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ً
واصل املحتجون في العراق ،أمس ،لليوم الثالث ،حراكهم الذي ارتفعت حصيلته إلى  19قتيال ،في وقت تمدد حظر التجول من بغداد ليشمل
مناطق جنوبية عدة ليتحول العراق الى ثكنة عسكرية وساحة مواجهة مع املتظاهرين.

دولي | ص20

خالد الحطاب
تعرض املوقع اإللكتروني لهيئة املعلومات
املدنية ملحاوالت اختراق من «هاكرز» ضمن
سلسلة عمليات مبرمجة الشهر املاضي،
استمرت حتى بداية الشهر الجاري.
وك���ش���ف���ت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة ل����ـ سبقلا أن
االخ��ت��راق رك��ز على بعض م��واط��ن الثغرات
للدخول إلى النظام وتعطيله ،والسطو على
بياناته ،وتشفيرها بهدف االبتزاز.
وقالت املصادر عينها إن محاولة االختراق
سببت تعطل أنظمة ال��رب��ط اإللكتروني في
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وه��ي��ئ��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��دن��ي��ة
وهيئة القوى العاملة وجهات اخرى ،بشكل
متكرر طوال األيام الخمسة املاضية.
وعللت امل��ص��ادر استهداف انظمة {املدنية}
و{الداخلية} و{القوى العاملة} تحديدا ،بوجود
ك��م ه��ائ��ل م��ن ال��ب��ي��ان��ات ،ال��ت��ي ت��ح��ت��وي على
معلومات سرية تتعلق بالحسابات البنكية
وغ���ي���ره���ا ال���خ���اص���ة ب���امل���واط���ن�ي�ن وامل��ق��ي��م�ين،
م��ش��ي��رة ال���ى ت��ق��ري��ر ل���دي���وان امل��ح��اس��ب��ة ك��ان
ح�����ذر ب���ج���دي���ة ب���ال���غ���ة م����ن ض���ع���ف ال��ح��م��اي��ة
السيبرانية ف��ي معظم ال��ج��ه��ات الحكومية،
لكن القليل منها اخ��ذ تلك التحذيرات على
محمل الجد ،ف��اذا باملحظور يقع وتتعرض
معلومات الكويتيني وبياناتهم لخطر شديد.
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غوتيريس اتصل بسموه مطمئناً على صحته:

لألمير دور رائد في استقرار المنطقة
َّ
ً
تلقى سمو أمير البالد اتصاال هاتفيًا ،أمس ،من األمني العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس ،اطمأن خالله على صحة
س �م��وه ون�ت��ائ��ج ال�ف�ح��وص ال�ط�ب�ي��ة ،راج �ي��ًا ل��ه دوام الصحة
والعافية.
وأعرب غوتيريس خالل االتصال عن بالغ اعتزازه بالعالقات
التاريخية املتميزة بني الكويت واألم��م املتحدة ومنظماتها
املختلفة ،مقدرًا الدور الرائد لسمو األمير تجاه كل القضايا
اإلقليمية وال��دول�ي��ة ،وج�ه��ود سموه ف��ي دع��م مسيرة العمل
اإلنساني وإعادة االستقرار اإلقليمي والحفاظ عليه والسعي
نحو تحقيق األه ��داف املشتركة ،تعزيزًا للسالم واألم��ن في
املنطقة وخارجها.
وقد شكره سموه على ما ّ
عبر عنه من طيب املشاعر ،مقدرًا
هذه املبادرة الطيبة ،راجيًا له موفور الصحة والعافية.

برقية تهنئة
أنطونيو غوتيريس

س �ف��ارة ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ،أول م��ن ام� ��س ،ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني ،الى ان الشركات الكورية لها باع طويل في مجاالت
ال�ص�ن��اع��ات املختلفة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ك�م��ا ت �ش��ارك ف��ي ع��دد من
املشروعات املتعلقة بخطة التنمية؛ مثل مدينة جنوب سعد
ال �ع �ب��داهلل وم �ش��اري��ع اخ� ��رى ،تتعلق ب��ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ،مثل
محطة الدوحة.

املنطقة املقسومة
وأ ع��رب ا ل�ف��ا ض��ل ع��ن ت�ف��اؤ ل��ه ب��ا مل�ح��اد ث��ات ا ل�ث�ن��ا ئ�ي��ة ح��ول

ا مل�ن�ط�ق��ة ا مل�ق�س��و م��ة ب�ين ا ل�ك��و ي��ت وا ل�س�ع��ود ي��ة ،م�ش�ي��را ا ل��ى
ّ
عدد من املؤشرات االيجابية ،مشيدًا باالتفاقية املوقعة
ب�ين ا ل�ب�ل��د ي��ن ب �ش��أن ا مل�ن�ط�ق��ة ا ل �ح��دود ي��ة ،و ج ��رى ا خ�ت�ي��ار
مستشار إلنجاز الدراسة الخاصة بهذا الشأن ،وبعدها
س �ي �ل �ت �ق��ي و ف � ��دا ا ل �ب �ل��د ي��ن ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ا ن� �ت ��اج ا ل �ن �ف��ط ف��ي
املنطقة املشتركة.
ّ
وردًا على س��ؤال ح��ول استيراد الكويت الغاز العراقي ،قال:
حتى اآلن ال اتفاقية بهذا الشأن ،مشددا على انسيابية في
حركة ناقالت النفط الكويتية؛ فاألوضاع مستقرة هناك.

جانب من اجتماع اللجنة

بحثت مستجدّ ات قانون المنطقة االقتصادية الشمالية

لجنة «الحرير» :مشروع الميزانية إلى ناصر الصباح
عقدت لجنة السياسات العامة واالعالم في املجلس االعلى
للتخطيط والتنمية القائمة باختصاصات مجلس امناء
جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية»« ،جزيرة بوبيان»،
اجتماعا ام��س برئاسة د.ف�ه��د ال��راش��د ،وبحضور سفير
الكويت لدى الصني السفير سميح حيات.
ون��اق�ش��ت اللجنة ف��ي اجتماعها م�ش��روع ميزانية جهاز
تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان للسنة املالية ،2021
حيث اطلعت على امل�ي��زان�ي��ة ورفعتها ال��ى ال�ن��ائ��ب االول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس املجلس االعلى
للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر الصباح التخاذ الالزم.

فهد المسعود
كاتب صحافي ومحلل سياسي

المتقاعد والتأمينات
واالقتصاد الوطني

غنام الغنام

م��ن جهة ثانية ،بعث سمو األم�ي��ر برقية تهنئة إل��ى رئيس
ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة م��ون ج ��اي ،ع� ّ�ب��ر فيها س�م��وه ع��ن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني ل�ب�لاده ،متمنيا ل��ه موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األم�ي��ر ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد،
وسمو رئيس مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر امل�ب��ارك برقيتي
تهنئة مماثلتني.
إل ��ى ذل ��ك ،أش ��اد وزي ��ر ال�ن�ف��ط وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء د.خ��ال��د
ّ
بتميز العالقات الكويتية ــــ الكورية وتطورها على
الفاضل
كل االصعدة ومختلف مجاالت التعاون ،الفتا الى ان احتفال
ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ه��ذا ال �ع��ام ي �ص��ادف ال��ذك��رى ال � �ـ 40إلق��ام��ة
العالقات الدبلوماسية بني البلدين.
وأشار الفاضل على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته

الراصد

ك�م��ا اس�ت�ع��رض��ت ال�ل�ج�ن��ة آخ��ر امل�س�ت�ج��دات ب�ش��أن ق��ان��ون
ان � �ش� ��اء امل �ن �ط �ق��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ال �ش �م ��ال �ي ��ة وال� �ع�ل�اق ��ات
االستراتيجية مع الصني.
من جهة ثانية ،أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��رك��ز ال�ك��وي��ت ل�ل�س�ي��اس��ات ال�ع��ام��ة التابع
ل�لام��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس االع �ل��ى للتخطيط والتنمية،
م �س��ودة م �ق �ت��رح ت�ش��ري�ع��ي ب �ش��أن م ��زاول ��ة امل �ه��ن ال�ط�ب�ي��ة
وحقوق املريض يستهدف رفع كفاءة النظام الصحي في
البالد .وقالت املؤسسة في بيان ،أمس ،ان املسودة بنيت
على سياسة عامة مدعمة باالدلة والقرائن لتشكل داعما

لوضع استراتيجية اعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن
رفع كفاءته الى الحد االقصى.
وذ ك��رت ان ا مل�ق�ت��رح ا ل��ذي ك�ت�ب��ه ا ل�خ�ب�ي��ران ا ل�ك��و ي�ت�ي��ان؛
أ س � � �ت � ��اذة ا ل � �ق� ��ا ن� ��ون ا ل� � �خ � ��اص ف � ��ي ج ��ا م� �ع ��ة ا ل� �ك ��و ي ��ت
د.مشاعل الهاجري ،ورئيس «مركز تدريب االميري»
خبير البنى القانونية للمهن الطبية د.را ئ��د هاشم،
ج��رى د ع �م��ه ب��و ث�ي�ق��ة ب �ي �ض��اء ح�ل�ل��ت اال ط ��ر ا ل�ف�ل�س�ف�ي��ة
وا ل��د س�ت��ور ي��ة وا ل�ق��ا ن��و ن�ي��ة و ع�ن��وا ن�ه��ا « ع�لاج ألو ض��اع
ا مل� �ع ��ا ل� �ج�ي�ن ..م� �ق ��ار ب ��ة ت �ش��ر ي �ع �ي��ة م �ق �ت ��ر ح ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م
املمارسة الطبية في الكويت»( .كونا)

مقابل استاد جابر باتجاه الجهراء

انهيار في أرضية «السادس»

ال �ن��دوة ال�ت��ي نظمتها جمعية املحاسبني
واملراجعني الكويتية سلطت الضوء فيها
على ق��ان��ون ال�ق��رض الحسن ال��ذي يمنح
املتقاعد قرضًا من دون فوائد وبمقدار
س �ب �ع��ة اض� �ع ��اف رات� �ب ��ه ع �ل��ى ان ُي �س��دد
خالل ثمان وعشرين شهرا وباستقطاع
من ربع الراتب .وه��ذا القانون ذو صبغة
سياسية م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ويشاركني
الكثير بذلك.
ولم يقف عند هذا الحد ،فهناك توجه لدى
اللجنة املالية البرملانية بإدخال تعديالت
على ه��ذا القانون ،اب��رزه��ا زي��ادة القرض
ت �ح ��ت م �س �م��ى ام � �ث� ��ال ل �ي �ص �ب��ح ع �ش��رة
اض � �ع� ��اف رات� � ��ب امل� ��وظ� ��ف وس� �ت ��ة ع�ش��ر
للمتقاعد على ان ُيخصم  %10من الراتب
وفترة السداد  160شهرًا ،اي على مدى
 13سنة وارب�ع��ة أشهر تقريبا ،من دون
الرجوع إلى الحالة املالية للمقترض ،وال
حتى االستعانة بشبكة «س��ي آي ن��ت»،
وه��ي الشبكة املرتبطة بالبنك امل��رك��زي،
وتبني وضعية املتقاعد املالية وه��ذا بال
ش��ك ل��ه آث��ار م��دم��رة على املتقاعد وعلى
التأمينات وعلى االقتصاد الوطني.
بالنسبة للمتقاعد عوامل االغراء متوفرة،
وه� ��ي س �ه��ول��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ق��رض
بدقائق معدودة وغياب الشروط املقيدة
ل�ح�م��اي�ت��ه وط�ب�ي�ع��ة ال �ق��رض وه ��و حسن
ومدة سداد طويلة بأقساط ميسرة ،فهذه
ال �ع��وام��ل ت�ش�ج��ع ع�ل��ى االق� �ت ��راض ول�ك��ن
سترهق املتقاعد اذا م��ا وص��ل اجمالي
ق ��روض ��ه ألك �ث��ر م ��ن  60%م ��ن ال ��رات ��ب،
وبالتالي سيعجز عن توفير احتياجات
االسرة االساسية ،ناهيك عن العجز في
التسديد.
وبالنسبة للتأمينات ،بحسب تصريح
االخ خالد الفضالة القيادي في التأمينات،
فإن العجز االكتواري كان  17مليارا قبل
ق��ان��ون التقاعد املبكر وال�ق��رض الحسن
امل �ع �م��ول ب��ه ح��ال �ي��ا ،واآلن وب �ع��د تنفيذه
وص ��ل إل ��ى  19م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ،وب�ح�س��ب
االح �ص��ائ �ي��ات ح��ال �ي��ا ي��وج��د  140ال��ف
متقاعد ،وم��ن امل�ت��وق��ع ارت �ف��اع ال�ع��دد إلى
 230الفا خالل السنوات العشر القادمة
ب �س �ب��ب ال �ت �ق��اع��د امل� �ب� �ك ��ر ،وك� ��ذل� ��ك ع��دد
امل��واط �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ت� �ت ��راوح اع �م��اره��م بني
 50و ،60وه��م ع�ل��ى اب� ��واب ال�ت�ق��اع��د ،اي
بزيادة  80الف متقاعد وحجم القروض
سيرتفع من  1.5مليار إلى  2.5تقريبا،
وبالتالي سيرتفع العجز االك�ت��واري إلى
أك �ث��ر م ��ن  22م �ل �ي��ارا ع �ل��ى اق ��ل ت�ق��دي��ر،

إض��اف��ة إل ��ى أن ��ه ال ي��وج��د س�ق��ف م�ح��دد
لعمر املقترض ،اي إنه ممكن ملن في عمر
الـ 70وما فوق ،وهذه فيها مخاطرة على
ال�ت��أم�ي�ن��ات .االخ ال��وزي��ر ب��در الحميضي
ذكر كالما مهما وخطيرا جدا أنه عندما
كان وزي��را ،اي قبل حوالي  14سنة كان
العائد االستثماري للتأمينات  %9واليوم
يبلغ  ،%4وم��ن امل�ع�ل��وم أن ال�ح��د االدن��ى
امل�ق�ب��ول للعائد االس�ت�ث�م��اري لصناديق
ال �ت��أم �ي �ن��ات ه ��و  ،%6ل��ذل��ك واض � ��ح ب��أن
قرارات الصرف كالقرض الحسن لم يراع
فيها هذه الجوانب من قبل اللجنة املالية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،وال� �س ��ؤال م��ن اي ��ن س�ت�ج��ري
تغطية العجز املستمر بغياب الحد االدنى
للعائد االستثماري للتأمينات؟ واذا كان
من االحتياطي العام فقد هبط االحتياطي
العام من  66مليارا إل��ى  22مليارا ،وإذا
اس�ت�م��ر ال�س�ح��ب م�ن��ه فسينضح خ�لال
سنتني ،واذا جرى السحب من صندوق
االجيال فماذا سنبقي لالجيال القادمة؟
ل��ذل��ك م��ن امل�ف�ت��رض اي �ج��اد ط��رق وآل �ي��ات
وم� �ن� �ه ��اج ل� ��رف� ��ع ال� �ع ��ائ ��د االس� �ت� �ث� �م ��اري
وتحقيق ارب��اح بدال من استنزاف اموال
املتقاعدين بالقرض الحسن.
ام��ا بالنسبة ل�لاق�ت�ص��اد ال��وط �ن��ي ،فمثل
هذه القوانني هي دمار لالقتصاد الوطني
وال ي��وج��د ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون اي اض��اف��ة ذات
قيمة اق �ت �ص��ادي��ة ،ع�ل��ى ال�ع�ك��س م��ن ذل��ك
ه��ذا ال�ق��ان��ون س�ي�ع��زز ث�ق��اف��ة االس�ت�ه�لاك
وض� �ع ��ف ف � ��رص امل� �ش ��اري ��ع االن �ت��اج �ي��ة
وامل �ش��اري��ع االق�ت�ص��ادي��ة ال��ردي�ف��ة للنفط،
ب��االض��اف��ة إل ��ى ان ��ه سيسهم بالتضخم
امل �ت��وق��ع وغ�ل��اء االس� �ع ��ار ول ��ن تستفيد
ال االس ��ر امل�ق�ت��رض��ة وال ال��دول��ة م��ن ه��ذا
القانون االستهالكي.
لذلك ،فهذا القانون بوضعه الحالي اذا ما
ج��رى التعديل عليه بما ذك��رت��ه ل��ن ينفع
امل �ت �ق��اع��د وال ال �ت��أم �ي �ن��ات وال االق �ت �ص��اد
ال��وط �ن��ي ،ب��ل ن��ؤك��د ك �م��ا اك��دن��ا م��ن قبل
ب��أن على اع�ض��اء مجلس االم��ة التركيز
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ع �ل��ى االص�ل�اح ��ات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ب� � � ��دءا م � ��ن وق� � ��ف ال� �ه ��در
والصرف غير املبرر من املال العام والحد
من الفساد بكل اشكاله مع تقييم كامل
ملدى التطور والتقدم في محاربة الفساد
مع فتح كل امللفات املتعلقة به ومحاسبة
املقصرين والتركيز على ايجاد اي��رادات
اخ ��رى ل �ل��دول��ة م��ع رف ��ع ن�س�ب�ه��ا للتقليل
من مخاطر االعتماد على مصدر وحيد
للدخل القومي اال وهو النفط.

غازي الجاسم في ذمة الله
ان �ت �ق��ل إل � ��ى رح� �م ��ة اهلل ت �ع��ال��ى ال ��زم� �ي ��ل غ ��ازي
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ج��اس��م ،ال� ��ذي ع��رف��ه ال � �ق � ّ�راء منذ
عقود ،بتغطيته الصحافية لحروب وأحداث في
مناطق عديدة ،منها افغانستان واليمن والعراق
ولبنان ،كما عرفوه كاتبا واسع االطالع ،متابعا
ل �ل �ت �ط ��ورات ال �س �ي��اس �ي��ة ،م ��داف �ع ��ا ع ��ن ال �ح��ري��ة
والديموقراطية والعدالة االجتماعية.
ُول� ��د ال�ف�ق�ي��د ع ��ام  ،1946وت��ول��ى م�ن�ص��ب ن��ائ��ب
رئيس تحرير «الوطن» في الثمانينات من القرن
املاضي .وتولى ادارة مكتب «صوت الكويت» في
لبنان ( ،)1992 – 1990وانضم ال��ى سبقلا عام
.1993
وسبقلا ال �ت��ي آمل �ه��ا امل� �ص ��اب ،ت �ت �ق� ّ�دم ب�خ��ال��ص
ً
العزاء واملواساة إلى ذوي الفقيد ،سائلة املولى
ّ
يتغمده بواسع رحمته ،ويلهم ذويه
عز وجل أن
الصبر والسلوان.

غازي الجاسم

«الخارجية» ردّ اً على شكواهم:

سكن العالقين في قبرص
وفق رغبتهم واختيارهم
ب �ي �ن �م��ا ج � ��ددت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة م �ت��اب �ع �ت �ه��ا م�ن��ذ
ال �ل �ح �ظ��ة االول � ��ى «وع � ��ن ك �ث ��ب» ل �ق �ض �ي��ة امل��واط �ن�ي�ن
امل �م �ن ��وع�ي�ن م� ��ن ال �س �ف ��ر ف� ��ي ق� �ب ��رص ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة
م�ش��اج��رة ،أك��دت ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه أن امل�س�ك��ن ال��ذي
وفرته لهم جاء «وفق رغبتهم واختيارهم».
وق��ال مساعد وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل�ش��ؤون القنصلية
س��ام��ي ال�ح�م��د ف��ي ب �ي��ان إن ��ه ب �ن��اء ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد «تم توفير السكن لهم وألسرهم وفق

جانب من االنهيار

اض�ط��رت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،أم��س ،إل��ى تحويل م�س��ار ط��ري��ق ال��دائ��ري
ال�س��ادس باتجاه الجهراء مقابل استاد جابر ،لحصول هبوط في
أرضية الطريق وانفالقها .وحصل الهبوط خالل قيام مقاول الصيانة
بتمديد خ��ط لصرف األم�ط��ار تحت الطريق ،وق��ال��ت هيئة ال�ط��رق إن
�ار على اص�لاح الطريق واع ��ادة افتتاحه للحركة امل��روري��ة
العمل ج� ٍ
بالسرعة املمكنة ،بالتعاون مع «الداخلية» ،مبينة ان حادث الهبوط ال
عالقة له بعمليات فرش االسفلت واص�لاح الطريق .من جهة ثانية،
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ،أمس ،الحرص على
تقديم كل التسهيالت للصحافيني ملساعدتهم في أداء مهام عملهم
وتذليل أي عقبات قد تعترضهم ،وذلك على هامش لقائه رئيس لجنة
شؤون املهنة في جمعية الصحافيني عدنان الراشد.

رغبتهم واختيارهم مع تخصيص مكتب محاماة
ملتابعة قضيتهم منذ البداية» .وعن مقطع الفيديو
امل �ت��داول ح��ول ع��دم ت��وف�ي��ر ال�س�ك��ن ل�ه��م ،ق��ال الحمد
إن��ه ط�ب�ق��ًا إلف ��ادة ال �س �ف��ارة ف��ي ق �ب��رص وأح ��د أف��راد
ع��ائ �ل��ة امل �م �ن��وع�ين م ��ن ال �س �ف��ر امل ��وج ��ود ه �ن��اك ف��إن
«ال�ت�س�ج�ي��ل ت��م خ�ل�ال ف �ت��رة االن �ت �ق��ال م��ن س�ك��ن إل��ى
آخ��ر ل�ع��دم وج��ود ش��اغ��ر ف��ي ال�ف�ن��دق ال��ذي يقيمون
فيه» ،الفتًا إلى أن «ه��ذه العملية لم تستغرق أكثر
من ساعتني».

سيلفرمان :حزين لمغادرتي الكويت

االنهيار كما بدا بعد تنظيفه ..تمهيداً إلصالحه

أع � ��رب ال �س �ف �ي��ر األم �ي��رك��ي ل ��وران ��س س �ي �ل �ف��رم��ان عن
اع�ت��زازه بفترة عمله ف��ي الكويت ه��ذا البلد الجميل،
م�ع�ب�رًا ع��ن أس�ف��ه ال�ش��دي��د الن�ت�ه��اء م�ه��ام عمله فيها،
واص �ف��ًا إح �س��اس��ه ب��ال�ح��زي��ن ج� �دًا ل �ت��رك ال �ب�ل�اد ال�ت��ي
أق ��ام ف�ي�ه��ا ع�ل�اق��ات ص��داق��ة ق��وي��ة م��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر من
الكويتيني .وأض ��اف ف��ي حفل وداع أق��ام�ت��ه الشيخة
ان �ت �ص��ار س��ال��م ال�ع�ل��ي ق�ب�ي��ل م �غ��ادرت��ه ال �ب�ل�اد ق��ائ�لا:
أؤمن بأن أهم العالقات تلك التي تساعد على تقارب
الشعوب والدول والحكومات ،واصفًا الشعب الكويتي

بالودود والسخي.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت ال � �ع � �ل ��ي :إن س� �ي� �ل� �ف ��رم ��ان م��ن
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن امل �م �ي��زي��ن ال ��ذي ��ن اس �ت �ط ��اع ��وا أن
ي �ش �ك �ل ��وا ع�ل��اق� ��ات ك� �ب� �ي ��رة م� ��ع ال� ��وس� ��ط ال �ك��وي �ت��ي
وال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي وه� ��و ش �خ �ص �ي��ة م �ث �ق �ف��ة وواع� �ي ��ة،
م�ش�ي��دة ب�م��ا ق��ام ب��ه أث �ن��اء ت�م�ث�ي��ل ب�ل�اده ب��ال�ك��وي��ت،
وم��ؤك��دة أن ال�ع�لاق��ات الكويتية األميركية متميزة
واستراتيجية باإلضافة إلى العالقات االجتماعية
املتجذرة بني الشعبني.
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غضبة شعبية كبيرة من َق ْصر «إقرار البنج» بيد األب:
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موجة عارمة من السخط والغضب
واالستياء الشعبي على وزارة
الصحة ،واتهامها بممارسة التمييز
ضد المرأة وتهميشها ،بسبب قرار
الوزارة المتعلق بأخذ إقرار خطي
موقع من والد الطفل المريض
فقط ،إذا استدعت حالة طفله
الحاجة إلى إبر «البنج» او التخدير
الموضعي ،ورفض االعتداد بتوقيع
أم الطفل.
وشنت أوساط نيابية وقانونية
وشعبية هجوما عنيفا على الصحة،
واتهمتها بالتنصل من مسؤوليتها
الطبية باختراع إقرار موافقة ولي
األمر على إعطاء المخدر البنه ،وهي
حالة طبية فنية ،ال يقدرها األب أو
غيره وال يقف على تفاصيلها.
واعتبرت تلك األوساط في تصريحات
خاصة لـ سبقلا أن مثل هذه
القرارات غير مدروسة وتعكس حالة
من التخبط واالرتجالية والمزاجية
بعيدا عما يعكس الحاجة الفعلية
للناس من قرارات.

عبد الرزاق المحسن
وعبدالله السلطان
أث� ��ار ق� ��رار وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د.ب ��اس ��ل ال�ص�ب��اح
ال �خ��اص ب��أخ��ذ إق� ��رار خ�ط��ي م��ن امل��ري��ض او
وليه الطبيعي حسب القانون عند الحاجة
الستخدام «البنج» او املخدر املوضعي في
املستشفيات والعيادات التخصصية ومراكز
وع� � �ي � ��ادات االس� � �ن � ��ان ،وال� � �ص � ��ادر ق �ب��ل ع ��ام،
م��وج��ة م��ن السخط واالس�ت�ي��اء ل��دى املرضى
واملراجعني واملتابعني للشأن الصحي ،النه
يضاعف م�ع��ان��اة أول�ي��اء االم ��ور ،س��واء االب
ال��ذي قد يكون غير موجود في البالد وقت
ال �ع�ل�اج ،او االم ال �ت��ي ت��راف��ق اب�ن�ه��ا لعالجه
وتصطدم بالقرار الذي ال يعتد بتوقيعها.
ومن املآخذ التي شابت القرار بحسب اآلراء
ال�ت��ي رص��دت�ه��ا سبقلا ل�ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين،
ان � ��ه ي �ن �ت �ق��ص م ��ن دور امل � � ��رأة ال � ��ري � ��ادي ف��ي
امل�ج�ت�م��ع ،ح�ي��ث ت��واج��ه األم ع��وائ��ق متفرقة
ل��دى اصطحاب ابنها للعالج ،فعدم اعتماد
توقيعها من قبل مسؤولي املرافق الصحية
م��ن ش��أن��ه االض � ��رار ح �ت��ى ب�ص�ح��ة امل��ري��ض،
ال س�ي�م��ا ف��ي ح ��ال ت��أخ��ره ع��ن ت�ل�ق��ي ال�ع�لاج
امل �ن ��اس ��ب ال � ��ذي ب �س �ب �ب��ه اص �ط �ح��ب وال ��دت ��ه
ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى او امل ��رك ��ز ال �ص �ح��ي او ح�ت��ى
عيادات االسنان.

¶ غير مدروس ..ويعكس حالة من التخ ُّبط واالرتجالية والمزاجية
¶ ُّ
تنصل من المسؤولية الطبية وتحميلها لغير المسؤولين عنها
¶ تساؤالت حول تعارُض قرار «الصحة» مع أحكام قانون الطفل

¶ كيف ي ّ
تلقى الطفل عالجه عند خالفات بين والديه؟!
ارتباط وتأخير
واس�ت�ن��د ال��وك�ي��ل السبيعي ف��ي رده على ما
ج ��اء ب��ال �ق��رار ال � ��وزاري رق ��م  307ل �ع��ام 2019
بشأن سياسات وإق ��رارات امل��رض��ى «اذا كان
امل ��ري ��ض ن��اق��ص االه �ل �ي��ة ل �ص �غ��ر س �ن��ه ف��ان
ال�ت��وق�ي��ع ي �ك��ون ل��ول��ي ال�ن�ف��س «االب» ،واذا

ك��ان امل��ري��ض ع��دي��م األه�ل�ي��ة؛ ك�ح��ال��ة السفيه
وحالة املجنون واملعتوه فان هؤالء يكونون
محجوزين بذواتهم ،وال تكون لهم ارادتهم
معتبرة من الناحية القانونية ،بحيث يكون
ل�ل�ق�ي��م ع�ل�ي�ه��م وه ��و امل�م�ث��ل ال �ق��ان��ون��ي ب�ه��ذه
ال �ح��ال��ة ،ح ��ق ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى اإلق� � ��رار ال �ل�ازم
إلت �م��ام االق� � ��رار ال �ط �ب��ي او ال �ع�ل�اج��ي ،س��واء

باملوافقة او الرفض» ،فضال عن انه من املقرر
إع�م��اال لنص امل��ادة  209م��ن ق��ان��ون االح��وال
الشخصية رقم  51لعام  ،1981بحيث تنص
الوالية على النفس لالب ثم للجد العاصب
ثم للعاصب نفسه.
وينتقد املواطنون حصر توقيع اإلق��رار بيد
األب ،خاصة في ظل ارتباطه بمهام تخص

محامون عن إجراءات «الصحة»:

تجب مراعاة الحاالت االستثنائية

شريان الشريان

نضال الحميدان

اعتبر ع��دد من املحامني لـ سبقلا أن ق��رار الصحة بحاجة إل��ى مراجعة
ليحقق الهدف اإلنساني الذي يميز الدور الخدمي لتلك الوزارة.
وق��ال رئيس جمعية املحامني شريان الشريان ان ه��ذا االق��رار فيه عبث
وب�ط�لان ك�ب�ي��ران خ��اص��ة ان��ه ام��ر طبي يتعلق بفهم الطبيب للحالة دون
تدخل اولياء االم��ور ،اذا كان هذا االمر وقائيا والوالدان ليس لهما معرفة
بالتفاصيل الطبية حتى يوقعا االقرار ،ويفترض ان يكون الطبيب مسؤوال
عن الحالة من خالل الفحص واالجابة عن اي اسئلة طبية من الوزارة ،ولكن
توقيع الوالدين على اقرار طبي او اعطاء الطفل مادة طبية مخالف لالصول
الطبية ،ويفترض ان وزارة الصحة ه��ي التي توقع وت�ك��ون مسؤولة عن
وضع املواد الطبية وهذه اقرارات عفا عليها الدهر ومن مظاهر التخلف.
واضاف الشريان ان من الطبيعي ان يمثل اإلجراء تمييزا ضد املرأة وامرا
غير متعلق بالوالية وه��و ام��ر تشخيصي متعلق بحالة الطفل الصحية
ويجب ان يكون هناك اشراك لالب واالم في هذه الحالة الطبية.

مرونة مطلوبة

بدورها ،قالت املحامية نضال الحميدان ،إن القرار الصحي ال غبار عليه،
ولكن في بعض الحاالت يجب ان يكون هناك مرونة النه في حاالت عدة
هناك تعنت من الزوج وهي حالة اضطرارية كالحريق ،واالم ليس لها حق
الوالية الصحية واالب مسافر ،هل ندع الطفل بال بنج او تخدير؟ لذلك يجب
ان تكون هناك مرونة في التعامل حسب مصلحة املحضون دون النظر الى

خالد العضيلة

إجبار مسن مثلي
على الحضور
للتوقيع مستغرب

ج�ه��ة عمله اح�ي��ان��ا ،واي �ض��ا ل�س�ف��ره ،وغ�ي��ره
م��ن االرت �ب ��اط ��ات ال �ت��ي ق��د ت� ��ؤدي ال ��ى ت�ع��ذر
وجوده ومرافقته البنه عند املراجعة الطبية،
مشيرين ال��ى ان مثل ه��ذه ال �ق��رارات بحاجة
ال ��ى إع� ��ادة دراس� ��ة وس�ح�ب�ه��ا ف� ��ورا ،ووض��ع
اجراءات بديلة تسهل على املواطنني تلقيهم
العالج ،بدال من اعاقة الحصول على الرعاية
الصحية املناسبة.
وأشاروا الى ان القرار ادى الى نتائج سلبية
على األسر ،إذ اضطر البعض إلى اصطحاب
أج��داده��م وه��م سن ال �ـ 90عاما ،فقط لتوقيع
االقرار من أجل عالج «تسوس اسنان».

حضانة صحية

إقرار خطي

ّ
ووف ��ق ال �ق��رار ،ف��إن��ه م�ن��ع اي ت��دخ��ل ج��راح��ي
يحتاج البنج او التخدير املوضعي ،اال بعد
إق ��رار خ�ط��ي م��ن ال��ول��ي الطبيعي للمريض،
وف��ق ال �ق��ان��ون ،وال ��ذي ي�ك��ون وال ��ده او ج��ده،
م ��ع ش � ��رح امل �ض ��اع �ف ��ات امل �ح �ت �م �ل��ة م ��ن ق�ب��ل
االط� �ب ��اء ل� ��ذوي امل ��ري ��ض ق�ب�ي��ل ال� �ش ��روع في
االج��راء الطبي ،وفقا للبروتوكوالت الطبية
املتعارف عليها ،سواء في القطاع الحكومي
او الخاص.
وك��ان وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون
ال �ق��ان��ون �ي��ة م �ح �م��د ال �س �ب �ي �ع��ي ق ��د رد ع�ل��ى
م��ذك��رة واردة م��ن ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ش��ؤون
ط��ب االس�ن��ان د.مشعل ال�ك�ن��دري بخصوص
ام�ك��ان�ي��ة االع �ت��داد وق �ب��ول ت��وق�ي��ع واق� ��رارات
املوافقة على تلقي حقن التخدير املوضعي
او مباشرة االج� ��راءات الطبية ،م��ن خ�لال ام
املريض او احد اقاربه من الدرجة االولى ،في
حال غياب الولي الطبيعي (األب) ،بعدم جواز
االعتداد وقبول توقيع اق��رارات املوافقة على
تلقي ح�ق��ن ال�ت�خ��دي��ر امل��وض�ع��ي او مباشرة
االج��راءات الطبية من قبل ام املريض ،اال في
حال حكم محكمة يخول من يمثله قانونًا في
اتخاذ كل االجراءات الصحية.

البغيلي:

مجبل الشريكة

االب او االم والطبيب هو الذي يقرر الن هناك حاالت عدة االب ال يتواجد
فيها لذلك وجبت املرونة هنا من قبل الكادر الطبي.
أما مدير املركز االعالمي لجمعية املحامني املحامي خالد العضيلة ،فرأى
أن توقيع ولي االمر على اي اقرار طبي من وزارة الصحة غير جائز انسانيا
وقانونيا ،الن من يعلم بحالة الطفل هو الطبيب ،وهو ال��ذي يحدد العقار
وتشخيص الحالة الن الوالدين ليسا صاحبي اختصاص واجبارهما على
توقيع االقرار غير قانوني.
واعتبر قرار الصحة تنصال من املسؤولية ،وبعيدا عن االنسانية ويجب
عليها ان تحمي املواطن من كل شيء.

ً
يحتاج تعديال

من جهته ،ذهب نائب رئيس لجنة املرأة في جمعية املحامني املحامي مجبل
الشريكة إل��ى أن اج��راء الصحة التزام بالقانون ال��ذي جعل االب املسؤول
امام القانون ،مضيفا أن االقرار الطبي يجب ان يتم تعديله او تشريعه بما
يسمح ل�لام بمباشرة االج ��راءات الطبية البنها وف��ق ح��االت ع��دة ،فرفض
توقيع األم هو الخوف من القانون والقضايا التي يمكن ان يرفعها االب
باعتباره الولي الطبيعي.
وختم الشريكة بان النظرة دائما من جانب وج��ود خالف اس��ري ويقوم
االب باستغالل هذه الظروف لذلك وجب وضع قانون وتشريعه ملصلحة
االم في بعض الحاالت الطارئة.

بدورهم ،رأى محامون ان قرار وزارة الصحة
ي�ت�ع��ارض م��ع أح �ك��ام ق��ان��ون ال�ط�ف��ل رق��م 21
لعام  ،2015ال��ذي يكفل ح��ق ول��ي أم��ر الطفل
او الحاضنني او الحاضنة او متولي رعاية
ال �ط �ف��ل او م ��ن ف ��ي ح �ك �م �ه��م ،اس �ت �خ ��راج ك��ل
امل �س �ت �ن��دات ال��رس �م �ي��ة وال �ث �ب��وت �ي��ة ال�خ��اص��ة
ب��ال�ط�ف��ل ،م��ع ال�ق�ي��ام ب ��أي اج� ��راء اداري ام��ام
ال� �ج� �ه ��ات ال ��رس �م �ي ��ة ب ��االن ��اب ��ة ع� ��ن ال �ط �ف��ل،
حيث ل��م يحصرها على موافقة األب ،فيما
ت �ك��ون ل�ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل وم�ص��ال�ح��ه االول��وي��ة
ف��ي ج�م�ي��ع ال � �ق ��رارات واالج� � � ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالطفولة ،مهما كانت الجهة التي تصدرها
او تباشرها.
ومن املشاكل التي سببها القرار ،كيفية تلقي
االب� ��ن ع�ل�اج��ه ب��ال �ش �ك��ل االن �س ��ب وال �ت��وق �ي��ت
املحدد وفق متطلبات املرحلة العالجية ،في
ح��ال وج��ود خ�لاف بني وال��دي��ه ،ويكون وقت
مرضه برفقة والدته او تكون لديها حضانة
االطفال ،إذ يصعب حضور الزوج او الطليق
سريعا ،ما يعرض األبناء ملشاكل صحية.
ويعتقد ك�ث�ي��رون ان ه��دف ال �ق��رار ه��و اخ�لاء
م� �س ��ؤول� �ي ��ة االط � � �ب� � ��اء ع � ��ن اي م �ض��اع �ف��ات
صحية قد تحدث للمريض أثناء العالج في
املستشفى ،ال سيما بعد وقوع حاالت وفيات
مؤخرا ،فبات بعض االطباء يشترط وجود
«حضانة صحية» لدى األم عند تواجدها مع
ابنها لتلقي العالج ومن ثم التوقيع على اي
إقرار خطي.

سعود البغيلي

أجبر قرار وزارة الصحة املواطن
سعود البغيلي الذي تجاوز عمره
 90عاما على الحضور متوكئا
ع �ل��ى ع �ص��اه م ��ن أج� ��ل ال�ت��وق�ي��ع
على إق ��رار إلت �م��ام ع�لاج أسنان
حفيدته.
ويلخص البغيلي حجم املعاناة،
ق��ائ�ل�ا :ل � �ـ«سبقلا اإلل �ك �ت��رون��ي»
إن حضور رجل كبير في السن
م�ث�ل��ي أم ��ر م �س �ت �غ��رب ،وظ��اه��رة
ج��دي��دة تحدث ألول ف��ي الكويت،
وت� � � �س � � ��اءل :ه � ��ل ي� �ج ��ب أن آت ��ي
ب�ن�ف�س��ي م��ن امل �ن��زل ألوق� ��ع على
إق � ��رار ت �خ��دي��ر م��وض �ع��ي ل�ع�لاج
أسنان حفيدتي؟
ويطالب البغيلي بتدريب األطباء
بشكل جيد لتجنب وقوع حوادث
أو أخطاء طبية ،بدل تعيني أطباء
قد يسببون ضررا لألطفال.
وي� ��ؤك� ��د أن اإلق� � � � ��رار ل� ��ن ي�ع�ف��ي
الطبيب من املساءلة القانونية في
الخطأ فما هو الداعي لذلك.

رئيسة جمعية حماية الطفل:

طبيب أسنان يعترف لـ سبقلا:

القضية تستدعي مراجعة تشريعات الرعاية الصحية

اإلقرار أطال وقت انتظار المرضى

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل ،د.
سهام الفريح :ان ما ج��اء في امل��ادت�ين  ٢٦و٢٧
من قانون حقوق الطفل رق��م  ٢١لسنة ٢٠١٥
واضح وصريح ،إذ يبني للمختصني في مراكز
الرعاية الصحية للطفل ف��ي حالة رف��ض األب،
أو متولي رعاية الطفل ،أو من يحكمهم ،إدخال
الطفل املستشفى ،انه وجب على املختص اتخاذ
االج��راء ال�لازم لبقاء الطفل في املستشفى اذا
استدعت الضرورة ،وذلك بالتنسيق مع الجهات
املختصة وفق االجراءات املقررة قانونيا.
واض��اف��ت ال�ف��ري��ح ان�ه��م ف��ي الجمعية الوطنية
ل�ح�م��اي��ة ال �ط �ف��ل ت��واص �ل��وا م��ع امل �س��ؤول�ي�ن في

وزارة الصحة ،وقد ابدوا استعدادهم للتحرك،
ونحن بانتظار ما سيتخذ من إجراءات في هذا
الشأن.
وأوض �ح��ت ان األم ��ر ي�ح�ت��اج إج� ��راءات سريعة
ع��اج�ل��ة ل�ب�ع��ض ال �ح��االت امل�ل�ح��ة ك�ح��ال��ة ال�ف�ت��اة،
ال�ت��ي امتنع وال��ده��ا ع��ن التوقيع إلج ��راء عملية
استئصال ورم في جسمها ،وه��و ام��ر سريع
ال يحتمل االن�ت�ظ��ار ،كما ج��اءن��ا ف��ي الشكوى
املقدمة ،واجراءات اخرى تأخذ بشيء من الروية
والتدبر في تفاصيل القوانني املنظمة للرعاية
الصحية للطفل ،ولن تتحقق اال بمراجعة متأنية
للمواد الخاصة بالرعاية الصحية ،فتكون أكثر

وضوحا للكوادر الطبية من جانب وأولياء أمور
االطفال من جانب آخر
فمثال توضيح امل��واد ان تمنح األم حق التوقيع
على اجراء العالجات الالزمة ،اذا امتنع االب عن
املوافقة على اجراءات العالج الالزمة لطفله ،ففي
هذه الحالة يكون االمر متصال بأم الطفل.
وختمت الفريح بقولها :لعل القضية تبدو اعم
واشمل من ان نتوقف عند موضوع التخدير
ع�ن��د ع�ل�اج أس �ن��ان االط� �ف ��ال ،ب��ل ت�ت�ع��داه��ا ال��ى
ح��االت صحية وعالجية متنوعة ،ل��ذا يجب ان
ت��وخ��ذ جميعها بعني االع�ت�ب��ار م��ن قبل وزارة
الصحة بجميع كوادرها.

سهام الفريح

!

اك��د اح��د أطباء االسنان العاملني في مراكز الصحة في البالد أن االج��راء القانوني بتوقيع
املريض على ورقة تتضمن مخاطر وأعراض املخدر متبعة في «الصحة» منذ  6أشهر تقريبًا،
معترفا لـ سبقلا ب��ان ه��ذا االج��راء ساهم في اطالة وق��ت املريض ل��دى الطبيب املعالج ،ألنه
يسهب في ش��رح اع��راض امل�خ��در ،التي تكون عادية في كثير من األح�ي��ان كالحساسية او
الجرح البسيط او االجهاد بعد اخذ الجرعة .وقال الطبيب الذي فضل عدم ذكر اسمه ان توقيع
االوراق ملن هم دون الـ  16عاما تؤول الى والد الطفل ،واذا لم يكن موجودا ،فالتوقيع من حق
جد الطفل لوالده ،مضيفا« :حسب االجراء القانوني ال يمكن قبول توقيع أم الطفل اال اذا كانت
مطلقة او ارملة وتحمل حق الوصاية او الحضانة».
وعما يحدث في حال رفض املريض للتوقيع قال الطبيب «في حال رفض املريض التوقيع على
ورقة املخدر وورقة اخرى تثبت ان الطفل ال يعاني من امراض مزمنة فإن من حق الطبيب أال
يعالج الطفل بالتدخل الجراحي كالحشوة او خلع الضرس وانما يقتصر عالجه فقط على
تشخيص حالته واعطائه وصفة الدواء من الصيدلية».
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المويزري ّ
يلوح بالتصعيد ضد  4وزراء
ص� ّ�وب النائب شعيب املويزري
ع � �ل ��ى ارب� � �ع � ��ة وزراء ،م �ل��وح��ا
ب� � ��اس � � �ت � � �ج� � ��واب اث � � �ن �ي ��ن م �ن �ه ��م
وال�ت�ص�ع�ي��د ت �ج��اه اآلخ��ري��ن في
دور االنعقاد املقبل ،على خلفية
عدد من القضايا ،قال انه التمس
فيها تقصيرا من جانبهم وكان
اداؤهم تجاهها دون املستوى.
واعتبر امل��وي��زري  ،أن الحكومة
ف�ش�ل��ت ح �ت��ى اآلن ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
امل �ش �ك�لات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ،وأن
ت�ع��ام��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة بشأن
املواطنني الذين احتجزوا أخيرا
ف��ي ق �ب��رص ل��م ي�ك��ن باملستوى
امل�ط�ل��وب ،وق��ال مخاطبا وزي��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
ال�خ��ال��د «م��وع��دي م�ع��ك ق��ري��ب..
ان��ت ونائبك وبعض مسؤولي
الوزارة».
ورأى أن ه� � � ��ذه ل� �ي� �س ��ت أول
ق�ض�ي��ة ت�ه�م�ل�ه��ا «ال �خ��ارج �ي��ة»،
وأن دوره��ا «بروتوكولي فقط،
م �ث��ل ق �ض �ي��ة وج � ��ود م��واط �ن�ين
م� �ف� �ق ��ودي ��ن ل� ��م ت� �ب ��ذل ال� � � ��وزارة
ج � � �ه� � � ً
�ودا م �ق �ن �ع ��ة ت� �ج ��اه� �ه ��ا»،

الشطي يسأل
الروضان عن
تسكين القياديين
وج��ه النائب خالد الشطي سؤاال
ب ��رمل ��ان � �ي ��ا ال � � ��ى وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج ��ارة
والصناعة وزي��ر ال�خ��دم��ات خالد
الروضان ،عن املعايير املتبعة في
تسكني امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة .وه��ل
ت ��م ت �ع �ي�ين أش� �خ ��اص م ��ن خ ��ارج
وزارت ��ي «ال�ت�ج��ارة» و«ال�خ��دم��ات»
في هذه املناصب خالل السنوات
ال �خ �م ��س امل ��اض� �ي ��ة وح� �ت ��ى اآلن،
وب ��ذل ��ك ت ��م ت� �ج ��اوز امل�س�ت�ح�ق�ين؟
وامل �ع��اي �ي��ر واالس� � ��س امل��وض��وع��ة
للتفاضل بني املرشحني املتقدمني
لشغل تلك املناصب؟
وط �ل��ب ال�ش�ط��ي ت ��زوي ��ده ب��أس�م��اء
ال�ق�ي��ادي�ين ف��ي ال ��وزارت�ي�ن وارف ��اق
ص� � � � ��ورة م� � ��ن س � �ي� ��ره� ��م ال� ��ذات � �ي� ��ة
ومناصبهم السابقة خالل الفترة
امل��ذك��ورة ،وت��زوي��ده ايضا بقائمة
ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل �ل �م �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة
وأس �م��اء امل��رش�ح�ين ل�ه��ا وامل��رش��ح
املختار لشغلها وسبب االختيار.

مشددا على أن وزي��ر الخارجية
«هو املسؤول عن أي مواطن في
الخارج تحدث له مشكلة».
ال ��ى ذل� ��ك ،ال �ت �ف��ت امل ��وي ��زري ال��ى
وزي � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �خ� ��دم� ��ات
خ ��ال ��د ال� � ��روض� � ��ان ،م �ع �ت �ب��را ان
ق�ض�ي��ة ال �ن �ص��ب ال �ع �ق��اري ال�ت��ي
تضرر منها ع�ش��رات اآلالف من
امل��واط�ن�ين «أح��د أوج��ه القصور
تحم وزارة
الحكومي ،حيث ل��م
ِ
التجارة حقوق الناس ،ولم تعلن
ح�ت��ى أس �م��اء ال �ش��رك��ات املتهمة

بغسل األموال والنصب ،بالرغم
من صدور أحكام قضائية».
ووج� � � ��ه ت� �ص ��وي� �ب ��ه ع� �ل ��ى وزي � ��ر
ال� �ش ��ؤون س �ع��د ال� �خ ��راز ،بسبب
«إي�ق��اف املساعدات االجتماعية
ع��ن امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة» ،وق� ��ال ان
حجج الشؤون ال تعطيهم الحق
في إيقاف املساعدات.
وف� � � ��ي ق� �ض� �ي ��ة أخ� � � � � ��رى ،اع� �ت� �ب ��ر
امل� ��وي� ��زري أن ه �ن ��اك ت� �ج ��اوزات
م��ن قبل دي��وان الخدمة املدنية،
ً
الف��ت��ا إل��ى أن ردود وزي��ر الدولة

ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء أن��س
ال �ص��ال��ح ع �ل��ى ب �ع��ض األس �ئ �ل��ة
ال�ت��ي وج�ه��ت ل��ه ب�ش��أن ال��دي��وان
غير مقنعة ،وتحتاج إلى وقفة.
وت� ��وج� ��ه ال � ��ى وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة د.
ن ��اي ��ف ال� �ح� �ج ��رف م � �ه� ��ددا اي� ��اه
باالستجواب على خلفية قضية
«دمج البنوك» ،وقال إن استمرار
إج� � � ��راءات ال ��دم ��ج «س�ي�ج�ع�ل�ن��ي
أستجوب وزير املالية من ثالثة
ً
مشيرا إلى أنه لن يقبل
محاور»،
بسرية الجلسات.
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خادمتان فلبينيتان ترويان لـ سبقلا تجربتين مختلفتين

إيرين تعاني األمرَّين ..وماريلو «مرتاحة» للغاية
في الوقت الذي تشكو فيه بعض الخادمات من الظلم
والتعسف والمعاملة السيئة ،تشيد خادمات أخريات بالمعاملة
الحسنة من قبل األسر الكويتية التي يعملن لديها.

صديقتي
تأخذ قيلولة

وقد روت لـ سبقلا خادمتان فلبينيتان تجربتين مختلفتين،
حيث أكدت االولى وتدعى «إيرين» أنها تعمل لدى أسرة
تعاملها بقسوة وتتعسف معها ،مشيرة إلى أنها محرومة
من اإلجازات وتتمنى يوما واحدا للراحة حتى لو كل شهر ،كما
انها تعرضت للتحرش ،وتضطر إلى إخفاء هاتفها النقال ألن
أسرة كفيلها ترفض اتصالها بعائلتها.

قالت إي��ري��ن :أبلغتني صديقة
لي تعمل لدى عائلة تعيش في
م�ن�ط�ق��ة داخ �ل �ي��ة ،ب��أن �ه��ا ت��أخ��ذ
ق �ي �ل��ول��ة ب �ع��د ال� �ظ� �ه ��ر ،وت��أخ��ذ
إجازة كل يوم جمعة.
وأض ��اف ��ت :ال أت�م�ت��ع ب��إج��ازة؛
ألن ص��اح��ب ال�ع�م��ل ي�ق��ول إن
امل��دي�ن��ة ب�ع�ي��دة وال ي��وج��د من
يوصلني ويعيدني ،وفي كل
يوم جمعة ُيطلب مني تنظيف
بيت الجدة في منطقة بعيدة
عن العاصمة كذلك.

وعلى النقيض من ذلك روت خادمة فلبينية أخرى تدعى ماريلو
تجربة جيدة ،واعتبرت نفسها محظوظة بأسرة كويتية رائعة،
تعتبرها فردا منها وتحسن معاملتها ،مشددة على أنها
تعشق العمل في الكويت وال تتمنى تركها.
سبقلا إذ تستعرض تجربتي هاتين الخادمتين ،تفسح المجال
لهما لتسليط الضوء على واقع العمالة المنزلية سلبا ً مرة
وإيجابا ً مرة أخرى.

متابعة
السفارة
تحدثت إي��ري��ن ع��ن أوض��اع
بلدها ،قائلة :شهدت الفلبني
تغيرات كبيرة ،أصبح لدينا
رئيس ق��وي كلف سفاراتنا
بمتابعة أم��ور الخادمات في
الخارج ،وخصصوا لنا خطا
س��اخ�ن��ا ل�لات�ص��ال ف��ي ح��ال
م��واج �ه��ة م�ش�ك�ل��ة ،ل�ك�ن�ن��ا ال
نجد ردا في جميع األحوال.

محمد أمين
خ��رج��ت خ��ادم��ة فلبينية ع��ن ال�ص�م��ت ،وتحدثت
عن املعاناة التي تتعرض لها وبعض قريناتها
ال �ع��ام�لات ف��ي امل �ن ��ازل ،م�ط��ال�ب��ة ب��وق��ف التعسف
بحقهن ،وإق ��رار حقوقهن ،ومعاملتهن بطريقة
إنسانية.
وروت ال �خ��ادم��ة ،ال �ت��ي ت��دع��ى إي ��ري ��ن ،ل �ـ سبقلا
جانبًا من املتاعب والتعسف بحقها ،مشيرة إلى
أنها تعمل لدى أسرة كويتية منذ  5سنوات ،وال
تتمتع بأي يوم إجازة ،وال يسمح لها باستخدام
املوبايل الذي تحتفظ به سرًا لالتصال بعائلتها.
أكدت إيرين أنها تعرضت للتحرش واالعتداءات
اللفظية .وقالت :يتعاملون معي بصورة سيئة،
وأش �ع��ر أن ��ه ل�ي��س ل��ي أي ح �ق��وق ،ح�ت��ى إن �ن��ي ال
أستطيع أن أدافع عن نفسي أو أن أتذمر.
وأضافت :في حالتي ،ال يوجد شيء اسمه عائلة
مثالية ،فأنا أتولى لوحدي خدمة عائلة مكونة
م��ن ث�م��ان�ي��ة أف� ��راد ،وأع �م��ل ف��وق ط��اق�ت��ي وال أج��د
وق�ت��ًا للنوم ،وأعتقد أن س��اع��ات العمل يجب أال
تتجاوز  4ساعات.
وأشارت إلى أن صاحب العمل يراقبني ويتحكم
ف��ي ك��ل ح�ي��ات��ي ،ف�لا أستطيع ح�ت��ى ال�ت�ح��دث مع
زم�ي�لات��ي ال �خ��ادم��ات ح�ين ن�خ��رج إل��ى ال �س��وق أو
املطعم.
وذك��رت أن عائالت املغتربني أسهل في التعامل
معنا ،ألنهم أقدر على تفهم ظروف الناس الذين
اضطروا إلى فراق عائالتهم.
وس��ردت إي��ري��ن معاناة ب�ن��ات جنسها العامالت
ف� ��ي امل � �ن� ��ازل ق ��ائ� �ل ��ة :س �م �ع��ت ع� ��ن ق �ص ��ة ض��اب��ط
شرطة اغتصب خادمة فلبينية في أحد املخافر.
وخادمة ثانية أحرقتها ربة منزل باملاء الساخن.
وثالثة اغتصبها األب واالبن ودعوا أصدقاءهما
الغتصابها.
وأردف� � � ��ت :أب � ��دأ ي� ��وم ع �م �ل��ي ع �ن��د ال ��راب� �ع ��ة ف �ج �رًا
لتحضير األطفال للمدرسة وال أنام قبل منتصف
ال�ل�ي��ل .وف ��ي ن�ه��اي��ة األس �ب��وع ي��رس�ل��ون��ي إلن�ج��از
أع �م��ال ال�ت�ن�ظ�ي��ف وال �ك��ي ع�ن��د ب�ي��ت ال� �ج ��دة ..لقد
أصبحت أتمنى الحصول على يوم راحة كل شهر.

