WEEKEND
رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

فساتين األعراس
في الكويت..
األفضل خليجياً
اقتصاد | ص21

أقدم موظف
ً
دينارا
بريد35 :
أول راتب
تقاضيته
الكويت | ص08

 32صفحة •  100فلس

 8بلدان
ً
عقاريا..
جاذبة
ادرس فرصها
جيداً

السياحة
الداخلية

اقتصاد | ص23

الكويت | ص07

اقتصاد | ص22

حمد السالمة

اقتصاد | ص25-24

وزارتي الخارجية والنفط ،وسيجري بحث آليات عودة اإلنتاج بما
يخدم مصالح البلدين ورسم خريطة طريق له .وقالت إن االجتماع
يأتي في أجواء وجهات نظر متقاربة ونقاط متقاربة وتفاؤل بطي
صفحة توقف «امل�ق�س��وم��ة» ،إض��اف��ة ال��ى ح��رص الطرفني على إنهاء
هذا امللف بال عوائق تذكر.

ديوان المحاسبة :على صعيد إدارة األزمات

تراجع ثقة المواطنين بالجهاز الحكومي
يوسف المطيري وسعد الشيتي

حوار | ص05

 14محمية
ّ
مؤهلة لتنشيط

وفد إلى السعودية إلكمال مباحثات «المقسومة»

 32مليون دينار ال يدفعها مواطنون لقاء ماء وكهرباء الشاليهات!

غسالو السيارات
َّ
 ..جهود مضنية
ونقود
زهيدة

اليخوت..
قمة الرفاه
والبذخ
أيضا ً

لبحث آليات عودة اإلنتاج النفطي

علمت سبقلا أن وف��دًا رف�ي��ع امل�س�ت��وى غ��ادر ال �ب�لاد أم��س ،متوجهًا
إلى السعودية الستكمال املباحثات بشأن عودة اإلنتاج في املنطقة
«امل �ق �س��وم��ة» .وك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ال��وف��د ي�ض��م م�م�ث�ل�ين من

ساعة يد بثمن
طائرة خاصة..
 55مليون دوالر
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ك�ش��ف ت�ق��ري��ر رق��اب��ي أن ل� ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء مستحقات ف��ي ذم��ة أف��راد
وم��ؤس�س��ات تبلغ قيمتها  322.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،منها مبلغ  32.3مليونًا
مستحقات على املواطنني ،خاصة بالشاليهات.
وأكد تقرير املواطن الصادر عن ديوان املحاسبة أن إجمالي املبالغ املستحقة
للحكومة وجهاتها التابعة بلغت  1.3مليار دينار.
وق��ال التقرير إن قضايا الساحة الساخنة في عامي  2018و 2019كشفت
القصور في تنفيذ املشاريع وس��وء التخطيط ،معددًا أه��م القضايا التي
درسها ال��دي��وان ،ومنها تداعيات هطول األم�ط��ار ،وتطاير الحصى ،التي
ك��ان أث��ره��ا ف �ق��دان ال�ث�ق��ة ف��ي ق ��درة ال�ج�ه��از ال�ح�ك��وم��ي ع�ل��ى إدارة األزم ��ات
والحفاظ على املمتلكات العامة والخاصة بشكل فاعل.

تقرير | ص03

ديون مستحقة للحكومة
الجهة

املبلغ (باملليون)

البيان

وزارة النفط

590.8

منها مبلغ  5.1ماليني دينار قيمة شحنات نفطية

وزارة الكهرباء
واملاء

322.6

منها مبلغ  32.3مليون دينار مستحقات على
املواطنني خاصة بالشاليهات

اإلدارة العامة
للجمارك

196.9

مبالغ مستحقة على إحدى الشركات
بنحو  195.3مليون دينار

وزارة
املواصالت

103.0

مبالغ مستحقة عن خدمات برق وهاتف وقطوعات
كيبل ومستحقات على املواطنني

وزارة األشغال
العامة

70.5

مبالغ مستحقة على بعض املواطنني بالخدمة
واملستقيلني ،ودعاوى قضائية على بعض الشركات

وزارة الداخلية

70.2

قيمة املخالفات املرورية املقيدة على األفراد
والشركات ومديونيات على املوظفني
المصدر :تقرير المواطن 2019

استقالة
مدير صندوق
المشروعات الصغيرة
علي الخالدي
ع � �ل � �م� ��ت سبقلا ان م � �ج � �ل� ��س ادارة
ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة قبل
أول م ��ن أم� ��س اس �ت �ق��ال��ة امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل �ل �ص �ن��دوق اب��راه �ي��م ال� �ك� �ن ��دري ،ال ��ذي
تقدم بها مطلع شهر اكتوبر الجاري.
وب �ي �ن��ت م � �ص� ��ادر م �ع �ن �ي��ة ان م�ج�ل��س
ادارة ال� �ص� �ن ��دوق ك �ل��ف ن ��ائ ��ب امل��دي��ر
ال �ع��ام ل �ق �ط��اع ال �ت �م��وي��ل واالس �ت �ث �م��ار،
م �ن��اف امل �ن �ي �ف��ي ،ال �ق �ي��ام ب �م �ه��ام امل��دي��ر
ال �ع ��ام ب�ش�ك��ل م��ؤق��ت ل�ت�س�ي�ي��ر ش ��ؤون
ال �ص �ن ��دوق ،ال ��ى ح�ي�ن ت�ع�ي�ي�ن��ه بشكل
أص �ي ��ل ،او اخ �ت �ي��ار وج ��ه ج��دي��د ل�ه��ذا
املنصب املهم.
ول��م ي��دم تعيني الكندري أكثر م��ن 10
أش� �ه ��ر ،وج � ��اء ب �ع��د اس �ت �ق��ال��ة ع �ب��داهلل
ال �ج��وع��ان ،ال ��ذي ل��م يصمد ف��ي امل��وق��ع
أكثر من  7أشهر أيضًا .أي ان الصندوق
شهد م��رور م��دي��ري��ن عليه ف��ي أق��ل من
سنة ونصف السنة.
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تلقى اتصا َلي تهنئة من تميم بن حمد والرئيس الفلسطيني

األمير َّ
عزى خادم الحرمين بضحايا الحافلة
بعث سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد برقية تعزية إل��ى خ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن ال �ع��اه��ل ال� �س� �ع ��ودي امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز بضحايا حادث اصطدام
حافلة ف��ي امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة أودى بحياة العديد
من ركابها وإصابة آخرين ،سائال اهلل تعالى أن
يتغمد الضحايا ب��واس��ع رحمته ومغفرته وأن
يمن على املصابني بسرعة الشفاء.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د،
ورئ �ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال �غ��ان��م ،ورئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
برقيات مماثلة.
م��ن جهة ثانية ،تلقى سمو أمير ال�ب�لاد اتصاال
هاتفيا مساء أول م��ن أم��س م��ن أمير قطر تميم
بن حمد ،أع��رب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة

س�م��وه إل��ى أرض ال��وط��ن ال�ع��زي��ز ب�ع��د استكمال
ال �ف �ح��وص��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي ت�ك�ل�ل��ت ب �ف �ض��ل اهلل
ت �ع��ال��ى وم �ن �ت��ه ب��ال �ت��وف �ي��ق وال� �ن� �ج ��اح ،م�ت�م�ن�ي��ا
لسموه موفور الصحة والعافية.
وأعرب سمو أمير البالد عن بالغ شكره وتقديره

ع�ل��ى م��ا ع�ب��ر ع�ن��ه أم�ي��ر ق�ط��ر م��ن ط�ي��ب امل�ش��اع��ر،
مقدرا له هذه املبادرة األخوية التي تجسد عمق
أواصر العالقات الوطيدة بني البلدين والشعبني
ال �ش �ق �ي �ق�ين ،م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة ودوام
العافية ولقطر وشعبها كل الرفعة واالزدهار في

حماس :سعداء بسالمة صاحب السمو
تقدمت حركة املقاومة اإلسالمية «حماس» في فلسطني إلى سمو أمير البالد بمشاعر التهنئة وأسمى
آيات التبريكات بمناسبة عودته إلى البالد ساملا معافى بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة.
وأعربت حماس في بيان أمس ،عن بالغ سعادتها وبهجتها بمشاركة الشعب الكويتي مشاعر الفرح
واالطمئنان بالعودة امليمونة لسموه ،سائلة اهلل أن يمن عليه بالصحة والعافية ومواصلة مسيرة
قيادته الحكيمة.

ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى سمو األمير رسالة تهنئة من الرئيس
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م �ح �م��ود ع �ب��اس ب�م�ن��اس�ب��ة ع ��ودة
س�م��وه إل��ى أرض ال��وط��ن ال�ع��زي��ز ب�ع��د استكمال
الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل اهلل تعالى
وم �ن �ت��ه ب��ال �ت��وف �ي��ق وال� �ن� �ج ��اح ،م�ت�م�ن�ي��ا ل�س�م��وه
م��وف��ور الصحة وت�م��ام العافية وللكويت املزيد
من التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وق ��د ب �ع��ث س �م��و األم �ي��ر ل �ع �ب��اس ب��رس��ال��ة شكر
ج��واب�ي��ة ضمنها خ��ال��ص ش �ك��ره وت �ق��دي��ره على
ما أع��رب عنه من تهان وطيب املشاعر وص��ادق
ال ��دع ��اء ،راج �ي��ا اهلل ل��ه دوام ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وللشعب العربي الفلسطيني تحقيق كل حقوقه
وتطلعاته املشروعة.

«فاو» :دور ريادي لألمير في قيادة العمل اإلنساني
ثمن املدير العام املنتخب ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
(فاو) تشو دونغيو ،أمس ،الدور الريادي لسمو أمير البالد في
قيادة العمل االنساني والتنموي العاملي ،منوها بأهمية الشراكة
القوية ب�ين املنظمة وال�ك��وي��ت ازاء التحديات ال��دول�ي��ة واالقليمية
والوطنية.
جاء ذلك في اجتماع املدير العام دونغيو مع مندوب الكويت الدائم
والرئيس الحالي للمجموعة العربية لدى «فاو» املهندس يوسف
جحيل على ه��ام��ش اج�ت�م��اع��ات «لجنة األم��ن ال�غ��ذائ��ي العاملي»
ملناقشة أوج��ه وع�لاق��ات التعاون ب�ين املنظمة وب�ل��دان مجموعة
ال �ش��رق األدن� ��ى وش �م��ال اف��ري�ق�ي��ا واس �ت �ع��راض ج �ه��ود تطوير
التعاون والشراكة املثمرة مع الكويت.
وذك ��رت امل�ن��دوب�ي��ة ال��دائ�م��ة ف��ي ب �ي��ان ،أم ��س ،أن اج�ت�م��اع جحيل

ب��دون�غ�ي��و ت �ن��اول م��وض��وع��ات ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ق��درات في
املكاتب االقليمية وشبه االقليمية للمنظمة ،ال سيما في املنطقة
العربية وتوثيق االت�ص��ال ب�ين ممثلي دول املجموعة واملكاتب
امليدانية في االقليم.

توظيف الكوادر
وأضافت ان االجتماع أكد أهمية االستفادة من الخبرات والكوادر
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ب �ل��دان االق�ل�ي��م ف��ي ادارة م�ك��ات��ب امل�ن�ظ�م��ة وال��رغ�ب��ة
املشتركة لتطوير تعاونها املتميز مع الكويت نحو اكمال تفعيل
«اتفاقية الشراكة واالرتباط» ومتابعة توظيف الكوادر الكويتية،
إض��اف��ة ال��ى االس �ت �ف��ادة م��ن ام�ك��ان�ي��ة تنفيذ م�ش��روع��ات وطنية
نموذجية ملبادئ االستدامة.

وق��ال البيان إن امل��دي��ر ال�ع��ام للمنظمة أع��رب ع��ن عزمه االرت�ق��اء
وتوسيع أوجه التعاون مع الكويت احد أهم داعمي دور املنظمة
وعملها خاصة في مناطق الكوارث وحاالت األزمات االنسانية،
مشيرا إلى مساهماتها القوية املتعددة التي توجتها مبادرات
س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد وم �ب��ادرات��ه االن�س��ان�ي��ة ال ��رائ ��دة وق �ي��ادت��ه في
مساندة عمل املنظمات الدولية.
وأع��رب دونغيو عن تطلعه الى دعم الكويت ومعها دول االقليم
مل�ب��ادرة «ي��د بيد» وأن تكون الكويت منصة لهذه امل �ب��ادرة التي
ت�ع�ت��زم «ف� ��او» اط�لاق�ه��ا ف��ي اط ��ار ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل�ب��اش��ر بني
بلدان الجنوب كدعامة الستراتيجية األم��ن الغذائي واستقرار
االم� ��دادات ب�ين ال ��دول املنتجة التقليدية وال ��دول الحضرية مثل
الكويت( .كونا)

ناصر الصباح التقى «فريق التطوير الحكومي»
التقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر الصباح أمس
الفريق االستشاري العاملي ملشروع دراسة
وتطوير االدارة الحكومية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان
االج �ت �م��اع ع�ق��د ب�ح�ض��ور أع �ض��اء اللجنة
التوجيهية باملشروع وهم عضوا املجلس
األع �ل��ى للتخطيط د.ف �ه��د ال��راش��د وس��ارة
أكبر ومدير ع��ام مؤسسة الكويت للتقدم
ال�ع�ل�م��ي د.ع ��دن ��ان ش �ه��اب ال��دي��ن وم��دي��رة
املشروع غادة الخلف(.كونا)

سفيرنا بالقاهرة:

زيارة المبارك إلى مصر
تطوير لعالقات البلدين
القاهرة – سبقلا

ناصر الصباح لدى اجتماعه بأعضاء الفريق

تيارات وقوى لـ«مجلس القضاء»:

ُّ
التدخل في الشؤون السياسية
النأي عن
¶ التحالف :سلطة القضاء على التشريعات لـ«الدستورية»
تفاعلت القوى السياسية في البالد مع تعليق املجلس
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الهيئات
السياسية الذي نشرته الزميلة «الجريدة» في عددها
الصادر أمس.
ودع � ��ا ال �ت �ح��ال��ف ال ��وط �ن ��ي ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي ف ��ي ب �ي��ان
صحافي املجلس األعلى للقضاء إل��ى النأي بسلطته
القضائية ع��ن التدخل ف��ي ال�ش��ؤون السياسية انفاذا
وتطبيقا ملبدأ فصل السلطات ،ال سيما أن ج��زءا من
أع�ض��اء املجلس األع�ل��ى للقضاء أع�ض��اء ف��ي املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ،وه��و م��ا ق��د ي�خ��ل ب�م�ي��زان ال�ح�ي��ادي��ة في
الرأي واألحكام ،ويؤسس ملسار غير مقبول في عرض
اق �ت ��راح ��ات ال �ق��وان�ي�ن ال�ن�ي��اب�ي��ة ع �ل��ى امل �ج �ل��س األع �ل��ى
ل�ل�ق�ض��اء ق�ب��ل اق ��راره ��ا ،م��ا ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه خ�ل��ق أع ��راف
خطيرة على الحياة الديموقراطية.

«حدس» :النأي بالقضاء
عن اتخاذ مواقف ليست
من اختصاصه
المنبر 4 :مطالب
لتطوير الممارسة
الديموقراطية

سلطة الدستورية
وش��دد التحالف على أن سلطة القضاء الكويتي على
التشريعات تتوالها املحكمة الدستورية ،وه��ي أعلى
سلطة قضائية نص عليها الدستور ،ودورها الحفاظ
ع �ل��ى س�ل�ام��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات وت��واف �ق �ه��ا م ��ع ال �ن �ص��وص
ال��دس�ت��وري��ة بعد اق��راره��ا ول�ي��س ف��ي مرحلة التشريع
ف ��ي أي م �ن �ه��ا ،م ��ؤك ��دا ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ح ��ق امل�ج�ل��س

األعلى للقضاء في ابداء رأيه في االقتراحات ومشاريع
القوانني املرتبطة بأعماله التنفيذية والقضائية.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،دع� ��ت ال �ح ��رك ��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي إدارة م ��رف ��ق ال �ق �ض ��اء إل � ��ى ال� �ن ��أي ع��ن
ات�خ��اذ م��واق��ف وآراء سياسية مسبقة ال ت��دخ��ل ضمن
اختصاص السلطة القضائية دستوريا.

وطالبت الحركة ،في بيان ،أمس ،أعضاء مجلس األمة
إل��ى دع��م مقترحات بقوانني تنظيم وإش�ه��ار الهيئات
السياسية ،التزاما بالدستور وتعزيزا للديموقراطية
واملشاركة الشعبية في الشأن العام.

تطوير الحالة
بدوره ،علق املنبر الديموقراطي الكويتي على ما نشر
بشأن مذكرة مجلس القضاء حول األحزاب السياسية،
م��ؤك��دا أن األن�ظ�م��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة تستمد ق��وت�ه��ا من
تنوع اآلراء والتوجهات بداخلها وفق البرامج الوطنية،
دون تضييق عليها ،بل فتح املجال لها بصورة واسعة
لتتغلب على االستقطاب القبلي والعائلي والطائفي
التي تشكل تهديدا حقيقيا لوحدة املجتمع.
ووض� � ��ع امل �ن �ب��ر  4م �ط��ال��ب ل �ت �ط��وي��ر ش �ك��ل امل �م��ارس��ة
الديموقراطية وتفعيل أط��ره��ا وص��وال إل��ى االستقرار
السياسي العام في البالد ،وهي:
 -١تعديل النظام االنتخابي الحالي.
 -٢إقرار القوانني الالزمة لتنظيم العمل السياسي بما
في ذلك قانون إلشهار األحزاب السياسية.
 -٣إلغاء كل القوانني املقيدة للحريات العامة والرأي.
 -٤إص ��دار ق��ان��ون ال�ع�ف��و ال �ع��ام ع��ن ك��ل معتقلي ال��رأي
واملالحقني سياسيا.

الدالل مطالباً باألحزاب:
ّ
«جيمت» ..ومواكبة العصر واجبة
ماكينة الدستور
داف��ع النائب محمد ال��دالل عن االق�ت��راح بقانون الذي
ك��ان قد تقدم به العام املاضي بالتشارك مع  4نواب
آخ��ري��ن ،النشاء االح��زاب السياسية في ال�ب�لاد ،وذلك
ف��ي تعليقه على رد اع�ض��اء املجلس األع�ل��ى للقضاء
ال��راف��ض لالقتراح ،مشيرا ال��ى ان القانون يهدف الى
تنظيم الواقع السياسي وجعله تحت مظلة القانون
وال ��دول ��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان امل �ق �ت��رح «ال ي �ت �ع��ارض مع
الدستور الذي اجاز للمشرع انشاء االحزاب».
وقال الدالل ان النظام الديموقراطي ال يمكن ان يكون
سليما ومكتمال من دون وج��ود هيئات سياسية او
احزاب تحت مظلة القانون ،مطالبا بترشيد التجربة

ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال��دس �ت��وري��ة ل�ل�خ��روج م��ن سلبيات
الوضع الراهن.
واض��اف :نحن في حالة جمود دون ذل��ك ،وه��ذا عيب
ف��ي حقنا ،ونحن كمتعاملني ف��ي الساحة السياسية
وفاعلني ننادي بتطوير النظام السياسي ،وال نقصد
ب��ال�ض��رورة ان تشكل االح ��زاب الحكومة او الحكومة
امل �ن �ت �خ �ب��ة ،ل �ك��ن ب�ل�ا ش ��ك ف � ��ان ن �ظ��ام �ن��ا ال ��دس �ت ��وري
والديموقراطي بحاجة الى نهضة واع��ادة نظرة ،الن
ط��ري�ق��ة ال�ن�ظ��ام ال ��ذي يخلق مجلس االم ��ة او مجلس
ال ��وزراء م��ا زال��ت ف��ي ح��ال��ة ت�ض��اد واشكالية وضعف
االنتاجية ،لذلك من الواجب اعادة النظر.

وشبه الدالل الدستور بانه «املحرك» الذي ينتج عبر
السلطات الدستورية الثالث« ،لكن هذا الدستور هو
ق��ان��ون بحاجة إل��ى التطوير ،اي كيف نطور مجلس
ال��وزراء ومجلس االم��ة حتى يكونا بانتاجية افضل،
وكيف ندعم القضاء ونطور اداءه ،فإن كانت املاكينة
مناسبة لسنة  ١٩٦٢فإنها االن «جيمت ..بالكويتي»
ون �ح��ن ب�ح��اج��ة إل ��ى ت�ط��وي��ره��ا ال ال�غ��ائ�ه��ا وال نلغي
مواده االساسية كاملادة الثانية والرابعة والسادسة،
بل نبقيها كما هي ،انما التطوير يجب ان ينصب على
كيفية عمل السلطات ،فالعالم كله يتطور ونحن ما
زلنا نراوح مكاننا».

أك � ��د س �ف �ي��رن��ا ل � ��دى م �ص��ر م �ح �م��د ال ��ذوي ��خ،
األهمية الكبيرة التي توليها القاهرة للزيارة
ال��رس �م �ي��ة ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه��ا رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك األح��د
املقبل ،موضحا أن الزيارة ستتضمن العديد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي تجسد ع�م��ق ال�ع�لاق��ات
األخ� ��وي� ��ة ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن وت� �م� �ي ��زه ��ا ،ع �ل�اوة
على اس�ت�ع��راض ت�ط��ورات األوض ��اع الراهنة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وت �ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر حيال
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وأشار الذويخ في تصريحات ،أمس ،إلى ان
م��ن امل �ق��رر أن تشمل ال��زي��ارة م��راس��م توقيع
ع��دد م��ن االت�ف��اق�ي��ات الثنائية ال�ت��ي تتواكب
مع الطفرة امللموسة التي تشهدها عالقات
البلدين ،منها ما يتعلق بمشروعات البنية
التحتية ،ومنها ما يتصل بالتعاون الفني
ف��ي ملفات ثنائية مهمة ك��اآلث��ار وال�ت�ج��ارة

واالس� �ت� �ث �م ��ار ،ك �م��ا ت �ش �م��ل ال� ��زي� ��ارة ل �ق��اء ات
على مستوى ع��ال م��ع ال��رئ�ي��س عبد الفتاح
السيسي ،ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي،
عالوة على لقاء ات أخرى مع ممثلي منظمات
املال واألعمال.
وأوض � � ��ح ان� ��ه ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ال �ت��رت �ي �ب��ات
ال �خ��اص��ة ب ��ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ت��أت��ي ف ��ي أع �ق��اب
املباحثات الناجحة التي تمت بني سمو أمير
البالد والرئيس السيسي في الكويت أوائل
الشهر امل��اض��ي؛ م��ا يعكس األهمية الكبيرة
ال �ت��ي ت��ول �ي �ه��ا ق �ي��ادت��ا ال �ب �ل��دي��ن ل �ف �ت��ح آف ��اق
جديدة في كل أوجه التعاون الثنائي ،عالوة
على اس�ت�م��رار التنسيق وال�ت�ش��اور على كل
امل �س �ت��وي��ات ،م �ش �ي��را إل ��ى أن ال ��وف ��د امل��راف��ق
لسمو رئ�ي��س ال ��وزراء يضم ع��ددا كبيرا من
ال� � � ��وزراء ،وق� �ي ��ادات غ��رف��ة ت� �ج ��ارة وص�ن��اع��ة
ال �ك��وي��ت ،إض ��اف ��ة إل ��ى ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وم �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
املصري الكويتي.

منذ إنشاء «الصندوق الكويتي»

إقراض مصر مليار دينار
قال الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
ال �ع��رب �ي��ة أم� ��س ان «م �ص��ر م ��ن أك �ث��ر ال� ��دول
اس� � �ت� � �ف � ��ادة وال� � �ت � ��زام � ��ا ف � ��ي س � � � ��داد ق � ��روض
الصندوق التنموية ملشاريعها».
وأوض � � ��ح ال� �ص� �ن ��دوق ف� ��ي ب� �ي ��ان ب�م�ن��اس�ب��ة
الزيارة املرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر املبارك إلى مصر أن الصندوق
ق��دم منذ انشائه ملصر  50ق��رض��ا بإجمالي
مليار دينار (نحو  3.4مليارات دوالر).
ون �ق��ل ال �ب �ي��ان ع ��ن امل ��دي ��ر االق �ل �ي �م��ي ل �ل��دول
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ال �ص �ن��دوق ع �ب��داهلل املصيبيح
ق ��ول ��ه إن ع�ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون االن� �م ��ائ ��ي ب�ين
البلدين ترسخت وتوطدت على مر السنني
منذ تأسيس الصندووق الكويتي.
وأوض��ح املصيبيح أن إجمالي املبالغ التي

أكثر الدول
التزاما ً في سداد
القروض التنموية

س�ح�ب��ت م ��ن ال� �ق ��روض امل ��ذك ��ورة ح �ت��ى اآلن
بلغت  704م�لاي�ين دي �ن��ار (ن �ح��و  2.3مليار
دوالر) س��دد منها نحو  327مليون دينار
(نحو مليار دوالر) ما يعادل  46في املئة من
إجمالي املبالغ املسحوبة( .كونا)

السفير ثامر الجابر:

عالقات تاريخية ومصير مشترك
بين الكويت والبحرين
أش ��اد سفير ال�ك��وي��ت ل��دى ال�ب�ح��ري��ن الشيخ
ث��ام��ر ال�ج��اب��ر ،أم ��س ،ب��ال�ع�لاق��ات التاريخية
املتينة وامل�ص�ي��ر امل�ش�ت��رك وال �ت �ع��اون املثمر
بني البلدين على جميع األصعدة.
وق� ��ال ال �ج��اب��ر إن ��ه ن �ق��ل ت �ح �ي��ات س �م��و أم�ي��ر
البالد إل��ى العاهل البحريني امللك حمد بن
عيسى خ�لال تقديم أوراق اع�ت�م��اده سفيرا
للكويت لدى البحرين.
وأوض � � � � ��ح أن � � ��ه ج � � ��اء إل � � ��ى امل � �ن� ��ام� ��ة م � � ��زودًا
بالتوجيهات ال�س��ام�ي��ة م��ن ل��دن س�م��و أمير
ال �ب�ل�اد ل�ل�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ت�ع��زي��ز

أط��ر ال�ت�ع��اون ف��ي ك��ل امل �ج��االت ب�ين البلدين
الشقيقني.
وأض � � ��اف أن� ��ه اس �ت �م��ع أث� �ن ��اء ت �ق��دي��م أوراق
اع�ت�م��اده إل��ى توجيهات ال�ع��اه��ل البحريني
ال�ق�ي�م��ة ال� ��ذي ي�ح�م��ل ال �ك��وي��ت ف��ي ق�ل�ب��ه وم��ا
يخدم مصالح البلدين والشعبني.
واس � �ت� ��ذك� ��ر ب� �ك ��ل ف� �خ ��ر «ال� ��وق � �ف� ��ة امل� �ش ��رف ��ة»
للبحرين ق �ي��ادة وح�ك��وم��ة وش�ع�ب��ا ف��ي دع��م
الحق الكويتي اثناء االحتالل العراقي والكرم
وال ��وف ��اء وال��رع��اي��ة ال �ت��ي ق��دم��ت للمواطنني
الكويتيني في تلك الفترة( .كونا)
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الكويت 03

تقرير

مواضيع ساخنة كشفت مستور المشاريع
سوء تخطيط ..تضارب اختصاصات ..ضعف كفاءة

يوسف المطيري

ان�ت�ق��د ت�ق��ري��ر امل��واط��ن ال �ص��ادر ع��ن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة س��وء
التخطيط للمشاريع وتضارب االختصاصات بني الجهات
وض �ع��ف ك �ف��اءة ت�ن�ف�ي��ذ األع� �م ��ال وم ��ا ي�ش��وب�ه��ا م��ن ق�ص��ور
تشريعي وبأعمال الطرح والتعاقد واالشراف.
وق ��ال ف��ي ت�ق��ري��ره ،ال ��ذي حصلت سبقلا ع�ل��ى نسخة منه،
ان ما كشفته كارثة تداعيات األم�ط��ار كانت نتائجها عدم
التخطيط للمخاطر ،وضعف االستعدادات لألمطار ،وتعدد
األطراف املسؤولة.
وج ��اء ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال �ص��ادر ت�ح��ت ع �ن��وان «رق��اب��ة س��دي��دة..
ل �ك��وي��ت ج ��دي ��دة» أه� ��م  5م ��وض ��وع ��ات ع �ل��ى ال �س ��اح ��ة ،هي
ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى ،وغ ��رق منطقة الفحيحيل ،ون�ف��ق املنقف
وال�ص�ب��اح�ي��ة وج �ن��وب الصباحية وم��دي�ن��ة ص�ب��اح األح�م��د
السكنية وتداعيات هطول األمطار.
وكشف عن ديون مستحقة للحكومة بواقع  1.3مليار دينار
مسجلة على  6ج�ه��ات حكومية أب��رزه��ا وزارات الكهرباء،
واالشغال ،والنفط.
وأثنى التقرير على تعاون العديد من الجهات الحكومية
معه ومنها الديوان األميري ومجلس األمة ومجلس الوزراء.
وقال ان هناك مخالفات مالية ترتكب من قبل الجهات تؤدي
الى محاكمات تأديبية ،مشيرًا إلى أن املخالفات املالية هي
التي تنشأ عن إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حقوق
مالية للدولة.
وكشف عن وجود  156دعوى منظورة أمام الهيئة التأديبية،
موزعة على  34للجهات املستقلة و 101من ال ��وزارات ،و21
من الشركات.
وبني أن ال�ق��رارات التأديبية الصادرة من الهيئة التأديبية
ش �م �ل��ت ال �ن �ظ��ر ف ��ي  407اش� �خ ��اص م ��ن ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة
وامللحقة  92شخصًا ،ومن ال��وزارات  286ومن الشركات 47
شخصًا.
وقال إن أنواع القرارات التأديبية شملت فصال من الخدمة
وإدان � ��ة ل� �ـ 49ش�خ�ص��ا وال� �ب ��راءة ل� �ـ 56ش�خ�ص��ًا ،وع ��دم ق�ب��ول
الدعوى  ،29أما عدم االختصاص فكانت لـ 3ووقف الدعوى
لشخص واحد فقط.
وقال التقرير إن التأثيرات الرقابية وفرت للدولة  5.1ماليني
دي�ن��ار ،مشيرًا إل��ى أنها تحققت نتيجة استجابة الجهات
املشمولة بالرقابة ملالحقات دي��وان املحاسبة وتوصياته،
الفتًا إل��ى أن التأثيرات املالية ه��ي املنافع املتخصصة عن
رق��اب��ة ال��دي��وان كخفض للتكاليف أو زي ��ادة ب��اإلي��رادات أو
تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق.
وأفرد التقرير في موضوعات الساحة حدث تداعيات هطول
األمطار ،إذ بني أن أثرها امتد على املال العام بالهدر وتضرر
البنية التحتية ،إضافة إلى تضرر املواطنني واملقيمني.
وأل �ق��ى ب��ال�ل��وم ع�ل��ى  3ج �ه��ات ه��ي :وزارة األش �غ��ال وهيئة
ال �ط ��رق ،وامل ��رك ��ز ال�ح�ك��وم��ي ل�ل�ف�ح��وص��ات وض �ب��ط ال �ج��ودة
واألبحاث.
ول �ف��ت إل ��ى أن ه ��ذه ال �ج �ه��ات م �س��ؤول��ة ع��ن م�ع��ال�ج��ة اآلث ��ار
الناتجة عن تداعيات األمطار وإيجاد الحلول الكفيلة بإدارة
ً
األزمات إدارة فاعلة مع ضمان عدم تكرارها مستقبال.

«غرقة» األمطار في الشتاء الماضي

إجراءات إيجابية
أع�ط��ى ال�ت�ق��ري��ر أم�ث�ل��ة ع�ل��ى اإلج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ع��دد من
الجهات ،وكان لها تأثير إيجابي ،ومنها:

1

 اتخاذ إجراءات تساهم في إحكام نظم الرقابة الداخلية علىتنفيذ العقود.

2

 إص� ��دار ت�ع��ام�ي��م وق � ��رارات م��ن ش��أن�ه��ا ت�ح�س�ين وت�ط��وي��رخدمات مقدمة وتفعيل اختصاصات.

3

 إي �ق��اف ص��رف م��زاي��ا م��ال�ي��ة غ�ي��ر مستحقة وف��ق ال�ل��وائ��حوالقرارات.

4
 - 5اتخاذ إجراءات تنظيمية إلحكام الرقابة على املصروفات.

 -جوانب تطويرية وعالج أوجه القصور بالعديد من الجهات.

تطاير الحصى

الجهات المشمولة
بلغ عدد الجهات املشمولة برقابة دي��وان املحاسبة هذا العام  89جهة
( 88ج�ه��ة ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي) ،ح�ي��ث ان�ض�م��ت ج�ه�ت��ان ج��دي��دت��ان إل��ى
الجهات املشمولة برقابة الديوان ،وهما شركة العناية الكويتية إلدارة
املستشفيات ،وش��رك��ة املجموعة الثالثية العاملية ل�لاس�ت�ش��ارات .في
حني جرى ضم الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان
العراقي إلى وزارة املالية.

قال رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي إنه
للعام الثاني على التوالي يصدر دي��وان املحاسبة تقرير
امل��واط��ن  ،2019ال ��ذي ي�س�ت�ه��دف امل��واط �ن�ين وم��ؤس�س��ات
املجتمع املدني.
وأض� � ��اف :ج ��اء ت �ق��ري��ر ه ��ذا ال �ع ��ام ت �ح��ت ش �ع��ار «رق��اب��ة
سديدة ..لكويت جديدة» ،ليؤكد أهمية الرقابة واملساءلة
املجتمعية لتحقيق التنمية واالزده� ��ار لنهضة الكويت،
ل��ذا ف��إن ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م �ق��درات ال�ب�ل��د م�س��ؤول�ي��ة الجميع،
وسنصونها معًا ليستمر عطاء كويت الخير.
وي��رك��ز تقرير ه��ذا ال�ع��ام على مسؤولياتنا االجتماعية
كمؤسسة وكمواطنني في املحافظة على امل��وارد العامة،
فكل مواطن شريك في البناء والعطاء ملصلحة املجتمع
حتى ينهض البلد ،لذا ندعوكم الى مشاركتنا املسؤولية
في الحفاظ على مقدرات الكويت.

 3جهات
جاء في التقرير شرح عن دورة املساءلة وتفعيلها إلحداث الفرق في
حياة املواطن.
حيث جمع مجلس األمة وديوان املحاسبة والجهات الحكومية من خالل
التعاون والرقابة والتقارير الصادرة.

غرق الفحيحيل

أظهرت األمطار التي حلت بالبالد عام  2018سوء رصف الطرق ومشكلة تطاير
الحصى ،التي ظهرت في أغلب الطرق الداخلية والخارجية مما تسبب في كثرة
الشكاوى من المواطنين نتيجة األضرار التي حلت بمرتادي الطرق ،فضالً عن
تحميل الخزانة العامة بمبالغ ضخمة إلصالح تلك األضرار.

أهم المالحظات:
 عدم قيام وزارة األشغال العامة بتحديث املواصفات الفنيةالخاصة بأعمال اإلسفلت واعتمادها ألعمال التصميم الواردة
من املكاتب االستشارية دون التحقق من سالمة تلك الدراسات
واستيفائها لكل املتطلبات.
 -ض�ع��ف أداء امل��رك��ز ال�ح�ك��وم��ي للفحوصات وض�ب��ط ال�ج��ودة

الصرعاوي :المساءلة
تحقق التنمية

واألب �ح ��اث ال �ت��اب��ع ل � ��وزارة األش �غ��ال ال �ع��ام��ة ف��ي ال��رق��اب��ة على
م �ص��ان��ع االس �ف �ل ��ت وامل � � ��واد امل � � ��وردة ف ��ي امل �ص ��ان ��ع وم� �خ ��ازن
ً
الصلبوخ فضال ع��ن القصور ف��ي إج��راء الفحوصات الالزمة
للتحقق من سالمة العينات والخلطات االسفلتية.

تعرضت منطقة الفحيحيل للغرق اثناء حادثة االمطار في عام  ،2018ما نتج عنه تضرر
المساكن وأدى الى حدوث حالة وفاة فيها ،االمر الذي يتطلب تسليط الضوء بشكل
مباشر على االعمال المنفذة في تلك المنطقة للوقوف على اسباب المشكلة:

أهم المالحظات:
 ضعف ب��رام��ج الصيانة الوقائية ألع�م��ال ال�ط��رق ف��ي منطقةال�ف�ح�ي�ح�ي��ل وع ��دم ت�ح��دي��ث ب �ي��ان��ات ش�ب�ك��ات ال �ط��رق ب�ص��ورة
م�س�ت�م��رة ،م��ا ي�ش�ي��ر ال ��ى ع ��دم وج ��ود رؤي ��ة واض �ح��ة وخ�ط��ط
مبرمجة ألعمال الصيانة.
 -قصور الوزارة في عمل الصيانة الالزمة لشبكات االمطار في

منطقة الفحيحيل ومعالجة االنسدادات والعيوب فيها.
 تراخي الوزارة في السعي لتفادي االخطار ومعالجة املشاكلالقائمة قبل وقوع الكوارث .ولجوؤها الستخدام حلول مؤقتة
ومرتبطة بموقع ال�ض��رر دون عمل دراس��ات شاملة وواسعة
قبل تنفيذ املشاريع.

التوصيات:

األثر:

األثر:

التوصيات:

 إحكام الرقابة على أعمال املكاتب االستشارية واملقاولني أثناء مرحلتي تصميمً
وتنفيذ امل�ش��روع لضمان إن�ج��از األع�م��ال على أكمل وج��ه فضال ع��ن رف��ع كفاءة
وخبرة الجهاز الفني بوزارة األشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
 تحديث املواصفات العامة وتطوير املعايير واألسس الخاصة بأعمال التصميمبما يتوافق مع حالة وطبيعة الطرق.

 تضرر الطرق الداخلية والخارجيةوالعديد من املركبات.
 اس �ت �ن��زاف م ��وارد ال��دول��ة م��ن دونتحقق األهداف املرجوة من مناقصة
رصف الطرق.

 حدوث حالة وفاة. تضرر بعض املساكن. فقدان الثقة في قدرة الجهاز الحكوميع� �ل ��ى ادارة االزم� � � � ��ات وال � �ح � �ف� ��اظ ع�ل��ى
املمتلكات العامة والخاصة بشكل فاعل.

 تطوير برامج الصيانة الوقائية ألعمال الطرق بصورة مستمرة. ضرورة قيام وزارة االشغال العامة بإعداد دراسة شاملة لكل مواقع ومجاريال�س�ي��ول ،واص�ل�اح جميع الشبكات ف��ي املنطقة الجنوبية لضمان سالمتها
وت �ف��ادي ال�ط�ف��ح وع ��دم االض ��رار ب��امل�ن��اط��ق املحيطة ب�ه��ا .وال�ع�م��ل ع�ل��ى اي�ج��اد
الحلول املالئمة لتفادي تكرار ذلك مستقبال.

مدينة صباح األحمد

نفق المنقف

جرى إدراج المشروع بالخطة الخمسية السادسة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
خالل الفترة من  2002/2001وحتى  ،2006/2005ويهدف إلى توفير الرعاية السكنية
للمواطنين لما يقارب  124ألف نسمة ،بكلفة بلغت نحو  419.3مليون دينار.

أهم المالحظات:

 القصور ف��ي أداء املكاتب االس�ت�ش��اري��ة ،ت��رت��ب عليه ع��دم إيجادال �ح �ل��ول امل �ن��اس �ب��ة ل�ح�م��اي��ة امل��دي �ن��ة م��ن ال �س �ي��ول وال �ت �خ �ل��ص من
مخلفات الصرف الصحي.
 عدم توفير الخدمات الرئيسية لألراضي ،واملتمثلة في تصريفم�ي��اه ال �ص��رف ال�ص�ح��ي واألم �ط ��ار ،وح�م��اي��ة امل��دي�ن��ة م��ن ال�س�ي��ول،
وذل��ك باملخالفة للقانون رقم  7لسنة  2005بشأن التزام ال��وزارات

التوصيات:

يقع نفق المنقف في مجرى السيول العابرة من منطقة الصباحية ،وقد تم االنتهاء
من تنفيذه في عام  ،2012حيث تعرض منذ ذلك الحين إلى أكثر من حادثة بسبب
سقوط األمطار.

أهم المالحظات:
واملؤسسات بتوفير الخدمات الرئيسية ل�لأراض��ي بالتزامن مع
املشاريع اإلسكانية املطروحة.
 ض�ع��ف ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون وع ��دم ال��رب��ط ب�ي�ن خ�ط��ط وب��رام��جاملؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العالقة بتوفير
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ،م��ا ان�ع�ك��س سلبًا ع�ل��ى أع �م��ال تنفيذ
املشروع.

 إعادة النظر في املعايير املتبعة لتأهيل وتصنيف الشركات املنفذة للمشاريع اإلسكانية،بما يضمن قدرتها املالية والفنية لتجنب تعثرها أثناء التنفيذ.
 إج��راء فحوصات شاملة للتأكد من سالمة الطرق وشبكات البنية التحتية ،وب��ذل كلً
السبل الصالح مواقع األضرار لضمان عدم تكرار تلك املشاكل مستقبال.
 التحقيق مع املسؤولني املعنيني بضعف االستعدادات ملوسم األمطار ،ومحاسبة املكاتباالستشارية املكلفة بأعمال التخطيط والتصميم الخاللها بواجباتها التعاقدية.

األثر:
ت� �ض ��رر أغ �ل �ب �ي��ة ال � �ط� ��رق ال��داخ �ل �ي��ة
والرئيسية وع��دد م��ن امل�ن��ازل ،األم��ر
الذي يشير إلى ضعف جودة أعمال
التنفيذ.

 ضعف برامج الصيانة الوقائية للطرق في منطقة الصباحية،وال�ق�ص��ور ف��ي أع �م��ال ال�ت�ص�م�ي��م ،وع ��دم ت�ح��دي��ث ب�ي��ان��ات شبكات
الطرق ،مما يؤكد عدم وجود رؤية واضحة ألعمال الصيانة.
 ضعف نظم الرقابة الداخلية واإلشراف لدى وزارة األشغال علىأع�م��ال ع�ق��ود ال�ط��رق والبنى التحتية ،وع��دم االل �ت��زام بالضوابط
واملواصفات الفنية املطلوبة ،مما انعكس سلبًا على جودة األعمال.

األثر:
ع ��رق� �ل ��ة ح� ��رك� ��ة س� �ي ��ر امل � � ��رور
بسبب إغ�ل�اق النفق أك�ث��ر من
مرة خالل تلك الفترة ،وتضرر
العديد من املركبات.

 ت��راخ��ي وزارة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق والنقلال�ب��ري ف��ي إي�ج��اد الحلول املناسبة لتفادي مشاكل الطفح وغ��رق
النفق ومعالجة سوء حالة الشبكات في املناطق املحيطة.
 قبول الوزارة لجميع األعمال املنفذة من قبل املقاول من دون إبداءأي مالحظات رغم وجود تباين في مستندات العقد ،وتنفيذ أعمال
ال تتطابق مع املخططات الفنية.

التوصيات:
 محاسبة املعنيني في الهيئة العامة للطرق والنقل البري لقيامهم بتسلم املحطاتتسلمًا نهائيًا من دون إبداء أي مالحظات رغم وجود نزاع قضائي بني وزارة األشغال
واملقاول لتقصيره في التزاماته التعاقدية.
 ضرورة التنسيق الفعال بني الجهات ذات االختصاص إلنجاز األعمال بأفضل طريقةممكنة.
 إل� ��زام وزارات وم��ؤس �س��ات ال��دول��ة ل�ل�ق�ي��ام ب��واج�ب��ات�ه��ا ت �ج��اه ص�ي��ان��ة أع �م��ال ال�ط��رقوالشبكات لتجنب حاالت الطفح أو غرق املشاريع املنفذة.
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هروب الموظفين من العمل..

ِّ
					 الـــــمدير
فتش عن
يبدو أن ظاهرة هروب الطلبة من مدارسهم بدأت
ّ
تتفشى لتصيب قطاعات أخرى في البالد ،ومنها قطاع
العاملين في الجهات الحكومية.
فما األسباب التي تدفع الموظف إلى الهروب واختالق
الحجج الواهية لالستئذان من العمل؟ هل بات العمل
بيئة طاردة لموظفيه؟ هل صار الموظف م ّتهما
بالتقصير ،وكان لزاما تطبيق نظام البصمة ،من أجل
إلزامه بالدوام؟
سبقلا تطرح هذه األسئلة وغيرها في سبيل إجالء
الحقيقة بشأن هذه الظاهرة.

د .نورة المليفي
ت �ق��ول ع �ن��ود ،امل��وظ �ف��ة ف��ي ق �س��م ال �س �ك��رت��اري��ة ف��ي إح� ��دى امل� ��دارس
الحكومية :إنها كلما حاولت االستئذان وقفت املديرة لها باملرصاد،
لتمنعها منعا ب��ات��ا؛ بحجة أن االس�ت�ئ��ذان يجب أال يتجاوز ثالث
مرات في الشهر.
ّ
للتغيب؛ إم��ا «ع��رض�ي��ا» ط��ارئ��ا أو
ع�ن��ود تختلق ال�ح�ج��ج ال��واه�ي��ة
ّ
«م��رض�ي��ا» ،ألن امل��دي��رة ّ
ضيقت عليها الخناق ،وجعلتها تفكر في
ال �ه��روب م��ن العمل ب��أي شكل م��ن األش �ك��ال ،حتى ل��و ادع��ت امل��رض
وتمارضت.
أما تهاني فهي موظفة في إح��دى وزارات الدولة ،ولم تجد الراحة
من مديرتها ،فكثيرا ما كانت تراقبها وتشعرها بالتقصير ،وتكثر
من انتقادها الالذع لعملها ،ما جعلها تتراجع في أداء عملها؛ ألنها
رأت أنها إذا عملت أو لم تعمل فاألمر ّ
سيان.

ساحة نزال
ويعمل محمد موظفًا ف��ي إح��دى امل��ؤس�س��ات التعليمية ،لكنه كره
جهة عمله ،ألن مكان عمله ّ
تحول إلى ساحة نزال بينه وبني مديره
الذي يرفض أن يناقشه أحد ،وعلى الكل التنفيذ لجميع األوامر بال
تفكير أو اع�ت��راض ،وم��ن يحتج أو يعترض فستنهال عليه أشكال
العقوبات التي يسجلها بقرارات ّ
تعسفية جائرة ،مستغال سلطته

إن حبتك
عيني

في توقيع العقوبات على املوظفني.
م�ح�م��د أم ��ام أج� ��واء ك �ه��ذه ،ات �خ��ذ م��ن ال �غ �ي��اب ذري �ع��ة ك��ي ال يحتك
بمديره ،وصار الغياب فرصة ذهبية لعدم رؤية املدير.

شواذ القاعدة
ل �ك��ن ح �ص��ة ع�ك�س��ت ق��اع��دة ال �ه ��روب م��ن ال �ع �م��ل ،إل ��ى ع �ش��ق ال�ع�م��ل
وال �ت �ف��ان��ي ف �ي��ه وب� ��ذل ال �ج �ه��د وال ��وق ��ت م��ن أج ��ل اإلن� �ج ��از ،وع�ن��دم��ا
سألناها :ما السبب؟ قالت إنها تعمل في إحدى املناطق التعليمية،
ومديرها يعاملها وجميع املوظفني معاملة إنسانية راقية؛ فهو يثق
بحضورنا مبكرا ،وال يضع الجواسيس ملراقبتنا ،بل على العكس
فهو يمدح ويقدر كل التقدير إنجازاتنا في العمل ،ويمدنا بعبارات
تشجيعية يوميا ،وإذا طلبنا االستئذان لم يحتج ولم يمانع ،وكان
يقول :كل موظف له الحق في االستئذان ،ولو كان بصورة يومية،
فهو لم ول��ن يمانع ،ما دمنا نعمل بجد واجتهاد وننجز املطلوب
منا.
والعجيب ف��ي األم��ر أن��ه إذا ج��اء وق��ت اإلج ��ازة األس�ب��وع�ي��ة تصاب
ح�ص��ة ب��االك �ت �ئ��اب ،وأص �ب �ح��ت ت �ك��ره ال�ع�ط��ل ال��رس �م �ي��ة؛ ألن عملها
ّ
تحول من سجن إلى بيئة جاذبة للموظف بسبب مديرها الناجح
ُ
ّ
ّ
تصرفاته النابعة عن ذوق
وبرقي أخالقه وسمو
في حسن تعامله
رفيع ،واأله��م أن الجميع يشعرون بالعدالة معه ،فأحبوه وأحبوا
عملهم.

!

◄

االنتقادات الدائمة وعدم التقدير
وراء البحث عن االستئذانات

◄

شكاوى وظيفية من تعامل
المسؤولين بمبدأ «إن حبتك عيني
ما ضامك الدهر»

◄

العمل يتحوَّ ل بيئة طاردة إذا شعر
الموظف بالظلم والتفرقة العنصرية

كرهت ابتسام ،التي تعمل
ف ��ي أح� ��د ال� �ب� �ن ��وك ،ع �م �ل �ه��ا؛
ألن� � �ه � ��ا وج � � � ��دت م ��دي ��رت� �ه ��ا
تعامل موظفاتها وفق مبدأ
«إن حبتك عيني ما ضامك
ال ��ده ��ر» ،ف�م��ن ت��رب�ط�ه��ا بها
ع�لاق��ة م �ع��رف��ة أو ن �س��ب أو
ق��راب��ة ت��دل�ل�ه��ا ،وت�س�م��ح لها
ب��ال �ت��أخ �ي��ر ،وب ��االس �ت �ئ ��ذان
كثيرا بال حساب ،والعكس
ص �ح �ي��ح ،وه �ن��ا ك� ��ان ال ب��د
م��ن ال�ه��روب م��ن العمل بأي
ف ��رص ��ة س ��ان� �ح ��ة؛ ف��ال �ع �م��ل
ب��ات ب�ي�ئ��ة ط ��اردة مل��وظ�ف�ي��ه،
ال� ��ذي� ��ن ي� �ش� �ع ��رون ب��ال �ظ �ل��م
وب��ال �ت �ف��رق��ة ال�ع�ن�ص��ري��ة في
التعامل.
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باحوا لـ سبقلا بآالمهم وآمالهم

غسالو السيارات :جهود كبيرة ونقود قليلة
ّ
وتتحمل المطبات والحفر أثناء سيره بها ،وله فيها مآرب أخرى ،حيث
ّ
دراجته تحمله من شارع إلى آخر،
غسال السيارات رحيم ،الذي
يحمل عليها معدات عمله من «جردل ماء» وأدوات تنظيف وغيرها .إنه ّ
أصبح جزءاً من شارع الصحافة ،وتحديداً أمام سبقلا ،حيث يأتي كل صباح بدراجته ،ويستعين به الزمالء
في غسل سياراتهم ،وعن ذلك يقول :سنوات طويلة تجمعني بهذا المكان ،الذي اخترته ،واستقررت
فيه نظرا الى المودة والمعاملة الحسنة من قبل العاملين في هذا الصرح اإلعالمي ،والذين أصبحوا
يعرفونني باالسم ،بل ويتصلون بي إذا لم أكن موجوداً ألغسل سياراتهم.
حسين الفضلي
يقول رحيم انه في الغالب يأتي باملاء الذي
يستخدمه لغسل السيارات من أقرب مكان له
أثناء العمل ،مؤكدا أن معظم أصحاب املحال
أو ح�ت��ى ال �ش��رك��ات ف��ي امل�ن�ط�ق��ة م�ت�ع��اون��ون
معه في هذا الجانب ،كما أنه ال يطلب سعرا
م�ع� ّ�ي�ن��ا ي�ت�ق��اض��اه م�ق��اب��ل غ�س�ل��ه ال �س �ي��ارات،
وقال« :اللي يجي من اهلل ّ
حياه اهلل ،كله رزق
وخير».
وذك� � ��ر رح� �ي ��م ان أس � �ع ��ار غ �س ��ل ال� �س� �ي ��ارات
بسيطة ج��دا ،حيث انها ال تتعدى  7دنانير
ف�ق��ط ش�ه��ري��ا ،ك�م��ا أن ه��ذا امل�ب�ل��غ البسيط ال
ي�ت�غ� ّ�ي��ر م��ن س �ي��ارة إل��ى أخ ��رى ،وق ��ال :هناك
بعض الناس ،جزاهم اهلل خيرا ،يدفعون أكثر
من ذلك لي شهريا.
وأضاف رحيم انه يقوم بالتعامل مع معظم
امل��وظ �ف�ين ف��ي ال �ش��رك��ات امل ��وج ��ودة بمنطقة
ال�ش��وي��خ الصناعية ،م��ؤك��دا ان��ه ليس هناك
أي خ�لاف��ات ت��ذك��ر ق��د ت �ع� ّ�رض ل�ه��ا ف��ي عمله

غسال التاكسي

لغسل السيارات ،األمر الذي يجعله يتعامل
مع أصحاب السيارات بروح ودية وأخوية.

هموم ّ
الغسالني

ومما ال ش��ك فيه ان م��ن أصعب املهن غسل
ال � �س � �ي ��ارات ،ح �ي��ث ي �ت �ح� ّ�م��ل م ��ن ي �ع �م��ل ب�ه��ا
الطقس ال�ح��ار صيفا ،وال �ب��رد ش�ت��اء ،فضال

ع��ن األج ��واء ال��رط�ب��ة ،فضال ع��ن عناء التنقل
من مكان إلى آخر.
سبقلا رص � ��دت ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ه� ��ذه امل�ه�ن��ة
ال �ش��اق��ة ف ��ي وض� ��ح ال �ن �ه ��ار ،ح �ي��ث ت �ب�ّي�نّ أن
أغ �ل ��ب غ� ّ�س��ال��ي ال� �س� �ي ��ارات م ��ن ال�ج�ن�س�ي��ات
ال �ع��رب �ي��ة واآلس� �ي ��وي ��ة ،وال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ط ��وال
النهار م��ن أج��ل لقمة العيش التي تأتي من

الرزق الحالل ،بمبالغ بسيطة ،لكنها تتطلب
مجهودا كبير ألكثر من سيارة.
وف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ظ�ه��رت
ل �ن��ا أع � � ��داد ك �ب �ي��رة م ��ن غ � ّ�س ��ال ��ي ال �س �ي ��ارات
ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ع � �م � �ل ��ون ع � �ل� ��ى غ � �س� ��ل امل� ��رك � �ب� ��ات
مل�ج�م��وع��ة أش �خ��اص ،ول �ي��س م��رك�ب��ة واح ��دة
ف �ق��ط ،خ�ص��وص��ا ف��ي م �ق��رات وأم��اك��ن العمل
والشركات في املنطقة.
غ � ّ�س ��ال ال �س �ي ��ارات «أب� ��و ج �ع �ف��ر» م ��ن إح ��دى
الجنسيات ال�ع��رب�ي��ة ،وه��و ف��ي ب��داي��ة العقد
الخامس م��ن ع�م��ره ،ق��ال ان��ه يعمل ف��ي غسل
السيارات منذ  6أع��وام ،وقد تعامل مع كثير
م��ن الجنسيات ف��ي ال�ك��وي��ت ،ول��م ي��واج��ه ّ
أي
م�ش��اك��ل ف��ي ع�م�ل��ه ،خ�ص��وص��ا أن��ه يتقاضى
املبالغ البسيطة مقابل غسل السيارات عند
نهاية الشهر.

رحيم أصبح جزءاً من شارع
الصحافة ..وتحديداً
أمام سبقلا
َّ
ويتنقل
د َّراجته تحمل أغراضه
مآرب أخرى
ُ
بها ..وله فيها
 7دنانير أعلى أجر

أوقات العمل

قناعة ورضا
ّ
عبر ّ
ّ
املتجولون عن رضاهم وقناعتهم بالرزق البسيط ،الذي
غسالو السيارات
ّ
ّ
يكسبونه ش�ه��ري��ا ،كما أن�ه��م ت�م��ي��زوا ب��ال��روح البسيطة ،ال�ت��ي تمثلت ف��ي قول
راض به».
أحدهم« :أي مبلغ يطلع لي في نهاية الشهر أنا
ٍ

تحديد المواقع
لفت ّ
غسال السيارات رحيم إلى أنه بسبب عمله منذ فترة طويلة مع أصحاب
السيارات في منطقة الشويخ الصناعية ،فإنه أصبح موقع عمله الرئيس من دون
تحديد مواقع أخرى لغسل السيارات.

وف��ي منطقة ال�ف��روان�ي��ة ،شاهدنا الكثير من
ّ
ّ
املتجولني ،إلى أن التقينا
غسالي السيارات
ّ
ال �غ��س��ال م�ح�م��د ش ��اه�ي�ن ،ال � ��ذي أوض � ��ح ان��ه
يتعامل مع مختلف الجنسيات ألكثر من 3
أع��وام ،وقال انه يبدأ عمله في أوق��ات مبكرة
ص�ب��اح��ا ،وي�ن�ت�ه��ي ف��ي ال�س��اع��ة ال � �ـ 12م�س� ً
�اء،
ّ
ت�ج��ن�ب��ا ل �ح��رارة ال�ط�ق��س ال �ش��دي��دة ف��ي ف�ت��رة
الظهر .وأشار إلى أنه يتقاضى بشكل شهري
مبالغ جيدة نظير عمله لغسل مجموعة من
ال�س�ي��ارات ،حيث ان ه�ن��اك القليل م��ن الذين
يتعاملون بالشكل ال�ي��وم��ي م��ن دون ات�ف��اق
شهري ،ما يجعله عمال مؤقتا معهم.

غساالن في الفروانية

لغسل السيارة شهرياً
الربح األكبر يكون
بالتعامل مع الموظفين
في مقا ّر العمل

غسال السيارات أمام سبقلا | تصوير محمود الفوريكي
رحيم اإليراني َّ

عمل دائم

فضائح السوشيال ميديا:

ً
أحيانا
طريق الشهرة يبدأ بفيديو ُمسيء
في الوقت الذي أصبحت مواقع التواصل االجتماعي على درجة كبيرة من األهمية لمتابعة األخبار
وتطورات األحداث بسرعة ،فضالً تبادل الثقافات واآلراء ،كما أنها َّ
سهلت التفاعل بين الناس ،وألغت الحواجز
والمسافات بين المجتمعات والبلدان ،أضحت نقمة من جانب آخر.
فبعض مستخدمي السوشيال ميديا يسعون إلى الشهرة واكتساب المزيد من المتابعين حتى لو على
قاعدة «خالف تعرف» ،فيتعمدون بث فيديوهات غريبة ،وأخرى تحمل تشهيراً بشخصيات وتسيء إلى
سمعة اآلخرين ،ومن المؤسف أن هذه الفيديوهات التي توصف بأنها فضائحية أحياناً تحقق نسبة كبيرة
من المتابعة وتحظى باالهتمام.

أميرة بن طرف
ف��ي مجتمع صغير ومتصل اجتماعيًا،
ال تبدو ط��رق الشهرة صعبة امل�ن��ال ،بيد
أن وسائل التواصل االجتماعي جعلتها
أك � �ث� ��ر س� �ه ��ول ��ة وي � � �س � � �رًا ،ع� �ب ��ر ت �ق �ل �ي��ص
امل � �س ��اف� ��ات ب��ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ح��دي �ث��ة،
وأصبح الكثير الفاشنيستات ومشاهير
ال� �س ��وش� �ي ��ال م� �ي ��دي ��ا ن� �ج ��وم ��ًا ،وام� �ت ��دت
ش�ه��رت�ه��م إل ��ى دول ال�خ�ل�ي��ج ب��ل وال�ع��ال��م
العربي.
ال �ش �ه��رة ال �ت��ي اص �ب �ح��ت ط��ري �ق��ا ج��دي��دا
للثراء عبر مواقع التواصل االجتماعي،
ب��ات��ت ه��اج �س��ًا ل ��دى ال �ك �ث �ي��ري��ن ،وب�ع��ض
م�ش��اه�ي��ر ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،او كما
يطلق عليهم «م ��ؤث ��رون» اس�ت�ط��اع��وا ان
يكونوا لهم قواعد جماهيرية عبر عرض
حياتهم اليومية للعامة والجمهور ،في
ش ��يء أش �ب��ه ب �ت �ل �ف��زي��ون ال� ��واق� ��ع ..بينما
آخ � ��رون اش �ت �ه��روا ب�س�ب��ب اخ�ت�ص��اص�ه��م
في مجاالت مختلفة ،ك��االزي��اء ،املاكياج،
ال �ط��ب ،ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة او غ�ي��ره��ا من
االختصاصات ..اال انه دائما هناك طرق
«اسرع» تختصر املسافات.
ف �ف��ي ن� �ظ ��رة س��ري �ع��ة ع �ل��ى واق � ��ع ال �ع��ال��م
االف �ت��راض��ي ف��ي ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي،
ك��ان��ت ه�ن��اك دائ�م��ًا سبل ان�ت�ش��ار سريعة
أش� �ب ��ه ب� �س ��ري ��ان «ال � �ن � ��ار ف� ��ي ال �ه �ش �ي��م»،
فالطرق عديدة ومتنوعة ومتجددة وفقًا
ملتطلبات هذه املنصات.

انتقادات وسلبيات

ً
ومثاال ،يمكن تعديد بعض سبل الشهرة
ال�ت��ي ق��د ت �ب��دو س�ل�ب�ي��ة :ت��وج�ي��ه االن�ت�ق��اد
مل�ش�ه��ور م��ا م��ن الشخصيات امل��ؤث��رة ،او
ت��وج �ي��ه أل� �ف ��اظ ن��اب �ي��ة ل ��ه ،ل �ي �ن �ه��ال سيل
ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات م ��ن م �ح �ب��ي امل� �ش� �ه ��ور ع�ل��ى
ه��ذا الشخص لينتقل م��ن «م�غ�م��ور» الى
مشهور ..حتى وان كان سلبًا.
ب�ي�ن�م��ا ت �ب��دو ال �ط��ري �ق��ة االخ � ��رى اح �ي��ان��ا،
ت��وج �ي��ه م �ح �ت��وى ال �ك �ت��رون��ي س� ��واء عبر
تغريدة او مقطع مصور بخطاب يحمل
ازدراء لفئة ما باملجتمع او يحمل نفسًا

البعض يتبع قاعدة
«خالف ُتعرف»
لكسب المتابعين
استغالل مواقع
التواصل في
التشهير وبث
الشائعات يتزايد
حسابات تحولت
إلى ما يشبه
تلفزيون الواقع
فاشنيستات
من الكويت إلى
آفاق خليجية وعربية

ع�ن�ص��ري��ًا ت �ج��اه �ه��ا ،ب��ال �ت��ال��ي ق ��د يحقق
ال�ف�ي��دي��و ان�ت�ش��ارًا إم��ا بفضل م��ؤي��دي ما
ج � ��رى ط ��رح ��ه وإم� � ��ا م �ع ��ارض �ي ��ه ،ب�ي�ن�م��ا
ه �ن��اك ط��ري��ق اخ ��ر ل�ل�ش�ه��رة ع�ب��ر تحقيق
مبدأ «خالف تعرف» فكلما ذهب العموم
ب��آرائ �ه��م «ش��رق��ًا» ،ي �ب��دو ال�ت�غ��ري��د خ��ارج
السرب طريقًا للشهرة.
ووس� ��ط ه ��ذه ال �ط��رق دائ �م��ًا ي �ب��دو اق�ص��ر
طريق الى الشهرة «فضيحة»! وفق قوانني
التواصل االجتماعي التي فرضت نفسها
على حياتنا ،فكما غ�ي��رت ه��ذه املنصات
اس��ال �ي��ب ح �ي��ات �ن��ا ،اس �ت �ط��اع��ت ان تقلب
ّ
وتغير حتى االم�ث��ال الشعبية،
امل��وازي��ن،

وتفرض واقعها االفتراضي على واقعنا
َ
املعاش ،ليصبح طريق الشهرة واالنتشار
ٌ
ع �ب��ر ه ��ذه امل ��واق ��ع ،م �ش �ه��د م �ث �ي� ٌ�ر ،ي�خ��رج
عن «ب��رواز» املجتمع ،او يحمل مضمونًا
يسير في اتجاه معاكس.

معادلة سهلة
الخروج عن امل��أل��وف ،يتمثل في املعادلة
السهلة التي يقود اتباعها ال��ى الشهرة
واالنتشار ،االمر الذي يفسر معه الكثير
م� ��ن م� �ق ��اط ��ع ال� �ف� �ي ��دي ��و ال � �ت ��ي ت� � ��رد ع�ل��ى
ش��اش��ات ه��وات�ف�ن��ا ال��ذك�ي��ة بشكل ي��وم��ي،
ب �ي �ن �م��ا ك �ل �م��ا ك � ��ان ال� �ـ«ف� �ي ��دي ��و» م�ح�م�لا
ب�م�ض��ام�ين اك �ث��ر اث� ��ارة ،واك �ث��ر «ش� ��ذوذا»
ّ
عما اع�ت��اده املجتمع انتشر اكثر كالنار
في الهشيم ،بل قد تتوسع شهرته لتعبر
ال�ح��دود الجغرافية ال��ى دول اخ��رى ،كما
تصلنا مقاطع من دول اخرى ايضا.
وس� ��رع� ��ان م ��ا ي �ت �ح��ول امل �ق �ط��ع امل�ن�ت�ش��ر
ال��ى ح��دي��ث ال��دواوي��ن وال�ت�ج�م�ع��ات ،وق��د
يبحث ال�ن��اس بطبيعة ال�ح��ال ع� ّ�م��ا يثير
فضولهم ملعرفة تفاصيله ،بينما آخرون
لاّ
ق��د ي��رغ�ب��ون ف��ي أ يتخلفوا ع��ن حديث
دائ ��ر ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وال �ب �ع��ض ي��رغ��ب في
أن يمتلك ت�ف��اص�ي��ل أك�ث��ر يضيفها على
املقطع ال��ذي أصبح حديث العامة ،ليس
ألن ��ه ي�س�ت�ح��ق «ال �ش �ه ��رة» ب ��ل ألن ��ه حقق
االنتشار وفق مبدأ «كل ممنوع مرغوب».
ورغ ��م أن ب�ع��ض امل�ش��اه��د ق��د تنتشر من
دون علم اصحابها ،ف��إن بعضها ايضا
ي �ك��ون م �ق �ص��ودًا ،خ��اص��ة ان ال �س��رع��ة في
االن� �ت� �ش ��ار ال� �ت ��ي ت �ح �ق �ق �ه��ا «ال �ف �ض �ي �ح��ة»
او امل�ق�ط��ع ال �خ��ارج ع��ن امل��أل��وف واالط ��ار
العام قد ال تضمنها اي اساليب اعالنية
او خ �ط��ط اع�ل�ام� �ي ��ة اخ� � ��رى ف� ��ي وس��ائ��ل
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،األم � � � ��ر ال � ��ذي
أصبح ال يغري املغمورين فقط ألتابعه
ل �ي �ص �ب �ح��وا م �ش��اه �ي��ر ،ب ��ل ي �غ ��ري اي �ض��ا
بعض اولئك الذين يملكون قاعدة ال بأس
بها من املتابعني ،إما ليكافحوا امللل الذي
يصيب متابعيهم ب�ع��د ف�ت��رة م��ن ال��زم��ن
وإم ��ا لكسب م�ت��اب�ع�ين ج ��دد ،وه��ي خطة
غ��ال�ب��ا م��ا ت�ن�ج��ح م��ن دون ال �ت �ف��ات لثمن
محتوى املقطع املنتشر.
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سفارة البحرين تحتفي
بعودة األمير

أجواء وطنية ..وبهجة
أحمد العنزي
األجواء الوطنية التي عاشتها الكويت منذ اإلعالن
عن قرب عودة سمو أمير البالد أشاعت حالة من
الحماس والبهجة في نفوس املواطنني واملقيمني

على حد سواء.
وكان الفتا انعكاس تلك الحالة الوطنية في األغنية
ال�ت��ي وضعتها ش��رك��ات االت �ص��االت للفنان نبيل
شعيل كنغمة يسمعها املتصل من داخل الكويت
أو من خارجها بأي رقم كويتي.

في اطار احتفاالت الكويت بعودة سمو امير
ال�ب�لاد بعد إج ��راء الفحوصات الطبية التي
ت�ك�ل�ل��ت ب��ال �ن �ج��اح وال �ت��وف �ي��ق ،زي �ن��ت س �ف��ارة
ال �ب �ح��ري��ن ل ��دى ال �ب�ل�اد واج �ه �ت �ه��ا ب�ص��ورت�ين
ل�س�م��وه ول�ل�ع��اه��ل ال�ب�ح��ري�ن��ي امل�ل��ك ح�م��د بن
عيسى مع عبارة الحمد هلل على سالمتك ابو
ناصر.

