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دم امل ��رأة ف��ي ال�ك��وي��ت رخ �ي��ص ،وال ت�ت�ج��اوز ع�ق��وب��ة إه� ��داره 3
سنوات سجنا أو غرامة قيمتها  3آالف روبية ( 12دينارا فقط)،
وفق امل��ادة  153من قانون الجزاء الصادر منذ أكثر من نصف
قرن ،بال تعديل.
ورغ��م أن جرائم الشرف مسكوت عنها في ال�ب�لاد ،فقد كشفت
م �ص��ادر أم�ن�ي��ة ل �ـ سبقلا ع��ن رص��د  65ب�لاغ��ا خ�ل�ال  11شهرا
م �ض��ت ،ب��اع �ت��داءات ع�ل��ى ن �س��اء ف��ي ق�ض��اي��ا تتعلق بالسلوك
واألخالق ،مقدمة من مواطنني وخليجيني ومقيمني.
ووصفت ناشطات وحقوقيات مادة قانون الجزاء ،بأنها تهدر
دم امل ��رأة ،وت�ب��رر للرجل قتلها مل�ج��رد شكه بسلوكها .وقالت
أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د .شيخة الجاسم إن املادة
تكرس لقيم جاهلية مضادة للدولة املدنية ،مؤكدة أن املجتمع
ذك��وري بامتياز ،ويكيل بمكيالني ،إذ يحتفي بالقاتل أحيانا
بعد دفع ديته ،بينما تقتل املرأة ملجرد الشك في شرفها.
بدورها ،وصفت الكاتبة أسيل أمني القانون الذي مر عليه 58
عاما بـ«املعيب الذي يخالف روح العصر» .وأشارت إلى تكرار
ج��رائ��م ال �ش��رف ف��ي ظ ��روف غ��ام�ض��ة ،وف��ي ظ��ل تعتيم إع�لام��ي
بسبب األعراف االجتماعية.
واعتبرت أمني أن مادة القانون تكرس التمييز بني الجنسني،
وتقوم على أن «الرجل شايل عيبه» ،وأخطاءه مغفورة ،بينما
املرأة مذنبة على طول الخط.
قانونيا ،أكد املستشار أنور العنزي أن العقوبة املخففة ،وفق
نص املادة  153من قانون الجزاء ،تنطبق على «من فاجأ زوجته
أو إحدى محارمه في وضع الزنى مع رجل».

الكويت | ص05

¶ المادة  153يفسرها البعض أنها تبرر للرجل قتل محارمه لمجرد الشك بسلوكهن

الكويت لم تبلغ بتغيير مكان
القمة الخليجية

الرياض ..قمتنا!
حمد السالمة
ب�ي�ن�م��ا ن�ق�ل��ت وك��ال ��ة األن� �ب ��اء األمل��ان �ي��ة ،أم ��س،
ع��ن م�ص��در مطلع ف��ي األم��ان��ة العامة ملجلس
التعاون الخليجي ،أن القمة الخليجية املقبلة
ً
ستعقد ف��ي ال��ري��اض الشهر املقبل ب��دال من
أبو ظبي ،أكدت مصادر لـ سبقلا أن الكويت
لم تتلق أي إشعار رسمي بتغيير مكان عقد
القمة.
وقالت املصادر إنه في حال تغيير مكان القمة
ّ
إلى الرياض ،فإن ذلك سيشكل خطوة كبيرة
نحو إصالح ولم شمل البيت الخليجي.
وذك��رت أن املساعي الكويتية لم تتوقف ،ولن
ت �ه��دأ ،إل ��ى أن ي�ن�ت�ه��ي ه ��ذا امل �ل��ف امل �ه��م ل��دول
مجلس التعاون ،فهناك خطوات بدأت لحلحلة
األزمة بتنسيق خليجي ،مثل مشاركة جميع
املنتخبات الخليجية في كأس الخليج املنتظرة،
وتهدئة خطاب وسائل اإلعالم.
وعن مشاركة دول الخليج بتمثيل على أعلى
مستوى ف��ي ال�ق�م��ة ،أك��دت امل �ص��ادر أن هناك
تنسيقًا لتكون امل�ش��ارك��ة ك��ذل��ك ،وبمشاركة
جميع الدول بما فيها قطر.

اركد
وزير «إعالم» يجهل جالل الدين
الرومي ،ليس مستغربا ً أن يجهل
أيضا ً دور المؤسسات اإلعالمية
في الكويت ،وأن يتفوه عنها
بكالم يفوقه حجماً .اركد ..وغادر!

 02الكويت
الكويت هنأت لبنان
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني
العماد ميشال عون بمناسبة الذكرى السادسة والسبعني
الس �ت �ق�ل�ال ل �ب �ن��ان ،م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة
وللبنان وشعبه الشقيق كل التقدم واالزدهار.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح� �م ��د ،ورئ �ي��س
مجلس األمة م��رزوق الغانم ،ورئيس مجلس ال��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد برقيات تهنئة مماثلة.
من جانب آخر ،أعرب نائب رئيس الهند ام .فينكايا نايدوعن
أمله في أن يقوم سمو أمير البالد ب��زي��ارة الهند قريبًا ،ال
سيما بعد تأجيل الزيارة التي كانت مقررة منتصف أكتوبر
املاضي.
وذك ��رت س�ف��ارة ال�ك��وي��ت ف��ي ب�ي��ان ،أم��س ،أن ن��ائ��ب الرئيس
الهندي أش��اد خالل لقائه سفير الكويت لدى الهند جاسم
الناجم بمتانة العالقات الثنائية بني البلدين ،متطلعًا إلى
االرتقاء بها إلى مستويات أرحب.

فصل طالب ضابط
ووقف  3إطفائيين
راشد الشراكي
علمت سبقلا أن إدارة أكاديمية سعدالعبداهلل للعلوم األمنية فصلت
أح��د طلبة ضباط الصف قبل أي��ام بسبب تعاطيه امل�خ��درات .والطالب
كان ضمن دفعة الرقباء االوائل التي ستتخرج في مارس املقبل ،وأحيل
إلى األدلة الجنائية واثبتت نتائج التحاليل حالة التعاطي .
وكشفت املصادر أن هذا العسكري يمثل الحالة الثالثة للمتعاطني داخل
األكاديمية ،إذ ضبط الشهر املاضي طالبان ضابطان وأحيال إلى اإلدارة
العامة ملكافحة املخدرات .من جهة ثانية ،أوقف مدير عام اإلدارة العامة
ل�لإط�ف��اء ال�ف��ري��ق خ��ال��د امل �ك��راد  3إط�ف��ائ�ي�ين ع��ن ال�ع�م��ل ،وأح��ال �ه��م إل��ى
التحقيق على خلفية مشاجرة في أحد مراكز اإلطفاء أول من أمس.

نفضة في قطاع الحضانات
خالد الحطاب
أعلن وكيل وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية عبد العزيز شعيب عن نفضة
شاملة وحمالت مكثفة على الحضانات املنتشرة في املناطق السكنية،
وسيجري العمل على إغالق هذا امللف قريبًا.
ولفت شعيب خ�لال االحتفال بيوم الطفل العاملي ،أول من ام��س ،إلى
إنشاء إدارة جديدة تعنى بدور الحضانات ،وقد صدرت بها موافقة من
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ،وت�ش�ك��ل ف��ري��ق م��ن «ال �ش��ؤون» وه�ي�ئ��ة ال�ق��وى
العاملة والبلدية إلجراء مسح للحضانات ،كما زودت هيئة املعلومات
املدنية ال ��وزارة ب��األرق��ام اآلل�ي��ة للمباني التي تحتوي على حضانات
خ��اص��ة على مستوى امل�ح��اف�ظ��ات ،علما ب��ان ه�ن��اك ح�ض��ان��ات منتهية
ال�ت��راخ�ي��ص ،وأخ ��رى مخالفة وس�ي�ج��ري التعامل معها وف��ق القانون
والالئحة التنظيمية.
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رئيس الوزراء مودعاً موظفي «الخارجية»:

ظروف بالغة الدقة تتطلب وحدة الصف
ودع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،أمس ،قياديي وزارة الخارجية واعضاء
م �ك �ت��ب ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ،وم��وظ�ف��ي ال� ��وزارة ،بحضور نائب
وزير الخارجية خالد الجاراهلل.
واستذكر الخالد في كلمة ألقاها بهذه املناسبة،
مسيرة عمله ،كوزير للخارجية ودبلوماسي في
ال��دي��وان ال�ع��ام وممثل للدبلوماسية الكويتية
في الخارج.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها منتسبو
ال � � ��وزارة ،وب�ع�م�ل�ه��م ال � ��دؤوب ن �ح��و إع �ل�اء راي��ة
ال �ك��وي��ت إق�ل�ي�م�ي��ًا ودول� �ي ��ًا ،وت �ع��زي��ز سمعتها
ف��ي ك��ل امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ،م �ع��رب��ًا ع��ن ت�ق��دي��ره،
بمستوى التفاني والعطاء الذي شهده من كل
امل �س��ؤول�ين ف��ي ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ال�ع��ري�ق��ة وال�ت��ي
ت� ّ�وج��ت ب ��أن ت�ت�ب��وأ ال �ك��وي��ت م�ك��ان�ت�ه��ا ال��دول�ي��ة
امل ��رم ��وق ��ة ،م�ت�ط�ل�ع��ًا إل ��ى اس �ت �م��رار وت �ي ��رة ه��ذا
الجهد والعطاء.
وش ��دد ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال� ��دور ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ه��ذه
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ري�ق��ة ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل املرحلة
ال �ح��رج��ة ال �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة ،وال� �ظ ��روف
االستثنائية بالغة ال��دق��ة ال�ت��ي تتطلب وح��دة
الصف وتكاتف الجهود ووضع مصلحة الوطن
فوق كل اعتبار ،مؤكدًا حتمية إدراك املسؤولية
الكبيرة امللقاة على عاتق الخارجية وقياداتها
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ن�ح��و م��واك�ب��ة األح� ��داث امل�ت�س��ارع��ة
ال �ت��ي ت�ع�ص��ف ب��امل�ن�ط�ق��ة ،وأه�م�ي��ة تغيير نمط
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذه امل�ت�غ�ي��رات وال �ت �ط��ورات عبر
إي�ص��ال رس��ال��ة االع �ت��دال التي جبل عليها أهل
الكويت ،وأصبحت ركيزة سياستها الخارجية.

أخطر املواقع
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د
الجاراهلل ،مخاطبًا الخالد« :ليس فقط إخوانك
م ��ن ُي �ه �ن �ئ��ون��ك ف ��ي ه ��ذه ال� � � ��وزارة ،ب ��ل ال�ت�ه�ن�ئ��ة
م��ن أه ��ل ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع��ًا ،ون� ��رى ّ
ردات ال�ف�ع��ل
اإلي �ج��اب �ي��ة وال �س �ع �ي��دة ل�ت�ب��وؤك��م ه ��ذا املنصب
على املستويني املحلي واإلقليمي ،وال أبالغ إن
قلت على املستوى الدولي ،وبقدر ما نعبر عن
السعادة ،نعبر أيضًا عن األلم ،بأن نعيش اليوم
لحظة توديعكم ،وأنتم تتهيأون لتبوؤ موقع
من أخطر مواقع املسؤولية في الكويت».
وأك �م��ل ال� �ج ��اراهلل «ول �ك��ن ث�ق�ت�ن��ا ك �ب �ي��رة ب��أن�ك��م
ً ٌ
حقيقة أه��ل لهذه املسؤولية وأن�ه��ا بكل تأكيد
ستدار باقتدار».
واش��ار إلى ان وزارة الخارجية والدبلوماسية

إطالق سراح
 3كويتيين ضبطوا
يصطادون في العراق
حمد السالمة

الخالد والجارالله في مبنى «الخارجية»

في كل مكان ،وهذه هي الحقيقة واألرضية التي
انطلقت منها الدبلوماسية الكويتية.

المنطقة تمر
بمرحلة حرجة واستثنائية
إيصال رسالة االعتدال
المجبول عليها أهل
الكويت
الجارالله للخالد :ثقتنا كبيرة
بتبوؤكم أخطر مواقع
المسؤولية في البالد
ال�ك��وي�ت�ي��ة وض ��ع أس��اس �ه��ا س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد،
واس� �ت� �م ��رت ب �ث �ب��ات وب� �ع� �ط ��اء إل � ��ى أن وص �ل��ت
ب�ج�ه��ودك��م وبمتابعتكم إل��ى أن ت �ك��ون محطة
تقدير وإعجاب العالمأجمع ،ونحنفي الكويت،
وبكل صراحة ،في وضع نحسد عليه ،ألننا نجد
القبول واالحترام والتقدير لهذه الدبلوماسية

صبر وحكمة
وقال الجاراهلل خالل فترة العمل مع الخالد «كنا
نجد الصبر والحكمة والتأني والرؤية الثاقبة
وبعد النظر،دون أي مجامالت» ،مستدركًا «كنا
نجلس في مختصر مكتبك ونتحدث في قضايا
دبلوماسية وسياسية في أحلك الظروف ،ولكن
لم نكن نسمع منك إال التوجيه السليم والحكمة
وسعة ال�ص��در والقلب ال��رح��وم ،ونحن ن��رى أن
ه��ذه ال�خ�ص��ال وامل �م �ي��زات ،ه��ي أس ��اس تشكيل
األرض �ي��ة امل�ن��اس�ب��ة ألن ت�ت�ب��وأ ه��ذه امل�س��ؤول�ي��ة
الوطنية الكبرى في دولة الكويت».
واض��اف :عزاؤنا اليوم ،ألننا نعلم بأنك قريب
منا جغرافيًا وق��ري��ب منا بمشاعرك وأفكارك،
ولكنال نقول وداعًا ،الن سموكم سيبقى ينظر
إل��ى وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،لذلك ل��ن ن�ك��ون بعيدين
ع�ن�ك��م ول ��ن ت �ك��ون��وا إن ش ��اء اهلل ب�ع�ي��دي��ن ع�ن��ا.
وس� �ن ��واص ��ل ط �ل��ب امل � �ش� ��ورة وال� �ت ��وج� �ي ��ه ،وإن
س �م �ح��ت ل �ن��ا س �م��وك��م ،ع �ن��دم��ا ت�ت�ع�ق��د األم� ��ور
ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ط�ب�ي�ع��ة ال�ع�م��ل
الدبلوماسي واملتغيرات املختلفة حول العالم،
سنلجأ إل��ى سموكم ،ولدينا ثقة مطلقة بأننا
سنجد اإلجابة الشافية الوافية التي ستضعنا
في مسارنا الصحيح.

ن�ج�ح��ت ج �ه��ود وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
م��ع السلطات ال�ع��راق�ي��ة ،أم��س ،في
إطالق سراح  3مواطنني كويتيني
ك��ان��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ع��راق �ي��ة أل �ق��ت
ال� �ق� �ب ��ض ع �ل �ي �ه��م أث � �ن� ��اء ق �ي��ام �ه��م
بصيد الصقور ف��ي ب��ادي��ة بصية
بالعراق.
وق ��ال س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ع��راق
س� ��ال� ��م ال� ��زم� ��ان� ��ان إن امل ��واط� �ن�ي�ن
سيعودون إل��ى البالد بعد انتهاء
اإلجراءات.

بصمات واضحة
أك��د ال �ج��اراهلل ان ل�ل�خ��ال��د بصمات
واضحة سيسجلها التاريخ ،سواء
على مستوى املنظومة اإلداري��ة في
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أو على مستوى
العمل الدبلوماسي بشكل ع��ام أو
الهيكل العام للوزارة.

تواصل للفجر
استذكر الجاراهلل العمل مع الخالد
ب��ال�ق��ول« :كنا ن�ت��واص��ل م��ع الخالد
حتى ال�س��اع��ات األول ��ى م��ن الفجر،
ول� ��م ن �ش �ع��ر ب� ��أي ك �ل��ل أو م �ل��ل أو
فتور في التعامل معنا ،وكنا دائمًا
نحصل على توجيهات سديدة بكل
وقت ،وهذا التعامل نادر في العمل
والتعامل في الشأن العام ،ونحصل
دائ � �م� ��ًا ع �ل��ى إج� ��اب� ��ات وت �ع �ل �ي �م��ات
كاملة ،نوجهها إلى بعثات الكويت
املعتمدة لدى دول العالم».

ال
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الكويت 03

دراسة

دراسة أكاديمية كويتية للباحثين عن الرشاقة:

تسكنوا

جوار مطاعم الوجبات السريعة
%43

إذا كنت تبحث عن الرشاقة ،واالبتعاد عن السمنة الزائدة لك والبنائك ..فابعد عن السكن قرب مطاعم
الوجبات السريعة!
هذا ما خلصت اليه الدراسة التي اعدها استاذا الجغرافيا في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت
د.محمد النصرالله ود.محمد المطر ،واهتمت بالعالقة بين السمنة لدى طلبة جامعة الكويت والموقع
الجغرافي ،وفق نظم المعلومات الجغرافية ،حيث ركزت على االهتمام بمعرفة نسبة السمنة،
والمعني بها ان تكون كتلة الجسم اكثر من  ،30وزيادة الوزن ،والمعني بها كتلة جسم بين  25الى ،30
واالوزان الطبيعية ،وعالقتها بالمسافة من محل السكن الى مطاعم الوجبات السريعة.

ممن يسكنون على
بعد نصف كلم منها
يعانون السمنة

نقص الحركة والمناخ القاسي

%27

قالت الدراسة ان الكويت تتشارك مع دول الخليج العربي ،وبلدان
العالم الثالث األخرى ،في ارتفاع معدالت فرط الوزن والسمنة،
ولكن في الخليج يتجاوز ذلك مستوى البلدان األخرى بسبب
املناخ القاسي الذي يعيق حركة الناس واألنشطة البدنية ،كما
أن ارتفاع دخل الفرد ونقص الوعي الصحي يسهمان أيضا
في ارتفاع معدالت زيادة الوزن والسمنة في دول الخليج ،رغم
ان البحوث تكشف عن وج��ود عالقة قوية بني زي��ادة السمنة
واألمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرهما.

محمد المطر

نسبة أصحاب
الوزن الزائد

%30

محمد النصر الله

¶ سهولة توصيل الطعام
من عوامل ارتفاع معدالت
السمنة

نسبة أصحاب الوزن
الطبيعي

¶ المكاف��أة االجتماعي��ة للطلب��ة تجع��ل قوتهم الش��رائية عالية لإلنفاق عل��ى المطاعم
أميرة بن طرف
كشفت ال��دراس��ة ان نسبة ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن السمنة
م �م��ن ي�س�ك�ن��ون ف��ي م �س��اف��ة ن �ص��ف ك�ي�ل��وم�ت��ر ف �ق��ط من
مطاعم الوجبات السريعة تصل إلى  ،%43بينما نسبة
أصحاب الوزن الزائد  ،%27وأصحاب الوزن الطبيعي
كانت نسبتهم .%30
كما كشفت الدراسة ،أن مناطق البقع الساخنة ملطاعم

ال��وج �ب��ات ال�س��ري�ع��ة ،ت�ق��ع ف��ي م�ن��اط��ق ال�ب�ق��ع الساخنة
ل� ��زي� ��ادة ال �س �م �ن��ة ب �ي�ن س �ك��ان �ه��ا ،وامل� �ق� �ص ��ود ب��ال �ب �ق��ع
ال�س��اخ�ن��ة ،م��ن منظور نظم امل�ع�ل��وم��ات الجغرافية هو
ارتفاع نسبة الظاهرة في منطقة جغرافية ما.
وب�ي�ن ال�ب��اح�ث��ان ال�ن�ص��راهلل وامل �ط��ر ان ن�ت��ائ��ج ال��دراس��ة
تدعم الدراسات األخ��رى ،املعنية بعالقة زي��ادة السمنة
واملوقع الجغرافي ملطاعم الوجبات السريعة ،اال انه في
الوقت ذاته يرى الباحثان ان هذه الدراسة ذات طبيعة

خاصة ،قد تكون مؤثرة في النتائج ،منها ان الكويت
دول��ة ص�غ�ي��رة ،وتتمتع ب��وف��رة اقتصادية حيث تتيح
امكان االنفاق على املطاعم الراقية ايضا.

دخل خاص
ورأت الدراسة ان العينة املمثلة في طلبة الجامعة الذين
ت �ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين  18و 23س�ن��ة ،يتمتعون بدخل
خ��اص ،وه��ي امل�ك��اف��أة االجتماعية للطلبة مما يجعل

قوتهم الشرائية عالية لإلنفاق على املطاعم.
ويرى الباحثان في ختام دراستهما أن للسمنة عوامل
مختلفة ،أولها ارتفاع السعرات الحرارية في الطعام،
وايضا تتعلق بمستوى التعليم والدخل وكذلك املوقع
ال�ج�غ��راف��ي ،اال ان انخفاض كلفة توصيل املطاعم في
ً
الكويت قد يكون عامال اخر في ارتفاع معدالت السمنة!.
ورأت الدراسة أن معظم مطاعم الوجبات السريعة في
البالد تملك خيار «الديلفري» ،ما يعني أن أولئك الذين

ً
بعيدا عنها يطلبون وجباتهم مهما كانت
يسكنون
املسافة الجغرافية بعيدة بسبب انخفاض تكلفة رسوم
التوصيل.
وخ�ت�م��ت ال��دراس��ة ب��ال�ق��ول إن ال�س�م�ن��ة مشكلة صحية
عامة في الكويت ودول نامية أخرى ،لذلك فإن دراستها
م ��ن م �ن �ظ��ور م �خ �ت �ل��ف ،م �ث��ل امل �ن �ظ��ور ال �ج �غ��راف��ي أم��ر
ضروري لفهم أسبابها من جوانب عدة ومنها الجانب
الجغرافي.

 04الكويت
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َّ
َّ
وهذب سلوك المحكومين
خفض التح ُّرشات الجنسية..

١٧٤١

«بيت العائلة»..

المشروع

ُط ِّبق قبل  5سنوات
ويجمع النزالء بزوجاتهم
وأبنائهم

جائزة إنسانية للسجناء الملتزمين
يمثل «بيت العائلة» للسجناء في قطاع المؤسسات اإلصالحية
والسجون ،الجائزة الكبرى التي يحاول كل سجين الحصول عليها،
للفوز بساعات قليلة ،يلتقي فيها زوجته وأطفاله ،في شقة
عائلية تحيط بها الخصوصية ويستطيع أن يمارس خاللها مع زوجته
كل حقوقه الشرعية ،وسط جو عائلي أسري يجمعه ،بعائلته ،في
مكان خاص عبارة عن شقة يوفرها قطاع السجون داخل مجمع
السجون ،وتتوافر فيها كل نواحي الخصوصية والسرية العائلية
والحماية.
لكن ذلك كله مرتبط بشرط وحيد هو «حسن السير والسلوك
للمحكوم خالل مدة محكوميته».

شجَّ ع أول حالة زواج
تاريخية لسجين
كويتي داخل
محبسه

منصور الشمري
شهد م�ش��روع بيت العائلة نجاحا منقطع النظير
ف� ��ي ت �ح �س�ي�ن ب �ي �ئ��ة ال �ع �م ��ل ب��ال �س �ج��ن واإلق� � �ب � ��ال م��ن
السجناء ل��درج��ة أن البيت شهد ال�ع��ام امل��اض��ي نحو
 1741زيارة ،كما شهد خالل األشهر التسعة من العام
ال �ج��اري ن�ح��و  1330زي ��ارة ب�م�ع��دل  4زي� ��ارات ي��وم�ي��ا
لسجناء يلتقون مع ذويهم.
ووف� ��ق م ��ا ن �ق �ل��ت م �ص ��ادر أم �ن �ي��ة ل �ـ سبقلا ،ف ��إن ه��ذا
امل�ش��روع حقق نقلة نوعية ف��ي ال�ع�م��ل ،وه�ن��اك إقبال
ك�ب�ي��ر م��ن ال �س �ج �ن��اء ع �ل �ي��ه ،اال ان �ن��ا ال ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ل�ب�ي��ة ك��ل
الطلبات لقلة الشقق في مجمع بيت العائلة ،إذ ال تتعدى
 5شقق.
وح �س��ب امل� �ص ��ادر ،ف �ق��د س��اه��م امل �ش ��روع ف��ي ع ��ودة ال �ه��دوء
والنظام بصورة كبيرة داخل مجمع السجون ،ورفع العبء
ع��ن ك��اه��ل رج ��ال األم ��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا ي �ع��ان��ون م��ن ص�ع��وب��ة
السيطرة على السجناء ،لدرجة تغير العالقة بني السجني
وال�س�ج��ان م��ن ع�لاق��ة ي�س��وده��ا ال�ت��وت��ر ال��ى أخ��رى يسودها
االح�ت��رام ،وشعور السجناء بأن السجان ما هو اال موظف
يقوم بعمله ،وهو ليس السبب في سجنهم.
وتضيف املصادر أن املشروع أسهم في تحقيق الضبط والربط
وإع � ��ادة ال �ه��دوء وال �ن �ظ��ام ب�ي�ن ال�س�ج�ن��اء وس �ه��ول��ة ال�س�ي�ط��رة
عليهم والتحكم بأفعالهم وتحقيق األش�ب��اع العاطفي لهم،
والتغلب على مشاكل التحرشات الجنسية والشكاوى التي
كنا نعاني منها سابقا وقد اختفت تلك التحرشات والشكاوى
بصورة كاملة تقريبا.
وف��ي م��ا يتعلق ب �ش��روط ال�ق�ب��ول ف��ي ب�ي��ت ال�ع��ائ�ل��ة أوض�ح��ت
املصادر أن أبرزها حسن السير والسلوك خالل مدة املحكومية

زيارة للبيت العام الماضي..
و ١٣٣٠خالل  9أشهر
منذ بداية السنة

تأمين

للنزيل ،وأن يكون متزوجا ،واألولوية ملن لديه أطفال ،بغض
النظر عن محكوميته ،وبذلك له حق الزيارة والتمتع بخدمات
بيت العائلة ب��دءا م��ن اللقاء ال��زوج��ي ول�ق��اء األب�ن��اء ،األط�ف��ال،
واالج �ت �م��اع م�ع�ه��م ف��ي ش�ق��ة داخ ��ل م�ج�م��ع ال �س �ج��ون محاطة
بالخصوصية واألمان ملدد تصل إلى  24ساعة ،وتكون الزيارة
متاحة ملرة واح��دة شهريا ،ويستطيع أن يقدم عليها وتمنح

الشقة سويت متكامل
بدأ العمل في مشروع بيت العائلة منذ نحو  5سنوات مضت
وهو يمثل إضافة مللف الكويت في الحفاظ على حقوق السجني
وفق االتفاقية التي وقعت عليها الكويت باألمم املتحدة.
وبيت العائلة مبنى شققي داخ��ل مجمع السجون وك��ل شقة
عبارة عن «سويت» يحوي غرفة وصالة تضم كل األثاث الالزم
من أسرة وكنبات وسرائر وأدوات كهربائية من سخان وثالجة
وميكرويف ،ناهيك ع��ن ساحة ملحقة باملجمع تحوي ألعاب
أطفال لتوفير اجواء أسرية لألطفال.

الزوّ ار والسجناء
وحفظ خصوصيتهم
بأحدث أجهزة الرقابة
والمتابعة

له مرة أخرى حسب الدور واالنتظام وااللتزام بحسن السير
والسلوك.
وت�ع�ت��رف امل �ص��ادر ب��وج��ود زح�م��ة طلبات كدليل على نجاح
امل� �ش ��روع ،الف �ت��ة إل ��ى أن ق �ط��اع ال�س�ج��ن أوج ��د ق�س�م��ا خ��اص��ا
لبحث طلبات بيت العائلة املقدمة من خالل السجناء للتمتع
ب �خ��دم��ات��ه ،م��ن خ�ل�ال ب �ح��ث م ��دى ح �س��ن س �ي��ر س �ل��وك امل�ت�ه��م
والتزامه القوانني وعدم مخالفته لضوابط السجن ،وتزكيته
من مأمور السجن ،وم��دى انطباق ال�ش��روط األخ��رى ،على أن
ت�ك��ون االول��وي��ة للكويتي يليه م��ن ل��دي�ه��م أس��ر مقيمة داخ��ل
البالد.
وع��ن اإلج � ��راءات املتبعة ت�ق��ول امل �ص��ادر «ي �ج��ري ك��ل ذل��ك في
خصوصية تامة وف��ي أج��واء أمنية عالية تحفظ أم��ن جميع
األطراف وتحقق فائدة مجتمعية ،حيث إخضاع الزوار لعملية
تفتيش دقيقة بأجهزة حديثة ويجري السماح لهم بإدخال
بعض األطعمة وليس جميعها ،ونقل الزوجة واألط�ف��ال الى
شقتهم ف��ي مجمع بيت العائلة ويتم الحقا إح�ض��ار النزيل
ألسرته ،حيث يلتقون في منزلهم العائلي في أج��واء أسرية
عالية الخصوصية حتى انتهاء مدة اللقاء املقررة قانونا.

سجناء ودودون

حب بين الجدران

ق��ال أح��د ح ��راس األم ��ن «ف��ي ال�س��اب��ق ك�ن��ا ن�ع��ان��ي م��ن عصبية ال�س�ج�ن��اء ون��رف��زت�ه��م»
وصعوبة التعامل معهم ،ال سيما السجناء الكويتيون وكنا نعاني من تطبيق العقوبات
كالسجن االنفرادي ومنع الزيارات التقليدية ومنع الفسح ومشاهدة التلفاز ..أما بعد
تطبيق مشروع بيت العائلة ،فقد أصبح السجناء ودودين وأكثر طاعة لألوامر ويلتزمون
أنظمة السجن واختفت الشكاوى من التحرشات الجنسية ،وأصبح الجميع يحاول ان
يبقي ملفه نظيفا حتى ال يتعرض لرفض طلبه بالتمتع ببيت العائلة.

يؤكد املصدر ان مشروع بيت العائلة شجع أحد النزالء وهو شاب في الثالثني من
العمر على الزواج حيث دخل التاريخ ألنه «أول سجني في سجون الكويت يعقد قرانه
على فتاة وهو مسجون وكان ذلك قبل تسعة أشهر ،حيث جرى نقله والفتاة الى
قصر العدل وتزويجهما ومن ثم إعادته إلى محبسه وقد استطاع ان يتمتع بخدمات
بيت العائلة واللقاء مع زوجته بعد ان تغيرت أحواله بعد تصنيفه كشخص عدواني
في السابق الى شخص هادئ حسن السير حسب التقارير املرفوعة عنه.
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الكويت 05

تحقيق

المستشار العنزي لـ سبقلا:

العقوبة المخففة لمن فاجأ
زوجته وليس لمن شك فقط
مبارك حبيب
أك��د املستشار أن��ور العنزي أن أول
كلمة من نص امل��ادة  153من قانون
ال �ج��زاء تنص على ك��ل م��ن «ف��اج��أ»،
وبالتالي ف��إن ه��ذه الكلمة تعنيً كل
من ج��اء إل��ى منزله ووج��د رج�لا مع
زوجته أو إحدى محارمه.
وأض� � � � ��اف امل� �س� �ت� �ش ��ار ال � �ع � �ن� ��زي ل �ـ
سبقلا :ال شك في أن هذا النص له
أص��ل شرعي عندما ج��رى وضعه،
ح� �ي ��ث إن� � ��ه م � ��وج � ��ود ف � ��ي ال� �ق ��ان ��ون
امل�ص��ري أي�ض��ًا ،وليس م��وج��ودًا في
القانون الفرنسي.
وردًا ع �ل��ى م ��ا إذا ك ��ان ه ��ذا ال�ن��ص
ي�ش�ج��ع ك��ل م��ن ش��ك ف��ي ت�ص��رف��ات
زوجته أو أخته على قتلها ليتحصل
على عقوبة م
خففة ،أجاب املستشار
ً
ال �ع �ن��زي ق ��ائ�ل�ا« :ال ،ه� ��ذا ال �ن��ص ال
ينطبق على م��ن ش��ك أب� �دًا ،ب��ل على

جرائم الشرف تزايدت..
وقانون الجزاء «ذكوري»
■

ناشطات وحقوقيات يطالبن عبر سبقلا بإلغاء التمييز

في الوقت الذي تتزايد فيه
الحاجة إلى تكريس العدالة
والمساواة بين الجنسين،
وإلغاء كل أشكال التمييز،
بما يخدم الدولة المدنية،
تتعرض المرأة إلى ظلم
فادح بسبب المادة 153
من قانون الجزاء الذي صدر
منذ نحو ستة عقود من
الزمان بال تعديل.
وتنص هذه المادة على
عقوبة مخففة جداً بحق
الرجل الذي يقتل زوجته أو
إحدى محارمه في قضية
ّ
تتعلق بالشرف إذا وجد
رجالً معها ،حيث يعاقب
القاتل بثالث سنوات
سجناً وبغرامة ال تتجاوز 3
آالف روبية (أي ما يوازي 12
ديناراً).

 65بالغا ً باعتداءات
على نساء من األهل
في  11شهراً
شيخة الجاسم:
المادة  153تك ّرس
لقيم جاهلية
مضادة للدولة
المدنية
أسيل أمين:
العقوبة المخففة
تشجّ ع على قتل
المرأة لمجرد الشك
فيها
موضي الصقير:
المادة تتناقض
مع الدستور

أنور العنزي

من تفاجأ ،ألن اإلنسان ال يستطيع
تمالك نفسه في مثل هذه الظروف».
وت � �ط� ��رق امل �س �ت �ش ��ار ال� �ع� �ن ��زي إل ��ى
ق�ض�ي��ة م�ن��ذ س �ن��وات ط��وي�ل��ة الم ��رأة
قتلت ابنتها خنقًا بعد أن وجدتها
مع شخص آخر ،وجرى تطبيق هذا
النص للظروف املخففة.

الفرج:

المشرّع لم يحترم كيان المرأة
طالبت املحامية هبة اهلل الفرج بإلغاء
ن��ص امل ��ادة  153م��ن ق��ان��ون ال�ج��زاء
ال �ت��ي خ�ف�ف��ت ال �ع �ق��وب��ة ع �ل��ى ال��رج��ل
وق � �ض� ��ت ب �ح �ب �س��ه ث �ل ��اث س� �ن ��وات
فقط إذا ف��وج��ئ بحالة زن��ى إلح��دى
محارمه.
وأ ض �ـ �ـ��ا
ف
�
ـ
�
�ت
ا
مل
�
ح �ـ �ـ��ا م �ـ �ي �ـ��ة ا ل �ف �ـ �ـ��رج ل�ـ
سبقلا «هذه املادة تهتم و تراعي
م�ش��ا ع��ر ا ل��ر ج��ل م��ن دون مشاعر
ا ملرأة».
ّ
وت��اب �ع�
�ت
ا
ل
�
ف
�
�رج :امل �ش��رع ل��م يحترم
ك �ي��ان امل� � ��رأة ،وأع �ط��ى ال��رج��ل ال�ح��ق
والظروف املخففة له وكأنه يكافئه!
متسائلة في الوقت نفسه :في حال
قامت الزوجة بقتل زوجها متلبسًا
ب ��ال ��زن ��ى ،ف �ه��ل س �ت �ك��ون ع�ق��وب�ت�ه��ا
«إع��دام��ًا أو م��ؤب �دًا» أم مخففة كما

هبة الله الفرج

الرجل؟!
واستغربت الفرج من النائبات الالتي
دخ�ل��ن ال�ب��رمل��ان م��ن ع��دم مطالبتهن
بإلغاء هذه املادة!

