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مجلس وحكومة
تبعث األمل

ألم وأمل

د. هند الشومر

سعدنا بتجديد الثقة في سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، وتفاءلنا باختيــاره حكومة أغلب أعضائها وزراء جدد، 
جتتمع فيهم اخلبرة والشــباب، ونأمل أن يكون اجلميع على 
قدر املسؤولية من أجل الكويت، وتابعنا التصويت على اختيار 
رئيــس مجلس األمة، ورأينا مــدى التنافس على هذا املنصب 
املهم، وشهد العالم ما حدث في مجلس األمة الكويتي في أولى 
جلســاته، ورغم مشاهد االختالف يبقى مجلس األمة الكويتي 

من أقوى البرملانات على مستوى العالم.
أنا كمواطن صدمني املشهد، كنت أمتنى أن يتفق النواب بدال 
من دهاليز اخلالفات التي وجدنا أنفسنا فيها قصرا ال اختيارا، 
فاملرحلــة احلالية تتطلب منا نبذ اخلالفــات وتغليب املصلحة 
العامة على املصالح الشخصية، إن املناصب زائلة والوطن باق.
هنــاك الكثير والكثير من متطلبــات املرحلة اجلديدة التي 
تعيشــها الكويت، وعلى اجلميع السعي من أجل كويت العزة.. 

كويت األمل واملستقبل.
الســادة النواب! هــل آن األوان كي متــدوا أيديكم جميعا 
لتتعاونوا وتختصروا ما بينكم من مسافات وحتققوا ما ينتظره 
املواطنون، لقد ســئمنا من اخلالفات، ســئمنا من التجاذبات 
السياسية والشــخصانية، كفانا مهاترات ولنبني معا مستقبل 

هذا الوطن في ظل العهد اجلديد.
هل آن األوان لوضع لبنة اقتصاد قوي للكويت، هل آن األوان 
أن تعتمد الكويت على مصادر متنوعة للدخل بدال من االعتماد 
على مصدر واحد متغير القيمة وناضب، هل آن األوان لوضع 
أساســات قوية لهذا الوطن بدال من أن يترنح ال قدر اهللا أمام 
أي عاصفة، فلنقف جميعا ونحاســب أنفسنا قبل أن نحاسب 
اآلخرين، أين املشاريع الصغيرة وأين الصندوق امللياري، وأين 
ذهبت مليارات املشاريع التنموية الكبرى التي كان املفترض أن 
تكون على أرض الواقع اليوم، وأين ذهبت طموحات املواطنني؟!
هل آن األوان للقضاء على الفســاد والفاسدين واملفسدين، 
ونبدأ صفحة جديدة وعهد جديد شعاره نزاهة حقيقية وشفافية 

ال تخنقها غيوم الفساد.
الســادة النواب الكرام، هل أنتم قادرون على التغاضي عن 
خالفاتكم وإكمال مسيرة التنمية احلقيقية التي بدأت ومتهدون 

بالتشريعات والقوانني طريق قطار التنمية حتى ال يتعثر.
الكويت يا ســادة تستحق، الوطن يا سادة يستحق الكثير، 
ويحتاج الى سواعدكم وســواعد كل وطني حتى نصبح على 

خارطة الدول األفضل تعليميا واقتصاديا وصحيا.
املواطن الكويتي يا ســادة من حقه أن ينعم بالرفاهية، وأن 

يكون سعيدا في وطنه.
الســادة النواب، هل لديكم خطة حلل جميع القضايا التي 

يعاني منها هذا البلد؟!
الوطن واملواطن

نبارك للنواب والوزراء ونتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن 
واملواطن، وأن يكونوا عونا وسندا لسمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، حفظــه اهللا ورعاه، وولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا.
مجلس بال نون النسوة.

