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ً
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بال تعليم
 7أشهر!
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قضية اليوم

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

كويت صباح األحمد..
التي أبهرت العالم

َّ
إن ما نشهده اليوم من ثناء العالم ،منذ أن تسلل وباء
«ك��ورون��ا» إل��ى كويتنا الحبيبة ،هو انعكاس إلرث قديم
أله ��ل ال �ك��وي��ت ،ودي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ق��ان��ون�ي��ة ص��ارم��ة ،وخ��دم��ة
إنسانية جليلة ،ال ِّ
تفرق بني مواطن و«بدون» ومقيم ..إن
ما ن��راه في كويت اليوم ،هو انعكاس للصفات القيادية
واألبوية لسمو األمير ـــــ حفظه اهلل تعالى ورعاه ـــــ القائد
اإلنساني العظيم ،الذي أنعم اهلل به على الكويت.
لقد باشرت الحكومة منذ اليوم األول تنفيذ توجيهات
س�م��و األم �ي��ر ،وط�م��وح��ات ش�ع�ب��ه ،ول��م ت��دخ��ر ج�ه�دًا وال
ً
ً
سبيال وال م��اال م��ن أج��ل تلبية جميع ال�ط�م��وح��ات ،في
معركتنا ضد هذا الفيروس الغامض ..وعندما اتضحت
ً
قليالَ ،
وبان ّ
جليًا َّأن معركتنا لن تكون قصيرة،
مالمحه
ّ
بل قد تكون طويلة جدًا؛ أطل علينا سمو األمير ـــــ حفظه
اهلل ـــــ م��ن خ�لال ب�ي��ان أب��وي م�ت�ين ،واج�ت�م��اع استثنائي
ً
تاريخي ،ح��ام�لا ابتسامة التطمني التي أط��ل علينا بها
سموهِّ ،
ليهون قلقنا ،ويشد من عزمنا في املعركة الطويلة
املقبلة.
إن �ن��ا أم ��ام ه��ذا ال�خ�ط��اب ال�ك�ب�ي��ر ،واالج �ت �م��اع ال�ت��اري�خ��ي،
وال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة ،ال يسعنا إال أن ن �ق��ول سمعًا
«ربان السفينة» ..وندعو الجميع إلى ّ
وطاعة يا َّ
شد أحزمة
الصمود حتى النصر ..فإننا اآلن أم��ام املعركة العظمى

واألشد خطرًا :إجالء إخواننا وأخواتنا في الخارج ،والتي
وي َّ
بدأت فعليًا أمسُ ،
قدر عددهم بأكثر من  ٧٠ألف حالة،
ليكونوا تحت الحجر املؤسسي.
وال تخفى على الجميع خطورة هذه املهمة الجسيمة ،نظرًا
إلى العدد الكبير للمواطنني العالقني بالخارج ،ومحدودية
املحاجر الصحية في الكويت ،وطاقمها الطبي.
َّ
إن املرحلة املقبلة ،ال�ت��ي تشهد اإلج�ل�اء الكبير ،تتطلب
ت�ض��اف��ر جميع ال�ج�ه��ود ال��رس�م�ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة ،واالل �ت��زام
ال �ص��ارم بتعليمات وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي تطبيق الحجر
امل�ن��زل��ي وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي وال�ج�س��دي ،وال�ت�م� ُّ�ع��ن في
الخطاب التاريخي لسمو األمير ،وع��دم إره��اق األجهزة
َّ
املختصة ،والتركيز على ضمان عودة العالقني إلى البالد،
وتأمينهم من النواحي األساسية.
وب��إذن اهلل تعالى ،بعد فترة لن تطول ،سيكتب التاريخ
َّ
صمود دول��ة صغيرة في وج��ه وب��اء ف��ت��اك؛ ان�ه��ارت دول
كبرى أمامه ،لكن بفضل اهلل ،ثم بقيادة قائد استثنائي؛
اسمه صباح ًاألحمد ،استطاعت الكويت تجاوز مراحله
األشد صعوبة ..وسنقول ألبنائنا بعد عشرات السنني
ب��إذن اهلل« :إن الكويت قد باعت الغالي والنفيس ،ألجل
حفظ أبنائها الطيبني».

سبقلا

«لمعالجة تداعيات انتشار وباء كورونا بال ضغط سياسي»

«الغرفة» :تحفيز مالي
بنسبة  %20 - %15من الناتج
أعلنت غرفة ت�ج��ارة وصناعة الكويت ورق��ة مبدئية ملعالجة تداعيات
انتشار وباء كورونا على االقتصاد الكويتي ،وقدمتها الى فريق العمل
املشكل بني الحكومة والقطاع الخاص لغرض معالجة االزمة.
وتضمنت الورقة دعوة النشاء «الصندوق الوطني لالزمات» بالشراكة
بني الحكومة والقطاع الخاص ،وال��ى اعتماد ميزانية تكميلية للسنة
امل��ال�ي��ة ( 2021 - 2020م�ي��زان�ي��ة االن �ع��اش االق �ت �ص��ادي) ال ي�ق��ل حجمها
ع��ن  15ال��ى  %20م��ن ال�ن��ات��ج املحلي ل�ع��ام  .2019وت�م��ول ه��ذه امليزانية
من االحتياطيات النقدية املتوافرة وم��ن خ�لال االق�ت��راض من املصارف
املحلية ،مع االشارة الى ايالء البنوك «االهتمام الكبير» ،في موازاة اجراء
تخفيض اخ��ر لسعر الفائدة ،واع��ادة هيكلة وجدولة ق��روض الشركات
واملؤسسات ،مع بحث تعويض املصارف بودائع حكومية مجانية.
ال ��ى ذل ��ك ،اك ��دت ال �غ��رف��ة دع ��م ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
ومعالجة االي �ج��ارات م��ن الحكومة واص�ح��اب ال�ع�ق��ارات مقابل تأجيل
ً
اقساط قروضهم أو منحهم تمويال مجانيًا.
وت �ن��اول��ت ال ��ورق ��ة ض��خ ت �م��وي��ل ي �س��اع��د ال �ف �ن��ادق وامل �ط��اع��م وش��رك��ات
السياحة والطيران ،وس��داد التزامات الدولة تجاه املقاولني واملوردين.
وب�ش��أن ال�ع�م��ال��ة ،ع�ل��ى ح��زم��ة ال�ت�م��وي��ل ان تتضمن اج� ��راءات الس�ت�ق��رار
العمالة الوطنية ،واستقرار حد كاف من العمالة الوافدة.
واش� ��ارت ال��ورق��ة ال��ى تقييم ح��واف��ز ح�س��ب درج ��ة ال �ض��رر ال�لاح��ق بكل
قطاع وليس كل شركة او مؤسسة ،وتجنيب خطة التحفيز اي ضغوط
سياسية.
ولم يفت الورقة التذكير باملياومني الذين قد ال يجدون قوت يومهم.
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المطلوب  7مليارات دينار
قدرت مصادر مصرفية امليزانية التي اقترحتها الغرفة ملعالجة تداعيات انتشار
وباء كورونا بما بني  5.9و 7.9مليارات دينار (أي بمتوسط  7مليارات) على
اعتبار أن النسبة املقترحة تساوي  %20 - %15من الناتج .واألرق��ام املتاحة
للناتج هي باألسعار الثابتة نحو  39.7مليار دينار في .2018

أبرز ما جاء في المؤتمر الحكومي:
¶ ِّ
رشدوا
غذاءكم..
فنحن دولة
مستوردة

¶ اجتماعات
مستم ّرة
لبحث احتمال
الحظر الشامل

¶ اإلشاعات
ُتربك العمل
و ُترهق
العاملين

تقطعت بهم
¶ أكثر من  20ألف مواطن َّ
السبل في الخارج
¶
المؤمن لهم إقامة وسكن بالخارج
َّ
ليسوا أولوية في اإلجالء الكويت | ص04

في العدد

ً
ً
مشتبها بها..
حالة
32
إلى «مستشفى جابر» الكويت 03
زجران ليس وحده..
ويواجه  3تهم
خطيرة الكويت 03

أعمال إصالح الطرق
على مدى
 24ساعة الكويت 05

قروض التأمينات ..إلى التأجيل
 600مصري وفلبيني غادروا البالد

الكويت 04
الكويت 03

¶ التمويل من االحتياطي النقدي واالقتراض المصرفي
¶ جدولة قروض الشركات والمؤسسات وتعويض المصارف
¶ األزمة طالت جميع المشاريع الصغيرة ..والمياومين
¶ تمويل الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والطيران
¶ معالجة اإليجارات من الحكومة وأصحاب العقارات
¶ تأجيل أقساط أصحاب العقارات أو تمويلهم مجاناً
¶ ضمان العمالة الوطنية  ..والوافدة التي نحتاجها

مختصر مفيد
كل أسبوع تؤجل فيه الحكومة قرارات
إصالح اقتصاد «أزمة كورونا» ..يسهم
في خسائر وإفالسات ال تعوض.

 20صفحة •  100فلس

«الصحة العالمية» تشيد بالتزام الكويت وشفافيتها في مواجهة كورونا:
ً
ضعفا في العالم
تضامنت مع الدول المتضررة واألكثر
الكويت | ص03

 02الكويت
في الوقت الذي تصدرت فيه
الكويت دول العالم بإجراءاتها
الحازمة في مواجهة «كورونا»،
تقف وزارة التربية عاجزة عن
مواكبة تطورات العصر ،وتفشل
في تطبيق التعليم اإللكتروني
الذي أصبح ضرورة ملحة في
أوقات األزمات ،ومن المؤسف
أن أبناء الكويت هم الوحيدون
على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي العاطلون عن
الدراسة لمدة  7أشهر كاملة.
وبينما كشفت أزمة «كورونا» عن
نجاح اإلجراءات الصحية التي حازت
إشادة عالمية ُمستحقة ،جاء
الوضع التعليمي على النقيض
من ذلك ،حيث أدى التخبط في
القرارات واألخطاء المتكررة
في المعالجة إلى انفراط عقد
التعليم وأصبح اآلالف من طالب
المدارس الحكومية في دائرة
الفراغ الدراسي ،مما يدل على
أن الوزارة رسبت تماما في اختبار
«كورونا».
وبين ليلة وضحاها وجدت وزارة
التربية نفسها أمام واقع
مرير يفرض نفسه بقوة على
الساحة المحلية يتجسد في
انتشار مرض معد أصاب العالم
بالذعر ،مما دفع الحكومة إلى
اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة
حتى أغسطس المقبل ،وقد
حان وقت البحث عن البدائل ،فال
صوت يعلو فوق صوت «التعليم
االلكتروني» وقت األزمات،
وهو ما استعدت له الكثير من
الدول العربية والخليجية منذ
سنوات وكان من المفترض أن
تكون الكويت رائدة في هذا
المجال خاصة مع امتالكها كافة
المقومات التي تساعدها في
مزاحمة العالم من حيث التطور
التكنولوجي.

تربويون لـ سبقلا:
 دول الخليج سبقتنا بمراحلفي المنصات التعليمية
 لدينا بوابة تعليميةعلى أعلى مستوى لكنها
بال محتوى منذ سنوات!
 الوزارة تتغنى بتوظيفالتكنولوجيا في التعليم
منذ عقود ..والواقع مرير
 أعذار واهية إليقافمدارس خاصة تطبق التعليم
عن بعد وقت األزمة!
 هل يعقل أن يبقىالطلبة بال وسائل بديلة
لفترة طويلة؟
 توقف التحصيل الدراسييضر بمستقبل األجيال
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تحقيق

«التربية» ُمصابة بمرض التخ ُّبط ..والتعليم الضحية

ً
أبناء الكويت الوحيدون خليجيا..
بال دراسة  7أشهر

¶ نجاح كبير في اإلجراءات الصحية ..والتعليم عن ُبعد «صفر»!

!

هاني الحمادي

طلبة «الثاني عشر»
قد ال يلتحقون
بالجامعة

«أزم ��ة ك��ورون��ا» كشفت مثالب بالجملة
وتساؤالت عدة حول التعليم االلكتروني
ف��ي الكويت وتوظيف التكنولوجيا في
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�غ�ن��ى بها
وزارة ال�ت��رب�ي��ة م�ن��ذ ع�ق��ود ل�ك��ن م��ن دون
جدوى ،وكانت النتيجة قرارات عشوائية
وم� �ب ��ادرات ت�ط��وع�ي��ة م��ن ج �ه��ات خ��اص��ة
وم ��واط� �ن�ي�ن راف � �ع �ي�ن ش� �ع ��ار «ي � � �دًا ب �ي��د»
وق��ت ال�ش��دائ��د ،وم��ا يثير االس�ت�غ��راب أن
ّ
الكويت التي صنفت األولى في مواجهة
«كورونا» عامليًا ،لكنها تقف عاجزة أمام
األزمة في ما يتعلق بالجانب التعليمي،
ّ
تصدرنا في الجانب الصحي!
رغم

أكد تربويون أن قرار وزارة التربية تأجيل اختبارات
ال �ص��ف ال �ث��ان��ي ع�ش��ر إل ��ى س�ب�ت�م�ب��ر امل�ق�ب��ل وض��ع
الطلبة وأول �ي��اء األم ��ور ف��ي أزم ��ة خ��وف��ًا م��ن ضياع
ال��وق��ت وع��دم تمكنهم م��ن االلتحاق بالكليات التي
يرغبونها خالل العام الدراسي الجديد.
َّ
وبينوا أن الطلبة وفقًا لقرار «التربية» سيتسلمون
ش �ه��ادات ت�خ��رج�ه��م ف��ي منتصف أك�ت��وب��ر وه�ن��اك
اح� �ت� �م ��االت ض �ي ��اع ال �ف��رص��ة ع �ل �ي �ه��م واس �ت �ك �م��ال
اإلجراءات ال سيما أن العام الدراسي حينها في كل
الجامعات من املمكن أن يكون قد انطلق وبالتالي لن
يلتحقوا بالركب األكاديمي ،ال سيما الراغبون في
االبتعاث الخارجي.

أين الجهوزية؟
«كورونا» أزاح الغطاء عن قطاع املنشآت
وإدارة نظم املعلومات وكشفت أك��ذوب��ة
جهوزية التعليم االلكتروني في التعليم
ال�ح�ك��وم��ي ،وف��ي امل�ق��اب��ل ،أظ �ه��رت األزم��ة
ق � � ��درات ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل� � � ��دارس ال �خ��اص��ة
ف ��ي ت��وص �ي��ل ال �ع �ل��م ال ��ى م� �ن ��ازل ال�ط�ل�ب��ة
ال��دارس�ين فيها ،ع��ن طريق «التعليم عن
ُبعد» ،حتى ال تتوقف العملية التعليمية،
وال �ت �ح �ص �ي��ل ال ��دراس ��ي ال � ��ذي ي �ع��د حقا
أصيال للمتعلمني ف��ي أي ظ��روف ،ورغ��م
ذل ��ك ت �ت��م م �ح��ارب �ت��ه وي ��واج ��ه م �ح��اوالت
مل�ن�ع��ه م��ن اس �ت �ك �م��ال ال ��دراس ��ة ع��ن ُب �ع��د؛
بحجة أن ذلك مخالف للقرارات.
وبينما أكد خبراء تربويون لـ سبقلا أن
وزارة التربية تمتلك بوابة تعليمية على
مستوى عال من الكفاءة التقنية ،لكنها
بال محتوى تعليمي ،محملة املسؤولية
ل �ل �ق �ط��اع��ات امل �ع �ن �ي��ة ال� �ث�ل�اث ��ة :امل �ن �ش��آت
والتعليم العام ،واملناهج ،فقد ّبينوا أن
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل� ��دارس ال�خ��اص��ة األجنبية
لديها ال�ق��درة على مواصلة التعليم عن
ُب �ع ��د ،واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ال �ت��دري��س حتى
االنتهاء من العام ال��دراس��ي ،مستغربني
رف � ��ض ال � � � ��وزارة ه � ��ذا ال� �ت � ّ
�وج ��ه ال �ع��امل��ي،
واختالق األعذار غير منطقية.
وش� ّ�ددوا على أن الظروف الحالية بالغة
ال �ص �ع��وب��ة ،وغ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ،وال ب��د من
إي � �ج ��اد ال� �ح� �ل ��ول ال �س��ري �ع��ة وامل� �ن � ّ�ص ��ات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،أس� ��وة ب� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ت��ي
سبقتنا بمراحل ف��ي ه��ذا امل�ل��فّ ،
وفعلت
التعليم عن ُبعد ،رافضني إبقاء الطلبة بال
أي وس��ائ��ل تعليمية تذكيرية تحفيزية
تدريسية ملدة تزيد على  7أشهر.

التحصيل العلمي
وق � ��ال ع �ض��و م �ج �ل��س إدارة ف ��ي إح ��دى
امل ��ؤس � �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال � �خ ��اص ��ة :إن
ال� ��دراس� ��ة ف ��ي أغ �ل ��ب امل � � ��دارس ال �خ��اص��ة
ب��دأت في نهاية شهر أغسطس املاضي،
واستمرت حتى بداية مارس الجاري قبل
أن تتفاقم أزم��ة انتشار فيروس كورونا
املستجد ،ما يعني تغطية الجزء األكبر
م��ن ال�ع��ام ال��دراس��ي والتحصيل العلمي
ّ
للطلبة ويتبقى القليل فقط.

وأك ��د أن ه�ن��اك ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن امل ��دارس
الخاصة التي تمتلك منصات تعليمية
على مستوى عاملي ،ولديها القدرة على
استمرارية العملية التعليمية إلكترونيًا
وع � ��ن ُب� �ع ��د ،ف �ه��ل ُي �ع �ق��ل أن ت� �ه ��در ه��ذه
اإلمكانيات وال يتم استغاللها ألسباب
غير واقعية؟!
وأوض ��ح أن ق ��رار وزارة ال�ت��رب�ي��ة األخ�ي��ر
يعني انقطاع الطلبة عن الدراسة لفترة
طويلة ّ
جدًا تمتد إلى  7أشهر ،وبالتالي
فكل املحصلة ال��دراس�ي��ة للعام ستذهب
في مهب الريح ول��ن يستفيد املتعلمون
إذا ما أوج��د لهم آلية أو طريقة تمكنهم
من التحصيل العلمي املتبقي ومراجعة
واس� �ت ��ذك ��ار م ��ا درس � � ��وه خ�ل��ال األش �ه��ر
املاضية ،وإال سنعود إل��ى نقطة الصفر
واملربع األول من العام الدراسي.

ً
وت�ح��دث بصفته ول��ي أم��ر ك��ذل��ك ،ق��ائ�لا:
«اآلن ن �ح��ن ف ��ي أزم � ��ة وي �ع �ل��م اهلل م�ت��ى
ت �ن �ت �ه��ي ،ول� �ه ��ا آث� � ��ار ص �ح �ي��ة ون �ف �س �ي��ة
على الطلبة وأول �ي��اء األم��ور خ��اص��ة مع
ف��رض ح�ظ��ر ال �ت �ج��ول ،وإي �ق��اف التعليم
ب�ك��ل أش �ك��ال��ه ي�ع�ن��ي أن األس� ��رة برمتها
س �ت �ن �ش �غ ��ل ف � �ق ��ط ب � �ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا
وم �ت��اب �ع��ة األح� � ��داث وت� �ط ��ورات ان�ت�ش��ار
ال��وب��اء العاملي وغ�ي��ره م��ن األخ�ب��ار التي
بالتأكيد سيكون لها انعكاسات سلبية
تؤثر في نفسية األشخاص».
وأض ��اف« :ل�ه��ذا ف��إن وج��ود ن�ظ��ام يومي
مقترن بالتعليم االل�ك�ت��رون��ي وت��دري��س
الطلبة عن بعد من خالل شرح الدروس
وامل� � ��راج � � �ع� � ��ات ال � �ي ��وم � �ي ��ة ب � �ك ��ل ت��أك �ي��د
س �ي �ن �ع �ك��س ب �ش �ك��ل اي� �ج ��اب ��ي وي �س��اه��م
ف��ي إي �ص��ال رس��ال��ة للمتعلم ب��أن االزم��ة

داليا الفالح:
مدرسة أبنائي الخاصة ُتدرِّسهم عن بُعد
َّ
وجهت ولية األمر ،املديرة التربوية السابقة ،داليا الفالح رسالة للجهات املعنية ،قائلة« :نستحلفكم
ب��اهلل ،ال توقفوا التعليم عن أبناء الكويت جميعًا ،فنخشى ضياع السنة الدراسية على أوالدن��ا»،
مؤكدة أن لديها تجربة رائعة مع مدرسة أبنائها املتميزة في تطبيق التعليم عن ُبعد ،وهناك جهود
كبيرة مبذولة من قبلها في ه��ذا الجانب وتكللت بالنجاح ،واستفاد لطلبة املنتسبون إل��ى هذه
املدرسةّ .
وتقدمت الفالح بالشكر والتقدير لجميع املدارس الخاصة من هيئات إدارية وتعليمية على
الجهود الكبيرة املبذولة لتوفير التعليم ومواكبة األحداث والتعامل مع األزمة بكفاءة عالية ،والحرص
على توصيل املعلومة إلى الطلبة في منازلهم ،مستغلني اإلمكانات التكنولوجية واالستفادة منها.
وأكدت أن التعليم عن ُبعد له إيجابيات كثيرة ،وعلى ولي األمر ّ
تحمل املسؤولية مع الدولة واختيار
ما يتناسب مع مصلحة أبنائه؛ فالحكومة تهتم بصحة امل��واط��ن ،وعلينا دع��م أبنائنا تعليميًا
وت��وف�ي��ر البيئة امل�لائ�م��ة داخ��ل امل�ن��زل لتعليمهم ،م��ن خ�لال السبل امل�ت��اح��ة ،وع��ن ط��ري��ق التعليم
ّ
توفره املدارسّ .
وبينت أن أولياء األمور يقع على عاتقهم دور كبير في مساندة
االلكتروني التي
مؤسسات الدولة ،وبذل املزيد من الجهود تجاه أبنائهم في الوقت الراهن ،موضحة« :أوالدي قطعوا
ّ
شوطًا كبيرًا في دراستهم ،ويتبقى القليل ،وأرغب في استكمالهم العام الدراسي عن طريق نظام
ّ
التعليم عن ُبعد الذي وفرته املدرسة».

ال�ح��ال�ي��ة ع��اب��رة ح�ت��ى وإن ط��ال��ت فالبد
وأن تنتهي ،إضافة الى تكريس فكرة أن
التعليم لن يتوقف تحت أي ظروف ،وكل
ه ��ذا ي�ص��ب ف��ي مصلحة ال�ط��ال��ب وول��ي
األمر».

التعليم اإللكتروني
وأك� ��د أن ج�م�ي��ع دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ف� ّ�ع�ل��ت ال�ت�ع�ل�ي��م االل �ك �ت��رون��ي
وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ع � � ��ن ب � �ع � ��د إال ال � �ك � ��وي � ��ت،
ك� �م ��ا أن أغ� �ل ��ب امل� � � � ��دارس وال� �ج ��ام� �ع ��ات
ال �ع��امل �ي��ة امل ��رم ��وق ��ة ق ��د ن �ق �ل��ت ص�ف��وف�ه��ا
ومحاضراتها ودروسها إلى املنازل بما
ف�ي�ه��ا االم �ت �ح��ان��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ون �ح��ن ما
زلنا عاجزين عن حسم القرار.
وب�ّي�نّ أن جميع األق��اوي��ل ال�ت��ي تتحدث
ع ��ن األق � �س ��اط واألم� � � ��وال ال أس � ��اس ل�ه��ا
ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة امل ��رم ��وق ��ة
وال��راق �ي��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن ك��ل أص�ح��اب
امل� � � � ��دارس م� ��واط � �ن� ��ون ش� ��رف� ��اء ي ��راع ��ون
ال � �ظ� ��روف ال �ح��ال �ي��ة ول � ��ن ُي � �ق � ّ�ص ��روا م��ع
الطلبة« ،فالظروف االستثنائية تتطلب
إج ��راءات استثنائية والب��د م��ن السماح
للمدارس وأولياء األمور األمور الراغبني
ف��ي اس�ت�ك�م��ال ت�ع�ل�ي��م أب�ن��ائ�ه��م ع��ن بعد
ال �ق �ي��ام ب��واج �ب �ه��م ،ف�ل�ي��س م��ن ح��ق أح��د
ح��رم��ان ال�ط�ل�ب��ة م��ن ال �ع �ل��م وال�ت�ح�ص�ي��ل
الدراسي».
وأشار إلى أن املدارس الخاصة جميعها
حريصة على ع��دم امل�س��اس باعتمادها
الدولي ،وبالتالي لن تتخذ أي خطوات
غ �ي ��ر م � ��دروس � ��ة أو م �ع��اك �س��ة مل�ص�ل�ح��ة
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ول � �ي� ��س ذل � � ��ك ف� �ح� �س ��ب ،ول �ك��ن
أي �ض��ًا م��ن م�ن�ط�ل��ق امل�س��ؤول�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة املطلوبة ف��ي ظ��ل الوضع
الراهن.

خورشيد:
البيروقراطية المتهم األول
في تعطيل التعليم اإللكتروني
ت � �س� ��اءل ع� �ض ��و ه�ي�ئ��ة
ال �ت��دري��س ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت د .ع � �م� ��اد
خ� ��ورش � �ي� ��د مل � � � ��اذا ي �ت��م
ت� � �ع� � �ط� � �ي � ��ل ال � � � ��دراس � � � ��ة
ألشهر ويتضرر اآلالف
م � � ��ن ط � �ل � �ب� ��ة امل � � � � ��دارس
وال� �ج ��ام� �ع ��ات ول��دي �ن��ا
حلول يمكن تطبيقها؟،
م� � ��ؤك � � �دًا أن ال �ت �ع �ل �ي��م
االل �ك �ت��رون��ي ح��ل بديل
عماد خورشيد
ط� �ب� �ق� �ت ��ه ال � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال��دول الغربية والخليجية .وب�ين خورشيد لـ سبقلا
ً
أن األزم� ��ة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة وت�ت�ط�ل��ب ح �ل��وال استثنائية
لتجاوز الصعوبات ،مبينًا أن حوالي  %90من األنظمة
التعليمية حول العالم رأت أن الحل يتمثل في تطبيق
نظام «التعليم عن بعد».
وق ��ال :م�ن��ذ ع��ام  1998ول��دي�ن��ا م��رك��ز التعليم ع��ن بعد
في جامعة الكويت ،ولكن مر علينا  22سنة حتى اآلن
وال نستطيع القيام بهذا العمل في ظل األزمة الحالية
وذلك بسبب البيروقراطية ،مشددا على أهمية اختيار
ال �ش �خ��ص امل �ن��اس��ب ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ح �ي��ث ت ��زخ ��ر ال �ج��ام �ع��ة
بالعديد من الدكاترة املتخصصني بهذا املجال.
وردًا على ما يقال حول عدم قانونية التعليم عن بعد،
قال خورشيد المانع في القانون من تطبيق النظام في
هذا الوقت الطارئ ،وإن كان فال مانع من عقد اجتماع
فوري لتعديل األمر في هذه الظروف االستثنائية.
وط��ال��ب خ��ورش �ي��د بتشكيل ف��ري��ق للتنفيذ ال �ف��وري
للتعليم اإلل �ك �ت��رون��ي ت�ح�س�ب��ًا الح�ت�م��ال�ي��ة أن ت�ط��ول
األزمة.

اختصاصية المناهج واإلبداع د .دُ نا المشعان لــ سبقلا:

حان الوقت لنسف التعليم التقليدي
ش � � ّ�ددت االخ �ت �ص��اص �ي��ة ال �ت��رب��وي��ة
ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وامل� �ن ��اه ��ج واإلب � � ��داع
ُ
د.دن��ا املشعان على ض��رورة نسف
التعليم التقليدي ،ومواكبة الطفرة
التقنية ،مشيرة إلى أن األزم��ات قد
ت �ت �ك��رر ،وع�ل�ي�ن��ا االس �ت �ع��داد ج�ي��دا
ّ
ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ،ح�ت��ى ال
تتعطل املسيرة الدراسية ألبنائنا
وبناتنا الطلبة.
وق � ��ال � ��ت امل � �ش � �ع� ��ان ل� �ـ� �ـ سبقلا :إن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ج �م �ي��ع ج� �ه ��ات� �ه ��ا ل��م
ُ
ت ��أل ج�ه�دًا ف��ي ال�ع�ن��اي��ة وااله�ت�م��ام
ب��امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ه��ذه
األرض ال �ط �ي �ب��ة ،إذ ت� ��م ال �ت �ع��ام��ل
م ��ع ال ��وض ��ع ال ��راه ��ن ،ال س�ي�م��ا من
الناحية الصحية بدرجة كبيرة من
الكفاء ة واملهنية ،ولكن لدينا وقفة
وم�ل�اح� �ظ ��ات ع ��دي ��دة ع �ل��ى ت �ن��اول
ملف التعليم خ�لال األزم ��ة ،وال��ذي
لم يكن على مستوى الطموح.
وأوض� � �ح � ��ت امل� �ش� �ع ��ان أن ت �ع �ل�ي��ق
ال� ��دراس� ��ة ب��رم �ت �ه��ا م ��ن دون وض��ع
ب� ��دائ� ��ل ل �ت �ع��وي��ض ال �ط �ل �ب��ة خ�ل�ال

امل � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا،
خ��اص��ة أن ال �ك��وي��ت ت�م�ت�ل��ك جميع
امل� � ��ؤه �ل ��ات وال � � � �ك� � � ��وادر ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ل� �ت� �ج� �ع� �ل� �ه ��ا ف� � ��ي ص� � �ف � ��وف ال� � � ��دول
املتقدمة علميًا وتعليميًا؟!

ف� �ت ��رة ال �ع �ط �ل��ة ل �ي��س م ��ن م�ص�ل�ح��ة
املتعلمني ،ويعد عائقًا كبيرًا أمام
تحصيلهم ال�ع�ل�م��ي ،م �ش��ددة على
أن ال�ت�ع�ل�ي��م االل �ك �ت��رون��ي ي�م�ك��ن أن
ً
يكون حال ناجحًا في هذه املرحلة
الحرجة.

ملاذا االعتراض؟

حق أصيل
وقالت :إن التعليم بمختلف أشكاله
ح ��ق أص� �ي ��ل ل �ل �ج �م �ي��ع ،وال ب ��د م��ن
استمراره فهو كالصحة ،ال يتوقف
ف� ��ي ج �م �ي��ع ال� � �ظ � ��روف ،وي �ح��زن �ن��ي
ك �ث �ي �رًا أن امل� � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ال
ّ
توفر أبجديات التعليم االلكتروني
وال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن ُب� �ع ��د ل �ط �ل �ب �ت �ه��ا ،ال
س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل وج � � ��وده ف ��ي أك �ب��ر
امل� ��راف� ��ق ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ج��ام �ع��ات
الحكومية حول العالم.
وأك� ��دت ان �ه��ا اط�ل�ع��ت ع�ل��ى ت�ج��ارب
رائ �ع��ة مل ��دارس خ��اص��ة أجنبية في
الكويت ولديها منصات تعليمية
رف �ي �ع��ة امل� �س� �ت ��وى ،ف� �ل� �م ��اذا ال ت�ت��م
االس �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذه ال �ت �ج��ارب في

دُ نا المشعان

¶ تجارب المدارس
المنصات
ّ
األجنبية في
التعليمية رائعة
¶ األزمات قد تتكرر..
ويجب خلق بدائل
تعليمية

واس� �ت� �غ ��رب ��ت امل� �ش� �ع ��ان اع � �ت� ��راض
وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ع� �ل ��ى اس� �ت� �م ��رار
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال� �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة ع � ��ن ُب� �ع ��د
ب ��امل ��دارس ال �خ��اص��ة ال� �ق ��ادرة على
الوصول للطلبة وهم في منازلهم،
وت� � �ب� � �ح � ��ث ع � � ��ن م� �ص� �ل� �ح� �ت� �ه ��م ف��ي
امل�ق��ام األول ،مشيرة إل��ى أن جميع
دول ال � �ع� ��ال� ��م ،ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا م�ج�ل��س
التعاون الخليجي ّ
طبقت التعليم
االل �ك �ت��رون��ي ف ��ي األزم � ��ة ال �ح��ال �ي��ة،
ونحن ما زلنا خارج املعادلة ،ليس
ذل ��ك ف�ح�س��ب ،ب��ل ن �ح��ارب امل ��دارس
ال� �خ ��اص ��ة امل �ج �ت �ه��دة وال �ح��ري �ص��ة
على استمرار التعليم وعدم توقفه،
تحت أي ظ��روف ،بما ال يتنافى أو
ي�ت�ع��ارض م��ع ال�ح�ف��اظ على صحة

املتعلمني وسالمتهم.

تساؤالت مشروعة

ّ
ووجهت املشعان رسالة إلى بعض
ّ
أول � �ي� ��اء االم � � ��ور امل �ت �ح��ف �ظ�ي�ن ع�ل��ى
التعليم االلكتروني ،قائلة« :كيف
يأتي التعليم ال��ى ابنك ف��ي منزلك
وترفضه؟ وماذا إذا استمرت األزمة
حتى العام املقبل؟ هل سيبقى بال
ت �ع �ل �ي��م ،ه ��ل ت �ق �ب��ل أن ي �ب �ق��ى ف �ل��ذة
ك �ب��دك ب�لا ه ��دف أو ح��اف��ز يخرجه
من براثن الكسل؟» ،مؤكدة ضرورة
أن ي �ك��ون ل�ل�أه��ال��ي ُب �ع��د ن �ظ��ر في
مستقبل أبنائهم ،خاصة مع وجود
إحتمالية الط��ال��ة زم��ن ح��ل مشكلة
انتشار فيروس كورونا العاملي.
وش � � ��ددت ع �ل��ى أن ال� � �ق � ��رارات غ�ي��ر
امل � ��دروس � ��ة ت �ق �ت��ل ط� �م ��وح أوالن � � ��ا،
ّ
وتسبب لهم حالة نفسية سلبية،
وما يحدث جريمة في حق التعليم
وال �ط��ال��ب ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن تكاتف
الجهود له أهمية كبيرة للمحافظة
على مستقبل األجيال.

َّ
تعددت األساليب ..والنتيجة
تحصيل تعليمي متواصل
قالت ُ
د.دنا املشعان« :أحدثكم بلسان حال األم الحريصة
ّ
على أبنائها وأتوسل إلى جهات االختصاص إليجاد حل
الستكمال ال��دراس��ة إلكترونيا وع��ن ُب�ع��د ل�ل�م��دارس التي
لديها القدرة على القيام بذلك ،مع اعداد منصة تعليمية في
املدارس الحكومية إلفادة جميع الطلبة ،وال يحرم أحد من
ّ
حق التعلم» .وذك��رت أن بعض دول العالم وف��رت معلمني
متخصصني لتدريس أبناء األط�ب��اء والفنيني خط الدفاع
األول في مواجهة «ك��ورون��ا» ،كما أن هناك بلدانًا ،ورغم
امكانياتها املتواضعة ،خصصت محطة تلفزيونية لنقل
الدروس ،وهذا أحد أساليب التعليم عن ُبعد أيضًا؛ فكيف
لنا في الكويت أن نمنعه؟!
ّ
وبينت أن ال�ه��دف م��ن التعليم ع��ن ُب�ع��د اكتساب م�ه��ارات
تعليمية ،فهو طريقة غير تقليدية للتدريس ،تساعد على
استمرارية التعليم تحت أي ظروف ،واألمر ال يتوقف على
درجات أو امتحانات ،وتجب االستفادة من هذه الفترة في
تطوير التعليم أيضًا.
وجددت التأكيد على أن أساليب التعليم ّ
ّ
تتعدد ،والنتيجة
تحصيل دراسي متواصل.

الكويت 03
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 74عادوا من بيروت و 190من القاهرة و 44من البحرين

الكويت احتضنت  308مواطنين

الطائرة عقب هبوطها في المطار

الحقائب اليدوية والركاب من قبل االدارة العامة
ل�ل�ج�م��ارك ،وم��ن ث��م ت� ّ
�وج�ه��وا ال��ى ق��اع��ة االنتظار
وجلسوا على الكراسي التي يبعد كل واحد منها
ع��ن اآلخ ��ر م�س��اف��ة م�ت��ر ون�ص��ف امل �ت��ر ،م��ع تقديم
الوجبات الغذائية لهم.
وف��ي م��دخ��ل ال�ق��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة املخصصة ل�ل�ك��وادر
ال�ط�ب�ي��ة ،وال �ت��ي ب�ه��ا  40ط��اول��ة ي�ج�ل��س إل ��ى كل
ط��اول��ة م�ن�ه��ا ط�ب�ي��ب وم �م��رض ل�ف�ح��ص ال��رك��اب
عبر أج�ه��زة الفحص ال �ح��راري وق�ي��اس ال�ح��رارة
واستخدام أجهزة فحص الـ  PCRملعرفة املصاب
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا وال �خ��ال�ي�ن م ��ن ،ف �م��ن يشتبه
بحمله الفيروس أو يكن مصابا ُي ّ
حول الى غرف
ال �ع��زل م�ب��اش��رة للتعامل م�ع��ه ب �ص��ورة م�ن�ف��ردة،
ومن ثبت خلوهم من الفيروس ُينقل عبر حافالت
وزارة الصحة الى الحجر املؤسسي ملدة  14يومًا.

محمد المصلح
أخيرًا ،وبعد طول غياب ،احتضنت الكويت أمس،
 308مواطنني من أبنائها الذين علقوا في بيروت
وال �ق��اه��رة وال �ب �ح��ري��ن ،ب�س�ب��ب ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
كورونا ،وستتواصل الرحالت الجوية في إطار
املرحلة األول��ى إلج�لاء امل��واط�ن�ين ،وال�ت��ي تنتهي
في  29الجاري.
وت�ح� َّ�ول املطار أم��س إل��ى ما يشبه خلية النحل
إلن �ه ��اء إج � � ��راءات امل��واط �ن�ي�ن ال �ق ��ادم�ي�ن ،وال��ذي��ن
رافقت وصولهم خطة فحص من  7خطوات.
وبدأت اإلجراءات بنقل الركاب الى قاعة االنتظار،
ومن ثم السماح بدخول  40مواطنا فقط الى قاعة
تسجيل البيانات ،التي ّ
يدونها موظفو الحاسب
اآلل ��ي ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة ل�لاس�ت�ع�لام ع��ن ح��رك��ة
ّ
تنقل املواطنني والبلدان التي زاروها وأخذ أرقام
وع �ن��اوي��ن ج�م�ي��ع ال ��رك ��اب ،وم ��ن ث��م االت �ج��اه ال��ى
موظفي وزارة الداخلية لختم الجوازات.
ّ
وبعد االنتهاء من ختم الجوازات اتجه املواطنون
الى مدخل القاعة الثانية التي جرى فيها فحص

خضعوا للفحص
عبر  7خطوات ..والمطار
خلية نحل
أغلبهم من كبار السن
والمرضى وخدم المنازل
الفوزان لـ سبقلا:
جهوزية تامة الستكمال
خطة اإلجالء

أولى الحاالت
وك��ان��ت أول��ى ال��رح�لات ال�ت��ي استقبلتها البالد
أمس ضمن الجسر الجوي إلجالء املواطنني من
بيروت ،على منت «الخطوط الجوية الكويتية»،

ح �ي��ث وص ��ل ع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا  74راك �ب��ًا (م��واط �ن��ون
وغير محددي الجنسية وخ��دم وزوج��ات وأبناء
كويتيني) ،في حني أقلت الرحلة الثانية القادمة
م��ن ال�ق��اه��رة  190م��واط�ن��ًا ،ف��ي وق��ت نقلت رحلة
«طيران الجزيرة»  44مواطنًا قادمًا من البحرين.
وق � ��ال رئ �ي ��س االدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
م.ي� ��وس� ��ف ال� � �ف � ��وزان ل � �ـ سبقلا :إن امل � �ط� ��ار ع�ل��ى
اس� �ت� �ع ��داد ك ��ام ��ل الس �ت �ق �ب��ال ك ��ل رح �ل��ات إج�ل�اء
امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ع ��ائ ��دي ��ن ال � ��ى ال � �ب �ل�اد ،ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع وزارة ال�ص�ح��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ف�ح��ص ال��رك��اب
القادمني.
وأوضح الفوزان أن «الطيران املدني» ،وبالتنسيق
مع شركات الطيران املحلية ،قامت بتجهيز مراكز
للفحص الطبي في مباني الركاب t1و t3و t4و،t5
وذلك لفحص جميع الركاب.
وأضاف ان مباني الركاب تتوافر فيها  3قاعات؛
هي :واحدة لتسجيل اسماء العائدين الى البالد،
وال�ث��ان�ي��ة ل�لان�ت�ظ��ار ،وال�ث��ال�ث��ة للفحص ال�ط�ب��ي،
وجميع هذه اإلجراءات تمت بالتنسيق مع وزارة
الصحة.