علي العصفور:

يجب أن نفكر في زجر الطرفين..
وليس ط ً
رفا وا ً
حدا
شيخة الجاسم

حمد السالمة
ومي السكري
ورغم أن جرائم الشرف مسكوت عنها في
ال�ب�لاد ،فقد أبلغت م�ص��ادر أمنية سبقلا
ب ��أن األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة س� ّ�ج �ل��ت  65ب�لاغ��ًا
خالل الفترة من يناير حتى نوفمبر ،2019
بسبب اع �ت��داءات متنوعة على ن�س��اء في
ّ
قضايا تتعلق بالسلوك واألخالق.
وأش� ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن ه��ذه ال�ب�لاغ��ات
مقدمة من مواطنني وخليجيني ومقيمني،
مشددة على أن رجال األمن يتعاملون مع
ه ��ذه ال�ق�ض��اي��ا ب �ح��ذر ووف ��ق آل �ي��ة معينة
نظرًا لحساسيتها الشديدة.
ووصف ناشطات وحقوقيات مادة قانون
الجزاء بأنها تهدر دم املرأة ،وتبرر للرجل
قتلها ملجرد شكه في سلوكها.
وق� ��ال� ��ت أس � �ت� ��اذة ال �ف �ل �س �ف��ة ف� ��ي ج��ام �ع��ة
الكويت د .شيخة الجاسم :إن املادة ّ
تكرس
ل �ق �ي��م ج��اه �ل �ي��ة م� �ض ��ادة ل �ل��دول��ة امل��دن �ي��ة،
مطالبة بتعديلها ،ألنها تهدر دم املرأة لو
أراد قريبها التخلص منها حتى لو ملجرد
الشك.
وأوضحت الجاسم في تصريح لـ سبقلا
أن ه��ذا القانون يبرر قتل الرجل لقريبته
الن سلوكها أغضبه مما أدى به لقتلها،
فكأننا نقول للرجل انه ال بأس ان غضبت
وقتلت دف��اع��ًا ع��ن ش��رف��ك ،معتبرة أن هذا
ال�ت�ص��رف ي�ع��د ت�ك��ري�س��ا ل�ق�ي��م ع�ف��ا عليها
الزمن.
وأش��ارت إلى أن املجتمع يكيل بمكيالني،
ف �ي �ت��م االح� �ت� �ف ��اء ب �ق��ات��ل ب �ع��د دف� ��ع دي �ت��ه،
بينما تقتل ام��رأة ملجرد الشك بسلوكها،

موضي الصقير

أسيل أمين

مضيفة «في الدولة املدنية الرجل واملرأة
م� �ت� �س ��اوي ��ان وال ف� � ��رق ب �ي �ن �ه �م��ا ب �س �ب��ب
ال� �ج� �ن ��س» ،م� �ش ��ددة ع �ل��ى أن امل � � ��ادة 153
تتعارض م��ع الدستور النها تسترخص
دم املرأة أمام غضب الرجل لشرفه.

جرائم متكررة
ب ��دوره ��ا ،أك� ��دت ال �ك��ات �ب��ة أس �ي��ل أم�ي�ن أن
ال�ع�ق��وب��ات ف��ي ه��ذا امل��وض��وع غير رادع��ة،
وواق��ع الحال يحكي ذلك مع تكرار جرائم
ق �ت��ل ب �ح��ق ن �س��اء ف ��ي ظ � ��روف غ��ام �ض��ة ال
ُ
ت �ن �ش��ر ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ف ��ي وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام،
غ��ال�ب��ا ب�س�ب��ب أع� ��راف اج�ت�م��اع�ي��ة ،ك�م��ا أن
ال �ع �ق��وب��ة ق��ائ �م��ة ع �ل��ى أع � ��راف اج�ت�م��اع�ي��ة
ذك ��وري ��ة م�ه�ي�ن��ة وال ت�ح�ق��ق امل� �س ��اواة في
العقاب م��ع ال��رج��ل ف��ي مثل ه��ذه القضايا
لو حدثت.
وت�س��اء ل��ت أم�ين ع�ب��ر سبقلا :ه��ل ثالثة
آالف روب� �ي ��ة (أي م ��ا ي� �ع ��ادل ح��ال �ي��ا 12
دي � � �ن � � ��ارًا) ت� �ع ��وي ��ض رادع ل� �ث� �م ��ن روح
إن�س��ان؟ مبينة أن التعامل بالروبية تم
استبداله في الكويت منذ ما يزيد على
 58ع��ام��ا ،ف�ل�م��اذا ال�ق��ان��ون ال ي��زال يشير
إل�ي�ه��ا ف��ي م ��واده وال ي�ت��م ت�ع��دي�ل��ه؟ وأال
ت�س��اع��د ف��ي ن�ش��ر ال�ج��ري�م��ة ،ال سيما في
حاالت الشك بالسلوك؟

تشجيع القتل
وزادت ان و ج � ��ود م �ث��ل ه� ��ذا ا ل �ق��ا ن��ون
ق� �ط� �ع ��ا ي� �ش� �ج ��ع ع� �ل ��ى ا ل � �ق � �ي ��ام ب� �ج ��را ئ ��م
ق� �ت ��ل ف� ��ي ح� ��ق ا مل� � � ��رأة؛ ل� �ك ��ون ا ل �ع �ق��و ب��ة
مخففة ل�ل��ر ج��ل ف��ي ظ��ل مجتمع ع��ادا ت��ه
وتقاليده تنظر للمرأة كشرف وعرض
ل �ل��ر ج��ل ال ك��إ ن �س��ان ك��ا م��ل

رجال األمن والنظرة المجتمعية
محمد ابراهيم
كشفت
مصادر أمنية أن تعاطف بعض رجال األمن مع الرجل ا ملعتدي
على
امرأة
بسبب قضايا الشرف «يأتي من باب ا لنظرة املجتمعية».
وأو ض �ح�
�ت ا مل �ص��ادر أن ا ل �ش��ا ك��ي ي��وا ج��ه ع ��دة ق �ض��ا ي��ا ح ��ال ث �ب��وت ع��دم
مص
داقيته
أو
ا
ختالقه
بالغًا
كيديًا ،وأولى تلك القضايا تحركها بحقه
وزارة
الد
اخلية،
و
تندرج
تحت مسمى البالغ ا لكاذب وإز ع��اج السلطات،
إذا أبلغ الرجل عن زوجته أو إحدى محارمه ملجرد الشك فيها.

األهلية ومستقل بذاته.
وذك ��رت أن ج��رائ��م ق�ت��ل األخ� ��وات ت�ح��دي� ً�دا
ت�ك��ررت خ�لال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،كما أنه
ً
كثيرا ف��ي ع��دة دول عربية بسبب
ي�ح��دث
وج � ��ود م �ث �ي��ل ل �ه��ذا ال� �ق ��ان ��ون امل �ع �ي��ب ف��ي
ً
بالدهم أيضا.
وأوض �ح��ت ان امل ��ادة ت�ك��رس للتمييز بني
ال�ج�ن�س�ين ،ع�ن��دم��ا ت�ق��وم ام ��رأة بمثل ه��ذه
الجريمة ق��د تصل عقوبتها ف��ي القانون
إلى اإلعدام بينما هذه املادة تمنح الرجل
عقوبة مخففة ال تزيد على ث�لاث سنوات
أو ما يعادل  12دينارا كويتيا .هذه املادة
وصمة عار على جبني الكويت بحق املرأة
اإلن �س��ان وامل��واط��ن ب�م��ا يحمل م��ن تمييز
ف��اض��ح ب�ي�ن�ه��ا وال ��رج ��ل ع�ن��د ح ��دوث ذات
الجريمة.

إدانة جاهزة
واإلدانة جاهزة للمرأة دائما بينما الرجل
مبرأ من كل عيب قالت أمني :إن مجتمعنا
يحمل على كاهله أعرافا وعادات و تقاليد
ّ
تكرس التمييز بني الذكر واألنثى ،وتقوم
ع�ل��ى أن «ال��رج��ل ش��اي��ل ع�ي�ب��ه» وأخ �ط��اءه
ً
ُ
هفوات تغتفر ،ولكن امل��رأة مذنبة مسبقا
وس � �ب � ً�ب ��ا آلث � � ��ام ال � ��رج � ��ل ط� ��امل� ��ا ل � ��م ت �ث �ب��ت
للمجتمع العكس.
وأض ��اف ��ت :ه ��ذا ي�ت�ض��ح م ��ن خ�ل�ال ت��رك�ي��ز
وت� �ش ��دي ��د امل �ج �ت �م��ع ع �ل ��ى م�ل�اب ��س امل � ��رأة
وح��ده��ا ك �م �ث��ال .ي�ن�ظ��ر مجتمعنا ل�ل�م��رأة
ً
تابعا للرجل وعرضه وشرفه
باعتبارها
ال إن �س��ان��ًا وج �ب��ت م �س��اوات��ه ب��ال��رج��ل في
َ
الحقوق اإلنسانية واملواطنة.

أين الردع؟
وأ ي ��د ت� �ه ��ا ف ��ي ا ل � � ��رأي ،ع� �ض ��وة م �ج �ل��س
إدارة ا ل�ج�م�ع�ي��ة ا ل�ث�ق��ا ف�ي��ة اال ج�ت�م��ا ع�ي��ة
ا ل �ن �س ��ا ئ �ي ��ة م ��و ض ��ي ا ل� �ص� �ق� �ي ��ر ،م ��ؤ ك ��دة
أن ع �ق��و ب��ة ق��ا ن��ون ج��را ئ��م ا ل �ش��رف غ�ي��ر
راد ع��ة وتتنافى م��ع م��ا أ ق��ره ا ل�ش��رع في
شبهة الزنا.
واعتبرت أن هذه املادة تكرس التمييز بني
ال�ج�ن�س�ين ب��دل�ي��ل ان �ه��ا ل��م ت �س��او بينهما،
حيث أعطت الرجل الحق في الحكم على
امل��رأة وقصاصها من دون ان تأخذ الحق
ف��ي ال��دف��اع ع��ن نفسها ،كما أن ه��ذه امل��ادة
تتنافى مع املادة  29من الدستور ،مؤكدة
ح��رص الجمعية على الحث على تطبيق
ه��ذه امل ��ادة م��ن خ�ل�ال ال �ن��دوات والحلقات
النقاشية.

أك ��د امل �ح��ام��ي ع �ل��ي ال �ع �
ص �ف��ور أن
ً
ال �ق��وان�ين ال �ه��دف م�ن�ه��ا أوال ال��زج��ر
وال ��ردع ،مشيرًا إل��ى أن ن��ص امل� ّ�ادة
 153م��ن ق��ان��ون ال �ج��زاء «امل�ت�ع��ل�ق��ة
ب�ق�ت��ل ال� ��زوج ل��زوج �ت��ه أو اب �ن �ت��ه أو
أم��ه أو أخ�ت��ه ح��ال تلبسها بالزنى
وقتلها في الحال أو من يزني بها
أو ي��واق�ع�ه��ا أو ق�ت�ل�ه�م��ا ..إل��ى آخ��ر
ن��ص امل� ��ادة» ،ف��إن م�ث��ل ه��ذا ال�ن��ص
وضع لردع الطرف اآلخر وال ننظر
فقط للقاتل.
وأض ��اف ل�ـ
سبقلا:
«امل�س��أل��ة أبعد
م��ن أن�ن��ا ن�ط��ال��ب ب��إل�غ� ً�اء ه��ذه امل��ادة،
ف�ي�ج��ب أن ن�ف�ك��ر أوال أن إل �غ��اءه��ا
ق��د يعالج ويحد م��ن قضايا القتل
في مثل ه��ذه النوعية من الجرائم،
وف ��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ق��د ي �ف �ت��ح ال �ب��اب
على مصراعيه في قضايا الفساد
والتمادي بحجة أن ال��زوج أو غيره
م ��ن م��رت �ك �ب��ي م �ث��ل ه� ��ذه ال �ج��رائ��م
س�ي�ح�ص��ل ع �ل��ى إع � ��دام إذا ع��اق��ب
الزانية! وبالتالي فإن األمور تؤخذ
بالشرع الذي هو أصل القانون».
وت� �ط ��رق ال �ع �ص �ف��ور ً إل ��ى م��وض��وع
أب �ع��د م��ن ذل��ك ق��ائ�ل�ا« :امل �ش��رع في

علي العصفور

ال �س��اب��ق ك ��ان م�خ�ت�ص��ًا ب��ال �ق��ان��ون
أكثر ،فعلى سبيل املثال لو نظرنا
إل��ى األس �م��اء ،نجد حمد الجوعان
وأحمد الخطيب وجاسم القطامي
وسامي املنيس وغيرهم .أما اليوم،
ف��امل �ش��رع غ �ي��ر م�خ�ت��ص ب��ال�ق��ان��ون
إطالقًا».
وأض� ��اف ال �ع �ص �ف��ور «ال��دل �ي��ل على
كالمي أن القوانني التي تقر أخيرًا
غ�ي��ر ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ،م�ث��ل ق��ان��ون
معادلة الشهادات ،وقانون الجرائم
اإللكترونية ،وقانون املسيء.

عذراء الرفاعي:

نساء أصبن بعاهات مستديمة
بسبب الشك فيهن
ش� ��ددت امل �ح��ام �ي��ة ع� ��ذراء ال��رف��اع��ي
ع �ل��ى أن ج��ري �م��ة ال �ق �ت��ل م ��ن أب�ش��ع
ال� � �ج � ��رائ � ��م ،ألن � �ه� ��ا ت� �س� �ب ��ب ال ��ذع ��ر
وال �خ��وف وع ��دم ال �ش �ع��ور ب��األم��ان،
الفتة إلى أن عقوبة جرائم الشرف
م�خ�ف�ف��ة وغ �ي��ر رادع� ��ة ،وج�ل�ب��ت لنا
الكثير م��ن املشاكل التي نشهدها
في املجتمع.
وأش ��ارت ال��رف��اع��ي إل��ى أن تخفيف
العقوبة يساعد في نشر الجريمة،
ال سيما في حاالت الشك بالسلوك،
وه ��ذه امل� ��ادة ت�ع�ط��ي ل�ل�ق��ات��ل م �ب��ررًا
الرت � �ك� ��اب ال� �ج ��ري� �م ��ة ،م �س �ت �ش �ه��دة

بحاالت كثيرة من النساء تعرضن
للقتل في اآلونة األخيرة ،فمنذ بداية
ع��ام  2019سمعنا ع��ن ق�ت��ل رج��ل
ل��زوج�ت��ه ،إض��اف��ة إل��ى ت��زاي��د جرائم
االع�ت��داء بالضرب ال��ذي ي��ؤدي إلى
عاهات ،وجميعها بسبب الشك في
سلوك املرأة.
ق
�
وزادت ب��ال� �ول :إن ق��ان��ون ال�ج��زاء
ال �ك ��وي �ت ��ي ل �س �ن��ة  1960أخ � ��ذ م��ن
التشريع املصري املبني على قانون
العقوبات الفرنسي القديم الصادر
سنة  ،1810وق��د ألغيت ك��ل م��واده
في فرنسا وبقيت في الكويت.

 06الكويت
«إيجابية بال حدود ،فال وقت
للنمطية والتفكير التقليدي،
وعلينا أن نسابق الزمن لنصنع
أفقا ً مختلفا ً تحت الشمس».
هذا أبرز ما حملته فعاليات
المؤتمر اإلقليمي الذي تنظمه
مؤسسة نقاط للتقدم الثقافي
بالتعاون مع الشريك االستراتيجي
مجموعة «زين» ،والذي انطلق
امس بحضور الرئيس التنفيذي
للمجموعة المهندس بدر
الخرافي ،والذي حمل شعار
«موطن العقل المطاطي».
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فعاليات في  7دول عربية
قال املدير العام ملؤسسة نقاط واكيم زيدان« :قمنا بدعوة نخبة من
ال��رواد من كل أنحاء الوطن العربي إل��ى املشاركة في ح��وار متعدد
التخصصات ،يشتمل على كيفية تحقيق تنمية إبداعية وثقافية
وحضارية واقتصادية في الشرق األوسط ،علمًا بأن الفعالية الرئيسية
سوف تقام في الكويت في مركز األمريكاني الثقافي ،إال أن نقاط
ستقوم بتنظيم مجموعة من
األن �ش �ط��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة األخ� ��رى
التابعة للمؤتمر اإلقليمي في
سبع م��دن ف��ي العالم العربي
ف ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت ،ب �م��ا فيها
دولة اإلمارات املتحدة ،ولبنان،
والسعودية ،ومصر».
الخرافي والحميضي والنفيسي والخشتي وواكيم

المؤتمر اإلقليمي انطلق بحضور بدر الخرافي وبالتعاون مع «زين»

«نقاط»« ..يرفع الراس»
¶ حصة الحميضي لـ سبقلا :تطوير االقتصاد اإلبداعي وكسر النمطية
هاني الحمادي
ق� ��ال� ��ت ح� �ص ��ة ال� �ح� �م� �ي� �ض ��ي ،وه� � ��ي أح ��د
م��ؤس�س��ي «ن �ق��اط» ل �ـ سبقلا ،إن امل��ؤت�م��ر
ي�ع��د إح ��دى أض �خ��م ال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية
ف��ي املنطقة ه��ذا ال �ع��ام ،ح�ي��ث استضاف
مجموعة من أشهر املفكرين والناشطني
وال� �ف� �ن ��ان�ي�ن واألك� ��ادي � �م � �ي�ي��ن وص ��ان �ع ��ي
السياسات من شتى املجاالت ومن جميع
أنحاء العالم العربي والغربي ،من بينهم
ن�خ�ب��ة م��ن أب� ��رز ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل��رم��وق��ة وال ��رائ ��دة ف��ي م �ج��االت تطوير
األعمال والهندسة املعمارية والتخطيط،
ومجاالت اإلع�لام واألدب والفنون ،وذلك
ب� �ه ��دف اس �ت �ك �ش��اف وم� �ن ��اظ ��رة وت� �ب ��ادل
األف � � �ك� � ��ار ح � � ��ول ك �ي �ف �ي��ة إع� � � � ��ادة ب��رم �ج��ة
ال�ع�ق�ل�ي��ات ال �س��ائ��دة ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي
بشكل ج�م��اع��ي ،م��ع ت��وج�ي��ه السلوكيات
الفردية واملنظمات املجتمعية نحو كسر
ال�ح��واج��ز ال�ت��ي تعيق ت�ط��وي��ر االق�ت�ص��اد
اإلبداعي في العالم العربي.

إنهم محل فخر
حصة الحميضي واحدة من مؤسسي مؤسسة نقاط للتقدم
ال �ث �ق��اف��ي ال �ت��ي ت�ح�ت�ف��ل ه ��ذا ال �ع��ام ب �م��رور  10س �ن��وات على
تأسيسها في .2009
وتمثل الحميضي مع فريقها نموذجًا للشباب الرائع الذي
ي��رف��ع ال � ��رأس ،وي�ج�ل��ب ال �ف �خ��ر ،ب �ج �ه��وده امل �م �ي��زة وال ��واف ��رة،
وبعمله ال ��ذي يستهدف خ�ل��ق بيئة إب��داع�ي��ة منتجة ،ترفد
مستقبل البالد باألفكار الخالقة ،واملشاريع املبتكرة.
ً
وي �ع �م��ل م ��ع ال �ح�م �ي �ض��ي ف��ري��ق م �م �ي��ز ي �ض��م ك �ل�ا م ��ن س ��ارة
ال �ن �ف �ي �س��ي ،واك� �ي ��م زي � � ��دان ،ج��ول �ي �ي��ت زي � � ��دان ،ع� ��زة ال �ح �س��ن،
ي��اس�م�ي�ن��ة امل �ل�ا ،دان� ��ة ال �غ �ص�ين ،ع�ب��دال�ع��زي��ز امل �ط ��وع ،س��ام��ر
بوصالح ،إي�ه��اب س��رح��ان ،بيتي ستيفن ،مينا بخيت ،ريم
أيوب.
إن �ه��م م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش �ب��اب ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ب� ��دأب ش��دي��د،
حصة الحميضي
ويتبنون أفكارًا مبدعة ،لرفد كل جهد مميز.
د .محمد السويدان في محاضرته | تصوير مصطفى نجم

االقتصاد اإلبداعي
وأ ض��ا ف��ت أن ا مل��ؤ ت�م��ر اإلقليمي «العقل
ا مل� � �ط � ��ا ط � ��ي» ن� �س� �ع ��ى م � ��ن خ �ل��ا ل � ��ه إ ل� ��ى
ت� �ج ��د ي ��د ا ل �ع �ق �ل �ي��ة ا ل� �ع ��ر ب� �ي ��ة ف� ��ي ش �ك��ل
م� ��رن ل �ن �ت �خ �ط��ى ا ل �ع��د ي��د م ��ن ا ل �ع��وا ق��ب
ا ل� � �ت � ��ي ت� ��وا ج � �ه � �ه� ��ا ا ل � � � � ��دول ا ل � �ع ��ر ب � �ي ��ة،
م �ب �ي �ن ��ة أن م ��ؤ ت� �م ��ر ن � �ق� ��اط اإل ق �ل �ي �م ��ي
 2019ج � ��اء ح �ص �ي �ل��ة ب� �ح ��وث أ ج ��ر ي ��ت
خ�ل�ال ج��و ل��ة دا م� ��ت ث�ل�اث س� �ن ��وات ف��ي
 11م��د ي �ن��ة ع��ر ب �ي��ة ب �ه��دف ف �ه��م و ب �ح��ث
ح��ا ل��ة اال ق �ت �ص��اد اإل ب��دا ع��ي ف��ي ا ل �ش��رق
االو س� ��ط ،و ق��د ب�ي�ن��ت ا ل �ن �ت��ا ئ��ج االو ل �ي��ة
أ ن � � ��ه ل� �ت� �ح ��د ي ��د اال ق � �ت � �ص � ��اد اال ب � ��دا ع � ��ي
بمفهوم عربي علينا أن نعيد صياغة
ن � �م ��ط ا ل� �ع� �ق� �ل� �ي ��ات ا ل � �ح ��ا ل � �ي ��ة ل �ت �خ �ط��ي
العوائق السائدة.
وأك � � ��دت ال �ح �م �ي �ض��ي وج� � ��ود رغ� �ب ��ة ل��دى
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ع ��رب ��ي وط � �م� ��وح ف� ��ي ت�غ�ي�ي��ر
مجتمعاتنا إل ��ى األف �ض��ل وك��ذل��ك لدينا
ال��وس��ائ��ل امل �م �ك �ن��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك ،ول�ك��ن
ل��دي�ن��ا ع��وائ��ق ف��ي العقليات س ��واء كانت
ف��ي شكل شخصي أو مجتمعي ،مؤكدة
ح ��رص «ن� �ق ��اط» م��ن خ�ل�ال االج �ت �م��اع��ات
وال �ف �ع��ال �ي��ات ع �ل��ى ت �ك��ري��س ث �ق��اف��ة ق�ب��ول
اآلخ��ر وال��وص��ول إل��ى مرحلة ج��دي��دة من
التفكير اإلي�ج��اب��ي ،ال سيما م��ع التغيير
السريع الذي نراه في العالم العربي.
وأض � ��اف � ��ت :م� �س� �ت� �م ��رون ف� ��ي أن �ش �ط �ت �ن��ا،
ول��دي�ن��ا رغ�ب��ة ف��ي التركيز على األط�ف��ال،
حيث أطلقنا منذ ع��ام برنامجًا يحرص
ع �ل��ى ت�ث�ق�ي��ف األط� �ف ��ال ب�ط��ري�ق��ة مختلفة
وبواسطة «التعليم البديل» ،وذلك لتغيير
ع �ق �ل �ي��ات �ه��م وت� �ج ��دي ��ده ��ا ب �ش �ك��ل أس �ه��ل،
معربة عن اعتزازها وفخرها للنجاحات
املجتمعية التي تحققها مؤسسة نقاط
وزيادة عدد املشاركني في املؤتمرات التي
تنظمها املؤسسة سنويًا.

تحديات اجتماعية
من جهته ،قال املدير العام ملؤسسة نقاط
واكيم زيدان إن مؤسسة نقاط تهدف إلى
تمكني واس�ت��دام��ة مجتمع ي�ك��ون ك��ل فرد

محمد السويدان و بعض الحضور

«موطن العقل
المطاطي» من أبرز
الفعاليات
الثقافية والفكرية
إعادة صياغة الذهنية
العربية لتخطي العقبات
تكريس ثقافة قبول
اآلخر ..وتدشين مرحلة
جديدة من التفكير
اإليجابي
حصة الحميضي وسارة النفيسي و فاتن أبو غزالة في مقدمة الحضور النسائي

زيدان :تمكين األفراد
والكيانات من تخطي
التحديات االجتماعية
المال 3 :سنوات من
الجوالت البحثية لفهم
حالة االقتصاد اإلبداعي

وكيان فيه ق��ادرًا على تخطي التحديات
االجتماعية ،ول��ه قيمة مضافة ،وأطلقت
سبعة م��ؤت �م��رات ف��ي ال�ك��وي��ت ع�ل��ى م��دى
األع��وام العشرة املاضية ،وكانت الحدث
ال �ث �ق��اف��ي األك � �ث ��ر ت ��أث� �ي� �رًا ع �ل��ى م �س �ت��وى
املنطقة كل عام ،حيث دار كل مؤتمر حول

فاتن أبو غزالة متحدثة في المؤتمر

فكرة مركزية جرى استعراضها ومناقشة
كل جوانبها ،لتتبعه جولة إقليمية تشمل
جلسات حوارية واستكشافية في معظم
بلدان املنطقة.
وأ ض� � � ��اف «إن ت �ن �ظ �ي��م م ��ؤ ت� �م ��ر ن �ق��اط
اإل ق �ل �ي �م��ي  2019ي�س�ت�م��ر مل ��دة  10أ ي��ام
م �ت��وا ص �ل��ة ،ت��زا م �ن��ًا م��ع ا ح �ت �ف��ال ن �ق��اط
ب� �م ��رور  10س� �ن ��وات ع �ل��ى ت��أ س �ي �س �ه��ا،
ك � �ج� ��زء م � ��ن ج ��و ل� �ت� �ن ��ا اال س� �ت� �ك� �ش ��ا ف� �ي ��ة
ف ��ي ا مل �ن �ط �ق��ة ل�ل�ا س �ت �ط�ل�اع ح � ��ول ب �ن��اء
رؤ ي ��ة ا ق �ت �ص��اد إ ب ��دا ع ��ي م �ح �ف��ز م�ح�ل�ي��ًا
وإقليميًا».

ياسمينة المال:
 1800شخص ّ
سجلوا
في المؤتمر
أوض� �ح ��ت ب��اح �ث��ة امل �ح �ت��وى ف��ي
املؤتمر ياسمينة املال أن «نقاط»
ت �ع��د م��ؤس �س��ة إق �ل �ي �م �ي��ة ع��رب�ي��ة
غ �ي��ر رب �ح �ي ��ة ،م �ع �ن �ي��ة ب��ال �ت �ق��دم
ال�ث�ق��اف��ي ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وأس�س��ت
ف � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ع� � � � ��ام ،2009
م� �ت� �خ ��ذة م �ن �ه��ا م� ��رك � �زًا وم� �ق� �رًا
ل �ه��ا ،وب �م �ش��ارك��ة  70ش�خ�ص��ًا
فقط ،إال أن ع��دد املشاركني في
 2019وص ��ل إل ��ى ن �ح��و 1800
ش �خ��ص م �س �ج��ل ف ��ي امل��ؤت �م��ر.
وق��ال��ت« :ب�ف�ض��ل ت�ل��ك الفعاليات
ومشاركيها سنويًا ،استطاعت
ً
ن �ق ��اط أن ت �ك �ت �س��ب ك �م��ًا ه��ائ�ل�ا
م��ن امل�ع��رف��ة ب�م��ا ي�خ��ص املشهد
الثقافي في املنطقة ،حتى تقوم
م� ��ن خ �ل�ال ��ه ب �ت �ط ��وي ��ر م �ح �ت��وى
ع��رب��ي غ �ن��ي ي �س��اه��م ف ��ي ت�ق��دم
امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي .وع �ل �ي��ه ،ي��أت��ي
إط�ل�اق م��ؤت �م��ر ن �ق��اط اإلق�ل�ي�م��ي
 2019تتويجًا للجوالت البحثية
ال� �ت ��ي اس �ت �غ��رق��ت ث�ل�اث ��ة أع � ��وام
م��ن ع�م��ل امل��ؤس �س��ة ل�ف�ه��م ح��ال��ة
االق�ت�ص��اد اإلب��داع��ي ف��ي الشرق
األوسط».
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عمل متعب
أج�م��ع ح ��راس امل�س��اج��د ع�ل��ى أن
ال�ع�م��ل ف��ي تنظيف دورات امل�ي��اه
م�ت�ع��ب ،ن�ظ�رًا ل�ع��دم ال �ت��زام بعض
املصلني بإغالق املياه او املحافظة
على نظافة دورات امل�ي��اه بشكل
يومي.

نوم متقطع

ح ّراس بيوت الله:

عناية بالمصاحف

حياة
هامشية

غداء وعشاء
دوريان
تنظيف حديقة المسجد

ّ
 ..يخففها الثواب!

عمل دؤوب في تنظيف المساجد | تصوير أحمد سرور

ربما ال ينتبه إليهم أحد ،وربما يعتقد آخرون أنهم هامشيون ال دور لهم ..لكنهم في
الحقيقة فئة من الناس تعمل بأجر زهيد في صمت ،وتكد من أجل لقمة عيش حالل ..إنهم
حراس بيوت الله ،الذين يعملون على نظافتها وحمايتها ،ويعيشون حياة صعبة جدا.
سبقلا التقت مجموعة من هؤالء ،لتسلط الضوء على الجانب اآلخر من حياتهم ،الذي ال
يراه كثيرون ،لدى هؤالء المكافحين في أطهر األماكن ..بيوت الله.
حمد السالمة
ال تتوقف معاناة عمال املساجد البسطاء،
ال � ��ذي � ��ن ت ��وظ �ف �ه ��م وزارة االوق� � � � � ��اف ،ع �ن��د
مضايقات بعض امل��راه�ق�ين ممن يدخلون
عنوة الى املسجد أو يعبثون في محيطه،
إذ تتعداها إل��ى ع��دم تفهم بعض املصلني
للعديد من األمور؛ كإغالق التكييف ،او فتح
ابواب املسجد واغالقها في الوقت املحدد.
وي �ع��د ش �ه��ر رم� �ض ��ان وأي � ��ام ال �ج �م��ع أك�ث��ر
األوق � � ��ات ت �ع �ب��ا ف ��ي ع �م �ل �ه��م ،ن �ظ��را ل��زي��ادة
ال�ح��اج��ة إل��ى تنظيف دورات امل�ي��اه ورح��ب
امل �س��اج��د ب �س �ب��ب ك �ث ��رة امل �ص �ل�ي�ن ف ��ي ت�ل��ك
األوقات.
لم يعمل زهير أخطر قبل مجيئه إلى البالد
في مسجد ق��ط ،لكنه منذ أت��ى إل��ى الكويت
وهو يعمل في املسجد ،وهو سعيد بعمله
رغم أجره القليل ،إذ يحظى باحترام اهالي
املنطقة وكرمهم ومساعدتهم له.
أخطر ،البالغ من العمر  28عاما ،يؤكد ان
خدمة بيت اهلل تعبها جميل ،مل��ا فيها من
اج��ر ك�ب�ي��ر ،اض��اف��ة ال��ى ت��وف�ي��ر ال � ��وزارة كل
م�ص��ادر العيش م��ن سكن ال��ى ط�ع��ام ،لكنه
ت �م �ن��ى ان ت��زي��د ال� ��روات� ��ب وف� ��ق ال �خ��دم��ات
ومدتها.

راتب ال يكفي
وي �ع �ت��رف ب �ل�ال م �ح �ي��ي ب� ��أن ال ��رات ��ب ال ��ذي
يتقاضاه ح��راس بيوت اهلل ه��و  90دينارا
ش �ه��ري��ا ،وي� � ��روي ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��اق��د م�ع�ه��م،
م��وض�ح��ا أن األم ��ر ي�ت��م ع��ن ط��ري��ق ش��رك��ات
خاصة تتعاقد معها وزارة األوقاف.
ويؤكد محيي أن ال��رات��ب ال يكفي خاصة
م��ن ل��دي��ه اس ��رة ي�ع�ي�ل�ه��ا ف��ي ب�ل��اده ،وه��و
م��ا ي�ض�ط��ر ب�ع��ض ح ��راس ب �ي��وت اهلل إل��ى

ام �ت �ه��ان أع �م��ال أخ ��رى ف��ي وق ��ت ف��راغ�ه��م،
ّ
وري
ك �غ �س��ل س � �ي � ��ارات أه� ��ال� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
حدائقهم ،ومساعدة من يحتاج منهم في
بعض األع�م��ال كحمل األم�ت�ع��ة او غيرها
من املهن.
وي� �ص ��ف م �ح �ي��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان ب ��أن ��ه م��ن
أك�ث��ر ف�ت��رات السنة تعبا ف��ي عملهم ،نظرا
إلق��ام��ة ص �ل��وات ال �ت��راوي��ح وال �ق �ي��ام ،األم��ر
ال ��ذي ي�س�ت��دع��ي تنظيف امل�س�ج��د ودورات
املياه بشكل زائ��د يوميا عن جميع شهور
العام ،وبال مكافأة لحراس بيوت اهلل اسوة
بغيرهم.

رمضان وأيام الجُ َمع
أكثر األوقات تعبا ً
في عملهم
رواتبهم  90ديناراً..
وال إجازات لهم
يمتهنون أعماالً
أخرى لزيادة دخلهم
المراهقون يقلقون
نومهم وكبار السن
ُيربكونهم

ووف ��ق محمد ن��ور ال��دي��ن ع�ب��دال�غ�ف��ور ،ف��إن
ال�ع�م��ل ف��ي ب �ي��وت اهلل ق��د ي �ب��دو ح�ل�م��ا ل��دى
كثيرين قبل وص��ول�ه��م إل��ى ال�ك��وي��ت ،نظرًا
ملا يمتاز به من أجر ،مؤكدًا أن االهالي في
امل�ن�ط�ق��ة ي �س��اع��دون �ه��م ف��ي ت��وف �ي��ر وج �ب��ات
الغداء والعشاء.
وي� ��رى ع �ب��دال �غ �ف��ور أن ال �ع �م��ل ف��ي امل�س�ج��د
ي �ح �ت ��اج ال � ��ى ت �ن �ظ �ي��م ،ف �ه �ن ��اك  5ص �ل��وات
تحتاج ال��ى فتح االن��وار وتنظيف املسجد
ودورات امل � �ي� ��اه ،اض ��اف ��ة ال� ��ى ف �ت��ح اب� ��واب
امل �س��اج��د ق�ب��ل ن�ص��ف س��اع��ة م��ن ب ��دء وق��ت
ال�ص�ل��وات واغ�لاق�ه��ا بعد نصف س��اع��ة من
انتهاء الصالة.
وي �ن��اش��د ع �ب��دال �غ �ف��ور ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
ضرورة ابعاد املراهقني عن املساجد ،ألنهم
ي�ش�ك�ل��ون ه��اج�س��ًا م�ت�ع�ب��ًا ،ألن �ه��م ي�ق��وم��ون
بالتعدي على حرم املسجد ،وحني يقومون
ب��ردع�ه��م ي�ك��ون ال �ج��زاء ال�ض��رب بالحجارة
والتعرض لألذى.

