رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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الرجال يقلدون
النساء ..ويجرون
عمليات تجميل

بريطانيا
جاذبة
للفاسدين
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لماذا نعيش
في عصر
الغضب؟
اليت | ص14

تكريم  250خريجاً

 ٣٠٠٠محل بـ«الجليب» من األغذية إلى الصرافة

الكويت | ص03

زكريا محمد

َ
«و ْك ٌر اقتصادي» ..بال ترخيص!

من حلقات
خالد المرزوق
القرآنية

الشرطة
النسائية..
 10سنوات لكسر
الخجل
الكويت | ص07

«ريوق
الويك إند»..
موضة بحثاً
عن الترفيه
والوجاهة

الكويت | ص05

 5مليارديرات
لم يحصلوا
على الثانوية
العامة
اقتصاد | ص18

كشف مصدر مسؤول في البلدية
ع��ن وج� ��ود ح��وال��ي  3آالف محل
م� � �خ � ��ال � ��ف ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق ��ة ج �ل �ي��ب
الشيوخ تعمل من دون تراخيص
م��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد.
وه ��ي ع �ب ��ارة ع ��ن {س� ��وق س ��وداء
تعج بالفساد ..من محال األغذية
إلى الصرافة}.
وقال املصدر في تصريح لـ سبقلا
ان ف��رق ال�ب�ل��دي��ة ،وب��ال �ت�ع��اون مع
ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة األخ� � � ��رى،
س �ت�ب��دأ ح�م�ل�ت�ه��ا اع �ت �ب��ارًا م��ن 17
الجاري إلغالق جميع هذه املحال
واألن �ش �ط��ة امل �خ��ال �ف��ة ،م�ت��وق�ع��ًا أن
تستمر الحملة حوالي  3أشهر.
وأض� � � � � � ��اف :أغ� � �ل � ��ب ه� � � ��ذه امل � �ح� ��ال
موجودة في منطقة سكن خاص
يمنع فيها ف�ت��ح ب�ع��ض األنشطة
ح �س ��ب ال � � �ق� � ��رارات ال� � �ص � ��ادرة ع��ن
املجلس البلدي.
إل��ى ذل��ك ،أع�ل��ن رئ�ي��س قسم إزال��ة
امل �خ��ال �ف��ات ف ��ي ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
ال �ف��روان �ي��ة م .ف �ه��د امل ��وي ��زري في
ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ع��ن ال �ب��دء في
ح� �م� �ل ��ة ت �ط �ه �ي��ر م �ن �ط �ق��ة ج �ل �ي��ب
ال �ش �ي��وخ م ��ن امل �خ��ال �ف��ات ،وال �ت��ي
س�ت�س�ت�م��ر ح �ت��ى إخ �ل��اء امل�ن�ط�ق��ة
ب��ال�ك��ام��ل م��ن ج�م�ي��ع ال �ت �ج��اوزات،
مشيرًا إل��ى أن��ه ت��م خ�لال اليومني
امل��اض�ي�ين إزال� ��ة  12م�ق�ه��ى مقامًا
على أم�ل�اك ال��دول��ة و 105مظالت
و 12غرفة عشوائية ،و 350حاجزًا
ح ��دي ��دي ��ًا وس�ل��اس� ��ل و 26درج� ��ًا
حديديًا ال��ى جانب فتح  30ممرًا
بني العقارات.

بلدي | ص12

مستشار في الديوان:

نحن في مشكلة إذا لم نغير عادات اإلنفاق
محمد مراح

أسعار الساعات

ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة ب �ل��وم �ب �ي��رغ ع ��ن م �س �ت �ش��ار ف��ي
الديوان األميري قوله إن «الكويت في مشكلة
ك �ب �ي��رة ف ��ي ال� �س� �ن ��وات ال �خ �م��س امل �ق �ب �ل��ة ..إذا
ل��م ت�ت�غ�ي��ر ع � ��ادات اإلن � �ف ��اق» .وق��ال��ت ال��وك��ال��ة
ف ��ي ت �ق��ري��رل �ه��ا ام ��س إن ال ��روات ��ب واإلع ��ان ��ات
الحكومية (الدعم) تمتص ثالثة أرباع اإلنفاق
م ��ع ت ��وج ��ه ل �ت �س �ج �ي��ل ع �ج��ز ف ��ي امل� ��وازن� ��ة ه��و
ال�خ��ام��س ع�ل��ى ال�ت��وال��ي م�ن��ذ ان�خ�ف��اض النفط

الفاخرة..
«راح تولع»
فيتشر اقتصادي | ص21

ف��ي  .2014واض��اف��ت :إن امل�ع��ارض��ة البرملانية
أوقفت خططا لفرض ضريبة القيمة املضافة
التي واف��ق عليها مجلس التعاون الخليجي
واوقفت قانونا يسمح للحكومة باالقتراض.
وع ��ن م�ش�ك�ل��ة األم� �ط ��ار ال �ت��ي غ �م��رت ال �ك��وي��ت
العام املاضي ،تطرقت إلى اتجاه الحكومة إلى
ً
االهتمام بتطوير مدن جديدة بدال من إصالح
ال �ش��وارع .وق��ال��ت« :إن الشتاء ق��ادم واملقيمني
ف��ي واح � ��دة م��ن أغ �ن��ى دول ال �ع��ال��م ي�ت��رق�ب��ون
وي� �س� �ت� �ع ��دون .ف� �ف ��ي ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي ،غ �م��رت

األم�ط��ار الغزيرة أج��زاء من الكويت ،مما أثار
الحديث عن املجاري غير الفعالة والفساد في
العقود».
وأضافت« :على الرغم من الغضب الشعبي ،ال
ً
يزال يتعني إصالح العديد من الشوارع .وبدال
م��ن ذل ��ك ،أم �ض��ت ال �ح �ك��وم��ة م�ع�ظ��م ال �ع��ام في
التفكير ف��ي خطط لبناء م��دن ج��دي��دة ،وه��ذه
املدن هي محور خطة جديدة مدتها ً 15
عاما
ً
بعيدا عن االعتماد على
للتنويع االقتصادي
النفط».

ً
إلكترونيا
 %82من الجهات الحكومية متخلفة
تقاعد الرجل
 ..نقمة
على المرأة
الكويت | ص04

مواطن:
خادمتي تتبرع
بأعضائها
ألسرتي
اليت | ص13

إبراهيم عبدالجواد
أكد تقرير صادر عن ديوان املحاسبة أن  %82من الجهات الحكومية ال تولي
األهمية الواجبة لتقديم خدماتها إلكترونيًا وبشكل معلوماتي ومتصل؛ أي
إنها متخلفة عن اللحاق بركب التطوير الرقمي.
وأض��اف التقرير :بلغ عدد الخدمات املنجزة إلكترونيًا من إجمالي الخدمات
التي تقدمها كل الجهات الحكومية  311خدمة بنسبة  ،%19في حني أن عدد
الخدمات قيد التنفيذ  633خدمة بنسبة  ،%40وع��دد الخدمات التي ال تنفذ
إلكترونيًا  652خ��دم��ة بنسبة  %41م��ن إجمالي ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها كل
الجهات والتي تبلغ .1596

وأكد التقرير أن عدد الخدمات اإللكترونية التي تقدمها  6جهات حكومية فقط
يشكل  % 53من اإلجمالي ،ونسبة اإلنجاز اإللكتروني تتراوح بني صفر%
في الهيئة العامة للزراعة و %1في كل من وزارت��ي الصحة والداخلية و%5
في وزارة العدل .ولم تبدأ بعض الجهات الحكومية حتى إع��داد الدراسة (في
يوليو  )2018في تطوير خدماتها إلكترونيًا وه��ي كل م��ن :مؤسسة املوانئ
الكويتية ،وزارة التربية ،اإلدارة العامة للطيران املدني ،الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية ،معهد الكويت لألبحاث العلمية .وأربع جهات لم تنجز سوى
خدمة واح��دة وه��ي :وك��ال��ة األن�ب��اء الكويتية ،وزارة اإلع�ل�ام ،وزارة امل��واص�لات
ووزارة الصحة.

اقتصاد | ص19

طقوس نيابية ..تسبق تقديم االستجوابات
حمد الخلف
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أح�ق�ي��ة ال�ن��ائ��ب ف��ي اللجوء
إل ��ى االس �ت �ج��واب ك� ��أداة دس �ت��وري��ة ف�ع��ال��ة
مل��راق �ب��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي ،ف� ��إن ع � ��ددا م��ن
امل ��راق� �ب�ي�ن وص� �ف ��وا ك� �ث ��رة ل� �ج ��وء ب�ع�ض�ه��م
إل� �ي� �ه ��ا ب ��أن� �ه ��ا «ن� � ��وع م� ��ن امل � �غ � ��االة امل �ث �ي��ر
ّ
لالستفزاز» ،حيث يتلطى بعضهم وراء ها
م��ن م�ن�ط�ل��ق «ال �ش��و اإلع�ل�ام��ي» أو تصفية
الحسابات.
وأظ � � �ه� � ��رت امل� � �م � ��ارس � ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ألداة

االس �ت �ج��واب ع�ل��ى م� ّ�ر ال�ح�ي��اة النيابية في
البالد ،أن ع��ددا غير قليل ممن يلجأ إليها
يمارسها عبر ط�ق��وس ش�ت��ى ،ت�ت�ف��اوت بني
ال �ج� ّ
�دي��ة وامل �ظ��اه��ر ال�ش��وف�ي�ن�ي��ة ،إذ ي�ه��رول
ب� �ع� �ض� �ه ��م ل� �ت� �ق ��دي� �م� �ه ��ا ت �ح �ق �ي �ق ��ا مل �ك �س��ب
س �ي��اس��ي ،وي�ت�م� ّ�ه��ل ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ل��زي��ادة
جرعة التشويق.
وبينت حيثيات تقديم االستجوابات خالل
الفصول التشريعية املختلفة ملجلس األمة،
أن ��واع ��ا م��ن امل �م��ارس��ات ال�لاف �ت��ة ل�لان�ت�ب��اه،
كمسارعة بعض النواب إلى تقديمها خالل

العطلة البرملانية ليكون االستجواب على
جدول الجلسة األولى لالنعقاد الجديد.
وم� � ��ن ذل� � ��ك أي� � �ض � ��ا ،ت� �ق ��دي ��م أح� � ��د ال � �ن� ��واب
استجوابا خالل جلسة لـ «برملان الطالب»،
بينما ان�ب��رى نائب آخ��ر وق� ّ�دم مساء لة بال
مقدمات تذكر ،خالل جلسة عادية ،ناهيك
ع��ن سابقة تقديم أح��ده��م استجوابا قبيل
أي� ��ام م ��ن «ف ��ض االن� �ع� �ق ��اد» ،م ��ا ت �ع��ذر معه
مناقشة االستجواب!

مجلس أمة | ص09

العام الدراسي يكاد
ينتصف ..ومعلمو
«التربية» قيد التعاقد!
هاني الحمادي
رغ��م اق �ت��راب ال �ع��ام ال��دراس��ي الحالي
 2020 - 2019م � � ��ن االن� � �ت� � �ص � ��اف
واس � �ت � �ع� ��دادات امل � � ��دارس الخ �ت �ب��ارات
الفصل الدراسي األول ،لم تنته وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ب �ع��د م� ��ن اج� � � � ��راءات ت�ع�ي�ين
ع � �ش� ��رات امل �ع �ل �م�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ت �ع��اق��دت
معهم ،س��واء خارجيًا أو محليًا ،في
ظ��ل نقص ال �ك��وادر التعليمية بكثير
من املدارس ،خاصة في مدينة صباح
األحمد.
وبينما وصلت ال�ب�لاد ،أم��س ،الدفعة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن امل�ع�ل�م�ين الفلسطينيني
وع� ��دده� ��م  108م �ع �ل �م�ين الس �ت �ك �م��ال
اج ��راءات التعاقد تمهيدًا لتوزيعهم
ع�ل��ى امل � ��دارس ال �ت��ي ت�ع��ان��ي ال�ن�ق��ص،
انتقدت مصادر تربوية تأخر الوزارة
ف��ي تعيني املعلمني والتعاقد معهم،
م �ت �س��ائ �ل��ة :م �ت��ى ي �ت��م ت ��دري ��ب ه ��ؤالء
املعلمني وانخراطهم في العمل؟!
ّ
وأك ��دت امل �ص��ادر ل�ـ سبقلا أن التأخر
ف � ��ي ال � �ت � �ح� ��اق امل � �ت � �ع� ��اق� ��دي� ��ن ال � �ج� ��دد
ب ��امل ��دارس ع��ن ب��داي��ة ال �ع��ام ال �ج��دي��د،
ي�س�ب��ب رب �ك��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى االدارات
املدرسية والجداول الدراسية ،وكذلك
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ط �ل �ب��ة م ��ا ي��ؤث��ر في
تحصيلهم الدراسي.
وذك ��رت امل �ص��ادر ان ه�ن��اك ن�ح��و 156
معلمًا فلسطينيًا من إجمالي املتعاقد
م�ع�ه��م س�ي�ص�ل��ون إل ��ى ال �ب�ل�اد ت�ب��اع��ًا،
بحسب مواعيد حجوزات الطيران.

الكويت | ص03
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األمير مهنئاً خليفة بن زايد بتجديد الثقة به لوالية رابعة:

اإلمارات حققت إنجازات ونهضة تنموية شاملة
■ الحمد :عالج مجاني للكويتيين في المستشفيات اإلماراتية ■ السماح لمسجوني البلدين بتكملة بقية مدة العقوبة في وطنهم
ب�ع��ث س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى ال��رئ�ي��س اإلم��ارات��ي
خليفة بن زايد بمناسبة تجديد املجلس األعلى التحاد دولة
اإلمارات الثقة به رئيسا للمجلس لوالية رابعة.
وأش ��اد سمو األم�ي��ر بما حققته اإلم� ��ارات م��ن نهضة تنموية
شاملة ومن إنجازات في مختلف املجاالت ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية وان يوفقه اهلل ملواصلة مسيرة الخير والنماء
واالزدهار لالمارات وشعبها الكريم في ظل قيادته الحكيمة.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى رئيس
ج�م�ه��وري��ة ب��ورك�ي�ن��ا ف��اس��و روش م ��ارك ك��ري�س�ت�ي��ان ك��اب��وري
بضحايا الهجوم املسلح ال��ذي استهدف حافالت تنقل عماال
لشركة تعدين ف��ي شرقي ب�ل�اده ،وأس�ف��ر ع��ن سقوط العشرات
من الضحايا واملصابني راجيا للضحايا الرحمة وللمصابني
سرعة الشفاء والعافية.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
املبارك برقيات مماثلة.

السفير اليمني:

جهود األمير ساعدت
في اتفاق الرياض

اللجنة القنصلية
على صعيد ذي ص�ل��ة ،اك��د مساعد وزي��ر الخارجية للشؤون
القنصلية الوزير املفوض سامي الحمد ،أمس ،عمق العالقات
الدبلوماسية والقنصلية ب�ين ال�ك��وي��ت واالم� ��ارات وترابطها
الوثيق في املجاالت كافة.
وق� ��ال ع �ق��ب خ �ت��ام اع �م ��ال ال� � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة ل�ل�ج�ن��ة ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة
املشتركة بني البلدين في ابوظبي ،ان اجتماعات الدورة كانت
مثمرة وجسدت العالقات املتميزة والصالت املتينة واملصالح
املشتركة.
وأوض � ��ح ال �ح �م��د ان االج �ت �م��اع��ات ت �ط��رق��ت ال ��ى اه �م �ي��ة ت �ب��ادل
ال�خ�ب��رات ف��ي امل�ج��ال االم�ن��ي وال�ت�ع��رف على اآلل�ي��ة املتبعة في
التعامل مع املبعدين في كال البلدين ،فضال عن التعاون في
املجاالت القنصلية واالمنية والصحية والقضائية التي تعنى
بتقديم التسهيالت ملواطني الطرفني.
واش��ار الى ان الطرفني بحثا القضايا االقتصادية والتجارية

وتسهيل اج��راءات املرافقني االجانب للكويتيني لدى االمارات،
واتفاق الجانبني على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بني البلدين،
حيث يتم السماح للمسجونني خارج وطنهم بتكملة ما تبقى
من مدة العقوبة داخل وطنهم.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال �ج��ان��ب االم� ��ارات� ��ي وع ��د ب ��أن ت �ك��ون اج � ��راءات
فحص وع�لاج الكويتيني باملجان في املستشفيات الحكومية
االماراتية( .كونا)

ث �م��ن ال �س �ف �ي��ر ال �ي �م �ن��ي د .ع �ل��ي بن
س �ف ��اع ،ج �ه��ود س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد،
وال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م�م�ث�ل��ة
بنائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د،
وذل� ��ك ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ج �ه��ات ذات
العالقة في مجلس التعاون الخليجي
والحكومة الشرعية في إخراج اتفاق
ال� ��ري� ��اض ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة ال �ش��رع �ي��ة
وامل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي ال �ج �ن��وب��ي ال��ى
النور.
وق � � � ��ال اب � � ��ن س � �ف� ��اع ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي« :ت � ��درك � ��ون ج� �ي� �دًا م��دى
ال �ت��أث �ي��ر وامل �ص��داق �ي��ة ل ��دى ال �ق �ي��ادة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل�ن�ع�ط�ف��ات
ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا األم� ��ة واالش �ك��ال �ي��ات
وال �خ�ل�اف��ات ال�ي�م�ن�ي��ة  -ال�ي�م�ن�ي��ة ال��ى
ج ��ان ��ب ذل � ��ك ف � ��إن ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي
وال � �ق � �ي� ��ادة ال �ش��رع �ي��ة ت �ث �م��ن ع��ال �ي��ًا
مواقف الكويت في املحافل الدولية،
خ��اص��ة ص��وت ال�ك��وي��ت ف��ي مجلس
االمن مع الحق اليمني والعربي».
وأش � � ��اد ب��ال �ج �ه��ود امل �خ �ل �ص��ة ال �ت��ي
بذلها االشقاء في السعودية إلنجاح
االتفاق.

المبارك للوزراء:
حاسبوا المسؤولين عن تأخر المشاريع
ح��ث رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
املبارك الوزراء على محاسبة املقصرين في تنفيذ
املشاريع والتسبب في تأخيرها.
ووج� ��ه امل� �ب ��ارك خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ه ب� ��ال� ��وزراء أم��س
ل �ع��رض ت �ق��ري��ر ج �ه��از م�ت��اب�ع��ة األداء ال�ح�ك��وم��ي
بشأن ما تنفذه الجهات الحكومية من مشاريع،
وجه بتكليف لجنة لوضع التوصيات الواردة في
التقرير موضع التنفيذ وتقديم الحلول العملية
إلنهاء هذه املعوقات والسلبيات واآلليات الكفيلة
بإنجاز املشاريع ضمن البرامج الزمنية املحددة
واالرت� �ق ��اء ب� ��أداء األج� �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة.

وق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء أن ��س ال �ص��ال��ح ،إن ��ه في
ض ��وء اه �ت �م��ام ال�ح�ك��وم��ة ب��رف��ع ك �ف��اء ة ال�خ��دم��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وك� ��ذل� ��ك ت� �س ��ري ��ع ع �ج �ل��ة امل� �ش ��اري ��ع
واس �ت �ك �م��اال ل �ل��اج � ��راء ات امل �ت �خ ��ذة ب� �ه ��ذا ال �ش��أن
وم �ن �ه��ا اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة بمجلس
ال� � � ��وزراء م ��ع ال ��وك�ل�اء وال �ق �ي ��ادي�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات
الحكومية وبحث سبل تطوير آلية التعامل مع
املالحظات ال��واردة في تقارير الجهات الرقابية
وتوصيات لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ورف ��ع م�س�ت��وى األداء وس��رع��ة إن�ج��از

الغانم استقبل رئيس «الكويتية»

الجاسم يقدم هدية تذكارية للغانم

استقبل رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم
في مكتبه ،أمس ،رئيس مجلس إدارة شركة
الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم.

وق� ��دم ال �ج��اس��م ل�ل�غ��ان��م خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ه��دي��ة
ت��ذك��اري��ة بمناسبة ال��ذك��رى ال� �ـ 65لتأسيس
الخطوط الجوية الكويتية( .كونا)

الخالد ودّ ع سفيري عمان واليابان

إنشاء لجنة للتعاون
مع جنوب السودان

املشاريع ،وكذلك قرار مجلس ال��وزراء رقم ()933
املتخذ بتاريخ  15/7/2019ال��ذي تضمن حصر
امل� �ش ��روع ��ات وال �ق �ض��اي��ا ال� �ج ��اري ت �ن �ف �ي��ذه��ا في
الجهات الحكومية وم��دى تطابقها والبرنامج
ال��زم �ن��ي امل �ع��د ل�ه��ا وال �خ �ط��وات امل �ت �خ��ذة م��ن قبل
الجهة ملعالجة مالحظات الجهات الرقابية كما
ت�ض�م��ن ال� �ق ��رار ال �ط �ل��ب م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ت�ق��دي��م م��رئ�ي��ات�ه��ا إزاء ت�ط��وي��ر ن�ه��ج ال�ع�م��ل فيها
وسبل االرت�ق��اء ب��األداء وكذلك تقديم املقترحات
الهادفة ملعالجة معظم القضايا واملشكالت في
سائر الجهات األخرى(.كونا)

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح ال�خ��ال��د ،أم��س،
ال�س�ف�ي��ري��ن ال�ع�م��ان��ي ع��دن��ان االن �ص��اري،
والياباني تاشكاشي أشيكي ،بمناسبة
انتهاء فترة عملهما في البالد.
واش� � � � ��اد ال � �خ� ��ال� ��د ب � �ج� �ه ��ود ال �س �ف �ي��ري��ن
واس� �ه ��ام ��ات� �ه� �م ��ا خ� �ل��ال ف � �ت� ��رة ع�م�ل �ه�م��ا
ل��دع��م وت�ع��زي��ز ع�لاق��ات بلديهما املتينة
والراسخة مع الكويت.
من جهة ثانية ،اجتمع الخالد ،أمس ،مع
وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال��دول��ي في
جنوب السودان أووت أشويل ،التي تزور
البالد.

وت� � �ن � ��اول االج � �ت � �م� ��اع م �ج �م��ل ال� �ع�ل�اق ��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال��وث�ي�ق��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن،
وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وت�ط��وي��ره��ا ف��ي جميع
امل�ج��االت ،كما ت��م بحث أب��رز املستجدات
ع �ل��ى ال �س��اح �ت�ي�ن اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة،
والتطورات التي تشهدها املنطقة ،إضافة
إل� ��ى م �ن��اق �ش��ة ال �ق �ض��اي��ا م �ح��ل االه �ت �م��ام
املشترك.
وع� �ق ��ب االج� �ت� �م ��اع ،وق� ��ع ال� �ط ��رف ��ان ع�ل��ى
ات�ف��اق�ي��ة إن �ش��اء لجنة مشتركة للتعاون
ال �ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،وم ��ذك ��رة ت�ف��اه��م
ب �ش ��أن إق ��ام ��ة امل � �ش � ��اورات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ين
وزارتي خارجيتهما.

أقام ندوة لتفنيد مشروع الجمعية حول «البدون»

الزواوي :مقترح «المحامين» خطر على الكويت
أقام منسق مجموعة الثمانين عادل الزواوي أول من أمس «ملتقى الزواوي
االسبوعي لتفنيد المقترح المقدم من قبل جمعية المحامين الخاص بفئة
المقيمين بصورة غير قانونية».
وقال الزواوي ان حراكنا هذا ينطلق بعد توقيع رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم على قانون حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية وتقديمه الى
المجلس وتم عرضه في ديوان عبدالعزيز الغنام ،حيث يعد القانون مهما
ألهل الكويت من أجل هويتهم الوطنية.
وأضاف الزواوي« :اننا لسنا اعداء للمقيمين بصورة غير قانونية بل نحترمهم،
ولكن نريد تعديل اوضاعهم ،وما تقدم به رئيس المجلس من مزايا للبدون
لجعل حالهم كحال المواطن الكويتي يعتبر تدليالً لهم وهذا أمر ال يجوز.
وتابع ان ندوتنا رد على ما تقدمت به جمعية المحامين من مقترح بقانون
حول المقيمين بصورة غير قانونية يشكل خطرا على الكويت وبيعا ممنهجا
للهوية الوطنية.

ليست جمعية عادية ،بل جمعية محامني ويعتبرون
نخبة من املجتمع.

غنام الغنام
قال أستاذ القانون د.ن��واف الياسني ان املصطلحات
القانونية هي التي الب��د ان نرتكز عليها لنصل الى
حكم واضح ،حيث يفترض على املشرع ان ينتقي ما
يحقق الغاية.
وأض��اف الياسني :اليوم حني يتم ال��دف��اع عن الهوية
الوطنية فهذا يفسر بأنه نوع من العنصرية ،فجميع
ال�ق��وان�ين الخاصة بالجنسية هدفها املحافظة على
ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب��امل��رك �ب��ات ال��وط�ن�ي��ة
وتشكل الهوية الوطنية ومنها الهوية الكويتية التي
لها خصوصيتها.
وتابع :اننا بحاجة الى قانون يعالج قضية املقيمني
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ،ح �ي��ث ان ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي
يخاطب الكويتيني واالجانب فقط.
وتساءل الياسني :هل يعقل ان تقوم جمعية املحامني
بتقديم قانون الى رئيس مجلس االمة ،فاإلجابة انها
ال تملك ،فالجهتان املخولتان لتقديم اقتراحات هما
املشرع االصلي وهو عضو مجلس االمة او الحكومة،
فهي ال تملك ان توجه هذا الخطاب الى رئيس مجلس
االم��ة بهذه الصيغة ،وان��ا الب��د علي ان ات�ش��دد ،ألنها

الزواوي والياسين وغادة البهدهي أثناء الندوة | تصوير محمود الفوريكي

الياسين :الحديث عن الهوية
الوطنية ال يعني العنصرية
أستغرب تضمين ديباجة
المقترح مصطلح
«االتجار بالبشر»
توسع في التجنيس ومساواة
بين الموجود قبل  65وما بعدها
الطعن أمام القانون يفتح باب
التقاضي في شأن سيادي

أخطاء إمالئية
واوض��ح الياسني ان االمر الثاني الذي جاء باملقترح
هو العنوان الذي كتبوا فيه «انهاء عديمي الجنسية»،
وه��و يعني ك�م��ا ن�ص��ت ات�ف��اق�ي��ة االم ��م امل�ت�ح��دة الفئة
ال�ت��ي ال تملك اي جنسية ،مبينا ان ق�ب��ول الجمعية
بهذا املصطلح يعتبر مدعاة للكويت بالدخول بهذه
االتفاقية.

واستغرب ما ج��اء بديباجة املقترح ال��ذي كتبوا فيه
االتجار بالبشر ،اضافة الى االخطاء االمالئية ووجود
تعريفات لم تستخدم في داخل القانون ،حيث نالحظ
ان القانون كتب بطريقة مستعجلة.
وذكر ان قانون الجمعية قسم «البدون» الى  3فئات،
االول ��ى :التي تستحق الجنسية الكويتية ال��ى فئات
وهي حملة احصاء  1965ومن عمل  1965ومن تقدم
بطلبات تجنيس ف��ي  1965وم��ا قبلها وت��م رفضهم
ومن لهم صلة قرابة من الدرجة الثالثة وبند االعمال
الجليلة واالف ��راد م��ن ال�ش�ه��ادات العليا ،وه��ي تعتبر

مزايا للبدون
ت�ط��رق الياسني إل��ى ال�ق��ان��ون امل�ق��دم م��ن رئ�ي��س مجلس االم��ة م��رزوق ال�غ��ان��م ،وق��ال :يشمل 3
عناصر اساسية :االول اعمال جليلة ،والثاني :ابناء الكويتيات ،والثالث :املقيمون عام ،1965
ومن ال يملك هذه العناصر يمنح عشر مزايا ملدة  15عاما بشرط انه خالل السنة االولى امامك
خياران ان تملك جنسية اخرى ،وثانيا ان تسمح للكويت بتسهيل اصدار جنسية لك ،بحيث
تنتمي لهذه الدولة ،واذا لم تحقق هذين الشرطني خالل عام فلن تحصل على املزايا وستعامل
كمخالف لإلقامة وتحرم من الجنسية الكويتية بنص القانون.

فلسفة ال�ت��وس��ع ف��ي التجنيس وس ��اوت ب�ين م��ن كان
م�ت��واج��دا ف��ي ع��ام  1965او اب �ن��اء ال �ش �ه��داء ،ح�ي��ث ان
املساواة تعتبر ضررا لهم.
واش��ار الياسني ال��ى ان الفئة الثانية التي تطرق لها
م�ق�ت��رح جمعية امل�ح��ام�ين م��ن ال يملك اح �ص��اء 1965
الى تاريخ  1اغسطس  1990ان يتم تجنسيهم خالل
ع�ش��ر س �ن��وات ،ام��ا ال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ه��ي تشمل جميع
البدون من سجلوا بعد تحرير الكويت بأنهم بدون
الى غاية صدور هذا القانون ،حيث يعاملون معاملة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ون�م�ك�ن�ه��م ب ��امل ��دد ح �ت��ى ي �ح �ص �ل��وا على
الجنسية الكويتية او اي جنسية اخرى.

تمكني الطعن
وذك� ��ر ال �ي��اس�ين ان امل �ق �ت��رح ن��ص اي �ض��ا ع �ل��ى تمكني
الطعن ام��ام القانون وه��ذا االم��ر يفتح باب التقاضي
ف��ي ش��أن س�ي��ادي ،حيث ان ه��ذا االم��ر يلغي م��ا قامت
ب��ه ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة مل�ع��اج�ل��ة امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غير
قانونية.
واوض��ح ان فكرة القانون هي التوسع في التجنيس
وك �ت��ب ب�ط��ري�ق��ة م�س�ت�ع�ج�ل��ة وي �ع��د ق��ان��ون��ا ض�ع�ي�ف��ا،
ويحتاج الى البحث والتطوير ،وانا مع حسن النوايا
ولكن نقدنا هو صياغة املقترح.

الكويت 03
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للعام السابع على التوالي ..وعددهم يبلغ  250طالباً

تكريم خريجي «حلقات المرحوم خالد المرزوق القرآنية»
■ فريدعمادي :القرآن دستور لألمة يخرجها من األزمات
■ يوسف المرزوق :خدمة كتاب الله وتكريم حفظته شرف كبير لنا
يسرا الخشاب
ش ��دد وك �ي��ل وزارة األوق � ��اف ف��ري��د ع �م��ادي،
على أن ال�ق��رآن دستور األم��ة ال��ذي يخرجها
م��ن األزم � ��ات ،م�ب�ي�ن��ًا ف�ض��ل ح�ف�ظ��ه وال�ت�ع�ب��د
ب� �ت�ل�اوت ��ه وال �ت �ح �ل��ي ب ��أخ�ل�اق ��ه ،داع � �ي ��ا ال��ى
تعليمه لألبناء منذ الصغر ،األمر الذي يزيد
البركة في األسر واملجتمعات ويكون بداية
للصالح واإلصالح.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا ن�ي��اب��ة ع��ن وزي��ر
االوق ��اف وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون البلدية فهد
الشعلة ،أول من أمس ،خالل الحفل السنوي
السابع لتكريم الطالب الدارسني في حلقات
امل�غ�ف��ور ل��ه خ��ال��د ي��وس��ف امل� ��رزوق وع��دده��م
 250ط��ال �ب��ا ،ب�ي�ن�ه��م  18ح��اف �ظ��ا ل �ك �ت��اب اهلل
ب��ال�س�ن��د امل�ت�ص��ل ع��ن رس� ��ول اهلل ص�ل��ى اهلل
عليه وسلم.
نّ
وبي عمادي خالل الحفل الذي أقيم في فندق
سفير الفنطاس ،أن القرآن قد أنزل للعمل به
وتطبيق تعليماته ،مشيرًا إل��ى أن ال ��وزارة
حريصة على زي ��ادة حفظة ك�ت��اب اهلل ،وقد
جعلت من زي��ادة االق�ب��ال على حفظ الكتاب
وتدريسه وتعليمه هدفًا استراتيجيًا لها.
وب�ي�ن أن تعلم ال �ق��رآن ه��و ن�ج��اة ه��ذه األم��ة،
ل ��ذا ب��ذل��ت ال �ق �ط��اع��ات امل �ع �ن �ي��ة ف ��ي ال � ��وزارة
ج �ه �دًا ك�ب�ي�رًا ل ��زي ��ادة ح�ل�ق��ات ال�ت�ح�ف�ي��ظ في
جميع مساجد وم��راك��ز ال�ق��رآن املنتشرة في
البالد ،وشجعت املحسنني على إقامة هذه
الحلقات ،مشيدًا بالدعم ال��ذي يقدمه أبناء
خ��ال��د امل� � ��رزوق ورع��اي �ت �ه��م ل�ل�خ��ري�ج�ين من
حفظة القرآن.

عمادي والمرزوق والعسعوسي وعبدالرحمن أثناء تكريم أحد المشاركين في الحلقات | تصوير مصطفى نجم الدين

 ..وتكريم آخر

حرص عائلي
أكد أستاذ الشريعة في جامعة الكويت
د .بسام الشطي ،أن العم خالد املرزوق
ك��ان مهتمًا بالقرآن ،وق��د س��ار أبناؤه
على خ�ط��اه ،وح��رص��ت عائلة امل��رزوق
على استمرار هذا االبداع ،مبينًا أنه في
السابق ل��م نجد حفظة لكتاب اهلل ثم
ازدادت أع��داده��م حتى وصلت 2000
م��واط��ن وأك �ث��ر م��ن  4000م�ق�ي��م من
جميع املراحل العمرية.

بذرة الخير
ب��دوره ،أكد الوكيل املساعد لقطاع الشؤون
الثقافية في وزارة االوقاف داود العسعوسي،
أن عائلة امل��رزوق حرصت دائمًا على تكريم
ح�ف�ظ��ة ك �ت��اب اهلل ،م �م��ا ي ��دل ع �ل��ى ح��رص�ه��ا
على بذرة الخير في بالدنا وتنشئة الشباب
على كتاب اهلل ،مبينًا أن قيمة الشراكة التي
تتبعها ال � ��وزارة ت�ح�ث�ه��ا ع�ل��ى ال �ت �ع��اون مع
الجهات الخاصة لخدمة كتاب اهلل.

 250دارسًا
وق ��ال م�م�ث��ل ع��ائ�ل��ة امل � ��رزوق ،رئ�ي��س تحرير
ج��ري��دة االن �ب��اء ي��وس��ف امل � ��رزوق ،إن خ��دم��ة
ك�ت��اب اهلل وت�ك��ري��م حفظته ش��رف كبير لنا،
ً
ول ��ن ن��دخ��ر ج �ه �دًا أو م � ��اال ف ��ي س�ب�ي��ل دع��م
حلقات تحفيظ القرآن املباركة والتي يتخرج

سخاء
صورة مع صغار الحافظين

فيها كل عام حفظة كتاب اهلل بالسند املتصل
عن الرسول ،مبينًا أن الحلقات بدأت بسيطة
ووص �ل��ت ح��ال �ي��ًا إل ��ى  17ح�ل�ق��ة ل�ل�ن��اش�ئ�ين،
وح�ل�ق��ة لتحفيظ ال �ك �ب��ار وح�ل�ق��ة ال�ج��ال�ي��ات
و 8حلقات للقرآن والسند ،مؤكدًا أن خدمة

لقطة جماعية

القرآن شرف كبير.
وأضاف املرزوق أن هناك  250دارسًا للقرآن
وت��م ت�خ��ري��ج  64ح��اف�ظ��ا ل�ل�ق��رآن وم �ج��ازًا له
ب��ال �ق��راءات امل �ت��وات��رة ،منهم  18خ��ري�ج��ًا من
ً
الحافظني لكتاب اهلل كامال في ه��ذا الحفل،

الدفعة الثانية من قطاع غزة:

 108معلمين فلسطينيين وصلوا البالد
■  156معلما ً ينتظرون حجوزات الطيران

جانب من المعلمات

هاني الحمادي
وصلت إلى البالد فجر أمس ،الدفعة الثانية
م��ن املعلمني الفلسطينيني ،ال��ذي��ن تعاقدت
معهم وزارة التربية أخيرا في  7تخصصات
ه � ��ي :ال� �ل� �غ ��ة اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ،وال ��ري ��اض� �ي ��ات،
وال �ع �ل��وم ،وال �ف��رن �س��ي ،وال�ت��رب�ي��ة ال�ب��دن�ي��ة،
والكيمياء ،والفيزياء ،وتضم  108معلمني
ومعلمات من قطاع غزة.
وقالت مصادر مطلعة لـ الـقبس إن هناك نحو
 156معلمًا فلسطينيًا من إجمالي املتعاقدين
س�ي�ص�ل��ون إل ��ى ال �بل��اد ت �ب��اع��ًا ،وف ��ق م��واع�ي��د
ح� �ج ��وزات ال �ط �ي��ران ،ب �ع��د إن �ه��اء اإلج� � ��راءات

األمنية والتنسيق مع الجهات املعنية.
وأك� � � � ��دت ان � �ت � �ظ� ��ار ال � �ج� ��ان� ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
لحجوزات املعلمني من قبل وزارة التربية،
متوقعة أن تصل الدفعة الثالثة إل��ى مطار
ال�ك��وي��ت خ�ل�ال أي ��ام ،وم�ب�ي�ن��ة أن «ال�ت��رب�ي��ة»
بالتنسيق مع الجهات األمنية في فلسطني،
بذلت جهودًا كبيرة إلنهاء جميع اإلجراءات
ال �خ��اص��ة ب��امل�ع�ل�م�ين ال��ذي��ن ت �ع��اق��دت معهم
ال� ��وزارة م��ن ق�ط��اع غ ��زة ،ح�ت��ى يتمكنوا من
امل ��رور ع�ب��ر م�ع�ب��ر رف��ح إل��ى م �ص��ر ،وم��ن ثم
ً
م�ط��ار ال �ق��اه��رة ال��دول��ي ،وص ��وال إل��ى مطار
الخطوط الجوية الكويتية .T4
وذك � � � ��رت أن� � ��ه ت� ��م ال �ت �ج �ه �ي��ز واالس � �ت � �ع� ��داد

الستقبال املعلمني الفلسطينيني وتوفير
كل ما يحتاجونه من إج��راءات قانونية ،إذ
ت��م تخصيص  200دي �ن��ار سلفة ل�ك��ل معلم
الق �ت �ن��اء اح�ت�ي��اج��ات��ه ق�ب��ل م �ب��اش��رة ال�ع�م��ل،
موضحة ان��ه سيتم استقبالهم ف��ي السكن
امل ��ؤق ��ت وإت � �م� ��ام إج ��راءات � �ه ��م م ��ن ب�ص�م��ات
وف�ح��ص طبي وف�ت��ح حسابات ف��ي البنوك،
وغ �ي��ره��ا م��ن اإلج� � ��راءات اإلداري � ��ة ال�خ��اص��ة
باملعلمني الجدد.
ي� ��ذك� ��ر أن ال� ��دف � �ع� ��ة األول� � � � ��ى م � ��ن امل �ع �ل �م�ي�ن
الفلسطينيني قد وصلت عبر مطار الكويت
الدولي قادمة من مطار امللكة علياء الدولي
باألردن ،وعددهم  49معلمًا.

ً
لقاض
لمحام أساء
سجنا
 5سنوات
ٍ
ٍ
المحرر القضائي
ق�ض��ت محكمة ال �ج �ن��اي��ات ،ام ��س ،بحبس
محام ملدة  5سنوات وتغريمه مبلغ  5آالف
دي�ن��ار ،بتهمة مخالفة ق��ان��ون املطبوعات
وال �ن �ش��ر ،ب�ع��دم��ا أق ��دم ع�ل��ى ن�ش��ر اس ��اءات

بحق أحد القضاة.
وص � � ��در ال� �ح� �ك ��م غ �ي��اب �ي��ًا ب� �ح ��ق امل �ح��ام��ي
املتواجد خارج البالد ،حيث اكدت املحكمة
ان املشكو بحقه أس��اء للشاكي علنًا عبر
ح �س��اب��ه ال �ش �خ �ص��ي ف ��ي م��وق��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي «اإلن � �س � �ت � �غ� ��رام» ،وك� � ��ان ذل��ك

بقصد التشهير وال �ح��ط م��ن ك��رام�ت��ه ام��ام
الناس.
وذك��رت الشكوى ان املحامي املشكو بحقه
ق��ام م��رارا وت �ك��رارا ب��اإلس��اءة إل��ى القاضي
م ��ن خ �ل��ال ك �ت��اب��ة ك �ل �م��ات ون� �ش ��ر م �ق��اط��ع
لجميع متابعيه بشكل متعمد.

موضحًا أن  4منهم من الكويتيني و 10من
امل �ص��ري�ين ،إض��اف��ة إل��ى  2م��ن ال�ي�م��ن و 2من
بنغالدش ،معربًا عن فخره بحفظة القرآن.
ب��دوره ،قال مسؤول حلقات تحفيظ القرآن،
الشيخ أحمد صالح ،إننا نعتبر ه��ذا اليوم

ص��رح��ًا قرآنيًا عظيمًا ف��ي التحفيظ ،مبينًا
أن هناك حلقة لصغار خاتمي ال�ق��رآن وهم
 12دارسًا في املرحلة االبتدائية واملتوسطة
والثانوية ،وسيؤهل هؤالء الصغار لدراسة
السند املتصل في العام املقبل.

قال الداعية الشيخ ناظم املسباح ،إن
أبناء امل��رزوق يبذلون بسخاء لخدمة
ه ��ذه ال �ح �ل �ق��ات وي �ش �ج �ع��ون ال�ش�ب��اب
لحفظ ك�ت��اب اهلل ،مبينًا أن اهلل يرفع
مقام حافظي ودارسي القرآن ،مؤكدًا
أن االهتمام بهذه الحلقات يمثل عناية
باالسالم ال��ذي يعتبر القرآن فيه أول
مصدر للتشريع.

سبقلا تنشر األسماء:

ً
شخصا
تجنيس وإعادة الجنسية لـ54

يوسف المطيري
ص� ��در م ��رس ��وم ام� �ي ��ري وق� � ��رار وزاري
ب �ش��أن م�ن��ح ال�ج�ن�س�ي��ة واع��ادت �ه��ا ل �ـ54
شخصًا.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��رس � ��وم وال� � �ق � ��رار ال �ل��ذي��ن
ح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن �س �خ��ة م�ن�ه�م��ا،
النص على تجنيس  49شخصًا واعادة
الجنسية لـ 5اشخاص.
وف��ي م��ا ي�ل��ي أس �م��اء م�ن�ح��ت الجنسية
ب� �ن ��اء ع �ل��ى امل � � ��ادة ال �س��اب �ع��ة م� �ك ��رر م��ن
قانون  15لسنة :1959
تمنح الجنسية الكويتية الى كل من:
 - 1عبد الرحمن محمد عواد املطيري
 - 2عبد الكريم محمد عواد املطيري
 - 3علي نبيل علي العوضي
 - 4عمر نبيل علي العوضي
 - 5دانة علي محمد اكبر محمد
 - 6جمانة علي محمد اكبر محمد
 - 7عبد اهلل فرحان هندي العنزي
 - 8انفال فرحان هندي العنزي
 - 9الهنوف فرحان هندي العنزي
 - 10اسماء فرحان هندي العنزي
 - 11نوف فرحان هندي العنزي

 - 12احمد فرحان هندي العنزي
 - 13روان ضيدان دخيل املطيري
 - 14فيصل ضيدان دخيل املطيري
 - 15دخيل ضيدان دخيل املطيري
 - 16خالد ضيدان دخيل املطيري
 - 17هاجر مسعد دخيل ضيدان
 - 18عائشة مسعد دخيل ضيدان
 - 19خزنة مسعد دخيل ضيدان
 - 20ريم مسعد دخيل الجبلي
 - 21ود مسعد دخيل ضيدان
 - 22محمد عبد اهلل عواد املطيري
 - 23عنود عبد اهلل عواد املطيري
 - 24مشعل عبد اهلل عواد املطيري
 - 25عهود عبد اهلل عواد املطيري
 - 26محمد نايف غاطي املطيري
 - 27معالي نايف غاطي املطيري
 - 28عالية نايف غاطي املطيري
 - 29مشعل نايف غاطي املطيري
 - 30فهد نايف غاطي املطيري
 - 31مشاري نايف غاطي املطيري
 - 32غاطي نايف غاطي املطيري
 - 33مزيد نايف غاطي املطيري
 - 34في سعد دخيل ضيدان
 - 35دخيل سعد دخيل ضيدان

 - 36عبير قاسم محمد فايز
 - 37علي قاسم محمد فايز
 - 38غدير قاسم محمد فايز
 - 39وائل محمد جمال االفغاني
 - 40هاني محمد جمال االفغاني
 - 41خلف سعود خلف املطيري
 - 42ديمه سعود خلف املطيري
 - 43احمد محمد السيد قطب
 - 44رنا محمد السيف قطب
 - 45نورة محمد خلف الدوسري
 - 46عيادة مرزوق سعد الشمري
 - 47يوسف رياض طرزي
 - 48دانا رياض بوري طرزي
 - 49رونا رياض بوري طرزي
ونص القرار املوقع من سمو رئيس
مجلس الوزراء على اعادة الجنسية
لالتية اسماؤهم بناء على املادة 11
من مرسوم  15لسنة :1959
 - 1نشمية مسلي نافل الهرشاني
 - 2هناء محمد عبد اهلل النجدي
 - 3متعب فيحان عبد اهلل املطيري
 - 4انجود فيحان عبد اهلل املطيري
 - 5فايزة سلطان عجيل عبد الرزاق

«الصحة» :مليون دينار لتجديد «أوراكل»
عبدالرزاق المحسن
رص � ��دت وزارة ال �ص �ح��ة ن �ح��و م�ل�ي��ون
دينار لتجديد اعمال توريد وتركيب
وص � �ي� ��ان� ��ة ب � ��رام � ��ج ن � �ظ� ��ام «اوراك� � � � � ��ل»
واالن � �ظ � �م ��ة واالج� � �ه � ��زة امل ��رت �ب �ط ��ة ب ��ه،
واج��راء الدعم الفني ألنظمة الحاسب
اآلل ��ي ال�ت��اب�ع��ة ل �ل ��وزارة خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
املقبلة.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ل� �ـ سبقلا ان
«اوراك� � � � ��ل» ي �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ق��اع��دة
بيانات عملية تفيد في اتخاذ القرارات
ال�ل�ازم ��ة م ��ن ق �ب��ل ق �ي��ادي��ي ال �ق �ط��اع��ات،
فضال عن مراقبة أداء العمل وتحسني

االنتاجية والوصول الى سرعة قصوى
ف ��ي إن� �ج ��از األع� �م ��ال امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ك��ل
قطاع على حدة.
واض��اف��ت امل �ص ��ادر ،ان ال�ن�ظ��ام يضمن
س��ري��ة امل�ع�ل��وم��ات ،بحيث يتوفر نظام
لحماية اي معلومة يتفوق من الناحية
البنائية على األنطمة األخ��رى املعمول
ف �ي �ه��ا ،اض��اف��ة ال ��ى ال �ت �ع��ام��ل م��ع حجم
كبير من البيانات يصل إلى ماليني من
امليغا ب��اي��ت ،فضال ع��ن تحقيقه الدعم
الفني ألي مستخدم في ادارات الوزارة.
واش � � � � ��ارت ال� � ��ى ان «اوراك� � � � � � ��ل» م �ط �ب��ق
بـ«الصحة» منذ ابريل عام  ،2016مبينة
ان� ��ه ي�م�ت�ل��ك ق ��اع ��دة ال �ب �ي��ان��ات األس� ��رع

واألق� ��وى ف��ي ال �ع��ال��م ،ف�ض�لا ع��ن سرعة
معالجته وإظ �ه��اره ال�ب�ي��ان��ات وتعديل
امل ��وج ��ودة م�س�ب�ق��ًا ،اض��اف��ة ال ��ى ت�ق��دي��م
ح� �ل ��ول م �خ �ص �ص��ة ل� �ق ��واع ��د ال �ب �ي��ان��ات
العمالقة ال�ت��ي تناسب اح�ت�ي��اج��ات اي
وزارة ،ومحركات البحث الضخمة.
وذك� � � ��رت ان ال� �ن� �ظ ��ام ي �ق �ل��ل م� ��ن ن�س�ب��ة
األخ �ط ��اء إل ��ى ال �ص �ف��ر ،وي �ج �ع��ل وت �ي��رة
عمل ادارات واقسام قطاع املالية أسرع
وادق ،الف� �ت ��ة إل� ��ى أن ن �س �ب��ة األخ� �ط ��اء
ب��ال �ن �ظ��ام ط �ف �ي �ف��ة ج � �دًا م� �ق ��ارن ��ة ب � ��أداء
امل��وظ �ف�ين ال ��ذي ��ن ي�ع�م�ل��ون ع �ل��ى إع ��داد
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��وزارة،وال�ح�س��اب��ات
االخرى املتعلقة بالقطاع.
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سبقلا استطلعت آراء مواطنين تركوا الوظيفة بعد سنوات طويلة من العمل

عد حياة جديدة ..ونكد زوجي أحيا ً
نا
التقا
الرجال:
¶فرصة إلدارة بيوتنا وأوضاع أسرنا
¶عصبية الزوجة تحول المنزل إلى بؤرة مشاكل
¶انخفاض الدخل بوابة التوتر والشد والجذب
من منا ال يحلم بالراحة
بعد سنوات طويلة
من التعب والعمل
المتواصل؟
ومن منا ال يريد التفرغ
لمتابعة أسرته وتفاصيل
بيته؟ واألهم الخلود إلى
االستجمام؟ ..من هنا
يصبح التقاعد فرصة لبدء
حياة جديدة ،مختلفة
تماماً عن السنوات
التي قضاها المرء في
الوظيفة ،حيث الضغوط
واالستيقاظ في الصباح
الباكر للذهاب إلى
الدوام ،مروراً بسلسلة
من األعباء العملية،
ومن ثم ال يتبقى إال
جزء يسير من الوقت
للجلوس برفقة األسرة
وتبادل الحوار مع الزوجة
واألبناء ،فضالً عن القيام
بالواجبات االجتماعية
وغيرها.

!

النساء:
¶ال للتدخل في مملكتنا الصغيرة!
¶بقاء الرجل وقتاً طويالً في البيت مشكلة!
¶يجب توسعة األفق بالقراءة والهوايات النافعة

أميرة بن طرف وخالد الحطاب
إنها حياة جديدة يعيشها اإلنسان بعد
دخ��ول��ه ف��ي م��رح�ل��ة ال�ت�ق��اع��د ع��ن ال�ع�م��ل،
حيث ي��رس��م ك��ل شخص م��ن املتقاعدين
م�س��ار ال�ح�ي��اة ال �ت��ي ي��ري��ده��ا ،وال�ط��ري�ق��ة
التي يتطلع لقضاء وقته فيها بعيدًا عن
صخب ح�ي��اة العمل وروت�ي�ن��ه ومشاكله
اليومية.
لكن التقاعد ليس ح�ي��اة وردي��ة ممتلئة
ب��ال��راح��ة وال�ت�ف��رغ إلدارة ش��ؤون األس��رة
وال �ت� �ق ��اط األن� �ف ��اس ب �ع �ي �دًا ع ��ن ض �غ��وط
ال � �ع � �م� ��ل ،ح � �ي ��ث ت � �ت � �ح ��ول ح � �ي� ��اة ب �ع��ض
امل �ت �ق��اع��دي��ن إل ��ى ن �ك��د زوج� ��ي وخ�ل�اف��ات
متكررة مع شريك الحياة ،فلماذا يحدث
ذل� ��ك ل� ��دى ال �ب �ع��ض؟ وم� ��ن امل� �س ��ؤول ع��ن
املشكالت التي تتكرر ف��ي محيط بعض
األسر بعد مرحلة تقاعد الرجل أو املرأة
أو كليهما؟
سبقلا طرحت ه��ذا ال�س��ؤال وغ�ي��ره على
مجموعة من املواطنني املتقاعدين ،فقال
معظم ال��رج��ال :إن التقاعد فرصة إلدارة
بيوتنا وأوض��اع أسرنا ،لكنهم انتقدوا
ع �ص �ب �ي��ة ب �ع ��ض ال� � ��زوج� � ��ات ،م� ��ا ي �ح��ول
امل �ن��زل إل��ى ب ��ؤرة م�ش��اك��ل ،م�ش�ي��ري��ن إل��ى
أن انخفاض الدخل بوابة التوتر والشد
والجذب.
ل�ك��ن ال�ن�س��اء رف�ض��ن ت��دخ��ل أزواج �ه��ن في
شؤون البيت ،فهو مملكة املرأة الصغيرة،
ً
مشيرات إلى أن بقاء الرجل وقتًا طويال
في البيت يزيد النكد والخالفات بسبب
تدخله في كل صغيرة وكبيرة.

وقت الفراغ
ورأى عدد من املتقاعدين أن حياة العمل
أف �ض��ل م��ن ال �ت�ق��اع��د ب�س�ب��ب وق ��ت ال �ف��راغ
امل�م��ل ،باستثناء آخ��ري��ن لفتوا إل��ى أنهم
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ب��اش��روا مهامًا عملية أخ��رى ف��ي القطاع
الخاص وتأسيس شركات وأعمال مدرة
ل�ل��دخ��ل وح �ت��ى ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال تطوعية
لخدمة املجتمع.
وت�ب�ين أن ال��رج��ال املتقاعدين يتحولون
إلى مديرين عامني في منازلهم يصولون
ويجولون ويخلقون في كثير من األحيان
م�ش�ك�لات ف��ي ع��ش ال��زوج �ي��ة .أم��ا النساء
امل� �ت� �ق ��اع ��دات ،ف ��أك ��دن أن ح �ي��ات �ه��ن ب�ع��د
التقاعد تحولت إلى االهتمام الشخصي

والعناية بالبشرة وإج��راء بعد عمليات
التجميل.
ووفق علي خالد ،فإن أغلبية املتقاعدين
يشكون من تزايد املشكالت مع الزوجات
ب�س�ب��ب ال�ب�ق��اء ل��وق��ت ط��وي��ل بعضهم مع
بعض.
وأي��ده في ال��رأي وليد ناصر ،مشيرًا إلى
أن وق��ت ال �ف��راغ ال�ط��وي��ل ي��ول��د امل�ش�ك�لات،
خ �ص ��وص ��ًا أن األم� ��اك� ��ن ال� �ت ��ي ت�ح�ت�ض��ن
املتقاعدين في الكويت قليلة ،وال توجد

خطة م��دروس��ة لالستفادة م��ن خبراتهم
ومهاراتهم.

تدخالت الرجال
أم� ��ا ف� ��وز ال ��رش� �ي ��دي ،ف ��أك ��دت أن أغ�ل�ب�ي��ة
املشكالت تنشأ بسبب تدخل ال��رج��ل في
ك��ل ك�ب�ي��رة وص �غ �ي��رة م��ن ش ��ؤون األس ��رة
ً
بعد التقاعد ،وه��ذا تعتبره امل��رأة تدخال
ف ��ي ش��أن �ه��ا ال� �خ ��اص ح �ت��ى ل ��و ك� ��ان م��ن
زوجها.

ً
ُ
هربا من زوجاتي الثالث!
أسست شركة
العنزي:

توفير النفقات
أحمد الجدي متقاعد منذ أكثر من  7سنوات ،وكان يعمل في مجال التدريس ،واستمر في الجلوس
داخل املنزل منذ بدء التقاعد حتى اآلن.
وبني الجدي أهمية التقاعد من ناحية توفير وترشيد بعض النفقات ،السيما املرتبطة بحارس املنزل
أو السائق وملبي الطلبات املنزلية ،مشيرا الى أنه منذ ذلك الحني استغنى عن السائق والحارس،
وب��ات يعمل مكانهما ،حيث أصبح هو املختص بتوصيل األب�ن��اء ال��ى امل��دارس والجامعات ،وفق
جدول يومي ،وجلب الحاجات من الجمعية واألسواق.

خالد العنزي ،الذي تقاعد بعد سنوات من عمله مديرا إلحدى
اإلدارات الحكومية ،أكد أنه عندما تقاعد لم يكن في باله أي
فكرة سوى الجلوس في املنزل نهارا ،والسفر في فترات الشتاء
والربيع والصيف واستكمال شؤون حياة أوالده.
وأض ��اف ال�ع�ن��زي «ب�ع��د  3أش�ه��ر ف�ق��ط م��ن ال�ت�ق��اع��د أي�ق�ن��ت أن
االس�ت�م��رار ف��ي الجلوس داخ��ل امل�ن��زل ل��ن ي�ك��ون مفيدا كثيرا،

نظرا ألن املشكالت العائلية ت��زداد ،في اش��ارة إلى أنه متزوج
بـ 3نساء ،تسكن كل واحدة منهن في طابق داخل املنزل نفسه،
مما استدعى تفكيره ف��ي تأسيس ش��رك��ة خ��دم��ات شخصية
وعمالة طبية ،يمكن ان تحقق عائدا ماديا جيدا يستند عليه،
خصوصا م��ع ت��زاي��د األع�ب��اء املالية ،فلديه اب�ن��اء ف��ي امل��دارس
ولديهم حاجات لن يقوى عليها الراتب التقاعدي فقط».

مواطنات يشغلن الوقت بالعمل التطوعي ..وأخريات «أسر منتجة»
أك ��دت مجموعة م��ن امل��واط �ن��ات امل�ت�ق��اع��دات أن
ال �ح �ي��اة ب�ع��د ال�ت�ق��اع��د اج �م��ل بكثير م��ن حياة
ال �ع �م��ل ،م �ش �ي��رات إل ��ى أن رات ��ب ال�ت�ق��اع��د ال��ذي
يحصلن عليه ومكافأة نهاية الخدمة أفادتهن
ف��ي االه �ت �م��ام ال�ش�خ�ص��ي وزي� ��ارة ال�ك��واف�ي��رات
وال� �ص ��ال ��ون ��ات وع �م �ل �ي��ات ال �ت �ج �م �ي��ل ،ف�ض�لا
ع��ن ارت �ي��اد ال�ت�ج�م�ع��ات ال�ن�س��ائ�ي��ة الصباحية
واملسائية واملناسبات االجتماعية.
وأكدت مواطنات متقاعدات أنهن يشغلن وقت
الفراغ بالعمل التطوعي ،وأخريات تحولن إلى
أسر منتجة.
ولفتت ه��دى ح�س�ين ،وال�ت��ي ك��ان��ت رئيسة في
أح��د اق�س��ام التأمينات االجتماعية ،إل��ى أنها
كانت يوميا ومل��دة  25عاما تعمل على إنهاء
م �ئ��ات امل �ع ��ام�ل�ات وم ��واج �ه ��ة امل �ش �ك�ل�ات ال�ت��ي
يعاني منها املوظفون وغيرها من األمور التي
أث��رت على صحتها وأدخلتها املستشفى عدة
مرات.
واك ��دت أن�ه��ا وم�ن��ذ التقاعد ل��م ت��زر املستشفى
إال للقيام بعمليات التجميل الخاصة بالوجه
واعادة الوجه لنضارته اضافة إلى التخسيس
والنحت واالهتمام بالصحة والجمال ،مؤكدة
أن التقاعد أجمل بكثير من العمل.

خدمة األحفاد
اما مريم الهندي ،التي كانت تعمل في احدى
ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،ف��ذك��رت أن حياتها
ب �ع��د ال �ت �ق��اع��د ت �ح��ول��ت إل� ��ى خ��دم��ة اح �ف��اده��ا

م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ت �ط��رق��ت ه �ن��اء م�ح�م��د إل��ى
مشكلة شائعة ليس في الكويت فقط بل
ف��ي م�ع�ظ��م ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،وت�ت�م�ث��ل في
اعتبار التقاعد انتهاء للحياة العملية،
ع �ل ��ى ع �ك ��س ال � �غ� ��رب ال� � ��ذي ي �خ �ط��ط ف�ي��ه
امل� �ت� �ق ��اع ��دون ألع� �م ��ال ج ��دي ��دة ب �ع��د ت��رك
الوظيفة ،مشيرة إل��ى ض��رورة خلق أفق
جديد للحياة بالقراء ة والهوايات املفيدة
وال� �ع� �م ��ل ال �ت �ط ��وع ��ي وخ� ��دم� ��ة امل �ج �ت �م��ع،
وغيرها من األعمال.

واوالدها ،حيث تقوم صباحا باستقبالهم في
املنزل وتوفير سبل الراحة الكاملة لهم وبشكل
يومي وفتح بيتها الستقبال العائلة الصغيرة
ف��ي املناسبات وااله�ت�م��ام بكل تفاصيل حياة
بناتها وحاجاتهن.
وت ��اب� �ع ��ت :أق� � ��وم ب� ��زي� ��ارة م � �ن ��ازل ال �ص��دي �ق��ات
امل �ت �ق��اع��دات ل �ت �ن��اول ش ��اي ال �ض �ح��ى وأح �ي��ان��ا
ت �ن��اول ال�ع�ش��اء م�ع�ه��ن وال�س�م��ر وال �ح��دي��ث في
ش � ��ؤون امل �ج �ت �م��ع ،اض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ب�ع��ض
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ع��ائ �ل �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة وغ �ي��ره��ا من
األم ��ور ال�ت��ي تقتل ال��روت�ين ال�ي��وم��ي ف��ي حياة
املتقاعدين.

■هدى :أهتم بصحتي وجمالي
■مريم :أخدم أوالدي وأحفادي
أسست مشغالً نسائيا ً
ُ
■أم محمد:

مساعدة املحتاجني
أم محمد لها قصة مختلفة م��ع التقاعد فهي
ضربت عصفورين بحجر واح��د ،األول توفير
عمل خاص لها بعد التقاعد يدر عليها دخال
وال �ث��ان��ي خ��دم��ة امل�ح�ت��اج�ين م��ن ال �س �ي��دات في
املجتمع من خالل خلق فرص وظيفية لهن.
وق��ال��ت أم م�ح�م��د ان�ه��ا ك��ان��ت ت�ع�م��ل ف��ي ادارة
امل �س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي وزارة ال �ش��ؤون،
ون� �ظ ��را ل �ق��رب �ه��ا م ��ن ب �ع��ض االس � ��ر امل �ح �ت��اج��ة
ق� � � ��ررت ت �ن �ف �ي��ذ م� � �ش � ��روع «م� �ش� �غ ��ل ن� �س ��ائ ��ي»
مختص بفساتني االف��راح ،وتطور العمل بعد
ذل ��ك ل �ي �ك��ون ل �ل �ت �ط��ري��زات امل�خ�ت�ل�ف��ة وف�س��ات�ين
السهرات ،معتمدة في ذلك على مجموعة من
ب�ن��ات ون �س��اء املجتمع ال�لات��ي يحتجن دعما
ماليا.

متقاعدتان تتأمالن البحر

حياة جميلة

تنمية المهارات

على عكس بعض املتقاعدين الذين اعتبروا أن التقاعد يجلب النكد الزوجي،
قال فهد إبراهيم إنه يعيش مع شريكة حياته أجمل األوقات بعد تقاعدهما من
العمل ويرتبان املنزل معًا ويتابعان أوضاع األبناء واألحفاد بجانب الترفيه
عن النفس.

قامت ام محمد بادخال العامالت في دورات لتنمية مهاراتهن ،وتحولن إلى محترفات
حاليا ف��ي تصميم الفساتني وتطريزها وخياطتها وتجهيزها ،حيث ت�ب��اع بأسعار
مقبولة للمجتمع ،وأحيانا يتم دع��م املحتاجني بمالبس مجانية وبشكل سنوي ،من
خالل التعاون مع جمعيات خيرية.

ناصر :طل ُ
قت
زوجتي مرتين
ق � ��ال م �ش �ع��ان ن ��اص ��ر إن وج � � ��وده ف� ��ي امل � �ن� ��زل خ�ل��ق
م �ش �ك�لات ع ��دي ��دة م ��ع زوج� �ت ��ه ،وط �ل �ق �ه��ا م��رت�ي�ن في
غضون عامني ،من بعد التقاعد ،لكنه قام باختصار
امل�ش�ك�لات وت��وف�ي��ر وظ�ي�ف��ة ل�ه��ا ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
إلبعادها ع��ن امل�ن��زل ،وتجنب الخالفات السيما في
الفترة الصباحية.
وأض � ��اف :إن��ه م�ن
�
�ذ
ت
�
ق
�
�ا
ع
�
�ده
م
�
�ن
ا
ل
�
خ
�
�د
م
�
�ة
العسكرية،
جلس ف��ي امل�ن��زل لسنوات طويلة ،وم��ن ث��م تعلم عن
طريق أبنائه استخدام مواقع التواصل االجتماعي،
واستطاع فعليًا تسليط الضوء على بعض القضايا
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت �ه��م امل��واط �ن�ي�ن وح� ��ول ح�س��اب��ات��ه
الشخصية كديوانية للحديث األسبوعي حول قضية
معينة.
وحول
ما
قاله
املتق
اعدون
املش
اركون
في االستطالع
وع�لاق �ت �ه��م ب ��امل �ن ��زل ،ذك� ��ر ن��اص��ر أن وج ��وده ��م بني
أبنائهم يحمل ميزة إيجابية بالقرب العائلي ،إال أن
األم��ر ال يخلو م��ن ِ
ص ��دام م��ع ال��زوج��ة ،ال سيما غير
العاملة.
ً
و
أضاف
ناصر
قائال
:
«خالل
ج
لوسي في املنزل ،أعدت
الترتيب الداخلي للديكور وتوزيع املفروشات ،ومن
ث��م اكتشفت ع��دم ال �ت��زام العمالة املنزلية بأعمالها،
فقمت بتغيير كل الطاقم العامل في املنزل وتوفير
طاقم آخر ،والقيام بمهام الزوجة في بعض األحيان».

االستفادة من الخبرات
ق ��ال ف��ال��ح م� ��رزوق ال ��ذي ك ��ان ي�ش�غ��ل م�ن�ص��ب م��دي��ر
مكتب وكيل وزارة إنه اعتاد على الذهاب إلى اإلدارة
ال �ت��ي ك ��ان ي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا وال �ت �ق��اء امل��وظ �ف�ين ،وت�ق��دي��م
النصائح لهم ،وحل مشاكل بعض املراجعني مجانًا
من دون مقابل ،مؤكدًا ض��رورة استفادة الدولة من
املتقاعدين وخبراتهم.
وزاد« :ب �ع��د ع ��ام م��ن
ا
ل
�
ت
�
ق
�
�ا
ع
�
�د
وال ��زي ��ارات املجانية
لإلدارة ،قررت فتح مشروع خاص ،حيث قمت بشراء
 20معدة إنشائية وتوظيف مجموعة من السائقني
ع�ل�ي�ه��ا ،وم ��ن ث��م ت��أج�ي��ره��ا ع�ل��ى امل �ش��اري��ع القائمة
ف��ي ب�ع��ض ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى تنفيذ
مشاريع مقاوالت سكنية خاصة».

