم من فيات،

وأض�ف�ن��ا إل�ي�ه��ا ال�ق�ي��م ال �ت��ي ت �ح��دد الجيل
الثالث .وعبر الجمع بني ه��ذه القيم وقيم
هذه الشركات الثالث كانت والدة الطرازات
ال�ف��ري��دة الثالثة م��ن س�ي��ارة  500الجديدة
التي تتميز باألسلوب واإلب ��داع وامل�ه��ارة
الحرفية.
ت �ش �ك��ل ه � ��ذه ال � � �ط� � ��رازات ال� �خ ��اص ��ة ت�ح�ف��ًا
فنية حقيقية ع��ن اإلب ��داع اإلي �ط��ال��ي ،وت��م
إن �ت��اج �ه��ا ب �ه��دف االس �ت �ف��ادة ب�ش�ك��ل أك�ب��ر
م��ن امل ��واد امل�س�ت��دام��ة والطبيعية وامل�ع��اد
ت��دوي��ره��ا .وت �ش �م��ل ه ��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة،
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف إل � ��ى إح � � ��داث ت �ح �س�ين ع�ل��ى
ك��وك��ب األرض ،م� ��زادًا علنيًا خ �ي��ري��ًا .فكل
العائدات التي يجنيها بيع هذه الطرازات
ال�ث�لاث��ة ال �ف��ري��دة ،واس�م�ه��ا  500جورجيو
أرم ��ان ��ي وب� � ��ي« 500.م� ��اي ت ��روب ��و» B.500
 MAI TROPPOمن بولغاري و 500كارتيل
 Kartell 500ستخصص إلحدى املنظمات
البيئية التابعة لليوناردو دي كابريو.

جوهر مميز
امل� � ��دى امل �م �ك��ن األف� �ض ��ل وأف� �ض ��ل ش�ح��ن
وأف�ض��ل ق�ي��ادة خ�لال مهمة تصميم فيات
 500ال �ج��دي��دة ،ب ��دأ امل �ص �م �م��ون بصفحة
بيضاء ليتمكنوا من العمل على كل ناحية
من النواحي مع أعلى درجات االنتباه إلى
التفاصيل وليختاروا أفضل الحلول.
وك� � � ��ان امل� � � ��دى وزم� � � ��ن ال� �ش� �ح ��ن م �س��أل �ت�ين
أس ��اس� �ي� �ت�ي�ن ل� �ل� �ع� �م�ل�اء .م� ��ن ه � �ن� ��ا ،ت�م �ن��ح
ب� �ط ��اري ��ات أي ��ون ��ات ال �ل �ي �ث �ي��وم ب �ط��اق��ة 42
كيلوواط ساعة سيارة  500الجديدة مدى
يصل إلى  320كيلومترًا في دورة االختبار
العاملي املوحد للسيارات الخفيفة.
ول�ت�ح�س�ين زم��ن ال�ش�ح��ن ،ت� ّ�م تجهيز 500
ال� �ج ��دي ��دة ب �ن �ظ ��ام ش �ح ��ن س ��ري ��ع ل�ش�ح��ن
البطارية بسرعة كبيرة .على سبيل املثال،

تحافظ على الهوية
األصلية لسيارة
«تشينكوشينتو»

سيارة فيات  500الكهربائية الجديدة

حققت  320كلم
في دورة االختبار
العالمي الموحد
للسيارات الخفيفة
زودت بشاحن سريع
بقوة  85كيلوواط
كتجهيز قياسي
أول سيارة من فيات
كرايسلر مجهزة بنظام
الترفيه «يوكونكت »5

ت�ح�ت��اج ال �س �ي��ارة  5دق��ائ��ق ف�ق��ط لتخزين
طاقة كافية ملسافة  50كيلومترًا ،وهذا أكثر
مما يحتاج إليه املرء لالستعمال اليومي
ع � ��ادة .وب��إم �ك��ان ال �ش��اح��ن ال �س��ري��ع شحن
البطارية حتى نسبة  %80في غضون 35
دقيقة ال أكثر .ويشغل مقبس «كومبو »2
ال��ذي يقع على اللوحة الخلفية الجانبية
م ��ن ال �س �ي ��ارة ال �ش��اح��ن ال �س��ري��ع م ��ن أج��ل
الشحن بالتيار املتناوب والتيار املباشر.
ً
ت �ع��رض إل ��ى ذل ��ك ال�ش��رك��ة ح �ل��وال للشحن
امل�ن��زل��ي أي�ض��ًا ،إذ ت�ت��راف��ق نسخة اإلط�لاق
من سيارة  500الجديدة مع جهاز «إي��زي
وال �ب��وك��س»  ،Easy Wallboxوه ��و منتج
ش �ح��ن م �ن��زل��ي ي �م �ك��ن وص �ل��ه ب� ��أي ق��اب��س
ك �ه��رب��ائ��ي م �ن��زل��ي ع � ��ادي .وط � ��ورت ش��رك��ة
 ENGIE EPSم �ن �ت��ج «إي� � ��زي وال �ب��وك��س»
ح � �ص� ��ري� ��ًا مل � �ج � �م� ��وع� ��ة ف� � �ي � ��ات ك ��راي� �س� �ل ��ر
ل �ل �س �ي��ارات ،وس �ت �ق��وم م��وب��ار بتسويقها
ف��ي أوروب � ��ا ف��ي وق ��ت ي �ت �ص��ادف م��ع ط��رح
هذا الطراز .وهو حل بسيط وسهل يعمل

بواسطة القابس ويمكن التحكم ب��ه عبر
االت �ص��ال ب��ال�ب�ل��وت��وث ،م��ا ي�س�م��ح بتأمني
ال �ط��اق��ة ل �ل �س �ي��ارة ع �ب��ر ش�ح�ن�ه��ا م�ب��اش��رة
ف ��ي امل� �ن ��زل م ��ع ط��اق��ة ش �ح��ن ت �ص��ل إل� ��ى 3
ك� �ي� �ل ��وواط ،م ��ن دون ال �ح��اج��ة إل ��ى ت��دخ��ل
اخ �ت �ص��اص �ي�ين .وم� ��ن امل �م �ك��ن زي� � ��ادة ق��وة
ال�ش�ح��ن إل��ى  7.4ك �ي �ل��وواط ،فيمكن شحن
ال �س �ي��ارة ب��ال�ك��ام��ل ف��ي امل �ن��زل ف��ي غ�ض��ون
أكثر من  6ساعات بقليل .ويرفق الجهاز
بكابل  Mode 3لشحن السيارة من املقابس
العمومية.
وتتميز فيات  500الجديدة بثالثة أنماط
ق �ي��ادة« :ع� ��ادي»  Normalو«م ��دى م�ط��ول»
 Rangeو«شيربا»  ،Sherpaويمكن اختيار
النمط وفقًا ألسلوب القيادة.
ويعمل املحرك بقوة  87كيلوواط ،فيؤمن
س ��رع ��ة ق � �ص ��وى ت �ب �ل��غ  150ك �ل��م/س��اع��ة
(م �ح ��ددة ذات �ي ��ًا) وت �س��ارع��ًا م��ن ص�ف��ر إل��ى
مئة كلم/ساعة في  9ثوان ومن صفر إلى
خمسني كلم/ساعة في  3.1ثوان.

قيادة ذاتية واتصالية
سيارة املستقبل ليست مجرد سيارة
كهربائية للمدن ،بل هي أكثر من ذلك.
إنها فعليًا ترتقي إلى املستوى األعلى
ألنها أول سيارة في فئتها تقدم قيادة
مستقلة من املستوى الثاني ،فتؤمن
ك��ل امل�ن��اف��ع املرتبطة ب��ذل��ك للتنقل في
املدن.
تضم السيارة كاميرا أمامية ملراقبة
كل نواحي السيارة عرضيًا وطوليًا.
ويلجأ نظام التحكم بالسرعة املتكيف
الذكي إلى الكبح أو التسارع استجابة
ل �ك��ل ال �ع �ن��اص��ر :س � �ي� ��ارات ،دراج �ي��ن،
مشاة .وتحافظ خاصية تركيز املسار
 Lane Centeringعلى ال�س�ي��ارة في
وس��ط امل�س��ار عندما ت�ك��ون العالمات
محددة بوضوح.
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«كورونا» ينهي حياة طفل إيراني في السادسة
فقد طفل إيراني في السادسة من عمره ،حياته بعد إصابته بفيروس كورونا في والية
خراسان الشمالية.
وقالت جامعة خراسان الشمالية للعلوم الطبية إن الطفل كان من بني  19شخصا فقدوا
حياتهم ،ج��راء اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا .ف��ي ح�ين أصيب  189شخصا ف��ي ال��والي��ة،
وتعافى  99منهم .وكان أصغر ضحايا كورونا في العالم طفال في الثالثة من عمره في
مدينة ووهان الصينية.
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المناطق الدافئة ّ
مثلت أقل من  %6من إجمالي اإلصابات العالمية

مؤشرات أولية :الحرارة تبطئ أذى كورونا

¶ االحتياطات تبقى أساسية فالفيروس يبقى معدياً وبقوة ..وقد يقاوم الحرارة

ّ
ي �ب��دو أن امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ت��ي تعيش
ف � ��ي م� �ن ��اط ��ق أك � �ث� ��ر دف � �ئ� ��ًا ت �ح �ظ��ى
ب� ��أف � �ض � �ل � �ي� ��ةٍ ن� �س� �ب� �ي ��ة ف� � ��ي إب � �ط� ��اء
ان �ت �ق ��ال ع � ��دوى ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا،
ّ
تحليل ُمبكر أج��راه ُعلماء
بحسب
ٍ
م�ع�ه��د م��اس��ات�ش��وس�ت��س األم�ي��رك��ي
للتكنولوجيا.
ّ
ووج��د الباحثون أن غالبية حاالت
ان� �ت� �ق ��ال ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا ت �ح��دث
ف��ي امل �ن��اط��ق ذات درج� ��ات ال �ح��رارة
املنخفضة ،التي تتراوح بني  3و17
درجة مئوية.
ّ
وفي حني أن البلدان ذات املناخات
االس �ت��وائ �ي��ة وال �ب �ل��دان ال��واق �ع��ة في
نصف الكرة الجنوبي التي تعيش
ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ح��ال �ي��ًا أب �ل �غ��ت ع��ن
وج� � ��ود ح� � ��االت إص� ��اب� ��ة ب �ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا ،ل �ك��ن امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ي��زي��د
ّ
متوسط درج��ات حرارتها على 18
ّ
درج��ة مئوية مثلت أقل من  %6من
إج �م��ال��ي أع � ��داد ال� �ح ��االت ال�ع��امل�ي��ة
حتى اآلن ،بحسب تقرير لصحيفة
نيويورك تايمز األميركية.

أحد أسباب أزمة أوروبا
وق� � � � � � ��ال ق � � ��اس � � ��م ب � � � � �خ� � � � ��اري ،ع� ��ال� ��م
ال � � � �ح� � � ��اس� � � ��وب � � � �ي� � � ��ات ف � � � � ��ي م � �ع � �ه� ��د
م��اس��ات �ش��وس �ت��س ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا،
ال � ��ذي ش � ��ارك ف ��ي إع� � ��داد ال� ��دراس� ��ة:
«ك �ل �م��ا ازدادت درج � � ��ات ال � �ح� ��رارة
ب� � ��رودة ،ب� ��دأت أع � ��داد ال� �ح ��االت في
ّ
االرت�ف��اع سريعًا .وه��ذا يتجلى في
ّ
أوروب � ��ا ،رغ��م أن م�ن�ظ��وم��ة ال��رع��اي��ة
الصحية هناك هي من بني األفضل
في العالم».
وي �ت �ض��ح ارت � �ب� ��اط األم � ��ر ب ��درج ��ات
ال� �ح ��رارة داخ� ��ل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
َ
بحسب الدكتور بخاري .إذ ش ِه َدت
ال��والي��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة ،م�ث��ل أري��زون��ا
وف � �ل� ��وري� ��دا وت � �ك � �س ��اس ،ن ��وع ��ًا م��ن
ّ
ال �ت �ب��اط��ؤ ف ��ي ن �م��و ت �ف��ش��ي امل ��رض
ً
�ات م �ث��ل واش �ن �ط��ن
م� �ق ��ارن ��ة ب � ��والي � � ٍ
ون �ي ��وي ��ورك وك � ��ول � ��ورادو .ف ��ي حني
ازدادت ح ��االت اإلص��اب��ة ب�ف�ي��روس
�دل
ك ��ورون ��ا ف ��ي ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ب �م �ع� ٍ
ُم ّ
توسط.
ُ
ويشبه النمط املوسمي م��ا الحظه
ع �ل �م ��اء األوب � �ئ � ��ة م� ��ع ال �ف� �ي ��روس ��ات
األخ��رى .إذ قالت ال��دك�ت��ورة ديبورا
ب �ي��رك��س ،امل �ن� ّ�س �ق��ة ال �ع��امل �ي��ة مل��رض
اإليدز في الواليات املتحدة وعضوة
ف��ري��ق عمليات إدارة ت��رام��ب ف��ي ما
ّ
ي �ت �ع��ل��ق ب �ف �ي��روس ك� ��ورون� ��ا ،خ�لال
ّ
جلسة إحاطة مؤخرًا إن اإلنفلونزا
ف ��ي ن �ص��ف ال� �ك ��رة ال �ش �م��ال��ي ت�ت�ب��ع

ّ
بشكل عام اتجاه نوفمبر إلى أبريل.
ٍ
كما تتضاءل أنواع فيروس كورونا
ُ
األرب �ع��ة ،ال�ت��ي ت�س� ّ�ب��ب ن ��زالت ال�ب��رد
سنويًا ،في الطقس األكثر دفئًا.
ّ
وأشارت ديبورا كذلك إلى أن النمط
كان ُمشابهًا لوباء السارس في عام
ّ
ّ
لكنها ّ
شددت على أن التفشي
.2003
ّ
ُ
امل� � �ت � ��أخ � ��ر ل� �ل� �ف� �ي ��روس ف � ��ي ال �ص�ي�ن
وك ��وري ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ي��زي��د صعوبة
تحديد ما إذا كان فيروس كورونا
الجديد سيمضي في نفس املسار.

روﺑﻮﺗﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ
ﺑﻴﻨام ﺗﻜﺎﻓﺢ دول اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض  ،COVID-19ﻓﺈن اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﻋﲆ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﺣﺘﻮاء اﻟﻮﺑﺎء

ال بد من القلق أيضًا

ُ
ويجب أال يدفع االرت �ب��اط املحتمل
ب�ين ح ��االت ف �ي��روس ك��ورون��ا وب�ين
ُ ّ
بصناع السياسات والعامة
املناخ
إلى الشعور بالرضا عن الذات.
إذ ق� ��ال ب� �خ ��اري« :ال ن � ��زال ب�ح��اج��ة
ّ
إلى اتخاذ احتياطات قوية .فربما
ُ ّ
ت�ق��ل��ل درج ��ات ال �ح��رارة األك�ث��ر دفئًا
م��ن فاعلية ال �ف �ي��روس ،ل�ك��ن انتقال
ال�ع��دوى بفاعليةٍ أق��ل ال يعني عدم
انتقالها».
ّ
وأردف بخاري أن درج��ات الحرارة
األكثر دفئًا قد تزيد صعوبة نجاة
الفيروس في الهواء وعلى األسطح
ّ
لفترات طويلة من الوقت ،لكنه ربما
يظل ُمعديًا لساعات ،وربما أليام.