منازل كبيرة
وأش ��ارت إل��ى أن أع �ب��اء ال�ع�م��ل ال�ك�ب�ي��رة .وق��ال��ت:
فوجئت حني رأيت املنازل الضخمة بما فيها من
سرداب وأعداد كبيرة من السيارات التي يتوجب
غسلها كل يوم ،وكذلك خدمة األعداد الكبيرة من
أفراد األسرة.
م ��اذا ت��أك�ل�ين؟ (س��أل�ن��ا إي��ري��ن) ،ف��أج��اب��ت :نوعية
ال�ط�ع��ام ال تناسبنا ول�ي�س��ت ك��اف�ي��ة ،ك�م��ا ن��واج��ه
م�ش�ك�ل��ة ح��اج��ز ال� �ت ��واص ��ل ،وي �ت �ع نّ�ّي� ع �ل��ي تعلم
اللغة العربية ألن معظم الناس ال يجيدون اللغة
االنكليزية.
وتطرقت إلى قريناتها بالقول :أعتقد أننا نحن
الفلبينيات أكثر من يتحمل الصعاب ،نحن نعمل
ب�ك��د وب� ��ود ،وب��ال�ن�س�ب��ة إل� � َّ�ي ،ط��امل��ا أح �ص��ل على
راتبي في الوقت املحدد ،فسوف أتحمل الصعاب
م ��ن أج� ��ل إرس � ��ال أب �ن��ائ��ي إل� ��ى امل ��درس ��ة وت��أم�ين
مستقبل م�ش��رق ل�ه��م ،مشيرة إل��ى أن ال�خ��ادم��ات
ً
األفريقيات ربما يكن أقل تحمال للصعاب ،حتى
إن ردة فعلهن قد تكون عنيفة ،لقد سمعت الكثير

معاناة
في الطعام
نأكل مما ه��و م�ت��اح ،وأطلب
م� ��ن ال � �س� ��ائ� ��ق ،أح � �ي� ��ان� ��ًا ،أن
يشتري ل��ي طعامًا فلبينيًا
ّ
م �ع��ل �ب��ًا ،ه� �ك ��ذا روت إي��ري��ن
معاناتها حتى ف��ي وجبات
الطعام.

إيرين:

ماريلو:

ُ
ّض��ت للتحرش ونعاني المعاملة الس��يئة
تعر

أن��ا محظوظة واألس��رة الت��ي أعمل معه��ا رائعة

¶ محرومة من اإلجازة ..وأتمنى يوم راحة حتى كل شهر!

¶ أعتبر نفسي واحدة من أسرة كفيلي

¶ صاحب العمل يراقبني
ويتحكم في حياتي ..لكن
أبناءه يحسنون معاملتي

من القصص املرعبة عنهن.
وذك � ��رت أن �ه��ا س�م�ع��ت ال �ك �ث �ي��ر ع ��ن ح � ��االت س��وء
م�ع��ام�ل��ة ال �خ ��ادم ��ات ،إح ��داه ��ا ق �ص��ة ص��دي �ق��ة لي
تعرضت للضرب من قبل ربة املنزل؛ ألنها اشتكت
من تحرش الزوج بها ،لكن الجيد في القصة أنها
تمكنت من الهرب واللجوء إلى السفارة.
لكن ثمة نقاطًا مضيئة في تجربة إيرين العملية،
ح �ي��ث ت� �ق ��ول :ف ��ي امل� �ن ��زل ال � ��ذي أع �م ��ل ف �ي��ه اآلن،
يعاملني األب �ن��اء بشكل ج�ي��د ،رب�م��ا ألن�ن��ي أق��وم
ع�ل��ى خ��دم�ت�ه��م ط ��وال ال��وق��ت؛ ف��أن��ا أم �ك��ث معهم
لفترة أطول مما يفعل والداهم.

رواية أخرى
ف ��ي امل �ق��اب��ل روت ال �خ ��ادم ��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة م��اري �ل��و
تجربة مغايرة ،حيث أكدث لـ سبقلا انها تحظى
بمعاملة حسنة ج��دا م��ن األس��رة الكويتية التي
تعمل معها.
وذك��رت ماريلو أن رفيقاتها أخبرنها أن املشكلة
األكبر التي تؤرق الخادمات هي العنف الجسدي
والتحرش الجنسي.
وق ��ال ��ت م��اري �ل��و :أع �ت �ق��د ان ال ��وض ��ع االس � ��وأ هو

ً
فجرا لتجهيز
¶ عملي يبدأ
األطفال للمدارس..
وال أنام قبل منتصف الليل

ت �ع��رض ال �خ��ادم��ة ل �س��وء امل�ع��ام�ل��ة وه��روب �ه��ا من
ال�ك�ف�ي��ل م��ن اج ��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ف��رص��ة اف �ض��ل،
حيث تعمل في منزل جديد بشكل غير قانوني.
ث��م ت�ت�ع��رض ل �س��وء امل�ع��ام�ل��ة م��ن ص��اح��ب العمل
الجديد ،مشيرة إل��ى أن بعضهن حسنات الحظ
يجدن صاحب عمل وكفيال جيدا.
وتابعت بالقول :ان��ا محظوظة ان اعمل مع هذه
العائلة ل��درج��ة انني ال أشعر انني خ��ادم��ة .فأنا
اجلس مع اف��راد العائلة وأت�ن��اول الطعام معهم.
ان �ه��ا ع��ائ�ل��ة ك�ب�ي��رة ون �ح��ن ارب ��ع خ ��ادم ��ات نلقى
معاملة جيدة جدا.
وأض��اف��ت :ه��ذه ال�ع��ائ�ل��ة الكويتية ش��دي��دة ال�ك��رم
وت�ق��دم لنا «ال�ب��ون��ص» ف��ي شهر رم�ض��ان .ونحن
اح��رار ف��ي استخدام املوبايل واإلن�ت��رن��ت .وأعمل
معهم منذ عشر س�ن��وات .ويسمحون لي بزيارة
عائلتي ك��ل ع��ام .وال علم ل��دي ع��ن ظ��روف العمل
َ
لدى عائالت من الوافدين .ولم احاول ابدا تغيير
م�ك��ان عملي .وأرج ��و ان ت�ك��ون ع��ائ�لات الوافدين
على درجة حسن العائلة التي اعمل معها.
وأش��ارت إلى أن الكل في هذه االس��رة يعاملوننا
مثل بقية أف ��راد االس ��رة ،وأح�ي��ان��ا بشكل أفضل.

¶ معظم الالئي تعرضن
لسوء المعاملة يعملن في
بيوت بعيدة عن العاصمة

لكن اعتقد أن األم��ر يعود ال��ى األم التي تعاملنا
بشكل رائ��ع .وه��م يقدمون لنا الهدايا ف��ي أعياد
امليالد وفي أعياد ميالد كل منا.

زيارة السفارة
وأض��اف��ت :نحن اح��رار ف��ي زي��ارة السفارة ف��ي اي
وقت ورب العمل يدعمنا في ذلك.
واستطردت :سمعت عن حوادث اغتصاب وسوء
معاملة مثل حادثة امل��رأة التي أحرقت خادمتها
وال�خ��ادم��ة ال�ت��ي ق�ف��زت م��ن ن��اف��ذة شقة ف��ي ال��دور
ُ
ُ
ال �ث��ان��ي وك� �س ��ر ظ �ه��ره��ا وش � �ل ��ت ،ل �ك��ن ي�م�ك�ن�ن��ي
ال�ق��ول ان�ن��ا اف�ض��ل ال�ع��ام�لات ف��ي أي م�ج��ال واننا
محبوبات اكثر من غيرنا ونحافظ على نظافتنا.
ال اعرف كيف تتصرف الجنسيات األخرى ألن ال
اختالط لي بهم.
وقالت :نعمل  9ساعات كحد أقصى وأحيانا أقل،
واذا استدعى األمر ان نعمل لساعات أطول فاننا
ن�ت�ق��اض��ى أج� ��ورا ع�ل�ي�ه��ا .ون �ح��ن ن�ح��ب ان نعمل
لساعات أطول كي نحصل على مال أكثر.
وق��ال��ت م��اري�ل��و :أع ��رف الكثير م��ن ال�خ��ادم��ات
اللواتي عانني من س��وء املعاملة واالع�ت��داءات

¶ أعشق العمل في الكويت
ً
أبدا..
وال أتمنى تركها
ولم أشعر أني خادمة

ال� �ج� �س ��دي ��ة وم �ع �ظ �م �ه ��ن ل � ��م ي �ن �ل ��ن ال � �ع� ��دال� ��ة.
وبعضهن ُع��دن ال��ى بالدهن وعزمن على عدم
االغ�ت��راب ثانية ،مشيرة إل��ى أنها تحب العمل
ف��ي ال �ك��وي��ت وال ن �ي��ة ل��ي ل�ل�ع�م��ل ف��ي اي دول��ة
خليجية أخرى.
وذك ��رت أن معظم ال �خ��ادم��ات ال �ل��وات��ي تعرضن
لسوء املعاملة ،حدث ذلك لهن في مناطق بعيدة
ع��ن ال �ع��اص �م��ة .وات� �ح ��دث م ��ع ب�ع�ض�ه��ن ف��ي اي��ام
العطلة ،وأكتشف معاناتهن الشديدة.
وأض� ��اف� ��ت :ل��دي �ن��ا ع �ط �ل��ة ك ��ل ي� ��وم ج �م �ع��ة ،حيث
نلتقي مع االق��ارب واالص��دق��اء في املدينة او في
مجمع االفنيوز ،ونحصل على كل ما نطلبه من
احتياجاتنا ،بل ان لدينا قناة تلفزيونية فضائية
ف ��ي غ��رف �ت �ن��ا ،ي�م�ك�ن�ن��ا ال ��ذه ��اب ف ��ي ي ��وم ال�ع�ط�ل��ة
االس�ب��وع�ي��ة ،ال��ى الكنيسة او ال�ت�س��وق او زي��ارة
الصديقات.
وأردف ��ت :يمكننا اع��داد اط�ب��اق الطعام الخاصة
ب �ن ��ا ،ل �ك �ن �ن��ا ن �ف �ض��ل أي� �ض ��ًا ،األك �ل ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة.
وعندما تطلب العائلة الطعام من املطاعم ،يكون
لنا نصيبنا منها .لدرجة ان اوزاننا صارت عالية
ونرغب في العودة الى نظام غذائنا.

«جينا» ..خادمة فلبينية أصبحت مليونيرة
قصص النجاح الملهمة أصبحت كثيرة في أيامنا هذه ،فيمكن
ألي شخص أن يصبح ذا ثروة هائلة في وقت قصير ،خاصة مع
االنتشار الهائل لوسائل التواصل االجتماعي التي باتت الطريق
األسهل نحو تحقيق مكسب مادي جيد ،إذا كان الشخص
ملما ً بكيفية التعامل معها ،لكن أن تصبح خادمة كانت تعمل
في تنظيف ورعاية البيت مليونيرة ،فهذه قصة نجاح وجب
الوقوف أمامها لمعرفة تفاصيل هذا النجاح.

د .بلقيس دنيازاد عياشي
ال�ق�ص��ة ال �ت��ي أورده � ��ا م��وق��ع investing
 ،engineerت�ح�ك��ي ع ��ن ش��اب��ة فلبينية
ت��دع��ى  ،Gina Macahilosك��ان��ت تعمل
ف�ي�م��ا م �ض��ى خ��ادم��ة ل�ك�ن�ه��ا ن�ج�ح��ت في
ال��وص��ول إل��ى القمة وتحقيق ال�ث��روة التي
كانت تحلم بها.
ت�خ��رج��ت  Ginaف��ي م��درس��ة ث��ان��وي��ة في
 ،Dumagueteوكانت تحلم بالدراسة في

ال�ك�ل�ي��ة ،ل�ك��ن ن�ظ��را ل�ظ��روف�ه��ا االجتماعية
ً
اض� �ط ��رت إل� ��ى االل� �ت� �ح ��اق أوال ب �م��درس��ة
لتجهيز م��دب��رات امل �ن��ازل ،وه��و م��ا ح��دث
بالفعل ،وب��دأت العمل خادمة عندما كان
عمرها حوالي ً 18
عاما ،واستمرت على
ه ��ذه ال �ح��ال ل �س �ن��وات م��ن أج ��ل أن ت��وف��ر
مصاريف دراستها في الجامعة.
ه��ذا امل ��رأة ل��م تكن ت�ع��رف شيئًا ف��ي عالم
االستثمار أو البورصة أو األوراق املالية،
ولم تكن تعرف يومًا أنها ستصبح ثرية

ً
ج� �دًا وت�م�ل��ك أم � ��واال ط��ائ�ل��ة ب�ع��د أن ك��ان��ت
حياتها تحت خط املتوسط ،وتعمل بجد
لتوفير مصاريفها اليومية.
خالل فترة عملها التي قضتها في منزل
شخص يدعى  ،Bo Sanchezوهو خطيب
ك��اث��ول �ي �ك��ي وداع � �ي� ��ة م �س �ي �ح��ي ف�ل�ب�ي�ن��ي
معروف ،وقد ساعدها كثيرًا في تحقيق
النجاح ،إذ إنه قدم لها املساعدة وأوضح
لها طرق االستثمار في البورصة ،وكيف
أن ق��دره��ا ك�ع��ام�ل��ة ف��ي امل �ن��ازل ي�م�ك��ن أن
يتغير ،وهو ما قادها إلى النجاح وتحقيق
ث ��روة ،وألهمته قصة نجاحها فيما بعد
ف��أل��ف ك�ت��اب��ا ب�ع�ن��وان ?How my maid
( became a Millionaireكيف أصبحت
خ ��ادم �ت ��ي م �ل �ي��ون �ي��رة؟) ح �ق��ق م�ب�ي�ع��ات
ضخمة داخل الفلبني وخارجها.
في بدايتها كانت جينا تتلقى راتبًا ليس
بالكبير ،لكنها نجحت ف��ي جمع 2000
بيزو فلبيني (ما يعادل تقريبًا  12دينارا

ك��وي �ت �ي��ا) ،وق��ام��ت ب��اس�ت�ث�م��ار ه ��ذا املبلغ
في البورصة ،واستمرت على هذا املنوال
تجمع ه��ذا املبلغ شهريًا وتستثمره في
أسهم في البورصة.
وب�ع��د  4س �ن��وات م��ن ال��دراس��ة ف��ي الكلية
والعمل خادمة ،تخرجت ونالت شهادتها،
فقرر صاحب عملها أن يساعدها أكثر
فأوقفها عن العمل كخادمة وجعلها تعمل
ف��ي مكتبة ،ف��زاد راتبها ،واستمرت على
امل�ن��وال نفسه باالستثمار ف��ي البورصة
في عدة أسهم ،وضاعفت من املبلغ الذي
ك��ان��ت تستثمره ليصل إل��ى  4000بيزو
فلبيني ،ثم زادت��ه أكثر ليصل إل��ى 5000
بيزو.
ليس ذلك فحسب ،في كل مرة كانت تتلقى
فيها مكافآت ف��ي عملها أو خ�لال أعياد
امل �ي�لاد ،ك��ان��ت تتجه م�ب��اش��رة الستثمار
املبلغ ال��ذي جمعته ،وخ�لال س��ت سنوات
فقط من هذا االستثمار املستمر صارت

جينا تستطيع استثمار مبلغ يصل إلى 8
ماليني بيزو فلبيني (أي ما يعادل  47ألف
دينار كويتي) ،في البورصة ،فأصبحت
مليونيرة بعد أن كانت خادمة.
م �ع �ظ ��م ال � �ن � ��اس ي � �خ ��اف ��ون م � ��ن اإلن � �ف� ��اق
املستمر ،خاصة فيما يتعلق بالبورصة،
وال يرغبون ف��ي دف��ع األم ��وال باستمرار،
ب��ل يبحثون ع��ن ال��رب��ح ال�س��ري��ع ف��ي وقت
قصير ،لكن جينا لم تكن تفكر في ذلك،
ب ��ل إن �ه��ا اس �ت �ث �م��رت أس �ه �م �ه��ا وت��رك�ت�ه��ا
لوقت طويل م��ن دون أن تقلق أو تخاف،
ب��ل وزادت م��ن تلك االس�ت�ث�م��ارات بصفة
ش�ه��ري��ة ،إل��ى أن ج��اءت�ه��ا ض��رب��ة ناجحة
وأص�ب�ح��ت أسهمها ق��وي��ة ج �دًا ل��درج��ة أن
جعلت منها مليونيرة.
وي� �ق ��ول م ��ؤل ��ف ال �ك �ت ��اب Bo Sanchez
أصبحت جينا مليونيرة في سوق األسهم
ألن أسهمها زادت ببطء في قيمة العمل
اإلضافي ،هذا ما نسميه ارتفاع رأس املال.

جينا المحظوظة

االختباء
لمهاتفة العائلة!
ه� ��ل ت �س �ت �خ��دم�ي�ن اإلن� �ت ��رن ��ت؟
(سألنا إي��ري��ن) ،فأجابت :ليس
لدي وقت للبحث في اإلنترنت،
وك� � ��ل م � ��ا ي �م �ك �ن �ن��ي ف� �ع� �ل ��ه ه��و
االتصال بعائلتي ،وأضطر إلى
االخ �ت �ب��اء ح�ين أف �ع��ل ذل ��ك ،وأن��ا
سعيدة الحظ ألن سائق العائلة
يشتري لي بطاقات الشحن كي
أتمكن من االتصال بعائلتي.
وع� �ب ��رت ع ��ن أب� �س ��ط م�ط��ال�ب�ه��ا
ب� ��ال � �ق� ��ول :أت� �م� �ن ��ى االس� �ت� �م� �ت ��اع
ب�ي��وم إج ��ازة وح��ري��ة اس�ت�خ��دام
اإلنترنت واملوبايل .وآمل أن يتم
السماح لي أحيانًا بشراء طعام
فلبيني لكي أعد الطعام الخاص
بي.
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سائقون فتحوا صندوق أسرار المهنة لـ سبقلا:

التاكسي الجوال..

هندامك
يحدد أجرتك
يواصلون الليل بالنهار من أجل لقمة العيش ..يتعرضون للضغوط
النفسية لتأمين المبلغ المادي للعقد الشهري ..حياتهم مليئة
بقصص وأخبار الشعوب ..بعضهم أصبح يتحدث لغات عدة بحكم
االختالط مع الزبائن من جنسيات مختلفة.
إنهم سائقو التاكسي الجوال ،الذين يجوبون البالد شماال وجنوبا من
أجل الظفر بالزبون ،وحبذا لو كان مواطنا ،حيث ستكون التسعيرة
حينها مختلفة ،حيث تعتمد األجرة في اغلب األحيان على شكل
الزبون وهندامه ،فمتى ما كان ظاهريا «كشخة» ،كان السعر أغلى
بقليل عن نظرائه من الزبائن.

محمد المصلح
ال��زب��ون الكويتي «عملة ن ��ادرة» ..ه��ذا م��ا باح
به عدد من سائقي التاكسي لـ سبقلا ،بسبب
ع � ��زوف امل ��واط� �ن�ي�ن ع ��ن اس� �ت� �خ ��دام ال �ت��اك �س��ي
ال �ج ��وال ،إال ف��ي ح ��االت ال �ض ��رورة ال�ق�ص��وى،
ومنها على سبيل املثال تعطل مركباتهم على
الطريق.
«اس �ت �خ��دام ع ��داد ال�ت�س�ع�ي��رة غ�ي��ر م �ط �ل��وب»..
ه �ك ��ذا أف �ص ��ح ال �س��ائ �ق��ون ع ��ن ب �ع��ض أس� ��رار
املهنة ،إذ يفضل أغلب ال��زب��ائ��ن معرفة أج��رة
امل �ش��وار قبل رك��وب ال�ت��اك�س��ي ،الع�ت�ق��اده��م ان
ع� ��داد ال �ت��اك �س��ي ق��د ي�خ�ض��ع ل �ل �غ��ش ،وزي� ��ادة
األس �ع��ار م��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام ط��رق متشعبة
أو بعيدة ،ليعد ال�ع��داد ويرتفع السعر ،بدال
من االتجاه مباشرة الى املكان املقصود ،على
الرغم من ان االعتماد على تسعيرة العداد قد
يكون اقل تكلفة من تحديد السعر املسبق.

حكايات خيالية
ق�ص��ص م�ت�ن��وع��ة وح �ك��اي��ات خ�ي��ال�ي��ة ،تحدث
ب�م�ج��رد رك ��وب أي زب ��ون م�ع�ه��م ،ف�ل�ك��ل منهم
ح �ك��اي��ة ت�خ�ت�ل��ف ف ��ي م �ض �م��ون �ه��ا ع ��ن اآلخ� ��ر،
فمنهم من يتحدث عن السياسة أو األوض��اع
املعيشية في بالده أو في وظائفه.
وم ��ن أس� ��رار وم �ت��اع��ب امل �ه �ن��ة ،ك�م��ا ع� ّ�ب��ر ع��دد
م�ن�ه��م ،أن ب�ع��ض ال �ش��رك��ات امل �ت �ع��اق��دة معهم
ت�خ�ض�ع�ه��م ل� �ش ��روط ق��اس �ي��ة ،ت �ت �ط �ل��ب م�ن�ه��م
ال��وف��اء ب�ت�ل��ك ال �ش��روط ش�ه��ري��ا او أس�ب��وع�ي��ا،
ح�ي��ث ي��دف��ع م�ع�ظ��م ال�س��ائ�ق�ين م�ب��ال��غ شهرية
ت�ص��ل ال��ى  210دن��ان�ي��ر ج ��راء ال�ح�ص��ول على
التاكسي الجوال.
ومن ضمن قصص سائقي التاكسي الجوال،
يقول أبو أحمد ،وهو من جنسية عربية ،انه

نهض عوض قاسم من كرسيه
تحت المظلة التي تحميه وعربته
مسرعاً إلى سيارة توقفت على
مقربة منه ،وقدم إلى قائدها
ومرافقيه ما طلبوه من عصائر
ومياه مثلجة وتقاضى منهم
الثمن ،ثم عاد مجدداً إلى كرسيه،
وانشغل في تقليب برامج هاتفه
تارة ،وفي سماع أغنياته المفضلة
تارة أخرى ،وهكذا كان عليه أن
«يسلي» وقته ،فساعات العمل
طويلة ،ناهيك عن المتاعب
والصعوبات التي يواجهونها
طوال األوقات ،بدءا من التعرض
للحوادث مروراً بالمضايقات من
قبل بعض المستهترين ،بجانب
مكابدة الحروالغبار.

وليد العبدالله
ف��ي ك��ل زاوي ��ة م��ن ش ��وارع ال�ك��وي��ت يوميًا مئات
العربات من الـ«آيس كريم» ،نتوقف لشراء املاء
واملثلجات ،لكن ال تستوقفنا القصص اإلنسانية
للباعة الذين يقفون وراءها.
فقد اضطر األغلبية منهم لتأمني العيش الكريم
ل �ه��م ،ح�ت��ى ول��و ك��ان ال�ث�م��ن س �ن��وات ط��وي�ل��ة من
الغربة والفراق.
بيع ال �ـ«آي��س ك��ري��م» م��ن امل�ه��ن ال�ش��اق��ة ،ه�ك��ذا ما
أك ��ده محمد أب��و ال��وف��ا ،م�ص��ري ال�ج�ن�س�ي��ة ،من
سكان س��وه��اج ،يبلغ من العمر  67عامًا ،يقيم
ف��ي محافظة ال�ف��روان�ي��ة ،وي�ب�ي��ع ال �ـ«آي��س ك��ري��م»
للمواطنني واملقيمني عبر عربته الصغيرة التي
ت�ق��ف ق�ب��ل ج�س��ر س �ك��راب أم �غ��رة ف��ي محافظة
الجهراء.
وسرد أبو الوفا قصته لـ سبقلا قائال« :قررت
العمل في الكويت ألعيل أسرتي وأتكفل بدراسة

¶ متى كان الزبون
«كشخة» ..كان سعر
توصيله أغلى
¶ الراكب الكويتي
«عملة نادرة»..
وصيد ثمين أيضا ً
¶ أغلب الزبائن
يتفقون على
األجر ..لعدم
ثقتهم بالعداد
¶ شركات ترهق
السائقين بالتزامات
شهرية تفوق
مكاسبهم
¶ سائقون:
ندفع  210دنانير
للشركات شهرياً..
والباقي «رزقنا»

!

يعمل في هذه املهنة منذ  10سنوات تغيرت
فيها ال �ح��ال ،وال�ك�س��ب امل ��ادي أص�ب��ح ضئيال
مقارنة بالبدايات.
ويضيف« :لدي  4أبناء ،وكنت أعتقد وأنا في
ب�ل��دي ان��ي عندما أع�م��ل ف��ي الكويت سأجني
األم ��وال التي توفر لهم العيش ال�ك��ري��م ،وهو
م��ا ح�ص��ل ب��ال�ف�ع��ل ،ف�ع�ن��دم��ا أت �ي��ت ع�م�ل��ت في
إح��دى شركات امل�ق��اوالت ،وبعد فترة وجيزة
انتقلت واتجهت للعمل في التاكسي الجوال،
وق��د حققت في بداياتي أرباحًا قياسية لبت
طموحي وحققت جزءًا من أحالمي.

تغيرت األحوال
ح��دي��ث أب ��ي أح �م��د ال ي�خ�ل��و م��ن األس� ��ى ،وق��د
واص��ل ك�لام��ه ،وب��دت على مالمحه الحسرة،
ق��ائ�لا« :ب �ع��د ال�ع�م��ل مل ��دة ع��ام�ين م�ت�ت��ال�ين في
التاكسي الجوال تغيرت األحوال ،حيث زادت
أع ��داد ش��رك��ات ال�ت��اك�س��ي ،وأع ��داد ال�س�ي��ارات،
وأص� �ب ��ح ال �ت �ن��اف��س م ��ن ق �ب��ل ال �س��ائ �ق�ين على
أش��ده ،م��ن اج��ل الظفر ب��أي زب��ون ع��اب��ر ،االم��ر
الذي أثر سلبا على مدخولنا الشهري.
ومن القصص الغريبة التي يتعرض لها أبو
أح �م��د ب �ص��ورة م �س �ت�م��رة ،خ�ل�ال ت �ج��وال��ه في
املناطق السكنية ،ظاهرة هروب خدم املنازل،
ح �ي��ث واج� � ��ه ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ع ��ام�ل�ات ي�ط�ل�بن
االس�ت�غ��اث��ة لتوصيلهن إم��ا إل��ى ال �س �ف��ارة او

مكتب الخدم ،رغم ان بعضهن ال يملكن املال
الكافي ،اال اننا بدافع الشهامة العربية نقوم
بتوصيلهن إلى مقاصدهن مجانا في بعض
األحيان.

ف��ي وق ��ت ال� �ض ��رورة ف��ي ح ��ال ت�ع�ط��ل مركبته
على ال�ط��رق ،وك��ذل��ك ال�ح��ال ف��ي تطبيق زي��ادة
ال� �ت� �ع ��رف ��ة ع� �ل ��ى ك� ��ل ش� �خ ��ص ي� �ك ��ون م �ظ �ه��ره
الخارجي مميزًا.

تكاليف مرهقة

تحديد األسعار

وي �ش �ك��و ال �س��ائ��ق اي �ل ��ي ،وه ��و م ��ن ال�ج�ن�س�ي��ة
ال�ه�ن��دي��ة ،م��ن ت�ع��ام��ل ب�ع��ض ال�ش��رك��ات معهم،
وف��رض مبالغ أسبوعية تصل إلى  49دينارا
جراء الحصول على التاكسي الجوال .ويعمل
إيلي منذ الفجر وحتى املساء من اجل توفير
ذل��ك املبلغ األس�ب��وع��ي ،ال��ذي ي�ق��وم بتسليمه
للشركة ،محتفظا بما ي��زي��د على ذل��ك املبلغ
كمكسب له.
وبتأثر بالغ يكشف ايلي عن جانب من اسرار
املهنة« :ليس املطلوب مني دف��ع املبلغ املالي
ل�ل�ش��رك��ة ف �ق��ط ،ب ��ل ي �ج��ب ان ال �ت��زم ب�ت�ك��ال�ي��ف
صيانة املركبة وتعبئة الوقود ،وهي تكاليف
ت��ره�ق�ن��ا ،الس�ي�م��ا ان ال �س��وق ت�ع��ان��ي م��ن شح
الزبائن».
وي �ق��ول« :ك �ن��ا ف��ي ال�س��اب��ق ن�ك�س��ب  20دي �ن��ارا
يوميا ،ولكن ال�ح��ال تغيرت حاليا ،وال نكاد
نستطيع الحصول اال على نصف ذلك املبلغ».
وال��زب��ون الكويتي في رأي إيلي عملة ن��ادرة،
ويعترف بأنه ق��د يزيد األس�ع��ار عليه بشكل
طفيف ،السيما ان��ه ال يستعمل التاكسي إال

ويعمل السائق محمد أكبر ،وهو من الجنسية
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة ،ع�ل��ى ت��اك�س��ي م�ن��ذ  3س �ن��وات،
وي�ق��ول« :بفضل التاكسي ال�ج��وال أع��رف اآلن
العديد من اللغات ،ولكن بشكل بسيط ،فأفهم
ما يريده الزبون ،السيما من اآلسيويني ،كما
انني ومن خالل حديثي مع الزبائن أستطيع
معرفة أحوالهم وقصصهم وأخبار دولهم في
سبيل التسلية معهم ال��ى ح�ين ال��وص��ول الى
مقاصدهم».
ويبينّ أكبر ع��ددًا من املتاعب التي تواجههم
م ��ع ال �ت��اك �س��ي ال� �ج ��وال ،إذ ي��ؤك��د ان ال�ش��رك��ة
املتعاقد معها تطلب مبالغ شهرية تصل الى
 210دن��ان�ي��ر ج ��راء ال�ح�ص��ول ع�ل��ى التاكسي،
وه��و ام��ر يشعرنا بالضغوط النفسية طوال
ال� �ي ��وم ،ح �ت��ى ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ل�ب�ي��ة ذل ��ك ال �ش��رط،
ف�ت�ج��دن��ا ن�ع�م��ل م�ن��ذ ال �ص �ب��اح ال �ب��اك��ر وح�ت��ى
امل�س��اء م��ن اج��ل توفير ذل��ك ال�ش��رط ال�ج��زائ��ي،
وبعد توفير املبلغ ،يمكننا ان نعمل ونحقق
املكاسب التي تكون ضئيلة».
وت��اب��ع« :ول �ك��ن م��ا ه��و م�ش�ج��ع ان ال�ت��اك�س��ي،
وب�ع��د م ��رور  4س �ن��وات م��ن ال�ع�م��ل ،نستطيع
تملك املركبة ،والتي حينها ستكون متهالكة،
او ت�ع��رض��ت ل�ل�ع��دي��د م��ن ال� �ح ��وادث ،والقليل
منها يمكن ان يستمر في الخدمة».
وي �ق��ول أك �ب��ر« :ال تنفصل ع�لاق�ت�ن��ا بالشركة
بمجرد مرور  4سنوات ،بل نقوم بدفع دينار
عن كل يوم ،وهذا يمثل رسومًا ادارية من اجل
تجديد اإلقامة وغيرها من االلتزامات.

حسب المزاج
بسؤال أحد السائقني عن تحديد األسعار ،أجاب ان الزبائن ال يفضلون استخدام العداد ،على الرغم من
انه يعتبر أوفر ماليا لهم من عملية تحديد السعر املسبق قبل توصيلهم الى مشاويرهم ،موضحا ان
تسعيرة التوصيل تخضع ملزاج السائق وتقديراته للمشوار املقصود ،اال انه في غالب األحيان ال يزيد
على  5دنانير إن كان في املناطق الوسطى من البالد.

ُ
باعة الب ّردُ :مثلجاتنا بجمر المعاناة

منافسة
الباصات
ي ��رى ال �س��ائ��ق ش��ري��ف محمد،
وه ��و م��ن ال�ج�ن�س�ي��ة امل �ص��ري��ة،
ان ه� �م ��وم س��ائ �ق��ي ال �ت��اك �س��ي
ال �ج ��وال ك �ث �ي��رة ،ت �ب��دأ م��ن ع��دم
وج ��ود م��واق��ف مخصصة في
ال� � �ش � ��وارع ،وك� �ث ��رة امل �خ��ال �ف��ات
امل ��روري ��ة ،ال �ت��ي ت�ف�ق��ده��م ج��زءا
كبيرا من ارباحهم الشهرية.
ويصف شريف حال التاكسي
ال �ج��وال ب �ـ«امل��ري��ض» ،إذ أصبح
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال��زب��ائ��ن وال �ع �م��ال
يلجؤون الى الباصات العمومية
ل� ��رخ� ��ص أس � �ع� ��اره� ��ا م �ق ��ارن ��ة
بالتاكسي ،وهو ما جعل بعض
السائقني يفكر ف��ي هجر هذه
املهنة الى مهن أخرى.

التطبيقات
اإللكترونية
يعترف أحد السائقني ،ويدعى
أب � ��و ك � �م� ��ال ،ب � ��أن ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة اث � � ��رت ب� �ص ��ورة
م�ب��اش��رة على س��وق التاكسي
ال �ج��وال ،ف�ب��إم�ك��ان اي شخص
طلب سيارة التوصيل مباشرة
ع�ب��ر ال�ه��ات��ف ال �ن �ق��ال ،وت�ح��دي��د
م��وق �ع��ه م ��ع ال �ت �ع��رف��ة م ��ن دون
ال��وق��وف ف��ي ال �ش��وارع ان�ت�ظ��ارا
ل �ل �ت��اك �س��ي ال � �ج� ��وال ،وب��ال �ت��ال��ي
التفاوض معه على التسعيرة.

نتعرض للحوادث ..و 12ديناراً إيجار العربة يوميا ً
الم

بيعات اليومية
تتراوح بين
 16و 25دينا ً
را

الهاتف النقال لشغل الوقت | تصوير مصطفى نجم

أبنائي السبعة» ،معلال «التوجه إلى هذه املهنة الى
أسباب ع��دة ،أبرزها الظروف املعيشية الصعبة
واالعتماد على النفس وحفظ الكرامة من خالل
حصوله على لقمة عيش بالحالل».
وب � �س ��ؤال ��ه ع� ��ن امل �ب �ي �ع ��ات ال �ي ��وم �ي ��ة ه� ��ل ت�ل�ب��ي
االحتياجات ،ذكر أن عربة الـ«آيس كريم» يجري
تأجيرها يوميا بحسب رس��وم الشركة ،وتبلغ
قيمة اإلي�ج��ار  12دي�ن��ارا ،أو في بعض األحيان
يجري االتفاق على نسبة املبيعات اليومية التي
تتراوح من  16الى  25دينارا.
وذك��ر أن مهنة بيع الـ«آيس كريم» والوقوف في
الشمس ال�ح��ارق��ة تعتبر م��ن املهن الشاقة التي
تحتاج الى الصبر واملثابرة «وطول البال» ،مؤكدا
أن��ه اس�ت�ط��اع ت��دري��س اب�ن��ائ��ه جميعهم م��ن ه��ذه

املهنة ،ولم يتبق إال ابنه االصغر ومن ثم سيترك
العمل ويرجع الى مصر للعيش بقية سنواته مع
ابنائه.
وتطرق ابو الوفا الى بعض املواقف الصعبة التي
تمر عليه بشكل شبه يومي ،ومنها وقوف بعض
الشباب املراهقني أمام عربة الـ«آيس كريم» حيث
ي�ق��وم��ون بطلب م��اء وع�ص��ائ��ر و«ب ��رد» وم��ن ثم
يفرون من دون دفع قيمة الطلب .أما االمر اآلخر،
ّ
فيتعلق بتفتيش متواصل من قبل عاملي هيئة
ال �غ��ذاء ،ح�ي��ث ان�ه��م ف��ي غ��ال��ب االح �ي��ان يقومون
بوضع مخالفات ثقيلة على البائعني ما تترتب
عليه ضرورة دفعها ،وعند التخلف عن السداد
يجري وضع «بلوك» وال نستطيع بعدها تجديد
االقامة ويصاحبها تعطيل عدد من املعامالت.
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ارتدوا «البدل» ..و %50منهم تو ّلوا حقيبة «الصحة»

؟

وزراء خاصموا «الدشداشة» ..لماذا

¶  3وزراء الحد األعلى لمرتدي «الكرفتة» في الحكومة
يعتبر الزي الرسمي في اي دولة البوابة األولى لمعرفة ثقافة
المجتمع وتاريخه وواقعه الحالي ،والن طبيعة الزي الرسمي للبالد
ارتبطت بـ«الدشداشة» و«الغترة» والعقال ،بما يع ِّبر عن ثقافة مجتمع
عربي متوارثة من مئات السنين في شبه الجزيرة العربية ،كان ارتداء
كزي رسمي في المحافل الرسمية المحلية او العمل اليومي
البدلة
ّ
أمراً غير متق ّبل بشكل كبير ،خاصة للمواطنين.
وكسر كثير من الوزراء هذه القاعدة وأدخلوا البدل الى اجتماعات
مجلس الوزراء او قاعة عبدالله السالم على مدار األعوام الـ« 57وهو
عمر حكومات الكويت» ،و %50منهم هم من االطباء الذين حملوا
حقيبة وزارة الصحة ،األمر الذي أعطى شرعية للزي الجديد ،وجعله
متق ّبالً بين األوساط الشعبوية واإلعالمية.

سرعة الحركة

في حريق الجهراء ،في أغسطس  ،2009ك��ان وزي��ر الصحة ـــ آن��ذاك ـــ
د.هالل الساير ،وكان في جولة مع الصحافيني على مصابي الحريق،
بعد ايام من إخماده لالطمئنان على صحة املرضى ،وعندما شعر بأن
حركة الصحافيني بطيئة أخذ في الركض على السلم ،ممازحًا الحضور
بقوله« :هذه من فوائد الرياضة ،ولبس البدلة».
هالل الساير

¶ عبدالعزيز حسين
أول الداخلين
ي الرسمي..
بغير الز ّ
والحربي آخرهم

يوسف المطيري

وأسمائهم ،لم تظهر بدلة الوزراء مع تشكيل
في ملحة تاريخية عن شخصيات الوزراء ُ ّ
اولى حكومة للبالد في يناير  ،1962حني كلف املغفور له سمو رئيس الوزراء وقتها
الشيخ صباح السالم تشكيل أولى حكومة في البالد ،حيث ضمت  13وزيرًا ،وبعدها
بعام ،وتحديدًا في يناير  ،1963كان للبدلة تواجدها االول بتكليف عبدالعزيز حسني
وزيرًا لشؤون مجلس ال��وزراء كأول وزير في الحكومة يحضر اجتماعات مجلس
الوزراء بالبدلة الرسمية ،والالفت وقتها وجود الشيخ عبداهلل الجابر الصباح بلباسه
الكويتي القديم وعقاله «املقصب».

بدر العيسى

¶ بدلة الوزراء
غابت  9سنوات
بعد الغزو

أصحاب البدل
وتوالت بعد ذل��ك تعيينات «أصحاب ال�ب��دل»؛ اذ استمر تواجد حسني في ع��دد من
وزير آخر ،وذلك ّإبان تولي املغفور له سمو الشيخ جابر األحمد
الوزارات حتى دخول ّ
رئاسة ال��وزراء ،حيث كلف عبدالرحمن العوضي حقيبة وزارة الصحة ،الى جانب
تكليفه عبدالعزيز حسني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،وكان ذلك في فبراير
من عام  ،1975وبذلك اجتمع وزيران بـ«البدلة الرسمية» في حكومة واحدة.
وبعد  6سنوات من دخول وزيرين يرتديان «البدلة» سجل رقمًا جديدًا بعدد مرتادي
البدل؛ إذ وصل عددهم في اجتماعات مجلس الوزراء إلى  3وزراء ،وبنسبة  %20من
اجمالي الوزراء ،البالغ عددهم  15وزيرًا ،بعد دخول حمد الرجيب الى الوزارة ليتولى
حقيبة الشؤون ،وكان ذلك في رئاسة املغفور له الشيخ سعد العبداهلل ملجلس الوزراء
في م��ارس  ،1981حيث تواجد ال��ى جانب الرجيب كل من عبدالرحمن العوضي،
وعبدالعزيز حسني.

جمال الحربي

وزراء بــ«البدلة»
عبدالعزيز حسين (مجلس الوزراء)
عبدالرحمن العوضي (الصحة)
حمد الرجيب (الشؤون)
محمد السنعوسي

عبدالرحمن الحوطي (األشغال واإلسكان)
سليمان المطوع (التخطيط)
عبدالوهاب الفوزان (الصحة)

 9سنوات

محمد الجارالله (الصحة)

وبعد الغزو العراقي على الكويت ،انتظر الناس التشكيل الوزاري ليعود غياب «البدلة»
ملدة طويلة امتدت الى  9سنوات ،اذ عادت في عام  1999بعد تعيني د.محمد الجارهلل
وزيرًا للصحة.
وفي عهد سمو الشيخ ناصر املحمد عينّ وزير االعالم محمد السنعوسي في ثانية
للمحمد في يوليو  ،2006وفي عام  2009عينّ وزير الصحة د.هالل الساير.
وزارة ّ
ومنذ تولي سمو الشيخ جابر املبارك رئاسة ال��وزراء عينّ  3وزراء منذ عام 2012
حتى اآلن ،وهم :د.محمد الهيفي وزيرًا للصحة في ديسمبر  ،2012ووزير التربية
بدر العيسى في أغسطس  ،2013وأخيرًا وزير الصحة جمال الحربي في ديسمبر
.2016

د.محمد الجارالله

محمد السنعوسي (اإلعالم)
هالل الساير (الصحة)
محمد الهيفي (الصحة)

محمد الهيفي

بدر العيسى (التربية)
جمال الحربي (الصحة)

التأثر بالخارج

 4وزراء في  5سنوات
ّ
في مارس  ،1985دخ��ل في سجل مرتدي البدل الرسمية
اسم جديد؛ هو وزير االشغال واالسكان عبدالرحمن الحوطي.

حمد الرجيب

عبدالعزيز حسين

عبدالرحمن العوضي

ثم عاد الرقم الثالثي في مارس من عام  ،1990وهي
ال ��وزارة االك�ث��ر ع��ددًا ف��ي ت��اري��خ ال��دول��ة ،ب�ـ�ـ 23وزي� �رًا ،برئاسة
املغفور له الشيخ سعد العبداهلل ،حيث كان عدد من يرتدي
ال�ب��دل��ة ث�لاث��ة وزراء ،ه��م :سليمان امل�ط��وع وزي� �رًا للتخطيط،
عبدالرحمن العوضي وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال��وزراء،
عبدالوهاب الفوزان وزيرًا للصحة.

سليمان المطوع

خ �ل��ت ال �ع��دي��د م ��ن ال�ح�ك��وم��ات
ع � �ل� ��ى م � � � ��دار ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا م��ن
ارت��داء ال��وزراء للبدل ،وك��ان أي
وزي ��ر ي �ق��دم ع�ل��ى ال�ت�خ�ل��ي عن
الدشداشة يسلط عليه الضوء
وي � �ح � �ظ� ��ى ب� ��اه � �ت � �م� ��ام خ� ��اص
م� ��ن وس� ��ائ� ��ل اإلع � �ل� ��ام ،وك� ��ان
م��ن ال�ل�اف��ت أن ال� � ��وزراء ال��ذي��ن
ت �ع��اق �ب��وا ع �ل��ى ح�ق�ي�ب��ة وزارة
ال �ص �ح��ة ك��ان��وا األك �ث��ر ارت� ��داء
ل�ل�ب��دل ،ورب�م��ا ك��ان ذل��ك بحكم
وظ��ائ �ف �ه��م ك��أط �ب��اء أو بسبب
الـتأثر بدراستهم في الخارج.

وظيفته ال تقتصر على خطبة الجمعة ..بل يتخذه الناس قدوة

أعباء ومحاذير في حياة اإلمام!
وظيفة إمام المسجد ليست كبقية الوظائف واألعمال ،فهي ذات طبيعة خاصة ،حيث يجد
اإلمام نفسه ُمطالباً بإعداد خطبة الجمعة بطريقة جاذبة ومفيدة للناس ،وهذا يتطلب
سعة االطالع واستمراريته ومواكبة المستجدات العصرية التي يجب أن تتماشى مضامين
الخطبة المنبرية والدروس الوعظية معها ،ليس هذا فحسب بل كل خطوات اإلمام يجب
أن تكون مدروسة؛ ألن أنظار الناس مسلطة عليه كونه قدوة ومرجعاً للفتوى في كثير من
األحيان.

حمد السالمة
ما أكثر األعباء واملحاذير في حياة اإلمام ،فهو ،وإن حرص،
ال يستطيع إرض��اء جميع الناس ،الذين ينتظرون منه أن
يطبق على نفسه كل كلمة ينطق بها على املنبر ،كما أن
وقته كله مرهون للدعوة والوعظ واإلرشاد.
ف��ي م�س��اج��د ال �ب�لاد  135إم��ام��ًا ك��وي�ت�ي��ًا ،وع �ل��ى ال��رغ��م من
املميزات الوظيفية فإن هذه الوظيفة تعتبر طاردة بسبب
م��ا تتطلبه م��ن أع �ب��اء وال �ت��زام��ات ،وه �ن��اك أح ��داث يومية
وم��واق��ف متنوعة بعضها صعب وبعضها اآلخ��ر طريف،
ت�ت�ك��رر م��ن خ�ل�ال ت�ع��ام��ل األئ �م��ة م��ع امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
القاصدين بيوت اهلل.
أح��د األئ�م��ة م��ن العاملني ف��ي مساجد العاصمة ت�ح��دث لـ

سبقلا وقال« :مهنة اإلمام دقيقة في العديد من الجوانب.
وي��وم اإلم��ام مملوء وم��زدح��م في خدمة بيت اهلل وتوجيه
املصلني وتوعيتهم واستقبال الشكاوى ومقترحات أهل
املنطقة وم�ج��اراة مطالب كبار السن حتى وإن كانت غير
معقولة أحيانًا».
وتابع« :اإلم��ام عليه إمامة املصلني في الصلوات الخمس
ً
ك��ل ي��وم ،لذلك فهو ال ي�ف��ارق املسجد إال قليال ج �دًا ،ولعل
طبيعة عمل هذه املهنة جعلتها ط��اردة للشباب الكويتي
بسبب طابعها االجتماعي واالل�ت��زام اليومي ال��ذي يجبر
اإلمام على التواجد في املسجد».
وب�ين أن «األوق� ��اف» ب ��ادرت إل��ى تخفيف االل �ت��زام��ات على
اإلمام وتوفير العديد من الحوافز واإلغراءات ،ومن أبرزها
األولوية في منح السكن املخصص لألئمة وتحديد التزامه

بـ  85صالة من أصل  150في الشهر ،وتقديم إجازات األئمة
املعينني إلكترونيًا من دون الحضور إلى ال��وزارة ،إضافة
إل��ى إن �ش��اء مكتب لتخليص م�ع��ام�لات األئ �م��ة الكويتيني
املعينني.
وأض � � ��اف :ك �م��ا م �ن �ح��ت «االوق � � � ��اف» األول� ��وي� ��ة ف ��ي رح�ل�ات
الحج والعمرة لإلمام الكويتي ،وله األولوية في ال��دورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ،وتكليف األئ�م��ة الكويتيني املعينني بمهمات
رسمية وفق إمكاناتهم ومهاراتهم.

مساجد البالد
وأش��ار إل��ى وج��ود أكثر م��ن  1610مساجد ف��ي املحافظات
ال�س��ت ،مما يجعل م��ن اإلم ��ام الكويتي عملة ن ��ادرة ،الفتًا
إلى أن هناك أئمة كويتيني أحبوا املهنة بعيدًا عن املاديات
ويعتبرون املسجد بيتهم.
وأك �م��ل «ال ت�خ�ل��و امل �ش��اه��دات وال�ت�ع��ام��ل ف��ي امل�س��اج��د من
بعض األم��ور الغريبة التي تحدث في الحدود الجغرافية
ل �ل �م �س �ج��د؛ م �ث ��ل ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ب �ع ��ض األش� � �خ � ��اص غ�ي��ر
املنضبطني ،كما أن البعض يتخذ من املصلى مكانًا للنوم».
وروى اإلمام لـ سبقلا أن أصعب موقف مر به حينما رأى
شخصا يلقي بلقيط أم��ام عتبات املسجد ،فأبلغ الجهات
املعنية.

المسجد والجيران
في ما يخص عدد املساجد والعالقة بني املسجد و«جيرانه» ،قال اإلمام الذي التقته سبقلا :إن
عدد املساجد في البالد يعتبر مميزا ،وهناك ترابط بني الجيران وإمام املسجد ،حيث يكنون له كل
تقدير واحترام ،خصوصًا عندما ينصحهم ويوعيهم ويوعظهم ،مستدركًا بقوله «املهنة تعتبر
متعبة أحيانًا وتحتاج إلى صبر وتحمل في العديد من املواقف».
وعن املواسم وزيادة أعداد املصلني ،بينّ اإلمام :ان العمل في رمضان يعتبر من أكثر الشهور التي
تحتاج إلى جهد مضاعف ،فضال عن ضرورة الرقابة على املساجد والحفاظ عليها من أي خلل
يحتاج الى صيانة وذلك لضمان تميز املسجد ،كما أن اإلش��راف على موائد اإلفطار يحتاج إلى
جهد عال خاص بالتنسيق واملتابعة بني «األوقاف» واملتبرعني وإمام املسجد املقصود.
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 93وكيل نيابة ّ
أدوا اليمين القانونية
أدى  93وك�ي��ل ن�ي��اب��ة ال�ي�م�ين ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ام��س،
أم ��ام رئ �ي��س محكمة ال�ت�م�ي�ي��ز ،رئ �ي��س املجلس
األعلى للقضاء املستشار ،يوسف املطاوعة.

وك� � ��ان امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء واف� � ��ق ع�ل��ى
تعيينهم بعد اجتيازهم دورة تأسيسية ،أقيمت
في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

«البيئة» :مياه الشرب
في العديلية سليمة
أك��دت الهيئة العامة للبيئة ،أم��س« ،س�لام��ة مياه
الشرب في محطة العديلية» ،مبينة ان ما يجري
ت��داول��ه ع��ن رص��د ت�ل��وث مستمر ف��ي ت�ل��ك املحطة
«عار عن الصحة».
ُ
واوضحت ان ما نشر استنادا ال��ى موقع البوابة
البيئية الرسمية (بيئتنا) بشأن نتائج التلوث
يعود الى عام  ،1984إذ ارتفع آن��ذاك معدل جودة
امل�ي��اه بنسبة  0.002ملليغرام لليتر ،م��ا ادى الى

تغير جودة املياه.
واف��ادت ب��أن ج��ودة املياه منذ ذل��ك الحني مطابقة
للمعايير ال��دول �ي��ة ،م�ش�ي��رة ال��ى امل�ك��ان��ة املتقدمة
ال �ت��ي ت�ش�غ�ل�ه��ا ال �ك��وي��ت ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد بحسب
احصائيات (.)2018 - 2017
وكانت سبقلا نشرت بعددها ال�ص��ادر األرب�ع��اء،
نقال ع��ن امل��وق��ع أن م�ي��اه محطة العديلية ملوثة،
وهو ما يعني أن بياناته لم َّ
تحدث منذ  35عامًا.

الفضل والشطي يستنكران بيانهم :تجاوزتم الحدود

«اإلخوان» للكويت:
َّ
توقفوا عن «اعتقال» المصريين!
استنكر النائبان أحمد الفضل وخالد
الشطي  ،أم��س ،ال�ب�ي��ان ال��ذي أص��درت��ه
ج� �م ��اع ��ة اإلخ � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م�ي�ن ب �ش��أن
اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال �ك��وي��ت
بترحيل عدد من املنتمني إلى الجماعة
وتسليمهم إلى مصر.
وأصدر املكتب العام لإلخوان املسلمني
ع�ب��ر صفحته ع�ل��ى ال�ف�ي�س�ب��وك ،بيانًا
أدان ،حسب زعمه ،ما تقوم به الكويت
م ��ن اع� �ت� �ق ��ال ل �ل �م �ص��ري�ين امل �ع��ارض�ي�ن
ل �ل �ح �ك��م ف� ��ي م� �ص ��ر ،وت �س �ل �ي �م �ه��م إل ��ى
القاهرة .وزعمت الجماعة في بيانها
أن��ه «ال يخفى على أي من دول العالم
م��ا ت �ق� ُ
�وم ب��ه م�ص��ر م��ن ق �م� ٍ�ع ،وت�ن�ك�ي� ٍ�ل
باملعارضني».