الكويت 05

الجمعة  /السبت •  8و 9نوفمبر  • 2019السنة الـ • 48العدد 16636

ُّ
للتخلص من ضغوط العمل طوال األسبوع
بات متنفساً للكثيرين

«ريوق الويك إند» ..موضة لحصد السعادة والوجاهة
«ريوق الويك إند» ..عادة انتشرت بين األفراد في الكويت ،فتناول وجبة الفطور في
المطاعم أصبح متنفساً للكثيرين بعد ضغوط العمل طوال األسبوع ،كما ساعد
تحسن درجات الحرارة على االستمتاع بالفطور في الهواء الطلق ،ليزداد الشعور
ُّ
بالبهجة والسعادة.
وبينما تتنافس المطاعم والمقاهي على جذب الزبائن ،يبدو أن تصوير «الريوق»
ونشره على مواقع التواصل االجتماعي بات «موضة» تدفع األفراد لتناوله في
األماكن الفاخرة ،لتأكيد مكانتهم االجتماعية ،بينما يتجاهل البعض أثر المأكوالت
على صحتهم.
يسرا الخشاب
تعتقد أس�ت��اذة علم النفس ف��ي كلية التربية
األساسية د.عائشة العازمي أن ذهاب األفراد
ل�ت�ن��اول ال�ف�ط��ور م��ع األص��دق��اء أو العائلة في
املطاعم أثناء العطلة ،يمنح شعورًا بالتحرر
م��ن ج�م��ود ال�ع�م��ل ،وك�س��ر ال�ق�ي��ود الروتينية
طوال األسبوع ،مما يزيد استمتاعهم ،مبينة
أن ال�ط�ع��ام ل�ي��س ف�ق��ط وس�ي�ل��ة ل�لاش�ب��اع ل��دى
بعض األف ��راد ،فهو يشجع على التجمع مع
اآلخرين ويجلب اللذة.
وت � ��رى ال� �ع ��ازم ��ي أن ب �ع��ض األف � � ��راد ي��أك �ل��ون
ال��وج�ب��ات األك �ث��ر ش�ي��وع��ًا رغ�ب��ة ف��ي ال��وج��اه��ة
االجتماعية وم�ج��اراة امل��وض��ة اللتني تؤثران
في ال�ق��رارات الغذائية لألفراد ،مشيرة إلى أن
تغير ال �ع��ادات ال�غ��ذائ�ي��ة أص�ب��ح أم �رًا واضحًا
ل��دي�ن��ا ،وأن ب�ع��ض دي �ك��ورات وأل� ��وان املطاعم
ت �ش �ج��ع األف � � ��راد ع �ل��ى ت� �ن ��اول ال �ط �ع��ام بشكل
مستمر وتمنح بهجة.

خيارات الفطور
بدورها ،أكدت أستاذة علوم الغذاء والتغذية
بكلية العلوم الحياتية د.دالل الكاظمي ،أهمية
ت�ب�ك�ي��ر ت �ن ��اول ال �ف �ط��ور ب �ع��د ف �ت��رة االن �ق �ط��اع
الليلي عن الطعام ،مبينة أن الفطور ذا الجودة
العالية يساعد على الشعور بالنشاط وينظم
الشهية ويساعد على التحكم في الوزن ،بينما
تؤدي الوجبات الدسمة إلى النعاس والكسل
وقلة االنتاجية وتفتح الشهية طوال اليوم.
وقالت الكاظمي :انتشرت في اآلون��ة األخيرة
ف��ي الكويت ظ��اه��رة ت�ن��اول وجبة الفطور من
املطاعم التي تتنافس لتقديم عروض لوجبات
مخفضة األس �ع��ار م�ك��ون��ة م��ن «ف�ط��ائ��ر وب��ان

ديكورات المطاعم
تشجع على تناول
الطعام بشكل مستمر
األفراد يأكلون
الوجبات األكثر شيوعا ً
رغبة في الوجاهة
المطاعم تتنافس على
تقديم عروض لوجبات
مخفضة األسعار
وسائل التواصل
االجتماعي ساهمت
في تغيير النظام
الغذائي للكثيرين
مفهوم عولمة الغذاء
جعل الكثيرين يرغبون
تجربة األطعمة

«الكويت خضراء» ..حُ لم راود
مح ّبي الطبيعة طويالً ،لكنه بدأ
يتش ّكل بسواعد شبابية ،حيث
بادرت بعض المجاميع التطوعية
بتنفيذ الكثير من الحمالت
للتشجير وصيانة المزروعات
على جانبي الطرقات والمناطق
السكنية ،فضالً عن غرس آالف
الشتالت في البر.
وقال مسؤولو حمالت تطوعية:
إنهم يواصلون الجهود التي
بدأت بالمبادرة األولى التي
أطلقها أمير القلوب الراحل
سمو الشيخ جابر األحمد في
منتصف الثمانينات ،والتي
خصص لها ـــــ رحمه الله تعالى
ــــــ  50مليون دينار في محفظة
التمويل الزراعي وبإدارة بنك
الكويت الصناعي ،ومنذ ذلك
التاريخ تضافر العمل الرسمي
والتطوعي لتحقيق الهدف
الذي أخذ رويداً رويداً يحتل
بمسطحاته الخضراء مساحات
شاسعة من الكويت شماالً
وجنوباً.

كيك ودون ��ات وص�ل�ص��ات كريمية» وغيرها،
وه��ي تدفع األف��راد لتناولها وإن ل��م يعتادوا
عليها في وجبة االفطار.
ولفتت إل��ى أن الخيارات التي تقدمها بعض
املطاعم تكون مليئة بالدهون والكوليسترول
وامل�ل��ح وال�س�ك��ر وب�ه��ا ك��رب��وه�ي��درات بسيطة،
ب�ي�ن�م��ا ت �ك��ون م�ن�خ�ف�ض��ة األل� �ي ��اف ،م�ب�ي�ن��ة أن
ب �ع��ض امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ي�ط�ل�ب��ون س �ف��رة اإلف �ط��ار
م��ن التطبيقات امل�ن�ت�ش��رة لطلب ال�ط�ع��ام مما
يساعد على التوجه لهذا النوع من املأكوالت
ً
بدال من تحضيرها منزليًا.

االهتمام بالوجاهة
بدوره ،قال أستاذ األنثروبولوجيا الطبية في
قسم علم االجتماع بجامعة الكويت د.فيصل
ال � �خ ��زي ��م إن اإلف� � �ط � ��ار ض � � � ��روري ل �ل��وظ��ائ��ف
ال�ف�س�ي��ول��وج�ي��ة ل �ل �ف��رد ،ح �ي��ث ي�ن�ش��ط عملية
ال �ح��رق ،مبينًا أن ال �خ �ي��ارات ال�ص�ح�ي��ة وغير
ال�ص�ح�ي��ة ل�لإف �ط��ار ك �ث �ي��رة ،إذ ت�ت�م�ي��ز ال �ب�لاد
باملأكوالت واألطعمة املتنوعة.
وأض � � � � ��اف ال � �خ� ��زي� ��م أن وس � ��ائ � ��ل ال � �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ك� ��ان ل �ه��ا أث� ��ر ك �ب �ي��ر ف ��ي ت�غ�ي�ي��ر
النظام الغذائي لكثير من األف��راد ،حيث يهتم
بعض األف��راد بالوجاهة ويوثقون وجودهم
ف��ي امل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي ال �ف��اخ��رة إلي �ض��اح أن
مكانتهم االجتماعية أو االق�ت�ص��ادي��ة أفضل
من متابعيهم.
وأش��ار إل��ى مفهوم ع��ومل��ة ال�غ��ذاء وه��و وج��ود
أط�ع�م��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف امل �ط��اب��خ ال�ع��امل�ي��ة ،األم��ر
الذي يشجع األفراد على تناولها وتجربتها،
مشيرًا إلى بعض الخيارات الغذائية الكثيرة
الدهون والقليلة األلياف والبروتينات وهي
تؤثر سلبًا في الفرد.

حالة عاطفية

اعتبرت الدكتورة دالل الكاظمي أن توجه األفراد نحو البدائل السريعة من املطاعم مشكلة في السلوك الغذائي ،مؤكدة أن األفراد يرغبون عن
معرفة حقيقية سلوكياتهم الغذائية ألن مشاركة األكل مع اآلخرين تعد حالة عاطفية يتعود عليها الفرد ،ويصبح من الصعب االقالع عنها،
خاصة إذا كان البديل ال يمنح القدر نفسه من البهجة والشعور بالسعادة وهو تحضير الوجبات منزليًا.

ً
إيجابية وح ّبا ً للطبيعة
الحمالت التطوّ عية ُتثمر

الكويت خضراء بسواعد شبابية

فهاد الشمري
ً
اس�ت�ك�م��اال مل �ب��ادرة «ال �ك��وي��ت خ �ض��راء» انطلقت
مؤخرًا في املحافظات الست فعاليات وحمالت
ل�ل�ت�ش�ج�ي��ر ف ��ي ال �ح��دائ��ق ال �ع��ام��ة ،وف ��ي محيط
امل �ب��ان��ي ال �ح �ك��وم �ي��ة وال � �ش� ��وارع وال� �ط ��رق ال�ت��ي
ارت� � ��دت ح �ل �ت �ه��ا ال� �خ� �ض ��راء ،واك �ت �س �ب��ت ث��وب�ه��ا
األخضر الجديد.
ال�ج�ه��ود ال��رس�م�ي��ة والشعبية ال�ت��ي ش� ّ�م��رت عن
س��واع��ده��ا لتخضير وتشجير ال�ك��وي��ت شملت
ت��وص �ي��ات م��ن م�ج�ل��س ال� � ��وزراء للهيئة ال�ع��ام��ة
لشؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية في غير مرة
لتشجير ع��دد م��ن مناطق ال�ك��وي��ت ،إض��اف��ة إلى
قرارات وزارية أخرى؛ كالقرار الصادر عن وزير
االع �ل��ام وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب محمد
الجبري ،والذي نص على تشكيل لجنة مختصة
م��ن امل��زارع�ي�ن ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي اخ�ت�ي��ار ال�ن�ب��ات��ات
املالئمة للبيئة الكويتية.
ال� �ت� �م � ّ�دد األخ� �ض ��ر ف ��ي ال �ك��وي��ت ش �م��ل امل � ��دارس
وال� �ك� �ل� �ي ��ات وامل� �ع� �س� �ك ��رات وال� � �ط � ��رق ال �س��ري �ع��ة
الداخلية والخارجية ،وصوال إلى منفذ الساملي
ً
جنوبًا ،حتى منفذ العبدلي شماال ،ناهيك عن
امل�ح�م�ي��ات وامل� �ص � ّ�دات ال �ت��ي ت �ق��ام ع�ل��ى جانبي
الطرق؛ بهدف التقليل من زحف الرمال.
وإن ك��ان��ت ال �ك��وي��ت ت �م� ّ�ي��زت ب �س��رع��ة ال�ت�ف��اع��ل
وال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ش �ج �ي��ر ف� ��ي ج�م�ي��ع

«حُ لم أخضر» :زراعة  33ألف
شتلة في المناطق
تخضير المدارس
والمساجد والمحميات
دعم حكومي للمبادرات
األهلية وحماية المزروعات
من التخريب
اهتمام ورعاية للمسطحات الخضراء | تصوير مصطفى نجم الدين

م�ن��اط�ق�ه��ا وب�م�خ�ت�ل��ف وزارات� �ه ��ا وم��ؤس�س��ات�ه��ا
الحكومية واألهلية حتى وصلت إلى املحميات
ال�ت��ي احتلت مناطق متعددة ف��ي ش�م��ال البالد
وجنوبها ،ما جعلها تنافس مثيالتها من الدول
الخليجية التي وإن سبقت الكويت بالتخضير،
ف ��إن ال�ك��وي��ت ت�م� ّ�ي��زت ع��ن ه ��ذه ال� ��دول بالسرعة
واالنجاز والتمدد.

ُ
«حلم أخضر»

إلى ذلك ،قال رئيس جمعية حلم أخضر شبيب
العجمي إن فكرة الجمعية بدأت لدى مجموعة
م��ن ال�ش�ب��اب امل �ح��ب ل��وط�ن��ه ح�ت��ى ت�ب�ل��ورت ه��ذه
الفكرة ،وجرى اعتمادها من قبل وزارة الشؤون
االجتماعية في عام .2016
وأض� � ��اف ال �ع �ج �م��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ �ـ سبقلا :إن

ّ
جمعية ُحلم أخضر وقعت بروتوكول تعاون مع
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في عام 2016
لتنظيم حملة لزراعة مباني الهيئة بالنباتات
البرية.
وتابع :بعدها انطلقنا في زراعة حدائق املدارس
واملساجد ومحمية صباح األحمد في الصبية،
كما قمنا ب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة

وش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت ووزارة ال��دف��اع وال�ح��رس
الوطني لتشجير معسكراتها.
ول �ف��ت إل ��ى ت ��وزي ��ع  10آالف ش �ت �ل��ة ،ف ��ي م��دي�ن��ة
ال �خ �ي��ران ال�س�ك�ن�ي��ة و 3آالف ش�ت�ل��ة ف��ي م ��دارس
م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح� �م ��د و 5600ش �ت �ل��ة ل��زراع��ة
ال �ح��زام األخ �ض��ر ح ��ول م��دي�ن��ة ص �ب��اح األح �م��د؛
للحد من زحف الرمال ،وكما جرى توزيع  15ألف
ً
شتلة ،احتفاال بسالمة سمو األمير من العارض
الصحي وعودته ساملًا إلى أرض الوطن.
وب�ّي�نّ أن ال��رع��ي ال�ج��ائ��ر م��ن أه ��م امل �ش��اك��ل التي
نعاني منها ف��ي ص�ح��راء ال�ك��وي��ت ،واالحتطاب
وال � � ��زح � � ��ف ال� � �ع� � �م � ��ران � ��ي ،وق� � �ل � ��ة ث � �ق� ��اف� ��ة ب �ع��ض
املواطنني ،التي ال تدعو الى االهتمام بالنباتات
الصحراوية.
ّ
ّ
املتطوع أحمد الهاجري إنه نفذ
ومن جانبه ،قال
مبادرة ،بالتعاون مع مجاميع شبابية ،لتشجير
بر الجهراء ،بالتعاون مع جهات الدولة.
ولفت زميله علي الشايجي إلى أن الوطن يحتاج
منا اإليجابية والتفاعل مع كل القضايا ،مبينًا
أن �ه��م س��اه �م��وا ف��ي زراع� ��ة آالف ال �ش �ت�لات ال�ت��ي
ترعرعت في البر.
ّ
فشدد على ضرورة زيادة الدعم
أما ثامر عبداهلل
ال�ح�ك��وم��ي ل �ل �م �ب��ادرات األه�ل�ي��ة للتشجير ،وأن
تقوم الجهات املعنية بدورها في حماية الغطاء
ّ
املتعمد
األخضر من التخريب وعمليات اإلتالف
من ِقبل بعض املستهترين.
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300

ً
طلبا
شد الرقبة وإذابة الدهون تحت الفك األكثر

عمليات تجميل الوجه..

الرجال

يزاحمون النساء
لم يعد مقياس الجمال بـ«العيون التي في طرفها حورٌ» كما قال
الشاعر العربي القديم ،فقد تهاوت هذه الميزة التي ظلت تغري
الشعراء العرب على مدى قرون ،للتغني بجمال العيون التي «قتلننا
ثم لم يحيين قتالنا» ..تهاوت أمام تغيرات العصر الحديث التي طالت كل
شيء حتى مقاييس الجمال العربية.
فقد بدت المعايير الجديدة ،والمتغيرة لجمال الوجه ،متطورة شأنها
شأن كل ما يدور حولنا من تغيرات بوتيرة متسارعة ،في ظل أساليب
وتقنيات تتجدد بشكل يومي ،ويتم تسويقها بسهولة ،وتتوافر بيسر
مع «زحام» من عيادات التجميل المتناثرة في محافظات البالد الست.
أميرة بن طرف
تنتشر عيادات التجميل في اغلب املناطق
ال �ت �ج��اري��ة وال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ب �ص��ورة
ت�ع�ك��س ح�ج��م ال�ط�ل��ب ال�ك�ب�ي��ر ع�ل��ى تقنيات
التجميل الحديثة ،إذ تؤكد كثرة العيادات
زيادة الطلب في الكويت ،وهو ما أشار إليه
اخ�ت�ص��اص��ي ال �ب �ش��رة وال�ت�ج�م�ي��ل د.س�ت�ي��ف
دارو بالقول :ان الثقافة الكويتية قائمة على
رغ�ب��ة الشخص ف��ي ال�ظ�ه��ور بمظهر جميل
ومرتب ما يفسر اهتمامهم ب��أدق تفاصيل
الجمال في الوجه.
ع �ل��ى أن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ت �ج �م �ي��ل ل �ي��س م��ن
النساء فقط ،فالعديد من الرجال بدأوا أيضا
مزاحمة امل��رأة على ه��ذه ال�ع�ي��ادات ..وف��ق ما
ت ��ؤك ��ده زي ��ارات �ه ��م امل �ت �ك��ررة ل �ه��ا ،م ��ن ج�ه��ة،
وال�ع��روض التي تعلن عنها ه��ذه العيادات
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ف � ��ي م �خ �ت �ل ��ف وس ��ائ ��ل
ّ
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي .وه ��ذا م��ا أك ��ده دارو
ً
في حديثه للقبس قائال :اصبح عدد الرجال
املراجعني للعيادات التجميلية يساوي عدد
النساء ،وزال الحرج االجتماعي لديهم.

عالج الترهل
ت��ره��ل منطقة م��ا تحت ال�ف��ك ،او «اللغلوغ»
باللهجة املحلية ،والرغبة ف��ي ش��ده��ا ،تعد
اكثر الطلبات التي ت��رد إل��ى ال�ع�ي��ادات ،هذا
م��ا اش��ار ال�ي��ه دارو ب��ال�ق��ول :اغ�ل��ب ال��زائ��ري��ن
ل�ل�ع�ي��ادات التجميلية م��ن ال��رج��ال والنساء
يطلبون شد هذه املنطقة ،واخفاء الترهالت
وتحديد الفك ،مضيفا ان ه��ذا العيب يبدو

االك� �ث ��ر ش �ي��وع��ا ب�ي�ن ال �ن �س��اء وال� ��رج� ��ال في
الكويت ،مرجعا السبب الى ارتفاع معدالت
السمنة الناتجة عن الوجبات السريعة ،الفتا
ال��ى ان ه��ذه ال �خ �ط��وات ت�ت��م ام��ا ع�ب��ر تقنية
«ن�ف��رت�ي�ت��ي» وه ��ي ح�ق��ن متخصصة تكلف
م��ا ب�ي�ن  80و 90دي� �ن ��ارا ل�ل�ج�ل�س��ة ال��واح��دة
وي�ح�ت��اج خ�لال�ه��ا امل��ري��ض لجلستني ،وإم��ا
عبر تقنية تذويب الدهون باالبر واالجهزة
املتخصصة وتكلف نحو  30دينارا للجلسة
وبمعدل  4الى  6جلسات.
وي��رى دارو ان ال��رج��ال والنساء يتشاركون
ف ��ي ط �ل��ب ب �ع��ض ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �ج �م �ي��ل ،ال��ى
ج��ان��ب ش��د م�ن�ط�ق��ة م��ا ت�ح��ت ال �ف��ك ،واي�ض��ا
ازال��ة التصبغات والكلف وتسكير مسامات
ال �ب �ش��رة ،اال ان إق �ب��ال ال�ن�س��اء كثيف حاليا
على «سحبة العني» ،بينما ال ي��زال توحيد
ل��ون البشرة وازال��ة تصبغاتها االكثر طلبا
من الرجال.
واش��ار دارو الى ان طلبات زائ��ري العيادات
ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة ت�خ�ت�ل��ف م��ن ف �ت��رة إل ��ى أخ ��رى،
وفقًا «للموضة» و«الهبة» ففي وقت سابق
ك��ان��ت ال �ش��اب��ات ي��رغ�بن ف��ي اب ��راز الشفايف
بصورة طاغية ،عبر حقن ابر الفيلر ،بينما
اصبح ال��دارج اآلن «نفخة» بسيطة للشفاه،
بمعدل معقول ،وسحب العني الذي يتم عبر
تقنيتني ،اما عبر حقن ابر متخصصة لذلك
وإم��ا عبر تقنية الشد بالخيوط ،مبينا ان
تكلفة ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات اي�ض��ا مختلفة ،ففي
ال��وق��ت ال� ��ذي ت�ك�ل��ف ال �ح �ق��ن م��ن  40ال ��ى 50
دينارا لالبرة الواحدة ،تكلف الخيوط نحو
 150دينارا.

دينار تكلفة

!

حقن الفيلر
إلبراز الفك

¶ الشفاه الممتلئة تراجعت لدى النساء لمصلحة «سحبة العين»
¶ الرجال يقبلون على تعريض الفك ..والنساء يفضلن إبرازه
¶ تقنية «نفرتيتي» لعالج ترهل «اللغلوغ» ..و«تكساس» هي األغلى
¶ نساء يطلبن أن يصبحن شبيهات ممثالت ومطربات

التقنية األغلى
أشار اختصاصي البشرة والتجميل د.ستيف دارو بالقول :دارو إلى ان الرجال يقبلون
ايضا على تقنية «تحديد واب��راز الفك» او ما يعرف بـ «تكساس» حيث تعد التقنية
األغلى بني التقنيات االخ��رى للتجميل ،وتكلف بني  250و 300دينار ،إذ تركز على
بروز فك جديد للشخص عن طريق حقن الفيلر بأحماض الفواكه ،مضيفا ان االقبال
على هذه التقنية انخفض لدى النساء إذ تفضل املرأة تحديد الفك من دون ابراز شديد.
ما بني  300و 400دينار ،تبلغ تكلفة عالج العيوب الرئيسية في الوجه للمقدم على
التجميل الول م��رة .ويقول دارو :غالبا ما يراجع املريض العيادة ويطلب تقنيات قد
ال تبدو مناسبة له ،حيث يتم التوضيح له الختيار ما يناسبه من التقنيات الحديثة،
بينما هناك نساء يراجعن العيادة ويطلنب تغيير اشكالهن ليصبحن شبيهات لبعض
الشهيرات او املمثالت وامل��ط��رب��ات ..في حني أن كثيرين من املشاهير نساء ورج��اال
اصبحوا يعلنون عن زياراتهم لعيادات التجميل اال ان بعضهم يفضل عدم الخوض
في التفاصيل.

الرجال أيضاً مهووسون بالفخامة والجمال

 26ألف دينار..
ثمن أغلى بذلة في العالم!
يتم تشطيبها بخيوط الذهب والبالتين وأزرار مرصعة بالماس
امتالكها يضعك في قائمة ال يتجاوز عددها  300شخص
يدخل في تصنيعها شعر حيوان الفينوكا وبقر الكيفيوك
تصنع من «الباشيما» ..صوف رقاب ماعز الهمااليا
سليمة لبال
هل حلمت يومًا م��ا ،ب��ارت��داء أغلى بذلة في
ّ
سيرد الكثيرون بنعم ،ألن
العالم؟ بالتأكيد
جميع الرجال ينشدون الفخامة والجمال،
وي �س �ع��ون دوم � ��ًا ل �ل �ظ �ه��ور ب�م�ظ�ه��ر ج�م�ي��ل،
خالل اجتماعات العمل أو الحفالت الخاصة
أو العامة.
يحتاج تحقيق ُح�ل��م ارت ��داء أغ�ل��ى ب��ذل��ة في
ال�ع��ال��م إل ��ى ت��وف�ي��ر  77أل ��ف ي ��ورو ( 26أل��ف
دي �ن��ار) ،م��ا إن ت��وف��روا ه��ذا املبلغ فسيكون
ب �م �ق��دورك��م ط �ل��ب ال �ب��ذل��ة ،وف ��ق م��ا أوردت� ��ه
صحيفة «ذي مان تايمز» في تقرير لها.
فور اعتماد الطلبية ،يتعهد املصمم بإرسال
خياطيه إليك ،حيثما كنت في العالم ،حتى
ي ��أخ ��ذوا امل �ق��اس��ات وي�ت�م�ك�ن��وا م��ن خ�ي��اط��ة
البذلة في ظرف يومني فقط.

البذلة االستثنائية
قبل بضع س�ن��وات ،أعلن املصمم ألكسندر
أم � � ��وزو ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ع�ل�ام��ة ال �ف��اخ��رة
«دورم � � ��وي» ،ع��ن ت �ح� ٍ�د يتمثل ف��ي تصميم

أغ �ل��ى ب��ذل��ة ع �ل��ى اإلط �ل��اق م��ن أف �خ��م امل ��واد
املتوافرة في العالم.
ُ
تصنع هذه البذلة من مادة الباشيما ،وهي
ّ
ال� �ص ��وف ال � ��ذي ي �ت��م ج � ��زه م ��ن رق � ��اب م��اع��ز
ال �ه �م��االي��ا ،ألن ص� ��وف ال��رق �ب��ة ه ��و األك �ث��ر
ن�ع��وم��ة ،وم��ن شعر ح�ي��وان الفينوكا ،وهو
حيوان يعيش في األرجنتني ويسقط شعره
م��رة واح��دة ك��ل  3س�ن��وات ،وص��وف حيوان
ال �ك �ي �ف �ي��وك ،وه � ��و ن � ��وع م� ��ن ال �ب �ق��ر ي�ع�ي��ش
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال�ق�ط�ب�ي��ة ال �ش �م��ال �ي��ة .وإلن �ه��اء
ال�ب��ذل��ة ،يحتاج املصمم إل��ى خيوط الذهب
أو ال �ب�لات�ين وأزرار م��ن ال��ذه��ب ال �خ��ال��ص،
مرصعة باملاس.
وبالنظر إلى ندرة امل��واد التي تصنع منها
ه��ذه البذلة ،أش��ارت الصحيفة إلى أن عدد
البذالت التي صممت حتى اآلن في العالم لم
يتجاوز  300بذلة.
وت�ح�ت��اج ه��ذه ال�ب��ذل��ة ال�ت��ي ي�ص��ل سعرها
إل � ��ى  77أل � ��ف ي � � ��ورو ،إل � ��ى  80س ��اع ��ة م��ن
ال�ع�م��ل .وي�ل�ت��زم امل�ص�م��م ب��إرس��ال خياطيه
إل � ��ى ال � ��زب � ��ون ألخ � ��ذ امل � �ق ��اس ��ات وخ �ي��اط��ة
البذلة في ظرف يومني فقط.

الكويت 07

الجمعة  /السبت •  8و 9نوفمبر  • 2019السنة الـ • 48العدد 16636

قبل عشرة أعوام خلت ،كان
الحديث عن عمل العنصر
النسائي في السلك العسكري
من المحرمات .واليوم وبعد
عشرة أعوام تحتفل وزارة
الداخلية باليوبيل البرونزي
للشرطة النسائية ،وبوجود نحو
 652عنصرا نسائيا من ضابطات
وضابطات صف وأفراد من
الشرطة النسائية يعملن في
مختلف قطاعات الوزارة األمنية.
ويبدو أن األقبال ال يزال خجوال
من المرأة على االنتساب
إلى سلك الشرطة ،فالتحاق
 652شرطية فقط خالل 10
أعوام من انطالق المشروع،
يعني التحاق  65عنصرا نسائيا
بالشرطة سنويا ،وهو أمر يدعو
وزارة الداخلية إلى ضرورة البحث
عن وسائل لزيادة جذب العنصر
النسائي للعمل بالداخلية.

طابور عرض أثناء حفل التخريج

انتسبت إليها  652مواطنة بمعدل  65عنصراً في العام

الشرطة النسائية..

 10سنوات من كسر الخجل!
الشيخ جابر الخالد

منصور الشمري
رغ��م اإلق �ب��ال ال�ق�ل�ي��ل ،اس�ت�ط��اع��ت امل ��رأة ب��دخ��ول�ه��ا سلك
ال �ع �م��ل ال �ش��رط��ي أن ت�س�ج��ل إن� �ج ��ازا آخ ��ر ي �ض��اف إل��ى
إن �ج��ازات �ه��ا ال �س��اب �ق��ة ،وه��زي �م��ة ج�م�ي��ع ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي
كانت تواجهها بدءا من رهان البعض آنذاك على عدم
قدرتها على التعاطي م��ع طبيعة العمل األم�ن��ي التي
تتسم بالخشونة ،وكذلك مواجهة نظرة املجتمع التي
ك��ان��ت ت��رف��ض ع�م��ل امل ��رأة ف��ي ال�س�ل��ك ال�ع�س�ك��ري آن ��ذاك،
وسيسجل التاريخ للمرأة الكويتية أنها كانت الفائز
دائما في تلك الرهانات الصعبة وأنها استطاعت خالل
فترة وجيزة أن توجد لها موطئ ق��دم في ه��ذا العمل،
وأن تكسب احترام املجتمع وتقديره بجميع أطيافه.
وب�م�ن��اس�ب��ة ال�ي��وب�ي��ل ال �ب��رون��زي ل�ع�م��ل امل ��رأة ف��ي سلك
ال�ش��رط��ة ارت� ��أت سبقلا أن ت�ق��ف ع�ل��ى ال �ب��داي��ات لعمل
الفتيات الكويتيات في سلك الشرطة وكيف استطعن
العمل ،وتغيير نظرة املجتمع لهن خالل فترة وجيزة،
وع ��ن أب ��رز امل ��واق ��ف ال�ط��ري�ف��ة وامل �ح��زن��ة خ�ل�ال مسيرة
العمل تلك.
البداية في رأي النقيب أم��ل كانت صعبة ال سيما مع
العمل وس��ط ن�ظ��رة مجتمع محافظ ك��ان ي��رف��ض عمل
املرأة بالسلك العسكري ووسط مشروع مفاجئ ضخم
عانينا خالله من مضايقات بالشارع والعمل والبيت
كذلك.
وتروي النقيب أمل أبرز التفاصيل قائلة« :كنا نعاني
في قطاعات العمل األمنية خصوصا كوننا ضابطات،
ح�ي��ث ك��ان ال�ب�ع��ض م��ن ال�ع�س�ك��ري�ين ال��ذك��ور يرفضون
تأدية التحية العسكرية عند مشاهدتنا خالل السنوات
األولى من عملنا ،وكنا ال نتوقف عند هذه األمور ،ولكن
اآلن وبعد أن تقبل املجتمع عملنا وانتشار الضباط
ال�ن�س��اء ف��ي ك��ل اإلدارات ب��ات ع�ل��ى جميع العسكريني
تأدية التحية العسكرية واال تعرضوا للعقوبة ال سيما
أن هذا التعميم صادر من وكيل وزارة الداخلية بعد ما
نمى إلى علمه هذا األمر».

نظرات االستغراب
وت �ع��ود النقيب س ��ارة ب��ال��ذاك��رة إل��ى ال�س�ن��وات األول��ى
م��ن ع�م�ل�ه��ا ،وت�ت��ذك��ر ن �ظ��رات االس �ت �غ��راب م��ن ال�ج�ي��ران
ومن قائدي املركبات ومن الجمهور وهي في لباسها
العسكري ،وت�ق��ول :كنت أتجاهل تلك ال�ن�ظ��رات وكنت
أث ��ق ب�ن�ف�س��ي وب��أن �ن��ي أخ� ��دم وط �ن��ي وال أق� ��وم ب�ش��يء
يخالف ديني أو أخالقي أو تربيتي ،وكنت متفائلة أنه
سيأتي اليوم الذي تتغير فيه تلك النظرة ،والحمد هلل
تحققت أمنيتي وأصبح الجميع يتحدث معنا ويطلب
مساعدتنا وال تتورع الفتيات عن استيقافنا والتقاط
الصور التذكارية معنا والتعبير عن رغبتهن في العمل
بسلك الشرطة وهو األمر الذي يسعدنا.
وع��ن أب��رز امل��واق��ف ف��ي ال�ب��داي��ات ،ت�ق��ول النقيب س��ارة:
«ك �ن��ا ن�ت�ع��رض ل�ل�م�ع��اك�س��ات ،ال س�ي�م��ا م��ن امل��راه �ق�ين،
ونتجاهلها بابتسامة ،بحكم حداثة التجربة ،وعانينا
من عدم تعاون الزمالء الضباط الذكور ،وتجاهلنا ذلك
أيضا ،ع��دا العبارة املشهورة التي نسمعها دائما من
املحيطني« :شلي جابك العسكرية وش�ق��اه��ا؟» ،وكنت
أرد على هذا التساؤل بالتجاهل».

رفض البدايات
وال ت �ت ��وان ��ى وك� �ي ��ل ض ��اب ��ط ح �ص��ة ع ��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
سعادتها بالعمل األم�ن��ي ،مؤكدة أنها كانت أمنيتها
األولى ،وأنها تحققت بفضل اهلل ودعم القيادة األمنية
للنساء للعمل في سلك الشرطة.

حراسة المسجد الكبير

ارت �ب��ط ت��اري��خ ال�ش��رط��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ب��اس��م وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
األسبق الشيخ جابر الخالد ال��ذي أص��در ق��راره ال��وزاري
التاريخي ع��ام  2009بالسماح بالتحاق النساء بسلك
الشرط.

الدفعة األولى مقدم
بعد  10أع��وام م��ن ان�ط�لاق الشرطة النسائية ،تعد أعلى
رتبة حصلن عليها هي رتبة «مقدم» ،وهي من نصيب
الضابطات من الدفعة األولى ،ومن املقرر بحسب القانون
أن يحصلن على رتبة عقيد مع بداية عام .2021

أرقام وإحصاءات
شرطيات للتفتيش في مجلس األمة

وع��ن أب��رز العقبات التي تتذكرها وتجاوزتها ،قالت:
رفض والداي أن أعمل في هذا املجال بداية ،واستطعت
بعد شهور إقناعهما والحصول على مباركتهما للعمل
بعد مجهود م�ض� ٍ�ن ،واآلن ب��ات��ا ف�خ��وري��ن ج��دا بعملي
ويدعماني بشدة ويطلبان مني العمل واالجتهاد.
وحول أهم املواقف الطريفة التي تواجهها ،قالت حصة:
أب��رزه��ا أن صديقاتي يطالبنني بالتوسط لهن عند
إنجاز معامالتهن ،وك��ل ي��وم تتصل ّ
علي واح��دة تريد
إنجاز معاملة في اي ادارة ،وتطلب املساعدة.

● وهل تتوسطني لهن؟

ــ ت��رد حصة ضاحكة :طبعًا ،وب�لا ت��ردد ،وإال تعرضت
ل��زع �ل �ه��ن ،وأن � ��ا ال أرض � ��ى زع �ل �ه��ن ألن� �ه ��ن ص��دي �ق��ات��ي
املقربات.
وأكملت« :بعض صديقاتي يقلن عني نفيسه ،لكوني
أعتذر عن تقديم املساعدة ،ويعتقدن انني ما دمت أعمل
في وزارة الداخلية ،فأنا أعرف جميع موظفيها ،وهن ال
يعرفن أنه حدي دوامي وبس».

كسر الحاجز
وتذهب امل�لازم خلود إلى ما ذهبت إليه زميالتها ،من
أن املنتسبات الى الدفعات األولى من الشرطة النسائية
ه ��ن ال �ب �ط�ل�ات وال � �ق� ��دوة ل �ن��ا ،ك��ون �ه��ن اس �ت �ط �ع��ن كسر
ال�ح��اج��ز النفسي ف��ي املجتمع لعمل امل ��رأة ف��ي السلك
األمني ،ولذلك عندما ألتحقنا مؤخرًا وجدنا األمر هينًا
ويسيرًا ،وليس بالصعوبة التي كان عليها في بدايته،
ولذلك نحن مدينات للرعيل األول بوصولنا ال��ى هذا
األمر.
وتضيف خلود :في العمل نجد كل احترام وتقدير من
ال�ع��ام�ل�ين م��ن ض�ب��اط وأف� ��راد ذك ��ور ،ون�ت�ع��ام��ل ك��زم�لاء
عمل ،ويحكمنا دستور ،هو قانون الشرطة في العمل،
ولذلك تجد الجميع يحافظ على ه��ذا الدستور ،الذي
ينظم في مواده العمل.

● وهل طبيعة العمل األمني عقبة أمام النساء؟

ـــ ت��رد خلود بالنفي قائلة« :إط�لاق��ًا ،العمل ه��و العمل
في اي مكان ،واملقياس هو الكفاءة واالجتهاد ال غير،
مع األخذ في االعتبار طبيعة العمل املختلفة عن باقي
األعمال».

وقت الحجز
أم��ا الشرطية غالية ،فقالت« :أن��ا سعيدة بعملي جدا،
وأح�ظ��ى ب��دع��م زوج��ي وأب�ن��ائ��ي ،وطبيعة العمل فيها
اخ�ت�لاف بسيط ،وه��و وق��ت الحجز ،حيث نضطر الى

● وهل الزواج يعيق عملك؟

أمل :زمالئي الرجال كانوا
يرفضون التحية العسكرية لي
سارة :كان سؤالهم «شللي
جابك للعسكرية وشقاها؟»
واليوم يلتقطون الصور
التذكارية معي!
حصة :أتوسط لصديقاتي
لكنهن يعتقدن أنني أعرف
«الداخلية» كلها!
خلود :نحن مدينات للدفعات
األولى بتهيئة المجتمع
لتقبل عملنا
غالية :زوجي يدعمني في
عملي ويتفهم طبيعته
وأفخر بأنه «أوبن مايند»
زي ��ادة س��اع��ات العمل ،رغ��م ان وزارة الداخلية أعفتنا
مشكورة من العمل الليلي ،وهذا يحسب للوزارة لدعم
عمل النساء في سلك الشرطة ،وتقديرا للظروف».

● وهل أصبح عمل املرأة في السلك األمني أمرًا طبيعيًا؟

ـــ تجيب غالية :ال تزال بعض الفتيات يرغنب بالعمل في
الشرطة ،ولكن يواجهن معارضة األهل ،ولذلك أستطيع
ال �ق��ول ان ه �ن��اك ت� �ط ��ورا ،وان ه ��ذه ال �ن �ظ��رة ستختفي
بالكامل بعد سنوات ،وستجد امل��رأة تتجه ال��ى العمل
حسب رغبتها.

ـــ ترد قائلة« :إطالقا ،زوجي متعاون معي ويوجهني،
وأط �ل��ب ن�ص�ي�ح�ت��ه ،وأح �م��د اهلل ان ل ��دي زوج ��ًا «أوب ��ن
مايند» يتفهم طبيعة عملي.

أماكن عملهن
ت �ت��وزع ال�ش��رط��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي م�ع�ظ��م ق�ط��اع��ات وزارة
الداخلية ب��دءا م��ن األم��ن ال�ع��ام ف��ي املخافر وف��ي األم��ن
ال� �خ ��اص ب ��ال� �ق ��وات ال �خ ��اص ��ة وح �م ��اي ��ة ال �ش �خ �ص�ي��ات
ال�ن�س��ائ�ي��ة وك��ذل��ك ف��ي ق �ط��اع ال�ب�ح��ث ال�ج�ن��ائ��ي ممثال
ب��إدارات املباحث ،وكذلك في الجرائم االلكترونية وفي
األدل��ة الجنائية وفي قطاع العمليات ممثال بعمليات
وزارة الداخلية.
أما القطاعات األخرى التي تخلو من الشرطة النسائية
ف �ه��ي ق� �ط ��اع دوري � � ��ات امل � � ��رور وال� �ن� �ج ��دة وك ��ذل ��ك خ�ف��ر
السواحل.
وعن «الحجز» بالداخلية ،فإن الشرطة النسائية تحجز
لألوقات بحيث ال تتجاوز الساعة  12ليال حيث تعود
ملنزلها وتباشر عملها صباحا ملواصلة الحجز.

مكان التدريب
تتدرب الشرطيات من ضابطات وأفراد في معهد هيئة
الشرطة املساندة في منطقة خيطان سواء للضابطات
أو األفراد من النساء ،ويتدربن من الصباح وحتى قبل
املغرب في دوام متواصل ينطلق في سبتمبر وينتهي
مع موعد تخريج الطلبة الضباط في مارس ،حيث يتم
تخريج ضابطات الصف النساء مع الرجال في الحفل
السنوي ألكاديمية سعد العبد اهلل ال��ذي يرعاه سمو
أمير البالد سنويا ،أما وكيل ضابط من النساء فيتم
تخريجهن من قبل وزي��ر الداخلية ،بينما يتم تخريج
األفراد في حفل تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية.

بنات الكويتية
ك ��ان ه �ن��اك م�ق�ت��رح ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ع�ه��د ال��وزي��ر
محمد ال�خ��ال��د ع��ام  2016إلل �ح��اق ب�ن��ات الكويتية من
غير محددي الجنسية في سلك الشرطة ،وذل��ك بهدف
تعويض النقص في أعداد الشرطة النسائية بعد أن بدأ
االعتماد على العنصر النسائي يحقق هدفه ،ال سيما
حاجة القطاعات البحثية عند تفتيش النساء وعند
مداهمة املنازل بإذن النيابة ،وعند البحث عن األسلحة
وعند البحث عن املخدرات والتعامل مع النساء اال ان
هذا املشروع لم ير النور.

طابور عرض قبل الحصول على ترقية التخرج

يبلغ عدد املنتسبات للشرطة النسائية في البالد نحو
 652ما بني ضابط ووكيل ضابط وف��رد ،ويمثل عدد
الضابطات منهن النسبة األكبر ،إذ بلغ عدد الضابطات
 425ضابطة بنسبة .%65
وتوزعت الدفعات العسكرية كالتالي:
عام  2009الدفعة األولى  40عنصرًا نسائيًا.
عام  2010الدفعة الثانية  50عنصرًا نسائيًا.
عام  2011الدفعة الثالثة  56عنصرًا نسائيًا.
عام  2012الدفعة الرابعة  53عنصرًا نسائيًا.
عام  2013الدفعة الخامسة  47عنصرًا نسائيًا.
عام  2014الدفعة السادسة  49عنصرًا نسائيًا.
عام  2015الدفعة السابعة  55عنصرًا نسائيًا.
عام  2016الدفعة الثامنة  64عنصرًا نسائيًا.
عام  2017الدفعة التاسعة  57عنصرًا نسائيًا.
عام  2018الدفعة العاشرة  69عنصرًا نسائيًا.
عام  2019الدفعة الحادية عشرة  65عنصرًا نسائيًا.

مزايا مالية
أجمعت جميع العسكريات على عدم وج��ود فرق في
الراتب بني الضابطات النساء والعسكريات ونظرائهن
الرجال من حيث املزايا املالية ،وقلن إن الرجل يحظى
بالعالوة االجتماعية وب��دل االي�ج��ار كما هو مقرر له
بالقانون ،كما نحظى نحن  -الفتيات  -بامتياز إجازة
الوضع وه��ي  70يومًا براتب كامل ،وبعدها بنصف
رات��ب ،بحسب قوانني دي��وان الخدمة املدنية التي أقرت
لنا أيضًا كعسكريات ،وهذا ال يحظى به الرجل ،ولذلك
نحن نقدر االمتيازات الطبيعية البشرية.
وأضفن :نحظى أيضًا بإجازة العدة عند وف��اة ال��زوج،
وه��ي متاحة لنا بحسب ق��وان�ين ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ،عدا
ذل��ك ف��إن ال�ش��رط�ي��ات يحصلن ع�ل��ى ك��ل ال �ب��دالت من
غالء املعيشة وبدل الخطر وبدالت العمل كاملة أسوة
بالرجال.

شروط أمنية للنساء
وضعت وزارة الداخلية شروطا على الشرطة النسائية
وط �ل �ب��ت ع ��دم ت �ج��اوزه��ا ،وك� ��ان ذل ��ك ب�ت�ع�م�ي��م ص��ارم
كالتالي:
 - 1االلتزام بقواعد املظهر العسكري.
 - 2عدم وضع املساحيق وأدوات الزينة.
 - 3عدم تلوين الشعر وطالء وتطويل األظافر.
 - 4عدم استخدام وسائل التواصل واإلعالم من دون
إذن.
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شحَّ اذون عبر مواقع التواصل يدّ عون المرض والعوز

«الطرارة اإللكترونية» ..تتزايد رغم القانون
أحمد الحافظ
ي� �ت� �ط� �ف ��ل ب � �ع� ��ض ض� � �ع � ��اف ال� � �ن� � �ف � ��وس ع �ل��ى
مشاعر رواد شبكات ال�ت��واص��ل االجتماعي،
ف�ي�س�ت�غ�ل��ون ع�م��ل ال�خ�ي��ر امل �ت��أص��ل ف�ي�ه��م من
خ�لال كسب امل��ال ال�ح��رام بالتسول الوهمي،
ح� �ي ��ث ي ��دع ��ي ب �ع �ض �ه��م ال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى امل� ��ال
ألس �ب��اب م�خ�ت�ل�ف��ة ،ت�ح��ت ش �ع��ار م �ن��اش��دة أو
بالرسائل الخاصة ،وكأنهم يواكبون التطور،
فانتقلوا من الشوارع واألسواق إلى الجلوس
أمام شاشات الهاتف لنفث سمومهم ،وهناك
م��ن يتقمص شخصيات مهمة ف��ي املجتمع
كشيوخ وأمراء للوصول إلى مبتغاه.
ورغ ��م وج ��ود ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي �ج��رم ال�ت�س��ول
اإلل �ك �ت��رون��ي ت �م��ام��ًا ك �م��ا ي �ج��رم��ه ع �ل��ى أرض
ال� ��واق� ��ع ،ي �ت��زاي��د ال� �ش� �ح ��اذون ،ب ��ل ب ��األح ��رى
ال �ن �ص��اب��ون ال ��ذي ��ن ي �س �ت �غ �ل��ون م �ش��اع��ر أه��ل
الخير من رواد الواقع االفتراضي.
وف� ��ي ه� ��ذا ال � �ص� ��دد ،ت� �ق ��ول د .ن �ع �ي �م��ة ط��اه��ر
إن ه� �ن ��اك ش �خ �ص��ًا ف� ��ي ش �ب �ك ��ات ال �ت ��واص ��ل
ً
االجتماعي طلب ماال بذريعة الحصول على
ع�لاج ألس�ن��ان��ه ،مستندًا إل��ى ص��ورة تحتوي
ع �ل��ى ح ��ال ��ة س �ي �ئ��ة ألس� �ن ��ان ��ه ،ف ��رف ��ض ت�ل�ق��ي
العالج بحجة رغبته في ال��ذه��اب إل��ى طبيب
يثق به ،فتبني الحقًا أنه «نصاب» و الصورة
م �س��روق��ة م��ن اإلن �ت��رن��ت ،وم �ث��ل ه ��ذه ال�ق�ص��ة
وقائع كثيرة لعمليات نصب وقع ضحيتها
«الطيبون».

بينهم شاب كويتي روى تجربته المؤلمة مع فتاة فرنسية

ضحايا ابتزاز بسبب التعارف
عبر اإلنترنت
سليمة لبال

حمد العسالوي

العسالوي :المتسولون
متدنون أخالقياً

نعيمة الطاهر

طاهر :شاب طلب
ماالً لعالج أسنانه

ت �ع��ددت وس��ائ��ل ال�ن�ص��ب واالب �ت��زاز اإلل�ك�ت��رون��ي،
ووق� ��ع ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ش �ب��اب ف ��ي أي� ��دي م�ح�ت��رف��ي
االب� �ت ��زاز واالس �ت �غ�ل�ال ،وذل ��ك ألن �ه��م ل��م ي�ت�خ��ذوا
االح �ت �ي��اط��ات ال�ل�ازم ��ة ،وت �خ �ل��وا ع��ن ال �ح��ذر ل��دى
ال�ت�ع��ام��ل م��ع أش �خ��اص اف�ت��راض�ي�ين ،وح�ت��ى بعد
االل �ت �ق ��اء ب �ه��م ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ل ��م ي�ك�ت�ش�ف��وا
حقيقتهم إال بعد خسائر مالية ومشكالت أخرى.
ف �ق��د ك �ش �ف��ت م �ج �ل��ة ل �ي �ك �س �ب��رس ال �ف��رن �س �ي��ة ف��ي
ت�ح�ق�ي��ق ن �ش��رت��ه ف ��ي ع ��دده ��ا ال� �ص ��ادر أم ��س عن
تعرض شباب بينهم كويتي لعمليات ابتزاز ،من
فتيات ،تعرفوا عليهن عبر مواقع التعارف على
اإلنترنت.
وروت امل�ج�ل��ة ق�ص��ة ج �م��ال ،وه ��و اس ��م مستعار
ل�ش��اب ك��وي�ت��ي ف��ي ال�ث��ام�ن��ة وال�ث�لاث�ين م��ن ع�م��ره،
م �ت ��زوج وأب ل �ع��ائ �ل��ة ،ال� ��ذي زار ب ��اري ��س ل�ل�م��رة
األولى في الصيف املاضي ،في إطار مهمة عمل،
لكنه قبل ذل��ك تعرف عن طريق موقع الكتروني
على شابة في الثالثني من عمرها ،تدعى ماري
الشقراء.
ال �ت �ق��ى ج� �م ��ال ،ال �ف �ت ��اة ال� �ش� �ق ��راء ال� �ت ��ي وص�ف�ه��ا
باملمشوقة القوام في مطعم فاخر في العاصمة
ب��اري��س ،وب�ع��د أرب �ع��ة أش�ه��ر أرس ��ل ل�ه��ا  10آالف
ي��ورو بطلب منها ،لكنها ك��ان��ت ب��داي��ة مساومة
دنيئة وقع ضحية لها.
وع �ل��اوة ع �ل��ى ال �ش ��اب ال �ك��وي �ت��ي ،أوردت امل�ج�ل��ة
قصص شباب فرنسيني وقعوا ضحايا مغامرات
مشابهة ،مع فتيات بعد ان تعرفوا عليهن على
مواقع التعارف على اإلنترنت ،لكن القصة انتهت
بابتزاز ومساومات.
وأش� � ��ارت امل �ج �ل��ة ال �ف��رن �س �ي��ة إل ��ى أن ال�ك�ث�ي��ر من
ضحايا هذا النوع من االبتزاز يفضلون الصمت
واالستجابة لعمليات االبتزاز عن طريق الدفع،
ل��ذل��ك ي�ص�ع��ب ت�ح��دي��د أع ��داده ��م .وق ��ال امل�ح��ام��ي
أفي بيتون من مجلس قضاء باريس للمجلة أنه
ع��ال��ج خمسة او ستة ملفات ف��ي امل��وض��وع ذات��ه
م�ن��ذ دخ ��ول ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي�ع��اق��ب زب��ائ��ن ب�ن��ات
الليل ،حيز التنفيذ في فرنسا في عام .2016
تردد الشاب الكويتي كثيرا قبل ان يروي قصته،
لكنه ق�ب��ل ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،وق ��ال للمجلة ف��ي مكاملة
هاتفية م��ن ال�ك��وي��ت ،ان��ه ي��أم��ل م��ن خ�ل�ال ّ
قصته
ّ
ان ُيجنب شبابا آخرين مواجهة الكابوس الذي
عاشه.
بعد لقاء باريس ،استمرت م��اري بالتواصل مع
جمال عبر الرسائل الهاتفية ،فاقترح عليها لقاء
آخر في مدريد ،حيث كان عليه ان ينتقل التمام
مهمة عمل أخ��رى ،فقبلت ،لكنها سألته إن كان
ب��اس�ت�ط��اع�ت��ه أن ي�س��اع��ده��ا ف��ي دف��ع مستحقات
اإليجار والضرائب.
كانت ماري ترغب في الحصول على  5000يورو

خضر البارون

البارون :يتصفون
بالكسل والجشع

أين األخالق؟
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي �ق��ول أس �ت��اذ ع�ل��م االج �ت �م��اع في
جامعة الكويت د .حمد العسالوي لـ سبقلا:
إن م��ن ي �ق��وم ب��ال �ت �س��ول ال��وه �م��ي ف��ي م��واق��ع
ال �ت ��واص ��ل ي �ع��ان��ي م ��ن ت� ��دن ف ��ي االع �ت �ب ��ارات
الدينية واألخ�لاق�ي��ة ،بادعائه امل��رض والفقر
وال �ع��وز ،وإن معظمهم يتجنبون ال�ت��واص��ل
الشخصي مع الضحية ويفضلون التواصل
عن بعد ،وهذا ما يميز اإلنترنت.
وذك � ��ر أن ال �ض �ح��اي��ا ي �ف �ت �ق��دون إل� ��ى ال��وع��ي
والثقافة كما تجرفهم العاطفة إل��ى الطريق
الخطأ ،مشيرًا إل��ى أن مستوى الوعي ارتفع
نسبيًا في املجتمع.
وأك��د العسالوي أن الكويت دول��ة سباقة في
الخير ،هذا يجعلها هدفًا للمحتالني من هذا
النوع ،الفتًا إلى ضرورة قيام الضحايا بنشر
قصصهم للتنبيه على اآلخ��ري��ن من خطورة
الوقوع في هذا الفخ.
ب � ��دوره ،ق ��ال أس �ت��اذ ع�ل��م ال�ن�ف��س ف��ي جامعة
الكويت د .خضر البارون :إن الكسل والجشع
م��ن أب��رز الخصائص النفسية ل��دى املتسول
ال��وه�م��ي ب�م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،فلو
أع�ط�ي�ت��ه امل� ��ال ل�ي�ف�ت�ت��ح م �ش��روع��ًا ،س�ي��رف��ض،
ألن ال �ت �س��ول ه��و أس� ��رع ط��ري��ق ن�ح��و ال �ث��روة
بالنسبة إليه من دون مشقة أو جهد.
وأض � ��اف :إن امل �ت �س��ول ي�ش�ع��ر ب�ح��ال��ة إل �ح��اح
ش ��دي ��دة ل �ط �ل��ب امل� �س ��اع ��دة م �ه �م��ا ب �ل��غ ح�ج��م
أمواله ،في ظل مواصلة الناس تقديم األموال
وتدليعهم.
وح��ذر البارون من وج��ود أشخاص مهمتهم
دع� ��م امل �ت �س ��ول ال ��وه� �م ��ي ،وه� ��م ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة
أصدقاء ويتقاسمون املحصول اليومي.

من فصيلة السافانا ..وكويتيون يطلبون استيرادها من الخارج

«قطوة» مدللة بـ 4آالف دينار!
 2300دينار سعر
«السريفال» ..والشيرازي
يحظى باهتمام
الجيل الجديد على خطى
المشاهير
في اقتناء الحيوانات األليفة
 20قطة تصل البالد شهرياً
من أوروبا وروسيا والبرازيل
شباب يهدونها
إلى حبيباتهم في أعياد
الميالد والفالنتاين
«بريتش شورت هير»
مطلوب بكثرة في
الكويت لقصر شعره
وسهولة تربيته
«قطط مزيفة» يبيعها
الغشاشون على أنها
أصلية!
ساندرا السميط :ندرة
األطباء البيطريين
في البالد مشكلة

إحدى قطط ساندرا السميط

وع��ن أكثر امل��واس��م طلبا للقطط ،قالت ان
معظم البيع يكون ف��ي املناسبات وفترة
ال�ص�ي��ف ،فالبعض ي�ك��ون متفرغا وقتها
لالهتمام بالقطط وال�ب�ع��ض االخ��ر يقوم
ب��إه��دائ �ه��ا ،وأص �ب �ح��ت ظ ��اه ��رة أن ي�ق��وم
ال �ش �ب��اب ب ��إه ��داء ال �ق �ط��ط إل ��ى حبيباتهم
في عيد الحب وأعياد امليالد ،مبينة أنها
تعتقد أن هناك اكثر من مليوني قط في
الكويت تعيش في بيوت الكويت معظمها
أنواع ذات الفروة الكثيفة أو الطويلة.
وأع��رب��ت ع��ن اس�ت�ي��ائ�ه��ا ال �ش��دي��د ل��وج��ود
ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل �ن �ت �ج�ي�ن ح��ال �ي��ا ال �س��اع�ين
ل�ل��رب��ح ال �س��ري��ع وامل�ن�ت�ش��ري��ن ب�ك�ث��رة على
اإلن �س �ت �غ��رام ،وي�ب�ي�ع��ون ق�ط�ط��ا ال تنتمي
إل ��ى فصيلة معينة وي�ق�ن�ع��ون املشترين
ب��أن�ه��ا ف�ص�ي�ل��ة م�ث��ل «ال��دوم �س �ت �ي��ك ل��ون��ج
هير» التي يعتقد الكثيرون أنها شيرازي
أص�ل��ي وت�ب��اع بسعر الخمسني والستني
دي � �ن� ��ارا م� ��ن دون ال �ت �ط �ع �ي �م��ات ال�ل�ازم ��ة
وتباع في سن صغيرة للغاية مما يؤدي
إلصابتها بالكثير من األم��راض ويرفض
املشترون عالجها في الكثير من األحيان،

قطة من فصيلة سيرفال بيعت بـ 4آالف دينار!

وال يرضى املنتجون استرجاعها فينتهي
األم ��ر ب��إل�ق��اء ال�ق�ط��ط ف��ي ال �ش��ارع لتموت،
وإذا كان لون القطة أبيض أو رماديا فقط
على سبيل املثال فتباع بنحو  80دينارا.

سوق الجمعة
وأش ��ارت إل��ى أن ه�ن��اك أي�ض��ًا مشكالت
ف ��ي س ��وق ال �ج �م �ع��ة ،ح �ي��ث ت �ب��اع قطط
على أنها أن��واع أصلية إال أن املنتجني
هناك يقومون ب��ال�ت��زاوج ب�ين االخ��وات
أو إره� ��اق األم ب��ال�ح�م��ل ف�ي��أت��ي النسل
ض �ع �ي �ف��ًا وي � �م� ��رض وي � �م� ��وت ف� ��ي س��ن
ص �غ �ي��رة ،ك �م��ا أن امل� �ك ��ان ن �ف �س��ه م�ل��يء
ب � ��األم � ��راض وت � �ص� ��اب م �ع �ظ��م ال �ق �ط��ط
امل�ب��اع��ة ه �ن��اك ب��أم��راض ق��ات�ل��ة ليفاجأ
املشتري بأن القطة مريضة بعد بضعة
أيام فقط من شرائها.
ون�ص�ح��ت املنتجة اال ي�ن�س��اق م��ن يبحث
ع��ن ش ��راء ق�ط��ط ب��االن�ص�ي��اع إل��ى امل��وض��ة
واتباع مشاهير التواصل االجتماعي في
اقتناء القطط واقتناء قطط يتعدى عمرها
ال �ث�لاث��ة أش �ه��ر وال �ت��أك��د م��ن وج� ��ود دف�ت��ر

أعطاها  10آالف يورو
ثم ساومته وهددته
بالفضائح
محاميه وضع حداً
لتهديداتها بالطرق
القانونية
شهريا ،لكن جمال قبل أن ّ
يحول لها  3000يورو
ف�ق��ط ب �ش��رط أن ت�ت��وق��ف ع��ن ال�س�ه��ر ف��ي امل�لاه��ي
الليلية.
يقول جمال إن وض��ع الفتاة آمل��ه ،ذل��ك أنها كانت
ودودة وم��ؤدب��ة .ف��ي ال�ع��اص�م��ة االس�ب��ان�ي��ة ب��دت
م��اري أك�ث��ر جشعا ،حيث اش�ت��رط��ت على الشاب
 12أل��ف ي��ورو ،لتصفية ك��ل ديونها وذك��رت��ه بأن
ال �ق��ان��ون ال�ف��رن�س��ي ي�م�ن��ع اي ع�ل�اق��ات م��دف��وع��ة،
خ ��ارج ال � ��زواج ،ك�م��ا ه��ددت��ه ب��االت �ص��ال ب��زوج�ت��ه
وأطفاله ومديره في العمل أيضًا.

ابتزاز وتحرش
واصلت ماري تحرشها بجمال حتى بعد عودته
إل� ��ى ال �ك ��وي ��ت ،ك �م��ا ب� ��دأ ال ��رع ��ب أي �ض��ا ي�ت�م�ل�ك��ه،
ف��ال �ش��اب��ة ت �ع��رف ك ��ل ش ��يء ع �ن��ه وت �م �ل��ك ك�ش��وف��ا
ب��األم��وال التي ّ
حولها لها ،ونسخا من الرسائل
ال �ه��ات �ف �ي��ة امل �ت �ب ��ادل ��ة ب �ي �ن �ه �م��ا وح� �ت ��ى ت�س�ج�ي��ل
الفيديو لحقائبه في غرفته بأحد فنادق باريس.
اس�ت�ش��ار ج�م��ال أح��د امل�ح��ام�ين وك��ان ب�ص��دد رفع
دع ��وى ق�ض��ائ�ي��ة ،ل�ك��ن ذل��ك ل��م ي�ع��د ض��روري��ا ألن
رسالة من محاميه كانت كافية النهاء املوضوع.
لقد كتب لها «من الضروري ان ننهي املوضوع..
يمكن أن ت��ؤذي�ن��ي ول�ك��ن ان��ت ك��ذل��ك ل��دي��ك أش�ي��اء
ستخسرينها».
م��اري ه��ي ك��ادر س��اب��ق ف��ي مؤسسة ك�ب��رى ولها
ح �س��اب ب�ه��وي�ت�ه��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ع�ل��ى م��وق��ع لينكد
إن ون �ح��ن ن�م�ل��ك ص� ��ورا ل�ص�ف�ح�ت�ه��ا ع �ل��ى م��وق��ع
التعارف.
انتهت قصة جمال على خير ،لكن قصته وحديثه
عن تجربته سيدفعان شبابا كثيرين إلى التفكير
ألف مرة قبل ولوج مواقع التعارف على اإلنترنت.

غضبت منه ..والضابط صالحهما

«حلم» ُيدخل
زوجين المخفر!
مبارك حبيب

مي مأمون
تزايدت في السنوات املاضية ظاهرة شراء
القطط في الكويت ،خاصة بعد االهتمام
الكبير من قبل مشاهير وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ال��ذي��ن ي�ق�ت�ن��ون�ه��ا وب��ال�ت��ال��ي
زاد ع � ��دد امل � �ح� ��ال امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي ب�ي��ع
مستلزمات هذه الحيوانات األليفة.
سبقلا استطلعت ب�ع��ض ج��وان��ب حياة
القطط األليفة واألصلية في البالد والتي
ت �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام ش��ري �ح��ة واس � �ع� ��ة م��ن
املواطنني واملقيمني.
بداية قال محمد كريم وهو يعمل في أحد
املحال املشهورة ببيع القطط :بعض أنواع
ال�ق�ط��ط امل��دل �ل��ة ي�ص��ل س�ع��ره��ا إل ��ى 4000
دي �ن��ار م�ث��ل ال�س��اف��ان��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
ال �ت��ي ت��أت��ي بطلبية خ��اص��ة م��ن ال �خ��ارج،
وه�ن��اك أي�ض��ًا ن��وع ال�س��ري�ف��ال ال��ذي يصل
نوعه إلى نحو  2300دينار.
وب�ي�ن أن �ه��م ي �ق��وم��ون ب��اس�ت�ي��راد ن�ح��و 20
ق �ط��ة ف ��ي امل �ت��وس��ط م ��ن ال� �خ ��ارج ش�ه��ري��ا
م ��ن دول م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن اوروب � � ��ا وروس �ي��ا
والبرازيل أحيانًا.
وب �ي�ن أن أك �ث��ر األن � � ��واع امل �ط �ل��وب��ة ح��ال�ي��ًا
ه ��ي األن � � ��واع األوروب� � �ي � ��ة م �ث��ل ال �ب��ري �ت��ش
ش��ورت هير والشيرازي واألميركن كيرل
والسكوتش فولد.
أم ��ا إح� ��دى امل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي رف �ض��ت ذك��ر
اسمها ،فقالت إنها تقوم بتربية القطط
وإنتاجها منذ أك�ث��ر م��ن  12ع��ام��ا لحبها
لنوع البريتش شورت هير املطلوب حاليا
بكثرة في الكويت لقصر شعره وسهولة
ال�ع�ن��اي��ة ب��ه ،ول �ك��ن ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ه��ا األم ��ر ال
يأتي بأرباح مادية تذكر فهي ال تبيع في
السنة م��ا يتعدى الستني قطة لحرصها
ال �ش��دي��د ع �ل��ى ب �ي��ع إن� �ت ��اج م ��ن ال �ق �ط��ط ال
تشوبه أي مشاكل صحية.

جمال وقع ضحية فتاة
تدعى ماري في باريس

خاص بالتطعيمات لها وأنها خالية من
األمراض.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل� �س ��ان ��درا ال �س �م �ي��ط امل�ن�ت�ج��ة
امل �ش �ه ��ورة ل �ق �ط��ط ف ��ائ ��زة ب �ج��وائ��ز أج�م��ل
القطط في الكويت وبعض ال��دول ،فتقول
انها تقوم بذلك بدافع حبها للحفاظ على
النوع األصلي للقطط الشيرازية.
ولفتت إلى أنها تقضي الكثير من الوقت
وال �ج �ه��د ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ق�ط�ط�ه��ا وت�ن�ف��ق
الكثير للعناية ب�ه��ا ،ل��ذل��ك فهي ال تحقق
رب �ح ��ا ي ��ذك ��ر م �ش �ي��رة إل� ��ى ن � ��درة األط �ب ��اء
البيطريني في البالد.
وترى السميط أنه ال يجب إنفاق أكثر من
 400دينار على شراء قطة ،فاألسعار التي
يتحدث عنها البعض مبالغ فيها للغاية
وال يوجد أي دليل على أنها أصلية.
وق ��ال ��ت إن� �ه ��ا س �م �ع��ت ع ��ن ق �ط��ط ت�س�م��ي
«دي ��زن ��ر ك� ��ات» ،أي ق�ط��ط مل�ص�م�م��ي أزي ��اء
تصل أسعارها إلى  2000دينار! ال يوجد
ن��وع حتى بهذا االس��م ويتم النصب على
املشترين بأسماء غريبة ملجرد أن هناك
من روج لها وبالغ في السعر.