«هانتا» ُيثير مخاوف
من انتشار وباء جديد!

روﺑﻮت ﻓﺎﻳﺮوس  -زاﺑﻴﻨﻎ

ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑني ﻏﺮف اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة  UV-Cﻟﺘﻄﻬري اﻷﺳﻄﺢ
ﺿﻮء  UV-Cﻳﺪﻣﺮ اﻟﻔريوس ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ إﺗﻼف اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي DNA
واﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ RNA

طقس مثالي النتشار
الفيروس
وت� ّ
�وص �ل��ت دراس �ت��ان أخ��ري��ان على
ُ
األق� � � ��ل ،ن� �ش ��رت ��ا ف� ��ي امل� �س� �ت ��ودع ��ات
ال�ط�ب�ي��ة ال �ع��ام��ة ،إل ��ى اس�ت�ن�ت��اج��ات
ُم �ش��اب �ه��ة ح� ��ول ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا.
ٌ
ووج��د تحليل ،أج ��راه باحثون في
ّ
اسبانيا وفنلندا ،أن الفيروس يبدو
ّ
وكأنه عثر على مساحةٍ مثالية في
ال�ظ��روف الجافة ودرج ��ات ال�ح��رارة
ال �ت��ي ت �ت��راوح ب�ين  -2و 10درج ��ات
ٌ
ّ
مئوية .ووجدت مجموعة أخرى أن
امل ��دن ذات درج ��ات ال �ح��رارة األعلى
والبيئات األكثر رطوبة أبلغت عن
ّ
وقت
معد ٍل أبطأ النتقال العدوى في
ٍ
ّ
ُ ّ
م�ب��ك��ر م��ن ت�ف��ش��ي ال �ف �ي��روس ،وذل��ك
قبل أن تبدأ الحكومة الصينية في
فرض تدابير احتواء أكثر عدوانية.
ل � �ك� ��ن ت � �ل� ��ك ال� � � � ��دراس� � � � ��ات ل � � ��م ت �ج��ر
ُمراجعتها من قبل العلماء اآلخرين.
ّ
وأق ��ر ال��دك �ت��ور ب �خ��اري ب ��أن ع��وام��ل
مثل قيود السفر ،وتدابير التباعد
االجتماعي ،والتباينات في توافر
االخ �ت �ب��ارات ،وأع �ب��اء املستشفيات
ّ
رب �م��ا أث � ��رت ف ��ي ع ��دد ال� �ح ��االت في
الدول املختلفة.

بعد وفاة صيني

أثارت وفاة مواطن صيني بفيروس هانتا املخاوف من انتشار وباء
جديد ،على غرار وباء فيروس كورونا ،الذي حصد إلى اآلن أرواح
ع�ش��رات اآلالف م��ن البشر ف��ي ال�ع��ال��م .وذك��ر م��وق��ع غلوبال تايمز
اإلخباري الصيني امسّ ،أن الشخص املصاب بفيروس هانتا ،الذي
ينتقل للبشر من القوارض ،فقد حياته في حافلة أثناء ّ
توجهه من
مقاطعة يونان إلى مقاطعة شاندونغ.
وأش ��ار امل��وق��ع إل��ى ّأن السلطات أخضعت  31شخصا ك��ان��وا في
الحافلة للفحص الطبي.
وتصدر وسم « »hantavirusesالترند العاملي في موقع تويتر ،على
خلفية املخاوف من انتشار وباء
جديد.
ووف��ق منظمة الصحة العاملية،
ُ
ت � �ع� ّ��د ه� � ��ذه امل � �ت�ل��ازم� ��ة م��رض��ًا الفيروس ينتقل
ت �ن��ف �س �ي��ًا ف �ي��روس �ي��ًا ح �ي��وان��ي
للبشر من
املنشأ .وينتمي العامل املسبب
ل�ل�م�ت�لازم��ة إل��ى ج�ن��س ف�ي��روس
القوارض..
ه ��ان� �ت ��ا ،ف �ص �ي �ل��ة ال �ف �ي ��روس��ات
ُ
عن طريق
ال �ب �ن �ي��اوي��ة .وت �ك �ت �س��ب ال �ع��دوى
بهذه املتالزمة بصفة أساسية مالمسة فضالتها
ع��ن طريق استنشاق ال ��رذاذ أو
أو لعابها
م�ل�ام �س ��ة ف� �ض�ل�ات ال � �ق� ��وارض
امل�ص��اب��ة ب��ال�ع��دوى أو روث �ه��ا أو
لعابها.
ً
وعادة ما تقع حاالت العدوى البشرية بفيروس هانتا في املناطق
الريفية حيث قد توجد القوارض الحرجية املعيلة للفيروس ،وحيث
ربما ّ
يتعرض الناس للفيروس.
ّ
وم��ن أع ��راض ه��ذا امل ��رض اإلص��اب��ة ب��ال �ص��داع ،وال � ��دوار ،وال�ح��م��ى
املصحوبة بارتجاف ،وآالم العضالت ،ومشاكل معدية معوية من
قبيل الشعور بالغثيان والتقيؤ واإلسهال وآالم البطن ،تليها إصابة
ّ
مفاجئة بضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم.
وتظهر أعراض املتالزمة في املعتاد خالل ما بني أسبوعني وأربعة
أسابيع بعد ّ
التعرض املبدئي للفيروس .ولكن ربما تظهر األعراض
ّ
مبكرًا بعد أسبوع واحد فقط أو يتأخر ظهورها حتى ثمانية أسابيع
بعد ّ
التعرض للفيروس.
وتدرس املنظمة احتمالية انتقال الفيروس من البشر إلى البشر.

روﻳﻮت ﻧﻴﻨﺠﺎ
ﰲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ

روﺑﻮﺗﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ” “5Gاﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺰودة
ﺑﻜﺎﻣريات ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﻟﻘﺎءات
ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺮﴇ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى

اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ
)ﺣﻤﺾ اﻟﺮﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﻴﻚ(
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻮراﺛﻴﺔ
ﻟﻠﻔريوس
 UVDروﺑﻮﺗﻴﻜﺲ،
ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺪمنﺎرك )أﻋﻼه(
وﴍﻛﺔ  ،Xenexﻣﻘﺮﻫﺎ
ﺗﻜﺴﺎس ،ﺗﻨﺘﺠﺎن
روﺑﻮﺗﺎت اﻷﺷﻌﺔ
ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ

روﺑﻮت اﻟﺪورﻳﺎت
اﻟﺬراع اﻟﺮوﺑﻮﺗﻴﺔ

ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﻴﻨﻐﻬﻮا ﺑﺒﻜني.
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ،
ميﻜﻦ ﻟﻠﺬراع أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻢ
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
واﻻﺳﺘامع إﱃ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎدرة
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺮﻳﺾ

اﳌﺼﺪرAP, Tsinghua University :

ّ
وال � ��دل� � �ي � ��ل ه� � ��و أن ال � �ف � �ي� ��روس� ��ات
امل� � ��وس � � �م � � �ي� � ��ة ،م� � �ث � ��ل اإلن� � �ف� � �ل � ��ون � ��زا
ُ
وال �ف �ي��روس��ات ال �ت��ي ت �س� ّ�ب��ب ن��زالت
ال � � �ب � ��رد ،ال ت �خ �ت �ف��ي ت� �م ��ام ��ًا خ�ل�ال
ّ
ال� � �ص� � �ي � ��ف .وت � � �ظ� � ��ل ال � �ف � �ي� ��روس� ��ات
ً
م� ��وج� ��ودة ب �م �س �ت��وي��ات ُم�ن�خ�ف�ض��ة
داخ� ��ل أج �س ��اد ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن��اس
وف ��ي أج� ��زاء أخ ��رى م��ن ال �ع��ال��م ،في

اﻟﺼﻮرGetty Images, CDC, UVD Robots, MDPI :

ان� �ت� �ظ ��ار ع� � ��ودة ال � �ظ� ��روف امل��وات �ي��ة
النتشار العدوى من جديد.
بنمط
وت�ع�م��ل ب�ع��ض ال �ف �ي��روس��ات
ٍ
ً
ّ
ُم�ع��اك��س .إذ إن شلل األط �ف��ال مثال
ً
ي �ن �ت �ش��ر ع� � � ��ادة ب� �س ��رع ��ةٍ أك � �ب ��ر ف��ي
األج ��واء األك�ث��ر دف�ئ��ًا .ورب�م��ا توجد
ب �ع��ض ال �ف �ي��روس��ات ال �ت��ي ال تتبع
نمطًا موسميًا بعينه على اإلطالق.

ﺻﻨﻌﺘﻪ ﴍﻛﺔ
CloudMinds
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ميﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
واﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻛام ميﻜﻨﻪ
ﺗﻄﻬري اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ زوار
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
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ف��ي ح�ي�ن ق ��ال ج ��ارب ��اس ب��ارب��وس��ا،
م� ��دي� ��ر م �ن �ظ �م��ة ال� �ص� �ح ��ة ل �ل �ب �ل��دان
ّ
ً
األم �ي��رك �ي��ة ،إن �ن��ا س�ن�س�ت�غ��رق ف�ت��رة
ت �ت��راوح ب�ين أرب �ع��ة وس�ت��ة أسابيع
ق �ب��ل أن ي�م�ت�ل��ك م �س��ؤول��و ال�ص�ح��ة
ً
ص ��ورة أوض ��ح ح��ول الكيفية التي
ُ ّ
ت �ش��ك��ل ب �ه��ا أن �م��اط ال �ط �ق��س م�س��ار
فيروس كورونا.

ّ
وحقيقة أن انتقال العدوى محليًا
ي�ح��دث ف��ي مختلف أن�ح��اء جنوب
ُ
ّ
ال�ك��رة األرض �ي��ة تشير إل��ى أن هذا
ً
ال�ف�ي��روس ق��د ي�ك��ون أك�ث��ر م�ق��اوم��ة
ل � � ��درج � � ��ات ال � � � �ح� � � ��رارة األدف � � � � ��أ م��ن
اإلنفلونزا ،وغيرها من الفيروسات
ال �ت �ن �ف �س �ي��ة ال � �ت� ��ي ان� �ت� �ش ��رت ع�ب��ر
الحدود في املاضي .ولهذا السبب

ال ت� ��زال م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة
ّ
بشكل
ت� ُ�ح��ث ال �ب �ل��دان ع�ل��ى ال�ع�م��ل
ٍ
ع��اج��ل وح��اس��م م��ن أج ��ل م�ح��اول��ة
اح �ت��واء ال�ف�ي��روس وع ��دد ال�ح��االت
ّ
ال ي��زال منخفضًا نسبيًا ،لتتمكن
ّ
ُ
من تعقب املخالطني لتلك الحاالت
ع ��ن ق � ��رب وإي ��داع� �ه ��م ف ��ي ال �ح �ج��ر
الصحي.

حاكم تكساس :صد الكارثة االقتصادية أهم من إنقاذ المسنين!

ٍّ
ُّ
التحول لبؤرة تفش جديدة
أميركا تقترب من
محرر الشؤون الدولية
أف��ادت منظمة الصحة العاملية ،أمس،
ب ��أن ه �ن��اك «ت �س��ارع��ًا ك�ب�ي�رًا ج� �دًا» في
ع ��دد اإلص ��اب ��ات ب �ف �ي��روس «ك��ورون��ا»
املستجد ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وردا
ع �ل��ى س� ��ؤال ع �م��ا إذا ك��ان��ت ال��والي��ات
امل � �ت � �ح� ��دة س �ت �ص �ب ��ح م � ��رك� � �زًا ج ��دي� �دًا
ل �ل �م��رض ،ق ��ال ��ت م ��ارغ ��ري ��ت ه ��اري ��س،
الناطقة ب��اس��م املنظمة للصحافيني:
«ن � ��رى اآلن ت �س ��ارع ��ًا ك �ب �ي �رًا ج � �دًا ف��ي
ح ��االت اإلص��اب��ة ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
لذا فإن ذلك االحتمال قائم» .وأردف��ت:
« %85من حاالت اإلصابة املبلغ عنها
ف��ي األرب ��ع وال�ع�ش��ري��ن س��اع��ة األخ�ي��رة
ف� ��ي أوروب� � � � ��ا وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة».
وس�ج�ل��ت ال��والي ��ات امل�ت�ح��دة أك �ث��ر من
 100ح��ال��ة وف ��اة ج��دي��دة ب��ال�ف�ي��روس،
خالل الـ  24ساعة املاضية.
ونقلت شبكة «س��ي إن إن» اإلخبارية
ع� � ��ن م � � �ص� � ��ادر ف� � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة
األم �ي��رك �ي��ة أن ��ه ألول م ��رة م�ن��ذ تفشي
ال �ف �ي��روس ،ي�ت��م اإلب�ل�اغ ع��ن أك�ث��ر 100
حالة وفاة.
وت �ش �ي��ر آخ� ��راإلح � �ص� ��اءات إل� ��ى ب�ل��وغ
إج� �م ��ال ��ي امل� �ص ��اب�ي�ن ب ��ال �ف �ي ��روس ف��ي
الواليات املتحدة  46168ووصول عدد
حاالت الوفاة إلى .582

وت � �ع� ��د ن � �ي� ��وي� ��ورك وواش � �ن � �ط� ��ن أك �ث��ر
ال� ��والي� ��ات ت� �ض ��ررًا ف ��ي ال � �ب �ل�اد ،ح�ي��ث
سجلت األولى  125وفاة والثانية 113
منذ يناير.
وكان جيروم آدمز ،الذي يترأس هيئة
خ��دم��ات ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة األم �ي��رك �ي��ة،
ّ
ح � ��ذر خ�ل��ال ل �ق ��اء م ��ع ش �ب �ك��ة «إن ب��ي
ً
سي» ،قائال« :أريد من أميركا أن تدرك
أن الوضع في هذا األسبوع سيصبح
سيئًا ..ك��ورون��ا ينتشر ألن الكثيرين،
وخصوصًا األصغر سنًا ،ال يلتزمون
بإرشادات البقاء في املنزل وممارسة
التباعد االجتماعي».
من جانبه ،قال الرئيس دونالد ترامب
في تغريدة إن هناك مشكلة في نقص
الكمامات وأج�ه��زة التنفس ،موضحًا
أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ف��درال �ي��ة ت �س �ع��ى إل��ى
مساعدة الواليات على توفيرها.

