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لتقدّ م مادة صحية تليق بالقارئ
سبقلا تنفرد بالتعاون الصحافي مع مؤسسة مايو كلينك الطبية العريقة
ف��ي إط� ��ار س�ع�ي�ه��ا ال�ح�ث�ي��ث ل�ت�ق��دي��م محتوى
مميز للقراء ،وال�خ��روج عن النمطية ومواكبة
ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ،أب��رم��ت شركة دار سبقلا
للصحافة والطباعة والنشر ،اتفاقًا مع واحدة
م��ن أعّ� ��رق امل��ؤس �س��ات ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م،
وي �ت �ع��ل��ق ذل ��ك االت� �ف ��اق ب�ن�ش��ر وب ��ث م�ح�ت��وى
ح� �ص ��ري ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت م ��ن «م ��اي ��و ك�ل�ي�ن��ك»
املؤسسة الطبية األميركية املرموقة ،لتوسيع
التغطيات الصحية ،من األب�ح��اث وال��دراس��ات

أرباح البنك
«الوطني»
تقفز نحو %11
اقتصاد | ص12

وامل�ق��االت التي تقوم ب��إع��داده��ا تلك املؤسسة
العريقة.
وقال رئيس التحرير الزميل وليد عبداللطيف
سبقلا
النصف :إن املحتوى الذي ستنشره
ّ
متميز دوليًا ،ويهم كل أفراد األس��رة ،ويغطي
ك��ل ال �ح��االت ،وف�ق��ًا ألح ��دث وأف �ض��ل البحوث
والفحوص والنتائج الطبية.
ي ��ذك ��ر أن «م ��اي ��و ك �ل �ي �ن��ك» ،م �ج �م��وع��ة ط�ب�ي��ة
وب �ح �ث �ي��ة ،م �ق��ره��ا ال��رئ �ي��س ف��ي روت�ش�ي�س�ت��ر

ب ��والي ��ة م �ي �ن �ي �س��وت��ا األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وف� ��ي امل �ق��ر
الرئيس مدرسة مايو الطبية ،وم��درس��ة مايو
للمتدرجني ،وكلية مايو للدراسة الطبية ملا بعد
التدرج ومدارس عدة أخرى للعلوم الطبية.
وف ��ي ت�ص�ن�ي�ف��ات «ي ��و إس ن �ي��وز آن ��د وورل ��د
ري � �ب� ��ورت» ،ألف �ض��ل امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ،حصلت
«م��اي��و كلينك» على م��رك��ز املستشفى األول
بشكل ع��ام ،وم��راك��ز متقدمة ف��ي اثني عشر
ت�خ� ّ�ص�ص��ًا ..ك��ال�ت��ال��ي :امل��رك��ز األول ف��ي ع�لاج

مرض السكري والغدد الصماء ،وعالج األنف
واألذن وال�ح�ن�ج��رة ،وع�ل�اج وج��راح��ة الجهاز
الهضمي ،وعالج أمراض الكلى وعالج املسالك
البولية.
كما تحتل امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي ع�لاج وج��راح��ة
أم� ��راض ال�ق�ل��ب ،وط��ب ال�ش�ي�خ��وخ��ة ،وأم ��راض
النساء ،وع�لاج وج��راح��ة األم��راض العصبية،
وجراحة العظام ،وع�لاج أم��راض الرئة وعالج
السرطان.

«في الوقت الذي تراه مناسبا»

ترامب يتصل باألمير :أرحب بلقائك
تدخل سيادي
لحل مشاكل
مصفاة فيتنام

يمنيون يبيعون
في اإلشارات:
الط ِّيبون
يمسحون آالمنا
بالمحبة
الكويت | ص03

سبقلا رافقت
«الرعيل األول»:
تغيرت البالدُ
وم ْن عليها
َ
ملف | 07

ً
بيتا لله
1695
في الكويت
 ..تتسع
لـ 2.8مليون
مصلٍّ

سمو األمير مستقبالً الوزير أنس الصالح أمس في مقر إقامته في الواليات المتحدة

ت �ل �ق��ى س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد م �س��اء أم� ��س ف ��ي مقر
إق��ام�ت��ه ب�ن�ي��وي��ورك ات�ص��اال هاتفيا م��ن الرئيس
األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب اط� �م ��أن خ�ل�ال��ه على
ص �ح��ة س � �م ��وه ،ك �م��ا ج � ��رى خ�ل�ال ��ه اس �ت �ع��راض
العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين في ظل
ما يجمعهما من شراكة استراتيجية وثيقة ،كما
عبر عن ترحيبه بلقاء سموه في الوقت الذي يراه
مناسبا ،متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور
العافية وللكويت ك��ل التقدم واالزده ��ار ف��ي ظل

¶ سموه دعا الرئيس األميركي لزيارة الكويت
قيادته الحكيمة .وأع ��رب سمو األم�ي��ر للرئيس
ت��رام��ب ع��ن بالغ شكره وتقديره على مواصلته
امل�س�ت�م��رة ل�لاط�م�ئ�ن��ان ع��ن ص�ح�ت��ه ،مثمنا ه��ذه
ال�ل�ف�ت��ة ال�ك��ري�م��ة وه ��ذا ال �ت��واص��ل امل�ج�س��د لعمق
أواصر العالقات التاريخية الراسخة التي تربط
ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب�ين .وج� ��دد س �م��وه ال ��دع ��وة له
للقيام بزيارة رسمية البالد ليحل ضيفا مكرما

وصديقا عزيزا على الكويت ،متطلعا منه تلبية
هذه الدعوة في املستقبل القريب راجيا له موفور
ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول �ب�ل�اده وش �ع �ب��ه ك��ل ال��رق��ي
واالزدهار وللعالقات الوطيدة بني البلدين املزيد
من التطور والنماء( .كونا)
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سعد الشيتي
علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر حكومية أن
رئيس ال ��وزراء الفيتنامي نجوين ش��وان
س �ي �ق��وم ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت على
رأس وفد رفيع املستوى يوم  27أكتوبر
الجاري.
وق��ال��ت امل �ص��ادر نفسها إن زي ��ارة الوفد
الفيتنامي تأتي لتعزيزعالقات التعاون
بني البلدين في العديد من املجاالت ،وعلى
وج ��ه ال �خ �ص��وص امل �ج��االت االق�ت�ص��ادي��ة
وال�ت�ج��اري��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة ،وك��ذل��ك بحث
ومناقشة ع��دد من امللفات ،في مقدمتها
م �ش��روع ال �ش��راك��ة ف��ي م�ص�ف��اة ومجمع
بتروكيماويات «نغي س��ون» ،ال��ذي تبلغ
تكلفته ال��رأس�م��ال�ي��ة  9.2م�ل�ي��ارات دوالر،
وت�س��اه��م ال�ك��وي��ت ف�ي��ه بنسبة  35.1في
امل � �ئ ��ة ،وي� ��واج� ��ه ب �ع��ض امل� �ش ��اك ��ل ح��ال �ي��ًا
والتي تستدعي التدخل على املستويات
السيادية لحلها.

الديوانية ..خطر
على صحة الرجال!
أميرة بن طرف
انحاز العلم إلى جانب النساء الكويتيات في ما
يتعلق بشكواهن املتكررة من إهمال أزواجهن
لهن وجلوسهم في الديوانيات ،فقد أعطت دراسة
حديثة للنساء حجة ق��وي��ة ملنع أزواج �ه��ن من
الديوانية واالبتعاد عن
قضاء أوقات طويلة في
ً
املنزل ،والسبب أن الجلوس طويال في هذا امللتقى
االجتماعي قد يسبب زيادة الوزن ويشجع على
التدخني وبعض العادات األخرى التي قد ال تليق
بالزوج «املثالي» ربما.
وح� ��ذرت ال ��دراس ��ة األك��ادي�م�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ،التي
أعدتها أستاذة علم االجتماع في جامعة الكويت
د .مها السجاري ،من التأثير السلبي للديوانية
ف��ي ص�ح��ة ال ��رج ��ال ،خ�ص��وص��ًا أول �ئ��ك ال��ذي��ن
يقضون فيها أكثر من  4ساعات يوميًا.
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صفاء
الهاشم..
فسحة
الذكريات

مجلس أمة
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 12مليوناً للبحوث من  2.7مليار دينار

عمل خير..

ال جرح
لكرامات
الناس

غرف كيربي

 % 0.4فقط لتطوير التعليم!
هاني الحمادي
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األزرق تعادل
مع األردن
سلبيا ً في
التصفيات
اآلسيوية
الرياضة | ص21

شككت مصادر مطلعة في نوايا الحكومة
إلص�ل�اح م�ن�ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ،م�ع�ت�ب��رة أن��ه ال
ي��دخ��ل ض �م��ن ج � ��دول أول ��وي ��ات �ه ��ا ،رغ ��م ك��ل
التصريحات واالدع��اء ات شبه اليومية عن
ذلك!
واس� �ت� �غ ��رب ��ت امل � �ص� ��ادر ت �خ �ص �ي��ص % 0.4
فقط م��ن اجمالي امليزانية العامة للتعليم
للصرف على البحوث والتطوير ،في وقت
تبحث فيه الكويت عن تحسني ترتيبها في
مؤشرات جودة التعليم العاملية.
وك�ش�ف��ت أن ح�ج��م م�ي��زان�ي��ة التعليم بشكل
عام بلغ خالل  2020/ 2019نحو  2.7مليار
دي �ن��ار ،ح�ص��ل ال�ت�ع�ل�ي��م م��ا ق�ب��ل االب �ت��دائ��ي
وال�ت�ع�ل�ي��م االب�ت��دائ��ي ع�ل��ى ال�ن�ص�ي��ب األك�ب��ر
منها ،بميزانية بلغت  862.1مليون دينار،
ب�ي�ن�م��ا ب �ل �غ��ت م �ي��زان �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ث��ان��وي
 801.7م �ل �ي��ون ،واس �ت��أث��ر ال�ت�ع�ل�ي��م م��ا بعد
ال �ث��ان��وي ب �خ�ل�اف ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ب � �ـ250
مليونا.
وذك ��رت أن م�ي��زان�ي��ة التعليم ال�ع��ال��ي بلغت

ّ
تكذب
¶ األرقام
التصريحات واالدعاءات
شبه اليومية
 509.1ماليني دي�ن��ار ،والتعليم غير املحدد
ب�م�س�ت��وى  89.4م�ل�ي��ون��ًا ،م�ق��اب��ل تخصيص
الدولة  12مليونًا فقط للبحوث والتطوير

في مجال التعليم ،و 468.5مليونًا تحت بند
شؤون التعليم غير املصنفة في مكان آخر.
واك� � ��دت أن ج �م �ي��ع ال � ��دراس � ��ات امل �ح �ل �ي��ة أو
ال� ��دول � �ي� ��ة ال � �ه� ��ادف� ��ة إل� � ��ى ت �ش �خ �ي��ص واق � ��ع
ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال �ب�ل�اد ،أش� ��ارت ب��وض��وح إل��ى
خلل في النظام التعليمي والدليل الساطع
ت��دن��ي امل �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،م ��ا ي�ح�ت��اج
تدخال سريعا ومعالجة جذرية للمشكالت
واملعوقات التي تحول دون الحصول على
مخرجات تعليمية عالية ال�ج��ودة ،السيما
مع ما تنفقه الدولة من مبالغ مليارية على
الجانب التعليمي سنويا.
وأش � � ��ارت ال� ��ى ت �ح ��دي ��ات ت ��واج ��ه ال�ت�ع�ل�ي��م
ال � �ع � ��ام ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد ،ف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ت �ح �ي��ز
اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي امل��رت �ف��ع ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م
الحكومي لالنفاق على ال��روات��ب واالج��ور،
مع ضعف االنفاق على البحوث والتطوير
واألنشطة االخرى املكملة للتعليم ،كتطوير
الكتب ،واملناهج ،وط��رق التدريس،واملعلم،
وال ��وس ��ائ ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وت �ح �س�ي�ن م �ن��اخ
ال �ت �ع �ل �ي��م واالن � �ش � �ط� ��ة امل� ��درس � �ي� ��ة وخ ��اص ��ة
الالصفية وتوسيع نطاقها.

في قلب العاصمة!
زكريا محمد
ج��ول��ة واح � ��دة م ��ن ق �ب��ل امل �س ��ؤول�ي�ن ع�ل��ى
م � �ب� ��ان� ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ش � ��رق ك � ��ان � ��ت ك �ف �ي �ل��ة
ب��ال�ك�ش��ف ع��ن خ��روق��ات ف��اض�ح��ة ل�ل�ق��ان��ون،
واس �ت �م��رار ب �ع��ض أص �ح��اب ال �ع �ق��ارات ف��ي
اس�ت�غ�لال�ه��ا ف��ي ات �ج��اه م �ع��اك��س ل�ل�ن�ه�ض��ة
ال �ع �م��ران �ي��ة ،ول �ت �ك��ري��س ال �ت �ل��وث ال�ب�ص��ري
وسكن العزاب «الالآدمي».
غ ��رف «ك �ي��رب��ي» ف��ي ق �ل��ب ال �ع��اص �م��ة ع�ل��ى
أس �ط��ح امل�ب��ان��ي ت��ؤج��ر ل �ل �ع��زاب ،ب�لا خ��وف
م��ن ع�ق��اب أو ح�س��اب ،لتبقي وج��ه املدينة
مشوهًا ،إضافة إلى املخاطر األمنية التي
يخلفها هذا الوضع املسيء.
رئ � �ي� ��س ف� ��ري� ��ق ط� � � � ��وارئ ال � �ع ��اص � �م ��ة زي ��د
ال �ع �ن��زي ق ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ سبقلا ب�ع��د
ج��ول��ة أم��س« :إن ال�ف��ري��ق ب��دأ ح�م�ل�ت��ه ضد
مخالفة العقارات االستثمارية والتجارية
املخالفة للقرار ال��وزاري  206لسنة 2009
بشأن نظام البناء ،وخالل الحملة ُو ّجهت
إنذارات لـ 14عقارًا مخالفًا لنظام البناء».
وب�ّي�نّ ال �ع �ن��زي أن ال �ف��ري��ق س�ي�ق��وم ب�ج��ول��ة
أخ� � ��رى ع� �ل ��ى امل� �ب ��ان ��ي ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء امل� ��دة
القانونية لإلنذار.

بلدي | ص08

 02الكويت
األمير استقبل أنس الصالح

األمير مستقبالً الصالح

استقبل سمو أمير البالد نائب رئيس مجلس
ال ��وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال��وزراء
أن� ��س ال �ص ��ال ��ح .ون �ش��ر ال �ص��ال��ح ف ��ي ح�س��اب��ه
ع�ل��ى «ت��وي�ت��ر» ص ��ورة تجمعه بسمو األم�ي��ر،

ّ
«تشرفت بلقاء حضرة صاحب السمو
وق��ال:
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،حفظه اهلل
ورع��اه ،ف��ي مقر اقامته ف��ي ال��والي��ات املتحدة،
وهلل الحمد واملنة على صحة سموه».

الكويت :عمليات تركيا في سوريا تهدِّ د االستقرار

«الخارجية» تنفي مشاركة الخالد
في صفقات عقارية بأميركا
نفت وزارة الخارجية نفيًا قاطعًا صحة ما ُيتداول
عبر بعض املواقع اإللكترونية ووسائل التواصل
االج�ت�م��اع��ي م��ن ادع � ��اءات م��زع��وم��ة ح ��ول م�ش��ارك��ة
م ��زع ��وم ��ة ل �ن��ائ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد في صفقات عقارية
في إحدى املدن بالواليات املتحدة األميركية ،مؤكدة
أنه ليست لديه أي تعامالت عقارية أو تجارية في
الواليات املتحدة.
ودعت الوزارة في بيان مساء أمس ّ
مرددي مثل هذه
ّ
املعلومات ال�ك��اذب��ة امللفقة إل��ى ت�ح� ّ�ري ال��دق��ة وع��دم
ّ
ت��داول �ه��ا ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن �ه��ا ل��ن ت �ت��ردد ف��ي ات�خ��اذ
اإلجراءات القانونية ضد ّ
مردديها.
من جهة ثانية ،وصفت الكويت العمليات العسكرية
التركية في شمال شرق سوريا بأنها تعد تهديدًا
مباشرًا لألمن واالس�ت�ق��رار ف��ي املنطقة ،داع�ي��ة إلى

االلتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.
وق � ��ال م �ص ��در م� �س ��ؤول ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة إن
«العمليات العسكرية التركية شمال ش��رق سوريا
تعد تهديدًا مباشرًا لألمن واالستقرار في املنطقة،
وت� �ص� �ع� �ي� �دًا م� ��ن ش ��أن ��ه أن ي � �ق� � ّ�وض ف� � ��رص ال �ح��ل
السياسي الذي يسعى إليه املجتمع الدولي ،والذي
حقق أخيرًا تقدمًا ملموسًا بتوصل املبعوث الدولي
إل� ��ى ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج �ن��ة ال��دس �ت��وري��ة ال �ت��ي س�ت�ح��دد
مستقبل الشعب السوري».
ودع ��ا امل �ص��در ك��ل األط � ��راف إل ��ى «االل� �ت ��زام بضبط
النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى ال تنزلق
األوضاع إلى ما يضاعف املعاناة اإلنسانية ألبناء
الشعب ال�س��وري الشقيق ،وح�ت��ى يتحقق الحفاظ
على استقالل وس�ي��ادة سوريا وسالمتها ووح��دة
أراضيها»( .كونا)

الكويت تدعم العمل اإلنساني
أش� � � � � � � ��اد رئ � � � �ي� � � ��س ال � �ب � �ع � �ث� ��ة
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ل �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة
ل� �ل� �ص� �ل� �ي ��ب األح � � �م� � ��ر ل� � ��دول
مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي
ع�م��ر ع� ��ودة ،ب��ال��دع��م الكبير
ال��ذي تقدمه الكويت للعمل
االنساني.
وقال عودة عقب لقائه رئيس
مجلس إدارة جمعية الهالل
األح �م��ر د .ه�ل�ال ال �س��اي��ر إن الساير لدى استقباله عمر عودة
ال �ك��وي��ت ت�ض�ط�ل��ع ب ��دور ك�ب�ي��ر م��ن خ�ل�ال دع��م في العمل اإلنساني واإلغاثي وتوزيع األدوار
العمل اإلن�س��ان��ي ال��ذي ت�ق��وم ب��ه الجمعية في واملسؤوليات القائمة على التنسيق والعمل
تقديم املساعدات بشتى أنحاء العالم.
املشترك مع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
من جانبه ،أكد الساير أهمية تفعيل الشراكة (كونا)

المطيري :إلنشاء هيئة للملكية الفكرية

ّ
مقلدة
عالمات تجارية
تباع على المأل في البالد
حذر املختص في حقوق امللكية الفكرية ،د .جراح
امل�ط�ي��ري ،م��ن ع�لام��ات تجارية مقلدة تباع على
امل�ل�أ ف��ي ال �ك��وي��ت ب�لا رق �ي��ب أو ح�س�ي��ب وتشكل
خطرا اقتصاديا واجتماعيا ألنها انتهاك صارخ
لحقوق امللكية الفكرية.
وأض ��اف« :م�ن��ذ ع��ام  ،2005تضع ت�ق��اري��ر عاملية
الكويت ،ف��ي القائمة ال�س��وداء ل�ل��دول األس��وأ في
حماية امللكية الفكرية ،كان آخرها تقريرا صادرا
من مكتب املمثل التجاري الفدرالي في واشنطن
ال��ذي وضعها ف��ي قائمة أول��وي��ة امل��راق�ب��ة ،وذل��ك
رغم وج��ود قوانني صارمة داخ��ل الكويت لكنها
غير مطبقة».
وأك ��د امل �ط �ي��ري أن ال�ت�س��اه��ل ف��ي ح�م��اي��ة ح�ق��وق

ك ّرم المقدم الراشد لرفضه تمرير معاملة

الجراح :ال واسطة وال محسوبيات..
والقانون على الجميع
أك��د نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال� � �ج � ��راح ،أن
م �ن �ت �س �ب��ي وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م ��ن ق ��ادة
وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيني،
هم العيون الساهرة للوطن ويطبقون
القانون بمسطرة واحدة على الجميع.
وأوض ��ح خ�لال استقباله امل�ق��دم صالح
ال� ��راش� ��د م ��ن م ��رت� �ب ��ات اإلدارة ال �ع��ام��ة
للمرور ،وال��ذي تعرض إلس��اءة نتيجة
ع ��دم ت�م��ري��ر م�ع��ام�ل��ة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة ،أن
ال�ض��اب��ط ق��دم ن�م��وذج��ًا ي�ح�ت��ذى ب��ه في
اإلخالص والتفاني في العمل وااللتزام
واعد القانون وأيضًا في ضبط النفس
وال� �س� �ل ��وك امل �ت �ح �ض��ر وس� �ع ��ة ال� �ص ��در.
وشدد على أن ال أحد فوق القانون وأن
الجميع سواسية من دون أي استثناء،
فال مجال ألي واسطة أو محسوبية أو
استغالل للنفوذ من جانب أي شخص
أيًا كان منصبه أو وضعه االجتماعي.
وق� ��ال :إن امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة ت �ع��رب عن
اع�ت��زازه��ا بجميع أبنائها وت��رف��ض أي
محاولة لإلساءة إليهم.
م��ن جانبه ،ثمن وك�ي��ل وزارة الداخلية
امل �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون امل � � ��رور وال �ع �م �ل �ي��ات
ال �ل��واء ج �م��ال ال �ص��اي��غ ،م��واق��ف ال��وزي��ر
ال �ج ��راح ال��داع �م��ة وامل �س��ان��دة ملنتسبي

الجراح مك ّرماً الراشد ..بحضور الصايغ

نرفض استغالل
النفوذ من أي شخص
مهما كان منصبه
أو وضعه االجتماعي

الروضان خالل اللقاء المفتوح في «الثقافية النسائية»:

سيدات األعمال الكويتيات ركيزة لالقتصاد

امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة ه��و ض��رب��ة ل�ل�م��واط��ن ف��ي امل�ق��ام
األول ،الذي يشتري قطعة يظن أنها أصلية ،لكنه
يكتشف الحقا أنها مقلدة وسيئة.
ك�م��ا ش ��دد امل �ط �ي��ري ع�ل��ى أن ال�ت�ق�ل�ي��د وص ��ل إل��ى
األدوية واألغذية ،وفقا لتصريح لوزارة الصحة
بانها اكتشفت  640دواء مغشوشا خالل عامني
ف �ق��ط .وك �ش��ف أن دول ال �ع��ال��م ت��راق��ب ال�ع�لام��ات
التجارية عن كثب ،حتى الصني التي تمنع تداول
املقلدة منها وأن ما يباع يكون بطرق ملتوية.
وفي ما يتعلق بالحل لهذه اآلفة ،أجاب املطيري
بأن الكويت يجب أن تحذو حذو السعودية في
انشاء هيئة امللكية الفكرية وهي تشمل الجهات
ال �ث�ل�اث امل�ع�ن�ي��ة ب�ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة وه��ي
وزارت ��ا ال�ت�ج��ارة واإلع�ل�ام وإدارة ال�ج�م��ارك ،وأن
علينا جميعا محاربة هذه اآلفة.

اع �ت �ب��ر وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة وزي ��ر
الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن
املرأة ركيزة للمستقبل االقتصادي للبالد،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال �ت �ش��ري �ع��ات س��اه �م��ت في
تمكني املرأة والرجل في ريادة األعمال.
وأك ��د ال��روض��ان ،ف��ي ال�ل�ق��اء امل�ف�ت��وح ،ال��ذي
أق��ام�ت��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة أول
من أمس ،بعنوان« :تمكني امل��رأة في العمل
ال � ��ري � ��ادي» ،أن ال� �ب ��اب م �ف �ت��وح أم � ��ام امل� ��رأة
لالستثمار بأقل اإلمكانات ،ووفق خبرتها
في الكويت.
وب �ّي��نّ أن ال �ت �ج��رب��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة امل�ح�ل�ي��ة
أثبتت أن هناك سيدات أعمال قادرات على
ت�ق��دي��م ق�ي�م��ة م�ض��اف��ة ل�لاق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي،
مشيدًا بدور القيادات الوسطى من النساء
في تطوير وزارة التجارة والصناعة.
وأض� ��اف :إن ال�ت�ع��دي�لات التشريعية التي
أق ��رت �ه ��ا «ال � �ت � �ج� ��ارة» أس �ه �م��ت ف ��ي إي �ج��اد
هامش مشاركة استثماري أكبر للمبادرات
الشبابية النسائية ،ج��رت تغطيته بشكل
واض� ��ح ،وي�ظ�ه��ر ج�ل�ي��ًا ف��ي ع ��دد امل �ب��ادرات
امل � �س � �ج �ل��ات ف� � ��ي ص � � �ن� � ��دوق امل � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة ،وكذلك في شركات االشخاص.
وأوض � � ��ح أن ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي أدخ �ل �ت �ه��ا
«ال � �ت � �ج ��ارة» ع �ل��ى ب �ي �ئ��ة األع � �م� ��ال امل�ح�ل�ي��ة
س� ��اع� ��دت ف� ��ي ت ��وف �ي ��ر ف � ��رص اس �ت �ث �م��اري��ة
م �ت �ن� ّ�وع��ة ل �ل �م��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل��ى
إنصاف املرأة عبر تمهيد الطريق إلى رفع
مساهمتها اقتصاديًا.
وع � � � � � ��رج ب � ��ال� � �ح � ��دي � ��ث ع � � ��ن اإلص � �ل ��اح � � ��ات
االقتصادية التي قامت بها ال��وزارة خالل
ال �ع��ام امل��اض��ي ،ف�ض�لا ع��ن ت�ح��دي��ث الكثير
م ��ن ال �ق��وان�ي�ن ف ��ي ال �ف �ت��رة االخ� �ي ��رة وال �ت��ي

لولوة المال أثناء تقديم الروضان خالل اللقاء | تصوير أحمد سرور

المال :توسيع
دور المرأة في
المناصب اإلدارية
ت �خ��دم ال�ح��رك��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،م�ن�ه��ا ق��ان��ون
السجل التجاري الذي صدر عام  1959قبل
صدور الدستور ،فضال عن تحديث قانون

أش ��ارت ل��ول��وة امل�لا ف��ي تصريح للصحافيني على ه��ام��ش ال�ل�ق��اء امل�ف�ت��وح ال��ى أن
الجمعية ال تدعم أي اتجاهات ملساواة املرأة بالرجل في امليراث ،مؤكدة أن الجوانب
الشرعية من الخطوط الحمراء التي ال تتدخل الجمعية بشأنها على اإلطالق.

يسرا الخشاب

بدورها ،ش� ّ�ددت رئيسة الجمعية الثقافية
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة ل ��ول ��وة امل �ل�ا على
أهمية دور املجتمع املدني في تمكني املرأة
ً
وري��ادت �ه��ا ،ف �ض�لا ع��ن م �ن��اص��رة حقوقها،
م ��ؤك ��دة ض � � ��رورة ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن امل�ج�ت�م��ع
املدني والحكومات للوصول إل��ى التنمية
املستدامةّ .
وبينت امل�لا أن امل��رأة الكويتية
اس �ت �ط��اع��ت ان ت�ث�ب��ت ج��دارت �ه��ا ف ��ي شتى
امل�ح��اف��ل ،وف��ي ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص،
ولكن األمر يتطلب ضرورة توسيع دورها
ف ��ي امل� �ن ��اص ��ب اإلداري � � � � ��ة ،م �ل �م �ح��ة إل � ��ى أن
نجاحات الكويتية أكسبتها ال��ري��ادة على
ّ
مستوى الخليج ،وحققت نجاحات كبيرة،
ّ
من خالل املناصب التي تقلدتها.
وت �ح��دث��ت ع ��ن ح �ق��وق امل �ت ��زوج ��ة م ��ن غ�ي��ر
ك��وي �ت��ي وح ��رم ��ان أب �ن��ائ �ه��ا وأس ��رت �ه ��ا من
العيش الكريم في بلدها ،ومن حق الرعاية
السكنية املناسب لها ،بخالف الرجل الذي
ّ
يتزوج من يشاء ويتمتع بكل الحقوق.

«النجاة » أطلقت حملة إبصار

الثويني لـ سبقلا :عمليات جراحية لـ 9آالف مريض
محمد شمس الدين
نظمت جمعية ال�ن�ج��اة الخيرية حملة
إب �ص��ار ال�ث��ال�ث��ة ف��ي م�ج�م��ع  360أم��س،
وال�ت��ي تستهدف جمع ت�ب��رع��ات بقيمة

 140الف دينار ،إلجراء عمليات جراحية
ل � � � � �ـ 3500م ��ري ��ض ف� ��ي ع� � ��دد م� ��ن ال� � ��دول
الفقيرة.
وق��ال رئيس قطاع امل��وارد واإلع�ل�ام في
ال�ج�م�ع�ي��ة ع �م��ر ال �ث��وي �ن��ي ل� �ـ سبقلا ان

طالب يتالعبون بالمقررات الدراسية
إلي �ص��ال �ه��م ب ��ال ��زم�ل�اء ال ��ذي ��ن ق ��د وض �ع��ت لهم
مواعيد مبكرة ،ليطلبوا منهم تسجيل املقرر
ً
ف ��ي ال �ن �ظ��ام االل �ك �ت��رون��ي ت�س �ج�ي�لا «وه �م �ي��ًا»،
وي �ت �ف��ق ال �ط��ال��ب ذو امل��وع��د امل �ب �ك��ر ع�ل��ى حجز
امل �ق��رر ال� ��ذي ي�ح�ت��اج��ه زم �ي �ل��ه ،ث��م ي �ت��م سحبه
ليسارع الزميل في اضافة املقرر حينما يأتي
موعد تسجيله.
واعتاد بعض الطلبة على هذا التصرف كنوع
م��ن «امل �س ��اع ��دة» ل �ل��زم�ل�اء ،خ��اص��ة إن ل��م يجد
الطالب ذو املوعد املبكر الشعبة الدراسية التي
يرغب بها ،أو أنه يضيف من املقررات ما يريد،

التأمينات ،وقامت ال��وزارة بتعديل قانون
ال �ش��رك��ات ث�ل�اث م � ��رات ،مل��ا ي �خ��دم ال�ح��رك��ة
االقتصادية والتجارية في ال�ب�لاد ،وكذلك
قانون مراقبي الحسابات.
وأض��اف :ال يمكن أن يكون االقتصاد جيدًا
اال في ظل تشريعات حديثة تواكب العصر،
وه�ن��اك ت�ن��اف��س ف��ي رؤوس األم� ��وال ،وه��ذا
ما نجحنا فيه في بورصة الكويت (هيئة
س� ��وق امل � � ��ال) ،ح �ي��ث ن �ج �ح��ت ال �ك��وي��ت ف��ي
أن تحتل امل��راك��ز االول ��ى ف��ي ج��ذب األم��وال
األجنبية في أس��واق امل��ال ،وفق آخر تقرير
صادر عن «بلومبيرغ».

الميراث خط أحمر

يستعينون بزمالئهم في «التسجيل الوهمي»!

ً
ل ��م ي �ج��د ب �ع��ض ط �ل �ب��ة ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ح�ل�ا
ُ
مل��واج�ه��ة مشكلة ال��ش�ع��ب امل�غ�ل�ق��ة س ��وى حجز
ُ
املقررات التي يرغبون بها ،فقد أرسلت للطلبة
رس��ائ��ل ب�م��واع�ي��د التسجيل للفصل ال��دراس��ي
املقبل وفقًا لوضعهم الجامعي كسنة الدراسة
واملعدل الجامعي وغيرهما ،فيما خشي الطلبة
ال��ذي��ن أدرج ��ت ل�ه��م م��واع�ي��د م�ت��أخ��رة م��ن غلق
ُ
الشعب لحني موعد تسجيلهم.
ول � �ج ��أ ال �ط �ل �ب��ة إل � ��ى ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �ج��ام �ع �ي��ة

املؤسسة األمنية.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � � ��ر ،ب� �ح ��ث ال � � �ج � ��راح م��ع
رئيس البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
للصليب األحمر في البالد عمر ع��ودة،
التعاون املشترك.
وناقش الجراح اه��م االم��ور واملواضيع
ذات االهتمام املشترك ،مشيدا بالجهود
املتميزة وال ��دور ال��ذي ت�ق��وم ب��ه البعثة
تنفيذا لبرنامجها والتزامها في مجال
العمل االنساني.

وف� ��ي ل �ق ��اء آخ� ��ر م ��ع رئ �ي��س امل �ف��وض �ي��ة
السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني
د .س��ام��ر ح��دادي��ن ،بحث ال �ج��راح اوج��ه
ال � �ت � �ع� ��اون وال �ت �ن �س �ي ��ق وال � ��دع � ��م ال �ت��ي
تقدمها امل��ؤس�س��ة االم�ن�ي��ة ف��ي الكويت
للمفوضية.
وف��ي وق��ت الح��ق ال�ت�ق��ى ال �ج��راح ،أم��س،
م��ع سفيري ك��روات�ي��ا ام�ي��ر موهاريمي،
وك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة د .ه��ون��غ ي��ون��غ كي
وبحث معهما اوجه التعاون املشترك.

مي السكري

«الصليب األحمر»:

أحمد الحافظ
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ثم يرغب في تسهيل األمر على اآلخرين بحجز
املواد لهم.
وف � ��ي ح �ي�ن ي �س �ت �ف �ي��د ب �ع��ض ط �ل �ب��ة م ��ن ح�ج��ز
امل �ق ��ررات وي �ت �ب��ادل��ون امل�ن�ف�ع��ة م��ع زم�لائ �ه��م أو
أصدقائهم ،ال تجدي ه��ذه الحيلة في الفترات
األخ�ي��رة من التسجيل وأث�ن��اء «ال�ب��اي ف��ورس»،
ح �ي��ث ت �ك��ون ال �ش �ع��ب م�م�ت�ل�ئ��ة م�س�ب�ق��ًا ب��أع��داد
كثيرة ،فال يؤدي سحب املقرر إلى إتاحة املقعد،
بل تظل الشعبة مغلقة.
ك �م��ا ي��رف��ض ب �ع��ض ال�ط�ل�ب��ة ال �ل �ج��وء إل ��ى ه��ذه
الحيلة ،ويعتقدون أنها ظلم ي��ؤدي إلى تقليل

ف��رص زمالئهم ف��ي تسجيل امل�ق��ررات ،حتى إن
اضطروا إلى الوقوع في مشكلة الشعب املغلقة
ول ��م ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن اض��اف��ة امل� �ق ��ررات امل�ط�ل��وب��ة،
لكنهم يرون أن الغاية ال تبرر الوسيلة.

سحب املقررات
وف � � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ذات� � � � ��ه ،أع � �ل� ��ن ع� �م� �ي ��د ال� �ق� �ب ��ول
والتسجيل في جامعة الكويت د .علي املطيري
أن ف � �ت ��رة االن � �س � �ح� ��اب م� ��ن امل � � �ق � ��ررات ل�ل�ط�ل�ب��ة
املسجلني في الفصل الدراسي األول واملحددة
طبقا ل�لائ�ح��ة ن�ظ��ام امل �ق��ررات بالستة أسابيع

الحملة ت��أت��ي تزامنًا م��ع ال�ي��وم العاملي
ل�لإب �ص��ار ،مبينًا ان ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة تعد
الثالثة لخدمة مرضى البصر.
وقال انه في الحملتني األول��ى والثانية
ب�ل�غ��ت ال�ح�ص�ي�ل��ة امل��ال �ي��ة أك �ث��ر م��ن 390

أل � ��ف دي � �ن� ��ار ،وش �م �ل ��ت إج� � � ��راء  9آالف
ع�م�ل�ي��ة ع �ي��ون ،وق��دم��ت خ��دم��ات طبية
وتمريض خالل الحملتني ألكثر من 30
أل��ف مريض في مختلف ال��دول ،وكذلك
أقامت  18مخيما في  7دول مختلفة.

¶ المطيري :االنسحاب
من الفصل الدراسي األول إلكترونيا ً
لغاية الخميس المقبل
األولى من بدء الدراسة تنتهي الخميس املقبل
املوافق  17ال�ج��اري ،وال يسمح ألي طالب بعد
هذا التاريخ باالنسحاب من أي مقرر ويصبح
ملتزما بدراسة كافة املقررات املسجل فيها.
وأوض � ��ح امل �ط �ي��ري أن ��ه أس� ��وة ب �م��ا ي �ت��م ف��ي كل
ف�ص��ل دراس� ��ي ،ف��إن��ه ع�ل��ى ال�ط��ال��ب ال ��ذي يرغب
ف��ي االن �س �ح��اب م��ن م �ق��رر م��ا اس �ت �خ��دام ن�ظ��ام
ال �ت �س �ج �ي��ل ل �س �ح��ب امل � �ق� ��رر ال � � ��ذي ي ��رغ ��ب ف��ي
االنسحاب منه قبل التاريخ املحدد بشرط أال
ي�ن�ت��ج ع��ن االن �س �ح��اب م��ن أي م �ق��رر ان�خ�ف��اض
العبء الدراسي للطالب عند  12وحدة.

علي المطيري
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أقدمها مسجد «بن بحر» في «المباركية»

ً
 1695بيتا لله..
َّ
ُ
ل
ص
م
مليون
2.8
لـ
سع
تت
ٍّ

تعتبر الكويت من أكثر الدول في العالم اإلسالمي ــــ وفق
إحصائية قطاع المساجد في وزارة األوقاف ــــ من حيث
ً
مقارنة بمساحتها الجغرافية ،بواقع 1695
عدد المساجد،
مسجداً تتسع لــ 2.8مليون مصلٍّ بينها  1007مساجد
جامعة (تقام فيها صالة الجمعة) و 37مسجداً جعفرياً.
حمد السالمة
وج� ��اء ف��ي اإلح �ص��ائ �ي��ة ،ال �ت��ي ح �ص�ل��ت سبقلا
على نسخة منها ،ان محافظة األحمدي تعتبر
أك �ث��ر امل �ح��اف �ظ��ات ع ��ددًا ف��ي ب �ي��وت اهلل؛ ب��واق��ع
 422م�س�ج�دًا ،تليها ال�ف��روان�ي��ة ب� �ـ 303مساجد
ث��م ال �ع��اص �م��ة ،ب��إج �م��ال��ي  293م �س �ج �دًا ،تليها
ال �ج �ه��راء ،ب � �ـ ،254وح��ول��ي ب��واق��ع  232م�س�ج�دًا
وأق�ل�ه��ا م�ب��ارك الكبير ،بحصيلة  154مسجدًا،
في حني ج��اء ع��دد االئمة والخطباء في البالد
 1853منهم  877كويتيًا و 976وافدًا ،اضافة الى
 1964مؤذنا.
ووفق رصد سبقلا ،يعتبر أقدم مسجد في البالد
ُ
هو مسجد «بن بحر» في «املباركية» الذي ش ّيد
ُ
عام  1898وأعيد بناؤه على نفقة «ثلث» املرحوم
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن م�ح�م��د ال�ب�ح��ر ع ��ام  ،1982كما

مسجد الراشد | تصوير مصطفى نجم

مسجد بالل بن رباح في «الصديق» | تصوير أحمد سرور

«األحمدي» أكثر
المحافظات عدداً..
و«مبارك الكبير» ّ
أقلها
 1853إماماً..
منهم
 877كويتيا ً

ف��ي ال�ب�لاد  65مسجدًا ت��راث�ي��ًا حيث ج��رت اع��ادة
تأهيل  28مسجدًا منها ،كما جرى توثيق  3منها
مسجد
وهدمها ثم اعادة بنائها ،اضافة إلى بناء
ٍ
واح ��د ب��دي��ل ل��ه ،وه��و مسجد ن��اب��ي ال��دوي�ل��ة في
الفروانية ،كما جرى العمل على تأهيل مسجدين
تراثيني في الجهراء.
وسجل الرصد ع��ددا من املساجد التراثية التي
تقرر هدمهما وإع ��ادة بنائها م��ن جديد اضافة
الى مسجدين يحتاجان قرارا من «البلدية» للبت
ف��ي م��وض ��وع ت��وس�ع�ت�ه�م��ا او ن �ق��ل خ��دم��ات�ه�م��ا،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى  3مساجد ك��ان��ت ف��ي ح��ال��ة جيدة
وال ت �ح �ت ��اج اع � � ��ادة ت ��أه� �ي ��ل ،و 3م �س ��اج ��د ت�ق��ع
داخ��ل م�ش��روع القرية التراثية ،وس��وف يرممها
املستثمرون.

املسجد الكبير
واوض� � ��ح ال ��رص ��د ان أك �ب ��ر م �س��اج��د ال� �ب�ل�اد ه��و
م �س �ج��د ال ��دول ��ة ال �ك �ب �ي��ر ،ال � ��ذي ي �ت�س��ع ل � �ـ 35ال��ف
ٍّ
مصل ،والذي اصبح معلمًا من معالم الدولة التي
يقصدها ال�س�ي��اح ،كما ان هناك مساجد كبيرة
ف ��ي م�س��اح�ت�ه��ا ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال �س��ت خ��اص��ة،
وتستوعب ع��ددا كبيرا م��ن املصلني ،خاصة في
رم�ض��ان ،ومنها مسجد جابر العلي في حولي،
ٍّ
وال� ��ذي ي�ت�س��ع الك �ث��ر م��ن  5ال ��ى  10االف م�ص��ل،
اضافة الى مسجد بالل بن رباح ،اما في محافظة

ال�ع��اص�م��ة ف�ه�ن��اك مسجد ال��راش��د ف��ي العديلية،
وف ��ي االح� �م ��دي م�س�ج��د ض��اح �ي��ة ج��اب��ر ال�ع�ل��ي،
اض��اف��ة ال��ى مسجد عقلة الظفيري ف��ي الجهراء
وم�س�ج��د ال��زب��ن ف��ي ال �ف��روان �ي��ة وم�س�ج��د ص��ال��ح
الكندري في محاظفة مبارك الكبير.
وف ��ي م��ا ي�خ��ص ب �ن��اء امل �س��اج��د ،ف ��إن «االوق � ��اف»
ليست الجهة املعنية او املخولة ببناء املساجد
ّ
عن طريق ميزانية الدولة؛ فهي تتسلم املساجد
ف��ي امل�ن��اط��ق ال �ج��دي��دة م��ن االس �ك��ان او االش �غ��ال
وع� � ��ن ط ��ري ��ق امل� �ت� �ب ��رع�ي�ن ،ح� �ي ��ث ت � �ك ��ون آل� �ي ��ات
ّ
للتبرع
امل��واف �ق��ات للبناء م��ن خ�ل�ال ف�ت��ح امل �ج��ال
ّ
بالبناء بعد التخصيص ،ومن ثم يضع املتبرع
ام� ��وال� ��ه ف ��ي ح� �س ��اب م� �ص ��رف امل �س ��اج ��د وادارة
ال�ش��ؤون الهندسية ف��ي ال ��وزارة لتتولى ال��وزارة
عمل املخططات الالزمة وبناء املساجد الجديدة
او هدم وإعادة ترميم املساجد او توسعتها ،كما
ي �ج��ري اخ�ت�ي��ار امل�ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة وال
تعتمد «البلدية» اي مخطط للمساجد اال بتوقيع
من «األوقاف».

أول مركز نسائي
يعتبر مسجد موضي السور في منطقة الصديق
َّ
أول م��رك��ز رم�ض��ان��ي ن�س��ائ��ي ف��ي ال �ب�لاد ويتسع
ٍّ
ل�ق��راب��ة  1000م�ص��ل ،ويتميز بالشكل املعماري
الهندسي الخالي من الطابوق.

مسجد بن بحر

يمنيون يبيعون المناديل في اإلشارات:

ِّ
الطيبون يمسحون آالمنا بالعطف والمحبة
يتر َّزقون الله في إشارات المرور ،فيمسح الطيبون آالمهم
بمناديل المحبة والتعاطف معهم ،فتصبح في كل إشارة
حكاية تعب ومعاناة ،لكن «المضطر يقف تحت الشمس» ،ويبيع
المناديل أو أي أشياء أخرى لقاء نقودٍ ؛ في الظاهر هي ثمن
البيع ،وفي الباطن تمثل دعماً وتعاطفاً ومساندة إنسانية من
أصحاب األيادي البيضاء.
وفي جميع دول العالم الهدف من وضع إشارة المرور هو
تنظيم حركة السيارات والما ّرة ،لكن بعض كبار السن من
أبناء الجالية اليمنية يستغلون االشارات لبيع «المناديل» على
السائقين لكسب قوت يومهم ،وقد رصدت «سبقلا» جانباً
من عملها.

وليد العبدالله
البداية كانت مع أبومحسن العوسي (66
ّ
عامًا) من سكان صنعاء الذي سرد قصته
ل�ـ سبقلا ،ق��ائ�لا :جئت ال��ى الكويت منذ
 30ع��ام��ا ،وكنت أعمل سائقا ف��ي اح��دى
ال�ش��رك��ات ،وج��رى إن�ه��اء العقد ،وبعدها
ح � ّ�ول ��ت اإلق ��ام ��ة ع �ل��ى اح� ��دى ال �ش��رك��ات،
وحاولت أن أج��د عمال في شركات عدة،
إال أنني عجزت عن توفير عمل.
وق��ال ابومحسن :اض�ط��ررت ال��ى التوجه

ملهنة بيع املناديل في االش��ارات لتوفير
قوت يومي ،وألنفق على أبنائي ،مشيرا
ال��ى أن حصيلته ف��ي ال �ي��وم م��ن  5ال��ى 7
دنانير.
س��أل �ن��اه ع ��ن أوض � ��اع ب �ل ��ده ،ف��اغ��رورق��ت
ع �ي �ن��اه ،وق� � ��ال :أت �م �ن��ى ع � ��ودة االوض � ��اع
ال��ى االستقرار؛ فالفقر في اليمن يتزايد
ب�ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة ،واس �ت �م��رار ه ��ذه ال �ح��ال
ي��ره��ق أس ��را ك�ث�ي��رة ،م��ؤك��دا أن��ه ي��ري��د أن
ي��رج��ع إل ��ى ب �ل��ده ل�ي�ع��ش ب�ق�ي��ة ع �م��ره مع
أسرته.

لكن عبداهلل هادي أبوسالم ( 69عاما)
ح ��زي� ��ن ب� �م ��ا ي �ك �ف ��ي ل� �ب ��ث ال� �ح ��رق ��ة ف��ي
القلوب؛ إذ يؤكد لـ سبقلا أنه ال يجيد
ال�ق��راء ة والكتابة ،ودائما يفضل مهنة
البيع والتجارة البسيطة لتأمني قوته
ّ
يتعرضون في
يومه ،مشددا على أنهم
بعض االوق��ات ال��ى اإله��ان��ات املستمرة
من بعض السائقني.
واضاف ان لديه ابنني؛ أحدهما يدرس
في كلية القانون واآلخ��ر فني كهرباء،
ّ
وال يزال يتكفل بمصاريف دراستهما.
أم��ا محمد ال��رم�ل��ي أب��وف�لاح ( 64عاما)
م��ن م�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وف ،ف�ق��د أك��د أن بيع
املناديل مهنة شريفة ،وتحفظ الكرامة
أف �ض ��ل م ��ن ال� �ت� �س � ّ�ول ،وط �ل ��ب امل � ��ال م��ن
الغير.
و ع��ن ا مل�ش��ا ك��ل ا ل�ت��ي ت��وا ج�ه�ه��م أ ث�ن��اء
البيع ،قال إن الذي يحزننا أن بعض
ا مل� ��را ه � �ق�ي��ن ي� �ت� �ه� �م ��و ن� �ن ��ا ب ��ا ل � �ت � �س � ّ�و ل،
و ه��ذا غ�ي��ر ص�ح�ي��ح؛ ف�ن�ح��ن ن �ك� ّ�د ل�ي�لا
و ن �ه��ارا م��ن أ ج ��ل ا ل �ح �ص��ول ع �ل��ى 10
د ن��ا ن�ي��ر ف�ق��ط م��ن ق�ي�م��ة ب�ي��ع ا مل�ن��اد ي��ل،
ع�ل�م��ا ب��أن ا مل�ب�ل��غ ال ي�ك�ف��ي ل�س��د ق�ي�م��ة
اإل ي� � �ج � ��ار أو ار س � � ��ال م � �ص� ��روف ا ل ��ى
اال ب�ن��اء.

نعم
للتعاطف..
ال للعمالة
الهامشية

البيع في اإلشارات معاناة ..ولكن! | تصوير مصطفى نجم

رغ� � ��م ال� �ت� �ع ��اط ��ف م � ��ع ظ � ��روف
اليمنيني الذين يبيعون املناديل
وغ� � �ي � ��ره � ��ا ع � �ن� ��د اإلش� � � � � � ��ارات،
ح � ��ذر امل ��راق� �ب ��ون م ��ن ال �ع �م��ال��ة
ال �ه��ام �ش �ي��ة ،م �ش �ي��ري��ن إل ��ى أن
ال� �ض ��رورة ت�س�ت�ل��زم م�س��اع��دة
ه� � ��ؤالء ال� �ب ��اع ��ة ب� �ط ��رق أخ� ��رى
بعيدًا عن تشجيعهم على بيع
مستلزمات وأغراض قد تكون
مغشوشة أو ضارة بالصحة.
وأش� ��ار امل��راق �ب��ون إل ��ى ال�غ�ي��اب
ش�ب��ه ال�ك��ام��ل ل�ل��رق��اب��ة ع��ن ه��ذا
النوع من النشاط التجاري.
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دراسة علمية ِّ
تحذر :قضاء وقت طويل فيها يزيد الوزن والتدخين

«الديوانية» ..خطر على صحة الرجال!
هل الديوانية بالفعل خ ّرابة بيوت كما يشاع عنها من قبل النساء المتذمرات من ارتياد رجالهن
للدواوين ،وقضاء معظم أوقات فراغهم فيها؟ هذا السؤال ُطرح كثيراً من قبل ،لكن التذمر النسائي
سيأخذ منحى علميا اكثر ،حيث أعطت دراسة حديثة للنساء حجة قوية لمنع أزواجهن من قضاء
اوقات طويلة في الديوانية واالبتعاد عن المنزل ،هذه الحجة تتمثل في المحافظة على الصحة حيث
تبين أن الجلوس طويال في هذا الملتقى االجتماعي قد يسبب زيادة الوزن ويشجع على التدخين.
وحذرت الدراسة األكاديمية الحديثة التي اعدتها استاذة علم االجتماع بجامعة الكويت د .مها
السجاري من التأثير السلبي للديوانية على صحة الرجال ،خاصة الولئك الذين يقضون فيها أكثر من
أربع ساعات يوم ًيا.

أميرة بن طرف
ق ��ال ��ت ال� � ��دراس� � ��ة :إن أغ� �ل ��ب ال ��رج ��ال
امل� �ش� �م ��ول�ي�ن ب ��االس � �ت � �ط �ل�اع وال� ��ذي� ��ن
اجابوا ان «الديوانية جزء أساسي من
حياتنا» أبلغوا عن تأثير سلبي أكثر
على صحتهم.
وتبني ال��دراس��ة ان الرجال الكويتيني
ال ��ذي ��ن ي��واظ �ب��ون ع �ل��ى ال �ت��واج��د في
ال��دي��وان �ي��ة ألوق � ��ات ط��وي �ل��ة ،ي�ع��ان��ون
م��ن ت��أث�ي��ر س�ل�ب��ي أك �ب��ر ع�ل��ى حالتهم
الصحية.
وكشفت الدراسة عن تأثيرات سلبية
للديوانية على الصحة كزيادة الوزن،
والتدخني وعدم التعامل مع االمراض
املزمنة ،بل لها تأثير سلبي اكثر على
هذه االمراض.