لم يتوقع أحد أن مسرحية «على هامان يا فرعون»
ال �ت��ي ُع ��رض ��ت ف ��ي ال �ك��وي��ت س �ن��ة  ،1978وم �ق��ول��ة
«يبا حلم واهلل حلم» التي رد فيها الفنان الراحل
عبدالحسني عبدالرضا على ال�ف�ن��ان سعد ال�ف��رج،
ع�ن��دم��ا س��أل��ه األخ �ي��ر :ل�ي��ش حلمت ف��ي ب�ن�ت��ي؟! قد
ُ
تصبح مشهدًا حقيقيًا على أرض الواقع ،وتسجل
فيه قضية.
القصة التي رواه��ا مصدر مطلع ل�ـ سبقلا تتمثل
في دخول مواطن إلى املخفر طالبًا تسجيل قضية
ضد زوجته واتهمها بضربه ،وبعد دقائق دخلت
زوجته وطلبت تسجيل ب�لاغ مماثل للسبب ذات��ه!
وقد بدت عليهما عالمات الشجار والغضب.
ل�ك��ن ض��اب��ط امل�خ�ف��ر ك ��ان ذا ف�ط�ن��ة فأجلسهما في
م�ك�ت�ب��ه ،وط�ل��ب لهما ق �ه��وه ،م�م��ا س��اه��م ف��ي ه��دوء
األع � �ص� ��اب ،وس��أل �ه �م��ا ب �ع��د ذل� ��ك ع ��ن ال �س �ب��ب ف��ي
طلبيهما تسجيل القضية.
هنا قال ال��زوج للضابط :واع� ُّ
�دت زوجتي التي هي
أم��ام��ك بتناول العشاء ف��ي أح��د امل�ط��اع��م ،وبالفعل
تجهزنا للخروج وركبنا السيارة معًا ،وفي الطريق
ُ
حدثتها بأنني رأيتها في املنام ،وكانت تفتح باب
ال �س �ي��ارة وت�ن�ظ��ر إل ��ى ال� �ش ��ارع ،ك��ل ذل ��ك ح ��دث في
ال�ح�ل��م ،لكنها اس�ت�ش��اط��ت غضبًا وس��أل�ت�ن��ي :م��اذا
تقصد؟!
ً
وأكمل ال��زوج ق��ائ�لا :قلت لها «يابنت ال�ح�لال» إنه
ح�ل��م وال أق�ص��د ش�ي�ئ��ًا ،لكنها ل��م ت�ص��دق أن��ه حلم،
وأخ��ذت تتهمني بالخيانة وأن�ن��ي غير واث��ق بها!
�ف ب ��ذل ��ك ب ��ل ق��ام ��ت ب �ض��رب��ي وأن � ��ا أق ��ود
ول� ��م ت �ك �ت� ِ
ُ
ال�س�ي��ارة قبل قليل ،فبادلتها ال�ض��رب أي�ض��ًا ،وأن��ا
أريد تسجيل قضية.
هنا ابتسم الضابط ،وطالبهما بالهدوء وأوض��ح
لهما أن األمر ال يستدعي كل ذلك ،حيث إن املشاكل
ت� �ح ��دث دائ � �م� ��ًا ب �ي�ن األس � � ��ر ،ون �ص �ح �ه �م��ا ب��إك �م��ال
ط��ري�ق�ه�م��ا ل �ت �ن��اول ال �ع �ش��اء ف ��ي امل �ط �ع��م ،واق�ت�ن�ع��ا
بالفعل بعدم تسجيل القضية ،لكن الزوجة أبلغت
الضابط أن هذا اليوم شؤم بالنسبة لها ولن تخرج
للمطعم ،ثم عادا متصالحني إلى منزلهما.
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مجلس األمة

ّ
يتمهلون لزيادة جرعة التشويق
نواب يهرولون سياسياً ..وآخرون

طقوس ومناورات ..تسبق تقديم االستجوابات
¶ الفيلي لـ سبقلا :النائب ح ٌّر في اختيار الوقت المناسب للتقديم ..مع التق ُّيد بالدوام الرسمي
حمد الخلف
بالرغم من االتفاق على دستورية االستجواب
ك��أداة للمحاسبة؛ يقدمها ال�ن��واب ال��ى ال��وزراء
وح�ت��ى ال��ى رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ،على م� ّ�ر الحياة
ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،ف��إن ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��راق�ب�ين
أب � ��دوا خ�ش�ي�ت�ه��م م ��ن أن ي �خ �س��ر االس �ت �ج��واب
فعاليته بسبب كثرة اللجوء إل�ي��ه ،مما جعله
«م� �ث ��ار اس� �ت� �ف ��زاز» وم� �ح ��ل ص � ��دام ب�ي�ن ط��رف��ي
امل �ع ��ادل ��ة ال��دس �ت��وري��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ج � ��راء ع��دم
هضمه في دورة الحياة النيابية ،واستيعابه
في معادلة اللعبة السياسية ،رغم املشروعية
ال � �ت ��ي أض� �ف ��اه ��ا ال� ��دس � �ت� ��ور ع� �ل ��ى ت� �ل ��ك األداة
ب �ت �خ �ص �ي �ص��ه م� ��ادت�ي��ن م� ��ن م � � � ��واده ت � �ح ��ددان
االستجواب وتنظمانه.
وبينما يرى كثيرون جنوح بعض النواب الى
استخدام «االستجواب» بقدر من املغاالة ،الى
ال��درج��ة التي ك��ادوا فيها أن يفرغوه من دوره
املقرر له ،فإن املتمسكني باإلكثار من استخدامه
من النواب ،برعوا في التماهي معه ،للحد الذي
جعلهم يبتكرون له طقوسًا وممارسات فيها
ّ
الكثير من مالمح «الشو اإلع�لام��ي» ،والتطلع
البراغماتي الشعبوي ،الذي يستهدف اجتذاب
ال�ن��اخ�ب�ين ،ف��ي نهاية امل �ط��اف ،ال��ى الصناديق
للتصويت لهم في كل انتخاب.
وت �خ �ت �ل��ف ال �ط �ق��وس ال �ت��ي ي �م��ارس �ه��ا ال �ن��واب
خ�ل��ال ت �ق��دي��م اس �ت �ج��واب��ات �ه��م م ��ن ن ��ائ ��ب ال��ى
آخ��ر ،ويستخدمها بعضهم كتكتيك ومناورة
س �ي��اس �ي��ة ،وم � ��ن ذل � ��ك ت �ح��دي��د م ��وع ��د ت �ق��دي��م
االس �ت �ج��واب ف��ي ت��اري��خ م�ع�ين ح�ت��ى يستفيد
م��ن ال�ت��وق�ي��ت ال ��ذي ح ��دده ال��دس �ت��ور ملناقشة

نائبان كسرا قاعدة
«الشو اإلعالمي»
النمطية ..وقدما
استجوابهما إلى
وزير ..بال تصعيد
نائب قدم استجوابا ً
خالل جلسة لـ«برلمان
الطالب» ..وآخر بال
مقدمات في جلسة
عادية
من السوابق تقديم
مساءلة قبيل أيام
من «فض االنعقاد»..
ّ
تعذر معه
مما
مناقشة االستجواب

أداة االستجواب ..يفضلها البعض ويدير لها آخرون ظهورهم | أرشيفية

االستجواب ملصلحته ،أو تقديمه خالل العطله
البرملانية ليكون االستجواب على جدول أعمال
الجلسة االفتتاحية للدور االنعقاد الجديد.
وم � ��ؤخ � ��را ،ح � ��دث ل �غ��ط ج� � ��راء ت �ق��دي��م ال �ن��ائ��ب
م�ح�م��د ه��اي��ف ط�ل�ب��ا ال ��ى امل�ج�ل��س الس�ت�ج��واب
وزي ��ر امل��ال�ي��ة د .ن��اي��ف ال �ح �ج��رف ،ح�ي��ث وص��ل
هايف ال��ى املجلس لتسليم الطلب ال��ى رئيس
املجلس باإلنابة ع��ودة الرويعي ،ال��ذي لم يكن
متواجدا حينها الرتباط مسبق ،وعندما عاد
كان موعد ال��دوام الرسمي قد انتهى ،مما حدا
ب��ال�ن��ائ��ب ت��أج�ي��ل ال�ت �ق��دي��م ال ��ى ال �ي��وم ال�ت��ال��ي،
إلدراج � ��ه ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة األول ��ى
ل� ��دور االن �ع �ق��اد امل �ق �ب��ل .ف ��ي ال �س �ي��اق ،وب�ي�ن�م��ا

ح��دد ال��دس�ت��ور الكويتي ان االس�ت�ج��واب يقدم
م�ك�ت��وب��ا م��ن ال �ن��واب ال��ى رئ�ي��س مجلس األم��ة
ليبلغ ال��وزي��ر امل�ع�ن��ي ب��ه ويحيله ال �ي��ه ،كشف
الخبير الدستوري د .محمد الفيلي أنه في حال
غ �ي��اب ال��رئ �ي��س ،ف��إن «م��ن ي �ن��وب ع�ن��ه ي�م��ارس
صالحياته كاملة بما فيها تسلم االستجواب».
وأوض� � ��ح ال �ف �ي �ل��ي ل� �ـ سبقلا ان� ��ه «ح �ت��ى خ�ل�ال
وجود الرئيس في البالد ،فإن الدستور سمح
ل��ه تفويض غ�ي��ره م��ن أع�ض��اء مكتب املجلس،
لتسلم االستجوابات».
وفي ما يخص وقت تقديم االستجواب ،أشار
ال�ف�ي�ل��ي إل��ى «س �م��اح ال��دس �ت��ور ل�ل�ن��ائ��ب تقديم
استجواب ف��ي أي وق��ت ي��راه ،س��واء خ�لال دور

العدساني :استجواب علني للجراح
المحرر البرلماني
جدد النائب رياض العدساني ،رفضه لـ«سرية استجواب
وزير الداخلية» الشيخ خالد الجراح ،بينما هدد النائب
محمد ه��اي��ف ب��اس�ت�ج��واب وزي ��رة امل��ال�ي��ة ب��اإلن��اب��ة مريم
العقيل ،على خلفية ملفات لم يبت فيها الوزير السابق

ن��اي��ف ال�ح�ج��رف .وط��ال��ب ال�ع��دس��ان��ي ف��ي ت�ص��ري��ح أم��س،
ب��أن ي�ك��ون اس�ت�ج��واب ال �ج��راح علنيا «ف�ه�ن��اك الكثير من
التجاوزات واملمارسات غير السوية في وزارته ،كالتجاوز
في امليزانية والحساب الختامي واملصروفات الخاصة،
وكل ذلك ال يبرر السرية تحت ذرائع الدواعي األمنية».
وق ��ال إن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة «م �ت��ورط��ة ف��ي ادارة ح�س��اب��ات

وهمية دأب��ت على ب��ث االش��اع��ات ،ول��م تنتصر ملواطنني
تضرروا من هذه الحسابات» ،مطالبا الجراح بـ«تحويل
ملف يوروفايتر الى النيابة العامة ،واال استجوبتك».
بدوره ،لوح هايف باستجواب العقيل ،مبينا أن «اي وزير
يحل محل وزير املالية املستقيل سيحاسب على امللفات
التي اثرناها ،ان لم يعالجها».

االنعقاد أو العطلة الصيفية ،على ان يكون ذلك
خالل وقت العمل الرسمي» ،موضحا ان وقت
العمل ال��رس�م��ي «ي �ح��دده مجلس االم��ة نفسه،
ح �ي��ث ي�س�ت�ط�ي��ع ت �ح��دي��ده ح �ت��ى ال � �ـ  5ع �ص �رًا،
ويمكن للنائب تقديمه وق�ت�ه��ا ،واالن ف��ي ظل
ت�ح��دي��د ال �ـ 2ظ�ه��را لنهاية ال�ع�م��ل ال��رس�م��ي في
املجلس ،فإنه ال يمكن تسليم استجواب بعد
هذا الوقت».

سابقة برملانية
وك� ��ان الف �ت��ا خ �ل�ال امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي كسر
ال �ن��ائ �ب�ي�ن م �ح �م��د ه ��اي ��ف وم �ح �م��د امل �ط�ي��ر
ال � �ق ��اع ��دة ال �ن �م �ط �ي��ة ل� �ل� �ن ��واب ق� �ب ��ل ت �ق��دي��م

االس� �ت� �ج ��واب ال� ��ى وزي� � ��ر ،وه� ��ي ال�ت�ص�ع�ي��د
االع �ل��ام� � ��ي وت� ��وج � �ي� ��ه س � �ه� ��ام االت � �ه� ��ام� ��ات
ب��ال�ت�ق�ص�ي��ر وال � �ل� ��وم ،ح �ي��ث ق� ��دم ال �ن��ائ �ب��ان
اس �ت �ج��واب �ه �م��ا ال ��ى وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س ال � ��وزراء أن ��س ال �ص��ال��ح ب�ع�ي��دا عن
ال�ت�ص�ع�ي��د ،ح �ت��ى ان ��ه ب �ع��د دخ��ول �ه �م��ا ال��ى
مكتب الرئيس لم تكن وسائل االعالم تعلم
ع ��ن ال �ج �ه��ة ال� ��وزاري� ��ة ال �ت��ي ي�م�ض��ي ال�ي�ه��ا
استجوابهما.
وفي االونة االخيرة ،نرى أن بعض النواب
يتعمد تأخير تقديم استجوابه قبيل انتهاء
وقت ال��دوام الرسمي في ال�ـ 2ظهرا بدقائق
قليلة ،ما ُيدخل الكثير من املتابعني للشأن
البرملاني في دوامة الشك عما اذا كان سيتم
تسليم االستجواب من النائب أم يؤجل الى
الغد بسبب انتهاء وقت الدوام.
وم��ن ال�لاف��ت أي�ض��ا ت�ق��دي��م ال�ن��ائ��ب ح�م��دان
ال� �ع ��ازم ��ي اس� �ت� �ج ��واب ��ه ال � ��ى س �م ��و رئ �ي��س
مجلس الوزراء خالل انعقاد جلسة لـ«برملان
ال� �ط ��ال ��ب» ،ك �م��ا ق� � � ّ�دم ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ك��ري��م
الكندري استجوابه االخير لرئيس الوزراء
خالل انعقاد جلسة عادية للمجلس.
ومن السوابق في الحياة البرملانية ،والتي
ح��دث��ت خ�ل�ال ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ح��ال��ي،
تقديم النائبني شعيب امل��وي��زري ومحمد
املطير استجوابا الى رئيس ال��وزراء خالل
اي ��ام ق�ل�ي�ل��ة ع��ن م��وع��د ف��ض دور االن�ع�ق��اد
ال �ث��ان��ي ،األم ��ر ال ��ذي ت �ع��ذرت م�ع��ه مناقشة
االستجواب في ذل��ك ال��دور ،وج��رى تأجيل
مناقشته ف��ي ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد ال�ت��ال��ي،
لكنهما سحباه قبل جلسة االفتتاح.

حماد يثمن موافقة الحكومة على البدل الداخلي للقسائم
ثمن النائب سعدون حماد موافقة الحكومة على
ال �ب��دل ال��داخ �ل��ي ألص �ح��اب ال �ق �س��ائ��م ف��ي م�ن��اط��ق
خيطان وأبو حليفة والقسائم الجديدة في منطقة
الصباحية.
وق� � ��ال ح� �م ��اد ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ب ��امل ��رك ��ز اإلع�ل�ام ��ي
ل�ل�م�ج�ل��س أم � ��س ،إن ال �ح �ك��وم��ة ت �ف �ه �م��ت م �ع��ان��اة
املواطنني وسمحت بالبدل الداخلي في هذه املناطق

ي��إي�ع��از م��ن رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و الشيخ
جابر املبارك إلى اللجنة الوزارية املعنية باملوافقة
على هذا البدل.
من جهة ثانية ،قدم حماد اقتراحا برغبة ،لتسمية
صالة مدرسة شيخان الفارسي االبتدائية بمنطقة
ال�س�لام ،باسم الطالب يعقوب الجفني ال��ذي توفي
بسبب حادث الدهس بمواقف املدرسة.
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نور اإلسالم

السرقة من المال العام

اً
مال أو ً
عقارا ..أو
من أعظم أنواع السرقة :السرقة من بيت املال سواء كان ذلك
ً
غير ذلك من املمتلكات ،وبيت مال املسلمني ملك للمسلمني جميعا ،وليس لفئة
الناس َ ،والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله ،وصرف
معينة من
َُ
َ َ
ألهله ،فال َي ِح ُّل أِل َ
عت ِد َ
منه ما ال يستحقُّ ،قال تعالى:
ذ
يأخ
أو
عليه،
ي
ي
أن
�د
�
ح
ٍ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ ْ
س َّ اًما
«وم َا ْك َان ُ ِل ْن ِب ٍّ َي ُأنْ َيُغل ومن يغلل يأ ِت ِبما غل يوم ال ِقيام ِة ثم توفى كل َّنف ٍَ
َ
صلى اهلل عليه وسلمِ :إن ِرجال
عمران .161:وقال
ك َسبت وهم ال يظلمون» آل
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ٍّ
َ
َ
ُ
َ َّ
َ
ال اهللِ ِبغ ْي ِر َحق ،فله ُم الن ُار َي ْو َم ال ِق َي َام ِة .وقد حذر النبي صلى
يتخوضون ِفي م ِ
اهلل عليه وسلم من أخ��ذ امل��ال العام بغير حق فقال :وإن ه��ذا امل��ال ح�ل��وة ...من
يشبع .أخرج
ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل
أخذه بحقه فنعم املعونة،
وال ُّ َ َّ
ِّ َ ْ َ ْ َ َ َّ
البخاري في صحيحه َع ْن َأبي ُح َم ْي ٍد َّ
صلَى اللهَُّ
ي
ب
الن
ل
م
ع
ت
اس
قال
ي
د
اع
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ لاً ْ أْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ أْ ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
الص َ ُدق ِة فل َّما ُ ق ِد َم قالَ َ :ه َذا
ال له ابن الت ِبيَ ِة عل َى
َع ُلي ِه و َسل ُم رج ِم َن َال َز ِد لاَّ يق َ
َ ْ
ُ
اَلك ْم َّ َو َهذا أ ْه ِد َي ِلي ،ق اَالْ :ف َه َ َجل َس ِفي َب ْي ِت أ اَّ ِبي ِه أ ْو َب ْي ِت أ ِّم ِه ْ ف َينظ َر ُي ْه َد ُى له َ أ ْم
ْ َ ً
ُُ
َْ
ل َوال ِذي نف ِسي ِب َي ِد ِه ل َيأخذ أ َح ٌد ِمن ُه ش ْيئا ِإل َج َاء ِب ِه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َي ْح ِمل ُه َعلى

َّ
َََ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ ً َ ُ َ َ ً َ
ُ َ
يرا ل ُه ُر ْغ ٌاء َّ أ ْو َبق َّ َرة ل َهاْ خ ََّو ٌار أ ْو شاة ت ْي َع ُر .ث َّم َرف َع ِب َي ِد ِه َحتى
ر َق َب ِت ِه ِإ ْن َكان َب ِع َّ
ْ َلاَ ً
ْ
َرأ ْينا ُعف َرة ِإ ْبط ْي ِه الل ُه َّم َهل َبلغ ُت الل ُه َّم َهل َبلغ ُت ث ثا .وبيت مال املسلمني أعظم
لكل مسلم ،بخالف سرقة أو خيانة
واحد معني ،وذلك ألن سرقته
من ُم ِ
لك ٍ
خيانة َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
رجل معني ،فإنه بإمكانك أن تتحلل ِمنه وتسلم .والسرقة من الذنوب العظيمة
التي َّ
عليها الحد في الدنيا ،والعقوبة في اآلخرة ،قال
حرمها اهلل ورسوله ،ورتب
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
َ
َ
ِّ
تعالى «والس ِارق والس ِارقة فاقطعوا أي ِديهما جزاء ِبما كسبا نكاال من اللهِّ واللهُّ
اهلل عليه
�ارق ملعون على لسان النبي صلى
َع� ِ�زي� ٌ�ز َح ِكيم» امل��ائ��دة . 38 :وال�س�
َ
َ
َ
السار َقَ ،ي ْسر ُق ْال َب ْي َض َة َف ُت ْق َط ُع َي ُدهُ،
وسلم .قال صلى اهلل عليه وسلـم  :لعن اللهَُّ َّ
ِ
ِ
ُ ْ َ َُْ َ
صلى
َو َي ْسرق ال َح ْبل فتقط ُع َي ُد ُه .ومما يدل على عظم جريمة السرقة :أن النبي
اهلل ِعليه وسلم أخذ البيعة من أصحابه أال يقعوا فيها فقالَ :باي ُعوني َع َلى َأنْ
ِ ِ
اَ ُ ْ ُ
َ ْ ً َ اَ َ ْ ُ اَ َ ُ
س ِرقواَ ،ول ت ْزنوا .وأخبر صلى اهلل عليه اَوسلم أن
ل تش ِركوا ِباللهَِّ شيئا ،ول ت
اَ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
ٌ
ْالسرقة منافية لإليمان .فقال :ل َ اَيز ِني الزا ِني ِحني َيز ِني َوه َو ُمؤ ِمنَ ،ول َيش َر ُب
َ ْ
ْ
َ
ُ
ُ
السار ُق ح َ
ُ ْ ٌ
ني َي ْس ِرق َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن.
الخ ْم َر ِحني َيش َر ُب َوه َو ُمؤ ِمنَ ،ول َي ْس ِرق َّ ِ ِ

إشراف موسى األسود:

محبة رسول الله

من مظاهر َّ
محبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم :الشوق إلى
ِّ
ْ
ُ
لقا ِئه ،وتمني إدراكه ،والشرف ِبصحبته ،قال رسول اهلل صلى
ناس يكونون بعدي ،يودُّ
حباٌ :
اهلل عليه وسلمِ :من أشد أمتي لي ًّ
ُ
بأهله وم��ا ِل��ه .رواه مسلم .وسئل علي بن أبي
أحدهم لو رآن��ي ِ
طالب رضي اهلل عنه  :-كيف كان ُّ
حبكم لرسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم؟ ق��ال :كان أح� َّ�ب إلينا من أموالنا وأوالدن��ا وآبائنا
وأمهاتنا ،وم��ن امل��اء ال�ب��ارد على الظمأ .وق��ال صلى اهلل عليه
ناس يكونون بعديُّ ،
حبا ٌ
وسلمِ :من أشد أمتي لي ًّ
يود أحدهم
صلى َ ْاهلل عليه وسلم يوما
بأهله وماله .وتال رسول اهلل
لو رآني ِ
َ ِّ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ً َ َّ
اس
قول اهلل عز وجل في
إبراهيم«َ :رب ِإنه َن َّ أ َض َل ُلن ٌك ِ َثيرا ٌِمن الن ِ
َ َ
َ َّ ِّ
ف َم ْن ت ِب َع ِني ف ِإن ُه ِمني َو َم ْن َعصا ِني ف ِإنك غفور ر ِحيم »َ ،وقال
ِّ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
السالم ِ«إن تعذ ْبه ْم ف ِإنه ْم ِع َبادك َو ِإن تغ ِف ْر له ْم
عيسى عليه
َفإ َّن َك َأ ْن َت ْال َعز ُ
يز ْال َح ِك ُ
يم» ،فرفع يديه وقال« :اللهم أمتي أمتي»
ِ
ِ
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وبكى ،فقال اهلل عز وجل  :-يا جبريل ،اذهب إلى محمد ُّ
وربك
َ ْ
فسله :م��ا يبكيك؟ ف��أت��اه جبريل عليه ال�ص�لاة والسالم
أع�ل��م
فسأله ،فأخبره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بما قال ،وهو
َّ
أعلم ،فقال اهلل :يا جبريل ،اذهب إلى محمد فقل :إنا سنرضيك
في َّأمتك وال نسوءك .وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ُ
وددت أن��ي ل ِقيت إخ��وان��ي! فقالوا :أول�ي��س نحن إخ��وان��ك؟ ق��ال:
أنتم أصحابي ،ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم َيروني .وفي
صحيح البخاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يوما
ألصحابه« :أي املؤمنني أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا :املالئكة .قال:
«وما لهم ال يؤمنون وهم عند ربهم؟ «قالوا :فاألنبياء .قال «وما
لهم ال يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» .قالوا :فنحن ؟ قال« :وما
لكم ال تؤمنون وأنا بني أظهركم؟ ولكن أعجب املؤمنني إيمانا
قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها».

مولد خاتم النبيين:
اإلسالم دعوة ذاتية قوامها
الحجة والبرهان

ّ
ستغير وجه التاريخ
إيذان بميالد أمة
■ االقتداء واالتباع هما المظهر الحقيقي للمحبة
وصحح مسار البشرية
ّ
■ حَ دَ ث غ ّير معالم الحياة..

إشراقة النور من البلد الحرام

ك ��ان م �ي�لاد ال�ن�ب��ي ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م اي��ذان��ا ب�م�ي�لاد ام��ة
الباطل والشر ،واعالمًا
ستغير معالم الحياة ،وإيذانًا باندحار َ ِ
ْ
َ
بظهور الحق والخير والحدث ال��ذي ُ
َ
التاريخ.
سيغ ِّي ُر مجرى
ِ
ِ
ِ
ل�ق��د ك��ان ال �ع��رب ق�ب��ل بعثته ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م يعيشون
في جاهلية جهالء ،ثم ِأذن اهلل لليل أن ينجلي ،وللصبح أن
ينبلج ،وللظلمة أن تنقشع ،وللنور أن يشعشع؛ ف��أرس��ل اهلل
رسوله األمني الرؤوف الرحيم باملؤمنني ،أفضل البرية وأشرف
البشرية؛ ،ففي الثاني عشر من شهر ربيع االول من عام الفيل
اه��دى اهلل البشرية رس��وال عظيما ي�ج��دد انسانيتها ويقيل
عثرتها ويقود نحو الخير مسيرتها ،ويلهمها طريق الحق
ٌ ْ َُْ ُ َ ٌ ََ
ََْ َ َ ُ
والنور والسالم« .لقد ج�
�اء ك� ْ�م َر ُس��ول ِم��ن أنف ِسك ْم ع ِزيز عل ْيهِ
ْ
ٌ
َ
ُ
َما َع ِن ُّت ْم َحر ٌ
يص َع َل ْي ُك ْم بالمُْ ؤ ِم ِنني َرء وف َر ِح ٌ
يم» ،ورسول اهلل
ِ
ِ
صلى اهلل عليه وآله وسلم هو الرحمة التي أرسلها اهلل للعباد،
لينقذهم من الظلمات إلى النور ،وليرشدهم إلى طريق الحق،
وليبلغهم خاتمة ال��رس��االت السماوية .ق��ال اهلل تعالى َ
«و َم��ا
ََ
َ ْ َ ْ َ َ لاَّ
ً ِّ ْ لمَ َ
َ َ َّ
اك ِإ َر ْح َمة لل َعا ِ ني» ،وقال جل شأنه «لق ْد َمن اللهَُّ على
أرسلن

لمُْ ْ
َ ْ
ً ْ َُْ
ُْ ََ
َ
ا ؤ ِم ِنني إذ َب َعث ِف
يه ْم َر ُس��وال ِمن أنف ِس ِه ْم َيتلو عل ْي ِه ْم َآي ِاتهِ
َ ُ َ ِّ ْ ِ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ َُْ َ
يهم ويعلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة و ِإن كانوا ِمن قبل ل ِفي
ويزك ِ
َض ُ
ني».
الل م ِب ٍ
ٍ

االتباع واالقتداء

واملسلم مطالب باتباع رسول اهلل ومحبته واالقتداء به والسير
على هديه ،وطاعة الرسول هي املثال الحي والصادق ملحبته،
فاملحبة تقتضي حسن االق�ت��داء ،وجميل االت�ب��اع ،ول��ذل��ك قال
ْ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ َ
ُ
َ َّ ُ
وني ُي ْح ِب ْبك ُم اللهَُّ َو َيغ ِف ْر
تعالى« :قل ِإن كنت ْم ت ِحبون اللهََّ فات ِبع ِ
َ ُ ْ ُُ َ ُ
وبك ْم» (آل عمران .)31 :قال الحسن البصري :زعم قوم
لكم ذن
أنهم يحبون اهلل ،فابتالهم اهلل بهذه اآلية .وقال ابن كثير :هذه
اآلي��ة الكريمة حاكمة على كل من ادع��ى محبة اهلل ،وليس هو
على الطريقة املحمدية ،فإنه ك��اذب في دع��واه في نفس األمر،
َ
حتى يتبع الشرع املحمدي ،والدين النبوي في جميع أقواله
وأفعاله وأحواله ،كما ثبت في الصحيح عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أن��ه ق��ال :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو
رد .رواه ال�ب�خ��اري وم�س�ل��م .ف��امل��ؤم��ن ال��ذي يحب النبي صلى

اهلل عليه وسلم هو الذي يتبعه ويلتزم هديه في كل شيء في
العبادة وفي األخالق وفي السلوك وفي املعامالت وفي اآلداب
كما ك��ان ش��أن الصحابة ال�ك��رام .ق��ال صلى اهلل عليه وسلم :ال
يؤمن أح� ُ�دك��م حتى أك��ون أح� َّ�ب إليه من ول��ده ووال��ده والناس
ٌ
أجمعني .وق��ال صلى اهلل عليه وس�ل��م :ث�لاث م��ن ك��ن فيه وجد
ُ
ورسوله َّ
أحب إليه مما سواهما،
حالوة اإليمان :أن يكون اهلل
َّ
يحب املرء ال يحبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود في الكفر كما
وأن
ُ َ
يكره أن يقذف في النار .وعن عبد اهلل بن هشام ق��ال :كنا مع
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب،
فقال له عمر :يا رسول اهلل ،ألنت ُّ
أحب َّ
إلي من كل شيء إال من
نفسي ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم :ال والذي نفسي بيده؛
حتى أكون َّ
أحب إليك من نفسك .فقال له عمر :فإنه اآلن ،واهلل
ألن��ت أح� ُّ�ب إل� َّ�ي من نفسي ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم:
ُّ
اآلن يا عمر .وقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :كل أمتي
يدخل الجنة إال من أبى ،قالوا :يا رسول اهلل ،ومن يأبى؟ قال:
من أطاعني دخل الجنة ،ومن عصاني دخل النار.

توزيع األب التركة على أبنائه حال حياته
هل يجوز للرجل أن يقسم ماله في حياته بني ورثته؟ يقول
العلماء :نعم يجوز لإلنسان أن يقسم ماله بني ورثته في
حياته ب�ش��رط أال يقصد اإلض ��رار ببعض ال��ورث��ة ،فيمنع
بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إض��رارًا بهم ،ويعتبر هذا
أحدهم
هبة منه ألوالده ،ويلزمه العدل بينهم وعدم
تفضيل َ َ
إال ّ
َ
ْ
َ ْ ُّ ْ َ
ال:
روى
ومسلم َع ْن ُ ِّالنعم َ ْ ِ
ان َب ُ ِن ْب ُِش َ ٍَ
ير ق َ َ
ملسو َ َغَ َّ .
البخاري َ َ َ
َ َ َ
ْ
َ
ض ما ِلهِ َ ،فقالت أم َّي عمرة ِب َنت رو َّاحة:
ص َّدق علي أ ِبي ِببع
ت
ِ
ْ
ُ
َّ
اَ َ َ
َ
َ
ل أ ْ َر َض� َ�ى َح َتى تش ِهد َر ُ َّس��ول اللهَِّ َ َصلى َّاللهَُّ عل ْي ِه َو َس َل َم،
ْ
َف ْانطل َق أبي إلى َّالنب ِّي َصلى اللهَُّ َعل ْي ِه َو َ
سل َم ِل ُيشَّ ِه َد َ ُه َع ْلى
َص َد َقتيَ ِ ،ف َق ِ َال َل ُه َرِ ُس ُول اللهَِّ َص َّلى اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َسل َم :أ َف َعلتَ
ُ
َ ِ َ ُ ِّ َ َ اَ َ َ َّ ُ
َ اَ ُ
َهذا ِب َو َل ِد َك كل ِه ْم ْ؟ قال :لَ ،ق َال :اتقوا اللهََّ َو ْاع ِدلوا ِف َي َأ ْول ِدك ْمُ .
َ
َف َر َج َع أبي َف َر َّد ِتل َك َّ
الص َدقة .وفي رواية مسلم :فقال َر ُسول
ِ

ََ َ
َّ
َ
َّ
َ
ا َ َللهَِّ َصلى ا َللهََُّ َع َل ْي َِّه َو َس��ل� َ�مَ :يا َ َب ِش َ ُير ،أل� َ�ك َ َول� َ ٌ�د اَ ِس� َ�و َىَ َه��ذا؟
ُ ُْ َ َْ َ ُ ْ َ َ
َ لاَ
ََ ْ َ
قال :نعم ،فقال :أكل اَه َم وهبت َله ِمثل هذا؟ قال :ل ،قال :ف
ُ ْ
ْ
ً َ ِّ
تش ِه ْد ِني ِإذا ،ف ِإني ل أش َه ُد َعلى َج ْو ٍر .قال ابن قدامة :يجب
على اإلنسان التسوية بني أوالده في العطية ،إذا لم يختص
أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ،فإن خص بعضهم بعطيته،
أو ف��اض��ل بينهم ف�ي�ه��ا أث ��م ،واهلل ع��ز وج��ل ق�س� ْ�م امل �ي��راث
بنفسه ،وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال« :تل َك ُح ُد ُ
ود
ِ َ
َ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ َّ َ
ْ
ات ت ْج ِري ِم ْن ت ْح ِت َها
ا
للهَِّ َو َمن َ ُي ِط ِع اللهََّ ورس َوله ي ْد َ ِخل ُه ْجن ٍ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َاأل ْن َه ُار خا ِل ِدين ِفيها َوذ ِل��ك الف ْوز الع ِظ ُ
ص اللهََّ
يمَ .و َم��ن َي َع
ِ
ََُ َ
َ
�ول� ُ�ه َو َي َت َع َّد ُح� ُ�د َ
ود ُه ُي ْد ِخ ْل ُه َن��ارًا َخا ِلدًا ِف َ
يها َول� ُ�ه َع��ذ ٌاب
ورس�
ُمه ٌ
امليراث.
كقسمة
القسمة
وتكون
.)14
(النساء،13/
»
ني
ِ
ُّ
واألفضل أال يفعل ذلك ،بل ُيبقي ماله معه ،فإذا مات قسم

على مائدة أهل البيت

على الورثة املوجودين حني وفاته حسب القسمة الشرعية،
ً
واإلنسان ال يدري من الذي سيموت أوال حتى يقسم أمواله
على ورثته ،وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا املالُ .سئل
الشيخ ابن باز رحمه اهلل عن الذين يقومون بتوزيع التركة
أثناء الحياة ،ألنه يرى املصلحة في ذلك لألبناء؟ فقال :ال
ح��رج ف��ي ذل��ك ،إذا وزع أم��وال��ه ب�ين أوالده ،لكن األف�ض��ل أن
ً
ً
ُيبقي له شيئا يغنيه عنهمُ ،يبقي له شيئا ُيس ُّد حاجته ،ألن
األوالد قد َي ِش ُّحون عليه ،وق��د يحصل عليه م�ض� َّ�رة ،وإن
التوزيع حتى يموت يكون أكملَّ ،
َ
ألن األحوال قد تتغير،
ترك
كونه ُيبقي ماله في يده حتى يموت ،ويوصي بما َّ
أحب من
َّ
الثلث فأقل فال ب��أس ،وه��ذا أح��وط ل��ه ،فقد يقسم ّ ماله بني
أوالده ثم يندم ،لعدم قيامهم بما يلزم من جهة حقه.

إعداد عمار كاظم

ّ
ِّ
السيدة خديجة
المودة والمشاركة في حياة
َّ
َ
ُْ
ق��ال اهلل ت�ع��ال��ى ف��ي ك�ت��اب��ه ال �ع��زي��ز«َ :ي ��ا أ ُّي� َ�ه��ا ال��ن� ِ�ب� ُّ�ي ق��ل
َ ْ َ َ ْ ُ ْ نُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ينْ َ
اج��ك ِإن كنت ت ِردن الحياة الدنيا وزينتها فتعال
ألزو
ً ِ ْ ُ ْ ُت�نُ َّ ُ َ
ُأ َم� ِّ�ت� ْ�ع� ِ ُ�ك� َّ�ن َو ُأ َس� ِّ�ر ْح� ُ�ك� َّ�ن َس� َ�ر ً
اح��ا َج� ِ�م�ي�لا * َو ِإن ك��ن� ت � ِ�ر ْدن
َ َ َّ ْ ُ ْ َ
َ َ َّ
َ ُ َ َّ
َ
�ات
ا ْهللَ و َر ُس ��ول ��ه وال � ��د َار ِ
اآلخ� � َ�رة ف � ِ�إن اهللَ أع ��د ِل��ل��م��ح� ِ�س��ن� ِ
َ
َّ
َ
ْ
ِّ
ِمن ُكن أج� ً�را عظ ً
السيدة خديجة
يما» (األح��زاب.)28-29 :
ِ
ُ
ّ
النبي
بنت خويلد (رض��ي اهلل عنها) هي أول��ى زوج��ات
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،وهي َمن عاشت مع رسول
ّ
استمرت خمسًا وعشرين سنة .قبل زواجها،
اهلل حياة
ً
ّ
ِّ
السيدة خديجة ام��رأة عادية في مكة ،بل كانت
لم تكن
من أشرافها ،وم��ن كبار ّ
تجارها ،لها تجارتها الكبيرة
ال��واس�ع��ة إل��ى ال �ش��ام ،وق��د بلغت ف��ي ال �ش��أن وامل��وق��ع أن
ُل ِّقبت ِّ
بسيدة نساء قريش.
ّأما ملاذا اختارت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
ّ
مكة الذين يملكون املالّ ،
وممن
من دون غيره من أشراف
تهافتوا على طلب يدها ،فهي َّ
عبرت عن ذل��ك بنفسها،
عندما قالت ّ
ملحمد (صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم) ،وبعد
ّ ّ
زواج �ه��ا ب��ه« :ي��ا ب��ن ع��م ،إن��ي ق��د رغ�ب��ت فيك لشرفك في
قومك ،وأمانتك ُ
وحسن خلقك ،وصدق حديثك ونصرتك
ل�ل�م�ظ�ل��وم» .ورس� ��ول اهلل (ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م)
َّ
عندما قبل بها ،ل��م يتطلع إل��ى مالها ،ول��م يبال بفارق
ّ
ّ
السن بينه وبينها ،كان املعيار عنده ما اتصفت به من

ط�ه��ارة القلب ،وص�ف��اء ّ
النية والحكمة ،ورج��اح��ة العقل
ُ َّ
والرأي ،وهي َمن كانت تلقب آنذاك بالطاهرة والحكيمة.
ّ
لقد ك��ان ك��ل منهما ك�ف�ؤًا ل�لآخ��ر ،وال�ك�ف��اءة عندهما في
الصفات الذاتية ال في امل��ال .وهنا نذكر كالم رس��ول اهلل
تزوج امرأة ال ّ
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)«َ :من ّ
يتزوجها
ّ
يحبَ ،
إلاّ لجمالها ،لم َير فيها ما ّ
ومن تزوجها ملالها ،ال
لاّ
ِّ
ّ
�ذات الدين» .وكان
يتزوجها إ وكله اهلل إليه ،فعليكم ب� ِ
من نتاج هذا ال��زواج ،النسل الطاهر لرسول اهلل (صلى
ُ
اهلل عليه وآله وسلم) :القاسم وعبداهلل وزينب ورقية وأ ّم
كلثوم وفاطمة.
ل�ق��د ع��اش��ت ال�س� ِّ�ي��دة خ��دي�ج��ة م��ع رس ��ول اهلل (ص�ل��ى اهلل
ً
�أس �س��ت ع�ل��ى ت �ب��ادل امل� � ّ
�اة ت� ّ
�ودة
ع�ل�ي��ه وآل� ��ه وس �ل��م) ح �ي�
والرحمة واالحترام وعلى املشاركة ،فقد شاركته ّ
تأمالته
وأسئلته ونقده للسائد وامل ��وروث ،ونقده للممارسات
ال�ج��اه�ل�ي��ة .وت�ف��اع�ل��ت م �ع��ه ،ح�ي��ث ل��م ت�ك��ن ع�ل��ى ه��ام��ش
ّ
اهتماماته وقلقه الفكري والعقائدي .وق��د ّأمنت له كل
سبل الرعاية ،عندما ّقرر أن يخلو بنفسه في غار حراء،
ّ
ّ
الجو
بعيدًا م��ن صخب م��ك��ة وض��وض��ائ�ه��ا ،وبعيدًا م��ن
ّ
ّ
العام
السائد في قريش وب�ين رجاالتها ،فقد ك��ان الجو
ّ
ٍّ
�س إل��ى
ج� ِّ�و ل�ه� ٍ�و وع �ب��اد ٍة ل�لأص�ن��ام وح ��ب ل�ل�م��ال وت�ن��اف� ٍ
ح��د ال�ت�ن��اح��ر ،فيما ق� َّ�رر ال�ن�ب� ّ�ي ّ
محمد (ص�ل��ى اهلل عليه

ّ
ّ
للتأمل والتفكر
وآله وسلم) أن ينسحب ويرتقي الجبل
والتعبد ،وبعيدًا من ّكل هذا ّ
ّ
الجو.
ّ
ِّ
وت��ذك��ر س�ي��رة ال�س��ي��دة خ��دي�ج��ة (رض ��ي اهلل ع�ن�ه��ا) أن�ه��ا
ك��ان��ت ت �ق �ط��ع م �س��اف��ة خ �م �س��ة ك �ي �ل��وم �ت��رات م �ش �ي��ًا على
قدميها ،وتصعد الجبل العالي وامل��وح��ش ،ك��ي توصل
إليه الطعام والشراب ،وكثيرًا ما كانت تشاركه جلسات
ّ
ّ
التأمل والتفكر .وعندما نزل الوحي جبريل على رسول
ّ
اهلل (صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم) في غ��ار ح��راء ،ليبلغه
الرسالة وليدعوه إل��ى حملها ،كانت ّأول َم��ن آمنت به،
َّ
فصدقته،
عندما ج��اء ه��ا يخبرها بما رأى وم��ا س�م��ع،
ّ
ّ
ّ
حق ال يساوره ّ
شك وال ريب ،وأنه
ويقينها أن ما يقوله
ّ
نتيجة طبيعية لكل مسار حياته ،وم��ا تعرفه عنه من
ّ
ّ
وسمو في
ومحبة
ص��دق وأمانة ورجاحة عقل ورحمة
ُْ
َ َ ُّ َ لمُْ َّ ِّ
ُ
ال�خ�ل��ق .وي��وم ن��زل��ت عليه اآلي ��ات« :ي��ا أي��ه��ا ا ��دث��ر * ق��م
َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ ُّ َ َ ْ
الر ْجز فاه ُج ْر»
فأن ِذر * ورب��ك فكبر * و ِثيابك فطهر * و
ّ
(املدثر ،)1-5 :قالت له بكل عزم وثقة وصدق اإليمان« :قم
ّ
يا رسول اهلل ،فواهلل ما يخزيك اهلل أبدًا؛ إنك لتصل الرحم،
ُ ُ
َ َ
َ َّ َ
َ َ
املعدوم ،وتقري
كس ُب
وتصدق الحديث ،وت ِ
حمل الكل ،وت ّ ِ
ال�ض�ي��ف ،وت�ع�ين على ن��وائ��ب ال �ح��ق» .إذًا آم�ن��ت ِّ
السيدة
خديجة (رضي اهلل عنها) به ،وكانت من ّ
السباقني إليه،
لتبدأ حياة رسالية ممزوجة باملعاناة واأللم.

شاعت في كثير من الصفحات واملنتديات شبهة انتشار اإلس�لام بالسيف وهي شبهة
واهية ليس لها من يدعمها من نصوص صحيحة أو وقائع سليمة ،إن املسلمني حينما
فتحوا البالد لم يتدخلوا قط في شؤون دينها ،ولم يرغموا أحدًا قط على تغيير عقيدته،
ُ
ولم يثبت التاريخ واقعة واحدة أكره فيها أحد على اإلسالم ،فالسيف ال يفتح قلبًا.
إن ه��ذه الشبهة الواهية تشير إل��ى أن��ه لم يكن في اإلس�لام من امل�ب��ادئ ما يجتذب إليه
الناس ،فهم لم يقبلوه عن طواعية واقتناع ،ولكن كيف إذًا بقي الناس مسلمني؟ وحتى
حني شنت الحرب ضدهم كمسلمني وفي بعض البقاع لفترات طويلة؟ ولو أن أي دعوة
أخ��رى أو فلسفة الق��ت ج��زءًا مما الق��اه اإلس�ل�ام ف��ي عقيدته وبنيه م��ن ح�م�لات متعددة
الوسائل واالتجاهات وحرب شاملة وال دولة حاليًا فوق ذلك تحميه ،ما كانت لتبقى إال
في بطون التاريخ (نظرات في دراسة التاريخ اإلسالمي ص .)80
إن اإلسالم فتح أتباعه البلدان بالعقيدة الصافية الواضحة واألخالق الفاضلة والتشريع
املواكب واملالئم ،بل واملصلح لكل األعصار واألمصار ،ولذا نجد أنه عندما انحسر سلطان
اإلسالم السياسي والعسكري ،بقي ابن البالد التي فتحت يحمد اهلل على نعمة اإلسالم.
إن إق�ب��ال ال�ش�ع��وب على اإلس�ل�ام ك��ان بسبب م��ا مل�س��وه ف��ي اإلس�ل�ام نفسه ،فهو النعمة
العظيمة ،وما ملسوه من املسلمني من التخلق بأخالق اإلسالم وااللتزام بأحكامه وأوامره
ونواهيه ،وملا ملسوه في القادة والجند الذين كانوا يقومون بالدعوة بالتطبيق العملي،
فتميزت مواقفهم بأنبل املواقف التي عرفها التاريخ العاملي ،فقد كان الخلفاء والقادة
يوصون جندهم باالستعانة ب��اهلل ،والتقوى وإيثار أمر اآلخ��رة على الدنيا واإلخ�لاص
في الجهاد ،وإرادة اهلل في العمل ،واالبتعاد عن الذنوب (دواع��ي الفتوحات اإلسالمية
ودعاوى املستشرقني ،ص .)55
ثم لنا أن نتساءل :ماذا يقول أولئك الذين يدعون أن اإلسالم انتشر بالقوة ِّ
وحد السيف
ع��ن أول�ئ��ك ال��ذي��ن يدخلون ف��ي دي��ن اإلس�ل�ام أف��واج��ًا م��ن شتى أن�ح��اء األرض على تفاوت
ثقافاتهم واخ �ت�لاف جنسياتهم ،وت�ح��دي�دًا ف��ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة ال�ت��ي ض�ع��ف فيها
املسلمون وتخاذلوا عن أداء واجبهم املنوط بهم .أيمكن لهؤالء أن يدعوا أن املسلمني
أكرهوا تلك األعداد الغفيرة للدخول في دينهم؟
إن التاريخ شاهد على أن الناس ما يكادون يقفون على حقيقة اإلس�لام بروعة معانيه
وجمال أفكاره وتصوراته ،وكمال تشريعه الواسع املتني ،فال جرم أنهم يقبلون عليه في
تسارع وتزاحم ورغبة ،وهذه حقيقة ظاهرة للعيان وقد تحدث عنها التاريخ بإسهاب
وإف��اض��ة ،وكشفت ع��ن صدقها ال�ت�ج��ارب عبر األج�ي��ال واألح �ق��اب ،ف��إن��ه م��ا ك��ان اإلس�لام
لينكشف بعقيدته وتعاليمه الكاملة فيطلع عليه العاملون حتى يقبلوا عليه أيما إقبال؛
ليدخلوا في حومته راضني راغبني أفواجًا (انظر :افتراءات على اإلسالم واملسلمني ،أمير
عبد العزيز ،ص .)13
«إن هذا اإلنصاف اإلسالمي لغير املسلمني نابع من طبيعة اإلسالم ومن سعة أفقه وقوة
عقيدته وسماحة مبادئه والثقة بكل ذلك ،ويمكن القول :إن تسامح العقيدة واملبدأ يسير
طرديًا مع سعة أفقها وقوتها ،ولذلك فاق اإلسالم كل ما عداه» نظرات في دراسة التاريخ
اإلسالمي :عبد الرحمن الحجي ،ص .77

أسباب ساعدت على انتشار اإلسالم
ويمكننا أن نلخص األسباب التي ساعدت على انتشار اإلسالم في فترة وجيزة من الزمن
في ما يلي:
وضوح العقيدة اإلسالمية وبساطتها وسهولة شعائرها وتعاليمها وسماحة مبادئها.
السلوك اإلسالمي الحميد الذي كان يمارسه الصحابة والفاتحون أينما حلوا ونزلوا.
اشتمال اإلسالم على مبادئ سامية تعد بمنزلة الدواء الشافي لكل األمراض التي عانت
وتعاني منها البشرية.
إقرار مبدأ التسامح والحرية الدينية ،وممارسة ذلك عمليًا.
ال�خ�ل��ق ال�ك��ري��م وال �س �ي��رة ال �ط��اه��رة ال�ت��ي ك��ان عليها ال�ن�ب��ي ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وآل ��ه وسلم
وأصحابه الكرام.
الحماسة الشديدة التي أظهرها املسلمون الفاتحون ف��ي سبيل نشر دينهم وإيصال
تعاليمه للناس بالتي هي أحسن (راجع :ظاهرة انتشار اإلسالم ،محمد فتح اهلل الزيادي،
ص .)164
إن اإلس�لام ج��اء رحمة للعاملني ،وج��اء ليحرر الرقيق ال ليشرع ال��رق ،وم��ا ع��رف اإلس�لام
اإلك��راه على عقيدته ،وال أقر إبادة الشعوب وما عرفها ،وما قاتل أتباعه إال الجنود في
ميادين املعارك.
حتى الجهاد نفسه والحرب ما أقرها اإلس�لام إال لفسح املجال أمام العقيدة لتصل إلى
الشعوب ،وإزالة كل الحواجز التي تقف بني الدعوة والناس من قوى مختلفة سواء كانت
ملوكًا أو حكومات أو أف ��رادا ب��اغ�ين ..فاملهم ه��و أن يصل اإلس�ل�ام إل��ى الشعوب ث��م بعد
ذلك لهم الخيار في اعتناقه أو رفضه فهم أحرار في ذلك وهم محاسبون أيضًا على ذلك
الخيار ،كل نفس بما كسبت رهينة ..ظاهرة انتشار اإلسالم :محمد فتح اهلل الزيادي ،ص
.151 ،50
لقد وجد السيف بالفعل ولكنه لم يكن األصل في عالقة املسلمني بغيرهم ،وإنما كان لرد
املعتدين واملحافظة على الدولة اإلسالمية وعلى املسلمني ،كما كان إلزالة العقبات التي
تقف في طريق ال��دع��وة اإلسالمية (ن�ظ��رات في دراس��ة التاريخ اإلس�لام��ي :عبد الرحمن
الحجي ص .)78

ُّ
ل مجتمع أساسه السالم
تقدم ك ّ
ال�س�لام ه��و ال��رك�ي��زة األه��م لحياة األج �ي��ال القادمة
ّ
ّ
ف ��ي ج�م�ي��ع امل �ج �ت �م �ع��ات ،وإن ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ج��ن��ب
ت�ص�ع�ي��د ال �ع �ن��ف وال �ص ��راع ��ات وت��أم�ي�ن ب�ي�ئ��ة آم�ن��ة
ُي �ع� ّ�د األس� ��اس لتنمية أي م�ج�ت�م��ع ،وف ��ي مختلف
القطاعات؛ إذ ال يمكن تنمية أي دول��ة ،وأي جيل،
من دون وجود مناخ آمن ومناسب لذلك .إذ تحتاج
ّ ً
�اص��ة ال�ف�ق�ي��رة م�ن�ه��ا ت�ع��اون��ًا
تنمية امل�ج�ت�م�ع��ات خ�
ُ
ّ
ّ
الغنية واملتقدمة
دوليًا مشتركًا ،ودعمًا من ال��دول
ل �ل��دول ال�ف�ق�ي��رة ،وه ��ذا ال �ه��دف ل��ن يتحقق ف��ي ح��ال
وج��ود نزاعات مسلحة داخ��ل الدولة ،أو في وجود
ّ
ّ
سيتحول
صراعات في العالقة بني الدول؛ ألن الدعم
ل��دع��م امل �ت �ض� ّ�رري��ن م��ن ال �ح��روب ،وق��د ي�ت��وق��ف دع��م
ه��ذه املجتمعات أي�ض��ًا بسبب ال �ح��رب أو ال�ص��راع
السياسي.
اإلس� �ل ��ام ه ��و دي � ��ن ال� �س�ل�ام وع �ق �ي ��دة ح � � ّ�ب ون �ظ��ام
ي�س�ت�ه��دف أن ت�ظ�ل��ل ال �ع��ال��م راي� ��ات ال �ع��دل وال�خ�ي��ر
وال� �ن ��ور .ج �ع��ل أس� ��اس ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن األف� � ��راد ،وب�ين
الجماعات ،وبني ال��دول ،عالقات سالم وأم��ان ،ففي
ع�لاق��ة املسلمني بعضهم م��ع ب�ع��ض ،ي�ق��ول تعالى:
َّ
لمُْ ْ ُ َ ْ ٌ
ِ«إن� َ�م��ا ا ��ؤ ِم ��ن ��ون ِإخ � � َ�وة» (ال �ح �ج��رات .)10 :وي�ق��ول
الرسول الكريم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :مثل
املؤمنني في توادهم ،وتراحمهم ،وتعاطفهم ،كمثل

ال �ج �س��د ،إذا اش �ت �ك��ى م �ن��ه ع �ض��و ت��داع��ى ل��ه س��ائ��ر
الجسد بالحمى والسهر» .فهذه العالقة أساسها
اإلخاء ،واملودة ،والرحمة ،وعالقة املسلمني بغيرهم،
عالقة تعارف ،وتعاون ،ويسر ،وع��دل .يقول القرآن
َ َ
«يا أ ُّي َها
الكريم في التعارف املفضي إلى التعاون:
ْ َ
ْ َ َ ُْ َ
ُ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
�اس ِإن ��ا خ��ل��ق��ن��اك� ْ�م ِم��ن ذك � ٍ�ر َوأن��ث��ى َو َج� َ�ع��ل��ن��اك� ْ�م
ال��ن�
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ
ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
�ائ��ل ِل��ت��ع��ارف��وا ِإن أك ��رم ��ك ��م ِع��ن��د اهللِ
ش�َ�ع��وب��ا وق��ب� ِ
َْ ُ
أتقاك ْم» (الحجرات.)13 :
ّ
إن ت �ح �ق��ق ال� �س�ل�ام ع��ام��ل أس ��اس ��ي ل �ت��وف �ي��ر األم ��ن
ُ
واالستقرار في املجتمع ،وإذا ما فقدت أو ضعفت،
ّ
ف ��إن ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ت��ده��ور األم ��ن وزع��زع��ة االس �ت �ق��رار.
ّ
ف��ي رح��اب ال�س�لام يمكن تحقيق التنمية وال�ت�ق��دم
ن�ح��و امل�ص��ال��ح امل�ش�ت��رك��ة .وف��ي زم��ن ال�ن�ب� ّ�ي ّ
محمد
(ص�ل��ى اهلل عليه وآل��ه وس�ل��م) ،أخ��ذ مفهوم السالم
حجمًا أكبر عندما أخ��ذت الوفود تقدم إلى املدينة
ّ
املنورة بشكل متتابع ،وعلى هيئة أفواج وجماعات
وأح �ي��ان��ًا أف� � ��راد ،وه� ��ذا ال� �ح ��راك ال�س�ل�م��ي صحبته
ل �ق��اءات وح� ��وارات م��ع رس ��ول اهلل (ص�ل��ى اهلل عليه
وآله وسلم) ،وجرى خالله تثقيف وتفقه في ِّ
الدين،
وك��ان من نتائج ه��ذا السالم ارت�ب��اط أغلب القبائل
ب��امل��دي �ن��ة امل � �ن � ّ�ورة س �ي��اس �ي��ًا ،وإع�ل�ان �ه��ا ال � ��والء هلل
ورسوله (صلى اهلل عليه وآله وسلم).

ّ
كتاب وآراء
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من صيد الخاطر

ُ
«شغِ لَ عَ ِن ال َّرامِ ي
ال ِك َنا َن َة بال َّن ْب ِل»

طالل عبدالكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

ُ َ
َ َ َ َّ
الكنانة بالن ْبل» ،مثل عربي يضرب ملن
«ش ِغل َع ِن َّالر ِامي ِ
يغفل عما ي��راد ب��ه ،ويكاد ل��ه ،فيدفع ماله أو حياته ثمنًا
لهذه الغفلة ،ولهذا املثل قصة.
فيقال إنه كان هناك رجالن متواخيني ،أحدهما من بني
فزارة ،واآلخر من بني أسد ،وكانا راميني ال يسقط لهما
سهم ،وكان مع الفزاري كنانة جديدة ،ومع األسدي كنانة
رثة ومهترئة ،فأعجبته كنانة الفزاري وطمع فيها ،فبيت
له في نفسه أمرًا.
وذات ي��وم ،خرج االثنان إلى الفالة ليتباريا على من هو
األصوب بينهما ،فقال األسدي :أينا ترى أرمي أنا أم أنت؟
ق��ال ال�ف��زاري :أن��ا أرم��ي منك ،وأن��ا علمتك ،فقال األس��دي:
انصب لي كنانتك وأنصب لك كنانتي ،فقال له الفزاري
ً
بحسن نية :انصب لي أوال كنانتك.
ّ
ع��ل��ق األس��دي كنانته على ش�ج��رة وه��و يضمر ل��ه ش�رًا،
ورماها الفزاري ،فجعل ال يرمى بسهم إال شكلها حتى
ّ
قطعها بسهامه ،فلما نفذت سهام الفزاري ،قال له األسدي:
اآلن انصب لي أنت كنانتك حتى أرميها ،وما ان فعل حتى
سدد األسدي السهم نحوه ،فشك به كبد الفزاري ،فسقط
الفزاري ميتًا ،فأخذ األسدي قوسه وكنانته.
ف��ذه��ب ال �ف��زاري ضحية األس ��دي ال��ذي شغله ع��ن نفسه
بكنانته ،فهو ل��م يعلم أن غ��رض ال��رام��ي أن يرميه ال أن
يرمي كنانته.
فقال الفرزدق في ذلك:
فقلت أظن ابن الخبيثة أنني * شغلت عن الرامي الكنانة
بالنبل؟
وقد أراد الفرزدق بهذا البيت جريرًا ،فجرير هجا الفرزدق
بهجائه البعيث املجاشعي ،وهو أيضًا شاعر هجاء ،وكأن
الفرزدق يقول ببيت شعره :بأن جريرًا أراد هجائي وليس
هجاء البعيث ،كما أن األسدي أراد رمي الفزاري ولم يرد
رمي الكنانة.

كن صادقاً
مع نفسك
أنفال عبدالباسط الكندري
يقول شكسبير« :السمة األه��م التي عليك التحلي بها طوال
ال��وق��ت ه��ي أن تكون ص��ادق��ًا م��ع نفسك ،وإذا فعلت فإنك لن
تخدع أي إنسان».
أي ان مفتاح النزاهة هو قول الصدق وتوخيه مع نفسك ومع
كل من تعرفهم .وتحليك باألمانة مع نفسك يجعلك قادرًا على
العيش في انسجام مع قيمك الجوهرية ومعتقداتك ويساعدك
على التحكم ف��ي ت��وج�ه��ك ،وال�ت��وج��ه يتألف م��ن ج��زأي��ن ،هما
ت��وج�ه��ك ت�ج��اه نفسك وت��وج�ه��ك ت�ج��اه اآلخ��ري��ن ،وك�ل�م��ا ك��ان
توجهك تجاه نفسك ايجابيًا صار توجهك تجاه اآلخرين أكثر
ّ
إيجابية ،حيث يتعلق الجانبان أحدهما باآلخر ،فعندما تكون
ً
إيجابيًا ومتفائال تكون أكثر انفتاحًا في عالقاتك وأكثر قدرة
على إظ�ه��ار ال��ود والتعاطف واالن�س�ج��ام م��ع اآلخ��ري��ن ،وأكثر
ق��درة على العطاء ف��ي ج��وان��ب حياتك االجتماعية والعملية،
وسترى انعكاس ذلك بشكل واضح من خالل تفاعل من هم
حولك.
أما حني تتهرب من الحقيقة ،وتحاول خداع نفسك بمبررات
واهية ،فستصبح شخصًا سلبيًا يعكس سلبيته على اآلخرين
وقد يتهمهم بما هو ليس فيهم ،كأن ترى بهم ما ترفض أن
ت��راه في نفسك وتتهرب من مواجهته ،فتتأثر عالقاتك وقد
يتأثر إنجازك ،ويتسبب ذلك في العديد من املشاكل التي قد
تجر بعضها.
الصدق صفة جاذبة في العالقات ،وأن تكون صادقًا وأمينًا
مع نفسك يعني أن تكون قويًا وتمتلك درجة عالية من الثقة،
وقادرًا على مواجهة نفسك بمواطن ضعفها ،وفي الوقت ذاته
تمتلك القدرة على إنصافها في املواقف التي تتطلب منك أن
تكون رحيمًا بها ،لذا متى ما كنت صادقًا مع نفسك ،فستكون
جديرا بثقة اآلخرين ،ألنك لن تخدع أحدًا أو تجره إلى الظلم.

الكويت 11

دريشة تراثية

«الداية» في الكويت قديماً

العناية ب��امل��رأة وأح��وال�ه��ا ف��ي ك��وي��ت امل��اض��ي تتطلب وج��ود
مهنة «ال��داي��ة» ،وتعرف بالعربية باسم «القابلة» التي تقوم
بمهمة توليد ال�ن�س��اء .ول�ع��ل خصوصية ه��ذه املهنة حالت
دون معرفة أسماء وأعداد من يتوالها في ذاك الزمن الجميل
برغم أهميتها والحاجة امللحة إليها.
وارتبطت في أذهان النساء الحوامل صورة مزعجة تمثلت
بإحضار «الداية» عند قرب املخاض ،وطلبها للماء الساخن،
وهي تنادي بصوت مرتفع أن عملها محفوف باملخاطر ،وال
بد للجميع أن يسمع لها ،ويستعد لتلبية كل احتياجاتها،
في وقت تكون املرأة الحامل بأمس الحاجة إلى من يالطفها
وي �خ �ف��ف ع�ن�ه��ا آالم امل �خ��اض وي �ن��زل ال�س�ك�ي�ن��ة ف��ي قلبها
ويخبرها أن األمر سوف يتم بصورة اعتيادية سهلة ،بينما
تحاول األم والقريبات منها أن يخففن عليها ذلك كله .وفي
واق��ع األم��ر أن «الداية» حينئذ تبذل قصارى جهدها في أن
يخرج عملها على أكمل صورة.
و«ال��داي��ة» في ذاك الزمن قد أخ��ذت دور املمرضة أو طبيبة
ال � ��والدة ،ول��م ت�ك��ن أدوات �ه��ا امل�س�ت�خ��دم��ة ت �ت�لاءم م��ع ش��روط
السالمة في عصر لم تصل فيه العناية الطبية إلى مستواها

املؤمل ،ل��ذا كانت املخاطر تحيط بعملية التوليد خاصة إن
ّ
تعسرت ال��والدة لسبب م��ا ،وك��ان األه��ل ع��ادة في قلق دائم
بما تؤول اليه األحوال ،ويكثرون التضرع بالدعاء إلى اهلل أن
يتم األمر على خير ،وتكون الفرحة غامرة بعد إتمام العملية
بسالمة األم ووليدها.
كان لزامًا على «الداية» معرفة ما يجب معرفته من األمور
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة بالحمل وال� ��والدة وال��رع��اي��ة الصحية لتتم عملية
ال��والدة بيسر وسهولة ،وتتجنب اآلث��ار الجانبية بعدها ،بل
عليها متابعة حالة األم ووليدها وإس��داء النصائح للجميع
في كيفية الرعاية الصحية الالزمة والطعام املناسب ملا بعد
الوالدة.
واألمر الذي ال يمكن إنكاره في ذلك الزمن أن الكثيرات ممن
ولدن ،كانت والدتهن منزلية على يد «الداية» ،وال يمكن أيضًا
إنكار نسبة من عانني من س��وء الوضع نتيجة لقلة خبرة
«الدايات» وقلة حيلتهن حال وجود ط��ارئ ،مقارنة في هذا
العصر ال��ذي تقدمت فيه الخدمات الطبية وخاصة التدخل
الجراحي إذا ما لزم األمر ،ناهيك عن العناية التي تقدم قبل
وبعد الوالدة لألم ووليدها.

تدفق كالم

وك��ان عمل «ال��داي��ة» مجانًا في أغلب األحيان ابتغاء لألجر
وامل�ث��وب��ة ،وق��د تتقاضى بعضهن مبلغًا م��ن امل��ال نظير ما
قمن به من عمل ،أو أن أقارب األم أو الزوج يكرمونها ببعض
املال وخالفه.
حديثًا ال ت��ذك��ر«ال��داي��ة» كمهنة إال ف��ي املجتمعات الريفية،
أم��ا ف��ي كويت الحاضر ف�لا وج��ود لها البتة ف��ي ظ��ل توافر
الكثير من املستشفيات الحكومية والخاصة التي أضحت
فيها عملية الحمل والوالدة مأمونة في جميع مراحلها ،حيث
تقوم املرأة الحامل بمراجعة دورية لتلك املستشفيات أثناء
فترة الحمل إلى حني والدتها.

العين عليها
حارس
يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

االخيرة في هيكل الجهاز الوراثي بالكائنات الدقيقة
ان ه�ن��اك م�س��اف��ات ب�ين الجينات كبيرة نسبيا ،مما
يشير إل��ى حمض ن��ووي غير مشفر ،بالطبع احيل
ذلك إلى الشفرة الجينية لهذا الشاعر الدمشقي ،وهل
كانت جيناته الوراثية لو تتبعها ستصل إلى غرناطة؟
وهل ستكون هذه الحفيدة السمراء ابنة عمه؟ تساؤل
غريب ..أليس كذلك؟
حني نقف على منصات البحث والتباحث في اسباب
س �ق��وط ال �خ�لاف��ة ف ��ي ق��رط �ب��ة واالن� ��دل� ��س ،س�ن�ج��د ان
ال �س �ق��وط ك ��ان حتميا «ع �ط �ف��ا» ع�ل��ى أح� ��داث السنني
االخيرة وح��روب ملوك الطوائف ،إل��ى ان دق املسمار
االخير في نعش الخالفة ،بعد عزل آخر الخلفاء هشام
الثالث املعتمد باهلل عام  422هجري 1031 /ميالدي،
وط ��رد م��ا ت�ب�ق��ى م��ن آل م� ��روان م��ن ق��رط �ب��ة ،وإع�ل�ان
مجلس شيوخ قرطبة وكبيرهم الوزير ابو الحزم بن
جهور بانتهاء الخالفة لعدم وجود من يستحقها..
والحقيقة ان السقوط كان لجملة من االسباب وليس
سببا «واحدا» ،منها:
 الخليط السكاني غير املتجانس. العامل الجغرافي بسبب تفرقهم في شبه الجزيرة. السياسات املتقلبة التي اتخذها الحكام مع املجتمعاالندلسي املتعدد االطياف العرقية.
وب��ال�ط�ب��ع أس �ب��اب أخ ��رى غ�ي��ر الرئيسية ال�ت��ي ذك��رت،
وهكذا التاريخ ال يلبث إال أن يذكرنا بما مضى.

المعلم والتعليم

كاد املعلم أن يكون رسوال ..فاملعلم هو قبس العلم الذي
يضيء الطريق أمام الطالب بالعلم واملعرفة ألمور قد
تكون تخصصية ومهنية يجهلها اآلخر ،ويسهل لهم
الطريق ملعرفة ما كان خافيًا عليهم ،وكان في الغالب
(سابقًا) املعلم له من الوجاهة واالحترام والهيبة ..ذلك
ال �ع��رف دارج ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ،وال�ه�ي�ب��ة كانت
للمعلم من نفسه وعلمه ،وعندما أق��ول نفسه أقصد
سلوكه ونزاهته..
وفي هذا الزمان ،بدأت الهيبة تتضاءل وتندثر ،واألسباب
متعددة ،منها املعلم ذات��ه ..فرأينا وقرأنا وعلمنا علم
اليقني عدد املؤهالت العلمية الجوفاء الفارغة ،وكثرة
الجامعات من أحد البلدان العربية الذي يمنح االمتياز
مع التوصية بطباعة الرسالة لفرد تمت مناقشته في
ُ
رسالته واملعلن للنتيجة ال يعرف اسم الباحث!
إن املجامالت ال تكون بالعلم ومصير عيالنا من طبابة
وتعليم تربوي ..كذلك الحال بالنسبة ألخالقيات املعلمة
أو املعلم ،وال��ذي في الغالب يكون هو القدوة للمتلقني
منه الدروس ،فال يصح أن تكون معلمة ألخطر مراحل
ال�ع�م��ر م��ن ال�ف�ت�ي��ات وه ��ي م�م�ث�ل��ة وت�ق�ب��ل األدوار ألي
شخصية حتى لو كانت شخصية تمثيلية ال تعتبر

dr.al.asfour@hotmail.co.uk

من شباك الباص

التاريخ ..علماً للواقع
ق� ��رأت ل�ل�م�ف�ك��ر ادوارد س�ع�ي��د أن ��ه ع�ّي�نّ م ��درس ��ًا في
برنامج خاص للصفوة في جامعة هارفارد في أواخر
الخمسينات ،وك��ان عنوانه «ال�ت��اري��خ واألدب» ،ويبني
املفكر سعيد انه كان يعتقد ان قلة هم الذين يمكنهم
تدبر أم��ر الفرعني معا ،ويستكمل حديثه ف��ي كتابه
الشيق «تأمالت حول املنفى» ،وبالتحديد في الفصل
 ،19أنه أعطى اثنتني من حلقات البحث ،إحداهما عن
ثيوسيديس ،واألخ ��رى ع��ن فيكو ،وك��ان ي�ش��رح بأن
كال الكاتبني قدم مقاربة للتاريخ كانت أدبية ومقاربة
ل�ل�أدب ك��ان��ت ت��اري�خ�ي��ة ،بالطبع عندما يجمع ادوارد
امل��ؤرخ اليوناني والفيلسوف الفرنسي فألنه يسعى
الى دمج املعرفة التاريخية بالنظرية الفلسفية ،ويجتمع
حولها بإدارة أدبية يقودها هذا املفكر ،بال شك هناك
روابط وليس رابطا.
وما دمنا في قرب من مسارات الفلسفة ومحادثاتها،
سأقترب عند فيلسوف قرطبة ابن رشد ،الذي قسم
الناس إلى ثالث طوائف« :الخطابيون ،أهل الجدل ،أهل
البرهان الحقيقي» ،وهنا اتصور الشاعر نزار قباني،
في قصيدته الشهيرة «في مدخل الحمراء» ،وأتساءل:
أين يقع مكانه بني هذه الطوائف؟
أعتقد انه من الطائفة االولى ،ممن أثرت عليه العاطفة،
وتولته االش��واق لعهد لم يبق منه س��وى قصر مهما
تكن عراقته ،لكنه ليس تحت حكم أهله ،وترنم نزار لم
يكن س��وى شعبوية شعرية ،تتراقص كلماته شوقا
«وي �ق��دم درس� ��ا» ف��ي ال �ت��اري��خ ،ل�ك�ن��ه ف��ي زم ��ان أس��ود
كعيني االندلسية السمراء!
أص�ب�ح�ن��ا ف��ي وق ��ت ن ��دون ف�ي��ه ال �ت��اري��خ وال نصنعه،
ونلقي به القصائد وال نملك القرار به وله ..وإن تمعنا
في القصيدة ذاتها ،وذه��ب نظرنا إلى علوم الجينات
الوراثية والشفرة الجينية ،فسنجد ان��ه في السنوات

د .سعود محمد العصفور

عبدالله علي القبندي
abdullah_q76@hotmail.com

ق ��دوة ل�ل�ج�ي��ل ،وب��ذل��ك ل��ن ت �ك��ون ص��ادق��ة ف��ي م��ا تقدم
لهن في املدرسة ،وقد تتخذها الطالبات ق��دوة ألعمال
ردي�ئ��ة ،وحبذا لو تم ترحيلها ملهن إداري��ة أو إبعادها
عن التدريس ،فمهنة املعلم هو املبلغ باألسس العلمية
واألدل ��ة القطعية ،والتربية أس��اس لكل ذل��ك وملختلف
أن ��واع ال �ع �ل��وم ،وم��ا ذك��رت��ه ه��و ف��ي امل��راح��ل التعليمية
املختلفة..
وه� ��ذا ال �خ �ط��أ ال� �ف ��ادح ال ي�م�ك��ن أن ي�س�ت�م��ر ،ب��ل يجب
إيقافه ونقله إلى تخصصه إن وجد له تخصص في
العلم ،أو إب�ع��اده ،واالستمرار والتطاول ليس إال خطأ
تتحمله وزارة ال�ت��رب�ي��ة .ننتظر م�م��ارس��ة دورك ��م وإال
للحديث بقية ...وهناك مثل يقول «إن في الفخ أكبر من
العصفور».