التضحية لتجنب االنهيار
لكن ح��اك��م والي��ة تكساس اللفتنانت
دان ب��ات��ري��ك اص� ��در م��وق �ف��ا الف �ت ��ا ،اذ
ق��ال إن األم�ي��رك�ي�ين األك �ب��ر س�ن��ا يجب
أن يكونوا مستعدين لخطر العدوى
القاتلة جراء كورونا إذا كان ذلك يعني
أن الواليات املتحدة يمكن أن تتجنب
االن� �ه� �ي ��ار االق � �ت � �ص� ��ادي ،وف � ��ق م��وق��ع
صحيفة االندبندنت.

¶  582وفاة و 46168إصابة بالفيروس حتى اآلن

كورونا أجبر الناس في لوس أنجلوس على البقاء في الحجر المنزلي (أ ف ب)

وقال دان باتريك لقناة «فوكس نيوز»
ان ��ه ب�ص�ف�ت��ه ج� �دًا ي�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 69
عاما ،فإنه مستعد للمقامرة بحياته
ال� �خ ��اص ��ة ،وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن اآلخ ��ري ��ن
ً
يمكنهم ال �ع��ودة إل ��ى ال�ع�م��ل ب ��دال من
السماح باالكتئاب املدمر.
واضاف متوجهًا إلى مقدمة البرنامج
«ل��م يتصل بي أح��د وق��ال لي كمواطن
م � � �س� � ��ن ،ه � � ��ل أن � � � ��ت ع � �ل � ��ى اس � �ت � �ع � ��داد
ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن ف��رص��ة ب�ق��ائ��ك مقابل
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى أم �ي ��رك ��ا ال �ت ��ي ت�ح�ب�ه��ا
ألطفالك وأح �ف��ادك؟ وإذا ك��ان ه��ذا هو
التبادل ،فأنا موافق».

وق��د أدل��ى باتريك بهذه التصريحات
بعد ف��رض أج��زاء كثيرة م��ن ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة إج� � � � � ��راءات إغ� �ل ��اق ص ��ارم ��ة
مل� �ح ��اول ��ة ال� �ح ��د م� ��ن ت �ف �ش��ي ك ��ورون ��ا
وت�ض�ط��ر ال �ش��رك��ات ف��ي امل ��دن ال�ك�ب��رى
وأم ��اك� ��ن أخ � ��رى إل� ��ى إغ �ل��اق أب��واب �ه��ا
م ��ا ي �ل �ق��ي امل ��زي ��د م ��ن ال �ض �غ��وط ع�ل��ى
االق �ت �ص��اد ،ح�ي��ث ب��دأ ال�ب�ع��ض يصدر
تنبؤات كارثية اذ توقع بنك مورغان
ستانلي أن ينكمش االقتصاد بنسبة
 ٪30.1ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام،
ب �ي �ن �م��ا ي� �ق ��ول غ ��ول ��دم ��ان س ��اك ��س أن
م �ل �ي��ون��ي ش �خ��ص ع �ل��ى وش� ��ك ف �ق��دان

وظ��ائ �ف �ه��م .وب �ح �س��ب ح��اك��م ت�ك�س��اس
ف��إن ص��د ه��ذه ال�ك��ارث��ة الوشيكة أكثر
أه�م�ي��ة م��ن إن �ق��اذ األم�ي��رك�ي�ين املسنني
من امل��رض ،ال��ذي أودى بحياة ثمانية
أشخاص في واليته األم.
واض��اف «أعتقد فقط أن هناك الكثير
م��ن األج ��داد ف��ي ه��ذا البلد مثلي  -ما
يهمنا جميعا ،م��ا نحبه أك�ث��ر م��ن أي
ش� ��يء ه ��م ه � ��ؤالء األط � �ف� ��ال .وأري � ��د أن
أع �ي��ش ب��ذك��اء وأن أرى امل�س�ت�ق�ب��ل من
خ �ل�ال ه � ��ؤالء ل�ك�ن�ن��ي ال أري � ��د أن تتم
التضحية بالبالد بأكملها ،وه��ذا ما
أراه اليوم».

وي � �ب� ��دو أن م �ش ��اع ��ر ح ��اك ��م ت �ك �س��اس
ي�ش��ارك�ه��ا م�ع��ه دون��ال��د ت��رام��ب ،ال��ذي
أصر في مؤتمر صحافي أن الواليات
امل�ت�ح��دة «ل ��م ي�ت��م ب�ن��اؤه��ا إلغ�لاق�ه��ا».
ّ
وتحدى مستشاريه في مجال الصحة
ً
العامة ،قائال« :ستفتح أميركا مجددا
وقريبا املجال للعمل ..في وق��ت أقرب
بكثير م��ن ثالثة أو أرب�ع��ة أشهر التي
اقترحها شخص ما».
وق ��ال ب��ات��ري��ك« :رس��ال �ت��ي ه��ي دع��ون��ا
ن � ُ�ع ��د إل � ��ى ال� �ع� �م ��ل ،دع� ��ون� ��ا ن � ُ�ع ��د إل ��ى
ال� �ح� �ي ��اة ،ل �ن �ك��ن أذك � �ي � ��اء ح� �ي ��ال ذل� ��ك.
وأولئك منا الذين تزيد أعمارهم على
 70ع��ام��ا ،سنهتم بأنفسنا ،لكننا لن
نضحي بالبلد لن نفعل هذا .لن ندمر
هذا الحلم األميركي العظيم».
وعندما قاطعته املذيعة قائلة« :إذن
أن � ��ت ت� �ق ��ول ب �ش �ك��ل أس� ��اس� ��ي ان ه ��ذا
امل��رض يمكن أن ي��أخ��ذ ح�ي��ات��ك ،ولكن
هذا ليس الشيء األكثر رعبًا بالنسبة
ل��ك؟ ه��ل ه�ن��اك ش��يء أس ��وأ م��ن امل��وت؟
أجاب باتريك :نعم».
وال ي� � � ��زال ه � �ن� ��اك ت � ��واف � ��ق ف � ��ي اآلراء
ب�ي�ن ال� �ق ��ادة ال �ح �ك��وم �ي�ين وم �س��ؤول��ي
الصحة على أن أفضل طريقة لهزيمة
ال�ف�ي��روس ه��ي أن تظل ال�ش��رك��ات غير
الضرورية مغلقة أبوابها وأن يحصر
السكان أنفسهم في منازلهم.

بعد وصفة ترامب..
وفاة أميركي
ً
أقراصا
تناول
مضادة للمالريا
ت��وف��ي أم �ي��رك��ي ودخ �ل��ت زوج �ت��ه
ف��ي ح��ال��ة ص�ح�ي��ة ح��رج��ة ،ج��راء
تناولهما دواء م�ض��ادًا للمالريا،
وص �ف��ه ال��رئ �ي��س دون��ال��د ت��رام��ب،
ً
عالجًا محتمال لفيروس كورونا،
م��ن دون ال�ح�ص��ول ع�ل��ى وصفة
طبية.
ودعت شركة بانر هيلث الصحية
إل��ى ع��دم ت�ع��اط��ي األدوي� ��ة ال�ت��ي ال
توصف ،ملرضى كورونا.
وأوض��ح بيان الشركة أن الرجل
م � ��ات ع� �ل ��ى ال � �ف� ��ور وأن زوج� �ت ��ه
ف��ي الستينيات م��ن ال�ع�م��ر تحت
رع� ��اي� ��ة ح ��رج ��ة ب� �ع ��د أن ت� �ن ��اوال
فوسفات الكلوروكني ،وهي مادة
مستخدمة بشكل شائع لتنظيف
أحواض السمك.
وع��ان��ى ال��زوج��ان م��ن آث��ار فورية
ف� � ��ي غ� � �ض � ��ون  30دق � �ي � �ق� ��ة م��ن
االب� � �ت �ل��اع ،ت �ت �ط �ل��ب ال� ��دخ� ��ول إل��ى
املستشفى.
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المقدَّ مة
أزمة الفيروس أظهرت أن المنافع القومية هي ُ

متفككاً
ّ
هل يخرج «األوروبي» من نفق «كورونا»
المظلم ممزقاً
هل يخرج االتحاد األوروبي من نفق فيروس «كورونا» ُ
إلى دول مختلفة ،أم كياناً واحداً محتفالً بانتصاره الجماعي على
الوباء؟ ..سؤال بات يطرحه األوروبيون ،والخوف يعتريهم ،بعد أن
اجتاح الفيروس القارة العجوز بال سابق إنذار ،وبات مصدر التهديد
األكبر.
ألسابيع طويلة ،نظر األوربيون إلى جائحة «كورونا» باعتبارها شيئاً ال
يمكن أن يحدث في األراضي األوروبية .ربما أقنعهم بذلك أن معظم
األوبئة مثل «زيكا» و«إيبوال» وُ لدا وماتا على األراضي الفقيرة ولم يخرجا
منها ،لكن يبدو أن «كورونا» قد ّ
تعلم درس العولمة جيداً ،وقرر أن
يعتبر العالم قرية صغيرة ال معنى لوضع الحدود بين بيوتها.
محرر الشؤون الدولية

ّ
تصدعات
قبل «كورونا» ،أزمات عدة أحدثت
ً
في االتحاد األوروبيُ ،منذرة بقرب انهياره،
أه �م �ه��ا ع ��ام  2008ف ��ي ف �ت��رة األزم � ��ة امل��ال�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة ،ث ��م األزم� � ��ة األوك ��ران� �ي ��ة واح �ت�ل�ال
ّ
تصدع
روسيا لشبه جزيرة القرم .كما نشب
آخ� ��ر ن �ت �ي �ج��ة ت ��دف ��ق ال�ل�اج �ئ�ي�ن ع �ل��ى ال� ��دول
األوروب �ي ��ة ب�ع��د سلسلة االض �ط��راب��ات التي
ش�ه��ده��ا ال �ش��رق األوس� ��ط .وف ��ي ح ��ال توقف
منحنى الفيروس عن الصعود ،وانحسرت
م��وج��ة الهلع م�ن��ه ،عندها ستظهر الشقوق
التي تمأل كيان االتحاد األوروب��ي بعد تلك
التجربة املريرة.
ل��م ي�ك��ن ي�ع�ل��م امل��داف �ع��ون ع��ن ف �ك��رة التكامل
االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي في
أوروب� ��ا ،أن أزم ��ة «ك ��ورون ��ا» س�ت�ك��ون األزم��ة
ال�ع��اص�ف��ة ب�م��ا ت�ب�ق��ى م��ن آم��ال �ه��م ب��ال�ح�ف��اظ
على االتحاد األوروب��ي من التفكك ،فانفجار
ال�ف�ي��روس ف��ي ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز ك��ان يمكن أن
ي�ك��ون ف��رص��ة لتدعيم م �ش��روع ال�ت�ك��ام��ل بني
ال��دول األوروبية ،لكن تفشيه تسارع بسبب
ّ
تبني دول االت �ح��اد إج� ��راءات يطغى عليها
طابع الحمائية أكثر من التكاملية.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن �ه��ا وض �ع��ت خ �ط��ة عمل
مشتركة ملواجهة «ك��ورون��ا» ،ف��إن أوروب��ا لم
تخلق سياسة مالية مشتركة ،واتخذ الكثير
م ��ن ال� � ��دول إج� � � ��راءات ح �م��ائ �ي��ة ت �ت �ن��اف��ى مع
األسس والدعائم املكونة لالتحاد األوروبي،
كالغلق الكلي للحدود اب�ت��داء م��ن أسبانيا،
ث��م أمل��ان �ي��ا وال ��دن �م ��ارك وال �ن �م �س��ا وال�ت�ش�ي��ك
فاضح مع اتفاقية
وسلوفينيا ،في تعارض
ٍ
«شنغن».

ُ
دول تخفي معلومات

ح��ال��ة ال �ت �ص� ّ�رف ب�ش�ك��ل م �ن �ف��رد ت �ك ��ررت في
األزم��ة ال��راه�ن��ة ،ح�ين ب��دأت ال��دول األوروب�ي��ة
تباعًا غلق ح��دوده��ا ،كذلك أظهر «كورونا»
وجهًا آخر للدول التي تنادي دائما بالوحدة
األوروبية والتكافل األوروب��ي ،وعلى رأسها
فرنسا ،فخالل فبراير ،اجتمع وزراء صحة
دول االت� �ح ��اد م��رت�ي�ن ف��ي ب��روك �س��ل ،مل�ع��رف��ة
ّ
الطبية وأدوات
مخزون كل دولة من املعدات
ال��وق��اي��ة ك��ي يسهل نقلها ل�ل��دول املحتاجة،

¶ مؤسسات االتحاد
أظهرت عدم فاعلية
بمواجهة التحدي

؟

¶ الوباء أثبت غياب
مبدأ التضامن
ّ
التكتل
بين دول

وت�ب��ادل املعلومات الحقيقية ح��ول املعدات،
لكن بعد ي��وم واح��د فقط م��ن االت �ف��اق صدر
ق��رار فرنسا وأملانيا منع تصدير الكمامات
الطبية ل�ل�خ��ارج .كما ق��ررت روم��ان�ي��ا فرض
حظر شديد الصرامة على تصدير املعدات
الطبية وأدوات الوقاية ،ثم أعلنت املجر أن
 120أل ��ف ك �م��ام��ة ت��م ت�ع�ط�ي��ل وص��ول �ه��ا لها
واحتجازها في ميناء هامبورغ.

ألف كمامة طبية

دول سارعت

في شحنة

التخاذ إجراءات

روح التضامن

من الصين

حمائية مخالفة

ويعتبر قطاع الصحة في االتحاد األوروبي
ض �م ��ن امل � �ج � ��االت ال� �ت ��ي ت �ق ��ع ت �ح ��ت س�ل�ط��ة
وص�لاح �ي��ات دول� ��ه ،ورغ ��م أن ��ه ال س�ي��اس��ات
صحية مشتركة لعموم االتحاد األوروب��ي،
ّ
التحرك في إطار التضامن
إال ان على دوله
وال�ت�ن�س�ي��ق ف��ي ح��ال وق ��وع األزم � ��ات ،إال أن
الوضع الراهن في االتحاد األوروب��ي أظهر
ع� ��دم ال � �ت� ��زام ال� � ��دول األوروب� � �ي � ��ة م �ب ��دأ روح
التضامن ،كما أظهر ضعفا بدور املفوضية
األوروب� � �ي � ��ة ال� �ت ��ي ل ��م ت �ق��م ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ك�م��ا
ينبغي.
ّ
وتجلى ذلك في قيام دول االتحاد األوروبي
ّ
ب��ال �ت��ح��رك م �ن �ف��ردة م ��ن دون ت�ن�س�ي��ق ف� ّ�ي�م��ا
ب �ي �ن �ه��ا ،ف �ض�لا ع ��ن إغ �ل��اق ح� ��دوده� ��ا ،وب ��دء
إجراءات التفتيش وتطبيق سياسات العزل،
م��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى أن ال� ��روح ال �ت��ي ج�م�ع��ت دول
االتحاد والقائمة على التضامن في الصعيد
األول ،قد انتهت في عموم دول االتحاد.