عدوى التدخني
ويبدو ان عبارة «الصاحب ساحب»
ان�ط�ب�ق��ت ع �ل��ى ال ��رج ��ال ال��ذي��ن ب ��دؤوا
التدخني في ال��دواوي��ن ،حيث اظهرت
الدراسة ان ع��ددا كبيرا من املشاركني
ق��ال��وا ان �ه��م ب � ��دؤوا ال �ت��دخ�ين نتيجة
ارت�ي��اده��م للديوانية م�ق��ارن��ة بأولئك
ال � ��ذي � ��ن اع � �ت � �ب� ��روا ان ت � ��ردده � ��م ع�ل��ى

نتائج البحث العلمي
سالح بيد النساء إلبقاء
األزواج في المنزل!
السجاري :الديوانية
موروث اجتماعي رائع..
واالعتدال
في ارتيادها مطلوب
مها السجاري

الديوانية لم يشجعهم على التدخني.
وف�ي�م��ا اص�ب�ح��ت التجمعات مقرونة
ب � � �م� � ��وائ� � ��د م � �ل � �ي � �ئ� ��ة ب � � � ��أن � � � ��واع األك � � ��ل
والحلويات ،لتكون احد اهم االنشطة
امل �م��ارس��ة ف ��ي اي ت �ج �م��ع ل �ل �ن �س��اء او
الرجال ،لم تكن الديوانية بمعزل عن
ذلك ،االمر الذي اكدته الدراسة كذلك،
حيث اظهرت نتائجها ان للديوانية
تأثيرا في زيادة وزن مرتاديها.
وع�ل��ى م�س�ت��وى س �ن��وات ال�ع�م��ر ،ب��دى
التأثير السلبي على الصحة اكبر على

الرفاهية االجتماعية
أوصت الدراسة بضرورة اعداد الدراسات األنثروبولوجية ومقارنة الصحة والرفاهية
االجتماعية للرجال الكويتيني الذين يحضرون الديوانية والذين ال يحضرونها وإجراء
مزيد من البحوث حول كيف يمكن للرجال الكويتيني قضاء وقت فراغهم في الديوانية
من خالل االنخراط في أنشطة مفيدة تساهم بشكل إيجابي في وضعهم الصحي.

ال��رج��ال االص �غ��ر س �ن��ا ،م��ن ن�ظ��رائ�ه��م
الذين تجاوزا  45عاما ،حيث توضح
الدراسة بأن الرجال الكويتيني الذين
يبلغون م��ن ال�ع�م��ر  45ع� ً
�ام��ا أو أكبر
أبلغوا عن آثار أكثر إيجابية لحضور
الديوانية على سلوكهم الصحي في
نمط الحياة ،مقارنة بالرجال األصغر
ً
سنا (ً 25
عاما أو أقل).
وب � ��رغ � ��م ه � � ��ذه ال � �ت� ��أث � �ي� ��رات م� ��ازال� ��ت
ال ��دي ��وان� �ي ��ة ض� ��ارب� ��ة ب � �ج ��ذوره ��ا ف��ي
امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي ك ��أح ��د م �ك��ون��ات��ه
الرئيسة ،وأحد أعمدة تاريخه القديم
وال �ح��دي��ث ،ب��ل ان ظ��اه��رة ال��دي��وان�ي��ة
ال �ت ��ي ت �ب ��دو ع�ل�ام ��ة ب� � ��ارزة ل �ل �ك��وي��ت،
انتقلت من الرجال الى النساء ايضا،
حيث ب��دأن فعليا بإنشاء دواوينهن
الخاصة ،بل اصبحنا نشهد دواوين
مشتركة بني الجنسني.

دور مهم

سالح بيد المرأة

أكدت أستاذة علم االجتماع بجامعة الكويت د .مها السجاري أنه ال يمكن
ان�ك��ار ان الديوانية لعبت وم��ا زال��ت دورا رئيسيا ف��ي العديد م��ن املالمح
االجتماعية والسياسية في الكويت ،وستبقى مستمرة ..اال ان التأثير
السلبي س��واء على الصحة او العالقات االجتماعية يأتي بسبب املبالغة
في ارتياد الديوانية.

تعد هذه الدراسة ،وهي أول بحث أجري يهدف إلى الكشف عن التأثير
الحيوي للمدة والتردد وأن��واع الديوانيات على سلوك نمط حياة الرجل
الكويتي وحالته الصحية والعالقات االجتماعية ،دليال علميا على هذا
التأثير ..لتكون سالحا بيد امل��رأة ضد زوجها متى ما ارادت منعه من
الذهاب للديوانية!

«البيئة» وجهات أخرى غرست  3آالف شتلة

صحراء الجهراء ستصبح خضراء
خالد الحطاب
صحراء الجهراء بانتظارها مستقبل أخضر،
فقد شهدت ام��س غ��رس  3آالف شتلة سدر،
إض��اف��ة إل��ى اش�ج��ار امل��ان�ج��روف الساحلية،
في مستهل الحملة الوطنية التي أطلقتها
الهيئة العامة للبيئة أمس بمشاركة بعض
م�ن�ت�س�ب��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وه�ي�ئ��ة ال��زراع��ة
والفرق التطوعية والناشطني البيئيني.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ش�ي��خ ع�ب��داهلل
األح �م��د ع�ل��ى ه��ام��ش فعالية زارع ��ة شتالت
شجر السدر بالقرب من محمية الجهراء :إن
الحملة جاءت لزيادة الغطاء األخضر بشكل
عام والتنوع االحيائي بشكل خ��اص ،حيث
العمل يستمر لزيادة االشجار والنباتات في
محمية ال�ج�ه��راء وب�ج��واره��ا وأم��اك��ن اخ��رى
حول الكويت.
وكشف األح�م��د أن هناك تعاونا مقبال بني
«البيئة» و«الزراعة» بشأن اثراء البيئة البرية
ب�م�لاي�ين األش �ج��ار ع��ن ط��ري��ق التعويضات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،داع �ي��ا ال��راغ�ب�ين ف��ي زي ��ادة الرقعة
الخضراء من خالل تقديم الطلب على مواقع
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة او امل��وق��ع
الرسمي لها للمساهمة في التعاون معهم
لتحقيق االهداف املختلفة.
ولفت األحمد إلى استمرار الحمالت البيئية
املختلفة بهدف املحافظة على البيئة عامة
والغطاء النباتي خاصة ،مشيرا الى ان هذه
املحمية هي نقطة البداية وان هناك الكثير
من املحميات التي ستجري زي��ادة االشجار
ف� �ي� �ه ��ا ،اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى امل� �س ��اه� �م ��ات االخ� � ��رى
م ��ن ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ،م �ث��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة السمكية وك��ذل��ك مشاريع
التعويضات البيئية.

جهود مستمرة
واض��اف ان��ه ليس هناك حد لعدد النباتات
التي ستجري زراعتها في مختلف مناطق
ال� �ب�ل�اد وان ه � ��ذه ال �ج �ه ��ود س � ��وف ت�س�ت�م��ر
ب��ال�ت�ع��اون م��ع مختلف ال�ج�ه��ات الحكومية

جانب من الحملة البيئية

ناشطة تغرس سدرتها | تصوير مصطفى نجم

األحمد :زراعة ماليين
األشجار حول المناطق
بأموال التعويضات البيئية
وال �خ ��اص ��ة وال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ،داع� �ي ��ا ال�ج�م�ي��ع
ل �ل �م �س��اه �م��ة ب��االن �ش �ط��ة امل �ش��اب �ه��ة ل ��زي ��ادة
الغطاء النباتي في الدولة.
وح � � ��ول ع �م �ل �ي��ات اع� � � ��ادة ال � �ت ��دوي ��ر ب�ي��ن ان
الخطط واض�ح��ة ف��ي التعامل م��ع النفايات

ويجري العمل مع البلدية إلنشاء منظومة
واضحة إلدارتها في الدولة وانه «ستجري
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال� �ت� �ج ��ارب ال �ع��امل �ي��ة ب �ه��دف
استغالل النفايات كثروة مهدرة حاليا».
م��ن جانبه ،ق��ال نائب امل��دي��ر ال�ع��ام للشؤون
الفنية في الهيئة د .عبداهلل ال��زي��دان ان هذا
امل� �ش ��روع ه ��و ال �ث��ان��ي م ��ن ن��وع��ه امل �ن �ف��ذ من
صندوق حماية البيئة التابع للهيئة بهدف
اثراء التنوع االحيائي في البالد.
ول�ف��ت ال��زي��دان ال��ى ان��ه ج��رت زراع ��ة  3آالف
نبتة م��ن االن ��واع ال�ف�ط��ري��ة املختلفة ومنها
«ال �س��در» ،مشيدا بتعاون ع��دد م��ن الجهات
الحكومية والفرق التطوعية في هذا املجال.

«حلم أخضر» لزيادة الغطاء النباتي
قال رئيس جمعية «حلم أخضر» امل��زارع شبيب العجمي ان هدف مشاركته بالحملة املساهمة مع
الجهات املختلفة مثل وزارة التربية وهيئة البيئة ووزارة الداخلية واملبادرين واملتطوعني البيئيني لغرس
ثقافة اهمية زيادة الغطاء النباتي والحد من زحف التربة وارتفاع درجات الحرارة وتقليل التيارات
الهوائية على املحمية.
واضاف العجمي ان االعداد لهذه الحملة امتد لثالثة اشهر في تجهيز املوقع والشبكات املائية وغيرها،
مشيرا الى ان الحمالت مستمرة بالتعاون مع هيئتي «البيئة» و«الزراعة» ،ومنها تشجير  20مدرسة
في مدينة صباح االحمد وتوزيع  15الف نبتة على املقيمني في املدينة إلقامة غطاء نباتي هناك.
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مجلس األمة

للنواب في سباق «الميديا» ..مذاهب!
■ «يوميات نائب» ابتكار الفضل لشرح مقترحاته لمتابعيه
■ العدساني األكثر نشاطاً ..والمطيري يفضل الـ«واتس أب»
المحرر البرلماني
ب� ��دا ب �ع��ض ن � ��واب م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي س �ب��اق
م��ع «امل �ي��دي��ا» ،ف��ي م�ح��اول��ة لتطويع التطور

التكنولوجي لخدمة التواصل مع قواعدهم
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ف�ج�ن�ح��وا إل ��ى اخ �ت��راق وس��ائ��ل
ٍّ
ال �ت��واص��ل ب��األف �ك��ار ال� �ج ��دي ��دة ،ول� �ك ��ل منهم
مذهبه ونهجه.
ولم يعد نشاط النواب قاصرا على تغريدات

ح �س��اب��ات��اه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة واإلع�ل�ام� �ي ��ة على
مواقع التواصل ،بل تطور الى إطالق خدمات
إخبارية على تطبيق «وات��س أب» ،وتدشني
وسائل مبتكرة لنشر نشاطاتهم البرملانية
ع �ل��ى أوس� ��ع ن� �ط ��اق ،وك� ��ان ل �ل �ن��واب ال �ش �ب��اب

النصيب األكبر في التوجه نحو االستغالل
األم� � �ث � ��ل مل� �ن� �ص ��ات ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
املتعددة.
ال�ن��ائ��ب ع�م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ،ي�س�ت�خ��دم مقاطع
ال� �ف� �ي ��دي ��و ال� �ق� �ص� �ي ��رة امل� �م ��زوج ��ة ب ��امل ��ؤث ��رات
ال �ص��وت �ي��ة وال �ب �ص��ري��ة ،ف �ي �ق��دم م��واق �ف��ه ال�ت��ي
يتبناها في مجلس األمة بصورة أكثر جذبا،
كما بدأ أخيرا في بث مقاطع لشرح مقترحاته
البرملانية بصورة مبسطة للناخبني.
أما النائب أحمد الفضل الذي دشن «يوميات
ن��ائ��ب» ،ف��آث��ر ال�ت��واص��ل امل�ب��اش��ر م��ع ناخبيه
ع�ب��ر م�ق��اط��ع يبثها ب�ش�ك��ل ش�ب��ه دوري على
م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل ،ف��أص �ب �ح��ت ت �ل��ك امل �ق��اط��ع
منصات دائمة لشرح مقترحاته ،وتفنيد آراء
مخالفيه.

معركة إعالمية
ورف ��ع ال �ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ين ع �ن��وان «م��ن
حقك أن تعرف» ،معبرا ينطلق من خالله إلى
ناخبيه ،بعد اجتماعات اللجان التي يشارك
ف�ي�ه��ا أو ف ��ي م �ح �ط��ات ال �ت �ب��اي �ن��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ح ��ول ب �ع��ض ال �ق��وان�ي�ن ،ل�ي�ش��ارك
متابعيه مرئياته وأط��روح��ات��ه ومقترحاته
حول القضايا املخلتفة.
وف ��ي م�ط�ل��ع س�ب�ت�م�ب��ر امل��اض��ي أع �ل��ن ال�ن��ائ��ب
ماجد املطيري عبر حساب مركزه اإلعالمي
ً
ع��ن ان �ط�لاق خ��دم��ة أخ �ب��ار ال�ن��ائ��ب أوال ب��أول
ع �ب��ر خ ��دم ��ة ال ��وات� ��س أب ،ف �ي �م��ا ع �م��د ن ��واب
آخ � ��رون إل ��ى م�لاح �ق��ة «ال �ه��اش �ت��اغ��ات» ال�ت��ي
تنطلق عبر «ت��وي�ت��ر» ،فيمهرون تغريداتهم
ب�ت��واق�ي��ع ال�ه��اش�ت��اغ امل�ت�ف��اع��ل ،وم��ن أب��رزه��م
النائب علي الدقباسي.
وي �ع��د ال �ن��ائ��ب ري� ��اض ال �ع��دس��ان��ي م ��ن أك�ث��ر
األعضاء نشاطا عبر وسائل التواصل ،كما
أن� ��ه ي �س �ت �خ��دم ب �ع��ض امل� ��ؤث� ��رات ف ��ي م�ق��اط��ع
الفيديو التي يبثها ،ويتميز بإطالق حوارات
مباشرة مع متابعيه على «تويتر» ،فضال عن
قدرته الفائقة في مالحقة قضاياه وتجديد
ال�ت��ذك�ي��ر ب�م��واق�ف��ه ف��ي ك��ل قضية ع�ن��د تجدد
الحديث عنها أو حصول أي تطور فيها.
وب��ال�ط�ب��ع ف��إن ال �ن��واب م�ق�ب�ل��ون ع�ل��ى معركة
إع�ل�ام� �ي ��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة م ��ن ن� ��وع ج ��دي ��د خ�ل�ال
امل� ��رح � �ل� ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،ت� �ت� �س� �ي ��د ف� �ي� �ه ��ا وس ��ائ ��ل
ال�ت��واص��ل امل�ش�ه��د ،وت�ت�ن��وع ال��وس��ائ��ل سعيا
الى غاية واحدة ،هي إقناع أكبر شريحة من
القواعد االنتخابية باستحقاق أصواتهم في
صناديق االنتخاب.

حتى إقفال الحساب الختامي /20182019

الجبري :إلغاء مكافآت «تداعيات األمطار»
نزار عثمان
ق� ��ال وزي � ��ر اإلع �ل��ام م �ح �م��د ال �ج �ب��ري إن جميع
مكافآت األعياد الوطنية واالنتخابات وطوارئ
األمطار ملوظفي ال��وزارة ألغيت حتى يتم إقفال
الحساب الختامي عن السنة املالية .2019/2018
وأوض � � ��ح ال� �ج� �ب ��ري «ردًا ع �ل��ى س� � ��ؤال ال �ن��ائ��ب
ع�ب��دال��وه��اب ال�ب��اب�ط�ين ب�ش��أن أس �ب��اب املماطلة
ف� ��ي ص � ��رف م� �ك ��اف ��آت وم �س �ت �ح �ق��ات امل��وظ �ف�ي�ن
ال��ذي��ن ش ��ارك ��وا ف��ي ت�غ�ط�ي��ة ب �ع��ض امل�ن��اس�ب��ات
مثل االنتخابات واألع�ي��اد الوطنية وال�ط��وارئ
وت� �ح ��دي� �دًا ت ��داع� �ي ��ات األم � �ط� ��ار األخ � �ي� ��رة ال �ت��ي
شهدتها ال�ب�لاد ،أن��ه ت��م حجز املبلغ باستمارة
ص��رف رق��م  11804654املؤرخة في 2019/4/15
وت �ح ��وي �ل �ه ��ا إل� � ��ى امل � ��راق � ��ب امل � ��ال � ��ي ل �ت��دق �ي �ق �ه��ا
واعتمادها إال أنه امتنع عن اعتمادها وأعيدت
االستمارة إلى اإلدارة املالية بتاريخ ،2019/5/8
وذل � ��ك ب �ع��د ت� �ج ��اوز امل � ��دة ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ط �ل��وب
خ�لال�ه��ا ال ��رد م��ن ق�ب��ل امل��راق��ب امل��ال��ي ،وق��د ج��اء
ب �ك �ت��اب م ��راق ��ب وزارة امل��ال �ي��ة أن أس �ب ��اب ع��دم
اعتماده لالستمارة امل�ش��ار إليها يعود إل��ى أن

محمد الجبري

ال��وزارة لم تخاطب دي��وان الخدمة املدنية ألخذ
م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى ال �ص��رف وأن امل �ك��اف��آت امل�ط�ل��وب
صرفها يتم خصمها من بند أعمال أخرى لعدد
املستعان بهم وال تندرج مسمياتهم الوظيفية
ض �م��ن الئ �ح��ة امل �ت �ع��ام �ل�ين م ��ع ج �ه ��ازي اإلذاع� ��ة
وال �ت �ل �ف��زي��ون .وأف � ��اد «ب �خ �ص��وص ع ��دم ص��رف

م �ك��اف��آت ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات واألع �ي ��اد
الوطنية يرجع أيضًا إلى امتناع املراقب املالي
لنفس األس �ب��اب امل��ذك��ورة أع�ل�اه ،دون أي مبرر
أو م �س��وغ ق��ان��ون��ي ،ون �ظ �رًا ل��وج��ود ارت �ب��اط��ات
م �ف �ت��وح��ة وع � ��دم ال� �ق ��درة ع �ل��ى إق� �ف ��ال ال �ح �س��اب
الختامي إال بعد إلغائها ،ل��ذا ت��م إل�غ��اء جميع
مكافآت األعياد الوطنية واالنتخابات وطوارئ
األمطار حتى يتم إقفال الحساب الختامي عن
السنة املالية  ،2019/2018علمًا ب��أه ت��م صرف
ت�ل��ك امل�ك��اف��آت خ�ل�ال ال�س�ن��وات ال�ع�ش��ر السابقة
دون مخالفة م��ن جميع وح��دات الرقابة املالية
السابقة أو ديوان املحاسبة.
وعن تأخير صرف مكافآت ومستحقات موظفي
ال� � ��وزارة م�ن��ذ ي�ن��اي��ر  ،2019أوض ��ح ال �ج��ري أن��ه
«نظرًا لعدم كفاية معتمدات بند (أعمال أخرى)،
األم ��ر ال ��ذي ادى إل��ى ع�م��ل م�ن��اق�ل��ة م��ن وف ��ورات
الباب األول للبند أعمال أخرى في نهاية السنة
املالية بعد تاريخ  .2019/3/31وأضاف :ال يمكن
عمل أي مناقلة إال بعد سداد مستحقات الوزارة
ليتبني لنا املتوافر من الرصيد في نهاية السنة
املالية ،وبناء على ما سبق يتم عمل املناقالت
من الوفورات املحققة بأبواب امليزانية.

موجز نيابي
أكاديمية للنهوض بالرياضة

نشر تقارير الجهات الحكومية

اق�ت��رح ال�ن��ائ��ب م��اج��د امل�ط�ي��ري إن�ش��اء أك��ادي�م�ي��ة ري��اض�ي��ة ع��امل�ي��ة «ل��دع��م
وتطوير منظومة الرياضة الكويتية بأحدث النظم العاملية ،ووضع تصور
مبتكر بأسلوب علمي إلع��داد وتأهيل جيل جديد من الرياضيني ،بعد
التراجع امللحوظ في مستوى الرياضة املحلية ،السيما كرة القدم ،وتراجع
أداء املنتخب الوطني لكرة القدم بكل البطوالت القارية وغيابه عن املحافل
الدولية واإلقليمية».

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح برغبة لتفعيل «رقابة الرأي
ا ل �ع��ام» ،ذ ك��ر ف�ي��ه أ ن�ه��ا « م��ن أ ه��م أ ن��واع ا ل��ر ق��ا ب��ة وأ ق��وا ه��ا ،إ ل��ى ج��وار
دور ا ل�ج�ه��ات ا ل��ر ق��ا ب�ي��ة ا مل�خ�ت�ل�ف��ة واال خ�ت�ص��اص ا ل��ر ق��ا ب��ي األ س��ا س��ي
ملجلس األمة».
وقال الشاهني في اقتراحه إنه «على غرار نشر وزارة التجارة والصناعة
تقاريرها السنوية على موقعها االلكتروني ،وإتاحتها للكافة في عامي
 2017و ،2018فإن تعميم ذلك على جميع ال��وزارات واملؤسسات العامة
سيعزز الشفافية والتنافس بني املرافق العامة تحقيقًا للمصلحة العامة،
ويوفر مادة ثرية للباحثني واملهتمني بهذا الشأن» ،داعيا الى «التزام كل
وزارة وم��ؤس�س��ة وهيئة ع��ام��ة بنشر تقرير س�ن��وي يتضمن أعمالها
واملؤشرات املالية لها خالل السنة املالية.

مناهج «التطبيقي»
ً
وج��ه ال�ن��ائ��ب خليل أب��ل س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم العالي
حامد العازمي ،طلب فيه تزويده بكشف بعدد أعضاء هيئة التدريس
ف��ي قسم املناهج وط��رق التدريس ف��ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب م��ن امل��واط �ن�ين ،م��ع ب�ي��ان مسمياتهم ال��وظ�ي�ف�ي��ة وم��ؤه�لات�ه��م
العلمية وتخصصاتهم الوظيفية وس �ن��وات خبرتهم العملية ،وت��اري��خ
التعيني والتدرج الوظيفي ،وآخ��ر بعدد أعضاء هيئة التدريس في قسم
املناهج وطرق التدريس في الهيئة من غيرالكويتيني ،مع بيان جنسياتهم
ومسمياتهم الوظيفية وم��ؤه�لات�ه��م العلمية وتخصصاتهم الوظيفية
وسنوات خبرتهم العملية ،وتاريخ التعيني والتدرج الوظيفي.

إخالل بالعدالة
اعتبر النائب د .عبد الكريم الكندري ،استبعاد العاملني والباحثني في
ً
من كادر الوظائف التربوية املساندة «إخالال بمبدأ العدالة»،
شؤون الطلبة ً
وأنه «يخلق حالة من التفاوت في املميزات من دون مبرر».
وطلب الكندري من وزارة التربية «تصحيح هذا الخطأ» ،مؤكدا دعمه لكل
التحركات النيابية الرامية الى انصاف هذه الشريحة.

ردود «النفط»
طلب النائب الحميدي السبيعي من وزير النفط وزير الكهرباء واملاء خالد
الفاضل ،تزويده بصورة من قرار تشكيل لجنة التحقيق الوارد في رده
املؤرخ بـ 4يوليو املاضي ،على سؤال للنائب بخصوص اجراءات اتخذتها
مؤسسة البترول حيال بعض العقود ،وذل��ك ف��ي س��ؤال برملاني جديد
وجهه الى الفاضل.
ووص��ف السبيعي ال��رد ع�ل��ى اسئلته ال�س��اب�ق��ة ب��أن��ه ن��اق��ص ،داع�ي��ا ال��ى
تزويده بما جرى بالتحقيقات اإلدارية املنوه عنها في إجابتكم السابقة،
وصورة من القرار املتخذ في حال انتهاء التحقيقات ،وتزويدنا بصورة
من قرار تشكيل لجنة التحقيق الوارد في اجابتكم ذاتها والسيرة الذاتية
ألعضائها.
كما طلب تزويده بأسباب تشكيل لجنة التحقيق أعاله ،وتاريخ اكتشاف
التجاوزات في العقود املذكورة في اسئلتنا السابقة وكيفيتها وماهيتها
مرفقًا به املستندات الدالة على ذلك ،واالجراءات التي اتخذتموها.

صفاء الهاشم..
فسحة الذكريات
أع � � � ��ادت ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ص � �ف� ��اء ال � �ه� ��اش� ��م ن �ش��ر
تغريدة على حسابها ف��ي موقع التواصل
االجتماعي (تويتر) ،حوت صورة لها منذ
الصغر ،قبل ميالدها في الحياة السياسية،
ثم البرملانية عضوة في مجلس األمة.
تلك الصورة التي وصفها مغردون بـ«الجمال
وال� �ب ��راءة» ،انتقلت م��ن ساحتها الطفولية
الجميلة ،إلى ساحات السياسة ،فهي «املرأة
الحديدية» وامرأة عن ألف رجل ،وشخصية
منذ الصغر ،كما وصفها مغردون تعليقا
على ال�ص��ورة ،مستحضرين شخصيتها
البرملانية التي تشكلت في ذهنية قواعدها
االنتخابية.
وك �م��ا ي �ق��ال إن ال �ص��ورة ب��أل��ف ك�ل�م��ة ،ف��إن
ف�س�ح��ة ال ��ذك ��ري ��ات ت �س �ت��وع��ب أل ��ف ع �ب��ارة
وع � �ب� ��ارة ل �ت��وص �ي��ف ال ��زم ��ن وال �ش �خ��وص
واألح��داث ،وذاك��رة البراءة أرح��ب من ضيق
أروقة السياسة.
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مطالبات بمنع وضع أسماء وشعارات الجمعيات على مواد المساعدات

عمل خير ..ال جرح لكرامات المحتاجين
خالد الحطاب
أفضل أعمال الخير ما جرى في السر بني
امل��رء وخ��ال�ق��ه ،ال يقصد منه س��وى األج��ر
وال � �ث ��واب ،ب �ع �ي �دًا ع��ن ال��دع��اي��ة وال �ظ �ه��ور
اإلع�ل�ام ��ي ب�م�ظ�ه��ر ق��د ي �س��يء إل ��ى أول �ئ��ك
الذين نمد إليهم يد الخير ،وباألخرى قد
نجرح كراماتهم.
ويحظى العمل الخيري الكويتي بسمعة
مميزة محليًا ودوليًا ،وهو ما انعكس في
تكريم األم��م املتحدة للكويت بمنح سمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد لقب ق��ائ��د إن�س��ان��ي ،وتسمية
الكويت مركزًا للعمل اإلنساني.
ل� �ك ��ن ه � � ��ذا ال� �ع� �م ��ل ال ي� �خ� �ل ��و دائ� � �م � ��ًا م��ن
ال� � �ش � ��وائ � ��ب ،إذ ي �ن �ت �ق��د ك � �ث � �ي ��رون ل �ج��وء
ب�ع��ض الجمعيات ال�خ�ي��ري��ة إل��ى تصوير
أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ق��دم��ون ل�ه��م ي��د ال �ع��ون من
املحتاجني ،أو وضع شعارات وأسماء تلك
الجمعيات على ما تقدمه لهم من معونات
وهدايا بشكل يشعرهم دائمًا بالحرج في
أوس��اط اآلخرين ،كوضع شعار الجمعية
على حقيبة مدرسية لتلميذ محتاج ،ما
يعرضه إل��ى ال�ح��رج ب�ين زم�لائ��ه ويظهره
بمظهر املحتاج.

سرية العمل
تنطلق ال�ق��اع��دة ال�خ�ي��ري��ة ف��ي دع��م األس��ر
امل �ح �ت��اج��ة داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد وخ ��ارج� �ه ��ا ف��ي
تنفيذ املشاريع من مدى حرص القائمني
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري ع �ل��ى ح �ف��ظ س��ري��ة
بيانات املستفيدين واالل�ت��زام بتعليمات
وت�ع��ام�ي��م وزارت � ��ي ال �خ��ارج �ي��ة وال �ش��ؤون
بشأن املشاريع التي يجري تنفيذها.
وكان ممارسو األنشطة الخيرية في البالد
أص �ح ��اب ت��أث �ي��رع �ل��ى م �ش��اري��ع ال�ح�ق��ائ��ب
املدرسية في الجمعيات الخيرية العاملة
ف ��ي ال ��وط ��ن ال� �ع ��رب ��ي ،م ��ن خ �ل��ال ت�ع�م�ي��م
ض��رورة عدم طباعة أسماء الجمعيات أو
وضع أي إشارة على املالبس أو الحقائب
املقدمة للطفل من أي لجنة خيرية حفاظًا
ع �ل ��ى م� �ش ��اع ��ره وك� �ي ��ان ��ه امل �ج �ت �م �ع��ي م��ن
التأثر ،حيث جرى ذلك من خالل اجتماع
لقادة العالقات العامة لدى الجمعيات في
الوطن العربي.

تغريدة تستهجن وضع الجمعيات ألسمائها على المساعدات

توزيع معونات وهدايا لألطفال | أرشيفية

ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،أك� � ��د م � �س � ��ؤول ال� �ت ��واص ��ل
االع �ل��ام � ��ي ل � �ـ«ن � �م� ��اء» ل� �ل ��زك ��اة وال �ت �ن �م �ي��ة
املجتمعية بجمعية اإلص�لاح االجتماعي
ع �ب��د اهلل ال �ش �م��ري ،ال� �ح ��رص ع �ل��ى حفظ
ح� � �ق � ��وق اآلخ � � ��ري � � ��ن وس� � ��ري� � ��ة ال� �ب� �ي ��ان ��ات
وامل �ع �ل ��وم ��ات خ�ل��ال م �م��ارس��ة ان�ش�ط�ت�ه��ا
الخيرية داخ��ل الكويت م��ن دون اإلض��رار
أو امل � �س ��اس ب �م �ش��اع��ر أي م ��ن األس� � ��ر او
االش �خ��اص امل�ت�ع�ف�ف�ين .وأض ��اف الشمري
ان نماء ت��راع��ي حفظ بيانات االشخاص
وس� ��ري � �ت � �ه� ��م وع � � � ��دم ال � �ت � �ق� ��اط اي م �ع �ل��م
شخصي أو ما يعرف من هويتهم سواء
ع�ن��د ال�ت�س��وي��ق ل�ل�م�ش��اري��ع أو ع�ن��د إب ��راز
االن�ج��ازات وس��واء ك��ان ذل��ك في التصوير
الفوتوغرافي أو التصوير املرئي وااللتزام
بهذه السياسة في تقاريرها املطبوعة او
من خالل حساباتها في شبكات التواصل
االجتماعي.
وب �ي�ن ال �ش �م��ري ان ن �م��اء ل��دي �ه��ا س�ي��اس��ة
نشر مكتوبة ومعتمدة ورغم أنها تواجه

وتقاريرها إلى وزارة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل م��ن ب��اب ال�ش�ف��اف�ي��ة وامل�ص��داق�ي��ة،
وأن ه� ��ذه ال �ج �ه��ود ت �م��ت وف� ��ق ال �ش ��روط
واالنظمة املتبعة.
بدوره ،أكد أمني سر جمعية إحياء التراث
اإلس �ل��ام � ��ي ول� �ي ��د ال ��رب� �ي� �ع ��ة ،أن ج�م�ع�ي��ة
إحياء التراث في عملها بالخارج ملتزمة
ب�ت�م�ث�ي��ل ال �ك��وي��ت وج �ه��وده��ا االن�س��ان�ي��ة
أحسن تمثيل وتنفيذ التعاميم الصادرة
من وزارة الخارجية بشأن طباعة عبارة
«الكويت بجانبكم» يعلوها علم الكويت
على املساعدات اإلنسانية.
وع��ن العمل الخيري داخ��ل ال�ك��وي��ت ،لفت
إل��ى أن ال�ج�ه��ود الخيرية ال�ت��ي ت�ق��وم بها
ال�ج�م�ع�ي��ة ال ت�ق�ب��ل ب ��أن ي �ك��ون ف�ي�ه��ا كسر
خ��اط��ر ل�لأس��ر امل�ت�ع�ف�ف��ة وال ح�ت��ى إش�ع��ار
األط �ف��ال ف��ي األس ��ر أن م��ا ج ��اء إل�ي�ه��م من
طرود هو مساعدات؛ للتأكيد على ضرورة
ان يكون الجيل الناشئ معتمدًا على ذاته
وال يتربى على أن يكون يدا سفلى.

الشمري :حفظ
حقوق اآلخرين وسرية
بياناتهم
الربيعة :ال نرضى بكسر
خاطر طفل متعفف
عقبات في تسويق العديد من مشاريعها
ال�خ�ي��ري��ة ب�س�ب��ب ه ��ذه ال�س�ي��اس��ة إال ان�ه��ا
تعتبر أن حفظ ك��رام��ات األس��ر املحتاجة
مقدم على أي تسويق او نشر إعالني عن
مدى معاناة وحاجة هذه األسر مع حرص
ن �م��اء ع�ل��ى ت�ق��دي��م ك��اف��ة ب�ي��ان��ات�ه��ا امل��ال�ي��ة

الشريكة :أفضل
التبرع ما كان ً
سرا
حمد السالمة
ق��ال مدير مركز الوسطية نائب
رئيس الهيئة الشرعية ف��ي بيت
ال ��زك ��اة د .ع �ب��داهلل ال�ش��ري�ك��ة إن
االص��ل في التبرع أن يكون سرا
ال يعلم به احد ،ولذلك ذكر النبي
ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل ��م ،ان من
السبعة الذين يظلهم اهلل في ظله
يوم ال ظل اال ظله ،رجال تصدق
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم
شماله ما أنفقت يمينه.
وأض � � � � ��اف ل� � �ـ سبقلا ه � � ��ذا ه��و
االص ��ل ،وق��د ق��ال النبي «صدقة
السر تطفئ غضب الرب ،وحذرنا
ن �ب �ي �ن��ا م ��ن ال� �خ� �ي�ل�اء وال �ت �ب��اه��ي
بالصدقات وق��ال :كلوا واشربوا
وت�ص��دق��وا م��ن غ�ي��ر اس ��راف وال
مخيلة».
وذك � ��ر ال �ش��ري �ك��ة أن م ��ن ص��ور
ال�خ�ي�لاء ف��ي ال�ص��دق��ات ان يقوم
االن �س ��ان ب�ت�ص��وي��ر ن�ف�س��ه وه��و
يتصدق ،او يصور الفقراء الذين
ت �ص��دق ع�ل�ي�ه��م ث��م ي �ق��وم بنشر
تلك الصور واالخبار عن تبرعه
عبر وسائل االعالم املختلفة.

ال شعارات
على الحقائب
والمالبس
أج � �م� ��ع ال� �ن ��اش� �ط ��ون وال� �ع ��ام� �ل ��ون
ف ��ي ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري ال �ك��وي �ت��ي أن
ال �ن �ش��اط��ات ال �ت ��ي ت� �م ��ارس داخ ��ل
ال �ب�لاد وخ��ارج �ه��ا وت�ش�م��ل تقديم
املالبس والحقائب املدرسية ،تخلو
من أي طوابع أو عبارات تشير إلى
أنها مقدمة من لجان خيرية.
ول � �ف ��ت ال� �ن ��اش� �ط ��ون إل� � ��ى أن ب�ل��د
اإلن �س ��ان �ي ��ة ي� �ح ��رص ع �ل��ى ح�ف��ظ
ح� � � �ق � � ��وق وم � � �ش� � ��اع� � ��ر األط� � � �ف � � ��ال
وامل � �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن م � ��ن م � �ث� ��ل ه� ��ذه
امل� �س ��اع ��دات ال� �ت ��ي ت� �ك ��ون م�ل�ك�ه��م
ب �م �ج ��رد ت �س �ل �م �ه��ا ،اض� ��اف� ��ة إل ��ى
ال �ح��رص ع�ل��ى دف ��ع ع�ن�ص��ر االم��ل
ل� ��دى ال �ج �ي��ل ال �ن ��اش ��ئ ب �ع �ي��دا ع��ن
ال �ت �ن �م��ر او خ �ل ��ق اج� � � ��واء ت�ش�م��ل
النقص من حولهم.
وع��ن ال�ص��ور ال�ت��ي ت �ت��داول بشكل
متكرر حول حقيبة ألحد األطفال
مطبوعا عليها عبارة الجهة املقدمة
م�ن�ه��ا ،ب�ي�ن��وا أن �ه��ا ك��ان��ت لجمعية
خ�ي��ري��ة ف��ي ال �س �ع��ودي��ة وت ��م األم��ر
بشكل خ��اط��ئ واع �ت��ذرت الجمعية
بعدها عن األمر واستبدلت جميع
ال �ح �ق��ائ��ب ب ��أخ ��رى ت ��أك� �ي ��دا ع�ل��ى
صفاء النية تجاه األسر املتعففة.
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ملف

عبق الزمن الجميل يتراءى في
مجلسهم ،والتجاعيد على
وجوههم تفصح عن ذكريات
ممتدة ،وتنطق بالحكمة
والكفاح ،وفي أيديهم بركة
مدادها اإلخالص الذي تربوا عليه،
والصبر الذي توارثوه ..إنهم
كبار السن الذين رافقتهم
سبقلا في ديوانية «الرعيل
األول» بالمباركية ،واستمعت
إلى ذكرياتهم عن «كويت
أول» وحياتهم في الفرجان،
وانطباعاتهم عن التحوالت
الحادثة اآلن اجتماعيا واقتصاديا
وسياسيا ،وكيف يتعاطون مع
التقنيات الحديثة وغيرها.
جانب من اللقاء في ديوانية الرعيل األول|تصوير محمد خلف

سبقلا رافقت «الرعيل األول» في ديوانيتهم ..وسجلت ذكريات الزمن الجميل

وم ْ
ُ
البالد َ
ن عليها
تغيرت

مدرسة الحكمة والصبر

عبدالله السلطان
ُ
انطلقت برفقة زميلي املصور إلى املباركية حيث
ما إن
يتجمع كبار السن في ديوانية الرعيل األول ،انتابتني
أح��اس �ي��س وم �ش��اع��ر ع�ص�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ص�ن�ي��ف ف�م��ا بني
ُ
ُ
ابتهجت
ال �ف��رح واألل� ��م وج��دت �ن��ي م�ت��أرج�ح��ا ،إذ إن �ن��ي
ل �ك��ون��ي س��أل �ت �ق��ي ب ��أن ��اس ف ��ي ع �م��ر آب ��ائ ��ي وأج� � ��دادي
وه��ذا في حد ذات��ه يجعل النور يسري إل��ى ذات��ي ،حني
أستخلص الحكمة وخ�ب��رة الحياة م��ن التحاور معهم
ومجالستهم ،أما األلم فربما جاء ألنني استغرقت في
ُ
تخيلت نفسي وقد
التفكير وتأمل دورة الحياة ،حيث
مضى بي قطار العمر إل��ى محطة الشيخوخة وم��ن ثم
ربما ال أجد أح�دًا يبحث عني ليحاورني ويستخلص
من كالمي خبرة الحياة كما أفعل اآلن مع الرعيل األول.
وخالل اللقاء وصف كبار السن في ديوانية الرعيل األول
الزمن املاضي بأنه كان أفضل كثيرا من اآلن ،مشيرين
إلى أن البالد تغيرت َ
ومن عليها ،لكن تظل الكويت أرض
الخير والبركة ،وفيما يلي التفاصيل:
ً
ب��داي��ة ت�ح��دث ص ��ادق ال �ف��ودري ق��ائ�لا :امل�ب��ارك�ي��ة غالية
على قلوبنا ،ولنا فيها ذكريات ممتدة ،ونحن نرتادها
وابناء جيلي منذ ان كانت وسيلة نقلنا الحمير ،مشيرا
إلى أن الحياة كلها تغيرت عن زماننا لكن وهلل الحمد
ال يزال الخير وفيرا والبركة موجودة في البلد ،وجيلنا
السابق رغ��م التطور الحاصل اآلن ال ي��زال يسير على
الفطرة والنية.

¶ الفودري 3 :روبيات كانت تكفي مستلزمات أسرة

التسوُّ ق زمان

¶ شباب اليوم متسرعون ..وبعضهم «راعي مشاكل»

وت��اب��ع :ك�ن��ا ن��ذه��ب إل��ى ال �س��وق وف��ي ج�ي��وب�ن��ا مبلغ ال
يتجاوز  3روبيات ،كنا نسير واثقي الخطى ،حيث كان
هذا املبلغ يكفي لشراء لوازم أسرة كاملة ،ولكن االن اذا
ل��م يكن ف��ي جيبك اق��ل ش��يء  100دي�ن��ار ال تستطيع ان
تخرج من املنزل.
واض� ��اف ان �ن��ا نفتقد إل��ى امل�ق��اه��ي ال�ق��دي�م��ة م�ث��ل قهوة
بوناشي ال��ذي ك��ان ُي ِّ
ضيف رواد مقهاه بنفسه ،مبينًا
أن العمران والتطور طاال منطقة األسواق في املباركية،
م�ب�ي�ن��ا أن س ��وق ال�س�م��ك س��اب�ق��ا ك ��ان م�ب�ن�ي��ا م��ن ال�ط�ين
واليزال في مكانه اما باقي املحال واالسواق فقد تغيرت
بشكل كبير.
ونصح ال�ف��ودري الشباب الحالي ب��أن يقتدي بالجيل
السابق م��ن ناحية االح �ت��رام والعمل ال�ج��اد واالبتعاد
عن املشاكل واالم��ور السلبية وق��ال :الجيل الحالي من
ال�ش�ب��اب متسرعون وبعضهم «راع ��ي م�ش��اك��ل ،كما أن
الجيل الجديد همه التبذير ،ولم نعد نفرق بني بعض
الرجال والنساء من حيث اللبس واالكسسوارات ،ورغم
تطور العصر اال ان معيشة االولني رغم تواضعها وقلة
مواردها كانت افضل واجمل والنفوس متصافية.

التقط أط��راف الحديث محمد الكندري
ً
ق ��ائ �ل�ا :ل ��م ي �ع��د ل��دي �ن��ا ف ��ي ه� ��ذا ال�ع�م��ر
سوى أن نلتقي هنا ،ونتبادل السوالف
واألح ��ادي ��ث ح��ول أم ��ور ال �ح �ي��اة ،مبينًا
أن س� ��وق امل �ب ��ارك �ي ��ة وب �ق �ي��ة االس � ��واق
الشعبية القديمة تعتبر ملتقيات ثقافية
وسياسية واقتصادية للشعب الكويتي،
خاصة الرعيل األول م��ن اه��ل الكويت،
ال��ذي��ن يعتبرون ه��م امل��درس��ة الحقيقية
في الحكمة والصبر ،ومهما غرفنا من
بحرهم ال يمكن ان نكتفي من علمهم
وتجاربهم.
واض� � � ��اف ال � �ك � �ن� ��دري ان س � ��وق ال �ج��ت
واملقاهي الشعبية في املباركية حافظت
ع� �ل ��ى ت ��اري� �خ� �ه ��ا ،وط� ��ال� ��ب امل� �س ��ؤول�ي�ن
باستغالل األسواق التراثية.
الفودري وسعيدي يتحدثان لـ سبقلا

¶ الحياة في «كويت أول» كانت بسيطة وسهلة

¶ العبيد :المباركية كانت ملتقى أهل الكويت
¶ الشطي :القيم تراجعت والجار لم يعد يعرف جاره
ً
ً
ومتراحما
حنونا
¶ طرفا :الجيل األول كان
الطيبة واع �ط��اء الفقير وم�س��اع��دة امل��رض��ى ،ولكنها
ب ��دأت ب��ال�ن�ق�ص��ان ،فبعض األث��ري��اء ال يلتفتون إل��ى
الفقراء ويتكبرون عليهم وعلى الناس العاديني ،كما

أن الجيل ال�ح��ال��ي عيبه ان��ه م��دل��ل زي ��ادة ع��ن ال�ل��زوم
والجيل السابق كان كادحا ويتصف باالحترام وبر
الوالدين.

على باب الذكريات

من جانبه ،ذكر محمد الشطي أن الجيران كانوا يتواصلون
بصورة جيدة ،بينما االن كل واحد يقفل بابه وال يعلم من
هو جاره ،فالعادات والتقاليد تغيرت ،مشيرا إلى أن عصر
التكنولوجيا والتطور والعمل كان من اسباب اندثار هذه
العادات حتى االخالق واملبادئ تراجعت.
واض��اف ان األخ�لاق والقيم تراجعت في بعض نواحي
الحياة وابسط شيء الشارع ،فبعض سائقي املركبات
ليس لديهم احترام ال للقانون وال لالشخاص واالسواق
واالم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة اخ�ت�ف��ى م�ن�ه��ا ال �ح �ي��اء م��ن ت�ص��رف��ات
البعض لالسف.
واش��ار ال��ى ان اه��م ال�ع��ادات التي اندثرت هي العالقات
االجتماعية واالجتماعات في االعياد ولالسف االخوان
واالهل ال يدرون عن بعض وال يلتقون ببعض رغم انهم
في منزل واحد ،مبينا أن بعض االبناء الذين يسكنون
لوحدهم ال يزورون ذويهم في املناسبات العامة.
وقال الشطي ان سوق السمك هو الهاجس االكبر لدى
التجار في املباركية اآلن ،والسبب أسعاره املبالغ فيها،
وسابقا ك��ان صيد السمك م��ن أن��اس يخافون اهلل ،أما
اآلن فالبحث عن املكسب السريع هو الشغل الشاغل.

عالقة ممتدة

أسواق الجت
أما جاسم العبيد فذكر أن اسواق املباركية كانت عبارة
عن محال بسيطة واس��واق لبيع الجت والغنم وبعض
املقاهي لتجمعات اهل الكويت واغلبية التجمعات في
السوق كانت الهالي العقارات وبعض التجار.
واض ��اف ان ال �ع��ادات القديمة م��ازال��ت م��وج��ودة مثل

أين األخالق؟

جاسم العبيد

محمد الشطي

عطوان طرفا

مقهى الرعيل األول

وم��ن جانبه ،تحدث جمعة سعيدي ق��ائ�لا :أعيش في
الكويت منذ أكثر من  30عاما ،مبينًا أن البالد تغيرت
كثيرا عن السابق من ناحية العمران والتجارة والبيع
والشراء ،وما يميز الكويت سابقا بساطة اهل السوق
ومعرفة بعضهم لبعض ،والتكافل والتراحم بني الناس.
وق � ��ال ع� �ط ��وان ط ��رف ��ا :أن� ��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت م �ن��ذ  37س�ن��ة،
وعاصرت املباركية واسواق الفقع سابقا ،مشيرا إلى أن
ع��ادات الكويت سابقا كلها خير وبركة ،والجيل االول
حنون وحريص بعضه على بعض .ولكن مع التطور
ونمو السكان بدأت هذه العادات باالندثار.

احترموا القوانين
نصح الشطي الجيل ال�ح��ال��ي بالتحلي
ب��االخ�لاق واح �ت��رام ال�ق��وان�ين واآلخ��ري��ن
واح�ت��رام ال�ش��ارع ،الننا ال ن��رى بعضنا
إال في ال�ش��ارع ،واآلن تعرف شخصية
ال �ف��رد م��ن طريقته ف��ي ق �ي��ادة ال�س�ي��ارة
وااله�ت�م��ام بالوطن والشعور بالوطنية
وحسن املعاملة.

ً
عاما
لقاءات عمرها 30
ذك��ر رواد دي��وان �ي��ة ال��رع�ي��ل األول :اننا
ن �ج �ت �م��ع ف� ��ي م �ق ��اه ��ي امل� �ب ��ارك� �ي ��ة م�ن��ذ
 30ع ��ام ��ًا ،وق ��د غ ��اب ع �ن��ا ال �ع��دي��د من
اصدقائنا رحمة اهلل عليهم ،وتعرفنا
على الكثير م��ن الشخصيات ف��ي هذه
امل� �ق ��اه ��ي ،وه� �ن ��اك ش� �ب ��اب ي ��أت ��ون إل��ى
مجالسنا ،وتتغير الوجوه دائما ،ونطرح
كل املواضيع ونتداولها بيننا ،ونتمنى
م��ن ك��ل م��واط��ن ان يشعر باملسؤولية
تجاه بلده.

ملتقى الشعوب
ق ��ال رواد دي��وان �ي��ة ال��رع �ي��ل األول :إن
ل�ك�ب��ار ال �س��ن م�ك��ان��ة خ��اص��ة ف��ي قلوب
أه��ل الكويت ،وتبقى ذكرياتهم وصور
املاضي حاضرة عند الكثيرين من أبناء
الجيل السابق.
وأش��اروا إلى أن الكويت كانت وال تزال
وط ��ن ال �ج �م �ي��ع ،وع �ل��ى أرض� �ه ��ا تلتقي
الشعوب على املحبة والخير.
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يقطنون في غرف من الكيربي على أسطح عمارات قديمة في «الشرق»

سكن العزاب ..خطر أمني ..وتلوث بصري
«البلدي» يبحث تطوير
أسواق المباركية
مشعل السالمة
يعقد املجلس البلدي جلسة عادية يوم اإلثنني املقبل،
ي �ب �ح��ث خ�ل�ال �ه��ا ت��وص �ي��ات ال �ل �ج��ان ال � � � ��واردة ،وم�ن�ه��ا
امل��واف�ق��ة على طلب مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية إضافة
أنشطة تجارية الى مبنى املجمع اإلداري ضمن ميناء
الشويخ ،وإص��دار رخ��ص للقسائم الصناعية ،وزي��ادة
نسبة البناء للقسائم في السرداب بمنطقة أبو فطيرة
الحرفية.
وس �ي �ن��اق��ش األع� �ض ��اء إق ��ام ��ة م�ج�م��ع ك �ل �ي��ات وم�ع��اه��د
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الجهراء ،وتطوير
منطقة أس��واق املباركية ،وال��ردود ال��واردة على اسئلة
األع �ض ��اء ب �ش��أن م��واق��ع ال �ع��رب��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة وال�لاف �ت��ات
اإلعالنية املنتشرة على الطرق السريعة وداخ��ل املدن،
وتنظيم العمل في النفايات البلدية ،والسماح بوضع
سور حماية من الكالب الضالة غير حاجب للرؤية في
املناطق الحدودية ،وتعديل الئحة نظام زراعة الحدائق
في قسائم السكن الخاص والنموذجي ،وإضافة نشاط
ترخيص مكتب ضمن السكن االس�ت�ث�م��اري ،وتغليظ
العقوبة.