صالح الغازي
@salehelghazy
salehelghazy@gmail.com

ال �ع�ين ج��وه��رت�ن��ا ال�ث�م�ي�ن��ة ،م ��رآة ال�ن�ف��س وال� ��روح ون��اف��ذة
العقل ،بها تدرك عمق املشاعر ،لتنظر في عني من تحدثه
لتلمس صدقه وتأثير الكالم عليه.
للعني دوره��ا الكبير في لغة الجسد فهي «عني العطف»
و«نظرة التهديد» ،واذا تحدث لك شخص ونظر مباشرة
في عينيك فهو مهتم ،واذا التقت العيون وانفصلت فهذا
يعني السأم ،واذا ملعت فهي الدهشة ،واذا اتسعت الحدقة
دليل االعجاب ،واذا نظر ألعلى فإنه يتخيل مستقبال ما
تقوله ،وك��ل ردود االف�ع��ال واملشاعر تقرؤها في العني،
فهي مفتاح الشخصية.
وس��ائ��ل كثيرة ت�ح��رس ال�ع�ين ،مثل ال�ح��واج��ب والجفون
وال ��رم ��وش ،وع ��دة آل �ي��ات ،م�ث��ل ح��رك��ة ال�ج�ف��ن املستمرة
وغيرها الكثير ،كأنه يجب القول ان العني عليها حراس.
وللعني عالقة بالحسد ،س��واء كوسيلة له أو ملنعه ،وفي
امل �ث��ل ال�ش�ع�ب��ي ي �ق��ال «ع�ي�ن ال �ح �س��ود ف�ي�ه��ا ع� ��ود» ،وف��ي
امل��وروث عمل ع��روس وتخريمها بدبوس مع قول «عني
الحسود فيها ع��ود» وكما يقال «العني خرقت الحجر»
وأيضًا في امل��وروث توضع خ��رزة زرق��اء أو عني زرق��اء
للوقاية من الحسد.
وي �ش��اع ف��ي امل �ص��ري��ات أن ه��ذه ال �ع �ب��ارة «ال �ع�ين عليها
ح��ارس» م��دون��ة على تميمة ال��وادج��ت أوال�ع�ين الحارسة
(ع�ي�ن ح � ��ورس) وال � ��ذي ك ��ان ي �ص��ور ع �ل��ى ه�ي�ئ��ة صقر
وامل �ش �ه��ور ب �ح��دة ال�ب�ص��ر وال ��وادج ��ت وض�ع�ه��ا ح��ورس
مكان عينه ملا فقدها في صراعه مع الشر ف��أع��ادت له
بصره .فصارت رمزا للحماية ولدفع الشر وجلب الخير،
فتقلدها الناس ووضعوها في مقدمة املراكب للحماية.
كما تدل العني في الثقافة العربية على املساواة (العني
بالعني) وتدل على االقتراب واملودة (البعيد عن العني بعيد
عن القلب) ،ومنطقة العني ال تتشابه بني انسان وآخر،
فهي أبسط وأسرع وسيلة للتمييز بني االشخاص.
وال�ع�ين ت�ح��دد درج��ة الجمال وم ��ادة للغزل عبر الثقافة
العربية حيث التعبير الشهير «عيون املها».
وهناك مهن وأعمال تعتمد كليا على النظر ،مثل أعمال
الحراسة وكانت هناك مهنة قديما تسمى البصاصني
وهي للمراقبة وأيضا صناع الساعات والحلي والخياطة
وأمثالنا من القراء والكتاب.
منذ أيام كنت في مكتبي اقرأ في كتاب وتذكرت شيئا
في ملف ولألسف جذبته وك��ان في طرفه قطعة معدن
طويلة دخلت ف��ي عيني اليسرى .رأي��ت أل��وان��ا ودم��وع��ا،
ناديت الزمالء ،قطرات الدم من العني مخيفة ،ساعدوني
لغسلها بمياه ب��اردة ،بعد قليل انقطع ال��دم ،لكن رحت
أرمش كثيرا ،وسمعت من حولي ي��رددون «العني عليها
ح� � ��ارس» ذه �ب ��ت ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى ،وج� ��د ال �ط �ب �ي��ب ج��رح��ا
بسيطا ج��دا في الجفن والعني سليمة ،لكن ال أدري ِل َم
تسلل الحزن والتهديد لقلبي ،الحمد هلل وتمنياتي لكم
بالسالمة.

«ليش ما يصير الكويتي مستشاراً»؟!
م��ن امل �س �ت �غ��رب أي �ن �م��ا ن��ذه��ب ف��ي ال � � ��وزارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والهيئات نجد أن املستشارين القانونيني أو الفنيني هم
عرب وليسوا كويتيني .وأس��أل نفسي السؤال :معقول
م��ا ف��ي ك��وي�ت��ي م�ت�خ�ص��ص وك �ف��وء ليتسلم م�ث��ل ه��ذه
املناصب؟!
وبعض األحيان تساورني الشكوك بأن الكويتي ممكن
ي�ق��ف ض��د م�ص��ال��ح ب�ع��ض ال �ن��اس ،فكلمة ال بالتأكيد
سيجدها املسؤولون متكررة لدى الكويتي ،فالعربي أو
األجنبي في الغالب ربما يعطي رأي��ًا ولكن ال يستطيع
أن يرفض طلبًا ،فهذا سبب جوهري ولكن خاطئ جدًا.

ب�س��ؤال��ي ألح��د امل �س��ؤول�ين ال�ك�ب��ار ف��ي إح ��دى ال� ��وزارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة :أي ��ن امل �س �ت �ش��ارون ال�ك��وي�ت�ي��ون ،ومل� ��اذا ه��ذه
ال��وظ��ائ��ف ال�ح�س��اس��ة ح�ك��ر ف��ي ب�ع��ض األم��اك��ن للعرب
ً
تقريبًا؟ قال :فعال كالمك صح ،ولكن السؤال الحقيقي:
هل الكويتي يعمل بجد؟! املوظف العربي تجده أمامك
دومًاّ .أما الكويتي ،فعكس ذلك ،والعتب هنا للتراخي من
قبل معظم املسؤولني.
ه �ن��اك ح��ل ب�س�ي��ط ل �ح �ل��ول امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين م�ك��ان
املستشارين غير الكويتيني م��ن خ�لال تقديم حوافر
إلن �ج��از األع� �م ��ال ،ف�ل�ك��ل ع�م�ل�ي��ة وإن �ج ��از ح �س��اب مثال

فخري هاشم السيد رجب
وم�ك��اف��أة ،كما يفعلون ذل��ك بالقطاعات ال�خ��اص��ة مثل
البنوك ،فلماذا ال نفعلها بالقطاعات الحكومية ونشجع
ع�م��ل ال�ك��وي�ت�ي�ين وي �ح �ل��ون م�ح��ل األج ��ان ��ب؟! ف�ي��وم��ًا ما
س�ي�ت��رك�ن��ا ه ��ذا ال �ع��رب��ي أو األج �ن �ب��ي ،ف�ي�ج��ب أن ن�ك��ون

مستعدين.
هناك ع��رف مع األس��ف وعالمة تجارية ،أن الكويتي ال
يعمل ،وإل��ى متى الكسل وتشويه سمعة الكويتي بأنه
ال يعمل ،وكثرة تكرار ه��ذه الجمل تجعل من الكويتي
ً
ك�س��وال حقيقيًا ،فيجب أن ت�ك��ون ه�ن��اك إدارة صارمة
ملحاسبة امل�ق�ص��ري��ن ف��ي أداء أع�م��ال�ه��م ت�ج��اه ال��وظ��ائ��ف
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ب�م�ع�ن��ى إل ��ى م �ت��ى واح �ن��ا م��دل �ع�ين امل��وظ��ف
الكويتي؟!
إن ال �ح��واف��ز ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ت� �س ��اوي امل �ك��اف��آت ال�ض�خ�م��ة
للمستشارين العرب واألجانب ،فالكويتي أولى بذلك.
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إغالقها سيجري خالل  3أشهر

«الفروانية» تبحث تخصيص مركز ثقافي لـ«البهرة»

 3آالف محل مخالف في جليب الشيوخ

«البلدي» يناقش مستوى النظافة

¶ المويزري :إزالة مقاهٍ وغرف عشوائية مقامة على أمالك الدولة

مشعل السالمة
قال رئيس لجنة حماية امالك الدولة في املجلس
البلدي أحمد هديان ان األعضاء ناقشوا بحضور
املدير العام للبلدية املهندس أحمد املنفوحي خطة
عمل اللجنة.
واض��اف هديان ان اللجنة ناقشت فى اجتماعها
األول س��ؤال العضو د .حسن كمال بشأن أراض��ي
ومباني وزارة التربية وتقرر إحالته الى الجهاز
التنفيذي لتحديث الرد.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د اخ�����ر ،ي��ن��اق��ش امل��ج��ل��س ال���ب���ل���دي في
اج���ت���م���اع���ه ي�����وم االث����ن��ي�ن امل���ق���ب���ل ت���ق���ري���ر م��س��ت��وى
النظافة في البالد والرد على سرقة عمال النظافة
أغطية املناهيل ومعاهد املساج وتعديل أنشطة
الجمعيات التعاونية وال��ض��واب��ط واالش��ت��راط��ات

ال��خ��اص��ة لتخصيص أف����رع ال��ب��ن��وك ض��م��ن م��راك��ز
الضواحي الفرعية والرئيسية.
ويبحث املجلس توصيات اللجان ب��ش��أن تعديل
ق���رار امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ح���ول أن��ش��ط��ة واج��ه��ة ش��رق
البحرية لسوق السمك وترخيص مظالت مؤقتة
للساحات املرخصة للمطاعم.
م��ن جهة أخ���رى ،تبحث لجنة محافظة الفروانية
برئاسة العضو محمد الرقيب إنشاء مركز ثقافي
وتعليمي لجالية ال��ب��ه��رة ف��ي منطقة العارضية
الصناعية ،قطعة  ،1واستحداث مواقف للسيارات
لخدمة ممشى العمرية ،قطعة  ،4شارع الغزالي.
وت��ن��اق��ش اللجنة تنظيم ال��س��اح��ة ال��واق��ع��ة شمال
روضة ابن حزم في منطقة العمرية وتحويلها إلى
مواقف منظمة ومرتبة ومخططة لتنظيم دخول
وخروج أولياء األمور والعاملني.

هديان مترئساً اجتماع لجنة حماية أمالك الدولة
إزالة تعديات أحد المقاهي | البلدية

زكريا محمد
ك��ش��ف م��ص��ـ��ـ��در م��س��ـ��ـ��ـ��ؤول ف���ي البلــديــة
ل����ـ سبقلا ان ال����ف����رق ال���رق���اب���ي���ة ان��ت��ه��ت
م��ن ح��ص��ر ح��وال��ي  3آالف م��ح��ل تعمل
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ج��ل��ي��ب ال���ش���ي���وخ م���ن دون
ترخيص من الجهات املعنية في البالد.
وقال املصدر ان فرق البلدية ممثلة في
قسم إزال���ة امل��خ��ال��ف��ات وإدارة النظافة
ال��ع��ام��ة وف���ري���ق ال���ط���وارئ وب��ال��ت��ع��اون
م��ع ال��ج��ه��ات األخ����رى س��ت��ب��دأ حملتها

اعتبارًا من  17الشهر الجاري بإغالق
جميع املحال واألنشطة غير املرخصة،
م��ش��ي��رًا إل����ى أن ه���ن���اك م���ح���ال ص��ي��رف��ة
تعمل من دون رقابة الجهات املختصة.
وت�����وق�����ع امل�����ص�����در أن ت���س���ت���م���ر ح��م��ل��ة
إغ�لاق امل��ح��ال غير املرخصة ح��وال��ي 3
اشهر ،مشيرًا إلى أن أغلب هذه املحال
موجود في منطقة سكن خاص والتي
يمنع فيها فتح بعض األنشطة حسب
القرارات الصادرة من املجلس البلدي.
وأك�������د رئ����ي����س ق���س���م إزال��������ة امل���خ���ال���ف���ات

ف��ي ب��ل��دي��ة محافظة ال��ف��روان��ي��ة م .فهد
امل�����وي�����زري ف����ى ت���ص���ري���ح ل����ـ سبقلا أن
م���ف���ت���ش���ي ال���ق���س���م ي���ع���م���ل���ون م�����ن خ�ل�ال
نوباته إل��ى تطبيق القانون واللوائح
املعمول بها في البلدية وذلك بالتعاون
مع اإلدارات األخرى.
وق����ال امل���وي���زري ان ال��ف��ري��ق ب���دأ حملة
ت��ط��ه��ي��ر م��ن��ط��ق��ة ج��ل��ي��ب ال���ش���ي���وخ م��ن
امل���خ���ال���ف���ات وس��ت��س��ت��م��ر ح���ت���ى إخ��ل�اء
املنطقة من جميع التجاوزات ،مشيرًا
إل����ى أن����ه ت���م خ��ل�ال ال��ي��وم�ين امل��اض��ي�ين

إزالة  12مقهى مقاما على أمالك الدولة
و 105م���ظ�ل�ات و 12غ���رف���ة ع��ش��وائ��ي��ة
و 350ح��اج��زا ح��دي��دي��ا وس�لاس��ل و26
درجا حديديا إلى جانب فتح  30ممرا
بني العقارات.
واض��اف أن الحملة ستعمل على إزالة
ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ات ب��م��ا ف��ي��ه��ا األس����واق
ال���ع���ش���وائ���ي���ة وال����ب����س����ط����ات ال����ت����ى ي��ت��م
ف��رش��ه��ا ب���ال���ش���وارع وم��ك��اف��ح��ة ال��ب��اع��ة
ال��ج��ائ��ل�ين ،م���ؤك���دًا أن����ه س��ي��ت��م تحميل
املخالف تكاليف اإلزالة.

األحد ..فتح تراخيص المخيمات الربيعية
أعلنت البلدية عن فتح باب التراخيص للمخيمات الربيعية اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح بعد غد
األحد لحجز املواقع واستخراج التراخيص ،على أن يبدأ التخييم اعتبارا من يوم الجمعة  15الجاري.
وأوضحت أن آلية استخراج تراخيص املخيمات ملوسم  2019/2020تتضمن دفع تأمني ورس��وم املخيم
الكترونيا عبر م��وق��ع البلدية ال��رس�م��ي  www.baladia.gov.kwع��ن ط��ري��ق ال��دف��ع ب�ـ«ال�ك��ي ن��ت» تسهيال
الصحاب املخيمات ،حيث تشمل اآللية حجز املوقع عن طريق إدخال اإلحداثية في املواقع املسموح إقامة
املخيم بها يعقبها إدخال البيانات الالزمة كاالسم والرقم املدني واملوافقة على الشروط واألحكام املنصوص
عليها ومن ثم دفع الرسوم والتأمني وطباعة الترخيص.

اليت
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ومج َّرم قانوناً
د .مصطفى الموسوي :بيع األعضاء ُمح َّرم شرعاًُ ..

مواطن أحضر خادمته للتب ُّرع بأعضائها ..ألسرته!
والكبد يمكن تقسيمه الى جزئني حتى ينقذ
ك��ل منهما مصابا بفشل الكبد ،أم��ا الرئتان
ف �ك��ل ف � ّ�ص م�ن�ه�م��ا ي�م�ك��ن ان ي�ن�ق��ذ م��ري�ض��ا،
وح �ت��ى ال �ب �ن �ك��ري��اس ي�ن�ق��ذ م �ص��اب��ا ب��ال�ف�ش��ل.
وباإلضافة الى ذلك ،فيمكن زرع قرنية املتوفى
ف��ي ع�ي�ن م �ص��اب ب��ال�ع�م��ى واب �ي �ض��اض ال�ع�ين
املتقدم حتى يعيد له نعمة البصر.

د .خلود البارون

زراعة األعضاء هي الحل
األخير الذي يلجأ اليه الطب
إلنقاذ حياة المصابين
بفشل األعضاء ،مثل
القلب والكلى وغيرها.
وفي هذه الحالة ،يتم
البحث عن متبرع (حيا ً أو
متوفى) لنقل العضو
وزراعته جراحيا للمريض
المحتاج اليه.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ش ��رح د .م�ص�ط�ف��ى امل ��وس ��وي،
رئيس قسم زراعة األعضاء ورئيس الجمعية
الكويتية ل��زراع��ة االع �ض��اء ،ب��أن م��رك��ز زراع��ة
االعضاء هو مركز طبي تابع ل��وزارة الصحة،
يوفر كادرا طبيا على درجة عالية من التأهيل
وال �خ �ب��رة ،مهمتهم الرئيسية اج ��راء وتنظيم
علميات زراعة االعضاء .أما الجمعية الكويتية
للتبرع باألعضاء فهي جمعية نفع عام هدفها
نشر ثقافة التبرع باألعضاء وتوفير بطاقة
التبرع بعد الوفاة.

كم متبرعا ً لكل مليون؟

أش� ��ار ال��دك �ت��ور ال ��ى ان �خ �ف��اض ث �ق��اف��ة ال�ت�ب��رع
ب ��األع� �ض ��اء م �ح �ل �ي��ا ،م �ق ��ارن ��ة ب � ��دول أوروب � ��ا
وأم �ي ��رك ��ا .ح �ي��ث ال ي� ��زال ال �ت �ب��رع ب��األع �ض��اء
م��ن األم� ��ور غ�ي��ر امل�ق�ب��ول��ة ل ��دى ك�ث�ي��ري��ن ،كما
يولد التحدث عن الوفاة وم��ا يحصل للجسم
ب�ع��ده��ا ان��زع��اج��ا ون �ف��ورا .ول�ل�م�ق��ارن��ة ،تعتبر
مبادرة التبرع باألعضاء بعد الوفاة من االمور
االي�ج��اب�ي��ة امل�ن�ت�ش��رة ف��ي دول ال �غ��رب .وتظهر
االح �ص��ائ �ي��ات ان ع��دد امل�ت�ب��رع�ين ب�ع��د ال��وف��اة
ف��ي دول أوروب ��ا ي��رت�ف��ع ال��ى  50متبرعا لكل
مليون .بينما يصل ه��ذا العدد في أول��ى دول
الشرق االوس��ط ،وه��ي إي��ران ،ال��ى  12متبرعا
لكل مليون ،تتبعها تركيا في املركز الثاني بـ8
متبرعني لكل مليون .وفي املرتبة الثالثة تأتي
أول دول��ة خليجية وه��ي الكويت ،ب�ـ 7متبرعني
لكل مليون .وتنحدر النسبة ال��ى  5متبرعني
لكل مليون في السعودية وأقل من ذلك للدول
املجاورة.

د .مصطفى الموسوي

المتب ِّرع غير القريب
يخضع لتحقيقات
لجنة األخالقيات

عوائق محلية

أنواع المتبرعين
ِّ - 1
املتبرع الحي ،وينقسم الى نوعني:
■ تبرع األقارب
مثل زوجة املريض أو إخوته أو ولده.
■ تبرع غير األقارب
ي �ش��وب ت �ب��رع ال �غ��رب��اء ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ش�ب�ه��ة.
وأوض ��ح د .مصطفى ق��ائ�لا «ش�ه��دن��ا ح��االت
ُيحضر فيها املريض متبرعا غريبا؛ كالسائق
أو الخادمة ،مبررا تطوعهم له من باب املحبة
أو لوجه اهلل .لكننا ال نتحمل مسؤولية هذه
الشبهة اب��دا .فالتهاون ف��ي ه��ذه امل��وض��وع قد
ي�ح�ف��ز ب ��دء س ��وق ت �ج ��ارة األع� �ض ��اء م�ح�ل�ي��ًا،
ّ
وهو أمر ّ
ومجرم قانونا .ولهذا
محرم شرعا
طلبنا م��ن وزارة الصحة عمل لجنة محايدة
ال ت�ض��م أط �ب��اء ج��راح��ة زرع االع �ض��اء ،وه��ي
«لجنة أخالقيات التبرع باألعضاء» مقرها في
مستشفى الجهراء .ويتم تحويل جميع حاالت
ال�ت�ب��رع م��ن غير االق ��ارب ال�ي�ه��ا ،حتى تخضع
للتحقيقات والتحريات والفحوصات الالزمة،
ثم تخرج اللجنة بتقرير إما يوافق على التبرع
او يرفضه».
 - 2التبرع بعد الوفاة
ال �ت �ب��رع ب��األع �ض��اء ب �ع��د ال ��وف ��اة ه ��و ال�خ�ي��ار
امل�ف�ض��ل لعملية ال ��زراع ��ة ،وذل ��ك ألن امل�ت��وف��ى

أعضاء المتوفى
تنقذ حياة
 8مرضى وأكثر
لكل مليون في
الكويت هناك 7
متبرعين ..وتعد
األولى خليجيا ً
األعضاء الحساسة
كالقلب والكلى
والرئة تتلف في
غضون  20 - 15دقيقة

ي�م�ك��ن أن ي �ت �ب��رع ب �ع��دة اع �ض ��اء إلن �ق ��اذ ع��دة
مرضى .وأفضل أنواع هذا التبرع هو املتوفى
سريريا او دماغيا ،ألن اعضاءه تكون سليمة
وصحية.

شروط التبرع
■ بلوغ س��ن ال��رش��د ( 21سنة) حتى يتمكن
قانونيا من التوقيع على إقرار املوافقة.
■ غير مصاب بأمراض مزمنة مضرة للكلى
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
■ يتمتع بوظائف كلى طبيعية.

■ الخلو من األمراض الوراثية واالمراض التي
قد تضر الكلى مستقبال.

السرعة في نقل األعضاء
ن� �ظ ��را إل� ��ى س ��رع ��ة ت ��ده ��ور وت� �ل ��ف أع �ض��اء
الجسم م��ع ك��ل دقيقة تمر بعد ال��وف��اة ،فقد
أك ��د د .م�ص�ط�ف��ى أه�م�ي��ة ال �س��رع��ة ف��ي نقل
أع �ض��اء امل �ت �ب��رع امل �ت��وف��ى .وب�ي�ن ق��ائ�لا «م��ع
توقف القلب عن ضخ الدم ،ستتوقف تروية
اعضاء الجسم ويتسارع تلفها .فاألعضاء
الحساسة كالقلب والكلى والرئة ستتلف في

غضون  20 - 15دقيقة ،ولن يتسنى بعدها
االستفادة من التبرع بها .وأفضل متبرع هو
املتبرع املتوفى دماغيا ،او ما يسمى بالوفاة
ال�س��ري��ري��ة ال �ت��ي ي�ت�ل��ف ف�ي�ه��ا ال��دم��اغ ت�م��ام��ا،
ولكن تستمر جميع اعضاء الجسم بالعمل
والحياة عبر االجهزة».

األعضاء التي يمكن التبرع بها
يمكن ان ينقذ املتبرع املتوفى  7مرضى هالكني
وأك �ث��ر .فالكليتان ت�ن�ق��ذان م�ص� َ�اب نْ�ْي� بالفشل
الكلوي ،والقلب ينقذ مصابا بالفشل القلبي،

 5فحوص ضرورية للمتب ِّرع بالكلى
ي�خ�ض��ع امل �ت �ب��رع ال �ح��ي ل �ع��دة ف�ح��وص��ات
لتقييم صحة الكلى ودرجة توافق نسيج
املتبرع للمتبرع له ،وهي:
 - 1فحوصات الدم والبول للتأكد من عدم
وجود مشكالت في الدم او الكلى.

 - 2فحص التصوير بالسونار للتأكد
م��ن ع��دم وج ��ود اورام او تكيسات في
الكلى.
 - 3األشعة املقطعية واألش�ع��ة بالصبغة
لتقييم صحة شرايني الكلى وعددها.

 - 4ف�ح��وص��ات ال�ط��ب ال �ن��ووي ال�ت��ي تقيم
كفاءة عمل الكلى.
 - 5ف � �ح� ��وص� ��ات االن � �س � �ج� ��ة امل �ت �ق��دم��ة
واالجسام املضادة لتقييم درجة التطابق
بني أنسجة املتبرع واملتبرع له.

■ عائق ديني
ش� ��دد االس� �ل ��ام ع �ل��ى ح ��رم ��ة ج �س��م امل �ي��ت
وح��رم��ة تقطيعه او التمثيل بجثته او كسر
ع�ظ��ام��ه .وك�ج��راح�ين مسلمني ،فنحن نؤكد
ل�ل�م�ت�ب��رع�ين ب ��ان اخ ��ذ االع �ض��اء س�ي�ت��م عبر
عملية جراحية دقيقة وحساسة ،كشأن نقل
اعضاء الشخص الحي ،ونضمن لهم خلوها
من التمثيل .فنحن لن نكسر عظما او نقطع
ط��رف��ا ،ب��ل سنستخلص األع �ض��اء الداخلية
بأقل أذية.
ك�م��ا أج ��از ك�ث�ي��ر م��ن ع�ل�م��اء ال��دي��ن وامل�ش��اي��خ
التبرع باألعضاء بعد الوفاة ،سواء عبر وصية
املتوفى أو بعد موافقة األهل.
■ عائق ثقافي اجتماعي
عدم تعودنا على ثقافة التبرع باألعضاء.
ف �ف��ي ال �غ��رب ان �ت �ش��رت ه ��ذه ال �ث �ق��اف��ة منذ
س �ن��وات ال�س�ت�ي�ن��ات وادخ �ل ��ت ف��ي مناهج
ال� � �ت � ��دري � ��س ،ح � �ت ��ى ت� �ص� �ب ��ح ح ��ال � �ي ��ا م��ن
املوضوعات املقبولة واملشجعة اجتماعيا.
بينما ال يزال التبرع بأعضاء املتوفى غير
م �ق �ب��ول ،ب��ل ي �ك��اد ي �ك��ون م��رف��وض��ا ،ل��دى
بعض فئات املجتمع.

اختالفات فزيولوجية تم ّيزهن..وتمتعهن بمزايا حس ّية أكثر

مايو كلينك

ذكاء «نون النسوة» ..يفوق الرجال

األغذية الوظيفية..
قد ّ
تعزز الصحة بشكل أفضل

د .خلود البارون

ذكاء ..المرأة
َمن األكثر
ً
أم الرجل؟
س��ؤال حاولت دراس��ات ع��دة ،اإلجابة
ع �ن��ه ،وخ�ل�ص��ت ف��ي مجملها إل ��ى أن
«نون النسوة» تتفوق في ذلك.
دراسة علمية عمدت إلى تحليل نتائج
اختبار ال�ق��درات للقبول ف��ي الجامعة
في  72دولة ،توصلت في نتائجها إلى
وجود فروقات بني البنات واألوالد ،إذ
لوحظ ارتفاع نتائج الطالب في العلوم
والرياضيات ،بينما ارتفعت درج��ات
الطالبات في مجاالت القراءة والكتابة
وال�ح�ف��ظ ،وك��ان��ت ن�ت��ائ��ج دول ال�ش��رق
االوسط «االستثناء» ،إذ استمر تفوق
الطالبات في املواد السابقة مع إضافة
ال��ري��اض �ي��ات ،أم ��ا ال� �ط�ل�اب ،ف�ت�ف��وق��وا
عنهن في العلوم فقط.
تتبع القائمون على الدراسة ،سجالت
أقسام ش��ؤون الطلبة في  72جامعة،
والتي أظهرت بدورها أن الطالب أقل
حفاظًا لجهة التهذيب الذاتي ،واملثابرة

ل� �ن� �ي ��ل ت� �ق ��دي ��ر م� ��رت � �ف� ��ع ،وح � �ض� ��ورًا
ل�ل�م�ح��اض��رات ال�ج��ام�ع�ي��ة ،ب�م��ا يفسر
ضعف معدل الدرجات التي يحصلون
عليها ،وارتفاع فرص إعادة الكورس
الجامعي.
ل� �ف� �ت ��ت ال� � � ��دراس� � � ��ة ،إل � � ��ى أن ال� �ب� �ن ��ات
ي�ت�ف��وق��ن ع�ل��ى األوالد ف��ي م��ا يتعلق
باملواظبة واالت��زان العاطفي ،إذ تفرز
أجسادهن معدالت أكبر من هرموني
ال �س �ي��روت��ون�ي�ن واالوك �س ��اي �ت ��وس�ي�ن،
امل� � � �س � � ��ؤول� �ي ��ن ع � � ��ن ص� � �ح � ��ة ال� �ع� �ق ��ل
واالس�ت�ج��اب��ة ال�ع��اط�ف�ي��ة ،م��ا يجعلهن
أكثر اتزانًا وتركيزا وترابطا عاطفيا
ملدة طويلة ،وذلك قد يعلل تفوقهن في
املواظبة على الدراسة وحل الواجبات
املنزلية حتى لو شعرن بامللل.

فروقات دماغية
وتطرقت الدراسة البحثية إلى وجود
ف � ��روق � ��ات دم ��اغ� �ي ��ة ب�ي��ن ال �ج �ن �س�ي�ن،
أظ� �ه ��رت� �ه ��ا األب� � �ح � ��اث ال� �ت� �ص ��وي ��ري ��ة؛
فعلى ال��رغ��م م��ن زي ��ادة ح�ج��م أدم�غ��ة
األوالد م�ق��ارن��ة ب��ال�ب�ن��ات ،ف��ان منطقة
الهيبوكامبس -املسؤولة عن الذاكرة

وال�ل�غ��ة -تتطور سريعًا وت�ك��ون أكبر
ف ��ي أدم� �غ ��ة ال �ب �ن ��ات ،ف ��ي ح�ي�ن ت� ��زداد
سماكة منطقة قشرة الدماغ «منطقة
ال�ل�غ��ة» ف��ي ال�ب�ن��ات ع��ن ت�ل��ك امل��وج��ودة
لدى األوالد ،ما يعلل تفوقهن في اللغة
والتعبير الشفوي وال�ق��راءة والكتابة.
أما املنطقة الدماغية املرتبطة بالتحليل
ال�ب�ص��ري ف�ت�ك��ون أك �ب��ر ل ��دى األوالد،
وه��و تفوقهم ف��ي ال�خ��رائ��ط والتحليل
البصري واعتمادهم في التعليم على
البصر والحركة.
وكشف دراسات مختصة ،عن سرعة
ت��واص��ل خ�ل�اي��ا دم� ��اغ امل � ��رأة م�ق��ارن��ة
ب��ال��رج��ل ،م��ا يفسر تشعب وت�س��ارع
أسلوب تفكيرها ،فبينما يشتغل كل
مركز في دماغ الرجل منفردًا ،يمكن
ملناطق عديدة في دم��اغ امل��رأة ،وحتى
نصفي دماغها ،أن تعمل معًا.
لتوضيح أثر ما سبق ،فإن مركز اللغة
ع �ن��د ال��رج��ل ي��وج��د ف��ي أح ��د نصفي
ال� ��دم� ��اغ ،ب�ي�ن�م��ا ي �ق��ع م��رك��ز امل �ش��اع��ر
واالن �ف �ع ��ال ف ��ي ال �ن �ص��ف اآلخ � ��ر؛ ف��إن
ان �ف �ع ��ل ال� ��رج� ��ل وأراد ال �ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
م�ش��اع��ره ،فسيبذل ج�ه�دًا ويستغرق

وق �ت��ًا أك �ب��ر ل�ن�ق��ل امل�ع�ل��وم��ات
م��ا ب�ين نصفي ال��دم��اغ ،لكن
نظرًا إلى تجاور هذه املناطق
وس � � ��رع � � ��ة ت� ��واص � �ل � �ه� ��ا ف��ي
دم��اغ امل��رأة ،فتتميز بسرعة
التعبير واالنفعال.
ت �ت��راب��ط م�ن��اط��ق االن�ف�ع��ال
مع اتخاذ القرار في دماغ
امل ��رأة ،م��ا يفسر اتخاذها
ال � � � �ق� � � ��رارات خ� �ل ��ال ذروة
االن�ف�ع��ال ،أو م��ع االهتمام للجوانب
ال �ع��اط �ف �ي��ة ،ب �ي �ن �م��ا ي �ق��ل ذل � ��ك ل��دى
الرجل ،نظرًا إلى ضعف ارتباط هذه
املناطق في دماغه.

أنواع مختلفة من الذكاء
تتميز املرأة بأنواع من الذكاء تختلف عن
تلك امل��وج��ودة ل��دى ال��رج��ل ،فهي تتمتع
ب��ال��ذك��اء ال�ل�غ��وي ،وذك ��اء ف�ه��م اآلخ��ري��ن،
وف �ه��م ال� � ��ذات ،وااله �ت �م ��ام ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل
الدقيقة ،والذكاء التحليلي والعاطفي.
أما الرجل ،فيتميز بالذكاء الرياضي
والذكاء املنطقي ،وإدراك الفراغ وقراءة
الخرائط وتحديد املوقع.

بينت دراسة أن زاوية رؤية عني املرأة
أكثر اتساعا مقارنة بالرجل ،فبينما
تهتم عني الرجل بما هو أمامه فقط،
ي�م�ك��ن ل�ل�م��رأة أن ت�ل�م��ح ك��ل م��ا يكون
ضمن زاوية  180درجة أمامها.
كما تتفوق حاسة السمع عند امل��رأة
م �ق��ارن��ة ب��ال��رج��ل .وق ��د ي �ك��ون شحذ
ح��واس امل��رأة مرتبطا بأمومتها التي
تتطلب مراقبة األطفال واالستماع لهم
بشكل دقيق وحذر.
لذا ،يمكن القول إن البنات أكثر ً
ذكاء
من األوالد في ع��دة جوانب ،لكن ذلك
ال يلغي تفوقهم عليهن ف��ي جوانب
أخرى.

د .محمد الغانم :الوراثة تؤدي دوراً في اإلصابة بـ«البروستاتا»

د .محمد الغانم

قال رئيس وحدة املسالك البولية ،في
مستشفى جابر للقوات املسلحة ،د.
محمد الغانم ،إن سرطان البروستاتا،
من أكثر األورام انتشارًا بني الرجال
في الكويت ،الفتًا إل��ى أهمية الكشف
امل � �ب � �ك� ��ر ف� � ��ي ال � ��وق � ��اي � ��ة م� � ��ن امل� � ��رض
ومضاعفاته.
جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم
بمناسبة حملة «م��وف�م�ب��ر» السنوية
ال�ت��ي تمتد على م��دار شهر نوفمبر،

وت� �س� �ت� �ه ��دف ال� �ت ��وع� �ي ��ة ب �م �ش �ك�ل�ات
ال��رج��ال ال�ص�ح�ي��ة ،وخ��اص��ة س��رط��ان
ال�ب��روس�ت��ات��ا ،وم�ش�ك�لات�ه��م النفسية
كاالكتئاب ،والتي يقوم فيها الرجال
ب ��إط�ل�اق ش ��وارب� �ه ��م واالل� � �ت � ��زام ب�ك��ل
الفحوصات الطبية الالزمة ،إلى جانب
التبرع للحملة.
وأضاف أن على الرجال البالغني الـ50
من العمر ،ضرورة الخضوع للكشف
املبكر عن امل��رض ،ال��ذي يحتل مركزًا

متقدمًا في نسبة االنتشار عامليًا.
وذك ��ر أن��ه «ب �ن��اء ع�ل��ى ت�ق��ري��ر (سجل
ال �س��رط��ان ف��ي ال �ك��وي��ت) ،اح �ت��ل ورم
ال�ب��روس�ت��ات��ا ف��ي ع ��ام  ،2015امل��رت�ب��ة
األول� � ��ى ك ��أث ��ر األورام ان� �ت� �ش ��ارًا ب�ين
الرجال الكويتيني ،بمعدل  15شخصًا
بني كل  100ألف نسمة».
ول �ف��ت إل ��ى إن «أس� �ب ��اب امل� ��رض غير
واض�ح��ة ،إال أن للعامل ال��وراث��ي دورا
ف��ي نسبة اإلص��اب��ة ب��ه ،إذ تتضاعف

النسبة في األقارب من الدرجة األولى،
باإلضافة إلى التقدم بالعمر ،والتوزيع
الجغرافي وامل�ك��ان��ي ،حيث يعد أكثر
إص ��اب ��ة ب ��ه ف ��ي أم� �ي ��رك ��ا ،وأف��ري �ق �ي��ا،
وأوروبا عن آسيا والشرق األوسط».
وفي ما يتعلق بالعالج أفاد الغانم بأنه
ي�ت��م ع�ب��ر ط ��رق ع ��دة م�ن�ه��ا ال�ج��راح��ي
ب��اس�ت�خ��دام «روب � ��وت ل�ل�م�س��اع��دة في
ال� �ج ��راح ��ة ،وك ��ذل ��ك ي �م �ك��ن ع �م��ل شق
جراحي في البطن خلف العانة».

األغ� ��ذي� ��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة ه ��ي األغ ��ذي ��ة
ال �ت��ي ل�ه��ا ت��أث�ي��ر إي �ج��اب��ي محتمل
ف��ي ال�ص�ح��ة ب�م��ا ي�ت�ج��اوز التغذية
األس��اس�ي��ة .وي��زع��م امل��ؤي��دون لهذه
األغذية الوظيفية أنها تعزز الصحة
بشكل أفضل وتساعد على الحد
من مخاطر اإلصابة باألمراض.
تتضمن األم�ث�ل��ة امل��أل��وف��ة لألغذية
الوظيفية دقيق ال�ش��وف��ان ،ويرجع
ذل��ك إل��ى احتوائه على ألياف قابلة
ل� �ل ��ذوب ��ان ي�م�ك�ن�ه��ا امل� �س ��اع ��دة ف��ي
ت�ق�ل�ي��ل م �س �ت��وى ال �ك��ول �ي �س �ت��رول.
وت��وج��د ب �ع��ض األغ ��ذي ��ة ال �ت��ي يتم
تعديلها لتكون لها فوائد صحية.
وم �ث��ال ع �ل��ى ذل� ��ك ،ت �ق��وي��ة عصير
ال �ب��رت �ق��ال ب��ال �ك��ال �س �ي��وم م ��ن أج��ل
صحة العظام.

وي ��زع ��م امل � ��ؤي � ��دون ل� �ه ��ذه األغ ��ذي ��ة
الوظيفية أنها تعزز الصحة بشكل
أف �ض ��ل ،وت �س��اع��د ع �ل��ى ال �ح��د من
مخاطر اإلص��اب��ة ب��األم��راض .ومن
ج �ه��ة أخ � ��رى ،ت�ع�م��ل إدارة ال �غ��ذاء
وال� � � ��دواء األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م
االدع��اءات التي تطرحها الشركات
امل�ص�ن�ع��ة ح ��ول امل �ح �ت��وى ال�غ��ذائ��ي
ل�لأط�ع�م��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة وآث ��اره ��ا في
األم� � ��راض أو ال �ص �ح��ة أو وظ��ائ��ف
الجسم.
فإذا كنت ترغب في تجربة األغذية
الوظيفية ،فاختر ب�ح��رص .وضع
ف��ي اع �ت �ب��ارك أن ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م من
أن األغ��ذي��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ق��د تساعد
على ال�ن�ه��وض بصحتك ،فإنها ال
تعوضك عن عادات األكل السيئة.

مايو كلينك

 7طرق للتغلب على
الصداع خالل فترة الحمل
ل � �ل ��وق ��اي ��ة م � ��ن ص � � � ��داع ال � � ��رأس
الخفيف أو تخفيف حدته خالل
ف� �ت ��رة ال �ح �م��ل م ��ن دون ت �ن��اول
أدوية ،جربي ما يلي:
 - 1ك� �م ��ادات ب � � ��اردة .اس�ت�ل�ق��ي
ث��م ض�ع��ي ك �م��ادات ب� ��اردة على
رأسك.
 - 2تجنبي مسببات ال �ص��داع.
إذا كانت هناك أطعمة معينة أو
روائ��ح يبدو أنها تحفز الصداع

ال �ن �ص �ف��ي ل ��دي ��ك ف �ي �م��ا م �ض��ى،
فيجب تجنبها.
 - 3مارسي األنشطة البدنية في
روتينك اليومي.
 - 4تعاملي مع ضغوط الحياة.
 - 5ت� �م ��رس ��ي ع� �ل ��ى أس ��ال� �ي ��ب
االسترخاء.
 - 6تناولي الطعام بانتظام.
ً
 - 7ح � � ��ددي ج� � � ��دوال م�ن�ت�ظ�م��ًا
ملواعيد النوم.
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منوعات

دراسة جديدة :ممارستها باستمرار تجعل صاحبها أكثر صحة وثقة بالنفس

التدريب على الرحمة..
طريق سعادتك الدائمة
نصائح للتدريب على الرحمة ،يستطيع
أي ش �خ��ص أن ي�ت�ب�ع�ه��ا م ��ن دون أن
تكلفه ماديا .في البداية يبدأ الشخص
بممارسة تمرين «تأمل الطيبة واملحبة»
ال ��ذي ي�ع�م��ل ع�ل��ى إي �ق��اظ م�ش��اع��ر ال��رح�م��ة
وال��رأف��ة الطبيعية ف��ي ذه��ن اإلن �س��ان ،وكل
ما يحتاجه الشخص ملمارسة التمرين هو
م�ك��ان ه ��ادئ مل��دة ت �ت��راوح ب�ين  15إل��ى 20
دقيقة.
 - 1في هذا املكان الهادئ ،اجلس في وضع
م��ري��ح ،رك��ز ع�ل��ى تنظيم ت�ن�ف�س��ك ،ث��م أرح
ذهنك من دون التركيز على أي شيء.
 - 2حاول التركيز على مشاعرك اإليجابية،
ْ
ودع ف �ك��رة ال�خ�ي��ر امل �ت��أص��ل ف�ي��ك تتسرب
شيئا فشيئا إلى ذهنك حتى يعتاد على ما
أدركه من سعادة.
 - 3يمكنك ت �ك��رار ال�خ�ط��وات ال�س��اب�ق��ة في
ش �ك��ل ج �ل �س��ات ق �ص �ي ��رة؛ ت� �ب ��دأ ب��ال �ت��أم��ل
وال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى م �ش��اع��ر ال �خ �ي��ر وال �ح��ب
والسعادة داخ��ل نفسك ثم تصفية الذهن
م��ن دون ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى أي ش� ��يء ،يمكن
للجلسة أن تكون بضع دقائق حتى يعتاد
ذهنك على هذا الوعي والنمط الجديدين.
 - 4عندما تعتاد وتألف مثل هذه املشاعر
م ��ن ال� �س� �ع ��ادة وال� �ح ��ب ت� �ج ��اه ن �ف �س��ك ،ق��م
بتوسيع ه��ذه ال��دائ��رة م��ن امل�ش��اع��ر لتضم
أشخاصا آخرين.
 - 5اختر شخصا تحمل تجاهه الكثير من
مشاعر ال��دفء واملعزة كأن يكون زوجتك
أو أم��ك أو ط�ف�ل��ك ،ث��م تخيل ذل��ك الشخص
العزيز الذي تكن له حبا عميقًا.
 - 6ح��اول ُ أن تولد مشاعر ال��دفء واللطف
وال�ط�ي�ب��ة امل�ح�ب��ة وال��رح �م��ة ت�ج��اه الشخص

د .والء حافظ
يصف أح��د الباحثني صفة الرحمة بانها
م�ش��اع��ر ال�ع�ط��ف وال ��رأف ��ة ،ال �ت��ي ق��د يشعر
ب�ه��ا اإلن �س��ان ت�ج��اه ش�خ��ص آخ��ر ي�ت��أل��م أو
أصابه بالء ،فهي مرتبطة في املعنى بصفة
ً
«ال �ت �ع��اط��ف» ،ول �ك��ن ت�خ�ت�ل��ف ق�ل�ي�لا عنها؛
فالتعاطف يعني املشاركة في الشعور.
ف��دوم��ًا م��ا ي�ب�ح��ث اإلن �س��ان ع��ن ال �س �ع��ادة،
ويحاول تجربة طرق عديدة لبلوغها ،ولكن
العديد من العلماء والباحثني قدموا وصفة
سهلة وغير مكلفة يمكنها جلب السعادة
ل�لإن�س��ان ،وه��ي الرحمة املستدامة وال��رأف��ة
تجاه اآلخرين ،وفق «سي إن إن».
ت �ق��ول أس� �ت ��اذة ع �ل��م ال �ن �ف��س أم �ي �ش��ي جها
إن التدريب على الرحمة يستهدف ه��ؤالء
األش �خ ��اص ال��ذي��ن ي ��ري ��دون ت�غ�ي�ي��ر ال�ع��ال��م
ل�ل�أف� �ض ��ل ،ل �ي �م �ك �ن �ه��م ت �ح �ق �ي��ق اس �ت �ف ��ادة
شخصية؛ كالشعور ب��ال�س�ع��ادة ،وتوطيد
ال �ع�لاق��ة م��ع األص ��دق ��اء ،وإن� �ش ��اء ع�لاق��ات
ج��دي��دة س� ��واء ف��ي ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل م��ع زم�ل�اء
العمل أو خارجها بتكوين صداقات جديدة.
كما أن األشخاص الذين يتصفون بالرحمة
ت ��رب �ط �ه ��م ص� �ل��ات ع �م �ي �ق��ة م� ��ع اآلخ ��ري ��ن
املحيطني بهم ولديهم كثير من األصدقاء،
وهم أكثر تسامحًا ولديهم إحساس قوي
بأهمية وجودهم في الحياة.
هذا باإلضافة إلى أن صفة الرحمة تجعل
ص��اح �ب �ه��ا أك �ث��ر س� �ع ��ادة ،وص� �ح ��ة ،وث�ق��ة
بالنفس ،ومرونة .وانطالقًا من ذلك ،أشارت
جها إلى حرص وزارة الدفاع األميركية على
دمج تدريبات ذهنية جديدة؛ مثل التدريب
ال��ذه�ن��ي على ال��رح�م��ة وإل�ح��اق�ه��ا ب��ال��دورات

 6نصائح للتدريب
على الرحمة ..تبدأ
بـ«تأمل الطيبة
والمحبة»
«التمرين»
يعزز شعور اإلنسان
بالخير المتأصل داخله
وإحساسه باآلخرين
التدريبية التي يحصل عليها أفراد الجيش.
وكذلك األمر في جامعة ميامي األميركية،
ح � �ي ��ث ت � �ح � ��رص ع � �ل ��ى ت � ��دري � ��ب ط�ل�اب �ه��ا
النظاميني على م�ق��اوم��ة الضغط النفسي
واإلجهاد اليومي اللذين يتعرضون لهما.
وبالفعل كانت هناك نتيجة فعلية نتيجة
االه �ت �م ��ام ب��ال �ت��دري��ب ع �ل��ى ال ��رح �م ��ة؛ ف�ق��د
حققت الفرق الرياضية األميركية نجاحات
حقيقية عندما دمجت التدريب الذهني على
ال��رح�م��ة ف��ي روتينها ال�ي��وم��ي ،ك��ان أقربها
ف ��وز ف��ري��ق ال�ب�ي�س�ب��ول «ش �ي �ك��اغ��و ك��اب��ز»
ببطولة العالم في البيسبول «كرة القاعدة»
عام  2016بعد غياب أكثر من  108اعوام.

أطفال
المدارس

ال � � � ��ذي اخ� � �ت � ��رت � ��ه ،وب� �ك ��ل
تلقائية دع هذه املشاعر تستقر في ذهنك.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن ك�ث�ي��را م��ن ال��دراس��ات
أظهرت أن هذا التمرين البسيط يعزز حقا
شعور اإلنسان بالرحمة والخير املتأصل
داخ � �ل� ��ه ،ح �ي��ث ت ��وس ��ع دوائ � � ��ر اه �ت �م��ام��ه
وتفكيره وإح�س��اس��ه ب��اآلخ��ري��ن بطريقة
مستمرة.

اإلجهاد واإلرهاق اليومي
أظ � �ه� ��رت ن� �ت ��ائ ��ج إح � � ��دى ال� � ��دراس� � ��ات أن

ال � �ت ��دري ��ب ع� �ل ��ى ال ��رح� �م ��ة م� ��ع اآلخ ��ري ��ن
س��اع��د ه��ؤالء االش�خ��اص ال��ذي��ن يعانون
اإلج�ه��اد واإلره ��اق اليومي أث�ن��اء عملهم.
ف��امل �م��رض��ات واألط � �ب� ��اء ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون
اإلره� � � � ��اق واإلج � � �ه� � ��اد ال� �ي ��وم ��ي وت �ل �ق��وا
تدريبات الرحمة أصبحوا يقدمون رعاية
طبية أفضل ويعاملون مرضاهم برحمة
ورأفة.
وت��وص�ل��ت دراس ��ة ث��ان�ي��ة ال��ى أن الجنود
ال��ذي��ن ت�ل�ق��وا ال �ت��دري �ب��ات نفسها ت�ع��اف��وا
بشكل أس��رع من آث��ار املواقف العصيبة
التي عايشوها أثناء حياتهم العسكرية.

أف ��ادت دراس ��ة ث��ال�ث��ة ب��أن أداء أط�ف��ال
املدارس ،الذين تلقوا برنامجا تدريبيا
قصيرا ملدة ثمانية أسابيع ،قد تحسن
بشكل أف�ض��ل عما ك��ان عليه ،حتى
ان ال �ط�لاب ال��ذي��ن واج �ه��وا مشكالت
عقلية م�ث��ل اض �ط��راب ف ��رط ال�ح��رك��ة
ونقص االنتباه ،بعد التدريب أصبح
ه�ن��اك تحسن ملحوظ ف��ي سلوكهم
وق��درات �ه��م داخ ��ل ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي،
ح� �ي ��ث ت �ح �س �ن��ت درج � ��ات � �ه � ��م .وف ��ي
دراس��ة رابعة ،كان لتدريبات الرحمة
آثار ملحوظة في عالج الناجيات من
س��رط��ان ال �ث��دي واألش� �خ ��اص ال��ذي��ن
يعانون اضطراب ما بعد الصدمة.
خ�ل�اص��ة ال� �ق ��ول ،إن ال �س �ع ��ادة ال�ت��ي
ي �م �ك��ن أن ت �ن �ت��ج ع ��ن ال �ت ��دري ��ب على
ً
ال��رح �م��ة ت � ��دوم ط ��وي�ل�ا ،ع �ل��ى عكس
الشعور العفوي بالسعادة ال��ذي قد
يحدث -على سبيل املثال -عند شراء
س�ي��ارة ج��دي��دة .فالسعادة املستمدة
من الرحمة مستدامة.

بعضها ال يزال األكثر مبيعاً

 50كتاباً..

األكثر نفوذاً على م ّر العصور
لقرون عديدة ،كانت الكتب واحدة من أشكال الترفيه المركزية للبشرية ،كان القراء يستثمرون
ساعات ال حصر لها أمام الكتب ،يهربون من خاللها إلى عوالم جديدة وفريدة من نوعها ،ويفقدون
أنفسهم في كلمات وصفحات الكتب من مختلف األنواع ،وعلى الرغم من أن جميع الكتب تؤثر
في القراء بطرق مختلفة ،فقد أثبت التاريخ أن بعض الكتب كان لها القدرة على الوصول إلى
مجموعات كبيرة من الناس والتأثير فيهم إلى األبد.

محمد حنفي
موقع  oedb.orgاملهتم بالتعليم والكتب
والقراءة ،وضع قائمة تضم  50كتابا من
أكثر الكتب نفوذا على مر العصور ،الكتب
الـ 50تنتمي إلى فروع متفرقة من املعرفة
ال �ب �ش��ري��ة م �ث��ل :األدب وال �س �ي��اس��ة وع�ل��م
االج�ت�م��اع وال�ع�ل��وم وال�ت��اري��خ والجغرافيا
والرياضات.
م��ن ب�ين ه��ذه الكتب ك�ت��اب «الجمهورية»
ل�ل�ف�ي�ل�س��وف األغ��ري �ق��ي أف �ل�اط ��ون ،ال ��ذي
وضعه ع��ام  380قبل امليالد ،الكثير من
املفاهيم التي تحدث عنها أفالطون مثل
الدولة املثالية والعدالة والنظام االجتماعي
م��ازال��ت تناقش حتى ال �ي��وم ،ك��ذل��ك كتاب
«األم � �ي� ��ر» ،ال � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر دراس� � ��ة م�ب�ك��رة
ف��ي ال�ف�ل�س�ف��ة ال�س�ي��اس�ي��ة أع��ده��ا نيكوال
مكيافيلي سنة  ،1513ويقدم من خالله
ال�ن�ص��ائ��ح ل�ل�ق��ادة السياسيني الطامحني
ل�ل�ب�ق��اء ف��ي امل�ش�ه��د ال�س�ي��اس��ي ،وال ي��زال
أح��د أه��م ال�ك�ت��ب امل�ث�ي��رة ل�ل�ج��دل ف��ي عالم
السياسة حتى اليوم.

ملحمة شعرية
كتاب «الكوميديا اإللهية» يعتبر أحد
أهم ايقونات األدب العاملي ،كتبه الشاعر
اإليطالي دانتي ،وهو عبارة عن ملحمة
ش �ع��ري��ة ط��وي �ل��ة ،وق� ��د ت ��أث ��ر ب��ال �ك �ت��اب
ك�ث�ي��ر م��ن األج� �ي ��ال ح �ت��ى اآلن ،بينما
اعتبرت قائمة األعمال الكاملة للشاعر
اإلنكليزي وليام شكسبير ،أحد أشهر
األعمال األدبية األكثر نفوذا في تاريخ
اإلن�س��ان�ي��ة ح�ت��ى ف��ي ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث،
حيث ترجمة أعمال شكسبير الكاملة
إل ��ى ك��ل ال �ل �غ��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي جميع
أنحاء العالم.

«الغارديان»:
لماذا نعيش في عصر الغضب؟
محمد مراح

لوحة تجسد الشاعر د

انتي ممسكا بكتابه

بتجريد الشعوب من حقوقها ،من خالل
اساليب قمعية كالرقابة الحكومية ،الرواية
ُيستشهد بها كثيرا في عاملنا املعاصر
في كل حديث عن الطغيان والدكتاتورية.

ماركيز وغوته وفرويد

ماركيز وروايته الشهيرة

1984
م��ن ب�ين الكتب األك�ث��ر ن�ف��وذا أي�ض��ا تأتي
رواي � � ��ة « »1984ال� �ت ��ي ك �ت �ب �ه��ا ال� ��روائ� ��ي

ملحمة أميركية
ك �ت��اب آخ ��ر ض�م�ت��ه ال�ق��ائ�م��ة ،وه ��و رواي ��ة
«موبي دي��ك» للروائي األميركي هيرمان
م �ي �ل �ف �ي��ل ،ص � ��درت ال� ��رواي� ��ة ع� ��ام ،1851
ال��رواي��ة التي يعتبرها الشعب األميركي
«م �ل �ح �م �ت �ه��م ال� ��وح � �ي� ��دة» ،وت � � ��دور ح��ول
م �ط��اردة إن�س��ان وح ��وت ،وتحمل رمزية
ال� �ص ��راع وال �ت �ح��دث وت �ح �م��ل ظ�ل�اال على
امل�ش��روع األم�ي��رك��ي ،وم��ازال��ت واح��دة من
أكثر الروايات رواجا ومبيعا حتى اآلن.

التمييز أصبح صعباً بين «اإلصالحي» ..و«السيئ»

رواية 1984

ال�ب��ري�ط��ان��ي ج ��ورج أوروي � ��ل ع ��ام ،1949
الرواية الديستوبية تصور عاملا متخيال
ف ��ي م �ق��اط �ع��ة م ��ن دول � ��ة ع �ظ �م��ى ،تصف
ال ��رواي ��ة ك �ي��ف ت �ق��وم األن �ظ �م��ة ال�ش�م��ول�ي��ة

ال �ق��ائ �م��ة وض �ع��ت رواي� � ��ة «م �ئ��ة ع� ��ام من
ال �ع ��زل ��ة» ل �ل �ك��ات��ب ال �ك��ول��وم �ب��ي غ��اب��ري�ي��ل
غ��ارس�ي��ا م��ارك�ي��ز م��ن ب�ين ال�ك�ت��ب األك�ث��ر
ن�ف��وذا ف��ي العصر ال�ح��دي��ث ،ال��رواي��ة التي
كتبها م��ارك�ي��ز ع��ام  1967ترجمت إلى
 30لغة ح��ول العالم ،وتمثل حركة أدبية
فريدة من نوعها في أميركا الالتينية في
الستينات.
م �س��رح �ي��ة «ف� ��اوس� ��ت» ل �ل �ك��ات��ب األمل��ان��ي
غوته تعتبر أعظم عمل في األدب األملاني،
ن �ش��رت ل�ل�م��رة األول� ��ى ع ��ام  ،1808وه��ي
م �س��رح �ي��ة ت��راج �ي��دي��ة ت �ح �ك��ي ال �ح �ك��اي��ة
ع��ن ب �ي��ع ف��اوس��ت روح� ��ه ل�ل�ش�ي�ط��ان من
أج��ل امل�ع��رف��ة وامل �ل��ذات ال��دن�ي��وي��ة ،م��ازال��ت
املسرحية تلقي بظاللها على كثير من
املجاالت األدبية والفنية واملوسيقية.
وضمت القائمة كتاب «تفسير األح�لام»
للمحلل النفسي سيغموند ف��روي��د من
بني الكتب التي مازالت تحظى بالنفوذ بني
ال�ق��راء ف��ي العالم كله ،م��ن خ�لال الحديث
عن مفهوم ال�لاوع��ي ودوره في التحليل
النفسي ،مازال هذا العمل التاريخي ُيقرأ
ُ
ويدرس في جميع أنحاء العالم.

يتساءل كثير من الخبراء وعلماء النفس
ع��ن سبب انتشار الغضب بشكل كبير
بني أفراد املجتمع في شتى أنحاء العالم،
وم��ا م��دى تأثير ذل��ك ف��ي ال��دول واألف��راد،
وكيفية التفريق بني
الغضب الجيد والغضب السيئ ،كالهما
غضب لكن النتائج املترتبة عن كل منهما
مختلفة تمامًا.
ف ��ي م �ق��ال ل �ه��ا ب�ص�ح�ي�ف��ة «ال� �غ ��اردي ��ان»
البريطانية تقول الكاتبة زوي ويليامز إن
ط�ف��رات م��ن الغضب ف��ي العالم يمكن أن
تراها تقريبا كل  50عاما ،فنتيجة لعدم
املساواة ،هناك فترات في
ال �ت��اري��خ ع �ن��دم��ا ي �ك��ون ه �ن��اك ك�ث�ي��ر من
األث��ري��اء في العالم ،وباملقابل ي��زداد عدد
الفقراء فإن ذلك يولد موجة من الغضب
في مناطق كثيرة من العالم.
وتضيف الكاتبة أن الغضب مرتبط دومًا
باالقتصاد ،فالركود االقتصادي تتوافق
دائ� �م ��ا م �ع��ه اض� �ط ��راب ��ات واح �ت �ج��اج��ات،
وتنقل عن ديفيد أندريس ،أستاذ التاريخ
بجامعة بورتسموث
وم��ؤل��ف ك �ت��اب «ال �خ��رف ال �ث �ق��اف��ي» ال��ذي
ي�ق��ول إن «ك��ل ش��يء ي�ج��ب أن ي�ع��ود إل��ى
االق�ت�ص��اد ..إن ك��ان ه�ن��اك ن��درة وان�ع��دام
أم��ن اقتصادي ف��إن ذل��ك يتحول بسرعة
كبيرة إلى غضب».
وي � �ت� ��اب� ��ع ال � �ك� ��ات� ��ب أن� � ��دري� � ��س «ك � �م� ��ؤرخ
وكمدرس ،أح��اول ً
دائما حث الناس على
فهم أن املجتمعات عموما أماكن عنيفة
وذات ت�س�ل�س��ل ه ��رم ��ي ،وب �ع��ض ال �ن��اس
يريدون أن تكون املجتمعات
لاً
ً
أق��ل عنفا وتسلس ه��رم� ً�ي��ا ..لكنهم لم
ينجحوا في تحقيق ذلك».
وي �ق��ول آرون ب��ال�ي��ك ،وه��و معالج نفسي
وم� ��ؤل� ��ف ك� �ت ��اب «ال ��دي� �ن ��ام� �ي ��ك ال �ن �ف �س��ي
ل �ل �ش �ب �ك��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة»« :أع� �ت� �ق ��د أن
الغضب يتم التعبير عنه بشكل أكبر من
ذي قبل ،ما نراه اآلن هو نتيجة العدوى
العاطفية ،والتي أعتقد أن وسائل التواصل
االجتماعي مسؤولة عنها جزئيًا».
وي ��رى ب��ال�ي��ك أن «امل�ن�ت��دي��ات االجتماعية

الكاتبة زوي ويليامز:
وسائل التواصل
االجتماعي منحت
الشعوب وسيلة
لنقل الغضب
من مكان آلخر
الكاتب آرون باليك:
الغضب قد يكون
إصالحياً ..مثلما
حدث في «الربيع
العربي»
ووس��ائ��ل ال �ت��واص��ل ت�م�ك��ن م��ن اإلص��اب��ة
بالعدوى الهستيرية للغضب ،لكن هذا ال
يعني أن هذه العدوى غير منتجة ً
دائما،
فقد يكون هذا الغضب
إص �ل�اح � �ي� ��ًا ،م �ث �ل �م��ا ح� � ��دث ف� ��ي ال��رب �ي��ع
العربي».
وتقول الكاتبة زوي ويليامز في مقالها
«لقد منحتنا وسائل التواصل االجتماعي
وس�ي�ل��ة ل�ن�ق��ل ال�غ�ض��ب م��ن م �ك��ان آلخ��ر،
وانتقل الغضب ليصبح في جميع مناحي
الحياة ومتصاعدا بشكل كبير».
وتتابع الكاتبة «لتمييز الغضب الجيد عن
الغضب السيئ في الواقع ،لتحديد ما إذا
ك��ان أي ش��يء منتج يمكن أن ي��أت��ي من
طفرة معينة من الغضب ،يجدر النظر الى
الغرض من الغضب».
وت�ن�ب��ه إل��ى أن «ال�غ�ض��ب غ�ي��ر امل�ع��ال��ج قد
ي �ل ��وث امل� �ج ��ال االج �ت �م ��اع ��ي ،وي �م �ك��ن أن
يصبح متحكمًا في النفس البشرية ،التي
قد تعتاد على الغضب كطريقة عيش في
الحياة بشكل تام».
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ثقافة

بورسليات

كريميات

مسحور

رغيف العز

مسحـــــور..
وأنتــي بعيــونك لــي وطـــن
وأنتــي المكـان وانتي الـزمن
الــي أحـــس فيــه باألمــــان
ويــنك يـــا عمــري من زمـان
عـزفي وانا اللحــن المثيـــر

غيــرتي تفكـــيري

رع�����اك ال���ل���ه ي���ا وط���ن���ي رع��اك��ا

ُ
َ
ال��ت��ف��ت م��ع��ي أراك���ا
أي����ن
إل���ى

ليـله واثــرتي عــلي

ُ
واب��ن أمي
صديقي بل حبيبي

وعط ُر وس��ادت��ي األول��ى شذاكا

صــرتي مقــاديري

َ
ك ي���ا م��ن��ي�� ُر
ان���ط���ف���اء َ
ي����ري����دون
َ

ف��ت��زده�� ُر النجوم على سماكا

وانا تغيــــرت

نـادي على دربـك أسيــــــر

ُ
��ت سياجا ً
دع��ون��ا ال��ل��ه ف��ارت��ف��ع ْ
األم����ه����ات ع��ل��ى ث��راك��ا
ِ
ص��ل��اة

لقيـتج بصـــوتي

مسحــور أنــا..
ياجر قلبي جـر لـدن الغصونـي ..غصون
سدر جرها السيل جرا

بهمسي بسكـوتي

ٌ
ل
ح���زي���ن ُم���ن���ذ ول�����دت وال ت����زا ُ

وم�����رس�����وم ب��أع��ي��ن��ن��ا أس���اك���ا

يا صوتي المجــروح

ت��ج��م��عَ ْ
��ت م��ن ك��ل وك��ر
ّ
��ك
ع��ل��ي َ

ُ
ث���ع���اب���ي���ن ال����زم����ان ف���ي���ا ب�لاك��ا

يا رعشة األشــواق

غصن
ط��ي��ورُ
ٍ
ل ك��لَّ
الحقل ت��س��أ ُ
ِ

َ
األم����ان على رب��اك��ا؟
متى نجد

في لحــظة وفــا

المجني عليه؟
الجاني؟ من
َمن
ْ
ْ

أص���ا َر النفط أغلى م��ن دماكا؟

صحيت انا..

س��ع��وا للفتنةِ ال��ك��ب��رى وه��ذا

ل أب��اك��ا
َ
أب����وك ال��م��ج��دُ  ..ال ت��خ��ذ ْ

ُ
ٌ
ح��ي��اة
ال����ع����راق ف�ل�ا
إذا ض�����اعَ

ش���م���س وال ق���م���رٌ ه��ن��اك��ا
ٌ
وال

أشوف أنا..

الغريب عن احتراقي
ُ
ويسألني

وه��ل يوما ً سأجزعُ من هواكا؟

ال ما أشوف..

ومن قبل اللسان أج��اب جُ رحي

أم���ي��� َر ال��ص��ب��ر ي���ا وط���ن���ي أراك����ا

اسم العراق رُقيا ً ومجداً
ُ
َ
حملت

ُ
وأح���م���ل���هُ وي��ح��م��ل��ن��ي ل��واك��ا

ٌ
كقلبي
مشتاق
وهل في الكون
ْ
ٌ
��ري��ض غير أن��ي ل��س ُ
��ت أشفى
َم

ن��ه��ري��ك ي��ا روح����ي ف��داك��ا
َ
إل���ى
ي ع������رافٍ س��واك��ا
ع��ل��ى ي���د أ ّ

ف���ق���ي���رٌ ف����ي ب���ل��اد غ���ي���ر أن���ي

غ��ن��يُّ النفس مملكتي عُ الكا

ُ
ك��ن��وز األرض ت��ع��ج ُ��ز أن ت��س��اوي

رغ���ي���ف ال���عِ ���ز ت��ح��م��ل��هُ ي��داك��ا

وجــروحه دفـــا

فـي مراسـي الشـــوق
أثــار وشــــواهــــد
مـا قط أخذ قلبي احـد
ما غيـــر واحـــــــد

ال ما صحيـت..