إلى إيطاليا

التفاقية

مناشدة إيطاليا
ناشدت إيطاليا االتحاد األوروبي إعطاءها
إم��دادات طبية ملواجهة الجائحة التي تهدد
وج��وده��ا ،لكن ال��رد األوروب ��ي تعامل معها
كأنها دولة أفريقية.
االستجابة األوروبية جعلت ماتيو سالفيني
ً
ّ
متطرف في إيطاليا مقبوال .فقد
أبرز يميني
ّ
ً
عقب ،قائال« :عندما يكون اآلخرون في شدة
فعلى إيطاليا أن تدفع ،أما إذا وقعت إيطاليا
في ش��دة فإنهم يغلقون ح��دوده��م ومحافظ
أموالهم».
وف � ��ي م �ق ��ال ��ة ،ك �ت �ب �ه��ا س �ف �ي��ر إي �ط��ال �ي��ا ل��دى
االتحاد األوروبي ماوريتسو ماساري ،عقب
رف ��ض ال � ��دول األع� �ض ��اء ط �ل��ب امل �س��اع��دة من
إيطاليا ،ق��ال إن «على االتحاد األوروب��ي أن

680

اعترضتها تشيكيا

يتخذ خطوات ملموسة مؤثرة وعاجلة وأال
يكتفي فقط باالجتماعات وت�ب��ادل وجهات
ال�ن�ظ��ر» .وأض� ��اف« :ي�ج��ب أال ت�ت��رك إيطاليا
وح �ي��دة ف��ي م��واج �ه��ة ه ��ذه األزم� � ��ة ..إن ه��ذه
ً
أزمة عاملية تتطلب ّ
تحركًا عاجال من أوروبا
قبل كل شيء» .وتابع ماساري« :هذا املوقف
يعد مؤشرًا ّ
سيئًا على التضامن بني بلدان
االتحاد األوروبي».

عدم كفاءة

ّ
وندد الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفري ــــ
ال��ذي يعد ام�ت��دادا لفالسفة ما بعد الحداثة
ف��ي ف��رن�س��ا وي �ع��رف ب �غ ��زارة م��ؤل�ف��ات��ه ال�ت��ي
ت�ع��د ب��ال�ع�ش��رات ـ�ـ�ـ�ـ ب �ع��دم ك �ف��اءة ال�ح�ك��وم��ات

6

فشل في تقديم المساعدات
الطبية للدول المحتاجة
األوروبية في التعامل مع جائحة «كورونا».
وع �م��ا إذا ك��ان��ت ج��ائ �ح��ة ف �ي ��روس ك��ورون��ا
املستجد ستشكل مرحلة جديدة في «انهيار
ال �ح �ض ��ارة ال �ي �ه��ودي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل �س �ي �ح �ي��ة» ،وف��ق
التحليل الذي قدمه في كتابه «االنحطاط»،
أفاد أونفري بأن هذا الفيروس يندرج ضمن
حركة االنهيار.
ووفق الفيلسوف الفرنسي ،فإن أيديولوجية
أوروب� � ��ا آخ� ��ذة ف ��ي االن �ه �ي ��ار ،وذل� ��ك نتيجة
للسياسة الليبرالية التي تبرر وض��ع كبار
ال� �س ��ن ف ��ي م � �م ��رات امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وت��رك �ه��م
يلفظون أن�ف��اس�ه��م األخ �ي��رة ،ك�م��ا أن اإلل�ق��اء
بالفريق الطبي في «ساحة الحرب» ،والعجز
عن توفير أقنعة لهم أو حتى معقم كحولي

ل� ��رد األذى ع �ن �ه��م ،ال ي� �ن ��ذر ب��ال �س �ق��وط وال
يعجل به ،بل يظهر بشكل كامل الطرق التي
يسلكها هذا السقوط.

تهديدات خارجية
وف ��ي ح ��ادث ��ة ت �ع� ّ�ب��ر ع ��ن االزم � ��ة االوروب � �ي ��ة،
ص� ��ادرت ت�ش�ي�ك�ي��ا ش�ح�ن��ة م �س��اع��دات طبية
ّ
متوجهة إلى إيطاليا.
كانت
وافادت وسائل إعالم إيطالية بأن السلطات
التشيكية اعترضت شحنة ضخمة تتكون
م��ن  680أل��ف كمامة طبية ،أرسلتها الصني
إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة الوباء.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ت � ّ
�ذرع ��ت ال �س �ل �ط��ات ال�ت�ش�ي�ك�ي��ة
ب ��ال� �ق ��ول إن ش �ح �ن��ة امل � �ع� ��دات ال �ط �ب �ي��ة ت�ل��ك

اليمين المتطرّف
لقد أت��ى «ك��ورو ًن��ا» ،ليجعل ال�خ��وف على ق��وة ال �ق��رار األوروب ��ي
امل��وح��د رف��اه �ي��ة؛ ألن ال �خ��وف اآلن ع�ل��ى ال��وج��ود األوورب � ��ي من
أساسه .في عالم ما بعد «كورونا» قد ال يوجد اتحاد أوروبي.
ّ
شعبوي يرفض
إيطاليا حتى وقت قريب كان يحكمها ائتالف
ّ
سياسات االتحاد التقشفية .في فرنسا توجد ماري لوبان التي
تضعها استطالعات ال��رأي الشعبي ثانيا بعد الرئيس الحالي
إيمانويل ماكرون .أسبانيا حقق فيها اليمني املتطرف مكاسب

ضخمة في انتخابات نوفمبر  .2019حكومات وارس��و وب��راغ
وبودابست تحمل ضغينة لالتحاد أكثر من املودة.
ل��م يكن يعتقد أش��د املناهضني مل�ش��روع االت �ح��اد األوروب� ��ي أن
االتحاد نفسه سيمنح لهم التبريرات الكافية للتشكيك في قدرته
على قيادة األمم األوروبية لتشكيل كتلة متكاملة ،وهذا راجع إلى
التسيير العقيم ملؤسسات االتحاد ألزمة انتشار «كورونا» في
القارة األوروبية.

«شينغن»

ص� ��ودرت م��ن م �ض��ارب�ين س �ع��وا إل ��ى بيعها
بأسعار باهظة.
والح � �ق� ��ا ،أظ� �ه ��رت ص� ��ور وم �ق ��اط ��ع ف�ي��دي��و
أدل ��ة ت��دح��ض ال��رواي��ة ال��رس�م�ي��ة التشيكية،
حيث بدت شاحنات تابعة للشرطة محملة
ب�ص�ن��ادي��ق تحمل ص ��ورا ل�لأع�لام الصينية
واإليطالية.
وان�ت�ق��دت صربيا أي�ض��ا االت�ح��اد األوروب ��ي،
رغ� ��م أن �ه ��ا ف ��ي م ��راح ��ل ال �ت �ف ��اوض م ��ن أج��ل
االنضمام لالتحاد .وقال رئيسها إلكساندر
ف��وت�ش�ي�ت��ش« :ل�ق��د رأي �ن��ا أن��ه ال ت�ض��ام��ن وال
ت�ك��ات��ف ف��ي أوروب � ��ا ..أن��ا أث��ق ب��ال�ص�ين فهي
ال��دول��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي يمكن أن ت�س��اع��دن��ا..
أما بالنسبة الى اآلخرين فنشكرهم على ال
شيء».
وت ��رى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ق��وى ال�خ��ارج�ي��ة فرصة
ف��ي ال�ق�ض��اء على تكتل ك��ان ع��ام�لا أساسيا
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة م �ط��ام �ع �ه��ا ل �ل �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
ال �ق��ارة األوروب �ي��ة ،ك��روس�ي��ا ،ال�ت��ي م��ن خالل
رئيسها فالديمير بوتني تريد إعادة مشروع
االت � �ح � ��اد ال �س ��وف �ي �ت ��ي ،وب� �س ��ط س �ي �ط��رت �ه��ا
ع �ل��ى دول أوروب � � ��ا ال �ش��رق �ي��ة ،أو ال ��والي ��ات
املتحدة والصني ،التي تريد تفكيك الوحدة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة األوروب � � �ي� � ��ة ل �ل �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
أس ��واق �ه ��ا وأض� �ع ��اف ت �ن��اف �س �ي��ة ش��رك��ات �ه��ا،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ع� ��زل دوره� � ��ا ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا
الدولية.

ُّ
التقشف طالت القطاع الصحي على مدار عقود
سياسات

أسباب االنهيار اإليطالي أمام «كورونا»
تلقي أزم��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا ال�ض��وء على
فشل األنظمة الصحية في الكثير من دول
ال�ع��ال��م ،غير أن ال�لاف��ت ه��و انهيار أنظمة
صحية لدول تعتبر متقدمة ومنها ضمن
م�ج�م��وع��ة ال� ��دول ال�ص�ن��اع�ي��ة ال�س�ب��ع وف��ي
مقدمتها ايطاليا ،التي قال الطاقم الطبي
املولج بمحاربة كورونا« :ال يمكننا إنقاذ
ال �ج �م �ي��ع» ب �ي �ن �م��ا ي �ش �ع��ر ب��ال �ع �ج��ز وق �ل��ة
ال�ح�ي�ل��ة ف��ي م��واج �ه��ة األزم � ��ة ،ب�ح�س��ب ما
ذكره الطبيب اإليطالي دانيلي ماكشيني
في منشور على الفيسبوك.
وق� ��د أل� �ق ��ى م ��وق ��ع «أرق � � � ��ام» ال� �ض ��وء ع�ل��ى
أسباب فشل وانهيار النظام الصحي في
ايطاليا في مواجهة فيروس «كوفيد .»19
ففي  21فبراير كان لدى إيطاليا  21إصابة
مؤكدة ،وفي تلك املرحلة كان باستطاعة
األطباء في كل املستشفيات الحكومية أن
ً
يولوا ً
كبيرا من االهتمام باملصابني.
قدرا
ولكن في غضون شهر فقط ،بلغ إجمالي
ً
ع��دد ال�ح��االت  59أل��ف��ا و 138ح��ال��ة ،بينما
وصل عدد الوفيات إلى  5476حالة .وأمام
ه��ذا ال�ع��دد الضخم م��ن املصابني َّ
تعرض
النظام الصحي لحالة من الشلل ،انعكست
على أعداد الوفيات.
وللمأساة اإليطالية أس�ب��اب ع��دة أولها
ان � ��ه ف� ��ي األي � � ��ام األول � � ��ى ك � ��ان ال �ف �ي��روس
يتركز ف��ي ال�ش�م��ال ،لكن بعد أن وصلت
اإلص � ��اب � ��ات ه� �ن ��اك إل � ��ى  6آالف إص��اب��ة
ق � � ��ررت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��رض ح� �ج ��ر ص�ح��ي
ع�ل��ى ال �ش �م��ال ،ول �ك��ن ت �س� ُّ�رب ال�خ�ب��ر قبل
موعده تسبب في هجوم أعداد كبيرة من
اإليطاليني على محطات القطار للفرار
نحو ال�ج�ن��وب ،وه�ك��ذا حملوا الفيروس
م�ع�ه��م ،وف��ي غ�ض��ون أي ��ام ع��دة أصبحت
إيطاليا كلها موبوءة.

معضلة كبار السن
والسؤال األخالقي االصعب ال��ذي واجهه
ال�ع��ام�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع الصحي اإليطالي

ك� ��ان إع� �ط ��اء االول� ��وي� ��ة مل ��ن ي �ج��ب ان� �ق ��اذه،
ون� �ظ � ً�را ل �ت��زاي��د أع � ��داد امل �ص��اب�ين ون�ق��ص
املوارد أصدرت الكلية اإليطالية للتخدير
واإلن� � � �ع � � ��اش وث � �ي � �ق ��ة داخ � �ل � �ي� ��ة ت �ت �ض �م��ن
إرش� � � ��ادات الت �ب��اع �ه��ا أث� �ن ��اء ال �ت �ع��ام��ل مع
مرضى «ك��ورون��ا» أهمها «ض��رورة وضع
ح ��د ع �م��ري مل ��ن ي�س�ت�ح��ق ال �ح �ص��ول على
العناية امل��رك��زة» .وتتضمن الوثيقة «إن
ال� � ��دورة ال �ع�لاج �ي��ة ل �ل �م��رض��ى م ��ن ال �ك �ب��ار
ف��ي ال �س��ن وال �ض �ع��اف ص�ح�ي��ًا م��ن املمكن
أن تكون أط��ول وأك�ث��ر استهالكًا للموارد
م��ن ت�ل��ك ال�خ��اص��ة ب��األش�خ��اص األص�ح��اء
ً
واألص �غ��ر س��ن��ا» ،ب �ع �ب��ارة أخ� ��رى ،أص�ب��ح
ك �ب��ار ال �س��ن ف��ي إي�ط��ال�ي��ا أق ��ل أول ��وي ��ة في
ال �ع�لاج ،ألن فرصهم ف��ي ال�ب�ق��اء على قيد
الحياة أقل.
وف��ي مدينة ت��وري�ن��و ش�م��ال ال�ب�لاد اقترح
ً
ف��ري��ق إدارة األزم� � ��ات ب ��روت ��وك ��وال ي�ح��رم
ً
وتحديدا من تتجاوز أعمارهم
كبار السن
حاجز الـً 80
عاما من الدخول إلى وحدات
العناية املركزة ملصلحة املرضى األصغر
ً
س��ن��ا وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن أع� ��داد ال��وف �ي��ات من
ً
خصوصا
كبار السن ستزداد بشكل كبير،
أن  %23من سكان ايطاليا البالغ عددهم
ً
مليونا أكبر من ً 65
عاما ،وهذه
نحو 60
أكبر نسبة في أوروب��ا ،وثاني أكبر نسبة
في العالم بعد اليابان.
تشير ت�ق��دي��رات امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي للصحة
في إيطاليا إلى أن  %58من املرضى الذين
م��ات��وا نتيجة اإلص��اب��ة بفيروس كورونا
تتجاوز أع�م��اره��م  80ع� ً
�ام��ا ،بينما بلغت
ً
نسبة الوفيات لدى من يتجاوزون 70عاما
.%31

ُّ
سياسة التقشف

وف � ��ي غ� �ض ��ون ش� �ه ��ر م� ��ن ت �ف �ش��ي ال ��وب ��اء
أص�ب��ح ال��وض��ع م�ي��ؤوس��ًا م�ن��ه ،وم��ا جعل
ً
ضعفا وأق��ل اس�ت�ع� ً
�دادا
م��ن إيطاليا أك�ث��ر
في مواجهة األزمة هو سياسات التقشف

مقابر أسبانيا تمتلئ
بالموتى ..والجثامين
في صاالت التزلج

محاوالت لعالج مريض بالفيروس داخل مستشفى في روما (أ.ف.ب)

¶ معضلة كبار الس��ن كانت التحدي األكبر ..واس��تخفاف اإليطاليين أدى إلى الكارثة
¶ تس��ريب ق��رار الحج��ر س��بَّب انتق��ال الع��دوى ..وجع��ل الب�لاد موب��وءة بالكام��ل
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ط��ال��ت ال �ق �ط��اع الصحي
على مدار العقود املاضية .ففي عام 1998
كان لدى إيطاليا  311ألف سرير للمرضى

َ
ب��واق��ع  5.8أس � َّ�رة لكل أل��ف ش�خ��ص ،ولكن
ب �ح �ل��ول ع� ��ام  2017ان �خ �ف��ض ال� �ع ��دد إل��ى
َ
 191أل��ف سرير بواقع  3.2أس� ِّ�رة لكل ألف

نزالء دور لرعاية المسنين «موتى في أسرّتهم»
عسكريون اسبان ممن يساعدون في مكافحة انتشار وب��اء كورونا ،على ن��زالء دور
عثر
ُ ّ
سنني من دون من يرعاهم ،وآخرين موتى على ّ
أسرتهم ،حسب ما أعلنت وزارة
لرعاية امل
الدفاع بعد ان استدعت السلطات الجيش للمساعدة في تطهير وتعقيم دور رعاية املسنني،
وقال االدعاء العام إنه تم فتح تحقيق بشأن األمر.
وقالت وزيرة الدفاع ،مارغريتا روبلز ،إن «الحكومة ستكون صارمة وغير مرنة عندما يتعلق
األمر بطريقة التعامل مع كبار السن» في دور رعاية املسنني .وأضافت «عثر الجيش ،خالل
زيارات معينة ،على بعض كبار السن الذين ُتركوا َ
مهملني تمامًا ،وحتى أمواتا في ّ
أسرتهم
في بعض األحيان» .وقالت وزارة الدفاع إن العاملني في بعض دور الرعاية تركوها بعد رصد
فيروس كورونا.