إغالق  4محال
مخالفات على أسطح البنايات القديمة تشوه منظر ناطحات السحاب | تصوير مصطفى نجم الدين

زكريا محمد
في ظل النهضة العمرانية التي يقوم بها القطاع
الخاص لتطوير املباني في املدينة وضواحيها،
فإن حال بعض أصحاب العقارات القديمة يظهر
أنهم ال يريدون مواكبة هذا التطور ،بل ما زالوا
يعملون على إبقاء وجه املدينة مشوهًا.
ف �ق��د ق� ��ام ب �ع��ض أص� �ح ��اب ال� �ع� �ق ��ارات ال �ق��دي �م��ة
بإقامة غ��رف من الكيربي على أسطح مبانيهم
وتأجيرها على العزاب ،ليزيد األمر من التشويه
املوجود إضافة إلى الخطورة األمنية من وجود
ال �ع ��زاب ف��ي م�ن�ط�ق��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ث��ل ال�ش��رق
التي أصبحت فيها ناطحات سحاب من املباني
الحديثة.
ال �ب �ل��دي��ة وم� ��ن ض �م��ن م �ح ��اول ��ة ق �ض��ائ �ه��ا ع�ل��ى
امل �خ��ال �ف��ات امل ��وج ��ودة ف ��ي ال �ب�ل�اد ق��ام��ت بعمل
ج��ول��ة ب��رف �ق��ة سبقلا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق على
املباني االستثمارية والعقارية املخالفة ملحاولة

استراحة العزاب

القضاء على التشوهات املوجودة التي تحصل
في األسطح.
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العنزي
ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ب�ع��د ال�ج��ول��ة :إن الفريق
بدأ حملته ضد مخالفة العقارات االستثمارية
والتجارية املخالفة للقرار ال ��وزاري  206لسنة

 2009ب �ش��أن ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء ،ح �ي��ث ي �ق��وم بعض
أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات بإقامة أع�م��ال غير مرخصة
م��ن م��واد خفيفة ،وتحويلها إل��ى غ��رف كيربي
ف��وق أسطح عماراتهم وف��ي امل�م��رات واملعلقات
ّ
األرضية ،ما يشكل خطورة لقاطنيها.
وأض��اف العنزي :إن املفتشني يقومون بتوجيه

إن ��ذارات للعقارات املخالفة ال�ت��ي ت�ش��وه املنظر
العام وتحتاج إلى ترميم أو هدم ،مشيرًا إلى أنه
ج��رى خ�لال الحملة توجيه إن��ذارات لـ  14عقارًا
مخالفًا لنظام البناء.
وب�ّي�نّ ال�ع�ن��زي أن ال�ف��ري��ق س�ي�ق��وم ب�ع�م��ل جولة
أخ��رى على املباني بعد انتهاء امل��دة القانونية
ل�لإن��ذار ،وف��ي ح��ال اس�ت�م��رار امل�خ��ال�ف��ات ،يجري
توجيه مخالفات وفقًا للمواد املحددة في تغليظ
العقوبات بقانون البلدية  33لسنة  ،2016والتي
ال تقل غراماتها عن ألف دينار وال تزيد على 5
آالف لكل متر مربع.
ون��اش��د ال�ع�ن��زي أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات أن يقوموا
ب��إزال��ة م�خ��ال�ف��ات�ه��م م��ن غ ��رف ك�ي��رب��ي وغ�ي��ره��ا،
ت �ج �ن �ب��ًا ل �ت �ح��ري��ر امل� �خ ��ال� �ف ��ات ض� ��ده� ��م ،م �ش �ي �رًا
إل��ى أن ب�ع��ض ال �ع �ق��ارات تسبب ت�ل��وث��ًا بصريًا،
وبعضها كانت بيوتًا عربية وتحولت إلى مبان
اس�ت�ث�م��اري��ة ،وأص�ب�ح��ت متهالكة نتيجة م��رور
أعوام طويلة عليها من دون ترميم.

أس�ف��رت حملة ق��ام بها قسم إزال��ة املخالفات بفرع
بلدية محافظة الفروانية على مناطق الفروانية
وخ�ي�ط��ان وال �ف��ردوس وال�ع��ارض�ي��ة الصناعية عن
ت�ح��ري��ر  12مخالفة وإزال� ��ة ت �ج��اوزات م�ق��ام��ة على
 500متر.
وقال رئيس القسم فهد املويزري ان املفتشني قاموا
بالتعامل م��ع ش�ك��وى واردة بإزالة  تعديات على
أمالك الدولة بمنطقة الفردوس فيما تم بمنطقتي
خ �ي �ط��ان وال �ف��روان �ي��ة م��ن إزال � ��ة ح��واج��ز وم �ظ�لات
وتوجيه  34إن ��ذارا وتحرير  12مخالفة وتوجيه
إنذار لصاحب عقار بمنطقة العارضية الستغالله
ف��ي غ�ي��ر ال �غ��رض امل��رخ��ص ل��ه بعمل ب�ق��ال��ة بسكن
خ��اص وغلق  4محال مخالفة لألنشطة املسموح
بها.

تخليد ذكرى المزيد
اقترح العضو م .عبدالسالم الرندي تغيير اسم الشارع
الكائن في منطقة الشامية ،قطعة  ،7من شارع  72إلى
مزيد حمد املزيد تخليدًا لذكراه.
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من صيد الخاطر

كيف أعاودك
وهذا أثر فأسك؟

طالل عبدالكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

«ك�ي��ف أع� ��اودك وه ��ذا أث��ر ف��أس��ك؟»،
م�ث��ل ي�ط�ل��ق ع�ل��ى م��ن ي �خ��ون ال�ع�ه��د،
اق �ت �ب��س م ��ن ق �ص��ة خ �ي��ال �ي��ة ح��دث��ت
ب�ين رج��ل وث �ع �ب��ان ،م�غ��زى الحكاية
أن أخ� ��ذ ال� �ح ��ذر واج � ��ب م �م��ن خ��ان
ال � �ع � �ه� ��د ،وان � �ق � �ل� ��ب ع � �ل ��ى امل ��واث � �ي ��ق
والعهود ،الحكاية تحدث يوميا بني
البشر ،وخاصة من معظم الساسة
واالنتهازيني.
أصل هذا املثل على ما حكته العرب
على ل�س��ان ال�ح� ّ�ي��ة ،فقيل إن أخوين
كانا في إبل لهما ،فحصل أن أجدبت
مراعيهما في إحدى السنني.
واد خصيب
ك ��ان ب��ال �ق��رب م�ن�ه�م��ا ٍ
فيه ّ
حية تحميه من املتطفلني ،فقال
أحدهما ألخيه :يا فالن ،لو أني أتيت
ُ
ه��ذا ال ��وادي امل�ك�لأ فرعيت فيه إبلي
وأصلحتها ،ف��رد أخ ��وه :إن��ي أخ��اف
عليك ّ
الحية ،أال ترى أن أحدًا ال يهبط
ذل ��ك ال � ��وادي إال أه�ل�ك�ت��ه؟ ق ��ال األخ:
فواهلل ألفعلن ،فهبط الوادي ورعى به
إبله زمنًا ،ثم ان ّ
الحية نهشته فقتلته،
فقال أخ��وه :واهلل ما في الحياة بعد
أخي خير فألطلنب الحية وألقتلنها
أو ألتبعن أخي.
هبط األخ ذلك الوادي في طلب ّ
الحية
ليقتلها ،فقالت ّ
الحية له :ألست ترى
أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح
ف��أدع��ك ت��رع��ى إب�ل��ك ف��ي ه��ذا ال��وادي
وأع�ط�ي��ك ك��ل ي��وم دي �ن��ارًا م��ا بقيت؟
ف �ك��ر األخ م�ل�ي��ًا ط�م�ع��ًا ف�ي�م��ا ع��رض
ٌ
عليه ،ثم سألها :أو فاعلة أنت؟ قالت:
نعم ،قال :وإني أيضًا لفاعل.
ت �ع ��اه ��د األخ م� ��ع ال� �ح � ّ�ي ��ة وأع �ط ��اه ��ا
امل��واث�ي��ق ب��أال ي�ض��ره��ا أب ��دا ،فجعلت
تعطيه كل يوم دينارًا حتى كثر ماله
وزاد حالله ،وصار من أحسن الناس
ً
حاال ،إال أنه في أحد األيام تذكر أخاه،
وق ��ال م�ح��دث��ًا ن�ف�س��ه :ك�ي��ف ينفعني
العيش وأنا أنظر إلى قاتلة أخي؟
وم��ن ف��وره عمد ال��ى جحرها وقعد
متربصًا بها ب�ف��أس��ه ،فما أن مرت
م��ن أم��ام��ه وه��ي مطمئنة إل�ي��ه حتى
ض��رب �ه��ا ،إال أن ��ه أخ �ط��أه��ا وأص ��اب
الجبل فوق جحرها فأحدث فيه أثرا،
هربت منه ّ
الحية وقطعت عنه الدينار
بعد أن خانها.
خ��اف ال��رج��ل م��ن ش��ره��ا ،ون��دم على
فقده الدينار الذي كان يحصل عليه
ي��وم �ي��ا ،وع �ل��ى امل��رع��ى ال �غ �ن��ي ال��ذي
يرعى فيه إبله ،فسألها :هل لك في
ّ
أن نتواثق ونعود إل��ى ما كنا عليه؟
ف �ق��ال��ت« :ك �ي ��ف أع � � ��اودك وه � ��ذا أث��ر
ً
فأسك؟» فذهب ه��ذا القول مثال ملن
ال يفي بعهوده.
النابغة الذبياني س��رد تلك الحكاية
شعرا ،بقصيدة مطلعها:
وإن� ��ي ألل �ق��ى م��ن ذوي ال �غ� ّ�ي م�ن�ه� ُ�م
وم � � � � � � � � � � ��ا أص� � � � � �ب� � � � � �ح � � � � ��ت ت � � �ش � � �ك � ��و
م � � � � � � � ��ن ال� � � � � �ش� � � � � �ج � � � � ��و س� � � � � � ��اه� � � � � � � ْ
�ره
كما لقيت ذات ال� ّ�ص�ف��ا م��ن َحليفها
وك ��ان ��ت ُت ��ري ��ه امل � ��ال غ � ّ�ب ��ًا وظ ��اه � ْ
�ره
ملحوظة :منقولة بتصرف بسيط.

ّ
كتاب وآراء

التنمية في تراثنا الوطني
ي��زخ��ر ال �ت��راث ال�ك��وي�ت��ي بالكثير م��ن األح� ��داث التاريخية
املرتبطة بالتنمية .فبالرجوع إل��ى سنة  1912واملعروفة
بسنة الطفحة ،أي السنة التي أبحرت فيها أكثر من 800
سفينة غوص وقرابة  200سفينة نقل يعمل عليها آالف
البحارة إلى مختلف املغاصات والبنادر الخليجية وموانئ
آسيا وأفريقيا لجلب البضائع ونقلها للكويت وإلى الدول
املجاورة .وقد حققت الكويت في سنة الطفحة فوائض مالية
ضخمة فاقت إيرادات السنوات السابقة بماليني الروبيات
وعمت عوائدها على االقتصاد املحلي للبلد وعلى جميع
ُ
أبناء الشعب الكويتي الذي قدر تعداده آنذاك بحوالي 100
ألف نسمة ،وعدد العاملني منهم في املهن البحرية والحرف
املساندة أكثر من  63ألف عامل .أما الحدث التاريخي اآلخر
فيتعلق ببناء ال�س��ور الثالث ف��ي ع��ام  ،1920حيث جرى

بناؤه على امتداد  7كيلومترات ،بارتفاع  7أمتار وعرض
 3أمتار للجدار ويحتوي على  26برجًا وخمس بوابات
رئيسية .وق��د ساهم في بناء السور كل شرائح املجتمع
الكويتي ف��ي فترة الصيف ال�ح��ار وخ�لال شهر رمضان
املبارك ،وجرى االنتهاء منه في أقل من شهرين.
هذه اإلنجازات التاريخية واألرقام املذهلة تدل على كفاءة
ومهارة العمالة الوطنية آن��ذاك وم��دى مساهمتها الفعالة
وامل�ب��اش��رة ف��ي تنوع اقتصاد البلد القائم على الصناعة
واستيراد مختلف البضائع واملنتجات وإعادة تصديرها.
ك�م��ا ت ��دل ه ��ذه اإلن� �ج ��ازات ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة البشرية
كإحدى ركائز التنمية املستدامة ،لذلك من الضروري أن
نعيد النظر في الخريطة التعليمية والتدريبية والبحثية
واملهنية للبلد ،وأن نركز اهتمامنا على الحرفيني واملبدعني

وامل �ب �ت �ك��ري��ن وامل� �ب ��ادري ��ن وأص� �ح ��اب ب� � ��راءات االخ� �ت ��راع،
وتشجيع القطاعات الصناعية اإلنتاجية التي تلبي حاجة
سوق العمل حتى تعود الكويت كما كانت عليه منذ القدم
م��رك�زًا ماليًا وت�ج��اري��ًا وصناعيًا وفكريًا ف��ي املنطقة ملا
حظيت ب��ه م��ن موقع جغرافي فريد واس�ت�ق��رار سياسي
وع�ق��ول ت�ج��اري��ة ومهنية م�ب��دع��ة .فخطط التنمية ورؤي��ة
 2035ع�ب��ارة ع��ن خريطة طريق للمستقبل تعتمد على
م�ح��اك��اة ل�ج��زء أص�ي��ل م��ن ت��راث�ن��ا ال��وط�ن��ي ال ��ذي سطرته
سواعد اآلب��اء واألج��داد عندما أسسوا املدرسة املباركية
في ع��ام  ،1911وق��ادوا الطفحة في  ،1912وبنوا السور
في  ،1920وأتقنوا صنع األب��وام والسفن ،وك��ان��وا أشهر
من قادها عبر أم��واج البحار واملحيطات .فهل سيتمكن
أبناء وأحفاد السندباد من تكرار طفحة التنمية في وقتنا

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com

الحاضر م��ن خ�لال التغلب على تحديات البيروقراطية
والبطالة املقنعة وه��در األم��وال والطاقات والفساد املالي
واإلداري وأن ينهوا العبث بالتركيبة السكانية ومخرجات
التعليم ومخالفة القوانني ،وأن يسوروا مواردها الطبيعية
واملالية والبشرية والفكرية بسور األمن والعلم واإلخالص
والوالء والوحدة الوطنية؟

فلسفة االستهتار

عناصر التربية الخمسة

ج��اء ف��ي ك�ت��اب ي��وس��ف م�ك��رم «ت��اري��خ الفلسفة ال�ح��دي�ث��ة»« :من
ب�ين امل��ذاه��ب ال�ق��دي�م��ة ك��ان ال�ش��ك م�ع��روف��ًا م��ن ك�ت��ب شيشرون
وسكستوسن أمبير يقوس .وقد وجد له أنصارًا ط��وال القرن
السادس عشر ،اصطنعه بعضهم لإللحاد واالستهتار»!
تأمل قوله« :اصطنعه بعضهم لإللحاد واالستهتار» ..تعرف أن
تغطية االستهتار بالقيم واألخ�لاق بغطاء فلسفي أو علمي ال
يخرجه عن حقيقته كاستهتار ..ألن واضعيه لم يضعوه كنتاج
لبحث علمي عميق؛ ألن البحوث العلمية الحقيقة ال يمكن أن تدلل
على شيء سوى الفضيلة..
وإنما وضعوه ليتفادوا سياط املجتمعات التي ما زالت تحتقر
ّ
االستهتار وأهله ..وهذا ما أكده دور كايم بقوله« :إذا تمرد  -الفرد
 على قيم املجتمع ،فإنه ّيتعرض للسخط والعقوبة ..وللعقوبة
مظهران احدهما م��ادي وه��و القوانني الوضعية ،والثاني أدبي
يتمثل في سلطة الرأي العام»  -من كتاب «الفلسفة الخلقية» د.
توفيق الطويل.
فسلطة ال ��رأي ال �ع��ام ي�ف��وق أمل�ه��ا امل�ع�ن��وي أح�ي��ان��ا ك�ث�ي��رة آالم
السلطة امل��ادي��ة ..ف��إن العذاب امل��ادي ينتهي كثيرا مع انقضاء
م��دت��ه ..أم��ا ال �ع��ذاب امل�ع�ن��وي ال ��ذي يستشعره املستهتر في
مجتمع يحتقر االستهتار وأهله ال ُيطاق ..ألن لعنات املجتمع
التي تطارده واكتواءه بنظرات االزدراء واالحتقار ُت ّ
جرعه آالمًا
ال يستطيع ال�ه��روب منها إال بنشره االستهتار في املجتمع
ليصبح ف��ردا طبيعيا بني أف��راد املجتمع املستهتر ..وه��ذا ما
أكده اهلل تعالى بقولهّ :
ّ
«ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون
سواء» (لنساء.)89 :
فاملستهتر ي� ��زداد ارت �ي��اح��ا ،وت�ع�ظ��م ق��وت��ه ع�ل��ى االس �ت �م��رار في
ُ
اس�ت�ه�ت��اره كلما ك��ث� َ�ر أش�ب��اه��ه ف��ي امل�ج�ت�م��ع ..ول��ذل��ك ت�ج��ده دائ�م��ا
َ
ي�ح��اول ال��ن�ي��ل م��ن ال��دي��ن وامل�ح��اف�ظ��ة على ال�ق�ي��م ،ويقلل م��ن قيمة
أي مظهر من مظاهر ّ
التدين واملحافظة على القيم في املجتمع..
ويحاول زرع فكرة أن مظاهر التدين في املجتمع دليل على نفاق
املجتمع ،ويجعل الحل لهذه «املشكلة حسب زعمه الباطل» أن نخلق

التربية ه��ي العمل َّ
املنسق املقصود ال��ذي يهدف
إلى نقل املعرفة ،وتكوين اإلنسان ،والسعي به في
طريق الكمال من جميع النواحي .وبما أن البيت
أساس التربية ،فال بد من تنظيم وتنسيق القائمني
على التربية واالتفاق على أمور ال بد أن تحتويها
التربية ،وهذه األمور من وجهة نظري هي:
 - 1امل�ح�ب��ة :م��ن ال يحب ال يعطي ،ل��ذل��ك وج��ب أن
يكون الحب أول��ى األول��وي��ات ،بل أهمها ،فال بد أن
ي�ح��ب ال ��وال ��دان ال�ع�ط��اء ف��ي ال�ت��رب�ي��ة لينعكس ذل��ك
ع�ل��ى األب �ن��اء ،ف��ال�ح��ب ي�س��اع��د األب �ن��اء ع�ل��ى تنمية
أحاسيسهم ،وزي ��ادة ارتباطهم ب��ال��وال��دي��ن ،وبناء
الشخصيات السوية ،وال ننسى استخدام أسلوب
املديح عند قيام االبن باألعمال الجيدة أو الناجحة
مهما كانت بسيطة.
 - 2امل�ن�ه��ج :ال ب��د أن تحتوي التربية على املنهج
اإلس�لام��ي ف��ي ت��رب�ي��ة األب �ن��اء ،فاملنهج اإلس�لام��ي
ي ��أخ ��ذ األح � �ك� ��ام وامل � �ب � ��ادئ وال �ع �ق �ي ��دة ال�س�ل�ي�م��ة
وال� �ع� �ب ��ادات م ��ن «ص �ل��اة وص � �ي� ��ام ..وغ �ي��ره �م��ا»،
وح �س��ن ال �خ �ل��ق م �ث��ل «ال� �ص ��دق ،األم ��ان ��ة ،خفض
ال�ص��وت وال �ت��واض��ع ..وغ�ي��ره��ا» م��ن ش��رع اهلل عز
وجل ،وهذا ما يجعل املنهج اإلسالمي مختلفًا عن
أي منهج تربوي آخر ،ملا يمتلكه من نظرة شمولية
تحيط باحتياجات األبناء ،وملا له من أهمية وأثر
على شخصية األبناء.
 - 3املسؤولية :إذا توافر الحب واملنهج فال بد أن
ت�ت��واف��ر ال �ق��درة وتحمل امل�س��ؤول�ي��ة لتنفيذ املنهج
ب�ح��ب .إن ت��رب�ي��ة األب �ن��اء ت�ح�ت��اج إل��ى وق��ت وجهد
مضاعفني من الوالدين ،وتذليل الصعوبات وتقديم
التضحيات من كال الطرفني ،فيبذل كل طرف كل
م��ا ف��ي وس�ع��ه لتحقيق ال�س�ع��ادة واألم ��ان لألبناء

عبدالكريم دوخي المجهول
@a_do5y
مجتمعا يعج باالستهتار ،ألن هذا املجتمع «حسب زعمه الباطل»
هو املجتمع الذي يستطيع اإلنسان العيش فيه على ّ
سجيته!
وإذا أفلس هذا وأمثاله من نشر االستهتار في املجتمع ،ينتقلون
إلى نشر فكرة احترام اآلراء والعقائد مهما كانت  -حتى اإللحاد
 واحترام آثارها على سلوك معتنقيها ..وبعد أن يقرروا هذايحاولون تقديم استهتارهم كنتيجة طبيعية لعقيدة اإللحاد التي
ّ
آمنوا بها ..ويريدون منك أن تضعهم في سلة واح��دة مع بقية
اآلراء التي طالبوك باحترامها على اختالفها الشديد ..واحترام
آثارها على سلوك معتنقيها!
والناظر في حالهم يجدهم وقعوا في تناقضات كثيرة ،أبرزها
أنهم وقعوا في النفاق ال��ذي كانوا يتهمون فيه  -زورا ومل��آرب
معروفة  -املجتمع امل�ح��اف��ظ ..فالنفاق بمعناه ال�ع��ام ه��و اظهار
اإلنسان محاسن ال يقر بها في باطنه ،والنفاق ليس مقصورا
على الدين ..فمن يظهر للناس محاسن  -لتحصيل منافع آنية
سواء مادية أو معنوية ككسب ثناء  -ال يؤمن بها في باطنه هو
منافق ،وال ينجيه من النفاق عدم انتسابه الى دين معني!
وهؤالء الذين يحاولون ايهام الناس بأن إلحادهم وانحاللهم
جاءا نتيجة لقراءات وبحوث علمية يكذبون وينافقون بهذه
الدعوى ..ألنهم ّ
يتزينون للناس ويظهرون لهم بأنهم أصحاب
ق��راءات وبحوث علمية ،وه��ذا يخالف حقيقتهم ..فمن ينظر
في حالهم ال يجد سوى البذاءة وانعدام الحياء والدعوة إلى
االستهتار بالقيم!

دريشة تراثية

َب َّياع «ال َب َنك» بين
الماضي والحاضر
ََ
«البنك» كسائر املكسرات له من يعشق أكله،
ويتلذذ به ،وما زال البعض يمتهن بيعه ،فالطلب
عليه لم يتوقف في عصر زادت فيه املحامص
واملطاحن التي يحصل فيها عاشقوها على
بغيتهم من املكسرات بأنواعها.
َْ
َ
عملية تحضير «ال� َ�ب��ن��ك» تتطلب ن��ق� َ�ع� ُ�ه لفترة
مناسبة في امل��اء الفاتر ،وأحيانًا باملاء املائل
إل ��ى ال �س �خ��ون��ة ،وي �ض��اف إل �ي��ه امل �ل��ح بكميات
مناسبة ،ثم يتم تخليص حباته من قشورها
بعملية ال��دع��ك وال �ف��رك ،وي�م�ك��ن ت��ذوق�ه��ا بعد
ذل��ك إن كانت بحاجة إل��ى امللح زي��دت ،وإال تم
االكتفاء بما آلت عليه الحال .وفي هذا الزمان
ت��م إدخ � ��ال ب �ع��ض امل �ن �ك �ه��ات ع�ل�ي��ه ك��ال�ك�م��ون
وال�ل�ي�م��ون وغيرهما بحسب م��ا ي��واف��ق ذائقة
الزبون.
َ
ون �ب��ات «ال� َ�ب��ن��ك» ع ��ادة ي ��زرع ع�ل��ى م��رت�ف�ع��ات
الجبال ف��ي إي��ران وتركيا وبلغاريا وغيرها،
ويقال إنه كسائر املكسرات خافض للضغط،
لكن ُيراعى تقليل امللح فيه ،وهناك من يزعم أنه
مقو ،وليست هناك دراس��ات طبية تثبت ذلك.
ٍ
والقاسي من حباته قد يؤثر على األسنان أو
يكسرها .وق��د اب�ت�ك��رت آل��ة حديثة لتكسيره
 كبعض املكسرات كاللوز وال�ج��وز والبندق يمكن ش��راؤه��ا لهذا ال�غ��رض ،لكن حتمًا انعشاق آكله يفضلون تكسيره بأسنانهم.
ََ
و«البنك» له أنواعه ،وأشهرها اإليراني ،وحباته
ع��ادة تكون صغيرة ،وهو املعروف منذ قديم
ال��زم��ن أله��ل ال�ك��وي��ت ،وق��د دخ�ل��ت ف��ي م��ا بعد
أن ��واع أخ ��رى ك��ال�ت��رك��ي وال �ب �ل �غ��اري ،وال��زب��ائ��ن

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

ي�ف�ض�ل��ون ال �ب �ل �غ��اري ل�ك�ب��ر ح�ج�م��ه وس�ه��ول��ة
تكسيره .أما التركي ،فعلى الرغم من حجمه
الكبير ،فإنه يحتاج إلى فك قوي لكسره.
َ
«ب�ي��اع ال� َ�ب��ن��ك» يقف ع��ادة على ق��ارع��ة الطريق
كل ي��وم في ذات املكان ،ليعرف زبائنه مكانه
ويألفوه .كان يباع في الزمن الجميل عند دور
السينما وامل�لاع��ب الرياضية وال�ح��دائ��ق وفي
األس ��واق ،وع�ل��ى مقربة م��ن امل ��دارس وشاطئ
ال�ب�ح��ر ،وأم��اك��ن تجمعات ال �ن��اس ،ك��ال��وزارات
واملؤسسات ،وحديثًا عند الجمعيات التعاونية
وغ �ي��ره��ا ،ك�م��ا ي��ؤك��ل ف��ي امل �ن��ازل ،خصوصًا
عند مشاهدة التلفاز ،وسماع املذياع ،أو قراءة
ك �ت��اب ،أو ال�ج�ل��وس ل�ت�ن��اول ال �ش��اي وت �ج��اذب
الحديث في حوش املنزل وغيره من األماكن.
ََ
«البنك» بيع «النقل» وهو
وعادة ُيصاحب بيع
أيضًا من أن��واع املكسرات ،كما يصاحبه بيع
َ
«الترمس» وهو من الحبوب .و«بياع َالبنك» له
َ َ
عبارته التي يرددها َ«بنكَ ،بنك» ُليسمع املار
ماشيًا بما يبتاعه.
ََ
«البنك» تجارة الباعة الجائلني من الكبار
يبقى
وال�ص�غ��ار ،وم�ه�ن��ة تتطلب ال�ص�ب��ر ،ل�ك��ون من
ي�ب�ي�ع��ه ي �ت �ع��رض ل�ل�ت�ق�ل�ب��ات ال �ج��وي��ة ك �ح��رارة
الصيف ،وبرودة الشتاء ،وهبوب الغبار وغير
ذل ��ك ،وم��ا زال ال �ي��وم ل��ه رواده ال��ذي��ن يعرفون
تمامًا أماكن بيعه ويسعون إلى شرائه بشغف.

من شباك الباص
تقمص دور المذيع
ّ
يحكي ويحلل وال يرغب في أن يقاطعه أحد ،كأنه
شهد اجتماع القمة ،فهو ضليع في تفسير الوضع
الراهن ويتحدث عن التفاصيل الدقيقة للمؤامرة.
الوزير فالن فعل كذا وكذا ،وانه على حق ،والحاكم
عالن فعل كذا وكذا ،وهو قوي ،والرئيس ترتان ال
يمكنه اال فعل كذا وفق لعبة الشطرنج.
ال ي �س �م��ح ألح� ��د أن ي �ت �ك �ل��م أو ي ��راج �ع ��ه ،ك�لام��ه
ّ
م�ل��غ��م ب�ك��م م�ع�ل��وم��ات ملفقة واش ��اع ��ات ،يقولها
بلهجة واث�ق��ة ،ه��ذا الشخص البالع رادي��و يفرض
عشوائيته ويتلذذ بكونه ببغاء ،ويعتبر هذا بطال
وه��ذا خائنا ،يتحدث محاوال انتزاع املوافقة على
ك�لام��ه م�م��ن يسمعه ق��ائ�لا :أل�ي��س ك��ذل��ك؟ يوسع
حدقة عينه كأنه أمام الكاميرا.
ه��و ب�ب�س��اط��ة ي �ق��ول م��ا س�م�ع��ه أم ��س م��ن مذيعه
املفضل أو م��ن قناته املفضلة التي يتابعها ألي
سبب ،هو يعمل كجهاز مكمل لهذه القناة ينقل
ما سمعه ،واذا تمعنت في طريقته فستعرف من
ه��و امل��ذي��ع ب��دق��ة أو س�ت�ت�ع��رف ع�ل��ى ال�ق�ن��اة ،كيف
يحول املرء نفسه الى جهاز مكمل لقناة اخبارية
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أو ج�ه��از مكمل مل��ذي��ع أح��د ال�ب��رام��ج ال�ح��واري��ة في
برنامج حواري ،سواء كانت أهدافه متطابقة معه
أم ال؟ ك�ي��ف ت �ج��زم ب ��أن ه ��ذا ح ��دث وت�ب�ن��ي عليه
استنتاجات وآراء وانت لم تشهد أي حدث وليس
لديك يقني وال وثيقة؟
أع ��رف أن م��ن ي�ت�ح��دث ف��ي أم ��ر ي�ج��ب أن ي�ك��ون
محيطا ب��ه ،دارس ��ا ل��ه ،أم��ا ال �ح��وار ف��ي السياسة
تحديدا فيحتاج إلى وثائق أو شاهد عيان واطالع
دق �ي��ق ودراس � ��ة امل ��واق ��ف وأس �ب��اب �ه��ا ون�ت��ائ�ج�ه��ا،
وامل �ص��ال��ح امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ك��ل م��وق��ف ،وغ��ال �ب��ا ت�ك��ون
متشابكة ،وال معنى لالستنتاج وال معنى للرأي
ما دمت ال تعمل في العمل العام ،أما من يتابع قناة
اعالمية في املساء ويجيء في الصباح ويردد ما
سمعه فهذا مزعج ،وي��ردد أم��ورا غير مفيدة لنا،
ما ذنبنا؟
هل هو ملء الفراغ الذي في حياتك؟ وفراغ رأسك
ه ��ذا أال ت�ش�ع��ر ب ��ه؟ مل� ��اذا ت�ت�ق�م��ص دور امل��ذي��ع؟
وتتقمص طريقته في االقناع واسلوبه؟
ال أتحدث فقط عن احترام خصوصية اآلخرين،

صالح الغازي

@salehelghazy
salehelghazy@gmail.co

في األماكن العامة واملواصالت العامة ،وتركيزهم
وأداء مهامهم في أماكن العمل وأماكن الدراسة؟
ان ��ت ت �ف��رض ن�م��وذج��ا ل�ل�ش�خ��ص امل�ن�س�ح��ق أم��ام
اآلل ��ة االع�لام �ي��ة ،ي�ج��ب أن يهتم ك��ل ان �س��ان بدقة
املعلومة لسالمة نفسه ومجتمعه ،يجب أن يهتم
الفرد بإنجازه الشخصي وعمله وحاله ،وحينما
يشترك في ترويج خبر أو تبني فكرة يكون بوعي
حقيقي ومشاركة فعالة تنبع من موقفه ،متسقة
م��ع ح��ال�ت��ه وم�ص�ل�ح�ت��ه ال��وط�ن�ي��ة ،ان �ن��ا ف��ي أوق ��ات
وظروف ال بد أن نكون أكثر وعيا.

د .حليمة إبراهيم الفيلكاوي
haleemahkuwait@hotmail.com

وتوفير متطلبات الحياة.
 - 4املتابعة واملصادقة :الصداقة هي أروع عالقة
للتقرب م��ن األب �ن��اء ،فعندما تنشأ ه��ذه الصداقة
ويطمئن األبناء نجدهم يلجأون إلى والديهم ألخذ
املشورة ،مما يساعد الوالدين على التعرف على كل
ما يفعله األبناء ،واالتجاه الذي يسيرون فيه ،لذلك
ال بد من املداومة على مراقبة األبناء مع ترك حرية
االختيار ،كما يجب اإلص�غ��اء لهم وت��رك مساحة
للتعبير وال �ت �ح��دث ،ذل��ك ُي�ش�ع��ر األب �ن��اء باألهمية
وتقدير ال��ذات ،وه��ذا يحتاج من الوالدين إلى ذهن
متفتح وصبر وتحكم باملشاعر ،فأسلوب التوجيه
مرحب به بعيدا عن النقد.
 - 5املتعة والترويح :التربية ال تخلو من املتعة
وال �ت��روي��ح ،مل��ا ل�ه�م��ا م��ن أث��ر ف �ع��ال ف��ي عملية
ال�ت��رب�ي��ة وال�ن�م��و بجميع ال �ن��واح��ي ،وق��د أثبتت
ال ��دراس ��ات ال �ت��رب��وي��ة ال�ق�ي�م��ة ال�ك�ب�ي��رة للمتعة
وال� �ت ��روي ��ح ف ��ي اك �ت �س��اب امل �ع��رف��ة وم� �ه ��ارات
ال�ت��واص��ل ،وال�ت�ق��رب إل��ى األب �ن��اء ع��ن طريقها،
فهي تقوي العالقة بينهم وتجدد حيوية األبناء
لإلقبال على العلم واملعرفة بـروح عاليـة بعيدًا
عن التكرار ،وه��ي من أنجح الوسائل وأهمها
وأقربها إلى نفس األبناء وأنفعها لهم.
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ً
عاما..
يبلغ من العمر 97

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻸدب

أﻋﻠﻨﺖ اﻷﻛﺎدميﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺰﺗني ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻸدب
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺟﱪت ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﴘ ﻋﲆ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰة 2018

أكبر فائز بجائزة نوبل
 ..ينتقد إجباره
على التقاعد
ان�ت�ق��د ال �ع��ال��م األك��ادي �م��ي ج ��ون ب��ي ج��ودن��وف،
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  97ع� ً�ام��ا ،أك�ب��ر ف��ائ��ز بجائزة
ن ��وب ��ل ،ج��ام �ع��ة أك �س �ف��ورد ال �ت��ي أج �ب��رت��ه ع�ل��ى
ال �ت �ق��اع��د ف ��ي س ��ن ال �خ��ام �س��ة وال �س �ت�ي�ن ،وف �ق��ًا
لصحيفة «ذا تايمز».
وقال جودنوف «لم أكن أرغب في التقاعد ،من
ال�غ�ب��اء ج�ع��ل ال �ن��اس ُي �ت �ق��اع��دون ،ل�ق��د م��رت 33
س�ن��ة ج �ي��دة ،م�ن��ذ أن أج �ب��رت ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د في
إنكلترا».
وأض� ��اف «أن ��ا ق ��ادر ع �ل��ى ال �ع �م��ل ك��ل ي ��وم بعد
وصولي إلى هذه السن».
وحصل جودنوف على جائزة نوبل في الكيمياء
ملساعدته في اختراع بطاريات «الليثيوم أيون»،
التي أحدثت ثورة «اإللكترونيات املحمولة».
وال ي� ��زال ج ��ودن ��وف ي�ع�م��ل ب�ج��ام �ع��ة ت�ك�س��اس
في أوسنت ،بعد أن ترك أكسفورد ،حيث شغل
منصب رئيس مختبر الكيمياء غير العضوية
منذ ً 33
عاما ،بعد أن أدرك أنه سيفقد وظيفته
بسبب وصوله إلى سن التقاعد.
وأص �ب��ح ج ��ودن ��وف ،امل��ول��ود ع ��ام  ،1922أك�ب��ر
ش�خ��ص س�ن��ًا يحصل ع�ل��ى ج��ائ��زة األك��ادي�م�ي��ة
السويدية امللكية للعلوم (نوبل) على اإلط�لاق،
حيث يبلغ م��ن العمر  97ع��ام��ا ،متخطيا آرث��ر
أش �ك�ي�ن ال� ��ذي ح �ص��ل ف ��ي ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ع�ل��ى

ال �ج��ائ��زة ب�ع�م��ر ي�ن��اه��ز 96
عاما.
ووف��ق بيان اللجنة املانحة
للجائزة ،فقد منحت لجنة
ن� ��وب� ��ل ل� �ل� �ف� �ي ��زي ��اء ال� �ج ��ائ ��زة
ل �ل �ع �ل �م��اء ال� �ث�ل�اث ��ة؛ ل �ت �ط��وي��ره��م
بطارية أيون الليثيوم ،التي كانت
لها استخدامات كثيرة في تطوير
ال�ه��وات��ف امل�ح�م��ول��ة وتنظيم ض��رب��ات
لاً
القلب ،فض عن إمكانية إعادة شحن
ه��ذه البطاريات واستخدامها ،وه��ي بطاريات
ص �غ �ي��رة وم �ت��وس �ط��ة ال �ح �ج��م؛ إذ ن �ج��ح أك �ي��را
ي��وش�ي�ن��و ف��ي اب�ت�ك��ار ب�ط� لاً�اري��ة ق��ائ�م��ة ب��ال�ك��ام��ل
على أيونات الليثيوم ،ب��د من االعتماد على
�ام ،وه��و م��ا يجعل
ال�ل�ي�ث�ي��وم ف��ي ص�
�ورت��ه ال �خ� ً
ً
البطاريات أكثر أمانا وفاعلية في املمارسات
العملية ،أما جون جودنوف ُفي َعد أحد األعمدة
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ه ��ذا االك �ت �ش��اف امل �ه��م ،إذ إن��ه
م��ن وض��ع حجر األس��اس لبطاريات الليثيوم
ب��اخ �ت��راع��ه ك ��اث ��ود أك �س �ي��د ال �ك��وب��ال��ت ،ال ��ذي
ُي �س �ت �خ��دم ف ��ي ب �ط��اري��ات األج� �ه ��زة امل�ح�م��ول��ة
ح �ت��ى اآلن ،ك �م��ا ن �ج��ح ف ��ي م �ض��اع �ف��ة س�ع��ة
ً
ممهدا الطريق أم��ام تطوير
بطارية الليثيومً ،
بطاريات أكثر قوة وكفاءة.

ﺟﺎﺋﺰة  :2018اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أوﻟﻐﺎ ﺗﻮﻛﺎرﻛﻮك ”ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻟﴪدي
اﻟﺬي ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ
ميﺜﻞ ﻣﻌﱪًا ﻟﻠﺤﺪود ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﺎة“
 :2017ﻛﺎزو إﻳﺸﻴﺠﻮرو ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
 :2016ﺑﻮب دﻳﻼن ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
 :2015ﺳﻔﻴﺘﻼﻧﺎ أﻟﻜﺴﻴﻔﻴﺘﺶ ،ﺑﻴﻼروس

اﳌﺼﺪرNobelprize.org :

جون جودنوف:
من الغباء جعل الناس
يتقاعدون في سن معينة
حصل على «نوبل»
في الكيمياء..
لمساعدته في اختراع
بطاريات الليثيوم

ت�ش�ك��ل م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ف ��ي ال�ط�ق��س
ال�ح��ار ضغطا إضافيا على جسمك .إذا
�تن ب��األم��ر ع�ن��د م�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة
ل��م ت �ع ِ
في الحر ،فإنك تخاطر بإصابتك بمرض
ً
خ �ط �ي��ر .إن ك�ل�ا م��ن م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة
نفسها ودرجة حرارة الهواء تزيدان درجة
حرارة جسمك األساسية.
ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ت �ب��ري��د ن �ف �س��ك ،ي��رس��ل
ج�س�م��ك امل��زي��د م��ن ال� ��دم ل �ي �س��ري خ�لال
ج� �ل ��دك .ي� �ت ��رك ه� ��ذا ك �م �ي��ة أق� ��ل م ��ن ال ��دم
ل�ع�ض�لات��ك ،م�م��ا ي��زي��د ب� ��دوره م��ن م�ع��دل
ضربات القلب .إذا كانت الرطوبة مرتفعة
ك ��ذل ��ك ،ف� �ه ��ذا ي �ع �ن��ي أن ج �س �م��ك ي��واج��ه
ضغطا إضافيا بسبب عدم تبخر العرق

اﻟﺼﻮرAP, Newscom :

 GRAPHIC NEWSﺟﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮز

منحت جائزة نوبل ل�لآداب لعام  2018إلى
ال �ك��ات �ب��ة ال �ب��ول �ن��دي��ة أول �غ��ا ت ��وك ��ارك ��وك ،ب�ع��د
إرج��ائ �ه��ا ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة ب�س�ب��ب فضيحة
جنسية ،بينما نال النمسوي بيتر هاندكه
مكافأة عام .2019
وق � � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال � ��دائ � ��م ل�ل�أك��ادي �م �ي��ة
ال �س��وي��دي��ة امل��ان �ح��ة ل �ل �ج��ائ��زة م��ات��س م��ال��م،
إن أول�غ��ا ت��وك��ارك��وك ك��وف�ئ��ت «ع�ل��ى خيالها
ال� � �س � ��ردي ال � � ��ذي ي ��رم ��ز م� ��ن خ �ل��ال ش �غ��ف
م��وس��وع��ي إل��ى ت �ج��اوز ال �ح��دود ك�ش�ك��ل من
أشكال الحياة».
أم��ا ب�ي�ت��ر ه��ان��دك��ه ،ف�ق��د ك��وف��ئ ع�ل��ى أع�م��ال��ه
«ال�ت��ي غ��اص��ت ف��ي ف��رادة التجربة البشرية،
مدعومة ببراعة لغوية».
وق ��د أل �ف��ت أول �غ��ا ت��وك��ارت �ش��وك ( 57ع��ام��ا)
نحو  12ع�م�لا ،وتعتبر أمل��ع روائ�ي��ي جيلها
في بولندا.

وت ��راوح أع�م��ال�ه��ا امل�ت�ن��وع��ة ج��دا ب�ين القصة
ال �خ �ي��ال �ي��ة ال �ف �ل �س �ف �ي��ة (األط� � �ف � ��ال ال �خ �ض��ر
 )2016وال��رواي��ة البوليسية البيئية امللتزمة
وامليتافيزيقية (ع�ل��ى ع�ظ��ام امل��وت��ى )2010
وص��وال إل��ى ال��رواي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال��واق�ع��ة في
 900ص�ف�ح��ة (ك �ت��ب ي �ع �ق��وب  .)2014وق��د
ترجمت أعمالها إلى أكثر من  25لغة.
وال تتردد الكاتبة اليسارية امللتزمة سياسيا
وبيئيا ،في انتقاد سياسة الحكومة الحالية
املحافظة والقومية في بالدها.
وه � ��ي ن �ب��ات �ي��ة وت �ت �م �ي��ز ب �ت �س��ري �ح��ة ش �ع��ر
بضفائر أفريقية.
أ م��ا بيتر هاندكه ( 76عاما) ،ا ل��ذي اصدر
أ ك � �ث ��ر م� ��ن  80ع� �م�ل�ا ف� �ه ��و أ ح � ��د ا ل �ك �ت ��اب
ب��ا ل �ل �غ��ة األ مل ��ا ن �ي ��ة ا ل ��ذ ي ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون ب��أ ك �ب��ر
نسبة قراءة .وحول الكثير من أعماله إلى
مسرحيات( .أ ف ب)

مايو كلينك

كيف تحافظ على برودة الجسم
في الطقس الحار؟

تأثير الحر في جسمك

 :2014ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻣﻮدﻳﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ
 :2013أﻟﻴﺲ ﻣﻮﻧﺮو ،ﻛﻨﺪا
 :2012ﻣﻮ ﻳﺎن ،اﻟﺼني

«نوبل اآلداب»
إلى توكاركوك وهاندكه

مايو كلينك

سواء كنت تجري أو كنت
تمارس لعبة رياضية،
أو خرجت لممارسة
رياضة المشي ،فعليك
االعتناء بنفسك عند
ارتفاع درجات الحرارة.
إذا كنت تمارس الرياضة
خارج المنزل في طقس
حار ،فاتبع االحتياطات
الشائعة لتفادي اإلصابة
باألمراض المرتبطة بالحر.

ﺟﺎﺋﺰة  :2019اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻨﻤﺴﻮي
ﺑﻴﱰ ﻫﺎﻧﺪﻛﻪ ”ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺆﺛﺮ اﻟﺬي
ﻣﻊ اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﺳﺘﻜﺸﻒ اﳌﺤﻴﻂ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ“
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خطوات للتعامل
مع الربو..
لدى الصغار

من املمكن أن يبدو التعامل مع الربو
ل��دى الطفل مسؤولية كبيرة ،واتباع
الخطوات التالية سيجعله أسهل.
إن ال�ت�ع��رف ب��ال�ض�ب��ط ع�ل��ى ال �خ �ط��وات ال��واج��ب
�ري��ا وس�ن� ً
ات�ب��اع�ه��ا ي��وم� ً�ي��ا وأس�ب��وع� ً�ي��ا وش �ه� ً
�وي��ا
�زءا ً
يعتبر ج � ً
مهما م��ن التعامل م��ع ال��رب��و لدى
ً
الطفل .ومن املهم أيضا فهم الغرض من كل جزء
يتعلق باملتابعة والعالج .وستحتاج أنت والطفل،
إلى جانب مقدمي الرعاية للطفل ،إلى ما يأتي:

ممارسة الرياضة في الطقس الحار تشكل ضغطاً إضافياً على جسمك

ب��درج��ة كافية م��ن ج�ل��دك .ي��ؤدي ه��ذا إلى
ارتفاع درجة حرارة جسمك.

المرض المرتبط بالحر
ف��ي ظ��ل األح ��وال ال�ع��ادي��ة ،يتكيف جلدك،
وأوعيتك الدموية ومستوى التنفس لديك
م��ع ال�ح��ر .إال أن أنظمة التبريد الطبيعية
هذه قد تفشل إذا كنت معرضا لدرجات
حرارة ورطوبة مرتفعة ملدة طويلة للغاية،
وت �ت �ع��رق ب� �ش ��دة ،ول� ��م ت �ت �ن��اول ال �س��وائ��ل
الكافية.

انتبه ألي عالمات تحذيرية
أث� �ن ��اء م �م��ارس��ة ال ��ري ��اض ��ة ف ��ي ال�ط�ق��س

ال �ح��ار ،راق ��ب ج �ي��دا ظ �ه��ور أي ع�لام��ات
أو أع��راض ق��د ت�ك��ون مرتبطة ب��أم��راض
الحرارة.
من العالمات واألعراض ما يلي:
 - 1التشنجات العضلية
 - 2الغثيان أو القيء
 - 3الضعف
 - 4التعب
 - 5الصداع
 - 6التعرق بكثافة
 - 7الدوخة أو الدوار
 - 8التشوش
 - 9الهياج
 - 10انخفاض ضغط الدم
 - 11ارتفاع معدل ضربات القلب
 - 12مشكالت اإلبصار

إذا تطورت لديك هذه األعراض ،فيجب
ع �ل �ي��ك خ �ف��ض درج � ��ة ح � ��رارة ج�س�م��ك
وترطيبه .توقف عن ممارسة الرياضة
ع� �ل ��ى ال � �ف� ��ور واب� �ت� �ع ��د ع� ��ن ال � �ح� ��ر .إذا
أم�ك��ن ،اجعل شخصا م��ا يجلس معك
ملساعدتك في مراقبة حالتك.
ت� �خ� �ل ��ص م � ��ن امل �ل��اب � ��س أو األج � �ه� ��زة
ال��ري��اض �ي��ة ال ��زائ ��دة ع �ل��ى ال �ح��اج��ة .إذا
أم �ك��ن ،ق��م ب�ت�ه��وي��ة ج�س��دك أو ترطيبه
باملاء البارد.
يمكنك وضع مناشف باردة ورطبة أو
أك �ي��اس م��ن ال�ث�ل��ج ح��ول رق�ب�ت��ك ،وعلى
ج �ب �ه �ت��ك وت� �ح ��ت ذراع� � �ي � ��ك ،ث� ��م ت ��رش
ن �ف �س��ك ب ��امل ��اء ،أو ت �ج �ل��س ف ��ي ح��وض
م�م�ل��وء ب��امل��اء ال �ب��ارد .اش ��رب ال�س��وائ��ل
أو املاء.

 - 1التعرف على األنواع المختلفة ألدوية
الربو وكيفية عملها.
 - 2معرفة كيفية تمييز وتسجيل
عالمات حالة الربو المتفاقمة
وأعراضها.

 -3معرفة ما يتعين فعله عند تفاقم
حالة الربو لدى الطفل.
بناء
 - 4معرفة مدى كفاءة العالجً ،
على أعراض الطفل.
 - 5تتبع عدد مرات نوبات احتدام الربو
لدى الطفل.
 - 6مالحظة أي آثار جانبية للدواء.

مايو كلينك

األظفار الصناعية ..هل يمكن
أن تض ّر «الطبيعية»؟

قلة الماء تسبب الشيخوخة المبكرة
د .خلود البارون
هناك أجهزة لدى بعض أطباء واختصاصيي
ال�ت�غ��ذي��ة ،تحسب عمر االن �س��ان الفزيولوجي
وت �ق��ارن��ه ب�ع�م��ره ال��زم �ن��ي .ف��ذل��ك ه��و م��ا ح��دث
ام��ام��ي ل �س �ي��دة ع �م��ره��ا ارب �ع ��ون س �ن��ة ،اظ�ه��ر
الجهاز ب��أن عمر جسدها  50سنة ،والسبب
ليس السمنة او املرض ،فوزنها زائد عن الحد
الطبيعي بـ 2كلغ فقط ،وهي خالية من املرض
تماما .بل السبب هو قلة الحركة والجفاف!
الرياضة واملاء ،عامالن مجانيان وسهالن بل
وغريزيان ،لكن كال منهما يمكن اعتباره دواء
ووق��اي��ة ،بحيث يتم وصفهما ك�ع�لاج للعديد

تنصح اإلرشادات
الصحية بشرب
ما ال يقل
عن ليترين
من الماء والسوائل

من األمراض ،فالدراسات تستمر في التشديد
ع �ل��ى أه �م �ي��ة وف ��ائ ��دة االك �ث ��ار م��ن ش ��رب امل��اء
وح��رص االن�س��ان على ان يكون بوله شفافا
وفاتح اللون .كما تؤكد فوائد النشاط البدني
وم �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال�ص�ح��ة
وال �ش �ب��اب ول�ل��وق��اي��ة م��ن األم � ��راض وع�لاج�ه��ا
اي �ض��ا .وك �ق��اع��دة ع��ام��ة ،ت�ن�ص��ح االرش � ��ادات
الصحية بشرب ما ال يقل عن ليترين من املاء
والسوائل ،ما لم يكن الشخص مصابا بحالة
صحية تمنع ذلك (مثل أمراض الرئة او القلب
او الكلى).
ك�م��ا ت�ن�ص��ح ب�م�م��ارس��ة ري��اض��ة خ�ف�ي�ف��ة ال��ى
متوسطة ال�ش��دة مل��دة  30 - 20دقيقة يوميا،

او تبعا للمسموح واملناسب لحالة الشخص
الصحية .وف��ي الوقت ال��ذي يسهل ش��رب املاء
وال �س ��وائ ��ل ف ��ي أي وق ��ت وم� �ك ��ان ،ق ��د ي�ت�ع��ذر
ال �ب �ع��ض ب� �ع ��دم م� �م ��ارس ��ة ال ��ري ��اض ��ة ن�ت�ي�ج��ة
لصعوبة االش �ت��راك ب�ن��اد ري��اض��ي او عقبات
الرياضة الخارجية ف��ي االج��واء ال�ح��ارة .وفي
هذه الحالة يمكن اللجوء الى بديل .فالدراسات
أظ�ه��رت امكانية ح�ص��ول الجسم على جميع
الفوائد الصحية ان تم تقسيم فترة الرياضة
الى  3جوالت متفرقة في اليوم ،تمتد كل منها
ال��ى عشر دقائق فقط (على ش��رط ان تسبب
ال �ش �ع��ور ب��ال �ح��رارة ال�ج�س��دي��ة وال �ت �س��ارع في
دقات القلب).

األظ� � �ف � ��ار ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ال ت �س �ب ��ب ض� � � ً
�ررا
ب�ـ «ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة» ،لكنها ق��د تسبب مشكالت
مثل العدوى أحيانًا.
ف �ق��د ت �ن �ش��أ ف �ج��وة ب�ي�ن ال �ظ �ف��ر ال �ص �ن��اع��ي
وال �ظ �ف��ر ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي ح��ال��ة ت �ل��ف ال�ظ�ف��ر
ال �ص �ن��اع��ي ،أو ع�ن��د ن�م��و ال�ظ�ف��ر ال�ط�ب�ي�ع��ي.
وت ��وف ��ر ه � ��ذه ال� �ف� �ج ��وة ب �ي �ئ��ة رط� �ب ��ة داف �ئ��ة
ي �م �ك��ن أن ت �ن �م��و ف �ي �ه��ا ع� � ��دوى األظ � �ف� ��ار.