غابت املرأة عن مجلس ٢٠٢٠ وعلى املرأة أال تلوم إال نفسها، 
غابت املرأة وغابت اجلمعيات النســائية عن املشهد متاما منذ 
انتخابات ٢٠١٦ وكأن ظهور املرأة موسمي، وكأن نشاط منظمات 
املجتمع املدني التي تدعم املرأة أيضا موسمي، لقد تخلت املرأة 

عن املرأة والنتيجة صفر بامتياز.

يقول اهللا تعالى: (ظهر الفســاد في البر والبحر مبا كسبت 
أيدي الناس). «الروم».

عندما أرى في بلدي الكثير من قضايا الفساد املالي واإلداري، 
بل وأحيانا الفساد االجتماعي أخاف كثيرا على مستقبل البلد 
الذي يغطي عمله اخليري أرجاء األرض، وجتربته الدميوقراطية 
جعلته أمام احترام اجلميع، فقضايا الفســاد التي تُكشف يوما 
بعد يوم ال شك بسبب خلل كبير في وضع الرجل غير املناسب 

في املناصب واملؤسسات احليوية.
إننا أمام مجلس أمة جديد، وأمام حكومة جديدة، فيجب أن 
تكون هناك مواجهة حقيقية بالوقوف ضد كل فاســد في البلد 
مهما كبر منصبه أو عال اسمه، إن وجود أي شخص في منصب 

مهم ليس معناه أنه يحق له أن يفسد في األرض.
فقضايا الفســاد في الصندوق املاليزي، و«اليوروفايتر»، 
و«ضيافة الداخليــة»، و«صندوق بنما» تريد وقفة حقيقية، إن 
لم تكن هناك إرادة حقيقية ملكافحتها ووضع كل من تثبت عليه 
هذه القضايا وراء القضبان، فإن ذلك سيفتح علينا أمورا كثيرة، 

وسنتأثر كدولة بهذا الفساد.
إن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة عظيمة جدا، وهي 
وضع بصماته والوقوف أمام مسؤولياته ملكافحة هؤالء الفاسدين، 
وهناك الكثير من التجارب ملكافحة الفساد، مثل الزيارات املفاجئة 
من غير إعالن مسبق، وعدم التجديد للقياديني أكثر من ثماني 

سنوات، وتفعيل األجهزة الرقابية.. وغيرها الكثير.
لنأخذ مثاال بڤنزويال التي كانت من أغنى دول العالم، ولكن 
عندما نخرها الفساد أصبحت إحدى أفقر دول العالم، ففي كل 
مؤسسة عندما يكون املسؤول فاسدا، فهنا سيمّكن لكل فاسد، 
ويكون في الصفوف األولى، فإذا تســيد الفاسد ساد الفساد، 

وأصبح شعار املرحلة.
ومن هنا، وجب على أعضاء مجلس األمة ســن التشريعات 
والقوانني ملكافحة الفساد، ليس فقط بالتشريع، وإمنا مبتابعة 

هذه التشريعات واملراقبة والقيام بكل واجباتهم الدستورية.
إن مكافحة الفســاد كذلك ال تقتصر على املســؤول، وإمنا 
تشمل كذلك كل الفاسدين صغارا كانوا أم كبارا، وللمواطن أيضا 
دور عظيم في مكافحة الفساد من أي موقع كان فيه، فالواسطة 
واحملســوبية والرشوة صور مختلفة من الفساد، مع أن كثيرا 
من الناس ال يأخذون حقوقهم إال بالواسطة، فاملسؤول الفاسد 
ال ينجز معاملتك إال عن طريق النائب أو صديق للمســؤول أو 
الرشوة، وأنا ال أعمم، فهناك الكثير من املسؤولني الشرفاء نشهد 

لهم بنزاهة عالية، واحلمد هللا.
أمتنى أن يحتذي كل مسؤول مبا كان يقوم به اخلليفة عمر 
بن اخلطاب ے، الذي كان يسير في طرق املدينة ليرى ويتابع 
أحوال الناس، وليكن شعار كل مسؤول «لو أن بغلة في العراق 
عثرت خلاف عمر من ســؤال اهللا يوم القيامة: لَم لم تســو لها 
الطريق يا عمر»، وكما قال عامل عمر بن عبدالعزيز في اليمن 
عروة بن محمد الســعدي: «يا أهل اليمــن، هذه راحلتي، فإن 