شخص.
وفي السياق ذاته ،أشارت دراسة أصدرتها
مؤسسة «جيمبي» اإليطالية في سبتمبر
م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي إل��ى أن الحكومة قامت
بتقليص نفقات ال��رع��اي��ة الصحية خالل
ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة ب�ي�ن ع��ام��ي  2010و2019
بحوالي  37مليار يورو.
أما أخطر مشاكل إيطاليا والسبب الرئيس
وراء القفزة الرهيبة التي شهدتها أعداد
امل�ص��اب�ين وال��وف �ي��ات ف��ي أق ��ل م��ن أس�ب��وع
ه ��ي ع� ��دم ال� �ت ��زام ال �ك �ث �ي��ر م ��ن اإلي �ط��ال �ي�ين
ب� ��إج� ��راءات ال �ح �ظ��ر ورف �ض �ه��م ال �ب �ق��اء في
منازلهم واستخفافهم باألمر في البداية.
ولألسف تحايل كثير من اإليطاليني على
إج� ��راءات الحظر امل�ف��روض��ة معتقدين أن
األمر بعيد عنهم أو مبالغ فيه.

ب � ��دأت س �ل �ط��ات ال �ع��اص �م��ة األس �ب��ان �ي��ة
م � ��دري � ��د -أم� � � ��س اإلث� � �ن �ي��ن -االح� �ت� �ف ��اظ
بجثامني وف�ي��ات ف�ي��روس ك��ورون��ا في
ص ��االت ال �ت��زل��ج ،ج ��راء ت��وق��ف عمليات
ال ��دف ��ن ف ��ي م �ق��اب��ر امل ��دي �ن ��ة واك �ت �ظ��اظ
ثالجات حفظ املوتى.
وق � ��ال رئ �ي��س ب �ل��دي��ة م ��دري ��د خ��وس�ي��ه
ل��وي��س م��ارت�ي�ن�ي��ز أمل �ي��دا ف��ي ب �ي��ان« :إن
م��دي��ري��ة امل�ق��اب��ر التابعة للبلدية أوقفت
عمليات الدفن في مقابر املدينة ،جراء
اكتظاظها».
وذك� ��ر أن «ع� ��دد ال��وف �ي��ات ال �ي��وم��ي في
م��دري��د -األك� �ث ��ر ت �ض��ررًا م��ن ف �ي��روس
ك��ورون��ا -ي�ف��وق  150ش�خ�ص��ًا» ،داعيًا
وزارة ال�ص�ح��ة ل�ت�ق��دي��م ال��دع��م للبلدية،
حتى تستمر في تقديم خدماتها.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أوض �ح ��ت وك ��ال ��ة األن �ب��اء
األس�ب��ان�ي��ة الرسمية أن الجثامني التي
ت� �ع ��ذر دف �ن �ه��ا ف ��ي م� ��دري� ��د ،س�ت��وض��ع
ف��ي ص��ال��ة ال�ت��زل��ج امل��وج��ودة ف��ي مركز
للتسوق بالعاصمة.
وق��ال��ت ح�ك��وم��ة م��دري��د اإلق�ل�ي�م�ي��ة في
بيان« :بدأت االستعدادات حتى يتسنى
للمنشآت ال�ت��ي وف��ره��ا ق�ص��ر الجليد،
استقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات
ال� �ج� �ن ��ازات ف ��ي م��واج �ه��ة ه� ��ذا ال��وض��ع
االستثنائي».
وأض � � ��اف � � ��ت أن ه� � � ��ذا إج� � � � � ��راء م ��ؤق ��ت
واس�ت�ث�ن��ائ��ي ي �ه��دف إل ��ى ت�خ�ف�ي��ف آالم
أف � ��راد أس ��ر ال �ض �ح��اي��ا وال ��وض ��ع ال ��ذي
تواجهه املستشفيات في مدريد.
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المسلم« :اآلسيوية» تدعم تأجيل األولمبياد
أعلن املدير العام للمجلس األوملبي اآلسيوي امني سر اللجنة االوملبية الكويتية حسني املسلم،
نيابة ع��ن الحركة األومل�ب�ي��ة اآلس�ي��وي��ة فانها تضع ثقتها الكاملة باللجنة األومل�ب�ي��ة الدولية،
واللجنة املنظمة لطوكيو  ،2020وحكومة اليابان ،والسلطات اليابانية األخ��رى ذات الصلة،
واالت�ح��ادات الرياضية الدولية واللجان األوملبية الوطنية بالعالم دعمها لقرار تأجيل دورة
االلعاب األوملبية في طوكيو  ،2020في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البشرية وذلك ملصلحة
الحركة األوملبية في العالم.
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الهيئة تطالب بمراعاة ظروف المستثمرين
محمد سليمان
ض�م��ن ج�ه��ود الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة للحث على
زي��ادة الترابط املجتمعي ،وتنفيذًا للرغبة السامية
ألمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
بضرورة العمل على تخفيف اآلثار االقتصادية عن
املواطنني وأصحاب املشاريع الصغيرة ،أهابت الهيئة
باألندية واالت �ح��ادات م��راع��اة ال�ظ��روف االقتصادية
للمستثمرين داخل الهيئات الرياضية بسبب الحالة
ال�ت��ي ف��رض�ه��ا ف �ي��روس ك��ورون��ا ،وات �خ��اذ م��ا ي��رون��ه
مناسبا للتخفيف م��ن ح��دة تلك األزم ��ة ،م��ن خالل
ف �ت��رة س �م��اح مل ��دة ث�لاث��ة ش �ه��ور ألص �ح��اب ال�ع�ق��ود
املعتمدة من الهيئة ،على أن تسري فترة السماح من
بداية شهر مارس حتى نهاية شهر مايو .2020
ون��اش��دت بعض األن��دي��ة واالت �ح��ادات الهيئة العامة
ل�ل��ري��اض��ة ب �ض��رورة تخصيص ع��دد م��ن العاملني
داخل الهيئة كفريق عمل إلنهاء اإلجراءات الخاصة
بالتسويات وامليزانيات ،وعدد من عقود املحترفني
واألج� �ه ��زة ال�ف�ن�ي��ة واإلداري � � ��ة ف��ي ظ��ل ق� ��رار تأجيل

املوسم الرياضي إلى شهر سبتمبر املقبل ،مطالبني
باالقتداء ببعض الوزارات والهيئات الحكومية ،التي
ً
كلفت عددًا قليال من العاملني فيها لتسهيل العاجل
من األمور.
وط��ال��ب ع ��دد م��ن أع �ض��اء إدارات األن ��دي ��ة ب��ات�خ��اذ
ال�ت��داب�ي��ر ال�ل�ازم��ة وت��وف�ي��ر ع ��دد م��ن امل��وظ �ف�ين ،وان
كان محدودا ،إلنهاء بعض اإلج��راءات التي يصعب
تأجيلها ،وخالل عدد ساعات محدودة خالل اليوم،
ووف��ق التدابير االحترازية والوقائية ال�لازم��ة ،حتى

يجري الوفاء ببعض االلتزامات املالية تجاه األجهزة
الفنية واإلدارية داخل األندية واالتحادات.
وج��اء ق��رار إي�ق��اف جميع األن�ش�ط��ة داخ��ل الهيئات
الرياضية ليضع ح �دًا ملسيرة ع��دد م��ن املحترفني
وامل��درب�ين األج��ان��ب ،بعدما رأت األن��دي��ة أن ه��ذا هو
القرار الصحيح خوفًا من تكبد خسائر مالية لهؤالء
من دون أن يكون لهم دور في الوقت الحالي.
وت �ب �ق��ى أزم � ��ة ك�ي�ف�ي��ة م� �غ ��ادرة ال� �ب�ل�اد ت ��واج ��ه من
س�ي�ج��ري إن �ه��اء ت�ع��اق��ده ف��ي ظ��ل إغ�ل�اق امل �ط��ارات
في معظم دول العالم ،وصعوبة إيجاد وسيلة في
ظل األح��داث التي يشهدها العالم بسبب فيروس
ك��ورون��ا .وه��و م��ا دف��ع أك�ث��ر م��ن ن��اد ال��ى التعامل
بهدوء مع األزمة.
وفيما يخص االل �ت��زام��ات امل��ال�ي��ة وال�ع�ق��ود الخاصة
ببعض شركات النقل امللتزمة بتوفير باصات لنقل
الالعبني من أماكن سكنهم للتدريب ،قامت بعض
األن��دي��ة ب��إن�ه��اء ال�ع�ق��ود ال�خ��اص��ة ب�ه��م ف��ي ظ��ل ع��دم
وض��وح الرؤية للفترة املقبلة ،على أن يجري إب��رام
عقود جديدة مع انطالقة املوسم الجديد.

الشباب يحتاج إلى فريق جديد

«مسابقات الموسم ستكتمل ولن تلغى»

الشمري :المنتخبات
تختلف عن األندية
عمر بركات
ك�ش��ف خ��ال��د ال �ش �م��ري ،رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة الفنية
باتحاد الكرة ،ان اللجنة ستواصل عملها عقب
نهاية حظر التجوال امل�ف��روض حاليًا م��ن قبل
الجهات الحكومية كإجراء اح�ت��رازي للحد من
انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،مشيرًا الى
ان اللجنة ستعكف عقب نهاية الفترة الحالية
ع�ل��ى ان �ه��اء م�ل��ف م��درب��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات الوطنية
ب�ش�ك��ل س��ري��ع ،وذل ��ك ل �ك��ون م��وق��ف املنتخبات
ي�خ�ت�ل��ف ع��ن م��وق��ف االن ��دي ��ة ،الس �ي �م��ا ف��ي ظل
ارتباط املنتخبات بقرارات دولية باملشاركات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،س� � ��واء م� ��ن االت � �ح � ��اد ال � ��دول� ��ي أو
اآلسيوي .وأشار الشمري الى ان اللجنة تتطلع
ال ��ى ات ��اح ��ة ال �ف��رص��ة ل�ل�اج �ه��زة ال �ف �ن �ي��ة إلع ��داد
خططها وبرامجها التدريبية ،وم��ن ثم اتاحة
ال �ف��رص��ة ام� ��ام ال �ل �ج �ن��ة مل �ن��اق �ش��ة ه ��ذه ال�خ�ط��ط
ودراسة مدى تطبيقها.
ك�م��ا اض ��اف ان ال�ل�ج�ن��ة ستعتمد خ�ل�ال اق��ام��ة
معسكرات تدريبية خ��ارج�ي��ة ،وم��ن ث��م تنظيم
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �ل � �ق� ��اءات ال� ��ودي� ��ة ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات
ل�ت�ع��وي��ض ال�ت��وق��ف ال�ط��وي��ل امل�ح�ت�م��ل لالعبني
امل �ح �ل �ي�ي�ن ف ��ي ال� �ف �ت ��رة ال �ح ��ال �ي ��ة ،وت �ج �ه �ي��زه��م
لخوض االستحقاقات الخارجية في حال اقرار
استئنافها.

استكمال املسابقات املحلية
وبخصوص املسابقات املحلية ،وتعليقًا على

خالد الشمري

ق��رار االرج��اء الى االول من سبتمبر املقبل ،اكد
ال�ش�م��ري ان لجنة امل�س��اب�ق��ات اع ��دت تصورها
الستئناف املسابقات في التاريخ السابق ذكره،
وذلك على ان يجري استكمال مسابقتي الدوري
املمتاز والدرجة االول��ى ،ومن ثم مسابقة كأس
س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ،ب��االض��اف��ة ال ��ى م�س��اب�ق��ات
املراحل السنية التي تتبقى منها جوالت قليلة،
وذل ��ك ل�ل��وق��وف ع�ل��ى ال �ف��رق امل �ت� ّ�وج��ة وتطبيق
مبدأ تكافؤ الفرص.
واض ��اف ان اس�ت�ك�م��ال امل�س��اب�ق��ات ي��أت��ي بهدف
ت�ح��دي��د االب �ط��ال للمسابقات امل�ح�ل�ي��ة ،تمهيدًا
العتمادهم ف��ي امل�ش��ارك��ات الخارجية م��ن دون
ال�ل�ج��وء ال��ى اي إج ��راء ق��د ال يلقى ترحيبًا من
االندية.

الدوري البحريني
يستأنف نشاطه في يوليو
حدد االتحاد البحريني لكرة القدم ،شهر يوليو
املقبل موعدًا النطالق مسابقة الدوري املمتاز.
وأصدر االتحاد ،بيانا ،أعلن فيه استمرار تعليق
امل �س��اب �ق��ات ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ص��ادرة من
اللجنة األوملبية.
وأكمل «مع الوضع الراهن ،اتجه االتحاد البحريني
لكرة القدم إلى استمرار تعليق مسابقات املوسم
2019ــ 2020حتى شهر يوليواملقبل».