يضعها ت�ح��ت امل�س��ؤول�ي��ة السياسية
ع� ��ن م �ص �ي��ر امل� �ص ��ري�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ت �ق��وم
بتسليمهم إلى السلطات املصرية».
َ
وزاد ال �ب �ي��ان ،أن «ال �ح��رك��ة اإلس�لام�ي��ة
ُ
تشكل جزءا مهما من املشهد السياسي
ال �ك��وي �ت��ي ،وض ��رب ��ت ن �م��وذج��ا عمليا
للمنهج اإلصالحي الوسطي والرسالة
التنموية ال�ت��ي تقدمها ال�ح��رك��ة ،وهو
م��ا يفقد السلطات الكويتية أي مبرر
لتسليم املعارضني املصريني
يدفعها
ِ
املنتمني للحركة اإلسالمية».
وط ��ال� �ب ��ت ج �م ��اع ��ة اإلخ � � � � ��وان ،ال �ك ��وي ��ت،
بالتوقف عن اعتقال املصريني املعارضني
ع �ل��ى أراض �ي �ه ��ا وت �س�ل �ي �م�ه��م ل�ل�س�ل�ط��ات
املصرية ،والسماح لهم بمغادرة الكويت
إلى أي دولة أخرى بشكل آمن.

َّ
وأض � � � ��اف ال � �ب � �ي ��ان «أن م � ��ا ت � �ق� ��وم ب��ه
السلطات الكويتية في الوقت الراهن،

رد نيابي

مسؤولية سياسية

نيابيا ،قال النائب احمد الفضل ردا

على ال�ب�ي��ان «م��ن جانبنا ككويتيني
ف��إن�ن��ا ن�ع��اه��د ف�ض�ي�ل��ة امل��رش��د ال�ع��ام
بدعم بيانه والتأكيد عليه والضغط
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة م ��ا ورد ب��ه،
ش��ري �ط��ة ان ت �ك��ف ج �م��اع��ة االخ � ��وان
ع��ن ارس��ال عناصرهم ال�ق��ذرة لبلدنا
وت ��دخ� �ل� �ه ��م ف � ��ي ش� ��ؤون � �ن� ��ا وش �ن �ه��م
ه �ج �م��ات س �ي �ب��ران �ي��ة م �ت �ت��ال �ي��ة ع�ل��ى
الدولة املصرية وغيرها من الدول من
االراضي الكويتية».
من جهته ،اعتبر النائب خالد الشطي
أنه من غريب األداء السياسي وعجيب
املواقف ،ما أقدمت عليه حركة اإلخوان
امل �س �ل �م�ين ف ��ي ب �ي��ان �ه��ا ض ��د ال �ك��وي��ت،
مؤكدا أن الكويت فتحت أبوابها أمام
املصريني (ع�ل��ى اخ�ت�لاف توجهاتهم)
واحتضنتهم بال قيد وال شرط ،وعلى
حساب جودة العمالة الوافدة وكفاءة
اإلن� �ت ��اج امل �ح �ل��ي واإلخ �ل ��ال ب��ال �ت�ع��ادل

السكاني ،مساهمة منها في معالجة
األزم ��ات امل�ت�لاح�ق��ة ال�ت��ي ت�ع��ان��ي منها
هذه الشقيقة الكبرى.

أبجديات العمل
وأض � ��اف ال �ش �ط��ي «ال �غ��ري��ب أن تغفل
ح��رك��ة سياسية ع��ري�ق��ة ،ع��ن أبجديات
العمل السياسي ،فتتبرم من دفع ثمن
ما جنته ،وأخ��ل بالترحيب والحفاوة
الكويتية! ذل��ك عندما نقضت العهود
ونكصت باملواثيق البديهية ،وعمدت
مل � �م ��ارس ��ة أن� �ش� �ط ��ة ت � �ن� ��ال م � ��ن م��وق��ف
ال�ك��وي��ت ت�ج��اه م�ص��ر ،وت �ط��ال ال�ع�لاق��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب �ه��ذا ال �ب �ل��د وال�ش�ع��ب
ع �ن��دم��ا ال ت �ح �ت��رم ش � ��روط ال �ض �ي��اف��ة،
وتتخطى حدود اإلقامة ،وتعتدي على
البيوت من حولي بسهام ترميها من
ب�ي�ت��ي ،ف�م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن ي��أت�ي��ك ال��رد
املستحق».

توعية مرورية ومكافحة الجرائم اإللكترونية في المدارس

«التربية»« :األعمال الممتازة»
في حسابات الموظفين
هاني الحمادي
أودع��ت البنوك أم��س مكافأة األعمال
امل� � �م� � �ت � ��ازة ف � ��ي ح � �س� ��اب� ��ات امل ��وظ� �ف�ي�ن
املستحقني لألعمال املمتازة في وزارة
التربية.
وق � ��ال م �ع �ل �م��ون إن� �ه ��م ت �ل �ق��وا رس��ائ��ل
ن �ص �ي��ة ع �ل��ى ه��وات �ف �ه��م ت �ف �ي��د ب �ن��زول
املكافأة في حساباتهم ،بينما لم تصل
كشوف املستحقني إلى بنوك أخرى.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،واس �ت �ك �م��اال لحملة
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��وع��وي��ة ألن�ظ�م��ة
امل� ��رور ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة التربية،
وال � �ت� ��ي ت� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى ع� � ��دة أن �ش �ط��ة
توعوية ثقافية لقوانني املرور العامة،
اق �ي �م ��ت أم � ��س ف �ع��ال �ي��ة م �ش �ت��رك��ة ف��ي
م� ��درس� ��ة ص �ق��ر ال �ش �ب �ي��ب االب �ت��دائ �ي��ة
للبنني أثناء طابور الصباح ،بحضور

جانب من فعالية التوعية المرورية في مدرسة صقر الشبيب

عدد من ضباط إدارة العالقات العامة
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية.
وأك � ��دت امل �ل��ازم أول ،س� ��ارة ف ��ري ��دون،

أن ال�ح�م�ل��ة ب ��دأت ف��ي االول م��ن شهر
سبتمبر خالل معرض أطلق في مجمع
ت � �ج ��اري ،ال � ��ذي ي �ه ��دف ال� ��ى ال �ت��وع �ي��ة

بأنظمة امل ��رور ،مشيرة إل��ى أن��ه جرى
وض ��ع ج ��دول زم �ن��ي وخ �ط��ة متكاملة
لزيارة جميع املدارس لتعريف الطالب
وال �ط��ال �ب��ات ب��أه��داف ال�ح�م�ل��ة ،وال�ت��ي
تحتوي على خمسة محاور أساسية
منها رف��ع الثقافة امل��روري��ة ومكافحة
ال � �ج� ��رائ� ��م االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة وم �ك��اف �ح ��ة
امل�خ��درات ،وتعزيز القيم االجتماعية،
باإلضافة الى حماية األحداث وحماية
الطفل.
من جانبها ،أوضحت مديرة مدرسة
ص� �ق ��ر ال �ش �ب �ي��ب االب� �ت ��دائ� �ي ��ة ل�ل�ب�ن�ين
التابعة ملنطقة العاصمة التعليمية،
أم��ل ال�ه�ن��دي ،أن ال ��دور ال��ذي ن�ق��وم به
في امل��دارس ليس تعليميا فقط ،أنما
يمتد إل��ى تعزيز السلوكيات وغ��رس
قيم ال��والء للوطن ف��ي نفوس أبنائنا
الطلبة.
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الكتابة
بإصبع واحدة !..

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

«م ��ن يمتلك ال�ص�ح��ة يمتلك األم ��ل،
ومن يمتلك األمل يمتلك كل شيء»
توماس كارليل
ك � �م � �ي ��ة ت � �ن� ��اق � �ض� ��ات وم� � �ف � ��ارق � ��ات
وشكليات تتشكل كمتشكل يشكل
ظاهرة عابرة على الشكل الخارجي
للشخص ،ولنفسيته أيضا .أسمع
دائ �م��ا أن ال�ص�ح��ة ت��اج ع�ل��ى رؤوس
األصحاء ال ي��راه إال املرضى ،الذين
ي �ع��ان��ون م��ن م�ش��اك��ل ف��ي ال�ص�ح��ة،
وأجد نفسي متفقًا مع هذا الوصف
ومصدقًا انه يوجد تاج ،وأظنه تاجًا
مرصعًا بأغلى الجواهر ،فال أغلى
وال أثمن من الصحة.
العارض الصحي كان هذه املرة في
ي��دي اليمنى ،ي��د الكتابة وي��د األك��ل
وي��د املصافحة وال �س�لام ،والطبيب
ق��رر ل��ي حمالة لليد ألس�ب��اب طبية،
وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ب� �ع ��د أق� � ��ل م � ��ن س��اع��ة
نزعتها ،بغض النظر عن صحة أو
خطأ التصرف (ال شك كان خطأ!)
ل �ك��ن ل ��م أك ��ن أري� ��د ل �ف��ت ال �ن �ظ��ر ال��ى
املنظر العام لي ،ليس مكابرة ،وإنما
رغبة في وضع طبيعي بأقصى ما
أستطيع.
كما العادة مع أي مريض ،إذ يتلقى
نصائح األحبة الذين  %99.9منهم
ل �ي �س ��وا أط � �ب� ��اء وال م�ت �خ�ص �ص�ين،
ل�ك�ن�ه��م ي� �ك ��ررون م� �ق ��والت شعبية
ص �م��دت إل ��ى ع �ص��رن��ا ه� ��ذا ،عصر
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وث � � ��ورة امل �ع �ل��وم��ات
وت�ط��ور ال�ط��ب ،ومما ج��رى نصحي
به عدم أكل التمر والرطب ،ونصائح
غريبة أخرى!
وأث� �ن ��اء زي ��ارت ��ي ل�ل�ط�ب�ي��ب امل�خ�ت��ص
ف��ي أح ��د امل��واع �ي��د ،س��أل�ت��ه ع��ن تلك
النصائح ،فضحك كثيرًا ،ونصحني
ّ
ب��أال أتقيد بهذه النصائح الشعبية
املضحكة (كما وصفها!).
وألن ال�ق�م��ر ال ي�ظ�ه��ر ف��ي ك��ل ليلة،
وف ��ي ال�ل�ي�ل��ة ال �ظ �ل �م��اء ي�ف�ت�ق��د ال �ب��در،
فقد تذكرت املعالج الشعبي وخبير
الكسور الشهير محمد عبدالعالي
العتيبي رحمه اهلل ،وجزاه اهلل خيرا
عن كل ما عمل وأنجز ،فقد كان هذا
الرجل هو الحل لكثير من الحاالت
من الكسور ،وأنجز ما عجزت عنه
املستشفيات في كثير من الحاالت،
حتى ذاع صيته واشتهر ،بل إنه كان
يساعد الناس ويعالجهم بال مقابل
ولوجه اهلل ،رحمه اهلل وغفر له.
الحمد هلل على كل ح��ال ،فقد يكون
ف ��ي ك ��ل ع� � ��ارض خ �ي��ر وس� �ع ��ة ف��ي
األم��ر ،بعض األزم��ات تعلم الصبر،
ّ
وتقرب املسلم إلى ربه ،ولعل الخير
جله يكمن فيها ،فما دام اإلن�س��ان
يسير على قدميه ،ويمارس حياته
اليومية ،فهو في خير ،وأمر املسلم
ك �ل��ه خ �ي ��ر ..وق ��ان ��ا اهلل وإي ��اك ��م من
املرض وأسأل اهلل الكريم رب العرش
العظيم أن يشفي كل مريض.

جرة قلم

الكويت 09

ّ
كتاب وآراء

ال للعفو االنتقائي!..

خرج علينا بعض أعضاء مجلس األمة املنتمني إلى لون واحد
تقريبًا بأطروحة تقديم اقتراح برغبة بإصدار قانون للعفو
عن املدانني الهاربني من تنفيذ األحكام القضائية الصادرة
بحقهم.
ونحن نقول لهؤالء النواب «هوب» «هوب» شوي شوي! ..فتقديمكم
لذلك املقترح إلرضاء قواعدكم االنتخابية ما هو إال مساس بمبدأ
سام جاء به الدين اإلسالمي الحنيف وأكده دستورنا املحترم وهو
«املساواة»..
وأول دوس في بطن ذل��ك املبدأ السامي في ع��دم امل�س��اواة بني من
أدي��ن م��ن أحبائكم امل�ت��رع��رع�ين اآلن ف��ي ج�ب��ال األن��اض��ول ورب��وع
البوسفور ،وبني من يقضي عقوبة السجن حاليًا ،وأغلبهم من ال
ناقة لهم وال جمل في حراك جماعتكم املشؤوم ،الذين انساقوا وراء
أبطال جماعتكم ،وعندما وقع الفاس بالراس هرب األبطال وتركوا
هؤالء يواجهون مصيرهم املحتوم! فبماذا ستعوضون هؤالء عن
أشهر السجن التي قضوها ،بينما يرتع أبطالكم في مطاعم الكباب

التركي ووالئم وكشتات مدن األناضول؟!
***
هذه واحدة ..أما الثانية فهي َلم لم تشملوا بعفوكم الرحيم ..شبابًا
ف��ي عمر ال��زه��ور ،أدي�ن��وا بقضايا وليس ج��رائ��م ،وه��و م��ا نعتبره
بوجهة نظرنا قضايا ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي (سيئة
الذكر) ..وهؤالء الشباب منهم العشرات وراء القضبان لرأي تافه
أبدوه ،ومنهم من هو مشرد باملنافي والغربة ،واللجوء السياسي
ل��دول الحريات املتحضرة ،التي سجلت سطورًا س��وداء في خانة
الكويت لحقوق اإلنسان؟!
أليس ه��ؤالء أول��ى بالعفو ممن رأيناهم صوتًا وص��ورة يتحدون
رجال األمن ويقتحمون قاعة عبد اهلل السالم ،التي رزتهم وعزتهم،
وي �ف��رغ��ون م��ا ف��ي ج��وف�ه��م م��ن ت��ره��ات مل�ج��رد اج �ت��ذاب م��زي��د من
األضواء ،مع أن الحكومة تركتهم يتكلمون على راحتهم في ساحة
اإلرادة ..ولكن ذلك لم يكفهم ،فقرروا الذهاب ملهاجمة منزل أحد
امل �س��ؤول�ين ال�س��اب�ق�ين ال��رف�ي�ع��ي امل �س �ت��وى ،ومل��ا منعهم األم ��ن من

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

االتجاه لذلك املنزل ،ولوال املنع لحدث ما ال تحمد عقباه ..فقرروا
االتجاه للمجلس ،مقتحمني بواباته الخارجية ،ثم أبواب قاعة عبد
اهلل السالم بالعنف الجسدي الذي شهده الجميع صوتًا وصورة!
فالعفو يا إخوة يا كرام ..إذا كانت نيتكم صافية ..يجب أال يكون
ً
ع�ف�وًا ان�ت�ق��ائ�ي��ًا ،ب��ل ع�ف�وًا ش��ام�لا لجماعتكم م��ن «ال �ن��واب ال�ث��وار»
وسجناء الحراك املضحوك عليهم! وكذلك على من أدين بجرائم
رأي بوسائل التواصل االجتماعي وأمثالهم..
فهل وصلت الرسالة ؟! ..اللهم بلغت ..اللهم فاشهد!
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

هل كل قضية
تستحق استجواباً؟!

محمد هزاع المطيري

عبدالوهاب العوضي

من شباك الباص

رحل ..وما زال صوته يتسلل إلى القلب
حدثني ذات مساء وقال إن الجريدة الرسمية أجرت معه مقابلة
وارس ��ل لهم ص��ورة لنا معا لتكون ف��ي ال �ح��وار ،طبعا سعدت
خاصة بعد نشر ال�ح��وار ب��أن يضعني مثقف بحجم «حسن
السبع» في تاريخه .تعرفت عليه في احتفاله بصدور ديوانه
«ركالت الترجيح» بنادي الشرقية األدبي ،كلما قرأته وصلتني
ق��درت��ه ال �س��اخ��رة امل�ح�ب�ب��ة «اح ��ش زي ��دا وع �م��را ف��ي غ�ي��اب�ه�م��ا /
وأعشق القال والقلقال والقيال /واستطيب أحاديثا ملفقة  /كم
نملة في فمي قد أصبحت فيال» ،ومع أول لقاء معه طلب متابعة
مقاالته ووجدته مختلفا عميقا ،هامسا ،يتجاوز املعاصرين
بمنطقته ،له شخصية أدبية متفردة ولغة شعرية صافية ولفظ
مثقف وعباراته النثرية دقيقة نافذة.
توالت اللقاءات واملناقشات ،ك��ان دائ��م التهكم حتى عن تاريخ
م��ول��ده «ان��ا م��ن م��وال�ي��د ع��ام النكبة» ،وي�ق��ول ل��ي ان��ت م��ن ريحة
«حلمي س��ال��م» ،وه��و صديقه ال�ش��اع��ر الكبير ال��ذي كتب عنه
دراسة ودائما كان يعتز به ،وكان يحكي عن عمله كمدير للبريد
وقابلت بعض ممن عملوا تحت ادارت ��ه ،ورغ��م ان��ه طلع معاش
من زمن ،لكنهم يودونه بتقدير كشخصية مؤثرة ،ودرس في
فرنسا وأم�ي��رك��ا االدارة ،ويحكي ب��ود ع��ن اس��ات��ذت��ه وحرصه
السنوي أن يقضي معهم جزءا من اجازة الصيف.
في أشد أوقات الخالف بشوش ،متسامح ،ويحفظ لكل واحد من
أصحابه ،خصوصًا األدب��اء ،صورة ساخرة وحدثا مضحكا،
كلما جلست معه يحكي وال تكف عن الضحك ،وقد سرد أغلبية
هذه املواقف في روايته.
ك��ان م��ول�ع��ا ب��ال�ت��اري��خ ،خ�ص��وص��ًا ب �غ��داد ،ف�ه��و درس ف��ي كلية

دريشة تراثية
ال�خ��ال��دي��ة ذك��ري��ات ال تغيب ع��ن أذه ��ان قاطنيها ،ذك��ري��ات
ال يمكن أن ننساها ،أمضينا فيها أجمل أوقاتنا ،وموقع
بيتنا امل�ق��اب��ل تمامًا لجمعية ال�خ��ال��دي��ة التعاونية ،حيث ال
يفصلنا عنها س��وى ش��ارع صغير ،جعل ه��ذه الذكريات
أكثر تشويقًا ،ففي موقع الجمعية ذاته  -قبل بنائها  -كانت
مالعبنا وأنسنا ،ذك��رى فريق «التحري» لكرة القدم الذي
ي�ض��م ك�ب��ار ال�لاع�ب�ين م��ن أه��ل امل�ن�ط�ق��ة ،وف��ري��ق «ال�ت�ح��ري»
الثاني ويضم الشباب الصغار م��ن املنطقة ذات�ه��ا .تجري
املباريات كل ي��وم ،بعد ص�لاة العصر ،حيث تجد امللعبني
وقد تدفق إليهما الهواة للتدريب ،ثم تبدأ املباريات الثنائية
مع الالعبني أنفسهم أو فريق آخر من املنطقة نفسها أو من
خارجها ،واملتفرجون يشجعون من تميز ومهر في اللعب.
ذك��ري��ات ال�خ��ال��دي��ة ت�ت�ج��دد ف��ي ك��ل م��وس��م ل�لأل�ع��اب الكويتية
القديمة مثل« :عنبر» ،و«املقصي» ،و«الدوامة» ،و«التيلة» ،و«حي
امل�ي��د» ،و«اش�ط��ط إب�ط��ط» ..وغيرها .والجميل أن ه��ذه األلعاب
تمارس في غالب األمر في املوسم ذاته في بقية قطع املنطقة.

صالح الغازي
@salehelghazy
salehelghazy@gmail.com

اآلداب ،وعمل رئيسا للقسم الثقافي في صحيفة اليوم ،وعلمت
أنه كان راقيا في تعامالته ودودا.
للسبع دواوين جميلة وكتاب نثري بديع اسمه توق الفراشة الى
النجمة ،توج السبع مشواره برواية «ليالي عنان ..حكاية صبية
ب�غ��دادي��ة» ،ك��ان محبا للقراءة ف��ي الفلسفة واالق�ت�ص��اد واالدب
طبعا بوعي وذهن حاضر.
ي�ق��ول «ك��ام�ي��رات امل�ص��ور محبطة /م��ا تبقى م��ن الصيد شيء
س��وى /لقطة آفلة /دمية ..مشبك ..س��وار /في عناق أخير /بني
أنقاض نافذة وج��دار /يطحن الوقت احالمنا  /ليضوع األريج/
ورقا /النهمارالخيال /ناصعا /وله كل هذا الضجيج».
وم��ن ح��واره ع��ن امل��وت «امل��وت الجسدي ع��ودة ال��ى األرض .أما
املعنوي ،فهو لحظات رم��ادي��ة متشابهة رتيبة صامتة بطيئة،
لنتصور شخصًا يعيش خ��ارج الزمن وخ��ارج العالم بأحداثه
وقضاياه ومتغيراته ،يحدق في الفراغ ،ال يعمل وال ينتظر شيئًا
وليست لديه أحالم أو تطلعات».
وعن الصوت يقول «وبالصوت يتسللون إلى القلب ما زلت قادرا
على استعادة أصوات بعض األقارب واألصدقاء الراحلني .وما
زالت بعض األغاني تعيدني إلى أزمنة وأماكن جميلة مفقودة».
رحم اهلل حسن السبع الذي رحل في  21سبتمبر.2017

لفتت نظرنا تقارير ختامية بشأن أعمال لجان مجلس األمة
لدور االنعقاد املاضي ،الثالث من عمر املجلس الحالي ،حيث
تحدثت ع��ن نسب إن�ج��از متواضعة ج�دًا بلغت  29ف��ي املئة
فقط!
وم ��ن امل �ع��روف أن ال�ل�ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة ه��ي امل �ح��رك الرئيسي
ألعمال أي برملان ،وهذه األعمال تعكس مدى فعالية وحيوية
املجلس ،فهي التي تشكل القوانني وتصوغها ..لكن السؤال
ال��ذي يطرح نفسه ه��و :هل سيستمر املجلس ،وه��و ال��ذي لم
يتبق منه س��وى دور انعقاد واح��د وأخ�ي��ر ،على نفس هذه
ال��وت�ي��رة البطيئة ب��اإلن �ج��ازات ،أم س�ن��رى تغيرًا ملموسًا مع
قرب دخول عام االنتخابات النيابية املقبلة يختم بها املجلس
أعماله بشكل أفضل مما سبق؟
تقول دراس��ة ص��ادرة من قسم البحوث في مجلس األم��ة إن
دع��م اللجان البرملانية للقيام بمهامها يعتمد على ض��رورة
توافر الكفاءة العالية لدى العاملني في املكاتب الفنية للجان
من حيث التخصص والفهم واالبتكار والخبرة ،وقد أوعزت
الدراسة ذلك إلى أهمية النشاط الدبلوماسي وتبادل الخبرات
عبر االحتكاك بمثيالتها في البرملانات العاملية.
نقول إن كل ما سبق في ال��دراس��ة رائ��ع ،ولكن هل معوقات
عمل اللجان وضعف أدائها وانعكاس ذلك على نسب إنجازها
يكمن في ما جاء بالدراسة فقط؟
نعتقد أن من أهم معوقات عمل اللجان هو التشعب والتوسع
في تشكيل اللجان املؤقتة ..ولجان التحقيق وكذلك وجود
«العضو» ال��واح��د ف��ي أكثر م��ن لجنة أصلية ومؤقتة ولجنة
تحقيق ،مما يعكس ضعفًا كبيرًا في أدائه وعمل اللجان ..ال
ننسى أيضًا أن من أهم أسباب ضعف اإلنجاز في اللجان هو
غياب األول��وي��ات ل��دى ال�ن��واب ،وه��و األم��ر ال��ذي شكل معضلة
حقيقية ظهرت على السطح في دور االنعقاد املاضي ،وكلنا
رأينا كيف أن رئاسة املجلس بادرت بسرعة إلى تشكيل لجنة
تنسيقية لجمع األهم من األولويات وتقريب وجهات النظر بني
النواب ووضع تلك األولويات على قائمة جداول أعمال اللجان.
ل��ن نقول إن الرقابة ج��زء م��ن معوقات املجلس ولجانه ،ألن
الدور الرقابي عمل أصيل للنائب وقت ما يرى األمر يتطلب
ذلك ،لكن ما نشدد عليه وشددنا أكثر وأكثر في كل مناسبة،
هو ضرورة التدرج في املساءلة ،فليس من املعقول أن تستحق
ك��ل ق�ض�ي��ة اس�ت�ج��واب��ًا ،خ�ص��وص��ًا أن ال�ن��ائ��ب يمتلك أدوات
رق��اب�ي��ة تمنحه امل �ن��اورة وال�ح�ص��ول على أج��وب�ت��ه م��ن خالل
األسئلة املباشرة في الجلسات أو عبر القنوات الدستورية أو
حتى من خالل جلسات استماع يجري االتفاق على عقدها.
نتمنى أن يعي النائب دوره الفعلي داخل البرملان ،ألن الفصل
التشريعي هو بمنزلة اختبار ألدائه وعمله وحصاد كل ذلك
سيجده في يوم االقتراع.

الخالدية ..ذكريات أيام زمان
املساحات املقابلة للبيوت ترابية ،وخ��دم��ات بلدية الكويت
ك��ان��ت م�ت�م�ي��زة ،ك��ان تنكر امل ��اء ي�ط��وف ف��ي أرج ��اء املنطقة
ويقوم ب��رش امل��اء على املساحات الترابية من أج��ل تثبيت
التربة وعدم إثارة الغبار ،وأيضًا لتخفيف حرارة الجو في
الصيف.
ووزارة ال �ص �ح��ة أي �ض��ًا ك ��ان ل �ه��ا دوره � ��ا ال�ل�اف ��ت ،ف�ك��ان��ت
سياراتها التي تعقم البيوت في موسم «الصفري» ،حيث
يكثر ال��ذب��اب ع��ن ط��ري��ق ب��ث دخ ��ان م�ع�ق��م ،يحمل ماكينة
الدخان رج��ال تابعون ل�ل��وزارة ،يدخلون البيوت ويقومون
بتعقيمها غرفة غرفة .وعند انتشار األوبئة االستثنائية،
خ�ص��وص��ا ال�ك��ول�ي��را ي�ق��وم م�س��اع��دو األط �ب��اء بالتنقل بني
البيوت لتطعيم املواطنني باألمصال الالزمة.
الباعة الجائلون يرتادون املنطقة بكثرة ،مثل« :مهري الخام»
ي��ردد «خ��ام خ��ام» ،و«مهري البياعة» ي��ردد «بياعة بياعة»،
و«راع��ي الخياش» ي��ردد «خياش خ�ي��اش» ،و«راع��ي البرد»
يردد «برد برد» ،و«راعي الچاز» يردد «چاز چاز» ،وغيرهم،

د .سعود محمد العصفور
dr.al.asfour@hotmail.co.uk

حيث أصواتهم ما زال صداها في آذاننا.
البقاالت كان لها دور األسواق املركزية في ذلك الزمان ،فيها
ك��ل م��ا يحتاج إل�ي��ه ال�ن��اس ،وأش�ه��ر بقالة ك��ان��ت ف��ي قطعة 1
ي��دي��ره��ا اث�ن��ان م��ن الجنسية اإلي��ران�ي��ة ك��ان��ا على خلق قويم
ومعاملة حسنة للزبائن ،وبقالة أخرى بائعها من أهل الشام
يدعى «وص�ف��ي» في قطعتنا ذاتها  .2وهناك مطعم شهير
إدارت ��ه م��ن الجنسية اإلي��ران�ي��ة ،يسمى مطعم «ال�ش�ب��اب» في
قطعة .1
رجال الداخلية كان لهم أيضًا دورهم املميز ،فكان رجالها

ً
من الخيالة يتجولون ليال في منطقة الخالدية وغيرها لحفظ
األمن واألم��ان ،يهابهم السراق .ومن مظاهر ذلك أن الناس
قد يتركون سياراتهم مفتوحة األبواب من دون خوف من
تجرؤ السراق على االقتراب منها.
مركز إع��داد القادة الرياضيني  -قبل أن يخصص كموقع
ل�ن��ادي الفتاة  -يقع ف��ي قطعتنا ذات�ه��ا  ،2كنا نذهب هناك
نتجول فيه ..والجيران على وئام وانسجام ،وفي املناسبات
واألع�ي��اد تجد األط�ب��اق يجري تداولها بينهم ،وه��ي تحمل
أن� ��واع ال �ط �ع��ام وأل � ��ذه ،ج �ي��ران ع��رف�ن��ا ف�ي�ه��م ح�س��ن ال �ج��وار
ن�ت��ذك��ره��م بيتًا ب�ي�ت��ًا ،منهم ال�س�م�ي��ط ،وال �ق �ط��ان ،وال �ج�لال،
والسلطان ،واملرشد ،والقمالس ،والطيار ،والسعيد ،والقعود،
والعشيرة ،والشريعان ،واملنيس ،والصالح املبيض ،والحميد،
والشمروخ ،والتركي ،وغيرهم.
ال�خ��ال��دي��ة كسائر مناطق ال�ك��وي��ت النموذجية ال�ت��ي قطنها
سكانها بعد انتقالهم من املناطق القديمة كشرق وچبلة
واملرقاب والوسط ،لها أجمل الذكريات قديمًا وحديثًا.
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ضوابط إلكترونية للحفاظ على عالقتك الزوجية

كيف تستخدم
الهاتف
لمصلحتك؟

د .خلود البارون

أشارت دراسة الى ان االشخاص يقومون بفحص
تلفوناتهم ورؤيتها بمعدل  46مرة في اليوم ،ما يدل
على العالقة المستمرة والوثيقة مع الهاتف .لذا،
يصعب فصل عالقتك الزوجية (الواقعية) عن عالقتك
االلكترونية الرقمية ،فكأنها الطرف الثالث في أي عالقة
زوجية .وحتى ال يس ّبب هذا الطرف خطراً يهدّ د حياتك
االسرية والزوجية ،إليك نصائح وقوانين ،عليك االلتزام
بها:
 -1تعاملك مع الهاتف
اف� �ص ��ل ن �ف �س��ك أح �ي ��ان ��ًا :أي � ��دت دراس � ��اتك �ث �ي��رة ف ��ائ ��دة االب �ت �ع��اد ل �ف �ت��رات ق�ص�ي��رة
عن الهاتف ،واعتبرته من ال�ع��ادات املفيدة
ص �ح �ي ��ا وع ��اط� �ف� �ي ��ا ون� �ف� �س� �ي ��ا .وخ ��اص ��ة
لألزواج.
مشاركة الهاتف :دعوة الشريك ملشاهدة«ك� �ل� �ي ��ب» او ال� � ��رد ع� �ل ��ى ش� �خ ��ص م� ��ا م��ن
العادات التي تشعر الطرفني بالثقة واالمان
واملشاركة.
التشتت او التوقف املفاجئ :التوقف عنم �ح��ادث��ة ف �ج��أة ل��رؤي��ة ش��اش��ة ال �ه��ات��ف ،او
عدم رؤية الشريك في العني اثناء املحادثة
واالنشغال بالهاتف ،من العادات املزعجة
وامل�ه�ي�ن��ة ،ب��ل وامل�س�ب�ب��ة ل�ل�ت��ده��ور النفسي
وال �ع��اط �ف��ي ب�ي�ن ال� ��زوج �ي�ن .ح �ي��ث اظ �ه��رت
دراس��ة ان املتزوجني يعتبرون هذه العادة
من دالالت عدم االهتمام والنفور ،وسبب
مباشر إلصابة الطرف الثاني باالكتئاب.
ت��أك��د أن ال �ه��ات��ف ل �ي��س ض ��روري ��ًا :بينتدراسة نشرتها مجلة «علم النفس للثقافة
االعالمية» أن الشعور باالعتماد والحاجة
ال��وث �ي �ق��ة ب��وج��ود ال �ه��ات��ف ال��ذك��ي ف��ي ي��دك

وفق د .روبرت ويس ،املعالج النفسي
والخبير في عالج العالقات الزوجية،
ي �م �ك��ن ل�ل�اس �ت �خ ��دام االس �ت��رات �ي �ج��ي
ل �ل �ه��ات��ف أن ي ��زي ��د ق� ��وة ال �ع�ل�اق��ة ب�ين
ال ��زوج�ي�ن .وش� ��رح ق��ائ�ل�ا «امل �ش��ارك��ة
بالهاتف وع��دم السرية ومناقشة ما
ي�ح��دث ف��ي م��واق��ع ال�ت��واص��ل ،واللعب
بألعاب االلكترونية معا ،ه��ي ع��ادات
تضفي متعة واث��ارة ومجاال متنوعا
ل �ل �ح��دي��ث وال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن.
وي �ت �ش��اب��ه ذل� ��ك م ��ع ف ��ائ ��دة م �ش��ارك��ة
امل� ��واق� ��ع االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ي�ن ال ��زوج�ي�ن
وت � �ب� ��ادل � �ه � �م� ��ا ال � � �ص � ��ور وال� ��رس� ��ائ� ��ل
وم � �ن� ��اق � �ش� ��ة االم � � � � � ��ور ال � � �ت � ��ي ت �ل �ف��ت
ان �ت �ب��اه �ه��م .ف��ذل��ك ي��زي��د ت��واص �ل�ه�م��ا
وترابطهما الفكري والعاطفي».

(حتى لو لم تكن تستخدمه حاليا) يرتبط
م ��ع ان �خ �ف��اض م �س �ت��وى ال��رض��ا ب��ال�ع�لاق��ة
الزوجية .ويعتقد الباحثون ان لذلك عالقة
بشعور الوحدة والكآبة والتشتت والتوتر.
ويشدد الخبراء على أن مشاعر االعتماد
وال�ح��اج��ة ي�ج��ب توجيهها للشريك وليس
الى اداة تحملها بيدك.

 -2نشر خصوصيات العالقة
اذا كنت تعتقد بان االزواج الذين يظهرون
عالقاتهم وصورهم في مواقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي ب�ك�ث��رة ي �ح��اول��ون ال�ت�ع��وي��ض
ع ��ن ن �ق��ص م� ��ا ،ف ��األب �ح ��اث ت �ث �ب��ت ص�ح��ة
اع�ت�ق��ادك .حيث اظ�ه��رت دراس��ة نشرتها
م�ج�ل��ة ع�ل��م ال�ن�ف��س ل�ل�ث�ق��اف��ة االع�لام �ي��ة ان
«ف ��رط» ال �ظ �ه��ور ف��ي امل��واق��ع االج�ت�م��اع�ي��ة
ي��رت �ب��ط م ��ع ان �خ �ف��اض ال ��رض ��ا ب��ال �ع�لاق��ة
الزوجية.
وع � �ل � �ق ��ت د .ج� ��وي � �ن� ��دول �ي�ن س� �ل� �ي ��دم ��ان،
ال �ب ��روف �ي �س ��ورة ف ��ي ال� �ط ��ب ال �ن �ف �س��ي ف��ي
كلية ألبرايت -بنسلفانيا ،قائلة «االزواج
غ� �ي ��ر ال� �س� �ع ��داء ي� �ع� �ت� �ق ��دون ب � ��ان ص� ��ورة
اإلن�س�ت�غ��رام ت�س��اع��د عالقتهم وتجعلهم
ي� �ش� �ع ��رون ب ��أن� �ه ��م ج �م �ي �ل ��ون وم �ح �ب��ون

دواين جونسون يه ّنئ
معجبة بميالدها الـ 100
ف � � ��اج � � ��أ ال � � �ن � � �ج � ��م دواي � � � � ��ن
جونسون «ذا روك» إحدى
معجباته في عيد ميالدها
الـ  100بفيديو تهنئة مميز.
وغ � �ن ��ى ل� �ه ��ا «ع � �ي ��د م �ي�ل�اد
س � �ع � �ي ��د» وس � � ��ط ض �ح �ك��ة
امل� �ع� �ج� �ب ��ة وان� ��ده� ��اش � �ه� ��ا..
والط� � �ف� � �ه � ��ا ف� � ��ي ال� �ح ��دي ��ث
وأرس� � � � � � ��ل إل � �ي � �ه � ��ا ق� �ب�ل�ات
ً
ق��ائ�لا« :ي�ش��رف�ن��ي أن أك��ون
م��ن أص��دق��ائ��ك وأن أهنئك
بهذه املناسبة ،وأن��ا متأكد
أن ك ��ل م ��ن ح��ول��ك س �ع��داء
باملناسبة».

من الماللة
موضي المفتاح

نفقة طالق ()2
نتابع تداعيات الحكم الذي قضى بدفع مواطن نفقة طالق:
ً
شهريا نفقة
 700دينار
 600دينار إيجار منزل
 1200ديناراستقدام خادمتني
 10آالف دينار قيمة سيارة
 800دينار مصاريف استقدام سائق
 120دينارًا أجرة سائق
ك��ان ه��ذا الحكم قد سبب تفاعال بني أوس��اط الشباب .وع��زت األغلبية عزوف
الشباب عن ال��زواج ال��ى ه��ذه األحكام عند وق��وع انفصال ،رغ��م انهم يتزوجون
من اج��ل تكوين أس��رة ،وليس من اج��ل االنفصال ،لكن أق��دار الحياة قد تحكم
عليهم باالنفصال.
كان رأي النساء مخالفا؛ تقول إحداهن :اننا نتزوج لالستقرار وتكوين أسرة،
لاً
ونحن النساء اكثر مي من الرجال للتمسك باالسرة ،خاصة عندما يكون لدينا
أطفال ،لكن تأتي الظروف ويكون االنفصال ألسباب متعددة ،وليس كما يشاع
من اننا نسعى الى الطالق حتى نتمتع بنفقته والسعي إلفالس الطليق.
أنا انفصلت عن زوجي بسبب مرضي ،وقال لي بشكل صريح «ال اريد العيش
مع مريضة» ،أوصلني الى منزل اهلي وبعث لي بورقة الطالق ،والنني أم البناء
أخ��ذ مني حضانتهم حتى ال يدفع النفقة ،وبحكم ان ابنتي صغيرة لم تتعد
السنة اخذتها ،وهو يرفع قضايا لضمها لحضانته حتى ال يدفع نفقتها ،وآخر
املطاف قال «تريدين حضانتها؟ تنازلي عن نفقتها» التي ال تتعدى  50دينارا.
وهنا تدخلت املحامية وقالت :باملقابل هل تتنازل عن رؤية ابنتك مادمت ال تريد
ان تتكفل بمصاريفها؟ تصوري ..تنازل عن الرؤية مقابل  50دينارا للنفقة.
وف��ي الجانب االخ��ر ،ك��ان ص��وت اخ��رى أن لهذا الحكم أس�ب��اب ،فال اح��د يعرف
موقف الطليق املادي ،والحكم قد يكون اقل من الذي يجب ان يوفره ألبنائه .أكيد
هناك من املستندات ما يسوغه  ،مثل ان تكون هذه املبالغ متيسرة عند الطليق،
ولو كانت الحياة الزوجية مستمرة فسيتمتع االبناء بأكثر من هذا.
تعالي شاهدي معنا قضايا الطالق ،وكيف تتعذب املطلقة في إصدار األحكام
حتى تؤمن العيش ألبنائها .االغلبية ال�ي��وم ال تريد العيش ف��ي منزل العائلة
مع ابنائها ،تريد مسكنا خاصا من اجل الحالة النفسية ألبنائها ولها ،وبذلك
تكون ه��ي االم واألب ف��ي ك��ل متطلبات الحياة النفسية واالجتماعية وامل��ادي��ة.
هل تصدقني ..كل راتبي يذهب على أبنائي ،وكذلك اهلي يساعدونني ،وطليقي
يخلي ي��ده ،وكأنه يعاقبني ويعاقبهم ،رغ��م ان حالته امل��ادي��ة ممتازة .ال توجد
سيدة تريد الطالق ملا في ذلك من اعباء عليها ،وليس كما يقولون اننا نسعى
للطالق من اجل النفقة وكسر ظهر الطليق.

ومضة:
الحياه الزوجية شركة ورأسمالها االبناء ،فإن خسرت الشركة فلنحافظ
على رأس املال ،النهم بناء مستقبل الوطن وسندنا بعد اهلل في الكبر!

ف�ي�ج��ب ع�ل�ي��ك ت�ق�ب��ل ه ��ذا االم� ��ر .واذا ك��ان
يحب الرسائل املستمرة والنكت والصور،
فيجب على الطرف اآلخر مسايرته».

أكثر .كما بينت الدراسة ايضا ان وجود

اختالف في اسلوب او «ستايل» الصور  -3وضع توقعات منطقية

ب�ي�ن االزواج دالل� ��ة ع �ل��ى وج� ��ود اخ �ت�لاف
ومسافة بينهما.
ول �ك��ن ،ه�ن��اك ام��ر ج�ي��د ف��ي ن�ش��ر ال�ص��ور
للزوجني معا ،وخاصة التي تظهر ترابط
ال��زوج�ين وت�ش��اب��ه اف�ك��اره�م��ا ومحبتهما
بشكل ص��ادق وع�ف��وي .حيث وج��د أنها
م ��ن االم� � ��ور ال� �ت ��ي ت� �ع ��زز م �ش��اع��ر ال �ح��ب
والترابط واملشاركة بينهما .واملفتاح هنا
ه��و ان ي�ت�ف��ق ال��زوج��ان ع�ل��ى االم ��ور التي
ي �ج��ب ن �ش��ره��ا واس� �ل ��وب ال �ن �ش��ر وح �ت��ى
ستايل الصورة .وتفادي احراج الشريك
او تقليل شأنه بأي شكل كان.

بعض االزواج يحبون ان يكونوا متواصلني
ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ،وآخ � � ��رون ال ي �ف �ض �ل��ون
م� ��واق� ��ع ال � �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي او ح �ت��ى
الرسائل االلكترونية (واتس أب) .وكالهما
جيد ،على شرط أن يتفق الطرفان ويتفهم
ك ��ل م �ن �ه �م��ا اس � �ل ��وب ال � �ط ��رف االخ� � ��ر وم��ا
يحتاج اليه.
وش��رح��ت د .ج��وي �ن��دول�ين ق��ائ �ل��ة «ال �ت��زام��ك
وتقبلك ما يحتاجه الطرف اآلخر ويريحه
مهم .ف��إذا ق��ال ان��ه ال يريد رس��ائ��ل اال عند
ال � �ض � ��رورة او ف ��ي ح � ��االت خ ��اص ��ة ف �ق��ط،

 -4كن واعياً للخيانة اإللكترونية
هذه الظاهرة تختص بسلوك اإلطراء واالعجاب
والخيانة الرقمية .وهي من التصرفات املخادعة
احيانا لبعض االشخاص ،ألن حدودهم تكون
غ�ي��ر واض �ح��ة .ف��ال�ت��واص��ل ال��رق�م��ي ق��د يجعل
البعض يشعر بالحرية واملرونة واالنطالق في
التعبير عن ال�غ��زل ،واالع�ج��اب من دون ادراك
انه تجاوز حدود الثقة واملسموح به في العالقة
الزوجية .وافضل حل لذلك هو ان يكون لدى

؟!

ال��زوج�ين ح��وار منفتح وواض��ح ح��ول الحدود
واملسموح بها الكترونيا.
ويشمل ذلك مواعيد ارسال الرسائل واملواقع
التي ال يسمح بدخولها واالش�خ��اص الذين
يفضل االبتعاد عنهم .وعلقت د .جويندولني
قائلة «كسب ثقة الشريك عبر تأكده انك لن
ت�ق��وم ب��أم��ر ال ي��رض��اه أو ي��زع�ج��ه أم��ر مهم.
وف��ي ح��ال وج ��دت نفسك تخفي نشاطاتك
االل�ك�ت��رون�ي��ة ع��ن ال �ش��ري��ك ،ف �ه��ذا اك �ب��ر دليل
على ان��ك تقوم بأمر تعلم داخليا ان��ه مزعج
او محزن للطرف االخ��ر .هنا عليك مراجعة
ن�ف�س��ك وت��ذك��ر اه�م�ي��ة ع�لاق�ت��ك م��ع ال�ش��ري��ك
وحياتك االس��ري��ة .فالسرية هي التي تكسر
العالقة».

اختبرنفسك

من المهم أن يتواصل الواحد منا جيدا في كل مكان ،سواء في حياته الشخصية او
العائلية او االجتماعية أو المهنية.
نقترح عليكم هذا االختبار الذي سيسمح لكم بالتفكير في طريقة تواصلكم مع اآلخر ،كما
سيسمح لكم بالتعرف اكثر على كيفية استخدام شخصيتكم في عالقاتكم اليومية.

¶ االختبار من موقع ¶ lespasseurs.com

السؤال:
1

ه��ل يستطيع اآلخ ��ر ف�ه��م م��ا ت �ت �ف� ّ�وه��ون به
بسهولة؟ نعم  /ال

10

ه��ل تتأكد دوم��ا م��ن أن م��ن تحدثه ،ق��د فهم
جيدا رسالتك؟ نعم  /ال

2

هل بامكانك التعبير عن فكرتك دوم��ا ،وإن
اختلفت عن أفكار اآلخرين؟ نعم  /ال
ه��ل ج� ّ�رب��ت ف��ي أي محادثة أن تضع مكانا
لآلخر؟ نعم  /ال

11
12

هل تنتبه عادة للغة جسد اآلخر؟ نعم  /ال

4

حني يجرحكم أحدهم ،هل تتحدثون معه في
املوضوع؟ نعم  /ال

3

هل انت قادر على تحديد مشاعر اآلخر في
رسالته؟ نعم  /ال.

13

هل أنت قادر على االستماع لآلخر من دون
نصحه او انتقاده؟ نعم  /ال

5

إن جرحت أحدا ،هل تعتذر منه فورا؟ نعم
 /ال

6
7

هل تمدح االخرين بسهولة؟ نعم  /ال

14
15
16

هل تسأل اآلخر عن مشاعره دوما؟ نعم  /ال

هل تتحدث عن أسرارك بسهولة ويمكن ان
تبوح بها لصديق؟ نعم  /ال

هل يمكن ان تتحدث عن احالمك وأسرارك
مع صديق حميم؟ نعم  /ال

17

8

ه��ل ب��ال �ع��ادة تستخدم «أن ��ا» أم «ن �ح��ن» في
املحادثة؟ نعم  /ال

هل يمكن ان تستمع الى اآلخ��ر من دون ان
تقاطعه أو تكمل جملته؟ نعم  /ال

18

9

ه��ل يبدو االخ��ر منتبها ومستمعا ل��ك حني
تتحدث؟ نعم  /ال

ه ��ل ي �س �ه��ل ع �ل �ي��ك ان ت �ت �ح��دث ع ��ن نفسك
واذواقك وقيمك ومشاريعك؟ نعم  /ال

19

هل تعبر عن رأيك بسهولة؟ نعم  /ال

هل يسهل عليك تلقي االنتقادات البناءة؟ نعم  /ال

النتيجة:
● إن أجبت بنعم على اكثر من  15سؤاال ،فأنت تملك قدرة كبيرة
على التواصل وعالقاتك الشخصية ثرية جدا.
● إن أجبت بنعم على أكثر من  10أسئلة ،فأنت في الطريق
الصحيح ،ولكن هناك حيزاً لتحسين نفسك.
● إن أجبت بنعم على عشرة أسئلة أو أقل ،فأعد قراءة االسلئة
التي اجبت عنها بـ«ال» لتدرك المشكالت والصعوبات التي
تعانيها في التواصل مع اآلخرين.

َ
لم يتشابه الزوجان؟
ت �ش��اب��ه ال ��زوج�ي�ن م��ن ال �ظ��واه��ر امل �ل �ح��وظ��ة ،وت � ��زداد مع
تقدمهم في العمر .ووف��ق دراس��ة نشرتها دوري��ة «بولز
لعلم الجينات» ،اقترح الباحثون ان سببها هو انجذاب
واخ�ت�ي��ار ال ��زواج ب�ش��رك��اء م��ن النسب او ال�ع��رق نفسه.
فبعد تحليل الباحثني التسلسل الجيني مل��ا يصل الى
ال��ف زوج م��ن  3اج �ي��ال مختلفة ف��ي  22دول ��ة ،أظ�ه��رت
النتيجة تفضيال واضحا للزواج بني من يتشاركون في
الجينات العرقية.
وم ��ن ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،اظ �ه��رت دراس� ��ة اخ ��رى ان سبب
تشابه االزواج يرجع الى مشاركتهم العواطف نفسها،
مما يجعل تعابير الوجه واماكن ظهور التجاعيد تظهر
في املناطق نفسها وبشكل متشابه .حيث وجد باحثون
من جامعة ميتشغن ان سبب زي��ادة تشابه االزواج مع
تقدمهم في العمر يرجع الى مشاركتهم العواطف على
مر السنوات وتشابه تعابير الوجه بينهما ايضا .مما
قد يفسر زيادة تشابه الزوجني اللذين يتمتعان بعالقة
جيدة وقريبة من بعضهما مع تقدمهما في العمر.
ك �م��ا ب�ي�ن��ت دراس � ��ة ح��دي �ث��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة م��ن ك�ل�ي��ة ل �ن��دن،

ان االش� �خ ��اص ي �ن �ج��ذب��ون وي �ق �ع��ون ف ��ي ح ��ب ش��رك��اء
يشبهونهم او يشبهون االب او االم ،مثل لون البشرة او
املالمح او تعابير الوجه.
وف��ي ت�ج��رب��ة ق��ام ال�ب��اح�ث��ون ب �ع��رض ص��ور ألش�خ��اص
جذابني ،وادخلوا فيها تغيرات معينة (مثل انف او عني
املتطوع نفسه) ثم سألوا املتطوع عن أكثر ميزة او ملمح
يجذبهم في صورة الوجه .واظهرت النتائج ان االشخاص
انجذبوا الى املالمح التي اخذت منهم شخصيا.
ويشرح د .جاسنت مليلير ،البروفيسور في علم النفس
م ��ن م �ع �ه��د ك �ي �ن �س��ي ،ق��ائ�ل�ا «ب �ي �ن��ت ع� ��دة دراس � � ��ات ان
واع ،ملن يكون شكلهم
االشخاص ينجذبون بشكل غير ٍ
مألوفا .ل��ذا ،فمن ال��وارد ان ينجذب شخص ملن يشبهه
او يشبه وال��دت��ه او وال ��ده .ب��ل ق��د يكون اكتشاف عقلك
الباطن ان الشخص يشبهك في الشكل او تعابير الوجه
من االم��ور التي تزيد انجذابك اليه وتسبب وقوعك في
الحب من النظرة األولى».

(خ.ب)
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اليت 11

صفحات من الذاكرة

أم علي :أكالتنا من بيئتنا ..ومن ذاك الحوش
أجرى الحوار :جاسم عباس

من فضل الله تعالى علينا في هذا البلد وعلى هذه
األرض ،عرفنا العديد من الثمار اليانعة واألطعمة
الطازجة ،ولله الحمد البحر أعطانا والبر غذانا وسخر
لنا الحيوانات األليفة ،وحصلنا على أكالت متنوعة من
السفرات عبر البحار المظلمة واألنهار القريبة من بلدنا،
وربات البيوت من أمهاتنا وجداتنا قدمن لنا أغذية من
النوادر وأطباقا رئيسية وجانبية ،ونكهات شهية بإضافة
التوابل التي وصلت إلينا من الهند وباكستان ،فجعلت
مائدتنا فريدة ،وكانت األطعمة الكويتية من الثروات
الذهبية حتى عُ رف المطبخ الكويتي بالتمتع والشهية،
فتصل رائحة الطبخ إلى أجواء البيت واألحياء قبل
المائدة حتى قالوا« :مجابل جيش وال مجابل عيش».
التقينا الحاجة أم علي حسني التي ق��ال��ت :في
ال�ب��داي��ة أن��ا ج�ب�لاوي��ة (ق�ب�لاوي��ة م��ن ح��ي القبلة
فريج الغنيم) .وأضافت:
سفرتنا حصير من الخوص فوقها أن��واع من
الطعام ،واآلن لألسف يقولون «أو ماكو أك��ل»،
كل الخضروات على السفرة؛ ال��دق��وس عليها،
م��رق م��وج��ود ،ع�ي��ش ول�ح��م أو ع�ي��ش ودج ��اج،
أكالتنا على املائدة طازجة وحتى اللنب طازج،
الحليب طازج ،ال نعرف املثلج وال األكل البايت
(مضى عليه أكثر من يومني).
وتابعت :ليعلم هذا الجيل أن أطباقنا من بيئتنا
مناسبة ل�ن��ا؛ ع�ن��دن��ا ال�ق�م��ح ال �ط��ازج ن��زرع��ه في
ال�ع��دي�ل�ي��ة ،وس�م�ك�ن��ا م��ن ب �ح��رن��ا ،ول�ح�م�ن��ا من
حوشنا (ذاك ال�ح��وش) ودجاجنا وبيضه من
بيتنا ،ول�ك��ن األس �م��اء تتغير م��ن بلد إل��ى بلد،
وهناك أكالت جاءتنا من الهند والعراق وإيران
وتركيا فقط للتطور ،ولنا أكالت لفصل الصيف
وأخرى للشتاء ،املطبخ الكويتي جزء من تاريخ
اآلب � ��اء واألج � � ��داد ،ف �ي��ه ال �ش �ف��اء م��ن األم � ��راض،
خاصة الثوم والبصل يشدان العصب والظهر.