خرجت بأكثر منها فأنا سارق».
وأخيرا، أمتنى من اهللا تعالى أن يضع كل مسؤول الكويت بني 
عينيه، وأن يكون شعاره كلمات املغفور له بإذن اهللا سمو أمير 
القلوب الراحل الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: «الكويت هي 
الوجود الثابت ونحن الوجود العابر، الكويت باقية ونحن زائلون».

نكشة: قيادي فاسد = إفساد لكل الناس!

نعم هذا ما نحتاجه اآلن بعد أن سادت 
األجواء مشاعر احلزن والقلق مؤخرا بسبب 
العزل وحتمل اإلجــراءات املؤملة بذريعة 
مكافحة واحتواء وباء كورونا املســتجد 
إلى جانب احلــزن العام بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد. ومن السهل أن تقرأ بعيون 
األطفال حرمانهم من مدارسهم واللعب مع 
أصدقائهم، وهذه املشاعر تراها أيضا في 
عيون أهلهم الذين يتحملون تبعات التعليم 
غير النظامــي والعزل واحلجر واحلظر، 
ووســط كل هذا حتدث انتخابات مجلس 
األمة ويعقبها اســتقالة احلكومة احلالية 
وتشكيل احلكومة اجلديدة وبداية مرحلة 
سياسية جديدة وســط حتديات داخلية 

وإقليمية وعاملية. 
نحن اآلن بحاجة إلى إعادة األمل والتخلي 
عن العناوين الصاخبة واملؤملة التي تبعث 
على اإلحباط وضعف الهمم ونحتاج إلى 
نواب ووزراء يعيدون لنا األمل وال يقتلونه. 
نحن نحتاج إلى اإلصالح دون صخب 
أو إثارة أو تأجيج الفنت ونحتاج إلى رقابة 
ومحاســبة دون تعســف أو شخصانية 
ونحتاج إلى عدالة ناجزة، وال نحتاج إلى 
الطائفية والعبث بوحدة املجتمع أو االستقواء 

باخلارج. 
هذه اآلمال والهواجس كانت حتضرني 
بقوة وأنا أضــع الورقة داخل الصندوق 
الختيار مــن ميثلني في املجلس اجلديد 
الذي نعلق عليه اآلمال إلعادة األمل والتعبير 
عن إرادة األمة بالفعــل وليس بالصراخ 
والتمثيل والبطوالت اإلعالمية، فعلينا أال 
ننخدع باحلناجر القوية واألصوات العالية 
فهي ليست فقط أدوات الرقابة الشعبية بل 
إن املنظومة املتكاملة يجب أن ترتكز على 
مقومات أساســية متعددة ليس من بينها 

احلناجر القوية. 
واآلن، وبعد أن اختار الشعب من ميثلونه 
خير متثيل البد من تعاون اجلميع لتحقيق 
رؤية كويت املســتقبل بســواعد أبنائها 
املخلصــني، وندعو اهللا أن يوفق اجلميع 

ملا فيه مصلحة البالد وخير للوطن.