تفقد الفحص الطبي بالمطار وعدداً من الجهات

الخالد :خطة متكاملة لتسريع عودة الكويتيين
شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
ال�خ��ال��د أم��س ع�ل��ى اس �ت �م��رار ال�ع�م��ل ف��ي الخطة
املتكاملة لتسريع ع ��ودة امل��واط�ن�ين الكويتيني
املتواجدين في الخارج.
ولفت الخالد خالل زيارة تفقدية لقاعات الفحص
الطبي ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي ل�ل��وق��وف على
آخ��ر التجهيزات استعدادا الستقبال الكويتيني
العائدين إلى أرض الوطن ،إلى أن الجميع يعمل
بروح الفريق الواحد ملصلحة الكويت.
وراف � � ��ق س� �م ��وه خ �ل��ال ال� �ج ��ول ��ة وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
الشيخ د.ب��اس��ل الصباح ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �خ��دم��ات وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم��ة
مبارك الحريص ،ورئيس اإلدارة العامة للطيران
املدني الشيخ سلمان الحمود وعدد من قيادات
وزارة الداخلية ووزارة الصحة واإلدارة العامة
ل�ل�اط �ف��اء وال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي وش ��رك ��ة ال �خ �ط��وط
الجوية الكويتية.
ثم اجتمع سموه مع الحريص والحمود وقيادات
اإلدارة العامة للطيران املدني ،حيث استمع الى
ش��رح موجز ح��ول سير العمل ف��ي امل�ط��ار خالل
األزم��ة منذ اإلع�لان عن اكتشاف ح��االت مصابة
بفيروس كورونا املستجد ،وكذلك االستعدادات
لوصول املواطنني.
وق��ال سموه خالل االجتماع إن الحكومة تعمل

أك��دت م�ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة الصحة نقل 5
ح ��االت ،يشتبه ف��ي إصابتها بفيروس ك��ورون��ا
امل�س�ت�ج��د ب�ي�ن امل �س��اف��ري��ن ال �ع��ائ��دي��ن م��ن ل�ب�ن��ان،
و 23من العائدين من القاهرة إلى العزل الصحي
في «مستشفى ج��اب��ر» ،مشيرة إل��ى أن الحاالت

الخالد والصباح والحريص خالل الجولة في المطار

بناء على توجيهات سمو أمير البالد باتخاذ
ك ��ل اإلج� � � � ��راءات ووض � ��ع خ �ط��ة ل �ت �س��ري��ع ع ��ودة
املواطنني الكويتيني املتواجدين في الخارج.
وأض� ��اف م��ا ش��اه��دت��ه وس�م�ع�ت��ه م��ن إي �ج��از عن
ال �ب��رن��ام��ج امل �ت �ك��ام��ل وخ �ط��ة ال �ع �م��ل الس�ت�ق�ب��ال
املواطنني وتيسير الرحالت للمقيمني املغادرين
ه� ��و م ��وض ��ع إع � �ج� ��اب وت� �ق ��دي ��ر ع �ل ��ى ال �ج �ه��ود

ال �ت��ي ت �ق��وم��ون ب�ه��ا ف��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة م��ن خطة
الطوارئ ،مبينا أنه منذ اليوم األول في تفعيل
خطة الطوارئ كان الطيران املدني أحد الروافد
األس��اس �ي��ة ال �ت��ي س��اه�م��ت ف��ي ات �خ��اذ ال �ق��رارات
واإلجراءات االحترازية.
كما ق��ام الخالد بزيارة تفقدية ملؤسسة املوانئ
وغرفة العمليات التابعة لالدارة العامة للجمارك.

وق � � ��ال س� �م ��وه «أن � �ت� ��م أح � ��د امل� �ن ��اف ��ذ وال� �ن ��واف ��ذ
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ت��زوي��د ال �ب�ل�اد ب�ك��ل م��ا تحتاجه
وت ��أم�ي�ن ن �ق��ل ال �ب �ض��ائ��ع» ،م �ش �ي��را ال� ��ى أن ه��ذا
ال��دور يعد مسؤولية كبيرة تساعد ف��ي تعزيز
مخزون البالد وإشاعة الطمأنينة بني املواطنني
واملقيمني ،وتفقد سموه مركز التحكم في وزارة
الكهرباء واملاء.

الخمس األولى تشمل  3من أسرة واحدة (زوجة
ورضيعها وال��زوج) ،فضال عن مواطن وفلبينية
من العمالة املنزلية .إضافة إلى  4حاالت اشتباه
من بني العائدين من البحرين.
وق ��ال ��ت امل � �ص� ��ادر ل� �ـ سبقلا :ج� ��رى اس �ت �خ��دام
األج �ه��زة ال �ج��دي��دة ف��ي إج� ��راء ال�ف�ح��ص ال�خ��اص
بفيروس كورونا املستجد ،مبينة إجراء «الفحص

امل� �خ� �ب ��ري ل�ل�أج� �س ��ام امل� � �ض � ��ادة» داخ � � ��ل ج�س��م
امل�س��اف��ري��ن ،بحيث ظ�ه��رت نتائجه خ�ل�ال ف�ت��رة؛
تراوحت بني  10و 15دقيقة فقط.
وذكرت املصادر أن هناك محاجر جرى استقبال
ال� �ن ��زالء ف�ي�ه��ا س��اب �ق��ا ،وه� ��ي :ال �خ �ي��ران وال �ج��ون
وسيشل ،ومحجر مستشفى جابر ،الفتة الى 4
محاجر جديدة ،بينها محجر منتجع أكوا مارين،

ال��ذي ُ
يبعد عن مطار الكويت ال��دول��ي مسافة 88
كلم ،وال�ث��ان��ي ه��و متنزه خليفة السياحي ،ال��ذي
يقع في الجليعة ،ويحتوي على  80شاليهًا (تم
ّ
جار تحديدهما
تسلمهما) ،إضافة الى محجرين ٍ
بعد التنسيق بني وزارت��ي الصحة واملالية ،حيث
من ّ
املرجح أن يكونا في جنوب البالد ،كما أشارت
سبقلا في عددها الصادر أمس.

ً
مجددا :الكويت ملتزمة الشفافية
«الصحة العالمية»
ج��ددت منظمة الصحة العاملية على لسان
م��دي��ره��ا ال �ع��ام د .ت �ي��دروس غيبرييسوس
اإلش ��ادة بالتزام الكويت بدعم عمل الهيئة
األممية وشفافية حكومتها ف��ي م��ا يتعلق
بإجراءات مواجهة جائحة (كورونا املستجد
كوفيد .)19 -
وق � ��ال غ �ي��رب �ي �ي �س��وس ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات عبر
البريد االلكتروني لـ «كونا» امس إن املنظمة
ت �ث �م��ن االل � �ت� ��زام ال� �ق ��وي ل �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
وحكومة الكويت تجاه عمل املنظمة وجدول
أعمالها الصحي.
وأوضح أن تضامن شعب وحكومة الكويت
مع الدول املتضررة واألكثر ضعفا في جميع
أن�ح��اء العالم تجسد م��ن خ�لال تقديم تبرع
ب �ق �ي �م��ة  40م �ل �ي��ون دوالر مل �ص �ل �ح��ة ج �ه��ود
مكافحة جائحة «كورونا».
وأضاف ان املساهمة الكويتية ستساعد في

ابنتك :رنا يعقوب يوسف الحمد

إلى أبي ..نبراس حياتي
الذي لن ينطفئ
ال أعرف من أين أبدأ أو كيف أبدأ..
مضى شهر منذ رحيلك ولكن بالنسبة لي ما زلت أشعر وكأن
ذلك قد حدث باألمس!
متوال
وشريط
فقدانك
على
أملا
يعتصر
وقلبي
عيناي تبكيانك
ٍ
م��ن ال��ذك��ري��ات ال ي�ف��ارق ذه�ن��ي ،يبدأ منذ طفولتي وحتى آخر
لحظاتي معك.
ما أصعب علي أن أرثيك ،وكيف لي أن أرثي أبا وصديقا وحبيبا
وقت يكثر فيه االختالف على كل
ورجال اتفق عليه الجميع ،في ٍ
شيء وأي شيء.
اتفقوا على مناقب أخالقك وسيرتك الطيبة وسمعتك العطرة.
أج��د أن قلمي يخذلني ف�لا ينساب ك�ع��ادت��ه عندما أش��رع في
الكتابة وال عجب ؛ فما أريد أن أكتبه ليس بالهني فكيف لي أن
أعبر عن مشاعر ابنة فقدت أباها؟!
إنه شعور باليتم ،فكأنني ما زلت طفلة ..نعم فذلك ما ينتابني
يا أبي.
بالرغم من عمري الذي بلغته اال انني احسست برحيلك وكأنني
طفله ،زال بوفاة ابيها شعورها باألمن واألم��ان ووق��ع العمود
الذي كانت تستند إليه.
واحتمال كبيرين وصارعت وقاومت
بصبر
لقد عانيت يا أبي
ٍ
لسنوات ط��وال امل��رض دون أنني أو شكوى .وكنت أشفق عليك
في كل لحظة وأنا أرى مقدار اآلالم التي تتحملها ،وكنت أتمنى
لو أملك أن أخفف عنك ول��و بالشيء اليسير من تلك املعاناة.
ولكنني وبكل أسف كنت اقف عاجزة ليس بيدي سوى الدعاء
والتضرع لرب العاملني أن يعينك ويؤجرك ،حتى وافتك املنية وأنا
ممسكة بيدك مسلمة بقضاء اهلل وقدره.
أبي الحبيب يا من كنت قرة عيني وقطعة من فؤادي وستبقى
كذلك دوم��ًا ،وي��ا م��ن جعلك اهلل سبب وج��ودي ف��ي ه��ذه الدنيا
وأح�م��ل اس�م��ك وأف�خ��ر ب��ه ،وي��ا م��ن أدي��ن ل��ه وألم��ي حفظها اهلل
بالفضل لكل ما وصلت له وما أصبو أن أصل اليه في حياتي،
ويا من لم ولن يضاهيه أي رجل في نظري.
وإن كنت يا أبي قد رحلت عن عاملنا الفاني ولن أعود قادرة على
أن أنادي بكلمة بابا بعد اآلن ،فإنك ستظل كالسراج املضيء في
قلب رفيقة دربك أمي الحبيبة أطال اهلل في عمرها ،وقلوب بناتك،
وستستمر ذكراك ساطعة ال تخبو من وجداننا ،ونعاهدك على
أن نبقى أنا وشقيقتاي وأوالدن��ا ما حيينا نحافظ على كل ما
زرعته فينا من خصال حميدة وقيم نبيلة.
ال أقول لك وداعًا وإنما إلى لقاء بعد حني في دار الحق ،حيث ال
فراق من بعده أبدًا.

آخر ما كشفته تحقيقات النيابة:

«زجران» ليس وحده..
ويواجه  3تهم خطيرة
المحرر القضائي

ً
ً
مشتبها بها ..إلى «مستشفى جابر»
حالة
32
عبدالرزاق المحسن

رثاء

تعزيز أنظمة الرعاية الصحية ف��ي البلدان
امل �ت �ل �ق �ي��ة ل �ل �م �س��اع��دات ك �م��ا س �ت �ع��زز ق ��درة
منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى مستوياتها
املختلفة.

دعم متواصل
وف ��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ،أك ��د ان ح�ك��وم��ة ال�ك��وي��ت
ق��د ال �ت��زم��ت ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي إع � ��داد ال�ت�ق��اري��ر
وال �ت �ن �س �ي��ق ال ��وث� �ي ��ق م� ��ع م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية ملواجهة جائحة كورونا ،حيث قام
فريق من املكتب اإلقليمي للمنظمة بمهمة
دع� ��م ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ي وق� ��ت م �ب �ك��ر م ��ن ه��ذا
الشهر ملناقشة االستجابة وامل�ج��االت التي
تحتاج إلى تعزيز.
ك �م��ا أش� ��ار ال ��ى ان ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت تتمتع
ب �خ �ب��رات واس �ع��ة ف��ي ال �ت��أه��ب واالس�ت�ج��اب��ة
ألم � ��راض ال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�س��ي ن �ظ��را لعملها

ال�ق��وي خ�لال السنوات املاضية لالستجابة
ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية.
ووص� � ��ف ال� �ك ��وي ��ت ب ��أن �ه ��ا واح � � ��دة م� ��ن أه ��م
ال�ش��رك��اء االس�ت��رات�ي�ج�ي�ين ال�ع��امل�ي�ين ملنظمة
ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،م ��وض� �ح ��ا أن� � ��ه ب �ف �ض��ل
دعمها يمكن ملنظمة الصحة العاملية تقديم
املساعدة الصحية ال�لازم��ة التي تخفف من
معاناة املاليني من الناس في الشرق األوسط
وأفريقيا وآسيا.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال �ك��وي��ت ه ��ي امل �س��اه��م األول
وال ��وح� �ي ��د م ��ن م�ن�ط�ق��ة ش� ��رق امل �ت��وس��ط في
ص �ن��دوق ال� �ط ��وارئ ال �ت��اب��ع مل�ن�ظ�م��ة الصحة
العاملية لحاالت الطوارئ والذي يلعب دورا
حاسما في مساعدة منظمة الصحة العاملية
وش ��رك ��ائ� �ه ��ا ال �ص �ح �ي�ي�ن ع �ل ��ى االس �ت �ج��اب��ة
ل�ت�ف�ش��ي األم � ��راض وال� �ط ��وارئ ال�ص�ح�ي��ة في
غضون ساعات.

ُّ
توجه حكومي لزيادة ساعات
الحظر ..والمنع الشامل وارد
حمد السالمة

كشفت مصادر حكومية أن مجلس ال��وزراء لديه ُّ
توجه
ن�ح��و زي ��ادة س��اع��ات ح�ظ��ر ال�ت�ج� ُّ�ول ق��ري�ب��ًا ،ب�ع��د ت�ق��اري��ر
الجهات املختصة التي أف��ادت بمؤشرات سلبية تتمثل
ف��ي ال ��زح ��ام وال �ت �ج �م �ع��ات واخ �ت�ل�اط ال �ن��اس ب �ع��د ان�ت�ه��اء
ساعات الحظر.
وق��ال��ت امل� �ص ��ادر ل �ـ سبقلا إن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة تخشى
ان�ت�ش��ار ع��دوى ك��ورون��ا ب�ين امل��واط�ن�ين ج��راء تجمعهم في
ُ
الدواوين واإلسطبالت وأماكن البيع وهو ما فرض الحظر
ُّ
لتجنبه وليس استمراره.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر أن ال�ل�ج��وء إل��ى ف��رض ح�ظ��ر ك�ل��ي مل��دة
أس �ب��وع إل ��ى أس �ب��وع�ين وارد ،إذا ل��م ي�ح�ق��ق خ �ي��ار تمديد
ساعات الحظر أهدافه.

في الوقت ال��ذي ق��ررت فيه النيابة العامة استمرار حجز صاحب
الحساب الشهير امللقب بـ«زجران» لحني استكمال التحقيقات معه
في قضية «أمن دولة» ،اكد مصدر مطلع لـ سبقلا ان النيابة حددت
 3تهم ليست سهلة للمتهم ،ومن املتوقع ان تتطور القضية وفق
آخر معطياتها.
وأش ��ار امل �ص��در ال��ى ان ال�ت�ه��م ه��ي :إذاع ��ة أخ �ب��ار ك��اذب��ة ،وتسريب
معلومات سرية تخص الحكومة (وه��ي تهمة تسند ألول م��رة)،
اضافة الى تهمة إساءة استعمال هاتف.
ول�ف��ت امل �ص��در ال��ى ان ال�ت�ح��ري��ات أك ��دت ان امل�ت�ه��م «زج� ��ران» ليس
وح ��ده ،ب��ل ه�ن��اك م��ن ي�م��ده ب��امل�ع�ل��وم��ات ،ول�ه��ذا السبب ل��م يصدر
قرار بحبسه بالسجن املركزي حتى اآلن حتى تكتمل جميع اركان
القضية.
من جانب آخر ،أكد مصدر مطلع ان النائب العام قرر حبس املتهم
بإثارة خبر كاذب تسبب بهلع وذعر بني املواطنني ،ملدة  21يومًا
مع إحالته للسجن املركزي .وقال املصدر ان املتهم بث كذبة حفر
 50قبرا ملصابي كورونا ،وقد خضع لتحقيقات عاجلة بعد ضبطه
من قبل وزارة الداخلية ،وأكد خالل التحقيقات انه لم يقصد إثارة
الهلع والذعر بني املواطنني.
ولفت املصدر الى انه ال تهاون مع ناشري اإلشاعات ابدًا ،خصوصًا
في ظل هذه الظروف املشددة.

«الصحة» تطلب ُّ
تسلم
مستشفى األحمدي القديم
سعد الشيتي
علمت سبقلا م��ن م �ص��ادر مطلعة أن وزارة ال�ص�ح��ة ـــــ ف��ي إط��ار
استعانتها بالقطاع النفطي ،الستكمال اإلجراءات الالزمة ملواجهة
فيروس كورونا املستجد ـــــ طلبت من شركة نفط الكويت تسليمها
مستشفى األحمدي الستغالله في هذا األمر.
ّ
يتضمن مبنى املستشفى
وقالت املصادر إن وزارة الصحة طلبت ان
التجهيزات الالزمة والكوادر الطبية والفنية.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،أع�ل��ن ن��ائ��ب الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة (كيبك) حاتم العوضي
امس عزم الشركة حاليا ،وبالتعاون مع شركة نفط الكويت على
إنشاء عدد من املحاجر الصحية في منطقتي الزور والرتقة ،شمال
البالد ،لتلبية احتياجات وزارة الصحة ومتطلباتها.

 600مصري وفلبيني غادروا
مي السكري
واص �ل��ت االدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي تسيير رح�ل�ات االج�ل�اء
للمقيمني ال��راغ�ب�ين ف��ي م�غ��ادرة ال �ب�لاد ،إذ غ ��ادرت ام��س رحلتان،
إح��داه�م��ا ال��ى ال�ق��اه��رة واألخ ��رى ال��ى الفلبني وعلى متنهما نحو
 600راك��ب .وبينما بلغ اجمالي املغادرين على منت طائرة مصر
للطيران نحو  350مصريا ،بلغ ع��دد ال��رك��اب امل�غ��ادري��ن على منت
رحلة الخطوط الجوية الكويتية نحو  253فلبينيا ،كلهم مخالفون
لقانون اإلقامة ومبعدون عن البالد ،في إطار اإلجراءات االحترازية
للحد من انتشار فيروس ك��ورون��ا ،وملنع التكدس في مركز إي��واء
ال �ع �م��ال��ة وس �ج��ن اإلب� �ع ��اد .وع �ل �م��ت سبقلا ان ه �ن��اك  91مخالفا
فلبينيا ال يزالون يقبعون في مأوى خصصته لهم سفارة بالدهم،
ومسجلة بحقهم أوامر منع سفر.
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«الهالل األحمر» ِّ
يدشن حملة «ساعد تسعد»

المزرم والناصر في مؤتمر مشترك:

ِّ
رشدوا غذاءكم ..واحذروا اإلشاعات
َّ
ب�ي�ن�م��ا ح � ��ذر ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م
الحكومة طارق املزرم أمس ،من خطورة
اإلش��اع��ات على املجتمع ،ق��ال إن ت��داول
ُ
ُ
ه ��ذه اإلش ��اع ��ات ت��رب��ك ال �ع �م��ل وت��ره��ق
العاملني.
وأض ��اف امل ��زرم خ�لال مؤتمر صحافي
م �ش �ت��رك م ��ع وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ل�ي�ل��ة
امل ��اض� �ي ��ة :الح �ظ �ن ��ا ن �س �ب��ة ع ��ال �ي ��ة م��ن
اإلش � ��اع � ��ات ع� � ��ادت إل � ��ى ال� �ظ� �ه ��ور ع�ل��ى
السطح بقوة ،خاصة على «الواتس أب»،
م�خ��اط�ب��ًا امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ب�ق��ول��ه:
ساعدونا على مكافحة اإلشاعات؛ هذا
األمر يزعجنا ُ
ويرهق األجهزة العاملة،
ّ
نتمنى على الجميع تحري الدقة وعدم
ت ��روي� �ج� �ه ��ا ،م �ش �ي ��را إل � ��ى ف �ي��دي��وه��ات
«مفبركة» يجب أال تشاركوها عندما
تصل إليكم ،وال تأخذوا املعلومة إال من
مصادرها الرسمية.

الحظر الكلي
وعن إمكانية تطبيق الحظر الكلي ،قال
املزرم :هناك اجتماعات مستمرة لبحث
جميع االحتماالت ودراستها.
وطالب املواطنني واملقيمني في البالد
ب� � �ض � ��رورة ت ��رش� �ي ��د اس � �ت � �ه �ل�اك امل� � ��واد
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،خ� �ص ��وص ��ا ان� �ن ��ا م �ق �ب �ل��ون
على شهر رم�ض��ان ،مضيفًا إن�ن��ا دول��ة
م� �س� �ت ��وردة ،وال ن �ع��رف إل� ��ى أي� ��ن نحن
متجهون؟!
من جهته ،ق��ال وزي��ر الخارجية الشيخ
د.أح � � �م� � ��د ال � �ن � ��اص � ��ر :إن خ� �ط ��ة إج �ل��اء
امل��واط �ن�ين ان�ط�ل�ق��ت ب�ت��وج�ي�ه��ات سمو
أمير البالد الذي يهتم بحالة كل مواطن
كويتي في الخارج.

تقطعت
َّ
 20ألف مواطن
بهم السبل في الخارج
اإلشاعات ُتربك العمل
و ُترهق العاملين
اجتماعات مستم ّرة..
لبحث احتمال
الحظر الشامل
الناصر والمزرم خالل المؤتمر

تعليمات سامية
وقال الناصر إن تعليمات سمو األمير
ب �ت��وف �ي��ر ك ��ل ش� ��يء م ��ن رع ��اي ��ة سكنية
وص �ح �ي��ة وغ��ذائ �ي��ة ل�ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين
بالخارج ،ولن نترك أبناءنا.
وأض� � � ��اف :إن خ �ط��ة إع � � ��ادة امل��واط �ن�ي�ن
ع��رض��ة للتحديث والتغيير ،مبينا أن
ّ
اإلج �ل�اء م��ره��ون ب��أم��ري��ن؛ األول :تعثر
النظام الصحي في الدول التي يقيمون
فيها ،والثاني :مدى االلتزام بتعليمات
السلطات الصحية في الداخل.
ً
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ه� �ن ��اك دوال أك� �ب ��ر م��ن
ال �ك��وي��ت ف ��ي ك ��ل ق �ط��اع��ات �ه��ا ،وت��داع��ت
وتهاوت أم��ام ه��ذه األزم��ة ،ونحن نقوم
بواجباتنا ملواجهة «كورونا».
وك �ش ��ف أن ع� ��دد امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ت��م
َّ
حصرهم وتقطعت بهم السبل بالخارج

ّ
ف ��اق  20أل ��ف م��واط��ن ،وق ��د وف��رن��ا لهم
الرعاية الصحية والغذائية والسكنية،
داع�ي��ًا الطلبة ف��ي ال �خ��ارج ال��ى االل�ت��زام
بتعليمات السلطات الصحية.

أولوية اإلجالء
وع� ��ن أول� ��وي� ��ة اإلج � �ل ��اء ،ق� ��ال ال �ن��اص��ر:
إن امل� ّ
�ؤم��ن ل�ه��م إق��ام��ة وس�ك��ن ب��ال�خ��ارج
ليسوا ضمن أولوية اإلجالء.
وت��اب��ع :إننا نعمل على توحيد قاعدة
ب� �ي ��ان ��ات ت �ت �ض �م��ن ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين
ف��ي ال�خ��ارج ،مضيفا :إن بعثات البالد
ف ��ي ال� �خ ��ارج ت �ع �م��ل  24س��اع��ة لتلبية
احتياجات املواطنني.
واعتبر أن اإلش��اع��ات ال تقل خطرًا عن
خرق تعليمات «الصحة» ،مشددًا على
ِّ
أن األع� �م ��ال ال �ف ��ردي ��ة ت �ش��ت��ت ال �ج �ه��ود
الجماعية.

المؤمن لهم إقامة
َّ
وسكن بالخارج ليسوا
أولوية في اإلجالء
العمل على توحيد
تتضمن
ّ
قاعدة بيانات
جميع الكويتيين
في الخارج
إجالء المواطنين بالخارج
مرهون بالتزام تعليمات
السلطات الصحية
في الداخل

قروض «التأمينات» ..إلى التأجيل

َّ
مخصصات الطلبة
تأجيل االستقطاعات من

كشفت مصادر مطلعة أن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أنجزت
رؤيتها لتأجيل قروض املواطنني املشمولني بمظلتها ،وذلك ملدة  6أشهر،
على أن ُيحسم األمر من قبل الحكومة.
وذك ��رت امل �ص��ادر أن ال�ت� ُّ
�وج��ه امل �ط��روح يغطي مختلف ال�ش��رائ��ح املنضوية
تحت التأمينات ،سواء الحاصلني على القرض الحسن ،أو قرض االستبدال،
أو أصحاب املبادرات املسجلني في الباب الخامس.
على صعيد متصل ،أكد النائب خليل الصالح أن القرار في مراحله األخيرة.

َّ
وج��ه وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي د.س�ع��ود الحربي وزارة التعليم
العالي ملخاطبة املكاتب الثقافية بالخارج ،لتأجيل تحصيل االستقطاعات
َّ
مخصصات طلبة البعثات الخارجية ،املترتبة عليهم نتيجة
الشهرية من
ً
مديونيات ،أث�ن��اء فترة ال��دراس��ة؛ وذل��ك اب�ت��داء م��ن الشهر املقبل ومل��دة ستة
أش �ه��ر .وأوض ��ح أن ه��ذا ال �ق��رار ج��اء تماشيًا م��ع ت� ُّ
�وج�ه��ات ال��دول��ة بتأجيل
أقساط املواطنني ،وتحقيقًا ملا يخدم مصلحة الطلبة ،مؤكدًا أن ال��وزارة ال
تتوانى في دعم جميع الطلبة ومساعدتهم في كل دول االبتعاث.

هالل الساير :التكافل
ِّ
يخفف األزمة
االجتماعي
َّ
دش �ن��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح �م��ر أم ��س ح�م�ل��ة «س��اع��د
ت �س �ع��د» ،ل �ت��وزي��ع امل �س ��اع ��دات ال �غ��ذائ �ي��ة ع �ل��ى األس ��ر
امل�ح�ت��اج��ة ف��ي ال �ب�لاد املسجلة ف��ي ك�ش��وف الجمعية،
بواقع خمسة آالف أسرة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هالل الساير :إن
الجمعية وض�ع��ت خطة متكاملة لتوزيع املساعدات
ع �ل��ى األس� � ��ر امل �س �ت �ح �ق��ة ،م ��راع� �ي ��ة ب ��ذل ��ك اإلج� � � ��راءات
االحترازية ،للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد
(ك��وف �ي��د ـ�ـ�ـ�ـ  )19ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا وزارة ال�ص�ح��ة أث�ن��اء
عملية االستقبال والتوزيع على املستحقني.
وأض� ��اف ال �س��اي��ر إن ��ه م�ن��ذ ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس ح��دث��ت
ّ
تغييرات في أنماط الحياة واملتعلقة بدخول الحجر
املنزلي ،لتظهر ح��االت التكافل االجتماعي ،من خالل
توفير املواد الغذائية وتوزيعها على األسر املحتاجة،
ِّ
ما يساعد في الحيلولة دون تفشي الفيروس.
وأوض� ��ح أن ت��وزي��ع ه ��ذه امل �س��اع��دات ال �غ��ذائ �ي��ة ي��أت��ي
للتخفيف على األس��ر املحتاجة ،في حني تضم السلة
مختلف احتياجات األسرة من األرز والسكر والدقيق
وزي� ��وت ال �ط �ع��ام ،الف �ت��ا إل ��ى أه�م�ي��ة وج ��ود األس ��ر في
منازلهم ،تطبيقا لجهود الدولة في املكوث باملنزل.
وأك� ��د ح ��رص ال�ج�م�ع�ي��ة ع �ل��ى دع ��م أف � ��راد ت �ل��ك األس ��ر

واالس�ت�م��رار ف��ي تقديم ك��ل أش�ك��ال امل�س��اع��دات املمكنة
ل�ه��م ،سعيا منها ملساندتهم وإع��ان�ت�ه��م ع�ل��ى ّ
تحمل
ظروفهم املعيشية عبر سلسلة من املشاريع والبرامج
املختلفة على الساحة املحلية.
ُ
وذكر الساير أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لتوزيع
املساعدات محليا ،إلى جانب املساعدات الكبيرة التي
تقدمها للمحتاجني خارج الكويت ،على مدار العام.
وب�ّي�نّ أن الكويت بجميع مؤسساتها ق��ام��ت ب��دوره��ا
ع�ل��ى أك�م��ل وج��ه للتصدي ل�ه��ذه األزم� ��ة ،وي�ج��ب على
َ
املجتمعني امل��دن��ي واأله �ل��ي ال�ت�ع��اون م��ع ال��دول��ة ،وأن
يكونا جنبا إل��ى جنب ،للخروج م��ن األزم��ة ف��ي أق��رب
وق��ت ممكن ،م�ج��ددا دع��وت��ه للقطاع ال�خ��اص ورج��ال
األعمال إلى التعبير عن تضامنهم الوطني ،وتكافلهم
االجتماعي في ه��ذه ال�ظ��روف الصعبة ،مع شركائهم
وإخوانهم في الوطن.
من جانبها ،أكدت مديرة إدارة املساعدات املحلية مريم
العدساني أهمية التراحم والتكافل اللذين يعتبران
م��ن ص��ور املجتمع ال�ك��وي�ت��ي ،ال ��ذي ُج�ب��ل ع�ل��ى م��د يد
العون واملساعدة واإلغاثة لكل املحتاجني ،مشيرة إلى
أن الجمعية ال ت��دخ��ر ج�ه��دا ف��ي م�س��اع��دة املحتاجني
أينما وجدوا.

جانب من حملة «ساعد تسعد»

وزيرة الشؤون تعزل عضوين
في مجلس «النعيم»
خالد الحطاب
عزلت وزيرة الشؤون االجتماعية مريم العقيل
ع �ض��وي��ن م ��ن م�ج�ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة ال�ن�ع�ي��م
ً
ال �ت �ع��اون �ي��ة ،وع �ي �ن��ت ع �ض��وي��ن آخ ��ري ��ن ب ��دال
منهما.وجاء قرار العقيل بعد أن خلص تقرير
اللجنة ال�خ��اص��ة بفحص أوراق ومستندات

الجمعية واملشكلة ف��ي ع��ام  2019إل��ى وج��ود
مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وط�ل�ب��ت ال�ع�ق�ي��ل م��ن مجلس إدارة الجمعية
الحالي الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية،
داع � �ي� ��ة ال� �ع� �ض ��وي ��ن امل � �ع� ��زول �ي�ن إل� � ��ى ت�س�ل�ي��م
عهدتهما املالية واملستندات خالل أسبوع.
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الفضل من محجره األسباني:

األوضاع صعبة ..وبقي لي كمامان
دعا النائب أحمد الفضل الحكومة إلى االستعداد الستقبال الكويتيين
العائدين من الخارج ،الذين يبلغ عددهم نحو  60ألفاً وتنظيم عملية
إجالئهم بسالم إلى الديرة.
فهاد الشمري
ّ
ثمن الفضل في تسجيل له من محجره في أسبانيا
«األدوار املشرفة التي قام بها وزراء طمأنوا خاللها
ً
الناس وردوا على الشائعات أوال بأول» ،مستذكرًا
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة خ��ال��د ال��روض��ان ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
أن��س ال�ص��ال��ح ال ��ذي ق��ال إن��ه «ت �ص��دى ل�لإش��اع��ات
وال �ح �س��اب��ات ال��وه �م �ي��ة أب ��و ط �ق��ة ال �ت��ي أص�ب�ح��ت
م �ص ��در ال �خ �ب��ر ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت» ،م ��ؤك� �دًا أن ج �ه��ود
الصالح «واضحة وأنا على اتصال شبه يومي مع
جميع ال��وزراء وبطل ملحمة فيروس كورونا هو
وزير الصحة الشيخ باسل الصباح» ،مثمنًا الدور
الكبير ألبطال الصف األول الذين يتصدون للوباء
سواء كانوا في القطاع الصحي أو الكوادر األمنية.

أحمد اهلل أني كويتي
وق ��ال ال�ف�ض��ل« :إن أوض ��اع ال�ك��وي�ت�ي�ين بأسبانيا
ط �ي �ب��ة ون �ح��ن م �ل �ت��زم��ون ب��ال �ح �ج��ر ووض� �ع ��ت لنا
أماكن للتجمع ومن لديه سكن وفرت لهم أماكن في
ملقا وبرشلونة ومدريد والحمد هلل أنني كويتي،
وبإذن اهلل نعدي األسبوعني» ،متوقعًا أن «كورونا
سيولد آث��ارًا اقتصادية وسياسية وسيؤثر حتى
في العالقات بني ال��دول ،وسنرى مشهدًا سياسيًا
جديدًا».
ودع � ��ا إل� ��ى ال � �ت ��زام ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ت ��ي ت �ص ��در ع��ن
الحكومة ،منوهًا بأن التزام الكويتيني أكبر بكثير
م ��ن ال� �ت ��زام ال ��واف ��دي ��ن ال س�ي�م��ا ب �ع��ض ال�ج��ال�ي��ات
ونلتمس العذر ملن يعيشون في غرف صغيرة لكن
ه��ذا م��رض وال�ح�ج��ر فقط  14ي��وم��ًا ،س��ائ�لا اهلل أن
يحفظ الجميع.
وأف ��اد الفضل أن املعلومة املهمة ال�ت��ي ن��رغ��ب في
قولها لكم إن في أسبانيا  211كويتيًا تم توزيعهم
ع� �ل ��ى امل� �ن ��اط ��ق ك � ��اآلت � ��ي 8 :ف� ��ي م� ��دري� ��د و 34ف��ي
برشلونة ،و 4في أشبيلية و 2في اليكانتي.
وق��ال إن السفارة الكويتية في مدريد قامت بدور

الحمد لله أنني كويتي
..أمورنا طيبة وحكومتنا
قصرت
ما َّ
نعيش في فنادق وشقق..
و 8كويتيين في بؤرة
الوباء بمدريد
الجيش والشرطة في كل
مكان وال خروج إال للصيدلية
أو الجمعية أو محطات البنزين
الله يفك طلبتنا وأهلنا
في إنكلترا وأميركا وأوروبا
وسائر العالم
ك�ب�ي��ر ت�ش�ك��ر ع�ل�ي��ه ،وع �ل��ى رأس �ه��م ال�س�ف�ي��ر ع�ي��ادة
ً
السعيدي ،حيث ح�ج��زوا فندقًا ك��ام�لا للكويتيني
العالقني ،مشيرًا إلى أن مدريد تعتبر بؤرة الوباء
في أسبانيا ،ولدينا فيها  8كويتيني بعضهم في
سكنه الخاص واآلخ��رون وف��رت لهم السفارة مقر
إق��ام��ة ،وال �ش��يء نفسه ف��ي ال�ب�ك��ان�ت��ي ح�ي��ث وف��رت
ال�س�ف��ارة فندقًا ،وه�ن��اك نحو  64كويتيًا ف��ي مدن
أخرى بينهم  30في سكنهم الخاص والبقية جرى

أحمد الفضل من محجره في أسبانيا :قاعد لحالي

خريطة الكويتيين في أسبانيا

¶ مدريد8 :
¶ برشلونة134 :
¶ أشبيلية4 :
¶ البيكانتي2 :
¶ مدن أخرى64 :
توفير فنادق أو شقق لهم.
ون � ��وه ب� ��أن ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ب��رش �ل��ون��ة ت��واج�ه�ه��م
مشكلة تتمثل ف��ي إغ�لاق ال�ف�ن��ادق ،إال أن السفارة
تعمل بكامل طاقتها لكي توفر لهم شققًا بديلة.

باسل البطل
وأض��اف الفضل :باختصار ،ه��ذا ه��و وضعنا في
أسبانيا وان شاء اهلل أمورنا طيبة ،ونتوقع خالل

اليومني املقبلني توزيع الكمامات علينا ،خصوصا
«ما بقى عندي إال كمامني اثنني».
وأوضح أن «األوضاع الصحية في أسبانيا صعبة
وال يسمح بالخروج إال للصيدلية أو الجمعية أو
م�ح�ط��ات ال�ب�ن��زي��ن ،وغ�ي��ر م�س�م��وح بالتمشي أب �دًا
حتى لو كان الشخص بمفرده مما جعل الشوارع
فاضية بمعنى الكلمة فالجيش والشرطة في كل
مكان».
وق � ��ال« :ل �ك��ن إذا ق ��ارن ��ا اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ت �ت��م في
الكويت فما نقول اال بيض اهلل وجوههم والبطل
ال�ش �ي��خ ب��اس��ل ال �ص �ب��اح ي �ق��وم ب� ��دور ك�ب�ي��ر وال �ل��ي
يسويه مو شوية وان كنت اذك��ر كمية االنتقادات
التي وجهت له وبعض األك��اذي��ب التي دخلت في
م��خ ال �ن��واب وص��رح��وا ب�ه��ا ل�ك��ن ال�ك��ل ي��رى نتائج
ع�م�ل��ه واالج � � ��راءات واالح �ت �ي��اط��ات ال �ت��ي ات�خ��ذه��ا
للحد من انتشار هذا الوباء».

وزراء غائبون
وأشار الفضل الى ان الجميع يتابع ما يحدث في
بريطانيا وهنا ال بد ان نقول اهلل «يفك» طلبتنا
وطالباتنا وابناءنا وبناتنا واهلنا في كل ارجاء
انكلترا واميركا واوروبا.
وقال إن جميع الدول تفكر بإجالء مواطنيها كما
ه��و ال �ح��ال ف��ي ال �ك��وي��ت ،ف�ه��ي أك�ي��د ح��ري�ص��ة على
ص �ح��ة وس�ل�ام��ة اب �ن��ائ �ه��ا ،ل �ك��ن م ��وض ��وع اإلج�ل�اء
يحتاج استعدادات صحية معينة الستقبال هذا
الكم من العائدين ،مبينًا أن عملية اجالء الكويتيني
في الخارج ليست بسيطة وال تقتصر على ارسال
ال �ط��ائ��رات ،ف��ال��ذي��ن ي�ت��م اج�ل�اؤه��م ي�ح�ت��اج��ون ال��ى
رع��اي��ة صحية متكاملة وال��ى امل�ح��اج��ر وي�ج��ب أن
نطمئن ال��ى اإلج � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها
الدولة.
وشكر الفضل الحكومة على إج��راءات�ه��ا السليمة
والصحيحة التي تقوم بها والشكر موصول إلى
رئ�ي��س الحكومة وال� ��وزراء ال��ذي��ن ظ�ه��رت أدواره ��م
بشكل واض��ح ،وإن ك��ان هناك م��ن ال ��وزراء اختفوا
وكأنهم غير موجودين في الحكومة ،الفتًا إلى أن
الحمل على وزير الخارجية الشيخ محمد الناصر
غير طبيعي فنحن نتكلم عن  60ألف مواطن خارج
الكويت.

سبقلا رصدت أوضاعهم وسط مخاوف من لجوئهم ألعمال غير مشروعة

عمال اليومية:جاء الحظر ..وغاب األجر!
¶ المقاوالت اإلنشائية والمشاريع مستمرة ..في ظالل الخوف من الحظر
«القوى العاملة»:
ر ُّ
َب العمل ملزم بالراتب

حظر التجوّ ل أوقف بعض األعمال (تصوير :بسام زيدان)

خالد الحطاب
ع�ل��ى ض�ف��اف ال�ح�ظ��ر ال�ج��زئ��ي ،يسعى العمال
ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون م�ق��اب��ل أج ��ر ي��وم��ي للحصول
ّ
يتقوتون بها قبل أن يداهمهم
على فرصة عمل
وقت الحظر ،فمنهم من يقضي وطره ويحظى
ب �ف��رص��ة ،وإن ق ��ل أج ��ره ��ا ،وال �ك �ث �ي��رون منهم
َ
ي� �ع ��ودون ب �خ��ف��ي ح �ن�ي�ن ،ت �ط��ارده��م ه��واج��س
م� �ت� �ع ��ددة ،أدن� ��اه� ��ا ت ��وف �ي ��ر امل� ��أك� ��ل وامل � �ش� ��رب،
وأع�ل�اه��ا امل�ت�ط�ل�ب��ات األس��ري��ة ال �ت��ي ت ��رك أهله
من أجلها ،ما يزيد املخاوف من لجوئهم إلى
أعمال غير مشروعة إذا ضاقت السبل بهم.
ول��م يكن يعلم العاملون بنظام اليومية أنهم
س�ي��دخ�ل��ون دائ ��رة اإلف�ل�اس وال�ح��اج��ة وال�ع��وز
وع� ��دم ت��واف��ر ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل ش �ب��ه ي��وم��ي بعد
دخ� ��ول ال �ح �ظ��ر ال �ج��زئ��ي وان �خ �ف��اض األع �م��ال
واالع �ت �م��اد ع�ل��ى ال �ف �ت��رة ال�ص�ب��اح�ي��ة ف�ق��ط في
إنجاز االعمال.
سبقلا ال �ت �ق��ت م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ع �م��ال ال��ذي��ن
انتشروا على جوانب الطرق في منطقة جليب
الشيوخ ،حيث أك��دوا ان العمل انخفض ،وإن
وجد فأجرته قلت  25في املئة.
وق ��ال م�ح�م��د ه��اش��م ،وه ��و ع��ام��ل ب �ن��اء وه ��دم،
يعمل ب��األج��ر ال�ي��وم��ي إن��ه دخ��ل ال�ب�لاد منذ 4
س �ن��وات وي�ع�م��ل ف��ي م �ج��ال اإلن� �ش ��اءات ب��أج��ر
ي ��وم ��ي ،ي �ب �ل��غ  10دن ��ان� �ي ��ر« :ع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م��ن
استمرار العمل في بعض املقاوالت ومشاريع
البناء ،فإن خوف بعض أصحاب تلك املشاريع
م��ن ب�ع��ض ال�ج�ن�س�ي��ات ق�ل��ل ف ��رص ال �ع �م��ل ،ما
يرجعنا إلى منازلنا بال عائد».
وذكر رجب شعبان ،وهو عامل آخر في مجال
االص �ب��اغ ان «ال�ع�م��ل م��ا زال م�ت��وف��را ،ونعتمد
على نشر اإلعالنات عبر مواقع التواصل ،لكن
مع األسف انخفض األجر اليومي ،بعد أن كان
يترواح بني  10و  15دينارا إلى  7دنانير».