ً
وق��د ت�ح��دث ه��ذه ال �ع��دوى أي��ض��ا إذا ك��ان��ت
األظ� � �ف � ��ار ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ط ��وي� �ل ��ة أو ص �ل �ب��ة
ل�ل�غ��اي��ة ،أو ت��م ت��رك�ي�ب�ه��ا ب��اس�ت�خ��دام أدوات
غير معقمة .ك��ذل��ك م��ن املحتمل أن يحدث
ت�ف��اع��ل ح�س��اس�ي��ة ت�ج��اه م�ك��ون��ات األظ�ف��ار
الصناعية أو املواد املستخدمة في لصقها.
وتتضمن عالمات عدوى األظفار االحمرار
والتورم والقيح.
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ثقافة

بورسليات

كريميات

أسألك

اللي يحب..
َ
شيع ّق َل ْه؟!

أسألك ..تغير شي فيني
خفت اللهفة بعيني ..أسألك
ما تحس رعشة أيديني ..أسألك
خوفي يا خوفي ..انك تغيرت
آه ..لو تدري إذا شفتك شي يصير
امشي مدري ..اشلون امشي
ترتبك مني الخطاوي ..وما احس
بالناس حولي
وما اشوف اال عيونك
لي صافحتك يميني ..ايدي اليسرى
تغير

ي������ا ه���ل��ا ب�����ه�����ال�����ص�����وت ..وي�������ا م����ي����ة ه��ل�ا

اتغير كيف ..وانت روح روحي
حتى لو انت جروحي ..كم انا عاشق
جروحي ..اسألك
يا ربيعي ..يا شتاي ..الربيع وانت
معاي
انت في بردي دفا ..يا غال الدنيا ومناي
وسابق الخطوه اليك
وتخضر دنياي ..وانا مقبل عليك..
اسألك

ق���ل���ت ل����ه ل����و م���ث���ل���ي ..ال����غ����رام م��ج��ن��ن��ك؟
����ك) ال��ل��ي ي��ح��ب شيعقله؟!
اع����ق����ل!(و َل ْ
ق��ال��ي
ِ

بدر بورسلي

كريم العراقي

ي������ا ق�����ض�����اة ال�������ح�������ب ..إح�����ن�����ا ب���م���ش���ك���ل���ة
ق���ل���ت ل����ه أح����ب����ك ..ق���ال���ي وي�����ن ال���دل���ي���ل؟
ق��ل��ت ل���ه رع��ش��ة اي������دي ..وال��ج��س��م النحيل
ق����ال����ي ال ت���خ���دع���ن���ي ب����ال����غ����زل ال���ج���م���ي���ل
ق����ل����ت ل����ل����دك����ت����ور ن���م���ش���ي ون�����س�����أل�����ه!
ق�����ال�����ي ش�����و ح�����ب ال���ت���م���ل���ك م���ع���دن���ك؟

صفحات من الذاكرة

عبدالعزيز ملك :تربية الطيور ..هواية بالوراثة
أجرى الجوار :جاسم عباس
اآلب � � ��اء ي �ن �ظ ��رون إل � ��ى أب �ن��ائ �ه��م ب� �ش ��يء م��ن
ال�ت�ف��اؤل م��ن الناحية العقلية وج�ه��ة العالقة
االجتماعية ،ويغذونهم غذاء تربويًا وشرابًا
خلقيًا كما يهتمون بغذائهم الجسدي ،فهم
ثروة عظيمة وامتداد لبناء املجتمع ،والحفاظ
على ثرواتهم ومهنهم وحرفهم ،حتى يكون
الواحد منهم كانبعاث الضوء من املصباح،
وكتدفق املاء من النبع ،وعندما يكتشف هذا
املربي هواية أو مهارة لدى األبناء يكون هو
املثل األعلى ليبني ويميز الخير والشر والحق
والباطل ،فتجدهم بهذا املثل بأعلى درجات
العطاء والحفاظ على أفكارهم وميولهم وهم
الباقون بفكرهم أكثر ما تبقى بثروات مالية،
وهذا ما ينفع األمة.
التقينا أح��د ال�ش�ب��اب م��ن ه��واة تربية طيور
ال�ك��وي��ت ال �ش��اب ع�ب��دال�ع��زي��ز ن��اص��ر محسن
ملك.
ق � ��ال :األ س� � ��رة ه ��ي ا مل �ج �ت �م��ع األول ا ل ��ذي
ي �م��ارس ف �ي��ه ا ل �ش �ب��اب ع�لا ق��ا ت��ه م��ع وا ل��ده
ووا ل��د ت��ه ،وإذا ن�ج�ح��ت األ س ��رة و ت�ف��ا ع�ل��ت
مع األوالد يشعر الواحد منا بشخصيته،
و ي �ب��رز ل��د ي��ه م��ا ف��ي ن�ف�س��ه م��ن ا ل�ه��وا ي��ات،
م ��ع و ج� ��ود ا ل �ج ��و األ س � ��ري ي �س ��ود ا ل �ح��ب
وا ل � �ت � �ف ��ا ع ��ل وا ل � �ت � �ك � �ي ��ف ،و ي� �ح� �ص ��ل ع �ل��ى
ا ل�ق��وة ا ل��دا ف�ع��ة إ ل��ى مستقبل زا ه��ر وإ ب��راز
ه��وا ي��ا ت��ه ،و ي�ح�ص��ل ا ل�ش��اب ع�ل��ى م�ك��ا س��ب
ك �ث �ي��رة أ ه �م �ه��ا :ا ل �ق �ض��اء ع �ل��ى و ق ��ت ف��راغ
ا ل��ذي ي��د م��ر ن��ا ،و ه��ذا ا ل��و ق��ت يجعل ا ل�ش��اب
في اضطراب وقلق وجهل ويصبح عبئا
ع�ل��ى ا مل�ج�ت�م��ع ،وإذا ا ع�ت��ر ض�ت��ه ع�ق�ب��ات ال
ي�م�ك��ن أن ي�ح�ل�ه��ا ،و غ �ي��ر ق ��ادر ع�ل��ى أ خ��ذ
الحياة بجدية.
قال الشاب عبدالعزيز :أنا من عشاق الطيور،
ه��واي��ة أخ��ذت�ه��ا م��ن ج��دي وم��ن وال� ��دي ،هما
اكتشفا هذه املحبة ،فكان جدي يصطحبني
معه ك��ل جمعة إل��ى س��وق ال�ح�م��ام ،ويسمى
س��وق ال �ط �ي��ور ،وف��ي ال �س �ي��ارة ي�ح��دث�ن��ي عن
س��وق الحمام قديمًا وه��و عبارة عن ساحة
تباع فيها الطيور والحمام ،ويفتح يوم الجمعة
فقط ،وال توجد محالت ،فالبيع باالقفاص،

الطيور كنوز

تقضي على االضطراب
والقلق والجهل

¶ لكي نعد الشباب المتعلم علينا أن ننمي فيهم حب الهواية.
¶ إطعام الطيور يجلب الرزق.
¶ التعرف على الكثير من األصدقاء من هواة الطيور.
¶ التعرف على أسواق الطيور خارج البالد وتكوين عالقات أخوية
وتبادل المعلومات.
¶ الطيور دفعتني إلى االهتمام بالدراسة ألكون طبيبا ً للحيوانات
والطيور (الطب البيطري).
¶ الطيور كنوز ع ّرفتنا أن اإلنسان يمتلك لسانا ومشاعر ويصف
حالته ،على عكس الطيور التي تمتلك مشاعر بال لسان يصف
حالتها.
¶ التفاعل مع الهواية يشعر الشاب بشخصيته وتسود المحبة في
قلبه ،ويتكيف مع مستقبله.
¶ الهواية كنز الشباع النفس والروح والجسد.

كنت أضحك
عند سماع صياح الديك
طيوري تعيش
في المبردات
وعلى الفواكه
وك��ان يفتح صباحًا إل��ى أذان الظهر ،وتباع
طيور الربيع خاصة التي تصطاد بالشباك
والفخ والصالية والنباطة.
وأض � ��اف :أول ط�ي��ر اش�ت��ري�ت��ه دي ��ك م��ن ن��وع
(الكوشن) املميز عن غيره بانتفاش الريش
ولونه الذهبي ،وبعد فترة عرفت أنواعا أخرى
من الدواجن التي رأيتها كالعربي والفرنسي
والهندي والتركي والصيني والتايلندي القزم
والعمالق.
أم��ا ال��دي��ك ال��ذي اشتريته فسميته «األش�ق��ر
على األشقر» نسبة إلى لونه ،وشاهدت كل
أن� ��واع ط �ي��ور ال �ك��وي��ت ،وش��اه��دت ك�ث�ي��را من
ال�ش�ب��اب ج� ��اؤوا ل�ي�م��ارس��وا ه��واي��ات �ه��م ،لكن
اإلق �ب��ال ك ��ان ع�ل��ى ن ��وع «ال �ق��ول��دي��ان فينش»
ط��ائ��ر ص�غ�ي��ر ك��ال �ك �ن��اري ول ��ه أل� ��وان زاه �ي��ة،
اشتريت من «القولديان» زوجا ،وعند النظر
إليهما ب��دأت أفكر باعجاز الخالق عز وجل،
وشكرت جدي على هذا االهتمام الذي أدخل
السرور والبهجة الى قلبي.

طيور الكويت
ق ��ال ع �ب��دال �ع��زي��ز :م��ن ه ��ذه ال �ه��واي��ة ع��رف��ت
اسماء الطيور ومواسم هجرتها وقدومها،
وأنواعها التي تصلنا ،والطيور التي تطير

وحساوي -حسيني -رماني.
وأض��اف :ع��رف��ت أل�ق��اب الطيور وتعابيرها
مثل :ياللي يحوم وهبش للطير الذي تريده
أن ي �ق �ف��ز ،ام �خ��زم ن��رب��ط م �ن �ق��اره ،ش�ي��ان��ي
قبيح املنظر ،موالف يتآلف ،هياب يخاف.

ديكي مات

عبدالعزيز ناصر ملك

على ارتفاع شاهق ،والتي تطير خالل الليل
وأي�ض��ًا التي تتحمل امل�ن��اخ ال�ب��ارد وال�ح��ار،
ول �ك �ن��ي م ��ا زل ��ت م ��ع ال �ط �ي��ور ال �ت��ي ت�ع�ي��ش
ب�ين امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ح��دائ��ق وامل ��زارع
أه�م�ه��ا :رم��ان��ي -ح�م��ام��ي -ح�م��روش زياني
وش �ي��ان��ي -م ��ردم ،ه��ذا ال�ط��ائ��ر ال�غ�ب��ي ال��ذي
نضرب ب��ه األم�ث��ال ف��ي الغباء «م��ردم خثل
إذا دش الليوان ما طلع» ،مثل يضرب للذي
يدخل الى مكان وال يستطيع الخروج منه،
وط��ائ��ر امل ��ردم تفلته ال�ص�لاب��ة وه��و يتعلق

بها ،ومن طيورنا حمام مطوق والوحشي
والنخيل ،وبيبي متو طائر مقيم ويتكاثر
ع �ن��دن��ا ف ��ي ال �ح��دائ��ق وامل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة،
وطائر القيليلة وعقعق ،و وك��روان يزورنا
ف ��ي ال �ش �ت��اء ،وص �ع ��وة أم م�ل�ي�ف��ع وب �ص��وة
وش��ول��ة وزع��رة وحمامي ح�س��اوي ،واملينا
وال� � �ض � ��راب وب ��وح� �ق ��ب وع � �ق� ��اب وب �ك �ي �ك��ي
وبرقيش وسويدة راس وسمنة.
وت��اب��ع :هناك طيور ج��ارح��ة تسمى (ال�ب��رح)
م� �ث ��ل :ك� �ح ��اف ��ي -ك �ف �ص��ي -ح �م��ام��ي ع��رب��ي

مصروفات الطيور
قال :الهاوي واملعجب والعاشق للطيور التي
أقضي معها ساعات بعدما أقوم بواجباتي
امل��درس�ي��ة ،عليه أن يغذيها بالفيتامينات
واألع� �ل ��اف ،وي �ض ��ع ل �ه��ا أق �ف��اص��ا واس �ع��ة
وأع��وادا لبناء أعشاشها م��ع توفير الغذاء
ل �ل �ص �غ��ار وت �ن �ظ �ي��ف امل� �ك ��ان ،وأن� ��ا أش �ت��ري
للطيور األع �ش��اب وال �ب��ذور ،وأق�ش��ر بعض
الفواكه ،وعندما أسمع التغريد أعيش في
عالم آخر ألن الطيور رمز للجمال والنداء
املميز ،وعندما اشتري لها كل ما تحتاجه
ال أعتبرها خسارة ،وقد اشتريت للطيور
م �ب��ردات وم�ك�ي�ف��ات م ��اء ص �ح��راوي��ة ،وف��ي
ف�ص��ل ال�ش�ت��اء م �ص��روف آخ ��ر ،ون �ح��ن في
بلدنا تهاجر إلينا معظم الطيور ونعتبرها
زوارا وضيوفا عندنا ،علينا املحافظة على
ه ��ذه ال�ن�ع�م��ة ،ض�ي��وف��ا ت ��زورون ��ا م��ن ال�ه�ن��د
وأفريقيا من الشمال إلى الجنوب أكثر من
مئتي نوع.

صاحب «تاج الشوك»

من الماللة

رحيل المخرج التونسي
شوقي الماجري

موضي المفتاح

ثورة أخالقية
التقينا ،كما ال �ع��ادة االجتماعية ال�ت��ي مازالنا
نمارسها ف��ي ه��ذا ال��زم��ن املتغير ،وم��ن ضمن
الحوار قالت إحداهن :اال تالحظون اخواتي ان
هناك ثورة اخالقية صاحبت تغيرات سلوكية
وفكرية؟
نظرت اليها أخت مهتمة في الشأن االجتماعي،
وقالت :حاولي ان تربطي بني تغير االخالقيات
والتطور في تكنولوجيا امليديا ،لنأخذ ابسط
ّ
تغيرات العالقات االجتماعية :كنا قبل الغزو
العراقي مجتمعا منصهرا بعضه مع بعض ،لم
نكن نسمع بالتصنيفات الفئوية وال الطبقية،
وال ه��ذا واف��د وه��ذا م��واط��ن .ك��ان ال��ود واملحبة
متبادلني بني الجميع وكل منا ينظر الى االخر
بمحبة وود في تقديم األفضل للوطن.
قاطعتها اخرى قائلة :ليست فقط تكنولوجيا
امليديا ما اث��ر ،في اعتقادي أن��ه ك��ان من نتائج
ال�ح��روب تغير سلوكي ل�لأف��راد ،ل��م تكن فترة
غزو الكويت غير سبعة اشهر ،لكن اثرت فينا
كثيرا ،خاصة ان الغزو ك��ان مفاجأة صادمة،

ق ��ال :ع�ن��دن��ا ف��ي ال�ب�ي��ت دي��ك جميل وق��ع في
املاء وبعد لحظات مات ،فبكيت عليه ،وجدي
ح�ف�ظ��ه اهلل اش �ت��رى ل��ي دي �ك��ًا آخ ��ر مشابها
بدأت أهتم به حتى شعرت بالراحة ،وابتعدت
عني الهموم والغموم ،وبدأ جدي يسري عني
ب�ب�ع��ض األح � ��داث ك �ن��وع م��ن ال�ت�س�ل�ي��ة منها:
أغنية ل�ل�أوالد ك��ان��وا ي��رددون�ه��ا بعد أن فقد
أح��د ك�ب��ار ال�س��ن دي�ك��ه ،وت�ب�ين أن��ه بيع وأخ��ذ
ينادي في األحياء وفي سوق الطيور:
ضاع الديك من دوره
وضاع الديك من دوره
ديجي شريته بألفني
شاهد عليه مال حسني
ديجي شريته بآنه
شاهد عليه مالنه
ديجي ضاع موطرطره
ديجي ربيته من أصغره

وق��ال :وأن��ا في الفصل ال��دراس��ي إذا سمعت
ص� � ��وت ال � ��دي � ��ك أض� � �ح � ��ك ،والح � �ظ � �ن� ��ي أح ��د
امل��درس�ين فقلت ل��ه دي�ك��ي م��ات واش �ت��رى لي
جدي ديكا فصياحه يضحكني.

حيث كان من جار علينا تربطنا معه عالقات
اجتماعية واقتصادية ،وحتى في مرحلة حربه
م��ع اي ��ران ك��ان لبلدنا دور ف��ي مساندته ،وقد
اث��ر فينا ح�ت��ى ت�م��ت االع �ت ��داءات ع�ل��ى املقاهي
الشعبية وكذلك على موكب االمير وغيره.
كما ان وقت الغزو كان في فترة االجازات ،حيث
ك��ان��ت االس��ر ف��ي ح��ال��ة س�ف��ر ،وب�ه��ذا انقسمت
االسرة ،من هم في الداخل ومن هم في الخارج،
وك��ل ه��ذا اث��ر في نفسيات ال�ن��اس ،كما ان هذا
ال�غ��در سبب ع��دم التصالح النفسي م��ع الوافد
مهما كانت جنسيته ،لهذا بعد التحرير بدأنا
نسمع «الوافد» اكثر من السابق ،رغم انه قبل
الغزو كان هناك مواطنون متزوجني بوافدات،
وال �ع �ك��س ،ول��ذل��ك ع�ن��دن��ا اب �ن��اء منهم ول��م يكن
هناك تمايز بيننا .اليوم عندما يخطب احدهم
يقال هذا امه وافدة لم نكن نسمعها.
ع��ادت للحوار املهتمة ف��ي ال�ش��أن االجتماعي،
حيث قالت ان ثورة امليديا خلقت لنا سلوكات
التنمر ع��ن طريق الحسابات الوهمية التي ال

تحترم أخالقيات املجتمع ،وبهذا ع��ززت روح
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،ك �م��ا ان امل �ي��دي��ا ع��ززت
ال �ن �م��اذج ال�س�ل�ب�ي��ة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ذات األف �ك��ار
السطحية ،حيث جعلت الفتيات يلهثن وراء
املاكياج والتسوق وغيرها من سخافات ،بدل
التركيز علي املبدعني في املجتمع الذين يقفون
ع �ل��ى م �ن �ص��ات ال �ت �ت��وي��ج ،ص � ��ارت م�ت��اب�ع�ت�ه��م
للبوتيكات واخبار مشاهير امليديا من طالق
وزواج وش �ج��ار بينهم وأل �ف��اظ ب��ذي�ئ��ة ل��م نكن
ن�س�م�ع�ه��ا ف��ي ال �س��اب��ق ،ول�ل�اس��ف ح �ت��ى ال�ف��ن
انساق الى هذا املنحى ،حيث تغيرت مضامني
امل�س��رح�ي��ات وامل�س�ل�س�لات ،وصاحبها بعض
االنحدار في املحتوى واأللفاظ ،وحتى املمثلني
هناك غير املؤهلني ً
فنيا سواء سلوكيا او أداء،
وهم االن مشاهير وقدوة ألبنائنا ،لهذا تجدين
االخالقيات تغيرت.
ت �س��اءل��ت ب �ص��وت م �س �م��وع :ك �ل �ن��ا ن �ش �ك��و ان
االخ�لاق�ي��ات ت�غ�ي��رت ،واي��ن زم��ن الطيبني واي��ن
ناس ما قبل الغزو؟ وال نتوقف ملعرفة أسباب

ه��ذه ال�ت�غ�ي��رات .ل��ن أق��ول فقط للمتخصصني،
بل اسأل التربويني وكذلك االسرة أين دور كل
منهم؟
لو كل أسرة اهتمت بأبنائها سلوكيا ،وحرصت
على ترابطها االجتماعي ،فمن املؤكد ان يكون
ه��ذا ال �ف��رد ل�ب�ن��ة م��ؤث��رة ف��ي ت�غ�ي��ر ه��ذه ال �ث��روة
ّ
االج�ت�م��اع�ي��ة ،أك�ي��د ك��ن��ا حافظنا ع�ل��ى ال�ت��راب��ط
ب��دل ه��ذا التفكك ،حتى ال�ج��ار ال ي�ع��رف ج��اره
وابناء العمومة ال يعرفون بعضهم بسبب عدم
التواصل.

ومضة:
ن �ح ��ن ف� ��ي زم � ��ن ال �ت �غ �ي��ر ب �ك ��ل أن� ��واع� ��ه،
وه��ذا التغير ال�س��ري��ع جعلنا ف��ي غربة
م� ��ع أن �ف �س �ن��ا ق �ب ��ل ال� �غ ��رب ��ة م� ��ن ال �غ �ي��ر،
تكنولوجيا امليديا واألح��داث امللتهبة
ال� �ت ��ي ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م خ �ل �ق��ت ع � ��دم ت � ��وازن
نفسي واجتماعي.

توفي املخرج التونسي شوقي املاجري عن
 57ع��ام��ًا إث ��ر ذب �ح��ة ق�ل�ب�ي��ة ت �ع� َّ�رض ل�ه��ا في
ال �ق��اه��رة ،ع�ل��ى م��ا أف� ��ادت ع��ائ�ل�ت��ه ال�خ�م�ي��س،
بعدما ق� ّ�دم الكثير من املسلسالت الناجحة
ال�ت��ي أث ��رت املكتبة التلفزيونية ال�ع��رب�ي��ة في
العقدين األخيرين.
املاجري حاصل على ماجستير من املعهد
الوطني للسينما واملسرح والتلفزيون في
م��دي�ن��ة وودج ال �ب��ول �ن��دي��ة ،ال ��ذي ت �خ� ّ�رج فيه
أي�ض��ا امل �خ��رج ال�ف��رن�س��ي ال�ب��ول�ن��دي روم��ان
بوالنسكي.
وب�ع��د ت�ج��رب��ة ف��ي إخ ��راج األف�ل�ام القصيرة،
عرف املاجري شهرة عربية واسعة من باب
ال��درام��ا ال �س��وري��ة ،خ�ص��وص��ا ع�ب��ر األع�م��ال
التاريخية؛ إذ كانت انطالقته القوية في هذا
املجال عبر مسلسل «إخ��وة ال�ت��راب» بجزئه
الثاني في  ،1998ثم «تاج من شوك» في العام
عينه.
بعدها تتالت األعمال التلفزيونية العربية التي

شوقي الماجري

ّ
ّ
وقع عليها املخرج التونسي ،وحققت نجاحا
كبيرا ،من أبرزها «عمر الخيام» في ،2002
و«االجتياح» الذي أنتج في األردن سنة 2007
ونال جائزة «إيمي» التلفزيونية العريقة.
وم��ن أب ��رز أع �م��ال امل��اج��ري أي �ض��ا مسلسل
«أس�م�ه��ان» ال��ذي أن�ت��ج ع��ام  2008وج� ّ�س��دت
فيه املمثلة السورية س�لاف فواخرجي دور
املغنية الشهيرة الراحلة.
كذلك ق� ّ�دم أخيرًا مجموعة أعمال تلفزيونية
بينها «ه ��دوء ن�س�ب��ي» ( )2009و«ن��اب�ل�ي��ون
امل � �ح� ��روس� ��ة» ( )2012و«ح � �ل� ��اوة ال � � ��روح»
ً
( ،)2014وص��وال إل��ى «دقيقة صمت» ال��ذي
عرض هذا العام( .أ.ف.ب)

أرقام ومؤشرات
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 %6.6نمو الموجودات اإلجمالية على أساس سنوي إلى  28.9مليار دينار
 %6.2ارتفاع القروض والتسليفات إلى  16.4مليار دينار
 %1.37قروض متعثرة ونسبة تغطيتها %227
 %1.7زيادة صافي اإليرادات التشغيلية إلى  672.8مليون دينار
 %12.2نمو ودائع العمالء إلى  15.8مليار دينار
 %15.8معدل كفاية رأس المال مع احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة
 %26مساهمة العمليات الخارجية للبنك في صافي ربح المجموعة
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في  9أشهر

أرباح «الوطني» تنمو  %10.9إلى  302.2مليون دينار
حقق بنك الكويت الوطني  302.2مليون دينار كويتي
( 993.8مليون دوالر أميركي) أرباحاً صافية في التسعة
أشهر األولى من عام  ،2019مقابل  272.4مليون
دينار كويتي (  895.9مليون دوالر أميركي) في الفترة
المماثلة من عام  ،2018بنمو بلغت نسبته  %10.9على
أساس سنوي.

ناصر الساير

الساير:
نتائج تؤكد
خطانا الثابتة نحو
تسجيل عام آخر
من األرباح القوية
أداء قوي رغم بعض
التحديات االقتصادية..
ومؤشراتنا المالية
تعكس صالبة
مركزنا المالي

ن �م��ت امل� ��وج� ��ودات اإلج �م��ال �ي��ة ل�ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
ال��وط�ن��ي كما بنهاية سبتمبر  2019بنسبة
 %6.6لتبلغ  28.9مليار دينار كويتي (95.1
مليار دوالر أميركي) ،في ما ارتفعت القروض
وال�ت�س�ل�ي�ف��ات اإلج �م��ال �ي��ة ب��واق��ع  %6.2على
أس��اس سنوي لتصل إل��ى  16.4مليار دينار
كويتي ( 53.8مليار دوالر أميركي) .كما بلغت
ودائ ��ع ال�ع�م�لاء بنهاية سبتمبر  2019نحو
 15.8مليار دينار كويتي ( 51.9مليار دوالر
أميركي) مرتفعة بنسبة  %12.2باملقارنة مع
الفترة املماثلة من عام .2018
وظ �ل��ت م�ع��اي�ي��ر ج ��ودة األص� ��ول ق��وي��ة ،حيث
بلغت نسبة ال �ق��روض امل�ت�ع�ث��رة م��ن إجمالي
امل�ح�ف�ظ��ة االئ�ت�م��ان�ي��ة ل�ل�ب�ن��ك  %1.37ك�م��ا في
ن�ه��اي��ة س�ب�ت�م�ب��ر  ،2019ف��ي م��ا ب�ل�غ��ت نسبة
تغطية القروض املتعثرة .%227
ك �م ��ا ح ��اف �ظ ��ت امل �ج �م ��وع ��ة ع �ل ��ى م �س �ت��وي��ات
رسملة مريحة ،وبلغ معدل كفاية رأس املال
 %15.8بنهاية سبتمبر  ،2019متجاوزًا الحد
األدنى للمستويات املطلوبة.
وف��ي إط��ار تعقيبه على النتائج املالية لبنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع ��ن ف �ت��رة ال �ت �س �ع��ة أش�ه��ر
األولى من عام  ،2019قال رئيس مجلس إدارة
بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير:
«على الرغم من بعض التحديات االقتصادية
وت �ب��اط��ؤ ن�م��و االئ �ت �م��ان ،ن�ج��ح ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
ال��وط�ن��ي ف��ي تسجيل نتائج مالية ق��وي��ة في

التسعة أشهر األول��ى من عام  2019ليواصل
بذلك مسيرته بخطى ثابتة نحو تسجيل عام
آخر من األرباح القوية».
وأوض � ��ح ال �س��اي��ر أن ال �ب �ن��ك س �ج��ل ن �م �وًا في
م�ح�ف�ظ��ة ال � �ق� ��روض ،م �ت��وق �ع��ا اس �ت �م ��رار ه��ذا
االتجاه حتى نهاية العام من خالل مواصلة
التركيز على استراتيجية التنويع والتحول
الرقمي لعمليات البنك.
وأش� ��ار إل ��ى أن ال�ب�ن��ك س�ج��ل ن �م��وا مستمرا
ف��ي األرب ��اح واإلي ��رادات عبر وح��دات األعمال
وامل�ن��اط��ق ال�ج�غ��راف�ي��ة املختلفة ،م��وض�ح��ًا أن
ُ
املؤشرات الرئيسية تظهر مكانة البنك القوية
ع�ب��ر تسجيله ن�م��وا ف��ي ص��اف��ي ال��رب��ح خ�لال
التسعة أشهر األول��ى من العام بنحو %10.9
وارتفاع املوجودات اإلجمالية بواقع .%6.6
وبني الساير أن صافي اإلي��رادات التشغيلية
للمجموعة ارت�ف��ع بنسبة  %1.7على أس��اس
س �ن��وي ل�ي�ب�ل��غ  672.8م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي
( 2.2مليار دوالر أميركي) بدعم من النمو في
أنشطة إيرادات الفوائد واألتعاب والعموالت
وإي � � � ��رادات االس� �ت� �ث� �م ��ارات وأرب � � ��اح ال�ت�ع��ام��ل
ب ��ال� �ع� �م�ل�ات األج� �ن� �ب� �ي ��ة .وم � ��ن ج� �ه ��ة أخ � ��رى،
ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة
 %26م ��ن ص ��اف ��ي رب � ��ح امل �ج �م ��وع ��ة ،وت �م �ك��ن
بنك ب��وب�ي��ان( ،ال ��ذراع االس�لام�ي��ة للبنك) ،من
املساهمة ف��ي تعزيز ن�ط��اق ت�ن��وع ال��دخ��ل في
وق ��ت ت� ��زداد م�س��اه�م�ت��ه ع��ام��ًا ت�ل��و اآلخ ��ر في

األرباح اإلجمالية للمجموعة.
ً
وأض � � ��اف ال� �س ��اي ��ر ق� ��ائ�ل��ا« :ع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م��ن
ال �ت �ح��دي��ات ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة إال
أن البيئة التشغيلية املحلية ح��اف�ظ��ت على
مرونتها بدعم من االلتزام الحكومي بوتيرة
إس �ن��اد وت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة ال�ك�ب��رى
وزيادة اإلنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا
اإلي �ج ��اب �ي ��ة ت� �ج ��اه ن� �ش ��اط ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
وانعكاس ذلك على تحسن عمليات االقراض
في املستقبل».
ول �ف��ت إل ��ى أن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي م�ل�ت��زم
ب �ت �ق��دي��م ال �ت �م��وي��ل ال� �ل ��ازم ل �ك��ل امل �ش ��روع ��ات
التنموية ح�ي��ث يسعى ال�ب�ن��ك للحفاظ على
مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل املشروعات
الحكومية والخاصة ،وذل��ك في إط��ار حرص
البنك على تقديم الدعم الالزم لخطة التنمية
االقتصادية ورؤية «كويت جديدة .»2035

إستراتيجية ناجحة
م��ن جانبه ،ق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني عصام الصقر« :تبرهن
قوة أدائنا املالي في التسعة أشهر األولى من
العام على نجاح استراتيجيتنا القائمة على
التحوط من املخاطر ،من خالل تنوع الدخل
وات �س ��اع ان �ت �ش��ارن��ا ال �ج �غ��راف��ي ،م��ع ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى امل �ي��زة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ف��ي ال �س��وق املحلية
ع�ب��ر ت��وف�ي��ر ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة التقليدية
واإلسالمية».
وأوض��ح أن النمو ف��ي النتائج املالية للبنك
يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني
ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ج� ��ودة األص � ��ول وت�ع�ظ�ي��م
القيمة املضافة للمساهمني ،وهو ما يعكسه
تحسن مؤشرات الربحية.
ول� �ف ��ت ال �ص �ق ��ر إل � ��ى أن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب�ن��ك
الكويت الوطني للتنوع ترتكز على تنويع
ال �خ��دم��ات وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ال�ب�ن��ك
لعمالئه ،معتمدًا ف��ي ذل��ك على استراتيجية

ال �ب �ن ��ك ل �ل �ت �ح��ول ال ��رق � �م ��ي ،وال � �ت� ��ي س�ت�م�ك��ن
البنك م��ن االس�ت�ع��داد ج�ي�دًا لجيل ج��دي��د من
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،وال �ت��ي ب��دأت
ت��ؤت��ي ث �م��اره��ا ع�ب��ر م�ن��ح ال�ب�ن��ك ال �ع��دي��د من
الجوائز املرموقة خ�لال ال�ع��ام م��ن قبل مجلة
غلوبال فاينانس العاملية في مجاالت ،تشمل
الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،والخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،وخ ��دم ��ات
تتبع ال�ت�ح��وي�لات ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى إع�لان
مؤسسة فوتسي راسل عن إدراج البنك ضمن
مؤشرها  FTSE4Goodالرائد عامليًا في مجال
االستدامة ،وبذلك يكون الوطني الوحيد بني
البنوك الكويتية الذي ينضم الى هذا املؤشر.
وأك � ��د ال �ص �ق��ر أن ال �ب �ن��ك س �ي��واص��ل م�س��اع��ي
ت�ح�ق�ي��ق االس� �ت� �ف ��ادة ال �ق �ص��وى م ��ن االن �ت �ش��ار
ال � � ��واس � � ��ع ل� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ��ه ال � ��دول � � �ي � ��ة م� � ��ن خ�ل��ال
استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في
األسواق الرئيسية التي يعمل بها ،والتي تأتي
في مقدمتها السوق املصرية عبر التركيز على
زي��ادة حصته السوقية بقطاع األف��راد .وكذلك
ال �س �ع��ي إل ��ى زي � ��ادة ق ��اع ��دة ع �م�ل�اء ال �ب �ن��ك في
ال�س��وق السعودية م��ن خ�لال اإلس ��راع بوتيرة
ن�م��و أع �م��ال ش��رك��ة ال��وط �ن��ي إلدارة ال �ث ��روات،
وكذلك السعي نحو الحفاظ على مكانتنا في
السوق األوروبية من خالل وحدتنا «الوطني
– فرنسا» في إطار خطة املجموعة االحترازية
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروب��ي ،التي
تضمن للبنك استمرار القيام ب��دوره في دعم
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ين أوروب� ��ا ودول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ه��ذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة
م�م�ي��زة ك��أح��د أف�ض��ل ال�ب�ن��وك اس �ت �ق��رارًا في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في
ظ��ل احتفاظه املستمر بأعلى التصنيفات
االئ �ت �م ��ان �ي ��ة ،وح� �ف ��اظ ��ه ع �ل��ى م��وق �ع��ه ب�ين
أكثر  50بنكًا أمانًا في العالم وفقًا لقائمة
غلوبال فاينانس.

عصام الصقر

الصقر:
أداؤنا المالي يبرهن
على نجاح إستراتيجيتنا
في التحوط من المخاطر
وتنويع مصادر الدخل
سنواصل جني
ثمار انتشار وتوسع
عملياتنا الدولية
في أسواق مليئة
بالفرص الواعدة
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سالم عبدالغفور

عالم «البزنس» غالباً ما ي ّتسم بالجدية ،فهو ممتلئ
باألرقام والحسابات التي تتراوح بين مكاسب أحياناً
وخسائر أحياناً كثيرة .والبورصة هي المكان الذي
يجمع الكثير من الباحثين عن المال والمكسب
السريع من مختلف المستويات ،فمنهم رجال
األعمال المحترفون و«الهوامير» ،وإلى جوارهم
مضاربون من محترفي التالعب (الجمبازية) ،إضافة
إلى البسطاء من الناس الذين جاؤوا إلى السوق
من دون سابق خبرة او تجربة .وما بين هؤالء وهؤالء
كثير من المواقف الساخرة والنوادر والطرف التي
قد ال تكرر في مكان آخر.
سبقلا فتحت المجال لمديري استثمار وصناديق
ومسؤولي شركات وساطة لتذكر بعض المواقف
الكوميدية التي عايشوها او سمعوا بها ..وفي ما
يلي بعض من تلك المواقف:

يرويها مديرو استثمار وصناديق ووسطاء

عالم البورصة ال يخلو من الغرائب والطرائف
شايب:
سلمني وأسلمك
لشاطر
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يحكى أن «شايب» بعد توزيع أسهم بنك وربة
ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن ك�م�ن�ح��ة أم �ي��ري��ة ،ج��اء
إلى الدالل وطلب منه بيع جميع األسهم التي
يملكها ،وبعد ان أنجز الوسيط مهمته ،أبلغ
ص��اح��ب ال�س�ه��م أن ال�ب�ي��ع ق��د ج ��رى وع�ل�ي��ه ان
يراجع «املقاصة» بعد يومني الستالم املبلغ،
فرفض الشايب رفضًا باتًا ان يغادر املكان دون
ان يتسلم فلوسه «ك��اش» .وح��اول الوسيط ان
ي�ش��رح ل��ه آل�ي��ة ال�ع�م��ل ،لكنه ل��م ي��رد ان يسمع
أو يفهم ،ول��م يكن على لسانه س��وى «عطيتك
أسهمي تعطيني فلوسي وإال أروح أسوي لك
محضر باملخفر».

من سيارة إلى  3سيارات «بورشه»
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ما في سالمات..
شنو تبي

ً
ذه��ب ش��اب ل �ش��راء س �ي��ارة «ب��ورش��ه» ح��ام�لا م�ع��ه مبلغ  30أل��ف دي�ن��ار،
فأبلغته الوكالة ان السيارة باملواصفات املطلوبة ستصل الكويت بعد
 3أشهر ،فماذا يفعل :هل يعيد املبلغ للبنك؟ ام يستثمره في البورصة؟
فاختار استثماره في األسهم.
دخ��ل الشاب على وسيط وطلب منه قائمة بأسماء الشركات املدرجة،
ف�ه��و ال ي�ع��رف عنها ش�ي�ئ��ًا ،وب��ال�ف�ع��ل ن�ظ��ر إل��ى ال�ق��ائ�م��ة واخ �ت��ار سهمًا
بالصدفة كان سهم «املعادن» وكان سعره حينها نحو  300فلس ،فأعطى
ً
ام�رًا للوسيط بشراء سهم املعادن باملبلغ كامال ،وبعدها دخلت شركة
املخازن العمومية حينها على السهم ،وتضاعف السعر  3م��رات ،فجاء
العميل بعد  3أشهر وطلب من الوسيط البيع ،فأخبره بما ح��دث وان
السهم سيرتفع أكثر ،فقال له «أنا أبي سيارة ما أبي أسهم» ..فجاء السوق
بثمن سيارة «بورشه» وعاد بعد  3أشهر بثالثة سيارات من نفس النوع.
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ُيعرف عن الكويتي أدبه الشديد وذوقه الرفيع ،ولكن في عالم
األسهم قد ال يكون هناك مجال لذلك أحيانًا ،وه��ذا ما حدث
ً
عندما اتصل أح��د العمالء بوسيط ق��ائ�لا «شلونك شخبارك
شعلومك شلون االه��ل ».......فما كان من الوسيط إال أن صرخ
عليه «م��ا ف��ي س�لام��ات شنو ت�ب��ي؟» ف��رد عليه «م��ا أب��ي شي»
وأغ �ل��ق ال �خ��ط ..ي �ق��ول ال� ��دالل ات�ص�ل��ت عليها ب�ع��ده��ا ل�ـ«أج�ب��ر
بخاطره» وأساله عن طلبه ،فقال له «واهلل عقب صراخك نسيت
شنو أبي» ولهذا سكرت الخط.

يجمع كسور األسهم
ً
عضوا
ليكون
في «الوطني»
أحد املواطنني كان يستثمر مبلغ الـ  50دينارًا
ال�ت��ي تصرفها ال��دول��ة للطفل شهريًا ،معتبرًا
أنه حق لطفله عليه أن يحافظ عليه وينميه له
حتى يكبر .كان االستثمار في األسهم وسيلته
في ذلك ،وبدأ في شراء كسور أسهم «الوطني».
ف��ي إح� ��دى امل � ��رات س��أل��ه ال � ��دالل :مل� ��اذا اخ �ت��رت
ت�ج�م�ي��ع ك �س��ور س �ه��م «ال ��وط� �ن ��ي» ..ف ��رد عليه
سريعًا أخطط لشغل مقعد في مجلس اإلدارة.
علمًا أن أسهم البنك تتجاوز املليار سهم.
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مكافأة للوسيط على مخالفته القانون

البورصة و«راعي البنك»

ً
الجميع يذكر الطفرة التي شهدها سهم «منا القابضة» ،وصوال إلى سعر يفوق الدينار ونصف الدينار للسهم ،حينها
دخل شايب بكل مكافأة تقاعده على السهم عند  900فلس تقريبًا .مرت األيام وبدأ السهم في االنهيار ،وحاول الوسيط
االتصال بالعميل ،ليبلغه بالتطورات ،لكنه اختفى ،وب��ات ال ي��رد على تليفونات وال يمكن الوصول اليه .فما ك��ان من
الوسيط أال ان باع أسهم الرجل عند  600فلس من دون امر بيع باملخالفة للقانون.
علم الرجل بانهيار السوق ونزول السهم إلى ما دون الـ 100فلس ،فدخل في غيبوبة طويلة ،وما ان استفاق حتى اخبر
اوالده انه خسر كل فلوسه وطلب منهم االتصال بالوسيط ،ليرد إليه ما تبقى ،وكانت املفاجأة التي أخبره بها الوسيط،
فانقلبت األحزان أفراحًا وجرت مكافأة الوسيط على مخالفته للقانون.

روى وارن بافيت مرة انه كان يلمع حذاءه في الطريق ،وخالل وقوفه وتبادل الحديث مع ماسح األحذية علم انه نال شرف
تلميع حذاء بافيت ،فطلب منه النصيحة ،إذ ان أحد أصدقائه نصحه بشراء السهم «الفالني» ..فما كان من وارن بافيت
إال ان أعطى أوامره بتسييل هذا السهم بالكامل ،مفسرًا قراره بانه اذا وصل حديث السوق إلى عامة الناس ،فاعلموا ان
األسعار قد تضخمت وحان وقت التسييل.
ً
يقول أحد مديري الصناديق الكويتيني «إن وافدًا راعي ِبنك يبيع الترمس في جمعية تعاونية ،جاء ليستشيرني قائال
إنه اشترى سهم «املخازن» ،وكان سعره حينها يتجاوز الخمسة دنانير والبيع بنظام الوحدات ،أي انه دفع على األقل 10
ّ
وعلي ان أتخذ القرار املناسب».
آالف دينار .حينها علمت أن أسعار السوق تضخمت

 14اقتصاد
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ديون ومشاكل
قانونية

إن التسوق القهري ،أو ما يشار إليه أكثر
باسم ادمان التسوق ،هو اإلدمان األكثر
قبوالً من الناحية االجتماعية .فنحن
محاطون بإعالنات تجارية تخبرنا أن الشراء
سيجعلنا سعداء ،كما يشجعنا السياسيون
على االنفاق كوسيلة لتعزيز االقتصاد.
وبالنسبة للبعض منا ،فإننا ننجذب في
الرغبة للحصول على ما لدى اآلخرين .ناهيك
عن أن النزعة االستهالكية في عصرنا باتت
مقياسا للقيمة االجتماعية.
ادمان التسوق هو ادمان سلوكي يتضمن
الشراء القهري كوسيلة للشعور بالرضا
وتجنب المشاعر السلبية ،مثل القلق
واالكتئاب .ومثل ادمان السلوكيات األخرى،
يتسم االدمان على التسوق بانشغال مفرط
في الشراء أو ضعف في السيطرة على
االندفاع للشراء ،مما يؤدي الى مشاكل في
مجاالت أخرى في حياتنا.

أظهرت األبحاث والدراسات أن من بين
المصابين بهوس التسوق هناك:
●  ٪ 58لديهم ديون كبيرة.
●  ٪ 42ال يمكنهم سداد ديونهم.
●  ٪ 45ينتابهم الشعور بالذنب حيال
مشترياتهم.
●  ٪ 33يتلقون انتقادات من األصدقاء
والعائلة بشأن التسوق.
●  ٪ 8لديهم مشاكل قانونية مالية.
●  ٪ 8لديهم مشاكل قانونية جنائية.

مقابل  %8طالب جامعات

ُّ
التسوق في العالم ..نساء
 %90من مهووسي
¶ منعزلون ي َّتسمون بانعدام الثقة والحساسية المفرطة ..لكنهم ودودون ومهذبون
إيمان عطية
عادة ما يبدأ ادمان التسوق في سن املراهقة املتأخرة والبلوغ
املبكر ،وغالبا م��ا يصاحب االدم ��ان على التسوق اضطرابات
أخرى ،بما في ذلك اضطرابات املزاج والقلق وتعاطي املخدرات
واضطرابات األك��ل والتحكم األخ��رى واضطرابات الشخصية.
وي�ت�ط��ور ع�ن��د ب�ع��ض ال �ن��اس ادم ��ان ال�ت�س��وق كوسيلة لتعزيز
احترامهم لذاتهم ،رغم أنه ليس فعاال للغاية في هذا الصدد.
وينطوي هوس التسوق على االنفاق القهري واملتهور واملندفع،
مما يؤدي الى شعور مؤقت بالنشوة .ومع ذلك ،غالبا ما يشعر
األش �خ��اص امل��دم�ن��ون على ال�ت�س��وق ب��ال�ف��راغ وع��دم ال��رض��ا عن
مشترياتهم بمجرد عودتهم الى املنزل!
وكما هي الحال مع حاالت االدمان األخرى ،عادة ما يكون ادمان
التسوق وسيلة للتغلب على األلم العاطفي وصعوبة الحياة،
ويميل الى جعل األم��ور أس��وأ بدال من أن تكون أفضل .كما أن
األشخاص الذين يعانون من ادم��ان التسوق ع��ادة ما يقضون
وقتا وماال في التسوق أكثر مما يستطيعون تحمله ،ويواجه
الكثير منهم مشاكل مالية نتيجة إلفراطهم في االنفاق.

التسوق العادي مقابل اإلدمان
كما هي الحال مع جميع أن��واع االدم��ان األخ��رى ،رغ��م اختالف
الخبراء ،وكذلك الناس ،على ما اذا كان ادمان التسوق هو ادمان
ح�ق�ي�ق��ي ،ف ��إن م��ا ي�م�ي��ز ادم� ��ان أو ه ��وس ال�ت�س��وق ع��ن ال�ت�س��وق
الطبيعي هو أن هذا السلوك يصبح طريقة أساسية للتخلص
من القلق والتوتر عند الفرد ،الى الحد الذي يواصل فيه التسوق
بشكل م�ف��رط حتى عندما ي�ك��ون ل��ه تأثير سلبي واض��ح على
حياة الفرد وعالقته باآلخرين ووضعه املالي ،كما هي الحال

مع حاالت االدمان األخرى .ورغم النتائج السلبية البينة لهذا
السلوك ،ف��إن األف��راد الذين يعانون من ادم��ان التسوق (يطلق
عليهم أحيانا «محبو التسوق») يشعرون بعدم ال�ق��درة على
إيقاف أو حتى التحكم في انفاقهم.
تنبع هذه الصعوبة في التحكم بالرغبة في التسوق من نمط
الشخصية ال��ذي يميز محبي التسوق ع��ن معظم األش�خ��اص
اآلخرين .فهم غالبا ما يتسمون بانعدام
ال �ث �ق��ة وت �ق��دي��ر ال � ��ذات وال�ح�س��اس�ي��ة
املفرطة التي تجعلهم عرضة للتأثر
بسهولة أكبر من غيرهم ،وغالبا
ما يكونون ودودين ومتعاطفني
ومهذبني مع اآلخرين ،على الرغم
م��ن أن �ه��م ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي��ان
وح � �ي� ��دون وم� �ن� �ع ��زل ��ون ،ول �ه ��ذا
يمنحهم التسوق وسيلة للبحث
عن التواصل مع اآلخرين.
يميل األش�خ��اص الذين يعانون
م� � ��ن ادم� � � � � ��ان ال� � �ت� � �س � ��وق ال� � � ��ى أن
ي � �ك ��ون ��وا م � ��ادي �ي��ن أك � �ث� ��ر م��ن
امل� �ت� �س ��وق�ي�ن اآلخ� ��ري� ��ن
وي � �ح� ��اول� ��ون ت �ع��زي��ز
ثقتهم بأنفسهم من
خ�ل��ال ال �ب �ح��ث ع��ن
م� �ك ��ان ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ت � �م � �ل� ��ك األش � � �ي� � ��اء
امل� ��ادي� ��ة وال �س �ع��ي
ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى

¶

اإلدمان على اإلنفاق المتهور ُيشعر
صاحبه بنشوة مؤقتة تتحوّ ل سريعا ً
إلى عدم رضا

¶

انشغال مفرط في الشراء يؤدي إلى
القلق وتعاطي المخدّ رات واضطرابات
األكل وغيرها

¶

¶

موغلون في الخيال ويجدون في
التسوق وسيلة لتج ّنب المشاعر السلبية

¶

يقضون وقتا ً وماالً في التسوق
أكثر مما يستطيعون
تحمله ..ويواجه
ّ
الكثير منهم
مشاكل مالية

 .1المالبس

 .2األحذية

ووج��دت دراس��ة موسعة أن البيانات املجمعة من عدة مصادر
تشير ال��ى أن ادم��ان التسوق يؤثر في حوالي  ٪5من السكان
في الواليات املتحدة األميركية .وهو أكثر شيوعا في البلدان
امل �ت �ق��دم��ة وال �غ�ن �ي��ة وف ��ي ال� ��دول ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��ى اق �ت �ص��اد ال�س��وق
املفتوح.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال ��رج ��ال وال �ن �س��اء ي �ق �ع��ون ف��ري �س��ة ل�ن��زع��ة
التسوق القهري والتهور في االنفاق ،بيد أن هناك مجموعتني
م��ن األش�خ��اص أكثر عرضة م��ن غيرهما لالصابة بهذا النوع
من السلوك وهما النساء اللواتي يشكلن ما نسبته  %90من
امل�ص��اب�ين ب�ه��وس ال�ت�س��وق وادم� ��ان ال �ش��راء ،وط�ل�اب الجامعة،
الذين يشكلون قرابة  ٪8منهم.
كما ت��زداد نسبة املصابني بهوس الشراء في املجتمعات التي
ت�ت��واف��ر بها ب��دائ��ل مالية م�ت�ع��ددة م��ن ن�ق��ود وب�ط��اق��ات ائتمان
وش�ي�ك��ات .كما ت��زداد نسبة ال�ه��وس ب��ال�ش��راء م��ع زي��ادة أوق��ات
ال �ف��راغ ف��ي ح�ي��اة ال�ش�خ��ص ،وي�م�ك��ن أن ي�ك��ون الدم ��ان التسوق
العديد من العواقب الضارة.

كيف تحارب
ّ
التسوق القهري

وفقا لدراسة أجريت عام  ،2007فان أكثر السلع التي يتم
شراؤها من قبل مهووسي التسوق شيوعا ً هي بالترتيب:

(األقراص المدمجة)

حقائق وأرقام

مرضى التسوّ ق القهري أكثر عرضة
لتأثير اإلعالنات التجارية ويستصعبون
مقاومة رغباتهم

ً
شيوعا
مشتريات مهووسي التسوق األكثر

 .3الموسيقى

رضا واعجاب اآلخرين بهم .هم موغلون في الخيال ويواجهون
صعوبة في مقاومة رغباتهم.
ونتيجة ل��ذل��ك ،ه��م أك�ث��ر ع��رض��ة لتأثير التسويق واالع�لان��ات
ال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي تحيط ب�ن��ا ف��ي ك��ل م�ك��ان ووق ��ت .وف��ي ح�ين أن
االعالنات ،بشكل عام ،مصممة للمبالغة في النتائج االيجابية
للشراء وتشير الى أن الشراء سيؤدي الى الهروب من مشاكل
الحياة ،اال أن بعض الحيل التسويقية مصممة لتحفيز الشراء
املندفع واستهداف الطبيعة املتهورة لألشخاص الذين يعانون
من ادمان التسوق.