والـواحد أنتـــي

مسحـــور..

يا سحـر ماله قـرار
وعيت على نفسي
أحبــك باختصــار
يا شـوق أخذني لفـوق وســافر
وراني دنيـــــا ما لها أول وآخــر
عـزفي وانا اللحــن المثيـــر

انتـي الغنـــاوي كــلــها..
وحكــي الــحروف..
عـزفي وانا اللحــن المثيـــر
نـادي على دربـك أسيــــــر

نـادي على دربـك أسيــــــر

مسحــور أنــا..

مسحــور أنــا..
علـى الــذي مشـيـه تخـطـى بهـونـي..
وعصيـر مــن بـيـن الفريقـيـن مــرا

ياليتـهـم عــن حـاجـتـي سايـلـونـي..
يـا كود انا اخـلي الحــيا واتـجرأ

بدر بورسلي

ليـله وتغيـــر كل شـــي

كريم العراقي

فيلمه األنيميشن «فالفل كارت» ضمن األعمال المرشحة ألوسكار 2020

عبدالله الوزان :النزاعات والحروب
ّ
أفكر في مصير اإلنسان
جعلتني
مهاب نصر
األحداث التي تشهدها
المنطقة العربية منذ عام
 2011وحتى اآلن :احتجاجات
عارمة ،حروب شبه أهلية،
جماعات متشددة تحرق وتدمر،
مواطنون يجدون أنفسهم
فجأة في العراء بال وطن وال
تاريخ ..كل ذلك أفرز نمطا جديدا
من المخيلة ،وفكرة عن الفن
تتجاوز أنماطه التقليدية.
تطورت مقاطع الفيديو
المصورة ،األفالم التسجيلية،
وتدخل حتى فن األنيميشن
ليدخل ميدان التعبير عن هذه
المستجدات.
عبدالله الوزان مخرج كويتي،
قدم من قبل فيلما تجريبيا
بعنوان «فالفل كارت» ،البتكار
طريقة انيميشن ،ولكنه طور
فكرته ،مستعينا في النسخة
الجديدة «فالفل كارت»2019
بمجموعة عمل أكبر .ووفق قول
الوزان ،فإن «الفيلم مستوحى
من األحداث المأساوية التي ما
زالت تشهدها منطقة الشرق
االوسط مثل معاناة شعوب
سوريا وفلسطين واليمن
والعراق ،وكيف تؤثر هذه الحروب
والنزاعات في حياة ومستقبل
شخص واحد ،وكيف تغير وتهدم
طموحه إلى االبد .فحياة صاحب
العربة الذي أصبح الجئا هي
مثال لالجئ العربي ،الذي اضطر
للفرار من المجازر والهموم إلى
دول الغرب ،لينال فرصة أخرى
في عيش حياة هنيئة» .الفيلم
الجديد جاء ضمن  92فيلما
متحركا قصيرا تتنافس على
جائزة األوسكار الفضل فيلم
قصير متحرك في عام .2020
توجهنا بالسؤال إلى الوزان:

دعم الدولة ضعيف ..ومستمرة بفضل عائلتي

شيماء أشكناني لـ سبقلا:
الجمهور العربي أكثر تذوقاً للفن

ل�ي�ن ،وم ��ن امل �ع��اص��ري��ن امل �خ ��رج امل�ك�س�ي�ك��ي
ألخاندرو انياريتو.
■ إن�ت��اج ه��ذا ال�ن��وع يتطلب س��وق��ا خاصا،
هل تعتقد أن هناك سوقا يفي بطموحات
انتاجك؟

ملصق الفيلم

المخرج عبدالله الوزان

■ ما السبب في توجهك إلى هذا النوع من
األفالم؟ وبمن تأثرت؟

االراضي السورية القاسية ،وسيتم تصويره
ف��ي اململكة االردن�ي��ة الهاشمية مطلع السنة
القادمة.
شخصيا ،أحب جميع أنواع السينما ،وأطمح
ال��ى عمل أك�ث��ر م��ن فئة بعد ان انتهيت االن
من االنميشن ،فان القادم سيكون تصويرا
ف�ع�ل�ي��ا او «الي ��ف اك �ش��ن» ،واف �ض��ل ال�ت�ن��وي��ع
بالفئة وعدم التقيد بنمط معني من االفالم.
ف ��ي ال �ت �س �ع �ي �ن��ات ،وع� �ن ��د ب ��داي �ت ��ي م ��ع ح��ب
ال�س�ي�ن�م��ا وف ��ي ال �خ��ام �س��ة م��ن ع �م��ري ،ك��ان
ت� ��أث� ��ري االك � �ث� ��ر ب� ��أف�ل��ام امل � �خ� ��رج س�ت�ي�ف��ن
سبيلبرغ واف�ل�ام دي��زن��ي ،وم��ع م��رور الوقت
اصبح هناك تأثير من مخرجني آخرين مثل
الفريد هيتشكوك وستانلي كوبريك وديفيد

درس��ت الهندسة امل�ع�م��اري��ة ،وك��ان لصناعة
املجسمات أثناء فترة الدراسة أثر كبير ّ
في،
فأحببت أن أدمج قدرتي بصناعة املجسمات
وال�ن�ح��ت م��ع حبي لصناعة السينما ،وك��ان
الناتج أفضل مما تخيلت.
وتوجهي لقصة الفيلم كان بسبب تأثري من
األوضاع في املنطقة من الحروب والنزاعات،
ال�ت��ي م��ازال��ت ع�ل��ى ح��ال�ه��ا او أس ��وأ م�ن��ذ ب��دء
امل �ش��روع ،ك�م��ا أن�ن��ي س��أك�م��ل ه��ذا امل��وض��وع
بتعمق أكثر في مشروعي القادم «من فوق
ال �ه��اوي��ة» ،ال ��ذي ي��رك��ز ع�ل��ى طفلني س��وري�ين
ي� �ص ��ارع ��ان ل �ل �ن �ج��اة وم� ��ا زاال ع��ال �ق�ي�ن ف��ي

العرض األول
ك��ان��ت ف��رص��ة ال �ع��رض األول للفيلم
ع�ل��ى ش��اش��ات السينما ف��ي سانتا
مونيكا ،بلوس أنجلوس اب�ت��داء من
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الشهر نفسه.
واخ �ت �ي��ر ال�ف�ي�ل��م رس�م�ي��ا للمشاركة
ض �م��ن م �ه��رج��ان «ب��ال��م سبرينجز
ان �ت��رن��اش��ون��ال ان�م�ي�ش��ن فيستفل»
في كاليفورنيا في ديسمبر املقبل،
كما يحظى في الشهر نفسه بعرض
سينمائي خاص في الكويت.

بالتأكيد هناك سوق معني لالفالم القصيرة،
ي� �ك ��ون اغ� �ل ��ب رواده � � � ��ا أث � �ن� ��اء امل �ه��رج��ان��ات
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة .ل �ك �ن��ي أح� � ��اول إق ��ام ��ة ع��رض
خ��اص سينمائي للفيلم ف��ي أكثر م��ن دول��ة،
وهلل الحمد كانت الصالة ممتلئة في الواليات
امل �ت �ح��دة ع �ن��د ع ��رض ��ه ،وح � ��رص ال�ج�م�ه��ور
على مقابلتي بعد ال�ع��رض الب��داء اعجابهم
بالقصة والتقنية.
أح��ب االف�ل�ام ال�ق�ص�ي��رة ،وه��ي تعتبر مجاال
فنيا آخ��ر بخالف االف�ل�ام ال��روائ�ي��ة الطويلة،
واظن انني سأظل أصنع افالما قصيرة حتى
وان بدأت العمل باالفالم الروائية الطويلة.
ب��ال�ن�ه��اي��ة يعتبر ق�ي��ام��ي ب �ه��ذا ال�ع�م��ل جهدا
ف��ردي��ا وح�ب��ا ل�ل�م�ج��ال ،وق��د م��ول�ت��ه بالكامل
ب �ن �ف �س��ي خ �ل��ال ف� �ت ��رة ان� �ت ��اج ��ه ووض �ع ��ت
س��اع��ات ع�م��ل ك�ث �ي��رة ف �ي��ه ح �ت��ى ي �ت��م نشر
رسالته االنسانية.

■ السينما في الكويت ربما كانت موضوعا
يثير ال�ش�ج��ون ،أع�ن��ي االن�ت��اج السينمائي،
فما مشكالته ومعوقاته برأيك؟

امل�ش�ك�ل��ه ال��رئ�ي�س�ي��ة ه��ي ع ��دم وج ��ود دع��م
م ��ادي ل�لاف�لام ال��روائ �ي��ة ال�ط��وي�ل��ة ،أو ع��دم
ثقة املستثمر الكويتي في م��ردود االفالم
م��ادي��ا ،ول�لام��ان��ة ال أل��وم��ه ،الن�ن��ا ل��م ن��ر اي
فيلم يثبت عكس ذلك حتى االن ،وه��ذا ما
اتطلع اليه حاليا ،وهو انتاج فيلم ذي طابع
فني عال يحقق اي��رادات عالية .قد تكون
هذه العملية صعبة االنجاز بعض الشيء،
لكنها هدفي حاليا.
وت �ق��ع امل �س��ؤول �ي��ة ف ��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة األول �ي��ة
ل �ل �س �ي �ن �م��ا ال �ك��وي �ت �ي��ة ع �ل��ى ع ��ات ��ق ال ��دول ��ة،
وي� �ت� �ح� �ق ��ق ذل � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ج� �ه ��ة إن� �ت ��اج
رسمية أو ص�ن��دوق ل��دع��م االف�ل�ام ال��روائ�ي��ة
يتنافس فيه املخرجون الكويتيون لتمويل
عملهم ،وت�ك��ون هناك لجنة ذات خبرة في
السينما ،وضرورة االستعانة بسينمائيني
عامليني الت�خ��اذ ال�ق��رار ،وذل��ك للبعد ع��ن أي
محسوبيات او تفضيل واختيار االفضل
من بينهم.
يجب أن تتغير نظرتنا ل�لاف�لام على أنها
ليست فقط فنا ،بل هي مشروع عمل كأي
مشروع آخر نرى تمويله في الكويت.

الفنانه شيماء اشكناني في معرضها | عبدالصمد مصطفى

محمد عبدالناصر
 26ل� � ��وح� � ��ة ت � �ح � ��اك � ��ي ع� � ��ال� � ��م ح � � ��واء
وصراعاتها في املجتمع ،بني الغضب
والبهجة والشرود والثورة ،جاء معرض
«أس� � ��رار ال � � ��ذات» ،ل�ل�ف�ن��ان��ة التشكيلية
الكويتية «شيماء أشكناني» لتجسد
بفنها أحالم املرأة وأسرارها في ضوء
تجاربها وتحدياتها ،لتأخذ الجمهور تجربة بصرية جديدة
املتذوق للفن التشكيلي بجولة خاصة وق��ارن��ت شيماء ب�ين الجمهور العربي
وال �ج �م �ه��ور ال �غ��رب��ي ف ��ي ال �ت �ف��اع��ل مع
في أعماق الذات.
الفنون التشكيلية ،مستعيدة ذكريات
عامان من العمل
م �ش ��ارك �ت �ه ��ا األخ� � �ي � ��رة ف� ��ي إي �ط��ال �ي��ا
وقالت شيماء أشكناني ،التي دشنت ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ،وت��واص �ل �ه��ا امل�س�ت�م��ر
م�ع��رض�ه��ا ال� �س ��ادس ه ��ذا ال �ع��ام في م ��ع ال �ج �م �ه��ور األج� �ن� �ب ��ي ،ح �ي��ث رأت
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات خ � ��اص � ��ة ل � � �ـ سبقلا أن ال �ج �م �ه ��ور ال� �ع ��رب ��ي أك� �ث ��ر ت ��ذوق ��ًا
«سعيدة ً
جدا بهذا املعرض الذي خرج وإح� �س ��اس ��ًا م ��ن ال �ج �م �ه��ور ال �غ��رب��ي،
للنور بعد ع��ام�ين م��ن ال�ع�م��ل ،وال��ذي ويشعر باللوحات على نحو مختلف
وظ�ف��ت ف�ي��ه ل�ل�م��رة األول ��ى اإلض ��اءات رغ��م أن الجمهور اآلخ��ر أكثر انفتاحا
لتضفي أب�ع��ادًا أخ��رى عبر اللوحات عامليا على تلك الفنون.
التي ُرسمت عليها ،وحرصت أن أبرز وجاءت لوحات شيماء أشكناني لتقدم
دور امل� ��رأة ،ل�ك��ون��ي أع ��رف شعورها تجربة بصرية تحاكي مشاعر امل��رأة
وأدرك م��دى أهميتها وقيمتها في املتداخلة ،عبر رمزيات تفصيلية تعود
امل �ج �ت �م��ع رغ� ��م ك ��ل ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي لعدة مدارس تشكيلية عريقة ،معتمدة
تحيط بها».
ع�ل��ى خ�ل��ق م��زي��ج م��ن األل � ��وان ال��داك�ن��ة
وأض��اف��ت ش�ي�م��اء أن ه ��ذا عرضها والفاتحة ،لتترك للجمهور الذي حضر
األول لتلك ال�ل��وح��ات ال�ت��ي ت��أت��ي في بشكل كثيف فرصة لقراءة مغزى كل
ظل زيادة وعي الجمهور في الكويت لوحة على طريقته الخاصة.
بالفن التشكيلي ،وإدراك�ه��م ملعاني
ال� �ل ��وح ��ات ورم ��زي ��ات� �ه ��ا ،غ �ي��ر أن �ه��ا
اعتبرت أن دعم الدولة ضعيف ً
جدا
في ما يتعلق بالفن التشكيلي ،وأنها
م�س�ت�م��رة ب�ف�ض��ل دع ��م أص��دق��ائ�ه��ا
وعائلتها.

منطقة غرناطة

16

أرض فضاء  500م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 258,000
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تستقطب ثروات
من شتى بقاع العالم

بريطانيا

وجهة جاذبة للفاسدين
4

كيانات تتبع التاج البريطاني
تتصدر قائمة األنظمة
صاحبة أعلى الدرجات
كمالذات ضريبية للشركات
شركات بريطانية
ومراكز أوفشور مالية
لعبت دوراً رئيسيا ً
في  400قضية
فساد ..وأضرار اقتصادية
بلغت  325مليار جنيه
إسترليني
عقارات لندن فئة استثمارية
جذابة للمسؤولين األجانب
الذين يتطلعون إلخفاء
عائدات االختالس والرشوة

325

مليار جنيه إسترليني
تحويالت عبر عمليات شراء
مزورة ورشوة واختالس
واستحواذ غير قانوني

جزر الكايمان تحوي

80

ألف شركة مسجلة ..وأكثر
من ثالثة أرباع صناديق التحوط
الموجودة في العالم

تحتضن ودائع قيمتها

1 .9

تريليون دوالر..
تزيد  4مرات
على ما هو موجود
في بنوك نيويورك

يشجع أصحاب النفوذ في المملكة المتحدة استراتيجية للفوز بالسباق العالمي
الكبير لجذب رأس المال من خالل خفض الضرائب وتخفيف اللوائح وغض النظر عن
األموال القذرة في العالم .وتعتبر بريطانيا أكبر العب في لعبة المالذات الضريبية
العالمية ،اذ تستقطب من خالل شبكة األراضي واألقاليم والتبعيات التي تخضع
للتاج البريطاني ،من جزر كايمان وفيرجن البريطانية الى جزر تركس وكايكوس وأنغيال
وجزيرة مان وجيرسي ،الثروات من جميع أنحاء العالم حيث تعمل على تلميعها
ومن ثم تغذيها في حي المال واألعمال في لندن.
إيمان عطية
ي��ظ��ه��ر ال��ت��ص��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي األك���ث���ر ش���ه���رة ل��ل��م�لاذات
الضريبية في العالم من حيث األهمية ،مؤشر السرية
املالية ال��ص��ادر ع��ن شبكة ال��ع��دال��ة الضريبية اضافة
ال���ى م��ؤش��ر امل��ل�اذ ال��ض��ري��ب��ي ل��ل��ش��رك��ات ال���ص���ادر عن
ن��ف��س امل��ن��ظ��م��ة ،أن اململكة امل��ت��ح��دة ،وت��ب��ع��ي��ات ال��ت��اج
ال��ب��ري��ط��ان��ي ه��ي أك��ب��ر الع���ب وع��ام��ل ت��م��ك�ين ف��ي عالم
األوفشور ،حيث حل  4منها في قائمة العشر األوائل
التي حصلت أنظمتها على أعلى الدرجات كمالذات
ضريبية للشركات.

فساد وأضرار اقتصادية
م����ن األرج����ن����ت��ي�ن ال�����ى أذرب����ي����ج����ان ،ل��ع��ب��ت ال���ش���رك���ات
البريطانية ومراكز األوفشور املالية دورًا رئيسيًا في
أكثر من  400قضية فساد وأض��رار اقتصادية بلغت
قيمتها حوالي  325مليار جنيه استرليني في العقود
األخيرة .وهو الفساد الذي يؤذي أشد الناس فقرًا في
املجتمع ال��ع��امل��ي وي��ع��ي��ق ال��ت��ق��دم وامل���س���اواة .واعتبر

ت��ق��ري��ر الشفافية ال��دول��ي��ة ال���ذي ص���در ف��ي أك��ت��وب��ر أن
ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��دي��ه��ا مشكلة ك��ب��ي��رة م��ع األم����وال ال��ق��ذرة.
مشيرا الى أنه لم يعد سرًا أن العقارات في لندن هي
فئة استثمارية جذابة للمسؤولني األجانب الفاسدين
ال����ذي����ن ي��ت��ط��ل��ع��ون ال�����ى اخ����ف����اء ع�����ائ�����دات االخ����ت��ل�اس
والرشوة.
وت���ع���د امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة وج���ه���ة ج����ذاب����ة ل��ل��ف��اس��دي��ن
ل�ل�أس���ب���اب ذات����ه����ا ال���ت���ي ت���ج���ذب األع����م����ال امل���ش���روع���ة:
س��وق العقارات املستقرة واملستوى العاملي للتعليم
وقطاع الخدمات الكبير واملتنوع واالرت��ب��اط بمراكز
األوف���ش���ور امل��ال��ي��ة ف��ي األق��ال��ي��م ال��خ��ارج��ي��ة وتبعيات
التاج البريطاني.
كما قدم تقرير منظمة الشفافية الدولية أحدث دليل
على الدمار الذي تسببه شبكة األوفشور البريطانية
في العالم ،إذ يبلغ حجم األموال التي جرى تحويلها
 325م���ل���ي���ار ج��ن��ي��ه اس��ت��رل��ي��ن��ي ع����ن ط���ري���ق ع��م��ل��ي��ات
ش��راء م��زورة والرشوة واالختالس واالستحواذ غير
القانوني على أص��ول الدولة ،من أكثر من  100دولة،
معظمها في أفريقيا ودول االتحاد السوفيتي السابق
وأميركا الالتينية وآسيا .ومن بني املجرمني املاليني

أح���د ق���ادة عملية اح��ت��ي��ال قيمتها م��ل��ي��ارات ع���دة من
الجنيهات لنهب ماليزيا ورئ��ي��س وزراء س��اب��ق في
م��ول��دوف��ا .وبحسب املنظمة فانه ف��ي معظم الحاالت
الكبرى من ال��رش��وة واالخ��ت�لاس واملشتريات امل��زورة
في العالم ستجد لبريطانيا وتبعياتها عالقة بها عن
طريق شركة سرية في جزر فيرجن وقصر في مايفير
ومصرف بريطاني..الخ.

امتداد عالمي
ي��ظ��ه��ر ت��ق��ري��ر م��ن��ظ��م��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة ال���دول���ي���ة بحسب
«غ��اردي��ان» م��دى انتشار التعفن وعمقه في اململكة
امل��ت��ح��دة ،اذ ي��ج��د امل��ح��ت��ال��ون ف��ي ال��ع��ال��م ش��رك��اء في
شبكة تضم م��ئ��ات ال��ش��رك��ات م��ن م���زودي ال��ط��ائ��رات
وال���ي���خ���وت ال���خ���اص���ة ،ووك���ل��اء ال���ع���ق���ارات وش���رك���ات
املحاسبة بما فيها «األربع الكبار» شركات املحاماة
وال��ب��ن��وك ال��ك��ب��رى ف��ي ال��ع��ال��م وامل����دارس والجامعات
وأن����دي����ة ك�����رة ال����ق����دم وم����راك����ز ال��ت��ف��ك��ي��ر وال���ص���ح���ف،
وبالطبع امل��ؤس��س��ات السياسية البريطانية .ليس
م��ص��ادف��ة أن ت��ك��ون ل��ن��دن ،ال��ت��ي ك��ان��ت ي��وم��ًا عاصمة
أع���ظ���م ام����ب����راط����وري����ة ع���رف���ه���ا ال���ع���ال���م ،م���رك���ز ال���ج���زء
األه��م م��ن نظام األوف��ش��ور العاملي ،اذ تتكون شبكة
األوف���ش���ور ل��ح��ي امل���ال واألع���م���ال ف��ي ل��ن��دن م��ن ثالثة
أجزاء ،حلقتان داخليتان تتمثالن في تبعيات التاج
ال��ب��ري��ط��ان��ي وه����ي ج��ي��رس��ي وج��ب��ل ط����ارق وج��زي��رة
مان ،وأراضيها الخارجية ،مثل جزر الكايمان ،التي
تخضع لسيطرة بريطانية كبيرة .وتتألف الحلقة
الخارجية من مجموعة أكثر تنوعًا من املالذات مثل
هونغ كونغ ،التي تقع خ��ارج السيطرة البريطانية
املباشرة لكن تربطها بها عالقات قوية.

«جزر مالية»
كثير من املالذات اآلمنة هي جزر ،لذلك يستخدم مصطلح أوفشور ،ومعظمها يقع تحت السلطة والنطاق القضائي البريطاني سابقا كانت أو حاليا .وهي من مخلفات
عرضية للقوة االمبراطورية والبحرية .وقد سمح لتلك املناطق وتم تشجيعها على تقليص اعتمادها على مساعدات الحكومة البريطانية عبر استقطاب أنشطة الخدمات
املالية العاملية والتي حالفها نجاح كبير في الكثير من الحاالت .على سبيل املثال ،يتجاوز معدل دخل الفرد في جزر كايمان ،التي يقطنها عدد قليل من السكان ،دخل
الفرد في البلد األم.

10

مالذات
أكبر
ضريبية بالعالم
أشار مؤشر ضريبة الشركات ،الذي نشرته شبكة
العدالة الضريبية ،الى المملكة المتحدة وحفنة
من دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية باعتبارها الهيئات القضائية
األكثر مسؤولية عن انهيار نظام ضريبة
الشركات العالمية ،وتتحمل المملكة
المتحدة نصيب األسد من المسؤولية من خالل
شبكة األراضي والتبعيات التي تخضع لها ،وفي ما يلي
قائمة أكبر  10مالذات ضريبية في العالم:

 - 1جزر فيرجن (أراض بريطانية)
 - 2برمودا (أراض بريطانية)
 - 3جزر كايمان (أراض بريطانية)
 - 4هولندا

4

تقوم هذه الشبكة بأمور عدة ،فهي تمنح حي املال في
لندن امتدادا عامليا .فاملالذات البريطانية تنتشر في
جميع أنحاء املناطق الزمنية للعالم وتلتقط وتجذب
األم�����وال ال��ع��امل��ي��ة املتنقلة ت��م��ام��ا ،ك��م��ا تلتقط شبكة
العنكبوت ال��ح��ش��رات امل���ارة .الكثير م��ن األم���وال التي
تستقطب من خالل تلك األماكن ،واألعمال التي تدير
وتولد تلك األموال ،تصب بعدها في لندن.
ه���ذه ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ت��ي��ح أيضا
لحي امل���ال امل��ش��ارك��ة واالن���خ���راط ف��ي أع��م��ال ق��د تكون
محظورة في بريطانيا .والكثير من األنشطة املالية
(ول����ي����س ج��م��ي��ع��ه��ا) ال���ت���ي ت��ح��ت��ض��ن��ه��ا ت���ل���ك األم���اك���ن
تنتهك القوانني ،وتتفادى الخضوع لرقابة األجهزة
التنظيمية في أماكن أخرى.

رقابة واستقاللية معاً
ت��خ��ض��ع ت���ب���ع���ي���ات أو م���ل���ح���ق���ات ال����ت����اج ال��ب��ري��ط��ان��ي
ال��ث�لاث ف��ي الحلقة الداخلية لرقابة ودع���م بريطاني
كبير ،لكنها تملك من االستقاللية ما يكفي للسماح
لبريطانيا بأن تقول« :ليس هناك شيء يمكننا القيام
به» عندما تشكو البلدان األخرى.
األراض��������ي ال�������ـ 14ال���خ���ارج���ي���ة ،وه�����ي ال��ح��ل��ق��ة ال��ت��ال��ي��ة
ف���ي ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت ،ه���ي آخ����ر م���ا ب��ق��ي م���ن ال��ب��ؤر
االستيطانية في االمبراطورية البريطانية .وتشمل
ال��س��ل��ط��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة ال��س��ري��ة ال��ت��ال��ي��ة :ج��زر
الكايمان وب��رم��ودا وج��زر ال��ع��ذراء البريطانية وجزر
تركس وكايكوس وجبل طارق .ومثلها مثل تبعيات
التاج البريطاني ،تتمتع األراضي الخارجية بعالقات
سياسية وث��ي��ق��ة ،ول��ك��ن غامضة م��ع بريطانيا .وفي
ج��زر الكايمان ،يعني الحاكم وه��و الرجل األق��وى في
الجزر من قبل امللكة.
وتعتبر ج��زر الكايمان خ��ام��س أك��ب��ر م��رك��ز م��ال��ي في
العالم ،وتحتضن  80أل��ف شركة مسجلة ،وأكثر من
ثالثة أرب��اع صناديق التحوط امل��وج��ودة في العالم،
كما أن��ه��ا معقل ودائ���ع قيمتها  1 .9تريليون دوالر،
أي  4مرات أكثر مما هو موجود في بنوك نيويورك.
أم��ا الحلقة الثالثة في شبكة العنكبوت البريطانية
فتضم هونغ كونغ وسنغافورة وجزر البهاما ودبي
وايرلندا ،وهي بلدان مستقلة بالكامل ،على الرغم من
ارتباطها العميق بالحي املالي في لندن.

معايير
حددت المنظمة االقتصادية للتعاون
والتنمية  4معايير ،إذا اجتمعت في بلد
مع ّين يصنف على أنه مالذ ضريبي ،وهي:
 - 1ضرائب ضئيلة أو غير موجودة أص ً
ال
 - 2غياب الشفافية في النظام
المالي
 - 3غياب تبادل المعلومات
المالية مع البلدان األخرى
 - 4استقطاب شركات اسمية ذات
نشاطات وهمية

 - 5سويسرا
 - 6لوكسمبورغ
 - 7جيرسي (تبعية بريطانية)
 - 8سنغافورة
 - 9جزر البهاما
 - 10هونغ كونغ

أثرياء وأصحاب نفوذ
ي��رى كثير م��ن العاملني ف��ي املنظمات غير الربحية ال��ت��ى تسعي ال��ى مكافحة ال��ف��س��اد أن الغضب
السياسي حيال املالذات اآلمنة ليس اال هراء وخدعة .فاملالذات اآلمنة وجدت ألن الدول الكبرى تسمح
بذلك ،كما تسمح ال��دول الكبرى بوجودها ألن زبائن امل�لاذات اآلمنة هم من األثرياء وذوي السلطة
والنفوذ.
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سياسيون ورجال أعمال متورطون ..وفساد ينخر النظام المالي العالمي

أباطرة المال وشركات األوفشور..

 500إلى 600
مليار دوالر
خسائر سنوية
عالمية من
إيرادات ضرائب
الشركات
المفقودة

حكاية إخفاء
«األموال القذرة»
عبر المالذات الضريبية

2.6

تريليون دوالر أموال
شركات أميركية
مدرجة في
«فورتشن »500
في مؤسسات أوفشور
نصف األصول
المصرفية
وثلث االستثمارات األجنبية
التي تضخها الشركات
المتعددة الجنسيات
يجري توجيههما
من خالل األوفشور

األفراد أخفوا

8.7

تريليونات دوالر
في المالذات الضريبية
خالل 2017
وفقا ً لتقديرات «زوكمان»

نظام المالذات الضريبية
تقوده مؤسسات
مالية كبرى..
يعمل ضد الشركات
الصغيرة والمتوسطة..
ويعزز االحتكار

120

شخصية سياسية
حول العالم تورطوا
في المالذات الضريبية
على رأسهم ترامب

فضيحة تلو أخرى ..وتسريبات لماليين الوثائق ،عرت شخصيات سياسية مرموقة،
وكشفت حجم الفساد المستشري في النظام المالي العالمي المتواطئ في
تهريب ثروات األثرياء والشركات وإخفاء «األموال القذرة» للفاسدين ،عبر شركات
أفشور ومالذات ضريبية تتكبد بسببها الحكومات والشعوب مليارات الدوالرات
سنوياً ،األمر الذي فاقم الشعور لدى العموم بغياب المساواة والعدالة والمحاسبة
وتآكل المداخيل والرفاه.
إيمان محمد
ف���ي ع����ام  ،2016أح�����دث ت��س��ري��ب  11.5م��ل��ي��ون وث��ي��ق��ة من
س��ج�لات ش��رك��ة م���وس���اك ف��ون��س��ي��ك��ا إل����ى وس���ائ���ل اإلع��ل�ام
والصحافة صدمات في جميع أنحاء العالم في ما عرف
حينها باسم «وثائق بنما» .وق��د كشفت واح��دة من أكبر
ع��م��ل��ي��ات ت��س��ري��ب ل��ل��وث��ائ��ق ك��ي��ف ي��ج��ري إخ��ف��اء «األم����وال
القذرة» عبر جزيرة بنما املشهورة بكونها أحد «املالذات
الضريبية».
وث��ق��ت ال��وث��ائ��ق امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة مل��ا ي��ق��رب م��ن  215أل��ف
كيان أوف��ش��ور ،وت��ورط أكثر من  40أل��ف عميل من األف��راد
وال��ش��رك��ات ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه م��ن غير القانوني إدارة
كيان تجاري خ��ارج��ي ،فقد كشفت أوراق بنما أن العديد
م���ن ال���ش���رك���ات ال��وه��م��ي��ة ال���ت���ي أن��ش��أت��ه��ا ش���رك���ة م��وس��اك
فونسيكا املتورطة في الفضيحة استخدمت في أنشطة
غير قانونية ،مثل التهرب الضريبي وت��ج��اوز العقوبات
الدولية.
وب���ش���ك���ل ع������ام ،ت������ورط  12م����ن ق������ادة ال���ع���ال���م ال���ح���ال���ي�ي�ن أو
السابقني و 128م��ن املسؤولني الحكوميني والسياسيني
وآالف م��ن املشاهير ورج���ال األع��م��ال اآلخ��ري��ن ف��ي عملية
ال��ت��س��ري��ب .وم����ن ب�ي�ن ه�����ؤالء رئ���ي���س ال�������وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي
ال��س��اب��ق دي��ف��ي��د ك���ام���ي���رون ،ورئ���ي���س ال������وزراء األي��س��ل��ن��دي

السابق سيغموندورديفيتش جونلوجسون ،واملصرفي
الفرنسي إريك دي روتشيلد ،والرئيس التنفيذي السابق
لسيتي غروب سانفورد ويل.
تنشط «م��وس��اك فونسيكا» ،ال��ت��ي ك��ان��ت لديها ف���روع في
جميع أنحاء العالم وعمل فيها  600شخص في  42دولة،
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ف��رض ض��رائ��ب منخفضة للغاية ،مثل
س��وي��س��را وق��ب��رص وج����زر ف��ي��رج��ن ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وال��ب��ل��دان
التابعة للتاج البريطاني ،مثل جيرسي وجزيرة مان.

وثائق بارادايس
وف��ي ع��ام  ،2017وق��ف العالم أم��ام عملية تسريب جديدة
ألكثر من  13مليون وثيقة ،عرفت باسم «وثائق بارادايس»،
لتؤكد كما سابقتها «وثائق بنما» ،حجم الخطر الكبير
ال���ذي تمثله امل��ل�اذات الضريبية ع��ل��ى اق��ت��ص��ادات ال��ع��ال��م.
ف��وف��ق وث���ائ���ق ب����اراداي����س ،ف���ان ش���رك���ات األوف���ش���ور وف���رت
م�لاذات سرية ملا يزيد على  350مليار دوالر .وك��ان على
رأس املتورطني في الفضيحة شخصيات من الوزن الثقيل،
ع��ل��ى رأس���ه���م ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت���رام���ب ،وملكة
بريطانيا اليزابيث الثانية ،والرئيس الروسي فالديمير
بوتني ،وحتى رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو ،وآخرون
بما يصل لنحو  120شخصية سياسية حول العالم.

تكلفة باهظة
حتى األزم���ة املالية لعام  ،2008كانت امل�ل�اذات الضريبية
تعتبر عموما بمنزلة ع��روض جانبية غريبة لالقتصاد
العاملي ،أو جزر الكاريبي ،أو القالع املالية لجبال األلب التي
ي��رت��اده��ا املشاهير ورج���ال العصابات واألرستقراطيون
األث��ري��اء .منذ ذل��ك ال��ح�ين ،استيقظ العالم على حقيقتني
واق��ع��ي��ت�ين :أوال ،ه��ذه ال��ظ��اه��رة أك��ب��ر بكثير وأك��ث��ر أهمية
لالقتصاد العاملي مما ك��ان يتصور أي شخص تقريبا،
وثانيا ،أكبر املالذات ليست في املكان الذي نظنه.
ت��ك��ل��ف امل��ل��اذات ال��ض��ري��ب��ي��ة مجتمعة ال��ح��ك��وم��ات م���ا بني
 500مليار دوالر و 600مليار دوالر سنويا م��ن اي���رادات
ضرائب الشركات املفقودة ،من خالل الوسائل القانونية
وغير القانونية .وم��ن بني تلك العائدات املفقودة ،تشكل
االق����ت����ص����ادات ذات ال����دخ����ل امل��ن��خ��ف��ض ن���ح���و  200م��ل��ي��ار
دوالر ،وه��و م��ا يمثل ض��رب��ة حقيقية لتلك االق��ت��ص��ادات،
لكونها تمثل نسبة من الناتج املحلي االجمالي أكبر من
االقتصادات املتقدمة ،وأكثر من مبلغ املساعدات االنمائية
األجنبية التي تتلقاها عند نحو  150مليار دوالر.
في  ،2017قدر حجم األموال التي كانت الشركات األميركية
املدرجة في قائمة «فورتشن  »500تحتفظ بها في شركات
أوفشور في الخارج بنحو  2.6تريليون دوالر ،على الرغم
م��ن اع���ادة ج��زء صغير منها بعد االص�لاح��ات الضريبية
األميركية في عام .2018
ال��ش��رك��ات ليست املستفيد ال��وح��ي��د .اذ أخ��ف��ى األف����راد 8.7
تريليونات دوالر في امل�لاذات الضريبية ،وفقا لتقديرات
غ���اب���ري���ي���ل زوك�����م�����ان ( ،)2017االق����ت����ص����ادي ف����ي ج��ام��ع��ة
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ف��ي ب��ي��رك��ل��ي .وت��ش��ي��ر ت��ق��دي��رات االق��ت��ص��ادي
واملحامي جيمس هنري ( )2016األكثر شمولية الى مبلغ
مذهل يصل ال��ى  36تريليون دوالر .وكالهما ،بافتراض

صفقات أثناء رحالت الصيد وحفالت الباليه
في مقتطفات من كتاب «املالذات الضريبية والرجال الذين سرقوا العالم» ،نشرت في صحيفة الغارديان ،يشير املؤلف نيكوالس شاكسون الى أن مديري األصول
واملحامني واملصرفيني في البنوك السويسرية املتخصصة في الخدمات املصرفية الخاصة وادارة الثروات ينحدرون غالبا من العائالت االرستقراطية األوروبية
القديمة ،ويلتقون مع زبائنهم في الحفالت التي تقيمها العائالت املالكة والسفراء ،وفي رحالت صيد أو في حفالت الباليه في بودابست ،حيث تجري الصفقات في
كواليس تلك املناسبات.
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نظام ينمو ويتعاظم
ع��ن��دم��ا ت���ق���وم والي�����ة ق��ض��ائ��ي��ة ب��ص��ي��اغ��ة ث���غ���رة ض��ري��ب��ي��ة
جديدة أو تسهيل السرية يجتذب بنجاح أموال الشركات
امل��ت��ن��ق��ل��ة ،ي��ق��وم اآلخ����رون بنسخها أو ال��ت��ف��وق عليها في
س��ب��اق ال��ح��ك��وم��ات ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب األم�����وال ال��ع��امل��ي��ة من
خ�لال الخفض او االع���ف���اءات الضريبية .وق��د س��اه��م ذلك
في انخفاض بمعدل النصف في متوسط معدالت ضريبة
الشركات من  %49في عام  1985الى  %24حاليًا .وبالنسبة
للشركات متعددة الجنسيات في الواليات املتحدة ،ارتفعت
أرب��اح الشركات التي تحولت ال��ى امل�ل�اذات الضريبية من
 %5ال��ى  %10من اجمالي األرب��اح في التسعينات ال��ى ما
بني  25الى  %30في الوقت الراهن.

«جنات ضريبية»
في العالم دول ومقاطعات معروفة بكونها «مالذات ضريبية»،
أو في تسمية أخرى «جنات ضريبية» ،تنشط فيها عمليات
غسل األموال وإخفاء الثروات املنهوبة من الشعوب واملشبوهة
وإي��رادات الشركات الكبري وث��روات األثرياء ورج��ال األعمال
بعيدا عن أعني الرقابة وسلطات الضرائب .تسهل هذه املناطق
التي تفرض ضرائب منخفضة ،أو ال تفرض أي ضرائب على
االط�لاق ،انشاء الشركات الوهمية التي تدير األم��وال ،وتعمل
على تحويلها من مصدر الى آخر إلخفاء هوية مالكي األموال
الحقيقيني ،وتسجيل كل األوراق واملراسالت بأسماء القائمني
ع�ل��ى ادارة ال�ش��رك��ة .وتتمتع م�ن��اط��ق وب �ل��دان امل �ل�اذات اآلم�ن��ة
بأنظمة مصرفية ذات ق��وان�ين ص��ارم��ة ،تحافظ على سرية
حسابات عمالئها األجانب ،وتساعدهم على التهرب من دفع
الضرائب في بالدهم األصلية.

مليار دوالر
وفرتها شركات األوفشور
من مالذات سرية

كيف بدأ االلتفاف
على قانون الضرائب األميركي
ت�ع��ود ج��ذور ج��زر ال�ك��اري�ب��ي (ن�ظ��ام األوف �ش��ور ال�ح��دي��ث) ال��ى فترة
الجريمة املنظمة في الواليات املتحدة وسعيها لاللتفاف على قانون
الضرائب األميركي .فحني أدين آل كابون بتهمة التهرب الضريبي
في عام  ،1931أصبح معاونه ماير النسكي مهووسا بفكرة تطوير
مخطط يمكنه من اخراج أموال العصابة خارج الواليات املتحدة حتى
يتسنى له اعادتها نظيفة .وبدأ النسكي باملصارف السويسرية في
 ،1932حيث تمكن من اتقان أسلوبه وتقنيات عمله .وف��ي ،1937
ب��دأ النسكي تشغيل عمليات كازينو في كوبا ،بعيدا عن متناول
سلطات الضرائب األميركية وبني أعماال شملت املقامرة وميادين

معدالت عائد مختلفة للغاية ،تضع خسائر ضريبة الدخل
ل�لأف��راد ال��ع��امل��ي��ة ع��ن��د ن��ح��و  200م��ل��ي��ار دوالر ف��ي السنة،
لتضاف الى اجمالي ايرادات الضرائب املفقودة للشركات.
تختلف ه��ذه التقديرات غير امل��ؤك��دة بشكل كبير بسبب
السرية املالية والبيانات الرسمية غير املكتملة وألن��ه ال
ي��وج��د تعريف مقبول ع��ام للمالذ ال��ض��ري��ب��ي .لكن يمكن
تلخيصه في كلمتني« :الهروب» و«في مكان آخر» .فحتى
تهرب من القواعد التي ال تحبها ،تأخذ أموالك في مكان
آخر ،في الخارج ،حيث يوفر لك هذا املكان طريق الهروب
من اللوائح املالية واالفصاح واملسؤولية الجنائية وأكثر
م���ن ذل����ك .ون���ظ���را ألن امل��س��ت��خ��دم�ين ال��رئ��ي��س��ي�ين ل��ل��م�لاذات
ال��ض��ري��ب��ي��ة ه���ي امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة وغ��ي��ره��ا من
ال��ش��رك��ات م��ت��ع��ددة ال��ج��ن��س��ي��ات ،ف���ان ال��ن��ظ��ام ي��ع��م��ل ضد
الشركات الصغيرة واملتوسطة مما يعزز االحتكار.
كقاعدة عامة ،كلما كان الفرد أكثر ثراء والشركة متعددة
الجنسيات أكبر ،بعضها لديه مئات من شركات األوفشور،
كلما ك��ان��ت أك��ث��ر ان��دم��اج��ا ف��ي ن��ظ��ام األوف��ش��ور وأك��ث��ر من
يدافع عنه بقوة ،والحكومات القوية لها أيضا مصلحة
اذ تقع معظم املالذات الكبرى في االقتصادات املتقدمة أو
أقاليمها.
يتواجد نظام األوفشور في كل مكان حولنا ،ويمكن القول
ان أكثر من نصف تجارة العالم تمر (أقله على الورق) من
خالل املالذات الضريبية .وأكثر من نصف جميع األصول
امل��ص��رف��ي��ة وث��ل��ث االس��ت��ث��م��ارات األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ى تضخها
ال��ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة الجنسيات ي��ت��م توجيهها م��ن خ�لال
األوفشور.

؟

السباق واملخدرات هناك .وكانت مركزا خارجيا فعاال لغسل أموال
العصابة.
انتقل بعدها النسكي ال��ى ميامي ،ودب��ر مكيدة للعثور على كوبا
جديدة له ،فشكلت جزر البهاما ،التي كانت نقطة انطالق لتهريب
األس �ل �ح��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة إل ��ى والي � ��ات ال��رق �ي��ق ال �ج �ن��وب �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة
الكونفدرالية ،خيارًا مثاليًا له .ويقرر النسكي تحويل هذه املستعمرة
البريطانية ال�ت��ي تسيطر عليها طغمة ف��اس��دة م��ن ال�ت�ج��ار البيض
الفاسدين املعروفني باسم « »Bay Street Boysإلى سلطة قضائية
بالغة السرية لألموال القذرة ألميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.

ضرائب الشركات
خلصت أبحاث جديدة الى أن عقودا من الحروب الضريبية
ب�ي�ن أغ �ن��ى دول ال �ع��ال��م ع�م�ل��ت ع �ل��ى اف �س ��اد ن �ظ��ام ض��رائ��ب
ال�ش��رك��ات ال�ع��امل��ي ال ��ذي اس�ت�م��ر ق��رن��ا م��ن ال��زم��ان .وت�ت��واج��د
 %40من االستثمارات املباشرة عبر الحدود اليوم التي قدر
صندوق النقد الدولي قيمتها عند  18تريليون دوالر في 10
دول فقط تقدم معدالت ضرائب للشركات بنسبة  %3أو أقل.

البنوك السويسرية
يعتبر البعض ان عصر السرية املصرفية في سويسرا قد
انتهى بعد ال�ض�غ��وط الكبيرة ال�ت��ي م��ورس��ت عليها لكشف
ح�س��اب��ات املتهربني م��ن ال�ض��رائ��ب ،لكن حتى م��ن دون هذه
«امل �ي��زة التنافسية» ،ال ت��زال ال�س��وق املصرفية السويسرية
حتى اليوم إح��دى أهم األس��واق على مستوى العالم ،خاصة
في ما يتعلق بادارة الثروات .وتدير البنوك السويسرية أكثر
من  %27من الثروة املدارة التي تعبر الحدود في جميع أنحاء
العالم.

 18اقتصاد

الجمعة  /السبت •  8و 9نوفمبر  • 2019السنة الـ • 48العدد 16636

5

حققوا ثروات طائلة في مجاالت متنوعة

مي السكري

أكثر من  1.3مليون طالب
يتركون المدارس الثانوية كل
عام في الواليات المتحدة،
مما يجعلهم غير مؤهلين
للحصول على  %90من
الوظائف األميركية ،وفقاً
لموقع .DoSomething.org
وبالرغم من أنه لم يعد يعتبر
السبيل إلى النجاح ،فإن
بعض األشخاص استفادوا
أكثر من غيرهم من وقتهم
خارج مقاعد المدارس
الثانوية.
هناك العديد من القصص
عن المتسربين الجامعيين
البارزين ،الذين أصبحوا فيما
بعد من أصحاب المليارات،
لكن عدداً أقل من األثرياء
خرجوا من المدرسة الثانوية
قبل أن يصنعوا ثرواتهم.
المليارديرات الذين وجدوا
الشهرة والثروة بعد تركهم
دراستهم في المرحلة
الثانوية حققوا نجاحات
باهرة في مجاالت متعددة،
منها األزياء والتكنولوجيا
والموسيقى.
وإليكم أبرز  5مليارديرات
ناجحين تغلبوا على حالة
«التس ّرب من المدارس
الثانوية» ،وجعلوا العالم
رأساً على عقب ،ليحققوا
بذلك ثروات طائلة حسب
موقع :Business Insider

1.3

مليون
طالب يتسرّبون من
الثانوية في الواليات
المتحدة كل عام

مليارديرات تسرّبوا من التعليم الثانوي!

ريتشارد برانسون

ترك الثانوية في ا لـ 16بسبب عسر القراءة
ي � �ت� ��رأس ا مل� �ل� �ي ��ارد ي ��ر ا ل� �ب ��ر ي� �ط ��ا ن ��ي ر ي� �ت� �ش ��ارد ب ��را ن� �س ��ون
م�ج�م��و ع��ة « ف �ي��ر ج��ن» ا ل �ع �م�لا ق��ة ،ا ل �ت��ي ت��د ي��ر أ ع �م��ا ل �ه��ا م��ن
خ�ل��ال  360ش ��ر ك ��ة ت ��ا ب� �ع ��ة ،وا ل� �ت ��ي ت �ض ��م ت �ح ��ت را ي �ت �ه��ا
شركات مثل Virgin Atlantic Airways ،Virgin Records
 ،،Virgin Mobileوا ل �ع��د ي��د م��ن ا ل �ش��ر ك��ات ( ح��وا ل��ي 200
ش��ر ك��ة) ،إذ تبلغ ث��رو ت��ه  4.9مليارات دوالر تقريبًا وفقا
ملجلة «فوربس».
و ب� ��ا ل� ��ر غ� ��م م� ��ن أ ن � ��ه ي� �ن� �ح ��در م� ��ن ع ��ا ئ� �ل ��ة م� �ق� �ت ��درة وذات
م �ك��ا ن��ة ع��ر ي �ق��ة ف��ي ب��ر ي �ط��ا ن �ي��ا ،ف��إ ن��ه ل��م ي �ك��ن ع �ل��ى ع�لا ق��ة
ط�ي�ب��ة ب�م�ق��ا ع��د ا ل��درا س��ة ،ف�ف��ي س��ن ا ل�س��اد س��ة ع�ش��رة ت��رك
ثانوية ستيو اإلنكليزية بسبب ضعف عالماته وأدا ئ��ه
األ ك��اد ي �م��ي ،ك�م��ا أ ن��ه ك��ان ي�ع��ا ن��ي ع�س��ر ا ل �ق��راء ة dyslexic
وكثير الغياب والشكوى من البرنامج األكاديمي.
لكنه في املقابل ك��ان متفوقا للغاية في العالقات العامة،
كما أن��ه ك��ان األب��رز ب�ين زم�لائ��ه ف��ي ال��ري��اض��ة وخ��اص��ة في
السباحة ،فقد كان سباحا ماهرا ،لكن مغادرته للثانوية
لم تحل دون تحقيقه مسارا عمليا ناجحا بكل املقاييس،
ولم يمنعه ذلك أيضًا من ان يصنع اسمًا لنفسه .واليوم،
هو من أكثر املؤيدين والداعني إلى أهمية التعليم ،ويؤمن
ب�ق��وة ب��أن ع�ل��ى امل ��دارس أن ت��ؤدي دورًا اك�ب��ر ف��ي مساعدة
ال��ري��ادي�ين وف ��ي ت��وف�ي��ر ال�ت�م��وي��ل ل �ه��م .واع �ت �م��د ب��ران�س��ون
بشكل رئيس على نفسه ،فيمكن القول ان��ه رج��ل عصامي
ب��ام�ت�ي��از ،ف�ف��ي ب��داي��ة السبعينات ق��ام ب�ش��راء التسجيالت
الغنائية وبيعها بالتجزئة م��ن خ�لال عمل مضن وش��اق
ي��وم�ي��ا ب��ال�ت�ج��ول ع�ل��ى م�خ�ت�ل��ف امل �ح��ال ف��ي ب�ع��ض مناطق
إنكلترا ،وبسبب النجاح األولي الذي حققه قام بتخصيص
اس��م ملشروعه الصغير وأط�ل��ق عليه «ف�ي��رج��ن» لتبدأ بعد
ذلك رحلة حصد ال�ث��روات ،بحيث أصبح هذا االس��م اليوم
من بني أشهر العالمات التجارية في العالم خصوصا في
مجال املوسيقى والغناء وكذلك في مجال الطيران.

نجاحاتهم طالت
كل من عالم األزياء
والتكنولوجيا
والموسيقى
منهم من يعتبر
األغنى في دولته
ومن بين العشرة
األغنى في العالم
إنكليزي وأسباني
وفرنسي وصينية
وأميركي من أصول
أفريقية

أمانسيو أورتيغا

ترك الدراسة في سن ..14
واليوم من بين األغنى بالعالم
يعتبر األغنى على اإلطالق في اسبانيا ومن بني العشرة األغنى
ف��ي ال �ع��ال��م ،وه ��ذا ال��رج��ل ال ��ذي ذاع ص�ي�ت��ه ف��ي اس�ب��ان�ي��ا ب�ث��روت��ه
الطائلة وهو اليوم في  74من عمره واملسيطر بشكل مطلق على
ت�ج��ارة وتصميم األل�ب�س��ة ،اضطر إل��ى االن�ق�ط��اع ع��ن ال��دراس��ة في
الرابعة عشر من عمره بسبب عدم قدرة والده الذي كان عامال في

السكة الحديد عن توفير متطلبات ال��دراس��ة البنه ،لكن خروجه
للعمل مبكرا جعله ينخرط في تجارة األلبسة منذ سن صغيرة
ج��دا ح�ين انتقل إل��ى مدينة ك��ورون�ي��ا االسبانية للعمل ف��ي أحد
محال بيع التجزئة ،ومع مرور الوقت تنقل بني عدد من املحال في
املدينة إلى أن استطاع جمع مبلغ جعله يؤسس معمله الصغير
لصناعة األلبسة ،وبعد ذلك بدأ املعمل يكبر إلى أن أصبح شركة
ثم أصبح للشركة محال في كل املدينة.
وبعد س�ن��وات ،أس��س أورتيغا سلسلة البيع بالتجزئة  Zaraفي
مسقط رأس ��ه اس�ب��ان�ي��ا .وت��وس�ع��ت ال�ش��رك��ة م�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين على
مستوى ال�ع��ال��م .وال�ي��وم ه��و ث��ان��ي أغ�ن��ى رج��ل ف��ي أوروب ��ا (خلف
رئ�ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة  LVMHوم��دي��ره��ا التنفيذي ب��رن��ارد
أرنو) ،حيث بلغ صافي ثروته املذهلة  70.4مليار دوالر.
وم��ن ب�ين أه��م امل��ارك��ات التي أسسها أمانسيو ف��ي عالم املوضة،
عالمة زارا التي تعد اليوم من بني األشهر في عالم األلبسة ،واليوم
يمتلك امانسيو ما يقرب من  %60من أسهم مجموعته العمالقة
انديتيكس.

تشو كونفاي ..الصينية العصامية

بلغت ثروتها حوالي  6مليارات دوالر
م��ن الفقر امل��دق��ع إل��ى ال�ث��راء ال�ف��اح��ش ،وم��ن عاملة مصنع تعاني
ضائقة مالية إلى أغنى عصامية في العالم ..قصة كفاح جسدتها
سيدة األعمال واملليارديرة الصينية تشو كونفاي ،التي تعتبر
أغنى امرأة عصامية في العالم ،وهي مصدر إلهام لجميع العمال
في العالم.
ولدت كونفاي في إقليم هونان الصيني لعائلة تعاني الفقر ،حيث
توفيت والدتها عندما كان عمرها  5سنوات ،ليعتني بها والدها
الكفيف الذي فقد بصره وأحد أصابعه في إصابة عمل ،وفي سن
الـ 15تركت الدراسة لتعمل في أحد مصانع مقاطعة «قوانغدونغ».
حصلت كونفاي على أول عمل لها في مصنع للعدسات ،وكانت
تتقاضى أقل من دوالر واحد في اليوم مقابل العمل ألكثر من 16
ساعة ،وبعد مرور  3أشهر كتبت خطاب استقالة إلى مديرها ،إال
أن مدير املصنع أعجب بخطابها كثيرًا ،وطلب منها البقاء في
العمل ،عارضًا عليها ترقية جديدة.
وب�ح�ل��ول ع��ام  ،1993ق ��ررت ك��ون�ف��اي ت��أس�ي��س شركتها الخاصة
برأسمال بلغ  3آالف دوالر ،وبدأت مع بعض أقاربها ورشة العمل
الخاصة بهم في مبنى مجاور لهم ،واستطاعوا استقطاب العمالء
بصناعتهم لشاشات ساعات ذات ج��ودة عالية .وف��ي ع��ام ،2003
أسست كونفاي شركة «لينس تكنولوجي» ،وهي واح��دة من 11
ش��رك��ة أسستها بنفسها .وت�ع��زى براعتها ف��ي صناعة شاشات
ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة إل ��ى ت�ج��رب�ت�ه��ا ال�س��اب�ق��ة ف��ي ص�ن��اع��ة ش��اش��ات
الساعات عندما كانت تعمل في إحدى الشركات.
ف��ور إط�ل�اق ش��رك��ة «ل�ي�ن��س ت�ك�ن��ول��وج��ي» ،ت��واص�ل��ت معها شركة
«م� � ��وت� � ��وروال» ل �ت �ط��وي��ر ش� ��اش� ��ات زج ��اج� �ي ��ة ب ��دي �ل ��ة ل �ل �ش��اش��ات
البالستيكية والق��ت ه��ذه ال�ش��اش��ات نجاحًا ك�ب�ي�رًا ،وس��رع��ان ما
تلقت الشركة عروضًا أخرى من «نوكيا» وإتش تي سي.
ف��ي ع��ام  ،2007اخ�ت��ارت أب��ل شركة لينس تكنولوجي لتطوير
ش��اش��ات ه��ات�ف�ه��ا امل �ح �م��ول ال �ج��دي��د آي �ف ��ون ،م�م��ا دف ��ع بشركة
ك��ون�ف��اي إل��ى م��وق��ع مهيمن على تلك الصناعة داخ��ل الصني.
وعندما أصبحت «لينس تكنولوجي» شركة مساهمة عامة
من عام  ،2015نمت ثروة كونفاي بمقدار يزيد على  4أضعاف،
لتصبح أغنى سيدة في الصني ،وبلغت ثروة تشو في األعمال
نحو  7.2مليارات دوالر ،حسب صحيفة نيويورك تايمز في
ذلك العام.
وفي إحدى مقابالتها التليفزيونية ،أقرت كونفاي بالصعوبات
ِ
وال�ن�ك�س��ات ال �ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ك��رائ��دة أع �م��ال ،م�ع�ت�ب��رة «أن مفتاح
ً
ال�ن�ج��اح ه��و امل�ث��اب��رة ،خ��اص��ة ف��ي أص�ع��ب األوق� ��ات» .وتبلغ ث��روة
املليارديرة العصامية في الوقت الحالي حوالي  6مليارات دوالر
وفقا لـ«فوربس».

مغني الراب العالمي جاي زي

أول ملياردير من نجوم الهيب هوب
ج��اي زي ه��و امللياردير األول رسميا ملوسيقى الهيب ه��وب لعام
 ،2019ك�م��ا أع�ل�ن��ت م�ج�ل��ة «ف��ورب��س» األم�ي��رك�ي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د بنائه
إمبراطورية قائمة على املوسيقى والعقارات واألزياء واالستثمارات
حتى اصبح من انجح فناني الراب ورجال األعمال في أميركا .وتقدر
ثروة مغني الراب األميركي اآلن تبلغ مليار دوالر.
وقالت «فوربس» إنها ّ
قدرت ثروة جاي زي من خالل إضافة أصول
متنوعة ثم استقطاع مبلغ متوسط لحساب نمط حياة النجم .من
بني األصول التي يمتلكها مغني الراب الذي يبلغ عمره ً 49
عاما
ما يلي ،كتالوج موسيقى بقيمة  75مليون دوالر ،وحصص في
شركة الشمبانيا في أرماند دي بريجناك وكونيا دي أوي��س ما
يبلغ مجموعه  410ماليني دوالر ،وحصة في أوب��ر تبلغ قيمتها
حوالي  70مليون دوالر ،وامللكية في أج��زاء من نيويورك ولوس
أن �ج �ل��وس ،وح �ص��ة  100م�ل�ي��ون دوالر ف��ي خ��دم��ة ب��ث املوسيقى
 ،Tidalومجموعة فنية تقدر قيمتها بحوالي  50مليون دوالر.
التحق جاي زي بمدرسة التعليم الفني جورج وستنجهاوس في
َ
بروكلني ولم يتخرج منها بسبب انشغاله في بيع املمنوعات مع
زمالئه.
وعلى الرغم من النجاح الهائل الذي حققه مغنى الراب جاي زي
بعد ال�ت�س��رب م��ن امل��درس��ة ال�ث��ان��وي��ة ،ف��إن��ه دائ�م��ًا م��ا يحث الناس
وي�ش�ج�ع�ه��م ع �ل��ى أخ ��ذ ت�ع�ل�ي�م�ه��م ع �ل��ى م �ح�م��ل ال� �ج ��د .ف �ف��ي اح��د
املؤتمرات التي ش��ارك فيها ،وج��ه نصيحة للحضور قائال فيها
«التعليم مهم للغاية ،ليس ّ
لدي دبلوم ثانوي أو دبلوم جامعي،
ً
وك ��ان ع�ل��ي أن أم�ت�ل��ك ش �ك�لا م��ن أش �ك��ال التعليم ألش ��رح أف �ك��اري
والتعبير عنها».

فرانسوا بينو

بال أي مؤهالت ..وثروته  33.2مليار دوالر
ت��رك فرانسوا بينو ،مؤسس مجموعة  Keringالفاخرة ،املدرسة
عندما كان في  11من العمر من دون أن يحصل على أي مؤهالت،
ونجح ف��ي تأسيس شركته الخاصة وه��و ف��ي س��ن ال�ـ  ،26بعدما
ً
اقتراض  100أل��ف فرنك من أسرته .ووفقا لـ«فوربس» ،ف��إن رجل
األعمال الفرنسي قد خرج من مدرسته الثانوية الخاصة في عام
 1947للعمل في مصنع الخشب الخاص ب��وال��ده ،ألن زم�لاءه في
املدرسة سخروا من خلفيته السيئة .واليوم ،يبلغ صافي ثروته
 33.2مليار دوالر.
وبصفته املساهم األكبر في مجموعة األزي��اء  ،PPRيمتلك رجل
األعمال امللياردير دور األزي��اء الراقية بما في ذلك  GucciوStella
 McCartneyو Alexander McQueenو .Yves Saint Laurentكما
يمتلك دار كريستيز للمزادات وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 12.9
مليار دوالر ،وفقا لـ»فوربس».

دخلت مجموعة غينيس كأغلى شوكوالتة على اإلطالق

قطعة كاكاو بـ
سليمة لبال

بثمنها يمكنك شراء  6أونصات
من الذهب
صنعت من الزعفران والفقع األبيض
وفانيال مدغشقر

يحتفل ال�ع��ال��م ف��ي األول م��ن اك�ت��وب��ر م��ن كل
ع� ��ام ب��ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل �ل �ش��وك��والت��ة ،واق� ��رت
املنظمة العاملية للكاكاو وم�ق��ره��ا ل�ن��دن هذا
اليوم لالحتفال بالشوكوالتة والكاكاو ،بناء
ع�ل��ى ط�ل��ب ت�ق��دم��ت ب��ه االك��ادي�م�ي��ة الفرنسية
للشوكوالتة والحلويات ،لكن بعيدًا عن قصة
االح �ت �ف��ال ال ��ذي ن �ق��رأ ت�ف��اص�ي�ل��ه ك��ل ع ��ام ،هل
تعرفون أغلى أنواع الشوكوالتة في العالم؟
ي � � �ع� � ��د م� � � �ه � � ��رج � � ��ان أوب� � � � � �ي � � � � ��دوس ال � � ��دول � � ��ي
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آالف دوالر

ل �ل �ش��وك��والت��ة ،ال ��ذي ي �ق��ام ف��ي ال �ب��رت �غ��ال كل
ع� ��ام ،م ��وع ��دًا م �ه �م��ًا ج ��دًا ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ع�ش��اق
الكاكاو في العالم ،ففيه يتم انتخاب أحسن
صانع شوكوالتة في السنة ،ويتمتع الزوار
برؤية منحوتات مصنوعة من الشوكوالتة.
ف��ي ع��ام  2018ذه��ل زوار امل �ه��رج��ان بقطعة
شوكوالتة ُصممت في شكل ماسة ملفوفة
ف��ي ورق ��ة م��ن ال��ذه��ب ص��ال �ح��ة ل�ل�أك��ل ،تمت
صناعتها بإضافة الزعفران والفقع االبيض
وفانيال مدغشقر وقدمت في علبة مرصعة
بـ  5500قطعة كريستال سواروفسكي.

كان على الزوار إنفاق  7728يورو اي ما يعادل
 9489دوالرا من اج��ل ت��ذوق ه��ذه الشوكوالتة
ال �ت��ي ل��م ت�ص�ن��ع م�ن�ه��ا س ��وى ال ��ف ق�ط�ع��ة .ام��ا
ال �ش ��رك ��ة امل �ص �ن �ع��ة ل �ه��ا ف �ه��ي ش ��رك ��ة دان� �ي ��ال
غ��وم�ي��ز ال�ب��رت�غ��ال�ي��ة ال �ت��ي اع�ل�ن��ت ان القطعة
حصلت على شهادة من كتاب غينيس لالرقام
القياسية كأغلى قطعة شوكوالتة في العالم،
وي �ع��ادل س�ع��ر ه��ذه ال�ق�ط�ع��ة م��ن ال�ش��وك��والت��ة
سعر  6اونصات من الذهب اليوم.
وتصنع شركة «ت��واك» ،نوعًا من الشوكوالتة
انطالقًا من حبوب ن��ادرة من الكاكاو املخمر.

وت �ق �ت��رح ال �ش��رك��ة ع �ل��ى ع �ش��اق ال �ش��وك��والت��ة
أن��واع��ًا من الكاكاو املخمر ال��ذي يصل سعره
إلى  352يورو للـ  50غراما أي ما يعادل 7040
ي��وري��و ( 7742دوالرا) ل�ل�ك�ي�ل��وغ��رام ال��واح��د،
ويتضمن ك�ت��ال��وج ال�ش��رك��ة أن��واع��ًا أخ��رى من
الشوكوالتة الباهظة جدًا.
ص �ن �ف��ت م �ج �ل��ة ف ��ورب ��س ك �ع �ك��ة ال �ف �ق��ع ال�ت��ي
ت� �ح� �ض ��ره ��ا «دار ك� �ن� �ي� �ب� �ش� �ي� �ل ��د» م� � ��ن ب�ين
ال � �ش� ��وك� ��والت� ��ة األغ � �ل � ��ى ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ،وه ��ي
مصنوعة من شوكوالتة فارهونا السوداء
ال� �ت ��ي ت �غ �ط��ي ح �ب��ة ف �ق��ع وم �غ �ل �ف��ة ب�ك��ري�م��ة
ال� �ش ��وك ��والت ��ة أو ال � �غ� ��ان� ��اش .وت � �ب� ��اع ه ��ذه
الشوكوالتة بسعر  250دوالرًا للـ  50غراما
ما يعني أن الكيلوغرام الواحد يصل ثمنه
إلى  3600يورو أي ( 4000دوالر).
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«مقصرة»
ّ
إداراتها العليا

في طرح للمؤسسة الدولية اإلسالمية

 %82من الجهات الحكومية
غير مهتمة بالخدمات اإللكترونية
كشفت دراسة حديثة
صادرة عن مجلس الوزراء،
عدم اهتمام الجهات
الحكومية بتقديم
خدماتها إلى الجمهور
عبر الوسائل االلكترونية،
منوهة إلى أن إجمالي
الخدمات االلكترونية
التي تقدمها الحكومة
بلغت نسبتها  %19فقط
من إجمالي الخدمات
المقدمة .ورصدت الدراسة
وجود عدد من المعوقات
اإلدارية والمؤسسية
والقانونية التي تعرقل
البدء في تطوير آليات
العمل والتحول لتقديم
الخدمات الحكومية
إلكترونياً.
إبراهيم عبدالجواد
ك� �ل ��ف م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة بالتنسيق م��ع ك��ل م��ن الجهاز
امل ��رك ��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،وزارة
امل��ال �ي��ة ،األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع�ل��ى
للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ،ل��وض��ع ال�ت�ص��ورات
وامل��رئ�ي��ات ال�لازم��ة لتطوير ورف��ع الكفاءة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وال �خ��دم��ات �ي��ة ب �م��ا ي �خ��دم
أه � ��داف وم� �ح ��اور وث �ي �ق��ة اإلص �ل��اح امل��ال��ي
واالقتصادي.
وت ��م ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة دائ �م ��ة ت �ت��اب��ع ت�ط��وي��ر
الخدمات االلكترونية وتقديم الدعم الفني
واإلس �ن ��اد االداري ل�ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات التي

توزيع الخدمات الحكومية وفق المنجز منها في الجهات
الحكومية ذات الخدمات األكثر عدداً
عدد الخدمات
755

الخدمات المنجزة
287
1
7
1
0
2
13

بقية الجهات

66

وزارة المواصالت

94

وزارة المالية

152

وزارة الصحة

100

الهيئة العامة للزراعة

169

وزارة الداخلية
وزارة العدل

260

معوقات إدارية
ومؤسسية وقانونية
تحول دون ذلك
وتعرقل تطوير آليات
العمل
ق��د ت��واج��ه ال�ج�ه��ات الحكومية ف��ي تطوير
خدماتها االلكترونية.
وانتهت الدراسة الحكومية التي شملت
 33ج �ه ��ة ح �ك��وم �ي��ة م ��ؤه �ل ��ة ل �ت �ح��وي��ل
خ ��دم ��ات� �ه ��ا ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة إل� � ��ى خ ��دم ��ات
إلكترونية الى عدد من الحقائق يمكن
تلخيصها في التالي:
  % 82م��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال ت��ول��ياألهمية الواجبة نحو التحول إل��ى تقديم
خ��دم��ات�ه��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ك�ت��رون�ي��ا وبشكل
معلوماتي ومتصل.
 ب �ل �غ��ت ج �م �ل��ة ال � �خ ��دم ��ات امل � �ن � �ج ��زة ،م��نإجمالي الخدمات التي تقدمها كل الجهات
الحكومية  311خ��دم��ة ف�ق��ط ،بنسبة ،%19

ف��ي ح�ين ب�ل��غ ع��دد ال �خ��دم��ات ق�ي��د التنفيذ
 633خ��دم��ة بنسبة  %40وع ��دد ال�خ��دم��ات
ال�ت��ي ل��م تنفذ  652خ��دم��ة بنسبة  %41من
اجمالي الخدمات التي تقدمها كل الجهات
والتي تبلغ  1596خدمة.
ب� ّ�ي �ن��ت دراس � ��ة وج� ��ود ع��وائ��ق مؤسسية
واداري� � � ��ة وت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل ال� �ب ��دء ف��ي
تطوير آليات العمل والتحول االلكتروني
ل �ت �ق��دي��م ال � �خ� ��دم� ��ات ،م� �ش� �ي ��رة ال � ��ى ع ��دم
وض ��وح ال��رغ�ب��ة وااله �ت �م��ام ال�ك��اف��ي ل��دى
االدارة العليا في تلك الجهات بخصوص
ال�خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة باستثناء وكالة
االنباء الكويتية.
ب � �ل ��غ إج � �م� ��ال� ��ي ال� � �خ � ��دم � ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا س ��ت ج�ه��ات
حكومية فقط من كل الجهات الحكومية
ال�خ��اض�ع��ة ل �ل��دراس��ة  841خ��دم��ة بنسبة
نحو  %53م��ن اجمالي الخدمات وكانت
نسبة ال�خ��دم��ات ال�ت��ي ت��م ان�ج��ازه��ا منها
ت � �ت ��رواح م ��ا ب�ي�ن  %0ب��ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة السمكية و%1
بكل من وزارت��ي الصحة والداخلية و%5
بوزارة العدل.
وك �ش �ف��ت ال ��دراس ��ة ع��ن ع ��دد م��ن امل �ع��وق��ات
االس ��اس �ي ��ة االداري � � ��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة إض��اف��ة

ال��ى االفتقار ال��ى الربط االل��ي بني الجهات
الحكومية وبعضها ببعض.