مساجد محببة
ويعترف سيف االس�ل�ام ب��أن هناك مساجد
ت �م �ت ��از ب��ال �ع �م��ل امل �ي �س ��ر وت �ف �ه ��م امل �ص �ل�ين
ل�ل�ق��ان��ون ال ��ذي ي�ج��ب أن ي�ط�ب��ق ف�ي�ه��ا ،لكنه
يعمل في مسجد يقع في الجهراء ويكثر فيه
كبار السن الذين يأتي بعضهم إلى املسجد
مبكرا ،ويطالب بفتح املسجد قبل املواعيد
املحددة ،اضافة الى مطالبتم بفتح التكييف
في الشتاء واغالقه في الصيف ،االم��ر الذي
يعرض بعض العمال إل��ى ان�ه��اء خدماتهم
لعدم امتثالهم لالوامر.
وب� � ��زف� � ��رة أل � � ��م ي � � � ��روي س� �ي ��ف اإلس � �ل � ��ام ان
البعض ممن يعاني اعاقة عقلية يأتي إلى
املسجد ،فيسبب اذى وإزع��اج��ا للمصلني،
وح�ي�ن ي �ق��ول ال �ع��ام��ل ب �ط��رده ي��أت��ي اق��ارب��ه
ويتعاملون مع ح��ارس املسجد بعنف وال
إنسانية.
ويقر راج��و حسني ب��أن العمل في املسجد
ي �ت �ط �ل��ب ج� �ه� �دًا ط � � ��وال ال� � �ي � ��وم ،وأن � �ه� ��م ال
ُيمنحون أي اج ��ازة ،فالعمل ط��وال السنة
بال اجازة ،وهو أمر يتمنى أن يلتفت إليه
املسؤولون.
ويعترف حسني بأن هناك لصوصا احيانًا
ال ي �س �ت �ط �ي �ع��ون ردع � �ه� ��م ب �س �ب��ب ح�م�ل�ه��م
اسلحة بيضاء ،كما انهم يهددونهم بالقتل
ان تم االبالغ عنهم ،لكن الكاميرات التي تم
وضعها حول اس��وار املساجد ساعدت في
انخفاض هذه الظاهرة.

أش��ار ح��راس بيوت اهلل إلى أنهم
ي�ق��وم��ون ب�ت�ن��اول وج�ب�ت��ي ال�غ��داء
والعشاء مع مجموعة من العمالة
ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،م �م��ا ي��وف��ر عليهم
االم � � � ��وال وامل � �ج � �ه� ��ود ،م �ع �ت��رف�ين
بأنهم يتلقون مساعدات بشكل
شبه يومي من فاعلي الخير في
املنطقة.

إقامة األذان
اوض� � � ��ح ب� �ع ��ض ح� � � ��راس ب �ي��وت
اهلل ان �ه��م ي �ض �ط��رون إل ��ى ال�ق�ي��ام
ب �ش �ع��ائ��ر األذان ف ��ي ح� ��ال ع��دم
ق � � � ��دوم امل � � � � ��ؤذن واإلم� � � � � � ��ام ،ك �م��ا
يقومون احيانًا ب��إص�لاح بعض
االمور الكهربائية او الصحية في
دورات املياه في الحاالت التي ال
تتحمل التأخير.

حلم كبير

ال إجازات

تنظيف الحمامات

ذكر بعض الحراس أنهم يعانون
ع��دم ال �ن��وم بشكل ج�ي��د ،بسبب
اوق� � � � ��ات ال � �ص � �ل � ��وات وض � � � ��رورة
التزامهم باالستيقاظ لفتح ابواب
امل�س��اج��د وإغ�لاق�ه��ا وف�ت��ح اب��واب
دورات املياه.

اهتمام بالمنبر | تصوير مصطفى نجم
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 ..حتى الكالب منها ما هو مشرد
وضال ،ومنها ما هو مدلل ومحظوظ،
وهذا النوع األخير يجد من يحبه
ويقتنيه ويدفع فيه المال ،وكل هذا
حسن وجيد من قبيل مراعاة حقوق
الحيوانات واالعتناء باألليف منها ،لكن
المؤلم في األمر أن العمالة المنزلية
هي التي تتكبد في الغالب معاناة
رعاية هذه الكالب ،وتكلف بإخراجها
من المنزل لتتريض وتمشي وتشم
الهواء!.
سبقلا رصدت هذه الظاهرة
الدخيلة على المجتمع الكويتي،
حيث تقوم بعض الخادمات وغيرهن
من افراد العمالة المنزلية بمرافقة
الكالب والمشي معها في مناطق
عدة ،لكن الظاهرة تنتشر أكثر في
السرة ،ومشرف ،والرميثية ،وبيان،
والمنصورية ،والقادسية ،والشامية،
وقرطبة.
وباتت هذه الظاهرة مزعجة لرواد
الحدائق والمماشي العامة ،حيث
وضعت الفتات على بعضها بعدم
السماح بدخول الكالب إليها.

معاملة خاصة
ع � � � � �م� � � � ��ران خ � � � � � � � ��ان ،م ��ن
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ب �ن �غ�لادش �ي��ة
ويعمل سائقا لدى إحدى
األس��ر القاطنة في منطقة
الشعب ال�ب�ح��ري ،لفت إلى
أنه يخرج مع كالب كفيله
ال� �ب ��ول� �ي� �س� �ي ��ة وامل � �ع� ��روف� ��ة
ب � ��اس � ��م «ش� � �ي� � �ب � ��رد» ذات
الشعر القصير ،الفتا إلى
أن مهمته فقط الذهاب بها
وامل� �ش ��ي ع �ل��ى ال ��واج �ه ��ات
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة ق� � � ��رب امل � �ن� ��زل
الستنشاق الهواء العليل،
وي �ك ��ون ذل ��ك ف ��ي س��اع��ات
ال�ص�ب��اح امل�ب�ك��ر ب�ع�ي��دا عن
ضوضاء املناطق الداخلية
أو وجود األطفال.
وزاد :ح� ��دث ت ��آل ��ف ب�ي�ن��ي
وب�ي�ن ال �ك�لاب ،م�ش�ي��را إل��ى
أن مالكها يعاملها كفرد
م� ��ن ال� �ع ��ائ� �ل ��ة وي� �ه� �ت ��م ب �ه��ا
ويصطحبها في نهاية كل
أس�ب��وع ل�ل�خ��روج ف��ي نزهة
إلى البر أو املزرعة ،مؤكدا
أن��ه ب��ال��رغ��م م��ن خطورتها
وط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ف ��ان وج��وده��ا
بيننا منذ الصغر جعلها
أكثر ألفة.

الكلب «يوركشاير» وإشارة تحدّ | تصوير محمود الفوريكي

كلفون العمالة المنزلية إخراجها في األماكن العامة
أصحابها ي ّ

كالب محظوظة

مواطنون يشترونها ..وخدم يكابدون رعايتها
سبقلا رصدتهم في
الواجهات البحرية وبعض
مماشي المناطق
الداخلية
جانكيز :مهمتي الترفيه
عن كلبين من فصيلة
«بولونيز»
كريستينا :اس ُتقدمت
كعاملة منزلية ..وأُحسد
على رعاية الكالب فقط
الرعاية الطبية صعبة
ومرهقة ويحظى بها
الكلب شهريا ً
إلينا :أرعى كالبا ً بوليسية
وأهتم بتدريبها
ومتابعة غذائها
 200 - 120دينار راتب
المسؤول عن رعاية الكلب
و 180ديناراً ميزانية مخصصة
لبعض الكالب شهريا ً

النزهة اليومية
« دلع» ..أح ً
يانا
أوض � � � �ح� � � ��ت روال ،وه� � � � ��ي ص ��اح � �ب ��ة
أح� ��د م ��راك ��ز ال �ع �ن��اي��ة ب ��ال� �ك�ل�اب ،أن �ه��ا
خ�ص�ص��ت م��رك��زه��ا ل�ل�ع�ن��اي��ة ب��ال�ك�لاب،
ال س�ي�م��ا ال �ض��ال��ة م �ن�ه��ا ،ح �ي��ث وظ�ف��ت
مجموعة من االشخاص لالهتمام بها
وب�ص�ح�ت�ه��ا وت��وف�ي��ر ال�ط�ع��ام وال��رع��اي��ة
ل �ه��ا م ��ن ال �ص �ع��وب��ات ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا
وال�ض�غ��وط��ات م��ن اص�ح��اب الجواخير
املحيطة بها والتهديدات بإخراجها من
مركزها.
وقالت لـ سبقلا ان جهودها التطوعية
لحماية ال�ك�لاب كبيرة ،وت�ق��وم بتوفير
الجهد وال��وق��ت بشكل مستمر للبحث
ع � ��ن ال� � �ك �ل��اب ال � �ض� ��ال� ��ة أو ال �ض ��ائ �ع ��ة
ووضعها داخل جاخور مخصص لها
بجهود فردية.
وع�ل�ق��ت ع�ل��ى ذه ��اب ال �ك�لاب ف��ي ن��زه��ة
ي��وم�ي��ا بصحبة ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ،بأنه
«دل ��ع» ،ل�ك��ن ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان يكون
ا ضطر اريا.

خادمة مع كلب من نوع «دوبر»| تصوير أحمد سرور

خالد الحطاب
ج ��ان � �ك � �ي ��ز ،ع� ��ام� ��ل آس� � �ي � ��وي ت �ح��دث��ت
م �ع ��ه سبقلا خ �ل��ال ج ��ول ��ة ص �ب��اح �ي��ة
ف��ي م �م �ش��ى امل �ن �ص��وري��ة ،وك� ��ان ي�ق��ود
كلبني م��ن سلسلة ب��ول��ون�ي��ز امل�ع��روف��ة
ب�ح�ج�م�ه��ا ال�ص�غ�ي��ر ،وق ��ال :ل�ق��د أس�ن��د
إل � ّ�ي ك�ف�ي�ل��ي ب �ع��د اي �ص��ال األوالد إل��ى
املدارس مهمة إخراج هذه الحيوانات
إل��ى املمشى القريب من املنزل ،بشكل
ي��وم��ي لتحريكها وت�ق��وي��ة عضالتها،
فضال عن اضفاء السعادة عليها.
وأك��د جانكيز أنه خالل فترة الصيف
ال يذهب بالكالب إلى املمشى بل إلى
البحر ،ويكون ذلك في املساء ،لكن في
الشتاء وبقية الفصول تكون الجوالت
صباحية من بعد الساعة  8صباحا.
وب�ين أن عالقته بالكالب سهلة نظرا
ألن ��ه ف ��ي ب �ل��ده (ال �ه �ن��د) ك ��ان ي�ت�ع��ام��ل
م �ع �ه��ا م� ��ن خ �ل��ال م �ع �ي �ش �ت��ه وح �ي��ات��ه
ف ��ي ال �ق��ري��ة ،ل �ك��ن م ��ع اخ� �ت�ل�اف ال �ن��وع
وط ��ري �ق ��ة ال �ط �ع ��ام وااله � �ت � �م ��ام ،ح�ي��ث
ك � ��ان ال� �ت� �ع ��ام ��ل ه � �ن� ��اك ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى
ت��وف �ي��ر أي ط �ع��ام ل �ل �ك�لاب ،ل �ك��ن األم��ر
ه�ن��ا م�خ�ت�ل��ف وي�ت�ع�ل��ق ب�ط�ع��ام خ��اص
ورعاية تصل إلى توفير غرفة خارج
امل � �ن� ��زل ف� ��ي «ال� � �ح � ��وش» ،اض� ��اف� ��ة إل ��ى
ح�م��ام�ه��ا ال �خ��اص ال��ذي ي�ح�ت��وي على
غسول لكل كلب ،ويكون تحت اشراف
صاحب املنزل في كثير من األحيان.

ف��وج�ئ��ت ف ��ور وص��ول �ه��ا ب ��أن مهمتها
م � �ح� ��ددة ب ��رع ��اي ��ة ك� �ل ��ب ت �م �ل �ك��ه اب �ن��ة
ك �ف �ي �ل �ه��ا وااله� �ت� �م ��ام ب �ن �ظ��اف �ت��ه ،وه��و
م ��ن ال �س�ل�اس��ة ن �ف �س �ه��ا ال �ت ��ي ي��رع��اه��ا
جانكيز.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن� �ه ��ا ف ��ي ب � ��ادئ األم ��ر
استصعبت املهمة ،لكنها اصرت على
تعلمها ن�ظ��را ألن ال�ك�ل��ب ب�ح��اج��ة إل��ى
رع��اي��ة ك��ال �ط �ف��ل ت �م��ام��ا ،م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال �ص �ح �ي��ة وال� �غ ��ذاء وال �ن �ظ��اف��ة اض��اف��ة
إلى صعوبة السيطرة عليه.
وأضافت إلى أن من أصعب املشكالت
التي تواجه رعاية الكلب ،هي العناية
الطبية ،حيث يستوجب األمر الذهاب
إل ��ى امل��راك��ز ال�ب�ي�ط��ري��ة ب�ش�ك��ل ش�ه��ري

الرعاية الطبية
م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،ق��ال��ت كريستينا وه��ي
ُ
ك ��ذل ��ك م� ��ن ال� �ه� �ن ��د :إن � �ه ��ا اس ��ت �ق ��دم ��ت
إل� � ��ى ال � �ك ��وي ��ت ك� �ع ��ام� �ل ��ة م� �ن ��زل� �ي ��ة ف��ي
ب �ي��ت ك�ف�ي�ل�ه��ا ب �ج �ن��وب ال �س��رة ،لكنها

عاملة في ممشى الجابرية برفقة الكلب

كلب بوليسي |تصوير مصطفى نجم الدين

ل �ل�اط � �م � �ئ � �ن� ��ان ع � �ل� ��ى ص� �ح� �ت ��ه ب ��رف� �ق ��ة
السائق.
ول� � �ف� � �ت � ��ت إل� � � � ��ى أن ال� � � �ك� �ل ��اب ك� �ث� �ي ��رة
ال �ت �ع��رض ل�ل�أم��راض ،وي �ق��وم الطبيب
ب��إع�ط��اء الكلب االب��ر ال�ت��ي تحميه من
ال � �ف � �ي ��روس ��ات ،ب� �ج ��ان ��ب ق� ��ص ال �ش �ع��ر
ح��ول ال�ع�ين وتنظيف األظ�ف��ار وال�ق��دم
من أثر الرمال والطني ،وغسله مرتني
إلى ثالث مرات أسبوعيا.

تضييع الوقت
ام� ��ا إل �ي �ن��ا ،وه� ��ي ع��ام �ل��ة م �ن��زل �ي��ة م��ن
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ة ،ف� �ع� �ب ��رت ع��ن
اس� �ت� �ي ��ائ� �ه ��ا م � ��ن ع� �م� �ل� �ه ��ا ف � ��ي رع ��اي ��ة
ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات األل � �ي � �ف� ��ة داخ� � � ��ل م� �ن ��زل

كفيلها .
وب�ي�ن��ت إل�ي�ن��ا خ�لال خ��روج�ه��ا في
ممشى مشرف للترفيه عن كلبني
من نوع «جيرمن» أنهما يعودان
ألحد األوالد القاطنني في املنزل،
وه ��و اآلن ي� ��درس خ� ��ارج ال �ب�ل�اد،
وي �ت��اب��ع أح��وال �ه �م��ا م ��ن ال �خ��ارج
ع �ب��ر ارس� ��ال ط �ع��ام خ ��اص ل�ه�م��ا،
اضافة إلى ادخالهما في دورات
خ ��اص ��ة ب��ال �ح �م��اي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة،
م �ش �ي��رة إل� ��ى أن �ه ��ا ت �ح �ض��ر ه��ذه
ال� ��دورات م��ع ال�ك�ل�ب�ين ب��اس�ت�م��رار
في احد املراكز املتخصصة.
وذك��رت أن تضييع الوقت طيلة
ال � �ي� ��وم م� ��ع ال � �ك �ل�اب ف� ��ي ح��دي �ق��ة
امل� �ن ��زل ام� ��ر ص� �ع ��ب ،ح �ي��ث ان �ه��ا
ت�ح�ت��اج ال��ى ال�ح��رك��ة ب��اس�ت�م��رار
وال� �ت ��دري ��ب ،وب �ع��د ع ��ام ت�ق��ري�ب��ا
ت � �ع ��اي � �ش ��ت م� � ��ع االم � � � ��ر وب� ��ات� ��ت
ح� �ي ��ات� �ه ��ا خ� � � ��ارج امل� � �ن � ��زل أك� �ث ��ر
م ��ن داخ� �ل ��ه ،م �ب �ي �ن��ة أن ط�ب�ي�ع��ة
ح �ي��ات �ه��ا ف ��ي ال �ف �ل �ب�ين م ��ع م�ث��ل
ه� ��ذه االن � � ��واع م ��ن ال �ح �ي��وان��ات
س � � ّ�ه � ��ل ق � �ل � �ي �ل�ا م� � ��ن م� �ه� �م� �ت� �ه ��ا،
م �ب �ي �ن��ة أن ك�ل��اب «ال �ج �ي��رم��ن»
تكون مرعبة أحيانا ويصعب
التحكم في مزاجها.
ووف� � � ��ق ال� �ع� �م ��ال ��ة امل �خ �ص �ص��ة
ل��رع��اي��ة ال �ك�ل�اب ،ف��إن روات�ب�ه��م
ت �ت��راوح ب�ين  120و 200دي�ن��ار
ش� � �ه � ��ري � ��ًا ،ب� �ي� �ن� �م ��ا ت �خ �ص��ص
ميزانية لرعاية الكلب الواحد
تصل إل��ى  180دي�ن��ارًا شهريًا
ف � ��ي ب � �ع� ��ض األح � � �ي� � ��ان ول � ��دى
أنواع بعينها.

ناشطة في حقوق
الحيوانات لـ سبقلا:
رعاية الخدم
للحيوانات خطأ فادح
أك ��دت أب� ��رار ،وه��ي ن��اش�ط��ة ف��ي مجال
رعاية الحيوانات وانقاذها وصاحبة
حساب  ،help the animalأن رعاية
الحيوانات االليفة يجب ان تكون من
مسؤولية أصحابها وهم من يهتمون
بها.
وأض ��اف ��ت :ع�ل��ى اص �ح��اب ال�ح�ي��وان��ات
األليفة مراجعة املستشفيات شخصيا
م��ع تلك الكائنات أو اخ��ذه��ا للسباحة
ب��امل�ح��ال امل�خ�ص�ص��ة ل �ه��ا ،ول�ي��س كما
يجري حاليا من خالل االعتماد على
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ،ألن ه��ذا ال�ع�م��ل ليس
م ��ن اخ �ت �ص��اص �ه��م ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن
االس�ت�ع��ان��ة ب�ه��م ت �ك��ون ف��ي ال �ض �رورة
فقط وليس طيلة الوقت.
وت ��اب� �ع ��ت :أن ه� �ن ��اك ح � ��االت س��رق��ة
وفقدان وقعت بشكل كبير ،والسبب
ك��ان م��رت�ب�ط��ا ب��ال�ع�م��ال��ة ال�ت��ي تمشي
ب��ال�ك�لاب ف��ي االم��اك��ن ال�ع��ام��ة ،مبينة
أن ام�ت�لاك ال�ح�ي��وان ف��ي امل�ن��زل يجب
ان تقابله معاملة كالطفل الصغير،
ول� �ي ��س م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي وال � �ع� ��ادي أن
ي�ت��م اي�ك��ال مهمة االه�ت�م��ام بصحته
ل �ل �ع��ام��ل ال � ��ذي ال ي �ع ��رف ك �ي��ف ي�ت��م
ذلك وال يكون من ذوي الخبرة حني
مراجعة العيادات.
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تعدَّ دت أسبابه ..والنتيجة قطف «زهور الطفولة» قبل األوان

ُ
ي!
زواج القاصرات ..هذا ما
جناه أبي عل َّ
 5عوامل
حدَّ د قانونيون
ومتخصصون أبرز عوامل
ّ
زواج القاصرات في ما
يلي:

1

ن��������ق��������ص ال��������وع��������ي

2

ال���ظ���روف االق��ت��ص��ادي��ة

3

ك���ث���رة ع�����دد ال��ف��ت��ي��ات

4

ال���ت���ق���ال���ي���د ال��ق��ب��ل��ي��ة

5

ُّ
ال����ت����ف����ك����ك األس��������ري

بيبي الخضري
زواج القاصرات تتعدد أسبابه ،لكن نتائجه متماثلة تقريبا في كل الحاالت؛ فهو انتهاك
لبراءة بنات ما زلن في سن الطفولة ،وحرمان من حقهن في الحياة الطبيعية
بمراحلها المتدرجة من طفولة ومراهقة وشباب ونضج ،فالزواج يقوم على االختيار
الحر والتفاهم مع شريك الحياة القائم على الرضا والقبول بالزواج الذي هو رباط
مقدس.
وزواج القاصرات هو نوع من أنواع االرتباط يجري غالبا ً بإجبار الفتاة على قبول الزواج،
لكن هناك حاالت من هذا الزواج تكون برضا الفتاة ،وذلك بغرض الهرب من بيت
األسرة ،في حين هناك أشخاص يقبلون بفكرة الزواج المبكر ،من أجل مصالح شخصية
وامتيازات تمنحها الدولة لهم.
فتيات وفتيانا ً لم يصلوا إلى
ٍ
لكن تبقى المشكلة واضحة وضوح الشمس بأن هناك
سن النضوج أو البلوغ ،يجري تزويجهم من قبل اآلباء و ُتنتهك طفولتهم ،ويكون
لسان حالهم« :هذا ما جناهُ عليَّ أبي».
سبقلا استطلعت اآلراء في أسباب
ظهور ظاهرة زواج القاصرات في الكويت؛
فمنها عوامل اجتماعية ومادية،
واقتصادية ،وفي ما يلي التفاصيل:

؟

عذراء الرفاعي

¶ الرفاعي :ال قانون يردع ..ويحمي الصغار

أين
القانون

ق��ال��ت املحامية ع ��ذراء ال��رف��اع��ي« :ي�ج��ب أن ن�ع��رف في
بداية األمر أن القاصر هي التي يقل عمرها عن  21عامًا،
وذلك بموجب القانون ألنها لم تكمل السن القانونية،
ولكن املشكلة ليست في القاصرات فقط ،بل في تزويج
األطفال ،وذلك في ظل وجود اتفاقية وقانون لحماية
الطفل في الكويت ،والعمر املخصص للطفل هو منذ
الوالدة إلى عمر  18عامًا ،وبذلك يكون زواج الفتاة في
هذه السن منافيا لحقوق الطفل ،ولألسف نرى أعدادًا
ليست بالبسيطة من ه��ذه الحاالت من زواج األطفال
في الكويت».
وأوض�ح��ت« :تكمن املشكلة في أن��ه ال قانون مباشرًا
ورادعًا يحمي األطفال من هذا النوع من الزواج املبكر،
ول�لأس��ف بعض األه��ل ُيقبلون على ت��زوي��ج أوالده��م
لعدم وجود قانون رادع يمنعهم من تزويج أطفالهم
من الفتيات أو الفتيان».
وختمت ق��ائ�ل��ة« :ل�لأس��ف ،أغ�ل��ب زواج ��ات ال�ق��اص��رات
يكمن في زاوج املصلحة ،ونرى أنه كلما قامت الدولة
بإعطاء خدمات ومميزات مالية أكثر ،زاد استغالل
بعض الناس ملصالحهم الشخصية حتى لو كان ضد
امل�ب��ادئ والقيم الصحيحة ،ولألسف ليس لدينا أي
رادع أو تجريم لهذا النوع من ال��زواج ،وال هناك أمر
ي��ردع ال�ن��اس للجوء إل��ى ه��ذا ال�ن��وع م��ن االرت�ب��اط��ات،
وعلى الدولة أن تأخذ هذا األمر بجدية أكبر ،ويجب
أن تزيد الرقابة قبل أن تكون ضحية ه��ذه العالقات
املرة».

طارق الطواري

حمود القشعان

ً
أحيانا
¶ د.القشعان :وسيلة لنيل امتيازات اإلسكان
ً
شرعا ..والعلة بالنضوج
¶ الطواري :حالل
ق��ال عميد كلية العلوم االجتماعية
ف� � ��ي ج� ��ام � �ع� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت د.ح� � �م � ��ود
القشعان في الكويت :غالبًا ما يكون
ع�م��ر ال ��زوج أك�ب��ر م��ن ع�م��ر ال��زوج��ة،
مبينًا أن ال�ق��ان��ون ال�ك��وي�ت��ي يحظر
زواج الشخص إن كان عمره أقل من
 15عامًا ،والكويت تختلف عن الدول
األخرى ،التي نرى فيها هذه الظاهرة
ً
بصورة أكبر؛ مثال اليمن وفلسطني
وب �ن �غ�ل�ادش وت �ن��زان �ي��ا ،ف�ك�ث�ي��ر من
ُ
األسر تزوج أبناء ها الق َّصر بسبب

رأي الشرع

سوء الوضع االقتصادي ،ما يجعل
ّ
األب ي �ت �م �ن��ى ال �ت �خ��ل��ص م� ��ن ح�م��ل
أوالده ومصاريفهم.
وأض � � � � � ��اف« :ف � � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ع �ن��دم��ا
يتجهون إل��ى ال ��زواج املبكر فغالبًا
م� ��ا ي� �ك ��ون ال � �ه� ��دف ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
مميزات؛ منها أخذ دور في اإلسكان
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى م �ن��زل ،وال �ح �ص��ول
على ال �ع�لاوة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وبعض
الطلبة املبتعثني يقومون ب��ال��زواج
مبكرًا ،وبعضهم يسافرون ويكملون

دراس ��ات� �ه ��م وزوج ��ات� �ه ��م ي �ب �ق�ين في
الكويت ،لكن الهدف من ال��زواج هو
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال� ��رات� ��ب امل �ض��اع��ف
املخصص للطالب امل�ت��زوج وع�لاوة
الزوجية».
وش � � ��دد د.ال � �ق � �ش � �ع ��ان ع� �ل ��ى أن ه ��ذا
ال� ��زواج ف��ي ال�ك��وي��ت يعتبر مشكلة
وليس ظاهرة؛ إذ تكمن املشكلة في
أن زواج القاصرات يحدث عن طريق
كتابة عقد ال ��زواج ورق �ي��ًا ف�ق��ط ،وال
يعيش الزوجان تحت سقف واحد.

قال أستاذ كلية الشريعة د.ط��ارق الطواري« :بموجب
القانون الكويتي ،القاصرات في الكويت من سن 15
ع��ام��ًا ،ولكن بوجهة نظري املشكلة ال تكمن ف��ي سن
الزواج ،بل تكمن اإلشكالية في عقلية الفتاة أو الشاب
َ
امل�ق�ب��ل�ين ع�ل��ى ال � ��زواج ..ف �ن��رى ال�ك�ث�ي��ر ت��زوج��وا بالغني
وراش��دي��ن ،ولكنهم طلقوا في نهاية املطاف ،والعكس
صحيح أح�ي��ان��ًا ن��رى زي �ج��ات تكمل ف��ي ال�ع�لاق��ة على
الرغم من صغر سن الزوجني؛ لذا املشكلة األساسية
ليست في العمر إنما في النضوج الفكري والعقلي».
وأضاف« :بالنسبة إلى الشرع فزواج القاصرات محلل
ش��رع��ًا ،وامل �ش� ّ�رع الحكيم ل��م ي��رب��ط ال ��زواج ب��ال�س��ن ،بل
ربطه بالعقل».

دراسة أكاديمية :طبيعة العمل ومستوى التعليم يحدِّ دان االرتباط واالنفصال
بعد أن قرعت
إحصائيات سابقة
جرس اإلنذار إزاء تزايد
معدالت الطالق،
ربطت دراسة
أكاديمية حديثة
بين المستوى
الدراسي والوظائف،
ومعدّ الت الزواج
والطالق.
وأظهرت الدراسة،
التي أجراها أستاذ
ُنظم المعلومات
الجغرافية في كلية
العلوم االجتماعية،
د.محمد المطر،
عن الفترة من
 2003إلى  ،2015أن
موظفي قطاعات
الغاز والكهرباء
والماء األكثر طالقا ً
بسبب طبيعة
عملهم الشاقة
وتواجدهم خارج
البيت لفترات
طويلة ،حيث تتطلب
طبيعة عملهم
التواجد في
المناوبات ،ويترتب
على ذلك عدم
االستقرار األسري.

ً
طالقا..
موظفو «الغاز» و«الكهرباء» األكثر
ً
ُّ
زواجا
و«الماليون» األعلى
يسرا الخشاب
ك�ش�ف��ت ال ��دراس ��ة ع��ن زي� ��ادة م�ع��دالت
ال ��زواج ل��دى موظفي ق�ط��اع التمويل
وال ��وس ��اط ��ة امل ��ال �ي ��ة ،ب �س �ب��ب ارت �ف��اع
مستوى ال��دخ��ل ،كما ي�ت��زاي��د ال��زواج
ّ
امل �ب��ك��ر ب�ي�ن ح �م �ل��ة ال� �ش� �ه ��ادت «دون
الجامعية».
واع � �ت � �م� ��دت ال� � ��دراس� � ��ة ع� �ل ��ى ت�ح�ل�ي��ل
توزيع ال��زواج والطالق وف��ق مناطق
ال �ب�ل�اد ،م�ب�ي�ن��ة ان اع �ل��ى م�ن��اط��ق في
ن �س �ب��ة ال� �ط�ل�اق ه ��ي ص� �ب ��اح ال �س��ال��م
وال� �ق ��ري ��ن وم � �ب� ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ،وأق �ل �ه��ا
امل��رق��اب وال �ش��رق وال�ن��زه��ة وضاحية
عبداهلل السالم ،واملنصورية.
وأوض�ح��ت أن��ه كلما ارت�ف��ع املستوى
التعليمي لألفراد قلت حاالت الطالق
ب �ي �ن �ه��م ،ف ��ي ح�ي�ن ارت �ف �ع��ت م �ع��دالت
الطالق بني َ
حملة الشهادة االبتدائية.
وأك� � � ��دت أن ه� �ن ��اك ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن ع ��دد
ح��االت ال��زواج وطبيعة الوظيفة؛ إذ
ارتفعت ح��االت االق�ت��ران في املناطق
التي يرتفع فيها أع��داد املوظفني في
القطاع التمويلي والوساطة املالية،
وق��د ي�ع��ود ذل��ك إل��ى ارت �ف��اع مستوى
الدخل في هذه الوظائف عن غيرها.
وأضافت إنه كلما ارتفع عدد موظفي
ق�ط��اع التربية والتعليم ف��ي املنطقة
ازدادت ح ��االت ال �ط�ل�اق ،وق ��د ي��رج��ع
ذل � ��ك إل � ��ى أن أغ� �ل ��ب م ��وظ �ف ��ي ق �ط��اع
التربية يميلون إل��ى زواج األق ��ارب،

¶ «أبغض الحالل» مرتفع في القرين..
وقليل في الضاحية
¶ زواج األقارب منتشر بين العاملين
في قطاعات التعليم..
والمعلمات مرغوبات
حملة
¶ معدالت الزواج المبكر عالية بين َ
الشهادات «دون الجامعية»
ح�ي��ث تعتبر وظ�ي�ف��ة املعلمة ج��اذب��ة
للطبقة املحافظة والقبلية.

مناطق الطالق
ولفتت ال��دراس��ة إل��ى تذبذب معدالت
الزواج والطالق ،حيث وصلت حاالت
الطالق (خ�لال فترة رص��د) إل��ى نحو
 77ح��ال��ة ف ��ي امل� ��رق� ��اب ،وم �ث �ل �ه��ا في
ال �ش��رق وال �ن��زه��ة وض��اح �ي��ة ع �ب��داهلل
ال � �س� ��ال� ��م وامل� � �ن� � �ص � ��وري � ��ة ،وازدادت
ال� �ح ��االت إل ��ى  211ح��ال��ة ف��ي ك��ل من
األح� � �م � ��دي وامل� �ه� �ب ��ول ��ة وال �ف �ن �ط ��اس
وال � �ش� ��ام � �ي� ��ة وال � �خ� ��ال� ��دي� ��ة وك� �ي� �ف ��ان
والدعية.
أم � ��ا م� �ن ��اط ��ق ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل وامل �ن �ق��ف

وال � � ��روض � � ��ة وال � � �س� � ��رة وال �ص �ل �ي �ب �ي��ة
وس �ع��د ال �ع �ب��داهلل وال �ق �ص��ر وت �ي �م��اء
وال�ع�ي��ون ،فقد بلغت ح��االت الطالق
فيها  346حالة (خ�لال م��دة الرصد)،
كما تراوحت حاالت الطالق بني 347
و 576ف��ي ك��ل م��ن الصباحية وجابر
ال �ع �ل��ي وال �ظ �ه��ر وال� �ع ��دان وال�س��امل�ي��ة
وبيان والجابرية ،وغيرها.
ك �م��ا أش � ��ارت ال ��دراس ��ة إل ��ى أن أع�ل��ى
حاالت الطالق جاء في صباح السالم
وال� �ق ��ري ��ن وم� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر وس �ل��وى
وحولي والعديلية وصباح الناصر
والفردوس والعارضية ،الفتة إلى أن
املناطق الحديثة نوعًا ما تزداد فيها
حاالت الزواج والطالق.

معدالت
الزواج

ج� ��اءت م �ن��اط��ق ال��دس�م��ة
وال� � � �ن � � ��زه � � ��ة وامل� � � ��رق� � � ��اب
وال� �ش ��رق ب��أق��ل م �ع��دالت
زواج ف��ي ف�ت��رة ال��دراس��ة،
ف��ي ح�ي�ن ارت �ف��ع إج�م��ال��ي
حاالت الزواج في مناطق
ال �ق��ري��ن وم �ب ��ارك الكبير
وص�ب��اح السالم وصباح
الناصر والفردوس.

عزوف الشباب
عن االرتباط
أوص� � � � � � � � � ��ت ال� � � � � ��دراس� � � � � ��ة
ب �ض��رورة إع ��ادة التوزيع
ال� � �ج� � �غ � ��راف � ��ي ل� �ل� �م ��راك ��ز
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،وزي� � � ��ادة
قدرتها االستيعابية في
املناطق التي ت��زداد فيها
ح ��االت ال �ط�ل�اق ،وتفعيل
دور االخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن
االج �ت �م ��اع �ي�ي�ن ف� ��ي ه ��ذه
امل � �ن� ��اط� ��ق ،إض � ��اف � ��ة إل ��ى
ال � �ت ��رك � �ي ��ز ع � �ل ��ى أه �م �ي��ة
دراسة العوامل املساهمة
ف��ي ع ��زوف ال �ش �ب��اب عن
ال � � ��زواج وان �خ �ف��اض��ه في
م �ن��اط��ق ع � ��دة ،وم�ع��ال�ج��ة
عزوف الشباب.
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«الطوارئ الطبية» مستعدة للتعامل مع البالغات في أي لحظة

ً
طبيا
«كشتات البر» والمخيمات مؤمنة
يعتبر موسم البر والمخيمات
الربيعية ،الذي يستمر حتى
منتصف مارس المقبل ،من
المواسم السنوية التي يحرص
فيها المواطنون والمقيمون
على الترويح عن أنفسهم عن
طريق التنزه بـ«كشتات» برية
يومية أو نصب مخيماتهم في
مناطق التخييم المرخصة سواء
في شمال البالد أو جنوبها.
وفي هذا الموسم تقوم جهات
حكومية عدة باجراءات لضمان
توفير ابرز المتطلبات الحيوية
في اماكن التخييم ،ومن
هذه الجهات وزارة الداخلية،
واالدارة العامة لالطفاء ،وبلدية
الكويت والهيئة العامة للبيئة
والجمعيات التعاونية وادارة
الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.