مجبوس وبرياني
ق��ال��ت أم ع �ل��ي :ط�ب�خ�ن��ا م �ج �ب��وس ،وم�ج�ب��وس
برياني ،املجبوس أكلة كويتية يكبس ال��رز مع
اللحم أو الربيان ،يضاف إلى املكبوس الدارسني
والهيل والزعفران.
وأوض � �ح� ��ت :امل �ن �ش��أ ك �م��ا ق ��ال ��وا ال �ه �ن��د وب�ل�اد

ف��ارس (إي ��ران) أح��د ق��ادة امل�غ��ول أخ��ذ معه من
ف��ارس إل��ى الهند الطباخ وم�ك��ون��ات املجبوس،
عند عودته بعد موافقة الحاكم الى «كالكوت»
ومنها ألى «حيدر آب��اد» ،وانتشر البرياني من
خ�لال ال�ت�ج��ارة ،وتعني كلمة «ب��ري��ان��ي» األكلة
املخلوطة في اللغة الهندية ،وأهم ما في البرياني
ال�ب�ص��ل وال�ك�ش�م��ش وال �ن �خ��ي ،وأه ��ل ش��رق هم
ال��ذي��ن يضيفون ال��زع�ف��ران م��ع م��اء ال ��ورد على
املجبوس.

المحمر
عن أكلة كويتية ،فعال هي كويتية وال أخذناها
م��ن غ �ي��ره��ا ،م �ع��روف��ة وع ��ن م ��ذاق ه ��ذا ال�ط�ي��ب
للمحمر ق��ال��وا «حتى أه��ل املقابر تشتهي هذا
املحمر» ،يقصد بهذا املثل أنه طلب من امرأة أن
تطبخ لهم في املقبرة ألنها من العامالت فيها،
فاحتال أحدهم عليها ولبس لباسا أبيض كأنه
كفن ،أو أحد األموات ،وطلب من الطباخة سرعة
العمل وتجهيز األكل فقالت له هذا املثل ،واملحمر
مكوناته مواد عطرية رائحتها طيبة كالزعفران
املنقع والهيل وماء الورد والرز والسكر ،بعض
الناس يضيفون عصارة التمر (الدبس) ،يقدم
مع مرق سمك الخباط الجاف املالح ،خاصة في
فصل الشتاء ،وإذا غلي الدبس مع املاء يوضع
فوق الرز فيصبح لونه أحمر ،فسمي "محمر"،
وف��ي البحرين ال يضاف السكر ،فقط الدبس
ويسمى "برنيوش" ،والبعض يتناول املحمر مع

أمثال
 اللي يأكل بضرسه ينفع نفسه. اللي في القدر يطلعه املالس. ثومة ماكولة مذمومة. الجوزة املاتنكسر ما ينوكل لبها. قلب سمكة. قوت ال يموت. من كبر اللقمة ُيعص. أكل ومرعى وقلة صنعة. أكل واحد يكفي عشرة. أكل فوله ورجع ألصوله. األكل في الشبعان خسارة. أكل التمر بالنظر.معدس بالماش

الفخذ (اللحم) املشوي.

المرقوقة
ق��ال��ت أم ع�ل��ي :جمعنا ف�ت��ات ال�خ�ب��ز أي ب��راط��م
ال �خ �ب��ز ال �ع �ج�ين ال� ��ذي ح ��ول ال �خ �ب��ز ،األوالد ال
يأكلون فتات الخبز ،وأي قطعة تكون غليظة
نسميها (برطم) ،لم نكن نرمي الفتات ،نطبخه
م ��ع ال �ع �ج�ين ون �ص��ب امل ��رق ��ة ع �ل��ى ال �ف �ت��ات ،أي
نرقق املرقة باليدين أو باملالس (ملعقة كبيرة
مثقبة) ،يضاف إلى العجينة الطماطم واللومي
الصحاري (األسود) والنخي والفلفل واللحم.
أضافت :نزيد من اللحم حتى ال تخون املرقة،
كما ق��ال املثل «م��ن ت��راخ��ص اللحمة خانت به
امل��رق��ة» ،وامل ��رأة الطباخة ال�ت��ي ج�ه��زت املرقوقة

ت� �ق ��ول :ه� ��ذا ال �خ �ب��ز م ��ن إي � ��دي «خ� �ب ��ز إي� ��دي»
تستشهد انها خبيرة.
وتابعت :هناك من يقول إن املرقوقة أكلة عراقية،
خاصة أهل بغداد ،ونحن أهل الكويت اشتهرنا
باملرقوق والقبوط واملموش ،وكنا نسمع منهم
أن الكويتية «ملجعة» داهية محنكة في الطبخ.

خثرة
وزادت :أك�ل��ة كويتية أخ��رى أخ��ذن��اه��ا م��ن أه��ل
السواحل ،خاصة في املناطق الساحلية للخليج
العربي ناحية بالد فارس (إيران) ،والكويتيون
ع��رف��وا ال�خ�ث��رة م��ن زم��ن ب�ع�ي��د ألن مكوناتها
م�ت��واف��رة ع�ن��دن��ا :ال ��رز وال�ط�م��اط��م وال�ب�ص��ل مع
ال �س �م��ك ،ك ��ل ه ��ذه امل �ك��ون��ات ت�ط�ب��خ م �ع��ًا ،أك�ل��ة

سهلة امل�ض��غ والبلع م��ن أكل��ات ك�ب��ار ال�س��ن أو
م��ن ال أس �ن��ان ل��ه ،وال �ح �س��اء ل��ه دور ف �ع��ال في
األك��ل ،وأفضل أن��واع السمك للخثرة «الزبيدي
وال � �ه� ��ام� ��ور» ،ألن �ه ��ا ال ش� ��وك ف �ي �ه��ا ،وس�م�ي��ت
بالخثرة ألنها خاثرة (قليلة املاء).

المموش
ق��ال��ت :سمعنا م��ن األول�ي�ن أن امل��اس (امل�م��وش)
ه��و م��ن ض ��روب ال�ل��وب�ي��ا وال�ف��اص��ول�ي��ا ،فائدته
انه يعدل الكلى ويقوي العصب ،ويقطع العرق،
وإذا نزعنا القشر بطريقة التنقيع باملاء البارد
ي �ف �ي��د ف ��ي ال �س �ع ��ال ،وي �ن �ف��ع ل �ل �ج��رب إذا طبخ
بالخل ،ه��ذا م��ا كنا نقوم ب��ه ف��ي مطبخنا أي��ام
زم ��ان ،وكثير م��ن األك�ل�ات ي��دخ��ل فيها امل��اش،

أكالت قديمة

مطبق زبيدي

 مرق لحم وسمك وربيان وهوا. عيش مشخول وإميدم ،مطبق سمك. مفروك وتشريب ومحروك صبعه. ط��رش��ي ت �ف��اح وع �ن��ب وم�ش�م��ش وط�م��اط��موثوم جبل.
 ب �ي��ض ال �ص �ع��و وج �ب ��دة ال �ف ��رس وع�ن�ب��ري��ةكبيط.

كنا نحمر البصل ونسلقه م��ع امل��اش ونصب
العيش مع قليل من البهارات ،وال يؤكل املموش
من دون دقوس طماطم أو الباذنجان واملعبوج
الحار الذي عرفناه من الهند ،كان دقوسنا من
الثوم املطحون والفلفل الحار ،خاصة األحمر،
وسمي معبوج ألنه «عبج» أي مرس فركه بيده
(أص��اب�ع��ه) ،وال ننسى طقوس الصبار (التمر
الهندي) من املشهيات ،والصبار أيضًا يشرب
كشراب مع إضافة سكر ،وكانت أنشودتنا:
يا صبارة مادريتي
عن خطارة النقود
قالوا لها إمشي إمشي
هناك أحمد ولد الشيخ
قاعد على النثرية
قا يعد الفلوس
أض��اف��ت :امل�م��وش يضاف عليه الربيان الناعم
عند البعض.

الدال
تابعت أم علي حسني :الدال هو العدس ،كلمة هندية
 ،DALEعرفه الناس من العهد القديم ،والدال أحد
أغذية البشر ،ولرخصه وكثرته وتواجده في كل
مكان يعتبر طعام الفقراء ،والعدس أثبت أنه مخزن
البروتني ،وفيه قليل جدًا من الدهون ،يحتوي على
مواد أغنى من اللحوم ،وهو عوض عنها.
وإذا ط�ب�خ�ن��ا ال �ع��دس (ال � � ��دال) م��ع األرز نسميه
املعدس ،نفرح به ويطيب أكله.
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وثائق

مركز البحوث والدراسات ِّ
يوثق ما جاء في جريدة العمران ()1911 - 1907

الكويت بلد األمان والتجارة والعلم ..والحكم العادل
تستحضر دورية «رسالة الكويت» التي تصدر عن يحتويه العدد الجديد من توثيق لوقائع
مركز البحوث والدراسات الكويتية في عددها
رسمية تتعلق بما كتب عن الشيخ عبدالله
الجديد (أكتوبر  )2019صفحات ومشاهد من
السالم الصباح ،الحاكم الحادي عشر للكويت،
الكويت بين عامي  1907و 1911كما وردت في
وما كتبه الباحثون من دون الرجوع إلى
«جريدة العمران».
المصادر المحلية الكويتية.
ووعد الغنيم بأن يتابع مركز البحوث
ويقدم رئيس المركز أ .د.عبدالله يوسف
والدراسات عرض المحاضر الرسمية في أعداد
الغنيم في «افتتاحية الدورية» لمحة عما
ت�ن��اول �ن��ا ف��ي ال �ج��زء األول م��ن ه ��ذا امل��وض��وع،
مما نشرته جريدة العمران عن الكويت ،أربع
م�ق��االت ،أولها في أكتوبر  ،1907وآخ��ره��ا في
نوفمبر  ،1908تحت عناوين« :م��والن��ا الشيخ
م �ب��ارك وال �ل ��واء» و«ال �ف ��او» و«س �ي��اح��ة صاحب
العمران» ،ومشاهدات عبداملسيح األنطاكي في
ال�ك��وي��ت ،وص��ور مليناء ال�ك��وي��ت وي�خ��ت الشيخ
مبارك مع وصف امليناء واحتفال أهل الكويت
بقدوم الشيخ.
وف��ي ه��ذا الجزء يتواصل الحديث عما نشرته
الجريدة عن مشاهدات األنطاكي ل��دى زيارته
للكويت.
وم��ن أه��م امل��وض��وع��ات ال�ت��ي ج��اءت ف��ي جريدة
ال�ع�م��ران م��ا ذك��ره األن�ط��اك��ي ف��ي وص��ف مدينة
الكويت وبيان األوضاع السياسية واالقتصادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،خ�لال
زيارته لها ،ففي العدد  427في الجريدة بتاريخ
 1س�ب�ت�م�ب��ر 1909م ،واألع� � ��داد ال�ت��ال�ي��ة ت�ن��اول
ع�ب��دامل�س�ي��ح األن �ط��اك��ي م�ع�ل��وم��ات م�ت�ن��وع��ة عن
الكويت ،فتحدث عن حركة التجارة في سوق
الكويت ،واملسابلة مع نجد ،ودور الشيخ مبارك
في تسهيل حركة التجارة مع الهند ،وذلك عن
طريق االتفاق مع شركة البواخر اإلنكليزي ،بأن
ترسل أسبوعيًا باخرة إلى ميناء الكويت لنقل
الركاب والبضائع والبوسطة ،وتأسيس الشيخ
م �ب��ارك ل��وك��ال��ة خ��اص��ة ف��ي ب��وم �ب��اي مل�س��اع��دة
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال �ه �ن��د ،ك�م��ا ت �ح��دث ع��ن األم ��ان
ف��ي ال �ك��وي��ت ،وأس �ل��وب ال�ت�ق��اض��ي ب�ين ال��رع��اي��ا
الكويتيني ،وكذلك الحركة العلمية واألدبية في
الكويت .كما أشار األنطاكي إلى تفكير الشيخ
م�ب��ارك ف��ي إي�ص��ال امل�ي��اه إل��ى الكويت م��ن شط
ال �ع��رب ع��ن ط��ري��ق ش��ق ت��رع��ة ،وغ�ي��ر ذل��ك مما
شاهده «األنطاكي» في الكويت ،وذلك فيما يلي:

جولة في مدينة الكويت
جاءني من ط��رف م��والي سمو الشيخ املبارك،
أدام اهلل ل��ه ال �س��ؤود وال �ف �خ��ار ،م �ن��دوب ي�ق��ول
ان س�م��و م��والن��ا ي��أم��رن��ي أن أك ��ون بمعيتكم
ل�ت�ج��وال�ك��م ف��ي امل��دي�ن��ة ح�ي��ث ت��ري��دون ،ث��م ق��ال:
ً
أين تريد الذهاب؟ قلت :أوال زي��ارة هذا القصر
الفخيم ،فسار بي لزيارة القصر.

وصف القصر المباركي
أراد سمو م��والن��ا امل �ب��ارك ،أدام اهلل فضله ،أن
ي �ح��اف��ظ ع �ل��ى ع � ��ادات ق��وم��ه ف��ي ب �ن��اء ق �ص��ره،
ف �ش��اده ع�ل��ى ال �ط��راز ال�ع��رب��ي ال�ب�ح��ت ،فقسمه
قسمني ،جعل أحدهما للحرم املصون واآلخر
للضيوف .أم��ا قسم الحرم فلم أدخله ،بل ذلك
غير مستطاع حسب العادات الشرقية املقدسة،
إنما وصفه لي أحد أغوات الحرم فقال :إن قسم
ال �ح��رم أرح ��ب م��ن ق�س��م ال�ض�ي��وف ،وإن هناك
اإليوانات الواسعة واألحواض التي تتدفق منها
املياه والجنائن الغناء واألثاثات الفاخرة التي ال
توجد إال بدور امللوك.
أم��ا ال�ق�س��م ال �خ��ارج��ي ف�ق��د ت�ج��ول�ت��ه ،وه ��اك ما
أستطيع وصفه :تتألف السراي املباركية العلية
من طابقني :طابق أول أو أرضي ،وفيه عدة دوائر،
أولها دائرة الحرس امللوكي ،حيث يقيم الجنود،
وهي عبارة عن غرف نظيفة مملوءة جدرانها
باألسلحة ،ثم تليها دائرة أشغال اإلم��ارة وهي
عبارة عن ثالث غرف ،إحداها غرفة الباشكاتب
أو كاتم األس��رار ،وهو حضرة األدي��ب الفاضل
عز تلو عبدالعزيز أفندي السالم ،وكان حضرته
وكيل اإلمارة في البصرة ،ثم انتقل إلى الكويت
وت��ول��ى ش��ؤون الباشكتابة ،وه��و ش��اب نشيط
غيور صادق في خدمة موالنا ومواله ،ويحسن
اللغتني العربية والتركية ،وفصيح اللهجة في
مخاطبته ،وحسن الخط والتعبير في محرراته،
ث ��م ه �ن ��اك ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ك �ت �ب��ة ب�ي�ن ك �ت��اب
التحريرات األجنبية وكاتب الحسابات وكاتب
اإلحسانات وكاتب الخرج ..إلخ.
ثم تلي هذه الدائرة دائ��رة مجلس سمو موالنا
الشيخ جابر مبارك الصباح كبير أنجال سمو
األم� �ي ��ر ،وه� ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن ق��اع��ة واس� �ع ��ة ج �دًا
م�ف��روش��ة على ال �ط��راز ال�ع��رب��ي ،وح��ول�ه��ا غرفة
ل�ل�ق�ه��وة ،وغ��رف��ة ل�ل�خ��دم امل�خ�ص�ص�ين ل�س�م��وه،
وتلي ه��ذه ال��دائ��رة دائ��رة أخ��رى ،وفيها مجلس
سمو م��والن��ا ول��ي النعم األم�ي��ر املعظم وغ��رف
خدمة والقهوة والحرس الخاص ..إلى آخره.
وه��ذه ال��دوائ��ر محدقة بفسحة كبرى هي فناء
ال� �س ��راي ال �ع ��ام ��رة ،وب �ط��رف �ه��ا إس �ط �ب��ل عظيم
للخيول النجدية الشهيرة لركوب سمو موالنا
وساداتنا أصحاب السمو أنجاله العظام ومن
لسموه من األعوان.
أم ��ا ال� ��دور ال �ع��ال��ي فيصعد إل �ي��ه ب�ن�ح��و ثالثني
سلمة ،وله ساللم أخرى من جهات متعددة ،وهو
يقسم إلى دوائر عديدة ،فيها دائرة التشريفات
الكبرى ،وهي عبارة عن قاعة واسعة مفروشة
ب��ال�ك�ن�ب��ات ع �ل��ى ال� �ط ��راز األف��رن �ج��ي م��ن صنع
الهند ،وممدودة في أرضها الطنافس العجمية
الفاخرة ،وفي صدرها رسم كبير لسمو موالنا
األم �ي��ر امل �ع �ظ��م م �ل��ون ب��ال��زي��ت ،وت �ح��ت ال��رس��م
ق �ص �ي��دة م ��ن ن �ظ �م �ن��ا ،م �ك �ت��وب��ة ب �خ��ط ح�ض��رة
صديقنا األدي ��ب ع��ز ت�ل��و نجيب ب��ك ه��واوي�ن��ي
الخطاط األش�ه��ر ،وسقف القاعة امل�ش��ار إليها
مزين ب��رس��وم ملوك العصر وامبراطوريتهم،
وت�ل��ي ه��ذه ال�ق��اع��ة ق��اع��ة ث��ان�ي��ة مثلها بفخامة
ال��ري��اش إال ان�ه��ا أص�غ��ر م�ن�ه��ا ،وث��ال�ث��ة وراب�ع��ة

«رسالة الكويت».
وسبقلا تنشر ما ورد في فصل «الكويت
في جريدة العمران» ( ،)1911 - 1907الجزء
الثاني (إعداد :حسام الدين ذكي اإلمام
شلبي) بعدما نشرت «رسالة الكويت» في
الجزء األول ما تضمنته نشرة جريدة العمران،
في هذا العدد .وجاء في النص (حرفياً):
الدعوات الصالحات ملوالنا الشيخ املبارك.
ومما تقدم عرفنا أن تجارة الكويت هي للوارد
وال�ص��ادر بشأن الثغور املهمة أكثر أهلها من
التجار إال أن فيهم أيضًا من يخرجون ملغاص
ال�ل��ؤل��ؤ وه��م قليلون ،وفيهم امل��زارع��ون وفيهم
أصحاب السفن الهوائية (الشراعية) يتاجرون
بنقل البضائع عليها.

هكذا وصف
األنطاكي
«القصر المباركي»

تربة الكويت

ناصر المبارك ..فقد
بصره في الـ 15
لكنه «ن ّير البصيرة»
مدينة الكويت
على الطراز العربي
وشوارعها ضيقة
وسكانها  50ألفا ً
وفي المواسم 80
ألفا ً
 5أسباب وراء نجاح
مدينة الكويت
تربة الكويت خصبة
جداً وأنبتت من
وراء المطر الرذاذ
خطر ببال الشيخ
أن يج ّر ترعة من
شط العراق
الذاهبة مياهه
سدى
األمان في الكويت
يضرب به المثل
في عموم الخليج
والعراق
الحركة التجارية
في األسواق نامية
زاهية ..واألسواق
تغص بالناس
ّ
جملة ال تنسى
في حفل السباق
«على فرسان
العرب أن يسابقوا
بخار اإلفرنج»

سوق السمك في عام 1910

عبدالله يوسف الغنيم

وخامسة ،وك��ل ه��ذه القاعات معدة الستقبال
الضيوف األعزاء الذين يفدون على سمو موالنا
ولي النعم األمير املعظم ،وتفتح أيضًا في أيام
األعياد واملواسم واالحتفاالت الرسمية.
وب� �ج ��وار ه ��ذه ال �ق��اع��ة م �ج �ل��س ل �س�م��و م��والن��ا
األم �ي��ر امل�ع�ظ��م يجلس ف�ي��ه ف��ي ال�ص�ب��اح وبعد
الظهر إلصدار األحكام ،وهو مفروش بالرياش
ال�ف��اخ��رة على ال�ط��راز االف��رن�ج��ي أي�ض��ًا ،وح��ول
ه ��ذا امل �ج �ل��س ال�ع�ظ�ي��م غ��رف��ة ل �ل �خ��دم وال�ح�ش��م
وغرفة ثانية للقهوة.
وب�ج��وار ه��ذه القاعة بعض غ��رف وفيها أس��رة
ذات ال��ري��اش الجميلة ،وذل ��ك إلن ��زال الضيوف
األعزاء على سمو موالنا ولي النعم ،وهناك كان
نزولي.
وه ��ذه ال �س��راي ال�ج�م�ي�ل��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة مبنية على
البحر وتشرف عليه من كل نوافذها وأمامها
تمامًا يرسو اليخت املباركي العالي.
ه��ذا قليل مما أص��ف به ه��ذه ال�س��راي الفخيمة
ال�ت��ي قضيت بتجوالي فيها نحو ساعتني ثم
عدت إلى غرفتي ألستريح وأنا معجب بفخامة
هذه السراي.

الشيخ ناصر بن المبارك
وم��ا ك��دت أستريح حتى تنازل لزيارتي سمو
م��والن��ا ال�ش�ي��خ ن��اص��ر م �ب��ارك ال �ص �ب��اح ،وه��و
ث��ال��ث أن �ج��ال س�م��و م��والن��ا ول ��ي ال�ن�ع��م الشيخ
مبارك باشا الصباح املعظم ،في نحو الخامسة
والعشرين م��ن ع�م��ره ،ق��د فقد بصره بقضاء
اهلل وقدره منذ كان في الخامسة من عمره ،وملا
شاهدته تأثرت ج�دًا وخففت إليه ألثم راحتيه
فأبى وتلطف بي كثيرًا وحادثني فإذا هو ِّنير
البصيرة وان فقد البصر ،وعلمت من حديثه أنه
ّ
منصب على العلم ،فقد حفظ القرآن الشريف
ّ
ودرس الشريعة السمحة وانصب على الشعر
فصار له طبيعة ،وأنشدني شيئًا من منظوماته،
فإذا هي درر غوال ثم أخذ يسألني عن أحوال
م �ص��ر وي ��ذاك ��رن ��ي ب �م��ا ي�لاح �ظ��ه ع �ل��ى امل��دن�ي��ة
العصرية مما يتلى على مسامعه من الجرائد
واملجالت ،فأنست بسموه كثيرًا وعجبت بأدبه
أكثر فارتجلت بني يديه هذه األبيات:
ْ
منتصر
أناصر فيك الدين قد بات
ْ
منتظر
ومنك الندى والجود والبر
ْ
وتزدهر
وفيك نوادي العلم تزهو
ْ
مذدخر
ألست لها ابن األكارم
ْ
القدر
وأن لها الحامي إذا خانها
وجاء في هذه القصيدة الطويلة:
وصبرًا على بلواك صبرًا على البال
لتظفر في أجر املهيمن في العال
فكم في الورى من مثل فضلك مبتلى
لقد نال في مسعاه مكتمل العلى

وكان بصيرًا رغم أن فقد البصر
(كتب ظهر اإلثنني  2من ذي الحجة
 1325هـ)

***
وقبيل العصر ج��اءن��ي رس��ول م��ن قبل م��والي
يعرض ّ
علي استعداده ملرافقتي إلى حيث أشاء،
فسرت معه للتجوال في مدينة الكويت املحمية،
وهي عاصة إمارة سمو موالنا الشيخ املعظم.
تجولنا في املدينة مدة ثالث ساعات أعتقد أني
جلتها جميعها أو أكثرها ،وكان ذلك على منت
ال�ج��واد ومعي دليل يهديني إل��ى ك��ل م��ا أسأله
عنه.

شكل المدينة
إن املدينة مبنية على الطراز العربي وشوارعها
ضيقة وه��ي على شكل مستطيل وفيها من
السكان ما يربو على الخمسني ألفًا وقد يبلغ
الثمانني في أيام املواسم حيث ينزل عربان نجد
إليها للبيع والشراء.
وهي من أهم ثغور الخليج تجارة ألنها ميناء
النجديني يستوردون منها ما يحتاجون إليه
من الهند ويرسلون بواسطتها محصوالتهم
وأهمها الخيول النجدية الشهيرة إلى البصرة
وبغداد وبالد الخليج والهند.
وه��ذه املدينة ل��م تبلغ م��ا ه��ي عليه م��ن النجاح
إال على عهد سمو موالنا الشيخ املبارك فإنه
حفظه اهلل وأبقاه منذ تربع على أريكة اإلم��ارة
أخذ يسعى ويجد:
ً
أوال :في تعميم العدل واألمان علمًا منه أن بهما
قوام العمران.
ث��ان �ي��ًا :ف��ي ت�س�ه�ي��ل امل ��واص�ل�ات ع�ل��ى ال�ت�ج��ار،
فاتفق مع شركة البواخر اإلنكليزية أن ترسل
أسبوعيًا باخرة من بواخرها إلى ميناء الكويت
لنقل الركاب والبضائع والبوسطة لقاء مبلغ من
املال يدفعه من جيبه الخاص مساعدة لرعاياه
وتنشيطًا ملتاجرهم.
ثالثًا :بحماية رعاياه في الخارج بحسن صالته
الودية مع كل الجهات املتعلقة تجاريًا بالكويت.
راب � �ع� ��ًا :ب �م �ع��اون��ة رع� ��اي� ��اه م��ال �ي��ًا ع �ل��ى إن �م��اء
تجاراتهم وله على الكثيرين من أغنيائهم أياد
بيضاء مشكورة.
خ��ام�س��ًا :ب��إق��ام��ة وك��ال��ة خ��اص��ة ل��ه ف��ي بومباي
مل�س��اع��دة ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذاه �ب�ين واآلي �ب�ي�ن إل�ي�ه��ا،
وك ��ان وك�ي�ل��ه ال�س��اب��ق امل��رح��وم امل �ب��رور ال�ح��اج
ً
سالم السديراوي وكان هذا رجال نشيطًا مجدًا
أمينًا على خدمة موالنا وم��واله وملا توفاه اهلل
أق ��ام ف��ي م�ك��ان��ه اب�ن��ه ح�ض��رة ال�ف��اض��ل األدي��ب
ال �ح��اج م�ح�م��د س��ال��م ال �س��دي��راوي ،وه ��و ه�ن��اك
قائم بكل مساعدة ممكنة للكويتيني مستجلبًا

أم��ا ت��رب��ة ال�ك��وي��ت فمخصبة ج �دًا ع�ل��ى م��ا هو
م �ش �ه��ور ،وق� ��د ش��اه��دن��ا األرض ق ��د ت�ف�ت�ق��ت
وأنبتت من وراء املطر ال��رذاذ الذي هطل عليها
ف��ي أم�س�ن��ا ،وك ��ان دل�ي�ل��ي ق��د نبهني إل ��ى ذل��ك
فاندهشت.
إال أن امل�ي��اه الجارية قليلة ه�ن��اك ،لذلك تتوقف
ال��زراع��ة ع�ل��ى األم �ط��ار وي�خ�ط��ر ل�س�م��و م��والن��ا
املبارك على ما علمت أن يجر لبالده ترعة من
ش��ط ال �ع��راق ال��ذاه�ب��ة م�ي��اه��ه س ��دى ،إال أن ه��ذا
ال�خ��اط��ر ك�غ�ي��ره م��ن ال �خ��واط��ر ال�ت��ي ت�ج��ول في
ص��در م��والن��ا ال�ش�ي��خ امل �ب��ارك امل�ص�ل��ح العظيم
لبالده ،ولكن تحقيقها منوط باأليام على حد
قول الشاعر:
ك � � ��ل م � � ��ا ت� ��رت � �ج � �ي� ��ه س� � �ه � ��ل ول � �ك ��ن
ع � � �ث� � ��رات اآلم � � � � � ��ال ل � �ي � �س ��ت ب �س �ه �ل��ة
أما الثروة في الكويت فقد تحسنت كثيرًا على
عهد موالنا املبارك حياه اهلل بفضل املساعدات
التي تأتيها وسبق لنا ذكر بعضها.

األمان
أم ��ا األم � ��ان ف��ي ال �ك��وي��ت ف �ت �ض��رب ب��ه األم �ث��ال
ف��ي ع�م��وم الخليج ،ففي الكويت السرقة تكاد
ت �ك��ون غ �ي��ر م �ع��روف��ة ل �س �ه��ر وت �ش��دي��د سمو
ال�ش�ي��خ امل�ع�ظ��م ،وق��د ش��اه��دت ف��ي ت�ج��وال��ي في
املدينة ميدانًا كبيرًا بوسطها وه��و س��وق عام
لتجارتها وشاهدت هناك الصيارف وكل واحد
أمامه مكتب صغير فيه أنواع النقود التي تتنوع
بني نقود عثمانية على أنواعها ونقود فارسية
ون �ق��ود ه �ن��دي��ة ،وع�ل�م��ت أن ه� ��ؤالء ال�ص�ي��ارف
عندما يمسي املساء يقفلون مكاتبهم على ما
فيها من األموال وينصرفون إلى منازلهم آمنني
مطمئنني ع�ل��ى أم��وال�ه��م ف��ي ح�ف��ظ اهلل وسمو
الشيخ املعظم.

عدل المبارك
أم ��ا ع ��دل امل� �ب ��ارك ف�ي�ه��ا ف �ت �ض��رب ب ��ه األم �ث��ال
فيقولون هناك «ف�لان يحكم بعدل أب��ي جابر»
وينقلون م��ن ن ��وادر ع��دل��ه شيئًا كثيرًا مما ال
متسع ل��ه اآلن وم�م��ا ي��دل��ك ع�ل��ى ع��دل��ه الشامل
وص ��ف ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ي�ح�ك��م ب�ه��ا ش�ع�ب��ه مما
سترى.

األحكام
إن موالنا الشيخ املعظم هو الحاكم األكبر في
بالده ،وملا كان ليس لسموه من الوقت ما يكفيه
للتفكير في سياسة اإلم��ارة وإدارت�ه��ا والحكم
بني الناس فيها بالعدل استعان على ذلك بنجله
األكبر سمو موالنا الشيخ جابر مبارك الصباح،
فهما يحكمان بني الناس بالقضايا املهمة وما
عدا ذلك فكل فرد من آل الصباح العظام يفصل
ً
بني األخصام ويكون حكمه فاصال بعد إجازة
موالنا املبارك حياه اهلل وأكبت ِعداه.
أم � ��ا ه � ��ذه األح � �ك� ��ام ف �ت �ج��ري وف � ��ق ال �ش��ري �ع��ة
املحمدية السمحاء ،وسموه حفظه اهلل يشدد
كثيرًا في القضايا الجنائية املخلة باألمن العام
على أن يحكم فيها على املجرم بصرامة مهما
عزت مكانته وكثر شفعاؤه حتى صح فيه قول
القائل« :ال تأخذه في العدل شفاعة شافع أو في
الحق لومة الئم».

أم��ا ف��ي امل�س��ائ��ل ال�ت�ج��اري��ة وال�ح�ق��وق�ي��ة فسمو
موالنا املبارك على عكس ذلك فإن أحكامه كلها
تصدر باالجتهاد ويريد بها تنشيط التجارة.
ً
فإذا جاء سموه دائن يشكون مدينًا مماطال أو
ً
صاحب حق يطلب حقًا له بحث سموه أوال في
صحة ذل��ك ال��دي��ن وعدالته وخ�ل��وه م��ن التغرير
والغنب والربى ،ثم إذا ثبتت صحة الدين بحث
في السبب الحقيقي لهذا املطل ثم في حالتي
امل��دي��ن وال��دائ��ن ف ��إذا وج��د أن س�ب��ب امل �ط��ل هو
اإلعسار الحقيقي وأن الدائن يستطيع أن ُيمهل
املديون من غير أن يتحمل ضررًا حكم بتمديد
أجل الدفع إلى ما يالئم املدين وإن رأى أن الدائن
وامل��دي��ن ف��ي عسر دف��ع امل��ال م��ن جيبه ،وأمهل
املدين بدفعه للجيب الخاص نجومًا أو عفاه منه
وفق ظروفه.
وه� ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ف��ي أح �ك��ام س �م��وه ال�ح�ق��وق�ي��ة
والتجارية هي املتبعة على التوالي في الكويت،
وقد استنبطها سمو موالنا املبارك حفظه اهلل
وشاعت عنه بالثناء في كل بالد العرب فأكرم
وأنعم بفضله وكرمه.
أما تشديده في املسائل الجنائية فمما يحاكي
عدل اإلمام عمر  -رضي اهلل عنه.

الحركة التجارية
أم��ا الحركة التجارية في األس��واق ،فقد رأيتها
ن��ام �ي��ة زاه� �ي ��ة ،ح �ي��ث ك��ان��ت األس � � ��واق غ��اص��ة
ب��ال�ن��اس ،وق ��ال ل��ي دل�ي�ل��ي :إن ال��وق��ت ال ��ذي كنا
فيه ليس من أوق��ات مواسم والناس في قراهم
وم ��زارع� �ه ��م وب ��ادي �ت �ه ��م ،وح��دث �ن��ي ع ��ن ح��ال��ة
األسواق في أيام املواسم الشيء الكثير.

الحركة العلمية
وقد شاهدت في تجوالي مكاتب التعليم وهي
كثيرة ف��ي ال�ك��وي��ت ،على أن�ه��ا كتاتيب لتعليم
ال�ق��راءة والكتابة وال�ق��رآن الشريف وآداب اللغة
العربية مع مبادئ اإلنكليزية ،وحدثني دليلي
عن رغبة سمو موالنا ولي النعم الشيخ مبارك
ب��اش��ا ال �ص �ب��اح امل �ف �خ��م ف ��ي ت�ن�ش�ي��ط ال�ح��رك��ة
العلمية ف��ي ب�ل�اده ،وأن��ه مفكر ف��ي ذل��ك وغيره
من اإلصالحات التي من البداهة ال تتأتى مرة
واحدة.

آداب الكويتيين ومالبسهم
أم ��ا آداب ال�ك��وي�ت�ي�ين وم�لاب�س�ه��م ف�ه��ي عربية
م �ح �ض��ًا ،ك �ي��ف ال وه ��م ن �ج��دي��ون م ��ن صميم
العرب؟ ومن الغريب أني كنت أتجول في املدينة
ً
والناس ترحب بي يمينًا وشماال ،وقال رفيقي
إن ذلك لم يكن ملجرد كوني ضيف سمو موالنا
فقط ،بل ملجرد كوني ضيفًا عندهم ،وأن هذه
ح��ال�ت�ه��م م��ع ك��ل غ��ري��ب ي��زوره��م وأن �ه��م ل��و لم
يعرفوني بضيافة م��والن��ا وم��واله��م لتنازعوا
على ضيافتي.

السباق العربي
دعاني سمو الشيخ مبارك ،وق��ال إنك تحضر
اليوم حفلة السباق ،حيث ت��رى فرساننا على
وخيولهم العربية.
جيادهم النجدية
ً
وبعد أن جلسنا قليال نهض سموه فنهضنا
حتى إذا ما انتهينا إلى باب السراي املباركية
العالية رأينا الخيول الصافنات معدة لركوبنا
فامتطى سمو موالنا ولي النعم ج��واده وهو
بالحلي ال��ذه�ب�ي��ة ،وك��ذل��ك ف�ع��ل س�م��و م��والن��ا
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر ب ��ن امل� �ب ��ارك وب �ق �ي��ة آل ال�ب�ي��ت
الصباحي العظام مع مقدمي إم��ارة الكويت،
وام �ت �ط �ي��ت ج � ��وادًا ل ��وال م �ع��اون��ة م ��ن أع��ده��م
سمو موالي املبارك للمحافظة ّ
علي ملا أمنت
ج �م��اح��ه ،وم ��ن أي ��ن ل�ح�ض��ري م�ث�ل��ي ام�ت�ط��اء
كرائم الخيول العربية؟ وهكذا س��ار موكبنا
يتقدمه ثلة من الجنود الكويتية لخارج املدينة
إل��ى م�ي��دان واس��ع ك��ان ال�ن��اس ق��د غصوا فيه
وازدحموا ازدحامًا ،فلما وقعت أنظارهم على
سموه هللوا وكبروا وضجوا بالدعاء بطول
بقاه وتسابقوا ن�ح��وه ،وك��ان يقابل كبارهم
وص�غ��اره��م بما عهد فيه م��ن اللطف وال��دع��ة
ورحابة الصدر.
وف� ��ي ن �ه��اي��ة ال �ح �ف��ل أم� ��ر س �م ��وه ف��أح �ض��روا
ل��ه س �ي��ارت��ه «أوت �م��وب �ي��ل» امل �ل��وك �ي��ة ،وه ��ي على
آخ ��ر ط� ��راز ،ف��رك�ب��ا وأم��رن��ي ف��رك�ب��ت ب�ين ي��دي
س �م��وه ،وأم ��ر س��ائ�ق�ه��ا ال�ه�ن��دي أن ي�س�ي��ر بها
إل��ى ال�س��راي بعد أن أم��ر الفرسان أن يتبعوها
إن كان يستطيعون لحاقها ،وقال لهم كلمة ال
أنساهنا مدى العمر وهي «على فرسان العرب
أن يسابقوا بخار اإلفرنج» ،فسار بنا السائق
وكان من حولنا الفرسان على الجياد العربية
وبعضهم سبقونا ،ومل��ا انتهينا إل��ى ال�س��راي
ال �ع��ام��رة أم ��ر ال �ف��رس��ان ال ��ذي ��ن ح � ��ازوا قصب
ال �س �ب��ق ف��ي م �ي��دان ال �س �ب��اق ف�م�ث�ل��وا ب�ي�ن ي��دي��ه
فأثنى عليهم كثيرًا وأب��دى بعض امللحوظات
ثم أغ��دق عليه نعمه بكرمه الحاتمي املشهور،
وهكذا ارفض االجتماع وعدت إلى غرفتي وأنا
منشرح ال�ص��در م�س��رور الخاطر وكتبت هذه
الرسالة للعمران والسالم على القراء الكرام.
(كتبه عصر يوم الثالثاء  3ذو الحجة
سنة 1325هـ).
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العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري
صافي قيمة الوحدة  0.6661دينار كويتي
كما في 2019/08/31
أعضاء الهيئة اإلدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

253.52%

16.17%

16.96%

2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجيـة ولـم يتـم إغفـال ذكـر أي بيانـات ضروريـة عـن الالسـتثمار بصنـدوق الوطنية االسـتثماري ،كما أن مـا حققه الصنـدوق في السـابق ال يمكن االعتمـاد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على حالة من اإلستقرار النسبي في أداء مؤشراتها ،حيث أغلق مؤشر السوق العام
على استقرار دون تغيير ُيذكر ،و استقر مؤشر السوق األول سلبيا بنسبة  ،0.01%ومؤشر السوق الرئيسي ايجابيا بنسبة  .0.01%أما
بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  15.7مليون د.ك من خالل تداول  91مليون سهم.

مؤشرات بورصة الكويت
(نقطة)

6,118.97

-0.01%

q

11,450,829

4,697.04

0.01%

p

4,298,779

شهدت مؤشرات البورصة حالة من اإلستقرار النسبي في أدائها ،وسط تحسن طفيف في قيم وأحجام التداول مقارنة مع الجلسة
السابقة ،لكنها ال تزال متدنية بشكل عام .يذكر أن شبح التباطؤ أو الركود اإلقتصادي ال يزال ُيلق بظالله على أغلب األسواق املالية
اإلقليمية والعاملية ،وهو ما دفع مؤشر الداو جونز الصناعي إلى التراجع خالل جلسة الثاني من أكتوبر بنحو  2%خاسرا بذلك  495نقطة ع .س :عائد سعري
في أسوء بداية ربعية له منذ األزمة املالية العاملية لعام .2008
مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

أنهى مؤشر السوق الرئيسي الجلسة على استقرار ايجابي ،حيث ارتفعت وتيرة الشراء اإلنتقائي خالل الجلسة وأمتدت نحو العديد من
األسهم محققة بذلك مكاسب سوقية متفاوتة ،كما ال تزال شريحة أخرى من األسهم تتعرض إلى ضغوط بيعية واضحةُ .يذكر أن سهم
شركة التعمير للتطوير العقاري قد شهد زخما شرائيا كبيرا منهيا الجلسة على مكاسب سوقية حادة بلغت نحو  ،32%ويأتي هذا
الصعود الحاد عقب قرار هيئة أسواق املال برفض طلب الشركة باإلنسحاب اإلختياري من البورصة ،وفي ذات السياق ارتفع أيضا سهم
شركة املدار للتمويل واإلستثمار بنسبة  19%تقريبا مقفال عند مستوى  140فلس .ومن ناحية أخرى قررت إدارة البورصة وقف التداول
على أسهم شركة ياكو الطبية وذلك ملدة عام كامل ،وقالت الشركة أن هذا القرار محل طعن وسوف تقوم الشركة بإتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية تجاه هذا القرار.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

املؤشر
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نسبة التغير

النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعة
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع الصناعة
في مقدمة القطاعات الرابحة بنسبة  ،0.7%تاله قطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة  ،0.4%بينما جاء تصدر قطاع السلع اإلستهالكية
الخاسرين بنسبة  ،3.5%ثم قطاع النفط والغاز بنسبة .2.3%

975.98

-0.57%

q

866.48

0.65%

p

2,163,334

6,667,040

692.61

-3.54%

q

1,455

2,695

921.88

0.00%



-

-

941.59

0.39%

p

80,303

292,664

992.19

0.01%

p

564,981

1,573,526

1,295.98

-0.08%

q

8,635,338

16,617,919

977.54

0.25%

p
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914.03

0.20%

p

1,347,560

28,941,351

1,054.74

0.21%

p

2,477,422

33,497,188

516.53

0.00%



-

-

15.7%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
36.9%

الﺨدمات املالية

31.9%

54.8%

0.0%

التﺄمﲔ
18.3%

1.7%

اﻻﺗﺼاﻻت

0.5%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.3%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.3%

7.3%

املواد األساسية

2.2%

الﻨفﻂ و الغاز

نشاط السوق الرئيسي

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت
 605ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  463فلس مرتفعا بنسبة  ،0.9%وجاء سهم شركة املدار للتمويل واإلستثمار باملركز الثاني بقيمة تداول
بلغت  471الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  140فلس مرتفعا بنسبة  ،18.6%ثم جاء سهم شركة التعمير لإلستثمار العقاري باملركز الثالث
بقيمة تداول بلغت  399الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  29فلس مرتفعا بنسبة .31.8%

847

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,287
1,586

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  652مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  486مليون د.ك.

الﻨفﻂ و الغاز

198

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة
شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

362

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

364

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

443

2,298

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

2,349

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

486

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

652

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,133

191

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

253

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,646

مليون د.ك.

شركة املبانﻲ

819

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

الﺼﻨاعة
1.4%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

771

اﻻﺗﺼاﻻت

الرعاﻳة الﺼﺤية

13.7%

مليون د.ك.

البﻨوك

الﺼﻨاعة

438

التﺄمﲔ

الﺨدمات اﻻستهالكية

2.8%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,133مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,646مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,349
مليون د.ك.

العقار

البﻨوك
3.6%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.0%

نشاط السوق األول

.

1,127.37

-2.33%

q

40,738
438,427

8.6%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  3.5مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  940فلس متراجعا بنسبة  ،0.1%وجاء سهم بيت التمويل
الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  2.7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  666فلس متراجعا بنسبة ،0.3%
ثم جاء سهم شركة أجيليتي للخازن العمومية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند
سعر  730فلس مرتفعا بنسبة .1.4%

القيمة املتداولة (د.ك)

1,971,675

0.0%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 18.3% ،31.9% ،36.9%على التوالي.

الكمية املتداولة (سهم)
1,276,398

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 15.7% ،54.8%و 13.7%على التوالي.

23,135,199
67,705,965

5,635.65

0.00%



مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على استقرار سلبي وذلك بعد تراجع املؤشر بشكل ملحوظ خالل التعامالت الصباحية مع
استمرار الضغوط البيعية على أغلب األسهم ،لكن الصورة تغيرت نسبيا خالل باقي تعامالت الجلسة حيث ظهرت بعض عمليات الشراء
اإلنتقائي على عدد من األسهم ،وهو ما عزز من تقليص املؤشر لكافة خسائره الصباحية ،ومنهيا الجلسة على استقرار.

15,749,608

90,841,164
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نسبة التغير

مؤشر السوق العام (ع.س)

القطاع

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول
الشركة
بنك الكويت الوطني
بيت التمويل الكويتي
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
البنك األهلي املتحد (ش.م.ب)
بنك الخليج
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
شركة املباني
بنك وربة
بنك برقان
بنك الكويت الدولي
بنك بوبيان
الشركة املتكاملة القابضة
شركة بوبيان للبتروكيماويات
شركة مشاريع الكويت القابضة
شركة هيومن سوفت القابضة
مجموعة جي اف اتش املالية (ش.م.ب)
شركة ميزان القابضة

خالل  52أسبوع
أعلى سعر ع
أدنى سعر (فلس)
(فلس)

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

6,132,546,734

940.0

-0.1%

1,024.0

767.6

3,464,340

3,679,394

4,646,341,809

666.0

-0.3%

800.0

520.0

2,668,892

4,021,997

1,286,939,307

730.0

1.4%

834.0

652.2

1,046,352

1,455,552

2,348,806,421

267.0

0.0%

299.0

179.1

805,373

3,027,100

847,379,556

278.0

0.7%

330.0

246.0

736,550

2,659,755

316,981,752

222.0

0.5%

261.0

143.8

574,816

2,606,550

2,297,668,281

531.0

0.0%

603.0

435.0

513,483

968,866

336,352,928

306.0

-1.3%

415.0

304.0

349,550

1,135,537

771,480,691

740.0

0.0%

800.0

541.5

332,932

449,746

369,000,000

246.0

0.0%

265.0

205.0

245,064

997,424

819,000,000

312.0

0.7%

385.7

245.7

236,936

763,208

288,044,870

267.0

0.4%

329.8

219.2

120,694

456,242

1,586,243,703

550.0

0.0%

622.0

466.5

115,798

211,310

91,080,000

414.0

1.2%

890.0

360.0

102,383

250,788

411,813,518

770.0

0.0%

1,070.0

723.0

59,677

77,951

438,000,000

219.0

-0.5%

233.0

183.5

57,441

263,681

380,767,632

3115.0

0.4%

3,500.0

2,910.0

11,829

3,800

263,181,493

70.0

-0.4%

102.0

63.0

7,266

103,603

168,115,500

540.0

-4.4%

665.0

401.0

1,455

2,695

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة الرأسمالية سعر اإلقفال
(فلس)
(د.ك)

نسبة
التغير

 .التصويت التراكمي

)(Accumulative Voting
أسلوب تصويت يمنح كل
مساهم قدرة تصويتية
بعدد األسهم التي يملكها،
بحيث يحق له التصويت،
بالسهم لصالح مرشح واحد
فقط لعضوية مجلس إدارة
الشركة.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة التعمير لإلستثمار العقاري
الشركة األولى لالستثمار

6,960,000

29.0

31.8%

45.9

17.0

399,217

13,999,093

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

97,198,196

463.0

0.9%

495.0

346.0

605,430

1,315,813

19,336,795

29.7

1.7%

43.1

28.8

240,997

8,133,085

شركة املدار للتمويل واالستثمار

29,941,611

140.0

18.6%

180.0

86.0

471,425

3,692,186

شركة اإلنمــاء العقارية
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

21,490,504
44,446,520

47.7
54.6

3.7%
-1.8%

49.8
60.8

29.5
31.1

254,948
247,858

5,386,015
4,529,233

شركة املدار للتمويل واالستثمار

29,941,611

140.0

18.6%

180.0

86.0

471,425

3,692,186

شركة بيت األوراق املالية

18,855,000

41.9

-5.4%

61.8

39.2

137,187

3,280,759

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

20,874,946

26.0

0.0%

37.8

24.0

68,760

2,648,396

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,366,517

77.2

4.8%

108.0

25.5

181,108

2,392,679

شركة مينا العقارية

5,261,666

38.4

2.1%

49.9

25.1

83,834

2,212,954

شركة كي جي ال لوجستيك

27,709,336

35.9

-1.4%

42.9

35.1

77,349

2,180,760

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
الشركة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

القيمة
(د.ك)
399,217

الكمية
(سهم)

45.9

29,941,611

140.0

18.6%

180.0

86.0

471,424.652

شركة صكوك القابضة

18,921,326

31.9

10.0%

47.5

29.0

1,303

شركة التجارة واالستثمار العقاري

13,949,000

37.7

9.9%

55.5

34.2

0

شركة وربة للتأمني

12,077,933

69.9

7.5%

84.8

56.0
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يونيكاب لالستثمار و التمويل

11,021,455

46.0

6.7%

84.5

40.1

11,102

259,226

الشركة الكويتية للمنتزهات

شركة املدار للتمويل واالستثمار

31.8%

شركة اإلنمــاء العقارية

21,490,504

47.7

3.7%

49.8

29.5

254,948

5,386,015

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

44,446,520

54.6

-1.8%

60.8

31.1

247,858

4,529,233

الشركة األولى لالستثمار

19,336,795

29.7

1.7%

43.1

28.8

240,997

8,133,085

البنك األهلي الكويتي

485,749,870

300.0

-1.3%

350.0

285.0

214,296

714,395

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,366,517

77.2

4.8%

108.0

25.5

181,108

2,392,679

شركة التسهيالت التجارية

107,352,744

200.0

-0.5%

211.0

168.0

156,083

780,234

شركة بيت األوراق املالية

18,855,000

41.9

-5.4%

61.8

39.2

137,187

3,280,759

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

17.0

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,960,000

29.0

نسبة
التغير

خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,960,000

29.0

31.8%

45.9

17.0

399,217

13,999,093

الشركة

13,999,093

شركة املصالح العقاريه

3,692,186
43,467
1

11,178,887

56.9

5.0%

67.3

50.0

3

50

املركز املالي الكويتي

44,906,883

93.4

4.8%

110.0

81.5

13,272

147,040

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,366,517

77.2

4.8%

108.0

25.5

181,108

2,392,679

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

19,729,302

71.1

4.6%

104.0

66.0

2

25

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)
8,247,904

35.0

نسبة
التغير

خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

-7.9%

43.8

31.0

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

2,567

72,990

شركة أموال الدولية لالستثمار

6,680,396

37.0

-6.3%

87.3

35.0

106

2,871

شركة املجموعة البترولية املستقلة

81,203,633

431.0

-6.3%

490.0

379.0

431

1,000

شركة بيت األوراق املالية

18,855,000

41.9

-5.4%

61.8

39.2

137,187

3,280,759

شركة عقار لالستثمارات العقارية

15,273,100

65.2

-4.1%

82.0

55.0

103

1,587

شركة منازل القابضة

11,406,395

26.5

-3.6%

32.8

20.2

6,092

230,067

شركة مجموعة السالم القابضة

9,105,398

28.8

-3.0%

43.0

28.5

17,386

603,128

شركة الديرة القابضة

2,368,546

12.0

-2.4%

26.0

10.2

1,010

88,054

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

14,044,700

16.1

-2.4%

21.4

10.2

8,764

545,500

شركة أركان الكويت العقارية

19,614,813

78.1

-2.4%

91.0

73.2

3,515

45,000

14

منطقة الدسمة
أرض فضاء500

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2019

KD 385,000
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أحالها رئيس مجلس الوزراء باإلنابة إلى مجلس األمة:

 4تعديالت على مشروع مدينة الحرير
نزار عثمان
أرس ��ل رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي ��ر ال��دف��اع
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ال �ص �ب��اح رس ��ال ��ة إل� ��ى م �ج �ل��س األم ��ة
تضمنت تعديالت على امل��واد رق��م  16 - 14 9 - 6من
مشروع قانون املنطقة االقتصادية الشمالية ،على أن
ً
يكون ما تضمنته الرسالة ملحقًا ومكمال للقانون.
وتضمنت التعديالت استبدال نص امل��ادة  7املعنون
«تخصيص األراضي والعقارات» من القانون املرسل
بالنص التالي:
َ

تخصيص األراضي

ي �ك��ون ح �ص��ول امل �ش ��روع ��ات ال �ع��ام �ل��ة داخ� ��ل امل�ن�ط�ق��ة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع �ل ��ى األراض � � � ��ي وال � �ع � �ق� ��ارات ال�ل�ازم ��ة
مل �ب��اش��رة أن�ش�ط�ت�ه��ا داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،عن
طريق الترخيص من املؤسسة بمقابل انتفاع ملدة ال
تجاوز تسعني عامًا ،ويجوز تجديده باتفاق الطرفني
وبإجراءات وشروط جديدة.
ي�ج��وز ملجلس اإلدارة ب�ع��د م��واف�ق��ة مجلس األم �ن��اء،
ولألسباب التي يقدرها الترخيص ملشروعات النفع
ال�ع��ام باالنتفاع ب�ج��زء م��ن ه��ذه األراض ��ي وال�ع�ق��ارات
بمقابل رمزي أو من دون مقابل للمدة التي يحددها
بما ال يجاوز ستني عامًا قابلة للتجديد ملدد أخرى.
وتحدد الالئحة التنفيذية ش��روط وإج��راءات إصدار
هذه التراخيص وحاالت وقفها أو إلغائها.
وت�ع��دي��ل ن��ص امل ��ادة  9امل�ع�ن��ون «س�ل�ط��ات امل��ؤس�س��ة»
على ما يلي:
تتولى املؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون ،ووضع
اللوائح التي تنظم جميع األم��ور الخاصة باملنطقة
االق �ت �ص��ادي��ة ب�م��ا ف��ي ذل��ك امل�س��ائ��ل امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة
والفنية والخدمات التي تقدمها ،وتنظيم املشروعات

زيادة مدة االنتفاع باألراضي
إلى  90عاما ً قابلة للتجديد
لمجلس اإلدارة صالحية تمديد
االنتفاع بجزء من األراضي
 60عاما ً بمقابل رمزي
زيادة رأسمال المؤسسة تبعا ً
لما يحدده مجلس اإلدارة
مؤسسة الحرير..
جهاز الدولة المسؤول
عن األراضي والمنشآت
داخل المنطقة االقتصادية

تعديل جديد على مشروع قانون مدينة الحرير

ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف� �ي� �ه ��ا ،واألن � �ش � �ط ��ة ال� �ت ��ي ت� �م ��ارس� �ه ��ا ه ��ذه
امل�ش��روع��ات ،ولها ف��ي سبيل ذل��ك االستعانة بأفضل
الكفاءات والخبرات املحلية والعاملية.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة وزارات الداخلية
وال �خ��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع وال �ح��رس ال��وط �ن��ي وم��ؤس�س��ة
البترول الكويتية في ما يتعلق بمجال االستكشاف
وتطوير وإنتاج النفط.
كما استبدلت التعديالت املادة  14بالنص التالي:

جواز إصدار جميع أدوات الدَّ ين..
وتقديم اإليرادات والممتلكات
ضمانة للقروض والتسهيالت

معدل إنفاق العائلة  300دوالر شهرياً

تتعلق بمراجعة أي قوانين أو قرارات قبل إصدارها

األسر الخليجية تنفق %6.2
من مداخيلها على الترفيه والتسلية
حسام علم الدين
اش � � � ��ار ت � �ق� ��ري� ��ر ل � �ش� ��رك� ��ة «اس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ان� � ��د»
لالستشارات الى ان االسر الخليجية تنفق %6.2
م��ن مداخيلها على قطاعي الترفيه والتسلية،
باملقارنة م��ع  %4.2تنفقها االس ��رة ال�ع��ادي��ة في
بريطانيا.
ووف� �ق ��ًا ل� �ـ «ذي ن ��اش� �ي ��ون ��ال» ،ق � ��ال ال �ت �ق��ري��ر ان
تخصيص استثمارات في هذا القطاع من خالل
زي � ��ادة ال� �ع ��روض ال �ف �ن�ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة وم �ش��اري��ع
الترفيه والحد من مشاريع املالهي الضخمة قد
يزيد االنفاق بـ 3.4مليارات دوالر اضافية سنويا.
ووف� �ق ��ا الس �ت �ط�ل�اع اج ��رت ��ه ال �ش��رك��ة ف� ��ان م �ع��دل
االنفاق الشهري لالسر الخليجية على الترفيه
والتسلية يبلغ  300دوالر .ويقدر حجم السوق
بما يتراوح بني  35و 40مليار دوالر.
وقال تقرير «استراتيجي اند» ان انشطة الترفيه
وال �ت �س�ل �ي��ة ت��ؤث��ر اي �ج��اب��ا ف��ي رف��اه �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
م��ن خ�لال اش ��راك امل��واط�ن�ين باالنشطة الثقافية
والفنية والترفيهية وتاكيد االنتماء بني اف��راد
املجتمع ،مما يؤدي الى تحسني نوعية وجودة
الحياة.
ودعا حكومات دول الخليج الى اعطاء االولوية
ل�لاس �ت �ث �م��ارات ف ��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع ل�ت�ت�ن��اس��ب مع
االح�ت�ي��اج��ات امل �ح��ددة للمستهلكني ف��ي منطقة
ال �خ �ل �ي��ج ،خ �ص��وص��ا ان ث �ل �ث��ي امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
االس �ت �ط�لاع ي ��رون ان ق �ط��اع ال�ت��رف�ي��ه والتسلية
ض� ��روري ج��دا ف��ي ح�ي��ات�ه��م ،واب� ��دى  %78منهم
استعدادهم لزيادة انفاقهم على القطاع في حال
توافقت العروض مع احتياجاتهم املتزايدة.

