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الحكومة تستقيل ..لترتيب البيت

الغانم :القضية
أكبر من استجواب

¶ رسالة الفضالة عن «صراع الكراسي» ..وصلت!
¶ وزير بارز خارج التشكيل ..وإعادة ترتيب الوزراء الشيوخ

ح�س�م��ت األج� � ��واء ال �ض �ب��اب �ي��ة ال�ت��ي
خ�ي�م��ت ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ب��اس�ت�ق��ال��ة
رس�م�ي��ة ،إذ أع�ل��ن ال�ن��اط��ق الرسمي
ل �ل �ح �ك��وم��ة ط � ��ارق امل � � ��زرم أن س�م��و
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
امل �ب��ارك ت�ق��دم بها إل��ى سمو األمير
«ل �ت �ت �س �ن��ى إع � � ��ادة ت ��رت �ي ��ب ال �ع �م��ل
ال � ��وزاري» ،ليسير امل�ش�ه��د ن�ح��و ما
ان� �ف ��ردت ب ��ه سبقلا أم� ��س بتغيير
يشمل  3إل��ى  4وزراء ،بينهم وزي��ر
ب � � ��ارز ،م ��ع إع � � ��ادة ت��رت �ي��ب ال � � ��وزراء
الشيوخ.
وق ��ال رئ�ي��س مجلس األم ��ة م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م «إن � � ��ه ن� �ق ��ل أول م� ��ن أم ��س
للقيادة السياسية وجهة نظر عدد
كبير من النواب بشأن عدم تجانس
الفريق الحكومي ،وض��رورة وجود
فريق حكومي متجانس».
وأض� � � � � � � ��اف ال � � �غ� � ��ان� � ��م «ب ��ال � �ن � �س � �ب ��ة
الس �ت �ج��واب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد

الجراح ،فإذا كانت دخلت الحكومة
ال � �ج � �ل � �س� ��ة ،ف � �م� ��ن وج� � �ه � ��ة ن � �ظ� ��ري،
فسيحظى ال��وزي��ر ب��أغ�ل�ب�ي��ة تجدد
ال �ث �ق��ة ب ��ه ،ل �ك��ن امل ��وض ��وع أك �ب��ر من
موضوع استجواب».
وذك � ��ر أن� ��ه «ح �ت ��ى ي �س �ت �م��ر امل��رك��ب
يجب أن يكون هناك فريق حكومي
م �ت �ج��ان��س ،ون �ق �ل��ت ه ��ذا األم� ��ر إل��ى
ال � �ق � �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة وإل � � ��ى س�م��و
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك».

مختصر مفيد
عنوان المرحلة ليس حكومة
«تكنوقراط» ،أو «تنمية»،
أو حتى «إصالح».
بل حكومة ..وزراؤها
«ما يحفرون» لبعض.
زمن أغبر!

وب � �س� ��ؤال� ��ه ع � ��ن ال� �ح ��دي ��ث ع � ��ن ح��ل
امل� �ج� �ل ��س ،ق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م «أوص � �ل ��ت
ال��رس��ال��ة إل ��ى ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة،
وأعتقد أنها نقلت وجهة نظر معظم
أع�ض��اء املجلس ،وح��ل املجلس هو
ح��ق دس�ت��وري أصيل لسمو األمير
ال ينازعه فيه أح��د ،ولكن بالنسبة
مل��ا أخ�ب��رن��ي ب��ه ص��اح��ب ال�س�م��و ،ال
أعتقد أن هناك أي نية لحل املجلس
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � �ح� ��ال� ��ي ،إن � �م ��ا األم� ��ر
ي�ح�ت��اج إل ��ى إع� ��ادة ت��رت�ي��ب ال�ف��ري��ق
الحكومي».
وقال النائب يوسف الفضالة ،الذي
أط �ل��ق رس��ال��ة س� ُ�م �ع��ت ع��ن «ص ��راع
ال� � �ك � ��راس � ��ي» ،ذك � � ��رت أن «ح �ك ��وم ��ة
ال� �ص ��راع ��ات ال ي �م �ك��ن أن ت�س�ت�م��ر،
فالبلد أكبر منا جميعًا».
وك � ��ان ال �ف �ض��ال��ة ق ��د أع �ل ��ن ت��أي �ي��ده
طرح الثقة بالوزير الجراح ،شارحًا
أج� � ��واء ال � �ص ��راع ال �ح �ك��وم��ي وع ��دم
توفيق الوزير.

تنويه
ن �ش ��رت سبقلا ع �ل��ى ص�ف�ح�ت�ه��ا األول� ��ى
أم��س ع�ل��ى ل �س��ان ال�ن��ائ��ب ال�ف�ض��ال��ة ع�ب��ارة
في غير سياقها الكامل ،وكانت قد نشرت
ً
التصريح كامال داخل صفحتها البرملانية.
وإذ ت��ؤك��د سبقلا أن ال �ف �ض��ال��ة ي�ع��د من
النواب األمناء األقوياء الذين قلما نراهم في
مجالسنا األخيرة ،لذا اقتضى التنويه.

الفضل طرَح الثقة
بالجراح ..فانفرطت
السبحة!

أمة | 08

بقية أخبار الصفحة
األولى

| 02
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األطباء يجهلون أسعار
 %78من األدوية الكويت | ص11
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الكويت َّ
شيعت
رجل األعمال
البارز ناصر الساير
الكويت | ص10

اإلنفاق التنموي يتراجع

بدء رحلة
البحث
عن الدشداشة
الشتوية

 1.7مليار دينار عجز  7أشهر

الكويت | ص13

إبراهيم عبدالجواد

سوق الماس
تكافح ..و«الصناعي»
يخطف بريق
الطبيعي
اقتصاد | ص20

حفالت الزفاف
الفخمة تقود
إلى الطالق
اقتصاد | ص22

تريد أن تصبح مليونيراً؟
ّ ..
تعلم من هؤالء
األطفال العشرة
فيتشر اقتصادي | ص26

الغواصات
ستقصي
حامالت الطائرات

ب � �ل� ��غ إ ج� � �م � ��ا ل � ��ي م � � �ص� � ��رو ف� � ��ات ا ل � �ج � �ه� ��ات
الحكومية خ�لال األ ش�ه��ر السبعة األو ل��ى
من موازنة السنة  2020/2019نحو 10.8
م �ل �ي��ارات د ي �ن��ار ،ب�ي�ن�م��ا ب�ل�غ��ت اإل ي ��رادات

خالل الفترة ذاتها  10.1مليارات دينار،
وبلغ العجز في الفترة من أبريل وحتى
ن �ه��ا ي��ة أ ك �ت��و ب��ر ا مل��ا ض �ي�ين  745.5م�ل�ي��ون
دينار.
وأ ظ � �ه � ��رت األر ق � � � ��ام ا ل ��ر س� �م� �ي ��ة أن ح �ص��ة
ص � �ن� ��دوق ا ح� �ت� �ي ��ا ط ��ي األ ج � �ي� ��ال ا ل� �ق ��اد م ��ة

األعلى ً
أجرا في
التمثيل :دواين
جونسون أوالً
اليت | ص18

بطوالت ..البشوت والبخور

رياضة | ص30

اقتصاد | ص21

ّ
توقفوا
عن نهش
«التأمينات»
م ��ن امل ��وض ��وع ��ات ال �خ�لاف �ي��ة بني
ع � � ��دد م � ��ن ال � � �ن� � ��واب وال� �ح� �ك ��وم ��ة
امل �س �ت �ق �ي �ل��ة ق �ض �ي��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة؛ إذ ت��ؤك��د م�ص��ادر
ُ
م �ت��اب �ع��ة أن �ه ��ا س ��ت� �ط � َ�رح م �ج� ّ�ددًا
م��ع ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة،
ألن بعض ال�ن��واب م�ص� ّ�رون على
تحقيق مكاسب شعبية ،وكأنهم
داخلون في «املزاد» االنتخابي.
ّ
وح� � ��ذرت امل� �ص ��ادر م��ن اإلم �ع��ان
ّ
في هذا التوجه؛ ألن «التأمينات»
ب ��دأت ت�ع��ان��ي م��ال�ي��ًا ،وب �ش��دة ،من
ّ
ال �ت��دخ�ل�ات ال �س��اب �ق��ة ف��ي عملها
وط��ري �ق��ة إدارة أم��وال �ه��ا وأم� ��وال
املتقاعدين.
ُّ
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن توقع
زي��ادة الضغط على وزي��ر املالية
املقبل في هذه القضية الحساسة
يقتضي اإلتيان بوزير صلب ال
�ادن على حساب امل��ال العام،
ُي�ه� ِ
وال يطلق الوعود ،التي من شأنها
إس��ال��ة ل�ع��اب ال �ن��واب أك�ث��ر ،حتى
ُّ
ال ي �ن �ق��ض��وا ع �ل��ى «ال �ت��أم �ي �ن��ات»
بمشاريع «تخريبية» إضافية.

نأكل «بالستيك»
 ..وال ندري !
وليد قرضاب

دولي | ص29

ب�ن�س�ب��ة  %10م��ن اإل ي� � ��رادات ب�ل�غ��ت 1.01
مليار د ي�ن��ار ،أي إن إجمالي العجز بعد
تحويل نصيب صندوق االحتياطي 1.7
مليار دينار.
وال ي� � � ��زال اال ن � �خ � �ف � ��اض م� �س� �ي� �ط ��رًا ع �ل��ى
اإل ن�ف��اق الرأسمالي ا مل�ق��در ب �ـ 3.2مليارات

د ي�ن��ار ف��ي ا مل��واز ن��ة ،حيث ل��م تصرف منه
ا ل�ج�ه��ات ا ل�ح�ك��و م�ي��ة س��وى  612.8مليون
دينار بنسبة  %18.7من اإلجمالي املقدر
للسنة .

ب �ح �س��ب دراس� � ��ات األم � ��م امل �ت �ح��دة ه �ن��اك  350م�ل�ي��ون
ط ��ن م ��ن ال �ب�لاس �ت �ي��ك ت ��م اس �ت �خ��دام �ه��ا ف ��ي ع ��ام 2018
ونحو  30في املئة منها ذي االستخدام امل�ف��رد ،حيث
يستخدم البشر حوالي تريليون كيس بالستيك مفرد
االستعمال كل عام في أنحاء العالم بمعدل  500كيس
للشخص الواحد ،حتى أصبحنا في أسوأ حال ..نعوم
على  11أل��ف متر م��ن النفايات البالستيكية وفوقنا
ّ
يشكل ّ
تحديًا عامليًا أس�ف��ر ع��ن نفوق
 9آالف م�ت��ر ،م��ا
أكثر من مليون طائر باملناطق البحرية و 100ألف من
الثدييات سنويًا.
واألخطر من البالستيك هو جزيئيات البالستيك التي

تتشربها الطبيعة وتصل إل��ى أجسامنا عبر الطعام
والشراب وتؤثر سلبا في الهرمونات البشرية وتؤدي
إلى أمراض مستعصية ،فالشخص الواحد يستهلك 5
غرامات من البالستيك أسبوعيا أي ما يعادل بطاقة
صراف آلي ،وفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة
نيوكاسل بأستراليا ،ومعظم الجسيمات ال�ت��ي يتم
تناولها ك��ل أس�ب��وع وال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا  2000ج��زيء
يتم الحصول عليها من مياه الشرب س��واء كانت من
الصنبور أو معبأة في زجاجات ،اضافة إلى الخضار
واللحوم واالسماك وامللح ،اذ ان  95في املئة من امللح
املستخدم يحتوي على جزيئيات بالستيك.

اقتصاد | ص24

ً
قرونا لكشف
ألمانيا تحتاج
أرشيف الشرطة السرية
سليمة لبال
يحاول مختصون في األرشيف منذ عام  1989إع��ادة ترتيب وتجميع
ّ
السرية في أملانيا الشرقية ،لكن يبدو أن العملية
وترميم وثائق الشرطة
ستستغرق قرونًا ،ذلك أن  540كيسًا من األوراق تم فحصها فقط ،بينما
ال يزال  15500كيس في قائمة االنتظار.
ف��ي ال�س��اع��ة الخامسة م��ن م�س��اء  15يناير  ،1990وبينما أرخ��ى الليل
سدوله على برلني الشرقية ،هاجم آالف املتظاهرين من األملان الشرقيني
مقر وزارة أمن الدولة ،املعروف اختصارا بـ«شتازي».
وعلى الرغم من انهيار ج��دار برلني قبل شهرين من ذل��ك التاريخ ،فان
ّ
السرية كانت ال تزال دولة داخل دولة ،وقوة يخشاها الشعب.
الشرطة
ش�ع��ر امل�ت�ظ��اه��رون حينها ب �ض��رورة إن �ه��اء ال�ش��رط��ة ال�س��ري��ة ،وق��د بلغ
ّ
الغضب قمته بعد  40عامًا من الدكتاتورية ،فحطموا املكاتب وقلبوا
األثاث وألقوا بمئات الوثائق من النوافذ.

دولي | ص29

ِشتر منز ً
ال في إيطاليا ..بيورو واحد!
ا ِ
مي مأمون
ع��روض مغرية قدمتها بعض امل��دن وال �ق��رى االيطالية
مقابل ي��ورو واح��د ،فاقتناء منزل بهذا السعر الزهيد
يمكن أن يكون انطالقة لحياة جديدة في الريف اإليطالي
املشمس ،وه��و م��ا ج��رى بالفعل ف��ي صفقة تهدف إلى
جذب سكان جدد إلعادة إحياء املجتمعات امليتة في هذه
املدن الصغيرة.
وك��ان��ت م��ورغ��ان جايهت ،التي تتحدر م��ن مدينة نانت
بالقرب من فرنسا ،من أوائ��ل املشترين الذين اقتنصوا
صفقات اليورو الواحد التي تم عرضها في موسوميلي،
وهي بلدة جميلة في قلب صقلية.
ول��م تضيع ج��اي�ه��ت 27 ،ع��ام��ا ،وزوج �ه��ا 31 ،ع��ام��ا ،في
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ج��دي��د ال ��ذي تتطلبه م�ع�ظ��م ال�ص�ف�ق��ات من
املشترين ،حيث أكمال تقريبا إعادة بناء مسكنهما على

مساحة  50مترا مربعا ،وقاما بطالء الجدران وإصالح
األرض �ي��ات .وس��وف يستخدمان املسكن الصقلي ،مع
طفليهما ،كمنزل للعطالت خ�لال إج ��ازات عيد امليالد
والصيف.
ثان،
منزل
في
االستثمار
قررنا
«عندما
جايهت
وتقول
ٍ
ان�ج��ذب�ن��ا إل��ى أس �ع��ار الصفقة امل�غ��ري��ة ف��ي موسوميلي
مقارنة بسوق العقارات الباهظة الثمن في فرنسا ،لكن
ما رأيناه في املرة األولى عندما زرناها كان سحر املكان،
إنه لطيف للغاية والسكان املحليون ودودون».
وت�ق��ول ج��اي�ه��ت« :امل��دي�ن��ة قريبة م��ن ال��وج�ه��ات الصقلية
الجميلة وليست معزولة عن غيرها من القرى ،هنا لديك
ك��ل م��ا تحتاجه م��ن امل�ح��ال التجارية والسوبر ماركت،
فيمكنك أن تعيش أسلوب حياة رائعا وعطلة عظيمة».

اقتصاد | ص25
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 6.4ماليين دوالر من الكويت لوكاالت األمم المتحدة

األمير َّ
عزى مصر في ضحايا الحريق
واإلمارات في استشهاد عسكري
ب �ع��ث س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
ال� ��رئ � �ي� ��س امل� � �ص � ��ري ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي
ب �ض �ح��اي��ا ح � ��ادث ال �ح��ري��ق ال � ��ذي ان ��دل ��ع ف��ي
خ��ط أن��اب �ي��ب مل�ن�ت�ج��ات ن�ف�ط�ي��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ة
ال�ب�ح�ي��رة ،وأودى ب�ح�ي��اة ع��دد م��ن الضحايا
ً
وإص � ��اب � ��ة آخ � ��ري � ��ن ،س � ��ائ �ل��ا اهلل أن ي �ت �غ �م��د
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم
ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وي�ل�ه��م ذوي �ه��م ج�م�ي��ل الصبر
وح� �س ��ن ال� � �ع � ��زاء ،وأن ي� �م ��ن ع �ل ��ى امل �ص��اب�ي�ن
ب�س��رع��ة ال�ش�ف��اء وال�ع��اف�ي��ة ،وأن يحفظ مصر
وشعبها الشقيق من كل مكروه.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و األم� �ي ��ر ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
الرئيس اإلماراتي خليفة بن زايد باستشهاد
أحد العسكريني التابعني للقوات اإلماراتية
امل �ش��ارك��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ة ع��اص�ف��ة ال �ح��زم وإع ��ادة
ً
األم ��ل ل��دع��م ال�ش��رع�ي��ة ف��ي ال�ي�م��ن ،س��ائ�لا اهلل
أن ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رح�م�ت��ه وي�س�ك�ن��ه فسيح
ج �ن��ات��ه ،وأن ي�ن��زل��ه م �ن��ازل ال �ش �ه��داء ،وي�ل�ه��م
ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس ال ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك،
برقيات مماثلة.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أع�ل�ن��ت ال�ك��وي��ت مساهمتها
ال� �ط ��وع� �ي ��ة ل � �ع� ��ام  2020ل � �ع� ��دد م� ��ن وك� � ��االت
وبرامج وصناديق األم��م املتحدة بقيمة 6.4
م�لاي�ين دوالر ،م �ج��ددة ال �ت��زام �ه��ا ب�م��واص�ل��ة
دعمها لألنشطة اإلنسانية واإلنمائية لألمم

املتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها امللحق
الدبلوماسي ضاري الفارس في مؤتمر األمم
املتحدة إلعالن التبرعات لألنشطة اإلنمائية
مساء أول من أمس.
وق � ��ال ال� �ف ��ارس إن ال �ك��وي��ت ق ��ام ��ت م �ن��ذ ع��ام
 2008ب �ت��وج �ي��ه م ��ا ن�س�ب�ت��ه  10ف ��ي امل �ئ��ة م��ن
إج �م��ال��ي م �س��اع��دات �ه��ا ل �ل ��دول امل �ن �ك��وب��ة ع�ب��ر

الوكاالت واملنظمات التابعة لألمم املتحدة،
وخ �ص �ص��ت م�ب�ل��غ  15م �ل �ي��ار دوالر ل�ل�أع��وام
 2030 - 2015لتمويل املشاريع اإلنمائية في
الدول النامية عن طريق الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
وأضاف أن «ذلك سيساهم في معالجة أوجه
ال �ق �ص��ور وال �ت �ص��دي مل �ع��وق��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت��ي
ت��واج�ه�ه��ا ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة وت�ه�ي�ئ��ة األرض �ي��ة
اإلن �م ��ائ �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة ل� �ه ��ا ،ت �ن �ف �ي��ذًا ل�ل�إع�ل�ان
السياسي الصادر عن قمة التنمية املستدامة
ل �ع��ام  2019ال ��ذي ج��ددن��ا ب��ه ال �ع��زم ل �ب��ذل كل
م ��ا ف ��ي وس �ع �ن��ا م ��ن ج �ه��ود ل �ت �ع��زي��ز م�س�ي��رة
التعاون الدولي لتحقيق التنمية املستدامة
بمختلف أبعادها بحلول عام .»2030
وذك��ر أن امل�س��اه�م��ات ستشمل ب��رن��ام��ج األم��م
امل �ت �ح��دة اإلن �م ��ائ ��ي ب ��واق ��ع  570أل ��ف دوالر،
إض��اف��ة إل��ى مساهمة بمبلغ  500أل��ف دوالر
ل �ك��ل م��ن ال �ص �ن��دوق ال �ع��امل��ي مل�ك��اف�ح��ة اإلي ��دز
وامل�لاري��ا وال�س��ل ومكتب املفوضية السامية
لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
وأع �ل ��ن ع ��ن م �ن �ح��ة ط��وع �ي��ة ب�م�ب�ل��غ  500أل��ف
دوالر للصندوق االستنمائي لنظام املنسق
املقيم املعاد تنشيطه لكفالة االنتقال الناجح
ع �ل��ى أن ي� �ج ��ري االس� �ت� �ق� �ط ��اع م ��ن م �س��اه �م��ة
ال �ك��وي��ت ال �ط��وع �ي��ة ل �ب��رن��ام��ج األم� ��م امل �ت �ح��دة
اإلن � �م� ��ائ� ��ي وم� �ق� �س ��م ل� �ع ��ام ��ي ،-2021 2020
وسيجري تخصيصه ألنشطة املنسق املقيم
لدى الكويت.

تهنئة رئيس بوتسوانا

ّ
ه��ن��أ س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ،أم ��س ،رئ �ي��س جمهورية
ب��وت �س��وان��ا م�ك�ج��وي�ت�س��ي م��اس �ي �س��ي ،ب�م�ن��اس�ب��ة
انتخابه رئيسًا ،متمنيًا له موفور الصحة والعافية
وكل التوفيق والسداد ،وللعالقات بني البلدين املزيد
من التطور والنماء.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك،
برقيتني مماثلتني.

 32مليون دينار قروض
لسيراليون
قال الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ان
عدد القروض املقدمة لجمهورية سيراليون منذ عام
 1989بلغ تسعة قروض باجمالي  32.7مليون دينار.
واض� ��اف ال �ص �ن��دوق ف��ي ب �ي��ان ،أم ��س ،ان ��ه ت��م سحب
 25.2مليون دينار من اجمالي مبالغ القروض املقدمة
بنسبة  77في املئة سدد منها نحو  6.5ماليني دينار
بنسبة  25في املئة.
وح �س��ب امل��دي��ر االق �ل �ي �م��ي ل� ��دول غ ��رب اف��ري �ق �ي��ا في
الصندوق املهندس ثامر الفيلكاوي ،ق��دم الصندوق
اي �ض��ا  3م �ع��ون��ات ف �ن �ي��ة ل��دع��م ج �ه��ود ال�ت�ن�م�ي��ة في
سيراليون بقيمة  449ال��ف دي�ن��ار اض��اف��ة ال��ى منحة
صندوق الحياة الكريمة بقيمة  911الف دينار( .كونا)

 31وظيفة للكويتيين في البنك الدولي
خالد الحطاب
أعلن مسؤولو الهيئة العامة للقوى العاملة استمرار
الجهود إلتاحة املزيد من الفرص للعمالة الوطنية في
قطاعات األعمال.
جاء ذلك خالل اليوم املفتوح الذي أقيم بالتعاون بني
الهيئة والبنك الدولي لتوظيف العمالة الوطنية.
وأك ��د ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ق�ط��اع ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة في

الهيئة سلطان الشعالني أن البنك ال��دول��ي وف��ر في
اليوم الوظيفي  31فرصة وظيفية للكويتيني من حملة
امل��ؤه�لات الجامعية ،وت�ق��دم إليها م��ا ي�ق��ارب ال �ـ100
من الخريجنيّ ،
مبينًا أن ه��ذا اإلقبال هو تأكيد لثقة
الشركات في إدارة اإلرشاد والتوظيف.
وق ��ال إن ال �ت �ق��دم ف��ي ت��وف�ي��ر ف ��رص ال�ع�م��ل ينعكس
ب��االي�ج��اب ع�ل��ى اإلدارة وال�ه�ي�ئ��ة ،ك��اش�ف��ًا ع��ن تنظيم
اإلدارة ف��ي األس�ب��وع املقبل يومًا توظيفيًا بالتعاون

مع شركة ميزان القابضة ،واألسبوع الذي يليه يومًا
وظيفيًا مع اتحاد الصيرفة ،ال��ذي يشمل  8شركات
ل�ل�ص�ي��رف��ة ،وم ��ن امل�ح�ت�م��ل ت��وف�ي��ر  46م��وظ�ف��ًا فيها،
إضافة إلى  71وظيفة األسبوع املقبل لشركة امليزان.
وأوض � ��ح ال �ش �ع�لان��ي أن إدارة اإلرش � ��اد وال�ت��وظ�ي��ف
تعمل على تنظيم التوظيف خ��ارج نشاط املصارف
واالت�ص��االت ،حيث بلغت نسبة التكويت في البنوك
ما يزيد على  ،%80واليوم البحث عن فرص جديدة

َّ
تسلم أوراق
الخالد
سفيرَي الجزائر وكينيا
تسلم نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،أم��س ،نسخة من أوراق اعتماد السفيرين
ال �ج��زائ��ري ع�ب��د امل�ل��ك ب��وه��دو ،وال�ك�ي�ن�ي��ة حليمة محمود،
بمناسبة تعيينهما سفيرين لبلديهما لدى الكويت.
وت �م �ن��ى ال �خ��ال��د ل�ل�س�ف�ي��ري��ن ال �ج��دي��دي��ن ب ��أن ي�ح�ظ�ي��ا بكل
ال �ت ��وف �ي ��ق وال� �ن� �ج ��اح ف� ��ي م� �ه ��ام ع �م �ل �ه �م��ا ل � ��دى ال �ك ��وي ��ت،
وللعالقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت مع بلديهما
املزيد من النمو واالزدهار.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ت ��رأس م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير
ال�ش�ي��خ د .أح �م��د ال �ن��اص��ر وف ��د ال �ب�ل�اد امل �ش��ارك ف��ي اع�م��ال
اجتماع التحالف االستراتيجي للشرق االوس��ط (ميسا)
امل�ش�ت��رك ب�ين ك��ل م��ن دول مجلس ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج
العربية واالردن والواليات املتحدة الذي عقد في العاصمة
االميركية واشنطن.
ويأتي االجتماع ال��ذي عقد مساء أول من أم��س في سياق
الجهود الرامية نحو اقامة تحالف استراتيجي بمنطقة
الشرق االوس��ط يستهدف تعزيز دعائم االم��ن واالستقرار
واالزدهار على الصعيدين االقليمي والدولي.
كما يأتي االجتماع استكماال الجتماعات التحالف السابقة
في كل من العاصمتني الرياض وواشنطن( .كونا)

ِّ
متسلماً أوراق السفير الجزائري
الخالد

تعاون مع الصين
خارج البنوك واالتصاالت.
وت��اب��ع :تعمل اإلدارة على البحث عن ف��رص توظيف
للمواطنني من خالل عدة طرق ،سواء عبر االتحادات
أو ال �ق �ط��اع��ات .وع ��ن ف �ت��رة االن �ت �ظ��ار ل�ت��وف�ي��ر ف��رص
ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ،أش ��ار إل ��ى أن ال�ع�م��ل في
القطاع الخاص مختلف عن التوظيف الحكومي ،ألنه
يعتمد على شخصية الباحث عن العمل ومدى تقبله
للوظيفة التي جرى الترشح إليها.

بحثت وزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية وزي��رة املالية
بالوكالة ،مريم العقيل ،مع نائب وزير التجارة الصيني،
ت�ش��ان ك��ه مينغ ،آخ��ر مستجدات ال�ع�لاق��ات االقتصادية
والتجارية االستراتيجية بني البلدين.
وذك��ر ب�ي��ان ص��ادر ع��ن وزارة امل��ال�ي��ة أم��س ،ان مباحثات
العقيل ج ��اءت ت��أك�ي��دا ع�ل��ى متابعة ن�ت��ائ��ج زي ��ارة سمو
امير البالد ال��ى الصني ،وب��ذل الجهود املشتركة إلنجاح
امل�ش��اري��ع امل��وق�ع��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،ال�ت��ي تسهم ف��ي تحقيق
رؤية «كويت جديدة ( .»2035كونا)
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الفاضل :تطوير خدمات «الكهرباء»
أك ��د وزي ��ر ال�ن�ف��ط ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء د .خ��ال��د
الفاضل تضافر الجهود لتطوير الخدمات
املقدمة للمستهلكني.
وقال الفاضل خالل تكريم عدد من مسؤولي

مشاركة كويتية
في المنتدى
العربي للبيئة
انطلقت أعمال املؤتمر السنوي
ال � �ـ 12ل�ل�م�ن�ت��دى ال�ع��رب��ي للبيئة
والتنمية (اف��د) أم��س ،بمشاركة
ال �ك��وي��ت ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى تعزيز
ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة مل ��واج� �ه ��ة
ال �ت �ح��دي��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة وت�ح�ق�ي��ق
التنمية امل�س�ت��دام��ة ف��ي ال�ب�ل��دان
العربية.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� �ن ��اء
ف��ي املنتدى د.ع��دن��ان ب��دران في
افتتاح اعمال املنتدى ان التربية
البيئية تهدف الى تعزيز القيم
وامل�ف��اه�ي��م ال�ت��ي ت�ق��ود ال��ى وعي
الناس حول البيئة وتحدياتها،
م� ��ؤك� ��دا ض� � � ��رورة ب� �ن ��اء ال ��وع ��ي
البيئي والتنمية املستدامة من
خالل التعليم والتربية البيئية
في جميع املراحل التعليمية.
من جانبه ،أكد رئيس قسم علوم
البحار في جامعة الكويت د.فهد
ال �س �ن��اف��ي أه �م �ي��ة امل �ش��ارك��ة في
امل�ن�ت��دى ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن االف�ك��ار
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال �ت ��ي ت �ط ��رح ل�ت�ط��وي��ر
امل �ن��اه��ج ال ��دراس �ي ��ة ،ب �م��ا ي�خ��دم
«رؤي��ة الكويت  ،»2035لتحقيق
التنمية املستدامة.
وأش � ��ار ال �س �ن��اف��ي ال� ��ى ض� ��رورة
تحفيز اع�ض��اء هيئة التدريس
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ل �ت �ط��وي��ر ب��رام��ج
العلوم البيئية ،مؤكدا الحاجة
ال� � ��ى ت� �ع ��زي ��ز امل� �ع ��رف ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة
مل��واج�ه��ة ت�ح��دي��ات ت��أث�ي��ر ّ
تغير
امل� � �ن � ��اخ وظ� � ��اه� � ��رة االح � �ت � �ب ��اس
ال� �ح ��راري ال �ت��ي ت��ؤث��ر س�ل�ب��ا في
بحر الكويت.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أك��د امل�ف�ت��ش البيئي
م��ن الهيئة ال�ع��ام للبيئة حسني
خ��اج��ة ال� �ت ��زام ال �ك��وي��ت تطبيق
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة،
وح��رص �ه��ا ع �ل��ى ت��وف �ي��ر اف�ض��ل
الشروط البيئية ،التي من شأنها
تحقيق التنمية املستدامة.

وزارة الكهرباء وامل��اء وموظفي القطاعات:
إن ال�ع��ام�ل�ين أس �ه �م��وا ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال� ��وزارة
مستويات متقدمة في مكون الحصول على
م��ؤش��ر س �ه��ول��ة م �م��ارس��ة أن �ش �ط��ة األع �م��ال

 2020وفق تقرير البنك الدولي.
وث� ّ�م��ن ال�ف��اض��ل حجم ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ّ
توجت
ب�ت�ق��دم ال�ك��وي��ت  29م��رت�ب��ة ع��امل�ي��ا ف��ي مجال
سهولة ايصال التيار .
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البدر في االحتفال بمرور  7أعوام على مبادرة الصحة اآلمنة:

ِّ
إلنشاء جهاز رقابي ينظم األجهزة الطبية
أع ��رب وك�ي��ل وزارة ال�ص�ح��ة امل�س��اع��د ل�ش��ؤون
الرقابة الدوائية والتجهيزات الطبية د.عبداهلل
البدر عن األمل في أن يكون هناك جهاز رقابي
خاص بتنظيم وسالمة األجهزة الطبية.
جاء ذلك في تصريح للبدر على هامش احتفال
رابطة املهندسني الطبيني بمرور سبعة أعوام
ع �ل��ى إط �ل��اق م� �ب ��ادرة ال �ص �ح��ة اآلم� �ن ��ة ،وذل ��ك
ب �ح�ض��ور رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة امل �ه �ن��دس�ين فيصل
ال �ع �ت��ل ،ورئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة د.أح �م ��د
ال �ع �ن��زي وع � ��دد م ��ن أع� �ض ��اء م �ج �ل��س االدارة
ورئيس الرابطة م.علي شهاب.
وأش� � � ��اد ال � �ب� ��در ب� �ه ��ذه امل � � �ب � ��ادرة ال �ت �ط��وع �ي��ة،
موضحا أن ال ��وزارة قامت بدعمها م��ن خالل
فريق «التيقظ وسالمة املستلزمات واألجهزة
الطبية» ،الفتا ال��ى أن ال��وزارة لديها نحو 30
أل ��ف ج �ه��از ،وأن �ن��ا ل��ن ن�ت��وان��ى ف��ي ات �خ��اذ كل
اجراءات التأكد من متابعة أداء وتشغيل هذه
األجهزة.
وذك � ��ر أن األج � �ه ��زة ال �ط �ب �ي��ة ت �خ �ض��ع ألف �ض��ل
امل �م��ارس��ات ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا وال �ت��أك��د من
تشغيلها وسالمتها ،متمنيا للمبادرة املزيد
م��ن ال�ت��وف�ي��ق وان �ن��ا س�ن�ت�ع��اون م��ع ال�ق��ائ�م�ين
عليها وتعزيز دورهم في خدمة الصحة.
ب��دوره ،أعلن العتل ع��ن دع��م الجمعية ماديا
ومعنويا الطالق تطبيق خاص للمبادرة على
أجهزة الهواتف املحمولة ،لتلقي االستدعاءات
ع�ل��ى أي ج �ه��از ،م�ش�ي��دا ب�ج�ه��ود ال��راب �ط��ة في
التعاون مع الجهات العاملية والوكاالت املمثلة
لألجهزة الطبية في الكويت.
وأضاف العتل :لن نتوانى في دعم كل املباردات
ال �ه��ادف��ة ال ��ى امل�س��اه�م��ة ف��ي االرت� �ق ��اء ب��ال�ب�لاد

العتل والبدر مك ِّر َمين علي شهاب

البدر والعتل مك ِّر َمين العيسى

بمختلف املجاالت ،الفتا الى أن دور املهندس
ال �ك��وي �ت��ي ي �ت �ع��دى ح � ��دود ال �ب �ن��اء وال�ت�ش�ي�ي��د
والتخطيط ليصل الى إدارة وتوجيه وصيانة
املعدات الطبية ،وه��ذه املبادرة تعكس الوعي
ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ي�ت�م�ي��ز ب ��ه زم�ل�اؤن ��ا ف ��ي راب �ط��ة
املهندسني الطبيني ،فلهم جزيل الشكر على
هذه املبادرة.

دعم املشاريع
وزاد :إن جمعية املهندسني ماضية ف��ي دعم
كل املشاريع املقدمة من جميع الروابط وفرق
العمل ،لتشكل مختلف ال�ج��وان��ب ال�ت��ي ّ
تلبي
احتياجات الدولة واملجتمع لتحقيق التنمية
التي ننشدها بإطار «كويت .»2035

متابعة مستمرة
لــ  30ألف جهاز
في وزارة الصحة
العتل:
دعم المبادرات الهادفة
إلى تنمية البالد

ّ
مؤقتة لمدة  6أشهر
بصورة فورية ومنحها تصاريح

«الصحة» :تنفيذ أحكام القضاء
في صيدليات الجمعيات
عبدالرزاق المحسن
أك��دت وزارة الصحة أن لجنة املخالفات
الخاصة بالتراخيص الصيدالنية عقدت
اج �ت �م��اع��ا ط ��ارئ ��ًا أم � ��س ،ب��رئ��اس��ة وك�ي��ل
الوزارة د.مصطفى رضا لدراسة األحكام
القضائية الخاصة بوقف ق��رارات إغالق
ص �ي��دل �ي��ات ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة من
املحكمة الكلية (الجهة اإلدارية).
ووف��ق بيان ل�ل��وزارة ،ف��إن اللجنة أوصت
ب� � ��أن ي �س �ت �م��ر ع� �م ��ل ت� �ل ��ك ال �ص �ي ��دل �ي ��ات
ت�ن�ف�ي�ذًا مل�ن�ط��وق األح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،مع
إص� � ��دار ت �ص��اري��ح م��ؤق �ت��ة مل� ��دة  ٦أش�ه��ر
لتلك ال�ص�ي��دل�ي��ات وال�ص�ي��ادل��ة العاملني
ف�ي�ه��ا ،ل�ح�ين ال�ب��ت ف��ي ال�ش��ق امل��وض��وع��ي
للدعاوى القضائية املرفوعة ،وذلك بما ال
يخالف أحكام القانون رقم  ٢٨لسنة ١٩٩٦
في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ،وبما ال
يتعارض مع تنفيذ األحكام القضائية.
واوض�ح��ت «الصحة» ان ال��وزي��ر د.باسل
ال�ص�ب��اح اعتمد تلك ال�ت��وص�ي��ات ،وش��دد

على ضرورة االلتزام بتنفيذ تلك األحكام
وتطبيق القوانني بالصورة الصحيحة.

تحقيق املصلحة
وف � ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص ��ل ،أش � � ��ارت م �ص ��ادر
مطلعة ل�ـ�ـ سبقلا ال��ى ان وزارة الصحة
تعمل على تنفيذ كل االحكام القضائية
التي تصل اليها بصورة فورية ومن دون
اي ت�ع�ط�ي��ل ،ل �ض �م��ان ت�ح�ق�ي��ق امل�ص�ل�ح��ة
العامة.
واضافت املصادر إن قانون مزاولة مهنة
ال�ص�ي��دل��ة ال�ج��دي��د ن��ص ع�ل��ى ق�ي��ام وزي��ر
الصحة ب��إص��دار ق��رار بغلق الصيدليات
املخالفة للقانون ،اعتبارا من  16نوفمبر،
ل �ح�ي�ن ال �ف �ص ��ل ف� ��ي ال � ��دع � ��وى ال �ج��زائ �ي��ة
للصيدليات أو املصانع أو مستودعات
األدوي� � � � ��ة امل� �خ ��ال� �ف ��ة ،او ص � � ��دور اح� �ك ��ام
ق�ض��ائ�ي��ة مل�ص�ل�ح�ت�ه��ا ،ك�م��ا ح ��دث م��ع 20
ص�ي��دل�ي��ة ف��ي  18ج�م�ع�ي��ة ت�ع��اون �ي��ة قبل
ايام.
وذكرت املصادر ان الفترة السابقة شهدت

اجتماعات بني مسؤولي وزارات الشؤون
والصحة ،اضافة الى جمعية الصيدلية،
بهدف االتفاق على آلية طرح الصيدليات
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
م��ن ق�ب��ل ص�ي��دل��ي ك��وي�ت��ي ،ال س�ي�م��ا بعد
انتهاء املهلة التنظيمية لتطبيق قانون
ال �ص �ي��دل��ة امل � �ع� ��دل ،ال � ��ذي ان �ت �ه��ت امل�ه�ل��ة
املحددة فيه للصيدليات املخالفة في 30
يونيو املاضي.
وب� ّ�ي�ن��ت ان ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة 2016
ال�خ��اص بنظيم مهنة الصيدلة وت��داول
األدوي � � � � � ��ة اش � � �ت� � ��رط ال � �ت� ��رخ � �ي� ��ص ب �ف �ت��ح
ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات ل� �ل� �ص� �ي ��ادل ��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
واملستشفيات الخاصة التي ال يقل عدد
األس��رة فيها ع��ن  50س��ري��را والجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ،ع �ل��ى أن ي �ص��در ال�ت��رخ�ي��ص
ب��اس��م صيدلي كويتي الجنسية ،فضال
ع��ن أال يكون الصيدلي م��ن العاملني في
ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ،وأال يعطى أك�ث��ر من
ت��رخ�ي��ص واح ��د للصيدلي أو الجمعية
التعاونية.

الخراز خالل تخريج «شركاء لتوظيفهم»:

مخاطبة «الفتوى»
إلعداد الئحة صيدليات التعاونيات
مي السكري
أك ��د وزي� ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة سعد
ال � �خ� ��راز اس� �ت� �م ��رار ال� � � ��وزارة وال �ه �ي �ئ��ات
ال� �ت ��اب �ع ��ة ل� �ه ��ا ف� ��ي امل� �ض ��ي ق ��دم ��ا ن�ح��و
تحقيق رؤي��ة سمو امير البالد «كويت
ج��دي��دة  »2035وخ��اص��ة ف��ي م��ا يتعلق
ب��رع��اي��ة وت��أه�ي��ل ذوي االع��اق��ة وتنفيذا
لالتفاقيات الدولية في هذا املجال.
وش ��دد ال �خ��راز ف��ي ك�ل�م�ت��ه ال �ت��ي أل�ق��اه��ا
خالل حفل تخريج الدفعة الثالثة ملعهد
ال �ب �ن ��اء ال� �ب� �ش ��ري ،واألول � � ��ى ل �ف �ئ��ة ذوي
اإلع ��اق ��ة وذل � ��ك ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات ح�م�ل��ة
ش ��رك ��اء ل �ت��وظ �ي �ف �ه��م ل �ل �ع��ام ال �ت��دري �ب��ي
2018-2019م ،ع �ل��ى ان ذوي االع ��اق ��ة
ل ��دي� �ه ��م ق � � � ��درات ك� �ب� �ي ��رة ع� �ل ��ى ال �ت �م �ي��ز
واالبداع وحمل املسؤولية في أي موقع
ي �ت��واج��دون ف �ي��ه ،م�ث�م�ن��ا دور ال�ج�ه��ات
امل�ع�ن�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وال �ت��ي ت �ت �ع��اون من
اج � ��ل دع � ��م ف� �ئ ��ة ذوي االع � ��اق � ��ة وم �ن �ه��ا
«ال �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة» و«ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة»
و«ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي» وات �ح��اد امل �ص��ارف ال��ذي
ساهم في توظيف ذوي االعاقة.
وردا على س��ؤال ح��ول مشروع تسويق
منتجات ذوي االعاقة ،كشف الخراز انه
ت��م ف�ت��ح ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة كمنفذ
ل�ب�ي��ع ه ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ،وم �س �ت �م��رون في
دع ��م ه ��ذا ال �ت��وج��ه ول��دي �ن��ا ت�ن�س�ي��ق مع
االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اوق��اف الق��ام��ة ورش
خ� ��اص� ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ص � �ب� ��اح االح� �م ��د
ل � ��ذوي االع� ��اق� ��ة ،الف �ت��ا ال� ��ى ال �س �ع��ي من
اج � ��ل م �ن �ح �ه��م االول � ��وي � ��ة ف ��ي م� �ب ��ادرات
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة ب��ال �ت �ع��اون مع
صندوق املشروعات الصغيرة.

الخراز والعوضي في حفل التخريج

وحول قضية الصيدليات في الجمعيات
التعاونية ،ذكر الخراز ان هناك قانونا
ينظم هذا العمل وهناك جهودا ل��وزارة
ال �ش��ؤون ف��ي ه��ذا ال�ص��دد بالتعاون مع
اتحاد الجمعيات ووزارة الصحة ،حيث
ق �م �ن��ا ب �ت��رش �ي��ح م��وظ �ف�ين م ��ن ال �ش��ؤون
ملتابعة ه��ذا االم ��ر ،فضال ع��ن مخاطبة
ال �ف �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع وب��ان �ت �ظ��ار رده ��ا
ل��وض��ع الئ �ح��ة ت �ن �ظ��م ع �م��ل ص�ي��دل�ي��ات
الجمعيات التعاونية.
من جانبها ،أكدت املديرة العامة للهيئة
العامة ل�ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة د .شفيقة
ال�ع��وض��ي ان الهيئة ل��ن ت��أل��و ج�ه��دا في
تسخير جميع االم�ك��ان��ات ألبنائنا من
ذوي اإلعاقة.
وأض ��اف ��ت ان ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
س �ب �ب��ا ف� ��ي ت ��وح� �ي ��د ال � � � ��رؤى وت �ض��اف��ر
ال � �ج � �ه� ��ود م � ��ن أج� � ��ل ت � ��دري � ��ب وت ��أه� �ي ��ل
وت ��وظ� �ي ��ف أب �ن��ائ �ن��ا م ��ن ذوي اإلع ��اق ��ة
ب�ع��د أن خ�ض�ع��وا ل�ل�ب��رن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي

على م��دى ع��ام كامل حتى تخرج منهم
ال�ي��وم  29متدربا وحصلوا على فرص
وظ�ي�ف�ي��ة م�ن��اس�ب��ة ف��ي ق �ط��اع امل �ص��ارف
بدولة الكويت.
م��ن جانبها أك��دت م��دي��رة معهد البناء
ال �ب �ش��ري امل �ه �ن��دس��ة ع ��واط ��ف ال�س�ل�م��ان
ان ال �ش��راك��ة م��ع وزارة ال �ش��ؤون ممثلة
بقطاع الرعاية االجتماعية ،ومع الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ذوي اإلع� ��اق� ��ة ك��ان��ت
انطالقًا من ال��دور الحيوي ال��ذي تؤديه
ف ��ي رع ��اي ��ة أب �ن��ائ �ن��ا وب �ن��ات �ن��ا م ��ن ذوي
ال �ه�م��م ف��ي امل �ج �ت �م��ع ،وات �ب��اع �ه��ا للنهج
الوطني املجتمعي والحقوقي اإلنساني
ف ��ي ت �خ �ط �ي��ط ب��رام �ج �ه��ا وم �ش��اري �ع �ه��ا
التنموية.
وألقت كلمة البنك االهلي املتحد سحر
دشتي وأكدت فيها أن الشراكة في حملة
شركاء لتوظيفهم أسفرت عن تعيني 9
أش�خ��اص م��ن ذوي اإلع��اق��ة ف��ي مختلف
اإلدارات في البنك.

وف� ��ي ك�ل�م�ت��ه ب��ال �ح �ف��ل ،أش � ��ار رئ �ي��س راب �ط��ة
امل �ه �ن��دس�ي�ن ال �ط �ب �ي�ين ع �ل��ي ش �ه ��اب إل� ��ى دع��م
الجمعية املطلق لجهود الرابطة ،موضحا أن
«الصحة اآلمنة» تهدف الى تسخير امكانيات
املهندسني الكويتيني للمساهمة ف��ي تطوير
مستوى الرعاية الصحية في البالد ،بالتعاون
مع وزارة الصحة وباقي قطاعات الدولة.
وأض � ��اف ش� �ه ��اب :إن امل � �ب� ��ادرة ت �ع �ك��س سعي
امل �ه �ن��دس ال �ك��وي �ت��ي امل �س �ت �م��ر ل ��دع ��م م��واك �ب��ة
ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة ف��ي دول ال �ع��ال��م امل�ت�ق��دم،
للوصول الى أفضل معايير السالمة للمريض
وتحقيق األه��داف املرجوة نحو أجهزة طبية
آم�ن��ة ،الف�ت��ا ال��ى أن��ه سيكون ه�ن��اك ت�ع��اون مع
الجمعية الطبية لتبادل الخبرات وامل�ب��ادرات

لالرتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة
التكنولوجيا الطبية العاملية.
وأوض ��ح رئ�ي��س ال��راب�ط��ة أن امل �ب��ادرة انطلقت
م��ن ال�ج�م�ع�ي��ة وك��ان��ت ب ��اك ��ورة ال �ع �م��ل إن �ش��اء
وزارة ال�ص�ح��ة ل�ف��ري��ق ع�م��ل ال�ت�ي�ق��ظ وس�لام��ة
املستلزمات واألجهزة الطبية ،برئاسة وكيل
وزارة الصحة املساعد لشؤون الرقابة الدوائية
والتجهيزات الطبية دعبداهلل البدر ،وعضوية
ممثلني لبعض ادارات وزارة الصحة ،مشيرا
ال ��ى أن ه ��ذا ال �ف��ري��ق ق ��ام ب�م�ت��اب�ع��ة ال �ب�لاغ��ات
ل �ل �ح��وادث ال �ع��ارض��ة ل �ل�لأج �ه��زة ال �ط �ب �ي��ة ،ما
ساهم في زيادة الوعي بعمل األجهزة الطبية
وتقييم كفاءة عملها ونتائجها التشخيصية
والعالجية.

 600استدعاء
ق � ��دم ع� �ض ��وا ال ��راب� �ط ��ة امل �ه �ن��دس��ان
ع� �ب ��د ال � ��رس � ��ول امل � ��وس � ��وي وح �س�ي�ن
الصايغ عرضًا عن آلية عمل الرابطة
وتطبيقها لالستداعات التي تتلقاها
وم �ت��اب �ع��ة األج � �ه � ��زة ،م ��وض � َ�ح�ي�ن ّ أن
الرابطة ،وعلى مدى  3سنوات ،تلقت
ن�ح��و  600اس �ت��دع��اء ،ق��ام��ت خاللها
ب��إج��راء املطلوب ،والتأكد من سالمة
األج� �ه ��زة ال �ت��ي ج ��رت االس �ت ��دع ��اءات
عليها.

«كان» :محاضرتان في دواوين األحمدي
نظمت حملة «كان» وبالتعاون مع محافظة
االح� �م ��دي ت �ح��ت رع ��اي ��ة م �ح��اف��ظ األح �م��دي
الشيخ فواز الخالد ،تحت شعار «التوعية..
وق� � ��اي� � ��ة» خ �ل ��ال ش� �ه ��ر ن ��وف� �م� �ب ��ر ال� � �ج � ��اري،
وال �ت��ي س�ت�س�ت�م��ر ف��ي ع ��دد م��ن ال��دي��وان �ي��ات
والجمعيات التعاونية بمناطق املحافظة،
م �ح��اض��رت�ين ف ��ي ك ��ل م ��ن دي��وان �ي��ة ال�غ�ي��ص
ودي��وان �ي��ة امل �ي��ع وق� ��ام ب��ال �ق��اء امل�ح��اض��رت�ين
استشاري األورام د .أحمد راغب.
وخ�ل�ال امل�ح��اض��رات أك��د د .راغ��ب أن سرطان
ال �ب��روس �ت��ات��ا ه ��و م� ��رض ال �ت �ق��دم ف ��ي ال�ع�م��ر

ويصيب الرجال في الفئة العمرية بني  60و70
ع��ام��ا ،وأن امل ��رض ق��د ي�ح��دث ب�ع��د الخمسني
وهو ن��ادر الحدوث قبل الخمسني عاما .كما
أك��د ان��ه ل�ي��س ه �ن��اك س�ب��ب م�ب��اش��ر ل�لاص��اب��ة
ب��ه ول�ك��ن ه�ن��اك بعض ال�ع��وام��ل مثل السمنة
وع ��دم ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي او وج ��ود ال�ع��ام��ل
ال�ج�ي�ن��ي ،م��ؤك �دًا أن��ه ان ك��ان ف��ي األس ��رة أح��د
أقارب الدرجة األولى او الثانية كان قد اصيب
بسرطان البروستاتا البد ان ينتبه الشخص
الي أع��راض بولية وعليه يبدأ الفحص بعد
ال�خ�م�س�ين ع��ام��ا .وق� ��دم د .راغ� ��ب ش��رح��ا عن

امل��رض وق��ال «س��رط��ان البروستاتا ه��و نمو
لخاليا غدة البروستاتا لدى الذكر واملوجودة
أسفل املثانة ،وي��ؤدي ل��ورم في البروستاتا،
ح�ي��ث ُي�ص�ي��ب س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات��ا ال��رج��ال
كبار السن ،وهو السرطان األكثر انتشارًا لدى
الرجال ،وقد يؤدي الى أعراض عديدة كعسر
البول ،الحاح البول وضعف االنتصاب».
وم��ن جانب آخ��ر ،نظمت حملة ك��ان معرضًا
توعويًا بالكلية االسترالية ،حيث تم توزيع
ب ��روش ��ورات ارش ��ادي ��ة خ��اص��ة ب��رف��ع ال��وع��ي
واالكتشاف املبكر.
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«الدستورية»ترفض  3طعون
ق �ض��ت ل�ج�ن��ة ف �ح��ص ال �ط �ع��ون ب��امل�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ب��رئ��اس��ة امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف
امل � � �ط� � ��اوع� � ��ة ب� � ��رف� � ��ض  3ط � � �ع� � ��ون ب � �ش� ��أن
م �ط��ال �ب��ات م��ال �ي��ة م��ن م��وظ �ف�ين وف ��ي ع��دم
دس�ت��وري��ة التعيينات بمناصب قيادية،
وق� � � ��رار دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� ��ن م �ك��اف��آت
ن� �ه ��اي ��ة ال� �خ ��دم ��ة وال� �ت� �ف ��رق ��ة ب �ي�ن أح �ق �ي��ة
محضري العلوم دون مشرفي املختبرات
ف��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ب��دل خ�ط��ر ف��ي وزارة
التربية.
ُ
وك � � ��ان ال� �ط� �ع ��ن االول ق� ��د اخ ��ت � �ص ��م ف �ي��ه
مسؤولني ووزراء بصفتهم ،دافعا بعدم
دستورية املادة « 30مكرر ج» من املرسوم
رقم  111لسنة  2015بتعديل بعض احكام

املرسوم الصادر في  4ابريل  1797بشأن
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وذل� ��ك ف��ي م��ا ت�ض�م�ن�ت��ه
امل ��ادة م��ن ال �ن��ص ع�ل��ى اس�ت�ث�ن��اء وظ��ائ��ف
اح � ��دى ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ن ق��واع��د
وض ��واب ��ط وش� ��روط ال �ت �ع �ي�ين وال �ت �ج��دي��د
فيها املعمول بها بالنسبة للموظفني في
الجهات الحكومية.
وط��ال��ب ال �ط �ع��ن ال �ث��ان��ي ب �ع��دم دس �ت��وري��ة
ق � ��راري دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق ��م  22ل�س�ن��ة
 2013و 6لسنة  2014بشأن مكافأة نهاية
ال� �خ ��دم ��ة ل �ل �م��وظ �ف�ين ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ،وذل ��ك
فيما تضمناه من تفرقة في املعاملة بني
املوظفني في دي��وان املحاسبة واملوظفني
في غيره من جهات ال��دول��ة ،وذل��ك في ما

ي�ت�ع�ل��ق ب �ش��رط ت �ح��دي��د م ��دة ال �خ��دم��ة في
ج �ه��ة ال �ع �م��ل الس �ت �ح �ق��اق م �ك��اف��أة ن�ه��اي��ة
ال �خ��دم��ة ،ب �م��ا ي �ن �ط��وي ذل ��ك ع �ل��ى إخ�ل�ال
بمبدأ املساواة باملخالفة لحكم املادة 29
من الدستور.
واخ�ت��ص الطعن االخ�ي��ر ب�ع��دم دستورية
ق��رار دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ال �ص��ادر في
 23نوفمبر  2016فيما تضمنه من قصر
اس �ت �ح �ق��اق ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ش��اغ �ل�ين
ل��وظ�ي�ف��ة «م�ح�ض��ري ال�ع�ل��وم دون غيرهم
م� � ��ن م � �ش� ��رف� ��ي امل� � �خ� � �ت� � �ب � ��رات ب� � ��امل� � ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة وم� � ��دارس ال �ت��رب �ي��ة ال �خ��اص��ة
ب� �م ��راح� �ل� �ه ��ا ل� � �ب � ��دل» ال� �خ� �ط ��ر وال� � �ع � ��دوى
والضوضاء والتلوث.

كان يتلقى العالج في مستشفى الفروانية

هروب سجين محكوم بـ15سنة
محمد إبراهيم
ف �ت��ح رج � ��ال امل �ب��اح��ث ال�ج�ن��ائ�ي��ة
تحقيقًا موسعًا في واقعة تمكن
مواطن سجني محكوم بـ 15سنة
م��ن ال �ه��روب أث�ن��اء تلقيه ال�ع�لاج
في مستشفى الفروانية أمس.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي :إن السجني
يبلغ  31عامًا ،وم��دان في قضية
ح � �ي� ��ازة س� �ل��اح ن � � ��اري واع � �ت� ��داء
بالضرب أفضى إلى التسبب في
عاهة ،الفتًا إلى أنه جرى تعميم
بياناته على جميع املنافذ ملنع
ه��روب��ه خ ��ارج ال �ب�لاد ،ك�م��ا ج��رى
ال �ت �ع �م �ي��م ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ال �ن �ق��اط
األمنية تمهيدًا لضبطه.
وأضاف املصدر :إن القوة املكلفة
بحراسة السجني الهارب أحيلت
إلى مكتب التحقيق ملعرفة كيفية
ت �م �ك ��ن ال� �س� �ج�ي�ن م � ��ن ال� � �ه � ��روب،
وك�ش��ف أوج ��ه ال�خ�ل��ل ،وال��وق��وف
على أوج��ه القصور ،ومعرفة ما
إذا ك ��ان ه �ن��اك ش �ب��ة ت��واط��ؤ من
عدمه.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � � ��ر ،وف� � ��ي ق �ض �ي��ة
منفصلة ،ألقى رج��ال أمن حولي
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى واف � ��د ب��اك�س�ت��ان��ي
دخ� ��ل إل� ��ى ال� �ب�ل�اد ب �ط��ري �ق��ة غ�ي��ر
شرعية.

وق� � ��ال م� �ص ��در أم � �ن� ��ي :إن � ��ه أث �ن��اء
ت� � �ج � ��وال إح� � � ��دى ال � � ��دوري � � ��ات ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ح ��ول ��ي ،ج� ��رى االش �ت �ب��اه
ف� ��ي واف� � ��د ب��اك �س �ت��ان��ي ي �ب �ل��غ 24
ع ��ام ��ًا ،ول � ��دى س ��ؤال ��ه ع ��ن أوراق � ��ه

الثبوتية ه��رب جريًا على األق��دام
م� ��ن ال � ��دوري � ��ة وج� � ��رت م �ط ��اردت ��ه
وضبطه ،وتبني أنه يحمل أوراقًا
ث �ب��وت �ي��ة ب��اك �س �ت��ان �ي��ة ف� �ق ��ط ،وال
يوجد له سجل في الحاسب اآللي.

وأض� � � � � ��اف امل � � �ص� � ��در أن� � � ��ه ج� ��رت
إح��ال�ت��ه إل��ى جهة االخ�ت�ص��اص،
واع � � �ت � � ��رف ب � ��أن � ��ه دخ � � ��ل ال � �ب �ل�اد
تهريبًا من السعودية عبر منفذ
النويصيب.

الكويت 07

الجمعة  /السبت •  15و 16نوفمبر  • 2019السنة الـ • 48العدد 16642

لولوة المال لـ سبقلا في ختام ورشة عمل «الثقافية النسائية»:

مساندة المرشحات ..وحصر معوقات المشاركة

المال والعبدالجادر في مقدمة الحضور

أشواق المضف متحدثة في الجلسة الختامية | تصوير سيد سليم

في الجلسة الثالثة واألخيرة.

حنان الزايد

اختيار الكفاءة

أعلنت رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية
ل� ��ول� ��وة امل �ل��ا ع� ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ح �ص��ر امل �ش �ك�ل�ات
ال�ت��ي ت��واج��ه امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات أم��ام
املرشحات ومساندتهن.
وق��ال��ت امل�ل�ا ل �ـ سبقلا :إن ال�ج�م�ع�ي��ة س�ت�ق��وم بحصر
ُ
امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ط��رح��ت خ�ل�ال ورش ال �ع �م��ل ال �ث�لاث
ال �ت��ي أق �ي �م��ت س��اب �ق��ًا ،ك �م��ا س�ت�ح�ص��ر امل �ش��اك��ل ال�ت��ي
تواجه امل��رأة وأسباب قلة ع��دد املرشحات للمناصب
السياسية والنيابية.
وأوضحت ان الجمعية ستعمل على إيجاد الحلول،
والعمل على محاولة تخطي هذه العقبات واملعوقات
م� ��ن خ� �ل��ال رس� � ��م ب� ��رام� ��ج وورش ع� �م ��ل وت ��دري� �ب ��ات
مستقبلية نقيمها ف��ي الجمعية للتدريب والتأهيل
للتغلب على املعوقات التي تواجه أي مرشحة في أي
ميدان لكي تزيد نسبة تمثيل النساء في االنتخابات.
وختمت بالقول «الجمعية حريصة دائمًا على تعزيز
ال �ت��واص��ل م��ع ب�ن��ات وش �ب��اب ال�ك��وي��ت ك��ون�ه��م ال��داف��ع
وال �ح��اف��ز االس��اس ��ي ال ��ذي دف�ع�ن��ا ل�ت�ن�ظ�ي��م م�ث��ل ه��ذه
الورش».
إلى ذلك ،اختتمت امس فعاليات ورشة عمل الجمعية
الثقافية االجتماعية النسائية ح��ول «تمكني امل��رأة

«تعزيز التواصل مع بنات
الكويت وشبابها»
البغلي :المجتمع قاس..
ويعلق على الحجاب والحقيبة!
المضف :بوشهري
ليست محسوبة على أحد..
والنظيف «ما يعمر»
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال �ن �ظ��م االن �ت �خ ��اب �ي ��ة ال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ة»
بالتعاون مع مفوضية االتحاد األوروبي.
واس �ت �ح��وذت أح ��داث جلسة مجلس األم ��ة ،التي
شهدت استقالة الوزيرة جنان بوشهري ،من على
منصة االس�ت�ج��واب ،حيزًا من حديث املشاركات

ون��اق �ش��ت ال �ج �ل �س��ة ال �خ �ت��ام �ي��ة «م� �ش ��ارك ��ة امل� � ��رأة ف��ي
ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي» ،ح �ي��ث ق��ال��ت ع�ض��وة
امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي م�ه��ا ال�ب�غ�ل��ي ال ت��وج��د ام� ��رأة ف��ازت
بمقعد املجلس البلدي من خالل الترشح واالنتخاب
ولكن بالتعيني من قبل الحكومة ،وقد يكون ذلك لقلة
ال��وع��ي ،وال�ت�ص��وي��ت ال ي�ت��م م��ن أج��ل ك �ف��اءة امل��رش��ح،
فحتى ال��رج��ال ال ي�ص�ل��ون ال��ى امل�ج�ل��س اال اذا ك��ان��وا
م��دع��وم�ي�ن م ��ن ق�ب�ي�ل��ة أو ط��ائ �ف��ة أو ح� ��زب ،وال ت ��زال
نسبة التصويت في املجلس البلدي ضعيفة مقارنة
بمجلس األم��ة ،مشيرة الى توافر الوعي الكافي لدى
املرأة الكويتية ،لكن تنقصها الرغبة في املشاركة.
وقالت :كل املؤشرات والدراسات تؤكد فعالية املرأة
وق��درت �ه��ا ف �ل �م��اذا ال ت �ص��وت��ون ل �ه��ا؟ م�ب�ي�ن��ة ان امل ��رأة
أصبحت متخوفة م��ن املشاركة ف��ي االنتخابات ،ألن
املجتمع ق��اس عليها ،حيث يحاسب على أق��ل كلمة
تقولها او على حجابها أو حقيبتها ،وال يتم الحديث
عن تلك األم��ور عند ال��رج��ال ،وم��ن ه��ذا املنطلق أدعو
املجتمع ألن يكون أقل قسوة ويعطي املرأة فرصة.
وط��ال �ب��ت ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر وح �س��ن االخ �ت �ي��ار واع �ط��اء
ً
ال� �ص ��وت االن �ت �خ��اب��ي مل ��ن ي �س �ت �ح��ق؛ رج�ل��ا أو أم� ��رأة،
ون �ط��ال��ب ب��األك �ف��أ واألن �ظ��ف وم ��ن ل��دي��ه س �ي��رة ذات�ي��ة

اجتماع التوجيه العام والسفيرة الفرنسية:

دورات لتطوير أداء المعلمين

جانب من االجتماع مع السفيرة الفرنسية

هاني الحمادي
أع �ل��ن امل��وج��ه ال�ف�ن��ي ال �ع��ام ل�ل�غ��ة الفرنسية
في وزارة التربية أن��ور الكندري ،أم��س ،عن
التوجه نحو تنظيم دورات تدريبية محلية
وخ��ارج �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر وت �ن �م �ي��ة أداء معلمي
ال �ف��رن �س �ي��ة وذل � ��ك ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �س �ف��ارة
الفرنسية بالبالد.
وق ��ال ال�ك�ن��دري ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي عقب

اجتماعه مع السفيرة الفرنسية لدى البالد
م � � ��اري م� ��اس� ��دوب� ��وي وامل� �ل� �ح ��ق ال �ت �ع��اون��ي
ال�ج��ام�ع��ي د .ب�ن�ج��ام�ين ت��اون��ي :إن ال� ��وزارة
ب� �ص ��دد إق� ��ام� ��ة دورة اق �ل �ي �م �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون
م ��ع امل �ل �ح �ق �ي��ة وامل� ��رك� ��ز ال �ع ��امل ��ي ل�ل�م�ع�ل�م�ين
التربويني .CIEP
وبينّ أنه سيتم التنسيق مع املعهد الفرنسي
وال �ت��وج �ي��ه ال �ف �ن��ي ال� �ع ��ام ل �ل �غ��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
لتنظيم أن�ش�ط��ة ت��رب��وي��ة م�ن��وع��ة ت�ص��ب في
م�ص�ل�ح��ة ال �ط��ال��ب وامل �ع �ل ��م ،م ��ؤك� �دًا ح��رص

التربية ممثلة في التوجيه الفني العام للغة
الفرنسية على إعداد وتنفيذ مؤتمر إقليمي
ي �ه��دف ال ��ى ت �ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة األداء امل�ه�ن��ي
للمعلمني ف��ي ال�ك��وي��ت ،إض��اف��ة ال��ى تشكيل
ل �ج �ن��ة ل �ت �ط��وي��ر م �ن��اه��ج ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة
لتواكب متطلبات تعلم اللغة.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ع ��ن ح��اج �ت �ه��ا ل �ش �غ��ل وظ �ي �ف��ة م��دي��ر إدارة
تطوير املناهج بقطاع البحوث التربوية
واملناهج.