عبدالرزاق المحسن
ع � � ��ادة م� ��ا ي �ش �ه��د امل� ��وس� ��م ح� � � ��وادث م� ��روع� ��ة ي��ذه��ب
ضحيتها اط�ف��ال وش�ب��ان وش��اب��ات الس�ب��اب متفرقة،
قد يكون أبرزها حرائق املخيمات واستنشاق الفحم
وح��وادث املركبات وال��دراج��ات النارية «البانشيات»
وايضا املشاجرات الدامية.
وللتعامل مع مثل ه��ذه ال�ح��وادث يجب ان يصاحب
امل��وس��م عملية اع�لام �ي��ة ت��وع��وي��ة ل�ش��ري�ح��ة ال�ش�ب��اب
وامل� ��راه � �ق �ي�ن ،ب� �ه ��دف ال� �ح ��د م ��ن م � �ع ��دالت ال � �ح ��وادث
واالصابات الناجمة عنها ،فضال عن التعامل االمثل
م ��ع اي ح� ��االت ط ��ارئ ��ة ق ��د ت �ق��ع مل ��رت ��ادي امل�خ�ي�م��ات،
خاصة في املناطق البعيدة.
ف��ي ه��ذا ال �س �ي��اق ،ق��ال م��دي��ر ادارة ال �ط��وارئ الطبية
ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة م �ن��ذر ال �ج�ل�اه �م��ة ،ل� �ـ سبقلا ان
االدارة وف��رت نقاطا وم��راك��ز اس�ع��اف على الخطوط
السريعة واملناطق الحدودية خالل الفترة السابقة،
م�ب�ي�ن��ا وج ��ود  8م��راك��ز ون �ق��اط ح ��دودي ��ة ف��ي ش�م��ال
ال �ب�ل�اد ،اض��اف��ة ال ��ى ن�ق�ط��ة اس �ع��اف م��ؤق�ت��ة ف��ي ق��ري��ة
صباح االحمد التراثية «الساملي» ،فضال عن توفير
 12م��رك��زا ونقطة اس�ع��اف ف��ي جنوب ال�ب�لاد ،ونقطة
على الدائري السابع ومركز اسعاف في منطقة كبد،
لضمان التعامل السريع مع اي بالغات واردة لالدارة.
واوض ��ح ال�ج�لاه�م��ة ،أن االدارة م��ن ف�ن�ي�ين وس��ائ�ق��ي
اسعاف مستعدون ملوسم البر واملخيمات الربيعية،

الجالهمة 8 :مراكز إسعاف
شمال البالد ..و 12بالجنوب
«البقي» وآليات مساندة
للوصول للبالغات البرية
ك�م��ا ان �ه��م ي�ع�م�ل��ون ع�ل��ى م ��دار ال �س��اع��ة ووف ��ق ن�ظ��ام
ال �ن��وب��ات ل �خ��دم��ة امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ف ��ي ال �ب�ل�اد،
م�ن��وه��ا ال��ى ان جميع م��راك��ز االس �ع��اف وال �ت��ي تصل
ال��ى  75م��رك��زا ون�ق�ط��ة ،فضال ع��ن خ��دم��ات االس�ع��اف
الجوي ،تعمل لضمان سرعة نقل املصابني واملرضى
من مواقع البالغات الى اقسام الطوارئ بأسرع وقت
متاح.
وع��ن م�ت��وس��ط امل �ع��دل ال��زم�ن��ي ل�ل��وص��ول ال��ى م��واق��ع
ال�ب�لاغ��ات ،ق��ال الجالهمة ان املتوسط الزمني يصل
ل� �ـ  15دق �ي �ق��ة ف ��ي اج �م��ال��ي ب�ل�اغ ��ات امل �ن��اط��ق ال�ب��ري��ة
وال� �ح ��دودي ��ة ،ق �ي��اس��ا ب��االن �ت �ش��ار ال �ج �غ��راف��ي مل��راك��ز
ونقاط االس�ع��اف شمال البالد وجنوبها ،مبينًا أن
فنيي الطوارئ الطبية مدربون على التعامل الطبي
املناسب مع جميع الحاالت املرضية او االصابات.

واش ��ار ،ال��ى ان ادارة ال�ط��وارئ وف��رت آل�ي��ات مساندة
لسيارات االسعاف ،كدراجات الدفع الرباعي «البقي»،
فضال عن س�ي��ارات االس�ن��اد واالم ��داد التابعة لغرفة
ال �ط��وارئ ،والسكوتر ،اض��اف��ة ال��ى االس�ع��اف الجوي،
مؤكدا ان مثل هذه املعدات تضمن الوصول سريعا
الى مواقع البالغات ،خاصة البرية منها ،وبالتالي
سرعة نقل املصاب ال��ى املستشفى .وذك��ر الجالهمة
ان االدارة تقوم على م��دار ال�ع��ام خاصة ف��ي املواسم
وامل� �ن ��اس� �ب ��ات ،ب��ال �ت �ن �س �ي��ق وال �ت �خ �ط �ي��ط م ��ع ج�م�ي��ع
ال�ج�ه��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ح��االت ال �ط ��وارئ ب��ال��دول��ة ،وم��ن
خ�ل�ال اق��ام��ة اج �ت �م��اع��ات دوري � ��ة ودورات وت �م��اري��ن
وه �م �ي��ة ،م�ش�ي��را ال ��ى اه�م�ي��ة م�ث��ل ه ��ذه االج�ت�م��اع��ات
والتمارين في صقل خبرات فنيي ال�ط��وارئ الطبية
بشكل عام.
وتابع ،ان خدمة االسعاف الجوي ساهمت في تقليل
م ��دة وص� ��ول امل �ص��اب ال ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ،م��وض �ح��ا ان
اغلب ال�ح��االت التي تتعامل معها ه��ذه الخدمة هي
الناتجة عن الحوادث في املناطق البعيدة والنائية
والجزر الكويتية ،منوها الى انها تسرع من وتيرة
نقل املصابني وان�ق��اذ حياتهم ،وم��ن خ�لال التنسيق
املباشر مع اقسام الحوادث باملستشفيات.
ودع ��ا ،امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ال��ى ال �ت �ع��اون م��ع رج��ال
ال �ط��وارئ الطبية وات �ب��اع إج� ��راءات األم ��ن وال�س�لام��ة
ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن ال � �ح� ��وادث واالص � ��اب � ��ات ،م� �ش ��ددا على
ض� ��رورة ان�ت�ب��اه أول �ي��اء األم� ��ور ع�ل��ى أط�ف��ال�ه��م خ�لال
تواجدهم في البر او الشاليهات او املزارع.

مظاهر سلبية
من املظاهر السلبية التي تنتشر مع موسم املخيمات
الربيعية ،هي مشاهد االستهتار والرعونة التي يقوم
بها بعض املراهقني والشباب وتتسبب بوقوع حوادث
م��روع��ة ي��ذه��ب ضحيتها بعضهم وه��م ف��ي مقتبل
العمر ،فيما تعاني سيارات االسعاف عند الوصول
ال��ى مواقعهم بسبب كثرة ال�س�ي��ارات واملتجمهرين
حول املصابني.

البحث عن الفقع
يحرص العديد من ارب��اب االس��ر والشباب على البحث
ع��ن «ال �ف �ق��ع» م��ع ب� ��رودة االج � ��واء وه �ط��ول االم �ط��ار في
املناطق البرية ،اال ان عملية البحث بحاجة الى يقظة تامة،
لضمان عدم االقتراب من اي اجسام مشبوهة او انقاض
مجهولة ،قد تكون خطيرة على صحة من يتداولها.

اتباع اإلرشادات
ب�ع��د ازم ��ة االم �ط��ار ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ال �ب�ل�اد ،ب ��ات من
ال� �ض ��روري ع�ل��ى م ��رت ��ادي ال �ب��ر وامل �خ �ي �م��ات ت��وخ��ي
ال�ح�ي�ط��ة خ�ل�ال ت�ق�ل�ب��ات امل �ن ��اخ ،ف�ض�لا ع��ن متابعة
االرص��اد الجوية ،لضمان ع��دم مكوثهم باملخيمات
خالل هطول االمطار الغزيرة.

«الخير بقبال ..واسمع من الطرفين ..وروحوا تقهووا»

وللناس في أسماء المخيمات ..مذاهب!
إضاءة وإنارة

أحمد العنزي
م ��ع ان� �ط�ل�اق م��وس��م امل �خ �ي �م��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة ف ��ي أس �ب��وع��ه األول،
وتخصيص االم��اك��ن ام��ام عشاق «النسناس ،وال�ن��ار ،وال�ب��راد»،
عجت الطرق الرئيسية املؤدية للمخيمات بالالفتات التعريفية
الدالة على أماكن املخيمات ،وكان الالفت فيها أنها تحمل أسماء
غريبة وطريفة.
وللوصول إلى هذه املخيمات ،اما أن تستخدم «اللوكيشن» وهو
الطريقة الحديثة ،او عبر وصف أحدهم ،الذي ال يكتفي فيه فقط
بتحديد رق��م الكيلو مثال كقول بعد «كيلو  8أو كيلو  ،»15بل
يمتد إلى تحديد املكان بالقول بعد لوحة «املخيم الفالني».
وعادة تكون أسماء املخيمات مرتبطة بحدث معني او رقم هاتف
مثل «مخيم  ،»777او اسم برنامج او مسلسل مثل «نبيك تفوز» او
«درب الزلق» ،او حتى فعالية رياضية مثل «مخيم كأس الخليج»،
وبعض األسماء تحمل الغرابة مثل مخيم «عمي أبو املره».

طريق املطالع
ول�ع��ل م��ن االس �م��اء ال�غ��ري�ب��ة ع�ل��ى ط��ري��ق امل �ط�لاع وج ��ود الف�ت��ات
ملخيمات مثل «روحو تقهووا» وهي الكلمة املقصود بها «تعالوا
ل�ش��رب ال�ق�ه��وة» ،او مخيم «اس�م��ع م��ن ال�ط��رف�ين» ،وك��ذل��ك مخيم
«ال�خ�ي��ر ب�ق�ب��ال» وه��ي الكلمة ال�ت��ي ان�ت�ش��رت م��ؤخ��را ف��ي م��واق��ع
التواصل االجتماعي وتزامنت مع حمالت اسقاط القروض.
ويرى البعض ان تسميات املخيمات بأسماء غريبة تأتي للفت
االن �ت �ب��اه ،وع� ��ادة ال ي�ل�ت��زم اص �ح��اب ال �ل��وح��ات امل��وض��وع��ة على
الشوارع بوضع لوحة اخرى امام املخيم لالستدالل على مكانه،
انما يأتي وضع اللوحة ملجرد تعريف الزائرين وضيوف املخيم
بموقعهم ،وم��ن ث��م تتدخل التكنولوجيا ف��ي استكمال وصف
املخيم بالضبط.

م��ن االم ��ور ال�ت��ي يعتمد عليها اص�ح��اب املخيمات في
الوقت الحالي وضع اش��ارات دالة على املخيم للوصف،
كوضع اضاءة بألوان مختلفة كاللون االزرق او االحمر،
او وضع عمود في وسط املخيم او امامه مزين بإضاءة
معينة.

دواوين وإقامة
ت �ن �ق �س��م ام ��اك ��ن امل �خ �ي �م��ات ف ��ي ال� �ب�ل�اد ب�ي�ن ال �ع��ائ�ل�ات
والشباب ،اذ تكون االماكن القريبة من املناطق السكنية
مخصصة للدواوين اليومية الهل املنطقة ،بينما تكون
املناطق البعيدة ف��ي ج�ن��وب ال�ب�لاد ف��ي اق�ص��ى الشمال
مخيمات عائلية تكون «الطلعات» فيها نهاية االسبوع
او في العطلة الربيعية وع��ادة ما تجلس العوائل فيها
طيلة ايام العطلة املمتدة ألسبوعني.

«حفرة المندي»
تستمتع األس��ر ع��ادة ب��ال�خ��روج ال��ى املخيمات وممارسة
انشطة تصعب عليها ف��ي امل�ن��زل ،مثل «اش�ع��ال ال�ن��ار في
الدوة» او في امتداد محيط املخيم ،او حتى صناعة حفرة
مخصصة لعمل املندي ،وهي الطريقة الجديدة التي دخلت
على ابناء محافظتي الجهراء واالحمدي في الفترة االخيرة،
ويكون هناك برميل مخصص للمندي.
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 40نصيحة فقط..

قبل الذهاب لمعرض الكتاب
سعدية مفرح

هذه أربعون نصيحة لمن يود الذهاب الى معرض الكتاب ،حصيلة
خبرتي في عالم معارض الكتب التي زرتها طوال أربعين عاما من
عمري تقريباً:

1

كل سنة مرة..

م�ع��رض ال�ك�ت��اب فاعلية ت��أت��ي م��رة واح ��دة ف��ي ال�س�ن��ة ،فال
تفوت فرصة زيارته أبدا .إنه ليس مكانا لشراء الكتب التي
تستطيع شراءها من املكتبات وحسب ،بل طقس كامل من
الثقافة واملتعة والشراء أيضا.

2

ّ
نظم وقتك

يستمر معرض الكتاب في الكويت وبقية البلدان العربية
عادة  10أيام (بعضها  6أيام) .حاول أن تنظم وقتك لزيارته
أكثر من مرة طوال أيامه ،إما صباحا وإما مساء.

3

الحق الموقف

الشكوى األولى ملعظم رواد معرض الكتاب كل عام هي قلة
مواقف ال�س�ي��ارات .اذه��ب للمعرض مبكرا لتحجز موقفك،
وإال فاملشي صحة ،خصوصا أن أحوال الطقس هذه األيام
جميلة جدا.

4

راحتك أوال ً

احرص على انتعال حذاء رياضي مريح .فمساحة املعرض
ك�ب�ي��رة ج ��دا ،ك��م م ��رة رأي ��ت م��رت��ادي��ن ل�ل�م�ع��رض ي�خ�ت��ارون
كتبهم بامتعاض بسبب آالم أقدامهم من املشي.

5

تنس الع َربة
ال ّ

خ��ذ م�ع��ك ع��رب��ة ص�غ�ي��رة تسحبها ل�ح�م��ل ك�ت�ب��ك إن ك��ان��ت
م �ت ��واف ��رة ل ��دي ��ك ،وإال ف ��اح ��رص ع �ل��ى ش��رائ �ه��ا م ��ن بعض
األج�ن�ح��ة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ف��ي امل�ع��رض بثمن زه�ي��د .سيكون
بالتأكيد أق��ل من أج��رة الحمال ال��ذي ستضطر لالستعانة
بخدماته في النهاية.

6

أكل وشرب؟ َ
لم ال

خذ معك قنينة مياه ووجبة خفيفة ،فأنت ستمضي وقتا
ً
طويال هناك ،وأسعار املواد الغذائية في املعرض نار ..نار،
والكتب أولى بنقودك.

7

 ..وشاحن

ال ت �ن��س ش ��اح ��ن ه��ات �ف��ك أي� �ض ��ا ،ف ��وج ��ود ال� �ش ��اح ��ن م�ع��ك
سيشجعك على ق�ض��اء وق��ت أط��ول ب�ين ال�ك�ت��ب ،خصوصا
أنك ستستخدم هاتفك كثيرا في التصوير أو في البحث عن
بعض معلومات لدور النشر وغيرها عبر االنترنت.

8

ماذا عن الميزانية؟

وض��ع ميزانية مناسبة للمعرض م��ن األم��ور التي ينبغي
التفكير فيها مسبقًا .ك�ث�ي��رون ي��وف��رون ميزانية املعرض
طوال عام كامل حتى ال يدهمهم الوقت ..لم ال تفعل مثلهم؟

9

يعتمد..

ال��رق��م امل�خ�ص��ص ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى م ��دى حاجتك
ل�ل�ك�ت��ب وط��ري �ق �ت��ك ف ��ي ش��رائ �ه��ا ،وع �م��ا إذا ك �ن��ت تكتفي
ب��امل�ع��رض ع ��ادة ل�ل�ت��زود بكتبك ط ��وال ال �ع��ام ،أم أن��ت من
ال��ذي��ن ي��رت��ادون امل�ك�ت�ب��ات وي �ش �ت��رون ب�ع��ض كتبهم عبر
األنترنت .الحمد هلل على كل حال أن أيام املعرض تتوافق
وموعد نزول الراتب!

10

انتبه للخصم

هناك خصم بما يساوي %25على سعر الكتاب في داخل
املعرض مقارنة بسعره خارج املعرض ..انتبه!

11

فاصل ..واصل:

صحيح أن أس �ع��ار ال�ك�ت��ب م �ح��ددة مسبقا وم�ك�ت��وب��ة على
األغلفة ،لكن هناك بعض األجنحة تستطيع أن تفاصل في
األسعار مع البائعني فيها .جربت ه��ذه الطريقة ونجحت
معي أكثر من مرة.

12

ّ
المحلي
أجِّ ل

إن كانت ميزانيتك غير كافية لشراء كل ما خططت لشرائه
م��ن ك�ت��ب ،تستطيع تأجيل الكتب ال �ص��ادرة م��ن دور نشر
محلية ..ستحصل عليها الحقا بسهولة.

13

جولة ح ّرة

يفضل أن تذهب في زيارتك األول��ى للمعرض لوحدك وأال
تشتري ش�ي�ئ��ا ..اعتبرها ج��ول��ة ح��رة ل�لاط�لاع على الكتب
واملعروضات والتعرف على كل األجنحة وما الجديد فيها
ومقارنة األسعار ،وكتابة عناوين الكتب الالفتة وأسعارها
وأرقام األجنحة التي توجد فيها تلك الكتب ،في هاتفك أو
ورقة صغيرة.

14

اآلن نأتي لألهم

كيف تختار كتابك؟ هناك طرق كثيرة ممكن أن تلجأ اليها
قبل اتخاذ قرارك بشأن شرائك هذا الكتاب أو ذاك ..لكل منا
طريقته ال�خ��اص��ة ال�ت��ي تناسبه .ح��اول أن ت�ك��ون طريقتك
الخاصة التي تناسبك والتي ربما ال تناسب غيرك .أدناه
بعض األفكار التي تساعدك في األمر.

15

قائمة أولية

قبل ذهابك ينبغي أن تكون قد فكرت بإعداد قائمة أولية
للكتب ال �ت��ي ت��رغ��ب ف��ي ش��رائ �ه��ا .ل��ن ت �ك��ون ق��ائ�م��ة نهائية
ً
وملزمة ،لكن يمكن اعتبارها دليال مبدئيا على ما ستذهب
لشرائه.

16

فهرس المعرض

يصدر املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب فهرسا
سنويا مجددا للمعرض ،ويباع بسعر تكلفته ،فإن لم تود
شراءه تستطيع االطالع على فهرس املعرض والبحث عن
ال�ك�ت��ب ال�ت��ي ت��ود ش��راء ه��ا ع�ب��ر ه��ذه ال �ب��واب��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
( .) http://bookfair.nccal.gov.kw/arفي هذه البوابة كل ما
تود البحث عنه في املعرض :أجنحة الناشرين وعناوينها،
الكتب ،األنشطة الثقافية املصاحبة ،خريطة املعرض.

17

ال تسمح لهم بخداعك

أعني بعض باعة الكتب وناشريها ومعدي قوائم الكتب
األكثر مبيعا في الصحف وامل��واق��ع األلكترونية ،ومؤثري
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي .صحيح أن بعضهم يقدم
النصيحة خالصة لوجه الثقافة والقراء ،لكن بعضهم اآلخر
ال يهمه سوى ترويج هذا الكتاب أو ذاك ،بغض النظر عن
مستواه الحقيقي ،واألهداف واضحة ومعروفة!

18

السمعة الطيبة

ب�ع��ض ال�ك�ت��ب ال �ج �ي��دة تسبقها سمعتها ال�ط�ي�ب��ة ع�ب��ر ما
نشر عنها في صفحات مراجعات الكتب من قبل محررين
متخصصني .م��ن الجيد االط�ل�اع على تلك امل��راج�ع��ات قبل
اإلقدام على وضع تلك الكتب في قائمة الشراء.

19

اسم الكاتب

غالبا م��ا نختار كتبنا اعتمادًا على ثقتنا باسم امل��ؤل��ف..
وهي طريقة فعالة وناجحة على الرغم من بعض الخذالن
ال��ذي نشعر ب��ه أح�ي��ان��ا ،فمستويات بعض الكتاب الكبار
م�ت��ذب��ذب��ة أح�ي��ان��ا .ف�ق��د تعجبنا رواي �ت��ه ال�ت��ي ص ��درت قبل
سنتني لكنه يخذلنا بروايته الجديدة مثال.

20

ّ
تصفحْ وخذ راحتك

ت �ص �ف��ح ال �ك �ت��اب أف �ض��ل ط��ري �ق��ة الت� �خ ��اذ ق � ��رار ب �ش��رائ��ه أو
االن �ص��راف ع�ن��ه .ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة أص�ب�ح��ت دور النشر
ت�غ�ل��ف ك�ت�ب�ه��ا ب��ال�ب�لاس�ت�ي��ك ،ل �ك��ن ع�ل�ي��ك أن ت �ع��رف أن من
حقك تصفح الكتاب ،فاطلب من البائع نسخة غير مغلفة
ً
ل�ت�ص�ف�ح�ه��ا؛ ان �ظ��ر ل �ل �م �ق��دم��ة م �ث�ل�ا أو ل �ل �ف �ه��رس ول�ل�ف�ق��رة
املنشورة على الغالف األخير .اق��رأ فقرة أو أكثر عشوائيا
من الكتاب ..وقرر بعدها!

21

بعض النصائح جيدة

ال مانع من االستعانة ببعض التوصيات املسبقة لبعض
الكتب ممن تثق ب��رأي�ه��م م��ن أص��دق��ائ��ك أو كتابك ون�ق��ادك
املفضلني أو ممن تتابعهم في «التواصل االجتماعي».

22

غود ريدز

غود ريدز ( )www.goodreads.comموقع ال بأس به لتكوين
فكرة عن الكتاب ال��ذي تنوي ش��راءه لكنك متردد قليال .زر
صفحته في ذلك املوقع واقرأ ما كتبه اآلخرون عنه.

23

كتب ممنوعة؟

ه�ن��اك كثير م��ن ال�ع�ن��اوي��ن امل�م�ن��وع��ة ف��ي امل �ع��رض تحديدًا
رغم جودتها الكبيرة لألسف .لكن لحسن الحظ تستطيع
الحصول على كتابك املمنوع عرضه ،بطريقة م��ا؛ إم��ا من
تحت الطاولة أو عبر سؤال الناشر عن املكتبة التي تبيعه
خارج املعرض!

24

ب ترجمة غوغل
تج ّن ْ

عندما ترغب بشراء كتاب مترجم فالحظ اسم املترجم على
غ�لاف ال�ك�ت��اب .دور النشر ال�ت��ي تهمل وض��ع اس��م املترجم
على الغالف غالبا ما تلجأ ملترجمني غير مؤهلني للترجمة
أو ربما تستخدم ترجمة غوغل املضحكة.

25

للمبتدئين

إن ك�ن��ت م�ب�ت��دئ��ا ف��ي ال� �ق ��راءة ،ف��اخ�ت��ر ال�ك�ت��ب ذات الحجم
الصغير واللغة السهلة ..اس��أل من تتوسم به الخبرة عن
هذه النوعية من الكتب.

26

وداعاً جميالً

ال ت �ف��وت ف��رص��ة زي� ��ارة امل �ع��رض ف��ي ال �ي��وم األخ �ي��ر .معظم
دور ال�ن�ش��ر ت�خ�ف��ض م��ن أس �ع��ار ك�ت�ب�ه��ا ف��ي ال �ي��وم األخ�ي��ر
ألنها تفضل بيعها ولو بسعر مخفض بدل إعادة شحنها
ال��ى مكان آخ��ر ،فتكاليف الشحن أحيانا تفوق ما يمكنها
تخفيضه من سعر.

27

مكتبة وليست مخزناً

النصيحة أعاله ال تعني أن تقدم على شراء أي كتاب متاح
أم��ام��ك بسعر م�خ�ف��ض .أن��ت ق ��ارئ ول�س��ت ج��ام�ع��ا للكتب،
والرفوف املوجودة في بيتك تسمى مكتبة خاصة وليست
م �خ��زن ك �ت��ب .اق�ت�ن ال�ك�ت��ب ال �ت��ي ت�ح�ب�ه��ا وال �ت��ي ت �ع��رف أن��ك
ستقرأها ،وال تكدس كتبًا لن تقرأها ولن يقرأها أحد ممن
حولك.

28

التبادل ..ج ّربه

ت�ب��ادل ال��رواي��ات التي ال تنوي االح�ت�ف��اظ بها ف��ي مكتبتك
ب�ع��د ق��راء ت �ه��ا ،م��ع أص��دق��ائ��ك ف�ك��رة ج�ي��دة وس�ت��وف��ر عليكم
الكثير من األم��وال .اتفقوا مسبقا على ال��رواي��ات املطلوبة
وتقاسموا ثمنها في ما بينكم ثم تبادلوها بالقراءة الحقا.

29

طبعة جديدة

إن كان الكتاب الذي تريده مطبوعا أكثر من مرة فاحرص
َ
على آخ��ر طبعة م�ن��ه ،وال ت��رض بالطبعات ال�ق��دي�م��ة ..آخر
طبعة غالبا ما تكون هي األفضل.

30

نزهة للصغار

خ��ذ معك أطفالك أو أش�ق��اءك الصغار ف��ي جولتكّ .
عودهم
ع�ل��ى أج ��واء امل �ع��رض ورائ �ح��ة ال�ك�ت��بّ .
درب �ه��م ع�ل��ى اختيار
كتبهم امل�ف�ض�ل��ة .ش��ارك�ه��م ف��ي االخ �ت �ي��ار .ت�ج��ول معهم في
ال �ق��اع��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ك�ت��ب األط� �ف ��ال ،س�ت�ج��ده��ا ف��ي أق�ص��ى
املعرض ،لكن ال بأس ..أجواء القاعة جميلة ومفرحة.

31

ندوات وفاعليات

ي�ع�ل��ن امل �ع��رض ع ��ادة ع��ن ج ��دول ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ف��اع�ل�ي��ات
الثقافية املصاحبة له ،وتتكون من أمسيات شعرية وندوات
نقدية ومحاضرات عامة ،وأحيانا دورات وورش تدريبية..
احضرها ،أو بعضها على األقل.

32

وفاعليات خاصة

هناك بعض دور النشر والجهات املشاركة في املعرض التي
تعلن عن أنشطتها الخاصة أيضا .ح��اول أن تتعرف على
هذه الفاعليات مبكرا ،وتختار منها ما يناسبك لحضوره
وعدم نسيان موعده.

33

تشكيل وفوتوغرافيا

ف��ي م��داخ��ل ق��اع��ات امل �ع��رض غ��ال�ب��ا م��ا ت �ك��ون ه �ن��اك بعض
األن�ش�ط��ة ال��دائ �م��ة ك��امل �ع��ارض ال�ف��وت��وغ��راف�ي��ة والتشكيلية
وغ�ي��ره��ا ..إن كنت مهتما ف�لا تفوت ال�ف��رص��ة .اطلع عليها
ولو كاستراحة فنية مريحة بعد جوالتك بني رفوف الكتب.

34

حفالت التوقيع

ك�ث��رت ف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ح�ف�لات التوقيع على الكتب
الجديدة من قبل مؤلفيها .إذا كنت مهتما بالحصول على
ت��وق�ي��ع ال�ك��ات��ب ع�ل��ى النسخة ال�ت��ي ستشتريها م��ن كتابه
فاسأل دار النشر عن موعد حفلة التوقيع أو مواعيد وجود
الكاتب في جناح الدار مسبقا.

35

صوّ ر ..وانتبه

كلنا نحب التصوير في معارض الكتب .املشكلة أن املعرض
مزدحم دائما ،وغالبا ما يظهر لنا في خلفية الصورة أناس
ينبغي ع��دم ت�ص��وي��ره��م وه��م ال ي��رح�ب��ون ب��ذل��ك .مشكالت
كثيرة حدثت بسبب تلك ال�ص��ور بعد نشرها ف��ي وسائل
التواصل أو في الصحف .انتبه وأنت تصور أو ّ
موه وجوه
األشخاص الظاهرين فيها قبل نشرها!

36

ّ
ّ
وتكلم ..ولكن..
سلم

حاول أال تستخدم أروقة املعرض وممراته كأماكن لتبادل
التحية والسالم والنقاشات مع أصدقائك ممن تصادفهم
ف��ي امل �ع��رض .امل �ع��رض ع ��ادة م��زدح��م ف�لا ت�ض��اي��ق اآلخ��ري��ن
حولك .هناك كثير من األم��اك��ن في امل��داخ��ل تصلح للسالم
وللكالم.

37

القراءة الحقاً

أي��ام امل�ع��رض للشراء واالس�ت�ف��ادة م��ن ك��ل األج ��واء ..ال تبدأ
بقراءة ما اشتريته من كتب فورًاّ .
أجل املهمة ملا بعد انتهاء
املعرض ..ستشعر بلذة مضاعفة.

38

اكتب ُ
وقل رأيك

اكتب عن تجربتك في معرض الكتاب .قل رأي��ك بالتنظيم
واألسعار في حساباتك بمواقع التواصل االجتماعي .رأيك
سيفيد اآلخرين حتما.

39

اقرا ..واقرأ ..واقرأ

ف �ب �ق��در م ��ا ت� �ق ��رأ ت �س �ت �ط �ي��ع م �ض��اع �ف��ة ت �ج��ارب��ك ف��ي
الحياة.

40

إضافاتك

يسعدني ج �دًا أن تضيف ل�ه��ذه القائمة م��ا ت�ش��اء من
نصائح.

 12الكويت

الجمعة  /السبت •  22و 23نوفمبر  • 2019السنة الـ • 48العدد 16648

احذروا الضجيج المتواصل..

قد ّ
يحولكم مجانين أو مرضى

!

¶ مفهومه يختلف بين األفراد ويرتبط بعوامل شخصية واجتماعية وثقافية وبيئية
نتعرض للضجيج بشكل قسري يوميا ،سواء في العمل او البيت او في الشارع ،ولكننا نقود
انفسنا احيانا الى هذا الضجيج ،مما يعرضنا لخطر الصمم ،سواء من خالل رفع صوت التلفزيون
او الراديو ،أو حضور حفالت صاخبة لساعات.
ويحذر المختصون في بعض الحاالت من اإلصابة بالجنون ،في حال استمر التعرض للضجيج فترة
طويلة ،لما يسببه هذا النوع من التلوث من أذى نفسي وبدني.
حين يغرد عصفور الدوري تصل شدة صوته الى  30ديسيبل ،وهي وحدة قياس الصوت .عند
هذا المستوى الصوتي والى غاية  60ديسيبل ،يمكن ان نواصل االستماع ولمدة طويلة
الى شدوه ،من دون التعرض الى اي خطر ،لكن تغريد هذا العصفور يمكن ان يشكل خطرا،
ويتساوى مع صوت مطرقة تصل شدته الى  120ديسيبل ،اذا ما شنفنا آذاننا به في مكان عام
في المدينة ،حيث يمكن ان نتأثر بصوت المارة الذي تصل شدته الى ما بين  60و 80دسيبل،
وضجيج منبهات السيارات ( 85ديسيبل) ،لذلك ينصح المختصون بالتوقف عن االستماع أللحان
هذا العصفور في مثل هذه الظروف ومن دون حماية بعد  10ثوان فقط.

سليمة لبال
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ج ��ان ك �ل��ود ن��ورم��ان،
أستاذ الطب وط��ب العمل في جامعة
ك �ل��ود ب��رن��ار ل �ي��ون  ،1ف��ي م�ق��اب�ل��ة مع
صحيفة لوفيغارو :إن خاليا الجهاز
السمعي التي يمتلكها االن�س��ان عند
ال � � ��والدة ال ت �ت �ج��دد أب � ��دا ،ل��ذل��ك ت�ب��رز
أهمية حمايتها.
ويشير املتحدث ذات��ه إل��ى أن القانون
ال�ف��رن�س��ي ،على سبيل امل �ث��ال ،يفرض
ع � �ق� ��وب� ��ات م ��ال� �ي ��ة ث� �ق� �ي� �ل ��ة ،ف ��إص ��اب ��ة
امل��وظ��ف بالصمم أث�ن��اء ال�ع�م��ل تكلف
ال�ش��رك��ات ف��ي ف��رن�س��ا ح��وال��ي  90أل��ف
ي � ��ورو ،ل �ك��ن خ� ��ارج امل �ج ��ال ال��وظ�ي�ف��ي
ال يهتم ال�ك�ث�ي��رون بحماية انفسهم.
وه �ن��ا ي�ض�ي��ف ال��دك �ت��ور« :ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ش �ب��اب ال ي ��أخ ��ذون خ �ط��ر االص��اب��ة
بالصمم نتيجة التعرض للضوضاء
والضجيج بعني االعتبار ،باالضافة
إل � ��ى غ� �ي ��اب ح� �م�ل�ات ت ��وع ��وي ��ة ح ��ول
خطر بعض ال �ع��ادات ،مثل االستماع
ل�ل�م��وس�ي�ق��ى ال �ع��ال �ي��ة ال �ص ��وت ل�ف�ت��رة
ط ��وي� �ل ��ة ،خ ��اص ��ة أن ع � ��دد امل �ص��اب�ي�ن
بالصمم نتيجة العمل او الترفيه او
البيئة يتزايد في العالم سنويا».
وتعاني األذن من آالم مع وصول شدة
ال �ص ��وت ال ��ى  120دي �س �ي �ب��ل ،واي �ض��ا
اث �ن��اء ال �ت �ع��رض ألص� ��وات ب �ش��دة 100
دي�س�ي�ب��ل مل ��دة س��اع�ت�ين ف��ي ال�ح�ف�لات
امل��وس �ي �ق �ي��ة م �ث�ل�ا ،أو ال �ت �ع��رض مل��دة
 20س��اع��ة ي��وم�ي��ة ألص ��وات ب�ش��دة 85
دي�س�ي�ب��ل ص� ��ادرة م�ث�لا ع��ن آل ��ة ش��ذب
العشب ،او م��ن فوضى االط�ف��ال اثناء
االستراحة.