سريا كـــان أو علنيا في أي 
قضية كـــانت فقوة الضغط 
الشعبية ال تأثـــير لها، إذ إن 
قوة الضغط الشــعبية تعتمد 
اللحظي وال  العام  على املزاج 
تعتمد على حـــــالة دائمة، 
والناس تنسى بسرعة وتسامح 
و...«محشوم» هي سالح من 

يغير قناعاته.
< < <

أرادت أن  إذا  املعارضــة 
تلعب سياســية فأوال عليها 
التخلص من احلمل الزائد من 
«املعترضني» الطارئني وأن تبدأ 
مبكاشفة نفسها من أن عددهم 
في الواقع ليس كما يعلنون في 
اجتماعاتهم، واألهم أن املعارضة 
يجب أن تعلن عن نفسها ككتلة 
سياسية في قاعة عبداهللا السالم 
وتعمــل على هذا األســاس، 
الدواوين ال  فاالجتماعات في 
تؤدي عمال سياسيا وال حتمل 
ثقال سياسيا ملواجهة احلكومة 

في البرملان.
< < <

ثانيا: على املعارضة أن تعلن 
برنامج عملها الذي يستند الى 
أولويات مبنية على مصلحة 
املواطن والتحــرك على هذا 
األساس، أما الدخول في معارك 
إنتاج ذات  سياســية وإعادة 
األزمات السياسية فلن يذهب 
بنا الى أي مكان وسنظل في 
أماكننا التي تركناها مع مجلسي 

٢٠١٣ و٢٠١٦.

أفعاله ألهله وأطفاله وأحبابه 
لعلها تكون خيرا لهم وقدوة 
أعمالهــم، حتت ثرى  صالح 
خالقهم، ولم يســحب معه ال 
درهمــا وال منصبا وال حزبا 
وال ماال! إال من أتى اهللا بقلب 
سليم وتربية صاحلة بال شقاق 
وال نفاق، وال أدنى من ذلك وال 
أكثر وكونوا عباد اهللا إخوانا 
باملعــروف وتتركوا  لتأمروا 
املتلون من األقوال واألعمال، 
للمناصب  األفعــال  وســيئ 
البرملانية والكراسي الوزارية، 
واألرصدة املالية وتالل املساكن 
وقصور اجلبال، وتفاخر ليس 
له أول وال آخر لتتذكروا هادم 
امللذات ومفــرق اجلماعات! 
وتذكــروا أنصــع البصمات 
عملكــم الصالــح وحرصكم 
على البساطة دون الطالح من 
القذف والتشهير ومجـــالس 
األمـــير للجماعة دون الفقير 
القــناعة، كلها إلى زوال  ذي 
لو كنتم تعلمون، عـــّظم اهللا 
أجركم وتقــبل عزاءكم ملن مت 
ذكرهم بعد رحــيلهم بالـخير 

للخالق اخلير.

ملعالي وزير التربية الدكتور علي 
التكرم باالطالع عن  املضف 
قرب على هذا امللف والنظر في 
إمكانية إعطاء توجيهاته الكرمية:

١- التنســيق مــع وزارة 
الداخلية لتجديد إقامات هؤالء 

املعلمني أونالين.
٢- إدماجهــم في اجلدول 
الدراســي احلالــي بترتيب 
قيامهم بالتدريس عن بُعد وذلك 
للتخفيف عــن باقي زمالئهم 

املعلمني.
٣- عدم إنهاء أي عقد ألي 

معلم أو معلمة قاما بالسفر.
الــوزارة  ملراعــاة حاجة 
للسنة القادمة والسنوات التي 
تليها خاصة مع بدء املشاريع 
العمالقة كاملطالع  اإلسكانية 

وجنوب سعد العبداهللا.
٭ نقطة أخيرة: الظلم ظلمات يا 
املربون  الوزير فهؤالء  معالي 
األفاضل سافروا فقط بعد أن 
حصلوا على تطمينات وتعهدات 
رسمية بأنهم سيعودون ولن 

ميس أحد وظائفهم.