ال� �ت ��واص ��ل ،م�ب�ي�ن��ا ان� ��ه ق� ��ام م ��ع ب ��داي ��ة األزم� ��ة
بتسجيل أرقامه لدى بدالة للمهن تحصل على
نسبة من األج��ر اليومي ،تقدر ب�ـ 3دناينر عن
كل  10دنانير.
وأض� ��اف« :ال�ع�م��ل زاد ف��ي ال�ف�ت��رة الصباحية،
س � ��واء ل �ت��رك �ي��ب ش �ب �ك��ات وت� �م ��دي ��دات خ��اص��ة
بالستاليت واالن �ت��رن��ت أو اش �ت��راك��ات األف�ل�ام
والرسومات املتحركة والرياضة».
وه ��و م��ا أك ��ده ال�س�ي��د م�ح�م��د ،وه ��و ي�ع�م��ل في
مهنة التمديدات الصحية ،حيث بينّ ان العمل
فعليا زاد ف��ي الفترة الصباحية ،لكن األج��ور
ان �خ �ف �ض��ت ،ن �ظ ��را ال� ��ى وج � ��ود ش ��رك ��اء ،وه��ي
شركات البداالت التي تقوم بخصم  25في املئة
من األجرة.

ّ
تجمعات عمالة

وش �ه��دت م�ن�ط�ق��ة ال�ج�ل�ي��ب وخ �ي �ط��ان وأم �غ��رة
ت� �ج � ّ�م� �ع ��ات م� ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة ،زادت م� ��ع ال �ح �ظ��ر
الجزئي ،نظرا إلى ان كثيرا من العمالة تعتبر
هامشية ،وتقوم بممارسة انشطتها املهنية،
سواء بالزراعة او تركيب السيراميك والصرف
ال �ص �ح��ي واالص � �ب� ��اغ وال �ت �ح �م �ي��ل وال �ت �ن��زي��ل،
حيث يوافق كثير منهم على  5دنانير للعمل
اليومي.

مهن «أونالين»
ام��ا ح�س��ن ع�ب��دال��رح�م��ن ،وه��و ف�ن��ي ستاليت،
فقال انه يعتمد على االتصاالت التي يتلقاها
م � ��ن خ �ل ��ال اع� �ل��ان� � ��ات ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات وم� ��واق� ��ع

ألجل الكويت ..خلكم في البيت

هاشم:
خوف بعض أصحاب المشاريع
قلل فرص العمل
شعبان:
األجر انخفض إلى  7دنانير..
بعد أن كان 15
عبدالرحمن:
بدالة المهن تحصل على
 %30مما أحصل عليه
محمد:
العمل زاد صباحاً..
لكن األجور انخفضت

قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى
العاملة ان رب العمل والشركات ملزمة بدفع
أج��ور عمالتها خالل فترة الحظر ،حتى ان
شملها االغ�لاق الجزئي .وذك��رت مصادر
ان أغلبية االن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة املغلقة تقوم
باألعمال إلكترونيا ،سواء األسواق التجارية
أو املالبس واملطاعم خالل الفترة الصباحية،
وب��ال �ت��ال��ي ه �ن��اك ان �خ �ف��اض ف��ي األرب � ��اح ،اال
ان ال�ق��ان��ون يحمي ال�ع��ام��ل وح�ق��وق��ه املالية.
وعن العمالة الهامشية ،ذكرت مصادر انها
بطبيعة الحال مخالفة لقانون العمل ،وهناك
ج � ��والت م �س �ت �م��رة م ��ن ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت��رك��ة
لضبط املخالفني ،س��واء قبل او أث�ن��اء فترة
ال �ح �ظ��ر ،ف �ق��ط ض �ب �ط��ت أول م ��ن ام� ��س 33
ّ
مخالفة للعمالة واملحال غير املرخصة في
جليب الشيوخ.

وجبات غذائية للعمال
ّ
ن��ف��ذ م�ت�ط��وع��ون م �ب ��ادرات م�ت�ن��وع��ة ،بهدف
ّ
تقديم العون لعمال اليومية واألسر املتعففة
التي ال يجد رب اسرتها طعاما او عمال في
الفترة الحالية .ونجح فريق الهالل األحمر
في توزيع مئات الوجبات الغذائية للعمال في
منطقة امغرة ،كما قام القائمون على مبادرة
نحميك ب�ت��وزي��ع ط ��رود ع�ل��ى أرب� ��اب األس��ر
الذين ال يعلمون او ال يجدون ق��وت يومهم
إلى جانب مبادرات لتقديم االطعمة للعمالة
ف��ي الجليب وخ�ي�ط��ان وام �غ��رة م��ن شركات
غذائية.

 90ضحية لتجار
اإلقامات ..بال طعام
ك �ش��ف ع ��ام� �ل ��ون م� �ص ��ري ��ون ف ��ي ال �ك��وي��ت
أن �ه��م ض �ح��اي��ا ل �ت �ج��ارة اإلق ��ام ��ات م ��ن قبل
ش��رك��ة ت��وص �ي��ل ط �ل �ب��ات وأخ� � ��رى ل �ت �ج��ارة
امل��واد ال�غ��ذائ�ي��ة .ويبلغ مجموع الفئة األول��ى
 56عامال ويقيمون في سكن جماعي في
امل�ه�ب��ول��ة ،ووف��ق رواي�ت�ه��م لــ سبقلا فهم ال
يجدون قوت يومهم .اما املجموعة االخرى،
فتتكون من  23عامال ،مر عليهم في البالد
 4أشهر ،ولم يقم رب العمل بإتمام إجراءات
تقنني اوضاعهم ،مهددا إياهم بالطرد من
مسكنهم ،داع�ين الحمالت وأه��ل الخير إلى
توفير الغذاء والطعام حتى انتهاء قضيتهم
املنظورة لدى األجهزة املعنية.

خضير العنزي
عضو مجلس األمة السابق

ٌّ
حب يتجاوز الدستور
والبروتوكوالت
رس��ال��ة م��ن م��واط��ن محب لقائد ال��وط��ن وال�ن��وخ��ذة ،واص�ف��ا وال��د
الجميع بالحاكم ال�ع��ادل ،واننا ال نحتاج مجلس االم��ة في ظل
وجود الحكم العادل.
رس ��ال ��ة أث � ��ارت امل �ش��اع��ر ل��دي �ن��ا ت �ج��اه وال� ��د ال �ج �م �ي��ع وال�ش�ع��ب
الكويتي ال��رائ��ع ف��ي حبه العفوي الم�ي��ره تتجاوز استحقاقات
البروتوكوالت التي تتطلبها الوظيفة العامة ومناصب الدولة الى
شيء ال تعرفه اغلبية الشعوب تجاه حكامها وممن يتصدرون
املشهد العام.
انظر إلى الحب الكبير الذي يكنه الشعب الكويتي لوالده وحاكمه
وق��ائ��ده ويصفه بالحاكم ال �ع��ادل ،ف��ي ال�ق��روب��ات كلها يدعون
لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح االحمد الصباح،
حفظه اهلل ورعاه ،بطولة العمر والصحه والعافية.
هو الحب الصادق دون توصية من رجال املخابرات وال ضغط
من جنود الليل وال ارهاب حزب القائد الضرورة.
ال يا سادة يا كرام ،انه حب عفوي لوالد غمر ابناءه بكرمه وطيبه
وح��رص��ه وعفويته وم��راع��ات��ه لهم ولصحتهم« ،يحاتيهم وهم
يحاتونه» ،قدم شعبه على نفسه وصحته،
يعطي التوجيه وي�ش��دد على إج��راء ويعفو ع��ن م�س��يء ،يدعو
ابناءه للصبر وااليمان وبذل االسباب ،انه باختصار جرعتنا
وهو الدواء لشعبه في مواجهة هذا الوباء الخبيث الذي هز دوال
وفتك بشعوب وتخلت حكومات كنا نظنها رائدة وقائدة علميا
ولوجستيًا وتحمل القوة ،ف��إذا بها تنهار وتدعو شعوبها الى
م��واج�ه��ة م�ص�ي��ره��ا ،ب��ل أخ ��رج بعضها امل��وال�ي��د وأم�ه��ات�ه��م من
املستشفيات ورموهم بالشوارع لحاجتهم للسرير.
يا اهلل ما ألطفك ،ما أحكمك ،ما أعظمك ،جل في عاله ،قد منحتنا
حاكمًا ع��ادال محبًا وقائدًا ف�ذًا وحكيمًا قل وج��وده اال بحكام
دول الخليج العربية ال��ذي��ن ض��رب��وا أروع االمثلة ف��ي حرصهم
على شعوبهم.
لست م��ع دع��وات إل�غ��اء مجلس االم��ة ،فهو مؤسسة مهمة في
التراتب الدستوري وضرورة لدولة املؤسسات التي ينشدها كل
مخلص ،وان بدا الخلل والضعف في املجلس الحالي وتصحيحه
وهو بيد املواطن الناخب.
نحسن الظن بالدعوة ومطلقها من ان العدل تحقق وال حاجة
لنا بمجلس االمة ،ولكن الدستور ومؤسسات الدولة الدستورية
خط أحمر لدى ربان السفينة والشعب الكويتي.
باألمس استمعنا الى اجتماع مجلس ال��وزراء برئاسة حضرة
صاحب السمو الشيخ صباح االحمد الصباح ،حفظه اهلل ورعاه،
وبحضور الرجل النقي املحب لشعبه سمو الشيخ نواف االحمد
الصباح ولي العهد ،حفظه اهلل ورعاه ،ما سمعناه أثلج صدورنا
وهدأ روعنا وبث روح اإليثار في انفسنا .كيف ال ونحن نشاهد
النوخذة وهو يوجه ويقرر ويستمع ويضع كل االمكانات تحت
تصرف حكومته لخدمة الشعب من مواطنني ومقيمني ،لقاء كله
وضوح وشفافية.
شكرًا والدنا وقائدنا ..شكرًا يا كويت ..شكرًا يا وطن النهار..
ش�ك��را للحكومة واع�ض��ائ�ه��ا ال��ذي��ن أث�ب�ت��وا تميزهم ونشاطهم
وعملهم ..شكرًا ملجلس االمة الداعم إلجراءات الحكومة ..شكرًا
للشعب الكويتي واملقيمني الشرفاء..
ش�ك�رًا للمتطوعني ال�ن��ادري��ن م��ن ي�ق��دم��ون صحتهم وراحتهم
من أجل سعادتنا ..شكرًا للطاقم الطبي والتمريضي ووزيرهم
«الدكتاتور الرائع» في جهده وعمله وحرصه وخلقه ..شكرًا قبل
هذا هلل سبحانه ان منحنا هذه الدرة املسماه الكويت.

فرش  6كلم من األسفلت بطول حارتين يومياً

أعمال إصالح الطرق
تضاعفت  3مرات
محمود الزاهي
تواصلت أعمال فرش األسفلت ومعالجة الطرق ،وتضاعفت األعمال
 3مرات مقارنة بما كانت عليه سابقًا .وشددت وزيرة األشغال وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .رن��ا الفارس على تكثيف العمل على الطرق
السريعة والشوارع الرئيسة على مدار  24ساعة .وأضافت الفارس على
هامش تفقدها أعمال الفرش أول من أم��س أن «األش�غ��ال» ستعمل بكل
جهد على تنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البالد بشأن استغالل
الحظر واالستفادة منه على مستوى أعمال الفرش.
من جهته ،قال الناطق الرسمي باسم الوزارة م.عبد اهلل العجمي لـ سبقلا:
«إن العمل في املناطق نفسها سيقتصر على الطرق الرئيسة الخاصة
بها خالل الفترة الحالية ،نظرًا لصعوبة العمل بالشوارع الداخلية التي
ً
تتكدس بها سيارات املواطنني واملقيمني ،فضال عن حرص الوزارة على
عدم اختالط العاملني مع املواطنني كذلك حفاظًا على سالمة الجميع».
وذكر أن الشوارع الرئيسة التي تشهد أعمال فرش حاليًا أهمها شارعا
محمد بن القاسم والخليج العربي ،وكذلك طرق املناطق الحدودية في
ال��وف��رة والعبدلي .ب ��دوره ،ق��ال مدير إدارة صيانة ال�ط��رق السريعة في
الهيئة العامة للطرق م .خالد العصيمي« :إن األعمال الحالية تتم في
كل من طريقي الدائري الخامس والسادس وكذلك طريق الفحيحيل كما
سيتم البدء في طريق الجهراء خالل أيام ويليه طريق الغزالي».
وأض��اف أن «األع�م��ال تضاعفت ث�لاث م��رات مقارنة بالوضع قبل فترة
الحظر» ،مشيرًا إلى أن «الطاقة اإلنتاجية على مستوى املشروع الواحد
كانت ت��راوح بني  15و 20سيارة أسفلت يوميًا ،بينما يجري استخدام
ً
ما بني  45إلى  60سيارة في املشروع الواحد حاليًا ،واجماال يتم فرش
بني  150إلى 180سيارة يوميًا على مستوى مشاريع الطرق السريعة».
وأوضح أنه على صعيد املساحات املنجزة فإن كل مشروع ينجز فيه نحو
كيلومترين بطول ح��ارت�ين م��ا يعني أن الهيئة تنتهي تقريبًا م��ن فرش
نحو  6كلم بطول حارتني يوميًا في مختلف مشاريعها حاليًا .وأشار إلى
أن التركيز الحالي ينصب على إنجاز املناطق املتضررة في الطرق التي
تشهد زحامًا في األيام العادية لالنتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

التعاقد مع  4شركات لصيانة
«الملك فهد»
أعلنت وزي��رة األش�غ��ال العامة وزي��رة ال��دول��ة لشؤون اإلس�ك��ان د .رن��ا الفارس
عن موافقة الجهاز املركزي للمناقصات العامة على التعاقد مع أربع شركات
لصيانة طريق امللك فهد .وقالت الفارس امس إنه سيتم التنفيذ عبر شركات
متخصصة في مجال صيانة الطرق وفرش األسفلت ،وذلك لضمان تسريع
وتيرة اإلنجاز في عملية إصالح الطرق.
وأش��ادت بسرعة التفاعل اإليجابي من قبل «جهاز املناقصات» تماشيا مع
التوجيهات السامية بسرعة إص�لاح وصيانة ال�ط��رق ف��ي ال�ب�لاد ومنها هذا
الطريق الحيوي واستغالل فترة الحظر الجزئي لسرعة انجاز األعمال.
وأكدت أن العمل في الطرق السريعة من قبل فرق الهيئة العامة للطرق والنقل
البري يسير بالفعل على قدم وساق ،مبينة أن هذه املوافقة على صيانة الطريق
ستزيد من سرعة تنفيذ االعمال بما يعزز كفاءة االنجاز وفق أعلى املعايير.
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دكتورة وخبيرة نفسية :ال تكثر من القراءة عن الفيروس ..ألن ذلك قد يساهم في زيادة القلق

 10طرق يمكنها تخفيف الذعر ..الناجم عن «كورونا»

ً
سيجعل الخوف ينمو .لذا ،بدال من االستسالم والقول
ً
(ال يمكنني أن أبقي يدي بعيدا عن وجهي)» ،تقترح
الدكتورة ليرنر ،أن نثق بقدرتنا على إجراء التغييرات
الالزمة ،ونتخذ اإلجراءات الوقائية السليمة.

سيمران سيثي ( -نيويورك تايمز)
ترجمة :محمد مراح

مازال انتشار فيروس كورونا يخلق
ذعراً في جميع أنحاء العالم،
فضحايا هذا الوباء عالميا اقتربوا
من  19ألف ضحية ،في حين تجاوز
عدد المصابين به  424ألف حالة.
الفيروس تسبب في هز األسواق
المالية ،مما أدى إلى تقلب
االقتصادات المحلية ،وهو ما زاد
من حالة الهلع التي يتبعها قلق
قد يزيد من صعوبة الوضع.
الدكتورة هارييت ليرنر ،وهي عاملة نفس إكلينيكية،
وت�س��اه��م ف��ي مفاهيم التحليل النفسي فيما يتعلق
بالنظرية وال�ع�لاج األس��ري ،وك��ذل��ك مؤلفة العديد من
ال�ك�ت��ب م��ن بينها ك�ت��اب «ال �ح �ي��اة ..ش��يء ت�ل��و اآلخ ��ر»،
وك� �ت ��اب «رق� �ص ��ة ال � �خ� ��وف» ،أم �ض��ت م �ع �ظ��م ح�ي��ات�ه��ا
املهنية في البحث عن آثار القلق والخوف على األفراد
واألس � ��ر واألن �ظ �م��ة األك� �ب ��ر ،وه� ��ذا ي�ج�ع�ل�ه��ا ال�ش�خ��ص
املثالي ملساعدتنا في معالجة ارتفاع الذعر املصاحب
النتشار فيروس كورونا.
فيما يلي  10طرق تقدمها الدكتورة ليرنر ،والتي يمكن
أن تساعدنا على ع��دم االس�ت�س�لام ألس��وأ مخاوفنا،
وذعرنا املرتبط بالفيروس:
 - 1اعرف الحقائق
قول الدكتورة ليرنر« :نصيحتي للتكيف هي نفسها
لجميع األحداث املخيفة التي قد تجلبها الحياة :ابحث
عن الحقائق -حتى الصعبة منها -ألن القلق يتصاعد
وي��زداد التخيل في غياب املعلومات ..لكن ال تبالغ في
ذلك ،ألن الكثير من املعلومات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم
الضغط».
تجنب م�ص��ادر األخ�ب��ار غير امل��وث��وق��ة على اإلنترنت
واالعتماد على مصادر رسمية وغير مسيسة.

 - 7ابق على تواصل
قد يتطلب منا التباعد االجتماعي البقاء في منازلنا،
ألجل أن نمنع تفشي الفيروس ،ولكن هذا ال يعني أننا
يجب أن ننعزل تمامًا على الحياة.
تقول الدكتور ليرنر« :من الضروري البقاء على اتصال
مع العائلة واألصدقاء والجيران ،وإيجاد طرق للحفاظ
على الهدوء .استخدم الهاتف أو الرسائل النصية أو
البريد اإللكتروني».
 - 8ارحم نفسك

■ ال تدع خوفك يصبح معدياً ..مارس التباعد االجتماعي لكن ال تنعزل عن الناس
■ اعرف الحقائق من مصدرها الرئيسي ..وال تبق جاهالً بما يدور من حولك
 - 2كن قوياً ..وال تصنف نفسك ضمن الضعفاء

 - 4ابتعد عن إلقاء اللوم على غيرك

ت��ذك��رن��ا ال��دك �ت��ور ل �ي��رن��ر ق��ائ �ل��ة« :إن األزم � ��ة ال�ح��ال�ي��ة
ليست هي الضغوط الوحيدة التي نتعامل معها ..من
الطبيعي أن نشعر ب��اإلره��اق ،لكن ما يمكننا تجنبه،
كما تقول ،هو تصنيف أنفسنا على أننا ضعفاء أو
مقارنة أنفسنا باآلخرين ،يواجه الجميع تحديات قد ال
ندركها أو نفهمها بالكامل».

عندما يتملكك قلق من البقاء على قيد الحياة وتبدأ
ال�ن��اس بالتهافت ل�ش��راء البضائع بسبب ال��ذع��ر ،فمن
ال�س�ه��ل ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة إل �ق��اء ال �ل��وم ع�ل��ى اآلخ��ري��ن أو
ً
جميعا في
جعلهم كبش فداء ملا يحدث ،ونتناسى أننا
هذا األمر ً
معا.
وتقول الدكتورة ليرنر« :القلق يمكن أن يكون مفيداً
ع �ن��دم��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى م�ش�ك�ل��ة وي �ح �ف��زن��ا ع �ل��ى ال�ت��وح��د
لحلها».

ت �ش��رح ال��دك �ت��ورة ل�ي��رن��ر أن ��ه «إذا ت�م�ك�ن��ا م��ن تحديد
م�ص��در قلقنا ف�ه��ذا سيساعدنا على ال �ه��دوء ..حدد
األم ��ر ال ��ذي يشعر بالقلق وح ��اول أن تبتعد ع�ن��ه أو
تنساه بالقيام بأعمال أخرى».

 - 5ال تخف من طلب المساعدة

 - 3حدد مصادر قلقك

تقول الدكتورة ليرنر« :نحن هنا ملساعدة بعضنا
البعض ..من الجيد التحدث مع بعض عن مصدر

القلق ،ألن ذل��ك ق��د يفيد ف��ي تخفيفه ،وم��ن الجيد
تبادل النصائح في حاالت الذعر ..أنت لست ملزمًا
ب��ات �ب��اع ن�ص�ي�ح��ة أي ش �خ��ص ي �ق��دم �ه��ا ل� ��ك ..لكن
م��ن الجيد سماعها حتى ي��زي��د ذل��ك م��ن ترابطنا
االجتماعي».
 - 6ال تماطل بشأن االستعداد لألسوأ

 - 10ال تدع خوفك يصبح معديا ً

تقول الدكتورة ليرنر «إن القلق يمكن أن يدفعنا إلى
املبالغة في رد الفعل ..أو عدم املبالغة فيه ..لذلك إما أن
ندخل في حالة غسل اليدين القهرية (وسواس قهري)
أو نقوم بالعكس ونتصرف وك��أن نظرية انتقال هذا
املرض ..ال تنطبق علينا».
وت�ض�ي��ف« :إن ه��ذا ال�ق�ل��ق س��وف ي�ت�ص��اع��د إذا قمنا
بتأجيل أو تجاهل نصائح الخبراء ..السلبية والتراخي

ف��ي ه��ذه األوق� ��ات ال�ع�ص�ي�ب��ة ،م��ن امل�ه��م م�ح��اول��ة إدارة
قلقنا الخاص ونبذل قصارى جهدنا حتى ال ننقله
إلى اآلخرين ،ولكن األهم من ذلك ،وفق الدكتورة ليرنر،
«يجب أال ندع الخوف يقودنا إلى العزلة أو يمنعنا من
التصرف بوضوح وتعاطف وشجاعة ..تحدث أشياء
فظيعة ،ولكن ال ي��زال من املمكن املضي قدما بالحب
واألمل».

كيف توضح ألطفالك ..ماذا يعني فيروس كورونا؟
بريانا بيل (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان

ال توجد كتب تشرح كيفية الحديث
مع األطفال حول وباء عالمي.
وفي هذا الصدد يقدم  3خبراء
نصائحهم فيما يجب أن نخبرهم
عن فيروس كورونا.
هل هناك وقت مناسب للحديث
مع األطفال حول فيروس كورونا؟

■ إن سألك طفل في الخامسة عن الفيروس ..لتكن إجاباتك قصيرة
■ األطفال األكبر سناً ..يفضل تقديم نصائح لهم وتوعيتهم
س�ي�م��وت ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ول �ك��ن معظم
املرضى يعانون من نزلة برد أو إنفلونزا ..بمجرد
أن يبلغ األطفال  7أو  8سنوات ،يمكنهم البدء في
إث ��ارة ذل��ك م �ج��ددًا ألن��ه يمكنهم التفكير بشكل
منطقي.
أم��ا أش��ان�ت��ي وودز ،طبيبة األط �ف��ال ف��ي «م�ي��رس��ي
فاميلي كير» للخدمات الطبية في بلتيمور بوالية
ميريالند األميركية فترى أن��ه إذا ك��ان ل��دى الطفل
خوف من كيفية تأثير فيروس كورونا على الجدة
والجد ،يجب أن يكون الوالدان صادقني .قد يقوالن:
«ك�م��ا ت�ع�ل�م��ون ،يمكن ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا أن يجعل
ك�ب��ار ال�س��ن أك�ث��ر م��رض��ًا م��ن األش �خ��اص األص�غ��ر
سنًا» ثم يكمالن حديثهما بنصائح صحية بالقول:
«لهذا السبب نريد أن نتأكد من أننا نغسل أيدينا..
ولهذا عندما نعطس نستخدم منديل نظيف ..ولهذا

السبب أيضًا نتحدث مع الجد والجدة عن ُبعد عن
طريق كاميرا الهاتف».
كيف تشرحون لألطفال أهمية
التباعد االجتماعي؟
ت ��رى ل�ي�ف�ين أن ع ��رض اإلج��اب��ة يتعلق ب�ع�م��ر ال�ط�ف��ل،
فمعظم األط�ف��ال ال��ذي��ن ت�ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين  7و 11
عامًا يستخدمون املنطق جيدًا في تفكيرهم .أعتقد أنه
يجب طرح ذلك ،األمر صعب في الوقت الحالي ،ولكن
يمكنهم التحدث إلى أصدقائهم عبر تطبيقات الهواتف
والحواسيب ،واألطفال في هذه الفئة العمرية يحبون أن
يكونوا متعاونني ،وال يعني فيروس كورونا أي شيء
بالنسبة لهم ،لذلك تحدثوا معهم عن الجراثيم ،وتأكدوا

 - 9انخرط في ممارسات صحية
ت�ق��ول ال��دك�ت��ورة ليرنر« :رع��اي��ة نفسك ض��روري��ة
اآلن ..ان� �خ ��رط ف ��ي م �م��ارس��ات ص �ح�ي��ة وح� ��اول
ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى روت� �ي ��ن م �ن �ت �ظ��م ي �ج �ل��ب ال ��راح ��ة
واالستقرار لك ،يعتبر العالج واملحادثة والتمارين
وال�ي��وغ��ا وال�ت��أم��ل وامل�م��ارس��ات الدينية والروحية
نقاط انطالق جيدة».

 3خبراء في «الغارديان» يقدِّ مون نصائحهم

ت �ق��ول م��ادل�ي�ن ل �ي �ف�ين ،ال�ط�ب�ي�ب��ة ال�ن�ف�س�ي��ة ل�لأط �ف��ال:
«بمجرد أن يكون ل��دى أطفالكم س��ؤال أو مالحظة
ح��ول اخ�ت�لاف األم ��ور ،يجب أن تتجهزوا للحديث
إل �ي �ه��م .واأله� ��م ه��و م ��راع ��اة ط��ري�ق��ة االخ �ت�ل�اف بني
الحديث مع طفل ذي  5سنوات وآخر ذي  15سنة،
فاألطفال الصغار مازالوا يعيشون في عالم الخيال،
واألم � ��ور ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ه��م ل�ي�س��ت ك��ذل��ك
بالنسبة ل�لأط�ف��ال األك �ب��ر م�ن�ه��م .ل��ذل��ك فالفيروس
مرعب بالنسبة إليهم ،وهم ال يستطيعون التفكير
ب�م�ن�ط�ق�ي��ة .ل �ت �ك��ن إج��اب��ات �ك��م ق �ص �ي ��رة ..غ��ال �ب��ًا ما
سيقرؤون شعوركم أكثر من سماع الكلمات التي
تقولون.
وت�ض�ي��ف« :ق��د ت�ق��ول��ون ل�ه��م :ن�ح��ن م �ت��أك��دون أنكم
الح �ظ �ت��م أن األم� � ��ور اخ �ت �ل �ف��ت ح��ول �ن��ا ،ه ��ل ل��دي�ك��م
أسئلة؟» ،يمكنكم استخدام ه��ذه األسئلة البسيطة
م��ن ح�ي�ن آلخ� ��ر .واألط� �ف ��ال ال �ص �غ��ار ال ي�ح�ت��اج��ون
الكثير من املعلومات ،هم فقط يريدون اإلجابة على
أسئلتهم.
ماذا تفعلون عندما يبدأ أطفالكم الشعور بالقلق من
املوت أو على صحة والديهم وأجدادهم؟
ت �ق��ول ل�ي�ف�ين إن األط� �ف ��ال ل��دي �ه��م ك�م�ي��ة م �ه��ول��ة من
امل �ع �ل��وم��ات امل� �ج� �ت ��زأة ،إن �ه ��م ال ي �م �ي��زون األش �ي ��اء
البسيطة ،ويمكن القول إن الكثير من املرضى ليسوا
مصابني بفيروس كورونا؛ وأغلب من أصيب به لن
يموت .ومن ناحية أخرى إذا كان لديكم أطفال أكبر
فلديكم فرصة كبيرة كي تعملون معهم حول كيفية
اس�ت�ق�ب��ال ال��رس��ال��ة اإلع�لام �ي��ة وم��ا ت�ع�ن��ي ،وم��ا هي
املصادر اإلعالمية املوثوقة.
وترى أن اإلجابة املثالية هي :ال ،لن نموت جميعًا،
يمكنكم القول« :لقد واجهنا مشكالت أخرى مثل
ه��ذه من قبل ،الجميع يعمل بجد لتأمني األشياء
للناس» .ويعتقد األطفال أن كل شخص مريض

الفزع من الفيروس يتطلب منا ليس فقط االهتمام
ً
باآلخرين ،ولكن أيضا أن نكون لطيفني مع أنفسنا،
ً
قاسيا على
وتذكرنا الدكتورة ليرنر قائلة« :ال تكن
ن�ف�س��ك ع �ن��دم��ا ال ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت�ح�م��ي ن�ف�س��ك من
ً
الخوف واأللم ..الخوف ليس جميال ..لكنه يشير إلى
أننا بشر».

م��ن أن�ه��م ي�ع��رف� ُ�ون أن ه��ذا األم ��ر ل��ه ن�ه��اي��ة ،وك��ل وب��اء
سينتهي .لقد طلب منا منذ  3أسابيع رعاية أنفسنا
وجيراننا ،نحن جميعا يعتني بعضنا ببعض.
أم ��ا ج��وش��وا ك�لاب��و ،امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ع�ل��م النفس
اإلكلينيكي واألستاذة املساعدة في الصحة العامة،
بجامعة أالب��ام��ا ف��ي ب��رم�ن�غ�ه��ام ،ف�ت��رى أن املفهوم
األس��اس��ي هو تجنب ال�ه��واء واألس�ط��ح امللوثة ،لذلك
فإن توضيح أنه كلما ابتعد كل شخص عن اآلخر،
تراجعت فرص نقل الفيروس عبر العطس والسعال
من شخص إلى آخر .إنه مفهوم بسيط لكل األعمار
– ك�ل�م��ا زاد ع ��دد م��ن ت�ب�ت�ع��د ع�ن�ه��م (وك �ل �م��ا زادت
مسافة التباعد) ،قلت فرصة اإلص��اب��ة ب��امل��رض أو
ً
نقل الفيروس .وسيكون فعاال إظهار طول مسافة
 6أقدام ،وربما شرح ذلك بالصور واملقاطع املصورة
إضافة إلى مفهوم انتقال املرض عبر الهواء.

 %30من المصابين
بـ«كوفيد  »19يفقدون
حاستي الشم والتذوق
د .خلود البارون
ت��زاي��د ع��دد ال �ح��االت امل�ص��اب��ة بفيروس
كورونا كوفيد  ،2019التي تشتكي من
أع��راض ل��م تعتبر شائعة سابقًا ،مثل
فقدان مفاجئ لحاستي الشم والتذوق.
وبحسب ما أعلنته جمعية أطباء األذن
واالن ��ف وال�ح�ن�ج��رة األم�ي��رك�ي��ة ف�ق��د تم
اعتماد «فقدان حاستي الشم والتذوق
املفاجئ» ،من األعراض املؤكدة املرتبطة
ب��اإلص��اب��ة ب�ه��ذا ال�ف�ي��روس (إن ل��م يكن
امل��ري��ض م �ص��اب��ا ب �ه��ذه ال �ح��ال��ة س��اب�ق��ا
ن�ت�ي�ج��ة مل ��رض س��اب ��ق) .وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا،
اش��ارت تقارير منظمة الصحة العاملية
الى أن كثير من الحاالت املرضية تؤكد
ان ف� �ق ��دان امل �ص��اب�ي�ن ل �ح��اس �ت��ي ال�ش��م
والتذوق من االعراض املبدئية لإلصابة.
حيث بينت السجالت العاملية بأن %30
م��ن امل�ص��اب�ين ب�ف�ي��روس ك��وف�ي��د 2019
ال ��ذي ��ن ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م أع � ��راض خفيفة
يكون فقدان حاستي الشم والتذوق من
أهمها.
بل أن معظم الحاالت املصابة ال تعاني
م� ��ن اع� � � ��راض ش ��ائ� �ع ��ة ،م �ث ��ل ال �س �ع��ال
والحمى (ارتفاع درجة ح��رارة الجسم)
ولكن من فقدان حاستي الشم والتذوق،
م ��ا أدى ال� ��ى إض ��اف ��ة ه� ��ذه ال� ��ى ق��ائ�م��ة
األع ��راض امل��رض�ي��ة املشتبه بها والتي
تحتم التزام الشخص بالحجر املنزلي
وفحصه طبيا .وعلقت د .ماريا كركوفا
من املنظمة قائلة« :يعرف بأن التغير في
ح��اس�ت��ي ال�ش��م وال �ت��ذوق م��ن االع ��راض
ال �ت��ي ت �ح��دث ن�ت�ي�ج��ة إلص ��اب ��ة ال �ج �ه��از
التنفسي العلوي مثل التهابات الجيوب
االنفية او الحساسية االنفية او نوبات
البرد الفيروسية ،ولكن عند غياب هذه
الحاالت ،فعلى متولي الرعاية الصحية
الشك في كل حالة تشتكي من فقدان
مفاجئ لهاتني الحاستني واخضاعها
ف� ��ورا ل�ف�ح��ص ك ��ورون ��ا ك��وف �ي��د 2019
بغض النظر عن وجود او غياب ارتفاع
في درجة الجسم».
لذا ،أكد الخبراء على ضرورة قصد كل
م��ن ي�ش�ع��ر ف �ج��أة ب�ت�غ�ي��ر ف��ي حاستي
ال�ش��م وال �ت��ذوق للطبيب طلبا للفحص
واملساعدة الطبية.
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الحجر المنزلي

يحتوي على البروتينات والدهون والفيتامينات المهمة للجسم

مايو كلينك

«الثريد» سيد الموائد..
ومن أقدم األطعمة عند العرب

وصفات صحية ..وسريعة التحضير
تشيز كيك الليمون

د .والء حافظ

الثريد من أقدم األكالت
العربية ،و ُيعَ دّ أحب األطعمة
عند رسول الله صلى الله
ً
عليه وسلم ،وقيل قديما إن
أول من صنع الثريد هو سيدنا
إبراهيم عليه السالم ،فقد
كان من إكرام العرب للضيوف
أن يقدموا لهم الثريد .وقد
سمي جد النبي هاشم ألنه
ّ
ّ
يهشم الثريد لحجاج بيت
كان
الله الحرام.
ً
وكان الثريد شائعا قبل
اإلسالم ،واستمر حتى يومنا
هذا.
وينتشر الثريد في العديد
من البلدان العربية ،بأسماء
مختلفة كالتالي:

ُ
ت����ع����د ق����ش����رة ال����ل����ي����م����ون م���ل���ي���ئ���ة ب����ال����زي����وت
األساسية ،التي تضفي على الكيك بالجبنة
نكهة منعشة وعطرًا عبقًا.
ول��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ق��ش��رة ُي��ب��رش الليمون
باستعمال املبراشة اليدوية.
■ املكونات

 2جزر مقطع بشكل طولي.
 5حبات كوسة مقطعه طولي.
 400غ قرع مقطع مكعبات كبيرة.
 2كوب من ماء اللحم.
خبز رقاق
البهارات (كزبرة/كركم /كمون/بهار لحم/
باربيكا/فلفل اسود/بهار مشكل 2/لومي
اس���ود و 2ص��ح��اري/ف��ل��ف��ل ع��ل��وب  /راس
ثوم /امللح).

■ ال��ف��ت��ة ف���ي ك���ل م���ن ف��ل��س��ط�ين واألردن
ومصر.
■ فتات في العرا
■ الثريد أو الصالونة في دول الخليج.
■ املثرود في ليبيا.
■ الرفيسة في بالد املغرب.
■ التشريبة في الكويت.
جمة
فوائد ّ
للثريد أو «التشريبة» ،ف��وائ��د ع��دة ،حيث
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية
امل��ه��م��ة للجسم ك��ال��ب��روت��ي��ن��ات ،وال���ده���ون،
والفيتامينات التي تقوي العظام وجهاز
املناعة وت��زي��د التركيز وال��ذك��اء وتقضي
على الشعور بالوهن والتعب .وتزيد قيمة
تلك العناصر الغذائية عند إضافة الثوم
مثل ما يفعل البعض في
والليمون أوالخل ُ
دول عربية ،فاملواد املضافة قاتلة للسموم
والبكتيريا وتساعد على تنقية الجسم.
وم��ع الشيف منصور امل��ن��ص��ور ،نعرض
لكم طريقة تحضير الثريد ،باإلضافة إلى
وصفات مميزة من املطبخ الكويتي:
ثريد اللحم
■ مقادير سلق اللحم:

كيلو لحم غنم

الشيف منصور المنصور

 1بصل مقطع
 1فلفل بارد
 1جزر مقطع
 4فصوص ثوم
بهارات (كزبرة  -كمون  -كركم  -بهارات
ل���ح���م  -دارس���ي���ن  -ف��ل��ف��ل اس������ود  -ه��ي��ل
مطحون  -مسمار  -ورق الغار  -امللح اخر
شيء).
■ مقادير الثريد:

 2بصل مفروم.
 5فصوص ثوم مهروس.
 20غ زنجبيل مهروس.
 1معجون طماطم.
 5حبات طماطم مضروبة بالخالط.
 2حبة بطاط مقطع مكعبات.

■ طريقة التحضير:
 - 1ب��ع��د س��ل��ق ال��ل��ح��م ت��ت��م تصفية مرقة
ووضع اللحم بصحن.
 - 2يتم حمس البصل بقليل من الزيت
ث����م إض����اف����ة ال���ل���ح���م ح���ت���ى ي��ت��غ��ي��ر ل��ون��ه
للشواء ،ثم يضاف اليه الثوب والزنجبيل
املهروس ويقلب ملدة دقيقتني ثم يضاف
م��ع��ج��ون ال��ط��م��اط��م وي��س��ت��م��ر ال��ت��ق��ل��ي��ب
ث���م ي���ض���اف ع��ص��ي��ر ال��ط��م��اط��م وي��ت��رك
ً
للتسبيك قليال.
ُ
 - 3تضاف البهارات والبطاط والجزر
وم����اء ال��ل��ح��م وت���ت���رك رب���ع س��اع��ة على
النار ثم تضاف الكوسا والقرع وتترك
ً
قليال ثم يضاف اللومي وفلفل اللعلوب
وراس ال��ث��وم وت��ت��رك ع��ل��ى ن���ار ه��ادئ��ة،
ل��ت��ن��ض��ج وت��ت��ج��ان��س ،وب��ع��د التسبيك
يتم تفريغها فوق خبز الرقاق وتقدم
حارة.

حمسة الدجاج
املقادير:

 500غ صدور دجاج مقطع.
 2باذنجان مقطع مكعبات.
 2بصل مفروم.
 2طماطم مفرو.
 3فصوص ثوم مفروم.
 2ملعقة معجون طماطم.
 1فلفل رومي اخضر مقطع مكعبات.
 1معلب حمص.
كوب ماء حار.
شده كزبرة خضراء.
بقدونس للتزيني.
م��ل��ع��ق��ة ص��غ��ي��رة ك�����اري /ك���زب���رة /ك��رك��م/
فلفل اسود  /ملح)
■ طريقة التحضير
يحمس البصل بقليل من الزيت ثم الثوم
امل����ف����روم ث���م ال��ف��ل��ف��ل االخ����ض����ر ،وي��س��ت��م��ر
ال��ت��ق��ل��ي��ب دق��ي��ق��ت�ين ث���م ي���ض���اف ال��ط��م��اط��م
امل��ق��ط��ع��ة وامل��ع��ج��ون وال���ب���ه���ارات ويستمر
ال���ت���ق���ل���ي���ب ،وت�����ض�����اف ص���������دور ال�����دج�����اج
وال���ح���م���ص ث���م ك����وب امل�����اء ال���ح���ار وت��ت��رك
للتسبيك ،ثم يضاف لها بعد ذلك مكعبات
ال���ب���اذن���ج���ان وي���ح���رك ك���ل امل���ك���ون���ات حتى
تتشرب وتتجانس وتتم إضافة الكزبرة
الخضراء ،وتقدم وتزين بشرائح الليمون
والبقدونس.

 7خطوات للتسوق بأمان وتقليل فرص اإلصابة بـ«كورونا»
د .خلود البارون

 - 1م��اذا تفعل قبل ال��ذه��اب إل��ى مركز
التسوق؟

يمكن أن تجعل التسوق أسهل وأكثر
أمانا عبر التجهز واالستعداد مقدما.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى اخ��ذ معقم ي��د ومناديل
وق����ف����ازات ط��ب��ي��ة ،ف��ع��ل��ي��ك إع�����داد ق��ائ��م��ة
مشتريات غذائية م��ح��ددة تعتمد على
ما تريد تحضيره يوميا وتحتاجه ملدة
أس��ب��وع او أس��ب��وع�ين م��ق��دم��ًا .واح���رص
ع��ل��ى أن ت��ت��ض��م��ن م��ش��ت��ري��ات��ك أغ��ذي��ة
ص��ح��ي��ة وغ��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة،
وي���ج���ب ت���ف���ادي ش�����راء أغ���ذي���ة س��ك��ري��ة
وج������اه������زة وغ����ن����ي����ة ب������امل������واد ال���ح���اف���ظ���ة
وال���ك���ي���م���اوي���ة ،ب����ل ع��ل��ي��ك ش������راء أغ���ذي���ة
ووجبات صحية تعزز الصحة واملناعة
وم��ن��اس��ب��ة ل��ج��م��ي��ع اف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة (ف��ق��د
يكون أحدهم مصابا بالسكر أو ارتفاع
ً
ضغط الدم أو الكوليسترول مثال).