وأردف «س �ي �ت��م اس �ت �ئ �ن��اف امل �ن��اف �س��ات ب � � ً
�دء ا من
النصف الثاني لشهر يوليو  ،2020على أن يختتم
امل��وس��م ف��ي األس�ب��وع الثالث م��ن أغسطس ،2020
ع�ل��ى أن ي�م�ن��ح االت �ح ��اد ل�لأن��دي��ة األع �ض ��اء ف�ت��رة
ك��اف�ي��ة ل�لإع��داد وال�ت�ح�ض�ي��ر؛ ت�م�ه�ي� ً�دا الستئناف
امل �س ��اب �ق ��ات ،وذل � ��ك ب�ت�ع�م�ي��م ال �ب��رن��ام��ج ال��زم �ن��ي
املعتمد قبل وقت مناسب يهيئ األرضية املثالية
لألندية إلعداد العبيها».

برشلونة ّ
يعلق تدريباته حتى أبريل
جانب من لقاء كاظمة والشباب

حكم عبدالمولى
أكد رئيس جهاز الكرة عضو مجلس إدارة ن��ادي الشباب
جابر الزنكي أن الفريق األول لكرة القدم من أكثر األندية
امل�ت�ض��ررة م��ن ت��وق��ف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي إل��ى ن�ه��اي��ة شهر
أغسطس ،مشيرًا إلى أن الشباب يحتاج إلى تكوين فريق
ج��دي��د م��ن ال�لاع �ب�ين ف��ي ح ��ال اس�ت�ك�م��ال م�س��اب�ق��ة ال ��دوري

وكأس سمو األمير بعد انتهاء فترة اإليقاف.
وق��ال الزنكي إن غالبية ع�ق��ود الالعبني ف��ي الفريق األول
تنتهي ف��ي مايو املقبل ،وه��ي تشمل املحترفني ،وأب��رزه��م
امل�ح�ت��رف ال�س�ن�غ��ال��ي ب��راه�ي��م غ��اي��ي ه ��داف ال � ��دوري ،ال��ذي
تنتهي إع��ارت��ه م��ن ن��ادي��ه االص�ل��ي بالسنغال ف��ي  31مايو
امل�ق�ب��ل ،ويمتلك ال�لاع��ب ارب�ع��ة ع��روض محلية وخارجية
ومن الصعب تجديد اعارته في ظل الظروف املالية للنادي.

هاالند «هدف» مدريد

هاالند تحت أنظار ريال مدريد

ق� ��ال ت �ق��ري��ر ص �ح��اف��ي أس �ب ��ان ��ي إن ال �ن��روي �ج��ي
إيرلينغ هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند ،هو
هدف ريال مدريد األول في الصيف املقبل.
وب�ح�س��ب صحيفة م��ارك��ا األس �ب��ان �ي��ة ،ف��إن ري��ال
م��دري��د ي�ب�ح��ث ع��ن م�ه��اج��م ج��دي��د ل�خ�لاف��ة كريم
ب �ن��زي �م��ة ،ف� ��ي ظ ��ل ع � ��دم ت �ق��دي��م ال� �ص ��رب ��ي ل��وك��ا
يوفيتش املستويات املنتظرة منه.
وأش��ارت إلى أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش
ف ��ي ال �ص �ي��ف امل �ق �ب ��ل ،ه ��و خ ��روج ��ه ع �ل��ى س�ب�ي��ل
ً
اإلع� � ��ارة ،أم �ل�ا ف��ي ت �ق��دي��م امل �س �ت��وي��ات ال �ت��ي ك��ان
يقدمها مع فرانكفورت.
وتبلغ قيمة ه��االن��د ( 19ع��ام��ًا) م��ا ي�ق��رب م��ن 75

م �ل �ي��ون ي � ��ورو ،ول �ك��ن ف ��ي ظ ��ل ال �ت��وق��ف ال �ح��ال��ي
لنشاط كرة القدم ،واألزم��ات املالية التي ضربت
األن ��دي ��ة ب �س �ب��ب أزم � ��ة ك� ��ورون� ��ا ،م ��ن امل �ت��وق��ع أن
تنخفض قيمته عن هذا الرقم.
ويأتي التفكير في هاالند نظرًا ملوهبته بقميص
سالزبورغ ومن بعده دورتموند ،وتألقه بشكل
ملحوظ في دوري األبطال ،إلى جانب صغر سنه،
وقدرته على قيادة هجوم الريال لسنوات طويلة.
وب��ال �ن �س �ب��ة مل ��اري ��ان ��و دي� � � ��از ،ف �ع �ل��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
ه��دف��ه ال�ق��ات��ل ف��ي ش�ب��اك ب��رش�ل��ون��ة ،لكنه م��ا زال
مرشحًا بقوة للرحيل في الصيف ،رغ��م تمسكه
باالستمرار.

وق ��ال ال��زن �ك��ي :م��ن ال�ص�ع��ب أن أع �ط��ي ت�ع�ل�ي�م��ات لالعبني
في املراحل السنية بالتدريب في امل�ن��ازل ،مشيرًا إل��ى عدم
ق�ن��اع�ت��ه ب �ه��ذا اإلج� � ��راء .وث �م��ن ال��زن �ك��ي ج �ه��ود ال ��دول ��ة في
إج��راء ت�ه��ا للحد م��ن انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا وأي�ض��ا ق��رار
اللجنة الثالثية بإيقاف النشاط الرياضي ،مشيرًا إلى أن
ال�ب�لاد تمر ب�ظ��روف استثنائية صعبة ال ب��د م��ن التكاتف
ومساندتها من أجل عبور األزمة التي تهدد حياة الجميع.

ق ��ررت إدارة ب��رش�ل��ون��ة األس �ب��ان��ي ت�م��دي��د إج ��ازة
الع�ب��ي ال�ف��ري��ق األول ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،ع�ل��ى أن
يعود الجميع للتدريبات من جديد يوم  27أبريل
امل�ق�ب��ل ،ف��ي ح��ال ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
«كورونا» في أوروبا.
وق ��ال ��ت ص�ح�ي�ف��ة س� �ب ��ورت األس �ب��ان �ي��ة أم � ��س ،إن
جوسيب ب��ارت��وم�ي��و رئ�ي��س ال �ن��ادي الكاتالوني،
اج �ت �م��ع م ��ع ق � ��ادة ال �ف��ري��ق وال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي عبر
الفيديو ،إلخبارهم بآخر املستجدات الرياضية

في أسبانيا .ومن املتوقع استمرار تأجيل بطولة
الليغا حتى مطلع شهر مايو املقبل ،لذلك فضلت
إدارة البارسا عودة الالعبني إلى التدريبات بعد
شهر من اآلن ،بالتنسيق مع املدرب كيكي سيتيني.
يذكر أن العبي برشلونة وافقوا على خصم جزء
م��ن روات �ب �ه��م ال�س�ن��وي��ة ،ب�ع��د ق ��رار راب �ط��ة الليغا
ب��إي�ق��اف ب�ط��ول��ة ال� ��دوري األس�ب��ان��ي ح�ت��ى إش�ع��ار
آخ ��ر ،بسبب تفشي ال�ف�ي��روس ف��ي ع��دد كبير من
مدن وضواحي الدولة.

العبو أندية
ألمانيا يقررون
«تخفيض أجورهم»
ذك � ��رت وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام األمل��ان �ي��ة أن الع�ب��ي
ب��اي��رن م�ي��ون��خ وأن ��دي��ة أمل��ان �ي��ة أخ ��رى واف �ق��وا
ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ض روات �ب �ه��م م��ن أج ��ل م�س��اع��دة
مسؤوليهم على مواجهة األزم��ة املالية ،التي
تسبب بها فيروس كورونا املستجد.
وك �ت �ب��ت ص�ح�ي�ف��ة ب �ي �ل��د ،األك �ث��ر ش�ع�ب�ي��ة في
أملانيا ،أن العبي وأع�ض��اء املجلسني اإلداري
وال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ن��ادي ب��اي��رن م �ي��ون��خ ،متصدر
البوندسليغا لحظة وقف النشاط الكروي في
البالد في  13مارس الجاري ،أكدوا استعدادهم
للتخلي عن  20باملئة من رواتبهم.
وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن ميونخ،
الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم ،املوسم
املاضي  336.2مليون يورو.
وأوض� �ح ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن الع �ب��ي ب��وروس �ي��ا
مونشنغالدباخ كانوا أول من اقترح بشكل
تلقائي تخفيض ال��روات��ب ف��ي أمل��ان�ي��ا ،تالهم
الع �ب��و ف �ي��ردر ب��ري�م��ن وش��ال �ك��ه ،م�ض�ي�ف��ة أن
امل� �ف ��اوض ��ات ج ��اري ��ة م ��ع الع� �ب ��ي ب��وروس �ي��ا
دورتموند وباير ليفركوزن.
وت ��اب� �ع ��ت أن ال� �س ��وي� �س ��ري ل ��وس� �ي ��ان ف��اف��ر،
م ��درب ب��وروس�ي��ا دورت �م��ون��د ،ع��رض بنفسه
تخفيض راتبه ،مشيرة إلى أن النادي يتوقع
تخفيض روات ��ب ال�لاع�ب�ين بنسبة  20باملئة
إذا لم تستأنف املباريات ،و 10باملئة في حال
استؤنفت م��ن دون جمهور ،على اعتبار أن
األن��دي��ة تحصل ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،على حقوق
البث التلفزيوني.

ايموبيلي

نابولي مهتم بضم إيموبيلي
ق��ال االي�ط��ال��ي أليساندرو م��ودج��ي ،وكيل
ت �ش �ي��رو إي �م��وب �ي �ل��ي ،م �ه��اج��م الت �س �ي��و ،أن
نابولي ال يزال معجبا باملهاجم اإليطالي،
كما أن إنتر وميالن أرادا ضمه قبل عام.
ويتصدر إيموبيلي ترتيب هدافي الدوري
ً
اإلي �ط��ال��ي ب��رص �ي��د  27ه ��دف ��ا ،وب� �ف ��ارق 6
أه� ��داف ع��ن أق� ��رب م�ن��اف�س�ي��ه كريستيانو
رونالدو ،نجم يوفنتوس.
وق ��ال م��ودج��ي ف��ي ت�ص��ري�ح��ات لصحيفة
ت��وت��و س� �ب ��ورت اإلي �ط��ال �ي��ة« :ل �ي��س ه�ن��اك
ش� � ��ك ف� � ��ي أن ك ��ري� �س� �ت� �ي ��ان ��و ج ��ون� �ت ��ول ��ي
(امل��دي��ر ال��ري��اض��ي لنابولي) معجب ب��أداء
إي�م��وب�ي�ل��ي ،ح�ي��ث أراد ض�م��ه ل�ف��ري�ق��ه قبل

انتقاله إلى التسيو».
وأك� ��د« :ج��ون �ت��ول��ي ك ��ان م�ع�ج�ب��ا وسيظل
م�ع�ج�ب��ا ب��إي �م��وب �ي �ل��ي ،ن �ظ��را مل ��ا ق��دم��ه في
السنوات الخمس املاضية».
وأوض ��ح« :ل��دي��ه عقد حتى ع��ام  ،2023إذا
ك��ان هناك فريق مهتم به حقا ،فسيتعني
عليه ط��رق أب��واب التسيو ،باإلضافة إلى
باب الالعب».
وت��اب��ع« :م��ن ال�س��اب��ق ألوان ��ه ال�ح��دي��ث عن
االه�ت�م��ام ب��ه اآلن ،ول�ك��ن مثلما ك��ان هناك
بالفعل اهتمام من إنتر وميالن والصني
قبل عام ،فمن الطبيعي أن نرى ذلك يحدث
هذا املوسم».
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عالمية

تأجيل أولمبياد
طوكيو 2020
أعلنت اللجنة األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة وال�ي��اب��ان ف��ي بيان
مشترك امس ،إرجاء دورة األلعاب األوملبية الصيفية
التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام ،على خلفية
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وأفاد الطرفان في بيان مشترك «في الظروف الراهنة
وب �ن��اء ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات امل�ق��دم��ة م��ن منظمة الصحة
ال �ع��امل �ي��ة ،خ �ل��ص رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة
(األمل ��ان ��ي ت��وم��اس ب� ��اخ) ورئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ي��اب��ان��ي
(شينزو آبي) الى ان األوملبياد الثاني والثالثني في
طوكيو يجب ان يتم تأجيله ال��ى ما بعد ع��ام ،2020
ل �ك��ن ل �ي��س أب �ع��د م ��ن ص �ي��ف  ،2021ل �ح �م��اي��ة صحة
ال��ري��اض �ي�ي�ن وج �م �ي��ع امل �ع �ن �ي�ين ب��األل �ع��اب األومل �ب �ي��ة
واملجتمع ال��دول��ي» .وكانت دورة األلعاب مقررة بني
 24يوليو والتاسع من أغسطس .وتزايدت الضغوط
أمس على اللجنة األوملبية الدولية بشأن اتخاذ قرار
سريع ح��ول تنظيم دورة األل�ع��اب األومل�ب�ي��ة الصيف
امل �ق �ب��ل ف��ي ط��وك �ي��و ،ب �ع��دم��ا أك� ��دت ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة
األميركية تأييدها ق��رار التأجيل ،وإع�ل�ان الحكومة
ال �ي��اب��ان �ي��ة مل �ح��ادث��ات ه��ات�ف�ي��ة ب�ي�ن رئ �ي��س وزرائ �ه ��ا
ورئيس الهيئة األوملبية األملاني توماس باخ.
ف� �ب� �ع ��د  24س� ��اع� ��ة ع� �ل ��ى إع� �ل� ��ان ك � �ن� ��دا وأس� �ت ��رال� �ي ��ا
انسحابهما من ال��دورة األوملبية
امل�ق��ررة ف��ي الفترة ب�ين  24يوليو
وال �ت��اس��ع م ��ن أغ �س �ط��س امل�ق�ب�ل�ين
بسبب انتشار فيروس كورونا

ّ
التأثر بدا واضحاً على
رئيس اللجنة المنظمة
لألولمبياد يوشيرو
موري (أ.ف.ب)

املستجد في جميع أنحاء العالم ،أعربت اللجنة
األوملبية األميركية عن تأييدها لقرار التأجيل
ب �ع��د اس �ت �ج��واب �ه��ا ل �ن �ح��و أرب� �ع ��ة آالف ري��اض��ي
أميركي.
وقالت اللجنة األوملبية األميركية في بيان «بات
م ��ن ال ��واض ��ح أك �ث��ر م ��ن أي وق ��ت م �ض��ى أن ق ��رار
التأجيل هو األنسب» ،مضيفة «نشجع اللجنة
األوملبية الدولية على اتخاذ جميع الخطوات
الل��ازم��ة ل�ض�م��ان إم�ك��ان�ي��ة إق��ام��ة األل �ع��اب في
ظروف آمنة وعادلة لجميع املتنافسني».
وش � � � � ��ددت ال� �ل� �ج� �ن ��ة األومل� � �ب� � �ي � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
واملنظمون اليابانيون في اآلونة األخيرة
ع�ل��ى ان تحضيراتهم تمضي م��ن أج��ل
إقامتها في موعدها ،على رغم تفشي
وب��اء «كوفيد  »19 -ال��ذي حصد حتى
اإلثنني املاضي أكثر من  16ألفًا و500
وفاة معلنة في العالم.
ل� �ك ��ن ف� ��ي أع � �ق� ��اب ض� �غ ��وط م� �ت ��زاي ��دة
م� ��ن ري ��اض� �ي�ي�ن وات � � �ح � ��ادات دول� �ي ��ة،
ب �ي �ن �ه��ا االت� � �ح � ��اد ال � ��دول � ��ي ألل� �ع ��اب
ال �ق ��وى ،ي�ط�ل�ب��ون ال �ت��أج �ي��ل ،أعلنت
األومل� �ب� �ي ��ة ال��دول �ي��ة
ق � ��راره � ��ا ال �ح��اس��م
بالتأجيل( .أ ف ب)

الدوري البيالروسي
ّ
يرحب بميسي ورونالدو
ّ
تقدم نجم برشلونة وأرسنال السابق ،ألكسندر
ه �ل �ي��ب ،ب�ط�ل��ب م�ث�ي��ر ل�ل�ن�ج�م�ين ل�ي��ون�ي��ل ميسي
وكريستيانو رون��ال��دو ،ف��ي تصريحات نقلتها

صحيفة م��ون��دو ديبورتيفو ،م�ح��اوال استغالل
الوضع الصحي املتدهور ال��ذي تعيشه أوروب��ا،
ّ
وتوقف الدوريات في معظم الدول.