سفارة البحرين ازدانت بصورة األمير وحمد بن عيسى

«الخارجية» :الكويتيات مقبالت
على العمل الدبلوماسي
أش ��ادت م�ج�م��وع��ة م��ن ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وم�م�ث�ل��ي منظمات
دول�ي��ة أم��س ب��ال��دور الكبير وامل�ه��م ل�ل�م��رأة الكويتية العاملة بالسلك
الدبلوماسي في ما يتعلق باألمن والسالم.
جاء ذلك في حلقة نقاشية تحت عنوان «دور النساء الدبلوماسيات
الكويتيات في االمم املتحدة من أجل األمن والسالم» ،أقيمت في مبنى
الشيخ ص�ب��اح األح�م��د  -بيت األم��م امل�ت�ح��دة ،ب��دع��وة م��ن ممثل األم�ين
ّ
واملنسق املقيم لألمم املتحدة لدى الكويت د.طارق
العام لألمم املتحدة
الشيخ.
وث� ّ�م��ن ه��ؤالء ال��دب�ل��وم��اس�ي��ون دور امل ��رأة الكويتية ال�ت��ي خ��اض��ت بكل
كفاءة وجدارة تحديات عدة حتى انها سبقت نساء املنطقة ،من خالل
دورها الفاعل في مختلف املجاالت ،ومنها السياسية واالقتصادية.
وأعلن مسؤولون في وزارة الخارجية عن إقبال كبير من الكويتيات
على العمل الدبلوماسي.
وأك ��د م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون م�ك�ت��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�س�ف�ي��ر ال�ش�ي��خ د.أح �م��د ال�ن��اص��ر االه�ت�م��ام
باملكانة املهمة للمرأة الكويتية التي ُجبل عليها املجتمع الكويتي منذ
بزوغ فجر نشأة دولة الكويت.
واض��اف الناصر إن ه��ذا االهتمام يأتي إدراك��ا ل��دور امل��رأة في تكوين
وق �ي��ادة ال �ن��شء وامل�ج�ت�م��ع م�ن��ذ ب��داي��ات ت��أس�ي��س امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي،
قائال ان املرأة الكويتية اثبتت جدارتها وقدرتها في ميادين السياسة
واالقتصاد واإلسهام في التنمية بكل وجوهها.
وأفاد بأن املرأة الكويتية خاضت التحديات ،وكانت ّ
سباقة بني نساء
املنطقة ف��ي التعليم وال�ع�ل��م وال�ع�م��ل ،وحققت الكثير م��ن النجاحات
ال��زاه��رة والباهرة ،ونالت التقدير لكفاءتها ،ومل��ع الكثير من االسماء
في سماء االبداع ،حيث ّ
تبوأت الكثير من املناصب ومراكز صنع القرار
وتولي زمام الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.
ولفت الى ان هذا االهتمام ّ
ترسخ جوهرا ومضمونا في مواد الدستور
الكويتي ،الذي يؤكد التزام الكويت الثابت والنابع من روح الدستور
في تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني امل��رأة ،وذل��ك عبر امل��ادة 29
من الدستور.

و ق��ال القائم بأعمال سفارة البحرين لدى
البالد محمد السبت :أرد ن��ا من خالل هذه
ا ل �ل �ف �ت��ة م �ش��ار ك��ة ا ل �ك��و ي��ت ق �ي��ادة و ح�ك��و م��ة
وشعبا ا ل�ف��ر ح��ة ب�ع��ودة سمو ا م�ي��ر ا ل�ب�لاد،
و ه � � ��ي ف � ��ر ح � ��ة ب� �ح ��ر ي� �ن� �ي ��ة ا ي� � �ض � ��ا ف � ��ي ظ��ل
و ش��ا ئ��ج ا ل�ق��ر ب��ى ب�ين ا ل�ق�ي��اد ت�ين والشعبني
ا لشقيقني .
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ُتش ِّكل  % 14من مساحة البالد ..وتحتاج اهتماماً

َّ
مؤهلة لتنشيط السياحة الداخلية
 14محمية
َّ
متنفس للحياة الطبيعية،
بر الكويت
وبكل ما يشتمل عليه من تنوّ ع
بيولوجيّ ،
يمثل خصوصية بيئية
وفرادة للصحراء الممتدة التي
استغلتها دول مجاورة في مشاريع
استثمارية ،كما حافظت عليها كذاكرة
لتاريخ البلدان.
وتشتمل الكويت على  14محمية
طبيعية ،وقد تزايدت مساحتها بنسبة
 %2خالل السنوات الثالث الماضية،
ّ
تشكل  %14من المساحة
وأصبحت
الكلية لألراضي والجزر في البالد،
وتعتزم هيئة البيئة زيادة رقعتها
مستقبالً إلى .%15.2
وفي عام  2018اعتمد المجلس األعلى
للبيئة المنطقة الحدودية المنزوعة
السالح والمحاذية للشريطين
الحدوديين الشمالي والغربي من
البالد على طول الحدود الكويتية ـــــ
العراقية بعرض نحو  5كلم ،واعتبارها
محمية طبيعية برية ،تملكها وتشرف
عليها وزارة الداخلية ،إلى جانب ثالث
محميات بحرية أضيفت إلى رصيد
المحميات الطبيعية في الدولة،
وهي :محمية جزيرة كبر ،وجزيرة قاروه،
وجزيرة أم المرادم؛ ليصبح إجمالي
عددها في المناطق المحمية البحرية
 ،5تضاف عليها محمية مبارك الكبير
ومحمية الصليبيخات البحرية.

طيور الفالمنكو حطت في جون الكويت

خالد الحطاب
تتميز امل��ح��م��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة ف��ي ال��ب�لاد بالشعاب
املرجانية التي تحيط بها ،والتي تعد من أغنى
ال��ب��ي��ئ��ات ال��ب��ح��ري��ة وأج��م��ل��ه��ا وأه��م��ه��ا ف��ي توفير
امل�لاذ لكثير م��ن أن���واع الكائنات الحية البحرية
ّ
من الالفقاريات واألسماك ،كما تشكل هذه الجزر
مواقع التعشيش الرئيسة لعدد من أنواع الطيور
والسالحف البحرية.

املحميات البرية
ووف���ق ب��ي��ان��ات الهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة ،ف��إن��ه وفي
 2016بلغ مجموع أعداد محميات الكويت البرية
املعلنة  12محمية ،وه���ي« :محمية الخويسات
(ال���ج���ه���راء) ،م��ح��م��ي��ة ص��ب��اح األح���م���د الطبيعية،
محمية خليج الصليبيخات (ال��دوح��ة) ،محمية
أم ن��ق��ا ،محمية أم ق��دي��ر ،محمية وادي ال��ب��اط��ن
وم��ح��م��ي��ة ال��ه��وي��م��ل��ي��ة وم��ح��م��ي��ة س���ع���د ،ب��ج��ان��ب
م��ح��م��ي��ت�ين م��ص��ن��ف��ت�ين ت���ح���ت م���س���م���ى م��س��ي��ج��ة
إي��ك��ول��وج��ي��ة وم���رك���ز ال��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة بمنطقة
اللياح ،وكذلك ضلع القرين».
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،اعتمدت محمية فيضة السدر
ال����ت����ي ت���ق���ع ج����ن����وب ب����ح����رة ح�����وش�����ان ف�����ي 2018
الحتوائها على ّ
تنوع بيولوجي وأشجار السدر
البري املعمر والنادر ،ومحمية طروب في املنطقة
الجنوبية الحتوائها على ما يقارب  25نوعا من
النباتات املعمرة ،إلى جانب املوافقة على توسعة
محمية سعد الطبيعية؛ بهدف إع��ادة تأهيل بر
ع��ري��ف��ج��ان األك��ث��ر ت���ده���ورًا نتيجة زح���ف ال��رم��ال
وتداعيات الرعي الجائر والتخييم.

المحميات البحرية ُتسهم
في زيادة ِّ
الشعاب المرجانية
محمية وادي الباطن األكبر
بمساحة  910كم2
«الجهراء» مالذ
للطيور المهاجرة
الشعاب المرجانية تضفي
ثراء وتنوعا ً طبيعيا ً
إعادة تأهيل بر عريفجان
األكثر تدهوراً نتيجة زحف
الرمال وتداعيات الرعي الجائر

ّ
متنوعة
مساحات

وتعتبر مساحة محمية وادي الباطن الطبيعية
الحدودية األكبر؛ بإجمالي  910كم ،2حيث جرى
اع��ت��م��اده��ا م���ن ق��ب��ل م��ج��ل��س ال�������وزراء ف���ي ،2011
ُ ّ
وس��ل��م��ت ل��ه��ي��ئ��ة ال���زراع���ة ض��م��ن م��ش��اري��ع اع���ادة
تأهيل البيئة البرية ،وأعلنت في  2016بقرار من
املجلس االعلى للبيئة ،وكان الغرض من انشائها
ّ
والتنوع االحيائي فيها وألغراض
حماية البيئة
مشاريع إعادة تأهيل البيئة البرية.
ورغم من شهرتها وقربها من النشاط العمراني
تأتي مساحة محمية الجهراء الطبيعية بمساحة
 18كم ،2في حني حصلت هيئة البيئة مؤخرا على
موافقات بتوسعتها ،بعد أن كانت  2ك��م 2فقط،
وهي تأتي ضمن املحميات األصغر مساحة في
ال��ب�لاد ،وت��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ا ال ي��ق��ل ع��ن  250نوعا
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محميات طبيعية
مستقبلية

و ف� � ��ق ن � �ظ� ��ام ا ل� ��ر ق� ��ا ب� ��ة ا ل� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة ل ��دو ل ��ة
ا ل�ك��و ي��ت و م�ن��ا ط��ق ا مل�ح�م�ي��ات ،ف��إن هناك
م �ق �ت��ر ح��ات ب �ت �ح��و ي��ل ع ��دد م��ن ا مل�ن��ا ط��ق
ا ل � �ب� ��ر ي� ��ة وا ل � �ب � �ح� ��ر ي� ��ة ل � �ت � �ك� ��ون م �ح �م �ي��ة
ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة؛ م� �ن� �ه ��ا  7م � �ن� ��ا ط� ��ق ب� �ح ��ر ي ��ة
و س��ا ح �ل �ي��ة ،و ه � ��ي« :أم ا ل �ن �م ��ل ،ع��و ه��ة،
ف �ي �ل �ك��ا ،أم ا مل � � ��رادم ،ق� � ��اروه ،ك� �ب ��ر ،وأم
الهيمان».
و ف ��ي ا ل �ج��ا ن��ب ا ل �ب��ري ،ه �ن��اك م�ق�ت��ر ح��ات
ل��و ج��ود م�ح�م�ي��ة ف��ي ك��ل م��ن «ا ل �خ �ي��ران،
النويصيب ،الجديلية ،واملغيرة».
م����ن ال���ط���ي���ور ،ك���م���ا ت���ح���ت���وي ع���ل���ى م��ج��م��وع��ة م��ن
ّ
البحريات التي شكلتها املياه املتدفقة من مدينة
الجهراء عبر السبخات الرملية في أقصى الغرب
م���ن ج����ون ال���ك���وي���ت ،ت��ح��ي��ط ب��ه��ا م��س��ط��ح��ات من
القصب ويجري توفير املياه للبحيرة الرئيسية
ب���اس���ت���خ���دام امل���ي���اه امل��ع��ال��ج��ة ث�لاث��ي��ًا ع���ن ط��ري��ق
شبكة مخصصة إلم��داده��ا بشكل أكثر استدامة
وفعالية.
وم��ن ال��ن��ب��ات��ات ال��ت��ي ت��زخ��ر بها املحمية أشجار
ال��ت��ح��ري��ج امل���ع���روف���ة؛ م���ث���ل :األث�����ل وال��ص��ف��ص��اف،
وت��ن��ق��س��م ن��ب��ات��ات��ه��ا إل����ى ن���ب���ات���ات م���ع���م���رة؛ مثل
ال����ب����وص واألث�������ل وال����ط����رف����ة وال�����غ�����ردق وال��ث��ل��ي��ث
وغ��ي��ره��ا ،وال��ن��ب��ات��ات امل��وس��م��ي��ة ،م��ث��ل :الحميض
والنوير والقلمان والحويذان والخبيز.

املحميات الشمالية

تأهب

وفي املناطق الشمالية من البالد ،هناك مجموعة
م����ن امل���ح���م���ي���ات وه�������ي :م��ح��م��ي��ة ال��ص��ل��ي��ب��ي��خ��ات
البحرية الطبيعية القائمة على ج��ون الكويت،
وأع��ل��ن��ت ف��ي  ،2016وج���اء ال��غ��رض م��ن انشائها
ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة وت���ن ّ���وع���ه���ا االح���ي���ائ���ي
وإعادة تأهيلها في جون الكويت.
وبالقرب من محمية الصليبيخات البحرية ،تقع
مسجية جال اللياح ،محمية برية قائمة ،وتبلغ
مساحتها  147كم 2جرى إعالنها كذلك في ،2016
ويشرف عليها معهد االبحاث العلمية ،والغرض
من انشائها تأهيل املنطقة التي ّ
تعرضت لتدمير
ال��ت��رب��ة السطحية خ�ل�ال س��ن��وات م��ن االس��ت��غ�لال

جزيرة كبر

صيد جائر
 ..واقتالع نباتات
ت��رص��د ال �ف��رق ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة م�ج�م��وع��ة من
التعديات املستمرة على بعض املحميات ،ال سيما
محمية الجهراء ،و«صباح األحمد» ومحمد فيضة
سدر حوشان.
ووف ��ق ن��اش�ط�ين بيئيني ل �ـ سبقلا ،ف ��إن محمية
صباح األحمد والجهراء تواجه تعديات ،من خالل
ب�ع��ض األف � ��راد ال ��ذي ي �ق��وم��ون ب�م�لاح�ق��ة ال�ط�ي��ور
امل �ه��اج��رة ،وي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى زرع أج �ه��زة وأدوات
صيد مخالفة بالقرب من املحميات أو العمل على
قنصها باستخدام األسحلة النارية بعد الدخول
من خالل السواتر الترابية الجانبية للمحميات.
وحماية البيئة الطبيعية فيها.
وف��ي الشمال الغربي ،تأتي محمية الهويميلية
الطبيعية ،وهي برية ،وتبلغ مساحتها  402كم2
واعتمدت في  2011وأعلنت في  ،2016والغرض
م��ن إن��ش��ائ��ه��ا ح��م��اي��ة البيئة وال��ت��ن ّ��وع االح��ي��ائ��ي
ف��ي��ه��ا وألغ������راض م��ش��اري��ع إع�����ادة ت��أه��ي��ل البيئة
البرية ،وتعتبر من املحميات الحدودية.

جزيرة بوبيان
أم��ا في الجهة الشمالية الشرقية فتأتي محمية
أم نقا الطبيعية ،التي تبلغ مساحتها  246كم2
وال��ت��ي ان��ش��ئ��ت ب��غ��رض ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن ّ��وع
االحيائي فيها وألغ��راض مشاريع إع��ادة تأهيل
البيئة البرية ،وبالقرب منها على جزيرة بوبيان
ه���ن���اك م��ح��م��ي��ة ح����دودي����ة ب��ح��ري��ة ب��م��س��اح��ة 638
كم 2والغرض من إنشائها حماية بيئة الجزيرة
ّ
وتنوعها االحيائي ،حيث تغطي الجزء الشمالي
من الجزيرة وجزيرة وربة ،ومعظمها عبارة عن
مسطحات طينية وسبخات وخيران بحرية.
وتكثر في محمية مبارك الكبيرالرخويات التي
تعتبر م��ص��در غ���ذاء لكثير م��ن ال��ط��ي��ور البحرية
وال��ت��ي ت��ع��ي��ش ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ،أو ت���رد إل��ي��ه��ا خ�لال
م��واس��م الهجرة السنوية ،ويتكاثر بعضها في
الجزيرة؛ مثل طائر أب��و معلقة وأب��و الخصيف،
وت��ع��ت��ب��ر ج��زي��رة ب��وب��ي��ان أك��ب��ر ال��ج��زر الكويتية
م��س��اح��ة ،وت��ت��واج��د ف��ي املحمية أن���واع النباتات
املقاومة للملوحة ،مثل الثليث والقلمان والطرفة
والهرم.

المحميات
الجنوبية
ت ��أت ��ي م �ح �م �ي��ة س� �ع ��د ،ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
ال �ج �ن��وب �ي��ة ،م��ن امل �ح �م �ي��ات الطبيعية
املعلنة في  2016بهدف حماية ّ
التنوع
االحيائي فيها ،حيث تحتوي الكثير
من نباتات البيئة الكويتية الفطرية في
ج�ن��وب ال��دول��ة ،وتعتبر م�خ��زن ب��ذور
ّ
طبيعيًا إلعادة تأهيل البيئة البرية.
ك �م��ا وت ��أت ��ي م �ح �م �ي��ة أخ� � ��رى ب��ري��ة
ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة م� � ��وج� � ��ودة م � �ن� ��ذ 2010
ب �م �س��اح��ة  6ك� ��م ،2وأن �ش �ئ��ت ك��ذل��ك
لحماية البيئة ،واملواقع ذات األهمية
اإلي �ك��ول��وج �ي��ة وال� �ت� �ن � ّ�وع االح �ي��ائ��ي
فيها.
أم� ��ا م ��ن أك� �ب ��ر امل �ح �م �ي��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة
ال� �ح ��دودي ��ة ف �ت��أت��ي م�ح�م�ي��ة أم ق��دي��ر
الطبيعية ال�ت��ي تبلغ مساحتها 580
ك ��م ،2وج ��رى اع �ت �م��اده��ا وتسليمها
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية ضمن مشاريع إعادة تأهيل
البيئة البرية ،وال�غ��رض م��ن إنشائها
ّ
والتنوع االحيائي فيها
حماية البيئة
وألغ � � ��راض م �ش��اري��ع إع� � ��ادة ت��أه�ي��ل
البيئة البرية.

محمية
صباح األحمد
ب��ال�ق��رب م��ن ج��ون ال�ك��وي��ت ،تقع أق��دم
محمية ق��ائ�م��ة ،وه��ي محمية صباح
األح� � �م � ��د ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ال � �ت� ��ي أن �ش �ئ��ت
ف��ي 1987تحت إش��راف مركز العمل
التطوعي ،بمساحة  330ك��م ،2وتعد
أك �ب��ر ال �ن �ظ��م االي �ك��ول��وج �ي��ة األرض �ي��ة
ال �ت��ي ج� ��رى ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا كمحمية
ذات أه �م �ي ��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة ت �ض��اري �س �ي��ة
وبيولوجية ،باإلضافة إل��ى املحافظة
على إدارة املوارد الطبيعية املتجددة.
وتشتمل املحمية على جرف صخري
يرتفع إلى  116مترًا عن املسطحات
الطينية الساحلية وما يرتبط بها من
املستنقعات املالحة والكثبان الرملية
على جون الكويت وسهول حصوية
تمتد شماال من قمة مرتفعات جال
ال� � ��زور ،م��ؤدي��ة إل ��ى وادي ال��رم��م في
الزاوية الشمالية الغربية من املحمية.
وف� ��ي م�ح�م�ي��ة ص �ب��اح  39ن��وع��ًا من
النباتات في املناطق الساحلية ،حيث
بيئة السبخات املالحة ،و 87نوعًا في
املنطقة الصحراوية ومجاميع نباتية
مهمة في املحمية ،هي :العرفج ،الرمث،
ال �ش �ن��ان ،وال �ه��رم ال ��ذي يسيطر على
امل�ن��اط��ق ال�س��اح�ل�ي��ة م��ع ن �ب��ات الثليث
وال � �غ� ��ردق ،ك �م��ا ت��وج��د ف ��ي امل�ح�م�ي��ة
ش �ج��رة «ط �ل �ح��ة» امل �ش �ه��ورة .وه�ن��اك
أيضا حوالي  151نوعا ّ من الطيور،
م �ن �ه��ا  14ن ��وع ��ًا م �ت ��وط �ن ��ًا أو ش�ب��ه
مقيم 21 ،نوعًا م��ن ال��زواح��ف ،منها:
ال �ض��ب وال � ��ورل وغ �ي��ره��ا ،و 22نوعا
م��ن ال �ث��دي �ي��ات ،منها  7أن� ��واع م �ه� ّ�ددة
ب��االن�ق��راض؛ مثل ثعلب الفنك ،غرير
العسل ،وغيرها.

 08الكويت

مقتنيات تراثية
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صورة من الماضي

البالول في بيته ..وبدت مقتنياته | تصوير حسني هالل

محمد البالول موظف من بريد الزمن الجميل:

ً
دينارا أول مرتب تقاضيته منذ نصف قرن !
35
■ كنا نعمل مساء من دون مقابل!

ساعي البريد

قصص وذكريات مليئة بالمواقف ..حنين للماضي يرتسم على
مالمحه ..حكايات من العصر الجميل ..يود ان يرى موظفي جيل
الشباب أكثر التزاما في أداء عملهم ناصحا إياهم «اعملوا وال
تلتفتوا الى المغريات المادية فقط».

ب�ي�ن ال� �ب ��ال ��ول ان ال �ك��وي �ت �ي�ين ك��ان��وا
يعملون بوظيفة ساعي بريد ،حيث
يجري فرز كل موظف على منطقة
لتوزيع البريد ،موضحا ان املوظف
إذا ت��أخ��ر ف��ي ت�س�ل�ي��م ال �ب��ري��د ك��ان
يحاسب وتصير عليه «مشكلة».

العم محمد البالول أبو سليمان الذي يعد من أقدم موظفي
قطاع البريد ،قام بفتح صندوق الذكريات واسترجع أجمل
المواقف التي عاشها بكل بساطة وعفوية مع رواد ومؤسسي
قطاع البريد في الكويت ،متحسفاً على «بريد زمان» ،مشيراً إلى ان
«البريد الحالي يعاني ،حيث ال يشغل بال بعض المسؤولين سوى
السفرات والمهمات الرسمية»

رسائل المحبين
والعشاق

محمد المصلح
قال البالول في لقاء مع سبقلا :التحقت
ف ��ي ق �ط��اع ال �ب��ري��د ف ��ي ع ��ام  1971وك ��ان
اول دوام ف� ��ي ب� ��ري� ��د ك� �ي� �ف ��ان ب��وظ �ي �ف��ه
«ك��ات��ب ح��اج��ز» ،وه��ي وظيفية مهمتها
استالم الرسائل وال�ط��رود البريدية من
الجمهور ،وكان اول راتب لي  35دينارا
منها  20دينارا قسطا للسيارة والباقي
مصروفا لي.

البريد العام
واض ��اف ال �ب��ال��ول «ع�ن��دم��ا ال�ت�ح�ق��ت ك��ان
ع � �م ��ري ح �ي �ن �ه��ا  18ع� ��ام� ��ا ،وك � � ��ان ل ��دي
العديد م��ن ال��زم�لاء حينها ،وه��م جاسم
الغيث وفهد القطيفي وفهد الدويسان،
حيث ك��ان عملنا على فترتني صباحية
ومسائية ،ولكن بعد انتقالي الى البريد
العام اصبح الدوام صباحي فقط.
وروى ال �ب��ال��ول ط ��رق ف ��رز ال �ب��ري��د ق��ائ�لا
«ك ��ان ال �ف��رز ي��دوي��ا وك ��ل ص �ب��اح ع�ن��دم��ا
آت � � ��ي ال � � ��ى ع� �م� �ل ��ي ال ن� �س� �م ��ع اال ص ��وت
االخ � �ت� ��ام ،وك ��أن �ه ��ا م��وس �ي �ق��ى م ��ن ك �ث��رة
ال �ع �م��ل ون �ش��اط امل��وظ �ف�ي�ن ،ح �ي��ث ن�ش�ع��ر
ح�ي�ن�ه��ا ب��أن�ن��ا ف��ي ب�ي��وت�ن��ا ،ب��ل وج��ودن��ا
في عملنا أكثر من بيوتنا».
ووص� � � ��ف ال � �ب� ��ال� ��ول ال � �ب� ��ري� ��د ف � ��ي ح �ق �ب��ه
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات وال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ب��أن��ه يمثل
ش��ري��ان ال ��دول ��ة ،ق��ائ�لا ان م��دي��ر ال�ب��ري��د
ح �ي �ن �ه��ا ع � �ب� ��داهلل ال �ع �ي ��د ك � ��ان ي ��أت ��ي ك��ل
ص �ب��اح ب�ن�ف�س��ه وي �ق��وم ب �ف��رز ال �ب��ري��د مع
املوظفني ،بل وكان املوظفون يتطوعون
ل �ي�لا م ��ع امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ف��رز
البريد دون أي مقابل اال حبا في الوطن
والعمل.

ال مجال لالستهتار
وذك��ر ان االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال�ب��ري��د ك��ان هو
األس� � � ��اس م� ��ن ق� �ب ��ل ال � �ن� ��اس وذل � � ��ك ك ��ون
امل �ك��امل��ات ال�ه��ات�ف�ي��ة ك��ان��ت غ��ال�ي��ة ال�ث�م��ن،
ح� �ي ��ث ي� ��وف� ��ر ال � �ب� ��ري� ��د س ��اب� �ق ��ا خ ��دم ��ات
م� �ت� �ع ��ددة ل� �ل� �ج� �م� �ه ��ور ،م �ن �ه ��ا ال ��رس ��ائ ��ل

ق ��ال ال �ب��ال��ول ان ال��رس��ائ��ل ال�ب��ري��دي��ة
كانت هي الوسيلة الوحيدة لتواصل
املحبني والعشاق ،حيث كان يحرص
ال�ش�ب��اب على اخ��ذ ص �ن��دوق خاص
بهم ال يفتح اال م��ن قبلهم لالطالع
على الرسائل الواردة لهم.

التحقت عام 1971
في بريد كيفان بمسمى
«كاتب حاجز»
في الصباح لم نكن نسمع
سوى صوت األختام ..
وكأنها موسيقى
الرسائل تصل خالل  3أيام
وال مجال لالستهتار
البريد هو شريان الدولة..
والمحاسبة عنصر نجاحه
سابقا ً
الموظفون حاليا ً
في نعمة ورخاء..
وال يريدون إال المناصب
كان الناس يعتمدون
على المراسالت لغالء
المكالمات الهاتفية
أنصح باالبتعاد عن
الواسطة والمحسوبيات ..
ومقولة «هذا ولدنا»

البريد واالنتخابات

البالول يعرض صورة له في أول دوام له في البريد

والطرود والحواالت املالية.
وعن الحواالت املالية قال البالول :كانت
ال ت�س�ت�غ��رق س��وى  3أي��ام ل�ل��وص��ول ال��ى
صاحبها فيما كان توزيع البريد يجري
ب �ص��ورة ي��وم�ي��ة م��ن دون ت��أخ�ي��ر ،مبينًا
«ال ��وض ��ع ق��دي �م��ا ال ي �ق��ارن م ��ع ال �ح��ال��ي،
فعلى ال��رغ��م م��ن ان األدوات املستخدمة
بدائية ،فإن البريد كان يصل بسرعه الى
ال �ن��اس ،وذل��ك ألن اإلدارة ك��ان��ت ش��دي��دة
وال مجال للتالعب واالستهتار».

وأف��اد ان املوظفني سابقا كانوا اغلبهم
م��ن كبار ال�س��ن ،اال ان العطاء ف��ي العمل
ك� ��ان س �م��ه ب � ��ارزه ف �ي �ه��م ،ح �ي��ث ت�ج��ده��م
ي �ع �م �ل��ون م �ن��ذ دخ��ول �ه��م ال� � ��دوام وح �ت��ى
خروجهم ،بل وتجري محاسبتهم على
عملهم يوميا من قبل املديرين.

 400موظف
روى ال� �ب ��ال ��ول ق �ص��ة ن �ق��ل  400م��وظ��ف
للعمل ف��ي اح��دى املقاسم قائال «عندما

«كفو زين سويت»
قال البالول ان التكاسل في العمل كان امرا مستغربا في السابق ،وكان العمل اكثر انضباطا
من اآلن ،مضيفا «ان احد املوظفني جرى نقله الى ادارته عن طريق خاله وكان بمنصب وكيل
مساعد ،وبعد ان اتى املوظف زودني بكرت به ارقام هواتفه قائال لي ال استطيع ال��دوام واذا
اردتني اتصل فيني فبادرته بالرفض وقلت له اذه��ب الى خالك وقل له لن يجري نقلك الى
اإلدارة طاملا انك لم تعمل ،وبالفعل اتصل بي الوكيل املساعد وبعد ان شرحت له املوضوع قال
لي :كفو زين سويت فيه».

منافسة شريفة
وصف البالول املنافسة بني املديرين واملوظفني سابقا قائال «كان التنافس شريفا
وان ك��ان هناك خ�لاف ال يتعدى ذل��ك وجهات النظر ولكننا نبقى اخ��وه متحابني»،
اما اآلن ما ان تختلف مع شخص حتى يقوم بكتابة مقالة كاملة عنك في الصحف
ومواقع التواصل االجتماعي.

ج � ��رى ن� �ق ��ل ه � � ��ؤالء امل ��وظ� �ف�ي�ن ك� ��ان� ��وا ال
يرغبون في العمل ولكن بعد ان شاهدوا
موظفي املقسم يعملون بجد وإخالص،
ج � � ��دد ذل � � ��ك ال � �ح � �م� ��اس ل � � ��دى امل ��وظ� �ف�ي�ن
ال � �ج� ��دد ،م ��ا دف �ع �ه��م ال� ��ى ال �ت �ن ��اف ��س ،ب��ل
والعمل بصورة أكبر على الرغم من قلة
الحوافز».

الكراسي واملناصب
واك ��د ان ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل ل �ه��ا ال� ��دور األك �ب��ر
في تحفيز املوظفني ،موضحا ان بعض
املوظفني حاليا ال ي��ري��دون اال الكراسي
وامل �ن��اص��ب وامل �ه �م��ات ال��رس �م �ي��ة ،وان�ن��ي
وط � ��وال ع �م �ل��ي ف ��ي ال �ب��ري��د ل ��م اذه� ��ب اال
م��رت�ين ف�ق��ط بمهمة رس�م�ي��ة وق��د أبلغت
وكيل البريد حينها فاضل أب��و الحسن
بأن يفتح املجال للموظفني الشباب لهم
لدفعهم نحو املزيد من العطاء.
ووص��ف ال�ب��ال��ول وض��ع امل��وظ�ف�ين حاليا
ق��ائ�لا «ه��م ف��ي ن�ع�م��ة ورخ ��اء ،ح�ي��ث ك��ان
امل� ��وظ� ��ف س ��اب �ق ��ا ال ت ��وج ��د ل� ��ه م �ك��اف��آت
وال ب � ��دالت» ،ن��اص �ح��ا ال �ش �ب��اب ب��ال�ع�م��ل
واالج �ت �ه��اد واال ت�ص�ب��ح األم� ��ور امل��ادي��ة
ه ��ي ال �ع �ن �ص��ر األه � ��م ،وان ي �ب �ت �ع��دوا ع��ن
امل�ح�س��وب�ي��ات وال��واس �ط��ة وم�ق��ول��ة «ه��ذا
ول � ��دن � ��ا» واج � �ع � �ل� ��وا امل � �ح� ��ك ه � ��و ال �ع �م��ل
واإلخالص فيه.

ع ��ن اغ � ��رب امل� ��واق� ��ف ال � ��ذي ت �ع��رض
ل� �ه ��ا ،اف� � ��اد ال� �ب ��ال ��ول ان� ��ه ف ��ي اح ��دى
االنتخابات ات��ى شخص ال��ى مركز
ع�م�ل�ن��ا ي �ت �س��اءل ه��ل ال �ب��ري��د أص�ب��ح
ط��رف��ا ف��ي االن �ت �خ��اب��ات وي �ع �م��ل في
التجارة ،حيث كان الناخبون حينها
ي�س�ت�غ�ل��ون أك �ي��اس ال �ب��ري��د لتصبح
مساند ل�ل��وح��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ولكن
ب �ع��د ال �ب �ح��ث ب��امل��وض��وع ات �ض��ح ان
ال�ش��رك��ة امل�ت�ع��اق��ده م��ع ال�ب��ري��د تقوم
ب � �ت ��وزي ��ع ت� �ل ��ك االك� � �ي � ��اس ب� �ص ��ورة
مخالفة.

األب الروحي
«عبداهلل مال العيد هو األب الروحي
ل�ل�ب��ري��د» ..ه�ك��ذا وص��ف ال�ب��ال��ول اول
موظف عمل بمكتب البريد الوطني،
قائال ان العيد اختارته الحكومة بعد
عمله في وزارة املالية ليستلم املهام
البريدية في الكويت عام .1958

االهتمام بالتراث
أك��د ال �ب��ال��ول ان��ه ك��ان م��ول�ع��ا ف��ي البر
واالهتمام بالتراث واالشياء القديمة،
ح � �ي� ��ث ك � � ��ان ي � �ص � ��رف رات� � �ب � ��ه ع �ل��ى
الرحالت البرية ،موضحا ان اول دولة
سافر لها هي لبنان في عام .1964

مشروع تخرجها عن استخدام المكفوفين للتكنولوجيا

طالبة كفيفة هزمت اإلعاقة وأبهرت أقرانها
تصطحبها أمها يومياً إلى محاضراتها في جامعة الكويت
لتجلس في الصفوف األولى ،تعتمد على حاسة السمع،
مدوّ نة ما يقوله األساتذة على جهاز برايل ،و ُتشارك زمالءها
بآراء تكشف عن ثقافة كبيرة ،فقد اختارت تخصص االعالم
الذي شغفت به ،واستطاعت أن تصبح من أوائل الطلبة رغم
فقدانها البصر.
يسرا الخشاب

ُ
ك ��ان ��ت دائ � �م� ��ًا ت� � ��رى ال �ط��ال �ب��ة س�ل�ي��ل
امل ��وس ��وي م ��ع وال ��دت �ه ��ا ال �ت��ي ك��ان��ت
ن� ��ورًا ل �ه��ا ف ��ي أروق � ��ة ال �ك �ل �ي��ة ،تجمع
لها األوراق والكتب التي تحتاجها،
ث ��م ت �ج �ل��س م �ع �ه��ا ف ��ي امل� �ح ��اض ��رات،
ول � ��م ي �ف��رق �ه �م��ا س � ��وى االخ � �ت � �ب ��ارات

التي كانت تضطر فيها لترك االبنة
بصحبة أح ��د اإلداري �ي��ن ملساعدتها
على الكتابة.

فخورة وسعيدة
امل��وس��وي تحدثت ل�ـ سبقلا لتفصح
ع��ن ب�ع��ض أس� ��رار ن�ج��اح�ه��ا ،ف��أك��دت
أن وج ��ود وال��دت�ه��ا بجانبها دفعها

إلى االنجاز لتكون فخورة وسعيدة،
م �ب �ي �ن��ة أن � �ه� ��ا ت �س �ع ��ى إل� � ��ى إي� �ص ��ال
رس��ال �ت �ه��ا ل �ل �ج �م �ي��ع ،وه� ��ي أن ذوي
االح�ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة يستطيعون
االستمتاع بحياة طبيعية ،فاالعاقة
ليست نقصًا.
وبينت املوسوي أن مشروع تخرجها
ك ��ان م�ت�ع�ل�ق��ًا ب��اس �ت �خ��دام امل�ك�ف��وف�ين
للتكنولوجيا ،وق��د ان�ب�ه��ر زم�لاؤه��ا
بكيفية تعامل املكفوف مع الهواتف
ال��ذك �ي��ة وال �ص��ور وم��واق��ع ال�ت��واص��ل
وغ�ي��ره��ا ،م��ؤك��دة أن األس��ات��ذة كانوا
يدعمونها ويشجعونها.

كتب برايل
وأضافت املوسوي أنها كانت تطبع

الكتب ال��دراس�ي��ة وت�ق��رأه��ا م��ن جهاز
برايل ،كما تعتمد على نفسها في حل
التكليفات وعمل األب�ح��اث وغيرها،
فيما تمثلت املشكلة ال��وح�ي��دة التي
كانت تواجهها في عدم استطاعتها
ال� ��رس� ��م ف� ��ي ب� �ع ��ض امل � � �ق� � ��ررات ال �ت��ي
تحتاج إل��ى ذل��ك ،مبينة أن األساتذة
ينسون أنها كفيفة لكونها تتصرف
بطريقة طبيعية.
ولفتت املوسوي إلى أن طموحها هو
اس�ت�ك�م��ال دراس �ت �ه��ا ال�ع�ل�ي��ا لتصبح
عضوة هيئة تدريس في قسم االعالم
الي � �ص� ��ال رس ��ال� �ت� �ه ��ا ع� ��ن امل �ك �ف��وف�ي�ن
الذين يجب أال يعيقهم شيء ،مؤكدة
ض � ��رورة أال ي �ض��ع االن� �س ��ان ح��واج��ز
بينه وبني شغفه وحلمه.

سليل الموسوي:
رسالتي للجميع:

اإلعاقة
ً
نقصا
ليست
أمي كانت
دليلي طوال
سنوات
دراستي
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«البيئة» تسلمت «إطارات رحية» من «الصناعة»:

إخالء موقع المشروع السكني خالل عام
خالد الحطاب
أع �ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للبيئة عبد اهلل األح�م��د ع��ن وضع
خطة للتخلص م��ن إط ��ارات رحية،
وإخالء موقع مشروع جنوب سعد
ال�ع�ب��د اهلل ال�س�ك�ن��ي وتسليمه إل��ى
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
في غضون فترة ال تتجاوز العام،
وس � �ت � �ح� ��ول ه � � ��ذه اإلط� � � � � � ��ارات إل ��ى
املصانع الستغاللها في صناعات
م �ع �ي �ن��ة ،وق� ��د ت �س �ت �خ��دم �ه��ا ش��رك��ة
أس �م �ن��ت ال �ك��وي��ت ل �ت �ح��وي �ل �ه��ا إل��ى
طاقة.
وذك� � ��ر األح � �م� ��د ع �ل ��ى ه ��ام ��ش ت�س�ل��م
ال�ه�ي�ئ��ة م��وق��ع إط � ��ارات رح �ي��ة ،أم��س،
من الهيئة العامة للصناعة ،أن عدد

العدواني:
أزلنا  30مليون إطار
وأعدنا تدويرها
األحمد :قادرون
على تطهير
المنطقة بالكامل
اإلط � � � ��ارات ي � �ت� ��راوح ب�ي�ن  20إل� ��ى 40
م �ل �ي��ون إط� � ��ار ،ون �س �ت �ط �ي��ع ال�ت�ع��ام��ل
م�ع�ه��ا ك�ل�ه��ا خ�ل�ال ف �ت��رة ال ت�ت�ج��اوز

ال�ع��ام ،مشيرًا إل��ى م�ب��ادري��ن ي��ري��دون
التعامل مع هذه اإلطارات وسندرس
العرض األفضل واألسرع للمساهمة
ب � �ش � �ك ��ل أس � � � � ��رع إلزال � � � � � ��ة اإلط � � � � � ��ارات
وت�س�ل�ي�م�ه��ا إل ��ى «ال �س �ك �ن �ي��ة» إلق��ام��ة
مساكن عليها.
واث �ن��ى األح �م��د ع �ل��ى ج �ه��ود هيئة
الصناعة خالل الفترة املاضية في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع اط � ��ارات رح �ي��ة ،الف�ت��ا
إلى ان تسلم الهيئة للمشروع جاء
ب �ع��د ت��وج �ي��ه م ��ن م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ب�ت�ك�ل�ي��ف ال �ب �ي �ئ��ة ب� ��اإلش� ��راف ع�ل��ى
امل��وق��ع والقيام بما يلزم للتخلص
م��ن اإلط� � ��ارات ،ح�ي��ث س�ي�ت��م العمل
على قدم وساق التمام املهمة خالل
اق��ل م��ن سنة والتركيز على إع��ادة
التدوير.

إعادة تدوير

تحديد أماكن التخييم
لفت عبد اهلل األحمد إلى وجود تنسيق مع البلدية لتحديد مواقع التخييم،
حيث سيتم ت��وزي��ع شتالت على املخميات مما يساهم ف��ي زي��ادة الغطاء
األخضر في الدولة متأمال من املواطنني املحافظة على البيئة.
وت��اب��ع «فرقنا وف��رق البلدية ستكون منتشرة بشكل مستمر لرصد أي
مخالفات والتأكد من أن األوضاع البيئية كما يجب ،وبلدية الكويت ستقوم
ب��دوره��ا ف��ي وض��ع ح��اوي��ات ف��ي م�ن��اط��ق التخييم لتسهيل ال�ت�خ�ل��ص من
النفايات».

ب� � ��دوره ،ك �ش��ف ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لهيئة الصناعة م .محمد العدواني
ع��ن إزال ��ة أك�ث��ر م��ن  30مليون إط��ار
وج��رى تدويرها ،مشيرا إلى أن ما
تبقى م��ن إط� ��ارات ف��ي امل��وق��ع يبلغ
ح� ��وال� ��ي  20م� �ل� �ي ��ون إط� � � ��ار ،ح�ي��ث
ستقوم هيئة البيئة بالعمل على
استكمال ال�ج�ه��ود امل��وك�ل��ة لهم من
قبل مجلس الوزراء.

تهيئة اإلطارات للتقطيع

األحمد يتفقد موقع اإلطارات | تصوير حسني هالل

جانب من مصنع التدوير

باسل الصباح سيدشن المرحلة األولى اإلثنين

بدء تشغيل مستشفى الجهراء
عبد الرزاق المحسن
أع�ل��ن م��دي��ر منطقة ال�ج�ه��راء ال�ص�ح�ي��ة د .ب��در ال�ع�ن��زي ع��ن تشغيل
املرحلة األولى من مستشفى الجهراء الجديد التاسعة صباح اإلثنني
املقبل تحت رعاية وحضور وزير الصحة د .باسل الصباح .وذكر د.
العنزي في تصريح صحافي على هامش احتفال منطقة الجهراء
الصحية بعودة سمو االمير ساملا معافى ،أن املرحلة األولى ستشمل
أقسام النساء والوالدة واألطفال الخدج والعمليات والعيادات.
وه�ن��أ د .ال�ع�ن��زي ال�ق�ي��ادة وال�ش�ع��ب الكويتي ب�ع��ودة سمو األم�ي��ر،
سائال اهلل عز وجل أن يمده بالصحة والعافية ،وأن يحفظ الكويت
م��ن ك��ل م�ك��روه .وأك��د على أن عطاء صاحب السمو لدعم الرعاية
الصحية ال يتوقف عند ح��دود ج�غ��راف�ي��ة ،ب��ل إن��ه يمتد وينتشر
م�ض�ي�ئ��ا ف��ي م�خ�ت�ل��ف رب ��وع ال �ع��ال��م ،م�ش�ي��را ال ��ى أن س �م��وه ي��ول��ي
اهتماما كبيرا بتطوير الرعاية الصحية في البالد.

العنزي يتوسط أطباء في مستشفى الجهراء

«سنقاضي مروجي اإلشاعات المسيئة»

الشمري :ال استقاالت جماعية للصيادلة
نفى رئيس الجمعية الصيدلية وليد الشمري وج��ود
اس �ت �ق��االت ج�م��اع�ي��ة ل�ص�ي��دالن�ي��ات م��ن وزارة الصحة
واختيارهن التضمني ونشوء سوق سوداء للتراخيص،
م�ع�ت�ب��را أن ه ��ذه األخ� �ب ��ار ع ��اري ��ة ع ��ن ال �ص �ح��ة وت�م�ث��ل
تشويها متعمدا لسمعة وش��رف فئة فاعلة ومتميزة
م��ن الشباب الكويتي العاملني بقطاع الصيدلة وذل��ك
بوصفهم ك��ال�ت��اج��ر ال�ج�ش��ع ال�ك�س��ول ال ��ذي يسعى إل��ى
االستيالء على الدعم من املال العام.
واش ��ار ال�ش�م��ري ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ،ام ��س ،ال��ى أن
هناك جهات معلومة تستفيد من إشاعة هذه األخبار
امل �غ �ل��وط��ة ،م�ط��ال�ب��ا ال �ص �ح��ف ال �ت��ي س��اه �م��ت ب�ن�ش��ره��ا
بتقديم ما لديها من مستندات تثبت صحة إدعاءاتها
وت�ح��دي��د ال�ح��االت امل��وج��ه لها ه��ذا االت �ه��ام ،مضيفا أن
الجمعية الصيدلية الكويتية ستقاضي الجهات التي

تنشر تلك االشاعات املغلوطة.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،أك��د ال�ش�م��ري أن وزارة ال�ص�ح��ة أق��رت
اعتماد لجنة العقوبات بوزارة الصحة خالل اجتماعهم
األخ �ي��ر م��ع ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ي��دل�ي��ة ك�ع�ض��و ف��ي ال�ل�ج�ن��ة
امل��ذك��ورة ،مشيرا إل��ى أن اللجنة وافقت باإلجماع على
إغ�لاق الصيدليات املخالفة ف��ي الجمعيات التعاونية
وع� ��دم ت �ج��دي��د ت��راخ �ي��ص ال �ص �ي��ادل��ة ال �ع��ام �ل�ين ف�ي�ه��ا،
معتبرا أن الصيدليات في الجمعيات التعاونية ترضخ
كسائر الجمعيات في الكويت إلى القانون وليس كما
تريد بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إيهام
ال �ن��اس أن�ه��ا ملكية خ��اص��ة وح��ق أص�ي��ل للمساهمني،
م�ط��ال�ب��ا وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل بسرعة
ط��رح صيدليات الجمعيات التعاونية لالستثمار من
صيادلة كويتيني تنفيذا لقانون .2016 / 30

أقل معدل لوفيات األطفال
قال الوكيل املساعد في وزارة الصحة د.فواز الرفاعي
إن الكويت تتمتع بأقل معدالت وفيات حديثي ال��والدة
واألط �ف��ال دون س��ن ال�خ��ام�س��ة ب�م��ا يتفق م��ع معايير
منظمة الصحة العاملية.
وأوض� ��ح ال��رف��اع��ي ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه ف��ي أع�م��ال
اجتماع ال ��دورة ال �ـ 66للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
ب� �ط� �ه ��ران« :ن �ف �خ��ر ب ��وج ��ود ب ��رن ��ام ��ج امل� �س ��ح ال ��وراث ��ي
ل�لأم��راض ال��وراث�ي��ة واالستقالبية ف��ي ال�ك��وي��ت ،ونقوم
بالكشف املبكر عن  22حالة من االمراض الوراثية».
وأع� ��رب ال��رف��اع��ي ع��ن ارت �ي��اح��ه لتمتع ال �ك��وي��ت بأعلى
امل � � �ع � ��دالت ف � ��ي ك� �ث ��اف ��ة ع� � ��دد امل � �م� ��رض� ��ات واالط� � �ب � ��اء
واملستشفيات( .كونا)

الغيص ّ
ودع «التربية» ..وبوعركي وكيلة مساعدة
هاني الحمادي

ّ
ودع الوكيل املساعد لقطاع ال�ش��ؤون اإلداري ��ة فهد
الغيص وزارة التربية ،أمس ،بعد  13عامًا من تقلده
منصب وكيل مساعد ،بعد أن قرر وزير التربية وزير
التعليم ال�ع��ال��ي د .ح��ام��د ال�ع��ازم��ي إن �ه��اء خدماته
وذلك لعدم تجديد تعيينه في الوظيفة القيادية.
وط ��ال ��ب ال� �ع ��ازم ��ي ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وف� ��ق ال �ق ��رار
ال� ��ذي ح�ص�ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن�س�خ��ة م �ن��ه ،ب�ت�س��وي��ة
املستحقات املالية للغيص وفقًا للنظم املتبعة.

ك�م��ا أص ��در ال�ع��ازم��ي ق ��رارًا بتعيني رج ��اء بوعركي
ً
وكيال مساعدًا للشؤون اإلدارية بدءا من  16اكتوبر
ً
الجاري ،وذلك بعد صدور مرسوم بتعيينها وكيال
مساعدًا في «التربية».

تحدي القراءة
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،أص� ��در ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د للتنمية
ال�ت��رب��وي��ة واألن�ش�ط��ة فيصل امل�ق�ص�ي��د ،ن�ش��رة عامة
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م� �ش ��روع ت �ح ��دي ال � �ق� ��راءة ال �ع��رب��ي
بنسخته ال�خ��ام�س��ة ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي 2020 - 2019

في املدارس والذي أطلقة الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم لتشجيع حب القراءة لدى الطالب في العالم
العربي.
إل��ى ذل ��ك ،استقبل ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د للتعليم ال�ع��ام
أس��ام��ة السلطان بمكتبه أم��س ك�لا م��ن م��دي��ر مركز
التقييم وال�ق�ي��اس وم�س��اع��د ن��ائ��ب امل��دي��ر للشؤون
التعليمية بجامعة الكويت د .رواء الجاراهلل واملوجه
ال �ف �ن��ي ال� �ع ��ام مل � ��ادة ال��ري��اض �ي��ات ب ��اإلن ��اب ��ة شيخة
ال �ح �ج��رف وامل ��وج ��ه ال �ف �ن��ي ال �ع��ام ل�ل�غ��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة
سوزان بشيتي.

عمل دؤوب

في قضية تعد األولى من نوعها

ضبط  2000دينار ّ
مزورة
من فئة « 100فلس»
أحمد العنزي
ف��ي قضية غ��ري�ب��ة ،وت�ع��د األول ��ى م��ن نوعها،
ّ
ّ
وتتعلق بمحاولة تهريب وضخ عملة نقدية
م �ع��دن �ي��ة ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ف �ئ��ة « 100ف �ل��س» إل��ى
ال �س��وق امل�ح�ل�ي��ة ،اش�ت�ب��ه رج ��ال امل�س�ت��ودع��ات
ف��ى ال�ج�م��رك ال �ج��وي ف��ي م�ح�ت��وى ط��رد ق��ادم
من دولة آسيوية عبر احدى شركات الشحن،
وب �ف �ت �ح��ه ت� �ب�ّي�نّ أن م �ح �ت��وي��ات��ه ع � �ب� ��ارة ع��ن
ع�م�لات ن�ق��دي��ة معدنية م��ن ف�ئ��ة « 100فلس»
ّ
املقلدة بشكل يصعب اكتشافه م��ن قبل غير
املختصني.
ووج��ه امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�إدارة العامة للجمارك
ّ
جمال الجالوي بالتحفظ على هذه العمالت
امل ��زي� �ف ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��در ب �ن �ح��و  2000دي � �ن� ��ار،
وال�ت��واص��ل م��ع األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وامل��ال�ي��ة في
الدولة إلخطارها بالضبطية ،واتخاذ ما يلزم

النقود المزيّفة عقب ضبطها | «الجمارك»

من إجراء ات قانونية وجنائية.
وأش��اد الجالوي بيقظة وكفاء ة جميع رجال
املنافذ الجمركية ووقوفهم ّ
سدًا حيال جميع
محاوالت تهريب املواد املحظورة.
وتبينّ أن الطرد يزن نحو  127كيلو غرامًا.

«االستئناف» رفضت تعويض مواطن َغرِقت سيارته:

«األشغال» غير مسؤولة
عن صيانة المساكن الخاصة
محمود الزاهي
رف�ض��ت محكمة االس�ت�ئ�ن��اف دع ��وى م��واط��ن ضد
وزارة األش �غ��ال بتعويضه نتيجة غ��رق سيارته
الحديثة ،بعدما غمرت مياه األمطار العام املاضي
سرداب منزله الكائن في منطقة سلوى.
وقال املواطن في صحيفة دعواه إن مياه األمطار
ت �ج ��اوزت س�ق��ف ال �س �ي��ارة ،م��ا أوق� ��ع ب�ه��ا أض� ��رارا
ّ
ج�س�ي�م��ة ت�س� ّ�ب�ب��ت ف��ي ت�ع�ط�ل�ه��ا ب��ال �ك��ام��ل ،متهما
وزارة األش � �غ� ��ال ب��ال �ت �ق �ص �ي��ر ف� ��ي م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا
الخاصة بصيانة الطرق وامل�ج��اري ،استنادا إلى
قواعد مسؤولية ح��ارس االشياء؛ إذ تعد ال��وزارة
حارسًا للطرق والصرف الصحي.
وق��ال��ت «االس �ت �ئ �ن��اف» ف��ي حكمها ال ��ذي حصلت

سبقلا على نسخة منه :إن وزارة األشغال تختص
ب��امل �ب��ان��ي ال �ع��ام��ة وال �ط ��رق وامل� �ج ��اري وال �ح��دائ��ق
ال�ع��ام��ة ،وإن ص�ي��ان��ة ال �ص��رف ال�ص�ح��ي للمساكن
وامل �ب��ان��ي ال �خ��اص��ة ت �خ��رج م��ن ن �ط��اق اخ�ت�ص��اص
الوزارة ،ويختص بها مالك املباني الخاصة.
ولفت الحكم ال��ى أن��ه من املقرر في قضاء محكمة
التمييز أن العبرة بالحراسة املوجبة للمسؤولية
ع �ل��ى أس � ��اس ال �خ �ط��أ امل �ف �ت ��رض ه ��ي ب��ال �س�ي �ط��رة
الفعلية للشخص ،س��واء كان طبيعيا أو معنويا
على الشيء املحدث للضرر ،بحيث يكون زمامه
في يده ،بينما وزارة األشغال ليست لها سيطرة
ف �ع �ل �ي��ة ع �ل ��ى امل� �ب ��ان ��ي ال� �خ ��اص ��ة ،وت �ن �ت �ف��ي م�ع��ه
مسؤوليتها ع��ن غ��رق ال�س�ي��ارة ف��ي س��رداب منزل
املواطن.

حريق ُيخلي بناية
تمكنت فرقتا إطفاء من السيطرة على حريق
ان ��دل ��ع ف ��ي ش �ق��ة ب��ال �ج��اب��ري��ة أم� ��س م ��ن دون
إصابات.
وق��ال��ت إدارة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة واإلع �ل�ام في
ب �ي��ان ل �ه��ا :إن م��رك��ز ع�م�ل�ي��ات اإلط� �ف ��اء تلقى
بالغا يفيد باندالع حريق شقة بسطح بناية

ت �ت �ك��ون م ��ن 15ط ��اب� �ق ��ًا ،وع �ل��ى ال� �ف ��ور ه��رع��ت
ف��رق�ت��ا إط �ف��اء م��ن م��رك��زي ال�س��امل�ي��ة وح��ول��ي
الى املوقع ،وعند وصولهما الي املوقع جرى
إخ�ل�اء ال �ع �م��ارة م��ن ج�م�ي��ع ال �س �ك��ان ،وأخ�م��د
اإلطفائيون النيران واقتصرت الخسائر على
املاديات فقط.
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البلدي

مسؤولو بلديات «التعاون»
يناقشون كود البناء
عائشة علي
ي � �ش ��ارك امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل �ل �ب �ل��دي��ة امل� �ه� �ن ��دس اح �م��د
املنفوحي ف��ي االج�ت�م��اع الثاني والعشرين لكبار
م �س��ؤول��ي ال �ب �ل��دي��ات ف ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي ،وال ��ذي سيعقد ف��ي سلطنة ع�م��ان يوم
االرب �ع��اء امل�ق�ب��ل ،وي�ب�ح��ث ق� ��رارات امل�ج�ل��س األع�ل��ى
ب �ش ��أن ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�ع�م��ل
البلدي الخليجي .وسيبحث الحضور كود البناء
ال �خ �ل �ي �ج��ي وم � ��ؤش � ��رات ال �ع �م��ل ال� �ب� �ل ��دي وق ��واع ��د
امل �ع �ل��وم��ات ال �ب �ل��دي��ة وال �ب �ي �ئ��ة ال �ح �ض��ري��ة وك��ذل��ك
إبراز العمل البلدي الخليجي املشترك في املحافل
اإلقليمية وال��دول�ي��ة وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات وال�ت�ج��ارب
واملعلومات.
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لتوزيعها على القطاع األهلي

«الصحة» تطلب حصر األراضي المخصصة
إلنشاء المستشفيات الخاصة
زكريا محمد

أحمد المنفوحي

ط �ل �ب��ت وزارة ال �ص �ح��ة م ��ن ال �ب �ل��دي��ة ح �ص��ر األراض� � ��ي امل �خ �ص �ص��ة إلن �ش��اء
املستشفيات العالجية في القطاع األهلي.
وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى البلدية انه بموجب قرار وزير الصحة
رقم  336لسنة  2018القاضي بإعادة تشكيل لجنة دراسة املواقع الخاصة
باملستشفيات األهلية واستكماال ملباشرة اللجنة املهام واالعمال إليها ،فإنه
يتعني فرز وتحديد األراض��ي املخصصة للوزارة والتي ستقوم بتوزيعها

إلقامة املستشفيات األهلية بناء على الطلبات التي ستقدم للوزارة وفقا
للضوابط والشروط التي سيتم وضعها من قبل اللجنة ومراعاة ألحكام
مجلس الوزراء رقم / 844ثالثا الصادر في اجتماعه  302لسنة  98املنعقد
بتاريخ  13يوليو  1998وكذلك أحكام قرار وزير الصحة ،ونفيدكم بأنه من
تاريخ انعقاد اللجنة لم تستلم اللجنة أي حصر لألراضي.
وتمنت ال��وزارة من البلدية العمل على ف��رز وتحديد األراض��ي املخصصة
للوزارة إلقامة املستشفيات األهلية وتحديد مساحتها وأبعادها ومواقعها،
وكذلك اإلفادة عن االرتفاعات املسموح بإقامة البناء عليها وذلك ليتسنى
لنا اتخاذ الالزم في هذا الشأن.

«العرائض» تدرس شكوى تخصيص موقع روضة أطفال

«البيئة» تبحث مستوى
النظافة في البالد
مشعل السالمة
ت �ب �ح��ث ل �ج �ن��ة ش � � ��ؤون ال �ب �ي �ئ��ة ف��ي
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ب��اج�ت�م��اع�ه��ا ال��ذي
ت �ع �ق��ده ب �ع��د غ ��د (االح � � ��د) ،ب��رئ��اس��ة
ال� �ع� �ض ��وة م .م �ه ��ا ال �ب �غ �ل ��ي ،ط�ل�ب��ي
ال� �ع� �ض ��و م .ع � �ب� ��دال � �س �ل�ام ال� ��رن� ��دي
بشأن مناقشة مستوى النظافة في
جميع املحافظات ،ومرادم النفايات
ال� �ص� �ل� �ب ��ة امل � �ن � �ت � �ش� ��رة ف � ��ي م �ن ��اط��ق
الكويت.
وتناقش اللجنة محضر اجتماع
ورش��ة العمل بشأن كفاءة شركات
ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة وت��أث �ي��ره��ا على
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ،ودور ال �ب �ل��دي��ة
ف��ي امل��راق �ب��ة وامل �ح��اس �ب��ة ،واق �ت��راح
ال �ع �ض��و ال �س��اب��ق ي��وس��ف ال�غ��ري��ب
ب� � � �ش � � ��أن ف � � � � ��رز وإع � � � � � � � � ��ادة ت � ��دوي � ��ر
ال �ن �ف��اي��ات ووض� ��ع س�ل�ال امل�ه�م�لات
امل�ت�ع��ددة ف��ي املجمعات واألس ��واق،
واق �ت��راح��ي ال�ع�ض��و ح�م��ود العنزي
اش� � �ت � ��راط زراع� � � ��ة اش � �ج� ��ار ت�ت�ح�م��ل
البيئة ال�ص�ح��راوي��ة الكويتيه عند
ال �ت��رخ �ي��ص ل�ل�م�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة
امل� ��وس � �م � �ي� ��ة ،وت� �ش� �ك� �ي ��ل ف� ��ري� ��ق م��ن
البلدية ،بالتعاون مع شرطة البيئة
لعمل مخالفات فورية للمخالفني،
واقتراح العضو أحمد هديان بشأن
إعادة تصميم زراعة األشجار على

مها البغلي

الطرق في دولة الكويت.
وت � � �س � � �ت � � �ع� � ��رض ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ت � �ط� ��وي� ��ر
االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات
التابعة مل�ش��روع مسح وإع ��داد قاعدة
بيانات شاملة إلدارة النفايات بدولة
الكويت ،وطلب دعم املبادرة الوطنية
«تخلص رقمي آمن لبيئة مستدامة»،
وخ �ط ��اب وك �ي��ل وزارة ال �ص �ح��ة ح��ول
ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�م�ب��ادرة
امل � � ��دن ال �ص �ح �ي ��ة ف� ��ي دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
«القيادة من أجل الصحة».

ع � �ل� ��ى ص � �ع � �ي� ��د آخ � � � ��ر ت � �ع � �ق� ��د ل �ج �ن��ة
ال �ع��رائ��ض وال� �ش� �ك ��اوى ف ��ي امل�ج�ل��س
البلدي اجتماعًا يوم الثالثاء املقبل،
ب��رئ��اس��ة العضو مشعل الحمضان،
ت�ب�ح��ث خ�لال��ه ش �ك��وى ال �ت �ع��دي على
أم �ل�اك ال �غ �ي��ر ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ق �ي��روان،
قطعة  ،1والتظلم بشأن ازال��ة حائط
في منطقة الشامية ،وشكوى مقدمة
ض��د ف��ري��ق ط��وارئ العاصمة بسبب
إزال� � � ��ة أش � �ج� ��ار ن �خ �ي��ل م� ��ن ال �س��اح��ة
امل� ��وج� ��ودة أم � ��ام م� �ن ��زل ،رغ� ��م ت��واف��ر
ترخيص زراعي.
وت�ب�ح��ث ال�ل�ج�ن��ة ش �ك��وى م�ق��دم��ة من
أص�ح��اب القسائم الحكومية ،بشأن
تنفيذ املشروع الرئيسي ملشروع أبو
حليفة ،وخطاب استغاثة من مصنع
إع� � ��ادة ت ��دوي ��ر ال ��زي ��وت امل�س�ت�ع�م�ل��ة،
وش �ك��وى ب �ش��أن م�ح�ط��ة ال�ن�ق��ل ال�ع��ام
بمنطقة ال�ف��ردوس قطعة  ،7وأخ��رى
م� ��ن أه� ��ال� ��ي م �ن �ط �ق��ة غ ��رن ��اط ��ة ح ��ول
تخصيص قطعة أرض لبناء روضة
أط� �ف ��ال ف ��ي ق �ط �ع��ة  1ل �ض �ي��ق امل �ك��ان
واإلزع � � � ��اج ال� � ��ذي ت �س �ب �ب��ه ،وش �ك��وى
أه� ��ال� ��ي م �ن �ط �ق��ة ض ��اح �ي ��ة ال � ��زه � ��راء،
قطعة  ،8ضد بيت مستثمر من قبل
م�ع�ه��د دروس خ �ص��وص �ي��ة ،وت�ظ�ل��م
بشأن قرار لجنة الزراعة بخصوص
ت��وزي��ع ال��زراع��ة لقسيمة ف��ي القطعة
 13بمنطقة ضاحية صباح السالم.

قطع التيار
الكهربائي
عن  38منز ً
ال
ش� ��ن ق �س ��م م �ت��اب �ع��ة امل �خ��ال �ف��ات
ال � �ه � �ن� ��دس � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��اب� ��ع مل ��راق� �ب ��ة
ال� � �ب� � �ن � ��اء ف� � ��ي إدارة ال� �ت ��دق� �ي ��ق
وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة ب �ف ��رع
بلدية محافظة الفروانية ،حملة
ع �ل��ى س �ك��ن ال� �ع ��زاب ف��ي م�ن��اط��ق
خ �ي �ط��ان وال �ع �م��ري��ة وال �ف��روان �ي��ة
واألن� ��دل� ��س ،وأس� �ف ��رت ع ��ن قطع
ً
التيار الكهربائي عن  38منزال،
ً
وذل��ك اس�ت�ك�م��اال للحمالت التي
ت �ن �ف��ذه��ا ل�ج�ن��ة م�ت��اب�ع��ة ظ��اه��رة
سكن العزاب في مناطق السكن
ال � �خ� ��اص وال� �ن� �م ��وذج ��ي ل��رص��د
امل �خ��ال �ف�ي�ن وات � �خ ��اذ االج � � ��راءات
بحقهم وفق األطر القانونية.
وقال رئيس القسم وليد الدغر :ان
مفتشي قسم متابعة املخالفات
ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة ي� �ع� �م� �ل ��ون ب �ص �ف��ة
م�س�ت�م��رة ل��رص��د س �ك��ن ال �ع��زاب،
وات� �خ ��اذ اإلج� � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
ب�ح�ق�ه��م ت�ط�ي�ب�ق��ًا ل �ل �ق��ان��ون 125
لسنة  1992الخاص بشأن حظر
إسكان غير العائالت في السكن
الخاص والنموذجي ،مؤكدًا أنه
س�ي�ج��ري تطبيق ال �ق��ان��ون على
امل �خ ��ال �ف�ي�ن ب �ك ��ل ح � ��زم م� ��ن دون
تهاون.
وأض� � ��اف ال ��دغ ��ر أن� ��ه ج� ��رى ق�ط��ع
ً
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن  38م�ن��زال
لسكن العزاب ،وتوجيه  22إنذارًا
لعقارات مخالفة ،وإخالء  8منازل
طواعية من أصحابها ،وقيامهم
ب ��إزال ��ة ك��ل م �خ��ال �ف��ات ال �ب �ن��اء من
املواد الخفيفة (كيربي).
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الكويت 13

مجلس األمة

الهاشم :ندعم المستثمر األجنبي ..ولكن نقف ضد كل من يتعدى على القانون

فزعة نواب لتطبيق القانون على احتكار «سوق التوصيل»
تواصلت «الفزعة النيابية» مع أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة من شباب البالد ،وتفاعال مع ما أثارته سبقلا
مؤخرا ،حيث شدّ د نواب على ضرورة تح ّرك الحكومة وجهاتها
المعنية لوضع حد لممارسات التحالف األلماني المتهم
باحتكار سوق توصيل الطلبات في الكويت.

الهاشم:
نشجع المنافسة
الشريفة تحت مظلة
القانون والعدالة
النصف:
نؤيد «المشروعات
ونثمن دور
ّ
الكويتية»
«المستثمر األجنبي»
مسطرتنا النهائية
هي القوانين
المنظمة
للسوق المحلية
المال يسأل الروضان:
ما إجراءات «التجارة»
لوقف االحتكار؟
من مالك
«طلبات» الحقيقيون؟
وما الشركات
التابعة لهم؟

أكدت عضوة مجلس األمة النائبة صفاء
الهاشم ،أمس (الخميس) ،أن هناك ردودًا
ك �ث �ي��رة وص� �ل ��ت إل �ي �ه��ا ح � ��ول م��وض��وع
احتكار شركتي كاريدج وطلبات لسوق
طلبات املطاعم في الكويت.
وقالت الهاشم «وصلتني ردود مختلفة
حول موضوع احتكار شركتي كاريدج
وط� �ل� �ب ��ات ل� �س ��وق ط �ل �ب��ات امل� �ط ��اع ��م ف��ي
الكويت ،بأن محاولة تسويق الشركات
الكويتية وتغليبها على األجنبية هو
رف� ��ض الس �ت �ث �م��ار ال �ش ��رك ��ات األج�ن�ب�ي��ة
مباشرة في الكويت ،ما يهدد االقتصاد
ال �ك��وي �ت��ي!» .وأوض �ح��ت ال �ه��اش��م «ن�ح��ن
ال ن ��رف ��ض وج� � ��ود ت �ل��ك ال � �ش� ��رك� ��ات ،ب��ل
بالعكس ،نشجع على املنافسة وتحقيق
الهدف املنشود للكويت كمركز تجاري،
لكن بتطبيق القانون بعدالة ،وحماية
هذه املنافسة».