 - 2ت� �س � ّ�وق ب �م �ف��ردك وال ت��أخ��ذ أف ��راد
العائلة

حتى تقلل ازدحام مراكز التسوق ،عليك
تقليل ع��دد األش��خ��اص ال��ذي��ن تأخذهم
م��ع��ك .وم���ن امل��ه��م ت��ف��ادي اخ���ذ األط��ف��ال

■ تعليمات التحضير

ُي��ج��م��ع امل����اء وال��ج��ي�لات�ين وع��ص��ي��ر الليمون
ُ
ف��ي ح��اوي��ة ال��خ�لاط .ت��ض��رب امل��ك��ون��ات على
املستوى البطيء ملدة من دقيقة إلى دقيقتني
ليلني الجيالتني.
ُ
ُي���ض���اف ال��ح��ل��ي��ب ال���س���اخ���ن وت����ض����رب في
ال��خ�لاط ِإل����ى أن ي����ذوب ال��ج��ي�لات�ينُ .ي��ض��اف
ب��دي��ل ال��ب��ي��ض وال��س��ك��ر وال��ف��ان��ي�لا والجبنة
ُ
ف��ي ح��اوي��ة ال��خ�لاط .ت��ض��رب امل��ك��ون��ات على
السرعة العالية إلى أن يصبح املزيج لينًا.
ُيسكب املزيج في طبق عمل الفطائر سعته
 9بوصات أو في طبق مسطح دائريُ .يحفظ
ف��ي الثالجة مل��دة  2إل��ى  3س��اع��اتُ .ويمكن
وضع مبروش قشر الليمون فوقها حسب
ً
الرغبة قبل التقديم مباشرة.

البطاطا الحلوة
والموز المشوي

ض��ع ال��ب��ط��اط��ا ال��ح��ل��وة ف��ي امل��ي��ك��رووي��ف
ب��دال م��ن خبزها لتوفير ال��وق��ت .اصنع
عدة ثقوب في البطاطا الحلوة وضعها
ف��ي امل��ي��ك��رووي��ف مل���دة ح��وال��ي  3دق��ائ��ق
على ال��ح��رارة العالية .اقلبها واطهها 3
دقائق أخرى أو حتى تصبح لينة.
■ املكونات

تشم شيئاً
ّ
خبراء :تسوّ ق بمفردك ..وبعينك ال بأصابعك ..وال

مل���واج���ه���ة ف���ي���روس ك����ورون����ا امل��س��ت��ج��د،
فرضت الكويت حظر التجول جزئيًا في
كل أنحاء ال��ب�لاد ،وم��ددت تعلیق العمل
ف��ي جميع امل��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة مل��دة
أسبوعنی إضافيني ،مطمئنة املواطنني
وال��واف��دي��ن ب��أن امل��خ��زون اإلستراتيجي
من األغذية ك��اف لفترة لطويلة ،وأن��ه ال
داعي للهلع والذعر.
وت���ب���ع���ًا ل����ه����ذا ال����ت����ط����ور ،ب������ات ك���ث���ي���رون
ي��س��أل��ون ع��ن آل��ي��ة ش����راء احتياجاتهم
الغذائية واإلج�����راءات املطلوب اتخاذها
خالل الذهاب إلى مراكز التسوق ،وسط
مخاوف من اإلصابة بالفيروس.
وف��ي ه��ذا الصدد ،ق��دم خبراء مجموعة
نصائح حول ما تشتريه من الجمعيات
ال��ت��ع��اون��ي��ة وم���راك���ز ال��ت��س��وق ال��غ��ذائ��ي��ة،
وطريقة تخزينه ،لتقليل فرصة اإلصابة
بعدوى «كورونا» .وفي ما يلي أبرز تلك
النصائح.

 2ملعقة كبيرة ماء بارد.
كيس واحد جيالتني غير منكه.
 2ملعقة كبيرة عصير ليمون.
َّ
 1/2كوب حليب مقشود ُمسخن ِإلى درجة
الغليان تقريبًا.
ب��دي��ل البيض ُي��ع��ادل  1بيضة أو ب��ي��اض 2
بيضة.
 1/4كوب سكر.
 1ملعقة صغيرة فانيال.
 2كوب جبنة قريش ُمخفضة الدهون.

قشر الليمون.

 1/2 1رطل بطاطا حلوة مغسولة.
 2م������وزة م��ت��وس��ط��ة م���ق���ش���رة وم��ق��ط��ع��ة
أنصاف.
 2ملعقة طعام من عصير البرتقال.
 1/2ملعقة صغيرة من القرفة املطحونة.
 1/4ملعقة صغيرة هيل مطحون.
 1/4ملعقة صغيرة جوزة الطيب املطحونة.
رقائق الفلفل األحمر حسب الرغبة.
 3مالعق طعام من السكر البني.
بقدونس مفروم للتزيني.
■ تعليمات التحضير

س��خ��ن ال���ف���رن إل����ى درج�����ة ح������رارة 375

فهرنهايت .رش طبق خبز بالقليل من
رذاذ الطهي.
باستخدام الشوكة قم بعمل عدة ثقوب
في البطاطا الحلوة .اخبزها ملدة ساعة
حتى تصبح البطاطا لينة .أخرجها من
ال���ف���رن وات���رك���ه���ا ج��ان��ب��ا .ق��ش��ره��ا حني
تبرد.
ض��ع أن��ص��اف امل���وز ف��ي ط��ب��ق الخبز
املعد مسبقا .اخبزها ملدة  15دقيقة
دون ت���غ���ط���ي���ة ح���ت���ى ت���ل�ي�ن ال���ف���واك���ه
وت��ص��ب��ح ط��ري��ة .أخ��رج��ه��ا م��ن ال��ف��رن
وص��ب عصير ال��ب��رت��ق��ال ف��وق امل��وز.
ق��ل��ب ل��ت��وزي��ع ال��ق��ط��رات وه����رس امل��وز
جيدا.
ض���ع امل����وز وال��ب��ط��اط��ا ال��ح��ل��وة وال��ت��واب��ل
وال���س���ك���ر ال��ب��ن��ي ف���ي وع�����اء خ��ل��ط كبير
ع���م���ي���ق .اس���ت���خ���دم امل����ض����رب ال��ك��ه��رب��ي
واخفق حتى يصبح ناعما.
انقل إلى وعاء تقديم يصلح للفرن وأعده
للفرن .اخبزه حتى يسخن تماما .زينه
بالبقدونس املفروم وقدمه.

الكوسة
المخبوزة بالجبن
ن��ظ��را ال���ى ص��ع��وب��ة ال��ت��ح��ك��م بحركتهم
وسهولة تعرضهم لألخرين واالسطح
امللوثة ثم ملسهم لوجههم وفمهم .وفي
ح��ال اخ��ذت طفلك معك ،ش��دد عليه ان
يمتنع تماما عن ملس وجهه (سواء بيده
او بالقفاز ال��ط��ب��ي) وأن يبقى بجانبك
وأن يخلع ال��ق��ف��از ال��ط��ب��ي «وال��ك��م��ام إذا
ك��ان يلبسه» مباشرة بعد الخروج من
السوق ،ثم يضعه في كيس بالستيك،
ثم يعقم يده بسائل معقم قبل ان يدخل
الى السيارة او يلمس وجهه.
ّ
 - 3عقم املحيط حولك

استخدم مناديل التعقيم حتى تعقم ما
ستمسكه (حتى ل��و كنت تلبس قفازا
طبيا) مثل مقبض السيارة الخارجية
ومسكات عربة التسوق او سلة التسوق.
واغسل يدك او عقمها بسائل التعقيم
مباشرة بعد الخروج من مركز التسوق
وق��ب��ل ان تلمس مقبض ال��س��ي��ارة .كما
ينصح ال��خ��ب��راء بتعقيم ش��اش��ة ال��دف��ع
اإللكترونية (مسحها بمناديل التعقيم)
قبل ان تضغط عليها رقمك السري.
 - 4حافظ على تركيزك وخطتك

ل��ت��ق��ل��ي��ل وق��ت��ك واه�������دارك ل�ل�أم���وال عند
ال��ت��س��وق للطعام ،اق��ص��د م��رك��ز تسوق
تعرف ترتيب أقسامه ،وإم��ك��ان وج��ود
م���ا ت��رغ��ب ب��ش��رائ��ه .ف��ذل��ك س��ي��س��اع��دك
ع���ل���ى ال��ت��خ��ط��ي��ط وت���ح���دي���د م���ك���ان ب���دء

املشتريات ويقلل إلهاءك باألغذية غير
املهمة ويقتصد جهدك ووق��ت��ك وحتى
مالك.
 - 5تسوق بعينك وليس بأصابعك

ال تلمس األغراض ،وتذكر ان الكثير
سبقك بلمسها .وإن كنت ترغب في
ش���راء األغ���ذي���ة ال��ط��ازج��ة كالخضار
والفاكهة ،فغالبا ما ستشعر برغبة
ف����ي ش���م���ه���ا او وخ����زه����ا ب��أص��ب��ع��ك
وف���ح���ص���ه���ا ،وه�����ي أم������ور ت���زي���د م��ن
فرصة تعرضك للفيروس اذا كانت
ملوثة ب��ه نتيجة لتجربة سابقة مع
م����ري����ض .وب���ش���ك���ل ع������ام ،ي��ن��ص��ح��ك
الخبراء بالنظر ال��ى املنتجات حاليا
من دون ملسها وتقريبها الى الوجه،
واعتمد على عينيك في تقييم جودة
ونضوح الثمار (مثل لونها الجميل
وخ��ل��وه��ا م���ن ال��ك��دم��ات وال��ص��ب��غ��ات
ال���داك���ن���ة) .وي��ف��ض��ل ش����راء املنتجات
ال�����ط�����ازج�����ة امل����غ����ل����ف����ة ب���ال���ب�ل�اس���ت���ي���ك
ألن��ه��ا م��رت عبر إج����راءات التنظيف
وت��ك��ون معزولة ع��ن أص��اب��ع الغرباء
واالختالطات .كما ينصحك الخبراء
ب��ط��ب��خ م��ن��ت��ج��ات ال���خ���ض���ار ال����ى حد
االستواء لتقليل خطر احتوائها على
أي فيروسات.
 - 6ال تبالغ في الشراء

اش���ت���ر ك��م��ي��ة ت��ك��ف��ي��ك وت��ك��ف��ي اس��رت��ك

م���ن  1ـ���ـ  3اس��اب��ي��ع ف��ق��ط ول��ي��س لسنة
ك��ام��ل��ة .ف��امل��ب��ال��غ��ة ف��ي ال���ش���راء ل��ن تزيد
ح��ج��م ال��ق��م��ام��ة ال���ت���ي س��ت��رم��ي��ه��ا ف��ق��ط،
ب����ل وس���ت���ق���ل���ل ف���رص���ة ح���ص���ول ب��اق��ي
األش���خ���اص ع��ل��ى ط��ع��ام ك����اف لتغطية
حاجتهم اليومية.
 - 7بعد الخروج من مركز السوق

ف�����ور خ����روج����ك م����ن م���رك���ز ال��ت��س��وق
ع���ل���ي���ك ب����ن����زع ال����ق����ف����از ووض�����ع�����ه ف��ي
ك����ي����س ب��ل�اس����ت����ي����ك ق����ب����ل ان ت��ل��م��س
م��ق��ب��ض ال���س���ي���ارة ف��ت��ل��وث��ه .وي��ف��ض��ل
أي��ض��ا ان تعقم ي��دك بسائل التعقيم.
وع����ن����د وص����ول����ك ال�����ى امل����ن����زل وح��م��ل
أك��ي��اس املشتريات ،اغسل ي��دك باملاء
وال��ص��اب��ون بعد توصيلها .وال تنس
وض����ع االك����ي����اس ف���ي م���ك���ان م��ن��ع��زل،
وان تتركها لعدة أيام تحسبا لتلوثها
ب����ال����ف����ي����روس (ب���ي���ن���ت ال�������دراس�������ات ان
ال��ف��ي��روس ال ي��ع��ي��ش أك��ث��ر م���ن  3ـ��ـ��ـ 4
أي���ام ع��ل��ى ال��ب�لاس��ت��ي��ك) .وب��ال��رغ��م من
انه لم تثبت اإلصابة بفيروس كورونا
(ك��وف��ي��د  )2019ع��ب��ر ت���ن���اول ال��ط��ع��ام
ف�����إن االح���ت���ي���اط واج�������ب ،ل�����ذا ال ت��ن��س
غسل املنتجات الطازجة والنيئة باملاء
الجاري وغسل يدك بعد ملسها أيضا.
وق��د يفضل البعض تنقيع الخضار
وال��ف��اك��ه��ة ف��ي م���اء وص���اب���ون مل���دة 15
دقيقة ،ثم تنظيفها باملاء الجاري إلزالة
أي بقايا للصابون قبل تناولها.

ه��ذه الوصفة السهلة واملمتعة يسهل على
ال��ط��ب��اخ�ين ال��ص��غ��ار إع���داده���ا ب��ال��ق��ل��ي��ل من
مساعدة البالغني.
■ املكونات

ثمرة كوسة واح���دة بطول  6ب��وص��ات (15
سم) تقريبًا.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
 1/8ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
 1/8ملعقة صغيرة مسحوق بصل.
م��ل��ع��ق��ت��ان ك��ب��ي��رت��ان م���ن ج�ب�ن ال��ب��ارم��ي��زان
املبشور.
■ تعليمات التحضير

ّ
س����خ����ن ال�����ف�����رن إل������ى درج��������ة ح���������رارة 375
ف��ه��رن��ه��اي��ت ( 190.5درج����ة م��ئ��وي��ة) .اق��ط��ع
أط�����راف ال��ك��وس��ة وت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا .ع��ن��د كل
نصف بوصة ( 1.3سم) من ثمرة الكوسة،

اقطع جزءًا دون الوصول إلى أسفل ّ الثمرة.
ُيفترض أن تبدو الثمرة وكأنها ُمقطعة إلى
شرائح دائرية ولكنها متصلة ببعضها من
األسفل.
جفف ثمرة الكوسة برفق بمنشفة ورقية.
ض��ع ث��م��رة ال��ك��وس��ة ع��ل��ى قطعة ك��ب��ي��رة من
ورق األملنيوم بما يكفي للفها بالكامل .رش
ث��م��رة ال��ك��وس��ة ب��زي��ت ال��زي��ت��ون .ان��ث��ر فوقها
مسحوق الثوم والبصل .لف ثمرة الكوسة
ف��ي ورق����ة األمل��ن��ي��وم وأغ��ل��ق��ه��ا م��ن ال��ط��رف�ين.
َ
ضعها على لوح خبز.
اخ��ب��ز مل���دة  30إل���ى  35دق��ي��ق��ة أو إل���ى أن
ّ
تصبح ثمرة الكوسة ّلينة عندما تشكها
بالشوكة .أخرجها من الفرن وافتح ورقة
األملنيوم.
انثر فوق ثمرة الكوسة مبشور الجنب .اترك
ورقة األملينيوم مفتوحة .أعد ثمرة الكوسة
إلى الفرن ملدة من دقيقة إلى دقيقتني إلى أن
يذوب الجنب فوقها ويتحول إلى اللون البني
ُ
الخفيف .تقدم دافئة.
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غرفة تجارة وصناعة الكويت تقدم ورقة لمعالجة تداعيات «كورونا»:

إطالق صندوق لألزمات ..وهيكلة االقتصاد
■ ميزانية لإلنعاش حجمها  %20 - %15من الناتج
طرحت غرفة التجارة والصناعة أمس ،ورقة
عمل مبدئية لمعالجة تداعيات وباء كورونا
على االقتصاد الكويتي .وقالت «الغرفة» :ال
بد من اإلقرار سلفاً أن أزمة اقتصادية بهذا
العمق المجهول القرار ،وبهذا الشمول
للدولة واألنشطة والقطاعات ،وبهذا البعد
المستقبلي المفصلي ،من الصعب أن
نجد لها حلوال ً ترضي كل األطراف ،ومن
األصعب أن تستكمل مقوماتها وصيغتها
النهائية بومضة ملهمة أو بمرة واحدة.
فالمدى الزمني لجائحة كورونا تتفاوت
تقديراته تفاوتاً كبيراً ،واالنخفاض الحاد في
أسعار النفط  -التي يعتبر االقتصاد الكويتي
تابعاً لتقلباتها  -تتعدد أسبابه بما يحول
دون التفاؤل بعودة ايرادات النفط إلى
مستوى ما قبل األزمة في فترة قريبة.

ً
قطاعي��ا ولي��س
■ حس��اب الض��رر
لكل شركة أو مؤسسة

■ عدم السماح بالضغط السياسي
على الحزمة التحفيزية

■ إعادة هيكل��ة وجدولة قروض
المؤسسات والشركات

■ التحفيز من االحتياطي النقدي
المتوافر ومن االقتراض

■ دع��م جميع أصحاب المش��اريع
الصغيرة والمتوسطة

■ االقتراض من المصارف المحلية..
والبنوك تستحق االهتمام
■ ت��أم��ي��ن ح���اج���ات م��ي��اوم��ي��ن
ال يجدون قوت يومهم

وغرفة تجارة وصناعة الكويت إذ ترفع إلى
مجلس الوزراء تقديرها الستجابته الكريمة
لمقترحها بتشكيل فريق عمل من
الحكومة والقطاع الخاص لوضع تصورات
لمعالجة األزمة ،تعرف تماماً أن ورقتها
هذه ستكون متقاربة إلى حد بعيد في
مقترحاتها مع غالبية األوراق واآلراء التي
سيتلقاها فريق العمل من الجهات
الرسمية المعنية ومن أصحاب الخبرة
المجتهدين.
وتعتمد الورقة في اقتراحاتها منطلقات
ثالثة:

1

ان برنامج التحفيز يجب أن يعلن شامالً
ل��ح��زم��ة ال��ح��واف��ز ال��م��ط��ل��وب��ة ،وي��ج��ري
تطبيقه على مراحل تبعا ً لتطور األزمة
ومدتها.

2

المعيار األساسي في إق��رار الحوافز
هو درج��ة الضرر ،وعلى ه��ذا األس��اس
تحدد األولويات والمبالغ المعتمدة،
وال نقصد بالضرر هنا ما تحملته كل
شركة أو مؤسسة ،أو ما تحمله كل
فرد من أعباء ،نتيجة األزمة واإلجراءات
التي صاحبتها ،بل المقصود هو الضرر
الذي أصاب قطاعا ً بأكمله أو نشاطا ً أو
فئة.

3

م��ن طبيعة األم����ور أن ت��ت��ع��رض خطة
التحفيز لضغوط سياسية ،لكن األزمة
الحالية تفوق كل سابقاتها خطورة.
فالكويت واقتصادها  -مثل معظم
دول العالم واقتصاداتها  -في الجبهة
األمامية ألزمة غير مسبوقة ،وبالتالي،
يجب عدم السماح للضغوط السياسية
أن ت��ن��ح��رف ب��ال��ح��زم��ة ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة عن
عدالتها وأه��داف��ه��ا ،أو أن ت��زي��د من
تكاليفها ،ول��ض��م��ان ه��ذا وذاك ،ترى
الغرفة أن يكون إلدارة برنامج التحفيز
جهة مركزية على أرفع مستوى ممكن،
يعاضدها فريق من الفنيين المتفرغين،
وتكون لها الصالحيات الكافية لتنفيذ
ومتابعة برنامج التحفيز.
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عدد المسجلين في الباب
الخامس من ذوي األعمال الحرة
تعويض المصارف من خالل
ودائع حكومية مجانية
معالجة اإليجارات من الحكومة
وأصحاب العقارات
تأجيل قروض أصحاب العقارات..
ومنحهم قروضا ً مجانية
ضخ تمويل للفنادق والمطاعم
وشركات السياحة والطيران
حزمة تمويل تضمن استقرار
العمالة الوطنية

 - 2العمل على إنشاء الصندوق
الوطني ل�لأزم��ات بشراكة بين
ال��ح��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص،
ل���ك���ي ت���ك���ون ال���ك���وي���ت ف��ي
المستقبل أك��ث��ر ق���درة على
مواجهة التغيرات الحادة وغير
المتوقعة.

◄ تضمنت ال�ك�ل�م��ة ال�س��ام�ي��ة ال�ت��ي وج�ه�ه��ا ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
دول��ة الكويت  -يوم األح��د  2020/3/22توجيهًا مباشرًا« ،اليجاد املعالجات
الالزمة لتداعيات األزمة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية» ،وانطالقًا من
ه��ذا التوجيه السامي وف��ي اط��اره ،من ال�ض��رورة بمكان أن تعلن الحكومة -
وف��ي أس��رع وق��ت ممكن  -التزامها ال�ت��ام بدعم االقتصاد الكويتي ،على أن
يأتي برنامج التحفيز االقتصادي بعد ذلك على توضيح اإلجراءات والدعوم
املعتمدة لتحقيق هذا االلتزام.
◄ تتضمن تركيبة العمالة ال��واف��دة في الكويت مجاميع كثيرة وكبيرة من
العمال املياومني ،الذين قد ال يجدون ق��وت يومهم إن توقفوا ذل��ك اليوم عن
العمل ،وان تأمني احتياجات ه��ؤالء  -ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف الراهنة  -مسؤولية
إن�س��ان�ي��ة وأخ�لاق �ي��ة وأم�ن�ي��ة ي�ج��ب أن ن�ن�ه��ض ب�ه��ا جميعًا ح�ك��وم��ة وشعبًا
وبأسرع وقت.
وف��ي اعتقادنا أن شعب الكويت لن يتخلف يومًا عن ه��ذه املسؤولية إذا ما
توضحت له اآللية املعتمدة.
◄ اعتماد ميزانية تكميلية للسنة املالية ( 2020 - 2021ميزانية االنعاش
االقتصادي إن صح التعبير) ،ال يقل حجمها عن  15إلى  %20من الناتج
املحلي اإلجمالي لدولة الكويت عام  ،2019وهذه النسبة تقارب متوسط ما
اعتمدته ال��دول األخ��رى  -ومنها دول مجلس التعاون  -للميزانيات املماثلة،
وت�م��وي��ل ه��ذه امل�ي��زان�ي��ة يعتمد ف��ي هيكله على حجم االح�ت�ي��اط�ي��ات النقدية
املتوافرة للدولة حاليًا  -ف��إذا كانت غير كافية يمكن ردم الفجوة من خالل
االقتراض وخاصة االقتراض املحلي .وال ينصح بتمويل ميزانية االنعاش من
خالل بيع األصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها تكاليف االقتراض
إلى مستوى غير مسبوق ،وانخفضت معظم األص��ول إلى مستوى مماثل،
علمًا أن الطريقني ليسا بالسهولة السابقة.
◄ تخفيض آخر لسعر الفائدة إن أمكن.

على الدعم ضمان استقرار حدٍّ
كافٍ من العمالة الوافدة

◄ مما ال شك فيه أن الغرفة تؤمن إيمانًا عميقًا بالدور الوطني واملشاركة
الفاعلة اإليجابية في التنمية االقتصادية ملصارف الكويت والتي تستوجب
منا االهتمام الكبير بهذا القطاع.
وهنا بقي التذكير بما يلي في هذا االتجاه:

سداد التزامات الدولة تجاه
المقاولين والموردين

تضمنت ورقة العمل الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة
مجموعة نقاط وتوصيات جوهرية على الشكل التالي :

 - 1العمل على التخلص من
ك��ل أن���واع ال��ه��در ف��ي اإلن��ف��اق
الحكومي.

حزمة اإلجراءات التحفيزية المقترحة:

أ  -إعادة هيكلة وجدولة القروض املصرفية للمؤسسات والشركات مع بحث
تعويض املصارف عن تكلفة ذلك من خالل ودائع حكومية مجانية وأدوات
أخرى تساعد املصارف على االحتفاظ بمالءتها العالية وبالسيولة الكافية.

ب  -تعتقد ال�غ��رف��ة أن األزم ��ة تلقي بأعبائها بشكل خ��اص على أصحاب
امل�ش��اري��ع الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،وامل�ق�ص��ود هنا ليس امل�ش��اري��ع املمولة من
الصندوق الوطني فقط ،بل جميع أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة
(محال التجزئة والورشات )..التي يصعب عليها الصمود في مواجهة األزمة،
وتشكل نسبة عالية من الكويتيني ذوي األعمال الحرة والذين يناهز عدد
املسجلني منهم تحت الباب الخامس من التأمينات االجتماعية .16000
وبالتالي ،تأمل الغرفة أن يأتي أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة على
رأس أول��وي��ات ب��رن��ام��ج التحفيز ،وأال يقتصر دعمهم على تأجيل أقساط
القروض املصرفية.
◄ معالجة اإلي �ج��ارات ف��ي إط��ار شامل واح��د على أن يبدأ ذل��ك باملجمعات
واملحال واملكاتب التجارية وفي نفس الوقت .وأن يتحمل ذلك كل من الحكومة
وأص�ح��اب ال�ع�ق��ارات مقابل أن يحظى ه��ؤالء بتأجيل أق�س��اط قروضهم ،أو
بمنحهم قروضًا مجانية لنفس املدة املعطاة للمستأجرين.
◄ ضخ حد من التمويل يساعد الفنادق واملطاعم ومكاتب السياحة والسفر
وشركات الطيران على تجاوز األزمة ،باعتبار قطاع الخدمات السياحية هذا
من أكثر القطاعات تضررًا.
◄ تتضمن حزمة التمويل والتحفيز إج ��راءات الس�ت�ق��رار العمالة الوطنية
ً
فضال عن استقرار حد كاف من العمالة الوافدة التي سنحتاجها بالتأكيد
بعد األزمة.
◄ استمرار الدولة في املشاريع العمرانية تحت اإلنشاء واملشاريع املعتمدة
وتسهيل تمويلها.
◄ إس� ��راع ال��دول��ة ف��ي س ��داد ال�ت��زام��ات�ه��ا ت �ج��اه امل �ق��اول�ين وامل ��وردي ��ن .وح��ث
الجمعيات التعاونية االستهالكية على تسديد مستحقات املوردين بأسرع
ما يمكن ،خاصة وأن هذه الجمعيات تشهد ارتفاعًا كبيرًا بحجم مبيعاتها
ما يضمن لها سيولة كافية.
◄ كانت كلمة حضرة صاحب السمو األمير  2020/3/22بالغة الحكمة
حني أك��دت معالجة التداعيات التعليمية لجائحة ك��ورون��ا .وم��ن املؤسف -
ً
فعال  -أن الكويت قد اضطرت إلى إغالق مدارسها وجامعاتها ملدة طويلة،
من دون أن تكون مستعدة لتعويض ذلك من خالل التعليم عن بعد .وفي
اعتقادنا أنه من واجب وزارة التربية تالفي ذلك من خالل التعليم عن بعد
بواسطة القنوات التلفزيونية .مع إعطاء حوافز للطالب الذين ينجحون في
متابعة ذلك.

نقاط وتوصيات جوهرية

 - 3ال��ب��دء ف���وراً بوضع تصور شامل إلع���ادة هيكلة
االقتصاد الكويتي بكل ما يضمه هذا التعبير من
أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية .ونحن ال نقصد
هنا إلى تحقيق اإلصالح االقتصادي المطلوب في
ه��ذه ال��ظ��روف ،ولكننا نقصد ال��ب��دء بوضع غايات
وأه��داف هذا اإلص�لاح ،وتحديد اتجاهاته ،وخطوات
تنفيذه .ألن الكويت  -بعد انجالء األزمة بإذن الله  -لن
تستطيع المحافظة على ثقة األوساط والمنظمات
االقتصادية العالمية ،ولن تستطيع المحافظة على
تقييم ائتماني مرتفع ما لم يكن لديها برنامج
إصالح معلن ،والتزام جاد به.

 - 4مرة أخرى نقول إن ورقة الغرفة
هذه ورقة مبادئية ،تجنبت الخوض
ف��ي اآلل��ي��ات والتفاصيل ،ألن هذا
يتطلب معلومات وإحصاءات حديثة
وكثيرة ال تتوافر لديها .والغرفة،
ب��ال��ت��ال��ي ،ت��ع��رب ع��ن اس��ت��ع��داده��ا
لمناقشة ال���ورق���ة م��ع ال��ج��ه��ات
الحكومية المختصة ،وتطويرها
تبعا ً لذلك وفي ضوء المعلومات
المطلوبة التي تملكها الجهات
الرسمية.

وأخيراً ،إننا ال نهول في خطورة األزمة
وال نهون منها ،لكننا على ثقة بقدرتنا
ع��ل��ى ت��ج��اوزه��ا ب���إذن ال��ل��ه وفضله،
بالصف ال��واح��د ،والجهد المشترك،
والفزعة العامة التي تعتبر من عادات
وتقاليد وأخ�لاق الكويتيين في مثل
هذه الظروف .إنها األزمة التي تدعونا
جميعا ً إل��ى أن ن��س��أل أنفسنا م��اذا
نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نسأل
أنفسنا وتسألنا ضمائرنا إذا قصرنا في
تقديم ذلك.
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حالة التباس ..رغم مذكرة التفاهم بين «هيئة األسواق» و«المركزي»

«صندوق النقد»:

ربط العمالت الخليجية بالدوالر
أثبت فعاليته في األزمات
حسام علم الدين
أك ��د م��دي��ر ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ملنطقة
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ج � �ه ��اد أزع� � � � ��ور ،ان رب ��ط
ال �ع �م�ل�ات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ب� ��ال� ��دوالر االم �ي��رك��ي
اث� �ب ��ت ف �ع��ال �ي �ت��ه وق� ��ت األزم � � � ��ات ،خ�ص��وص��ا
ف��ي م��واج�ه��ة دول امل�ن�ط�ق��ة لتفشي ف�ي��روس
«ك ��ورون ��ا» وان �خ �ف��اض اس �ع��ار ال�ن�ف��ط .وق��ال
ازعور في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»:
رغ � ��م ت� �ق ��دي ��م دول خ �ل �ي �ج �ي��ة ل� �ح ��زم م��ال �ي��ة
ب �م �ل �ي��ارات ال � � � ��دوالرات ل ��دع ��م اق �ت �ص��ادات �ه��ا
بمواجهة الفيروس ،لكن النمو االقتصادي
لباقي العام في تلك الدول سيتوقف على ما
اذا كان االقتصاد العاملي سيتعافى بسرعة
ام ال.
وأضاف :ان ربط العمالت الخليجية بالدوالر
األم �ي��رك��ي ي �خ��دم اق �ت �ص��ادات �ه��ا ب�ش�ك��ل جيد
ل�ل�غ��اي��ة ،وال ي ��زال م�لائ�م��ا خ�ص��وص��ا ل�ل��دول

النمو الخليجي
في  2020مرتبط بقدرة
االقتصاد العالمي
على التعافي!
التي تملك احتياطيات مالية ضخمة يمكن
االستعانة بها وقت الصدمات االقتصادية.
وذكر ازعور ان عمان هي اكثر دولة خليجية
ت �ش �ك��ل م� �ص ��درا ل �ل �ق �ل��ق ،الف �ت ��ا ال� ��ى ان ل��دى
مسقط مستوى اعلى من الديون مقارنة مع
دول الخليج االخرى واحتياطيات مالية اقل،
لذلك يجب ان تكون السياسات املالية لعمان
اقل تكلفة من باقي دول املنطقة.

حزمة التحفيز األميركية
تصعد بأسواق المنطقة
أغلقت أسواق األسهم في دول الخليج واملنطقة أمس على ارتفاع ،إذ تحسنت معنويات املستثمرين
في أنحاء العالم بفعل تحفيز ضخم بالواليات املتحدة لتخفيف الضرر االقتصادي الناجم عن
جائحة فيروس كورونا السريع االنتشار.
وقال مفاوضون« :إن أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولني من إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
توصلوا إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا».
وكان مقررًا إجراء مجلس الشيوخ تصويتًا على الحزمة البالغ حجمها تريليوني دوالر في وقت
متأخر من يوم أمسُ ،ويتوقع أن يعقبه تصويت في مجلس النواب بعد وقت قصير.
وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق العام  2.4في املئة بواقع  118.2نقطة ليبلغ مستوى 4942.5
نقطة ،وبلغت كمية األسهم املتداولة  248.5مليون سهم تمت عبر  13450صفقة بقيمة 55.9
مليون دينار .أما السعودية ،فقد صعد املؤشر القياسي أكثر من  3في املئة خالل الجلسة لكنه
أغلق على ارتفاع  0.2في املئة فقط ،وزاد سهم مجموعة صافوال  4.8في املئة ،بينما أغلق سهم
البنك السعودي الفرنسي على زيادة  2.6في املئة .وفي أبوظبي ،قفز املؤشر  7.4في املئة ،ليواصل
مكاسبه من الجلسة السابقة ،مدعومًا بارتفاع  8.1في املئة في سهم بنك أبوظبي األول وزيادة 9.1
في املئة في سهم اتصاالت.
وتقدم مؤشر دبي الرئيسي  6.4في املئة ،وارتفع مؤشر قطر  3.1في املئة(.رويترز)

رأي اقتصادي
علي اإلبراهيم
المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي

«كوفي»« ..علي بابا»« ..أوبر»..
والوباء االقتصادي
أح��داث متسارعة يشهدها العالم ف��ي ه��ذه األثناء
حتى يكاد ال تمر دقيقة واح��دة إال أن يأتي خبر
أو معلومة عن الوضع الراهن مع فيروس كورونا
ّ
املستجد ،الفيروس الذي شل العالم أجمع دون أن
ّ
يراه أحد أو يتوقع قدومه ،وأثر سلبًا بشكل واضح
جدا في االقتصاد على مستوى الدول والشركات
واألف � � ��راد م �ع��ًا ،وم ��ع ك ��ل أزم� ��ة ع��امل �ي��ة اق�ت�ص��ادي��ة
يتكرر املشهد ،وهو مشهد إغالق شركات كبرى
وإع�لان اف�لاس��ات وكذلك زي��ادة أرق��ام البطالة ،في
املقابل هناك شركات تحقق أرب��اح��ا طائلة وتجد
فرصًا هائلة في مثل هذه الظروف ،وهي شركات
التكنولوجيا والتطبيقات اإللكترونية تحديدا.
وهذا األمر ليس بجديد ،فعلى سبيل املثال في عام
 ٢٠٠٨وخ�ل�ال األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،شهد
ال�ع��ال��م والدة ال�ع��دي��د م��ن ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى وال�ت��ي
اصبحت قيمتها السوقية تقدر بمليارات الدوالرات
مثل :واتس اب ،أوبر ،اير بي أن بي ،سالك ،سكوير..
وغيرها.
ك��ل ال�ش��رك��ات ال�س��اب�ق��ة ت��م االس�ت�ث�م��ار ب�ه��ا خ�لال
األزم ��ة ال�ع��امل�ي��ة وه��ي ع�ل��ى غ�ي��ر م��ا ن�ص��ح ب��ه ع��ادة
بعض خبراء االستثمار ،إال أن بعض املستثمرين
اق �ت �ن �ص ��وا ه � ��ذه ال� �ف ��رص ��ة واس� �ت� �ث� �م ��روا ب �ق �ط��اع
التكنولوجيا والتطبيقات اإللكترونية ،ومن استثمر
معهم ف��ي وق��ت األزم��ة العاملية يحقق اآلن أرباحا
طائلة.
وخير دليل على نجاح ش��رك��ات التكنولوجيا في
تخطي األزمات هو عمالق التجارة اإللكترونية علي
بابا ،ففي عام  ٢٠٠٣حني تفشى مرض «السارس»
ف��ي ال�ص�ين ،كانت العديد م��ن ال�ش��رك��ات الصغيرة
ال ت��زال تتصرف بطرق تقليدية غير فعالة ،ولكن
عندما توقف املشترون والبائعون عن الرغبة في
االل �ت �ق��اء وال �ت��واص��ل وج �ه��ًا ل��وج��ه ،واض �ط ��روا في
ال�ن�ه��اي��ة إل��ى اع�ت�م��اد ال�ت�ج��ارة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة لتقليل
خسائرهم ،وتم تسريع هذا األمر أكثر عندما عقد
العمالق الصيني شراكة مع الحكومة لعقد حلقات
دراسية تدريبية في جميع أنحاء البالد للشركات
الصغيرة بهدف تعليمهم كيفية القيام باألعمال
التجارية عبر اإلنترنت ،ويمكن القول ان عام ٢٠٠٣
ك ��ان ال �ع��ام امل�ف�ص�ل��ي ال ��ذي ان�ط�ل�ق��ت ف�ي��ه ال�ت�ج��ارة
اإللكترونية حقا وأصبحت سائدة في الصني ،فقط

فكر في األمر :تم إطالق نشاط تجاري تقدر قيمته
ُ ّ
ح��ال�ي��ا ب��أك�ث��ر م��ن  ٤٠٠م�ل�ي��ار دوالر ع�ن��دم��ا ش��ل
اً
االقتصاد الصيني كامل.
ويمكنني ال�ق��ول ان�ن��ا ف��ي «تطبيق ك��وف��ي» يمكننا
رؤية فرصة النجاح الكبير لتطبيقنا في ظل أزمة
كورونا االقتصادية ،ففي سوق القهوة الذي تقدر
قيمته بأكثر من  ١٠٠مليار دوالر ال يوجد حتى
اآلن سوق إلكتروني لتنظيم هذا القطاع الهائل.
وهنا يأتي دورن��ا ف��ي تطبيق كوفي ليكون «علي
بابا» القادم وينظم سوق القهوة ،من خالل مميزاته
املبتكرة وتسهيل عملية ال�ش��راء والحصول على
ال�ق�ه��وة إل�ك�ت��رون�ي��ا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت�ق��دي�م��ه قريبا
خ��دم��ة ج��دي��دة وه��ي االش �ت��راك��ات ليتمكن محبو
القهوة من الحصول على النب والكبسوالت وجميع
م�س�ت�ل��زم��ات ص�ن��اع��ة ال �ق �ه��وة ب�ص�ف��ة دوري � ��ة ،إل��ى
ج��ان��ب خ��دم��ات��ه األخ ��رى مثل ال �ش��راء امل�ب��اش��ر من
متاجر القهوة وبرنامج املكافآت ،وه��ذه الخدمات
م�ت��وف��رة ح��ال�ي��ا ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت ،اململكة العربية
السعودية ،اإلم ��ارات العربية املتحدة و بريطانيا،
ليصبح التطبيق بديال فعاال لطرق ش��راء القهوة
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وي �ق ��دم دع �م��ه ال �ك��ام��ل مل �س��ان��دة م�لاك
متاجر القهوة في ظل الظروف الحالية ،كما أعلنا
في وقت سابق عن تنازلنا عن النسبة املستقطعة
من متاجر القهوة عند الطلب عن طريق التطبيق
تشجيعا ودعما لهم في األزمة االقتصادية.
ختامًا ،ننصح الشركات التكنولوجية والتطبيقات
اإللكترونية بضرورة دراسة حاجة السوق الحالية
وم��رون��ة تغيير الخطط وتقديم الخدمات الجديدة
لتتماشى مع متطلبات السوق.
أما النصيحة األخرى فهي للحكومات في مواجهة
األزمة ،أن تشمل املشاريع التكنولوجية والتطبيقات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ب �ق��وان�ين اإلص�ل�اح ��ات االق �ت �ص��ادي��ة،
ك��ون�ه��م ي�ش�ك�ل��ون م�س�ت�ق�ب��ل ال �ع��ال��م ال �ح��دي��ث على
املستوى االقتصادي.
والنصيحة األخيرة فهي للمستثمرين وأصحاب
األم ��وال ،ف��أق��ول لهم كما ق��ال وارن ب��اف�ي��ت« :كن
خائفا متى كان اآلخرون جشعني ،وكن شجاعا
م�ت��ى ك ��ان اآلخ � ��رون خ��ائ �ف�ين» ،ب�ي�ن أي��دي �ك��م اآلن
ف��رص��ة ذهبية لالستثمار ف��ي التكنولوجيا فال
تضيعوها.

قرار تأجيل إفصاحات
الربع األول ..يربك البنوك!
في الوقت الذي نزل قرار هيئة
أسواق المال بعدم اعتماد
البيانات المالية للربع األول
وتأجيل اإلفصاح عنها مع الربع
الثاني على الشركات المدرجة
برداً وسالماً ،دخلت غالبية
البنوك في حالة من االرتباك،
لم تجد لها مخرجا ً حتى
اللحظة.
فقد أصدرت هيئة األسواق
مؤخراً قراراً ملزما ً لكل
الشركات المدرجة في البورصة
بعدم اعتماد بياناتها المالية
المنتهية في  31مارس ،2020
وتأجيل اإلفصاح عنها لكل
من الهيئة والبورصة بشكل
متزامن لحين حلول المواعيد
المقررة لبياناتها المالية
المنتهية في  30يونيو 2020
وما يرتبط بها من أحكام،
على أن تلتزم جميع الوحدات
الخاضعة لرقابة بنك الكويت
المركزي بتقديم التقارير
والبيانات المطلوبة منها
بموجب قواعد وتعليمات
البنك المركزي في المواعيد
المحددة فيها.