ندوة تربوية :مواجهة العنف
الطالبي بالقدوة والتوجيه

الفالح متحدثاً في الندوة | تصوير مصطفى نجم الدين

محمد شمس الدين
ش � � ��دد األس � � �ت� � ��اذ ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت د.
عبدالرحمن الفالح على ضرورة وضع خطة
ملناهضة العنف الطالبي ،وتضافر الجهود
لتعزيز القدوة الحسنة وغرس األخالق لدى
األجيال الجديدة.
وق ��ال ال �ف�لاح خ�ل�ال ال �ن��دوة ال �ت��ي أق��ام�ت�ه��ا،

أمس ،اللجنة التعليمية في منطقة اليرموك
ح��ول «العنف امل��درس��ي وأسبابه وعالجه»:
إن ال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�ع�ن��ف ه��و ال�غ�ض��ب،
ّ
ّ
وتقوم
مشيرًا إلى وجود دراسات عده تعلم
م ��ن س� �ل ��وك اإلن � �س� ��ان وت �ب �ع ��ده ع ��ن م��رح�ل��ة
العنف بطرق متعددة ،أهمها السيطرة على
الغضب ،والقدوة والتوجيه.
وشدد على ض��رورة اتباع الحلول العلمية
بالتماسك وال�ص�ب��ر واالب�ت�ع��اد ع��ن اختيار

العنف كحل للمشكلة.
م��ن جانبه ،ق��ال االختصاصي االجتماعي
م�ح�م��د إب��راه �ي��م إن ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ّ
تشجع على العنف امل��درس��ي وال��ذي انتشر
ف ��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ،ول �ف��ت ف ��ي ت �ص��ري��ح لـ
سبقلا إلى أهمية دور التنشئة االجتماعية
في محيط األسرة ،للعمل على تأصيل القيم
ال�ح�س�ن��ة وال�ح�م�ي��دة ،ب�ج��ان��ب دور امل ��دارس
ووزارة التربية.

م� �ش ��رف ��ة ف �ل�اب ��د م� ��ن إع� � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي أول ��وي ��ات� �ن ��ا
ومعاييرنا االنتخابية.

حركة منظمة
من جانبها ،أك��دت عضوة املجلس األعلى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة امل �ه �ن��دس��ة أش� � ��واق امل� �ض ��ف :ان م ��ا ح��دث
للوزيرة بوشهري ك��ان متوقعا ،ألن��ي أع��رف دهاليز
مجلس األمة وحزنت ألني أعرف بوشهري كصديقة
وزم �ي �ل��ة «ال �ن �ظ �ي��ف م ��ا ي �ع �م��ر» ك��ون �ه��ا ام� � ��رأة وغ �ي��ر
محسوبة على فئة أو طائفة.
وقالت :هناك حركة منظمة لتقليص أجنحة «البلدي»
العتباره منصة انطالق النتخابات «األم��ة» ،متأسفة
ع�ل��ى ط��ري�ق��ة وص ��ول امل ��رأة ال��ى ال�ب�ل��دي ع�ب��ر التعيني
فقط.
وطالبت بتعديل قانون البلدي بحيث من يترشح ال
بد ان يكون متعلمًا ذا شهادة وكفؤ ،نظرًا للدور الذي
يقوم به املجلس من تخطيط عمراني وبناء للدولة
كافة.
ووج�ه��ت امل�ض��ف حديثها إل��ى ال�س�ي��دات ق��ائ�ل��ة :كيف
ت �ت��رش �ح�ين ل�ل�م�ج�ل��س ال� �ب� �ل ��دي؟ م ��ا ه ��ي م �ق��وم��ات��ك؟
إذا ك�ن��ت خ�ج��ول��ة وال ت�ع��رف�ين ف��ن ال �ح��وار وال�خ�ط��اب
واالتصال فال تترشحي؛ ألنه سوف يتم التعامل مع
شخصيات خ��ارج�ي��ة واألع �ض��اء وج�ه��ات ك�ث�ي��رة ،لذا
نحتاج الى سيدات وشابات جربن العمل النقابي.

تشجيع الفتيات
على العمل النقابي
ط��ال �ب��ت أش � � ��واق امل� �ض ��ف األم � �ه� ��ات ب��أن
يشجعن بناتهن على دخ��ول املناظرات
وامل � � �ج � ��ال � ��س ال � �ن � �ق� ��اب � �ي� ��ة ف� � ��ي امل� � � � ��دارس
وال �ج��ام �ع��ات ،وأن ي �ط��ورن م��ن أنفسهن
ل�ت�ك��ون ل��دي�ه��ن أدوات وخ �ب��رة وث �ق��ل في
ه��ذا امل�ج��ال ون�ظ��رة مستقبلية تستطيع
أن ت��واج��ه بها مختلف التحديات ،والب��د
على النساء أن يطورن من أنفسهن وأن
ي�ك��ون ل�ه��ن ت��وج��ه وخ�ط��ة ع�م��ل ،وي�ب��رزن
ط��اق��ات�ه��ن وق��درات �ه��ن ف��ي م�ج��ال عملهن
حتى يعرفهن الناس واملسؤولون وتكون
انجازاتهن ملموسة.
ونصحت امل�ض��ف ال��راغ�ب��ات ف��ي دخ��ول
املعترك النقابي أن يستفدن ممن خضن
هذه التجربة ،وأن يأخذن الدعم واملشورة
م��ن الجمعية ال�ث�ق��اف�ي��ة وج�م�ع�ي��ات النفع
العام.
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نواب باركوا استقالة الحكومة ..ودعوا إلى نهج جديد يكافح الفساد

الغانم :ال نية لسمو األمير لحل المجلس
نقل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم إلى القيادة السياسية
وجهة نظر عدد كبير من النواب ،بشأن عدم الرضا النيابي من
غياب التجانس داخل الحكومة ،الفتا إلى أنه لم يلمس نية لدى
سمو أمير البالد لحل مجلس األمة.
وتداعى عدد من النواب للتعليق على خبر استقالة الحكومة،
أمس ،مؤكدين أن البلد «بحاجة إلى حكومة جديدة بنهج
جديد لتستطيع معالجة الفساد المستشري» ،مطالبين بفريق
حكومي جديد ومتجانس «لتجاوز تراكمات المرحلة السابقة،
مع ضرورة استبعاد وزراء التأزيم لضمان استمرار دوران عجلة
التنمية».

ُ
نقلت
¶
إلى القيادة
وجهة النظر
بضرورة فريق
حكومي
متجانس

¶ الجراح كان
سيحوز أغلبية
تجديد الثقة..
لكن الموضوع
أكبر من
االستجواب

رباب بداح وحمد الخلف وفهاد
الشمري
أع�ل��ن رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق الغانم أن��ه نقل إلى
ال�ق�ي��ادة السياسية وج�ه��ة نظر ع��دد كبير م��ن ال�ن��واب
بشأن عدم تجانس الفريق الحكومي ،وضرورة وجود
فريق حكومي متجانس ،مشيرًا إلى أنه لم يبلغ رسميًا
حتى اآلن باستقالة الحكومة.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس األمة أمس
«ب��ال�ن�س�ب��ة ألس�ئ�ل�ت�ك��م امل �ت �ك��ررة وامل �ت �ع��ددة بخصوص
االستجوابات ،فكما تابعتم بالنسبة الستجواب األخت
ال�ف��اض�ل��ة ج �ن��ان ب��وش �ه��ري ف�ق��د ت�ق��دم��ت باستقالتها،
وحددت موعدًا لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة
ح�ت��ى أت�س�ل��م االس�ت�ق��ال��ة رس�م�ي��ًا» ،مضيفًا «وبالنسبة
الستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ خالد الجراح أيضًا حدد موعد للتصويت».
ّ
وأض � � ��اف ال �غ ��ان ��م «م� ��ن وج� �ه ��ة ن� �ظ ��ري ف ��ي م ��ا ي�ت�ع��ل��ق
ب��اس �ت �ج��واب وزي ��رال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ف � ��إذا دخ �ل ��ت ال �ح �ك��وم��ة
ال�ج�ل�س��ة ،فسيحظى ال��وزي��ر بأغلبية ت�ج��دد ال�ث�ق��ة ب��ه،
ل�ك��ن امل ��وض ��وع أك �ب��ر م��ن م��وض��وع اس �ت �ج��واب» ،وق��ال
«م ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ري ال�ش�خ�ص�ي��ة ووج �ه��ة ن �ظ��ر االخ ��وة
واألخ��وات ،وبعضهم صرح داخل قاعة عبداهلل السالم
وخ ��ارج ال�ق��اع��ة وال�ب�ع��ض ل��م ي�ص��رح ف�ي�ه��ا ،ف�ق��د نقلت
وجهة نظر بعض االخوة األفاضل ،ممن صرحوا وممن
لم يصرحوا مثل األخ عبداهلل الرومي ومحمد ال��دالل،
نقلت إل��ى القيادة السياسية رأي مجموعة كبيرة من
ال �ن ��واب ب ��أن امل�ش�ك�ل��ة ف��ي ال �ف��ري��ق ال�ح�ك��وم��ي ه��ي ع��دم
التجانس».

استقالة الحكومة
وأك ��د ال�غ��ان��م «وح �ت��ى يستمر امل��رك��ب ،ي�ج��ب أن يكون
هناك فريق حكومي متجانس ،ونقلت ه��ذا األم��ر إلى
ال�ق�ي��ادة السياسية وإل��ى سمو رئيس مجلس ال��وزراء
الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك» ،وأض ��اف« :ح�ت��ى اآلن ل��م أتسلم
رسميًا أي شيء بخصوص استقالة الحكومة ،لكن من
وج�ه��ة ن�ظ��ري الشخصية أن ه��ذا االح�ت�م��ال وارد ج�دًا،
ويجب معالجة الخلل املوجود وحسمه ،وأعتقد بأنه
سيحسم».
وق��ال «ل��م أتسلم شيئًا رسميًا حتى ه��ذه اللحظة ،لكن
في تقديري الشخصي أن هذا احتمال وارد ج�دًا ،وأنه
يجب أن تأتي الحكومة بفريق متجانس».
وب �س��ؤال��ه ع��ن ال �ح��دي��ث ع��ن ح��ل امل �ج �ل��س ،ق ��ال ال�غ��ان��م
«أوصلت الرسالة إلى القيادة السياسية ،وأعتقد أنها
نقلت وجهة نظر معظم أعضاء املجلس ،وحل املجلس
ه��و ح��ق دس�ت��وري أص�ي��ل لسمو األم�ي��ر ال ي�ن��ازع��ه فيه
أحد ،ولكن بالنسبة ملا أخبرني به صاحب السمو ،فال
أعتقد أن هناك أي نية لحل املجلس في الوقت الحالي،
إنما األمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي».

استفادة من األخطاء
من جهته ،ق��ال النائب محمد ال��دالل لـ سبقلا ،إن قرار
اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م �ح �ل��ه ،ح �ي��ث ي�ت�ض��ح ان �ع��دام
االنسجام الحكومي ،كما يتضح ضعف االتجاه نحو
بعض القضايا على مستوى ال�س��اح��ة ،ال سيما على
مستوى مجلس األمة ،ومن املهم اآلن أن تقوم الحكومة
باالستفادة من أخطائها السابقة في عملية التشكيل
املقبلة ،إذ كان التشكيل السابق غير متجانس ولم يكن
باملستوى املطلوب في الحكومات املاضية بوجه عام،
والحكومة األخيرة على األخص.
وأضاف :دائ�م��ًا نقول ان طبيعة النظام السياسي في
الكويت يحتم على الوزير أن يكون ذا خبرة سياسية
وإداري � ��ة ع�ل��ى ح��د س� ��واء ،ف� ��وزراء ال�ت�ك�ن��وق��راط ف�ق��ط ال
ينفعون في العمل السياسي ،فنحن بحاجة النسجام
أك �ث��ر ،وف��ري��ق ع�م��ل م�ت�ف��اه��م ،وي�م�ل�ك��ون ال �ق��درة وال�ق��وة
واألمانة ملواجهة الحالة السياسية واملشاكل السياسية
في البالد.
وأردف بقوله ان بعض الوزراء مصدر إزعاج في املرحلة
السابقة ،وبعضهم اآلخر كان أداؤه��م على الصعيدين
السياسي والفني «متواضعا» ،مشيرًا إل��ى أن رسائل
كثيرة وصلت بشأن أداء مجموعة من الوزراء وأن على
رئيس الوزراء إعادة النظر في االختيار.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اع�ت�ب��ر ال �ن��ائ��ب ع�ب��د ال ��وه ��اب ال�ب��اب�ط�ين أن
«استقالة الحكومة ورحيلها واجب ،واألوجب أن يكون
ل��دي�ن��ا مشهد ج��دي��د ي�ق��وم ع�ل��ى أرك ��ان رئ�ي�س�ي��ة ،أول�ه��ا
مصالحة وطنية شاملة وطي صفحات املاضي ،وحل

الفضالة:

الهاشم:

الدالل:

الطبطبائي:

الكويت كبيرة..
ورحيل حكومة
الصراعات واجب

مركب الحكومة
يحتاج َمن يدير
دفته بشكل صحيح

عدم االنسجام
وراء استقالة
الحكومة

صراعات أقطاب
األسرة قوية جدّ اً..
و«كسر عظم»

مجلس االمة والدعوة الى انتخابات مبكرة يختار من
خاللها أبناء الشعب الكويتي ممثليه ،وأخيرا رئيس
وزراء ج��دي��د ب�ن�ه��ج ج��دي��د» ،م��ؤك��دا أن «ع ��ودة رئيس
الوزراء ذاته تعني اعالن استجوابه».
ب��دوره ،ق��ال النائب يوسف الفضالة «ذكرتها باألمس
وقلت ان حكومة الصراعات ال يمكن أن تستمر ،فهذا
البلد أكبر منا جميعا ،واملطلوب حكومة جديدة بنهج
جديد قادرة على ادارة البلد».
من جانبه ،ق��ال النائب شعيب امل��وي��زري «ال فائدة من
استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة إذا لم يتغير
النهج السيئ ال��ذي اتبعته املستقيلة في إدارة الدولة
وال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ش �ع��ب ،وع �ل��ى رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال��ذي
س�ي�ت��م تكليفه بتشكيلها إب �ع��اد أح ��د ع�ن��اص��ر النهج
السيئ وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء الحالي،
والوزراء الذين فشلوا في اداء واجباتهم».

استقالة متأخرة
من جهته ،اعتبر النائب عبد اهلل الكندري أن استقالة
ال�ح�ك��وم��ة «ج� ��اءت م �ت��أخ��رة ون�ت�ط�ل��ع ال ��ى ن�ه��ج ج��دي��د
يحقق آمال الكويتيني ويعالج الفساد بجدية ويبتعد
عن الخالفات الحكومية».
بدوره ،أكد النائب بدر املال أنالكويت والشعب الكويتي
«بحاجة الى حكومة جديدة بنهج جديد ،في ظل فساد
مستشر وحكومة منقسمة عاجزة عن مواجهته ،لذلك
رح �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ي �ك��ن م�س�ت�غ��رب��ا ب ��ل ال �ت��أخ �ي��ر في
رحيلها كان هو الغريب».
أما النائب عادل الدمخي فقال« :لترحل هذه الحكومة
برئيسها وت��أت��ي حكومة ج��دي��دة تمد ي��د ال�ت�ع��اون مع
الشعب إلق ��رار نهج ج��دي��د ل�لإص�لاح ي�ب��دأ باملصالحة
الوطنية وإق��رار قانون العفو الشامل ألصحاب ال��رأي
واملوقف السياسي» ،بينما ذكر النائب صالح عاشور
ان«استقالة الحكومة نتيجة الخالفات بني الوزراء».

«نفضة» شاملة
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت ال�ن��ائ�ب��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م« :ن �ح �ت��اج ال��ى

الفضل َطرَح الثقة بالجراح..
السبحة!
فانفرطت ّ

أحمد الفضل

نفضة وزارية شاملة تتمثل في فريق قوي ،حازم وقادر
وي�م�ت�ل��ك االرادة وال� �ق ��درة ول��دي��ه ص�لاح �ي��ات مل�ح��ارب��ة
الفساد وعالج ما افسده صراع األقطاب الذي دمر كيانا
حكوميا كامال».
وأض��اف��ت الهاشم ف��ي تغريدة لها على حسابها في
«تويتر» :ان «مركب الحكومة يحتاج ملن يدير دفته
بشكل صحيح م��ن دون ص��راع ،حتى ي��رت��اح الفريق
ال � ��وزاري ال �ج��دي��د ال ��ذي ي �ج��ب أن ي��أت��ي وه ��و م�ح� ّ�م��ل
ب �خ �ط��ة ورؤي� � ��ة وب ��رن ��ام ��ج وط� �ن ��ي واض � ��ح امل �ع ��ال ��م»،
مشددة على ان «غير هالكالم ما راح يمشى الحال..
رفعت األقالم».
وبينت أن «أخ�ط��ر ان ��واع ال�ف�س��اد ال�س�ي��اس��ي ،ه��و ال��ذي
يأتي من صراع األقطاب أو «مراكز القوى» ،وهو فساد
ي��أخ��ذ ،م��ع ال��وق��ت ،طابعا مؤسسيا منظما ،يمنع فيه
الشريف واإلصالحي ونظيف اليد من العمل ،واحدى
أب ��رز ن�ت��ائ��ج وم� ��آالت ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ف�س��اد ه��و شلل
الدولة وترهلها ،وتوقف املشاريع أو تأخرها ،وجمود
اي خطة تنموية مهما كانت طموحة وحاملة» ،مضيفة
اننا «ف��ي مرحلة ح��رج��ة ،ال يجب اختزالها ف��ي مسألة

الحكومة تصرِّف العاجل من األمور
أع �ل��ن رئ �ي��س م��رك��ز ال �ت��واص��ل ال �ح �ك��وم��ي ال �ن��اط��ق
الرسمي للحكومة طارق املزرم أن سمو أمير البالد
ّ
تفضل بقبول استقالة ال�ح�ك��وم��ة ،وق��د أم��ر سموه
باستمرار ال��وزارة في تصريف العاجل من االم��ور
لحني تشكيل الوزارة الجديدة.
وق� ��ال س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك ف��ي ن��ص االس�ت�ق��ال��ة ال�ت��ي رف�ع�ه��ا ال��ى سمو
ُ
األمير« :نشهد اهلل على أننا خالل الفترة املاضية قد

حرصت واألخوة الوزراء على تنفيذ أمر سموكم في
النهوض بواجبات منصبنا ،واضعني نصب أعيننا
رف�ع��ة ال��وط��ن وازده� ��اره ،م��ن خ�لال تحقيق الغايات
ّ
والتقدم
الوطنية املشهودة ،من أجل مزيد من الرخاء
للكويت الغالية».
وأض ��اف امل �ب��ارك« :وإزاء األح� ��داث امل�ت�س��ارع��ة ،وم��ا
ت�م��ر ب��ه منطقتنا ،وم ��ا يتطلبه األم ��ر م��ن ض ��رورة
إعادة ترتيب العمل ال��وزاري؛ تقديرًا لحاجات البالد

كشفت مصادر أن إعالن موقف النائب أحمد الفضل أول من أمس بتأييد طرح الثقة بوزير الداخلية َّ
غير في املعادلة
وحسبة األصوات؛ األمر الذي ّأثر في ترتيبات الحكومة للمواجهة ،وانتهى املشهد إلى استقالة الحكومة ّ
برمتها.
وجاء موقف الفضل الضاغط على ملف الحسابات الوهمية ،الذي حسمه بإعالنّ طرحه للثقة بالوزير الجراح؛ ليفتح
ً
الباب أمام انفراط السبحة وتداعي املواقف ،فضال عن أنه كان بمنزلة كشف تسلل لبعض املعارضني.
وأوض�ح��ت امل�ص��ادر أن ع��ددًا من ال�ن��واب تضاعف الضغط عليهم بسبب موقف الفضل ،ال سيما ن��واب «ح��دس»،
وآخرين؛ من بينهم الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ،وحمدان العازمي.
وكان الفضل قد َّ
مسؤولية الجراح عن قضية الحسابات الوهمية ،مؤكدًا
شدد خالل إعالنه طرح الثقة بالوزير على
ّ
عدم قناعته بردود الوزير في جلسة االستجواب ،ال سيما ما يتعلق بقضية «الحسابات».
طرح ثقة بوزير وبس!».
ب � � � ��دوره ،وص � ��ف ال� �ن ��ائ ��ب ع �م ��ر ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ال ��وض ��ع
ب� �ـ«امل ��زري» ع�ل��ى مختلف امل�س�ت��وي��ات وامل� �ج ��االت ،وأن
اإلدارة ال �ح �ك��وم �ي��ة وراء ذل � ��ك ،ف �ه��ي ال ت �م �ت �ل��ك رؤي ��ة
وبالتالي فإن النتيجة الراهنة ..طبيعية.
وأضاف الطبطبائي :لألسف الشديد ف��إن األس��وأ أننا
نشعر اليوم بصراعات أقطاب األسرة ،وهو صراع قوي
ج�دًا وأق��رب إل��ى كسر العظم ،وص��راع األس��رة الحاكمة
ل �ي��س ص ��راع ��ًا ع ��ادي ��ًا ،ف �ع��دم اس �ت �ق��راره��م ه ��و ان �ع��دام
استقرار للبلد ،وهذه نصيحة من قلب صادق أوجهها
ل�لأس��رة ،إن كانت هناك مشاكل فيجب أن تحل داخ��ل
الغرف املغلقة في ما بينهم.
وفي ما يتعلق بالحكومة املستقيلة ،قال :هذا هو نهج
ال�ح�ك��وم��ة ،ف�ه��ي ب�لا رؤي ��ة وب�ل�ا إن �ج��ازات وت�ت��أخ��ر في
املشاريع ،وأن الكويت بحاجة لحكومة جديدة برؤية
حقيقية وص��ادق��ة وتنتشل الكويت من األوض��اع التي
أوص�ل��ت الشعب وال�ح�ك��وم��ة على ح��د س��واء إل��ى حالة
االس �ت �ي��اء ،ح ��ال تشكيلة ح�ك��وم��ة ب�لا رؤي� ��ة ،فسيكون
مصيرها كحال من سبقتها.

ّ
وتطلعاتها في هذه الفترة املهمة ،فقد رأينا أن نرفع
إل��ى سموكم استقالة الحكومة ،لتتفضل سموكم،
وفق حكمتكم املعهودة ،بتقدير ما ترونه ضروريا
لتحقيق مصلحة ال�ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا ،وإن �ن��ا نعرب
لسموكم عن خالص التقدير واالعتزاز بما حظينا
به من ثقة سموكم وتوجيهاتكم السديدة ،مؤكدين
أننا كنا ،وسنظل ،جنودًا مخلصني لوطننا الغالي،
في ظل راية سموكم الخفاقة».

تهنئة غباش برئاسة
«الوطني اإلماراتي»
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أمس ،برقية
إل��ى ص�ق��ر غ �ب��اش ،بمناسبة ف ��وزه ب��رئ��اس��ة املجلس
الوطني االتحادي في اإلمارات بالتزكية.
وأعرب الغانم في برقيته عن ثقته بقدرة صقر غباش
على االض�ط�لاع بمهامه بكل حرفية واق �ت��دار ،راجيا
ل��ه التوفيق وال�ن�ج��اح ف��ي أداء مهامه ،م��ؤك��دا تطلعه
ً
ال��ى مزيد م��ن ال�ت�ع��اون م��ع غ�ب��اش ،استكماال ملسيرة
التعاون املثالية بني مجلس األمة الكويتي واملجلس
الوطني االتحادي.

16

ً
نائبا :عفو شامل
ومصالحة وطنية

أك��د  16ن��ائ�ب��ًا أن اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ال تعني شيئًا م��ا لم
يعقبها تغيير كامل في النهج والسياسات العامة ،مشددين
على ض��رورة أن يكون ذل��ك النهج جديدًا مبنيًا على تقوية
الجبهة الداخلية باملصالحة الوطنية من خالل إقرار قانون
ال�ع�ف��و ال �ش��ام��ل إع �م��اال ل �ل �م��ادة  75م��ن ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي
وانتشال البالد من حالة تردي األوضاع في جميع املجاالت
واألص� �ع ��دة ،وت�ح�س�ين ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي
للمواطنني.
وق��ال ال�ن��واب في بيان صحافي «إن قضية دخ��ول مجلس
األم��ة تشكل محطة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية،
ط��ال��ت س�ي��اس�ي�ين ون��اش �ط�ين م ��ن أك �ث��ر ال ��رج ��ال إخ�لاص��ا
وتفانيا ومحبة للكويت وأميرها ،وتجاوز هذه القضية وكل
تبعاتها هو السبيل الوحيد لرص الصفوف والحفاظ على
وحدة وتماسك املجتمع في ظل ما نشهده من غليان إقليمي
يحيط بنا».

َّ
نتطلع إلى حكومة ..ببرنامج إصالحي شامل
تيارات سياسية:
أعربت تيارات سياسية عن تطلعها الى «حكومة جديدة
قادرة على اجتراح حلول جذرية للقضايا وامللفات العالقة
سياسيا واجتماعيا» ،في تعليقها على استقالة حكومة
سمو الشيخ جابر املبارك أخيرا.
وأك��د املنبر الديموقراطي أهمية تشكيل حكومة جديدة
قادرة على انتشال البالد من حالة عدم االستقرار السياسي
الذي تمر به منذ سنوات ،مشيرا في بيان صحافي إلى أن
تقديم الحكومة الستقالتها أمس بعد جلسة ملجلس األمة
الستجواب وزيرين من أعضائها ،وإخفاقها بتجاوزهما

«دليل على فشل الحكومة وعجزها».
وأض � ��اف ان «ت � ��ردي األوض� � ��اع ال �ع��ام��ة وت �ف �ش��ي ال�ف�س��اد
وارت �ف��اع نغمة ال�ت��ذم��ر وال�س�خ��ط عليها ت��دل��ل على سوء
اإلدارة الحكومية ،وأن املعضلة الرئيسية تتعلق بها».
وأوض��ح املنبر ان املرحلة املقبلة تتطلب «حكومة تمتلك
برنامجا واضحا وشامال إلصالحات عامة تعيد املسار
السياسي الكويتي إلى وضعه الصحيح ،وتعديل النظام
االن�ت�خ��اب��ي ال �ح��ال��ي ب�م��ا ي�ت�ي��ح امل �ج��ال ل�ل�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي
املنظم ،وخلق أرضية وبيئة وطنية تصالحية بني مختلف

األطراف بداية من قانون العفو ملن أدينوا بقضايا الرأي،
وإلغاء جميع القوانني املقيدة للحريات العامة وتحسني
الظروف املعيشية التي يعاني منها املجتمع الكويتي.
ب��دوره��ا ش ��ددت ال �ح��رك��ة ال�ت�ق��دم�ي��ة ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي
ام ��س ،ان اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي خ�ض��م أزم ��ة سياسية
م �ح �ت��دم��ة« ،أدى إل ��ى رح �ي��ل ه ��ذه ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال ��وزاري ��ة
السابعة لرئيس مجلس ال��وزراء املستقيل ،وهو رحيل
مستحق منذ ف�ت��رة طويلة ل�ه��ذه الحكومة بتشكيلتها
غ �ي ��ر امل �ن �س �ج �م��ة ون �ه �ج �ه��ا ال �س �ي ��ئ وأدائ� � �ه � ��ا ال �ف��اش��ل

ورئ��اس �ت �ه��ا امل� �ت� �ك ��ررة ،خ �ص��وص��ًا ب �ع��د أن أص �ب��ح ه��ذا
ال��رح�ي��ل مطلبًا شعبيا وس�ي��اس�ي��ًا م�ط��روح��ًا ف��ي اآلون��ة
األخيرة».
وذك ��ر ال �ب �ي��ان ان «ت�ص�ح�ي��ح امل �س��ار امل �ن �ح��رف للوضعني
ال�ح�ك��وم��ي وال�ن�ي��اب��ي ع�ل��ى ن�ح��و ج ��دي وإع � ��ادة االع�ت�ب��ار
إل��ى إرادة األم ��ة وف��ق م��ا ق ��رره ال��دس �ت��ور ،يقتضي تلبية
مطلبني أس��اس�ي�ين يتمثالن ف��ي تشكيل حكومة جديدة
بنهج إصالحي ورئاسة جديدة ،وإقرار قانون انتخابات
ديموقراطي بديل يعالج االختالالت الخطيرة التي نشأت

عن مرسوم قانون الصوت الواحد املجزوء ،ليعقبه إجراء
ان �ت �خ��اب��ات ن�ي��اب�ي��ة م�ب�ك��رة ن��زي�ه��ة خ��ال�ي��ة م��ن ال�ت��دخ�لات
الحكومية واملال السياسي».
ب��دوره��ا أك ��دت ال�ح��رك��ة ال��دس�ت��وري��ة اإلس�لام�ي��ة (ح ��دس)،
وجوب توفير حلول جذرية للقضايا وامللفات العالقة في
الساحة السياسية واالجتماعية.
ودع��ت في بيان لها عقب استقالة الحكومة إل��ى الحفاظ
على كيان جميع السلطات منفصلة عن بعضها ومستقلة
وبعيدة عن أي تأثير.
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الغيص لـ سبقلا:

ً
موقعا أزالتها البلدية
42
في جنوب سعد العبدالله
مشعل السالمة
أك��د رئ�ي��س قسم إزال ��ة املخالفات ف��ي بلدية
ال �ج �ه��راء س�ل�ي�م��ان ال�غ�ي��ص اس �ت �م��رار إزال ��ة
جميع التعديات املخالفة في منطقة جنوب
س�ع��د ال �ع �ب��داهلل ب��دع��م م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة،
م��وض �ح��ًا أن ج� ��راف� ��ات ال �ب �ل��دي��ة أزال � � ��ت 42
م��وق �ع��ًا ه� �ن ��اك ،إض ��اف ��ة إل� ��ى إزال� � ��ة ع �ش��رات
امل��واق��ع األخ� ��رى ،وه��ي ع �ب��ارة ع��ن جواخير
من ِقبل أصحابها بعد إنذارهم ،مشيرًا إلى
أن أرض ج �ن��وب س�ع��د ال �ع �ب��داهلل خصصت
لـ«السكنية» ،ومستمرون في إزالة تعدياتها.
وق � ��ال ال �غ �ي��ص ل� �ـ سبقلا إن� ��ه ج� ��رى إن �ه��اء
ت � � �ج� � ��اوزات  4دراك � � �ي� � ��ل ف � ��ي ج � �ن� ��وب س �ع��د
العبداهلل وبعض املصانع واملزارع الخاصة
ب � ��ال � ��دواج � ��ن ،ك� �م ��ا ج � ��رى رص � ��د م �خ��ال �ف��ات
وتجاوزات جسيمة عبارة عن حفر آبار مياه
وص�ب��ات خرسانية وإن�ش��ائ�ي��ة وق��واع��د من
الحديد الصلب ،الفتًا إلى توجيه العديد من
محاضر املخالفات وف��ي ح��ال ع��دم إزالتها
ت �ك��ون ال �غ��رام��ة ع�ل�ي�ه��ا م ��ن  500إل ��ى 1000
دينار.

الغيص متحدثا لـ سبقلا خالل حملة ازالة

نّ
وبي أن من ضمن مهام حمالت الفريق بمعية
أجهزة الدولة ذات االختصاص متابعة إقامة
امل�خ�ي�م��ات امل�خ��ال�ف��ة وغ �ي��ر امل��رخ �ص��ة ،وذل��ك
بتعليمات من لجنة املخيمات ملنع التخييم
والرعي املخالفني ،مشيرًا إلى سماح البلدية
بالتخييم في الفترة من  15الجاري وحتى
 15م ��ارس  ،2020ح�ي��ث ب ��ادرت بفتح نظام

حجز تراخيص املخيمات قبل وقت التخييم
ل�ض�ب��ط ال�ع�م�ل�ي��ة ،ال س�ي�م��ا أن ه �ن��اك حملة
لحض أصحاب املخيمات غير املرخصة على
ترخيصها ف��ي امل��واق��ع امل�س�م��وح بالتخييم
ف�ي�ه��ا ،وت�ج�ن��ب اإلزال� ��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن امل��واق��ع
املسموحة في الجهراء هي املطالع والصبية
والساملي واستراحة الحجاج.

اإلدارة القانونية في البلدية:

«شيشة المقاهي» مكفولة بالقانون
أكد مدير اإلدارة القانونية في بلدية الكويت
رجعان الغريب ،أن الشيشة في املقاهي من
ق�ب�ي��ل ال�ح�ق��وق امل�ك�ف��ول��ة ل�ل�أف ��راد ،وال �ت��ي ال
يمكن مصادرتها إال بناء على قانون يصدر
بها ،استنادًا إلى تقارير الجهات املختصة.
وأف� ��اد ال�غ��ري��ب ف��ي رده ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ج�ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال �ف �ص��ل ف ��ي ال� � ��رد ع �ل��ى س ��ؤال
ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي ورئ � �ي� ��س ل �ج�ن��ة
محافظة الجهراء أحمد هديان ،بشأن فصل
ترخيص املطعم عن املقهى ومنع الشيشة
باملقاهي ،مبينًا ان مقترح العضو تم الرد
عليه ب�م��وج��ب ك�ت��اب س��اب��ق ،وال�ث��اب��ت منه
توافقه مع ما ورد إلى الجهاز من رد نائب

امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش��ؤون محافظتي العاصمة
وال �ج �ه��راء ف�ي�ص��ل ص� ��ادق .وع �ل �ي��ه ،ف ��إن ما
يتعلق ب��امل�ق�ت��رح امل��اث��ل ك�م��ا ق��دم��ه العضو
ف ��إن اإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة ع �ن��د رأي �ه��ا ال� ��وارد
ف��ي كتابها ال�س��اب��ق وامل�ت�م�ث��ل ب��اآلت��ي ،ب��أن
ال �ش �ي �ش��ة ف ��ي امل �ق��اه��ي م ��ن ق �ب �ي��ل ال �ح �ق��وق
املكفولة لألفراد والتي ال يمكن مصادرتها
إال بناء على قانون يصدر بها استنادًا إلى
تقارير من الجهات املختصة.
ولفت الى انه «بناء على طلب وزارة الصحة،
وه � ��و أم � ��ر ي� �خ ��رج ع� ��ن ن� �ط ��اق اخ �ت �ص��اص
البلدية ،ليس هناك موجب قانوني بفصل
ن �ش��اط امل �ط �ع��م ع ��ن ن �ش��اط امل �ق �ه��ى ،وج�ع��ل

نشاط املقهى ف��ي األدوار األرض�ي��ة فقط ،ال
سيما أن املعمول به لدى وزارة التجارة هو
السماح بدمج النشاطني حسب التصنيف
الدولي الذي يسمح بالدمج بني النشاطني
وهو ما تقره لوائح البلدية».
ولفت ال��ى أن األدوار امل�ت�ك��ررة يسمح فيها
باألنشطة التجارية ،ومنها نشاط املقهى
«الشيشة» على أال يكون هناك مبرر قانوني
لقصر ه��ذا ال�ن�ش��اط ع�ل��ى األدوار األرض�ي��ة
ف�ق��ط ،علما ب��ان م��ا ان�ت�ه��ت إل�ي��ه اإلدارة من
رأي على نحو ما سلف يتوافق مع رد نائب
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش��ؤون محافظتي العاصمة
والجهراء.

 10الكويت
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 ..وعلي الغانم

الغانم يقدم واجب العزاء | تصوير أحمد سرور

الغانم :للفقيد بصمات كبيرة في النهضة االقتصادية

الكويت َّ
شيعت رجل األعمال البارز ناصر الساير
الوالدة والنشأة
يعد الساير أحد الوجوه االقتصادية البارزة في مجتمع
رج � ��ال األع � �م� ��ال ،وه� ��و م��ؤس��س ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده والوكيل الحصري
لسيارات تويوتا ولكزس في البالد.
وك��ان رغ��م املكانة الكبيرة التي بلغها ف��ي عالم البزنس،
م�ت��واض�ع��ا ب�س�ي�ط��ا ال ي�ح��ب ال�ت�ك�ل��ف .وت �ب��وأ ال �ع��دي��د من
املناصب القيادية.
ون��ال عضوية مجلس األم��ة منذ ع��ام  1971حتى .1975
كما شغل عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة.

الدراسة

المرحوم ناصر الساير

درس املرحوم ناصر الساير في سن مبكرة حيث الحقه
وال ��ده وه��و ف��ي ال�س��ادس��ة ب�م��درس��ة أه�ل�ي��ة لتعليم ال�ق��رآن
والقراءة ،ومن ثم التحق باملدرسة املباركية ثم االحمدية ثم
القبلية في العام  ،1943وبعدها تعلم اللغة االنكليزية ،التي
سهلت عليه توسيع تجارته في الهند.

خالد الحطاب
اح�ت�ض��ن ث ��رى ال �ك��وي��ت ام ��س امل��رح��وم
ناصر محمد الساير الذي وافته املنية
ع��ن عمر يناهز ال �ـ 90ع��ام��ا ،ويعد احد
رجاالت الدولة املساهمني في تأسيس
وإن �ش��اء االق�ت�ص��اد الكويتي الحديث،
وامل �س ��اه �م�ي�ن ب ��دف ��ع ع �ج �ل��ة ت�ن�م�ي�ت�ه��ا
وتطورها وازده��اره��ا ونهضتها منذ
بداية تأسيسها.
ووسط حضور شعبي ورسمي كبير،
ش� �ه ��د ت �ش �ي �ي��ع ج� �ث� �م ��ان ال� �س ��اي ��ر إل ��ى
مثواه األخير ،قال رئيس مجلس األمة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ان ال�ك��وي��ت ف�ق��دت اح��د
أه ��م رج��االت �ه��ا ال �ب ��ارزي ��ن ف ��ي ال�ع�ص��ر
الحديث.
وأض� ��اف ال �غ��ان��م ع�ل��ى ه��ام��ش تشييع
ج� � �ن � ��ازة ال � �س� ��اي� ��ر ،ان ال� �ف� �ق� �ي ��د ك��ان��ت
ل� � ��ه ب � �ص � �م� ��ات ك � �ب � �ي� ��رة ف� � ��ي ال �ن �ه �ض ��ة
االقتصادية والعمل السياسي ،حيث
ك��ان عضوا ف��ي السلطتني التشريعية
والتنفيذية.
وب �ي ��ن ال � �غ� ��ان� ��م ان ل �ل �ف �ق �ي��د ب �ص �م��ات
كبيرة في عمل الخير في جميع بقاع
العالم ،وان سيرته ستبقى في وجدان

بدر الخرافي يقدم واجب العزاء

الفقيد إلى مثواه األخير

أول سيارة
في كتاب أصدرته شركة تويوتا العاملية عام  ،1978وهو
ال�ع��ام ال��ذي ص��ادف م��رور  50ع��ام��ا على والدة الشركة،
ذكرت ان أول سيارة صالون تجارية تم تصديرها للشرق
االوس��ط كانت «ت��وي��وت��ا ك ��راون» وحصل عليها املرحوم
ناصر الساير وكانت موديل  .1959بينما حصلت الكويت
على أول سيارة الندكروزر من نوع جيب عام  1955وقد
اشترى الساير سيارتني باعهما إلى دائرة االشغال.

محمد الصقر وصالح الفضالة أثناء الجنازة

¶ المال :كان من أبرز رجاالت التنمية االقتصادية
¶ الصالح :البالد فقدت هامة اقتصادية بارزة

ال �ك��وي �ت �ي�ين وك� ��ل م ��ن ي �ع��رف��ه وي �ح �ب��ه،
داع � �ي� ��ا امل� ��ول� ��ى ع� ��ز وج � ��ل أن ي��رح �م��ه
وي �ص �ب��ر ع��ائ �ل �ت��ه وي �م �ن �ح �ه��م ال �ص �ب��ر
والسلوان.

م��ن ج��ان �ب��ه ،رث ��ى ال �ن��ائ��ب د .ب ��در امل�لا
الفقيد الساير ،مشيرا الى انه كان من
اب��رز رج��االت التنمية االقتصادية في
البالد وساهم في نهوضها ،سائال اهلل

 ..وعصام الصقر

أن يخلف خيرا البنائه.
ب � � � � ��دوره ،ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
الوزراء انس الصالح ان الكويت فقدت

داعم لحقوق المرأة

ه ��ام ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة م �ه �م ��ة ،وك� � ��ان م��ن
اب��رز مؤسسي ال�ع��دي��د م��ن املؤسسات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف� ��ي ال� � �ب �ل��اد ،داع � �ي� ��ا ل��ه
بالرحمة واملغفرة.

السعدون معزياً

ع ��رف ع��ن ال ��راح ��ل ن��اص��ر ال �س��اي��ر دع �م��ه ل �ح �ق��وق امل ��رأة
السياسية ،إذ يرى انها حرمت من حق االنتخاب والترشح
زورا وب�ه�ت��ان��ا م�ن��ذ ع��ام  ،1963م�ش�ي�رًا ف��ي اح��د ل�ق��اءات��ه
الصحافية الى ان يوم اقرار حقوق املرأة كان يوما عظيما.
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كشفت دراسة أكاديمية حديثة وجود قصور وعدم دراية لدى
األطباء بتكاليف المستلزمات الطبية في نظام الرعاية الصحية
العامة ،محذرة من أن قلة معرفتهم باألسعار الحقيقة قد تؤثر
بشكل مباشر في تكلفة المستشفيات ،ما يؤدي إلى االسراف
والهدر ،ومن ثم تقليل فاعلية النظام الصحي.

دراسة شملت 104
يعملون في مستشفيات
البالد الحكومية:

األطباء يجهلون أسعار  %78من األدوية
يسرا الخشاب

ح�س��ب ال ��دراس ��ة ال �ت��ي أج ��راه ��ا ب��اح �ث��ون من
كليات ال�ع�ل��وم اإلداري� ��ة ،وال�ع�ل��وم الحياتية،
والعلوم الطبية املساعدة ،في جامعة الكويت
وهم د.يوسف عبد السالم ود.ضاري الحويل
ود.إي � �م� ��ان ال �ج �ع �ف��ر ،ف ��إن ن�س�ب��ة ض�ئ�ي�ل��ة من
األطباء لديهم تصور واضح ودقيق ألسعار
األدوي��ة واملستلزمات الطبية التي تستخدم
بشكل يومي.
وب �ي �ن��ت ال� ��دراس� ��ة ال �ت��ي أج ��ري ��ت ع �ل��ى عينة
م��ن  104أط �ب��اء ف��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم��ة،
أن األط� �ب ��اء ي ��ؤك ��دون أه �م �ي��ة م �ع��رف��ة تكلفة
األدوي � ��ة واألج� �ه ��زة ال�ط�ب�ي��ة مل �ح��اول��ة إي�ج��اد
بدائل مناسبة للمريض ،موضحة أن األطباء
قاموا بتقدير أسعار  %22فقط من األدوات
الصيدالنية املشمولة ف��ي االستبيان بدقة،
كما تم تقدير أسعار  %14فقط من األجهزة
الطبية بدقة.
وأوض� �ح ��ت أن االس �ت �ب �ي��ان ق ��د ع� ��رض ع ��ددًا
م��ن األدوي ��ة واألج �ه��زة ع�ل��ى األط �ب��اء لتقدير
أس�ع��اره��ا ،وق��د ج��اء متوسط تقدير األطباء
لعلبة من اإلبر حوالي  15دينارًا ،بينما كان
سعرها الحقيقي  85دينارًا ،كما بلغ متوسط
تقديرهم لكيس ال��دم نحو  35دينارًا ،بينما
بلغ سعره الحقيقي  60دينارًا.
ّ
وقدر األطباء في الدراسة سعر جهاز منظار
امل� �ع ��دة ب �ح��وال��ي  100دي� �ن ��ار ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت
تكلفته الحقيقية  380دي�ن��ارا ،وق� ّ�در األطباء
س�ع��ر أح��د األدوي� ��ة ب� �ـ 15دي �ن��ارا ،بينما ك��ان
سعره الحقيقي دينارين فقط.

أسماء األدوية

وب �ي �ن��ت ال� ��دراس� ��ة أن األط � �ب� ��اء ق ��د ي �ع��رف��ون
األس � �م� ��اء ال �ع �ل �م �ي��ة ل�ل��أدوي� ��ة وت��رك �ي �ب��ات �ه��ا
الكيميائية بدقة ،ولكنهم قد يجهلون جميع
األس � �م� ��اء ال �ت �ج��اري��ة ل �ك��ل دواء وأس �ع ��اره ��ا
املختلفة ،فبعض األدوي ��ة م�ت��واف��رة بأسماء
ت� �ج ��اري ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن ش� ��رك� ��ات م� �ت� �ع ��ددة،
وت �ت �ف��اوت ال�ت�س�ع�ي��رة م��ا ب�ي�ن  3دن��ان �ي��ر و6
دنانير.
وأض � � ��اف � � ��ت :ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن أه� �م� �ي ��ة دور
الصيدالني في تنوير األطباء بشأن األدوية،
ي�ب�ق��ى ال �ط�ب �ي��ب ه ��و ال� ��ذي ي�ك�ت��ب ال��وص �ف��ات
الطبية ،وهو الذي يختار األجهزة واملعدات
ل �ع�ل�اج امل ��ري ��ض ،وم� ��ن ث ��م ف� ��إن دوره م��ؤث��ر
بصورة كبيرة على إجمالي التكاليف على
املستشفيات واملراكز الصحية.

تقليل التكاليف
وأش � ��ارت ال ��دراس ��ة إل ��ى م�ق�ت��رح��ات لتعريف
األط � � �ب� � ��اء ب� �خ� �ص ��ائ ��ص وأس � � �ع� � ��ار األدوي � � � ��ة
واملستلزمات الطبية وبدائلها ،حيث تسهم
في تقليل التكاليف في قطاع الصحة ،مبينة
أهمية توفير املعلومات عن األدوي��ة بجميع
مسمياتها التجارية وأسعارها.
ولفتت ال��دراس��ة إل��ى أن وزارة الصحة قامت
مسبقا بإنشاء موقع إلكتروني يرصد جميع
األدوية املصرحة للبيع في البالد وأسعارها،
ولكن أثبتت النتائج أن هناك أقل من  %25من
األطباء املشاركني بالدراسة يعرفون عن هذه
الخدمة االلكترونية التي تقدمها الوزارة.

!

قدّ روا سعر دواء
بـ 15ديناراً بينما ثمنه
ديناران فقط!

عدم الدراية يزيد كلفة
المستشفيات
ويسبب الهدر
يوسف عبدالسالم

إيمان جعفر

ضاري الحويل

توصيات الدراسة
◄

تطوير مناهج التعليم بكلية الطب في جامعة الكويت

◄

إضافة محاضرات للمناهج عن إدارة المستشفيات والقطاع الصحي
تحسين نظام الرعاية الطبية الذي يعد مسؤولية عدة جهات

◄
◄ وضع إجراءات اإلنفاق في عين االعتبار
◄ إنشاء هيئات لتقييم فاعلية األدوية والتكنولوجيا الصحية
◄

إشراك األطباء في عملية اختيار وشراء المنتجات الطبية

◄

تحسين تكاليف الرعاية الصحية في البالد

عينة الدراسة
أج��ري��ت ال ��دراس ��ة ع �ل��ى ع�ي�ن��ة من
 104أط �ب��اء ي�ع�م�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �ص� �ح ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب ��ال� �ب�ل�اد،
وك��ان ثلثا األط�ب��اء ف��ي العينة من
خريجي جامعة ال�ك��وي��ت والكلية
امل�ل�ك�ي��ة ل �ل �ج��راح��ة ب��اي��رل �ن��دا ،كما
ك � ��ان  %77م �ن �ه��م ي �ع �م �ل��ون ف��ي
أح��د املستشفيات العامة التابعة
لوزارة الصحة ،وامتلك املشاركون
خ� � �ب � ��رات ع �م �ل �ي��ة وت �خ �ص �ص��ات
سريرية متنوعة.
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تحقيق

سبقلا شهدت «جلسة تأويل» ..وحصيلة الساعة  50ديناراً

تفسير األحالم

من علم إلى بيزنس ..وبيع أوهام
ل��م يت��رك بائعو األوهام باب��اً إال وطرقوه ،وال طريقاً إال وس��لكوه لتحقيق مبتغاهم من المكاس��ب المادية ،والش��هرة واالرت��زاق من وراء
دغدغة مشاعر البسطاء ،واستغالل الجوانب الروحانية المتأصلة في المجتمع ،واالهتمام المبالغ فيه أحياناً بالغيبيات واألمور الخفية.
وفي اآلونة األخيرة تحول تفس��ير األحالم إلى وس��يلة للتكسب ،وأصبح تجارة رائجة عبر وس��ائل التواصل االجتماعي ،ومواقع االنترنت ،بل
توج��د قنوات فضائية متخصصة في هذا المجال حيث تتلقى االتصاالت من المش��اهدين لتفس��ير رؤاهم وأحالمهم ،ثم يتولى ش��يوخ
دين وغيرهم تأويلها ،وتجني هذه الفضائيات مكاسب كبيرة من الحصيلة المالية للمكالمات الهاتفية.
محمد توفيق
ف��ي ال �ك��وي��ت ان �ت �ش��رت ظ��اه��رة ت�ف�س�ي��ر األح�ل��ام ل�ق��اء
م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ع �ب��ر وس ��ائ ��ل ع � ��دة ،م �ن �ه��ا :ال��رس��ائ��ل
الهاتفية حيث يرسل الشخص حلمه إلى رقم معني
ُ
فيصله تأويل الحلم خالل دقائق ،لقاء رسوم تخصم
م��ن ال��رص�ي��د ،ووص��ل األم��ر إل��ى إع�لان��ات ف��ي بعض
ال� �ش ��وارع ت �ع��رض ت�ف�س�ي��ر األح �ل��ام ع �ل��ى ي��د ش�ي��وخ
متخصصني في هذا الشأن ،وما على الراغب في ذلك
إال االت�ص��ال بالرقم أو إرس��ال حلمه في رسالة عبر
الواتس ،ليأتيه التأويل الذي غالبًا يوافق هواه حتى
ُ
يصبح زب��ون��ًا دائ�م��ًا ل��دى الشيخ املعلن ع��ن مهارته
في التفسير.
سبقلا رصدت إعالنات في بعض الشوارع ،وقمنا
باالتصال برقم هاتفي مخصص لتفسير األح�لام،
ف ��رد ش �خ��ص ي �ت �ح��دث ب��ال�ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�ف�ص�ح��ى،
ل �ي��ؤك��د أن ��ه م�ت�خ�ص��ص ف ��ي ال �ت��أوي��ل اس �ت �ن��ادًا إل��ى
الكتاب والسنة وفق قوله.
ُ
س��أل��ت��ه :ه��ل أق��ص عليك ال��رؤي��ا اآلن لتفسرها ل��ي؟..
فأجاب بالنفي وأكد لي أنه يعقد مجلسًا في مسكنه
بالفروانية لتفسير األحالم ،مقابل عشرة دنانير عن
الحلم الواحد ،ووصف لي عنوان شقته ،وكان ال بد
أن أقصده بنفسي للوقوف على حقيقة ما يقول.
ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد ق �ص� ُ
�دت ش�ق�ت��ه ،وم ��ا إن ف�ت��ح لي
ال �ب��اب ح�ت��ى وج��دت��ه ش�ي�خ��ًا ف��ي ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات من
العمر ،ذا بشرة بيضاء ولحية مهذبة ،وب��دت على
جبهته عالمة صالة كبيرة ،وكان في الصالة أربعة
أش�خ��اص آخ��ري��ن وجميعهم مقيمون م��ن جنسيات
ُ
وعلمت أنه يفسر لهم األحالم.
مختلفة،
ُ
ُ
جلست حتى جلت بعيني في اللوحات التي
ما إن
تزين ال�ج��دران ،بعضها يحمل آي��ات قرآنية بالخط
ال �ع��رب��ي ،وأخ � ��رى ل �ص��ور ال�ش�ي��خ وه ��و ف��ي ال�ك�ع�ب��ة،
وثالثة بها رسومات ترمز ملتصوفة وزاهدين!.
عرفني بنفسه :أنا الشيخ « »...متخصص في تفسير
ُ
فوافقت
األح�لام ،وأتقاضى  10دنانير عن كل حلم،
بل��ا ج� ��دال ،وط �ل��ب م�ن��ي االن �ت �ظ��ار ح�ت��ى ي�ن�ت�ه��ي من
تأويل أحالم األشخاص الذين سبقوني في املجيء!
أحد املقيمني َّ
قص حلمه على الشيخ :أرى في منامي
حلمًا يتكرر كثيرًا ،حيث أصيد أسماكًا بشبكة ،وعند
إخراجها من البحر أفرح كثيرًا بمنظرها ،لكنها تقفز
مجددًا إلى املاء فأحزن عليها!
س� ��أل ال �ش �ي��خ ص ��اح ��ب ال �ح �ل��م ب �ع��ض األس �ئ �ل ��ة ع��ن
األوقات التي يرى فيها هذه األحالم ،وهل ينام على
طهارة أم ال؟ وماذا يعمل؟ ..وغيرها من األسئلة التي
أج��اب عنها ال��رج��ل ،إذ أك��د أن��ه ال ينام على طهارة،
وهو يعمل محاسبًا في شركة ،ويرى األحالم غالبًا
ق �ب��ل ال �ف �ج��ر ك��ل ل �ي �ل��ة! ،وه �ن��ا اس �ت �ف��اض ال �ش �ي��خ في
التفسير ،وخلص إلى أن الحلم يدل على خوف وقلق
ً
ومكاسب ف��ي الطريق إليه لكنه سيخسر م��اال بعد
أن يكسبه.

البكاء خير
ام� ��ا األش� �خ ��اص اآلخ � � ��رون ف �ت �ن��وع��ت أح�ل�ام �ه��م بني
شخص يأتيه وال ��ده امل�ت��وف��ي ف��ي امل�ن��ام ويحتضنه
وي�ب�ك��ي ،ففسر ل��ه ال�ح�ل��م ب��أن ال�ب�ك��اء ف��ي امل�ن��ام خير
َّ
وبركة وال��وال��د راض عنك! ،وآخ��ر تلخص حلمه في
أن��ه رأى ثعبانًا يجري وراءه ،ففسره بأنه ع��دو له،
ُ
ً
وثالث قص حلمه بأنه رأى زوجته حامال في شهرها
ُ
الثامن لكن الحمل لم يكتمل وأجهض ،ففسره الشيخ
بأن همًا سيصيبه لكنه سيزول بالصبر ،فالحمل هم
واإلجهاض زواله كما قال.
ب �ع��د ان ان �ت �ه��ى ال �ش �ي��خ م ��ن ت �ف �س �ي��ر أح �ل��ام ج�م�ي��ع
ُ
فدفعت في البدء
املتواجدين في املكان ،جاء دوري:
األج ��رة ال�ت��ي ح��دده��ا ك�م��ا دف��ع م��ن س�ب�ق��ون��ي ،وهنا
ُ
ب� ُ
�دأت في سرد حلمي «ال��ذي استحضرت ُه في ذهني
ُ
ُ
قبل أن أذهب إليه ،قلت :رأي��ت في منامي أن السماء
م��ن ف��وق��ي ت�ح��ول��ت إل��ى ب�ح��ر كبير وب ��دأت األس�م��اك
ُ
تقفز منها إلى األرض ،لقد كانت أسماكًا ملونة ،وأنا
ُ
أنظر إليها في دهشة ،ثم أخذت أنادي على زوجتي
وأوالدي ليشاهدوا البحر في السماء».
وب �ع��د أن س��أل�ن��ي ع��ن ع ��دد أوالدي ،وه ��ل أص �ل��ي أم
ال؟َّ ..
فسر حلمي بأنني سأنال خيرًا كثيرًا ال يخطر
ُ
على ال�ب��ال ،وت�لا قوله تعالى« :وف��ي ال�س�م� ِ�اء رزقكم
ُ
وم��ا ت��وع��دون» ،والبحر ال��ذي في السماء دليل رزق

محمد خريبط :بالغات الضحايا
ُتحفظ لغياب القانون
أكد املحامي محمد خريبط ،أن تفسير
األحالم الذي تحول إلى وسيلة لالرتزاق
وال �ت �ك �س��ب ع �ل��ى أي� ��دي ب �ع��ض امل��دع�ين
وش� �ي ��وخ ال ��دي ��ن امل ��زي� �ف�ي�ن ،وال ي��وج��د
ن��ص ق��ان��ون��ي ي �ج��رم��ه ،وال �ح��ال نفسه
ينطبق على أعمال السحر والشعوذة
وممارسة الدجل وغيرها من األعمال
التي تستلزم تشريعًا محددًا يجرمها.
محمد خريبط
وأش � � � ��ار خ ��ري� �ب ��ط ل � �ـ سبقلا إل� � ��ى أن
ت�ف�س�ي��ر األح�ل��ام أص �ب��ح وس�ي�ل��ة ل�ك�س��ب امل ��ال ع�ب��ر ف�ض��ائ�ي��ات
ومواقع الكترونية وغيرها من الوسائل التقنية ،ولألسف بعض
األشخاص ،خصوصًا النساء ،وقعن ضحايا لهؤالء النصابني
الذين يتدخلون في الحياة الخاصة واألم��ور الشخصية بحجة
تأويل حلم أو قراءة الطالع وغيرها .ودعا خريبط وزارة اإلعالم
والجهات األخرى املعنية إلى السعي إلقرار قانون لحماية الناس
من النصابني واملتكسبني من تفسير األح�لام وال��دج��ل وق��راءة
الطالع باسم الدين.

مدير اإلفتاء تركي المطيري لـ سبقلا:

ً
تشريعا
الرؤى ليست خرافات أو
 ..ومنها الحق والباطل
ق� ��ال م��دي��ر إدارة اإلف� �ت ��اء ف ��ي وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة تركي
املطيري :إن ال��رؤى في ديننا الحنيف
ت��أخ��ذ املنهج ال��وس�ط��ي ف�لا إف ��راط وال
تفريط ،فهي ليست تشريعا كما أنها
ليست خ��راف��ات ،فمنها ال�ح��ق ومنها
الباطل.
في
الرؤى
سبقلا:
ـ
ل
املطيري
وأضاف
تركي المطيري
اإلسالم لها شأن ومنزلة ،تقول عنها
السيدة عائشة رض��ي اهلل عنها« :أول م��ا ُب��دئ ب��ه رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم م��ن ال��وح��ي ال��رؤي��ا الصالحة ف��ي النوم،
فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،»...وفي الحديث
اآلخر ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :الرؤيا جزء من
ستة وأربعني ج��زءا من النبوة» ،وس��أل أبو ال��درداء رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عن قوله تعالى« :لهم البشري في الحياة
الدنيا وف��ي اآلخ ��رة» ،ف�ق��ال« :م��ا سألني أح��د عنها غيرك منذ
أنزلت ،وهي الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له».
وت �ط��رق امل �ط �ي��ري إل ��ى ح� ��دود ال � ��رؤى ف��ي األح� �ك ��ام ال�ش��رع�ي��ة
ً
والفتاوی ،قائال :أفضل ما يقال في ذلك قول الشاطبي رحمه
اهلل :إن فائدة الرؤيا في البشارة والنذارة ،ال للتشريع واألحكام
والقضاء ،فتذكر استئناسا ال استدالال.

¶ شيخ دين «غير متخصص» يستقبل الراغبين في التفسير بشقته
¶  5أشخاص سردوا رؤاهم ودفع كل منهم  10دنانير
¶ إعالنات في الشوارع ..وفضائيات ومواقع إلكترونية للتفسير
¶ تكسب بدغدغة مشاعر البسطاء ..واستغالل للجوانب الروحانية
¶ خدمة الرسائل الهاتفية :تفسير الحلم بـ 300فلس!
ً
سمكا يفر منه إلى الماء :ستكسب ما ً
ال ثم تخسره
¶ الشيخ لمن رأى
¶  300 - 100دوالر تفسير الحلم الواحد في دول الخليج
واألس �م��اك امللونة دليل مفاجآت س��ارة ف��ي الطريق
إليك.
ان �ت �ه��ت ج �ل �س��ة ت�ف �س �ي��ر األح �ل ��ام امل ��زع ��وم ��ة وك��ان��ت
حصيلة الرجل  50دي�ن��ارًا في أق��ل من ساعة ،والتي
ت�خ�ل�ل�ت�ه��ا ات �ص ��االت ه��ات�ف�ي��ة ت�ل�ق��اه��ا م��ن أش�خ��اص
ي ��رغ �ب ��ون ف ��ي ت ��أوي ��ل رؤاه � � ��م وح� � ��دد ل �ه��م م��واع �ي��د
ملراجعته في بيته.
ومن جلسة التأويل في الفروانية ،إلى خدمة تفسير
األحالم عبر الرسائل الهاتفية القصيرة ،حيث تصل
وبصفة يومية رسائل مضمونها :أرسل حلمك إلى
رقم « ».......وسيقوم شيوخ متخصصون بتفسيره،
وت�ت��راوح ال��رس��وم بني  150و  300فلس لكل رسالة،
وأرس �ل � ُ�ت ح�ل�م��ًا ف��ي رس��ال��ة ف�ج��اء ن��ي ال�ت�ف�س�ي��ر بعد

خصم ال��رس��وم من ال��رص�ي��د! ..لكن الغريب في األمر
ُ
طلبت من أح��د أصدقائي إرس��ال الحلم نفسه
أنني
م��ن هاتفه النقال ،ف�ج��اءه تفسير مختلف ع��ن ال��ذي
وصلني!
وكان ال بد من مهاتفة إحدى القنوات الفضائية،
املتخصصة ف��ي تفسير األح �ل�ام ،وال �ت��ي ح��ددت
أرقامًا هاتفية على شريط إعالناتها ،ومقرها في
إحدى الدول العربية ،وما إن اتصلت :حتى طلب
مني الشيخ املفسر سرد الحلم ،فقصصت عليه
ُ
أن�ن��ي رأي��ت �ن��ي أم�ش��ي ف��ي س��وق ك�ب�ي��رة مزدحمة
ُ
ب��ال �ن��اس ،وف �ج��أة س�م�ع��ت ش�خ�ص��ًا ي �ن��ادي ع�ل� َّ�ي
ويكرر اسمي في ميكروفون سمعه جميع من في
ال�س��وق ،والغريب أنني لم أع��ر الصوت اهتمامًا

ُ
ومضيت في حال سبيلي!
وسألني الشيخ عبر الهاتف عن أشياء في حياتي
مثل :هل أنا أعزب أم متزوج؟ وهل أنا ملتزم بالصالة
وبقية الفروض الدينية ،وعن إخوتي وهل أتواصل
معهم أم ال؟ كما سألني عن مدة تواجدي في الكويت،
ُ
وهل أتواصل مع أقاربي في مصر أم ال؟ وملا أجبته
ع��ن ك��ل ذل��ك ،أخبرني الشيخ ب��أن ه��ذا الحلم رسالة
إلهية لكي أتوب وأترك الذنوب واملعاصي.
إلى ذلك وباستقصاء املواقع اإللكترونية عبر الشبكة
العنكبوتية املتخصصة في تفسير األحالم رصدنا
 4منها ،وتواصلنا مع أحدها وفسر حلما ،وتصل
تسعيرة تفسير الحلم في بعض ال��دول الخليجية
من ( 100إلى  300دوالر)  ،وفق مصادر.