رونالدو وميسي مطلوبان في بيالروسيا

ودع ��ا ال�لاع��ب ال �ب �ي�لاروس��ي ال�ن�ج�م�ين العامليني
ل�لان �ض �م��ام إل ��ى أح ��د األن ��دي ��ة ال �ت��ي ت� �ش ��ارك في
بطولة ال ��دوري املحلي لبلده ،إذ ي��رف��ض اتحاد
ك��رة ال�ق��دم ببيالروسيا توقيف املنافسات رغم
النصائح التي يتلقاها من ع� ّ�دة جهات رسمية
وغيرها.
وق� ��ال ه�ل�ي��ب ف ��ي ه ��ذا اإلط� � ��ار« :ال �ج �م �ي��ع ي�ت��اب��ع
ّ
ال ��دوري البيالروسي اآلن ،وال�ك��ل يشغل تلفازه
م��ن أج��ل رؤي ��ة امل�ن��اف�س��ات ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت��دور
في أوروب��ا ،أعتقد أن��ه على ميسي ورون��ال��دو أن
ينضما إل��ى دوري�ن��ا ،لكي يواصال ممارسة كرة
القدم».
وت��اب��ع ه�ل�ي��ب ح��دي �ث��ه« :ب �ي�لاروس �ي��ا ه��ي ال�ب�ل��د
الوحيد في أوروبا الذي لم تتوقف فيه كرة القدم،
وهذا ما يجعل الشعب سعيدًا على األقل ،ال أحد
ّ
يتحدث عن الفيروس ،ألن املواطنني يركزون على
عملهم ،وحقولنا وبساتيننا تشفي الجميع».
ويبدو أن تساهل بيالروسيا مع فيروس كورونا
ّ
املستجد قد تدفع ثمنه غاليًا ،بعد أن أكدت منظمة
الصحة العاملية وجود  51مصابًا بالوباء ،وهو
ما يرفضه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ،الذي
اعتبر أن الوضع يختلف بشكل كبير بني بلده
وبقية الدول األوروبية.

إنتر لالعبيه:

روني :ليفربول يستحق
لقب «البريميرليغ»
ُ
تعد جماهير نادي ليفربول هي أكثر جماهير كرة
القدم حيرة وترقبًا لألوضاع السائدة في العالم
حاليًا من خ�لال تفشي فيروس ك��ورون��ا الجديد،
ال � ��ذي ّأدى إل� ��ى إي� �ق ��اف ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن �ش��اط��ات
واملنافسات الرياضية ،على غ��رار بطولة ال��دوري
اإلنكليزي املمتاز.
وتتخوف جماهير «الريدز» من قرار إلغاء املوسم،
م �م��ا ي�ع�ن��ي أن ��ه س�ي�ع�ص��ف ب��أح�لام �ه��م ف ��ي رؤي ��ة
ً
ال �ف��ري��ق ب �ط�لا «ل�ل�ب��ري�م�ي��رل�ي��غ» ب�ع��د  30ع��ام��ًا من
الخيبة والشوق إلح��راز هذا التاج ،لكن أسطورة
ك ��رة ال �ق��دم اإلن�ك�ل�ي��زي��ة واي ��ن رون ��ي ي ��رى أن ع��دم
اس�ت�ك�م��ال ال� ��دوري يعتبر ظلمًا بالنسبة ل�ن��ادي
ليفربول.
واع �ت��رف واي ��ن ورن ��ي ،امل�ح�ت��رف ح��ال�ي��ًا م��ع ن��ادي
ديربي كاونتي اإلنكليزي ،لشبكة سكاي سبورت،
أن ج�م��اه�ي��ر ن��ادي��ه األس �ب��ق اي �ف��رت��ون ي�ت�ص�ل��ون
ب��ه« :ي �ج��ب إل �غ��اء امل��وس��م» ،وه ��ذا ب�ح�ك��م ال �ع��داوة
التاريخية بني ليفربول وجاره «التوفيز» ،إضافة
ال ��ى ك��ون��ه ل�ع��ب ل �ن��ادي م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ل �ـ13
عامًا ،وهو ناد يعتبر الغريم التقليدي لـ«الريدز».
وي ��دع ��م «ال� �غ ��ول ��دن ب � ��وي» ق � ��رار إك� �م ��ال ال� � ��دوري:
«ل� �ي� �ف ��رب ��ول ك � ��ان رائ � �ع� ��ًا ه � ��ذا امل � ��وس � ��م ،ل �ق ��د ب ��ذل
مجهودات كبيرة وهو يستحق اللقب ،هل تتخيل
م ��اذا يعني االن�ت�ظ��ار ل� �ـ 30ع��ام��ًا ث��م يضيع عليك
اللقب بهذه الطريقة؟».
وت��اب��ع رون ��ي« :ال �ش��يء ال �ع��ادل ح��ال�ي��ًا ه��و إك�م��ال
الدوري بأي شكل من األشكال حتى لو كان هناك
تأثير على بداية املوسم املقبل ،ألنه ليس ليفربول
ف�ق��ط م��ن س�ي�ت��أث��ر ،ب��ل ه�ن��اك أن��دي��ة ت�ق��دم موسمًا
مثاليًا أصبحت قريبة من التأهل إلى املسابقات
األوروبية».

!

يمكنكم مغادرة
منازلكم

ويتقدم ليفربول على مالحقه مانشستر سيتي
ب� �ـ 25ن�ق�ط��ة ،ويتبقى ل��ه ان �ت �ص��اران ف�ق��ط م��ن أج��ل
ت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف امل �ن �ش��ود ،إذ أص �ب �ح��ت جماهير
ال �ف��ري��ق ت�ن�ت�ظ��ر ب �ف��ارغ ال �ص �ب��ر م��وع��د اس�ت�ئ�ن��اف
امل�ن��اف�س��ة وامل �ق��رر م�ب��دئ�ي��ًا في
ال �ـ 30م��ن إب��ري��ل ،رغ��م أن
آخ ��ر األخ� �ب ��ار ت��ؤك��د
أن ت� ��أخ � �ي� ��ر ذل� ��ك
إل��ى شهر يونيو
هو القرار األكثر
ً
احتماال.

قضى فريق إنتر ميالن بأكمله فترة حجر صحي
مل� ��دة أس �ب��وع�ي�ن ،ب �س �ب��ب م� �خ ��اوف ان �ت �ق��ال ع ��دوى
ف�ي��روس ك��ورون��ا إليه م��ن الغريم يوفنتوس ،لكن
ال�ن��ادي اإليطالي أك��د زوال الخطر ،وأب�ل��غ العبيه
بأنهم يمكنهم مغادرة املنازل اآلن.
وذك��ر موقع «فوتبول إيطاليا» أن العبي إنتر لم
تظهر عليهم أع ��راض إص��اب��ة خ�لال ف�ت��رة الحجر
الكاملة ،لذا منح النادي الضوء األخضر لالعبيه
ملغادرة املنازل ،إذا كانت هناك رغبة ملحة.
ول��ن ي�ع��ود إن�ت��ر م�ي�لان ل�ل�ت��دري�ب��ات ل�ح�ين رف��ع
الحظر داخل إيطاليا ،ولن يخاطر مثل نابولي
الذي كان قد قرر العودة للتدريبات اليوم ،قبل
أن يؤجل قراره كإجراء احترازي.

أستراليا توقف
نشاطها الكروي

روني

ق��رر االت�ح��اد األس�ت��رال��ي لكرة ال�ق��دم وق��ف نشاطه،
معتبرًا أن مواصلة اللعب وس��ط انتشار فيروس
كورونا املستجد بات «مهمة مستحيلة».
وق��ام االت �ح��ادان األس�ت��رال�ي��ان للركبي ( 13العبا)،
وك ��رة ال �ق��دم األس �ت��رال �ي��ة (ت�ل�ع��ب ب ��األي ��دي) ،وه��ي
األكثر شعبية في البالد ،بإيقاف منافساتهما في
اليومني األخيرين ،لينضما إلى اتحادات الركبي،
الكريكيت ،كرة السلة وجميع الرياضات الجماعية
األخرى التي كانت اتخذت القرار ذاته في السابق.
وق��رر االت�ح��اد األس�ت��رال��ي تأجيل ال ��دوري املحلي،
ال � ��ذي ي �ض��م  11ف ��ري �ق ��ا ،ب �ي �ن �ه��ا ف ��ري ��ق واح � ��د م��ن
نيوزيلندا هو ويلينغتون ،قبل خمس مراحل على
نهاية الدوري.

نجوم الكرة
يكافحون الفيروس
ش� � ��ارك  28الع � ��ب ك � ��رة ق � ��دم ف� ��ي ح �م �ل��ة ن�ظ�م�ه��ا
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ،لنشر توصيات األخيرة
ملكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأي � ��د  28الع� �ب ��ا ،ب�ي�ن�ه��م األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل
ميسي والحارس اإليطالي جيانلويجي بوفون
والحارس البرازيلي أليسون بيكر ،حملة «انقل
الرسالة لطرد فيروس كورونا».
ون�ش��ر ال�لاع�ب��ون مقاطع فيديو للتذكير بغسل
ال�ي��دي��ن بشكل دائ ��م وكيفية ال�ع�ط��س وال�ح��رص
على املسافات واالبتعاد عن األشخاص املرضى
أو ال��ذي��ن تظهر عليهم أع ��راض امل��رض وتجنب
ملس الوجه واألنف والعينني.
وان�ض��م الفيفا إل��ى منظمة الصحة العاملية في
مكافحة ف�ي��روس ك��ورون��ا ،بعد أن طالب رئيس
امل��ؤس�س��ة جياني إنفانتينو بالعمل الجماعي
للخروج من األزمة.

وق � ��ال إن �ف��ان �ت �ي �ن��و «ن �ح �ت��اج إل� ��ى ع �م��ل ج�م��اع��ي
مل �ك��اف �ح��ة ف �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ..ان �ض��م ال �ف �ي �ف��ا إل��ى
منظمة الصحة العاملية ألن الصحة تأتي أوال».
وأض� � ��اف «أن ��اش ��د م�ج�ت�م��ع ك� ��رة ال� �ق ��دم ال �ع��امل��ي
االن �ض �م��ام إل �ي �ن��ا ف ��ي دع ��م ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ،بنقل
ال��رس��ال��ة إل ��ى ن �ط��اق أوس� ��ع .وي �ش��ارك مجموعة
م��ن أع�ظ��م ال�لاع�ب�ين ف��ي ال��ري��اض��ة األج �م��ل بهذه
الحملة».
وتابع إنفانتينو «ه��ذا الفيروس مشكلة عاملية
ويجب أن نكون أقوياء ونتبع إرش��ادات منظمة
الصحة العاملية وال�ح�ك��وم��ات ،وب�ع��د ذل��ك يجب
إع � � ��ادة ب� �ن ��اء ال� ��رواب� ��ط اإلن �س��ان �ي ��ة وال �ت �ض��ام��ن
والتفاهم ،وتلعب كرة القدم دورا في ذلك».
وتبرع الفيفا بعشرة ماليني ي��ورو لدعم جهود
م� �ق ��اوم ��ة ال � �ف � �ي� ��روس ال � � ��ذي ت �س �ب��ب ف� ��ي ت��وق��ف
مسابقات ال ��دوري ال�ك�ب��رى وت��أج�ي��ل بطولة أمم
أوروبا إلى العام املقبل.

نيمار األعلى دخ ً
ال في فرنسا
س �ي �ح �ص��ل ن� �ج ��م ك � � ��رة ال� �ق ��دم
ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي ن� �ي� �م ��ار ع� �ل ��ى م��ا
م �ج �م��وع��ه  49م� �ل� �ي ��ون ي� ��ورو
م� ��ن ال � ��روات � ��ب وامل � �ك� ��اف� ��آت م��ن
ب ��اري ��س س� ��ان ج ��رم ��ان مل��وس��م
 ،2019/2020ل� �ي� �ك ��ون األول
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د ف��ي ن��ادي��ه
ال� �ف ��رن� �س ��ي ،وال � �ث� ��ال� ��ث ع��امل �ي��ا
ب �ع ��د ال �ن �ج �م�ي�ن األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي وال �ب��رت �غ��ال��ي
كريستيانو رون��ال��دو ،بحسب
ت � � �ق � ��دي � ��رات م� �ج� �ل ��ة «ف � ��ران � ��س
فوتبول».
وأش� � � � � � ��ارت امل � �ج � �ل� ��ة ال � �ك� ��روي� ��ة
ال �ع��ري �ق��ة ف ��ي م �ل��ف خ ��اص عن
«روات � � � � ��ب ال� � �ن� � �ج � ��وم» ،إل� � ��ى أن
إيرادات نيمار من ناديه ستبلغ
 48.9مليون يورو ،بفارق كبير
عن زميليه املهاجمني كيليان
م �ب��اب��ي ( 21.2م �ل �ي��ون ي� ��ورو)
واألوروغ � ��وي � ��ان � ��ي إدي �ن �س ��ون
كافاني ( 18.4مليونا).
وان � �ض� ��م ن� �ي� �م ��ار ال � ��ى ال� �ن ��ادي
ال�ب��اري�س��ي امل�م�ل��وك م��ن شركة
قطر لالستثمارات الرياضية
ف��ي صيف ع��ام  ،2017آتيا من
برشلونة األسباني في صفقة
ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا  222م �ل �ي��ون
ي��ورو ،جعلت منه أغلى العب
في تاريخ اللعبة.
وال يزال نادي العاصمة حامل
لقب ال ��دوري الفرنسي ،األب��رز
على صعيد الرواتب واملكافآت
في «ليغ  ،»1اذ أشارت «فرانس
فوتبول» الى ان  15من العبيه
ي �ت��واج��دون ب�ين أول  20العبا
على صعيد األجور في فرنسا.
وعلى الصعيد الدولي ،يحتل
نيمار ( 28عاما) املركز الثالث
لجهة الدخل االجمالي البالغ
 95م�ل�ي��ون ي� ��ورو (ب��اح�ت�س��اب
كامل الراتب وعقود الرعاية)،