تطوير الخدمات
وق��ال��ت ان ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة لم
تبدأ في تطوير خدماتها الكترونيا ،وهي
ك��ل م��ن مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية ووزارة
ال�ت��رب�ي��ة واالدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي
والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
وم �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ،كما
ت�ب�ين وج ��ود ارب ��ع ج �ه��ات ل��م ت�ن�ج��ز س��وى
خ ��دم ��ة ال �ك �ت��رون �ي��ة واح� � � ��دة ،وه � ��ي وك��ال��ة
االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ووزارة االع �ل�ام ووزارة
املواصالت ووزارة الصحة.
أب � ��رزت ال�ل�ج�ن��ة ب �ت �ق��ري��ره��ا اه ��م امل �ع��وق��ات
وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي رص��دت�ه��ا خ�ل�ال اع�م��ال
متابعتها ل�ت�ط��ور ال �خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة
بالجهات الحكومية وهي كما يلي:
 م �ع��وق��ات إدراي � ��ة وم��ؤس�س�ي��ة وق��ان��ون�ي��ةتعرقل اتمام الربط االلي املطلوب للتحول
الى الخدمات االلكترونية للحكومة.
 ال� �ح ��اج ��ة ال � ��ى ت �ع ��دي ��ل ب �ع ��ض ال� �ل ��وائ ��حوال � � �ق � � ��رارات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب �ب �ع��ض ال �ج �ه��ات
ل�ت�ح��وي��ل ب�ع��ض ال �خ��دم��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��ى
خدمات الكترونية معامالتية ومتصلة.

العصيمي لـ«بلومبيرغ»:

التشريعات المحلية
ال ُتلزم عمل البورصة أحكام الشريعة
حسام عبدالرحمن
ّ
أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي،
ان االكتتاب العام األول��ي لسوق الكويت ل�لاوراق املالية
يسير بشكل جيد ،وق��ال في تصريح لـ«بلومبيرغ» في
دب ��ي :أن��ا م�ت��أك��د م��ن ان��ه سيغطى االك�ت�ت��اب  %100ع��دة
مرات.
وأشار الى ان التشريعات املحلية ال تنص على وجوب ان
تكون البورصة متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية،
مؤكدا في الوقت نفسه ان البورصة تعمل باملمارسات
املعتادة في االسواق االخرى ،وتوقع انطالق التداول في
اسهم البورصة خالل يونيو املقبل.

االكتتاب يسير بشكل
جيد ..وسيغطي الطرح %100
مرات عدة
ولفت الى ان البورصة اجرت كل التغييرات والتعديالت
ال�لازم��ة كما ه��و مطلوب م��ن اج��ل ترقيتها على مؤشر
«مورغان ستانلي لالسواق الناشئة» ( )MSCIفي يونيو

امل�ق�ب��ل ،متوقعا أن ت��ؤدي ترقية ال�ب��ورص��ة ال��ى تدفقات
اجنبية ال��ى ال�ب��ورص��ة ق��د ت�ص��ل ال��ى  3م�ل�ي��ارات دوالر.
وب ��دأت عملية ط��رح نصف أس�ه��م ال�ب��ورص��ة للمواطنني
الشهر املاضي وستنتهي مطلع ديسمبر املقبلُ ،
وح� ّ�دد
سهم الطرح بـ 100فلس للسهم الواحد ،وفي وقت سابق
ه ��ذا ال� �ع ��ام ج ��رى ب �ي��ع  %44م ��ن االس� �ه ��م مل �ج �م��وع��ة من
املستثمرين املحليني والدوليني.
وف ��ي ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،ق��ال��ت ادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع،
ان االك�ت�ت��اب ينتهك حظر الشريعة االس�لام�ي��ة للفائدة
ووص �ف �ت��ه ب��أن��ه «ح� � ��رام» او م �ح �ظ��ور ،واش� � ��ارت ال ��ى ان
ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ت �ق��وم ب�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ات ال� �ت ��داول في
بعض الشركات التي ال تلتزم الشريعة.

تعديل اتفاقية ُّ
تجنب
االزدواج الضريبي مع سويسرا
ّ
وق �ع��ت ال�ك��وي��ت وس��وي�س��را ب��روت��وك��وال لتعديل
ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ل�ت�ج�ن��ب االزدواج ال�ض��ري�ب��ي.
وق� ��ال� ��ت ال ��وك� �ي� �ل ��ة امل � �س� ��اع� ��دة ل� �ل� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
والضريبية أسيل املنيفي ان توقيع بروتوكول
تعديل اتفاقية ب�ين الكويت وس��وي�س��را لتجنب
االزدواج ال �ض��ري �ب��ي ت ��م ف ��ي ج ��و م ��ن ال �ت �ف��اه��م
وال�ت�ع��اون ب�ين البلدين الصديقني .واض��اف��ت ان
هذه االتفاقية تمثل انجازا مهما للكويت وذلك
مل��ا ت�م�ث�ل��ه س��وي �س��را م��ن اه �م �ي��ة اق �ت �ص��ادي��ة في
اوروبا ووجهة استثمارية مهمة للكويت.
ولفتت املنيفي الى ان اتفاقية االزدواج الضريبي
ّ
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وق �ع��ت ف��ي ع��ام  1999ف��ي ال�ك��وي��ت
ومضى على توقيعها عشرون عاما ،األمر الذي
استلزم اجراء تعديالت على نصوصها لتواكب
ال�ت�غ�ي��رات ال��دول �ي��ة ف��ي م �ج��ال ات�ف��اق�ي��ات تجنب
االزدواج الضريبي والتي تشرف عليها منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.
وب�ي�ن��ت ال��وك�ي�ل��ة امل�س��اع��دة ان االت �ف��اق ع�ل��ى ه��ذا
البروتوكول استغرق وقتا طويال بسبب كثرة
املواد املعدلة واملضافة والتي تصل الى  15مادة
وه��و م��ا ي�ع��ادل نصف م��واد االت�ف��اق�ي��ة األصلية
التي تكون عادة  30مادة.
وق��ال��ت امل�ن�ي�ف��ي ان «ه ��دف ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي ك��ان
الحصول على اعلى نسبة من االع�ف��اء ات في ما

جانب من توقيع االتفاقية

يتعلق ب��اس�ت�ث�م��ارات ال�ك��وي��ت ف��ي س��وي�س��را من
خالل هذا البروتوكول ،حيث تم إلغاء مادة ارباح
االسهم في االتفاقية االصلية واستبدالها بمادة
جديدة اكثر تفصيال».
واض � ��اف � ��ت ان االت� �ف ��اق� �ي ��ة ت �م �ن��ح م� ��زاي� ��ا اع� �ف ��اء

لالستثمارات الحكومية واس�ت�ث�م��ارات القطاع
الخاص الكويتي اذا كانت االستثمارات ذات اجل
طويل ونسبة التملك عشرة في املئة ،بينما كانت
االتفاقية سابقا تفرض نسبة  15في املئة على
كل االستثمارات من دون استثناء( .كونا)

«بيتك» و«بوبيان» يشاركان
بإصدار صكوك بـ 600مليون دوالر
حسام علم الدين
أع �ل �ن��ت امل ��ؤس �س ��ة ال ��دول� �ي ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة إلدارة
ال �س �ي��ول��ة ع ��ن إص� � ��دار ص �ك��وك م ��ن ف �ئ��ة «»A-1
قصيرة األج��ل بقيمة  600مليون دوالر ضمن
شريحتني لشهر واح��د و 3أشهر على التوالي.
وقالت إن الشريحة األول��ى من تلك العملية هي
ب�ق�ي�م��ة  300م�ل�ي��ون دوالر م��ع ف �ت��رة اس�ت�ح�ق��اق
ل�ش�ه��ر واح ��د ب�م�ع��دل رب��ح ق ��دره  1.85ف��ي امل�ئ��ة،
وال �ش��ري �ح��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ق�ي�م��ة  300م�ل�ي��ون دوالر
أي�ض��ًا م��ع ف�ت��رة س��داد مل��دة  3أش�ه��ر بمعدل ربح
ق��دره  1.91ف��ي امل�ئ��ة ،وذل��ك وف�ق��ًا مل��ا أورد موقع
«زاوية».
وك �ش �ف��ت امل ��ؤس �س ��ة أن ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ق��رض�ين
الخليجيني ش��ارك��وا ف��ي عملية إع� ��ادة إص ��دار
ال �ص �ك��وك ،وم �ن �ه��م« :ب �ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي»،
«ب ��وب� �ي ��ان»« ،أب��وظ �ب��ي اإلس�ل��ام� ��ي»« ،أب��وظ �ب��ي
األول»« ،ب� � ��روة» و«ق� �ط ��ر اإلس�ل��ام� ��ي» .وت�ش�م��ل
البنوك غير الخليجية التي شاركت Maybank

اإلسالمي ،ستاندرد تشاردرد« ،البركة» التركي
و .CIMBوقالت إن تغطية الطلب على شريحتي
الصكوك بلغ  208ف��ي املئة و 255ف��ي املئة على
التوالي .وبلغت نسبة املوزعني الرئيسيني في
الخليج  39في املئة لشريحة الشهر الواحد ،و67
ف��ي املئة لصكوك ال �ـ 3اش�ه��ر .كما ت��م تخصيص
 33في املئة من شريحتي الصكوك آلسيا .كانت
وكالة «فيتش» للتصنيف االئتماني أعلنت في
أكتوبر املاضي أن إص��دار الصكوك الدولية من
أس��واق التمويل اإلسالمية الرئيسية لم يتغير
بشكل أس��اس��ي ف��ي األش�ه��ر التسعة األول ��ى من
ع ��ام  2019م �ق��ارن��ة ب��ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال �ع��ام
املاضي .وأشارت إلى أن السعودية جمعت 2.36
م �ل �ي��ار دوالر ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،م ��ن خ�لال
إص� ��دار ص �ك��وك ب��ال�ع�م�ل��ة امل�ح�ل �ي��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل،
توقعت وك��ال��ة «م��ودي��ز» للتصنيف االئتماني
أن ترتفع إص��دارات الصكوك بنسبة  6في املئة
لتصل إل��ى ح��وال��ي  130مليار دوالر ه��ذا العام
وهي رابع زيادة سنوية على التوالي.

منها  1.8مليون دينار للربع الثالث

 9.1ماليين دينار أرباح
«ميزان القابضة» في  9أشهر
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة م �ي��زان ال�ق��اب�ض��ة ع��ن تمكنها من
ت�ح�ق�ي��ق ن�م��و ف��ي ح�ج��م ال�ع�م�ل�ي��ات وارت� �ف ��اع في
األرب ��اح خ�لال األش�ه��رال�ت�س�ع��ة األول ��ى م��ن العام
الحالي ،والتي أتت مدعومة باالرتفاع التدريجي
لنتائج األع �م��ال خ�لال ال�ع��ام ف��ي ك��ل م��ن قطاعي
الغذائي وغير الغذائي.
وق��ال��ت ان االرب� ��اح ال�ص��اف�ي��ة ل�ل�ش��رك��ة ب�ل�غ��ت 9.1
ماليني دينار كويتي في االشهر التسعة االولى
م��ن ال�ع��ام الحالي بارتفاع نسبته  13.5ف��ي املئة
ع��ن ال�ف�ت��رة امل�م��اث�ل��ة م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ،ف��ي حني
بلغت األرب��اح قبل احتساب الفوائد والضرائب
واإله�لاك واالستهالك  17.7مليون دينار كويتي
بارتفاع .%21.1
واض��اف��ت ان اي��رادات الشركة في االشهر التسعة
بلغت 169.8مليون دينار بارتفاع نسبته  5.2في
املئة ،في حني بلغت االرباح الصافية للربع الثالث
وح��ده  1.8مليون دي�ن��ار كويتي بارتفاع نسبته
 49.8في املئة عن الفترة املماثلة من العام املاضي.
وذك � � � ��رت ان األرب � � � � ��اح ق� �ب ��ل اح� �ت � �س ��اب ال� �ف ��وائ ��د
وال� �ض ��رائ ��ب واإله� �ل ��اك واالس� �ت� �ه�ل�اك ب �ل �غ��ت 4.9
ماليني دي�ن��ار كويتي ف��ي ال��رب��ع الثالث بارتفاع
.%42.8
ً
واض ��اف ��ت ان ��ه ش �ه��دت ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ت�ح��وال
م �ه �م��ًا ف ��ي ق �ي��ام �ه��ا ب��ال �ت��وس��ع ب �م �ج��ال ال��رع��اي��ة
الصحية بعد استحواذها على حقوق األغلبية
للشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية
( ،)KSPICOباإلضافة إل��ى دخولها ف��ي مشروع
مشترك للحصول على ح�ق��وق ت��وزي��ع ملنتجات
شركتي ميدترونكس ( )Medtronicsوكوفيدين
( ،)Covidienامل ��زود ال��رائ��د ف��ي ال�ع��ال��م ل�لاج�ه��زة
الطبية.
وف��ي ن�ظ��رة ع�ل��ى األداء امل��ال��ي ل�ق�ط��اع��ات الشركة
في الربع الثالث من ع��ام  ،2019قالت الشركة ان
مجال األغذية حقق إي��رادات بقيمة  122.5مليون
دينار كويتي بارتفاع قوي بنسبة  %3.8مقارنة
مع نفس الفترة من عام  .2018وشكل إيراد مجال
األغذية  %72.1من إيراد املجموعة.
واوضحت ان إيرادات لهذا القطاع تتضمن قطاع
ّ
إنتاج وت��وزي��ع األغ��ذي��ة ،وال��ذي يمثل  %48.9من
إجمالي إيرادات املجموعة ،والتجهيزات الغذائية
 %15.8والخدمات الغذائية  ،%7.4مشيرة الى ان
ق�ط��اع إن�ت��اج وت��وزي��ع األغ��ذي��ة :ارت�ف�ع��ت إي��رادات��ه
ب �ن �س �ب��ة  %7.0خ �ل��ال ال� ��رب� ��ع ال� �ث ��ال ��ث ،ف� ��ي ح�ين
انخفض ايراد قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة
 ،%7.8بينما ارتفع ايراد قطاع الخدمات الغذائية

 %5.2زيادة
في اإليرادات إلى
 169.8مليون دينار
بنسبة .%11.6
وذك � ��رت ان اي � � ��رادات م �ج��ال غ �ي��ر األغ ��ذي ��ة بلغت
ً
 47.3م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ،م �س �ج �ل��ة ارت �ف��اع��ًا
بنسبة  %8.9م�ق��ارن��ة م��ع ال �ع��ام امل��اض��ي وتمثل
إي ��رادات ه��ذا امل�ج��ال  %27.9م��ن إجمالي إي��رادات
امل �ج �م��وع��ة ،ال �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن إي � � � ��رادات م ��ن ق �ط��اع
ال�س�ل��ع االس�ت�ه�لاك�ي��ة س��ري�ع��ة ال � ��دوران وال��رع��اي��ة
ّ
الصحية والذي يمثل  %25.7من إجمالي إيرادات
ّ
املجموعة ،وقطاع الصناعات الذي يمثل القطاع
 %2.2من إجمالي إيرادات املجموعة.
واوضحت ان اي��رادات قطاع السلع االستهالكية
سريعة ال ��دوران واألدوي ��ة ارت�ف��ع بنسبة ،%10.7
في حني انخفض اي��راد قطاع الصناعات بنسبة
.%8.1
وع��ن االداء ف��ي االس��واق االقليمية قالت الشركة
ان اي��رادات الكويت ارتفعت بنسبة  ،%3.4نتیجة
لعمليات قطاع إنتاج وتوزيع األغذية والخدمات
ال�غ��ذائ�ي��ة وامل ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة س��ري�ع��ة ال ��دوران
والرعاية الصحية ،في حني ارتفعت في اإلمارات
ب�ن�س�ب��ة  %9.9ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ل �ع��ام  2019مع
تصاعد اإلن�ت��اج ف��ي خطوط التصنيع الجديدة
واستعادة أداء مشروبات الطاقة بشكل تدريجي.
وذكرت ان االي��رادات في السوق القطرية ارتفعت
ً
ب �ن �س �ب��ة  %7.2م ��دف ��وع ��ة ب� � ��أداء ق� ��وي ف ��ي ق �ط��اع
التجهيزات الغذائية وخط إنتاج الرقائق الجيد،
ف��ي ح�ين ارت�ف�ع��ت ف��ي ال�س�ع��ودي��ة بنسبة %16.3
نتيجة ارت �ف��اع م�ب�ي�ع��ات ال��رق��ائ��ق ،ك�م��ا ارت�ف�ع��ت
بافغانستان بنسبة  ،%24.0وارتفعت في االردن
بنسبة  10.6في املئة ،فيما نخفضت في العراق
بنسبة  25.9في املئة.
وق � ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س اإلدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لشركة ميزان القابضة محمد ال��وزان« :يسعدنا
أن ن��رى استمرار التحسن في األداء خ�لال الربع
ً
ال �ث��ال��ث ،ون ��أم ��ل أن ي�س�ت�م��ر م�س�ت�ق�ب�لا م��دف��وع��ًا
باالستثمارات الجديدة وزخ��م النمو في نتائج
األعمال».

في سبتمبر الماضي

«المركزي» %7.7 :نمو ودائع
القطاع الخاص بالعمالت األجنبية
أظ�ه��رت أرق��ام ص��ادرة ع��ن بنك الكويت امل��رك��زي،
أم� ��س ،ارت� �ف ��اع ع ��رض ال �ن �ق��د ب�م�ف�ه��وم��ه ال��واس��ع
«ن »2بنسبة  1.4ف��ي امل�ئ��ة ف��ي سبتمبر املاضي
ع �ل��ى اس� ��اس ش �ه��ري م�س�ج�لا  38م �ل �ي��ار دي �ن��ار
(نحو  125.4مليار دوالر) .وقالت ادارة البحوث
االقتصادية التابعة للبنك في جداول احصائية
ان ودائ ��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ل��دى ال�ب�ن��وك املحلية
بالدينار الكويتي ارتفعت في سبتمبر املاضي
مل �س �ت��وى  33.7م �ل �ي��ار دي �ن��ار (ن �ح��و  111م�ل�ي��ار
دوالر) .وأض ��اف ��ت ان ودائ� � ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
بالعمالت االجنبية ارتفعت في الشهر املذكور7.7
في املئة لتبلغ  2.7مليار دينار (نحو  8.9مليارات
دوالر) ليبلغ اجمالي ودائع القطاع الخاص 36.4
مليار دينار (نحو  120مليار دوالر) .وبينت ان
اجمالي ارصدة مطالب البنوك املحلية على البنك
املركزي بالدينار املتمثل بسندات «املركزي» في
سبتمبر املاضي استقرت عند مستوى  2.9مليار
دينار (نحو  9.5مليارات دوالر) .وأشارت الى ان
اجمالي موجودات البنوك املحلية ارتفع بنسبة
 1.1ف��ي امل�ئ��ة ليسجل ن�ح��و  6.9م �ل �ي��ارات دي�ن��ار
(نحو  22.7مليار دوالر).
وأوض�ح��ت ان صافي امل��وج��ودات االجنبية لدى
البنوك املحلية ارتفع بنسبة  0.5في املئة خالل
سبتمبر املاضي ليبلغ  7.9مليارات دينار (نحو

 26مليار دوالر) ،في حني قفزت ودائع الجل لدى
«املركزي» بنسبة  24في املئة لتصل إلى نحو 1.8
مليار دينار (نحو  5.9مليارات دوالر).
وأف � � ��ادت ب� ��أن أرص� � ��دة ال �ت �س �ه �ي�لات االئ �ت �م��ان �ي��ة
النقدية املستخدمة للمقيمني (ح�ج��م االئتمان
املصرفي املمنوح) ارتفعت في سبتمبر املاضي
 0.6في املئة عن مستواها املسجل في اغسطس
امل��اض��ي لتبلغ نحو  38مليار دي�ن��ار (نحو 125
مليار دوالر).
ول �ف �ت��ت ال� ��ى ان م �ت��وس��ط اس� �ع ��ار ال �ف��ائ��دة على
سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند
 3.25في املئة.
وذك� ��رت ان ت�م��وي��ل ال � ��واردات ال�ك��وي�ت�ي��ة ق�ف��ز في
سبتمبر املاضي بنسبة  23.8في املئة ،في حني
استقر متوسط سعر ص��رف ال ��دوالر االميركي
مقابل ال��دي�ن��ار الكويتي عند  303.8فلوس لكل
دوالر .وي�ق�ص��د ب �ع��رض ال�ن�ق��د ب�م�ع�ن��اه الضيق
حجم النقد للعمليات الجارية ،ويشمل العمالت
الورقية واملعدنية التي يتداولها االشخاص في
تعامالتهم اليومية ،والنقود املودعة في البنوك
ع �ل��ى ش �ك��ل ح �س��اب ��ات ج ��اري ��ة او ودائ� � ��ع ت�ح��ت
الطلب .ويشمل ع��رض النقد بمفهومه ال��واس��ع
اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع االجل
وحسابات التوفير.

 20اقتصاد
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عندما ال يكون المال مشكلة

النجوم:

حين يتوافر المال وال يصبح الحصول عليه مشكلة ،ال يتو ّرع البعض عن
التلذذ بإنفاقه كيفما شاؤوا ،لكن هذا اإلنفاق قد يصل إلى حد الجنون،
مثلما هي الحال بالنسبة إلى عدد من النجوم ،الذين تتملكهم أفكار
مجنونة ،فيهدرون ثروات من أجل تنفيذ هذه األفكار ..قد يبدو هذا
اإلنفاق مبالغاً فيه ،لكنه حقيقة ،مثالً المغنية ريهانا ال تتوانى عن إنفاق
 18ألف دوالر أسبوعياً للعناية بشعرها ،فيما لم تتأخر كيلي أوزبون عن
اقتناء صبغ أظافر بربع مليون دوالر.

أفكار مجنونة ..وإنفاق بال هوادة

 10آالف دوالر
للسوشي

غرفة ألعاب
بـ 100ألف دوالر

ت �ع��رف ال �ن �ج �م��ة ك �ي �ن��دل ج �ي �ن��ر ك �ي��ف ت��دل��ل
نفسها؛ فمنذ  ،2015أنفقت هذه الفنانة أكثر
م��ن ع�ش��رة آالف دوالر ف��ي ت�ن��اول السوشي
ف�ق��ط! ل�ق��د طلبته ف��ي  14م��دي�ن��ة ع��ن طريق
 95ف��رع��ًا م��ن ش��رك��ة ب��وس�ت��ام�ت��س ،أم��ا أكبر
طلبياتها فبلغت قيمته  600دوالر.

أنفق املمثل األميركي سكوت ديسيك 100
أل��ف دوالر أم�ي��رك��ي لتجهيز بيت لأللعاب
ألطفاله الثالثة ماسون ( 9أعوام) وبينيلوب
( 7أع � ��وام) وري ��ن ( 4أع � ��وام) .وي �ب��دو املبلغ
ُ
كبيرًا ج �دًا بالنظر إل��ى أن��ه خ� ِّ�ص��ص لشراء
أل �ع��اب ف�ق��ط ق��د ي��دم��ره��ا األط �ف��ال ف��ي ظ��رف
ثوان معدودات.

 250مليون دوالر..
لعيد ميالد

أظافر ببودرة الماس
ص �ب��غ أظ ��اف ��ر م �ص �ن��وع م ��ن ب � � ��ودرة امل ��اس
ال� �س ��وداء ب�ق�ي�م��ة  250ال ��ف دوالر ،م��ن اج��ل
ح �ض��ور ح�ف��ل ج��ائ��زة أي �م��ي األم �ي��رك �ي��ة ..لم
ال؟ ف��ي ال��واق��ع ه��ذه ك��ان��ت ال�ف�ك��رة املجنونة
التي خطرت ببال املمثلة االنكليزية كيلي
أوزبورن في .2012

جنون ديدي
ل ��م ت�ت�س��ع ط ��ائ ��رة امل �ط ��رب االم �ي��رك��ي ش��ون
ج��ون كومبس امل�ع��روف باسم دي��دي لحمل
حقيبته ،ف�ق��رر ان يستأجر ط��ائ��رة خاصة
بقيمة  16الف دوالر لحقيبته فقط.

شعر ريهانا
ال تنفق املغنية وسيدة االع�م��ال االميركية
ري� �ه ��ان ��ا اال  18000دوالر أس �ب��وع �ي��ا م��ن
اج��ل االع�ت�ن��اء ب�ش�ع��ره��ا .وبحسبة بسيطة
نستطيع ان نقول ان ريهانا تنفق  963الف
دوالر سنويا من اجل شعرها ،مبلغ ضخم
جدا ولكنه مخصص للشعر فقط.

في عيد ميالدها  22تلقت املمثلة كيلي جينر
من صديقها ترافيس سكوتُ ،عقدًا من األملاس
ال��وردي واألبيض عليه لوغو منتجات كيلي
ملواد التجميل .لكن هذا العقد هو هدية واحدة
م��ن مجموعة ه��داي��ا ت��راف�ي��س ال ��ذي م�لأ بيت
الصديقة ب��ال��ورود ال�ح�م��راء ،لكن األغ��رب هو
أن املمثلة احتفلت بعيد ميالدها في إيطاليا
على منت يخت ما كلفها  250مليون دوالر.

أسنان كروز
أن �ف��ق ت ��وم ك� ��روز أل ��ف دوالر ع �ل��ى ك ��ل سن
من اسنانه حتى يتمتع بابتسامة مشرقة
وجميلة .وال يتعلق االم��ر بتبييض وانما
تلبيس بالبورسالن.

خاتم
جينيفر انيستون

قبعة بونو

أحذية كروز

أه ��دى ج��اس �ت�ين ث �ي��رو خ��ات��م خ �ط��وب��ة من
امل� � ��اس ي ��زي ��د س� �ع ��ره ع �ل��ى م �ل �ي��ون دوالر
لجينيفر انيستون ،بينما ل��م يبلغ سعر
خ��ات��م ال �خ �ط��وب��ة ال ��ذي اه ��داه ��ا اي ��اه ب��راد
بيت نصف مليون دوالر ،ورغ��م ذل��ك على
ان �ي �س �ت��ون ان ت�ش�ع��ر ب��ال �س �ع��ادة ألن ب��راد
بيت لم ينفق سوى  250الف دوالر لشراء
خ ��ات ��م ال �خ �ط��وب��ة ال � ��ذي اه� � ��داه ألن�ج�ل�ي�ن��ا
جولي.

ال يستطيع امل�غ�ن��ي اإلي��رل �ن��دي ب��ول ديفيد
هيوسن ،امل�ع��روف باسم ب��ون��و ،االستغناء
ع��ن قبعته املفضلة؛ ففي ع��ام  ،2007نسي
ب��ون��و ه ��ذه ال �ق �ب �ع��ة ف ��ي ل� �ن ��دن ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان
يرغب في ارتدائها في حفلة كان سينظمها
في إيطاليا ما دفعه إلى اقتناء تذكرة طائرة
درجة أولى بقيمة  1645دوالرًا ،حتى تتمكن
قبعته من التنقل إلى إيطاليا.

إعداد :سليمة لبال

ت �ب �ل��غ س �ي ��ري ك� ��روز ا ل� �ي ��وم  13ع��ا م��ا،
و ل� �ك ��ن ح�ي�ن ك ��ا ن ��ت ا ب� �ن ��ة ك ��ا ت ��ي ه��و مل��ز
و ت��وم ك��روز ف��ي ا ل�س��اد س��ة م��ن عمرها
ك��ا ن��ت ت �م �ل��ك ا ح��ذ ي��ة ب �ق �ي �م��ة  150ا ل��ف
دوالر ،ب� �ي� �ن� �ه ��ا ب� ��ا ل� ��ر ي � �ن� ��ات ل �ل ��ر ق ��ص
وا ح ��ذ ي ��ة ب �ك �ع��ب وا خ� ��رى ط��و ي �ل��ة ..ف��ي
ا ل � ��وا ق � ��ع ل� ��م ي� �ك ��ن ي� �ن� �ق ��ص س � �ي� ��ري اي
شيء.

مستثمرون أجانب اشتروا أكثرمن  5ماليين متر مربع في تسعة أشهر

عقارات تركيا
تواصل جاذبيتها
تعد تركيا واحدة من أكثر األسواق
العقارية الواعدة في أوروبا
والمنطقة ،حيث تتمتع بموقع
استراتيجي يقع على مفترق
الطرق بين أوروبا والشرق األوسط
وآسيا الوسطى ،وتوفر فرصاً كبيرة
لمطوري العقارات والمستثمرين
من خالل الجمع بين قطاع البناء
الكبير واإلنتاج التجاري والصناعي
المتنامي.

اهتمام عربي بشراء مراكز
التسوق الرخيصة
الخليجيون استثمروا
في أرجاء أنطاليا ..واألوروبيون
في مناطق محددة
األجانب اشتروا  7938عقاراً
في أنطاليا العام الماضي

ضرائب 2020

االستثمار وجمال الطبيعة يدفعان المستثمرين األجانب إلى عقارات تركيا

هبة حماد
أش ��ار ت�ق��ري��ر مل��وق��ع «ري��ال�ي�ت��ي غ ��روب» ل�ب�ي��ان��ات مبيعات
العقارات الصادرة عن وزارة الخارجية في املديرية العامة
لسجل االراض��ي التركية ،فقد كشف أن مبيعات العقارات
للمستثمرين األج��ان��ب زادت بشكل كبير ف��ي ع��ام ،2019
وج��رى تحديد امل��دن التي تم فيها بيع أكبرعدد من هذه
العقارات.
ووف�ق��ًا للموقع وب�ي��ان��ات األش�ه��ر التسعة األول��ى م��ن عام
 ،2019قام  22441مستثمرًا أجنبيًا بشراء عقارات بمساحة
إجماليها  5ماليني و 429ألف متر مربعّ ،
مبينًا أن مبيعات
ال�ع�ق��ارات ل�لأج��ان��ب ساهمت ف��ي ارت �ف��اع مبيعات البناء
التي كانت قد انخفضت في النصف األول من هذا العام
نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوض��ح أن أنطاليا املعروفة باسم الجنة السياحية في
تركيا تجتذب اهتمامًا كبيرًا من املستثمرين األجانب.
وذكر املوقع أن إسطنبول التي تشتهر بموقعها التاريخي
وال �ط �ب �ي �ع��ي ه ��ي أي� �ض ��ًا وج� �ه ��ة م �ف �ض �ل��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن
األجانب ،حيث احتلت املرتبة األولى وتربعت على عرش
قائمة أكثر  10مدن مبيعًا للعقارات لألجانب في تركيا.

مبيعات أنطاليا
وفقًا لبيانات املبيعات ،ذكر املوقع أن مبيعات العقارات
للمستثمرين األج��ان��ب في أنطاليا ارتفعت بنسبة %19
في األشهر التسعة األولى من عام  ،2019مقارنة بالفترة
نفسها من العام املاضي ،كما بلغ ع��دد العقارات املبيعة
لألجانب خالل هذه الفترة  6257عقارًا.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن م��واط�ن��ي ال �ش��رق األوس ��ط والخليج
كانوا من بني أكثر املشترين العقاريني في أنطاليا ،فقد
ذك��ر امل��وق��ع أن ع��دد املشترين ال�ع�ق��اري�ين ال ��روس واألمل��ان
وال �ب��ري �ط��ان �ي�ين واألذرب �ي �ج��ان �ي�ي�ن واألف� �غ ��ان ف ��ي ازدي� ��اد

ت��دري�ج��ي .ذل��ك ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن ال�ع��دي��د م��ن الجنسيات
األخرى ترغب بشراء العقارات في أنطاليا.
ورأى امل��وق��ع أن االس�ت�ث�م��ار ه��و ال�غ��رض الرئيسي لشراء
العقارات في أنطاليا بشكل عام ،لكن املشترين يفضلون
أيضًا استخدام هذه العقارات ،مشيرًا إلى أن مستثمرين
من الخليج والشرق األوسط يقومون بشراء العقارات في
ّ
أرجاء املدينة بأكملها ،بينما يفضل األملان أالنيا ،ويفضل
الروس بيلديبي وكيمر.
ّأما البريطانيون فيفضلون كاس وكالكان ،في حني يفضل
األوروب �ي��ون امل�ن��اط��ق الساحلية .ه��ذا يعني أن االهتمام
باملدينة يتزايد يومًا بعد يوم.
في العام املاضي ،اشترى األجانب  7938عقارًا في أنطاليا،
بينما من املتوقع أن تستمر زي��ادة املبيعات حتى نهاية
العام .ويتوقع بعض الوكالء العقاريني أن يجري بيع 10
آالف عقار هذا العام ،محطمة بذلك رقم مبيعات املدينة.

ت� � ��زداد ال �ع��دي��د م ��ن ال �ض ��رائ ��ب وال ��رس ��وم
والغرامات بنسبة  22.55في املئة في تركيا
اب �ت��داء م��ن م�ط�ل��ع دي�س�م�ب��ر  ،2020حيث
سيتم تطبيق الزيادة حسب معدل زيادة
إعادة التقييم ،ومع إعالن مقدار التضخم
ف��ي اكتوبر ،ستصبح نسبة زي��ادة إع��ادة
ً
وضوحا فوفقا لبيانات مركز
التقييم أكثر
اإلحصاء التركي ،فاملتوقع أن تكون نسبة
زي��ادة إع��ادة التقييم  %22.55على األق��ل
حتى إذا لم يرتفع مؤشر أسعار املنتجني
امل�ح�ل�ي�ين ل �ه��ذا ال �ش �ه��ر .وه ��و االم� ��ر ال��ذي
سيساهم ف��ي زي ��ادة ال �ق��روض ال�ع�ق��اري��ة،
حيث ان��ه وبحسب ال�ق��ان��ون ستتم زي��ادة
ال�ض��رائ��ب العقارية بمقدار نصف معدل
زي� ��ادة إع� ��ادة ال�ت�ق�ي�ي��م ،االم ��ر ال ��ذي يعني
زي��ادة ضريبة العقارات بنسبة %11.28
على األقل العام املقبل.
وم ��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،ف ��إن ض��رائ��ب البيئة
والنظافة ومياه الصرف الصحي ستزيد
بنسبة زيادة إعادة التقييم على األقل.

املستثمرون ومراكز التسوق
ق ��درة االق �ت �ص��اد ال�ت��رك��ي ع�ل��ى م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ب��دأت
بإثارة شهية املستثمرين األجانب ،حيث كثف املستثمرون
ال �ع��رب واآلس �ي��وي��ون امل �ف��اوض��ات ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي م��راك��ز
التسوق .وبات جليًا ازدي��اد اهتمام املستثمرين األجانب
باالستثمار في مراكز التسوق مؤخرًا.
ويقول مراد إزجي ،الشريك املؤسس لشركة تأجير وإدارة
مراكز التسوق  ،KDMإن مستثمرين خليجيني يقومون
بمفاوضات مكثفة لشراء مراكز تسوق.
وأض ��اف «ي��رغ��ب امل�س�ت�ث�م��رون األج��ان��ب ف��ي ش ��راء م��راك��ز
ال �ت �س��وق ال��رخ �ي �ص��ة ،وق��ري �ب��ا س�ن�ش�ه��د ب �ع��ض ع�م�ل�ي��ات
البيع».

اسطنبول

قونية

قوجا

موغال

ساكاريا

أنطاليا

اسكي شهير

كرمان

انخفضت الفائدة ..زادت املبيعات

مانيسا

ديار بكر

انضمت البنوك الخاصة إلى حملة خفض أسعار الفائدة

أفضل  10مدن مبيعاً لألجانب

على القروض العقارية التي أطلقتها البنوك العامة ،االمر
ال��ذي ضاعف عدد مشتري العقارات ،حيث بدأ الراغبون
في امتالك عقارات باستخدام القروض العقارية وذلك مع
تخفيض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة قروض العقارات.
وازداد عدد مراجعي الشركات العقارية مع تقديم البنوك
ال�ع��ام��ة ف��رص��ة للحصول على ق��روض بمبالغ تصل إلى
 500ألف ليرة تركية وزيادة مدة التقسيط إلى  180شهرا
وخفض معدل فائدة إلى .%0.99
ووف �ق��ا ل�ل�م��وق��ع ف�ق��د ك��ان��ت أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ق��روض
ال�ع�ق��ارات ت�ت��راوح ب�ين  1.34إل��ى  %2.25ف��ي  21اغسطس،
بينما انخفضت في  11اكتوبر واصبحت من  %1.85الى
.%0.99
ومنذ  11أكتوبر ،باتت البنوك العامة تقدم سعر فائدة اقل
لقروض العقارات.
أما بالنسبة للبنوك الخاصة ،فإن البنك الكويتي التركي
يقدم أقل معدل فائدة بني البنوك الخاصة بلغت .%1.11
بينما خفض بنك دينيز الفائدة على قروض العقارات من
 %2.05إلى .%1.37
وك��ان بنك األن��اض��ول صاحب أعلى معدل فائدة لقروض
ال�ع �ق��ارات ح�ي��ث بلغت  .%1.85ك�م��ا ت��وف��ر ب�ن��وك زراع ��ات،
وفاكيف بنك ،وهالك بنك فرصة إلعادة الهيكلة لعمالئها
الذين لديهم قروض الرهن العقاري التي ال تزيد قيمتها
على  500أل��ف ل�ي��رة تركية وتخفيض سعر ال�ف��ائ��دة إلى
.%0.99

ميزانية االستثمار في عقارات تركيا

ُ
تعتبر العقارات طريقة جيدة لالستثمار وتباع بأسعار
مختلفة ،وفقا ملعايير متنوعة .ولذلك فإن معرفة متوسط
األسعار سيعطي املستثمرين فكرة عن سوق العقارات في
تركيا.
املبالغ الالزمة لالستثمار العقاري بحسب نمط العقار،
ويتم تحديد حجم األم ��وال ال�لازم��ة لالستثمار العقاري
م��ن خ�لال العديد م��ن املعايير املختلفة ،حيث ينبغي أن
يؤخذ ف��ي االع�ت�ب��ار ن��وع العقار وموقعه وع�م��ره وبعض
الخصائص األخرى.
وت��زاي��د االهتمام في العقارات من نمط  1+0بشكل كبير
في السنوات األخير ،وذل��ك بسبب االحتياجات السكنية
امل �ت �غ �ي��رة ،ح �ي��ث ال ي �ح �ت��اج األش �خ ��اص ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون
ب �م �ف��رده��م أو ال� �ط�ل�اب إل� ��ى ش �ق��ق ك �ب �ي��رة ج � � � ً�دا .وي�م�ك��ن
لألشخاص الراغبني ف��ي ذل��ك ش��راء عقار بسعر يبدأ من
 100ألف ليرة تركية.
ّأم ��ا ا ل �ع �ق��ارات م��ن ن �م��ط  1+1ف �ت �ب��اع ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي
املدن الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الطالب
وأقل سعر لهذه الشقق الفاخرة حوالي  150ألف ليرة
تركية.
وت�ث�ي��ر ال �ع �ق��ارات  2+1اه�ت�م��ام املستثمرين بشكل كبير،
حيث إن معظم ال�ع��ائ�لات ال�ت��ي لديها أط�ف��ال تفضل هذا
النوع من الشقق .وتبدأ أسعار هذه العقارات من حوالي
 250ألف ليرة تركية ويمكن أن تصل إلى أرق��ام أعلى من
ذلك بكثير في حني تعتبر العقارات  3+1من األكثر جذبًا
ل�لاه �ت �م��ام ف �ه��ي م�ن��اس�ب��ة ل �ل �ع��ائ�لات ال �ك �ب �ي��رة .وت�خ�ت�ل��ف
أسعارها بشكل كبير ولكن يبلغ الحد األدن��ى لسعر هذا
العقار بحوالي  350ألف ليرة تركية.
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الماركات ارتفع الطلب عليها ..وأثمانها زادت خالل سنوات
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محمد مراح

2019
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ساعات Rolex

2018
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

يبدو أن امتالك ساعة فاخرة
سيصبح صعباً يوماً بعد آخر ،فقد
كشفت آخر األبحاث واإلحصاءات،
أن صناعة الساعات الفاخرة
ستشهد نمواً هائالً خالل الفترة
و.2025
المتوقعة بين 2019
ﻛﻮﻳﺘﻲ
 81200ﺩﻳﻨﺎﺭ
وكشف مسح لسوق الساعات
الفاخرة لعام  2019من قِ بل
Market
شركة Research Place
اودﻣﺎرس ﺑﻴﺠﺖ
لألبحاث والبيانات ،أن أسعار
الساعات ستشهد زيادة نوعية،
وأن هذه السوق سوف تزدهر
في السنوات القليلة القادمة،
كما كشف تقرير نشرته مؤسسة
 grand viewre searchأن قيمة
2019الفاخرة العالمية
سوق الساعات
2018
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
مليارات دوالر أميركي
بلغت 6.9
في عام .2018
وانطالقاً من هذا قمنا بإجراء
مقارنة بين أسعار أشهر
العالمات التجارية الخاصة
بالساعات الفاخرة في العالم،
وحددنا الفوارق في أسعار
هذه الساعات في هذا العام
والسنوات الماضية ،لتظهر
النتائج أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً
في أسعار الساعات لدى أغلب
الماركات العالمية.
ومن المقارنة التي استخدمنا
عبر موقع  PriceSpyالبريطاني
المتخصص في المقارنة بين
أسعار مختلف المنتجات في
العالم تبين لنا التالي:

2017
ﻳﻮﻟﻴﻮ

ساعة  Rolex Day-Dateاألملاسية ارتفع سعرها من
 24950جنيها استرلينيا (أي ما يعادل  9715دينارا
 ،2018إل��ى أكثر
ك��وي�ت�ي��ا) وامل�س�ج��ل ب�ش�ه��ر م ��ارس
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ
من  37995جنيها استرلينيا (أي ما يعادل 14795
 .201985000أما ساعة
دينارا كويتيا) واملسجل بنوفمبر
 Rolex Cosmograph Daytonaاألمل��اس�ي��ة ارت�ف��ع
80000
ثمنها شهر نوفمبر
سعرها بشكل واضح ،فقد كان
 2017أكثر من  43الف جنيه استرليني (أي ما يعادل
75000
ليصل إل��ى 89995
 16700دي�ن��ار ك��وي�ت��ي) ،وارت�ف��ع
جنيها استرلينيا (أي أكثر من  35ألف دينار كويتي)،
 70000في السعر.
وهي زيادة كبيرة بأكثر من الضعف
في حني أن ساعة  Rolex Yacht-Master IIارتفع
65000
سعرها هي األخ��رى ،فبعد أن كانت ب�ـ 26290جنيها
60000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي)
اس�ت��رل�ي�ن�ي��ا (أي م��ا ي �ع��ادل 10200
ف��ي نوفمبر  ،2017ارت�ف��ع ليصل إل��ى  31800جنيه
(2018أي ما يعادل  12300دينار كويتي).
استرليني
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 Philippe 25000فقد سجل ارتفاعات في األسعار
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14000
سجلت ساعة
 24000لكن ليست بشكل كبير ،فقد
 Patek Philippe Complicationsسعرًا
13000
24000ي��ا (أي ما
 23000ي �ق��در ب � � �ـ 31690ج�ن�ي�ه��ا اس�ت��رل�ي�ن�
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�23000ال شهر
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ﻫﻴﺒﻠﻮت11000
 22000ما يعادل
إلى  32990جنيها استرلينيا (أي
21000
 12846دينارا كويتيا) بشهر نوفمبر .2019
10000
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Patek Philippe
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 Complicationsم ��ودي ��ل 5905P-001
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ارت�ف��اع��ًا ح�ي��ث ك��ان��ت بسعر20000
 49950جنيها
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Audemars Piguet
ب� ��دوره� ��ا ،ح �ق �ق��ت س ��اع ��ات Audemars
 Piguetقفزة في األسعار فقد كانت ساعة
 Royal Oak Tourbillonبسعر 167850
جنيها استرلينيا (أي ما يعادل 65200
دي�ن��ار كويتي) ف��ي يناير  ،2018لتصبح
بمبلغ  209آالف جنيه استرليني (أي ما
ي�ع��ادل  81200دي�ن��ار ك��وي�ت��ي) ف��ي شهر
أك�ت��وب��ر  ،2019أي تقريبًا نسبة ال��زي��ادة
نحو .10%
كما حققت ساعة  Audemars Piguetمن
نوع  Millenaryفقد ارتفع سعرها من 46
ألف جنيه استرليني (أي ما يعادل 17800
دينار كويتي ) خالل نوفمبر  ،2017إلى
أك �ث��ر م��ن  59أل ��ف ج�ن�ي��ه اس�ت��رل�ي�ن��ي (أي
م��ا ي �ع��ادل  22900دي �ن��ار ك��وي�ت��ي) خ�لال
أكتوبر .2019

14.795
Hublot
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بدورها ،شهدت ساعات ماركة Hublot
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ
سجلت ساعة
ارتفاعًا هي األخرى فقد
سعرها بعد أن
 Hublot 406زيادة في
85000
كانت بثمن  48940جنيها استرلينيا
روﻟﻜﺲ�ار كويتي)
(أي م��ا ي�ع��ادل  19أل��ف دي�ن�
80000
في شهر يوليو  2017أصبحت بسعر
 64500جنيه استرليني( ،أي أكثر من
75000
 25100دينار كويتي).
أم��ا س��اع��ة  Hublotم��ن ن��وع  504فقد
70000
من 172431
ارتفع سعرها هي األخرى
جنيها استرلينيا (أي ما يعادل 67100
65000
أكتوبر ،2015
دينار كويتي) في شهر
من  201ألف جنيه2018
2019
استرليني
إلى أكثر
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
(أي ماﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
60000
كويتي)،
دينار
يعادل 78200
في شهر اكتوبر .2019
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علي اليوسفي
الح�ظ�ن��ا ف��ي ال �ف �ت��رة ال�س��اب�ق��ة زي� ��ادة اه �ت �م��ام ال �ن��اس ب�ش��راء
الساعات الفارهة وزيادة عدد تجار الساعات وامل��زادات على
قنوات التواصل االجتماعي ،فتحولت ه��ذه الهواية من هواة
محبني للساعات وتاريخها الى تجارة بحتة.
يشتري العميل ساعة م��ن البوتيك بالسعر الرسمي ويتم

بيعها بالسوق بفارق ثالثة وأربعة آالف دينار كويتي وبعض
الساعات تصل الى ضعف السعر الرسمي للوكيل.
حتى الفترة األخيرة ،الحظنا كثرة العرض في السوق بشكل
موهول لكل الساعات املطلوبة من شركات معروفة كرولكس
وباتيك فيليب واوديمار بيغيه ،وبطبيعة الحال ،كثرة العرض
أدت الى قلة الطلب وهبوط ألسعار بعض الساعات.
أوال بشكل عام دائمًا يتساءل الناس عن سبب زي��ادة سعر
ال�س��اع��ة ب��ال�س��وق ال��رم��ادي م�ق��ارن��ة بسعر ال��وك�ي��ل ،ال�ج��واب

 ..Gina Rinehartأصبحت ثاني أثرى النساء في آسيا
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85000د.ك عن
لكن دوام الحال من املحال ،فهذه األشهر نالحظ هبوطا في يونيو وي��ول�ي��و م��ا ي�ق��ارب  ٦٥٠٠د.ك ب�ف��رق ٢٣٠٠
السعر الرسمي في نهاية شهر أكتوبر ،انخفض سعرها في
أسعار ساعات معينة كانت ضمن الساعات التي81200
ارتفعت ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ
السوق الرمادية الى  ٤٣٠٠د.ك الناتج انخفاض بنسبة .٪٣٢
بفترة وجيزة
ً
80000
مثلما دائمًا
أوال ،في سنة  ٢٠١٩أعلنت رولكس عن تحديث لساعة جي هل فعال الساعات استثمار «زينة وخزينة»
أم ت��ي م��اس�ت��ر  ،٢بتغيير س�ي��ر ال�س��اع��ة ال��ى س�ي��ر رول�ك��س ي�ق��ال؟ نعم ف��ي بعض ال�ح��االت لكن ليست ال�ك��ل ،لألسف
التجارة في ه��ذه الهواية ليست مضمونة 75000
وتتغير بشكل
املشهور ،جوبلي ،وتحسينا ملحرك الساعة أول فترة من بداية
اودﻣﺎرس ﺑﻴﺠﺖ
عال جدًا عليها وصعبة الشراء من الوكيل كبير مع العرض والطلب ،وايضا تتغير بتغيير آراء الناس
بيع الساعة ،الطلب ٍ
سعر الوكيل  ٣٥٠٠د.ك ،سعر السوق الرمادية خالل شهري واحتياجاتهم.
70000

ً
عاما تزيد ثروتها
«عجوز» عمرها 65
 3.7مليارات ..خالل  10أشهر

أوروبا أكبر أسواقها ..وآسيا والمحيط الهادئ أسرعها نمواً
60000
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2018
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 3مليارات دوالر ..قيمة السوق
العالمية لـ«الجيالتين»

إسالم شكري

إصرار وسعي
عملت  Ginaبكامل طاقتها ،وب��ذل��ت مجهودًا كبيرًا حتى تستعيد الشركة مكانتها،
وبالفعل نجحت في اكتشاف منجم حديد جديد في منطقة  ،Belbaraاألمر الذي جعل
هذا االكتشاف مصدرًا لتوفير الكثير من األموال للشركة ملساعدتها في تسديد جميع
مديونياتها ،ب��ل وتطوير أعمالها ،وش�ه��دت الشركة ف��ي عهد  Ginaتنوعا كبيرا في
أنشطتها ،التي شملت مختلف املجاالت ،مثل التنقيب عن الفحم واملنغنيز ،والعديد
م��ن امل�ع��ادن التي أدخ�ل��ت إل��ى الشركة مئات امل�لاي�ين ،كما قامت بتطوير احتياطيات
الشركة غير املستغلة ،وأقامت شراكات مع العديد من الشركات.

استثمارات متنوعة
سعت  Ginaإلى االستثمار في بعض األنشطة املختلفة ،ومنها قطاع األبقار واأللبان
ومشتقاته ،وتمكنت من الحصول على حصة قدرها  %10في الشركة اإلعالمية Ten
 ،Network Holdingsباإلضافة إلى حصة قدرها  %12في شركة .Fairfax Media
وي�ع��د م�ش��روع  Roy Hillال�ع�م�لاق م��ن ض�م��ن امل�ش��اري��ع ال�ن��اج�ح��ة ،ال�ت��ي س��اع��دت على
ازده��ار ،ونمو شركة  Hancock Prospectingبشكل كبير خ�لال الفترة املاضية ،حيث
ساعد على اكتشاف  4مناجم لخام الحديد ،حتى باتت من أكبر الشركات املصدرة
للحديد في أستراليا.
رفعت النتائج ثروات  Reinhartإلى  17.9مليار دوالر على مؤشر املليارديرات ،بزيادة
 3.7مليارات دوالر منذ بداية العام ،أي أنها تمكنت من زيادة ثروتها بنسبة  3.7مليارات

دوالر خالل  10أشهر فقط ،وفق ما يقوله املحلل  Andrew Heathcoteعبر .bloomberg

ثروة ضخمة
تضخمت ثروة  Gina Rinehartبـ 2.1مليار دوالر ،بعد أن أعلنت شركتها القابضة عن
نتائج مالية محسنة على خلفية ارتفاع مبيعات خام الحديد.
وارت�ف�ع��ت إي� ��رادات ش��رك��ة  Hancock Prospectingبنسبة  %39ح�ت��ى  30ي��ون�ي��و ،كما
تحسنت األرباح في املجموعة ،التي مقرها  ،Perthبزيادة  %90في صافي الربح إلى 2.6
مليار دوالر أسترالي ( 1.8مليار دوالر).
وأعادت القفزة األخيرة  Rinehartمرة أخرى بني أغنى عشر نساء في العالم ،إنها ثاني
أغنى ام��رأة في منطقة آسيا واملحيط ال�ه��ادئ بعد عمالقة العقارات الصينية Yang
 ،Huiyanالتي تبلغ قيمة ثروتها  24.1مليار دوالر ،كما تتصدر  Rinehartقائمة أغنى
األستراليني في قائمة .Bloomberg
وت�ت��وي�ج��ا مل�س�ي��رت�ه��ا ال�ن��اج�ح��ة وامل�ك��ان��ة ال�ت��ي حققتها ف��ازت ج�ي�ن��ي خ�ل�ال األع��وام
 2009و 2011و 2012املاضية بلقب أفضل سيدة أعمال في أستراليا ،باإلضافة إلى
العديد من الجوائز األخرى.
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د .بلقيس دنيازاد عياشي
تعد شركة  ،Hancock Prospectingالتي أسسها رجل األعمال األسترالي النغ هانكوك
من الصفر ،واحدة من أكبر الشركات التجارية املوجودة في أستراليا ،وتتنوع أعمالها
لتشمل بعض القطاعات املختلفة ،منها إنتاج الحديد والفحم ولحم األبقار واأللبان،
وف��ق وك��ال��ة  .bloombergوط��امل��ا ع��رف الن��غ ب��اس��م «املستكشف ال�ط��ائ��ر» ،وذل��ك بفضل
اكتشافاته لخام الحديد في تلك املنطقة ،التي تقع غرب أستراليا من خالل الطائرات
الصغيرة ،وخالل عام  1952قام بالتنقيب عن خام الحديد في منطقة بيلبرا.
جنبا إلى جنب عملت  Gina Rinehartابنة النغ على مساعدة والدها في عمله ،فبدأت
الشركة في االزدهار والنمو على مدار السنوات املاضية ،وخالل فترة عملها مع والدها
تمكنت الشركة من اكتشاف أكبر مجمع للحديد الخام في العالم.
ول��دت  Gina Rinehartفي  9فبراير من عام  1954في بيرث غربي أستراليا ،هي اليوم
تبلغ من العمر  65عامًا ،درست االقتصاد في جامعة سدني ،وتزوجت عام  1973من
االنكليزي  ،Greg Miltonوأنجبت منه طفلني ،قبل أن تنفصل عنه في ع��ام  ،1981ثم
تزوجت للمرة الثانية في عام  1983من محامي شركات أملاني يكبرها بالعمر يدعى
 ،Frank Reinhartوأنجبت منه طفلني أيضا ،قبل أن يتوفى في عام  ،1990وفي عام 1992
توفي  ،Langوتولت  Ginaمهام الشركة ،التي أوشكت على االنهيار ،وأعلنت إفالسها
بسبب الكميات املثقلة من الديون.

ﺑﺎﺗ

10000

«السوق الرمادية» ..مالذ للفارين من غالء أسعار الساعات
بكل اختصار تفوق الطلب على العرض لدى الوكيل ،بعض
الساعات تصل قائمة االنتظار الى  ٥و  ٧سنوات إلمكانية
شراء الساعة ،فأصبحت سلعة للمضاربة في السوق لطول
املدة وبنفس الوقت مشاهدة صعود وربح خيالي خالل فترة
وجيزة .على سبيل املثال ،ساعة باتيك فيليب نوتلس ،٥٧١١
س�ع��ر ال�ب��وت�ي��ك تقريبا  ٩٥٠٠د.ك ،خ�ل�ال األش �ه��ر املاضية
وصل سعرها في السوق الرمادي الى  ٢٤٠٠٠دينار كويتي،
اي ضعفي السعر.

4.200

يعتبر الجيالتني واحدًا من املكونات الغذائية املهمة
وال��ذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية،
حيث ُيستخدم في تحضير املعجنات والحلويات
وال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة
األخ��رى وأيضًا الدوائية ،وهو عبارة عن بروتني
مشتق ب��األس��اس م��ن ب��روت�ين ال�ك��والج�ين وال��ذي
ً
عادة ما تكون مصادره جلود وعظام الحيوانات
«رق��ائ��ق العظام البقرية والجلود» ،كما تم أيضًا
إن � �ت� ��اج ج �ي�ل�ات�ي�ن ذي م� �ص ��در س �م �ك��ي ب�س�ب��ب
امل �خ ��اوف ال �ت��ي ط ��رأت ف��ي اس �ت �خ��دام ال�ج�ي�لات�ين
البقري ،وتصنع أن��واع الجيالتني األكثر شيوعا
من جلود وعظام الحيوانات.
سيطرت أوروبا على سوق الجيالتني العاملية من
ح�ي��ث ال�ح�ج��م ،ح�ي��ث تمثل  %33.5م��ن إجمالي
ال �س��وق ،وخ��اص��ة ف��ي أمل��ان�ي��ا وف��رن�س��ا وبلجيكا
واململكة املتحدة ،من املتوقع أن تشهد األس��واق
اإلقليمية الرئيسية في أوروب��ا زي��ادة في الطلب
ع�ل��ى ال�ج�ي�لات�ين ،وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ن�م��و ال�س��وق
ال�ع��امل�ي��ة ألغ��ذي��ة ال�ج�ي�لات�ين ب�م�ع��دل ن�م��و س�ن��وي
مركب سيبلغ  %3.1تقريبا على مدار السنوات
ُالخمس املقبلة ،بحسب ما ذكرت رويترز.
ق ّدر حجم السوق العاملية للجيالتني بنحو 2.91
مليار دوالر أميركي في عام  ،2018ومن املتوقع

أن ي�ت��وس��ع ب�م�ع��دل س �ن��وي م��رك��ب ت�ب�ل��غ نسبته
 %8.0خ�لال الفترة املتوقعة ،بحسب م��ا ذك��رت
«غراند» لألبحاث.
ت��زاي��د ال��وع��ي ب�ي�ن ال �ش��رك��ات امل�ص�ن�ع��ة ل�لأغ��ذي��ة
واملشروبات بشأن أهمية الجيالتني هو الذي يدفع
الطلب على املنتج ،حيث يكتسب مكانة بارزة في
تغليف املستحضرات الصيدالنية والدواء.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن أوروب � ��ا أك �ب��ر س ��وق ف��ي ع��ام
 ،2018من حيث اإليرادات ،ومن املتوقع أن تحافظ
على هيمنتها خالل فترة املقبلة ،حيث ان زيادة
الوعي بشأن املكونات الغذائية في االقتصادات
امل�ت�ق��دم��ة م�ث��ل أمل��ان�ي��ا وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة وفرنسا
تساهم في توسع السوق.
م��ن امل�ت��وق��ع أن ت�ع��زز ال�ت��وق�ع��ات اإلي�ج��اب�ي��ة تجاه
قطاع الرعاية الصحية ف��ي تايلند وماليزيا في
ضوء الزيادة في حجم مبيعات األدوية من الطلب
على املنتجات في منطقة آسيا واملحيط الهادئ
في السنوات املقبلة ،ومن املتوقع أن يزيد الوعي
ح ��ول اس �ت �ه�لاك ال �ب��روت�ين ال �ح �ي��وان��ي م��ن زي ��ادة
الطلب .وأش��ار التقرير الصادر من «غ��ران��د» أن
منطقة آسيا واملحيط ال�ه��ادئ ق��د تكون األس��رع
ن �م��وا ب�س�ب��ب زي � ��ادة اس �ت �ه�لاك ب��روت�ي�ن ال�ل�ح��وم
ال�ح�ي��وان�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة إل ��ى ج��ان��ب ال�ح�ظ��ر ال��ذي
ف��رض�ت��ه ح�ك��وم��ة ال�ص�ين ع�ل��ى ت�ص��دي��ر امل��اش�ي��ة،
وزيادة مستويات دخل الفرد في البالد.
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.7823دينار كويتي
كما في 2019/9/30

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

71.68%

9.91%

13.04%

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

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

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

نشاط بورصة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على صعود جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.31%ومؤشر السوق األول بنسبة
 ،0.34%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.23%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  13.6مليون د.ك من خالل تداول  112مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا بشكل طفيف للجلسة الثانية على التوالي وبنسب متقاربة ،وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام التداول بنسب  15% ،10%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود طفيف وسط ارتفاع في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب بلغت  24%،5%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة،
حيث شهدت الجلسة تحسنا نسبيا في سلوك املتداولني األمر الذي عزز من ارتفاع وتيرة الشراء اإلنتقائي على شريحة واسعة من األسهم ،وتراجع وتيرة الضغوط البيعية،
مما ساعد أغلب أسهم املؤشر على اإلقفال داخل النطاق اإليجابي.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع طفيف ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  12% ،18%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث ال
تزال عمليات الشراء اإلنتقائي واملضاربي مستمرة على شريحة من أسهم املؤشر محققة بذلك مكاسب سوقية واضحة ،وفي املقابل تعرضت شريحة أخرى من األسهم
إلى ضغوط بيعيةُ .يذكر أن سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار قد تصدر أسهم املؤشر من حيث الكميات املتداولة ،منهيا الجلسة على مكاسب سوقية بنسبة ،4.6%
وسط زخم شرائي حاد ،مسجال أعلى اقفال له منذ أوائل شهر يونيو  2015عند مستوى  61فلس.

(نقطة)
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نسبة التغير

5,693.95

0.31%

p

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

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

13,587,114

111,551,350

6,178.51

0.34%

p

8,031,688

22,045,593

4,753.69

0.23%

p

5,555,426

89,505,757

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

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

ملخص أداء السوق خالل األسبوع
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع املنتهي في السابع من شهر نوفمبر على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة ،0.4%
ومؤشر السوق األول بنسبة  ،% 0.5وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.1%كما انخفض املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة بنسبة  38.1%إلى  15.7مليون د.ك
خالل األسبوع باملقارنة مع  25.4مليون د.ك لألسبوع املاضي ،وكذلك املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة  19%إلى  120مليون سهم باملقارنة مع  148مليون
سهم لألسبوع املاضي.
شهدت كافة مؤشرات البورصة تراجعا لألسبوع الثاني على التوالي ،حيث جاءت سلوك املتعاملني مزيجا من الضغوط البيعية من جهة ،وحالة من العزوف النسبي من جهة
أخرى ،خصوصا على أسهم السوق األول ،والذي شهد تراجعا على مدار الثالث جلسات األولى ،األمر الذي انعكس مباشرة على انخفاض متوسط قيم التداول إلى أدنى
مستوياتها منذ أوائل شهر أكتوبر املاضي ،وذلك على الرغم من توارد افصاحات الشركات املدرجة عن بياناتها املالية الفصلية ،والتي جاءت في مجملها ايجابية حتى اآلن،
لكن املشهد تغير نسبيا خالل جلسة التداول األخيرة ،مع ارتفاع وتيرة الشراء اإلنتقائي وامتدادها إلى أغلب أسهم املؤشر.
أما أسهم السوق الرئيسي فقد شهدت نشاطا ايجابيا ملحوظا خالل الفترة األخيرة ،مع استمرار عمليات الشراء سواء اإلنتقائية أو املضاربي ،محققة بذلك مكاسب سوقية
واضحة ،حيث سجلت بعض األسهم مستويات سعرية جديدة ،األمر الذي عزز من استحواذ قيم تداول أسهم هذا املؤشر على نحو  41%من اجمالي قيم تداول السوق
البالغة  78.6مليون د.ك ،وذلك في اشارة إلى توجه سيولة ملحوظة نحو هذه األسهم وارتفاع الشهية املضاربية لدى املتعاملني بشكل واضح.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات املدرجة ،ال تزال افصاحات الشركات املدرجة تتوالى تباعا ،حيث أعلنت شركة اإلتصاالت املتنقلة عن نمو أرباحها لفترة التسعة أشهر
بنسبة  11.6%إلى  153مليون د.ك تقريبا ،وفي سياق منفصل وآخر مستجدات موضوع استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك األهلي املتحد البحريني ،فقد أفصح
بيت التمويل الكويتي عن تلقيه موافقة مصرف البحرين املركزي على هذا اإلستحواذ ،لكنها موافقة مشروطة بإستيفاء بعض املتطلبات من قبل مصرف البحرين املركزي.
أما على الجانب اإلقتصادي ،فقد شهد سعر خام برنت استقرار نسبيا عند مستوى ال  62دوالر أمريكي ،وذلك في ظل استقرار األوضاع التجارية بني الواليات املتحدة
األمريكية والصني ،واحراز تقدم ملموس في ملف العالقات التجارية بينهما.

1,192.87

0.00%



5,727

326,388

963.35

0.54%

p

135,025

881.84

0.41%

p

917,721

4,225,932

697.78

1.89%

p

12,418

268,426

911.80

0.00%
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981.52

1.34%

p

191,819

478,781

1,039.19

0.10%

p

1,028,542

2,533,117

1,295.18

0.31%

p

5,042,489

13,384,140

940.44

0.75%

p

14,867

67,041

960.49

0.56%

p

1,712,358

23,295,657

1,071.93

-0.05%

q

4,526,149

66,676,348

472.88

0.00%



-

-

0.0%
33.3%

0.0%

التكﻨولوﺟيا

59.8%

37.1%

20.9%
0.1%
12.0%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.2%

السلﻊ اﻻستهالكية

6.8%

الﺨدمات اﻻستهالكية

3.8%

الﺼﻨاعة

0.0%

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.9مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  61فلس مرتفعا بنسبة  ،4.6%وجاء سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  475ألف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  207فلس متراجعا بنسبة  ،2.4ثم جاء سهم شركة عقارات الكويت باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  319ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  97فلس مرتفعا بنسبة .1.8%
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  639مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  465مليون د.ك.

املواد األساسية

0.3%

الﻨفﻂ و الغاز

0.3%

الﻨفﻂ و الغاز

813
814

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

816

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

1,598

مليون د.ك.

2,432

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

207

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

252

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

2,342

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

358

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

378

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

438

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

465

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

639

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,106

183

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,688

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
شركة املبانﻲ

1,305

الﺼﻨاعة
املواد األساسية

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

اﻻﺗﺼاﻻت

0.4%

1.0%

442

البﻨوك
2.3%

اﻻﺗﺼاﻻت

التﺄمﲔ

الﺨدمات اﻻستهالكية

1.4%

نشاط السوق األول

العقار

التﺄمﲔ
البﻨوك

7.6%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.1%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.4مليون د.ك ،لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  672فلس مرتفعا بنسبة  ،0.3%وجاء سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.2مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  217فلس متراجعا بنسبة  ،0.5%ثم جاء سهم بنك الخليج باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  267فلس مرتفعا بنسبة .1.1%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,106مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية
بلغت  4,688مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,432مليون د.ك.

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية
12.6%

أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،عدا قطاع الخدمات املالية الذي تراجع منفردا بنسبة  ،0.1%في حني جاء
قطاع السلع اإلستهالكية على رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،1.9%تاله قطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة  ،1.3%ثم قطاع التأمني بنسبة 0.8%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  33.3% ،37.1%و 12.6%على
التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  12% ،20.9% ،59.8%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

295,520

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

.