المنزالوي :مخادعة للعوام
بأمنيات لن تتحقق
اع �ت �ب��ر األدي� � ��ب س �م �ي��ر امل � �ن� ��زالوي أن
اإلب � � ��داع واألح �ل ��ام ي��رت �ب �ط��ان ب�ع�لاق��ة
وثيقة ،بل إنهما من مصدر واحد.
وان� �ت� �ق ��د امل � � �ن � ��زالوي ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل�ـ
سبقلا ال �ظ��اه��رة ال �ت��ي ان �ت �ش��رت في
الفترة األخيرة ،حيث خصصت بعض
الفضائيات برامج ملن يدعون القدرة
ع �ل��ى ت�ف�س�ي��ر األح �ل ��ام ،واس �ت �ط��اع��ت سمير المنزالوي
ج��ذب ع��دد ال ب��أس به ممن ينساقون
وراء ال�خ��راف��ات التي ال تستند إل��ى أس��اس علمي ،ب��ل تخاطب
املشاعر وتخدع املشاهدين بأمنيات لن تتحقق.
ُ
وظفت
وأضاف :إن الحلم يصلح غالبا كنواة للعمل الفني ،وقد
الرؤى املنامية في عدة أعمال روائية ،آخرها رواية «الشرفات»،
فهي تدور في قصر الخيال الذي دعي إليه كاتب روائي ليحل
ضيفا مل ��دة ،يسلم ب�ع��ده��ا للقائمني عليه رواي ��ة ك��ام�ل��ة ،وف��ي
ردهات القصر يعثر على قسم األحالم ويرى ماليني األشرطة
املسجل عليها أحالم الناس منذ األزل ،ويعرف من الجالسني
وراء الحواسيب أنهم يرسلون تلك األحالم بنظام دقيق.
وأضاف :لقد استفاد السرد بالتأكيد من توظيف الرؤى فنيا،
حيث يستلزم ذلك الخضوع لحالة عالية من الوعي ،تجلب معها
لغة خاصة هامسة وعميقة ومبتكرة.

استشارية نفسية :التنبؤ بالمستقبل يزيد ضحايا المشعوذين
وص �ف ��ت اس �ت �ش��اري��ة ال� �ع�ل�اج ال �ن �ف �س��ي د.
رض ��وى ف��رغ�ل��ي األح �ل�ام ب��أن�ه��ا أح ��د أكبر
ألغاز املخ البشري وأكثرها تعقيدًا .وقد راح
اإلنسان وجاء كثيرًا منذ ال ِقدم في محاوالت
ال ح�ص��ر ل�ه��ا ل�ت��أوي��ل ه��ذا ال�ن�ش��اط العقلي
الذي نمارسه جميعا أثناء النوم ،واختلفت
النظريات العلمية في تفسيرها ،ومع ذلك ال
أحد يعرف الحقيقة املطلقة حتى أن بعض
الباحثني قال :األحالم ليس لها وظيفة!
وأضافت فرغلي لـ سبقلا :يعتقد البعض
أنها تعمل على معالجة املشاعر القاسية

التي يعانيها الشخص ف��ي حياته ،أو أنها
تسهل عملية توحيد الذكريات العاطفية ،وال
يزال البعض اآلخر يعتقد أن األحالم حماية
لعملية ال�ن��وم نفسها ،وه�ن��اك م��ن يقول إن
األحالم تحاكي تهديدات النهار حتى نتعلم
تجنبها ب�ش�ك��ل أف �ض��ل .وت�ع�ت�ق��د ن�ظ��ري��ات
أخ � ��رى أن م �ح �ت��وى األح� �ل ��ام ي �ع �م��ل ع�ل��ى
تعزيز أنماط االرتباط العاطفي مع اآلخرين.
وأش� ��ارت إل��ى أش �ه��ر ال�ت�ف�س�ي��رات ل�لأح�لام
وهو ما قاله علم النفس سيجموند فرويد،
بأنها نشاط ال وعيًا يهدف إلى إشباع بديل

لرغبة على طريقة املثل الشعبي «الجوعان
يحلم بسوق العيش» .وه��و ما توصل إليه
«م��ارك سوملز» أثناء بحثه التاريخي حول
آفات الدماغ.

عالج الكوابيس
وقالت فرغلي :منذ سنوات تحاول األبحاث
اإلج� ��اب� ��ة س � ��ؤال ه ��ل م ��ن امل �م �ك��ن ال�ت�غ�ي�ي��ر
امل �ت �ع �م��د ف ��ي م �ح �ت��وى ال �ح �ل��م ع ��ن ط��ري��ق
ب �ع��ض امل� �ح� �ف ��زات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة؟ وب��ال �ت��ال��ي
يفتح ب��اب األم ��ل ل�ع�لاج ال�ك��واب�ي��س املزمنة

ومشكالت األح�لام ..وبالفعل جرى تفعيل
تطبيق  Applicationعلى الهواتف أطلقته
مجموعة في اسكتلندا ،يعتمد على اختيار
شريط صوتي مثل موسيقى أمواج البحر،
أثناء الليل لتغيير محتوى األحالم بمؤثرات
خارجية إيجابية .وعند االستيقاظُ ،يطلب
من الفرد تسجيل حلمه ال��ذي يتم إرساله
بعد ذل��ك إل��ى قاعدة بيانات مركزية .وأبلغ
فريق البحث أنهم تلقوا بيانات من  100ألف
مستخدم.
وأردف� � ��ت :ل �ق��د ت ��رك ب �ع��ض ال �ن��اس ك��ل ه��ذا

ال�ج�ه��د ال�ع�ل�م��ي ف��ي م �ح��اول��ة االق� �ت ��راب من
معنى األح�لام وتفسيرها ،والتصقوا فقط
بالجزء الخاص بالتأويل املستقبلي للحلم،
وه� ��ذا م ��ا أوق �ع �ه��م ت �ح��ت س �ط��وة ال��دج��ال�ين
واملشعوذين و«بيزنس تفسير األحالم».
وأض��اف��ت :يخضع البعض ف��ي ه��ذه الحالة
إلى الرغبة الشديدة في فك شفرة املجهول
والخوف من املستقبل ومحاولة تهدئة حالة
ال�ق�ل��ق ال��داخ�ل�ي��ة امل��زم�ن��ة ت�ج��اه ال��واق��ع امل��ؤل��م
وال �ت �م��اس أي أم ��ل ف��ي ال� �خ ��روج م��ن دائ ��رة
االنتظار.

رضوى فرغلي
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تحقيق

مع نفحات البرد األولى التي هبت على البالد خالل
األسبوع الجاري ،تسابق الشباب وكبار السن على محال
األقمشة والخياطين لتفصيل «الدشداشة» الشتوية
قبل تزاحم المواطنين على اقتناء زيهم الرسمي
الجديد ذي األلوان المتعددة الجاذبة.
ومن المؤكد أن الزي الوطني (الدشداشة) ال غنى عنه،
ال سيما في العمل والمناسبات والزيارات الرسمية في
الدواوين وغيرها ،وغالباً ما يحصل تنافس من الجميع
على ارتداء األقمشة المميزة ،سبقلا جالت على
أسواق االقمشة في سوق المباركية للتعرف على
أجود أنواع األقمشة ومعدل أسعارها.

محال األقمشة تستقبل
زبائن نفحات البرد األولى:

دشداشة شتوية بـ 650
وليد العبدالله
ي � �ق ��ول ع� �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز رش � �ي ��د م� ��ن أح� � ��د امل� �ح ��ال
ال �ت �ج��اري��ة ،إن غ��ال�ب�ي��ة ج�ي��ل ال�ش�ب��اب يفضلون
«األق�م�ش��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة» ،وي�ب��دأ سعر امل�ت��ر م��ن 5
دنانير ويصل إلى  100دينار من محل الى آخر،
مؤكدًا أن بعض الشباب يبحثون عن التميز وال
يمانعون في الحصول على قطعة قماش مميز
وأس�ع��اره مرتفعة ،بينما كبار السن يفضلون
املتر الرخيص الذي ال يتجاوز الخمسة دنانير.
وأض� ��اف رش �ي��د أن ��ه ف��ي األع � ��وام األخ �ي��رة ب��دأت
ال �ش��رك��ات وامل ��ارك ��ات ال�ع��امل�ي��ة ،م�ث��ل كريستيان
دي� � � ��ور وغ ��وت � �ش ��ي وك ��ارت� �ي� �ي ��ر وج �ي �ف �ي �ن �ش��ي..
وغ�ي��ره��ا ،وض��ع اسمها على األق�م�ش��ة ،وه��و ما
جعل بعضها يزيد سعره أكثر من عشر مرات،
مشيرًا إلى أن هذه األقمشة عليها إقبال كبير من
الشباب ،وقد تصل أسعارها األصلية للدشداشة
الواحدة بأربعة أمتار إلى  350دينارًا.

اختالف األذواق
ب��دوره ،ذكره البائع عبد املطلب جدل ،أن سوق
األق �م �ش��ة ت�خ�ت�ل��ف م��ن زب ��ون إل ��ى آخ ��ر ،فهنالك
م��راك��ز ل�لأق�م�ش��ة ب ��دأت ت �غ��ازل األث ��ري ��اء بحيث
يكون الطلب من البلد املصدر وفق رأي الزبون،
ودائمًا تكون هذه األقشمة من النوع اإليطالي
أو اإلن �ك �ل �ي��زي ،وي�ش�ت��رط��ون أن ي �ك��ون ال�ق�م��اش
ال��ذي يصل إليهم خاصًا بهم وال أح��د يرتديه
غيرهم.
وقال إن الشركات عندما يشترط عليها الزبون
هذا الشرط يكون سعر قماشها مرتفعًا ،فيصل
سعر ال��دش��داش��ة منها إل��ى  650دي �ن��ارًا ،وه��ذه
الظاهرة بدأت تنتشر لدى البعض.
وأوض � ��ح أن ه �ن��اك أق �م �ش��ة ه �ن��دي��ة وك ��وري ��ة ال
ي�س�ت�ه��ان ب �ج��ودت �ه��ا ،وأس �ع��ار م�ت��ر ال��دش��داش��ة
م �ن �ه��ا ال ت �ت �ج ��اوز  6دن ��ان� �ي ��ر ،م �ب �ي �ن��ًا أن ه��ذه

األق �م �ش��ة ع �ل �ي �ه��ا إق� �ب ��ال ك �ب �ي��ر ،خ �ص��وص��ًا م��ن
ضعيفي الدخل ومتوسطيه.

اختيار أنثوي
من جهته ،أشار البائع عبد الرحيم رسول ،إلى
أن هناك نساء يعتبرن زبائن ملحال األقمشة ،إذ
ُ
يقمن بشراء األقشمة للرجال ،وبعضهن يبحثن
ع��ن أقمشة مميزة ويقدمنها ه��داي��ا ألزواج�ه��ن
أو إخوانهن ،مضيفًا أن بعضهن يجدن اختيار
الخام أفضل من الرجال.
وأكد رسول أن النساء يركزن دائمًا على القماش
اإليطالي واإلنكليزي ال��ذي يتجاوز سعر متر
ال��دش��داش��ة م�ن��ه  300دي �ن��ار ف��ي ب�ع��ض امل�ح��ال،
وه � ��ذا ي �ح �ص��ل ك �ث �ي �رًا ف ��ي امل �ن��اس �ب��ات وأع �ي��اد
امليالد.
ولفت إلى أن السوق الكويتية دائمًا تركز على
األقمشة ال�ك��وري��ة وال�ه�ن��دي��ة ،وال يمكن لجميع
املحال االستغناء عنها لعدة أسباب أبرزها أن
األقمشة الرخيصة تساعد أصحاب املحال على
العمل ودفع اإليجار الشهري ،فاألقمشة الغالية
لها زبائن محددين.
وأوضح أن هناك زبائن يأتون من دول الخليج،
ك��اإلم��ارات وقطر والسعودية ،بحثًا عن جودة
الخام والسعر ويحرصون على الحضور بشكل
دائم.
من ناحيته ،أوض��ح البائع س��رور الدمشقي أن
أسعار األقمشة باملتر تبدأ من  3دنانير وتصل
إل��ى  150دينارًا وف��ق طلب ال��زب��ون ،موضحًا أن
الهبة ال�ج��دي��دة ه��ي تفصال «دش��داش��ة مميزة
وس� ��دي� ��ري ش� �ت ��وي» م ��ن ال �ق �م��اش ذات� � ��ه ،ح�ي��ث
ت�ت��راوح أسعارها ب�ين  10دنانير و 120دينارًا
وفق ج��ودة الخام ونوعيته ،الفتًا إلى أن أغلب
الشباب يركزون على األلوان الداكنة كـ«الكحلي
وال�ع��ودي واألزرق املكحل» ،وه��ذه األقمشة لها
سوق كبير لدى الشباب.

إقبال نسائي

نساء يجدن اختيار

خالل جولة سبقلا على سوق
االق� �م� �ش ��ة ،ل ��وح ��ظ أن ال �ن �س��اء
ي�ع��رف��ن ج ��ودة ال �خ��ام اك�ث��ر من
الرجال ،حيث يركزن على شراء
االقمشة االنكليزية وااليطالية،
وي �ت �ج ��اوز م �ت��ر «ال ��دش ��داش ��ة»
 100دي �ن ��ار وت �ش �ت��ري بعض
ال �ن�س��اء  3ام �ت��ار ب � �ـ 300دي�ن��ار
لتقديمها ال��ى ال��زوج كهدية في
عيد زواجهما.

النوع واللون
ألزواجهن

البحث عن الرخيص
بعض أصحاب محال الخياطة
أك � ��دوا أن االق� �ب ��ال ك�ب�ي��ر على
ال� � �خ � ��ام ال� � �ك � ��وري وال �ص �ي �ن��ي
وال � �ه � �ن� ��دي ب �س �ب��ب االس � �ع ��ار
امل � �ن � �خ � �ف � �ض� ��ة ل � �س � �ع� ��ر امل � �ت ��ر
ال ��ذي ي �ب��اع ب �ح��دود  5دن��ان�ي��ر
ب �ح �ي��ث ت �ك��ون ق �ي �م��ة ت�ف�ص��ال
«ال��دش��داش��ة»  15دي�ن��ارا كحد
أق � �ص� ��ى ،م ��وض� �ح�ي�ن أن ف�ئ��ة
كبيرة من الشباب ال يرغبون
ب� ��االس � �ع� ��ار ال� �غ ��ال� �ي ��ة خ�ل�اف��ا
للنساء الالتي يحرصن على
اختيار املميز.

¶ جيل الشباب يفضل األقمشة اإلنكليزية
¶ وضع العالمات العالمية عليها رفع سعرها
¶ «الهندي والكوري» رخيص ومناسب..
¶ «اإلنكليزي» األغلى واألجود
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بائع يستعرض أنواع األقمشة

ً
دينارا

عرض خام إنكليزي
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

«بغداد» ..األميرة
المشوهة!

خالد أحمد الطراح
اسمي بغداد
ُ
عشت
سعيدة
في قصوري املبنية من الذهب األسود
واألحجار النفيسة
ّ
دجلة ينساب على البالط الزجاجي الشفاف
آالف الخلفاء تزاحموا
على دفتر مواعيدي
كانوا ّ
يسموني مدينة الحضارة
يا إلهي كيف يمضي الزمن
كانوا ّ
يسموني عاصمة النور
يا إلهي كيف كل شيء يضيع
أنا اسمي بغداد
ُ
سقطت
وقد
تحت قصف الدبابات
تحت قصف الدبابات
أنا اسمي بغداد
أميرة ّ
مشوهة الوجه
َنس ْتـني شهرزاد
َنس ْتـني
أعيش على أرضي
متشردة متسولة تحت البلدوزر
تحاصرني األرواح
أبكي حطام جمالي
تحت ركام األحجار التي ما زالت ملتهبة
فهذه روحي تلك التي يغتالون
كانوا ّ
يسموني عاصمة النور
يا إلهي كيف كل شيء يضيع
ه��ذه كلمات ألغنية «اس�م��ي ب �غ��داد» كتبتها
وغنتها الفنانة االسترالية تينا ارينا Arena
 ،Tinaاستمعت إل��ى األغنية بفضل صديق
عزيز ،أرسل لي تسجيل يوتيوب لألغنية في
الوقت املناسب ،فعراق اليوم ينزف دمًا غزيرًا
بسبب الفساد وطائفية مقيتة.
تمعنت ب��االس�ت�م��اع إل��ى األغ�ن�ي��ة وكلماتها،
ووج ��دت� �ه ��ا س � �ط� ��ورا اخ� �ت ��زل ��ت ت� ��اري� ��خ ه ��ذه
ال�ع��اص�م��ة ال�ع��ري�ق��ة ،ب �غ��داد ،ب�ك�ل�م��ات معبرة،
صاحبها أداء ولحن موسيقي رائ��ع ومؤثر
عن وضع مأساوي عايشه ويعايشه االشقاء
ف��ي ال �ع��راق ق�ب��ل س�ق��وط ن�ظ��ام ط��اغ�ي��ة ب�غ��داد
صدام حسني ،نتيجة حكم دموي ،فيما مزق،
بعد سقوط ه��ذا النظام االس�ت�ب��دادي ،نسيج
م�ك��ون��ات املجتمع ال�ع��راق��ي مخططات فساد
وط��ائ�ف�ي��ة وان�ق�س��ام��ات سياسية وم��ؤام��رات
ت� �ح ��اك م� ��ن داخ� � ��ل ال � �ع � ��راق وخ � ��ارج � ��ه ض��د
استقرار الجار العراقي وامنه.
قصدت بهذا املقال التذكير ب�ض��رورة تقاسم
الوقوف املشترك لكل من الكويت والعراق معا،
ف��ي مواجهة التحديات التي تواجهها املنطقة
بشكل عام ،واملصالح الثنائية لبلدين شقيقني
بشكل خاص ،خصوصا في ضوء التطورات
السياسية االخيرة ومنذ مطلع اغسطس .2019
ف�م��ن امل�ه��م دع��م م�س��اع��ي تنقية االج ��واء من
أي س �م��وم م�ص�ط�ن�ع��ة ،ل�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق على
تشنجات اعالمية ليست اساسا في مصلحة
البلدين والشعبني ،فاندفاع البعض الى ساحة
ال �ت��راش��ق االع�ل�ام��ي ل��ن ي�ص��ب ف��ي مصلحة
ال �ح��اض��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ب �غ��داد
والكويت.
ن �ح��ن ب �ح��اج��ة ال� ��ى ي �ق �ظ��ة ف ��ي ع� ��دم ت�ج��اه��ل
م �ف��اه �ي��م ال � �ح� ��وار االي� �ج ��اب ��ي ازاء م�خ�ت�ل��ف
ال�ق�ض��اي��ا ال�ث�ن��ائ�ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة بني
العراق والكويت ،ودعم الجهود الدبلوماسية،
بعيدا عن تصعيد اعالمي قد يقود الى شروخ
جديدة في العالقات العراقية  -الكويتية.
فالشعب ال�ع��راق��ي ُم�ط��ال��ب بتحديد مصادر
ال��دم��ار وال �ف �س��اد وإن �ق��اذ ال �ع��راق م��ن ك��ل ما
ي�س�ت�ه��دف اس �ت �ق��راره ال�س�ي��اس��ي وأم �ن ��ه ..ال
سيما التدخالت االيرانية في شؤونه.
انتفاضة العراق االخيرة هي انتفاضة شعبية
ضد الفساد ومخططات سياسية وطائفية،
ينبغي أال تغيب عن العقل والوجدان العراقي.
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النسيان نعمة لإلنسان ..لكن «إحنا مش ناقصين»!

حادثة غير متكررة نشر عنها خبر منذ أيام ..وهي
واقعة الفتة– كما يقول الخبر– حيث بدأ االتحاد
املصري لكرة السرعة بتحقيقات داخلية للتوصل
ال��ى الشخص امل�س��ؤول عن «نسيان ك��أس العالم»
لتلك اللعبة التي حصل عليها املنتحب املصري،
بعد املشاركة في فعاليات بطولة تلك اللعبة التي
أقيمت ف��ي ف��رن�س��ا ..ويستطرد الخبر بالقول انه
رغ��م اع�ل�ان االت �ح��اد اس�ت�ع��ادة ال�ك��أس ال�ت��ي ع��ادت
وح �ي��دة دون ح��ام��ل لقبها ال�س�ب��ت امل��اض��ي ،عبر
تفاهمات أجراها االتحاد مع السلطات الفرنسية
التي ارسلتها في طائرة من باريس للقاهرة ،فان
الواقعة أثارت تعليقات ساخرة ومستنكرة لنسيان
الكأس من االخوة املصريني الذين يبرعون في ذلك!
نائب رئيس االتحاد املصري لكرة «السرعة» قال

انه كان يتمنى تسليط الضوء على الفوز ببطولة
العالم بحجم التفاعل نفسه الذي صاحب نسيان
ال �ك��أس ..وأف ��اد امل�س��ؤول ال��ري��اض��ي ب��أن «الالعبني
كانوا يلتقطون الصور بالكأس في ردهة استقبال
ال�ف�ن��دق  Receptionون �س��وه��ا!! وال�ب�ع�ث��ة كشفت
األمر بعد العودة!! واستعدناها» متعهدا بمعاقبة
املخطئ ..انتهى
***
ون�ح��ن ال نملك ازاء ذل��ك الخبر غير امل�س�ب��وق ،إال
االب �ت �س��ام ل�ط��راف�ت��ه وخ �ط��ورت��ه ف��ي ال��وق��ت نفسه،
ففريق رياضي كامل مع ادارييه حازوا كأس العالم
متغلبني على عشرات الفرق بتلك املسابقة ،وأخذوا
الصور التذكارية مع تلك الكأس ،ويبدو تركوها مع
آخر من تصور معها في ردهة الفندق وذهب الى

غرفته ونام هانئًا هادئًا ،من دون أن يتساءل إداريو
ال�ف��ري��ق ع��ن ت�ل��ك ال �ك��أس ،ف��ذل��ك أم��ر يحمل صبغة
الغرابة ويثير التعجب!
وم�ن��اس�ب��ة اث��ارت��ي ل��ذل��ك ال�خ�ب��ر ه��و وج ��ود الجالية
املصرية الكريمة في الكويت أينما نولي وجوهنا،
ف �ه��ي ال �ج��ال �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ع ��ددي ��ًا ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ب�ع��د
الجالية الكويتية والجالية الهندية ،وم��ن ث��م تأتي
جالية األش�ق��اء املصريني ال��ذي��ن يعملون موظفني
ومستشارين لحكومتنا الرشيدة ،وأطباء وقضاة
ومحامني ومدرسني ومهندسني ،وبنائني وعماال
وع�م��ال توصيل الطلبات للمنازل ،وع�م��ال نظافة
وم � ��زارع �ي��ن وص � �ي ��ادي ��ن ،وم ��وظ� �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
الخاص ..الخ
متمنيًا أال يصيبهم في أعمالهم األكثر من مهمة

الطفل الكويتي قديماً
السائدة ،ومن ال تتمكن من رضاعة ابنها لقلة
إدرار حليبها ،تبعثه ملن تقوم برضاعته من
نساء الجيران واألق��ارب وغيرهن ،لذا كثر في
ذاك ال��زم��ان األوالد والبنات اإلخ��وة واألخ��وات
من الرضاعة.
لم يعرف الطفل الرضيع آنذاك الحفاظات ،بل
عرف «التلقافة» وهي قطعة من القماش القطني
ت� ��ؤدي ف �ع��ل ال �ح�ف��اظ��ة ب �ص��ورة أق� ��ل ،وتغسل
ب�ع��د ك��ل اس�ت�ع�م��ال .ول��م ي�ق��م بتنظيف الطفل
ال��رض�ي��ع وغ�س��ل ج �س��ده ،ذك� �رًا ك��ان أم أن�ث��ى،
سوى أمه التي تحنو عليه ويرتبط بها جسديًا
وروحيًا .حنان األم على وليدها يتمثل أيضًا
َ َ
ف��ي ح��رص�ه��ا ع�ل��ى ن��وم��ه ف��ي س��ري��ره (امل��ن��ز)
وه��و يصنع ع��ادة من سعف النخيل ،ويغطى
ُ
حماية للطفل من الذباب وغيره بـ«الت ْور» وهو
ق�م��اش قطني شبكي رق �ي��ق ،وق��د تضعه في
«الكاروكة» وهي أيضًا سرير يمكن تحريكه
أث �ن��اء وض��ع ال��رض�ي��ع ف�ي��ه بغية امل�س��اع��دة في
نومه نومًا هانئًا.
وف��ي ع��رف ذاك ال��زم��ان ك��ان��ت األم حريصة
ع�ل��ى ص�ح��ة ول�ي��ده��ا ،خ��اص��ة م�ع��دت��ه وج�ه��ازه
الهضمي ،فهي تسقيه بصورة دورية شهرية

من صيد الخاطر

«سد ابن بيض
الطريق»
طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

«س��د اب��ن بيض ال�ط��ري��ق» ،مثل عربي يضرب للمرء عندما يسد الطريق
بوجه من يريد أو يضمر له شرا ،فيتقيه بما يرضيه ،حتى ال يجد له عذرا
يعتدي به عليه.
ولهذا املثل قصة ،فيحكى أن لقمان بن ع��اد ك��ان يعني رج�لا من العمالقة
يقال ل��ه اب��ن بيض ف��ي تجارته ،فيعطيه ك��ل ع��ام ألفا وحلة وج��اري��ة ،فلما
حضرت اب��ن بيض ال��وف��اة ،أوص��ى ابنه قائال :ال تجاور لقمان في أرض��ه،
فإني أخافه على مالك ،فاخرج عنه بأهلك ومالك سرا ،فإذا صرت الى عقبة
كذا وسماها له ،أي عند ثنية طريق ،فضع حقه عليها ،فإن تعداه إلى مالك
أخذه اهلل.
امتثل االبن لوصية والده ،فتبعه لقمان بن عاد حتى انتهى إلى العقبة التي
ح��دده��ا اب��ن ب�ي��ض ،ف��وج��د ح�ق��ه ،ف��أخ��ذه وان �ص��رف ق��ائ�لا« :س��د اب��ن بيض
الطريق» ،قاصدا أن ابن بيض سد عليه الطريق إلى ماله وأهله عندما أعاد
إليه حقه.
إال أن األصمعي أتانا برواية خاصة به ،فقال :كانت على ابن بيض إتاوة
للقمان بن عاد وجب أن يدفعها ،إال أنه هرب بها ،فتبعه يطلبه ،فلما خشي
لحاقه ،وضع ما يطالبه به في طريقه ومضى ،فأخذ لقمان إتاوته ورجع،
ثم قال قولته املشهورة« :سد ابن بيض الطريق» ،فذهب ما قاله مثال ،حتى
أن عدة شعراء استشهدوا بما قاله لقمان ،فقال الشاعر عمرو بن األسود
في ذلك:
س� � � ��ددن� � � ��ا ك � � �م � ��ا س� � � ��د اب � � � � ��ن ب � � �ي � ��ض ط� ��ري � �ق� ��ه
ف� � � �ل � � ��م ي� � � � � �ج � � � � ��دوا ع� � � �ن � � ��د ال � � �ث � � �ن � � �ي � � ��ة م � �ط � �ل � �ع� ��ا
وقال املخبل السعدي:
ل � � � � �ق� � � � ��د س � � � � � � ��د ال � � � �س � � � �ب � � � �ي � � � ��ل أب � � � � � � � � ��و ح� � �م� � �ي � ��د
ك� � � � �م � � � ��ا س� � � � � � ��د امل� � � � �خ � � � ��اط� � � � �ب � � � ��ة اب� � � � � � � � ��ن ب � �ي � ��ض
أما عوف بن األحوص العامري فقال:
س � � ��ددن � � ��ا ك � �م � ��ا س � � ��د اب � � � ��ن ب � �ي � ��ض ف � �ل � ��م ي �ك��ن
س � � � ��واه � � � ��ا ل� � � � � ��ذي األح � � � �ل� � � ��ام ق � � ��وم � � ��ي م� ��ذه� ��ب

من شباك الباص
ح �ت��ى ال ن �ق��ع ف ��ي ال �ت �ح �ي��ز وس� ��وء االت� �ص ��ال ون �ق��ص ال�ف�ع��ال�ي��ة
واألح��ادي��ة وع��دم التركيز والعشوائية في التفكير ،نجد طريقة
عملية مرنة تجمع أن�م��اط التفكير ف��ي قبعات س��ت لالستفادة
منها مجتمعة« :القبعة البيضاء» تمثل التفكير الرقمي الحيادي
وت �س �ع��ى ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش ل�ج�م��ع ال �ب �ي��ان��ات وال �ح �ق��ائ��ق .أم ��ا «ال�ق�ب�ع��ة
السوداء» ،فهي للتفكير الحذر وتكشف مصدر املشاكل وتتميز
بالترتيب املنطقي السلبي وال تقدم حال إنما تحذر بالنتائج.
أما «القبعة الحمراء» ،فتمثل التفكير العاطفي وتهتم بالحدس
والشعور .و«القبعة الخضراء» ،فهي للتفكير اإلبداعي الخالق
وتكون أفكارها قابلة للتغيير والتعديل بمرونة وتغطي الخلل
ال��ذي كشفته القبعة ال�س��وداء ،وتفكيرها خ��ارج الصندوق .أما
«القبعة الصفراء» ففكرها إيجابي منطقي وتركز على القيمة أو
الفائدة وتقدم اسبابا ومبررات لكل مقترح لتكون ظاهرة يمكن

Ali-albaghli@hotmail.com

من بلدنا الكويت ،ما أصاب أشقاءهم أبطال العالم
في «كرة السرعة» ..فنحن ال ينقصنا في معيشتنا
وح�ي��ات�ن��ا ال�خ�ل��ل أو ال�ف�ش��ل ف��ي كثير م��ن مناحي
حياتنا ..لذا نرجوهم التركيز في أعمالهم ،فنحن
كما يقول الوصف املصري «مش ناقصني» حتى
لو قيل إن النسيان نعمة لإلنسان!!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

مصير محمد
البغلي يهمنا

دريشة تراثية

«ف�ل�ان الحلو ض� َّ�ي��ع مفاتيله ،أم��ه طقته وأب��وه
يحاميله» أهزوجة كويتية ما زال��ت تتردد في
آذان �ن��ا ،م�ف��اده��ا أن ال�ط�ف��ل ال�ف�لان��ي ق��د أض��اع
مفاتيله ،وه��ي ن��وع م��ن حلي األط�ف��ال ف��ي ذاك
ال��زم��ن الجميل ت��وض��ع ف��ي ال�ي��دي��ن ع�ل��ى هيئة
أس��ورة ،وأم ه��ذا الطفل عاقبته بالضرب على
هذا الفعل ،لكن األب بحنانه احتواه ودافع عنه.
ب�ه��ذه البساطة ك��ان��ت ال�ن�ظ��رة للطفل الكويتي
الرضيع ال��ذي ل��م يفرق ف��ي لبس املفاتيل بني
الذكر واألنثى ،نظرة تدل على أقصى الحنان.
ُيسمى الطفل حسب كونه ذكرًا أو أنثى عادة
على اس��م الجد أو ال�ج��دة ،أو العم أو العمة ،أو
ال�خ��ال أو ال�خ��ال��ة ،أو غير ذل��كُ ،
وي�خ�ت��ار ل��ه من
األسماء ما كان مشتهرًا على األلسن في ذاك
ال��زم��ان ،وال يلتفت لألسماء الحديثة التي قد
تحمل املعاني الجميلة ،لكنها تعتبر خارجة
عن نطاق العرف السائدُ .
ويخنت الطفل عادة في
اليوم السابع ،ويقام له احتفال بسيط يحضره،
خاصة ،األه��ل واألق��ارب والجيران ،ينثر عليه
«النون» وهو في محتوياته كالقرقيعان تقريبًا.
طفل ذاك الزمن يولد ُ
ويعتنى به عناية حميمة،
فيها العطف والحنان ،فالرضاعة الطبيعية هي

علي أحمد البغلي

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

أو أكثر «الخروع» وهو دواء مسهل القصد منه
تخليص معدته م��ن ك��ل الفضالت ،ويستلزم
األمر أن يغيب الطفل عن املدرسة في ذلك اليوم.
وقبل امل��درس��ة ،ف��إن تناول طعام اإلفطار أمر
الزم ،فتعد األم لألسرة جميعًا طعام اإلفطار،
يتناولونه بمن فيهم طفل امل��درس��ة ،وتحرص
على أن يذهب وهو طيب الخاطر ،سليم البدن،
معافى من أي عارض صحي أو نفسي .طفل
ذاك الزمان يذهب مع أقرانه في باص املدرسة
ال��ذي ي�ع��رف م�ك��ان إق��ام��ة ك��ل طفل ذه��اب��ًا إلى
امل ��درس ��ة وإي ��اب ��ًا م �ن �ه��ا .وك� ��ان س��ائ��ق ال �ب��اص
بمنزلة األب ال��ذي يحنو على من يحملهم من
األطفال ،يسأل عن أحوالهم وأحوال أهاليهم.
ت �ل��ك ب �ع��ض أح � ��وال ال �ط �ف��ل ال �ك��وي �ت��ي ق��دي�م��ًا،
ون�لاح��ظ فيها تعلقه ب��ال��وال��دي��ن ،خ��اص��ة األم،
خالفًا لهذه األي��ام  -بصفة عامة  -عن تعلقه
بالخادمة املربية ،أو مدرسته في الحضانة كأم
بديلة ،وهو خالف الفطرة السليمة.

الشهرة جميلة
 ..ولكن!
أحمد جمال الرويح
a.j.r_82@hotmail.com

ٌ
يقول شيخ اإلس�لام اب��ن تيمية« :وليس في كتاب اهلل آي��ة واح��دة يمدح
ُ
َ
ُ
اإليمان والتقوى،
يمدح
فيها أح�دًا بنسبه ،وال ي��ذ ّم أح�دًا بنسبه ،وإنما
َ
َ
الكفر والفسوق والعصيان».
ويذم
شيوع وذي��وع فالن ال يعني أنه شخص كامل األوص��اف ،فالكمال هلل
وحده ،فاملبالغة باألنا وتضخيم الذات وتهميش الغير ،تعتبر مصيبة
كبيرة ،وهذا ما نراه في الفترة األخيرة ،في التباهي باملقتنيات الثمينة،
وباألتباع املليونية ،وباألسر الفالنية ،فهذه كلها مظاهر مزيفة ومؤقتة،
وك��ل ه��ذا حتى يتم تسليط األض ��واء عليهم ،وي�ش��ار إليهم بالبنان..
صدقوني فكل ه��ذا يتالشى يوما م��ًا ،ويكون نسيًا منسيا ،ألن دوام
الحال من املحال.
ُ
الشهرة جميلة ومحمودة إذا كان يعرف صاحبها بالخصال الحميدة،
واألف�ع��ال الجميلة ،حينها ال نلقي اللوم واالت�ه��ام على ه��ذا النجم بأنه
يفعل هذا وذاك من أجل السمعة والصيت .بل بالعكس نشجعه وندعمه
حتى ينشر خيره ،ويكثر نفعه في بالد العالم ،وفي املقابل ال نلتفت لكل
صوت نشاز يحاول أن ينشر مفاهيمه وأفكاره الدخيلة.
ً
إذن ،النجومية ن��وع��ان :محمودة وم��ذم��وم��ة ،أوال املحمودة وه��ي التي
يسعى صاحبها بالتخلق باألخالق الصالحة ،واألفعال الحسنة ،فيكون
معروفًا بالصدقة ،أو بالعلم ،أو بالعدل ،أو بالكرم ..وإلخ .وثانيًا املذمومة
ُ
وهي التي يتلبس صاحبها لباس النجوم ،وهو ال يحمل فكرًا وال خلقًا،
حتى يقال عنه انه كذا وكذا ،وهؤالء من راقبهم مات همًا.
ول�ن�ح��ذر م��ن ذاك ال ��ذي أراد أن ي�ك��ون م�ش�ه��ورًا وم�ع��روف��ًا ب��األس�ل��وب
الخاطئ وامللتوي ،وتأتي الشهرة إما موروثة ،أو مكتسبة ،وقلة قليلة
من يجتهد ويصبر الكتساب شهرة إيجابية ومثالية ،ويكون صاحب
رسالة هادفة لوطنه ،ومنهم مع األس��ف الشديد يستميت حتى يطلق
عليه شخص مؤثر وصاحب «كاريزما» ،ولكن سيرته ال تسر عدوا وال
ُ
حبيبا ،وهؤالء كثر ،وأتباعهم يكونون في العادة من األطفال واملراهقني.
همسة أخيرة ،لنتجنب كل قول أو فعل يمكن أن يترك أثرا سلبيا في
أي زمان أو مكان ،ولنكن مشهورين بالخيرية واإلنسانية ،وأن نكون
أعضاء ّ
فعالني باملجتمع.

محمد سالم البلهان*
بثت إح��دى امل�ح�ط��ات التلفزيونية الكويتية
املحلية مقابلة أجرتها مع أعضاء من عائلة
األخ ال �ص��دي��ق م �ح �م��د ط��اه��ر ال �ب �غ �ل��ي ال ��ذي
لألسف الشديد اختفى في إحدى دول شرق
أوروبا ولم يستدل على مكان اختفائه حتى
هذه اللحظة بظروف غامضة.
وبصفتي مواطنًا أق��دم الشكر الجزيل لكل
من ساهم في إعداد وتنفيذ وبث تلك املقابلة
القيمة ال�ت��ي أع ��ادت إل��ى أذه ��ان أه��ل الكويت
فاجعة اختفاء السيد محمد البغلي.
ع��رف��ت ال��رج��ل ح�ي�ن�م��ا ك ��ان ي�ت��ول��ى منصب
وك� �ي ��ل وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ش��ؤون
امل�ع��ارض ،حيث التقيت به بمدينة الخرطوم
عاصمة السودان الشقيق ،وك��ان قد حضر
ل�ل�خ��رط��وم ل �ي��رأس وف��د ال�ك��وي��ت ف��ي معرض
التجارة ال��دول��ي ال��ذي أقيم بمدينة الخرطوم
التي كنت فيها سفيرا لدولة الكويت آن��ذاك،
حيث ملست مواهبه وخبرته ودرايته وأخالقه
ال �ع��ال �ي��ة وح �ب��ه ل� �ب�ل�اده وش �ع �ب��ه ،م ��ن خ�لال
ج �ه��وده ف��ي إن �ج��اح ج �ن��اح ال�ك��وي��ت ف��ي ذل��ك
املعرض التجاري ال��دول��ي ال��ذي شاركت فيه
أع��داد من دول آسيا وأفريقيا وبعض الدول
األوروبية.
ملست في السيد محمد البغلي ،الحب الكبير
واإلخ� �ل� ��اص ال� � ��ذي ي �ع �ت �م��ر ص� � ��دره ل �ب�ل�اده
وشعبه وتفانيه في حب الوطن والسعي إلى
رفعة شأنه في املناسبات الدولية وغيرها،
وإخالصا شديدا في أداء الواجب ..هذه نبذة
عما كنت أعرفه عن ذلك الرجل الطيب .الذي
ن��دع��و اهلل ج�م�ي�ع��ًا أن ي�ع�ج��ل ع��ودت��ه س��امل��ًا
معافى لشعبه ولعائلته الكريمة.
اختفى محمد البغلي ..وعلينا كشعب كويتي
أال ننسى هذا الرجل ،ألنه فرد من أفراد هذا
الشعب الكبير ال��ذي ليس من املستغرب أن
ي�ت�ع��رض ك��ل ف��رد م��ن ذل��ك ال�ش�ع��ب إل��ى ه��ذا
امل�ص�ي��ر ال ��ذي الق� ��اه .ول ��ذا ح�م��اي��ة ألم��ن ه��ذا
الشعب املنتشر ف��ي ك��ل أرج��اء ب�ل��دان العالم
واجب ،فيجب أال يترك مصير محمد البغلي
ي�م��ر م ��رور ال �ك ��رام ،وع�ل�ي��ه ف�ل�ي��رت�ف��ع ص��وت
الجميع مطالبًا على األق��ل بمعرفة الجهود
ال�ت��ي ب��ذل��ت ف��ي م�ج��ال البحث وال�ت�ح��ري عن
مصير الرجل املختفي ،ألن القضية مصيرية
ليست لشخص واحد ،بل لكل أفراد الشعب
ال�ك��وي�ت��ي وه��ي ف��ي الحقيقة ك��ارث��ة أص��اب��ت
قلب كل فرد في هذا الشعب الحريص على
سالمة مجتمعه وأهله.
في األخير نناشد كل املسؤولني في الدولة
ال��ذي��ن س��اه�م��وا م�ش�ك��وري��ن وال��ذي��ن ال شك
ي�ح�م�ل��ون م��ا ي�ح�م�ل��ه ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي من
أسى لهذه الفاجعة أال ينسوا مصير محمد
ال�ب�غ�ل��ي ،وف ��ي األخ �ي��ر ن��رف��ع ج�م�ي�ع��ًا أي��دي�ن��ا
للسماء طالبني من اهلل العلي القدير أن يعيده
إلى أهله وذويه وبالده ساملًا غانما إنه سميع
مجيب الدعاء.
* سفير سابق

«القبعات الست» ..طريقة للتفكير
تنفيذها .وأخيرا «القبعة الزرقاء» وهي للتفكير التنظيمي ،الذي
يمكنه الضبط والتحكم ،وتربط كل املجموعة وتفكيرها وتتوجه
للمسار الصحيح وتنسق مع أعضاء املجموعة وتضع خطط
التنفيذ.
طريقة القبعات الق��ت القبول لتقريبها أنماط التفكير بطريقة
عملية ،فالقبعة مرتبطة ب��ال��رأس مكان التفكير وتبديل القبعة
يساوي تبديل التفكير ،ورب��ط التفكير برمز ول��ون جعل األمر
ف�ي��ه ح �ي��وي��ة ،وإع �ط ��اء اس ��م ل�ك��ل ن�م��ط س�ه��ل اس �ت��دع��اء طريقة
التفكير الخاصة به فورا .وأرى تطبيق القبعات الست على ثالث
م��راح��ل كالتالي :األول ��ى :تنفذ حسب ق��درات م�س��ؤول املشروع
ب��أن يتقمص لدقائق كل قبعة ،وطبعا يبدأ بالبيضاء وينتهي
بالزرقاء ليكون له تصوره املبدئي ،وقد يلجأ ملوظفني أو شركاء
الستكمال البيانات أو ملعرفة أفكار ناقدة.

صالح الغازي
@salehelghazy
salehelghazy@gmail.com

واملرحلة الثانية :أن يصنف متخذ القرار موظفيه على أساس
مهاراتهم وقدراتهم ثم يجلس في مكتبه ويستدعيهم بالترتيب،
ويكون هو صاحب القبعة الزرقاء ،وقد يصل هنا لشكل جيد
لكنه ج��اف .أم��ا املرحلة الثالثة :أن تكون مجموعة العمل كلها
ف��ي نقاش وت�ك��ون لكل واح��د قبعته مل��دة دق��ائ��ق وق��د ي��رى قائد

املجموعة تغيير القبعات حسب قدرات املوظف ليحقق استفادة
أكبر.
مبتكر «طريقة القبعات ال�س��ت» ه��و العالم الطبيب إدوارد دي
بونو ال��ذي ربط بني معلوماته الطبية عن املخ في تحليل أنماط
التفكير وألهمته لهذه الطريقة مقارنته بني طريقة تفكير الغرب
ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى ال �ج��دل وال �ح��وار وامل�ن��اق�ش��ة ،وط��ري�ق��ة تفكير
الشرق ،خصوصا اليابانيني ،التي تعتمد على التفكير املتوازي
والتشارك ب��ال��رأي باستخدام ع��دة أنماط متوازية في التفكير،
للوصول إلى نتائج وقرارات سريعة وفعالة.
م�ن��ذ درس ��ت ط��ري�ق��ة ال�ق�ب�ع��ات ال�س��ت وق��د ش�ه��دت نجاحها في
العديد من املشروعات وفي مجاالت متعددة ،حتى أثناء الكتابة،
وتناول املوضوعات إعالميا أو صحافيا ،فهي مفيدة وتحقق
املوضوعية واملصداقية.
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إصدار شيك من دون رصيد

الكويت 15

نور اإلسالم

إشراف موسى األسود للتواصل:

حكم وأقوال

إصدار شيك من دون رصيد مع عدم تغطيته في موعده ُي َع ُّد من باب
بالباطل وال شك في تحريم ذلك ،يقول اهلل تعالى«َ :وال
أكل أموال الناس
َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َال ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ب ْال َ
اآلية  .188ويقول تعالى:
البقرة
سورة
»
ل
اط
ب
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ لاَ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ْ
اط ِل» سـورة النســاء
َ«يا أ ُّي َها ال ِذين َء َامنوا تأكلوا أ ْم َوالك ْم َب ْينك ْم ِبال َب ِ
اآلي��ة  .29وع��ن صهيب رض��ي اهلل ع��ن أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ق��ال« :أيما رجل يدين دينًا وهو مجمع على أال يوفيه إي��اه لقي
اهلل س��ارق��ًا» .وج��اء في الحديث عن عائشة رض��ي اهلل عنها :أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم كان يستعيذ في صالته كثيرًا من املأثم واملغرم
اإلث��م َّوالدين -فقيل له :يا رسول اهلل ،ما أكثر ما تستعيذ من املغرم؟
فقال :إن الرجل إذا غرم -أي استدان -حدث فكذب ووعد فأخلف .رواه
ُ
رصيد مع عدم تغطية
إصدار شيك من دون
البخاري .فال يجوز شرعًا
ٍ
املبلغ املرقوم في الشيك قبل تاريخ استحقاقه ،ألن ذلك مشتمل على
محرمات عدة ،كإخالف الوعد وأكل أموال الناس بالباطل.
ٍ

َّ ْ
َ
َ
ْ
ْ َ
ــ َ«و َمن ُي ِط ِع اهلل َو َر ُسول ُه َو َيخش اهلل َو َيتق ِه فأولئك ُه ُم الفآئزون» النور .52 :هذه اآلية على ايجازها فإنها لم ت َدع ُح ُك ًما
ْ
من أحكام اإلسالم إال جاءت به .والتعبير املوجز أصعب من اإلطناب والتطويل ،قيل ألحد الخطباء املشهورين ُ :إذا ط ِلب
منك إعداد خطاب تلقيه في ربع ساعة في كم ُتع ّده؟ قال :في أسبوع ،قالواْ :
نصف ساعة؟ قال :أ ِع� ُّ�ده في
فإن كان في
ِ
ُ
ثالثة أيام ،قالوا :فإذا كان في ساعة؟ قالُ :أع ّده في يومني ،قالواْ :
فإن كان في ثالث ساعات؟ قال :أ ِعده اآلن! .وأرسل رجل
ِ
ً
خطابا لصديق في أربع صفحات قال فيه :أما بعد ،فإني أعتذر إليك عن اإلطناب واإلطالة؛ ألنه ال وقت عندي لإليجاز!.
ــ ّ
مر أبو الدرداء رضي اهلل تعالى عنه على رجل قد أصاب ذنبًا ،فكانوا يسبونه؛ فقال :أرأيتم ،لو وجدتموه في قليب ،ألم
تكونوا مستخرجيه؟ قالوا :نعم؛ قال :فال تسبوا أخاكم ،واحمدوا اهلل الذي عافاكم؛ قالوا :أفال نبغضه؟ قال :إنما أبغض
عمله ،فإذا تركه ،فهو أخي .يقول اإلمام الشافعي :ليس أحد من املسلمني من يطيع اهلل أبدًا ،وال يعصيه أبدًا ،وليس في
ً
املسلمني من يعصي اهلل أبدًا وال يطيعه أبدًا؛ فمن غلبت طاعاته على معصيته كان عدال.
َ ً ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ
َّ
اطل ِبهج ِر ِه ،ويحيون الحق ِب ِذك ِر ِه .وقالوا:
ــ أميتوا الباطل بالسكوت عنه .وقال عمر بن الخطابِ :إن لهلِ ِعبادا ي ِميتون الب ِ
ْ
حسبك من ٍّ
شر ،سماعه! أي اكتف بسماعه وال تعاينه.
ً
ــ رأى إبراهيم بن أدهم رجال يحدث بما ال يعنيه ،فوقف عليه وقال :أكالمًا ترجو منه ثوابًا؟ قال :ال ،قال :أفتأمن عليه
العقاب؟ قال :ال ،قال :فعليك بذكر اهلل ،ما تصنع بكالم ال ترجو منه ثوابًا وال تخاف عقابًا؟.

q8aswad@hotmail.com

استخدام الموظف أجهزة الدولة لمصالحه الخاصة
هل يجوز للموظف استخدام األجهزة واألدوات الخاصة باإلدارة في أموره الشخصية،
ً
فمثال يصور بطاقته املدنية من جهاز التصوير التابع لإلدارة ،أو يطبع كتابًا خاصًا
به على جهاز الحاسب اآلل��ي ،أو يستخدم األق�لام والدبابيس ألغراضه الشخصية
الخارجة عن نطاق عمله وغيرها مما يقاس عليها .كذلك إذا ما طلب أي شخص مار
باإلدارة تصوير ورقة أو اثنتني غير متعلقة بعمل اإلدارة .وهل للمسؤول أن يسمح
للموظف بذلك ،ولو في حدود ضيقة سواء استفاد منها املوظف أم الشخص املار
باإلدارة؟ هذا السؤال عرض على لجنة األمور العامة في هيئة الفتوى بوزارة االوقاف،
وقد أجابت اللجنة بالتالي:ال يجوز ألي موظف في الدولة أن يستخدم األجهزة واألثاث
ووسائل النقل وغيرها اململوكة للدولة ملصالح خاصة له ال تتعلق بمستلزمات عمله،
ً
إال إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك ،أو كان االستخدام قليال مأذونًا به ومعتادًا
في العرف ،فإذا استخدم املوظف هذه األشياء اململوكة للدولة ملصالحه الخاصة من
دون أن تسمح به األنظمة أو يقتضيه العرف ،فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه
من أجهزتها .واهلل أعلم.

اإلسالم ِّ
التوسع في االستدانة
ُّ
يحذر من

تراكم ّ
الديون يج ّر إلى المفاسد
والرذائل األخالقية

المماطلة في السداد

ٌ
ٌ
وعدوان
ظلم
¶ المماطلة في سداد الديون..
يتوسع في االستدانة ،بل ينبغي أال يستدين إال لحاجة أو ضرورة .فقد كان النبي
َّ
ال ينبغي لإلنسان أن
(صلى الله عليه وسلم) يستعيذ بالله من الدَّ ين ،كما يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب
القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ،وكما يستعيذ بالله من علم ال ينفع
ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب لها.
القرآن ،وهي آية َّ
الدين في أواخر سورة البقرة،
ِّ
َ
وتوفي أحد الصحابة وعليه د ْي��ن ،فقال النبي
َّ
(صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم) ألخيهِ :إن
َ ْ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ ُ ٌ َْ
ض َعن ُه َد ْي��ن� ُ�ه .وقال
أخ��اك محبوس ِبدي ِنهِ  ،فاق ِ
ِّ
رس��ول اهلل (ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م) م�ح��ذرا من
ال�ت�س��اه��ل ف��ي ح �ق��وق ال �ن ��اس :م��ن ك��ان��ت ع�ن��ده
مظلمة ألخيه من مال أو عرض فليتحللها من
ص��اح�ب��ه م��ن ق�ب��ل أن ي��ؤخ��ذ م�ن��ه ح�ين ال يكون
دينار وال درهم ،فإن كان له عمل صالح أخذ منه
ُ
بقدر مظلمته ،وإن ل��م يكن ل��ه أخ��ذ م��ن سيئات
ص��اح�ب��ه فحمل ع�ل�ي��ه .وب�ّي�نّ ال�ن�ب��ي (ص�ل��ى اهلل
عليه وسلم) أن الدين ال يغفر مهما بلغ صالح
امل��ؤم��ن ،ق��ام رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل اهلل
واإلي�م��ان ب��اهلل أفضل األع�م��ال ،فقام رج��ل فقال:
ُ
ّ
يا رسول اهلل ،أرأيت إن قتلت في سبيل اهلل تكفر
ُ
عني خطاياي؟ فقال رس��ول اهلل :نعم ،إن قتلت
في سبيل اهلل وأنت صابر ،محتسب ،مقبل ،غير
مدبر .ثم قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم):
كيف ق�ل��ت؟ ق��ال :أرأي ��ت إن قتلت ف��ي سبيل اهلل

ّ
أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول اهلل :نعم وأنت
ص��اب��ر ،محتسب ،مقبل ،غير م��دب��ر ،إال ال��دي��ن،
ف��إن جبريل (عليه السالم) ق��ال لي ذل��ك .بل بلغ
َّ
من الترهيب من أمر َّ
الدين أن رسول اهلل (صلى
ُ
َّ
برجل متوفى
اهلل عليه وسلم) كان إذا أتي إليه
ٍ
ِّ
ليصلي عليه؛ سأل :هل عليه من َد ْي ٍن؟ ،فإن قيل:
ُ ِّ َ
ً
ن�ع��م؛ س��أل :ه��ل ت��رك وف� ��اء؟ ،ف��إن ح ��دث أن��ه ترك
ُّ
ً َّ
وفاء صلى عليه ،وإال قال :صلوا على صاحبكم.
ُ ِّ
ٌ
ِّ
النبي (صلى اهلل عليه
وتوفي رجل من صحابة
َّ
ٌ
َ
وسلم) وعليه د ْينَّ ،
فلما صلى النبي (صلى اهلل
عليه وسلم) الفجر س��أل :ها هنا من بني فالن
ٌ
ٌ
أحد؟ قالها ثالثًا .فقام رجل فقال :أنا منهم؛ فقال
ٌ
محبوس
(عليه الصالة والسالم) :إن صاحبكم
َّ
صحيح).
بسند
عن الجنة َبد ْينه؛ (رواه أحمد
ٍ
َّ ٌٍ
َْ
�ظ ع�ن��د أب��ي داود :ن��ف��س امل��ؤم��ن معلقة
وف��ي ل�ف� ٍ
ب� َ�د ْي�ن��ه ح�ت��ى ُي�ق�ض��ي ع�ن��ه .وق ��ال أن��س ب��ن مالك
(رض��ي اهلل عنه)ُ :
كنت أخ��دم رس��ول اهلل (صلى
اهلل عليه وسلم) ،فكثيرا ما سمعته يقول :اللهم
ِّإني أعوذ بك من ِّ
الهم والحزن ،والعجز والكسل،
َ
َ
َّ
والبخل ُ
والج نْب ،وضلع الد ْين وغل َبة ِّ
الرجال.

على مائدة أهل البيت

يحرم على من استدان أن ُيماطل في سداد
ّ
َدي �ن��ه أو ي�ت��أخ��ر ف�ي��هُ ،وي �ع� ّ�د ذل��ك ال�ف�ع��ل ّمن
العظيمة التي نهى ال��رس� ٌ�ول (صلى
ال��ذن��وب
ّ
اهلل عليه وسلم) عنها ،بل هو داخل في ظلم
األموال ،وقد ّ
عده بعض العلماء من الكبائر،
ّ
وق� ��د ح � ��ذر رس � ��ول اهلل (ص �ل ��ى اهلل ع�ل�ي��ه
وس�ل��م) م��ن االس�ت��دان��ة م��ع نية امل�ط��ل ،فقال:
«من أخذ أم��وال الناس يريد أداءه��ا َّأدى اهلل
عنه ،وم��ن أخ��ذه��ا يريد إتالفها أتلفه اهلل».
وامل�ط��ل ُي�ع� ِّ�رض صاحبه للعقوبة الدنيوية؛
فعن عمرو بن الشريد عن أبيه (رضي اهلل
عنه) ق��ال :ق��ال رس��ول ُّاهلل (صلى اهلل عليه
وسلم)« :ل� ُّ�ي الواجد ُي ِحل عرضه وعقوبته.
َّ
ومعنى لي َالواجد َّ :مطل الغني .وق َ��ال الن ِب ُّي
َّ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ
َ َصلى اهللُ علي ِه وسلم«ِ :إن ِخياركم أحسنكم
َ
قض ًاء» .ومما يدل على خطورة الدين ايضا
أن صاحبه ق��د يتعرض ل�ع��ذاب ال�ق�ب��ر ،كما
ف��ي ح��دي��ث ج��اب��ر اب��ن ع�ب��د اهلل ،ق ��ال :توفي
رج��ل فغسلناه وكفناه وحنطناه ،ث��م أتينا
به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليصلي
عليه ،فقلنا :تصلي عليه فخطا خطوة ،ثم
ق��ال :أعليه دي��ن .قلنا :دي �ن��اران ،فانصرف،
فتحملهما أب ��و ق �ت��ادة ،ف��أت�ي�ن��اه ف �ق��ال :أب��و
قتادة :الديناران ّ
علي .فقال رس��ول اهلل :قد
َّ
أوفى اهلل حق الغريم وبرئ منهما امليت ،قال:
نعم .فصلى عليه ،ثم قال بعد ذلك بيومني:
ما فعل الديناران .قلت :إنما مات أمس .قال:
فعاد إليه من الغد ،فقال :قد قضيتها ،فقال
رس��ول اهلل :اآلن ب��ردت جلدته .وإنما وردت
األخ�ب��ار ف��ي التشديد ف��ي ال��دي��ن ،ألن ذن��وب
حقوق العباد مبنية على املشاحة واملطالبة
في اآلخ��رة ،وال يكفي في تطهيرها مجرد
التوبة ،خالفا للذنوب التي بني العبد ورب��ه،
فإنها مهما عظمت مبنية على املسامحة
والعفو والغفران.

إعداد :عمار كاظم

وم ِّ
ّ
محمد ..قدوة األخالق ُ
علمها
الرسول

ِّ
ُيشكل املنهج األخالقي العنصر األساس في بناء
الحياة االجتماعية ،وتنظيم العالقات اإلنسانية،
وال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع .ف ��األخ�ل�اق في
اإلس�ل��ام ه��ي أخ�ل�اق اج�ت�م��اع�ي��ة ول�ي�س��ت أخ�لاق��ًا
ف��ردي��ة ان �ع��زال �ي��ة ..ف��ال �ع��دل وال��رح �م��ة وال �ت��واض��ع
والعفو والصدق واألمانة ُ
وحسن الخلق واإليثار
وغ �ي��ره��ا م ��ن م �ص��ادي��ق األخ �ل ��اق ،ه ��ي س�ل��وك�ي��ة
ُ
تمارس في الحياة االجتماعية وأساس للتعامل
ُ
م ��ع اآلخ� � ��ر ،ب ��ل ُي �خ �ت �ب��ر اإلن � �س ��ان ب��ح �س��ن خ�ل�ق��ه
عندما يتفاعل ويتعامل مع اآلخ��ري��ن ،فالتعامل
االجتماعي هو مقياس االختبار ألخ�لاق الناس
وسلوكهم .والدعوة إلى بناء املجتمع على أساس
ُ
األخ�ل��اق م��ن أول� ��ى ال��رك��ائ��ز ال �ق��رآن �ي��ة ف��ي ال�ب�ن��اء
االجتماعي والثقافي لإلنسان ،ويكفي أن يوحي
ُ ُ
ل�ن��ا ال �ق��رآن ب��ال�ث�ن��اء الجميل ع�ل��ى خ��ل��ق ال��رس��ول
َ َّ َ َ
َ
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) بقوله« :و ِإن��ك لعلى
ُخ� ُ�ل� َ
�ظ�ي� ٍ�م» (القلم ،)4 :وال�ق��رآن يأمر باالقتداء
�ق ع� ُ ِ
ٍ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ب�ه��ذا ال��خ��ل��ق العظيم ب�ق��ول��ه« :ل��ق��د ك ��ان ل��ك� ْ�م ِف��ي
َ ٌ
ُ
ِّ
ٌ
َ ُ
�ول اهللِ أ ْس� � َ�وة َح� َ�س��ن��ة» (األح� ��زابُ .)21 :معلم
رس � ِ

يقصد بالفتح أو الفتوحات اإلس�لام�ي��ة :إخ�ض��اع ال��دول ال�ك��اف��رة وإدخ��ال�ه��ا ضمن والي��ة
الدولة اإلسالمية ،كما هو الحال بالنسبة لدولتي فارس والروم في العهد األول ،واألصل
في الفتح اإلسالمي تأمني طريق الدعوة إلى اإلسالم بحيث ال تقف أي عقبة أو سلطة في
وجه تبليغ اإلسالم ،ثم بعد ذلك تبقى لكل حريته إن شاء آمن وإن شاء كفر.
ويذكر أنور الجندي كالمًا طيبًا في معنى الفتح أرى نقله هنا لتعم الفائدة ،حيث يقول:
«إذا جاز لنا أن نستعمل كلمة فتح ،فإنما يتم ذلك بمفهوم واح��د ،وهو إزال��ة القوة التي
تقف أم��ام أم��ان��ة عموم الرسالة التي حملها املسلمون ع��ن ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل��ه
وسلم ،وكانت في تقديرهم مهمة حياتهم يهبون لها أرواحهم ويستشهدون من أجلها،
فالفتح ه��و :كسر ال�ح��واج��ز امل��ادي��ة ال�ت��ي ي�ح��اول أن يقيمها ال�ح�ك��ام واألب��اط��رة واألم ��راء
أصحاب السلطة في األقطار التي ينفذ إليها اإلسالم ،رغبة في تحقيق اللقاء بني اإلسالم
وبني هذه الشعوب املغلوبة على أمرها»( ..اإلسالم وحركة التاريخ) أنور الجندي.
فالفتح إذن هو« :خروج املسلمني للدعوة إلى دين اإلسالم ،في البلدان املختلفة واألقطار
النائية ،ف��إن دخ��ل أه��ل تلك البالد في اإلس�لام ف��ذاك ،وإن أب��وا ُع��رض عليهم دف��ع الجزية،
فإن أب��وا فالقتال حتى يدخلوا في سلطان املسلمني ،ليتمكن املسلمون من دعوتهم إلى
اإلسالم دون أن يقف في طريقهم أحـد ،ثم بعد ذلك من شاء منهم أن يدخل في اإلسالم فعل،
ومن شاء أن يبقى على كفره فعل ،لكن يبقى تحت سلطان املسلمني ويدفع إليهم الجزية،
فيعصم دمه وماله.
إذن فالفتوح اإلسالمية هي حركة نشر اإلسالم عن طريق الدعوة والقدوة ،أو عن طريق
ً
القتال ملن ص� َّ�د وأب��ى وأظهر ال�ع��داوة .ويقصد بها أيضا افتتاح دار ال�ح��رب ،واالنتصار
على محاربيها.
وال يقتصر مفهوم الفتح على االنتصار العسكري فحسب ،بل يتعداه إلى االنتصار في
مختلف امليادين العسكرية واألدبية واألخالقية ،التي سببت مجتمعة دخول األقوام في
البالد املفتوحة عسكريًا في دين اإلسالم بقناعة ورضا ،مما سبب انتصار عقيدة التوحيد
على الشرك في تلك البلدان»( .الفتوح اإلسالمية عبر العصور) عبدالعزيز العمري.