الزيادة المحتملة لإلنفاق السنوي على الترفيه خليجياً (بالمليار دوالر)
1.6
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الكويت

0.3
0

قطر

حجم السوق في المنطقة
يصل إلى  40مليار دوالر
االستثمار في القطاع قد يزيد
اإلنفاق  3.4مليارات دوالر سنويا ً

البحرين

اإلمارات

السعودية

ويشمل قطاع التسلية والترفيه انشطة الترفيه
امل �ن��زل��ي ،ال �ف �ن��ون ال �ب �ص��ري��ة ،ال� �ع ��روض ال �ح �ي��ة،
املناطق الترفيهية ،الحدائق الضخمة واالنشطة
الرياضية.
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر :ان ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الحكومات
الخليجية جعلت م��ن ق�ط��اع التسلية والترفيه
اول ��وي ��ة ك �ب �ي��رة ب��ال�ن�س�ب��ة ال �ي �ه��ا ،خ �ص��وص��ا في
ال�س�ع��ودي��ة ت�م��اش�ي��ا م��ع رؤي ��ة  ،2030اذ أن�ش��أت
اململكة كيانات جديدة مثل وزارة الثقافة والهيئة
العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة.

مع تأهيلهم لبعض مناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة

تركز على طرح «أرامكو»

«البترول» :فريق عمل لدراسة آلية
دعم المشروعات الصغيرة

السعودية تستعيد

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية انها شكلت اخيرا فريق
عمل يعنى بدراسة آلية دعم اصحاب املشروعات الصغيرة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وت��أه �ي �ل �ه��م ل �ب �ع��ض م �ن ��اق �ص ��ات امل��ؤس �س��ة
وشركاتها التابعة استنادا الى قانون املناقصات العامة.
وق��ال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم في بيان
صحافي ان فريق العمل هذا شكل لدراسة ما ورد في نص
ال �ق��ان��ون رق��م ( )74ل�س�ن��ة  2019ب�ش��أن امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة
ل�ي�ش�م��ل امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة م��ن ت�ع��دي�لات
ووض��ع الضوابط املطلوبة لتطبيق القانون على مستوى
املؤسسة وشركاتها التابعة .واض��اف هاشم ان ذلك يأتي
ايمانا بأهمية اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في اعمال
ال�ه�ن��دس��ة وامل �ق ��اوالت ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وت��وري��د امل��واد
م��ن املصنعني املحليني واس �ن��اد بعض ال�خ��دم��ات للقطاع

1.5

1.0

0.3

الخاص ومنهم اصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
واك��د سعي املؤسسة لدعم القطاع الخاص املحلي وجعله
ش��ري�ك��ا ف�ع��اال ف��ي التنمية ب�م��ا يسهم ف��ي ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل ليتوافق مع الخطة النمائية للكويت.
وب�ي�ن ان ف��ري��ق ال�ع�م��ل س�ي�ق��وم ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ص�ن��دوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ل��وض��ع ش ��روط خ��اص��ة لتأهيل اص �ح��اب ه��ذه امل�ش��روع��ات
وت �م �ك �ي �ن �ه��م م ��ن ال� �ق� �ي ��ام ب �ب �ع��ض ال� �خ ��دم ��ات وامل � � � ��واد ف��ي
املؤسسة وشركاتها التابعة .ون��وه ب��أن املؤسسة وضعت
استراتيجية متكاملة تعمل على دع��م وتنمية االقتصاد
الوطني من خالل تعزيز مساهمة القطاع الخاص املحلي
ف��ي انشطة وعمليات القطاع النفطي عبر برنامج شامل
لدعم املحتوى املحلي( .كونا)

ي�ك��ون للمؤسسة رأس �م��ال قيمته م�ئ��ة م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي ق ��اب ��ل ل� �ل ��زي ��ادة ت �ب �ع��ًا ل�ل�اح �ت �ي��اج��ات امل��ال �ي��ة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ي �ح��دده��ا م�ج�ل��س اإلدارة ،وي�م��ول
رأسمال املؤسسة من االحتياطي العام للدولة ،ويخول
وزير املالية بأدائه باالتفاق مع الوزير املختص.
وتكون املؤسسة جهاز الدولة املسؤول عن األراض��ي
واملنشآت داخ��ل املنطقة االقتصادية ،وتعتبر أم��وال
املؤسسة من األموال اململوكة للدولة ملكية خاصة.

ون ��ص ت�ع��دي��ل امل� ��ادة  16ع�ل��ى أن ��ه ي �ج��وز للمؤسسة
إص��دار ال�س�ن��دات وأي أدوات دي��ن أخ��رى ،والحصول
على القروض والتسهيالت املالية من البنوك املحلية،
أو الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء ،ويجوز تقديم
أي من إيرادات أو أموال أو ممتلكات املؤسسة كضمان
لتلك القروض والتسهيالت املالية أو فوائدها.
ك �م��ا ي� �ج ��وز ل �ه��ا ش� � ��راء وت �م �ل��ك األص � � ��ول ال �ع �ق��اري��ة
واألصول األخرى بما في ذلك األوراق املالية.

كامل إنتاجها النفطي
ق ��ال وزي ��ر ال �ط��اق��ة ال �س �ع��ودي األم �ي��ر ع�ب��د ال �ع��زي��ز بن
سلمان إن اململكة استرجعت كامل إنتاج النفط بعد
هجمات على منشأتني لها الشهر املاضي وإنها تركز
حاليا على إدراج أرامكو السعودية.
وأب �ل��غ م��ؤت �م��را ل�ل�ط��اق��ة ف��ي م��وس �ك��و أن ط��اق��ة إن �ت��اج
ال�ن�ف��ط ف��ي امل�م�ل�ك��ة ت�ب�ل��غ  11.3م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا
حاليا ،مضيفا «كنا جميعا على قدر التحدي .حققنا
اس�ت�ق��رارا ف��ي ط��اق��ة اإلن �ت��اج ..نحن عند ( 11.3مليون
برميل يوميا) ...ما زال لدينا العتاد واألدوات للتغلب
على أي ت�ح��دي��ات ف��ي املستقبل» .ويعمل مصرفيون
م��ن ح��وال��ي ع�ش��ري��ن م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة م�ح�ل�ي��ة وع��امل�ي��ة
على خطة أرامكو لبيع واح��د في املئة من الشركة في
الرياض قبيل بيع دولي في  2020أو ( .2021رويترز)

اتحاد المصارف يناقش
«الرؤية التشريعية» مع البنوك
تامر حماد
علمت سبقلا من مصادر مطلعة ان اتحاد املصارف
سيجتمع األرب �ع ��اء امل�ق�ب��ل م��ع ال �ب �ن��وك مل�ن��اق�ش��ة ما
انتهت إليه لجنة املستشارين القانونيني بخصوص
وضع الرؤية التشريعية.
وأض� ��اف� ��ت امل � �ص� ��ادر أن االج� �ت� �م ��اع س �ي �ت �ط��رق ال��ى
االستراتيجية االعالمية التحاد املصارف ،وإطالع
أعضاء لجنة ال��رؤس��اء التنفيذيني واألم��ان��ة العامة
ب��امل��وض��وع��ات ال �ت��ي ت�ه��م ال �ب �ن��وك ،إلج� ��راء دراس ��ات
ب �ش��أن �ه��ا ،ل�ت�م��وي�ل�ه��ا ج��زئ �ي��ا م��ن م��ؤس �س��ة ال�ك��وي��ت
للتقدم العلمي ،موضحة أن��ه سيتطرق أي�ض��ا الى
امل�ح��اور األساسية ملؤتمر التمويل ال�ع�ق��اري ،ال��ذي
سينظمه اتحاد املصارف خالل الفترة املقبلة.
وأش ��ارت إل��ى أن ال��رؤي��ة التشريعية ال�ت��ي ستجري
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ،م ��ن ش��أن �ه��ا ت �ح ��ري ال ��دق ��ة وم��راج �ع��ة
ال �ق��وان�ي�ن ،وأي ق� � ��رارات ق �ب��ل إص ��داره ��ا ،الف �ت��ة إل��ى
تحديات جسام على الصعيدين املحلي والخارجي،
ع �ل��ى االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي ب��وج��ه ع � ��ام ،او ال �ق �ط��اع

اجتماع األربعاء المقبل
يتطرق إلى اإلستراتيجية
اإلعالمية لالتحاد ومحاور
مؤتمر التمويل العقاري
املصرفي بوجه خ��اص ،وأن ات�ح��اد امل�ص��ارف ي��درك
حجم ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ،وق��درة البنوك املحلية على
مواجهتها.
وذك� � ��رت امل � �ص� ��ادر أن االت � �ح� ��اد ي �ت �ط �ل��ع ب �ك �ث �ي��ر م��ن
ال �ت �ف��اؤل إل ��ى امل��زي��د م��ن ال�ت�ف�ع�ي��ل ل � ��دوره ،مل��واص�ل��ة
ح��ال��ة االس �ت �ق ��رار ف ��ي ال �ع �م��ل امل �ص��رف��ي ،وم �س��ان��دة
ع�م��ل ال�ب�ن��وك ،وت�ع��زي��ز دوره ��ا لتحقيق الكثير من
اإلنجازات في املرحلة املقبلة.

عمارات مجاورة لمجمع الصالحية

نائب يشتري عقارات
بـ  67مليون دينار
سالم عبدالغفور
تداولت األوس��اط العقارية معلومات ،أمس ،حول
ق��رب إن �ج��از صفقة ضخمة ،يشتري بمقتضاها
نائب حالي في مجلس األمة جميع عمارات أنوار
ال �ص �ب��اح امل � �ج ��اورة مل�ج�م��ع ال �ص��ال �ح �ي��ة ،ال�ب��ال�غ��ة
مساحتها  9000متر م��رب��ع ،بقيمة ق��د تصل إلى
 67م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،ل �ك��ن ل ��م ي�ت�ض��ح م ��ا إذا ك��ان��ت
الصفقة ستتم باسم املشتري مباشرة أم بشكل
غير مباشر.
وأش ��ارت م�ص��ادر ع�ق��اري��ة إل��ى أن إن �ج��از الصفقة
مرهون بصدور املوافقات النهائية من البنك الذي
س�ي�م��ول�ه��ا ،إذ ي�ع�ت�ق��د أن �ه��ا ل��م ت �ص��در ب �ع��د ،وف��ق
املصادر.
وأوض �ح��ت م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة أن جميع ال�ع�م��ارات

خالية من السكان ويمكن هدمها وإع��ادة فرزها،
م��ا ي��رف��ع سعر البيع ويحقق للمشتري مكاسب
قياسية ،إذ يبلغ متوسط السعر للمتر وفقًا ألرقام
الصفقة نحو  7400دينار ،علمًا بأن متوسط سعر
املتر في املنطقة حاليًا يتجاوز  9000دينار.
وأشارت إلى أنه في حال قيام املشتري بإعادة فرز
املساحة إلى قسائم بمساحة  500متر للقسيمة،
ق��د ي�ت��م بيعها بسعر  9000دي �ن��ار للمتر ليكون
مكسب القسيمة ال��واح��دة م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ويبلغ
إجمالي مكاسب  18قسيمة نحو  18مليون دينار
أرباحًا غير صافية ،تخصم منها عموالت الصفقة
ً
وف��وائ��د ال�ب�ن��ك ورس ��وم ��ه ،ف �ض�لا ع��ن م�ص��روف��ات
الهدم وإعادة الفرز.
على صعيد متصل ،تواصلت سبقلا مع مصادر
م �ق��رب��ة م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ،وال � �ت� ��ي ن �ف��ت ك �ل �ي��ًا ع�لاق �ت��ه
بالصفقة.

هيئة األسواق ترفض
انسحاب «التعمير»

«ياكو» تطعن على قرار
وقف سهمها

أف��ادت شركة التعمير لالستثمار ال�ع�ق��اري بصدور
ق ��رار م��ن مجلس م�ف��وض��ي هيئة أس ��واق امل ��ال بعدم
املوافقة على طلب الشركة باالنسحاب االختياري من
بورصة الكويت لألوراق املالية ،ألن االنسحاب الذي
أقرته الجمعية العامة العادية للشركة في  30مايو
 2019من شأنه اإلضرار بحقوق األقلية في الشركة.

ق��ال��ت ش��رك��ة ي��اك��و ال�ط�ب�ي��ة إن ق ��رار ل�ج�ن��ة ال�ن�ظ��ر في
املخالفات ف��ي ب��ورص��ة الكويت بإيقاف ت��داول سهم
الشركة مل��دة سنة محل طعن ،وإن�ه��ا ستتخذ جميع
اإلج��راءات القانونية تجاه ذل��ك ،إذ أفصحت الشركة
عن رصيد خسائرها املتراكمة الفعلي في  14مارس
.2019
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شباب كويتيون
يقعون فريسة
أحالم الثراء السريع

!

مبادرات مشاريع صغيرة تنتقل من دغدغة «الحلم» إلى قهر «الكابوس»

التجارب المريرة تتكرر منذ أزمة المناخ ..مروراً بأزمات البورصة المتكررة
تتفاقم في المجتمع الكويتي ظاهرة
الرغبة الجامحة لدى شريحة من الشباب،
في الثراء السريع وتراودهم احالم يقظة ما
أنزل الله بها من سلطان ،معتقدين ان االمر
سهل وبمتناول أيديهم!
لذا ،نراهم يبالغون في الحديث عن مشاريع
وافكار يعتقدون ان تنفيذها سيجعل
منهم اغنياء مشاهير.
في موازاة هذا الجموح ،كثرت في اآلونة
االخيرة الندوات والمحاضرات وحلقات
النقاش التي يدعى اليها اشخاص يدعون ان
لديهم الوصفة السحرية ،وان لديهم الطرق
المثلى المؤدية الى الثراء .وال ننفك بين
الحين واآلخر نرى ونسمع ونقرأ عن اقامة
ندوات بعناوين مسيلة للعاب مثل:
 كيف تصبح مليونيراً؟  10قواعد عليك اتباعها لتصبح ثرياً. األغنياء ليسوا أذكى منك. طريق الثراء السريع ..سهل.وال يقتصر األمر على الندوات العامة والخاصة،
بل تنتشر رسائل باإليميل أو رسائل التواصل
االجتماعي ترمي لإليقاع بجمهور تدغدغة
هكذا أحالم وردية.
وتؤكد المصادر المتابعة أن الكويت أرض
خصبة لمحاوالت تحقيق أحالم الثراء وذلك
منذ عقود وال ينسى هؤالء أزمة المناخ
هباء منثوراً بعد انفجار
التي أودت بالمليارات
ً
الفقاعة .ويذكرون أيضاً أزمات أخرى مرت
بها البورصة بعدما دخلها متداولون من كل
حدب وصوب من دون أدنى دراية بأساليب
االستثمار الحصيف.
أما الجديد اليوم فهو أن أحالم الثراء تغوي
أصحاب مبادرات وجدوا في الصندوق
الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ضالتهم.
واألنكى أن الصندوق سهل لشريحة من
هؤالء الحصول على مئات آالف الدنانير
إلنشاء مشاريع سرعان ما تبين أنها خاسرة
أو غير مجدية ،فإذا باألحالم تتحول إلى
كوابيس.
استطلعت سبقلا آراء عدد من اساتذة
علم االجتماع لمناقشة قضية «حلم الثراء
السريع» وكيف أن من يراوده ذلك الحلم يضع
نفسه تحت اختيارات صعبة ومعقدة ،وفي
ما يلي أبرز ما جاء في التحقيق:

ذكر موقع «ذا ايكونوميك
تايمز» في مقال نشره
عن «هوس المال» انه من
الشائع سماع أن المزيد من
الثراء عادة يقود الى مزيد
من السعادة .بالنسبةالى
معظمنا ،لطالما كان المال
عبارة عن مطاردة مستمرة
تبدأ عادة عقب مرحلة
التخرج في الجامعة والبدء
بالعمل .وقد وصل االعتقاد
إلى أنه بمجرد امتالك ثروة
كافية ،يمكننا أن نفعل
أي شيء نريده ونعيش
حياة سعيدة .ولكن يجب
أن نسأل أنفسنا أيضا ما إذا
كان المال أو السعادة حقا
ما نرغب فيه.

هبة حماد
قالت اس�ت��اذة علم االج�ت�م��اع د.م�ه��ا ال�س�ج��اري ان مفهوم الثراء
يتفاوت ب�ين املجتمعات ،وتغيرت معامله على م��دى السنوات.
ففي الوقت الحاضر يقيس املجتمع الكويتي مفهوم الثراء نسبة
للمقتنيات امل��ادي��ة ل��دى االش�خ��اص ،ام��ا قديما فكان ينظر اليه
من حيث الفكر والتعليم واملنطق .كما كان ينظر للطالب الذي
يدرس في الخارج على انه يأتي من عائلة ميسورة الحال.

تقييم املظاهر
واض��اف��ت ال �س �ج��اري ك ��ان ال �ث��راء ش��ام�لا ل�لاش �خ��اص امل�ت�ع��ددي
اللغات .اما االن فقد اختلفت الحال وتغيرت النظرة ،حيث باتت
محصورة على ما يملكه البعض من س�ي��ارات وبيوت وق��وارب
ومزارع والوظيفة واملالبس واملجوهرات .وقد انتشرت في اآلونة
االخ�ي��رة ظ��اه��رة أال وه��ي ن�ظ��رة ال�ن��اس ال��ى بعضهم وتقييمهم
ملستوى معيشة االخرين من خ�لال اللباس واملظهر الخارجي،
وبالتالي ب��ات من املتعارف عليه االت��ي :حتى يتمكن الفرد من
فرض احترامه على االخرين وليتم تقبله لدى طبقات معينة في
املجتمع سيتوجب عليه االل �ت��زام بمستوى معايير مجتمعية
م�ح��ددة واالن��دم��اج بنفس لغة ال�ح��وار واعتماد نفس االسلوب
املعيشي الخاص بهذه الفئة.
وتابعت :هذا االمر دفع البعض للتفكير في كيفية تحقيق الثراء
ال�س��ري��ع بغية م��واك�ب��ة انتمائهم للمجموعة ،االم ��ر ال ��ذي ع��ادة
ما يوقع الشاب املندفع في اعباء مادية ومعنوية .حيث يلجأ
ألخذ القروض بطرق غير مدروسة وينتهي به املطاف بالوقوع
باملشاكل.
واوضحت فيما يتعلق بالثراء السريع ،نجد ان الدولة تشجع
وتدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة لتحقيق طموح العديد من
الشباب .هذا االمر لم يتواجد في املاضي ،وكان محصورا على
التجارة الخاصة ببعض العوائل ،التي تورث ابناءها بتجارتها
امل��رب�ح��ة .اال ان ال��دول��ة االن ب��ات��ت تحفز ال�ش�ب��اب على استثمار
وقتهم بشكل فعال وطموح ليتمكنوا بشكل أو بآخر من تحقيق
بعض الثراء أو الكسب السريع.
وبينت السجاري أن بعض الشباب ليسوا بالضرورة ملزمني
باتباع املظاهر التي سلكها بعض أفراد املجتمع ،بل ان بعضهم
ت��وج��ه ل�لاس�ت�ث�م��ار س�ع�ي��ًا م�ن��ه لتحقيق ال� ��ذات ،وت �ع��زي �زًا للثقة
ب��ال�ن�ف��س ،وغ ��رز ع��وام��ل ال �ن �ج��اح ف��ي ان�ف�س�ه��م ،ل ��ذا ف ��إن تحقيق
ال�ث��روة بهذا املنظور ،أي م��ن خ�لال العمل والجهد ،ه��و وسيلة
فعالة للنجاح.
وأفادت أن وسائل التواصل االجتماعي لعبت دورًا مهمًا في
ه��ذا ال�ج��ان��ب ،حيث ان�ه��ا تساهم ف��ي نقل امل��ؤه�لات الشبابية
ك��ال �ف��اش �ي �ن �س �ت��ات وال� �ف� �ن ��ان�ي�ن وأص � �ح � ��اب امل� � � ��ال .وب��ال �ت��ال��ي
أت��اح��ت للشباب االط�لاع على املشاهير وتقليدهم أو التعلم
منهم ،مشيرة إل��ى أن وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي ساهمت
ك��ذل��ك ب�ش�ك��ل ب��ارز ف��ي ال�ت�س��وي��ق وال �ت��روي��ج ل �ه��ؤالء املشاهير
ومنتجاتهم.

هوس النجاح
وأشارت إلى أن هوس تحقيق الثراء السريع لدى الشباب قد
ي�ك��ون س�لاح��ًا ذا ح��دي��ن ،إم��ا ال��وص��ول ال��ى تحقيق ال ��ذات ،أو
بهدف أن يجعل من املعني مصدر اعجاب للشباب واملجتمع
وط��ري �ق��ًا ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ش �ه��رة ،وه ��ذا األم ��ر ي�م�ك��ن أن ي �ن��درج في
ق��ائ�م��ة ال�ت�م�ي��ز ،ح�ي��ث ان��ه يتطلع ألن ي�ك��ون م�ت�م�ي��زًا م��ن خ�لال
اكتساب الشهرة.
وبينت إن��ه قديمًا اع�ت��اد ال�ش�ب��اب وراث ��ة امل��ال م��ن وال��دي�ه��م ،أما
اآلن فبات األم��ر بمنزلة «موضة» يود الشباب من خاللها بناء
ان�ف�ه�س��م ،أم ��ا م��ن ي�ص��ل ال ��ى م��رح�ل��ة «ال� �ه ��وس» ف�ق��د ي �ك��ون ذل��ك
منافسة شبابية يقومون بها لتحقيق املال والنجاحات.

العسالوي:

ال ثراء مستحقاً

البعض مهووس بقصص
رواد األعمال ..والبطالة
المقنعة تفعل فعلها

إال إذا جاء بعمل وجد
وثبات وخبرة وواقعية

الثراء حق مشروع إذا
تحقق وفق األصول
التجارية واالقتصادية
السليمة

احذروا ظاهرة التقليد..
ليس ألن فالناً نجح
في عمل ما يمكن آلخر
أن ينجح مثله

البعض يقع ضحية
النظرة إلى من يملك
السيارات والمنازل
والمالبس والمجوهرات

حق مشروع
من جانبه ،قال عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع بكلية
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت د .حمد العسالوي :ان حلم
الثراء السريع لدى الشباب الكويتي
حق مشروع لهم .وإن تحقق فهذا مؤشر لوجود قوانني تجارية
جيدة ،وبيئة تجارية صحية ،ويسهم ذلك في انتعاش اقتصاد
البلد.
وأوضح العسالوي :قد يكون الدافع وراء هذا الحلم هو القصص
الناجحة لبعض رياديي األعمال الكويتيني الذين أسسوا تجارة
ناجحة ووصلوا إلى الثراء خالل فترة زمنية قصيرة .ومن جانب
آخر ،بعض مشاهير التواصل االجتماعي وصلوا إلى الثراء في
فترة زمنية قياسية .هذا باإلضافة إلى أن مشكلة البطالة املقنعة
والسافرة أيضًا دفعت بعض الشباب إل��ى األع�م��ال الحرة التي
تحقق الثراء وتعود بالنفع على صاحبها ،املجتمع واقتصاد
البلد.
وأض ��اف :لكن وج��ب العلم أن العمل نحو ال�ث��راء السريع يجب
أن يراعي قيم املجتمع وع��ادات��ه وتقاليده والسلوك املجتمعي
السائد واالعتبارات الدينية واألخالقية؛ فقبل أن يحقق اإلنسان

المال سالح بحدين
ق ��ال م��وق��ع «ذا اي �ك��ون��وم �ي��ك ت��اي �م��ز» :إذا
كانت مقولة «املزيد من املال يجلب املزيد
م ��ن ال� �س� �ع ��ادة» ،ف� ��إن أص� �ح ��اب امل �ل �ي��ارات
سيكونون أسعد الناس على وجه األرض.
وإذا ق� ��رأت ع��ن ح �ي��ات �ه��م ،ف�س�ت�ك�ت�ش��ف أن
معظمهم ج ��اءوا م��ن خلفيات متواضعة
وش�ق��وا طريقهم لتحقيق النجاح .إال أنه
مع م��رور ال��وق��ت ،شعر الكثير منهم أنهم
ع �م �ل��وا ب �ج��د ل�ت�ح�ق�ي��ق األش� �ي ��اء ال �ت��ي لم
يحتاجوا إليها أو تمنوا الحصول عليها.
العديد منا قد يفعل الشيء نفسه دون أن
يدرك أن الثروة وحدها ال يمكن أن تجعلنا

المشعان:

وسائل التواصل
فاقمت هذه الظاهرة
المتحولة إلى «هوس»

قد يجلب السعادة ..ولكن
سعداء.
ووف� �ق ��ا ل �ل �م��وق��ع ،ك �ش �ف��ت دراس� � ��ة ح��دي�ث��ة
أن واح��دة م��ن أكبر امل�خ��اوف التي يعاني
منها األث��ري��اء م��ن ال�ن��اس ه��ي أن أموالهم
تقتل العزيمة والطموح لدى أطفالهم .كما
كشفت ال��دراس��ة أن األس��ر الغنية ع��ادة ما
تخشى على مستقبل أف��راد الجيل الثالث
م��ن العائلة ،حيث ان نصيبهم م��ن اإلرث
ي�ق��ل وق ��د ي�ف �ق��دون��ه .ن��اه�ي��ك ع��ن ع��ام��ل قد
ي�ن�ع�ك��س س�ل�ب��ا ع �ل��ى األط� �ف ��ال ،ف �ف��ي ح��ال
حصل ه��ؤالء األط �ف��ال على ك��ل ش��يء يتم
تقديمه لهم دون أن يتذوقوا طعم العمل

السجاري:

ال �ش��اق ف ��إن ذل ��ك س �ي��ؤث��ر ف��ي مستقبلهم
ف��ي كيفية تحملهم للمسؤولية وات�خ��اذ
خ � �ي ��ارات ح �ك �ي �م��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ات ان �ف��اق �ه��م
للمال.
وأف ��ادت� �ه ��م ال� ��دراس� ��ة ب� ��ان أب� �ن ��اء وأح �ف ��اد
أثرياء يعيشون حاليا في فقر مدقع اليوم.
لقد ورثوا كثيرًا من املال ،لكنهم لم يعرفوا
كيفية إدارت ��ه .السعي وراء امل��ال وح��ده ال
ي��ؤدي إلى السعادة أو الرضا .بل بإمكان
امل� ��ال ال��وف �ي��ر أن ي�ق�ت��ل ال �ه��دف األس��اس��ي
للحياة .كما يمكن للهوس باملال أن يغير
من طريقة تفكير اإلنسان وحتى ان يقتل

الثراء املادي يجب أن يحقق ذاته والثراء القيمي وال يخسر نفسه
مقابل ال �ث��راء .فقيمة اإلن �س��ان واألث ��ر ال��ذي يتركه بعد الرحيل
يكمنان في أخالقياته ومساعدته للناس .وم��ا يحققه من ثراء
مادي ال يعني شيئًا إذا لم ُيستغل في إسعاد األسرة ،اآلخرين،
تطوير الذات والعمل الخيري.

إستراتيجية واضحة املعالم

م ��ن ج �ه �ت��ه ،ب� نّ�ّي� رئ �ي��س ق �س��م ع �ل��م ال �ن �ف��س ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
االجتماعية بجامعة ال�ك��وي��ت د .ع��وي��د امل�ش�ع��ان ،أن ك��ل شاب
وكل فرد له الحق في الحلم وأن يسعى لتحقيق ما رسمه من
طموح وأهداف ،إال أن األحالم ال تكفي إلنجاز املراد ،حيث إنه
ال بد من وض��ع استراتيجية واقعية وواضحة املعالم مبنية
على أس��س علمية ،وإن ل��م يتحقق ه��ذا األم��ر ف��إن األح�ل�ام لن
ترى النور وستظل في دائرة الخيال .وشدد املشعان على أنه
عند وضع الخطة تجب مراعاة البحث عن املشروع املناسب
الذي سيحقق الجدوى االقتصادية املجدية واملرجوة ،والعمل
على ذلك ليس محصورًا على سن معينة ،بل هناك كثير من
الشباب استطاعوا

كثرته قد تقتل عزيمة من يرثونه وطموحهم

أبناء األثرياء قد يجدون أنفسهم
بال هدف في الحياة
أخالقه.
ل�ط��امل��ا سمعنا ع��ن كيفية ش ��راء أص�ح��اب
امل �ل �ي��ارات ل �ل �ج��زر وال �ي �خ��وت وال �س �ي��ارات
الفاخرة .ولكن هناك أيضا بعضهم الذين
ي��ؤم �ن��ون ب �س �ي��اس��ة ال �ع �ط��اء وامل �س��اه �م��ة
املجتمعية كجزء أساس من واجبهم نحو
مجتمعاتهم .حيث تعهد Warren Buffet
مثال بالتبرع ،س��واء أثناء حياته أو عند
مماته بما نسبته  %99من ث��روت��ه ،وق��ال:
«أري � ��د أن أع �ط��ي أط �ف��ال��ي م ��ا ي �ك �ف��ي لكي

يشعروا بأنهم يستطيعون فعل أي شيء،
لكن ليس ل��درج��ة أن�ه��م سيشعرون بعدم
القيام بأي شيء».
ه� �ن ��اك ك �ث �ي��ر م� ��ن ق �ص��ص امل� �ل� �ي ��اردي ��رات
ال ��ذي ��ن وه� �ب ��وا ث��روات �ه��م ألن �ه��ا جعلتهم
يشعرون بالتعاسة .هؤالء هم األشخاص
ال��ذي��ن أدرك ��وا ف��ي النهاية أن األم ��وال في
حساباتهم كان لها غرض أكبر من مجرد
زيادة رصيدهم املصرفي.
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«السبحة»..

من موروث إلى استثمار آمن!
■ كهرب وسندلوس وفيروز وعقيق وياقوت أحمر وذهب
ال يزال للمسباح
عشاقه في الكويت..
رغم انتشار الهواتف الذكية

رغم التطور التكنولوجي ،وانشغال أيدي الكثيرين لساعات طويلة ،خصوصا ً الشباب ،في استخدام
الهواتف النقالة الذكية ،فال يزال لـ«السبحة» أو «المسباح» ّ
سواء كبار
عشاقها الكثر من الكويتيين،
ً
ً
وأداة يستخدمونها في التسبيح،
السن أو الشباب ،فهي تعتبر جزءاً جماليا ً ال يتجزأ من هيئتهم،
وموروثا ً ال يمكن االستغناء عنه بالنسبة إلى الكثيرين ،بل إنها باتت للبعض استثماراً آمناً!
دينا حسان
ت �ع �ت �ب��ر امل �س��اب �ي��ح امل �ص �ن �ع��ة م ��ن األح� �ج ��ار
ال � �ط � �ب � �ي � �ع � �ي� ��ة ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا م� � ��ن ال � �ك � �ه� ��رب
وال� �س� �ن ��دل ��وس ،األك� �ث ��ر ط �ل �ب��ا لل��اس �ت �خ��دام
اليومي ،وسبب اإلقبال وتفضيل األحجار
الطبيعية ع��ن املصنعة أن�ه��ا أش�ب��ه بقطعة
ال��ذه��ب ،إذ يمكن بيعها م��رة أخ��رى بقيمة
أعلى من قيمة الشراء ،وكلما قدمت السبحة
ذات األح � �ج� ��ار ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة زادت ق�ي�م�ت�ه��ا
املادية.
وهناك من يعتبر اقتناء السبحة كامتالك
أس �ه��م ف��ي ال �ب��ورص��ة أو ق�ط�ع��ة م �ج��وه��رات،
الن قيمة بعض املسابيح تتجاوز ال�ـ 1000
دينار ،كتلك املصنوعة من الياقوت األحمر،
وال �ت��ي ي�ق�ب��ل ع�ل��ى ش��رائ �ه��ا ال�ت�ج��ار ورج ��ال
األعمال أكثر من غيرهم.
كما أن هناك السبحة املصنعة من الذهب،
وال �ت��ي ي� �ت ��راوح س �ع��ره��ا م��ن  300ال ��ى 600
دينار ،ويكون ذهبا ايطاليا عيار  ،18علمًا
أنه ال توجد موديالت أو أحجام كثيرة من
هذا النوع من املسابيح ،ومن املمكن ان يتم
مزج الذهب مع األحجار الطبيعية.

القدرة املادية
وت �ت �ح �ك��م ال� �ق ��درة امل ��ادي ��ة ل �ل �ف��رد ف ��ي ح�ج��م
ونوع وشكل السبحة التي يقتنيها ،فمنها
املصنوع من مواد كيميائية أملانية ،ومنها
امل �ك��ون م��ن األح� �ج ��ار ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ك��ال�ف�ي��روز
والعقيق وغيره .ويعتبر الخرز األملاني هو

األفضل ،من ناحية الجودة وطريقة معالجة
امل � ��ادة ال �خ ��ام ل �ل �خ��رز .وإذا ك��ان��ت ال�س�ب�ح��ة
ّ
م �ك��ون��ة م ��ن خ� ��رز م �ص��ن��ع ف �س �ع��ره��ا ي �ك��ون
بالقطعة ،أم��ا إذا ك��ان مصنعا من األحجار
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف �س �ع��ره��ا ي �ح ��دد ب � ��وزن ال �غ ��رام
للخرز ،علما ب��أن أق��ل تقدير ل��وزن السبحة
يكون  18غرامًا ويصل إلى  200غرام.
ول �ب �ع��ض ال �س �ب��ح امل �ص �ن �ع��ة رائ� �ح ��ة جميلة
كالسندلوس الفواح ،الذي تفوح منه رائحة
الزعفران.

■ كلما َقدِ مت
المسابيح المص ّنعة
من األحجار الكريمة
زادت قيمتها
■ المسابيح المص ّنعة
من الكهرب
والسندلوس األكثر
طلبا ً لالستخدام
اليومي

األلوان وحجم الخرز
وي �م �ي��ل ال �ش �ب��اب إل� ��ى ال �س �ب��ح ذات األل� ��وان
الفاتحة وحبات الخرز الكبيرة التي تأخذ
ً
شكال «برميليًا» ،أما كبار السن فيفضلون
السبح ذات األل ��وان الغامقة وح�ج��م الخرز
ال �ص �غ �ي��ر ،ف �ي �م��ا ي �ف �ض��ل ال� ��واف� ��دون ال�س�ب��ح
املصنعة من الكهرب والبكاليت والبالستيك
الصيني.
وه �ن��اك مسابيح تستهوي ال�ش�ب��اب يطلق
عليها «امل��اك �ن �ت��وش» ،إذ تتميز ب��أك�ث��ر من
ل ��ون واح � ��د ،ك �م��ا أن ه �ن��اك م �س��اب �ي��ح تغير
ل ��ون �ه ��ا ب �ن �ف �س �ه��ا ،وس� �ع ��ره ��ا ي� �ب ��دأ م� ��ن 10
دنانير ويصل إلى  300دينار لتلك املصنعة
من مواد طبيعية معتقة ونادرة.
وال يقتصر صنع السبحة على اختيار لون
ون ��وع ال�ح�ج��ر الطبيعي أو ال �خ��رز املصنع
ف� �ق ��ط ،ف �ل �ح �ب��ات ال � �خ� ��رز أش � �ك� ��ال م �خ �ت �ل �ف��ة،
كالخرز البرميلي والزيتوني والبيضاوي
واملربع والذروي (أي نفس حبة الذرة).

مسابيح مص ّنعة من مواد كيماوية ..وأخرى من أحجار طبيعية | تصوير هشام خبيز

الكركوش ..فضة وحديد تركي
«الكركوش» أو «الطرابزون» أو «الشرابات» ،كلها أسماء تطلق على القطعة التي تتدلى من السبحة ،وتكون
من الحديد التركي أو الفضة ،وتباع بالغرام ،علما بأن سعر «الكركوش» الفضة يتراوح ما بني  4دنانير
إلى  20دينارًا على حسب وزنها.
وإذا كان استخدام السبحة للتسبيح ،فيفضل الكويتيون شراء السبحة بعدد خرز  99 – 33خ��رزة ،كما
يهتم الكويتيون بالطول «الجمالي» للسبحة ،فيكون عدد خرزها 45ــ54ــ66ــ43ـــ51ـــ57ـــ 35خرزة.

■ رجال األعمال
ُيقبلون على
السبحة المص ّنعة
من الياقوت األحمر..
وسعرها يتجاوز
ألف دينار
■ سعر السبحة
المصنعة
من الذهب يتراوح
بين  300و 600دينار
■ الشباب يميلون
إلى السبح
باأللوان الفاتحة
و«الماكنتوش» وذات
حبات الخرز الكبيرة
■ الخرز األلماني
هو األفضل ..ووزن
السبحة يتراوح
بين  18و 200غرام

أحجار كريمة تستخدم في تصنيع خرز المسابيح

تشكيلة واسعة من المسابيح بألوان وأعداد خرز مختلفة

«بيتك» :قيد التنفيذ ..وفي طور التخطيط والتصميم ..ومستقبلية

 1.4مليار دينار مشروعات لـ«الرعاية السكنية»
ق � ��ال ت �ق��ري��ر ل �ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي
(ب �ي �ت��ك) إن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
السكنية ن�ف��ذت ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��روع��ات
في املدن الجديدة طبقًا للبرنامج الزمني
الذي وضعته املؤسسة للخطة اإلنمائية
الحالية .2020/2019 – 2016/2015
ونجحت جهود املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ف ��ي ت�خ�ف�ي��ض ع ��دد ال�ط�ل�ب��ات
ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ،ط �ب �ق��ًا آلخ� ��ر ت�ق��ري��ر
صادر عنها في يونيو  ،2019إذ تمكنت
امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ن ت �ث �ب �ي��ت ع � ��دد ال �ط �ل �ب��ات
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ن��د ح� ��دود  94أل��ف
طلب بنهاية الربع الثاني بنسبة 5.4%
عن الربع السابق له ،ونجحت جهودها
ف��ي تخفيض رصيد الطلبات املتراكمة
 3%على أساس سنوي ،ومازالت الدولة
م��اض �ي��ة ف��ي ت��وف �ي��ر وت ��وزي ��ع ال��وح��دات
واألراض��ي السكنية .ونجحت املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
خ�ط�ت�ه��ا وف ��ق ج� ��دول ت��وزي��ع ال��وح��دات
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �م �س ��اح ��ة  400م� �ت ��ر م��رب��ع
ل�ل�ق�س�ي�م��ة ،وط�ب�ق��ًا ل�ل�ب�ي��ان��ات امل�ن�ش��ورة
ع �ل ��ى امل� ��وق� ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
وف��ق آخ��ر ت�ح��دي��ث ل�ه��ا ،ف�ق��د أع�ل�ن��ت عن
س��ت ت��وزي�ع��ات بالضاحية الثامنة من
مشروع جنوب مدينة صباح األحمد في
الفترة من نهاية فبراير حتى منتصف
م��ارس ل �ـ 1816قسيمة حكومية ،ويصل
ع��دد التوزيعات امل�ق��ررة  22توزيعة في
ال�ض��اح�ي��ة ال��راب �ع��ة م��ن م �ش��روع جنوب
م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م ��د ع �ل��ى م��رح�ل�ت�ين
م �ت �ت��ال �ي �ت�ي�ن ،وط� �ب� �ق ��ًا ل �خ �ط��ة ال� �ت ��وزي ��ع

ف� ��ي  2019 /2018ت �خ �ط��ط امل��ؤس �س��ة
ل �ت��وزي��ع  12أل ��ف ق�س�ي�م��ة ف ��ي امل �ش��روع
نفسه ،وتستكمل خطتها وفقًا لجدول
ت ��وزي �ع ��ات ال� ��وح� ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة للسنة
املالية .2019 /2018
وت� ��واص� ��ل امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية ج�ه��وده��ا لتنفيذ ال�ع��دي��د من
امل�ش��روع��ات السكنية ال�ت��ي خططت لها
فيما م�ض��ى ،وط�ب�ق��ًا ل�ل�ب�ي��ان��ات املتاحة
ف ��ي ت �ق��اري��ره��ا ،ف �ق��د اس �ت �ك �م �ل��ت تنفيذ
بعض املشروعات التي خططت لها في
الفترة املاضية ،بينما ب��دأت التخطيط
ملشروعات في عدة مدن سكنية جديدة
في الربع األول ه��ذا العام ،منها قسائم
وخ� ��دم� ��ات وب � �ي� ��وت ،وامل� �ب ��ان ��ي ال �ع��ام��ة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا بقيمة ت�ص��ل إل��ى أك�ث��ر من
 239م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ف ��ي م��دي �ن��ة ص�ب��اح
األحمد ومدينة املطالع وغ��رب وجنوب
ع �ب ��داهلل امل� �ب ��ارك ،وإلل� �ق ��اء ال �ض ��وء على
الجهود املبذولة واملشروعات املنفذة في
ثالث فئات وفق القطاع ال��ذي يخدم كل
فئة منها كما يلي:
ً
أوال :تنفذ املؤسسة مشروعات القسائم
والخدمات في  8عقود ملشاريع مختلفة
وصلت قيمتها مجتمعة إلى نحو 562.8
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ب �ح �ص��ة ق ��دره ��ا 40.7%
م ��ن ت�ك�ل�ف��ة م �ش��روع��ات امل��ؤس �س��ة ،وف��ق
تقريرها الصادر في فبراير  ،2019بعد
أن قاربت على تسليم بعض املشروعات
في مناطق سكنية مختلفة خالل الربع
األول  ،2019م��ن ت�ل��ك امل �ش��روع��ات التي
تستكمل املؤسسة تنفيذها مشروعات

القسائم والخدمات والبيوت ،وتجاوزت
نسبة اإلن�ج��از املتعاقد عليها ،كما في
م��دي�ن��ة ج��اب��ر األح �م��د وج �ن��وب ع�ب��داهلل
امل�ب��ارك وش��رق تيماء قيمة  463مليون
دي� � �ن � ��ار ،ب �ي �ن �م��ا ي� �ج ��ري اإلع � � � ��داد وف �ق��ا
للبرنامج ال��زم�ن��ي مل�ش��روع��ات القسائم
وال�خ��دم��ات وال�ب�ي��وت بقيمة تقترب من
 100م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ف ��ي م��دي �ن��ة ص�ب��اح
األح� �م ��د خ�ل��ال ال ��رب ��ع األول م ��ن ال �ع��ام
الحالي.
ثانيًا :تتابع املؤسسة تنفيذ مشروعات
امل� �ب ��ان ��ي ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي امل � � ��دن ال �س �ك �ن �ي��ة
ال �ج��دي��دة وب �ع��ض امل � ��دن األخ � ��رى ل� �ـ 11
م� �ش ��روع ��ًا ب �ق �ي �م��ة ت � �ف ��وق  258م �ل �ي��ون
دي �ن��ار ،بحصة  18.8ف��ي امل�ئ��ة م��ن قيمة
م �ش��روع��ات امل��ؤس�س��ة وف�ق��ا ل�ت�ق��اري��ره��ا،
م �ن �ه��ا م� �ش ��روع ��ات إن � �ش� ��اء واس �ت �ك �م��ال
امل�ب��ان��ي ال�ع��ام��ة وصيانتها ال�ت��ي قامت
ب�ت�س�ل�ي�م�ه��ا ف��ي م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م��د
وق��ارب��ت ع�ل��ى إن �ج��ازه��ا ،ك�م��ا ف��ي ميناء
ع�ب��داهلل وم�ش��روع ال��وف��رة القائم ،بقيمة
إج�م��ال�ي��ة ت�ص��ل إل ��ى  59م�ل�ي��ون دي �ن��ار،
ومنها أيضًا تلك املشروعات التي حققت
تقدمًا ملحوظًا في إنجازها في عدة مدن
سكنية أخ��رى بقيمة  71مليون دي�ن��ار،
وم �ن �ه��ا أي �ض��ًا م �ش��اري��ع إن �ش��اء امل�ب��ان��ي
العامة وصيانتها بقيمة إجمالية تصل
إلى  127.3مليون دينار في مدينة غرب
عبداهلل امل�ب��ارك ،حققت تقدمًا كبيرًا في
إنجاز بعضها وبدأت في إعداد الجدول
الزمني ملشاريع في هذه املدينة بحوالي
 37م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،وت ��واص ��ل امل��ؤس�س��ة

إن�ج��از ب��اق��ي م�ش��روع��ات املباني العامة
في املدن السكنية الجديدة.
ث ��ال� �ث ��ًا :م� �ش ��روع ��ات ال � �ط ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة
وال�خ��دم��ات امل�ت�ن��وع��ة تنفذها املؤسسة
العامة للرعاية السكنية بقيمة اقتربت
من  561مليون دينار لعدد عشرين عقدًا
مختلفًا بما يمثل حوالي  40.6في املئة
م ��ن ق�ي�م��ة م �ش��روع��ات امل��ؤس �س��ة ،منها
مشروعات إنشاء وصيانة طرق رئيسية
وشبكات بنية تحتية بقيمة تصل إلى
 52مليون دي�ن��ار ق��ارب��ت املؤسسة على
تسليمها أو سلمتها بالفعل وفق خطة
اإلنجاز املتعاقد عليها ،وأنجزت الكثير
ف��ي خ�ط��ة تسليم م�ش��روع��ات ت�ص��ل إل��ى
 303ماليني دينار ،فيما بدأت في إعداد
ال �ج��دول ال��زم�ن��ي مل�ش��روع��ات أخ ��رى بما
قيمته  186مليون دي�ن��ار ف��ي ع��دة مدن
أخ��رى إلن�ش��اء وإن�ج��از وصيانة الطرق
ال��رئ�ي�س�ي��ة وال�ف��رع�ي��ة وم �ش��اري��ع البنية
التحتية املختلفة.
وب ��ذل ��ك ت �ق �ت��رب م� �ش ��روع ��ات امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية م��ن  1.4مليار
دينار في ع��دة م��دن سكنية جديدة ،من
خ �ل�ال م �ش��اري��ع م ��ا زال � ��ت ق �ي��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وأخ��رى في طور التخطيط والتصميم،
وم �ش��اري��ع مستقبلية ت �ن��وي امل��ؤس�س��ة
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف� ��ي ب �ع ��ض امل � � ��دن ال �س �ك �ن �ي��ة
الجديدة خ�لال الفترة القصيرة املقبلة،
ح � �ي� ��ث ت� �خ� �ط ��ط امل � ��ؤس� � �س � ��ة ل �ت �ص �م �ي��م
مشروعات سكنية في  6مناطق مختلفة
ت �ض��م أك �ث��ر م��ن  53أل ��ف وح� ��دة سكنية
بمساحة  400م.2

عضوية متميزة من جمعية مهندسي البترول

تكريم عالمي لحسنية هاشم
م �ن �ح��ت ج �م �ع �ي��ة م �ه �ن��دس��ي ال� �ب� �ت ��رول ال �ع��امل �ي��ة،
ّ
املتميزة فيها،
حسنية هاشم ،العضوية العاملية
وذل ��ك خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر وامل �ع��رض ال�ف�ن��ي ال�س�ن��وي
للجمعية ،الذي اختتم أعماله في مدينة كالغاري
الكندية يوم األربعاء ،في  2أكتوبر الجاري.
وأش��ارت الجمعية ،في بيان صحافي ،إل��ى أنها
ت�ت�ش��رف ب�م�ن��ح حسنية ه��اش��م ه��ذه ال�ع�ض��وي��ة،
ً
مستوى على الصعيد العاملي
التي تعتبر األعلى
في هذه املنظمة الرائدة ،وذلك تقديرًا اللتزامها
وتفانيها في خدمة صناعة النفط والغاز ،ليس
فقط في الكويت ،بل على مستوى العالم.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ق��ال رئ�ي��س الجمعية سامي
النعيم إن منح أب��رز الشخصيات العاملية هذه
ّ
املتميزة يجري عبر أعضاء الجمعية
العضوية
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف أن� �ح ��اء ال� �ع ��ال ��م ،ال ��ذي ��ن ي �خ �ت��ارون
نظراءهم ،ممن كانت لديهم إنجازات ومساهمات
رائدة.
وأض� � ��اف ال �ن �ع �ي��م« :ي �س��رن��ي أن أه �ن ��ئ ح�س�ن�ي��ة
ّ
املتميز
ه��اش��م على نيلها ه��ذا التكريم ال�ع��امل��ي
م��ن جمعية مهندسي ال�ب�ت��رول .وال ش��ك أن هذا
التكريم لم يأت صدفة ،ولم يكن مفاجئًا ،فهاشم
م��ن أب ��رز ال �ق �ي��ادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق��ت خ�لال
عقود م��ن عملها الكثير م��ن اإلن �ج��ازات ،وتولت
أرف� ��ع امل �ن��اص��ب ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ال�ك��وي�ت��ي،
م ��ن ب�ي�ن�ه��ا م�ن�ص��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة في
شركة إيكويت للبتروكيماويات ،ونائب رئيس
م �ج �ل��س اإلدارة ف ��ي ش ��رك ��ة ال �ب �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة
الكويتية ،ونائب الرئيس التنفيذي لألولفينات
وال �ع �ط ��ري ��ات ف ��ي ش ��رك��ة ص �ن��اع��ة ال �ك �ي �م��اوي��ات
البترولية ،ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات

ّ
متسل ً
مة شهادة العضوية
حسنية هاشم

ف��ي الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية
ال �خ��ارج �ي��ة «ك��وف �ب �ي��ك» ،ك �م��ا ك��ان��ت ل �ه��ا م�س�ي��رة
مظفرة في شركة نفط الكويت ،تدرجت خاللها
ف��ي ع��دد م��ن اإلدارات ،حتى تولت منصب نائب
العضو املنتدب لشمال الكويت ،ومنصب نائب
العضو املنتدب لغرب الكويت.
وت��اب��ع :ك�م��ا أن ال�ت�ك��ري��م ل�ي��س ب�ج��دي��د بالنسبة
ل�ه��اش��م ،فهي تلقت خ�لال مسيرتها ال�ع��دي��د من
ال �ج��وائ��ز ال��رف�ي�ع��ة ،م��ن بينها تسميتها إح��دى
أف�ض��ل ث�ل�اث ن�س��اء ف��ي ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت ال��دول�ي��ة
للمرأة املتميزة ،التي تقام تحت رعاية صاحب
ّ
وتكرم
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
النساء املتميزات عامليًا بإنجازاتهن في كل من
القطاع :الحكومي والخاص ،واملدني.
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الطائرات الخاصة..
قصور فاخرة فوق السحاب

من الطائرات الخاصة ألسواق جديدة او تقديم عروض

حسام علم الدين
تعتبر الطائرات الخاصة أكثر أنواع
الترف كلفة ،ما جعل امتالكها حكراً

متوسط مبيعاتها ح��وال��ي  700ط��ائ��رة ف��ي السنة في

واألم��ر الثاني ه��و حاجة الشركات املصنعة ألن تقدم

على فئة ضيقة جدا من الفاحشي
الثراء ،وألنها محصورة في هؤالء،
فإن اقتناءها ال يتوقف عند ثمنها
فقط ،بل يتعدى ذلك الى تسديد
حزمة من النفقات تشمل خدمات
وبدل موقف في المطار وملحقات
وصيانة ورواتب الكابتن ومساعده
وفريق العمل من مضيفات وفنيين
يعملون على مدار الساعة لتأمين
راحة المسافر صاحب الطائرة أو
عائلته.
م��ع م��رور ال��وق��ت ،ف��إن أص�ح��اب ال�ط��ائ��رات الخاصة في
تزايد مستمر بفضل التكنولوجيا املتطورة وانتشار
برامج الطيران الخاص التي جعلت منها ميزة متاحة
لألثرياء ،ان كان من خالل شرائها او استئجارها عبر
ش��رك��ات تأجير ال�ط��ائ��رات ال�خ��اص��ة وتنظيم ال��رح�لات
لفئات رجال األعمال واألثرياء.
ّ
ووف�ق��ًا للجمعية ال�ع��ام��ة ملصنعي ال�ط�ي��ران االميركية
( ،)GAMAف��إن شحنات ال�ط��ائ��رات التجارية الخاصة
ارت�ف�ع��ت  %12.5ف��ي ال�ن�ص��ف االول م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي،
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي ،ويعود السبب
في هذه الزيادة الى حد كبير الى تسليم طرازات جديدة

أسعارها تبدأ بـ 30مليون
دوالر وتتجاوز  600مليون
شحنات الطائرات التجارية
الخاصة ارتفعت % 12.5
في النصف األول من 2019

مغرية.
ورغم التفاؤل املحيط بتلك السوق ،فإن وكالة ستاندرد
اند ب��ورز للتصنيف االئتماني تتوقع تراجع النفقات
الرأسمالية ف��ي أس ��واق ال�ط��ائ��رات الخاصة التجارية،
بما فيها أميركا واوروبا وآسيا ،وتشير الى ان حصة
التدفق النقدي الى النفقات الرأسمالية في هذا القطاع
ع�ن��د أدن ��ى مستوياتها م�ن��ذ  2007ق�ب��ل االزم ��ة املالية
العاملية في .2008
وه �ن��ا ال ب ��د م ��ن االش� � ��ارة ال ��ى ان م �ب �ي �ع��ات ال �ط��ائ��رات
الخاصة الجديدة تراجعت بشكل حاد في أعقاب أزمة
 2008وانخفضت عمليات تسليمها بشكل كبير ،وبلغ

االع ��وام ال�ت��ي تلت االزم ��ة .وي�ت��وق��ع خ�ب��راء ف��ي صناعة
ال�ط�ي��ران ان ه��ذا ال�ع��دد ق��د ي�ت��راج��ع ال��ى  550ف��ي حالة
حدوث ركود اقتصادي عاملي آخر ،االمر الذي قد ينهي
ان�ت��اج بعض ش��رك��ات الطيران ل�ط��رازات ع��دي��دة يجري
انتاجها حاليا.
ويشير ه��ذا إل��ى أم��ري��ن :األول ه��و أن معظم الشركات
س �ت��رك��ز ع �ل��ى ص �ن��اع��ة ال� �ط ��ائ ��رات ال �خ��اص��ة ال �ك �ب �ي��رة
وال �ك �ب �ي��رة ج � �دًا ،ح �ي��ث ت ��رى أن ال �ع �م�لاء ال�ن�م��وذج�ي�ين
ل�ت�ل��ك ال �ط ��ائ ��رات ه ��م م ��ن ك �ب��ار األث ��ري ��اء وال �ح �ك��وم��ات
والشركات الضخمة التي تستأجر الطائرات الخاصة
مل��دي��ري �ه��ا وم��وظ �ف �ي �ه��ا ف ��ي رح �ل��ات ال �ع �م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة.