احلكومة سياسيا لم تخطئ، 
الشعبية  النظر  أما من وجهة 
فقط أخطأت، ولكن في النهاية 
هي حكومة ومنطقيا، وفي ألف 
التيار  السياسة هي متثل  باء 
املضــاد للمعارضة، أو التيار 
املعارضة،  الذي تسير عكسه 
املعارضة  افتــراض  ومجرد 
حيادية احلكومة فقط خسرت 
معــركتها، وستخسر معارك 
الـــقوانني القادمة وستخسر 
مــعارك االستجوابات احملتملة، 
تتــــعامل  فقــــط ألنها ال 

بواقعية.
< < <

أن  األكثــر خطورة  األمر 
املعارضة تأخذ قوتها من قوة 
ضغط الرأي العام، وهو ما ال 
يكفي لتحقيق نتائج حتت قبة 
عبداهللا الســالم، قوة الضغط 
الشعبية قد تدفع نائبا لتغيير 
موقفه مــن قضية ما إعالميا 
التصويت  أمــا عنــد  فقط، 

القــصر وليس احلصر أعزاء 
اخــــتارهم خالقهــم: زميل 
التربوية وقبله  الـــــساحة 
مثـله، عيسى راشد الهنيدي، 
طيب اهللا ثراه، والعم املرحوم 
الشايع، طيب اهللا  عبدالعزيز 
ثراه، ويوم اجلمعة قبل املاضي 
خالد اخلليفــة (بوبدر)، طيب 
اهللا ثراه، وعلي العامر السيف 
(بوخالد)، طيب اهللا ثراه، وقبلهم 
وبعدهم من انتقلوا لآلخرة، كل 
منهم رحل عن دنيانا بصالح 
أعماله وزنها عند خالقه رغم 
مشــاعر األحــزان ألقربائه 
كعزيــز وإنســان ترك طيب 

املتوسط على األقل فإذا أنت 
(مشــيت أمورك) هذه السنة 
املدرســني  وضغطــت على 
املوجوديــن وحملتهم جدوال 
دراســيا ال يطــاق فماذا عن 
القادمة حني تفتـــتح  السنة 
٥٠ مدرسة تضاف إلى األلــف 
مدرسة حاليا؟ ماذا ستفعل هل 
املدرسني  ستبحث عن هؤالء 

مرة أخرى؟
هؤالء تربويون ذوو خبرة 
كبيرة وما حدث ليس لهم ذنب 
لذلك هذا نداء ومناشدة  فيه. 

وثالثة املعارضة لدينا مشكلتها 
أنها ال تتعامل بواقعية، والواقع 
إن احلكومة لن تتركها  يقول 
تفعل ما تشاء، فسياسيا كالهما 
خصم لآلخر، واملعارضة بشيء 
من التغافل أو لنقل بشيء من 
افترضت باحلكومة  األمنيات 
احلياديــة وهذا ما لم يحصل 
ولن يحصل، حتى في مشاريع 
القوانني التي تتبناها املعارضة 
وســتطرحها في جلسة الغد، 
احلكومة لن تقف على احلياد 
املتفرج بل  تلعــب دور  ولن 
ستلعب سياسة كما يفترض 
أن يكون دورها، ال يوجد شيء 
اسمه حياد حكومي، وليس على 
املعارضــة العمل وفق معطى 
حيادية احلكومة، وهذا خطأ 
فادح ارتكبته املعارضة األسبوع 
املاضي، وإذا ما استمرت في 
ارتكاب ذات اخلطأ فلن حتقق 

شيئا.
< < <

السمع  الوفي على  وشــعبه 
والطاعة بال تردد وال تأخير، 
هكذا احلياة زمنها قصير لو 

كانوا يعلمون!
كنا أمس علــى موعد مع 
رحيــل املغفور لــه بإذن اهللا 
الشيخ ناصر صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
وخالل األســابيع املاضية 
لم تخل جداول العزاء مــــن 
أهل ديرتها رجاال ونساء شبابا 
وشابات وأطفاال ناعمي األنامل 
شفعاء لذويهم كما وعدهم رب 
السماء سبحانه للصاحلني من 
خلقه، فقد ودعنا بصـــــفة 