أهداف الفتوحات في اإلسالم:

أطول آية
في القرآن نزلت
بشأن َّ
الدين

روى البخاري عن عائشة (رض��ي اهلل عنها) أن
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) كان يدعو في
ال�ص�لاة ،وي�ق��ول :اللهم إن��ي أع��وذ ب��ك م��ن املأثم
وامل �غ��رم .ف�ق��ال ل��ه ق��ائ��ل :م��ا أك�ث��ر م��ا تستعيذ يا
َ
رس ��ول اهلل م��ن امل �غ��رم؟ ق ��ال :إن ال��رج��ل إذا غ� ِ�رم
ح� َّ�دث ف�ك��ذب ،ووع��د ف��أخ�ل��ف .ف��ال� َّ�دي��ن يجر إلى
ه ��ذه ال ��رذائ ��ل األخ�ل�اق �ي ��ة :ال �ك ��ذب ف ��ي ال�ح��دي��ث
َّ
يتسبب
وإخ�ل�اف ال��وع��د ،واملسلم ال ينبغي أن
ف��ي م��ا ي� ُ�ج��ره إل ��ى ه ��ذه امل �ن �ك��رات .وق ��ال النبي
َ
ُ
الجسد
الروح
(صلى اهلل عليه وسلم)َ :من فارق
وه��و ب � ٌ
ْ
�ريء ِم��ن ث�ل�اث ،دخ��ل ال�ج�ن��ة :م��ن ال� ِ�ك��ب��ر،
َّ
والغلول والد ْي ِن .،والغلول :هو السرقة ِمن املال
ِّ
العام .وجاءت األحاديث النبوية بالتحذير من
الدين ،والترغيب في القناعة والرضا باليسير،
وأن ي�ن�ظ��ر امل �س �ل��م ف��ي أم ��ر دن �ي��اه إل ��ى م��ن هو
دون��ه ،وال ينظر إل��ى من فوقه .وع��ن عبداهلل بن
عمرو (رض��ي اهلل عنهما) أن النبي (صلى اهلل
َ
ُّ
عليه وس�ل��م) ق��ال«ُ :ي�غ��ف��ر للشهيد ك��ل ذن��ب إال
َّ
ال��دي��ن»( .رواه م�س�ل��م) .إن ش��أن ال��د ْي��ن عند اهلل
شأن عظيم ،فقد أنزل فيه سبحانه أطول آية في

فتوحاتٌ ..
ٌ
درة في جبين التاريخ

اإلنسانية ،الرسول الكريم ّ
محمد (صلى اهلل عليه
ّ ُ
وآله وسلم) ،كان املثل األعلى في كل خلق إنساني
رفيع ،يروي أصحابه عن طالقة وجهه وبشاشته
ّ
�أن��ه ك��ان م��ن أكثر ال�ن��اس ُّ
تبسمًا ،ل��ذا ك��ان يدعو
ب�
ُّ
«تبسمك في وجه أخيك صدقة»،
املسلمني بقوله:
ُ
وي �ع � ِّ�رف ال��رس��ول (ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م)
ّ
بأهمية األخ�ل�اق ف��ي ال��رس��ال��ة اإلس�لام�ي��ة بقوله:
ّ
ُ
�اق» ،وب�ق��ول��ه:
�ار َم األ
«إن �م��ا ُب� ِ�ع �ث� ُ�ت ألت � ِّ�م � َ�م م �ک �
خ� �ل ُ� ِ
ُِ
ُ
ُ
«أكمل املؤمنني إيمانًا أحسنهم خلقًا» ..فاألخالق
ِّ
الخيرة في
الحسنة هي القوى والدوافع الذاتية
أع �م��اق ال�ن�ف��س ال�ب �ش��ري��ة .وم� ّ�م��ا ج ��اء ف��ي وص�ف��ه
ّ
أيضًا (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه كان حسن
اإلصغاء إلى محدثه ال يلوي عن أحد وجهه وال
يكتفي باالستماع إلى َمن يحدثه ،بل يلتفت إليه
ّ
ب �ك��ل ج�س�م��ه وك ��ان ق�ل�ي��ل ال �ك�ل�ام ك�ث�ي��ر اإلن �ص��ات
ً
ّ
للجد من القول.
مياال ِ
ّ
ّ
إن ال��دع��وة إل��ى اإلس�ل�ام ات �خ��ذت منحى ال �ح��وار،
ول � ��م ي� �ف ��رض م �ف��اه �ي �م��ه وت �ع��ال �ي �م��ه ف� ��رض� ��ًا ،ب��ل
دع��ا خ�ص��وم��ه إل��ى ال�ت�ح��اور امل�ن�ت��ج ال ��ذي ينفتح

ّ
ع�ل��ى ال �ح��ق وال�ح�ق�ي�ق��ة دون إي ��ذاء ال��واق��ع وخلق
َّ
التعقيدات فيه .وق��د شكل ح��وار ال��رس��ول (صلى
اهلل ع �ل �ي��ه وآل � ��ه وس� �ل ��م) م ��ع امل �ش��رك�ي�ن ن �م��وذج��ًا
ّ
ُي �ح�ت��ذى ،ح�ي��ث ات �س��م أس�ل��وب��ه ب��ال��دع��وة إل��ى اهلل
ب ��ال� �ه ��دوء وامل �ح ��اج �ج ��ة ال� �ه ��ادف ��ة وامل��وض��وع �ي��ة
ّ
ّ
املوصلة إلى النتائج التي تركز الحق والحقيقة
في القلب والعقل.
ّ
ّ
محمد (ص�ل��ى اهلل
النبي األع�ظ��م
وم��ن شخصية
ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م) ن ��درك م ��دى أه �م� ّ�ي��ة اإلص �غ��اء
واإلنصات إلى ما يقول اآلخر ،فهي خصلة ِّ
طيبة
ِّ
ت�ع� ِّ�ب��ر ع��ن ت�ع��اط��ف ودود م��ع امل�ت�ك��ل��م واح �ت��رام��ه
ّ
بحيث نتركه ُيفضي بكل ما لديه من دون مقاطعة.
ُ
ُ
سلم
فلقد نهى الحديث الشريف عن أن يقاطع امل ِ
ِّ
لاّ
أخ��اه املتكلم وإ يكون كمن يخدشه في وجهه.
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)َ :
«من
ّ
ُ
ِّ
ع��رض ألخيه امل�س� ِ�ل��م ـ أي املتكلم ـ فكأنما خدش
ّ
ِّ
وجهه» .ذلك أن غاية ما يطلبه املتحدث أن تكون
أذنًا صاغية ملا يقول ،فإذا ما فرغ من حديثه كان
ّ
لك حق التعليق والتعقيب ومناقشة ما طرح.

جدير بالذكر أن نقول« :إن الفتوحات اإلسالمية انطلقت من عاملية الدعوة اإلسالمية ،التي
جعلت من اإلس�لام دينًا عامًا عامليًا للناس كافة بيضًا وس��ودًا عربًا وعجمًا إنسًا وجنًا؛
ولذا فهو مساير لكل العصور ومصلح لكل زمان ومكان .وصدق اهلل القائل لرسوله في
َ َ َ ْ َ ْ َ َ لاَّ
ً ْ لمَ َ
«و َما َأ ْر َس ْل َن َ
محكم التنزيلَ :
اك ِإال َر ْح َمة ِلل َعا ِ ني» (األنبياء اآلية « ،)107وما أرسلناك ِإ
َ َّ ً ِّ َّ
َ
َ
اس َب ِش ًيرا ون ِذ ًيرا» (سبأ اآلية .)28
كافة للن ِ
فاألصول العامة التي شرعها اهلل لعباده في هذا الدين تنبئ عن أنه الدين الخاتم الذي
أراده اهلل أن يكون دي��ن البشرية كلها ،فهي أص��ول ترسي دعائم املجتمع السعيد الذي
تتحدد فيه ال�ع�لاق��ة ب�ين اإلن �س��ان وخ��ال�ق��ه ،وب�ين اإلن �س��ان ونفسه وب�ين اإلن �س��ان وأخيه
اإلنسان» (ظاهرة انتشار اإلسالم :محمد فتح اهلل الزيادي).
وعلى ضوء هذه العاملية فإن غاية الفتوحات اإلسالمية تكمن في التمكني لدين اهلل في
األرض ،ونشر ن��وره في كل أرج��اء املعمورة ،بهدف إسعاد البشرية وتخليصها من كل
شوائب الوثنية ،بعد إزالة كل الحواجز والعوائق واألسوار التي تحول دون تحقيق هذا
الهدف العظيم.
ً
فبعد أن تقف الحدود وال�س��دود حائال بني املسلمني وب�ين تبليغ دي��ن اهلل تعالى عندها
يكون الجهاد؛ ليخلى بني الناس وبني حرية االختيار .ويمكن أن نلخص أهداف الفتوحات
اإلسالمية في أمور عدة هي كالتالي:

1
2
3

كسر الحواجز الظاملة واملصطنعة التي وضعها املفسدون وغالة
الشر من البشر ليحولوا بني الناس وبني نور اإلسالم وهداه.
ح�م��اي��ة ال��دع��وة م��ن ع ��دوان خ�ص��وم�ه��ا (ان �ظ��ر :امل��وس��وع��ة العربية
العاملية ،مادة فتح).
تخليص الشعوب من األوضاع الدينية واالجتماعية السيئة.

وهذا املعنى أشار إليه أحد جنود املسلمني أمام رستم قائد الفرس في معركة القادسية
التي زلزلت بنيانهم َّ
وقوضت أركانهم.
فقد ذكر ابن كثير في البداية أنه ملا تواجه الجيشان  -في القادسية  -بعث رستم إلى سعد
أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما يسأله عنه ،فبعث إليه املغيرة بن شعبة رضي اهلل عنه،
فلما قدم عليه جعل رستم يسأله ،وكان من ضمن ما سأله عنه ،ما دينكم؟ فأجابه املغيرة
ً
قائال :أما عموده الذي ال يصلح شيء منه إال به فشهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول
اهلل ،واإلق��رار بما ج��اء من عند اهلل ،فقال :ما أحسن ه��ذا؟! وأي ش��يء أيضًا؟ ق��ال :وإخ��راج
العباد من عبادة العباد إلى عبادة اهلل .قال :وحسن أيضًا ،وأي شيء أيضًا؟ قال :والناس
بنو آدم «وحواء» ،فهم إخوة ألب وأم ،قال :وحسن أيضًا .ثم بعث إليه سعد بعد ذلك ربعي
بن عامر ال��ذي دخ��ل على رستم وحاشيته دخ��ول املعتز بدينه وال��واث��ق بنصر رب��ه ،وملا
دخل سأله َمن بحضرة رستم فقالوا له« :ما جاء بكم؟ فقال :اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء
ضيق الدنيا إلى سعتها ،ومن َج ْور األديان إلى عدل
من عبادة العباد إلى عبادة اهلل ،ومن ِ
قبلنا منه ورجعنا عنه،
قبل ذلك ِ
اإلس�لام ،فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ،فمن ِ
ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود اهلل .قالوا :وما موعود اهلل؟ قال :الجنة ملن
مات على قتال من أبى ،والظفر ملن بقي» (البداية والنهاية :ابن كثير).

انفتاح مدرسة اإلمام الصادق
على مختلف العلوم
علي بن أبي طالب عليهم السالم .ولد في  17ربيع ّ
ّ
هو جعفر بن ّ
السجاد بن الحسني بن ّ
األول
محمد الباقر بن علي
ّ
العام  83هجرية في املدينة املنورة ،وعاش مع أبيه اإلمام ّ
محمد الباقر علیه السالم تسع عشرة سنة ،ومع جده اإلمام
زين العابدين علیه السالم اثنتي عشرة سنة ،وكانت ّ
مدة إمامته بعد أبيه أربعًا وثالثني سنة ،فيصبح مجموع عمره
خمسًا وستني سنة.
ّ
ّ
بالحرية النسبية في الحفاظ على صفاء اإلسالم ونقائه في فكره وشريعته وحضوره في
تميزت سيرته علیه السالم
نفوس املسلمني .برزت إسهامات هذا اإلمام في الفقه والشريعة والعقيدة والحديث واملفاهيم وتفسير القرآن ،وفي
بناء املجتمع ،وهو في ّكل ما انطلق به ،لم ينطلق من رأي شخصي أو اجتهاد ّ
كبقية املجتهدين من ّ
أئمة املذاهب
ُ
ّ
ّ
يتحدث البعض ،بل كان كل ما يقوله هو عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ولذلك كان
اإلسالمية األخرى ،كما
ّ
ّ
يقول« :حديثي حديث أبي ،وحديث أبي حديث جدي ،وحديث جدي حديث الحسني ،وحديث الحسني حديث الحسن،
وحديث الحسن حديث أمير املؤمنني ،وحديث أمير املؤمنني حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وحديث
ّ
رسول اهلل قول اهلل تعالى» ..وقد تجلى هذا الدور في جهده العلمي ،فقد كان مسجده في الكوفة ملتقى طالب العلم،
ّ
الذين كانوا يفدون إليه من شتى أقطار البالد اإلسالمية ،لينهلوا من معني علمه ،ومن رحابة فكره ،وليجدوا عنده
اإلجابات الشافية على الشبهات واإلشكاالت والتساؤالت ،التي كانت تطرح آنذاك في الساحة اإلسالمية .وقد ّ
تميزت
ّ
ّ
التنوعات الفقهية والفكرية والعقدية.
مدرسة هذا اإلمام ،كما هو معروف ،بانفتاحها ،فقد جمعت في داخلها كل
لاّ
ّ
وأم��ا إرش��اده إلى طلب العلم ،يقول عليه السالم« :لست أح� ّ�ب أن أرى الشاب منكم إ غاديًا في حالني؛ ّإم��ا عاملًا أو
ِّ
ّ
ّ
ّ
متعلمًا ،فإن لم يفعل فرط ،وإن فرط ضيع ،وإن ضيع أثم» .ويقول« :اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار» .و«وال
ً
ً
تطلب العلم لثالث :لترائي به ،وال لتباهي به ،وال لتماري به ،وال تدعه لثالث :رغبة في الجهل ،وزه��ادة في العلم،
ً
واستحياء من الناس ،والعلم املصون كالسراج املطبق عليه».
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د .غنيمة العمر :مريضة ك ّبرت شفتيها حتى عجزت عن الكالم

دكتور الشنطة و«البوتكس بارتي» ..آخر «ه ّبات» التجميل
د .خلود البارون

يسلك البعض
سلوكا متهورا
وخطرا عند قصد
التجميل ،مما قد
يسبب دخوله في
مضاعفات ومشكالت
صحية مزمنة.
ومن جانبها أعربت
د .غنيمة العمر،
استشارية طب
الجلدية والتجميل
بالليزر ورئيسة
البورد الكويتي
لطب الجلدية
والليزر سابقا،
والرئيسة التنفيذية
لمستشفى وارة،
قائلة «يغامر البعض
باالتجاه الى خيارات
غير سليمة للحصول
على اجراءات
تجميل رخيصة،
وقد يقصد دوال
مجاورة تستخدم
حقنا مشبوهة
(غير مرخصة طبيا)
لرخص ثمنها .لكنه
في الواقع يعرض
نفسه لمضاعفات
وآثار جانبية خطرة
وستكلفه مستقبال
الكثير من المعاناة
واالموال.
ونظرا الى انتشار
الرقابة األمنية
والدوائية ،فقد
ّ
قلت حاالت
حقن الوجه في
الصالونات واالماكن
المشبوهة .ولكن
بدأت «هبة جديدة»
هي ما يمكن
تسميته بدكتور
«الشنطة».

بعدما ينتهي الطبيب من عيادته (سواء كان طبيبا
في التجميل او تخصص آخ��ر) يأخذ شنطة العدة
(حقن البوتكس والفيلر والفيتامينات) ويذهب الى
البيوت ليحضر ما يسمى بـ«بوتكس بارتي او فيلر
بارتي» .كما تكررت ظاهرة اخرى ،هي دخول طبيب
الى الكويت بـ«كرت زيارة» ليجلس في غرفة الفندق
م��ع شنطة ح�ق��ن التجميل ال��رخ�ي�ص��ة فيحضر له
الزبائن بكل جرأة من دون رقيب.

¶ د .محمود أبو العال:
ً
تغييرا للوجه..
التجميل ليس
ً
بل تكمي ً
وإبرازا للجمال
ال

خطأ بدء التجميل مبكراً
الحظت الدكتورة زي��ادة اقبال الفتيات في عمر 16
سنة على التجميل ،وذل��ك ايمانا منهن باإلشاعة
التي تشير الى فائدة بدء التجميل في سن صغيرة.
وع�ل�ق��ت ق��ائ�ل��ة «س �ب��ب رواج ه ��ذه االش ��اع ��ة الخطأ
هو تصريح ع��دة اطباء ب��أن ب��دء (التجميل) مبكرا
سيمنع ظهور التجاعيد وأع��راض تقدم العمر على
البشرة .ولكن الحقيقة هي ان املقصود بنصيحة
ب ��دء ال�ت�ج�م�ي��ل م �ب �ك��را ه��ي ال �ف �ئ��ة ال �ع �م��ري��ة م��ن 29
سنة وأكبر .ولكن هناك ح��االت استثنائية يوصى
ب�ع�لاج�ه��ا ف��ي س��ن اص �غ��ر ،م�ث��ل م��ن ت�ع��ان��ي ترهل
الجلد وضموره إث��ر فقدان كمية كبيرة من دهون
الجسم بعد عمليات عالج السمنة الجراحية».
َ
نصفي الوجه
اختالف
اش � ��ارت ال��دك �ت��ورة ال ��ى خ �ط��أ ح �ق��ن ك�م�ي��ة م��وح��دة
من امل��ادة في وج��ه كل مريضة ،فلكل وج��ه الكمية
املناسبة ل��ه ،ب��ل ولكل جهة (ن�ص��ف) م��ن ال��وج��ه ما
ي�ن��اس�ب�ه��ا .وش��رح��ت ال��دك �ت��ورة ق��ائ�ل��ة «م��ن اخ�ط��اء
التجميل ال�ش��ائ�ع��ة االع�ت�ق��اد ب��ان ال�ن�ص��ف االي�س��ر
للوجه يجب أن يتطابق تماما مع النصف االيمن.
طبعا من الطبيعي ان يتشابه نصفا الوجه ولكن مع
وجود اختالفات صغيرة وجمالية بينهما .لذا ،فمن
الخطأ االعتقاد بانه يجب تصحيح هذا االختالف
وجعل نصفي الوجه متطابقني بالكامل .فذلك قد
يفقد الوجه جاذبيته وجماله املميز».
معايير وإرشادات حقن الشفاه
ُ
تقبل بعض امل��راج�ع��ات على حقن ال�ش�ف��اه بشكل
م�ف��رط اع�ت�ق��ادا منهن ب��أن��ه كلما كبر حجمها زاد
ج�م��ال�ه��ا .ووف ��ق د .غنيمة ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة يصبح
التجميل ه��وس��ًا .وع�ل�ق��ت ق��ائ�ل��ة «ع��ال�ج��ت مريضة
ق��ام��ت بتكبير شفتيها ب�ش�ك��ل م �ف��رط ال��ى درج��ة
انها لم تعد تتمكن من فتح فمها او الكالم .ليتحول
التجميل ال��ى تشويه وه ��وس .فحتى حقن تكبير
الشفاه التي يستخف البعض بها ،يجب ان تتم وفق
معايير وقياسات تختلف وفق ما يناسب كل وجه
ومن دون مبالغة حتى تظهر بشكل طبيعي .فيراعي
املعالج عدم طمس انحناءات الشفاه وخطوطها.
اسم المادة وجرعتها ..حق للمريضة
ال تزال بعض السيدات ال يعرفن اسماء املواد التي
قمن بحقنها سابقا وال نوعها وال ال�ج��رع��ة التي
حقنها الطبيب ،بالرغم من ان ذلك يعتبر من أبسط
حقوقهن .فقد ألزمت قوانني وزارة الصحة الدكتور
بان يري املريضة قارورة املنتج وتقرأ االسم وتاريخ
الصالحية ،كما عليه ان يقوم بسحب املادة امامها
وحقنها بالكمية املتفق عليها .وم��ن حق املريضة
ايضا ان تعرف اسم املادة مسبقا وتأخذ وقتها في

¶ مواطنة طلبت الخضوع
لجميع إجراءات التجميل
في جلسة واحدة!
محمود أبو العال

غنيمة العمر

التفكير والبحث عن شهادات ترخصيها وأمانها
عبر االن�ت��رن��ت .وذل��ك حتى ت�ت�ف��ادى الحقن بمواد
دائمة ممنوعة طبيا .واض��اف��ت الدكتورة قائلة «ال
نزال نعالج يوميا حاالت مصابة بمضاعفات حقن
الفيلر الدائمة .وكثيرات منهن خضعن للحقن خارج
الكويت .مثل حالة شهدتها أخيرا تعاني مضاعفات
التهابية وتشوها شديدا في منظر الخد بعد حقنه
بمواد دائمة في دولة مجاورة .فقصدت املستشفى
طلبا للحل من قبل الطاقم االستشاري .وبعد تحليل
نتائج تصويرها بالرنني املغناطيسي خلص الكادر
الطبي الى تشعب وتشابك م��ادة السيليكون مع
األعصاب وقنوات الغدة النكافية .لذا ،فان ازالة
املادة ستسبب مضاعفات صحية
خطرة وتشوها للوجه .وعليه
ن� �ص� �ح ��ت ب � �ع� ��دم إزال� �ت� �ه ��ا
وب��ال �ت �ع��اي��ش م ��ع آث ��اره ��ا
الجانبية».
اختاري طبيب
التجميل بذكاء
 -1ع��دم حقن اي م��ادة قبل أخ��ذ وقت
ك��اف للبحث عن اسمها في اإلنترنت والتأكد من
ترخيصها وأمانها.
 -2ق�ص��د مستشفى أو م��رك��ز ط�ب��ي ك�ب�ي��ر .حتى
ت �ض �م �ن��ي ت ��واف ��ر ط ��اق ��م ط �ب��ي م �ت �ك��ام��ل وم �ت �ع��دد
التخصصات ،ليساعد ويسهم في عالجك في حالة
حدوث أي مضاعفات.
 -3ال �ب �ح��ث ف ��ي االن� �ت ��رن ��ت ع ��ن م �ع �ل��وم��ات
ال��دك �ت��ور وس �ن ��وات ال �خ �ب��رة وس�م�ع�ت��ه مع
م ��رض ��اه ال �س��اب �ق�ين .ون �ظ ��را ال ��ى ان�ت�ش��ار
الشهادات املزورة فمن املهم جدا التحقق
من شهادات الطبيب.
 -4ال ب ��د م ��ن ان ت �ك ��ون اول
زي� � ��ارة ل�ل�ط�ب�ي��ب اس �ت �ش��اري��ة
ف�ق��ط ،ول�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى النصائح
واس� ��م امل � ��واد امل�ق�ت��رح��ة وال�ت�ع��رف
على مضاعفات أي اج ��راء تنوين
القيام به مستقبال.
 -5ت� � �ف � ��ادي أط� � �ب � ��اء امل �ن �ت �ج��ات
ال �ت �ج��اري��ة ال ��ذي ��ن ي ��روج ��ون ل�ع�م��ل
جميع الحقن واإلج � ��راءات التجميلية في

د .أحمد خليل رئيس قسم الطب الوقائي:

تطعيم اإلنفلونزا الجديد ..يقي فيروسات خطرة
¶ من خضعوا لعمليات زرع الكلى او الكبد.
¶ املصابون بالسكري.
فإصابة ه��ذه الفئة باإلنفلونزا املوسمية ستسبب مضاعفات
خ �ط��رة وت�ت�ط��ور ال ��ى ال�ت�ه��اب��ات رئ��وي��ة ح ��ادة ق��د ت �ه��دد حياتهم.
وبحسب االرشادات الطبية الجديدة ،فتنصح فئات الخطر املرتفعة
بتطعيمات اخ��رى ايضا وهي تطعيم ضد النيموكوكال والتهاب
الشعب الهوائية .وهذه ذاتها التطعيمات التي تعطي للحجاج قبل
السفر لحماية صحتهم .وللعلم ،فأخذ تطعيم مرض التهاب الشعب
الهوائية الجديد سيوفر مناعة تستمر طوال العمر.

د .خلود البارون
تشيع االص��اب��ة ب��اإلن�ف�ل��ون��زا م��ع تغير ف�ص��ول السنة ودخ��ول
م��وس��م ال �ش �ت��اء .ون �ظ��را ل�ت�ط��ور وت�غ�ي��ر ف �ي��روس��ات اإلن�ف�ل��ون��زا
موسميا ،فيتم إص��دار لقاحات إنفلونزا جديدة كل عام حتى
ت��واك��ب م��ع ه ��ذه ال �ت �غ �ي��رات ال�س��ري�ع��ة وت�م�ن��ع ان �ت �ش��ار امل ��رض.
وتوصي مراكز مكافحة األمراض العاملية مثل  CDCبضرورة
خ�ض��وع ك��ل م��ن ت�ع��دى عمر الستة اش�ه��ر لتطعيم االنفلونزا
امل��وس�م�ي��ة وت �ك��راره س�ن��وي��ا .وش ��رح د .أح�م��د خ�ل�ي��ل ،م�س��ؤول
قسم الطب الوقائي في مستشفى مبارك بأن لقاح االنفلونزا
املوسمية سيوفر حماية ضد  3-4أنواع من الفيروسات الخطرة
يتوقع انتشارها في هذا املوسم.

لماذا ينصح الجميع بالتطعيم؟

فئة الخطر:
يشدد الخبراء على ض��رورة ع��دم تأجيل تلقي الفئات التالية
للتطعيم:
¶ كبار السن الذين تعدوا عمر  65سنة.
¶ االطفال من  6اشهر الى  2سنة يتلقون نصف جرعة ملرتني
(مرة كل شهر) ،بينما يتلقى االطفال ما بني عمر سنتني الى 5
سنوات الجرعة الكاملة مرة واحدة.
¶ كل من لديه مناعة ضعيفة :كمن لديهم حاالت وراثية تسبب
انخفاض مناعتهم واملصابني بأمراض نقص املناعة (االي��دز)
وامل �ص��اب�ين ب��أم��راض ت�ق�ل��ل امل �ن��اع��ة ك��ال�س��رط��ان او ي�ت�ن��اول��ون
عالجات تثبط املناعة.
¶ من يتناول االسبرين بشكل مزمن.
¶ الحوامل.

د .أحمد خليل

¶ املدخنون.
¶ املصابون بالسمنة املفرطة.
¶ امل �ص ��اب ��ون ب� ��األم� ��راض امل��زم �ن��ة ك ��أم ��راض ال �ق �ل��ب وال��رب ��و
والروماتيزم وغيرها.
¶ املصابون بفشل او ضعف في وظيفة القلب او الكلى او الكبد.

أكد الدكتور احمد على أهمية قصد الجميع (حتى من يتمتعون
بصحة جيدة) للمراكز الصحية لتلقي التطعيم الجديد .وأوضح
قائال« :الشخص السليم لديه مناعة قوية تمكنه من التغلب على
فيروسات االنفلونزا ولكنه سيكون ناقال ومعديا لباقي افراد
اسرته واملحيطني به ممن يتمتعون بمناعة ضعيفة .ولتفادي
ذلك ،ينصح الجميع بالتطعيم ملنع انتشار املرض».
انتبه ان كنت مصابا بحساسية البيض:
نظرا ال��ى ارت�ف��اع درج��ة أم��ان ه��ذا التطعيم ،فيسمح للحامل
ب��ال�ت�ط�ع�ي��م اي �ض ��ا .ول �ك��ن ب�ي�ن ال��دك �ت��ور وج� ��ود ف �ئ��ة ت�ن�ص��ح
ب��اس�ت�ش��ارة ال�ط�ب�ي��ب ق�ب��ل ال�ت�ط�ع�ي��م .وق ��ال« :ي�ح�ت��وي ال�ل�ق��اح
على مركبات استخلصت من بروتني بيض البط .والتطعيم
ل��ن يسبب مشاكل مل��ن ل��دي��ة ردة فعل تحسسية بسيطة او
خفيفة ضد البيض ،ولكن ينصح من لديه تحسس من النوع
ال�ش��دي��د ب��اس�ت�ش��ارة ال�ط�ب�ي��ب وت�ل�ق��ي ال�ل�ق��اح ف��ي املستشفى
وليس املركز الصحي».

جلسة واح��دة ،وينصحون الجميع بعملها بغض
النظر عن مالءمتها ملالمحهم .فهدفهم هو الكسب
املادي.
الجمال ليس نوعاً واحداً
أشار د .محمود ابو العال ،استشاري طب الجلدية
والتجميل الى خطأ االعتقاد بأن الجمال نوع واحد،
م � ��ن ب �ي �ئ ��ة ال� � ��ى اخ � � ��رى وم ��ن
بل يختلف
ع ��رق ال ��ى آخ� ��ر .وع �ل �ي��ه ،ف��ان
ق �ص��د ال �س �ي��دة طبيب
تجميل طلبا إلجراءات
ت�ج�ع�ل�ه��ا ت�ش�ب��ه ممثلة
اج�ن�ب�ي��ة ق��د ي ��ؤدي ال ��ى ط�م��س ج �م��ال مالمحها
امل �م �ي��زة وال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ب ��ل وق� ��د ي �س �ب��ب اح �ي��ان��ا
تبشيعها .ونصح السيدات بقصد استشاري
تجميل ي��رك��ز على إب ��راز مالمحهن الجمالية
بطريقة طبيعية .وق��ال«دورن��ا ك��أط�ب��اء ه��و ان
نثقف امل��ري��ض ونعالجه وف��ق م��ا ه��و مناسب
لحالته.
التناسق هو الجمال
تناسق قياسات مالمح ال��وج��ه وامل�س��اف��ة بينها
ه��و م��ا يعتبره االط�ب��اء ج�م��اال مثاليا .ل��ذا ،ففي
اول زي��ارة طبية ،يقوم استشاري التجميل بتقييم
تناسق امل�لام��ح وت�ش��اب��ه نصفي ال��وج��ه وطبيعة
الجلد .وتابع د .محمود موضحا «التجميل
ليس تغيرا في الشكل بل تكميال وابرازًا
لجمال مالمح الوجه .لذا ،في أول زيارة
طبية يجب على املعالج ان يقيم تناسق
م �ق��اس��ات م�ل�ام��ح ال��وج��ه وي �ت �ع��رف على
طبيعة الجلد ومناطق الضعف .ثم بعد
ذلك يمكنه ان يكون واثقا وامينا في
اعطاء املريضة الرأي املناسب والحل
املكمل واملجمل ملالمحها».
أكثر الطلبات شيوعاً
تختلف طلبات ال�ن�س��اء التجميلية
وفق الشريحة العمرية ،فاملراهقات

واالصغر من  30سنة يركزن على صفاء البشرة
ونضارتها ،باإلضافة الى تكبير الشفاه وتحديدها.
أما الفئة التي تعدت عمر الثالثني فتركز على عالج
التجاعيد وترهل الوجه .بينما ينصب هوس الرجال
ف��ي التجميل على طلب عملية زرع شعر ال��رأس (
لعالج الصلع) وتحديد شعر اللحية بالليزر وعالج
مشكالت البشرة كحب الشباب.
أحلى مريضات وأرقاهن
تطلب كثير من كبيرات السن الخضوع إلج��راءات
تجميلية تجعلهن ي�ب��دون أص�غ��ر س�ن��ا .وشجعت
الدكتور هذه الفئة على االهتمام ببشرتها وجمالها،
ولكن مع شرط مراعاة املناسب لسنها ومالمحها.
وق ��ال ال��دك �ت��ور «اع��ال��ج ك �ث �ي��رات م�م��ن ت�ع��دي��ن سن
السبعني .وهن أحلى وارقى املريضات في عيادتي».
أغرب طلب
وح��ول اغ��رب طلب تجميلي سمعه د .محمود ،قال
«تكررت عدة مرات ،أن تأتي سيدة تطلب الخضوع
لجميع اجراءات التجميل في جلسة واحدة ،اي انها
ت��ري��د ان ت�ج��رب ك��ل م��ا رأت��ه ف��ي السوشيال ميديا
م��ن اج ��راءات تجميل .أم��ا أغ��رب ح��ال��ة ،فهي أن أما
اح �ض��رت اب�ن�ت�ه��ا ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  15س�ن��ة ال��ى
العيادة .وعند مقابلة الدكتور ،اص��رت البنت على
انها تريد تكبير شفتيها تقليدا لصديقاتها في
املدرسة.
حالة إنسانية
وك �م �ث ��ال ل �ح��ال��ة ان �س��ان �ي��ة ،اش � ��ار ال ��دك� �ت ��ور ال��ى
اح �ض��ار ب �ن��ات ألم �ه��ن امل �ص��اب��ة ب��ال �س��رط��ان ال��ى
ال �ع �ي��ادة ،ح�ت��ى ت�ق��وم ب��إج��راءات بسيطة تجعلها
ت�ب��دو اج�م��ل واص�غ��ر س�ن��ا .وق��د سبب ذل��ك تغيرا
كبيرا في سلوك االم ونفسيتها .فقد دخلت الى
العيادة كمريضة سرطان تشعر بانغالق ابواب
الحياة عليها ،وخرجت منها وك��أن اب��واب الدنيا
فتحت لها مرة ثانية .مما يشير الى ان التجميل
يسهم في تحسني الحالة النفسية ويزيد معدل
الثقة بالنفس واالقبال على الحياة.

مايو كلينك

التمارين الهوائية:
ما أفضل وتيرة للتمارين الرياضية؟
ل�ي��س ل�ج�ل�س��ات ال�ت�م��اري��ن ال�ه��وائ�ي��ة األط��ول
واألق� ��ل ت �ك��رارًا أي م �ي��زة واض �ح��ة م�ق��ارن��ة
ب �ج �ل �س ��ات ال� �ت� �م ��اري ��ن األق � �ص� ��ر واألك � �ث ��ر
تكرارًا .يساهم أي نوع من نشاط التمارين
الهوائية في اللياقة البدنية للقلب واألوعية
ال ��دم ��وي ��ة .ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،ح �ت��ى «ال� �ج ��رع ��ات»
املقسمة من النشاط – مثل جوالت املشي
ملدة  10دقائق ثالث مرات على مدار اليوم
– تمنحنا فوائد التمارين الهوائية .واألكثر
أه�م�ي��ة م��ن ذل��ك أن يصبح ال�ن�ش��اط البدني
املعتاد جزءًا من نمط حياتك.

ب��ال�ن�س�ب��ة مل�ع�ظ��م ال�ب��ال�غ�ين ،ال��ذي��ن يتمتعون
ب �ص �ح��ة ج � �ي� ��دة ،ت ��وص ��ي وزارة ال �ص �ح��ة
والخدمات اإلنسانية األميركية بما يلي:
ممارسة  150دقيقة على األق��ل أسبوعيًا
من التمارين الهوائية املتوسطة الصعوبة
(ف �ك��ر ف ��ي امل �ش��ي ال �س��ري��ع أو ال �س �ب��اح��ة)،
أو ق �ض��اء  75دق �ي �ق��ة أس �ب��وع �ي��ًا ف ��ي أداء
ال �ت �م��اري��ن ال �ه��وائ �ي��ة امل��رت �ف �ع��ة ال �ح��دة (م�ث��ل
الجري).
أو ممارسة تمارين القوة على األقل مرتني
في األسبوع.

ّ
مخطط صدى القلب..
يحدّ د قدرته على ضخ الدم
ي�س�ت�خ��دم م�خ�ط��ط ص ��دى ال �ق �ل��ب امل��وج��ات
ال �ص��وت �ي��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ص ��ور ل�ل�ق�ل��ب.
ُ
ويجرى هذا االختبار بشكل شائع بغرض
السماح للطبيب ب��رؤي��ة القلب وه��و ينبض
وي �ض��خ ال � ��دم .وي �م �ك��ن ل�ل�ط�ب�ي��ب اس �ت �خ��دام
ص��ور مخطط ص��دى ال�ق�ل��ب للتعرف على
مختلف االضطرابات التي تصيب عضلة

القلب وصماماته.
قد يقترح الطبيب إجراء مخطط صدى القلب،
إذا اشتبه في إصابة الشخص بمشكالت في
صمامات أو غرف القلب ،أو في ق��درة القلب
على ضخ ال��دم .ويمكن أيضًا استخدام هذا
االختبار للكشف عن عيوب القلب الخلقية
لدى األجنة.
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ثقافة

بورسليات

كريميات

مسرحية

حكاية األب واالبن

انتهى الفصل األخير
وانتهى عرض الرواية
جرح كبير
ويلي يا
ٍ
عجـل بقــرب النهاية
مسرحية وإنته وحدك البطل
من البداية
كل شـي مسموح وقابل للسماح
إال تمثيل العواطف
الخداع يثير في قلبـي الجراح
وتبـدا يا إنته العواصف
تخلف أسامح
تخطي أسامح
تعتب أسامح
لكن تمثل علي
يا سيدي أنا أسف
أنا سلمتك فؤادي وما سلمت
أعترفلــك إنــي ندمت
كـنت في التمثيل رائــع
قمــت فــي دورك وأكثر
عينــــــك تراقـــب تحسب
وش كثــــر هالـــــدور أثــر
أعترف إنــــــك قدرت توصلنـي حيل
والدليل عندي جروحي هـــي الدليل
أنا صدقتك تأمل آه يا أكــبر ممثل

 ما ال ُتحمدُ عقباه..تيأس يا ولداه
َ
أن
 هل تمزحُ يا أبتاه..نتنفس موتا ً
ُ
نحن
وهوانا شيعناه
الموت هشيما ً
ُ
يحصدنا
والناس بال أفواه
ُ
صرنا أشباحا ً تهذي..
ال ننطق غير اآله
 لكن الفرج سيأتي..ال تيأس يا ولداه
 ..يا أبت َمن معنا؟
ٌ
وطن يجمعنا..
ال
ٌ
دين يردعنا
ال
ال قِ َي ٌ
م ترفعنا..
تعساء أجمعنا
ٌ
تاريخ لنا من نور ٍ
بالعتمةِ ضيعناه
قتلونا باسم الوطن
ذبحونا باسم الله
ْ
ولكن..
 قد طفحُ الكيلُال تيأس يا ولداه
أبت وضعٌ م ُب ْ
هم
 ..يا ِ
ْ
وأرحم..
فالتت ُر أحن
أرق َ
والذئب ُ
ْ
حكم
وأ
من بشر ٍ ليسوا بشراً
مسخ ُصنعوا
همج
من
ٍ
ٍ

بدر بورسلي

ْ
جهنم
من طينة نار
 ال بدَّ لنا من مرسى..ال تيأس يا ولداه.
 ..يا أبت ماذا نحن..
ما قص ُتنا والحرب؟
ُمذ ُخلق الكون ضحايا..
هل للموؤودةِ ذنب؟
هل من حّ ْد للعنةِ ..
رب
فانزل عفوك يا ْ
هل تروي دجلة حجراً
الشعب؟
ْ
لو غداً انقرض
 ..يا ولدي الوضع خطيرٌ
القلب
ْ
ملء
والغصة
ُ
ال بد لنا أن نصحو
الحمقاء
من فتنتنا
ْ
ُ
فالوطن يعود ُمعافى
ّ
شخصنا األعداء
لو
ُ
الغفلة
اإلرهاب هو
ُ
والغازي والدخالء
كم هوالكو أهزمنا
كم طوفانا ً خضناه
ً
سنعودُ يداً
واحدة
يا ولدي بإذن الله..
ال تيأس يا ولداه.

كريم العراقي

بصماتهم على أغلفة أهم األعمال األدبية والفكرية

« 5صقور» ..يهيمنون على السوق العالمية للكتاب
محمد حنفي

«هاشيت ليفر»
(األرباح السنوية  2.7مليار دوالر)

النشر الحديث لعبة صعبة تتحكم فيها
مجموعة من الناشرين الكبار التابعين
لشركات متعددة الجنسيات ،من بين
هؤالء الكبار يهيمن خمسة من الناشرين
على سوق الكتاب في العالم ،معظم
الكتب التي تنشر لكبار المفكرين واألدباء
والمبدعين عليها بصمات هؤالء الكبار
الخمسة ،السطور القادمة تلقي نظرة
على «صقور» عالم النشر.

تعتبر دار هاشيت ليفر ثاني أكبر ناشر للكتب في العالم،
الشركة تقع في فرنسا ،وتابعة لشركة اإلعالم الفرنسية،
وتعود جذور تأسيسها إلى عام  1828من قبل الفرنسي
ل��وي��س ه��اش �ي��ت ،ب �ع��د س�ل�س�ل��ة م��ن ع�م�ل�ي��ات االس �ت �ح��واذ
أص�ب�ح��ت ال�ن��اش��ر األك �ب��ر ف��ي ف��رن�س��ا ،وب�ي�ن أك �ب��ر خمسة
ناشرين ف��ي ال�ع��ال��م ،تضم  150ف��رع��ًا ،وتنشر سنويًا ما
يقارب من  20ألف عنوان ،وهي أكبر موزع للكتب الفرنسية
في العالم ،وتبيع  250مليون نسخة من الكتب حول العالم.

«بنغوين راندوم هاوس»
(األرباح السنوية  3.3مليارات دوالر)

«هاربر كولنز»
(األرباح السنوية  1.5مليار دوالر)

في عام  2013ظهرت «بنغوين ران��دوم ه��اوس» ،وهي
شركة نشر أميركية متعددة الجنسيات ،ه��ذا الكيان
العمالق عبارة عن اندماج بني «دار بنغوين» البريطانية،
ودار «راندوم هاوس» األملانية ،لتصبح الشركة الجديدة
أكبر ناشر للكتب في العالم ،لدى بنغوين هاوس فروع
ف��ي معظم دول ال�ع��ال��م ،ويعمل بها  10آالف موظف،
وت �ض��م ال�ش��رك��ة  200ف ��رع ،وت�ن�ش��ر س�ن��وي��ا  15أل��ف
ع�ن��وان ،وتبيع  800مليون نسخة من كتبها الورقية
واإللكترونية حول العالم.

تقع «ه��ارب��ر كولنز» امل�ح��دودة للنشر في مدينة نيويورك
األميركية ،وهي ثالث دار نشر للكتب في العالم ،دار النشر
العمالقة تأسست عام  1817ووصلت الى مكانتها الحالية
بعد عملية ان��دم��اج لثالث شركات كبرى تعمل في مجال
النشر ،لديها  120فرعا في الكثير من دول العالم ،ولكن
معظمها يقع في الواليات املتحدة ،وتنشر سنويا  10آالف
عنوان جديد في  16لغة ،وه��ي واح��دة من عمالقة النشر،
التي تنشر الكتب األكثر مبيعا كل عام ،والعديد من كتابها
فازوا بجوائز نوبل.

أخطاء شائعة تفسد جماليتها
م��اذا ل��و عقدت إح��دى املؤسسات
أو ال��دوائ��ر الحكومية أو الشركات
اخ� � �ت� � �ب � ��ارا «ل� � �غ � ��وي � ��ا» مل��وظ �ف �ي �ه��ا
ع �ب��ر م�ك��ات�ب��ات�ه��م أو م��راس�لات�ه��م
الرسمية؟ ك��م م��ن األخ�ط��اء يمكن
العثور عليها؟ .ال تقتصر األخطاء
ال �ش��ائ �ع��ة ال� �ي ��وم ع �ل��ى ال �ت��راك �ي��ب
ال� �ل� �غ ��وي ��ة ال� �ت ��ي ال ي �ت �ن �ب��ه ل �ه ��ا إال
املتخصصون ،بل تمتد إلى أعراف
إمالئية شائعة تعوزها السالمة،
واس� �ت� �خ ��دام ل �ب �ع��ض األل � �ف ��اظ ف��ي
غير محلها .ربما بأثر النقل غير
امل��دق��ق وش�ي��وع اس�ت�خ��دام اللهجة
محل اللغة الفصيحة ،بات «الخطأ
ال�ل�غ��وي» ش��ائ�ع��ا ح�ت��ى ف��ي بعض
وسائل اإلعالم.
مؤلف كتاب «أكثر األخطاء اللغوية
واإلم �ل�ائ � �ي� ��ة ش� �ي ��وع ��ا ..ت�ج��رب �ت��ي
الشخصية» د .ضرغام األجودي،
ي � �ح � �ك� ��ي خ� � �ب � ��رت � ��ه ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة
ف ��ي ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ه� ��ذه امل�ش�ك�ل��ة.
ب��اع�ت�ب��اره موظفا م��رم��وق��ا أج��رى

«ماكميالن»
(األرباح السنوية  1.4مليار دوالر)

«سايمون أند شوستر»
(األرباح السنوية  830مليون دوالر)

دار ماكميالن للنشر واحدة من أعرق دور النشر في العالم ،تأسست في إنكلترا
عام  1843من قبل الشقيقني دانيال وألكساندر ماكميالن ،وللداللة على مكانة الدار
فقد تولى رئاستها رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميالن ،بعد تقاعده السياسي
في منتصف الستينات ،وقد مرت الدار بعمليات اندماج مثل غيرها من دور النشر
العمالقة ،حيث اصبحت شركة دولية مملوكة إلمبراطورية «هولتزبرينك للنشر»،
ومقرها شتوتغارت بأملانيا ،تعمل ال��دار في  70دول��ة ،وينتمي كتابها إلى العديد
من الخلفيات الثقافية ،وقد فاز العديد منهم بالجوائز الكبرى ،مثل نوبل وبوليترز
ومان بوكر ،ولها انتاج كبير في مجال الكتب الرقمية.

دار سايمون أند شوستر واح��دة من بني أكبر خمس دور نشر في مجال النشر
العاملي ،حيث بلغت إي��رادات�ه��ا ال�ع��ام امل��اض��ي ح��وال��ي  830مليون دوالر ،تأسست
الدار عام  1924بالواليات املتحدة األميركية ،من قبل ريتشارد سايمون ولينكولن
ش��وس�ت��ر ب��رأس �م��ال  8000دوالر ف �ق��ط ،وه ��ي اآلن ش��رك��ة ت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ة CBS
اإلعالمية ،كانت «سايمون وشوستر» الناشر األصلي لكبار املؤلفني القدامى ،مثل
أرنست هيمنغواي ،وحاليا هي ناشر لكبار الكتاب مثل دان براون وستيفن كينغ،
وهي تصدر حاليًا أكثر من  2000عنوان سنويًا ،والكثير من كتبها تحتل قوائم
األكثر مبيعًا.

سالمتك أيتها «العربية»
نماذج من األخطاء اللغوية
الخطأ

دورات ملوظفيه للتنبيه ال��ى أكثر
األخ� �ط ��اء ش �ي��وع��ا ،ووض� ��ع كتابا
ي�ل�خ��ص خ�ب��رت��ه م��دع��وم��ا ببعض
ال �ق��واع��د ال�ب�س�ي�ط��ة ال �ت��ي ال غنى
عنها للتدقيق اإلم�لائ��ي ،وصحة
التركيب .وسبقلا تنشر بعض

امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي أث �ب �ت �ه��ا ال�ك�ت��اب
ت �ع �م �ي �م��ا ل � �ل � �ف ��ائ ��دة ،ك� �م ��ا ت �ت��اب��ع
ت �ص��وي��ب األخ� �ط ��اء ع �ب��ر ح�ل�ق��ات
أس �ب��وع �ي� ّ�ة م�س�ت�ع�ي�ن��ة ب �م �ص��ادر
أخ��رى ،علنا نعيد للعربية بعض
بهائها ورونقها.

الصواب

الخطأ

الصواب

مبروك

مبارك

متواجدون

موجودون

عناوين

عنوانات

آالف الكتب

ألوف الكتب

مدراء

مديرون

إمكانيات

إمكانات

مرفقات

مرافقات

خزينة

مدير عام

المدير العام

اعتذر عن الحضور

اعتذر عن عدم الحضور

تعين بصفة كاتب
الموظفون األكثر حرصاً

خزانة
تعين كاتباً
ً
حرصا
أكثر الموظفين

أخصائي

اختصاصي

الست

السيدة أو اآلنسة

ملفت للنظر

الفت للنظر

المظروف

الظرف

تصنت

تنصت

هام

مهم

إلى كافة األقسام

إلى األقسام كافة

ذو كفاءة

كتابكم المرقم

كتابكم ذو الرقم

اآلنف الذكر

ذو كفاية
المذكور آنفاً

على الموظفين التواجد

على الموظفين الحضور

األهداف الرئيسية

األهداف الرئيسة

سوف لن نوافق

لن نوافق

نحطيكم علما

نعلمكم

باعتبار ان العمل

بوصف العمل
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منوعات

التمسك بمثل هذه العادات من الطفولة له دالالت نفسية سلبية
ُّ

َّ
هل تذهب إلى فراشك ..مع دميتك المفضلة؟
د .والء حافظ
هل تتذكر ذلك املشهد من الفيلم البريطاني
«ال �ح��ب ال�ح�ق�ي�ق��ي – ،»Love Actually
ع�ن��دم��ا ت �ق��وم شخصية «س� ��ارة» ـ�ـ�ـ�ـ التي
أدت دوره��ا املمثلة األميركية ،ل��ورا ليني
ـ �ـ �ـ �ـ ب��اح �ت �ض��ان دم �ي �ت �ه��ا ال� �ت ��ي ت�م�ت�ل�ك�ه��ا
منذ طفولتها وامل��وج��ودة على سريرها
لتستمد منها شعورًا بالطمأنينة والهدوء،
وذل ��ك ق�ب��ل أن تستضيف ص��دي�ق�ه��ا في
غرفتها؟! هذه لحظة مرهقة بالنسبة الى
الكثيرين من الذين ال يزالون ينامون مع
ُدماهم ،التي قد تكون دبدوبًا أو الضفدع
«ف ��روغ ��ي» ،أو ال �ع��روس��ة «الم �ب��ي» ،أو أي
دمية أخ��رى ،وفي الوقت نفسه يشعرون
بالخزي ّتجاه املجتمع ،الذي ُيحتم عليهم
ُ ِّ
وي �ح��ت��م أيضا
أن ي�ت�خ��ط��وا ه��ذه امل��رح �ل��ة،
عليهم أن تنمو ع�ق��ول�ه��م ،واهتماماتهم،
وع��ادات �ه��م ،وغ �ي��ره��ا .إذا وج ��دت أن ه��ذا
ّ
األمر ُيمثلك ،فاعلم أنك لست وحدك.
ن �ش��ر م ��وق ��ع  Well and Goodن�ت��ائ��ج
اس� �ت� �ط�ل�اع رأي ،ق � ��ام ب� ��ه م �ج �م��وع��ة م��ن
الباحثني عام  ،2017وشمل أكثرمن 2000
شخص بالغ بالواليات املتحدة األميركية.
ووجدوا أن  %40منهم ال يزالون ينامون
مع ُدماهم التي ترافقهم منذ فترة الطفولة.
وعلى الرغم أن هذه النسبة ال تمثل أغلبية
ً
فإنها تعتبر دل�ي�لا كافيًا يدعم أن فكرة
ّ
تمسك البعض بلعبة األمان الخاصة بهم
ّ
ل�ي�س��ت غ��ري �ب��ة ،أو ح�ت��ى ش�ي�ئ��ا ق��د ي�ه��دد
ك��ون�ه��م أش�خ��اص��ًا ب��ال�غ�ين َح� َ�س�ن��ي النية.
ّ
التمسك بمثل
ولكن ،هل يمكن أن يكون
هذه األشياء من فترة الطفولة عالمة على
خلل نفسي عند الشخص؟
هل هذا طبيعي؟
ُ
ط� ِ�ر َح هذا السؤال على املعالجة النفسية
ف� ��ان أك ��ري ��ن ،ح �ي��ث ق ��ال ��ت« :ف� ��ي م�ع�ظ��م
ال� �ح ��االت ،ي �ن��ام ال �ك �ب��ارم��ع ُدم ��اه ��م ال�ت��ي

أن ت �ك��ون م�ن�ف�ت��ح ال ��ذه ��ن ،ل�ت�س�ت�م��ع إل��ى
مخاوفهم.

 3خطوات لالنفصال

هل التمسك بدمية الطفولة عالمة على خلل نفسي؟
ت��راف �ق �ه��م م �ن��ذ ط�ف��ول�ت�ه��م ،ألن �ه��ا تجلب ُب � َ ِّح��دوث ص��دم��ة ف��ي م��رح�ل��ة ال�ط�ف��ول��ة أو إنذار بالخطر

لهم شعورا ب��األم��ان والطمأنينة ،وتقلل
ّ
م��ن امل �ش��اع��ر ال�س�ل�ب�ي��ة وال �ق �ل��ق وال �ت��وت��ر
وال��وح��دة ،ال�ت��ي ق��د تصيبهم ب�ين الحني
واآلخر».
وعليهُ ،يعتبر النوم بمرافقة دمية الطفولة
ً
أم� �رًا م�ق�ب��وال ت�م��ام��ًا ،ول �ك��ن ق��د ت �ك��ون له
دالالت سلبية ،خ��اص��ة إذا ك��ان يرتبط

ٍّ
عاطفي مع أحد
يذكر الشخص بموقف
وال ��دي ��ه .وم ��ن ث ��م ،ت��وض��ح اختصاصية
ال �ص �ح��ة ال �س �ل��وك �ي��ة ت��ري �س��ي ج��ون��ز أن
تقييم مدى صحة هذا الفعل يعتمد على
ّ
ضارًا بسالمة الفرد
ما إذا كان مفيدًا أو
ال�ع��اط�ف�ي��ة ،ووظ��ائ�ف��ه ال�ي��وم�ي��ة ،وع�لاق��ات��ه
الشخصية.

ّ
«ه � ��ل ت �ت �ج��ن��ب ال� �س� �ف ��ر ،ألن � ��ه ال ي�م�ك�ن��ك
إحضار دميتك املفضلة معك ألي سبب
ك� ��ان ،أو أن األم� ��ر ي �ح��رج��ك؛ ل ��درج ��ة أن��ه
ّ
يسبب لك الضيق؟ هل يؤثر في عالقتك
الحميمية م��ع ش��ري�ك��ك؟! ه��ذان املوقفان
إنذار بالخطر.
يعتبران بمنزلة
ٍ

في ما يتعلق بمسألة العالقة الحميمية،
تقول اختصاصية علم النفس اإلكلينيكي
إينا خزان :إن أفضل طريقة لعالج املوقف
ه ��ي خ� ��وض ن� �ق ��اش ص ��ري ��ح م ��ع ش��ري��ك
ال �ح �ي ��اة .ف � ��إذا ش �ع��ر ش��ري �ك��ك ب��ال�ت�ه��دي��د
نتيجة ارتباطك الشديد بدميتك ،فعليك
أن تتناقش معه ،موضحا أهمية وج��وده
بالنسبة إل�ي��ك ،وف��ي ال��وق��ت نفسه ،عليك

في الصفوف األمامية دوماً

هؤالء الممثلون والممثالت
ً
أجرا في 2019
األعلى
سليمة لبال
يعاني العديد من الفنانني عبر العالم من ضائقة
م��ادي��ة ب�س�ب��ب ش��ح االع �م��ال ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ال�ت��ي
يمكن ان ت��در مداخيل وتتصدر الشباك ،لكن
ع ��ددا م��ن ه ��ؤالء ال�ن�ج��وم خ��اص��ة ف��ي ه��ول�ي��وود
ّ
شذوا عن القاعدة وتمكنوا من تقاضي ماليني
ال��دوالرات خ�لال الفترة ما بني االول من يونيو
 2018واالول م ��ن ي��ون �ي��و  2019وف ��ق مجلة
«أغنياء ومشاهير».
لدى الرجال
يتصدر القائمة دواي��ن جونسون ،امللقب بذي
روك او ال�ص�خ��رة ،وق��د تقاضى ف��ي ظ��رف اقل
من  12شهرا ،مبلغا خرافيا يصل الى 118.26
م �ل �ي��ون دوالر .واص �ب ��ح الع ��ب ال �ك ��رة ال�س��اب��ق
مصارعا ثم ممثال .ويقول بول ديرغارابيديان
ال��ذي يعمل ملصلحة ش��رك��ة تحليل االع�لان��ات
االم �ي ��رك �ي ��ة ك��وم �س �ك��ور «ل� �ق ��د اص� �ب ��ح دواي � ��ن
ببساطة ،النجم االكثر شعبية في الورق الراهن».
وأض ��اف متحدثا ملجلة أث��ري��اء ومشاهير «ان��ه
يعمل دوما وال يكل وال يمل».
ويلي دواين جونسون في قائمة النجوم األكثر
دخال في تلك الفترة املمتدة على مدى  12شهرا،
امل�م�ث��ل االس �ت��رال��ي ك��ري��س ه �م �س��وورث ب��دخ��ل
ي�ص��ل ال��ى  101.07م�ل�ي��ون دوالر ي�ل�ي��ه املمثل
االميركي روبرت داوني جونيور بـ 87.31مليون
دوالر ثم املمثل الهندي الكندي أكشاي كومار
بـ 85.99مليون دوالر واملمثل جاكي شان الذي
يتحدر م��ن هونغ كونغ ب� �ـ 76.73مليون دوالر،
ع �ل��اوة ع �ل��ى امل �م �ث��ل االم �ي ��رك ��ي ب ��رادل ��ي ك��وب��ر

تتصدر سكارليت جوهانسون قائمة املمثالت
االكثر دخال بـ 74.08مليون دوالر ،تليها املمثلة
الكولومبية االميركية صوفيا فيرغارا بـ58.34
مليون دوالر فاملمثلة االميركية ريز ويثرسبون

نيكول كيدمان

تشارليز ثيرون

جينيفر أنيستون

دواين جونسون

كيلي كوكو

ومواطنه أدم ساندلر ،حيث بلغ دخل كل منهما
 75.40مليون دوالر.
ونجد ف��ي القائمة ايضا املمثل االميركي كريس
ايفانز بـ 57.54مليون دوالر يليه بول رود بـ54.24
مليون دوالر وويل سميث بـ 46.3مليون دوالر.

بـ 46.3مليون دوالر.
وتتضمن القائمة نيكول كيدمان بـ 44.98مليون
دوالر وج�ي�ن�ي�ف�ي��ر ان�ي�س�ت��ون ب � � �ـ 37.04مليون
دوالر وكيلي كوكو بـ 33.07مليون دوالر تليها
ك��ل م��ن إل�ي��زاب�ي��ث م��وس ب � �ـ 31.75مليون دوالر
ومارغو روبي بـ 31.09مليون دوالر وتشارليز
ث �ي��رون ب � �ـ 30.43م�ل�ي��ون دوالر وإي �ل�ين بومبيو
بـ 29.1مليون دوالر.

الصناعة السينمائية اال ان ال �ف��وارق ب�ين مداخيل
الرجال والنساء ،ال تزال بارزة وكبيرة .وعلى سبيل
املثال فاذا ما قارنا متصدري الترتيب لدى الفئتني
وه�م��ا دواي��ن جونسون وسكارليت جوهانسون،
فسنجد ان الفارق يصل الى  44.18مليون دوالر.
وك ��ان ��ت س �ك��ارل �ي��ت ج��وه��ان �س��ون ق ��د حصلت
على هذا االجر ،اي  74.08مليون دوالر ،مقابل
مشاركتها ف��ي فيلم أف�ي�ن�غ��رز بينما تقاضى
روب ��رت دوون ��ي ج��ون�ي��ور  72.76مليون دوالر
نظير م�ش��ارك�ت��ه ف��ي الفيلم ذات ��ه ،بينما احتل
املرتبة الثامنة ف��ي ترتيب اعلى الفنانني دخال
في .2019

لدى النساء

تباين في األجور
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت ف ��ي م�ج��ال

ولكن ،في حال كان ارتباطك بدمية الطفولة
ي�س� ّ�ب��ب ل��ك ض�غ�ط��ًا م�س�ت�م� ّ�رًا م��ع ش��ري��ك
حياتك ،أو إذا كنت تشعر ب��أن الوقت قد
ح ��ان ل�لان�ف�ص��ال ع��ن دم �ي �ت��ك ،فعليك أن
تضع ف��ي اع�ت�ب��ارك أن األم��ر سيستغرق
وق� �ت ��ا ،وي �س �ت �ه �ل��ك ط��اق��ة وع ��اط �ف ��ة .وف��ي
ذل��ك ال�س�ي��اق ،ت��وص��ي د.خ� ��زان ب�ض��رورة
ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى م � �س� ��اع� ��دة م� � ��ن أح� ��د
اخ�ت�ص��اص��ي ال�ص�ح��ة العقلية إلرش ��ادك
خالل تلك املرحلة واتباع خطوات بسيطة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ خ �ي ��ارات ��ك .وع �ل �ي��ه ،ف �ه��ي ت�ق�ت��رح
الخطوات الثالث اآلتية:
الخطوة األول��ى :انقل دميتك من سريرك
إلى املنضدة التي تستخدمها.
ال�خ�ط��وة ال�ث��ان�ي��ة :انقلها ب�ع�ي�دًا؛ رب�م��ا إل��ى
أعلى خزانة املالبس.
الخطوة الثالثةّ :
حركها بعيدًا؛ في مكان
ما ،بعيدًا عن األنظار ،كما هي الحال تحت
السرير أو داخل خزانة مغلقة ،أو في غرفة
أخرى.
وت �ش �ي��ر د.خ � � ��زان إل� ��ى أه �م �ي��ة م �م��ارس��ة
ّ
تمارين التأمل والتنفس ،حيث يمكن أن
تساعد في الحفاظ على هدوء الشخص،
وك��ذل��ك ت�ه��دئ�ت��ه ط� ��وال ال �خ �ط��وات ال �ث�لاث
السالفة الذكر.
نظرا الى أنه من املمكن أن يكون الشخص
معتادا على استخدام بعض الطرق التي
ت �س��اع��ده ع�ل��ى ال �ن� ُ�وم وال �ش �ع��ور ب��ال��راح��ة
واالسترخاء ،فإن املعا ِلجة النفسية جوليا
باوم تقترح إحداث تغيير في مكان النوم؛
ّ
كإضافة بطانية الجاذبية ،التي تحفز من
ّ
إفراز السيروتونني وامليالتونني ،وتخفض
مستويات الكورتيزول؛ األمر الذي يساعد
ّ
ّ
ويحسن من
ب��دوره ف��ي تخفيف ال�ت��وت��ر،
النوم واالسترخاء.

ممثلون ..
في البدالت الرسمية
حافظ الشمري
تعتبر «ال�ب��دالت» الرسمية
ط��اب �ع��ًا م �ع �ت ��ادًا وم ��أل ��وف ��ًا،
خ�ص��وص��ًا ل��دى امل�ش��اه�ي��ر
ف � � � ��ي ج� � �م� � �ي � ��ع امل � � � �ج � � ��االت
املختلفة ،وظ��ل ارت��داء مثل
ت �ل��ك ال �ن��وع �ي��ة م ��ن األزي � ��اء
شائعًا على النطاق العربي،
لكنه يقل كثيرًا في النطاق
الخليجي ،خصوصًا لدى
املمثلني واملطربني وغيرهم
ف� ��ي ال� �س ��اح ��ة امل �ح �ل �ي ��ة أو
الخليجية.
واش � �ت � �ه � ��رت ش �خ �ص �ي��ات محمد المنصور
ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بمجال التمثيل واإلعالم
بارتداء البدالت الرسمية
ال� � �ت � ��ي أص � �ب � �ح� ��ت ج � ��زءًا
ال ي � � �ت � � �ج� � ��زأ م � � � ��ن ت� �ل ��ك
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ،وب� ��ات� ��وا
ي ��رت ��دون � �ه ��ا ع� �ل ��ى م � ��دار
ال � � � ��وق � � � ��ت ،وأي� � � �ض � � ��ًا ف ��ي
أع �م��ال �ه��م ال�ف�ن�ي��ة أو ع�ن��د
ال � � �ظ � � �ه� � ��ور اإلع� �ل� ��ام� � � ��ي،
وال�لاف��ت أن ه��ذه ال�ب��دالت
تتنوع في األلوان الزاهية
إبراهيم الحربي
واملاركات املعروفة.

كاريزما المنصور
الفنان محمد املنصور يعتبر األكثر ظهورًا بالبدالت في الساحة
املحلية والعربية ،سواء في أعماله الدرامية واملسرحية أو اللقاءات
التي يشارك بها كضيف أو كمقدم برامج تلفزيوني أحيانًا أخرى،
وبات الفنان املنصور يعرف بارتدائه موضاتها املتنوعة وتشكل
جزءًا من الكاريزما الخاصة به.

حسين المنصور
في الجانب اآلخ��ر ،فإن أغلب أف��راد عائلة املنصور اعتادوا ارتداء
البدالت الرسمية ،بينهم الفنانان الراحالن عبدالعزيز ومنصور
املنصور ،وأيضًا ينافسه حاليًا شقيقه الفنان حسني املنصور
الذي اعتاد ارتداءها حتى أصبحت نكهة معتادة بالنسبة إليه أو
بالنسبة إلى جمهوره.

إطاللة الحربي
أم ��ا ال �ف �ن��ان إب��راه �ي��م ال �ح��رب��ي ف �ه��و ي �ع��د م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال��ذي��ن
يحرصون على الظهور عبر البدالت الرسمية في كل مشاركاته
الفنية أو الظهور اإلع�لام��ي ،وف��ي السنوات األخيرة اتجه نحو
اللباس الشعبي املعتاد ،لكنه سرعان ما يعود به الحنني إلى
ارتداء البدلة ،خصوصًا في ما يتعلق بإطاللته الفنية.