سالم عبدالغفور
وف� �ق ��ًا مل� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ،ف� ��إن ال� �ق ��رار
أدخ� ��ل ال �ب �ن��وك ب��اع �ت �ب��اره��ا ش��رك��ات
م� ��درج� ��ة ف� ��ي رب � �ك� ��ة وت � � �س� � ��اؤالت ل��م
َ
ت�ت�ل��ق بشأنها إي�ض��اح��ات م��ن هيئة
األس � ��واق وال ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ،منها
م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ف �ت��رات ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل
ع�ل��ى أس �ه��م ال �ب �ن��وك امل �ف��روض��ة على
األش �خ��اص امل�ط�ل�ع�ين ،وب �ي��ع وش��راء
أس� �ه ��م ال� �خ ��زي� �ن ��ة ،وه � ��ي ت��وق �ي �ت��ات
ت ��رت� �ب ��ط ب �ش �ك ��ل م� �ب ��اش ��ر ب �ن �ه��اي��ات
الفترات املالية.
وأمل�ح��ت امل�ص��ادر ال��ى ع��دم التنسيق
ب�ي�ن «ال� �ه� �ي� �ئ ��ة» و«امل� � ��رك� � ��زي» ب �ش��أن
إص � ��دار ه ��ذا ال� �ق ��رار ،األم� ��ر ال� ��ذي لم
ي �ج��زم م �ع��ه م ��ا ع �ل��ى ال �ب �ن��وك ف�ع�ل��ه،
وم��ا اذا كانت مطالبة بشكل واضح
ب �ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق ��رار ك �ش��رك��ات م��درج��ة
م ��ن ع ��دم ��ه ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ق ��رار
ال �ه �ي �ئ��ة دع� ��ا ال� �ب� �ن ��وك إل� ��ى االل� �ت ��زام
ب�ق��واع��د ت�ع�ل�ي�م��ات «امل ��رك ��زي» اال ان
األخ �ي��ر غ�ي��ر م�ع�ن��ي بتنظيم مسألة
اإلف � �ص� ��اح� ��ات ال� �ت ��ي ت ��رك� �ه ��ا ل �ه �ي �ئ��ة
األس � � ��واق وال� �ب ��ورص ��ة وف� �ق ��ًا مل��ذك��رة
فض التشابك بينهما.
وأوض� � �ح � ��ت امل� � �ص � ��ادر أن ال� �ق ��ان ��ون
ح��دد م��وع��د ف �ت��رة ال�ح�ظ��ر للمطلع بـ
 10أي��ام عمل أو  15يومًا قبل نهاية
ال ��رب ��ع ل �ح�ين اإلف� �ص ��اح ع ��ن ال�ن�ت��ائ��ج
امل��ال �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ال ي�ح��ق ل�ه��م بيع
وشراء السهم ،اذا كانت هناك بيانات
سيفصح عنها ،أم��ا إذا لم يكن األمر
كذلك بمعنى أن البنوك ليست معنية
باإلفصاح حالها حال بقية الشركات
امل��درج��ة فسيكون ع��دم وض ��وح ق��رار
الهيئة سببًا ف��ي ضياع فرصة على
امل �ط �ل �ع�ين ب� �ش ��راء األس� �ه ��م ،ال سيما
أنها تراجعت مؤخرًا إلى مستويات
مغرية للغاية ،كما أن��ه ح��رم السهم
من دخول سيولة جديدة عليه.

¶ ال تعرف حتى اآلن ما إذا
كانت مطالبة بتطبيقه
كالشركات المدرجة
¶ تساؤالت عن
فترات حظر
المطلعين
والتعامل على
أسهم الخزينة

؟

¶ هل تفصح عن نتائج
النصف األول مجمعة
أم كل ربع على حدة؟

وأض� ��اف� ��ت امل� � �ص � ��ادر :خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
ن �ف �س �ه��ا ،إذا ك ��ان ��ت ال �ب �ن ��وك م �ل��زم��ة
باعتماد بيانات مالية للربع االول
وب� ��اإلف � �ص� ��اح ،ف��إن �ه��ا م �ع �ن �ي��ة ب �ع��دم
التعامل على أس�ه��م الخزينة س��واء
بالبيع أو ال�ش��راء ،أم��ا لو كانت غير
معنية باعتماد البيانات واإلفصاح
ٍّ
عنها ،فهي في ِح��ل من ه��ذا االلتزام

وي �م �ك �ن �ه��ا ش � � ��راء أس � �ه� ��م ال �خ��زي �ن��ة
ب��أس �ع��ار ج �ي��دة م��ن ن��اح �ي��ة وت�ق��دي��م
الدعم املطلوب للسهم.
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م � �ت � �ص� ��ل ،ت� �س ��اء ل ��ت
امل�ص��ادر في ح��ال كانت البنوك غير
معنية ب��اإلف�ص��اح ،مثلها مثل بقية
ال �ش ��رك ��ات امل� ��درج� ��ة ،ف �ه��ل س�ت�ف�ص��ح
عن نتائج النصف األول مجمعة أم

ك ��ل رب ��ع ب �ش �ك��ل م �ن �ف �ص��ل؟ وأش� ��ارت
امل � �ص� ��ادر إل� ��ى أن ات� �ح ��اد امل� �ص ��ارف
ت�ل�ق��ى ج�م�ل��ة اس �ت �ف �س��ارات م��ن بنوك
ع��دة خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ،تواصل
بعدها مع بنك الكويت املركزي بهذا
الشأن ،وبانتظار صدور توجيهاته
ُّ
التصرف مع قرار
للمصارف بكيفية
هيئة األسواق.

«هيئة األسواق» للبنوك:

أفصحوا عن أثر تأجيل أقساط القروض
سالم محمد
طلبت هيئة أسواق املال أمس من البنوك املحلية إفصاحًا عن تأثير قرار تأجيل أقساط القروض
املواطنني والشركات الصغيرة واملتوسطة ملدة  6أشهر .وأشارت مصادر سبقلا إلى ان املديرين
املاليني في البنوك يعتزمون االجتماع اليوم ،لتنسيق آليات احتساب اآلثر محاسبيًا ،وتأثيرها
في امليزانيات.
وكان مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت قد قرر في اجتماع ط��ارئ ،أن تقوم البنوك املحلية
بتأجيل مدفوعات أقساط القروض والتسهيالت مع تحمل التكلفة املالية املترتبة على ذلك وفقًا
ملا يلي:

1

تأجيل مدفوعات أقساط القروض االستهالكية والمقسطة
لكل عمالئها من المواطنين لمدة  6أشهر ،مع إلغاء الفوائد
واألرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

2

تأجيل أقساط البطاقات االئتمانية لكل عمالئها من المواطنين
لمدة  6أشهر مع إلغاء الفوائد واألرب���اح المترتبة على هذا
التأجيل وأي رسوم أخرى.

3

تأجيل أقساط القروض والتسهيالت االئتمانية لعمالئها من
أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة  6أشهر مع إلغاء
الفوائد واألرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

اجتماع
للمديرين
الماليين
في البنوك
اليوم
لتنسيق
آليات
االحتساب
وتأثيرها في
الميزانيات

عقارات دبي تتراجع أكثر ..فأكثر
حسام علم الدين
ت ��وق ��ع خ �ب �ي��ر ع � �ق� ��اري م �ت �خ �ص��ص
ازدهار شراء العقارات في االمارات
ب �م �ج��رد االن �ت �ه��اء م ��ن ازم� ��ة ت�ف�ش��ي
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،م �ش �ي��را ال ��ى ان��ه
رغ� ��م ت �ب��اط��ؤ ال �ص �ف �ق��ات ال �ع �ق��اري��ة
ف ��ي ال� �ب�ل�اد ب �س �ب��ب ال� �ف� �ي ��روس ف��ان
ال �ت��وق �ع��ات ب �ش��أن ال �ق �ط��اع ال ت ��زال
ايجابية وهناك الكثير من املشترين
الذي ينتظرون نهاية ازمة كورونا
ل�ك��ي ي �ع��ودوا ال��ى ال �س��وق ال�ع�ق��اري
في االمارات.
وقال ريتشارد وايند املدير العام لـ
 Better homesالعقارية ل�ـ «اراب�ي��ان
بزنس « :رغم ان نشاط العقارات في
االمارات تباطأ منذ تفشي فيروس
كورونا في منطقة الخليج ،اال انني
اعتقد ان التوقعات ال تزال ايجابية،
ح �ي��ث ي� ��رى ع� ��دد م ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن
ان ه�ن��اك ف��رص��ة ق��وي��ة االن للشراء،
خصوصا مع اسعار فائدة متدنية
وخ �ف��ض س �ق��ف ال ��ره ��ون ال �ع �ق��اري��ة
بنسبة  %5للمشترين للمرة االولى.
وتابع :اتوقع ان نشهد ازده��ارا في
السوق العقاري في االمارات واعتقد

بعض المستثمرين
يتصيدون فرصا ً
في الوقت الراهن..
وآخرون يترقبون!
قلق في سوق
اإليجارات بدبي..
وتوقعات بمزيد
من التراجعات
في 2020
ان الطلب على العقارات واألسعار
سيرتفع بمجرد انتهاء ازمة تفشي
ك ��ورون ��ا .ان امل�س�ت�ث�م��ري��ن االذك �ي��اء
ي � �ع� ��رف� ��ون ذل � � ��ك وي� �ت� �ط� �ل� �ع ��ون ال� ��ى
االس�ت�ف��ادة م��ن ش��راء ال�ع�ق��ارات اآلن

رغم حالة عدم اليقني االقتصادية.
ولفت ويند الى انه ال يتوقع هجرة
ق��وي��ة ل�ل��واف��دي��ن م��ن االم � ��ارات ،رغ��م
اس� �ت� �ط�ل�اع اج� ��رت� ��ه «اك��ون��وم �ي �س��ت
كوربوريت نتوورك» افاد بأن %20
م ��ن ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال� �ش ��رق االوس ��ط
اج�ب��روا على الحصول على اج��ازة
غير م��دف��وع��ة بفعل تعطل االع�م��ال
ن� �ت� �ي� �ج ��ة ف � � �ي� � ��روس ك � � ��ورون � � ��ا وان
ش��رك��ات ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ب ��دأت بالفعل
في االستغناء عن عمال وموظفني.
واضاف :ان تفشي فيروس كورونا
ق� �ض� �ي ��ة ت� �ش� �غ ��ل ال � �ع � ��ال � ��م ب � ��أس � ��ره،
وم �ع �ظ��م االج ��ان ��ب امل �ت��واج��دي��ن في
االم� ��ارات ي�ع�ت�ق��دون ان�ه��م يعيشون
في افضل مكان حاليا خالل تفشي
ال �ف �ي��روس او ب �ع��ده .وت��اب��ع وي �ن��د:
اث�ب�ت��ت ام� ��ارة دب ��ي ان �ه��ا ت �خ��رج من
االزمات االقتصادية واملالية بشكل
أف �ض��ل واس � ��رع م ��ن اي م �ك��ان اخ ��ر،
لذلك اتوقع بقاء الغالبية العظمى
م��ن االج��ان��ب فيها ،ول��ن ات�ف��اج��أ اذا
شهدت االم��ارة بعد انتهاء كورونا
ت � ��دف� � �ق � ��ات ل � ��واف � ��دي � ��ن ج� � � ��دد ح �ي��ث
سينظر ال��ى دب��ي ع�ل��ى ان�ه��ا تشكل
فرصة جاذبة لالستثمار والعمل.

واش ��ار ال��ى ان امل �ج��ال األك �ث��ر اث��ارة
ل �ل �ق �ل ��ق ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ل� �ج ��زء االك� �ب ��ر
م� ��ن االج� ��ان� ��ب ف� ��ي دب � ��ي ه� ��و س ��وق
االي �ج��ار ،علما ان اي �ج��ارات الشقق
والفلل انخفضت في االمارة بنحو
 %8ع�ل��ى اس ��اس س �ن��وي ف��ي 2019
وك� � ��ان م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع ح� � ��دوث م��زي��د
م ��ن ال �ت��راج��ع ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،م�ت��وق�ع��ا
زي ��ادة ت��ذب��ذب امل�س��اح��ات العقارية
ل �ل �م �س �ت ��أج ��ري ��ن ال � � ��ذي ي �ت �ط �ل �ع��ون
ال� ��ى ت �ق �ل �ي��ص االج� � � ��ارات او اع� ��ادة
ال � �ت � �ف� ��اوض ع� �ل� �ي� �ه ��ا م � ��ع امل ��ال� �ك�ي�ن.
وق � ��ال وي� �ن ��د :م ��ع دخ � ��ول ع� ��دد اق��ل
م��ن امل�س�ت��أج��ري��ن ال �ج��دد ال��ى س��وق
دب � ��ي ال � �ع � �ق� ��اري وت ��أج� �ي ��ل ال �ع��دي��د
م �ن �ه��م ل� �ق ��رار ت�غ�ي�ي��ر م �ن��ازل �ه��م ف��ان
على املالك اعادة النظر في تسعير
االي�ج��ارات لجذب املستأجرين لكل
م��ن ال�ع�ق��ارات السكنية والتجارية.
وخ� �ت ��م ب� ��ال � �ق� ��ول :ان ب� �ع ��ض امل�ل��اك
االف� � � ��راد ق� ��ام� ��وا ب �خ �ص ��وم ��ات ع�ل��ى
اي � �ج� ��ارات م� �ن ��ازل ت��زي��د ع �ل��ى %10
بهدف االشغال السريع لعقاراتهم،
ف �ي �م��ا ات � �ب� ��ع ال� �ب� �ع ��ض االخ � � ��ر ن �ه��ج
االن �ت �ظ��ار وال �ت��رق��ب وي �ب �ق��ون ع�ل��ى
ايجارات عقاراتهم من دون تغيير.

اقتصاد 11
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تهدف لزيادة الربحية عبر تعظيم اإليرادات وخفض تكاليف التشغيل

ِّ
ُ
ُ
«البترول» تقنن مصروفاتها وتراجع أولوياتها
سعد الشيتي

إعادة النظر في التكاليف
الرأسمالية ..بإلغاء وتأجيل
أو تخفيض تكلفة برامج
والمرحَّ لة
ُ
المشاريع الجديدة
مصادر لـ سبقلا :احتساب
اإلجازة الحالية أيام راحة..
حتى ال ُترهق مبالغ العمل
اإلضافي ميزانيات الشركات

أصدر الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية
هاشم هاشم تعميمًا إداري��ا ،بشأن تقليل وترشيد
املصروفات الرأسمالية والتشغيلية .٢٠٢١ /٢٠٢٠
وج� ��اء ف ��ي ال�ت�ع�م�ي��م امل � ّ
�وج ��ه ل �ل��رؤس��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين
ل�ل�ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة واألع �ض��اء امل�ن�ت��دب�ين «ان ��ه نظرا
ال��ى ال�ظ��روف ال��راه�ن��ة ال�ت��ي تمر بها ال�ب�لاد والعالم
ّ
اجمع في ضوء تفشي فيروس كورونا ،وأثر ذلك في
موازنة العرض والطلب على النفط الخام واملنتجات
ال�ب�ت��رول�ي��ة م��ن ج�ه��ة ،وع ��دم ال��وص��ول ال��ى ات �ف��اق ما
ب�ين أع �ض��اء منظمة ال ��دول امل �ص��درة للنفط (أوب ��ك)
وجمهورية روسيا االتحادية في ما يتعلق بتحديد
ح�ص��ص االن �ت��اج م��ن ال�ن�ف��ط ال �خ��ام م��ن ج�ه��ة اخ��رى،
االم ��ر ال ��ذي ك ��ان ل��ه ب��ال��غ األث ��ر ف��ي االن �خ �ف��اض غير
املسبوق السعار النفط الخام واملنتجات ،وتبعات
ذلك على مستوى دول��ة الكويت ومستوى املؤسسة
وشركاتها التابعة ،االمر الذي يحتم على املؤسسة

وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة م �ض��اع �ف��ة ال �ج �ه��ود ل�ت��رش�ي��د
وتقنني املصروفات الرأسمالية والتشغيلية ملواكبة
الوضع الراهن.
ّ
يتوجب على جميع القطاعات
وجاء في التعميم انه
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي امل��ؤس�س��ة وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة زي��ادة
ت �ف �ع �ي��ل خ �ط �ط �ه��ا وب ��رام � �ج � �ه ��ا ل �ت �ق �ن�ي�ن وت ��رش �ي ��د
امل �ص��روف��ات وم��راج �ع��ة أول��وي��ات �ه��ا ب�م��ا ال ي��ؤث��ر في
س�ل�ام��ة ال �ع �م �ل �ي��ات واس �ت �م��راري �ت �ه��ا؛ ب�ح�ي��ث تشمل
ال�خ�ط��ط وال �ب��رام��ج ع�ل��ى م �ب ��ادرات ل��زي��ادة الربحية
ع ��ن ط ��ري ��ق ت�ع�ظ�ي��م اإلي � � � ��رادات وخ �ف ��ض ال�ت�ك��ال�ي��ف
التشغيلية بما يشمل (العقود ،الصيانة وغيرهما)،
وإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ت�ك��ال�ي��ف ال��رأس�م��ال�ي��ة املطلوبة
بما يشمل إلغاء او تأجيل او تخفيض تكلفة برامج
املشاريع الرأسمالية ،سواء كانت جديدة او ّ
مرحلة.
وأض��اف التعميم :نرجو أن يتم اعتبار املوضوع
ض�م��ن اه��م أول��وي��ات�ك��م ون��أم��ل ف��ي ان ي�ص��ل الينا
ّ
ردك��م ح��ول خططكم ب�ه��ذا ال�ش��أن وال��وف��ر املتوقع
على امل��وازن��ة الرأسمالية والتشغيلية ،باالضافة
ال��ى أي م�ق�ت��رح��ات اض��اف�ي��ة يمكن تطبيقها على
مستوى املؤسسة وشركاتها التابعة ف��ي موعد

إفصاحات
«مركز سلطان»:
 2.2مليون
دينار أرباح 2019
حققت شركة مركز سلطان
 2.2مليون دينار أرباحًا في
السنة املالية املنتهية في 31
دي �س �م �ب��ر  ،2019ب��رب�ح�ي��ة
للسهم ب�ل�غ��ت  3.97فلوس
للسهم ،فيما ناهز إجمالي
اإلي� � ��رادات التشغيلية نحو
 220.7م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،في
ح�ي��ن ش � �ه ��دت امل � ��وج � ��ودات
اإلج �م��ال �ي��ة ارت �ف��اع��ًا بنسبة
 %7.6إل ��ى  308.5م�لاي�ين
دينار.

«المغاربية»:
تعطيل الدراسة
في كلية
الكويت التقنية
أف� ��ادت ال�ش��رك��ة الخليجية
امل� �غ ��ارب� �ي ��ة ال �ق��اب �ض��ة ب��أن
ك� �ل� �ي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ال �ت �ق �ن �ي��ة
امل �م �ل��وك��ة م ��ن ق �ب��ل إح ��دى
ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ،س��وف
تعطل الدراسة حتى شهر
أغ �س �ط ��س امل� �ق� �ب ��ل ،أو أي
إش� �ع ��ار آخ� ��ر ي� �ص ��در م��ن
ق�ب��ل ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بهذا
ال � �ش� ��أن ،وذل� � ��ك ب ��اإلش ��ارة
إل ��ى ق ��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراء
الصادر بتاريخ  19مارس
 ،2020ب� � �ش � ��أن ت� �م ��دي ��د
ف�ت��رة تعطيل ال��دراس��ة في
املدارس واملعاهد والكليات
ً
وال�ج��ام�ع��ات ،وذل��ك امتثاال
ل �ل ��إج � � ��راءات االح � �ت� ��رازي� ��ة
ال � �ل ��ازم � � ��ة مل � �ن� ��ع ان � �ت � �ش ��ار
فيروس كورونا املستجد.

«رمال» :خسائر
بـ 2.2مليون
دينار
أوض � � �ح� � ��ت ش � ��رك � ��ة رم� � ��ال
ال �ك ��وي ��ت أن� �ه ��ا ح �ق �ق��ت 2.2
م�ل�ي��ون دي �ن��ار خ�س��ائ��ر عن
ع ��ام  ،2019ب��زي��ادة ق��دره��ا
 %68.52ع��ن  ،2018ال��ذي
ب �ل �غ��ت ف �ي��ه ال �خ �س��ائ��ر 1.3
م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار .وف� ��ي ب �ي��ان
للبورصة قالت :إن اإليرادات
التشغيلية اإلجمالية شهدت
تراجعًا بنسبة  %12.68من
 2.1م�ل�ي��ون دي �ن��ار إل��ى 1.8
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،فيما هبطت
أي �ض��ًا إج �م��ال��ي امل ��وج ��ودات
 %1.06إلى .%56.8

«عمار» :تشكيل
مجلس اإلدارة
قالت شركة عمار للتمويل
واإلجارة إن مجلس اإلدارة
عقد اجتماعًا أمس ،وجرى
خالله تشكيل املجلس على
النحو التالي :عبداهلل راشد
س� ��ال� ��م ب ��وق � �م ��از رئ �ي �س ��ًا،
ع�ب��دال�ف�ت��اح م�ع��رف��ي ن��ائ�ب��ًا،
وكل من خالد الغانم وأنور
ال�ه�ن�ي��دي وط �ل�ال ال�ش�ه��اب
وحمد السعد أعضاء.

اقصاه  ١٩ابريل .٢٠٢٠
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر إن � ��ه م� ��ن امل � � �ب� � ��ادرات ال� �ت ��ي س�ي�ت��م
تطبيقها لتقنني امل �ص��روف��ات وت��رش�ي��ده��ا تحويل
اإلج� � ��ازة ال �ح��ال �ي��ة إل ��ى أي� ��ام راح � ��ة ،ول �ي �س��ت ع�ط�ل��ة،
ح�ت��ى ال تتضاعف م�ب��ال��غ ال�ع�م��ل اإلض��اف��ي ب�ص��ورة
رهيبة اذا استمرت االج��ازة الى شهور ،موضحة ان
التعويض عن أيام الراحة منصف للجميعّ .
وبينت
ان بعض الشركات تحتسب العمل اإلض��اف��ي ضمن
م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة للمعينني ق�ب��ل  ،2003حيث
ان ه ��ذه اإلج � ��ازة ال �ط��وي �ل��ة س�ت�ش�ج��ع أع � ��دادًا ك�ب�ي��رة
م��ن املستفيدين م��ن أص�ح��اب الخدمة الطويلة على
التقاعد خ�لال ه��ذه السنة ،حيث ستتضاعف قيمة
م�ك��اف��آت نهاية ال�خ��دم��ة (م��ن دون مبالغة) ملوظفني
دون س� ��واه� ��م .وأض� ��اف� ��ت امل� � �ص � ��ادر :س �ي �ت��م ال �ع �م��ل
ع�ل��ى ك�ب��ح ج�م��اح ب�ع��ض امل��دي��ري��ن ال��ذي��ن ي�م��ارس��ون
ضغوطهم إلض��اف��ة أع��داد كبيرة م��ن غير املرتبطني
فعليًا بالتشغيل لكشوف الشفتات والعمل اإلضافي
وغيرها .على ان يكون التعويض مقتصرًا للمنجزين
املساهمني فعليًا بالتشغيل والصيانة وغير ذلك من
ضروريات العمل.

تأجيل أقساط القرض
الحسن للعاملين في
القطاع النفطي  6أشهر
ع� �ل� �م ��ت سبقلا م � ��ن م� � �ص � ��ادر م �ط �ل �ع��ة ان
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وأس� ��وة ب�ق��رار
ات �ح��اد امل �ص��ارف بتأجيل أق �س��اط ال �ق��روض،
ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�آث��ار االق �ت �ص��ادي��ة ال�س�ل�ب�ي��ة ألزم��ة
«ك��ورون��ا» ،واستجابة لرغبة صاحب السمو
في دعم املواطنني وتخفيف اآلثار االقتصادية
عليهم ،اقرت تأجيل اقساط القروض الحسنة
ملوظفي القطاع النفطي ملدة  ٦اشهر.
ويذكر ان القرض الحسن الذي يحصل عليه
العاملون بالقطاع النفطي سقفه األعلى يبلغ
 ١٥الف دينار من دون فوائد ،ويتم تقسيطه
ع�ل��ى م ��دة  ٣س �ن��وات ،وب�ق�س��ط ش �ه��ري ٤١٦
دينارًا تقريبًا.

 12اقتصاد
الصدمة التي لحقت
باالقتصاد العالمي من
فيروس «كورونا» هي أسرع
وأكثر حدة من األزمة المالية
العالمية لعام  2008بل
وحتى الكساد الكبير (– 1929
.)1939
وفي تحليل لألزمة الحالية،
قال نورييل روبيني أستاذ
االقتصاد في كلية ستيرن
لالدارة األعمال في جامعة
نيويورك إن في األزمتين
السابقتين ،انهارت أسواق
األسهم بنسبة  %50أو أكثر
وتوقفت أسواق االئتمان وتال
ذلك إفالس هائل وارتفعت
معدالت البطالة فوق %10
وانكمش الناتج المحلي
االجمالي بمعدل سنوي
قدره  %10أو أكثر ،لكن كل
تلك التداعيات استغرقت
حوالي ثالث سنوات حتى
ظهرت وتحققت .أما في
األزمة الحالية ،تحققت
تداعيات وخيمة مماثلة
على االقتصاد الكلي والنتائج
المالية في غضون ثالثة
أسابيع فقط.
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نورييل روبيني
أس� � �ت � ��اذ االق � �ت � �ص� ��اد ف��ي
ك � �ل � �ي ��ة س � �ت � �ي� ��رن إلدارة
األع � � � �م� � � ��ال ف � � ��ي ج ��ام� �ع ��ة
نيويورك ورئيس مجلس
إدارة م��ؤس �س��ة روب�ي�ن��ي
م � � ��اك � � ��رو أس� ��وش � �ي � �ت� ��س،
ش� � �غ � ��ل م � �ن � �ص� ��ب ك� �ب� �ي ��ر
ال � �خ � �ب� ��راء االق� �ت� �ص ��ادي�ي�ن
ل � �ل � �ش� ��ؤون ال � ��دول� � �ي � ��ة ف��ي
م� �ج� �ل ��س امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن
االق � �ت � �ص� ��ادي�ي��ن ب��ال �ب �ي��ت
األب � � �ي� � ��ض أث � � �ن� � ��اء إدارة
ك � �ل � �ي � �ن � �ت� ��ون ،ع � �م� ��ل ل� ��دى
ص � �ن� ��دوق ال �ن �ق ��د ال ��دول ��ي
وم � �ج � �ل� ��س االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي
ال� � � �ف � � ��درال � � ��ي األم� � �ي � ��رك � ��ي
والبنك الدولي.

صدمة الفيروس التاجي تتجاوز األزمة المالية العالمية

أبرزها عدم كفاية السياسات االقتصادية واألحداث الجيوسياسية

ثالثية مخاطر «كورونا»
تدفع إلى انهيار األسواق أكثر!

إيمان عطية
في وقت سابق من هذا الشهر ،استغرق األمر 15
يوما فقط لسوق األسهم األميركية لالنزالق الى
منطقة سوق الدب (( ،Bear Marketأي انخفاض
ب�ن�س�ب��ة  %20م��ن م �س �ت��وى ال� � ��ذروة ،وه ��و أس��رع
وت� �ي ��رة ان �خ �ف��اض ع �ل��ى االط� �ل��اق .أم ��ا اآلن ،ف�ق��د
ان�خ�ف�ض��ت األس� ��واق ب�ن�س�ب��ة  ،%35ك�م��ا ت�ج�م��دت
أس��واق االئتمان وارتفعت ف��روق االئتمان (مثل
ت �ل��ك ال �خ��اص��ة ب��ال �س �ن��دات ع��ال �ي��ة امل �خ��اط��ر) إل��ى
م �س �ت��وي��ات ع ��ام  .2008ح �ت��ى ال �ش��رك ��ات امل��ال �ي��ة
الكبيرة مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان
وم��ورغ��ان س�ت��ان�ل��ي ت�ت��وق��ع أن ي�ن�خ�ف��ض ال�ن��ات��ج
امل �ح �ل ��ي االج� �م ��ال ��ي األم� �ي ��رك ��ي ب �ن �س �ب��ة  %6ف��ي
ال��رب��ع األول وب�ن�س�ب��ة  %24إل��ى  %30ف��ي ال��رب��ع
الثاني .وقد حذر ستيف منوشني ،وزير الخزانة
األميركي من أن معدل البطالة قد يتجاوز %20
(ضعف مستوى الذروة خالل األزمة املالية).
حتى خالل فترة الكساد الكبير والحرب العاملية
الثانية لم يتم إغالق معظم النشاط االقتصادي
ح��رف �ي��ا ،ك �م��ا ه��و ال �ح��ال ف��ي ال �ص�ي�ن وال ��والي ��ات
املتحدة وأوروبا اليوم.

شروط التعافي
عند الحديث عن أفضل السيناريوهات ،فان ذلك
يعني حدوث انكماش أكثر حدة من األزمة املالية
ال �ع��امل �ي��ة (م� ��ن ح �ي��ث ان �خ �ف��اض ال �ن��ات��ج ال �ع��امل��ي
التراكمي) لكنه قصير العمر ،ما يسمح بالعودة
ال ��ى ال�ن�م��و اإلي �ج��اب��ي ب�ح�ل��ول ال��رب��ع األخ �ي��ر من
هذا العام .وفي هذه الحالة ،ستبدأ األسواق في
التعافي عندما يظهر الضوء في نهاية النفق.
لكن أفضل السيناريوهات هذا يفترض شروطا
عديدة .أوال ،ستحتاج الواليات املتحدة وأوروبا
وغيرها من االقتصادات املتأثرة بشدة الى طرح
تدابير واسعة النطاق لفحص وتتبع ومعالجة
ف� �ي ��روس «ك � ��ورون � ��ا» ،وف � ��رض ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي
وإغ �ل��اق ك��ام��ل ال �ن �ط��اق م ��ن ال� �ن ��وع ال� ��ذي ن�ف��ذت��ه
ال�ص�ين .وألن ت�ط��وي��ر ل�ق��اح وإن�ت��اج��ه ع�ل��ى نطاق

سيناريوهات تجاوز األزمة قد
تصل إلى حائط مسدود
اإلجراءات غير التقليدية
وكسر كل الحواجز..
ضرورة حتمية
المدفوعات النقدية
المباشرة لألسر من أبرز
الحوافز المالية المطروحة
خطر حدوث كساد عظيم
جديد أسوأ من سابقه يتزايد
يوما ً بعد يوم
موسم فيروس آخر بطفرات
جديدة من المحتمل أن يبدأ
بنهاية 2020
األسواق ستقلل خطر نشوب
حرب بين الواليات المتحدة
وإيران هذا العام

واس ��ع ق��د ي�س�ت�غ��رق  18ش �ه��رًا ،ف�ي�ن�ب�غ��ي ت��وزي��ع
األدوية املضادة للفيروسات والعالجات األخرى
على نطاق واسع.
ث��ان �ي��ا ،ي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ى ص �ن��اع ال �س �ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة،
ال��ذي��ن ق��ام��وا بأقل م��ن شهر م��ا استغرقهم ثالث
س �ن��وات ل�ل�ق�ي��ام ب��ه ب�ع��د األزم ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة،
االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي ال� �ق� �ي ��ام ب� �ك ��ل اإلج� � � � � ��راء ات غ �ي��ر
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وك�س��ر ك��ل ال�ح��واج��ز مل��واج�ه��ة األزم��ة.
وي �ع �ن��ي ذل ��ك أس� �ع ��ار ف ��ائ ��دة ص �ف��ري��ة أو س�ل�ب�ي��ة
وتوجيه متقدم م��دع��م وم�ع��زز والتيسير الكمي
وتخفيف حدة االئتمان (شراء األصول الخاصة)
ل��دع��م ال �ب �ن��وك وغ �ي��ر ال �ب �ن��وك وص �ن��ادي��ق س��وق
امل ��ال وح �ت��ى ال �ش��رك��ات ال�ك�ب�ي��رة (أوراق ت�ج��اري��ة
بضمانات م��وج��ودات وس�ن��دات دي��ن ال�ش��رك��ات).
وق��د ق��ام مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي
بتوسيع خطوط املقايضة عبر الحدود ملعالجة
ال� �ن� �ق ��ص ال � �ه ��ائ ��ل ف� ��ي ال� �س� �ي ��ول ��ة ب� � ��ال� � ��دوالر ف��ي
األسواق العاملية ،ولكننا نحتاج اآلن إلى املزيد
م��ن ال�ت�س�ه�ي�لات ل�ت�ش�ج�ي��ع ال �ب �ن��وك ع�ل��ى إق��راض
امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ال�ح�ج��م ال�ت��ي ال
تملك ال�س�ي��ول��ة لكنها ال ت��زال ق ��ادرة ع�ل��ى س��داد
التزاماتها.
ث ��ال� �ث ��ًا ،ت �ح �ت ��اج ال� �ح� �ك ��وم ��ات إل � ��ى ط � ��رح ح ��واف ��ز
م��ال�ي��ة ض�خ�م��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك امل��دف��وع��ات النقدية
امل �ب��اش��رة ل�ل�أس��ر .وب��ال �ن �ظ��ر ال ��ى ح �ج��م ال�ص��دم��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ،ف��إن العجز امل��ال��ي ف��ي االق�ت�ص��ادات
املتقدمة سيحتاج الى أن يزيد من  %3 - %2من
الناتج املحلي االجمالي إلى نحو  %10أو أكثر.
وال �ح �ك��وم��ات امل��رك��زي��ة وح��ده��ا ه��ي ال �ت��ي ل��دي�ه��ا
م�ي��زان�ي��ات ك�ب�ي��رة وق��وي��ة ب�م��ا يكفي مل�ن��ع انهيار
القطاع الخاص.
لكن املؤسف في هذا السيناريو هو أن استجابة
ن�ظ��ام ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ف��ي االق �ت �ص��ادات املتقدمة
ك ��ان ��ت أق � ��ل ب �ك �ث �ي��ر م� �م ��ا ه� ��و م� �ط� �ل ��وب الح� �ت ��واء
الوباء ،كما أن حزمة السياسات املالية التي تتم
مناقشتها حاليا ليست كبيرة وال سريعة بما
يكفي لتهيئة الظروف املالئمة لحدوث انتعاش
في الوقت املناسب .وعلى هذا النحو ،فإن خطر

أسواق األسهم خسرت ُخمس قيمتها
ع �ن��دم��ا ت �ح��دث ص��دم��ة م ��ا ف ��ي األس� � ��واق ال �ع��امل �ي��ة ،فمن
الطبيعي التوجه نحو التجارب السابقة ملعرفة ما دار
خاللها ،ولكن في حالة فيروس كورونا ،فربما يكون من
الصعب التكهن بحركة األسواق املالية.
بالطبع ،هناك أوج��ه تشابه بما ح��دث في األزم��ة املالية
العاملية ب�ين ع��ام��ي  2007و 2009مثل ان�خ�ف��اض أس��واق
األس� �ه ��م ك �م��ا ات �ج �ه��ت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط أدن � ��ى  40دوالرًا
للبرميل ،وات�خ��ذت ب�ن��وك مركزية على رأس�ه��ا الفدرالي
قرارات بخفض الفائدة قرب الصفر.

املقارنة قائمة

في حالة الفيروس التاجي يصعب التكهن بحركة األسواق المالية

البنوك تنفذ أوامر الحكومة بدقة.

ما الذي يمكن فعله؟
تحتاج الجهات التنظيمية في مختلف الدول إلى التحرك
س��ري�ع��ا ل �ل��رد ع�ل��ى أي م�ش�ك�لات ن��اش�ئ��ة م��ع اإلب � ��داع في
القرارات سواء اإلعفاءات الضريبية أو التحفيزات املالية
األخرى للشركات واألفراد ،وربما ال تجدي قرارات البنوك
املركزية بشأن الفائدة نفعًا هذه املرة ،ففي بعض الدول
كانت الفائدة بالفعل منخفضة ،لكن املختلف في حالة
«ك��ورون��ا» ع��ن األزم ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة أن م��وق��ف البنوك
أقوى عما كان عليه بني عامي  2007و.2009

ح � ��دوث ك� �س ��اد ع �ظ �ي��م ج ��دي ��د أس � ��وأ م ��ن س��اب �ق��ه
(كساد أكبر) يتزايد يوما بعد يوم.

ك ��ل ع �ن �ص��ر م ��ن ع �ن��اص��ر ال �ط �ل��ب ال �ك �ل��ي،
االس� � � �ت� � � �ه� �ل ��اك واإلن � � � � �ف� � � � ��اق ال � ��رأس� � �م � ��ال � ��ي
وال � �ص � ��ادرات ،ف ��ي ح��ال��ة س �ق��وط ح ��ر غ�ي��ر
م� �س� �ب ��وق .وف � ��ي ح �ي�ن أن م �ع �ظ��م امل �ع �ل �ق�ين
املستقلني توقعوا حدوث تراجع على شكل
ح��رف  ،Vأي انخفاض الناتج بشكل حاد
لربع سنوي ث��م التعافي بسرعة ف��ي الربع
ال�ت��ال��ي ،وينبغي أن ي�ك��ون واض�ح��ا اآلن أن
أزم� ��ة ف �ي ��روس «ك� ��ورون� ��ا» ه ��ي ش ��يء آخ��ر
ت�م��ام��ا .ف��االن�ك�م��اش ال�ح��اص��ل اآلن ال يبدو
على شكل ح��رف  Vأو شكل ح��رف  Uأو
حرف ( Lهبوط حاد يليه ركود) ،بل يبدو
وكأنه على شكل حرف  :Iخط رأسي يمثل
ان�خ�ف��اض��ا ح��را ب��وت �ي��رة س��ري�ع��ة ل�لأس��واق
املالية واالقتصاد الحقيقي.

انهيار األسواق
ما لم يتم إيقاف الجائحة ،ستواصل االقتصادات
واألس� ��واق ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال�ع��ال��م انخفاضها
ال�ح��ر .لكن حتى ل��و ت��م اح�ت��واء ال��وب��اء بشكل أو
بآخر ،فقد ال يعود النمو الكلي نهاية عام .2020
ف�ب�ح�ل��ول ذل��ك ال��وق��ت ،م��ن امل�ح�ت�م��ل ج��دا أن يبدأ
م��وس��م ف �ي��روس آخ��ر ب �ط �ف��رات ج��دي��دة .وي�ص�ب��ح
ال�ت��دخ��ل ال�ع�لاج��ي ال��ذي يعتمد ع�ل�ي��ه ال�ك�ث�ي��رون
أق � ��ل ف �ع��ال �ي��ة م� �م ��ا ك � ��ان ي� ��أم� ��ل .ل� � ��ذا ،س �ت �ن �ك �م��ش
االقتصادات وستنهار األسواق مرة أخرى.
ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك ،ي �م �ك��ن أن ت �ص��ل االس �ت �ج��اب��ة
املالية إل��ى حائط مسدود إذا ب��دأ تمويل العجز
ال �ض �خ��م ف ��ي إف� � ��راز ت �ض �خ��م م ��رت �ف ��ع ،خ �ص��وص��ًا
إذا أدت س�ل�س�ل��ة م��ن ص��دم��ات ال �ع��رض السلبية
ّ
املتعلقة ب��ال�ف�ي��روس ال��ى تقليل ال�ن�م��و املحتمل.
ك�م��ا أن ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ب�ب�س��اط��ة ال تستطيع
ال� �ق� �ي ��ام ب ��االق � �ت ��راض ب �ع �م �ل �ت �ه��ا ال� �خ ��اص ��ة .ف�م��ن
سينقذ الحكومات وال�ش��رك��ات وال�ب�ن��وك واألس��ر
في األسواق الناشئة؟
وك �م��ا ذك ��ر س��اب �ق��ًا ،ف ��إن األس � ��واق ت�ق�ل��ل إل ��ى حد
ك �ب� �ي ��ر م� ��ن خ� �ط ��ر ن � �ش� ��وب ح� � ��رب ب�ي��ن ال� ��والي� ��ات
املتحدة وإيران هذا العام ،في حني يزداد تدهور
ال�ع�لاق��ات الصينية  -األم�ي��رك�ي��ة ،حيث ي�ل��وم كل
طرف اآلخر على اتساع نطاق جائحة «كورونا».
ومن املرجح أن تؤدي األزمة الحالية الى تسريع
«ب�ل�ق�ن��ة» االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي وت�ف�ك�ك��ه ف��ي األش�ه��ر
والسنوات املقبلة.
وفي ثالثية املخاطر ،وباء ال يمكن السيطرة عليه
وع ��دم ك �ف��اي��ة ت��رس��ان��ات ال �س �ي��اس��ة االق �ت �ص��ادي��ة
واألح ��داث الجيوسياسية ،ستكون كافية لدفع
االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي ال ��ى ك �س��اد م�س�ت�م��ر وان �ه �ي��ار
ه��ائ��ل ف ��ي األس� � ��واق امل��ال �ي��ة ،وب �ع��د ان �ه �ي��ار ع��ام
 ،2008أدى رد فعل قوي «على الرغم من تأخره»
إلى سحب االقتصاد العاملي من الهاوية ،لكن قد
ال نكون محظوظني هذه املرة.

االقتصاد عرضة
ً
مجددا
للمخاطر
ع�ل��ى أي ح��ال ،ح�ت��ى ل��و ت�م��ت ال�س�ي�ط��رة على
ال��وب��اء وال �ت��داع �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة ،ف �ق��د يظل
االقتصاد العاملي عرضة لعدد من املخاطر،
فمع اقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية،
س�ت�ف�س��ح أزم ��ة ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» ال�ط��ري��ق
ل �ت �ج��دد ال �ص��راع��ات ب�ي�ن ال �غ��رب وأرب� ��ع ق��وى
على األق��ل :ال�ص�ين وروس�ي��ا وإي��ران وك��وري��ا
ال�ش�م��ال�ي��ة ،وك�ل�ه��ا ت�س�ت�خ��دم ب��ال�ف�ع��ل ال�ح��رب
السيبرانية غير املتكافئة لتقويض الواليات
امل �ت �ح��دة م��ن ال ��داخ ��ل ،وق ��د ت ��ؤدي ال�ه�ج�م��ات
السيبرانية الحتمية على عملية االنتخابات
األميركية ال��ى نتيجة نهائية م�ت�ن��ازع عليها
وات�ه��ام��ات ب�ـ «ال�ت�لاع��ب» ق��د ت��ؤدي ال��ى وق��وع
أحداث عنف وشغب مدني.

للتصدي النعكاسات الوباء

أزمة «كورونا» ال مثيل لها!