التخلي عنهــم ونتج عن  مت 
ذلك انتهــاء إقاماتهم وتعطل 
املعيشــية، فالكثير  أحوالهم 
منهم لديهم عوائل وأطفال في 
الكويت وكذلك لديهم التزامات 
وإيجار شقق وأقساط قروض 
بدأت تتراكم عليهم. مع األسف 
وزارة التربية في الفترة السابقة 
أهملت هــذا املوضوع بحجة 
االكتفــاء محليا فــي بعض 
التخصصات وهذا األمر فيه 
قصر نظر وعــدم النظر إلى 
حاجاتــك التربوية على املدى 

في مقالي األسبوع املاضي 
ذكرت أن املشهد السياسي في 
الكويت بعد جلســة االفتتاح 
ملجلــس األمة لم يكن كما هو 
بعده، وأن أشياء كثيرة ستتغير، 
وقــد صدق ما ذهبت إليه في 
مقالتي، وتغيرت بوصلة املشهد 
السياسي بشكل جذري، بعد 
أن كانت املعارضة تعتقد أنها 
متتلك كل احللول الســحرية 
للتغيير، واتضح أنها فقط لم 
املعطيات  تتعامل بواقعية مع 
السياسية، فكانت أولى نتائج 
تعاملها اخلاطئ هو تقلص عدد 
املعارضة إلــى ما دون الـ ١٩ 
صوتا، وإذا استمرت املعارضة 
التعامل مع األحداث على  في 
أسس غير واقعية فستخسر 
املزيــد من املكتســبات التي 
حصلت عليهــا بعد اخلامس 

من ديسمبر.
< < <

لم مير أسبوعان على نتائج 
إال واملعارضة قد  االنتخابات 
منيت بخســائر سياسية ال 
تخطئها عني، فقــط ألنها لم 
متارس السياسة بواقعية، بل 
باب ما يفترض  مارستها من 
أن يكون عليــه الوضع ال ما 

هو كائن.
ولألســف أن املعارضــة 
وضعت بيض معارضتها كله 
في سلة واحدة هي انتخابات 
تعاني  الرئاسة والتي ال تزال 
ثانية  آثار خسارتها. مرة  من 

سبحان احلي الباقي تلك هي 
ليتدبر املخلوق  إرادة اخلالق 
حكمتها، ويعمــل ملا قدره له 
خالقه عليه وليكون االختيار 
أمــال للواحد القهــار جتنب 
محاذيرهــا، وتطبيق أوامرها 
كما وجهه خالقه ســبحانه، 
فاملوت حــق بعد حياة عامرة 
صاخبة إما خيرا أو غير ذلك 
ليوم احلساب، باألمس القريب 
ملا يقارب ٧٠ يوما فقدنا رمزا 
غاليا، وقائدا أبا، وزعيما حكيما، 
العالم تقديرا  له  وأميرا وقف 
واحتراما باسم وطنه ومواطنيه، 
حكامه ومحكوميــه، غادرنا 
آلخرته، طيب اهللا ثراه وجعل 
جنة اخللد مثواه، كما دعا له كل 
من عرف خصاله خارج وطنه 
وأهل ديرتــه ووطنه خليجيا 
وخارطة للخليج والعروبة، لعل 
اهللا يتقبل كل تلك الدعوات لكل 
الصاحلني واألموات خلالقهم 

مخلصني.
وتولى بعده خير خلف خلير 
الصفات صاحب  سلف بذات 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وبايعته أسرته الكرمية 

هناك مصطلح قانوني دولي 
متعارف عــليه وهــو القوة 
القاهرة التي تخرج عن ظروف 
اإلنسان وإرادته فتضعه في 
مواقف ومواقع لم يخترها بل 