مخالفة صارخة
وأض� � ��اف� � ��ت «م � � ��ا ن � �ق� ��وم ب � ��ه ل � �ي� ��س ض��د
االس�ت�ث�م��ارات االجنبية ،لكن نحن ضد
ك� �س ��ر ال � �ق� ��ان� ��ون ال� �ك ��وي� �ت ��ي مل �ص��ال �ح �ه��ا
ب �ب �س��اط��ة ش ��دي ��دة»« ،ق ��ان ��ون االح �ت �ك��ار
واضح ومواده واضحة».
وأشارت إلى أنه «لو كانت االستثمارات
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف� ��ي أي دول � � ��ة أج �ن �ب �ي ��ة ق��د
خ��ال �ف��ت ق��ان��ون االح �ت �ك��ار ألوق �ف��ت تلك
االس �ت �ث �م��ارات م��ع غ��رام��ة م��ال�ي��ة ه��ائ�ل��ة،
فالقضية ليست استثمارا وف�ق��ط ،لكن
مخالفة صارخة للقوانني املحلية أثرت
في التنافس الشريف وأدت إلى إفالس
شركات كويتية».
ّ
وبينت أن «شركة ديليڤرو البريطانية
دخ� �ل ��ت ال � �س� ��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة واح �ت��رم��ت
قانون االحتكار ومارست نشاطها بكل
أريحية ،دون أن تمارس وسائل أخرى
للضغط على املطاعم أو التهديد ،وهذا
ُ ّ
األمر نحترمه ونجله».
وأك � � ��دت ال� �ه ��اش ��م أن ال� �ع ��دال ��ة م�ط�ل��وب��ة

لتطبيقات التوصيل».

أسماء الشركات

صفاء الهاشم

راكان النصف

بدر المال

وال � �ش� ��رك� ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ه��ا ال� �ح ��ق ف��ي
م �م��ارس��ة ع�م�ل�ه��ا ب�ك��ل ح��ري��ة دون كسر
للقوانني أو محاباة طرف ضد طرف.

بتوضيح صحة ما أثير أخيرًا عن خرق
«ال�ت�ح��ال��ف األمل��ان��ي» ل�ل�ق��وان�ين املنظمة
ل�ع�م�ل�ي��ة امل �ن��اف �س��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وم�ن��ع
االحتكار في السوق املحلية ،وذل��ك في
ما يتعلق بتطبيقات خدمة التوصيل.
وق � ��ال ال �ن �ص��ف ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي،
ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى م ��ا أث �ي��ر ب �ش��أن «اح �ت �ك��ار
ت �ط �ب �ي �ق��ي ك � ��اري � ��دج وط � �ل � �ب� ��ات ،ل �س��وق

طلبات املطاعم فى الكويت» :إننا «ندعم
امل �ش��روع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ك�م��ا ن�ث� ّ�م��ن دور
املستثمر األجنبي في عملية االقتصاد
الكويتي ،إال أن مسطرتنا النهائية في
هذا الشأن هي القوانني املنظمة».
ّ
وش � � � ّ�دد ع �ل ��ى ض � � ��رورة ت �ح ��ق ��ق ال ��وزي ��ر
ال ��روض ��ان م ��ن «ص �ح��ة خ ��رق ال�ت�ح��ال��ف
األمل� ��ان� ��ي ل �ل �ق��وان�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة امل�ن�ظ�م��ة

خرق القوانني
ب� � ��دوره ،ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال�ن�ص��ف
وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة وزي��ر ال��دول��ة
لشؤون الخدمات خالد الروضان ،أمس،

مكاسب غير مشروعة
سأل بدر املال الوزير خالد الروضان عن القرار الصادر من
جهاز حماية املستهلك ازاء اي شكوى بوجود ممارسات
اح �ت �ك��اري��ة ،ق ��ائ�ل�ا :ه ��ل ت �ب�ين ل �ل �ج �ه��از وج� ��ود م �م��ارس��ات
اح �ت �ك��اري��ة ف��ي ال �ق �ط��اع؟ وه ��ل ق ��ام ال �ج �ه��از ب ��أي إج� ��راءات
لتحديد قيمة «املكاسب غير املشروعة» التي كان يستوجب
فرضها كغرامة على الشركات املخالفة؟ وهل لديه تصور
عن حجم تلك األرباح التي ترتب عليها بيع هاتني الشركتني
في السابق بمبلغ قدر بـ 150مليون دوالر (شركة طلبات
ف ��ي  ،)2014و 200م �ل �ي��ون دوالر (ش ��رك ��ة ك ��اري ��دج في
)2017؟ كما سأل عن اإلجراءات والضمانات التي اتخذها
الجهاز بشأن ضمان عدم رجوع الشركات املخالفة (والتي
ج ��رى ال�ت��وج�ي��ه ل�ه��ا ب��إي �ق��اف امل �م��ارس��ات االح �ت �ك��اري��ة) أو
غيرها من الشركات للقيام بتلك املمارسات؟ وهل ما زالت
عقود بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تحتوي على

بنود احتكارية؟ وهل اتخذ الجهاز أي إجراءات توعوية من
أج��ل توعية ال�ش��رك��ات العاملة ف��ي امل�ج��ال ،وك��ذل��ك املطاعم
املتعاملة معها لكي يكون لدى كل األطراف علم بنصوص
ال�ق��ان��ون وب�خ�ط��ورة مخالفته وتشجيع املطاعم على عدم
االن �ص �ي��اع ل�ت�ل��ك امل �م��ارس��ات ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل؟ وه ��ل ه�ن��اك
إجراءات يتبعها الجهاز من أجل اكتشاف حاالت االحتكار
ف��ي أس��واق الكويت املختلفة أم يكتفي الجهاز بالتحقيق
ف��ي ال�ش�ك��اوى ال�ت��ي ت��رد إل�ي��ه؟ وه��ل ه�ن��اك آل�ي��ة للجهاز أو
لـ «التجارة» ملعرفة عدد حركات البيع التي تقوم بها مثل
تلك التطبيقات من أجل اكتشاف حاالت السيطرة واألمور
املتعلقة بالدراسات واالحصاءات السنوية مثلما هو متبع
في شركات التأمني وغيرها بتقديم إقرار سنوي يوضح
الحركات وتفاصيل العمليات؟ وإذا لم تكن موجودة فلماذا
ال يجري إقرارها؟

ً
من جهته ،وجه النائب بدر املال سؤاال
برملانيًا إل��ى وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �خ��دم��ات خ��ال��د
ال��روض��ان ،ع��ن امل �م��ارس��ات االح�ت�ك��اري��ة
ال� �ت ��ي ت �م��ارس �ه��ا ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات ف��ي
م� �ج ��ال ط� �ل ��ب ت ��وص� �ي ��ل ال� �ط� �ع ��ام داخ� ��ل
البالد.
واس� �ت� �ف� �س ��ر امل� �ل ��ا ع� �م ��ا إذا ك � � ��ان ل ��دى
«ال� � �ت� � �ج � ��ارة» إح � �ص� ��اء ب � �ع� ��دد وأس � �م� ��اء
الشركات العاملة في سوق الكويت في
قطاع طلب وتوصيل الطعام عن طريق
تطبيقات الهواتف الذكية و /أو موقع
إل�ك�ت��رون��ي؟ وم��ا ه��ي ال�ح�ص��ة السوقية
التي تملتكها كل شركة في هذا القطاع؟
وما اإلجراء ات التي يتخذها الجهاز من
أجل معرفة بيانات وتحديثات السيطرة
على ذلك القطاع من السوق؟

الحصة السوقية
وسأل أيضًا عن مقدار الحصة السوقية
لشركة طلبات عندما ج��رى بيعها منذ
بضع سنوات ،وهل هناك عالقة بني من
قام بشراء شركتي طلبات وكاريدج ،ومن
هم مالك شركة طلبات الحقيقيني؟ وما
ه��ي ال�ش��رك��ات التابعة ل�ه��م؟ وه��ل تملك
شركات أخرى في السوق الكويتية؟
وتساء ل املال عما إذا كان لدى «التجارة»
ب� � �ي � ��ان � ��ات رس � �م � �ي� ��ة ع� � ��ن رب � �ح � �ي� ��ة ت �ل��ك
ال�ش��رك��ات؟ وه��ل تخضع ه��ذه الشركات
ألي ق� ��وان �ي�ن ض��ري �ب �ي ��ة؟ وه � ��ل ت �ق��دم��ت
إح� � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف� ��ي ق �ط��اع
ط �ل �ب��ات وت��وص �ي��ل ال �ط �ع��ام ف ��ي ال �ب�ل�اد
بشكوى لجهاز حماية املنافسة بشأن
وج � ��ود م� �م ��ارس ��ات اح �ت �ك��اري��ة ف ��ي ه��ذا
القطاع؟ إذا ك��ان ال�ج��واب بنعم فما هي
اإلجراء ات التي اتبعها الجهاز للتحقيق
ف��ي تلك الشكوى؟ وه��ل ق��ام الجهاز من
خ�لال تحقيقه باالستماع إل��ى الجهات
األخ��رى املتضررة في السوق الكويتية،
مثل الشركات التي تعمل بالقطاع نفسه
ول��م تقم بتقديم شكوى ،ومثل املطاعم
التي تعد متأثرة مباشرة من املمارسات
االح �ت �ك��اري��ة ال �ت��ي ت �ف��رض عليها نسبا
كبيرة من إيرادات البيع؟

الصالح :قرار وشيك باستبدال البدل النقدي باإلجازات الفضل« :االحتراف» والتفرغ ..جاهزان
ه �ن��أ ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
قاطبة بعودة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،متمنيا أن يمن اهلل عليه بالصحة
وال �ع��اف �ي��ة ،ون� �ق ��ول أله� ��ل ال �ك��وي��ت «ق� � � ّ�رت ع�ي��ون
الكويتيني بعودة العود».
ّ
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،ب ��ش ��ر ال �ص ��ال ��ح ب� ��أن ه �ن��اك
ق��رارا سيصدر قريبا يسمح للموظف وه��و على
رأس ع�م�ل��ه ب��اس �ت �ب��دال ال �ب��دل ن �ق��دي ب��اج��ازات��ه،
وك� �ح ��د أق� �ص ��ى  180ي ��وم ��ا« ،وال� �ح� �م ��د هلل أن �ن��ي
قمت بالتنسيق مع وزي��ر املالية نايف الحجرف
والخدمة املدنية».
وأوضح الصالح :أننا توصلنا إلى اتفاق ايجابي

بتعديل ق��ان��ون ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ملعالجة تقضي
بمنح املوظفني الحق في استبدال البدل النقدي
ب��االج��ازات ووف ��ق ال��رات��ب ال�ش��ام��ل ،الف�ت��ا إل��ى أن
ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ي�ق��دم ب��دال ن�ق��دي��ا ع��ن االج ��ازات
ل �ل �م��وظ��ف ف ��ي وق� ��ت ال �ت �ق��اع��د ،ول �ك ��ن اس�ت�ط�ع�ن��ا
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ق ��رار ب��اس�ت�ب��دال االج � ��ازات أث�ن��اء
الخدمة.
وأض ��اف ان ه��ذا امل�ق�ت��رح ي��أت��ي ان�ت�ص��ارا لحقوق
امل��وظ �ف�ين ،إذ ي�ج��ب منحهم ال �ح��ق ف��ي اس�ت�ب��دال
البدل النقدي باجازاتهم من دون الحاجة النتظار
التقاعد ،مع وضع شروط معينة ،وال ريب أن هذا
االقتراح يخفف من العبء على املواطنني.

موجز نيابي
المرداس يلمح بتأييد استجواب الحجرف
أملح النائب نايف املرداس إلى إمكانية مساندته االستجواب املقدم
من النائب محمد هايف إلى وزير املالية نايف الحجرف ،إذ غرد
على حسابه في موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،بقوله« :في
باق،
جلسة االستجواب سيعلم الشعب الكويتي أنني على العهد ٍ
لم ولن أخذله».
وأض� ��اف أن «دف��اع��ي ع��ن ح �ق��وق امل�ت�ق��اع��دي��ن ،وم �ح��ارب �ت��ي للربا
ً
ُّ
للتكسب االنتخابي ،وال استغالال
املفروض عليهم ،ليسا شعارًا
للخطاب الديني ،بل ثابت شرعي ومبدأ أخ�لاق��ي ،لن أحيد عنه،
ولن أحابي فيه أحدًا كائنًا من كان».

ً
حاليا؟
الكندري :كم رصيد االحتياطي العام
ً
وج��ه ال�ن��ائ��ب ع�ب��داهلل ال�ك�ن��دري س ��ؤاال برملانيًا إل��ى وزي��ر املالية
د.نايف الحجرف حول ما نشر عن تراجع االحتياطي العام من
 21إلى  7مليارات دينار ،مستفسرا عن حجم االحتياطي العام
ل �ل��دول��ة وح �ج��م ال �س �ح��وب��ات ال �ت��ي ت�م��ت م�ن��ه خ�ل�ال ال� �ـ 5س�ن��وات
املاضية.

«البيئة» :القصور مستمر
أع�ل��ن رئ�ي��س اللجنة البيئية البرملانية ع�ب��داهلل ف�ه��اد أن اللجنة
ناقشت ف��ي اجتماعها أم��س م��ع ممثلي وزارة األش�غ��ال وهيئتي
البيئة والزراعة ،استعداداتهم ملوسم األمطار ،خصوصا في مدينة
ّ
ص�ب��اح األح �م��د ،الف�ت��ا إل��ى «ت�ل��ق��ي اش ��ارات ايجابية خ�لال اللقاء،
ّ
لكن القصور ال ي��زال م��اث�لا ،وم��ن أوج�ه��ه إل�غ��اء ممارسة متعلقة
باألنابيب تخص معالجة املياه لخلل في اإلجراءات».

افتتاح أندية المسنين؟
سأل النائب أسامة الشاهني ،وزي��ر الشؤون سعد الخراز ،عما آل
اليه مصير االقتراحات النيابية التي قدمت من اجل انشاء اندية
خاصة للمتقاعدين بجميع املحافظات ،تقديرا لهم ولتفانيهم في
خدمة البالد.
واستفسر ال��دالل عن تاريخ افتتاح ن��ادي املسنني في محافظتي
حولي والعاصمة وبقية املحافظات.

خليل الصالح

أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال �ن��ائ��ب اح�م��د
الفضل ،ان قانون االحتراف الرياضي وقانون التفرغ
الرياضي سيكونان جاهزين في دور االنعقاد املقبل،
م��وض �ح��ا ان اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ،ام� ��س ،ب �ح��ث ال �ق��ان��ون
امل� ��ذك� ��ور وت �ك �ل �ي��ف امل �ج �ل��س ل �ل �ج �ن��ة ب� �ش ��أن «ال �ت �ف��رغ
ال��ري��اض��ي» ،ح�ي��ث أرس�ل�ن��ا أس�ئ�ل��ة ال��ى ال�ح�ك��وم��ة بهذا
الشأن ،ويتوقع الوقوف على هذا الخلل ومعالجته في
االجتماع املقبل بحضور اعضاء اللجنة.
وب�ّي�نّ الفضل ان اللجنة سلمت دي��وان الخدمة املدنية
مواد مقترحة بقانون االحتراف ،لتحديد رأي الديوان
ح��ول�ه��ا ق�ب��ل االج�ت�م��اع م��ع «ال�ت��أم�ي�ن��ات» و«ال �ت �ج��ارة»
و«ال � �ش� ��ؤون» و«ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة» وك ��ل م ��ن ل ��ه ع�لاق��ة

باالمر ،ومن الضروري ان تكون ال��ردود جاهزة لدينا
ق�ب��ل ع�ق��د االج �ت �م��اع ال �ث�لاث��اء امل �ق �ب��ل ،ل�ي�ك��ون ال�ق��ان��ون
ج��اه��زا للتصويت عليه واالدراج ع�ل��ى ج��دول اع�م��ال
بداية دور االنعقاد.
ولفت الى عقد ندوات توعوية في الدواوين الرياضية،
خ�لال فترة االنتهاء من املناقشات وجهوزية التقرير
ورف �ع��ه ل�ل�م�ج�ل��س ،ك��ي ن��وض��ح ف �ك��رة ال �ق��ان��ون وآل�ي�ت��ه
ووض ��ع األل �ع��اب ال�ج�م��اع�ي��ة وال �ف��ردي��ة ،م�ش�ي��را ال��ى ان
القانون يشمل االستثمار الرياضي وطريقته ودخول
ال�ش��رك��ات وت�ط��اب��ق االح �ت��راف ال��ري��اض��ي م��ع ال�ق��وان�ين
الدولية واإلع��داد للبطوالت العاملية والجدول الدولي
وحقوق الالعب املحترف.
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التنمية في التحوُّ ل الرقمي
ال �ت �ح ��ول ال ��رق �م ��ي ب��اخ �ت �ص��ار ه ��و دم � ��ج ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ال��رق�م�ي��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل �ج��االت إلح� ��داث ق �ف��زات ه��ائ�ل��ة في
كيفية تشغيل وتقييم وتقديم الخدمة والسلعة للعمالء
واملستهلكني .فالتحول الرقمي ساهم في زي��ادة النفقات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ورف ��ع ك �ف��اءة خ��ط س�ي��ر ال�ع�م��ل م��ن خ�لال
تقليص األخطاء وزيادة اإلنتاجية في مختلف القطاعات،
وقد أشارت تقديرات شركة أبحاث السوق (آي دي سي)
إلى أن  %40من إجمالي اإلنفاق على التكنولوجيا يتجه
نحو ال�ت�ح��والت الرقمية ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن يتخطى إنفاق
املؤسسات تريليوني دوالر في ع��ام  .2019ه��ذا التحول
هاورد نائب رئيس األبحاث في

الكبير يلخصه لناكريس
مؤسسة الدراسات واألبحاث العاملية (جارتنر) في اآلتي:
«ك��ان من ال�ن��ادر خ�لال السنوات األرب��ع املاضية أن تقوم
املؤسسات باعتماد تقنيات الذكاء االصطناعي ،فقد أشار

 %10فقط من املشاركني في الدراسة إلى أن مؤسساتهم
قامت بالفعل بنشر تقنيات ال��ذك��اء االصطناعي أو أنها
ستفعل ذل��ك ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب .لكن ه��ذا ال��رق��م قفز
إلى  %37في عام  2019بزيادة قدرها  %270خالل أربع
سنوات» .أما أسباب هذه القفزات الهائلة ،فيلخصها لنا
م��ؤش��ر ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ال�خ��اص بشركة دي��ل األميركية
حيث تبني أن %52« :من صانعي القرار في  16بلدًا قد
ّ ً
تحوال ثوريًا كبيرًا أحدث أثرًا في قطاعاتهم نتيجة
واجهوا
للتقنيات الرقمية» .إذًا أصبح التحول التكنولوجي الرقمي
العبا رئيسيا في ضمان تركيز كل أعمال املؤسسة على
املتطلبات السلوكية للعمالء ،كما تحولت تقنيات الذكاء
االصطناعي إل��ى ج��زء أس��اس��ي م��ن ك��ل االستراتيجيات
ُ
الرقمية ،وباتت تستخدم بالفعل ضمن مجموعة واسعة
م��ن التطبيقات .أم��ا عمالقة التكنولوجيا ال��رق�م�ي��ة ،فهي

ش��رك��ات أب��ل ،أم ��ازون ،غ��وغ��ل ،مايكروسوفت ،فيسبوك،
وه� � ��واوي ال �ت��ي ت�خ�ط��ت إي ��رادات� �ه ��ا ف��ي ع ��ام  2018فقط
التريليون دوالر!
فالتحول الرقمي يجذب االبتكارات واالستثمارات واألرباح
في ح��ال إذا ج��رى تغيير ثقافة املؤسسة وتنفيذ تحول
رق�م��ي ك��ام��ل (رق�م�ن��ة) للعمليات واإلج � ��راءات وامل �ه��ارات
والخبرات ضمن خريطة طريق واضحة املعالم ومدعومة
من قيادات املؤسسة لضمان فعالية تحولها الرقمي .أما
على مستوى التنمية املستدامة للدول ،فقد صدرت دراسة
أملانية في عام  2017عن بلدان مجموعة العشرين ،تثبت
أهمية دور تقنيات امل�ع�ل��وم��ات واالت �ص��االت ف��ي تحقيق
أهداف التنمية املستدامة .فالحكومات بحاجة إلى مواكبة
ال�ت�ط��ورات التكنولوجية ال�ت��ي أث��رت ف��ي س�ل��وك املواطنني
واملقيمني وطريقة تفكيرهم وتعليمهم وطبيعة حاجاتهم

د.عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com

السلعية والخدمية الذكية .هذه املواكبة لن تتم إال من خالل
وض��ع وتنفيذ خطة استراتيجية رقمية واق�ع�ي��ة تشمل
املتطلبات التكنولوجية واملعرفية والتعليمية واالبتكارية
ال�لازم��ة لرقمنة االق�ت�ص��اد وت�ن��وي��ع م �ص��ادره ،وتحسني
جودة التعليم والتدريب ورفع مستوى الخدمات وميكنة
إج��راءات العمل وتمكني الكفاءات والقيادات الرقمية التي
تضمن استدامة تنمية الوطن واملواطن.

talalalarab@yahoo.com

هناك جمهوريات وممالك ودول أقيمت
على مساحات ال تزيد على الفدادين،
ذكرنا منها سابقا «جمهورية الزفتى»
التي أقيمت في قرية صغيرة من قرى
الريف املصري ،و«دول��ة سيالند» التي
أقيمت على منصة حديدية صدئة في
املياه البريطانية ،كل هذه الجمهوريات
والدول واملمالك أقيمت ألسباب ال تخلو
من الطرافة ،بعضها سياسي وبعضها
ش �خ �ص��ي وب �ع �ض �ه��ا اآلخ� � ��ر ف �ن��ي أو
عاطفي.
إح� � ��دى ه � ��ذه امل� �م ��ال ��ك أق ��ام� �ه ��ا م � ��زارع
أسترالي يدعى ليوناردو كاسلي ،ففي
أب��ري��ل س �ن��ة  1970أع �ل��ن ه ��ذا امل� ��زارع
عن قيام مملكة «نهر الهوت» في قارة
أستراليا الشاسعة ،وع�ين نفسه ملكًا
عليها .أما ح��دود تلك اململكة ،فتشمل
مزرعته التي تنتج القمح ،وك��ان سبب
اع�ل��ان ق �ي��ام م�م�ل�ك�ت��ه اح �ت �ج��اج��ه على
اع �ت �م��اد ال �ح�ك��وم��ة األس �ت��رال �ي��ة ق��ان��ون��ا
ي �ح ��دد امل �س��اح��ة ال �ق �ص��وى امل �س �م��وح
بها ملواطن واح��د بتملكها من أراضي
البالد.
الحكومة األسترالية لم تكترث إلعالن
امللك ليوناردو انشقاقه عنها ،استمر
ه��ذا الوضع الطريف حتى سنة 1977
حني فاجأ امللك ليوناردو قومه بإعالن
م�م�ل�ك�ت��ه «ن �ه ��ر ال � �ه ��وت» ال� �ح ��رب ع�ل��ى
ك��ان�ب�ي��را ع��اص�م��ة امل�م�ل�ك��ة األس�ت��رال�ي��ة،
هذا اإلعالن الطريف من امللك ليوناردو
ل ��م ي �ح��رك ش �ع��رة ف ��ي رأس ال�ح�ك��وم��ة
األسترالية ،فقد تجاهلت ه��ذا التحدي
أي �ض��ا ،ل�ي�ن�ت�ه��زه��ا ج�لال��ة امل �ل��ك ف��رص��ة
فيعلن انتصاره املظفر ف��ي ح��رب هي
أصال لم تقع.
لم يسكت امللك ليوناردو كاسلي على
تجاهل الحكومة املركزية ململكته ،ولكي
يميز مملكته ع��ن األراض� ��ي ال��زراع�ي��ة
امل�ح�ي�ط��ة ب �ه��ا ،ف�ق��د ع�م��د ال ��ى تأسيس
صحيفة خ��اص��ة بها ل��م تنشر اال في
مزرعته ،وعملة محلية لم يجر تداولها،
وزاد على ذلك بإصداره جوازات خاصة
بمملكته لم يستطع أحد السفر بها.
إال أن ه �ن��اك م��ن اس�ت�غ��ل ه ��ذا ال��وض��ع
ال �ش��اذ وال �ك��اري �ك��ات��وري ل�ت�ل��ك اململكة،
ف�ق��د اك�ت�ش��ف ،ب�ع��د ب�ل�اغ م��ن ال�س�ف��ارة
األسترالية في مدينة خليجية ،أن هناك
م��ن اس�ت�غ��ل ه ��ذا ال��وض��ع االس�ت�ث�ن��ائ��ي
ململكة «ن�ه��ر ال �ه��وت» امل�ج�ه��ري��ة عندما
ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى ع� �ص ��اب ��ة ث�ل�اث� �ي ��ة ق��ام��ت
بعمليات نصب واحتيال بتخصيصها
مكتبا فاخرا في مدينة مجاورة رفعت
عليه أعالما ململكة «نهر الهوت» ،على
أن� ��ه م �ك �ت��ب ل �ل �س �ف �ي��ر ،ل� �ي� �ص � ّ�دروا م�ن��ه
ج��وازات سفر باسم اململكة مقابل 20
ألف دوالر ،فجنى الجناة من ذلك أمواال
طائلة م��ن امل�غ��رر ب�ه��م ،ف�ج��رى القبض
على الجميع بمن فيهم السفير املزيف.
امل �ل��ك ل �ي��ون��اردو م ��ات أخ �ي �رًا ف��ي سنة
 ،2013وشيع ب�لا ج�ن��ازة ملكية ،ومن
دون حتى وريث لعرشه ،فمملكته التي
أق��ام�ه��ا ف��ي غ��رب أس�ت��رال�ي��ا ل��م تحصل
على أي اع�ت��راف ،ال م��ن األم��م املتحدة،
وال م� ��ن م �ج �م��وع��ة ال� �ك ��وم� �ن ��ول ��ث .أم��ا
الحكومة األسترالية ،فلم يتلق منها إال
التجاهل التام.

دريشة تراثية

األسرة..
نواة المجتمع

قلم إماراتي بتواريخ كويت ّية
 14أكتوبر  ،2019تاريخ مضاف «في» حياتي
دون مضاف إليه «من» حياتي!..
وذلك بعد أن أضاف عليه صباح اليوم ضابط
«م �ن �ف��ذ ال �خ �ف �ج��ي» ق �ب �ي��ل دخ ��ول ��ي األراض � ��ي
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ،وب� �ع ��د م �ق��ارن��ة امل�ل�ام��ح
الشكلية والبيانات الورقية والرقمية بعضها
ببعض ،ليجدني ال��واق��ف أمامه هو ذل��ك الزائر
الذي كان قد دخل الكويت من املعبر نفسه قبل
 21سنة ،وامضى فيها ليلة واحدة!
ف��داع �ب �ن��ي ب �ه��دوء ت�س�ك�ن��ه ال� ��رزان� ��ة ،وت�ف��وق�ه��ا
الرحابة الكويتية املعهودة ملن يدخلها بسالم
من سكان كوكب األرض من أبناء آدم وحواء،
فما بالك من جاءها من دار «زاي��د الخير» عن
ح��ب واش �ت �ي��اق« :ل�ي��ش ي��ا أح�م��د ل�ي��ش م��ا ييت
الكويت من  21سنة؟!.»..
وتاريخي بالكويت ال يبدأ باليوم الذي دخلتها
ال�ي��وم للمرة ال�ث��ان�ي��ة ،وال ب��ال�ي��وم ال��ذي دخلتها
عام  1998للمرة األولى ،وإنما الكويت جزء ال
يتجزأ من هويتي بوثائق ومستندات ،إذ ولدت
في دب��ي ع��ام  ،1957وب�ين الخامسة والتاسعة

من عمري كانت الكويت تبحر بجوار مواليد
تلك األع��وام باملستوصفات والعيادات الطبية
ف��ي ج�م�ي��ع اإلم � � ��ارات ،إل ��ى أن ج ��رى االف �ت �ت��اح
الرسمي ملستشفى الكويت في دبي عام .1966
الكويت لم تكن تصدر النفط فقط ،هذا ما وثقته
لنا الكاميرات والشاشات ،الصورة القديمة أهم
وثيقة تاريخية تسجل أحداث ما قبل الصورة
ب��ال �ص��وت ،ف�م�ن��ذ اك �ت �ش��اف ال �ك��ام �ي��رات وه��ي
الالقطة ملاليني صور الكوارث والحروب املؤملة،
كانت الكاميرات ذاتها قد أرخت لنا اإلقليم على
ساللم التعليم يرتقيها الصغير والكبير معا
جنبا إلى جنب ،فأنا الطالب للعلم بالقرطاس
وال �ق �ل��م إن ك �ن��ت أت �ع �ل��م م ��ع أخ �ت��ي وأخ� ��ي في
حضانتي وروضتي ،فكانت أمي وأبي وجدي
وجدتي على الجانب اآلخر من الوادي يرتقون
ال �س�لال��م ذات �ه��ا أم� ��ام ال�ش��اش�ت�ين وال�خ�ش�ب�ت�ين
للمسرح والتلفاز.
دخ�ل��ت الكويت ال�ي��وم ،وإن ك��ان بعد  21سنة،
ب��ال �ع�ين امل� �ج ��ردة وه ��ي ت��ؤرش��ف ك��وي��ت ال �غ��د،
ص��ال��ت وج��ال��ت وه��ي ت ��ؤرخ ك��وي��ت ال �غ��د ،وم��ع

من شباك الباص

امل ��راع ��اة ل �ف��رق ال �ت��وق �ي��ت ،وال �ف��رق س��اع��ة فقط
ب�ين اإلم � ��ارات وال �ك��وي��ت ،إال أن ال �ع�ين امل��ؤرخ��ة
املؤرشفة للجانبني تشهد على أن الدولتني لم
تتوقفا وال ساعة واحدة عن العمل واإلنتاج ،بل
كل ساعة جديدة تغيرهما ليوم جديد ،بمعنى
أن الكويت تتغير وتزدهر كل ساعة ،كما هي
اإلم��ارات على الجانب اآلخر تنمو وتزدهر كل
ساعة!..
فمن حق ضابط منفذ الخفجي إن غادرته غدًا،
أن يعيد سؤاله «من أنت؟» ..كما من واجبي ،في
عنقي ،أن أبوح له ما يردده قلبي:
* ن �ع��م إن ��ي إم ��ارات ��ي ال �ه��وي��ة ،ك��وي �ت��ي ال �ه��وى،
والعكس «أيضًا» صحيح.
* كاتب إماراتي

متحركات
ثقافية

الحياة غير قابلة لالختصار
تنهال علينا اإلعالنات والدعايات وتحفزنا
على منتج م��ا وت�ك��ون الجاذبية فيه وامل�ي��زة
ال��رئ �ي �س �ي��ة ه ��ي ال� �س ��رع ��ة ،ف �ن �ج��د ال �ش �ه��رة
الكبيرة للوجبات السريعة لتنتشر البيتزا
والساندويتش والقطع الصغيرة من الدجاج
واللحم والبطاطس املحمرة وأكياس الكاتشب
وال �ث��وم ال�ص�غ�ي��رة امل�ح�ف��وظ��ة لتستعمل مل��رة
واحدة قليلة الكمية ،كلها سريعة لزوم األكل
السريع ،تتناولها وأنت تجري لتلحق بشيء
آخر أو في فترة راحة أو حتى تتناولها وأنت
تعمل بسرعة.
وهناك من سمعته م��رة يتحدث عن القراءة
السريعة للكتب ،ويتفنن في معرفة كل ما في
الكتاب في دقائق بسيطة جدًا.
وي��زداد الطلب على اإلنترنت السريع وتدفع
ً
فيه مبالغ مضاعفة ليحمل بسرعة بدال من
انتظار التحميل لوقت أكبر.
وهناك من يتحدث عن وصفات إلدارة الوقت
وتنظيم الوقت.
كما يعلن عن أسرع عالج لألمراض املوسمية
مثل االنفلونزا وال�ص��داع فتظهر أدوي��ة تباع
حتى في البقاالت والدكاكني ،يروج لها على
أن فيها الشفاء السريع.
وأشياء كثيرة وأفكار كثيرة تحفز على فعل
أشياء كثيرة في وقتك املحدود.
إنما الحقيقة والواقع ،لسنوات كثيرة مثال كنت
أس��اف��ر مسافات طويلة بالسيارة على طريق
سريع وكنت أسير بسرعة معقولة وال أتعدى
امل�ئ��ة كيلومتر بالساعة ،بينما أج��د ه�ن��اك من
يطير على الطريق ،وكانت الجملة الشائعة التي
أسمعها إن ال ��ذي يسير ب�س��رع��ة ه��ذا ه��و في
الغالب ال يوجد وراءه أي التزامات مهمة!
وهناك التعلم السريع مثل املاجستير املصغر
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والدكتوراه في شهرين وكتاب صغير جدًا
عن تعلم اإلنكليزية بسرعة ،وصادفت كتابا
عن قوانني الثراء الذهبية بسرعة ،كما أن أكثر
املسابقات واألل �ع��اب الرياضية واملنافسات
ت �ق��وم ع �ل��ى ع��ام��ل ال �س ��رع ��ة ،وي �ح �ت��اج ذل��ك
م��ن ال�لاع��ب إل��ى التركيز وامل �ه��ارة وال�ت��دري��ب
القوي ،ويذكر تاريخ الرياضة أن العديد من
ال��ري��اض �ي�ين ت �ن��اول��وا امل�ن�ش�ط��ات ليحتفظوا
بسرعتهم لفترة أكبر!
ووس ��ائ ��ل ك �ث �ي��رة ل �ل �ث��راء ال �س��ري��ع م �ع��روف��ة
ومشهورة مثل التقديم في برنامج ما ترسل
رسالة لتربح األلف فيما يشبه اليانصيب.
وهناك أعمال وتجارة يروج لها منها املحرم
واملجرم للربح السريع والثراء السريع.
ك��ل م��ا س�ب��ق أش �ي��اء ج��ذاب��ة وت ��دق ع�ل��ى وت��ر
الرغبة اإلنسانية والهاجس اإلنساني الذي
ي �م�لأن��ا (إن ال �ح �ي��اة ق �ص �ي��رة ج � �دًا وال��وق��ت
ضيق).
ك��ل ه��ذه األش�ي��اء السريعة ال ب��د أن تتقنها
ك��ي ت �ك��ون ف�ع��ال��ة ،ك�م��ا أن �ه��ا ي�ج��ب أن تكون
مصنوعة بإتقان كي تستفيد منها ..أليس
كذلك؟
وذل ��ك ك��ي ال تتسبب ف��ي نتيجة ك��ارث�ي��ة أو
ض ��رر ك�ب�ي��ر ،ن �ع��م ..ال �س��رع��ة ال ت�ت��م إال في
اآلل��ة املميكنة ،املهم أن تكون متقنًا ومبدعًا
وفنانًا ويكون جيدًا لو ان��ك سريع أيضًا ،ال
توجد مسارات مختصرة لإلنجاز ال توجد
مسارات مختصرة للحياة.

«ال شيء أجمل من ابتسامة تكافح للظهور ما بني الدموع»
ديمي لوفاتو
في تحركات املتحركات الثقافية الدائمة التحرك من دور نشر وطباعة
وك �ت��اب��ات وك �ت��اب ون �ق��اد وق� ��راء ،ن�ج��د ان ج�ه��ود ال�ع�م�ل�ي��ات الثقافية
املتحركة تتجه نحو األدب القصصي او الحكائي؛ كالقصة القصيرة
وال��رواي��ة ،وف��ي تلكم التحركات املتحركة يحاول املهتمون استعادة
التنفس ل�ش��راي�ين األدب وال�ث�ق��اف��ة ،م��ن خ�لال ج�ه��ود م�ش�ك��ورة ،وما
م�ع��ارض الكتب الدولية عنا ببعيدة ،وج��وائ��ز البوكر وغيرها تفعل
االفاعيل ف��ي دف��ع مسيرة األدب ال��روائ��ي (ن�ق��رأ ونسمع ع��ن قصور
سلبي ف��ي ع�م��ل ال�ل�ج��ان املعنية إن�م��ا ال ش��ك اإلي�ج��اب�ي��ة تطغى على
سلبياتها) ،حتى ظ�ه��رت اس�م��اء ج��دي��دة ت�ب��وأت م��راك��ز متقدمة بل
واشتهرت ،واستخدمت حبكاتها الروائية في إنتاج اعمال سينمائية
وتلفزيونية ذاع صيتها..
في مقال سابق ،تحدثت عن التراجع املخيف بمستوى الرواية العربية،
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ل��م أع �م��م ،وه��اه�ن��ا ف��ي ه ��ذا امل �ق��ال امل �ت��واض��ع أض��ع
لإلنصاف موطئ قدم ،وركنا واسعا ،حيث قدمت اعمال روائية كانت
على درجة عالية من التقنية الفنية ،وذات خطاب رصني مختلف عما
سبق ،بل وصل الحال لوصول إحدى الروايات إلى جائزة دولية عبر
طبعتها األجنبية ،وفي ذلك إنصاف للرواية وكاتبها وناشرها وحتى
القارئ الذي لواله ملا كتبت ثم طبعت إلى ان نشرت الرواية.
قد تالحظ أني لم اذكر اسم او عنوان رواية واحدة ،وبالطبع ليس تقليال
«من شأن تلك األيقونات النفيسة ،إنما ألني تعمدت تسليط ضوء على
املجموع وليس على رواية واحدة ،امر مهم أيضا» وهو حتى ال اتذكر
هذا وانسى ذاك ،فاملقال ليس بحثا «علميا» او تقريرا «اكاديميا» كي
أذكر امثلة ،إنما هو جهد بسيط وامر وارد انه قد يخيب قبل اإلصابة..
قبل نهاية امل�ق��ال ال ب��د ان اؤك��د على أن��ه ان وج��د ان�م��وذج «ج�ي��د» في
االعمال الروائية فمن الطبيعي وجود السيئ ،هذه طبيعة األمور ،وهذه
حيثياتها املتعارف عليها في كل سبل هذه الحياة الفانية.

طالل سعود المخيزيم
@T_ALMUKHAIZEEM

ال يوجد في ال��وج��ود ،مجتمع مثالي بالكلية يكون
ّ
ج�م�ي��ع أف � ��راده ص��ال �ح�ين ب��ن��ائ�ين ل�ل�خ�ي��ر وال �ص�لاح
وال� �ت� �ق � ّ�دم ،م �ل �م�ين ب ��أن امل �ج �ت �م �ع��ات أس � ��اس ال � ��دول،
ف�ب�ص�لاح�ه��ا ت �ق� ّ�دم��ت ال� ��دول وب �ف �س��اده��ا ت��راج�ع��ت
وانكمشت ،فجميع املجتمعات ّ
متنوعة مل��ا تحويه
من ايديولوجيات وأفراد وشخصيات ،ترسم مالمح
ّ
البيئة التي أت��ت منها ،املتمثلة ب��األس��رة والتي متى
ما كانت صالحة أصبح املجتمع معززًا بالتكامل،
ً
وال��ذي ب��دوره يولد مجتمعًا فاضال تكون األكثرية
ل�لأس��وي��اء ال�ص��ال�ح�ين االي�ج��اب�ي�ين ،واألق�ل�ي��ة ل�ه��ؤالء
امل�خ� ّ�رب�ين أص�ح��اب الفكر الضاللي وامل �خ� ّ�رب ،فهنا
ُت ّ
رجح كفة املجتمعات فوق بعضها.
ً
تأتي األس��رة ّ
بمكونها االجتماعي الصغير ،عامال
أساسًا ،بل ركيزة من ركائز املجتمع ،فهي تحوي
أفرادًا ينتمون الى هذا املجتمع املحيط ،والذي بدوره
يستمد منهم األعمال واألخ�لاق والسمو ،عاكسني
ً
ذل ��ك ال �ج �م��ال ال ��ذي ُي�ع�ط��ي امل�ج�ت�م��ع رون �ق��ًا جميال
يؤسس مبادئ التعامل واألخذ والعطاء ،وحب الفرد
لغيره ما يحب لنفسه ،وغيرها الكثير من التعامالت
املستمدة ب��األص��ل م��ن ديننا الحنيف ال��ذي ُي�ش� ّ�رع
وي��ؤك��د ت�ل��ك ال�خ�ص��ال ال�ط�ي�ب��ة ،ف�م�ت��ى م��ا ك ��ان األب
صالحًا واألم كذلك ،كان أبناؤهم بالتبعية صالحني،
ف�م��ع ال�ت��رب�ي��ة امل�ث�م��رة وال �ح��رص ع�ل��ى م �ب��ادئ الحب
واالحتواء وزرع الفضائل ،وعدم التنازل أو الغفالن
عنها ،يمثل خرسانة عميقة ملجتمع صالح يتمنونه
ك��ل أف� � ��راده ،ك��ي ت �س��ود ال �ع��دال��ة وال �ص ��دق وح�س��ن
العشرة والتعامل واألخذ والعطاء.
ّ
ّ
ف�م�ت��ى م��ا ت�خ��ل��ى األب ع��ن دوره ،وت �خ��ل��ت األم عن
دوره ��ا ف��ي امل �ن��زل ،س��ادت ال�ف��وض��ى والالعشوائية
ّ
في تلقي كل ما يأتي من الخارج ،من أخالق دخيلة
وممارسات عدة ،وأفكار ضالة ّ
تدمر وال تبني ،وتهدم
وال ت��ؤس��س ،وت�ث�ب��ط وال ت�ن�ع��ش امل�ج�ت�م��ع ل�ص��ورة
أف�ض��ل ،ومضربًا للمثال للمجتمعات األخ��رى كي
يحذوا حذوهم ،ومن ثم رؤية عالم مليء بمجتمعات
ّ ُ
جميلة خالية من التفكك األ َسري ودور الرعاية التي
تضج بفلذات أكباد آباء وأمهات ال يستحقون بأن
يكونوا كذلك البتة.
يأتي دور األب حيويًا في صقل املفاهيم األخالقية
ومتابعة أم��ور اب�ن��ائ��ه ،للرقي بها واستثمارها في
النحو الصحيح ،وال��ذي يصنع منها أبناء صالحني
ُ
ُ
مصلحني تبنى بها املجتمعات وت��زرع فيها ب��ذور
األمل املشرق والسعيد على الدوام.
وال يمكن إغفال دور األم في رعاية أبنائها والعناية
بهم ،فهي الحنونة صاحبة الجزء األكبر من التعب
ّ
والتحمل والوالدة وغيرها ،فدورها مهم في تأسيس
تلك الشخصيات وحمايتها من عادات سيئة وعادات
غير صحية لربما كان مضرة لالبناء ،والتي بدورها
تتحول الى عادات دائمة ،إن لم يتدخل األبوان لتقويم
اعوجاج ذلك املسار.
ُ
مركب األس ��رة ،يبحر ف��ي محيط املجتمع ،فإما أن
يلقي ب��ال��زي��وت وال �خ ��راب ،وإم ��ا ب��ال�ل��ؤل��ؤ وامل��رج��ان،
فأيهما تريد ،فاختر ما تحبه ،ويريده مجتمعك.

اللهجة الكويتية..
وقدرتها على صنع المعاني ( )15

الفقاقة (ط��ائ��ر) :وي�ض��رب للشعر ال��ذي يخالط س��واده الشيب في
ال��رأس واللحية ،فيقال« :فالن صاير مثل الفقاقة» ،وقد يرمز عند
العامة للصلع وأحيانًا للضعف .وفي اللغة لكثير الكالم.
البريقش (ط��ائ��ر) :يضرب للباس املنقط «ف�لان الب��س لبس منقط
صاير مثل البريقش».
ال��زع��رة (ط��ائ��ر) :ي�ق��ال« :ف�ل�ان مثل ال��زع��رة» وي ��راد ب��ه أن��ه ه��زي��ل أو
صغير الجسم مشابهة به.
ال��زرزور (طائر) :يقال« :حكم الزير على الزرازير» ،الزير قد يكون
أحد ال�ج��وارح ،أو حد السيف أو من الزئير بمعنى األس��د عند أهل
ال�ع��راق ،ويضرب في حكم القوي على الضعيف .وي�ق��ال« :زرزور
كفل عصفور واثنينهم طيارة» يضرب لضياع الحق.
ال�ه��ده��د :ي�ق��ال ل�ل��ذي ي�س��رع ف��ي ص�لات��ه وخ��اص��ة ال�س�ج��ود« :چنه
(كأنه) هدهد».

حميرة صدور (طائر) :يقال« :حميرة صدور بالبر تدور» يضرب
لالستهزاء ممن ال عمل له سوى التزين والتجول في األسواق.
أم سالم :طائر هادئ مسالم يسكن صحراء الكويت ،يتكاثر فيها.
ويذكر كداللة على ال��وداع��ة وإي�ث��ار السالمة ،فيقال« :ف�لان مثل أم
سالم».
مسهي الرعيان (ط��ائ��ر) :ويسمى أيضًا« :مسري الرعيان» طائر
يقترب من الرعاة وكلما حاولوا اصطياده طار إلى مسافة قصيرة،
فيلحق به ال��راع��ي ليمسك ب��ه ،وهكذا حتى ينشغل ال��راع��ي به عن
غنمه.
الكناري (طائر) :يقال« :فالن وفالن ،أو فالن وفالنة مثل الكناري»
يضرب للتآلف واملحبة بينهما.
الببغاء (بيبي متوه) :يضرب للفصاحة وحسن الكالم وملن يتقن
أكثر من لغة.

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

الغراب :يقال«َ :م� ْ�ن دليلك؟ قال الغراب» يضرب في الرفقة السيئة،
كما يضرب للتشاؤم.
البومة :يقال« :بومة ما تسكن إال ب��أرض خ��راب» .ويضرب لسوء
املخبر والطالع ،كما يضرب للشؤم.
اللوهة :طائر بحري معروف ،في العربية يسمى «غاق» عادة يحط
على املراسي والسفن الغارقة وغيرها ويظل ساكنًا ،ويقال في املثل:
«فالن منبه اللوهة» ويضرب املثل في حفظ السر وعدم إذاعته.
الحمامة :يقال« :ي��ا حمامتني ب��وادي ما غ��دا منكم غ��ادي» يضرب
في عدم التغير وحسن الطبع أي حمامتني ظلتا على حالهما ولم

يتغير عددهما .ويقال« :فالنة تمشي مشي الحمامة» يضرب على
السير البطيء.
الفرخ والبيضة :يقال« :الفرخ يجوجي في البيضة» ،ويقال« :فرخ
البط عوام» يعبر في املثلني عن األصالة .ويقال« :خربان بالبيضة»
وي �ض��رب ف��ي س��وء س�ي��رة ال�ش�خ��ص أو خ ��راب ال �ش��يء ف��ي أص�ل��ه.
ويقال« :يمشي على بيض» للداللة على مشية البطيء والحذر.
فاخته ( نوع من الحمام ) :يقال« :أچذب  -أكذب  -من فاخته» يضرب
في الكذب.
الدجاجة :يقال« :الدياية تموت وعينها على السبوس» ،وفي رواية
«في السبوس» .السبوس هو نخالة الحبوب ،ويقال« :من خال نفسه
سبوس إلعبت فيه الدجاج» ،وقد يقال بصيغة «من صار سبوس
إلعبت فيه الدجاج» ويضرب املثل بصيغه املختلفة في الذل والهوان.
ويقال« :يا دجاجة بيضك ما يساوي غيضك» يضرب في املنة.
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نور اإلسالم

إشراف موسى األسود للتواصل:

q8aswad@hotmail.com

َ
والبس ما اشتهاه الناس!
ْ
اشتهيت
ل ما
ك ْ

حكم وأقوال

ال إكراه في الدين

اللباس من النعم التي ام�تن اهلل بها على عباده «ي��ا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا ي��واري
سوءاتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير» .ولهذا ينبغي للمرء أن تكون ثيابه جميلة وحسنة
ونظيفة ،خصوصا أثناء العبادة وعند مالقاة الناس وحضور مجامعهم ،قال اهلل تعالى« :يا
بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» ،قال ابن كثير :ولهذه اآلية وما ورد في معناها من
السنة ،يستحب التجمل عند الصالة ،ال سيما يوم الجمعة ويوم العيد ،والطيب ألنه من الزينة،
والسواك ألنه من تمام ذلك ،قال عليه السالم« :ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبني ليوم
الجمعية سوى ثوبي مهنته» ،ومن أفضل اللباس البياض ،قال رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم« :البسوا من ثيابكم البياض ،فإنها من خير ثيابكم ،وكفنوا فيها موتاكم ،وإن خير
أكحالكم اإلثمد ،فإنه يجلو البصر ،وينبت الشعر» .وقال« :عليكم بالثياب البياض فالبسوها،
فإنها أطهر وأطيب ،وكفنوا فيها موتاكم» ،وقال عليه السالم« :إن اهلل طيب يحب الطيب ،نظيف
يحب النظافة ،كريم يحب الكرم ،جواد يحب الجود ،فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود».
ومن هنا قالوا :ينبغي لإلنسان أن يأكل ما يشتهي ،ويلبس ما يشتهيه الناس ،كما قيل:

ني ،أصلحوا ألسنتكمّ ،
ّ
ـ قال حكيم ألبنائه :يا َب ّ
فيتجمل فيها،
فإن الرجل تنوبه النائبة
فيستعير من أخيه ّ
دابته ومن صديقه ثوبه ،وال يجد من يعيره لسانه.
ـ قال عبداهلل بن مسعودّ :إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به ،وإنّ
من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به.
ـ كتب عبداهلل العمري العابد إلى اإلمام مالك يحضه على االنفراد والعمل ،وقال :إني أراك
اشتغلت بالجلوس إلى الناس واالستماع إليهم وتحديثهم وتركت قيام الليل ،وصيام
الهواجر وأشياء من هذا القبيل .فكتب إليه مالك :إن اهلل قسم األعمال كما قسم األرزاق،
ُ
ُ َّ
رجل فتح له في الصالة ،ولم يفتح له في الصوم ،وآخر فتح له في الصدقة ،ولم يفتح
فرب ٍ
الصوم ،وآخر فتح له في الجهاد .فنشر العلم من أفضل أعمال البر ،وقد رضيتُ
له في
ُ
ُ
بما فتح لي فيه ،فليفرح كل واحد منا بما فتح له ،وليرض به ،وما أظن ما أنا فيه بدون ما
أنت فيه ،وأرجو أن يكون كالنا على خير ٍّ
وبر.
ٍ
ـ ال تستغن بسماع الدروس إن َقدرت على اﻷخذ املباشر من الشيوخ .فاﻷصل في التعلم:
هو التلقي .قال تعالى« :وإنك لتلقى القرآن».

تقول زغريد هونكه املستشرقة األملانية في كتابها «شمس العرب تسطع
ً
وبناء على ذلك فإن
على الغرب» :ال إك��راه في الدين ،هذا ما أمر به القرآن،
العرب لم يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول في اإلسالم ،فاملسيحيون
وال��ي��ه��ود ال��ذي��ن الق��وا ق��ب��ل اإلس�ل�ام أب��ش��ع أم��ث��ل��ة للتعصب ال��دي��ن��ي وأفظعها؛
ً
جميعا دون أي عائق يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم ،وترك
سمح لهم
لهم املسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى
أذى ،أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال ومتى؟
وم��ن ذا ال��ذي لم يتنفس الصعداء بعد االضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد
فظائع األسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام املسلمني لم يزجوا
بأنفسهم في ش��ؤون تلك الشعوب الداخلية ،وبطريرك بيت املقدس يكتب
ف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع امل���ي�ل�ادي ألخ��ي��ه ب��ط��ري��رك ال��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة ع��ن امل��س��ل��م�ين
العرب :إنهم يمتازون بالعدل وال يظلموننا البتة ،وهم ال يستخدمون معنا
أي عنف.

نصيحة قالت بها األكياس

ك�����ل م�����ا اش���ت���ه���ي���ت وال�����ب ْ
�����س م�����ا اش���ت���ه���ت���ه ال���ن���اس

يقطع حبل المودة ..و ُيوقِ ع العداوة بين األحبة

ُ
َ
ُ
ُ
ُ
الشيطان
فرح
وي
..
الرحمن
ه
يبغض
الطالق
ِ

من آداب تعامل اآلل واألصحاب مع غير المسلمين

حرية ممارسة شعائرهم
حرية غير املسلمني في ممارسة شعائر دينهم أمر نابع وتابع لحرية التدين
التي كفلها اإلسالم لغير املسلمني في مجتمعه ،وباألخص أهل الكتاب ،وال يعقل
بحال أن يقر اإلسالم التعددية الدينية ويغلق الباب على مظاهرها وآثارها.
بل إنه ورد في السنة أن أهل الكتاب أدوا صالتهم في املسجد بمحضر النبي
صلى اهلل عليه وسلم ،والذي أقرهم على فعلهم ،وأمر أصحابه بتركهم.
فروي أنه ملا قدم وفد نجران على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -دخلوا عليه
مسجده بعد صالة العصر ،فحانت صالتهم ،فقاموا يصلون في مسجده ،فأراد
ال��ن��اس منعهم ،فقال رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وس��ل��م« :دع��وه��م» فاستقبلوا
ّ
املشرق ،فصلوا صالتهم( .الطبقات الكبرى)
ويعلق اب��ن القيم على ه��ذه ال��ح��ادث��ة ب��ق��ول��ه :ففيها :ج���واز دخ���ول أه��ل الكتاب
مساجد املسلمني ،وفيها :تمكني أهل الكتاب من صالتهم بحضرة املسلمني وفي
مساجدهم أيضًا إذا كان ذلك عارضًا ،وال يمكنون من اعتياد ذل��ك( .زاد املعاد:
ابن القيم)
وبناء عليه ،فلغير املسلمني (أهل الكتاب) حرية ممارسة شعائرهم دون نكير
من أحد ،وما ُيشاهد من وجود ِب َيع وكنائس غير املسلمني إال شواهد على حرية
ممارسة الشعائر التي منحها اإلسالم لهم ،باعتبار أن جل هذه الشعائر تمارس
فيها ،وهذا ما نجده واضحًا في العهود التي بذلها املسلمون لغيرهم ،وبخاصة
تلك التي عقدت لهم إبان الخالفة الراشدة.

 5وثائق
الطالق تصدُّ عٌ لألسرة

ال�����زواج م��ن أق����وى ال َّ���رواب���ط وال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع َّ��ي��ة ،س َّ��م��اه اهلل
ً
ً َ ْ َ ُ
َ ُ
َ َ َ
َ َ
«و ِإن أ َر ْدت ُم ْاس ِت ْب َدال ز ْو ٍج َمكان ز ْو ٍج َوآت ْيت ْم
تعالى ِميثاقا غليظا:
ْ ُ َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ً َ ًْ
ْ َ ُ َّ ْ َ ً َ لاَ َ ْ ُ ُ
ِإح��داه��ن ِقنطارا ف تأخذوا ِمنه شيئا أتأخذونه بهتانا و ِإثما
ُ ً
َ َ ْ َ
ينا * َو َك ْي َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ
ض َوأخذن
مب
ف تأ ًخذونه وقد أفضى بعضكم ِإلى بع ٍ
ِْ ُ ْ َ ً َ
َ
ِمنكم ِميثاقا غ ِليظا» (النساء .)21 ،20 :واعتبره نعمة من ِنع ِم
َّ
َْ َ َ َ َ ُ
َ ْ َ
��ات��هِ أن خ��ل��ق لك ْم
اهلل
��اده «و ِم���ن آي ِ
تعالى َالتي ام�تن بها على ِع��ب ِ
اج��ا ل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْي َها» (ال��روم .)21 :والطالق إنهاءٌ
م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم أ ْز َو ً
ِ
ِ
ِ
للعالقة الزوجية التي قامت ِبني زوج�ين ،وهو ٌ
عقد ينشأ ب��إراد ٍة
َ
منفرد ٍة هي إرادة الزوج .ومن ث َّم إذا صدر الطالق من الزوج فإن
ذل��ك يكون ً
سببا ف��ي إن��ه��اء ه��ذه العالقة ،ومتى ت��م ذل��ك بطريقةٍ
َََ ْ ُ
َّ
صحيحةٍ معتبر ٍة نفذ واعتد به ،وعليه يتم التفريق وما يترتب
عليه من أحكام.

أضرار
وال��ط�لاق إض ٌ
����رار ب��امل��رأة ،ول��ي��س للرجل أن يفعل ذل��ك إال لسبب

مراحل اإلصالح
َّ
َ ِّ
َّ
وانسد باب اإلصالح ،وتعذر الوفاق
اذا استحك َم النزاع والخالف،
 يأتي العالج األخير لهذه املعضلة وه��و :الطالق والفراق ،ولكنَْ
َّ
عالجية وجرعات متفاوتةَّ ،ومتى وقع الطالق بهذه
يسبقه مراحل
ُ
الطريقة كان الزوجان َّ
حر ْين في ْأن يتحقق لهما الوعد الكريم؛
َ«وإ ْن َي َت َف َّر َقا ُي ْغن اللهَُّ ُك�ًّل�ًّاً م ْن َس َعت ِه َو َك َ
��ان اللهَُّ َو ِاس ًعا َح ِك ًيما»
ِ
ِّ
ِ
ِ
الزوج َعندما يحصل من امرأ ِته
(النساء ،)130 :وقد أمر اإلسالم
ُ
ّ
املتسرع،
بالطالق
ش��يء َم��ن النشوز َ والعصيان أال ي��ق ِ��اب��ل ذل ً��ك ُ َ
َ
وإنما أم��ره أن ِيعظها وينصحهاُ .وامل��رأة أيضا مطالبة بالصبر
زوج���ه���ا .وإذا ل��م تنفع امل��وع��ظ��ة ول���م ينفع ال ّ��ص��ب��ر فالشرع
ع��ل��ى
َأم��ر َ
بح َك ِ َمني من ِق َبل امل��رأة وال ّ��رج��ل ،ينظران في شأنهماّ ،
فإما
ُْ
ُ
يحكما باجتماعهماّ ،
بافتراقهما«َ ،و ِإ ْن ِخفت ْم
وإما أن يحكما
أن
ش َق َاق َب ْينه َما َف ْاب َع ُثوا َح َك ًما م ْن َأ ْهل ِه َو َح َك ًما م ْن َأ ْهل َها إن ُيريداَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ّ ِ ُّ ِ ِ
ِ لاَ
ِّ
َ
ِإ ْص ًحا ُي َوف ِق اللهَُّ َب ْين ُه َما» النساء .35 :وإذا تعذرت كل أسباب
ّ
َ
فاق؛ فعندها َيكون الطالق .والطالق يكون على مراحل
الوئام واالت
ِ
ّ
ُ
ثالث ،فإذا طلقها الطلقة األولى شرع له أن َ
يبقيها في منزل ِه وأال
َ َ
َ َّ
يخر َجها منه« ،ل َعل اللهََّ ُي ْح ِد ُث َب ْع َد ذ ِل َ��ك أ ْم ً��را» ،فلعل الطالق وقع
ُ
في ِحال ٍة غير ٍّ
عنده ،فت َّغير َ األمور
املرأة
بقاء
مع
فيندم
فيها،
مترو
ِ
ّ
ً
بتوفيق من اهللّ .ثم إذا انقضت ّ
العدة ّاألول��ى وطلق الثانية أيضا
ً
ّ
َّ
ُ
فلعل خطأ منه أو منها فيزول ،وإذا طلقها الثالثة ع ِلم أن األمور
من الصعب ان تستقر فال بد من العالج األخير وهو الطالق.

ً
َ
مقبول ً
شرعا ،وينبغي للرجل أن يكون َحك ًما عادال في املوضوع،
فيعامل زوجته بمثل ما يحب أن تعامل به أخته أو بنته من ِق َبل
ً
زوجها ،وإال كان ظاملا لها ،واملرأة بمجرد أن يعقد عليها الزوج
عقد النكاح صارت زوجة له ،ولها حقوق ،وعليها واجبات ،فكيف
َ َْ َ
إذا كان قد اختلى بهاَ ،وأ ِلفت ُه ،وأ ِن َست به ،واطمأنت إليه ،وعقدت
ً
ً
آم��اال طيبة على الحياة معه ،فكيف يفجعها بالطالق ،ويخيب
«و َق����دْ
آم��ال��ه��ا ،وي��ه��دم أح�لام��ه��ا امل��ش��روع��ة! وق���د ق���ال اهلل ت��ع��ال��ىَ :
َ ً َ ً
َ َ ْ َ ُْ
َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ
ض َوأخذن ِمنك ْم ِميثاقا غ ِليظا» وامليثاق
أفضى بعضكم ِإلى بع ٍ
الغليظ :هو عقد ال��زواج الذي تبذل امل��رأة بموجبه أعز ما لديها.
ُ
ّ
ّ
َ
ضلع ،وأن أعوج
وأخبر صلى اهلل عليه وسلم أن املرأة خ ِلقت من ِ
َ
َ
كسرته ،وأمر أن نستمتعَ
الضلع أع�لاه ،فإن ذهبت تقيمه
ما في
ِ
ِ
ّ
ّ
بالنساء ً
خيرا،
بالنساء وأوص��ان��ا بهن خ��ي ً��را ،ف��ق��ال :استوصوا
َ
ّ
َ
أعوج ما في الضلع أعاله .وقال رسول
خلقت من ضلع ،وإن
فإنها ِ
َّ ُ
ََ َ
َ
َْ َ ُ ْ
َ
الل ِإلى اللهَِّ تعالى الطالق.
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أبغ
ض الح ِ
َّ
رواه أب���و داود .ف��ه��و ح�ل�ال ،ل��ك��ن اهلل ي��ب��غ��ض��ه ،مل��ا ف��ي��ه م��ن ض��رر
ً
حريصا على ما ُيرضي
باملرأة وأهلها ،واملؤمن يجب أن يكون
ً
متباعدا عما يبغضه عز وجل .وقال رسول اهلل صلى
اهلل تعالى،
ْ
ْ
ً
ً
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ض َي
اهلل
عليه وسلم( :ال يف َرك مؤ ِمن مؤ ِمنةِ ،إن ك ِره ِمنها خلقا َر ِ
َْ َ
آخ َر) رواه مسلم( .ال َي َ
فرك :أي ال يبغض .وقال عليه الصالة
ِمنها
َ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
َْ َ َْ َ
س ف َح َر ٌام
والسالم :أ َي ُما ْام َر َّأ ٍة سألت زوجها طالقا ِفي غي ِر ما بأ ٍ
َ
َعل ْي َها َر ِائحة الجنةِ  .رواه أبو داود .وقال صلى اهلل عليه وسلم:
ً
ليس منا َمن َّ
خبب أي أفسد امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.
ان الشيطان يفرح ب��ال��ط�لاق؛ الن��ه يريد ه��دم البيوت وتفرقتها،
ً
ويريد أن تتمزق املحبة واملودة ،ويحل بدال منها العداوة ،ويريد
أن يضيع األوالد ،ق��ال رس��ول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-إن
إبليس يضع عرشه على امل��اء ،ثم يبعث سراياه يفتنون الناس،
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول :فعلت كذا،
وك��ذا فيقول :ما صنعت شيئا .ق��ال :ثم يجيء أحدهم فيقول :ما
تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته .قال :فيدنيه منه ،ويقول :نعم
أنت» قال األعمش :أراه قال« :فيلتزمه» .لذلك ينبغي أن ال ُيلجأ إلى
الطالق إال بعد استنفاد جميع الوسائل بني الزوجني لإلصالح،
فال ينطق الرجل بكلمة الطالق إال حينما يستيقن أن استمرار
ً
الحياة بينه وب�ين زوج��ه قد ب��ات أم ً��را مستحيال ،فحينها يلجأ
ً
ً
مضطرا محافظا على القلة الباقية من حسن العشرة بينه
إليه
ً
وبني زوجه ،ومجنبا أطفاله ما قد يصيبهم في ظل استمرار هكذا
حياة زوجية فاشلة .فالطالق مأساة ال تنتهي عند حدود الكلمة
التي ينطق بها الزوج في لحظة غاضبة أو لحظة مجنونة ،فكلمة
الطالق يهتز لها كيان األس��رة ،فالزوج والزوجة واألبناء الذين
يدفعون الثمن كله ،ويتجرعون كأس امل��رارة والحرمان من دفء
حياة األسرة املستقرة.

على مائدة أهل البيت

مما ه��و عالق ف��ي أذه���ان كثير م��ن ال��ن��اس ،أن الرجل
وحده هو الذي يملك حق انهاء العالقة الزوجية ،وهو
وح���ده ص��اح��ب ق���رار ال��ط�لاق ،وان امل���رأة ال تملك هذا
الحق ،والحقيقة غير ذلك ،تقول دار االفتاء املصرية:
إن التشريع االسالمي في نظامه الفريد أعطى املرأة
ح��ق ان��ه��اء العالقة ال��زوج��ي��ة ،كما اعطى للرجل ذل��ك،
وج��ع��ل إلن��ه��اء ال��ع�لاق��ة ال��زوج��ي��ة م��ن ق��ب��ل امل����رأة ع��دة
اشكال ،فللمرأة الحق في ان تشترط على زوجها ان
تكون العصمة بيدها ـ بمعنى ان أمر الطالق لها فتطلق
نفسها وق��ت ما تشاء ـ وف��ي ه��ذه الحالة تطلق امل��رأة
نفسها وتستحق جميع حقوقها ،وك���أن ال���زوج هو
الذي طلقها ،فال ينقص من حقها شيء ،ولها كذلك ان
تطلب التفريق بينها وبني زوجها للضرر ،اذا لحقها
منه ض��رر ب��ال��غ فيفرق بينهما ال��ق��اض��ي ،وتستحق
كذلك جميع حقوقها من دون أي نقصان ،ولها كذلك
ان تختلع ،وف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة فقط تنفصل امل���رأة عن
الرجل ،ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب
إلنهاء العالقة الزوجية ،فليس من العدل حينئذ تغريم
الرجل باملستحقات ،وهو متمسك بالعشرة بينهما.
وقد دل على تخيير املرأة في قرار االنفصال نصوص
كثيرة منها ،ما روي عن اب��ن عباس ،ان زوج بريرة
كان عبدا يقال له مغيث :كأني انظر اليه يطوف خلفها
يبكي ودموعه تسيل على لحيته ،فقال النبي ،صلى
اهلل عليه وسلم ،لعباس :يا عباس أال تعجب من ُحب
مغيث بريرة وم��ن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي،
صلى اهلل عليه وسلم :لو أرجعته؟ ،قالت :يا رسول
اهلل أت��أم��رن��ي؟ ق���ال :إن��م��ا أن��ا أش��ف��ع ،ق��ال��ت :ف�لا حاجة
لي فيه ،وذلك ملا علمت ان كالمه ليس أمرا ،وانما هو
مشورة تخيرت تركه ،حيث كان من حقها تركه بعد
ان أصبحت ح���رة .وج���اءت ام���رأة ث��اب��ت ب��ن قيس الى
النبي ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا رسول اهلل ،ما
أنقم على ثابت في دين وال خلق اال اني ال احبه ،فقال
صلى اهلل عليه وسلم :فتردين عليه حديقته؟ فقالت:
نعم ،فردت عليه حديقته ،وأمره ففارقها.