عروضًا ومنتجات مغرية جدًا لعمالئها مثل املساحات
الواسعة واإلنترنت والصيانة والسالمة.
ت �ب��دأ أس �ع��ار ال �ط��ائ��رات ال�خ��اص��ة ب �ـ  30م�ل�ي��ون دوالر،
وت �ت �ص��اع��د ل �ت �ت �ج��اوز  600م �ل �ي��ون ع �ل��ى ح �س��ب رغ�ب��ة
املليونير وقدرته املالية ،إال أن نمطًا جديدًا ظهر مؤخرًا
ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ،وه ��و االس�ت�ئ�ج��ار ال�ي��وم��ي ل�ل�ط��ائ��رات
ً
ال �خ��اص��ة ب� ��دال م��ن ش��رائ �ه��ا وت�ح�م��ل أع �ب��اء تشغيلها
ومصاريفها الباهظة ،وذلك عن طريق تطبيق ذكي قبل
يوم من موعد الرحلة .ويصل عدد الطائرات الخاصة
وطائرات رجال األعمال في املنطقة إلى  600تستحوذ
السعودية واإلمارات على  %70منها.

تطبيقات ذكية تتيح لرجال
األعمال استئجارها
قبل يوم من موعد الرحلة
عددها في المنطقة
يصل إلى % 70 ..600
منها في السعودية
واإلمارات

« - 1بوينغ  747ريفيت»  617 -مليون دوالر
(يمتلكها مليونير مجهول)

« - 2إيرباص إيه  380كاستم»
 500 -مليون دوالر (الوليد بن طالل)

« - 3إيرباص إيه  300ـ »340
 250إلى  500مليون دوالر (عليشر عثمانوف)

« - 4بوينغ »747 - 430
 233 -مليون دوالر (سلطان بروناي)

« - 5بوينغ  430ـ »747
 220 -مليون دوالر (الوليد بن طالل)

ه��ي أغ�ل��ى ط��ائ��رة يمكن ام�ت�لاك�ه��ا ح�ت��ى اآلن،
وع��ادة ما تكون طائرة ركاب كبيرة للشركات
التجارية ،لكن الشركة حولت بعضًا م��ن هذا
ال � �ط ��راز إل� ��ى ط ��ائ ��رات خ ��اص ��ة ب ��األث ��ري ��اء ،م��ا
يمنحها إحساسًا بالغرابة والسحر .تحتوي
هذه الطائرة املؤلفة من طابقني على غرف نوم
وص ��االت وم�ط�ع��م وأس ��رة إض��اف�ي��ة ل�ل�ن��وم في
الطابق العلوي.

هي أكبر طائرة ركاب في العالم ،مؤلفة من طابقني،
ويمكن ان تستوعب  853راكبا للشركات التجارية،
اش �ت��راه��ا ال��ول �ي��د ب��ن ط�ل�ال ب � �ـ 300م �ل �ي��ون دوالر،
واض ��اف عليها م�م�ي��زات ودي �ك��ورات وأث��اث��ًا ب �ـ200
م�ل�ي��ون دوالر ،لتصبح ب��ذل��ك بمنزلة ق�ص��ر ط��ائ��ر،
وتشتهر الطائرة بالعرش الذهبي في غرفة املعيشة،
وت�ح�ت��وي ع�ل��ى غ��رف��ة ط�ع��ام ت�ت�س��ع ل� �ـ 14شخصا،
وص ��االت ل�ل�ج�ل��وس وغ ��رف ن��وم وق��اع��ة للحفالت،
باالضافة الى مميزات اخرى لم يجر الكشف عنها.

تعود ملكية هذه الطائرة إلى رجل األعمال الروسي
عليشر عثمانوف ،وأكبر منتج للحديد الخام في
البالد ،وصنف في املرتبة الـ 28في قائمة «فوربس»
لألثرياء في العالم .وتبلغ كلفة ه��ذه الطائرة 250
مليون دوالر من املصنع مباشرة ،لكن االضافات
قد تصل بثمنها الى نصف مليار دوالر ،ويعتقد
ان عثمانوف لن يقبل بان يكون لديه اقل من الترف
بأكمله في الطائرة ،التي تصنف على انها االكبر في
روسيا ،وربما في أوروبا.

ي�ت�ب��اه��ى أغ �ن��ى م�ل��ك ف��ي ال �ع��ال��م ب��أس �ط��ول من
السيارات والطائرات الفارهة ،ومن بينها هذه
ال�ط��ائ��رة ،ال�ت��ي تعتبر االك �ب��ر ،اش�ت��راه��ا مقابل
 100مليون دوالر ،واضاف عليها تصميمات
ودي �ك��ورات داخ�ل�ي��ة وم �ي��زات فخمة ج ��دا ،مثل
اح � ��واض ل�غ�س��ل ال �ي��دي��ن م��ن ال��ذه��ب ال�خ��ال��ص
وال �ك ��ري �س �ت ��ال ال� �ب ��اه ��ظ ال� �ث� �م ��ن ،وك �ل �ف��ت ه��ذه
االضافات اكثر من  120مليون دوالر.

يمتلك امل �ل �ي��اردي��ر ورج ��ل االع �م��ال ال�س�ع��ودي
األم �ي��ر ال��ول �ي��د ب��ن ط�ل�ال أي �ض��ًا ه ��ذه ال �ط��ائ��رة
الفخمة ،التي تحتوي على غرف «نوم وجلوس»
عدة ،ويعمل على متنها  11مضيفة من جميع
أنحاء العالم.
وتعتبر هذه الطائرة من بني أفخم الطائرات
ا ل � �خ� ��ا ص� ��ة ا ل� ��را ئ � �ج� ��ة ب �ي��ن ر ج� � � ��ال األ ع � �م� ��ال
واألثرياء.

ترامب يمتلك أرخصها

هذه أغلى 10

طائرات خاصة في العالم

استعرض موقع  answeraffrica.comقائمة بأكثر  10طائرات خاصة ثمنا ً يمتلكها
مجموعة من رجال األعمال وفاحشي الثراء حول العالم ،ويتفاوت مستوى
فخامة هذه الطائرات على حسب أذواق ومتطلبات أصحابها انطالقا ً من
مظهرها الخارجي وصوالً إلى ديكورات مقصوراتها الداخلية واإلضافات التي
تصل إلى حد الجنون والتي تجعل بعض الطائرات أكثر فخامة من قصور األثرياء.

« - 6بوينغ  767ـ  33أي آر»  120 -إل��ى 170
مليون دوالر (الروسي رومان ابراموفيتش)

« - 7بوينغ  747ـ »VIP 8
 153 -مليون دوالر (جوزيف الو)

« - 8بوينغ  747ـ »VIP 8
 150 -مليون دوالر (غير معروف)

« - 9غلف ستريم »3
 125 -مليون دوالر (املمثل تايلر بيري)

« - 10ب��وي �ن��غ  100 - »757م �ل �ي��ون دوالر
(الرئيس األميركي دونالد ترامب)

ت�ص�ن��ف ف��ورب��س اب��رام��وف�ي�ت��ش ك��أغ�ن��ى رج ��ل في
روس � �ي� ��ا ،ي �م �ت �ل��ك اس� �ط ��وال ه ��ائ�ل�ا م ��ن ال �س �ي ��ارات
واليخوت والطائرات .قد تظهر هذه الطائرة عادية
من الخارج ،اال انها من االفخم عامليا من الداخل ،اذ
جرت زخرفة بعض جدرانها وأثاثها بأنواع فاخرة
من الخشب وال��ذه��ب الخالص .وك��ان من املفترض
ان تشتري شركة ه��اواي للطيران هذه الطائرة ،اال
انها ألغت الطلبية ليشتريها ابراموفيتش ،واع��اد
تجهيزها لتالئم متطلباته الخاصة.

هي طائرة مملوكة لجوزيف الو ،رج��ل االعمال
الشهير في هونغ كونغ ،تتميز طائرته املسماة
اي �ض��ا «دري �م�ل�اي �ن��ر» ب�ت�ص�م�ي�م��ات ودي� �ك ��ورات
ح�ص��ري��ة م��ع اح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ،ل�ض�م��ان تجربة
س �ف��ر ف ��اخ ��رة م ��ن ف �ئ��ة  .VIPوت �ش �م��ل ب�ع��ض
م �م �ي��زات ال �ط��ائ��رة ال��داخ �ل �ي��ة االس �ق ��ف ال��دائ��ري��ة
واملقببة وساللم حلزونية وشاشات عرض على
الجدران.

ك��ال �ط��ائ��رة ال �س��اب �ق��ة ،ت �ب��دو ق �ص �رًا ط��ائ �رًا
ب ��امل� �ع� �ن ��ى ال� �ح ��رف ��ي ل �ل �ك �ل �م��ة ،وت �خ �ص��ص
«بوينغ» ميزة الطائرة الخاصة وتعديلها
ملن يملك  150مليون دوالر ،ليتمكن بذلك
من االنضمام الى ن��ادي املليارديرات لكي
يطير بفخامة فائقة.

تعتبر ه��ذه الطائرة من األفخم في حجمها
وت��م تجهيزها بجميع وس��ائ��ل ال��راح��ة مثل
ال �ت �ل �ف��زي��ون ع��ال��ي ال ��دق ��ة ب�ح�ج��م  42ب��وص��ة
مشغل «دي في دي -بلو راي» باالضافة الى
قنوات فضائية وتجهيزات ص��وت واض��اءة،
ف �ض�ل�ا ع� ��ن س �ت ��ائ ��ر ال �ك �ت ��رون �ي ��ة ل �ل �ن��واف��ذ،
وت�ح�ت��وي ال �ط��ائ��رة ع�ل��ى دورات م�ي��اه فخمة
وكاملة ومطبخ صغير.

ن �ع��م ،ي�م�ت�ل��ك ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ال �ط��ائ��رة األرخ ��ص
في هذه القائمة رغم ثرائه الفاحش .اشترى ترامب
ه ��ذه ال �ط��ائ��رة م ��ن ب ��ول ال ��ن امل ��ؤس ��س امل� �ش ��ارك في
«م��اي �ك��روس��وف��ت» ب�م�ئ��ة م�ل�ي��ون دوالر ،ل�ك�ن��ه اج��رى
تعديالت كبيرة عليها واعطاها مظهرا جديدا خاصا
به .وتمت تغطية جوانب عديدة في الطائرة بالذهب
وت�ض��م اح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة ودورات مياه
من الرخام الفاخر وح��زام أم��ان من الذهب عيار 24
قيراطا وطاوالت من خشب الجوز الفاخر والالمع.

تكلفة الدراسة بين  60و 120ألف دوالر

أفضل 10

رياح الحرب التجارية تلفح أوروبا

ً
عالميا
كليات لماجستير إدارة األعمال

مي مأمون

الكلية أو الجامعة

المقر

تكلفة الدراسة
(باأللف دوالر)

أصدرت شركة استشارات التعليم العالي وتعليم إدارة
األع �م ��ال «ك �ي��و اس ك �ي��واك��واري��ل س�ي�م��ون��د» تصنيف
ماجستير إدارة األعمال العاملي لعام  ،2020حيث قيمت
أكثر من  240من أفضل كليات إدارة األعمال في العالم.
وق��ال م��وق��ع «ب�ي��زن��س إن�س�ي��در» ان «ك�ي��و اس» صنفت
ب��رام��ج امل��اج�س�ت�ي��ر وف �ق��ًا ل�ق��اب�ل�ي��ة ت��وظ�ي��ف الخريجني
وريادتهم لألعمال ،ونتائج الخريجني وعائد الطالب
على االستثمار ،كما جرى قياسه بزيادات الرواتب بعد
التخرج ،وقيادة الفكر األكاديمي ،وتنوع أعضاء هيئة
التدريس.
واع�ت�م��دت على تصنيفاتها على ث�لاث��ة استطالعات:
أح ��ده ��ا ألص� �ح ��اب ال �ع �م��ل ل �ل �ت��أك��د م ��ن س �م �ع��ة ب��رام��ج
ماجستير إدارة األع�م��ال ب�ين الشركات الكبرى ،وآخ��ر
لألكاديميني للتعرف على سمعة امل��دارس األكاديمية
والقيادة الفكرية ،وثالث لكليات إدارة األعمال نفسها
ل �ج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات األس ��اس� �ي ��ة ع ��ن ال� �ب ��رام ��ج ون �ت��ائ��ج
الطالب .وفيما يلي أفضل  10برامج ماجستير في إدارة
ً
األعمال على مستوى العالم وكلفتها ،وفقا لتصنيفات
«كيو اس»:

الراتب بعد التخرج نسبة التوظيف بعد
ً
التخرج
سنويا)
(باأللف دوالر

جامعة ستانفورد

كاليفورنيا -أميركا

120 - 110

140 - 150

%88

بن وارتون

فيالدلفيا -أميركا

أكثر من  120ألف
دوالر

130 - 140

%96

إنسيد

فرنسا -سنغافورة-
أبوظبي

100 - 90

120 - 110

%82

أم أي تي (سلوان)

ماساتشوستس-
أميركا

أكثر من  120ألف
دوالر

130 - 120

%81

هارفرد

بوسطن -أميركا

أكثر من  120ألف
دوالر

140 - 130

%91

كلية لندن لألعمال

لندن -بريطانيا

110 - 100

110 - 100

%96

اتش إي سي باريس

جوي إن جوساس-
فرنسا

70 - 60

130 - 120

%93

شيكاغو ( بوس)

إلينويس -أميركا

أكثر من  120ألف
دوالر

140 - 130

%95

يو سي بيركلي (
هاس)

كاليفورنيا -أميركا

120 - 110

130 - 120

%93

نورث ويسترن
كيلوج

إلينويس -أميركا

80 - 70

130 - 120

%92

رسوم أميركية بـ  7.5مليارات دوالر
على سلع من االتحاد األوروبي
فرضت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب رسوما
ج�م��رك�ي��ة نسبتها  25ف��ي امل �ئ��ة ع�ل��ى ال�ن�ب�ي��ذ ال�ف��رن�س��ي
وال�ج�بن اإلي�ط��ال��ي والويسكي االسكتلندي املقطر مرة
واح ��دة ،وذل ��ك ردا ع�ل��ى دع��م ي�ق��دم��ه االت �ح��اد األوروب ��ي
ل�ص�ن��اع��ة ال �ط��ائ��رات ال�ك�ب�ي��رة .تستثني ال�ق��ائ�م��ة بعض
املنتجات -مثل النبيذ اإليطالي -من الرسوم الجديدة،
لكنها تشمل ال�س�ت��رات وال�ك�ن��زات والكشمير وامل�لاب��س
ال�ص��وف�ي��ة املصنعة ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ف�ض�لا ع��ن ال��زي�ت��ون
الفرنسي واألمل��ان��ي واألس�ب��ان��ي ون�ق��ان��ق لحم الخنزير
املصنعة في االتحاد األوروب��ي ،ومنتجات أخ��رى للحم
الخنزير ،مثل لحم الفخذ الخلفي ،وال�ق�ه��وة األمل��ان�ي��ة.
تسري الرسوم الجديدة بدءا من  18أكتوبر الحالي.
وأش ��اد ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ب�م��ا ق��ال إن��ه
«نصر جميل» بعد أن منحت منظمة التجارة العاملية
واشنطن ال�ض��وء األخ�ض��ر لفرض رس��وم جمركية على
سلع م��ن االت �ح��اد األوروب ��ي بقيمة  7.5م�ل�ي��ارات دوالر
سنويا كعقاب على دعم غير مشروع لصناعة الطائرات.
وق � ��ال ت ��رام ��ب ع �ل��ى ت ��وي� �ت ��ر«ال ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة ف ��ازت
بحكم قيمته  7.5م�ل�ي��ارات دوالر م��ن منظمة ال�ت�ج��ارة

ال �ع��امل �ي��ة ض��د االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي ،ال� ��ذي ظ��ل ل�س�ن��وات
يعامل ال��والي��ات املتحدة على نحو ب��ال��غ ال�س��وء بشأن
التجارة بسبب الرسوم الجمركية والحواجز التجارية
وغيرهما .هذه القضية استمرت سنوات ،نصر جميل!».

تتعهد ٍّ
ّ
برد انتقامي
 ..وفرنسا

في املقابل ،أك��دت فرنسا ،ام��س ،أن إج��راءات «انتقامية
ستفرض بالتأكيد» على ال��والي��ات املتحدة ،بالتشاور
مع االت�ح��اد األوروب ��ي« ،إذا طبقت واشنطن عقوباتها
على منتجات أوروبية».
ون�ق�ل��ت شبكة «ب��ي اف ام ت��ي ف��ي» ع��ن امل�ت�ح��دث��ة باسم
ال �ح �ك��وم��ة ال �ف��رن �س �ي��ة س�ي�ب�ي��ت ن ��دي ��اي ال �ق ��ول ان ��ه «م��ن
االفضل التوصل إلى حلول ودية بدال من خوض نزاعات
تجارية» .واعربت عن «األس��ف لخوض هذه الحرب مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ألن��ه ع�ن��دم��ا ن�ح��ارب ال نملك فرصا
كبيرة لزيادة جماعية للنمو» .ودعت إلى «النقاش قبل
ال��وص��ول إل��ى ه��ذه امل��رح �ل��ة» ،م �ح��ذرة ف��ي ال��وق��ت نفسه
من أنه «إذا لم يتبنوا موقف تهدئة فلن تسمح أوروبا
بذلك»( .كونا)
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 5تريليونات دوالر ..حجم السوق العالمية للتجارة اإللكترونية في 2021

!

ِّ
متسوقي المالبس
 %50من
عبر اإلنترنت ..غير راضين عن التجربة
¶  %80من العمالء الذين يعيدون المنتج ..ال يقومون بالتسوّ ق على المنصة نفسها
محمود حمدان
كشف موقع «وومن وير دايلي» أن ما يقرب من نصف
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ق ��ال ��وا ان ت �ج��رب��ة ت �س��وق امل�ل�اب ��س عبر
اإلنترنت لم تلبي توقعاتهم.
وأك� � ��د م �ح �ل �ل��ون م �خ �ت �ص��ون ب� �ه ��ذا ال � �ش ��أن أن ت �ج��ار
التجزئة عبر اإلنترنت ال يزال الطريق أمامهم طويال
ن�ح��و ت�ح�ق�ي��ق ت��وق �ع��ات امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،خ��اص��ة عندما
يتعلق األمر بتجربة ما بعد الشراء للمتسوقني عبر
اإلنترنت.
وأض��اف املحللون ف��ي تقريرهم ،أن نحو  50في
امل �ئ��ة م��ن امل �ت �س��وق�ين ال��ذي��ن ش�م�ل�ه��م االس �ت �ط�لاع
«أب�ل�غ��وا ع��ن إح�ب��اط�ه��م م��ن ك��ل ش��يء م��ن الشحن
إل��ى التوصيل إل��ى املنتجات امل�ف�ق��ودة وال��رس��وم
وال � �ض� ��رائ� ��ب وإل� � ��ى ع � ��دم م �ط��اب �ق��ة امل �ل�اب� ��س ف��ي

الصورة نظيرتها في الواقع».
وت ��اب� �ع ��وا «ي �ت �ع�ي�ن ع �ل��ى ت� �ج ��ار ال �ت �ج��زئ��ة م�ض��اع�ف��ة
جهودهم في ما يختص بالتسليم والعوائد والتتبع
وخدمة العمالء على مستوى عاملي».
وي��واج��ه ق�ط��اع التجزئة ف��ي ع��ال��م األزي ��اء ال�ع��دي��د من
ال�ت�ح��دي��ات م�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ارت �ف��اع م�ع��دالت
املرتجعات ،إذ تصل إلى  ،%50واألهم من ذلك أن %80
من العمالء الذين يتعاملون للمرة األول��ى مع منصة
البيع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وي�ض�ط��رون إل��ى إرج ��اع منتج ،ال
يعودون للتسوق على هذه املنصة مرة أخرى ،ولذلك
ي�ن�ص��ح ال �خ �ب��راء ب��ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن امل��رت �ج��ع ع�ب��ر ت�ق��دي��م
م��واص�ف��ات مفصلة للغاية للمنتجات وص��ور عالية
الجودة.
ومع املنافسة الشديدة ،ال يمكن ً
أبدا التأكد من عودة
العمالء إلى املواقع التي تعاملوا معها من قبل ،ولحل

المالبس

هذه اإلشكالية ُينصح بزيادة الثقة بالعالمة التجارية
واالهتمام بقيم مثل الشفافية واالستدامة وتحسني
ت�ج��رب��ة امل�س�ت�خ��دم .واج�ت��اح��ت ال�ت�ج��ارة اإللكترونية
ال �ع��ال��م م �ن��ذ س �ن��وات ق�ل�ي�ل��ة واس �ت �ط��اع��ت أن تسحب
ال �ب �س��اط م��ن ت �ح��ت ال �ت �ج��ارة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وم ��ن خ�لال
امل�م�ي��زات التي توفرها للبائعني واملشترين اتجهوا
إل�ي�ه��ا ب�س��رع��ة ك�ب�ي��رة ،ح�ت��ى ت�ط��ور حجمها م��ن 1.34
تريليون دوالر ف��ي ع��ام  2014إل��ى  2.84تريليون في
العام املاضي وم��ن املتوقع أن يتجاوز  4تريليونات
دوالر بحلول  2020و 4.88تريليونات دوالر في ،2021
حسبما ذكرت منصة «ستاتيستا» لإلحصاءات.
أما عدد املشترين الرقميني حول العالم فمن املتوقع
أن يصل إلى  1.92مليار بنهاية العام الجاري أي ربع
س�ك��ان ال �ع��ال��م ،فيما ي�ع��زى ذل��ك إل��ى ال��راح��ة وتوفير
ال �ت �ك��ال �ي��ف ت��دف��ع ال� �ن ��اس إل� ��ى ال �ت �ك �ي��ف م ��ع ال �ت �ج��ارة

األحذية

نتيجة لقلة املتطلبات الرقمية لتسويق املالبس عبر اإلنترنت أصبحت
التجارة اإللكترونية فرصة ذهبية حول العالم لصناع املالبس ،وكنتيجة
لذلك من املتوقع أن تنمو اإليرادات والعائدات للمالبس وحدها من 317
مليار دوالر محققة في  2018إلى  362بنهاية العام الحالي ،إلى 457
مليار دوالر بحلول .2022

اإلكسسوارات والحقائب

تراجعت عائدات مبيعات األحذية إلكترونيا على أساس سنوي ،فمن تسجيل معدل نمو %13.6
في املبيعات في عام  2017إلى  %10.8متوقعة بنهاية  ،2019من املتوقع أن تنمو مبيعاتها %6.6
فقط في عام  .2022وسجلت مبيعات األحذية إلكترونيا  96مليار دوالر في العام املاضي ،في حني
يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى  107مليارات دوالر بنهاية العام الحالي و 117مليار دوالر في ،2020
و 126مليارا في  2021و 135مليارا في .2022

ثروتهم تساوي  %2من إجمالي الناتج المحلي األميركي

 435.4مليار دوالر ..ثروة أغنى
خمسة في الواليات المتحدة!
إسالم شكري
بلغت ثروة أغنى خمسة رجال في الواليات املتحدة
ً
األميركية نحو  435.4مليار دوالر ،وفقا لتصنيف
«ف� ��ورب� ��س» ألغ �ن ��ى األم �ي��رك �ي�ي�ن ل �ع ��ام  ،2019وم��ن
الالفت في هذا التصنيف الجديد أن جميعهم ،عدا
واح��د ،صنعوا ثرواتهم من صناعة التكنولوجيا،
وفق ما ذكر موقع «بزنس إنسايدر».
يتصدر جيف ب�ي��زوس ،ال��رئ�ي��س التنفيذي لشركة
أم � ��ازون ت�ص�ن�ي��ف «ف ��ورب ��س» ب �ث��روة ت �ق��در ب �ـ 114
مليار دوالر ،يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل
غيتس بثروة تقدر ب�ـ 106مليارات دوالر ،ثم يأتي
املستثمر ورئ�ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة بيركشاير
هاثاواي وارن بافيت ب�ـ 80.8مليار دوالر ،ثم مدير
شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بـ 69.6مليار دوالر،
وفي النهاية مؤسس أوراكل املشارك الري إليسون
بـ 65مليار دوالر ،وفقًا لتصنيف فوربس.
وأش��ار موقع «بزنس إنسايدر» الى أن ث��روة أغنى
خ �م �س��ة رج� ��ال ف ��ي أم �ي��رك��ا م �ج �ت�م�ع��ة ت� �س ��اوي %2
م ��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة
األم �ي��رك �ي��ة ،وال ��ذي ك��ان  21.34ت��ري�ل�ي��ون دوالر في
الربع الثاني من عام .2019
تعتبر ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ال�ب�ل��د املهيمن
ع �ل��ى ال �ع��ال��م ب��ال�ن�س�ب��ة ألص �ح��اب امل �ل �ي ��ارات ،ح�ي��ث
يوجد فيها ما يقدر بنحو  705مليارديرات.
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ّ
رغم قوة معدل نموها خالل الفترة املاضية والحالية ،فإنه من املتوقع أن يهبط معدل نمو مبيعاتها
من  %15.6في عام  2018إلى  %8.7بحلول عام .2022
أما عن مبيعات اإلكسسوارات والحقائب ،فقد سجلت  67مليار دوالر العام املاضي ،وليرتفع إلى 76
مليار بنهاية العام الحالي ،و 85مليار دوالر في  ،2020و 94مليار دوالر في  ،2021و 103مليارات
في .2022

ً
ساقا اصطناعية..
علماء يبتكرون

تتصل بالمخ
مصطفى عرندس
ن�ش��رت صحيفة دي�ل��ي م�ي��ل البريطانية ت�ق��ري�رًا ج��دي�دًا عن
ُ
ن�ج��اح العلماء ف��ي اب�ت�ك��ار س��اق صناعية ،تمكن الشخص
مبتور األطراف من الشعور بها وبحركتها.
وأصبحت األطراف االصطناعية أكثر تطورًا مما كانت عليه
في القرن العشرين ،ولكن عيبها الرئيسي هو أنها ليست
جزءا من جسم املستخدم وال يمكن الشعور بها.
ال ي�م�ك��ن أن للشخص م�ب�ت��ور األط� ��راف ان ي�س�ي��ر ب��ال�س��اق
االصطناعية ،لذلك كثيرا ما يتعرضون دائما لخطر السقوط،
وال�ح��اج��ة إل��ى التركيز وي�ج��ب أن ي��راق�ب��وا وض��ع ال�س��اق في
جميع األوقات.
وأشارت الصحيفة البريطانية الى ان الباحثني قاموا بحل املشكلة ،مما سمح للشخص مبتور األطراف بالشعور في
كل مرة يضغط فيها على قدمه االصطناعية .تقوم هذه الساق االصطناعية الجديدة بإرسال إشارات كهربائية إلى
أربعة أقطاب كهربائية يتم زرعها جراحيًا في أعصاب الفخذ.
وجرت تجربة الساق الجديدة مع  3أشخاص ،والذين تمكنوا من تسلق الساللم بنجاح ،وتمكنوا من تجنب التعثر.
وقال ديوريكا ريزانوفيتش ،أحد مبتوري األط��راف ،الذي فقد ساقه في حادث دراجة نارية« :بعد كل هذه السنوات،
شعرت بساقي وقدمي مرة أخرى ،كما لو كانت ساقي».
وقال البروفيسور ستانيسا راسبوبوفيتش ،الذي قاد الدراسة« :عندما ال تعمل األطراف االصطناعية بشكل صحيح،
ّ
يسقط الناس ويعانون إصابات خطيرة ،لكن الساق الجديدة تمنحك التحكم الكامل في الساق».

ِّ ..White Eye Detector
يمكنك من
كشف سرطان العين لدى طفلك
محمد مراح
وذك ��ر م��وق��ع «ب��زن��س إن �س��اي��در» أن م��دن ن�ي��وي��ورك
وس ��ان ف��ران�س�ي�س�ك��و ول ��وس أن �ج �ل��وس ف�ي�ه��ا أع�ل��ى
تركيز للمليارديرات بالواليات املتحدة األميركية،
وت ��أت ��ي ال �ص�ي�ن ف ��ي امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ع��امل �ي��ًا ب � �ـ285

م �ل �ي��اردي��را ،ل�ك�ن�ه��ا ق��د ت�ل�ح��ق ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
ً
مستقبال ،حيث ذك��ر تقرير ص��در أخ�ي��را أن الصني
ت�ن�ت��ج امل �ل �ي��اردي��رات ب�م�ع��دل أس��رع م��ن أي ب�ل��د آخ��ر
حول العالم.

مليار دوالر ..مبيعات مشروبات
الطاقة بحلول 2023

م � ��ع ان � �خ � �ف� ��اض اس � �ت � �ه �ل�اك امل� � ��واد
ال � � �غ � ��ازي � ��ة ف� � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ع � �م ��وم ��ًا،
وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األم �ي ��رك �ي ��ة
خ� ��اص� ��ة ،ت � �ح� ��اول ش� ��رك� ��ات امل� �ي ��اه
ال� �غ ��ازي ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،م �ث��ل ب�ي�ب�س��ي
وك� ��وك� ��اك� ��وال ،اس� �ت� �خ ��دام ع�ل�ام��ات
تجارية جديدة ومنتجات تضمن
استمرارية إقبال املستهلك عليها
دون أن ي �ت��أث��ر ب �ي �ع �ه��ا ،وت �ع �ت �ب��ر
م �ش��روب��ات ال�ط��اق��ة ال�ت��ي دائ �م��ا ما
يقبل عليها املستهلكون ،وخاصة
ف �ئ��ة ال �ش �ب��اب ،ه ��ي م ��ا ي �ش �غ��ل ب��ال
ك � �ب� ��رى ش � ��رك � ��ات امل� � �ي � ��اه ال� �غ ��ازي ��ة
ال �ع��امل �ي��ة ،وي �ت �ص��در «م��ون�ي�س�ت�ي��ر
إن��رج��ي» س��وق م�ش��روب��ات الطاقة
ف��ي أم �ي��رك��ا ،ح�ي��ث ي�م�ث��ل  %43من
إج�م��ال��ي امل�ب�ي�ع��ات ،وف��ق م��ا ذك��رت
بيزنس إنسايدر.
ووف�ق��ًا لشركة - Beverage Digest
وهي مجلة خاصة تغطي صناعة
املشروبات العاملية غير الكحولية
 تحاول شركة بيبسي األميركيةب � � ��ذل ج� � �ه � ��ود ك� �ث� �ي� �ف ��ة ل� �ن� �ق ��ل خ��ط
م��اون�ت�ن دي ��و إل ��ى ف �ئ��ة م �ش��روب��ات
الطاقة.
وف��ي السياق نفسه ،كشفت شركة
كوكاكوال األميركية أنها ستتوسع
في مشروبات الطاقة بعد إعالنها
عن خطط إلط�لاق مشروب الطاقة

اإللكترونية ،في حني أن عوامل مثل سرعات اإلنترنت
األسرع واألجهزة األرخص تسهل هذه العملية.
ومن بني أكثر املنتجات اهتماما من جانب املشترين
ب � ��رز ق� �ط ��اع األزي � � � ��اء ك ��أح ��د أه � ��م ق� �ط ��اع ��ات ال �ت �ج��ارة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ن �م��وا ،إذ س�ج�ل��ت م�ب�ي�ع��ات�ه��ا ف��ي ال�ع��ام
امل��اض��ي  481مليار دوالر وم��ن املتوقع أن تصل إلى
 545مليار دوالر بنهاية العام الجاري لتصل إلى 606

م�ل�ي��ارات دوالر ف��ي ع��ام  2020و 713مليار دوالر في
.2022
وم��ن ب�ين ع�م�لاء امل�ت��اج��ر ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت ح��ول العالم
اشترى  %58منهم األزياء العام املاضي ،ومن املتوقع
أن يصل عدد مشتري األزي��اء العامليني عبر اإلنترنت
إلى  911مليون بحلول عام  ،2022مما يجعله أكبر فئة
من املشترين عبر اإلنترنت.

في الواليات املتحدة.
ستقوم الشركة األميركية بإطالق
م �ش��روب �ه��ا «ك ��وك ��اك ��وال إن �ي��رج��ي»
بالواليات املتحدة في يناير املقبل،
وامل�ن �ت��ج ال �ج��دي��د س�ي�ك��ون م�ت��واف�رًا
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا وأس�ب��ان�ي��ا وأمل��ان�ي��ا،
وأعلنت الشركة في م��ارس املاضي
أن � �ه� ��ا ت� �خ� �ط ��ط ل� �ب� �ي ��ع «ك� ��وك� ��اك� ��وال
إنيرجي» في  20دولة بحلول .2020

وق� � ��ال م ��دي ��ر ال� �ع�ل�ام ��ة ال �ت �ج��اري��ة
ب��ال �ش��رك��ة ،ج��ان �ك��ي ج��ام �ب �ي��ر ،ف��ي
بيان« :بصفتنا شركة مشروبات،
ن � �ح� ��ن ن� �ب� �ح ��ث دائ � � �م� � ��ا ع� � ��ن ط� ��رق
ل�ت�ط��وي��ر محفظتنا االس�ت�ث�م��اري��ة
وج � �ل ��ب ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن ال � �ن� ��اس إل ��ى
السوق».
وأض��اف« :ج��رى تطوير كوكاكوال
إن � � �ي� � ��رج� � ��ي م � � ��ن ق� � �ب � ��ل أش� � �خ � ��اص

شركات المياه الغازية تلجأ إلى
«مشروبات الطاقة» ..بعد عزوف
المستهلكين عن «الصودا»

يرغبون ب��أن يكون امل�ش��روب أكثر
من مشروب الطاقة التقليدي».
وت� ��اب� ��ع« :ن� �ح ��ن ع� �ل ��ى ث� �ق ��ة م� ��ن أن
خ � � �ي� � ��ارات ال� � �س� � �ع � ��رات ال � �ح� ��راري� ��ة
ال� �ص� �ف ��ري ��ة ،وال� �ع�ل�ام ��ة ال �ت �ج��اري��ة
الشاملة ،ستجذب جمهورًا أكبر».
وتمتلك كوكا كوال حاليًا %18.74
م��ن أس �ه��م «م��ون�ي�س�ت�ي��ر إن��رج��ي»،
وفقا لـ «فاكت سيت».
وت �ب �ل��غ ال �ق �ي �م��ة ال �س��وق �ي��ة ل �ش��رك��ة
ك��وك��اك��وال  232مليار دوالر ،بينما
يبلغ رأس امل��ال لشركة مونيستير
إنرجي نحو  31مليار دوالر ،بحسب
ما ذكرت «بيزنس إنسايدر».
وبلغ إجمالي مبيعات مشروبات
الطاقة في ال��والي��ات املتحدة نحو
 13.5م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ع��ام ،2018
ب��زي��ادة  %30ع��ن ع��ام  ،2013وفقًا
ل � �ت � �ق� ��ري� ��ر ص� � � � ��ادر ع� � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة
األب� �ح ��اث م�ي�ن�ت��ل ،ي�م�ك��ن أن تصل
م�ب�ي�ع��ات ال �ق �ط��اع إل ��ى ح��وال��ي 17
مليار دوالر في عام  ،2023بحسب
ما ذكرت «سي إن إن».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن امل�س�ت�ه�ل�ك�ين في
ع� �م ��وم أن� �ح ��اء ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ي �س �ت �ه �ل �ك��ون ك �م �ي��ات
أق��ل م��ن امل �ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة يومًا
ب �ع��د ي� ��وم ،ب�ي�ن�م��ا ت � ��زداد م�ب�ي�ع��ات
مشروبات الطاقة.

كشفت دراسة جديدة أن تطبيقًا مجانيًا للهواتف الذكية ،يمكنه
الكشف ع��ن وج��ود س��رط��ان ن��ادر ل��دى األط �ف��ال ،وي�ج��ري ذلك
ببساطة عن طريق فحص صورهم.
ويقوم تطبيق  ،White Eye Detectorوف��ق صحيفة Daily
 Mailالبريطانية ،بالبحث عن حالة مرضية تسمى «ابيضاض
ال � ��دم» أو م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه ب� � � � � �ـ ،leukocoriaوه ��و ت��وه��ج أب�ي��ض
غ�ي��ر ط�ب�ي�ع��ي ف��ي ع�ي�ن ال �ط �ف��ل ،ي�م�ك��ن ال�ت�ق��اط��ه خ�ل�ال ال�ص��ور
الفوتوغرافية أو فحوصات العني.
ويمكن أن يكون هذا االبيضاض أحد أعراض «ورم الشبكية»،
وهو سرطان يصيب عادة الرضع واألطفال دون سن الخامسة،
انه قابل للشفاء إذا جرى عالجه مبكرا بدرجة كافية .واختبر العلماء التطبيق على أكثر من « 52000صورة عادية» لـ20
ً
طفال يعانون من مجموعة من حاالت العني ،مثل سرطان الشبكية ،و 20عنصر تحكم صحي ،وفي أربعة من كل خمسة
ُ ّ
أطفال يعانون من اضطرابات العني ،اكتشف التطبيق عينًا بيضاء في صور جرى التقاطها ،ويأمل العلماء في أن تمكن
هذه التقنية االطفال من تلقي العالج في وقت أقرب ،مما يعزز فرصهم في الشفاء.
وجرى إنشاء التطبيق من قبل فريق في جامعة بايلور في واكو ،بوالية تكساس األميركية ،الذين قاموا بالعمل عليه من
أجل اكتشاف البياض املوجود في أعني األطفال ،الذي قد يكون مؤشرًا على سرطان نادر.
ويستخدم التطبيق تقنية تسمى  ،CRADLEوالتي يجري من خاللها تحليل الصور تلقائيًا في مكتبة الهاتف الذكي.
وق��ال مؤلف ال��دراس��ة مايكل مونسون« :إن التطبيق يحلل بشكل خ��اص الصور الرقمية املخزنة مباشرة على جهاز
املستخدم ،من دون الحاجة إلى تحميل الصورة» ،مضيفًا« :تشير هذه الدراسة إلى أن أحد الوالدين يمكنه استخدام تطبيق
الهاتف الذكي هذا الكتشاف ابيضاض الدم».

 4مليارات دوالر ..إيرادات سنوية
لتطبيق بيع سيارات مستعملة
إسالم شكري
ي � �ق � �ت� ��رب ت� �ط� �ب� �ي ��ق «ك � ��ارف � ��ان � ��ا»
األم �ي��رك��ي  -إح � ��دى ش��رك��ات
ال �ت �ج��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة  ،-من
معدل ع��ائ��دات سنوي يبلغ 4
م �ل �ي��ارات دوالر ،وذل ��ك بفضل
خ� �ط ��ة ت ��وس �ع �ي ��ة ق ��وي ��ة ف� ��ي ب�ي��ع
السيارات املستعملة عبر اإلنترنت،
بحسب ما ذكر موقع «زدنت» التقني.
باع التطبيق األميركي  44ألف سيارة في الربع الثاني من
العام الحالي ،وحقق عائدات بلغت  986.2مليون دوالر،
بزيادة  %108عن العام املاضي.
وأ ع �ل �ن��ت ا ل �ش��ر ك��ة األ م �ي��ر ك �ي��ة ع��ن و ض ��ع ن �م��و ج�ي��د،
ح �ي ��ث ف �ت �ح��ت  28س ��و ق ��ا ج ��د ي ��دة ف ��ي ه � ��ذا ا ل ��ر ب ��ع،
ل �ي �ص �ب��ح ا مل �ج �م��وع  ،137و ت �ت��و ق��ع ت �ح �ق �ي��ق إ ي � ��رادات
ت�ت��راوح ب�ين  3.6م�ل�ي��ارات دوالر و 2.7م�ل�ي��ار دوالر
في العام املالي .2019
تقدم شركة بيع السيارات املستعملة شراء سيارة في 10

دقائق ،مع ضمان استعادة األموال ملدة  7أيام من تاريخ
البيع ،ويواجه منافسة قوية في هذا القطاع من منافسني
مثل «كارماكس».
ت��واص��ل «ك��ارف��ان��ا» ت��وس�ي��ع ن �ط��اق وج��وده��ا ألن�ه��ا
ت�ت�ط�ل��ع إل ��ى ج �ع��ل ع�م�ل�ي��ة ش� ��راء ال �س �ي��ارات أس�ه��ل
ل �ل�ع�م�لاء ،ح�ي��ث ذك ��رت ال �ش��رك��ة أن ال�ت�ط�ب�ي��ق ي��وف��ر
ت�ص�ف��ح  20أل ��ف س �ي��ارة م �ن��وع��ة ،وال �ح �ص��ول على
ال�ت�م��وي��ل وت��وق�ي��ع ال�ع�ق��ود وإي �ج��اد ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ج��اري��ة
للسيارات ،ومن ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتسليم
السيارة إلى املشتري الجديد.
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«الخطوط التركية» و«تحالف الحضارات»
يؤسسان منصة مشتركة

أيجي وموراتينوس ّ
يوقعان االتفاقية ..بحضور أردوغان وغوتيريس

ت�ع�م��ل «ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ت��رك �ي��ة» ،ال�ت��ي
ت�ص��ل ال��ى ب�ل��دان ووج �ه��ات دول�ي��ة أك�ث��ر من
أي خطوط جوية أخ��رى ،وتسعى للوصول
إلى كل زوايا العالم ،بنشاط لتطوير شبكة
رح�لات�ه��ا وتعاونها م��ع مختلف العالمات
ال �ت �ج��اري��ة وامل �ن �ظ �م��ات وال �ج �م �ع �ي��ات غ�ي��ر
الحكومية ال��رائ��دة عامليًا ،وذل��ك ك��ي تنشئ
روابط مع مختلف املجتمعات حول العالم.
واتخذ الناقل الوطني التركي خطوة أخرى
في هذا االتجاه ،عبر التوقيع يوم األربعاء
 25سبتمبر على اتفاقية ت�ع��اون ه��ام��ة مع
م�ك�ت��ب األم ��م امل�ت�ح��دة ل�ت�ح��ال��ف ال�ح�ض��ارات
 ،UNAOCاملنصة الرائدة للحوار والتنسيق
ال�ف�ك��ري ،وأقيمت م��راس��م التوقيع الخاصة
بمشروع «جوائز الرياضة من أجل السالم»
يوم  24سبتمبر  ،2019في مقر األمم املتحدة
ف� ��ي ن � �ي� ��وي� ��ورك ،وذل� � ��ك ب �ح �ض ��ور ال��رئ �ي��س
التركي رجب طيب أردوغ��ان ،واألم�ين العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس ،وجرى
توقيع االتفاقية من قبل محمد إلكر أيجي،
رئ�ي��س مجلس اإلدارة وال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
ف ��ي ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ت��رك �ي��ة ،وامل �م �ث��ل
ال� �س ��ام ��ي ل �ت �ح��ال��ف ال� � �ح� � �ض � ��ارات ،م�ي�غ�ي��ل
أن�خ�ي��ل م��ورات�ي�ن��وس ،إض��اف��ة ملجموعة من
الشخصيات الرسمية من الجانبني.
وت�س�ع��ى «ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ت��رك�ي��ة» ال��ى
ج��ذب انتباه املجتمع ال��دول��ي إل��ى الرسالة
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العاملية التي يحملها مكتب األم��م املتحدة
لتحالف ال �ح �ض��ارات ،املنظمة ،ال�ت��ي تتخذ
م ��ن ن �ي��وي��ورك م �ق � ّ�رًا ل �ه��ا ،وت �س �ع��ى ال ��ى مد
ال�ج�س��ور وت�ع��زي��ز ثقافة ال�س�لام ب�ين البشر
واألم� � � � ��م ،وي� �ع� �م ��ل امل� � �ش � ��روع امل� �ش� �ت ��رك ب�ين
الجانبني ،تحت عنوان «جوائز الرياضة من
أج��ل ال �س�لام» ،على اس�ت�غ�لال األث��ر الجامع
ل �ل��ري��اض��ة وق ��درت �ه ��ا ع �ل��ى إل� �ه ��ام وت��وح �ي��د
ال �ب �ش��ر م ��ن م �خ �ت �ل��ف أن� �ح ��اء ال� �ع ��ال ��م ،ل��دع��م
املجتمعات ال�ش��ام�ل��ة وامل �س��امل��ة ،وتمكينها
م ��ن ال �ت �ص��رف ك �ق��وة م �ح��رك��ة ح ��ول ال �ع��ال��م.
وستقام أثناء املشروع مراسم توزيع جوائز
خاصة باملبادرات الرياضية الداعمة للسالم
والتنمية التي تختارها لجنة تحكيم دولية،
ل��دع��م االع � �ت ��راف ب �ه��ذه امل � �ب� ��ادرات وال��وع��ي
بعملها ،وذل��ك بمشاركة أس�م��اء عاملية من
مجاالت الرياضة والفنون واألعمال مع قادة
ال��رأي العام ،من أجل لفت أنظار العالم إلى
الفرص والتحديات العاملية.
وق � ��ال م �ح �م��د إل� �ك ��ر أي� �ج ��ي ،أث� �ن ��اء م��راس��م
إط�ل�اق ه��ذا ال�ت�ع��اون االس�ت��رات�ي�ج��ي« :إننا
ن�ص��ل زواي� ��ا ال �ع��ال��م ب�ع�ض�ه��ا ب�ب�ع��ض عبر
إي � �ص ��ال رك ��اب� �ن ��ا إل � ��ى  316وج� �ه ��ة دول �ي��ة
ف��ي  126ب �ل �دًا ،ه��ذه ال��رواب��ط ليست مجرد
مسارات في قطاع النقل ،وبوصفنا الناقل
ٍ
الوطني التركي ،فإننا نستغل موقع تركيا
الجغرافي الفريد».

الشركة تدعم المنتخب الوطني للعام التاسع على التوالي

«زين» الشريك اإلستراتيجي ألبطال العالم
للدراجات المائية
أعلنت «زين»ّ ،
املزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن
شراكتها االستراتيجية ملنتخب ال�ك��وي��ت ل�ل��دراج��ات املائية
التابع للنادي البحري الكويتي للعام التاسع على التوالي،
وال�ت��ي تشمل مشاركته ف��ي بطولة ال�ع��ال��م ل�ل��دراج��ات املائية
لعام  2019التي ستقام في شهر أكتوبر الجاري في الواليات
املتحدة األميركية.
وب�ي�ن��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ب �ي��ان أن رع��اي�ت�ه��ا ألب �ط��ال ال�ع��ال��م لتسع
سنوات متتالية تأتي تماشيًا مع استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالس�ت��دام��ة ،حيث أع��رب��ت ع��ن تمنياتها ألبطال
املنتخب بالتوفيق في مشاركتهم ببطولة العالم واملعسكر
ال �ت��دري �ب��ي ال � ��ذي س �ي �ق��ام ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة،
ً
موضحة أن رعايتها ألبطال منتخب الكويت خالل السنوات
ّ
التسع املاضية جاءت لتؤكد ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب
ال �ك��وي�ت��ي ال� ��ذي ي�ح�م��ل اس ��م ال �ك��وي��ت ف��ي امل �ح��اف��ل اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والعاملية على حد السواء.
وأش � ��ارت «زي� ��ن» إل ��ى أن منتخب ال�ك��وي��ت ل �ل��دراج��ات امل��ائ�ي��ة
ق��د ت��م تشكيله واع �ت �م��اده رس�م�ي��ًا م��ن ق�ب��ل ال �ن��ادي ال�ب�ح��ري
ال��ري��اض��ي ال�ك��وي�ت��ي ،وذل ��ك لتمثيل دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي جميع
ال�ب�ط��والت اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،ح�ي��ث أح ��رز أب �ط��ال املنتخب
العديد من اإلنجازات خالل مشاركاتهم السابقة في عدد من
أكبر البطوالت الخليجية واآلسيوية والعاملية ،أب��رزه��ا لقب
بطولة العالم العام املاضي  2018ومجموع العالمة الكاملة
ُ
ل�ل�ن�ق��اط ،وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر أق ��وى ال �ب �ط��والت امل�ق��ام��ة ت�ح��ت مظلة
االتحاد الدولي للدراجات املائية  ،IJSBAه��ذا باإلضافة إلى

ُممثل «زين» مع أبطال العالم

ألقاب الفئات في بطولة اإلم��ارات الدولية وك��أس ملك تايلند
ومجموعة من املراكز األولى في بطولة العالم للدراجات املائية
في املواسم األخيرة .وأعربت الشركة عن فخرها بجميع الفرق
الوطنية التي تحمل العلم الكويتي وتحقق باسمه اإلنجازات
الكبيرة في شتى أنحاء العالم ،موضحة أنها حريصة على
تشجيع أب �ط��ال ه��ذا امل�ن�ت�خ��ب ال ��ذي يعتبر واح � �دًا م��ن ال�ف��رق
الوطنية املهمة التي تسعى إلى اإلسهام في االرتقاء باملستوى

الرياضي في الكويت محليًا ودوليًا.
وأك��دت «زي��ن» أن رعايتها ج��اءت تماشيًا مع استراتيجيتها
االجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب،
ومنها ري��اض��ة ال��دراج��ات املائية ال�ت��ي تعتبر م��ن الرياضات
املائية املحببة والشهيرة بني فئة الشباب في الكويت ،حيث
ل��ن ت��أل��و ال�ش��رك��ة ج�ه�دًا ف��ي م��واص�ل��ة إب ��راز ال�ط��اق��ات الوطنية
وإنجازاتهم أينما كانوا.

في إطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة  2019ــ 2020

ديوان المحاسبة يختتم ثالثة برامج تدريبية
اخ �ت �ت��م دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ث�ل�اث��ة ب ��رام ��ج ت��دري �ب �ي��ة ،األول
بعنوان «ال�ت�ح��ول م��ن األس��اس النقدي ال��ى االستحقاق»،
وال �ث��ان��ي ب �ع �ن��وان «م �س �ت �ج��دات م�ع��اي�ي��ر ال �ت �ق��اري��ر امل��ال�ي��ة
 ،»IFRSsوال�ث��ال��ث ب�ع�ن��وان «م��ؤش��رات م��درك��ات ال�ف�س��اد»،
ف��ي إط ��ار ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط�ت��ه ال�ت��دري�ب�ي��ة ل�س�ن��ة  2019ـ�ـ�ـ .2020
اس�ت�ه��دف ال�ب��رن��ام��ج األول (ال�ت�ح��ول م��ن األس ��اس النقدي
ال��ى االستحقاق) تعريف املشاركني بالفكر املحاسبي في
التحول من نظام  IFSالى نظام األواركل واكسابهم املهارات
الالزمة للتطبيق .وتناول البرنامج املوجه إلى كل املدققني
في قطاعات الديوان مقدمة عن نظام االوراك��ل ونظام IFS
واملصروفات واالي��رادات في ظل نظام االوراكل ونظام IFS

واألصول واملوجودات الثابتة في ظل نظام االوراكل ونظام
 ،IFSباإلضافة الى حسابات العهد واألمانات والحسابات
ال�ج��اري��ة وت�ع��دي�لات وزارة امل��ال�ي��ة للنظام امل�ح��اس�ب��ي في
دول ��ة ال �ك��وي��ت ،وت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال�ي��ة رق��م  8ل�س�ن��ة 2017
ب� �ش ��أن امل �ع ��ال �ج ��ات امل �ح��اس �ب �ي��ة ع �ل��ى ن �ظ��م إدارة م��ال �ي��ة
الحكومة ( .)GFMISأما البرنامج الثاني الذي جاء بعنوان
«مستجدات معايير التقارير املالية  ،»IFRSsفاستهدف
تعريف املشاركني بأحدث املستجدات الصادرة من االتحاد
الدولي للمحاسبني بشأن املعايير الدولية للتقارير املالية،
وت�ن�م�ي��ة امل �ه ��ارات التطبيقية ال�ع�م�ل�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب��أح��دث
مستجدات املعايير .وت�ط��رق البرنامج امل��وج��ه إل��ى جميع

امل��دق �ق�ين ف��ي ق �ط��اع��ات ال ��دي ��وان ال ��ى م �س �ت �ج��دات م�ع��اي�ي��ر
التقارير املالية وال��دول�ي��ة  IFRSوفقًا ألح��دث التعديالت،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال معايير إع ��داد ال�ت�ق��اري��ر امل��ال�ي��ة ال�ص��ادرة
حديثًا ،والتعديالت على املعايير القائمة ،والتحسينات
السنوية على املعايير القائمة ،باإلضافة الى أمثلة وحاالت
عملية مرتبطة بأحدث مستجدات املعايير.
وت �ن��اول ال�ب��رن��ام��ج ال�ث��ال��ث امل��وج��ه إل��ى إش��راف�ي��ي ال��دي��وان
ت �ع��ري��ف م ��ؤش ��ر م ��درك ��ات ال� �ف� �س ��اد ،وم � �ص ��ادر ال �ب �ي��ان��ات
امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي م��درك��ات ال �ف �س��اد ،وس �ب��ب أه�م�ي��ة م��ؤش��ر
م ��درك ��ات ال �ف �س��اد ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م �ظ��اه��ر ال �ف �س��اد ال�ت��ي
يغطيها مؤشر مدركات الفساد.

المبدع كارل-فريدريك شوفوليه في الوسط مرتدياً الساعة الجديدة

إحياء وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في ساعة St. Moritz

ساعة  Alpine Eagleأحدث إبداعات دار شوبارد العريقة
تتميز مجموعة ساعات  Alpine Eagleالجديدة
ب �ط��اب �ع �ه��ا ال �ع �ص��ري وش �خ �ص �ي�ت�ه��ا ال��رف�ي�ع��ة
ال �ح��ازم��ة ،وت �ع �ي��د ه ��ذه امل �ج �م��وع��ة ال��ري��اض�ي��ة
األنيقة إحياء وتجسيد التحفة الفنية املتمثلة
ف��ي س��اع��ة  ،St. Moritzب��اع�ت�ب��اره��ا أول ساعة
يصنعها امل�ب��دع ك��ارل-ف��ري��دري��ك شوفوليه في
عام  ،1980والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس
ال�ش��ري��ك ل ��دار ش��وب��ارد ،ح�ي��ث وض��ع الخطوط
األولية ملفهوم هذه الساعة ،وصممها بنفسه
بدافع من شغفه بجبال األلب ،والقوة الجبارة
للنسر ال��ذي ي�س��ود فيها .صنعت الساعة من
م �ع ��دن اس �ت �ث �ن��ائ��ي ش ��دي ��د امل �ق ��اوم ��ة وع��اك��س
ل�ل�ض��وء ي �ع��رف ب��اس��م ل��وس�ن��ت س�ت�ي��ل ،223A
وتعمل بحركة ش��وب��ارد ك��رون��وم�ت��ر معتمدة.
وت �ش �ه��د س��اع��ة  Alpine Eagleع �ل��ى ن �ه��ج دار
ش��وب��ارد األخ�لاق��ي ،فقد أت��اح��ت ل�ل��دار الفرصة
ل�ل�ك�ش��ف ع��ن ال �ت��زام �ه��ا ال �ج��دي��د ب�ح�م��اي��ة بيئة
جبال األل��ب م��ن خ�لال إط�لاق مؤسسة أجنحة
النسر ،ال�ت��ي يعتبر ك��ارل-ف��ري��دري��ك شوفوليه
عضوًا مؤسسًا لها.

قصة أجيال
بالرغم م��ن أهمية وج��ود رؤي��ة م�ح��ددة إلدارة
دار ذات ملكية عائلية ،فإن املثابرة والتصميم
ه �م��ا م��ا ي�ف�ض�ي��ان ب �ه��ا إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح.
وبالفعل ،كان هذا هو الدرب الذي اتبعه كارل-
فريدريك شوفوليه في ع��ام  ،1980عندما ّقدم
أول م �ش��روع ل��ه ف��ي ص�ن��اع��ة ال �س��اع��ات .كشاب
يبلغ م��ن العمر  22ع��ام��ًا ،ويعمل ف��ي ورش��ات

دار عائلته ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،ق � ّ�دم ل��وال��ده فكرة
م �ش��روع س��اع��ة ت�ح�م��ل اس ��م  ،St. Moritzفأكد
ك ��ارل-ف ��ري ��دري ��ك ش��وف��ول �ي��ه ال �ش ��اب ن�ف�س��ه من
خاللها ،لينشر أجنحته وينطلق في مسيرته
الطموحة.
ك��ان��ت س��اع��ة  St. Moritzأول س��اع��ة ري��اض�ي��ة
تنتجها الدار ،وأول ساعة مصنوعة من الستيل
ضمن ورشاتها ،فكانت ساعة رائ��دة ومبتكرة
بالنسبة لدار شوبارد ،التي كانت متخصصة
آن ��ذاك بصناعة ال�س��اع��ات الذهبية وامل� ّ
�رص�ع��ة
ّ
باألملاس .مثلت هذه الساعة الجديدة مخاطرة
ّ
جريئة وخطوة محسوبة بدقة .وبالفعل ،نجح
كارل-فريدريك شوفوليه في جعلها واحدة من
أكثر ساعات الدار مبيعًا خالل العقد التالي.

ال �ع �ق��ارب ف��ي األذه� � ��ان ص� ��ورة ري ��ش ال �ع �ق��اب،
ّ
وي ��ذك ��ر ال�س�ت�ي��ل ذو ال�ل�م�ع��ة ال� �ب ��اردة ب �ص��ورة
األنهار الجليدية.
يضم سوار ساعة  Alpine Eagleاملدبب بلطف
وص �ل ��ة واح� � ��دة ف �ق��ط ي �ع �ل��وه��ا غ �ط ��اء م��رك��زي
م��رت �ف��ع .وت�ت�م�ي��ز ع�ل�ب��ة ال�س��اع��ة ب�ن�ت��وء يحمي
ال�ت��اج امل�ن�ق��وش ب ��وردة ال�ب��وص�ل��ة؛ باعتبار أن
ال�ب��وص�ل��ة ه��ي األداة ال�ت��ي س��اع��دت املغامرين
ع �ل��ى إي� �ج ��اد ط��ري �ق �ه��م م �ن��ذ س ��ال ��ف األزم � � ��ان،
وأص �ب �ح��ت ال �ي ��وم ش �ع ��ارًا ل �ل �ن �س��ور ال �ق��ادري��ن

على اختيار االتجاه الصحيح في سعيهم الى
تحقيق مطامحهم.
�راغ،
�
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الساعة
�اج
�
ج
ز
وي�ب��رز على إط��ار
ٍ
ت ��وزع ��ت ك �ث �ن��ائ �ي��ات ع �ن��د ال �ن �ق��اط األس��اس �ي��ة
األربع ،وقد حددت مواقعها عند نقطة املماس
الستدارة إطار زجاج الساعة كدليل على جودة
اللمسات النهائية وال�ط��اب��ع الجمالي األنيق.
كما ت��ؤدي ه��ذه ال�ب��راغ��ي وظيفة تقنية ،حيث
ت�ض�م��ن م �ق��اوم��ة ال �س��اع��ة ل�ت�س��رب امل �ي��اه حتى
عمق  100م�ت��ر .حظيت ك��ل األس�ط��ح املستوية

الطبيعة مصدر اإلبداع الحرفي
اعتمد ك��ارل-ف��ري��دري��ك شوفوليه أث�ن��اء إنشاء
مجموعته ال �ج��دي��دة Alpine Eagleعلى قدرته
اإلب��داع�ي��ة ال��زاخ��رة وشغفه بجبال األل ��ب ،كما
اعتمد على مبادئ لويس سوليفان للتناغم،
ال�ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن «ال�ش�ك��ل يتبع ال��وظ�ي�ف��ة».
وتنتمي الساعة الجديدة إلى فئة مختارة من
الساعات التي تتميز بعلبة وس��وار مدمجني
معًا ،لتتسم بذلك بتصميم أنيق وعصري على
حد س��واء .وباإلضافة إل��ى ذل��ك ،تضم الساعة
ال�ك�ث�ي��ر م��ن اإلش� � ��ارات ال�ض�م�ن�ي��ة ل�ن�س��ر ج�ب��ال
األل��ب وموطنه الطبيعي ،حيث ميناء الساعة
ب�ش�ك�ل��ه ال �ص �خ��ري وس �ط �ح��ه ذي ال�ت�ع��ري�ج��ات
ي�ش�ب��ه ق��زح�ي��ة ع�ي�ن ال �ن �س��ر ،ب�ي�ن�م��ا تستحضر

في ساعة  Alpine Eagleبصقل المع ،وهي ملسة
نهائية مصممة بدقة وعناية إلضفاء تأثيرات
ض��وئ�ي��ة ت�ع��ززه��ا ال �ح��واف امل�ش�ط��وف��ة .وطليت
مشيرات الساعات وعقربا الساعات والدقائق
بمادة اإلض��اءة الفائقة  Super-LumiNovaمن
الدرجة  1Xلزيادة وضوحها في الليل .وعلى
غ � ��رار ث �ل��وج وس� �ي ��ول وص� �خ ��ور ج �ب��ال األل� ��ب،
التي ألهمت كارل-فريدريك شوفوليه ،ويتغير
م �ظ �ه��ره��ا ت �ب �ع��ًا ل� �ح ��االت اإلض � � � ��اءة ،ت �ت �ن��اوب
اللمسات النهائية في ساعة  Alpine Eagleبني
الالمعة واملطفية اللمعة.
ُ
قدمت ساعة  Alpine Eagleمنذ وق��ت إطالقها
ف��ي عشر ح��االت مختلفة ،تضمنت استخدام
ال�س�ت�ي��ل أو ال��ذه��ب أو اس�ت�خ��دام م�ع��دن�ين معًا
ّ
أو ال ��ذه ��ب امل � ّ
�رص ��ع ب ��األمل ��اس ،ف �ش��ك �ل��ت ب��ذل��ك
مجموعة غنية وزاخ��رة تتوافر فيها موديالت
للرجال والسيدات بحجمني مختلفني ،أحدهما
بعلبة يبلغ ق�ط��ره��ا  41م�ل��م واآلخ ��ر بقطر 36
ملم.

معدن لوسنت ستيل

أشكال مختلفة ومتنوعة للتحفة الجديدة من شوبارد

ب�ه��دف إع ��ادة إح �ي��اء س��اع��ة  Alpine Eagleمن
ج��دي��د ،ابتكرت ش��وب��ارد معدنًا ج��دي�دًا يتميز
ّ
لتحول
بكونه غنيًا ونفيسًا ومعقدًا كالذهب،
ب ��ذل ��ك ح �ل��م خ �ي �م �ي��ائ �ي��ي ع �ص��ر ال �ن �ه �ض��ة إل��ى
حقيقة ساطعة .فمعدن لوسنت ستيل 223A
ه��و معدن نتج ع��ن عملية إع��ادة صهر تتميز
بثالث خصائص فريدة.
بفضل تركيبته املضادة للحساسية من جهة

يتميز معدن لوسنت ستيل  223Aبخصائص
م�م��اث�ل��ة ل�ل�س�ت�ي��ل امل�س�ت�خ��دم ف��ي ص�ن��ع أدوات
ال� �ج ��راح ��ة ،م �م��ا ي �ج �ع �ل��ه م �ت��واف �ق��ًا ت �م��ام��ًا م��ع
الجلد والبشرة .ومن جهة أخرى ،تبلغ صالبة
ه ��ذا امل �ع��دن  223ف�ي�ك��رز (وف ��ق اخ �ت�ب��ار فيكرز
للصالبة) بمقاومة للتآكل تزيد بمقدار %50
ع ��ن ال �س �ت �ي��ل ال �ت �ق �ل �ي��دي ن��اه �ي��ك ع ��ن ص�لاب�ت��ه
ال� �ف ��ري ��دة .وب �ف �ض��ل ب�ن�ي�ت��ه ال �ب �ل��وري��ة ال�ف��ائ�ق��ة
وامل�ت�ج��ان�س��ة ،يتمكن ه��ذا امل�ع��دن بنقاوته من
عكس الضوء بطريقة فريدة .وك��األمل��اس الذي
يعتمد ب��ري�ق��ه ع�ل��ى ان�خ�ف��اض م�ق��دار ش��وائ�ب��ه،
يتسم ه��ذا امل�ع��دن املبتكر بنسبة ش��وائ��ب أقل
بكثير م��ن الستيل ال�ت�ق�ل�ي��دي ،م�م��ا يضمن له
بريقًا وسطوعًا يشبه بريق الذهب.
ت�ط�ل��ب تصنيع ه��ذه ال�س�ب��ائ��ك ال �ج��دي��دة م��ا ال
ي �ق��ل ع ��ن أرب � ��ع س� �ن ��وات م ��ن ع �م �ل �ي��ات ال�ب�ح��ث
والتطوير إلنتاجها ،فكان تصنيعها بمنزلة
تحد حقيقي وفق مواصفات صارمة جدًا ،مما
زاد من وقت تصنيعها إلى حد كبير ،باإلضافة
إلى التآكل في أدوات التصنيع .وأصبح اليوم
معدن لوسنت ستيل  223Aيعتبر معدنًا نادرًا
ون�ف�ي�س��ًا ل �ل �غ��اي��ة ،ي �ج��ري ال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه من
عملية تطوير وتصنيع معقدة تعقيدًا بالغًا.
بفضل عملية اإلنتاج املتكاملة عموديًا ،قامت
شوبارد بإنتاج وتجميع كل مكونات ساعات
 Alpine Eagleضمن ورشاتها ،ب��دءًا من إنتاج
ً
جميع مكونات الحركات ،وصوال إلى تصنيع
ال�ع�ل�ب��ة وال� �س ��وار ،س ��واء أك��ان��ت م�ص�ن��وع��ة من
الستيل أو من الذهب.

20

إيران :إحباط محاولة الغتيال سليماني
قال رئيس الجهاز األمني بالحرس الثوري االيراني حسني طيب إن طهران أحبطت مؤامرة دبرتها وكاالت
إسرائيلية وعربية الغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني .واضاف ان املتآمرين خططوا لشراء عقار
مالصق لقبر والد سليماني وزرعه باملتفجرات لـ «قتل القائد».
وقال طيب إن عددا لم يحدده من األشخاص اعتقل بسبب املؤامرة التي زعم انها «جرى التحضير لها منذ
سنوات» .ولم يذكر طيب أسماء الدول العربية التي زعم ضلوعها في املؤامرة .كما لم يتسن التحقق من
صحة األح��داث التي وردت من مصدر مستقل .ويأتي هذا االع�لان بعد يومني من اول مقابلة لسليماني
عرضها التلفزيون االيراني.
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هجماتها باتت تهدِّ د أمن الدول ..في ظل غياب الحلول

العالم يتساءل :كيف نسقط «الدرون»؟
فرض سالح الطائرات المس َّيرة نفسه كعنصر جديد
ومهم في الحروب الحديثة ،وتزايد استخدامه في
العمليات العسكرية ،خاصة في الشرق الوسط،
وكان آخر هجماته ضد منشأ َتي شركة أرامكو شرقي
السعودية ،التي ّأثرت على أمن الطاقة العالمي.

◄ البنتاغون»
تطوّ ر «سالح نبضات
الطاقة» لتدمير
«المس ّيرات»

وتتميز تلك الطائرات بأنها رخيصة التكلفة ،وال
يقودها طيار بشري ،ويصعب على الرادارات اكتشافها،
ويمكنها الوصول إلى أماكن بعيدة ،وإصابة أهدافها
ّ
بدقة ،ما وضع الدول أمام تحدّ جديد ،للبحث عن آليات

◄ موسكو
تختبر أسلحة ليزر
وأنظمة دفاع جوي
متخصصة
ّ

حربية لمواجهتها ،خصوصا إذا امتلكتها جماعات
إرهابية أو دول ذات نزعة عدوانية.
وفي ما يلي تعريف سريع بآلية عمل تلك المس َّيرات،
ثم استعراض أحدث جهود الدول في تصنيع مضادات
لتلك الطائرات.

خالد جان سيز
يجري التحكم ب��إق�لاع وه�ب��وط بعض ال�ط��ائ��رات م��ن دون طيار التي
تطير ملسافات قريبة بواسطة أدوات تحكم مختلفة ،وعبر موجات
الراديو ،بحيث تعمل هذه األدوات على االتصال بالطائرات وتسهيل
قيادتها.
أما الطائرات التي تطير مبتعدة عن محطات التوجيه األرضية بمئات
الكيلومترات فال إمكانية للتحكم بها عبر موجات الراديو ،بل بواسطة
األقمار الصناعية ،التي تضمن استدامة االتصال الالسلكي معها.
ُ
وع� ��ادة م��ا ت �ح� َّ�دد ل�ه��ا ن �ق��اط م�س��اره��ا ل�ت�ق��وم ب�ت��وج�ي��ه نفسها ذات� ًّ�ي��ا
ً
ب��واس �ط��ة ن�ظ��ام�ه��ا اآلل ��ي وب �ن��اء ع�ل��ى إح��داث �ي��ات م �ح��ددة س �ل��ف��ا .وق��د
َّ
مكن النظام العاملي لتحديد املوقع ( ،)GPSمن تسهيل تحديد مكان
ًّ
تلقائيا إذا تطلب األمر ذلك.
االنطالق للعودة إليه
ُ
َّ
وتعمل أج�ه��زة االستشعار التي ت ��زود بها الطائرة مثل :الكاميرات
الضوئية العادية ،وتلك التي تعمل باألشعة تحت الحمراء وال��رادار،
على كشف التحديات التي تواجهها ليقوم نظام الطيران اآللي بإرسال
كل املعلومات إلى الطيار األرضي ،فيعمل نظام تفادي الصدمات على
ّ
تجنب وق��وع التصادم ع��ن طريق نظام الطيار اآلل��ي ،وليس الطيار
األرض��ي؛ ألنه ال يمكن الوثوق ًّ
كليا بنظام االتصال الالسلكي القائم
بني الطائرة والطيار األرضي.

تطوير أسلحة أنجع
تعمل وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) على تطوير نظام أسلحة
يستخدم املوجات الدقيقةُ ،
ويعرف باسم (نظام أسلحة امليكروويف)
َّ
املسيرة.
إلسقاط الطائرات
وذك � � ��رت م �ج �ل��ة ب ��وب� �ي ��والر م �ي �ك��ان �ك��س ( )popular mechanicsأن
«البنتاغون» أبلغت الكونغرس قبل أيام ،أنها اشترت نظام األسلحة
الجديد ،ويدعى « »PHASERمن شركة « »Raytheonالرائدة في مجال
تصنيع األسلحة .وأضافت أن السالح الجديد يعمل باملوجات الدقيقة
ويستخدم نبضات الطاقة لتدمير أسراب الطائرات من دون طيار.
وتأتي عملية شراء « »PHASERبغرض نشره خارج الواليات املتحدة،
إلج��راء تقييم ميداني ألغ��راض التجريب في موقع غير محدد ،حيث
من املتوقع أن يكتمل االختبار بحلول ديسمبر .2020
وتشير «بوبيوالر ميكانكس» إلى أن هناك العديد من أسلحة الطاقة
املوجهة التي يشتريها سالح الجو األميركي الختبار فاعليتها في
ه��ذا املجال .وتنقل عن مسؤولني أن بعض ه��ذه األنظمة ستكون في
الخطوط األمامية في مناطق متوترة من العالم ،حيث ي��زداد تهديد
َّ
املسيرة ،وضمن ذلك كوريا الشمالية وافريقيا وأوكرانيا.
الطائرات
وت��ؤك��د املجلة املتخصصة ف��ي مجال العلوم العسكرية ،أن الهجوم
األخير على منشآت النفط في السعودية سلط الضوء على مخاطر

◄ بريطانيا
تستخدم معدّ ات
لحظر اإلشارة
بين «الدرون»
ّ
ومشغلها
الطائرات املسيرة ،وأثار رد فعل صارمًا من ِقبل «البنتاغون».

كيف يعمل النظام الجديد؟
َّ
املسيرة
يستخدم « »PHASERامل��وج��ات الدقيقة لتعطيل ال�ط��ائ��رات

من الفئتني األول��ى والثانية ،التي يبلغ وزن ال��واح��دة منها نحو 25
كيلوغرامًا وتطير على ارت�ف��اع��ات ت�ت��راوح م��ا ب�ين  1200و 3500قدم
وبسرعة تتراوح بني  100و 200عقدة.
وت �ق ��ول امل �ج �ل��ة إن « »PHASERع �ب ��ارة ع ��ن م��دف��ع ي�ع�م��ل ب��امل��وج��ات

حلول لم تثبت كفاءتها

الدقيقة «امليكروويف» على مدار الساعة ،ويقوم بإصدار ترددات في
ح��زم��ة مخروطية ال�ش�ك��ل ،ال ت�ه��دف إل��ى تدمير ال�ط��ائ��رة امل�س� َّ�ي��رة ،بل
تدمير أنظمتها اإللكترونية؛ ومن ثم تعطيلها وإسقاطها .وتختتم:
ّ
املسيرة يمنح
«استخدام الطاقة املوجهة ملواجهة تهديد الطائرات
ن�ظ��ام ( )PHASERوامل��ؤي��دي��ن ل��ه ف��وزًا ط��ال ان�ت�ظ��اره ،باختصار بات
هناك أخيرًا تهديد مناسب لهذا النوع من الطائرات».

خطط موسكو

بات من الصعب التعامل مع «الدرون» ،وهناك حلول إلسقاطها منتشرة حاليا في العالم،
لكنها غير كافية وال يمكن االعتماد عليها كليا ،منها:

1

يمكن االستعانة باألسلحة النارية إلسقاط الطائرات من
دون طيار ،إال أن لهذا االستخدام خطرا يتمثل بالطلقات
ال �ط��ائ �ش��ة ،إض ��اف ��ة إل ��ى م �خ��اط��ر ال �ع �ب��وات امل �ت �ف �ج��رة في
«ال��درون» عقب إسقاطها من حيث تأثيرها على املناطق
املأهولة بالسكان ،فضال عن التكلفة ،اذ ان سعر بعض
الصواريخ التي قد تستخدم إلسقاط ال��درون مرتفع جدا
ويوازي اضعاف سعر الطائرة املسيرة.

2

درب��ت الشرطة الهولندية ن�س��ورا على مالحقة الطائرات
من دون طيار ،إال أن التدريب توقف الحقا نظرا الرتفاع
تكاليفه وصعوبته.

3

ق��د يعمل التشويش الالسلكي على إرس��ال ال�ت��ردد ذات��ه
َّ
املسيرة لجهاز االستقبال ،ما
ال��ذي تستخدمه الطائرات
يؤدي إلى تعطيل عمل «الدرون».

4

طائرة تسمى «درون هانتر» هي طائرة َّ
مسيرة الصطياد
الطائرات املسيرة وإسقاطها .وذكر موقع «كرنش بيس»
األم �ي��رك��ي ،أن ت�ل��ك ال �ط��ائ��رة أك �ب��ر ح�ج�م��ا م��ن ال� � �ـ«درون»
ّ
التقليدية ،وتعمل بـ 6م��راوح ،تمكنها من التغلب على أي
هدف بعد رصده.

5

ُ
ت �س �ت �خ��دم ال �ش �ب��اك ض��د ال � � � �ـ «درون» امل �ع��ادي��ة بعد
رصدها وتعقبها عبر كاميرا فيديو خاصة بطائرة
«ص��ائ��د ال � ��درون» ،ح�ي��ث يمكنها إل �ق��اء ن��وع خ��اص
م��ن ال�ش�ب��اك بمظلة تعيق تحليق ال�ه��دف ف��ي الجو
وتسقطه أرضا.

6

ع��رض الباحث نيلز رودي إمكانية استغالل ثغرات في
االتصال الالسلكي لطائرة من دون طيار بلغت قيمتها
 35ألف دوالر ،الختطافها والسيطرة عليها.

ّ
تعرضت املقاتالت الروسية ف��ي ق��اع��دة حميميم ف��ي مدينة الالذقية
ّ
املسيرة ،ما دفع الجيش الروسي
السورية إلى هجمات عدة بالطائرات
إلى البحث عن آليات ملواجهتها.
ّ
«تطور موسكو حاليا أنظمة دف��اع ج��وي ملثل
وق��ال مسؤول روس��ي:
هذه األه��داف .كأنظمة املدفعية وأسلحة الليزر لتتكيف مع مثل هذه
الهجمات .يجب أن يكون لديك نظام دفاع جوي جيد للغاية ،مكون من
أسلحة مختلفة ،ألنه لن يتم استخدام أنظمة  Bukأو  Thorفي التصدي
لها كونها تعتبر باهظة الثمن».

مطارات بريطانيا
دفعت أزم��ة الطائرات املسيرة مطارات بريطانية للتفكير في تركيب
ّ
ركبت ّ
معدات تقنية بماليني الجنيهات،
تكنولوجيا ملحاربتها ،حيث
ّ
َ
مطاري غاتويك وهيثرو ،تستطيع استشعار أي ترددات للتحكم
في
في «الدرون» ملنع وصولها إلى املطارات ،وتستطيع هذه املعدات حظر
اإلش��ارة بني ال��درون ومشغلها ملنعه من التحكم فيها والتأثير على
حركة الطيران.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد تعاقدت مع شركة إسرائيلة خالل
الربع الثالث من عام  2018لتركيب نظام يعرف بالقبة الحديدية ،إذ
يستطيع اكتشاف ه��ذا النظام وج��ود ال��دورن ضمن أم�ي��ال ع��دة قرب
املطار وتغطي جميع الجهات.

القتلى إلى  ..19واالحتجاجات متواصلة لليوم الثالث

التظاهرات ّ
تحول العراق «ثكنة عسكرية»
ّ
مخلفة  19قتيالً ،اثنان
ازدادت االوضاع تصعيداً في العراق ،أمس ،مع دخول االحتجاجات يومها الثالث،
في بغداد ،وآخ َران في الكوت ،شرقي البالد ،و 11في محافظة ذي قار ،وكبرى مدنها الناصرية ،بينهم
شرطي ،وأربعة في مدينة العمارة ،كبرى مدن محافظة ميسان ،بينما أصيب أكثر من  600شخص
بجروح في أنحاء البالد.

محرر الشؤون الدولية

ُ
ف��ي ب �غ��داد ،ح�ي��ث ف ��رض ح�ظ��ر ت �ج � ّ�ول ،أع�ل��ن
ّ
م �ج �ل��س امل �ح��اف �ظ��ة ت �ع �ط �ي��ل ال �ع �م��ل ف� ��ي ك��ل
ال��دوائ��ر ال�ت��اب�ع��ة ل��ه ،أط�ل�ق��ت ال �ق��وات األم�ن�ي��ة
ال ��رص ��اص ال �ح��ي م �ج��ددًا ع �ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
الذين حاولوا دخول املنطقة الخضراء ،التي
أع��ادت السلطات إغالقها ،وتحدثت مصادر
عن وقوع انفجار فيها.
ودع��ت وزارة الخارجية األميركية موظفيها
«غير األساسيني» إلى مغادرة العراق ،وذلك
بعد الحديث ع��ن ت�ه��دي��دات وشيكة محتملة
ضد القوات األميركية هناك.

حظر تجوّ ل..
وقطع لإلنترنت ..وانفجار
في «الخضراء»
إيران ُتغلق معب َرين..
وواشنطن تدعو
موظفين إلى المغادرة

رحيل فوري

متظاهران بين اإلطارات المحترقة في يوم حظر التجول في بغداد أمس | رويترز

وقالت السفارة األميركية في بغداد في بيان
إن وزارة الخارجية أمرت «موظفي الحكومة
غير ال�ض��روري�ين» ف��ي ال �ع��راق بالرحيل على
ال� �ف ��ور .وأوص � ��ى ال �ب �ي��ان م ��ن ش�م�ل�ه��م ال �ق��رار
«بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع
وقت ممكن».
ً
ك�م��ا ش�ه��دت م��دن ال�ج�ن��وب ال�ع��راق��ي ت��واص�لا
ل �ل �ت �ظ ��اه ��رات ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ف � ��رض ح�ظ��ر
التجول في ذي قار وميسان والنجف.
من جهته ،أعلن الجنرال قاسم رضائي قائد
َ
معبري خسروي
ح��رس ال�ح��دود اإلي��ران��ي أن
وجذابة مع العراق أغلقا ،بسبب االضطرابات.
إلى ذلك ،سجل انقطاع واسع لشبكة اإلنترنت

ف ��ي ال � �ع� ��راق ،وص� ��ل إل� ��ى ن �ح��و  75ف ��ي امل �ئ��ة،
بالتزامن مع االحتجاجات التي تتم الدعوة
اليها عبر وسائل التواصل االجتماعي .ولم
يصدر أي تعليق من السلطات العراقية حيال
انقطاع اإلنترنت.
ول �ل �م��رة األول � ��ى ،ي�ش�ه��د ال �ع��راق اح�ت�ج��اج��ات
ع � �ف� ��وي� ��ة ،ال ي� ��ري� ��د امل � �ت � �ظ� ��اه� ��رون ف� �ي� �ه ��ا «ال
س�ي��اس�ي�ين وال م �ع� ّ�م �م�ين» ،ف �ه��م م�ع�ت��رض��ون
على الفساد واملحسوبية والبطالة ،وهدفهم
تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر
من  15عامًا.
وي��ؤك��د امل �ت �ظ��اه��رون أن ال�ت�ج�م�ع��ات الكبيرة
ل��م ت�ت�ش�ك��ل ب��دع��وة ال��زع �ي��م ال�ش�ي�ع��ي مقتدى

ال�ص��در أو امل��رج��ع األع�ل��ى علي السيستاني،
الذي يعد رأيه حاسمًا إلى حد ما في القرارات
السياسية العراقية.
ويقول العسكري السابق وليد أحمد« :ال نريد
األحزاب السياسية أو الشخصيات البارزة أو
ّ
املعممني ،ال نريدهم أن ينضموا إلى حراكنا».

سيف ذو َّ
حدين

ويرى الخبير في الشأن العراقي فنر حداد أن
الطبيعة العفوية لالحتجاجات غير مسبوقة:
«ه � ��ذه ه ��ي امل � ��رة األول � � ��ى ال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف�ي�ه��ا
تظاهرات ح��اش��دة وعنيفة م��ن دون مشاركة
التيار الصدري».
وي �ش �ي��ر إل ��ى أن ال �ت �ظ��اه��رات س�ت�ظ�ه��ر شيئًا
واح �دًا للعراقيني وألول�ئ��ك الذين يراقبونهم،
أن «األس � �ط� ��ورة ال �ق��ائ �ل��ة ب ��أن أت� �ب ��اع م�ق�ت��دى
ال �ص��در ه��م ف�ق��ط ال��ذي��ن ي�س�ت�ط�ي�ع��ون إخ ��راج
الناس من الشوارع ماتت».
الجدير بالذكر أن الصدر نفسه ،عندما دعا
مساء األربعاء إلى «إضراب عام» ،كان حريصًا
على التأكيد أنه ال يريد تحويل «التظاهرات
الشعبية» إلى «تظاهرات تيارية».
لكن حداد يحذر من أن استقاللية «سيف ذو
ح��دي��ن للحكومة وامل�ت�ظ��اه��ري��ن» ،ف�م��ن جهة،
أصبح الشارع يدرك ثقله من خالل «موجة ال
يمكن السيطرة عليها تمتد من حي إلى آخر
وم��ن مدينة إل��ى أخ ��رى» ،وم��ن جهة أخ��رى ال
أحد يعرف «إلى أين تتجه هذه املوجة؟».

دولي 21

الجمعة/السبت •  4و 5أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16606

ّ
محضراً الهمبرغر ألحد الزبائن | تصوير حسام شعيب
شاب مصري

مصريون نحّ وا «ثقافة العيب» ..ولم ينتظروا «الوظيفة الميري»

«المؤهل عال» ..والمهنة بائع جائل!
عربة بعجالت ألوانها
مبهجة ،عليها شعار
يشبه العالمات التجارية،
و 3لمبات فقط ..هذا
هو كل ما يحتاج إليه
بعض الشباب لبدء
مشروعهم الخاص
في بيع المنتجات في
الشارع ،سواء كانت
غذائية أو إكسسوارات
أو مالبس ،في ظل
ارتفاع أسعار تأجير
المحال وارتفاع كلفة
دفع الخدمات والعمالة
وتغطية المصاريف
الطبيعية ألي مشروع.

القاهرة – محمود كمال
ش �ب ��ان م �ص��ري��ون ق� � ��رروا ع� ��دم ال �ج �ل��وس ف��ي
املقاهي أو انتظار «الوظيفة امليري» ،في وقت
ارتفعت فيه نسبة البطالة ،وقلة العائد املادي
من وظائف أخ��رى ،إن وج��دت ،على الرغم من
حصول معظمهم على مؤهالت علمية عليا،
غير أن متطلبات الحياة ورغبتهم في إثبات
ذاتهم جعلتهم يرتضون بلقب «بائع متجول»
ً
بدال من نعتهم بـ«العواطلية».
على الرغم من أن كلمة «بائع متجول» كانت
تدخل في «ثقافة العيب» لدى الطبقة املتعلمة
في مصر ،فإن الجيل الحالي قرر تنحية هذه
الثقافة كلها جانبًا ،وقرر معظمهم الحصول
على الرزق بأي طريقة ،وإن لم تكن لها عالقة
بمؤهله ال��دراس��ي ،وب��دا الفتًا أن هناك شبابًا
م ��ن امل �ن �ت �م�ين إل� ��ى ط �ب �ق��ة غ �ن �ي��ة ب� � ��دأوا أي �ض��ًا
م�ش��روع��ات�ه��م ال�خ��اص��ة ف��ي ال �ش��ارع ول�ك��ن في
امل�ن��اط��ق ال��راق �ي��ة ال�ت��ي تتطلب كلفة أك�ب��ر من
مثيالتها في املناطق الشعبية.

توجه جديد
وي �ب��دو أن ال�ت��وج��ه ال �ع��ام ل��دى ال�ح�ك��وم��ة ج��اء
متماشيًا مع الشباب الذين قرروا الخروج عن

¶ بعربات صغيرة يبدعون في االبتكار ..بدالً من نعتهم بــ«العواطلية»
¶ مشاكلهم مع سطوة «رجال األحياء» فقط ..واحتجاز العربات
املألوف ،حيث بدأت الدولة في تقديم قروض
ميسرة للشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة،
ال� �ت ��ي ف� ��ي األغ � �ل� ��ب ت� �ك ��ون أن �ش �ط ��ة م ��أك ��والت
ومشروبات ،كما تم توفير أماكن شاسعة في
املحافظات لتجميع عدد من الشباب بعرباتهم
أو في أماكن تم تحديدها وتجهيزها لتكون
أشبه بمنطقة مطاعم كما هو قائم في مشروع
«شارع مصر».
محمد مصطفى ،الشهير بـ «بكار» ،قالها وهو
يجهز كوبًا من القهوة ألحد زبائنه على عربة
بسيطة في أحد الشوارع الحيوية بالقاهرة:
«ال�ع�ي��ب أن أب�ق��ى م��ن غيرعمل» .ب�ك��ار حاصل
ع�ل��ى ب�ك��ال��وري��وس ك�ل�ي��ة ال �ت �ج��ارة ،وي��ؤك��د أن
ال�ع�م��ل ف��ي ح��د ذات ��ه م�ت�ع��ة ،وأن ال �ظ��روف في
م�ص��ر تجعله أم ��ام خ�ي��اري��ن :أن يجلس على
املقاهي ،أو يعمل .ويضف« :أنا اخترت العمل».
يقول بكار إن العربة التي يقوم بإعداد القهوة

عليها تكلفتها بسيطة ال تتجاوز ثالثة آالف
ج�ن�ي��ه ب�خ�لاف ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ي��وم�ي��ة م��ن ال�بن
والسكر واألك��واب ،وإن��ه يعمل يوميًا من بعد
منتصف النهار.

أسرة ميسورة
وي �ق��ول ش��ري�ك��ه ف��ي امل �ش��روع (م�ص�ط�ف��ى عبد
الرحمن) إن��ه من أس��رة ميسورة ،لكنه عندما

ت� �خ ��رج م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ق� ��رر أن ي �ع �م��ل ف ��ي أي
ً
ً
ش ��يء ،ب ��دال م��ن أن يصبح ع��اط�ل�ا ،وأن عربة
ً
ال�ق�ه��وة ت��در عليهما رب�ح��ًا م�ق�ب��وال ،الف�ت��ًا إلى
أن دع��م أص��دق��ائ��ه وج�ي��ران��ه ك��ان ل��ه أث��ر كبير
ف��ي اس �ت �م��راره ،ال س�ي�م��ا أن ال�ف�ك��رة ب ��دأت في
االنتشار وكثير من الشباب ال يجد حرجًا في
الوقوف في الشارع لبيع أي منتج أو خدمة ،ال
سيما أن زبائنهم هم أيضًا شريحة الشباب.

شارع مصر ورجال األحياء
في شارع مصر ،الذي وفرته هيئة الرقابة اإلداري��ة ومحافظة القاهرة وتخصيصهما منطقة
بنهاية ش��ارع البحر بمساكن الشيراتون بحي النزهة تتسع ل�ـ  14عربة صغيرة ُمرخصة
للشباب ،كان هناك عدد من الشباب بدأوا فعليًا مشروعاتهم ،إال أنهم من ضعف اإلقبال طالبوا
بضرورة إيجاد حلول أو خدمات تساعد املواطنني على املجيء إلى شارع ما زال ينقصه الكثير
من األفكار.

ترامب يريد شراء غرينالند..
واإلسكيمو يحبون «الزهور األميركية»

آالف براميل الوقود الفارغة التي أكلها الصدأ ولم تستطع الطبيعة ابتالعها في قاعدة بلووي شرقي غرينالند

وليد قرضاب
في عام  1940غزا األملان الدنمارك ،وتكفلت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��ال��دف��اع ع��ن غ��ري�ن�لان��د
وف ��رض ��ت ال �ح �م��اي��ة ع �ل �ي �ه��ا ،وأق� ��ام� ��ت ع��دة
محطات وقواعد فيها بينها قاعدة «بلووي
اي�س��ت  ،»2وف��ي ع��ام  1951توصلت اميركا
وال ��دن� �م ��ارك إل ��ى ات �ف��اق �ي��ة ب ��أن ي �ك��ون دف ��اع
غ��ري �ن�ل�ان��د م ��ن م �س ��ؤول �ي ��ات ح �ل��ف ش �م��ال
االطلسي.
وع� �ن ��دم ��ا رح � ��ل ال� �ج� �ن ��ود االم� �ي ��رك� �ي ��ون ع��ن
«بلووي ايست  »2تركوا وراءهم ،باإلضافة
إل��ى امل�ب��ان��ي امل �ه �ج��ورة ،الكثير م��ن امل�ع��دات

قاعدة «بلووي »2
المهجورة خردة لم
تمتصها الطبيعة
العسكرية ،بما في ذلك السيارات وعشرات
اآلالف م��ن ب��رام�ي��ل وق��ود ال�ط�ي��ران ال�ف��ارغ��ة،
التي امتصتها الطبيعة املحيطة تدريجيًا.
ونشر امل�ص��ور ج��ان زات��ورس�ك��ي على موقع
«اي��دن��س» التشيكي ص��ورًا ف��ري��دة للقاعدة
املهجورة التي يطلق عليها سكان الجزيرة

شاحنات عسكرية وبراميل صدئة وأخشاب مهترئة باتت «زهور بلووي»

(اإلسكيمو) اسم «الزهور األميركية» ،وتقع
وسط صخور عالية في خليج إيكاتيك.
وم��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى ال�ق��اع��دة املهجورة،
ي�ج��ب ال�ق�ي��ام ب��رح�ل��ة ب�ح��ري��ة مل��دة  75دقيقة
تقريبًا من قرية تاسيالك الصغيرة ،إحدى
ق � ��رى ب �ل��دي��ة س �ي��رم �ي��رس��وك ج� �ن ��وب ش��رق
غ��ري�ن�لان��د .وال �ي��وم وع�ن��دم��ا ب��دت الطبيعة
غير قادرة على التعامل مع الكم الكبير من
هذه الخردة ،بدأت سفن الشحن الدنماركية
بأخذ مكانها ،اال ان بعض السكان املحليني
الذين يحبون «الزهور األميركية» يحتجون
ع �ل��ى إزال �ت �ه ��ا ،ل �ك��ن رب �م��ا ف ��ات األوان بعد
ان ت�ع�ه��دت ح�ك��وم��ة ال��دن �م��ارك ب ��إزال ��ة ه��ذه
ال �ف ��وض ��ى وت �ح �م �ل �ه��ا م �س��ؤول �ي��ة ال �س �م��اح
لألميركيني ببناء قاعدة ساعدت في حماية
كل أوروبا من النازيني.
ون�ظ��را ل�لاس�ت�ع��دادات إلزال ��ة ه��ذه املخلفات
ج ��رى ت�ع�ل�ي��ق ال ��زي ��ارات إل ��ى ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة.
ولكن رغم ذلك تبقى قواعد عسكرية أخرى
ت�غ��زو امل�ن��اظ��ر الطبيعية ال�خ�لاب��ة ويصعب
ال��وص��ول إليها وال ت��زال تنتظر اكتشافها

في أكبر جزيرة في العالم ،تبلغ مساحتها
 2مليون كيلومتر مربع ،وتتمتع بنهار دائم
ل�ش�ه��ري��ن ف��ي ال �ع��ام ،وي�غ�ط��ي ال�ج�ل�ي��د نحو
 80ف��ي املئة م��ن مساحتها ،وتشكل مخزنًا
ً
ه��ائل��ا ل �ل �م��وارد امل�ع��دن�ي��ة م��ا ج�ع�ل�ه��ا محط
اطماع تاريخية من قبل ال��والي��ات املتحدة،
ال س�ي�م��ا م��ع ال ��ذوب ��ان ال �س��ري��ع ل�ل�ث�ل��وج في
القطب الشمالي ال��ذي يسهل ال��وص��ول إلى
ه ��ذا ال �ك �ن��ز .ول �ي��س ع�ب�ث��ا ت�ص��ري��ح ال��رئ�ي��س
االميركي دون��ال��د ت��رام��ب ع��ن احتمال ش��راء
الجزيرة ،اذ تحدث تقرير ل��وزارة الخارجية
األميركية يرجع تاريخه إلى عام  1867عن
األهمية االستراتيجية لغرينالند ومواردها
ال��واع��دة ،وق��ال حينها ان ف�ك��رة االستحواذ
عليها مثالية.
غير ان حكومة غرينالند ردت بإنها ترحب
باالستثمارات إال أن الجزيرة ليست للبيع،
فيما اعتبرت الدنمارك عرض ترامب مزحة
وكذبة أبريل.
ك��ان��ت غ��ري�ن�لان��د م��وط�ن��ًا للباليو-إسكيمو
ح �ت��ى ال � �ق ��رن ال � � � �ـ 800ق �ب��ل امل � �ي�ل��اد ،واح �ت��ل
ال�ف��اي�ك�ن��ج ال �ن��روي �ج �ي��ون واآلي �س�لان��دي��ون
ال �ج��زي��رة ع ��ام  875م �ي�ل�ادي وك��ان��ت أغ�ل��ب
م �ن��اط��ق ت �م��رك��زه��م ف ��ي ال �خ �ل��ل ال�ج�ن��وب�ي��ة
الغربية ،وعام  982اكتشف النرويجي إريك
األحمر غرينالند وأطلق عليها هذا االسم
ال� ��ذي ي�ع�ن��ي األرض ال �خ �ض��راء ليجعلها
أك �ث��ر ج��اذب �ي��ة ،وف ��ي ع ��ام  986ع ��اد وم�ع��ه
مستوطنون ،وعندما اتحدت النرويج مع
ال��دان �م��ارك ع ��ام  1380خ�ض�ع��ت غ��ري�ن�لان��د
ل�ح�ك��م ال��دن �م��ارك .وخ �ل�ال ال �ق��رن ال�خ��ام��س
ع �ش��ر ت��وف��ي ج�م�ي��ع م�س�ت��وط�ن��ي ال �ج��زي��رة
ل�س�ب��ب غ ��ام ��ض ،رب �م��ا ن�ت�ي�ج��ة ه �ج��وم من
اإلس �ك �ي �م��و أو ن�ت�ي�ج��ة م �ن��اخ ق ��اس ش��دي��د
البرودة ،وبحلول عام  1600لم يتبق فيها
سوى اإلسكيمو.

بينما ق��ال محمد جمال (ليسانس حقوق)
ولديه عربة لتقديم املأكوالت السريعة :إنه
ي�ق��وم ب��إع��داد ساندويتشات تضاهي التي
ت �ب��اع ف��ي امل �ط��اع��م ال �ك �ب��رى ،وإن ��ه يستخدم
م �ك��ون��ات غ��ال �ي��ة وم �ض �م��ون��ة ح �ت��ى يضمن
استمرار إقبال الزبائن عليه ،الفتًا إل��ى أنه
ي ��رى أن امل �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وإن ك��ان��ت
«مؤقتة» فإنها تفيد صاحب املشروع وتدر
عليه ما يكفيه.
بينما ق��ال عبد ال��رح�م��ن خ��ال��د (ب�ك��ال��وري��وس
تجارة) ولديه عربة إلعداد القهوة :إن املشروع
في البداية ك��ان ي��در عليه أرب��اح��ًا مقبولة ،إال
أنه مع زيادة أعداد الشباب الذين نفذوا الفكرة
نفسها ،بدأت األرباح تقل وهناك بعض األيام
يكون بها ركود ،الفتًا إلى أن األرباح مرتبطة
بحالة السوق.
وقال عدد من الشباب إنهم ال يجدون مشاكل
قوية تمنعهم من استكمال مشروعاتهم سوى
بعض الحمالت التي تنفذها األحياء بداعي
ال �ت �ع��دي ع �ل��ى ال� �ش ��ارع واألرص � �ف� ��ة ،م�ط��ال�ب�ين
ب��إي �ج��اد ح �ل��ول ل �ه��ذه األزم� � ��ة ،ال س�ي�م��ا أن�ه��م
يدفعون غ��رام��ات كثيرة السترجاع عرباتهم
في حال تم احتجازها.

 ..No Commentالحكومة
تثير سخرية األردنيين
عمان – مؤيد أبو صبيح
ّ

منذ  75عاما ،تخلت اميركا عن قاعدة «بلووي ايست  »2الجوية
في شرق غرينالند ،التي كانت خالل الحرب العالمية الثانية،
واحدة من ثالث قواعد جوية أميركية ،وبمنزلة «كراج غيار»
للطائرات المتجهة من أميركا نحو أوروبا التي كانت تتوقف
فيها للصيانة والتزود بالوقود.

جودة عالية ..وركود

تعامل االردنيون مع طريقة تعامل حكومتهم
مع إضراب املعلمني األطول في تاريخ اململكة،
بالتندر واطالق النكات.
وال�ت�ن��در ط��ال ط��ري�ق��ة ادارة ال�ح�ك��وم��ة ل�لأزم��ة
ال� �ت ��ي ت �ك �ب��ر ك� ��ل س ��اع ��ة ت �ق��ري �ب��ا ف� ��ي م�ش�ه��د
س ��ري ��ال ��ي ال ي� � �ص � � ّ�دق .وق � ��د س �ج �ل��ت م ��واق ��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ت�ع�ل�ي�ق��ات وف �ك��اه��ات
بحق املسؤولني وما صدر عنهم من تصرفات
أش�ع�ل��ت ال �ش ��ارع امل�ن�ق�س��م ب�ي�ن م��ؤي��د ملطالب
املعلمني ومعارض.
ينبع امل��زاج الحاد تجاه الحكومة في قضية
«اإلض��راب» من ثبات املعلمني على مطالبهم
تحت وطأة ضغوط اقتصادية يعيشها أكثر
م ��ن ث �ل �ث��ي ال �ش �ع��ب ال �ح��ان��ق ع �ل��ى ح �ك��وم��ات��ه
امل�ت�ع��اق�ب��ة م�ن��ذ  .2011وب�ش�ك��ل خ ��اص ،ي��أت��ي
الحنق على هذه الحكومة لكون رئيسها جاء
على وقع احتجاجات صيف  ،2018وألنه كان
وزي��را سابقا للتربية والتعليم ويعرف أكثر
من غيره أوضاع املعلمني الصعبة.
«إذا ض��رب ج��رس بيتك عند الفجر ال تخاف
ت� ��رى ه� ��اي ال �ح �ك��وم��ة ج� ��اي ت �ص �ح��ي أوالدك
ي��روح��وا على امل��درس��ة» ،ع�ب��ارة انتشرت على
الفيسبوك والواتس اب ،تسخر من اإلجراءات
الحكومية التي دع��ت إل��ى إرس��ال األب�ن��اء إلى
املدراس وعدم االمتثال لإلضراب ،ومن بينها
الرسائل النصية .اذ استفاق االردنيون صباح
الثالثاء ليجدوا رسائل على هواتفهم ،برغم
أن ال �ق��وان�ي�ن ت �م �ن��ع ش ��رك ��ات االت � �ص� ��االت من
ارسال رسائل ترويجية بعد السادسة مساء.

أطول حصة كرامة
وت � �س� ��اءل اح� ��ده� ��م ع �ل ��ى ت ��وي �ت ��ر «أل� � ��م ي�ح��ن

الوقت لكي يدخل املعلمون موسوعة األرقام
القياسية ألطول حصة كرامة في التاريخ؟!»،
بينما علقت فتاة «مش راح أرد على الحكومة
وما بدي أودي اوالدي أنا مع املعلم».
وف��ي ال�ش��وارع العامة ،علقت يافطات تدعو
ال �ط�لاب ل�ل��ذه��اب إل��ى امل� ��دراس ،ل�ك��ن ال�ش��ارع
ب � ��دال م ��ن ال �ت �ع��اط��ي اإلي� �ج ��اب ��ي م �ع �ه��ا ،ب��دأ
ب��إط�لاق ال�ن�ك��ات عليها .وع�ل��ق اح��د ال�ط�لاب
«نسقط فصال وال تنزل كرامة شعب ما نحن
آخ��رت �ن��ا م��ع ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة ن�ت�خ��رج ونقعد
بالبيت».
وعلق اخر على ق��رار الحكومة بزيادة دوالر
واح��د يوميًا على رات��ب ك��ل معلم بمعدل 33
م�ل�ي��ون دوالر ب��ال�س�ن��ة ق��ائ�لا «ال ��زي ��ادة التي
اعلنتها الحكومة سعر ساندويش فالفل مع
كاسة شاي واهلل مو هيك تنحل األمور»!
وك �ت �ب��ت س �ن��اء ال �ج �م��ال «واهلل ش��ي م�ع�ي��ب..
املعلم ه��و نبراسنا ..زي��ادت��ه مالليم ال تليق
فيه».
وكان تصريح وزير التربية وليد املعاني هو
األكثر إث��ارة للجدل ،حيث كان الوسم األكثر
رواج� � ��ًا ( no_comment#ال ت �ع �ل �ي��ق)؛ حيث
أجاب الوزير عن سؤال عما جرى في اجتماع
ال �ح �ك��وم��ة ب�م�ج�ل��س ن �ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين أخ �ي��را،
بقوله .no_comment#
وعلق أحدهم على الوزير «معقول الحكومة
عندها صعوبات تعلم ..ص��ار لنا  4أسابيع
ن� �ش ��رح ف� ��ي ال � � � ��درس .ل �ي ��ش م� ��ا ي �س �ت��وع �ب��وا
م��ش ف ��اه ��م» .وك �ت��ب آخ ��ر «خ�ل�ي�ن��ا نستخدم
استراتيجية التعلم باللعب».
وم��ا ت��زال هناك زاوي��ة ح��ادة ف��ي العالقة بني
امل�ع�ل�م�ين وال �ح �ك��وم��ة ت �ح �ت��اج إل ��ى م �ب��ادرات
تجعلها زاوي ��ة ق��ائ�م��ة أو «ت�ط��راي��ة راس من
أحدهما» حتى ال تكون هناك نتائج قد تؤدي
إلى إسقاط التقويم املدرسي في البالد.