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,688,200,744

672.0

0.3%

800.0

309,842,523

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)
يونيكاب لالستثمار و التمويل
شركة عقارات الكويت
شركة التخصيص القابضة
شركة أجيال العقارية الترفيهية

217.0

-0.5%

261.0

147.6

1,231,743

5,695,275

813,850,149

267.0

1.1%

330.0

251.0

1,214,596

2,431,807,107

562.0

0.4%

603.0

442.0

943,634

1,679,454

6,106,450,790

936.0

0.4%

1,024.0

781.0

741,151

793,204

813,182,350

780.0

0.5%

800.0

541.5

464,825

597,504

394,500,000

263.0

0.8%

265.0

205.0

425,726

1,624,529

2,341,702,631

267.0

-0.4%

299.0

182.7

366,550

1,370,824

816,375,000

311.0

1.3%

385.7

261.9

275,972

892,860

1,304,568,613

740.0

0.3%

834.0

652.2

249,592

336,785

290,202,510

269.0

0.4%

329.8

232.7

247,311

919,762

442,000,000

221.0

0.0%

233.0

183.5

203,636

922,688

1,597,780,021

554.0

0.2%

622.0

468.3

135,863

245,548

403,791,176

755.0

0.7%

1,033.0

723.0

74,741

99,420

338,551,313

308.0

0.0%

403.0

303.0

60,280

196,090

384,923,683

3149.0

1.3%

3,500.0

2,910.0

21,205

6,809

174,030,675

559.0

2.2%

645.0

401.0

6,452

11,600

262,385,520

72.0

-0.7%

99.9

63.0

2,183

30,390

98,340,000

447.0

-0.7%

875.0

360.0

1,333

2,983

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

34.1

1,851,768

30,891,128

291,184

11,628,536

87,075

6,150,394
3,569,947

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة أجيال العقارية الترفيهية
شركة عقارات الكويت
مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت
البنك األهلي الكويتي
يونيكاب لالستثمار و التمويل
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية
شركة التخصيص القابضة

4.6%

61.0

49,656,368

37.8

24.0

22.9

11.1

20,152,352

25.1

0.8%

2,940,000

14.0

2.9%

38.0

144,589

9,823,470

41.0

2.5%

84.5

319,308

3,306,850

91,894,411

97.0

1.8%

100.0

51.0

2,317,140

31,110,000

51.0

-1.9%

64.5

49.1

118,430

38,340,540

207.0

-2.4%

224.0

123.0

475,111

2,300,268

شركة مجموعة السالم القابضة

8,331,850

25.9

-1.2%

43.0

25.5

48,877

1,901,517

الشركة األولى لالستثمار
شركة مجموعة املستثمرون القابضة

19,206,581

29.5

-0.3%

43.1

28.1

53,507

1,813,260

4,671,463

7.5

0.0%

13.4

6.9

13,002

1,768,667

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

التضخم
)(Inflation
هو مقدار التغير في
المستوى العام ألسعار
السلع والخدمات خالل
فترتين من الزمن ،ويقاس
بمقدار التغير في الرقم
القياسي لسعر المستهلك.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

61.0

الشركة

1,364,895

2,036,260
4,583,608

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

535.5

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

49,656,368

61.0

4.6%

61.0

34.1

1,851,768

30,891,128

38,340,540

207.0

-2.4%

224.0

123.0

475,111

2,300,268

91,894,411

97.0

1.8%

100.0

51.0

319,308

3,306,850

20,152,352

25.1

0.8%

37.8

24.0

291,184

11,628,536

39,380,791

241.0

-2.4%

392.0

177.0

286,117

1,185,484

464,700,709

287.0

0.7%

350.0

282.0

174,803

610,170

9,823,470

41.0

2.5%

84.5

38.0

144,589

3,569,947

73,358,297

407.0

-0.3%

486.0

370.0

126,120

310,123

100,347,166

478.0

0.8%

504.0

346.0

121,674

256,865

31,110,000

51.0

-1.9%

64.5

49.1

118,430

2,317,140

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 سنام العقارية

4,838,526

39.6

10.0%

49.5

27.9

0

1

شركة مجموعة الخصوصية القابضة

11,625,000

77.5

7.3%

82.0

60.0

19,492.333

253,752

شركة السكب الكويتية

28,713,259

397.0

6.7%

614.9

364.0

4

10

شركة بيان لإلستثمار

15,313,892

39.0

5.4%

51.0

31.6

20

500

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

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

28,624,781

61.0

-9.0%

91.0

51.9

4,141

67,890

شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع)

49,722,409

55.0

-6.8%

87.0

53.1

847

15,703

الشركة

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

نسبة
التغير

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

شركة عقار لالستثمارات العقارية
شركة دبي األولى للتطوير العقاري

19,442,750

83.0

-6.6%

88.9

55.0

83

1,000

30,200,000

30.2

-2.6%

42.6

25.6

9,019

313,972

شركة السينما الكويتية الوطنية

85,903,125

850.0

5.2%

1,090.0

750.0

70,758

83,400

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,380,791

241.0

-2.4%

392.0

177.0

286,117

1,185,484

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

49,656,368

61.0

4.6%

61.0

34.1

1,851,768

30,891,128

38,340,540

207.0

-2.4%

224.0

123.0

475,111

2,300,268

شركة بيت االستثمار الخليجي

23,373,500

57.5

4.6%

82.8

40.0

68,821

1,195,578

2,309,332

11.7

3.5%

26.0

10.2

114

10,033

107,688,028

439.0

3.5%

450.0

285.0

1,940

4,585

2,400,640

17.6

3.5%

31.8

15.3

9,632

565,001

شركة الديرة القابضة

املجموعة التعليمية القابضة
شركة املعدات القابضة

شركة أجيال العقارية الترفيهية
شركة منشات للمشاريع العقارية
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة منازل القابضة

25,083,800

77.9

-2.3%

110.0

64.8

2,161

30,011

29,300,005

137.0

-2.1%

180.0

86.0

81,157

589,000

13,128,115

30.5

-1.9%

35.6

20.2

13

400

شركة التخصيص القابضة

31,110,000

51.0

-1.9%

64.5

49.1

118,430

2,317,140
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«البترول الوطنية»
تنظم حملة للتبرع بالدم
ت�ح��ت ش �ع��ار «ت �ب��رع��ك ح �ي��اة» ،ن�ظ�م��ت شركة
ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�م�ل��ة للتبرع
بالدم في مكتبها الرئيسي بمدينة األحمدي.
اف �ت �ت��ح ال �ح �م �ل��ة ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للخدمات املساندة عبد العزيز الدعيج ،الذي
ن� ��وه ب �ح �م��اس م��وظ �ف��ي ال �ش��رك��ة وال �ع��ام �ل�ين
ف��ي ع �ق��ود م�ق��اول�ي�ه��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�ب��رع،
واملساهمة في دعم مخزون بنك الدم املركزي،
وتلبية احتياجاته من أكياس الدم.
وأش��ار في هذا الصدد إلى أن الشركة تدشن
ب �ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة س �ل �س �ل��ة م ��ن ال �ح �م�ل�ات ال �ت��ي
اع �ت��ادت ع�ل��ى تنظيمها س�ن��وي��ًا ف��ي مختلف

م �ن �ش ��آت �ه ��ا وم � �ش ��اري � �ع � �ه ��ا ،وذل� � � ��ك ان� �ط�ل�اق ��ًا
م� ��ن وف ��ائ� �ه ��ا ب �م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا االج �ت �م��اع �ي��ة،
واس �ت �ش �ع ��ارًا م �ن �ه��ا أله �م �ي��ة ه� ��ذه ال �ح �م�لات
وملردودها اإلنساني الكبير واملؤثر.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أش � ��ار رئ �ي��س ال �ق �س��م ال �ط �ب��ي د.
ول �ي��د ال �ح��رب��ي إل ��ى أن «ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة»
ه��ي م��ن ب�ين أف�ض��ل عشر ج�ه��ات داع�م��ة لبنك
ال ��دم ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ك��وي��ت ،وه ��ي حريصة
على االستمرار في أداء دورها بهذا الجانب،
موضحا أن حصيلة هذه الحملة من أكياس
الدم بلغت  106أكياس ،وهو رقم جيد ومشجع
بالنظر إلى قصر املدة التي خصصت للتبرع.
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BUSINESS

ّ
تسلم األرقام في الجزيرة الخضراء
 28نوفمبر بدء

الوطني يبدأ تسجيل المشاركين
ً
إلكترونيا
في سباق المشي

طالل التركي

التركي:
المهرجان  7ديسمبر..
وجوائز قيمة ضمنها
سيارتا رينو
ملصق ماراثون بنك الكويت الوطني

الدعيج أثناء تفقده حملة التبرع ..وإلى جانبه الحربي

«وربة» شريك إستراتيجي
لجائزة الكويت للعالقات العامة
أع�ل��ن ب�ن��ك ورب ��ة ع��ن ش��راك�ت��ه االستراتيجية
ل�ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت «ل�ل�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة وخ��دم��ة
ال �ع �م�ل�اء» ال��راب �ع��ة ت �ح��ت رع ��اي ��ة س��ام �ي��ة من
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح  -حفظه اهلل ورع��اه
 وال �ت��ي تنظمها ج�م�ع�ي��ة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ةالكويتية.
وقد شارك بنك وربة في حفل افتتاح املعرض
امل �ص��اح��ب ل �ه��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي أق �ي �م��ت في
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي بحضور
ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ،محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد الصباح ،ورئيس مجلس
إدارة جمعية العالقات العامة الكويتية جمال
ال �ن �ص��ر اهلل ،وم �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ي��ادي�ي�ن من
القطاع العام في الدولة.
وع�ل��ق أي�م��ن س��ال��م امل�ط�ي��ري امل��دي��ر التنفيذي
ً
لالتصال املؤسسي في بنك وربة قائال« :نحن
ف��ي ب�ن��ك ورب ��ة ح��ري�ص��ون ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة في
هذه الفعاليات التي تخص العالقات العامة
وخ ��دم ��ة ال �ع �م�ل�اء ل �ك��ون �ه��ا ت �ق��دم ورش عمل

يقدمها خبراء ومتخصصون في هذا املجال
إلع�ط��اء ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي ع��ال��م العالقات
ال�ع��ام��ة وخ��دم��ة ال�ع�م�لاء وم��ا يشهده السوق
من تطور في هذا املجال».
ي��ذك��ر أن جمعية ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة الكويتية
سوف تطلق جائزة الكويت للعالقات العامة
وخدمة العمالء في الشهر األول من عام 2020
لتسليط ال �ض��وء ع�ل��ى دور وج �ه��ود ال�ب�ن��وك
والشركات واملؤسسات وال��وزارات في جميع
امل �ج��االت ال �ت��ي ت�خ��ص ال�ت�ع��ام��ل امل �ب��اش��ر مع
ال �ع �م�لاء .وي�ت��م تقييم ال�ج�ه��ات امل �ش��ارك��ة في
هذه الجائزة من قبل لجنة مكونة من خبراء
وم �ت �خ �ص �ص�ين ع��امل �ي�ي�ن وم �ح �ل �ي�ين ف ��ي ع��دة
م �ج��االت وه� ��ي :ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ،االت �ص��ال
امل ��ؤس� �س ��ي وخ ��دم ��ة ال� �ع� �م�ل�اء .أم � ��ا امل �ع��اي �ي��ر
التي سيتم على أساسها اختيار الفائزين،
فستأخذ اللجنة بعني االعتبار الدور الحيوي
ال��ذي تقوم به الشركات املرشحة س��واء على
ص �ع �ي��د ال� �ح� �م�ل�ات ال� �ت ��وع ��وي ��ة أو ف �ع��ال �ي��ات
وأن� �ش� �ط ��ة ض� �م ��ن ب ��رن ��ام �ج �ه ��ا ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة
االجتماعية.

محافظ العاصمة طالل الصباح في جناح بنك وربة

في ساحة الصفاة

«بوبيان» ينظم مهرجان التذوق
ي �ن �ظ��م ب �ن��ك ب ��وب� �ي ��ان ل �ل �م��رة ال� �س ��ادس ��ة ع�ل��ى
ال �ت��وال��ي «م �ه��رج��ان ب��وب �ي��ان ل �ل �ت��ذوق» ،ال��ذي
يهدف لدعم املشاريع الشبابية الكويتية مع
تخصيص جزء من ريع املهرجان لدعم انشطة
ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي م�ج��ال
تعليم الطلبة املحتاجني داخل الكويت.
وق ��ال أم�ي�ن س��ر ب�ن��ك ب��وب �ي��ان اح �م��د ال�ف�ه��د ان
املهرجان سيقام هذا العام في ساحة الصفاة
يومي  8و 9نوفمبر  2019بمشاركة ع��دد من
الشيف الكويتيني الى جانب مجموعة مختارة
من املطاعم والكافيهات الكويتية.
واض��اف الفهد ان املهرجان عبارة عن تجمع
ش �ب��اب��ي ي�ن�ظ�م��ه ب �ن��ك ب��وب �ي��ان س �ن��وي��ًا إلب ��راز
م �ه ��ارات ال �ش �ي��ف ال�ك��وي�ت�ي�ين ال �ش �ب��اب ،ال��ذي��ن
اص �ب �ح ��وا ن �م ��وذج ��ًا رائ� �ع ��ًا ل ��دخ ��ول ال �ش �ب��اب
الكويتي في مختلف املجاالت العملية وسوق
العمل.
وم��ن االه��داف ايضًا مواكبة البنك للتطورات
االق�ت�ص��ادي��ة الحاصلة ف��ي املجتمع الكويتي
من بروز ملشاريع صغيرة ،حيث اخذت مكانة
عاملية ،خصوصًا ان املجتمع الكويتي من اكثر
املجتمعات العربية تطورًا ومواكبة للتطورات
العاملية خاصة تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا
وتغير فرص العمل ومصادر الدخل.
إلى جانب تأكيد صورة البنك كداعم رئيسي

أحمد الفهد

لالنشطة الخيرية بشكل غير تقليدي وغير
متعارف عليه ،حيث سيتم تخصيص جزء
من ريع العام الحالي لجمعية الهالل االحمر
الكويتي لدعم الطلبة املحتاجني للتعليم.
واضاف الفهد انه تم اختيار التعليم كقطاع
س �ي �ت��م ت ��وج� �ي ��ه ال� �ت� �ب ��رع ل� ��ه ب ��اع� �ت� �ب ��اره م��ن
القطاعات املهمة التي تستهدف اعمال الخير
التي تقوم بها الجميعة سواء في الداخل او
الخارج.

ب��دأ التسجيل اإلل�ك�ت��رون��ي ف��ي سباق
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ل �ل �م �ش��ي ع�ل��ى
م � ��وق� � �ع � ��ه االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي امل� �خ� �ص ��ص
 ،NBKWalkathon.comوذل� ��ك ل�غ��اي��ة
يوم األربعاء  27نوفمبر .2019
وس�ي�ف�ت��ح أب ��واب م�ق��ر ال�س�ب��اق اب �ت��داء
م��ن ي ��وم ال�خ�م�ي��س  28ن��وف�م�ب��ر 2019
ف��ي م��واق��ف ال �ج��زي��رة ال �خ �ض��راء على
ش��ارع الخليج العربي لتسليم أرق��ام
ال�س�ب��اق .وس�ي�ك��ون ع�ل��ى ك��ل متسابق
االل� �ت ��زام ب ��ارت ��داء رق ��م ال �س �ب��اق ال ��ذي
استلمه ،حيث يتميز الرقم باحتوائه
ع � �ل� ��ى ش� ��ري � �ح� ��ة ذك� � �ي � ��ة ،ت� �س� �م ��ح ل �ك��ل
متسابق معرفة وق��ت مسافة السباق
املقطوعة خالل السباق ،الذي سيكون

ّ
ت �ح��ت إش� � ��راف ح ��ك ��ام م �ع �ت �م��دي��ن م��ن
االت� � �ح � ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي ألل � �ع � ��اب ال� �ق ��وى
للهواة.
وس�ي�ج��ري ف��ي ن�ه��اي��ة ال�س�ب��اق تتويج
 100م��ن امل�ت�س��اب�ق�ين ال �ع �ش��رة األوائ ��ل
من الفئات العشر املشاركة من النساء
والرجال ،باإلضافة الى السحب على
سيارتي رينو من مجموعة البابطني.
وق��ال م��دي��ر ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة ف��ي بنك
الكويت الوطني طالل التركي :إن بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ق��د أت��م اس�ت�ع��دادات��ه
للسباق الخامس والعشرين ،واملقرر
ان �ط�ل�اق��ه ف ��ي  7دي �س �م �ب��ر امل �ق �ب��ل .ل�ق��د
بدأنا استقبال املسجلني على املوقع
االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ال � � �خ� � ��اص ب ��ال � �س� �ب ��اق،

حيث ي�ق��وم امل�ش�ت��رك بتعبئة بياناته
ال�خ��اص��ة ل�ت�ص�ل��ه رس��ال��ة ت��ؤك��د ات�م��ام
عملية التسجيل.
وأض ��اف ال�ت��رك��ي أن ج�م�ي��ع املسجلني
ّ
ف ��ي ال� �س� �ب ��اق ي �ت��وج��ب ع �ل �ي �ه��م ت �س��ل��م
ع��دة ال�س�ب��اق م��ن مقر التسجيل ال��ذي
سيفتتح بتاريخ  28نوفمبر الجاري
في مقر التسجيل للسباق في مواقف
ال�ج��زي��رة ال�خ�ض��راء ،وذل��ك ب�ع��د اق�ف��ال
ب ��اب ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ك �ت��رون �ي��ًا ،ليتسنى
ل� �ل� �م� �ش ��ارك�ي�ن ت � ��وزي � ��ع م ��واق� �ع� �ه ��م ف��ي
ال�س�ب��اق وف��ق ال�ف�ئ��ات العمرية العشر
لكل من النساء والرجال.
وي �ش��ار إل ��ى أن ال �س �ب��اق ي�ف�ت��ح م�ج��ال
املشاركة ملن عمره  12عامًا وما فوق.

وككل ع��ام ،فقد خصص بنك الكويت
ال � ��وط � �ن � ��ي ف � �ئ� ��ة ل� �ل� �م� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن م �م��ن
ت�ج��اوزوا  60م��ن عمرهم ،وفئة ل��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة .ك�م��ا خصص
ب � �ن� ��ك ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � ��وط� � �ن � ��ي ل �ل�أط � �ف ��ال
ع �ل��ى ه ��ام ��ش ال �س �ب ��اق م �ج �م��وع��ة م��ن
النشاطات الترفيهية.
وتجدر اإلشارة إلى أن مسافة السباق
ت�ب�ل��غ  11ك �ل��م ،وم��ن امل �ق��رر ان ينطلق
ال� �س� �ب ��اق ل �ل �ن �س��اء وال � ��رج � ��ال ل�ج�م�ي��ع
الفئات العمرية من الجزيرة الخضراء
واالنتهاء في حديقة شاطئ الشويخ
ع�ل��ى ش ��ارع ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ب�ج��ان��ب
م �ب �ن��ى ال � � �ـ KPCذه ��اب ��ًا ب��ات �ج��اه واح ��د
فقط.

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

«زين» الراعي البالتيني
ّ
لملتقى تشجيع ُ
ُ
المحلي
المنتج
أع �ل �ن��ت زي ��ن امل � � ّ
�زود ال ��رائ ��د ل�ل�خ��دم��ات
ال ��رق �م �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ع� ��ن رع��اي �ت �ه��ا
ُ
ُ
ال �ب�ل�ات �ي �ن �ي��ة مل �ل �ت �ق��ى ت �ش �ج �ي��ع امل �ن �ت��ج
ّ
امل � �ح� ��ل� ��ي ت � �ح� ��ت ش� � �ع � ��ار «ص� �ن ��اع� �ت� �ن ��ا
ّ
ف� � �خ � ��رن � ��ا» ،وال� � � � ��ذي ن ��ظ� �م� �ت ��ه ج �م �ع �ي��ة
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ج �م �ع �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة الصناعية
ف ��ي ف� �ن ��دق ش� �ي ��رات ��ون ال� �ك ��وي ��ت ت�ح��ت
رعاية معالي وزير التجارة والصناعة
وزي��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات خالد
الروضان.
وذك� � ��رت ال �ش ��رك ��ة ف ��ي ب� �ي ��ان ص �ح��اف��ي
ُ
أنها شاركت في حفل افتتاح امللتقى،
ّ
الذي شهد حضور ُممثل راعي الحفل
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ص�ن��اع��ة م�ح�م��د ال �ع��دوان��ي ،ورئ�ي��س
ُ ّ
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن��ظ �م��ة ل �ل� ُ�م �ل �ت �ق��ى أم �ي�ن س��ر
جمعية الصحافيني الكويتية عدنان
ال � � ��راش � � ��د ،وم � ��دي � ��ر إدارة ال � �ع �ل�اق� ��ات
ال�خ��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ش��رك��ة زي��ن
ُ
ال �ك��وي��ت ح �م��د امل� �ط ��ر ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ت ��واج ��د م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ي��ادي�ي�ن م��ن
القطاعني العام والخاص.
ُ
وبينت «زين» أن ُمشاركتها في امللتقى
ّ
أت��ت ل �ت��ؤك��د ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��ا ب��ال�ت��واج��د
ف ��ي األن �ش �ط ��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة
ُ
ال�ت��ي ت�س�ه��م ف��ي دف��ع عجلة االق�ت�ص��اد
ال��وط�ن��ي وت�ح�ق�ي��ق األه ��داف التنموية
للدولة ،لتعكس بذلك دورها الرئيسي
ك �ش ��رك ��ة وط �ن �ي ��ة رائ � � ��دة ف ��ي ال �ت �ف��اع��ل
م ��ع م �خ �ت �ل��ف امل� �ش ��اري ��ع ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة
وال�ت�ط��وي��ري��ة ال�ت��ي تسهم ف��ي االرت�ق��اء

للملتقى
العدواني ُمك ِّرماً المطر على رعاية «زين» ُ

ب��رف�ع��ة وازده � ��ار ال �ك��وي��ت ع�ل��ى جميع
ً
املستويات واألص�ع��دة ،خ��اص��ة كونها
ُ ّ
ت�م��ث��ل ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي
ُيعتبر شريكًا استراتيجيًا ف��ي خطط
ال �ت �ن �م �ي��ة ل� �ل ��دول ��ة واح� � � ��دى رك ��ائ ��زه ��ا
األساسية.
ُ
وأش � ��ارت ال �ش��رك��ة إل ��ى أن امل �ل �ت �ق��ى قد
ج��اء بتنظيم ُمشترك م��ن قبل جمعية
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ج �م �ع �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة الصناعية
وش ��رك ��ة  Nouf Expoب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ك ��ل م ��ن ات �ح ��اد ال �ص �ن��اع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
وغ � ��رف � ��ة ت� � �ج � ��ارة وص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة وج �ه��از

حماية املنافسة وال�ص�ن��دوق الوطني
لرعاية وتنمية امل�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة ،حيث هدف بشكل رئيسي
إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإبراز
ُ
إس�ه��ام��ات��ه ف��ي خ�ط��ة التنمية املنبثقة
ع ��ن ت� �ص � ّ�ور ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه اهلل ورع� ��اه
ل ��رؤي ��ة «ك ��وي ��ت ج ��دي ��دة» ب �ح �ل��ول ع��ام
.2035
ُ
وأت ��ى امل�ل�ت�ق��ى ن�ت�ي�ج��ة ت �ن��ادي ال�ع��دي��د
م ��ن امل��ؤس �س��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة واأله �ل �ي��ة
وبتشجيع م��ن امل��ؤس�س��ات الصناعية
واإلن� �ت ��اج� �ي ��ة ل �ب �ح��ث ال �س �ب��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة

ب�ت�ح�ق�ي��ق ه ��دف ت��وف �ي��ر أف �ض��ل ال�س�ب��ل
ُ
التي تساعد املنتجات الكويتية على
أن ت �ح �ت��ل م��وق �ع �ه��ا ال �ت �ن��اف �س��ي ال ��ذي
ت�س�ت�ح�ق��ه ف��ي ال �س��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة وف��ي
األس ��واق ال�خ��ارج�ي��ة ب��ال��دول الشقيقة
ُ
والصديقة ،كما يعكس شعار امللتقى
«صناعتنا فخرنا» ثقة القائمني عليه
ُ
بجودة املنتجات الكويتية ،وحرصهم
على أهمية التطور السريع والتجدد
الدائم اللذين يعتبران سمتني الزمتني
لالستمرارية والنمو ،ومن هذا املنطلق
ُ
فقد بحث امللتقى في متطلبات تعزيز
قدرات الصناعة الكويتية واملؤسسات
اإلنتاجية بمختلف قطاعاتها.

فاز بجائزته الثانية في أقل من شهر

«كوبثورن الكويت»
أفضل فندق أعمال من فئة  4نجوم
ف ��از ف �ن��دق ك��وب �ث��ورن م��دي �ن��ة ال �ك��وي��ت،
ب �ج��ائ��زة «أف �ض��ل ف �ن��دق أع �م��ال م��ن فئة
 4ن� �ج ��وم» خ�ل��ال ح �ف��ل ت ��وزي ��ع ج��وائ��ز
ال�س�ف��ر ال�ع��رب��ي ،وه��ي ال�ج��ائ��زة الثانية
ال �ت��ي ي �ف��وز ب�ه��ا ال �ف �ن��دق خ�ل�ال أق ��ل من
شهر بعد أن حصد لقب «فندق العائلة
ال� �ف ��اخ ��ر» خ �ل��ال ح �ف��ل ت� ��وزي� ��ع ج��وائ ��ز
ال�ف�ن��ادق ال�ع��امل�ي��ة ال�ف��اخ��رة ل�ع��ام ،2019
وق � ��د ح �ظ��ي ال� �ف �ن ��دق ب��اه �ت �م��ام خ �ب��راء
الضيافة واألع�م��ال ملوقعه املتميز قرب
املنطقة املالية والتجارية وملا يضمه من
مرافق رفيعة املستوى من حيث جودة
الخدمات وحداثة املعدات.
وقد شهد الحفل الذي انعقدت مراسمه
ً
يوم  22أكتوبر  2019مشاركة واسعة من
أهم شركات ومزودي خدمات الضيافة
والسفر في املنطقة ،ويعد الحفل منصة
ُ
إقليمية تقام كل عام لالحتفاء بالتميز
وامل� �ت� �م� �ي ��زي ��ن ،ح� �ي ��ث ي � �ج� ��ري اخ �ت �ي ��ار
ال �ف��ائ��زي��ن ع �ب��ر ن �ظ��ام ت �ص��وي��ت يعتمد

تسلم الجائزة

على أصوات لجنة مكونة من نخبة من
ً
الخبراء والحكام إض��اف��ة إل��ى تصويت
ضيوف الفنادق.
وق� ��د ح �ظ��ي ال �ف �ن��دق ب �ه��ذا ال �ت �ك��ري��م ملا

ي � ��وف � ��ره م � ��ن خ � ��دم � ��ات خ� ��اص� ��ة ت ��راع ��ي
م�ت�ط�ل�ب��ات رج ��ال األع �م��ال م�ث��ل ات�ص��ال
االن �ت��رن��ت ال �س��ري��ع وال��وس��ائ��ل التقنية
ال � �ت � ��ي ت � ��دع � ��م ال � � �ع � � ��روض ال �ت �ق��دي �م �ي��ة

وم � �س� ��اح� ��ات ال� �ع� �م ��ل امل ��ري � �ح ��ة وغ � ��رف
االج �ت �م��اع��ات ال �خ��اص��ة واأله � ��م م��ن كل
هذا باقة متنوعة من املطاعم التي توفر
أش�ه��ى امل��أك��والت وامل �ش��روب��ات ،ويضم
الفندق ،الذي يتكون من  24طابقا169 ،
غرفة فسيحة أنيقة التصميم وم��زودة
بأحدث وسائل الراحة والتقنية وثالث
ص � ��االت ك �ب �ي��رة ت �ت �س��ع ألك �ث��ر م ��ن 400
ض�ي��ف وم�ط�ع�م�ين أن �ي �ق�ين ،إض��اف��ة إل��ى
كافيه داون تاون الذي يوفر أزكى أنواع
القهوة واملشروبات.
وق ��ال ع�ل�اء س�ل�ي��م ،امل��دي��ر ال �ع��ام لفندق
كوبثورن مدينة الكويت« :نفخر بتلقي
هذا التكريم ،ونعي بأنه ثمرة جهودنا
امل �ت��واص �ل��ة ف��ي ت��وف �ي��ر أق �ص��ى درج ��ات
الراحة للضيوف ،وأود في ختام قولي
أن أت ��وج ��ه ب��ال �ش �ك��ر إل� ��ى ج �م �ي��ع ف��ري��ق
ع �م��ل ك ��وب� �ث ��ورن م��دي �ن��ة ال �ك��وي��ت ع�ل��ى
ه��ذا اإلن�ج��از ال��ذي استحققناه جميعا
كفريق».

24

رياض سالمة :وضع لبنان صعب للغاية
قال حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سالمة في حديث لـ  DWعربية إن وضع لبنان صعب
للغاية ،ولكن رغم ذلك يستمر القطاع املصرفي في البالد في تقديم خدماته للزبائن .واشار
إلى أن الظروف التي تمر بها البالد صعبة بسبب الحراك الشعبي املستمر منذ أسابيع ،حيث
يتم قطع الطرق أحيانا وتنقطع االتصاالت أحيانا أخرى.
وعن أزمة البالد االقتصادية ،قال سالمة ان حل األزمة مسؤولية السياسيني والزعامات في
البلد ،مشيرا إلى أن الحلول ال تأتي خالل أيام .لكن املصرفي أكد ضرورة استعادة الثقة بقدرة
البالد على تجاوز األزمة عبر تناول واقعي للمشاكل القائمة والسعي لتقديم حلول لها.
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إعالم الممانعة..

شعل الثورة ومطفئها
ُم ِ
«األخبار» اللبنانية ألهمت الشارع ..وعادت لتخوينه
االنتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان منذ  22يوما لم تكن وليدة ساعتها او نتيجة لفرض ضرائب جديدة قد
تطول تطبيقات االتصال المجانية مثل الواتس اب وغيره ،بل هي نتيجة تراكمات اجتماعية اقتصادية وسياسية
وامنية عانى منها المواطن اللبناني على مدى ثالثة عقود بعد توقف مدافع الحرب األهلية دون انتهاء الحرب
فعلياً ،أو على األقل تداعيات تلك الحرب على مجمل اللبنانيين ،ال سيما جيل االلفية الجديدة الذي يعيش
أزمات ال ناقة له فيها وال جمل.

بيروت  -أنديرا مطر
لعل املحرك االساسي لهذه الثورة االجتماعية االقتصادية
والثقافية التي يعيشها لبنان حاليا هو وسائل االع�لام،
املرئية واملكتوبة على حد س��واء ،التي لعب بعضها دورا
مهما في تسليط الضوء على االشكاليات االساسية في
املجتمع وفي السياسية وفي االقتصاد .ولعل الدور االبرز
كان لبعض وسائل االعالم واملعلقني واملحللني السياسيني
املحسوبني على خط «املمانعة» ،وفي هذا االطار برز دور
صحيفة االخبار اللبنانية املرتبطة بحزب اهلل ،والتي دأبت
منذ انطالقتها على فضح ملفات الفساد في الدولة وشنت
ح��رب��ا على ال��س��ي��اس��ات امل��ال��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة م��ن خ�لال ملحق
رأس املال.
ومنذ تأسيسها ،اعلنت صحيفة «االخبار» ،انحيازها الى
قضايا ال��ن��اس ودأب���ت على نشر تحقيقات تفضح فساد
الطبقة الحاكمة ،واعتدائها على األموال واالمالك العامة،
ّ
التحرك والتمرد على هؤالء
وكانت تحث اللبنانيني على
الحكام ،حتى انها كانت من مطلقي انتفاضة  17اكتوبر
التي فاجأت الجميع بزخمها في جميع الشوارع اللبنانية
التي ألول م��رة خرجت على زعمائها التقليديني لترتدي
ث��وب العلم اللبناني ف��ق��ط .غير أن ط��ارئ��ا م��ا ح��دث بعيد
ي���وم�ي�ن ،وح����ول «االخ����ب����ار» م���ن م��ص��در ال���ه���ام ل��ل��ث��ورة إل��ى
ّ
وداع لثورة م��ض��ادة ،فما ان حانت الفرصة وخرج
منظ ٍر
ٍ
اللبنانيون ال��ى ال��ش��وارع والساحات مطالبني باستعادة
حقوقهم ح��ت��ى ب���دأت ب��ال��ت��ح��ري��ض ض��ده��م ف��ي الصحيفة
ذات���ه���ا ،م��ن��ح��ازة ب��ش��ك��ل م��ط��ل��ق ال����ى وج��ه��ة ن��ظ��ر يتبناها
ح��زب اهلل ال���ذي ي��رى أن م��ا ي��ج��ري م��ؤام��رة خ��ارج��ي��ة وب��أن
جزءا كبيرا من التظاهرات مدعوم من الخارج ويهدف في
النهاية الى الضغط على الحزب لتقديم تنازالت سياسية.
ول���م ت��ك��د ت��م��ر س���وى أي����ام قليلة ع��ل��ى ان��ط�لاق االن��ت��ف��اض��ة
حتى بادر عدد من صحافيي جريدة «االخبار» الى تقديم
اس��ت��ق��االت��ه��م م��ن��ه��ا ،ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م��ق��ارب��ت��ه��ا ل��ه��ذه ال��ث��ورة
وأس���ل���وب تغطيتها امل��ت��ح ّ��ي��ز ض ّ���ده���ا وض���د امل��ت��ظ��اه��ري��ن،
والذي وصل الى حد التحريض عليهم ،وفق ما أجمع عليه
املستقيلون.

انقالب في يومني
وك��ان��ت األي���ام األول���ى لالنتفاضة شهدت تباينًا ح��ادا في

أداة إعالمية
تكسب حزب الله
بيئة جديدة بمنطق
«رأس المال»

■ ملحق «رأس المال» الذي تصدره فضح الفساد والسياسات المالية والنقدية
■ كانت من أول الداعمين لالنتفاضة ..وعادت بعد يومين لتب ِّني الثورة المضادة
■ صحافيون كبار قدموا استقاالتهم منها ..تنديداً بانقالبها على ذاتها
وج��ه��ات النظر ح��ول مقاربة ه��ذا ال��ح��راك ،ب�ين إدارة
ال��ت��ح��ري��ر وب�ي�ن ال��ص��ح��اف��ي�ين ال��ذي��ن اب���دوا
اس��ت��ي��اء ه��م واع��ت��راض��ه��م على
ان���ق�ل�اب غ��ي��ر م��ف��ه��وم
ف�������ي س���ي���اس���ة
ال�����������ج�����������ري�����������دة،
التي انتقلت في
غضون يومني من
م��ؤي��دة للحراك ،الى
تبني مقاربة األنظمة
ال�����دي�����ك�����ت�����ات�����وري�����ة مل��ث��ل
ه����ذه االح���ت���ج���اج���ات ،في
اعتبارها صنيعة مؤامرات
خ����ارج����ي����ة وأج�����ه�����زة غ��رب��ي��ة
وس��������ف��������ارات ت����خ����ط����ط وت����دع����م
وتمول.
فاملتابع ملوقف الجريدة منذ بدء
االح���ت���ج���اج���ات ،س��ي�لاح��ظ ت��ب��دالت
عناوينها الرئيسية ،إذ بدأت بدعمها
في اليومني األولني ثم انعطفت لتأخذ
خطًا تحريريًا مناهضًا لها بل تحريضيًا
عليها ،ما اعتبره الناشطون سببًا أساسيًا
ف���ي اع����ت����داء ب��ل��ط��ج��ي��ة م���ؤي���دي���ن ل��ح��رك��ة أم��ل
وحزب اهلل على املتظاهرين في وسط بيروت
األسبوع املاضي.
ف��ف��ي ال��ي��وم�ين االول��ي��ن ع��ن��ون��ت ع��ل��ى صفحتها
ً
األول�����������ى« :ال����ش����ع����ب ي���س���ت���ط���ي���ع» ،واص������ف������ة م�����ا ي��ح��ص��ل
ب��ـ «ان��ت��ف��اض��ة ش��ع��ب��ي��ة ي��ش��ه��ده��ا ل��ب��ن��ان م���ن أق���ص���اه إل��ى
أق���ص���اه ،ف ّ��ج��رت��ه��ا األوض�����اع االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
ال���س���ي���ئ���ة» .وب����ع����د ي����وم��ي�ن ،وغ��������داة ك���ل���م���ة األم���ي���ن ال���ع���ام

استقاالت بالجملة

ل��ح��زب اهلل ح��س��ن نصر
ّ
اهلل ف��ي  25أك��ت��وب��ر ،ال��ت��ي ح��ذر فيها من
«ال��ف��وض��ى واالن��ه��ي��ار» ف��ي ح���ال اس��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ة سعد
الحريري ،خرجت الصحيفة بعنوان «لبنان ينقسم» .ثم
ب��دأت كل مقاالتها وسياستها تسوق لفكرة أن الشارع
ُ
«خ����ط����ف» م���ن خ���ص���وم ح����زب اهلل ال��س��ي��اس��ي�ين ال س��ي��م��ا
ً
ّ
القوات اللبنانية ،منتقدة قطع الطرق وشل البالد.

أسهمت ثالثة عوامل أساسية في نشأة جريدة األخبار اللبنانية في ،2006
حرب تموز التي استمرت نحو شهر ،وخروج الجيش السوري من لبنان في
 2005عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ،وتحالف حزب اهلل والتيار
الوطني الحر بعد عودة رئيسه من املنفى الفرنسي.
فبسبب خ��روج سوريا من لبنان وتحالفه مع التيار العوني ،بات حزب اهلل
بحاجة ألداة إعالمية تخاطب بيئة أوس��ع م��ن بيئته اللصيقة ب��ه ومتمايزة
عنها ثقافيا .هكذا نشأت الجريدة ،بمجموعة من الصحافيني يتصدرهم
الراحل جوزيف سماحة وإبراهيم األمني ،وسواهما من الذين كانوا يعملون

وكانت الصحافية جوي سليم أول من
افتتح م��س��ار االس��ت��ق��االت
من جريدة االخبار في 29
أك��ت��وب��ر امل���اض���ي ب��ال��ت��زام��ن
م�������ع ه������ج������وم ش�����ن�����ه أن�����ص�����ار
«ح������زب اهلل» وح����رك����ة «أم������ل»،
ع��ل��ى امل��ع��ت��ص��م�ين ف���ي س��اح��ت��ي
ري���اض ال��ص��ل��ح وال��ش��ه��داء وس��ط
ب�����ي�����روت ،ح���ي���ث ق����ام����وا ب���االع���ت���داء
عليهم وإحراق خيمهم وتكسيرها.
وب�����ك��ل��ام واض��������ح وم�����ب�����اش�����ر ،أع���ل���ن���ت
س��ل��ي��م ان���ه���ا اس��ت��ق��ال��ت ب��س��ب��ب تغطية
الصحيفة لالنتفاضة الشعبية ووصفها
ب��ـ«امل��ؤام��رات��ي��ة ال��ت��ح��ري��ض��ي��ة» وتقديمها
اش��اع��ات ساهمت بتعزيز التحريض على
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ع��دم��ا ان��ض ّ��م��ت «األخ���ب���ار» إل��ى
صفوف الثورة املضادة.
وف���ي ب��ي��ان ع��ل��ى صفحتها ف��ي ف��ي��س��ب��وك ،قالت
س��ل��ي��م «اس��ت��ق��ل��ت ب��ع��د ان خ���اب أم��ل��ي م���ن تغطية
َ
الجريدة لالنتفاضة التي َع ِملت ألشهر (ولسنوات
ربما) على تقديم أدلة على ضرورة حدوثها وما إن
ح��دث��ت ح��ت��ى ان��ض��م��ت ال��ج��ري��دة ب��س��رع��ة إل���ى صفوف
ال��ث��ورة امل���ض���ادة ،وق��دم��ت م���ادة م��ؤام��رات��ي��ة تحريضية
ّ
واش����اع����ات غ�����ذت م���ا ح����دث ف���ي ال����ش����ارع م���ن ه���ج���وم من
اسمتهم «مواطنني» على املعتصمني».
وبعد استقالة سليم ّ
كرت سبحة املستقيلني من الصحيفة،
حتى وصل عددهم الى ستة يعملون في اقسام متنوعة:
اق���ت���ص���اد ،ت��ح��ق��ي��ق��ات ،م���ق���االت رأي؛ وه����و م���ا دف����ع ب��أح��د

في جريدة السفير ،وكانوا يجيدون مخاطبة البيئة التي كان يستهدفها حزب
اهلل ،وه��م يساريون وعلمانيون ،مطعمني طائفيا بمسيحيني أم�ث��ال ح��ازم
صاغية وجوزيف سماحة والشاعر بول شاوول وغيرهم.
وغالبا م��ن يتابع «االخ �ب��ار» ال يقرأها بصفتها ج��ري��دة إخ�ب��اري��ة ومصدرا
للمعلومات ،بل بصفتها مصدرًا للتسريبات والتكهنات التي يسوق عبرها
ح��زب اهلل سياسته ف��ي أوس ��اط خ ��ارج بيئته ال�ل�ص�ي�ق��ة ،وال �ت��ي ت�ح�ت��اج ال��ى
مخاطبتها بمنطق «رأس املال» و«الكارتيالت» املصرفية و«الصراع الطبقي»،
وه��ذا ما يتوافق مع تعريف الجريدة بنفسها على انها «تميل إل��ى اليسار

الناشطني في الحراك الشعبي للقول« :لن تنتهي الثورة اال
وقد خلت األخبار من صحافييها ولم يبق فيها إال إبراهيم
ّ
األمني (رئيس مجلس ادارة الصحيفة)» ،في حني علق آخر
ساخرًا من مصاب «االخبار»« :فليطفئ آخر الخارجني من
الجريدة الضوء».
ّ
وشكل إعالن الصحافي محمد زبيب استقالته قبل أسبوع
م��ف��اج��أة للعاملني ف��ي ال��ج��ري��دة ول��ل��ح��راك ف��ي آنَ .
ولقيت
االس��ت��ق��ال��ة ،ت��ف ُ
��اع�لا ف��ي م��واق��ع ال��ت��واص��ل ،فهو ك��ان يتولى
رئ��اس��ة ق��س��م االق��ت��ص��اد وه���و م��ن اط��ل��ق م��ل��ح��ق رأس امل��ال
الذي فضح انتهاكات السياسة املالية والنقدية للمصرف
امل����رك����زي وامل�����ص�����ارف األخ��������رى ،وأع����ل����ن ان���ح���ي���ازه امل��ط��ل��ق
لالنتفاضة الشعبية منذ لحظتها األول��ى ،وهو شارك في
حلقات الحوار اليومية التي نظمها الناشطون حول األزمة
االقتصادية وكيفية النهوض منها ،وكانت ضمن حلقات
نقاش يومية بهدف تعريف اللبنانيني بحقيقة مشاكلهم
وبكيفية استعادة حقوقهم املنهوبة.
زبيب اعلن استقالته في منشور على فيسبوك ،موضحا
أن��ه��ا ت��أت��ي «اح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى م��وق��ف إدارة ال��ص��ح��ي��ف��ة من
االن��ت��ف��اض��ة وان��ف��ص��ام��ه��ا» ،الف��ت��ا إل��ى ان ملحق رأس امل��ال
الذي صدر يوم استقالته ال عالقة له به ،ولم يشارك فيه من
كانوا من مؤسسي هذه التجربة.
وبعد استقالة زبيب انضمت الصحافيتان صباح أيوب
وفيفيان عقيقي إل��ى ه��ذا التحرك ،وأعلنتا استقالتيهما
نتيجة لتراكم أس��ب��اب ،آخ��ره��ا أداء الصحيفة ف��ي تغطية
انتفاضة  17اكتوبر .وقالتا انهما لم يجدا نفسيهما فيها
بعد هذا التحول.

استقاالت سابقة
وليست صدفة ان تتكرر االستقاالت في صحيفة األخبار
ف����ي خ���ض���م ح���دث�ي�ن أس����اس����ي��ي�ن ،ال�����ث�����ورة ال����س����وري����ة 2011
واالنتفاضة اللبنانية  .2019فمع بدايات الثورة السورية
وقفت الجريدة مع نظام بشار األسد ضد الشعب السوري،
املطالب بالحرية والكرامة والعدالة االجتماعية .وهذا ما
حمل مجموعة ك��ب��رى م��ن صحافيي ال��ج��ري��دة ال��ى تقديم
اس��ت��ق��االت��ه��م ،خ��ص��وص��ا م���ع ت��دخ��ل ح���زب اهلل ال���ى ج��ان��ب
األس��د .وعلى رأسهم مدير تحرير الجريدة خالد صاغية،
إضافة الى فداء عيتاني ونادر فوز وثائر غندور.

وتنتمي الى معسكر رافضي الهيمنة من قلب الواليات املتحدة الى أقاصي
الشرق وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا».
لبنانيا ،قامت سياسة األخبار على ركيزتني هما :دعم املقاومة والوقوف في
صف املمانعة ،ضد إسرائيل والواليات املتحدة وسياستهما ،ووقوفها إلى
جانب املحور اإليراني .والركيزة الثانية دعم القضايا االجتماعية ومحاربة
الفساد والنيوليبرالية املتوحشة ،بمعنى آخر الوقوف في وجه سياسيات ما
تصفه بـ«الحريرية االقتصادية والسياسية» التي كان ينتهجها رئيس الوزراء
الراحل رفيق الحريري.

«المولد» في مصر:
كلش»!
«اللي شاف حالوة وال
ِ

«كل حاجة ليها زبونها»

■ غالء أسعارها حرم الكثيرين من إحياء المناسبة
ينتظر المصريون ،كل عام ،ذكرى
المولد النبوي الشريف ،إلقامة
احتفاالت وإحياء المناسبة،
وإدخال البهجة والسرور على
العائلة ،وإسعاد األطفال ،عبر شراء
الحلوى .لكن غالء األسعار كدّ ر
فرحة الكثيرين ،وحرمهم من
ّ
المتطلبات ،كما
القدرة على شراء
ّ
قلل األمر احتفاالت تجار الحلوى
والزينات والشوادر ،واقتصر البيع
في المحال القديمة والمخصصة
للحلوى فقط.

القاهرة – محمود كمال
ْ
ُ ّ
ش» ..هذه كلمات
«اللي شاف حمص وال كل ِ
ب��س��ي��ط��ة م����ن ن����ص ص���اغ���ه ال���ش���اع���ر ص�ل�اح
ج���اه�ي�ن ،ول ّ��ح��ن��ه س��ي��د م���ك���اوي ،ع ّ���ب���رت ع��ن
أج����واء امل���وال���د ،وت��ص��ف اح��ت��ف��االت ال��ط��ب��ق��ة
ال��ب��س��ي��ط��ة ،ف���ي م��ث��ل ه����ذه امل���ن���اس���ب���ات ،ل��ك��ن
بتعديل بسيط ،صارت تنطبق على من لم
يستطع شراء حلوى املولد النبوي ،نتيجة
غ�ل�اء األس���ع���ار ،وص����ار ب��اإلم��ك��ان أن يطلق
����ش»،
ع��ل��ي��ه��م «ال���ل���ي ش���اف ال���ح�ل�اوة وال داق ِ
فبعض علب الحالوة الم��س سعرها 1600
جنيه ،ووصلت إلى  5آالف جنيه في املحال
الكبرى واملعروفة.

«غالية علينا»
امل��وظ��ف محسن عبد العظيم يشاهد قائمة
األس��ع��ار ف��ي أح��د أش��ه��ر م��ح��ال بيع الحلوى
وسط القاهرة ،ويقول« :واهلل األسعار غالية
جدا السنة دي ..هجيب حاجات قليلة عشان
ال�������والد» ،الف���ت���ا ال����ى أن رات���ب���ه ب��ال��ك��اد يكفي
لسد احتياجاته األساسية ،إال أن مثل هذه
املناسبة ال يستطيع أن ي��ت��ج��اوزه��ا ،بسبب
تعلق أطفاله بها ،ال سيما أن الحلوى عادة
ّ
سنوية وال يريد أن يحرم أطفاله منها.
ّ
«كيلو مشكل فقط» ..جملة قالها بابتسامة
ال��س��ائ��ق م��ح��م��د رب���ي���ع ،م���ردف���ًا« :ب��ال��ذم��ة دي
أس����ع����ار ح���ل���اوة؟ أق�����ل ع��ل��ب��ة ب����ـ  300ج��ن��ي��ه».
وتابع أن أسعار الحلوى ه��ذا العام االعلى،

واستفزازية ،وال يستطيع امل��واط��ن البسيط
ش����راء ق��ل��ي��ل م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه مل��ن��اس��ب��ة ذك��رى
املولد.

«بالها السنة دي»
أم�����ا امل����وظ����ف م���ح���م���ود ع���ت���م���ان ف����ق����ال« :م���ش
ه��ج��ي��ب ح��ل��اوة ،وك����ل س��ن��ة وأن���ت���و ط��ي��ب�ين»،
مؤكدًا أن��ه في ح��ال اشترى علبة من الحجم
الصغير في حدود  500جنيه فلن يقدر على

استكمال مصاريف الشهر الحالي ،ال سيما
أنه في بدايته.
ب�����������دوره ،أش��������ار ش����ري����ف م����ح����ف����وظ إل�������ى أن����ه
سينتظر الى بعد انتهاء املوسم بيوم واحد
وسيشتري بعدها علبة الحالوة ،مؤكدا أنه
منذ العام املاضي يفعل ذلك ،بعد أن تأكد أن
األس��ع��ار تنخفض ال��ى النصف بعد انتهاء
املناسبة« :مفرقتش ي��وم يعني ،وأوف��ر نص
الفلوس».

ال���ب���ائ���ع ع���م���رو م���ن���ص���ور رأى أن «األس����ع����ار
م��ع��ق��ول��ة ..وك���ل ح��اج��ة ل��ي��ه��ا زب��ون��ه��ا» ،الفتا
ال��ى أن ه��ن��اك أس��ع��ارا مرتفعة فعال إال أنها
ألص��ن��اف معينة ،بسبب محتوياتها ،إال أن
الحالوة العادية في متناول الجميع ،ويمكن
ب��ـ  100جنيه ش���راء علبة ص��غ��ي��رة منها من
األصناف (الحمصية والفولية والسودانية
وامللنب) .وأردف ان هناك أصنافا أسعارها ال
تناسب املواطن العادي إال أن زبائنها يأتون
بكثافة ل��ش��راء امل��زي��د منها لهم ولعائالتهم
وبكميات كبيرة.
وأف��اد التاجر ف��وزي الحلواني ب��أن اإلقبال
ض��ع��ي��ف ه����ذا ال���ع���ام ع���ل���ى ش�����راء ال���ح���ل���وى،
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل���اض���ي ،وأن ذل���ك ي�لاح��ظ
ج��ل��ي��ا ف���ي ن�����درة وق���ل���ة أع������داد ش������وادر ب��ي��ع
الحلوى ،التي قلت كثيرا ،الفتا الى أن غالء
األسعار يرجع الى ارتفاع أسعار املكونات،
وتكلفة األجور والكهرباء والنقل ،وعوامل
كثيرة.

«العروسة والحصان»
لوحظ اختفاء حلوى «العروسة والحصان»
م���ن م��ح��ال ت���ج���ارة ال��ح��ل��وى ،ع��ل��ى ال���رغ���م من
ارتباطهما الكبير باحتفاالت املولد النبوي،
وف���ي امل��ق��اب��ل ،ظ��ه��رت ب���أع���داد ك��ب��ي��رة أل��ع��اب
بالستيكية صينية ،بجانب علب الحلوى،
وسيطرت على املعروض في األسواق.
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أخطرها  16جهازاً يتقدمها « »SASالبريطاني

القوات الخاصة..

مهام سرّية في حرب غير تقليدية
سلطت عملية
قتل زعيم تنظيم داعش االرهابي قبل اسبوعين على يد «قوة دلتا» األميركية الخاصة ،الضوء على عمل هذه الوحدة وشبيهاتها حول العالم ،معيدة إلى االذهان
عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدن في باكستان على يد قوة «نافي سيلز» األميركية في  2مايو .2011
ً
وقتل اخطر ارهاب َيين في العالم يعد عمالً صعبا للغاية ،ال تستطيع تنفيذه إال قوات مدربة تدريباً عالياً ،ولديها خبرات واسعة ،ويمكنها تنفيذ مهام نوعية.

محمد أمين
ال�ح��روب التقليدية ال تؤتي دائ�م��ا اهدافها السيما ف��ي م��ا يتعلق بمحاربة االره��اب وم�ط��اردة
املطلوبني االش��د خ�ط��ورة ،ل��ذا تلجأ الجيوش إل��ى تشكيالت خ��اص��ة يمكنها تنفيذ العمليات
الحساسة التي تتطلب سرعة وسرية وفاعلية ،وفي ما يلي قائمة بستة عشر جهازا من أخطر
أجهزة القوات الخاصة في العالم ،وفق ترتيب موقع  Rankredاإللكتروني:

1

( SAS -المملكة المتحدة)

جهاز العمليات الجوية الخاصة ،مهمته مكافحة اإلرهاب ،واالستطالع ،ويعتبر واحدًا من أقدم
وربما أكفأ الوحدات الخاصة التي تخدم بريطانيا.
تأسس عام  .1941ويتألف من ثالث وحدات هي  21و 22و .23ويمكن الحكم على أهمية الجهاز
م��ن خ�لال حقيقة أن كثيرا م��ن ال �ق��وات ال�خ��اص��ة ال�ق��وي��ة ف��ي دول أخ ��رى ،وخ��اص��ة ق��وات «دل�ت��ا»
األميركيةُ ،بنيت على مبادئ «إس.أيه.إس».

2

( NAVY SEALS -الواليات المتحدة)

قوة عمليات خاصة ،مهمتها مداهمة أهداف ذات قيمة عالية ،ومكافحة اإلرهاب ،وإنقاذ الرهائن،
ومكافحة املخدرات .جرى إنشاء هذه القوة عام  1962كجزء من قيادة الحرب البحرية الخاصة
وقيادة العمليات الخاصة األميركية .وعلى مدى العقود القليلة املاضية ،نشرت وح��دات هذه
القوة في مناطق الحرب ،بما في ذلك العراق عام  .2003وكانت عملية قتل أسامة بن الدن ،التي
ُ
أطلق عليها اسم «نبتون سبير» ،اإلنجاز األكبر لهذه القوة على اإلطالق.
أس��ال�ي��ب ت��دري��ب مقاتليها قاسية للغاية ،وغ��ال�ب��ا م��ا ت��وص��ف بأنها «وح�ش�ي��ة» ،حيث يقضي
العنصر املرشح لالنتساب لها أكثر من عام في برنامج تدريب بدني وعقلي مميز.

3

( SHAYETET 13 -إسرائيل)

وح��دات بحرية تقوم بمهمات خ��اص��ة ،وجمع املعلومات البحرية ،وإن�ق��اذ ال��ره��ائ��ن البحريني
ومكافحة اإلره ��اب ،وإن�ق��اذ ال�ط��ائ��رات املخطوفة .تأسست ع��ام  ،1948ون�ف��ذت الكثير م��ن املهام
الدموية طوال النصف األخير من القرن العشرين ،أهمها ما أصبح ُيعرف بمذبحة ميونخ ،عندما
هاجمت خاطفي الرياضيني اإلسرائيليني في دورة األلعاب األوملبية عام .1972

4

( ALPHA -روسيا)

قوات خاصة ،تكافح اإلرهاب وتنقذ الرهائن والعمل املباشر ،وهي من أكثر القوات عدوانية في

العالم.
ُ
تعرف رسميًا باسم املديرية  Aفي مركز العمليات الخاصة  ،FSBوهي وح��دة النخبة في هذه
القوات ،جرى تأسيسها من قبل جهاز املخابرات السوفييتي  KGBعام  1974للقيام بعمليات
ّ
سرية شبه عسكرية.
شاركت في تحرير الرهائن خالل حصار مسرح موسكو عام  ،2002وفي حصار مدرسة بيسالن
عام .2004

5

قوة عمليات خاصة ملكافحة اإلرهاب واالستطالع وإنقاذ الرهائن والعمل املباشر.
ُ
تعرف أيضا باسم مفرزة العمليات األولى للقوات الخاصة ،وهي من الوحدات التابعة للجيش
األم�ي��رك��ي .تشكلت ع��ام  ،1977بعد وق��وع هجمات إره��اب�ي��ة م�ت�ع��ددة ض��د اه ��داف أميركية في
منتصف السبعينات.

( SASR -أستراليا)

فوج الخدمة الجوية الخاصة األسترالي ،لعمليات مكافحة اإلرهاب ومهام االستطالع الخاصة.
ُ
هو جزء أساس من الجيش األسترالي ،بدال من قواته البحرية .أسس عام  ،1957ويستمد تجاربه
ّ
املبكرة من وحدة إدارة الخدمات األسترالية ،التي ُحلت بعد الحرب العاملية الثانية بفترة وجيزة.
شارك الفوج في العديد من عمليات حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب في الداخل والخارج.

7

( NZSAS -نيوزيلندا)

القوات الخاصة الجوية ،تخوض الحروب غير التقليدية ،وتكافح اإلرهاب ،وتقوم باالستطالع
الخاص.
ُ
تعد ال��وح��دة القتالية األول��ى في ق��وة ال��دف��اع النيوزيلندية ،أسست رسميا ع��ام  .1955ونشرت
ف��ي م��االي��ا ( ،)1955وتايلند ( ،)1962وب��ورن�ي��و ( ،)1965ولعبت دورًا مهمًا ف��ي ح��رب��ي فيتنام
وأفغانستان.

8

قوات عمليات خاصة للحرب البرمائية والعمل املباشر ومكافحة اإلرهاب ،والبحث اثناء الحرب
ُ ّ
واإلنقاذ .هي وحدة النخبة الخاصة للقوات البحرية الهندية .شكلت عام  ،1987وتشارك بنشاط
في تدريبات وح��دات القوات الخاصة في بلدان أخ��رى ،مثل ق��وات البحرية األميركية ،والقوات
الجوية البريطانية الخاصة ،والقوات الخاصة الروسية.

10

( DELTA FORCE -الواليات المتحدة)

6

9

( MARCOS -الهند)

( JTF2 -كندا)

قوة العمل املشتركة ملكافحة اإلره��اب وتنفيذ املهام الخاصة ،جرى نشرها بنجاح في هايتي
وأفغانستان وال�ع��راق .كانت عملياتها ف��ي أفغانستان س� ّ�ري��ة ،ل��درج��ة أن��ه حتى رئيس ال��وزراء
الكندي آنذاك لم يكن على دراية بحقيقة تورطها.
على الرغم من أنها تأسست حديثًا عام  ،1993فإن  JTF2تمكنت من انتزاع مكانة لها كواحدة من
أفضل الوحدات الخاصة في العالم.

( SAYERET MATKAL -إسرائيل)

وح��دات خ��اص��ة ملكافحة اإلره ��اب وإن�ق��اذ ال��ره��ائ��ن واالس�ت�ط�لاع امل�ب��اش��ر ،تابعة لجيش ال��دف��اع
ُ
اإلسرائيلي ،أنشئت بعد مذبحة قبيا للمدنيني الفلسطينيني ،وما تالها من حل للوحدة ،101
وه��ي ال�ق��وة الخاصة ال��وح�ي��دة املخصصة لجيش ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،بخالف
«شاييت  »13التابعة للبحرية .وهي تشبه القوة الجوية الخاصة للجيش البريطاني.
يجري تدريب أعضاء الوحدة بشكل خاص من قبل مجموعات شبه بدوية من أجل الحصول على
فهم أفضل لخصومهم في املناطق الصحراوية في شمال أفريقيا.

11

( JW GROM -بولندا)

ق��وات خاصة ملكافحة اإلره��اب ،واملشاركة في الحروب غير التقليدية ،والعمل املباشر ،اسمها
يعني الرعد ،هي أقوى وحدة ملكافحة اإلرهاب في بولندا ،تأسست عام  ،1990وشاركت في أكثر
من عشرين مهمة مختلفة ملكافحة اإلرهاب وحفظ السالم حول العالم.

12

( GSG 9 -ألمانيا)

وح��دة ش��رط��ة تكتيكية ملكافحة اإلره ��اب وف��رض ال�ق��ان��ون ،تأسست بعد ع��ام م��ن أح ��داث دورة
األلعاب األوملبية في ميونخ ،شاركت في عدد من عمليات مكافحة اإلرهاب وإنقاذ الرهائن في
الداخل والخارج .وهي معروفة أيضا بتطوير أساليب جديدة ملثل هذه املهام.

13

( EKO COBRA -النمسا)

ُ ّ
وحدة شرطة تكتيكية ملكافحة اإلره��اب وفرض سلطة القانون ،شكلت عام  1978كرد فعل على
هجوم أوملبياد ميونخ ع��ام  .1972وه��ي هيئة شبه مستقلة ،تخضع مباشرة لسيطرة وزارة
الداخلية النمساوية .ه��ي وح��دة ال�ق��وات الخاصة الوحيدة التي سجلت عملية إن�ق��اذ ناجحة
لطائرة مختطفة أثناء تحليقها في الجو عام .1996

14

( GIGN -فرنسا)

ّ
وتمرد في سجن كليرفو في العام الذي سبقه ،شعرت الحكومة
بعد عملية ميونخ عام ،1972
الفرنسية بالحاجة إل��ى حل دائ��م للهجمات اإلرهابية وح��االت خطف الرهائن ،فجرى تشكيل
مجموعة التدخل الوطنية للدرك تحت قيادة القوات املسلحة الفرنسية.
أنقذت املجموعة طائرة إير فرانس املختطفة ،التي تقل أكثر من  200راكب ،وقتل  4إرهابيني عام
.1994

15

( GIS -إيطاليا)

ُ
أ ن�ش�ئ��ت ا مل�ج�م��و ع��ة ف��ي ا ل�ب��دا ي��ة ك��و ح��دة ش��ر ط��ة ع�س�ك��ر ي��ة تكتيكية مل�ك��ا ف�ح��ة اإلر ه��اب .و ع��ام
 1978أ ص�ب�ح��ت وا ح ��دة م��ن ق ��وات ا ل�ن�خ�ب��ة ا ل �خ��ا ص��ة ف��ي ا ل �ب�ل�اد ،و ش��ار ك��ت ف��ي ا ل�ك�ث�ي��ر م��ن
ع�م�ل�ي��ات م�ك��ا ف�ح��ة اإلر ه ��اب ،و ف��ي ح�م��ا ي��ة أ م��ن ا ل�ك�ث�ي��ر م��ن ا ل�ش�خ�ص�ي��ات ا ل �ب��ارزة .و ت�ش�ت�ه��ر
هذه الوحدة بالرماية.

16

تأسست عام  ،1956من خالل توحيد فوجني باكستانيني ،هما  19بلوش ،والحامية  .312استند
تدريبهما األولي وتكتيكاتهما امليدانية إلى أساليب القوات الخاصة األميركية ،التي عمال معها
عن كثب خالل الحرب الباردة ضد السوفييت.
كانت عملية جبل ط��ارق ،التي أدت إل��ى ان��دالع الحرب بني الهند وباكستان في ع��ام  ،1965أول
عملية نشر رئيسة ل�ـ ،SSGكما نفذت املجموعة عمليات متعددة ملكافحة اإلره��اب داخ��ل حدود
باكستان.

قوات خاصة اميركية خالل تدريبات في قاعدة جوية في نيومكسيكو

عصابات ومافيات وصراعات يغذيها االحتالل

العنف يتفشى في المجتمع العربي بإسرائيل
القدس  -أحمد عبد الفتاح
حالة من الفزع أثارها تفاقم ظاهرة العنف،
وات� �س ��اع رق �ع��ة ال �ق �ت��ل وال� �ج ��رائ ��م ف ��ي امل ��دن
وال�ب�ل��دات ال�ع��رب�ي��ة ف��ي إس��رائ�ي��ل ،ف��ي اآلون��ة
األخيرة ،ما يهدد مناعة املجتمع ودوره في
معركة بالغة التعقيد للمحافظة على هويته
الوطنية وحقه املشروع بحياة آمنة.
ً
فمنذ مطلع ال�ع��ام ال �ج��اري ،سقط  79قتيال
نتيجة انتشار عصابات الجريمة املنظمة،
ومافيات عائالت تجار السالح ،والصراعات

وح��روب التصفيات ،ما دفع إلى التساؤل
ع��ن ج��ذور وأس �ب��اب اس�ت�ش��راء ه��ذه األع�م��ال
العنيفة.
أجمع معظم الذين تصدوا لتفسير ذلك  -بما
في ذل��ك جهات إسرائيلية رسمية  -على ان
تخلي شرطة االح�ت�لال عن القيام بواجبها
في املحافظة على االمن الفردي واالجتماعي
يقف على رأس هذه االسباب.

شطب أموال
الح��ظ ت�ق��ري��ر «م��راق��ب ال��دول��ة» اإلس��رائ�ي�ل��ي
ْ
ش��ط��ب وزي ��ر األم ��ن ال��داخ �ل��ي ج�ل�ع��اد أردان

( SSG -باكستان)

 وه ��و م��ن اك �ث��ر وزراء ال�ح�ك��وم��ة عنصريةوك��راه�ي��ة ل�ل�ع��رب  -ن�ح��و  434م�ل�ي��ون شيكل
( 100مليون دوالر) كانت مخصصة ملحاربة
العنف في املجتمع العربي .وتظهر معطيات
ن�ش��ره��ا م�ع�ه��د أب �ح��اث «ص�م��وئ�ي��ل ن�ئ�م��ان»
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ح � ��ول األم� � ��ن ال �ش �خ �ص��ي ف��ي
املجتمع الفلسطيني ،أن نسبة الفلسطينيني
من مجمل القتلى في إسرائيل ازدادت على
نحو ملحوظ ،ووصلت إلى  %61عام .2018
وف��ي إح �ص��اءات أج��رت�ه��ا مجلة كالكلستيم
فإن معظم القتلى سقطوا على يد عصابات
ال� �ج ��ري� �م ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة او ف � ��ي أع� � �م � ��ال ع �ن��ف

اج �ت �م��اع �ي��ة ،ت �ت �ن��وع م ��ن م ��ا ي �س �م��ى األخ ��ذ
ب��ال�ث��أر ،إل��ى ق�ت��ل ال�ن�س��اء ع�ل��ى خلفية ش��رف
العائلة ،وغيرها من اإلشكاالت التي تندلع
ألي سبب وتنتهي بسقوط ضحايا.

ضحايا العنف
ووف ��ق إح �ص ��اءات رس�م�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��إن
نسبة ضحايا العنف في الوسط الفلسطيني
سبعة أضعاف القتلى في املجتمع اليهودي.
وف � ��ي ت �ب ��ري ��ر ل� �ت� �خ ��اذل م ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة،
ورعايتها النتشار الجريمة والعنفّ ،ادع��ى
أردان أن أسباب الجريمة في املجتمع العربي

الفلسطيني «ت��رب��وي��ة وث�ق��اف�ي��ة» ،مضيفًا أن
«امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي ع�ن�ي��ف ج � �دًا ..ال�ك�ث�ي��ر من
النزاعات تنتهي هنا (أي عند اليهود) بدعوى
ق �ض��ائ �ي��ة ،أم ��ا ه �ن��اك (ع �ن��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين)
فيمتشقون سكينا ،او سالحًا ،واألم العربية
تطلب م��ن اب�ن�ه��ا ق�ت��ل أخ�ت��ه ألس �ب��اب تتعلق
بما ُيسمى ش��رف العائلة» .لكن الباحث في
م�ج��ال العنف وال�ج��ري�م��ة ن�ه��اد ع�ل��ي ،دحض
ً
كالم أردان ،قائال إن «أغلبية الدراسات تؤكد
ان خلفية معظم ال�ج��رائ��م ليست ن��اب�ع��ة من
منطلقات تربوية وثقافية ،بل نتيجة تغذية
ال �ش��رط��ة ل�ل�ج��ري�م��ة وت�ع�م�ي�ق�ه��ا ف��ي املجتمع
العربي في إسرائيل».