أجبر عليها.
هذا هو حــال اآلالف من 
التربويني األفاضل من معلمي 
ومعلمات وزارة التربية الذين 
سافروا في زمن الكورونا إلى 
بلدانهم بعد أن حصلوا على 
وعود وتعهدات رسمية بالسماح 
لهم بالعودة بعد انتهاء األزمة. 
لكن الذي حصل أن األزمة طالت 
ولم يسمح لهم بالعودة بسبب 
حظر الطيران. األمر املؤسف أن 
حظر الطيران لم يشمل عمالة 
العديد من القطاعات الباقية في 
احلكومة الذين رجعوا ألعمالهم 
بل وحتى املئات من عمالة إحدى 
الشركات املقاولة شاهدناهم في 
مطار الكويت وقد قدموا لتكملة 
بعض املشاريع التي تقوم بها 

تلك الشركة.
فقط املعلمــون واملعلمات 
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هل بدأت رحلة التعافي 
للتجارة العاملية؟

رؤى اقتصادية

 Hamedmadouh٩١٩@hotmail.com
حمد عبدالغفور مدوه

تعتبر التجارة العاملية مكونا مهما من 
مكونات االقتصاد على مدى العقود القليلة 
املاضية، حيث شكلت التجارة العاملية حوالي 
٤٣٪ مــن الناجت اإلجمالي العاملي في العام 
املاضي، إضافة الى أنها تعتبر مقياسا جيدا 

لسالمة أوضاع االقتصاد العاملي. 
في وقت سابق من العام احلالي، عندما 
تسبب االنتشار العاملي «لكوفيد -١٩» في 
صدمات ســلبية غير مســبوقة، توقفت 
فيه التجــارة العاملية مع تراجع التدفقات 
التجارية إلى ١٧٪ من ذروة ارتفاعها، غير 
أنها استقرت مجددا مع تخفيف عمليات 
اإلغالق واجراءات التباعد االجتماعي في 
الربع الثالث من العام. مع قيام احلكومات 
في جميع أنحــاء العالم بتقدمي احملفزات 
االقتصادية وذلــك درءا من االنتقال الى 

دوامة الركود االقتصادي.
التردد من  البيانات عاليــة  وتشــير 
االقتصادات اآلسيوية املصدرة للسلع الى 
وجود انتعاش في منو التجارة وتسارع 
في معدالت التعافي، وذلك بسبب الطرح 
السريع للقاح كوفيد -١٩، واحتواء التأثيرات 
السلبية لعملية اإلغالق واجراءات التباعد 

االجتماعي على التجارة العاملية. 
بدورهــا، توقعــت كبيــرة اخلبراء 
االقتصاديني في منظمة التنمية والتعاون 
«لورنس بون» بعودة االقتصاد العاملي الى 
مستويات ما قبل اجلائحة بنسبة منو ٤٪ 

بحلول نهاية عام ٢٠٢١.
وبالنظر الى شركات األدوية والتكنولوجيا 
احليوية، فلقد تكبدت خسائر من قيمتها 
السوقية في الربع االول من العام احلالي 
تقدر بـ٤٦٤ مليار دوالر تقريبا، بســبب 
جائحة كورونا. وبحسب التقارير الصادرة 
من منظمة الصحة العاملية اخلاص باللقاحات 
في ١٤ أغسطس املاضي. يوجد حاليا ١٦٧ 
لقاحا محتمال لكوفيد - ١٩، وصل منها ٢٩ 
ملرحلة التجارب الســريرية، حيث أعلنت 
بيونيتك األملانية وشريكتها فايزر األميركية 
تقدمي طلب احلصول على ترخيص للقاح 
كوفيد-١٩ مــن االحتاد األوروبي. بعد أن 
أظهرت االختبارات فاعليته بنسبة ٩٥٪ ضد 
أنها ستكون  ڤيروس كورونا، كما أكدت 
قادرة على توزيع ٥٠ مليون جرعة بحلول 
نهاية العام واكثر من مليار في عام ٢٠٢١. 
وأوضح عمدة مدينة «بورس - شمال 
بلجيكا» والتي ينتج بها مصنع فايزر لقاح 
كوفيد -١٩ في تصريح له حملطات الصحافة 
واإلعالم: «نشعر بالفخر أننا سننقذ العالم».