باريس :موظف
ً
طعنا
يقتل  4شرطيين
ق �ت��ل أرب� �ع ��ة ع �ن��اص��ر ش ��رط ��ة ف��رن �س �ي�ين ط�ع�ن��ًا
ب��ال �س �ك�ين ف ��ي اع� �ت ��داء وق� ��ع داخ � ��ل م �ق��ر ش��رط��ة
باريس في قلب املركز التاريخي للعاصمة قرب
ك��ات��درائ �ي��ة ن ��وت ��ردام ون �ف��ذه م��وظ��ف ف��ي إح��دى
م��دي��ري��ات��ه ،ع�م��دت ق��وات األم��ن ال��ى قتله الحقا،
بحسب مصادر متطابقة .ويستطلع املحققون
باألخص احتمال وج��ود خالف شخصي ،وفق
امل �ص��ادر ن�ف�س�ه��ا .وي�ع�م��ل امل�ن�ف��ذ ال ��ذي ق�ت��ل في
باحة املبنى ،في مديرية االستخبارات في املقر.

وأرج� ��أ وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ك��ري�س�ت��وف كاستانير
زي��ارت��ه إل��ى تركيا كما ك��ان م�ق��ررًا ،وت��وج��ه إلى
املكان ،كما زار الرئيس ايمانويل ماكرون املقر.
وي ��أت ��ي ه ��ذا االع� �ت ��داء غ� ��داة م �ش��ارك��ة آالف من
عناصر الشرطة في باريس بـ«مسيرة غضب»،
في ّ
تحرك غير مسبوق منذ نحو  20عامًا وجرت
ال ��دع ��وة إل �ي��ه ب�س�ب��ب أزم � ��ات داخ �ل �ي��ة تشهدها
امل��ؤس �س��ة وارت � �ف� ��اع ن �س��ب االن �ت �ح ��ار وإص �ل�اح
املعاشات التقاعدية.
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ّ
ّ
المحك
«العك» على
ً
حاليا ..أجبنا:
سألونا عن الوضع الرياضي
إلى اآلن «عك في عك» ..ويبدو أن «العك»:
مستمر على المحك!
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نبي نفرح  ..يا «األزرق»

البنطلون والكبريت
البنطلون له ساقان وال يستطيع السير (المشي)..
ً
رأسا وال تفكر« ..اضربوها
وعلبة الكبريت بها 40
بخالط» ..يخرج لنا عصير الرياضة ..ال ماشية وال فكر..
وال إستراتيجية!!

النوبة والتوبة

لقطة جماعية لــ«األزرق»

عمر بركات
غ��ادر ام��س وف��د منتخب الكويت االول ل�ك��رة ال�ق��دم الى
العاصمة االردنية عمان استعدادًا لخوض لقائه املهم
وامل��رت �ق��ب ام� ��ام االردن  10ال� �ج ��اري ض �م��ن ال�ت�ص�ف�ي��ات
االس�ي��وي��ة امل��وح��دة امل��ؤه�ل��ة ال��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس العالم
 2022في قطر وكأس اسيا  2023في الصني.
ّ ً
محمال بآمال الجماهير الكبيرة
االزرق اتجه الى االردن
ل �ل �ك��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��اس �ت �ع��ادة ت ��وازن ��ه ف ��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات،
وتحقيق فوز ينتظره الجميع لتجديد االمال في التأهل
ل�لادوار النهائية واستعادة ري��ادة الكرة الكويتية على
املستويني الخليجي واالس�ي��وي ،خاصة في ظل غياب
ط��وي��ل ج �دًا ع��ن ال�ت��واج��د ب��امل��ون��دي��ال وغ�ي��اب اي�ض��ًا عن
التواجد ّ
الفعال في البطولة القارية.
ابناء املدرب الوطني ثامر عناد امام مهمة صعبة ،لكنها
ليست مستحيلة ،فالكل يعي اهمية هذا الفوز في هذه

امل�ب��اراة وحصد نقاطها ما سينعكس بكل تأكيد على
ترتيب وتواجد املنتخب في التصفيات على الرغم من
الخسارة في الجولة السابقة امام املنتخب االسترالي،
والتي لم تكن في حسبان املتابعني ،السيما بعد البداية
ال�ق��وي��ة ام��ام ن�ي�ب��ال ،اال ان اس�ب��اب تلك ال�خ�س��ارة ق��د تم
ت��دارك�ه��ا متمثلة ف��ي اع�ف��اء امل��درب ال�ك��روات��ي للمنتخب
روميو جوزاك ،الذي اتفق الجميع على تحمله ملسؤولية
ال�خ�س��ارة الكبيرة بثالثية ام��ام استراليا رغ��م ان��ه كان
باالمكان افضل مما كان.

أهمية الفوز

ً
الفوز على املنتخب االردن��ي القوي ليس مستحيال،
ولكننا بحاجة ماسة له ملا سيسببه من قلب املوازين
ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ،ح �ي��ث س �ت��زي��د خ� �س ��ارة االردن م��ن
دواف�ع�ه��ا ف��ي م��واج�ه��ة اس�ت��رال�ي��ا ف��ي ال�ج��ول��ة التالية
ما سيعود بالتالي بالفائدة على مشوار االزرق ،في

حال فوز النشامى على الكنغارو او على اقل تقدير
الخروج بنتيجة التعادل.
وف� ��ي ح� ��ال ت �ح �ق��ق امل� � ��راد وف � ��از االزرق وت �ب �ع��ه نتيجة
ايجابية للنشامى امام استراليا فسينعكس ذلك ايضًا
على اداء االزرق في الجوالت املقبلة.

ثقة كبيرة
البعض قد يرى ما ذكر سلفًا ضربا من الخيال ،ولكنه
ج� ��اء ف ��ي ظ ��ل ث �ق��ة ك �ب �ي��رة ب��ام �ك��ان��ات الع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب
وج� �ه ��ازه ��م ال �ف �ن ��ي ال� � ��ذي ي �ض ��م م� ��درب� ��ا وط �ن �ي ��ا ك �ف��ؤا
ومساعدين على مستوى متميز ،باالضافة ال��ى ال��روح
املعنوية التي يتسلح بها العبو االزرق بقيادة النجم
ب��در امل �ط��وع «امل�ن�ت�ش��ي» ف��ي ال�ف�ت��رة االخ �ي��رة ب�ع��د هدفه
املميز ف��ي مرمى ال�ع��رب��ي ،وال��ذي نتطلع جميعًا لرؤية
ه��دف مماثل ف��ي ل�ق��اء االس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،وتهتز عارضة
وشباك الحارس االردني عامر شفيع.

ً
«خارجيا» ..إلى متى؟
إخفاقات األندية
عبدالله الفضلي
ت �ت��وال��ى اإلخ� �ف ��اق ��ات ل �ل �ك��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي امل �ش��ارك��ات
الخارجية من دون نتيجة تسعد الجماهير املتعطشة
لالنتصارات وتحقيق االنجازات ،حيث تلقت الجماهير
في الفترة السابقة صدمة كبيرة بخروج االندية الثالثة،
الكويت والعربي والساملية ،من الدور االول من البطولة
العربية ل�لان��دي��ة االب�ط��ال (ك��أس محمد ال �س��ادس) ،مما

يعطي إنذارًا بشأن مستقبل اللعبة ،خصوصًا ان الخروج
غ�ي��ر امل�ق�ب��ول ي��أت��ي ل�ل�ع��ام ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ب�ع��د ان
ودع ��ت ف ��رق ال �ق��ادس �ي��ة وال �ك��وي��ت وال �س��امل �ي��ة م�ن��اف�س��ات
البطولة نفسها من دورها األول في نسختها املاضية.
الكويت صاحب اإلنجازات آسيويا ومحليا في السنوات
ال�ع�ش��ر األخ �ي��رة خ�س��ر ف��رص��ة ال�ت��أه��ل ال��ى دور  ،16بعد
خسارته في لقاء اإلي��اب امام الشرطة العراقي ،في حني
ّ
ودع العربي البطولة بخيبة أمل بخسارتني امام االتحاد

من لقاء العربي واالتحاد السكندري

ال �س �ك �ن��دري ص��اح��ب امل��رك��ز ال �ح ��ادي ع �ش��ر ف��ي ال� ��دوري
امل �ص��ري ،ك�م��ا خ��رج ال�س��امل�ي��ة ب�م�ج�م��وع امل �ب��ارات�ين ام��ام
القوة الجوية العراقي بخسارته  1/3ذهابا ،والتعادل
 1/1إيابا.
يعد خ��روج األن��دي��ة الثالثة دفعة واح��دة ك��ارث��ة ،وليس
من باب املصادفة ان تودع الفرق البطولة العربية بهذه
النتائج املخجلة ،وليس لديها اي مبرر أوعذر.
يأتي اللوم على لجان الكرة ،كونها تتحمل املسؤولية
ف ��ي اخ �ت �ي��ارات �ه��ا ل �ل �م��درب�ين االج ��ان ��ب وامل �ح �ت��رف�ي�ن ،إن
الخروج من البطولة العربية يجب اال يمر مرور الكرام،
والب��د م��ن وض��ع ض��واب��ط ومعايير ف��ي اختيار املدربني
واملساعدين واملحترفني.
مشكلة ال�ك��رة الكويتية فنية واداري� ��ة ،وعلينا انقاذها
ب ��وض ��ع خ �ط��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ط��وي �ل��ة ل �ل �ن �ه��وض ب�ه��ا
وع��ودت�ه��ا ال��ى ال��ري��ادة م��رة اخ ��رى ،خ�ص��وص��ا أن ال�ك��رة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ت��راج �ع��ت ف��ي اآلون � ��ة االخ� �ي ��رة ع �ل��ى م�س�ت��وى
املنتخبات واالن��دي��ة بسبب س��وء التخطيط وانحسار
املنافسة على البطوالت املحلية بني ناديني فقط.
أصبحت ل��دى فرقنا املحلية ن�ظ��رة ضيقة للمشاركات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،وع� � ��دم ت �ق��دي��ره��ا ل �ح �ق �ي �ق��ة ال� �ف ��وائ ��د ال �ت��ي
ستجنيها من وراء هذه البطوالت وارتقاء املستوى ،بل
ت��زي��د م��ن تضييق آف��اق ال�ك��رة الكويتية ،وح�ص��ره��ا في
ن�ط��اق ض�ي��ق ،ول��ذل��ك أص�ب��ح ال�ك��ل م�ت�ض��ررا ،ليمتد األث��ر
الى الالعبني الناشئني ،الذين يفقدون الدافع أو الحافز
إلثبات الذات واالجتهاد في الحصص التدريبية ،خاصة
في ظل املعرفة املسبقة بأن ما يجري هو مجرد استعداد
داخلي ملشاركات داخلية.
نأمل أن تعيد فرقنا املحلية النظر من خالل استعداداتها
للبطوالت الخارجية ،وتعلن مسبقًا أنها تلعب للمشاركة
وليس للمنافسة!

ً
مبكرا
لعنة اإلصابات تضرب القادسية..
حكم عبد المولى
يواجه الجهاز الفني بالفريق االول لكرة القدم
ب�ن��ادي القادسية ازم��ة مبكرة ف��ي زي ��ادة ح��االت
االص � ��اب � ��ات ال� �ت ��ي ت� �ض ��رب ال�ل�اع� �ب�ي�ن س� � ��واء ف��ي

املباريات او التدريب.

قائمة املصابني
وك � ��ان آخ� ��ر امل �ن �ض �م�ين ل �ق��ائ �م��ة االص� ��اب� ��ات عبد
العزيز م��روي ال��ى ج��ان��ب خ��ال��د اب��راه�ي��م ومنور

امل �ط �ي��ري وس �ي��ف ال �ح �ش��ان وامل �ح �ت��رف جيمس،
في حني تماثل للشفاء منذ اي��ام عبد اهلل ماوى
وم �ح �م��د ال �ف �ه��د وش ��ارك ��ا ف��ي ت��دري �ب��ات ال�ف��ري��ق
وسجل ماوى الهدف الخامس في لقاء التضامن
الودي.

راحة لالعبني
وخشية من تفاقم االص��اب��ات في الفترة املقبلة،
وض��ع ال�ج�ه��از الفني ب�ق�ي��ادة االس�ب��ان��ي فرانكو
ب ��رن ��ام �ج ��ا ي �ت �ض �م��ن م �ن ��ح ال�ل�اع� �ب�ي�ن راح� � ��ة ع��ن
ال �ت��دري �ب��ات مل ��دة  3اي� ��ام ع �ل��ى ان ي�ت�خ�ل�ل�ه��ا ي��وم
ت ��دري� �ب ��ي ف� �ق ��ط ف� ��ي ال� �ج� �ي ��م ع� �ل ��ى ان ي �س �ت��أت��ف
ت��دري�ب��ات��ه االح ��د امل�ق�ب��ل ،وذل ��ك لتخفيف الحمل
ال� �ت ��دري� �ب ��ي ع� �ل ��ى ال �ل�اع � �ب �ي�ن وع� � � ��دم اص��اب �ت �ه��م
باالجهاد ،ويحاول الجهاز االداري ترتيب لقاء
ودي ق�ب��ل م��واج�ه��ة الفحيحيل  11ال �ج��اري في
كأس االتحاد التنشيطية.

الفني والبدني

سيف الحشان عانى كثيراً من لعنة اإلصابات

ويسعى الجهاز الفني الى املحافظة على مستوى
الالعبني الفني والبدني خالل فترة توقف الدوري
وغ �ي��اب ال��دول�ي�ين الثمانية املنضمني ال��ى قائمة
االزرق ال� � ��ذي ي �س �ت �ع��د مل�ل�اق ��اة ن �ظ �ي��رة االردن � � ��ي،
وال�ج��دي��ر بالذكر ان االص�ف��ر ظهر بمستوى الفت
ال �ج��ول �ت�ين امل��اض �ي �ت�ين ف ��ي م �س��اب �ق��ة دوري فيفا
امل �م �ت��از ب�ت�غ�ل�ب��ه ع �ل��ى ال �ت �ض��ام��ن ب �ث�لاث��ة اه� ��داف
لالشيء وعلى غريمه العربي بهدفني لالشيء.

األزمة هي :نوبات تصيب المرء ..فمرة نوبة
قلبية في منتصف العمر ..ومرة نوبة بسبب
المرتب في منتصف الشهر ..ومرة نوبة رياضية
في منتصف الطريق ..ونوبة على نوبة..
يا ساتر يا رب ..توبة وألف توبة!

التوك ..توك
بعض المسؤولين رياضيين أو غيرهم ..ينقلون
لنا عبر رواياتهم أن الفيل ينقل من مكان آلخر
ً
ِّ
يصدق..
وأيضا هناك من
في التوك ..توك.
ترى« ،الحداية ما ترمي كتاكيت»!

فراس الخطيب..
حكاية رجل َّ
هداف!
سعد عايد
من تابع أو شاهد املسلسل السوري «نهاية رجل شجاع» ،املأخوذ
ع��ن ع��ن رواي��ة األدي��ب حنا مينا ،سيلحظ ول��و بشكل «بسيط»
ان ه�ن��اك تشابهًا ب�ين شخصية بطل ال��رواي��ة «مفيد ال��وح��ش»
وال�ل�اع ��ب ف� ��راس ال �خ �ط �ي��ب ،ال� ��ذي اع �ت ��زل ق �ب��ل أي� ��ام ال �س��اح��رة
املستديرة بعد سنني من العطاء ،قضى معظمها في الكويت.
ف�ش�خ�ص�ي��ة «م �ف �ي��د ال ��وح ��ش» ع��اش��ت ف ��ي ت �ح��دي��ات م�س�ت�م��رة
ع�ل��ى صعيد ال�ح�ي��اة ،وه�ك��ذا ك��ان ف ��راس ،ال��ذي ع��اش ال�ع��دي��د من
التحديات ،ومثلما نجح مفيد نجح ف��راس ،ال��ذي أصبح الهداف
التاريخي للدوري الكويتي ،كذلك أصبح أفضل محترف مر على
الكرة الكويتية ،متفوقا على أسماء أخرى كانت لها اصداء كبيرة
في املالعب املحلية.
ف��راس ل��م يكن م�ج��رد الع��ب ه��داف ويخطف األض ��واء بما يقدمه
داخ ��ل امل�س�ت�ط�ي��ل األخ �ض��ر ،ل�ك�ن��ه ك ��ان خ �ل��وق��ًا ،ي�ش�ه��د جميع
الالعبني ان��ه مثال حي لالعب ال��ذي يطبق شعار «اللعب
النظيف» ال�ت��اب��ع للفيفا على أت��م الكلمة ..ال ش�ج��ار ال
اع �ت��راض وال ت��دخ��ل ع�ن�ي��ف او ال �ح �ص��ول ع�ل��ى بطاقة
حمراء لسوء السلوك.
شخصية ف ��راس ان�ت�ق�ل��ت ال��ى خ ��ارج امل�ل�ع��ب ،ف�ه��و اي�ض��ا ك��ان
يحظى باحترام الجميع ،وعلى الرغم من انتقاله «الجدلي» من
ال�ع��رب��ي إل��ى ال�ق��ادس�ي��ة ،ف��إن جماهير االخ �ض��ر ،ال�ت��ي رس��م معها
أج �م��ل ال �ل��وح��ات ،ل��م تستطع ان تجعله ع ��دوًا ل �ه��ا ،ب��ل بقي
صديقا محبا حتى عاد مجددًا لينال التقدير واالحترام
والهتافات ذاتها.
اعتزل فراس ..لكن السؤال :أال يستحق هذا النجم
مباراة اعتزال تليق بما قدمه ،ويا حبذا أن تكون
مباراة القطبني العربي والقادسية؟ سؤال ننتظر
اإلجابة عليه من إدارة الفريقني واتحاد الكرة.

مالعبنا «طاردة» للجماهير!
تداول مغردو «تويتر» قبل أيام صورة مللعب نادي التضامن ،حيث كان الغبار واألوس��اخ حاضرة اثناء
اقامة احدى املباريات ،األمر لم يقتصر على هذا امللعب ،بل منتشر في أغلب مالعب االندية املحلية ..غياب
االهتمام بنظافة املدرجات ودورات املياه ،األمر الذي ساهم في اتساع رقعة العزوف الجماهيري.
ً
ً
رسالة الى هيئة الرياضة واالندية أن تجد حال عاجال لهذا األمر حتى ال تزيد معاناة الجماهير الرياضية!
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بريق ميسي ال ينطفئ

ميسي يحاول المرور من مدافعي إنتر ميالن | ا.ف.ب

يبدو أن جسد األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم فريق برشلونة االسباني ،م��ازال
ق� ً
�ادرا على العمل ب�ك�ف��اءة ،وح�م��ل ف��ري��ق برشلونة على عاتقه م��ن أج��ل قيادته إلى
تحقيق االنتصارات.
ً
«ال �ب��رغ��وث» ال�ع��ائ��د م��ن اإلص��اب��ة ح��دي��ث��ا ،ش��ارك ألول م��رة بعد إص��اب�ت��ه ف��ي م�ب��اراة
ً
أساسيا أمام فريق إنتر ميالن في دوري أبطال أوروبا ،ليقود فريقه إلى قلب
فياريال
الطاولة وحصد النقاط الثالث.
ونجح فريق برشلونة في قلب هزيمته بهدف مقابل ال شيء ،إلى فوز بهدفني مقابل
هدف أحرزهما لويس سواريز ،في املباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن
منافسات الجولة الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال أوروب��ا .وفي املجموعة
ذاتها ،فاز بوروسيا دورتموند األملاني  - 2صفر على مضيفه سالفيا براغ التشيكي.
وأنقذ النجم الدولي املصري محمد صالح فريقه ليفربول اإلنكليزي من انتفاضة
ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي ،ليقود الفريق األحمر النتزاع فوز مثير ،3 - 4
وتعادل نابولي اإليطالي من دون أهداف مع مضيفه جينك البلجيكي.
ومنحت تسديدة رائعة من ويليان قبل النهاية تشلسي ،صاحب املستوى املتواضع
منذ ب��داي��ة امل��وس��م ،ال�ف��وز 2ـ �ـ 1على ليل ضمن املجموعة الثامنة . .ويحتل تشلسي
حاليا املركز الثالث برصيد ث�لاث نقاط خلف فالنسيا صاحب املركز الثاني الذي
ف��از على الفريق االنكليزي في الجولة األول��ى ،علما ب��أن أياكس املتصدر ف��از على
فالنسيا 3ــ صفر.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري االسباني (المرحلة الثامنة)
 10.00مساء

ريال بيتيس × إيبار

beIN SPORTS HD 3

الدوري االيطالي (المرحلة السابعة)
بريشيا × ساسولو

beIN SPORTS HD 4

 9.45مساء

الدوري االلماني (المرحلة السابعة)
هيرتا برلين × فورتونا دوسلدورف

beIN SPORTS HD 5

 9.30مساء

..وغ������������داً
الدوري االنكليزي (المرحلة الثامنة)
برايتون × توتنهام

 2.30ظهرا

beIN SPORTS HD 2

ليفربول × ليستر

 5.00مساء

beIN SPORTS HD 2

بيرنلي × إيفرتون

 5.00مساء

beIN SPORTS HD 8

وست هام × كريستال باالس

 7.30مساء

beIN SPORTS HD 2

الدوري االسباني (المرحلة الثامنة)
ليغانيس × ليفانتي

 2.00ظهرا

beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد × غرناطة

 5.00مساء

beIN SPORTS HD 3

فالنسيا × ديبورتيفو أالفيس

 7.30مساء

beIN SPORTS HD 3

الدوري االيطالي (المرحلة السابعة)
سبال × بارما

 4.00مساء

beIN SPORTS HD 4

هيالس فيرونا × سامبدوريا

 7.00مساء

beIN SPORTS HD 4

جنوى × ميالن

 9.45مساء

beIN SPORTS HD 4

الدوري األلماني (المرحلة السابعة)
بايرن ميونخ × هوفنهايم

 4.30مساء

فرايبورغ × دورتموند

 4.30مساء

beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 9

الدوري الفرنسي (المرحلة التاسعة)
سان جيرمان × أنجيه

سعد عايد
تطرقنا األسبوع
الماضي الى موضوع
«العبين دمرتهم
زوجاتهم» ..وقدمنا
أمثلة لذلك ..كان
لزاما ً أيضا أن ننقل
النموذج الحسن
وزوجات ساهمن
في نجاح أزواجهن،
سواء من ناحية
المساهمة في
تقويم السلوك أو
التشجيع ،ليقدموا
أفضل ما لديهم
في الملعب.

 6.30مساء

beIN SPORTS HD 6

رياضة 23

عالمية

لقطة األسبوع فضيحة بـ«جالجل»
فرض العب فريق ريد بول سالزبورغ
ال�ن�م�س��اوي ،ال �ك��وري ال�ج�ن��وب��ي وان��غ
ه��ي ت �ش��ان ن�ف�س��ه ك��أح��د ن �ج��وم ل�ق��اء
ل� �ي� �ف ��رب ��ول ب� ��رس� ��م ال� �ج ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة
م��ن م��واج �ه��ات امل �ج �م��وع��ة ال�خ��ام�س��ة
مل�س��اب�ق��ة دوري أب �ط��ال أوروب � ��ا ل�ك��رة
القدم.
وخطف تشان األضواء في اللقاء بعد
مراوغته لنجم دف��اع فريق ليفربول،
وامل � �ت� ��وج ب� �ج ��ائ ��زة أف� �ض ��ل الع � ��ب ف��ي
أوروب��ا  ،2019الهولندي فيرجل فان
دي� ��ك ،ب �ع��د أن ن �ج��ح ف ��ي ال �ت�لاع��ب به
بطريقة م�م�ي��زة ،ق�ب��ل أن ي�س��دد كرته
باملرمى.
وأص� �ب ��ح ف� ��ان دي � ��ك ،ال � ��ذي ش � ��ارك في
 55م � �ب� ��اراة ف ��ي ال� � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،م ��ادة دس�م��ة لسخرية
ال �ج �م��اه �ي��ر ع� �ب ��ر م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ،ب �ع��د س �ق��وط��ه ال �غ��ري��ب،
ون �ج��اح ت �ش��ان ف��ي ال�ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه في
املواجهة الفردية ،ليصبح أول العب
ي �س �ج��ل ب��أن �ف �ي �ل��د ف ��ي دوري أب �ط��ال
أوروبا منذ املباراة األولى من موسم
 ،2019 - 2018لينهي مسيرة «الريدز»
بخمس مواجهات بشباك نظيفة
وظهر دف��اع ليفربول ب��امل�ب��اراة هشًا
ك��اد أن ي�خ��رج بفضيحة {بجالجل}
ل� � � ��وال ه� � � ��دف ص � �ل ��اح ف� � ��ي ال� ��دق� ��ائ� ��ق
األخيرة.

4

كلوب :فاردي قادر على تمزيق دفاعنا!
ق��ال امل ��درب ي��ورغ��ن ك�ل��وب إن جيمي ف ��اردي ،م�ه��اج��م ليستر سيتي
امل�ت��أل��ق ،رب�م��ا س�ي�م��زق دف ��اع ف��ري�ق��ه ل�ي�ف��رب��ول ،ف��ي ال ��دوري اإلنكليزي
امل �م �ت��از ،غ ��دا ال�س�ب��ت ،ل��و ت �ك��رر م��ا ح ��دث خ�ل�ال ال �ف��وز ع�ل��ى ري ��د ب��ول
سالزبورغ النمساوي .وفرط بطل أوروبا في تقدمه بثالثية ،على ملعب
أنفيلد ،قبل أن يحرز محمد صالح هدف الفوز (.)3-4
وأبلغ كلوب الصحافيني «أنا واثق بأن بريندان رودجرز (مدرب ليستر)

يفكر في أننا لو لعبنا كما فعلنا ،سينفرد جيمي ف��اردي بالحارس
خمس مرات».
وأضاف «سنتعلم لكن يجب أن نتعلم سريعا ،األمر ليس جديدا علينا
بالكامل ،لكنها في املعتاد إحدى نقاط قوتنا ،غير أنه لسبب ما لم نظهر
ذلك ،يجب علينا املحاولة مرة أخرى ...وإظهار شخصيتنا ،أنا آخر من
فوجئ بذلك».

نجوم عرب

يسرقون األضواء في «األبطال»
تميزت مباريات ثاني
جوالت مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،التي أقيمت
يومي الثالثاء واألربعاء
الماضيين ،بتألق النجوم
العرب ،الذين أبدعوا مع
فرقهم فساهموا في
فوزها ،إما بتسجيلهم
األهداف أو صناعتها.

رياض محرز

حكيم زياش

الصاروخ المغربي

هدف الجولة

تألق املدافع املغربي أشرف حكيمي بشكل الفت مرة
أخرى مع فريقه بوروسيا دورتموند األملاني ،وسجل
هدفي اللقاء أم��ام سالفيا ب��راغ التشيكي ،في ملعب
األخير.
وانطلق حكيمي من قبل منتصف امللعب ،وراوغ كل
مدافعي سالفيا براغ ،باإلضافة لحارس املرمى ،قبل
أن يسجل بسقف املرمى.
وب��ال��رغ��م م��ن م��رك��زه ف��ي ال�ظ�ه�ي��ر األي �م��ن ،ف��إن لياقة
حكيمي العالية ونزعته الهجومية ساعدته بتحقيق
االن�ت�ص��ار امل�ه��م ل��دورت�م��ون��د ف��ي «م�ج�م��وع��ة امل ��وت»،
ال �ت��ي ت�ض��م ك��ذل��ك إن �ت��ر م �ي�لان اإلي �ط��ال��ي وب��رش�ل��ون��ة
االسباني.

لم ينتظر النجم املغربي حكيم زياش طويال قبل أن يضع
بصمته على لقاء فريقه أياكس أمستردام الهولندي ،أمام
فالنسيا االسباني.
وسجل زياش هدف الجولة بال منازع ،عندما سدد الكرة
م��ن مسافة بعيدة ف��ي أعلى مرمى فالنسيا بعد  8دقائق
فقط من انطالق اللقاء.

تألق محرز
بالرغم من «كوكبة» النجوم التي يمتلكها مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،فإن الجزائري رياض محرز فرض نفسه كالعب
ذي قيمة عالية في كتيبة املدرب جوسيب غوارديوال.

العبون..

واختارت مواقع اإلحصاءات ،مثل «هو سكورد» ،النجم
ال �ج��زائ��ري رج��ل امل� �ب ��اراة ،خ�ل�ال ل�ق��اء «السيتيزينس»
أمام دينامو زغرب الكرواتي ،علما أنه ساهم بتمريرة
حاسمة ك��ان��ت وراء ان�ت�ه��اء امل �ب��اراة ملصلحة اإلنكليز
بنتيجة  2ــ .0

ماكينة األهداف
ال ي�م��ر أس �ب��وع م��ن دون أن ي�ت��أل��ق ال�ن�ج��م امل �ص��ري محمد
ص� �ل��اح ،وك� ��ال � �ع� ��ادة ،س ��اه ��م ب��ان �ت �ص��ار ف��ري �ق��ه ل �ي �ف��رب��ول
«الدراماتيكي» أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وانتصر ليفربول بنتيجة  4ـــ  3على سالزبورغ «العنيد»،
وكان لصالح دور كبير في الفوز الثمني ،بتسجيله الهدفني
الثالث والرابع.

العبها مع سبقلا

ساهمت زوجاتهم في نجاحهم

سواريز مع ابنته وزوجته صوفيا

مولر مع زوجته ليزا

صالح وماغي

صوفيا وسواريز

ليزا ومولر

ماغي وصالح

مع كل هدف يسجله مهاجم برشلونة لويس سواريز..
يشير ال��ى زوج �ت��ه ..تلك اإلش ��ارة ل��م ت��أت م��ن ف��راغ اب �دًا،
ب��ل ه��ي نتيجة م��ا ق��ام��ت ب��ه ص��وف�ي��ا ف��ي ح�ي��اة املهاجم
االوروغوياني منذ مراهقته حتى بلوغه أوج نجوميته.
ف��ال�لاع��ب م��ر ب�م�ش�ك�لات ع��ائ�ل�ي��ة ع�ن��د م��راه�ق�ت��ه بسبب
انفصال وال��دي��ه ،وايضا حالة الفقر التي ك��ان يعيشها،
لكن صوفيا ابنة مدير البنك كانت تساعده بكل قوتها.
وب �ع��د ان اص �ب��ح ال�ل�اع��ب م�ح�ت��رف��ًا وي� �ت ��داول اس �م��ه في
اوروب��ا لم تنته مشاكله ،بل عانى من مشاكل سلوكية
تتعلق ب��ال�ـ«ال�ع��ض» ،وك��ذل��ك استخدام بعض امل��رادف��ات
العنصرية التي تسببت بإيقافه ع��دة مباريات ،قبل ان
تتدخل صوفيا مجددًا وتساهم في تقويم سلوك زوجها
وجعله «مثاال يحتذى».
يذكر أن س��واري��ز وصوفيا تزوجا ع��ام  ،2009ولديهما
اب �ن��ة واب� ��ن ،وي�ع�ي�ش��ان ف��ي م��دي�ن��ة ح�ل�م�ه�م��ا ب��رش�ل��ون��ة،
والتي انطلقت منها ش��رارة حبهما األول��ى قبل سنوات
عدة.

تعتبر ل�ي��زا ،زوج��ة ال�لاع��ب االمل��ان��ي ت��وم��اس م��ول��ر ،نجم
ب��اي��رن م�ي��ون��خ ،ه��ي «ال �ص��ورة ال�ح�س�ن��ة» ال �ت��ي ت�ب��رزه��ا
الصحافة األملانية لزوجات الالعبني.
فتلك الفتاة ال يستهويها الظهور اإلعالمي وال عروض
االزياء او ضوضاء الشهرة ،بل هي نجمة في الفروسية،
وتهتم بتربية الخيول واالعتناء بها.
ويرافق توماس مولر زوجته خالل فعاليات الفروسية،
ويعتني بها وبخيولها ،فكان معها في ع��دة بطوالت،
منها بطولة ك��أس ال�ع��ال��م للفروسية ،ورغ��م ان االع�لام
ي�ص��ب اه�ت�م��ام��ه ن�ح��و م��ول��ر ،ف ��إن ال�لاع��ب ي �ب��دو مهتمًا
فقط بما تفعله زوج�ت��ه ،والتي جعلت حياته «أفضل»،
حسب قوله ،خاصة انها مبنية على التفاهم واالنسجام
والطموح.
وكما أن زوجته مختلفة ،أصبح توماس مولر ،مختلفًا
فعلى عكس كثيرين من زمالئه ،ال يلعب في بيته «بالي
س�ت�ي�ش��ن» ،وإن �م��ا ي�ش��اه��د أف�ل�ام��ا ع�ل�م�ي��ة ،وأف�ل�ام ��ا عن
الخيول التي بدأ بالتعرف عليها وعلى ساللتها.

ربما يعد ظهور ماغي ص��ادق ،زوج��ة محمد ص�لاح،
ن��ادرًا في وسائل االع�لام املرئية أو املسموعة ،ونكاد
ال ن��راه��ا س ��وى ف��ي ح ��ال ت�ت��وي��ج الع ��ب ل�ي�ف��رب��ول في
إحدى البطوالت ،فهي تظهر برفقة ابنتها مكة بلباس
بسيط ومحشتم ،يعكس مدى التواضع وعدم البذخ،
الذي تعيشه رفقة زوجها ،الذي يعد أحد أفضل العبي
العالم.
تحمل م��اغ��ي ش�ه��ادة بالتكنولوجيا ال�ح�ي��وي��ة ،وت��دي��ر
أع �م ��ال زوج� �ه ��ا ال �خ �ي��ري��ة ،ال �ت��ي ي �ق��دم ف �ي �ه��ا امل �س��اع��دة
ملواطنيه في مصر من دون الكشف عن طبيعتها .لذلك
فهي تحمل عنه عبئًا ك�ب�ي�رًا ،وتجعل ك��ل ت��رك�ي��زه على
أرضية امللعب فقط.
وال تملك ابنة محافظة الغربية في مصر حسابات على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ف�ه��ي ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ع��دم
مشاركة تفاصيل حياة أسرتها مع الجميع ،حفاظًا على
الخصوصية ال�ت��ي يفضلها زوج�ه��ا ،وذك��ره��ا علنًا في
أكثر من مناسبة.

التشكيلة المختارة من قبل الزمالء في القسم

يدخل الدوري االنكليزي الجولة الثامنة هذا األسبوع
بمواجهات «متوسطة» نسبيا ً تبرز منها مواجهة
المتصدر ليفربول مع نيوكاسل الذي لم يجن سوى 5
نقاط ،بينما يواجه مانشستر سيتي الوصيف وحامل
اللقب نظيره ولفرهامبتون الذي لم يقدم مستويات
متذبذبة هو اآلخر.
لذلك سيكون عشاق «الفانتسي» متجهين صوب
«الريدز» والسيتي في اختياراتهم لالعبين ،كذلك ستكون
االنظار موجهة الى العبي تشلسي الذين يقدمون مستويات طيبة تحت
قيادة مدربهم المبارد.
اخترنا لكم هذه التشكيلة والمتوقع ان تجني أكبر عدد من النقاط هذا
األسبوع.

الحرارة
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سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي

الكويت
والفرص المهدرة
تحدثت في املقالة السابقة عن التحديات التي تواجه العالم في
الحفاظ على موارد املياه ،باعتبارها سلعة استراتيجية وعماد
الحضارة والحياة ،فماذا عن وضع املياه في الكويت؟
أت��ذك��ر أن�ن��ا ف��ي ثمانينيات ال �ق��رن امل��اض��ي ،وم��ن خ�ل�ال معهد
الكويت لألبحاث العلمية ،كنا قد قطعنا شوطًا كبيرًا ومهمًا في
تأسيس قاعدة معرفية مهمة لتبني مشاريع الطاقة املتجددة في
البالد ،وجرى تنفيذ عدد من املشاريع التطبيقية والنموذجية
لهذا املجال وتكوين مختبرات كهروضوئية وتطوير مشاريع
خاليا شمسية ،وقتها وجدنا الشيخ جابر األحمد رحمه اهلل
متحمسًا ومشجعًا ل�ه��ذا ال�ت��وج��ه ،ودع�م�ت��ه م��ؤس�س��ة الكويت
للتقدم العلمي ،بل إن الدكتور عدنان شهاب الدين ال��ذي كان
وق�ت�ه��ا م��دي �رًا ع��ام��ًا للمعهد وض ��ع م��ع ال �خ �ب��راء خ�ط��ة إلن�ج��از
مشاريع بحثية تهتم باستخدام املقطرات الشمسية السطحية
إلن �ت��اج امل�ي��اه ال�ع��ذب��ة وغ�ي��ره��ا م��ن امل�ش��اري��ع الس�ت�خ��دام الطاقة
الشمسية املتوافرة  -بقسوة  -في الكويت لتوفير احتياجاتنا
من املياه العذبة واملحالة ،ولكن فجأة توقف كل شيء ،والسبب
خروج أص��وات من أصحاب ال��رؤى الضيقة والسذاجة الفكرية
م��دع�ين أن م��ا ي�ج��ري اس�ت�ث�م��اره ف��ي ه��ذا امل�ج��ال إن�م��ا ه��و هدر
للموارد ،بحجة أن الكويت بلد نفطية يمكنها أن تشيد املزيد
من محطات توليد الكهرباء التي تتغذى على النفط ،وبالتالي
جرى تعليق أبحاث الطاقة البديلة واملتجددة وتجمدت ملدة تصل
إلى ربع قرن تقريبًا قبل أن تعاود الكويت ومعهدها لألبحاث
العلمية البدء مجددًا في هذه الجهود ،وبعدما وجه سمو األمير
الشيخ ص�ب��اح األح�م��د ال��دوائ��ر الوطنية ب�ض��رورة إن�ت��اج %15
من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام ،2030
فكانت العديد م��ن امل�ش��روع��ات ال�ت��ي ي��أت��ي على رأس�ه��ا مجمع
الشقايا للطاقة املتجددة وغيره من مشاريع في طور التطوير،
ي��أت��ي على رأس�ه��ا م�ش��روع «ب��ر ق�ض��ي» ،وأب�ح��اث تحلية املياه
بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الجانب الفرنسي ..كل ذلك بعد
أن أهدرنا سنوات طويلة وتخلفنا عن تطورات عصرية وأبحاث
اتصلت لعقود كان ينبغي مالحقتها واالنسجام معها.
أت��ذك��ر أن��ه ف��ي ع��ام  2002اخ�ت��ارت شركة صناعة الكيماويات
البترولية التابعة ملؤسسة البترول الكويتية شركة داو كيميكال
شريكًا استراتيجيًا ملشاريعها االس�ت�ث�م��اري��ة إث��ر استحواذ
«داو» على شركة يونيون ك��ارب��اي��د الشريك األص�ل��ي ملشروع
إيكويت ،توسعت بعدها املشاركات في مشاريع األوليفينات
والستايرين ،وحققت هذه املشاريع نجاحات وأرباحًا كبيرة وال
تزال ،ثم جاءت عملية االستحواذ الكبيرة على شركة رووم آند
هاس بقيمة  18مليار دوالر ،وبدأت مرحلة مهمة من الشراكة
بني الكويت والداو ،وفجأة توقفت الشراكة ،بل وتدخل في دهاليز
املشكالت واملحاكم والتعويضات ،وسبب كل ذلك حالة التناحر
السياسي ف��ي ال�ب�لاد وافتقاد الثقة ب�ين األط��راف واملؤسسات
امل �ع �ن �ي��ة وغ� �ي ��اب ال �ش �ف��اف �ي��ة وض �ع ��ف ال �ح �ك��وم��ة وع � ��دم ق ��درة
املؤسسات االقتصادية والصناعية على الدفاع عن مشاريعها
االستراتيجية لتضيع على الكويت فرصة استثمارية كانت
ستوفر مداخيل اقتصادية جيدة وتجعلنا في مصاف الدول
الصناعية في صناعة النفط ومشتقاته ،وهو األمر األهم.
أتذكر ،وفي حسرة! ،مشروع قانون تطوير الحقول الشمالية،
ب�ع��د م��ا ش��اخ��ت وأص �ب �ح��ت ب�ح��اج��ة ال ��ى ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا متقدمة
لتطويرها ،وح�ت��ى ال ي�ك��ون اع�ت�م��اد ال�ك��وي��ت على حقل برقان
بالدرجة األولى ،ومن منطق ربط املصالح االقتصادية مع الدول
العظمى من خ�لال الشركات الكبرى املختصة .وه��ذا ما ينص
عليه الدستور .فانبرى له الجهلة مدعني أنهم هم فقط الوطنيون
الذين لديهم الفهم والدراية بما يحتاجه الوطن والقطاع النفطي
وض��اع��ت ال�ج�ه��ود وف �ق��دت ال �ف��رص .م��ع ت��راج��ع ال�ح�ك��وم��ة أم��ام
الغوغائية والصوت العالي ونبرات التخوين.
عال وصراخ
أتذكر ،ويؤملني ..عندما كان هناك من قاوم بصوت ٍ
ممجوج عند مناقشة الخصخصة ،واتهموا اللجنة املالية بأنها
تريد أن تبيع البلد إلى القطاع الخاص ،وأن اللجنة ستحيل أبناء
الكويت إلى صبيان عند التجار.
أت ��ذك ��ر ع �ن��دم��ا خ� �س ��رت ال �ك ��وي ��ت ف ��رص ��ًا ت �ن �م��وي��ة م �ه �م��ة م��ن
املشروعات االستراتيجية الكبرى ،مثل املصفاة الرابعة ،بسبب
الجدل السياسي العقيم.
أتذكر ،وبكل أسف ،نواب كتلة العمل الشعبي كيف افتعلوا ضجة
وإثارة سياسية وهددوا الحكومة باالستجواب اذا قررت املضي
قدمًا في املشاريع ،بزعم أن هذه عملية سرقة من قبل أشخاص
يسعون لالستفادة الشخصية ،وأم��ام ه��ذا االس�ل��وب تراجعت
الحكومة عن مشاريعها الوطنية املهمة ،التي يفترض أنها تكون
دافعًا ملزيد من اإلنتاج والتقدم ،وليس للتراجع وتثبيط الهمم.
أت��ذك��ر م �ش��روع االن� �ف ��اق وم� �ش ��روع ت �ط��وي��ر ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية ،ه��ذا مثال على اآلث��ار السلبية لتراجع الحكومة أمام
الصوت العالي ون�ب��رات التخوين ،مما يفقد ال��دول��ة فرصًا تلو
األخرى في النهوض.
ه��ذا ،وه�ن��اك غيرها م��ن مشاريع أه��درت ف��ي الكويت وشكلت
بعض معالم سنوات الفرص الضائعة ..ولكن ما عالقة كل هذا
بقضية املياه؟! هذا سيكون موضوع مقالنا القادم.

%60

حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية
غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 8ـــ  30كلم /ساعة).

البحـــــــر

4.18 2.35

9.48 9.52

ً
صباحا

والفائدة على إصدار نهاية األسبوع ،فقد قررت كتابة بضعة أسطرعن أمور
وتعبيرات شائعة االستعمال ،والتي ال يعرف الكل أصلها أو معناها.
مثال :لماذا يختلف مكان وضع األزرار في أردية النساء عنها لدى الرجال؟
أما بالنسبة الى العنوان ،فهو يذكرني بصندوق جدتي «المب ّيت» الذي كانت
ذاكرتي  -ومشاركة القراء محتوياته!

في سبقلا بريميوم

!

الغنيم احتفل ببدء الفصل التشريعي

ن�ش��رت سبقلا ،ف��ي ع��دده��ا  3م��ارس  ،1975خ�ب��را ع��ن حفل
ع �ش ��اء ع �ل��ى ش� ��رف رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة ،خ ��ال ��د ال �غ �ن �ي��م،
ب�م�ن��اس�ب��ة ب ��دء ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع مل�ج�ل��س األم ��ة،
بحضور ك�ب��ار الشخصيات م��ن ال ��وزراء وم��وظ�ف��ي األم��ان��ة
العامة للمجلس.

وف��ي م��ا يلي ن��ص ال�خ�ب��ر :أق��ام رئ�ي��س مجلس األم��ة خالد
ص��ال��ح الغنيم ف��ي ال�س��اع��ة السابعة م��ن م�س��اء أم��س ،حفل
عشاء في منزله بالفنطاس ،ملناسبة بدء الفصل التشريعي
ال ��راب ��ع مل�ج�ل��س األم � ��ة ،ح �ض��ره ع ��دد م��ن ال� � ��وزراء وأع �ض��اء
مجلس األمة ،وكبار موظفي األمانة العامة للمجلس.

لقراءة النص كام ً
ال ..اشترك في سبقلا بريميومwww.alqabas.com/premium :

من أجلها« ..سبقلا
اإللكتروني» بالوردي

مواكبة من سبقلا اإللكتروني الحتفاالت العالم
بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر
من كل عام) ،وكذلك تفاعال مع الحملة الوطنية
التي أطلقتها «كان» تحت شعار «بدي نفسج ..ال
تنسين فحصج» ،ارتدى شعار سبقلا اإللكتروني
اللون الوردي.
وفي مقابل التحذيرات من ارتفاع أعداد المصابات
شيوعا بين النساء في جميع
ً
بسرطان الثدي ،األكثر
أنحاء العالم ،يأتي الفحص المبكر ،ومنه «اليدوي
ّ
التغلب على المرض،
البسيط» ليبشر بإمكانية
بعدما بلغت نسبة الشفاء معدالت عالية تجاوزت
 %80وفق مختصين وتقارير اقليمية ودولية.
وسبقلا ،إذ ترجو الصحة والخير لجميع النساء،
تشد على أيدي الحمالت الداعية إلى تعميم ثقافة
ّ
يشكل العمود الفقري
الفحص المبكر ،الذي
للشفاء من هذا المرض.

● محمد عبدالله ال��خ��ارج��ي 55( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي ��ع ،ل �ل��رج��ال:
الرميثية ،ق ،9ش ،94م ،23للنساء :سعد العبداهلل ،ق ،11ش،172
م ،21ت.90084929 :
● نشمية عبدالله ناصر ،أرم �ل��ة ح�م��د محمد ال �ه��اج��ري94( ،
عامًا) ،شيعت ،الدعية ،ق ،3ش ،34م ،2ت.60401010 :
● حسين محمد عبدالله الكندري 79( ،عامًا) ،شيع ،للرجال:
دي��وان الكنادرة ،الشعب ،ق ،4ش ،40للنساء :الفيحاء ،ق ،4ش
حمد املشاري ،م ،4ت.66788622 - 97873049 :
● عبدالكريم دوي��ك الفضلي 90( ،ع��ام��ًا) ،ش �ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
جنوب الصباحية ،قاعة ال��راي��ة ،للنساء :العقيلة ،ق ،3ش،332
م ،455ت.94994440 - 99719060 :
● مليحة عبدالله محمد عبدالرزاق 60( ،ع��ام��ًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم ،للرجال :الرقعي ،مسجد اإلم��ام املهدي،
للنساء :الصليبخات ،ق ،2ش ،105م ،16ت.60705423 :
● سلوى محمد علي أحمد الشواف ،زوجة معروف خميس
محمود الزعابي 53( ،عامًا) ،التشييع الثامنة والنصف صباح
اليوم ،للرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،للنساء :سلوى ،ق،6
ش ،8م ،8ت.99655141 - 97979078 :

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

دخلت «سبقلا الورقية واإللكترونية» في تجربة متطوّ رة ومميزة جديدة،
وأصبح عدد الجمعة أكثر رشاقة .ومساهمة م ّني في إضفاء نوع من الطرافة

تضع فيه أشياءها األثيرة والقديمة ،وحان وقت فتح ذلك الصندوق  -أي

مساء

ً
صباحا

مساءً

فجر

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

من صندوق المب ّيت

الوفيات
● راكان عبيسان فرحان الحربي 80( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال:
هدية ،ق ،4ش ،4م ،10للنساء :هدية ،ق ،4ش ،4م ،10ت97996997 :
 .99646191● مريم حمد البزي ،أرملة راش��د ناصر النعيمي 81( ،عامًا)،
شيعت ،للرجال :الشهداء ،ق ،5ش ،506م ،13للنساء :مشرف ،ق،5
ش ،57م ،11ت.99999650 - 99070308 :
● نعيمة محمد حسن 74( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :العدان،
ق ،6ش ،8م ،1للنساء :القرين ،ق ،4ش ،9م ،3ت.99233003 :
● سنية محمد الجبران ،أرم �ل��ة ن��اص��ر م�ح�م��د ال �ش��اي��ع85( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :ديوان الشايع ،الروضة ،ق ،3ش ،39م،12
للنساء :حطني ،ق ،4ش ،411م ،34ت.99020888 :
● وسمية عباس عبدالله ،زوج��ة نجف محمد جمشير67( ،
ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ال�ج��اب��ري��ة ،حسينية ال �ب �ل��وش ،ق،11
للنساء :الرميثية ،حسينية أم البنني ،ت.67678572 :
● عبدالله مبارك مزعل المزعل 58( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال:
الشعب ،ق ،4ش عبداهلل السعد اللوغاني ،م ،12دي��وان املزعل،
ل �ل �ن �س��اء :ال �خ��ال��دي��ة ،ق ،1ش غ � ��زة ،م ،B 45ت- 99225267 :
.99980504

الطقس

25

الصغرى

43

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد

أدنى جزر

2.59 4.24
عصر

5.31 5.42
شروق

مغرب

6.47 11.37
ظهر

عشاء

بالرصاص
بسام العسعوسي
@Bassam_Alasousi
info@bassamandbassam.com

إلى من يهمه األمر!..
عاجل ..انتبهوا وتمسكوا جيدًا واربطوا األحزمة ،فالوضع
خطير ،واألمر جلل وال يحتمل أي مماطلة أو تأخير ،لقد
أعذر من أنذر ،وهلل در الحجاج بن يوسف الثقفي عندما
قال :إني أرى رؤوسًا قد أينعت وقد حان قطافها.
ع�ل�ي�ن��ا ال�ت�ف�ك�ي��ر م�ل�ي��ًا وإع� � ��ادة ق � ��راءة امل �ش �ه��د م ��ن ج��دي��د
ف�ل��و ن�ظ��رن��ا م��ن أع �ل��ى ب��واق�ع�ي��ة إل ��ى ال �س��اح��ة ال�ج�غ��راف�ي��ة
االنتخابية القادمة ،فإنه يتوجب على القوى البرجوازية
ُ
أن تعيد حساباتها وتسجل في دفاترها حجم أرباحها
وخسائرها ،ويتعني على التيارات اإلسالموية «إخوانهم
ُ
وسلفهم وم��ا بينهما» أن تنظم صفوفها ،وتشحذ همم
قواعدها وتراجع مواقفها ،وأيضًا يجب على أبناء بعض
القبائل أن يستعجلوا في عقد تشاورياتهم وفرعياتهم
مع األفخاذ وأبناء عمومتهم للحفاظ على كرسي القبيلة
م��ن ال�ض�ي��اع ،الجمعية الثقافية ه��ي األخ ��رى معنية بهذا
األم� ��ر ،ف�ح�ق��وق وم �ص��ال��ح ال�ط��ائ�ف��ة ه��ي األول� ��ى ب��ال��رع��اي��ة
على غيرها م��ن امل��واق��ف السياسية ،وينبغي أيضًا على
ال �س��ادة أب �ن��اء «ال �ك �ن��ادرة» ت��أج�ي��ل خ�لاف��ات�ه��م ع�ل��ى املقعد
ال�ن�ي��اب��ي ف��ي ال��دائ��رت�ين األول� ��ى وال �ث��ال �ث��ة ،وم��ن امل �ه��م كذلك
على األعضاء املستقلني أن يعملوا على سرعة تسجيل
املواقف باستجواب هنا أو طرح ثقة هناك مع افتتاح دور
االنعقاد القادم حتى ال يتركوا أي فرصة لغيرهم ،وهنا
ال يفوتني أيضًا أن أح��ذر «عيال ش��رق» وجماعة النائب
صالح ع��اش��ور ف��ي ال��دائ��رة األول ��ى ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى اإلخ��وة
«ال�ح�س��اوي��ة» ف��ي ال��دائ��رة الثانية م��ن مغبة ال�ت�س� ّ�رع وع��دم
االنتباه لخطورة األمر...
أكرر نداء التحذير وبصوت عال لجميع من سبق ذكرهم
أعاله أن الحركة التقدمية عقدت مؤتمرها وناقشت قراراتها
وت �ش��اورت م��ع ج�م��اه�ي��ره��ا ،وق ��ررت خ��وض االن�ت�خ��اب��ات
القادمة بعد ست سنوات من املقاطعة والقطيعة ،شخصيًا
أشعر بالخوف وأض��ع يدي على قلبي خشية أن تحصد
الحركة أغلبية مقاعد البرملان ،ويتحول مبنى مجلس األمة
من اللون األبيض إلى األحمر ،وعلى فكرة من كان يدعو
للمشاركة منذ فجر صدور مرسوم الصوت الواحد كان
ُيتهم بالخيابة واالنهزامية من قبل الرفاق الثائرين ،واليوم
ذات الرفاق ي��رددون ذات الخطاب ونفس الجمل والكلمات
التي كان يرددها من كان يدعو للمشاركة حينذاك! وعلى
فكرة أيضًا هذا حال أغلب التجمعات والتيارات السياسية
في الكويت ال رؤية وال هدف وال برنامج!...