؟

ال توجد معايير واضحة لعالج هوس الشراء ،لكن العقاقير
المستخدمة بشكل عام هي مضادات االكتئاب ومضادات
الذهان واألدوية المضادة للقلق ومثبتات الحالة
المزاجية أو مضادات األفيونيات .وتظهر األبحاث أن أفضل
طريقة لعالج إدمان التسوق هي العالج السلوكي
المعرفي  .CBTوإليكم بعض التغييرات السلوكية الموصى بها
للتخلص من إدمان التسوق:
 - 1اعتراف الفرد بأنه مصاب بهوس الشراء ،ألن االعتراف بوجود مشكلة يمثل نصف الحل.

 - 2حمل «الكاش» فقط ،والتخلص من بطاقات االئتمان ودفتر الشيكات ألنهما يفاقمان
المشكلة ،ال سيما أن كثيراً من الناس ينظرون إلى بطاقات االئتمان على أنها أموال إضافية وال
يدركون تبعات إنفاقها.
 - 3تتبع كل قرش تنفقه.

 .4المجوهرات

 .5مستحضرات
التجميل

 .6األدوات
المنزلية

خصائص ُتميز مدمني
التسوق اإللكتروني
تظهر احصائيات ادمان التسوق عبر االنترنت انتشارا مشابها للتسوق
القهري التقليدي عند حوالي  8-٪5من الناس.
وهناك بعض الخصائص التي يتميز بها األشخاص الذين يعانون من
التسوق القهري عبر االنترنت مقابل التقليدي:
أ -يفضلون الشراء المجهول دون تفاعل اجتماعي بسبب
الشعور بالقلق والعار تجاه التسوق.
ب  -يعجبهم ذلك الشعور الفوري بالرضا والنشوة الذي
يمنحهم اياه التسوق عبر كبسة زر.
ج -يجدون اثارة في تنوع التسوق المتاح على مدار  24ساعة.

د -يستجيبون بشكل مفرط لالشارات التي تستخدمها مواقع
التسوق عبر االنترنت لجعل الناس يشعرون بالحماس للنقر
والشراء.

 - 4عدم الذهاب إلى التسوق وحيداً ،ألن معظم المصابين بهوس الشراء يفضلون التسوق
وحدهم ،وتقل فرص اإلسراف في اإلنفاق حين يرافقهم اآلخرون.
 - 5تجنب اإلغراء.

 - 6تذكير النفس بأهداف أكبر.

 - 7إيجاد طرق نافعة أخرى لقضاء الوقت.
 - 8طلب المساعدة.

احذر ..إحدى العالمات التالية تعني اقترابك من إدمان التسوق
يعاني األشخاص الذين لديهم إدمان على التسوق مما يعرف بـ «االنفاق القهري» ،بحسب معهد إلينوي لعالج
االدمان .ويقدم المعهد القائمة التالية من عالمات التحذير التي تشير الى اصابة الفرد بإدمان التسوق:
 - 1التسوق وانفاق املال كنتيجة لخيبة األمل أو الغضب أو الخوف.
 - 2عادات التسوق  /االنفاق التي تسبب الضيق العاطفي أو الفوضى في حياة املرء.
 - 3الدخول في جدل مع اآلخرين بشأن عادات التسوق أو االنفاق.
 - 4الشعور بالضياع من دون بطاقات االئتمان.
 - 5شراء السلع ،التي ال يمكن شراؤها نقدا ،باستخدام بطاقة االئتمان.
 - 6انفاق املال يسبب شعورا بالنشوة والقلق في نفس الوقت.
 - 7االنفاق أو التسوق يبدو بشكل طائش أو محظور.
 - 8الشعور بالذنب أو الخجل أو الحرج أو االرتباك بعد التسوق أو انفاق املال .اضافة الى عدم استخدام العديد من املشتريات.
 - 9الكذب على اآلخرين بشأن ما جرى شراؤه أو مقدار األموال التي تم انفقت.
 - 10التفكير املفرط في املال.
 - 11قضاء الكثير من الوقت في مراجعة الحسابات والفواتير الستيعاب ما تم انفاقه.
 - 12التسوق والبحث الدائم للحصول على السلعة املثالية.
 - 13سعي مدمني التسوق إلى رسم صورة ألنفسهم عند اآلخرين بأنهم ينفقون بال حساب ويحبون األشياء البراقة واملبهرة.
 - 14شراء السلع أثناء التنزيالت رغم عدم الحاجة إليها.
 - 15الشراهة في التسوق التي توقع في حلقة مفرغة من الشراء وإعادة ما تم شراؤه.
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 17ألف دينار

سعر سجادة «طلبية خاصة» من الصوف الطبيعي والحرير

ِّ
الكويتيون يفضلون السجاد اإليراني..
ً
كالسيكيا
وكبار السن يرغبونه
لم تعد عملية اختيار السجاد وفقا ً للون األثاث في المنزل ،بل
توسعت وتشعبت ،حيث أصبح هناك طلبات خاصة لشكل السجاد
وحجمه ونقشته وألوانه .واختلفت األذواق عن السابق ،فأصبح
اإلقبال على السجاد ذي التصميمات العصرية الحديثة «المودرن»
ذات المقاسات الصغيرة ،أكثر من اإلقبال على السجاد بتصاميم
كالسيكية ،خصوصا للكويتيين من فئة الشباب وكذلك للوافدين
سواء عربا أو أجانب ،أما السجاد الكالسيكي اإليراني على وجه
التحديد ،فيفضله المواطنون كبار السن.
ويتحدد سعر السجاد وفقا ً للخام المص ّنع منه وعدد الغرز ونوعية
الصوف أو الحرير والنقشة وسماكة الخيط وارتفاعه الذي يتراوح
بين  4مل و  25مل ،أما سعره فيحسب بالمتر المربع ،ويستورد من
إيران وتركيا والصين (خصوصا السجاد المصنوع من الفرو) ،إضافة
إلى اإلمارات والسعودية وبلجيكا واألردن .ويعتبر السجاد مقاس 2
×  3و 2.20×1.5هو األكثر مبيعا.
وفي جولة لـ سبقلا في سوق السجاد ،أفاد أصحاب المحال
بأن طبقة األغنياء يفضلون السجاد األكثر جودة وفخامة في
التصميم ،سواء إيرانيا ً او تركياً ،اما الطبقة المتوسطة الدخل
فتقبل على السجاد المصنع بالمكائن ألنهم يفضلون تغيير
السجادة كل  7 - 6أشهر ،وهناك وافدون ميسورون يشترون
سجاداً غالي الثمن ليستمر معهم أطول مدة ممكنة.
ويعتبر السجاد والموكيت التركي هو األكثر انتشارا في السوق
المحلية ،ألن فيه كل مستويات األسعار بين الغالي والرخيص ،لذا
فإن  %70من السجاد الموجود في السوق هو تركي.

دينا حسان
ل�ك��ل م�ك��ان س �ج��اده ال �خ��اص ب��ه ،ف�س�ج��اد ال �غ��رف غير
سجاد الصاالت واملكاتب واالدراج واملمرات واملكاتب،
وأن ��واع السجاد تتحدد وف�ق��ا للخامة املصنع منها،
فهناك س�ج��اد «االك��ري�ل�ي��ك» ،وينقسم ال��ى «اكريليك»
صافي ويسمى «ب�ي��ور» و«اك��ري�ل�ي��ك» مخلط ويسمى
«ش��ري �ن��ك» ،وه �ن��اك س �ج��اد ال �ص��وف وم �ن��ه الطبيعي
ومصدره ايران ومصر والصناعي من تركيا وبلجيكا،
وي��وج��د ال�س�ج��اد املصنع م��ن ال�ح��ري��ر و«البوليستر»
و«ال�ب��ول��ي بروبلني» و«ال�ف��ري��زي��ه» ،و«ال�ك��اش��ان» وهو
اق��ل أن��واع ال�س�ج��اد .وب��وج��ه ع��ام ،ف��إن امل�ت��واف��ر محليًا
تصنيع ت��رك�ي��ا واإلم � ��ارات واألردن وال �س �ع��ودي��ة ،أم��ا
السجاد الصوف فيصنع في إيران ومصر.

خ �ف��ض ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ت��وق �ع��ات��ه ل �ن �م��و إج �م��ال��ي
الناتج املحلي الحقيقي في الكويت لألعوام 2019
و 2020و 2021مقارنة بتوقعاته ف��ي شهر أبريل
امل��اض��ي ،إذ خفض توقعات النمو للعام الجاري
من  1.6في املئة إلى  1.5في املئة ،وللعام املقبل من
 3في املئة إلى  2.5في املئة ،ولعام  2021من  2.9في
املئة إلى  2.8في املئة.
وتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد في الكويت
من إجمالي الناتج بنسبة  0.3في املئة هذا العام
م�ق��ارن��ة ب �ـ  -0.2ف��ي امل �ئ��ة ف��ي  ،2018وأن يتحسن
ال�ن�م��و إل��ى  1.2ف��ي امل�ئ��ة و 1.4ف��ي امل�ئ��ة ف��ي عامي
 2020و 2021على التوالي.
أما رصيد املعامالت الجارية من إجمالي الناتج،
فتنبأ البنك الدولي بأن ينخفض من  15في املئة
في العام املاضي إلى  9في املئة في العام الجاري،
ث��م إل��ى  8.6ف��ي امل�ئ��ة ف��ي  ،2020ليرتفع ف��ي العام
التالي إلى  8.9في املئة.
وفيما يتعلق برصيد املالية العامة من إجمالي
الناتج ،فإن توقعات البنك الدولي تشير إلى أنه
سيبلغ  -6.5في املئة في  2019مقارنة بـ  -3في املئة
في  ،2018على أن يصل إلى  -5.9في املئة في 2020
و -5.7في املئة في .2021

وأك � ��د ت �ق��ري��ر ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي أن ب �ي��ان��ات تنظيم
أس� ��واق امل�ن�ت�ج��ات ت��ؤك��د أن ال �ل��وائ��ح التنظيمية
تعوق املنافسة في قطاعات رئيسية في الكويت،
موضحًا أن السيطرة املفرطة للدولة هي املبعث
ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �ق �ل��ق ،ف�ل�ا ت � ��زال ال �ح �ك��وم��ة ت�س�ي�ط��ر
على ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة الرئيسية ،وتتمتع
املؤسسات اململوكة للدولة بمزايا قد تمنع الحياد
التنافسي ،باإلضافة إلى أن تنظيم األسعار واسع
االنتشار يشوه نتائج السوق بشكل أكبر.
وق��ال البنك إن «الحكومة الكويتية تبذل جهودا
لكبح مشاركة الدولة في االقتصاد وتعزيز تنمية
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص وتقليل ال�ح��واج��ز أم��ام التجارة
واالس �ت �ث �م��ار» ،مضيفًا أن «امل� �ب ��ادرات الرئيسية
ت �ش �م ��ل ك �ل��ا م � ��ن ق � ��وان �ي��ن ال �خ �ص �خ �ص��ة ال �ع ��ام ��ة
وال �خ��اص��ة وم �ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص
في مشروعات التطوير العقاري والتعليم وإدارة
املياه والصرف الصحي والسياحة والنقل وإدارة
النفايات الصلبة».
وأكد أن «هذه الجهود تسير في مسارها الصحيح،
لكن هناك حاجة إل��ى ب��ذل امل��زي��د ،ال سيما في ما
يتعلق بإنفاذ املنافسة والترويج لها ،إذا أرادت
الكويت أن تطلق العنان إلمكاناتها الكاملة».

¶ سعر «الشنواه» ضعفا المصنعة بالماكينات
¶ «الفانتج» آخر الصيحات بألوان مختلطة

للموكيت أنواع كثيرة ،فمنها األميركي ،وهو األغلى،
يليه البلجيكي ،وي��وج��د املوكيت الصيني واملصري
وال�س�ع��ودي ،وأس�ع��اره تتحدد حسب ارت�ف��اع الخيط،
ويبدأ من  3دنانير إلى  60دينارًا ،واألكثر مبيعا هو
املوكيت البلجيكي واألميركي.

السجاد اإليراني والفرو الصيني
يعتبر السجاد اإليراني هو األفضل من حيث الجودة
ون��وع�ي��ة ال �خ �ي��وط ،وع �م��ره أط ��ول م��ن أن� ��واع ال�س�ج��اد
األخ � ��رى ،ك�م��ا ي�ع�ت�ب��ر األك �ث��ر اس �ت �خ��دام��ا وم�ب�ي�ع��ا في
س� ��وق ال �س �ج��اد ،وي �ت �م �ي��ز ب �ك �ب��ر ح �ج �م��ه ،األم � ��ر ال ��ذي
يجعله م�ن��اس�ب��ا ل �ف��رش ال �ق �ص��ور وال �ف �ل��ل ،س ��واء ك��ان
ّ
مصنعًا يدويًا أو باملكائن .واملواطنون هم األكثر شراء
ل�ل�س�ج��اد اإلي ��ران ��ي ،يليه ال�س�ج��اد ال �ت��رك��ي ،علما ب��أن
اصغر حجم للسجاد «ال�ج��اه��ز» امل��وج��ود ف��ي السوق
هو  1.5*1واألكبر حجما هو .8 * 4
ويعد السجاد اإليراني هو األغلى في السوق ،فمثال
لو كان سعر السجادة «العادية» ،التي مساحتها ،3*2
ّ
حوالي  15دينارا ،فالسجاد اإليراني املصنع باملاكينة
ّ
لنفس املساحة يبلغ  150دينارًا ،أما إذا كان مصنعًا
من الصوف الطبيعي فيصل سعره إلى  3000دينار.
أم��ا ال�س�ج��اد الصيني فينقسم إل��ى س�ج��اد ف��رو ناعم
وهو األغلى ،وفرو خشن تكون خيوطه طويلة يطلق
عليها «مكرونة» ،كما يوجد سجاد صيني من الجلد
ال�ن��اع��م يصنع م��ن ج�ل��د األران ��ب أو ال��دب�ب��ة ،وي �ت��راوح
سعر املتر املربع بني  8دنانير و 20دينارًا.
وك� �م ��ا ف ��ي ع ��ال ��م امل ��وض ��ة واالزي� � � � ��اء ،ل �ل �س �ج��اد أي �ض��ًا
صيحاته الجديدة أي�ض��ًا ،وال�ت��ي تتمثل بالغالب في
لونه ،وأحدث صيحة في السجاد سجاد «الفانتج» ذو
األلوان املختلطة من دون تصميم محدد لها.
وبالنسبة لعدد من املقتدرين ماليًا من املواطنني ،ال

لنمو االقتصاد الكويتي

¶ «اإليراني» األفضل جودة ..وعمره أطول

املوكيت

طلبات خاصة

يخفض ُّ
ِّ
توقعاته
البنك الدولي

¶  %70من السجاد في الكويت تركي

سيما التجار ورجال األعمال ،فإنهم يفضلون الطلبات
ال�خ��اص��ة ف��ي ش��راء م��ا يحتاجونه م��ن س�ج��اد .ويبدأ
سعر املتر املربع للسجاد املطلوب طلبية خاصة من
 45دينارًا ويصل إلى  500دينار ،ويمكن أن يصل سعر
السجادة إلى  17ألف دينار .ويعتبر السجاد املصنع
من الصوف الطبيعي والحرير من أكثر األن��واع طلبًا
من الخارج.

سوق الجملة..
أرخص
ك��أي س��وق آخ��ر ،للسجاد أم��اك��ن يباع
فيها بالجملة ،ويكون سعره فيها أقل
م��ن سعر السجاد امل��وج��ود ف��ي املحال
بما ال يقل ع��ن  3 – 2دنانير ف��ي املتر
املربع.
وه �ن��اك ب�ع��ض أن� ��واع ال �س �ج��اد يحسب
سعرها باملتر الطولي «أي متر طول في
 4أمتار ع��رض» ،كالسجاد السعودي،
الذي يبدأ سعره من  11إلى  28دينارًا،
ويختلف السعر وفقًا للتصميم وارتفاع
الخيط ،أم��ا السجاد اإلم��ارات��ي فيتراوح
س� �ع ��ره ب �ي�ن  8دن ��ان� �ي ��ر و 30دي � �ن� ��ارًا،
ويحسب أيضا وفقا لسمك الخيط.

السجاد اليدوي
وي�ع��د ال�س�ج��اد امل�ص�ن��وع ي��دوي��ًا «ال �ش �ن��واه» م��ن أغلى
أن� � ��واع ال �س �ج��اد وأف �خ �م �ه��ا ،ف �س �ع��ره أع �ل��ى م ��ن سعر
السجاد املصنوع باملكائن بحوالي الضعفني ،ويبلغ
سعر السجادة اليدوية مقاس  3*2ما يصل إلى 1200
دي �ن��ار .وه�ن��اك س�ج��اد دائ ��ري يحسب س�ع��ره ب��ال�ق��دم،
ف��ال�س�ج��ادة ال �ت��ي مساحتها  5*5أق� ��دام س�ع��ره��ا 190
دينارًا تقريبا ،مقابل  120دينارًا للسجادة مقاس 4*4
أق��دام و 480دي�ن��ارًا للسجادة مقاس  8*8أق��دام ،علما
بأن سعر القدم املربعة للسجاد اليدوي يبدأ من 7.5
دنانير ،أما للسجاد اإليراني اليدوي عرض متر فيبدأ
من  17.5دينارًا مقابل  8دنانير للتركي.

«الغرفة» تشارك في القمة
االقتصادية األوروبية ـــ العربية
ت �ش��ارك غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ال ��دورة ال��راب�ع��ة م��ن القمة
االق�ت�ص��ادي��ة األوروب �ي ��ة – ال�ع��رب�ي��ة ،ف��ي أث�ي�ن��ا ي��وم��ي  29و 30أك�ت��وب��ر
الجاري .ويضم وفد الغرفة عضوي مجلس اإلدارة ضرار الغانم وطارق
املطوع والباحث ضاري الرميح .وتحظى «القمة االقتصادية األوروبية
 العربية» ،التي تعقد برعاية رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوسب��اف �ل��وب��ول��س ،ب �م �ش��ارك��ة رف �ي �ع��ة امل �س �ت ��وى ،إذ ي� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا رئ�ي��س
جمهورية قبرص نيكوس إن��اس�ت��اس�ي��ادس ،رئيس ال ��وزراء اليوناني
كيرياكوس ميتسوتاكيس ،األمني العام لجامعة ال��دول العربية أحمد
أبو الغيط ،رئيسة ال��وزراء الرومانية فيوريكا دانشيال ،رئيس الوزراء
الكرواتي أندريا بلينكوفيتش ،مستشار الرئيس الفلسطيني للعالقات
الدولية د .نبيل شعث ،رئيس الوزراء اإليطالي األسبق ماسيمو داليما،
ورئيس ال��وزراء الفرنسي األسبق فرنسوا فيون ووزراء من ع��دة دول
ع��رب�ي��ة وأوروب� �ي ��ة .ك�م��ا ي �ش��ارك ف��ي ال�ق�م��ة أك�ث��ر م��ن  600م��ن مسؤولي
ال�غ��رف العربية وال�غ��رف العربية األجنبية املشتركة وق��ادة الشركات
واملؤسسات املالية واملصرفية العربية واألوروبية.

البورصة تؤكد خبر سبقلا
تأكيدا لخبر سبقلا ،أمس ،قررت بورصة الكويت تعديل كتاب
قواعد البورصة ،بإضافة تعريف إلى املادة ( )1 - 1تحت مسمى
«األمر املطابق» ،على أن تضاف مادة جديدة تحت رقم (- 10 - 9
 ،)4مع تعديل املادة ( ،)3 - 10 - 9وينفذ القرار اعتبارا من األحد
املقبل املوافق  13أكتوبر الجاري.

ً
ً
كويتيا  163مليون دوالر
وزيرا
«خدعة» تكبّ د
مي مأمون
قال موقع «ذا ريل ديل» العقاري ،ان وزيرًا في الحكومة
الكويتية تعرض لـ«خدعة استثمارية» كبدته خسارة
ف��ادح��ة ج ��راء اس�ت�ث�م��اره  163م�ل�ي��ون دوالر ف��ي أرض
ج�ب�ل�ي��ة ب �م��دي �ن��ة األث ��ري ��اء وامل �ش��اه �ي��ر ب �ي �ف��رل��ي ه�ي�ل��ز.
وأوضح املوقع ان الوزير اتهم املالك السابقني لألرض
ف ��ي ب�ي�ف��رل��ي ه�ي�ل��ز ب�ت�ب��دي��د األم� � ��وال ع ��ن ط��ري��ق ش ��راء
ط��ائ��رات وي �خ��وت وق �ص��ور واالن �ف��اق ع�ل��ى ال��راق �ص��ات،
وذلك بعدما تكشفت حقيقة صفقة بيع العقار املذكور
( 157ف��دان��ا) بقيمة بخسة عن السعر العالي املطلوب

وال��ذي كان الوزير موعودا به وعلى أساسه شارك في
االستثمار .وتقدمت شركة ن��وف��ال «سكيورد كابيتال
ب��رت��رن��رس» ب�ط�ل��ب ل�لإف�لاس ف��ي م��اي��و  ،2018وع ��ادت
املمتلكات إلى مالكها السابق مقابل  100ألف دوالر في
مزاد الرهن.
ويتهم الوزير ،الذي يسعى للحصول على تعويضات
بقيمة  488مليون دوالر ،املالك االول للعقار فيكتورينو
نوفال بالغش والخداع ،وخرق العقد واإلهمال وسوء
التمثيل ضمن  16تهمة ف��ي ال��دع��وى .وي�ق��ول محامي
ال��وزي��ر ،ان موكله استثمر ب��أم��وال عائلته ف��ي األرض
املذكورة وال صلة ملنصبه الحكومي بالصفقة.

«أالفكو» تسلم طائرة
إلى «طيران السالم»
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة أالف�ك��و لتمويل ش ��راء وت��أج�ي��ر ال�ط��ائ��رات
أم ��س ،أن�ه��ا سلمت ال�ط��ائ��رة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ط ��راز اي��رب��اص
 A320neoالجديدة إل��ى شركة طيران السالم العمانية،
وذل ��ك ب�ع��د االت �ف��اق امل��وق��ع ب�ين ال�ط��رف�ين لتأجير خمس
طائرات  A320neoجديدة ملدة تمتد إلى  12عاما .جرى
تسليم أول ط��ائ��رة  A320neoم��ن قبل ش��رك��ة أالف�ك��و في
 31م��اي��و  .2019وق��ال ع��ادل ال�ب�ن��وان الرئيس التنفيذي
ل�ش��رك��ة أالف �ك��و «إن ت�س�ل�ي��م ط��ائ��رة اي��رب��اص A320neo
الثالثة إل��ى طيران السالم ي��دل على شراكتنا املستمرة
مع طيران السالم ،باالضافة الى التزامنا بتوفير حلول
مرنة وفعالة من حيث التكلفة تسهم في تطوير قطاع
الطيران العاملي}.

قرصنة على حسابات
ً
ّ
إلكترونيا
متسوقين
تامر حماد
علمت سبقلا أن قرصنة على حسابات
ف��ي م��ؤس �س��ات م��ال�ي��ة ج ��رت ع�ن��د ق�ي��ام
ع � �م�ل��اء ب ��ال� �ت� �س ��وق إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ًا ع �ب��ر
اإلنترنت ،إذ فوجئ متسوقون بخصم
م�ب��ال��غ م��ن ح�س��اب��ات�ه��م أك�ث��ر م��ن املبلغ
ال � ��ذي دف� �ع ��وه ل�ل�س�ل��ع ال �ت��ي اش �ت��روه��ا
إل�ك�ت��رون�ي��ًا .وأف ��ادت م �ص��ادر أن بعض
املؤسسات املالية رفعت شكاوى بهذا
الشأن.
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األميركيون ينفقون  12ملياراً على «شهر العسل»

 300مليار دوالر ..قيمة سوق «الزفاف» العالمية
 12مليار دوالر

إسالم شكري
ت �ع �ت �ب��ر س ��وق ا ل ��ز ف ��اف ح ��ول ا ل �ع��ا ل��م ت �ج ��ارة را ئ �ج ��ة و م��ر ب �ح��ة،
أل ن�ه��ا ص�ن��ا ع��ة دا ئ�م��ة و م�ت�ج��ددة ،ح�ي��ث دا ئ�م��ًا م��ا ت�س�ت��و ع��ب ك��ل
ُ
ج��د ي��د ،ن�ظ��رًا أل ن�ه��ا ت��ر س�خ��ت ف��ي ا ل�ت�ق��ا ل�ي��د ل�ق��رون ع��دة ،وت�ق��در
ق �ي �م��ة س��وق ا ل��ز ف��اف ب �ح��وا ل��ي  100م �ل �ي��ار دوالر ف��ي ا ل��وال ي��ات
املتحدة األميركية وحدها ،وفق ما ذكر موقع «تيك كرانش».
وت�ت�ن��اف��س ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات وال �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى ه��ذه ال�ص�ن��اع��ة
ً
الناجحة واملربحة في الوقت الحالي ومستقبال ،وتعتبر منصة
«زوال» األم �ي��رك �ي��ة ب �م �ن��زل��ة م ��وق ��ع م �ث��ال��ي ل �ل �ت �خ �ط�ي��ط ل �ل��زف��اف،
وه ��ي واح � ��دة م ��ن أس� ��رع ال �ش��رك��ات ن �م��وًا ف ��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ال�ت��ي
تتخذ ال�خ�ط��وات نحو ال��ري��ادة ف��ي س��وق صناعة «ال��زف��اف» التي
تبلغ قيمتها  300مليار دوالر ح��ول ال�ع��ال��م ،وف��ق م��ا ذك��ر موقع
«هافينغتون بوست».
إذ ي �ت �م �ك��ن األزواج ع �ب��ر م �ن �ص��ة وت �ط �ب �ي��ق «زوال» م ��ن ت�خ�ط�ي��ط
مسارات األفراح ،وحجز أماكن اإلقامة بشهر العسل للمتزوجني
حديثًا ،مع إضافة الرحالت الجوية كجزء من جهد أكبر تقوم به
املنصة لالستحواذ على نصيب األسد من تجربة ال��زواج ،بداية
ً
من حفل الزفاف والتخطيط له واإلقامة ،وصوال إلى شهر العسل.
وق ��ال ��ت ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ن�ص��ة وم ��ؤس ��س ال �ش��رك��ة ،ش��ان
ل�ي�ن م ��ا« :خ �ط ��وة ب �خ �ط��وة ،ن��ري��د أن ن�ت�م�ك��ن م ��ن ش �م��ول �ي��ة ج�م��ع
ك��ل االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ب��ال�ع��روس�ين ،ح�ت��ى م�خ�ط�ط��ات السفر
الخاصة بهما ،وإدارة وتخطيط ما قبل وما بعد حفل الزفاف».
ّ
وي�م��ك��ن التطبيق األم�ي��رك��ي املستخدمني م��ن إن�ش��اء م��واق��ع وي��ب
م�ج��ان�ي��ة ،وت�ص�م�ي��م وط �ب��اع��ة دع� ��وات ال ��زف ��اف ،وإن �ش��اء س�ج�لات
هدايا للعائلة واألصدقاء لشراء السلع ،أو تقديم مساهمة نقدية
للزوجني من خالل التطبيق.
وتلقى التطبيق نحو  140مليون دوالر من جوالت تمويلية،
رفعت بدورها القيمة السوقية للتطبيق األميركي بأكثر من
 650مليون دوالر.

ي��رك��ز «زوال» ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ع�ل��ى ال�ت��وس��ع ف��ي خ�ط��ط شهر
ال �ع �س��ل ل �ل �ع��روس�ين ،وي �ع��ود اه �ت �م��ام ال�ت�ط�ب�ي��ق ب�ش�ه��ر ال�ع�س��ل
ال��ى أن متوسط ال��وق��ت ال��ذي يقضيه العروسني ف��ي التخطيط
ل �ح �ف�لات ال ��زف ��اف ه��و م��ن  13ـ �ـ  18ش �ه��را ،ول��ذل��ك ف �ه��و وس�ي�ل��ة
ت �ج��اري��ة م��رب �ح��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ،ح �ي��ث ان س ��وق ش �ه��ر ال �ع �س��ل ف��ي

أميركا تبلغ  12مليار دوالر.
وت�ع��د س��وق التخطيط لحفالت ال��زف��اف عبر اإلن�ت��رن��ت قديمة،
وواسعة النطاق ،حيث إنه أحد األن��واع األول��ى ملواقع التجارة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ال �ت ��ي ب � ��رزت م ��ع ظ �ه ��ور ال �ش �ب �ك��ة ال �ع �ن �ك �ب��وت �ي��ة،
وبالتالي يوجد الكثير من املنافسني الكبار والشركات الناشئة
الصغيرة الحالية ،التي تحاول جذب عدد أكبر من األزواج.
وت �ف��اوض «زوال» ع �ل��ى ح ��زم خ��اص��ة ب�ش�ه��ر ال �ع �س��ل م��ن إق��ام��ة

 800ألف زوج ..ساعدهم تطبيق  Honeyfundفي جمع «العانية»

ورحالت طيران وغيرها من تجهيزات للعروسني ،وهذه الحزم
ستأتي تماشيًا مع ملسة شخصية من العروسني ،حيث سيقدم
األزواج ت �ف �ض �ي�لات �ه��م ،وس �ي �ج��ري ع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت �ق��دي��م ح��زم
«شهر عسل» مصممة خصيصًا لتناسب أذواقهم.
وأوضحت شان لني ما« :من خالل تقنيتنا وفريق خبراء السفر
لدينا ،يمكن لألزواج إخبارنا حول ما يحبون القيام به لقضاء
شهر العسل ،وعليه نقوم باختيار األنسب لهما».
وت��اب �ع��ت« :ه� ��ذا ه ��و أس �ل ��وب ال �س �ف��ر ال �ع ��ام امل �ت �ب��ع ،وس�ي�ت�ق�ي��د
ب��امل�ي��زان�ي��ة وال �ت��واري��خ ،ث��م ب�ع��د ذل��ك س�ن��رس��ل خ��ط س�ي��ر رح�ل��ة
إليهما».
وأشارت لني ما إلى «أن اآلالف من العمالء قد اشتركوا بالفعل
في قائمة االنتظار ملنتج شهر العسل الجديد ،ال��ذي سيجري
إطالقه رسميا الشهر املقبل».

 800ألف زوج
وش��رك��ة زوال ل�ي�س��ت ال��وح �ي��دة ،ال�ت��ي ي�ج��ري اس �ت �خ��دام منصتها
للتخطيط للزفاف وشهر العسل ،فهناك تطبيق ومنصة «هوني
ف��ون ��د» ،ال ��ذي س��اع��د م��ا ي �ق��رب م��ن  800أل ��ف م��ن األزواج ،حيث
يعتبر «هوني فوند» موقع ويب للتمويل الجماعي ،حيث يتمكن
العروسان من خالله جمع األم��وال لقضاء شهر العسل ،ويجري
ذل��ك بمجرد ق�ي��ام املستخدمني بالتسجيل وم��زام�ن��ة حساباتهم
املصرفية ،وبعد ذلك يمكن لألصدقاء والعائلة البدء في إرسال
األم � ��وال م �ب��اش��رة إل ��ى ال �ع��روس�ين ج�ن�ب��ا إل ��ى ج �ن��ب م��ع م�لاح�ظ��ة
م �خ �ص �ص��ة ،وي� �ج ��ري ال �ت �ح �ق��ق م ��ن ال �ح �س��اب ال �ب �ن �ك��ي ل �ل��زوج�ين
املسجلني قبل إرس��ال أي أم��وال ،وال يجري فرض أي رس��وم على
املساهمني عند تقديم أي أم��وال ،وفق ما ذكر موقع «سي إن بي
سي».
وت �ق ��وم ش ��رك ��ات ال ��زف ��اف ح ��ول ال �ع��ال��م ب��االت �ص��ال دائ �م ��ًا وب �ق��وة
بالسوق الواسعة تجاريًا ،ودائمًا ما تتابع مثل هذه الشركات ما
الذي يرغب به جيل األلفية الجديد واألزواج األصغر سنًا.

مشكلة شعرها جعلتها تبتكر بلسماً ومنتجات طبيعية ..تباع باآلالف

«االستدعاء الذكي»..
ميزة لمالكي سيارات
«تسال»
نشرت صحيفة بلومبيرغ تقريرًا عن ميزة االستدعاء الذكي
 Smart Summonال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ش��رك��ة ت �س�لا األم �ي��رك �ي��ة،
وتسمح ملالكي سيارات تسال باستدعاء سياراتهم إلى مكان
تواجدهم.
امل�ي��زة ال�ج��دي��دة تسمح ملالكي تسال بالضغط على هواتفهم
الذكية واالت�ص��ال بسياراتهم عن بعد الحضارها إل��ى مكان
تواجدهم.
وغ� �م ��رت ت �س�لا وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ف �ي��دي��وه��ات
تستعرض امليزة الجديدة ،والتي تظهر أن النظام الجديد يعمل
بشكل جيد ،في حني أن عددا من املستخدمني وجدوا خدوشا
ف��ي س�ي��ارات�ه��م ب�ع��د ت�ج��رب��ة ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د نتيجة ارتطامها
بسيارات مجاورة لكن لم يسجل النظام الجديد أي حوادث.
ووج��دت تقارير املستهلك أن امليزة تعمل في بعض األحيان
بشكل متقطع ،وامل�ي��زة الجديدة تعد ج��زءا م��ن خيار القيادة
الذاتية الكاملة في سيارات تسال.
وبدأت شركة «تسال» بطرح اإلصدار  10من التحديث لبرنامج
سياراتها  Tesla Model Sو Tesla Model XوTesla Model
 ،3ويتيح ه��ذا اإلص��دار الجديد للسيارات بقيادة نفسها في
امل��واق��ف ،وه��و أك�ب��ر تحديث للبرامج على اإلط�ل�اق حتى هذه
اللحظة ،بحسب الشركة.
وعملت «ت�س�لا» على إع��ادة تسمية م�ي��زة اس�ت��دع��اء السيارة
بدون سائق إلى «االستدعاء الذكي» ،ويتيح النظام الحصري
لعمالء القيادة الذاتية لسيارة «تسال» الخروج من مكان ركن
السيارة والتنقل للوصول إلى مالكها.
ويتضمن اإلصدار الجديد الكثير من خيارات الترفيه الجديدة
لسائقي «ت �س�لا» ،بحيث ي�ت��واف��ر اآلن سبوتيفاي بريميوم،
نيتفليكس ،ي��وت�ي��وب ،وه��ول��و ،ول�ك��ن ال يمكن ع��رض خدمات
الفيديو إال عند إيقاف السيارة.

ُمهجة التجاني ..السمراء المهاجرة
حققت مليون دوالر في عام واحد
فرصة ذهبية

د .بلقيس دينازاد عياشي
قد يكون من الصعب ألي شخص هاجر إلى بلد جديد،
التكيف م��ع ظ��روف حياته ف��ي أي��ام��ه األول ��ى ،لكن إن
كان هناك إصرار وعزيمة مرفوقة بذكاء وتطلع نحو
املستقبل فاألكيد أن كل الصعاب ستزول من الطريق،
والنجاح سيكون نصيب أي شخص يبحث عنه.
ُم�ه�ج��ة ال �ت �ج��ان��ي ..ف �ت��اة م��ن أص ��ل س��ودان��ي ت�ب�ل��غ من
ال�ع�م��ر  28ع��ام��ًا ،ه��اج��رت م��ع عائلتها إل��ى ال��والي��ات
املتحدة األم�ي��رك�ي��ة ،بعد تمكن العائلة م��ن الحصول
على «الغرين كارد» أو البطاقة الخضراء التي تسمح
لهم بالعيش في الواليات املتحدة.

خلطة سحرية
هذه الفتاة السمراء كانت لها مشكالت مع شعرها،
وفق ما ورد في مجلة  ،Incفلم يكن يعجبها شكله،
وك��ان��ت دوم��ا تبحث ع��ن ح��ل ل�ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،عندما
ق��ام��ت ب ��زي ��ارة إل ��ى غ��ان��ا ث��م إل ��ى ال� �س ��ودان أع�ج�ب��ت
ب�ش�ك��ل ش �ع��ر ال �ن �س��اء األف��ري �ق �ي��ات ،ف �ح��اول��ت ان �ت��اج
ً
بلسم يمكنه أن يجعل الشعر أكثر نعومة وجماال
وي �ح��اف��ظ ،ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ع �ل��ى ت �ج��اع �ي��د ال�ش�ع��ر
األف��ري �ق �ي��ة ال �ج �م �ي �ل��ة ،وأج � ��رت ت �ج��رب��ة ف ��ي م�ن��زل�ه��ا
ع�ب��ر خ�ل��ط م�ك��ون��ات مختلفة للحصول ع�ل��ى وصفة
س�ح��ري��ة ،وك��ان��ت ث�م��ار األف��وك��ادو أس��اس�ي��ة ف��ي ه��ذه
ال �خ �ل �ط��ة ،م ��ع إض ��اف ��ة امل��ان �غ��و وزب � ��دة ال �ش �ي��ا ال �ت��ي
تستخرج من الجوز.

بدأت بقناة على «اليوتيوب» ..لتصل إلى شركة بالماليين
هذه الخلطة استخدمتها ُمهجة ،فنما شعرها بشكل
جيد ،ثم عالجته بالزيوت املختلفة التي تدخل الفواكه
ً
ف��ي ت��رك�ي�ب�ه��ا ل�ي�ص�ب��ح ش�ع��ره��ا أك �ث��ر ل�ي��ون��ة وج �م��اال،
ووث �ق��ت ال�ف�ت��اة تجربتها ون�ش��رت�ه��ا ع�ب��ر ق�ن��ات�ه��ا في
«اليوتيوب» فجلبت آالف املشاهدات وتمكنت قناتها
هذه من النمو والوصول إلى  40ألف مشترك.
ه��ذا ال�ن�م��و ل��م ي��رض ُم�ه�ج��ة ،ف�ق��د ك��ان��ت ت��ري��د تطوير
نفسها أكثر من ذلك ،ورغم مزاولة دراستها في جامعة
بنسلفانيا ف��ان ه��ذا األم ��ر ل��م يثنها ع��ن التفكير في
مشروع خاص ،ومن خالل متابعتها لتعليقات النساء
ع�ل��ى قناتها ف��ي «ال �ي��وت �ي��وب» ق ��ررت ال �ب��دء بمشروع
إنتاج ه��ذا البلسم بشكل أكبر ،وقالت في ه��ذا الشأن
«الكثير من النساء قلن لي إن املنتجات كانت تعمل

في خضم ه��ذا ،قابلت ُمهجة صدفة ريشيليو دينيس ،وهو
رجل أعمال ليبيري املولد ،والذي باع في عام  2017شركته،
«سانديال براندز» ،لشركة «يونيليفر» بمبلغ  1.6مليار دوالر.
وق �ب��ل ال �ل �ق��اء ت�ل�ق��ت ُم �ه �ج��ة ب��ري �دًا إل �ك �ت��رون �ي��ًا م��ن ص �ن��دوق
«األص � ��وات ال �ج��دي��دة» ،وه��و ص �ن��دوق يملكه دي�ن�ي��س بقيمة
 100مليون دوالر ،يستهدف سيدات األعمال ذوات البشرة
ال�س�م��راء ،وبعد لقائهما األول ف��ي ن�ي��وي��ورك ،حصلت ُمهجة
على استثمارات بقيمة مليون دوالر في شركتها NaturAll
 ،Clubبعد عام من انطالقتها.
من خالل هذا االستثمار ،انضمت الشابة العشرينية إلى صفوف
النساء السمراوات اللواتي حصلن على أكثر من مليون دوالر من
التمويل االستثماري ،ووفق منظمة،Atlanta Digital Univided
فعدد هؤالء النسوة ال يتجاوز  50امرأة.
اآلن ش��رك��ة  NaturAll Clubت�ق��دم منتجات ج��دي��دة ،وزاد ع��دد
موظفيها ليصل إلى  35موظفًا ،كما بلغت اإلي��رادات خالل أوائل
شهر سبتمبر ضعف العام املاضي ،وفق مجلة  Incعلى الرغم من
أن ُمهجة لم تقدم أرقامًا رسمية للصحافة ،وتعتزم الشابة السمراء
تطوير  NaturAll Clubلتصبح شركة بمليارات الدوالرات ،وتقدم
مجموعة متكاملة من منتجات الصحة والجمال.

ملصلحتهن ،بشكل جيد ،لكن لم يكن لديهن طريقة
او وقت لصنعها في املنزل ،ولم يقدم السوق لهن هذه
املنتجات ألنها مكلفة وبصالحية قصيرة املدى».
ً
وعلمت ُمهجة أن ه��ؤالء النسوة سيدفعن أم��واال من
أج��ل الحصول على ه��ذا البلسم ،ف�ق��ررت بعد موافقة
والديها التوقف عن الدراسة في الجامعة ملدة عامني،
من أجل تحقيق حلمها في البدء بمشروعها.

البداية واالنطالق

اش� �ت ��رت ُم �ه �ج��ة ب �ع��ض األج � �ه� ��زة وق ��ام ��ت ب�ع�م�ل�ي��ات
تصنيع بقبو منزل في كليفالند ،ووصل حجم انتاج
البلسم إلى  2000عبوة شهريا ،لكن مبيعاتها كانت

ق�ل�ي�ل��ة ،ف��ات�ج�ه��ت إل ��ى ال �ت �ج��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ورك ��زت
عليها للحصول على مبيعات أك�ب��ر ،وت�ق��ول ف��ي هذا
الصدد «لقد رأيتنا أكثر في تجارة التجزئة لكن هناك
مجاال كبيرا للنمو في التجارة اإللكترونية في الوقت
ال �ح��ال��ي» ،ث��م ب ��دأت بالبحث ع��ن مستثمرين ج��ادي��ن
ل�ت�ب�ن��ي أف �ك��اره��ا وك ��ان ه��دف�ه��ا ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ج��ول��ة
ت�م��وي��ل ت�ص��ل إل ��ى  500أل ��ف دوالر ،وت �ع �ه��دت ش��رك��ة
 Venture for Americaبتقديم أول  100000دوالر ،لكن
ذلك لم يكن كافيًا .وبعد أقل من عام من بدء مشروعها
ال��ذي أطلقت عليه اس��م  ،NaturAll Clubوه��ي خدمة
اش �ت��راك ف��ي منتجاصت العناية بالشعر الطبيعية،
تضاعفت اإليرادات ونمت من  50ألف دوالر لتصل إلى
نحو  250000دوالر.

 10ماليين دوالر ..جمعتها عيادة األسنان الذكية «هنري ذا دينتيست»

«واتس آب» التطبيق األكثر
تحمي ً
ال ..في سبتمبر 2019
ً
كشفت إحصائيات ج��دي��دة ع��ن التطبيقات األك�ث��ر تحميال وتثبيتًا على
االجهزة الذكية في العالم لشهر سبتمبر  ،2019وتصدر تطبيق «واتس
اب» القائمة ،في حني جاء تطبيق «تيك توك» ثانيًا.
وج ��اء ف��ي اإلح�ص��ائ�ي��ة ال�ت��ي نشرتها منصة Sensor Tower’s Store
 Intelligenceعبر موقعها الرسمي ،أن تطبيق «وات��س اب» كان التطبيق
لاً
األكثر تنزي في جميع أنحاء العالم لشهر سبتمبر  ،2019حيث تم تثبيته
ما يقرب من  68مليون مرة ،على األجهزة الذكية.
وكانت البلدان التي لديها أكثر عمليات تثبيت للتطبيق خالل هذه الفترة
هي الهند بنسبة  34في املئة من إجمالي التنزيالت ،وإندونيسيا بنسبة
 9في املئة.
في حني كان تطبيق «تيك توك» ثاني أكثر التطبيقات التي تم تثبيتها على
مستوى العالم في الشهر املاضي ،مع أكثر من  60مليون عملية تثبيت،
وكانت ال��دول التي لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت التطبيق هي الهند
بنسبة  44في املئة ،تليها الواليات املتحدة بنسبة  8في املئة.
وجاءت تطبيقات «ماسنجر» و«فيسبوك» و«انستغرام» ،في املراكز:
والرابع والخامس على التوالي ،كأكثر التطبيقات التي تم تحميلها في
العالم لشهر سبتمبر.

عيادات األسنان الرقمية..
تجذب المستثمرين
عصام عبدالله
استقطب عدد كبير من العالمات التجارية الحديثة
ً
املتخصصة ف��ي مجال ط��ب األس�ن��ان أم ��واال كثيرة
من املستثمرين ،الذين وصفهم املحللون باملغامرين
الذين يركضون وراء هذه السوق الحديثة املتأرجحة
بشقيها التقليدي امل�ع�ت��اد ،وال��رق�م��ي ال��ذي يتوسع
ي��وم��ًا ب�ع��د ي� ��وم ،وم ��ن أب� ��رز ه ��ذه ال �ش��رك��ات ش��رك��ة
سمايل داي��رك��ت ك�ل��وب ،ال�ت��ي تبيع منتجات تقويم
األس �ن��ان الشفافة م�ب��اش��رة للمستهلكني ،وت��راق��ب
تقدم حالة العميل عن ُبعد عبر متخصصني لخدمة
العمالء وامل��راج�ع��ة ،بل والفحص أحيانًا عن طريق
ال �ه��ات��ف ،وال �ب��ري��د اإلل�ك�ت��رون��ي وال ��دردش ��ة ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،لإلجابة عن أي أسئلة قد تكون
لدى العمالء من املنزل ،وأخذ انطباعات العمالء عن
التقويم ،ودائ�م��ًا م��ا ي��راه��ن املحللون واملستثمرون
على نجاح شركة سمايل داي��رك��ت ،على الرغم من
أن أسهمها تراجعت منذ اكتتابها العام في سبتمبر
املاضي ،وفق ما ذكر موقع تيك كرانش.
وأشار محللون الى أن من بني هذه الشركات الناشئة

 Quipالمصنعة لفرشاة
األسنان الكهربائية ..حصلت
على  62مليون دوالر
العديدة املرتبطة باألسنان ،والتي استقطبت مؤخرًا
ًل�اً
ت �م��وي� خ ��اص ��ًا ،ش��رك��ة  Swiftل�ل�ن�ظ��م ال�ص�ح�ي��ة،
وه ��ي ش��رك��ة ع�م��ره��ا خ�م��س س �ن��وات ف �ق��ط ،وت�ق��وم
بتصنيع ت�ق��وي��م أس �ن��ان غ�ي��ر م��رئ��ي ت�ح��ت العالمة
التجارية  ،INBRACEوجمعت الشركة  45مليون
دوالر م��ن مستثمرين ع��دة؛ وه�ن��اك أي�ض��ًا ع�ي��ادات
األسنان املتنقلة «هنري ذا دينتيست» ،وهي شركة
أنشئت منذ عامني ،وجمعت  10ماليني دوالر في
وق��ت سابق م��ن ه��ذا ال�ع��ام؛ وحصلت شركة Quip
ـ�ـ التي تقوم بتصنيع ف��رش��اة األس�ن��ان الكهربائية،
ومنتجات العناية بالفم ــ على  62مليون دوالر من
مستثمرين عدة ،ويبلغ عمر الشركة خمس سنوات.
وأش ��ار م��وق��ع «ت�ي��ك ك��ران��ش» إل��ى أن ش��رك��ة جديدة

تدعى  Tendجذبت أنظار املحللني ،بعد جمعها 36
مليون دوالر من التمويل فئة «أ» في فترة وجيزة.
جذبت  Tendاألنظار إليها بعد إعادة ابتكار عيادة
طبيب األسنان بطريقة عصرية ورقمية مميزة عن
غ�ي��ره��ا ،حيث تعطي األول��وي��ة ل��راح��ة العميل ،بداية
ً
م��ن أم��اك��ن انتظار أنيقة ،وص��وال إل��ى تقديم خدمة
«ن�ت�ف�ل�ي�ك��س ف��ي م �ق �ع��دك» ،ح�ي��ث يستمتع العميل
بالعروض عبر ارتداء سماعات رأس حديثة.
ت �ق��ول  Tendإن ال�ع�م�ي��ل س�ي�ت�م�ك��ن م��ن م�ش��اه��دة
ع��رض��ه امل�ف�ض��ل ق�ب��ل وص ��ول م��وع��ده ،ال ��ذي ي�ق��وم
العميل بحجزه عبر اإلنترنت.
وزار ُمراسل شركة فاست كومباني املكان الرائد،
ال��ذي افتتح حديثا في حي فالتيرون في مانهاتن

ُ
األم �ي��رك �ي��ة ،ح �ي��ث ت �ع��رض م�ج�م��وع��ة م �خ �ت��ارة من
أفضل معاجني األسنان بالعالم ،وف��ق ما ذك��ر ،بما
ف��ي ذل��ك مارفيس العالمة التجارية اإليطالية التي
تأتي في نكهات مميزة ،مثل عرق السوس والقرفة
والزنجبيل والياسمني.
وق� ��ال ت�ع�ق�ي�ب��ًا ع �ل��ى زي ��ارت ��ه« :ي �ب��دو ك��ل ش ��يء في
 Tendلطيفًا إل��ى حد م��ا ،ويتناقض بشكل خاص
مع عيادات أطباء األسنان التقليدية ،التي تميل إلى
أن تكون أنيقة وغامضة بشكل مذهل ح��ول سعر
الحجز».
تتنافس الشركات على سوق ضخمة تبلغ قيمتها
 137مليار دوالر ف��ي ال��والي��ات املتحدة األميركية،
وفقًا لهيئة أبحاث السوق آي بي آي إس.
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.7925دينار كويتي
كما في 2019/9/30

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

71.68%

9.91%

13.04%

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10
2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر إس أند بي الخليجي االنتقائي لالتصاالت والخدمات المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
مؤشر قطاع الخدمات الخليجي المتوافق مع الشريعة االسالمية (متداولة  - )%10منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

أعضاء الهيئة االدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي
قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجية ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الالسـتثمار بصندوق زاجل للخدمات واالتصاالت ،كما أن ما حققه الصندوق في السـابق ال يمكن االعتماد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

نشاط بورصة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على صعود جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.3%مؤشر السوق األول بنسبة
 ،0.3%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.2%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  29.2مليون د.ك من خالل تداول  140مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا خالل الجلسة وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  31% ،49%مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع طفيف وسط ارتفاع قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب بلغت  32% ،40%على التوالي ،حيث شهدت بعض أسهم
املؤشر نشاطا ايجابيا محققة بذلك مكاسب متفاوتة .يذكر أن سهم بنك الخليج شهد زخم كبير في أحجام التداول منهيا الجلسة على مكاسب بنسبة .0.7%
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع طفيف ،مع ارتفاع قيم وأحجام تداول املؤشر بشكل حاد بلغت  31% ،99%على التوالي ،حيث شهدت شريحة واسعة من األسهم
عمليات شرائية واضحة محققة بذلك مكاسب سوقية متباينة ،وفي املقابل شهدت شريحة أخرى من األسهم ضغوط بيعيةُ .يذكر أن سهم عقارات الكويت أنهى الجلسة
على مكاسب سوقية بنحو  2.5%وسط زخم شرائي كبير منهيا الجلسة عند سعر  83.2فلس.