إعداد :عمار كاظم

اإلمام الرضا ..مدرسة قرآنية وعبادية

َّ
ي��ق��ول اهلل تعالى ف��ي كتابه امل��ج��ي��د«ِ :إن َ���م���ا ُي ِ��ري ُ��د ا ُ
هلل
ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ
ِليذ ِهب عنكم الرجس أهل البي ِت ويطهركم تط ِهيرًا»
(األح����زاب .)33 :م��ن أئ ّ��م��ة ه��ذا ال��ب��ي��ت ،اإلم���ام ع��ل ّ��ي بن
م���وس���ى ال���رض���ا (ع��ل��ي��ه ال����س��ل�ام) ،ف��ه��و اإلم������ام ال���ذي
اّ
بلغ ّ
القمة ف��ي املرحلة التي ع��اش فيها ،عندما وله
املأمون والية العهد بعده ،من خالل اعترافه بفضله
ّ
ورؤيته بأنه ليس هناك في العالم اإلسالمي ،ال من
ً
العباسيني وال من العلوينيَ ،من يقاربه علمًا وفضال
ً
ً
ّ ً
�������وة ف���ي اهلل .وي��ن��ق��ل بعض
وح���ك���م���ة وروح����ان����ي����ة وق
ّ
معاصريه وهو يتحدث عن املستوى العلمي لإلمام
الرضا (عليه السالم) ،يقول« :ما رأيت أعلم من ّ
علي
اّ
ب��ن موسى ال��رض��ا ،وال رآه ع��ال��م ،إل وشهد ل��ه بمثل
شهادتي ،ولقد جمع امل��أم��ون الخليفة العباسي في
مجالس له ذوات ع��دد من علماء األدي��ان من اليهود
ّ
والنصارى واملجوس وكل أصحاب التيارات الفكرية،
وأراد لهم أن ّ
يوجهوا األسئلة إلى اإلمام الرضا (عليه
ّ
بكل ّ
حرية ،وكان (عليه السالم) يجيبهم عن
السالم)
ٌّ
ّ
كل سؤال ،كل بحسب دينه أو فكره وفقهاء الشريعة
ّ
وامل��ت��ك��ل��م�ين ،فغلبهم ع��ن آخ��ره��م ،حتى م��ا بقي أحد
أقر له بالفضل ّ
منهم اّإل ّ
وأقر على نفسه بالقصور».
لقد كان اإلمام الرضا (عليه السالم) فيما يرويه بعض
ّ
النبي (صلى اهلل عليه
معاصريه ،يجلس في مسجد
وآله وسلم) قرب الروضة الشريفة ،وكان املسجد يعجّ

حق المرأة
في إنهاء العالقة الزوجية

ّ
بالعلماء الذين كان الناس يسألونهم ،ولكنهم كانوا
يعجزون عن اإلج��اب��ة عن بعض األسئلة ،فيشيرون
إلى اإلمام الرضا (عليه السالم) ليجيبهم ّ
عما عجزوا
عنه ،ولقد قال بعض معاصريه« :ما ُس ِئل الرضا عن
اّ
الدين ُّ
شيء من مسائل ِّ
والدنيا إل وعلمه ،وال رأيت
أعلم منه بما كان في الزمان إلى عصره ،وكان املأمون
ّ
يمتحنه ب��ال��س��ؤال ع���ن ك���ل ش����يء ،فيجيبه ال��ج��واب
ّ
الشافي ،فكان ج��واب��ه وك�لام��ه وتمثله ان��ت��زاع��ات من
القرآن» ،فالقرآن الكريم كان عمق ثقافته.
حيث كان (عليه السالم) ّ
يشدد على أن يلتزم الناس
ب��ال��ق��رآن ،ف��ف��ي ب��ع��ض كلماته ع��ن ال���ق���رآن ،وق���د سأله
ش��خ��ص :م���ا ت��ق��ول ف���ي ال���ق���رآن؟ ق���ال (ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام):
«كالم اهلل فال تتجاوزوه قفوا عند حدوده وتعاليمه
ّ
وال تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا» .ويروي اإلمام
ال��رض��ا (عليه ال��س�لام) ع��ن أبيه اإلم���ام الكاظم (عليه
ً
ّ
ال���س�ل�ام) ،أن رج��ل�ا س���أل أب���ا ع��ب��داهلل (ع��ل��ي��ه ال��س�لام)
اّ
ق��ال :ما ب��ال القرآن ال ي��زداد عند النشر وال��دراس��ة إل
ً
غضاضة؟ فالناس يقرأون القرآن ويدرسونه منذ أن
ّ
النبي (صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم)
بعث اهلل تعالى
ُ ُ
اّ
ّ
ب���ه ،ف�لا ي����زداد إل ت���ج���ددًا ،وال���ع���ادة ف��ي ال��ك��ت��ب التي
ّ
ّ
يمر عليها الزمن أنها تسقط أمام ال ِق َدم ،فقال (عليه
ّ
السالم)« :ألن اهلل لم يجعله لزمان دون زمان ،فالقرآن
ّ
لناس دون ناس ،فهو في كل زمان
كتاب الحياة وال
ٍ

ّ
ّ
ّ
حيوي إلى يوم القيامة»،
جديد ،وعند كل قوم غض
ولذلك علينا أن نستنطق ال��ق��رآن في ك ّ��ل ما يستجدّ
ً
عند الناس ،لنجد فيه حلوال ملشاكلنا.
وك������ان ف����ي ع���ب���ادت���ه م���ض���رب امل����ث����ل ،ف����ي خ���ش���وع���ه هلل
ّ
تعالى في كل لياليه ،بابتهاالته وأدعيته وصلواته
وع���ب���ادت���ه ،وك�����ان امل���ث���ل األع���ل���ى ف���ي ت���واض���ع���ه ،ي��ق��ول
ل��ب��ع��ض أص���ح���اب���ه ،وه����و ي��ش��ي��ر (ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام) إل��ى
بعض ال��س��ود م��ن بعض خ ّ��دام��ه والعبيد ل��ه« :أت��رى
إلى هذا العبد األسود»؟ قال :بلى ،قال (عليه السالم):
اّ
«حلفت بالعتق ،وال أحلف بالعتق إل أعتقت رقبة،
ّ
وأع��ت��ق��ت ب��ع��ده��ا ج��م��ي��ع م���ا أم���ل���ك ،إن ك��ن��ت أرى أن���ي
اّ
خ��ي��ر م��ن ه���ذا ،ب��ق��راب��ت��ي م��ن رس���ول اهلل ،إل أن يكون
لي عمل صالح أفضل منه» .فالتفضيل هو بالعمل
ال بالقرابة ،واهلل تعالى يقول« :إ َّن َأ ْك َ��ر َم ُ��ك ْ��م ع َ
ند اهللِ
ِ
ِ
َْ َ ُ
أت��ق��اك ْ��م» (ال��ح��ج��رات .)13 :ب��ه��ذه ال���روح العالية التي
ّ
تحترم اإلن��س��ان م��ن خ�لال إنسانيته ،ك��ان يعتبر أن
ال��ت��ف��اض��ل ب�ي�ن ال���ن���اس ي��ن��ط��ل��ق م���ن خ�ل�ال األع���م���ال ال
م��ن خ�ل�ال األن���س���اب ..ف���اإلم���ام ال��رض��ا (ع��ل��ي��ه ال��س�لام)
ّ ٌ
قمة من قمم اإلس�لام ،وهو اإلنسان الذي بلغ من
هو
القرب إلى اهلل ،ما يجعلنا ّ
نتقرب به إليه تعالى ،كما
ّ
ّ
نتقرب إليه تعالى بآبائه وأبنائه ،هذا هو خط أهل
ّ
البيت (عليهم السالم) ،خط اإلسالم الذي يقودنا إلى
الصراط املستقيم.

كتب عمر إلى أبي عبيدة في وصيته له عند فتح الشام :وأما إخراج الصلبان في
أيام عيدهم؛ فال تمنعهم من ذلك خارج املدينة ،بال رايات وال بنود على ما طلبوا
منك يومًا من السنة( ...يقول أبو يوسف) :فأذن لهم أبو عبيدة في يوم من السنة
وهو يوم عيدهم الذي في صومهم ،فأما في غير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون
صلبانهم .فما كان من الصلح الذي صالحوا عليه أهله فإن بيعهم وكنائسهم
تركت على حالها ول��م تهدم ول��م يتعرض لهم فيها ،فهذا م��ا ك��ان بالشام بني
املسلمني وأهل الذمة( .الخراج ألبي يوسف)
وجاء في كتاب عمر ألهل إيلياء :هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير املؤمنني أهل
إيلياء م��ن األم���ان ،أعطاهم أم��ان��ًا ألنفسهم وأم��وال��ه��م ،ولكنائسهم وصلبانهم،
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ،أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم ،وال ينتقص
منها وال من حيزها ،وال من صليبهم ،وال من شيء من أموالهم ،وال يكرهون على
دينهم ،وال يضار أحد منهم..
وشهد على ذلك من الصحابة خالد بن الوليد ،وعمرو بن العاص ،وعبد الرحمن
بن ع��وف ،ومعاوية بن أب��ي سفيان( .ت��اري��خ الطبري) ،وج��اء في عهد خالد بن
الوليد ألهل عانات :أن ال يهدم لهم َب ْي َعة وال كنيسة ،وعلى أن يضربوا نواقيسهم
في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إال في أوقات الصلوات ،وعلى أن يخرجوا
ُّ
الصلبان في أيام عيدهم ..الخراج ألبي يوسف
ّ
في عهد الخليفة املعتصم العباسي أمر أحد ق��واده بجلد إمام وم��ؤذن؛ ألنهما
اشتركا في هدم معبد من معابد املجوس ،لتستخدم أحجاره في بناء مسجد
مكانه!
ويلحق به إقرارهم على ما يعتقدون ِحله وإن خالف شريعتنا (كشرب الخمر
وأكل الخنزير )..طاملا التزموا دفع الجزية ،وجاء في املبسوط من كتب الحنفية
ما يفيد إقرار الخلفاء لهذا األمر.
فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري  -رضي اهلل تعالى عنهما  -ما
بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة ،وما هم عليه من نكاح املحارم ،واقتناء
الخمور والخنازير ،فكتب إليه :إنما بذلوا الجزية؛ ُليتركوا ،وما يعتقدون ،وإنما
َّ
أنت متبع ولست بمبتدع ،والسالم( .املبسوط للسرخسي)

معنى النصر
في قضية اإلمام الحسين
ّ
ّ
ع��ل��م��ن��ا اإلم�����ام ال��ح��س�ين (ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام) أن امل��ؤم��ن�ين
ُ
ب��امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ب��رى امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م م���ن أج��ل
ُ
َّ
أوطانهم وأ ّمتهم هم ال��ف��ائ��زون ،ق��ال تعالى«ِ :إن اهللَ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
لمْ
ُ
َ
َ
ْ َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
اش���ت َ���رى ِم���ن ا ���ؤ ِم ِ���ن�ي�ن أن��ف َ��س��ه ْ��م وأ ْم���وال���ه ْ���م ِب����أن ل��ه ُ��م
ْ َ َّ َ
الجنة» (التوبة ،)111 :فهم فائزون بإحدى الحسنيني
النصر أو ال��ش��ه��ادة ،وه���ذا س ّ��ر ن���داء الحسني (عليه
ّ
السالم)« :هيهات منا الذلة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله
وامل��ؤم��ن��ون» ،لقد ق��ام اإلم���ام الحسني (عليه السالم)
بعمل خالص لوجه اهلل تعالى دون أي شائبةّ ،
وأدى
املهمة املطلوبة منه ُأل ّمته ودينه في ّ
ّ
حدها األقصى،
اّ
ً
ف��ل��م ي���دع شيئًا ق��اب�لا للتضحية ف��ي سبيل اهلل ،إل
ّ
وقدمة خالصًا لوجه اهلل ،فكانت ثورة اإلمام الحسني
(عليه السالم) إنسانية الصبغة ،وكانت خصوصية
ّ
كربالء أن جماعتها فتحت لألجيال طريق الخالص
ّ
من الظلم واالستبداد والتسلط ،واالنحراف عن دين
اهلل القويم ،فيما سيأتي بعدهم من ّ
األيام ،على مدى
ال��زم��ن .ول���م ي��ك��ن أح���د م��ن أه���ل ال��ح��س�ين وأح��ب��ائ��ه قد
ّ
جيء به قسرًا ،بل كلهم كانوا إخ��وة العقيدة والفكر
واإليمان ،وقد رفض اإلمام (عليه السالم) من األساس
ّ
أن ي��ك��ون ب�ين ص��ف��وف��ه أي ف���رد ي��ش��ك��ل نقطة ضعف،

لهذا عرض على أصحابه العودة ملن أراد منهم ذلك،
مرتني أو ثالثة ،ليبقي على النخبة الخالصة النقية.
ّ
ف��ال��ن��خ��ب��ة دائ���م���ًا ه���ي ال��ت��ي ت��ح��ق��ق ال��غ��اي��ة امل��ن��ش��ودة
والهدف األسمى «هيهات من الذلة» مهما كان العدو
متغطرسًا ،ومهما كثر الخونة واملتآمرون ،حتى في
ّ
أكثر اللحظات حرجًا وضيقًا .غير أن اإلمام الحسني
(عليه السالم) على الرغم من هدفه اإلصالحي تبرز
في اللحظة الحاسمة روح��ه اإلنسانية وعطفه على
رهطه من األهل واألصحاب ،فيقوم ليلة العاشر من
محرم ،حني ّأدلهم الخطب وأحاط بهم األعداء ،فيدعو
ّ
الجميع بلمسة إنسانية رائعة ويقول لهم« :أال وإني
قد أذنت لكم فانطلقوا جميعًا في حل ،ليس عليكم أي
ّ
حرج مني وال ذم��ام ،هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه
ّ
ً
جمال ،وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي،
وت���ف ّ���رق���وا ف���ي س����واد ال��ل��ي��ل ،وذرون�����ي وه�����ؤالء ال��ق��وم
ّ
فإنهم ال يريدون غيري» .لكن! هيهات لهذه النخبة أن
ّ
ّ
تقبل بالذلة ،فقد تعلموا أن املسؤولية بالغة القيمة
ّ
ّ
إلى ِّ
الحد الذي تتطلب التضحية بكل شيء في سبيل
ُ
ُ
ُ
اهلل عند الضرورة ،فكان الصمود والثبات املتني ِّ
سيد
املوقف.
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تزرع البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي ..ولكن!

كيف تؤثر األطعمة النباتية
في صحة الجسم والعقل؟
«خلك نباتي» صيحة من أحدث
الصيحات التي ظهرت أخيرا،
ويتبعها العديد من النباتيين
والباحثين عن الرشاقة ،كما
ينصح بها األطباء وخبراء
التغذية لمرضى السكري.
ويستند النباتيون في هذا
النظام إلى االمتناع عن تناول
اللحوم والدجاج واألسماك،
في حين أن النباتي المتشدد
الذي يطلق عليه «الفيجن» ال
يتناول إضافة إلى ذلك الحليب
والبيض والجبن وكل المنتجات
الحيوانية.

تحسين بكتيريا الجهاز الهضمي
أظ �ه��رت األب �ح��اث أن األش �خ��اص ال��ذي��ن ي �ت �ن��اول��ون ن�ظ� ً�ام��ا
غ��ذائ� ً�ي��ا ن�ب��ات� ً�ي��ا يميلون إل��ى ام�ت�لاك م�ي�ك��روب�ي��وم��ات أم�ع��اء
صحية ،أو مجموعة من البكتيريا الجيدة التي تعيش في
الجهاز الهضمي.
وي � �ع� ��زى ذل � ��ك ج ��زئ� �ي ��ًا إل � ��ى أن أك � �ل ��ة األل� � �ي � ��اف ال �ن �ب��ات �ي��ة
اإلضافية يمكنهم الحصول عليها من نظام غذائي غني
ب��ال �خ �ض��روات وال �ح �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة ،ف��األل �ي��اف ت�س��اع��د على
زراعة بكتيريا األمعاء الصحية.
ً
وأش��ارت ال��دراس��ات أي��ض��ا إل��ى أن النظام ال�غ��ذائ��ي النباتي
يزرع ً
أنواعا مختلفة من البكتيريا مقارنة بالنظام الغذائي
القائم على الحيوانات.
فقدان الوزن
تعمل ال��وج�ب��ات الغذائية النباتية على إن�ق��اص ال ��وزن ،حيث
تميل ال �خ �ض��روات إل��ى أن ت�ك��ون أك�ث��ر امل�غ��ذي��ات وال�س�ع��رات
الحرارية أقل من املنتجات الحيوانية.
ووفق األبحاث ،فإن تناول الوجبات الغذائية النباتية يساعد
األشخاص الذين يعانون زيادة الوزن على تقليل الدهون في
الجسم.
وف ��ي إح ��دى ال ��دراس ��ات ،ف �ق� َ�د امل �ش��ارك��ون ف��ي ن �ظ��ام غ��ذائ��ي
نباتي قدرا كبيرا من الوزن باملقارنة مع أولئك الذين تمسكوا

¶ تعمل على إنقاص الوزن.
¶ تساعد في زراعة بكتيريا األمعاء الصحية.
¶ تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب.
¶ تقلل من خطر بعض أنواع السرطان.
¶ تخفف أعراض بعض اضطرابات املناعة.
¶ تفيد البشرة وتمنحها إشراقًا أكثر.

ذلك بالضبط ،ولكن يعتقد أن املغذيات األخرى في البروتني
ال�ح�ي��وان��ي ،بما ف��ي ذل��ك فيتامينات ب واألح �م��اض األمينية
(اللبنات األساسية للبروتينات) تلعب دورًا في ذلك.
خطر بعض أنواع السرطان
يقلل النظام الغذائي النباتي من اللحوم املصنعة ،والتي تم
رب�ط�ه��ا بشكل م�ت��زاي��د بمجموعة م��ن ال�س��رط��ان��ات املميتة،
وتشمل سرطانات القولون والكلى واملعدة.
النوم بشكل أفضل

بعاداتهم الغذائية غير النباتية .ووجد الباحثون أن نحو ثلثي
املفقود من وزن النباتيني كان عبارة عن دهون في الجسم.
فيتامينات ب والحديد
على الرغم من تناول النباتيني األطعمة الغنية باملغذيات
في كل وجبة ،فان أجسامهم ال تزال تفتقد فيتامني B12
والحديد ،وهما م��وج��ودان في اللحوم وض��روري��ان لصنع
خ�ل�اي��ا ال� ��دم ال �ح �م��راء وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ال �ط��اق��ة
مستقرة.
ومع ذلك ،ليس من املستحيل الحصول على هذه العناصر
الغذائية من مصادر نباتية ؛ فقد تحتوي الطحالب والفطر
وم �ن �ت �ج��ات ال �ص��وي��ا امل �خ �م��رة ع �ل��ى  ،B12ك��ذل��ك ال�خ�ض��ر
الورقية مثل اللفت والسبانخ فهي غنية بالحديد.
فقدان الكالسيوم
ال �ك��ال �س �ي��وم ف��ي م�ن�ت�ج��ات األل� �ب ��ان م �ه��م ل�ل�ع�ظ��ام واألس �ن��ان
السليمة ،كما أنه جيد لوظائف الجهاز العصبي ،ويمكن أن
يحصل النباتيون على الكالسيوم من بعض البقوليات ،بما
ً
في ذل��ك ف��ول الصويا ،ولكن قد يحتاجون أيضا ال��ى تناول
مكمالت غذائية.
الشعور بالتعب والتشويش
ً
ي �م �ي��ل ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي ال �ن �ب��ات��ي أي ��ض ��ا إل ��ى ن �ق��ص ال �ي��ود
وال�ك��ول�ين ،حيث يتوافر املغذيان ال�ض��روري��ان ف��ي البيض.
هناك حاجة إلى اليود للحفاظ على صحة الغدة الدرقية،
وت�ن�ظ�ي��م ال �ط��اق��ة ،وال�ت�م�ث�ي��ل ال �غ��ذائ��ي ،وامل� � ��زاج .ق��د يعمل
ال �ك��ول�ي�ن ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ص �ح��ة ال �ع �ق��ل ،وي ��ؤث ��ر ف ��ي ال ��ذاك ��رة
وامل ��زاج ،لكن ال�خ�ض��ار مثل ال�ب��روك�ل��ي ،وب��راع��م بروكسل،
والبطاطا الحلوة يمكن أن توفر الكولني ،ويمكن الحصول
ع�ل��ى ال �ي��ود م��ن م�ل��ح ال�ط�ع��ام امل��دع��م ب��ال�ي��ود .وم��ع ذل ��ك ،قد
ً
تكون املكمالت فكرة جيدة لهذه العناصر الغذائية أيضا.
و ن�ظ� ً�ر ا ألن األ ط�ع�م��ة ا ل�ن�ب��ا ت�ي��ة ي�م�ك��ن أن ت�ك��ون منخفضة

السعرات الحرارية ،فقد يؤدي اتباع نظام غذائي نباتي
إ ل ��ى ا ل �ت �ع��ب إذا ل��م ي �ت��م ت �ن��اول م��ا ي �ك �ف��ي ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
الطاقة العقلية والبدنية.
تذوق األطعمة بشكل مختلف
ال�ل�ح��وم ال�ح�م��راء غ�ن�ي��ة ب��امل�ع��ادن ال�ت��ي ت�س�م��ى ال��زن��ك ،التي
وكذلك الوظائف األخرى املهمة
تنظم قدرتك على التذوقً ،
لجهاز املناعة في الجسم ،وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.
عند تناول كميات أقل من الزنك ،يبدأ الجسم في مالحظة
رائ�ح��ة األش�ي��اء أو طعمها بشكل مختلف .وم��ع ذل��ك ،من
املمكن أن يحصل الجسم على كمية كافية من الزنك في
نظام غذائي نباتي ،إما عن طريق تناول مكمالت غذائية أو
من خالل الحصول عليها من مصادر نباتية مثل الفطر
والحمص والفاصولياء واللفت والحبوب الكاملة.
خطر اإلصابة بأمراض القلب
لقد وج��د الباحثون أن تناول املزيد من الحبوب وأق��ل لحوم
ال�ب�ق��ر (وغ�ي��ره��ا م��ن أش �ك��ال ال��وج�ب��ات ال�ن�ب��ات�ي��ة) ي�ع��د ً
مفيدا
من خطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب بنسبة
للقلب ،مما يقلل ً
تصل إلى  ،24%وفقا إلحدى الدراسات التي أجريت حول هذا
املوضوع .هذا على األرجح بسبب حقيقة أن النباتيني يميلون
إل��ى ان�خ�ف��اض مستويات الكوليسترول وال��ده��ون املشبعة،
والتي توجد بكثرة في اللحوم الحمراء والجنب وغيرها من
املنتجات الحيوانية.
ك�م��ا ت�ب�ين أن ت �ن��اول ال��وج�ب��ات النباتية ت�س��اع��د ع�ل��ى تنظيم
نسبة السكر في الدم ،والتي يمكن أن تقلل من خطر اإلصابة
بمرض السكري من النوع .2
عرضة للسكتة الدماغية
على ال��رغ��م م��ن أن الكوليسترول يمكن أن ي��زي��د م��ن خطر
اإلصابة بأمراض القلب ،فان هناك بعض األدلة على أنه يمكن
أن يحمي من اإلصابة بالجلطة .لم يتضح بعد سبب حدوث

كل من جلس لتناول العشاء مع شرائح اللحم الكبيرة أو الديك
الرومي الضخم يعرف «النعاس» ال��ذي يأتي بعد ذل��ك ،وذلك
ألن األطعمة التي تعتمد على الحيوانات يمكن أن تستهلك
الكثير من الطاقة بسبب ارتفاع نسبة البروتني والدهون فيها.
نتيجة لذلك ،إذا تحول املستهلك إلى نظام غذائي نباتي ،فقد
يشعر أن��ه أك�ث��ر ح�ي��وي��ة .ه��ذا ه��و ال�ح��ال خ��اص��ة ع�ن��د ت�ن��اول
الكثير من املكسرات والبقوليات والكينوا والحبوب الكاملة،
وال�ت��ي يمكن أن ت��وف��ر دف�ع��ة ق��وي��ة للطاقة بسبب م��زي��ج من
املغذيات الكبيرة مثل الدهون الصحية والكربوهيدرات املعقدة
والبروتينات.
كما تحتوي هذه األطعمة على مؤشر نسبة السكر في الدم
املنخفضة ،وال�ت��ي تحافظ على اس�ت�ق��رار نسبة السكر في
الجسم بمرور الوقت ،مما يساعد على تجنب انهيار الطاقة
وفقدانها.
تحسين البشرة
يمكن أن ي��ؤدي ت�ن��اول الطعام النباتي إل��ى تحسني البشرة
لسببني :ان التخلص من األلبان مرتبط بحب الشباب وزيادة
كمية الفاكهة والخضروات التي تضيفها إلى املغذيات الدقيقة
للنظام الغذائي املرتبط بالبشرة الصحية.
ووف��ق ما ذك��ره طبيب األم��راض الجلدية بابري ساركر في
نظاما ً
حديثه لـ  ،Insiderفإن املرضى الذين يتبعون ً
غذائيا
يعتمد على ال�ن�ب��ات��ات وال �خ �ض��روات يتمتعون ببشرة أكثر
ً
إشراقا وأقل انتفاخا في الوجه.
اضطرابات المناعة الذاتية
يحدث اضطراب املناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز املناعي
ً
أنسجة الجسم بدال من البكتيريا والفيروسات واملواد املثيرة
للحساسية .وهذا يمكن أن يسبب أعراض مثل اإلرهاق وآالم
املفاصل والطفح الجلدي.
وقد وجدت بعض األبحاث أن الحساسية لبعض األطعمة ،مثل
املنتجات الحيوانية ،يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الظروف.
على سبيل املثال ،وجدت دراسة أجريت عام  ،2015أن اتباع
نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد في تقليل االلتهاب ،مما
يخفف بعض اآلثار الجانبية الضطرابات املناعة الذاتية.

المعاملة السيئة للحيوانات ضمن أهم األسباب

كويتيون يتجهون إلى التغذية النباتية
أحمد الحافظ
ع��ائ �ل��ة ك��وي �ت �ي��ة ت�ت�ب��ع ن �ظ��ام��ًا ن �ب��ات �ي��ًا في
غ��ذائ�ه��ا ،ن�ظ��ام��ا ص��رف��ا يخلو م��ن جميع
املنتجات حيوانية املصدر ،حتى العسل
وال�ح�ل�ي��ب وم�ش�ت�ق��ات�ه�م��ا ،سبقلا زارت
ح� �م ��زة ال �ق �ط ��ان وع��ائ �ل �ت��ه ف ��ي م �ن��زل �ه��م،
وكشفت الحكاية.
ي �ق��ول ح �م��زة ان ��ه ك ��ان ي �م ��ارس ري��اض��ة
كمال األجسام على مستوى املحترفني،
متناوال اللحوم بشراهة أكثر من غيره،
وان� ��ه الح ��ظ وج� ��ود اض �ط��راب��ات ف��ي كل
أع�ض��اء ج�س��ده ،لكنه ف��ي ي��وم م��ن األي��ام
اك�ت�ف��ى ب�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ال�ن�ب��ات��ي ،فالحظ
شعورا مختلفا تماما ،وقال :هنا أدركت
أن �ه��ا إش� ��ارة م��ن ج�س�م��ي ب��ال�ت�ح��ول إل��ى
شخص ن�ب��ات��ي ،وبالفعل ه��ذا م��ا حصل
ثم انتقل هذا التأثير إلى أسرتي بالكامل.
وأك� � ��د ال� �ق� �ط ��ان أن � ��ه ب ��اإلض ��اف ��ة ل �ل �ف��وائ��د
ال �ع��دي��دة ،ف ��إن ه �ن��اك ط��رق��ا م�ج�ح�ف��ة في
طريقة انتاج اللحوم واملنتجات الحيوانية،
فنحن نتناول طعاما من مخلوقات عانت
نفسيا وجسديا قبل أن تصل الينا ،وهذه
القسوة قد تنقل لنا أمراضا.
وأض ��اف أن ال�ك��وي��ت متقدمة ف��ي الطعام
النباتي ،حيث تتوافر ب��دائ��ل اللحوم في
محالت أكثر من دول أخرى كثيرة حتى
أكثر من لندن ،املعروفة بالنباتيني.
طبيبة األس�ن��ان فاطمة الصيرفي ،قالت
ان �ه ��ا م �ت��زوج��ة ب �ح �م��زة م �ن��ذ  13ع��ام��ا،
وتحوال إل��ى النظام النباتي منذ  3أع��وام
تقريبا ،وأنها في البداية لم تتقبل التحول
ألن �ه��ا ل ��م ت�س�ت�ط��ع ك �س��ر ح��اج��ز ال�ن�م��ط
السائد ح��ول الطعام ف��ي ال�ك��وي��ت ،لكنها

عدوى شديدة قد تكون وراء
انخفاض خاليا الدم البيضاء

 ..ومخاطرها
¶ أج�س��ام النباتيني تفتقد فيتامني ..B12
والحديد.
¶ ال ي �ح �ص �ل��ون ع �ل ��ى ك �م �ي��ة ال �ك��ال �س �ي��وم
الضرورية.
¶ الشعور بالتعب والتشويش بسبب نقص
اليود والكولني.
¶ عدم القدرة على التذوق بشكل صحيح.

مي السكري

على الرغم من انتشار العديد من الدراسات التي أثبتت فوائد
األطعمة النباتية لصحة الجسم والعقل ،وأك��دت أن النباتيني
يتمتعون بصحة أف�ض��ل م��ن ن�ظ��رائ�ه��م غ�ي��ر ال�ن�ب��ات�ي�ين ،ف��ان
هناك بعض املخاطر والسلبيات التي قد يجهلها البعض من
جراء االكتفاء باألنظمة الغذائية النباتية والخضروات وتجنب
األطعمة الحيوانية ،التي تمد الجسم ببعض العناصر الغذائية
والفيتامينات وهو ما قد ال يوفره الطعام النباتي.
ومل��زي��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات وال�ح�ق��ائ��ق ح��ول ه��ذا امل��وض��وع ،يقدم
موقع  Insiderمجموعة م��ن ف��وائ��د ت�ن��اول االطعمة النباتية
ومخاطرها على صحة الجسد والعقل ،وهي كالتالي:

فوائد تناول
األطعمة النباتية

مايو كلينك

ان �خ �ف��اض ع ��دد ك��ري��ات ال ��دم ال �ب �ي �ض��اء ،ه��و ان �خ �ف��اض في
الخاليا املكافحة لألمراض التي تدور في دمك.
يختلف الحد الخاص بانخفاض عدد كريات الدم البيضاء
من ممارسة طبية إلى أخرى .فبعض األشخاص األصحاء
لديهم أع��داد من كريات دم بيضاء أق��ل من الطبيعي .لكن
ً
عموما إذا قلت ك��ري��ات ال��دم البيضاء ع��ن  4000كرية في
امليكروليتر الواحد من الدم فهذا يعد إش��ارة إلى انخفاض
عدد كريات الدم البيضاء .ويختلف الحد الخاص بانخفاض
ع��دد ك��ري��ات ال ��دم ال�ب�ي�ض��اء ل��دى األط �ف��ال ب��اخ�ت�لاف العمر
والجنس.

األسباب:
 -1ع��دوى فيروسية تعوق وظيفة النخاع العظمي بشكل
مؤقت.
َ
 -2االضطرابات الخلقية التي تتميز بضعف وظيفة النخاع
العظمي.
 -3اضطرابات املناعة الذاتية التي تدمر كريات الدم البيضاء.
 -4العدوى الشديدة.
 -5األدوية التي تدمر كريات الدم البيضاء.
 -6فقر الدم.
 -7سرطان الدم.
 -8سوء التغذية.
 -9اضطرابات املناعة الذاتية األخرى.
 -10العالج اإلشعاعي.

مايو كلينك

ألم الذراع ..يؤشر
إلى اإلصابة بأزمة قلبية
يحدث أل��م ال ��ذراع بسبب
م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م��ن
امل �ش �ك�ل�ات ،ت� �ت ��راوح من
إص ��اب ��ات امل �ف��اص��ل إل��ى
إص� � � ��اب� � � ��ات األع � � �ص � ��اب
املضغوطة .ووف��ق سبب
ك ��ل ح ��ال ��ة ،ق ��د ي� �ب ��دأ أل��م
ال � � ��ذراع ف �ج ��أة أو ي�ظ�ه��ر
ب� ��ال � �ت� ��دري� ��ج م� � ��ع م� � ��رور
ال � ��وق � ��ت .ف� ��ي ك �ث �ي��ر م��ن
ال� �ح ��االت ،ي �ح��دث ف�ع�ل� ً�ي��ا
بسبب مشكلة في الرقبة
أو أعلى العمود الفقري .إن ألم الذراع ،السيما األلم الذي ينتشر
اليسرى ،قد يكون عالمة على اإلصابة بأزمة قلبية.
إلى الذراع ُ
من األسباب املحتملة أللم الذراع ما يأتي:
الذبحة الصدرية.
إصابة الضفيرة العضدية.
كسر الذراع.
كسر الرسغ/اليد.
السرطان.
التهاب الفقرات املفصلية الرقبية.
انخالع املرفق.
األزمة القلبية.

مايو كلينك

ارتعاش العين ..التدخين
والكافيين من أبرز األسباب

فرح تقي
حمزة القطان وزوجته د .فاطمة الصيرفي وابنتاهما جود وريم

كانت تمارس رياضة اليوغا ،التي كانت
بوابتها للتحول ،فاليوغا تصل باإلنسان
إلى الصفاء الذهني املطلوب ،وبالتالي إلى
السالم الروحاني والعقلي.
وأوضحت «اليوغا جعلتني اكثر انفتاحا
على ك��ل ش��يء ،ف��ي ظ��ل بحثي املستمر
عن املصادر الحيوانية للطعام ،حيث تبني
س��وء ال�ظ��روف ال�ت��ي تعيشها الحيوانات
وت�ن��اول�ه��ا ال�ك�ي�م��اوي��ات ل�ت�ك�ب��ر ،وب��ال�ت��ال��ي
ف��ان االن �س��ان م�ع��رض ل�ت�ن��اول تلك امل��واد
السيئة».
وأضافت :ال أشعر بالخمول اآلن ،وأملك
ط��اق��ة أك �ب��ر ،ون �ش��اط��ي ال��ذه �ن��ي أف �ض��ل،
وبالتالي ارتفع الشغف لدي نحو الطعام
النباتي ،واصبحت استكشف األطباق لي

وألس��رت��ي خ�ص��وص��ا ألط�ف��ال��ي ،السيما
ال�ب��روت�ين ال��ذي اكتشفنا وج ��وده بجودة
أفضل في النبات.
وللنباتيني مجتمعهم الخاص ومطاعمهم،
مثل دالل ال��دوب التي افتتحت مطعما ال
يبيع منتجات حيوانية امل �ص��در ،وقالت
ل �ـ سبقلا :ت�ح��ول��ت إل ��ى ال �ط �ع��ام ال�ن�ب��ات��ي
ق�ب��ل ن�ح��و  4س �ن��وات ،ح�ي��ث ل��م أك��ن أج��د
مطاعم متخصصة في هذا املجال ،ومن
هنا جاءت الفكرة واتخذت خطوة تحمل
الكثير من املخاطرة فافتتحت املطعم.
وأض��اف��ت :مطعمي ه��و خ��دم��ة ف��ي امل�ق��ام
األول ل �ل �ن �ب��ات �ي�ين وأي ش �خ��ص ي �ع��ان��ي
ح �س��اس �ي��ة م� ��ا ،م �ط��اع��م ال �ن �ب��ات ظ��اه��رة
ج��دي��دة ف��ي املجتمع ونحن بحاجة ملزيد

من الوقت لنشر الثقافة الصحية الجديدة،
ونطمح الى أن يبحث الناس عن مصادر
مختلفة للعناصر الغذائية املفيدة للجسم.
أم��ا ف��رح تقي ال�ت��ي ك��ان��ت تتناول الطعام
في مطعم دالل الدوب ،فهي نباتية لكنها
ت�ت�ن��اول منتجات ح�ي��وان�ي��ة غ�ي��ر ال�ل�ح��وم،
تقول لـ سبقلا :كنت أشتم رائحة ليست
جيدة في اللحوم ،فقررت أن أتحاشاها،
ورف�ض��ت ت�ن��اول املخلوقات امل�ي�ت��ة ،وقبل
أيام قمت بفحص شامل وتبني أنني أتمتع
بصحة ممتازة.
وأردف��ت :شعرت بالفرق حتى في رائحة
ال�ج�س��م ،وص�ح�ت��ي أص�ب�ح��ت أف�ض��ل من
ذي ق �ب��ل ،رغ ��م ص�ع��وب��ة ال �ح �ص��ول على
مطاعم نباتية في الكويت.

دالل الدوب

ارتعاش العني او ما يعرف بـتشنج الجفن عبارة عن حركة ال إرادية
�وان قليلة في مدة ال تتجاوز دقيقة أو
لجفن العني تحدث خالل ث�
دق�ي�ق�ت�ين .وف��ي ب�ع��ض األح �ي� ٍ�ان ي�ك��ون االرت �ع��اش ق� ً
�وي��ا ل��درج��ة ال
تجعلك تستطيع إغالق الجفن بالكامل قبل إعادة فتحه.
ومن النادر أن يكون ارتعاش العني عالمة على بعض اضطرابات
ال ��دم ��اغ وال �ج �ه��از ال�ع�ص�ب��ي .وح�ي�ن ي �ك��ون األم ��ر ك��ذل��ك ،سيكون
ً
مصحوبا في الغالب بعالمات وأعراض أخرى.
¶ من اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي التي قد تسبب ارتعاش
العني ما يلي:
شلل العصب السابع.
خلل التوتر.
خلل توتر الفك والفم.
يمكن الرتعاش العني أن يأتي ويذهب على نحو ال يمكن التنبؤ
به أليام قليلة أو أسابيع أو أشهر ،وال يسبب ً
ضررا لكن قد يكون
مزعجا .وفي معظم أشكاله يتوقف من دون عالج ،على الرغم من
أنه قد يتكرر من حني آلخر.
ً
أحيانا قد يكون عالمة مبكرة على اضطراب حركة مزمن ،ال سيما
إذا ظهرت معه تشنجات أخ��رى بالوجه .ومع ذل��ك ،ع��ادة ال يمكن
تحديد السبب.
¶ من أسباب تشنجات جفن العني ما يلي:
األضواء الساطعة.
استهالك الكافيني.
التعب.
تهيج سطح العني أو الجفون الداخلية.
قلة النوم.
التدخني.
الضغط النفسي.
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يدمر ثروات األغنياء ..ويصنع مليارديرات جدداً
«فايننشال تايمز» :الطالق ّ

أغلى طالق في العالم ..تصل قيمته إلى  35مليار دوالر
مصطفى عرندس
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرًا جديدًا عن
أغ �ل��ى ق�ص��ص ال �ط�لاق ف��ي ال �ع��ال��م ،واس�ت�ط�ل�ع��ت آراء
شركة املحاماة املتخصصة في الطالق ومستشاري
الثروة في البنوك والشركات الخاصة.
وقالت الصحيفة إن طالق األغنياء يتصدر عناوين
الصحف ،وأش��ارت إل��ى أن العالم شهد أخ�ي��را أغلى
ط�ل�اق ف��ي ال �ت��اري��خ ب�ي�ن امل �ل �ي��اردي��ر ج �ي��ف ب �ي��زوس،
مؤسس شركة أمازون ،وزوجته ماكينزي بيزوس،
إذ وصل اتفاق االنفصال إلى  35مليار دوالر.
وق� ��ال رئ �ي��س وم ��ؤس ��س « ،Vardagsوه ��ي ش��رك��ة
محاماة مقرها لندن متخصصة في الطالق «عندما
تحصل املرأة على حصتها من الثروة بعد الطالق،
فإن األمر ال يقتصر على تمكنها من شراء حقائب
ال �ي��د أو ال��ذه��اب إل ��ى امل �ه��رج��ان��ات ،ف �ه �ن��اك م �خ��اوف
ك �ب �ي��رة م��ن ت �ب��دي��ده��ا ل �ل �ث��روة ال �ت��ي ت�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا،
مثلما ح��دث م��ع جوسالني املعروفة إعالميًا باملرأة
القطة ،حيث حصلت على تسوية ط�لاق بلغت 3.8
مليارات دوالر ،ولكن نمط حياتها املترفة أدى إلى
إفالسها مع مطلع عام .»2015
ً
تحديا
وأك��دت الصحيفة أن تسويات ال�ط�لاق تشكل
متزايدًا لصناعة ال �ث��روات ،واش ��ارت إل��ى أن  53%من
أصحاب املاليني في اململكة املتحدة من اإلناث بسبب
تسويات الطالق الكبيرة ،وفقًا ملركز أبحاث االقتصاد
واألعمال في لندن.
ويقول املستشارون االقتصاديون إن النساء املطلقات
ق��د تكون لديهن رغبة كبيرة ف��ي امل�خ��اط��رة باملقارنة
بنظرائهن من الرجال.
وأشار إد غرين ،مدير التخطيط املالي في بنك «كلوز
ب��راذرز» باململكة املتحدة الى ان «الثروة بعد انتقالها
بسبب تسويات الطالق تشكل تحديًا للنساء ،حيث
من املفاجئ لهن أن يكن بمفردهن».
وتقول سارة واينت ،الشريكة في شركة تشارلز راسل
سبليكس ل�ل�م�ح��ام��اة «إن أح��د ال �ق ��رارات األول ��ى التي
يتعني على املطلقات الجدد اتخاذها ،هو التعرف على
كيفية إدارة الثروة ،ففي كثير من األحيان ،سيقترح
األزواج السابقون أن يديروا الثروة بالنيابة عنهن ،األمر

 ..والملياردير الروسي ديميتري ريبولوفليف

ح� �ص� �ل ��ت ط �ل �ي �ق��ة امل � �ل � �ي� ��اردي� ��ر ال � ��روس� � ��ي دي� �م� �ت ��ري
ريبولوفليف ،مالك نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم،
على أكثر من  4.5مليارات دوالر لقاء طالقها ،وذلك
بعد أن قضت محكمة سويسرية بأن يدفع امللياردير
نصف ثروته لزوجته املقيمة في جنيف.

زوجة مؤسس أمازون جيف
بيزوس تحوّ لت إلى ثالثة
أغنى امرأة في العالم..
بعد الطالق

أليك وايلدنشتاين وجوسلين

ط �ل��اق رج � ��ل األع � �م� ��ال ال� �ف ��رن� �س ��ي -األم� �ي ��رك ��ي أل �ي��ك
وايلدنشتاين من جوسلني وايلدنشتاين ع��ام 1999
بعد  21عاما من ال��زواج ،وحصلت بموجبه جوسلني
على  3.8مليارات دوالر ،ولكن نمط حياتها املترفة أدى
إلى إفالسها مع مطلع عام .2015

طليقة الملياردير الروسي
فالديمير بوتانين حصلت
على  6.7مليارات دوالر
روبرت مردوخ إمبراطور
اإلعالم ..دفع  1.7مليار دوالر
من أجل تسوية الطالق
 %53من أصحاب الماليين
في المملكة المتحدة
من اإلناث..
بسبب تسويات الطالق
المطلقات أكثر قدرة
على المخاطرة في العمل..
من نظرائهن الرجال

روبرت مردوخ إمبراطور اإلعالم

الذي يعطي لألزواج مستوى من الرقابة».
وت �ش��دد س� ��وزان راون� � ��دز ،م��دي��رة إدارة ال� �ث ��روات في
«دويتشه بنك» بلوس أنجلوس على ان «النساء يشعرن
بعد الطالق أن جزءا من ثروة الزوج من حقهن ،ألنهن
ساعدن في بناء هذه الثروة».
وفي ما يلي قائمة بأبرز حاالت الطالق في العالم:
أغلى طالق في التاريخ

ت��وص��ل جيف ب �ي��زوس ،أغ�ن��ى رج��ل ف��ي ال�ع��ال��م ومالك
شركة أمازون ،إلى تسوية طالق ستحصل بموجبها
زوجته السابقة ،ماكينزي بيزوس ،على ما يوازي 35
مليار دوالر أميركي على هيئة  4%من أسهم الشركة
عمالقة التجارة عبر االنترنت «أمازون».
وأعلن بيزوس ،الذي تبلغ ثروته  131مليار دوالر ،عن
توصله للتسوية في تغريدة على موقع تويتر ،كذلك
ن�ش��رت م��اك�ي�ن��زي ت�غ��ري��دة ع�ب��رت فيها ع��ن امتنانها

لطليقها ،وأشارت إلى أنها تتطلع لعالقتهما املستقبلية
كشريكي عمل وصديقني.
وجعلت أسهم أم��ازون من ماكينزي ثالث أغنى امرأة
في العالم ،بينما سيظل جيف بيزوس أغنى األغنياء،
وفقًا ملجلة فوربس.
الملياردير الروسي فالديمير بوتانين

ب�ع��د  31ع��ام��ا م��ن ال � ��زواج ،طلبت ن��ات��ال�ي��ا ال �ط�لاق من
امللياردير الروسي فالديمير بوتانني بزعم أنه أهانها،
وبالطبع رفضت تسوية بمبلغ أربعة مليارات دوالر،
وذل ��ك ألن ث ��روة طليقها ت�ت�ج��اوز ال� �ـ 15م�ل�ي��ار دوالر،
وبعد محاوالت قضائية عديدة ادعى خاللها بوتانني
أن��ه ل��م ي�ع��د م�ل�ي��اردي�رًا ك�م��ا ك��ان ف��ي ال�س��اب��ق ،غ�ي��ر أن
ناتاليا استطاعت أن تقتنص منه  6.7مليارات دوالر،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ث�ل�اث ق�ط��ع م��ن األراض � ��ي بالعاصمة
الروسية موسكو ،وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 135ألف شخص شاهدوا عرضه في الكويت

«الجوكر»..
نصف مليار دوالر في  12يوما ً
حافظ الشمري
ي�ب��دو ان «ال �ج��وك��ر» ،الفيلم املثير للجدل في
ك ��ل أن� �ح ��اء ال �ع ��ال ��م ،ب �ع��د ع � ��روض م�ت��واص�ل��ة
وتحقيق أرب ��اح خيالية غير مسبوقة ،يتجه
نحو كسر ال��رق��م القياسي ف��ي األرب ��اح ،فقد
وصلت إي��رادات��ه ال��ى  560مليون دوالر حول
ال �ع��ال��م خ�ل�ال  12ي��وم��ًا ،إل ��ى ج��ان��ب األص ��داء
الجماهيرية العاملية الواسعة ،التي صنعت منه
فيلم امل��وس��م السينمائي ف��ي ال�ع��ال��م ،واألك�ث��ر
دم��وي��ة وع�ن�ف��ا ،وه��و مصنف ل�ل�ك�ب��ار ،وال��ذي
أصبح حديث «السوشيال ميديا» ف��ي شتى
بقاع األرض.
وامل� �ش� �ه ��د ال �ج �م ��اه �ي ��ري ف� ��ي دور ال �ع ��رض
السينمائي بالكويت ،كان مماثال ،وإن تغيرت
م �س��ائ��ل ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال �ف �ي �ل��م ،ف �ق��د سجلت
ع � ��روض ف �ي �ل��م «ال� �ج ��وك ��ر» ف ��ي دور ش��رك��ة
السينما الكويتية (سينسكيب) والشركات
األخرى ،وفق مصدر مطلع ،كشف لـ سبقلا
أن ن�س�ب��ة ال �ح �ض��ور ق��ارب��ت ن �ح��و  135أل��ف
شخص حتى مساء األربعاء ،والرقم بازدياد
سريع لكون الفيلم سيمكث في دور العروض
السينمائية املحلية نحو أسبوعني إل��ى ثالثة
تقريبا.
وق��ام��ت ش��رك��ات السينما الكويتية املحلية،
بما فيها شركة سينسكيب في جميع دور
العرض السينمائي بحظر دخول ومشاهدة
ال�ف�ي�ل��م مل��ن ه��م ت �ح��ت س��ن ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة،
ن �ظ��را مل �ش��اه��د ال �ع �ن��ف وال � ��دم وال �ق �ت��ل ف �ي��ه ،العروض الرقم القياسي في الكويت.
تطبيقا ل�ق��رار وزارة اإلع�لام رق��م  30لسنة
 2016الخاص بمنع وتنظيم دخول األطفال ،إيرادات مليارية
ول ��و ك ��ان ال� �ق ��رار ي �س �م��ح ل �ل �ف �ئ��ات ج�م�ي�ع�ه��ا
بمشاهدة العرض لضربت نسبة مشاهدة وف��ي املشهد العاملي وخ�لال األسبوعني

بيرني إيكلستون وسالفيتسا راديتش

طالق بيرني إيكلستون ،مالك الحقوق التجارية لبطولة
العالم لسباقات الفورموال ،1بعد  23عاما من زواجه
بسالفيتسا راديتش عام  ،2009حيث حصلت زوجته
على ما يعادل  1.4مليار دوالر نتيجة لهذا الطالق.
صاحب سلسلة فنادق الس فيغاس ستيف وين

طالق رجل األعمال األميركي وصاحب سلسلة فنادق
الس فيغاس ،ستيف وين ،من زوجته ألني فاريل وين،
وكلفه الطالق  1مليار دوالر عام  ،2010أي ما يعادل
 1.1مليار دوالر بقيمة عملة اليوم.

خطوات عليك اتباعها

كيف تحمي أطفالك..
من «غزو» المواد اإلباحية؟

 560مليونا و 928ألف دوالر.

تكلفة كبيرة
بلغت تكلفة إنتاج فيلم «الجوكر» ميزانية
كبيرة ف��اق��ت ال �ـ 55مليون دوالر أميركي،
وهو مقتبس من القصة األصلية للمهرج
آرث��ر فليك ،وت�ت�ن��اول قصته رج�لا يعيش
ف��ي مدينة ج��وث��ام ،وال ��ذي يتعرض لكثير
من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية
ال� �ت ��ي ت �ض �ط��ره ل �ل �ت �ح��ول إل � ��ى ش�خ�ص�ي��ة
«ال �ج��وك��ر» ال��دم��وي��ة ،وه��و م��ن ب�ط��ول��ة ع��دد
كبير م��ن أشهر نجوم ه��ول�ي��وود :خواكني
فينيكس ،وروبيرت دي نيرو ،وزازي بيتز،
وم��ارك م��ارون ،وبيل كامب ،وبراين كالني
وغيرهم.

«خواكين» :فقدت وزني

األولني من عرضه على شاشات السينما
العاملية ،استطاع فيلم «الجوكر» تحقيق
امل��زي��د م��ن اإلي ��رادات ال�ت��ي ترتفع بشكل
ك �ب �ي��ر ي��وم �ي��ا ،م �ت �خ �ط �ي��ة ن �ص��ف م �ل �ي��ار
دوالر أميركي ،حيث وصلت إيراداته الى

ً
يقول بطل العمل خواكني فينيكس ،متحدثا
ع��ن م �ع��ان��ات��ه أث �ن��اء االس �ت �ع��داد ل�ل�ع��ب دور
البطولة في الفيلم ،انه امتنع عن تناول الكثير
من األطعمة ليفقد وزن��ه من أجل دور آرثر
ً
مشيرا إل��ى أن ذل��ك أجبره
فليك «ال�ج��وك��ر»،
على ع��دم الخروج مع أصدقائه ط��وال فترة
التصوير ألن��ه ك��ان يرغب ف��ي االبتعاد عن
األكل والشرب حتى ال يتأثر نظامه الغذائى
قبل الفيلم.
وذك� ��ر ف�ي�ن�ي�ك��س أن ��ه ت� ��درب ع �ل��ى ح��رك��ات��ه
الراقصة مع مصمم حركات ،إلى جانب انه
يعتبر نفسه راقصا بارعا منذ شبابه ،الفتا
إل��ى أن��ه استمتع ك�ث�ي� ً�را ف��ي ف�ت��رة التصوير
على الرغم من صعوبة الدور الذي قدمه.

النساء الالئي يعملن لساعات طويلة
مع َّرضات لالكتئاب ..بنسبة أعلى من الرجال

ن�ش��رت صحيفة االن��دب�ن��دن��ت ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ن�ت��ائ��ج دراس��ة
ُ
ن�ش��رت ف��ي مجلة «كوميونتي ه�ي�ل��ث» ،ع��ن زي ��ادة نسبة
اإلصابة بمرض االكتئاب لدى النساء عن الرجال ،حيث
قام مجموعة من الباحثني في جامعة لندن وجامعة كوين
ماري في لندن بدراسة شملت أكثر من  20ألف شخص
بالغ.
وفي مقابلة مع جيل ويستون -رئيسة املجموعة البحثية-
أشارت الى أن الدراسة اعتمدت على أداة املالحظة واملتابعة
الدورية لطبيعة عمل املشاركني في العينة البحثية ،ووجدوا
ً
أن أعراض مرض االكتئاب تظهر أوال لدى النساء العامالت
خصوصا أن النساء -بصفة خاصة األمهات-
عن الرجالً ،
ضغوطا ويتحملن ً
أعباء تتزايد مع مرور الوقت
يواجهن
نتيجة املسؤوليات املتولدة عن الجمع بني ساعات العمل
ً
الطويلة ،وأحيانا غير املنتظمة املدفوعة األجر ،والواجبات
املنزلية ورعاية األطفال غير املدفوعة األجر.
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اضطر روب��رت م��ردوخ إمبراطور اإلع�ل�ام ،األسترالي
األص ��ل ،إل��ى دف��ع  1.7م�ل�ي��ار دوالر م��ن أج��ل تسوية
الطالق ،وفق صحيفة بي بي سي.
وت�ش�م��ل ام�ب��راط��وري��ة م ��ردوخ صحيفة وول ستريت
ج��ورن��ال وش�ب�ك��ات تلفزيونية م�ث��ل ف��وك��س وس�ك��اي
واستديوهات فوكس للقرن العشرين السينمائية.
وتصل ث��روة م��ردوخ إل��ى  19.1مليار دوالر ،وترتيبه
ف��ي قائمة أغ�ن��ى أغ�ن�ي��اء ال�ع��ال��م رق��م  ،52وف��ق تقارير
لـ«فوربس».

ووج��دت ال��دراس��ة أن النساء ال�لائ��ي يعملن أكثر م��ن 55
س��اع��ة أس�ب��وع� ً�ي��ا ل��دي�ه��ن أع ��راض اك�ت�ئ��اب م�ث��ل ال�ش�ع��ور
نشاط
بتدني القيمة الذاتية ،أو ع��دم القدرة على أداء أي ً
أو ع�م��ل ،بنسبة  7.3%ع��ن ه ��ؤالء ال�لائ��ي يعملن وف��ق��ا

لساعات العمل القانونية وال�ت��ي ت�ت��راوح م��ن  35إل��ى 40
ً
أسبوعيا.
ساعة
كما أوض�ح��ت أن ال��رج��ال يميلون إل��ى العمل لساعات
أط��ول ف��ي ال��وظ��ائ��ف م��دف��وع��ة األج��ر م�ق��ارن��ة ب��ال�ن�س��اء.
ول��وج��ود األط�ف��ال آث��ار أخ��رى مختلفة في طبيعة عمل
ك��ل م��ن امل ��رأة وال��رج��ل م �ع��ًا ،ح�ي��ث ت�م�ي��ل األم �ه��ات إل��ى
ال�ع�م��ل ل�س��اع��ات أق��ل م��ن ه��ؤالء ال�لائ��ي ل��م ينجنب بعد،
بينما م��ن امل�ح�ت�م��ل أن ي�ع�م��ل اآلب ��اء س��اع��ات أك�ث��ر من
هؤالء اللواتي ليس لديهن أطفال.
ً
وأفادت الدراسة أيضا بأن النساء الالئي يعملن في معظم
عطالت نهاية األسبوع يملن إلى العمل في وظائف تقدم
الخدمات ذات األج��ور املنخفضة ،وه��ذا يسهم في زيادة
أع��راض االكتئاب بنسبة  4.6%مقارنة بالنساء الالئي
يعملن في أيام األسبوع فقط.
(و ح)

والء حافظ

ن�ش��رت الكلية األم�ي��رك�ي��ة ألط �ب��اء األط �ف��ال ت�ق��ري� ً�را
حول املواد اإلباحية وأثرها في الطفل وكيف يمكن
حمايته من إدمانها ،حيث جاء فيه تقدير ألرباح
صناعة املواد ُاإلباحية في جميع أنحاء العالم عام
 2015وال�ت��ي ق � ِ�د َرت بنحو  97مليار دوالر ،أي 7
أض �ع��اف م��ا يحققه ات �ح��اد ك��رة ال �ق��دم األم�ي��رك��ي
س�ن� ً
�وي��ا ،وال ��ذي ب�ل��غ  13م�ل�ي��ار دوالر ع��ام ،2016
واألًم��ر ال يتوقف عند تحقيق أرب��اح عالية ،ولكن
وف��ق��ا ل��دراس��ات ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ف��إن نحو 107
ماليني شخص من بينهم أطفال يشاهدون مواد
إب��اح�ي��ة ع�ل��ى األق��ل م��رة ك��ل ش�ه��ر داخ��ل ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ،وذك ��رت ال��دراس��ة أن األط�ف��ال
يبدأون في مشاهدة املواد اإلباحية بني سن  11و
 13عاما ،وأشارت الى أنه ليس مهما التساؤل عما
إذا كان األطفال سيشاهدون هذه النوعية من املواد
أم ال؟ ولكن التساؤل األهم هو متى؟!
ه ��ذا ،وي�م�ك��ن أن ي�ش��اه��د ال�ط�ف��ل أو امل��راه��ق امل��واد
اإلباحية للمرة األول��ى ً
غالبا عن طريق الصدفة أو
االنترنت ،ولكن حتى
الخطأ أثناء تصفحه مواقع
لاً
ً
هاتفا ً
ذكيا أو اتصا باالنترنت،
لو لم يمتلك طفلك
ً
فإن أصدقاءه يفعلون ،ومن الوارد جدا أن يشاهد
هذه املواد للمرة األولى عبر أحد أصدقائه.
وال �س��ؤال :م ��اذا يمكننا أن نفعل ل��وق��ف ه��ذا امل��د؟
س ��ؤال ط��رح��ه أب ف��ي مجلة  LDSlivingمشيرا
الى مدى خطورة التهديد الذي تمثله املواد اإلباحية
على أطفالنا.
ف��ي م��ا ي�ل��ي أرب �ع��ة أش �ي��اء ت�م�ن��ى ذاك االب فهمها
بشأن مسؤوليتهم ع��ن حماية أطفالهم م��ن وب��اء
املواد اإلباحية ،والتي وافقت ما عرضه تقرير الكلية
االميركية ألطباء األطفال:
 -1ادراك أن��ه ل��م ت�ع��د أج �ه��زة الكمبيوتر املنزلية
هي املصدر الرئيسي للمواد اإلباحية للشباب أو
األطفال ،فمع انتشار األجهزة املحمولة الشخصية
(ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة واألج �ه��زة
ال�ل��وح�ي��ة) ،أصبحت ه��ذه األج �ه��زة املحمولة نقطة
الصفر في املعركة ضد املواد اإلباحية .فمن السهل
إخفاء عملية قراءة أو عرض محتوى غير الئق.
 -2تطبيقات ال��وس��ائ��ط االجتماعية ه��ي حصان
طروادة الكبير في املعركة ضد املواد اإلباحية.
أص �ب �ح��ت م �ن �ص��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي (م�ث��ل
 Twitterو  Instagramو  Snapchatو)Facebook
م��ن أك �ث��ر اس �ت �خ��دام��ات اإلن �ت��رن��ت ش �ي� ً
�وع��ا ،ألن�ه��ا

تساعدنا على ال�ب�ق��اء على ات�ص��ال م��ع األص��دق��اء
والعائلة بطرق ممتعة وذات مغزى .مما يستلزم
م��راق �ب��ة اس� �ت� �خ ��دام أط �ف��ال �ن��ا ل��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي باستمرار.
 -3إلى جانب الحب ..يجب وضع قيود عليهم.
يحتاج أطفالنا إلى تحديد حدود آمنة ومناسبة في
ما يتعلق بالوسائط االجتماعية ووسائل اإلعالم
ً
عموما .فوضع قيود على أطفالنا ال يرتبط بنقص
الثقة فيهم اب��دا .إنما رسم ح��دود آمنة الستكمال
الحياة.
 -4مطالبة األط �ف��ال ،بمن فيهم األك�ب��ر س�ن��ًا ،في
مرحلة املراهقة بتسليم أجهزتهم النقالة إلى اآلباء
كل ليلة.
 -5قم بتعيني كلمة مرور ال يعرفها سوى الوالدين
م��ن أج��ل امل��راق �ب��ة األب��وي��ة امل�ض�م�ن��ة ع�ل��ى األج�ه��زة
املحمولة.
 -6اس �ت �خ��دام ع�ن��اص��ر ت�ح�ك��م ال��وال��دي��ن لتعطيل
الوصول إلى  App Storeأو  Google Playحيث
ً
سيواجهون أحيانا محتوى غير الئ��ق وسيكون
ب�م�ق��دوره��م ت�ن��زي��ل أو تثبيت م�ت�ص�ف�ح��ات ال��وي��ب
األخرى (غير املرشحة) على أجهزتهم.
 ت ��رك ب ��اب امل �ح��ادث��ة م �ف �ت� ً�وح��ا ع �ل��ى م�ص��راع�ي��ه
سيحدث فارقا كبيرا لطفلك ..إذا لم تناقش خطورة
ال�ص��ور اإلب��اح�ي��ة م��ع أطفالك بما يكفي فعليك أن
تبدأ اآلن .قبل كل شيء ،ومن املهم أن تدع أطفالك
ي�ع��رف��ون أن��ه يمكنهم ال�ت�ح��دث م�ع��ك ف��ي أي وق��ت
ويعبرون عما يشعرون به من من مخاوف.
 -7تفهم طبيعة املرحلة العمرية للطفل
مرحلة التخزين تبدأ من عمر 6 - 3سنوات ،وهي
م��رح �ل��ة ح �س��اس��ة م ��ن ع �م��ر ال �ط �ف��ل ،ف �ه��و ي�خ��زن
املشاهد واملعلومات ويقوم بتكرارها وترديدها في
وقت الحق ،أي أنه يمكن أن يشاهد محتوى إباحيا
ويقوم بتقليده بعدها بعدة أشهر.
 -8سن البلوغ
ف�ت��رة امل��راه�ق��ة امل�ب�ك��رة ( )12 - 7ف��ي ه��ذه املرحلة
ال� �ت ��ي ت �ع��د م��رح �ل��ة ت �م �ه �ي��دي��ة مل��رح �ل��ة امل ��راه� �ق ��ة،
وتسمى بمرحلة امل��راه�ق��ة امل�ب�ك��رة ،ي�ك��ون الوضع
أك �ث��ر ح�س��اس�ي��ة ،ف��ال��رق��اب��ة ي�ج��ب أن ت �ك��ون أك�ب��ر،
ألن األط �ف��ال ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة يستطيعون البحث
على اإلنترنت بشكل أسهل ،كما انهم يمكنهم أن
ً
أوقاتا طويلة ً
مراقبتك .لذا البد
بعيدا عن
يقضوا
ِ
من بدء الحديث معهم عن سن البلوغ .حيث على
ال�ط�ف��ل أن ي ��درك ب ��أن ج�س�م��ه س�ي�ت�ع��رض لبعض
التغييرات ،وأن هذه التغييرات طبيعية ً
تماما.
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بورسليات

كريميات

محتاج لها

العيون العربية

محتاج لها ..تروي حياتي بهمسها
هي الحياة ..بالنسبة لي
بحلوها وبمرها ..محتاج لها..

بحلوها وبمرها ..محتاج لها..

كيف ي��ا س��ي��دت��ي؟ كيف أث��ب��ت أن��ن��ي رج��ل أم��ام��ك؟

ال شفتها..

محتاج لها..

قلبي خفق ..وعمري نطق

تقول يا عمري ..تعال

أعشقك حتى الشهادة
ِ
دون أن أعشق أرضي مثلما

رددت بنشوه اسمها

وتاخذني في جنح الخيال..

وآخذني فوق..

و أطير..

هذا اللي خذيته منها..

من فرحتي أطير..

هذا اللي خذيته منها..

ما ابغى شي..

امشي بشوق ..واحكي بشوق..

كافي علي كلمة ..احبك

واسكت بشوق..

بالعدال!

دايم أخايل رسمها..

هي الحياة بالنسبة لي..

هي الحياة بالنسبة لي..

بحلوها وبمرها ..محتاج لها

ن���ح���ن ش���ع���ب أرض�����ن�����ا أم ن���ل���ب���ي م�����ا ت��ش��ائ��ي
���رام����ا ن���ح���ن ن���ح���ت���رم ال��ن��س��اء
ول���ه���ا ن���ق���ف اح����ت� ً
زغ���������������ردي ل�����ل�����ش�����ع�����ب ..ل��������ل��������روح األب�����ي�����ة
ف�����خ�����ط�����ى ال�����ن�����ص�����ر خ�������ط�������ىً أك�����ت�����وب�����ري�����ة
ش�������ع�������ب ع������اش� ٌ
�����ق
ٌ
ن������ح������ن ي���������ا س���������م���������راء
ن�����ج�����ع�����ل ال������������������ورد زن���������������اد ال�����ب�����ن�����دق�����ي�����ة
������اك ه��������واي
ي��������ا ع��������������روس ال�������ح�������ب ع�������ي�������ن� ِ
س� َّ
�������ل��������م ال��������ل��������ه ال�������ع�������ي�������ون ال�����ع�����رب�����ي�����ة

بدر بورسلي

الجمعة سناب

من الماللة
موضي المفتاح

الكويت ..حلقة جديدة
في مسلسل أميركي

ق ّرت أعيننا

أحمد ناصر

مفاجأة

ي�م��ر ال��وس��ط ال�ف�ن��ي ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي
ب�ف�ت��رة ه ��دوء وراح ��ة ،اس�ت�ع��دادا ألع�م��ال
ش �ه��ر رم �ض ��ان امل� �ب ��ارك ،ه ��ل ي�م�ك��ن أن
نتخيل أن القنوات الفضائية تستعد من
اآلن ل��دورة الشهر الفضيل ،ثم ال يكون
هناك إنتاج ضخم متميز ،سنتفاءل هذا
العام وننتظر.

ح� �س�ي�ن امل� �ن� �ص ��ور وم� � � ��رام س �ي �ق��دم��ان
مفاجأة درامية قادمة من إخ��راج حسن
سراب.

قال لي..
متابع متعصب -هكذا وصف نفسه -في
رسالة بعثها لي يقول إن مسلسل «جمان»
ت ��رك وراءه ف��راغ��ا ك�ب�ي��را ،ب�ع��د أن انتهت
حلقاته واعتبره أكثر املسلسالت نجاحا.

الموسم السابع
س�ت�ع��رض ق �ن��وات ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة أميركية
األس� � �ب � ��وع امل� �ق� �ب ��ل ح �ل �ق��ة ج� ��دي� ��دة م��ن
م �س �ل �س��ل «ق ��ائ � �م ��ة س� � � � ��وداء» إخ� � ��راج
ستيفاني ماركوات ،عنوان هذه الحلقة
«الكويت» ،لكن القصة ليست سياسية
ب� ��ل اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وت� �ح� �ك ��ي ع� ��ن أس �ي��ر
أم� �ي ��رك ��ي م ��ن ح� ��رب ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت
 ،1991لكن املفاجأة أن أميركا اعتبرته
ك��ل ه��ذه ال�ف�ت��رة م�ي�ت��ا ..فكيف سيثبت
غ� �ي ��ر ذل� � � ��ك! ي � �ع� ��رض ه� � ��ذا امل �س �ل �س��ل
ل �ل �م��وس��م ال �س��اب��ع ع �ل��ى ال �ت��وال��ي وأول
انتاج له كان سنة .2013

قصة صورة

سؤال

ألعرف قصة الصورة فقال إنه لقاء في أع��رف مالمحها ..دققت النظر ف��إذا بها ماذا تقصد؟

دعوة

شيماء علي ،سنشاهد هذا العام وجها
مختلفا ل �ه��ذه ال�ف�ن��ان��ة ال �ت��ي ب ��دأت تشق
طريقها نحو النجومية.

وج��ه قطاعا التلفزيون واالذاع ��ة الدعوة رهيب

ل �ل �م �ب��دع�ين ل �ت �ق��دي��م اف �ك ��اره ��م ل� �ل ��دورات
القادمة ،نحن بانتظار االبداع.

ب�ث�ي�ن��ة ال��رئ �ي �س��ي ك�ت�ل��ة م��ن ال �ن �ش��اط ،ال أوووه

تهدأ وال تستقر ..نشرت لها صورة في
حسابها تجمعها مع النجمني الكبيرين
محمد املنصور وسعاد عبداهلل ،وتركت
التعليق ملتابعيها ..اتصلت باملنصور

م��اذا تخبئ حياة الفهد؟ هناك مشروع
يطبخ على نار هادئة ،أو ..ال شيء؟!

مشهد من المسلسل

مناسبة اجتماعية.

سيفاجأ الجمهور باللوك الجديد لشيماء
علي ،فأثناء تجوالي في حسابات الفن
وأه�ل��ه توقفت عند فنانة ال أع��رف�ه��ا وال

ق��ال لي مصدر قريب من الفنان الكبير
ع�ب��دامل�ج�ي��د ع �ب��داهلل إن��ه س�ي�ط��رح قريبا
«س �ن �غ��ل» م �ش��اب �ه��ا ألغ �ن �ي �ت��ه ال�ش�ه�ي��رة
«ره � �ي� ��ب» ال �ت ��ي ح �ق �ق��ت ن �ج��اح��ا ك�ب�ي��را
وف � ��ري � ��دا ،وي� �ت ��وق ��ع أن ت �ح �ق��ق األغ �ن �ي��ة
الجديدة نجاحا مشابها ،على حد تعبير
مصدرنا العزيز..