سالح غير مشروع
وت � �ج � ��زم إح� �ص ��ائ� �ي ��ات امل ��ؤس � �س ��ة األم �ن �ي ��ة
اإلسرائيلية أن انتشار السالح غير املشروع
ه��و أح��د االس�ب��اب املهمة ف��ي انتشار العنف

ف��ي امل�ج�ت�م��ع الفلسطيني ،ح�ي��ث ي�ق��در ع��دد
قطع ال�س�لاح غير ال�ش��رع��ي بنحو  500ألف
قطعة %80 ،منها في املدن والبلدات العربية،
م��ردف��ة أن ج�ي��ش االح �ت�ل�ال وت �ج��ار ال�س�لاح
االسرائيليني هما اه��م مصادرها ،ما يعني
ان ب �ي��ع وت �س��ري��ب ف��ائ��ض اس �ل �ح��ة ال�ج�ي��ش
ل �ل �م �ج �ت �م��ع ال� �ع ��رب ��ي ،ه ��و س �ي��اس��ة رس �م �ي��ة
تهدف ال��ى نشر الجريمة .ما سلف ال يعفي
املجتمع العربي في إسرائيل من مسؤوليته
ع��ن ان�ت�ش��ار ظ��اه��رة العنف وال�ج��ري�م��ة ،وفي
ع��داد هذه االسباب ضعف السلطة املعنوية
للمجتمع وقدرته على رقابة وضبط سلوك
اف � ��راده ،وت�ع��زي��ز م�ن�ظ��وم��ة قيمه االي�ج��اب�ي��ة،
اضافة الى تراجع تأثير االحزاب السياسية،
وقدرتها على توجيه وحشد طاقاته باتجاه
القضية الوطنية ،واملساهمة في بناء وتقدم
مجتمعهم ،وض�ع��ف وق�ل��ة اط��ر وم��ؤس�س��ات
املجتمع املدني املختلفة.
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همسة

إلى وزارة اإلعالم ..بذمتكم ..هل تستحق مباراة الشباب والتضامن في
ً
تلفزيونيا؟..
دوري فيفا لكرة القدم كل هذه الترتيبات من أجل نقلها
ّ
ومعلق ..شدعوة «كالسيكو»
سيارة نقل وفنيون ومخرج ومصورون
أسبانيا؟! لقد سألنا أحد أشقاء العب في أحد الفريقين عن المباراة ..فأجاب
«ما شفتها» ،قلنا له «كانت منقولة» ..أستغرب ورد «والله العظيم !!»..
ً
ً
عجبا!!
رجبا ..ونرى
وباكر ..يطالبون بفلوس النقل ..نعيش
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عجرة دعيج!..
يقولون «اللي بالفخ أكبر من العصفور».
ال�ف��خ :ح��دي��دة تشكل نصف دائ��رة لها وتر
وت�ق��اب�ل�ه��ا خ�ش�ب��ة ب�ن�ف��س ال �ش�ك��ل ت�ص�ط��اد
ب�ه��ا ال �ط �ي��ور .ه��ذا امل �ث��ل ،ي �ض��رب للمشكلة
ال�ت��ي يتهاونها ال�ن��اس وه��ي ت��ؤل��م أهلها،
ويتصور الناس أنها سهلة وهي أكبر مما
يتصورون «م��ن كتاب األمثال ال��دارج��ة في
الكويت جمع وشرح فضيلة الشيخ الراحل
عبداهلل النوري».
ع �م��وم��ًا ..ل �ن��دخ��ل ف ��ي ق�ض�ي�ت�ن��ا ،ب��ال�ت��أك�ي��د
ن�ح��ن ض�ع�ف��اء ري��اض �ي��ا ال �ي��وم ،ألن �ن��ا نملك
أك�ب��ر «قميص ع�ث�م��ان» ف��ي ال��دن�ي��ا ..ولدينا
تبريرات ال مثيل لها للهروب من مشاكلنا
ال��ري��اض �ي��ة ..ن�ف�ش��ل ك �ث �ي �رًا ف��ي امل �ن��اف �س��ات،
فنرتدي قميص عثمان «اإليقاف» ..تتساقط
فرقنا أمام منافسيها فنبرر بضعف اإلعداد
أو اإلص ��اب ��ات أو أن امل� ��درب ط�ل��ع «ف��ال�ص��و
وف�ش�ن��ك» ،وه �ك��ذا ت ��دور عجلة ال �ه��روب من
الحقائق للحفاظ على املناصب.

عصا رأس مكسور
العجرة هي عصا ب��رأس مكسور ..ودعيج
هو اسم شيخ كان رئيسًا ألمن الكويت ،وهو
امل��رح��وم دع�ي��ج ب��ن ج��اب��ر األول ب��ن عبداهلل
ال�ص�ب��اح ،وك��ان ش��دي�دًا على العاطلني عن
العمل يضربهم بعصاه وعجرته ..وعجرة
دع �ي��ج ه ��ي دع� ��وة ل�ت�غ�ل�ي��ظ ال �ع �ق��وب��ة على
م��ن أخ �ط��أ ب�ن�ف��س وج ��ع امل �ض��روب بعجرة
دع �ي��ج ،وال ش��ك أن ال�ك�ث�ي��ري��ن ف��ي ال��وس��ط
الرياضي ،بل الغالبية يجب أن يتعرضوا
ل �ه��ذا ال �ع �ق��اب ب��ال�ع�ج��رة ح�ت��ى يستيقظوا

م ��ن س �ب��ات �ه��م وس �ي �ن �ت �ف �ض��وا رغ �م ��ًا ع�ن�ه��م
وب��ال�ع�ص��ا ل�ل��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي تهم
وتضم شريحة كبيرة من مجتمعنا ،بل هي
املؤشر والترمومتر ملدى رقي بلدنا ،ومن ال
يرد أن يعمل لالرتقاء برياضة بلدنا فلينل
ما يستحقه.

كرة بائسة
* لنبعد قلمنا عن األلعاب األخ��رى ،ونركز
ع�ل��ى لعبة اإلث� ��ارة وال �ف��ن وال �ج �م��ال وال�ت��ي
تصرف عليها املليارات وتدخل بحالوتها
ونجومها املليارات ،هذا في عالم االحتراف
والتوأمة بني الرياضة واالقتصاد «هناك
عند الشقر».
والن� �ه ��ا ح �ت��ى ف ��ي دول ال �ع��ال��م «ال �ت��ال �ف��ة»
ري��اض �ي��ًا ت�ع�ت�ب��ر ال�ل�ع�ب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة األول ��ى،
وعندنا في الكويت كذلك ،فإننا سنتطرق
ل�ك��رة قدمنا على مستوى منتخبنا ال��ذي
ي �ظ �ه��ر ع�ل�ي�ن��ا ب��ائ �س��ًا ت �ح��ت م �ظ �ل��ة ات �ح��اد
م�ك�ش��وف ي�ح�ت��اج ملظلة «ك�ي��رب��ي» تحميه،
فنحن كنا من بني أفضل  24فريقًا كرويًا في
العالم عام  ،1982ويا للهول ازرقنا الرائع
«أوه ي� ��االزرق ال�ع��ب ف��ي ال�س��اح��ة» انكشف
ً
ل��ون��ه وص��ار يلعب ف��ي «ال �ب��راح��ة ،ب��دال من
الساحة» يا حسافتاه ،وي��ا خسارتاه ،ويا
ع�ي�ب��اه ،اآلن ترتيبنا بالتصنيف ال��دول��ي
 ،156وك �ن��ا ق��د وص�ل�ن��ا ألس ��وأ ت��رت�ي��ب في
 2017/12/26ع�ن��دم��ا ح�ض�ن��ا ال��رق��م ،189
دق �ق��وا ف��ي ال �ف��ارق وادرس � ��وا ه ��ذا ال�ت��راج��ع
لتعرفوا اي��ن نقبع ف��ي خ��ارط��ة ال�ك��رة ،هذه
ك��رت �ن��ا ال �ت��ي ك��ان��ت س��اح��رت �ن��ا «روح � ��ي يا

ساحرة ال نايبك دنيا وال آخرة».
* ك �ف��ان��ا ن� � ��وم ،..وك �ف��ان��ا ت �ك��اس��ل ..وك�ف��ان��ا
قميص عثمان ..وكفانا ت�ب��ري��رات ..وكفانا
ت �س��اه��ل ..ان�ه��ا ري��اض��ة ال �ك��وي��ت ..ل�ي��س من
العيب ان نحلم ونطمح ..ولكن من املخجل
ه��و ان ن��رى غيرنا يحقق اح�لام��ه بالعمل
ونحن ما زلنا نياما!

األسد والثعلب
* يا جماعة ..يا ن��اس ..يا ع��ال��م ..الصخور
تسد الطريق على الضعفاء ..بينما االقوياء
ي ��رت � �ك ��زون ع �ل �ي �ه��ا ل �ي �ص �ل��وا إل � ��ى ال �ق �م ��ة..
ول�ق��د س�ب��ق ان ت�ح��دث�ن��ا ع��ن رواي ��ة «االس��د
والثعلب» ونكررها ونعيدها حتى تخدم
طرحنا وتصل للقراء بصورة مبسطة.
* اراد اب ان يربي ابنه تربية عمل وكفاح
ف �ل��م ت �ع �ج��ب ه ��ذه ال �ف �ك��رة وال �ت��رب �ي��ة االب ��ن
ف �ق��ال ألب �ي��ه «ي ��ا أب ��ت ل�ق��د رأي ��ت ث�ع�ل�ب��ا في
الحقول يشكو الضعف فرأى اسدًا يفترس
ف��ري�س��ة ق��رب اح��د ال�ح�ق��ول واك ��ل معظمها
وت��رك البقية فزحف اليها الثعلب الهزيل
والضعيف وأك��ل م��ا تبقى ،واهلل ال��ذي هيأ
ل�ه��ذا الثعلب رزق��ه وه��و ج��ال��س ف��ي مكانه
س�ي��رزق�ن��ي ان��ا اي �ض��ا ،ف�ل�م��اذا اك��د وات�ع��ب؟
فقال الوالد البنه اختر لنفسك يا بني احد
االثنني اما ان تكون اسدا يحسب لك حساب
ويخافك الجميع ويحترم وجودك ..وإما ان
تكون ضعيفًا تحلم وتتمنى فقط وتنتظر
رزقك بالبركة.

بوحمود

دوري المحترفين« ..طبقوه صح»!..
سعد عايد
ت�س�ت�ع��د األن ��دي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��دخ ��ول ت�ج��رب��ة
«دوري املحترفني» في خطوة إيجابية ،وان
ك��ان��ت «م �ت��أخ��رة ل �ل �غ��اي��ة» ،ل�ك��ن ي�ب�ق��ى ه�ن��اك
ال�ع��دي��د م��ن األس�ئ�ل��ة امل�ط��روح��ة ح��ول ال�ق��درة
ع�ل��ى تطبيق م�ن�ظ��وم��ة االح �ت��راف ب��ال�ص��ورة
املطلوبة.
ف ��ي س �ل �ط �ن��ة ع � �م ��ان ،وق� �ب ��ل ع ��ام �ي�ن ،ت��راج��ع
ات � � �ح � ��اد ال � � �ك � ��رة ه � �ن � ��اك ع � ��ن إط � �ل� ��اق دوري
امل�ح�ت��رف�ين ع�ل��ى دوري � ��ه ،ب�ع��د أرب �ع��ة م��واس��م
م ��ن إط�ل��اق ه ��ذا امل �س �م��ى ،وج� ��اء ه ��ذا ال �ق��رار
بناء على فشل تطبيق االح�ت��راف بالصورة
امل �ط �ل��وب��ة وال��رس �م �ي��ة ،وع � ��دم إي� �ج ��اد آل �ي��ات
ب��دي�ل��ة لتطبيقها ع�ل��ى ارض ال ��واق ��ع ،ك��ذل��ك
غ �ي��اب ال��دع��م امل��ال��ي وت �ف��ري��غ ال�لاع �ب�ين ك��ان��ا
«رصاصتي» رحمة إلنهاء تلك التجربة.
وإذا ما قارنا ما حدث هناك بما يجري هنا،
فسنجد أن االم ��ور تتشابه ب �ص��ورة كبيرة،
فهناك أندية تعاني الديون ،وكذلك ال تمتلك
أس� ��س ت�ط�ب�ي��ق االح � �ت � ��راف ،وأي� �ض ��ًا م�ش�ك�ل��ة
تفريغ الالعبني تبدو «معضلة» ،يجب أن تجد
لها قوانني مناسبة لتطبيقها حتى يستطيع
ال�لاع��ب اع �ط��اء ك��ل وق�ت��ه ل�ن��ادي��ه م��ن دون أن

يفكر في مستقبله الوظيفي .وهذا األمر على
وجه التحديد م��ازال عائقًا في بعض ال��دول،
التي طبقت سياسة دوري املحترفني ،ومنها
اإلمارات التي انطلق دوريها بهذا النظام منذ
موسم  2008ـــ  2009لكن التفرغ لم يطبق على
جميع االن��دي��ة ،وات�ض��ح ذل��ك جليًا بتصريح
الجزائري مجيد بوقرة ،مدرب نادي الفجيرة
اإلم ��ارات ��ي ،ال ��ذي ت�ل�ق��ى خ �س��ارة ث�ق�ي�ل��ة ام��ام
العني اإلماراتي بسباعية  26أكتوبر املاضي،
والذي كان في قمة عصبيته واستيائه ،مبررًا
ان أح��د أس�ب��اب الهزيمة ع��دم تفرغ الالعبني
للفريق والتدريبات بسبب ارتباط عدد منهم
بالعمل في وظائف حكومية.
ل��ذل��ك ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ان ن��راج��ع م�ل��ف دوري
املحترفني في دول الخليج العربي وآسيا
قبل تطبيقه بالشكل الصحيح والسليم،
والذي يتوافق مع أسس االتحاد اآلسيوي
ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ،وي� �س ��اه ��م ف ��ي ت� �ط ��ور ال �ك��رة
الكويتية ،وال��ذي سينعكس بالنهاية على
املنتخب ال��وط�ن��ي وم�ش��ارك��ات��ه الخارجية،
ك� ��ذل� ��ك األن� � ��دي� � ��ة امل� �ح� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي س �ي �ك��ون
بمقدورها ال�ع��ودة ال��ى دوري أب�ط��ال آسيا
ب �ع��د س� �ن ��وات ق�ض�ت�ه��ا ف ��ي ك� ��أس االت �ح��اد
اآلسيوي التي تعد ضعيفة فنيًا.

ي�ل�ت�ق��ي ال �ك��وي��ت م ��ع مضيفه
ال�ع��رب��ي ال �ي��وم ض�م��ن ال�ج��ول��ة
ال � �س� ��ادس� ��ة م � ��ن دوري ف �ي �ف��ا
امل �م �ت��از ف��ي امل� �ب ��اراة رق ��م 119
ب�ين الفريقني ال�ل��ذي��ن تختلف
ظ��روف �ه �م��ا ف ��ي ال� �ل� �ق ��اء ،ح�ي��ث
ي �ع �ت �ل��ي األب� � �ي � ��ض ال� � �ص � ��دارة
برصيد  13نقطة بينما يتذيل
االخضر الترتيب بنقطتني.
وي � � � �ت � � � �ف� � � ��وق األب� � � � � �ي � � � � ��ض ف� ��ي
امل � ��واج� � �ه � ��ات ب �ي��ن ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن،
ح � �ي� ��ث ح � �ق� ��ق ال � � �ف� � ��وز ب � � � �ـ«43
م� �ب ��اراة» ،ب�ي�ن�م��ا ف ��از ال�ع��رب��ي

عودة أنديتنا إلى دوري أبطال آسيا ..منفعة كبيرة

وقد تكون فرصة انتداب عناصر جديدة
ل �ت �ش �ك �ي �ل��ة األزرق ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة
م� � �ح � ��دودة ،ف ��ي ظ ��ل م �س��اع��ي ع� �ن ��اد ال��ى
ال �ث �ب��ات ع�ل��ى تشكيلته داخ ��ل امل�ل�ع��ب او

الفريقان

التوقيت

القناة الناقلة

العربي × الكويت

 7.45مساء

كويت سبورت

طرفة
رئيس اتحاد معروف ببخله ،ذهب ليزور والدته في المستشفى ،رأى لوحة
على الباب مكتوب عليها «ادفع» ..قال :يا ساتر!!
انتظر لساعات ،وعندما حاولت الممرضة الدخول اخبرها التالي:
«قولي لها ..لما ترجعين البيت ابنك يشوفك».

لماذا

عمر بركات

انتدابات محدودة

ب � �ـ« 3م �ب ��اري ��ات» وان �ت �ه��ت 38
م �ب��اراة ب��ال �ت �ع��ادل ،واس�ت�ط��اع
األب �ي��ض تسجيل  135ه��دف��ا،
أما العربي فهز شباك خصمه

بـ 126هدفا.
وك ��ان آخ��ر ان�ت�ص��ار لألخضر
ع �ل��ى ال �ك ��وي ��ت ف ��ي  20أب��ري��ل
!2012

مباراة اليوم

«األزرق» أمام تحديات جديدة..
ً
ً
وخليجيا
آسيويا
تترقب الجماهير اليوم قائمة منتخبنا
الوطني االول لكرة القدم ،التي سيعتمد
عليها الجهاز الفني للمنتخب ،بقيادة
امل� ��درب ال��وط �ن��ي ث��ام��ر ع �ن��اد ،ف��ي ال�ف�ت��رة
امل � �ق � �ب � �ل ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى اس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ي
ال�ت�ص�ف�ي��ات اآلس �ي��وي��ة امل��وح��دة امل��ؤه�ل��ة
ال � ��ى ن �ه��ائ �ي��ات ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م  2022ف��ي
ق� �ط ��ر ،وك� � ��أس آس� �ي ��ا  2023ف ��ي ال �ص�ي�ن،
ب �ل �ق��ائ��ي ت� ��اي� ��وان ون� �ي� �ب ��ال  14و 19م��ن
الشهر ال �ج��اري ،وك��أس الخليج الرابعة
والعشرين (خليجي  )24املقرر انطالقها
في قطر  24منه.
«األزرق» سيكون امام تحد جديد ،عندما
ي�خ��وض اللقائني املقبلني بالتصفيات،
وذل � ��ك ف ��ي ظ ��ل ك � ��ون ال� �ف ��وز ه ��و امل �ط �ل��ب
االساسي والوحيد لالعبي املنتخب امام
ت��اي��وان ون �ي �ب��ال ،ف��ي خ �ط��وة ل�لاس�ت�م��رار
ع� �ل ��ى خ� �ط ��ى االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي امل �ن��اف �س��ة
ع �ل��ى ب �ط��اق��ة ال �ت��أه��ل ل �ل ��دور ال �ث��ان��ي من
التصفيات املونديالية ،او على أقل تقدير
حجز مكان في النهائيات اآلسيوية.

العربي والكويت..
المواجهة !119

لماذا تأخر انطالق مشروع اللجنة األولمبية مع وزارة التربية باحتضان
 5آالف طالب وطالبة كقاعدة للرياضة الكويتية ،والذي كان من المقرر
انطالقه بداية الشهر الجاري؟

عندك علم

جانب من تدريبات سابقة لـ«األزرق»

ع �ل��ى م �ق��اع��د ال� �ب ��دالء إلي �ج��اد ال�ت�ج��ان��س
امل� �ط� �ل ��وب ب �ي�ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،وع� � ��دم ال ��دف ��ع
بعناصر جديدة قد تحتاج الى مزيد من
ال��وق��ت للتأقلم واالن��دم��اج م��ع التشكيلة
الحاليةن مما قد يؤثر سلبًا على االداء
ال� �ع ��ام ،خ��اص��ة ف��ي ظ��ل ال �ت �ع��ادل االخ �ي��ر
مع االردن بالتصفيات ،وال��ذي ج��اء بعد
اداء متطور ع��ن امل��واج�ه��ة السابقة ام��ام
أستراليا.

ّ
تريث

ودائمًا ما ّ
يتريث الجهاز الفني لـ«األزرق»

ف ��ي االع �ل��ان ع ��ن ت�ش�ك�ي�ل��ة امل �ن �ت �خ��ب ال��ى
م��ا بعد انتهاء مواجهات ج��والت دوري
ف�ي�ف��ا ،ال �ت��ي ت�س�ب��ق ان�ط�لاق��ة ال�ت��دري�ب��ات،
وهو ما دفع املدرب وجهازه املعاون الى
ان�ت�ظ��ار م��ا ستسفر ع�ن��ه م��واج�ه��ة ال�ي��وم
ب�ين الكويت وال�ع��رب��ي ،ف��ي ختام الجولة
السادسة من ال��دوري ،لالعالن عن قائمة
املنتخب تحسبًا ألي��ة ظ��روف طارئة ألي
م ��ن ع �ن��اص��ر امل �ن �ت �خ��ب ،ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
ات��اح��ة امل��زي��د م��ن ال �ف��رص ام� ��ام ع�ن��اص��ر
اخ��رى ب��رزت ف��ي الفترة السابقة إلثبات
الذات بشكل افضل.

الدعم متواصل
وم �م��ا ال ش��ك ف �ي��ه ان «األزرق» ف��ي ال�ف�ت��رة
ال�ح��ال�ي��ة ي�ح�ظ��ى ب��ال��دع��م امل�ط�ل��وب م��ن قبل
ات �ح��اد ال �ك��رة ،وذل ��ك ب�ت��وف�ي��ر ك��ل متطلبات
ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي للمنتخب ،س ��واء م��ن خ�لال
اع �ت �م��اد اق ��ام ��ة م�ع�س�ك��ر داخ �ل ��ي ي �ب��دأ غ �دًا،
اس �ت �ع��دادًا مل��واج �ه��ة ن �ي �ب��ال ،ب��االض��اف��ة ال��ى
اتاحة الفرصة كاملة للجهاز الفني الختيار
العناصر االنسب من وجهة نظر مسؤوليه
لخدمة خطته ،وتحقيق املطلوب س��واء في
التصفيات اآلسيوية أو الكأس الخليجية.

 ..أن الالعب رودريغو غوس (جناح ونجم نادي
ريال مدريد األسباني) أقتحم تاريخ بطولة دوري
أبطال أوروبا من الباب الكبير ،وذلك بعد تسجيله
ثالثة أهداف (هاتريك) في لقاء الفوز على
غلطة سراي التركي مساء األربعاء على ملعب
سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة
من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ونجح الالعب الدولي البرازيلي الشاب في
تحقيق بعض األرقام القياسية ،منها أن يصبح
ثاني أصغر العب في تاريخ دوري األبطال يُ سجل
ً
هاتريك ُ
عاما و 301يوم ،وكذلك سجل
بعمر 18
أسرع ثنائية في تاريخ البطولة ،كما أصبح أصغر
العب يُ سجل «هاتريك مثالي» بالقدم اليُ سرى
والرأس والقدم اليُ منى ُ
بعمر  18عاما و 301يوم.

رودريغو
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عالمية

وولكر« ..الحارس»

هل هناك أزمة

؟

بين ميسي
وغريزمان
ت ��داول ��ت ال �ص �ح��ف األس �ب��ان �ي��ة ،ت �ق��اري��ر
متنوعة ت�م�ح��ورت ح��ول ع�لاق��ة أن�ط��وان
غ��ري��زم��ان ب�ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي ع �ل��ى أرض
ُ
امللعب وح�ج��م ال�ت��واص��ل بينهما ،حيث
كشفت صحيفة ماركا باألرقام صعوبة
تأقلم غريزمان ،وعدم ظهوره في املباراة
األخيرة أمام سالفيا براغ التشيكي.
وف� ��ي ت �ف��اص �ي��ل األرق� � � ��ام ال� �ت ��ي ن�ش��رت�ه��ا
صحيفة م��ارك��ا األسبانية ،م��رر ليونيل
م� �ي� �س ��ي  3ت � �م� ��ري� ��رات ف� �ق ��ط ل �ل �ف��رن �س��ي
أن �ط��وان غ��ري��زم��ان خ�لال امل �ب��اراة ،مقابل

ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي ول��وي��س س ��واري ��ز على
أرض امللعب ،يتضح أن ع��دد التمريرات
ب�ي�ن�ه�م��ا ب �ل �غ��ت  32ف ��ي  3م �ب��اري��ات من
منافسات دوري أبطال أوروبا.
ك�م��ا ت�ح��دث��ت الصحيفة األس�ب��ان�ي��ة عن
ل �ق �ط��ة م �ي �س��ي وغ ��ري ��زم ��ان ع �ل��ى ح ��دود
منطقة الجزاء ،عندما كان األرجنتيني
أم � ��ام ث�ل�اث��ة الع �ب�ي�ن م ��ن ف��ري��ق س�لاف�ي��ا
ب� � � ��راغ ،وت � ��واج � ��د غ� ��ري� ��زم� ��ان ف� ��ي م �ك��ان
مناسب لتلقي تمريرة وهز الشباك ،إال
أن ميسي ت��اب��ع ال�ط��ري��ق ل��وح��ده وس��دد

تمرير الفرنسي كرة واح��دة فقط للنجم
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ،لتشير الصحيفة إل��ى أن
العالقة متوترة وغير جيدة بينهما.
وف� ��ي م �ج �م��وع امل� �ب ��اري ��ات ،ال �ت��ي لعبها
م �ي �س��ي وغ� ��ري� ��زم� ��ان ف� ��ي دوري أب� �ط ��ال
أوروب ��ا حتى اآلن ،شهدت امل�ب��اري��ات 18
تمريرة فقط بني ميسي وغ��ري��زم��ان ،مع
اإلش� � ��ارة ال� ��ى أن األرج �ن �ت �ي �ن��ي غ� ��اب 55
دقيقة م��ن امل�ج�م��وع وغ��ري��زم��ان غ��اب 50
دقيقة فقط.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ل��و ج��رت امل�ق��ارن��ة م��ع عالقة

كرة ارتطمت بالعارضة.
ً
وأث� � ��ارت ه ��ذه ال �ل �ق �ط��ة ج� ��دال ك �ب �ي �رًا عبر
م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ح�ي��ث
تداولها رواد «تويتر» ،وأش��اروا إلى أن
ع�لاق��ة م�ي�س��ي وغ��ري��زم��ان ل�ي�س��ت ج�ي��دة
وعدم التمرير له يؤكد ذلك تمامًا.
وهنا تجب اإلشارة أيضًا إلى أن ميسي
اع �ت��اد ع �ل��ى ص �ن��اع��ة ه ��ذه ال �ل �ق �ط��ات في
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،حتى ل��و ك��ان زميله
ي �ت �م��رك��ز ف ��ي م��وق��ف م �ن��اس��ب ل�ل�ان �ف��راد،
وكان يهز الشباك في معظم اللقطات.

ش� �ه ��دت م � �ب � ��اراة أت ��االن� �ت ��ا اإلي �ط ��ال ��ي
وضيفه مانشستر سيتي اإلنكليزي
لقطة طريفة ،بعد أن أكمل املدرب بيب
غوارديوال املباراة بمدافعه كيل وولكر
في حراسة املرمى.
وان �ت �ه��ى ال �ل �ق��اء ب��ال �ت �ع��ادل ب �ه��دف في
كل شبكة ،لحساب الجولة الرابعة من
دور املجموعات ،ضمن مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
وك ��ان م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي ال �س �ب��اق في
التسجيل ،عن طريق رحيم سترلينغ
 ،7قبل أن يسجل باساليتش التعادل
ألص � � �ح � ��اب األرض  ،49ع� �ل� �م ��ًا ب� ��أن
غابرييل خيسوس أضاع ركلة جزاء.
وأجرى غوارديوال تغييرا اضطراريا،
ب �ع��د إص ��اب ��ة ح ��ارس ��ه إدي� ��رس ��ون ،46
ليدخل مكانه ك�لاودي��و ب��راف��و ،إال أن
األخير وض��ع مدربه في موقف حرج،
حيث تلقى ال��ورق��ة ال�ح�م��راء  ،81وهو
ما أجبر امل��درب األسباني على الدفع
بمدافعه وولكر في حراسة املرمى.
وب�ع��د ط��رد ب��راف��و ،أخ ��رج ب�ي��ب النجم
الجزائري رياض محرز ودفع بوولكر،
إال أن األخير دخل للعب كحارس ،وقد
ك ��ان ح��اس �م��ًا ،ب�ح�ي��ث أن �ق��ذ ف��ري�ق��ه من
ال�ه��زي�م��ة ،ب�ع��د أن ت�ص��دى ل��رك�ل��ة ح��رة
مباشرة ،بعد ثوان قليلة من دخوله.
وب �ه��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ،أج��ل أت��االن �ت��ا تأهل
مانشستر سيتي ل ��دور ال � �ـ ،16بحيث
رف ��ع ال �ف��ري��ق اإلن �ك �ل �ي��زي رص �ي��ده ل �ـ10
ن �ق��اط ،وي �ت �ص��در امل �ج �م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة،
ب �ي �ن �م��ا ح �ق��ق ال �ف ��ري ��ق اإلي� �ط ��ال ��ي أول
نقطة ،وهو يحتل املركز األخير.
وواص � � � � ��ل ب � ��اري � ��س س � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان

ال �ف��رن �س��ي ان �ط�لاق �ت��ه ال��رائ �ع��ة وح�ج��ز
مقعده مبكرًا ف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي (دور
ال �س �ت��ة ع �ش��ر) ل�ل�ب�ط��ول��ة ب�ت�غ�ل�ب��ه على
كلوب بروج البلجيكي  - 1صفر.
وفي مدريد ،حسم الريال املباراة تمامًا
ف��ي شوطها األول ببفوزه على غلطة
س � ��راي ال �ت ��رك ��ي ب �س��داس �ي��ة ،س�ج�ل�ه��ا
ال �ب��رازي �ل��ي رودري � �غ ��و ف ��ي ال��دق�ي�ق�ت�ين
الرابعة والسابعة ،وسيرجيو راموس
والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتني
 14من ركلة جزاء و.45
وف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ،أض ��اف بنزيمة
الهدف الثاني له وهو الخامس للفريق
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،81ث��م اخ�ت�ت��م رودري �غ��و
التسجيل بالهدف الثالث (هاتريك) له
والسادس لفريقه.
وواص � ��ل امل �ه��اج��م ال �ب��ول �ن��دي ال��دول��ي
روب� � � � ��رت ل� �ي� �ف ��ان ��دوف� �س� �ك ��ي م� �م ��ارس ��ة
ه� ��واي � �ت� ��ه ف � ��ي ه � ��ز ال � �ش � �ب� ��اك وس� �ج ��ل
ه ��دف ��ا ل �ي �ق��ود ف��ري �ق��ه ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ
األمل��ان��ي ل�ل�ف��وز ال�ث�م�ين  - 2ص�ف��ر على
أومل�ب�ي��اك��وس ال�ي��ون��ان��ي ،األرب �ع��اء ،في
الجولة الرابعة من مباريات املجموعة
ال �ث��ان �ي��ة ،وال� �ت ��ي ش� �ه ��دت أي� �ض ��ا ف��وز
توتنهام اإلنكليزي على مضيفه ريد
ستار بلغراد الصربي  - 4صفر.
وقاد (البديل) دوغالس كوستا فريقه
ي��وف �ن �ت��وس اإلي �ط��ال��ي ل�ل�ت��أه��ل م�ب�ك�رًا
لدور الستة عشر ،بعدما أحرز هدفًا في
الوقت القاتل خالل فوز الفريق امللقب
بـ«السيدة العجوز»  1 - 2على مضيفه
ل��وك��وم��وت�ي��ف م��وس�ك��و ال ��روس ��ي ،كما
ف��از بايرليفركوزن األملاني  1 - 2على
ضيفه أتلتيكو مدريد األسباني.

راموس ..عاشق «البانينكا»
ع ��اد س��رج �ي��و رام � ��وس ق��ائ��د وم ��داف ��ع ري��ال
مدريد ليتحدى ح��راس املرمى بتنفيذ ركلة
جزاء على طريقة «بانينكا» الشهيرة ،عندما
هز الشباك خ�لال الفوز الساحق للملكي 6
– صفر على غلطة س��راي في دوري أبطال
أوروبا الليلة املاضية.
واع� �ت ��اد ال �ج �م �ه��ور ع �ل��ى م �ش��اه��دة رام ��وس

يسدد بهذه الطريقة التي تحتاج لثقة هائلة
وبرود أعصاب ،ورغم تكرارها مرات عديدة
دائمًا ما ينجح ويخدع الحراس.
وأوض �ح��ت صحيفة «م��ارك��ا» االس�ب��ان�ي��ة أن
ه��ذه امل��رة السابعة التي يسدد فيها رام��وس
ركلة بانينكا ،ونجح في كل املرات سواء مع
ال��ري��ال أو منتخب اسبانيا منذ أول محاولة

في .2012
وك��ان��ت ال�ب��داي��ة ب��رك�لات ال�ت��رج�ي��ح ف��ي ي��ورو
 2012أم ��ام ال�ب��رت�غ��ال ،ث��م س�ج��ل م��رت�ين مع
اس �ب��ان �ي��ا أم� ��ام م �ق��دون �ي��ا ف ��ي  2006وأم ��ام
النرويج هذا العام بتصفيات يورو .2020
وسجل راموس مع ريال مدريد على طريقة
الالعب البولندي الشهير في مرمى إشبيلية

وجيرونا ،في شباك الحارس املغربي ياسني
بونو ،وبلد الوليد بجانب غلطة سراي.
وبشكل عام لم يخطئ رام��وس في آخر 11
ركلة جزاء مع النادي «امللكي» ،بعد أن أصبح
امل�ن�ف��ذ األول ل�ه��ا ع�ق��ب رح �ي��ل كريستيانو
رون��ال��دو ،بجانب  16ركلة ج��زاء ناجحة مع
اسبانيا.

«دجاجة»
ً
العبا
تهدد
بالسجن

لفتة إنسانية من سون
ع ��اد ال �ن �ج��م ال� �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي ه �ي��ون��غ م�ي�ن س��ون،
لخطف األن�ظ��ار م�ج��ددًا ،بعد طريقة احتفاله بأحد
أهدافه خالل مواجهة فريق توتنهام لسرفينا زفيزدا
الصربي ،بالجولة الرابعة م��ن عمر مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبعد أن نجح النجم الكوري في تسجيل الهدف الثاني

لفريقه في املواجهة ،ذهب تجاه إحدى كاميرات النقل
التلفزيوني ليوجه رس��ال��ة اع�ت��ذار ل�لاع��ب إيفرتون،
البرتغالي أن��دري��ه غوميز .وسجل س��ون ال�ه��دف ،ثم
قام باالعتذار على الطريقة الكورية املعروفة ،موجهًا
رس��ال��ة ل�غ��وم�ي��ز ،ب�ع��د أن ت�س�ب��ب ب��إص��اب �ت��ه ،بعدما
تدخل عليه في املباراة السابقة بالدوري اإلنكليزي،

مما ّأدى إلى إصابته بكسر في الكاحل ،وخضوعه
لعملية جراحية .وك��ان سون قد تعرض للطرد بعد
ذلك التدخل ،قبل أن يجري رفع البطاقة الحمراء عليه،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه ال�لاع��ب ق��د فقد السيطرة
ليبدأ ب��ذرف الدموع بعد رؤيته للمنظر امل��روع جراء
إصابة نجم فريق برشلونة السابق.

!

أع� �ل� �ن ��ت إح � � ��دى ج �م �ع �ي��ات ال � ��دف � ��اع ع��ن
ال �ح �ي��وان��ات ف ��ي ك ��روات �ي ��ا أن �ه��ا ت�ع�ت��زم
تقديم شكوى ضد العب كرة قدم ،متهمة
إي� ��اه ب�ق�ت��ل دج��اج��ة خ�ل�ال م� �ب ��اراة شبه
احترافية ،في حادثة طرد على إثرها من
أرض امللعب.
وخ �ل��ال م� �ب ��اراة أق �ي �م��ت األح � ��د امل��اض��ي
ف� ��ي ش � ��رق ك� ��روات � �ي� ��ا ،اق �ت �ح �م��ت ب�ع��ض
ال��دج��اج��ات املستطيل األخ�ض��ر ،م��ا دفع
الع��ب ف��ري��ق أن ك��اي يلينغراد املضيف،
إي �ف��ان غ ��ازدي ��ك ،ل �ل��رك��ض خ�ل�ف�ه��ا ورك��ل
إح ��داه� ��ا ق �ب��ل أن ي �ق ��وم ب��إل �ق��ائ �ه��ا ف��وق
السياج.
ورف � ��ع ال �ح �ك��م ف ��ي وج� ��ه ال�ل�اع ��ب ب�ط��اق��ة
حمراء بسبب سلوكه غير الرياضي.
ودان� ��ت جمعية «أص��دق��اء ال�ح�ي��وان��ات»
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ت�ص��رف ال�لاع��ب البالغ
من العمر  23عامًا ،واصفة إياه بـ«الفعل
امل�خ��زي وال�س�ل��وك ال�ج�ب��ان ل�لاع��ب تجاه
ح� �ي ��وان ب� � ��ريء ،أدى إل� ��ى وف ��ات ��ه م�ت��أمل��ا
ّ
ومهشم العظام».
وأك��دت الجمعية أنها ستتقدم بشكوى
ع��ن «ف�ع��ل إج��رام��ي» أو «ق�ت��ل أو تعذيب
ح � �ي� ��وان» .وف� ��ي ح� ��ال ات �ه��ام��ه وإدان� �ت ��ه،
يواجه املذنب عقوبة السجن ملدة تصل
إلى عام واحد.
وداف ��ع غ��ازدي��ك ع��ن نفسه ف��ي الصحف
امل�ح�ل�ي��ة ،م��ؤك��دا أن ��ه م�ح��ب ل�ل�ح�ي��وان��ات
وي��ؤوي بعضا منها ،ولم تكن لديه نية
للتسبب بقتل الدجاجة.
وق� ��ال ل�ص�ح�ي�ف��ة « 24س ��ات ��ا»« ،رك �ض��ت
خ �ل��ف ال ��دج ��اج ��ات ل� �ط ��رده ��ا م ��ن أرض
امللعب» ،مؤكدا أن الركلة القاتلة حصلت
عن طريق «الخطأ»( .زغرب-ا.ف.ب)

رامسي يعتذر

رونالدو يغادر أرضية الملعب غاضباً من ساري | ا.ف.ب

العالقة تنهار بين رونالدو وساري
ي�ب��دو أن ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ن�ج��م البرتغالي،
ك ��ري� �س� �ت� �ي ��ان ��و رون� � � ��ال� � � ��دو ،الع � � ��ب ف ��ري ��ق
ي��وف �ن �ت��وس ،وم ��دي ��ره ال �ف �ن��ي اإلي �ط��ال��ي،
م ��اوري � �س � �ي ��و س� � � ��اري غ� �ي ��ر ج � �ي� ��دة ع �ل��ى
اإلطالق ،وهو ما أوضحته مباراة اليوفي
أم ��ام ف��ري��ق ل��وك��وم��وت�ي��ف ال��روس��ي ،التي
انتهت بفوز فريق «السيدة العجوز» .2-1
وخالل مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف،
ظ � �ه� ��رت ع �ل��ام � ��ات ال � �غ � �ض ��ب ع � �ل ��ى وج ��ه
كريستيانو رون��ال��دو ،بعدما ق��رر س��اري

اس� �ت� �ب ��دال ��ه ف� ��ي امل � � �ب� � ��اراة ،وق � � ��رر إش � ��راك
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ب��اول��و دي �ب��اال ب��دال م�ن��ه في
الدقيقة .81
وخ�ل�ال خ��روج��ه م��ن أرض امل�ل�ع��ب ،أش��ار
رونالدو برقم اثنني لساري ولم يتناقش
م�ع��ه ك �ث �ي��را ،م�ب��دي��ا ع ��دم رض ��اه ع��ن ق��رار
ت� �غ� �ي� �ي ��ره ،ورص � � � ��دت ال � �ع� ��دس� ��ات ص � ��ورا
ل�ح��دي��ث امل��دي��ر ال�ف�ن��ي م��ع ال�ل�اع��ب ،إال أن
«الدون» تجاهل حديث مدربه.
وع�ق��ب امل �ب��اراة ،ق��ال س��اري إن «رون��ال��دو

ليس ف��ي أف�ض��ل ح��االت��ه تلك ال�ف�ت��رة ،لقد
ع��ان��ى ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة بسبب مشاكل
في الركبة ،ولتعويض ذل��ك فانه يضغط
على العضالت».
وأوضح املدرب اإليطالي «لقد كان سريع
االن �ف �ع��ال ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال �ش��وط األول ألن��ه
س �ب��ب ل ��ه م �ش��اك��ل ،وأث � �ن� ��اء ال ��رك ��ض ق��ام
بحركة لم أفضلها».
وأت��م «ل��ذل��ك ك�ن��ت خ��ائ�ف��ا م��ن أن يتعرض
إلصابة وقررت أنه من األفضل استبداله».

اع �ت��ذر ال��وي �ل��زي آرون رام �س��ي للنجم
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو ،بعد
أن ح��رم��ه م ��ن ت �س �ج�ي��ل ال� �ه ��دف األول
ل �ي��وف �ن �ت��وس ف��ي م��رم��ى ل��وك��وم��وت�ي��ف
موسكو باسمه ضمن منافسات دور
املجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان الهدف قد أثار جدال واسعا على
مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك بعد
أن س��دد رون��ال��دو رك�ل��ة ح��رة مباشرة
ف�ش��ل ال �ح��ارس ف��ي ت�ق��دي��ره��ا لتمر من
ب�ين ق��دم �ي��ه ،وي�ن�ج��ح رام �س��ي ف��ي ملس
ال �ك��رة ق�ب��ل أن ت��دخ��ل ب�ك��ام��ل محيطها
للمرمى.
مما أثار تعجب البعض حول احتساب
ال� �ه ��دف ب��اس��م ن �ج��م أرس� �ن ��ال ال �س��اب��ق
وليس باسم «الدون» .وقال رامسي عن
تلك اللقطة« :اعتقدت أن حارس املرمى
كان أقرب إلى الكرة بكثير ،وكانت لدي
فرصة للتدخل وربما ملنعه من محاولة
ال�ل�ح��اق ب��ال�ك��رة ،لقد ك��ان أم��را غريزيا
ألن�ن��ي أردت ال�ت��أك��د م��ن أن�ه��ا ت�ج��اوزت
خط املرمى ،ولذا أعتذر لكريستيانو».

كيل وولكر في حراسة المرمى | أ ب

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية عشرة)
نوريتش سيتي × واتفورد

مساء
11.00
ً

beIN SPORTS HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثالثة عشرة)
ريال سوسييداد × ليغانيس

مساء
11.00
ً

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الثانية عشرة)
ساسولو × بولونيا

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 4

الدوري األلماني (المرحلة الحادية عشرة)
كولن × هوفنهايم

مساء
10.30
ً

beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة الثالثة عشرة)
نيس × بوردو

مساء
10.45
ً

 ..وغداً

beIN SPORTS HD 6

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية عشرة)
تشلسي × كريستال باالس

 3.30عصرا

beIN SPORTS HD 2

نيوكاسل × بورنموث

مساء
6.00
ً

beIN SPORTS HD 7

توتنهام × شيفيلد يونايتد

مساء
6.00
ً

beIN SPORTS HD 2

ليستر سيتي × ارسنال

مساء
8.30
ً

beIN SPORTS HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثالثة عشرة)
فالنسيا × غرناطة

مساء
6.00
ً

beIN SPORTS HD 3

إيبار × ريال مدريد

مساء
8.30
ً

beIN SPORTS HD 3

برشلونة × سيلتا فيغو

مساء
11.00
ً

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الثانية عشرة)
انتر ميالن × هيالس فيرونا

مساء
8.00
ً

beIN SPORTS HD 4

نابولي × جنوى

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 4

الدوري األلماني (المرحلة الحادية عشرة)
بايرن ميونخ × دروتموند

مساء
8.30
ً

beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة الثالثة عشرة)
ستاد بريست × سان جيرمان

مساء
7.30
ً

beIN SPORTS HD 6

العبها مع سبقلا
ستتجه أن�ظ��ار عشاق الفانتسي ال��ى قمة مانشستر سيتي ومضيفه ليفربول في
ال ��دوري االنكليزي املمتاز لكرة ال�ق��دم ي��وم االح��د ،وسيكون تركيزهم على ع��دد من
الالعبني أبرزهم محمد صالح وماني وأرنولد من ليفربول ،وأغويرو ودي بروين من
مانشستر سيتي ،كذلك سيلجأ الكثيرون الى ضم مدافع شيفيلد يونايتد الندستروم
بعد تألقه في لقاء بيرنلي وتسجيله هدفني ،وفيما يلي التشكيلة التي ننصح بها
للجولة الثانية عشرة من املسابقة:

التشكيلة المختارة من قبل الزمالء في القسم الرياضي

الحرارة

الجمعة  /السبت

 8و 9نوفمبر  • 2019السنة الـ • 48العدد  • 16636الكويت

الطقس

16

الصغرى

الرطوبة

31

الكبرى

%49

البحـــــــر

ً
جزئيا والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية
غائم
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ 28
كلم /ساعة).

ً
برقيا :سبقلا
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محمد ناصر السنعوسي

قالوا في الصميم
* قال أسد الجزيرة امللك عبد العزيز بن سعود ،بمناسبة
زيارته لليمن ،ألخيه اإلم��ام يحي حميد الدين ،أم��ام جميع
الحضور ،ان الجزيرة «فرس» ورأسها الكويت ،وقال مكررًا
حافظوا على الرأس.
* أش��ار صاحب السمو إل��ى ع��دد العمالة ،وان تدني نسبة
العمالة الوطنية في املصانع تقدر بثالثة في املئة ،داعيًا إلى
أن تكون أكثر بكثير ف��ي املصانع الجديدة التي سيجري
تخصيصها ،وق��ال :أتمنى أن تجتهدوا في إيجاد كويتيني
ً
أكثر في هذا املجال ،متسائال :أين هيئة التعليم التطبيقي
واملعاهد الفنية التي تخرج الطالب منذ سنوات؟ وأين هؤالء
الخريجون؟
* قالت باتريسيا فارس ،الخميس  5مارس ( 2009لبنان):
«حيث الجهل والفقر ..تسود السكاكني ..يا لها من مهزلة
سائدة في هذا الوطن ،حيث الجهل يحكم الدولة بسكاكينه،
ّ
بعصيه ..يا لها من لعبة قذرة يعتمدها
ويمسك زمام األمور
«ال�ك�ب��ار» ف��ي ب�ل�ادي فيغرقون الشعب ف��ي الجهل والفقر
ّ
وليحركوه وفق أهوائهم».
ليستعبدوه
وم��ن ه��م حملة السكاكني إال أول�ئ��ك الجهلة ال��ذي��ن تثيرهم
الكلمة ألنها لغة يصعب عليهم فهمها ،وم��ا ال�ع��دو إال كل
مجهول ،فاملجهول مخيف مريب ال يمكن أن نمتلكه إال إذا
عرفناه ،أما هم فال يعرفون عالم الكلمة ،لم يربهم «الكبار»
والعصي ،فكيف ّ
ّ
يعبرون بغيرها؟
إال على السكاكني
ّ
أن يكون في القرن الحادي والعشرين من يعاني من تعصب
الفكر وغرائزية التحركات ألمر مؤلم.
فالجهل ال يكتفي بإغراق صاحبه فحسب ،بل يغرق معه
العديد من األبرياء .متى سندرك أن االختالف أمر طبيعي
في أي مجتمع؟ بل متى سنطبق ما نتباهى به من حرية
تعبير وإبداء الرأي؟
ّإن الكالم املزخرف البديع عن األمجاد والحريات في لبنان
ال يكفينا لالنطالق بهذا الوطن إلى األمام ،فلننظر إلى الواقع
وم��ا تشوبه م��ن أخ�ط��اء :م��ن التزلم والحزبية امل�ش� ّ�وه��ة إلى
الجهل والفقر والفساد بكل أوجهه ...ولنبحث عن الحلول
ع��وض التباهي بالكمال ،ف��إن ما ك��ان ينطبق على الشعب
اللبناني م��ن صفات ومميزات قبل خمسني سنة ،اختفى
ال �ي��وم ،ون �ح��ن ال ن ��زال غ��ارق�ي�ن ف��ي وه �م��ه ،ف�ل�ا يمكننا أن
ً
نتحدث اليوم مثال عن االنفتاح والثقافة والعيش املشترك،
ألن الواقع ال يدل إال على الحقد والجهل والتعصب واألنانية،
وهذا مفعول الحرب على الجيل الذي عايشها ،ورغم تغير
االصطفافات ،فال ت��زال ه��ذه املشكالت قائمة في النفوس،
وم��ا علينا ،كجيل ج��دي��د ،إال السعي ال ��دؤوب لتخطي هذه
الحواجز التي تعوقنا عن التطور ،والخطوة األولى تكمن في
اإلدراك والوعي للواقع ،ثم في البحث عن الحلول.
إنه لبديهي أن تكون طرفًا في النزاع السياسي ،ولكن ال تنس
ّأن للطرف اآلخر مكانًا في الوطن ،فال تحاول أن تمحوه ،بل
فكر في كيفية التعايش معه كشريك في الوطن.

9.57 8.44

3.38 3.10

ً
صباحا

!

في سبقلا بريميوم

 |1980حفل عشاء في أبراج الكويت
ال �ت �ق �ط ��ت ع� ��دس� ��ة سبقلا ،ف � ��ي ع ��دده ��ا
ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ  3م��ارس  ،1980ص��ورًا
لحفل عشاء الشيخة لطيفة فهد السالم
ح� � ��رم س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د ال� �ع� �ب ��د اهلل
ف��ي أب ��راج ال �ك��وي��ت ،ودع ��ت ف�ي��ه ال�س�ي��دة
ديستان حرم الرئيس الفرنسي والعديد
من الشخصيات.

وفي ما يلي نص الخبر:

وم�ي�م��ون��ة دع �ي��ج ال �ص �ب��اح ،وه �ن��د علي
الخليفة ،وبلقيس العتيقي ،والدكتورة
ب � ��دري � ��ة ال � �ع� ��وض� ��ي ،وم � �ن � �ي ��رة امل � �ط� ��وع،
وسهام عيسى الحمد ،وشانتال غربللي
الغربللي.
وم ��ن ال �ف��رن �س �ي��ات ب��ون�س�ي��ه ح ��رم وزي ��ر

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

تقوم غالبية شعوب دول العالم باإلجابة عن أي مكالمة هاتفية بـ«ألو
أو هللو .»Hello
كانت البداية يوم  15أغسطس  ،1877عندما اقترح العالم توماس
إديسون استخدام هللو للرد على المكالمات بدال من كلمة «آهوي»
 Ahoyالمستخدمة في المناداة في السفن ،التي سبق أن اقترحها
غراهام بيل ،صاحب الفضل األكبر في اختراع التلفون !..تضاربت
المواقف ولكن رأي اديسون تغلب في النهاية .وفي فترة تالية كانت
مشغالت سنتراالت التلفون في أميركا يطلق عليهن لقب «فتيات
هللو» بسبب الربط بين التحية والهاتف.

دع � ��ت ال �ش �ي �خ ��ة ل �ط �ي �ف��ة ف� �ه ��د ال �س��ال��م
ح��رم س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د رئ�ي��س مجلس
الوزراء الشيخ سعد العبد اهلل ،السيدة
دي �س �ت��ان ح ��رم ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي إل��ى
حفل عشاء في أب��راج الكويت ،وارتدت
ال� �س �ي ��دة دي� �س �ت ��ان ف �س �ت��ان��ًا أن �ي �ق��ًا م��ن
األورغ ��ان ��زا ال �ش �ي �ف��ون األب �ي��ض امل �ط��رز
ب� ��زه� ��ور وردي� � � ��ة م� ��ع ش � ��ال ب � � ��راق ع �ل��ى
الكتفني.
وك��ان��ت ض�م��ن ال �ح��اض��رات ن�ع�ي�م��ة عبد
العزيز حسن ،وفضة الخالد ،والدكتورة
ص��دي�ق��ة ال �ع��وض��ي ،ون�ف�ي�س��ة النفيسي،

مساء

ً
صباحا

مساءً

فجر

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

من صندوق المب ّيت

سنعوسيات

أعلى مد

أدنى جزر

2.36 4.45

خ��ارج�ي��ة ف��رن�س��ا ،وب�ل��وي��ن ح��رم السفير
ال� �ف ��رن� �س ��ي ل � ��دى ال � �ك ��وي ��ت ،وال� �س� �ي ��دات
ج ��ال � �ي ��وت ح� � ��رم امل� �س� �ت� �ش ��ار ال� �ت� �ج ��اري
وه �ي��ري��وب وآم � ��ال ت �ب��ري��زي ورون �س ��ون
ح� � ��رم امل� �ل� �ح ��ق ال� �ص� �ح ��اف ��ي ب ��ال� �س� �ف ��ارة
الفرنسية بالكويت وغيرهن.

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

عصر

4.57 6.06
شروق

مغرب

6.16 11.32
ظهر

عشاء

بالرصاص
بسام العسعوسي
@Bassam_Alasousi
info@bassamandbassam.com

كيف ترسم
مستقبلك؟!
ف��ي ال��واق��ع ال��زم��ن ت�غ�ي��ر ،وال �ظ��روف ت�ب��دل��ت ،واملعايير
اختلفت ،ول��م تعد مقولة اطلبوا العلم ول��و في الصني
أو حتى اطلبوا العلم من املهد إلى اللحد تتناسب مع
ظ��روف هذه األي��ام التي ال تحتاج فيها إلى أن تتخرج
في أرقى وأعظم الجامعات األجنبية أو الكليات العلمية
امل��رم��وق��ة ،فالزمن ال�ي��وم ليس زم��ن العلماء واملثقفني
واملخترعني ،بل زمن املطربني ورجال الدين ،وبالتالي
يجب اختصار املسافات وتحديد األهداف واألولويات
م �ب �ك �رًا ،ف��أن��ت أم � ��ام م �ف �ت��رق ط � ��رق ،ه ��ل ت �ت �خ��رج في
جامعة كورنيل أو ميغيل أم كلية «ي��ا ع�ين ي��ا ليل»؟
وهل تعيش حياتك غارقًا في األبحاث واملختبرات ،أم
تحجز مقعدك سريعًا ،فترتدي الجبة وتمسك السبحة
وتطلق اللحية وتخرج للفضائيات للحديث عن «زواج
الجان من بني اإلنسان» ،فتأتيك االتصاالت من جميع
أرجاء املعمورة ،فتصبح من املشاهير ،فأغلبية الناس،
وا أسفاه ،يعشقون الخرافة ويجرون خلف السخافة؟!
أت �س��اءل :ك��م ه��و ع��دد املخترعني والعلماء واملفكرين
باملقارنة بعدد املطربني وشيوخ ال��دي��ن ،ال سيما في
ال �ف �ض��ائ �ي��ات امل� �ش� �ه ��ورة؟! وك �ي��ف ي�ت �ع��ام��ل امل�ج�ت�م��ع
م��ع ه ��ؤالء؟ بمعنى م��ا ه��و س�ل��وك ال �ن��اس م��ع امل�ط��رب
واملخترع من حيث االهتمام والحفاوة واالستقبال؟
ول��و دخ��ل رج��ل دي��ن «ف�ض��ائ��ي» وع��ال��م كيميائي إلى
أحد الدواوين فبالتأكيد سوف يلتف الناس على رجل
ّ
الدين لسماع ما لذ وطاب من فتاوى التخلف والظالم!
في خضم هذه األسئلة املحرجة عليك أن تفكر مليًا،
فهذه املقارنات ستحدد لك مستقبلك وترسم لك طريق
ح�ي��ات��ك وت�ض�م��ن ل��ك ت�ق��اع��دك وح�ج��م امل�ب�ل��غ امل��وج��ود
ف��ي رص�ي��د حسابك ،ففي حفلة زواج واح��دة ألس��رة
ثرية يحصل املطرب على ما قد يحصل عليه العالم
الفيزيائي ط��وال حياته ،ووف�ق��ًا ل��رأي أح��د الصعاليك
«رجال الدين ليسوا نصابني ،لكن النصابني أصبحوا
رج ��ال دي ��ن» ،ف�ت��رى أح��ده��م ي�ح��دث��ك ف��ي الفضائيات
ع��ن ال��زه��د ف��ي الدنيا لتجد ص��وره وه��و يهم بركوب
السيارات الفارهة ويملك األب��راج الشاهقة ورح��م اهلل
من قال :كلما ازداد الشعب غباء زاد رجال الدين ثراء!
قصارى القول :هذه نظرة مستقبلية وواقعية بعيدة
عن قواعد ومبادئ وأص��ول ارسم مستقبلك بنفسك
ال �ت��ي ت �ح��دث ع�ن�ه��ا ب ��راي ��ن ت ��راس ��ي ،ف��ال��واق��ع ش ��يء،
والنظرية شيء آخر ..فدع القلق وابدأ الحياة!

* ُجمل قالها السادات وحدثت بالفعل:

 قال« :صدام حسني يقف ضدي وضد مصر ألنها عملتسالم مع إسرائيل ،أعلم أنه قوي ،وعلى يقني أنه متهور ال
يجيد الحساب واستخدام القوة ،وتهوره سيحرق الخليج
يومًا ما ،ويدمر أهم دول��ة في الشرق العربي .ص��دام يجبر
الخليج ضدي في جامعة الدول العربية ،مع أن حلمه هو أن
يحتل الكويت ويضمها إلى بلده» .قالها الرئيس السادات
عام  1980وتحققت عام  1990بعدها بعشر سنوات.
 ق��ال« :حافظ األس��د وأخ��وه رفعت األس��د بلطجية بحمايةال� � ��روس ،وه �م��ا ال ي �ع �م�لان مل�ص�ل�ح��ة ال� �ع ��رب ب ��ل ملصلحة
الطائفة العلوية التي ينتميان إليها .ول��م أج��د أج�بن منهما
على األرض ،وهما على استعداد لحرق الجميع ألجل ذلك.
عاملني نفسهم زع�م��اء ال�ع��رب م��ع ان س��وري��ا انكسرت في
حرب أكتوبر من ثالث يوم من خيانتهم لوطنهم».
قالها الرئيس السادات عام  1977بعد زيارة القدس وعداء
النظام السوري له بسبب ذلك ،وتحققت عام  1982في حماة.
 ق��ال« :ف��ي ال�ه��رم طلبت م��ن ع��رف��ات ان يتسلم ح��دود 67بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الوليدة ،وبحماية مجموعة
م��ن ال ��دول سيختارها .ولكنه رف��ض ،وال أظ��ن أن بإمكانه
الوصول لألفضل» .وحدث بالفعل.
 ق��ال« :الشاويش علي عبد اهلل صالح ال��ذي أصبح رئيسًالليمن ،وه��و م��ا بيعرفش يفك ال�خ��ط وبيخاف ي�خ��رج متر
من صعدة .مش عاجبه سياسة ال�س��ادات وموقف مصر،
وسوف يعرف العرب يومًا من هو علي عبد اهلل صالح الذي
لم يفهم حجم اليمن أبدًا».
وتحقق كالم السادات ،وانظر ما فعله باليمن.

ملحوظة
حمود البغيلي
bogaili@hotmail.com
@bogaili

مرضي الناس
م��������رض��������ي ال���������ن���������اس ك�����اي�����د
ال تضاي��ق وال تزع��ل وال يزعجون��ك
د
خلصدركوسيعانصاروقتالشداي 
اكثر الناس هذي لوعطيته عيونك
منت قادر عليهم مرضي الناس كايد

تعرض لالستفزاز من خصمه الذي أحرجه برفضه السالم عليه

بوشهري :مؤازرة الكويتيين سبب فوزي على بطل البرازيل
أحمد الحافظ
ق �ب��ل ن �ح��و ع � ��ام ،ت �م �ك��ن الع� ��ب ال �ف �ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة
املختلطة ،الكويتي عبداهلل بو شهري ،من الفوز
ع�ل��ى خصمه امل �ص��ري رم �ض��ان ن�ع�م��ان ،ف��ي م��دة
زم�ن�ي��ة ق�ي��اس�ي��ة ،ل��م ت�ت�ج��اوز ال��دق�ي�ق��ة ال��واح��دة،
وكان ذلك بعد أن تحدى الالعب املصري جميع
الالعبني الكويتيني في مقطع فيديو انتشر في
شبكات التواصل االجتماعي ،فجاء الرد قويا من
الجانب الكويتي.
وقبل أي��ام ،كان بو شهري أيضا حديث الشارع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ح �ي��ث ت �م �ك��ن م� ��ن ال � �ف� ��وز ع �ل��ى ب�ط��ل
البرازيل في اللعبة ،وذل��ك بعد أن رف��ض األخير
ال�س�لام عليه ف��ي املؤتمر الصحافي ال��ذي سبق
نزالهما ،وذلك في بطولة اإلمارات للمحاربني.
يقول بوشهري لـ سبقلا ،إن بعد رفض خصمه
ال �س�لام ع�ل�ي��ه ،ق��ام ب �س��ؤال امل�ق��رب�ين ع��ن السبب،

فأجابوا بأن الالعب مصاب بالعنجهية ،بسبب
ص� ��والت� ��ه وج � ��والت � ��ه ف� ��ي ال �ل �ع �ب ��ة ،ح �ي ��ث ت�م�ك��ن
م ��ن ت�ح�ق�ي��ق االن� �ت� �ص ��ارات ع �ل��ى ح �س��اب جميع
خصومه ،وهو ينظر لالعبني العرب بأنهم غير
قادرين على مجاراته وأنهم صيد سهل بالنسبة
له ،بمعنى أنه لم يحترم العرب.
وأردف ب��ان االس�ت�ف��زاز ال��ذي تعرضت ل��ه زادن��ي
إص��رارا على تحقيق الفوز ،ألن��ه استفز الكويت
والعرب ،خصوصا أن السالم له قيمة خاصة عند
العرب عمومًا وعندي أنا على وجه الخصوص.
وأض� ��اف ب ��أن ال�ج�م��اه�ي��ر اإلم��ارات �ي��ة وق �ف��ت إل��ى
ج��ان �ب��ي ،ك�م��ا أن م � ��ؤازرة ال�ك��وي�ت�ي�ين أش�ع��رت�ن��ي
بوجودهم معي داخل الحلبة ينازلون خصمي،
ففزت في الجولة األولى.
ي��ذك��ر أن ب��وش�ه��ري ه��و أول ك��وي�ت��ي ي �ش��ارك في
ب�ط��ول��ة اإلم� ��ارات ل�ل�م�ح��ارب�ين ون ��ال امل��رك��ز األول
فيها.

عبدالله بو شهري

مايو كلينك
تجنب اليوغا الساخنة..
إذا كنت تعاني من أمراض القلب
اليوغا الساخنة هي نوع قوي من اليوغا التي يجري إجراؤها
ف��ي م��رك��ز ي�ج��ري تسخينه ع�ن��د درج ��ة ح ��رارة  40م�ئ��وي��ة (105
فهرنهايت) ،ونسبة رطوبة  40في املئة .واالسم الرسمي لليوغا
الساخنة هو «يوغا بيكرام».
وت�ع�ت�ب��ر «ي��وغ��ا ب �ي �ك��رام» ب��رن��ام�ج��ًا مل ��دة  90دق�ي�ق��ة ،ي�ت�ك��ون من
س�ل�س�ل��ة م ��ن  26وض �ع �ي��ة ل�ل�ج�س��م ،ح �ي��ث ت�ت�ط�ل��ب ال��وض�ع�ي��ات
ان�ق�ب��اض��ات م�ط��ول��ة وق��وي��ة ودق�ي�ق��ة ل�ك��ل م�ج�م��وع��ات العضالت
الرئيسية ،كما تساعد الطبيعة امللحة للوقوف وال�ح��رارة على
زيادة معدل ضربات القلب وإنهاك العضالت.

ون �ظ �رًا ل�ش��دت�ه��ا واح�ت�م��ال�ي��ة أن ت�ت�س�ب��ب ف��ي أم� ��راض مرتبطة
بالحرارة ،فإن اليوغا الساخنة ليست مناسبة للجميع.
ف ��إذا ك�ن��ت ت�ع��ان��ي م��ن أم ��راض ال�ق�ل��ب أو م�ش�ك�لات ب��ال�ج�ف��اف أو
ّ
تحمل ال �ح��رارة ،أو ك�ن��ت ت�ع��ان��ي م��ن أم ��راض تتعلق ب��ال�ح��رارة
«مثل ضربة الشمس» فيما مضى ،فمن املرجح تجنب اليوغا
الساخنة .كذلك ،يجب على الحوامل تجنب هذا النوع من اليوغا.
إذا لم تكن تعاني من أي مشكالت صحية وتريد تجربة جلسة
اليوغا الساخنة ،فتأكد من تناول قدر كبير من املياه ،وتوقف
عن التدريب إذا شعرت بالدوار أو الدوخة أو أي إعياء.

العين القرنفلية ..مسببة للعدوى
بوجه ع��ام ،تظل العني القرنفلية (التهاب امللتحمة) مسببة للعدوى ،طاملا كان
ً
الطفل يعاني دم��وع العينني الغزيرة وت��راك��م اإلف ��رازات فيها .وع��ادة ما تتحسن
ع�لام��ات وأع ��راض ال�ع�ين القرنفلية ف��ي غ�ض��ون م��ن ث�لاث��ة إل��ى سبعة أي ��ام .وعند
اختفاء دموع العينني الغزيرة واإلف��رازات املتراكمة ،فمن املناسب للطفل العودة
إلى املدرسة أو دار رعاية األطفال.
إذا ك��ان��ت ال�ع�ين القرنفلية ناتجة ع��ن ع��دوى بكتيرية ،فقد ي�ك��ون م��ن ال�ض��روري
معالجة العينني بنقط أو مراهم مضادات حيوية .وتطلب بعض املدارس أن ينتظر
الطفل  24ساعة على األقل بعد بدء العالج قبل العودة .تعتبر النظافة الشخصية،
بما فيها غسل األيدي بعد ملس العينني ،مهمة للحد من انتشار املرض.

رئيس «نتفليكس»:
سأشترك في Disney+
ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ش��رك��ة نتفليكس ،ري��د هاستينغز،
إن إجمالي املشتركني ليس أف�ض��ل طريقة لقياس م��ن يربح
معركة البث التلفزيوني ،وذلك بحسب شبكة سي إن بي سي
األميركية .وأضاف هاستينغز أن إجمالي وقت املشاهدة كان
طريقة أفضل لفهم الخدمات التي يفضلها العمالء.
وت��وق��ع أن م�ع�ظ��م امل�س�ت�ه�ل�ك�ين س�ي�ش�ت��رك��ون ف��ي زوج �ي�ن من
خدمات البث ،على غرار الطريقة التي يشترون بها العديد من
املنشورات اإلخبارية.
وس �ت �ط �ل��ق ش��رك��ة دي ��زن ��ي ،خ��دم �ت �ه��ا ال��رق �م �ي��ة ال �ج ��دي ��دة في
 12نوفمبر ال �ج��اري ،م�ش�ي��را إل��ى أن��ه سيصبح مشتركا في
 Disney+فور إطالقها.

الوفيات
● هدى علي مال محمد 49( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :مسجد
النقي ،ال��دس�م��ة ،للنساء :ال��دس�م��ة ،ق ،6ش مكي حسني جمعة،
م22أ ،ت.66888999 – 99056394 :
● فاطمة حمود علي اليعقوب ،أرملة أحمد القبندي73( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :قرطبة ،ق ،2الشارع األول ،ج��ادة ،3م،1
للنساء :السالم ،ق ،1ش ،102م ،18ت.99200330 – 97909957 :
● عبد المحسن حسين محمد 73( ،عامًا) ،شيع ،للرجال:
حسينية اإلم��ام امل�ه��دي ،الرميثية ،للنساء :حسينية ب��و حمد،
الدعية( ،العصر فقط) ،ت.65177739 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