بعد نفسي
غير أن لتحمل الضجيج والجلبة بعدًا
نفسيًا أي�ض��ًا ،وف��ق ال��دك�ت��ور ن��ورم��ان،
ذلك اننا نتحمل بشكل اقل الضجيج
ال��ذي نخضع ل��ه مقارنة بالضوضاء
الصادرة عنا في البيت او العمل.
لكن الدكتورة فاليري روزيك ،استاذة
ع �ل��م ال �ن �ف��س ف ��ي م��رك��ز االع �ل��ام ح��ول

¶ االبتعاد عن الجلبة لفترات
ً
صحيا
مفيد
¶ خاليا الجهاز السمعي
ال تتجدد..
لذلك ينبغي حمايتها
¶ إصابة الموظف بالصمم
أثناء العمل تكلف الشركات
 90ألف يورو في فرنسا
الضجيج ،تقول ان مفهوم الضجيج
ي�خ�ت�ل��ف م ��ن ف ��رد ال ��ى آخ� ��ر ،وي��رت�ب��ط
ب � �ع � ��وام � ��ل ش� �خ� �ص� �ي ��ة واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وثقافية وبيئية.
وف �ي �م��ا ع� ��دا ب �ع��ض أن� � ��واع ال�ض�ج�ي��ج
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة امل �ع��روف��ة ،ك �ص��وت ت�لاط��م
األم � � � � ��واج ،ف� �م ��ن ال� � �ن � ��ادر ان ي �ت �ع��ام��ل
االف� ��راد م��ع اص ��وات اخ ��رى بالطريقة
ذاتها ،فبعض االصوات يبدو ساحرًا،
وال �ب �ع��ض اآلخ ��ر م��زع �ج��ًا ،وه �ن��اك من
ي �ح ��ب ص� �ي ��اح ال� ��دي� ��ك وخ � � ��وار ال �ب �ق��ر
ودق��ات الساعات او االج��راس ،وهناك
م��ن ال ي�ت�ح�م��ل س �م��اع ه ��ذه االص ��وات
نهائيا.
وت �ت��اب��ع ال ��دك� �ت ��ورة ف��ال �ي��ري روزي � ��ك:
«توجهاتنا هي التي تحدد مفهومنا
ل �ل �ض �ج �ي��ج ،ف �ب �ع��ض أب � �ن� ��اء امل��دي �ن��ة
ي �ع �ت �ق��دون ان ال��ري��ف ص��ام��ت ،بينما
ه �ن��اك ض�ج�ي��ج ك�ب�ي��ر ت�خ�ل�ف��ه اص ��وات
ال� �ح� �ي ��وان ��ات وال � � �ج � � ��رارات وغ �ي ��ره ��ا،
وتبدو هذه االص��وات أضعف مما قد
نتعرض له في املدينة ،لكنها يمكن ان
تسبب ازعاجا كبيرا.

وي� �م� �ك ��ن أن ي ��ؤث ��ر ال �ض �ج �ي��ج ال� ��ذي
ن� �ت� �ع ��رض ل � ��ه ي ��وم� �ي ��ا ع� �ل ��ى ن ��وم �ن��ا،
وي �س �ب��ب ال �ت �ع��ب امل ��زم ��ن ،وح �ت ��ى ان
اس� �ت� �ط� �ع� �ن ��ا ال � �ت � �ع� ��ود ن �ف �س �ي ��ا ع �ل��ى
الضجيج ،فإن االضطرابات النفسية
تبقى وتؤدي الى االصابة باالكتئاب
واالج � � � �ه � � ��اد وال � �س � �م � �ن� ��ة وال � �س � �ك� ��ري
وارت �ف��اع ال�ض�غ��ط ال��دم��وي وام ��راض
القلب والشرايني.
وي �س �ب��ب ال �ض �ج �ي��ج أي �ض��ا اض �ط��راب
ال �ن �ش ��اط ��ات امل �ع��رف �ي��ة ل � ��دى األط� �ف ��ال
وال �ك �ب��ار ع �ل��ى ح ��د س ��واء،ح �ي ��ث ت�ب��دأ
امل� �ع ��ان ��اة م ��ن م �ص��اع��ب ف ��ي ال �ت��رك �ي��ز
واض � �ط� ��راب� ��ات ف ��ي ال �ت �ع �ل��م ي �م �ك��ن ان
ت�س�ب��ب ت��أخ��را ف��ي ال� �ق ��راءة مل ��دة ستة
شهور في املناطق املعرضة لضجيج
الرحالت الجوية.
ويمكن للضجيج ان يؤثر على االفراد
ح�ت��ى ق�ب��ل م�ي�لاده��م .وي�ق��ول ال��دك�ت��ور
نورمان ان وظيفة السمع لدى الجنني
تكون مكتملة خالل الفصل االخير من
ال �ح �م��ل ،ل��ذل��ك ي�ت��أث��ر ب��االج �ه��اد ال��ذي
تشعر به األم.

أستاذ «الجغرافيا الطبية»:

اإلزعاج يزيد التوتر
ً
جدا
وتأثيره خطر
يسرا الخشاب
قال أستاذ الجغرافيا الطبية في جامعة الكويت د .محمد
النصر اهلل ،إن التلوث السمعي والبصري تزايد بشكل كبير
في الفترة األخيرة ،خاصة مع التطور والتوسع العمراني،
مبينًا أن ال�ت�ل��وث السمعي منتشر ف��ي امل ��دن ،وي ��زداد في
مركز املدينة حيث االزدح ��ام ،كما أن البيوت القريبة من
الشوارع الرئيسية والسريعة أكثر عرضة للضجيج.
وأض� ��اف ال�ن�ص��ر اهلل ل �ـ سبقلا أن ع��وام��ل ال�ض�ج�ي��ج قد
تكون طبيعية كالرعد والبرق ،وبعضها قد تكون عوامل
بشرية يسببها االنسان ،إضافة إلى وسائل النقل وحركة
السيارات و«الهرنات» املزعجة خاصة وقت الصيف التي
تؤثر سلبًا في االنسان ،مبينًا أن األذن تتحمل حدا معينا
من االزعاج ال يمكن تعديه حتى ال يؤدي لفقدان السمع.
ول�ف��ت إل��ى أن االزع ��اج يجعل األف ��راد متوترين وق��د يؤثر
الضجيج في نفسيتهم سلبًا ،لذا فإن التكنولوجيا الحديثة
تستشعر وجود الضجيج كبعض السماعات الذكية التي
توعي الفرد باالبتعاد عن األماكن املزعجة ،الفتًا إل��ى أن
ال �ع �م��ال ف��ي م �ج��ال ال �ب �ن��اء أك �ث��ر ع��رض��ة ل�ل�ت��أث�ي��ر السلبي
ل�لازع��اج بسبب اآلالت واألدوات امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ال�ب�ن��اء،
خاصة إذا لم يضعوا احتياطاتهم.
وختم النصر اهلل بأن تأثير الضجيج في األذن يحدث بناء
على فترة التعرض للصوت ومدته ،مشيرًا إلى أن التلوث
السمعي قد يحدث داخ��ل املنزل حينما نضع السماعات
بصوت ع��ال ،أو بسبب األص��وات املرتفعة التي تصدرها
بعض األجهزة أو األفراد.

االبتعاد أفضل
غ��ال �ب��ا م ��ا ن �ت �ع��رض ب��اس �ت �م��رار ل�ل�ض�ج�ي��ج ،ل��ذل��ك تنصح
الدكتورة فاليري روزيك باالبتعاد عن االماكن التي تكثر
فيها الفوضى والجلبة .وتضيف« :من الضروري أن يتمتع
الجسم ب�ف�ت��رات ه��دوء حتى يتمكن م��ن االس�ت��رج��اع من
خالل جولة في حديقة مثال ،ألن االصوات الطبيعية تسهم
في تصور بعض الراحة الصوتية ،أو قضاء بعض الدقائق
في قاعة هادئة جدا».
وحني يصبح الضجيج أمرًا ال يطاق ،تؤدي هذه االجراءات
الى تخفيض الضغط على الفرد ،لكن على أال تعتبر اضافة
الضجيج ع�ل��ى الضجيج ف��ي م�ح��اول��ة االب�ت�ع��اد او اخ�ف��اء
الصوت غير املرغوب فيه ،ال تعتبر حال جيدا ،على سبيل
املثال االستماع الى موسيقى نحبها ،بينما يضج املكان
بأصوات الحفارات وأعمال النجارة مثال.

فوضى الجيران
ت �م �ث��ل ج �ل �ب��ة ال �ج �ي��ران وف��وض��اه��م اح��د
االع �ت��داءات امل�ت�ك��ررة .وبالنسبة لفاليري
روزي��ك ،استاذة علم النفس والبيئة ،فإن
ال�ش�خ��ص ي �ب��دأ ب��االس �ت �م��اع ال ��ى ج�ي��ران��ه
وال� �ش� �ع ��ور ب ��االن ��زع ��اج ،ل �ك��ن م ��ع ال��وق��ت
وت��زاي��د االص��وات واستمرارها سيتأثر،
وق ��د ي �ح��اول تجنبها م��ن خ�ل�ال تأخير
عودته الى البيت ،او التفكير في االنتقال
الى بيت آخر ،أو حتى البحث عن طريقة
إلي� �ق ��اف ه� ��ذا ال� �ص ��وت امل ��زع ��ج وم �ص��در
امل�ع��ان��اة النفسية ب��أي ث�م��ن .وي�ص��ل هذا
احيانا الى حد استعمال السالح واطالق
النار على مصدر الفوضى ،ال��ذي ُينظر
له كسارق لحظات حميمية ومتطفل على
ح �ي��اة االف � ��راد ،م�م��ا ي��ؤث��ر ع�ل��ى حياتهم
وصحتهم.
ل�ك��ن م ��اذا نفعل ان ك��ان ج��ارن��ا مزعجا
وك�ث�ي��ر ال�ف��وض��ى؟ ينصح رئ�ي��س مركز
االع�لام وتوثيق الضجيج ،ل��وران دروان،
في البداية بلفت انتباه الجار ،الن��ه قد ال
ي�ك��ون على دراي ��ة بحجم األل��م واالزع ��اج
الذي يتسبب به.
وال تمثل تطبيقات الهواتف الذكية ،التي
تقيس حجم ال�ت�ل��وث السمعي ،اي قيمة
قانونية ،ولكنها تستطيع ان تسهم في
االقناع ،وإن لم يؤد هذا الى نتيحة ،يمكن
لوسيط ان يحل ال�ن��زاع ،وان ك��ان اللجوء
الى القضاء ال مفر منه ،ينصح املتحدث
ذات��ه بإرسال رسالة الى الجار ومطالبته
م��ن خ�لال�ه��ا ب��ال�ك��ف ع��ن االزع� ��اج ،وطلب
شهادة جيران آخرين ،حتى يكون امللف
ً
القانوني مكتمال.
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الكويت 13

مجلس األمة

«وين رايحين؟»

«وين راي�ح�ين؟» ...سؤال كبير يدور في أذه��ان النواب ،وتتفرع منه جملة أسئلة ،برسم
الحكومة املرتقبة ،هل هي تشكيلة بوجوه مختلفة ترتقي الى مستوى الطموح أم على
«طمام املرحوم»؟ وهل باإلمكان أفضل مما كان؟ .أما عن النهج فشغلهم الشاغل ،وبعضهم
يشهر سيف قضايا خالفية ،ويتساء ل عن قدرة الوزارة الجديدة أن تأتي بمفاتيح الحل!
وفي املقابل ،يرى آخرون في تلك القضايا مفتاح «حل» من نوع آخر.
ِ
وفي القلب ،من مفترق الطرق السياسي الذي تعيشه البالد ،فإن كل االجابات عن أسئلة
ِ
النواب والسياسيني ستظل عالقة بانتظار ما يدور في ذهن رئيس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد.

تصوير حسني هالل

أثنى على انصياع شركات التوصيل للقانون

الفضل :ربع مليون خرّيج ..كيف ّ
توظفهم الحكومة؟
حذر النائب أحمد الفضل من تجاهل الجهات
الحكومية وضع آلية واضحة الستيعاب ما
ي��زي��د ع�ل��ى  250أل��ف ش��اب ك��وي�ت��ي ف��ي س��وق
ال�ع�م��ل س�ي�ت�خ��رج��ون خ�ل�ال ال �س �ن��وات السبع
املقبلة.
وق ��ال ال�ف�ض��ل ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ،إن
ال�ك��وي��ت مقبلة ع�ل��ى ك��ارث��ة ان ل��م ي�ت��م وض��ع
ق��درة استيعابية لتوظيف ه��ذه االع��داد التي

ستتخرج خالل هذه السنوات ،بمقارنة قدرة
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف ن�ح��و  100ال��ف وف��ق
قدرتها االستيعابية التي تسير عليها االن.
وبني ان هناك فرقا كبيرا بني من سيتخرجون
وال� �ق ��درة ع�ل��ى ت��وظ�ي�ف�ه��م ،ف ��إذا ك ��ان متوقعا
تخرج  36الف طالب وطالبة في العام الواحد،
فإن مجموعهم سيصل الى ربع مليون ،وهنا
يكمن ال �س��ؤال :ه��ل ال�ح�ك��وم��ة م�س�ت�ع��دة لهذا

ال� �ع ��دد م ��ن ال �خ��ري �ج�ين وق� � ��ادرة ع �ل��ى ت��وف�ي��ر
فرص عمل مناسبة لهم؟ ،األمر الذي يفاقم من
مشكلة التوظيف على مدى السنوات املقبلة.
ودع� ��ا ال ��ى ف �ت��ح اف� ��اق ال �ع �م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع��ات
الرابحة ألنها «ستغني الشباب عن الذهاب
ال ��ى ال �ق �ط��اع ال � �ع ��ام» ،م �ش ��ددا ع �ل��ى ض ��رورة
االهتمام بهذه القطاعات وتطويرها «فهي
يعيش عليها اكثر من  3ماليني وافد».

وف ��ي ش ��أن آخ ��ر ،أث �ن��ى ال�ف�ض��ل ع�ل��ى تطبيق
ش��رك��ات ت��وص �ي��ل ال �ط �ل �ب��ات ل �ل �ق��ان��ون ،وق��ال
«أخ � �ي� ��را ط �ب �ق��وا ال� �ق ��ان ��ون ،ح �ي��اه��م اهلل ف��ي
ال � �س ��وق ،ب �م �ن��اف �س��ة ض �م��ن ال �ق ��ان ��ون ول �ي��س
باالحتكار».
وقال إن الشركات املحتكرة لتوصيل الطلبات
تحايلت على العقود املبرمة معها مما ادى
ال��ى االح�ت�ك��ار ،م�ش�ي��را ال��ى «ل��دي�ن��ا تعديالت

على قانون حماية املنافسة ،بما يتيح توقيع
العقوبات بشكل فوري على املخالف».
وق� ��ال ه �ن��اك م �ش��اك��ل ي�ن�ب�غ��ي ال �ت �ص��دي ل�ه��ا،
ك��ارت �ف��اع ت�ك��ال�ي��ف امل�ع�ي�ش��ة ال�ن��اج��م ع��ن ع��دم
دق��ة االرق� ��ام امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�ت�ض�خ��م ،الف�ت��ا ال��ى
انه سيركز على هذه القضية ب��دءًا بمعالجة
اوض � ��اع ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،خ�ص��وص��ا
سوق الخضار ثم االنتقال للسلع االخرى.

محاربة التضخم
غير المشروع للحسابات
ق ��دم  5ن� ��واب ،ه ��م :ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري،
أس��ام��ة ال�ش��اه�ين ،ع�ب��داهلل ف�ه��اد ،عمر
ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي وري� � � ��اض ال� �ع ��دس ��ان ��ي،
اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ،ي�ق�ض��ي بالحبس
م��دة ال تتجاوز  10س�ن��وات والغرامة
بما ال يقل عن  20ألف دينار وال يزيد
على  100أل��ف ،لكل م��وظ��ف عمومي
ت �ض �خ �م��ت ح �س��اب��ات��ه امل �ص��رف �ي��ة أو
م�م�ت�ل�ك��ات��ه ال �ع �ق��اري��ة م��ن دون سبب
مشروع.

 14الكويت
حوار
مع شهيد
قيس األسطى
qaisalasta@hotmail.com
م��ن ال�ت�ح��ق ب ��أي خ��دم��ة ع�س�ك��ري��ة ي �ع��رف أن األش �ه��ر األول ��ى
تمضيها باملعسكر م��ع زم�لائ��ك لتتلقى ال �ت��دري��ب ،فتتوطد
العالقة معهم ل��درج��ة كبيرة ج� ّ�دًا؛ ليصبحوا بمنزلة اإلخ��وة
يقفون مع بعض في السراء والضراء.
في يناير من ع��ام  ١٩٨٩التحقت بالتجنيد اإلل��زام��ي ،وممن
ش ��اءت األق� ��دار ان ي�ك��ون م�ع��ي بنفس الفصيل أح��د ش�ه��داء
بيت القرين ،الذين صمدوا أمام قصف الدبابات العراقية ملدة
ُ
يومني ،استشهد منهم من استشهد ،وبقي آخرون على قيد
الحياة ،وهلل الحمد.
أسأل اهلل العلي القدير أن يجمعنا معهم في جنان الخلد ،لكن
بماذا أجيب رفيق السالح عندما التقيه بالجنة عن حال البلد
بعد تحريرها من الغزو الغاشم واستشهادهم ببيت القرين؟
م��اذا لو سألني عن التعليم؟ هل أجيبه ب��أن من أش��رف عليه
بعضهم ش�ه��ادات�ه��م م� � ّ
�زورة ،وال�ب�ع��ض اآلخ��ر كتبت رسائل
املاجستير والدكتوراه لهم من قبل اخ��وة عرب مقابل مبالغ
مادية؟!
بماذا أجيبه عن العدالة االجتماعية؟ وم��ن تعينّ باملناصب؟
أأج�ي�ب��ه ب��أن�ه��م ع� ّ�ي�ن��وا بسبب وس��اط��ات ن ��واب وس�ي��اس�ي�ين ال
يخافون اهلل؟!
بماذا أجيبه عندما يسألني عن الرياضة واملسرح والتلفزيون
واالقتصاد؟ هل أجيبه بأننا صرنا ُباملركز األخير ملعظم هذه
األنشطة؟ ماذا عن اللصوص؟ هل ألقي القبض عليهم أم ما
ّ
زالوا يتصدرون املجالس ،هل أخبره عن تضخم أرصدتهم؟
بماذا أجيبه عندما يسألني عن نواب مثل سامي املنيس وحمد
الجوعان وجاسم القطامي واحمد الربعي وم��ن مثلهم؟ أأجيبه
بأنهم التحقوا بكم بالدار اآلخرة ،واستبدلنا بهم النواب الحاليني؟..
بماذا اجيبه عندما يسألني سؤال االسئلة ،عن قيمة دمائهم
التي سالت في الخامس والعشرين من فبراير عام  ١٩٩١وأنا
ُ
أشاهد املليارات وهي تنهب؟ أجيبوني بكل صراحة ..أأكذب
عليه أم أقول الحقيقة؟!
سؤالّ ..
مجرد سؤال.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.
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ّ
كتاب وآراء

إنما األمم األخالق
أع�ج�ب�ن��ي تفكير ع��امل�ن��ا ال�ك�ب�ي��ر ال �خ��وارزم��ي ع�م��ا ي�ج��ب أن
يوصف به اإلنسان ،حيث قال :إن اإلنسان يساوي واحدًا،
وإذا م��ا ك��ان ذا ح�س��ن وج �م��ال ُي �ض��اف إل��ى ال��واح��د صفر
ف�ي�ص�ب��ح ع �ش��رة .وإذا م��ا ك ��ان ذا م ��ال وج ��اه ي �ض��اف إل��ى
العشرة صفر آخر فيصبح بذلك مئة ..وإذا كان ذا حسب
ونسب ُيضاف إل��ى األص�ف��ار صفر ،فيكون بذلك يساوي
ألفا ،وإذا ما فقد األخالق فهو يفقد الرقم الواحد ،وبذلك لن
يبقى له ش��يء س��وى األص�ف��ار التي ال تعني شيئًا ،وبذلك
يصبح ال قيمة له .وهذا يعني أن استاذنا الكبير الخوارزمي
ي��ود أن يقول إن اإلنسان هو ب��األخ�لاق ،فمن فقد األخ�لاق
فقد كل شيء محترم كريم في حياته العامة.
ويطيب لي بهذه املناسبة أن اذك��ر الشعب اللبناني العربي
الشقيق ال��ذي يتظاهر اليوم في ش��وارع م��دن ب�لاده ،والتي
ط��اف بتظاهراته ش��وارع مدينة بيروت منها إل��ى طرابلس،
ومن طرابلس إلى صيدا وس��ور وجبيل ،وغيرها من بقاع

مدن لبنان الشقيق ،ملتزم في تظاهراته بهتافات ون��داءات
التي عرض فيها مطالبه الشرعية التي يريد بها من الدولة
اللبنانية تنفيذها ،حيث إنها ،كما يعتقد ،حق مشروع من
حقوقه الطبيعية.
وفي كل هذه الهتافات والتظاهرات والحشود الشعبية التي
م�ل�أت ش ��وارع ب �ي��روت وم��ا ك��ان يطلبه ال�ش�ع��ب ع�ل��ى م��رأى
ومسمع من العالم من حقوق لم يستعمل أي كلمة تسيء
إلى سمعته كشعب عربي عريق يتحلى بالقيم واالخ�لاق،
ومن اخالق هذا الشعب العربي الكريم أنه لم يعتد على أرواح
اآلخرين ،ولم يمد يده لنهب ما يملكون من مال وممتلكات،
كاالعمال التي شاهدناها من املتظاهرين في بعض بلداننا
العربية ،التي قام فيها املتظاهرون بكسر وتحطيم ما يملكه
الشعب ،ونهب وسلب كل ما يقع تحت أيديهم ،اعتدوا على
بيوت املساملني ،ونهبوا وحطموا متاجر وحوانيت املواطنني
الذين ال ذنب لهم سوى أنهم قوم مواطنون.

«المتوحش»..
في معرض الكتاب

صالح الغازي
@salehelghazy
salehelghazy@gmail.com

فراس عادل السالم

دريشة تراثية
ي�ت�م�ي��ز امل�ط�ب��خ ال�ك��وي�ت��ي ق��دي�م��ًا ب�ت�ن��وع م��أك��والت��ه وغ�ن��اه��ا
باملنكهات الطبيعية ،كالزعفران ،وم��اء ال ��ورد ،واستخدام
البهارات الهندية والصينية على مختلف أنواعها ،وتتأثر
تلك امل��أك��والت باملطابخ ال�ع��راق�ي��ة وال�ف��ارس�ي��ة ،والخليجية
ً
وخاصة البحرينية ،فضال عن الهندية أصالة ،ثم تأثيرات
شامية وتركية الحقة.
ويحفل املطبخ الكويتي قديمًا بالكثير م��ن األدوات التي
تعكس أهميته وتنوع موارده ،وتأثره بما حوله من املطابخ
الخليجية والعربية واألجنبية ،ومن املفيد أن تستعرض تلك
األدوات حفظًا للتاريخ ولتعاقب األجيال ،وليعذرنا القارئ
عن إغفال بعضها ،ومن تلك األدوات:
 چ ��ول ��ة ب ��ري� �م ��ز :أظ � ��ن أص �ل �ه��ا إن �ك �ل �ي��زي��ا .ط� �ب ��اخ ي�ع�م��لب��ال�ك�ي��روس�ين ،وق��د اس�ت�خ��دم كعنصر أس ��اس ف��ي املطبخ
الكويتي ،وقبل ذلك استخدم الحطب والفحم في توفير النار
ويوضع تحت القدر.

نعم ه��ذا ال�ش��يء ال ينكر ،ش��اه��ده ك��ل االح �ي��اء م��ن البشر،
وهنا نجد الفرق بمن يتحلى باالخالق كأشقائنا االخوان
اللبنانيني الذين اكدوا للعالم أجمع أنهم على خلق يستحق
االح �ت��رام ،وشعب ل��ه ح��ق ان يعيش كما يتمتع ب��ه م��ن كرم
االخالق الذي أثبته حقًا قول الشاعر العربي الكبير حني قال:
إن� � � � � � �م � � � � � ��ا األم � � � � � � � � � � � � ��م االخ� � � � � � � �ل� � � � � � � ��اق م� � � � � � � ��ا ب� � �ق� � �ي � ��ت
ف � � � � � � � � ��إن ه� � � � � � ��م ذه � � � � � �ب� � � � � ��ت أخ� � �ل � ��اق� � � � � �ه � � � � ��م ذه� � � � �ب � � � ��وا
* سفير سابق

من شباك الباص

عهد النفط
المكلف
تزداد تكلفة إنتاج النفط مع تقادم عمر الحقل املنتج ..هذه قاعدة ثابتة
ومتفق عليها م��ن قبل غالبية املتخصصني ف��ي مجال استكشاف
وإنتاج النفط .ازدي��اد تكلفة اإلنتاج تعني أم��را واح��دا ،أال وهو هبوط
ص��اف��ي ال��رب��ح م��ن اس�ت�خ��راج البرميل ال��واح��د م��ن مكمنه م��ا ل��م يكن
هناك أي تقدم تكنولوجي بارز يغير الحسابات ويوفر على املنتجني
ب��أس�ل��وب ج��دي��د أو عملية اس�ت�خ��راج م�غ��اي��رة تحقق وف��را ماليا في
تكاليف عمليات اإلنتاج.
تسعى شركات الخدمات النفطية لالستثمار في التكنولوجيا لتصل
إلى هذه الحلول والتطبيقات وتسجلها كاختراع عاملي لتحفظ حقها
ماديا ،وتقوم بتسويقه على من يحتاجه لتجني ثمار ما أنفقته من
رأسمال على ه��ذه األب�ح��اث ،لكن في ح��ال هبوط أسعار النفط تقلل
هذه الشركات من إنفاقها على األبحاث النخفاض املبالغ املصروفة
من قبل املنتجني على هذه الحلول التي قد تكون مكلفة وعبئا إضافيا
يرهق ميزانياتهم ،فهنا تزداد املخاوف من اآلثار الطويلة املدى على
هذه الصناعة.
املحفز األكبر الستمرار جاذبية القطاع النفطي هو حجم اإلنفاق الكبير
على عمليات االس�ت�ك�ش��اف وال�ت�ط��وي��ر واإلن �ت��اج ،ك��ون الطلب العاملي
يتعدى مئة مليون برميل يوميا ،أي ما يعادل ستة مليارات دوالر على
األسعار الحالية املتدنية نسبيا ،فإذا انخفض هامش الربح سيجري
تقليل القدرة على مواجهة املشاكل مستقبال عند استنفاد النفط غير
املكلف ،حني تتقادم أعمار الحقول وتقل األرب��اح وبعدها الدخول في
مراحل التوفير من قبل املنتجني ومقدمي الخدمات النفطية.
عهد النفط املكلف شبح يخيف املنتجني الكبار وال��دول التي تعتمد
كثيرا على مردود بيع النفط الخام في موازنتها السنوية ،فهو قادم
ال محالة ،وإن لم يستعدوا له بالتكنولوجيا والحلول التقنية لتخفيض
تكلفة اإلن�ت��اج املتوقعة فسيبقون تحت رحمة املشترين مستقبال،
وف ��رص ال�ع�ث��ور ع�ل��ى م�ك��ام��ن ج��دي��دة أخ ��رى ح��ول ال�ع��ال��م ليعوضوا
إنتاجهم املكلف ويفقدوا ميزة املرونة التي كانت دائما ترجح كفتهم
عند الرغبة باملحافظة على حصتهم السوقية حني تشتد املنافسة،
وحينها قد يضطر املنتج لخفض إنتاجه وتقليص عائداته وحجم
العمليات ،ما سيكون له أثر اقتصادي كارثي.

محمد سالم البلهان*

عبدالوهاب العوضي

في الصميم

أليس لهذا الفساد من نهاية؟!
أول � ��ى ع�ل�ام ��ات ال �ف �س��اد أن ُت� � َّ
�وس� ��د األم� � ��ور ل�غ�ي��ر
أصحابها ،فيوضع الرجل غير املناسب في املكان
املناسب ،وقد ُسئل النبي (صلى اهلل عليه وسلم)،
ع��ن ال�س��اع��ة ،ف�ق��ال« :إذا ُو ِّس � َ�د األم��ر إل��ى غير أهله
فانتظر ال �س��اع��ة» ،وع�ن��ده��ا يصير ال�ح�ف��اة ال �ع��راة،
رع��اة ال�ش��اة ــــ وه��م أه��ل الجهل والجفاء ــــ رؤوس��ًا
للناس ،وأص�ح��اب ث��روة وم��ال ،حتى يتطاولوا في
البنيان.
عندها ،سيكونون هم َم��ن ُو ِّس��د إليهم األم��ر ،وهم
على ه��ذه ال�ح��ال م��ن الجهل وال�ج�ف��اء ،جباية امل��ال
واكتنازه ،وليس اصالح أحوال الناس علما وتعليما،
وال حرصا على مصالحهم وأموال بلدهم ،حتى إنه
ال يبالون بمن فسد منهم.
فإذا ما وضع األخيار ،ورفع األشرار ،واتخذوا على
الناس رؤوس��ا جهاالّ ،
ووس��دت األم��ور إليهم ساد
ال�ف�س��اد وت�ف��اق��م ،وان�ت�ش��رت ال��رش��وة واستفحلت،
ُ ِّ
ّ
وانعكست سائر األح��والُ ،
وص� ِّ�دق ال�ك��ذاب ،وك��ذب
ّ
ُ
ال �ص��ادق ،وأؤت �م��ن ال �خ��ائ��ن ،وخ� � ّ�ون األم�ي�ن ،وتكلم
َّ
َّ
ال�ج��اه��ل ،وأف�ت��ى بغير ع�ل��م ،ف�ض��ل وأض ��ل ،بعد أن
ً
أصبح العلم جهال والجهل علمًا.
وهناك ،بالفعل من الفاسدين املعروفني بفسادهم
ّ
ّ
من تقلدوا أو ترأسوا ،أو أصبحوا أعضاء في لجان

طالل عبدالكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

تبحث في الفساد وال��رش��وة ،ه��ؤالء هم َم��ن ترتفع
أصواتهم ب��اإلص�لاح عندما تغلق عنهم صنابير
املال ،وتخمد عندما ترتفع أجور عمالتهم ،فهل لهذا
الفساد من نهاية؟!
***
روى جورج برنارد شو الكاتب االيرلندي الساخر
في مذكراته ،عن ام��رأة جلست بجانبه في احدى
الحفالت ،وال�ح��وار الشهير ال��ذي دار بينهما لغاية
قوله :نعرف من تكوننی.
ب��رن��ارد ش��و ش� ّ�ب��ه ف��ي رواي �ت��ه ب�ع��ض السياسيني
وحتى اإلعالميني بهذه امل��رأة ،وه��ذا واق��ع ملموس
ال تخطئه العني ،فهناك من ّ
يغير مواقفه السياسية
ّ
االن �ت �ه��ازي��ة م�ئ��ة وث �م��ان�ين درج ��ة م�ت��ى م��ا ت�غ��ي��رت
بورصة األسعار أو املصالحً ،
بناء على من يدفع
أك �ث��ر ،ف ��إذا ان�خ�ف�ض��ت أج��وره��م ان�ق�ل�ب��وا ب�ين ليلة
وض�ح��اه��ا إل��ى امل �ع��ارض��ة ،وب� ��دأوا ي�ت�ح��دث��ون عن
ال�ن��زاه��ة والوطنية ،وه��م ِم��ن أفسد ال�ن��اس أخالقًا،
وأبعدهم عن األمانة والشرف.

يأتي معرض الكتاب سنويا في كل بلد له روح مختلفة ،قيمة
معرض الكتاب في قدرته على تجاور الثقافات ،فاالنتصار فيه
فقط للفكر والقيمة واملعرفة ،وأهمية املعرض تقاس بقدرته على
استيعاب كل املراحل العمرية وكل األجناس واألطياف واألجنبي
والزائر واملواطن.
تمنيت ان أكتب لكم هذه املرة (من شباك الباص) لكني سألت
املشرف في محطة الباصات ،وقال لي ان الباص الذي يمرعلى
معرض الكتاب ألغي منذ عامني ،ويمكنني النزول عند الدائري،
لكنه خطر ،واألف�ض��ل أن أرك��ب «تاكسي» ،فتحسست حافظة
ن�ق��ودي خ��اص��ة أن�ن��ي أن��وي ال��ذه��اب يوميا ول��ن أع��رض نفسي
للخطر!
* تشترك كل املعارض في تدفق االف الكتب الى أرض املعارض
ويصحبها ويسبقها جهد كبير وم�ق��در م��ن ادارات املعارض
واتحاد الناشرين والناشرين أنفسهم.
* يتصفح الزائر الكتب ،هل بالضرورة األكثر مبيعا واألعلى
س �ع��را ه��و األك �ث��ر ق�ي�م��ة؟ ون �ت �ح��دث ع��ن ض �ي��وف امل �ع��رض من
مختلف ال�ب�لاد وامل �ج��االت ،وأغلفة الكتب ال�ج��ذاب��ة ،ه��ل الغالف
أهم من املحتوى؟ ثم دور التسويق في ترويج الكتاب والطفرة
التي نقلتنا لها مواقع التواصل االجتماعي .هل مواقع التواصل
تسويق زائ��ف؟ والجدل ح��ول الكتاب االلكتروني ال��ذي لم يجد
مكانه في العالم العربي ،هل السبب أن احتياطات األم��ان غير
متوافرة؟ والكتاب الصوتي الذي يدخل املنافسة بنعومة والكتاب
الورقي الذي ما زالت له الصدارة ،حيث الرابح األول هو املطبعة
التي ضمنت على كل حال ربحها.
ول �ق��اءات م �ع��ارض ال�ك�ت��اب ف��رص��ة لنتحدث ع��ن ح�ق��وق امللكية
الفكرية التي أصبحت ض��رورة الستمرار الثقافة العربية .هل
وج��ب اص��دار تشريعات وات�ف��اق��ات فعالة وآل�ي��ات عمل الزامية
ب�ين ك��ل ال �ع��رب ،الن اللغة ال��واح��دة ف��رض��ت ارت�ب��اط��ا واح ��دا في
سوق الكتاب؟ كيف يتمكن املؤلف أو الناشر من تحقيق العائد
الحقيقي للكتاب ما دام كتابه ي��وزع في مكان بسعر وفي بلد
آخ��ر ي�ت��م ت��زوي��ره أو ي�ت��م ت��داول��ه ف��ي م��واق��ع غ�ي��ر رس�م�ي��ة على
االنترنت؟
يتجدد الحديث ع��ن ال��رق��اب��ة ،ه��ل ن�ت��وق جميعا ألك�ب��ر ق��در من
االستفادة من املعرفة أم أننا ال نفهم أن كل املعرفة متاحة على
شبكة التواصل؟
ونتحدث ع��ن م��دى االع�ت�ن��اء بالقوى الناعمة وت��واج��د ثقافتنا
دوليا ،هل نقصر في ترجمة انجازهم من العربية ال��ى اللغات
األخ��رى؟ ونتحدث عما تم في ترجمة مختلف العلوم واآلداب
األجنبية إل��ى ال�ع��رب�ي��ة ،ه��ل ن��رج��ع ل �ل��وراء ب�ع��دم م��واك�ب��ة ترجمة
العلوم واآلداب العاملية؟
وتنقل مواقع التواصل وقائع حفالت التوقيع ،حيث يدعم القارئ
كاتبه باالبتسامات والورد وقطع الشكوالتة.
* بهذه املناسبة ،أدعوكم إلى حفل توقيع كتابي «املتوحش اللي
جوايا» في السابعة والنصف مساء الجمعة  22نوفمبر 2019
في معرض الكويت للكتاب.