رعب في إطار كوميدي

«عائلة أدامز» يتصدر
شباك التذاكر األميركية
إنجي غالي
ح�ق��ق ف�ي�ل��م األن�ي�م�ش��ن « The Addams Familyع��ائ �ل��ة ادام� ��ز» ن�ج��اح��ا
ساحقا عقب عرضه في دور العرض بالواليات املتحدة االميركية فقط،
حيث بلغت إيراداته  30.3مليون دوالر.
وأع�ل�ن��ت ش��رك��ة  Universal Picturesال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى ح�س��اب�ه��ا ال��رس�م��ي
باإلنستغرام ،وهي املعنية بتوزيع فيلم  ،The Addams Familyأن من
املقرر عرض الفيلم في العديد من دول العالم بعد شهر واحد من عرضه
في أميركا ،وأنها تتوقع ان ترتفع حصيلة إيرادات الفيلم الى  33مليون
دور مع نهاية األسبوع الحالي ،خصوصا خالل عطلة نهاية األسبوع.
فيلم األنيمشن «عائلة ادامز» ثالثي االبعاد هو نسخة جديدة من سلسلة
تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتيرية ،حول عائلة تقوم بعمل الكثير
من التصرفات الغريبة املرعبة ،ولكن في إط��ار كوميدي ،والفيلم بطولة
صوتية لكل من تشارليز ثيرون ،فني وولفارد ،كلوي غريس موريتز ،بوم
كليمينتيف ،ميكي ماديسون ،أوسكار إسحاق ،كاترين اوهارا ،أليسون
جاني ،ايمي جارسيا ،نيك كرول ،ماجي ويلر ،بيت ميدلر وسنوب دوج،
وم��ن إخ ��راج غ��ري��ج ت �ي��رن��ان ،وك��ون��راد ف �ي��رن��ون ،وت��أل �ي��ف م��ات ل�ي�ب��رم��ان،
تشارلز أدامز ،باميال بيتلر واملوسيقى مايكل دانا ،جيف دانا.

كريم العراقي

ال�ف�ن��ان��ة ف��اط�م��ة ال�ط�ب��اخ كتبت تغريدة
غ ��ري� �ب ��ة ،ق ��ال ��ت ف �ي �ه��ا «ه � ��ل س �ت �ع��ود
فرقة الدانة في منطقة سلوى للحياة
م��ن ج��دي��د؟!» ف��رق��ة ال��دان��ة ك��ان��ت من
أش �ه ��ر ال� �ف ��رق امل��وس �ي �ق �ي��ة ف ��ي ب��داي��ة
الثمانينات..

سمعنا
قيادات املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب اجتمعوا من أج��ل تقليص عدد
الفعاليات.

هلت تباشير ال�ف��رح وازدان البلد ي��وم سمعنا ان
العود بالسالمة وصل.
ما ان أذاع االعالم موعد وصول عمود بيت الكويت
ابونا سمو الشيخ صباح األحمد ،حتى وجدنا كل
الشوارع تزدان باألعالم واليافطات والزينة ،فرحه
وبهجة برجوع قائد اإلنسانية،
وبدأ االعالم يبث األغاني التي تشدو فرحة بعودة
س�م��وه ،واح�ن��ا ن�ق��ول :أش��رق��ت وأن ��ورت واستهلت
بقدوم راعي الدار.
س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د ل�ي��س ق��ائ��دا للكويت
فقط ،انه موئل لكل ذي حاجة في البيت الخليجي
او العربي ،ويحظى باالحترام والتقدير من جميع
قادة العالم.
لم ننس تحركه في رمضان وهو صائم ،حينما حدث
ج��رح ف��ي ال�ع�لاق��ات الخليجية ،وأخ��ذ يطلق امل�ب��ادرة
تلو االخ��رى من اج��ل م ��داواة الجرح وتصفية أج��واء
العالقات األخ��وي��ة ،كما لم ننس ان��ه ،رغ��م مرضه ،لم
يؤجل لقاء رئيس جمهورية مصر العربية ،وتم اللقاء
قبل سفره رغم تعبه ،النه قائد حكيم.
ان �ن��ا ن�ت��ذك��ر حكمته ع�ن��دم��ا ك ��ان وزي ��ر خ��ارج�ي��ة،
وكيف استفدنا من سياسته في توضيح قضيتنا
اثناء الغزو العراقي .هذه السياسة التي جعلت كل
ّ
وتسير الجيوش
بلدان العالم وقياداتها تقف معنا
من اجل تحرير الكويت.
األف� ��راح وج��دن��اه��ا ع�ل��ى وج ��وه ال��واف��دي��ن ك�م��ا هي
على وج��وه امل��واط�ن�ين ،ق��ائ��د حظي بكل ه��ذا الحب
من القريب والبعيد ،لم تتوقف هواتفنا عن الرنني،

الكل يهنئ وي�ب��ارك م��ن داخ��ل الكويت وخارجها،
وكذلك الواتس اب تتابعت الرسائل تحمل األناشيد
واألغاني والتهاني بمناسبة رجوعه ساملا معافى
الى ارض االم الكويت.
ان األح��رف ال تكفي والكلمات تعجز عن التعبير
عما يختلج في النفس وما نريد ان نعبر عنه ،قائد
اإلنسانية عاد الى ارض الوطن وصار يوم عودته
ع�ي��دا ك�م��ا ق��ال ول��ي ال�ع�ه��د ال�ع�ض�ي��د س�م��و الشيخ
نواف االحمد.
سمو الشيخ صباح االحمد ليس حاكما للكويت
ف �ق��ط ،ه��و األب للجميع وأخ ل�ك��ل ص��اح��ب حاجة
وص��دي��ق ل �ك��ل م �ش �ت� ٍ�ك ،ق��ائ��د ان �س��ان��ي وم�ه�ن��دس
لدبلوماسية الكويت ،ذو حكمة ورأي وتقدير في
ال�ب�ي��ت ال�خ�ل�ي�ج��ي ،وص��اح��ب م� �ب ��ادرات ف��ي ال�ب�ي��ت
ال�ع��رب��ي ،ويتمتع بتقدير وث�ق��ة ف��ي البيت العاملي،
وض��ع الكويت على خ��ارط��ة العالم ف��ي املساهمات
اإلنسانية وبذل الجهد واملال من اجل حفظ كرامة
املواطن العربي ،مبادرة تلو االخرى من اجل سوريا
واليمن والعراق وغيرها.
ال�ل�ه��م اح �ف��ظ ل�ن��ا راع ��ي ال�ب�ي��ت اب��ون��ا س�م��و الشيخ
صباح.

ومضة
ع�ي��دي ي��ا ك��وي��ت ب�ع��ودة راع��ي البيت واستبشري
بسالمته الكويت تفرح وتبتهج وهي تحضن ابنها
صباح الكويت.

للطقس تقلباته ..وللقلب أيضا ً
مهاب نصر
«ف��ات �ق��وا ال �ن��اس ف��ي قلوب
العذارى
فالعذارى قلوبهن هواء»
أي ع�ل��اق� ��ة ي � ��ا ت � � ��رى ب�ين
الهواء والهوى؟ بني الحب،
واضطراب القلب وخفقانه،
وانقالبات املزاج والرغبات
وب�ين هزيم الرعد ،وهبوب
ال� � ��ري� � ��اح؟ أي ع �ل�اق� ��ة ب�ين
ال � �س � �ح� ��اب وامل� � �ط � ��ر وب �ي�ن
السالم على األحبة؟
م ��ن ق ��دي ��م ث �م��ة م �ق��ارن��ة
وم �ض ��اه ��اة ب�ي�ن م�ش��اع��ر
اإلن�س��ان وأج��واء الطقس:
اع�ت��دال��ه ،وث��ورت��ه ،صحوه
وغ�ي��وم��ه ال��راع��دة .ي�ل�ت�ق��ي أح��دن��ا اآلخ ��ر ف�ي�س��أل:
كيف الجو؟ هذه االستعارة املألوفة التي ال يكاد
الواحد يلتفت إلى تكرارها ،تقرن حال اإلنسان
أو ت�ش�ب�ه��ه ب��أش�ك��ال ال�ط�ق��س امل�ت�ن��وع��ة .ت�ق��رأ في
رواية ما عبارة مثل «وظل يرغي ويزبد» ،مقارنة
ال�غ�ض��ب ب �ف��وران ال�ب�ح��ر وت�ق�ل��ب األم ��واج وان�ت�ث��ار
زبدها .وإذا هدأت الروح شبهت بالنسيم الرائق،
ّوالصحو.
بلغت السحب الراحلة في السماء تحيات املحبني
الذين بعدت بينهم املسافات ،وشقت السبل ،كما
يقول ابن زيدون ّفي نونيته الشهيرة:
ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا
من لو على البعد ّ
حيا ..كان يحيينا
أم � ��ا ب� �ش ��ار ب ��ن ب � ��رد ف �ي �ق��رن ب �ي�ن س� �ي ��رة األح �ب��ة
وتذكرهم ،وما تحدثه من راحة للقلب بالريح اللينة
التي تلطف كبد املرء ،وتقيه من الحزن والكمد:
ما هبت الريح من تلقاء أرضكم
إال وجدت لها بردا على كبدي
ال� �ش� �ع ��راء امل� �ح ��دث ��ون ك ��ان ��وا غ��ال �ب��ا م ��ا ي �ش �ع��رون
بالغضب وال �ث��ورة ،تنتابهم لحظات الجموح التي
ت��ؤك��د ت�ف��رده��م ،وقلقهم أي �ض��ا ،ال ي �ق��رون ،وتظل

ن �ف��وس �ه��م غ��ام �ض��ة ح�ت��ى
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � �ي � �ه ��م .ه �ك��ذا
ق� � � ��ارن� � � ��وا ب �ي ��ن ح� ��االت � �ه� ��م
النفسية وغ�م��وض ح��االت
ال �ط �ق��س واألج � � ��واء .كتبت
الشاعرة نازك املالئكة:
ُ
والريح تسأل من أنا
ُ
أنا روحها الحيران أنكرني
ْ
الزمان
أنا مثلها في ال مكان
ْ
ُ
انتهاء
نسير وال
نبقى
نمر وال بقاءْ
نبقى ُّ
ُْ
فإذا بلغنا امل َن َحنى
ُ
ْ
الشقاء
خلناه خاتمة
ْ
فضاء!
ِفإذا
بطريقته الطريفة املعهودة،
ي �ت��وس��ل ن � ��زار ق �ب��ان��ي في
إح��دى قصائده «أال تجلسني قليال» ،ملطفا ثورة
محبوبته ،وداعيا إل��ى ش��يء من التريث قبل قرار
ال�ه�ج��ر وال��رح �ي��ل .ف�م��ا دخ��ل امل�ط��ر ف��ي ه ��ذا؟ ح��ذر
نزار محبوبته من أن ثمة مطرا في الخارج ،أيعني
به الطقس السيئ ،أم مشاعر الوحدة تحت الغيوم
والرعود واألمطار؟ ،أيحذرها من سوء الجو فعال
أم من ظلمة املستقبل ووحشته:
أنا لست ضد رحيلك ..لكن..
ٌ
أفكر أن السماء ملبدة بالغيوم..
وأخشى عليك سقوط املطر
فماذا يضيرك لو تجلسني؟
لحني انقطاع املطر..
وماذا يضيرك؟
ً
لو تضعني قليال من الكحل فوق جفونك..
أنت بكيت كثيرًا..
ومازال وجهك رغم اختالط دموعك بالكحل
مثل القمر..
أنا لست ضد رحيلك..
لكن..
لدي اقتراح بأن نقرأ اآلن شيئًا من الشعر.
ّ
ً
عل قليال من الشعر يكسر هذا الضجر..
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

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

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

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

253.52%

16.17%

16.96%

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

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

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

نشاط بورصة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.05%وكذلك مؤشر السوق األول
بنسبة  ،0.06%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.02أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  16.3مليون د.ك من خالل تداول  82مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا بشكل متواضع ،وسط انخفاض كبير في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  41% ،49%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع هامشي وسط تراجع كبير في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب بلغت  60% ،54%على التوالي ،حيث شهدت
الجلسة مزيجا من الشراء اإلنتقائي على عدد محدود من األسهم ،وكذلك ضغوط بيعية على شريحة أوسع ،وهو ما جعل املؤشر يقفل على مكاسب متواضعة.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على استقرار ايجابي ،وسط تراجع قيم وأحجام املؤشر بنسب بلغت  23% ،24%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،مع استمرار عمليات
الشراء اإلنتقائي على شريحة من أسهم املؤشر محققة بذلك مكاسب سوقية متباينة ،وكذلك استمرار الضغوط البيعية على شريحة أخرىُ .يذكر أن سهم شركة مجموعة
عربي القابضة شهد زخما شرائيا كبيرا على مدار اربع جلسات متتالية منهيا الجلسة على مكاسب حادة بلغت  14.5%ومقفال عند مستوى  134فلس للمرة األولى
منذ فبراير  ،2015وفي املقابل أنهى سهم شركة األولى لإلستثمار الجلسة على تراجع بنسبة  2.4%ومقفال عند مستوى سعري جديد خالل ال  52أسبوعا املاضية بلغ
 28.3فلس.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

5,766.73

0.05%

p

16,345,308

82,288,260

6,299.66

0.06%

p

12,777,275

26,374,379

4,725.63

0.02%

p

3,568,033

55,913,881
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مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

نسبة التغير

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

ملخص أداء السوق خالل األسبوع

 17أكتوبر 2019

نسبة التغير

1,149.37

-0.13%

q

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

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع املنتهي في السابع عشر من شهر أكتوبر على ارتفاع جماعي في أداء كافة مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،1.1%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،1.4%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.2%وفي املقابل انخفض املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة بنسبة  15.8%إلى 19.8
مليون د.ك خالل األسبوع باملقارنة مع  23.6مليون د.ك لألسبوع املاضي ،وكذلك املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة  8.4%إلى  105.2مليون سهم باملقارنة مع
 115مليون سهم لألسبوع املاضي.
على الرغم من تراجع املعدل اليومي لقيم وأحجام التداول البورصة خالل األسبوع ،إال أن مؤشرات البورصة قد شهدت تحسنا نسبيا في أدائها مقارنة مع األسبوع املاضي
األمر الذي يعكس عودة الشهية اإلستثمارية نسبيا ،وبالنظر إلى أداء البورصة خالل األسبوع نجد أنها سجلت ً
أداء ايجابيا خالل كافة الجلسات ،عدا جلسة التداول الثانية
والتي تراجع فيها املؤشر العام بشكل طفيف.
وبالنظر إلى تداوالت هذا األسبوع ،نالحظ ارتفاع وتيرة عمليات الشراء اإلنتقائي على شريحة واسعة من أسهم السوق األول ،خاصة بعد وصول أسعار الكثير منها إلى
مستويات مغرية للشراء من قبل املتداولني بمختلف فئاتهم ،األمر الذي عزز من صعود هذه األسهم وتسجيلها مكاسب سوقية ملحوظة ،كما أن عمليات الشراء اإلنتقائي
طالت أيضا عددا من أسهم السوق الرئيسي والتي نجح بعضا منها في تحقيق مكاسب سوقية حادة ،كما سجلت البعض األخر مستويات سعرية هى األدنى خالل ال
 52أسبوعا املاضية.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات املدرجة ،ال تزال أنظار األوساط اإلستثمارية تترقب افصاحات الشركات املدرجة بوجه عام وقطاع البنوك بوجه خاص والذي كان بمثابة وقود
السوق وقاطرة سلسلة اإلرتفاعات الكبيرة التي حققتها البورصة خالل الشهور املاضية.
أما على الجانب اإلقتصادي ،فال يزال سعر خام برنت يشهد استقرارا نسبيا ،لكنه ال يزال دون مستوى ال  60دوالر ،كما أن هدوء التوترات بني الواليات املتحدة والصني،
وعودة الطرفني إلى طاولة املفاوضات مرة أخرى ساهم أيضا في استقرار أسعار النفط ،ناهيك عن استمرار ارتفاع مخزون النفط في الواليات املتحدة بنحو  10.5مليون
برميل ،طبقا ملا أشار إليه معهد البترول األمريكي.

969.19

0.82%

p

772,220

1,136,657

884.90

0.19%

p

2,003,090

675.14

-3.08%

q

18,555

867,070

921.88

0.00%



-

-

947.22

0.25%

p

24,353

230,461

1,046.40

0.25%

p

1,690,008

3,033,227

1,327.42

0.03%

p

8,409,980

19,412,443

930.68

-0.38%

q

13,806

40,093

937.51

0.07%

p

817,210

17,070,495

1,065.30

-0.14%

q

2,581,205

35,175,614

509.25

-9.56%

q

70

1,000

0.0%

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

15.8%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
42.7%

الﺨدمات املالية
5.0%

20.7%

51.5%

نشاط السوق األول

التﺄمﲔ
23.6%
3.7%

0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.3%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

1.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

5.5%

الﺼﻨاعة

0.1%

نشاط السوق الرئيسي

املواد األساسية

1.4%

الﻨفﻂ و الغاز

0.9%

الﻨفﻂ و الغاز

795
803

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

860

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,650

.

مليون د.ك.

199

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

250

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

362

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

374

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

2,396
2,453

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

429

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

483

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

660

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,217

194

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,856

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
شركة املبانﻲ

1,327

الﺼﻨاعة
املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة مجموعة عربي القابضة قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  748ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  134فلس مرتفعا بنسبة  ،14.5%وجاء سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  739الف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  56فلس متراجعا بنسبة  ،0.9%ثم جاء سهم شركة اإلستشارات املالية الدولية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  225الف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  55.1فلس مرتفعا بنسبة .0.4%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  660مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  483مليون د.ك.

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

12.3%

مليون د.ك.

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

4.7%

440

العقار
0.0%

البﻨوك
10.3%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.1%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  2.3مليون د.ك ،لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  953فلس مرتفعا بنسبة  ،0.1%وجاء سهم بيت التمويل الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.8مليون د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  696فلس متراجعا بنسبة  ،0.1%ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.7مليون د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  567فلس مرتفعا بنسبة .0.4%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,217مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية
بلغت  4,856مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,453مليون د.ك.

14,811

758,523
4,562,677

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع املواد األساسية القطاعات الرابحة بنسبة
 ،0.8%تاله قطاع اإلتصاالت بنسبة  ،0.3%بينما جاء قطاع التكنولوجياعلى رأس الخاسرين بنسبة  ،9.6%ثم قطاع السلع اإلستهالكية بنسبة .3.1%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  15.8% ،51.5%و 12.3%على
التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع البنوك وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  % 20.7 ،23.6% ،42.7%على
التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

6,217,358,550

953.0

0.1%

1,024.0

770.5

2,322,869

2,442,302

4,855,636,485

696.0

-0.1%

800.0

520.0

1,792,050

2,577,222

2,453,442,401

567.0

0.4%

603.0

435.0

1,669,517

2,950,362

803,250,000

306.0

0.0%

385.7

255.2

1,420,507

4,655,024

2,396,186,665

277.0

0.0%

299.0

180.0

1,126,456

4,071,103

381,134,342

3118.0

0.0%

3,500.0

2,910.0

725,951

232,871

408,604,581

764.0

1.5%

1,065.0

723.0

708,904

930,006

1,327,486,710

753.0

-0.1%

834.0

652.2

533,578

708,679

859,572,067

282.0

-0.4%

330.0

246.0

467,417

1,657,894

382,500,000

255.0

-0.8%

265.0

205.0

409,367

1,601,055

102,080,000

464.0

2.0%

890.0

360.0

408,434

893,066

1,649,693,451

572.0

0.7%

622.0

466.5

397,021

697,009

292,360,149

271.0

-0.4%

329.8

220.2

381,688

1,407,851

322,693,135

226.0

-0.9%

261.0

145.7

224,705

992,574

795,459,145

763.0

1.1%

800.0

541.5

84,374

110,415

336,352,928

306.0

-0.3%

415.0

303.0

63,312

206,641

440,000,000

220.0

0.0%

233.0

183.5

31,210

142,339

265,875,320

72.1

-0.8%

99.9

63.0

6,500

91,482

164,068,275

527.0

-3.8%

655.0

401.0

3,417

6,484

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

45,586,174

56.0

-0.9%

60.8

31.1

739,454

13,093,512

6,864,000

28.6

2.5%

45.9

17.0

187,247

6,563,167

23,176,940

134.0

14.5%

135.0

60.0

747,917

5,847,593

14,696,964

55.1

0.4%

105.0

41.2

225,210

4,035,051

38,681,277

56.2

1.3%

77.5

50.5

119,145

2,104,200

18,425,297

28.3

-2.4%

43.1

28.1

50,176

1,761,356

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة التعمير لإلستثمار العقاري
شركة مجموعة عربي القابضة
شركة االستشارات املالية الدولية
شركة املزايا القابضة
الشركة األولى لالستثمار
شركة بيت األوراق املالية

18,675,000

41.5

-1.7%

61.8

39.2

56,371

1,363,475

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

17,068,830

64.7

-0.3%

108.0

26.2

81,568

1,253,200

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة املدار للتمويل واالستثمار

20,794,658

25.9

-0.4%

37.8

24.0

32,089

1,235,902

24,594,895

115.0

1.8%

180.0

86.0

136,201

1,203,063

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

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

يقيس متوسط الوقت
الذي تستغرقه الشركة
لسداد الدائنين .ويُحسب
هذا المعدل بنفس طريقة
حساب متوسط مدة
التحصيل .والدائنون هم
عبارة عن مصادر أموال متاحة
للمؤسسة بدون تكلفة.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
الكمية
(سهم)

نسبة
التغير

متوسط فترة السداد
(Payable Turnover
)Period

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة مجموعة عربي القابضة
شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة االستشارات املالية الدولية
شركة التعمير لإلستثمار العقاري
شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة املزايا القابضة
الشركة التجارية العقارية
شركة عقارات الكويت

38,681,277

56.2

1.3%

77.5

50.5

119,145

2,104,200

161,195,260

90.2

-0.9%

102.0

79.0

107,799

1,195,905

84,315,490

89.0

-0.5%

95.0

44.5

103,686

1,159,348

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

17,068,830

64.7

-0.3%

108.0

26.2

81,568

1,253,200

23,176,940

134.0

14.5%

135.0

60.0

747,917

5,847,593

45,586,174

56.0

-0.9%

60.8

31.1

739,454

13,093,512

14,696,964

55.1

0.4%

105.0

41.2

225,210

4,035,051

6,864,000

28.6

2.5%

45.9

17.0

187,247

6,563,167

250,400,586

263.0

-0.4%

372.0

217.0

182,760

695,199

24,594,895

115.0

1.8%

180.0

86.0

136,201

1,203,063

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية (ش.م.ع)

45,039,555

75.0

24.0%

84.9

53.0

1,219

18,860

شركة مجموعة عربي القابضة

23,176,940

134.0

14.5%

135.0

60.0

747,917.195

5,847,593

شركة أموال الدولية لالستثمار

7,944,255

44.0

10.0%

87.3

35.0

4

100

شركة بيت االستثمار الخليجي

20,324,783

50.0

8.0%

82.8

36.6

20,007

452,185

شركة دبي األولى للتطوير العقاري

31,900,000

31.9

7.1%

42.6

25.6

53

1,700

شركة السكب الكويتية

31,027,678

429.0

7.0%

614.9

372.3

4

10

الشركة الوطنية للرماية

3,082,099

11.0

5.8%

18.0

9.2

3,014

287,125

شركة مراكز التجارة العقارية

3,136,000

22.4

3.7%

36.7

19.9

2

100

شركة مجموعة الراي االعالمية
شركة األمان لالستثمار

9,647,798

41.4

3.5%

89.0

29.1

21

500

8,550,000

57.0

3.5%

80.8

45.0

3

60

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة وربة للتأمني
شركة األنظمة اآللية
شركة األرجان العاملية العقارية
شركة التجارة واالستثمار العقاري

11,213,989

64.9

-9.9%

84.8

56.0

6

93

7,000,000

70.0

-9.6%

125.0

65.5

70

1,000

28,620,000

108.0

-9.2%

176.0

108.0

53

490

13,135,000

35.5

-9.0%

53.0

34.2

35,987

1,010,041

شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة (ش.م.ع).

28,639,883

61.1

-8.8%

91.0

51.9

2,637

43,010

شركة صكوك القابضة
الشركة الوطنية للتنظيف
يونيكاب لالستثمار و التمويل
شركة اكتتاب القابضة

17,616,407

29.7

-7.2%

47.5

28.6

11,503

384,000

13,985,887

56.0

-4.9%

72.0

52.5

2,236

39,869

9,104,680

38.0

-4.5%

84.5

38.0

4,848

124,000

4,301,427

13.5

-3.6%

22.8

12.2

134

9,900

شركة الصفاة للطاقة القابضة

3,800,000

19.0

-3.6%

34.0

17.2

17

929

20

منطقة المنصورية
أرض فضاء750

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2019

KD 634,000
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«موديز» :مصادر تمويل العجز غير مؤكدة

ُّ
تقلص «االحتياطي العام» يهدد تصنيف الكويت
■ نتائج االنتخابات النيابية المقبلة  2020ستحدد سرعة زخم اإلصالح
في تحديث دوري ،ثبتت وكالة موديز
تصنيف الكويت عند ( )AA2مع نظرة
مستقبلية مستقرة ،مشيرة إلى أن
ذلك يأتي في ظل الثروة االستثنائية
للبالد ،إذ تقدر أصول صندوق الثروة
السيادي بحوالي  360%من الناتج
المحلي اإلجمالي ،لكنها أوضحت أنه
رغم ضخامة االحتياطيات النفطية
للبالد ،التي توفر مصدراً كبيراً للثروة،
فإن اعتماد الكويت الكبير للغاية على
النفط يؤدي الى تقلبات في ادائها
االقتصادي وصادراتها ومواردها
المالية الحكومية.
واشارت «موديز» إلى أن نتيجة
االنتخابات البرلمانية المقبلة ،المقررة
في اواخر  ،2020ستحدد سرعة زخم
االصالح ،قائلة إن تصنيف الوكالة
يعكس النظرة المستقرة بأن القوة
المالية العالية للغاية للبالد سيتم
الحفاظ عليها الى حد كبير في
معظم السيناريوهات المعقولة.
وبينت أن هذه الثروة توفر قدرة
ووقتاً كبيرين الستيعاب الصدمات
المحتملة ألسعار النفط على المديين
القصير والمتوسط ،وعلى الضغط
الديموغرافي على العمالة على
المدى الطويل.
حسام علم الدين
ت �ف �ت��رض « م ��ود ي ��ز» ان ا ل �ح �ك��و م��ة ا ل �ك��و ي �ت �ي��ة س�ت�ت�غ�ل��ب
ع�ل��ى ا ل�ع�ق�ب��ات ا ل�ت��ي ت�ح��ول دون ت�ش��ر ي��ع ب��ر مل��ا ن��ي ،وان
ت �ك��ون ق� ��ادرة ع �ل��ى اال ت �ف ��اق ع �ل��ى ق��ا ن��ون ل �ل��د ي��ن ا ل �ع��ام
ف��ي ا ل �ع��ا م�ين ا مل �ق �ب �ل�ين ،ق �ب��ل ا س �ت �ن �ف��اد ا ص ��ول ص �ن��دوق
اال ح �ت �ي��ا ط��ي ا ل �ع��ام او ت �م��و ي��ل ا ل �ع �ج��ز ا مل��ا ل��ي م��ن خ�لال
اال ي � � � � ��رادات ا ل �ن �ف �ط �ي��ة ا ل� �ه ��ا ئ� �ل ��ة.و ق ��ا ل ��ت « م � ��ود ي � ��ز» إن
الحكومة ال ت��زال تعتمد ا ع�ت�م��ادا ك��ا م�لا على صندوق
اال ح �ت �ي��ا ط��ي ا ل �ع��ام ل�ت�م��و ي��ل ع �ج��ز ا مل ��واز ن ��ة او اي د ي��ن
مستحق ،مشيرة ا ل��ى ان ه��ذا السيناريو يتماشى مع
س �ي �ن��ار ي��و ي �ف �ت��رض ان ت �م��ول ا ل �ح �ك��و م��ة ا ل �ع �ج��ز ب�ش�ك��ل
كامل من الصندوق ،رغم اننا نتوقع ان تقر الحكومة
قانون الدين وتستعيد القدرة على اصدار الديون في
السنة املالية .-2021 2020
وتابعت الوكالة :وكنتيجة الستمرار عمليات السحب من
الصندوق لتمويل العجز والديون املستحقة املحلية ،فاننا
نقدر ان تنخفض اص��ول الصندوق الى  14.5مليار دينار
للسنة املالية الحالية التي تنتهي ف��ي م��ارس  ،2020كما
نقدر ان اقل من ثلثي سيولة اصول الصندوق قد تنخفض
اك �ث��ر م��ع اس �ت �م��رار ال�س�ح��ب م �ن��ه .واش � ��ارت «م ��ودي ��ز» إل��ى
تقارير تبني ان مستوى االص��ول السائلة وغ�ي��ر السائلة
في الصندوق قد بلغ  11.8مليار دينار في نهاية ديسمبر
.2018

إيجابيات

سلبيات

■ الوكالة ثبتت تصنيف البالد عند  AA2مع نظرة مستقرة ..ورفعت درجة القوة االقتصادية إلى «مرتفعة»+
■  5.7مليارات دينار عجزاً متوقعاً في الموازنة الحالية ..وأصول الصندوق السيادي  360%من الناتج
الجمود السياسي
وتابعت «م��ودي��ز» :إن رف��ع تصنيف الكويت ق��د ينشأ من
االج � � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�ق�ل��ل م��ن ال �ت �ع��رض امل�ب��اش��ر
لالموال العامة والى انخفاض اسعار النفط ،وتشمل هذه
االجراءات تنويع االيرادات الحكومية وتخفيض وتحسني
م��رون��ة االن �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي ،ل �ك��ن ال��وك��ال��ة اش � ��ارت ال ��ى ان
الجمود السياسي املستمر في البالد قد يكون من العوامل
التي يمكن ان تؤدي الى تخفيض تصنيف البالد ،الفتة الى
ان مصادر تمويل العجز في امليزانية الكويتية اصبحت
غ �ي��ر م ��ؤك ��دة ب�ش�ك��ل م �ت��زاي��د م ��ع ت�ق�ل��ص ام � ��وال ص �ن��دوق
االحتياطي العام ،ما سيؤدي على االرجح الى اتخاذ اجراء
سلبي في ما يخص تصنيف البالد.
وق ��ال ��ت :ب�ش�ك��ل ع� ��ام ،ف ��إن ض �ع��ف ال �ع �م��ل امل��ؤس �س��ات��ي في
الكويت سيجعل القوة املالية للحكومة اق��ل مرونة تجاه
انخفاض اسعار النفط ،ما سيضع ضغوطا سلبية على
التصنيف االئ�ت�م��ان��ي ل�ل�ك��وي��ت .واخ �ي��را ،ف��إن االن�خ�ف��اض
املستمر الس�ع��ار النفط ال��ى م��ا دون النطاق املتوقع على
امل��دى املتوسط ال��ذي ي�ت��راوح بني  50و 70دوالرا للبرميل
او انخفاضا كبيرا في مستويات االن�ت��اج ،سيكون عامال
سلبيا للتصنيف االئتماني للكويت.
واشارت الى انها ّ
عدلت درجة الكويت لقوتها االقتصادية
صعودا من «معتدلة »+الى «مرتفعة ،»+لتعكس مستويات
ال�ث��روة االستثنائية للبالد ،باالضافة ال��ى احتياطياتها
النفطية املرتفعة ج��دا ،موضحة ان ذل��ك يدعم مستويات

عالية م��ن ال�ث��روة الوطنية ،حيث يصل نصيب ال�ف��رد من
اجمالي الناتج املحلي من حيث ال�ق��درة الشرائية ال��ى 67
ألف دوالر في .2018
وأضافت الوكالة :ومع ذلك ،فإن االقتصاد الكويتي اصغر
م��ن اق �ت �ص��ادات ال��دول��ة االخ� ��رى امل �ص��درة للنفط ف��ي دول
مجلس ال�ت�ع��اون ،ون�ظ��را العتمادها على اي ��رادات ال�خ��ام،
حيث تمثل مساهمة الخام بنحو  50%من الناتج املحلي
االسمي ،فإن النمو االقتصادي في البالد كان االكثر تقلبا
من نظيراتها.
وتابعت «موديز» :في ظل اسعار النفط املرتفعة ،أجلت
الحكومة الكويتية تنفيذ اص�لاح��ات غير شعبية ،مثل
ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل�ض��اف��ة وم��راج �ع��ة االج ��ور ف��ي ال�ق�ط��اع
ال �ع��ام ،ل�ك��ن م��ع ذل��ك ال ت��زال ادارة ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة في
ّ
ال�ك��وي��ت ت�ش��ك��ل م �ص��در ق��وة م��ؤس�س�ي��ة ،ك�م��ا ي�ت�ض��ح من
م�س�ت��وي��ات ال�ت�ض�خ��م املنخفضة وامل�س�ت�ق��رة نسبيا منذ
االن �ت �ق��ال م��ن رب ��ط ال�ع�م�ل��ة ب ��ال ��دوالر ال ��ى رب �ط �ه��ا ب�س�ل��ة
عمالت.
واش� � ��ارت ال ��ى ان امل �س �ت��وى امل��رت �ف��ع ل�ل�أص ��ول ال�ح�ك��وم�ي��ة
املتراكمة يعكس أيضا اإلدارة املالية القوية ،الفتة الى ان
تقييمها للقوة املالية للكويت عند مرتفع للغاية يعكس
فوائض مالية عالية حافظت عليها الكويت في املاضي،
مما ساعد على ايجاد مصدات مالية كبيرة وابقى الدين
الحكومي عند مستويات منخفضة.
واض��اف��ت «م ��ودي ��ز» :رغ��م ت��وق�ع��ات�ن��ا ب��ان ت�ب�ق��ى االي� ��رادات
الحكومية الكويتية معتمدة بشكل اساسي على اي��رادات

بورصة الكويت الثانية في القيمة السوقية  /الناتج

النفط في املستقبل املنظور ،وتوقعاتنا أيضًا بعجز مالي
مستمر ،اال ان الكويت ستحتفظ بميزانية عامة قوية بشكل
غ�ي��ر ع ��ادي .وع�ل��ى غ ��رار دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
االخرى فان املوقع الجيوسياسي للكويت يجعلها عرضة
ملخاطر اقليمية ،ويدعم تقييمنا بتعرض الكويت ملخاطر
بدرجة «متوسطة».

البنوك
واك� ��دت «م ��ودي ��ز» اس �ت �م��رار ن�م��و ح�ج��م ال �ق �ط��اع امل�ص��رف��ي
ال�ك��وي�ت��ي ن�س�ب��ة ال��ى ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج �م��ال��ي ،موضحة
ان م�ع��دالت الرسملة املرتفعة ال��ى جانب السيولة القوية
وت �ح �س��ن ال��رب �ح �ي��ة ك�ل�ه��ا ع��وام��ل س �ت��دع��م االداء امل�س�ت�ق��ر
للمصارف في البالد.
وق��ال��ت :ن�ق�ي��م م�خ��اط��ر ال�ت�ع��رض ال �خ��ارج��ي ل�ل�ك��وي��ت على
انها «منخفضة ج��دا» ،وش�ه��دت ال�ب�لاد تاريخيا فوائض
مالية كبيرة في الحساب ال�ج��اري بلغ متوسطها %38.8
من الناتج املحلي االجمالي من  2010ال��ى  .2014وتحول
ال�ح�س��اب ال �ج��اري ل�ف�ت��رة وج �ي��زة ال��ى ع�ج��ز ب�ل��غ  %4.6من
ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ف��ي  ،2016ب�ع��د ص��دم��ة ان �خ �ف��اض اس�ع��ار
ال�ن�ف��ط ،ق�ب��ل ال �ع��ودة ال��ى م�ت��وس��ط ف��ائ��ض ب�ل��غ  %11.2من
ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج�م��ال��ي خ�ل�ال  .2017-2018ون�ت��وق��ع ان
يبقى الفائض عند متوسط  %6.8بني  2019و .2020وحتى
في ح��ال ع��ودة الحساب ال�ج��اري الكويتي ال��ى العجز فان
م�خ��اط��ر ال �ت �ع��رض ال �خ��ارج��ي س�ي�ت��م ت�خ�ف�ي�ف�ه��ا م��ن خ�لال
مخزون كبير من االصول االجنبية التي تحتفظ بها هيئة

االستثمار.
واوض �ح��ت «م��ودي��ز» ان امل�ي��زان�ي��ة املعتمدة للسنة 2019-
 2020ت�ش�ي��ر ال ��ى ان ف ��ات ��ورة االن �ف ��اق ال�ح��ال�ي��ة ستستمر
ف��ي االرت �ف ��اع ،ع�ل�م��ا ان امل�ي��زان�ي��ة ت�ف�ت��رض ع �ج��زا ب � �ـ%15.7
م��ن اج�م��ال��ي ال�ن��ات��ج االج�م��ال��ي ( 8.3م�ل�ي��ارات دي �ن��ار) بعد
التحويل االل��زام��ي لصندوق األج�ي��ال ،وعلى اس��اس سعر
تعادل عند  55دوالرا للبرميل.
واض��اف��ت :تقلص العجز ف��ي ميزانية ال�ك��وي��ت م��ن %12.8
م��ن الناتج املحلي االج�م��ال��ي ف��ي ال�ع��ام امل��ال��ي 2017-2018
ال��ى  %7.7م��ن ال�ن��ات��ج املحلي االج�م��ال��ي ف��ي السنة املالية
 2019-2018بعد التحويل االلزامي لصندوقي االحتياطي
واالجيال .لكن انخفاض العجز لم يكن كبيرا كما توقعنا
س��اب �ق��ا ،وي �ع��ود ذل ��ك ال ��ى ال ��زي ��ادة ال �س��ري �ع��ة ف��ي االن �ف��اق
الحكومي.
وت��اب�ع��ت :ان توقعاتنا تفترض زي��ادة بنسبة ق��دره��ا %5
في الرواتب والتعويضات بدفع من ارتفاع عدد املوظفني
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ،ك�م��ا ن�ت��وق��ع ان�خ�ف��اض��ا طفيفا في
ت�ك��ال�ي��ف دع��م ال �ط��اق��ة .ون�ت��وق��ع ب��ال�ت��ال��ي ع �ج��زا م��ال�ي��ا اق��ل
بقليل من توقعات ميزانية الحكومة عند  %12.5من الناتج
املحلي االج�م��ال��ي ( 5.7م�ل�ي��ارات دي �ن��ار) ف��ي السنة املالية
 ،2020-2019ام��ا ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2021-2020ف�ن�ق��در ان
العجز سيكون بنسبة  ،%13.9ويعزى ذلك بشكل اساسي
ال��ى تعديل توقعاتنا ب�ش��أن ان�ت��اج ال�ن�ف��ط .كما نتوقع ان
تكافح الحكومة لتطبيق ترشيد االنفاق بشكل كبير قبل
االنتخابات البرملانية في الربع االخير من .2020

بنمو  %1.4أغسطس الماضي على أساس سنوي

ً
قروضا متعثرة
البنوك الكويتية األقل
ً
عربيا ..واألكثر تغطية لها

«االمتياز»:
حكم لمصلحة «بيتك»
بـ  4.14ماليين دينار

الكويت زادت حيازتها من السندات
األميركية إلى  44.1مليار دينار

قال تقرير لصندوق النقد العربي إن الكويت
ً
أجزاء
تعد إلصدار تشريعات جديدة تتضمن
خ��اص��ة ب��االس �ت �ق��رار امل��ال��ي ،ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ما
يتعلق بتأسيس مجلس ولجنة لالستقرار
امل��ال��ي ،س�ي�ك��ون ل�ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي دور
رئيسي فيهما.
ول� �ف ��ت ت �ق��ري��ر االس� �ت� �ق ��رار امل ��ال ��ي ف ��ي ال� ��دول
العربية  2019الصادر عن الصندوق إلى أن
م��وج��ودات القطاع املصرفي الكويتي تشكل
 %88م��ن إج�م��ال��ي م��وج��ودات ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي،
في ما تبلغ نسبة التسهيالت االئتمانية غير
العاملة لدى البنوك الكويتية (القروض غير
امل�ن�ت�ظ�م��ة)  %1.6ك�م��ا ف��ي ن�ه��اي��ة ع ��ام ،2018
وه ��ي األدن� ��ى ع��رب �ي��ًا ،أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة لتغطية
ال� � �ق � ��روض غ� �ي ��ر امل� �ن� �ت� �ظ� �م ��ة ،ف � �ج� ��اء ال� �ق� �ط ��اع
املصرفي الكويتي األول عربيًا بنسبة تغطية
بلغت  %254في نهاية العام املاضي.

أص��درت محكمة االستئناف الكويتية حكمًا
ملصلحة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ضد
شركة دانة الخور القابضة في دعوى مطالبة
مالية بمبلغ  4.147ماليني دينار.
وق��ال��ت م�ج�م��وع��ة االم �ت �ي��از االس�ت�ث�م��اري��ة في
إف �ص��اح ل�ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت إن امل�ح�ك�م��ة ّأي��دت
حكم أول درجة القاضي بإلزام «دان��ة الخور»
ب�م�ب�ل��غ  4.147م�لاي�ين دي �ن��ار ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ُ
املصروفات القانونية وأتعاب املحاماة.
ك� � �م � ��ا ح � �ك � �م� ��ت امل � �ح � �ك � �م� ��ة ب� � �ب� � �ط �ل��ان س� ��ائ� ��ر
االستئنافات ،وألزمت كل ُمستأنف بمصاريف
اس�ت�ئ�ن��اف��ه وم �ب �ل��غ  30دي� �ن ��ارًا م �ق��اب��ل أت �ع��اب
ُ
املحاماة .وأوض�ح��ت «االمتياز» أنها ستقوم
بالطعن على حكم االس�ت�ئ�ن��اف أم��ام محكمة
التمييز في الكويت.
وأفادت بأن أثر حكم االستئناف هو تسجيل
ان�خ�ف��اض ف��ي ص��اف��ي رب��ح امل�ج�م��وع��ة بالربع
األول من ع��ام  2018بمبلغ  426.9أل��ف دينار،
وال � � � ��ذي ي �م �ث��ل ح� �ص ��ة  68.62ف� ��ي امل � �ئ� ��ة م��ن
ُ
ُ
املخصص املحتجز في البيانات املالية لشركة
ال� �ب�ل�اد ل�لاس �ت �ث �م��ار ال� �ع� �ق ��اري (ش ��رك ��ة دي �م��ة
كابيتال لالستثمار حاليًا).

ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة األميركية
خ �ل�ال ش �ه��ر أغ �س �ط��س امل ��اض ��ي ب�ن�س�ب��ة  %1.4على
أس��اس س�ن��وي ،حسب البيانات ال�ص��ادرة ع��ن وزارة
ال �خ��زان��ة األم �ي��رك �ي��ة .وس �ج �ل��ت ح �ي ��ازة ال �ك��وي��ت من
سندات الخزانة األميركية في أغسطس  2019نحو
 44.1مليار دوالر ،مقابل  43.5مليار دوالر في الشهر
املماثل من عام  .2018وعلى أس��اس شهري ،ارتفعت
ح �ي ��ازة ال �ك��وي��ت م ��ن س �ن ��دات ال �خ��زان��ة ه��ام�ش�ي��ًا في
أغسطس امل��اض��ي بنسبة  ،%0.23علمًا بأنها كانت
تبلغ في يوليو  2019نحو  44مليار دوالر ،وذلك مع
ظهور مخاوف الركود العاملي .وطبقًا لبيانات وزارة
ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ف�ق��د وزع ��ت ح�ي��ازة ال�ك��وي��ت بني
 38.821مليار دوالر س�ن��دات طويلة األج ��ل ،و5.280

«النقد العربي»:
دور رئيسي لـ«المركزي»
في مجلس ولجنة لالستقرار
المالي تنوي الكويت
إنشاءهما
وفيما يتعلق بنسبة القيمة السوقية ألسهم
االسواق املالية إلى الناتج املحلي اإلجمالي،
ج ��اء ت ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ف��ي امل��رت �ب��ة ال�ث��ان�ي��ة
ع ��رب� �ي ��ًا ب �ن �س �ب��ة  %66.8ب� �ع ��د ب� ��ورص� ��ة ق�ط��ر
(.)%84.2

«كامكو» :تمويل بـ  5ماليين دينار
أف��ادت شركة كامكو لالستثمار بتوقيعها اتفاقية تمويل للحصول على تسهيالت ائتمانية بمبلغ 5
ماليني دينار أو ما يعادلها ب��ال��دوالر من أح��د البنوك املحلية ،موضحة أن التسهيالت ستستخدم في
تمويل أنشطة الشركة الحالية واملستقبلية.

مليارات دوالر سندات قصيرة األجل.
وت�ح�ت��ل ال�ك��وي��ت امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع��رب�ي��ًا ف��ي ح�ي��ازة
س�ن��دات ال�خ��زان��ة األميركية عقب اململكة العربية
السعودية ال�ت��ي تحتل امل��رك��ز األول بقيمة 183.8
مليار دوالر ،وتتبعها اإلم ��ارات العربية املتحدة
بـ 49.4مليار دوالر.
عامليًا ،ج��اءت اليابان في املركز األول مستحوذة
ع �ل��ى س �ن��دات أم �ي��رك �ي��ة ب � � �ـ 1.174ت��ري �ل �ي��ون دوالر،
وتبعتها الصني بـ 1.103تريليون دوالر ،ثم اململكة
املتحدة ب� �ـ 349.9مليار دوالر .وبشكل ع��ام ،بلغت
القيمة اإلجمالية لسندات الخزانة األميركية في
أغسطس املاضي  6.857تريليونات دوالر ،بنمو
 %9.22على اساس سنوي(.مباشر)

عمومية «ياكو» تقر استمراريتها وتخفيض رأس المال
دينا حسان
عقدت أم��س الجمعية العمومية العادية املؤجلة
لشركة ياكو الطبية بنسبة نصاب بلغت  ٩١في
امل �ئ��ة ،ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارت� �ه ��ا ال��دك �ت��ور
ارش �ي��د ال� �ح ��وري .وأق � ��رت ال�ع�م��وم�ي��ة اس �ت �م��راري��ة

ال� �ش ��رك ��ة ،إذ ك� ��ان ال �ن �ظ��ر ف ��ي اس� �ت� �م ��راره ��ا ال�ب�ن��د
الوحيد امل��درج في ج��دول أعمال العمومية .إال أن
أح��د املساهمني تقدم بطلب إضافة بند تخفيض
رأسمال الشركة وفقًا للخطة املفصح عنها من قبل
«ي��اك��و» بتاريخ  5مايو امل��اض��ي ،إل��ى  1.71مليون
دينار ،وتمت املوافقة على البند بموافقة %51.66
من املساهمني.
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ارتداء فستان العرس حلم كل فتاة ،فلكل
واحدة فستان بتصميم معين في خيالها
ترغب في تحقيقه ،وهو ما توفره سوق
فساتين األفراح في الكويت ،التي أصبح التنوع
في تصاميم وخامات فساتينها أمرا يميزها
عن باقي األسواق في دول الخليج ،خصوصا ً
السعودية والبحرين ،حيث تأتي العرائس إلى
الكويت الختيار فستان العمر.
وفساتين األفراح في الكويت اما انها جاهزة
أو تفصيل .وبالنسبة للعروس صاحبة التفكير
العملي الواقعي أصبح تأجير الفساتين
الجاهزة المفصلة محليا ً يمثل االختيار األفضل
من ناحية السعر ،فقيمة شراء الفستان
الجاهز سواء المستورد أو التفصيل المحلي
تكون ضعف سعر التأجير.

تصاميم متنوّ عة تل ّبي مختلف األذواق

سعوديات وبحرينيات يأتين البالد للشراء

ً
خليجيا
فساتين األعراس في الكويت ..األفضل
دينا حسان

ً
أيضا
¶ لبنان ودول يوغوسالفيا السابقة بلدان مطلوبة للتفصيل فيها
¶ األقمشة الغالية فرنسية وإيطالية ..واألرخص كورية وصينية ويابانية
ً
مطلوبا بكثافة ..والموضة اآلن كريمي «أوف وايت»
¶ األبيض لم يعد

ي�ت��راوح سعر تأجير فستان ال�ع��رس بني
 200و 700دينار حسب امل��ودي��ل ،ويشمل
ط��رح��ة ال �ع��روس و«ال�ج�ي�ب��ون» ،علمًا بأن
أغ �ل��ب امل �ح��ال ت�ط�ل��ب ت��أم�ي�ن��ا ب�ق�ي�م��ة 100
دي �ن��ار ع�ل��ى ال�ف�س�ت��ان م��ع أص ��ل ال�ب�ط��اق��ة
ّ
امل ��دن �ي ��ة ،وت �س��ل��م ال �ف �س �ت��ان ق �ب��ل ي� ��وم أو
يومني من الحفلة ،وإع��ادت��ه بعد ي��وم من
حفل الزفاف أو يومني ،حسب اتفاق املحل
مع الزبونة.
وال يقتصر التأجير على فساتني الزفاف
ف �ق��ط ،ب��ل اي �ض��ا ف �س��ات�ين ال �س �ه��رة ت��ؤج��ر
ب�س�ع��ر ي� �ت ��راوح م��ا ب�ي�ن  ٨٠و ٢٠٠دي �ن��ار
وفقا ملوديل الفستان ،علما بان التأجير
تفضله العروس الكويتية وال��واف��دة على
حد سواء حاليًا.

 ٦٠٠و ٢٧٠٠دي�ن��ار ،ويتحدد السعر وفقا
ل �ج��ودة ال �خ��ام وال �ت �ط��ري��ز ،ع�ل�م��ا ب ��أن في
ال�غ��ال��ب ي�ك��ون ال�خ��ام فرنسي والتصميم
والتصنيع ت��رك��ي ،وه��و االك �ث��ر طلبًا في
السوق الكويتية لنعومة تصميمه وخفة
وزنه.
وه �ن��اك ف�س��ات�ين ج��اه��زة ت�ف�ص�ي��ل محلي
في مشاغل بالكويت وتمثل  ٨٠في املئة
من الفساتني املوجودة بالسوق وسعرها
يتراوح ما بني  ٦٠٠و ١٧٠٠دينار.

املستورد والجاهز

تفصيل الفستان

تقوم املحال الراقية ذات األسماء املعروفة
ب� ��اس � �ت � �ي� ��راد ف �س ��ات �ي �ن �ه ��ا م � ��ن ال� � �خ � ��ارج،
وب��االخ��ص م��ن تركيا وف��رن�س��ا وإيطاليا
واختيار نوعية الخامات وجودتها هو
م��ا ي�م�ي��ز واح � ��دة ع��ن االخ � ��رى ،وي �ت��راوح
سعر فستان الزفاف الجاهز املستورد بني

تتراوح تكلفة خياطة وتفصيل الفستان
م��ا ب�ي�ن  ٤٠٠و ٦٠٠ت �ض��اف إل �ي �ه��ا تكلفة
ال�ق�م��اش ،وت�ت�ح��دد تكلفة التفصيل على
ح�س��ب م��ودي��ل ال�ف�س�ت��ان وال �ت �ط��ري��ز ،ه��ذا
ع �ل�اوة ع�ل��ى ت�ك�ل�ف��ة ال �ق �م��اش ،وت�س�ت�غ��رق
مدة التفصيل من شهر إلى شهرين كحد

¶ أكثر المطلوب فساتين قماشها فرنسي وتصميمها وتصنيعها تركي
أق�ص��ى ،وي��ؤخ��ذ م��وع��د ملناقشة تفاصيل
الفستان ،وب�ع��ض امل�ح��ال ت�ق��وم بتفصيل
ال�ف�س�ت��ان ف��ي ل�ب�ن��ان ودول يوغوسالفيا
السابقة بسعر أق�ص��اه  ٥٠٠دي�ن��ار شامل
تكلفة الشحن.
ويعتبر الشراء ارخص من التفصيل النه
يوفر على العروس تكلفة القماش.

أنواع األقمشة
تنقسم اقمشة فساتني األفراح بني فرنسي
وتركي وايطالي وهي االقل شراء وقليلة
التواجد في سوق االقمشة ،وهذه االقمشة
تستخدمها املحال املرموقة وتستوردها
من بلدها .القسم الثاني
ك � ��وري وص �ي �ن��ي وي ��اب ��ان ��ي وه� ��و االك �ث��ر
ان�ت�ش��ارا وش��راء واق�ب��اال لجودته العالية
وتواضع سعره الذي ال يتجاوز  ٣٥دينارًا
للمتر (عرض عرضني) ،علما بان القماش

ال� �ك ��وري ه��و األف �ض��ل م��ن ح �ي��ث ال �ج��ودة
والتصاميم واألكثر مبيعا.
وم � ��ن اق �م �ش ��ة ف �س ��ات�ي�ن ال � ��زف � ��اف «ال� �ت ��ور
املنقوش» الكوري يبدأ سعره من  ٧.٥إلى
 ٣٠دينارًا للمتر ،واملطرز (الشكوك)  ٨إلى
 ٢٥دينارًا« ،الجيبير» الكوري من  ٢٠إلى
 ٣٥دينارا املتر ،التور الصيني من  ٨إلى
 ١٥دي �ن��ارا ،وال �ت��ور ال �س��ادة ال�ف��رن�س��ي ١٥
دي�ن��ارا امل�ت��ر ،واملشكوك  ٢٥دي�ن��ارا ،التور
رش ل�ي��زر ال �ك��وري م��ن  ٦ - ٥دن��ان�ي��ر ،ام��ا
التور الدانتيل الكوري فمن  ٣٠ - ٩دينارا،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى الستان استرتش وستان
ال �ق �ط��ن وخ � ��ام ال� � � ��زاري «ح� �ب ��ات ال �س �ك��ر»
وال �ج��وم �ي��ه ،وب�ط��ان��ة ال�ف�س�ت��ان ت�ك��ون من
الستان الفاي.

عروض مختلفة
اق� �ص ��ى خ �ص ��م م �م �ك��ن ان ت �ح �ظ��ى ب��ه

العروس عند شراء فستان الزفاف هو
 ٣٠في املئة ،وعند الشراء توفر بعض
امل �ح��ال ل �ل �ع��روس م��ع ف �س �ت��ان ال��زف��اف
ال �ط��رح��ة وال� �ح ��ذاء وال� �ت ��اج ،أو ط��رح��ة
فقط.
كما توجد ع��روض ف��ري��دة م��ن نوعها،
كتوفير ع��رض يشمل ش ��راء الفستان
مع املكياج وتركيب الرموش واالظافر
وت �س��ري �ح��ة ال �ش �ع��ر وال� �ت ��اج وم��اس �ك��ة
العروس والتصوير وكريمات للجسم.

أحدث موضة
تعتبر الفساتني من الدانتيل او التور
املطرز البسيط و ذات لون كريمي «اوف
وايت» موضة عروس  ،٢٠١٩فاالبيض
أصبح ال إقبال كثيفًا عليه ،والفساتني
البسيطة ذات وزن خفيف وم��ن دون
ذي ��ل ه ��ي امل �ف �ض��ل ل ��دى األج ��ان ��ب ،ام��ا
ال �ك��وي �ت �ي��ات ف�ي�ف�ض�ل��ن ال �ف �س��ات�ين ذات
ت�ط��ري��ز و«ش ��ك» ك�ث�ي��ر وك�ث�ي��ف والم��ع،
وذيل ال يقل طوله عن متر ونص ،كما
أصبح موديل «السكيني» هو املفضل
االن للعرائس ،علما بأن سعر تأجيره
ال يتجاوز  ٣٥٠دينارا وسعره يتراوح
ما بني  ٦٠٠و ٧٥٠دينارًا.

األسعار تراوح

بين  600و  2700دينار

للفستان
 700 - 200دينار
كلفة تأجير الفستان
والتأمين  100دينار
 400إلى  600دينار

كلفة الخياطة..
و«التور» و«الدانتيل»
ً
رواجا
األكثر

 22اقتصاد
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صدق أو ال تصدق!

¶ قصص مثيرة أشبه
بالخيال وراء صناعة أثمن
ساعات العالم

ساعة يد بثمن طائرة خاصة

¶ مكوناتها من
األلماس النادر والذهب
وصخور الشهب وعظم
الديناصورات

إيمان عطية
في الوقت الذي تسيطر فيه الهواتف والساعات الذكية على عالم اليوم ،فإنه من
ً
ً
المثير حقا أن تجد أشخاصا على استعداد لدفع مبالغ طائلة مقابل ساعة قديمة
الطراز.
وسواء
كانوا
يقدرون
ببساطة
الطريقة القديمة لمعرفة الوقت ،أو يبحثون عن
وسيلة الستعراض أسلوب حياتهم وثرواتهم ومكانتهم المالية واالجتماعية،
فإنهم مستعدون إلنفاق الماليين على ساعة تم ّيز إطاللتهم بتحفة فنية تضفي
ً
عليهم مزيدا من الجاذبية والفخامة .السعر الخيالي لهذه اإلبداعات المذهلة التي
يجري استعراضها ضمن قائمة أغلى ساعات العالم ليس السبب الوحيد وراء تميزها

ً
وفرادتها ،بل أيضا صناعتها اليدوية الدقيقة والمواد الثمينة المستخدمة فيها
ً
والتي تتكون أساسا من المجوهرات الكريمة والذهب الخالص وأنقى أنواع األلماس..
وغيرها من المعادن الثمينة والنادرة ،وتصل تكلفة أغلى ساعة في العالم إلى
حوالي  28مليون دوالر (ما يعادل تكلفة طائرة خاصة من نوع غلف ستريم).
و
للتوضيح أكثر ،فإن الحديث عن أغلى الساعات في العالم يرتبط بثالثة عوامل فقط:
 - 1قطع ومكونات باهظة الثمن؛ مثل األلماس النادر والذهب والبالتين وصخور

الشهب وعظم الديناصورات.
2
 مقدار الوقت الذي استغرقته الستكمال تصنيعها ،ومستوى التفاصيل الدقيقةلما يمكن أن تقوم به.
 - 3ندرتها وتفردها ومقدار القيمة غير الملموسة للساعة.

أغلى  10ساعات في العالم
1

Graff Hallucination

 55مليون دوالر

هي أغلى ساعة في العالم بسعر مذهل بلغ  55مليون دوالر ،تم الكشف عنها منذ
عامني في معرض بازل للمجوهرات والساعات ،وهي املرة األول��ى التي تشارك فيها
شركة غ��راف للمجوهرات .منذ البداية كانت النية أن تكون هذه الساعة األثمن التي
تم تصنيعها على االطالق ،وهو بالفعل ما تحقق .تأتي هذه القيمة املذهلة من 110
ق��راري��ط م��ن االمل ��اس امل�ل��ون ال�ن��ادر والكبير ال�ت��ي ت��زي��ن س ��وارًا م��ن ال�ب�لات�ين .ويصنف
األملاس امللون املستخدم في هذه الساعة على انه «خيالي» ،ما يعني أنه تجاوز النطاق
الطبيعي وبلغ مستوى مذهال وال يصدق من الندرة والقيمة .وعند النظر عن قرب
يمكن رؤية قرص صغير من الكوارتز في املنتصف مؤطر بأملاس وردي.
يقول مؤسس شركة «غ��راف للمجوهرات» ل��ورن��س غ��راف «ه��ذه الساعة تحفة فنية
منحوتة واحتفاء بمعجزة األملاس امللون .منذ سنوات وأنا أفكر في صنع ساعة رائعة
الى حد اإلبهار تجسد شغفنا باألملاس» .ولوضع األمور في نصابها الصحيح ،قيمة
هذه الساعة تعادل تكلفة طائرة خاصة نوع «غلف ستريم».

2

Graff Diamonds The Fascination

 40مليون دوالر

4

 30مليون دوالر

اعتادت أن تكون أغلى ساعة جيب شاهدها العالم .جرى بيعها مقابل  11مليون دوالر
في عام  ،1999وعند احتساب التضخم والبيئة االقتصادية اضافة الى عامل االبداع،
فإن هذه القطعة كان يمكن أن يتجاوز سعرها بسهولة  15مليون دوالر في حال أعيد
بيعها .أراد مالكها وضع هذه النظرية على املحك واختبارها العام املاضي ،فإذا بها
تحقق رقما قياسيا بــ 24مليون دوالر.
صنعت هذه الساعة عام  1933للمصرفي هنري غريفز ،على يد باتيك فيليب نفسه،
واستغرق األم��ر أكثر من  5سنوات لالنتهاء من تصنيعها ،لتصبح واح��دة من أكثر
ساعات الجيب تعقيدا في العالم مع أكثر من  24وظيفة.
صنعت الساعة من الذهب عيار  ،18وكانت أغلى ساعة جيب في العالم حتى أواخر
عام  ،2013عندما أطاحت بها الساعة التي تحتل املركز الثالث في هذه القائمة.

Jacob & Co Billionaire Watch

 18.2مليون دوالر

7

PATEK PHILIPPE -Ref. 1518

 11.1مليون دوالر

8

VACHERON CONSTANTIN 57260

 8ماليين دوالر

توصف هذه الساعة بأنها األكثر تعقيدًا على اإلطالق ..وإليكم قصتها:
ق ��ررت ف��اش �ي��رون ك��ون�س�ت��ان�ت�ين أن ت�ص�ن��ع ال �س��اع��ة األك �ث��ر ت�ع�ق�ي�دًا في
الوجود ،الساعة جديدة الى حد ما باملقارنة مع بقية الساعات في هذه
القائمة ،لكن التعقيد يكمن في عدد الوظائف التي يمكن للساعة القيام
بها ،وتضم هذه الساعة  2800مكون و 57وظيفة .لديها غطاء من الذهب
األبيض عيار  18قيراطًا ،ومكونات معبأة بكثافة في الداخل.
ش��ارك ف��ي صناعتها فريق مكون م��ن ثالثة صانعني وأك�ث��ر م��ن ثماني
س �ن��وات لتصميم وتصنيع ه��ذه ال�س��اع��ة امل�ك��ون��ة م��ن  2800م�ك��ون من
الصفر.
كانت النية أن يجري بيعها بسعر يتراوح بني  5و 10ماليني ،وقام أحد
أثرياء القطاع الخاص بشرائها مقابل  8ماليني دوالر.

 25مليون دوالر

مع  874ماسة نادرة ،اعتادت ساعة شوبارد  201قيراط أن تكون أغلى ساعة في
العالم ،اال أنها أطيحت عن عرشها لتحل في املركز الرابع .
بيعت ع��ام  2000مقابل  25مليون دوالر ،تصدرت عناوين جميع املطبوعات
وامل �ج�لات ال�ف��اخ��رة ف��ي ح�ي�ن��ه.ال تشكل األح �ج��ار ف��ي ه��ذه ال�س��اع��ة أي ن�م��ط أو
أسلوب تصميم ،وهو ما يطرح السؤال :ملاذا يرتدي املرء قطعة بهذه الضخامة
والتي هي بالنسبة لبعض الناس غير جذابة .وفي ما يلي مواصفات عدد من
قطع االملاس املوجودة في هذه الساعة:
 قطعة أملاس على شكل قلب باللون الوردي الطبيعي عيار  15.37قيراطا. قطعة أملاس على شكل قلب أزرق عيار  12.79قيراطا. قطعة أملاس على شكل قلب بدرجة لون  ،Dعيار  11.36قيراطا.  26قطعة أملاس على شكل كمثرى باللون األصفر الفاخر عيار  17.07قيراطا.  48قطعة أملاس دائرية باللون األصفر الطبيعي عيار  8.81قيراط. 260 -قطعة أملاس على شكل كمثرى ،بدرجة لون  ،Dعيار  60.94قيراطا.

PATEK PHILIPPE – HENRY GRAVES 5
– POCKET WATCH

تنطوي كل ساعة على قصة ال تكاد تصدق ،لكنها تجعل املرء يتساءل
عن ماهية امتالك ساعة مخصصة فقط لنخبة النخبة ولألفراد األكثر
ث� ً
�راء في العالم .وفي ما يلي أغلى  10ساعات في العالم ضمن قائمة
حدثت آخر مرة في يونيو املاضي:

في منتصف نوفمبر  2016وفي م��زاد لـ«فيليبس» ،باالشتراك مع براكس آند
روس��و جنيف ،بيعت ساعة ي��د باتيك فيليب ال�ن��ادرة بمبلغ  11مليون فرنك
سويسري ،أي حوالي  11.13مليون دوالر.
السبب وراء هذا املبلغ الكبير أمر غريب ،الى حد ما يكمن في غالف صلب ال
يصدأ (ستانلس ستيل) ،وه��و أم��ر ن��ادر للغاية ،ألن جميع الساعات الفاخرة
م��ن «باتيك» تصنع م��ن ال��ذه��ب األص�ف��ر أو ال ��وردي .وعلى ال��رغ��م م��ن أن معظم
الساعات األخرى في هذه القائمة تنبع قيمتها من املجوهرات املضافة اليها،
تأتي قيمة ه��ذه الساعة من ندرتها ،كونها ضمن انتاج محدود وحصري ال
يضم غير  4قطع فقط.
في الجزء الخلفي من الساعة أسفل الرقم املتسلسل ،يمكن مالحظة رقم  .1مما
يعني أنها النسخة األولى في املجموعة.

ساعة «بريجيت م��اري أنطوانيت» هي أغلى ساعة جيب في العالم بسعر 30
مليون دوالر .لكن ما الذي يميز هذه الساعة ويجعلها مكلفة للغاية؟
عاشق مزعوم مللكة فرنسا م��اري أنطوانيت كلف أح��د الصاغة لصناعة هذه
ال�س��اع��ة ملعشوقته .ب��دأ العمل ف��ي ال�س��اع��ة ع��ام  1782م��ن قبل أب��راه��ام لويس
بريجيت وانتهى في عام  1827على يد ابنه ،بعد  4سنوات من وفاته .وكانت
النتيجة ،قطعة مذهلة في التصميم والفخامة والتقنية تحتوي على كل وظيفة
كانت ممكنة في ذلك الوقت .استخدم بريجيت الياقوت لتخفيف االحتكاك داخل
القطعة املغطاة بالذهب التي تعرض اآللية املعقدة التي تديرها .لم تتمكن ماري
أنطوانيت من رؤي��ة الساعة ،ألنها اكتملت بعد  34عامًا على اعدامها .سرقت
الساعة في أواخر عام  1900واستعيدت عام  .2007ومنذ ذلك الحني سعى أفضل
خبراء الساعات للحصول عليها .اعتبارا من عام  ،2019قدرت قيمة الساعة بما
ال يقل عن  30مليون دوالر .ويتم تأمني الساعة حاليا في متحف .L. A. Mayer

CHOPARD 201- CARAT WATCH

¶ ساعات استغرقت
صناعتها  5إلى  8سنوات..
وأخرى بدأ بصناعتها األب
وأنجزها االبن

تعد ساعة  Jacob & Co Billionaireواح��دة من أفخم الساعات في العالم .وال
يمكن الحديث عن أغلى الساعات في العالم من دون الحديث عن ساعة تليق
بأصحاب املليارات.
تتزين بـ 260قيراطا من األملاس الزمردي الالمع ،وتتميز بحركة يدوية تتكون
م��ن  167مكونا و 19ج��وه��رة .واذا ك��ان لديك امل��ال الكافي ل�ش��راء ه��ذه الساعة،
لكنك قمت بدال من ذلك باستثمارها في محفظة مالئمة تدفع فائدة بنسبة ،%7
فستكسب  1.3مليون دوالر كل عام كفائدة فقط.

تملك شركات املجوهرات القرار عندما يتعلق األم��ر باضافة أكبر ع��دد ممكن
من األحجار الكريمة واملجوهرات الى الساعات ،وعند الحديث عن األملاس فان
«غراف» هي ما يجسد الفخامة القصوى في صناعة األملاس واالسم األكبر على
االطالق في هذا املجال.
تتكون هذه الساعة من  152.96قيراطا من األملاس األبيض مع حجر مركزي رائع
ونادر عبارة عن قطعة أملاس على شكل كمثرى زنة  38.13قيراطا بدرجة لون D
ال تشوبها شائبة يمكن أن تفصل وتوضع على خاتم.
وي�ق��ول ل��وران��س غ��راف Fascination« ،قطعة رائ�ع��ة ،ت��م اع��داده��ا بعناية فائقة
ب�ح�ي��ث ي�م�ك��ن ارت ��داؤه ��ا ب �ع��دة ط ��رق م�خ�ت�ل�ف��ة ،ل�ت�ض�ف��ي مل�س��ة م��ن ال�س�ح��ر ال��ى
الجوهرة».