نيمار

خ �ل ��ف األرج �ن �ت �ي �ن ��ي ل �ي��ون �ي��ل
م� � �ي� � �س � ��ي ق � � ��ائ � � ��د ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة
األسباني ( 131مليون ي��ورو)
وال � �ب� ��رت � �غ� ��ال� ��ي ك��ري �س �ت �ي��ان��و
رون � � ��ال � � ��دو ن � �ج ��م ي ��وف� �ن� �ت ��وس
االيطالي ( 118مليونا).
ول� ��دى امل ��درب�ي�ن ،ي�ح�ت��ل امل��دي��ر
ال� � �ف� � �ن � ��ي ألت � �ل � �ت � �ي � �ك� ��و م � ��دري � ��د
األسباني ،األرجنتيني دييغو
سيميوني ،املركز األول (40.5

م �ل �ي��ون ي � ��ورو ت �ش �م��ل ال ��رات ��ب
االجمالي وإي��رادات االعالنات
وم� �ك ��اف ��آت امل ��وس ��م امل ��اض ��ي)،
أم� � � � ��ام اإلي� � �ط � ��ال � ��ي أن� �ط ��ون� �ي ��و
ك ��ون� �ت ��ي م� � � ��درب ان � �ت� ��ر م �ي�ل�ان
( 30م � �ل � �ي� ��ون� ��ا) واالس � �ب� ��ان� ��ي
ج��وس �ي��ب غ � ��واردي � ��وال م ��درب
مانشستر سيتي بطل انكلترا
ف ��ي امل��وس �م�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن (27
مليونا)( .ا.ف.ب)
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الطقس
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الصغرى

26

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد

%74

البحـــــــر

دافئ وغائم جزئياً والرياح متقلبة االتجاه
تتحول إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة
السرعة ( 8ـــ  35كلم /ساعة).

1.10 12.29
ً
صباحا

a.alsarraf@alqabas.com.kw

يقولون في العراق ،عندما يكتشفون أمرًا
كان خافيًا عليهم :هسه دارت لي! أي اآلن
ع��رف��ت .ون �ق��ول ف��ي ال�ك��وي��ت :اآلن عرفت
«الغمدة»!

***
لقد طالبنا كثيرا بضرورة وقف االفراط
غ�ي��ر امل �ب��رر ل�ل�ج��رع��ة ال��دي�ن�ي��ة ف��ي مناهج
ال�ت��رب�ي��ة ،وال�ت��رك�ي��ز ول��و قليال ع�ل��ى م��ادة
األخ�ل�اق ،أس��وة بما ه��و متبع ف��ي الكثير
من الدول الراقية في تقدمها وأخالقياتها
كاليابان والدول االسكندنافية!
ال �ي��وم ،ف��ي م�ح�ن�ت�ن��ا ال�ق��اس�ي��ة وال �ظ��روف
الحرجة والخطيرة التي نواجهها نكتشف
م� ��دى أه �م �ي��ة ت ��دري ��س األخ� �ل ��اق .ف�ل�ي��س
ب��اإلم�ك��ان مثال اس�ت�خ��دام املنطق الديني
لدفع الناس للمحافظة على الصحة العامة
ومنع انتشار الوباء من خالل التجمعات
املكثفة في دور العبادة .فغالبية املصلني،
مدفوعني بفتاوى «عبد الخالق» وغيره،
طالب باالبقاء على الصلوات في املساجد،
وح �ت��ى ص�ل�اة ال �ج �م �ع��ة .ك �م��ا اع �ت��رض��وا
ح�ت��ى ع�ل��ى مطالبة امل ��ؤذن الحكيمة ،في
نهاية األذان ،ببقاء املصلني في بيوتهم.
ال ي �ل��ام ه � � ��ؤالء امل� �ع� �ت ��رض ��ون ،ف �ه ��م ل��م
يتعلموا إال الدين ال��ذي يتطلب منهم في
جميع األحوال ،عدا الحروب ،أداء الصالة
جماعة ،غير ملتفتني ،ربما عمدا ،لخطورة
التجمعات ليس فقط على صحتهم ،وال
على صحة أحبتهم وأهاليهم ،بل وعلى
وج��ود ال��دول��ة ككل ،وتصرفهم ه��ذا على
عالقة باألخالق أكثر من أي شيء آخر.

***
وع �ن��دم��ا ط��ال��ب ن��ائ��ب ب�م�ن��ع ع� ��ودة ع��دد
م ��ن امل��واط �ن�ي�ن م ��ن إي � ��ران خ��وف��ا م ��ن أن
ينقلوا ع��دوى وب��اء ال�ك��ورون��ا للداخل ،لم
أع�ت��رض على وجهة ن�ظ��ره ،فقد اعتبرت

***
وعندما يطالب نائب ،من الفريق املضاد،
بإلقاء القبض ومحاسبة مواطن قام بأداء
واج �ب��ه ع �ن��دم��ا ق ��ام ب ��اإلب�ل�اغ ع��ن تجمع
ديني نسائي غير قانوني وال صحي في
أحد البيوت السكنية ،من خالل تسجيل
ص ��وت م��راس��م ال �ع��زاء امل �ق��ام��ة ف �ي��ه ،ف��إن
تصرف ذل��ك النائب ،أو استياءه الشديد
م��ن امل ��واط ��ن ،ل��م ي �ك��ن ط��ائ�ف�ي��ا ف �ق��ط ،بل
وال أخالقيا أيضا .فقد تعلم أن مذهبه،
وكل ما يصدر عن اتباعه حق ،وكل من
يخالفهم على باطل ،وبالتالي لم يستطع
رؤي � ��ة إال ال �ج��ان��ب ال��دي �ن��ي ف ��ي ت�ص��رف
املواطن ،وطالب بمعاقبته ،ولم ير الجانب
األخالقي.
وهكذا نرى في الحاالت الثالث ان العقيدة
الدينية ،أو املذهب ،ال صلة لها باألخالق،
ب��ل ب�ط��رق ال�ع�ب��ادة .أم��ا األخ�ل�اق فتتعلق
بكامل تصرفاتنا ،بعضنا ببعض ومع
ال�غ�ي��ر ،ب�ص��رف النظر ع��ن دي��ن الغير أو
جنسه أو جنسيته.

مساءً

فجر

الصــــالة

عصر

6.02 5.47
شروق

مغرب

7.19 11.54
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
l.alahmad@alqabas.com.kw

سوء األخالق مع «كوفيد »19
تصرفه تعبيرا عن رأيه ومخاوفه .ولكن
ع�ن��دم��ا ع��اد ال�ن��ائ��ب نفسه ب�ع��ده��ا بفترة
ق�ص�ي��رة ،وط��ال��ب ،ب�ك��ل ص�ف��اق��ة ،ب��إج�لاء
كل املواطنني من تركيا وإعادتهم للوطن
ل�خ�ط��ورة األوض� ��اع الصحية ف��ي تركيا،
ه �ن��ا أص �ب �ح��ت امل �س ��أل ��ة ط��ائ �ف �ي��ة وغ �ي��ر
أخالقية بامتياز ،وربما ال يالم صاحبها،
ف�ق��د ت��رب��ى وت�ع�ل��م ب�ط��ري�ق��ة تجعله يتبع
ف��ري�ق��ا وم��ذه �ب��ا م��ا وي�ك�ف��ر أت �ب��اع ال�ف��رق
األخ ��رى .ول��و ت��م تدريسه م��ادة االخ�لاق،
مل��ا ت�ص��رف بتلك الطريقة املتسمة ليس
فقط بالتناقض الشديد ،ونقص األخالق،
ب��ل وب�ف�ق��د ك��ل م�ش��اع��ر ال �ن��دم without
 remorseوه��ي أقصى درج��ات التمادي
في ارتكاب املخالفات الجسيمة مع عدم
االكتراث.

ً
صباحا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

؟

أحمد الصراف

7.12

7.16

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

هل يجب الصراخ في وجه الناس
كي يلتزموا التباعد االجتماعي

كالم الناس

ً
ظهرا

أدنى جزر

3.23 4.27

أصول الدولة الصح

هاديلي فريمان (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
ً
ٌ
أرسل ق��ارئ رسالة إلى خبيرة األس��رة في «الغارديان»،
ق��ال ف�ي�ه��ا :ه��ل م��ن امل�ق�ب��ول ال �ص��راخ ف��ي وج��ه ال �ن��اس ـــــ
ليس فقط األصدقاء أو العائلة ،بل أيضًا الغرباء ـــــ لعدم
ممارسة التباعد االجتماعي ملواجهة فيروس كورونا؟
• وكانت إجابة الخبيرة التالي:
أقضي كل يوم داخل بيتي مع أطفالي الثالثة الذين هم
دون الخامسة ،وكلبي الصغير ال��ذي ينبح باستمرار
مع رؤية انعكاسه في النافذة ،فقد ترى أنني محظوظة،

ف�ل� ّ
�دي م�ن��زل ،وأس��رت��ي تتمتع بصحة ج�ي��دة .ول�ك��ن هل
ً
تشبه حياتي برنامج الواقع على التلفزيون؟ ربما قليال.
ول�ه��ذا السبب قضيت معظم عطلة نهاية األس�ب��وع
وأن��ا أري��د أن أص��رخ في وجه الناس ،وليس فقط في
وج��ه األط�ف��ال أو الكلب؛ ألن ذل��ك سيزيد الضوضاء،
ّ
يتجولون في
إنما في وجه األشخاص الذين رأيتهم
ّ
الخارج بصورة مستفزة ،كما لو كانت عطلة نهاية
األسبوع ،وفي وجه الذين يتصافحون لينقلوا بينهم
ال�ج��راث�ي��م ،وأن��ا أت�خ� ّ�ي��ل نفسي بحركة بطيئة أباعد
بينهم ،وأصرخ« :الاااا»!
إجابة خبيرة األسرة في «الغارديان» كاملة ..اليت | ص 08

الوفيات
● سليمة ذي��اب ب��در التميمي ،ارم �ل��ة ظاهر
حبيب كرم 80( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء باملقبرة
فقط ،ت.99222298 - 66898472 :
● حسين عايش حسين السالمين 68( ،عامًا)،
شيع ،العزاء باملقبرة فقط ،ت.98989807 :
● فتوح عبد اللطيف يوسف العومي ،زوجة
بكر موسى البكر 70( ،عامًا) ،شيعت ،الخالدية،
ق ،2ش ،28م ،12ت.97907902 - 60005063 :
● حصة عبد الله مرزوق مال الله ،زوجة خالد
محمد راشد الحملي 51( ،عامًا) ،التشييع بعد
ص�لاة عصر ال�ي��وم ،ال�ع��زاء في املقبرة فقط ،ت:

.60019944 - 99023628
● إبراهيم مرزوق صالح القالف 78( ،عامًا)،
شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.99627727 :
● طيبة عيسى أحمد الضليعي ،ارملة احمد
صالح الضليعي 85( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء في
املقبرة ،ت.66615671 - 99334080 :
● أنيسة مجبل جاسم الطواش 85( ،عامًا)،
شيعت ،ال�ع��زاء في املقبرة فقط ،ت99623434 :
 .99402926«إنا لله وإنا إليه راجعون»

أت �م �ن��ى ل ��و اس �ت �م��ر ه� ��ذا ال� �ح ��زم وال� �ش ��دة ف ��ي م��راق �ب��ة
امل� �ت� �ج ��اوزي ��ن وع � ��دم امل �ل �ت��زم�ي�ن ب ��ال � �ق ��رارات ال��وق��ائ �ي��ة
واالحترازية في كل املجاالت على الوتيرة نفسها في
ك��ل أي ��ام ال�س�ن��ة ك�م��ا ه��ي ال �ي��وم ف��ي أث �ن��اء أزم ��ة تفشي
فيروس كورونا املستجدُ .
محال تجارية ومقاه ومطاعم أغلقت وعمليات تنظيف
وتعقيم لحاويات القمامة في همة ونشاط لم نعهدهما
سابقا.
أقول ذلك ال ألعاتب وأحاسب ولكن ألثبت أننا قادرون
على أن نكون دولة قانون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من
معنى ،ولكننا ل��م نكن كذلك ف��ي الكثير م��ن امل�ج��االت،
وأننا نقدر على إدارة كل أن��واع األزم��ات غير العادية..
فما بالك باألزمات العادية.
مثل ما شالوها عيالها طوال أشهر االحتالل العراقي
ب�ع��د أول أزم ��ة وط�ن�ي��ة ت�ت�ع��رض ل�ه��ا ال �ك��وي��ت ..ه��ا هم
أبناؤها أيضا يشيلونها في األزمة الثانية ..أزمة تفشي
«كورونا».
هذا يثبت أن الثقة في كل القدرات والكفاءات الكويتية
بشبابها وأبنائها من الجنسني تعزز ثقتهم وعطاءهم
إليمانهم القوي بوطنهم وديرتهم.
ألنهم مؤمنون بوطنهم ،ومؤمنون برسالتهم ،ومؤمنون
أكثر بدورهم إزاء وطنهم.
ما حصل خالل التصدي لـ «كورونا» بالكويت يشير
إلى أننا أم��ام مرحلة جديدة مبنية على الثقة الحقة
في إدارة أبناء الوطن ..إدارة الكويتي جنبا إلى جنب
مع من يحتاجه الوطن من قدرات خارجية ال تتوافر
داخليا.
نجاح الكويتيني في إدارة أزم��ات غير ع��ادي��ة ،أثبت أن
كل ما يحتاجه أبناء هذا الوطن هو الثقة واإليمان بهم.
نعرف أن الحكومة تؤمن بأن أبناءها من الشباب هم
م�ح��ط اه�ت�م��ام�ه��ا ،ولكنهم إذا م��ا ُوض �ع��وا ع�ل��ى املحك
وب �ش �ك��ل ع� ��ادل وم �ت �س��او وت � ��ام ،ف �ل��ن ي�م�ن�ع�ه��م ش��يء
ع��ن اإلب ��داع وال�ت�ف��ان��ي ف��ي ال�ع�ط��اء ..وإذا استمر العمل
ُ
الحكومي في ه��ذا النهج وبهذه ال��روح ،فستعلن والدة
كويت جديدة تبنى على يد سواعد أبنائها.
أتمنى من كل قلبي أن يستمر ه��ذا النهج إل��ى ما بعد
أزمة «كورونا» ،ألن هذه هي أصول الدولة الصح.
كل املوضوع أساسه الحزم ،وتطبيق الحزم ،ثم الحزم،
ثم الحزم.