المطبخ الكويتي قديماً ()1
 املركة :معروفة ،وهي تصنع من الحديد الصلب مكونة منثالث أرجل ،يوضع عليها القدر ،وتحتها الخشب أو الفحم.
 الچبريت :هو الكبريت .معروف إلشعال النار ب��أع��واده،وأش �ه��ر أن ��واع ال�ك�ب��ري��ت ب��و نجمة أو أب��و ن �ج��وم ،وال�ن�ج��وم
صورتها عليه ،وك�ب��رت ب��و مقص ،وص��ورة املقص عليه.
والبعض ي�ق��ول :شخاطة أو ش�خ��اط ،وه��ي لفظة تستخدم
أك�ث��ر ع�ن��د أه��ل ال �ع��راق .وق��د يطلق عليه أح �ي��ان��ًا :ج��داح��ة،
والجداحة تختلف عنه لكونها تعبأ بالكيروسني وخالفه
إلشعال «الزقارة» السيجارة وغيرها.
ُ
طلق اللهب إلشعال الفحم أو الخشب،
 دافور :أداة معروفة ،ت ِونيرانه تكون كبيرة لإلشعال.
 املواعني :هي أواني املطبخ بشكل عام .وتستخدم لتنظيفهااالسفنجة ،ويستخدم أيضًا سيم أو ليف املواعني وخاصة
للجدور «القدور».
القدر ،معروف .يقال :جدر العيش ،وجدر املرق،
جدر :هو ِ

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

وج��در الدقوس .أما جدر الهريس فيختلف في شكله عن
بقية ال�ج��دور ،ول��ه خشبته الخاصة التي تسمى مضرابة.
وللجدر غطاء يسميه أهل الكويت «مغطاة الجدر».
 مشخل أو مشخال :إن��اء يستخدم لتصفية م��اء الطعامكالعيش «األرز» ،وب�ع��ض األط�ع�م��ة امل ��راد ف�ص��ل امل ��اء عن
مكوناتها.
 امل �ن �خ��ل :م� �ع ��روف ،ي�س�ت�خ��دم ل�غ��رب�ل��ة وت�ص�ف�ي��ة ال�ع��وال��قوال�ش��وائ��ب ع��ن بعض ال�ح�ب��وب وغ�ي��ره��ا أو غربلة الطحني
وخالفه.

ّل�اّ
 م� س :م�ع��روف .ل�غ��رف العيش ث��م توزيعه وترتيبه فيالصينة أو القنچة أو الصحن.
َّ
الطابي أو ُامل ْق ٰ
لى :هو املقالة لغة.
َ َّ
 امللة :معروفة ،غزيرة القاع تفريقًا عن البادية .يوضع فيهاّ
املرق والسوائل األخرى .ويقال للمصنوعة من املعدنَ :ملة
َّ
معدن ،وللمطليةَ :ملة صني.
 ال �ط��اس��ة :ت�س�ت�خ��دم ل ��ذات ال �غ��رض .وي �ق��ال أي �ض��ًا طاسةَّ
َّ
مشيرة أي
مل َبس ،وهي الطاسة املطلية ،ويقال كذلك طاسة
عليها مطلية وعليها رسومات أوراق الشجر .وقد يقال كما
َ َّ
في امللة أيضًا طاسة معدن.
َّ
 بادية :كامللة لكن قاعها أقل عمقًا ،وتستخدم لذات الغرض. القالص :بالقاف الغليظة .وأصل الكلمة إنكليزي .Glassع ��ادة ي �ك��ون م��ن ال��زج��اج أو امل �ع��دن ،وق ��د ي�س�م��ى م�غ��راف��ا،
ويطلق ب�ص��ورة خاصة على املصنوع م��ن امل�ع��دن .وع��ادة
للحب «الزير» أو البرمة.
يوضع ِ
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د .خالد الصالح :يمنعك من االستمتاع بالحياة ويبعد اآلخرين عنك

جينات وراثية وزواج األقارب وراء زيادة ..الغضب
د .خلود البارون
الغضب م��ن أكثر املشاعر ق��وة ،لكنه أيضا
م��ن أك �ث��ره��ا ظ�ل�م��ًا وارت �ب��اط��ًا ب��اض �ط��راب��ات
سلوكية سلبية كالعدوانية والعنف .بيد أن
ال�ش�ع��ور بالغضب ل�ي��س ام ��را س�ي�ئ��ا ،ب��ل قد
يكون مفيدًا إذا ترتبت عليه تبعات ايجابية.
فكثير من حقوق اإلنسان وقوانني الحريات
وح�ت��ى ق��وان�ين ال��دس�ت��ور نتجت ع��ن غضب
البشر .وش��رح د .خالد الصالح ،استشاري
الطب النفسي قائال :الغضب حالة شعورية
طبيعية تحدث لدى جميع البشر ،لكنه يخرج
عن اطاره الطبيعي عندما:
 -1يحدث من دون مؤثر (سبب) واضح.
 -2ي�ح��دث ب��درج��ة ت�ف��وق امل�ت��وق��ع وامل�ن��اس��ب
للموقف املعني.
 -3ت �ص��اح �ب��ه ت �ص��رف��ات ع ��دوان� �ي ��ة وع �ن��ف
وأعراض نفسية أخرى ال ترتبط بالغضب.
الغضب قد يكون عرضا ً

س�ل�ب��ا ف��ي ال �ص �ح��ة ل �ي��رف��ع خ �ط��ر االص��اب��ة
بأمراض القلب والشرايني والسكري .كما
سيزيد ت��ده��ور ح��ال��ة امل�ص��اب�ين ب��األم��راض
املزمنة.
ال تعش مع الغضب
ش� �ج ��ع د .خ ��ال ��د ك� ��ل م� ��ن ي� �ع ��ان ��ي ه�ي �م�ن��ة
ال �غ �ض��ب امل �ف��رط ع �ل��ى ح �ي��ات��ه ب��اس �ت �ش��ارة
ط �ب �ي��ب ن �ف �س��ي ،وق � ��ال «م �ش��اع��ر ال �غ �ض��ب
تقلل االس�ت�م�ت��اع بالحياة وتبعد االخ��ري��ن
وت��زي��د الضغوطات النفسية ،ب��ل ق��د تكون
ل �ه��ا ت �ب �ع��ات وخ �ي �م��ة م �ث��ل ف �ق��دان ال��وظ�ي�ف��ة
والطالق وقطع صلة االرحام .لذا ،فإن وجد
الشخص أنه ال يمتلك القدرة على التحكم
بغضبه او لم يالحظ حدوث أي تحسن في
ح��ال�ت��ه ،ف�ع�ل�ي��ه االس�ت�ع��ان��ة ب��دك�ت��ور نفسي
ح �ت��ى ي�ك �ت �ش��ف م �ص��در ال �غ �ض��ب وي�ت�ع�ل��م
كيفية التعامل معه ويبدأ العالج املناسب.
فترك الغضب من دون عالج سيؤثر سلبا
ف��ي ص�ح�ت��ه ال�ن�ف�س�ي��ة وال �ب��دن �ي��ة وي�خ�ف��ض
جودة حياته».

خالد الصالح

(األط � �ب� ��اع) ب��ال �ج �ي �ن��ات وان �ت �ق��ال �ه��ا وراث �ي��ا
ض �م��ن األس � ��رة .م �م��ا ي�ع�ل��ل ارت �ب ��اط بعض
العوائل بسمات الشخصية الحادة .وغالبا
ما تتركز وتشتد حدتها بني افراد العائلة
إثر زواج االقارب.

من منظور الطب النفسي ،من املهم تحديد
إن ك��ان��ت س ��ورات ال�غ�ض��ب تحصل بمعزل
عن األمراض النفسية أو ضمن باقة أعراض
نفسية تدل على اإلصابة بمرض .فغالبًا ما
يكون فرط الغضب عرضًا لألمراض التالية:
 االك�ت�ئ��اب « %70م��ن املصابني باالكتئابيعانون فرط الغضب».
 فرط التوتر والقلق. امراض ذهانية (كانفصام الشخصية). االضطراب الثنائي القطب. حاالت االدمان على املواد املخدرة. قد يكون سمة (طابع شخصي) من سماتالشخصية الحادة.
بالنسبة ملريض االكتئاب ،فمرضه النفسي
يفقده القدرة على تحمل حتى اصغر وأتفه
التحديات الحياتية واالنتقادات الشخصية،
م �م��ا ي �ب��رر ردة ف�ع�ل��ه ال �س��ري �ع��ة وامل�س�ب��وق��ة
ب��ال �غ �ض��ب .وف� ��ي ه� ��ذه ال �ح ��ال ��ة ،ي �ج��ب ع�ل�اج
االكتئاب وليس الغضب ،الن ع�لاج املسبب
سيؤدي الى توقف نوبات الغضب املرضية.

االب� �ح ��اث ت��ؤك��د ع ��دم وج � ��ود ف ��رق ف ��ي ق��وة
مشاعر الغضب الطبيعي بني الرجل واملرأة،
بيد ان طريقة التعبير الحاد التي يتسم بها
ال��رج��ل ه��ي م��ا ي�ج�ع�ل��ه ي �ب��دو أك �ث��ر غ�ض�ب��ا.
وبالنسبة للنساء ،فمن الوارد ان يلحظ تكرار
مرورهن بنوبات غضب مؤقتة خ�لال فترة
األس �ب��وع ال�س��اب�ق��ة مل��وع��د ال � ��دورة ال�ش�ه��ري��ة،
وال �س �ب��ب ي �ع��زى إل� ��ى االخ� �ت�ل�ال ال �ه��رم��ون��ي
امل �ص��اح��ب ل �ه��ذه ال �ف �ت��رة .ف�ت�لاح��ظ ال�س�ي��دة
أنها تصبح أكثر مزاجية واستثارة عصبيا
وت �ك��ون ردة فعلها ح ��ادة خ�ل�ال ال�ن�ق��اش��ات
وال�ت�ع��ام��ل م��ع االخ��ري��ن .ب�ي��د أن ج�م�ي��ع ه��ذه
االع� � ��راض ت�خ�ت�ف��ي ب �س��رع��ة م ��ع ب ��دء ن ��زول
الطمث.

قابلية التوارث

تأثيره الصحي

ال� �غ� �ض ��ب وح � � ��دة ال � �ط � �ب ��اع ق � ��د ت � �ك� ��ون م��ن
السمات الشخصية املتوارثة عائليًا .حيث
أك��دت االب�ح��اث ارت�ب��اط س�م��ات الشخصية

الغضب الذي يستمر لفترة طويلة له تأثيرات
ض��ارة ف��ي الصحة .فخالل ن��وب��ات الغضب،
يتفاعل الجسم عبر:

المرأة ...تغضب مؤقتاً مرة شهرياً

 اف� � ��راز ه ��رم ��ون ��ات ت �س �ب��ب ارت� �ف ��اع ضغطال��دم وت�س��ارع دق��ات القلب وتقلص (ضيق)
الشرايني.
 -ارتفاع نسبة االحماض في الجهاز الهضمي.

 زي � � � � ��ادة ت� �ق� �ل� �ص ��ات ال � �ج � �ه� ��از ال �ه �ض �م��يوالعضالت.
 اختالل معدل هرمون الكورتيزون وهرموناتاخرى من ضمنها هرمون االنسولني.

إشاعات خطأ
 -1الغضب يضاعف خطر اإلصابة بالنوبة القلبية إلى  3أضعاف.
 -2الغضب مشابه للعدوانية.
كثيرون يخلطون بني الغضب والسلوك العدواني .لكن الشعور بالغضب أمر طبيعي ،أما العدوانية فليست كذلك .والغضب شعور
يمكن التحكم به والتعبير عنه من دون حاجة الى أذية االخرين او اللجوء للعنف والتهديد.
 -3الغضب مصدره الدماغ فقط.
تذكر آخر مرة شعرت فيها بالغضب ،ستالحظ حدوث تسارع في دقات قلبك واحمرار وجهك ورجفان يدك وكثرة حركتك .مما
يدل على أن الغضب يحفز ردة فعل فزيولوجية .وهذه اآلثار الفزيولوجية هي التي تغذي الغضب وتسبب تصاعد وتيرته وقوته وبدء
السلوكيات العدوانية .لذا ،يوصي الخبراء بتعلم طرق لتهدئة النفس واالسترخاء ،فذلك هو املفتاح للتحكم بالغضب واالبتعاد عن
العدوانية.
 -4أضرار الغضب على الجسم مؤقتة.
أثبت كثير من الدراسات أن لنوبات الغضب الحادة تأثيرات ضارة جدا قد تسبب آثارا صحية خطرة .على سبيل املثال ،دلت دراسة الى
أن استمرار سورة مشاعر الغضب ملدة  5دقائق فقط ،يسبب توترا نفسيا وجسديا كبيرا وضعفا شديدا في جهاز املناعة يستمر
ملدة  6ساعات وأكثر.

مشاعر الفراغ ..قد تصيبك باالكتئاب والشعور بالذنب وعدم الرضاء

كيف تتغلب على شعورك بالفراغ؟
د .والء حافظ
ترى اختصاصيــة العالقـــات الزوجيــة والعــائــلــيـة،
د .كايتلني ساليت ،في والية فيالدليفيا بالواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،أن ال�ك�ث�ي��ر م��ن األش �خ��اص
ي �ش �ع��رون ب��ال �ف��راغ ،ول �ك��ن ب �ط��رق م�خ�ت�ل�ف��ة ،فقد
يشعر الشخص بالفراغ ألنه يفتقد وجود شيء
ما في حياته ،أو نتيجة إصراره لبلوغ حد الكمال
ف��ي ح�ي��ات��ه وع�لاق �ت��ه ،أو ألن��ه ي�ن��اض��ل ألج��ل نيل
إع �ج��اب اآلخ ��ري ��ن ،أو ألن ��ه ت��وق��ف ع��ن االه �ت �م��ام
بنفسه بسبب ت��رك�ي��زه ع�ل��ى ح�ي��ات��ه امل�ه�ن�ي��ة ،كل
ذل ��ك – ح �س��ب ق��ول �ه��ا  -ي �ص��ب ف��ي ف �ك��رة تخلي
اإلنسان عن نفسه ،سواء كان بقصد أو من دون
قصد ،األم��ر ال��ذي ق��د ي��ؤدي إل��ى اإلص��اب��ة بالقلق
واالك �ت �ئ ��اب وال �ش �ع��ور ب��ال��ذن��ب وال �ش �ع��ور ب�ع��دم
الرضاء ،وكذلك الشعور بالفشل.
أما آشلي إي��در ،طبيبة نفسية من دولة اإلك��وادور،
فتشير إلى أن هناك أنواعًا من الفراغ؛ فقد يكون
م��ادي��ًا ،أو م�ع�ن��وي��ًا ،أو ن�ف�س�ي��ًا .ف��ال �ف��راغ امل ��ادي أو
امل�ع�ن��وي يتمثل ف��ي وج ��ود وق��ت إض��اف��ي ال يجد
الشخص أي��ن وكيف يستغله .أم��ا ال�ف��راغ النفسي
ه��و اإلح�س��اس ال��داخ�ل��ي ب��ال�خ��واء وامل�ل��ل حتى وإن
لم يكن ل��دى الشخص ف��راغ معنوي ،بل قد يكون
الشخص مزحومًا بالعمل ،ولديه الكثير من األمور
التي يجب عليه إنجازها ،ولكنه ال يزال يملك هذا
النوع من الفراغ .ويؤثر الفراغ النفسي سلبًا في أداء
الشخص في أي مجال من مجاالت حياته ،سواء
على الصعيد الشخصي أو العملي.
وي�م�ك��ن للشخص ال�ت�ع��ام��ل م��ع ش�ع��وره ب��ال�ف��راغ
إم��ا ب��زي��ارة ال�ط�ب�ي��ب ال�ن�ف�س��ي ل�ت�ح��دي��د إص��اب�ت��ه
باالكتئاب من عدمه ،أو يمكنه القيام بمجموعة
من األشياء التي تساعده على مواجهة الشعور
ب��ال �ف��راغ ال�ن�ف�س��ي؛ وه �ن��ا ت �ق��دم ك��ل م��ن ك��اي�ت�ل�ين
س�لاي��ت وآش �ل��ي إي��در م�ج�م��وع��ة م��ن امل�ق�ت��رح��ات
للشخص الذي يعاني فراغًا:
 - 1اعترف بشعورك بالفراغ
تنصح إيدر الشخص الذي يعاني فراغًا نفسيًا،
لدرجة شعوره بوجوده فجوة داخلية ،أن يعترف
بود ولطف،
بهذا الشعور ،وأن يتعامل مع نفسه ٍ
ف�لا يقسو عليها أو يشعرها ب��ذن��ب ،كما يجب

 5إستراتيجيات تساعدك في تجاوز مرحلة الفراغ ..واالستفادة منها

عليه أال يغير مشاعره أو يصرفها .فهذا النوع
من الفراغ قد يرجع لعدة أسباب ،منها وفاة أحد
وحزن شديدين
بألم
ٍ
أفراد أسرته ،والذي أشعره ٍ
لفترة طويلة ،وعليه أن يعلم أن��ه م��ن امل��ؤل��م فقد
أحد األحبة ،ولكن شعور الفقد يتغير مع مرور
ال��وق��ت ،وعليه ان يتعلم كيف يعيش الحياة إلى
جانب ذلك الشعور.
س�ب��ب آخ��ر ق��د ي��رت�ب��ط ب�غ�ي��اب أن ��واع م�ع�ي�ن��ة من
الحب والرعاية أثناء فترة نمو الشخص ،وهذا ال
يعني أنه لم ينشأ في ظل عائلة محبة ،لكن كان
بحاجة إل��ى ن��وع معني م��ن الحب وال��رع��اي��ة ،ومن
ثم تقترح إيدر أن على الشخص في هذه الحالة
أن يشعر ح�ي��ال نفسه بالعطف وال�ش�ف�ق��ة ،وأن
يتحدث إليها بلطف؛ على سبيل املثال قد يقول:
«م��ن الصعب أن تشعر ب��ال��وح��دة» ،أو «أن��ت على
حق؛ كنت بحاجة إلى املزيد من الحب».
 - 2اقض بعض الوقت مع نفسك كل يوم
تنصح ساليت الشخص ،ال��ذي يعاني فراغًا بأن
يقاوم رغبته باالنفتاح على العالم الخارجي للتغلب
ً
على شعوره بالفراغ ،فبدال من محاولة سد الفراغ
ب�ت�ن��اول العقاقير أو إدم ��ان ال�ك�ح��ول أو مشاهدة
التلفزيون ،أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر أو أي شيء
آخ ��ر ،ع�ل�ي��ه أن ي�ب�ح��ث ع��ن ن�ف�س��ه وي�ق�ض��ي معها
بعض ال��وق��ت ،حيث ت��رى ساليت أن ه��ذه الخطوة

 اختالل تركيز النواقل العصبية مما يفسررج �ف��ة ال �ي��د وت ��وس ��ع ب��ؤب��ؤ ال �ع�ي�ن واع� ��راض
جسدية اخرى.
واستمرار هذه اآلثار الفزيولوجية سيؤثر

من شأنها مساعدة الشخص ،الذي يعاني فراغًا،
أن يستكشف رغباته وم�خ��اوف��ه وآم��ال��ه وأح�لام��ه
ب �م��ا ي��ؤه �ل��ه ل�ت�ح��دي��د ك �ي��ف ي �س��اي��ر ي��وم��ه وي��رت��ب
ملستقبله .وتنصح ساليت بأن يبدأ الشخص في
ت��دوي��ن يومياته بهدف مراقبة أف�ك��اره ومشاعره،
كما يساعده ذلك على فهم مشاعر الفراغ النفسي
ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا بشكل أف �ض��ل ،وه��ي ك��ذل��ك طريقة
جيدة لتخفف من التوتر واملشاعر السلبية .وللبدء
في كتابة اليوميات ،عليه أن يختار مكانًا يشعر
باالرتياح للجلوس به ،ويخطط لتكريس ما يقارب
 20دقيقة من يومه للكتابة ،حيث يمكنه أن يبدأ
بالكتابة ح��ول م��ا يشعر أو يفكر ب��ه .وق��د يشعر
بعدم االرتياح في البداية ،ولكن كلما م��ارس وقتًا
كبيرًا في تكريس الوقت والطاقة لنفسه ورعايته
لنفسه ،كلما قل شعوره بالفراغ.
 - 3تأمل مشاعرك الحالية
التأمل يساعد في التواصل مع املشاعر الداخلية
وفهمها بشكل أف�ض��ل ،بما فيها مشاعر ال�ف��راغ
النفسي .وأظهرت بعض األبحاث أن ثالثني دقيقة
من التأمل في اليوم تساعد على تغيير السلوكيات
ووظائف العقل .وتقترح إي��در أن يحدد الشخص
بضعة دق��ائ��ق ،ولتكن خمسة ليالحظ م��ا يشعر
ب��ه أث �ن��اء ت�ل��ك ال��دق��ائ��ق امل �ع��دودة ،فعليه أن يجلس
في مكان ه��ادئ ،وأن يغلق عينيه ،وأن يركز على

عملية تنفسه حتى يتمكن من تأمل واستكشاف
ط�ب�ي�ع��ة م ��ا ي �ش �ع��ر ب ��ه آن � � ��ذاك ،وي �ج ��ب أال ي�ص��ف
مشاعره باملحطمة ،بل يكفي أن يكتب أنه يشعر
بامللل أو التشتت أو الفضول ،وإذا ك��ان ال يعرف
ك�ي��ف ي�ص�ن��ف ط�ب�ي�ع��ة م �ش��اع��ره ف�ي�م�ك�ن��ه ال�ب�ح��ث
الكترونيًا على  Googleعن قائمة املشاعر ليعرف
مسمياتها.
وثمة طريقة أخ��رى الستكشاف طبيعة املشاعر
الحالية للشخص ال��ذي يعاني ف��راغ��ًا ،ك��أن يقوم
باختيار جزء من جسمه ،مثل يده أو رأسه ،وملسه
م��ن أج��ل الشعور ب��أن��واع مختلفة م��ن اإلح�س��اس،
مثل درج��ة ال �ح��رارة أو التوتر أو ال�ح��رك��ة .وبينما
ي �م��ارس ال�ش�خ��ص ه��ذا ال�ت�م��ري��ن ل��دق��ائ��ق بسيطة،
فتدريجيًا س��وف يقوم ب��زي��ادة امل��دة الزمنية التي
ي�س�ت�غ��رق�ه��ا ف��ي ال �س �م��اح ب��ال �ش �ع��ور ب��أح��اس�ي��س
ومشاعر أكبر لفترات أطول.
 - 4حدّ د وافهم أسباب شعورك بالفراغ
تقترح ساليت اإلج��اب��ة على األسئلة التالية ،التي
توضح أسباب الشعور بالفراغ ،ويمكن القيام بذلك
أثناء ق��راءة الصحيفة اليومية ،أو السير إل��ى أحد
األماكن أو تناول كوب من الشاي.
 - 1هل كنت انتقد نفسي أو أقارنها باآلخرين؟
 - 2هل أقول لنفسي أشياء إيجابية؟
 - 3هل أركز على إخفاقي ،أو أوصم نفسي بأني
شخص بشع أو غبي؟
 - 4هل تجري مراعاة مشاعري في عالقاتي ،أم أنا
أقلل من قيمة ما أشعر به؟
 - 5ه��ل أن ��ا م�ه�ت��م ب��إش �ب��اع اح �ت �ي��اج��ات��ي ال�ب��دن�ي��ة
والصحية؟
 - 6هل تحولت نحو اإلدمان لتجنب مشاعري؟
 - 7ه��ل أرك ��ز ف�ق��ط ع�ل��ى ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات أح��د
األشخاص اآلخرين؟
 - 8ما الذي أحاول إثباته أو الفوز به؟
 - 9هل أل��وم نفسي أو أشعر بالذنب تجاه أشياء
خارجة عن إرادتي؟
 - 10هل أشعر بالتعاطف والشفقة حيال نفسي
كما لو ك��ان األم��ر مع صديق حميم أو أح��د أف��راد
األسرة؟
 - 11هل أؤك��د نفسي في ق��رارات��ي وأحترم آرائ��ي
الشخصية؟

العالج
وحول خطة العالج نّبي الدكتور أنها تعتمد
ع �ل��ى ح ��دة األع � ��راض ووج� ��ود اي أع ��راض
مصاحبة .وأوض��ح قائال «إن كانت الحدة
خ�ف�ي�ف��ة وب �م �ع��زل ع��ن أي اع� ��راض نفسية
أخرى ،فغالبا يمكن عالجها عبر الجلسات
ال �س �ل��وك �ي��ة امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى م �ن��اه��ج ع�ل�م�ي��ة،
وليست كتلك املنتشرة حاليا وال�ت��ي ليس
لها عالقة باألساليب املعتمدة العملية .أما
اذا كانت حدة الغضب مرتفعة وتصاحبها
أع � � � ��راض ن �ف �س �ي��ة اخ � � � ��رى ،ف �ي �ج ��ب ع�ل�اج
امل �ص��در أي امل ��رض ال�ن�ف�س��ي (ك��االك �ت �ئ��اب
وفرط التوتر) ويفضل االستعانة بالعالج
الدوائي».
كما أظهرت دراسة كبيرة شملت نحو 13
ال ��ف ش �خ��ص ،أن ال��ذي��ن ي �ت �م �ي��زون ب�ك�ث��رة
ال� �غ� �ض ��ب ت �ت �ض ��اع ��ف ف ��رص ��ة إص��اب �ت �ه��م
ب��أم��راض ش��راي�ي�ن ال �ق �ل��ب وال �ن��وب��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة
حتى لو لم يكونوا مصابني بارتفاع ضغط
الدم والكوليسترول .فقد تتضاعف فرصة
إصابتهم بالنوبة القلبية ال��ى ث�لاث م��رات
م �ق��ارن��ة ب �م��ن ي �س �ي �ط��رون ع �ل��ى غ�ض�ب�ه��م
ويتصفون بالصبر والحلم.

مايو كلينك

فرط تمديد الركبة..
قد يتلف األربطة والغضروف
ي �ح ��دث ف� ��رط ت �م��دي��د ال��رك �ب��ة ع �ن��دم��ا ت�ن�ث�ن��ي
إل��ى الخلف ،وغ��ال� ً�ب��ا م��ا ي�ك��ون نتيجة للهبوط
ب�ط��ري �ق��ة خ��اط �ئ��ة ب �ع��د ال �ق �ف��ز ،ك �م��ا أن يتلف
األربطة والغضروف وأج��زاء التثبيت األخرى
في الركبة.
ولدى األطفال الصغار عظام أكثر ليونة ،ألنها
ال تزال في طور النمو ،وبالتالي يمكن أن يؤدي
ف��رط تمديد الركبة إل��ى انحسار شريحة من
ال�ع�ظ��ام ب�ع�ي� ً�دا ع��ن العظمة األس��اس�ي��ة عندما

تتمدد األرب�ط��ة إل��ى ح��د بعيد .وبالنسبة إلى
األطفال الكبار والبالغني ،يمكن لفرط التمديد
ال �ق��وي أن ي �م��زق أح ��د أرب �ط��ة ال��رك �ب��ة ،خاصة
الرباط الصليبي األمامي (.)ACL
إذا ك��ان��ت إص��اب��ة الركبة ح��ادة بحيث تسبب
ً
ً
ورم ��ا أو أمل ��ا أو ع��دم اس �ت �ق��رار ،ف��زر الطبيب
ع �ل��ى ال� �ف ��ور .ح �ت��ى وإن ل ��م ت�ت�ط�ل��ب اإلص��اب��ة
ً
ً
جراحيا ،فقد تتطلب العالج الطبيعي
إصالحا
للمساعدة في استعادة قوة الساق وثباتها.

مايو كلينك

كيف يجري زرع الخاليا الجذعية؟
نخاع العظم هو النسيج اإلسفنجي في داخل
بعض العظام ،وتتمثل وظيفته في إنتاج خاليا
الدم .وإذا كان نخاع العظم مصابًا بالسرطان
أو ب� �م ��رض آخ � � ��ر ،ف ��إن ��ه ال ي �ع �م��ل ب��ال �ش �ك��ل
الصحيح ،وفي هذه الحالة تتطلب زراعة خاليا
ج��ذع �ي��ة .واس �ت �ع��دادًا ل ��زرع ال�خ�ل�ي��ة ال�ج��ذع�ي��ة،
س�ي�ت�ل�ق��ى امل ��ري ��ض ال� �ع�ل�اج ال �ك �ي �م��اوي ل�ق�ت��ل
الخاليا املريضة ونخاع العظم الذي يعاني من
الخلل .يجري بعدها وض��ع الخاليا الجذعية
املزروعة في داخل مجرى الدم.

وتجد الخاليا الجذعية املزروعة طريقها إلى
نخاع العظم ،حيث تبدأ في إنتاج خاليا الدم
الجديدة والسليمة قدر اإلمكان.

مايو كلينك

الصويا..
هل يقلل من مستوى الكوليسترول؟
على الرغم من أن تناول األطعمة املعتمدة على
ال�ص��وي��ا يمكن أن يقلل نسبيًا م��ن مستوى
كوليسترول البروتينات الدهنية املنخفضة
الكثافة (الكوليسترول ال�ض��ار) ،ف��إن جمعية
القلب األميركية تعتقد أن الصويا ال تقلل من
الكوليسترول بشكل كبير.
ومع ذلك ،ال يزال تناول األطعمة املعتمدة على
الصويا أمرًا مفيدًا نظرًا الحتوائها على معدل
أقل من الدهون املشبعة مقارنة باللحوم ،كما

أنها توفر م��واد مغذية وف��وائ��د غذائية أخ��رى
مثل الفيتامينات واملعادن واأللياف.
إذا اس�ت�ع�ض��ت ع��ن امل�ن�ت�ج��ات امل�ع�ت�م��دة على
ال� �ح �ي ��وان ��ات ب ��ال �ص ��وي ��ا ،ف � ��إن ال �ت �ح ��ول ذات � ��ه،
ول�ي��س ال�ص��وي��ا ،يمكن أن ي�ح��د م��ن مستوى
الكوليسترول.
استشر الطبيب أو اختصاصي التغذية إذا
ك�ن��ت مهتمًا ب��إض��اف��ة م��زي��د م��ن ال�ص��وي��ا إل��ى
نظامك الغذائي.
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منوعات

ليحملوا لواء األغنية الكويتية

ماذا ينقص المطربين الشباب
محمد علي

هل تملك الكويت صفاً ثانياً من المطربين الشباب؟ ومتى
يعزز المطربون الشباب من حضورهم في المشهد الغنائي؟
وماذا ينقصهم ليحملوا لواء األغنية الكويتية جنبا إلى جنب
مع نجوم الصف األول :عبدالله الرويشد ونبيل شعيل ونوال؟
أسئلة يرن صداها بين أروقة وطرقات الشارع الغنائي ..سبقلا
طرحتها على مجموعة من صناع األغنية الذين اتفقوا على أن
الكويت تملك طاقات كبيرة على مستوى الصوت ،ولديها عدد
ال يستهان به من المطربين الشباب ينقصهم غياب الدعم
والتخطيط الذي يضعهم على الطريق السليم ،ليصبحوا
مؤهلين لتمثيل األغنية الكويتية خليجياً وعربياً.
ك��ان��ت ال �ب��داي��ة م��ع امل�ل�ح��ن امل �خ �ض��رم أن��ور
عبداهلل ،وهو واحد ممن لهم دور مهم في
ت�ق��دي��م ال�ع��دي��د م��ن ال��وج��وه الفنية ال�ش��اب��ة،
حيث ق��ال «ن�ع��م لدينا ف��ي ال�ك��وي��ت طاقات
وأصوات مميزة ،فالكويت غنية بما تملكه
م� ��ن ق � � ��درات ب� �ش ��ري ��ة ،ول� �ك ��ن م� ��ع األس� ��ف
تصطدم هذه املواهب بواقع عصيب يتمثل
ف ��ي غ� �ي ��اب ال� ��دع� ��م ،ف �ق��د أص �ب �ح��ت وزارة
اإلعالم متمثلة في إذاعة الكويت هي الجهة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي تتبنى ال�ش�ب��اب وت �ق��دم لهم
الدعم والرعاية».
م��ن ج��ان �ب��ه ،ي �ق��ول امل � ��وزع امل��وس �ي �ق��ي رب�ي��ع
ال�ص�ي��داوي «ن�ع��م ال�ك��وي��ت تملك صفا ثانيا
م ��ن امل �ط ��رب�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب ،م �ن �ه��م م ��ن ي�ت�م�ت��ع
بفخامة الصوت وأسلوب مختلف في الغناء
واخ �ت �ي��ارات م �م �ي��زة ،ج�م�ي��ع ه ��ذه ال�ع�ن��اص��ر
مجتمعة تسهم في بناء شخصية متفردة
ال تشبه أح ��دا آخ ��ر ،ل��دي�ن��ا ط��اق��ات ك�ب�ي��رة ال
ينكرها أحد».

وسائل اإلعالم
وي� � � ��رى ال � �ص � �ي � ��داوي أن وس � ��ائ � ��ل اإلع �ل ��ام
والوصول للجمهور من أب��رز الصعاب التي
تواجه املطربني الشباب ،ولكن بمضي الوقت
وظ�ه��ور م��واق��ع التواصل االجتماعي أصبح
األم � ��ر أي� �س ��ر ،وأض� � ��اف «م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي م �ه��دت ال �ط��ري��ق أم� ��ام ال�ش�ب��اب
ل�ي�ص��ل ص��وت�ه��م ل�ل�ج�م�ه��ور ف��ي ش�ت��ى ب�ق��اع
العالم».
وشدد ربيع على ان املشكلة املادية هي حجر
عثرة ف��ي طريق أي مطرب ش��اب ،موضحا
«وال أدل على ذل��ك م��ن املسافة الكبيرة بني
م��ا ينفقه النجوم الكبار على إنتاجهم وما
ينفقه الفنانون الشباب ،نجوم الصف األول
والفنانون الشباب خ��ارج الكويت هناك من
يتبنى أعمالهم ويدعمهم إنتاجيا وإعالميا،
بينما الفنانون الشباب في الكويت فيعانون
غياب الدعم».