BREGUET GRANDE COMPLICATION 3
MARIE-ANTOINETTE

6

¶ الحب ألهم عاشق
ملكة فرنسا ماري
أنطوانيت لصناعة ساعة
ثمنها  30مليون دوالر

9

HUBLOT -BIG BANG

 5ماليين دوالر

إذا كانت القطع السابقة تميزت بندرة املكونات ،فتركز هذه الساعة على
مكون واح��دة فقط هو األمل��اس ،والكثير منه ،لكن كم من األمل��اس يمكن
ملصنع واحد وضعه على ساعة معصم؟
أجابت هوبلوت على هذا السؤال بأكبر عدد ممكن ،لينتهي األمر بـ1280
ماسة ال تقل الواحدة عن  3قراريط .صناعة هذه الساعة استغرقت أكثر
من عام كامل للعثور فقط على األمل��اس وإحضاره إلى مقر الشركة من
جميع أن�ح��اء األرض ،لكن النتيجة النهائية استحقت ك��ل ه��ذا العناء.
وج��رى قطع كل حجر من قبل صائغ شهير من نيويورك يتمتع بأكثر
م��ن  40ع��ام��ًا م��ن ال�خ�ب��رة ،م��ن أج��ل التأكد م��ن أن ك��ل قطعة تحمل نفس
توقيع القطع.
اشترتها املغنية الشهيرة بيونسي نولز لزوجها ج��اي زي كهدية في
عيد ميالده الـ  43عامًا.

 24مليون دوالر

10

LOUIS MOINET METEORIS

هي ساعة ن��ادرة لدرجة أن صنعها يحتاج ال��ى ال��ذه��اب ال��ى الفضاء من
أجل الحصول على بعض الصخور القمرية! تتكون هذه الساعة من حجر
النيزك القمري النادر ظفار  ،459وه��ي قطع أصلية عمرها آالف السنني
كانت موجودة على سطح القمر وسقطت على األرض ،هناك  4نسخ فقط
من هذه الساعة التي يحتوي كل منها على شيء مميز للغاية ،الى جانب
التصميم الجميل ،بحيث لن يتمكن الشخص العادي من رؤية مثيل لها
في حياته.
ّ
تشكل هذه الساعات األربع مجموعة  Meteorisمن مجموعة ،Louis Moinet
وه��ي جميعها تتربع على املركز العاشر في قائمة أغلى  10ساعات في
العالم.

 4.6ماليين دوالر
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!

فرص في شتى أنواع االستثمار العقاري
ٌ

8

ً
عقاريا ..ادرسها جيداً
بلدان جاذبة

حماد
هبة َّ

نشر موقع «لف آند انفيست اوفرسيز» في أحدث إحصائية له بأنه عمل على
استخراج أفضل  10أماكن لشراء العقارات في الخارج لعام  ،2019حيث تميز العقار
الدولي بين احتوائه على خيارات االستثمار من جهة ،ألنه يمثل أحد األصول

1

بنما :محط أنظار
األميركيين والصينيين

تعد بنما إلى حد بعيد واحدة من أفضل األماكن لشراء
العقارات في الخارج .والتوصية على الدولة ارتكزت على
عاملني :شقق اإلي�ج��ار وال�ف��رص ال��زراع�ي��ة .وق��د تباطأت
معامالت إع��ادة البيع ف��ي مدينة بنما ،األم��ر ال��ذي جعل
منها سوقا مغرية للمشتري خالل .2019
وس� ��اع� ��د امل� �ش� �ت ��رون األرج �ن �ت �ي �ن �ي��ون وال �ك��ول��وم �ب �ي��ون
وال� �ف� �ن ��زوي� �ل� �ي ��ون ف� ��ي ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى اس � �ت � �ق� ��رار س ��وق
ب�ن�م��ا ون �م��وه،وال �ي��وم ،ي��واص��ل األم �ي��رك �ي��ون ال�ش�م��ال�ي��ون
واألوروبيون بعمليات االستثمار في بنما،
ذلك باإلضافة إلى عالقة بنما الجديدة مع الصني والتي
من املتوقع أن تغذي هذا االقتصاد خالل مرحلته التالية
من النمو .إذ يهاجر إليها الصينيون بأحجام كبيرة ،كما
ح��دث ف��ي فانكوفر ف��ي التسعينات ،ف��إن ذل��ك سيساهم
برفع أسعار عقارات مدينة بنما إلى مستويات جديدة.

5

البرتغال :أمامك فرص
إذا كنت مستثمر ًا

س��واق العقارات في البرتغال في التحرك منذ عام
بدأت أ
 ،201مما يجعل البرتغال واح��دة م��ن أف�ض��ل األم��اك��ن
5
العقارات .بعض االحياء في لشبونة ،على سبيل
لشراء
يجري تسعيرها اآلن بأسعار منطقية لالستثمار
املثال،
اري .ومع ذلك ،تواصل املناطق االخرى في هذه املدينة
العق
قيم وفرص جيدة ،خاصة اذا كنت ترغب في عمل
تقديم
مشروع جديد.
صي املوقع بالتركيز على املناطق األقل زيارة ،الواقعة
ويو
ط ��ول س��اح��ل ال �غ �ارف ف��ي ال �ب�ل�اد وم�ن�ط�ق��ة ب��ورت��و
ع�ل��ى
لشبونة .علما ان البرتغال تقدم لغير املقيم فرصة
شمال
الحصول على قرض عقاري.

البرازيل:

2

العائد المضمون %8

تعد البرازيل دولة كبيرة تشمل العديد من أسواق العقارات
املختلفة ،بعضها أك�ث��ر إث ��ارة لالهتمام م��ن غ�ي��ره��ا ،إال
أن التركيز األك�ب��ر ينصب على منطقة ف��ورت��ال�ي��زا ،هذه
املنطقة الساحلية هي الوجهة األولى للسياح البرازيليني،
فاإليجارات التي تستهدف سوق العطالت املحلية يمكن
أن ت�ح�ق��ق رب �ح��ًا أف �ض��ل م��ن  %8ب�ش�ك��ل م ��وث ��وق ،ذل��ك
ب��اإلض��اف��ة إل��ى االس�ت�ث�م��ار ف��ي ش��اط��ئ البحر على طول
الساحل ،حيث ان اسعار العقار فيها ينتج عنها صفقات
عاملية.
ويظل الريال البرازيلي مستقرًا مقابل الدوالر األميركي
(ع �ن��د ح��وال��ي  3.81ري� ��االت م�ق��اب��ل دوالر واح� ��د) ،وه��و
ضعيف مقارنة بمعدل  1.6ريال مقابل الدوالر منذ عقد
مضى ،األمر الذي يجعل العوائد جيدة والعملة الضعيفة
تجعل هذا البلد بيئة شراء قوية للغاية لعام .2019

6

فرنسا %2 :فائدة
القرض العقاري

في مدينة باريس نجد ان االسعار تتفاوت بحيث ترتفع تارة
وتنخفض تارة أخرى ،كما يحصل في اي دولة ،لكن قطعة من
العقارات الباريسية تظل بمنزلة واحدة من ارقى مكامن الثروة
التي يمكن تخيلها على املدى الطويل.
وعلى الرغم من تضاؤل قوة هذه السوق مع تقدم دخولنا عام
 ،2019فإن الدوالر االميركي ال يزال يخلق صفقات على اليورو
ل�ل�م�ش�ت��ري��ن االم �ي��رك �ي�ين .وه ��و س�ب��ب وج �ي��ه آخ ��ر ألن نقتنص
الفرص في كل من البرتغال وفرنسا.
وب� نّ�ّي� امل��وق��ع ان م��ن امل �ي ��زات االك �ث��ر ج��اذب �ي��ة ل �س��وق ال �ع �ق��ارات
الفرنسية ان هذا بلد آخر ،حيث ان االجانب مؤهلون للحصول
ع�ل��ى ت�م��وي��ل داخ ��ل ال�ب�ل��د .ف��ي ال��واق��ع ،ف��إن اس �ع��ار ال�ف��ائ��دة على
القروض العقارية الفرنسية لالجانب هي في ادنى مستوياتها
التاريخية ،إذ تقل الفائدة عن  ،%2ويمكن الحصول على قرض
يمول  %85من كلفة العقار.

مؤسس «علي بابا»
يجد سعادته في غناء الروك
حسام علم الدين
بعدما تنحى عن منصبه أخيرا ،دعا
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ل�ش��رك��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة
ال�ع�م�لاق��ة «ع �ل��ي ب��اب��ا» ج ��اك م ��ا ،آالف��ًا
من موظفي شركته السابقة الى حفل
ل �غ �ن��اء ال� � ��روك ،وظ �ه��ر ي �ح �م��ل غ �ي �ت��ارا
وي� ��رت� ��دي م�ل�اب ��س ن� �ج ��وم ال � � ��روك ف��ي
اح�ت�ف��ال دام الرب ��ع س��اع��ات ف��ي ملعب
يتسع ل �ـ 80ال��ف شخص ،مقدما وع�دًا
ك ��ان ق��د ق�ط�ع��ه ع�ل��ى م��وظ�ف��ي ال�ش��رك��ة
ق �ب��ل ع ��ام م��ن ت�س�ل�ي�م�ه��ا ال ��ى ال��رئ�ي��س
التنفيذي دانيال تشانيغ.
وفقا مل��ا ذك��ر موقع «ذي ناشيونال»،
ق��ال ج��اك م��ا ،قبل انطالق الحفل :بعد
هذه الليلة سأبدأ حياة جديدة ،اعتقد
ان الحياة بحالة جيدة وهناك العديد
م��ن ال�ف��رص وان��ا اح��ب امل�غ��ام��رة ،لذلك
تقاعدت في وقت مبكر.
وكان جاك ما ،مدرس اللغة االنكليزية
السابق ومؤسس «علي بابا» قد سلم
ال�ش��رك��ة ف��ي ع�ي��د م �ي�لاده ال� �ـ 55بعدما
ج�م��ع ث ��روة بلغت  41.8م�ل�ي��ار دوالر،
وي �ع �ت �ب��ر م� ��ا م� �ث ��اال ل� ��رج� ��ال االع� �م ��ال
ال�ع�ص��ام�ي�ين ف��ي ال �ص�ين وال �ع��ال��م من

الثابتة ،كما انه يعد أحد أفضل الفرص الحالية لتوليد التدفق النقدي من جهة
أخرى ،كونه يساهم في بناء ثروة حقيقية طويلة األجل .ووفقا ً للموقع ،سواء
كنت تفكر في عملية شراء في الخارج أو تتطلع إلى توسيع ممتلكات عقارية
أجنبية حالية ،إليك المكان الذي يجب أن تركز انتباهك عليه ورأسمالك فيه خالل
عام  ،2019حيث هيمنت هذه الدول على أنها أفضل األسواق القتناص الفرص:
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جمهورية الدومينيكان:
العقار السياحي جاذب

التركيز األكبر في جمهورية الدومينيكان يتمحور حول
العاصمة سانتو دومينغو .تتمتع الجمهورية الدومينيكية
باستمرارية النمو ال�ق��وي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا تشهده من
ارت �ف��اع بنسب االس�ت�ث�م��ار األج�ن�ب��ي امل �ب��اش��ر ،ح�ي��ث تعد
س��ان�ت��و دوي�ن�غ��و محطة أس��اس�ي��ة لجميع امل�س��اف��ري��ن من
رج� ��ال األع� �م ��ال ال ��ذي ��ن ي�ط�م�ح��ون ل �ل��وص��ول إل ��ى ال�ط�ف��رة
االقتصادية.
وتستمر أرق��ام السياحة في التأثير أيضًا ،حيث شهدت
هذه الدولة أكثر من  6.2ماليني سائح في عام  2017بزيادة
 %3.9مقارنة مع  5.9ماليني في عام .2016
احدى افضل الفرص التي يمكن انتهازها هي االستثمار
في شقة تستهدف سوق املسافرين الذين يزورون الدولة
بغرض العمل ،حيث عادة ما يفضل رجال األعمال الذين
يقيمون لفترة أط��ول من اسبوع استئجار شقة ب��دال من
النزول في فندق.
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تايلند:

المكسيك:

للسياحة والتقاعد

ضع املخاوف بشأن عصابات امل�خ��درات جانبًا ،ال تزال
املكسيك الوجهة االول��ى ب�ين الكنديني واالميركيني لكل
م��ن ال�س�ي��اح��ة وال �ت �ق��اع��د ،وت�ت�م�ت��ع ب�ن�م��و ج�ي��د ف��ي س��وق
السياحة املحلية مع استمرار الطبقة املتوسطة في البالد
في التوسع .كل ذل��ك يجعل املكسيك االختيار االفضل
لالستثمار في تأجير العقارات.
وأهم االسواق بويرتو فاالرتا على ساحل املحيط الهادئ،
وباليا ديل كارمن على ريفييرا مايا .وفي كل من هذه
امل��دن السياحية الشهيرة يمكن للعقار امل��ؤج��ر ان يولد
عائدات ممتازة.
وتقدم املكسيك خيارات تمويل لغير املقيمني ،وذل��ك من
خالل مؤسسات االقراض االميركية التي جرى إنشاؤها
في املكسيك خصيصًا لهذا الغرض.

عوائد في سوق الشقق

لطاملا شكلت تايلند بيئة ج��اذب��ة ل�ل��زراع��ة بشكل أس��اس��ي ،إال
أن ه��ذا البلد يستحق االهتمام ملا يتمتع به من ق��وة اقتصادية
وتوسعه الدائم في القطاع السياحي.
الجانب السلبي في تايلند هو أن القيود املفروضة على كيفية
امتالك األجانب للممتلكات حيث انه بوسعهم امتالك األراضي
املستأجرة فقط.
كما ُيسمح لألجانب أيضًا بامتالك الشقق الخاصة طاملا أن
األجانب ال يملكون أكثر من  %49من إجمالي مساحة مبنى
الشقة ،ولهذا السبب فإن سوق الشقق هي املكان الذي يركز فيه
معظم املستثمرين األجانب اهتمامهم ،الشقة تعد أيضًا أرخص
وأسهل إلدارة كإيجار من املمتلكات الفردية.
واح �ت �ل��ت ب��ان �ك��وك ال� �ص ��دارة ف��ي ال �ع��ال��م ع ��ام  2018م��ن حيث
السياحة ،حيث استقبلت ه��ذه املدينة العام املاضي ع��ددًا أكبر
من الزوار من لندن أو باريس ،األمر الذي يجعلها مصدر اهتمام
للمستثمر العقاري املحتمل.

تركيا :إسطنبول تنافس
عواصم العالم

خ �ل��ال ب � ��دء ع �م �ل��ه ف ��ي ق ��ري ��ة ص �غ �ي��رة
بمدينة غ��وان��زو ع��ام  1999ال��ى قطب
للتجارة االلكترونية في العالم .وارتفع
اج�م��ال��ي ال�س�ل��ع امل�ب��اع��ة ع�ب��ر منصات
«علي بابا» بنسبة  25%العام املاضي
ال��ى  853م�ل�ي��ار دوالر بينما سجلت
«ام � ��ازون» م�ب�ي�ع��ات ب � �ـ 277م�ل�ي��ارا في
ال�ف�ت��رة نفسها .ي��أت��ي خ ��روج ج��اك ما
م��ن ال �ش��رك��ة ب��ال �ت��زام��ن م��ع ن�م��و«ع�ل��ي
بابا» لتصبح اعلى الشركات املدرجة

قيمة ف��ي اس�ي��ا ،بقيمة سوقية بلغت
 460ميار دوالر ،وتوظف الشركة اكثر
م��ن  100ال ��ف ش �خ��ص ،وت��وس�ع��ت في
الخدمات املالية والحوسبة السحابية
والذكاء االصطناعي.
ت �ت �ب �ن��ى «ع �ل ��ي ب ��اب ��ا» ق �ي �م��ا اس��اس �ي��ة
لتحقيق النجاح ،ابرزها انها تتعهد
ب��اح �ت��رام ق � ��رارات امل��وظ �ف�ين ب��ال �ت��وازن
ب�ي��ن ع �م �ل �ه��م وح� �ي ��ات� �ه ��م ال �ش �خ �ص �ي��ة
واألسرية.
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أب �ق��ت م�ح�
�اول��ة االن �ق�ل�اب ف��ي ه ��ذا ال�ب�ل��د ع ��ام  2016ال�ع��دي��د من
املستث
مرين
اال
ج
�
�ا
ن
�
�ب
ب
�
ع
�
ي
�
�دا،
اال
ا
ن
�
�ه
و
ف
�
�ي
ه��ذا االث �ن��اء ،ارتفعت
اال
سعار
في اسطنبول.
ال
جدير
ب
الذكر
ان
اسطنبول احتلت املرتبة التاسعة بالسياحة
وا
الكثر
ز
ي
�
�ارة
على
م
ستوى
العالم في عام  ،2018حيث جاءت
هذه املرتبة
من بعد مدن بارزة ذات عالمات تجارية ،مثل باريس
ولندن
ونيو
يورك
وط
وكيو،
كما
انها
سبقت
مدنًا
رئيسية مثل
برلني
وبر
شلونة
وروما ولوس انجلوس.
باال
ضافة
ا
ل
�
�ى
نمو
الس
ياحة،
تتمتع اسطنبول وتركيا عموما
بنمو
اقت
صادي
ق
�
�وي
م
�
�ع
ز
ي
�
�ادة
ع
�
�دد
ال
سكان وتوسيع الطبقة
الوسطى .و
شكلت كل من االيجارات السياحية وايجارات الطالب
خيارات
اس
تثمار
ا
يجار جذابة.
واح��دة
من
اكبر
نقاط
البيع
لهذا االستثمار في اسطنبول هي
انخ
فاض
تكلفة
االست
ثمار،
حيث
يمكن
ان
تكون وحدة التأجير
في هذه السوق في حدود ميزانية اي مستثمر.

تعرفوا على أكثرها طرافة

في الطائرات الخاصة ..طلبات
غريبة ألشخاص أغرب!
حسام عبدالرحمن

جاك ما في حفل «الروك» الغنائي
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ك �ش ��ف ش ��رك ��ة «ن � ��ت ج� �ت ��س» ال� �ت ��ي ت �ق��دم
خ��دم��ات الس �ت �ئ �ج��ار ال �ط��ائ��رات ال�خ��اص��ة
ع��ن اغ��رب ط�ل�ب��ات ال�ع�م�لاء ،وك��ان اغلبها
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ط �ع��ام او م �ش��اه��دة م�س�ل�س��ل
م� �ع�ي�ن ،او ام � � ��ور ت �ت �ع �ل��ق ب �ح �ي��وان��ات �ه��م
االليفة املرافقة لهم.
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة ان اح��د امل�س��اف��ري��ن طلب
مأكوالت شهية وباهظة الثمن والفواكه
وال �خ �ض��ار ال �ط��ازج��ة ،ل�ك��ن ل�ي��س ليأكلها
هو بل ليطعمها لببغائه املرافق له .كما
طلب مسافر آخ��ر ان تهبط ط��ائ��رة كانت
م�ت��وج�ه��ة م��ن اوروب� ��ا ال��ى ام �ي��رك��ا بشكل
اض� �ط ��راري الن ك�ل�ب�ت��ه ب �ح��اج��ة ل�ت�ت�ن�ش��ق
ب �ع ��ض ال� � �ه � ��واء ،وم � ��ا ي �ث �ي��ر ال ��ده� �ش ��ة ان
الطيار امتثل لطلب الزبون أخيرا وهبط
في احد املطارات القريبة ،فتنزهت الكلبة
قليال وعادت الستكمال الرحلة.
م �س ��اف ��ر آخ� � ��ر ،ط �ل ��ب م� ��ن ط ��اق ��م ط��ائ��رت��ه
ت�ح�م�ي��ل م��وس��م ك��ام��ل م��ن م�س�ل�س��ل «ذي
ك� � � ��راون» اث� �ن ��اء رح �ل �ت��ه ال� �ط ��وي� �ل ��ة ،وق ��ام
ب �ع��ض امل �س ��اف ��ري ��ن ب �ت �ح��وي��ل ط��ائ��رات �ه��م
ال�خ��اص��ة ال��ى ع��رب��ات ش �ح��ن ،ح�ي��ث طلب
احدهم شحن صناديق من نوعه املفضل
من البسكويت لالستمتاع بتناوله اثناء

هبوط اضطراري بسبب كلبتين تحتاجان
الستنشاق الهواء الطبيعي

الرحلة بعد اكتشافه ع��دم ت��واف��ره اال في
بلده.
وأش � � � ��ارت «ن � ��ت ج � �ت ��س» ال � ��ى ان اح� ��دى
العائالت املؤلفة من  36شخصا طلبت ان
تزود الـ 4طائرات التي جرى استئجارها
ل ��رح� �ل ��ة س �ت �ح ��ط ف� ��ي اورالن � � � � ��دو (والي� � ��ة
فلوريدا) بألعاب من ديزني لالطفال في
الرحلة.

ال��ى ذل ��ك ،ي�ش�ي��ر م��وق��ع «ران �ك��ر» ان ام��رأة
حجزت ذات م��رة ط��ائ��رة خاصة لقططها
ال� �ث�ل�اث ال �ت��ي ل ��م ت �خ��رج م ��ن ص�ن��ادي�ق�ه��ا
ط�ي�ل��ة ال��رح �ل��ة ب�ي�ن ك��ان �س��اس ون �ي��وي��ورك
رغ� ��م اك� � ��واب ال �ك��ري �س �ت��ال ال� �خ ��اص ��ة ب�ه��ا
لشرب املاء.
وي �ك �ش��ف امل ��وق ��ع ع ��ن ق �ي ��ام ام� � ��رأة اخ ��رى
ف��ي ن�ي��وي��ورك ب��اس�ت�ئ�ج��ار ط��ائ��رة خاصة
لشحن أوراق ط�لاق زوج�ه��ا امل��وج��ود في
م�ي��ام��ي (ف �ل��وري��دا) ل�ك��ن ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا اخ��ذ
االذن منه للهبوط على مدرجه الخاص.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي� �ك� �ش ��ف م� ��وق� ��ع «ج �ن �ت �ل �م��ن
ج��ورن��ال» ان ب�ع��ض امل �س��اف��ري��ن االث��ري��اء
ي � �ج � �ل � �ب� ��ون م � �ع � �ه ��م أش � � �ي� � ��اء خ � ��اص � ��ة م��ن
امل� �ن ��زل ع �ل��ى م�ت�ن ال ��رح� �ل ��ة ،م �ث��ل أك �ي��اس
ال �ش��اي امل�ف�ض�ل��ة ل�ه��م ،وال��روائ��ح امل�ع�ط��رة
ل �ت ��ذك �ي ��ره ��م ب ��امل� �ن ��زل ع� �ن ��د ال� �س� �ف ��ر ،ك �م��ا
أص� ��ر اح� ��د امل �س��اف��ري��ن ع �ل��ى اح� �ض ��ار ك��ل
محتويات منزله في كل رحالته على منت
طائرته الخاصة والتي تزن حوالي 750
كيلوغراما.
ك� �م ��ا ان زوج� �ي ��ن ق� ��ام� ��ا ب �ن �ق ��ل  5ص �ق��ور
معهم على منت طائرتهم الخاصة ،اال ان
ال��رح�ل�ات امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ك�لاب ه��ي االك�ث��ر
ط�ل�ب��ا ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال وج� ��رى اس�ت�ئ�ج��ار
العديد م��ن ال�ط��ائ��رات لنقل ك�لاب م��ن بلد
الخر بهدف النزهة أو الترفيه.

 24اقتصاد
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 4.8مليارات دوالر سعر يخت مصنوع بالكامل من الذهب والبالتين والمجوهرات

اليخوت الفاخرة..

رفاهية تنقل الفخامة والبذخ إلى مستوى آخر
مئات الماليين من الدوالرات تعوم على سطح البحر ،لتجسد الرفاهية المطلقة ،وتنقل الفخامة والبذخ الى
مستوى آخر .انه عالم اليخوت الفاخرة ،الذي تصل فيه األرقام حداً يفوق الخيال ،حتى بلغ سعر يخت صنع بالكامل
من الذهب والبالتين والمجوهرات إلى  4.8مليارات دوالر!

إيمان عطية
زاد أس � �ط� ��ول ال� �ي� �خ ��وت ال� �ف ��اخ ��رة ب ��أك� �ث ��ر م��ن
ال �ض �ع��ف ف ��ي ال �س �ن��وات ال �ع �ش��ر امل��اض �ي��ة ،م��ع
وج��ود ح��وال��ي  5000ي�خ��ت ي��زي��د ط��ول�ه��ا على
 24م �ت��را ف ��ي ال �خ��دم��ة ح��ال �ي��ا ،وت ��وظ ��ف ه��ذه
ال �ص �ن��اع��ة ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر  148ال ��ى  163أل��ف
عامل حول العالم.
ي� �ت ��م ب � �ن� ��اء ه� � ��ذه ال� �س� �ف ��ن ال� �ج� �م� �ي� �ل ��ة ب ��أح ��دث
ال �ت �ق �ن �ي��ات وب �ف �خ��ام��ة م��ذه �ل��ة .أص �ح��اب �ه��ا ه��م
ال� �س ��وب ��ر أث� ��ري� ��اء م ��ن أف � � ��راد األس� � ��ر ال �ح��اك �م��ة
وأق�ط��اب ال�ش��رك��ات األميركية ورج��ال األعمال
وم � �ل � �ي ��اردي ��رات روس � �ي ��ا وال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن .وق��د
ج ��رى ب �ن��اء ال �ي �خ��وت األغ �ل��ى ف��ي ال �ع��ال��م وف�ق��ا
ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة ألص �ح��اب �ه��ا ،وم�ن�ه��ا
ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال �ح �ص��ر ،وج ��ود مهبط
ل�ل�ط��ائ��رات ال�ع�م��ودي��ة أو ب��رك��ة س�ب��اح��ة كبيرة
ع� �ل ��ى ال� �س� �ط ��ح ال � �ع � �ل� ��وي أو م� � � ��واد ح �ص��ري��ة
للديكور الداخلي أو غواصة.
ويتوقع ت� �ق ��ري ��ر ص � � ��ادر ع� ��ن Big Market
 ،Researchنمو حجم س��وق اليخوت الفاخرة

¶ أصحاب اليخوت الفاخرة هم «السوبر» أثرياء من أفراد
األسر الحاكمة ورجال األعمال والسياسيين
¶ اليخوت األغلى ُصنعت وفق متطلبات مالكها كمهبط
للطائرات أو بركة سباحة على السطح العلوي أو غواصة
¶ يخوت تستخدم فقط من مالكيها
ً
جزئيا أو على مدار السنة
وأخرى تتوافر للتأجير
¶ صرعات مالك اليخوت وضيوفهم ..طلبات غريبة
وتصرُّفات أقرب إلى األساطير
بمعدل نمو سنوي مركب  %7.8من  2018الى
.2025
وب �ح �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ف ��ان ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت��دف��ع

نمو قطاع اليخوت الفاخرة تتمثل في التغير
ال �ح��اص��ل ف��ي ن�م��ط ح �ي��اة ال �ن��اس ب�س�ب��ب نمو
ع ��دد األف � ��راد ذوي ال� �ث ��روات ال �ك �ب �ي��رة وزي ��ادة

امليل نحو األنشطة الترفيهية ونمو سياحة
اليخوت .كما أن بناء اليخوت وفق متطلبات
وتصاميم محددة يقدم فرصا جديدة ويقود
نمو سوق اليخوت الفاخرة.
يتم استخدام بعض اليخوت بشكل حصري
م ��ن ق �ب��ل م��ال �ك �ي �ه��ا ،أو ت �ت��وف��ر ب� � ��دوام ج��زئ��ي
ل �ل �ت��أج �ي��ر ال � �ت � �ج� ��اري ،ف� ��ي ح �ي�ن ي� �ت ��م ت�ش�غ�ي��ل
البعض اآلخ��ر على م��دار السنة عبر شركات
تأجير.
ونما ع��دد اليخوت الكبيرة ج��دا بسرعة منذ
ال�ت�س�ع�ي�ن��ات ،وأص�ب�ح��ت ال�ي�خ��وت ال �ت��ي ي��زي��د
طولها على  65مترا ( 213قدما) تتميز بشكل
واضح بني اليخوت الفاخرة األخرى.
و ي� �ب� �ل ��غ م� �ت ��و س ��ط ط � ��ول ا ل� �ي� �خ ��وت ا ل� �ج ��د ي ��دة
ح��وا ل��ي  46م �ت��را ،ف��ي ح�ي�ن ي �ب �ل��غ ط ��ول أ ك�ب��ر
ي �خ��ت ف��ي ا ل �خ��د م��ة ا ل �ي��وم ( ع� ��زام)  180م �ت��را،
و ي �ع �م��ل ب ��ه ح ��وا ل ��ي  50م ��ن أ ف� � ��راد ا ل �ط ��ا ق ��م،
و ت �ك �ل��ف ب� �ن ��اؤه ح ��وا ل ��ي  400م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه
ا ستر ليني .
وأدى ال � �ع� ��دد امل � �ت� ��زاي� ��د ل� �ل� �ي� �خ ��وت ال� �ف ��اخ ��رة
«ال �ص �غ �ي��رة» ال� ��ى ادخ � ��ال م �ص �ط �ل �ح��ي «ي �خ��ت
ض�خ��م» و«ي�خ��ت غيغا» لتمييز النخبة (100
متر وأكثر) بني اليخوت الفاخرة.
وي �ب �ل��غ م �ع��دل دوران رأس امل� ��ال ف��ي ص�ن��اع��ة
اليخوت الفاخرة العاملية  24مليار يورو ،بدء ا
م��ن ب �ن��اء ال �ي �خ��وت ال ��ى االص �ل��اح وال �خ��دم��ات
واألرصفة والطواقم ،وتستحوذ أوروب��ا على
 %54من ذلك املبلغ.

مواقف ..وغرائب
على مر السنين ،شهد القباطنة وأفراد الطواقم والوسطاء بعض األمور والطلبات الغريبة
التي كان عليهم التعامل معها باسم توفير أفضل تجربة لضيوف اليخوت .من الطبيعي أن
تأتي السرية في صلب عمل القائمين على هذه الصناعة ،لكن هذا ال يمنع أن البعض منها
تسرب للصحافة وباتت أشبه باألساطير لغرابتها.

ب��ال �ض �ب��ط ع �ل��ى االف � �ط� ��ار .اض� �ط ��ررت الس �ت �خ��دام
مسطرة للتأكد من دقة سمك القطعة».

 - 4رمال سوداء

 - 1ثمرة امللوك

 - 2إفطار من الدرجة األولى

يروي عامل «طلب أحد ضيوف يخت مستأجر
بطيخا نادرا جدا يحمل اسم ،Yubari King
وال� � ��ذي ال ي �م �ك��ن ال� �ع� �ث ��ور ع �ل �ي��ه اال ف ��ي ب �ل��دة
صغيرة ف��ي ال�ي��اب��ان ،ويبلغ ثمنه  2500ي��ورو
للبطيخة ال��واح��دة .ي�ق��وم امل ��زارع بقطع ك��ل ما
على الشجرة باستثناء فاكهة واح��دة بحيث
تتركز جميع العناصر ال�غ��ذائ�ي��ة الحيوية في
تلك البطيخة .والنتيجة هي نكهة مميزة جدا
ورائعة للغاية».

يقول قبطان ألح��د اليخوت« :كنا في جزيرة سانت
ب��ارث��س ف��ي البحر ال�ك��اري�ب��ي وأراد ال�ض�ي��وف تناول
البيغل من مطعم  Zabarفي نيويورك على االفطار
في اليوم التالي .استقل طاقم اليخت طائرة خاصة الى
نيويورك لتحقيق رغبة الضيوف».

م��ن ًال�ط��رائ��ف ،أي�ض��ًا ،م��ا ي��روي��ه ع��ام��ل ف��ي أح��د اليخوت
قائال« :أتذكر عندما اضطررنا الى السفر مئات األميال
للذهاب الى بعض الجزر البركانية الصغيرة ألن زوجة
م��ال��ك ال�ي�خ��ت ط�ل�ب��ت» ب�ع��ض ال��رم��ال ال� �س ��وداء« .ع�ن��دم��ا
وصلنا ،لم تكترث ال��زوج��ة باألمر ول��م تذهب حتى الى
الشاطئ ،لكنها أرسلت أحد أفراد الطاقم مع جرة ليجمع
لها بعضا من تلك الرمال ،وعندما غادرت تركتها على
منت اليخت ولم تأخذها حتى معها».

 - 3مكعبات خيار بسمك  10مللم!

 - 5ورد في كل مكان

ويقول أحد العاملني في يخت« :كان لدي ضيف أراد
تناول مكعبات خيار مقطعة بسمك  10ملليمترات

ت �ق��ول مضيفة س��اب�ق��ة ف��ي أح ��د ال �ي �خ��وت« :ك ��ان أح��د
أكثر الطلبات جنونا عندما كنت أعمل مضيفة على

الشركات المسيطرة على السوق
ن� �ظ ��را ل �ل �م �س �ت��وى ا ل �ت �ك �ن��و ل��و ج��ي ا ل� �ع ��ا ل ��ي و م �ت �ط �ل �ب��ات ا ل� �س ��وق ف ��ي ا ل �ب �ل��دان
ا مل�ت�ق��د م��ة ،يسيطر على س��وق ا ل�ي�خ��وت حاليا ع��دد قليل م��ن ا ل�ش��ر ك��ات التي
تمتلك التقنيات األ س��ا س�ي��ة ،بما ف��ي ذ ل��ك أز ي�م��وت بينيتي وفيريتي غ��روب
و س��ا ن�ل��ور ي�ن��زو ،ا ض��ا ف��ة ا ل��ى ه��ورا ي��زن ي��ا ك��ت األ م�ي��ر ك�ي��ة ،وأ ل�ك�س��ا ن��در م��ار ي��ن
و ص��ن سيكر انترناشيونال ،و«اس ب��ي ا ي��ه» وفيد شيب ،ومجموعة ديمن
ش�ي��ب ي ��اردس ،و ب��ر ي�ن�س�ي��س ي��ا ك�ت��س ،و ب��ي ال س��ي ا ل��دو ل �ي��ة ،و س��ا ن�ل��ور ي�ن��زو
سبا ،وشركة فايكنغ لليخوت.

ي�خ��ت ف��اخ��ر ل�لاي �ج��ار .ك��ان��ت ال�س�ي��دة م��ن ال �ن��وع ال��ذي
يطلب أشياء سخيفة فقط ملعرفة ما اذا كنا قادرين
على تحقيقها لها .في إحدى املرات كان اليخت راسيا
ف��ي وس��ط ال�لا م�ك��ان ف��ي منطقة البحر الكاريبي في
منتصف ال �ن �ه��ار .ك��ان��ت ل��دي�ن��ا ف��ي ال�ي�خ��ت م��زه��ري��ات
ضخمة في الصالون الرئيسي ،وقالت« :أريدها ممتلئة
بـ  500وردة بيضاء وأريد الورد األبيض في كل مكان
أث�ن��اء ال�ع�ش��اء»« .ب�ع��د البحث وج��دن��ا ن��وع ال��ورد والكم
الذي تريده في ميامي ،جرى استئجار طائرة خاصة
لنقل الورد الي منطقة البحر الكاريبي ،ثم طائرة مائية
لتهبط ب �ج��وار ال�ي�خ��ت .ب�ع��د ذل ��ك ،ب��ال�ط�ب��ع ،اض�ط��ررت
الحضارها على منت اليخت وترتيبها في املزهريات
استعدادا لتناول العشاء .بمجرد انتهاء العشاء ،قالت:
تخلصوا منها .يمكنكم رميها في الخارج اذا أردت��م.
لم أستطع أن أصدق كم تكلف تحقيق طلبها ،ربما ما
يقرب من  100ألف دوالر بني الرحالت الجوية ومئات
الورد األبيض».

ال للمكاتب
على متن اليخت
لم يعد كثير من رج��ال األع�م��ال الباحثني عن الرفاهية
امل�ط�ل�ق��ة ف��ي ي�خ��وت�ه��م امل�ص�م�م��ة وف ��ق ال �ط �ل��ب ،ي��ري��دون
«مكاتب» على متنها اآلن ،وجل اهتمامهم ينصب على
االسترخاء واالستمتاع التام« .أنا ال أريد أن أعمل على
يختي .أنا هنا لالبتعاد عن كل شيء».

5

آالف يخت طول كل
منها يزيد على  24متراً
في الخدمة حاليا ً

24

مليار يورو معدل
دوران رأس المال
في صناعة اليخوت
تستحوذ أوروبا
على  %54منها

400

مليون إسترليني
كلفة «عزام» ..أطول
يخت في العالم
ويعمل فيه 50
موظفا ً

163

ألف موظف يعملون
في صناعة اليخوت
حول العالم

التأجير يعوض بعض النفقات
ي�م�ك��ن مل��ا ل�ك��ي ا ل �ي �خ��وت ت�ع��و ي��ض ب�ع��ض ن�ف�ق��ا ت�ه��م ع��ن ط��ر ي��ق
تأجير يخوتهم .اذ يمكن لليخت ،الذي يبلغ طوله  205أقدام،
بميزانية تشغيل سنوية تبلغ  3.5ماليني دوالر ،أن يؤجر
بمبلغ  425ألف دوالر في األسبوع .ويختلف السعر حسب
ا مل��و س��م و ح �ج��م ا ل �ي �خ��ت ،و ي�ش�م��ل ت�ك��ا ل�ي��ف ا ل �ط �ع��ام وا ل �ش��راب
والوقود ورسوم املرسى ورسوم التوصيل.
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أغلى اليخوت في العالم
 - 1ذا هيستوري سوبريم

 - 6دبي

 4.8مليارات دوالر

 400مليون دوالر

ت�ع��ود ملكية أغ�ل��ى يخت ف��ي ت��اري��خ صناعة ال�ي�خ��وت ال��ى رج��ل أعمال
ماليزي مجهول الهوية .ه��ذا املبلغ املذهل يعود ال��ى الذهب والبالتني
واملجوهرات املستخدمة في بناء هذا اليخت .حيث جرى استخدام ما
ال يقل عن  100ألف كيلوغرام من هذه املعادن الثمينة .ومن غرائب هذا
اليخت وج��ود عظم دي�ن��اص��ور أص�ل��ي ف��ي غ��رف��ة ال�ن��وم الرئيسية كلف
ح��وال��ي  68أل��ف جنيه استرليني .كما يوجد على م�تن اليخت زجاجة
كحول فاخرة زينت بقطعة أملاس عيار  18.5قيراطا قيمتها وحدها تبلغ
 45مليون دوالر وجهاز آيفون مرصع بـ  500قطعة أملاس.

جرى التكليف ببناء اليخت من قبل األمير جفري بلقيه،
األخ األصغر لسلطان بروناي ،قبل  10أعوام على إطالقه
في عام  ،2006ليجري بعدها شراؤه من قبل «بالتينيوم
ياكتس» ملصلحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
الرئيس ورئيس وزراء اإلم��ارات وحاكم دب��ي ،ال��ذي أعاد
التصميم الداخلي لليخت.

 - 10بيلوروس  300مليون دوالر

 - 7سوبر ياكت أيه

تعود ملكية ه��ذا اليخت إل��ى امللياردير ال��ذي يتخذ م��ن هونغ كونغ مقرًا له،
مطور العقارات ورئيس مجلس إدارة شركة برودينال.

 323مليون دوالر

 - 2إكليبس

 1.9مليار دوالر
امل�ل�ي��اردي��ر ال��روس��ي روم ��ان أب��رام��وف�ي�ت��ش ه��و ص��اح��ب ي�خ��ت اكليبس،
ث��ان��ي أغ�ل��ى يخت ف��ي ال�ع��ال��م .ج��رى ب�ن��اؤه م��ن قبل ش��رك��ة ب�ل��وم وف��وس
في هامبورغ ويبلغ طوله  536قدما مما يجعله أيضا ثاني أكبر يخت
ف��ي ال�ع��ال��م .وم��ن م�ي��زات ه��ذا اليخت وج��ود بركتي سباحة و 24غرفة
للضيوف ومجهز بثالثة ق��وارب وغواصة صغيرة ومهبطني لطائرات
هليكوبتر اضافة الى جهاز رصد ونظام دف��اع صاروخي ويحتاج 70
عامال لتشغيله.

 650مليون دوالر

يملك هذا اليخت الخاص الفاخر السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ،سلطان
عمان .ال ُيعرف الكثيرعن اليخت س��وى كونه يضم قاعة للحفالت املوسيقية
كبيرة بما يكفي الستيعاب أوركسترا من  50عضوًا .عند بنائه في عامي 2007
و ،2008كان يعتبر ثاني أكبر يخت في العالم .يمكن لليخت استضافة ما يصل
إلى  70شخصًا وطاقمًا مكونًا من  154فردًا لتشغيله.

 - 11ديلبار  256مليون دوالر

 210ماليين دوالر
جرى تصميمه خصيصًا في عام  1990ملصلحة رجل
األع �م��ال ال�س�ع��ودي ن��اص��ر ال��رش�ي��د ،يتميز ه��ذا اليخت
باسمه املكتوب على السطح الخارجي لليخت بحروف
بارزة من الذهب عيار  24قيراطًا.

 - 14أوكتوبوس

 200مليون دوالر
في السابق كان مملوكا من قبل قطب األعمال واملؤسس
ال�ش��ري��ك لشركة م��اي�ك��روس��وف��ت ب��ول آل��ن .وي�ت��م حاليا
تأجير هذا اليخت الخاص لالختراعات العلمية وبعثات
االنقاذ ومشاريع االستكشاف.

ي�ج� ّ�س��د ه��ذا ال�ي�خ��ت ال��رف��اه�ي��ة ب��أب�ه��ى ص��وره��ا ،ويتميز
بتصميمه الفريد الذي يشبه سفينة حربية أو غواصة.
وي�م�ل��ك ال�ي�خ��ت امل�ل�ي��اردي��ر ال��روس��ي أن ��دري ميلنيشنكو
وزوجته ألكساندرا.

يمتلك هذا اليخت الفاخر األوليغارش الروسي أليشر عثمانوف ،ال��ذي جرت
تسميته على اس��م وال��دت��ه .يمكن لليخت استضافة  20شخصًا ،ويحتاج إلى
طاقم عمل مكون من  48فردًا.

 - 8ريديانت

 - 12المرقاب  250مليون دوالر

 200مليون دوالر

جرى بناء يخت املرقاب من قبل بيترز شيفباو ويلفليث في أملانيا لرئيس وزراء
قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني .حمل لقب ثاني أجمل
يخت في العالم بعد االنتهاء من بنائه في  .2008يضم  10أجنحة ُيلحق بها
حمام وغرفة معيشة وغرفتا نوم ،تكفي الستضافة  24شخصًا .وهناك أيضًا
غرفتا  VIPو 55غرفة لطاقم العمل.

ي �خ��ت ج �م �ي��ل ،ب �ن��ي وف� ��ق م �ت �ط �ل �ب��ات خ ��اص ��ة ف ��ي ع��ام
 2010م��ن قبل شركة أوشينكو ف��ي هولندا .يمكن أن
يستضيف ال�ي�خ��ت  14شخصًا ف��ي  7ك�ب��ائ��ن ،وط��اق��م
عمل مكونا من  23فردًا .لكن لألسف اليخت غير متاح
حاليا للتأجير الخاص.

 320مليون دوالر
جرى بناء هذا اليخت الفاخر بواسطة لورسني في عام
 ،2009وت�ع��ود ملكيته إل��ى املليونير اإلم��ارات��ي عبداهلل
الفطيم.

 - 3عزام

 - 9آل سعيد  300مليون دوالر

 - 13ليدي مورا

 - 15سفن سيز

ت�ع��ود ملكيته ال��ى ش�ي��خ ب��دول��ة االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة .وت�ح��دي��دا،
وب�ح�س��ب ال�ش��رك��ة امل�ص�ن�ع��ة ،يعتبر ه��ذا ال�ي�خ��ت األك�ث��ر«ص�ع��وب��ة» على
االط�لاق ،كما يشاع أيضا أن اليخت يملك غواصة خاصة به مع نظام
دفاع صاروخي .يبلغ طول اليخت  590قدمًا ،مما يجعله اليخت األكبر
في العالم.

 - 4سيرين

 500مليون يورو
اليخت سيرين مملوك حاليا ألم�ي��ر س �ع��ودي ،ال��ذي اش �ت��راه ف��ي 2015
بمبلغ  500مليون ي��ورو ،ويعد واح��دا م��ن أضخم اليخوت ف��ي العالم.
ج��رى ب�ن��اؤه ف��ي األس ��اس ف��ي أغسطس  2011ملصلحة ال��روس��ي ي��وري
شيفلر .وقد جرى استئجار اليخت في السابق من قبل بيل غيتس مقابل
 5ماليني دوالر في األسبوع.

 - 5توباز

 527مليون دوالر
تعود ملكية توباز الى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر ش��ؤون الرئاسة في االم��ارات .وقد أعيدت تسمية
اسم اليخت الى  +Aفي مايو .2019

من طاقم ومرسى ووقود وصيانة وغيرها

نفقات قد تزيد
على ثمن الشراء
النفقات االضافية والضخمة
التي تحتاجها اليخوت الفاخرة؛
كالطاقم والمرسى والوقود
والصيانة وغيرها ،قد تكلف
صاحب اليخت أكثر من ثمن
شرائه ،فهي سلسلة من
النفقات التي ال تنتهي أبدا.
في ما يلي التكلفة الفعلية
المتالك يخت كبير وفاخر ،والذي
يعرف عموما بأنه قارب طوله
 80قدما على األقل .علماً بأنه،
بشكل عام ،تكلف اليخوت
التي يزيد طولها على  100قدم
مليون دوالر لكل  3.3اقدام ،وال
يشمل ذلك تكاليف الصيانة.

!

1

يمكن للمالك أن يتوقعوا انفاق نحو  10%من سعر الشراء سنويا على تشغيل اليخت وصيانته.
ويعني ذلك مليون دوالر في السنة لليخوت العمالقة التي يبلغ سعرها  10ماليني دوالر ،مع وجود
بعض االختالفات.

2

كلما كان اليخت أكبر احتاج الى طاقم أكبر ورواتب أعلى ..يمكن أن يكلف قارب يبلغ طوله  130قدما
مع طاقم مكون من خمسة أفراد  32500دوالر شهريا .يكسب عمال اليخت في املتوسط ما يتراوح
بني  3083دوالرا و  3574دوالرا شهريا ،وفق حجم القارب .في حني يتقاضى قبطان اليخت راتبا
أعلى يتراوح في املتوسط بني  7750دوالرا إلى  19961دوالرًا شهريا.

3

العمال الذين يجري تعيينهم مؤقتا للقيام بخدمات على منت اليخت .يقول قبطان يخت يبلغ طوله
 178قدما انه أنفق  14255دوالرا على العمالة املؤقتة التي تجري االستعانة بها على أساس يومي
خالل زيارة اليخت ،التي استمرت شهرين في فورت لودرديل.

4

هناك تكاليف أخرى للطاقم ،مثل التأمني الطبي والتدريب وال��زي الرسمي ،وقد تصل تكلفتها الى
 11190دوالرا على م��دار أكثر من شهرين .كما أنفق القبطان أيضا ،خالل الشهرين مبلغا قدره
 50000دوالر لتجهيز اليخت ملوسم التأجير املقبل.

7

8
يأخذ قبطان اليخت البالغ طوله  178قدما اليخت الى فورت لودرديل مرتني في السنة للصيانة .وفي فترة الشهرين،
 9أنفق  142746دوالرا على االصالح والصيانة الدورية.
ال تشمل الصيانة الدورية تكلفة عمليات التجديد الدورية .فبحسب أحد املالك ،كلفت اعادة تجهيز يخته البالغ طوله 98
 10قدما أكثر من  1.1مليون دوالر .هناك أيضا التأمني ،الذي يمكن أن يكلف حوالي  240ألف دوالر سنويا ،وفقا لتقرير
صادر عن تاور غيت انشورانس.

تحتاج اليخوت والقوارب الى عمليات صيانة واصالح منتظمة .يمكن للصيانة الروتينية أن تكلف حوالي  %2من قيمة
اليخت بعد السنة األولى من عمره ،وحوالي  %7.5من قيمته عندما يبلغ عمر اليخت  10سنوات.

11

5
يمكن أن يكلف الوقود ما
يقرب من  400ألف دوالر في السنة ،ليس لليخت فقط بل لأللعاب التي 12
 6تصاحب ذلك ،مثل جيت سكي.
أكثر م��ن  100أل��ف دوالر يجري انفاقها على رس��و ال�ق��ارب وال��وق��ود خ�لال ال��زي��ارة التي استمرت
شهرين ،بحسب القبطان.

تختلف رسوم ارساء اليخت بحسب الحجم وجودة املرسى .يمكن لليخت ،الذي يبلغ طوله  80قدما ،أن يكلف 1200
دوالر شهريا ،في حني يمكن أن يكلف اليخت األكبر ما يصل الى  6000دوالر شهريا .بالنسبة لليخوت الضخمة تصل
التكلفة الى  350ألف دوالر على الرصيف في السنة.

هناك أيضا املصاريف املنوعة ،مثل االتصاالت (املالحة وطبق استقبال القمر الصناعي لجهاز التلفزيون) واالدارة
(البريد ومستلزمات املكاتب ،على سبيل املثال ال الحصر) .وبحسب قبطان ألحد اليخوت بلغ مجموع ما أنفقه على
التكاليف االدارية أكثر من  6000دوالر خالل فترة االقامة ملدة شهرين .في ما أنفق عمومًا
 643.164ألف دوالر خالل اقامته في والية فلوريدا .اال أن هذا الرقم ال يقارن بمبلغ الـ 1.5مليون دوالر الذي يتوقع انفاقه
على االقامة القادمة لليخت في فورت لودرديل ،التي سيخضع خاللها اليخت للفحص.
كل هذا ال يحسب تكلفة امل��رح والحفالت ،اذ يحب أصحاب اليخوت الفاخرة اقامة الحفالت واألمسيات التي تشمل
تكاليف الطعام (أو استئجار طاه مشهور) واملشروبات ودي جي والديكور.
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خالل  5سنوات

 151مليار دوالر ..قيمة سوق
تكنولوجيا المنازل الذكية
مصطفى عرندس
أكد تقرير جديد نشره موقع  Marketsandأن
قيمة سوق املنازل الذكية العاملية سترتفع إلى
 151مليار دوالر أميركي خالل  5أعوام.
وقال التقرير إن املنازل الذكية تمنحك تحكمًا
آل�ي��ًا ف��ي اإلض ��اءة والتدفئة والتهوية وتكييف
ال �ه ��واء واألم� ��ن واألم � ��ان وامل��وس �ي �ق��ى وت��وف�ي��ر
ال�ط��اق��ة وال�ت�ح�ك��م ع��ن ب�ع��د ب��اس�ت�خ��دام هاتفك
الذكي.
وأع �ل��ن م��رك��ز أب �ح��اث  YouGovأن م��ا يقرب
من ربع البريطانيني يمتلكون جهازًا واحدًا أو
أكثر من األجهزة املنزلية الذكية بالفعل ،وقاموا
بإنفاق مليار جنيه إسترليني على األجهزة
املنزلية الذكية خالل عام .2019
وأكد مركز األبحاث أن املنتجات املنزلية الذكية

ت�ت�ط��ور بشكل كبير ج �دًا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي،
ب�ف�ض��ل دم�ج�ه��ا م��ع ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ن��اش �ئ��ة ،مثل
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء.
وامل �م �ي��ز ف��ي امل �ن ��ازل ال��ذك �ي��ة أن �ه��ا ت�م�ك�ن��ك من
االستغالل األمثل للمساحات والطاقة ،وبالتالي
يمكن التحكم باملنازل عن بعد ،والتواصل مع
عدة أجزاء في املنزل بطرق الذكاء االصطناعي،
وب��ال �ت��ال��ي ت��وف �ي��ر م �س��اح��ات أف �ض��ل مل �ط��وري
العقارات الستغاللها.
وق��د يعتقد ال�ب�ع��ض أن امل �ن��ازل ال��ذك�ي��ة يكون
لها تصميم وشكل خاص عن املنازل العادية
والتقليدية ،ولكن هذا اعتقاد خاطئ ،فاملنازل
ال��ذك�ي��ة ال تختلف ع��ن ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ف��ي الشكل
وامل �ظ �ه��ر ،ول �ك��ن االخ �ت�ل�اف ي �ك��ون ف��ي البنية
التحتية.
وي �ع �ت �ق��د امل �ص �م��م ت ��وم ��اس غ��ري �ف�ين م��ؤس��س

الصين تنت
ج
طا
ئ
ر
ة
ه
ل
ي
ك
وبتر
تشبه
مركبات الفضاء
ك�ش�ف��ت ال �ص�ين ال�ن�ق��اب ع��ن ال�ك�ث�ي��ر من
األسلحة الجديدة في اآلونة األخير ،لكن
إح ��دى ط��ائ��رات �ه��ا ج��ذب��ت أن �ظ��ار ال�ع��ال��م،
بحسب صحيفة «سي إن إن» األميركية.
وأطلقت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الصينية على
الطائرة الهليكوبتر الجديدة اسم «القرش
األب� �ي ��ض ال �ع �ظ �ي��م» ،ووص �ف �ت �ه��ا ب��أن�ه��ا
مستحواة من أفالم الخيال العلمي التي
ترجع إلى خمسينات القرن املاضي.
وأك��دت السلطات الصينية أن املروحية
ال �ج ��دي ��دة م�ص�م�م��ة ل� �ح ��روب امل�س�ت�ق�ب��ل
وم� � � � � � ��زودة ب � ��آخ � ��ر م� � ��ا ت� ��وص � �ل� ��ت إل� �ي ��ه

التكنولوجيا الجديدة في التسليح.
و ن �ش��رت ص�ح�ي�ف��ة « غ �ل��و ب��ال ت��ا ي�م��ز»
ا ل ��ر س� �م� �ي ��ة ص � ��ور ا ل � �ط ��ا ئ ��رة وا ص� �ف ��ة
إ ي � ��ا ه � ��ا ب � �م� ��ز ي� ��ج م � ��ن ا ل� �ت� �ص� �م� �ي� �م ��ات
ا ل �ح��د ي �ث��ة ا ل� �ت ��ي أ ث �ب �ت��ت ج� ��دوا ه� ��ا ف��ي
طائرات الهليكوبتر.
وي �ب �ل��غ ط� ��ول ط ��ائ ��رة «ال� �ق ��رش األب �ي��ض
العظيم»  7.6أمتار ،ويبلغ ارتفاعها ثالثة
أم �ت��ار ت�ق��ري� ً�ب��ا ،وت�ح�ت��وي ع�ل��ى مساحة
لطاقمني ،وتم عرض النموذج األولي في
معرض تشاينا هليكوبتر.
(م.ع)

«القرش األبيض العظيم»  ..طائرة مستوحاة من الخمسينيات
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سعيًا منه لتجنيد أكبر عدد ممكن من العناصر في صفوفه ،يقوم الجيش األميركي
بإنفاق املاليني سنويًا للتسويق لهذا األم��ر ،ووف��ق تقديرات وزارة الدفاع األميركية
فإن متوسط هذا اإلنفاق يبلغ  400مليون دوالر سنويًا ،لكن تقارير جديدة كشفت
أن الجيش األميركي ب��دأ يترك الطرق التقليدية في اإلع�لان��ات عبر التلفزيونات أو
محطات الراديو ،والتي يفترض أن تجذب الشباب للتجنيد في صفوفه ،واتجه إلى
وسائل التواصل االجتماعي على غرار «انستغرام» و«سناب شات» ،وإلى مهرجانات
األلعاب الحربية.
وذكرت  Business Insiderفي تقرير أن الجيش األميركي فشل في تحقيق هدف
ً
ً
تواضعا
التوظيف في عام  2018ألول مرة منذ أكثر من عقد ،وسجل أهدافا أكثر
لعام .2019
ومن خالل مقابالت أجريت مع كبار املسؤولني
في الجيش كشف هؤالء عن اتجاه الجيش لتغيير وزارة الدفاع
سياسته االستراتيجية في التسويق
للتجنيد�.دد تنفق 400
وت �ق��ول ال�ص�ح�ي�ف��ة ان رؤس� ��اء ال�ت�س��وي��ق ال�ج�
ف��ي ال�ج�ي��ش يخططون ل�لاب�ت�ع��اد ع��ن اإلع�لان�
�ات مليون دوالر
التلفزيونية ذات امل�ي��زان�ي��ة الضخمة والعريضة
التي تركز على ال��دف��اع عن ال��والي��ات املتحدة في سنوياً على
القتال ،وبدل ذلك التركيز على املحتوى العرضي
ع�ل��ى م�ن�ص��ات م�ث��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي مثل إعالنات التجنيد
 Instagramو  Snapchatوال�ت��ي تجذب الناس،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع�ل��ى وظ��ائ��ف
محتملة في مواقع عالية بمجاالت التكنولوجيا مثل الطائرات من دون طيار واألمن
السيبراني.
وق��ام الجيش بتخفيض وإع��ادة هيكلة قسم التسويق ف��ي محاولة إلن�ف��اق األم��وال
بشكل أكثر فاعلية ،حيث وج��دت مراجعة تحليلية أن الجيش األميركي أه��در 36
مليون دوالر على التسويق في عام واحد.
وبعد أن حجب الكونغرس نصف ميزانيته اإلعالنية بسبب هذه املراجعة التي كشفت
إهدار املاليني في اإلنفاق ولم تحقق نتائج ،قام الجيش بحل قسم التسويق التابع له،
وانتقل إلى شيكاغو ،وقام بتجديد أساليبه للبيانات واألحداث.
وذكر املسؤولون أنهم يعتزمون التركيز على مؤتمرات األلعاب الحربية مثل Comic-
 Conومهرجان الرياضات اإللكترونية  ،Paxقائلني إن «الالعبني واملبرمجني يمكن
ً
جنودا جيدين».
أن يكونوا

الجيش تخلى عن اإلعالنات القديمة عبر التلفزيونات وأجهزة الراديو

موقع «أوب�ت�ين مونستر» أن األث��اث ف��ي املنزل
الذكي سيكون أكثر فائدة إن دمجنا بينه وبني
ً
التكنولوجيا .فعلى سبيل املثال ،بدال من اقتناء
طاولة صغيرة وبسيطة ،ستكون لديك شاشة
تعمل باللمس تستطيع أن تعرض أم��ام��ك أي
لعبة أو صحيفة أو موقع تريده.
وت��وق��ع م��وق��ع  futuretechnologyأن امل�ن��ازل
الذكية في املستقبل سيجري ربطها بشبكة
واح��دة ،حتى يتسنى لها توزيع الطاقة في ما
بينها ،وستستفيد املنازل املستقبلية بالطبع
من الروبوتات املستقبلية للقيام باألعمال مثل
التنظيف والتنظيم.
وت��وض��ح اإلح� �ص ��اءات أن إج �م��ال��ي اإلن �ف��اق
ع�ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال�ع��ال��م
س�ي�ص��ل إل ��ى  3ت��ري�ل�ي��ون��ات دوالر أم�ي��رك��ي
خالل .2019

 3تريليونات دوالر ..قيمة اإلنفاق العالمي على التكنولوجيا خالل 2019

هاجرت من الفقر إلى الغنى ..وتحدت الموت لتفوز بصفقة العمر

 ..Amber Leongشابة عشرينية
حققت مليون دوالر في ربع ساعة!
د .بلقيس دنيازاد عياشي
م ��ن ال �ج �ي��د أن ت �ك��ون ل ��دى أي ش �خ��ص ق ��درة
كبيرة على اإلقناع ،فهذه امليزة يحتاجها املرء
دوم��ًا في حياته ،وق��د تكون سببًا في تغيير
املستقبل ،والتحول من الفقر املدقع إلى الغنى
وال �ث��راء ،خاصة إن ك��ان ه��ذا الشخص يعرف
كيف يستخدم الكلمات املناسبة ،في األوقات
املناسبة ويستغل ال�ف��رص املتاحة ل��ه أحسن
استغالل.
ال �ش��اب��ة امل��ال �ي��زي��ة  Amber Leongف �ت��اة ف��ي
العشرينات من العمر ،كانت تعيش في حي
فقير ببلدة صغيرة في ماليزيا ،كانت دومًا
تحلم بتغيير ن�م��ط ح�ي��ات�ه��ا ،وت �ح��اول دوم��ًا
ال �ب �ح��ث ع ��ن ح ��ل ل �ح �ي��ات �ه��ا ال �ب �س �ي �ط��ة ال �ت��ي
تعيشها ،طموحها كان كبيرًا ،ودومًا ما كانت
تفكر ف��ي ال�ه�ج��رة م��ن ب�ل��دت�ه��ا ال�ص�غ�ي��رة إل��ى
«بلد األح�ل�ام» ،أي��ن يمكنها تحقيق ما تحلم
ب��ه؟ طلبت من والديها السماح لها بالهجرة
إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة واالل�ت�ح��اق
بإحدى الجامعات هناك ،فما كان من الوالدين
إال أن ق��ام��ا ب�ص��رف أم ��وال ال�ت�ق��اع��د الخاصة
ً
بهما واقترضا أمواال من األصدقاء للحصول
ع�ل��ى ت��ذك��رة ذه ��اب ف��ي ات �ج��اه واح ��د ،وأم ��وال
نقدية كافية لتغطية الرسوم املدرسية لفصل
دراس��ي واح��د ،وف��ق م��ا ذك��رت��ه مجلة ibtimes
االقتصادية.

عقبات وطموح
ال �ع �ق �ب��ات ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ف ��ي وج � ��ه  Amberل��م
ت� �ت ��وق ��ف ه � �ن ��ا ،ف � �ه ��ذه ال� �ف� �ت ��اة ال� �ش ��اب ��ة ب�ع��د
ه�ج��رت�ه��ا إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم�ي��رك�ي��ة
ب�ت�س�ع��ة أش �ه��ر ف �ق��ط ،اك�ت�ش�ف��ت أن �ه��ا م�ص��اب��ة
ب��داء مميت ،وه��و م�ت�لازم��ة ال�ص��دم��ة السمية
 ال�ت��ي ه��ي م��ن امل�ض��اع�ف��ات ال �ن��ادرة واملميتةلبعض االلتهابات البكتيرية ،مثل امل�ك��ورات
العنقودية الذهبية  -وقد أخبرها األطباء أن
نسب تحسنها مقاربة تماما لنسب وفاتها،

تحدثت أمام لجنة من رواد األعمال عن مشروعها ..وأقنعتهم باالستثمار

شركتها حققت  4ماليين دوالر مبيعات..
وبلغ تقييمها  7.4ماليين دوالر
وأنها قد تغادر هذه الحياة بسبب هذا املرض
املميت.
ورغ��م ذل��ك لم تستسلم  Amberلهذا امل��رض،
ب��ل قاومته بكل م��ا أوت�ي��ت م��ن ق��وة ،وأخ��ذت
دورات ع�ل�اج �ي ��ة م �ك �ث �ف��ة إل � ��ى ج ��ان ��ب أن �ه��ا
ن�ج�ح��ت ف��ي دراس �ت �ه��ا ال�ج��ام�ع�ي��ة ،وتمكنت
م��ن ال��دخ��ول إل��ى م��درس��ة ال��دراس��ات العليا،
ودرس � � ��ت ت �خ �ص��ص ال� �ع� �ل ��وم امل ��ال� �ي ��ة ،ل�ي��س
ذل��ك فحسب ،ب��ل تمكنت م��ن ال�ح�ص��ول على
وظ �ي �ف��ة ،ال ��رات ��ب ف �ي �ه��ا م �ك��ون م ��ن  6أرق� ��ام،
وب ��دأت أم��وره��ا امل��ادي��ة ب��ال�ت�ح�س��ن ،ف�ب��ادرت
بإرسال أموال إلى أهلها في ماليزيا.

طموح ه��ذه الفتاة لم يتوقف هنا ،فقد كانت
ترغب في الحصول على عملها املستقل ،ولم
تكن ت��ؤم��ن بالوظيفة أو العمل عند شخص
آخ ��ر ،ف �ق��ررت ال �ت��وق��ف ع��ن وظ�ي�ف�ت�ه��ا ب�ع��د أن
جمعت مبلغًا من امل��ال ،وق��ررت هي وزوجها
ك�ين م��ون تشيو إط�ل�اق ش��رك��ة حققت أرب��اح��ًا
ضخمة في وقت قياسي.

تحقيق الحلم
قصة فوز هذه الفتاة بأكثر من مليون دوالر،
ك��ان��ت ب��داي �ت �ه��ا م ��ن م�ش��ارك�ت�ه��ا ف ��ي ب��رن��ام��ج
أم �ي��رك��ي اس �م ��ه  ،Shark Tankي �ع ��رض ع�ل��ى

ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،ح �ي��ث ي�م�ك��ن للمتسابقني
وامل�ش��ارك�ين تقديم أفكارهم وعرضها على 5
م��ن «أس �م��اك ق��رش» ف��ي ع��ال��م امل��ال واألع �م��ال،
وه��م رواد أعمال ناجحون ،من أج��ل إقناعهم
باالستثمار في أعمالهم الجديدة ،ومنحهم
رؤوس أم��وال تساهم في نجاح مشروعاتهم
الصغيرة.
وقفت هذه الشابة أمام لجنة «أسماك القرش»
ثم ب��دأت في سرد قصتها ،وكيف أنها قدمت
من بلدة فقيرة وهاجرت إلى الواليات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ،وخ�ل�ال رب��ع س��اع��ة ،تمكنت ه��ذه
الفتاة في النهاية من الفوز بأكثر من مليون
دوالر من استثمارات رواد األعمال.
صعوبة ال��وق��وف أم��ام ه��ذه اللجنة م��ن رواد
األعمال لم تؤثر في  ،Amberالتي قصت لهم
ك�ي��ف ك��اف�ح��ت وواج �ه��ت امل�ص��اع��ب ح�ت��ى تلك
املتعلقة بصحتها ،ونجحت في افتتاح شركة
بمساعدة زوجها ،وتمكنت من إقناع اللجنة
بسرد قصة عما كانت تعانيه من صعوبات
ف��ي ال �ن��وم ،وق��د ق��اده��ا ه��ذا األم ��ر إل��ى ابتكار
مصابيح عالجية ساعدتها في التغلب على
مشاكل النوم لديها.

إقناع وصفقة
وأطلقت الشابة املاليزية مع زوجها في عام
 2016ش��رك��ة  Circadian Opticsإلن �ت��اج ه��ذه
املصابيح ،وتشير التقارير وفق مجلة  Incإلى
أن الشركة زادت من مبيعاتها عبر اإلنترنت
لتصل إل��ى  4ماليني دوالر ،ويتوقع الخبراء
أن الشركة لديها إمكانات جيدة للغاية وقد
ترتفع املبيعات إلى  5.6ماليني دوالر بنهاية
ع��ام  ،2020وق��د ب�ل��غ تقييم ه��ذه ال�ش��رك��ة 7.4
م�ل�اي�ي�ن دوالر .ه� ��ذه األرق� � � ��ام ال� �ت ��ي ت�ح��دث��ت
عنها  ،Amberتمكنت م��ن خاللها م��ن إقناع
املستثمرين في الدخول معها عبر استثمارات
بلغت  1.1مليون دوالر ،وقد أعجبتهم طريقة
إل �ق��ائ �ه��ا وت �ح��دث �ه��ا ع �م��ا ت�م�ل��ك وق��درت �ه��ا في
إقناع املستمعني في فترة وجيزة.