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

5,705.88

0.29%

p

29,176,542

139,712,876

6,213.12

0.31%

p

23,616,834

56,658,280

4,717.94

0.23%

p

5,559,708

83,054,596

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

ملخص أداء السوق خالل األسبوع

املؤشر

القطاع

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع املنتهي في العاشر من شهر أكتوبر على ارتفاع جماعي في أداء كافة مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ،1.3%
ومؤشر السوق األول بنسبة  ،1.5%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.4%كما ارتفع املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة بنسبة  56.5%إلى  23.6مليون د.ك خالل
األسبوع باملقارنة مع  15مليون د.ك لألسبوع املاضي ،وكذلك املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة  33.5%إلى  115مليون سهم باملقارنة مع  86مليون سهم
لألسبوع املاضي.
شهدت مؤشرات البورصة تحسنا نسبيا في أدائها خالل جلسات هذا األسبوع مقارنة مع األسبوع املاضي ،كما سجل املعدل اليومي لقيم وأحجام التداول ارتفاعا ملحوظا،
لكنها ال تزال دون املستوى املنشود .وبالنظر إلى أداء مؤشر السوق األول خالل األسبوع ،نجد أنه قد حقق ً
أداء ايجابيا خالل كافة الجلسات ،عدا جلسة التداول قبل األخيرة
والتي تراجع فيها بشكل طفيف ،وذلك عقب التراجع الحاد الذي شهده املؤشر مع نهاية األسبوع املاضي.
وعلى الرغم من انحسار املحفزات اإليجابية حاليا في النتائج املالية املرتقبة ،وهو ما أفرز حالة من الحذر والترقب لدى األوساط اإلستثمارية ،وكذلك تدني قيم وأحجام
التداول بشكل عام ،إال أن عمليات الشراء اإلنتقائي على األسهم التشغيلية ال تزال موجودة وإن كانت بوتيرة أقل ،وهو ما انعكس بشكل واضح على املكاسب الطفيفة التي
حققتها مؤشرات البورصة.
وفيما يتعلق بأهم أخبار الشركات املدرجة ،فقد استهل كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان كالعادة قطار افصاحات الشركات املدرجة عن بياناتها املالية لفترة
التسعة أشهر ،والتي أظهرت نمو أرباح الوطني خالل الفترة بنسبة  10.9%إلى  302.2مليون د.ك ،وبنك بوبيان بنسبة  12%إلى  45.2مليون د.ك ،وفي سياق منفصل
وآخر مستجدات استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك األهلي املتحد البحريني ،فقد أعلن بيت بيت التمويل الكويتي عن تلقيه موافقة بنك الكويت املركزي بخصوص
استحواذه على كامل أسهم البنك األهلي املتحد البحريني ،لكن هذه املوافقة مشروطة بمجموعة من املتطلبات ،وذلك بغرض حماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات
الشفافية ،بجانب التوافق مع الشريعة اإلسالمية.
أما على الجانب اإلقتصادي ،فقد شهد سعر خام برنت استقرارا نسبيا خالل األسبوع  ،لكنه ال يزال دون مستوى ال  60دوالر ،كما أن امكانية تحسن األوضاع التجارية
العاملية وهدوء التوترات بني الواليات املتحدة والصني ساهم أيضا في استقرار أسعار النفط ،ناهيك عن ارتفاع مخزون النفط في الواليات املتحدة بنحو  2.9مليون برميل،
طبقا ملا أشارت إليه إدارة معلومات الطاقة.
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النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعة
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

1,159.38

0.43%

p

28,608

966.30

-0.23%

q

254,644

387,353

874.05

-0.09%

q

2,004,172

5,953,594

679.73

-0.35%

q

36,256

1,711,961

921.88

0.00%



-

-

952.64

1.55%

p

641,848

801,390

1,019.92

0.91%

p

2,031,411

5,861,363

1,314.92

0.27%

p

19,026,554

46,407,269

967.58

-0.27%

q

15,075

46,691

916.94

0.10%

p

2,810,206

48,531,604

1,058.26

0.32%

p

2,327,769

28,517,156

523.07

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

8.0%

التكﻨولوﺟيا
20.4%

65.2%
7.0%

التﺄمﲔ
33.2%
4.2%

0.6%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

6.9%

1.2%
4.3%

الﺼﻨاعة
0.9%
0.1%

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة عقارات الكويت قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  2.3ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  83.2فلس مرتفعا بنسبة  ،2.5%وجاء سهم شركة طيران الجزيرة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  625الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  995فلس مرتفعا بنسبة  ،0.9%ثم جاء سهم شركة املدار للتمويل واإلستثمار باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  591الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  113فلس متراجعا بنسبة .6.6%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  998مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  664مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  484مليون د.ك.

771
809
847
1,305
1,621

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي
مليون د.ك.

199

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

254

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

362

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

375

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

2,371
2,401

438

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

484

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

664

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

998

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

847,379,556

278.0

0.7%

330.0

4,750,989,147

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

246.0

4,973,590

17,981,440

681.0

0.2%

800.0

520.0

4,587,804

6,748,804

6,191,262,607

949.0

0.3%

1,024.0

767.6

4,477,929

4,720,286

2,371,228,282

548.0

0.7%

603.0

435.0

1,945,321

3,550,165

2,400,687,955

275.0

0.7%

299.0

179.1

1,801,352

6,560,151

290,202,510

269.0

1.1%

329.8

219.2

1,269,642

4,747,680

808,500,000

308.0

0.3%

385.7

250.5

1,087,202

3,540,739

95,920,000

436.0

0.5%

890.0

360.0

673,307

1,537,604

324,120,980

227.0

0.4%

261.0

143.8

570,697

2,526,743

1,620,852,657

562.0

0.0%

622.0

466.5

531,649

944,282

380,034,211

3109.0

-1.1%

3,500.0

2,910.0

406,425

129,452

438,000,000

219.0

0.5%

233.0

183.5

355,974

1,619,219

1,304,568,613

740.0

0.0%

834.0

652.2

290,827

392,890

376,500,000

251.0

0.0%

265.0

205.0

275,839

1,096,959

403,256,354

754.0

0.1%

1,070.0

723.0

225,567

296,973

771,480,691

740.0

0.4%

800.0

541.5

114,011

154,088

337,452,121

307.0

-0.7%

415.0

303.0

25,060

81,556

165,313,575

531.0

-0.4%

655.0

401.0

2,978

5,611

261,897,886

71.2

0.0%

100.0

63.0

1,657

23,638

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)
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شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

6,191

الﺼﻨاعة

1.1%

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

4,751

السلﻊ اﻻستهالكية

0.3%

شركة املبانﻲ
ﺑﻨﻚ ﺑرقان

الرعاﻳة الﺼﺤية

الﻨفﻂ و الغاز

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

الﺨدمات اﻻستهالكية

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
مليون د.ك.

اﻻﺗﺼاﻻت

0.0%

0.0%

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

2.2%

438

العقار
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

34.7%

البﻨوك

نشاط السوق األول

الشركة

0.0%

العقار
0.1%

في السوق األول تصدر سهم بنك الخليج قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  5مليون د.ك ،لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  278فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%وجاء سهم بيت التمويل الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  4.6مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  681فلس مرتفعا بنسبة  ،0.2%ثم جاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  4.5مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  949فلس مرتفعا بنسبة .0.3%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,191مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية
بلغت  4,751مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,401مليون د.ك.

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية

9.6%

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع الخدمات اإلستهالكية القطاعات الرابحة
بنسبة  ،1.6%تاله قطاع اإلتصاالت بنسبة  ،0.9%بينما جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس الخاسرين بنسبة  ،0.4%ثم قطاع التأمني بنسبة .0.3%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  9.6% ،65.2%و 8%على التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع العقار وقطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  % 20.4 ،33.2% ،34.7%على
التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)
1,494,495

0.0%

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

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

نسبة
التغير

قائمة الدخل
)(Income statement
تعرّف قائمة الدخل بأنها جدول
حسابات للنتائج المالية لمنشأة
معينة ،ويختصر هذا الجدول
النتائج ويبسطها ،وكما يمكن
وصفها بأنها قائمة تكشف
نتائج األعمال النهائية للمنظمة،
وتكمل دور القوائم المالية
ّ
الصادرة عن المنظمة في نهاية
سنتها المالية أو في فترات
معينة تحددها المنشأة .تكمن
أهمية قائمة الدخل بقياس مدى
تحقيق الشركة للنجاح خالل
فترة زمنية معينة من خالل
التطرق لهوامش األرباح وصافي
وتعد هذه القائمة قوة
األرباح،
ّ
قادرة على دفع أسعار األسهم
وتحريكها بشكل كبير.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

78,820,773

83.2

2.5%

89.9

44.0

2,278,564

27,712,232

2,961,000

14.1

1.4%

22.9

11.1

227,135

15,813,873

24,167,157

شركة عقارات الكويت
شركة طيران الجزيرة
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

78,820,773

83.2

2.5%

89.9

44.0

2,278,564

27,712,232

199,000,000

995.0

0.9%

1,000.0

700.0

624,716

633,510

شركة عقارات الكويت
شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة املال لالستثمار
الشركة األولى لالستثمار
شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

14,829,807

17.0

2.4%

21.4

10.2

37,749

2,245,491

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

37,583,328

230.0

0.0%

392.0

177.0

116,796

509,696

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

44,934,943

55.2

0.4%

60.8

31.1

115,829

2,103,324

شركة دانة الصفاة الغذائية
مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة مجموعة السالم القابضة

2,087,299

19.1

-5.0%

31.1

16.3

33,278

1,706,350

139,434,934

123.0

0.0%

147.0

106.0

107,828

883,777

20,955,235

26.1

0.0%

37.8

24.0

43,134

1,655,571

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة مجموعة االمتياز االستثمارية
شركة االستثمارات الوطنية

44,934,943

55.2

0.4%

60.8

31.1

115,829

2,103,324

108,650,455

124.0

1.6%

145.0

70.0

95,859

784,225

9,535,160

30.4

-0.3%

43.0

28.5

42,944

1,442,806

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

19,706,980

74.7

5.1%

108.0

25.5

91,635

1,248,433

113.0

-6.6%

180.0

86.0

590,833

5,282,560

3,195,533

10.3

-1.0%

25.0

9.7

37,839

3,864,684

19,271,688

29.6

-0.3%

43.1

28.8

80,679

2,732,318

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

72,276,848

401.0

-1.0%

487.0

370.0

299,565

746,675

2,961,000

14.1

1.4%

22.9

11.1

227,135

15,813,873

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

28,693,683

61.4

14.1%

91.0

51.9

11,731

193,010

الشركة الكويتية السورية القابضة

5,464,584

31.0

-9.9%

82.0

30.1

32,908

1,064,001

45,124,162

69.0

12.2%

84.9

53.0

10,774.188

164,446

شركة وربة للتأمني

10,799,296

62.5

-9.4%

84.8

56.0

644

10,190

شركة املعدات القابضة

2,332,440

17.1

10.3%

31.8

15.3

9,035

530,526

شركة أموال الدولية لالستثمار

6,969,278

38.6

10.0%

87.3

35.0

4

100

شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة صكوك القابضة

24,167,157

113.0

-6.6%

180.0

86.0

590,833

5,282,560

17,735,036

29.9

-5.7%

47.5

28.6

713

23,735

شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة (ش.م.ع).
شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية (ش.م.ع)

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)

الشركة

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

نسبة
التغير

24,167,157

113.0

-6.6%

180.0

86.0

590,833

5,282,560

الشركة الوطنية الدولية القابضة

14,075,350

64.9

8.2%

81.4

51.1

2

36

شركة رمال الكويت العقارية

7,224,668

23.6

-5.6%

49.9

19.3

7,578

325,418

شركة مجموعة الراي االعالمية

10,020,660

43.0

7.2%

89.0

29.1

5,016

116,193

شركة دانة الصفاة الغذائية

2,087,299

19.1

-5.0%

31.1

16.3

33,278

1,706,350

2,467,235

12.5

6.8%

26.0

10.2

1,337

112,066

80,850,000

800.0

6.5%

1,090.0

750.0

9,562

12,025

شركة اكتتاب القابضة
املركز املالي الكويتي
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

شركة الديرة القابضة
شركة السينما الكويتية الوطنية

شركة بيت الطاقة القابضة

14,175,000

18.9

6.2%

47.3

17.1

1,173

63,191

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

19,706,980

74.7

5.1%

108.0

25.5

91,635

1,248,433

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

4,938,676

15.5

-3.1%

24.0

13.1

303

20,200

43,752,959

91.0

-3.1%

110.0

81.5

35,934

400,147

14,995,849

46.5

-2.9%

54.7

33.0

2,421

52,066

19,118,831

68.9

-2.8%

104.0

65.4

13,990

204,250
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حضور الفت لـ  GMCفي معرض دبي للسيارات
أعلنت ج��ي إم س��ي ع��ن مشاركتها في
معرض دب��ي ال��دول��ي للسيارات ،2019
ح �ي��ت ت �س �ت �ع��رض ال� �ع�ل�ام ��ة ال �ت��زام �ه��ا
ب��امل��وث��وق �ي��ة وال �ت �ح �س�ين امل �س �ت �م��ر في
ال �ت �ص �م �ي��م وال �ت �م �ي��ز ال �ه �ن��دس��ي خ�ل�ال
وج��وده��ا ف��ي امل �ع��رض ،وت �ق��دم ل �ل��زوار
ُ
تشكيلتها امل� �ج ��ددة ل �ع��ام  2020ال�ت��ي
ت�ت�ض�م��ن ط � ��رازات ب � ��ارزة ت��رت �ق��ي ب��إرث
العالمة العريق في املنطقة.
ي��زخ��ر ج�ن��اح ج��ي إم س��ي ف��ي امل�ع��رض
ب� � �ط � ��رازات ع �ن��وان �ه��ا ال � �ق ��وة وامل� �ت ��ان ��ة،
وس�ي�ت�ي��ح ل� �ل ��زوار ف��رص��ة ال �ت �ع��رف عن
كثب على تشكيلة ج��ي إم س��ي سييرا
ال �ج��دي��دة ك �ل �ي��ًا ،وه ��ي ال�ت�ع�ب�ي��ر األك �ث��ر
ج ��رأة ع�ل��ى اإلط�ل��اق ل�ل�ب�ي��ك أب ال�ك��ام��ل
ال� �ح� �ج ��م م� ��ن ج� ��ي إم س � ��ي ،وامل� �ت ��واف ��ر
ب � �ط� ��رازي� ��ن ح� �ص ��ري�ي�ن ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ه�م��ا
س� �ي� �ي ��را  ،Elevationوس � �ي � �ي� ��را AT4
باملقصورة العادية.
وف � � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ،ق� ��ال� ��ت دان� �ي� �ي�ل�ا
دي � �س� ��وزا م� ��دي� ��رة ع�ل�ام ��ة ج� ��ي إم س��ي
ال� �ش ��رق األوس � � ��ط« :ي �ع��د م �ع��رض دب��ي
ال � ��دول � ��ي ل � �ل � �س � �ي ��ارات ال� � �ح � ��دث األك� �ب ��ر
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ع �ش��اق ال� �س� �ي ��ارات ،ون �ح��ن
سعداء باملشاركة فيه وتمكني عمالئنا
األوف �ي��اء م��ن إل�ق��اء ن�ظ��رة على ع��دد من
أح ��دث تشكيالت ج��ي إم س��ي ،ب�م��ا في
ذل ��ك ال �ط ��راز ال �ج��دي��د ك�ل�ي��ًا ال� ��ذي ج��رى
إط�ل�اق��ه ه ��ذا ال �ع��ام م��ن س �ي �ي��را ،ل�ن�ق��دم
ل �ع �م�ل�ائ �ن��ا ف ��رص ��ة االخ� �ت� �ي ��ار م� ��ن ب�ين
ست فئات مختلفة قابلة للتخصيص
بالكامل بما يناسب أس�ل��وب حياتهم
واحتياجاتهم».
وتابعت« :نحن سعداء ب��اإلرث العريق
لعالمة ج��ي إم س��ي ف��ي املنطقة ،حيث

«جي إم سي» سييرا موديل 2019

دخ �ل �ن��اه��ا ألول م ��رة م �ن��ذ أك �ث��ر م��ن 94
ع��ام��ًا ب �س �ي��ارات م�ص�م�م��ة ل�ت�ن��اس��ب كل
أس � �ل� ��وب ح � �ي� ��اة .ول � �ه� ��ذا ال �س �ب��ب ن�ح��ن
متشوقون اليوم الستعراض بعض من
سيارات الدفع الرباعي وشاحنات جي
إم س��ي األك �ث��ر ش�ع�ب�ي��ة ض�م��ن م�ع��رض
دبي الدولي للسيارات .»2019
وجرت إع��ادة تصميم البيك أب الكامل
ال�ح�ج��م ت�م��ام��ًا ل�ي�ك��ون أك �ب��ر م��ن جميع
ال� �ن ��واح ��ي ت �ق��ري �ب��ًا ،وي �ع � ّ�ب ��ر ب� �ق � ّ�وة ع��ن
امل ��زاي ��ا ال �ع��ال �ي��ة ل�ل�ت�ص�م�ي��م وال� �ق ��درات

ّ
املتطورة .يضمن
وتقنيات االتصاالت
ط��راز ج��ي إم س��ي سييرا ال�ج��دي��د كليًا
ت��رك�ي�ب��ة ف��ري��دة م��ن ال �ق��درات الحقيقية
على الطرق الوعرة واملعبدة ،إلى جانب
مظهر ج��ريء يعززه ال��رف��راف الجانبي
امل� �ن� �ح ��وت وغ � �ط� ��اء امل � �ح� ��رك ال� �ط ��وي ��ل،
لحضور الفت ال مثيل له على الطريق.
وي �ت��واف��ر ب �ي��ك أب ج��ي إم س��ي س�ي�ي��را
بهيكلي املقصورة العادية واملقصورة
األط� ��ول ،وي�ت�ك��ون م��ن ط� ��رازات  ،SLEو
 ،SLTودي �ن��ال��ي ،و ،Elevationو.AT4

وج� ��رى ت�ص�م�ي��م ط� ��راز  AT4األول من
نوعه للعمالء الذواقني الذين يتمتعون
ب��أس �ل��وب ح �ي��اة ن �ش��ط ،إذ ي �ج �م��ع بني
القدرات الذكية والتقنيات املبتكرة مع
قدرات ال تضاهى على الطرقات الوعرة.
إن� ��ه م �ص �م��م ل �ل �ع �م�لاء ال ��ذي ��ن ي��رغ �ب��ون
ف ��ي ح �ض��ور ق� ��وي ع �ل��ى ال �ط��ري��ق وف��ي
القدرة على املناورة على الطرقات غير
املعبدة .تعزز عالمة  AT4جوهر سييرا
م��ن حيث ال �ق��درات م��ع مل�س��ات رياضية
مميزة للغاية.

كعالمة تجارية مستقلة

«رام تراك» تحتفل بمرور  10سنوات على انطالقها
تحتفل «رام ت��راك»  Ram Truckبمرور
ع �ق��د م ��ن االب� �ت� �ك ��ار وال� �ت� �ط ��ور ك �ع�لام��ة
تجارية مستقلة قدمت مجموعة كاملة
م ��ن ال �ش��اح �ن��ات وامل ��رك� �ب ��ات ال �ت �ج��اري��ة
ال� �ت ��ي ال ت �ض ��اه ��ى .ف �م �ن��ذ ب� ��روزه� ��ا ف��ي
ش�ه��ر أك�ت��وب��ر م��ن ع��ام  ،2009أصبحت
«رام ت � ��راك» ش��رك��ة رائ � ��دة ف ��ي ص�ن��اع��ة
ال� �ش ��اح� �ن ��ات ال� �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز ب �م �ت��ان �ت �ه��ا

وك �ف��اء ت �ه��ا وراح �ت �ه��ا واح �ت��وائ �ه��ا على
التكنولوجيا املتطورة ومزاياها التي
لم يسبق لها مثيل.
وق� � ��ال ري � ��د ب �ي �غ�ل�ان��د ،رئ� �ي ��س ال �ع�لام��ة
التجارية «رام تراك»« :منذ أن أصبحنا
ع �ل�ام ��ة ت� �ج ��اري ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ق� �ب ��ل ع�ش��ر
سنوات ،انصب تركيزنا الرئيسي على
إن�ت��اج الشاحنات وامل��رك�ب��ات التجارية

ف � �ق� ��ط ،م � ��ا أت � � � ��اح ل� �ن ��ا امل� � �ج � ��ال إلن� �ت ��اج
أف�ض��ل امل��رك�ب��ات لعمالئنا .ون�ت��وق��ع أن
ي �ت��واص��ل ه ��ذا ال��زخ��م ،ك�م��ا أن �ن��ا نشعر
بالتفاؤل بأننا نقوم باتخاذ الخطوات
ال � �ص � �ح � �ي � �ح� ��ة ف � � ��ي ال � � ��وق � � ��ت امل � �ن� ��اس� ��ب
الستقطاب املشترين».
وط ��ورت ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة «رام ت��راك»
مجموعة واس�ع��ة م��ن امل��زاي��ا الحصرية

تصميم جميل ومواصفات قياسية لشاحنة «رام»

التي أضافتها على منتجاتها ،بما في
ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،شاشة
( )Uconnectال�ع��ام�ل��ة ب��ال�ل�م��س بقياس
 12ب��وص��ة ،وامل �ق��اع��د ال�خ�ل�ف�ي��ة ال�ق��اب�ل��ة
للبسط ونظام التعليق الخلفي متعدد
ال��وص�لات بالنوابض اللولبية ونظام
التعليق الهوائي النشط رباعي الزوايا،
وال �ح��اج��ز ال �ه��وائ��ي ال �ن �ش��ط وخ �ي��ارات
م� �ح ��رك ( )eTorqueذي ن� �ظ ��ام ال ��دف ��ع
الهجني املعتدل.
وت�ع��د «رام هيفي دي��وت��ي» ط��راز 2019
األح � � � ��دث ض� �م ��ن س �ل �س �ل��ة ط ��وي� �ل ��ة م��ن
شاحنات رام األكثر راح��ة أثناء العمل.
ال �ش��اح �ن��ة األق � � ��وى واألك � �ث� ��ر ق� � ��درة ف��ي
فئتها م��ع ق ��درة ج��ر ت�ص��ل إل��ى 35.100
رط �ل��ا ،وس� �ع ��ة ح �م��ول��ة  7.680أرط � ��ال،
ه��ي أح ��دث ع ��روض ال �ش��اح �ن��ات عالية
األداء م��ن «رام» وت �ق��دم ع ��زم دوران لم
ي�س�ب��ق ل��ه م�ث�ي��ل ي�ص��ل إل ��ى  1000رط��ل
ب��ال�ق��دم م��دع��وم��ة ب�م�ح��رك ت�ي��رب��و دي��زل
( .)Cummins I-6كما تضع «رام هيفي
دي��وت��ي» ال �ج��دي��دة م�ع��اي�ي��ر ج��دي��دة في
ال �ق �ي��ادة وال �ت �ح �ك��م وال �ف �خ��ام��ة وامل � ��واد
واالب�ت�ك��ار والتكنولوجيا تتخطى بها
أي��ة ش��اح�ن��ات م�ن��اف�س��ة .وم��ع تقديمها
أقصى قوة وجهد طوال اليوم وكل يوم
بثقة ،فإن شاحنات «رام هيفي ديوتي»
ط � ��راز  2019ت �م �ض��ي إل ��ى األم � ��ام ب�ق��وة
كاملة من القدرات الفريدة.
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لعمالء التميز والرواد عبر الشراء «أونالين»

«بيتك» :خصومات
على منتجات لدى «بلينك»

ّ
ن ��ظ ��م ب �ي ��ت ال �ت �م ��وي ��ل ال �ك��وي �ت��ي
(ب �ي �ت��ك) ل�ع�م�لائ��ه م��ن شريحتي
ال �ت �م �ي��ز وال � � ��رواد ب��ال �ت �ع��اون مع
م � ��وق � ��ع «ب � �ل � �ي � �ن ��ك» امل �ت �خ �ص��ص
ب �ب �ي��ع اإلل �ك �ت��رون �ي��ات ي ��وم ��ا م��ن
ال � �خ � �ص� ��وم� ��ات ،ت �ض �م ��ن ع��رض��ا
خاصا وحصريا وخصما لغاية
 20في املئة باالضافة الى خصم
اخر بقيمة  30دينارا من اجمالي
الفاتورة مقدم من «بيتك» ،وذلك
اس �ت �م��رارا ل�س�ي��اس�ت��ه ف��ي تقديم
اف�ض��ل امل��زاي��ا للعمالء بمختلف
شرائحهم.
وشمل ال�ع��رض ال��ذي ج��رى على
ع �م �ل �ي��ات ال� �ش ��راء اون�ل�اي ��ن فقط
مجموعة مختارة م��ن املنتجات
االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ب� �خ� �ص ��م وص� ��ل
إل ��ى  %20م��ن «ب�ل�ي�ن��ك» ع�ل��ى كل
ملصق الخصم لعمالء التميز والرواد لدى «بلينك»
املنتجات املقدمة ،باإلضافة إلى
خصم  30دي�ن��ارا م��ن قيمة إجمالي ف��ات��ورة العميل ال �ع �م �ي��ل امل �س �ج��ل ف ��ي خ��دم��ة «ب �ي �ت��ك أون �ل�اي ��ن» kfh
مقدم من «بيتك» (بشرط أال تقل فاتورة العميل عن  ،onlineوقد تطلب االمر قيام العميل بالتسجيل عبر
 31دينارا) ،مع توصيل مجاني لكل العمالء في اليوم الخدمة لالستفادة من العرض الذي بدأ الساعة 12
التالي م��ن ال �ش��راء ،وق��د ت��واف��رت كمية م�ح��دودة من ظهرا الى نفس املوعد في اليوم التالي.
املنتجات ألول  500عميل خالل مدة العرض املقررة وغ� �ط ��ى ال� �ع ��رض م �ج �م��وع��ة م �م �ي��زة وم� �خ� �ت ��ارة م��ن
 24ساعة أوح�ت��ى نفاد الكمية .وت�ع��زي��زا للتواصل املنتجات امل�ع��روض��ة على م��وق��ع «بيلنك» واملتاحة
وتأكيدا على االهتمام بالتقنية ،جرى إرس��ال رابط للشراء منها :ايباد  -فت بت – ساعات ابل وسامسونغ
موقع «بلينك» باإلضافة إل��ى رم��ز الخصم الخاص – واجهزة املشي وقياس الوزن والضغط – وشاحن
وش ��رح خ �ط��وات االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ع��رض ال ��ى ب��ري��د الهاتف والطابعة وغيرها.

لتوعية النساء بمسببات أمراض القلب

 KIBيشارك في فعاليات
ِّ
«قوي قلبك»
حملة
ش��ارك بنك الكويت ال��دول��ي  KIBمؤخرًا في فعالية
«ق��وي قلبك» التي نظمتها جمعية القلب الكويتية
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع م ��رك ��ز ص� �ب ��اح األح � �م ��د ل �ل �ق �ل��ب ف��ي
األفنيوز ،وذلك بالتزامن مع احتفاالت اليوم العاملي
ل�ل�ق�ل��ب ال ��ذي رك ��ز ه ��ذا ال �ع��ام ع�ل��ى ال�ع�ن��اي��ة بصحة
قلب امل��رأة بهدف توعية النساء بمسببات أم��راض
ال�ق�ل��ب وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا .ول�ق��د ع �ق��دت ه��ذه الفعالية
بحضور أطباء متخصصني بأمراض القلب ،قاموا
بتقديم النصائح للجمهور وتعريفهم بالخطوات
الصحية ال�ت��ي يجب اتباعها للحفاظ على صحة
القلب والشرايني والتمتع بنمط حياة صحي .كما
تضمنت الفعالية مجموعة من النشاطات الرياضية
والفحوصات الطبية األولية التي شملت ضغط الدم
ومؤشر كتلة الجسم وغيرها الكثير.
وم � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ص � ��رح م ��دي ��ر أول وح� � ��دة االت� �ص ��ال
امل��ؤس �س��ي ،ن� ��واف ن��اج �ي��ا« :ن �ح��رص ف��ي  KIBعلى
امل �ش��ارك��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ف�ع��ال�ي��ات واألن �ش �ط��ة ال�ت��ي
ت�ه��دف إل��ى نشر التوعية وال�ت��أث�ي��ر اإلي�ج��اب��ي على
املجتمع والسيما الصحية منها والتي تساهم في
تعزيز أهمية الفحص ال��دوري ومكافحة األم��راض
امل�ت�ف�ش�ي��ة ب�ين أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع .م��وض�ح��ًا أن فعالية

«ق� � ��وي ق �ل �ب ��ك» س �ل �ط��ت ال � �ض� ��وء ع �ل ��ى ج ��ان ��ب م�ه��م
للغاية وه��و توعية النساء خاصة واملجتمع عامة
بمسببات أم��راض القلب وال��وق��اي��ة منها م��ن خالل
الكشف املبكر عنها».
كما أك��د ناجيا أن  KIBيؤمن ب��دور امل��رأة املهم في
ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع ،ح �ي��ث إن �ه ��ا ت �م �ث��ل ن�ص��ف
املجتمع ال��ذي ال يمكننا ال�ت�ق� ّ�دم وال�ت�ط� ّ�ور م��ن دون
االع�ت�م��اد عليه ،ول��ذل��ك دع��ا ك��ل ام ��رأة إل��ى االهتمام
ب�ص�ح�ت�ه��ا م ��ن خ�ل��ال ات� �ب ��اع ن �ظ ��ام غ ��ذائ ��ي ص�ح��ي
وم �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ب��اس �ت �م��رار ح �ت��ى ت�ت�م�ك��ن من
اك�م��ال مسيرة العطاء واالس�ت�م�ت��اع بأسلوب حياة
ومستقبل صحي.
يذكر أن تركيز اليوم العاملي للقلب هذا العام على
ال�ع�ن��اي��ة بصحة ق�ل��ب امل ��رأة ،ج��اء ليصحح املفهوم
الشائع لدى غالبية الناس بأن أمراض القلب تصيب
ال ��رج ��ال أك �ث��ر م��ن ال �ن �س��اء وه ��و أم ��ر غ �ي��ر ص�ح�ي��ح،
حيث إن الجميع معرض لإلصابة إن لم يبتعد عن
األس �ب��اب وامل�س�ب�ب��ات .كما أك��دت ال��دراس��ات الطبية
على ضرورة الفحص املبكر لقلب املرأة ،ألنه بإمكان
 %50من النساء املصابات بأمراض القلب تفاديها
عند الكشف املبكر عنها.

يعكس معاني العراقة والفخامة والرفاهية

ٌ
تخليد لذكرى
شعار «لينكون»..
ٌ
ونجمة مضيئة
ي
ٍ
رئيس قو ّ

ّ
تميز ت��اري��خ ش�ع��ار وتسمية س�ي��ارات
ل � �ي � �ن � �ك � ��ون ب� ��ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م � � ��ن األس� � � � � ��رار
وال �ت �ف �س �ي��رات وال �ت �خ �م �ي �ن��ات ،وأح �ي��ط
ب��ه الكثير م��ن الغموض وال�ت�س��اؤالت.
مل��اذا اختار املهندس املبتكر املؤسس
هنري م .ليالند اسم لينكون للعالمة
التجارية ،بينما ك��ان من البديهي أن
يسميها بكل بساطة «ليالند» تيمنا
ب��اس �م��ه؟ وم ��ا ال� ��دالالت ال �ت��ي يحملها
ش � �ع� ��ار ل� �ي� �ن� �ك ��ون؟ ه� ��ل ه� ��و ن �ج �م ��ة أم
بوصلة ،أو أنه شعار النبالء؟
ب��دأت الحكاية قبل أكثر من ق��رن حني
ارت� � ��أى ل �ي�ل�ان��د امل� �ب ��دع ع �ن��د ت��أس �ي��س
ال� �ش ��رك ��ة أن ي �س �م �ي �ه��ا ت �ي �م �ن��ا ب��اس��م
ابراهام لينكون ،أول رئيس للواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ص � ّ�وت ل��ه ل�ي�لان��د
ع �ل��ى اإلط �ل ��اق ق �ب��ل أك� �ث ��ر م ��ن خ�م�س��ة
ع �ق��ود ،وه ��و ال��رئ �ي��س ال �س ��ادس عشر
ال��ذي ش�غ��ل مقعد ال��رئ��اس��ة األميركية
واش � �ت � �ه ��ر ع � �ه� ��ده ب ��إل � �غ ��اء ال� �ع� �ب ��ودي ��ة
وتطوير االقتصاد األميركي.
شغف ليالند وإعجابه باملحامي الذي
ّ
علم نفسه بنفسه ّ
وكون معرفة وثقافة
عالية قبل أن يصل إلى سدة الحكم ،لم
ّ
الحد .ففي عام ،1922
يتوقف عند هذا
أي ب �ع��د خ �م��س س �ن��وات م��ن ت��أس�ي��س
ال� �ش ��رك ��ة ال� �ت ��ي ت �ح �م��ل اس � ��م اب� ��راه� ��ام
ُ
ل�ي�ن�ك��ون ،ش� ّ�ي��د ن�ص� ٌ�ب ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��رى
الرئيس أمام مصنع سيارات لينكون
ف � ��ي دي � �ت� ��روي� ��ت ب � ��والي � ��ة م �ي �ش �ي �غ��ان.
وعلى ال��رغ��م م��ن إه��داء التمثال الحقا

لينكون سبورت رودستر موديل 1922

ّ
مل�ك�ت�ب��ة دي �ت��روي��ت ال �ع��ام��ة ،ف �ق��د ت�خ��ل��د
إرث ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ال� ��ذي أم�س��ك
م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك ��م ل� ��والي� ��ة واح� � � ��دة ،م��ن
خالل العالمة التجارية العريقة التي
ج� ّ�س��دت م��آث��ر ال��رئ�ي��س ال��راح��ل َ
وقيمه
ون�ف��وذه ،وم��ا يحمله املقعد الرئاسي
من رقي وفخامة.
ّ
ل�ك��ن حكاية ش�ع��ار لينكون ظلت لغزا
م�ح� ّ�ي��را وص�ع��ب ال�ت�ف�س�ي��ر .ف�ق��د حملت
س �ي��ارات ل�ي�ن�ك��ون ف��ي إح ��دى ال�ف�ت��رات
ال��زم �ن �ي��ة ش �ع��ار ال� �ح ��روف ال �ب �س �ي �ط��ة،

وش � �ع � ��ار «ك � �ل� ��ب ال� �ص� �ي ��د ال� �س� �ل ��وق ��ي»
ال��واث��ب ال ��ذي ج� ّ�س��د ال �س��رع��ة وامل�ت��ان��ة
والقدرة على التحمل ورشاقة الحركة
واستخدم في «طراز أل» في عشرينات
ال�ق��رن امل��اض��ي ،ك��ان آخ��ر ال��رم��وز التي
أزيلت من الشعار الحالي ذي املحاور
األرب �ع��ةّ .أم��ا النجمة ال�ت��ي يتميز بها
ش �ع��ار ل�ي�ن�ك��ون ال �ح��ال��ي ،ف�ل�ه��ا ح�ك��اي��ة
أخرى ،قد تكون قصيرة ،لكنها حتما
فريدة وتحمل الكثير من املعاني.
وع��ن ت��اري��خ ه��ذا ال�ش�ع��ار ،ق��ال جيمي

مشاركة  KIBبفعاليات حملة «قوي قلبك»

م ��اي� �ل ��ر ،ال� �ب ��اح ��ث ل � ��دى ش ��رك ��ة ف� ��ورد
م � ��وت � ��ورز« :ت �ص �م �ي��م ش� �ع ��ار ال �ن �ج �م��ة
ذات امل � �ح� ��اور األرب � �ع� ��ة ال � ��ذي ت�ح�م�ل��ه
ال�س�ي��ارة ال �ي��وم ي�ع��ود إل��ى ع��ام ،1955
حيث ُص ّمم خصيصا لسيارة لينكون
ك��ون �ت �ي �ن �ن �ت��ال رق � ��م  2ال� �ف ��اخ ��رة ل �ع��ام
ّ
 .1956ل �ك��ن ف��ري��ق ال�ت�ص�م�ي��م ب��رئ��اس��ة
جون رينهارت وجوردون بوهريج لم
يكن ينوي استخدام شعار جديد ،لكن
مجلس اإلدارة ف��اج��أه بطلب تصميم
آخ� ��ر وت �ق ��دي ��م ال ��رس ��وم ��ات ف ��ي ال �ي��وم
التالي».
ون� � �ظ � � ً�را ل �ل �ف �ت ��رة ال ��زم� �ن� �ي ��ة ال �ق �ص �ي��رة
ل�ت�س�ل�ي��م ال ��رس ��وم ��ات امل �ط �ل��وب��ة ،ع�م��د
امل �ص �م��م ال �س��اب��ق ل� ��دى ف � ��ورد روب� ��رت
توماس إلى تصميم النجمة الشهيرة
ب�ي�ن ل �ي �ل��ة وض� �ح ��اه ��ا ،وال �ل�اف� ��ت أن �ه��ا
ح�ظ�ي��ت ب �م��واف �ق��ة ف��وري��ة وب��اإلج �م��اع.
وق ��د ك��ان��ت امل �ه �م��ة امل �ل �ق��اة ع �ل��ى ع��ات��ق
توماس بسيطة ج��دا ومباشرة ،وهي
اب� �ت� �ك ��ار ت �ص �م �ي��م ي �ت �س��م ب��ال �ب �س��اط��ة
واألن��اق��ة معا لسيارة ف��اخ��رة ف��ي ليلةٍ
واحدة فقط .وفي تلك الليلة بالتحديد
أضاء ت نجمة لينكون.
ورغ��م إج��راء بعض التعديالت الطفيفة
ع �ل��ى ن�ج�م��ة ل�ي�ن�ك��ون ع �ل��ى م � ّ�ر ال�ع�ق��ود
ّ
امل� ��اض � �ي� ��ة ،ظ � ��ل ه � ��ذا ال� �ش� �ع ��ار امل �ت �م �ي��ز
ب�م�ح��اوره األرب �ع��ة ال�ت��ي تجسد األن��اق��ة
والبساطة والفخامة والرفاهية ،متألقا
وم �ت��رب �ع��ا ع �ل��ى ع ��رش ج�م�ي��ع س �ي��ارات
لينكون بعد أكثر من ستني عاما.

«البترول الوطنية» تفوز بجائزة
الشرق األوسط للطاقة
ح � �ص � �ل � ��ت ش � � ��رك � � ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول
ال � ��وط � �ن � �ي � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ع �ل��ى
ت �ق��دي��ر ع��امل��ي رف �ي��ع ف��ي م�ج��ال
ال �ص �ح��ة وال� �س�ل�ام ��ة وال �ب �ي �ئ��ة،
وذل��ك بفوزها بجائزة «الشرق
األوس� ��ط ل�ل�ط��اق��ة» ل �ع��ام ،2019
ال �ت ��ي م�ن�ح�ت�ه��ا ل �ل �م��رة األول� ��ى
ث�ل�اث م�ج�لات ع��امل�ي��ة مجتمعة
ه��ي Oil&Gas ME :وRefining
 and Petrochemical MEو
.Utility ME
وف � ��ي ح �ف��ل أق� �ي ��م م ��ؤخ ��را ف��ي
جانب من حفل استالم الجائزة
إم � � � ��ارة دب� � ��ي ب� �ح� �ض ��ور ن�خ�ب��ة
مميزة م��ن املسؤولني ف��ي أكبر
وق��د انعكس استخدام التطبيق املذكور ملصلحة
الشركات النفطية من مختلف أنحاء العالم ،جرى ت�ح�س��ن م ��ؤش ��رات األداء ف��ي م �ج��ال ال �س�لام��ة في
اإلع �ل�ان ع��ن ف ��وز «ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة» ب��ال�ج��ائ��زة مواقع الشركة املختلفة ،فيما نجح نظام املراقبة
األول� � ��ى ف ��ي ق �ط��اع ال �ص �ح��ة وال �س�ل�ام ��ة وال �ب �ي �ئ��ة ،اإللكترونية في توفير معلومات وتقارير لحظية
بعد خوضها منافسة ش��دي��دة م��ع ع��دد كبير من مل�ت�خ��ذي ال �ق��رار امل�ع�ن�ي�ين ،مكنتهم م��ن تصحيح
الشركات العاملة في مجال الطاقة بمنطقة الشرق األوض � ��اع غ�ي��ر اآلم �ن ��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ت�خ�ف�ي��ض ع��دد
األوسط.
الحوادث املحتملة ألدنى معدالتها.
وجاء هذا الفوز من خالل تطبيق إلكتروني قدمه وتتضمن ه��ذه ال�ج��ائ��زة  16ف�ئ��ة مختلفة ،تشمل
مهندس أول سالمة العمليات ف��ي الشركة أحمد امل� �س ��ؤول� �ي ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،وال� �ص� �ح ��ة وال� �س�ل�ام ��ة
إسماعيل أحمد ،وعرض من خالله نظاما للمراقبة والبيئة ،والتدريب واملشاريع والخدمات وغيرها.
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ولتقييم أداء م�ع��اي�ي��ر ال�س�لام��ة في وق ��د ج ��رت ه ��ذا ال �ع ��ام إض ��اف ��ة ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة
مصافي الشركة.
والبديلة لفئات الجائزة.
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شراء ناخبين بفاتورة كهرباء وبطاطا
يقوم حزب فيدس ـ ـ االتحاد املدني املجري ،الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء فيكتور اوربان ـ ـ بشراء
أص��وات الناخبني من كبار السن واملتقاعدين في االنتخابات املحلية التي تجري في  13اكتوبر
بقسائم مالية لدفع فواتير الكهرباء و 22كرتونة بطاطا ،وفق موقع «ايدنس» التشيكي.
وقالت تقارير ان هذه «الهدايا» ّ
قدمت بشكل خاص لكبار السن بدافع التصويت؛ إذ إن أورب��ان
ّ
يهتم بهذه الشريحة لكونهم يشكلون جوهر ناخبيه .ويتحكم ح��زب فيدس بجميع البلديات
تقريبا ،ويخوض حاليا معركية صعبة من أج��ل إبقائها تحت سيطرته في مواجهة معارضة
متنامية من قبل االشتراكيني الديموقراطيني والخضر والليبراليني وجوببيك اليميني.
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ً
عاما
 2700عملية اغتيال خالل 70

أقسام الموساد

«الموساد»..

يتكون املوساد من شعب ووحدات
ميدانية وفرعية هي:

ذراع إسرائيل
القاتلة

قسم المعلومات :يتولى جمع
املعلومات واستقراءها وتحليلها
ووضع االستنتاجات.
قسم العمليات :ي��ض��ع خطط
ال����ع����م����ل����ي����ات ال�����خ�����اص�����ة ب����أع����م����ال
التخريب والخطف والقتل.
قسم الحرب النفسية :يشرف
ع��ل��ى العمليات ال��خ��اص��ة بالحرب
ال���ن���ف���س���ي���ة وت���ن���ف���ي���ذه���ا م��س��ت��ع��ي��ن��ًا
بجهود القسمني السابقني.
مدرسة لتدريب المندوبين
وال��ع��م�لاء ،م���رك���زه���ا ال��رئ��ي��س��ي
م�����دي�����ن�����ة ح�����ي�����ف�����ا ،وي�������ج�������ري ف���ي���ه���ا
التدريب على قواعد العمل السري.

انحدر جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلي (الموساد) ،الذي أسس في
شهر ديسمبر من عام  ،1949من صلب جهاز «منظمة الهجرة غير
الشرعية» ،الذي أنشئ عام  1937قبل قيام إسرائيل؛ بهدف القيام
بعمليات تهجير اليهود (من أوروبا إلى فلسطين) وكان أحد أجهزة األمن
التابعة للميليشيات الصهيونية المسلحة (الهاغاناه).
كلمة «موساد» باللغة العبرية هي اختصار السم جهاز «االستخبارات
والمهمات الخاصة» أسند اليه تنفيذ العمليات السرية خارج حدود
إسرائيل .ويعمل بصفته مؤسسة رسمية بتوجيهات من القادة
السياسيين والعسكريين ،وفقا ً للمتطلبات االستخباراتية واألهداف
السياسية والعسكرية المنوي تحقيقها ،ولديه العديد من المهام التي
تندرج ضمن مجاالت متنوعة ،منها عمليات االغتيال ،والعالقات السرية
مع أطراف أخرى ،ومتابعة قضايا األسرى والمفقودين اإلسرائيليين،
ودراسة التقنيات واألبحاث المختلفة.
القدس  -أحمد عبدالفتاح
ي��ع��ت��ب��ر ج����ه����از امل�����وس�����اد ذراع إس����رائ����ي����ل االس���ت���خ���ب���اري���ة
والطويلة للمتابعة والتجسس على ال���دول وامل��ؤس��س��ات
ال���ع���دوة وال��ص��دي��ق��ة ع��ل��ى ح���د س�����واء ،وم����ط����اردة واغ��ت��ي��ال
اف��راد تعتبرهم خطرًا على أمنها القومي ،ويصنف جهاز
املوساد كمؤسسة مدنية ،وال يحظى العاملون فيه برتب
عسكرية ،إال أن جميع موظفيه من الضباط الذين خدموا
خدموا فى الجيش اإلسرائيلي.
وس��ع املوساد رقعة نشاطاته على م��دار السنوات لتشمل
م��ج��االت كثيرة ،منها جمع املعلومات السرية م��ن خ��ارج
الحدود  ،وإحباط تطوير األسلحة غير التقليدية من قبل
دول معادية ،إح��ب��اط النشاطات التي تستهدف املصالح
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وال���ي���ه���ودي���ة ،إق���ام���ة ع�ل�اق���ات س���ري���ة خ��اص��ة
سياسية وغ��ي��ره��ا م��ع ال���دول االخ����رى ،تهجير ال��ي��ه��ود من
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي تمنع الهجرة إل��ى إس��رائ��ي��ل ،الحصول على
معلومات استخباراتية إستراتيجية ضرورية لتخطيط
وتنفيذ عمليات خاصة خارج إسرائيل.
وبنى املوساد اسطورته بسبب مئات عمليات االغتياالت
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا ض��د ق���ادة وم��س��ؤول�ين ،وخ��ب��راء فلسطينيني
وع�����رب وغ���ي���ره���م ،وي���ق���ول رون��ي��ن ب��ي��رغ��م��ان م���ؤل���ف ك��ت��اب
ً
«ان������ه������ض :واق�����ت�����ل اوال :ال�����ت�����اري�����خ ال�����س�����ري ل�ل�اغ���ت���ي���االت
اإلسرائيلية» ال��ذي ص��در ال��ع��ام امل��اض��ي ،واستند فيه إلى
معلومات من اكثر من  1000مقابلة مع مسؤوليني سابقني
وح��ال��ي�ين ف��ي «امل���وس���اد» وغ��ي��ره��م م��م��ن ل��ه��م ع�لاق��ة بعمل
الجهاز.

إدارة ش���ب���ك���ات ال��ت��ج��س��س
ال���خ���ارج���ي���ة ،وزرع وت��ج��ن��ي��د
عمالء.
إدارة ف�����رع ال��م��ع��ل��وم��ات
ال��ع��ل��ن��ي��ة ،وي�������رص�������د م���خ���ت���ل���ف
م�����ص�����ادر امل����ع����ل����وم����ات ف�����ي ال���ع���ال���م
ويضع تقييما للموقف السياسي
واالقتصادي للدول العربية ،مرفقا
بمقترحات وتوصيات.

وي��ق��ول الكاتب ،ال��ذي استعار ع��ن��وان كتابه م��ن ع��ب��ارة في
التوراة تقول« :إذا جاء شخص ما ليقتلك ،فانهض واقتله
ً
أوال» إن نسبة كبيرة ممن قابلهم ذكروا هذه العبارة كمبرر
لعملهم.
ووف���ق���ًا ل��ب��ي��رغ��م��ان ،ف��ق��د ن��ف��ذ «امل����وس����اد» ع��م��ل��ي��ات اغ��ت��ي��ال
ل��خ��ص��وم��ه م��ن ن��ش��ط��اء وع��ل��م��اء ال����دول ال���ع���دوة ،خصوصًا
ال���ع���رب ،ك��م��ا ق����ام ب��ك��ش��ف وف��ض��ح ال��ح��ي��اة ال��س��ري��ة ل��رج��ال
سياسة عرب.

اغتال قادة فلسطينيين
وعلماء ذرّة إيرانيين
خطف النازي آيخمان
من أشهر عملياته

أساليب متعددة
وع���ل���ى ام����ت����داد س���ن���وات ال����ص����راع ،ن��ف��ذ «امل�����وس�����اد» م���ا ال
يقل ع��ن  2700عملية اغتيال خ�لال  70ع��ام��ًا ،وق��د انتهج
العديد من األساليب واألدوات لتنفيذ ه��ذه العمليات من
بينها استخدام معجون األس��ن��ان املسمم ،ال��ذي يستغرق
شهرًا إلنهاء حياة املستهدف ،وال��ط��ائ��رات من دون طيار،
والهواتف املحمولة امللغومة ،واإلط���ارات االحتياطية مع
قنابل التحكم عن بعد ،باالضافة إلى أساليب كثيرة تعتمد
على التكنولوجيا الحديثة.
ويؤكد بيرغمان ،أن «امل��وس��اد» هو من نفذ عملية اغتيال
الرئيس الفلسطيني ياسر ع��رف��ات ،ونائبه خليل الوزير
(أب���و ج��ه��اد) وع��ل��ي حسن س�لام��ة (م��س��ؤول وح���دة حراسة
عرفات في بيروت املعروفة باسم قوات الـ ،17واملتهم بأنه
تزعم منظمة أيلول االسود التي نفذت عملية ميونخ مطلع
سبعينات القرن املاضي ،وقتل فيها ع��دد من الرياضيني
األوملبيني اإلسرائيليني).
ومن أبرز الذين اغتالهم املوساد الروائي الفلسطيني عضو

فلسفته« :أمن إسرائيل
يقوم على الحراب»
املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني غسان
كنفاني ،وال��ق��ائ��د ف��ي الجبهة ذات��ه��ا ودي���ع ح���داد امل��س��ؤول
عن تنفيذ عمليات خطف عدد من الطائرات اإلسرائيلية،
باإلضافة إلى اغتيال العشرات من سفراء منظمة التحرير،
وكوادر فلسطينية في عواصم أجنبية.
ول��م تقتصر عمليات االغ��ت��ي��ال على ق���ادة وك���وادر منظمة
التحرير ،فقد توسعت م��روح��ة االغ��ت��ي��االت خ�لال سنوات
االنتفاضة الثانية ،وك��ان مسرحها قطاع غ��زة ،وم��ن أب��رز
ال��ق��ادة ال��ذي��ن تمت تصفيتهم زعيم حركة حماس الشيخ

أحمد ياسني ،والقادة عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو
شنب ،ويحيى عياش (امللقب باملهندس) ،ومسؤول كتائب
القسام أحمد الجعبري ،ب��االض��اف��ة إل��ى محمود املبحوح
ال��ذي اغتيل في دب��ي ،واملهندس التونسي محمد ال��زواري
الذي اغتيل في صفاقس ،كما اغتال خليل الشقاقي االمني
العام االسبق لحركة الجهاد االسالمي في مالطا ،وحاول
اغتيال الزعيم السابق لحماس خالد مشعل في عمان.
كما طالت ي��د االغ��ت��ي��ال التي نفذها امل��وس��اد االم�ين العام
ل��ح��زب اهلل االس���ب���ق ع��ب��اس امل���وس���وي وع�����ددا م���ن ق��ي��ادات
الحزب وكوادره الذين استهدفوا في سوريا ومنهم االسير
املحرر سمير قنطار ومصطفى بدر الدين ،وجهاد مغنية
نجل عماد مغنية ال��ذي اغتيل ب��دوره في حي كفر سوسة
ف��ي ق��ل��ب دم��ش��ق ،ك��م��ا ت��ع��رض ل�لاغ��ت��ي��ال ع���دد م��ن العلماء
االيرانيني ابرزهم أربعة علماء نوويني اغتيلوا بني عامي
 2010و 2012وه���م م��س��ع��ود م��ح��م��دي وم��ج��ي��د ش��ه��ري��اري
وداريوش رضائي ومصطفى أحمدي روشن.