نتيجة ح��دة الصدمة في األس��واق املالية ،هناك تقلبات
شديدة في مختلف فئات األصول ،وهو ما يجعل املقارنة
قائمة مع األزمة املالية العاملية بني  2007و .2009مع ذلك،
يرى كثيرون أن حدة «كورونا» ال تضاهي األزمة املالية
ُ
العاملية ،فقد خسرت أسواق األسهم خمس قيمتها ،بينما
خسرت  %59من قيمتها بني عامي  2007و .2009كما أن
طبيعة الصدمة نفسها مختلفة عما ح��دث في السابق،
ففي أزمة  ،2007/2009كانت املشاكل متركزة في النظام
املالي نفسه ،لكن أزمة «كورونا» عبارة عن حالة طوارئ
صحية .وب�ن��اء على األط��ر الزمنية ،هناك ع��دم يقني في
املقارنة أيضًا ،فمن املمكن ببساطة انحسار أزمة فيروس
ك��ورون��ا خ�لال أسابيع ح��ال اكتشاف ع�لاج مثال لتعود
األسواق إلى سابق عهدها من االرتفاع.
بني عامي  2007و ،2009ضخت السلطات املالية سيولة
ورؤوس أم ��وال ف��ي األن�ظ�م��ة امل��ال�ي��ة وامل�ص��رف�ي��ة لضمان
االستمرارية وتحفيز أسواق السندات .أما هذه املرة ،فإن
ال�ت�ح��دي يكمن ف��ي ض��خ سيولة وتوصيلها للشركات،
وه ��ذا أم ��ر س�ه��ل ف��ي دول ك��ال�ص�ين ت�م�ل��ك م�ج�م��وع��ة من

سقوط حر غير مسبوق

في األزمة املالية العاملية كانت املشاكل في قطاعات مالية
ومصرفية ،لكن املشكلة في «كورونا» أنها أزمة صحية
تسبب مخاطر مالية.
وتكمن حدة أزمة «كورونا» في عدم اليقني بشأن تأثيرها
على املدى الطويل وعدم معرفة اإلطار الزمني ملعالجتها،
ف�ه��ل ستنتهي ب �ع�لاج ل�ل�ف�ي��روس ،أم ب�ت�ط��وي��ر ل �ق��اح في
غضون أشهر ،أم احتواء املرض؟
وأص�ب�ح��ت ال�ت��وق�ع��ات ت�م�ي��ل إل ��ى ال�ي�ق�ين ب ��أن االق�ت�ص��اد
ال �ع��امل��ي ي�ت�ج��ه ن �ح��و رك� ��ود ع�م�ي��ق م��ع ارت� �ف ��اع ق ��وي في
ال �ب �ط��ال��ة وان� �خ� �ف ��اض ش ��دي ��د ف ��ي إن � �ف ��اق امل �س �ت �ه �ل �ك�ين.
(إيكونوميست ،الغارديان ،أرقام)

تريليونا دوالر ..خطة تحفيزية
تاريخية أميركية
ت��وص��ل مجلس الشيوخ األم�ي��رك��ي والبيت األبيض
إل ��ى ات �ف��اق ت��اري �خ��ي ح ��ول خ�ط��ة ب�ق�ي�م��ة ت��ري�ل�ي��ون��ي
دوالر لتحفيز أول اقتصاد في العالم تضرر بشدة
م��ن وب��اء ف�ي��روس «ك��ورون��ا» املستجد ،وأع�ل��ن زعيم
األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور
م�ي�ت��ش م��اك��ون�ي��ل ع��ن االت �ف ��اق ،وق ��ال «ب �ع��د أي ��ام من
املناقشات املكثفة توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق
بني الحزبني (الجمهوري والديموقراطي) على خطة
دعم تاريخية في مواجهة هذا الوباء».
وبينما أول اقتصاد في العالم في ركود على األرجح،
س�ت�س�م��ح ه ��ذه اإلج� � ��راءات ب ��اإلف ��راج ع��ن تريليوني
دوالر ،ول��م ينشر ال�ن��ص ال��رس�م��ي وال األرق� ��ام التي
يتضمنها ع�ن��د اإلع�ل�ان ع��ن االت �ف��اق ،ل�ك��ن ماكونيل
أوضح أن هذه اإلج��راءات تستجيب ألربع أولويات،
وقال إنها ستقدم بسرعة مساعدة مالية لألميركيني
ع�ب��ر ش�ي�ك��ات ت��دف��ع م �ب��اش��رة ل�ل�ع��ائ�لات م��ن الطبقة
ال��وس�ط��ى إل��ى أص �ح��اب امل��داخ �ي��ل األق ��ل ،إل��ى جانب
تحسني تعويضات البطالة.
إل��ى ذل��ك ،تبنى ال�ب��رمل��ان األمل��ان��ي ام��س خطة تدابير
شاملة بقيمة  1100مليار ي��ورو ستسمح ألول قوة
اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا
ّ
املستجد .وص��ادق ال�ن��واب ال��ذي��ن ت��وزع��وا ف��ي أرج��اء
ال� �ق ��اع ��ة ،ع �ل��ى ق � ��روض ج ��دي ��دة ت �ص��ل ق�ي�م�ت�ه��ا إل��ى
 156مليار ي��ورو ل��دع��م ال�ش��رك��ات وامل��وظ�ف�ين ونظام
ال �ص �ح��ة ،وك��ذل��ك ع �ل��ى م �ئ��ات امل �ل �ي��ارات ك�ض�م��ان��ات
ُ
ل�ل�ق��روض املصرفية املمنوحة ل�ل�ش��رك��ات .وستحال
مجموعة التدابير غير املسبوقة حاليًا إلى املجلس

 ..وألمانيا تتبنى
خطة شاملة
بقيمة  1.1تريليون يورو
تتضمن قروضا ً بـ 150مليار يورو
لدعم الشركات والموظفين
ونظام الصحة
ّ
االتحادي األملاني الذي يمثل املقاطعات.
ومن املؤكد أن تصويت هذا املجلس سيكون ملصلحة
الخطة ،إذ إن قادة املقاطعات ّ
عبروا عن دعمهم لخطة
حكومة املستشارة أنجيال ميركل.
وتشمل االجراءات «صندوقًا لالستقرار االقتصادي»
يقدم  400مليار ي��ورو كضمانات ل��دي��ون الشركات،
وم �ئ��ة م �ل �ي��ار ل �ل �ق��روض واس �ت �ث �م ��ارات األس� �ه ��م في
الشركات ومئة مليار لدعم مصرف االستثمار العام.
وفي املستقبل ،سيتمكن هذا األخير بفضل امكاناته
البالغة  357مليارات يورو ،من ضمان قروض بقيمة
نحو  822مليارات يورو .وستقدم الحكومة الفدرالية
للشركات الصغيرة مساعدات قدرها  50مليار يورو.
(أ ف ب)
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عموميتها أقرت توزيع  %30نقداً عن 2019

«الكويت للتأمين» ّ
تطور محفظة أعمال متوازنة
أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة الكويت للتأمني ت��وزي��ع أرب��اح نقدية
ع �ل��ى امل �س��اه �م�ي�ن ب �ن �س �ب��ة  30ف ��ي امل� �ئ ��ة (م��ا
ي�ع��ادل ثالثني فلسًا للسهم ال��واح��د) ع��ن عام
 .2019وبلغ صافي أرباح الشركة خالل العام
املاضي  9.54ماليني دينار مقابل  8.97ماليني
دي �ن ��ار ف ��ي  .2018وق� ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لشركة الكويت للتأمني سامي شريف :عقدنا
اج�ت�م��اع الجمعية ال�ع��ام��ة ف��ي وقتها حرصًا
منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه املساهمني
رغم الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد
وم��ع ح��رص�ن��ا ال�ش��دي��د ع�ل��ى ات �ب��اع توصيات
وزارة الصحة والجهات املختصة.
وأضاف شريف «إن تلك النتائج التي تحققت
وال �ن �م��و واالس� �ت� �ق ��رار ف ��ي ج�م�ي��ع امل ��ؤش ��رات،
ت�ش�ي��ر إل ��ى س�لام��ة س �ي��اس��ات إدارة ال�ش��رك��ة
وتوجهاتها في تعزيز الوضع املالي وتطوير
محفظة أع�م��ال م�ت��وازن��ة ال تعتمد على نوع
معني من األعمال أو العمالء ،مع تفهم عميق
لتوجيهات مجلس اإلدارة للمحافظة على
م �س �ت��وى ح�ص�ت�ن��ا ف��ي ال �س��وق وال �ع �م��ل على
املواءمة بني زيادة اإلنتاج من جهة والتحفظ
في االكتتاب من جهة أخرى» .وأضاف شريف
«أن��ه رغ��م التحديات الكبيرة ال�ت��ي نواجهها
في ظل األوض��اع االقتصادية الحالية إال أن
ان�ج��ازات�ن��ا ل��م تتوقف عند تحقيق املبيعات
فقط ولكن نعمل بثبات على أن نبني شركتنا

جانب من عمومية «الكويت للتأمين»

ع �ل��ى أس � ��س س �ل �ي �م��ة ،ح �ي��ث ن� �ق ��وم ب�ت�ط��وي��ر
ق� � ��درات وخ� �ب ��رات امل ��وظ �ف�ي�ن ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ال �ق��درات التكنولوجية وك��ذل��ك تطوير ثقافة
إدارة املخاطر وااللتزام والحوكمة والتدقيق
ال��داخ �ل��ي وال�س�ي��اس��ات واإلج� � ��راءات لتصبح
ً
ذهنية املوظفني أكثر انفتاحًا وتقبال للتعامل
بإيجابية مع كل تلك املواضيع املهمة».
ال�ج��دي��ر ذك��ره أن ال�ش��رك��ة ق��د ت�ع��اق��دت حديثًا
م��ع وك��ال��ة أي��ه إم بست للتصنيف االئتماني
وح �ص �ل��ت ع �ل��ى ت �ص �ن �ي��ف « »-Aم �م �ت��از م��ع
نظرة مستقبلية مستقرة .هذا باإلضافة إلى
وكالة موديز ،حيث حصلنا على التصنيف
االئتماني « »A3مع نظرة مستقبلية مستقرة.

شريف :مؤشراتنا المالية
قوية وتؤكد سالمة سياسات
اإلدارة وتوجهاتها
نعمل للحفاظ على حصتنا
السوقية والمواءمة بين زيادة
ُّ
والتحفظ في االكتتاب
اإلنتاج

إن هذه التصنيفات من وك��االت عاملية تضع
على عاتق إدارة الشركة املزيد من املسؤولية
للمحافظة عليها ب��ل ورف �ع �ه��ا ،م�م��ا يتطلب
العمل ال��دائ��م للمحافظة على متانة الوضع
امل ��ال ��ي ل �ل �ش��رك��ة وم �س �ت��وى ال �خ��دم��ة امل �ق��دم��ة
للعمالء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمني.
واختتم ش��ري��ف ب��ال�ق��ول :م��ا زل�ن��ا نتطلع إلى
الكثير مما يجب عمله ف��ي ال�س�ن��وات املقبلة
لنحافظ على مكانة ش��رك��ة الكويت للتأمني
ك ��رائ ��دة ف��ي ال �س��وق ال �ك��وي �ت��ي ،وان �ت �ه��ز ه��ذه
ال �ف��رص��ة ألش �ك��ر ك ��ل م ��ن س��اه��م ف ��ي تحقيق
أه ��داف� �ن ��ا م ��ن م �ج �ل��س اإلدارة وامل �س��اه �م�ي�ن
والعاملني في الشركة.

«أجيليتي» ِّ
توفر مساحات
تخزينية للمزارعين
َّ
وف� ��رت ش��رك��ة أج�ي�ل�ي�ت��ي ألفي
م �ت��ر م��رب��ع م��ن امل �س �ت��ودع��ات
ّ
ذات التحكم الحراري لالتحاد
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل� �ل� �م ��زارع�ي�ن ل��دع��م
ج� � �ه � ��ود ال � � ��دول � � ��ة ف� � ��ي ت ��أم�ي�ن
امل� �خ ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي من
املواد الغذائية ،في ظل الظروف
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت ��ي ت �م��ر ب�ه��ا
ال�ك��وي��ت ف��ي م��واج�ه��ة فيروس
كورونا.
وي� � � �ض � � ��م االت� � � � �ح � � � ��اد ج� �م� �ي ��ع
امل��زارع�ين الكويتيني املنتجني
ف��ي مختلف املناطق الزراعية
ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ،وي� �ه ��دف إل��ى
ت � �ط� ��وي� ��ر اإلن � � �ت � � ��اج ال� � ��زراع� � ��ي
وح�م��اي��ة ال �ث��روة ال�ن�ب��ات�ي��ة ،بما
ي�ك�ف��ل ال��وص��ول إل��ى االك�ت�ف��اء
الذاتي وتحقيق األمن الغذائي
في البالد.
وق � ��ال ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ـ�ـ
«أج �ي �ل �ي �ت��ي» ط � ��ارق س �ل �ط��ان:
«ت �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب� � �ك � ��ام � ��ل ط� ��اق � �ت � �ه� ��ا ل� �ت ��أم�ي�ن

احتياجات املواطنني واملقيمني
م ��ن امل� � ��واد ال �ط �ب �ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة
وال� �ت� �م ��وي� �ن� �ي ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا م��ن
امل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ح �ي��وي��ة .وي��أت��ي
توفير هذه املساحة التخزينية
ل�لات�ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�م��زارع�ين
ض �م��ن م� �ب ��ادرت� �ن ��ا ل �ل �ت �ص��دي
ل� � �ف� � �ي � ��روس ك� � � ��ورون� � � ��ا ،وه� ��ي
مساهمة بسيطة لدعم الجهود
ُ
املضنية التي تقدمها الكويت
لنا جميعًا».
وأع ��رب ��ت «أج �ي �ل �ي �ت��ي» أواخ� ��ر
ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ع��ن تسخير
ك � � ��ل إم� � �ك � ��ان � ��ات� � �ه � ��ا وج� �م� �ي ��ع
أف��راده��ا ومعداتها وأجهزتها
وخ �ب��رات �ه��ا ،ووض �ع �ه��ا تحت
ت �ص� ّ�رف ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة،
ف ��ي ظ ��ل ال � �ظ� ��روف ال� �ت ��ي ت�م��ر
ب�ه��ا ال �ب�لاد ،وق��ام��ت بالتعاون
م��ع الجهات املختصة لتوفير
املخازن واملساحات التخزينية
ل�ل�م� ّ
�وردي��ن التابعني للحكومة
من مختلف القطاعات.
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في ظل
المخاوف من وباء
فيروس كورونا،
قامت «لولو
هايبرماركت»،
شركة التجزئة
الرائدة في
المنطقة،
بخطوات لمصلحة
الصحة والسالمة
العامة التزاماً منها
بمعايير الصحة
والنظافة على
النحو المنصوص
عليه من قبل وزارة
الصحة.

BUSINESS

اقتصاد وأعمال 15
وزعت السلة الوقائية على المساهمين

فرق تطوعية لتنظيم الدخول
إلى تعاونية كيفان

تنظيف األيدي وتعقيمها

وفرت المعقمات والمطهرات والقفازات للمتسوقين

تدابير وقائية في جميع متاجر «لولو هايبر»
ك �ج��زء م ��ن ت��داب �ي��ر ال��وق��اي��ة م ��ن ه ��ذا ال ��وب ��اء ،ت��وف��ر
لولوهايبرماركت املطهرات والقفازات للمتسوقني
في جميع فروعها في الكويت ،كما ان هناك أيضا
«ك ��اون �ت ��رات ل �ل��وق��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة» ف��ي ج�م�ي��ع م�ن��اف��ذ
ال�ب�ي��ع ،ال�ت��ي ت��وف��ر ملقدمي ال��رع��اي��ة الصحية عملية
دف ��ع س �ه �ل��ة ك �م �ب��ادرة ل �ت �ق��دي��ر ج �ه��وده��م امل�خ�ل�ص��ة
وغير األنانية.
وعالوة على ذلك ،جرى تنفيذ مجموعة متنوعة من
التدابير الوقائية ملكافحة الفيروس في جميع فروع
لولو هايبرماركت ،بما في ذلك الحفاظ على مسافة
كافية بني املتسوقني عند كاونترات الخروج.
وتبقى «لولو هايبرماركت» ملتزمة تجاه املجتمع
م��ن خ�لال ت��وف�ي��ر م�خ��زون امل��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وال�ح�ف��اظ
ع �ل��ى امل �ع��اي �ي��ر ال �ص �ح �ي��ة .ك �م��ا ت �ق��دم أي �ض��ا ل�ل�ع�م�لاء
أوس � ��ع م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ال �ع��ال �ي��ة
ال�ج��ودة م��ن جميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م ب��أس�ع��ار تنافسية
ل�ل�غ��اي��ة .وت �ع��د اإلج � ��راء ات ال�ص�ح�ي��ة ج ��زءًا م��ن نهج
ل��ول��و ه��اي �ب��رم��ارك��ت امل��وج��ه ن�ح��و ال �ع �م�لاء ،وي�ش�ك��ل
قيمة إضافية لتجربة التسوق في فروعها.

أكد عضو مجلس االدارة رئيس لجنة الخدمات
االجتماعية في جمعية كيفان ناصر السبيعي
انتهاء الجمعية من توزيع السلة الوقائية على
املساهمني ،والتي تحتوي على  ١١صنفا ،بعدما
تم ايصالها للمنازل ،تنفيذا لتوصيات مجلس
الوزراء الخاصة بمنع التجمعات والتجمهر.
واض� ��اف ال�س�ب�ي�ع��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي «ان
ال�س�ل��ة ت��م إع��داده��ا وت��وزي�ع�ه��ا ان�ط�لاق��ا م��ن ١١
وحتى  ١٨الجاري ،حيث كان تسجيل الراغبني
في الحصول عليها من خالل املوقع االلكتروني
للجمعية ،ب�ه��دف ت��وف�ي��ر ال�ج�ه��د وال�ع�ن��اء على
امل �س��اه �م�ين» ،م�ش�ي�رًا ال ��ى ان ��ه ل��م ت�ش�ه��د عملية
التوزيع اي عقبات تذكر.
ّ
وذك� � ��ر ال �س �ب �ي �ع��ي ان ال �ج �م �ع �ي��ة ش��ك �ل ��ت ف��رق��ا
تطوعية من ابناء منطقة كيفان ،بهدف تنظيم
دخ��ول وخ��روج املستهلكني من السوق املركزي
الرئيسي ،ال سيما بعد تعميم اتحاد الجمعيات
ال �خ��اص ب �ض��رورة ح�ص��ر أع ��داد ال��زب��ائ��ن داخ��ل
السوق بـ  ٥٠شخصًا على ابعد تقدير.
واشار السبيعي الى ان الجمعية وفرت كراسي
وم �ظ�لات خ ��ارج ال �س��وق ،ل�ض�م��ان راح ��ة سكان
املنطقة وانتظارهم فيها ،لحني خ��روج من هم

ناصر السبيعي

بداخله ،الفتا ال��ى ان��ه يتم فحص وأخ��ذ قياس
درج� ��ة ال� �ح ��رارة ل ��دى اي م�س�ت�ه�ل��ك ،وذل� ��ك قبل
دخ ��ول ��ه ل �ل �س��وق ،ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وص �ي��ات االت �ح��اد
وتعميمه االخ�ي��ر ،مشيدا بتفهم س�ك��ان كيفان
ل �ه��ذه االج� � ��راءات ال �ه��ادف��ة إل ��ى ص�ح��ة وس�لام��ة
مرتادي الجمعية.

بيت الزكاة يؤجل استحقاق
القرض الحسن
أع�ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ب�ي��ت ال��زك��اة م�ح�م��د ف�لاح
ال �ع �ت �ي �ب��ي ،أن «ال �ب �ي ��ت» وان �ط�ل�اق ��ًا م ��ن دوره
اإلن � �س ��ان ��ي وال ��وط � �ن ��ي واس� �ت� �ج ��اب ��ة ل �ل��رغ �ب��ة
األم� �ي ��ري ��ة ال �س��ام �ي��ة ب � �ض� ��رورة ع� ��دم ت�ج��اه��ل
ال �ت��داع �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة وال �ن �ت��ائ��ج السلبية
ال� �ت ��ي أس �ق �ط �ت �ه��ا اإلج � � � � ��راءات االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
امل �ت �خ��ذة مل��واج �ه��ة ان �ت �ش��ار ف �ي ��روس ك��ورون��ا

املستجد ،واإلسراع باتخاذ الخطوات الالزمة
لتخفيف األع�ب��اء التي تثقل كاهل املواطنني
في هذه الظروف ،فقد تقرر تأجيل استحقاق
أقساط القرض الحسن ملدة ستة أشهر ،داعيا
اهلل ان يحفظ الكويت وأهلها م��ن ك��ل مكروه
بقيادة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح قائد العمل اإلنساني.

تنظيف وتعقيم الساللم الكهربائية

لغاية  20أبريل

« :stcإنترنت» مجانية ودقائق
غير محدودة لعمالئنا

تعقيم علب منتجات الخضار والفواكه

حاجز زجاجي بين «الكاشير» والعمالء

مسافة كافية بين المتسوقين

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،stcالرائدة
في تمكني التحول الرقمي وتقديم الخدمات
املبتكرة واملنصات املتكاملة للعمالء في دولة
الكويت ،عن منح عمالء الشركة دقائق محلية
م �ج��ان �ي��ة وغ� �ي ��ر م � �ح� ��دودة ل �ج �م �ي��ع ش�ب�ك��ات
الهاتف النقال املحلية وباقة إنترنت بسعة
 5غيغابايت يوميًا ابتداء من  22م��ارس إلى
 20أبريل.
وقالت الشركة في بيان لها ان هذه املبادرة
غ �ي��ر امل �س �ب��وق��ة ت ��أت ��ي ف ��ي إط � ��ار ج� �ه ��ود stc
املتواصلة لدعم انشطة الوقاية من االمراض
امل�ع��دي��ة وك��ذل��ك سياستها امل�س�ت��دام��ة بشأن
دعم الصحة والسالمة والتوعية املجتمعية،
مشيرة الى انه سيتم تفعيل املكاملات املحلية
غ �ي��ر امل� �ح ��دودة امل �ج��ان �ي��ة ل�ج�م�ي��ع ال�ش�ب�ك��ات
تلقائيًا ،وذل ��ك لجميع ع�م�لاء ال��دف��ع املسبق
والدفع اآلجل.
وللحصول على سعة االن�ت��رن��ت املجانية 5
غ�ي�غ��اب��اي��ت ي�م�ك��ن لجميع ع �م�لاء  stcتفعيل
ال�خ��دم��ة ع��ن ط��ري��ق تطبيق  mystcأو ارس��ال

مزيد الحربي

رس��ال��ة نصية يوميًا بنقر رق��م  85وارسالها
الى رقم هاتف  567وذلك لعمالء الدفع املسبق
وال� ��دف� ��ع االج � � ��ل ،م ��ن دون ت �ط �ب �ي��ق س �ي��اس��ة
االستخدام العادل.

16

ً
عالميا بعدد الوفيات متجاوزة الصين
أسبانيا الثانية
تجاوزت اسبانيا الصني ،أمس ،في عدد الوفيات بفيروس «كورونا» املستجد ،ففي ظرف  24ساعة
سجلت  738وفاة ،ليرتفع اإلجمالي إلى  .3434وارتفع عدد حاالت اإلصابة املؤكدة إلى  47610بزيادة
 7937حالة إصابة جديدة.
في سياق متصل ،أعلنت اسبانيا أنها ستشتري معدات طبية من الصني بنحو نصف مليار دوالر،
ملواجهة «ك��ورون��ا» .كما ذك��رت صحيفة «إي��ه بى سي» االسبانية ان القوات املسلحة طالبت حلف
«ناتو» بإرسال  550ألف جهاز اختبار سريع للفيروس ،و 500جهاز تنفس ،و 2مليون كمامة ،و270
ألف قفاز ،وألف ميزان حرارة باألشعة تحت الحمراء ،وذلك بسبب النقص الذي أصبحت تعاني منه.
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أطباء نيويورك مذعورون :هذه نسختنا من تشيرنوبل!

«كورونا» يهدد البشرية ..ويحجر  3مليارات!
أظهر إحصاء لوكالة فرانس برس أمس ان أكثر من
ثالثة مليارات نسمة في نحو سبعني بلدا ومنطقة،
دع �ت �ه��م ال �س �ل �ط��ات ال� ��ى م�ل�ازم ��ة م �ن��ازل �ه��م ،ت�ح� ّ�س�ب��ا
الن�ت�ش��ار وب ��اء «ك��وف�ي��د ــــ  .»19وف��رض��ت ال�ك�ث�ي��ر من
ال ��دول وامل �ن��اط��ق امل�ع�ن�ي��ة ،وع��دده��ا ح��وال��ي أرب �ع�ين،
حجرا إلزاميا ،يشمل  2.3مليار نسمة.
وي�ش�م��ل ذل��ك بشكل خ��اص ال�ه�ن��د وامل�م�ل�ك��ة املتحدة
وفرنسا وايطاليا واسبانيا ،واالرج�ن�ت�ين ،والكثير
من الواليات االميركية ،بينها كاليفورنيا ،الى جانب
كولومبيا واالرجنتني والنيبال والعراق ،ومدغشقر.
وكانت بنما آخ��ر دول��ة تنضم ال��ى ه��ذه الالئحة ،في
حني تنضم اليها جنوب افريقيا اليوم.
وفي أغلبية هذه الدول واملناطق ،يمكن الخروج من
امل �ن��ازل للعمل أو ش ��راء االح�ت�ي��اج��ات األس��اس�ي��ة او
ّ
لتلقي العالج .وسبع دول على االقل (تعد  416مليون
نسمة) بينها ايران واملانيا ،وكندا ،دعت سكانها الى
مالزمة منازلهم من دون ان تتخذ اج��راءات إلزامية.
وكانت روسيا آخر دولة تنضم الى هذه التوصيات
أمس.
وفرضت  18دول��ة على األق��ل أو منطقة ( 300مليون
ن�س�م��ة) ح�ظ��ر ت �ج� ّ�ول وم�ن�ع��ت ال�ت�ن�ق��ل م �س��اء وخ�لال
الليل .وهذا ينطبق ،خصوصا ،على الكويت ،مصر،
ساحل العاج ،تشيلي ،مانيال ،وصربيا.
وف��رض��ت االك ��وادور حظر ت�ج� ّ�ول أكثر ت�ش��ددا ،حيث
ال يمكن لسكانها م �غ��ادرة منازلهم اال ب�ين الساعة
الخامسة فجرا والثانية بعد الظهر.
وأخ �ي �رًا ،ف��رض��ت خ�م��س دول ــــــ ع�ل��ى األق ��ل ــــــ حجرا
صحيا في أب��رز مدنها مع منع الدخول او الخروج
منها .ويسري ذلك في كينشاسا عاصمة جمهورية
الكونغو الديموقراطية وال��ري��اض وامل��دي�ن��ة املنورة
وم �ك��ة ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ،وب��اك��و ع��اص �م��ة اذرب �ي �ج��ان.
وتضم هذه املناطق إجمالي  30مليون نسمة.
وأعلنت إيران ــــ إحدى أكثر الدول تضررًا من فيروس
ّ
كورونا املستجد في العالم ــــ منع التنقل بني املدن،
ّ
اعتبارًا من اليوم ،او الغد ،بهدف وقف تفشي الوباء.

الهند في الحجر
أدخ��ل ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد الهند ف��ي الحجر،
ح �ي��ث ب ��دت ش��وارع �ه��ا ش �ب��ه خ��ال �ي��ة ،ب �ع��د أن ك��ان��ت
ّ
تعج باملاليني ،في حني يتملك الذعر املاليني الذين
ي�ع�ت�م��دون ف��ي ق��وت�ه��م ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال �ي��وم��ي .وأع�ل��ن
رئيس ال ��وزراء ن��اري�ن��درا م��ودي أن  1.3مليار نسمة
سيخضعون للعزل اإلل��زام��ي امل�ن��زل��ي مل��دة  21يومًا
ّ
مل�ن��ع ت�ف��ش��ي ال��وب��اء وإلن �ق��اذ ال�ه�ن��د .وأض ��اف الزعيم
ال�ق��وم��ي ال�ه�ن��دوس��ي« :إذا ل��م يتم اح�ت��رام ال �ـ 21يومًا
ف�س�ي�ع��ود ب�ل��دك��م وع��ائ�لات�ك��م  21ع��ام��ًا إل ��ى ال � ��وراء»،
داع�ي��ًا املواطنني إل��ى اح�ت��رام ع��دم االخ�ت�لاط والبقاء
في املنازل.
وتأتي اإلجراءات الجديدة في الهند بعد ارتفاع حاد
في عدد اإلصابات في األيام األخيرة؛ إذ سجلت 519
حالة إصابة مؤكدة و 10حاالت وفاة.
وأكد االمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
ام��س أن ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد «ي�ه��دد البشرية
ج� �م� �ع ��اء» ،وذل� � ��ك خ �ل��ال إط �ل�اق� ��ه «خ� �ط ��ة اس �ت �ج��اب��ة
انسانية عاملية» تستمر حتى ديسمبر مع دعوة إلى
ّ
تلقي مساعدات بقيمة ملياري دوالر.
وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو إن «تمويل
ه � ��ذه ال �خ �ط��ة ب ��ال� �ق ��در ال� �ك ��اف ��ي س �ي �س �ه��م ف ��ي إن �ق��اذ
الكثير من األرواح ،وف��ي تزويد ال��وك��االت اإلنسانية
وامل�ن�ظ�م��ات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ب ��اإلم ��دادات املختبرية
ال�لازم��ة إلج ��راء ال�ف�ح��وص ال�لازم��ة ،وب�م�ع��دات طبية
لعالج املرضى ،مع حماية العاملني في مجال الرعاية
الصحية».

ذعر في نيويورك
وفي الواليات املتحدة أصاب الذعر أطباء مستشفيات
ِّ
مدينة ن�ي��وي��ورك وممرضيها ،إث��ر التفشي السريع
لفيروس ك��ورون��ا عبر املدينة ،خوفًا من أن يخذلهم
ّ
األسرة والفحوص وأجهزة التنفس الصناعي
نقص
وم �ع��دات ال�ح�م��اي��ة ،ف��ي واح ��دة م��ن أه��م امل �ع��ارك التي
تواجههم في تاريخ املدينة.
وق� ��ال أح ��د أط �ب��اء م�س�ت�ش�ف��ى ن �ي��وي��ورك مل��وق��ع Vice
األم� �ي ��رك ��ي« :ه� ��ذه ن�س�خ�ت�ن��ا م ��ن ك ��ارث ��ة ت�ش�ي��رن��وب��ل.
امل�س��ؤول��ون ال يصغون إل��ى ال�ن��اس على األرض ،كل
شيء يعلق في البيروقراطية».
َّ
َّ
وح � ��ذر ح��اك��م ن �ي��وي��ورك أن� ��دو ك��وم��و م ��ن أن تفشي
ك � ��ورون � ��ا ق� ��د ي �ص ��ل إل � ��ى ذروت� � � ��ه ف� ��ي غ� �ض ��ون ش�ه��ر
ونصف الشهر .إذ أكدت مدينة نيويورك وصول عدد
اإلصابات املؤكدة فيها إلى أكثر من  25ألف إصابة،
ح�ت��ى ص�ب��اح أم ��س ،وه��ي أع�ل��ى نسبة ب�ين ال��والي��ات
جميعها .وط�ل��ب ك��وم��و م��ن ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب
تعبئة فيلق القوات البرية الهندسية لبناء منشآت
طبية مؤقتة في نيويورك.
وانتقد كوومو قرار إرسال  400جهاز تنفس صناعي
فقط لنيويورك من الوكالة الفدرالية إلدارة األزم��ات.
وح��ذر من أن  26ألف شخص يواجهون خطر املوت.
وقال كومو إن نيويورك بها سبعة آالف جهاز تنفس
صناعي ،لكنها تحتاج إلى  30ألف جهاز.

وف ��ي وق ��ت س��اب��ق أع �ل��ن ك��وم��و أن ن �ي��وي��ورك تسجل
«مضاعفة لعدد اإلص��اب��ات امل��ؤك��دة بكوفيد  19 -كل
 3أيام».

عجز في املستشفيات
وخ�ل��ق ال�ع��دد امل�ت��زاي��د م��ن ح��االت اإلص��اب��ة إحساسًا
بالعجز ل��دى ط��اق��م مستشفى ن�ي��وي��ورك أم��ام تدفق
م ��رض ��ى «ك ��وف� �ي ��د  .»19 -وي � �ق� ��ول ط �ب �ي��ب ف� ��ي أح ��د
َّ
مستشفيات نيويورك إن معدل الوفيات في نيويورك
قد يقترب من إيطاليا إذا لم تتخذ ال��دول��ة إج��راءات
وقت قريب حتى يتسنى
لتحسني بنيتها التحتية في ٍ
لها بلوغ معدل وفيات .%1
وملواجهة فيروس كورونا بنجاح ،تحتاج مستشفيات
نيويورك إلى اختبارات سريعة وموثوقة لتشخيص
ال�ف�ي��روس ،وم��راف��ق حجر ص�ح��ي ،وأس� � ّ�رة ،ووح��دات
عناية مركزة ،وأجهزة تنفس صناعي ،ومعدات وقاية
�اف م��ن ال �ف��رق الطبية
شخصية ل�ل�ع��ام�ل�ين ،وع ��دد ك � ٍ
ُامل ّ
خصصة سواء للتعامل مع مرضى فيروس كورونا
َّ
أو مرضى آخرين .وقالت مصادر إن نيويورك ليس
لديها ما يكفي من هذه األشياء في الوقت الحالي.
َّ
ّ
«أسرة العزل ممتلئة باستمرار.
قال أحد املمرضني إن
لقد لجأنا إلى نصب خيام في قاعات قسم الطوارئ
َّ
ألن نظام املستشفى لدينا غير ُم ّ
جهز
لعزل املرضى،
لشيء من هذا القبيل».
َّ
وأض��اف أن «املدينة ستعجز قريبًا عن إي��واء كل من

«بالزما النقاهة» ..عالج محتمل للفيروس
أعلنت إدارة الغذاء والدواء األميركية عن بروتوكوالت طوارئ جديدة تسمح باستخدام «بالزما النقاهة» املستخرجة
من أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا لعالج املرضى بهذا الفيروس ،وهو عالج أعلنت عنه الصني في فبراير
املاضي.
وأشار موقع أكسيوس إلى أن ما يسمى «بالزما النقاهة» يمكن أن يحتوي على أجسام مضادة قد تكون فاعلة
في عالج العدوى من كورونا.
للتكنولوجيا
الوطنية
الصني
مجموعة
شركة
أن
املاضي
فبراير
في
نقلت
الصينية
شينخوا
جدير بالذكر أن وكالة
َّ
الحيوية ذكرت أن الصني طورت عالج بالزما النقاهة للمرضى املصابني بكورونا املستجد «كوفيد  .»19 -وتلقى
ثالثة مرضى في حالة خطيرة في مستشفى بحي جيانغشيا في ووه��ان عالج بالزما النقاهة يوم  8فبراير
امل��اض��ي ،كما تلقى أكثر من  10مرضى في حالة خطيرة ال�ع�لاج ،حسب الشركة .وأظ�ه��رت نتائج سريرية أن
املرضى شهدوا تحسنًا في األعراض السريرية التي ظهرت عليهم بعد  12إلى  24ساعة من تلقيهم العالج.

ّ
يحتاج إلى املساعدة في حال لم ُيتخذ إجراء جذري».
ّ
َّ
يقول طبيب آخ��ر إن��ه وآخ��ري��ن يحثون املستشفيات
ّ
ل�ل�ت�ع��ل��م م��ن ال �ص�ين وإن� �ش ��اء م��راف��ق م�ن�ف�ص�ل��ة ل�ع��زل
األش � �خ� ��اص ال� ��ذي� ��ن ث �ب �ت��ت إص��اب �ت �ه��م ب��ال �ف �ي��روس،
حتى يتسنى الحفاظ على سالمة املرضى اآلخرين
والعاملني باملستشفى .قال الطبيب« :نحن لسنا دولة
من العالم الثالث ،نستطيع فعل ذل��ك ،لكن كل شيء
غ��ارق في البيروقراطية ،أشعر أنني أعيش في عالم
غريب».
وفي إطار مواجهة تلك األزمةَّ ،
وجه عمدة نيويورك،
بيل دي بالسيو ،تعليمات إل��ى مستشفيات املدينة
بإلغاء جميع العمليات الجراحية غير العاجلة .ومع
َّ
ذلك ،قال العاملون في املستشفيات إن املسؤولني لم
يمتثلوا منذ ذلك الحني.

األطباء مهددون
وق ��د ازداد ال��وض��ع س ��وءًا ب�س�ب��ب ال��رغ �ب��ة امل�ح�م��وم��ة
ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ال� �ع ��ادي�ي�ن ف ��ي ش� � ��راء م� �ع ��دات ال��وق��اي��ة
ً
�ادة ما تكون ُم ّ
خصصة لألطباء
الشخصية ،التي ع�
والعاملني في مجال الرعاية الصحية ،وهو ما ّ
تسبب
في حدوث نقص حاد في تلك املعدات باملستشفيات.
وم� ّ�م��ا ي�ث�ي��ر ال �ق �ل��ق ع �ل��ى ن �ح� ٍ�و خ ��اص ح� ��دوث نقص
باملستشفيات ف��ي أقنعة ال��وج��ه  ،N95وه��ي األقنعة
األكثر فاعلية في الحماية من األمراض املنقولة .وقال
َّ
أح��د األط�ب��اء في نيويورك ملجلة  VICEإن صناديق
أقنعة  N95قد ُسرقت من قسم الطوارئ في املستشفى.
َّ
وي� ��درك ُم �ق� ّ�دم��و ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ت�م��ام��ًا حقيقة أن
خطر إصابتهم بأي عدوى أعلى كثيرًا من املواطنني
العاديني .وفي هذا الصدد ،يقول أحد األطباء« :لدي
ط �ف��ل رض �ي��ع ف ��ي امل� �ن ��زل .ج� ��زء م �ن��ي ي��ري��د أن ي��أخ��ذ
َّ
زوج�ت��ي وطفلي ون�ه��رب بعيدًا .أعلم أن ه��ذا واجبي
تجاه مجتمعي ،لكن األمر صعب حقًا».
َّ
َّ
وأش� ��ار ال�ط�ب�ي��ب أن ��ه ي�ش�ع��ر ك�م��ا ل��و أن ال�ج�م�ه��ور لم
يدرك بعد حجم الضرر الذي يمكن أن ّ
يسببه فيروس
ك��ورون��ا لألشخاص م��ن جميع األع�م��ار ،وليس فقط
َمن تجاوزوا الـ 60عاما.
ُ
ت�ظ�ه��ر ب �ي��ان��ات واردة م��ن م��راك��ز م�ك��اف�ح��ة األم ��راض
َّ
والوقاية منها أن ما يقرب من  %40من املرضى ،الذين
يحتاجون إلى رعاية طبية داخل املستشفى ،بسبب
كورونا تتراوح أعمارهم بني  20و 54عامًا.

أميركا طلبت مساعدات
من أوروبا وآسيا
ي �ب��دو أن ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ف��ي ال��والي��ات
املتحدة وال�ع��ال��م ب��دأ يشكل أزم��ة كبيرة ملستقبل
الرئيس ترامب الذي ال يزال يكابر في مواجهة هذا
ال��وب��اء ويقدم أخ�ب��ارًا مضللة للرأي العام بحسب
مراقبني.
وأم��س كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن
الواليات املتحدة ناشدت حلفاءها في دول أوروبية
وآسيوية املساعدة ف��ي الحصول على اإلم ��دادات
الطبية للتغلب على النقص ال�ح��اد ف��ي معركتها
ضد فيروس كورونا ،في وقت كان ترامب يقول
في مؤتمر صحافي بالبيت األبيض انه «ليس من
الوارد أن نعتمد إطالقًا على دولة أجنبية من أجل
بقائنا وأميركا لن تكون أبدًا أمة متوسلة».
الصحيفة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة لفتت إل��ى أن األم ��ر خلف
الكواليس كان مختلفًا ،إذ اتصلت اإلدارة األميركية
ب��ال�ش��رك��اء األوروب �ي�ي�ن واآلس�ي��وي�ين لتأمني إم��داد
البالد بمعدات االختبار وامل�ع��دات الطبية األخ��رى
ال�ت��ي تعاني أم�ي��رك��ا ً
نقصا ك�ب�ي� ً�را فيها .وذك��رت
أن ت��رام��ب ن�ف�س��ه ،ات�ص��ل ال�ث�لاث��اء ب��رئ�ي��س ك��وري��ا
بإمكان بالده
الجنوبية ،مون جايني ،وسأله إن كان ً
ت��وري��د م�ع��دات طبية إل��ى أم�ي��رك��ا .ووف��ق��ا لرئاسة
كوريا الجنوبية فإن املكاملة أجريت بناء على «طلب
عاجل» من ترامب.
ووف � ��ق ال �ص �ح �ي �ف��ة ف �ق��د أش � ��اد ت ��رام ��ب ب�ب��رن��ام��ج
االخ �ت �ب��ارات ال �ك��وري ال�ج�ن��وب��ي ،ال ��ذي س��اع��د في
اح�ت��واء تفشي ك��ورون��ا ه�ن��اك ،وق��د رد م��ون على
ترامب بالقول إنه سيدعم إرسال املعدات الكورية
الجنوبية املطلوبة إل��ى ال��والي��ات املتحدة «شريطة
توافر فائض محلي منها».
وفي سياق متصل ،افادت مجلة فورين بوليسي
األميركية بأن ديفد هيل وهو ثالث أرفع دبلوماسي
في وزارة الخارجية األميركية طلب قائمة بالدول
التي قد تكون قادرة على بيع «اإلم��دادات واملعدات
الطبية ال�ض��روري��ة» للواليات املتحدة ،وذل��ك وفقًا
لبريد إلكتروني مرسل إلى السفارات في أوروبا
وأوراسيا ،واستثنى هذا البريد روسيا.