يسمح بإلغاء قفل األبواب عن ُبعد ..و ُيخلص الشركات من البطاقات والمفاتيح

تطبيق ..Nexkey
مفتاح لباب منزلك
أو شركتك عبر هاتفك!
إسالم شكري

ُي �ح ��ول ت�ط�ب�ي��ق «ن �ي �ك ��زاي» األم �ي��رك��ي أي
ه��ات��ف ذك��ي إل��ى م�ف�ت��اح رق �م��ي ،م��ا يسمح
للشركات بالتخلص من البطاقات الذكية
لدخول األبواب ،ومفاتيح املنازل املعدنية
امل��ره �ق��ة وال �س�لاس��ل وغ �ي��ره��ا ،ب�ح�س��ب ما
ذكر موقع «نيكزاي بلوغ».
ّ
ُي�م��ك��ن التطبيق األم �ي��رك��ي  -ال ��ذي يعتبر
بمنزلة سلسلة مفاتيح ذكية  -املسؤولني
وأص �ح ��اب األع �م ��ال م��ن ال�ت�ح�ك��م ف��ي متى
وك �ي��ف ُي �م �ك��ن ل�ل�م��وظ�ف�ين وامل�س�ت�خ��دم�ين
الوصول إلى مساحة مكان معينة ،ويمكن
من خالله التحكم أيضًا في فتح أو إلغاء
قفل األب ��واب ع��ن ُب�ع��د للضيوف ف��ي حالة
عدم وجود أصحاب املنزل.
ً
يوفر «نيكزاي» أيضًا حلوال فريدة ،حيث
ُيمكن من خالله تحويل أي مدخل موجود
باملؤسسات إلى باب ذكي.
وت� ��رب� ��ط وح � � ��دة ال �ت �ح �ك��م ف� ��ي «ن� �ي� �ك ��زاي»

أي ب ��اب ُم �ك �ه��رب ب��امل��داخ��ل ال �ت �ج��اري��ة أو
ب��واب��ات امل �م��رات أو أب� ��واب ال �ج��راج��ات أو
املصاعد وغيرها ،وتحول «نيكزاي كوري»
األس �ط��وان �ي��ة أي ق�ف��ل ميكانيكي م��وج��ود
بالباب إلى قفل ذكي في أقل من دقيقتني.
يقول امل�س��ؤول بالشركة ومدير املنتجات
السابق في العمالقة غوغل أديتي ماليوال:
«هناك أكثر من  300مليون باب تجاري في
الواليات املتحدة األميركية ،ونيكزاي هي
املزود الوحيد املتوافق عامليًا».
ب�ع��د س�ت��ة أش �ه��ر ف�ق��ط م��ن إط�ل�اق تطبيق
«نيكزاي» ،أح��دث ث��ورة بالفعل ،حيث بلغ
ع��دد مستخدميه ن�ح��و  9آالف مستخدم
ن �ش��ط خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل� ��ذك� ��ورة ،م�ب�ت�ع��دي��ن
ع��ن ال �ص��داع ال�ي��وم��ي امل�ت�م�ث��ل ف��ي مشكلة
ن�س�ي��ان م�ف��ات�ي�ح�ه��م امل �ع��دن �ي��ة ،ك�م��ا يمكن
للمستخدمني الذين ليس لديهم التطبيق
ف �ت��ح األب � � ��واب ع �ب��ر رس ��ائ ��ل ن �ص �ي��ة ب��رم��ز
سري.
وأعلنت شركة «ن�ي�ك��زاي» ف��ي وق��ت سابق

 300مليون باب تجاري في الواليات المتحدة

 6ماليين دوالر تلقاها
التطبيق ..واستقطب
 9آالف مستخدم
في  6أشهر
ً
أنها تلقت تمويال ضمن سلسلة الفئة A
بلغت قيمته  6ماليني دوالر بقيادة رأس
املال االستثماري .Upfront Ventures
أثبتت عروض «نيكزاي» أنها مفيدة بشكل
خاص للشركات في إمكانية الدخول إلى
م �س��اح��ات م� �ح ��ددة ف ��ي ف � ��روع ال �ش��رك��ات،
وال�ص��االت الرياضية ،واملكاتب العقارية،
ال�ت��ي ل��دي�ه��ا ت��دف��ق مستمر للمستأجرين

ال �ج��دد ح�ي��ث يغنيها ع��ن م�ش�ك�ل��ة تغيير
األقفال مع كل مستأجر جديد وغيرهم من
الزوار.
ويصف أمير مرتضوي الرئيس التنفيذي
لشركة «ك��ان��وب��ي» تجربته م��ع التطبيق،
ً
قائال« :ثبتنا حلول نيكزاي في  32مكتبًا
خ��اص��ًا ل�ن��ا ،وك��ان ذل��ك ف��ي أق��ل م��ن ثماني
ساعات ،لقد كان األمر رائعًا وسريعًا».
من جانبه ،ق��ال الرئيس التنفيذي لشركة
«ن �ي �ك��زاي» إري ��ك ت��راب��ول��د« :س ��وق التحكم
في الوصول واألقفال اإللكترونية ضخمة
للغاية وه��ي س��وق متنامية ،ح�ي��ث تبلغ
قيمتها  8مليارات دوالر».
وأض � ��اف ت ��راب ��ول ��د« :ن �ح��ن ن�ج�ع��ل عملية
ت �ث �ب �ي��ت ال �ت �ط �ب �ي��ق ووح � � ��دة ال �ت �ح �ك��م ف��ي
األب��واب سهلة للغاية وسريعة ،وبأسعار
معقولة للعمالء.»،
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حل أوال ً في بطولة العالم للدراجات المائية في الصين

الجاسم :عودة ميمونة لقائدنا وحكيمنا

«زين» تفخر بإنجازات البطل الكويتي
يوسف العبدالرزاق

«الكويتية» شاركت المسافرين
فرحتهم بعودة أمير البالد

أع � �ل � �ن� ��ت «زي � � � � � ��ن» ،امل � � � � � � ّ
�زود ال � ��رائ � ��د
للخدمات الرقمية ف��ي ال�ك��وي��ت عن
ف �خ��ره��ا ب ��اإلن� �ج ��از ال� �ج ��دي ��د ،ال ��ذي
ّ
ّ
ُ
ح��ق �ق��ه ال �ب �ط��ل ال �ك��وي �ت��ي امل �ص��ن��ف
العاملي األول في رياضة الدراجات
امل � ��ائ� � �ي � ��ة ي � ��وس � ��ف ال � � �ع � � �ب � ��دال � ��رزاق،
وامل �ت �م �ث ��ل ب �ت �ح �ق �ي �ق��ه ك � ��أس امل ��رك ��ز
األول ف � ��ي ف� �ئ ��ة «ج� � ��ي ب � ��ي  »1ف��ي
ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م
ّ
 ،2019وال �ت��ي اخ�ت�ت�م��ت م��ؤخ��رًا في
مدينة كنجدوا بجمهورية الصني
الشعبية.
ّ
وعبرت الشركة ،في بيان صحافي،
عن سعادتها بهذا اإلنجاز الجديد
ال� ��ذي ح �ق �ق��ه ال� �ع� �ب ��دال ��رزاق ،وال� ��ذي
ت ��رع ��ى «زي� � ��ن» م � �ش ��واره ال��ري��اض��ي
االح� �ت ��راف ��ي ع �ل��ى م� ��دى ال � � �ـ 11ع��ام��ًا
املاضية ،حيث ُيضاف هذا اإلنجاز
إل��ى رصيده الحافل من اإلن�ج��ازات
وال � � �ت � � �ت� � ��وي � � �ج� � ��ات ال� � � �ت � � ��ي ح� �ق� �ق� �ه ��ا
ال �ع �ب��دال��رزاق ع �ل��ى م ��دى ال �س �ن��وات
املاضية بكل جدارة واقتدار ،والتي
ن��اف��س ف�ي�ه��ا ال�ب�ط��ل ال�ك��وي�ت��ي ك�ب��ار
املحترفني من مختلف دول العالم.
وب�ي�ن��ت «زي ��ن» أن ال�ب�ط��ل ال�ك��وي�ت��ي
ّ
ُ
ي ��وس ��ف ال � �ع � �ب� ��دال� ��رزاق  -امل� �ص ��ن ��ف
العاملي األول في رياضة الدراجات
ّ
امل ��ائ� �ي ��ة – ق� ��د ح �ق ��ق م� ��ؤخ� ��رًا ك ��أس
امل ��رك ��ز األول ف ��ي ف �ئ��ة «ج ��ي ب ��ي »1
ف� ��ي ال� �ج ��ول ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م� ��ن ب �ط��ول��ة
ال �ع��ال��م  2019ف ��ي م��دي �ن��ة ك �ن �ج��دوا
بجمهورية الصني الشعبية ،وهي
أكبر بطولة في هذه الرياضة التي
ّ
ي �ن��ظ �م �ه��ا رس �م �ي��ًا االت� �ح ��اد ال��دول��ي
ّ
املحركات البحرية ،UIM
لرياضات
ُ
وه ��ي ال �ج �ه��ة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي ت��دي��ر
ري� ��اض� ��ة امل � �ح� � ّ�رك� ��ات ال� �ب� �ح ��ري ��ة ف��ي
ال �ع��ال��م ،ح�ي��ث ت �ص� ّ�در ال �ع �ب��دال��رزاق
ال � �ت ��رت � �ي ��ب ال� � �ع � ��ام ل � �ن � �ق ��اط ب �ط��ول ��ة
العالم ،كما حقق كأس املركز األول
ف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي إي �ط��ال �ي��ا،

العبدالرزاق خالل السباق

جانب من تتويج العبدالرزاق بالمركز األول في الصين

ّ
ّ
تصدره التصنيف العاملي
مما عزز
امل� �ع� �ت� �م ��د م� � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة األومل � �ب � �ي� ��ة
ال��دول�ي��ة واللجنة ال��دول�ي��ة ملكافحة

املنشطات .WADA
وأش� ��ارت ال �ش��رك��ة إل ��ى أن رع��اي�ت�ه��ا
ودع �م �ه��ا ل�ل�ب�ط��ل ال �ك��وي �ت��ي ي��وس��ف

ال �ع �ب��دال��رزاق ع �ل��ى م ��دى ال �س �ن��وات
ّ
ال� � �ـ 11امل��اض �ي��ة ج� ��اء ت ت �ح��ت م�ظ��ل��ة
اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي � �ت � �ه� ��ا ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة
االجتماعية واالستدامة تجاه دعم
ُ
وم �س��ان��دة ال��ري��اض��ة وال��ري��اض �ي�ين
الكويتيني ،ال سيما أن العبدالرزاق
دائ �م��ًا م��ا ي��رف��ع اس��م ال�ك��وي��ت عاليًا
في املحافل الدولية عامًا بعد عام.
ّ
وبينت الشركة أنها تولي املجاالت
الرياضية والشبابية أولوية خاصة
ف��ي سلسلة برامجها االجتماعية،
فهي تعتبر دعم الكفاء ات الوطنية
ً
وامل �ج��االت ال��ري��اض�ي��ة رك �ن��ًا أص�ي�لا
م ��ن إس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة
االج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ة ،ف � �ف � �ئ� ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
والرياضة بمنزلة السفير الرسمي
للشعوب واملجتمعات ف��ي املحافل
واملشاركات الدولية.

بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه،
س��امل��ًا إل� ��ى أرض ال ��وط ��ن م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية ،شاركت «الخطوط الجوية الكويتية»
املسافرين والعاملني في مبنى الركاب رقم )T4( 4
فرحتهم باالحتفال بالعودة الغالية على قلوب
ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى أرض وط�ن�ن��ا
الحبيب الكويت.
وب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ع � ّ�ب ��ر رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
الخطوط الجوية الكويتية ،يوسف الجاسم ،عن
سعادته بعودة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه،
ساملًا غانمًا إلى ربوع وطنه الحبيب وبني شعبه
وأهله املحبني للكويت ،وق��ال« :ع��اد اليوم قائدنا
وح�ك�ي�م�ن��ا ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه،
متوجًا بالصحة والعافية ،ونحمد اهلل على هذه
ال�ع��ودة امليمونة لتكمل كويتنا الحبيبة مسيرة
ال �ع �ط��اء وال �ب �ن��اء واالزده � � ��ار ت �ح��ت ق �ي��ادة س�م��وه
وس �م��و ول��ي ال�ع�ه��د األم�ي�ن ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
الجابر الصباح حفظهما اهلل ورعاهما».
وأض��اف ال�ج��اس��م« :يسعدنا أن ت�ش��ارك الخطوط
الجوية الكويتية املسافرين والعاملني في مبنى
ال ��رك ��اب رق ��م  4ف��رح�ت�ه��م ب��االح �ت �ف��ال ب �ه��ذا ال �ي��وم

يوسف الجاسم

البهيج الذي ستظل ذكراه خالدة في قلوب جموع
املواطنني واملقيمني على أرض الوطن».
ً
واخ�ت�ت��م رئ�ي��س مجلس االدارة تصريحه ق��ائ�لا:
«ب ��اس� �م ��ي ون� �ي ��اب ��ة ع� ��ن أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س ادارة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واالدارة التنفيذية
وجميع العاملني بها نتقدم بالتهنئة بالسالمة
لحضرة صاحب السمو أميرنا امل�ف��دى وللشعب
ً
الكويتي الكريم ،سائال اهلل لوطننا الغالي دوام
العزة والرفعة واألمن واألمان».

طاقم «الكويتية» يشارك المسافرين فرحتهم بعودة صاحب السمو

«جولييتا  »2020تعزز من جاذبية العالمة اإليطالية «ألفا روميو»

تواصل تطورها محافظة
على تصاميمها الفريدة
وشخصيتها الرياضية الجريئة
طرازان ومحركان األول بقوة
 170حصانا ً و«فيلوسي»
بمحرك  240حصانا ً
الطراز «سوبر» يأتي بلون
هيكل «أخضر فيسكونتي»
جديد وحصري
خيارات جديدة لعجالت
األلمنيوم ومواصفات تنجيد
وتصميم خارجي خاصة

«ألفا روميو جولييتا» طراز 2020

ت��واص��ل «أل �ف��ا روم �ي��و ج��ول�ي�ي�ت��ا »2020
تعزيز مكانة عالمتها التجارية كسيارة
ري��اض �ي��ة أن �ي �ق��ة وم��دم �ج��ة ،واس�ت�ق�ط��اب
امل ��زي ��د م ��ن ال �ع �م�ل�اء ب �ف �ض��ل تصميمها
اإلي� �ط ��ال ��ي ال� �ف ��ري ��د وق� ��درات � �ه� ��ا ال �ت �ق �ن �ي��ة
ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي تضمن أق�ص��ى مستويات
الرضا عن القيادة.
وي � �ج � �س� ��د أح � � � ��دث ج � �ي� ��ل م� � ��ن س� � �ي � ��ارات
«ج��ول �ي �ي �ت��ا» روح ال �ت �ف��رد ،وه ��ي ال�س�م��ة
التي الزم��ت سيارات «ألفا روميو» على
مدى أكثر من قرن من الزمان ،كما ال تزال
ال�س�ي��ارة وف�ي��ة مل��زاي��ا ال��رش��اق��ة وس�لاس��ة
توجيه عجلة ال�ق�ي��ادة وأنظمة التعليق
متساو،
املتطورة ،وتوزيع ال��وزن بشكل
ٍ
وهو ما عزز من نجاحها بشكل كبير.
وط� � ��ورت «ج��ول �ي �ي �ت��ا» م ��ن ن �ف �س �ه��ا م��رة
أخرى من خالل تفاصيل داخلية رياضية
وت �ج ��رب ��ة ق� �ي ��ادة م �ح �س �ن��ة وت �ش �ط �ب �ي��ات
داخلية جديدة وميزة االختيار من بني
محركي تيربو متطورين ،حيث يحتوي
الطراز «سوبر» املعاد طرحه على محرك
ب� �ق ��وة  170ح �ص��ان��ًا ،وس� �ع ��ة  1.4ل�ي�ت��ر؛
ف�ي�م��ا ي�ح�ت��وي ال �ط��راز «ف �ي �ل��وس��ي» على
م�ح��رك ب�ق��وة  240ح�ص��ان��ًا ،وس�ع��ة 1.75
ليتر ،لتعزز السيارة بذلك من الجاذبية
الخالدة لهذه التحفة اإليطالية الرائعة.
وت �ج �ع��ل م� �ي ��زات ال �ت �ص �م �ي��م ال �خ��ارج �ي��ة
وال��داخ �ل �ي��ة م��ن «أل �ف��ا روم �ي��و جولييتا
سوبر  »2020أكثر أناقة من ذي قبل ،بما

في ذلك املصدات األمامية والخلفية مع
حواف فضية مصقولة تتكامل تمامًا مع
ع�ج�لات األمل�ن�ي��وم م��ن ق�ي��اس  16بوصة،
ومقابض أبواب وأطراف فضية مصقولة
للمصابيح األمامية ،باإلضافة إلى مرايا
أب � ��واب ب �ل��ون ال �ه �ي �ك��ل .أم ��ا ل ��ون ال�ه�ي�ك��ل
الجديد «األخضر فيسكونتي» فيتوافر
حصريًا مع طراز «سوبر» الجديد.
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ل� �م� �ق� �ص ��ورة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة،
ف �ت��وج��د ه �ن��اك م �ق��اع��د أم��ام �ي��ة ق�ي��اس�ي��ة

المقصورة الداخلية أللفا روميو جولييتا 2020

باللونني األس��ود وال��رم��ادي م��ع خياطة
«ك �ت �ن �ي �ل �ي��ون��ي غ � � � ��ري» ،وش � �ع � ��ار «أل� �ف ��ا
روم�ي��و» على مساند ال��رأس ،مع إضافة
ل ��ون «ش ��وك ��وال» ال �ج��دي��د إل ��ى مجموعة
املقاعد الجلدية املتاحة أيضًا باللونني
األسود واألحمر.
كما جرت إضافة إطار «ميرون» مزخرف
إلى لوحة العدادات ليكون إحدى امليزات
ال �ق �ي��اس �ي��ة ف ��ي ط � ��راز «س� ��وب� ��ر» ،وال �ت��ي
ت �ش �م��ل أي� �ض ��ًا م� �ي ��زة ال �ض �ب��ط ال�ت�ل�ق��ائ��ي

ل ��درج ��ة ال� �ح ��رارة ف ��ي م�ن�ط�ق�ت�ين ،وم �ي��زة
مثبت السرعة وأج�ه��زة استشعار لركن
ال� �س� �ي ��ارة إل� ��ى ال� �خ� �ل ��ف ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
مصابيح الضباب ومساند ذراع أمامية.
وس� �ت� �ك ��ون «ج��ول �ي �ت��ا ف �ي �ل��وس��ي »2002
املطورة خيارًا مثاليًا للسائقني الباحثني
ع��ن س �ي��ارة ذات تصميم ري��اض��ي وأداء
عال ،حيث جرى تزويدها بنفس املحرك
ٍ
ال�ع��ال��ي األداء امل��وج��ود ف��ي ال �ط��راز «أل��ف
روميو  4سي».

ك �م ��ا ج � ��رت إض� ��اف� ��ة ح ��زم ��ة ت �ص �م �ي �م��ات
«فيلوسي جيالو» بأطراف صفراء وفكي
ك��اب��ح وغ��رز خياطة متباينة إل��ى حزمة
تصميمات «فيلوسي روس ��و» الحمراء
ال �ح��ال �ي��ة .وم ��ن اإلض ��اف ��ات ال �ج��دي��دة في
ال� �ط ��راز «ف �ي �ل��وس��ي  »2020أي �ض��ًا شبكة
«م� �ي ��رون» أم��ام �ي��ة داك �ن��ة وم �ص��د خلفي
رياضي ،باإلضافة إلى حواف مصابيح
ال� �ض� �ب ��اب وم� �ق ��اب ��ض وم � ��راي � ��ا األب � � ��واب
ً
ب�ل��ون «م �ي��رون» داك ��ن ،ف�ض�لا ع��ن ح��واف

التصميم الخلفي المميز للسيارة اإليطالية العريقة

مصابيح أم��ام�ي��ة ب�ل��ون ك��رب��ون��ي ،حيث
ت�ع��زز جميع ه��ذه اإلض��اف��ات م��ن املظهر
ال� �ج ��ام ��ح ل� �ل� �ط ��راز «ف� �ي� �ل ��وس ��ي» ،ت �م��ام��ًا،
ك �م��ا ت �ف �ع��ل م� �ي ��زات أخ � ��رى م �ث��ل ع�ج�لات
األمل � �ن � �ي ��وم ب� �ل ��ون «م� � �ي � ��رون» داك � � ��ن (م ��ع
إضافة تصميمني جديدين إلى الخيارات
امل� �ت ��اح ��ة) ،وح � ��واف ال �س �ي��ارة ال�ج��ان�ب�ي��ة
وف �ك��ي ال �ك��اب��ح امل��وس �ع�ين ورأس ال �ع��ادم
بلون «ميرون» داكن.
أما املقصورة الداخلية للسيارة فتتميز
ب �م �ظ �ه��ره��ا ال�ل�اف ��ت م ��ن خ �ل��ال ال �ق �م��اش
ال�ق�ي��اس��ي وامل �ق��اع��د األم��ام �ي��ة ال��ري��اض�ي��ة
م ��ن ن� ��وع «ال� �ك ��ان� �ت ��ارا» ب � � ��درزات خ�ي��اط��ة
م �ت �ب��اي �ن��ة ب��ال �ل��ون�ي�ن األح� �م ��ر واألص� �ف ��ر،
كتلك املوجودة أيضًا على عجلة القيادة
ال��ري��اض �ي��ة امل �س �ط �ح��ة وامل �س �ت��وح��اة من
عالم سباقات ال�س�ي��ارات ،ومقبض ناقل
ال �ح��رك��ة وامل �ك �ب��ح ال� �ي ��دوي .ك �م��ا ت�ت��واف��ر
أي �ض��ًا م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ق��اع��د ال��ري��اض�ي��ة
الجلدية باللون األسود أو األحمر.
وم��ن ب�ين امل �ي��زات القياسية األخ ��رى في
الطراز «فيلوسي» ،أحدث جيل من نظام
ال�ت��رف�ي��ه امل�ع�ل��وم��ات��ي «ي��وك��ون �ي �ك��ت» مع
ش��اش��ة ب��ال�ل�م��س ب�ق�ي��اس  6.5ب��وص��ات/
 165.1م � � ��م ،م� � � � ��زودًا ب �ت �ق �ن �ي��ة امل�ل��اح� ��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أج �ه��زة استشعار للركن
األم� � ��ام� � ��ي وال � �خ � �ل � �ف� ��ي ،وف� �ت� �ح ��ة س� �ق ��ف،
وم��راي��ا أب��واب تطوى كهربائيًا وأجهزة
استشعار لألمطار وحلول الظالم.

28

كتالونيا تعزف لحن االنفصال
ق��ال رئيس إقليم كتالونيا كيم ت��ورا ،أم��س ،إن��ه يجب إج��راء استفتاء ث��ان لالستقالل ع��ن أسبانيا.
وواصل االنفصاليون االحتجاجات في عدة مدن ،واشتبكوا مع الشرطة في برشلونة ،احتجاجًا على
إصدار أحكام بالسجن املشدد بحق تسعة من الزعماء االنفصاليني.
وفي حني تعهدت الحكومة املركزية في مدريد بحسم املوقف بالطريقة املناسبة ،تعهد رئيس اإلقليم
بتنظيم استفتاء ثان يقرر فيه الناخبون إذا كانوا يفضلون البقاء مع أسبانيا أو االنفصال عنها.
وتحولت االحتجاجات إل��ى أعمال شغب الليلة قبل املاضية ،حيث وقعت اشتباكات بني الشرطة
واملحتجني الذين أضرموا النار في حواجز وضعت بهدف احتواء الحشود .ويرتقب خروج تظاهرة
حاشدة في برشلونة اليوم.
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الكاريزما
تحكم..
بين ترامب
وبايدن

؟

¶ هل يخسر نائب الرئيس السابق بسبب افتقاده للشخصية القيادية
لدى الرئيس األميركي دونالد
ترامب شخصية كاريزميةّ ،
أهلته
ليكون بداية رجل أعمال ناجحاً،
ثم رئيسا ألقوى دول العالم.
ومع اقتراب االنتخابات الرئاسية
األميركية  ،2020ظهر جو بايدن،
نائب الرئيس السابق باراك أوباما
كمنافس لترامب رغم ما يقال
عن انه يفتقد للكاريزما القيادية.
وفي وقت يركز الناخبون
الديموقراطيون بشدة على
العناصر التي تعزز حظوظهم
االنتخابية ،فإن الكاريزما تمثل
عنصراً حاسماً في المناقشات
حول من يمكنه التغلب على
ترامب .وفي ما يلي مقارنة بين
ترامب وبايدن من حيث طبيعة
شخصية كل منهما ،ومن
منهما األكثر كاريزمية.

خالد جان سيز ومحمد أمين
ُعرف ترامب قبل أن يصبح رئيسًا بأنه رجل أعمال ذكي،
وم��دي��ر ذو ك��اري��زم��ا خ��اص��ة ،ح�ي��ث ق ��ام ب�ب�ن��اء وت�ج��دي��د
العديد من الفنادق والكازينوهات وأب��راج املكاتب خالل
مسيرته املهنية ،فتراكمت قيمتها الصافية لتصل إلى
املليارات .كما ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية،
وج��ذب امل�لاي�ين م��ن املشاهدين بأحاديثه وط��ري�ق��ة طرح
أفكاره.
وعندما وصل إلى البيت األبيض ،نجح ترامب في جعل
ال�ك��ل ينتظر م��ا ال��ذي سيفعله وك�ي��ف س�ي�ك��ون رد فعله،
وب� �م ��اذا س �ي �غ��رد ع �ل��ى ت��وي �ت��ر ،وت� ��رك ب�ص�م�ت��ه م��ن خ�لال
طريقة توقيعه الفريدة من نوعها أمام كاميرات الصحافة
الدولية ،وهي طريقة غير مسبوقة داخل البيت األبيض.

شخصية القائد
ج��ذب��ت املقابلة التاريخية ب�ين ت��رام��ب وال��زع�ي��م ال�ك��وري
ّ
الشمالي كيم جونغ اون وسائط االع�لام العاملية ،لتمتع
ك�لاه �م��ا ب��ال �ك��اري��زم��ا ،ف �ه��ي ع �ن �ص��ر م �ه��م ف ��ي شخصية
«ال�ق��ائ��د» كونها تضمن اج �ت��ذاب الجماهير واالح�ت�ف��اظ
ب��والئ �ه��م .ك�لاه �م��ا م�ت�ش��اب�ه��ان ف��ي امل �ظ �ه��ر «االن �ف �ع��ال��ي»
واإلت �ي��ان ب��أغ��رب ال�ت�ص��رف��ات ف��ي أح�ل��ك ال �ظ��روف ق�س��اوة
واكثرها جدية.

وكذلك املظهر الجسدي ،فكالهما صاحب بنية جسمانية
تلفت االن �ظ��ار ،واملظهر التعبيري ،م��ن حيث االي�ح��اءات
وال� �ح ��رك ��ات وامل �ش �ي��ة وت �ع��اب �ي��ر ال ��وج ��ه ون� �ب ��رة ال �ص��وت
وطريقة مخارج الكالم.
أم��ا م��ن ناحية مظهر ع��وال��م االزي ��اء وتقليعات امل��وض��ة،
فيتفق ال��رئ�ي�س��ان ت�م�ي��زا ف��ي ال�ط��ري�ق��ة ال�غ��ري�ب��ة ل �ـ «قصة
ال�ش�ع��ر» ال�ت��ي ك��ان��ت م�س��ار اه�ت�م��ام ل�ع��دس��ات امل�ص��وري��ن
والتشكيليني من راسمي شخصيات «الكاركتير».

اآلراء الحادة
ي��رى امل ��ؤرخ األم �ي��رك��ي ميشيل ك��ازي��ن أن ت��رام��ب يجمع
م��زي�ج��ا م��ن ث�ل�اث ن��زع��ات مختلفة ف��ي ال�ت��اري��خ والثقافة
األم �ي��رك �ي��ة ،أول �ه��ا ال �ع ��داء ل�ل�م�ه��اج��ري��ن ،ال��ذي��ن ي �ب��دو أن
هوياتهم الدينية وال�ع��رق�ي��ة تصطدم ب�ه��وي��ات األغلبية
البيضاء من مواطني البلد.
وه��اج��م ت��رام��ب «امل�غ�ت�ص�ب�ين وال �ق �ت �ل��ة» ال��ذي��ن ي�ع�ب��رون
ال �ح��دود ال�ج�ن��وب�ي��ة ،وأي �ض��ا اإلره��اب �ي�ي�ن امل�ح�ت�م�ل�ين من
املسلمني ،الذين يعبرون عبر املحيط األطلنطي.
ويضيف كازين أن ترامب يزدري السلطات واملؤسسات،
محاكيا ب��ذل��ك الشعبويني األم�ي��رك�ي�ين ف��ي امل��اض��ي ،فقد
س �خ��ر م ��ن ال �ط �ب �ق��ة ال �ح��اك �م��ة ن �ظ ��را ل �ع �ي��وب �ه��ا ال�ن�ف�س�ي��ة
امل�ف�ت��رض��ة؛ وزع ��م أن غ��ال�ب�ي��ة ال�س�ي��اس�ي�ين ض�ع�ف��اء وغير
أمناء أو مشوشني في ما يتعلق بحل األزمات التي تعاني

منها بالده.
ولفت كازين إلى دور ثراء ترامب وطبيعة شخصيته في
ً
ازدي��اد جماهيريته ،قائال إنه «رج��ل أعمال غني ،يهاجم
م��ن ي�خ�ش��ون��ه أو ال ي�ث�ق��ون ب ��ه ،وه ��ذا امل �ث��ال م�ت�ج��ذر في
الثقافة األميركية».

مراهنة بايدن
بايدن البالغ من العمر  76عامًا ،ال��ذي اعتاد ترمب على
مناداته بـ«سليبي ج��و» (ج��و النعسان) يبدو بالنسبة
ّ
للجيل املتيقظ خيارًا بائسًا ،وسط ساحة مملؤة بخيارات
م�ث�ي��رة ،م�ث��ل م��اال ه��اري��س ،ام ��رأة س �م��راء رائ �ع��ة آت�ي��ة من
خ�ل�ف�ي��ة ق �ض��ائ� ّ�ي��ة ،وب �ي��ت ب��ات�ي�غ�ي��غ ،ال �ش��اب امل�ث�ل��ي ال��ذي
ّ
يرفع شعار االلتزام والحداثة ،وبيتو أورورك ،الذي يمثل
الكاريزما الجذابة بعينها ،وبيرني ساندرز ،االشتراكي
(وف�ق��ًا للمعايير األم�ي��رك�ي��ة) ال��ذي يجاهر ب��آرائ��ه .ويعد
ب��اي��دن م��ن «التحف األس��اس� ّ�ي��ة» ف��ي واشنطن (إذ أمضى
عقودًا في مجلس الشيوخ ،وثمانية أعوام نائبًا للرئيس
السابق ب��اراك أوب��ام��ا) .وي�ب��دو أيضًا أن��ه يتعثر إل��ى حد
م��ا ف��ي وق ��ت ل��م ي�ع��د رائ �ج��ًا ف�ي��ه ح ��دوث اخ �ت��راق مرتبك
ّ
الشخصية ،لحسن الحظ.
للمساحة
وربما سيضر به ويعرقل نجاح حملته االنتخابية أمام
ترامب تعامله السيئ عام  1991مع التحقيق الذي أجراه
مجلس الشيوخ في ادعاءات آنيتا هيل الصارخة في شأن

ّ
الجنسية ملرشح املحكمة العليا كالرنس توماس.
الجنح

شخصية العم جو

وتقول البروفيسورة في مجال دراسات القيادة والفلسفة
ف��ي ج��ام�ع��ة ري�ش�م��ون��د ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،جيسيكا
فالنيغان ،إن «جو بايدن يراهن على أن يتمكن بشخصية
العم جو ،من معادلة كاريزما ترامب الطاغية عند أبناء
الطبقة العاملة من البيض .فغياب الكاريزما عند بايدن
من أكبر العقبات ام��ام ف��وزه على ترامب» .وتلفت إلى ان
«ط��ول قامة ترامب مقارنة ببايدن وقدرته على القيادة،
وجاذبيته وإق�ن��اع��ه للجمهور ،وطريقة تواصله معهم،
ستلعب دورا كبيرا في فوزه على بايدن».

خطابات ضعيفة
لن يمتلك بايدن قوة خطابات ترامب .وسيرتكب أخطاء
فادحة ،كما حدث عام  1988عندما اضطر إلى االنسحاب
من أول سباق رئاسي له بسبب سرقته خطاب نيل كينوك،
وأخطاء ّ
مروعة (كما فعل في اليوم األول من مهمته في
انتخابات ع��ام  ،2008عندما ام�ت��دح أول مرشح رئاسي
ً
ّ
وذكيًا ونظيفًا وحسن املظهر).
أسود لكونه رجال واضحًا
من الصعب جدًا أن يكون بايدن مرشحًا مثاليًا؟ ويبقى
السؤال مطروحًا :من هو الشخص املرجح للقضاء على
ترامب «الوحش» وشخصيته الكاريزمية؟.

من سالح «للكبار فقط» إلى خشية من وقوعه بيد المارقين

«سوبر ماركت النووي» خطر على البشرية
عاش العالم قبل اشهر سيناريوهات كوارث نووية ،فبعد الضجة التي
اثارها مسلسل تشيرنوبيل الذي عرض للمأساة التي وقعت في
المحطة النووية السوفييتية في اوكرانيا في أبريل  1986وقتلت مئات
الضحايا ،اعلنت موسكو عن ارتفاع مستويات اإلشعاع  16مرة في
مدينة سفرودفنسك في اغسطس بعد انفجار صاروخ يعمل بالطاقة
النووية في منشأة عسكرية بالقطب الشمالي ،وقبلها في عام 2011
وقع تسرب اشعاعي في اليابان بعد زلزال عنيف تسبب بكارثة في
مفاعل فوكوشيما النووي ،هذه الحوادث اعادت وبقوة طرح موضوع
أمن المنشآت النووية المنتشرة في العالم والمخاطر التي تشكلها
هذه المنشآت على البشرية.

وليد قرضاب
اس �ت �خ��دم ال �ب �ش��ر األس �ل �ح��ة ف ��ي ال� �ح ��رب م�ن��ذ
آالف السنني ،وفي عام  ،1942أعلنت الواليات
املتحدة عن أخطر مشروع حربي في التاريخ،
هو «مشروع مانهاتن» في محاولة لبناء أول
قنبلة نووية ،تحت إشراف روبرت أوبنهايمر،
بعد ان بعث العالم البرت أينشتاين برسالة
ت �ح��ذي��ر إل � ��ى ال ��رئ� �ي ��س االم� �ي ��رك ��ي ف��ران �ك �ل�ين
روزف�ل��ت ع��ن إمكانية أن تصل أملانيا النازية
إلى صنع القنبلة النووية.
وف ��ي ع ��ام  ،1945أج � ��ري أول اخ �ت �ب��ار ن��اج��ح
لقنبلة نووية في نيو مكسيكو ،وفي اغسطس
م��ن ن�ف��س ال �ع��ام أس�ق�ط��ت ق�ن��اب��ل ن��ووي��ة على
مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتني،
م��ا أدى إل ��ى إن �ه��اء ال �ح��رب ال �ع��امل �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة
وإطالق عصر جديد من األسلحة بعد اختبار
أول انصهار نووي ،إذ جرى تفجير أول قنبلة
ه�ي��دروج�ي�ن�ي��ة م��ن ق�ب��ل االم �ي��رك �ي�ين ف��ي ج��زر
م��ارش��ال ،ح�ي��ث يمكن ل ��رأس واح ��دة م��ن ه��ذه
القنبلة أن تكون أق��وى آالف امل��رات م��ن قنبلة
هيروشيما.

للكبار فقط
ول�غ��اي��ة ال �ي��وم تمتلك  9دول س�لاح��ا ن� ًّ
�ووي��ا،
ويمكن لقنبلة ن��ووي��ة واح��دة أن تدمر مدينة
بأكملها وتقتل املاليني وتلوث الهواء واألرض
وامل �ي ��اه مل�س��اف��ة ك�ي�ل��و م �ت��رات ع ��دي ��دة .وأث �ن��اء

الحرب الباردة ،أفضى سباق التسلح النووي
بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي إلى
إنتاج نحو  70الف قطعة من السالح النووي.
وكانت بريطانيا أول دولة تحاول استكشاف
تطوير األسلحة النووية ،وأظهر العمل الذي
قام به أوتو فريش ورودولف بيرلز في فبراير
 1940جدوى األسلحة االنشطارية وفعاليتها.
وق��دم العلماء البريطانيون ،املعروفون باسم
«البعثة البريطانية» ،إسهامات كبيرة ملشروع
مانهاتن األميركي ،وفي أكتوبر  ،1952فجرت
بريطانيا أول جهاز ذري لها ،أطلق عليه اسم
«إع� �ص ��ار» وب�ل�غ��ت ق��وت��ه ن�ح��و  25ك�ي�ل��وط�ن��ا.
وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تمتلك
أس�ل�ح��ة ن��ووي��ة ب�ع��د أول اخ�ت�ب��ار ل�ه��ا ف��ي ع��ام
 .1960ث ��م ق� ��رر ال��زع �ي��م ال �ص �ي �ن��ي م� ��او ت�س��ي
ت��ون��غ ب��دء ب��رن��ام��ج ن��ووي صيني خ�ل�ال أزم��ة
م�ض�ي��ق ت��اي��وان األول� ��ى ع ��ام  1954ف ��وق ج��زر
ك�ي�م��وي وج ��زر م��ات �س��و ،وأج� ��رى ال�ص�ي�ن�ي��ون
أولى تجاربهم النووية تحت اسم  ،596في 16
أكتوبر  1964بمساعدة سوفيتية.
وم �ن��ذ ع ��ام  1967ك��ان��ت اس��رائ �ي��ل ه��ي ال��دول��ة
ال �س��ادس��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال �ت��ي ط ��ورت وام�ت�ل�ك��ت
أس �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت �ع �ت��رف ب�ق��وت�ه��ا
النووية ول��م توقع معاهدة ع��دم االنتشار .ثم
تلتها الهند ع��ام  1974ث��م ب��اك�س�ت��ان .وكانت
كوريا الشمالية طرفا في معاهدة حظر انتشار
األسلحة النووية ،لكنها أعلنت انسحابها في
يناير  ،2003بعد أن اتهمتها واشنطن بأنها

◄

امتالك إيران لـ«النووي»
بمنزلة زلزال سيعصف
بالشرق األوسط

◄

قادة دول لن يترددوا
في استخدامه ..والبعض يراه
«سالح تجنب الحروب»

◄

تملك برنامجا سريا لتخصيب اليورانيوم،
في فبراير  ،2005أعلنت بيونغ يانغ امتالكها
أسلحة نووية.

مساعي إيران مزلزلة
ورغم ان تصنيع القنبلة النووية يتطلب أكثر
م�م��ا ت�ق��وم ب��ه اي ��ران ح��ال�ي��ا (إن �ت��اج ي��وران�ي��وم
ع��ال��ي التخصيب أو البلوتونيوم) ،ف��ان هذه
ال �خ �ط��وة ه��ي األول � ��ى واألص �ع ��ب ع �ل��ى ط��ري��ق
انتاج القنبلة النووية ،وبالتالي ووفق العديد
م��ن ال �خ �ب��راء ي�م�ك��ن الي� ��ران ان ت�ق�ل��ب ال�ط��اول��ة
وتنتج اسلحة نووية.
ورغم ان اهتمام إيران بالتكنولوجيا النووية
ي�ع��ود إل��ى خمسينات ال�ق��رن امل��اض��ي ،عندما
تلقى شاه إي��ران مساعدة فنية من اميركا في
عهد الرئيس أيزنهاور ضمن برنامج «ال��ذرة
من أجل السالم» فان امتالكها اسلحة نووية
س�ي�ك��ون ب�م�ن��زل��ة زل ��زال اس�ت��رات�ي�ج��ي يعصف

النفايات النووية
أخطر من السالح ذاته..
ومافيات تدفنها
في العالم الثالث

بالشرق األوسط ،بسبب طموحاتها اإلقليمية
ما سيشجعها على انتهاج سياسة خارجية
أكثر عدوانية لتحقيق مآربها.
واذا وق��ع هجوم ن��ووي متبادل غير مقصود
ب �ي��ن إس� ��رائ � �ي� ��ل وإي � � � � � ��ران ،او ح� �ص ��ل ت �س��رب
اش �ع��اع��ي ،ف�س�ت�ت�ل��وث م �ي��اه ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي

وامل �ن �ط �ق��ة ب ��أس ��ره ��ا .وان� ��دف� ��اع اي� � ��ران الن �ت��اج
اس �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة س �ي �ع �ن��ي ب ��ال� �ض ��رورة س�ع��ي
الدول العربية للحصول على اسلحة مماثلة،
السيما ان  13دول��ة عربية أعلنت على األق��ل
عن خطط جديدة الستكشاف الطاقة الذرية،
أو إح �ي��اء ب��رام��ج م��وج��ودة س��اب �ق��ًا .ويخشى

النفايات النووية
يضاف الى مخاطر استخدام االسلحة النووية ،خطر آخر يتمثل في انتشار املفاعالت النووية في
الكثير من دول العالم ،ما يسلط الضوء على مشكلة رئيسية بعيدا عن الكوارث الفجائية من تسرب
إشعاعي أو انفجارات ،وتكمن املشكلة في النفايات النووية الناتجة من املفاعالت ،إذ إن خطورة هذه
املواد تحديدًا ،تظهر في النشاط اإلشعاعي الذي قد يدوم آلالف السنني ،وبالتالي فإنها تضر املحيط
البيئي املوجودة فيه لفترات طويلة ج� ًّ�دا ،وقد ظهرت منظمات تابعة للمافيا وشاركت في عمليات
دفن غير مشروع للنفايات املشعة منذ ثمانينات القرن املاضي في دول العالم الثالث وكانت صحيفة
تيلغراف البريطانية لفتت إلى غرق سفن تحمل نفايات سامة ومشعة قرابة السواحل اإليطالية،
باإلضافة إلى أن دالئل حول إرسال سفن تحوي نفايات نووية ،إلى السواحل الصومالية.

اي�ض��ا ان تسعى بعض الجماعات االرهابية
املارقة للحصول على اسلحة نووية صغيرة
تستخدمها في عملياتها االرهابية.

هل يستخدم النووي؟
ال ش��ك أن ام �ت�لاك األس�ل�ح��ة ال �ن��ووي��ة ،وإن لم
تستخدم ،ل��ه قيمة ال ��ردع ال�ك��ام�ن��ة ،لكن ع��ددًا
من زعماء العالم قد ال يكتفون بالردع .وقالت
تيريزا ماي ،رئيسة وزراء بريطانيا السابقة،
خ�لال مناقشة برملانية ح��ول تجديد برنامج
«ت��راي��دن��ت» لألسلحة ال�ن��ووي��ة ،إن�ه��ا ستأمر،
من دون ت��ردد ،بشن ضربة نووية لقتل مئات
اآلالف م��ن ال�ن��اس إذا ظنت أن ذل��ك ض��روري��ًا.
وس�ب�ق�ه��ا سلفها دي�ف�ي��د ك��ام�ي��رون ب�ق��ول��ه إن��ه
سيكون مستعدًا الستخدام القنابل النووية
إذا ك ��ان م �ب��ررًا ،واص �ف��ًا إي��اه��ا ب��أن�ه��ا «وث�ي�ق��ة
التأمني املطلقة».
أم ��ا ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب ف�ق��ال
خ �ل��ال ال �س �ب ��اق ال ��رئ ��اس ��ي ع � ��ام  2016إن � ��ه ال
يستبعد إس �ق��اط قنبلة ن��ووي��ة ع�ل��ى أوروب ��ا،
وإن��ه ال يضمن للشرق األوس ��ط أال تستخدم
لاً
الواليات املتحدة األسلحة النووية ،قائ إنه
ليس على استعداد «الستبعاد أي بطاقات من
على الطاولة» .في حني قالت بيونغ يانغ إنها
مستعدة الستخدام ه��ذا السالح في أي وقت
وضد أي خصوم إذا استمروا في «سياستهم
العدائية نحو نظام كيم جونغ أون».

سوبر ماركت نووي
وفي رؤية أكثر إيجابية ،ينظر للسالح النووي
ع �ل��ى أن ال � �غ ��رض م �ن��ه ف ��ي األس � � ��اس ت�ج�ن��ب
خ ��وض ال �ح��روب ك��وس�ي�ل��ة ل �ل��ردع؛ وت��وص�ي��ل
رس��ال��ة ب��ال�ق��درة على إل�ح��اق األذى بالخصم،
فيكف الخصم ع��ن التفكير ف��ي ال�ه�ج��وم .لكن
ف ��ي ه ��ذا ال �ع��ال��م امل �ج �ن��ون ال� ��ذي ن�ع�ي��ش ف�ي��ه،
وانتشار الجماعات اإلرهابية ،وسقوط بعض
األن�ظ�م��ة ،ف��إن ه�ن��اك خ�ط��را ك�ب�ي��را م��ن انتشار
التكنولوجيا النووية ،ونصبح وكأننا نعيش
ف��ي «س��وب��ر م��ارك��ت ال�ن��ووي» على ح��د وصف
مدير الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة األسبق
محمد البرادعي عام .2004
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من دون فاسدين ..ومحميات للطوائف والزعامات

الفساد في لبنان..
مغارة علي بابا

تظاهرة سابقة
ضد الطبقة
السياسية في
لبنان | أرشيفية

ال يحتاج المتقصي أبواب الفساد وميادينه في لبنان جهداً لالستدالل
عليها .فمعظم وزارات الدولة وإداراتها مرتع للفساد والهدر والمحاصصة
الطائفية ،وهي ظواهر معششة في صلب النظام الى حد باتت أشبه
بـ«ثقافة حياة» ال تقتصر على المجتمع السياسي وحده ،بل تشمل السواد
األكبر من المواطنين .وبذلك ال يبدو مستغرباً ان يحتل لبنان المرتبة  138من
بين  180دولة ،وفق مؤشر مدركات الفساد لعام .2018
وإلى جانب الديون الناجمة عن اعادة اإلعمار التي اعقبت الحرب االهلية،
يعتبر الفساد أحد أهم اسباب االزمة االقتصادية التي بلغت ذروتها هذا
العام ،مع ارتفاع الدين العام الى حدود  85مليار دوالر ،وعجز في الموازنة
يصل الى  11.5%من إجمالي الناتج المحلي ومستوى نمو يساوي صفرا
في المئة.
بيروت -أنديرا مطر
بينما شارفت الحكومة على االنتهاء من مناقشة موازنة
 2020ال� �ت ��ي ت �س �ع��ى ال � ��ى ت �ط �ع �ي �م �ه��ا ب ��رزم ��ة إص�ل�اح ��ات
وضرائب ،يبدو التطرق إلى مزاريب الهدر العجز وتوفير
مليارات ال��دوالرات للخزينة ،عائقًا امام تنفيذ اي اصالح
لكون هذه املزاريب هي شريان الحياة بالنسبة للزعامات
السياسية والطائفية القابضة على الحكم.
ووف��ق دراس��ة أعدتها «الشركة الدولية للمعلومات» عن
اب ��رز أب� ��واب ال �ه��در وك�ل�ف��ة ك��ل م�ن�ه��ا ع�ل��ى خ��زي�ن��ة ال��دول��ة،
تبني ان الكهرباء وقطاع التوظيف العام واالع�ت��داء على
األم�ل�اك البحرية واي �ج��ارات األبنية الحكومية ه��ي مركز
رئ�ي�س��ي ل�ل�ه��در وال �س��رق��ة .ورغ ��م ان ه ��ذه ال �ق �ط��اع��ات هي
املداميك الظاهرة ف��ي بنيان الفساد ،غير ان ثمة مظاهر
اخرى تتمثل بصفقات وسمسرات في قطاعي االتصاالت
والكهرباء خصوصا ،ما يجعل ال��وزارات املسؤولة عنها
«وزارات دس�م��ة» .وه��ذه السمسرات يعرفها الجميع وال
يملك احد إثباتا عليها نظرا لتشابكها وتوزعها بني قوى
السلطة .ووفق تقرير للبنك الدولي ،فإن كلفة املحاصصة
السياسية تتراوح ما بني  4و 5مليارات دوالر.
وعلى ه��ذا التشابك ،يصبح بديهيا أال يحرك ك�لام نائب
ح��زب اهلل حسن فضل اهلل ،ب��أن «ال��وزي��ر الفالني رب��ح من
إح ��دى ال�ص�ف�ق��ات  400م�ل�ي��ون دوالر وذل ��ك ال��وزي��ر حبره
يبيض ذهبا» ،ساكنا في مستنقع الكالم الدائر عن الفساد.

مغارة علي بابا
وفي دراسة كل قطاع على حدة ،يتبني ان مؤسسة كهرباء
لبنان وب�ع��د  30سنة على انتهاء ال�ح��رب ال ت��زال عاجزة
عن تأمني الكهرباء ،وقد كلفت الدولة خالل ثالثة عقود 36
مليار دوالر ( %45من إجمالي الدين).
ويشير تقرير عرضه رئيس الجمهورية ميشال عون على
الحكومة حول واقع الكهرباء بأنه كان من شأن حل مشكلة
الكهرباء في أواسط التسعينات ،خفض حجم الدين العام

¶ الكهرباء واالتصاالت «وزارات دسمة» ..وسمسرات بغطاء المحاصصة
¶ توظيف انتخابي ومحسوبيات ..ورواتب في الدولة تفوق الخيال
مبان بأرقام خيالية ..وته ّرب ضريبي وجمركي
¶ مجالس معطلة ..وإيجارات
ٍ
¶ األمالك العامة مستباحة ..وإيجار بعضها أقل من دوالر سنويا ً
إلى  43مليار دوالر مع نهاية عام .2017
ّ
وما يثير الذهول أن سوريا باعت الكهرباء للبنان بشكل
م�ت�ق�ط��ع خ�ل�ال ع��ام��ي  2017و 2018وال ت ��زال ق� ��ادرة بعد
س �ن��وات م��ن ال �ح��رب ع�ل��ى ت��أم�ين ال�ك�ه��رب��اء مل��واط�ن�ي�ه��ا بل
وعلى بيعها بأسعار تنافسية ،وه�ن��اك وزراء لبنانيون
يطالبون بثقة دولتهم بشراء الكهرباء من سوريا.

إيجارات خيالية
أمر آخر يعجز عن تبريره هو كلفة اإليجارات التي تدفعها
الدولة سنويا والبالغة نحو  150مليون دوالر كبدل ايجار
ألبنية تشغلها ال� ��وزارات واالدارات وال�ج��ام�ع��ات وتعود
بمعظمها لنافذين سياسيني ،في حني ان ايجار  3سنوات
يكفي لتشييد ابنية تفي بالغرض .علما ان الدولة تملك
ع �ق��ارات ف��ي ب�ي��روت (ن�ح��و  225ع �ق��ارا) ،يمكن االس�ت�ف��ادة
منها .فمبنى «اإلسكوا» وسط بيروت تصل كلفة ايجاره
ّ
السنوي الى  10ماليني دوالر وهو كلف الدولة منذ تاريخ
استئجاره عام  1997حتى اليوم حوالي  170مليون دوالر.

مجالس معطلة
واب� ��رز م��زاري��ب ال �ه��در ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ت��وف��ر م�ب��ال��غ مهمة
لخزينة ال��دول��ة فيما لو اجتمعت اإلرادة السياسية على
اق�ف��ال�ه��ا ه��ي امل�ج��ال��س وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي أنشئت
كـ«تنفيعات» لزعماء الطوائف واملتنفذين ،مثل املجلس
األع�ل��ى ال�س��وري-ال�ل�ب�ن��ان��ي ( 885م�ل�ي��ون ل �ي��رة) ،وم�ع��رض

رش �ي��د ك��رام��ي ال��دول��ي ف��ي ط��راب�ل��س ( 400م�ل�ي��ون ل �ي��رة)،
ومصلحة س�ك��ك ال�ح��دي��د وال�ن�ق��ل امل�ش�ت��رك اللبنانية (13
مليار ل�ي��رة) ،وإدارة البريد وال�ب��رق ( 6.8م�ل�ي��ارات ل�ي��رة)،
ال��ى ج��ان��ب مجلس ال�ج�ن��وب ،ومجلس االن �م��اء واالع �م��ار،
والصندوق امل��رك��زي للمهجرين ،وتكلف ه��ذه املؤسسات
ن �ح��و ال �ف��ي م �ل �ي��ار ل �ي��رة س �ن��وي��ا ف�ي�م��ا م��ن امل �م �ك��ن ت��وف�ي��ر
 400مليون دوالر لو الغيت او ربطت ب��ال��وزارات املعنية،
استنادا الى دراسة «الدولية للمعلومات».

التهرب الضريبي
يبرز التهرب الضريبي والجمركي كأحد م��زاري��ب الهدر
التي تقدر بنحو  3مليارات دوالر سنويًا .وتشير دراسات
ّ
ّ
جمعيات متعددة إلى أن قيمة الهدر في الجمارك
أعدتها

ّ
ومرفأ بيروت تتجاوز  400مليون دوالر .وهي موزعة بني
عمليات التحايل الجمركي كالتالعب بالرسوم والبيانات
وتمرير البضائع عبر الخط األخضر «املتسامح» ،وبني
التهريب البري من سوريا وإليها عن طريق معابر غير
شرعية.

استباحة األمالك العامة
وأب ��اح ��ت ال �ح �ك��وم��ات امل �ت �ع��اق �ب��ة ل �ن��اف��ذي��ن وم �ق��رب�ي�ن من
أص� �ح ��اب ال �س �ل �ط��ة اس �ت �ث �م��ار األم �ل ��اك ال �ب �ح��ري��ة إلن �ش��اء
منتجعات وفنادق تدر عليهم أرباحا طائلة .وعلى سبيل
املثال يبلغ إيجار نادي الغولف اللبناني على عقار تابع
ل�ل�م��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي ،ف��ي منطقة الغبيري
جنوب ب�ي��روت ،مساحته  225أل��ف متر مربع 1100 ،ليرة

رواتب فلكية

لبنانية (أق ��ل م��ن دوالر) س�ن��وي��ًا ،ت�ب�ع��ًا للعقد امل �ب��رم مع
الدولة اللبنانية منذ عام .1964
وي �ق��ول ال�خ�ب�ي��ر ف��ي ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة ال��دك �ت��ور إيلي
ي�ش��وع��ي إن ت �ض��ارب��ًا ك�ب�ي�رًا ي �ش��وب األرق � ��ام ،ال �ت��ي يمكن
للدولة تحصيلها من املعتدين على األمالك البحرية ،وذلك
يتطلب م��ن ال��دول��ة االت �ف��اق ع�ل��ى رق��م م �ح��دد ،وأن تحسم
أمرها عبر رؤية واحدة لتحصيل األموال.
وي�ش�ي��ر ي�ش��وع��ي إل ��ى أن ب�ع��ض ال�س�ي��اس�ي�ين م �ت� ّ
�ورط في
املشاركة باألمالك البحرية ،مما يحول دون املحاسبة.

التوظيف العام
وك �م��ا ال �ح��ال ف��ي ك��ل ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ف ��إن ال�ت��وظ�ي��ف في
اإلدارات ال�ع��ام��ة «ن�ع�م��ة» ل�ل�م��وظ��ف ون�ق�م��ة ل �ل��دول��ة .فهذا
القطاع العام محشو بجيش من املوظفني يكلفون الدولة
 6مليارات دوالر سنويا .ام��ا كلفة املتقاعدين فهي نحو
 2م �ل �ي��ار دوالر .وع �ل��ى أه �م �ي �ت��ه ،ادرج ه ��ذا امل �ل��ف ضمن
اإلص�لاح��ات ال�ت��ي تشترطها ال��دول املانحة ف��ي «س�ي��در»،
اذ ت�ط��ال��ب ب��وق��ف ال�ت��وظ�ي��ف ال �ع��ام وإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر بنظام
التقاعد .وك��ان��ت الفضيحة الكبرى ظهرت ال�ع��ام املاضي
بانتهاك القوى السياسية ق��رار منع التوظيف ،وادخلت
عشية االن�ت�خ��اب��ات النيابية األخ �ي��رة نحو  5000موظف
لضمان والئهم .علما ان عدد العاملني يبلغ  300ألف ،أي
ما نسبته  25باملئة من حجم القوى العاملة.

فساد من دون فاسدين

بحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» ،محمد شمس الدين ،ال توجد أرقام دقيقة لحجم الهدر ،ولو أن هناك
تقديرات تتحدث عن أن كلفة الهدر والفساد تبلغ  %10من الناتج املحلي (نحو  4مليارات دوالر).
ً
وفي دولة عاجزة كلبنان ،تصل روات��ب ال��ـ 158مسؤوال إلى  41مليارًا و 893مليون ليرة .ويتقاضى النائب ما
يساوي  285مليون ليرة سنويًا ( 190ال��ف دوالر) .كما أن هناك سفراء في الخارج يتقاضون نحو  15ألف
دوالر شهريًا! مع العلم ان هناك موظفني يتقاضون رواتب أعلى من رواتب الرؤساء ،ويعملون في مصرف لبنان
والكازينو وقطاع البترول ومجلس اإلنماء واإلعمار واملرفأ ومؤسسة أوجيرو وشركة «طيران الشرق األوسط»،
حتى إن بعضهم يعمل في مؤسسات متوقفة عن العمل كمديرية سكة الحديد.

وهذا غيض من فيض ،قد ال يتسع املجال لطرق كل أبواب
الفساد ال��ذي ب��ات ميدانا لتسابق السياسيني على رفع
شعار مكافحته .لكن وعلى نسج مقولة اإلمام محمد عبده،
مفتي ال��دي��ار املصرية ،اث��ر زي��ارت��ه ال�غ��رب« :رأي��ت اإلس�لام
ولم أر مسلمني» ،في لبنان فساد ،ولكن من دون فاسدين.
الجميع إصالحيون ونظيفو الكف ،ويراكمون ثرواتهم في
ّ
املصارف الخارجية من كدهم وتعبهم ،مطمئنون الى أن
ّ
ّ
املصرفية تحول دون فضحهم.
السرية

البلديات العدو األول لهم ..وال تشريعات تنظم مهنتهم «العالمية»

تضمنت عبارات غير دبلوماسية  ..وتهديدات

نابشو النفايات في األردن..
«المهم قديش بدخل على الجيب»

أردوغان ألقى رسالة ترامب
في «المهمالت»

«نابشو النفايات» عالم قائم بحد ذاته في األردن يعتاش عليه أكثر من ألفي أسرة في
مناطق مختلفة من المملكة في ظل ظروف معيشية صعبة.
عمان – سبقلا
«ما من عار في عملنا نحن نكسب رزقنا
بالحالل» بهذه العبارة يشق الطفل شادي
السبعاوي يومه بحثًا عن «الرزق الحالل»،
متناسيًا اآلث ��ار وامل�خ��اط��ر الصحية التي
ت�ل�ح�ق�ه��ا م �ث��ل ه ��ذه األع� �م ��ال ع �ل��ى ج�س��ده
الغض.
ال ت��دخ��ل ال�ص�ح��ة أو ال �ح��ق ف��ي التعليم
ض �م��ن اول� ��وي� ��ات ش � � ��ادي ،وي � �ق� ��ول« :ه ��ذه
مهنة عائلية ،عمل بها وال ��دي وأعمامي
وأش � �ق� ��ائ� ��ي ،ول � �س ��ت ب �م �خ �ت �ل��ف ع �ن �ه��م»،
ّ
ويستطرد «املهم بآخر اليوم قديش بدخل
عالجيب».
ي�ق��در خ�ب��راء أن ت�ك��ون حصيلة م��ا يحققه
العامل في نبش النفايات شهريًا  700إلى
 900دوالر ،وهو مبلغ يفوق متوسط أجور
األردنيني والبالغ نحو ما يجعلها بنظر
ً
البعض عمال مغريًا.
يعتمد نابشو النفايات على جمع «علب
م �ش ��روب ��ات ف ��ارغ ��ة ،ق �ط��ع ح��دي��د ص�غ�ي��ر،
وب�لاس �ت �ي��ك ،وك ��رت ��ون ،وال �خ �ب��ز ال�ن��اش��ف
ال��ذي يعد طعاما للماشية وخ�لاف��ه» ،في
مقابل ذلك تحقق بقايا النحاس والحديد
ال �ص �ل��ب ق�ي�م��ة م��ال �ي��ة أك �ب ��ر ،رغ ��م امل� ��ردود
امل��ال��ي ال�ج�ي��د ف ��إن ال�ع�م��ل ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال
يبقى محصورًا بفئات اجتماعية معينة
ن�ظ�رًا ألن�ه��ا م�م��ارس��ة م�ن�ب��وذة وموصومة
ف��ي املجتمع وت�لاح��ق ال��وص�م��ة العاملني
بها.
غ��ال�ب��ًا م��ا ي�ق�ت�ص��ر ال�ع�م��ل ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال
َّ
على الن َور «الغجر» وبعض من املواطنني
«األقل حظًا وغير املتعلمني منهم» ،تعيش
ه ��ذه ال �ع��ائ�لات ن�م��ط ال�ح�ي��اة امل�ت�ن�ق�ل��ة في

واشتغلوا ..بال دراسة بال بطيخ».
«الشغل مش عيب وخليه من اولها يعرف
قيمة العمل والقرش» بهذه العبارات يبدأ
وائ ��ل ال�س�ف�ي��ان��ي ح��دي�ث��ه ل �ـ سبقلا ال�ت��ي
صادفته عند «طلوع الضو» بقرية خالد
بن الوليد بالقرب مما يعرف بـ«املحرقة»
وهي مكان لتجمع السيارات التالفة.
وي�ض�ي��ف وائ ��ل «ه ��ذه امل�ه�ن��ة ورث �ت �ه��ا عن
أبي ..عائلتنا كبيرة ..وكان يعيلنا منها».
ت� �ك� �ت� �ن ��ف ه � � ��ذه امل � �ه � �ن ��ة أم � � � � ��راض ك �ث �ي ��رة
م�ن�ه��ا ك �م��ا ت��ؤك��د دراس� � ��ات ط�ب�ي��ة وم�ن�ه��ا
«التيتانيوس» ،إذ يقول السفياني إن��ه ال
يكترث للمرض فاألعمار كلها بيد اهلل.

مهنة عاملية

امرأة أردنية تعمل في نبش النفايات من مستوعب القمامة | سبقلا

¶ ما يحققه العامل فيها شهرياً
يفوق متوسط أجور األردنيين
الخيام أو في املخيمات أو البيئات األقل
ح �ظ��ًا ،ح�ي��ث تنتقل ال �ع��ائ�لات م��ن منطقة
إل � ��ى أخ � � ��رى س �ع �ي��ًا وراء ال � � � ��رزق .ي �ع��رف
ع� ��ن ه � ��ذه ال� �ف� �ئ ��ات ك ��ذل ��ك ع � ��دم ق �ن��اع �ت �ه��ا

بالتعليم وسيلة لتحسني ال�ح�ي��اة ،يقول
وال ��د ش� ��ادي« :م ��ا ي�ح�ق�ق��ه اب �ن��ي م��ن دخ��ل
وه��و ف��ي ب��داي��ة ح�ي��ات��ه أع�ل��ى م�م��ا يحققه
خريجو الجامعات في حال حالفهم الحظ

من ناحيته ،يقول الخبير البيئي املهندس
زي � � � � ��دون إب � ��راه� � �ي � ��م ل � � �ـ سبقلا إن م �ه �ن��ة
«السكافنجر» أو «نابشي النفايات» مهنة
ع��امل �ي��ة وت �ن �ش��أ ب��ال �ع��ادة ف ��ي امل�ج�ت�م�ع��ات
ال �ف �ق �ي��رة ف ��ي ال� � ��دول وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا األردن.
وي � �ص� ��ف إب� ��راه � �ي� ��م ط �ب �ي �ع��ة األش � �خ� ��اص
ال �ع��ام �ل�ين ب �ه��ا ب��أن �ه��م «م �س ��امل ��ون» وغ�ي��ر
«م ��ؤذي ��ن» ،ل�ك��ن ي �ت��رك��ون ب�ص�م��ة ف��ي ه��ذه
املجتمعات.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ط �ب �ق��ات وظ �ي �ف �ي��ة ت �ع �م��ل ف��ي
«ال �ن �ب��ش» وال �ت��ي م��ن بينها «ال�ن��اب�ش��ون»
و«الوسطاء» و «التجار الدوليون» ،مشيرًا
إل��ى أن التشريعات ال��دول�ي��ة تسمح بنقل
«النبش» من دولة ألخرى عبر الحدود.
وال ت�ش��ري�ع��ات ن��اظ�م��ة ف��ي األردن تحدد
واج �ب ��ات وح �ق��وق ال �ن��اب �ش�ين ،إذ ح��اول��وا
في سنوات سابقة تأسيس جمعية ترعى
شؤونهم لكن مساعيهم باءت بالفشل في
ظل عدم اهتمام املؤسسات الحكومية بهم.
وي� �ع� �ت� �ب ��ر «ال � �ن � ��اب � �ش � ��ون» أم � ��ان � ��ة ع �م ��ان
الكبرى للبلديات هم «ال�ع��دو األول» لهم،
إذ ب�ح�س�ب�ه��م ي��زاح �م��ون �ه��م ع �ل��ى أرزاق �ه��م
ويشاركونهم لقمة العيش.

ال �ق��ى ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ� � ��ان
رسالة نظيره االميركي دونالد ترامب «في سلة
املهمالت» .وقالت مصادر رئاسية تركية لشبكة
«بي بي سي» إن مضمون الرسالة املؤرخة في
 9أكتوبر ُ
«رف��ض تماما» .حيث ق��ال ترامب في
رسالته «دعنا نعقد صفقة جيدة! أنت ال ترغب
في أن تكون مسؤوال عن ذبح آالف األشخاص،
وأن ��ا ال أرغ ��ب ف��ي أن أك ��ون م �س��ؤوال ع��ن تدمير
االق �ت �ص��اد ال �ت��رك��ي -ول �س��وف أف� �ع ��ل» .وأض ��اف
ْ
«سيشهد لك التاريخ إن أنت أحسنت التصرف
ّ
أبدي
في هذا الصدد .ولسوف يصورك كشيطان
ْ
إن أن��ت سلكت طريقا آخ��ر» .وختمها قائال «ال
تكن عنيدا .ال تكن أحمق»!.
واج �ت �م ��ع أردوغ � � � ��ان أم� ��س م ��ع ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي م��اي��ك ب�ن��س ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة مايك
بومبيو لبحث العملية ،ح�ي��ث دع��ا ب�ن��س إل��ى

وقف الهجوم.
وك ��ان ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي واج ��ه االرب� �ع ��اء ن�ق��دا
ش��دي��دا ف��ي م�ج�ل��س ال �ن ��واب ،م��ن داخ ��ل ال�ح��زب
الجمهوري اذ وف��ي تحالف حزبي ن��ادر ،انضم
 129ن��ائ�ب��ا ج�م�ه��وري��ا إل��ى ال��دي�م��وق��راط�ي�ين في
ال�ت�ن��دي��د رس�م�ي��ا ب �ق��رار االن�س�ح��اب م��ن س��وري��ا.
وع� � �ق � ��دت رئ� �ي� �س ��ة م� �ج� �ل ��س ال � � �ن � � ��واب ،ن��ان �س��ي
بيلوسي ،اجتماعا متوترا م��ع ت��رام��ب ،انتهى
بخروجها وزع�ي��م األغلبية تشارلز شومر من
غرفة االجتماع بعد أن وصف الرئيس بيلوسي
بأنها «سياسية من الدرجة الثالثة».
وتبادل ترامب وبيلوسي االنتقادات ،كما نشر
ت��رام��ب تغريدة اشتملت على ص��ورة املواجهة
بينهما أظهرت بيلوسي في «أفضل لحظاتها»
ع ��ادت وات�خ��ذت�ه��ا بيلوسي خلفية لصفحتها
على تويتر.