خطف آيخمان
وتعتبر عملية خطف فريق م��ن امل��وس��اد الضابط النازي
السابق أدولف آيخمان الذي هرب إلى عدة دول ثم استقر
في األرجنتني بهوية جديدة ،وتهريبه إلى إسرائيل ،إحدى
أه����م وأش���ه���ر ع��م��ل��ي��ات امل����وس����اد ،ح��ي��ث اح��ت��ف��ل��ت إس��رائ��ي��ل
باحضاره ،في  21مايو  ،1960وأعلن رئيس الوزراء حينها
دافيد بن غوريون عن إلقاء القبض على آيخمان الذي لعب
ُ
دورًا بارزا في محرقة اليهود «الهولوكوست» ،وأعدم بعد
ذل��ك ب��ع��ام ،وأح���رق جثمانه ورم��ي��ت ف��ي البحر لئال يسكن

واصلت غزوها شمال سوريا ..رغم المواقف المنددة

تركيا تضرب بــ«العرب» عرض الحائط
واص��ل��ت ت��رك��ي��ا ،أم���س ،عمليتها ال��ع��س��ك��ري��ة ،متجاهلة
موجة التنديدات العربية والدولية التي طالبتها بوقف
غ���زوه���ا ل��ش��م��ال ش����رق س���وري���ا ،وأع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع
التركية أن قواتها البرية تواصل تقدمها ضد املقاتلني
األكراد.
وب���ي���ن���م���ا س��ت��ع��ق��د ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة ج��ل��س��ة ط���ارئ���ة،
اليوم ،بناء على دع��وة مصرية لبحث الهجوم التركي،
وص��ف��ت ع��دة دول ع��رب��ي��ة ،بينها ال��س��ع��ودي��ة واإلم����ارات
ومصر والبحرين واألردن ،الهجوم بـ«العدوان والغزو
واالح���ت�ل�ال» ،بينما اع��ت��ب��رت ال��ك��وي��ت أن العملية تهدد
األم�����ن واالس����ت����ق����رار ف���ي امل��ن��ط��ق��ة .وع���ق���د م��ج��ل��س األم���ن
اجتماعًا طارئًا مغلقًا ،أمس ،لبحث الهجوم.
وال ت��ب��دو أن��ق��رة ،وف���ق امل��راق��ب�ين ،مكترثة ك��ث��ي��رًا بحجم
التصريحات واإلدان�����ات ال��ع��رب��ي��ة ،وت��ض��رب بها عرض
الحائط ،ال سيما في ردودها على البيانات العربية.
ورأت أوساط دبلوماسية أن ما يهم أنقرة هو نجاحها
ف��ي تحييد أم��ي��رك��ا وروس��ي��ا ،كونها ت��رى أن أي تحرك
عربي لن يتخطى بيانات اإلدانة كما حصل منذ انطالق
األزم���ة السورية ع��ام  .2011وأش���ارت إل��ى ام��ت�لاك تركيا
ورقة ضغط قوية تهدد بها أوروبا ،تتمثل في إمكانية
ف��ت��ح ال���ب���اب أم�����ام أك���ث���ر م���ن  3.5م�ل�اي�ي�ن الج����ئ ل��دخ��ول
أوروب���ا ،وه��و ما ه��دد به ص��راح��ة ،أم��س ،الرئيس رجب
ط��ي��ب أردوغ������ان ،ع��ن��دم��ا ق���ال «أي��ه��ا االت���ح���اد األوروب�����ي،
أق��ول��ه��ا م���رة ج��دي��دة :إذا ح��اول��ت��م ت��ق��دي��م عمليتنا على
أنها اجتياح ،فسنفتح األب��واب ونرسل لكم  3.6ماليني
مهاجر».
وحول املوقف األميركي ،قال أردوغان إن الرئيس دونالد
ت��رام��ب «مضطر للتغريد بهذه التصريحات لتخفيف
ال��ض��غ��وط ال���ت���ي ي��ت��ع��رض ل���ه���ا» ،وذل�����ك ف���ي إش�����ارة إل��ى
«وعيد» الرئيس األميركي بتدمير االقتصاد التركي ،إن
«تجاوزت تركيا الحدود».
وأمس ،قال الرئيس ترامب على «تويتر»« :أحاول إنهاء
الحروب التي ال نهاية لها .وأتحدث إلى كال الطرفني».
وأض��������اف «أق��������ول إن ت���رك���ي���ا س���ت���ت���ض���رر م���ال���ي���ا ب��ش��دة

أردوغان بالزي العسكري | ارشيفية

وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد .إنني أراق��ب عن
كثب» .وأض��اف« :ليس لدينا أي جنود ب��أي مكان قرب
منطقة الهجوم».
وف��ي��م��ا ي��ب��دو أن����ه دف����اع ع���ن ق�����راره ال����ذي أف��س��ح امل��ج��ال
للهجوم ال��ت��رك��ي ،ق��ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي إن األك����راد لم
«ي��س��اع��دون��ا ف��ي ال��ن��ورم��ان��دي» خ�ل�ال ال��ح��رب العاملية
الثانية.

الوضع امليداني
ميدانيًا ،ب��ات��ت منطقتي راس ال��ع�ين ف��ي ري��ف الحسكة
الشمالي وت��ل أبيض في ري��ف الرقة الشمالي بني فكي
كماشة عملية «ن��ب��ع ال��س�لام» ال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى عمق 9
كليومترات داخل األراض��ي السورية؛ تمهيدًا للسيطرة

على مناطق بعمق يصل إل��ى  30كيلومترًا ،كما أعلن
وزير الخارجية التركي أمس.
وقال متحدث من املعارضة السورية إن القوات التركية
وم��س��ل��ح�ين م����ن ال���ج���ي���ش ال���وط���ن���ي ال����س����وري ي��ط��وق��ون
املنطقتني.
وقالت قوات سوريا الديموقراطية إن الضربات الجوية
التركية والقصف املدفعي تسببا بمقتل تسعة مدنيني،
مجددة الدعوة إلقامة منطقة حظر للطيران ،فيما قتل
 6أت��راك وأصيب  46بقصف ك��ردي ط��اول مدينتي اقجة
قلعة وجيالن بينار داخل األراضي التركية.
وقد خلفت العملية املستمرة مقتل  109مسلحني أكراد،
وفق ما ذكر أردوغ��ان .ودفعت العملية أكثر من  60ألف
مدني إلى النزوح.

جسده «أرض» إسرائيل.
كما ان عمليات امل��وس��اد ل��م تستثن إسرائيليني اعتبروا
خونة اض��روا باالمن اإلسرائيلي ،ومثالهم العامل الفني
ال���ن���ووي ف���ي م��ف��اع��ل «دي���م���ون���ا» م���ردخ���اي ف��ع��ن��ون��و ال���ذي
اختطف م��ن روم���ا ال��ت��ي ه��رب ال��ي��ه��ا ،واع��ي��د إل��ى إسرائيل
ع���ام  1986وح��ك��م بالسجن  18م���دة س��ن��ة بسبب تسريبه
ص��ورا من داخ��ل املفاعل ،ومعلومات عن ال��ق��درات النووية
اإلسرائيلية وامتالك إسرائيل ألسلحة نووية.
ويلخص بيرغمان فلسفة االغتياالت التي نفذتها إسرائيل
بأنها تنطلق من العقيدة التي حددها مؤسس الدولة بن
غوريون وهي «ام��ن إسرائيل يقوم على الحراب» من اجل
ه��دف�ين ،األول :تدمير الخطر املتوقع على ال��دول��ة ومثاله
تدمير املفاعل ال��ن��ووي العراقي ع��ام  ،1981وتصفية عدد
م��ن العلماء واالي��ران��ي�ين ،واألمل���ان ال��ذي��ن ه��رب��وا إل��ى مصر
بعد هزيمة أملانيا في الحرب العاملية الثانية وعملوا في
برنامج تطوير القدرات الصاروخية للجيش املصري ابان
الحقبة الناصرية.
والثاني :الوصول إلى االشخاص الذين نفذوا عمليات ضد
إسرائيل ،سواء داخل الدولة او خارجها وتصفيتهم.
وي����رج����ع ال���ك���ات���ب اس���ت���خ���دام إس���رائ���ي���ل ل���س�ل�اح االغ���ت���ي���ال
ك�����أداة ع��س��ك��ري��ة ل��ع��دة أس���ب���اب ب��ع��ض��ه��ا ي��ع��ود إل���ى ج���ذور
ال��ح��رك��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ،وب��ع��ض��ه��ا إل���ى م��ا يسميه «ص��دم��ة
الهولوكوست» التي جعلت اإلسرائيليني يشعرون دائمًا
بأنهم مهددون باإلبادة ،ومن إيمان إسرائيل أنه في وقت
ال��خ��ط��ر ل��ن ي��س��اع��ده��ا أح����د ،ألن��ه��ا دول����ة ص��غ��ي��رة ،وال����دول
العربية تؤمن بضرورة تدميرها.

 20دولي

اإليمان
بالتغيير
دع ��ا وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
والتعليم الفني الدكتور طارق
شوقي إلى اإليمان بالتغيير،
وأن ن �س �ل��ك م �س �ل �ك��ًا ع�ل�م�ي��ًا
ل��رؤي��ة امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة قبل
املصلحة الشخصية .وق��ال:
«نظل نتجادل حول امتحانات
ودرجات لم تساعدنا كأفراد
ف��ي ال �ه��روب م��ن ال�ب�ط��ال��ة ،وال
ساعدتنا كدولة في النهوض
ب�ين األم � ��م» ،م��ؤك �دًا أن نجاح
امل�ش��روع��ات ال�ك�ب��رى لتطوير
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م س �ي �ن �ع �ك��س ع �ل��ى
ه��ذه امل��ؤش��رات ف��ي ال�س�ن��وات
القادمة.

أرقام
مليون و 23ألفاً و 833مدرساً في مصر بنهاية
العام الدراسي 2018 - 2017

%58

تقريباً من إجمالي عدد المدرسين

«إناث» أي نحو  600ألف معلمة
مقابل نحو  428ألف معلم

تالمذة المرحلة األساسية يعانون من صعوبات تتعلق بتحبيبهم في الدراسة | تصوير حسام شعيب

التعليم في مصر ..واقع مريض
أسباب تدني التقييم

القاهرة – محمود كمال
على الرغم من أن التعليم األساسي هو أساس تكوين انطباعات الطالب
عن الدراسة ،والسبب الرئيسي في تقبل الطالب ملراحل التعليم األخرى،
إال أن��ه يعاني بشكل كبير لعدة أس�ب��اب ،أهمها كثافة الفصول العالية
وعدم تجهيز املدارس بالشكل املناسب الستقبال الطالب في يوم دراسي
طويل ،ويعيبه أيضا كثرة عدد الحصص الدراسية التي قد تصل إلى 9
حصص يوميًا يعاني فيها الطالب من طول الوقت في ظروف غير مؤاتية
من الكثافة داخل الفصول ،وبالرغم من افتتاح عدة مدارس في أكثر من
محافظة ،إال أن أعداد الطلبة والتالميذ تحتاج إلعادة تقييم كل املدارس
في التعليم االساسي وإيجاد حلول لكثافة الطالب داخل الفصول.

األهل واملناهج
ووجدت دراسة قام بها مركز املصريني للدراسات السياسية والقانونية
واالق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،أن ه�ن��اك أط��راف��ًا ع��دة م�س��ؤول��ة ع��ن تدني
التعليم .هي بالترتيب ،امل��درس الذي ال يقوم بواجبه بشرح مادته على
أكمل وجه ،وولي األمر الذي ال يراجع املحصلة العلمية ألوالده ويساعدهم
على املذاكرة ويتابع مدرستهم وال يترك أوالده فقط للمدرسة والدروس
الخصوصية ويتخلى عن دوره في التحفيز والتحبيب بالتعليم ملصلحة
الترهيب والتهديد والتخويف ،ثم ال ��وزارة ،وه��ي مسؤولة عن املقررات
(املناهج) التي عفا عليها الزمن ولم يجر تحديثها ،وكذلك طرق التعليم
وتحفيز وتدريب املعلمني ورفع مستواهم املادي واملعنوي لتعليم سليم
وابتكار في توصيله للطالب .وأخيرًا املجتمع ،وهو مسؤول بسكوته عن
األوضاع السيئة التي وصلت بالتعليم في مصر إلى مراكز متأخرة.

أن كلفة تعيني  120ألف معلم ملدة عام ستالمس املليار جنيه.

عوامل تعجيزية

<

أسباب عديدة اسهمت
في تدني مستوي
تقييمات التعليم
المصري ،اشترك فيها
النظام التعليمي
والطالب معا ،وتحتاج
إلى مجهود كبير إليجاد
حلول جذرية لها تضع
المنظومة على الطريق
الصحيح للتطوير الذي
توليه القيادة السياسية
اهتماماً بالغاً ،ويقينها
أنه اذا جرى رفع جودة
التعليم ستحل بالتبعية
مشكالت أخرى تعرقل
عمليات التنمية.
خالل السنوات األخيرة
تغيرت أحوال التعليم،
وتغيرت معها نظرة
الطالب وولي األمر إلى
المدرسة والمعلم،
فباتت المدرسة ،ال سيما
لطالب المرحلة الثانوية،
مكاناً إلثبات انتسابهم
للمرحلة وتسجيلهم
بها لدخول االمتحانات
فقط ،أما تلقي العلم
والدراسة فتكون في
مراكز متخصصة «سنتر
تعليمي» بمقابل مادي
زاد من أعباء الدراسة على
األسر ،وجعل الطالب
يضع جل اهتمامه في
هذه المراكز ،وهو ما أثر
بالتبعية على الدراسة.
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<
< مناهج عفا عليها الزمن.
< نقص في المعلمين.
< غياب التدريب والتحفيز.
< لجوء الطالب للمراكز التعليمية بدالً من المدرسة.
كثافة كبيرة في الفصول.

إطارعام لقياس الكفاءة
وزارة التربية والتعليم أك��دت أخ�ي�رًا أن�ه��ا ستضع إط ��ارا ع��ام��ا لقياس
كفاءات وجدارة املعلمني على غرار إطار عام املناهج التعليمية ،قائلة :ال
بد أن تكون هناك مواصفات ملن يعمل معلما ،إضافة إلى منحه رخصة
مزاولة املهنة كما ستجري االستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات
التربية لوضع أطر معينة لتقييم املعلمني في املدارس ودوافع وشهادات
الصالحية .وشددت ال��وزارة على أنها تبحث التعاقد مع  120ألف معلم
ملدة عام ،تجدد ملدة  3سنوات ،مشددة على أن نسبة العجز  320ألفًا.

حجم اإلنفاق على التعليم
ال��دراس��ة أش ��ارت إل��ى أن م��ا ي�ق��رب م��ن  %16.7م��ن إجمالي إن�ف��اق األس��رة
املصرية السنوي يذهب إلى التعليم ،وتشكل الدروس الخصوصية %42
من إجمالي هذه القيمة؛ بسبب اعتماد الطالب على الدروس الخصوصية
واالمتناع عن ال��ذه��اب إل��ى امل��دارس بسبب فشل التعليم فيها .فاألسرة
عليها أن تنفق و»ببذخ» من أجل تعليم أوالده��ا ،وهو ما تؤكده األرقام
الحكومية بحسب ال��دراس��ة ،حيث بلغ حجم إن�ف��اق األس��ر على أبنائها
ب ��امل ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ق��وم �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ف�ن��ي وامل �ع��اه��د امل�ت��وس�ط��ة
والجامعات الحكومية ما يتراوح بني  1.1و 3.7مليارات جنيه .فيما بلغت
تكاليف مجموعات التقوية باملدارس الحكومية في املتوسط نحو 265
مليون جنيه ،كما فاق حجم إنفاق األسر على الكتب الخارجية مبلغ الـ
 6مليارات جنيه ،أما نفقات االشتراك في مجموعات التقوية بالجامعات
الحكومية فبلغت في املتوسط  228مليون جنيه.
ام��ا ع�ل��ى التعليم ال �خ��اص م��ا ق�ب��ل ال�ج��ام�ع��ي ف�ي�ق��در ح�ج��م إن �ف��اق األس��ر

ّ
ك�ب�ي��ر م�ع�ل�م�ين ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي م �ج��دي ك��ام��ل ف��ن��د أس �ب��اب ت��دن��ي
تقييمات مستوى التعليم املصري ،وجاء في مقدمتها ،من وجهة نظره،
ع��دم االه�ت�م��ام باملعلم وت�ج�ه�ي��زه ع�ل��ى أع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات لتخريج جيل
جديد يتمتع بتحصيل جيد ،كذلك املناهج التي البد من تطويرها بشكل
يناسب وسائل االتصال الجديدة.
ويرى كامل أن كثافة الفصول لها العامل األكبر ،وأنه على الوزارة إيجاد
ح��ل ج��ذري ،ألن��ه م��ن امل�ه��م توفير امل�ن��اخ الجيد للطالب قبل ال��ول��وج في
عملية تعليمه وصقل مهاراته.
وأش��ار كبير املعلمني إل��ى أن عجز أع��داد املعلمني ل��ه دور ف��ي انخفاض
ت�ق�ي�ي�م��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ي ع ��دم ت �ف��رغ االس �ت��اذ ال �ت��ام للوظيفة
ّ
وتكليفه بمهام اخ��رى غير تعليمية تتعلق باألنشطة االجتماعية (أمن
ومقصف وجداول وأنشطة) ،الفتا إلى أن عدم استقرار املناهج وتعديلها
أكثر من مرة كانا لهما بالغ األثر في ذلك ،حيث َّ
صدرا للطالب احساسا
بعدم جدوى ما يدرسه.

املراكز التعليمية

كثافة طالبية داخل الفصول الدراسية

املصرية بنحو  21مليار جنيه ،ويزداد هذا املبلغ سنويا بنسبة تتراوح
بني  %5و %10بخالف ال��دروس الخصوصية .فيما ت��راوح اإلنفاق على
التعليم بالجامعات واملعاهد الخاصة بني  975مليون جنيه وملياري
جنيه.

عجز أعداد املعلمني
مشكلة أخرى ساهمت وبقوة في الوصول إلى هذه التقييمات بالنسبة
إلى التعليم املصري ،وهي العجز الكبير في أعداد املعلمني في املدارس،
وه��و األم��ر ال��ذي دف��ع وزارة التربية إل��ى فتح ب��اب التقدم ملعلمني جدد
وتوفيق أوضاع املوجودين بعقود سنوية ،في وقت كشفت فيه الوزارة

ي ��رى أح ��د امل �ع�ل �م�ين أن «امل ��راك ��ز ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة» ت�س�ه��م ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي
ّ
ت��دن��ي م �س �ت��وى ال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي م �ص��ر ،ف �ق��د أث � ��رت ب��ال �س �ل��ب ع �ل��ى ت�ق�ب��ل
الطالب للمدرسة ،ال سيما طالب الثانوي الذين باتوا ال يذهبون إلى
م��دارس�ه��م وي�ق��وم��ون ب��إع��ادة ق�ي��د م��رة أخ��رى ف��ي ح��ال فصلهم بسبب
تجاوزهم نسبة الغياب عن الدراسة ،كذلك تعتبر هذه املراكز بعيدة
ت�م��ام البعد ع��ن رق��اب��ة ال ��وزارة رغ��م أن معظم املعلمني ال��ذي��ن يعملون
فيها ه��م ف��ي األص��ل ت��اب�ع��ون ل �ل��وزارة ،ول�ك��ن تركيزهم ي��ذه��ب كله إلى
هذه املراكز وطلبتها بسبب العائد امل��ادي الكبير ال��ذي يجنيه املعلم
من الحصة ال��واح��دة ،والتي يكون بها آالف الطالب في بعض امل��واد،
وهناك بعض املعلمني يقومون بالتدريس في صاالت مغطاة ومالعب
بسبب األعداد الكبيرة للطالب.

ُيطلق شعار تغيير النظام ضد إدارة ترامب!

انتقام
جون بولتون

إشاعات بأنه وراء
التسريبات التي أفضت
إلى حملة عزل ترامب
وصف بأنه شاهد
ِ
االدعاء..
ويسعى ليكون
هنري كيسنجر الثاني

في مقالة نشرها بمجلة أميركان كونسيرفاتيف ،نقل الكاتب
الصحافي كورت ميلز عن جون بولتون ،المسؤول السابق لألمن
القومي األميركي ،قوله إنه لم يعد مق َّيداً ،في إشارة إلى
مغادرته إدارة الرئيس دونالد ترامب ،وقدرته حالياً على الحديث
بح ّرية.
محمد أمين
يقول كورت ميلز في مقالته« :وبالفعل،
فللمرة األولى منذ عزله الشهر املاضي،
تحدث مستشار األمن القومي علنًا ،في
وقت سابق من هذا األسبوع ،عن خالفه
م��ع ت��رام��ب ح ��ول ال �س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة.
ف � �ف� ��ي ن � � � ��دوة أم � � � ��ام م � ��رك � ��ز ال � � ��دراس � � ��ات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة  ،CSISق��ال
بولتون إن��ه متأكد م��ن أن ق�ي��ادة كوريا
ال �ش �م��ال �ي��ة م� �س ��رورة ألن �ن��ي ه �ن��ا ال �ي��وم
ب �ص �ف �ت��ي ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ل �ك �ن �ن��ي ح ��ر ف��ي
ق��ول ما أري��د ،وباستخدام ما يحلو لي
م��ن ع�ب��ارات غير مبالية» ،ح��ول قضايا
الساعة.

النموذج الليبي
ويورد الكاتب في مقالته تعليق ترامب -
بعد أي��ام من ع��زل بولتون  -ح��ول حديثه
ع��ن اس�ت�خ��دام ال�ن�م��وذج الليبي م��ع زعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،حيث قال:
َّ
«بولتون لم يكن موفقًا في هذا التصريح،
ألنه أعادنا خطوات الى الوراء .وبصراحة،
فإن نهج بولتون املتشدد هو الذي أدخلنا
في حرب العراق» .ويكمل ميلز« :صحيح
أن ب��ول�ت��ون ت ��وارى ال��ى ال�ظ��ل م��رة أخ��رى،
لكنه ال ينوي ال��ذه��اب ب�ه��دوء .فقد صرح
ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،أم� ��ام ت �ج� ّ�م��ع خ ��اص في
معهد غيتستون ،املرتبط بعائلة ميرسر،
ّ
السرية والقوية في تمويل
ذات الصالت
ت��رام��ب ،ب��أن قمة كامب ديفيد امللغاة مع

بولتون وترامب

ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ك��ان��ت م�س�ي�ئ��ة ل �ل��والي��ات
املتحدة ،وأن أي مفاوضات مع طهران أو
كوريا الشمالية محكوم عليها بالفشل».

إنهاء رئاسة ترامب
وي � � � � ��ردف م � �ي � �ل� ��ز« :إن م � ��ا ي� �س� �ع ��ى ال� �ي ��ه

ب��ول�ت��ون اآلن ه��و تطبيق ش�ع��اره القديم
امل�ف�ض��ل :تغيير ال�ن�ظ��ام .إن��ه ي��ري��د إن�ه��اء
رئاسة ت��رام��ب .وه��ذا ما أدى ال��ى انتشار
اإلش��اع��ات ف��ي ال�ع��اص�م��ة األم�ي��رك�ي��ة ب��أن
بولتون يقف إلى حد ما وراء التسريبات
ال�ت��ي دف�ع��ت ال��دي�م��وق��راط�ي�ين ف��ي مجلس

ال �ن ��واب إل ��ى إط �ل�اق ح�م�ل��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق مع
ت� ��رام� ��ب ف� ��ي م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب .أخ �ب��رن��ي
م �س��ؤول ك�ب�ي��ر س��اب��ق ف��ي م�ج�ل��س األم��ن
ال �ق��وم��ي أن ��ه ب �ع��د ال �ت �س��ري �ب��ات م��ن إدارة
ت� ��رام� ��ب ف� ��ي وق � ��ت م� �ب� �ك ��ر ،ات� �خ ��ذ ال �ب �ي��ت
األب � �ي ��ض وس ��ائ ��ل اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل �ض �م��ان

ال � �س� � ّ�ري� ��ة .ون � �ش� ��رت ص �ح �ي �ف��ة ن �ي ��وي ��ورك
تايمز في األسابيع األخيرة تقريرًا حول
ت �ف��اص �ي��ل ه ��ذه ال �ت��داب �ي��ر ،وم� ��دى إح �ك��ام
ال��دائ��رة ح��ول ت��رام��ب ،خصوصًا ما يدور
ب�ي�ن ال ��رئ �ي ��س وال ��زع� �م ��اء األج� ��ان� ��ب ع�ب��ر
الهاتف» .ويختم الكاتب مقالته بالقول:
«س �ح ��اب ��ة ال� �ش ��ك ح� ��ول ب ��ول �ت ��ون ه��ائ �ل��ة.
ووصفه مسؤوال كبيرا سابقا في اإلدارة
ب��أن��ه ش��اه��د االدع� � ��اء .وح�ق�ي�ق��ة اس�ت�م��اع
وزير الخارجية بومبيو  -صديق بولتون
الذي تحول إلى عدو -إلى املكاملة الهاتفية
بني ترامب ورئيس أوكرانيا ليست سوى
قطعة الكرز على قمة حبة الكيك .بومبيو
ي �س �ع��ى إل� ��ى أن ي �ك ��ون ه �ن ��ري ك�ي�س�ن�ج��ر
الثاني ،فهل ينجح باالنتقام من ترامب
وبومبيو معًا؟».

21

عناد مستمر حتى نهاية التصفيات
ت��داول��ت م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي أم��س ،وع�ق��ب نهاية م �ب��اراة «األزرق» واألردن خبر
استمرار ّ
املدرب الوطني ثامر عناد في قيادة املنتخب الوطني حتى نهاية مشوار التصفيات
ّ
اآلسيوية املوحدة املؤهلة الى نهائيات كأس العالم  2022في قطر ،وكأس آسيا  2023في
الصني.
يأتي ذلك القرار عطفًا على تحقيق عناد للمطلوب نسبيًا بتحقيقه نقطة أمام األردن على أرضه
ُّ
تحسن نسبي في األداء العام للمنتخب ،خاصة في الجانب الدفاعي.
ووسط جماهيره ،مع
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الخطة ..نقطة

ع��اد منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
ب�ن�ق�ط��ة م��ن األردن ب �ت �ع��ادل��ه م��ع األخ �ي��ر
سلبيًا ف��ي ال �ل �ق��اء ال ��ذي جمعهما أم��س،
على اس�ت��اد عمان ال��دول��ي ضمن الجولة
ال�ث��ال�ث��ة ب��امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة للتصفيات
اآلسيوية امل��وح��دة املؤهلة إل��ى نهائيات
ك��أس العالم  2022ف��ي قطر وك��أس آسيا
 2023في الصني.
ويتساوى منتخبنا مع األردن برصيد 4
نقاط لكل منهما ،بأفضلية فارق األهداف
ملصلحة األزرق ،فيما ي�ت�ص��در املنتخب
األس� �ت ��رال ��ي ت��رت �ي��ب امل �ج �م��وع��ة ب��رص�ي��د
 6ن �ق��اط ،ب�ع��د ف ��وزه ع�ل��ى ن�ي�ب��ال بخمسة
أه � ��داف ل�ل�اش ��يء ف ��ي ل �ق��اء ج�م�ع�ه�م��ا في
اف �ت �ت��اح م��واج �ه��ات ال �ج��ول��ة ظ �ه��ر أم ��س،
ليتجمد رصيد الخاسر عند  3نقاط في
املركز الرابع فيما يتذيل منتخب الصني
تايبيه (تايوان) الترتيب بال رصيد.
واكتفى منتخبنا بالحصول على نقطة
م��ن أرض امل�ن��اف��س ،وب ��دا ع�ل��ى األزرق أن
هدفه من املواجهة هو ال�خ��روج بنتيجة
التعادل ،وهو ما وضح من خالل التأمني
ال ��دف ��اع ��ي امل �ب �ك��ر ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى غياب الحلول الهجومية على م��دار
ش ��وط ��ي ال� �ل� �ق ��اء ،ف� ��ي ظ� ��ل ف� ��ردي� ��ة األداء
ليوسف ناصر وفيصل زاي��د ،وانحسار
امل � �ح� ��اوالت ال �ه �ج��وم �ي��ة ع ��ن ط ��ري ��ق ب��در
امل� �ط ��وع ل �ت �ن �ع��دم ال� �خ� �ط ��ورة ال�ه�ج��وم�ي��ة
للمنتخب في ظل التزام دفاعي متميز من
ق�ب��ل الع�ب��ي ال�خ��ط ال�خ�ل�ف��ي ،وم��ن خلفهم
امل�ت��أل��ق حميد ال �ق�لاف ،ال��ذي ذاد ببراعة
عن مرماه في بعض الفرص التي شكلها
النشامى.

تركيز دفاعي
ب��داي��ة ال �ل �ق��اء ش �ه��دت ت�ح�ف�ظ��ًا م��ن قبل
امل �ن �ت �خ �ب�ين ،خ �ص��وص��ًا األزرق ،ال ��ذي
ع �م��د م��درب��ه ال��وط �ن��ي ث��ام��ر ع �ن��اد إل��ى
التأمني الدفاعي بارتداد ثالثي الوسط

هتافات مرفوضة

ً
تنشيطي ب�ن��زول عبد اهلل البريكي ب��دال
م ��ن ف �ي �ص��ل زاي � ��د ال �ح��اض��ر ال �غ��ائ��ب ف��ي
املباراة ،وذلك في خطوة لتنشيط الوسط
الهجومي ،حيث يمتلك البريكي العديد
من الحلول ،سواء من خالل إرسال الكرات
البينية أو التسديد عن بعد ،وهو السالح
الذي غاب عن منتخبنا في الشوط األول
وبداية الثاني.

أط�ل�ق��ت ال�ج�م��اه�ي��ر األردن �ي��ة ه�ت��اف��ات غ�ي��ر مقبولة
م��ن خ�ل�ال ت��ردي��د اس ��م امل �ق �ب��ور ص� ��دام ح �س�ين قبل
بداية امل�ب��اراة ،ما استفز الجميع ،س��واء الجماهير
الكويتية املرافقة لألزرق او املتابعون من البالد عبر
شاشات التلفاز.
وان � �ت � �ش ��ر م �ق �ط ��ع م � �ص� ��ور ل� �ل� �ه� �ت ��اف ��ات امل ��رف ��وض ��ة
وامل�س�ت�ه�ج�ن��ة ع�ب��ر وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي،
والقى ردود أفعال غاضبة ورافضة من قبل املدونني
واملغردين الكويتيني.

تصدي القالف

كرة مشتركة بين المطوّ ع واألردني الدميري

ف� �ه ��د األن � � �ص� � ��اري وأح� � �م � ��د ال �ظ �ف �ي��ري
وس �ل �ط��ان ال �ع �ن��زي إل� ��ى ن �ص��ف ملعب
امل �ن �ت �خ��ب ل �ت �ض �ي �ي��ق امل� �س ��اح ��ات ع�ل��ى
ص��ان �ع��ي ال �ل �ع��ب ل �ل �م �ن �ت �خ��ب األردن� � ��ي
وع � ��دم خ �ل��ق األري� �ح� �ي ��ة امل �ط �ل��وب��ة ل�ه��م
ف��ي ب�ن��اء الهجمات لينعكس ذل��ك على
األداء ال �ه �ج��وم��ي ل �ل ��أزرق ،ال � ��ذي غ��اب
ع��ن الخطورة املطلوبة ،ف��ي ظ��ل ارت��داد
الثنائي ب��در امل�ط��وع وفيصل زاي��د إلى

وس ��ط امل �ل �ع��ب ل�ت�س�ل��م ال� �ك ��رة ،وه ��و ما
ع��ان��ى م�ن��ه م�ه��اج�م��و األزرق أي �ض��ًا من
خ�لال الحصار امل�ت��واص��ل لبدر املطوع
ب� ��وج� ��ود خ �ل �ي��ل ب �ن ��ي ع �ط �ي��ة وم �ح �م��د
ال��دم �ي ��ري ف ��ي رق ��اب ��ة دائ� �م ��ة ل�ل�م�ط��وع،
الذي حاول قدر املستطاع قيادة بعض
ال �ه �ج �م��ات ل �ك��ن دون ج� � ��دوى ،ف ��ي ظل
ال��رق��اب��ة ال�ق��وي��ة ليوسف ن��اص��ر ،وغ��اب
ف�ي�ص��ل زاي ��د ع��ن م�ظ�ه��ره امل�ع�ت��اد رفقة

 2000دوالر مكافأة
َّقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافأة إجادة  2000دوالر لكل العب من العبي
«األزرق»؛ وذل��ك ت�ق��دي�رًا لجهودهم ف��ي ل�ق��اء األردن وتحقيق نقطة مهمة في
مشوار التصفيات اآلسيوية.

ال�ث�ن��ائ��ي ال�ظ�ف�ي��ري واألن� �ص ��اري ،حيث
غلب األداء الفردي عليهم.
وف ��ي ال �ش ��وط ال �ث��ان��ي ،ي �ب ��ادر منتخبنا
الوطني بهجوم نسبي من خالل الضغط
ع �ل��ى أص� �ح ��اب األرض وت �ش �ك �ي��ل بعض
ال �ه �ج �م��ات ال �ت ��ي ل ��م ت �ك �ت �م��ل أي �ض ��ًا ع�ل��ى
النحو امل�ط�ل��وب ،خصوصًا تلك ال�ت��ي تم
ت�ن�ف�ي��ذه��ا م��ن ال �ك��رات ال�ث��اب�ت��ة م��ن خ��ارج
منطقة ال �ج��زاء ،وك��ان��ت ف��ي مجملها من
نصيب املخضرم عامر شفيع.
ك� �م ��ا وض� � ��ح ع� �ل ��ى ن ��اص ��ر ال� �ت ��رك� �ي ��ز ف��ي
االع�ت��راض فقط ،س��واء على حكم املباراة
أو زم�لائ��ه ال�لاع�ب�ين ل�ع��دم إي �ص��ال ال�ك��رة
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم ظ�ه��وره ف��ي األم��اك��ن
املطلوبة لتهديد املرمى األردني.
وي � � �ب� � ��ادر ث� ��ام� ��ر ع � �ن� ��اد ب� � ��إج� � ��راء ت �ب��دي��ل

وي� �ت ��أل ��ق ح �م �ي��د ال � �ق�ل��اف ف� ��ي ال �ت �ص��دي
لتسديدة قوية بعيدة املدى أرسلها أحمد
س�م�ي��ر ال �ب��دي��ل ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  70م��ن وق��ت
اللقاء.
ويبدأ املنتخبان في التخلي عن التحفظ
في الدقائق العشرين األخيرة من املباراة،
ال سيما املنتخب األردن ��ي ،ال��ذي ب��دأ في
ال �ت �ق��دم ل �ل �ه �ج��وم ع �ب��ر ت �ح��رك��ات م��وس��ى
ال�ت�ع�م��ري وب �ه��اء ف�ي�ص��ل ب��اإلض��اف��ة إل��ى
تقدم أحمد سمير من الوسط رفقة أحمد
العرسان في بناء الهجمات.
وفي الدقائق األخيرة ،يدفع عناد برضا
ً
ه��ان��ي ب ��دال م��ن ب��در امل �ط��وع ف��ي محاولة
إلغ �ل ��اق وس � ��ط امل �ل �ع ��ب ع �ل ��ى األردن ،ال
سيما في ظل تعزيز مدرب األخير فيتال
بوركلمانس لوسط ملعبه بنزول سعيد
ً
مرجان بدال من يوسف الرواشدة لينتهي
بعد ذلك اللقاء بتعادل املنتخبني سلبًا.

تحكيم ياباني
أدار اللقاء طاقم تحكيم ياباني ،بقيادة
ساتو ريوغي (حكم ساحة) ،وياماتشي
هيروشي (مساعدًا أول) ،وميهارا غوان
(مساعدًا ثانيًا) ،وياماموتو أودي (حكمًا
راب� � �ع � ��ًا) ،وال �ب �ح ��ري �ن ��ي ج ��اس ��م م �ح �م��ود
ّ
(مقيمًا للحكام) ،ويراقب املباراة الصيني
دونغ زهينغ.
ً
وأنذر ساتو كال من خليل بني ياسني من
األردن ويوسف ناصر من األزرق.

الجماهير تشكر الصباح
توجهت الجماهير الكويتية بالشكر إل��ى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ،ورئيس
اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ،لتوفير طائرة
خ��اص��ة لجماهير امل�ن�ت�خ��ب ،ح�ي��ث ام �ت�لأت ال�ط��ائ��رة ع��ن آخ��ره��ا
بمحبي األزرق الذين وصلوا في سالم إلى استاد عمان وعادوا
في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى البالد عقب نهاية املباراة.
ك�م��ا ح��رص أب �ن��اؤن��ا م��ن ال �ط�لاب ف��ي ال�ج��ام�ع��ات األردن �ي��ة على
التواجد في ملعب املباراة لتشجيع منتخبنا الوطني.

ً
سالمات ..وشكرا لألسرة الرياضية في ديوان الذاير

تكريم الرياضيين القدامى في ديوان الذاير | تصوير مصطفى نجم

عناق حار بين فتحي كميل وأشكناني

الحوطي ومحمد الحربان والطرابلسي وبدر بوعباس وخليل الشطي

الحساوي وأشكناني وأحمد الودعاني وعبدالعزيز العنبري وفتحي كميل والحربان وجاسم يعقوب وعبدالوهاب البناي

محمد الذاير وصقر المال والحربان

فواز الحساوي وأشكناني وإبراهيم دريهم

أق��ام دي��وان ال��ري��اض��ي ال�ق��دس��اوي املخضرم محمد
ً
الذاير في اليرموك حفال أسريًا كبيرًا مساء األربعاء
ً
املاضي؛ احتفاال بعودة بعض اإلخ��وة الرياضيني
ساملني من رحالت عالجية ،وشارك في حفل التكريم
املرعب جاسم يعقوب وكابنت «األزرق» إبان العصر
الذهبي سعد الحوطي.
وق��د حضر املكرمون العائدون من ال�خ��ارج :النجم
ال�ك�ب�ي��ر ف�ت�ح��ي ك�م�ي��ل ،وم��داف��ع ال �ق��ادس �ي��ة األس�ب��ق
محمد الحربان ،ونجم «األزرق» و«كاظمة» يوسف
سويد ،ورئيس «القادسية» واتحاد الكرة األسبق
فواز الحساوي ،والزميل جاسم أشكناني.

عبدالعزيز حسن ونعيم سعد ومحمد الذاير والعنزي

وقد ألقى الحكم الدولي السابق واإلداري املعروف
ع �ب��دال��وه��اب ال �ب �ن��اي ك�ل�م��ة ت��رح�ي��ب ش��اك �رًا امل��ول��ى
القدير على تعافي اإلخ��وة وعلى الجمع الرياضي
الكبير.
ث��م أل �ق��ى ال �ن �ج��م س �ع��د ال �ح��وط��ي ك�ل�م��ة ت��رح�ي��ب،
ب�ع��ده��ا ت �ح��دث ال��زم �ي��ل ج��اس��م أش�ك�ن��ان��ي نيابة
ع��ن اإلخ ��وة املتعافني ش��اك�رًا ه��ذا التكريم وه��ذا
الجمع الطيب بتواجد نجوم الرياضة من الجيل
الذهبي ومن غيرهم في مثل هذا الجمع ليؤكدوا
أن األسرة الرياضية تختلف عالقتها وروابطها
عن املجاالت األخرى.

مطلق النصار وجواد مقصيد والذاير وحسين المطيري

الذاير وسعود بوحمد وعبدالعزيز حسن
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مع اقتراب مونديال قطر 2022

الدواس بطل العالم
للدراجات المائية

هل الكويت جاهزة
لالستفادة؟!
سعد عايد
ع�ن��دم��ا تستضيف أي دول ��ة ف��ي ال�ع��ال��م
«ك� � ��أس ال � �ع� ��ال� ��م» ،ف � ��إن ال � � ��دول ال �ق��ري �ب��ة
منها تستفيد م��ن تلك االس�ت�ض��اف��ة من
خ �ل��ال إق ��ام ��ة م �ع �س �ك��رات ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات
املشاركة على أرضها ،وكذلك استضافة
ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر ال � �ت� ��ي ت� �ب� �ح ��ث ع � ��ن أق � ��رب
م �ك ��ان ل �ل��دول��ة امل �ض �ي �ف��ة ف ��ي ح� ��ال ع��دم
ك�ف��اي��ة ف �ن��ادق ال�ب�ط��ول��ة ،وأي �ض��ًا «أوف ��ر»
للمشجعني أن ي�ك��ون��وا ف��ي م�ك��ان أق��رب
للحدث ،خصوصًا أن األسعار لن تكون
مرتفعة مثلما تكون في أرض املونديال.
وألن الكويت هي الدولة األقرب جغرافيًا
للجماهير التي تريد حضور مونديال
ق �ط��ر  ،2022وك ��ذل ��ك ف ��ي ظ ��ل ال �ظ ��روف
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اص�ل��ة اآلن ال�ت��ي تجعل
الكويت املحطة الرئيسية للسياح خالل

امل��ون��دي��ال ،ف�ه�ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن األس�ئ�ل��ة
التي تطرح وتبحث عن إجابة :هل هناك
ع�ل��م م�س�ب��ق ب��أث��ر اس�ت�ض��اف��ة امل��ون��دي��ال
على البلد اقتصاديًا وثقافيًا ورياضيًا،
وه �ن ��ا «ب �ي ��ت ال �ق �ص �ي��د»؟ ه ��ل أن��دي �ت �ن��ا
جاهزة الستضافة ع��دد من املنتخبات
ال �ت��ي س�ت�م��ر ع�ب��ر ال �ك��وي��ت ف��ي رحلتها
ل �ل �م��ون��دي��ال؟ ه��ل س�ي�س�ت�ف�ي��د «األزرق»
م��ن امل��ون��دي��ال ف��ي ح ��ال ت��أه�ل��ه أو ع��دم
ت��أه �ل��ه؟ ه��ل ب��اإلم �ك��ان ت�ج�ه�ي��ز امل�لاع��ب
من كل النواحي لتلك االستضافة؟ هل
من املمكن إقامة الدورات الودية تزامنًا
م ��ع ال � �ح� ��دث ..أم أن األم� � ��ور «ه� ��ادئ� ��ة»،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��د إل� �غ ��اء ف �ك ��رة م �ش��ارك��ة
الكويت الستضافة امل��ون��دي��ال م��ع قطر
ال�ت��ي اق�ت��رح�ه��ا رئ�ي��س االت �ح��اد ال��دول��ي
ل�ك��رة ال �ق��دم ج�ي��ان��ي إن�ف��ان�ت�ي�ن��و ق�ب��ل أن
يتراجع عنها؟

التخطيط م�ط�ل��وب ل�ه��ذا ال �ح��دث مثلما
تخطط ال��دول��ة املستضيفة للمونديال،
فالفائدة املالية ستكون حاضرة وذات
أث��ر ب�ين على الكويت أث�ن��اء ان�ط�لاق هذا

ال � �ح ��دث ال� �ع ��امل ��ي امل ��رت� �ق ��ب ،وس�ت�ن�ع��ش
االق �ت �ص��اد ب �ص��ورة ك �ب �ي��رة وم�ل�ح��وظ��ة،
ل��ذل��ك ف ��إن ل��م ي �ب��دأ ال�ع�م��ل م��ن اآلن لهذا
الحدث املرتقب ،فمتى سيبدأ يا ترى؟!

حقق املتسابق راشد الدواس ،أمس ،لقب بطولة
ال �ع��ال��م ل� �ل ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة  2019ف �ئ��ة «ال� �ه ��واة
م� �ح ��دودة ال �ت �ع��دي��ل» امل �ق��ام��ة ح��ال �ي��ا ف ��ي والي ��ة
أريزونا األميركية وتستمر حتى  13الجاري.
وأع��رب ال��دواس عن بالغ سعادته بتحقيق هذا
اللقب ورفع علم الكويت في هذا املحفل العاملي،
الف�ت��ا ال��ى ان امل�ن��اف�س��ة ك��ان��ت ق��وي��ة ول��م ي�ك��ن ما
حققه سهال ن�ظ��را ل�ت�ق��ارب مستوى املتسابقني
اال ان فارق االداء هو ما حسم السباق ملصلحته.
واوض��ح ان��ه استعد للبطولة م��ن خ�لال معسكر
تدريبي مكثف ف��ي ال��والي��ات املتحدة االميركية
للعمل على تطوير ادائ ��ه ورف��ع لياقته البدنية
للظهور باملستوى امل�ط�ل��وب ف��ي اق��وى بطوالت
ال ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة ع��امل �ي��ا ،ح�ي��ث ي�ت�ن��اف��س فيها
اقوى املتسابقني.
واشار الى ان الحظ لم يحالفه في فئة «املحترفني
محدودة التعديل» بسبب عطل فني في الدراجة
على ال��رغ��م م��ن ان��ه ك��ان يحتل امل��رك��ز الثاني في
الفئة ذاتها.
ول �ف ��ت ال � � ��دواس ال� ��ى ت �ج��رب �ت��ه ال �س��اب �ق��ة خ�ل�ال
مشاركته في البطولة عامي  2017و ،2018حيث
فاز بفئتي املبتدئني «ستوك» و«الهواة محدودة
التعديل» ،ما أكسبه الخبرة الكافية للمنافسة
في مختلف السباقات.
وأش��اد ال��دواس بدعم واهتمام اسرته ،ال سيما
والده الذي يرافقه في البطولة ،االمر الذي يعطيه

راشد الدواس

دافعا معنويا لتقديم افضل ما لديه في السباق،
مثنيا على الطاقم الفني وامل�ش��رف عليهم بطل
العالم الكويتي عبداهلل الفاضل ال��ذي سيشارك
في فئات كبار املحترفني بعد يومني.
يذكر ان بطولة العالم ل�ل��دراج��ات املائية 2019
تقام تحت مظلة اتحاد  IJSBAللدراجات املائية
وبمشاركة اكثر من  27دولة( .كونا )

العوضي يحقق
حلمه في «كامب نو»
ح � �ق ��ق س � �ب� ��اح ن� � � ��ادي ال � �ك� ��وي� ��ت ح � �م ��د اح� �م ��د
ال� �ع ��وض ��ي ( 10اع� � � � ��وام) ،أح � ��د أب� � ��رز أح�ل�ام ��ه
ب� ��ال � �ت� ��واج� ��د ع � �ل� ��ى م� �ل� �ع ��ب «ك � ��ام � ��ب ن � � ��و» ف��ي
برشلونة ،وتلقى العوضي دع��وة رسمية من
ال �ن��ادي ل�ي�ك��ون اح��د االع �ض��اء امل �خ �ت��اري��ن من
االع �ض��اء ال�ب��راع��م ل�ل��دخ��ول م��ع الع�ب��ي ال�ن��ادي
وال �ت �ق ��اط ص � ��ورة ج �م��اع �ي��ة م �ع �ه��م ق �ب �ي��ل ب��دء
امل �ب��اراة ب�ين ب��رش�ل��ون��ة واش�ب�ي�ل�ي��ة ي��وم األح��د
امل ��اض ��ي ،وال �ت ��ي ان �ت �ه��ت ب �ف��وز ك �ب �ي��ر ل�ل�ف��ري��ق
الكاتالوني برباعية نظيفة.
وأب ��دى ال �ع��وض��ي س �ع��ادت��ه ل�ل�ت��واج��د ف��ي ه��ذا
ال� �ن ��ادي ال� �ع ��ري ��ق ،م �ب��دي��ًا ت �م �ن �ي��ات��ه أن ي �ك��ون
ب��رش �ل��ون��ة ح��اض��را ف��ي دوري أب �ط��ال اوروب ��ا
والدوري االسباني.

حمد العوضي

جانب من المنافسات

مشاركة واسعة في بطولة ولي العهد للرماية
ت�س�ت�م��ر ال �ي��وم م �ن��اف �س��ات ب �ط��ول��ة سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد السنوية
ال �ك �ب��رى ل�ل��رم��اي��ة ب�م�ش��ارك��ة واس �ع��ة من
رم � ��اة ال � �ن ��ادي واالت� � �ح � ��ادات ال�ع�س�ك��ري��ة
وع��دد من رم��اة دول الخليج ،معلنة بدء
املوسم الرياضي  2019ــ  2018لهذا العام.
من جهته ،اف��اد للدكتور نضال العاصم
ع �ض ��و م �ج �ل��س اإلدارة ب � ��أن ال� �ج ��والت
ال ��رس� �م� �ي ��ة مل� �ن ��اف� �س ��ات رم � ��اي � ��ة ال � �ت� ��راب

والسكيت للرجال والسيدات ستبدأ في
ت �م��ام ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة ص �ب��اح��ًا ،حيث
س�ت�ج��ري ال��رم��اي��ة ع�ل��ى  75ه��دف��ا لفئتي
ال ��رج ��ال وال� �س� �ي ��دات ع �ل��ى أن ت�س�ت�ك�م��ل
ّ
ال�ج��والت غ��دا وم��ن ث��م تحديد املتأهلني
للجولة النهائية والتي ستحدد أصحاب
امل ��راك ��ز ال �ث�ل�اث��ة االول � � ��ى ،وع �ل��ى صعيد
م� �ن ��اف� �س ��ات رم� ��اي� ��ة أس� �ل� �ح ��ة ال ��رص ��اص
والتي ستبدأ أيضًا اعتبارًا من التاسعة

صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية
عشرة ومن ثم جولة التصفيات النهائية
لرماية املسدس والبندقية ضغط الهواء
 10ام�ت��ار لفئة ال�س�ي��دات ،كما ستنطلق
ال � �ي� ��وم ال� �ت ��دري� �ب ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ل��رم��اي��ة
املسدس والبندقية  50مترا والتدريبات
الرسمية لرماة القوس والسهم.
ك�م��ا أك ��د ع�ل��ى أن ��ه ت �ج��ري م�ت��اب�ع��ة اداء
االج � �ه� ��زة ال �ف �ن �ي��ة واالداري � � � � ��ة م ��ن خ�ل�ال

ال �ت��واج��د امل �س �ت �م��ر ب��امل �ي��ادي��ن وامل ��راف ��ق
امل �خ �ت �ل �ف��ة مل �ج �م��ع امل� �ي ��ادي ��ن ك ��ي ت �خ��رج
ال �ب �ط��ول��ة ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع م �ق��ام سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ،وق� ��د ك� ��ان م �ج �م��ع م �ي��ادي��ن
الشيخ صباح االح�م��د االومل�ب��ي للرماية
على أهبة االستعداد من حيث جهوزية
امليادين واالجهزة املساندة ،حيث تسير
األم � ��ور ح �س��ب امل� �ق ��رر ل �ه��ا م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
الفنية واإلدارية.

غنابري ّ
يحطم رقم كلوزه
ح�ط��م األمل��ان��ي س�ي��رغ��ي غ �ن��اب��ري ( 24ع��ام��ا)
رق � ��م م ��واط� �ن ��ه م� �ي ��روس�ل�اف ك � �ل ��وزه ك��أس��رع
العب يسجل  10أهداف مع املنتخب األملاني،
ب�ت�س�ج�ي�ل��ه ه��دف��ًا ف ��ي امل � �ب� ��اراة ال �ت��ي جمعت
منتخب بالده مع األرجنتني .
وح �س ��ب م ��وق ��ع «س� �ك ��واوك ��ا» ل�ل�إح �ص ��اءات،
ف��إن غنابري سجل خ�لال مشاركاته ال �ـ 11مع
امل��ان�ش��اف��ت ،ه��دف��ه ال��دول��ي ال �ع��اش��ر ،محطما
ال��رق��م ال �س��اب��ق امل �س �ج��ل ب��اس��م ك �ل ��وزه ،ال��ذي
وص��ل إل��ى ه��ذا ال��رق��م ب�ع��د م�ش��ارك�ت��ه ف��ي 13
مباراة.