سليمان العسعوسي
سكارليت جوهانسون

ريز ويثرسبون

وب ��رز واش �ت �ه��ر اإلع�ل�ام��ي ال �ق��دي��ر س�ل�ي�م��ان ال�ع�س�ع��وس��ي ،ال��ذي
ً
ع��رف��ه ال�ج�م�ه��ور م�م�ث�لا وم�ق��دم��ًا وم �ح��اورًا ف��ي ال�ب��رام��ج اإلذاع �ي��ة
والتلفزيونية.
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.767دينار كويتي
كما في 2019/10/31

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

67.76%

6.59%

8.66%

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

أأنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع كافة مؤشرات البورصة بذات النسبة عند  .0.22%أما بالنسبة
لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  15.2مليون د.ك من خالل تداول  161مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة سلبيا بشكل طفيف ،وسط انخفاض في قيم التداول بنسبة  ،14%وارتفاع أحجام التداول بنسبة  47%مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على انخفاض طفيف وسط تراجع ملحوظ في قيم تداول املؤشر بنسبة  ،21%مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث ال تزال
عمليات الشراء اإلنتقائي موجودة على شريحة محدودة من األسهم ولكن بوتيرة ضعيفة نسبيا ،وكذلك وجود ضغوط بيعية على شريحة أخرى.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على انخفاض طفيف ،وسط ارتفاع حاد في أحجام تداول املؤشر بنسبة  59%مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث ال تزال عمليات الشراء
اإلنتقائي وكذلك املضاربي ممتدة إلى شريحة واسعة من أسهم املؤشر محققة بذلك مكاسب سوقية واضحة ،وفي املقابل تعرضت شريحة أخرى من األسهم إلى ضغوط
بيعيةُ .يذكر أن سهم شركة املعدات القابضة شهد زخما شرائيا كبيرا منهيا الجلسة على مكاسب سوقية بلغت  22%عند سعر  22فلس ،كما شهد سهم شركة أعيان
لإلجارة واإلستثمار نشاطا ايجابيا أيضا منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  3.1%عند سعر  62.8فلس كأعلى إقفال اسبوعي له منذ شهر أبريل .2015

(نقطة)
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نسبة التغير

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

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

5,729.47

-0.22%

q

15,212,778

161,140,514

6,254.41

-0.22%

q

8,894,677

19,852,053

4,704.70

-0.22%

q

6,318,101

141,288,461

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

ملخص أداء السوق خالل األسبوع

القطاع

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع املنتهي في الرابع عشر من شهر نوفمبر على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.6%ومؤشر
السوق األول بنسبة  ،% 1.2في حني تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .1%كما ارتفع املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة بنسبة  53.7%إلى  24.2مليون د.ك خالل
األسبوع باملقارنة مع  15.7مليون د.ك لألسبوع املاضي ،وكذلك املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة  21%إلى  145مليون سهم باملقارنة مع  120مليون سهم
لألسبوع املاضي.
على الرغم من تباين أداء مؤشرات البورصة ،إال أن سلوك املتعاملني كان مزيجا من عمليات شراء انتقائي ومضاربي من جهة أخرى ،وضغوط بيعية من جهة أخرى األمر
الذي انعكس مباشرة على ارتفاع متوسط قيم وأحجام التداول بشكل عام.
جاء أداء مؤشر السوق األول ايجابيا خالل كافة جلسات األسبوع عدا الجلسة األخيرة الذي سجل فيها تراجعا طفيفا ،حيث ال تزال أسهم هذا املؤشر تشهد مزيجا من
الضغوط البيعية على بعضا منها بغرض التجميع واعادة بناء املراكز اإلستثمارية ،وهو ما دفع املؤشر إلى تسجيل مكاسب أسبوعية عقب تراجعات دامت لثالث أسابيع
متتاليةُ .يذكر أن قيم تداول أسهم السوق األول استحوذت على نحو  74%من اجمالي قيم تداول السوق خالل الفترة والبالغة  121مليون د.ك.
ال تزال أسهم السوق الرئيسي تشهد نشاطا ايجابيا ملحوظا ،مع استمرار عمليات الشراء سواء اإلنتقائي أو املضاربي ،محققة بذلك مكاسب سوقية واضحة ،كما عززت
أخبار بعض الشركات من زيادة الزخم الشرائي عليها ،األمر الذي ساعد هذه األسهم بشكل خاص من تسجيل مستويات سعرية جديدة ،لكن تراجع األرباح الفصلية
بشكل حاد لبعض أسهم املؤشر شكل عامال ضاغطا على أدائه األسبوعي وهو ما جعله ينهي األسبوع على تراجع طفيف على الرغم من صعود شريحة واسعة من أسهم
املؤشر سالفة الذكر.
وفيما يتعلق بأهم أخبار الشركات املدرجة ،فقد أعلن مؤشر مورجان ستانلي ( )MSCIعن زيادة أوزان بعض الشركات املدرجة ضمن مراجعته نصف السنوية ،وقد
جاء بنك الكويت الوطني على رأس هذه الشركات ،األمر الذي انعكس مباشرة على قيم وأحجام تداوله خالل األسبوع بشكل الفت ،وفي سياق مختلف ال تزال افصاحات
الشركات املدرجة تتوالى تباعا ،حيث أن املهلة الرسمية املحددة لإلفصاحات تنتهي مع نهاية هذا األسبوع.

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

34,397

1,877,040

963.57

0.51%

p

512,839

1,305,316

872.26

-0.03%

q

2,069,805

18,315,430

699.63

0.96%

p

144,144

8,948,023

911.80

0.00%



-

-

974.25

-1.14%

q

105,372

728,711

1,042.21

0.16%

p

903,890

9,616,325

1,314.80

-0.30%

q

6,262,496

14,507,781

1,177.09

0.02%

940.91

0.34%

p

9,840

36,859

957.83

-0.69%

q

1,181,310

47,229,014

1,051.85

-0.19%

q

3,988,685

58,576,015

510.71

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

0.0%

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس القطاعات الرابحة بنسبة ،1%
تاله قطاع املواد األساسية بنسبة  ،0.5%في حني تراجع قطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة 1.1%ثم قطاع العقار بنسبة .0.7%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  26.2% ،41.2%و 13.6%على
التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  11.4% ،29.3% ،36.4%على
التوالي.

26.2%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
36.4%

الﺨدمات املالية
7.8%

29.3%

41.2%

0.0%

التﺄمﲔ
9.0%

0.7%

نشاط السوق األول

0.9%
13.6%

0.2%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.5%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

5.6%

السلﻊ اﻻستهالكية

مليون د.ك.

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  925ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  62.8فلس مرتفعا بنسبة  ،3.1%وجاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  836ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  228فلس مرتفعا بنسبة  ،4.1%ثم جاء سهم شركة املدار للتمويل واإلستثمار باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  604ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  130فلس متراجعا بنسبة .3.7%
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  644مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  468مليون د.ك.

1,609
2,290
2,440
4,758

املواد األساسية

0.8%

الﻨفﻂ و الغاز

1.2%

الﻨفﻂ و الغاز

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

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

814
820

شركة املبانﻲ

838

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

176

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

204

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

248

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

358

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

377

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

447

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

468

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

644

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,315

الﺼﻨاعة
املواد األساسية

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

1,308

السلﻊ اﻻستهالكية

11.4%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
436

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة
3.4%

التﺄمﲔ
البﻨوك

6.0%

اﻻﺗﺼاﻻت

0.0%

نشاط السوق الرئيسي

العقار

البﻨوك
5.9%

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  1.7مليون د.ك ،لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  682فلس مرتفعا بنسبة  ،0.2%وجاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.6مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  968فلس متراجعا بنسبة  ،0.5%ثم جاء سهم بنك الخليج باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا
عند سعر  275فلس متراجعا بنسبة 0.4%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,315مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية
بلغت  4,758مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,440مليون د.ك.

القيمة املتداولة (د.ك)

نسبة التغير

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,757,965,636

682.0

0.2%

6,315,218,339

968.0

-0.5%

1,024.0

838,235,172

275.0

-0.4%

330.0

2,440,461,225

564.0

0.0%

603.0

442.0

شركة أبيار للتطوير العقاري
شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة املعدات القابضة
مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار
شركة مجموعة املستثمرون القابضة
شركة دانة الصفاة الغذائية
شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

800.0

535.5

1,704,161

2,499,837

781.0

1,667,616

1,719,234

251.0

1,119,417

4,074,171

703,950

1,247,738

2,290,217,702

264.0

-0.8%

299.0

182.7

676,113

2,550,711

396,000,000

264.0

0.4%

265.0

205.0

531,323

2,022,042

1,308,094,474

742.0

-0.1%

834.0

652.2

508,445

685,538

345,146,469

314.0

1.3%

403.0

303.0

334,386

1,065,030

315,553,906

221.0

-0.5%

261.0

147.6

331,644

1,502,881

373,922,371

3059.0

-0.4%

3,500.0

2,910.0

277,269

90,643

820,480,140

787.0

-0.1%

800.0

541.5

255,103

323,592

1,609,316,339

558.0

-0.5%

622.0

468.3

180,952

324,285

398,442,949

745.0

0.0%

1,033.0

723.0

178,453

240,286

813,750,000

310.0

0.0%

385.7

263.8

141,391

457,106

286,966,050

266.0

0.0%

329.8

232.7

127,591

480,327

102,080,000

464.0

1.1%

875.0

360.0

116,664

252,156

436,000,000

218.0

-0.5%

233.0

183.5

20,327

93,241

258,114,990

71.0

0.3%

99.9

63.0

15,197

214,847

175,898,625

565.0

1.4%

645.0

401.0

4,675

8,388

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

االستثمار المالي
(Financial
)Investment
عملية توظيف األصول
النقدية والعينية لشراء
أوراق مالية مثل األسهم
والسندات أو اإليداع لدى
المؤسسات المصرفية بهدف
الحصول على عائد مالي
يتمثل بالفائدة المدفوعة
على الودائع والسندات
أو األرباح الموزعة لحاملي
األسهم بما في ذلك األرباح
الرأسمالية.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

8.1

-1.2%

13.3

6.9

75,222

9,339,833

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة مجموعة عربي القابضة
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت
شركة املنار للتمويل واإلجارة

16,054,875

52.0

-3.7%

75.0

34.5

278,603

5,244,121

1,661,097

15.2

-12.6%

31.1

15.1

139,421

8,939,355

شركة املعدات القابضة

3,000,800

22.0

22.2%

31.8

15.3

267,652

12,382,777

16,225,554

18.6

8.1%

21.4

10.2

151,192

8,301,277

شركة املنار للتمويل واإلجارة

16,054,875

52.0

-3.7%

75.0

34.5

278,603

5,244,121

18,867,740

23.5

0.0%

37.8

22.6

226,783

9,640,269

شركة املدينة للتمويل واالستثمار

7,001,522

17.2

4.9%

26.7

13.6

87,527

5,203,550

شركة أبيار للتطوير العقاري
مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار
شركة اإلنمــاء العقارية

10,186,930

9.2

-3.2%

19.3

9.1

241,884

25,712,127

23,878,338

53.0

1.5%

54.0

31.1

172,778

3,302,414

شركة املدار للتمويل واالستثمار

27,802,925

130.0

-3.7%

180.0

86.0

603,638

4,589,994

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

16,225,554

18.6

8.1%

21.4

10.2

151,192

8,301,277

10,186,930

9.2

-3.2%

19.3

9.1

241,884

25,712,127

51,121,638

62.8

3.1%

63.5

34.1

924,780

15,024,820

3,000,800

22.0

22.2%

31.8

15.3

267,652

12,382,777

18,867,740

23.5

0.0%

37.8

22.6

226,783

9,640,269

5,045,180

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

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

نسبة
التغير

39,435,391

228.0

4.1%

250.0

60.0

835,684

3,719,762

27,802,925

130.0

-3.7%

180.0

86.0

603,638

4,589,994

39,871,009

244.0

0.8%

377.0

177.0

395,271

1,645,050

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 املعدات القابضة

3,000,800

22.0

22.2%

31.8

15.3

267,652

12,382,777

الشركة الكويتية العقارية القابضة

5,272,676

27.6

10.4%

32.0

21.9

12,176.127

476,748

11,991,539

69.4

10.2%

80.0

56.0

600

8,859

شركة التجارة واالستثمار العقاري

16,280,000

44.0

10.0%

52.5

34.1

4

101

شركة وربة للتأمني

51,121,638

62.8

3.1%

63.5

34.1

924,780

15,024,820

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

16,225,554

18.6

8.1%

21.4

10.2

151,192

8,301,277

شركة الصفاة للطاقة القابضة

3,460,000

17.3

5.5%

34.0

16.0

10,280

602,641

شركة املدينة للتمويل واالستثمار

7,001,522

17.2

4.9%

26.7

13.6

87,527

5,203,550

شركة مجموعة عربي القابضة

39,435,391

228.0

4.1%

250.0

60.0

835,684

3,719,762

شركة أصول لالستثمار
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

11,719,697

74.6

3.6%

74.6

53.4

63

857

46,477,885

54.9

3.6%

75.5

49.0

1,450

29,000

الشركة
شركة األرجان العاملية العقارية
شركة دانة الصفاة الغذائية

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

27,825,000

105.0

-22.2%

176.0

102.0

119,851

1,133,710

1,661,097

15.2

-12.6%

31.1

15.1

139,421

8,939,355

الشركة الوطنية الدولية القابضة
شركة الصالحية العقارية

12,383,705

57.1

-7.2%

81.4

51.1

4,408

75,202

170,736,897

333.0

-4.3%

350.0

313.0

10,230

30,300

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

28,646,490

70.0

-4.1%

91.0

51.9

8

112

شركة منشات للمشاريع العقارية
شركة املنار للتمويل واإلجارة
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة عقار لالستثمارات العقارية

24,794,000

77.0

-3.8%

109.0

64.8

728

10,100

16,054,875

52.0

-3.7%

75.0

34.5

278,603

5,244,121

27,802,925

130.0

-3.7%

180.0

86.0

603,638

4,589,994

18,740,000

80.0

-3.6%

88.9

55.0

22,574

283,505

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

27,957,430

48.3

-3.4%

62.0

36.0

18,682

385,656

20
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القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2019

KD 265,000
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«الصناعي» يخطف بريق «الطبيعي» ولمعانه

سوق الماس العالمية ..تكافح

!

في أول مشاركة رسمية لها مطلع هذا العام ارتدت ميغان ماركل زوجة األمير هاري ،زوجا من األقراط المرصعة بالماس ،لم
تلفت تلك الماسات األنظار بسبب لمعانها وبريقها بل بسبب مصدرها ،فقد صنعت في مختبر بدال من أن تستخرج من األرض.
جاءت المجوهرات من شركة كيمي التي تتخذ من أنتويرب في بلجيكا مقرا لها ،والتي تعد بألماس متطابق كيميائيا «من
دون التأثير االجتماعي والبيئي» لتلك التي ينتجها الرجال واآلالت.
إيمان عطية
يأتي اختيار دوق��ة ساسكس للماس املصنع
في املختبرات ،وهي التى تعتبر رمزا من رموز
األن ��اق ��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ،ف ��ي وق ��ت ص �ع��ب تعيشه
صناعة تعدين امل��اس التي تصل قيمتها الى
 17م�ل�ي��ار دوالر .فصحيح أن مبيعات امل��اس
امل � ��زروع ف��ي امل �خ �ت �ب��رات ال ت�ش�ك��ل س ��وى نحو
 %2من اجمالي سوق املجوهرات املاسية ،لكن
االنتاج ينمو بنسبة تتراوح بني  %15و %20
سنويا وفقا ملا ذكرته شركة  Bainاالستشارية.
ك�م��ا أن نسبة اخ �ت��راق امل ��اس ال�ص�ن��اع��ي أعلى
بكثير م��ن الطبيعي ،ذل��ك أن��ه يستخدم بشكل
أس��اس��ي ك �ك��اش��ط ،وي �ت��زاي��د ال �ط �ل��ب ع�ل�ي��ه في
قطاعات مثل تصنيع املعادن والبناء والتنقيب
بشكل مستمر منذ العقود القليلة املاضية.
ويسهم أيضا التراجع الكبير في تكلفة إنتاج
املاس الصناعي في انتشاره على نطاق أوسع،
ففي عام  2008بلغت تكلفة انتاج املاس املزروع
في املختبرات باستخدام تقنية ترسب البخار
الكيميائي  4000دوالر لكل ق �ي��راط .وف��ي عام
 2017أصبحت تكلفة املنتج نفسه تتراوح بني
 300دوالر و 500دوالر للقيراط الواحد.
ويشكل ذلك تهديدًا لشركات التعدين التقليدية،
في الوقت الذي تواجه فيه تباطؤا في مبيعات
األح� �ج ��ار ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة األص �غ��ر ح �ج �م��ا .وك��ان��ت
دي ب�ي��رز ،أكبر منتج للماس ف��ي العالم ،قالت
مؤخرا إن املاسات التى باعتها في أول شهرين
من السنة بقيمة  900مليون دوالر هي األدنى
منذ أن بدأت في نشر بياناتها في عام .2016

خسائر بترا
تم تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي
تشهدها صناعة املاس العاملية ،بعد أن أعلنت
ش ��رك��ة ب �ت ��را داي ��ام ��ون ��دس Petra Diamonds
امل��درج��ة ف��ي ل�ن��دن ع��ن خ�س��ائ��ر ك�ب�ي��رة .وق��ال��ت
ب �ت ��را إن ع �ل��ى ال �ص �ن��اع��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع أس ��وأ
أوضاع تواجهها في السوق منذ األزمة املالية

التي بدأت في عام  ،2008حيث سجلت الشركة
خسارة بقيمة  258مليون دوالر .وتكافح سوق
األمل ��اس ال�ع��امل�ي��ة م��ع ط��وف��ان امل ��اس الصناعي
وان �خ �ف ��اض األس � �ع ��ار وزي � � ��ادة امل � �ع ��روض م��ن
أح �ج��ار امل ��اس ال�ط�ب�ي�ع��ي .ب��االض��اف��ة ال��ى ذل��ك،
أث� ��ر ال �ت��وت��ر ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وال �ص�ين
والتظاهرات في هونغ كونغ على الطلب على
أحجار املاس الخام في األس��واق األكثر أهمية
في هذه الصناعة.
وفي الشهر املاضي قالت دي بيرز إن املبيعات
ان �خ �ف �ض��ت ب �ن �س �ب��ة  44ف� ��ي امل� �ئ ��ة ع� ��ن ال� �ع ��ام
ال�س��اب��ق .وأظ �ه��رت ال�ش��رك��ة م��رون��ة غير عادية
مع عمالئها من خ�لال تأجيل عمليات الشراء
املتفق عليها وخفض ع��دد امل��اس املتفق على
ش��رائ��ه ف��ي م�ح��اول��ة لتعزيز امل�ب�ي�ع��ات .وللحد
م��ن امل�ع��روض ودع��م األس�ع��ار التي تعتمد الى
حد كبير على العرض والطلب ،عمدت دي بيرز
الى إنتاج كميات أقل بكثير من األملاس مقارنة
ب��ال�ع��ام امل��اض��ي ع�ن��دم��ا اك�ت�ش�ف��ت أك �ث��ر م��ن 35
مليون قيراط ،وهو أكبر عدد منذ األزمة املالية
العاملية .وبلغ انتاج النصف األول من الحجارة
 15.6مليون قيراط ،أي أقل بنسبة  11في املئة
عن ع��ام  .2018كما أعلنت في مايو  ،2018عن
ع�ل�ام��ة ت �ج��اري��ة ج ��دي ��دة ل �ل �م��اس امل �ص �ن��ع في
املختبرات تسمى .Lightbox
اال أن ت� �ق ��ري ��را ص � � ��ادرا ع ��ن م��ؤس �س��ة Grand
 View Researchاألميركية لالستشارات يقول
إن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تطرحها
امل ��اس ��ات ال��رخ �ي �ص��ة ال �ت ��ي ت �ت��م زراع� �ت� �ه ��ا ف��ي
املختبر ،ال ت��زال الجاذبية املتأصلة في املاس
الطبيعي ق��ائ�م��ة ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن ت�ظ��ل مرنة
على م��دار األع��وام املقبلة .فندرته املتأتية من
ت�ع�ق�ي��دات ال �ع �ث��ور ع�ل�ي��ه وم�ع��ال�ج�ت��ه ت��زي��د من
جاذبيته وبريقه وسعره.
ووف ��ق ال�ت�ق��ري��ر ف�ق��د ب�ل��غ ح�ج��م س ��وق األمل ��اس
العاملي  87.31مليار دوالر في عام  ،2018ومن
املتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب نسبته
 3%ف��ي الفترة م��ن  2019ال��ى  .2030ويمكن أن
يعزى نمو الصناعة بشكل رئيسي إلى الطلب
امل �ت��زاي��د م��ن ت�ص�ن�ي��ع امل �ج��وه��رات خ��اص��ة في

االقتصادات الناشئة في آسيا واملحيط الهادئ
مثل الهند والصني.
ويعد تزايد عدد السكان من الطبقة املتوسطة
ال��ى جانب زي��ادة القدرة الشرائية ألبناء جيل
األلفية من بني العوامل الرئيسية التي ساهمت
في نمو قطاع املجوهرات املاسية.

التوزيع اإلقليمي

87.3
17
%72

مليار دوالر حجم سوق الماس
العالمية في عام 2018
مليار دوالر قيمة صناعة تعدين
الماس حول العالم
من العرائس األميركيات يحصلن على
خواتم من الماس

◄

قيراط الماس الصناعي هبط من  4000دوالر
في  2008إلى  300دوالر في 2017

◄

مبيعات الماس المزروع تشكل  % 2فقط
ً
سنويا
من السوق ..لكن إنتاجه ينمو % 20 -% 15

◄

األميركيات ينفقن  % 33أكثر من الرجال
على خاتم الخطوبة الماسي

استحوذت أميركا الشمالية على أعلى نسبة
إيرادات بلغت  51.7%في عام  .2018ويعد الطلب
القوي على خواتم الزواج في الواليات املتحدة
ً
عامال مهمًا في حصتها املهيمنة ،حيث يتوافر
أكثر  40ألف متجر للبيع بالتجزئة في البالد.
ويستحوذ بائعو املجوهرات الرئيسيون على
غالبية حصة السوق في الواليات املتحدة.
أوروب � ��ا ه��ي واح� ��دة م��ن األس � ��واق ال� �ب ��ارزة في
ال� �ع ��ال ��م .ح �ي��ث ت �ك �ت �س��ب امل� �ج ��وه ��رات ال��راق �ي��ة
امل��رص �ع��ة ب ��األمل ��اس ،م�ك��ان��ة ب� ��ارزة ف��ي ال�س��وق
األوروب � �ي� ��ة .وامل�س�ت�ه�ل�ك��ون ال��رئ �ي �س �ي��ون ل�ه��ذه
امل �ن �ت �ج��ات ه ��م اإلن � ��اث ال �ل��وات��ي يستخدمنها
ف ��ي امل �ن��اس �ب��ات ال �خ��اص��ة م �ث��ل أع� �ي ��اد امل �ي�لاد
واح�ت�ف��االت ال��ذك��رى السنوية لحفالت الزفاف
والخطوبة .كما يحظى قطاع منتجات املاس
االص� �ط� �ن ��اع ��ي أي� �ض ��ًا ب ��االه� �ت� �م ��ام ف� ��ي ال � ��دول
األوروب� �ي ��ة ن �ظ��را ل�ل��وع��ي ح ��ول أن �م��اط ال�ح�ي��اة
املستدامة واألسعار املنخفضة املرتبطة بها.
وتوقع التقرير أن تسجل منطقة آسيا واملحيط
الهادئ نموًا بمعدل سنوي مركب هو األسرع
عند  3.4%من  2019الى .2030
ت�ت�م�ي��ز س ��وق أم �ي��رك��ا ال��وس �ط��ى وال�ج�ن��وب�ي��ة
ب �ت ��واف��ر ح ��وال ��ي  11500م �ت �ج��ر م �ج��وه��رات
ل �ل �ب �ي��ع ب��ال �ت �ج��زئ��ة ،وف � ��ي ع � ��ام  ،2015ج��رى
افتتاح  Panama Diamond Exchangeفي بنما
ك��أول م��رك��ز ل�ل�ت��داول مخصص للمجوهرات
واألحجار الكريمة امللونة واملاس في أميركا
الوسطى والجنوبية .قبل انشاء ه��ذا املركز،
ك��ان��ت ش��رك��ات أم�ي��رك��ا ال��وس�ط��ى والجنوبية
تعتمد على أسواق أوروبا والواليات املتحدة.

تماما ً مثل أي استثمار آخر ،فان االستثمار في الماس له ايجابيات وسلبيات كما تصاحبه مخاطر مرتبطة به ،مثل جميع أنواع
االستثمارات األخرى .لذلك ،من المهم طلب مشورة الخبراء واتخاذ قرار عقالني قبل االستثمار في هذا الحجر الثمين.

إيجابيات االستثمار في الماس

✓ ✘

1

الحجم :يعتبر امل��اس استثمارًا جيدًا بسبب حجمه؛ فهو ال يشغل
مساحة كبيرة مثل الذهب.

2

المتانة :امل�ت��ان��ة م�ي��زة أخ ��رى ك�ب�ي��رة ف��ي امل ��اس؛ ف�ه��و أك�ث��ر امل�ع��ادن
صالبة على وجه األرض وال شيء يكسره.

3
 4قابلية النقل :يمكن نقل املاس من مكان الى آخر بسهولة كبيرة.
 5التحوط ضد التضخم :ت��رت�ف��ع ق�ي�م��ة امل ��اس ف��ي أوق ��ات التضخم.
التأمين :العديد من شركات التأمني تقدم التأمني على املاس.

وي�س��اع��د ذل��ك ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أم ��ان اس�ت�ث�م��ارات��ك ح�ت��ى ل��و ل��م يكن
االرتفاع كبيرا.

6

يمكن ارتداؤه :يتميز املاس بكونه يمكن االستمتاع واالستثمار
به في آن معا .فال داعي لالحتفاظ به في مكان آمن ،ويمكن ارت��داؤه
وقتما يشاء املرء من دون أي خوف من أن يفقد قيمته.

7

سلعة مادية :ميزة نفسية تكمن ف��ي أن امل��اس يعتبر م��ن السلع
املادية ،حيث يمكن ملسه وارت��داؤه ،على عكس االستثمارات األخرى
مثل األوراق املالية واألسهم.

هل الماس استثمار جيد ..إليكم الجواب

 ..والسلبيات
1

نقص الشفافية في السعر

كثير من الناس ال يستثمرون في املاس؛ بسبب عدم وجود مؤشر
مناسب لألسعار .فهناك مؤشر لألسعار خاص بالذهب وغيره من
السلع االستثمارية.

2

عدم إمكان تداوله

عدم القدرة على تداوله والتجارة به من أهم مخاطر االستثمار في
امل��اس .من األسهل بكثير شراء املاس مقارنة ببيعه .كما أن األفراد
والشركات لن يكونوا مستعدين لدفع الثمن الذي اشتريت به املاس.

3

استثمار طويل األجل

اذا كنت تبحث ع��ن ع��ائ��د استثمار س��ري��ع ،فقد ال ي�ك��ون امل��اس هو
الخيار الصحيح.

4

؟

في عالم اليوم ،يبحث الجميع عن أفضل استراتيجيات االستثمار لتحقيق أهدافهم املالية
الطويلة األجل .واحدة من هذه االستراتيجيات االستثمار في املعادن الثمينة .وبالنظر الى
التحديات التي يواجهها االقتصاد ،يعترف العديد من األشخاص بأهمية االستثمار في
السلع املادية .لذلك ،شهدنا زيادة في قيمة املعادن الثمينة مثل الذهب والفضة .وباملثل،
شهدت األحجار الكريمة ،مثل املاس ،ارتفاعا ثابتا في قيمتها .لكن هل املاس استثمار
جيد؟
وج ��ود امل ��اس ال ��ذي يصنع بحسب ال�ط�ل��ب ف��ي امل�خ�ت�ب��رات وع ��دم وج ��ود هيئة تنظيمية
يمكنها ايقاف انتاج املاس الصناعي أو على األقل القيام بإبطائه ،قد يؤثر على مستقبل
االستثمار في املاس سلبا .لكن من املهم االنتباه الى أن املاس يعد استثمارا جيدا طاملا أنه
يشكل جزءا صغيرا من محفظتك االستثمارية.

التزييف

قد ال تتمكن من معرفة ما اذا كانت املاسات التي تشتريها طبيعية
أم صناعية

األشهر بالعالم
من أشهر املاسات في العالم خاتم الخطوبة الشهير
ال��ذي ارت��دت��ه املمثلة ال�ي��زاب�ي��ث ت��اي�ل��ور عندما خطبها
ريتشارد بيرتون ،الذي زينه حجر ماسي كالسيكي
أبيض اللون .عندما اشترى بيرتون  69قيراطًا على
شكل كمثرى في عام  1969إلرض��اء زوجته النجمة
الجميلة واملدللة ،عرضت الجوهرة في متجر كارتييه
ف��ي م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك .وك ��ان ح��وال��ي  6آالف شخص
يتجمهر يوميًا أم��ام املتجر إلل�ق��اء نظرة على ماسة
تايلور بيرتون ،التي أصبحت رم�زًا للرومانسية بني
أشهر زوجني في هوليوود.

ً
ثمنا
األغلى
 Koh-I-Noor - 1ال تقدر بثمن
 - The Sancy Diamond - 2ال تقدر بثمن
 - The Cullinan - 400 - 3مليون دوالر
 - The Hope Diamond – 350 - 4مليون دوالر
 - De Beers Centenary Diamond – 100 - 5مليون دوالر
 - The Pink Star – 71.2 - 6مليون دوالر
 - The Winston Blue - 23.8 - 7مليون دوالر
 - The Wittelsbach Diamond - 23.4 - 8مليون دوالر
 - The Perfect Pink - 23.2 - 9مليون دوالر
 - The Heart of Eternity - 16 - 10مليون دوالر
 The Moussaieff Red Diamond - 8- - 11ماليين دوالر

طوفان جارف
للماس الصناعي..
المعروض
يتزايد واألسعار
تنخفض

األوروبيات
ّ
ينشطن سوق
المجوهرات
الراقية المرصعة
بالماس
زينة النساء
أظهرت دراس��ة جديدة أجرتها شركة De Beers
أن الطلب ي��زداد على املجوهرات املاسية كهدية
ل�لاح �ت �ف��ال ب��امل �ن��اس�ب��ات ال �خ��اص��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
ال �س �ي ��دات ال �ل ��وات ��ي ي �ش �ت��ري��ن امل � ��اس ألن�ف�س�ه��ن،
خصوصا اللواتي يعملن بجد ويكسنب أموالهن
الخاصة .وكثيرا ما تكافيء هذه الفئة من النساء
أن�ف�س�ه��ن ب �ش��راء امل �ج��وه��رات امل��اس �ي��ة ،ال سيما
األقراط املرصعة باملاس ،التي يعتبرها الكثيرون
عنصرًا أساسيًا ف��ي خ��زان��ة امل�ج��وه��رات املاسية
لكل سيدة .هذا هو السبب في أن شركة De Beers
خصصت ج ��زءًا ك�ب�ي�رًا م��ن ميزانيتها السنوية
ل �ت �س��وي��ق امل� � ��اس ال �ب ��ال �غ ��ة  170م �ل �ي ��ون دوالر
لالستفادة من القوة الشرائية املتزايدة للمرأة.
كما كشفت الدراسة أن حصة النساء األميركيات
ال�ل�ات��ي ي�ش�ت��ري��ن خ��ات��م ال�خ�ط�ب��ة ال �خ��اص بهن
ت�ض��اع��ف م��ن  %7ال��ى  %14خ�ل�ال ف �ت��رة خمس
سنوات ،فعندما تشتري النساء خاتم الخطبة
املاسي ينفقن بمتوسط  %33أكثر من الرجال،
أي بسعر  4400دوالر مقارنة م��ع  3300دوالر.
وهو ما يشير الي زيادة القوة الشرائية لالناث.
وخ �ل �ص��ت ال ��دراس ��ة ال ��ى أن ال �ج �م �ه��ور ال ي ��زال
يعتقد أن امل��اس يرمز ال��ى ال�ح��ب .فرغم التغير
السريع ال��ذي يشهده املجتمع ،ف�لا ي��زال امل��اس
ه��و االخ�ت�ي��ار األول ل�لارت�ب��اط وال � ��زواج ،ويظل
إحدى الطرق األساسية للتعبير عن الحب .نحو
 %72م��ن ال �ع��رائ��س األم�ي��رك�ي��ات يحصلن على
خواتم من امل��اس ،وه��ي نسبة ظلت ثابتة على
مدى السنوات العشر املاضية.
وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ادع � � � � ��اءات وس� ��ائ� ��ل االع �ل��ام
أن ج �ي��ل األل �ف �ي��ة أق ��ل اه �ت �م��ام��ا ب �خ��وات��م امل��اس
التقليدية ل�لارت �ب��اط ،تثبت االح �ص ��اءات أنهم
يشترون خواتم الخطبة املاسية بنفس املعدل
ال ��ذي تفعله األج �ي��ال األخ� ��رى .ب��ل يميلون ال��ى
ان �ف��اق امل��زي��د ع �ل��ى ك��ل خ��ات��م ،ألن �ه��م يفضلون
العالمات التجارية ال�ف��اخ��رة .وتمثل املنتجات
ذات ال �ع�ل�ام��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �ف��اخ��رة اآلن %40
من اجمالي قيمة خواتم الخطبة في الواليات
املتحدة األميركية.

ماسات نادرة
 - 1الماس األحمر
هو أندر أنواع املاس في العالم .في األساس
ال امل��اس بلون األحمر النقي أو ب��األح��رى لم
يتم العثور عليه حتى اآلن .فاملاس إما بلون
األح�م��ر األرج��وان��ي وإم��ا األح�م��ر ال��ذي يميل
الى البني وهو ذو جودة عالية وال يقدر بثمن

 - 2الماس األزرق
األزرق ه ��و ث ��ان ��ي أن � ��در األل� � � ��وان ال �ف ��اخ ��رة.
وأش � � �ه� � ��ره � � �م� � ��ا  Hope Diamondو
.Wittelsbach Graff

 - 3الماس الوردي
امل��اس ال ��وردي عليه طلب كبير للغاية .وهو
من الأللوان املفضلة جدًا عند النساء ،كما أنه
جيد ج�دًا لالستثمار .من األح�ج��ار املاسية
الوردية الشهيرة  Graff PinkوSteinmetz
 Pinkو.Perfect Pink

 - 4الماس البرتقالي
يعتبر م��ن أجمل امل��اس امل�ل��ون الفاخر في
ال �ع��ال��م .ي ��درك ه ��واة ج�م��ع امل ��اس وع�ش��اق��ه
طبيعة ه��ذه امل��اس��ات ت�م��ام��ا .ال�ط�ل��ب عليه
منخفض ف��ي ال �س��وق ،لكن املتخصصني
ي� �ع ��رف ��ون ق �ي �م �ت��ه ج � �ي � �دًا .ت �ع �ت �ب��ر م��اس��ة
 Pumpkin Orange Diamondاألشهر
في هذه الفئة.

 - 5الماس األخضر
ه��و أي�ض��ًا م��ن امل ��اس ال �ن��ادر وال�ف��اخ��ر وم��ن
أش �ه��ر ق�ط��ع امل ��اس األخ �ض��ر ال �ل��ون Ocean
 Dreamو.Dresden Green Diamond

 - 6الماس األبيض النادر
متاح أكثر في املناجم ،لكنه عالي الجودة
وال� �ن� �ق ��اوة ال� ��ذي ال ت �ش��وب��ه ش��ائ �ب��ة ن ��ادر
للغاية.
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بلغ  745مليوناً خالل  7أشهر

 106ماليين دينار عجز الموازنة
في الشهر الواحد
إبراهيم عبدالجواد
ك �ش �ف��ت أرق � � ��ام ص � � ��ادرة ع ��ن وزارة امل ��ال �ي ��ة أن
إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خالل
األش� �ه ��ر ال �س �ب �ع��ة األول� � ��ى م ��ن م ��وازن ��ة ال�س�ن��ة
املالية /2020 2019بلغ  10.8م�ل�ي��ارات دي�ن��ار،
ب�ي�ن�م��ا ب�ل�غ��ت اإلي� � � ��رادات خ �ل�ال ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا
 10.1م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ل�ي�ص�ب��ح إج �م��ال��ي عجز
امل ��وازن ��ة ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن اب��ري��ل وح �ت��ى ن�ه��اي��ة
أكتوبر الفائت  745.5مليون دي�ن��ار .وأظهرت
األرق ��ام أن حصة ص�ن��دوق احتياطي األج�ي��ال
القادمة املقدر بنسبة  %10من اإليرادات بلغت
 1.01م �ل �ي��ار دي �ن ��ار ل�ي�ص�ب��ح إج �م��ال��ي ال�ع�ج��ز
بعد تحويل نصيب ص�ن��دوق االحتياطي 1.7
م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار .وأش� � ��ارت األرق� � ��ام إل ��ى س�ي�ط��رة
اإلي� � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ع�ل��ى ال�ن�ص�ي��ب األك �ب��ر من
جملة إي��رادات امل��وازن��ة خ�لال الفترة من أبريل
حتى أغسطس ،حيث بلغت  9.2مليارات دينار
مدعومة باالرتفاعات القياسية ألسعار النفط
ّ
لتحصل بذلك ما نسبته
خالل األشهر املاضية،
 %66.7من إجمالي اإلي ��رادات النفطية املقدرة
للسنة امل��ال�ي��ة ب��ال�ك��ام��ل ،وال�ب��ال�غ��ة  13.8مليار
دينار .أما بخصوص اإلي��رادات غير النفطية،
فقد وصل اجماليها خالل فترة السبعة أشهر

ارتفاع اإليرادات
النفطية
إلى  9.2مليارات دينار
تحسن األسعار
ُّ
مع
 3.1مليارات دينار
إجمالي الفوائض خالل
الفترة المماثلة
في العام الفائت
الفائتة م��ن امل��وازن��ة إل��ى  881.6مليون دي�ن��ار،
م �ن �ه��ا  337م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ت �م �ث��ل  %58.6م��ن
إجمالي ال��رس��وم وال�ض��رائ��ب امل�ق��ررة للموازنة
الحالية ،والبالغة  575.8مليون دينار.
في حني ال يزال االنخفاض مسيطرًا على اإلنفاق
الرأسمالي باملوازنة املقدر بـ 3.2مليارات دينار،

حيث ل��م تصرف منه الجهات الحكومية سوى
 612.8مليون دينار بنسبة .%18.7
وتوقعت مصادر ذات صلة ان تستمر املوازنة في
جني الفوائض خ�لال الفترة املقبلة ،مع ارتفاع
متوسط أسعار النفط ،االم��ر ال��ذي يرفع الكثير
م��ن ال�ض�غ��وط امل�ل�ق��اة ع�ل��ى ع��ات��ق وزارة امل��ال�ي��ة،
ال �ت��ي ت ��واج ��ه م ��أزق ��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا ل�ت�م��وي��ل امل ��وازن ��ة
ف��ي ظ��ل ع��دم استطاعة الحكومة تمرير قانون
ف��ي ال �ب��رمل��ان خ ��اص ب�ع�ق��د ال �ق��روض الحكومية
الخاصة بتمويل املوازنة.
وق��ال��ت امل�ص��ادر ان التحسن باسعار النفط من
ش��أن��ه ان يقلص عجز امل��وازن��ة م��ن  7.7مليارات
دي �ن��ار (ك�م��ا ت��وق�ع��ت وزارة امل��ال�ي��ة ف��ي ميزانية
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي) ليصل ال��ى ح��وال��ي  3.5مليارات
دي � �ن ��ار .وب ��امل �ق ��ارن ��ة م ��ع ارق� � ��ام امل� ��وازن� ��ة ل�ن�ف��س
ال�ف�ت��رة خ�ل�ال ال �ع��ام ال�ف��ائ��ت وال �ت��ي حققت فيها
امل��وازن��ة فائضا يقدر ب �ـ 3.1مليارات دينار (قبل
ال �ت �ح��وي��ل ل �ص �ن��دوق االح �ت �ي��اط��ي) ،ب�ي�ن�م��ا بلغ
اج �م��ال��ي ال �ف��ائ��ض خ�ل�ال ال�س�ب�ع��ة اش �ه��ر االول ��ى
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ف��ائ �ت��ة ،ب �ع��د ت �ح��وي��ل ن�ص�ي��ب
ص �ن ��دوق االح �ت �ي��اط��ي 1.9 ،م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ،كما
بلغت االي��رادات  12.1مليار دينار واملصروفات
 8.9مليارات دينار بينما بلغ نصيب صندوق
احتياطي االجيال القادمة  1.2مليار دينار.

جدَّ دت ترخيص أنشطة أوراق مالية آلخرين

«أسواق المال» ُتغرِّم شركتين
أص ��درت هيئة أس ��واق امل��ال ام��س ،ع��دة ق ��رارات،
أب ��رزه ��ا ص � ��دور ق� � ��راري ت ��أدي ��ب ض ��د ش��رك�ت�ين
مدرجتني ،وتجديد أنشطة مالية.
وأق � ��ر م �ج �ل��س ال �ت ��أدي ��ب م �خ��ال �ف��ة ش ��رك ��ة رم ��ال
ال �ك��وي��ت ال �ع �ق��اري��ة ح �ك��م امل � ��واد رق ��م  2-1–4من
ال �ك �ت��اب ال �ع��اش��ر «اإلف � �ص� ��اح وال �ش �ف��اف �ي��ة» م��ن
الالئحة التنفيذية للقانون رق��م  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،وذل��ك لعدم ال�ت��زام رم��ال الكويت
ب��اإلف �ص��اح خ�ل�ال ال�ت��وق�ي��ت امل �ح��دد ق��ان��ون��ًا عن
ن�م��وذج البيانات املالية للشركة للفترة املالية
املنتهية  30يونيو ال�س��اب��ق ،إذ أق��رت البيانات
ف��ي اج�ت�م��اع مجلس إدارة ال�ش��رك��ة امل�ن�ع�ق��د ب�ـ7
أغسطس امل��اض��ي وت��أخ��ر اإلف�ص��اح حتى اليوم

التالي ،ل��ذا تقرر تغريم الشركة  10آالف دينار
لتأخرها في اإلفصاح عن معلومة جوهرية.
كما غرمت الهيئة شركة الكوت للمشاريع
الصناعية بـ  10آالف دينار أيضًا ملخالفتها
ق��وا ع��د اإل ف�ص��اح ع��ن ا مل�ع�ل��و م��ات ا ل�ج��و ه��ر ي��ة.
وأو ض � � � ��ح ا ل � �ب � �ي� ��ان أن ا ل � �ش� ��ر ك� ��ة ل � ��م ت �ل �ت ��زم
ب�ض��وا ب��ط اإل ع�ل�ان ع��ن ا مل�ع�ل��و م��ة ا ل�ج��و ه��ر ي��ة
ف ��ي ت �ع �ق �ي �ب �ه��ا ب��ا ل �ب��ور ص��ة ل �ل��أوراق ا مل��ا ل �ي��ة
ف ��ي  9ي��و ن �ي��و ا مل ��ا ض ��ي ،ب �ش��أن م ��ا ن �ش��ر ف��ي
وسائل التواصل االجتماعي في ما يتعلق
ب �ص��دور ك �ت��اب وزارة ا ل �ت �ج��ارة وا ل �ص �ن��ا ع��ة
ب �خ �ص��وص ش �ك��وى ب �ع��ض ا مل �س��ا ه �م�ين ع�ل��ى
ق � ��رار ا ل �ج �م �ع �ي��ة ا ل �ع �م ��و م �ي ��ة ا مل� �ن� �ع� �ق ��دة ف��ي

أ ب��ر ي��ل  ،2019وا ل�خ��اص ب�ب�ن��د إ ق��ا ل��ة أ ع�ض��اء
م�ج�ل��س اإلدارة.
وف � ��ي س� �ي ��اق م �ن �ف �ص��ل ،أق� � ��رت ال �ه �ي �ئ��ة ت �ج��دي��د
ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيالت
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ،مل� � ��زاول� � ��ة ن � �ش� ��اط م� ��دي� ��ر م �ح �ف �ظ��ة
االستثمار ،مل��دة  3سنوات قابلة للتجديد بعد
س��داد ال��رس��وم امل�ق��ررة ،اعتبارًا م��ن  25ديسمبر
املقبل.
وأق ��رت الهيئة أي�ض��ًا ت�ج��دي��د ت��رخ�ي��ص أنشطة
أوراق مالية لشركة املنار للتمويل واإلجارة لدى
هيئة أسواق املال ملزاولة نشاط مراقب استثمار،
ل �ـ 3س�ن��وات قابلة للتجديد بعد س��داد ال��رس��وم
املقررة ،اعتبارًا من  25ديسمبر املقبل.

 22اقتصاد
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طقوس الزفاف الملكي..
األكثر غرابة
تملك كل ثقافة تقاليد مختلفة
لالحتفال بالمناسبات الكبيرة ،وكذلك
العائلة الملكية البريطانية لها طقوس
خاصة يجب اتباعها عند إتمام أي زواج
ملكي ،وهي تختلف عن عادات الزواج
التقليدي .ويعتبر الزواج من العائلة
المالكة تغييراً خطيراً في نمط الحياة
وعمالً بدوام كامل مع قواعد وإجراءات
صارمة ،وعادات وتقاليد غير مألوفة
تلتزم بها العائلة المالكة البريطانية في
األعراس ،وتصبح ذكرى يخلدها التاريخ.
وللتعرف على أهم قواعد الزواج
الملكي ،يستعرض موقع Bright Side
أبرز الطقوس األكثر غرابة في حفالت
الزفاف الملكية:

إعداد :مي السكري

الموافقة على الزواج
يندرج طلب يد الفتاة للزواج ضمن العادات ،التي تلتزم بها العديد
م��ن ال �ش �ع��وب ،ل�ك��ن األم ��ر يختلف ف��ي ال�ع��ائ�ل��ة امل�ل�ك�ي��ة ،إذ يحتاج
العروسان إلى طلب موافقة امللكة قبل إعالن الخطوبة.
ووفقًا لقانون عام  2013لخالفة التاج ،الذي ينطبق على أول ستة
أف��راد في ترتيب والية العرش البريطاني ،وال��ذي حل محل قانون
يعود إلى القرن الثامن عشر ،ووافقت إليزابيث الثانية على خطوبة
األم�ي��ر ه��اري وم�ي�غ��ان م��ارك��ل ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن م ��ارس ،وكتبت
رسالة إلى مجلس امللكة الخاص تمنح فيها املوافقة على الزواج.

حفل توديع العزوبية
يعد حفل توديع العزوبية من ضمن العادات الشائعة في العديد
م��ن ب�ل��دان ال�ع��ال��م ،وال تعد ح�ك�رًا على العائلة امل��ال�ك��ة .وق��د ظهرت
هذه العادة ألول مرة في مدينة أسبرطة ،حيث نظمت مجموعة من
الجنود وليمة على شرف العريس.
ويذكر أن حفلة توديع العزوبية ،الخاصة باألمير وليام ،قد نظمت
قبل شهر من موعد زفافه في إحدى املزارع ،علما بأن شقيقه هو من
أشرف على إعدادها .أما حفلة دوقة كامبريدج ،فعقدت في جبال
األل��ب ،حيث ذهبت للتزلج مع أصدقائها ،وقد ساهمت شقيقتها
بيبا في تنظيم هذا الحفل.

فساتين الزفاف
موافقة الملكة على الزواج وفي اختيار فستان
العرس

الزي العسكري للعريس

على الرغم من أن كل عروس ملكية قد يكون لديها ذوقها الخاص
في انتقاء فستانها ،فإن للملكة الكلمة األخيرة في تصميم الفستان
وجماليته ،حيث يجب أن تعرض فساتني الزفاف امللكية على امللكة
أوال للحصول على موافقتها قبل أشهر من حفل الزفاف ،وال يمكن
أن تختار أي عروس ملكية من عائلة امللكة أو ستتزوج من عائلة
امللكة فستان زفاف وتقرر ارتداءه من دون موافقة امللكة .ويجب على
العروس ارتداء مالبس بيضاء في يوم زفافها .ففي حني قد يبدو
أن تقليد ارتداء فستان أبيض يعود إلى قرون مضت ،فإنه بدأ 		
		

اللون األبيض أساسي للفستان

ال يمكن

ب��ال�ف�ع��ل م��ع امل�ل�ك��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا ع ��ام  ،1840ع�ن��دم��ا ارت � ��دت فستانًا
م��ن ال��دان�ت�ي��ل األب �ي��ض ل�ت�ت��زوج م��ن أم�ي��ره��ا أل �ب��رت .وق�ب��ل العصر
الفيكتوري ،لم تكن العرائس امللكيات يرتدين اللون األبيض .وكانت
األلوان مثل األحمر تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا الغربية ،وما
زالت موجودة حتى اآلن في العديد من الثقافات.

العريس بالزي العسكري
ي�ت��زوج معظم ال��رج��ال إم��ا ف��ي ب��دل��ة رسمية أو ب��دل��ة س�ه��رة ،ليس
هناك الكثير من الخيارات للزي الرجالي ،كما هي الحال بالنسبة
لفساتني الزفاف ،إال أن العريس في حفل الزفاف امللكي ،خاصة في
بريطانيا ،تكون مالبسه عسكرية ،وتختلف من أمير إلى آخر .فعلى
سبيل املثال ،ارتدى األمير وليام الزي األحمر من الحرس االيرلندي،
ويفرض على الحضور االلتزام بالقواعد امللكية التي توجب ارتداء
زي رسمي ،فعلى الرجال ارتداء معطف رمادي أو أسود مع صدرية
رم��ادي��ة أو ص�ف��راء وقبعة رسمية رم��ادي��ة ،كما يمنع البروتوكول
امللكي ارتداء القبعة الرسمية أثناء التقاط الصور التذكارية.

قبعات النساء
من التقاليد الشائعة أن ترتدي جميع السيدات الالتي سيحضرن
الحفل قبعات ،ويعود هذا التقليد إلى ما قبل الخمسينات ،عندما
م��ا كانت نساء الطبقة العليا وال�ن�س��اء امللكيات ن��ادرًا م��ا يظهرن
ش �ع��ره��ن ف ��ي األم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة ،واآلن أص �ب��ح ه ��ذا ت�ق�ل�ي�دًا ع��ادي��ًا.
ويتوجب على النساء ارت��داء القبعة في الحفل بأكمله ،وفي حفل
االستقبال الذي يقام بعد الظهر ،ويمكن االستغناء عن القبعة في
الحفل املسائي.

خاتم العروس من الذهب الويلزي
يجب أن تصنع خواتم الزفاف امللكي من الذهب الويلزي ،وقد بدأ
هذا التقليد منذ عام  1923مع امللكة األم (وال��دة إليزابيث وجدتي
ويليام وهاري) ،التي كانت أول من ارتدت هذا النوع من الخواتم.
ويعد الذهب الويلزي أكثر قيمة ،وهو ن��ادر للغاية ،حيث تعادل
قيمته  30مرة من الذهب العادي ،ويعود تاريخ الذهب الويلزي إلى
أكثر من  2000عام منذ زمن الرومان.

باقة العروس

خاتم الزفاف من الذهب الويلزي

الع

روسان يحتاجان إلى م

وافقة الملكة قب
ل اإلعالن عن الخطوبة

جزي

رة وايت هي المصدر الو

حيد لزهور األوس ا
لتي تصنع منها الباقة

الصورة التذكارية لل

قالب الحلوى من الفواكه

عائلة المالكة تؤخذ
في قاعة rone room

th

يجب أن تضم باقة العروس نبات األس ،وه��ذا التقليد يعود إلى
امل�ل�ك��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا ،ويعتقد أي�ض��ا أن جميع زه ��ور اآلس ال�ت��ي يتم
وضعها ف��ي ك��ل الباقات امللكية تأتي م��ن مصدر واح��د فقط وهو
شجر اآلس امل��وج��ودة في أوس�ب��ورن ه��اوس في جزيرة واي��ت ،ألن
ه��ذا امل�ك��ان ك��ان ه��و املفضل للملكة فيكتوريا .وي��رم��ز ه��ذا النوع
من النبات إل��ى األم��ل وال�ح��ب ،ويعود ه��ذا التقليد إل��ى حفل زفاف
ً
امللكة فيكتوريا واألمير ألبرت .وبدال من إلقاء باقة الزفاف ،ستضع
ال �ع��رائ��س امل �ل �ك �ي��ات زه � ��ورا ع �ل��ى ق �ب��ر امل� �ح ��ارب امل �ج �ه��ول ف��ي دي��ر
ويستمنستر في لندن .وكانت إليزابيث ب��اوز ليون (وال��دة امللكة
إليزابيث) ،أول من وضع باقة لها في املقبرة في طريقها إلى الدير
تكريما للجنود وشقيقها فيرغوس الذين لقوا حتفهم في معركة
لوس في عام .1915

للسيدات خلع قب

عات
هن خالل الحفل

العروس
أوالً ..والوصيفات دون  12عاماً
ً
ع �ن��د ال� �خ ��روج ل �ل �م��وك��ب ي �ج��ب أن ت �خ��رج ال� �ع ��روس أوال وت�ل�ي�ه��ا
وصيفاتها ،وغالبا ما يحملن ذيل فستانها ،وهو عكس ما يحدث
في الواليات املتحدة ،حيث تخرج الوصيفات أوال .ووفقا للتقاليد
التاريخية املتوارثة ،ينبغي أن تكون وصيفات العروس امللكية دون
سن الثانية عشرة.

التاج الملكي
من ض��روري��ات االحتفال أن ترتدي ال�ع��روس التاج امللكي في يوم
الزفاف حتى لو كانت من عامة الشعب .كما يفرض الزفاف امللكي
على طرحة العروس أن تكون طويلة جدًا.

صورة العائلة الرسمية
أي حفل زفاف ،سواء كان للعائلة املالكة أو لعامة الناس ،لن يكون
ً
ك��ام�لا م��ن دون ص��ورة زف��اف مميزة لتكون بمنزلة تذكير باليوم
ال�خ��اص .وال�ت�ق��اط ال�ص��ور الرسمي ه��و تقليد آخ��ر يقام ع��ادة بني
الحفل واستقبال ال��زف��اف .وأول ملك بريطاني ق��ام بذلك ك��ان امللك
إدوارد السابع .ويتم التقاط مجموعة من الصور للعائلة املالكة
في  Throne Roomفي قصر باكنغهام مع أفراد العائلة ووصيفات
ً
الشرف ،وهم عادة أطفال.

حفالت الزفاف ..صباحاً
يعتبر معظم الناس ان حفالت الزفاف مسائية ،إال أن األمر يختلف
ُ
ً
في حفالت الزفاف امللكية قليال ،حيث تعقد حفالت الزفاف امللكية
حد كبير الغداء.
في الصباح ثم يتبعها حفل استقبال يشبه إلى ٍ

قالب الحلوى
ال توجد قواعد محددة لقالب الحلوى الخاص بالزفاف ،ولكن عادة
ما تصنع كعكة الزفاف امللكي من الفاكهة ،وقد قدم األمير ويليام
واألم �ي��ر كيت ف��ي ي��وم زفافهما كعكتني ،اح��داه�م��ا كعكة تقليدية
من ثمانية أدوار من إع��داد الشيف فيونا كيرنز ،وكعكة بسكويت
ب��ال �ش��وك��والت��ة م��ن إع� ��داد ط�ب��اخ��ي ق�ص��ر ب��اك�ن�غ�ه��ام وه ��ي الكعكة
املفضلة لألمير وامللكة إليزابيث أيضا .أما بالنسبة لألمير هاري
فقد خالف العرف واختار كعكة الليمون مزينة بالزهور الطبيعية.

قواعد الجلوس
في معظم حفالت الزفافُ ،يطلب من الضيوف بشكل صريح عدم
اخ�ت�ي��ار ج��ان��ب ،والتجمع معا كعائلة واح ��دة س�ع�ي��دة .وه��و م��ا ال
ينطبق في حفالت الزفاف امللكية.
ه�ن��اك ق��واع��د ص��ارم��ة ب�ش��أن ال�ج�ل��وس ف��ي األع ��راس امل�ل�ك�ي��ة ،حيث
يجب على العائلة امللكية الجلوس دائما خالل مراسيم الزفاف على
الجانب األيمن من الكنيسة ،وإن لم تكن العروس من العائلة امللكة
فيجب على العائلة أن تجلس على يسار العروسني.

دراسة :الالتي تبلغ كلفة زفافهن أكثر من  20ألف دوالر تنتهي عالقتهن باالنفصال

حفالت الزفاف «الفخمة»..
تقود إلى الطالق!
د .والء حافظ
ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ح�ف��ل ال ��زف ��اف ي�ع�ت�ب��ر أك �ث��ر األش �ي��اء
متعة وإثارة في حياة كل فتاة وشاب ،ولكن ماذا
لو عرفوا أن التخطيط املكلف لتلك الحفالت قد
ينقلب الى طالق في املستقبل!
ن� �ش ��رت ص �ح �ي �ف��ة اال ن ��د ب� �ن ��د ن ��ت ا ل �ب��ر ي �ط��ا ن �ي��ة
ن �ت��ا ئ��ج درا س � ��ة ق� ��ام ب �ه��ا ف ��ر ي ��ق ب �ح �ث��ي ت�ح��ت
إ ش� � � � ��راف أ س � � �ت� � ��اذي اال ق � �ت � �ص � ��اد ف � ��ي ج ��ا م �ع ��ة
إ ي �م��وري ف��ي م��د ي�ن��ة أ ت�لا ن�ت��ا األ م�ي��ر ك�ي��ة ،حيث
أ ظ �ه ��رت ا ل ��درا س ��ة أن ه �ن��اك ع�ل�ا ق��ة ب�ي�ن ك �ث��رة
اإل ن�ف��اق ع�ل��ى ح�ف��ل ا ل��ز ف��اف م��ن ج�ه��ة وا ل�ط�لاق
م��ن ج�ه��ة أ خ��رى .وا س�ت�ن��دت ه��ذه ا ل��درا س��ة إ ل��ى
استطالع شارك فيه ثالثة آالف و 151شخصًا

م �ت��زو ج��ًا ف ��ي ا ل ��وال ي ��ات ا مل �ت �ح��دة األ م �ي��ر ك �ي��ة،
و ه ��ي ت �ع �ت �ب��ر أول درا س� ��ة أ ك��اد ي �م �ي��ة ت �ت �ن��اول
م ��و ض ��وع ا ل �ع�ل�ا ق��ة ب�ي�ن ن �ف �ق��ات ح �ف��ل ا ل ��ز ف ��اف
وفترة طول الزواج.
ُ
خلصت ال��دراس��ة إل��ى أن النقود التي ينفقها أي
اث �ن�ين م�ق�ب�ل�ين ع�ل��ى ال � ��زواج ،س ��واء ل �ش��راء خ��ات��م
ال��زف��اف أو إقامة الحفل ،ترتبط ارتباطًا عكسيًا
بمدة الزواج ،أي أنه كلما تناقصت كلفة الزفاف،
انخفضت نسبة حدوث الطالق بني األزواج ،وذلك
م �ق��ارن��ة م��ع ه ��ؤالء ال��ذي��ن ي �ت �ف��اخ��رون وي�ن�ف�ق��ون
ببذخ على حفالت زفافهم.
وم� ��ن خ �ل�ال االس� �ت� �ط�ل�اع ،وج� ��د أع� �ض ��اء ال �ف��ري��ق
البحثي أن��ه كلما زاد إنفاق النقود على حفالت
الخطوبة والزفاف زاد احتمال حدوث الطالق بني
الزوجني ،وذلك خاصة عندما تصل كلفة الحفلة

إلى أكثر من  2000دوالر.
ُ
وخلصت الدراسة بعد تحليل بيانات املسح
إ ل��ى أن ا ل��ر ج��ال ا ل��ذ ي��ن ُي�ن�ف�ق��ون م��ا ب�ين 2000
إ ل��ى  4000دوالر ع�ل��ى ش ��راء خ��ا ت��م ا ل�خ�ط��و ب��ة
ي ��ز ي ��د ا ح �ت �م��ال ا ن �ت �ه��اء ا ل �ع�ل�ا ق��ة م ��ع ا ل �ش��ر ي��ك
اآلخر بالطالق بمعدل تقريبي يبلغ  1.3أعلى
م ��ن ه � ��ؤالء ،ا ل ��ذ ي ��ن ُي �ن �ف �ق��ون م ��ا ب�ي�ن  500إ ل��ى
 2000دوالر.
ُ
كما خلصت إلى أن النساء الالئي تبلغ كلفة حفل
زفافهن أكثر من  20ألف دوالر ،تنتهي عالقتهن
الزوجية بالطالق بمعدل تقريبي يبلغ  1.6أعلى
من هؤالء الالئي تبلغ كلفة حفل زفافهن بني  5و
 10آالف دوالر.
على صعيد متصل ،ي��رى بعض أع�ض��اء الفريق
أن نتائج دراستهم لن تحظى بترحيب منظمي
ح �ف�لات ال ��زف��اف ،ال��ذي��ن ي�ش�ج�ع��ون األزواج على
ص��رف نفقات باهظة على حفالت ال��زف��اف .فهذه
ال �ش��رك��ات ت�ش�ي��ر إل��ى ان ه �ن��اك راب �ط��ًا ب�ين إق��ام��ة
ال �ح �ف�لات ال �ف��اخ��رة وب�ي�ن ال � ��زواج ال �ط��وي��ل األم ��د،
وهذا ما تحاول أن تنشره بني هؤالء املقبلني على
ال��زواج من خ�لال حمالتها الدعائية واإلعالنية،
ال�ت��ي ت�ه��دف ب��دوره��ا إل��ى إرس ��اء معايير تخلق
انطباعًا مفاده أن إنفاق مبالغ كبيرة على حفل
ال ��زف ��اف ي�ع�ت�ب��ر م��ؤش �رًا ض ��روري ��ًا ع �ل��ى االل �ت��زام
بنجاح العالقة الزوجية.
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 285مليوناً إيرادات الخدمات اللوجستية

«أجيليتي» 63.6 :مليون دينار
أرباح  9أشهر بنمو %7.9
حققت شركة أجيليتي 21.7 ،مليون دينار
أرب ��اح ��ًا ص��اف �ي��ة خ�ل��ال ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م��ن
 2019بزيادة  %8.4أو  %12.1قبل احتساب
أث ��ر امل �ع �ي��ار ال��دول��ي ل�ل�م�ح��اس�ب��ة ،IFRS16
عن الفترة نفسها من العام امل��اض��ي ،وبما
يعادل  13فلسا للسهم الواحد .بينما بلغت
إي� ��رادات ال�ش��رك��ة  400.7م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ام��ا
األرب ��اح قبل احتساب ال�ف��وائ��د والضرائب
واالستهالك واإلط�ف��اء فبلغت  47.4مليون
دي�ن��ار ب��زي��ادة  %1.6و %20.9أو (أو %2.8
قبل احتساب أثر املعيار الدولي للمحاسبة
 IFRS16وفق الترتيب.
وقالت الشركة في بيان تلقت سبقلا نسخة
منه ام��س ،إنها حققت  63.6مليون دينار
أرباحا صافية في األشهر التسعة األول��ى
م��ن ال�ع��ام ال�ج��اري ب��زي��ادة  %7.9أو %11.3
قبل احتساب أثر املعيار الدولي للمحاسبة
 ،IFRS16وبواقع  38.2فلسا للسهم الواحد.
وب �ل �غ��ت األرب� � � ��اح ق �ب��ل اح �ت �س ��اب ال �ف��وائ��د
وال �ض��رائ��ب واالس �ت �ه�ل�اك واإلط� �ف ��اء 142.4
مليون دي�ن��ار ب��زي��ادة  %24.9أو  %6.4قبل
اح �ت �س��اب أث ��ر امل �ع �ي��ار ال��دول��ي للمحاسبة
 IFRS16واإلي ��رادات  1.175.8مليون دينار
بزيادة  %2.2خالل األشهر التسعة .
وأوض � � � ��ح ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق
س �ل �ط ��ان «ل� �ق ��د ق� � ��ادت م �ج �م��وع��ة ش ��رك ��ات
البنية التحتية ال�ت��اب�ع��ة ل�ن��ا ن�ت��ائ��ج ال��رب��ع
الثالث ،تزامنا مع نمو الكيانات الرئيسية
ف��ي ه ��ذه امل �ج �م��وع��ة ،ب�ي�ن�م��ا ت��أث��رت أع�م��ال
ال �خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ب �ظ��روف
ال� �س ��وق ال �ص �ع �ب��ة وال �ت��أث �ي��ر امل �ث �ب��ط ال ��ذي
أح��دث�ت��ه ال �ح��رب ال�ت�ج��اري��ة ع�ل��ى الصناعة
ككل.لكن وعلى الرغم من ذلك ،فإن الخدمات

طارق سلطان

سلطان :شركات البنية
التحتية التابعة قادت نتائج
الربع الثالث الرتفاع نمو
المجموعة %8.4
الخدمات اللوجستية
العالمية المتكاملة تتقدم
بقوة في خطتها الرقمية
لتحسين الكفاءة التشغيلية
اللوجستية العاملية املتكاملة تتقدم بقوة
ف ��ي خ �ط �ت �ه��ا ال��رق �م �ي��ة ل �ت �ح �س�ين ال �ك �ف��اءة
التشغيلية وتعزيز تجربة العمالء».
وأض��اف سلطان «نستمر باالستثمار في

تحسن عائدات الشحن البحري
ُّ
%13.7
أشارت «أجيليتي» الى تحسن عائدات الشحن البحري بنسبة  %13.7في الربع الثالث من عام
 ،2019على الرغم من انخفاض حجم الشحن بنسبة  %9.3وقد كانت األميركتان وأوروبا
أفضل املناطق ً
أداء في هذا القطاع .ونما صافي إي��رادات الشحن البحري بنسبة  %3.2في
الربع الثالث .كما حققت خدمات التخزين للطرف الثالث نموًا في الواليات املتحدة ،وأستراليا،
والهند ،وسنغافورة ،بينما استمرت منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،في تحقيق أداء جيد.