غياب الدعم ..العقبة األكبر في طريق الصف الثاني

عبدالعزيز الويس

شركات اإلنتاج ترى
في النجوم الكبار..
استثماراً آمنا ً
من املفارقات أن اليوم الذي أصبح
ف �ي��ه ال ��وص ��ول ل�ل�ج�م�ه��ور أس�ه��ل
م��ن خ�لال ب��واب��ة م��واق��ع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ،او ب��رام��ج اكتشاف
امل��واه��ب ،أصبحت أيضا صناعة
األغنية مكلفة ،وفي حاجة الى من
يدعمها ف��ي وق��ت انسحبت فيه
أغلب شركات اإلنتاج من املشهد
وأغلقت أبوابها في أوجه الشباب،
ب �ي �ن �م��ا ت � ��رى ت �ل��ك ال� �ش ��رك ��ات أن
االستثمار في النجوم الكبار آمن،
خصوصا ان املردود من تسويق
أغ�ن�ي��ات�ه��م وح�ف�لات�ه��م سيضمن
للشركات عوائد مادية تغطي ما
ينفق على إنتاج األلبومات.
ب��ال�ن�ج��وم ال �ك �ب��ار ف �ق��ط ،وت�ه�م��ل ال�ش�ب��اب،
اآلن ب �ع��د أن ان�س�ح�ب��ت ش��رك��ات اإلن �ت��اج
م��ن امل�ش�ه��د ،أص �ب��ح ك��ل ف �ن��ان ي�ن�ت��ج وف��ق
م�ق��درت��ه ،امل �ط��رب ال �ش��اب ك��ي ي�ق��دم أغنية
من إنتاجه الخاص لن يستطيع ان يقدم
عمال متكامال ،بمعنى انه قد ينجز أغنية
جيدة ،ولكن ينقصه التسويق او اإلدارة،

مطرف المطرف

عيسى المرزوق

شيماء سليمان

مع األس��ف سيجد دائمًا عنصرًا ناقصًا
يؤثر على مشروعه الغنائي ،ومع ارتفاع
كلفة إنتاج األغنية ،التي تصل إلى  6آالف
ج�ن�ي��ه ،ق��د ي�ض�ط��ر امل �ط��رب ال ��ى أن يلحن
لنفسه ،رغ��م أن��ه ال يملك مقومات امللحن
امل�ح�ت��رف ،ول�ك��ن ل��دي��ه األب �ج��دي��ات ،م��ن ثم
يستعني ب �م��وزع لتجميل األغ �ن �ي��ة ،ل��ذا ال

ي�م�ك��ن أن ن�ل��وم�ه��م إذا م��ا ش ��اب أعمالهم
بعض القصور».

المعترك الفني
واخ �ت �ت��م« :ال �ك��وي��ت ت�م�ل��ك أك �ب��ر ع ��دد من
امل �ط��رب�ي�ن ال �ش �ب��اب ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وه �ن��اك

 10على أقصى تقدير لديهم املقومات،
وأرش � �ح � �ه� ��م ل � ��دخ � ��ول امل � �ع � �ت� ��رك ال �ف �ن��ي
وامل�ن��اف�س��ة الحقيقة ،وأش ��د ع�ل��ى أيديهم
وأدعمهم مثل :بشار الشطي ،ثم مطرف
امل� � �ط � ��رف وع � �ب� ��دال � �س �ل�ام م� �ح� �م ��د وب � ��در
الشعيبي وع�ب��دال�ع��زي��ز ال��وي��س وع�ب��داهلل
طارق وفهد السالم وجاسم محمد وآالء

جهود ذاتية
امللحن فهد الناصر ،الذي يعود له الفضل في
ب��زوغ نجم العديد من الشباب ،يقول« :عدد
امل �ط��رب�ين ال �ش �ب��اب امل �ت��واج��دي��ن ف��ي ال�ك��وي��ت
حاليا قرابة الـ 30شابًا ،إذا ما استبعدت 10
يعانون م��ن ت��ذب��ذب املستوى وع��دم وض��وح
الرؤية ،يتبقى من  15إلى  20شابًا يملكون
ف� �ك� �رًا ،ول �ك��ن ه �ن��اك ص �ع��وب��ات ت��واج �ه �ه��م،
السيما أن األغلب يعتمد على الجهود الذاتية
في إنتاج أعمالهم الغنائية».
وأض� ��اف ال �ن��اص��ر« :ع �ن��دم��ا ك��ان��ت تتولى
ش��رك��ات اإلن�ت��اج زم��ام األم��ور كانت تهتم

الهندي وش�ي�م��اء ،والكثير م��ن األص��وات
الجميلة».

نجومية ضائعة
الشاعر علي املعتوق ي��رى أن الكويت تملك
ص �ف��ًا ث��ان �ي��ًا م��ن امل �ط��رب�ين ال �ش �ب��اب ،ل��دي�ه��م
ع �ن��اص��ر ال�ن�ج��وم�ي��ة م��ن ص ��وت وك��اري��زم��ا
وحضور ،وقال« :لكن مع األسف نجوميتهم
ضاعت بسبب ما يقدمون من أعمال ،هناك
اج�ت�ه��ادات م��ن مجموعة كبيرة ف��ي محاولة
ل�ل�ظ�ه��ور وال �ت �م �ي��ز ،ل�ك��ن م��ع ال �ت��راج��ع ال�ح��اد
ل�لإن �ت��اج ،وت��وج��ه أغ �ل��ب ال �ش��رك��ات ال ��ى دع��م
النجوم الكبار في وقت يعاني فيه الشباب،
تذهب هذه املحاوالت أدراج الرياح».

نص جيد يناسب صوته
علي المعتوق:
بعضهم أضاعوا
نجوميتهم بسبب
ما يقدمون من أغنيات

فهد الناصر:
الكويت تملك أكبر عدد من المطربين
الشباب ..وهناك  10مؤهلون لدخول
المعترك خالل سنوات

بعد تخطي إيراداته المليار دوالر

ربيع الصيداوي:
المشكلة المادية وغياب الدعم
أبرز المعوقات التي تواجه
المطربين الشباب

أنور عبدالله:
اإلنتاج األزمة األكبر..
واإلذاعة الجهة الوحيدة
التي تدعم حالياً

واستطرد في السياق نفسه« :مواقع التواصل
أص�ب�ح��ت م��وص�لا ج �ي��دا ل�ل�م��واه��ب ،ووزارة
اإلعالم ،متمثلة في اإلذاعة ،تتبنى العديد من
األصوات ،ولكن يحتاج املطرب الشاب الى أن
يختار نصا جيدا يناسب صوته وعمره ،وان
يستغل األجواء من حوله ،وان يجتهد ويفكر
بعمق في اختياراته».

افتتحت معرضها الفني ..بغياب الكويت

ثان من فيلم «الجوكر» ..قريبا ً
جزء ٍ

الفن أيضا ً رافد لخزينة أبوظبي

أحمد بدر

أبوظبي  -سالم عبدالغفور

بعد تحقيق فيلم «الجوكر» ،ألعلى إي��رادات
– ت��اري�خ�ي��ًا – ألف �ل�ام ال �ك �ب��ار ف �ق��ط ،ب��أرب��اح
ت� �ج ��اوزت امل �ل �ي��ار دوالر ،ك�ش�ف��ت صحيفة
ه��ول�ي��وود ري�ب��ورت��ر ،املتخصصة ف��ي أخبار
الفن وأبطال هوليوود ،أن مخرج الفيلم تود
فيليبس يخطط ،بالتعاون مع شركة وارن��ر
بروس ،إلنتاج الجزء الثاني.
وبحسب الصحيفة األميركية ،ف��إن فكرة
إنتاج الجزء الثاني للفيلم ،طرحت خالل
اج �ت �م ��اع ف �ي �ل �ي �ب��س م ��ع رئ� �ي ��س م�ج�م��وع��ة
وارن ��ر ل�لإن�ت��اج ال�ف�ن��ي ،وذل ��ك ق�ب��ل تحقيق
هذه األرب��اح الخيالية ،حيث عرض املخرج
فكرة إنتاج مجموعة من األفالم ،عن نشأة
شخصيات قصص الكوميكس الخاصة
ب�ش��رك��ة  ،DCرغ��م رف��ض ال �ف �ك��رة ،انتهى
االج �ت �م��اع ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ن��ح فيليبس
ف��رص��ة إلخ� ��راج ف�ي�ل��م واح� ��د ،وه ��و ال�ج��زء
الثاني من «الجوكر».
وكشفت الصحيفة أن فكرة ال�ج��زء الثاني،
ت � � ��دور ح � ��ول أص � � ��ول «آرث� � � ��ر ف� �ل� �ي ��ك» ،وه ��و
ال �ش �خ��ص ال� � ��ذي س �ي �ت �ح��ول ب �ع��د ذل � ��ك إل��ى
«الجوكر» ،بجانب عالقته مع «بروس واين»،
الذي أصبح «باتمان» ،حيث سيتضح الحقا
أنهما أخ��وان غير شقيقني ،فيما أوضحت
أن الجزء الثاني سيركز – مثل األول – على

ت��أب��ى دول ��ة اإلم � ��ارات إال أن ت �ك��ون رائ �دًا
ومعلمًا للمنطقة في القفز نحو املستقبل،
ب��داي��ة م��ن ال�ت�ط��ور ال�ه��ائ��ل ف��ي ال�خ��دم��ات،
والحرص على رفاهية وسعادة سكانها،
ً
وص��وال إل��ى قدرتها الفائقة على تنويع
م�ص��ادر ال��دخ��ل ،ب��دخ��ول غمار املنافسة
في أنشطة وقطاعات اقتصادية جديدة،
من بينها املعارض الفنية.
ففي غ�ي��اب أي تمثيل ثقافي أو رسمي
ك��وي�ت��ي ،اف�ت�ت�ح��ت أم��س دائ ��رة السياحة
وال�ث�ق��اف��ة ف��ي أب��وظ�ب��ي ال�ن�س�خ��ة ال�ح��ادي��ة
ع�ش��رة م��ن م�ع��رض ال�ف��ن ب�م�ش��ارك��ة 50
صالة عرض من  21مدينة من مختلف
أرج��اء العالم ،وذل��ك برعاية سمو الشيخ
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو
املجلس التنفيذي إلم��ارة أبوظبي رئيس
مكتب أبوظبي التنفيذي.
وب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ح�ض��ور ال�ث�ق��اف��ي وال��دول��ي
الكبير في املعرض ،والذي من املتوقع أن
يصل عدد زواره هذا العام إلى نحو 15
ألف زائر من اإلمارات وخارجها ،تمكنت
الجهة املنظمة من تأجير مساحة عرض
تبلغ  3آالف متر مربع ،علمًا بأنها قبلت
م �ش��ارك��ة  50ص��ال��ة ع� ��رض ف �ق��ط ،من

مشهد من الفيلم

المخرج لن يتقاضى
أجراً ..وسيحصل
على جزء من األرباح

شخصية الجوكر فقط.
واستقر فيليبس بالفعل على بطل الجزء
األول خ��واك�ي�ن ف�ي�ن�ي�ك��س ،ل�ب�ط��ول��ة ال �ج��زء
الثاني ،فيما كشفت الصحيفة أن املخرج
لن يتقاضى أجرا على إخراج الفيلم ،وإنما
س �ي �ح �ص��ل – ح �س��ب ات �ف��اق��ه م ��ع ش��رك��ة
اإلن� �ت ��اج – ع �ل��ى ج ��زء م��ن األرب� � ��اح ،حيث
ي�ت��وق��ع أن ي �ص��ل ن�ص�ي�ب��ه إل ��ى ن �ح��و 100
مليون دوالر.

أسعار بعض اللوحات تتجاوز المليوني درهم

ب�ي�ن ن�ح��و  100ج�ه��ة أب ��دت رغ�ب�ت�ه��ا في
املشاركة.
وقالت دي��اال نسيبة مديرة معرض «فن
أب��وظ�ب��ي» ف��ي تصريح خ��اص ل�ـ سبقلا
إن املعرض يشهد سنويًا عقد صفقات
ل�ب�ي��ع ل��وح��ات ب�ق�ي��م ك �ب �ي��رة ،ب�ل��غ إلح��دى
ال �ل��وح��ات م��ا ي��زي��د ع�ل��ى م�ل�ي��ون��ي دره��م
إماراتي.
ّ
وبينت أن الجهة املنظمة ال تتقاضى أي
ع �م��والت ع��ن ت �ل��ك ال �ص �ف �ق��ات ،وتكتفي
ب ��ال� �ق� �ي� �م ��ة اإلي � �ج� ��اب � �ي� ��ة امل � �ح � ّ�ص � �ل ��ة م��ن

ال �ع ��ارض�ي�ن ،وج �ن��ي امل �ك��اس��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة األخ ��رى ال�ت��ي تتناثر في
شرايني االقتصاد اإلماراتي.
ي��ذك��ر أن أس �ع ��ار ال �ت��ذاك��ر ل�ن�س�خ��ة ه��ذا
ال �ع��ام م��ن م�ع��رض «ف��ن أب��وظ �ب��ي» بلغت
 55درهمًا ،في حني يمكن للزوار شراء
ت��ذاك��ر حفل االستقبال االفتتاحي يوم
 20نوفمبر ،والتي تشمل أيضًا الدخول
إلى املعرض خالل جميع أيام الفعالية من
 21إلى  23نوفمبر الجاري ،مقابل 100
درهم.
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اليت 17

ثقافة

بورسليات

كريميات

هذا أنا

خيبة القلب الغيور

يا سامعي أنت معي هذا أنا
بكتب على صدر الزمان اسمك بنور
يا صوتي المشحون شجن دافي الشعور
اوله عليك اوله همسك اوله على لمسة اديك
بغني للدنيا تعال ياريحه العالم تعال
وهذي عيوني لك سكن وهذا انا
اسرح ورا فكري شكثر محتاجلك
واسري بليل وانت بايدي سراج
امشي على نورك يجرني شعورك
خطوة ورى خطوة الوذ في سورك
ابغيك تحمي الحب تحميني
وتسكن رموشي ومنزلك عيني
يا سيد االحساس صوتك توالي الليل يناديني
اسمع نداي ياللي كل لحظة انت معاي
انت نداي يا كل امانيي وعمري ومناي
شوقي انا ينادي حس الوله في الندا
كل اللي انا ابغيه ويرد علي الصدى
يا روح الروح حبك فرضته فرض
يا روح الروح اصبحت انت النبض
آه يا لذيذ الهمس آه انت بحياتي شمس
دنياي ما مثلها دام انت فيها وبس
المصدر :كلماتي دوت كوم

ض���اق���ت ع��ل��ي��ن��ا ي����ا ف�������ؤادي األض���ل���ع

ب����ي����ن ال������ج������راح ج���ع���ل���ت���ن���ا ن��ت��س��ك��ع

انتهت الحكاية واخ��ت��ف��ى أبطالها

واألم�������س راح وم�����ا م���ض���ى ال ي��رج��ع

ت��ل��ك أس���ط���وان���ة ح��ب��ه��ا م��ج��روح��ة

وال�����ذك�����ري�����ات ل���ه���ا ح����ض����ور م���وج���ع

رح���ل���ت وم����ا م��ن��ع��ت ي�����داك رح��ي��ل��ه��ا

وب���ك���ت ف���م���ا ه�����زت ض���م���ي���رك أدم����ع

ل���ل���ه م�����ا ف���ع���ل ال������ب������رود ب��ج��اح��د

أدم������ى ال���ع���ي���ون وع���ي���ن���ه ال ت��دم��ع

ح������ب؟ ب���اس���م ال���ح���ب ذال س��م��ت��ه��ا
ٌ

وه������ي ال������ب������راءة واألن������وث������ة أج��م��ع

ش��ي��ط��ان غ��ي��رت��ك اس��ت��ب��اح ن��ق��اءه��ا
وت����ح����م����ل����ت وت����ج����م����ل����ت ل���ك��� ّن���م���ا

ف���ت���م���اس���ك���ت وف������ؤاده������ا ي��ت��ق��ط��ع
ح����ج����ر ك�����أن�����ك ال ت�������رى أو ت��س��م��ع

وص���ح���ت ك��م��ا ال���ب���رك���ان ي���ا س��ج��ان��ه��ا

م���ل اض���ط���ه���ادك ق��ل�� ُب��ه��ا ال��م��ت��ص��دع

ووج���دت نفسك ضالعا ف��ي قتلها

ف���ال���ش���ك ق����ت����ل ..ال ن����دام����ة ت��ش��ف��ع
ّ
وف��������ر دم�����وع�����ك أي����ه����ا ال���م���ت���س���رع

ف��اذه��ب إل���ى ال��ن��س��ي��ان واط����رق بابه

واغ����س����ل ذن����وب����ك أن�����ت ف���ع�ل�ا ض��ائ��ع

وأض���ع���ت���ه���ا وخ���س���رت���ه���ا وب��ك��ي��ت��ه��ا

كريم العراقي

بدر بورسلي

عشرات التشكيليين وأربعة معارض بتظاهرة واحدة في «كاب»

فنانون احتفوا بالحياة ..وآخرون رثوا «مقبرة الكتب»
مهاب نصر
ح ��دث ف��ري��د أن ت ��رى ه ��ذا ال �ح �ش��د م ��ن م ��رت ��ادي م �ع��ارض
ال �ت �ش �ك �ي��ل ،م�ت�ن�ق�لا ع �ل��ى م ��دى س��اع �ت�ين ب�ي�ن أرب� ��ع ق��اع��ات
تستضيف بدورها أربعة معارض مختلفة من حيث فنانيها
ومحتواها وفكرتها .كويتيون وع��رب وأجانب توقفوا أمام
منحوتات فريدة من أخشاب األشجار الطبيعية ،وارت��ادوا،
عبر ل��وح��ات ومجسمات ،ع��ال��م امل�ع�م��ار امل�ن��زل��ي بشخوصه
ودف �ئ��ه وم�س��اق�ط��ه امل�ش�م�س��ة وج�ل�س��ات��ه ال�ع��ائ�ل�ي��ة وخ�ي��االت��ه
أيضا ،وقريبا منه العالم الحميم لألحالم وغرفاتنا الخاصة،
وأخ �ي��را ت��وق�ف��وا بمواجهة ال�ع�ن��وان ال�س��اخ��ر «م�ق�ب��رة الكتب
امل�م�ن��وع��ة :ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة» ف��ي إش ��ارة إل��ى ال�ع��رض الحي
واملثير للجدل ال��ذي أقيم ال�ع��ام امل��اض��ي ف��ي ساحة معرض
الكويت للكتاب ،وأثار ضجة على صفحات مواقع التواصل
االجتماعي ووسائل اإلعالم.
امل �ع��ارض األرب �ع��ة ال�ت��ي رعتها «منصة ال�ف��ن امل�ع��اص��ر» في
مستهل موسمها الفني ،شارك فيها الفنان الكويتي محمد
ش� ��رف ،وم �ع��رض ج �م��اع��ي ب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن م��ؤس �س��ة ن�ق��اط
الثقافية و»غ��ال�ي��ري ح��اف��ظ» م��ن اململكة العربية السعودية،
و«ك��اب غ��ال�ي��ري» تحت ع�ن��وان «م �ن��ور» ،أم��ا امل�ع��رض الثالث
فجاء بالتعاون مع مؤسسة «الشرق في مكان آخر» بعنوان
«عندما كنت نائما» للفنانني فادي الحموي وهبة األنصاري،
ومعرض منحوتات حسني أفشار الفريد من نوعه.

محاكاة الواقع
قاعة فارغة فرشت بالرمال محاكاة للموقع األصلي الذي
أقيمت عليه «مقبرة الكتب» العام املاضي ،منددة في عرض
جمالي يتداخل واملساحات املفتوحة ،بما يعانيه املعرض
ك��ل ع��ام م��ن ح��االت منع للكتب ،وت�ش��دد رق��اب��ي .إنها إذن
ق��اع��ة ال �ف �ن��ان م�ح�م��د ش� ��رف .ع �ل��ى ل ��وح ت �ع��ري��ف ب��ال�ق��اع��ة
املخصصة تقرأ كلمات تشير إل��ى الحدث األصلي وتقدم
تفسيرا جماليا له ،حيث يعد هذا العمل الفني «تدخال فنيا
في الحيز ال�ع��ام» ،وه��و ما يعني خ��روج الفن وتالحمه مع
قضايا جماهيرية .إضافة إلى األلواح املرصوصة بأسماء
الكتب املمنوعة كانت هناك بطاقات مطبوعة بقطع كارت
ال�ب��وس�ت��ال (ال �ب �ط��اق��ات ال�س�ي��اح�ي��ة امل �ع �ت��ادة) وب ��دال م��ن أن

جانب من المعرض | تصوير محمود الفوريكي

ُ
تشتمل على معلم سياحي ،طبع عليها بأحمر ثقيل على
هيئة األختام الرسمية «منع في الكويت» .شرف صرح لـ
سبقلا بأن إعادة إقامة «مقبرة الكتب» تأتي بسبب بقاء
الحال كما هو من حيث منع الكتب ،وأن كثيرين لم يتمكنوا
من رؤية العمل األصلي الذي أزيل من مكانه بعد ساعات
ث�لاث فقط م��ن إقامته .كما ه��دف ش��رف إل��ى أن تباع هذه
القطع التي استخدمت في العرض ليذهب ريعها إلى أهداف
لها عالقة بالتعليم .ولفت إل��ى استخدامه التعبير الرمزي

«الذكرى السنوية» الذي يقال عادة في استذكار املوتى.

تحت الضوء
سلمى العناني منسقة وم��دي��رة «غ��ال�ي��ري ح��اف��ظ» ،ومقره
مدينة جدة السعودية ،قالت إن الغاليري يشارك للمرة األولى
في معرض بالكويت ،بصحبة ما يقرب من  30فنانا وفنانة،
منهم مجموعة كبيرة من فناني السعودية والكويت ومصر

وسوريا ولبنان .موضوع املعرض كما صرحت العناني لـ
ْ
سبقلا ه��و «امل��ن� َ�ور» مسقط ال�ض��وء ف��ي امل�ن��ازل والعمائر،
وفي مسقط الضوء هذا يعبر كل فنان عن رؤيته بأساليب
مختلفة كالتصوير والنحت وغيرهما.

البيت والحرب
ال�ف�ن��ان��ان ه��ادي ال�ع�ل��وي وه�ب��ة األن �ص��اري .ق��دم��ا أع�م��اال

«تضفي شكال م��ادي��ا للتجربة اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي ال�ح��رب..
وتتخذ الهيئة البشرية مالمحها في تجاربهم الفنية ذات
الوسائط املتعددة ،على اعتبار أن عناصر املفروشات
واألث��اث املنزلي تكشف مالمح ان�ع��دام اإلنسانية خالل
ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة ل �ل �ص��راع ال ��دائ ��ر» .م��ن خ�ل�ال امل�ش��اه��د
ال �ب �ي �ت �ي��ة ال �ح �م �ي �م��ة ي �ب��دو اإلن� �س ��ان م �ث��ل ح �ي ��وان ج��ري��ح
ك�ش�ف��ت ال �ح��روب وال �ن��زاع��ات ع�ظ��ام��ه وج��روح��ه وع�ج��زه
الصامت.

أشجار حية
ت�ج��رب��ة ح�س�ين أف �ش��ار رب�م��ا ك��ان��ت األك �ث��ر ط��راف��ة ،ففي
ُق��اع��ة مستطيلة ت��راص��ت منحوتات على هيئات آدمية
ق ّدت من جذوع األشجار .اختار أفشار ،املهمتم بالبيئة
وعالقتنا بها ،األشجار امليتة في حديقته بسبب التلوث
أو ال��دخ��ان ،وب��دال م��ن أن تصير حطبا ل��وق��ود إض��اف��ي،
أع��اد ال�ف�ن��ان تشكيلها ببساطة وت�ل�ق��ائ�ي��ة ،ف�ك��أن��ك أم��ام
غ��اب��ة ب �ش��ري��ة ت��ذك��رك ب��ال�ص �ل��ة ال�ح�م�ي�م��ة ب�ي�ن اإلن �س��ان
والطبيعة.

مقبرة الكتب

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

غابة اآلدميين ..عمل فني من جذوع األشجار

سالمتك أيتها «العربية»
نماذج من األخطاء اللغوية

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.

الخطأ

الصواب

الخطأ

الصواب

ً
مساءا

مساء
ً

قاضيي

قاض
ٍ

أخفى عن المدير

أخفى على المدير

امرأة خدومة

خدوم

اعتذر عن تصرفه

اعتذر من تصرفه

امرأة ترجمانة

ترجمان

زاد عن حده

زاد على حده

امرأة شكورة

شكور

معصوم عن الخطأ

معصوم من الخطأ

رجل عالم

عالمة

المبنى تحت اإلنشاء

المبنى في اإلنشاء

رجل نابغ

نابغة

امرأة معطاءة

معطاء

رجل نساب

نسابة

امرأة ولودة

ولود

طاغ
رجل ٍ

طاغية

امرأة ضيفة

ضيف

راو
رجل ٍ

راوية

امرأة زوجة

زوج
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منطقة النسيم
أرض فضاء400
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القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 145,000
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شركة «متضررة» تشتكي:

تقرير لوكالة موديز عن الكويت

تعارض مصالح
في مناقصة نفطية
سعد الشيتي

تطورات سياسية
تؤخر اإلصالح االقتصادي
■ إعفاء الشيخ ناصر يؤخر تنفيذ مشروع الحرير
■ االحتياطي العام سينفد في مارس 2021
حسام علم الدين
رأت وك� ��ال� ��ة م� ��ودي� ��ز ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف االئ� �ت� �م ��ان ��ي ان
التطورات السياسية في الكويت قد تبطئ وتيرة
التشريع في البالد ،االمر الذي يعد سلبيا.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ف��ي ت�ق��ري��ر :ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ف��إن
اعفاء الشيخ ناصر الصباح ال��ذي يدفع بمشروع
«مدينة الحرير» من الناحية السياسية ،وهو احد
اهم مشاريع الكويت الستراتيجية الكويت للتنوع
االقتصادي ،قد ي��ؤدي الى خطر تفاقم التحديات
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ح��د م��ن اع�ت�م��اده��ا
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ،خ�ص��وص��ا ان�ه��ا االب �ط��أ خليجيا في
تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص ،كما
انها االخيرة من ناحية تطبيق اصالحات تتعلق
ب �ت��رش �ي��د ال ��دع ��م ،ف �ض�لا ع ��ن ان �ه��ا ل ��م ت�ط�ب��ق بعد
ض��ري�ب��ة القيمة امل�ض��اف��ة بنسبة  %5ال�ت��ي اتفقت
عليها دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي م��ن حيث
املبدأ.

واضافت «موديز» :رغم ان ميزانية الكويت تحتاج
ال ��ى اق ��ل اس �ع��ار ت �ع��ادل للنفط خ�ل�ي�ج�ي��ا ،ول��دي�ه��ا
اص��ول مالية استثنائية اال ان�ه��ا االع�ل��ى اعتمادا
على النفط ف��ي املنطقة .ويعكس ال�ت�ق��دم البطيء
ل�ل�ك��وي��ت ف��ي ال �ت �ن��وي��ع االق �ت �ص��ادي وب� ��طء تنفيذ
االص�ل�اح��ات امل��ال�ي��ة اس�ت�ج��اب��ة الن�خ�ف��اض اس�ع��ار
النفط والبيئة السياسية الليبرالية في البالد اكثر
من نظرائها في الخليج .وعلى سبيل املثال :تسمح
الكويت ملجلس االمة والنقابات بانتقاد الحكومة،
اال ان تلك العناصر الديموقراطية للنظام الكويتي
قد تعرقل فعالية العمل الحكومي بشكل خاص،
م �م��ا ادى ال� ��ى ع� ��دم ق � ��درة ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى تنفيذ
االصالحات.
و ق��ا ل��ت :ل��م ن�ت��و ق��ع ان ي�ن�ف��ذ ا ص�ل�اح ا ق�ت�ص��ادي
او مالي كبير نظرا لالنقسامات املتزايدة بني
مجلس االمة والحكومة ،كما ادى الخالف بني
ا ل�س�ل�ط�ت�ين ا ل��ى ع��ر ق�ل��ة ا ه��م م�ق�ت��ر ح��ات اال ص�لاح
ا مل �ق��د م��ة م��ن ا ل �ح �ك��و م��ة .و م ��ع ذ ل ��ك ت��و ق �ع �ن��ا ب��ان
ي �ق��ر ا مل �ج �ل��س ق ��ا ن ��ون ا ل ��د ي ��ن ا ل� �ع ��ام ف ��ي ا ل �س �ن��ة

ا مل �ق �ب �ل��ة ،م �م��ا ي �س �م��ح ب �ت �ج��د ي��د ا ص� ��دار ا ل��د ي��ون
ل� �س ��داد ا ل �ع �ج ��ز ف ��ي ا مل� ��واز ن� ��ة و ت �ج �ن ��ب ا ل �ن �ف��اد
الوشيك الموال صندوق االحتياطي العام ،اال
ان استقالة الحكومة تقلل م��ن ا ح�ت�م��ال تمرير
ق��ا ن��ون ا ل��د ي��ون ا ل�ج��د ي��د قبل انتخابات مجلس
االمة املقبلة.
واشارت «موديز» الى ان صندوق االحتياطي
ا ل�ع��ام ا ل�ك��و ي�ت��ي ي�ع�ت�ب��ر ح��ا ل�ي��ا ا مل�ص��در ا ل��و ح�ي��د
ل �ت �م��و ي��ل ا ل� �ع� �ج ��ز ا ل� �ض� �خ ��م وا مل� �س� �ت� �م ��ر ،ب �س �ب��ب
ع��دم ق��درة الحكومة على السحب م��ن صندوق
االجيال (وهو الصندوق االكبر في البالد) اال
بموافقة مجلس االمة.
وختمت :في ظل توقعاتنا الخاصة بالعجز املالي
ف��ي ال �ك��وي��ت ،وب��ال �ت��زام��ن م��ع غ �ي��اب ق��ان��ون جديد
للديون ،فاننا نقدر ان االصول السائلة لصندوق
االحتياطي العام الكويتي قد تستنفد في السنة
املالية القادمة والتي تنتهي في م��ارس  ،2021اال
ان التوترات االجتماعية قد تتفاقم بحسب تعامل
الحكومة مع االوضاع الحالية للبالد.

إلقامة منشآت مستقبلية تحفظ أمن األفراد وسالمتهم

«البترول» تطلب ضم أرض
جنوب ميناء عبدالله إلى أصولها
زكريا محمد
ط��ال �ب��ت ش ��رك ��ة ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
بضم أرض جنوب ميناء عبداهلل ضمن أصول
الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر ،في
خطاب وجهه إلى البلدية ،بأنه استنادًا لخطاب
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ،ف ��إن ��ه ق ��د ت ��م ال �س �م��اح ل�ل�ش��رك��ة
باستغالل أرض ج�ن��وب ميناء ع�ب��داهلل بصفة
مؤقتة ألغ��راض التخزين والتشوين ،ولتلبية
االحتياجات اللوجستية ملشروع الوقود البيئي
م��ن مبان مساندة وم�خ��ازن ومكاتب للعاملني
باملشروع.
وأوض � � � ��ح ال � �ب� ��در أن ال� �ش ��رك ��ة ب� �ح ��اج ��ة م��اس��ة
لتخصيص تلك األرض ضمن ن�ط��اق أصولها
إلقامة منشآت ضرورية مستقبلية لتسهم في
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أم��ن األف� ��راد وس�لام�ت�ه��م ،وك��ذل��ك
ت �ح �ق �ي��ق االس � �ت � �غ �ل�ال األم � �ث� ��ل مل� � � ��وارد ال �ش��رك��ة
املختلفة على الشكل اآلتي:
ً
 أوال :إن� �ش ��اء م� �خ ��ازن م��رك��زي��ة ل �ل �م��واد ،قطعالغيار ،املعدات واآلالت لتخدم مصفاتي ميناء
ع�ب��داهلل وميناء األح �م��دي ،بحيث تكون خ��ارج

البدر :بعض المباني اإلدارية
ّ
تشكل خطورة على العاملين
لقربها من المصافي

حدود املصافي ،وذلك لتلبية متطلبات تشغيل
الوحدات الحالية وما يستجد من وحدات داخل
املصافي ،والذي سوف يعزز من تطبيق معايير
الصحة والسالمة والبيئة ،باإلضافة إلى تقليل
ال �ع��بء ع�ل��ى ب ��واب ��ات امل �ص��اف��ي ال��رئ�ي�س�ي��ة مما
يسهم ف��ي ال�ح�ف��اظ على أم��ن وس�لام��ة املنشآت
واألف� � � ��راد ،وك ��ذل ��ك ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �غ�ل�ال األم �ث��ل
ملوارد الشركة املختلفة.
 ث��ان �ي��ًا :إن� �ش ��اء ورش م��رك��زي��ة ت �خ ��دم أع �م��الالصيانة واإلص�ل�اح ل��وح��دات مصفاتي ميناء
عبداهلل وميناء األحمدي لتتوافق مع متطلبات
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة داخ� ��ل امل �ص��اف��ي،
وتحقيق أقصى استفادة من املوارد املتوافرة.

 ث ��ا ل � �ث ��ًا :إ ن � �ش� ��اء ب� ��وا ب� ��ة إ ض ��ا ف � �ي ��ة مل �ص �ف��اةم� �ي� �ن ��اء ع� �ب ��داهلل ،ن� �ظ ��رًا ل ��و ج ��ود ك �ث��ا ف��ة ع �ل��ى
البوابة الحالية ملصفاة ميناء عبداهلل ،مما
يؤثر بشكل سلبي في تطبيق خطة اإلخالء
أ ث �ن��اء ح� ��االت ا ل� �ط ��وارئ و ك��ذ ل��ك ل �ق��ر ب �ه��ا م��ن
ا ل��و ح��دات ا مل�س�ت�ح��د ث��ة ب��ا مل�ص�ف��اة ،م�م��ا يسهم
ف� ��ي ت �خ �ف �ي��ف ا ل � �ع� ��بء ع� �ل ��ى ب� ��وا ب� ��ة ا مل �ص �ف��اة
الرئيسية وكذلك الحفاظ على أمن وسالمة
املنشآت والعاملني.
 راب�ع��ًا :محطة إط�ف��اء ج��دي��دة ت�خ��دم مصفاتيميناء عبداهلل وميناء األحمدي ،وذل��ك لحماية
األفراد واملنشآت النفطية من مخاطر الحريق.
 خ��ام �س��ًا :م �ك��ات��ب م �ت �ع��ددة األغ� � � ��راض ،وذل ��كن �ظ �رًا ل �ق��رب ب�ع��ض امل�ن�ش��آت وامل �ب��ان��ي اإلداري� ��ة
ال�ح��ال�ي��ة ل�ل�ش��رك��ة م��ن م�ن��اط��ق ال�ت�ش�غ�ي��ل داخ��ل
املصافي ،مما قد يشكل خطورة على العاملني
وامل�م�ت�ل�ك��ات ،ل��ذا تخطط ال�ش��رك��ة لنقل املباني
الخدمية إلى مناطق آمنة خارج حدود املصافي
لتطبيق معايير الصحة والسالمة والبيئة.
وش� ��دد ال �ب��در ع �ل��ى ح��اج��ة ال �ش��رك��ة امل��اس��ة في
استغالل املساحات من خالل ضم أرض جنوب
ميناء عبداهلل ضمن أصولها.