ك �م ��ا ب �ل ��غ ع � ��دد أه � � ��داف غ� �ن ��اب ��ري  6أه � ��داف
بقميص املانشافت منذ بداية عام  ،2019أكثر
من أي العب آخر في منتخب بالده.
يذكر أن املباراة انتهت بتعادل املنتخبني  2ـــ
 ،2في املباراة الودية التي جرت بينهما على
أرض �ي��ة م�ل�ع��ب «س�ي�غ�ن��ال إي��دون��ا ب� ��ارك» في
مدينة دورتموند األملانية.
وت��أت��ي امل� �ب ��اراة ض�م��ن اس �ت �ع��دادات منتخب
أملانيا للتصفيات املؤهلة إل��ى ك��أس أوروب��ا
 ،2020فيما تستعد كتيبة التانغو لتصفيات
كأس العالم .2022

مولر سئم من دور البديل

غنابري (للي
فويث| ا .سار) في صراع على الك
ف.ب

نيمار «مرتاح» مع سان جيرمان
أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
أن � ��ه «س� �ع� �ي ��د وم � ��رت � ��اح» م� ��ع ف��ري �ق��ه
ب� ��اري� ��س س � ��ان ج� �ي ��رم ��ان ال �ف��رن �س��ي،
على رغ��م رغبته بالعودة إل��ى فريقه
السابق برشلونة االسباني في فترة
االن � �ت � �ق� ��االت ال �ص �ي �ف �ي ��ة ،ف� ��ي خ �ط��وة
أج�ه�ض�ه��ا ع��دم ت��وص��ل ال�ن��ادي�ين ال��ى
اتفاق بشأنه.
وق��ال ن�ي�م��ار «أن��ا سعيد ف��ي صفوف
امل �ن �ت �خ��ب وم ��ع ف��ري �ق��ي أي� �ض ��ا .ي�ع�ل��م
ال � �ج � �م � �ي� ��ع م � � ��ا ح � � � ��دث خ � �ل� ��ال ف � �ت� ��رة
االن� �ت� �ق ��االت األخ� �ي ��رة ،ورغ �ب��ات��ي ف��ي
الرحيل ،لكنني اليوم سعيد ومرتاح
في فريقي».
وأض ��اف ن�ي�م��ار ( 27ع��ام��ا) «ل�ق��د ب��دأ
امل��وس��م ب �ش �ك��ل ج �ي��د ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ي»،
مؤكدا أن��ه سيدافع بكل ما أوت��ي من
قوة عن الفريق الباريسي «وسأقدم
م� �ئ ��ة ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� ��ن م� �س� �ت ��واي ح �ت��ى
نتمكن من القيام بأشياء رائعة».
وت� �س� �ل ��م ن� �ي� �م ��ار أم � � ��ام ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
ق �م �ي �ص��ا خ ��اص ��ا ي �ح �م��ل ال ��رق ��م 100
م� ��ن امل� �ه ��اج ��م األس � � �ط� � ��وري ال �س ��اب ��ق
للسيليساو بيبيتو.

نيمار يتسلم قميص رقم  100من النجم البرازيلي السابق بيبيتو | ا.ف.ب

وق��ال «أن��ا سعيد بوصولي إل��ى هذا
الرقم ( 100مباراة دولية) .الحصيلة
إي �ج ��اب �ي ��ة ج� � ��دا ،ح �ت ��ى ل� ��و ان ح �ي��اة
الع ��ب ك ��رة ق ��دم ال ت��رت �ك��ز ف �ق��ط ع�ل��ى
االن � �ت � �ص ��ارات .ه �ن ��اك أي �ض ��ا ال �ع��دي��د
م��ن خ�ي�ب��ات األم ��ل وال �ه��زائ��م ،نرتكب
ً
أخطاء ».

العوضي مع العبي برشلونة

وسجل نيمار  61هدفا في  99مباراة
دول� �ي ��ة ،وي �ح �ت��ل امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ع�ل��ى
الئحة الهدافني التاريخيني للبرازيل
خ �ل��ف ب�ي�ل�ي��ه ( )77ورون ��ال ��دو (.)62
وسيصبح سابع العب يخوض 100
م�ب��اراة على األق��ل بقميص املنتخب.
(سنغافورة  -ا.ف.ب)

رة مع خوان ماركوس

البرازيل والسنغال
ً
وديا
يتعادالن
تعادل املنتخب البرازيلي مع نظيره
ال �س �ن �غ��ال��ي ب �ه��دف مل �ث�ل��ه ف ��ي امل� �ب ��اراة
الودية التي جمعتهما أمس الخميس
في سنغافورة.
وب��ادر املنتخب البرازيلي بالتسجيل
ع �ب��ر ن �ج �م��ه روب� �ي ��رت ��و ف �ي��رم �ي �ن��و ف��ي
الدقيقة التاسعة ،فيما أحرز دييدهيو
ه��دف ال �ت �ع��ادل ملنتخب ال�س�ن�غ��ال في
الدقيقة  45من ركلة جزاء.
وي �س �ت �ع��د م �ن �ت �خ��ب ال � �ب� ��رازي� ��ل ل �ب��دء
م � � �ش� � ��وار ت � �ص � �ف � �ي ��ات ق� � � � ��ارة أم� �ي ��رك ��ا
الجنوبية املؤهلة لبطولة كأس العالم
لكرة القدم  ،2022والتي ستنطلق في
مارس املقبل.
ف � � ��ي امل � � �ق � � ��اب � � ��ل ،ي � �س � �ت � �ع� ��د امل� �ن� �ت� �خ ��ب
ال�س�ن�غ��ال��ي ،ال� ��ذي ح�ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز
ال � �ث ��ان ��ي ف � ��ي ن� �ه ��ائ� �ي ��ات ك� � ��أس األم � ��م
األفريقية التي أقيمت بمصر الصيف
امل��اض��ي ،ل�خ��وض م �ش��وار التصفيات
امل��ؤه �ل��ة ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أس أم� ��م أف��ري�ق�ي��ا
املقررة بالكاميرون عام  ،2021والتي
ستبدأ في نوفمبر املقبل.

أك��د ت��وم��اس م��ول��ر ،أح��د أب��رز الع�ب��ي بايرن
م�ي��ون��خ ف��ي ال�ع�ق��د األخ �ي��ر ،أن��ه س�ئ��م البقاء
على مقاعد البدالء في صفوف بطل الدوري
األمل ��ان ��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم ف ��ي امل ��واس ��م ال�س�ب�ع��ة
األخ�ي��رة ،وس��ط تقارير عن رغبته بالرحيل
في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وقال مولر ( 30عاما) في تصريحات ملجلة
ك �ي �ك��ر األمل ��ان� �ي ��ة «ف� ��ي امل� �ب ��اري ��ات ال �خ �م��س
األخ� � �ي � ��رة ش� �ه ��دن ��ا ات � �ج ��اه ��ا ال ي �ج �ع �ل �ن��ي
سعيدا».
وفي املباريات الخمس األخيرة ،اقتصرت
م �ش��ارك��ة م��ول��ر ع �ل��ى ال ��دخ ��ول ك �ب��دي��ل ف��ي
الدقائق األخيرة في مباراتني فقط ،وخسر
م� ��رك� ��زه األس � ��اس � ��ي مل �ص �ل �ح��ة ال� �ب ��رازي� �ل ��ي

ف �ي �ل �ي �ب��ي ك��وت �ي �ن �ي��و امل� �ع ��ار م ��ن ب��رش �ل��ون��ة
االسباني.
وأش��ارت صحيفة «بيلد» األمل��ان�ي��ة ال��ى أن
ّ
ه��ذا االب�ع��اد ول��د ل��دى مولر رغبة ف��ي ترك
ال�ف��ري��ق ال ��ذي ب��دأ م�ع��ه ك��رة ال �ق��دم م��ذ ك��ان
في العاشرة من عمره ،في فترة االنتقاالت
الشتوية في يناير املقبل.
لكن مولر املتوج بطال للعالم مع املنتخب
األمل��ان��ي ع ��ام  ،2014وامل �ب� َ�ع��د ع��ن منتخب
ب�ل�اده ب �ق��رار م��ن امل� ��درب ي��واك �ي��م ل ��وف في
م��ارس املاضي ،لم يؤكد لكيكر ما اذا كان
يرغب بالرحيل عن النادي البافاري.
وقال «ثمة تكهنات كثيرة ،لكني ال أريد أن
أغذيها أيضا»( .برلني  -ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تشيكيا × إنكلترا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 2

الجبل األسود × بلغاريا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 2

البرتغال × لوكسمبورغ

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 4

أوكرانيا × ليتوانيا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 5

أيسلندا × فرنسا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 1

تركيا × ألبانيا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 7

ً
وغدا
..
جورجيا × إيرلندا

مساء
4.00
ً

beIN SPORTS HD 1

الدنمارك × سويسرا

مساء
7.00
ً

beIN SPORTS HD 5

البوسنة والهرسك ×
فنلندا

مساء
7.00
ً

beIN SPORTS HD 6

إيطاليا × اليونان

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 4

النروج × أسبانيا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 3

مالطة × السويد

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 2
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في قرار مفاجئ ،أعلن
حارس المرمى التشيكي
المعتزل ،بيتر تشيك،
احتراف هوكي الجليد ،بعد
مسيرة طويلة في مالعب
كرة قدم ،لينضم بذلك الى
الئحة طويلة من الرياضيين
الذين مارسوا رياضات أخرى
بشكل احترافي.
ويخطر الى األذهان
أسطورة كرة السلة
مايكل جوردان ،الذي ترك
رياضته المفضلة واحترف
البيسبول ،لبعض األعوام،
في تجربة لم تلق النجاح
نفسه.
ومثل جوردان ،هناك قائمة
طويلة من الرياضيين
المحترفين ،الذين سبقوا
بيتر تشيك ،وقرروا خوض
مغامرة في رياضة أخرى،
لنستعرض أبرزهم.

 -1بيتر تشيك
يعتبر بيتر تشيك من أفضل حراس املرمى
ف��ي العالم ف��ي ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،فألقابه
ال�ش �خ �ص �ي��ة ك��اف �ي��ة ل��وض �ع��ه ب�ي�ن ع�م��ال�ق��ة
اللعبة ،فالعمالق التشيكي ح��اص��ل على
ج��وائ��ز أف �ض��ل ح ��ارس م��رم��ى ف��ي ال ��دوري
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ( 4م� � � ��رات) ،وأف � �ض ��ل ح ��ارس
مرمى في أوروب��ا ( 3م��رات) ،وأفضل العب
تشيكي ( 9مرات) ،وذلك بعد خوضه أكثر
من  440مباراة لناديي تشلسي وأرسنال
اإلنكليزيني.
وجاء قراره األربعاء باحتراف لعبة هوكي
ال �ج �ل �ي��د م �ف��اج �ئ��ا ل�ل�ك�ث�ي��ري��ن ،ح �ي��ث أع�ل��ن
ت�ش�ي��ك ت��وق�ي�ع��ه ع �ق��دا اح�ت��راف�ي��ا م��ع ن��ادي
غ �ي �ل��دف��ورد ف �ي �ن �ك��س اإلن �ك �ل �ي��زي ل�ه��وك��ي
الجليد ،في مركز حراسة املرمى أيضا.

6

عالمية

بعد إعالن تشيك «المفاجئ»

نجوم احترفوا رياضات أخرى

بيتر تشيك

وأكد تشيك ،البالغ من العمر  37عاما ،بعد
التوقيع أن هوكي الجليد كانت رياضته
ً
املفضلة ،عندما ك��ان ط�ف�لا ف��ي جمهورية
تشيكيا ،وأنه حقق حلمه باللعب في هذه
الرياضة اآلن.

 -2األسطورة جوردان
يعتبر الكثيرون مايكل ج��وردان أسطورة
لعبة كرة السلة بال منازع ،فهو ال��ذي قاد
فريقه شيكاغو بولز لستة ألقاب «إن بي
أي � ��ه» ،ك �م��ا ح ��از ه��و ن�ف�س��ه ج��ائ��زة «الع��ب
العام»  5مرات.
ولكن وسط مسيرته الحافلة ،قرر جوردان
االع�ت��زال واح�ت��راف ري��اض��ة البيسبول في
 ،1994مع نادي شيكاغو وايت سوكس.
ولكن ج��وردان لم يحتمل ابتعاده عن كرة

خطة ُمح َكمة كشفت الجانية على إنستغرام

كولين روني تتهم ربيكا فاردي
بتسريب خصوصياتها
محمد أمين
اتهمت كولني ،زوجة
م �ه��اج��م م��ان�ش�س�ت��ر
ي��ون��اي�ت��د وامل�ن�ت�خ��ب
اإلن�ك�ل�ي��زي ال�س��اب��ق،
واي ��ن رون� ��ي ،رب�ي�ك��ا،
زوج��ة مهاجم ن��ادي
ل � � �ي � � �س � � �ت� � ��ر س � �ي � �ت� ��ي
وامل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي،
ج � ��اي� � �م � ��ي ف � � � � � ��اردي،
ب � �ت � �س� ��ري� ��ب ق �ص��ص
م� ��ن ح �س ��اب �ه ��ا ع�ل��ى
إن� � � �س� � � �ت� � � �غ � � ��رام إل� � ��ى
صحيفة «صن».
ج� ��اء االت � �ه ��ام امل�ث�ي��ر
ل�ل�ج��دل ،ف��ي تغريدة
غالف صحيفة «صن» أبرزت مشكلة كولين  -ربيكا | انترنت
ل �ك��ول�ين رون � ��ي على
ت��وي �ت��ر ،ح �ي��ث ق��ال��ت
أصبحت ل��دي شكوك .فقمت على مدى
إنها تمكنت من تحديد أي من أتباعها األشهر الخمسة املاضية ،بنشر سلسلة
على منصة التواصل االجتماعي هذه ،م ��ن ال �ق �ص��ص ال �ك��اذب��ة ال �ت��ي ل ��م يطلع
ينقل املعلومات إلى الصحيفة.
ع�ل�ي�ه��ا أح� ��د س� ��وى ف� � ��اردي ،وألرى ما
ون�ق�ل��ت صحيفة ان��دب�ن��دن��ت ع��ن زوج��ة إذا م��ا ك��ان��ت ه��ذه األخ�ب��ار ستصل الى
ف ��اردي نفيها ت�ع� ُّ�م��د ال�ت�س��ري��ب ،لكنها جريدة صن أم ال .لكني فوجئت أن هذه
ل��م تستبعد أن يكون ق��د ج��رى اختراق األخبار وصلت الى الصحيفة».
حسابها على انستغرام.
وختمت بالقول انه «كان من الصعب ان
وك �ت �ب��ت ك ��ول�ي�ن ع �ل��ى ح �س��اب �ه��ا« :م �ن��ذ اتمالك نفسي وأال أدلي بأي تعليق على
ً
ب�ض��ع س �ن��وات ،ه �ن��اك ش�خ��ص أث��ق في اإلطالق ،خاصة عندما عرفت على وجه
م �ت��اب �ع �ت��ه ل �ح �س��اب��ي ال �ش �خ �ص��ي ع�ل��ى اليقني من أي حساب تم التسريب .إنه
انستغرام ،لكن نَ
تبي لي أن��ه ُيسرب كل حساب ربيكا فاردي».
خ �ص��وص �ي��ات��ي ال� ��ى ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ال �ت��ي ويأتي ذلك بعد أن نفى روي هودجسون
حصلت منه على الكثير من املعلومات املدير الفني ملنتخب إنكلترا االشاعات
عني وعن أصدقائي وعن عائلتي ،دون ع ��ن أن خ �ل�اف ��ات ن �ش �ب��ت ب �ي�ن امل ��رأت�ي�ن
إذني أو معرفتي».
ع� �ن ��دم ��ا ك � ��ان زوج� ��اه � �م� ��ا ي �ل �ع �ب��ان م��ع
وأض� ��اف� ��ت أن � ��ه «ب� �ع ��د وق � ��ت ط ��وي ��ل م��ن امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ف��ي ب �ط��ول��ة أوروب� ��ا
محاولة معرفة املسؤول عن التسريب.2016 ،

ال �س �ل��ة ،وق� ��رر ال �ع ��ودة ل��ري��اض�ت��ه املفضلة
بعدها بعام واحد ،بعد فترة «متواضعة»
قضاها في البيسبول.

 -3أوساين بولت
أس �ط ��ورة ال �س��اح��ة وامل� �ي ��دان ،ال�ج��ام��اي�ك��ي
أوساين بولت ،كان له نصيب من املغامرات
ال��ري��اض �ي��ة أي �ض��ا ،ب�ع��د أن ات �ب��ع «ع�ش�ق��ه»
القديم لكرة القدم.
وحطم بولت جميع األرقام القياسية التي
واجهته ،ليصبح أسرع رجل في التاريخ،
في سباق الـ 100متر ،كما حقق  8ميداليات
ذهبية في  3دورات أوملبية شارك فيها.
وف��ي  ،2018ق��رر بولت احتراف ك��رة القدم،
م ��ع ن� � ��ادي س �ي �ن �ت��رال ك ��وس ��ت م��اري �ن �ي��رز
األس� �ت ��رال ��ي ،ف ��ي ت �ج��رب��ة ل ��م ت �ط��ل ك �ث �ي��را،

والتضحية من أجلها.
وف� ��ي ع� ��ام  ،1909ق� ��ام الع��ب
اس � �م� ��ه ول � �ي� ��ام ج �ي �م��س ب�ج�ل��ب
س�ب�ي�ك��ة م ��ن ال �ب��رون��ز عليها
دي��ك يقف على ك��رة بطريقة
ث ��اب� �ت ��ة ،وم � ��ن ي ��وم� �ه ��ا ب ��ات
ه��ذا الشعار مرتبطًا بنادي
ت��وت �ن �ه��ام ،ع �ل �م��ًا ب� ��أن ش �ع��ار
ال� � ��دي� � ��ك ُوض � � � ��ع ع � �ل� ��ى ق �م �ص ��ان
ال�ل�اع �ب�ي�ن ل �ل �م��رة األول � ��ى ف ��ي ن�ه��ائ��ي
كأس االتحاد اإلنكليزي عام .1921
وب�ين عامي  1956وحتى يومنا هذا،
ُ
أض � �ي � �ف � ��ت ب � �ع� ��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
بجانب الديك في شعار نادي
ت ��وت �ن �ه ��ام ،وم �ن �ه��ا أس � ��دان
ب� �ج ��واره وق �ل �ع��ة ه ��ي قلعة
بروس ،إحدى أشهر القالع
ف��ي إن �ك �ل �ت��را ،وه ��ي ت �ق��ع في
منطقة توتنهام داخل لندن.

مايكل جوردان

أوساين بولت

وشابها املستوى املتواضع.

وذلك في عام .1963

 -4ليف ياشين

 -5هينرك الرسون

ي�ع��د ح ��ارس م��رم��ى االت �ح��اد السوفييتي
بكرة القدم ،ليف ياشني ،األسطورة األولى
في هذا املركز عبر تاريخ اللعبة ،ويعتبره
الكثيرون «بيليه» ح��راس امل��رم��ى ،بسبب
تاريخه الحافل باإلنجازات.
وف��ي ب��داي��ة م �ش��واره ال �ك��روي ،ق��رر ياشني
ال �ل �ع��ب ك � �ح ��ارس م ��رم ��ى ب �ف��ري��ق ل �ه��وك��ي
الجليد ،ونجح ف��ي تحقيق ك��أس االتحاد
السوفييتي ،ولكنه لم يكمل مسيرته على
الجليد ،مفضال التركيز على كرة القدم.
وي �ع �ت �ب��ر ي��اش�ي�ن ح� ��ارس امل ��رم ��ى ال��وح�ي��د
ال� ��ذي ح�ق��ق ج��ائ��زة ال �ك��رة ال��ذه �ب �ي��ة ،ال�ت��ي
ت�م�ن��ح ألف �ض��ل الع ��ب ك ��رة ق ��دم ف��ي ال�ع��ال��م،

أسطورة منتخب السويد بكرة القدم ،صال
وجال في املالعب األوروبية ،قبل أن يفسح
امل �ج��ال مل��واط �ن��ه زالت � ��ان إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش
ل�ح�م��ل راي� ��ة م�ن�ت�خ��ب ال �س��وي��د ف ��ي ،2008
ويتجه الرسون الى رياضة «غريبة» بعيدا
عن كرة القدم.
وب� �ع ��د اع� �ت ��زال ��ه ف ��ي  ،2008ق� ��رر الرس� ��ون
اللعب بشكل احترافي ف��ي ري��اض��ة «الكرة
األرض�ي��ة» املنتشرة بالسويد ،التي تشبه
رياضة الهوكي العشبي ،ولكنها تقام في
صاالت مغلقة ومالعب أصغر.
وش � ��ارك الرس � ��ون ف ��ي ال� � ��دوري ال �س��وي��دي
ل � ��ري � ��اض � ��ة ال � � �ك� � ��رة األرض� � � �ي � � ��ة م� � ��ع ف ��ري ��ق

هيلسنغبورغ ،ول�ك��ن مسيرته ل��م تستمر
طويال.

 -6كارل لويس
يعتبر األميركي كارل لويس إحدى أساطير
ألعاب القوى ،فقد حقق  9ميداليات ذهبية
أومل�ب�ي��ة ،ف��ي سباقات امل�س��اف��ات القصيرة،
ومسابقة القفزة الطويلة.
وما ال يعرفه الكثيرون عن العداء األميركي
األس �ط��وري ،ه��و أن��ه ج��رى اخ�ت�ي��اره للعب
ب �ش �ك��ل اح� �ت ��راف ��ي ف ��ي دوري ك � ��رة ال �س �ل��ة
األميركية «إن ب��ي أي��ه» ،وك��ذل��ك ف��ي دوري
ك � ��رة ال � �ق� ��دم األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ب� �ع ��د ت ��أل� �ق ��ه ف��ي
الرياضتني خالل دوري الجامعات ،ولكنه
فضل التركيز على ألعاب ال�ق��وى( .سكاي
نيوز)

خالل  4سنوات

أرقام مثيرة حققها
كلوب مع ليفربول
استطاع المدرب األلماني يورغن كلوب ،على مدى  4سنوات ،أن يسطر اسمه بحروف من ذهب
مع نادي ليفربول اإلنكليزي ،وذلك بعد أن تولى مسؤولية الفريق خلفا ً للمدرب األيرلندي
بريندان رودجرز .فالمدرب األلماني صاحب الـ( 52عاماً) تسلم فريقا ً لديه تاريخ حافل باإلنجازات،
لكنه بعيد عن البطوالت منذ سنوات ،وبعد فترة من العمل الجاد نجح كلوب أخيراً في إعادة
«الريدز» إلى منصات التتويج.
فليفربول كان قريبا ً في الموسم الماضي من التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز ألول
مرة منذ  29عاماً ،لكنه فشل في النهاية بفارق نقطة عن فريق مانشستر سيتي الذي أحرز
اللقب برصيد  98نقطة.

 - 1حقق  58.82في املئة ،وهي نسبة الفوز
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا «ال ��ري ��دز» م��ع ك �ل��وب خ�ل�ال 4
سنوات ،فيما واجه  53فريقًا هزم منها .50

 458هدفًا في جميع املسابقات ،وهي أعلى
ن�س�ب��ة م��ن أي م ��درب ف��ي  123ع��ام��ًا ،فيما
اعتمد خالل هذه املباريات على  67العبًا.

 - 2خاض ليفربول تحت إدارة كلوب 221
مباراة في جميع املسابقات ،وسجل الفريق

 - 3حصد «ال��ري��دز» مع كلوب  320نقطة
ف ��ي ال� � ��دوري خ�ل�ال  152م� �ب ��اراة ،ف�ي�م��ا لم

في 2019

تشكيلة الالعبين
المعتزلين
توريس

إيفرا

يورغن
كلوب

ي�خ�س��ر ل�ي�ف��رب��ول ف��ي ال � ��دوري ت�ح��ت ق�ي��ادة
كلوب أمام  14فريقًا خالل  4سنوات.

بدوري أبطال أوروبا.
 - 5حقق «ال��ري��دز» مع كلوب  92انتصارًا
ف��ي أول  150م �ب��اراة ل�ل�ف��ري��ق ف��ي ال� ��دوري،
ومنذ تعيينه خرج ليفربول بشباكه نظيفة
في  88مباراة.

 - 4ي�ع��د ك �ل��وب أول م ��درب ي�ص��ل بفريق
إن�ك�ل�ي��زي إل��ى  3ن�ه��ائ�ي��ات ق��اري��ة ف��ي أول 3
م ��واس��م ،وه ��و خ��ام��س م ��درب أمل��ان��ي ي�ف��وز

صورة األسبوع

روح رياضية

إيتو

روبن

سر «ديك» توتنهام
يتساءل كثيرون ح��ول س��ر «ال��دي��ك»
في شعار نادي توتنهام االنكليزي،
وع � ��ادة م ��ا ت �ض��ع االن ��دي ��ة ش �ع��ارات
ّ
تعبر عن القوة ،مثل
األس � ��ود او ال�ن�م��ور
او الذئاب ،لكن كان
ل� �ت ��وت� �ن� �ه ��ام ش �ك��ل
مختلف ،ولهذا سر
ي��رت �ب��ط ب��ال �ف��ارس وال�ن�ب�ي��ل
االن� �ك� �ل� �ي ��زي ه � �ن ��ري ب �ي��رس��ي،
ال ��ذي ق ��اد ث ��ورة ض��د ه�ن��ري
ال� � ��راب� � ��ع م� �ل ��ك ف ��رن� �س ��ا ق �ب��ل
مئات السنني ،وت��رك أث �رًا في
التاريخ االنكليزي.
كان بيرسي يعشق «قتال
الديوك» ،وهذا األمر الذي
أل � �ه ��م ال� � �ن � ��ادي ال �ل �ن��دن��ي
وض ��ع ال��دي��ك ك��دل�ي��ل على
الشجاعة واإليمان باملبادئ

رياضة 23

تشافي

شفاينشتايغر

جوان

بارزالي

شنايدر

كول

تشيك
شهد العام الحالي ( )2019اعتزال مجموعة
م��ن األس �م��اء ال��رن��ان��ة ف��ي ع��ال��م ك ��رة ال �ق��دم،
التي أمتعت الجماهير خالل سنني طويلة
م��ن ال �ق��رن ال� �ج ��اري ،ف�ي�م��ا ي �ب��دو أن أوراق
أشجار النجوم تتساقط كل عام واحدة تلو
األخرى.
واخ � �ت ��ار م �ش �ج �ع��ون ع �ل��ى ت��وي �ت��ر ت�ش�ك�ي�ل��ة
ق��وي��ة ض�م��ت ف��ي ح��راس��ة امل��رم��ى التشيكي
ُ
بيتر تشيك امل�ع�ت��زل م��ؤخ �رًا ع��ن ع�م��ر ناهز
ال � �ـ 37س�ن��ة ،وأم��ام��ه ف��ي خ��ط ال��دف��اع ك��ل من
آشلي كول ظهير املنتخب اإلنكليزي ،أندريا
بارزاغلي قلب الدفاع اإليطالي ،وإلى جانبه
البرازيلي ج��وان صاحب ال�ـ 40سنة ،وهناك
الفرنسي باتريس إيفرا كظهير أيمن.
أما في خط الوسط ،ويا له من خط وسط،

فهناك باستيان شفاينشتايغر الذي أعلن
اعتزاله قبل أيام قليلة ،وتشافي هيرنانديز
ال ��ذي أع �ل��ن ن�ه��اي��ة م�س�ي��رت��ه ف��ي ك ��رة ال�ق��دم
قبل بداية صيف عام  .2019وعلى األجنحة
هناك أري�ين روب��ن ،ال��ذي أنهى مسيرته مع
ختام موسم  2018ـــ  ،2019وكذلك الهولندي
ويسلي شنايدر.
ب� �ي� �ن� �م ��ا ض � � ��م خ � � ��ط ال� � �ه� � �ج � ��وم ال� �ن� �ج� �م�ي�ن
ال �ك��ام �ي��رون��ي ص��ام��وي��ل إي �ت��و وف �ي��رن��ان��دو
توريس ،وهما اثنان من أفضل املهاجمني
في عالم كرة القدم ،الذين ق��رروا رفع العلم
األب �ي��ض ب�ع��د س �ن��وات ط��وي�ل��ة م��ن ال�ع�ط��اء
ف��ي امل�لاع��ب .ول��ذل��ك يمكن ل�ه��ذه التشكيلة
ُ
أن تخوض م�ب��اري��ات قوية وتحقق نتائج
ُمميزة بفضل أسماء الخبرة التي تملكها.

أن �ق��ذ األرج �ن �ت �ي �ن��ي ك��ري �س �ت �ي��ان أن �س��ال��دي
م��داف��ع ن� ��ادي ت��وري �ن��و ،م�ن��اف�س��ه األل �ب��ان��ي
ال �س �ي��د ه� �س ��اي ،ال �ظ �ه �ي��ر األي� �س ��ر ل�ـ�ف��ري��ق
ن��اب��ول��ي ،م��ن إص��اب��ة خ�ط�ي��رة ،ف��ي امل �ب��اراة
التي جمعت بينهما على استاد «أوملبيكو
دي ت��وري �ن��و» ،ض�م��ن م�ن��اف�س��ات األس �ب��وع
السابع من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وق �ف��ز ال�ظ�ه�ي��ر األي �س��ر ل �ن��ادي ن��اب��ول��ي في
الهواء ،حتى يستخلص الكرة من منافسه
األرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي ،ل �ك �ن��ه س �ق ��ط ع �ل ��ى األرض

بطريقة مروعة على رأسه ،كادت أن تجعله
يتعرض إلصابة خطيرة ،لوال تدخل مدافع
تورينو في الوقت املناسب.
وسارع أنسالدي إلى إمساك هساي بشكل
ّ
يتعرض إلصابة خطيرة
مناسب ،حتى ال
تجعله يغيب عن املالعب لفترة طويلة ،ال
ّ
سيما أن اإلص��اب��ة ك��ان��ت بمنطقة ال ��رأس،
ل ��ذل ��ك خ �ف��ف م ��داف ��ع ت ��وري� �ن ��و م ��ن ارت� � ��داد
الظهير األي�س��ر لنابولي ،لتتدخل بعدها
األجهزة الطبية مباشرة.

الجمعة  /السبت

الحرارة
•  11و 12أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16612الكويت
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سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي

األمن المائي..
نواقيس الخطر
ما استراتيجيتنا لتوفير املياه في حال وقع خلل ما في مفاعل
بوشهر القريب من هنا؟ بل ما الخطة البديلة للتزود باملياه في
حال توقف محطات التحلية عن العمل ألي سبب؟ وهل الشريط
الساحلي يتحمل محطات تحلية ج��دي��دة مؤكد سنحتاج إليها
ً
مستقبال للوفاء بالزيادة السكانية ومشاريع التنمية بما فيها
عمليات التصنيع؟ وهل هناك استراتيجية جادة ومدروسة وقابلة
للتطبيق وذات أثر واضح لعام 2050؟
أسئلة مشروعة ،التفكير فيها مقلق؛ فمنظومة املوارد املائية في
الكويت ترتكز بشكل رئيسي على تحلية مياه البحر ،التي توفر
نحو  93في املئة من إجمالي احتياجات معظم قطاعات االستهالك
من املياه العذبةّ ،أم��ا القطاع ال��زراع��ي فيعتمد أساسًا على املياه
الجوفية القليلة امللوحة ،وبشكل محدود -يتزايد مع الوقت -يعتمد
القطاع على مياه الصرف الصحي املعالجة بمستوى عالي الجودة،
خ�ص��وص��ًا ل �ل��زراع��ات التجميلية .وت�ش�ي��ر األرق ��ام املحلية وآراء
الخبراء إل��ى أن امل�خ��زون االستراتيجي من املياه ال يكفي سوى
عشرة أيام فقط وفق معدل االستهالك الحالي البالغ  500مليون
غالون إمبراطوري في اليوم الواحد ،وإذا سألنا األرقام فستجيبنا
بحقائق مرعبة ،منها على سبيل املثال أن نسبة امللوحة في الخليج
وصلت إلى  56ألف جزء باملليون ،قارنوا هذا الرقم مع نسبتها
في البحار واملحيطات ( 34 – 28ألف بي بي إم) .إذن نسبة ملوحة
املياه في الخليج تصل إلى ضعف البحار واملحيطات ،وهو معدل
يدق لنا ناقوسًا آخر من نواقيس الخطر؛ ألنه معدل مرتفع إلى
درجة كبيرة وخطيرة ،ندركه حينما نتذكر أنه عندما يصل معدل
امللوحة إلى  80ألف جزء باملليون فستتوقف مباشرة مشاريع
التحلية كما يذكر الخبراء ،أضف إلى ذلك أن دول الخليج الست
ج��اءت من بني أكثر عشر دول ُيتوقع لها ُ
شحًا في املياه بحلول
عام  2040بحسب تصنيف معهد املوارد العاملية.
سبق أن أعلنت وزارة الكهرباء وامل��اء ع��ن سيرها ف��ي اتجاهني
متوازيني ملواجهة تلك التحديات؛ أحدهما إنشاء مزيد من محطات
التحلية ،واآلخ��ر إدارة الطلب عبر وضع إج��راءات وآليات ترشيد
ً
االستهالك ،فضال عن جهود أخرى تتعلق بمعالجة مياه الصرف
الصحي وتبني تقنيات حديثة للتحلية منها «التناضح العكسي»..
وهذه كلها جهود جيدة ومقدرة ،ولكن علينا أن نوجه جانبًا أوسع
من االهتمام بتكوين قاعدة صلبة من املوارد املائية وإشراك القطاع
الخاص في استراتيجيات بناء تلك القاعدة ،فمجال املوارد املائية
ال يحتمل أن نتعامل معه بمنهج الفرص الضائعة الذي أشرنا إلى
بعض وجوهه في املقال السابق.
أقول هذا وأتذكر أن شركة عاملية جاءت إلى الكويت واختارتها
لتكون مركزها ف��ي مجال تملك وإدارة م�ص��ادر امل�ي��اه ،وتعتمد
الشركة في نشاطها على االستفادة من املياه املهدورة في العالم
(خصوصًا مياه األن�ه��ار امل�ه��دورة في البحار) ونقلها إل��ى دول
ُ
في أش��د الحاجة إليها ملواجهة ش��ح املياه فيها أو دع��م خططها
نحو تكوين م�خ��زون��ات استراتيجية ،وتمتلك ال�ش��رك��ة ناقالت
ض�خ�م��ة ل �ه��ذا ال �غ ��رض م �ع ��ززة ب�م�ح�ط��ات ل �ق �ي��اس ج� ��ودة امل �ي��اه
وتحليلها وضمان نقاوتها ،وتخطط الشركة إلنشاء أول محطة
متنقلة إلنتاج املياه بقدرة  150ألف طن ،أي ما يعادل  33مليون
غالون يوميًا مع سعة تخزينية بالقدرة نفسها ،ويمكن ألي دولة
االستعانة بهذه الخدمة في حال توقف محطات التحلية عن العمل
ألي سبب؛ فيمكن تشغيل ه��ذه املحطة املتنقلة وض��خ إنتاجها
إل��ى ال�خ��زان��ات ،وف��ي ح��ال ح��دوث تلوث على الشواطئ تستطيع
ه��ذه املحطة ال��دخ��ول إل��ى أعماق البحر والعمل على تحلية املياه
وتخزينها ثم العودة لضخها في الخزانات أو املكامن ،وقد تمكنت
الشركة من إنقاذ قبرص من الجفاف حينما نقلت إليها املياه
من اليونان ،وتعتبر تكلفة النقل هذه أقل من مصاريف التحلية
أو تعادلها حسب املسافة من دولة املصدر إلى الدولة املستوردة،
وق��د وقعت الشركة اتفاقيات م��ع العديد م��ن ال��دول ل�ش��راء املياه
منها ،كما أن البنك ال��دول��ي ي��دع��م جهودها ف��ي إن�ش��اء أول بنك
للمياه في العالم.
إهدار فرصة وضع الكويت مركزًا رئيسيًا للشركة حرمها من أن
تكون مركزًا لبنك دولي للمياه ومستثمرًا رئيسيًا في هذا املجال،
كما حرمها من أن تستحوذ على نسبة كبيرة من املياه املنقولة
عبر اتفاقيات وامتيازات خاصة ،وكان على الكويت أن تغتنم هذه
الفرصة بتكوين مخزون استراتيجي آمن ،وفي موازاة ذلك ننهض
بمشاريع تطوير املكامن والخزانات الخرسانية لنصل بسعتها
إلى نحو  45ألف مليون غالون.
ه ��ذا ال �ن �ه��ج س�ي�ض�ع�ن��ا ف ��ي م��أم��ن م ��ن ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي س�ي��أت��ي
ي��وم ونتوجع منها ،كما أن��ه سيوفر مبالغ باهظة ت�ص��رف على
تشييد محطات تحلية جديدة ،فيما سيكون توجيه النفط الخام
املستخدم ف��ي تشغيل املحطات نحو التصدير أو الحفاظ عليه
ل�لأج�ي��ال ال�ق��ادم��ة أح��د امل � ��ردودات األك �ث��ر أه�م�ي��ة ،أض��ف إل��ى ذل��ك
أن– بحسب ما نشر في الصحف– تكلفة نقل املتر املكعب من
ً
املياه من مدغشقر (مثال) إل��ى الكويت لن تتجاوز  6.5دوالرات
ومن باكستان  3دوالرات ومن حوض البحر األبيض املتوسط 9
دوالرات ،بينما تصل كلفة التحلية في الكويت لأللف غالون أكثر
من  11دينارًا؛ أي أكثر من ثالثني دوالرًا أميركيًا.
أي�ه��ا امل�س��ؤول��ون ع��ن املستقبل ،قضية امل�ي��اه ف��ي ال�ك��وي��ت ليست
ترفًا وال هي مزحة ،إنما مصير شعب وحياة أجيال ،والوضع ال
يحتمل مزيدًا من الفرص الضائعة واملهدرة.

الصغرى

40

الكبرى

%92

ً
نسبيا خاصة على المناطق الساحلية
حار ورطب
والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  28كلم /ساعة).

من صندوق المب ّيت
صدر أول عدد من «الكويت اليوم» جريدة الدولة الرسمية بتاريخ  11ديسمبر
.1954
وتأسست الخطوط الجوية الكويتية ،الناقل الرسمي ،قبلها بعام.
ما ال يعرفه الغالبية أن غالف «كويت اليوم» هو من تصميم الفنان
التشكيلي معجب الدوسري ولم يتغير من يومها .كما أن الفنان نفسه
هو الذي وضع تصميم شعار أو طائر «الخطوط الكويتية».
والفنان معجب هو أول فنان تشكيلي كويتي ،ومن مواليد  1921وتوفي
صغيرا عن  35عاماً.

في سبقلا بريميوم

أعلى مد
البحـــــــر

5.20 4.37 11.23 10.25
ً
صباحا

مساءً

فجر

الصــــالة

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

عصر

5.23 5.47
شروق

مغرب

6.39 11.35
ظهر

عشاء

مايو كلينك
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ُّ
لتجنب
طرق
التدخين السلبي

هل تحاول تج ُّنب التدخين السلبي؟
ج ّرب النصائح التالية:
 - 1ال تسمح بالتدخين في منزلك.
- 2إذا كان شريكك يدخن ،فشجعه
على اإلقالع عن التدخين.
 - 3ال تسمح بالتدخين في السيارة.
- 4قم بزيارة المطاعم وأماكن
العمل األخرى التي تطبق
سياسات منع التدخين.
- 5اختر مرافق الرعاية الخالية من
التدخين لألطفال وكبار السن.

التقطت عدسة سبقلا في العدد ال�ص��ادر لها  4فبراير 1980
االستقبال الحافل لسمو ول��ي العهد رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
الشيخ سعد العبداهلل إثر عودته للوطن ساملًا بعد أن تكللت
العمليتان اللتان أجراهما بنجاح في لندن ،وس��ط استقبال
رسمي وشعبي حافل عبر بصدق عن مشاعر الحب وااللتحام
التي تربط األسرة الكويتية حكومة وشعبًا ،لم يستطع سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ س �ع��د ال �ع �ب��داهلل
أن يخفي تأثره البالغ ب�ح��رارة االستقبال وعمق امل��ودة التي
يكنها له الشعب الكويتي ،فانطلق ي��رد تحية مستقبليه من
م�س��ؤول�ين وم��واط�ن�ين ف��ي ح�م��اس ش��دي��د ،م��ؤك �دًا أن��ه سيبذل
كل ما يستطيع من جهد في سبيل خدمة الوطن واملواطنني،
ً
مواصال املسيرة مع إخوانه أعضاء الحكومة.

الصداع:
ِّ
قلل من الضغط النفسي
للوقاية من األلم
ي �ح��دث ال �ص��داع ع�ن��دم��ا ت�ش�ع��ر ب��ال�ض�غ��ط ال�ن�ف�س��ي.
وي�ع�ت�ب��ر ال �ض �غ��ط ال�ن�ف�س��ي أك �ث��ر األس� �ب ��اب ش�ي��وع��ًا
ّ
ّ
لإلصابة بصداع التوتر ،وق��د يحفز أن��واع الصداع
ّ
يتسبب في تفاقمها.
األخرى أو
ول �ك��ن ل�ي��س ب��ال �ض��رورة أن ي�ك��ون ال�ض�غ��ط النفسي
م��ؤث �رًا ف��ي ال� ��رأس .ف�م�ج��رد ات �خ��اذ خ �ط��وات بسيطة
للتعامل مع الضغط النفسي يمكن أن يفيد في إبعاد
الصداع.
وال شك في أن االستجابة لعوامل الضغط اليومية
ع ��ن ط ��ري ��ق ش ��د ال �ع �ض�ل�ات أو ال �ك ��ز ع �ل��ى األس �ن ��ان
ّ
أو ت�ص��ل��ب ال�ك�ت�ف�ين ق��د ال يفعل شيئا س��وى تفاقم
الصداع.
ي �م �ك��ن ألس ��ال �ي ��ب االس �ت ��رخ ��اء
ّ
أن ت �خ��ف��ف أع � � ��راض ال�ض�غ��ط
النفسي ،بما في ذلك الصداع.
فتخصيص أوق��ات لألنشطة
امل � �م � �ت � �ع� ��ة؛ م � �ث� ��ل االس � �ت � �م� ��اع
ال� ��ى امل��وس �ي �ق��ى أو م �م��ارس��ة
ال��ري��اض��ة أو ق ��راءة كتاب
أو ال�ل�ع��ب م��ع األط �ف��ال،
يمكن أن يكون مفيدًا.
ع � �ل � ��اوة ع � �ل� ��ى ذل� � ��ك،
ً
خ� � � ِّ�ص� � ��ص وق � � ��ت � � ��ا –
ول� ��و  10دق ��ائ ��ق ف��ي
ال � � �ي� � ��وم – مل� �م ��ارس ��ة
االسترخاء.

ً
ِّ
تقريرا عن مطابع سبقلا
يصور
 - 1980تلفزيون فرنسا
نشرت سبقلا في عددها الصادر  4فبراير  1980زيارة بعثة
التلفزيون الفرنسي (القناة  )1ملطابع سبقلا ،وت��أت��ي تلك
الزيارة بمناسبة زي��ارة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار
ديستان للكويت ،ونشر االستطالع التلفزيوني عن الكويت
في التلفزيون الفرنسي.
وفي ما يلي نص الخبر:
زارت بعثة ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ف��رن�س��ي (ال �ق �ن��اة  )1أم ��س ،مطابع
سبقلا ،حيث استطلعت بالتصوير مراحل طباعة امللحق
األس �ب��وع��ي؛ وذل ��ك ف��ي ن �ط��اق االس �ت �ط�لاع ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي عن
ّ
ال�ك��وي��ت ،ال��ذي سيبثه التلفزيون الفرنسي ،ملناسبة زي��ارة
الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان للكويت ،في أول
مارس املقبل ،ويتابعه ماليني املشاهدين في أوروبا.
وك ��ان ��ت ب �ع �ث��ة ال �ت �ل �ف��زي��ون ال �ف��رن �س��ي ق ��د زارت سبقلا في

ً
صباحا

مساء

 |1980استقبال شعبي ورسمي كبير
للشيخ سعد العبدالله بعد عودته من رحلة العالج

األس �ب��وع امل��اض��ي ،وق��ام��ت بتصوير م��راح��ل ال�ع�م��ل بجهاز
ً
ال �ت �ح��ري��ر ،ع �م�ل�ا ع �ل��ى ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى أس� �ل ��وب عمل
الصحافة الكويتية.

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

ّ
يقلل نومهم ويبعدهم عن ممارسة الرياضة

وسائل التواصل االجتماعي..
تضر بالصحة العقلية للشباب!
منى يسري
ج��رى رب��ط اس�ت�خ��دام وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
باالكتئاب ،خاصة بني الفتيات املراهقات ،لكن دراسة
ج��دي��دة تقول إن القضية ق��د تكون أكثر تعقيدا مما
يظن الخبراء.
ُ
ت�ض�م��ن ال �ب �ح��ث ،ال� ��ذي ن �ش��ر ف��ي م�ج�ل��ة The Lancet
 ،Child & Adolescent Healthم�ق��اب�لات م��ع ح��وال��ي
 10آالف شخص ت�ت��راوح أعمارهم بني  13و 16عاما
ف��ي إن�ك�ل�ت��را ،ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون أن وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي ق��د تضر بالصحة العقلية للفتيات من
خالل زي��ادة تعرضهن للبلطجة اإللكترونية وتقليل
نومهن وتبعدهن عن ممارسة التمارين البدنية.

للتوسع في السعودية واإلمارات
ُّ
«كوفي» :نخطط
كشف املؤسس الرئيس التنفيذي لتطبيق «كوفي» علي اإلبراهيم،
إنهم يخططون للتوسع في السوقني السعودية واإلماراتية ،خالل
الفترة املقبلة ،مشيرا إلى نجاح «كوفي» في جمع مبلغ استثمار
ضخم من دون الكشف عن قيمة املبلغ املحدد ،وحصوله على تقييم
مالي يصل إلى  25مليون دوالر من أهم شركات القطاع الخاص في
أقل من  6أشهر.
وق ��ال اإلب��راه �ي��م :إن ال �ج��ول��ة االس�ت�ث�م��اري��ة  Series Aأس �ف��رت عن
ان �ض �م��ام م�ج�م��وع��ة رائ� ��دة م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن االس�ت��رات�ي�ج�ي�ين على
املستويني اإلقليمي والعاملي إل��ى قائمة ش��رك��اء تطبيق «كوفي»
البارزين.
وسوف تساهم استثمارات الجولة في دعم خطة التوسع وإطالق
ت�ط�ب�ي��ق ك��وف��ي ف��ي األس � ��واق ال �ع��امل �ي��ة ،إض��اف��ة إل ��ى ال �ت��رك �ي��ز على
استراتيجية كوفي في التطوير واالبتكار.
وقال علي اإلبراهيم« :دائمًا تعاونا مع شركاء ومستثمرين يثقون
برؤيتنا التي تتمثل في بناء مجتمع ملستخدمي تطبيق كوفي في
جميع أن�ح��اء العالم ،وم��ن أج��ل ذل��ك رك��زن��ا جهودنا خ�لال األشهر
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الرطوبة

أدنى جزر

2.54 4.28

قيمة التطبيق بلغت  25مليون دوالر في أقل من  6أشهر

السابقة على زيادة عدد فريق العمل التقني لدعم استراتيجيتنا
في التوسع».
وتقدم اإلبراهيم بجزيل الشكر «لكل من وث��ق بشركتنا الناشئة،
خصوصًا لعمالئنا من مستخدمي تطبيق كوفي على دعمهم لنا
وثقتهم الدائمة التي دفعتنا للعمل بجدية أكبر كل يوم».

وق��ال��ت راس��ل فينر ،م��ن معهد  UCLغ��ري��ت أورم��ون��د
س � �ت� ��ري� ��ت ل� �ص� �ح ��ة ال � �ط � �ف� ��ل ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان «ال� �ب� �ل� �ط� �ج ��ة
اإللكترونية»« :تشير نتائجنا إلى أن وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ب �ح��د ذات� �ه ��ا ال ت �س �ب��ب أي ض � ��رر ،ل�ك��ن
االستخدام املتكرر قد يعطل األنشطة التي لها تأثير
إيجابي على الصحة العقلية ،مثل النوم وممارسة
الرياضة ،مع زيادة تعرض الشباب للمحتوى الضار،
وخاصة التجربة السلبية».
إذًا ق ��د ال ت �ك ��ون وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام االج �ت �م��اع �ي��ة ه��ي
ً
املسؤولة عن قضايا الصحة العقلية؛ ب��دال من ذلك،
فهو يبتعد عن جودة نوم الفتيات وممارسة التمارين
الرياضية أثناء تعريض املستخدمني للتسلط عبر
اإلن �ت��رن��ت ،وه� ��ذا م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى ان �خ �ف��اض م�س�ت��وى
الرفاهية ومشاكل الصحة العقلية.

الوفيات
● مارال الصليهم ،زوج��ة محمد ناصر م�ب��ارك الصليهم72( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :قرطبة ،ق ،3ش ،2م ،38للنساء :الشهداء،
ق ،2ش ،202م ،12ت.99807584 – 99019891 :

● بلقيس عبدالله عبدالرحمن ،أرملة عبداهلل علي العوضي،
( 80عامًا) ،شيعت ،للرجال :الدعية ،دي��وان العوضي ،للنساء:
العدان ،ق ،2ش ،74م ،16ت.55545757 :

● نجاة علي موسى علي ،أرم �ل��ة أح �م��د راش ��د ال�س�ع��د64( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :عبداهلل املبارك ،ق ،2ش ،229م ،18للنساء:
العارضية ،ق ،8ش ،7م ،69ت.97771800 – 99026888 :

● مزنة مسعود عبدالعزيز المسعود ،أرم �ل ��ة ف �ه��د حمد
الرجعان 71( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :القصور ،ق ،1ش ،7م،27
للنساء :الرقة ،ق ،1ش ،2م ،21ت.97177466 – 98747878 :

● تمام نمر محمود عاشور ،أرملة خميس ناصر الخميس،
( 75عامًا) ،شيعت ،للرجال :الروضة ،ق ،2ش ،25م ،19للنساء:
سلوى ،ق ،7ش ،6م ،16ت.99061979 – 99424254 :

● فهد الحرمل العجمي 83( ،ع��ام��ًا) ،التشييع ب�ع��د ص�لاة
الجمعة ف��ي مقبرة صبحان ،ل�ل��رج��ال :العمرية ،ش��ارع املخفر،
مقابل مدرسة شمالن بن علي ،للنساء :العمرية ،ق ،3ش ،7م،23
ت.99622710 :

● لولوة صالح حمد الجاسم ،أرملة سعد محمد املبايع74( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :عبداهلل املبارك ،ق ،9ش ،909م ،23للنساء:
بيان ،ق ،12الشارع األول ،ج ،3م ،37ت.99087992 – 66693166 :
● شيخة طريم صبار ،زوجة محمد سالم فالح الهاجري 79( ،عامًا)،
شيعت ،جنوب السرة ،الزهراء ،ق ،4ش ،417م ،16ت.66493668 :

● فاطمة خليل علي دشتي 70( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال:
حسينية عقيلة الطالبني ،الرميثية ،للنساء :النزهة ،ق ،1شارع
عبدالرحمن الفارس ،م ،25عصرًا فقط ،ت.69000900 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