التحول القائم على التكنولوجيا ،ونسعى
ل �ن �ك��ون رائ � � �دًا رق �م �ي��ًا ف ��ي ص �ن��اع��ات �ن��ا ،ل��ذا
يقوم فريق  Agility Venturesبالتعاون مع
املبتكرين م��ن ال�ش��رك��ات الناشئة ال�ت��ي من
شأنها إع��ادة صياغة سالسل اإلم ��داد في
مجاالت تتراوح ما بني التقنيات الخضراء
إل � ��ى ال� �ت� �ج ��ارة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة .ك �م ��ا ن�ع�م��ل
ع�ل��ى ت �س��ري��ع ع�م�ل�ي��ات ال �ت �ط��وي��ر ال��داخ �ل��ي
واالستحواذات والشراكات إلنماء منصتنا
اللوجستية الرقمية  ،Shipaوه��و م��ا نرى
فيه نموًا مستقبليًا لشركتنا وصناعتنا».
ونقل البيان ،أن أرب��اح أجيليتي للخدمات
اللوجستية العاملية املتكاملة بلغت قبل
احتساب ال�ف��وائ��د وال�ض��رائ��ب واالستهالك
واإلط�ف��اء  7.8ماليني دينار (قبل احتساب
أث ��ر امل�ع �ي��ار ال��دول��ي للمحاسبة )IFRS16
بتراجع نسبته  %1عن الربع الثالث من عام
 2018بسبب ارت�ف��اع التكاليف التشغيلية
الخاصة باملرافق الجديدة واالستثمار في
التحول الرقمي .بينما بلغ إجمالي إيرادات
ال �خ��دم��ات اللوجستية  285م�ل�ي��ون دي�ن��ار
بانخفاض نسبته ( %2.4أو تراجع بنسبة
 %0.7بعد استبعاد تأثير تقلب العمالت).
وقد بلغ صافي اإلي��رادات في الربع الثالث
من العام  67.3مليون دينار كويتي بزيادة
 %4م�ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ع��ام .2018
وت��رج��ع ه ��ذه ال ��زي ��ادة ب�ش�ك��ل رئ�ي�س��ي إل��ى
نمو عمليات الشحن ال�ب�ح��ري وال�خ��دم��ات
اللوجستية للمشاريع وخدمات التخزين
للطرف الثالث .بلغ هامش صافي اإليرادات
ككل  %23.6في الربع الثالث من العام مقابل
 %22.2في الربع الثالث من .2018
ول�ف��ت إل��ى ان ق�ط��اع ال�ش�ح��ن ال �ج��وي شهد
تراجعًا ف��ي أح�ج��ام الشحن بنسبة %15.8
ف ��ي ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن ال� �ع ��ام ب �س �ب��ب قلق
ال� �ت� �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة وت� ��راج� ��ع ال �ط �ل��ب ع�ب��ر
م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة وامل�ن��اط��ق
ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ة .وق � ��د ع ��وض ��ت ال � ��زي � ��ادة ف��ي
ال �ع��ائ��دات بنسبة  %15.5ج ��زءا م��ن تأثير
انخفاض أحجام الشحن الجوي ،وبالتالي
ان�خ�ف��ض ص��اف��ي إي � ��رادات ال�ش�ح��ن ال�ج��وي
بنسبة  %2.8فقط مقارنة بالفترة نفسها
من العام السابق.

 24اقتصاد
ال بد من نمط حياة جديد لمواجهة شحّ الموارد

نأكل «بالستيك» ..وال ندري
منذ عام  1800إلى اليوم ،زاد عدد
سكان العالم ثمانية أضعاف ،في
حين أن األرض باتت عاجزة عن
إطعام هذا العالم إذا لم يقاوم
النظام البيئي الضغط الهائل
على الموارد الطبيعية .وإذا كانت
أول مادة بالستيكية ظهرت
عام  1868بهدف جعل نمط
الحياة أكثر سهولة ،بيد أن هذه
المادة تحولت إلى سم قاتل
لكوكبنا ما لم نبادر إلى عملية
انقاذية عمادها تغيير األنماط
االستهالكية السائدة لتحقيق
االستدامة ،وإال فإننا مع بلوغ
عام  2050سنحتاج إلى  3أضعاف
الموارد المتاحة على األرض ،أي
ما يعادل  3كواكب إضافية.
ومادة البالستيك في عصرنا
هذا سهلة اإلنتاج ورخيصة ولها
استخدامات متعددة ،إذ إنها
مادة لها تأثير كبير على االقتصاد
وعلى الحياة العامة ،ال سيما في
القطاع الطبي ،إال أن سلبياتها
ال توصف ،فهي تحتاج إلى 1000
سنة لكي تتحلل في الطبيعة،
والحقيقة غير السارة المتعلقة
بفرز المواد البالستيكية هي أن
 9في المئة فقط يعاد تدويرها،
والباقي ينتهي به المطاف في
المكب ويذهب أكثر من  13مليون
طن سنوياً إلى المحيطات
(حاوية نفايات بالستيك في
المحيط في كل ثانية) وتتحول
إلى ميكروبالستيك تلحق الضرر
باألسماك والشعب المرجانية.

وليد قرضاب
بحسب دراس ��ات األم ��م امل�ت�ح��دة ه�ن��اك 350
مليون ط��ن م��ن البالستيك ت��م استخدامها
ف��ي ع��ام  2018ونحو  30ف��ي املئة منها ذي
االس �ت �خ��دام امل �ف��رد ،ح�ي��ث ي�س�ت�خ��دم البشر
ح ��وال ��ي ت��ري �ل �ي��ون ك �ي��س ب�لاس �ت �ي��ك م �ف��رد
االستعمال كل عام في أنحاء العالم بمعدل
 500كيس للشخص الواحد ،حتى أصبحنا
في أس��وأ ح��ال ..نعوم على  11أل��ف متر من
النفايات البالستيكية وفوقنا  9آالف متر،
ّ
يشكل ّ
تحديًا عامليًا أسفر عن نفوق أكثر
ما
م��ن مليون ط��ائ��ر باملناطق البحرية و100
ألف من الثدييات سنويًا.

التهام بطاقة صراف آلي
واألخ � �ط ��ر م ��ن ال �ب�لاس �ت �ي��ك ه ��و ج��زي �ئ �ي��ات
البالستيك التي تتشربها الطبيعة وتصل
إلى أجسامنا عبر الطعام والشراب وتؤثر
س �ل �ب��ا ف ��ي ال �ه ��رم ��ون ��ات ال �ب �ش��ري��ة وت� ��ؤدي
إل � � ��ى أم � � � � ��راض م� �س� �ت� �ع� �ص� �ي ��ة ،ف��ال �ش �خ��ص
ال��واح��د يستهلك  5غ��رام��ات من البالستيك
أسبوعيا أي ما يعادل بطاقة ص��راف آلي،
وف�ق��ا ل��دراس��ة أج��راه��ا ب��اح�ث��ون ف��ي جامعة
نيوكاسل بأستراليا ،ومعظم الجسيمات
ال�ت��ي يتم تناولها ك��ل أس�ب��وع وال�ت��ي يبلغ
ع��دده��ا  2000ج ��زيء ي�ت��م ال�ح�ص��ول عليها
م��ن مياه ال�ش��رب س��واء كانت م��ن الصنبور
أو معبأة في زجاجات ،اضافة إلى الخضار
واللحوم واالسماك وامللح ،اذ ان  95في املئة

!
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مليارات كيس
بالستيكي
ً
سنويا
تستهلك

5

غرامات من البالستيك إستهالك الشخص الواحد
ً
أسبوعيا ما يعادل بطاقة صراف آلي
ً
كيسا عند شراء علكة
◄ زبائن يستخدمون
وآخرون يأخذون كميات فارغة

2050
سنحتاج

 3أضعاف
الموارد المتاحة
على األرض
 ..ما يعادل
 3كواكب

في الكويت

إضافية

220

500

ألف طن

كيس بالستيكي

نفايات

استهالك

بالستيكية
ً
سنويا

الشخص الواحد
ً
سنويا ..
ما يعادل

تحقي��ق االس��تدامة ف��ي كل أنش��طتنا م��ن خ�لال التفكي��ر
ف��ي طريق��ة األج��داد والتخل��ي ع��ن الس��لوكيات الس��يئة
من امللح املستخدم يحتوي على جزيئيات
بالستيك.
ه ��ذا االم� ��ر ي�س�ت��دع��ي ق ��رع ن��اق��وس ال�خ�ط��ر
ل ��زي ��ادة ال��وع��ي ف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات ح ��ول ه��ذه
املشكلة وال�ع�م��ل ع�ل��ى تغيير ن�م��ط الحياة
ملواجهة شح امل��وارد وابتكار حلول ال تقف
ف�ق��ط ع��ن اق �ت �ص��ادات ال �ت��دوي��ر ب��ل تتعداها
إل� ��ى ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن اس� �ت� �خ ��دام ال �ب�لاس �ت �ي��ك.
وكوننا نعيش في منطقة  %50من سكانها
اع �م��اره��م اق ��ل م��ن  25س �ن��ة ،ه��م م��ن ط�لاب
امل ��دارس والجامعات ال��ذي��ن ب��دأوا يرفعون
ال� �ص ��وت ع ��ال �ي ��ا ،ال س �ي �م��ا ان االرق� � � ��ام ف��ي
منطقتنا العربية م��ذه�ل��ة ،ف��االم��ارات راب��ع
اك�ب��ر مستهلك ل�ل�ع�ب��وات البالستيكية في
ال�ع��ال��م ب�م�ع��دل  11م�ل�ي��ار ك�ي��س ف��ي السنة،
ودبي وحدها تنتج  9300طن من النفايات
البالستيكية ،ام��ا ف��ي لبنان فيستخدم كل
ف ��رد  360ك�ي�س��ا ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ا س �ن��وي��ا ،وف��ي
االردن ه �ن��اك  30م �ل �ي��ون ك �ي��س ت�س�ت�خ��دم
س �ن��وي��ا ب �م �ع��دل  1.4ك �ي��س ل �ك��ل أردن � ��ي في
ال �ي��وم ،و 12مليار كيس ف��ي م�ص��ر ،أم��ا في
البحرين فـ  %40من نفايات امل�ن��ازل يوميا
هي من البالستيك ،وفي السعودية استهالك
ال� �ف ��رد ي� �ع ��ادل  40ك �ي �ل��وغ��رام��ا م ��ن اك �ي��اس
البالستيك .أم��ا في الكويت فيتم استهالك
 6.5مليارات كيس بالستيك سنويًا ،وتوجد
 220أل ��ف ط��ن م��ن ال �ن �ف��اي��ات البالستيكية
سنويًا بحسب مركز أبحاث البيئة والعلوم
الحياتية ،والطريقة الخاطئة في التخلص
من هذه النفايات باملطامر املوجودة يؤثر

سلبا في صحة الساكنني بالقرب من مواقع
املرادم عدا عن تلوث التربة واملياه الجوفية.

تحقيق االستدامة
وان �ط�ل�اق��ا م ��ن ه ��ذه األرق� � ��ام امل��ري �ب��ة ،يجب
ال�س�ع��ي إل��ى تحقيق االس �ت��دام��ة ف��ي ك��ل ما
ت�ق��وم ب��ه م��ن أنشطة عبر اس�ت�ب��دال معادلة

ش��راء  +استهالك +توليد نفايات بمعادلة
ش � � ��راء م� � �س � ��ؤول +اس� �ت� �ه�ل�اك اق� �ت� �ص ��ادي+
إع ��ادة ت��دوي��ر ،وال�ت�ف�ك�ي��ر ب�ط��ري�ق��ة اج��دادن��ا
ق� �ب ��ل وج� � � ��ود ال� �ب�ل�اس� �ت� �ي ��ك وان� � �ت� � �ش � ��اره اذ
توجد بدائل كثيرة عن أكياس البالستيك
بمتناول اي��دي�ن��ا وه��ي مصنوعة م��ن م��واد
طبيعية قابلة للتحلل وغير ملوثة ،تتحلل

ب��امل��اء وب��ال�ت��رب��ة .ف��االس�ت�ث�م��ار ب��االس�ت��دام��ة
ه��و اس�ت�ث�م��ار كبير وب�ع�ي��د امل ��دى لألجيال
ال �ق��ادم��ة ،س ��واء م��ن ن��اح�ي��ة امل ��ال او الجهد
او ال��وق��ت ،وم��ن املهم ال��وص��ول إل��ى معادلة
اقتصاد مستدام وك�ف��اءة استخدام امل��وارد
ه��ي ج��زء ال يتجزأ م��ن االق�ت�ص��اد املستدام
الذي يبقى ألوالدنا واحفادنا ،فمجنون من

غريتا ثونبرغ ..نصيرة البيئة
¶ دعت للنزول إلى الشوارع من أجل تغيير المناخ
انضمت الشابة السويدية غريتا ثونبرغ ذات ال �ـ 16ربيعًا،
التي أسست نفسها كشخصية دولية في ملف املناخ والبيئة
وم �ن��اه �ض��ة االح �ت �ب��اس ال � �ح ��راري ،إل ��ى ق��ائ �م��ة ال�ش�خ�ص�ي��ات
التي ترسم لها جداريات ضخمة تزين مباني مدن أميركية
وبريطانية وك�ن��دي��ة ،وق��د انتهى ن��اش�ط��ون ال�ث�لاث��اء املاضي
م��ن رس ��م ج��داري��ة ل�ل�ش��اب��ة ف��ي ش ��ارع م��اس��ون ب�م��دي�ن��ة س��ان
فرانسيسكو ،وال�ف�ك��رة وراء ه��ذه ال�ج��داري��ة ه��ي ت��وق��ف امل��ارة
وجعلهم يدركون تأثيرهم في البيئة ،ويقول الناشطون إنه
«إذا استطعنا تضخيم رسالة ثونبرغ وحمل املزيد من الناس
على االستماع إلى ما تقوله ،فسوف نفعل ما هو جيد».
وك��ان��ت ثونبرغ قالت ف��ي قمة األم��م املتحدة للعمل م��ن أجل
املناخ «ينبغي أال أك��ون هنا ،ك��ان يجب أن أك��ون في املدرسة
على الجانب اآلخر من املحيط ،لقد سرقتم أحالمي وطفولتي
بكلماتكم الفارغة» ،داعية إلى نزول الناس إلى الشوارع من

صورةجدارية لغريتا ثونبرغ في مدينة سان فرانسيسكو

أجل التصدي لتغير املناخ.
وف ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،ق��ام��ت ص�ح�ي�ف��ة ه��آرت��س اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ب��وض��ع ص ��ور ل�ل�ش��اب��ة ف ��ي م �ك��ات��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة وق� ��رب أك ��واب
الشاي والقهوة لحث املوظفني والصحافيني على االمتناع عن
استخدام األكواب واملواد البالستيكية ذات االستخدام املفرد.

تريليون
كيس في أنحاء
العالم
يؤمن بالنمو الالمحدود في كوكب محدود
املوارد.

سلوكيات سيئة
وفي مجمل األحوال ،فإن االستدامة ال تعني
التخلي نهائيا عن البالستيك ،السيما في
الجوانب اإليجابية له ،لكن املطلوب طريقة
تعامل ج��دي��دة ف��ي كيفية استخدامه ورف��ع
مستوى الوعي حول القرارات السلبية التي
ق��د ن�ت�خ��ذه��ا م��ن خ�ل�ال اس �ت �ه�لاك األك �ي��اس
ال �ب�ل�اس �ت �ي �ك �ي��ة أو ال � �ع � �ب� ��وات وال� �ص� �ح ��ون
وأدوات الطعام ذات االستخدام املفرد ،ففي
مشهد يتكرر ف��ي الجمعيات االستهالكية
وم � ��راك � ��ز ال� �ب� �ي ��ع ب ��ال� �ت� �ج ��زئ ��ة ،ن � ��رى ع �م�ل�اء
يسرفون في استخدام األكياس لكل قطعة
يشترونها حتى ول��و كانت علكة ،وبعض
األش� �خ ��اص ي�س�ح�ب��ون ك�م�ي��ة م��ن األك �ي��اس
ال�ف��ارغ��ة ويضعونها م��ع مشترياتهم على
صندوق الدفع ،وهذه أمثلة على التصرفات
والسلوكيات السيئة في استخدام األكياس
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا امل�ت��اج��ر م�ج��ان��ًا ،ف��ي ح�ين أن
بعض الدول لجأت إلى فرض ضريبة عليها
للتقليل من هذه السلوكيات ،بعد أن أظهرت
دراسات أن أكثر من  %50من عمالء املتاجر
ه � � ��ددوا ب� �م� �غ ��ادرة امل �ت �ج��ر إذا ل ��م ت��وض��ب
أغراضهم في أكياس بالستيك.
ف��إق�ن��اع ال�ع�م�لاء ب�س��وء ه��ذه السلوكيات ال
يأتي إال من خالل حملة كاملة يشترك فيها
ال�ج �م �ي��ع م ��ن ال �ح �ك��وم��ات إل ��ى اإلع �ل��ام إل��ى
الشركات فهو جهد جماعي.

ال منتجات بالستيكية في متاجر «ماجد الفطيم» بحلول 2025
¶ بدائل لالستخدام المتكرر وتقليص أكياس البقالة بمقدار  800مليون سنويا ً
دبي  -وليد قرضاب
أطلقت شركة ماجد الفطيم ،التي تعمل في مجال
تطوير وإدارة مراكز التسوق ،ومنشآت التجزئة
والترفيه ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط وأفريقيا وآس�ي��ا،
م � �ب� ��ادرة ل�لاس �ت �غ �ن��اء ت��دري �ج �ي��ًا ع ��ن امل �ن �ت �ج��ات
ال �ب�لاس �ت �ي �ك �ي��ة أح ��ادي ��ة االس� �ت� �خ ��دام ف ��ي جميع
الشركات التابعة لها بحلول عام  ،2025وستسهم
بالتخلص من األكياس البالستيكية وغيرها من
املنتجات البالستيكية غير الضرورية.
وتتضمن امل �ب��ادرة ال �ت��زام ال�ش��رك��ة التخلص من
أك�ي��اس البقالة البالستيكية م��ن جميع متاجر
«ك � ��ارف � ��ور» ف ��ي  16س ��وق ��ًا ب �ح �ل��ول ع � ��ام ،2025
وغ �ي��ره��ا م��ن امل�ن�ت�ج��ات امل �ع��دة ل�لاس�ت�خ��دام مل��رة
واح� ��دة ف��ي ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل �ه��ا ،بما
ف ��ي ذل � ��ك ش� �ف ��اط ��ات ال �ع �ص��ائ��ر ول� � � ��وازم امل ��ائ ��دة
والحاويات وغيرها ،ولن تشمل في هذه املرحلة
املنتجات امل�ع��روض��ة للبيع على رف��وف املتاجر
مثل أك�ي��اس القمامة وزج��اج��ات م��واد املطهرات
ّ
وم �ن �ت �ج��ات ال �ت �ن �ظ �ي��ف وغ� �ي ��ره ��ا .ل �ك��ن س �ت��رك��ز
ال�ش��رك��ة على تعزيز االس�ت�ع��ان��ة ب��امل��واد القابلة
إلعادة االستخدام وغيرها من البدائل املستدامة.

وق ��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ش��رك��ة م��اج��د الفطيم
ل�ق�ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة ه��ان��ي وي ��س ،ان��ه سيتم العمل
على تهيئة البيئة الحاضنة لتشجيع اآلخرين
ع�ل��ى ال �ق �ي��ام ب �م �ب��ادرات م�م��اث�ل��ة ب �م��ا ي�س�ه��م في

تعزيز التنمية املستدامة ،الفتا إلى ان من املقرر
أن يقل إجمالي عدد أكياس البقالة البالستيكية
ال �ت��ي ي�ت��م ت��وزي�ع�ه��ا ف��ي م�ت��اج��ر ك��ارف��ور ال�ب��ال��غ
ع��دده��ا ن �ح��و  300م �ت �ج��ر ،ب �م �ق��دار  800م�ل�ي��ون

حقيبة بالستيكية سنويًا ،من خالل االستعاضة
عنها بأكياس البقالة القابلة إلعادة االستخدام
والصديقة للبيئة.
وه� ��ذه امل� �ب ��ادرة ت �ع��د ال �ت��زام��ًا ض�خ�م��ًا ب��ال�ن�س�ب��ة
ملؤسسة تقوم بتشغيل  26مركزًا للتسوق و13
ف�ن��دق��ًا و 46دار ع��رض «ڤ��وك��س س�ي�ن�م��ا» وأك�ث��ر
م��ن  285متجر ك��ارف��ور ،واستقبلت خ�لال العام
املاضي  192مليون زائر .ووفق تقديرات الشركة
ف��ان��ه ف ��ي ح ��ال ع ��اد ك ��ل زائ� ��ر م ��ن ه� ��ؤالء ال� ��زوار
بكيسني بالستيكيني فقط إل��ى امل �ن��زل ،سيصل
إجمالي وزن النفايات البالستيكية الناتجة عن
هذا األمر إلى أكثر من مليوني كيلوغرام.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لالستدامة لدى
شركة ماجد الفطيم القابضة إبراهيم الزعبي،
ّ
حل ّ
فعال
ان مبادرة الشركة ستسهم في إيجاد
لواحد من أكثر التحديات البيئية إلحاحًا ،وهي
ت�ت�ض�م��ن ت�ق�ل�ي��ص امل� � ��واد ال �ب�لاس �ت �ي �ك �ي��ة امل �ع��دة
لالستخدام ملرة واحدة والتي يتم توزيعها على
ال �ع �م�لاء .الف �ت��ا إل��ى اط�ل�اق ح�م�ل��ة ب �ه��دف تعزيز
الوعي وتحفيز التغيير في السلوك االستهالكي،
عبر برامج مكافأة العمالء الذين يقومون بشراء
أكياس التسوق القابلة إلعادة االستخدام.

اقتصاد 25
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عشاق الهدوء من فرنسا وبلجيكا وغيرهما حطوا رحالهم هناك

ال في إيطاليا..
تر منز ً
ِاش ِ
أخيرا بات الحُ لم حقيقة  -غير ُمصدقة  -على
أرض الواقع ،وعلى وقعه ،تبارى عشاق
الهدوء من فرنسا وبلجيكا وغيرهما من
البلدان األوروبية في الحصول على صفقة
العمر ،حيث حطت رحالهم في بعض القرى
والمدن اإليطالية الصغيرة ،التي تمتد من
صقلية في الجنوب إلى جبال األلب الشمالية،
القتناص الفرصة التي قد ال تتكرر بشراء منزل
مقابل يورو واحد فقط!

مي مأمون
ع ��روض م�غ��ري��ة ق��دم�ت�ه��ا ب�ع��ض امل ��دن وال �ق��رى االي�ط��ال�ي��ة
م�ق��اب��ل ي ��ورو واح ��د ،ف��اق�ت�ن��اء م �ن��زل ب �ه��ذا ال�س�ع��ر ال��زه�ي��د
يمكن أن يكون انطالقة لحياة جديدة في الريف اإليطالي
املشمس ،وهو ما جرى بالفعل في صفقة تهدف إلى جذب
سكان جدد إلع��ادة إحياء املجتمعات امليتة في هذه املدن
الصغيرة.
وك��ان��ت م��ورغ��ان ج��اي�ه��ت ،ال�ت��ي ت�ت�ح��در م��ن م��دي�ن��ة نانت
ب��ال�ق��رب م��ن ف��رن�س��ا ،م��ن أوائ ��ل املشترين ال��ذي��ن اقتنصوا
صفقات اليورو الواحد التي تم عرضها في موسوميلي،
وهي بلدة جميلة في قلب صقلية.
ول ��م ت�ض�ي��ع ج��اي �ه��ت 27 ،ع��ام��ا ،وزوج� �ه ��ا 31 ،ع��ام��ا ،في
ع �م�ل �ي��ات ال �ت �ج��دي��د ال� ��ذي ت�ت�ط�ل�ب��ه م�ع�ظ��م ال �ص �ف �ق��ات من
املشترين ،حيث أكمال تقريبا إع��ادة بناء مسكنهما على

« »s&pتمنح «بوبيان» تصنيف A

بيورو واحد!

مساحة  50مترا مربعا ،وقاما بطالء الجدران وإصالح
األرض � �ي� ��ات .وس� ��وف ي�س�ت�خ��دم��ان امل �س �ك��ن ال �ص �ق �ل��ي ،مع
ط�ف�ل�ي�ه�م��ا ،ك�م�ن��زل ل�ل�ع�ط�لات خ�ل�ال إج � ��ازات ع�ي��د امل�ي�لاد
والصيف.
�ان،
وت�ق��ول جايهت «عندما ق��ررن��ا االستثمار ف��ي م�ن��زل ث� ٍ
ان�ج��ذب�ن��ا إل ��ى أس �ع��ار ال�ص�ف�ق��ة امل �غ��ري��ة ف��ي م��وس��وم�ي�ل��ي
مقارنة بسوق العقارات الباهظة الثمن في فرنسا ،لكن ما
رأيناه في امل��رة األول��ى التي زرناها كان سحر املكان ،إنه
لطيف للغاية والسكان املحليون ودودون».
وت �ق��ول ج��اي�ه��ت« :امل��دي�ن��ة ق��ري�ب��ة م��ن ال��وج�ه��ات الصقلية
الجميلة وليست معزولة عن غيرها من القرى ،هنا لديك
ك��ل م��ا ت�ح�ت��اج��ه م��ن امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة وال �س��وب��ر م��ارك��ت،
فيمكنك أن تعيش أسلوب حياة رائعا وعطلة عظيمة».
لكن هل قام أحد بالفعل بالشراء؟ وم��اذا حدث بعد ذلك؟
ه��ل وق �ع��وا ف��ي ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ال�ب�ي��زن�ط�ي��ة امل �ش �ه��ورة في
إي�ط��ال�ي��ا؟ ه��ل واج �ه��وا ح��اج��ز ال�ل�غ��ة؟ ه��ل ت�ب�ين أن امل�ن��ازل
تستنزف املال؟ هل سرعان ما تعكرت «ال دولتشي فيتا»-
الحياة الحلوة باإليطالي ،مما جعل املشترين يشعرون
أن �ه��م س ��رق ��وا ال� �ي ��أس؟ ق� ��ام ي��ان �س��ن ب�ع�م�ل�ي��ة ال� �ش ��راء مع
وضع خطط طويلة األجل في االعتبار ووازن العديد من

العوامل ،أهمها املسافة القصيرة بني منزله األساسي
في بروكسل وموسوميلي.
وق � � ��ال« :ص �ق �ل �ي��ة ق��ري �ب��ة ج � ��دا ،وه� �ن ��اك م �س��اف��ة س��اع�ت�ين
ً
فقط ب��ال�ط�ي��ران م��ن بلجيكا وص ��وال إل��ى م�ط��ار كاتانيا»،
مضيفا«:الناس ف��ي بلجيكا ال يسترخون ،والحياة هنا
أب�س��ط وامل��دي�ن��ة م��ري�ح��ة ،والطبيعة املحيطة رائ �ع��ة ،إنها
مثالية إلعادة رفع املعنويات وإزالة السموم من الجسد»،
ف�ي�م��ا ي�ض��م م �ن��زل ي��ان�س��ن ت��راس��ا ب��ان��ورام �ي��ا م�ط�لا على
أسطح املنازل القديمة والكنائس الفاتنة واألزقة الضيقة.
شراء سلس
وق � ��ال ي��ان �س��ن «ف��وج �ئ��ت ع �ن��دم��ا وج � ��دت أن ش � ��راء م�ن��زل
وال�ق�ي��ام بترميمه أس�ه��ل بكثير ف��ي صقلية ع��ن بلجيكا،
كما أن األعمال الورقية في الدوائر الحكومية كانت أسهل،
على ال��رغ��م م��ن سمعة إيطاليا السيئة ف��ي البيروقراطية
والقوانني الكثيرة» .واحتلت الصفقات التي تمت عناوين
ع��ري�ض��ة ع�ل��ى ش�ب�ك��ة س��ي إن إن وخ��ارج �ه��ا ،ح�ي��ث أث��رت
املاليني من الناس الفكرة الرومانسية لحياة أكثر بساطة،
وغ �م ��رت االس �ت �ف �س��ارات ال �ع��دي��د م ��ن امل � ��دن ،ول ��م ت�ت��وق��ف
الهواتف عن الرن.

معظمها في أميركا الالتينية

أفضل  10دول للتقاعد
بعض المتقاعدين يفضلون االعتزال بين ربوع الطبيعة

 - 6كولومبيا

حسام علم الدين
يشكل التقاعد فرصة ذهبية لقضاء ما تبقى من الحياة بطمأنينة وراحة بعد سنوات العمل الجاد
والتعب على مر السنين السابقة ،وينوي قسم من الراغبين في التقاعد تعلم هوايات جديدة
أو خوض مغامرات مؤجلة ،في حين يميل البعض اآلخر إلى البقاء على مقربة من منازلهم
واحبائهم ،كما يعتقد البعض ان هذه المرحلة هي الفرصة المثالية لالستقرار في مكان جديد
واكتشاف عالم بكامل تفاصيله وحياته اليومية .وتقوم شركة «انترناشيونال ليفينغ» كل سنة
بتحديث قائمتها السنوية ألفضل  10دول للمتقاعدين لالنتقال للعيش فيها ،وتحصل هذه الدول
على درجات بناء على مؤشر التقاعد الدولي السنوي للعيش ،ويأخذ هذا المؤشر باالعتبار الجودة
الشاملة لحياة المتقاعدين وفقا لمقاييس وشروط محددة .لذا ،فإذا كنت تقترب من سن
التقاعد وتخطط له وتبحث عن تغيير في نمط حياتك او بكل بساطة تعيش احالم اليقظة ،فعيك
بالتفكير بالتقاعد الدولي ،وال يوجد وقت أفضل من اآلن للتفكير بحياة جديدة في أفضل  10دول
للتقاعد فيها والتي جاءت بمعظمها من دول أميركا الوسطى والالتينية ،وهي على الشكل
التالي بحسب الموقع:

 - 1بنما
يشكل املوقع الجغرافي لبنما فائدة كبيرة لساكنيها،
اذ ت �ق��ع ب ��ال �ق ��رب م ��ن ال �ب �ح��ر ال �ك��اري �ب��ي وه� ��ي داف �ئ��ة
واس �ت��وائ �ي��ة وت �ق��ع خ ��ارج ح ��زام االع��اص �ي��ر .ك�م��ا تقع
ب��ال �ق��رب م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وت �ق��ع م��دي�ن��ة ميامي
(ف�ل��وري��دا) على بعد  3س��اع��ات ب��ال�ط��ائ��رة فقط منها.
وي�ش�ك��ل ال ��دوالر االم�ي��رك��ي العملة الرئيسية للبالد،
ما يسهل معرفة اسعار الصرف واسعار شراء السلع
فيها.
و ت �ت �م �ي��ز ا ل �ع ��ا ص �م ��ة ( ب� �ن� �م ��ا) ،و ه� ��ي اول م��د ي �ن��ة
دو ل �ي ��ة ف ��ي ا م �ي��ر ك��ا ا ل ��و س �ط ��ى ،ب ��إ ط�ل�االت خ�لا ب��ة
ع�ل��ى ا مل�ح�ي��ط ا ل �ه��ادئ و ت�ق��ع خ��ارج ا مل��د ي�ن��ة ج�ب��ال
و ش��وا ط��ئ را ئ�ع��ة.

 - 2كوستاريكا
تتمتع كوستاريكا ب�ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن ثقافة سلمية
وديموقراطية مستقلة ،حيث ألغت البالد جيشها في
 1948وخصصت ميزانيته للتعليم والرعاية الصحية،
وت�ت��واف��ر ف��ي ال�ب�لاد خ�ي��ارات كثيرة لخدمات الرعاية
الصحية واتاحة االستفادة من برنامج طبي بمجرد
الحصول على إقامة.
وي� �ت ��واف ��ر ف� ��ي ك ��وس �ت ��اري �ك ��ا األن� �ش� �ط ��ة ال� �ت ��ي ت�ج�ع��ل
امل�ت�ق��اع��دي��ن ال�ن��اش�ط�ين ف��ي ع��دة ن�ش��اط��ات ف��ي ال�ه��واء
ال�ط�ل��ق ي�ق�ض��ون م�ع�ظ��م وق�ت�ه��م خ ��ارج امل �ن��زل ،وت��وف��ر
الغابات املطيرة والشواطئ العذراء والجبال الخضراء
املكان املثالي لنشاطات متعددة مثل صيد األسماك
وم �م��ارس��ة ري��اض��ة ال �غ��ول��ف ورك � ��وب ال�خ �ي��ل وامل �ش��ي
ملسافات طويلة وممارسة اليوغا والتأمل والغوص
في اعماق املحيط.

 - 3المكسيك
ان قرب املسافة من املكسيك إلى أميركا يجعلها وجهة
شهيرة لقضاء ال�ع�ط�لات ،وسيجد امل�ت�ق��اع��دون ال��ذي
ي�ن��وون االس�ت�ق��رار فيها رع��اي��ة صحية جيدة التكلفة
وكلفة معيشية منخفضة .ويمكن لزوجني متقاعدين
العيش فيها بشكل مريح بمبلغ يتراوح بني  1500إلى
 3آالف دوالر شهريا بما في ذلك ايجار املنزل والرعاية
الصحية.
وبعد حصول املتقاعد على اإلقامة في املكسيك يمكنه
االشتراك في برنامج الرعاية الصحية الوطنية ،حيث

تقدم حكومة البالد للذين تزيد أعمارهم على  60عامًا
بطاقة خصم كبيرة في الرعاية الصحية.
وت �ش �ك��ل امل �ك �س �ي��ك م��وق �ع��ا ج �غ��راف �ي��ًا ض �خ �م��ًا وت �ج��د
فيها املناظر الطبيعية الخالبة واألراض ��ي الزراعية
والشواطئ والجبال واملحيطات والبحيرات ،ويمكن
ل�ل�م�ت�ق��اع��د اخ �ت �ي��ار ال�ع�ي��ش ف��ي م ��دن ع�ل��ى ال�ش��واط��ئ
الدافئة أو في املرتفعات ،حيث الجو الربيعي ،ويتمتع
امل �ج �ت �م��ع امل �ك �س �ي �ك��ي ب �م �ي��زة ال �ت��رح �ي��ب ب��امل �غ �ت��رب�ين
ومساعدتهم.

 - 4االكوادور
ت ��وف ��ر االك � � � � ��وادور أم � � �رًا م �م �ي �زًا ل �ل �ج �م �ي��ع خ �ص��وص��ا
للمتقاعدين ،وهو اختيار العيش على طول الساحل
االس �ت��وائ��ي أو ف��ي م��رت�ف�ع��ات ج�ب��ال «االن ��دي ��ز» ،يمكن
ملن يريد تمضية باقي حياته في االك��وادور ان يتمتع
بصخب ح�ي��اة امل��دي�ن��ة وج�م�ي��ع وس��ائ��ل ال��راح��ة فيها
وزيارة قرى يعيشون حياة غريبة .وسيجد من يعيش
فيها م��زي�ج��ا رائ �ع��ا م��ن ال�ث�ق��اف��ات االص�ل�ي��ة ل�ل�ـ«ان�ك��ا»
واالسبانية معا ،وهو امر رائع الولئك الذي يفضلون
تجربة شيء جديد.

 - 5ماليزيا

ّ
ت�ش��ك��ل م��ال�ي��زي��ا خ �ي��ارًا محببًا الول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ن��وون
قضاء نمط حياة في ال�ه��واء الطلق ،وتشكل أكثر من
 878ج��زي��رة جغرافيا ال�ب�لاد ،وتحتوي على مسارات
جميلة ج �دًا للمشي مل�س��اف��ات ط��وي�ل��ة ع�ب��ر ال�ش��واط��ئ
ّ
وال �غ��اب��ات ال�خ�ض��راء امل�ط�ي��رة .ك�م��ا ي�ش��ك��ل استكشاف
ً
بقية دول آسيا من ماليزيا أمرًا سهال للغاية من خالل
رح�ل�ات ج��وي��ة مباشرة وغ�ي��ر مكلفة م��ادي��ة م��ن مطار
«بينانغ» الدولي.
واذا ك �ن��ت ال ت �ج �ي��د ل �غ��ة «امل �ل�اي� ��و» ،ف�ل�ا ت �ق �ل��ق ،الن
االن �ك �ل �ي��زي��ة ه ��ي ال �ل �غ��ة االول� � ��ى غ �ي��ر ال��رس �م �ي��ة ف��ي
م��ال�ي��زي��ا ،وي�ع�ت�م��د ال �ق��ان��ون ف��ي ال �ب�لاد ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام
ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي ،وج �م �ي ��ع ع �ل�ام ��ات ال � �ط ��رق ب��ال �ل �غ �ت�ين
اإلنكليزية واملاليزية.
وي �م �ك��ن ل ��زوج�ي�ن م �ت �ق��اع��دي��ن ال �ع �ي��ش ف ��ي م��ال �ي��زي��ا
بشكل مريح مقابل  1800دوالر شهريا بما في ذلك
االيجار .كما ان الرعاية الصحية في البالد ميسورة
ّ
ال �ت �ك �ل �ف��ة ،وي� �ش ��ك ��ل ت �ق ��دي ��م خ� ��دم� ��ات ط �ب �ي��ة ي��وم �ي��ا
وبميزانية منخفضة في ماليزيا ميزة جذابة جدًا
للوافدين إليها.

مع نظرة مستقبلية مستقرة

جعلت شهرة البالد في صناعة القهوة املذهلة منها
مقصدا مثاليا لبعض املتقاعدين الذي يفضلون بدء
يومهم بفنجان من مختلف ان��واع القهوة مع املناظر
الطبيعية الخالبة للجبال وشواطئ البحر الكاريبي
االستوائية والدافئة .وكولومبيا هي ثاني اكبر بلد
عامليا من حيث التنوع البيولوجي ،لذلك تتنوع في
ال �ب�لاد امل�ن��اظ��ر الطبيعية امل��ذه �ل��ة .وي�م�ك��ن ل�ل��واف��دي��ن
امل�ت�ق��اع��دي��ن إل ��ى ك��ول��وم�ب�ي��ا ال �ح �ص��ول ب�س�ه��ول��ة على
تأشيرة تقاعد ملدة  3سنوات ،وسيحصلون ايضا على
برنامج للرعاية الصحية ذات جودة عالية وباسعار
معقولة .وتصنف منظمة الصحة العاملية كولومبيا
ف��ي امل��رت�ب��ة  22ع��امل�ي��ا ،وت��أت��ي أم�ي��رك��ا ف��ي امل��رت�ب��ة ،37
وكندا في املرتبة .30

 - 7البرتغال
تشتهر ال�ب��رت�غ��ال بمجتمعها ال� ��ودود ،ح�ي��ث ي�ش��ارك
أف � ��راد ش�ع�ب�ه��ا ث�ق��اف�ت�ه��م م ��ع االخ ��ري ��ن ب �ك��ل س �ع��ادة،
وي�ب��ذل��ون ج�ه�دًا ك�ب�ي�رًا الس�ت�ق�ب��ال ال ��زوار وامل�غ�ت��رب�ين،
يتحدث الشعب ف��ي ال�ب��رت�غ��ال اللغة االنكليزية على
ن�ط��اق واس��ع ف��ي امل�ن��اط��ق الحضرية االك�ث��ر اكتظاظا
بالسكان ،خصوصا بورتو ولشبونة .وتعد البرتغال
ثاني أقل الدول تكلفة في أوروبا بعد بلغاريا ،ويمكن
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن ال�ع�ي��ش ف��ي ال�ب��رت�غ��ال ب�ش�ك��ل م�ت��واض��ع
وميزانية مريحة تبلغ  2500دوالر ش�ه��ري��ا .فمؤشر
ّ
ال �س�لام ل�ع��ام  2018ص��ن��ف ال�ب��رت�غ��ال ك��راب��ع أك�ث��ر بلد
أمانًا في العالم.

 - 8البيرو
أصبحت البيرو التي تتمتع بانتشار الجبال واطالل
ً
حضارتي «االن��ك» و«ال�لام��ا» مكانًا مفضال للتقاعد،
حيث يعيش فيها عدد كبير من املغتربني ،حيث يمكن
ً
مثال إيجاد مطاعم رائعة في عاصمة البالد (ليما)،
ك �م��ا ي�م�ك��ن زي � ��ارة امل �ت��اح��ف ال �ف �ن �ي��ة وص � ��االت ع��رض
للنشاطات الترفيهية واملسارح .ويشهد مطار البيرو
ال��دول��ي باستمرار تسيير رح�لات جوية مباشرة من
والى دول أميركا الجنوبية املجاورة.

 - 9تايلند
يشكل املوقع الجغرافي لتايلند في جنوب شرقي آسيا
جنة استوائية ،كما ان املناخ امل��داري الرطب يقلل من
احتمال ق��دوم شتاء ب��ارد إل��ى ال�ب�لاد .تنخفض تكلفة
امل�ع�ي�ش��ة ف�ي�ه��ا إل��ى ح��د ك�ب�ي��ر ،ح�ي��ث ي�م�ك��ن استئجار
شقة استديو مقابل  400دوالر شهريًا ،إضافة إلى ان
تكلفة املرافق واألنشطة الترفيهية والبقالة رخيصة
نسبيا ،ومن السهل التنقل من تايلند إلى باقي دول
شرق آسيا.

 - 10أسبانيا
ت�ع��د اس�ب��ان�ي��ا وج �ه��ة ش��اط�ئ�ي��ة رئ�ي�س�ي��ة ل�ب�ق�ي��ة ق��ارة
أوروب � ��ا ،وس�ي�ج��د امل �ت �ق��اع��دون ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون فيها
مستوى مريح للمعيشة والعديد من وسائل الراحة
املألوفة ،كما ان السفر في جميع انحاء البالد أو إلى
ً
بالد أوروبية اخ��رى يعتبر أم�رًا سهال عبر مطاراتها
الكبيرة.

قال بنك بوبيان إن وكالة ستاندرد آند
ب��ورز غلوبال قامت ب��إص��دار التصنيف
االئ�ت�م��ان��ي للبنك أول م��رة ،حيث قامت
بمنحه تصنيفًا ائتمانيًا ط��وي��ل األج��ل
ع �ن��د درج� ��ة « »Aم ��ع ن �ظ��رة مستقبلية
مستقرة.
وأض��اف البنك في إفصاح للبورصة أن
ال��وك��ال��ة ب��ررت التصنف ب��أن «ب��وب�ي��ان»
ي� �ع ��د خ� ��ام� ��س أك � �ب� ��ر ب� �ن ��ك ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وي �ت �م �ت��ع ب �ع�ل�ام��ة ت� �ج ��اري ��ة ق ��وي ��ة ع�ل��ى

مستوى خدمات األف��راد ،باإلضافة إلى
مركزه السوقي الجيد ورسملته القوية
جنبًا إلى جنب مع ربحيته الجيدة.
وأوض � � ��ح ال �ب �ن��ك أن � ��ه ي �م �ت �ل��ك م ��ؤش ��رات
س� �ل� �ي� �م ��ة ل� � �ج � ��ودة األص� � � � ��ول وس� �ي ��اس ��ة
م�خ�ص�ص��ات متحفظة ،ك�م��ا أن تمويله
متوافق م��ع النظام املحلي ،مشيرًا إلى
أن الوكالة اعتبرت «بوبيان» من البنوك
امل �ه �م��ة ج� �دًا ذات ال �ت��أث �ي��ر ال �ن �ظ��ام��ي في
دولة الكويت.

بزيادة % 11

«الخليج المتحد»:
 165مليون دوالر أرباح  9أشهر
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة الخليج امل�ت�ح��د ال�ق��اب�ض��ة عن
تحقيق أرباح صافية بلغت  1.6مليون دوالر
أم�ي��رك��ي خ�ل�ال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ع ��ام 2019
ب��ان�خ�ف��اض نسبته  47ف��ي امل �ئ��ة ع��ن ال�ف�ت��رة
املماثلة من .2018
وق� ��ال� ��ت ال � �ش ��رك ��ة ف� ��ي ب � �ي� ��ان ص� �ح ��اف ��ي ان
إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2019
ارتفع بنسبة  10في املئة ليصل إل��ى 48.7
م� �ل� �ي ��ون دوالر أم� �ي ��رك ��ي ،ف� ��ي ح �ي�ن ارت� �ف ��ع
إج �م��ال��ي ال ��دخ ��ل ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي ق �ب��ل ال �ف��وائ��د
واملصروفات األخرى للربع الثالث بنسبة
 9ف��ي امل�ئ��ة ليصل إل��ى  28.5م�ل�ي��ون دوالر
أميركي.
واضافت ان اجمالي الخسارة الشاملة للربع
ال �ث��ال��ث ان�خ�ف�ض��ت ب�ن�س�ب��ة  67ف��ي امل �ئ��ة ال��ى
 2.4م�ل�ي��ون دوالر أم�ي��رك��ي بسبب تحركات
االحتياطيات.

ّأم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ن �ت��ائ��ج االش� �ه ��ر ال�ت�س�ع��ة
امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي  30س�ب�ت�م�ب��ر ،ف �ق��ال��ت ال�ش��رك��ة
ان إج�م��ال��ي ص��اف��ي ال��رب��ح ال�ع��ائ��د ملساهمي
الشركة األم انخفض بنسبة  10في املئة إلى
 10.9ماليني دوالر أميركي.
واض��اف��ت ان ص��اف��ي ال��رب��ح لألشهر التسعة
ارت�ف��ع بنسبة  11ف��ي امل�ئ��ة إل��ى  16.5مليون
دوالر أم� �ي ��رك ��ي ،ب �ي �ن �م��ا ان �خ �ف��ض اج �م��ال��ي
األصول بنسبة  2في املئة إلى  3.33مليارات
دوالر أميركي.
ونقل بيان الشركة عن حسني الالني الرئيس
التنفيذي قوله إنه على الرغم من اضطرابات
السوق التي أث��رت في البورصات اإلقليمية
وأسعار األسهم خالل هذا الربع ،فإن شركة
الخليج املتحد تحتفظ بسجلها في تحقيق
األرباح الفصلية ،وإن كان بمستوى أقل ،مع
االحتفاظ بمحفظة صحية ومتنوعة.

في لقاء بين وزراء التجارة ورؤساء الغرف

الزياني :لمد الجسور بين القطاعين
العام والخاص الخليجيين
ع �ق��د ،أول م��ن أم ��س ،ال�ل�ق��اء ال �ت �ش��اوري بني
وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات
وغ��رف دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ع �م��ان �ي��ة م�س�ق��ط
ملناقشة التكامل االقتصادي الخليجي.
و ق � � � ��ال األ م � �ي� ��ن ا ل� � �ع � ��ام مل� �ج� �ل ��س ا ل � �ت � �ع� ��اون
ا ل� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ع� �ب ��دا ل� �ل� �ط� �ي ��ف ا ل � ��ز ي � ��ا ن � ��ي ف��ي
ك�ل�م��ة ل��ه إن ه ��دف ا ل �ل �ق��اء ت �ع��ز ي��ز ا ل �ت �ع��اون
والتكامل االقتصادي بني الدول األعضاء،
خ��د م��ة مل �ص��ا ل��ح م��وا ط �ن �ي �ه��ا ،و ت � ��دارس ك��ل
الرؤى واألفكار البناء ة ،لفتح آفاق العمل
ا ل �خ �ل �ي �ج��ي ا مل� �ش� �ت ��رك ،و ت ��ذ ل� �ي ��ل ا ل �ع �ق �ب��ات
و م��د ج�س��ور التفاعل ب�ين القطاعني العام
والخاص الخليجيني.
ً
وب�ّي�نّ أن ال �ل �ق��اء ي��أت��ي م�ك�م�لا ل�لاج�ت�م��اع��ات
ال �ت��ي ع �ق��دت خ �ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة في
ال��ري��اض واملنامة والكويت ،مشيرًا إل��ى أنه
قد التقى في الشهر املاضي رئيس وأعضاء
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان،
ّ
وج � ��رى ب �ح��ث امل� �س ��ائ ��ل امل �ت �ع��ل �ق��ة ب�ت�ط��وي��ر
ال �ت �ع��اون وت�ع�م�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي في
املجاالت التجارية والصناعية.
من جانبه ،قال النائب األول لرئيس اتحاد
ال � �غ� ��رف ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة س ��ام ��ي ال �ع �ب �ي ��دي ف��ي
ك�ل�م��ة م�م��اث�ل��ة إن ال �ل �ق��اء ي �ه��دف إل ��ى إي�ج��اد
أق�ص��ى ق��در ممكن م��ن ال�ت�ن��اغ��م واالن�س�ج��ام

ب�ي��ن ج� �ه ��ود وت� �ط� �ل� �ع ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص
م��ن ج��ان��ب ورؤى وت��وج �ه��ات دول املجلس
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،م��وض�ح��ًا أن ال �ت �ع��اون بني
الطرفني يمليه منطق األمور وتستفيد منه
الحكومات والقطاع الخاص ليكون الرابح
في النهاية دول الخليج.
وأش� � � � ��اد ب � � � ��دور األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ج �ل��س
التعاون ل��دول الخليج العربية ملا تقوم به
م��ن ت��واص��ل م��ع ات �ح��اد غ ��رف دول مجلس
التعاون الخليجي في سبيل تعزيز السوق
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة ،وإزال � � ��ة ال �ت �ح��دي��ات
وامل� �ع ��وق ��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ال�خ�ل�ي�ج��ي ،وس�ع�ي�ه��ا ال� ��دؤوب لتفعيل دور
ات� �ح ��اد غ� ��رف م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
للمشاركة في اللجان املختلفة.
وج� � � ��رت خ �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اء م� �ن ��اق� �ش ��ة ع� � ��دد م��ن
امل ��واض� �ي ��ع ال� �ت ��ي ت �ه��م ال� �ق� �ط ��اع ال �ص �ن��اع��ي
وق �ط ��اع ال �خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة وال �ت �ج��ارة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وم �ب��ادئ التكامل االق�ت�ص��ادي
الخليجي ،وكذلك االستفادة من املواصفات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل� �ط� �ب� �ق ��ة ف � ��ي ال � � � ��دول امل� �ت� �ق ��دم ��ة،
خصوصًا ف��ي م�ج��االت ال�س�ي��ارات واألدوي��ة
واإللكترونيات.
وترأس الوفد الكويتي املشارك في االجتماع
وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة وزي � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الخدمات خالد الروضان( .كونا)

ً
برنامجا
اإلمارات ومصر تطلقان
ً
استثماريا بـ 20مليار دوالر
أط� �ل� �ق ��ت اإلم� � � � � ��ارات وم � �ص� ��ر خ �ل ��ال زي� � ��ارة
ل �ل��رئ �ي��س امل �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي،
إل ��ى أب��وظ �ب��ي أم� ��س ،ب��رن��ام��ج اس �ت �ث �م��ارات
مشتركا بقيمة  20م�ل�ي��ار دوالر ،ف��ي وق��ت
ت �س �ع��ى ال �س �ل �ط��ات امل �ص��ري��ة ل �ج��ذب أم ��وال
تساعدها على إصالح االقتصاد.
و ق��ال و ل��ي ع �ه��د أ ب��و ظ �ب��ي ا ل�ش�ي��خ م�ح�م��د
ب� ��ن زا ي� � ��د آل ن� �ه� �ي ��ان ع� �ل ��ى ح� �س ��ا ب ��ه ف��ي
ت � ��و ي� � �ت � ��ر «أ ط� � �ل� � �ق � ��ت م� � ��ع ا ل � ��ر ئ� � �ي � ��س ع� �ب ��د
ا ل� �ف� �ت ��اح ا ل� �س� �ي� �س ��ي م �ن �ص ��ة ا س �ت �ث �م��ار ي��ة
ا س� �ت ��را ت� �ي� �ج� �ي ��ة م� �ش� �ت ��ر ك ��ة ب �ي�ن اإل م � � ��ارات
و م � � �ص� � ��ر ب � �ق � �ي � �م� ��ة  20م� � �ل� � �ي � ��ار دوالر»،
م �ض �ي �ف��ا أن اال س� �ت� �ث� �م ��ارات ت� �ه ��دف إ ل ��ى
« ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��ار ي ��ع ح �ي��و ي��ة ف ��ي م �ج��االت
ل�ه��ا ج��دوا ه��ا اال ق�ت�ص��اد ي��ة واال ج�ت�م��ا ع�ي��ة
ا ل�ك�ب�ي��رة».
وف��ي نوفمبر  ،2016حصلت ال�ق��اه��رة على
ح��زم��ة دع ��م ب�ق�ي�م��ة  12م�ل�ي��ار دوالر (10.7
مليارات ي��ورو) من صندوق النقد الدولي
بعد تطبيق برنامج إصالح حكومي عانى
املصريون من تبعاته.
وك ��ان ع �ل��ى رأس االص�ل�اح ��ات ال �ت��ي ق��ام��ت
ب �ه��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ق � ��رار ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ف��ي
نوفمبر  2016بتعويم ال�ج�ن�ي��ه ،م��ا تسبب
بارتفاع سعر الدوالر من  8.8جنيهات إلى
حوالي  17.5جنيها حاليا.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير

م�س�ب��وق��ة ل�لأس�ع��ار ع��ان��ى م�ن�ه��ا امل�ص��ري��ون
وب� �ل� �غ ��ت ذروت � �ه� ��ا ف� ��ي ي ��ول� �ي ��و  2017ح�ين
ّ
سجل املؤشر السنوي ألسعار املستهلكني
ً
 ،%34.2إال أنه أخذ في االنخفاض وصوال
إلى  %8.9مع نهاية يونيو.
وق� ��ال� ��ت اإلم � � � � ��ارات إن امل� �ن� �ص ��ة امل �ش �ت��رك��ة
م ��ع م �ص��ر ت �ه��دف إل ��ى ت��أس �ي��س «م �ش��اري��ع
اس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة
أو ص� � �ن � ��ادي � ��ق م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة أو أدوات
اس�ت�ث�م��اري��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي ع��دة ق�ط��اع��ات
أب ��رزه ��ا ال �ص �ن��اع��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة وال �ط��اق��ة
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وامل � �ت � �ج� ��ددة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
واألغ� � � ��ذي� � � ��ة» .ك� �م ��ا س� �ت� �ش� �م ��ل «ال � �ع � �ق � ��ارات
وال�س�ي��اح��ة وال��رع��اي��ة الصحية وال�خ��دم��ات
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة وال� �خ ��دم ��ات امل��ال �ي��ة وال �ب �ن �ي��ة
التحتية وغيرها» ،وفقا لبيان رسمي .وتم
خ�ل�ال ال��زي��ارة ت �ب��ادل ع��دد م��ن االت�ف��اق�ي��ات
وم��ذك��رات ال�ت�ف��اه��م «ال �ت��ي ت�ع��زز ال�ش��راك��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون امل �ث �م��ر ب�ي�ن ب �ل��دي �ن��ا
وت �ف �ت��ح آف��اق��ا ج��دي��دة ل�ل�ع�م��ل امل �ش �ت��رك في
م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات» .وق ��ال ال�ش�ي��خ محمد
ب��ن زاي ��د ع�ل��ى ت��وي�ت��ر «ب�ح�ث��ت م��ع ال��رئ�ي��س
عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية
ع�لاق��ات �ن��ا األخ��وي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت،
والتعاون والتنسيق حول مجمل األحداث
والتطورات اإلقليمية والدولية ،والقضايا
ذات االهتمام املشترك»( .وام).
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بعقلياتهم االقتصادية الناجحة ..حققوا ثروات في سن مبكرة

مليونيرا ؟ّ ..
ً
تعلم من هؤالء األطفال العشرة
تريد أن تصبح
د .بلقيس دنيازاد عياشي

هل سبق أن سمعت عن أطفال أصبحوا من أصحاب
امل�ل�اي�ي�ن ،ب��ل اع �ت �ب��روا ب�م�ن��زل��ة رواد أع �م��ال ف��ي ط��ور
اإلع � � � ��داد ،ه �ن ��اك ب��ال �ف �ع��ل ع� ��دد م ��ذه ��ل م ��ن أص �ح��اب
املاليني ،الذين لم يتخرجوا بعد في املدرسة.
نحن نتحدث هنا عن أصحاب املاليني العصاميني،
الذين لم يبلغوا من العمر القدر الكافي حتى لفتح
حساب مصرفي بمفردهم ،أو حتى من أجل الحصول
على رخصة سياقة ،نحن نتحدث عن األطفال الذين
يفهمون العمل وكيفية كسب املال ،استوعبوا الطرق
الصحيحة لصناعة املاليني في سن مبكرة.
إليكم أصغر عشرة أط�ف��ال ك��ون��وا ث��روة ب��دءا بفكرة،
وفق ما كشف عنه موقع :lifehack

 - 1جونسون كاميرون صاحب شركة
Cheers and Tears
ف ��ي س ��ن ال �ت��اس �ع��ة أط� �ل ��ق ج ��ون� �س ��ون أول ع �م��ل ل��ه
خ ��ارج م�ن��زل��ه ف��ي ف�ي��رج�ي�ن��ا األم �ي��رك �ي��ة ،ح�ي��ث وج��ه
دع ��وات ل�ح�ض��ور ح �ف��ل ،ان�ت�ش��ر ال �ك�لام ع��ن م�ه��ارات��ه،
وب�ح�ل��ول س��ن  11ع��ام��ا اس�ت�ط��اع تحصيل ع��دة آالف
من ال��دوالرات من بيع بطاقات املعايدة ،وأطلق على
شركته اسم .Cheers and Tears
لكن الرجل الصغير لم يتوقف عند ه��ذا الحد ،ففي
سن  12عرض جونسون دمى أخته الصغرى للبيع
ب� �ـ 100دوالر ع�ل��ى مجموعتها امل�ك��ون��ة م��ن  30لعبة
من  ،Ty Beanie Babiesفحصل رجل األعمال الشاب
بسرعة على  10أض�ع��اف ه��ذا املبلغ ع��ن ط��ري��ق بيع
ال ��دم ��ى ف ��ي م��وق��ع  ،EBayح �ي��ث ات �ص��ل ب �ش��رك��ة Ty
 ،Beanie Babiesوبدأ في شراء الدمى للبيع بالجملة،
ب�ه��دف بيعها على  ،eBayوع�ل��ى م��وق��ع Cheers and
 Tearsعلى الويب.

وف ��ي أق ��ل م��ن ع ��ام ق ��ام ج��ون �س��ون ب��ال �ح �ص��ول على
مبلغ  50000دوالر ،وه��و املبلغ األس��اس��ي ملشروعه
ال �ت��ال��ي  ،My EZ Mailوه ��ي خ��دم��ة ت��رس��ل رس��ائ��ل
البريد اإللكتروني إلى حساب معني دون الكشف عن
معلومات املستلم الشخصية.

 2ــ كريستيان صاحب تطبيق
Mac Bundle Box
تحصل كريستيان على لقب املليونير قبل أن يبلغ
من العمر  16عاما ،حيث قام بدراسة تصميم الويب
في سن مبكرة وبدأ أول شركة تصميم له في الرابعة
ع �ش��رة ،ث��م ت��اب��ع ال �ت �ف��اوض م��ع م�خ�ت�ل��ف ال �ش��رك��ات
امل�ص�ن�ع��ة وامل��وزع�ي�ن ل�ت�ق��دي��م ح��زم��ة م��ن التطبيقات
لنظام التشغيل  ،Mac OS Xومنذ ذلك الحني أصبح
من أصحاب املاليني.

 4ـــ إيفان صاحب قناة EvanTube

 5ـــ آدم هيلديرث من Dubit & Crisp

بدأ إيفان بإطالق قناة على موقع الفيديو ،YouTube
وأط�ل��ق عليها اس��م  ،EvanTubeعندما ك��ان ع�م��ره 8
س �ن��وات ف�ق��ط ،وه��و اآلن يكسب ح��وال��ي  1.3مليون
دوالر سنويًا من قناته ،مع أكثر من مليون مشترك،
وي� �ق ��دم  Evanف �ي��دي��وه��ات ع ��ن األل � �ع� ��اب وم�خ�ت�ل��ف
األشياء التي يهتم بها األطفال في عمره ،وحصدت
قنواته أكثر من  4مليارات مشاهدة.

أص �ب��ح آدم م�ل�ي��ون�ي��را ف��ي ع�ي��د م �ي�لاده ال �س��ادس
عشر ،بعد إنشاء موقع للتواصل االجتماعي في
س��ن امل��راه�ق��ة يسمى  ،Dubitوه��و م��وق��ع مشهور
في اململكة املتحدة ،وبعد أن حقق نجاحًا كبيرًا
ف��ي موقعه للتواصل االج�ت�م��اع��ي استمر Adam
ف��ي إن�ش��اء  ،Crispوه��ي شركة تساعد ف��ي حماية
األط �ف��ال م��ن امل�ح�ت��ال�ين ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ،وف��ي ع��ام
 ،2004أصبح ضمن قائمة أفضل  20مراهقًا في
اململكة املتحدة.

 6ـــ موزياه بريدجيس صاحب شركة
Mo’s Bows
بدأ موزياه بإنشاء شركة تتعلق بربطات العنق في
التاسعة م��ن ع�م��ره ،وس��رع��ان م��ا نما نشاطه
التجاري ليحقق  150ألف دوالر في السنة،
أما اليوم فهو يملك العديد من املوظفني
ف��ي ش��رك �ت��ه ،وق ��د ظ �ه��رت رب �ط��ات ال�ع�ن��ق
ال �ت ��ي ي�ص�ن�ع�ه��ا ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن امل �ج�ل�ات
الشعبية ،وهو اآلن يعمل على خط مالبس كامل في
الوقت الحالي.

 3ـــ إيميل موكيتا صاحب شركات
Motycka
بدأ إيميل األعمال التجارية في حديقة منزله ،وهو
بعمر ال �ـ 9س �ن��وات ،م��ن خ�لال ق��ص الحشيش ،ال��ذي
ً
يبدو عمال نموذجيًا جدًا لألطفال ،لكن هذا الطفل
أخ� ��ذه إل ��ى م �س �ت��وى أع �ل ��ى ،ف �ق��د ح �ص��ل على
ق� ��رض ب �م �ب �ل��غ  8000دوالر ع�ن��دم��ا
ك��ان ع�م��ره  13ع��ام��ًا ل�ش��راء ج��زازة
العشب التجارية ،وقام بتأسيس
 ،Motycka Enterprisesف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي ك ��ان ي�ب�ل��غ فيه
من العمر  18عامًا ،واستمر
ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق م ��ا ي��زي��د على
 100000دوالر ف� � ��ي ذل� ��ك
الصيف ،وبالتالي أصبح
من صناع املاليني.