بعد مفاوضات شاقة وقبل القمة األوروبية

اتفاق «بريكست» يرى النور
ب�ع��د م �ف��اوض��ات ش��اق��ة ألي� ��ام ،وق �ب��ل س��اع��ة من
انطالق القمة األوروبية في بروكسل ،أمس ،أعلن
رئ�ي��س املفوضية األوروب �ي��ة ج��ان ك�ل��ود يونكر
ورئ �ي��س وزراء ب��ري�ط��ان�ي��ا ب��وري��س ج��ون�س��ون
التوصل إلى اتفاق حول «خ��روج بريطانيا من
االتحاد» (بريكست).
وج ��اء االت �ف��اق ق�ب��ل ن�ح��و أس�ب��وع�ين م��ن امل��وع��د
ال ��ذي ض��رب�ت��ه ل�ن��دن إلت �م��ام «ب��ري�ك�س��ت» نهاية
ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،وب�ع��د أك�ث��ر م��ن ث�ل�اث س�ن��وات
ع�ل��ى االس�ت�ف�ت��اء ال�ب��ري�ط��ان��ي ف��ي  ،2016م��ا رف��ع
سعر الجنيه مقابل ال��دوالر إل��ى  1.2942دوالر
ب��زي��ادة  ،%0.86وه��و م�س�ت��وى ل��م ي�س�ج��ل منذ
مايو املاضي.
وغ � ّ�رد ي��ون�ك��ر «حصلنا ع�ل�ي��ه» ،ف��ي إش ��ارة إل��ى
االت � �ف� ��اق ال� �ج ��دي ��د ،ال� � ��ذي وص� �ف ��ه ب ��أن ��ه «ع � ��ادل
وم �ت��وازن» ،داع�ي��ًا ق��ادة االت �ح��اد األوروب� ��ي إلى

إعطاء الضوء األخضر له خالل قمتهم.
ب � ��دوره ،ذك ��ر ج��ون �س��ون أن االت �ف��اق «سيضمن
ل� �ل� �ب�ل�اد اس � �ت � �ع ��ادة ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال� �ق ��وان�ي�ن
وال� � �ح � ��دود واالق � �ت � �ص� ��اد وال � �ت � �ج� ��ارة ،م� ��ن دون
انقطاع» .وتابع« :على البرملان التصويت على
االت�ف��اق السبت ،حتى نتمكن م��ن االن�ت�ق��ال إلى
أولويات أخرى».
وال ي ��زال ي�ت� ّ
�وج��ب إق ��رار االت �ف��اق ف��ي البرملانني
ال �ب��ري �ط��ان��ي واألوروب � � � � ��ي ،ف �ف��ي ل� �ن ��دن ي�ح�ت��اج
ت �م��ري��ره إل ��ى أص � ��وات «ال� �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
الوحدوي» األيرلندي الشمالي (جزء من ائتالف
برملاني مع الحزب املحافظ) الذي رفض االتفاق.
ودع ��ا ج�ي��ري�م��ي ك��ورب��ن زع �ي��م «ح ��زب ال�ع�م��ال»
امل�ع��ارض ال�ن��واب إل��ى رف��ض االت�ف��اق ،ال��ذي رأى
أن��ه «أس��وأ حتى من اتفاق تيريزا م��اي» .وع� َّ�ده
«خيانة»( .أ ف ب ،رويترز)

30

مغالبة الصعاب
النفس العظيمة يا شباب الرياضة ،ويا مرتدي «الفانيلة» الزرقاء تؤكد
لكم أن النفس ت��زداد عظمة بمغالبة الصعاب ..بينما النفوس املذبذبة
ّ
امل�ت��وت��رة ت��زداد سقمًا ب��ال�ف��رار م�ن�ه��ا ..واج�ه��وا امل��واق��ف ب�ق��وة وعزيمة،
وستنجحون بإذن اهلل.
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«دولي المواي تاي» لم يمنع مشاركة الشمري باللحية

تجربة سباير ..تنتقل إلى الكويت
محمد سليمان
أك ��دت م �ص��ادر مطلعة أن رئ�ي��س اللجنة
األومل�ب�ي��ة الكويتية الشيخ فهد الصباح
التقى أم�ين ال�س��ر ال�ع��ام ل�لات�ح��اد ال��دول��ي
ل� �ـ� �ـ«امل ��واي ت � ��اي» ،س�ت�ي�ف��ن ف��وك��س ،حيث
اس �ت �م��ع ال �ش �ي��خ ف �ه��د إل� ��ى ش� ��رح م�ف� ّ�ص��ل
ح ��ول م��وق��ف االت �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ـ �ـ«امل��واي
تاي» من أزمة عدم مشاركة العب الكويت
للعبة فهد الشمري في البطولة العربية
ب��اإلم��ارات ،حيث أك��د ف��وك��س أن االت�ح��اد
الدولي لم يبعد الالعب نهائيا ألي سبب
من األسباب ،وأن ما تردد غير صحيح.
وتعلن اللجنة األوملبية للجهات املسؤولة
والشارع الرياضي بكل شفافية ووضوح
م��ا آل ��ت ال �ي��ه ن�ت��ائ��ج ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�خ��ارج��ي
وال��داخ �ل��ي ف��ي ال��واق �ع��ة خ�ل�ال أي � ��ام ،وم��ا
ُأثير حولها من لغط شديد ،بعدما ّ
تردد
عبر عدد من مواقع التواصل االجتماعي
م��ن منع ال�لاع��ب م��ن قبل اللجنة املنظمة
ل�ل�ب�ط��ول��ة م ��ن امل �ش ��ارك ��ة ،وف ��ق ت�ع�ل�ي�م��ات
االتحاد الدولي للعبة بسبب لحيته.
وكانت اللجنة األوملبية قد فتحت تحقيقا
داخ� �ل� �ي ��ا ف ��ي ال ��واق � �ع ��ة ،م ��ن خ �ل��ال ل�ج�ن��ة
ب��رئ��اس��ة امل �ح��ام��ي ن��اص��ر امل �ل�ا ،واط�ل�ع��ت
على مالبسات األزمة ،حيث قامت اللجنة

خ�ل��ال  3أي � ��ام ب ��ال ��وق ��وف ع �ل��ى ال�ح �ق��ائ��ق
كاملة ،وأعدت تقريرًا ُ
سيرفع إلى مجلس
إدارة ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة خ�ل�ال األس �ب��وع
املقبل.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن االت �ح��اد ال��دول��ي
للعبة ق��د خ��اط��ب ال�ك��وي��ت بكتاب رسمي
ف��ي وق��ت س��اب��ق ،وقبل ان�ط�لاق منافسات
البطولة ،أكد خالله موافقته على مشاركة
ال�لاع��ب ف��ي ال�ب�ط��ول��ة م��ن دون أي ش��روط
َّ
تتعلق باللحية.
ّ
م��ن جهة اخ ��رى ،وق�ع��ت اللجنة األوملبية
الكويتية مع نظيرتها القطرية ومؤسسة
س�ب��اي��ر للتفوق ال��ري��اض��ي م��ذك��رة تفاهم
إلنشاء أكاديمية رياضية أوملبية متعددة
األلعاب في الكويت.
ّ
ووق � ��ع االت �ف��اق �ي��ة م ��ن ال �ج��ان��ب ال�ك��وي�ت��ي
رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ
ف �ه��د ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ،وم ��ن ج��ان��ب قطر
رئ�ي��س اللجنة األومل�ب�ي��ة القطرية الشيخ
جوعان بن حمد آل ثاني ورئيس مؤسسة
سباير هالل الكواري.
وت �ش �م��ل م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ب�ي�ن ال�ج��ان�ب�ين
ان�ش��اء م��رك��ز اومل�ب��ي للطب ال��ري��اض��ي في
الكويت ،يضم تخصصات الطب الرياضي
والعلوم واالب�ح��اث ،ال سيما التشخيص
والجراحات الدقيقة والتأهيل البدني.

شالطة بتاع البطاطا مازح عزيزة اللذيذة ،وقال لها :أتعلمين ان
ّ
متوقع
الالعب الذي يجيد التصرُّف بذكاء وعقالنية وإبداع غير
للخصم ..هو العب تكتيكي وقيادي يمكن أن ينجح كدولي؟..
سألت عزيزة« :اكو من هالموديل في الكويت؟!».

كفو علينا
ً
ُ
دوليا
تعادلنا مع منتخب تركمانستان نجاحٌ لنا ..تصنيف االخوان
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إذا كفو علينا تعادلنا ..شوفوا وين
وصلت كرتنا..؟! هذه ال درة وال سلفة ..دي داهية مختلفة.
وَ إِذا ُب���� ِل����ي� َ
�����س����� َرةٍ ف� ْ
���ب����ر َل��ه��ا
���ت بِ�����عُ ْ
���اص� ِ
َّ
���������إن ذل�������ك َأحْ ������������ َز ُم
َص������ ْب������ َر ال����� َك�����ري�����م ِ َف�
ال «ت����ش����ك����ون» إل������ى ال����عِ ����ب����ادِ َف��� َك���أَ َّن���م���ا
���م إِل������ى ا َّل�������ذي ال َي���� ْرحَ ُ
َت���ش��� ُك���و ال���� َّرح����ي� َ
����م
فهد الصباح مع جوعان بن حمد بعد توقيع مذكرة التفاهم | كونا

العربي للخروج من الكبوة..
و«األبيض» و«األصفر» لمواصلة الصدارة
تنتظر ج�م��اه�ي��ر ال �ك��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ودة
عجلة دوري فيفا ل �ل��دوران ال�ي��وم ،وذل��ك
ب��اق��ام��ة م��واج �ه��ات ال �ج��ول��ة ال �ث��ال �ث��ة من
م�ن��اف�س��ات ال�ب�ط��ول��ة وال �ت��ي ت��م تأجيلها
ف��ي وق��ت س��اب��ق ب�ن��اء على طلب الجهاز
ال �ف �ن��ي ل �ل��ازرق اس �ت �ع ��دادًا ل �ل �ق��اء االردن
بالتصفيات االسيوية.
وتقام مواجهات الجولة على ثالثة ايام،
تبدأ اليوم بلقاءي اليرموك والنصر في
السادسة اال ربعا على اس�ت��اد الصداقة
وال � �س �ل�ام ،ت�ع�ق�ب�ه��ا ف ��ي ال �ث��ام �ن��ة م �ب��اراة
الشباب والعربي على ملعب االول.
كما يلتقي غدًا فريقا الكويت والتضامن
على ملعب االول في السادسة اال ربعا،
وي �ع �ق �ب �ه��ا ف� ��ي ال �ث ��ام �ن ��ة ل� �ق ��اء ال �س��اح��ل
وال� �ق ��ادس� �ي ��ة ع �ل��ى اس� �ت ��اد ع �ل��ي ص �ب��اح
ال �س ��ال ��م ب� �ن ��ادي ال �ن �ص ��ر ،ف �ي �م��ا ت�خ�ت�ت��م
ال� �ج ��ول ��ة م� �س ��اء االح� � ��د ب �ل �ق��اء ال �س��امل �ي��ة
وكاظمة ف��ي السابعة مساء على استاد
صباح السالم بالنادي العربي.
وت �ح �م ��ل م ��واج� �ه ��ات ال� �ج ��ول ��ة ال �ح��ال �ي��ة
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ح��دي��ات ل �ب �ع��ض ال �ف��رق،
ومنها فريق النادي العربي الذي يدخل
م��واج �ه��ة ال �ش �ب��اب ب �ق �ي��ادة ف�ن�ي��ة ج��دي��دة
تتمثل ف��ي البوسني دارك ��و ال��ذي تسلم
امل �ه �م��ة ع �ق��ب اخ� �ف ��اق االس� �ب ��ان ��ي خ ��وان

مارتينيز في تحقيق املطلوب منذ بداية
امل��وس��م م��ع ال�ف��ري��ق ل�ت�ق��رر ادارة ال�ن��ادي
انهاء تعاقده وتوكل املهمة لداركو.
املدرب الجديد لالخضر نجح في تحقيق
اداء م �خ �ت �ل��ف ب �ب �ط��ول��ة ك � ��أس االت� �ح ��اد
التنشيطية التي اقيمت لقاءاتها خالل
ُ
التوقف ومن ثم فتمني جماهير االخضر
ال� �ن� �ف ��س ب ��اس� �ت� �ع ��ادة االت � � � ��زان ل �ف��ري �ق �ه��ا
بقيادة امل��درب الجديد وذل��ك على الرغم
م��ن صعوبة املهمة ام��ام اب�ن��اء االح�م��دي
بقيادة املدرب الوطني خالد الزنكي الذي
نجح ف��ي تقديم ع��روض مميزة للفريق
في الجولتني السابقتني من البطولة.
وفي لقاء اخر يسعى الكويت الى مواصل
م �س �ي��رة ال� �ف ��وز واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ص ��راع
الصدارة مع االصفر ،وذل��ك على حساب
التضامن ال��ذي يأمل من جانبه تحقيق
ف� ��وز ج ��دي ��د ب �ع��د ت �خ �ط �ي��ه ال �س��اح��ل ف��ي
ال�ج��ول��ة السابقة وت�ص��اع��د اداؤه بشكل
نسبي م��ن م�ب��اراة ألخ��رى ،وه��و م��ا ظهر
في منافسات كأس االتحاد.
وب � �ن � �ف� ��س ط � � �م � ��وح ال� � �ك � ��وي � ��ت ي� �خ ��وض
ال �ق��ادس �ي��ة م��واج �ه��ة ال �غ��د ام ��ام ال�س��اح��ل
الذي بدأ الدوري بقوة محققًا الفوز على
النصر قبل ان يتلقى خسارته االولى من
التضامن في الجولة الثانية.

المنصور« :البولينغ» يسعى إلنجاح «اآلسيوية»
اق�ت��رب��ت ال�ب�ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة للبولينغ
 25م ��ن االن� �ط�ل�اق ع �ل��ى أرض ال �ك��وي��ت
بمشاركة  28دول ��ة ،وس��ط اس�ت�ع��دادات
م�ك�ث�ف��ة م ��ن ال �ل �ج��ان ال �ع��ام �ل��ة ،ل�ض�م��ان
تقديم أف�ض��ل مستوى على املستويني
الفني والتنظيمي.
وم��ن املقرر ان تنطلق البطولة بعد غد
االح��د بحفل االفتتاح في فندق ك��راون
ب �ل��ازا ب��ال �ف��روان �ي��ة ،ف ��ي ح �ض��ور وزي ��ر
اإلع �ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
محمد ال�ج�ب��ري ممثال ل��راع��ي البطولة
سمو الشيخ جابر املبارك.
وقال عضو مجلس إدارة نادي البولينغ
مدير منتخبات الشباب والسيدات نادر
امل �ن �ص��ور ان ن� ��ادي ال�ب��ول�ي�ن��غ ب��رئ��اس��ة
ال �ش �ي��خ ط�ل�ال امل �ح �م��د ل��ن ي��دخ��ر ج�ه��دا
إلظهار البطولة في أفضل حلة ،مشيرا
إلى ان العمل انطلق فور اسناد املهمة
للكويت وبأقصى درجات االستعداد.
وأض� � � ��اف امل� �ن� �ص ��ور ان ال� �ت� �ح ��دي ك ��ان
م��زدوج��ا في ظل حداثة املبنى الجديد
ل �ل �ب ��ول �ي �ن ��غ ف � ��ي ال � �س ��امل � �ي ��ة وح ��اج� �ت ��ه
للتجهيز ،إلى جانب التجهيز للبطولة
نفسها ،وما يتطلب ذلك من توفير كل
اإلم �ك��ان��ات ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا ال�ب�ط��والت
الكبرى.
واعترف ان البطولة اآلسيوية امتحان
ج� ��اد ل� �ن ��ادي ال �ب��ول �ي �ن��غ ،ال � ��ذي ي�ن�ت�ظ��ر
اس �ت �ض��اف��ات ع��امل �ي��ة ،ت �ب��دأ ف ��ي ،2020

و ،2021ب��اس�ت�ض��اف��ة ب�ط��ول�ت��ي ال�ع��ال��م
ل� �ل ��رج ��ال وال � �س � �ي� ��دات ل �ف �ئ �ت��ي ال� �ف ��ردي
وال �ف��رق «م�ج�م��ع» ،إل��ى ج��ان��ب البطولة
العربية للشباب العام املقبل.
واع ��رب امل�ن�ص��ور ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن تكلل
مساعي الكويت ونادي البولينغ لجمع
األشقاء الخليجيني في بطولة الخليج،
ب�ع��د أن ت��وق�ف��ت ف��ي ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين
بسبب األحداث الجارية في املنطقة.
وأش� � ��اد أم�ي��ن ال� �ص� �ن ��دوق امل �س��اع��د ف��ي
نادي البولينغ بدعم مؤسسات الدولة
املختلفة ،السيما هيئة الرياضة التي
تتابع االعمال عن كثب ،كما ثمن الجهد
ال �ج �ب��ار ل�ل�ش�ي��خ ط �ل�ال امل �ح �م��د رئ�ي��س

لقطة جماعية لمنتخب سيدات البولينغ

ّ
وسلم
«األزرق» مسكين ..اتحاد الكرة انصاع لحمص وحالوة..
نفسه لجوزاك الطراوة ..وسمعتنا صارت بقالوة ..اتحاد العديلية
يا حالوة ..والحين على البركة ..والله يوفق ثامر شقاوة!!

عزيزة اللذيذة

في الجولة الثالثة بدوري فيفا:

لقطة من لقاء سابق بين العربي والشباب

يا حالوة

االت � �ح ��اد اآلس � �ي ��وي ون� � ��ادي ال�ب��ول�ي�ن��غ
لدعمه ومباشرته كل االستعدادات عن
قرب وبصورة مباشرة.
وع� ��ن اس� �ت� �ع ��دادات م�ن�ت�خ��ب ال �س �ي��دات
ل�ل�ب�ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة أوض � ��ح امل�ن�ص��ور
ان ال � �ه� ��دف م� ��ن امل � �ش� ��ارك� ��ة ه� ��و زي � ��ادة
االح�ت�ك��اك ل�لاع�ب��ات امل�ش��ارك��ات ،مشيرا
ال��ى أن منتخب ال�ك��وي��ت ح��دي��ث العهد
بعد أن جرى تشكيله في يناير وأبريل
امل��اض �ي�ين ،ب�م��ا يعني أن��ه غ�ي��ر مطالب
بأي انجاز في الوقت الحالي.
وب�ي�ن أن ال�خ�ط��ة امل��وض��وع��ة م��ن ن��ادي
ال �ب��ول �ي �ن��غ ل �ت �ج �ه �ي��ز س� �ي ��دات ال �ك��وي��ت
طويلة األمد ،بعد أن جرى انتقاء العبات

أعمارهن م��ا ب�ين  ،13و 22عاما يملكن
املوهبة الكافية من أجل تجهيزهن على
مدار السنوات األربع املقبلة.
وش � � ��دد امل �ن �ص ��ورع �ل ��ى ال � �ح� ��رص ع�ل��ى
ال��دف��ع بمنتخب ال�س�ي��دات ف��ي البطولة
اآلس �ي��وي��ة ال �ح��ال �ي��ة ،ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�س�ب��ق
ف��ي ظ��ل اب�ت�ع��اد منتخبات الخليج عن
املشاركة لتواجدهن في بطولة املراة.
وكشف ان أزرق السيدات خاض مؤخرا
معسكرا في البحرين ،حاول من خالله
الجهاز الفني وضع اللمسات النهائية
ل �ض �م��ان م �ش ��ارك ��ة إي �ج ��اب �ي ��ة ،م�ط��ال�ب��ا
ج�م��اه�ي��ر ال �ك��وي��ت ب �م ��ؤازرة منتخبات
الكويت من الرجال والسيدات.

«الحاسم» لن ينسى نهائي كأسي األمير  68و73

عبدالله العوضي باق
في ذاكرة «القادسية»
سعد عايد
ل��م ي�غ��ب الع��ب ن ��ادي القادسية
األس �ب��ق ع �ب��داهلل ال �ع��وض��ي من
ذاك� � ��رة ج �م �ه��ور األص� �ف ��ر ن �ظ �رًا
لخدمته وعطائه للنادي خالل
ال �ف �ت��رة ال �ت��ي م�ث��ل ب�ه��ا صفوف
الفريق والتي ق��دم خاللها اداء
رائ � �ع� ��ا ،خ ��اص ��ة ف� ��ي م �ب ��اري ��ات
الديربي التي تجمعه مع النادي
العربي والتي كانت السبب في
إطالق لقب «الحاسم» عليه.
ال� � �ع � ��وض � ��ي اس� � �ت � ��ذك � ��ر ب �ع��ض
األح� � � ��داث امل �ه �م��ة ف ��ي م� �ش ��واره
ال�ك��روي ب��ال�ق��ول :دخ��ول��ي ن��ادي
ال �ق��ادس �ي��ة ك ��ان ف ��ي ع ��ام 1963
وك��ان ال�ت��واج��د ف��ي ه��ذا ال�ن��ادي
اشبه بالحلم ِل َم ال وهو أحد أهم
االن��دي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت؟ وت��درج��ت
م��ن خ�لال��ه ف��ي امل��راح��ل السنية
إلى ان مثلت الفريق األول.
وع� � ��ن امل � � �ب� � ��اراة ال� ��راس � �خ� ��ة ف��ي
ذاك ��رت ��ه ق � ��ال :ك��ان ��ت ف ��ي م �س��اء
يوم  12يناير  1968عندما لعب
األصفر املباراة النهائية لكأس
االم � �ي� ��ر ام� � ��ام ال� �ع ��رب ��ي وك ��ان ��ت
ال �ن �ت �ي �ج��ة ت �ش �ي��ر ال� ��ى ال �ت �ع��ادل
ب � � �ه � ��دف مل � �ث � �ل� ��ه ،ح � �ي� ��ث س �ج��ل
لألخضر الشيخ نايف الجابر،
بينما سجل لألصفر آدم الحاج
وق �ب��ل ن �ه��اي��ة امل � �ب ��اراة ب��دق��ائ��ق
اس � �ت � �ط � �ع� ��ت أض � � ��اف � � ��ة ال � �ه � ��دف
ال �ث��ان��ي وه ��دف ال �ف��وز لألصفر
ألح��رز بالتالي لقبي األول مع
القادسية.
وعن الحدث الذي ال ينساه ،قال
ال�ع��وض��ي :ن�ه��ائ��ي ك��أس األم�ي��ر
 1973 - 1972ال��ذي جمعنا مع
العربي ايضا واستطعنا الفوز

العوضي مع الزميل أشكناني في حفل ديوان الذاير | تصوير مصطفى نجم

ب�ه��دف�ين ل�ه��دف سجلت الثاني
ب �ي �ن �م��ا س �ج��ل ج ��اس ��م ي �ع �ق��وب
الهدف األول ،وكان لتلك املباراة
خ�ص��وص�ي��ة ه��ي ان �ن��ا امتلكنا
كأس االمير يومها ،كذلك كانت
ه �ن ��اك ظ � ��روف ت �س �ب��ق امل� �ب ��اراة
ح � � ��ول ع � � ��دم ان � �ض � �م� ��ام الع� �ب ��ي
املنتخب العسكري الى صفوف
ان ��دي � �ت � �ه � �م ��ا وك� � �ن � ��ت ان� � � ��ا اح� ��د
ال�لاع �ب�ين امل �خ �ت��اري��ن لتشكيلة
«ال� �ع� �س� �ك ��ري» ال � ��ذي ك� ��ان ل��دي��ه
مشاركة دولية بموعد قريب من
املباراة النهائية وعندما سمح
لنا باملشاركة ساهمت بالفوز
وتحقيق اللقب.

وع� � � ��ن س � �ب� ��ب ن � �ه� ��اي� ��ة م � �ش� ��وار
«ال �ح��اس��م» م�ب�ك�رًا م��ع االص �ف��ر،
حيث لعب مباراته االخيرة عام
 1975ام ��ام ال�ع��رب��ي ف��ي اع�ت��زال
عبدالرحمن الدولة قال :ظروفي
الخاصة والدراسية حالت دون
اس�ت�ك�م��ال ه��ذا امل �ش��وار ،لكنني
فخور بما قدمته مع االصفر.
وع� � ��ن م �ت��اب �ع �ت��ه ل�ل�أص� �ف ��ر ف��ي
ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ��ي ق � ��ال :ب�ل�ا ش��ك
ات��اب��ع م �ب��اري��ات األص �ف��ر ك��ذل��ك
أح �ف��ادي ع �ب��داهلل وع�ب��دال�ع��زي��ز
يمثلون املراحل السنية ولديهم
ال ��والء ذات��ه ال��ذي يكنه جدهما
للقلعة الصفراء.

الحبيتر« :األزرق» قادر على التأهل
حكم عبدالمولى
لفت العب منتخبنا الوطني ونادي كاظمة لكرة
ال�ق��دم ،عمر الحبيتر ،االن�ظ��ار بعد ف��رض نفسه
ك�م�ه��اج��م وص��ان��ع أل �ع��اب ،ب�ع��د ان م�ن�ح��ه م��درب
االزرق ث��ام��ر ع�ن��اد ال�ف��رص��ة ف��ي امل�ش��ارك��ة كبديل
ف��ي ودي��ة تركمانستان وادراك ��ة ال�ت�ع��ادل بهدف
رائع ،ولم يكن الحبيتر بعيدا عن دائرة االضواء
في املواسم املاضية ،بعد ظهوره بمستوى جيد
ف��ي ن��ادي��ه ال�س��اب��ق خ�ي�ط��ان ،واع��ارت��ه ال��ى ن��ادي
كاظمة ،بعد ان كان محل اهتمام النادي العربي،
الذي كان يرغب في ضمه بعد تألقه في صناعة
االه ��داف وتسجيلها ،ون��ال الحبيتراستحسان
الجهاز الفني للمنتخب منذ انضمامه ،لكن لم
ت�ت��ح ل��ه ال�ف��رص��ة ال�ك��ام�ل��ة ك�لاع��ب اس��اس��ي ،وف��ي
امل��وس��م امل��اض��ي ُرش� ��ح أح ��د أه ��داف ��ه م��ع ك��اظ�م��ة
في سباق املنافسة على جائزة أجمل ه��دف في
جائزة «الجولدن ون» األول��ى ،بعدما وصل الى
الجولة األخيرة ألجمل  3أهداف.
وفي حوار معه ،اكد الحبيتر ان منتخبنا امامه
فرصة التأهل في التصفيات املزدوجة لنهائيات
ك� � ��أس ال� �ع ��ال ��م  2022وك � � ��أس آس � �ي ��ا  2023ف��ي
االم� ��ارات ،حيث تتبقى ل�ل�ازرق خمس مباريات

عمر الحبيتر

مصيرية ام ��ام منتخبي تايبيه ذه��اب��ا وإي��اب��ا،
ول�ق��اء اإلي ��اب ام��ام النيبال وأس�ت��رال�ي��ا واالردن،
متمنيا ان يصعد منتخب االردن الشقيقة معنا
على حساب منتخب أستراليا.
واض��اف الحبيتر ان جميع الالعبني يطمحون
الى حجز بطاقة التأهل في كأس آسيا ومونديال
قطر ،مشيرا ال��ى ان وج��وده على دك��ة ال�ب��دالء ال
ي�ح��زن��ه ،خ��اص��ة ان ارت ��داء فانلة املنتخب شرف
ألي الع��ب ،وان امل�ش��ارك��ة ك�لاع��ب أس��اس��ي ترجع
أوال وأخيرا الى رؤية الجهاز الفني.
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عالمية

في يورو 2020

ّ
تهدد «الماتادور»
مشاكل
بفشل جديد

تأهلت أسبانيا إلى يورو  ،2020بعدما حسمت تذكرة العبور بتعادلها في الوقت القاتل خارج أرضها  1-1مع
السويد ،لكن مشوار التصفيات كشف عن مشاكل عديدة تهدد «الماتادور» بعدم المنافسة على اللقب
واستمرار إحباطاته في البطوالت الكبرى.
وهيمنت اسبانيا على الكرة األوروبية والعالمية في الفترة بين  2008و ،2012بعد الفوز بلقبين في اليورو
وكأس العالم ،ثم انهارت لتخرج مبكراً من مونديال  2014و 2018ويورو  2016ودوري األمم األوروبية.
ورغم تعدد المواهب في اسبانيا بعد انتهاء مرحلة الجيل الذهبي ،إال أن الفريق الحالي ُيعاني من 5
مشاكل رئيسية ،هي:

ّ
تياغو الكانترا (لليمين) العب المنتخب األسباني محاوال ً
التخلص من رقابة روبن كايسون | إنترنت

 - 1عقم هجومي

 - 2عدم الثبات

 - 3هشاشة دفاعية

 - 4غياب الثقة

 - 5مورينو

�ت س��اب��ق بامتالك
اش�ت�ه��رت اس�ب��ان�ي��ا ف��ي وق � ٍ
م�ه��اج�م�ين ب ��ارزي ��ن ،م�ث��ل راؤول ودي�ف�ي��د فيا
ُ
وف��رن��ان��دو ت��وري��س ،لكنها حاليًا ت�ع��ان��ي من
غ �ي��اب ال �ف��اع �ل �ي��ة ع �ل��ى امل ��رم ��ى وع� ��دم ام �ت�لاك
ق �ن��اص غ��زي��ر األه� � � ��داف ،وت �ع �ت �م��د اآلن على
رودري� �غ ��و م��وري �ن��و ،م �ه��اج��م ف��ال�ن�س�ي��ا قليل
اإلنتاج.

ل ��م ت �ع��د اس �ب��ان �ي��ا ت �م �ت �ل��ك ت �ش �ك �ي �ل��ة ث��اب �ت��ة،
ّ
وتشهد كل قائمة تغييرات ووجوهًا جديدة،
واس �ت �خ��دم امل� ��درب ال �ح��ال��ي روب� ��رت م��وري�ن��و
وس�ل�ف��ه ل��وي��س إن��ري �ك��ي  49الع �ب��ًا خ�ل�ال ع��ام
واح ��د تقريبًا ،وال ي��وج��د اس�ت�ق��رار حتى في
مركز حراسة املرمى ،في ظل التناوب بني دي
خيا وكيبا.

ت �ت �ك��رر األخ �ط ��اء ال �س��اذج��ة ف��ي دف� ��اع الروخ� ��ا،
ّ
م��ا ك��ل��ف الفريق أه��داف��ًا ف��ي امل�ب��اري��ات األخ�ي��رة
ب ��اس� �ت� �م ��رار ،وم� �ن ��ذ اع� � �ت � ��زال ج� � �ي � ��رارد ب�ي�ك�ي��ه
دول�ي��ًا ،ل��م تعثر اسبانيا على قلب دف��اع قوي
ليزامل سرخيو رام��وس بعد تجربة يورينتي
وإيرموسو وإنييغو مارتينيز وأوناي نونييز
وألبيول.

ت��أل��ق الع �ب��ون ف��ي ال�ل�ي�غ��ا ،ل�ك��ن ل��م يحصلوا
على ف��رص للتمثيل الدولي حتى اآلن ،رغم
ان�ض�م��ام�ه��م م�ث��ل ري�غ�ي�ل��ون وب� ��او ت��وري��س،
م��ا يقلل م��ن ثقتهم بأنفسهم .وف��ي املقابل،
يستمر االع�ت�م��اد ع�ل��ى الع�ب�ين آخ��ري��ن ،رغ��م
ه �ب��وط م �س �ت��واه��م ،م�ث��ل امل �خ �ض��رم سرجيو
بوسكيتس.

يواجه املدرب الشاب مورينو تحديًا صعبًا ،بعدما
بشكل مفاجئ ،على إثر استقالة لويس
تولى املهمة
ٍ
إنريكي لظروف مرض ثم وفاة طفلته ،وهذه أول مرة
ي��درب فيها أي فريق بمفرده بعد أن عمل مساعدًا
إلنريكي لفترة طويلة ،ومنحه االت�ح��اد االسباني
الثقة لالستمرار ،لكن نقص خبرته سيكون أكبر
نقطة ضعف لالسبان في املواعيد الكبرى لليورو.

بـ 38مليون دوالر

رونالدو يتفوق على ميسي في «إنستغرام»
باتريك داي متع ِّرضاً للكمة قاتلة

وفاة المالكم
باتريك داي
بضربة قاضية
ب�ع��د  4أي ��ام م��ن تلقيه ل�ك�م��ة ق��وي��ة ن�ق��ل ع�ل��ى إث��ره��ا
إلى املستشفى ،توفي املالكم األميركي باتريك داي،
األربعاء ،متأثرا بإصابة قاتلة في الدماغ.
وكان داي ( 27عامًا) يواجه مواطنه تشارلز كونويل
بمباراة احترافية في شيكاغو ،السبت ،قبل أن يوجه
األخ �ي��ر ل��ه ل�ك�م��ة ق��وي��ة أط��اح �ت��ه أرض � ��ا ،واس �ت��دع��ت
ً
دخوال فوريًا للفريق الطبي إلى الحلبة ،حيث خرج
داي على نقالة .لكن األربعاء ،صدر بيان عن الشركة
ال��راع�ي��ة ل��ه معلنًا أن��ه ف��ارق ال�ح�ي��اة ف��ي املستشفى،
وق��ال إن��ه «ك��ان محاطًا بأسرته وأصدقائه املقربني
وأع �ض��اء ف��ري�ق��ه ف��ي امل�لاك �م��ة ،ب�م��ن ف��ي ذل ��ك معلمه
وصديقه ومدربه جو هيغينز».
وت��اب��ع ال �ب �ي��ان« :ن �ي��اب��ة ع��ن ع��ائ�ل��ة ب��ات��ري��ك وف��ري�ق��ه
واملقربني منه ،نحن ممتنون للدعاء والتعبير عن
الدعم والحب الذي كان واضحًا للغاية منذ إصابته».
وف��ي منشور على «تويتر» ،الثالثاء ،كتب كونويل
ً
ال��ذي تسببت لكمته باملأساة ،قائال إن��ه« :ل��م أقصد
أن يحدث ذل��ك أب �دًا .كل ما أردت فعله هو الفوز .إذا
تمكنت من إعادة كل شيء ،فسوف أفعل».
وتابع كونويل« :ال أح��د يستحق أن يحدث ه��ذا له.
أعيد القتال م��رارًا وت�ك��رارًا ف��ي ذهني أفكر فيما إذا
كان هذا لم يحدث أبدًا وملاذا حدث لك».

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة)

غرناطة × أوساسونا 10.00

beIN SPORTS HD 3

الدوري األلماني (المرحلة الثامنة)
اينتراخت × ليفركوزن

9.30

ل ��م ي �ك �ت��ف ال �ب��رت �غ��ال��ي ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون ��ال ��دو
باقتحام عالم الكرة من أوسع أبوابه وتسجيل
بصمته في تاريخ اللعبة ،وإنما تمكن أيضا من
التربع على ع��رش «إنستغرام» ،ليصبح أغلى
نجوم التطبيق أجرا في العالم.
وكشفت دراس��ة من موقع «ب��از بينغو» ،قائمة
بأعلى النجوم دخ�لا على «إن�س�ت�غ��رام» ،وذل��ك
اع �ت �م��ادا ع �ل��ى ع ��دد م�ت��اب�ع�ي�ه��م ،واألج � ��ر ال��ذي
يتلقونه مقابل نشر صورة واحدة (لإلعالن).
ويتابع نجم يوفنتوس اإليطالي  186مليون
شخص ،وحصل على  38.2مليون دوالر مقابل
منشوراته الدعائية على «إنستغرام» خالل عام
 2018فقط.
وأشار موقع «سبورتس بايبل» إلى أن رونالدو
نشر على حسابه على إنستغرام  49منشورا
دعائيا ف��ي  ،2018حصل على  780أل��ف جنيه
إسترليني مقابل الواحد منه.
وف ��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة (ب�ي�ن الع �ب��ي ال �ك ��رة) ،حل
األرجنتيني ليونيل ميسي ،ال��ذي حصد 18.7
مليون جنيه إسترليني من املنشورات الدعائية
في الفترة ذاتها ،وبلغت فيمة املنشور الواحد
 518ألف جنيه إسترليني.
وج� ��اء ن �ج��م ال �ك��رة اإلن �ك �ل �ي��زي ال �س��اب��ق دي�ف�ي��د
بيكهام في املركز الثالث ،بدخل وصل إلى 8.6
ماليني جنيه إسترليني ،حصل عليه مقابل 30
منشورا دعائيا.
أم��ا البرازيلي نيمار ،فجمع  5.8ماليني جنيه
إس�ت��رل�ي�ن��ي م��ن «إن �س �ت �غ��رام» ،م�م��ا ي�ض�ع��ه في
امل ��رك ��ز ال� ��راب� ��ع ،ف �ي �م��ا ج� ��اء ال� �س ��وي ��دي زالت� ��ان
إب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش ف ��ي امل ��رك ��ز ال �خ��ام��س ب��دخ��ل
وص��ل إل��ى  3.2ماليني جنيه إسترليني ،وذل��ك
خالل العام ذاته.

نيس × سان جيرمان

الفريقان

beIN SPORTS HD 5

beIN SPORTS HD 6

القناة

الدوري اإلنكليزي (المرحلة التاسعة)
إيفرتون × وست هام

2.30

beIN SPORTS HD 2

توتنهام × واتفورد

5.00

beIN SPORTS HD 1

تشلسي × نيوكاسل

5.00

beIN SPORTS HD 2

أستون فيال × برايتون

5.00

beIN SPORTS HD 7

بورنموث × نوريتش

5.00

beIN SPORTS HD 9

كريستال × سيتي

7.30

beIN SPORTS HD 2

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة)
إيبار × برشلونة

2.00

beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو × فالنسيا

5.00

beIN SPORTS HD 3

مايوركا × ريال مدريد 10.00

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الثامنة)
التسيو × اتالنتا

4.00

beIN SPORTS HD 4

نابولي × فيرونا

7.00

beIN SPORTS HD 4

يوفنتوس × بولونيا

9.45

beIN SPORTS HD 4

الدوري األلماني (المرحلة الثامنة)
أوغسبورغ × ميونخ

4.30

beIN SPORTS HD 5

دورتموند × مونشنغالدباخ

7.30

beIN SPORTS HD 5

محمد أمين

ديمبيلي المستفيد الوحيد من تأجيل «الكالسيكو»
ُ
في ظل األخبار التي تهدد إمكانية إقامة مواجهة «الكالسيكو» بني برشلونة وريال مدريد بسبب االحتجاجات
املستمرة في إقليم كتالونيا نظرًا ملحاكمة القادة السياسيني الذين أشرفوا على استفتاء انفصال كتالونيا قبل
سنتني تقريبًا ،يبدو أن هناك مستفيدا واحدا من تأجيل املباراة املرتقبة.
ً
ورغم رفض برشلونة وإدارته فكرة خوض مباراة الذهاب في ملعب «سانتياغو برنابيو» بدال من ملعب «كامب
نو» ،إال أن العبا وحيدا من النادي «الكتالوني» سيكون سعيدًا بتأجيل مواجهة «الكالسيكو» يوم  26أكتوبر وهو
الفرنسي عثمان ديمبيلي .وكانت التقارير الصحافية االسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن عثمان ديمبيلي
سيغيب عن مواجهة «الكالسيكو» ضد ريال مدريد ،وذلك بسبب إيقافه مباراتني من االتحاد االسباني لكرة
القدم (ضد إيبار وضد النادي «امللكي» في حال أقيمت املباراة) .وأعلن االتحاد االسباني عقوبة اإليقاف مباراتني
بحق املهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب مهاجمته حكم مباراة فريقه برشلونة ضد اشبيلية خالل حادثة
طرد زميله أراخو ،وقال ديمبيلي بحسب تقرير الحكم ماتيو الهوز« :سيئ جدا ،أنت سيئ جدا» ،ليطرده الحكم
ً
مباشرة رافعًا البطاقة الحمراء .وفي وقت ما زالت األمور ضبابية بانتظار القرار الرسمي من االتحاد اإلسباني
ُ
لكرة القدم ،ال يبدو أن األم��ور تتجه للحل بسبب رفض برشلونة وري��ال مدريد تغيير املوعد أو املكان املحدد
للمواجهة ،وبالتالي فإن احتمالية تأجيل املباراة واردة جدًا في الوقت الراهن.

ق��ال م ��درب منتخب ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة إن ف��ري��ق ك��رة
القدم الكوري الشمالي لعب وكأنه «يشن حربًا» أثناء
املباراة ،التي جمعت الفريقني في بيونغ يانغ ،عاصمة
كوريا الشمالية ،يوم الثالثاء املاضي ،ضمن تصفيات
كأس العالم  2022في قطر.
ونقلت صحيفة الغارديان عن مدرب كوريا الجنوبية
ت�ش��وي ي��ون��غ إي��ل ق��ول��ه :إن ات�ح��اد ك��رة ال�ق��دم ال�ك��وري
الجنوبي سيناقش ما إذا كان سيتقدم بشكوى إلى
الفيفا حول ما وصفه باستقبال كوريا الشمالية غير
الالئق ملنتخب بالده الزائر ،وقرار منع وسائل اإلعالم
من نقل امل�ب��اراة وإقامتها بال جمهور .وأبلغ تشوي
امل��راس�ل�ين ل��دى ع��ودت��ه أن ال�ك��وري�ين الشماليني لعبوا
كما لو كانوا «يشنون حربًا» ،وقد استخدموا أيديهم
ومرافقهم بعنف ،واستهدفوا ركبة ال�لاع��ب الخصم
عند التنافس على الكرات الهوائية .وقال« :لم أر شيئا
كهذا في كرة القدم في حياتي».
وقال سون هيونغ مني ،كابنت منتخب كوريا الجنوبية
« :كان الخصوم خشنني للغاية ،وكانت هناك لحظات
عندما ج��رى ت�ب��ادل شتائم مسيئة للغاية .ك��ان من
ال�ص�ع��ب ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى امل �ب��اراة ألن��ك ك�ن��ت ت�ف�ك��ر في
ً
تجنب اإلص��اب��ة أوال ..إن��ه إن �ج��از كبير ان ت�ع��ود من
مباراة كهذه دون إصابات».
ولم تسمح بيونغ يانغ لوسائل اإلعالم األجنبية بنقل
املباراة ،ولم يجر بثها على الهواء مباشرة.
ً
وقدمت كوريا الشمالية تسجيال للمباراة على قرص
م��دم��ج دي ف ��ي دي إل ��ى ات �ح ��اد ك ��رة ال �ق ��دم ال �ك��وري
الجنوبي ،لكن قناة «كي بي اس» التلفزيونية الكورية
ال �ج �ن��وب �ي��ة أل �غ��ت خ�ط�ط��ًا ل �ب��ث امل� �ب ��اراة ب�س�ب��ب رداءة
التسجيل.

صالح شخصية كارتونية!

ً
وغدا
..
التوقيت

الخصوم لعبوا وكأنهم
ً
حربا!
يخوضون

في عيد ميالد ابنته مكة

الدوري الفرنسي (المرحلة العاشرة)

9.45

مدرب كوريا الجنوبية
عن مباراتها مع «الشمالية»:

ماوي

اح�ت�ف��ل ال�ن�ج��م امل �ص��ري م�ح�م��د ص�ل�اح ب��إت�م��ام اب�ن�ت��ه م�ك��ة عامها
ال �خ��ام��س ب�ط��ري�ق��ة غ��ري �ب��ة ،ون �ش��ر ص ��ور االح �ت �ف��ال ال �ف��ري��د من
نوعه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي
ً
ليلقى ت�ف��اع�لا مليونيًا .وحظيت ص��ور نجم ليفربول
وه ��و يحتفل م��ع اب�ن�ت��ه ال��وح �ي��دة ف��ي م�ن��زل��ه-ال � �ت� ��ي ن� �ش ��ره ��ا ع� �ل ��ى ف �ي �س �ب��وك
وان�س�ت�غ��رام وغ��رد بها
ع�ل��ى ت��وي�ت��ر بتفاعل
م �ل� �ي ��ون ��ي وع � �ش� ��رات
اآلالف م��ن التعليقات
خالل ساعتني فقط من نشرها.
وعلق صالح على الصور بقوله
م�خ��اط�ب��ا م�ك��ة «أن ��ا م� ��اوي ،أح �ض��ر لك
موانا ..عيد ميالد سعيد يا أميرتي»،
في إشارة إلى الشخصية الكرتونية
الشهيرة «م��اوي» م��ن فيلم «م��وان��ا»
ال� ��ذي أن �ت��ج ع ��ام  2016ول �ق��ي ن�ج��اح��ا
كبيرا.

التشكيلة المختارة من قبل الزمالء في القسم الرياضي

صالح «الماوي» مع ابنته

كشف كيف واجه النجم المصري «غضبه»

ماني :ال خالف مع «مو»
أماط النجم السنغالي ساديو ماني ،مهاجم نادي
ليفربول اإلن�ك�ل�ي��زي ،اللثام ع��ن حقيقة م��ا حدث
م��ع زميله محمد ص�ل�اح ،بعد ان�ت�ه��اء امل �ب��اراة مع
ب�ي��رن�ل��ي ،ال�ت��ي ش�ه��دت واق �ع��ة غضبه الكبير من
املصري ،بسبب عدم تمرير الكرة له أمام املرمى.
وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية ،أن النجم
امل �ص��ري محمد ص�ل�اح ،س ��ارع ع�ق��ب ال�ل�ق��اء إل��ى
م��واج �ه��ة زم �ي �ل��ه س ��ادي ��و م��ان��ي ف ��ي غ� ��رف خلع
امل�لاب��س ،ح�ت��ى يتبني س�ب��ب غضبه الكبير عند

اس�ت�ب��دال��ه ف��ي امل �ب ��اراة أم ��ام ب�ي��رن�ل��ي ف��ي ال ��دوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وقال ماني« :لقد سألني محمد :ملاذا أنت غاضب
مني؟» ،أجبته« :أنت بحاجة إلى أن تعطيني الكرة
يا ص�لاح» ،ليرد علي بسرعة« :لم أرك ،أنت تعلم
جيدًا أن��ه ال يوجد ل��دي ش��يء ض��دك» ،فاستغرب
مهاجم ليفربول ّرد زميله.
وت��اب��ع« :أن��ا ومحمد ص�لاح نتحدث عبر الهاتف
أحيانًا ،ونتبادل الرسائل النصية ،وال توجد أي

مشكلة بيننا ،وع��اد كل شيء كما كان من قبل،
بعدما تحدثنا م��ع بعضنا ،ث��م اتصل بنا كلوب
حتى نحضر إل��ى مكتبه ونتحدث ،لكن املفاجأة
كانت عندما عرف بأننا حللنا كل شيء» .وختمت
لاّ
الصحيفة نفسها بأن النجمني ماني وصالح ح
املشكلة بينهما بسرعة كبيرة ،لتعود األمور إلى
نصابها مرة أخرى ،ما جعل املدرب يورغن كلوب
ّ
يقلل من األمر لجميع وسائل اإلعالم والجماهير،
مؤكدًا أن الخالف انتهى.

العبها مع سبقلا
ي ��دخ ��ل ال � � ��دوري االن �ك �ل �ي��زي ال �ج��ول��ة
ال �ت��اس �ع��ة ه ��ذا األس� �ب ��وع ب�م��واج�ه��ات
«متوسطة» نسبيًا تبرز منها مواجهة
امل� �ت� �ص ��در ل �ي �ف ��رب ��ول م� ��ع م��ان �ش �س �ت��ر
ي��ون��اي �ت��د ،ب�ي�ن�م��ا ي ��واج ��ه م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي الوصيف وحامل اللقب نظيره
ك ��ري� �س� �ت ��ال ب � � ��االس ك� ��ذل� ��ك س�ي�ل�ت�ق��ي
ليستر مع بيرنلي وتشلسي مع نيوكاسل  ،توتنهام أمام
واتفورد  ,وولفرهامبتون امام ساوثمبتون ،أستون فيال
ضد برايتون  ،بورنموث مع نوريتش سيتي  .واخترنا
لكم هذه التشكيلة واملتوقع ان تجني أكبر عدد من النقاط
هذا األسبوع.

الحرارة
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سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي

كيف نهدر
هيبة القضاء..؟!
كلمة السر في أزم��ة القضاء هي الثقة ،ألن منظومة العدل
ال تستوي م��ن دون�ه��ا ،وه��ي ش��رط أس��اس��ي لفرض الهيبة
واالحترام.
عندما تفشت ال��رش��وة ف��ي بريطانيا أث�ن��اء ال�ح��رب العاملية
الثانية ،تقدم أحد املستشارين إلى رئيس الوزراء ونستون
تشرشل وأخ �ب��ره األم ��ر ،فسأله «ه��ل وص�ل��ت ال��رش��وة إلى
ال�ق�ض��اء؟» ،ف��رد عليه «ال» ،فقال تشرشل« :إذن بلدنا في
أمان وبخير» ،ذلك أن القضاء هو جوهر العدالة ،والقضاة هم
سدنتها وحماتها الساهرون عليها .من الصحيح اإلشارة
إلى أن التدهور والتردي والفساد لحقت بكل مرافق الحياة
في الكويت ،لكن التردي في مرافق الحياة ش��يء ،والتردي
في السلطة القضائية شيء آخر..
عندما دخل ديغول فرنسا ،عقب تحريرها من الغزو النازي،
سأل صديقه أندريه مارلو :كيف حال القضاء؟ فأجابه :إنه
ما زال ببعض الخير ،هنا قال ديغول :إذن ،نستطيع أن نبني
فرنسا من جديد .ألجل ذلك تبدو أهمية وقيمة القوانني إذا
لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامون أحرار.
إن قضاة الكويت كانوا وما زال��وا مالذ كل مظلوم ،وال هم
لهم سوى تطبيق صحيح للقانون ،وانهم يقولون الحق وفق
ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية
على حدة ،وعلى كل متضرر في حكم قضائي أن يطعن فيه
بالطرق التي رسمها القانون ،وان القول بوجود تجاوزات
تكون قد وقعت لدى بعض القضاة ،فهناك مجال للمحاسبة
وف��ق الطرق امل�ق��ررة قانونًا داخ��ل املنظومة القضائية وهو
ً
م��ا يتم ف�ع�لا .ال م�ج��ال إلث��ارة مسائل تعكر الصفو العام
وتعرقل سير العدالة وتنال من استقالل القضاء ،فالواجب
أن ي�ك��ون اح �ت��رام ال�ق�ض��اء واإلع�ل�اء م��ن ش��أن��ه أم��ام العالم،
وترك أمور الفساد إذا وجدت للمختصني بها ،إذ إن أصعب
جهة في الدولة يخضع فيها القاضي إلى املراقبة في أعماله
وسلوكياته وأخالقياته هي املعيار الذي بني القضاة بعضهم
وبعض ،وعلى أق��ل خطأ يعاقب القاضي ويتم إب�ع��اده عن
منصبه مهما عال شأنه.
إن ال �ق �ض ��اء ال �ك��وي �ت��ي ق� �ض ��اء ش ��ام ��خ ي �ت �ح �ل��ى ب��ال �ن��زاه��ة
واالستقالل ،ومعيار املحاسبة للقضاء شديد ،وال يقبل أي
تهاون ،وه��و يحاسب عن سلوكه العام وسلوكه الخاص..
ويظل القضاء ثوبًا أبيض ناصعًا ال يقبل أن تلوثه نقطة
س��وداء .ولهذا ،فإن أي قاض تحوطه أي شبهات ال يستمر
في عمله.
أزمة القضاء بخروجها إلى الرأي العام أدت إلى أن يتحول
ال �ش��ارع إل ��ى م�ح�ك�م��ة ،وأن ت�ت�ح��ول ال�ج�م��اه�ي��ر إل ��ى ق�ض��اة
يفصلون فى القضايا.
إن ف�ك��رة ط��رح ع�ب��ارة تطهير ال�ق�ض��اء تعد ك�لام��ًا مغلوطًا
وغ�ي��ر م�ق�ب��ول ..ألن القضاء يحتاج إل��ى االس�ت�ق�لال وليس
التطهير ..ألن القضاء قادر على تطهير نفسه بذاته.
ويجب الوضع في الحسبان أن الكويت قامت بالتوقيع على
اتفاقيات خاصة بمبادئ األمم املتحدة فيها إعالن «ليسنخ
س» الخاص بمبدأ استقالل السلطة القضائية والحفاظ على
الحقوق املدنية والسياسية .إن السلطة القضائية الب��د أن
تكون لها تشريعات تحافظ على تحقيق العدل بني الناس،
وه��ذا ب��إج��راءات ال ب��د أن ينص عليها ف��ي القانون بإعطاء
السلطة القضائية ممثلة في قضاتها صالحيات من دون
التدخل من أي جهة كانت .وهي قادرة على حماية نفسها
واستقاللها.
ال جدال أن الفساد استشرى في معظم قطاعات ومؤسسات
الدولة ،غير أن املؤسسة القضائية تبقى ُمصونة ومحمية
ومستقلة.
قديمًا ق��ال متفائل :ه�ن��اك ض��وء ف��ي نهاية ال�ن�ف��ق .أم��ا في
الكويت ،فال نريد أن يكون النفق في نهاية الضوء.
وال حول وال قوة إال باهلل.

يا ُذروة المجد
عبدالمحسن عبدالعزيز الدويش

َ
أه������ل دار ٍ أن�����ت راع��ي��ه��ا
���ي���ت م����ن
حُ ��� ّي
ِ
ت���ح���ي���ة ال����ح����ب واإلخ�����ل����اص ُن���ه���دي���ه���ا
ح����م����داً ك���ث���ي���راً ل�����رب ال��ع��ال��م��ي��ن ع��ل��ى
ح������ال ُت��ع��ان��ي��ه��ا
ن���ف���س���ك م����ن
َ
ش����ف����اءِ
ٍ

استقبلتك ُق ُ
شغف
ٍ
ال��ن��اس ف��ي
���وب
���ل ُ
َ
ِ
ُ
واألرض ..ح�� َّت��ى ُك���لُّ م��ن فيها
ال��ش��ع��ب
ُ
َ
ي���ا أي��ه��ا ال��ق��ائ��د اإلن���س���ان ك���م ش��� ُر َف ْ
���ت
ب������ك ال���م���ح���اف���لُ ت���ك���ري���م���ا ً وت��ن��زي��ه��ا
َ

ك���م ح��ق��ب��ة م���ن ج���ه���ادٍ أن����ت ف��ارس��ه��ا
ل ال��� ُن���ص���ح ُت��س��دي��ه��ا
ك���م ل���ل���ع���روب���ةِ جُ ����� ّ

ُ
���م���ت���از ب���ال���ج���دِّ ب��ي��ن ال���ن���اس ع���ن ث��ق��ةٍ
َت
����ش����ي����دُ وم�����ا ُت����رس����ي ل��داع��ي��ه��ا
ب���م���ا ُت ِ
��س��ن��دُ ه��ا
ي���ا م���ن إذا قِ ���ي���ل م���ن ل���ل���دار َي ِ
ُق��ل��ن��ا َص���� َب����احٌ ت��ف��ان��ى ف���ي َت��س��ام��ي��ه��ا
وأن���������ت ل���ل���ش���ع���ب إع������������زازٌ
ٌ
وت����ع����زي����ة
وص���ف���ح���ة ال����� ُ
ك�����رهِ واألح�����ق�����اد ط��اوي��ه��ا

أرض ال���ك���وي���ت وم����ن ي��ل��ج��أ ب��س��اح��ت��ه��ا
ُ
األم����������ان لِ����دان����ي����ه����ا وق���اص���ي���ه���ا
ه�����ي
وه�����دى
ي����ا ُذروة ال���م���ج���دِ ي����ا ظ��ل��اً ل���ن���ا
ً
���س���ت���دع���ى أس��ام��ي��ه��ا
َ
ل َل��� ُت
إن ال�����رج�����ا َ
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الكبرى
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حار مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة والرياح
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ
 32كلم /ساعة).

البحـــــــر

ربطة عنق شبيهة بالحالية ،ومن هنا جاءت تسميتها بالـ«كرافات» .وكان
أعداء الكروات يشنقون األسرى منهم مستخدمين تلك الربطات ،ولهذا
أصبحت تسمى تاليا ً باإلنكليزية «رابطة عنق» .ويعود الفضل للفرنسيين
في رواجها عالميا.
تنويه :وردني من «الخطوط الكويتية» أن من صمم بيده طائر الكويتية هو

في سبقلا بريميوم

ً
صباحا

 |1972عبدالله العليوه  103سنوات يتذكر:
الملك عبدالعزيز كان زميلي في الدراسة بالكويت
نشرت سبقلا ،في عددها الصادر في  4سبتمبر عام ً ،1972
لقاء أج��راه الزميل
يوسف الشهاب مع الحاج عبداهلل راشد العليوة ،الذي كان عمره وقتها  103سنوات،
وتطرق اللقاء لذكريات أبو صالح مع حروب الكويت وسنوات الغوص ،وفي ما يلي
مقتطفات من اللقاء:
● العم عليوه ..متى كان امليالد؟

 عمري اآلن  103تقريبًا ،وأن��ا من مواليد 1869م ،درس��ت ال�ق��رآن الكريم عند املالراشد الشرهان ،وكان من التالميذ الذين معي املغفور له امللك عبدالعزيز بن سعود.
● لو كنت شابًا طري العود ..فماذا ستفعل؟
 قهقه بطيبة وب��راءة وأج��اب :سأجد الكثير مما ينبغي عمله ،وسأقول للشبابعما فعله املشيب.
● سمعت أنك ذهبت إلى سيالن؟
 يهز رأسه أملًا ..ويقول :لقد كانت تلك الرحلة مشؤومة ،باعت بنت عمي صندوقهالتوفر لي املال الالزم للسفر ،وعند عودتي وجدتها انتقلت إلى رحمة اهلل ،وكانت
في ذلك الوقت زوجتي ،وظللت ملدة شهر ونصف الشهر في املنزل من دون أن أخرج
حزنًا عليها.

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

الدهون «المتحولة»..
خطر مضاعف على صحة القلب
والبسكويت والفطائر واملقرمشات على السمن الذي عادة ما
يكون مصنوعا من الزيوت النباتية املهدرجة جزئيا .الكريمة
الجاهزة من مصادر الدهون املتحولة».

يعتبر معظم األط �ب��اء ب��أن ال��ده��ون املتحولة م��ن أس��وأ أن��واع
ال��ده��ون ال �ت��ي ي�م�ك��ن ت�ن��اول�ه��ا .ع�ل��ى ع�ك��س ال��ده��ون ال�غ��ذائ�ي��ة
ً
األخ � ��رى ف ��إن ال ��ده ��ون امل �ت �ح��ول��ة ،وت �س �م��ى أي ��ض ��ا األح �م��اض
الدهنية امل�ت�ح��ول��ة ،تعمل على زي ��ادة كوليسترول البروتني
الدهني املنخفض الكثافة (ال �ض��ار) وتخفيض كوليسترول
البروتني الدهني العالي الكثافة (النافع).
وعند ارتفاع مستوى كوليسترول البروتني الدهني املنخفض
ال�ك�ث��اف��ة ب�ج��ان��ب ان �خ �ف��اض م�س�ت��وى ك��ول�ي�س�ت��رول ال�ب��روت�ين
الدهني العالي الكثافة ي��زداد خطر اإلصابة بأمراض القلب،
وهو السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء.

غ��ال� ً�ب��ا م��ا ت�ح�ت��وي ال�ب�ط��اط��ا وال � ��ذرة ورق ��ائ ��ق ال �ت��ورت �ي��ا على
ال ��ده ��ون امل �ت �ح��ول��ة .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ال �ف �ش��ار ي�ع�ت�ب��ر من
ال��وج�ب��ات الخفيفة الصحية ،ف��إن الكثير م��ن األن ��واع املعبأة
أو املصنوعة في امليكروويف يجري فيها استخدام الدهون
املتحولة للمساعدة في طهي الطعام أو إضفاء نكهة للفشار.

الدهون املتحولة في الطعام

األطعمة املقلية

تتوافر الصورة املصنعة من الدهون املتحولة ،واملعروفة باسم
ال��زي��ت امل �ه��درج ج��زئ�ي��ا ،ف��ي مجموعة متنوعة م��ن املنتجات
ال�غ��ذائ�ي��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ال�س�ل��ع امل�خ�ب��وزة ال�ت��ي تشمل «الكعك

يمكن أن تحتوي األطعمة التي تتطلب القلي في زيت غزير،
مثل البطاطا املقلية وال�ك�ع��ك وال��دج��اج امل�ق�ل��ي ،على ال��ده��ون
املتحولة من الزيت املستخدم في عملية الطهي.

الوجبات الخفيفة

األلم أسفله من أكثر األمراض شيوعاً

متى تكون جراحة الظهر فكرة جيدة؟
يمكن أن تساعد جراحة الظهر في تخفيف بعض أسباب ألم
الظهر ،لكنها ال تكون ضرورية إال نادرا .فمعظم مشكالت
ألم الظهر تختفي دون أي تدخل في غضون شهرين.
ُي �ع��د األل ��م أس �ف��ل ال�ظ�ه��ر م��ن أك �ث��ر األم� ��راض ش�ي��وع��ا التي
ي�لاح�ظ�ه��ا أط �ب��اء األس � ��رة ،وع� ��ادة م��ا ت�س�ت�ج�ي��ب ع�لاج��ات
الظهر مع العالجات غير الجراحية؛ مثل األدوي��ة املضادة
لاللتهاب ،والعالج بالحرارة ،والتدليك اللطيف والعالج
الطبيعي.
ق��د ت �ك��ون ج��راح��ة ال�ظ�ه��ر خ �ي��ارا م �ط��روح��ا ف��ي ح��ال��ة ع��دم
نجاح العالجات التحفظية وكان األلم مستمرا ويؤدي إلى
اإلع��اق��ة ،وم��ن املتوقع غالبا أن تخفف ج��راح��ة الظهر من
األل��م املصاحب أو التنميل ال��ذي يصيب أح��د ال��ذراع�ين أو
الساقني أو كليهما.
وغالبا ما تحدث هذه األعراض بسبب األعصاب املضغوطة
في عمودك الفقري ..وقد تصبح األعصاب مضغوطة لعدة
أسباب ،تتضمن:
 - 1الوسائد املطاطية التي تفصل عظام عمودك الفقري.
 - 2فرط نمو العظام ،فقد ينجم عن هشاشة العظام ظهور
نتوءات عظمية في عمودك الفقري ،وهذه العظام الزائدة
يمكن أن تضيق م��ن الحيز امل�ت��اح ل�لأع�ص��اب لتمر خالل
الفتحات في عمودك الفقري.
قد يكون من الصعب جدا تحديد السبب الدقيق أللم الظهر،
حتى لو أظهرت األشعة السينية أنك مصاب بمشكالت في
القرص أو عندك نتوءات عظمية.

أنواع جراحة الظهر
استئصال القرص:

يتضمن إزال��ة ال�ج��زء املنفتق م��ن ال�ق��رص لتخفيف تهيج
ال�ع�ص��ب وال�ت�ه��اب��ه .ع ��ادة م��ا يتضمن اس�ت�ئ�ص��ال ال�ق��رص
إزالة كاملة أو جزئية للجزء الخلفي من الفقرة (الصفيحة)
للوصول إلى القرص املتمزق.
استئصال الصفيحة الفقرية:

تتضمن ه��ذه العملية إزال ��ة العظم امل��وج��ود ف��وق القناة

مساء

!

«لوفاة زوجتي ..لم أخرج من المنزل شهراً ونصف الشهر حزناً عليها»

مايو كلينك

ً
صباحا

مساءً

فجر

عصر

5.51

5.15

شروق

مغرب

6.32 11.33

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كان الجنود الكروات ،أثناء حرب الثالثين عاما ً في أوربا ( )1648 /1618يرتدون

الدوسري كما سبق أن كتبنا.

8.40 8.31 3.08 1.23

الصــــالة

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

من صندوق المب ّيت

المدير التنفيذي األسبق هاري باوزي عام  ،1958وليس الفنان معجب

أدنى جزر

2.49 4.31

ظهر

عشاء

بالرصاص
بسام العسعوسي
@Bassam_Alasousi
info@bassamandbassam.com

أوكازيون استجوابات!..
افتتح النائب هايف موسم االستجوابات بتقديمه
اس�ت�ج��واب��ًا ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة ن��اي��ف ال�ح�ج��رف ليصبح
ع ��دد االس �ت �ج��واب��ات امل �ق��دم��ة م��ن ال� �س ��ادة ال �ن��واب
إل��ى سمو رئيس الحكومة ووزرائ ��ه ،تسعة عشر
استجوابًا بالتمام والكمال منذ بداية أعمال هذا
البرملان .وبقراءة سريعة ملادة االستجواب ،نجدها
ُ
نسخة م�ك��ررة الستجوابه ال�س��اب��ق ،حيث تشتم
منها رائحة التشفي والشخصانية التي يجيدها
السيد ه��اي��ف ب��اح�ت��راف ،وه��ذا ي��ذك��رن��ي بالالعب
دانييل ب��راون سميث أب��رع رج��ل ف��ي العالم يقوم
بحشر نفسه داخل الصندوق أو العلبة.
ب��داي��ة ه��ذا امل�ق��ال م��رص��ود ال ل��ذم أداة االستجواب
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف �ح �س ��ب ،ب� ��ل ل �ن �ق��د آل � �ي� ��ات وط� ��رق
استخدامها ومتى وكيف وملاذا ،ألنها أصبحت أداة
للضغط ،بعد أن كانت وسيلة لإلصالح والتقويم..
فيا للخيبة والحسرة!
ت�ع��ال��وا ن��راج��ع ح�س��اب��ات�ن��ا ل�ن�ع��رف ك��م اس�ت�ج��واب
أخ �ف��ق وك� ��م اس �ت �ج ��واب ح �ق��ق أه ��داف ��ه ون�ت��ائ�ج��ه
«اإلصالحية» ،بل ما هو معيار نجاح أي استجواب
ً
أص�ل�ا؟ ه��ل ه��و برحيل ال��وزي��ر أم ب��إص�لاح الخلل
ووضع نظام وبرنامج حتى ال يتكرر الخطأ الذي
أدى إلى رحيل الوزير أو إقصائه؟! وهنا يقفز إلى
الذهن استجوابا محمد العبداهلل وسلمان الحمود؛
فشخصيًا ال أتذكر ملاذا تم استجوابهما ،وما هي
القضية املستحقة التي أدت إلى خروجهما؟ وهل
تمت معالجة املثالب والقضايا واألخطاء املنسوبة
إليهما؟ ذهب سلمان الحمود وجاء محمد الجبري،
ورحل محمد العبداهلل وجاء أنس الصالح ..فماذا
تغير؟! ال شيء طبعًا .وعلى فكرة ال يعنيني هنا
«إن جاء ٌ
زيد أو حضر طب واحنا ما لنا ان شاهلل
ما حضرو» (على رأي ليلى مراد) ،إنما هو مثال
لتقريب وجهة النظر فقط؛ ألنني أعلم أن هناك من
يعشقون نظرية املؤامرة واالتهامات املعلبة!
ع�ل��ى أي ح ��ال ..ف��ي ك��ل اس�ت�ج��واب ي�ك��رر البعض
ال�ج�م�ل��ة ال�س�م�ج��ة «االس �ت �ج��واب ح��ق دس �ت��وري»،
وك� ��أن ه �ن��اك م��ن ي �ق��ول غ �ي��ر ذل� ��ك ،ل �ك��ن ي �ج��ب أال
ي�ن�ح��رف أو ي�ت�ع�س��ف ص��اح��ب ال �ح��ق باستعمال
حقه ،وأال يخرج به عن وظيفته وغايته الدستورية،
فليس ك��ل ح��ق تجب مباشرته واس�ت�خ��دام��ه ،وال
وجه للقول إن حق عضو مجلس األمة في تقديم
االستجواب غير محدود ،فالواقع أن جميع الحقوق
لها ح��دود ،ف��إذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت إلى
ضدها وفقد صاحبها الحق فيها ،كما أن القول
إن االستجواب حق مطلق للنائب قول ال يستقيم
على إطالقه ،ف��إذا كان للنائب حق فللغير حقوق
قد تكون هي األج��در واألول��ى بالرعاية واالعتبار.
وال� �س ��ؤال ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ي �ط��رح ن �ف �س��ه :م��ن ي�ق��وم
اعوجاج وانحراف النائب في استعمال حقه؟ في
تصوري أن��ه باإلمكان اللجوء إل��ى امل��ادة  ١٠٦من
الدستور والتي تنص:
«لألمير أن يؤجل ،بمرسوم ،اجتماع مجلس األمة
ملدة ال تجاوز شهرًا ،وال يتكرر التأجيل في دور
االنعقاد الواحد إال بموافقة املجلس ومل��دة واح��دة،
وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد».
في النهاية ..ومهما كانت النوايا واألهداف واملبررات
ف��إن ت��رك آل�ي��ات العمل ال��رق��اب��ي بيد سلطة واح��دة
يشكل «مفسدة مطلقة» وهو ما يتطلب من العقالء
االنتباه وعدم االنجراف وراء تلك املمارسات.

ملحوظة
حمود البغيلي
bogaili@hotmail.com
@bogaili

نور الفجر
آخذ من النجم بعده واعطي القاصر
واعيد توزيع ن��ور الفجر للساري!..
وا ن شفت من يستغيث وال لقى ناصر
أرخصت عمري ونا البايع وانا الشاري!..
رسم توضيحي لكيفية ضغط القرص المنفتق
على العصب الشوكي

ُ
ال�ش��وك�ي��ة .ف�ه��ي تكبر ال�ق�ن��اة ال�ش��وك�ي��ة وت �ج��رى لتخفيف
ضغط العصب الناتج عن التضيق الشوكي.

الوفيات

يرتبط الدمج الشوكي ً
دائما بعظمتني أو أكثر في عمودك
الفقري.

● عواطف محمد جاسم الحمدان ،زوجة أحمد
داوود ال �ح �م ��دان 58( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ل �ل��رج��ال:
ال �ف �ن �ط��اس ،دي� ��وان ال �ح �م��دان ،ق ،2م�ق��اب��ل مسجد
الحمدان ،للنساء :الفنطاس ،ق ،2ش ،6م،6

األقراص الصناعية:

ت.99081195 – 99011187 :

الدمج:

زراع��ة األق��راص الصناعية تعد ه��ي ال�ع�لاج البديل لدمج
الفقرات في حاالت الحركة املؤملة بني فقرتني بسبب قرص
ض��ام��ر أو م �ص��اب .إال أن ه ��ذه األج �ه��زة ال�ح��دي�ث��ة نسبيا
ليست خيارا صالحا ملعظم األشخاص.

● ناصر طلب سعود المحيسن 73( ،عامًا) ،شيع،
للرجال :قرطبة ،ق ،1ش ،1ج ،1م ،13مقابل شارع
دمشق ،للنساء :قرطبة ،ق ،1ش ،1ج ،1م ،15مقابل
شارع دمشق ،ت.50177797 – 99733633 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