أشخاص ينتظرون دورهم إلجراء فحص «كورونا» خارج مستشفى «إلمهورست» في حي كوينز بمدينة نيويورك (رويترز)

الفيروس وضعها في موقف صعب

إحمرار العين قد يكون أحد األعراض

هل تتكرر كارثة إيطاليا في روسيا؟

«كورونا» يلحق خسائر
بالغة بالمافيا اإليطالية

«كوفيد  »19 -ال ينتقل عبر البعوض

تحذيرات لبوتين:
اإلصابات أكثر من ُ
المعلن

امل��اف �ي��ا اإلي �ط��ال �ي��ة (ض �م��ن األق � ��وى ع��امل �ي��ًا ب�ي�ن امل�ن�ظ�م��ات
اإلج��رام�ي��ة) وج��دت نفسها في وض��ع صعب للغاية ،بعد
أن تفشى وب��اء «ك��ورون��ا» ف��ي إيطاليا ،حيث ألحق بتلك
املافيا أضرارًا بالغة.
وبسبب الجائحة ،باتت إيطاليا ف��ي طليعة ال��دول التي
تخوض حربًا شرسة مع الفيروس ،مسجلة قرابة  7آالف
حالة وفاة ،بمعدل أعلى من الصني ،وفقا ملوقع قناة فوكس
نيوز األميركية .وشملت تلك الحرب ضد «كورونا» اتخاذ
ال�س�ل�ط��ات اإلي�ط��ال�ي��ة إج � ��راءات ص��ارم��ة لتطبيق الحجر
ال�ص�ح��ي ووق ��ف األع �م��ال ال �ت �ج��اري��ة ،م��ا أدى إل ��ى تقليل
مكاسب املنظمات اإلج��رام �ي��ة ،مثل جماعة امل��اف�ي��ا ،التي
ظهرت في جزيرة صقلية ،ومنظمة ندرانجيتا املرتكزة
في كاالبريا ،وهي جماعات تعمل في اإلتجار باملخدرات
َّ
املهربة.
وغيرها من البضائع
ُ
ٌ
صحيح أن تلك املنظمات اإلجرامية ال تزال تجري عمليات
شحن امل��واد املخدرة ،لكنها تواجه صعوبة في توزيعها
بمجرد وصولها إلى إيطاليا.
وتوقع خبراء في علم الجريمة أن تستمر معاناة املنظمات
اإلجرامية ،في ظل انكماش االقتصاد .لكن ال ي��زال هناك
احتمال بأن تستفيد هذه الجماعات من الوضع الراهن؛
إذا م��ا أق��رض��ت األم � ��وال ل�ل�م��ؤس�س��ات ال�ص�غ�ي��رة ال �ت��ي ال
تستطيع دفع رواتب موظفيها خالل فترة الحجر .واملقلق
ف��ي األم ��ر ه��و ال �ق��روض ب�ف��وائ��د ضخمة (امل ��راب ��اة) .حيث
سيكون رجال األعمال في ضائقة حقيقية ويعجزون عن
ً
دفع رواتب املوظفني ،لذا سيصبح سهال عليهم التعامل
ُ
راب».
مع م ٍ

مع ب��دء درج��ات ال�ح��رارة ب��االرت�ف��اع ،تساءل كثيرون عما
إذا كان فيروس كورونا كوفيد  ،19 -قابال لالنتقال عبر
البعوض ،الذي يكثر عادة في مثل هذه الظروف البيئية،
واجابة عن هذه التساؤالت قالت منظمة الصحة العاملية
إن فيروس كورونا «ال يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات
البعوض والحشرات» ،مضيفة في منشور عبر فيسبوك
أنه «ال تتوافر حتى اآلن أي معلومات أو دالئل توحي بأن
فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر البعوض».
ف ��ي س� �ي ��اق آخ� � ��ر ،أك� � ��دت إح� � ��دى امل� �م ��رض ��ات م �م��ن ي�ق�م��ن
بمعالجة املرضى املصابني بفيروس كورونا املستجد في
الواليات املتحدة ،أن أعراض احمرار العني قد تكون إحدى

العالمات التي تنبه الشخص بإصابته بالفيروس .وتقول
تشيلسي إي��رن�س��ت ،ف��ي مقابلة م��ع محطة «س��ي إن إن»:
«لقد رأيت هذه العالمة في جميع املرضى؛ تشبه إصابة
العني بالحساسية ،لكن االحمرار ليس في مقلة العني بل
أشبه بظالل املكياج على محيط العني الخارجية».
ورغ��م أن م��راك��ز السيطرة على األم ��راض وال��وق��اي��ة منها
 CDCال تدرج احمرار العني أو أي مشاكل في العني بقائمة
األع��راض املرتبطة باإلصابة بالفيروس ،لكن األكاديمية
األميركية لطب العيون أص��درت تنبيهات األح��د املاضي
بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب
امللتحمة ،وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

ُّ
التنفس الصناعي
البعض ُيرجع السبب إلى وفرة أجهزة

ألمانيا ..وفيات قليلة وإصابات كثيرة!
تظهر اإلحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في أملانيا
قلة الوفيات قياسًا باإلصابات الكثيرة؛ فأمس ،بلغ عدد
من قضوا بالفيروس  ،172في حني وصل عدد املصابني
به إلى .34009
ويقارب معدل الوفيات إلى اإلصابات في أملانيا نحو 0.5
في املئة ،في حني تبلغ النسبة  9.8في املئة في إيطاليا،
ونحو  5.2في املئة في بريطانيا.
وكما هو الحال في إيطاليا ،فإن أملانيا تعاني من متوسط
مرتفع لألعمار ،ما يجعل نسبة أكبر من السكان عرضة
لإلصابة بالفيروس القاتل.
ولفت تقرير ملوقع مجلة فورتشن إلى أن السبب الرئيس
ّ
ف��ي الكارثة التي حلت بإيطاليا ه��و قلة أج�ه��زة التنفس

الصناعي ،التي من شأنها حماية أرواح الحاالت األشد
ّ
تأثرًا باإلصابة بالفيروس .وأوضح أن لدى إيطاليا ثالثة
آالف وحدة فقط من هذه األجهزة ،وهو ما دفع السلطات
الصحية واملستشفيات إل��ى خ�ي��ارات قاسية ،بشأن «من
يعيش ..ومن يموت».
في املقابل ،ووفق صحيفة التلغراف البريطانية ،فإن سر
ال��وف�ي��ات املتدنية ف��ي أمل��ان�ي��ا ،نسبيًا ،ي�ع��ود إل��ى تمتعها
بنحو  25ألفًا م��ن ه��ذه األج �ه��زة ،م��ردف��ة أن برلني تسعى
إلى إنتاج املزيد.
أم��ا بريطانيا ،ف��إن وزارة الصحة كانت قد أعلنت سابقا
ّ
وجود  8175جهاز تنفس صناعي في البالد ،والعمل على
رفع العدد إلى  30ألفًا ،قبل وقوع كارثة.

فيما ال�غ�م��وض مستمر ح��ول اع�ل�ان روس �ي��ا تسجيل ع��دد قليل
من االصابات بفيروس كورونا حتى اليوم ،أعلنت وزارة الدفاع
ال��روس�ي��ة أن الرئيس فالديمير بوتني أم��ر ب��إج��راء اختبار بغية
ال�ت��أك��د م��ن اس�ت�ع��داد ال �ق��وات املسلحة ال��روس�ي��ة مل��واج�ه��ة تفشي
فيروس كورونا.
ودع � ��ا ب ��وت�ي�ن ام� ��س إل� ��ى ت��أج �ي��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى االص�ل�اح ��ات
الدستورية بسبب تفشي وب��اء ك��ورون��ا ،وأع�ل��ن إج��ازة عامة في
البالد طوال األسبوع املقبل .وأكد املتحدث باسم الكرملني ديمتري
بيسكوف أن بوتني ّ
غير جدول أعماله وألغى زيارته املقررة إلى
مدينة س��ان ب�ط��رس�ب��ورغ ،وب�ق��ي ب��دال م��ن ذل��ك ف��ي موسكو حيث
يعمل على متابعة التطورات.
ولفت بيسكوف إلى أن بوتني خلص إلى ضرورة مخاطبة الشعب
ب�ع��د زي ��ارة ق��ام ب�ه��ا إل��ى مستشفى خ��اص ب��امل�ص��اب�ين بفيروس
كورونا في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو واجتماع عقده
ق�ب��ل ذل��ك ف��ي م�ق��ره ن��وف��و أوغ��اري��وف��و ب�ح�ض��ور م�س��ؤول�ين ك�ب��ار،
بينهم وزير الصحة وعمدة موسكو سيرغي سوبيانني.
وكان سوبيانني حذر بوتني خالل اللقاء من أن تفشي الفيروس
القاتل في روسيا أكبر مما هو ُمعلن عنه ،متحدثًا عن سيناريو
سيئ ،بينما قال رئيس األطباء في روسيا إن األخيرة قد تصل
إلى نفس الوضع في إيطاليا.
وأش ��ار سوبيانني ال��ذي ي�ت��رأس ف��ري��ق مهمات ملكافحة ك��ورون��ا
ف��ي مجلس ال��دول��ة ال��روس��ي ،إل��ى أن املشكلة تكمن ف��ي أن حجم
اختبارات فحص الفيروس منخفض ج�دًا ،وال أح��د لديه صورة
واضحة ،مقدما في املقابل ص��ورة أكثر س��وداوي��ة عندما ق��ال إن
ال�ص��ورة التي تتكشف خطيرة ،وع��دد األش�خ��اص املصابني هو
أعلى بكثير من األرقام الرسمية.
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الترياق الحقيقي للوباء ليس العزل ..بل التعاون

البشرية تفتقر إلى القيادة في معركة «كورونا»
تواجه البشرية أزمة حادة ،ليس فقط
بسبب فيروس كورونا المستجد ،ولكن
أيضا ً بسبب انعدام الثقة بين البشر.
ولهزيمة الوباء ،يحتاج الناس الثقة
بالخبراء العلميين ،والمواطنون إلى الثقة
بحكوماتهم ،والبلدان إلى الثقة بعضها
ببعض ،وفق المؤرّخ االسرائيلي يوفال نوح
هراري.

¶ إلقاء اللوم على العولمة في انتشار الفيروس
غير مفيد ..والحل في التعاون الدولي
َّ
تفشت األوبئة وأودت
¶ في القرون السابقة
بحياة الماليين ولم تكن العولمة موجودة

وفي مقال بمجلة التايم االميركية،
قال هراري انه على مدى سنوات قوض
سياسيون غير مسؤولين عمدا الثقة
في العلوم والسلطات العامة والتعاون
الدولي ،ونتيجة لذلك ،نواجه اآلن أزمة
تفتقر إلى قادة عالميين يمكنهم أن
يلهموا وينظموا ويمولوا استجابة عالمية
منسقة.

¶ أميركا استقالت من دورها كزعيم عالمي..
وبقيت على الهامش عند ظهور الوباء!
¶ مجرَّد أن فهم العلماء أسباب األوبئة
أصبح من األسهل بكثير مكافحتها
جهنم معدية

وليد قرضاب
وفق يوفال ،فإن بعض االنظمة تلقي بالالئمة على العوملة في
انتشار «كورونا» ،ويقولون إن الطريقة الوحيدة ملنع املزيد من
ّ
تفشي مثل هذه االوبئة هي إزالة العوملة ،وبناء الجدران ،وتقييد
السفر ،والحد من التجارة .غير انه وفي حني ان الحجر قصير
امل��دى ض��روري لوقف األوب�ئ��ة ،ف��إن العزلة طويلة امل��دى ستؤدي
إل��ى ان�ه�ي��ار اق�ت�ص��ادي م��ن دون تقديم أي حماية حقيقية ضد
األم��راض املعدية ،بل على العكس ،الترياق الحقيقي للوباء هو
التعاون.
وقال يوفال إن األوبئة قتلت املاليني قبل زمن طويل من عصر العوملة،
ففي القرن الرابع عشر لم تكن هناك طائرات وسفن سياحية ،ومع
ذلك انتشر املوت األسود من شرق آسيا إلى أوروب��ا الغربية ،وقتل
خالل عقد نحو  200مليون شخص.
وف��ي م��ارس  ،1520هبطت ناقلة م��رض الجدري ـــــ فرانسيسكو دي
إيجيا ـــــ في املكسيك .في ذل��ك ال��وق��ت ،لم يكن في أميركا الوسطى
قطارات أو حافالت ،ومع ذلك وبحلول ديسمبرّ ،
دمر وباء الجدري
أميركا الوسطى بأسرها ،وقتل قرابة ثلث سكانها.
ّ
في عام  ،1918تمكنت ساللة من اإلنفلونزا من االنتشار في غضون
أشهر إلى أبعد بقاع العالم ،وأصابت نصف مليار شخص ،وقتلت
نحو  100مليون في أقل من عام ،أي اكثر ما قتل في  4سنوات من
الحرب العاملية األولى.

ورأى ي��وف��ال ان��ه ف��ي ال�ق��رن ال��ذي انقضى منذ ع��ام  ،1918أصبحت
ال�ب�ش��ري��ة أك�ث��ر ع��رض��ة ل�لأوب�ئ��ة ،بسبب م��زي��ج م��ن ال�س�ك��ان امل�ت��زاي��د
وتحسني النقل ،فمدينة عصرية مثل طوكيو أو مكسيكو سيتي
ّ
تقدم مسببات أمراض أكثر من رحلة صيد في فلورنسا في العصور
الوسطى ،وشبكة النقل العاملية اليوم أسرع بكثير مما كانت عليه
ف��ي ع��ام  ،1918ويمكن للفيروس أن يشق طريقه م��ن ب��اري��س إلى
طوكيو في أقل من  24ساعة ،لذلك كان علينا أن نتوقع أن نعيش في
جهنم معدية ،وبأوبئة مميتة ومع ذلك ،فقد انخفض معدل حدوث
األوب �ئ��ة وت��أث�ي��ره��ا بشكل ك�ب�ي��ر ،ألن أف�ض��ل دف ��اع ل��دى ال�ب�ش��ر ضد
مسببات األمراض ليس العزلة ،إنما املعلومات ،وقد فازت البشرية
بالحرب ضد األوبئة بسبب التحليل العلمي للمعلومات.
فعندما ض��رب امل ��وت األس ��ود ف��ي ال �ق��رن ال��راب��ع ع�ش��ر ،ل��م ي�ك��ن ل��دى
الناس أي فكرة عن أسبابه وما يمكن فعله حيال ذلك ،وكانوا يلقون
بمسبباتها على آلهة غاضبة أو شياطني خبيثة أو هواء ّ
سيئ ،ولم
ّ
يشكوا حتى في وجود بكتيريا وفيروسات ،وكان أفضل شيء يمكن
ان يفكروا فيه هو تنظيم صالة جماعية ،كانت تأتي عليهم بكارثة.
ام��ا ال�ي��وم ،فقد استغرق العلماء أسبوعني فقط لتحديد الفيروس
التاجي الجديد ،وتسلسل جينومه إلى االنسان ،وتم تطوير اختبار
موثوق به لتحديد األشخاص املصابني .فبمجرد أن فهم العلماء
أس �ب��اب األوب� �ئ ��ة ،أص �ب��ح م��ن األس �ه��ل ب�ك�ث�ي��ر م�ك��اف�ح�ت�ه��ا ،وأت��اح��ت
اللقاحات وامل�ض��ادات الحيوية والنظافة والبنية التحتية الطبية
للبشرية أن تكون لها اليد العليا على العدو غير املرئي.

ف�ف��ي ع ��ام  1967أص ��اب م ��رض ال �ج��دري  15م�ل�ي��ون ش �خ��ص ،وقتل
مليونني منهم ،ولكن في العقد التالي ،نجحت حملة عاملية للتلقيح
ض��د امل ��رض ،وأع�ل�ن��ت منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ع��ام  1979ف��وز
البشرية والقضاء على الجدري تماما.

دروس من التاريخ
ولفت ي��وف��ال إل��ى ان ال�ت��اري��خ يعطي دروس��ا ح��ول كيفية التعاطي
م��ع وب��اء «ك��ورون��ا» ال�ح��ال��ي ،وه��ي أن��ه ال تمكن حماية النفس من
خالل إغالق الحدود بشكل دائم ،فاألوبئة انتشرت بسرعة حتى في
العصور الوسطى قبل وج��ود وسائل التواصل السريع .والتاريخ
يشير إلى أن الحماية الحقيقية تأتي من تبادل املعلومات العلمية
املوثوقة ،ومن التضامن العاملي .فعندما يصيب بلدًا ما وباء ،يجب
ّ
أن ي�ك��ون ع�ل��ى اس�ت�ع��داد ل�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ح��ول ال�ت�ف��ش��ي بصدق
من دون خ��وف من كارثة اقتصادية ،بينما يجب أن تكون البلدان
األخ��رى ق��ادرة على الثقة في هذه املعلومات ،ويجب أن تكون على
ً
استعداد ملد يد العون بدال من نبذ الضحية .واليوم ،يمكن للصني
أن تعلم الدول الكثير من الدروس حول «كورونا» ،لكن هذا يتطلب
مستوى عاليًا من الثقة والتعاون الدوليني.

عالم بال قائد
ولعل أهم شيء يجب إدراكه ،وفق يوفال ،هو أن انتشار الوباء في أي
بلد ّ
يعرض العالم بأكمله للخطر ،فهزيمة الجدري تمت ألن جميع
الناس في جميع البلدان تم تلقيحهم .ولو فشلت دول��ة واح��دة في

تطعيم سكانها ،لكان من املمكن أن ّ
تعرض البشرية جمعاء لخطر
ّ
بقاء الفيروس وتفشيه مجددًا .وف��ي مكافحة الفيروسات ،تحتاج
البشرية ح��راس��ة ال�ح��دود ليس ب�ين ال ��دول ،ب��ل ب�ين العالم البشري
ومجال الفيروس ،فإذا تمكن فيروس خطير من اختراق هذه الحدود
في أي مكان على األرض ،فإنه ّ
يعرض جميع البشر للخطر ،ورغم
انشاء أنظمة الرعاية الصحية الحديثة فإن مئات املاليني من الناس
حول العالم ما زالوا يفتقرون إلى أبسط خدمات الرعاية األساسية،
األمر الذي ّ
يعرض جميع البشر للخطر ايضًا ،فاذا أراد املرء ان يفكر
في الصحة من الناحية الوطنية فعليه توفير رعاية صحية أفضل
ّ
العدوة.
لسكان الدول األخرى ،بما فيها
وقال يوفال انه خالل وباء اإليبوال عام  ،2014عملت الواليات املتحدة
كقائد للتصدي لهذا املرض ،ولكن في السنوات األخيرة ،استقالت
من دورها كزعيم عاملي ،وقطعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الدعم
عن منظمات دولية رائدة ،وعندما اندلعت أزمة فيروس كورونا قبل
ثالثة اشهر ،بقيت واشنطن على الهامش وامتنعت عن القيام بدور
قيادي ،وحتى لو حاولت في نهاية املطاف تولي القيادة ،فقد تآكلت
الثقة بها إل��ى ح� ٍّ�د م��ا ،في حني الفراغ ال��ذي تركته لم يتم ملؤه من
قبل أي طرف آخر.
واعتبر يوفال أنه منم دون الثقة والتضامن العاملي ،لن نتمكن من
وق��ف وب��اء «ك��ورون��ا» ،وم��ن املرجح أن نشهد املزيد من األوب�ئ��ة في
املستقبل ،وإذا أدى ه��ذا الوباء إل��ى مزيد من االنقسام وع��دم الثقة
بني البشر ،فسيكون أكبر انتصار للفيروس .فعندما يتشاجر البشر
تتضاعف الفيروسات.

نصف البريطانيين مع َّرضون للعدوى ..ومشفى ميداني بسعة  4000سرير

ُّ
تكهنات حول الملكة ..بعد إصابة األمير تشارلز
أعلن مكتب األمير تشارلز أن وري��ث العرش
ال�ب��ري�ط��ان��ي واالب ��ن األك �ب��ر للملكة إليزابيث
الثانية مصاب بفيروس «كورونا» املستجد.
وأف ��ادت دارة «ك�لارن��س ه ��اوس» امللكية في
بيان ،أم��س ،ب��أن أمير ويلز ( 71عامًا) تظهر
عليه أعراض خفيفة من «كورونا» ،مستدركة:
«لكنه في حال جيدة».
وأشارت الدارة إلى أن األمير وزوجته كاميال
غير املصابة بالفيروس يقبعان في الحجر
امل�ن��زل��ي ف��ي أسكتلندا ،الف�ت��ة إل��ى أن��ه «أظهر
أع ��راض ��ًا ب�س�ي�ط��ة ،ول�ك�ن��ه ال ي ��زال ف��ي صحة
جيدة وواصل عمله كاملعتاد من املنزل خالل
األيام األخيرة».
وأوضحت الدارة أن «دوقة كورنوال (كاميال)
خ� �ض� �ع ��ت ب� � ��دوره� � ��ا ل �ل �ف �ح ��ص وث � �ب� ��ت ع ��دم
إص��اب�ت�ه��ا ب��ال �ف �ي��روس» ،وأض ��اف ب�ي��ان دارة
كالرنس ه��اوس« :م��ن غير املمكن التأكد من
الجهة التي نقلت ال�ع��دوى إل��ى األم�ي��ر ،نظرًا
إل��ى ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر م��ن األح� ��داث ال�ت��ي ش��ارك

فيها في إطار مهماته العامة خالل األسابيع
األخيرة».

هل امللكة بخير؟
وس �ت �ث �ي��ر إص ��اب ��ة األم� �ي ��ر ت �ش��ارل��ز ت�ك�ه�ن��ات
ح��ول م��ا إذا ك��ان ال�ف�ي��روس ق��د انتقل للملكة
إل� �ي ��زاب� �ي ��ث ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ال � �ت ��ي ذك � � ��رت ت �ق��اري��ر
ص� �ح ��اف� �ي ��ة ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة أن � �ه � ��ا ش � � � ��ددت م��ن
اإلج� � � ��راءات ل �ت �ف��ادي �ه��ا اإلص ��اب ��ة ،ف ��ي ال��وق��ت
الذي انتقلت فيه الحكومة رسميًا من مرحلة
احتواء الفيروس إلى تأخير انتشاره.
وانتقلت امللكة ( 93عامًا) مع زوجها األمير
فيليب ( 98عامًا) إلى قصر ويندسور خارج
لندن في  19الجاري ،وباشرا بعطلة الفصح
ق �ب��ل أس� �ب ��وع م ��ن امل ��وع ��د األس ��اس ��ي ب�س�ب��ب
تفشي «ك��ورون��ا» ،ال��ذي أص��اب في بريطانيا
أكثر من ثمانية آالف شخص وأودى بحياة
.422
وفي إجراء غير مسبوق في عهدها الذي دام

األمير تشارلز شارك أخيراً بعدد كبير من المهمات العامة (أ.ب)

 68عامًا ،ألغت امللكة بعض الفعاليات العامة
التي تشارك بها بسبب األزمة.
في غضون ذلك ،نشرت صحيفة «ديلي ميل»

ت�ق��ري��را ،ت�ق��ول فيه إن دراس ��ة أش��رف��ت عليها
أس� �ت ��اذة ع �ل��م األوب� �ئ ��ة ال �ن �ظ��ري ف ��ي ج��ام�ع��ة
أوك� �س� �ف ��ورد ،س��ون �ي �ت��را غ��وب �ت��ا ،ك �ش �ف��ت عن

أن ف �ي��روس ك��ورون��ا م��ن املحتمل أن يصيب
نصف البريطانيني ،وأن��ه ب��دأ ينتشر بينهم
منذ يناير.
وي �ش �ي��ر ال �ت �ق��ري��ر إل � ��ى أن ال� �ن� �م ��وذج ال ��ذي
اس�ت�خ��دم�ت��ه ج��ام�ع��ة أوك �س �ف��ورد ي�ك�ش��ف عن
انتشار مبكر للفيروس ،أي قبل أسبوعني من
تسجيل أول حالة وقبل شهر م��ن أول حالة
وفاة.
ّ
وتعلق الصحيفة قائلة إن النتائج تعطي
ص � ��ورة ع ��ن أن ال �ف �ي��روس ك ��ان ل��دي��ه ال��وق��ت
ال� �ك ��اف ��ي ل�ل�ان� �ت� �ش ��ار وح � �ص� ��ول ال �ك �ث �ي��ر م��ن
البريطانيني على املناعة ،إال أن غوبتا ،التي
ق��ادت ال��دراس��ة ،تؤكد أهمية الفحص للتأكد
م��ن نتائج نظريتها ،وق��ال��ت« :ن�ح��ن بحاجة
للمباشرة ف��ي عمليات مسحية واخ�ت�ب��ارات
م�ص�ل�ي��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن م �س �ت��وى ال ��وب ��اء وأي ��ن
وصل».
وت� �ق ��ول ال �ص �ح �ي �ف��ة إن ح �ج��م ال� ��وب� ��اء غ�ي��ر
م�ع��روف ،نظرا ل�ق��رار الحكومة املثير للجدل

توفير الفحوصات للمرضى في املستشفيات
فقط ،مشيرة إلى أنه ربما وصل حجم الوباء
إلى  400ألف حالة.

مشفى ميداني
وأع�ل�ن��ت الحكومة البريطانية أن�ه��ا ستقيم
مستشفى ميدانيًا بسعة أرب�ع��ة آالف سرير
في مركز لندن للمعارض ،في إطار خططها
ملعالجة املصابني بفيروس كورونا الجديد.
وص � ��رح وزي � ��ر ال �ص �ح��ة م� ��ات ه ��ان �ك ��وك ب��أن
املستشفى امل��ؤق��ت ،ال��ذي سيعرف باسم «إن
إت��ش إس نايتنغيل ه��وس�ب�ي�ت��ال» سيفتتح
في مركز أكسيل في شرق لندن ،وسيتضمن
قسمني يتسع كل منهما أللفي شخص.
وق��ال« :بمساعدة الجيش ومختصي جهاز
الرعاية الصحية البريطاني (إن إت��ش إس)،
س�ن�ت��أك��د م��ن أن ل��دي�ن��ا ال�س�ع��ة ال �ت��ي نحتاج
اليها حتى يتمكن كل شخص من الحصول
على الدعم الذي يحتاج إليه».
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الهيئة ِّ
تحذر أندية الفروسية والهجن
اعلن نائب مدير العام للرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة الدكتور صقر املال أنه تم
تكليف اللجنة املشتركة إلزالة التعديات واملخالفات بالكشف على إسطبالت الفروسية وحظائر
الهجن من أجل منع التجمعات املحظورة من قبل الدولة ،للحد من انتشار كورونا.
وحذر املال في تعميم صادر من الهيئة ألندية الفروسية والهجن من يتجاوز التعليمات الخاصة
باإلجراءات الوقائية املتعلقة بفيروس كورونا املستجد .وتوقيع عقوبات قد تصل إلى سحب
تراخيص ،لكل من تثبت مخالفته قرار منع التجمعات.
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األندية تضع منشآتها تحت تصرُّف «الصحة»

الجاركي :إنهاء جميع عقود
مدربي ومحترفي اليرموك
عمر بركات

الراشد :لدينا متطوعون

حكم عبدالمولى
اعلنت االندية الرياضية وضع جميع منشآتها
وص��االت�ه��ا املغطاة تحت تصرف وزارة الصحة
الت �خ��اذ م��ا يناسبها للحد م��ن ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا ،ح �ي��ث اع �ل��ن ام�ي�ن ال �س��ر ال �ع��ام ل�ل�ن��ادي
العربي ف��ؤاد املزيدي ان النادي دائما في خدمة
الدولة واملواطنني ،وكان سباقا في وضع منشآته
تحت تصرف الدولة بعد استئذان الهيئة العامة
للرياضة ،مشيرا ال��ى ان ال �ن��ادي العربي يمتلك
ص��ال�ت�ين ه�م��ا م�ج�م��ع ب�ه�ب�ه��ان��ي وص��ال��ة ع�ب��اس
االستاذ ،مشيرا الى ان هناك العديد من اعضاء
ال�ن��ادي منضمني ال��ى فريق العمل التطوعي في
م��راك��ز خ��دم��ات وزارة الصحة وان املجلس على
اهبة االستعداد لالنضمام للمتطوعني.

قال امني سر نادي الكويت وليد الراشد إن مجلس االدارة
ال يمانع من تحويل منشآته وصاالته املغطاة الى مراكز
للحجر الصحي اذا طلبت وزارة الصحة ،مشيرا الى ان
هناك متطوعني من نادي الكويت ضمن الفرق املتطوعة
في جميع الجهات املسؤولة للحد من انتشار الفيروس
وقال الراشد ان توقف النشاط الرياضي له عواقب سلبيه
ع�ل��ى ج�م�ي��ع ان��دي��ة ال �ع��ال��م ،مثمنا ق��رارم�ج�ل��س ال� ��وزراء،
متمثال ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة وال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة والهيئة
العامة للرياضة ،بتوقف النشاط ،ال��ذي جاء في توقيت
مناسب لحماية الالعبني والجماهير والرياضيني.

الغريب :تطوعت لخدمة الوطن
اك� ��د ام �ي�ن ال �ص �ن ��دوق امل �س��اع��د ب� �ن ��ادي ال �س��امل �ي��ة ج ��واد

ال�غ��ري��ب ان��ه ب��ادر بالتسجيل ف��ي قائمة املتطوعني فور
اعالن الهيئة العامة للرياضة طلبا للمتطوعني ،واضاف
ال �غ��ري��ب ان ال �ت �ط��وع ل �خ��دم��ة ال ��وط ��ن ف ��ي ت �ل��ك ال �ظ��روف
الصعبة ي�ع��د بمنزلة واج ��ب ورد ج��زء قليل م�م��ا قدمه
وي �ق��دم��ه وط�ن�ن��ا ال�ح�ب�ي��ب اله �ل �ن��ا ،م�ش�ي��را ال ��ى ان اب�ن��اء
الكويت اثبتوا للعالم كله قدرتهم على مواجهة الصعاب
وتطبيق كل االجراءات الوقائية واالحترازية لحماية كل
م��ن يقيم على ارض�ه��ا ،حتى اصبحنا مثاال يحتذى به
في كل بقاع العالم ،ونأمل ان نتجاوز تلك االزمة بنجاح.
وف � ��ي ن� � ��ادي ال� �ج� �ه ��راء ث � َّ�م ��ن امل �ن �س��ق االع�ل��ام� ��ي ص��ال��ح
الجنفاوي ،م�ب��ادرة مجلس إدارة ال�ن��ادي بالتنسيق مع
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ب��وض��ع م��راف��ق ال �ن ��ادي تحت
تصرف املنطقة الصحية ،والدفاع املدني ضمن الجهود
مل�ك��اف�ح��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ف�ض�لا ع��ن ق �ي��ام اع �ض��اء في
النادي بالتطوع.

طوكيو تعيد جدولة األلعاب األولمبية

كشف احمد الجاركي امني السر العام بنادي
اليرموك عن قرار مجلس االدارة بإنهاء جميع
عقود املدربني والالعبني املحترفني بالنادي
ً
في جميع املراحل السنية وص��وال الى الفرق
االول��ى بجميع االل�ع��اب ،مشيرًا ال��ى ان القرار
ات �خ��ذ م ��ن ق �ب��ل االدارة ف ��ي ظ ��ل ع ��دم ج ��دوى
استمرار االرتباط بني النادي وهؤالء املدربني
او املحترفني في الفترة الحالية التي ال تشهد
اق��ام��ة اي ن �ش��اط ري ��اض ��ي ،وت �م �ت��د ل �ق��راب��ة 5
اش �ه ��ر ،وم ��ن ث ��م ف�ل�ا داع� ��ي الن �ه ��اك م�ي��زان�ي��ة
ال�ن��ادي بأعباء مالية واداري ��ة غير مستحقة
في الفترة الحالية.
واش ��ار ال�ج��ارك��ي ال��ى ان ال �ن��ادي ات�ف��ق بشكل
غير رسمي على عودة بعض املدربني لتولي
تدريب فرقهم مع عودة النشاط وذلك حسب
ال �ح��اج��ة ،وال �ك �ف��اءة ،م��ؤك �دًا ان ق ��رار االي �ق��اف
ربما ج��اء لتعيد االجهزة االداري��ة باليرموك
ترتيب اوراقها وترتيب اولوياتها استعدادًا
الستئناف النشاط.
وع��ن مستقبل ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ل�ل�ف��ري��ق االول
لكرة القدم ومحترفي اليرموك ،اكد ان املدرب
الكرواتي للفريق دراغ��ان قد تكون له فرصة
كبيرة في االستمرار في قيادة الفريق ،وذلك
وف�ق��ًا مل��ا ق��د تسفر ع�ن��ه ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،اال ان
املحترفني فإنهم جميعًا باتوا خارج حسابات

ً
مليونا..
720
خسائر «الكالتشيو»
تعيش األن��دي��ة اإليطالية أزم��ة حقيقية بعد
إي� �ق ��اف امل �س��اب �ق��ات ال� �ك ��روي ��ة ألج� ��ل غ�ي��ر
مسمى ،بسبب انتشار فيروس «كورونا»
املستجد في عدد كبير من املدن ،مما ينذر
بكارثة حقيقية على جميع املستويات.
وأكد موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي أن
أندية الكالتشيو تخشى إلغاء املسابقة هذا
املوسم بشكل رسمي ،مما قد يتسبب في
خسائر مالية تصل إلى  720مليون يورو.
وم��ن املتوقع أن يتضرر الجميع من غياب
عوائد البث التلفزيوني للمباريات ،باإلضافة
إل��ى ف�ق��دان قيمة ال�ت��ذاك��ر الجماهيرية ،إذا
استمر الوضع الحالي بهذا السوء.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ق � ��رار ع � ��ودة ال � ��دوري
اإليطالي من عدمه أصبح في يد الحكومة
بشكل مباشر ،مما يجعل الوضع ضبابيًا
بالنسبة للمديرين واملدربني على حد سواء.

شمس طوكيو تغرب بسبب «كورونا» (ا.ف.ب)

ثمة خياران متاحان هما ربيع أو صيف
 2021ام � ��ام ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي ��ة ال��دول �ي��ة
واللجنة املنظمة لدورة االلعاب االوملبية
طوكيو  ،2020بعد ان أعلنتا أمس األول
إرجاء هذه األلعاب إلى العام املقبل.
س �ت �ب �ح��ث امل ��واع� �ي ��د ال �ج ��دي ��د ألومل �ب �ي��اد
ط��وك �ي��و ب�ي�ن ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �ج �ن��ة االومل� �ب� �ي ��ة ب ��رئ ��اس ��ة االس �ت ��رال ��ي
جون كوتس ،واللجنة املنظمة الوملبياد
طوكيو بالتعاون مع االتحادات الدولية.
ل�ك��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�لأل�ع��اب األومل�ب�ي��ة في
ّ
اللجنة األوملبية كريستوف دوب��ي حذر
من ان االمر يحتاج الى «عمل ضخم».
وق ��ال دوب ��ي ،ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة ف��ران��س
ب � � ��رس« :ث� �م ��ة خ � �ي � ��اران م �ح �ت �م�ل�ان ،إم ��ا
اقامتها ف��ي الربيع او ف��ي الصيف .لكن
مهما ك��ان ال �ق��رار ف��إن االم ��ر ي�ح�ت��اج ال��ى
عمل ضخم لتحليل روزنامة كل رياضة
على حدة .يتعني ايضا معرفة مدى توفر

مراكز املؤتمرات الكبيرة كما هي الحال
بالنسبة الى املركز الصحافي.
قد يكون الربيع فترة مثالية من ناحية
ال� �ع ��وام ��ل امل� �ن ��اخ� �ي ��ة ،ح �ي ��ث س �ي �ج��ري
ت�ح��اش��ي ال �ح��رارة وال��رط��وب��ة املرتفعة
م �م��ا اج �ب��ر ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة
على نقل مكان اق��ام��ة سباق امل��اراث��ون
م��ن ط��وك�ي��و ال ��ى س ��اب ��ورو .ل�ك��ن دوب��ي
يضيف أن «اق��ام��ة االل �ع��اب ف��ي الربيع
ستصطدم مع نهاية البطوالت الكبرى
ف��ي ال��ري��اض��ات الجماعية ،بينها كرة
القدم االوروبية».
وازاء تعليق معظم ال��دوري��ات الكروية،
باالضافة ال��ى دوري ابطال اوروب��ا ،فإن
بعض منظمي الرياضات الجماعية قد
ال يستسيغ اق��ام��ة االل�ع��اب االومل�ب�ي��ة في
الربيع .يجب ايضا األخ��ذ في الحسبان
املنافسة التي يمكن ان تشكلها االلعاب
االوملبية مع كأس اوروبا وكوبا ــ اميركا،

اللتني تأجلتا الى يونيو املقبل ايضا.
فتأجيل االل�ع��اب تسعة اش�ه��ر او ع��ام ال
ي�ش�ك��ل ف��ارق��ا ك �ب �ي��را ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان
اح��د امل�س��ؤول�ين ف��ي االت �ح��ادات ي��ؤك��د ان
«ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي سيجري دفعها او
التكاليف الجديدة ستكون اقل اذا اقيمت
في الربيع وليس في الصيف».
وث�م��ة معضلة اس��اس�ي��ة تتعلق بالقرية
االوملبية التي سيقطنها  11ألف رياضي،
قبل ان يجري تسليمها ملالكني جدد بعد
اعمال ترميم ستطرأ عليها.
وبحسب مروجي املجمع ،تضم القرية 21
مبنى مؤلفة من  4145غرفة .وقد وضعت
الئ �ح��ة م��ن  940ش�ق��ة للبيع م�ن��ذ صيف
ع ��ام  ،2019وق ��د ب �ي��ع م�ع�ظ�م�ه��ا بحسب
ال�ص�ح��ف امل�ح�ل�ي��ة .وي�ت�ع�ين ع�ل��ى ش��رك��ة
التطوير التي شيدت هذا املشروع اقناع
ه��ؤالء املالكني بتأجيل انتقالهم للسكن
في الشقق التي اشتروها( .ا.ف.ب)

أزارو :لم ُأصب بـ«كورونا»
نفى امل�غ��رب��ي ول�ي��د أزارو ،مهاجم فريق
االت� �ف ��اق ال �س �ع��ودي ،إص��اب �ت��ه ب�ف�ي��روس
ك��ورون��ا ال�ج��دي��د ،م��ؤك�دًا أن ك��ل م��ا جرى
ت � ��داول � ��ه ح � ��ول ت� �ع ��رض ��ه ل� �ل� �ع ��دوى غ�ي��ر
صحيح ،جاء ذلك عبر حسابه على موقع
التواصل االجتماعي «انستغرام».
وكتب الهداف املعار لالتفاق من األهلي
املصري في حسابه« :أنا الحمدهلل بخير،
وكل ما يروج كاذب» ،معلقًا على صورة
حملت نبأ إصابته بالفيروس املتفشي
عامليًا.
ي ��ذك ��ر أن ال �ل�اع ��ب ال� �ع ��ائ ��د م ��ؤخ � �رًا إل��ى
ص � �ف� ��وف م �ن �ت �خ ��ب امل � � �غ� � ��رب ،ع � � ��اد إل ��ى
ب�لاده الفترة املاضية ،وم��ن ه�ن��اك ،أعلن
ت�خ�ص�ي��ص م �ب �ل��غ م��ال��ي ألرب � ��ع ع��ائ�لات
محتاجة ،وليس لديها م��ن يعيلها ،في
ظل اإلرشادات بالبقاء في املنزل ملواجهة
ف �ي��روس ك��ورون��ا ،مطالبًا امل�ش��اه�ي��ر في
ش �ت ��ى امل � �ج � ��االت ب��ال �س �ي��ر ع �ل ��ى ال � ��درب
ذات��ه مل��ا ق��د ي��واج��ه البعض ف��ي ال�ظ��روف
الحالية الصعبة.

كو يلمح بتأجيل
«قوى العالم»
أملح سيباستيان كو رئيس االتحاد الدولي
أللعاب القوى إلى أن بطولة العالم املقررة في
يوجني العام ال�ق��ادم قد تتأجل إل��ى ،2022
نتيجة تأجيل أوملبياد طوكيو  2020ملدة
عام ،بسبب فيروس كورونا.
وأب� �ل ��غ ك ��و س �ك��اي س �ب��ورت��س «ن �ح��ن ف��ي
م �ح��ادث��ات ب��ال�ف�ع��ل م��ع ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة في
أوريجون حول تغيير التاريخ وربما تأجيل
البطولة إلى  ،2022الستيعاب إقامة األلعاب
األومل�ب�ي��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل» .وت��اب��ع «ينبغي أن
نتحلى جميعًا باملرونة ،نعيش فترة ممتلئة
بالشكوك ،وهذا يتطلب الكثير من التفكير».
وق��ال ك��و ،ال��ذي ك��ان رئيسًا للجنة املنظمة
ألومل �ب �ي��اد ل �ن��دن  ،2012إن ت��أج �ي��ل أل �ع��اب
طوكيو كان القرار الصحيح.
وأضاف «العالم في موقف صعب وخطير
حقًا .الرياضة ال يمكن أن تكون مختلفة
والقرار الذي اتخذته اللجنة األوملبية الدولية
اليوم بمشاركة طوكيو هو القرار الصحيح
ت �م��ام��ًا» .وأش� ��ار س�ي�ب��اس�ت�ي��ان ك��و إل ��ى أن
الرياضيني بحاجة للشعور باليقني وأال يتم
وضعهم في موقف خطير.