 7ـــ جيف ودايف وكاترين كوك أصحاب
موقع My Yearbook
ق �ب��ل أن ي�س�ت�خ��دم ال�ج�م�ي��ع م��وق��ع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي «فيسبوك»
ب � � ��دأ ه� � � ��ؤالء األش � � �ق� � ��اء ال� �ث�ل�اث ��ة
ب��إن�ش��اء م��وق��ع أط�ل��ق عليه
اس� � ��م ،My Yearbook
وه � � ��و م� ��وق� ��ع وس ��ائ ��ط
اجتماعية يستند إل��ى

مؤسس المجموعة السويسرية طور غذاء للرضع منذ  152عاماً

ل ُولِد قبل أوانه..
طف ٌ
يقود «نستله» لـ 92مليار دوالر
إسالم شكري
بدأ تاريخ إمبراطورية عمالق األغذية
«ن �س �ت �ل��ه» ،م �ن��ذ  205أع � ��وام ،ح�ي�ن ُول��د
امل�ب�ت�ك��ر ه �ن��ري ن�س�ت�ل��ه ف��ي ع ��ام ،1814
الذي وضع حجر األساس ألكبر شركة
لألغذية وامل�ش��روب��ات ف��ي ال�ع��ال��م ،وهو
أح��د ه��ؤالء األش �خ��اص ال��ذي��ن تتجاوز
أه �م �ي �ت �ه��م ب��ال �ن �س �ب��ة ل�لإن �س��ان �ي��ة إرث
األع� �م ��ال ،ألن ��ه غ� ّ�ي��ر م��ن م�ف�ه��وم تغذية
ورع � ��اي � ��ة األط � �ف � ��ال ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ب�ش�ك��ل
ُ
ج� � � ��ذري ،وب �ف �ض �ل��ه أن � �ق� ��ذ ال� �ع ��دي ��د م��ن
األطفال حول العالم من الهالك.
ووفقًا ملا ذك��ره تقرير ص��ادر عن شركة
ُ
ن �س �ت �ل��ه ،ق � ِ�دم ��ت ن�س�خ��ة ُم�خ �ف �ف��ة لطفل
ول��د قبل األوان ،وال يتوقع أن يعيش،
وتعافى الطفل بفضل «املنتج الجديد»،
وانتشرت األخبار حوله ،وازداد الطلب
ع�ل�ي��ه .ون �م��ت ش �ه��رة ال �ش��رك��ة ال�ن��اش�ئ��ة
في أوروب��ا ،وفي عام  1868بدأ اإلنتاج
ال� �ص� �ن ��اع ��ي ل � �غ� ��ذاء ال� ��رض� ��ع ال� �ج ��دي ��د،
وامل �ع ��روف ��ة ال �ي ��وم ب��اس��م «س �ي��ري�ل�اك»،
وفق ما ذكر موقع  sup.newsاإلخباري
األس� � �ب � ��ان � ��يُ .ي� �ش� �ت ��ق ش � �ع� ��ار ال� �ع�ل�ام ��ة
التجارية الشهيرة من اسمه «نستله»،
الذي يعني «عش الطائر الصغير».
وت��اري �خ �ي��ا ،ب��دأ ال�ص�ب��ي ،ال ��ذي ب��ال�ك��اد
يبلغ ع�م��ره  15ع��ام��ا ،ال�ت��دري��ب املهني
ك �ص �ي��دل��ي ف ��ي ف ��ران �ك �ف ��ورت األمل��ان �ي��ة،
ووس � ��ع م �ع��رف �ت��ه ف ��ي ال �ك �ي �م �ي��اء وع �ل��م
النبات ،ثم بعد ذلك انتقل واستقر في
ف�ي�ف��ي ال �س��وي �س��ري��ة ،ح�ي��ث ع�م��ل ه�ن��اك

م� �س ��اع ��دا ص� �ي ��دالن� �ي ��ا ،وك� � ��ان ش �غ��وف��ا
بالبحث ،ورك��زت أبحاثه على األطفال
تحديدا.
ف��ي ع��ام  1860ت��زوج ه�ن��ري نستله من
اب� �ن ��ة ط �ب �ي��ب ،ال� �ت ��ي ب� ��دوره� ��ا ش�ج�ع��ت
زوجها على مواصلة البحث عن طعام
مناسب لألطفال ،وخاصة ألولئك الذين
يعانون من حساسية تجاه حليب األم،
وفق ما ذكر موقع  bluewinاألملاني.
حاول الصيدلي مرارا أن يصنع طعاما
لألطفال الرضع يكون أساسه الحليب،
وب�ع��د س �ن��وات م��ن ال�ب�ح��ث م��ع العلماء
واألط� � �ب � ��اء ،ت �م �ك��ن م ��ن ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
منتج ذي خ�ص��ائ��ص غ��ذائ�ي��ة وحسية
م �ن��اس �ب��ة ل�ل�أط� �ف ��ال ح��دي �ث��ي ال � � ��والدة،
حيث ق��ام ه�ن��ري نستله بتطوير غ��ذاء
م��ذه��ل ل �ل��رض��ع ف��ي ع ��ام  ،1867يجمع

ب �ي��ن م� ��زي� ��ج ج � � ��اف م � ��ن ح� �ل� �ي ��ب ال �ب �ق��ر
والسكر ودقيق القمح ّ
املعدل كيميائيا،
ملعالجة معدالت الوفيات املرتفعة ،في
ه��ذا ال��وق��ت ،حيث أنقذ ذل��ك حياة عدد
ال ي �ح �ص��ى م ��ن األط � �ف� ��ال ،ول� ��م ت��وض��ح
املراجع ما إذا كان نستله ي��درك أهمية
م��ا ق��ام باختراعه ،ال��ذي أث��ر اجتماعيًا
ع �ل��ى م�ج�ت�م�ع��ات ب��أك �م �ل �ه��ا ،وذل � ��ك من
خ�ل�ال امل �س��اع��دة ع�ل��ى ال �ح��د م��ن م�ع��دل
وف�ي��ات ال��رض��ع امل��رت�ف��ع ف��ي ذل��ك الوقت
ً
والتصدي ل��ه ،وك��ان ذل��ك ح�لا لألمهات
الالتي لم يستطعنإرضاع أطفالهن.
إلى ذلك ،اندمجت الشركة التي أسسها
هنري نستله م��ع شركة Anglo-Swiss
في ع��ام  ،1905لتشكيل ما يعرف اآلن
باسم مجموعة «نستله» العاملية.
توفي هنري نستله في  7يوليو من عام

 ،1890ولكن اسمه ال زال يعيش بيننا
ح �ت��ى اآلن ،ف�ل�ا ي �ك��اد ي�خ�ل��و م �ن��زل ،أو
أس��واق أو مجمعات ،من أحد منتجات
«ن�س�ت�ل��ه» ،ال �ت��ي ت�ك�ب��ر ي��وم��ًا ب�ع��د ي��وم،
ُ
وتطور كثيرًا من أعمالها ،حتى وصل
ع ��دد م�ن�ت�ج��ات�ه��ا إل ��ى أك �ث��ر م��ن  8آالف
م�ن�ت��ج ،وت�م�ت�ل��ك  481م�ص�ن�ع��ًا وم��رك �زًا
إداري� ��ًا تنتشر ف��ي م�ع�ظ��م دول ال�ع��ال��م،
وت ��وظ ��ف أك �ث��ر م ��ن  275أل ��ف ش�خ��ص،
وحققت املجموعة السويسرية مبيعات
ب�ل�غ��ت ن �ح��و  92م �ل �ي��ار دوالر ف ��ي ع��ام
 ،2018وي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا أك �ث��ر م ��ن ال�ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي لثالث دول مجتمعة.
واس �ت �خ��دم ه �ن��ري ن�س�ت�ل��ه  -وخ �ل �ف��اؤه
م��ن بعده  -سمعة األل�ب��ان السويسرية
العالية الجودة كجزء من استراتيجية
تسويق املنتج منذ البداية وحتى اآلن.

شرفات المنزل تتحرك وتتغير وفق حركة أشعة الشمس

ذكاء في العالم
 ..Quadrant Houseالمنزل األكثر
ً
عصام عبدالله
تشير ب�ع��ض ال�ت�ق��دي��رات إل��ى أن قيمة
سوق تكنولوجيا املنازل الذكية تصل
إل ��ى  151م�ل�ي��ار دوالر ،وم ��ن ب�ي�ن تلك
امل�ن��ازل  Quadrant Houseال��ذي يكشف
ع��ن ن�ف�س��ه ب��أن��ه األك �ث��ر ذك ��اء وج �م��اال،
كما أنه مثال رائع على كيفية أن تكون
ال �ه �ن��دس��ة ال �ح��رك �ي��ة أو امل �ب��ان��ي ال�ت��ي
ت�ت�ح��رك عملية ل�ل�غ��اي��ة ،وف�ق��ًا مل��ا أورد
«فاست كومباني».
ً
ووف��ق��ا ل��روب��رت ك��ون�ي�ك��زن��ي ،م��ؤس��س
شركة  ،KWK Promesفإن املشروع بدأ
بطلب بسيط م��ن أح��د ال�ع�م�لاء ،حيث
أراد منزال بسيطا ومشمسا ومريحا،
بطريقة ما تستجيب لحركات الشمس.
وفي التفاصيلُ ،دشن العمل اإلبداعي
للمشروع مع كتلة مستطيلة مستقيمة
وض� �ع ��ت ع� �م ��ودي ��ا ع �ل ��ى ال � �ش � ��ارع ف��ي
قطعة أرض ب�ض��واح��ي وس��ط بولندا،

وأراد العميل أيضا الخصوصية لذلك
ق ��ام «اس �ت��ودي��و ال�ه�ن��دس��ة امل�ع�م��اري��ة»
ل��دى ال�ش��رك��ة ،بقطع وتحويل الطابق
األرض��ي إل��ى  90درج��ة وجعله موازيا
ل �ل �ش��ارع وع � ��زل م�ن�ط�ق��ة ال �ح��دي �ق��ة عن
العيون الغريبة ،على ان تكون واجهة

ال � �ش� ��ارع ب��ال �ك��ام��ل خ��ال �ي��ة ت �م��ام��ا م��ن
النوافذ.
وجرى تحويل الفراغ الذي تركته تلك
الكتلة املقطوعة إلى مساحة مفتوحة
كبيرة للغاية تحوي منطقة املعيشة،
م��ع مناطق للجلوس وت�ن��اول الطعام

ب �ج��وار م�ط�ب��خ م �ف �ت��وح ،وف ��ي ال�ط��اب��ق
ال �ث��ان��ي ه �ن��اك أم ��اك ��ن امل �ع �ي �ش��ة ،وي�ت��م
استخدام كتلة القطع نفسها كمنطقة
ملمارسة التمارين والتسكع.
وي�ت�ك��ون امل �ن��زل م��ن ش��رف��ة ت�ت�ح��رك مع
الشمس ،استوحت من الربع ،وهي أداة
يمكن لذراعها الدوارة أن تقيس موقع
الشمس والنجوم لحساب خط الطول
أو خ ��ط ال �ع ��رض أو وق ��ت ال� �ي ��وم ،إل��ى
جانب ارتكاز التراس على النقطة التي
تلتقي فيها الكتلتان املنزليتان ،بينما
تنتقل الشمس عبر السماء ،تستجيب
هذه الكتلة الثالثة وفقا لذلك ،وتتحرك
ب�ف�ض��ل ال �ع �ج�ل�ات امل� � ��زودة ب�م�ح��رك��ات
ع�ل��ى ال�ق�ض�ب��ان ،وت �ح��اذي ن�ف�س�ه��ا مع
ال �ش �م��س ب �ي �ن �م��ا ت �م��ر ب ��ات� �ج ��اه غ��رف��ة
املعيشة.
ووف��ق  ،Koniecznyف��إن ال�ت��راس يمنح
ال �ع �م�لاء م�س��اح��ة م�ظ�ل�ل��ة دائ �م��ا خ�لال
أشهر الصيف الحارة.

املدارس التي ذهبت إليها.
ب��دأت فكرة ب��دء تشغيل املوقع عندما انتقل اإلخ��وة
األشقاء إلى مدينة جديدة ،وأرادوا تكوين صداقات،
ثم انطلق املوقع ،وبعد ست سنوات قاموا ببيعه إلى
 Quepasaمقابل  100مليون دوالر.

 8ـــ سانجاي وشافران كورمان مالكا شركة
GoDimensions
يدير  Sanjayو ،Shafranالبالغان من العمر  12و 14
ع��ام��ًا ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ش��رك��ة األل �ع��اب ال�خ��اص��ة بهما،
ح�ي��ث ي�م�ل�ك��ان ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات م��ع أك �ث��ر من
 35000م��ن ال �ت �ن��زي�لات ،وق ��د ق ��ام ال �ط �ف�لان بتطوير
تطبيق  Catch Me Copالشهير.

 9ــــ فارهاد أسيدول صاحب شركة
Rockstah Media
أس��س ف��اره��اد وك��ال��ة تسويق تضم  20موظفًا حول
العالم ،وقد فعل ذلك في سن  16عامًا ،وهو معروف
اليوم كواحد من رواد األعمال الواعدين في عصرنا،
ويعتبر فريقه بمنزلة العمود الفقري لشركته.

 10ــــ روبورت نووي صاحب تطبيق
Bubble Ball
ح�ق��ق روب � ��رت أك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ون��ي دوالر ف��ي غ�ض��ون
أسبوعني ،عقب إط�لاق لعبة  Bubble Ballالشهيرة،
ح�ي��ث ك��ان ع�م��ره آن ��ذاك 14ع��ام��ًا ف�ق��ط ،وال �ي��وم ج��رى
ت �ن��زي��ل ل�ع�ب�ت��ه أك �ث��ر م ��ن  16م �ل �ي��ون م� ��رة ،وي��واص��ل
تطوير تطبيقات جديدة مع شركته  ،Nay Gamesوال
تزال لعبته واحدة من أكثر األلعاب شعبية في Apple
.Store

«مارس» تطلق
ش
وكوالتة «غاالكسي» النباتية في بريطانيا
ع�لاج��ات ال�ن�ب��ات تبلغ ح��ال�ي��ا  10م�لاي�ين جنيه
عماد غازي
إسترليني فقط في سوق للشوكوالتة بقيمة 4
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة م� � � ��ارس األم� �ي ��رك � �ي ��ة ل �ص �ن��اع��ة مليارات جنيه إسترليني».
الشوكوالتة أنها ستطلق خطًا جديدًا من ألواح وأوضح كافانو أن التقاط نسيج دسم شوكوالتة
الشوكوالتة النباتية في اململكة املتحدة ،لتصبح «غ��االك�س��ي» ك��ان التحدي األك�ب��ر ال��ذي واجهته
أول ش ��رك ��ة ك �ب ��رى ل �ص �ن��اع��ة ال �ح �ل��وي��ات ت �ق��دم الشركة ،وأثنى على فريقه لتطوير الوصفة في
بدائل نباتية لشوكوالتة الحليب ،لتكون بذلك غضون ستة أشهر ،لصعوبة تطوير شوكوالتة
أول م �ن �ت��ج رئ�ي�س��ي
ال�ح�ل�ي��ب إل ��ى ب��دائ��ل
ل �ش��ري��ط ش��وك��والت��ة
ن � � �ب� � ��ات � � �ي� � ��ة ،ب� �س� �ب ��ب
ح�ل�ي��ب ن�ب��ات��ي ،وف��ق
م� �ح� �ت ��واه ��ا ال �ع��ال��ي
ما ذكرت «سي إن إن
من منتجات األلبان،
بزنس».
م� �م ��ا ي� �س ��اع ��د ع �ل��ى
وأك ��دت ال�ش��رك��ة أنها
تكوين نسيجها.
ج � � � � � � � � ��رى ت� � �س� � �ج� � �ي � ��ل
س � �ت � �ق� ��دم م �ج �م ��وع ��ة
ال �ق �ض �ب��ان ال �ج��دي��دة
نباتية من شوكوالتة
م� � � ��ن ق � � �ب � ��ل ج� �م� �ع� �ي ��ة
ال � � � � � � �غ� � � � � � ��االك � � � � � � �س� � � � � � ��ي
امل� � � �ج� � � �ت� � � �م � � ��ع ،وه � � ��ي
ال� � �ش� � �ه� � �ي � ��رة ،ب� �ث�ل�اث
م � � �ن � � �ظ � � �م� � ��ة ت � �س � �ج� ��ل
ن�ك�ه��ات مختلفة هي
م� �ن� �ت� �ج ��ات ج � ��دي � ��دة،
ال �ب �ن��دق ب��ال�ك��رام�ي��ل 162 ،مليار دوالر
مما يضمن خلوها من
وال � � �ك� � ��رام � � �ي� � ��ل ،وم� �ل ��ح
ال � �ب � �ح� ��ر ،وال � �ب� ��رت � �ق� ��ال قيمة الهوس بالشوكوالتة
امل �ك��ون ��ات ال�ح�ي��وان�ي��ة
واالختبارات.
ال � � �ن� � ��اع� � ��م ،ب� �ت� �ك� �ل� �ف ��ة  3عالميا ً
ف��ي ع��ام  ،2018تفوقت
ج�ن�ي�ه��ات إس�ت��رل�ي�ن�ي��ة
امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح ��دة ع�ل��ى
دوالرات
(3.85
أميركية) لشريط  100غرام ،أكثر بثالث مرات من أمل��ان �ي��ا ،ل�ت�ص�ب��ح ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب��أك �ب��ر ع��دد
م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ال �ن �ب��ات �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ،وف �ق ��ًا ل��وك��ال��ة
أشرطة غاالكسي العادية.
وسيجري طرح املنتجات للبيع األسبوع املقبل االستخبارات السوقية «مينتل» ،التي أك��دت أن ما
ف��ي م �ح��ال ال �س��وب��ر م��ارك��ت ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،يصل إلى  1من كل  6منتجات غذائية جرى إطالقها
وسيجري بيعها أيضًا على متجر «أمازون».
العام املاضي في اململكة املتحدة ،كانت لديه مطالبة
وقال مدير وحدة الشوكوالتة في شركة مارس ،نباتية ،أو ال تحتوي على مكونات حيوانية.
ك�ي��ري ك��اف��ان��و ،لشبكة «س ��ي.إن.إن.ب ��زن ��س» :إن وأص� �ب ��ح امل �س �ت �ه �ل �ك��ون ف ��ي األس � � ��واق امل �ت �ق��دم��ة
السوق النباتية في اململكة املتحدة «مستحيل بجميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م أك�ث��ر اهتمامًا باألطعمة
النباتية ،األم��ر ال��ذي أدى إل��ى ارت �ف��اع قطاعات
تفويتها» ألنها تتطور بسرعة كبيرة.
وأضاف« :أينما نظرت ال يمكنك تجنب الطنانة صناعة األغذية ،ودفعت سالسل املطاعم ومحال
النباتية في اململكة املتحدة ،على الرغم من أن السوبر ماركت إلى إضافة خيارات نباتية.

شركة ناشئة
تحوّ ل «الهواء» إلى «لحوم»
وب �ح �س��ب امل ��وق ��ع ،ف ��إن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ت��ي ي�ج��ري
أحمد بدر
اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي ه��ذه ال�ص�ن��اع��ة ،ابتكرتها «ن��اس��ا»
بعدما كانت اللحوم الطبيعية هي األكثر انتشارا للمرة األولى في الستينات ،عندما اكتشف العلماء،
منذ س�ن��وات طويلة ،ب��دأ البشر يحولون املنتجات الذين يحاولون معرفة كيفية إطعام رواد الفضاء ،أنه
ال �ن �ب��ات �ي��ة إل ��ى ل� �ح ��وم ،ف��اس �ت �خ��دم��وا ف ��ول ال �ص��وي��ا من املمكن استخدام الكائنات الحية الدقيقة لتحويل
وال � � � � �ب � � � � ��ازالء إلن � �ت � ��اج
ثاني أكسيد الكربون -
ال � �ل � �ح� ��وم ال� �ن� �ب ��ات� �ي ��ة،
ال ��ذي يستنشقه رواد
ول � � �ك� � ��ن اآلن ت � �ط� ��ور
ال �ف �ض��اء  -إل ��ى ط �ع��ام،
ال �ع �ل��م ،ل �ي �ك��ون ال�ل�ح��م
ولكن تجري ا لعملية
ال� �ج ��دي ��د م �ن �ت �ج��ا م��ن
على األرض اآلن داخل
ال� �ه ��واء ،ح�س�ب�م��ا ذك��ر
خ � ��زان � ��ات ل �ل �ت �خ �م �ي��ر،
موقع فاست كامباني
ي� �م� �ك� �ن� �ه ��ا امل � �س� ��اع� ��دة
التقني.
ف ��ي ت�ح�س�ين ال�ب�ص�م��ة
وق��ال املوقع إن اللحم
البيئية للغذاء بشكل
الجديد ،يجري صنع
جذري.
ال � � �ب � ��روت �ي��ن ف � �ي� ��ه م��ن
وت� � � � �ص � � � ��ف ال � � �ش� � ��رك� � ��ة
تقنيتها بأنها عملية
ال� � � � �ه � � � ��واء ،م� � ��ن خ�ل��ال ُتصنع
ت �ح��وي��ل ث ��ان ��ي أك�س�ي��د
إن �ت ��اج «ب��روب �ي��وت �ي��ك»،
ال�ك��رب��ون إل��ى م�ك��ون له من «ثاني أكسيد الكربون»
ع� � �ل � ��ى غ� � � � � ��رار ص� �ن ��اع ��ة
ن�ف��س ال�ش�ك��ل ال�غ��ذائ�
ال� �ل�ب�ن ،ح �ي��ث ت�س�ت�ه�ل��ك
�ي ،بعد تخميره
ال � � � ��ذي ي � �ح � �ت ��وي ع �ل �ي��ه
امل� � � �ي� � � �ك � � ��روب � � ��ات داخ� � � ��ل
ال �ب��روت�ين امل��وج��ود في
امل� �خ� �م ��ر ث ��ان ��ي أك �س �ي��د
الحيوانات ،حيث كشفت «إير بروتني» ،وهي شركة ال �ك��رب��ون وم��زي �ج��ا س��ري��ا م ��ن ال �ع �ن��اص��ر ال �غ��ذائ �ي��ة
ن��اش �ئ��ة ف��ي ال �خ �ل �ي��ج ،ع��ن ال �ن �م��اذج األول� �ي ��ة ل�ل�ح��وم امل�ع��دن�ي��ة ،إلن�ت��اج عنصر يمثل  %80م��ن ال�ب��روت�ين،
«املصنوعة من الهواء».
بخالف فول الصويا أو البروتني النباتي اآلخر.
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توفير مساحة  47متراً مكعباً في مرادم الكويت

في منطقة الشرق األوسط لعام 2019

تحدي «الوطني» و«أمنية»
يجمع  4.6آالف كلغ من البالستيك

«الكويتية» تنال جائزة أفضل
راحة مقاعد

نجح تحدي بنك الكويت الوطني و«شركة
أمنية إلدارة املشاريع» البيئي بني مدارس
ال�ك��وي��ت ف��ي جمع م��ا ي��زي��د على  4.6آالف
ك �ي �ل��وغ��رام م��ن ال�ب�لاس�ت�ي��ك م �ن��ذ ان�ط�لاق��ه
منتصف أكتوبر املاضي.
ُ
وي�ش��ار إل��ى أن ه��ذا التحدي ،ال��ذي انطلق
بالتعاون مع وزارة التربية ،تتنافس فيه
ن�ح��و  117م��درس��ة ح�ك��وم�ي��ة ف��ي مختلف
املحافظات ،لجمع أكبر عدد من مخلفات
البالستيك ،وذلك لغاية شهر أبريل .2020
وستجري في ختام التحدي مكافأة أربع
م � ��دارس ف ��ائ ��زة ب��امل��راك��ز األرب� �ع ��ة األول ��ى
عن كل مرحلة تعليمية (ري��اض األطفال،
امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��رح �ل��ة امل �ت��وس �ط��ة،
وامل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة) ف��ي ك��ل محافظة من
املحافظات بجوائز مقدمة من بنك الكويت
الوطني ،باإلضافة إلى جائزة املركز األول
على مستوى دولة الكويت.
وم� �ن ��ذ ان � �ط �ل�اق ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��دي م�ن�ت�ص��ف
الشهر املاضي ،نجحت امل��دارس املشاركة
ف� ��ي ج �م��ع ن �ح ��و  5أط � �ن� ��ان م� ��ن م �خ �ل �ف��ات
البالستيك ،وه��و بحسب تقديرات شركة
أم�ن�ي��ة ،ي��وف��ر مساحة تبلغ نحو  47مترًا
مكعبًا في مرادم الكويت.

يعقوب الباقر

وبدورها ،قالت سناء الغمالس ،الرئيسة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل� �ش ��روع «أم� �ن� �ي ��ة» :إن ك�م�ي��ة
ال�ب�لاس�ت�ي��ك ال �ت��ي ج�م�ع�ت�ه��ا امل� � ��دارس في
أق��ل من شهر توفر مساحة تبلغ  47مترًا
مكعبًا في م��رادم النفايات ،وه��ذا هو أحد
أه��داف ه��ذه امل�ب��ادرة البيئية ،ملا من شأن
ذل ��ك أن ي��وف��ر ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وال �ص �ح��ة من

ت��داع�ي��ات ،السيما أن البالستيك ه��و من
امل ��واد ال�ت��ي يستغرق تحللها ف��ي التربة
مئات السنوات.
وأكدت الغمالس أن هذه النتائج مشجعة
ج �دًا ،ال سيما أن ال�ت�ح��دي مستمر لغاية
أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ،وه� ��و م ��ا م ��ن ش��أن��ه ي��رف��ع
ال��وع��ي ب��أه�م�ي��ة تجميع امل�خ�ل�ف��ات ،وذل��ك
ب �ف �ض��ل ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ن�ش��ر
ال ��وع ��ي ب�ي�ن ال �ط�ل�اب وال �ش �ب ��اب ،لتصبح
ه��ذه امل �ب��ادرة الصحية إح��دى املمارسات
ال �ع��ام��ة ف��ي امل �ج �ت �م��ع ،وت �ت �ع��دى ال�ت��وع�ي��ة
ت �ج �م �ي��ع ال �ب�لاس �ت �ي��ك إل� ��ى ت �ج �م �ي��ع وف ��رز
ب��اق��ي امل �خ �ل �ف��ات ،ال ب��ل وأي �ض��ًا ال �ح��د من
استهالكها.
وأث� �ن ��ت ال �غ �م�ل�اس ع �ل��ى ج �ه ��ود امل � ��دارس
امل�ت�ن��اف�س��ة وال �ق �ي �م�ين ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وتعاونهم لتحقيق هذا التحدي ،ونشره
على مستوى املدارس في الكويت ،متمنية
م��واص�ل��ة ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ي�ق��وم��ون ب�ه��ا مع
ال �ش �ب��اب م ��ن ال �ط��ال �ب��ات وال� �ط�ل�اب لنشر
ثقافة إعادة التدوير وتغيير سلوك األفراد
نحو ممارسات أكثر صديقة للبيئة.
ومن جانبه ،أشار املدير في إدارة التواصل
وال � �ع �ل��اق � ��ات ال � �ع ��ام ��ة ف � ��ي ب� �ن ��ك ال �ك ��وي ��ت

الوطني ،يعقوب الباقر ،إل��ى األرق��ام التي
ح�ق�ق�ه��ا ال �ت �ح��دي ف��ي أس��اب �ي��ع ق�ل�ي�ل��ة منذ
انطالقه.
ك �م��ا ل �ف��ت ال �ب ��اق ��ر إل � ��ى أن ن �س �ب��ة ال��وع��ي
امل�ص��اح��ب ل�ه��ذا ال�ت�ح��دي م��ن ق�ب��ل الطلبة
يدعو ال��ى الفخر ،ونحن نعتز ب��أن نكون
ش ��رك ��اء م ��ع ش�ب��اب�ن��ا وط�ل�اب �ن��ا وم �ش��روع
أمنية من أجل نشر ثقافة إع��ادة التدوير،
وتحقيق تغيير ف��ي س�ل��وك األف� ��راد نحو
ممارسات أكثر صديقة للبيئة.
وأض� ��اف ال �ب��اق��ر« :ان �ن��ا م��ع ش��رك��ائ�ن��ا في
(ام �ن �ي��ة) ن�ع�ت��ز ب�م��ؤس�س��ات�ن��ا التعليمية
التي تأخذ على عاتقها ال�ي��وم مسؤولية
املجتمع ،م��ن خ�لال م�م��ارس��ات ه��ادف��ة في
الخدمة االجتماعية والتنمية املستدامة
والعمل التطوعي».
وأش � � ��اد ال �ب ��اق ��ر ب��ال �ع �م��ل ال� � ��ذي ت� �ق ��وم ب��ه
«أم � �ن � �ي � ��ة» ،وال � � � ��ذي أس� � ��س ل �ث �ق ��اف ��ة ع�م��ل
اجتماعي ج��دي��دة ف��ي الكويت ت�ق��وم على
التغيير وإح ��داث ال �ف��رق« .ن�ح��ن مؤمنون
بمشروع أمنية ،ألنه أثبت بالفعل إمكانية
ال �ت �غ �ي �ي��ر م� ��ن خ �ل��ال ج �ع ��ل ال� �ش� �ب ��اب ف��ي
الكويت يؤمنون بأنفسهم وبقدرتهم على
العمل الجاد من أجل بلدهم».

تحت عنوان «المرح مع النسيج» بالتعاون مع «بيت السدو»

«بيتك» :ورش عمل لعمالء حساب «بيتي»
ي� �ن� �ظ ��م ب � �ي� ��ت ال � �ت � �م� ��وي� ��ل ال� �ك ��وي� �ت ��ي
(بيتك) برنامج «امل��رح مع النسيج»
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ب�ي��ت ال �س��دو لعمالء
حساب «بيتى» املوجه الى االطفال،
بغرض تعميق ال��رؤي��ة للتراث لدى
اج �ي��ال امل�س�ت�ق�ب��ل ،وت�ع��ري��ف االب �ن��اء
وت� ��دري � �ب � �ه� ��م ع � �ل� ��ى ف � �ن � ��ون ال � �ح� ��رف
ال �ي��دوي��ة خ��اص��ة ف ��ن ال �ن �س �ي��ج ،بما
يؤكد اهتمام «بيتك» باحياء التراث
وتحقيق الترابط بني االجيال ،وذلك
ضمن شراكة استراتيجية مع «بيت
السدو».
وت� �ت ��واص ��ل ورش ال �ع �م��ل ل�لاط �ف��ال
الذين تتراوح اعمارهم من  8سنوات
ال��ى  13سنة ف��ي ك��ل سبت وتستمر
ل �غ��اي��ة ش �ه��ر اب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ،الت��اح��ة
ال �ف��رص��ة ام� ��ام اك �ب��ر ع ��دد م�م�ك��ن من
االط � � �ف� � ��ال مل � �م� ��ارس� ��ة ه � � ��ذه ال� �ح ��رف ��ة
ال �ي��دوي��ة ال�ت��راث�ي��ة وال �ت �ع��رف عليها
ع ��ن ق � ��رب وم � ��ا ت �م �ث �ل��ه م ��ن م �خ��زون
ت��اري�خ��ي وت��راث��ي ي��زي��د م��ن الترابط
بني االطفال ومجتمعهم في املاضي
والحاضر ويعزز رؤيتهم للمستقبل
م� � ��ن م� �ن� �ط� �ل ��ق ال � �ف � �خ� ��ر واالع� � � �ت � � ��زاز
ب��االن�ت�م��اء ال ��ى ه ��ذا ال��وط��ن امل�ع�ط��اء

جانب من ورش العمل ألطفال «بيتي»

ب �ت��اري �خ��ه ال �ع��ري��ق وال �ف �خ��ر ب �ت��راث��ه
االجتماعي والحضاري.
وت�ت�ي��ح ال �ش��راك��ة ب�ي�ن «ب �ي �ت��ك» وب�ي��ت
ال �س��دو امل�س��اه�م��ة ب�ت�ط��وي��ر وت��دري��ب
األط � � �ف � � ��ال ع � �ل� ��ى األع � � �م � � ��ال ال � �ي� ��دوي� ��ة
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ،وال � �ت � �ع� ��رف ع� �ل ��ى ت� ��راث

السحب وإعالن الفائزين

املنسوجات الفريدة وابرزها السدو،
ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي تنمية امل��واه��ب ل��دى
األط� � �ف � ��ال ،وت ��أس� �ي ��س ج �ي��ل م �ت �ط��ور،
يعيش روح ال�ع�ص��ر وي��رت�ب��ط ب�ت��راث
االب� � � ��اء واالج � � � � ��داد ال � ��زاخ � ��ر وال � �ث� ��ري،
ب��االض��اف��ة ال ��ى امل �س��اه �م��ة ف ��ي غ��رس

م �ف �ه��وم ت �ق��دي��ر ال �ف �ن��ون ال �ي��دوي��ة في
ن� �ف ��وس االط � �ف� ��ال وذل� � ��ك ي �ف �ت��ح آف��اق��ا
أوس� ��ع ل�لاب �ت �ك��ار واإلب� � ��داع م��ن خ�لال
تسهيل عملية تبادل املعارف وتطوير
مهارات التفكيراإلبداعي لديهم.
وحساب «بيتي» هو حساب توفير
استثماري ي��وف��ر العديد م��ن امل��زاي��ا
امل�لائ�م��ة ل�لأط�ف��ال ،ويساعدهم على
تنمية عادة االدخار كسلوك يساهم
ف��ي ب �ن��اء م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ،وي �م �ك��ن فتح
ال�ح�س��اب ب��اس��م الطفل منذ ال��والدة
ول� �غ ��اي ��ة ع� �م ��ر  14س� �ن ��ة ،وي� �ت ��واف ��ر
ال �ح �س��اب ب��ال��دي �ن��ار ال�ك��وي�ت��ي ف�ق��ط،
ال� �ح ��د األدن� � � ��ى ل �ف �ت��ح ال� �ح� �س ��اب 10
دن� ��ان � �ي� ��ر ،وي � �ت� ��م اإلع � �ل� ��ان وت� ��وزي� ��ع
األرب� � � ��اح ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
ل �ـ «ب �ي �ت��ك» ،وال ي��وج��د أي رس� ��وم أو
ت�ك��ال�ي��ف ل�ف�ت��ح ال �ح �س��اب ،او رس��وم
ل� �ط� �ل ��ب ب� �ط ��اق ��ة ل� �ل� �ح� �س ��اب ل �ل �س �ن��ة
األول��ى فقط ،ويشمل «بيتك» عمالء
ال� �ح� �س ��اب ب ��ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االن �ش �ط��ة
والفعاليات والخدمات التي تناسب
م��رح �ل �ت �ه��م ال �ع �م��ري��ة وت� �س ��اه ��م ف��ي
تنمية م��واه�ب�ه��م وت �ع��زي��ز ق��درات�ه��م
الشخصية.

ح� �ص ��دت ش ��رك ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ج��ائ��زة أف�ض��ل راح��ة مقاعد ب�ين ش��رك��ات الطيران
في منطقة الشرق االوس��ط لعام  ،2019وذل��ك من
قبل منظمة APEX Official Airline Ratingsفي
حفل أقامته املنظمة في سنغافورة ،ضم شركات
الطيران العاملية يوم االربعاء املوافق  13نوفمبر
 ،2019وتسلم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة م �س��اع��د ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�خ��دم��ة
العمالء ،فوزي خورشيد.
وق��د ج��اءت ه��ذه الجائزة استنادا على استبيان
محايد ومباشر من قبل املسافرين ،الذين وصل
ع ��دده ��م ل�ن�ح��و  1.6م �ل �ي��ون م �س��اف��ر ش ��ارك ��وا في
التصويت على ه��ذا االستبيان .وتعتمد منظمة
 APEXعلى آراء ووج�ه��ات نظر محايدة م��ن قبل
امل�س��اف��ري��ن ،حيث يمنح ال��رك��اب ال�ف��رص��ة لتقديم
تقييمات مجهولة املصدر لتغطي خمس فئات من
الخدمات :راح��ة املقعد ،خدمة املقصورة ،الطعام
والشراب ،البرامج الترفيهية ،وخدمة  ،Wi-Fiكما
يسمح التقييم املطبق من خالل الشاشة الواحدة
لركاب شركات الطيران لتقييم رحالتهم بسهولة.

فوزي خورشيد يتسلم الجائزة

هذا وتؤكد الخطوط الجوية الكويتية استمرارها
وإص � ��راره � ��ا ف ��ي ال �س �ع��ي ن �ح��و ت �ط��وي��ر خ��دم��ات �ه��ا
املتنوعة ،لتحقيق أعلى معدالت الرضا لدى العمالء
الكرام لتحقيق أفضل معايير الخدمات املتطورة.

األسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان

 KIBيختتم مشاركته
في « 40حماية  40شفاء»
اخ �ت �ت��م ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
 KIBف � � �ع� � ��ال � � �ي� � ��ات ح� �م� �ل� �ت ��ه
ال� �ت ��وع ��وي ��ة ل� �س ��رط ��ان ال �ث ��دي
وال� � �ت � ��ي ت �ض �م �ن ��ت ف �ع ��ال �ي ��ات
م�ت�ع��ددة ومنها مشاركته في
أن �ش �ط��ة األس � �ب ��وع ال�خ�ل�ي�ج��ي
ال��راب��ع ل�ل�ت��وع�ي��ة ت�ح��ت ش�ع��ار
« 40ح�م��اي��ة  40ش �ف��اء» ،وذل��ك
برعاية وزير الصحة ،الدكتور
الشيخ باسل الصباح.
ول �ق��د ت�ض�م�ن��ت ف�ع��ال�ي��ات ه��ذا
األس� � � �ب � � ��وع م � �ع� ��رض� ��ًا خ ��اص ��ًا
ش � � ��ارك � � ��ت ف � �ي� ��ه ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
جانب من الفعالية الصحية
الجهات الحكومية والخاصة
ب �ه��دف ن�ش��ر ال��وع��ي ح ��ول أه�م�ي��ة ال�ك�ش��ف املبكر ال �ش��راك��ة ط��وي�ل��ة امل ��دى ال �ت��ي ت��رب�ط��ه م��ع جمعية
والوقاية من السرطان ،إلى جانب تسليط الضوء ال �س��درة ،وذل��ك تقديرًا منه ألهمية الجهود التي
ع �ل��ى أس��ال �ي��ب ال� �ع�ل�اج ال �ح��دي �ث��ة وط � ��رق ال �ع�لاج تقوم بها الجمعية من خالل تقديم الدعم املعنوي
الطبيعي.
واملادي ملرضى السرطان.
وب�ه��ذه املناسبة ،أف��اد م��دي��ر أول وح��دة االت�ص��ال ك �م��ا أض � ��اف ن��اج �ي��ا أن اه �ت �م��ام  KIBب��ال �ج��ان��ب
امل ��ؤس �س ��ي ف ��ي ال �ب �ن ��ك ،ن � ��واف ن ��اج �ي ��ا« :أن  KIBالصحي والتوعوي يأتي انسجامًا مع سياساته
يحرص دائمًا على املشاركة في املناسبات التي ال��راس �خ��ة ل�ل�ن�ه��وض ب�م�س��ؤول�ي��ات��ه االج�ت�م��اع�ي��ة
تترك تأثيرًا إيجابيًا على مختلف شرائح وأفراد وواجباته اإلنسانية كمؤسسة مالية وطنية ،إلى
املجتمع ،ال سيما الفعاليات الصحية التي تهدف جانب إيمانه بأهمية الكشف املبكر للوقاية من
إل��ى رف��ع الوعي بأهمية الوقاية من األم��راض من األم��راض ،وتعزيز الصحة النفسية للمرضى عن
خ�لال الفحص ال ��دوري وال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر» ،مشيرًا طريق تقديم الدعم املادي والعاطفي لهم ولذويهم،
إل��ى أن مشاركته ف��ي أنشطة األس�ب��وع الخليجي مما يمكنهم من محاربة املرض ويساهم بتحقيق
ال ��راب ��ع ل �ل �ت��وع �ي��ة ب��ال �س��رط��ان ت��أت��ي م ��ن منطلق نتائج أفضل خالل رحلة العالج.

(من اليمين) ناصر الصعب ووليد الشريعان وحمد الصعب

اختتام معرض «هناميزون» بسحوبات وجوائز

فضالة الفضالة والمصممة أوروا وسارة الشريان

عالية مدوه تحاضر

اخ �ت �ت��م م �ع��رض ه �ن��ام �ي��زون 2019
ف� �ع ��ال� �ي ��ات ��ه ب� �س� �ح ��ب ع� �ل ��ى ج ��ائ ��زة
رح� �ل ��ة إل� ��ى ب� ��اري� ��س ،وال� �ع ��دي ��د م��ن
ال�ج��وائ��ز ال�ق�ي�م��ة ،امل�ق��دم��ة م��ن إدارة
امل� � �ع � ��رض وامل� � �ش � ��ارك �ي��ن وال� � ��رع� � ��اة.
وي��ذك��ر أن م �ع��رض ه �ن��ام �ي��زون من
امل �ع ��ارض امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ال �س��وق
ال �ك��وي �ت��ي .وف ��ي امل �ع��رض ت��م ع��رض
ال �غ��رف��ة امل�ق�ل��وب��ة «ذا اب �س��اي��د داون
رووم» ،وه� ��ي ح ��رك ��ة ف �ن �ي��ة ت �ه��دف
ل�ت�غ�ي�ي��ر امل �ف��اه �ي��م ،وق ��د ق��دم��ت في
ع� � ��دة م � �ع� ��ارض ع ��امل� �ي ��ة ،وع ��رض ��ت
ف��ي الكويت ودب��ي ف��ي ال��وق��ت عينه
(اس� �ب ��وع دب� ��ي ل�ل�ت�ص�م�ي��م) وت�م�ث��ل
جانبًا فنيًا إبداعيًا غير تجاري.

خالد الياقوت وهيا الخليفي

مريم السويلم وهيا الخليفي في «الغرفة المقلوبة» وهي حركة فنية لتغيير المفاهيم

أيمن الرويح ومرزوق المطيري

28

تهدئة هشة في قطاع غزة
دخ��ل ات�ف��اق ه��ش للتهدئة حيز التنفيذ ص�ب��اح ام��س ف��ي ق�ط��اع غ��زة بعد ي��وم�ين م��ن املواجهات
ب�ين إس��رائ�ي��ل وح��رك��ة الجهاد اإلس�لام��ي وفصائل فلسطينية أخ��رى ،أس�ف��رت ع��ن استشهاد 34
فلسطينيا وجرح أكثر من  .100وبعد نحو نصف الساعة من بدء التهدئة ،أطلق صاروخ من غزة
باتجاه إسرائيل كما ذكر شهود عيان .لكن مصدرا في حركة الجهاد قال «أحيانا يحتاج ضبط
امليدان إلى بعض الوقت» ،مؤكدا أن «الجميع ملتزمون بالتهدئة طاملا التزم بها االحتالل».
وقال الجيش اإلسرائيلي في وقت الحق إن خمسة صواريخ أطلقت على إسرائيل من غزة بعد
سريان مفعول وقف إطالق النار ،وأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض اثنني منها.
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ٍ
تجارب عدة
لحكومات لم تدُ م سوى أشهر ٍ

لبنان بين «التكنوقراط» و«التكنوسياسي»
منذ اللحظات األولى لبدء انتفاضتهم في  17أكتوبر ،احتجاجاً على تردي األوضاع المعيشية ،توحّ د اللبنانيون تحت العلم
اللبناني ،وشعار «كلن يعني كلن» ،مطالبين برحيل الطبقة السياسية بالكامل .وهذا الشعار الذي بات مالزماً لكل التحركات
في مختلف المدن ،سبق أن ابتدعته مجموعات من الحراك المدني إبان أزمة النفايات عام  ،2015بهدف التصويب على األداء
الس ّيئ للحكومة ،واالشارة الى مسوؤلية الجميع لما وصلت اليه أزمة النظام السياسي .وتحت هذا الشعار الجامع ،تنوّ عت
مطالب اللبنانيين من عناوين اجتماعية ،تتعلق بحق الطبابة واالستشفاء والجنسية والكهرباء والحقوق البديهية ،إلى عناوين
سياسية ،تد ّرجت من المطالبة بحكومة تكنوقراط الى إسقاط النظام الطائفي .بينما تنقسم آراء األحزاب السياسية بشأن هذا
الطرح بين فريق مؤيّد له ،وآخر داعم لحكومةٍ  ،تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.

بيروت ــــــ أنديرا مطر
محاوالت السلطة الترغيبية والتهويلية لم تفلح
في إخماد ال�ث��ورة ،بل على العكس كلما أقدمت
َّ
َّ
على خطوة ،كانت ال�ث��ورة تتوهج وتتقد .فبعد
أس �ب��وع م��ن ال �ت �ظ��اه��رات ،ق� ّ�دم��ت ال�ح�ك��وم��ة ورق��ة
ّ
للمحتجني ،كخطوة أولى
اقتصادية اجتماعية
إلخراجهم من الشارع ،واعدة بتحقيق إصالحات
ت�ح�ت��اج س �ن��وات ط��وي�ل��ة لتحقيقها .واث ��ر رف��ض
امل�ح�ت�ج�ين ال ��ورق ��ة وم��واص �ل��ة اح�ت�ج��اج�ه��م ق� ّ�دم
رئ � �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة س� �ع ��د ال � �ح� ��ري� ��ري اس �ت �ق��ال��ة
حكومته.
لكن ،وبعد مرور أكثر من أسبوعني على استقالة
ال�ح�ك��وم��ة ،ال ت ��زال األم ��ور ت ��راوح م�ك��ان�ه��ا؛ اذ لم
يتحدد بعد موعد االستشارات النيابية امللزمة
ل�ت�س�م�ي��ة رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��د ،ف��ي اش ��ارة
واضحة بعدم الرضوخ ملطالب املنتفضني الذي
يطالبون بحكومة تكنوقراط ،يؤيدها الحريري
ّ
والتقدمي االشتراكي،
وحزبا ال�ق��وات اللبنانية
ف��ي وق��ت ت��واج��ه رف�ض��ا ق��اط�ع��ا م��ن ف��ري��ق العهد
(ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وح��رك��ة أم��ل وح ��زب اهلل)
الذي يرغب في حكومة مختلطة تكنوسياسية.
وب�ين ال�ـ«ت�ك�ن��وق��راط» و«التكنوسياسية» ،يقبع
لبنان ف��ي أزم��ة مرشحة لتتحول م��ن أزم��ة حكم
الى ازمة نظام.

ماذا تعني حكومة تكنوقراط؟
«ح�ك��وم��ة ت�ك�ن��وق��راط» تعني اخ�ت�ي��ار وزراء غير
ح��زب �ي�ين ع �ل��ى أس � ��اس االخ �ت �ص��اص وال �ك �ف��اءة،
ب�ع�ي�دًا ع��ن ن�ظ��ام امل�ح��اص�ص��ة الطائفية املعمول
به في لبنان منذ نهاية الحرب األهلية وتوقيع
ات�ف��اق الطائف ع��ام  .1990وان��دف��اع��ة اللبنانيون
ب�ح �م��اس��ة ن �ح��و ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط ن��اب �ع��ة في
األس ��اس م��ن ف�ك��رة ك��ف ي��د ال��زع�م��اء السياسيني
عن ّ
مقدرات الدولة التي يوظفونها لحساباتهم
ً
ومصالحهم الخاصة ،وه��ذا ام��ر ال يحتاج أدل��ة
وبراهني في بلد مثل لبنان ،تتوالى فيه االخبار
عن صفقات ومحاصصات وهدر وفساد ،انتهت

عمر يقدم التحية األخيرة لوالده ..وفي اإلطار دموع ابنته غنى تنهمر حزناً | أ.ب

جموع المشيعين في جنازة عالء أبو فخر | أ.ف.ب

إل� ��ى ازم � ��ة اق �ت �ص��ادي��ة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة .وي�ع�ت�ب��ر
امل �ن �ت �ف �ض��ون أن وج � ��ود م �ت �خ� ّ�ص��ص ع �ل��ى رأس
ّ
ال� ��وزارة ي��ؤه�ل��ه الت �خ��اذ ق ��رارات ت�خ��دم املصلحة
العامة من دون حسابات سياسية أو غيرها.

الحكومة األسبق رفيق الحريري عام .2005
اما أطول مدة لحكومة تكنوقراط فدامت سنتني
وث�م��ان�ي��ة أش �ه��ر ،وك��ان��ت ب��رئ��اس��ة سليم الحص
ف��ي ال�ف�ت��رة امل�م�ت��دة ب�ين ع��ام��ي  1976و .1979في
حني سجلت حكومة حسني العويني أقصر مدة
ل�ح�ك��وم��ة م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ،ح�ي��ث دام ��ت حكومته
الثانية عام  1964أقل من شهرين.

أزمة حكم قد تتحوَّ ل
إلى أزمة نظام..
والشارع نحو التصعيد

 11حكومة «تكنوقراط»
وف��ق دراس ��ة أع��ده��ا م��رك��ز ال��دول�ي��ة للمعلومات،
يتبينّ ان لبنان شهد في تاريخه  11حكومة
«ت �ك �ن ��وق ��راط» ،س �ب��ع م�ن�ه��ا ق �ب��ل ان � ��دالع ال �ح��رب
األهلية عام  ،1975واثنتان خاللها ،واثنتان منذ
اتفاق الطائف حتى اليوم.
ال�لاف��ت ان ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ح�ك��وم��ات ال يحظى
ب �ف �ت��رة ص�لاح �ي��ة ط��وي �ل��ة األم � ��د ،ول ��م ت ��دم أغ�ل��ب
حكومات التكنوقراط األخ��رى سوى أشهر عدة.
وقد يكون االمر عائدا الى النظام الطائفي الذي
َّ
سلط الطوائف على الحياة السياسية َّ
وجيرها
ملصالحها الخاصة.
ّ
أول حكومة تكنوقراط شكلت في لبنان كانت عام
 1964واس�ت�م��رت لسبعة أشهر فقط .ام��ا آخرها
فكانت برئاسة نجيب ميقاتي ،واستمرت لثالثة
ّ
أشهر ،وقد تشكلت بعد شهرين من اغتيال رئيس

متحمس لفكرة
ِّ
الشعب
ّ
«كف يد الزعماء»
عن مقدّ رات الدولة
َّ
مؤهل
المتخصص
ِّ
الوزير
التخاذ قرارات للمصلحة العامة
ِّ
التخلي عن
«العهد» يرفض
مكتسباته ..و«حزب الله»
يخشى على نفوذه

حكومتان تكنوسياسية
ف � ��ي م � �ق ��اب ��ل ط � � ��رح امل � �ح � �ت � �ج �ي�ن ،ي� �ن� �ح ��و ب �ع��ض
أرك � ��ان ال �س �ل�ط��ة ب��ات �ج��اه ح �ك��وم��ة م�خ�ت�ل�ط��ة ،اي
تكنوسياسية ،تدمج بني وزراء حزبيني ،تتولى
األحزاب تسميتهم للمناصب السيادية وآخرين
م ��ن أص � �ح ��اب االخ � �ت � �ص ��اص .وه� � ��ذا ال � �ن ��وع م��ن
الحكومات أيضا ال يعمر طويال ،ويأتي غالبا في
أعقاب أزمات سياسية تمر بها البالد .علما بأن
ّ
اول حكومة تكنوسياسية تشكلت في لبنان عام
 1960وضمت ثمانية وزراء ،واس�ت�م��رت حينها
قرابة ثالثة أشهر .أما الحكومة الثانية واألخيرة
فكانت ع��ام  ،1973لكنها استقالت بعد أق��ل من
شهرين قبل نيلها ثقة مجلس النواب.

لماذا يرفض «العهد» «التكنوقراط»؟
منذ اندالع التظاهرات ،رفض «حزب اهلل» وحلفاؤه بشكل حاسم استقالة الحكومة أو أي مسؤول
آخر .وفي اول كلمة له قال األمني العام لــ«حزب اهلل» حسن نصراهلل« :نحن ال نؤيد استقالة الحكومة
الحالية ،إذا استقالت هذه الحكومة يعني انه ال حكومة سنة وسنتني» ،داعيًا الى عدم تضييع الوقت
«ال بانتخابات نيابية مبكرة ،وال بحكومة سياسية جديدة ،وال بحكومة تكنوقراط» .وقبل أيام،
أعلن رئيس الجمهورية عدم موافقته على تشكيل حكومة تكنوقراط ،رافضًا استبعاد «حزب اهلل»
من أي حكومة.
هذا الرفض ،رغم استمرار االحتجاجات وبوتيرة أقوى ،ترده مصادر سياسية مستقلة إلى
ّ
تخوف «حزب اهلل» من ت ّ
��درج مسار املطالب االحتجاجية ،من تشكيل حكومة تكنوقراط الى
الدعوة ال��ى انتخابات مبكرة بعد تقصير والي��ة املجلس النيابي الحاليّ ،
يتخوف الحزب من
تضاؤل كتلته النيابية ،وبالتالي الوزارية ـ ـ ـ يحوز اليوم ،مع حلفائه ،األغلبية النيابية ،وهي نحو
ً
 75نائبا من اصل  128ـ ـ ـ وص��وال الى املطالبة بنزع سالحه بعد «كسر» جناحه السياسي.
ّ
ف��ـ��ـ«ح��زب اهلل» مصنف منظمة إره��اب��ي��ة م��ن جانب ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وخ��روج��ه م��ن الحكومة
ُ
سيضعف موقفه داخليًا وإقليميا.
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل او «رج��ل العهد ال��ق��وي» ،وظ��ل الرئيس ،يرفض هو
اآلخر حكومة «تكنوقراط» .ويعتبر ان الرضوخ ملطالب املنتفضني الذي ص��وروه كأحد أكثر
ً
ّ
الوجوه املنفرة ،يعني تنازال ُينهي طموحه السياسي كأحد أبرز املرشحني لرئاسة الجمهورية
خلفا لعمه ،وتلفت املصادر في هذا االط��ار الى ان باسيل وخالل كل االتصاالت واملشاورات
التي أعقبت استقالة الحكومة كان يربط بني ترؤس الحريري للحكومة وبني وجوده فيها ،واال
فليشكل الحكومة رئيس وزراء آخر .وبني «ال�لاءات» املتبادلة ،تتواصل االنتفاضة في مسار
تصعيدي.

جنود ال تنام ..وال ُتخطئ الهدف

َّ
المؤجل
األلغام غير المنفجرة ..الموت
األلغام التي جرى نشرها خالل الحروب ،ولم تنفجر بعدّ ،
تمثل خطراً كبيراً ،يقتل الناس
ويصيبهم بعاهات دائمة ،ويجعل األرض غير صالحة لالستعمال ،فاأللغام التي زرعتها
الميليشيات الحوثية في اليمن تعدّ مأساة كبيرة للمدنيين ،فمنهم من قتل ،ومنهم من
فقد أحد أطرافه أو أصيب بعاهة مستديمة .وجاء مشروع مسام ،الذي أنشأته السعودية
عام  2018بهدف إبطال مفعول األلغام الحوثية في اليمن ،ليفتح نافذة أمل لليمنيين،
ّ
ويخلصهم من هاجس الموت المفاجىء ،حيث استطاعت  32فرقة عاملة في المشروع

 9دول تضم
العدد األكبر

انتزاع قرابة  104آالف لغم وعبوة ناسفة .لكن اليمن ليس البلد الوحيد الذي يعاني من هذه
المشكلة ،حيث تفيد األمم المتحدة بأن  110ماليين لغم تنتشر في  68دولة ،تهدد حياة 60
مليون شخص ،وتقتل شخصاً كل  15دقيقة.

وفق مركز  ،world factsتضم
الدول التالية العدد األكبر من
األلغام المضادة لألفراد التي
لم تنفجر بعد ،على النحو
التالي:

خالد جان سيز
على ال��رغ��م م��ن التكنولوجيا املتقدمة املستخدمة
للكشف ع��ن األل �غ��ام األرض �ي��ة وإزال �ت �ه��ا ،ف��إن األم��م
امل�ت�ح��دة ت�ق� ّ�در أن إزال ��ة ك��ل األل �غ��ام ف��ي ال�ع��ال��م  -في
حال التوقف عن زرعها  -يستغرق نحو  1100عام.

أنواع األلغام األرضية
َّ
ت��وض��ح منظمة  Careأن األل �غ��ام األرض �ي��ة فئتان،
األلغام املضادة لألفراد ( )APوامل�ض��ادة للدبابات
( .)ATوي��وج��د م�ن�ه��ا أك �ث��ر م��ن  600ن��وع مختلف.
وت �ب�ّي�نّ أن ه�ن��اك ث�لاث��ة أن ��واع م��ن األل �غ��ام امل�ض��ادة
لألفراد وهي:

األلغام المتفجرة

 110ماليين..
نزعها حال التوقف عن زرعها
يحتاج  1100عام
تهدد حياة  60مليوناً..
و %75من ضحاياها مدنيون
تقتل شخصا ً كل  15دقيقة..
وتكلفة إزالة الواحد  1000دوالر

هي األلغام األرضية املضادة لألفراد األكثر شيوعا،
مصممة لتمزيق وبتر النصف السفلي من الساق
وح �ت��ى أع �ل��ى ال� �س ��اق .س �ع��ره أق ��ل م ��ن  3دوالرات.
أح ��د أن ��واع ��ه ل �غ��م «ال �ف ��راش ��ة» امل ��وج ��ود ب �ك �ث��رة في
أفغانستان ،يمزج الشكل الغريب وال�ل��ون املشرق
لذلك يجذب األطفال.

أغ�ل�ف��ة معدنية مصممة للتمزق إل��ى ش�ظ��اي��ا عند
ال�ت�ف�ج�ي��ر ،أو م�ح�ش��وة ب �م �ع��ادن ك ��روي ��ة ،أو س�ه��ام
م�ع��دن�ي��ة ص �غ �ي��رة ت �ت �ح��ول إل ��ى م �ق��ذوف��ات مميتة.
تسبب أضرارًا واسعة في الساقني واملعدة والصدر.
يمكنها أن تقتل على بعد  50مترًا.

األلغام األرضية

ألغام الكتل المرتدة

ي�ص��ل أذاه ��ا إل��ى  50م �ت �رًا ،معظمها ي�ح�ت��وي على

أكثر األلغام فتكًا بني األلغام األرضية ،تنفجر

األلغام خطر على العالم يجب التعامل معه سريعاً

بالضغط عليها ب��وزن مقداره  1.5كلغ .يرتفع
اللغم إلى مستوى الخصر قبل التفجير الكامل.
ثم يطلق شظايا معدنية يمكنها أن تقتل على
مسافة تتراوح بني  35مترًا و 100متر.

ضحاياها في العالم
ذك��ر موقع  Minesweepersأن مصر وأنغوال
وإي � ��ران ي �س �ق��ط ف �ي �ه��ا أك �ث��ر م ��ن  85ف ��ي امل�ئ��ة
من إجمالي اإلص��اب��ات املتعلقة باأللغام في
العالم سنويًا .وأن أكثر إصابات البتر سجل
ف��ي أن �غ��وال ب�م�ع��دل  30إص��اب��ة ل�ك��ل  10آالف
من السكان ،في حني أن النسبة في الواليات
املتحدة حالة بتر واحدة لكل  22ألف نسمة.
وت� �ق ��در م�ن�ظ�م��ة  Careاألم �ي��رك �ي��ة أن م�ل�ي��ون
ُ
ُ
ش �خ��ص ق �ت �ل��وا أو ش� � ّ�وه� ��وا ب �س �ب��ب األل �غ ��ام
املضادة لألفراد حتى اآلن في العالم ،وهناك
ض �ح �ي��ة ك ��ل  15دق �ي �ق��ة .ول �ف �ت��ت إل ��ى أن 300
أل��ف طفل يعانون إع��اق��ة ش��دي��دة ج��راء البتر
وال �ت �ش��وه��ات م��ن األل �غ��ام ف��ي ال �ع��ال��م .وت��رى

م�ن�ظ�م��ة « »halo trustامل�ع�ن�ي��ة ب �ن��زع األل �غ��ام،
أن أكثر م��ن  60مليون شخص يعيشون مع
الخوف اليومي من الذخائر غير املنفجرة.

تكلفة النزع
تتراوح تكلفة إزالة اللغم بني  300و 1000دوالر.
ما يعني أن إزالة جميع األلغام املزروعة تكلف
ما بني  50إلى  100مليار دوالر ،وإذا استمرت
جهود إزال��ة األل�غ��ام على حالها كما هي اآلن،
من دون زرع أي ألغام جديدة ،يستغرق األمر
 1100عام للتخلص من جميع األلغام األرضية
النشطة في العالم .ويقول موقع world blaze
أن هناك سنويا م��ا ب�ين  5إل��ى  10ماليني لغم
أرضي يجري تصنيعها ،تعود بالفائدة على
امل�ن�ت�ج�ين ب �م��ا ي� �ت ��راوح ب�ي�ن  50و 180م�ل�ي��ون
دوالر س�ن��وي��ًا .وت �ع��ادل امل�س��اح��ة ال�ت��ي أزيلت
منها األل �غ��ام ح��ول ال�ع��ال��م ع��ام  2017مساحة
 9670ملعب كرة قدم.

◄

مصر 23 :مليون لغم.

◄

إيران 16 :مليوناً.

◄

أفغانستان وأنغوال
والصين والعراق
بـ 10ماليين لغم لكل
واحدة منها.

◄

كمبوديا 7 :ماليين.

◄

البوسنة والهرسك:
 6ماليين.

◄

فيتنام 3.5 :ماليين.
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في «معركة منتصف الطريق» التالية

الغواصات

ُ
ستقصي حامالت الطائرات
نموذج

ألنبوب غاطس يطلق

طائ
رة درون أو صاروخ كروز

تصميم لغواصة تطلق «درون» وصواريخ كروز في آن معاً

وليد قرضاب
ل �ط��امل��ا ع � ��رف ت� �ف ��وق ال � ��والي � ��ات امل �ت� �ح ��دة ف ��ي ال� �ح ��روب
ب��إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ع��رك��ة منتصف ال�ط��ري��ق  Midwayمن
خ�ل�ال اس�ط��ول�ه��ا م��ن ح��ام�ل�ات ال �ط��ائ��رات ،ال �ت��ي ت�ج��وب
املحيطات والبحار ،فارضة هيمنة عسكرية على باقي
ال� ��دول وح�م��اي��ة ل ��دول أخ� ��رى ،مطلقة ف��ي ال��وق��ت نفسه
سباق تسلح بني الدول.
ف��ي  26أب��ري��ل  2017ش �ه��دت أح � ��واض ب �ن��اء ال�س�ف��ن في
دال � �ي� ��ان ف ��ي ال �ص�ي�ن ن �ش��اط��ا غ �ي��ر ع � � ��ادي ،ح �ي��ث ك��ان��ت
البحرية الصينية تحتفل ب��اط�لاق حاملة ط��ائ��رات من
ش��أن�ه��ا أن ت �ع��زز م�ك��ان��ة ال �ص�ين ك �ق��وة ب�ح��ري��ة رئيسية.
وك ��ان ه�ن��اك س�ب��ب ل�لاح�ت�ف��ال ،اذ ان ح��ام�لات ال�ط��ائ��رات
هي السالح املهيمن في البحر منذ أن ساعدت شركات
ال �ط �ي��ران ان �ت��رب��راي��ز وه��ورن �ي��ت وي ��ورك ت ��اون ال��والي��ات
املتحدة في الفوز بمعركة منتصف الطريق ،وفق روبرت
فارلي املحاضر في جامعة كنتاكي والخبير في الحرب
البحرية.
لكن عصر حامالت الطائرات يبدو في طريقه إلى األفول
تدريجيًا ،وقد ال نرى خالل العقد املقبل اي اثر لها في
مياه الخليج العربي او مضيق هرمز على سبيل املثال.
فحاملة الطائرات الباهظة الثمن ،ويمكن أن تكون خطرة،
والخسارة الكاملة ألي حاملة طائرات ستؤدي إلى وفاة
أكثر من ضعف ما تعرضت له البحرية األميركية أثناء
الهجوم على بيرل هاربور في الحرب العاملية الثانية.
كما أن الحامالت غير مجهزة للتعامل مع جيل جديد

¶ طائراتها درون وطاقمها روبوت وفق مبدأ «بعيد عن األنظار بعيد عن النار»
م ��ن األس �ل �ح��ة ال �ه �ج��وم �ي��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ال �ط��ورب �ي��دات
العالية السرعة ،والصواريخ البالستية املضادة للسفن،
واألس�ل�ح��ة ال�ت��ي ت�ف��وق س��رع��ة ال �ص��وت ،م�م��ا يجعل في
االم �ك��ان ان ت�ن�ق��رض ه��ذه ال�ح��ام�لات خ�ل�ال ج�ي��ل حربي
واح��د ،وه��و م��ا دف��ع بالخبراء إل��ى وض��ع بعض األفكار
املثيرة حول ما يمكن أن يحل محلها.

عفا عليها الزمن
ويتوقع املراقبون ،بحسب مجلة بوبيوالر ميكانيكس،
زوال ح��ام�ل�ات ال �ط��ائ��رات ال �ت��ي ظ �ه��رت م�ن��ذ ع ��ام 1945
م�ت�ف��وق��ة ع �ل��ى ال� �ب ��وارج ال �ح��رب �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ال�ط��اق��ة
النووية ،ولكن مع تطور الوسائل القتالية ب��دأت تظهر
ع�ي��وب فيها ،تجعلها أق��ل م��ن مثالية للحرب الحديثة
واملستقبلية .فحاملة ال�ط��ائ��رات يتطلب بناؤها جهدا
ش��اق��ا وك�ل�ف��ة ب��اه�ظ��ة ،اض��اف��ة إل��ى تكلفة تشغيل أك�ب��ر،
فالسفينة ال�ح��رب�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ج�ي��رال��د ف ��ورد كلفت 13
مليار دوالر كسفينة قائمة بذاتها من دون حساب الـ74
ط��ائ��رة ال�ت��ي ت�ك��ون طاقمها ال�ج��وي م��ن مقاتالت سوبر
ه��ورن�ي��ت ،إل��ى ط��ائ��رات الهليكوبتر م��ن ط��راز MH-60R
سيهاوك ،التي تبلغ تكلفتها  5مليارات دوالر إضافية،
ن��اه�ي��ك ع��ن ن�ف�ق��ات ص�ي��ان��ة وادارة امل �ق��ات�لات ع�ل��ى منت
ال �ح��ام �ل��ة ،ال �ت��ي ت�ت�خ�ط��ى ال� � �ـ 44أل ��ف دوالر ف��ي ال�س��اع��ة
لطائرة أف  35سي ،التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن

على سبيل امل�ث��ال .باإلضافة إل��ى ذل��ك ف��إن أع��داء اميركا
امل�ح�ت�م�ل�ين ق��ام��وا ب�ت�ط��وي��ر أس�ل�ح��ة أس� ��رع وأك �ث��ر ق��وة،
ويمكن ان تدمر ح��ام�لات ال�ط��ائ��رات ،فقد ط��ورت الصني
صاروخ  DF-21Dالبالستي املضاد للسفن وسالح DF-
 17األسرع من الصوت.

القوى غير املأهولة
تقليديًاُ ،يعتقد أن «حاملة الطائرات» هي نوع من السفن،
لكنها ف��ي الحقيقة ه��ي ش��راك��ة ب�ين م �ط��وري ال�ط��ائ��رات
وم �ط ��وري ال �س �ف��ن ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ل �ت �ف��ادي ال �ت �ق��ادم في
االس�ل�ح��ة وال��وس��ائ��ل القتالية .فعلى سبيل امل�ث��ال جرى
بناء حاملة  Coral Seaخالل الحرب العاملية الثانية ،ولكن
جرى تطويرها في التسعينات بعد استبدال الطائرات
ال�ت��ي على متنها بمقاتالت «اف اي��ه  18ه��ورن�ي��ت» ذات
املحركات النفاثة مما تطلب زيادة سرعة الحاملة من 455
ً
ميال في الساعة إلى أكثر من  1400ميل في الساعة ،كما
جرى استبدال الذخائر بأخرى اكثر تطورا واكثر وزنا.
وم ��ع ت�غ�ي��ر ال �ح��روب وم �ج��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،السيما
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط� �ي ��ار ،ف� ��إن ال �ح��ام�ل�ات
ال�ك�ب�ي��رة اص�ب�ح��ت عبئا ع�ل��ى س�ل�اح ال�ب�ح��ري��ة .وف��ي ع��ام
 ،2017نشر السيناتور ال��راح��ل ج��ون ماكني خطة بديلة
للجيش األميركي ،أوصت ببناء حامالت طائرات أصغر
حجمًا وأكثر فعالية وبأسعار معقولة ،واالستثمار في

املقاتالت غير املأهولة.
يقول فارلي إنه من املحتمل أن تحل طائرات «الدرون» في
نهاية األمر محل املقاتالت الحالية ،اذا ال تحتاج الدرون
إل��ى ال�ع��ودة إل��ى قاعدتها بعد إطالقها ،وال تحتاج إلى
إبقاء الطيار البشري على قيد الحياة ،وال خوف بشأن
إسقاطها على أرض العدو ،حيث ان إزالة الطيار البشري
سيقلل من تعقيد وتكلفة الطائرات ،مما يسمح للجيش
ب �ش��راء امل��زي��د م��ن ال� � ��درون .وق��ام��ت ال�ب�ح��ري��ة االم�ي��رك�ي��ة
ب��اخ �ت �ب��ار أول ط ��ائ ��رة م ��ن دون ط �ي��ار م ��ن ط� ��راز Ming-
 25A Stingrayعلى م�تن حاملة ط��ائ��رات ،وستنضم إلى
األسطول في ع��ام  ،2024وتختبر القوات الجوية حاليا
طائرة  XQ-58A Valkyrieفائقة السرعة ،والتي يمكنها
امل �ن��اورة وح�م��ل م��ا يصل إل��ى قنبلتي «ج��ي ب��ي ي��و»-39
الدقيقة.

طوربيد أو أنبوب صواريخ
وطائرات اليوم املأهولة وغير املأهولة تقلع وتهبط من
سطح حاملة مأهولة .لكن في املستقبل ،يمكننا أن نرى
طائرات الدرون تطلق من طوربيد أو من أنبوب صواريخ
وت�ط�ي��ر ف��ي ال �ه��واء .ووف �ق��ًا لخبير ف��ي ال �ح��رب البحرية،
يمكن أن يؤدي استخدام الطائرات من دون طيار إلى بناء
سفن حاملة لها مزودة بروبوتات سطح السفينة لتقليل
عدد األفراد البشريني الالزمني لصيانة وتشغيل وإقالع

الطائرات بشكل كبير.
وي �ق �ت��رح س�ف�ي�ن��ة ش�ب��ه غ��واص��ة ي�م�ك�ن�ه��ا رف ��ع أو خفض
نفسها فيما يتعلق بمستوى سطح البحر ،ويمكن ان
ترتفع مترين ف��وق األم ��واج أث�ن��اء عمليات ال�ط�ي��ران في
حالة البحر العادية او خالل االحوال الجوية السيئة.
وال �خ �ي��ار اآلخ ��ر ه��و ب �ن��اء سفينة ت �غ��وص ط ��وال ال��وق��ت
وتعمل بالطاقة النووية ،وقادرة على إطالق الدرون من
خالل صوامع مدمجة في الهيكل.
وب�ح�س��ب ف ��ارل ��ي ،ف ��إن م�ن�ص��ة غ��واص��ة إلط �ل�اق ط��ائ��رات
من دون طيار ستحظى بفرصة أفضل للبقاء على قيد
ال �ح �ي��اة ف��ي ب�ي�ئ��ات م �ع��ادي��ة اك �ث��ر م��ن ح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات
الضخمة العائمة.
قد تبدو غواصات إطالق الطائرات من دون طيار وكأنها
شيء من مجموعة أف�لام هوليوود ،ولكن يوجد نموذج
ل �ه��ذه ال�س�ف�ي�ن��ة ب��ال�ف�ع��ل ه��ي غ ��واص ��ات ص ��واري ��خ ك��روز
األميركية األرب��ع من ط��راز أوه��اي��و .ويمكن لكل غواصة
من طراز أوهايو ان تحمل  154صاروخ توماهوك كروز
أو طائرات من دون طيار «سي روبن».
وق� ��د ت �ح��زم ك ��ل غ ��واص ��ة ق� ��وة ن� �ي ��ران ب �ق��در ق� ��وة ح��ام�ل��ة
ال�ط��ائ��رات أث�ن��اء تشغيلها م��ع طاقم مكون م��ن  155ف��ردًا
فقط  -أي أق��ل بكثير م��ن ال�ب�ح��ارة البالغ ع��دده��م  4آالف
بحار على منت الحاملة.
وف� ��ي ال �خ�ل�اص��ة ،ل �ق��د ج� ��رى ب��ال �ف �ع��ل إت� �ق ��ان ال �ك �ث �ي��ر من
التكنولوجيا الالزمة لتطوير غواصات إلطالق الطائرات
من دون طيار ،ويمكن أن نرى قريبا حدثا بحريا ال تكون
فيه الحامالت عائمة بل تحت املاء تمامًا.

 15500كيس أوراق للشرطة الس ّرية ال تزال مقفلة

ً
قرونا لكشف أرشيف «شتازي»
ألمانيا تحتاج
ّ
تؤخر العملية كي ال تنكشف عالقتها بجهاز أمن الدولة
¶ البعض يرى أن ميركل
مهمة لم تكتمل

مبنى «شتازي» الذي تحول إلى متحف اليوم

صور تب ّين الوثائق التي عثر عليها خالل اقتحام المبنى

سليمة لبال
يحاول مختصون في األرشيف منذ عام 1989
إع��ادة ترتيب وتجميع وترميم وثائق الشرطة
ّ
السرية في أملانيا الشرقية ،لكن يبدو أن العملية
ستستغرق قرونًا ،ذلك أن  540كيسًا من األوراق
تم فحصها فقط ،بينما ال يزال  15500كيس في
قائمة االنتظار.
في الساعة الخامسة من مساء  15يناير ،1990
وبينما أرخى الليل سدوله على برلني الشرقية،
ه��اج��م آالف امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن األمل� ��ان الشرقيني
م �ق��ر وزارة أم� ��ن ال� ��دول� ��ة ،امل � �ع� ��روف اخ �ت �ص��ارا
بـ«شتازي».
وعلى الرغم من انهيار جدار برلني قبل شهرين
ّ
السرية كانت ال
م��ن ذل��ك ال�ت��اري��خ ،ف��ان الشرطة
تزال دولة داخل دولة ،وقوة يخشاها الشعب.
ش �ع ��ر امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ح �ي �ن �ه��ا ب � �ض� ��رورة إن �ه ��اء
الشرطة السرية ،وقد بلغ الغضب قمته بعد 40
ّ
عامًا من الدكتاتورية ،فحطموا املكاتب وقلبوا
األثاث وألقوا بمئات الوثائق من النوافذ.
ك � � ��ان وول � �ف � �غ� ��ون ت ��وم� �ب� �ل� �ي ��ت واح � � � � �دًا م � ��ن ب�ين
ّ
املفكرين املنشقني الذين ك��ان النظام الشيوعي
يستهدفهم ،وش��ارك��وا في اقتحام مقر ال��وزارة.
اليوم ،وبعد  30عامًا تقريبًا ،يتذكر هذا الرجل
ح�ج��م ال��راح��ة وال�ن�ص��ر ال ��ذي ش�ع��ر ب��ه بسقوط
«ش �ت��ازي» ،وج�ل��وس��ه ع�ل��ى أري �ك��ة إي��ري��ك ميلك،
القائد التاريخي لـ«شتازي».

الوثائق كشفت معلومات
مهمة ..منها أن عميد
جامعة هامبولد كان مخبراً
لألمر تداعيات شخصية
فالبعض يحتاجون إثبات أنهم
كانوا ضحايا للنظام السابق
َ
سترجعة
وثائق ُم
ف��ي ت �ل��ك ال �ل �ي �ل��ة ،ت�ش�ك�ل��ت ل�ج�ن��ة م��ن امل��واط �ن�ي�ن من
أج��ل التحضير لعملية االق�ت�ح��ام واملحافظة على
الكميات الكبيرة م��ن الوثائق التي كانت الشرطة
ّ
ال �س� ّ�ري��ة ت �س �ج��ل ف �ي �ه��ا ك ��ل ت �ح��رك��ات امل �ن �ش��ق�ين أو
املشتبه فيهم ،وكذلك أسماء املخبرين واملتعاونني
معهم وأدوات االب �ت��زاز وامل�س��اوم��ة والضغط التي
كانت تستخدم ضد الشعب.
اكتشف املتظاهرون ان عناصر «ش�ت��ازي» أحرقوا
ومزقوا أكوامًا من امللفات حني شعروا بقرب النهاية،
لكن بعضًا من أجزاء هذه الوثائق املسترجعة هي

أح��د أه��م ف�ص��ول ال��وح��دة األمل��ان�ي��ة ،ألن�ه��ا تتضمن
كميات كبيرة من األسرار واملعلومات ،يعكف بعض
املختصني في األرشيف على تفكيك رموزها.

عمل ّ
جبار

ُي �ع� ّ�د تجميع أج ��زاء ال��وث��ائ��ق ع�م�لا ج �ب��ارا للغاية،
ووف��ق تقرير نشرته مجلة ل��وب��وان الفرنسية ،فقد
تم االحتفاظ بالوثائق في أكثر من  16أل��ف كيس.
وفي ظرف  30عامًا ،تمت إعادة ترميم وتجميع 450
كيسًا ف�ق��ط ،بينما ال ي��زال  15500كيس ف��ي قائمة
االنتظار.
وق��ال أمل��ار ك��رام��ار الناطق باسم الوكالة الفدرالية
امل �ك �ل �ف��ة ب��وث��ائ��ق «ش� �ت ��ازي» إن «اس �ت �م ��رار ال�ع�م��ل
ب��ال��وت �ي��رة ذات� �ه ��ا ي�ع �ن��ي ان االن �ت �ه��اء م ��ن تجميع
ال��وث��ائ��ق س�ي�س�ت�غ��رق ب�ض�ع��ة ق � ��رون ..ال �ي��وم لدينا
مجموعة من  10أشخاص يعملون في برلني ،وهم
متخصصون في األرش�ف��ة ،لكن التعامل مع أج��زاء
ال��وث��ائ��ق وت�ج�م�ي�ع�ه��ا ع �م��ل م �م��ل ل �ل �غ��اي��ة ،ل��ذل��ك ال
يستطيعون مجاراته يوميًا».

أسباب أخرى
ووف ��ق م�ج�ل��ة ل��وب��وان ال�ف��رن�س�ي��ة ،ف ��إن ب ��طء عملية
ّ
ت��رم �ي��م األرش� �ي ��ف ي �ع ��زز ن �ظ��ري��ة امل� ��ؤام� ��رة ،وي��دف��ع
إل ��ى ط ��رح ال�ك�ث�ي��ر م��ن األس �ئ �ل��ة ،ب�ي�ن�ه��ا م��ا اذا ك��ان
م �س��ؤول��ون ك �ب��ار ف ��ي ال �ن �ظ��ام ال �ش �ي��وع��ي ال�س��اب��ق
يستخدمون نفوذهم لتأخير الكشف عن محتويات
األكياس املتبقية ،أو أن املستشارة األملانية أنجيال

ميركل ،التي كانت في تلك الفترة شابة في أملانيا
الشرقية ،تقف وراء هذا التأخير ،خوفا من اكتشاف
اي عالقة محتملة لها مع «شتازي».
وت�ت��ردد مثل ه��ذه اإلش��اع��ات على مواقع التواصل
االجتماعي ،خاصة منذ أزمة املهاجرين عام 2015
رغ ��م ب �ي��ان��ات ال �ت �ك��ذي��ب ،ال �ت��ي اص ��دره ��ا م��ؤرخ��ون
وخبراء ،حتى ان البعض اخترع اسمًا مستعارًا هو
«إيريكا» ،وزعم انه كان مليركل في تلك الفترة.

مخبرون ّ
مهمون

منذ عام  1995جرى ترميم وإعادة جمع أجزاء أكثر
م��ن م�ل�ي��ون وث�ي�ق��ة ،سمحت ب��اك�ت�ش��اف ال�ك�ث�ي��ر من
املعلومات ،بينها أن هينريش فانك ،عميد جامعة
هامبولد في برلني ،كان مخبرا لـ«شتازي» ،واألمر
ذاته بالنسبة للقس أينجو بريكلني ،الذي أظهرت
ال��وث��ائ��ق أن��ه ك��ان أح��د أب ��رز م �ص��ادر ال�ن�ظ��ام داخ��ل
الكنيسة اللوثرية.
كما كشفت الوثائق أيضًا عالقة آخر رئيس للحزب
الشيوعي في أملانيا الشرقية بالشرطة السياسية،
ويتعلق األمر بغريغور غيسي ،الذي يشغل اليوم
منصب ن��ائ��ب ع��ن ح��زب ال�ي�س��ار (داي ل�ي�ن�ك��ي) ،أو
صحافي التحقيقات ف��ي أملانيا الغربية والكاتب
املعروف غانتر وولراف.
وتمكن املختصون ايضا من ترميم وتجميع 1200
ورقة من وثائق االستخبارات ،التي سلمها الشاعر
األملاني الشرقي ساشا أندرسن عن الحياة الخاصة
واملهنية ألصدقائه الفنانني.

ال ت ��زال ن�ح��و  45م�ل�ي��ون صفحة
ب �ح��اج��ة إل � ��ى ت��رم �ي��م وت �ج �م �ي��ع،
وح �ت��ى ي �ج��ري ت�س��ري��ع العملية،
جرى االستنجاد بخدمات معهد
األب� �ح ��اث ال�ت�ق�ن��ي ف��ران �ه��وف��ر في
ب ��رل�ي�ن ،وق� ��د وض� ��ع امل �ه �ن��دس��ون
برنامجًا قادرًا على جمع الوثائق
إل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ًا ،ش � � ��رط ان ي �ج ��ري
ت �ص��وي��ر ك ��ل األج� � ��زاء ع ��ن ط��ري��ق
جهاز السكانر ،لكن األمر يحتاج
ج �ه��ازًا ق � ��ادرًا ع �ل��ى ال�ت�م�ي�ي��ز بني
م�خ�ت�ل��ف أن � ��واع ال� � �ورق واألل � ��وان
والكتابة.
وتكلف العملية الكثير ،والقضية
ليست ت��اري�خ�ي��ة ف�ق��ط ،فالبعض
ي �ن �ت �ظ��ر إع � � ��ادة ت��رم �ي��م ال��وث��ائ��ق
امل � �م� ��زق� ��ة ،ألن ل �ل�أم� ��ر ت ��داع� �ي ��ات
شخصية ،مثل بعض األشخاص
الذين بلغوا التقاعد ويرغبون في
إثبات انهم كانوا ضحايا للنظام
ف ��ي ذل� ��ك ال� ��وق� ��ت ،وأن� �ه ��م م�ن�ع��وا
م��ن ال�ع�م��ل ،وب�ع��ض ال��ري��اض�ي��ات
اللواتي وقعن ضحية اإلجهاض
مرات عدة ،ألسباب غير معروفة،
وي �ع �ت �ق��دن ب� ��أن األرش� �ي� �ف يمكن
أن ي �ث �ب��ت أن م ��درب� �ي� �ه ��ن ك ��ان ��وا
يطعمونهن مواد خطرة.
وال ت��زال عملية االستكشاف في
م��رح �ل �ت �ه��ا االول � � ��ى ،وف� ��ق امل � �ؤرخ
هامبارتوس كنابي ،ال��ذي يقول
إن «أمل ��ان �ي ��ا أن �ف �ق��ت  100م�ل�ي��ون
يورو سنويا منذ  1992ألجل هذه
املهمة ،ولكن إلى اآلن ال نعرف من
تعاون مع الشرطة ا ّ
لسرية».
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انتصارات عربية ثمينة في «اآلسيوية»
ابتسمت الجولة الخامسة للمنتخبات العربية في التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة للتصفيات
النهائية لكأس العالم  2022في قطر وك��أس آسيا  2023في الصني ،حيث استطاع منتخب العراق أن
يهزم إيران / 2  1ف��ي املجموعة الثالثة ،التي شهدت ت�ع��ادل البحرين وه��ون��غ كونغ سلبيًا ،وخطف
املنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على أوزبكستان / 3  2في املجموعة الرابعة ،التي شهدت انتصار اليمن
على فلسطني /1صفر ،بينما خطفت سوريا فوزًا ثمينًا على الصني بهدفني لهدف في املجموعة األولى،
واستطاعت عمان أن تتجاوز بنغالدش / 4  1في املجموعة الخامسة ،بينما خسرت اإلمارات امام فيتنام
بهدف من دون رد في املجموعة السابعة ،وفي املجموعة الثامنة تعادل لبنان وكوريا الجنوبية سلبيًا.
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بطوالت ..البشوت والبخور

ً
• أوال ..االخ� � ��وان  :3ك��ال �غ��ذاء (ال يستغنى
ع�ن�ه��م) ..وك ��ال ��دواء ،ي�ح�ت��اج إل�ي�ه��م ف��ي بعض
األح�ي��ان ..وك��ال��داء ،وقانا اهلل إي��اه��م ..من هنا
فإن كل االخوة األشقاء املشاركني في خليجي
 24التي ستنطلق في قطر  26الشهر الجاري
هللوا ف��رح��ًا وط��رب��وا س�ع��ادة وبهجة بعودة
األش� �ق ��اء «ك ��ال� �غ ��ذاء» ألح �ض ��ان دورة ك��أس
الخليج ..فالسعودية واإلم��ارات والبحرين ال
يمكن أن تستغني عنهم أي منظومة خليجية.
إن��ه خبر واهلل عظيم ،والعظيم ألشقاء القلب
وال��روح والعقل ال يقيم معرضًا لعظمته ..بل
يبلغها بخطواته وإنجازاته.
• ث��ان �ي��ا ..م�ث��ل ش �ج��رة ال �ص �ب��ار ل��دي�ه��ا ق��درة
على ال�ص�م��ود ..رغ��م م��رور األم�ط��ار وال��ري��اح
والعواصف والغبار والرطوبة عليها ..دورة
ك ��أس ال�خ�ل�ي��ج ل �ك��رة ال �ق��دم م ��رت ب�م�ط�ب��ات ال
ح�ص��ر ل�ه��ا وم��ع ذل��ك ص �م��دت ،ورف �ع��ت راي��ة
شموخها وصالبتها ووقفت تتحدى عوامل
التصحر والفناء.
• ثالثًا ..ك��أس الخليج هي ّأمنا الكروية التي
أرض �ع �ت �ن��ا ح�ل�ي��ب ال �ب �ط��والت واالن �ت �ص��ارات
ال�ك��روي��ة ،فمنها انطلقنا للتطور بكل شيء
متعلق بالكرة والرياضة.
• راب� �ع ��ًا ..ه �ن��اك م��ن ق ��ال إن آف ��ة ال �ع��رب هي
الرئاسة ..والرئاسة وتوابعها في دورات كأس
الخليج منذ ب��داي��ة الثمانينات تقريبًا تعني
البشوت ،بشوت كبيرة تتبعها بشوت صغيرة
وص � ��ارت ك ��أس ال�خ�ل�ي��ج م�لاع��ب وم �ب��اري��ات
أخرى للبشوت والبخور ..حيث يعرض فيها
أك �ث��ر ال�ب�ش��وت أن��اق��ة ،وأج�م�ل�ه��ا وأغ �ن��اه��ا مع
مباخر وبخور من الدرجة املمتازة التي تمأل
الرئتني رائحة مميزة تستقر فيها ألشهر..
والغريب ما إن يالحظ أي مشارك في دورات
كأس الخليج بشتًا كبيرًا قد عبر ،حتى يجد
بشوتًا صغيرة تسابق عقارب الساعة للحاق
ب��ه ..والصغيرة هي من امل��راف�ق�ين ..والحاملني
بالحصول على املكانة واملجد نفسهما.
ً
«البشت العود» مستقبال ..ومعظم البشوت
ب ��اح� �ث ��ة ف � ��ي ك� � ��أس ال� �خ� �ل� �ي ��ج ع � ��ن ع ��دس ��ات
الكاميرات التلفزيونية وال�ف��وت��وغ��راف�ي��ة ..اما
أصحاب الشأن نجوم امللعب وأس��اس الكرة
وج��وه��ره��ا ول�ب�ه��ا ،وه��م ال�لاع�ب��ون ،فيكفيهم
املستطيل األخضر يفعلون به ما ي��ري��دون..
بينما البشوت إشارتهم خ�ض��راء ..ألن أمام
البشت كل الطرق مفتوحة وخضراء.

بوحمود

«األزرق» ..والمهرجان

عندك علم

همسة

 ..ان امل�ه��اج��م اإلي��ران��ي امل�ع�ت��زل ع�ل��ي دائ��ي هو
ص��اح��ب أع�ل��ى رق��م ف��ي األه� ��داف املسجلة في
امل �ب��اري��ات ال��دول �ي��ة ،ب��رص�ي��د  109أه� ��داف من
أص ��ل  109م �ب��اري��ات خ��اض �ه��ا الع ��ب ب��اي��رن
ميونخ وهرتا برلني األملانيني خالل  13عامًا مع
املنتخب االيراني.
وفي املركز الثاني يحل البرتغالي كريستيانو
رونالدو العب يوفنتوس االيطالي والذي سجل
ملنتخب بالده  95هدفًا في  162مباراة.
ثم فيرينك بوشكاش الذي أحرز  84هدفًا في
 89مباراة دولية.

ّ
تصوروا
إلى اتحاد كرة القدم والعبي «األزرق»..
أننا صرنا بالفئة الثالثة مع منتخب اليمن الشقيق
بقرعة كأس الخليج ،أمس ،في قطر ..والله عشنا
وشفنا ..بطل الخليج عشر مرات ..وصل بسبب
تصنيفه العالمي ومستواه الفقير إلى هذه
الفئة ..األمر عندكم ..والطموح غذاء الروح..
رغم يقيننا أن احنا راح نروح ..وتزداد في
نفسياتنا الجروح ..يال دعونا نرفع راية الطموح..
وخير إن شاء الله!

خلف الكواليس

هوشة..بسبب السفرات

تغريدة سبقلا
«رأسية» يوسف ناصر إلى شباك تايوان | تصوير حسني هالل

تخطى تايوان..
ّ
عبر «األزرق» بأمان..
وسجل أهداف زمان..
وأقام في الشوط الثاني «مهرجان»..
وإن شاء الله يعوض الحرمان..
في كل زمان ومكان.

ن��أم��ل ون ��رج ��و أال ت��أخ��ذن��ا نتيجة
أم ��س «وك � � ّ�م األه � ��داف (/9صفر)»
إلى مكان ال نتمناه؛ فبضاعة أمس،
التي العبتنا «»made in taiwan؛
أي ُ
«صنع في تايوان» ..انتبهوا من
ُ
املبالغة في فرحة الفوز.

«الخليجي» اكتمل
اك � �ت � �م � ��ل ن � � �ص� � ��اب خ� �ل� �ي� �ج ��ي  24ال� �ت ��ي
تستضيفها قطر من  26الشهر الجاري
ح�ت��ى  8دي�س�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ..ح�ي��ث اج��ري��ت
القرعة على ثمانية فرق هي قوام لبطولة
ك � ��أس ال �خ �ل �ي��ج أه � ��م وأح� � ��ب ال �ب �ط ��والت
لعشاق الكرة الخليجية.
ووقع األزرق في املجموعة الثانية والتي
ق��د ت�ك��ون األص �ع��ب م��ع منتخبات عمان
«ح��ام��ل ال�ل�ق��ب» وال�س�ع��ودي��ة والبحرين،
فيما ضمت األول��ى قطر املستضيفة مع
اإلمارات والعراق واليمن.

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

قطر

عمان

اإلمارات

السعودية

اليمن

الكويت

العراق

البحرين

تنطلق البطولة في  26الجاري وتختتم  8ديسمبر

علي دائي

األخالق أو ً
ال ..يا ناشئي
«القادسية»
حكم عبدالمولى
هل وصل بنا الحال في الرياضة ،وفي مباراة
كروية ب��دوري الناشئني تحت  17سنة ،التي
اق�ي�م��ت ام��س االول ب�ين ال�ق��ادس�ي��ة وال�ج�ه��راء،
وان�ت�ه��ت ب�ف��وز االخ�ي��ر بهدفني مقابل ه��دف،
ال��ى ق�ي��ام بعض ناشئي القادسية باالعتداء
ب��ال �ض��رب ال �ب��دن��ي واالل � �ف ��اظ ال �خ��ارج��ة على
مساعد الحكم اث�ن��اء ت��أدي��ة عمله ،ف��ي موقف
غير مقبول من ناشئني في بداية مشوارهم،
مما يؤكد ان هناك مشكلة في كيفية تعامل
ال�ل�اع��ب م��ع ال �ح �ك��م وق� ��رارات� ��ه ،وان م��اوص��ل
اليه الحال في مالعب الناشئني ي��دق ناقوس
الخطر مستقبال ،وال بد من التعامل مع هذه
الواقعة بكل ابعادها في كيفية اعداد الالعبني
وابتعادهم عن التعصب الرياضي ،والتحلي
بالروح الرياضية واالحترام والتسامح حتى
وان اخطأ الحكم .فالحكم غير معصوم عن
الوقوع في مثل تلك االخطاء.

اتحاد لعبة فردية قتالية شهد «هوشة» بني عدد من أعضاء مجلس اإلدارة
بسبب ال�ص��راع على السفرات بعدما ح��اول بعضهم تجاوز ال��دور املتفق
عليه واملتضمن سفرة لكل عضو ..العراك انتهى من دون الوصول لنتيجة،
وه��و ما يؤكد أن األزم��ة قابلة للتصعيد لجهات رياضية عليا للسيطرة
عليها قبل خروجها للعلن ،وم��ا يتبع ذل��ك من فتح خزانة اس��رار االتحاد
لينهل منها املغردون كما هدد البعض.

الرقعي..
رايح جاي

النار..
تحت الرماد

رئ �ي��س أح� ��د األن ��دي ��ة خ � ��ارج ال �ع��اص �م��ة،
ي �ت ��ردد ك �ث �ي��را ع �ل��ى ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة في
محاولة لعرض مشروع استضافة بطولة
عربية للعبة ف��ردي��ة ،يسعى م��ن خاللها
إلظهار قدراته ووضع اسمه ضمن الئحة
اصحاب «املبادرين» ..الرئيس زار الهيئة
أك �ث��ر م ��ن  7م � ��رات خ �ل�ال أس �ب��وع�ي�ن ول��م
يجرؤ على عرض موضوعه على قيادات
الهيئة ،خوفا من رفضه بسبب املبالغه
ف ��ي امل �ي ��زان �ي ��ة امل �ق �ت��رح��ة ل�لاس �ت �ض��اف��ة،
ويبحث عن مخرج وتفسير مقنع لوجود
امل�ل��ف األزرق ف��ي ي��ده بشكل ي��وم��ي دون
انجاز ..صاحبنا محتاج حبة الشجاعة
لتحقيق مبتغاه.

وص ��ل ال �خ�لاف داخ ��ل أح ��د األن��دي��ة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال� �ع ��اش ��رة إل� ��ى ط��ري��ق
الالعودة ،بني من يملك املال وكاتم
االس � � ��رار ف ��ي ظ ��ل م� �ح ��اوالت ف��رض
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م �ف��اص��ل ال� �ن ��ادي،
وس�ي��اس��ة ان��ا وم��ن ب�ع��دي الطوفان
ال � �ت� ��ي ي �ن �ت �ه �ج �ه��ا اح � ��ده � ��م ،وس ��ط
صمت تام من الجميع .البعض ّ
فسر
تلك الحالة بالنار تحت الرماد ،وما
يمكن ان يحدث إذا ظل الوضع على
ما هو عليه ،وغياب صاحب القرار
ع ��ن امل �ش �ه��د ال� � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب إج � ��راء
حاسما يتم من خالله وضع النقاط
على الحروف.
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رياضة 31

قطر
«تبي» نابولي
يعيش ن��ادي نابولي اإليطالي ظروفا صعبة خالل الوقت
الحالي ،فالفريق يحقق نتائج سلبية في املباريات األخيرة،
وال �ت��وت��ر س�ي��د امل��وق��ف داخ� ��ل ال� �ن ��ادي ،وه� ��ذا األم� ��ر أص�ب��ح
مكشوفا ولم يعد سرًا.
وف��ي ظل ه��ذه األوض��اع قد تكون الفرصة مناسبة لعرض
ق�ط��ري مغر م��ن األس ��رة الحاكمة ف��ي ق�ط��ر ،وامل��ال�ك��ة لنادي
باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحسب ما ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية،
ف��إن ال �ع��رض ال ��ذي ق��دم��ه ال�ق�ط��ري��ون ل �ش��راء ن ��ادي الجنوب
اإليطالي يبلغ ( 560مليون يورو).
ول �ك��ن ت �ق��ول ال �ص �ح �ي �ف��ة أن رئ �ي��س ن��اب��ول��ي اوري �ل �ي ��و دي
الوري�ن�ت��س حاليًا ف��ي ال��والي��ات املتحدة األميركية ،بسبب
بعض االلتزامات ،ولم يقم بالرد على هذا العرض.

فالفيردي..
«دفعة مردي»

إبرا لغاالكسي:
«خلكم
على البيسبول»!

ض��اق ع�ش��اق برشلونة ذرع��ًا ب��االس�ب��ان��ي ارن�س�ت��و فالفيردي
م ��درب كتيبة ميسي ال ��ذي يعتبره ع�ش��اق ال�ب��رش��ا م��ن افشل
امل��درب�ين ،حتى ان�ن��ا ذهبنا لقهوة اح��د ال ��رواد وم��ن ضمنهم
مجموعة من مشجعي العمالق الكتالوني وقلنا شأخباركم
مع فالفيردي ،ردوا بعصبية «دفعة مردي» يعني اهلل ال يرده.
املثل الكويتي هو دفعة مردي والهوا شرقي.
املردي :قصبة طويلة او عود من الخشب يدفع به الزورق في
املياه الضحلة حينما يتعذر استخدام املجداف.
ال�ش��رق��ي :ال��ري��ح ال�ت��ي ت�ه��ب م��ن ال �ش��رق وت�س��اع��د ال�س�ف��ن على
السير.
ويضرب في الثقل ،ويقال في حالة التخلص من شخص ثقيل.
واملعنى :ليدفع اهلل عنا هذا الثقيل كما يدفع الزورق باملردي
في اتجاه الريح الجنوبية التي تكون ع��ادة شديدة الهبوب،
وت��أت��ي ب��األع��اص�ي��ر ،وي�ك��ون امل��د مساعدًا ل��ه ألن��ه ف��ي اتجاهه
فيندفع الزورق اندفاع االعصار.

زالتان إبراهيموفيتش

أعلن النجم السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش ،رحيله عن
فريق لوس أنجلوس غاالكسي األميركي ،بعد أقل من عامني
في صفوفه.
ونشر إبراهيموفيتش 38 ،عاما ،رسالة الفتة ،عبر صفحته
على موقع التواصل االجتماعي تويتر ،قال فيها« :حضرت،
رأي��ت ،ربحت وخسرت ،شكرا غاالكسي ،شعرت أنني على
قيد الحياة مرة أخرى هنا».
وت��اب��ع حديثه للجماهير ق��ائ�لا« :إل��ى جماهير غاالكسي،
أردتم زالتان ،فأحضرت لكم زالتان».
واخ�ت�ت��م ت��دوي�ن�ت��ه ق��ائ�لا« :ال�ق�ص��ة م�س�ت�م��رة ،واآلن ع��ودوا
مل�ش��اه��دة ال�ب�ي�س�ب��ول» ،وف��ق م��ا نشر م��وق��ع صحيفة «آس»
االسبانية.

مليونير
لعب بحسبة رومفورد
في واقعة نادرة للغاية بمالعب كرة القدم ،اشترى
امل �ل �ي��ون �ي��ر امل �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل غ �ل�ي�ن ت��ام �ب �ل�ي�ن ن��ادي��ا
إنكليزيا وبسط كل «سلطته» عليه ،ماليا وفنيا.
وق��ال��ت صحيفة م �ي��رور ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة إن تامبلني
اش�ت��رى فريق روم �ف��ورد ال��ذي ينافس ف��ي الدرجة
الثامنة لكرة القدم ،ولم يضيع أي وقت في إجراء
عدد من التغييرات داخله.
فخالل  24ساعة من توليه املنصب الجديد ،أقال
تامبلني امل��دي��ر ال�ف�ن��ي للفريق ب��ول م��ارت��ن ،وع�ين
نفسه خليفة له ،كما استبعد كل الطاقم الفني.
وذكر تامبلني أنه تعاقد أيضا مع  15العبا جديدا،
مشيرا إلى أنه سيكشف أسماءهم في وقت الحق.

إذا قررت المرأة ..كلوب «»OK

تويتريات
• زعم حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون
ان حسابه على موقع التواصل االجتماعي
تويتر قد تعرض لالختراق ،وذلك بعد أن
نشر تغريدة تهاجم النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو.
وق� � ��ال ال� �ب ��رازي� �ل ��ي إن � ��ه ق � ��ام ب �ح��ل
م�ش�ك�ل��ة ف��ي ح�س��اب��ه ع�ل��ى ت��وي�ت��ر،
بعد أن نشر اقتباسا ينتقد النجم
ال �ح��ال��ي ل �ف��ري��ق ي��وف �ن �ت��وس اإلي �ط��ال��ي
ب�ع��د غ�ض�ب��ه م��ن اس�ت�ب��دال��ه ،ف�ي�م��ا أوض��ح
في بيان صغير أن حسابه قد تم اختراقه ،حيث
كتب «تم اختراق حسابي على تويتر ،لقد قمت
بالفعل بحل املشكلة».
• أع�ل��ن التشيكي ت��وم��اس ب��ردي�ت��ش على
حسابه في تويتر اعتزاله اللعب نهائيًا
ب �ع��د  17ع ��ام ��ًا ع �ل��ى ب� ��دء م�س�ي��رت��ه
االحترافية في مالعب التنس.
وق ��ال ب��ردي �ت��ش ف��ي م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و:
«ك� �ن ��ت أخ� �ط ��ط إلع�ل�ان �ه ��ا م �ف��اج��أة
صغيرة يوم السبت عندما أكون في
لندن ،لكن ال بأس».
• ت �ف��اع��ل رواد م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
ف��ي «ت��وي�ت��ر» ،م��ع اللفتة اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي ق��ام بها
املغربي حكيم زياش ،نجم فريق أياكس
ال �ه��ول �ن��دي ت �ج ��اه م �ش �ج��ع م ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة بعد مواجهة
ال�ف��وز على أوت��ري�خ��ت  4-1ضمن
منافسات الجولة  13في ال��دوري
الهولندي.
وظ �ه��ر زي� ��اش ف ��ي م �ق �ط��ع ف �ي��دي��و،
ت� � ��داول� � ��ه رواد م � ��واق � ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،وه� � ��و ي� �ل� �ب ��ي ن� � � ��داء أح ��د
امل �ش �ج �ع�ي�ن م� ��ن ذوي االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
امل �ت��واج��دي��ن ف��ي م�ل�ع��ب «ي��وه��ان ك��روي��ف أري �ن��ا»،
حتى يقدم له قميصه هدية والتقط معه صورة
تذكارية.

كلوب مع زوجته أوال ساندروك | إنترنت

ي�ط��وي ال�ع�م�لاق األمل��ان��ي ب��اي��رن م�ي��ون��خ ال �ي��وم صفحة
م ��دي ��دة م ��ن ت��اري �خ��ه ،ب�ت�ن�ح��ي رئ �ي �س��ه أول � ��ي ه��ون�ي��س
و{يشيل قشه} أي يحمل أغ��راض��ه ،بعد  49عاما في
أروقته الرياضية واإلدارية ،شهدت تحقيق النادي قفزة
نوعية في عالم ك��رة القدم،
وترافقت مع إدانات أودعته
السجن.
وع �ل ��ى رغ� ��م ه� ��ذه ال �خ �ط��وة
ال�ب��ال�غ��ة ال��رم��زي��ة ،يستبعد
أن يصبح ال�لاع��ب السابق
ال�ب��ال��غ م��ن العمر  67عاما،
خ��ارج الصورة بشكل تام،
ّ
ال سيما وأن��ه زك��ى بنفسه
خليفته ع�ل��ى رأس ال�ن��ادي
امل�ت��وج بطال ل�ل��دوري ف��ي امل��واس��م السبعة امل��اض�ي��ة ،أال
وهو هربرت هاينر ،الرئيس التنفيذي السابق للشركة
األمل��ان �ي��ة ال�ع�م�لاق��ة ف��ي م �ج��ال ال�ت�ج�ه�ي��زات ال��ري��اض�ي��ة
«أديداس» .وقال قائد بايرن حارس مرماه مانويل نوير
«أعتقد أن شخصا مثل أولي هونيس لن يتوقف أبدا ،لذا
سيبقى دائما على ارتباط بنا» .وسيأتي تنحي هونيس
رسميا خالل اجتماع الجمعية العمومية للنادي الذي
ي�ع�ق��د ال �ي��وم ،وس�ت�ت��م خ�لال��ه ت�س�م�ي��ة ه��اي�ن��ر خ�ل�ف��ا ل��ه.
(برلني-ا.ف.ب)

كشف ال�لاع��ب السابق أح��د أساطير ن��ادي ليفربول اإلنكليزي ،فيل تومبسون،
أن امل ��درب األمل��ان��ي ي��ورغ��ن ك�ل��وب رف��ض ف��رص��ة لتدريب مانشستر يونايتد قبل
انضمامه إلى «الريدز» ،وذلك بسبب زوجته.
وقال فيل تومبسون إنه بعد أن أحرز يورغن كلوب لقبني متتالني في البوندسليغا،
ووص��ل بفريق دورت�م��ون��د إل��ى نهائي دوري األب�ط��ال ،عندما أتيحت ل��ه الفرصة
لتدريب مانشستر يونايتد ،وذل��ك خ�لال ال�ف�ت��رة ،التي عجز فيها امل��درب ديفيد
مويس عن إثبات جدارته في «أولد ترافورد».
وأض��اف تومبسون ،خ�لال حديث م��ع قناة «ت��ي ف��ي  »2ف��ي ال��دن�م��ارك ،أن��ه ناقش
موضوع «رفض مانشستر يونايتد» مع كلوب ،الذي قال إنه لم يقبل على الخطوة
احترامًا لرغبة زوج�ت��ه .وأض��اف« :أج��ري��ت لقاء مع كلوب ملصلحة شبكة سكاي،
وسألته إذا كان هو وليفربول قد خلقا لبعضهما ،فسألني مستغربًا (مل��اذا؟) ،ثم
استطرد قائال إن��ه ك��ان بإمكانه االنضمام إل��ى مانشستر يونايتد ،لكن زوجته
شعرت أن الخطوة غير صحيحة» .وتابع« :عندما وص��ل ع��رض ليفربول ،قالت
زوجته إنها الخطوة الصحيحة .يبدو األمر غريبًا ،وكأنه خلق لليفربول».
وتحت قيادة كلوب ،فاز ليفربول بلقب تشامبينزليغ املوسم املاضي ،وحل ثانيا
في ال��دوري اإلنكليزي بفارق نقطة واح��دة عن غريمه مانشستر سيتي ،قبل أن
يعود هذا املوسم بقوة ليحتل صدارة الدوري حتى اآلن بفارق  8نقاط عن ليستر
سيتي وتشلسي.

شيل
«قشك»

هونيس حامالً أغراضه | إنترنت
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الصغرى

الرطوبة
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الكبرى

ً
جزئيا إلى غائم مع فرصة ألمطار متفرقة تكون رعدية
غائم
ً
أحيانا والرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  40كلم /ساعة).

ً
برقيا :سبقلا
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي 13078
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

البحـــــــر

إيران والخليج
هل بدأت حرب باردة في املنطقة بني دول خليجية وعربية من
جانب ،وبني إيران من جانب آخر أم انتهت؟
س� ��ؤال اف �ت��راض��ي ت�ت��رن��ح اإلج ��اب ��ة ع�ن��ه ب�ي�ن ال �خ �ي��اري��ن ،ففي
الواقع ال يمكن تجاهل أن هناك مواجهات بني الطرفني تتخذ
شكل الحرب الباردة؛ كونها ترتكز على عمل غير مباشر ال
يقود إلى مواجهات مكشوفة ،ولكل طرف اعتباراته في ذلك؛
فالجانب اإليراني يسعى إلى إدخال نمط جديد من الوصاية
والهيمنة ف��ي ال�ع�لاق��ات اإلقليمية على ح�س��اب س�ي��ادة ال��دول
وللتأثير في قراراتها الوطنية ،بينما معظم ال��دول الخليجية
والعربية ترى أن هناك ض��رورة لفرملة االمتداد اإليراني في
املنطقة العربية ،وهي تشير بأصابع االتهام إلى الدور اإليراني
في الحرب الدائرة في اليمن ،كما أن الوجود اإليراني القوي في
سوريا ولبنان وال�ع��راق ال يمكن أن تخطئه العني ،فيما تظل
إي��ران الحاضر الغائب ف��ي األزم��ة الخليجية املعروفة التي ال
تتوقف عند جغرافيتها العربية بل تتجاوزها إلى جغرافيات
عديدة حتى انها تظل مثار اهتمام عاملي كبير.
كلنا شركاء وعلينا أن نشرف جميعًا بمسؤوليتنا وعلينا
جميعًا أن نفيق من الغيبوبة التي ضرتنا وننتبه إلى الخطر
الداهم الذي يتربص بنا ،علينا أن ننحي جميع خالفاتنا جانبًا
ون�م��د أي��دي�ن��ا جميعًا ألج��ل ال�ت�لاق��ي وال�ت�م��اس��ك ف��ي مواجهة
ال�ف��وض��ى الشاملة ال�ع��ارم��ة ال�ت��ي اج�ت��اح��ت املنطقة والب��د من
وقفها .هل نقدر على ذلك؟
نقدر على هذا وأكثر من ذلك لو خلصت النيات:
• األزم��ات تتوالى والحلول تتراجع وس��ط مناخ ع��ام غاضب
متنمر غ��ارق ف��ي الكراهية مستسلم للتخوين ،انعدمت منه
كل سبل الحوار ،وكلها عوامل جعلت الوصول إلى قرار أمرًا
ً
صعبًا إن لم يكن مستحيال.
• ي�ج��ب أن ت�ك��ون ع�ن��دن��ا م�ق�ب��رة ج��اه��زة ل�ن��دف��ن فيها أخ�ط��اء
األصدقاء.
يقول علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب :ليس حسن ال�ج��وار ك��ف األذى ،بل
الصبر على األذى.
ربما كان كل ذلك وراء اإلشارات التي أرسلتها طهران مؤخرًا
نحو التهدئة وطي صفحة الخالفات وإزالة التوتر في املنطقة
وتغيير سلوكها تغييرا جذريًا ،وبالتالي علينا النظر في هذا
األم��ر بجدية ونحاول تنمية هذه الخطوات وإن بدت صغيرة
وأن نمضي نحو تهيئة أرضية مناسبة لحوار سوي للوصول
إل��ى إقامة عالقات طبيعية ،وأن تمتد أي��ادي الجميع بالسالم
والصداقة ونحو تنمية املنطقة ورفع شبح الحروب عن مسرح
اإلقليم ،والقضاء على اإلرهاب وبتر األيادي الداعمة له مع وضع
خطط واقعة ومدروسة للنهوض باملصالح املشتركة وضمان
تشابكها .ف�ف��ي ت�ق��دي��ري رغ��م م��ا ي�ق��ال ع��ن ال�ق�ي��م املشتركة
وال��رواب��ط العضوية بني الشعوب ،فإن هذه العناصر تتراجع،
ب��ل وت�ن�ه��زم أم��ام امل�ص��ال��ح ،وأع�ت�ق��د أن التشابك االق�ت�ص��ادي
والتجاري هو رهان ممتاز لرسم عالقات متوازنة بامتياز.
من األخبار السارة لنا جميعًا أن صوت العقل بدأ يتردد صداه
في املنطقة وأن إشارات املصالحة وتصفية األجواء تلقى من
يستقبلها.
يقول غاندي :االختالف في الرأي ينبغي أال يؤدي إلى العداء،
وإال لكنت أنا وزوجتي ألد األعداء.

ُ
أج ��ري ��ت ف ��ي  16م ��ن م � ��ارس ع� ��ام 1973
ق��رع��ة ف��ي مقر دار سبقلا ب�ين الفائزين
ف��ي مسابقة سبقلا الرياضية ،وحضر
ع �م �ل �ي��ة ال �ق��رع��ة ج ��اس ��م أح �م ��د ال�ن�ص��ف
رئ �ي��س ال �ت �ح��ري��ر األس� �ب ��ق ،وذو ال�ف�ق��ار
ق�ب�ي�س��ي امل��دي��ر ال �ع��ام األس �ب��ق ،ورؤوف
شحوري مدير التحرير األسبق ،وراشد
الخالد السكرتير العام لنادي القادسية

ال � ��ري � ��اض � ��ي .وم� � ��ن ال � �ف� ��ائ� ��زي� ��ن :ب �ه �ي �ج��ة
إب��راه �ي��م خ��ري�ب��ط ،ح�ك�م��ت ع�ل��ي ع�ب��داهلل
ن��اص��ر ،توفيق يعقوب ال�ف��ري��ح ،عبداهلل
ال �ق�ل�اف ،إب��راه �ي��م ع �ب��دال �ق��ادر ع��ن ابنته
مديحة ،أحمد غريب محمد ،عبدالحميد
سلمان امل��وج��ي ،محمد ع�ق��اب محمود،
وعلي عبدالوهاب العصفور.
ورح � ��ب امل� �ح ��رر ال ��ري ��اض ��ي خ �ل �ي��ل رب ��ان

مايو كلينك

اس� �ت� �ئ� �ص ��ال ال � �ل� ��وزت�ي��ن ه � ��و اس �ت �ئ �ص��ال
ج ��راح ��ي ،وه �م��ا وس� ��ادت� ��ان ن�س�ي�ج�ي�ت��ان
ذواتي شكل بيضاوي توجدان في مؤخرة
الحلق (لوزة في كل جهة).
ك��ان اس�ت�ئ�ص��ال ال �ل��وزت�ين م��ن اإلج� ��راء ات
ال� � �ش � ��ائ� � �ع � ��ة ل � � �ع� �ل��اج ع� � � � � ��دوى ال� � �ل � ��وزت �ي��ن
والتهابهما (التهاب اللوزتني) .أم��ا اآلن،
ف� �ع ��ادة م ��ا ي� �ج ��ري اس �ت �ئ �ص��ال ال �ل��وزت�ي�ن
ل �ع�ل�اج اض� �ط ��راب ال �ت �ن �ف��س أث� �ن ��اء ال �ن��وم،
ولكن قد يظل عالجًا عند تكرار اإلصابة
بالتهاب ال�ل��وزت�ين أو ع��دم استجابتهما
للعالجات األخرى.
ع� � ��ادة م� ��ا ي �س �ت �غ��رق وق � ��ت ال� �ت� �ع ��اف ��ي م��ن
استئصال ال�ل��وزت�ين م��ا ب�ين  10أي��ام إلى
أسبوعني على األقل.
تنتج ال�ل��وزت��ان أن��واع��ًا معينة م��ن خاليا
ال��دم البيضاء املقاومة ل�لأم��راض .ولذلك
ُي �ع �ت �ق��د أن ال� �ل ��وزت�ي�ن ب �م �ن��زل��ة أول خ��ط
دف��اع��ي ل�ل�ج�ه��از امل �ن��اع��ي ض��د البكتيريا
والفيروسات التي تدخل إلى فمك.
ً
ل��ذا ،ف��إن ه��ذه الوظيفة تجعلهما عرضة

عشاء

@Bassam_Alasousi
info@bassamandbassam.com

اللعبة مستمرة!..
يقول ج��ون��اث��ان س��وي �ف��ت «امل �ف �ه��وم ال �ع ��ام لكلمة
سياسة أنها ليست سوى تجمع للفساد».
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال �ج��رأة امل �ش �ه��ودة ف��ي ال�ط��رح
وال��دف��اع ،سقطت ال��وزي��رة ج�ن��ان ب��وش�ه��ري ب��رأس
م ��رف ��وع م ��ن ع �ل��ى م�ن�ص��ة االس �ت �ج ��واب ب��ال�ض��رب��ة
ال�ق��اض�ي��ة ب�لا ذن ��ب اق�ت��رف�ت��ه ،ف�ك��ل ج��ري�م�ت�ه��ا أنها
اجتهدت وحاولت اإلصالح والتطوير ،إال أنها وفي
سبيلها إل��ى ال��وص��ول ل�ل�ه��دف ت�ع�ث��رت بمجموعة
من املطبات والحفر والسواتر الترابية واالسمنتية
«الفاسدة» وال غرابة ،فهذا هو حال العمل السياسي
بشكل عام ،يسمح باستخدام كل األدوات واألسلحة
لتحقيق املصلحة السياسية لينال بعدها املنتصر
تصفيق الجمهور وح�ص��د ال�ن�ق��اط ال�ث�لاث وجني
األصوات ،ويستمر اللعب للبحث عن ضحية جديدة
ي�ت��م ن �ح��ره��ا س�ي��اس �ي��ًا ،وبالتأكيد ال أح ��د ي�س��أل
مل��اذا وكيف وم��ا ه��ي القضية التي رحلت ال��وزي��رة
بسببها ،ف��امل��وض��وع�ي��ة غ��ائ�ب��ة والحقيقة م�ت��واري��ة
والفائز هو من يجيد استخدام قوانني اللعبة وخلط
األوراق واختيار التوقيت ،فيا ترى هل العيب باللعبة
أم الالعبني أم الجمهور الذي جاء بالالعبني؟
جنان لن تكون األولى أو األخيرة ،فقد رحل قبلها
الشيخان محمد ال�ع�ب��داهلل وسلمان ال�ح�م��ود ،فهل
تحقق اإلصالح برحيلهما؟! وهل حقًا قضينا على
الفساد برحيل الوزيرة؟
وهذا السؤال موجه لجمهور الناخبني تحديدًا الذي
يصفق بهستيريا متناهية «ويغرد» بفرحة كبيرة،
ويبحث عن ضحية فقط من دون أن يحاسب كيف
تم التصويت على طرح الثقة وعلى أي أساس اتخذ
«العبوه» مواقفهم.
السؤال الكبير :هل برحيل الوزيرة جنان بوشهري
ق ��د ُح �ل��ت ال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة أو ان �ت �ه��ت ال�ب�ن�ي��ة
التحتية ..وه��ل ما زال��ت شوارعنا «بسكوت تحطه
باملاي يذوب»؟!
السؤال البريء :لو أن النائب شعيب املويزري الذي
كان وزي�رًا لإلسكان هو من وجه إليه االستجواب
فهل ك��ان سيرحل بهذه الطريقة أو السهولة التي
رحلت بها الوزيرة جنان؟!
على أي حال الجميع يتحدث عن الفساد الحكومي
ووجوب محاربته ،لكن هناك فسادا اخر هو الفساد
النيابي ال��ذي ال يمكن كشفه أو اجتثاثه والقضاء
ع�ل�ي��ه إال ب��ال��وس��ائ��ل ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�ب�ط�ي�ئ��ة وك��ل أرب��ع
سنوات عبر صناديق االق�ت��راع ،فقد أصبح بشت
ال�ن��ائ��ب أق ��وى م��ن ب�ش��ت ال�ش�ي��خ أو ال��وزي��ر بسبب
أن السياسة الحكومية ل��م تعد ق��ادرة على اإلدارة
وض �ب��ط اإلي �ق��اع واإلم �س ��اك ب�خ�ي��وط ال�ل�ع�ب��ة ،وه��ذا
األمر خطر جدًا ،فسوف تدفع البالد ثمنًا باهظًا إن
استمرت هذه اللعبة في الدوران!.

ب ��ال� �ح� �ض ��ور ،ث ��م ج � ��رت ع �م �ل �ي��ة ال �ق��رع��ة
الختيار الفائزين الخمسة األوائل ،وكان
م �ق��ررًا أن ت� ��وزع  12ج��ائ��زة ف �ق��ط إال أن
رئيس التحرير قرر منح القارئني الثالث
عشر والرابع عشر اشتراكًا مجانيًا في
سبقلا مل� ��دة س �ت��ة أش� �ه ��ر ،ك �م��ا ت �ع��ددت
ال �ج��وائ��ز امل �ق��دم��ة ل�ل�ف��ائ��زي��ن ب�ي�ن ت��ذاك��ر
للطيران ومبالغ مالية قيمة.

السعدون :أمطار لمدة  3أيام..
يليها انخفاض في درجة الحرارة

ق��ال خ�ب�ي��ر ال�ط�ق��س ع ��ادل ال �س �ع��دون إن غ�ي��وم��ًا ق��ادم��ة إل��ى
ال�ك��وي��ت ستسفر ع��ن أم �ط��ار ليست ب��ال�غ��زي��رة ع�ل��ى أن�ح��اء
متفرقة م��ن ال�ب�لاد ،إذ ستكون متقطعة وت�ب��دأ خفيفة يوم
الجمعة ،على أن تزداد يومي السبت واألحد ،ثم تتوقف قبل
فجر يوم اإلثنني املقبل.
وذك� ��ر ال �س �ع��دون ،ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ،أن ي ��وم اإلث �ن�ين
سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ،خصوصًا
ب�ع��د األم �ط��ار ال�ت��ي س�ت��أت��ي ب ��إذن اهلل ،الف�ت��ًا إل��ى أن ال��ري��اح
ال �ش �م��ال �ي��ة س �ت �ك��ون ب� � ��اردة ،وت �ص��ل ف �ي �ه��ا درج � ��ة ال� �ح ��رارة
العظمى إلى حوالي  20درج��ة في بعض األماكن ،موضحًا
أن هناك مناطق ستكون أعلى بقليل وتصل إلى  22درجة،
حيث ان درجة الحرارة ليست واحدة في كل املناطق.
ولفت ال�س�ع��دون إل��ى أن��ه م��ن امل�ب�ك��ر ال �ق��ول ان��ه يتعني على
الناس ارتداء الزي الشتوي ،ومن املتوقع أن يكون ذلك بعد
اسبوعني من اآلن.

عبدالعزيز الخالدي

الوفيات
● ن��اص��ر محمد ن��اص��ر ال��س��اي��ر90( ،
ع ��ام ��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ب �ع��د ص�ل�اة عصر
ال � �ي� ��وم ،ل� �ل ��رج ��ال :ض ��اح �ي ��ة ع �ب ��داهلل
السالم ،ق ،3ش عبدالوهاب الفارس،
دي� ��وان ب ��در ون��اص��ر م�ح�م��د ال�س��اي��ر،
ل �ل �ن �س��اء :ض��اح �ي��ة ع� �ب ��داهلل ال �س��ال��م،
ق ،3ش عبدالوهاب ال�ف��ارس ،م ،8ت:
.22551569
● مهدي حسن صالح بوعباس،

( 84ع��ام��ًا) ،ش� ّ�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :حسينية
الياسني ،للنساء :الدعية ،ق ،4ش،44
م ،12ت.97588848 - 99739700 :

ل�لإص��اب��ة ب��ال �ع��دوى واالل� �ت� �ه ��اب .تنتشر
تلك املشكلة أكثر ب�ين األط �ف��ال ،نظرًا الى
أن وظيفة الجهاز املناعي للوزتني تكون
أك� �ث ��ر ف��اع �ل �ي��ة ق �ب��ل ب� �ل ��وغ س ��ن امل ��راه� �ق ��ة.
وأيضًا خالفًا لعمل الجهاز املناعي لدى
البالغني ،يقل تعرض الجهاز املناعي لدى
ً
األط �ف��ال للبكتيريا وال�ف�ي��روس��ات ،فضال
ع��ن أن��ه ل��م تتكون ل��دي��ه مناعة حتى اآلن
ملواجهتها.

6.13 11.33

أحمد الحافظ

اإلط �ل�اق ،خ�ص��وص��ًا ب�ع��د وق ��وف ال�ك��وي��ت ل�ل�م��رة األول ��ى ع�ل��ى املنصة
ض�م��ن ال�خ�م�س��ة األوائ� ��ل ف��ي ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وب� ��إذن اهلل ف��ي األع ��وام
القادمة سوف نحصد البطولة» .وح��ول مشواره في تحدي القراءة،
ق��ال «ق��رأت نحو  60كتابًا ه��ذا ال�ع��ام ،تنوعت ب�ين الكتب السياسية
والتاريخية والتنمية البشرية ،وال�ت��ي أض��اف��ت ل��ي الكثير م��ن حيث
اللغة والبالغة والثقافة التي تعكس هويتنا وثقافة مجتمعنا».
وح��ول تحدياته ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ق��ادم��ة ،ق��ال «س��أواص��ل امل �ش��وار والطريق
والعمل في سبيل اكتساب العلم واملعرفة ألحقق هدفي األس�م��ى ،وهو
إح�لال السالم في العالم .ورغ��م أنني أعلم صعوبة ه��ذا الطريق ،لكنني
سأحاول».

أول خط دفاعي للجهاز المناعي

شروق

مغرب

بسام العسعوسي

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

اللوزتان..

6.11

4.53

بالرصاص

 - 1973قراء سبقلا
ّ
يتسلمون جوائز المسابقة

عبدالعزيز الخالدي لـ سبقلا:
قرأت  60كتابا ً في 2019
محمد عبدالناصر

!

فجر

عصر

ظهر

في سبقلا بريميوم

أول كويتي يتأهل إلى نهائي «تحدي القراءة»

حبه وشغفه لالطالع واملعرفة ق��ادا عبدالعزيز الخالدي الطالب في
املرحلة الثانوية إل��ى وص��ول الكويت للمرة األول��ى إل��ى التصفيات
النهائية ملسابقة ت�ح��دي ال �ق��راءة ال�ع��رب��ي ف��ي دورت �ه��ا ال��راب�ع��ة ،بعد
مشاركة  13.5مليون طالب وطالبة من مختلف الدول العربية ،ليتوج
ً
بطال في الكويت بعد ماراثون طويل في سباق القراءة ،حيث استطاع
من خالل تميزه أن يحجز مقعدًا ضمن املراكز الخمسة األولى.
وأع��رب عبدالعزيز الخالدي عن سعادته وفخره بهذه املشاركة في
ً
تصريحات خ��اص��ة ل�ـ سبقلا ،ق��ائ�لا« :ه��ذا أف�ض��ل ت�ح��دي ق��راءة على

ً
صباحا

مساء

ً
صباحا

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ينتشر استخدام تعبير  Limelightفي عالم الفن،
لوصف المنطقة التي يتنافس الممثلون للوقوف
فيها.
قبل اختراع مصابيح اإلضاءة ،كانت الشموع تقوم
بالمهمة .وكان المخرج يلجأ لوضع قطرات من
عصير الليمون على الشموع لتتوهج ،وكان
الممثلون يتنافسون للوقوف في منطقة
التوهج تلك ليراهم الجمهور.

محمد ناصر السنعوسي

2.31 12.22

7.44 7.46

الصــــالة

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

من صندوق المب ّيت

سنعوسيات

أعلى مد

أدنى جزر

2.32 4.49

● فاطم زيد مرزوق المطيري80( ،
عامًا)ّ ،
شيع ،للرجال في املقبرة فقط،
للنساء :سعد العبداهلل ،ق ،4ش،423
م ،196ت.99723321 - 60431112 :
● فاطمة ناصر مسباح المسباح،

( 57عامًا) ،التشييع التاسعة صباح
ال �ي��وم ،ل �ل��رج��ال :ال�ش�ع��ب ،ق ،1ش��ارع
املنامة ،ديوان خالد املسباح ،للنساء:
الشعب ،ق ،1ش ،18م ،6ت22654448 :
 .99969383 - 97321433 - 66100506«إنا لله وإنا إليه راجعون»

«أوديمار بيجيه» ..طوابير وقوائم انتظار
لشراء ساعة Royal Oak QPs
أحمد بدر
كشفت مجلة «الي��ف ستايل إش�ي��ا» ،أن واح��دا
على األق��ل من بني كل  5أشخاص ،يسعى اآلن
ل�ل�ب�ح��ث ع��ن س��اع��ات  ،Royal Oak QPsوه��ي
م �ج �م��وع��ة ف��رع �ي��ة ت�ن�ت�ج�ه��ا ش��رك��ة «أودي� �م ��ار
بيجيه» ،صاحبة السمعة الكبرى ف��ي تجارة
الساعات.
وقالت املجلة ،إنه ليس من املعتاد رؤية قوائم
ان �ت �ظ��ار ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ط��واب �ي��ر ،ف��ي ك��ل م��رة
تصل فيها نسخة ج��دي��دة إل��ى امل�ت��اج��ر ،إال أن
التصميم الجديد للساعة ،بجانب تقنياتها
امل �م �ي ��زة ،ج�ع�ل�ه��ا واح� � ��دة م ��ن أك �ث��ر ال �س��اع��ات
امل��رغ��وب��ة ،م�ن��ذ ان �ط�ل�اق ال�ن�س�خ��ة األول� ��ى ل�ه��ا،
وال �ت��ي ت�م�ي��زت ب��ال �ل��ون األس� ��ود ال �خ��زف��ي ،ع��ام
.2017
وت ��أت ��ي س ��اع ��ات روي� � ��ال أوك ،ب �ح �ج��م  41م��م،
وت�ح�ت��وي على زوائ ��د مضافة للتقويم ،حيث
ت �ع��زز ال �س��اع��ة ال �ج��دي��دة م��ن س�م�ع��ة ش��رك�ت�ه��ا
ك��واح��دة م��ن أف�ض��ل ش��رك��ات صناعة الساعات
من السيراميك في العالم ،وتوفر بدائل جديدة

ساعة Royal Oak QPs

أكثر جاذبية من الساعات التقليدية.
وتم تصنيع الساعة الجديدة من مواد مبتكرة،
ال س�ي�م��ا ال�س�ي��رام�ي��ك امل �ت�ي�ن ،امل �ق ��اوم للخدش
أو ال� �ص ��دأ ،وخ �ف �ي��ف ال � ��وزن وم� �ق ��اوم ل�ل�ت��آك��ل،
كما أن��ه سهل االرت ��داء ،لذلك تنافس الساعات
املصنوعة م��ن ال��ذه��ب ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تصميم
ال �ح��اف��ة امل�ث�م�ن��ة ،واألج �ن �ح��ة م �ت �ع��ددة األوج ��ه،
والسوار املدمج الذي تمتاز به.
وتتميز الساعة ببروز الهندسة امليكانيكية في
الصندوق األمامي مع تعقيدة التقويم الكامل
وحالة القمر.