أوراوا الياباني
عاد إلى التدريبات

ازارو في لقاء مع فريقه االتفاق السعودي

ع ��اد الع �ب��و ف��ري��ق أوراوا ري� ��دز دي��ام��ون��د
ال �ي��اب��ان��ي إل ��ى ال �ت��دري �ب��ات م��ن ج��دي��د ،بعد
فترة من الراحة اإلجبارية بسبب فيروس
«كورونا».
وأع� �ل ��ن امل ��وق ��ع ال��رس �م��ي ل��وص �ي��ف دوري
أبطال آسيا ،،حضور نجوم الفريق لخوض
ال �ت��دري �ب��ات ،م��ع ن�ش��ر ص ��ور وف�ي��دي��وه��ات
ل� �ل� �ت� �م ��ري ��ن ع � �ب� ��ر ح � �س � ��اب � ��ات ال � �ت� ��واص� ��ل
االجتماعي.
ال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ال� �ي ��اب ��ان ت � �ح ��اول أن
تتعايش بشكل أفضل مع الوباء املستجد،
والسعي الى الحد من انتشاره وتقليل عدد
اإلصابات به.

ال �ن��ادي وت ��م ان �ه��اء ع �ق��وده��م ب��ال �ت��راض��ي مع
تكليف الجهازين الفني واالداري بالتعاقد
م� ��ع م �ح �ت ��رف�ي�ن ج� � ��دد خ ��اص ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ع ��دم
تحقيقهم االداء املطلوب وظهورهم بالشكل
الجيد خالل مسابقات املوسم.
وتعليقًا على ق��رار تأجيل النشاط الرياضي
الى االول من سبتمبر اشاد الجاركي بالقرار
امل �ت �خ��ذ م ��ن ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة س� ��واء ال�ل�ج�ن��ة
االوملبية الكويتية او الهيئة العامة للرياضة،
مؤكدًا ان هذا القرار كان من املفترض ان يتخذ
ك �ق��رار اول م��ع ب��دء ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا
في ال�ب�لاد ،وذل��ك للحد من انتشاره وتغليبًا
للمصلحة العامة ،ولكن في كل االح��وال فإن
ال� �ق ��رار ج ��اء مل�ص�ل�ح��ة ال �ج �م �ي��ع ،الس �ي �م��ا في
ظ��ل االن�ت�ش��ار الكبير للفيروس ح��ول العالم
وصعوبة السيطرة عليه ،الفتًا ال��ى الجهود
الكبيرة ملسؤولي وزارة الصحة في التصدي
للعدوى وم��ا راف��ق تلك الجهود من اج��راءات
حكومية احترازية.
ي��ذك��ر ان ال �ي��رم��وك ك ��ان ق��د ت��أه��ل ال ��ى ال ��دور
رب��ع النهائي ل�ك��أس ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
امير البالد بفوزه على الشباب بالدور االول،
بينما ي�ح�ت��ل امل��رك��ز االخ �ي��ر ب �ج��دول ترتيب
الدوري املمتاز.
ويضم فريق الكرة التونسي وسام االدريسي،
امل �غ��رب��ي ي��وس��ف س �ي �ك��ور ،وس �ي �ن��ام��ي دوف
وفرانك بيرين.

الشحات« :اإلصابة» أثرت
في مستواي الفني

الشحات في لقاء سابق مع األهلي

أك��د حسني ال�ش�ح��ات الع��ب األهلي
امل �ص��ري ان االص��اب��ة ال�ت��ي تعرض
ل �ه��ا م ��ؤخ � �رًا ت �س �ب �ب��ت ف ��ي ت��راج��ع
مستواه الفني.
وق� � ��ال ال� �ش� �ح ��ات ،ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات
تلفزيونية إن��ه اش�ت�ك��ى م�ن��ذ فترة
من آالم في عضالت البطن ،وتبني
حاجته إلجراء جراحة الفتاق.
وأوض� � � � � ��ح أن� � � ��ه س� �ي� �خ� �ض ��ع ل� �ه ��ذه
الجراحة خالل األي��ام املقبلة ،حتى
ي �ع��ود م �ج��ددا ل�ل�م�س�ت��وى امل�ت��وق��ع
م � �ن ��ه ،م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ق� � ��وة ع�لاق �ت��ه
ب��ال�س��وي�س��ري ري�ن�ي��ه ف��اي�ل��ر امل��دي��ر
ال �ف �ن��ي ،وع� ��دم وج� ��ود أي خ�لاف��ات
بينهما ،كما يتحدث البعض.

وعن قيمة صفقة انتقاله من العني
اإلم� ��ارات� ��ي ل�لأه �ل��ي امل� �ص ��ري ،وم��ا
ت� ��ردد ب �ش��أن ب�ل��وغ�ه��ا  150م�ل�ي��ون
ج�ن�ي��ه ،ق ��ال ال �ش �ح��ات«:ه��ذا ال�ك�لام
غير صحيح ،ل��م أح�ص��ل على هذا
املبلغ ،وببساطة لو تقاضيت هذا
املبلغ سأجلس في املنزل وأتراخى
ف��ي ال �ت��دري �ب��ات ،ول ��ن أح �ت��اج لكرة
القدم».
وأش��ار إل��ى أن انتقاله لألهلي كان
خ � �ط� ��وة م �ه �م��ة م� ��ن أج� � ��ل ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ب � �ط� ��والت ،م ��وض� �ح ��ا أن ف��ري �ق��ه
ي �س �ع��ى ل �ل �ت �ت��وي��ج ب � � ��دوري أب �ط��ال
اف ��ري� �ق� �ي ��ا ه� � ��ذا امل � ��وس � ��م وال� �ت ��أه ��ل
لبطولة كأس العالم لألندية.

برشلونة :مرافقنا تحت تصرف
«السلطات الصحية»
أع�ل��ن ن��ادي برشلونة األس�ب��ان��ي لكرة
ال�ق��دم ع��ن وض��ع مرافقه تحت تصرف
السلطات الصحية في إقليم كتالونيا
الستخدامها في مكافحة وباء كورونا.
وذكر النادي أنه على استعداد لتقديم
ك ��ل م �س��اع��دة ض� ��روري� ��ة ،م �ش �ي��را إل��ى
أن � ��ه س �ل��م م �س �ت �ش �ف��ى س ��ان ��ت ب � ��او ف��ي
ب��رش�ل��ون��ة ال �س �ي��ارة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال�ت��ي
ي�ج��ري استخدامها ف��ي نقل الالعبني

املصابني م��ن امللعب .وأض��اف النادي
أن��ه ن�ظ��را لتعذر ال��دخ��ول ف��ي منافسة
ب �س �ب��ب ت �ع �ل �ي��ق ك ��ل امل� �س ��اب� �ق ��ات ،ف��إن
هناك عزما على «خ��وض وال�ف��وز بكل
م ��واج� �ه ��ة ي �ت �ن��اف��س ع �ل �ي �ه��ا امل �ج �ت �م��ع
برمته في الوقت الراهن».
ووص��ف ال �ن��ادي امل��رض ال��ذي يتسبب
ف� �ي ��ه ف � �ي � ��روس «ك ��وف � �ي ��د  »19 -ب��أن��ه
«خصمنا جميعا».

«الفيروس» يصيب حارس أتالنتا
أص �ي��ب م��ارك��و س�ب��ورت�ي�ل��و ،ح��ارس
م��رم��ى أت�ل�ان �ت��ا ،ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا،
ل �ي��رت �ف��ع ع� ��دد امل �ص��اب�ي�ن م ��ن الع �ب��ي
دوري الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة
القدم إلى  15الثالثاء.
وق � ��ال ن � ��ادي أت�ل�ان �ت��ا ف ��ي ب� �ي ��ان« :ال
تظهر األع��راض حاليا على ماركو».
وأض � � ��اف« :س �ت �ن �ت �ه��ي ف �ت��رة ال�ح�ج��ر
ال �ص �ح��ي ال� � ��ذي ي �خ �ض��ع ل ��ه م��ارك��و
وجميع الع�ب��ي الفريق األول ف��ي 27
مارس».
وإيطاليا هي أكثر ال��دول األوروبية
املتضررة م��ن وب��اء ك��ورون��ا ،ووص��ل
ع ��دد ال��وف �ي��ات إل ��ى  6820ال �ث�ل�اث��اء،
وهو األعلى في العالم.
وق � � ��ال ج� �ي ��ورج� �ي ��و ج� � � ��وري ،رئ �ي��س
بلدية ب�ي��رج��ام��و ،إن م �ب��اراة أتالنتا

ضد بلنسية في استاد س��ان سيرو
ف��ي م�ي�لان��و ي ��وم  19ف�ب��راي��ر ب ��دوري
أبطال أوروب��ا ،والتي حضرها نحو
 40ألف مشجع ،ساهمت في انتشار
العدوى في بيرجامو.
وق� � ��ال ج� � ��وري ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن« :ك� ��ان
االس � � �ت� � ��اد م� �ت� �ك ��دس ��ا ب��ال �ج �م��اه �ي��ر
ث� ��م ان� �ت� �ق ��ل ال � ��زح � ��ام إل� � ��ى ال� �ح ��ان ��ات
وبالتأكيد شهدت ه��ذه الليلة أعلى
معدل للعدوى بني الناس».
وظهرت ثالث ح��االت إصابة مؤكدة
ل��دى فريق يوفنتوس بطل إيطاليا،
وتخص الالعبني باولو ديباال وبليز
م ��ات ��ودي ودان �ي �ي �ل��ي روغ� ��ان� ��ي ،كما
أصيب ثالثة العبني من فيورنتينا،
وآخ��ر من فيرونا ،والع��ب في ميالن،
وستة من سامبدوريا.
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عالمات على «انهيار كرة القدم»

الرواتب

من أول��ى عالمات األزم��ة الكروية ،ب��دء أندية أوروب�ي��ة كبرى التشاور
فيما إذا كانت ستخفض رواتب العبيها ،على خلفية توقف البطوالت
الرياضية واألزمة املالية الخانقة التي سببها فيروس كورونا املستجد
في القارة.
وذك� ��رت وس��ائ��ل إع �ل�ام إي�ط��ال�ي��ة أن إدارة ن� ��ادي إن �ت��ر ميالنو
اإليطالي أجرت اتصاالت مع العديد من األندية األوروبية،
بما في ذلك برشلونة وريال مدريد الكبيرين في الدوري
األسباني ،لبحث امللف.

2

عالمية

في زمن «كورونا»

بينما يتفش��ى فيروس كورونا في العالم ،تعاني كرة
القدم من توقف غير مس��بوق في منافساتها حول
العالم ،ليرس��م ذل��ك خريط��ة أزمة حقيقي��ة قد يبدأ
تأثيرها بالظهور الحقا.
وم��ع تعليق المنافس��ات ح��ول العالم ،دخل��ت أندية
واتح��ادات ك��رة القدم ف��ي دوامة مالي��ة وجماهيرية
تاريخية ،ظهرت عالماتها اآلن.

1

رياضة 19

3

نهاية عصر الترف

وف� �ق ��ا ل �ص �ح �ي �ف��ة م ��ارك ��ا األس� �ب ��ان� �ي ��ة ،ف � ��إن ع ��ودة
ك� ��رة ال� �ق ��دم ل � �ل� ��دوران ب �ع��د أس��اب �ي��ع أو أش �ه��ر قد
ت�ش�ه��د ت�غ�ي�ي��رات ض�خ�م��ة ،أب��رزه��ا ع�ل��ى امل�س�ت��وى
االقتصادي.
األن��دي��ة الكبرى تخطط منذ اآلن لتغيير معايير
سوق االنتقاالت ،إذ لن يضمن أحد إبرام أو حتى
تنفيذ العقود خالل فترة الوباء ،حني سيكون من
املؤكد أن تتقلص الدخول واالستثمارات.
وحسب ما صرح مدير رياضي للماركا :فإن األمر
سيمس أس�ع��ار ال�لاع�ب�ين ال�ت��ي تعرضت لتضخم
غير مبرر خالل السنوات األخيرة ،حيث سيصير
إنفاق  100مليون يورو لضم العب مهما كانت
نجوميته مشهدا من املاضي ،و«ستتغير
القصة ولن يكون هناك املزيد
م��ن ال �ت �ع��اق��دات من
هذا القبيل».

األول م��ن ي��ول�ي��و ه��و امل��وع��د الطبيعي الن�ت�ه��اء ع�ق��ود ع��دد
كبير من الالعبني ،ولكن في ح��ال ق��رار استكمال املوسم ملا
بعد ي��ول�ي��و ،فقد تقع األن��دي��ة ف��ي أزم��ة حقيقية بينها وبني
نجومها ،الذين تنتهي عقودهم.
قد تلجأ األندية لتمديد العقود لفترة قصيرة ،حتى انتهاء املوسم
«الغريب» ،أو أنها ستضطر للتخلي عن نجومها في املوعد املحدد
بالصيف.

قرر ليفربول اإلنكليزي االستعانة
ب��أخ �ص ��ائ��ي ال �ن �ف ��س ال �خ ��اص
ب � ��ال� � �ن � ��ادي م� � ��ن أج� � � ��ل ت �ق ��دي ��م
ال �ن �ص �ي �ح��ة ل�لاع �ب �ي��ه ل �ت �ج��اوز
أزم� ��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال�ج��دي��د
وت� ��داع � �ي� ��ات � �ه� ��ا ،ب� �ع ��د ت ��وق ��ف
مسابقة الدوري املمتاز ،التي
يتصدرها «الريدز».
وك� � �ش � ��ف ت � �ق� ��ري� ��ر ل �ص �ح �ي �ف��ة
ّ
دي� �ل ��ي م �ي��ل ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة أن
ل��ي ري �ت �ش��اردس��ون ،أخ�ص��ائ��ي
النفس بالنادي ،ب��دأ بتقديم النصائح
ل��رج��ال ي��ورغ��ن ك�ل��وب ح��ول التنفس لتخفيف
م�س�ت��وي��ات ال�ق�ل��ق ،وت�ح��ذي��ره��م م��ن ال�ن�ش��ر عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وتوضيح فكرة
ّ
أن م��ا ي�ح��دث ه��و خ��ارج سيطرتهم ،وض��رورة
ت ��رك� �ي ��زه ��م ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة ل�ت�ق�ل�ي��ل
م �ع��دالت اإلص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا .وأص ��در
ريتشاردسون وثيقة املساعدة الذاتية ،في وقت
سابق من هذا الشهر ،والتي ّ
تنص على ما يلي:
«ما يحدث بقرار ال��دوري اإلنكليزي هو خارج
سيطرتنا ،ك��ل م��ا يمكننا ال�س�ي�ط��رة عليه هو

س�ل��وك�ن��ا واس�ت�ج��اب�ت�ن��ا للتحدي
املتمثل في الحفاظ على سالمة
ال�ف�ئ��ات األك�ث��ر ضعفًا وتقليل
معدالت اإلصابة» .كما يوصي
ري � � �ت � � �ش � ��اردس � ��ون ،وه � � ��و الع� ��ب
س��اب��ق ف��ي ص �ف��وف وات �ف��ورد
وب�لاك�ب�ي��رن وأول��ده��ام ،ببدء
ك� ��ل ي � ��وم ب �ن �ظ ��ام ت �ن �ف��س إذا
م ��ا ش �ع��ر ال�ل�اع �ب��ون ب��ال�ق�ل��ق،
ّ
م � �ض � �ي � �ف ��ًا أن «ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��ف
امل �ن �ت �ظ ��م وال� �ج� �ي ��د ل�ل�أس �ن��ان
يعزز صحتها ،بالطريقة نفسها التي
يعزز بها التنفس من وضع الحجاب الحاجز».
وت��م جلب ريتشاردسون ،البالغ من العمر 51
ع��ام��ًا ،إل��ى ال �ن��ادي ه��ذا امل��وس��م ،وت�ع��د الوثيقة
لاً
ال�ت��ي قدمها م�ث��ا آخ��ر على اه�ت�م��ام ليفربول
ب ��أدق التفاصيل ح�ي��ال الع�ب�ي��ه .وق�ب��ل تفشي
«ك��ورون��ا» ،ال��ذي تسبب ف��ي تعليق ك��رة القدم،
ّ
تقدم ليفربول بصدارة الترتيب بفارق  25نقطة
على مانشستر سيتي الوصيف ،وك��ان قريبًا
من لقب ال��دوري الذي غاب عن خزائنه ملدة 30
عامًا.

ميسي
ينافس رونالدو
على «فعل الخير»
ي� �ب ��دو أن ت� �ن ��اف ��س ال�ل�اع� �ب�ي�ن رون� ��ال� ��دو
وم �ي �س��ي ان �ت �ق��ل إل� ��ى خ � ��ارج م �ل �ع��ب ك��رة
ال �ق��دم ،وب�ع�ي��دا ع��ن ل�ق��ب األف�ض�ل�ي��ة ،ففي
ال��وق��ت ال��ذي ي��راه��ن مشجعو البرتغالي
ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون � ��ال � ��دو ،واألرج �ن �ت �ي �ن��ي
ل � �ي� ��ون � �ي� ��ل م� � �ي� � �س � ��ي ،ع� � �ل � ��ى أه� ��داف � �ه � �م� ��ا
وت��أث �ي��ره �م��ا ع �ل��ى أرض امل � �ي� ��دان ،ت �ب��رع
ق ��ائ ��د ب��رش �ل��ون��ة األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل
ميسي بمبلغ مليون ي��ورو لدعم جهود
مكافحة ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،كما
تبرع مدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي
لكرة القدم األسباني جوسيب غوارديوال
ب�م�ب�ل��غ م �م��اث��ل ف ��ي م �س �ق��ط رأس� ��ه إق�ل�ي��م
كاتالونيا.
وأوض� �ح ��ت ال �ك �ل �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
ب��رش�ل��ون��ة أن غ ��واردي ��وال ت �ب��رع بمليون
ي � ��ورو ل� �ش ��راء «م� �ع ��دات ط �ب �ي��ة ت�ف�ت�ق��ده��ا
املراكز الطبية في كاتالونيا».
وأشارت إلى أن املبلغ سيجري استخدامه
أي �ض��ا ل �ت��وف �ي��ر أج� �ه ��زة ت �ن �ف��س مل�ع��ال�ج��ة
املصابني بـ «كوفيد ،»-19ووسائل حماية
مثل املالبس الخاصة ،واألقنعة الطبية
الواقية للعاملني في املجال الصحي.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ك �ش��ف م �س �ت �ش �ف��ى ال �ع �ي��ادة
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ب��رش �ل��ون��ة أن ��ه ت�ل�ق��ى ت�ب��رع��ًا
م��ال�ي��ًا م��ن م�ي�س��ي ل��دع��م ج �ه��ود مكافحة
ال��وب��اء .وك �ت��ب امل�س�ت�ش�ف��ى ،ع�ب��ر حسابه
ع�ل��ى «ت��وي �ت��ر»« ،ش �ك �رًا ل�ي��و ع�ل��ى دع�م��ك
والتزامك».
وف � ��ي ح�ي�ن ل ��م ي� �ح ��دد امل �س �ت �ش �ف��ى ق�ي�م��ة

التبرع ،أشارت وسائل إعالم محلية،
منها صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
إلى أن املبلغ هو مليون يورو أيضا.
وي ��أت ��ي ه � ��ذا ال� �ت� �ب ��رع م ��ن م �ي �س��ي ب�ع��د
 ٢٤س��اع��ة م��ن ت �ب��رع رون ��ال ��دو ب��أج�ه��زة
ومعدات طبية ملستشفيني في البرتغال.

من أبرز عالمات أزمة كرة القدم الحالية تعليق مسابقات البطوالت حول العالم،
مما يعني أن ه��وي��ة األب �ط��ال ،وامل�ت��أه�ل�ين ل�ل�أدوار ال�ح��اس�م��ة ،وال�ه��اب�ط�ين ،ستظل
ع��ال�ق��ة ،مما يعني أن االت �ح��ادات أم��ام معضلة غير مسبوقة ،ف��ي تحديد مصير
هذا املوسم.
القرارات التي ستتخذها اتحادات الكرة ستحدد شكل املوسم املقبل كذلك ،من حيث
هوية املشاركني واملتأهلني في جميع املسابقات.

5

تأجيل بطوالت الصيف

بطولة ك��أس أوروب ��ا ش�ه��دت ح��دث��ا غير مسبوق ،وه��و تأجيلها ع��ام��ا ك��ام�لا للمرة
األولى بتاريخها منذ االنطالقة في .1960
تأجيل حدث ضخم مثل اليورو ،ومثله بطولة كوبا ـــ أميركا ،وقد يليهما أوملبياد
طوكيو ،يدل على أزمة حقيقية «تاريخية» ،ستضع االتحادات الدولية في
موقف حرج مع شركات الرعاية والجماهير ومحطات النقل التلفزيوني.

6

البث التلفزيوني

ق ��د ت �ك��ون ح �ق��وق ال �ب��ث ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي امل �ش �ك �ل��ة األك� �ب ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة
للبطوالت األوروب�ي��ة ،ولألندية ،التي تعتمد بشكل حقيقي على
عوائد البث التلفزيوني .تعليق املوسم سيدخل االتحادات والفرق
في مشكالت قانونية وتعويضات مع شبكات النقل ،التي كانت
تمنح املليارات لالتحادات واألن��دي��ة ،من أج��ل حقوق النقل ،التي
ذهبت سدى مع توقف املوسم.

عقود الالعبين

ً
نفسيا
ليفربول يعالج العبيه

4

الموسم المجهول

7

تداخل الموسمين

م��ن املشكالت ال�ت��ي ستظهر الح�ق��ا ،مشكلة ت��داخ��ل امل��وس�م�ين ،ف��ي ح��ال ال�ع��ودة
املتأخرة للموسم الحالي ،وتداخله مع انطالق املوسم املقبل .تداخل املوسمني قد
ً
يعني جدوال مزدحمًا للمباريات املوسم املقبل ،أو تقليصًا لها ،بهدف إنهاء املوسم
املقبل في موعده في مايو  ،2021وهو تحد ضخم بالنسبة للوضع الراهن.

اختطاف العبين في نيجيريا
تعرضت كرة القدم العاملية إلى صدمة ،بعدما اختطف العبان
في نيجيريا أثناء سفرهما بالسيارة في الطريق السريع بني
مدينتي بينني وأويو ،لكن من دون الكشف عن هوية الذين نفذوا
هذه الحادثة املؤملة بحق نجمي منتخب «النسور الخضراء».
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية ،فإن النجم دايو أودو
مهاجم ن��ادي إينمبا ومنتخب «ال�ن�س��ور ال �خ �ض��راء» ،وزميله
بينجامني إي�ل�ي��وم��اد ،ق��د تعرضا لالختطاف أث�ن��اء قيادتهما
ل�ل�س�ي��ارة ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال�س��ري��ع ب�ين م��دي�ن�ت��ي ب�ي�ن�ين-أوي��و في
البالد.
وأض ��اف ��ت أن ال �ن �ج��م إي �م��ان��وي��ل ج�ي�م��س ت�م�ك��ن م��ن ال� �ف ��رار من
الخطف ،بعدما نجح املجهولون باإلمساك بكل من دايو أودو،
وزم �ي �ل��ه ب�ي�ن�ج��ام�ين إي �ل �ي��وم��اد ،ل�ت�ف�ت��ح ال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة في
نيجيريا تحقيقًا موسعًا ح��ول ال�ح��ادث��ة امل��ؤس�ف��ة ال�ت��ي باتت
تعاني منها في السنوات املاضية.
وت��أت��ي ص��دم��ة اخ �ت �ط��اف ن�ج�م��ي ال �ك��رة ف��ي ن�ي�ج�ي��ري��ا ع�ل��ى يد
مجموعة مجهولة الهوية ،بعد الفاجعة امل��روع��ة التي حدثت
ف��ي ال�ب�لاد ،وتسببت ب��وف��اة ك��ل م��ن الالعبني إيمانيويل أغبو،
وإيفانتي جورج نجمي نادي رنجيرز بحادث سيارة أليم.
وال تعتبر ح��ادث��ة االخ�ت�ط��اف ال�ج��دي��دة ف��ي ح��ده��ا غريبة على
كرة القدم النيجيرية ،إذ تم في شهر مارس عام  ،2019اختطاف
وال��دة الع��ب ب��وردو صامويل كالو على ي��د مجهولني ،قبل أن
ُيطلق سراحها بعد أسبوع من ذلك.

توصيات بتمديد
إيقاف «البوندسليغا»
أعلنت راب�ط��ة ال ��دوري األمل��ان��ي ل�ك��رة ال�ق��دم إنها
س� �ت ��وص ��ي ب �ت �م��دي��د ف� �ت ��رة ت �ع �ل �ي��ق م �ن��اف �س��ات
البطولة حتى نهاية أبريل املقبل ،بسبب تفشي
وباء فيروس كورونا املستجد.
وك��ان��ت راب �ط��ة البوندسليغا ق��د أع�ل�ن��ت ف��ي 16
مارس ،عبر مديرها كريستيان سيفرت ،أن أندية
ال��درج�ت�ين األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة واف�ق��ت على اق�ت��راح
ات�ح��اد اللعبة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني
م��ن أب��ري��ل على األق ��ل .وستقدم ال��راب�ط��ة فكرتها
لألندية املحترفة ال �ـ 18( 36فريقا في كل درج��ة)

في اجتماع يعقد في  31مارس.
وق ��ال ��ت ال ��راب� �ط ��ة «إن ه �ي �ئ��ة رئ ��اس ��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة س�ت��وص��ي ب�ت�م��دي��د تعليق م�ب��اري��ات
البطولتني حتى  30أبريل على األقل».
وك��ررت الهيئة رغبتها في إنهاء املنافسات قبل
 30يونيو ،مضيفة «تعمل الرابطة حاليا بشكل
مكثف على مفاهيم خ��وض امل�ب��اري��ات ف��ي وقت
معني  -بسبب الوضع  -حتى لو من دون جماهير
وبأقل عدد ممكن من العاملني في املالعب ،وفي
التنظيم ومن وسائل اإلعالم».

دي يونغ يهرب من العزل الصحي

صحيفة «آس» نشرت صورة لدي يونغ وهو يتسلق سور الملعب

ي�ب��دو أن ال�ع��زل الصحي ف��ي امل�ن��ازل أص��اب أحد
نجوم برشلونة األسباني بامللل ،لذا قاوم خطر
ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال �ج��دي��د امل�ن�ت�ش��ر في
العديد م��ن دول ال�ع��ال��م ،وق��رر ال�خ��روج للشارع،
من دون خوف من التهديدات الصحية.
وكشفت صحيفة «آس» األسبانية أن قائد خط
ال��وس��ط ف��ران �ك��ي دي ي��ون��غ ،ال ��ذي ي�ق�ض��ي ف�ت��رة
ال�ع��زل ف��ي بلده هولندا حاليًا ،ك��ان يترك منزله
بشكل مستمر حتى األس�ب��وع امل��اض��ي ،م��ن أجل
التدريب بشكل منفرد في ملعب بجوار املنزل.
ون� �ش ��رت ال�ص�ح�ي�ف��ة ص � ��ورة ل�ل�ن�ج��م ال �ه��ول �ن��دي

ال� �ش ��اب ف��ران �ك��ي دي ي��ون��غ وه ��و ي�ت�س�ل��ق س��ور
ً
امللعب ،وكان يرتدي بنطاال يحمل شعار فريقه
السابق أياكس  ،من أجل التدريب والحفاظ على
لياقته ال�ب��دن�ي��ة ،نتيجة الحظر امل �ف��روض عليه
بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونغ امتنع عن
ال�خ��روج م��ن امل�ن��زل ه��ذا األس�ب��وع ،بعد تشديد
اإلج� � � ��راء ات االح� �ت ��رازي ��ة ف ��ي ه��ول �ن��دا م ��ن ق�ب��ل
السلطات املحلية ،وكان يدافع عن تصرفه بأنه
ال يختلط ب��أي ش�خ��ص خ�لال ال�ت��دري��ب خ��ارج
املنزل.

كين ..يتعافى
أعلن املهاجم اإلنكليزي هاري كني أنه يسير على
الطريق الصحيح لتعافيه من اإلصابة والعودة
إلى فريقه توتنهام فور استئناف الدوري املمتاز
ه��ذا امل��وس��م ب�ع��د ت��وق�ف��ه بسبب تفشي ف�ي��روس
كورونا املستجد.
وغاب كني عن «سبيرز» منذ مطلع العام الحالي
ب �ع��د ت �ع��رض��ه ل �ت �م��زق ف ��ي أح� ��د أوت� � ��ار ال�ع�ض�ل��ة
ال �خ �ل �ف �ي��ة ل �ف �خ��ذه االي� �س ��ر خ �ل��ال امل � �ب � ��اراة ام ��ام
ساوثمبتون.
وخ�ض��ع ق��ائ��د منتخب األس ��ود ال�ث�لاث��ة لجراحة
في يناير ،حيث توقع مدرب توتنهام البرتغالي
ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و ع��ودت��ه م��ع ن�ه��اي��ة امل��وس��م في
منتصف أو نهاية شهر أبريل.
إال أن توقف املنافسات بسبب فيروس «كوفيد -
 ،»19الذي فرض شلال شبه كامل على الرياضة
العاملية .وقال كني ( 26عاما) في حديث مع املوقع
الرسمي للنادي اللندني «لست بعيدا كثيرا (من
التعافي) ،آم��ل أن أع��اود العمل م��ع الفريق بعد
أسبوعني أو ثالثة أسابيع ..أنا في مرحلة جيدة
وق��ادر على القيام بكل ش��يء ،يتعلق األم��ر اآلن
باستعادة لياقتي البدنية .لذا من وجهة نظري،
أنا في موقع جيد».

كين خالل تدريبات سابقة (رويترز)
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الصغرى

الرطوبة

%77
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الكبرى

دافئ وغائم جزئياً إلى غائم مع فرصة ألمطار
خفيفة متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى
معتدلة السرعة ( 12ـــ  38كلم /ساعة).

كيف توضح ألطفالك..
ماذا يعني فيروس كورونا

كالم الناس
أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

العيش في أيام «كوفيد ـــــ »19
ّ -1
صرحت «أم السخافات» ،في اكتشاف غير مسبوق بأن ما ُيشاع عن حقيقة مصدر
الوباء ،أو فيروس كورونا ،غير صحيح ،وان السبب في كل هذه الوفيات يعود إلى «غاز
ّ
السارين» ،املصنف عامليًا كأحد اسلحة الدمار الشامل!
ّ
ه��ذه أول م��رة ف��ي ت��اري��خ البشرية يكتشف م��واط��ن ،أو ب�ش��ر ،أن غ��از ال�س��اري��ن «م�ع��د»!
وبالتالي ،فإن كل ما تقوله السلطات الصحية في  196دولة ..غير صحيح وكذب!
 - 2لحسن حظي ،فكريا وعقليا ،وب��ال��ذات م��ادي��ا ،م��ا اكتشفه ال� ّ
�دج��ال��ون وامل�ش�ع��وذون،
النافخون في «الكير» ،بغرض إشعال جمر البخور التباعهم امل�لاي�ين ،أن االستعاضة
باملاء والصابون وسوائل التعقيم ّ والتطهير ،أكثر نفعا وأجدى صحيا في حمايتهم من
الفيروس من االستنجاد ،ولو مؤقتا ،بالصالحني.
 - 3عايض القرني ،ما غيره ،الذي سبق أن كتبنا مقاالت عدة عن «عمايله»ّ ،
غرد داعيا ربه
أن يشفي مرضاه ومرضى املسلمني! وهو لم يفعل شيئا خارج ما سبق ان اعتاد عليه.
رد عليه امللياردير املصري املعروف نجيب سويرس ،صاحب األعمال الخيرة ،بتغريدة
ّ
مضادة وذكية ذك��ر فيها القرني ،الساهي ،ألن يشمل بدعائه املسيحيني أيضا ،فعدم
شفاء هؤالء يعني انتقال املرض ،في نهاية األمر ..للمسلمني! تيتي تيتي ،زي ما رحتي
زي ما جيتي.
ّ
 - 4كما تبينّ ل��دول طاملا اشتهرت بالصلف والترفع على اآلخرين ،دينيا أو مذهبيا او
ثقافيا ،خطأ ّ
تصوراتهم وخطأ ما يتبعونه من وسائل وأساليب وقاية ألنفسهم .وإنهم
ب�لا ح��ول وال ق��وة أم��ام ش��يء ال ي��رون��ه ال ينفع معه م��اء م�ق��روء عليه وال مبصوق فيه.
وانهم بحاجة مستمرة ملساعدة الغير ،خاصة من الكفار وامللحدين وال��زن��ادق��ة منهم،
من الدول الغربية والصني وجاراتها! وهذه الحاجة املاسة ال شك زعزعت كيان قادتهم،
ولكنهم سيستمرون في ّ
تكبرهم ،ولكن الوقت سيثبت ملن سيتبقى منهم ،أننا جميعا
ّ
أخوة وبشر ومجبرون على التعايش بعضنا مع بعض ،وعلينا التوقف عن صب اللعنات
من فوق املنابر ،ومن غرف املدارس وقاعات املحاضرات ،على الغير ،خاصة أنهم عملوا
ويعملون ليل نهار إلنقاذ البشرية من وباء وخطر جسيم! وال أدري كيف يستقيم أن
يلعن الضعيف وال��رديء والفاشل «سنسفيل» من يحاول إنقاذه من هالك محقق ومن
يصنع له أمصاله وأدويته ووسائل راحته؟
 - 5ص� ّ�رح��ت إي ��ران ،على ل�س��ان امل��رش��د ،بأنها ت��رف��ض ع��رض ال��والي��ات امل�ت�ح��دة تقديم
املساعدات اإلنسانية لها.
ّ
أتفهم رفض إيران للمساعدات «اإلنسانية» ،وبالذات من الدولة التي فرضت الحصار «غير
ّ
اإلنساني عليها» ،من وجهة نظرها طبعاّ .وأعتقد ان إيران أو غيرها ستتمكن في نهاية
األمر ،بمساعدة اآلخرين أو بغيرها ،من التغلب على الوباء ،ولكن السؤال املهم :بأي ثمن؟
ه��ذه الالمباالة بالخسائر املخيفة في األرواح واملمتلكات هي سمة األنظمة الشمولية،
والدينية بالذات ،وهذا ما رأيناه من جانبي حرب السنوات الثماني.
إن هذا الوباء سيدفع كل دول العالم الى أن ّ
تغير من سلوكها ،برغبتها أو «غصبًا عنها».
***
سقط سهوًا من مقال أول من أم��س اس��م السيد أن��ور سلطان بن عيسى ،نائب رئيس
جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية ،من قائمة مجلس اإلدارة ،علما بأنه من كبار املتبرعني
لها ،فمعذرة له!

بريانا بيل (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
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حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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كلمة وردّ غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود
m.alhumoud@alqabas.com.kw

ال ك �ت��ب ت �ش ��رح ك �ي �ف �ي��ة ال �ح��دي��ث
م ��ع األط � �ف� ��ال ح� ��ول وب � ��اء ع��امل��ي.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ي�ق��دم  3خ�ب��راء
ن � �ص� ��ائ � �ح � �ه� ��م ف � �ي � �م� ��ا ي� � �ج � ��ب أن
نخبرهم به عن فيروس كورونا.
ه��ل هناك وق��ت مناسب للحديث
م � � ��ع األط � � � �ف� � � ��ال ح � � � ��ول ف� � �ي � ��روس
كورونا؟
ت� �ق ��ول م ��ادل �ي�ن ل �ي �ف�ي�ن ،ال�ط�ب�ي�ب��ة
ال �ن �ف �س �ي��ة ل�ل�أط� �ف ��ال« :ال �ف �ي��روس
م��رع��ب ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ه��م ،وه ��م ال
يستطيعون التفكير بمنطقية .لتكن إجاباتكم قصيرة ..غالبًا ما سيقرأون شعوركم أكثر
من سماع الكلمات التي تقولون».
ماذا تفعلون عندما يبدأ أطفالكم الشعور بالقلق من املوت أو على صحة والديهم وأجدادهم؟
تقول ليفني انه يمكن القول لهم إن أغلب من أصيب به لن يموت .وترى أن اإلجابة املثالية
هي :ال ،لن نموت جميعًا ،يمكنكم القول« :لقد واجهنا مشكالت أخرى مثل هذه من قبل».
أما أشانتي وودز ،طبيبة األطفال في «ميرسي فاميلي كير» للخدمات الطبية ،فترى أنه إذا
كان لدى الطفل خوف من كيفية تأثير كورونا على الجدة والجد ،يجب أن يكون الوالدان
صادقني .قد يقوالن« :كما تعلمون ،يمكن لفيروس كورونا أن يجعل كبار السن أكثر مرضًا
من األشخاص األصغر سنًا» ،ثم يكمالن حديثهما بنصائح صحية بالقول« :لهذا السبب
ً
نريد أن نتأكد من أننا نغسل أيدينا ..ولهذا عندما نعطس نستخدم منديال نظيفًا».
نصائح خبراء «الغارديان» كاملة ..اليت | ص 06

الوفيات
● مهدي هويدي صالح الصواغ العازمي 80( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في
املقبرة فقط ،تلفون.55131161 :
● بدر علي راشد الحوطي 66( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،تلفون:
.66621337 - 99060624 - 99125089 - 66133356
● مريم عبد الله الفايز ،أرملة خليفة عبد اهلل سويدان 82( ،عامًا) ،شيعت،
العزاء في املقبرة فقط ،تلفون.99091199 :
● راشد مبارك السيف 76( ،ع��ام��ًا) ،التشييع في التاسعة صباح اليوم،
العزاء في املقبرة فقط ،تلفون.97489999 - 66223366 :
● علي إسماعيل خضير حسين 52( ،عامًا) ،التشييع في العاشرة صباح
اليوم ،العزاء في املقبرة فقط ،تلفون.97940967 - 55997262 :
«انا لله وانا اليه راجعون»

«كورونيات»..

نحن والتعليم
م��ن امل�ف��ارق��ات ًالعجيبة ل�ه��ذه األزم ��ة الكونية الخطيرة أن األط �ف��ال ه��م أق��ل الفئات
اإلنسانية إصابة بفيروس كورونا املستجد ،ولكنهم ناقلون له بني من يخالطهم
من الكبار والبالغني ،ولكن وطأة هذا الفيروس ال تتمثل في ضآلة آثاره الصحية في
األطفال ،ولكن تمتد آثاره إلى مستقبلهم ونظم تعليمهم ،حيث ومن املتوقع أن يحرم
انتشار الوباء  290.5مليون طالب/ة في جميع املراحل الدراسية ،وفي دول العالم
أجمع من متابعة تعليمهم لهذا العام ،وسيمتد ه��ذا االنقطاع إل��ى شهر أغسطس
لطلبتنا في الكويت وحتى سبتمبر في بعض الدول األخرى.
معضلة حقيقية ّ
تهدد تعليم الجيل الحالي ،وال يعلم مدى امتدادها إال اهلل ..ولتقليل
ً
أثر ذلك ورغبة في عدم حرمان الطلبة من التعليم لجأت كثير من الدول إلى تفعيل
نظام التعليم عن ُبعد  Onlineللتواصل مع الطلبة واستكمال املناهج لهم ،وكانت
دولة اإلمارات العربية املتحدة هي أولى الدول العربية التي ّ
تطبق هذا النظام بفعالية،
كما اتجهت كثير من الدول األوروبية إلى تفعيل نظمها اإللكترونية ،حتى ال ينقطع
طلبتها ألشهر ط��وال ع��ن دراس�ت�ه��م ،أم��ا ف��ي الكويت فقد ت� ّ
�أرج��ح ه��ذا النظام بني
ً
ّ
خاصة في القطاع املدرسي الحكومي ّ
وتعرض للتعديل والتحوير
التبني والرفض،
م��ع تعاقب ال ��وزراء السريع وتفضيل اإلدارات التعليمية ف��ي وزارة التربية النمط
التقليدي في التعليم وعدم املضي في متطلبات التطوير ..هذا ،وقد نجحت كثير من
ّ
املدارس الخاصة في تبني نظام التعليم عن ُبعد ،وهي اليوم مستمرة في التواصل
مع طلبتها ،حتى وإن كان بشكل اختياري.
أما الجامعات فهي أكثر كفاءة في استخدام هذا النظام مع استكمال كامل البنية
التحتية فيها ،سواء جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة ،والتي تستطيع استخدام
النظام بكفاءة لوال القرار الوزاري بعدم اعتماد نتائجه ..وبشكل عام ،ما زالت هناك
تحديات واضحة أم��ام ه��ذا النظام واستخداماته في بعض ال��دول ،لعل أبرزها هو
ً
عدم امتالك جميع الطلبة التقنية املناسبة ،حيث ّبينت اإلحصاءات في انكلترا ،مثال،
ّ
أن  %20فقط من طلبة أغلبية مدارسها ( %94من مدارس انكلترا) قد تمكنوا من
االستفادة من هذا النظام ..كما أن هذا النظام يتطلب اإلشراف من قبل أولياء األمور
على أبنائهم؛ األمر الذي ال يستطيع تحقيقه الكثيرون ،خاصة تلك الطواقم الطبية
األعمال وقت األزمات ،كما أن الكثيرين من املعلمني
واألمنية واملسؤولة عن متابعة
ً
ً
خاصة في الكويت لم ّ
يتدربوا أصال على التواصل
واملدرسني في وطننا العربي،
مع طلبتهم عبر هذا النظام؛ لذلك فإن نظام التعليم عن ُبعد يبقى خيارًا جيدًا ،وإن
صعب تعميمه في املدارس الحكومية ،ولكنه من ناحية أخرى ممكن ،بل هو مطلب
في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ّ
نسأل اهلل السالمة ألبنائنا ،وبعون من اهلل سنتخطى هذه األزمة وتبعاتها ،على أن
نستفيد من دروسها ،وأهمها ضرورة تطوير أساليبنا التعليمية ،ألن الواقع أثبت أن
ال حياة من دون نظم صحية متطورة كانت هي حصننا اآلن في وقت الشدة ،كما
أثبتت األزمة أهمية تطوير نظم تعليمنا التي ستحقق لنا دورة الحياة اإليجابية في
ِّ
كل األوقات ..واهلل املوفق.