حتى يونيو 2020

«أوبك» ترجح تمديد خفض اإلنتاج
م��ن امل��رج��ح م��واف �ق��ة م�ن�ظ�م��ة ال � ��دول امل� �ص ��درة للنفط
(أوب ��ك) وحلفائها على تمديد العمل باتفاق خفض
إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ح�ت��ى م�ن�ت�ص��ف  2020ع�ن��د اجتماعها
ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ،وف�ق��ا مل��ا أوردت� ��ه وك��ال��ة «روي �ت ��رز» عن
مصادر في املنظمة.
وق��ال أح��د امل�ص��ادر ان «أوب��ك» أمامها سيناريوهان

رئيسيان :إم��ا تمديد ال�ق��رار الحالي بخفض اإلنتاج
حتى يونيو  ،2020أو تأجيل اتخاذ هذا القرار حتى
أوائ ��ل ال�ع��ام املقبل واالج�ت�م��اع م��رة أخ��رى ف��ي م��ارس
لتقييم األوض� ��اع ف��ي األس � ��واق ،وم��ن ث��م ات �خ��اذ ق��رار
تمديد التخفيضات حتى منتصف العام.
كما أفاد مصدر آخر بأن ظروف أسواق النفط في الربع

األول من  2020ال تزال غير واضحة ،وسط مخاوف من
تباطؤ الطلب على النفط وع��دم امتثال بعض ال��دول
املنتجة لقرار خفض اإلنتاج مثل العراق ونيجيريا.
وأع ��رب أح��د م�ن��دوب��ي املنظمة ع��ن توقعه ب��أن ال��دول
األع �ض ��اء س�ت�م��دد ق ��رار خ�ف��ض اإلن �ت��اج ح�ت��ى نهاية
يونيو حتى تتجنب االجتماع مرة أخرى في مارس.

ع�ل�م��ت سبقلا م��ن م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ،أن إح��دى
ش��رك��ات ال�خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ت�ب�ح��ث تقديم
شكوى رسمية بسبب وجود تعارض مصالح
ف��ي ب �ع��ض امل �ن��اق �ص��ات امل �ط��روح��ة ب��ال�ش��رك��ات
النفطية التابعة ملؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية،
وذل��ك ب�ع��د ت��واف��ر دالئ��ل م��ادي��ة ت��ؤك��د مشاركة
أح � ��د األع� � �ض � ��اء ف� ��ي م �ج �ل��س ادارة م��ؤس �س��ة
ال � �ب � �ت� ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��اس� ��م اب � �ن� ��ه ف � ��ي ه ��ذه
املناقصات.
وأف � ��ادت م �ص��ادر ال �ش��رك��ة امل �ت �ض��ررة ال �ت��ي تعد
ش�ك��واه��ا تمهيدًا لتقديمها ال��ى ج�ه��ات معنية
«أن تعارض املصالح بهذا الشكل ال يوفر أدنى
م �ق��وم��ات ال�ت�ك��اف��ؤ وت �س��اوي ال �ف��رص ،ال سيما
أن مجلس إدارة املؤسسة ه��و الجهة الضالعة
بجميع أع�م��ال الشركات النفطية وان أعضاءه

لهم صالحية تعيني مختلف القيادات النفطية،
ل��ذل��ك ح �ت��ى ل ��و ل ��م ي� �ش ��ارك اي ق� �ي ��ادي ي �ق��ع في
تعارض املصالح في إجراءات الطرح والترسية،
ف��إن من مصلحة أي قيادي بالشركات النفطية
ع��دم الوقوف حجر عثرة بوجه مصالحه لعدم
خ� �س ��ارة دع �م��ه ف ��ي أي ت��رق �ي��ات م �ق �ب �ل��ة» وه ��ذا
م��ا يسهل ك��ذل��ك ح�ص��ول أع �ض��اء مجلس إدارة
املؤسسة على معلومات داخلية حصرية تمنح
أفضلية خاصة لهم في إعداد عطاءاتهم.
لفتت املصادر الى أن الشركة التي يشارك فيها
ابن أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول
ك�ش��ري��ك ،واح ��دة م��ن مجموعة ش��رك��ات يملكها
أح��د أق ��ارب ه��ذا ال�ق�ي��ادي وق��د س�ب��ق ل��ه ترسية
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن��اق �ص��ات ع�ل�ي�ه��ا خ �ل�ال ت��رؤس��ه
اإلدارة التنفيذية ل�ع��دد م��ن ال�ش��رك��ات النفطية
سابقًا واتضح اليوم أن ابنه أحد الشركاء املالك
فيها االم��ر ال��ذي يستوجب م��راج�ع��ة لترسيات
سبق ان فازت بها.

البورصة توقف  5شركات عن التداول
أعلنت بورصة الكويت أنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا ملا يلي:
أوال :شركة تمكني القابضة (لم تقدم بيانات النصف االول).
ثانيا :االثمار القابضة وياكو الطبية بسبب تجاوز خسائرهما  %75من رأس املال.
ثالثا :شركة جياد القابضة بناء على قرار هيئة أسواق املال.
رابعا :شركة ايفكت العقارية بسبب التصفية.

«أسواق المال» توافق على اندماج «كامكو» و«غلوبل»
أعلنت شركة كامكو لالستثمار حصولها على موافقة هيئة أسواق املال على تنفيذ االندماج
بطريق الضم مع شركة بيت االستثمار العاملي (غلوبل) ،إذ ستكون كامكو الدامجة على أن
تكون غلوبل الشركة املندمجة.
وح�س��ب اف�ص��اح للبورصة ام��س ،ف��إن ال�ش��رك��ة ستفصح ع��ن األث��ر امل��ال��ي لتلك العملية بعد
االنتهاء من عملية تبادل األسهم.
وبنهاية أكتوبر املاضي ،أعلنت كامكو إتمام شهر قرار االندماج بطريق الضم بني «كامكو»
وشركتها التابعة بيت االستثمار العاملي (غلوبل) ،في السجل التجاري.
وأش��ارت «كامكو» في إفصاحها ،امس ،إلى أنه سيجري اإلفصاح عن األثر املالي لالندماج
بطريق الضم بني الشركتني على املركز املالي لـ«كامكو» بعد االنتهاء من إتمام عملية تبادل
األسهم.

«المغاربية» تتخارج من «قطرية»
قالت الشركة الخليجية املغاربية القابضة عن قيامها ببيع حصتها والبالغة  1099165سهما
في«كيو انفست» املجموعة االستثمارية القطرية من خالل توقيع اتفاقية اعادة شراء االسهم
من قبل «كيو انفست» وبلغت قيمة بيع االسهم حوالي  216.4الف دينار كويتي ،حيث نتج عن
عملية البيع خسائر مقدارها  95.7الف دينار كويتي على القيمة الدفترية.
واوضحت الشركة في افصاح لبورصة الكويت ان انعكاس االث��ر املالي سيتم في البيانات
املالية املرحلية للربع الرابع من العام الحالي .2019

في أكتوبر

ارتفاع الصادرات غير النفطية %11
قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة
ش � �ه� ��ادات ا مل �ن �ش��أ ل� �ل� �ص ��ادرات ا ل �ك��و ي �ت �ي��ة
غير النفطية ارتفعت بنسبة  11في املئة
خ�لال أ ك�ت��و ب��ر ا مل��ا ض��ي م�ق��ار ن��ة م��ع ا ل�ش�ه��ر
نفسه من العام املاضي.
وأو ض�ح��ت «ا ل�ت�ج��ارة» ف��ي ب�ي��ان صحافي
أن ع��دد ش �ه��ادات ا مل�ن�ش��أ ل �ل �ص��ادرات إ ل��ى
ا ل� � ��دول ا ل �ع ��ر ب �ي ��ة واأل ج� �ن� �ب� �ي ��ة ب� �ل ��غ 1901
شهادة بقيمة  16.9مليون دينار الشهر
ا مل ��ا ض ��ي ،م �ق��ا ب��ل  1503ش� �ه ��ادات ب �ق �ي �م��ة
 15.2م �ل �ي��ون د ي �ن��ار ف��ي ن �ف��س ا ل �ش �ه��ر م��ن
.2018
وأ ض��ا ف��ت أن ع��دد ا ل �ش �ه��ادات ل �ل �ص��ادرات
ا ل�ك��و ي�ت�ي��ة إ ل��ى ا ل��دول ا ل�ع��ر ب�ي��ة ب��ا س�ت�ث�ن��اء
دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 482
ش�ه��ادة ب�ق�ي�م��ة  6.3م�لا ي�ين د ي �ن��ار ،م�ق��ا ب��ل

 73ش �ه��ادة ب�ق�ي�م��ة  2.7م�ل�ي��ون إ ل��ى ا ل��دول
ا أل جنبية .
وذ ك � � � � � � ��رت أن ع� � � � ��دد ش� � � � �ه � � � ��ادات ا مل � �ن � �ش� ��أ
ل� �ل� �ص ��ادرات ا ل �ك��و ي �ت �ي��ة إ ل ��ى دول م�ج�ل��س
ا ل �ت �ع��اون ب �ل��غ  1346ش� �ه ��ادة ب �ق �ي �م��ة 7.8
ّ
مبينة
ماليني دينار في أكتوبر املاضي،
أن ا ل �ع��راق ت �ص��در ق��ا ئ �م��ة ا ل ��دول ا ل�ع��ر ب�ي��ة
األ ك�ث��ر ا س�ت�ي��رادًا ل�ص��ادرات ا ل�ك��و ي��ت ،تاله
األردن ث� ��م ا ل� �ج ��زا ئ ��ر ف �ل �ب �ن ��ان ث� ��م ا ل �ي �م��ن
فمصر ثم تونس ،في حني حلت اإلمارات
ف��ي ا ل�ت��ر ت�ي��ب األول خ�ل�ي�ج�ي��ًا ،ت�ل�ت�ه��ا ق�ط��ر
فالسعودية ثم عمان وأخيرًا البحرين.
و ح��ول ا ل�ص��ادرات الكويتية ل��دول العالم
األ خ� ��رى ،أ ف ��ادت ب ��أن ب�ل�ج�ي�ك��ا ج ��اء ت ف��ي
ا مل� �ق ��د م ��ة ،ث ��م إ ي� �ط ��ا ل� �ي ��ا ت �ل �ت �ه��ا ت ��ر ك� �ي ��ا ث��م
فرنسا فأسبانيا ثم البرتغال( .كونا)

صفقة بــ  800مليون دوالر

«إنفستكورب» تستحوذ
ً
ً
أميركيا
عقارا
على 126
أ ع� � �ل� � �ن � ��ت م � ��ؤ س� � �س � ��ة إ ن� � �ف� � �س� � �ت� � �ك � ��ورب ع ��ن
ا س� � �ت� � �ح � ��واذ ه � ��ا ع � �ل� ��ى م� �ح� �ف� �ظ ��ة ع� � �ق � ��ارات
أ م�ي��ر ك�ي��ة ص�ن��ا ع�ي��ة م�ك��و ن��ة م��ن  126ع�ق��ارًا
بمساحة إجمالية تبلغ  10.2ماليني قدم
م��ر ب �ع��ة م ��وز ع ��ة ع �ل��ى خ �م��س م ��دن ك �ب��رى.
و ت � �م� ��ت ع� �م� �ل� �ي ��ة اال س� � �ت� � �ح � ��واذ م � ��ن خ �ل�ال
ص �ف �ق �ت�ي�ن م �ن �ف �ص �ل �ت�ي�ن ب �ق �ي �م��ة إ ج �م��ا ل �ي��ة
بلغت حوالي  800مليون دوالر.
و ق� ��ال ر ئ �ي��س م �ج �ل��س اإلدارة ا ل �ت �ن �ف �ي��ذي
ل � �ـ «إ ن � �ف � �س � �ت � �ك� ��ورب» م� �ح� �م ��د ا ل � �ع� ��ار ض� ��ي:
«تمثل استثماراتنا في السوق العقارية
األميركية من خالل وحدتنا املتخصصة
ب ��ا ل� �ع� �ق ��ارات أ ح � ��د ا مل� �ح ��ر ك ��ات ا ل��ر ئ �ي �س �ي��ة

ال س� �ت ��را ت� �ي� �ج� �ي ��ة ن � �م ��و ن ��ا ،و ي� �س� �ع ��د ن ��ا م��ن
خ �ل ��ال ه � � ��ذه ا ل� �ص� �ف� �ق ��ة ا ل� � �ج � ��د ي � ��دة ،ا ل� �ت ��ي
ت� �م� �ث ��ل أ ك � �ب � ��ر ا س� � �ت� � �ح � ��واذ ع � �ل� ��ى م �ح �ف �ظ��ة
ع �ق ��ار ي ��ة ف ��ي ت��ار ي �خ �ن��ا ،م ��وا ص �ل ��ة ا ل �ع �م��ل
ع� �ل ��ى ت� �ع ��ز ي ��ز م �ك��ا ن �ت �ن��ا ب ��ا ع� �ت� �ب ��ار ن ��ا أ ح ��د
أ ك �ب��ر ا مل �س �ت �ث �م��ر ي��ن ا ل �ع �ق��ار ي�ي�ن ا ل��دو ل �ي�ي�ن
ف��ي ا ل ��وال ي ��ات ا مل �ت �ح��دة .ك �م��ا ي �ع �ك��س ه��ذا
اال س � �ت � �ث � �م� ��ار ا مل � �ه� ��م ث� �ق� �ت� �ن ��ا ب � ��آ ف � ��اق ن �م��و
ا ل� �س ��وق األ م �ي ��ر ك �ي ��ة ،و خ� �ب ��رة ف��ر ي �ق �ن��ا ف��ي
ت �ح��د ي��د ا ل� �ف ��رص اال س� �ت� �ث� �م ��ار ي ��ة ا مل �ج��ز ي��ة
ا ل �ت ��ي ت��ر ت �ك��ز ع �ل��ى أ س ��س ق ��و ي ��ة ،ب �ج��ا ن��ب
قدرتنا على توظيف موارد مالية كبيرة
بشكل مدروس».

اقتصاد 19
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مي السكري
أصدرت شركة االستشارات التسويقية
«انتربراند» قائمتها ألفضل العالمات
التجارية العالمية لعام  .2019اذ كشف
التصنيف عن أنه للعام الثاني على التوالي،
تمثل السلع الفاخرة والتجزئة القطاع
األسرع نموا  -وهو ما يفوق التكنولوجيا
 حيث يبلغ متوسط نمو قيمة العالمةالتجارية  ٪11على أساس سنوي.
وتقوم «انتربراند» من أجل تقدير تقييم
العالمة التجارية بتحليل األداء المالي أو
الخدمات التجارية للعالمة التجارية ،والدور
الذي تلعبه هذه العالمة في قرارات
الشراء ،وقوة المنافسة للعالمة التجارية
ً
مقارنة بالعالمات التجارية األخرى داخل
قطاعها.
ونتيجة لذلك ،وجد التحليل أن أكبر تسع
شركات فاخرة لديها قيمة عالمة تجارية
مجتمعة تبلغ حوالي  117.784مليار دوالر.
ووفقا لنتائج التحليل ،احتلت ماركة لويس
فويتون المرتبة األولى كأفضل عالمة
تجارية فاخرة في العالم ،حيث بلغت قيمة
العالمة التجارية  32.223مليار دوالر بمعدل
نمو سنوي بنسبة  .٪14باإلضافة إلى ذلك،
لوحظ أن غوتشي هي أسرع العالمات
التجارية الفاخرة نمواً في العالم ،بنمو
نسبته  ٪23في قيمة العالمة التجارية.
وفي ما يلي قائمة بالعالمات التجارية
األسرع نموا في العالم حسب تقرير
«انتربراند»:

 - 1لويس فويتون
ت �ت �ص��در ل��وي��س ف��وي �ت��ون أغ �ل��ى ع �ش��ر م ��ارك ��ات ع��امل�ي��ة
ف��اخ��رة ،ي��رج��ع ت��اري��خ تأسيسها إل��ى منتصف ال�ق��رن
ال�ت��اس��ع عشر تقريبا ،وتشتهر بالصناعات الجلدية
الفاخرة ،ال سيما حقائب اليد النسائية.
وت � ّ
�أس� �س ��ت امل� ��ارك� ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ع � ��ام  1854ح �ي�ن ك��ان
ّ
مؤسسها في السادسة عشر ويعمل حرفيًا في صنع
ّ
ح�ق��ائ��ب ال�س�ف��ر ال ��ى أن ت �ط��ورت ال ��ى امل��ارك��ة ال�ش�ه�ي��رة
عامليًا التي نعرفها حاليًا .وبحسب التقرير ،حصلت
العالمة التجارية لويس فويتون على تقييم 32.223
مليار دوالر ،بواقع نمو  .٪14ما يجعل لويس فويتون
العالمة التجارية الفاخرة األكثر قيمة في العالم؛ كما
كانت العالمة التجارية السابعة عشرة األكثر قيمة في
جميع أنحاء العالم بني جميع القطاعات.

 - 2شانيل
يرتبط ذك��ر اس��م  Chanelوص��ور م��ن ال�ت��رف والفخامة
وتصميم األزياء الربيعية في أذهان العالم ،فاحدى أهم

تعرفوا على أكبر 9

عالمات منها

السلع الفاخرة

1

تنمو أسرع من التكنولوجيا

2

¶ قيمة العالمة التجارية ألكبر تسع شركات فاخرة مجتمعة  117.7مليار دوالر
¶ «لويس فويتون» األكبر قيمة بالعالم و«غوتشي» األسرع نمواً في عام 2018
¶ «شانيل» صنفت بالمرتبة الـ 22بين كل العالمات التجارية على مستوى العالم
¶ «هيرميس» حازت تقييما ً قدره نحو  17.9مليار دوالر بنمو سنوي ٪ 9
¶ «كارتييه» تهتم بالمزج بين الفنون والمجوهرات ..تأسست عام 1860

9

8

7

6

املاركات تتجلى في تاريخ املوضة هي « »Chanelالتي
جاءت من وسط ش��وارع فرنسا لتصنع ثورة في عالم
األزياء النسائية وتحررها من القيود.
تأسست شركة شانيل على يد سيدة فرنسية األصل
تعمل ف��ي تصميم األزي ��اء ال��راق�ي��ة وال �ف��اخ��رة وتصنع
امل�ل�اب ��س ال� �ج ��اه ��زة واالك � �س � �س� ��وارات وم �س �ت �ح �ض��رات
التجميل والعطور« ،كوكو شانيل» عام  ،1910وتعود
م �ل �ك �ي��ة ال �ش��رك��ه االن إل� ��ى ال �ش �ق �ي �ق�ين أالن ف��رت�ه��اي�م��ر
وج �ي��رارد فرتهايمر أح�ف��اد بيير فرتهايمر ال��ذي كان
شريك «كوكو شانيل».
وحصلت شانيل ،املصنفة  22من العالمات التجارية
األك �ث��ر قيمة ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال�ع��ال��م ،ع�ل��ى تقييم بقيمة
 22.134مليار دوالر ،بواقع نمو سنوي بلغ .٪11

تمتلك غوتشي تقييما للعالمة التجارية وضعها في
الترتيب الثالث والثالثني على مستوى العالم في كل
القطاعات بتقييم ق��دره  15.949مليار دوالر وشهدت
نموا بنسبة  ،٪23مما يجعلها أسرع متاجر التجزئة
ّ
وتطورت غوتشي لتصبح ما هي عليه
الفاخرة نموًا.
ّ ّ
ّ
والرجالية وآخر
لتضم خطا لألزياء النسائية
اليوم،
خ� ّ
�اص��ا ب��األط �ف��ال وال �ع �ط��ور ،امل �ج ��وه ��رات ،ال�ح�ق��ائ��ب،
ّ
واألحذية والساعات والنظارات الشمسية.

حصل دي��ور ،املصنف رق��م  82بني العالمات التجارية
ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ك��ل ال �ق �ط��اع��ات ،ع�ل��ى ت�ق�ي�ي��م ق ��دره 6.045
مليارات دوالر وشهد معدل نمو بنسبة .٪16

 - 3هيرميس

 - 5كارتييه

 - 7تيفاني

ّ
التجارية التي
جاءت هيرميس  -احدى أشهر املاركات
ت�ص� ّ�ن��ع ال �ح �ق��ائ��ب ،األح ��ذي ��ة ،االك �س �س ��وارات ال�ج�ل� ّ
�دي��ة،
ال� �ش ��االت وغ �ي��ره��ا  -ف ��ي امل��رت �ب��ة رق ��م  28ف ��ي ال�ق��ائ�م��ة
اإلج �م��ال �ي��ة ل �ل �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وح�ص�ل��ت

تعد كارتييه عالمة املجوهرات الفخمة ،وتهتم العالمة
ب��امل��زج ب�ي�ن ال �ف �ن��ون وامل� �ج ��وه ��رات ،وي �م �ك��ن ل �ك��ل ام ��رأة
ع��اش�ق��ة ل�ل�م�ج��وه��رات أن تميز ق�ط��ع ك��ارت�ي�ي��ه ال�ف��اخ��رة
ب�ت�ص��ام�ي�م�ه��ا ال �ف��ري��دة وأس �ل��وب �ه��ا امل �خ �ت �ل��ف .وت��أت��ي

ّ
تيفاني أند كو ،قصة مجوهرات رسمت خطها في عالم
املجوهرات الفخمة منذ سنة  1837وخطت خطواتها
ّ
بثبات لتصل إل��ى م��ا ه��ي عليه ال�ي��وم وتحقق نجاحًا
غير مسبوق .تيفاني آند كو ،املصنفة رقم  94هذا العام

هيرميس على تقييم العالمة التجارية بقيمة 17.92
مليار دوالر بنمو .٪9

 - 4غوتشي

الساعات الذكية الفاخرة

ُتشعل المنافسة بين الماركات العالمية
تعج السوق في الوقت الراهن
بأنواع وأشكال مختلفة
من الساعات الذكية،
لكن هل هناك
موديالت فاخرة
من هذه
الساعات،
خصوصا ً بعد
أن أوقفت
«أبل»
موديالتها
المصنوعة من
الذهب والتي
تجاوز سعرها
 9000يورو؟

سليمة لبال
ذكر تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن ثالث
م��ارك��ات ،تنتمي إل��ى مجموعة  LVMHالفاخرة ال تزال
تؤمن بقدرة الساعات الفاخرة الذكية على استقطاب
النخبة ورج��ال األع�م��ال ،وق��ال ستيفان بيونشي ،الذي
يرأس قسم الساعات في مجموعة  LVMHوTAGHeuer
«ف��ي مجموعة  LVMHامل��ارك��ات مستقلة بعضها عن
بعض ،بالطبع هناك مباحثات وتبادل أفكار ،لكن كل
واحدة تقوم بتطوير خصائصها وفق تاريخها».
ول� �ك ��ل س ��اع ��ة س� �ع ��ره ��ا ،ف �س �ع��ر س ��اع ��ة ذك� �ي ��ة م� ��ن ن��وع
 TAGHeuerيقل ع��ن  2000ي ��ورو ،لكنه ي�ب��دأ م��ن 2200
يورو لدى «لوي فيتون» و 5000يورو لدى .Hublot
ووف� ��ق ب �ي��ون �ش��ي ،ف ��إن س ��وق ال �س��اع��ات ال��ذك �ي��ة ال �ف��اخ��رة
م��وج��ودة واملجموعة تؤمن بها ،وق��د اثبتت TAGHeuer
ذلك بنجاح أول ساعة ذكية قدمتها في  ،2015كما نجحت
ساعة ذكية أخرى صنعت بأعداد محدودة ملنطقة الخليج،
في استقطاب هواة هذا النوع من الساعات.
وخ�ص�ص��ت  TAGHeuerح�س��ب م��دي��ر استراتيجيتها
فريديريك ارن��و ،شركة حقيقية ،تبحث فقط في تطوير
الساعات الذكية التي تنتجها العالمة ،وم��ن امل�ق��رر أن
ت�ط�ل��ق  TAGHeuerف��ي ال�ف�ص��ل األول م��ن ال �ع��ام املقبل
نسخة جديدة من ساعاتها الرياضية الذكية.

منتجات املستقبل
أم��ا ل��دى «ل��وي فيتون» ،فقد ول��دت أول ساعة ذكية في

ع��ام  ،2017ورك��زت ه��ذه الساعة على السفر ،ليس فقط
م��ن خ�لال وظيفة «رح�ل�ت��ي» ال�ت��ي ت��راف��ق امل�س��اف��ر طيلة
سفره ،وإنما أيضًا بخاصية تحديد املوقع الجغرافي
ألفضل أماكن التسلية واملطاعم وغيرها من الوجهات
التي يود املسافر أن يقصدها.
وي� �ق ��ول م��اي �ك��ل ب� � ��ورك ،ال��رئ �ي��س امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ـ «ل��وي
فيتون» إنه مقتنع بأن على عالمته أن تكون فاعلة في
سوق االجهزة الذكية ،ويضيف «بعد الساعات الذكية
وال�س�م��اع��ات ال�ت��ي ن�ق��وم بتسويقها م�ن��ذ ع��ام�ين ،نفكر
ال �ي��وم ف��ي منتجات املستقبل ،ح�ي��ث يمكن للساعة أن
تكون متصلة بالحقيبة أو حتى اللباس».
وت��اب��ع «ف��ي ال��واق��ع ،وف��ي اط ��ار ه��ذا ال�ت�ص��ور والتفكير
قدمنا ف��ي م�ع��رض حقائب املستقبل ،حقيبة تتضمن
شاشة مرنة استباقًا منا ،الستخدامات جديدة للحقيبة
في املستقبل».
وام��ا  HUBLOTفتنزع أك�ث��ر ل�ك��رة ال �ق��دم ،ف�خ�لال العام
املاضي تميزت هذه العالمة بساعتها «بيغ بانغ كأس
العالم روسيا  »2018وه��ي ساعة ذكية بيع منها عدد
م �ح��دود وج ��اء ت ف��ي ش�ك��ل بينغ ب��ان��غ ،ال�ن�م��وذج ال��ذي
تحافظ عليه الدار.
وخ�لال العام املقبل ،تعتزم ه��ذه العالمة إص��دار ساعة
ذكية نهاية اب��ري��ل  ،2020م�ه��داة إل��ى عشاق ك��رة القدم،
وفق ما أعلنه ريكاردو غ��وادال��وب الرئيس املدير العام
لـ  HUBLOTولذي اكد لصحيفة لوفيغارو ان الساعات
الذكية جزء اساسي في تشكيلة الساعات الفاخرة التي
تنتجها العالمة.

كارتييه  Cartierفي أوائ��ل القائمة للمجوهرات األغلى
حول العالم ،والتي تأسست عام .1860
وعلى الرغم من تراجع كارتييه مكانا واحدا في الترتيب
العام ملاركات كل القطاعات (من الرقم  67في  2018إلى
رقم  68هذا العام) ،إال أن نمو الشركة لم ينخفض ،حيث
تمتلك كارتييه تقييما للعالمة التجارية بقيمة 8.192
مليارات دوالر ،بمعدل نمو .٪7

 - 6ديور

3
5

4

في القائمة اإلجمالية للعالمات التجارية العاملية في
ك��ل القطاعات ،لديها تقييم للعالمة التجارية بقيمة
 5.335مليارات دوالر ،ولكن لديها معدل نمو بنسبة ٪5
باملقارنة مع قيمتها ع��ام  ،2018عندما احتلت املرتبة
رقم  83من بني جميع العالمات التجارية العاملية.

 - 8بربري
ب �ل��غ ت�ق�ي�ي��م ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة مل ��ارك ��ة ب ��رب ��ري 5.205
م �ل �ي��ارات دوالر ب�م �ع��دل ن�م��و  ،٪4ح �ي��ث اح �ت �ل��ت ه��ذه
العالمة رق��م  96في القائمة الشاملة ألفضل العالمات
التجارية العاملية في عام  2019في كل القطاعات.

 - 9برادا
تمتلك ب ��رادا تقييما للعالمة ال�ت�ج��اري��ة بقيمة 4.781
م �ل �ي��ارات دوالر ،ول�ك�ن�ه��ا ان�خ�ف�ض��ت ب�ن�س�ب��ة  ٪1على
أساس سنوي .وجاءت هذه املاركة في الترتيب رقم 100
في القائمة الشاملة ألفضل العالمات التجارية العاملية
في عام  2019في كل القطاعات.

 20اقتصاد
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«إير.بي.إن.بي»

ثورة في صناعة السفر
أرعبت الفنادق

الفكرة عبارة عن موقع يؤجِّ ر فيه أشخاص من مختلف أنحاء العالم غرفا ً في منازلهم للسياح
تعد «اير بي ان بي  ، »Airbnbقصة نجاح مذهلة بدأت قبل
 11عاما ،وواحدة من أكثر القصص إلهاما في القرن الحادي
والعشرين .هي قصة عن المثابرة والتصميم والخوف
والتحدي .فرغم كل الصعاب وعدم وجود مستثمرين
وديون بآالف الدوالرات واضطرار المؤسسين الى اللجوء لبيع
حبوب االفطار للحفاظ على الشركة واقفة على قدميها،
لم يستسلم المؤسسون ،اليمانهم بفكرة شركتهم.
تحدوا كل الظروف الى أن أصبحت اليوم شركة عمالقة
قوامها  31مليار دوالر ال تزال تنمو بمعدل ال يمكن أن تحلم
به معظم الشركات وتخطط لطرح عام أولي العام المقبل
أعلنت عنه أخيرا.

ترحيب متحفظ

مؤسسو الموقع الثالثة

إيمان عطية

أصبحت اليوم شركة
عمالقة قيمتها  31مليار
دوالر بمعدل نمو ال تحلم
به معظم الشركات

ل ��م ي�ق�ت�ص��ر ظ �ه��وره��ا ع �ل��ى اح � ��داث ث � ��ورة في
صناعة السفر أرع�ب��ت ق�ط��اع ال�ف�ن��ادق ،وط��رح
م �ف �ه��وم ي �ت �ح��دى ال �ن �ظ��رة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل�ل�م�ن��زل
ك�م�س��اح��ة آم �ن��ة وخ ��اص ��ة ،ب��ل ه��ي واح � ��دة من
أول�ي��ات الشركات الناشئة «ي��ون�ي�ك��ورن» التي
ظ �ه��رت ف��ي ال�ع�ق��د األول م��ن ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن،
وت�م��ت محاكاتها على ك��ل م�س�ت��وى ،ب��دءا من
نموذج عملها الى نظرتها ونهجها في كل ما
تفعله.
وت � �ق� ��وم ف � �ك ��رة م ��وق ��ع ح� �ج ��ز أم� ��اك� ��ن االق ��ام ��ة
ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ع�ل��ى ق �ي��ام أش �خ��اص ع��ادي�ين
م��ن مختلف أن �ح��اء ال �ع��ال��م ب�ت��أج�ي��ر غ ��رف في
منازلهم للزوار والسياح بأسعار أرخ��ص من
الفنادق والنزل ما يساعد السياح على توفير
كثير من النفقات.

مؤسسوها
ّ
لم يستسلموا للديون..
بل لجأوا إلى بيع حبوب
اإلفطار لبقاء الشركة
إيمانا ً بفكرتهم

البدايات

قصة نجاح مذهلة
بدأت قبل  11عاما ً واألكثر
إلهاما ً في القرن
الحادي والعشرين

عام  2011أصبحت
«إير بي إن بي»
في  89دولة ..وبلغت
الحجوزات عليها مليون ليلة
ّ
شكلت ساحة
نيويورك
معركة شرسة للشركة..
إذ عمل السياسيون على
زيادة التعقيدات القانونية
الفكرة اعتمدت على طرح
مفهوم يتحدى النظرة
التقليدية للمنزل
كمساحة آمنة وخاصة

ك��ان��ت ال�ب��داي��ة ف��ي ع��ام  2007عندما أدرك جو
جيبيا وبريان تشيسكي أن بامكانهما جني
ب�ع��ض امل ��ال ل��دف��ع اي �ج��ار مسكنهما م��ن خ�لال
ت��أج �ي��ر م ��رات ��ب ه ��وائ� �ي ��ة ف ��ي غ ��رف ��ة امل�ع�ي �ش��ة
الخاصة بهما لألشخاص الذين يزورون سان
فرانسيسكو لحضور مؤتمر كبير للتصميم،
حيث تعاني املدينة عادة من نقص في أماكن
االقامة في الفنادق أثناء انعقاد هذه املؤتمرات.
اع �ت �ق ��د ال� �ث� �ن ��ائ ��ي ،ال � �ل � ��ذان ال �ت �ق �ي��ا ف� ��ي ك�ل�ي��ة
رود آي�ل�ان��د ل�ل�ت�ص�م�ي��م ،أن ال�ع�م��ل ك�م��رش��دي��ن
سياحيني للمصممني سيكون وسيلة ممتعة
لكسب امل��ال .فقاموا بانشاء موقع بسيط على
االنترنت واشتروا ثالث مراتب هوائية لتمكني
ال��زوار من الحصول على مكان للنوم وتناول
االفطار في الصباح مقابل  80دوالر في الليلة.
نجحت الفكرة وحضر أول ضيوفهم ،رج�لان
وام � � ��رأة .وس ��رع ��ان م��ا أدرك ك��ل م��ن ج�ي�ب�ي��ا و
تشيسكي أنهما أمام شيء أكبر من مجرد عمل
لسداد االي�ج��ار املتأخر .فاجتمعا مع زميلهم
القديم في السكن ،ناثان بليتشاريك ،لتحويل
فكرتهما الى عمل تجاري.
تطورت الفكرة بعد ذلك الى املوقع االلكتروني
 ،Zirbedandbreakfast.comحيث يمكن لآلخرين
أن يفعلوا ال�ش��يء نفسه ،ويمكن للمسافرين
الحصول على خيار أرخ��ص من الفندق .وفي
ع ��ام  ،2008أط �ل �ق��ت ال �ش��رك��ة دون أن ي�لاح��ظ
وج��وده��ا أح ��د .ع� ��ادوا وأط�ل�ق��وه��ا م ��رة أخ��رى
ف��ي مؤتمر  ،SXSWلكن ل��م يكن لديهم سوى
عميالن فقط أحدهما تشيسكي.
بحلول صيـــف  ،2008كان املؤسسون قــد أنهوا
النسخــة النهائيـــة املحسنــة من موقعAir Bed

مزايا Airbnb



¶ تشكيلة واسعة



 and Breakfastوذه�ب��وا للقاء املستثمرين .تم
اع ��ادة تصميم ال�ت�ج��رب��ة بأكملها ح��ول ث�لاث
نقرات فقط لحجز مكان اقامة .لكن املستثمرين
ل��م يقتنعوا ب��ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ط��رح��وه��ا ع�ل��ى 15
منهم .حيث رفضها  8وتجاهلها  7مستثمرين
تجاهال تاما.
ب�ع��د أن أث�ق�ل�ه��م ال��دي��ن ق� ��رروا اط�ل�اق Air Bed
 & Breakfastم��رة أخ��رى ف��ي امل��ؤت�م��ر الوطني
ل�ل�ح��زب ال��دي �م��وق��راط��ي ل �ع��ام  2008ف��ي دن�ف��ر،
ح� �ي ��ث ك� � ��ان م� ��ن امل � �ق� ��رر أن ي� �ت� �ح ��دث امل ��رش ��ح
ال��رئ��اس��ي آن� ��ذاك ب� ��اراك أوب��ام��ا .وك �م��ا تعلموا
من االستضافة األول��ي للمشاركني في مؤتمر
التصميم ،أدركوا أن نقص غرف الفنادق يعني
أن آالف ال �ح �ض��ور س �ي �ب �ح �ث��ون ع ��ن خ �ي��ارات
أخرى.
ل�ك��ن امل��وق��ع ل��م ي�ك��ن ي�ج�ن��ي أي أم� ��وال .فسعوا
ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن ح �م��ى االن �ت �خ��اب��ات واش �ت��روا
كميات كبيرة من علب حبوب االفطار وصمموا
ع�ب��وات تحمل عالمة «ح�ب��وب أوب��ام��ا» و«ك��اب
ماكني» .كان كل واح��د منهم يأتي مع عدد من
علب ال�ح�ب��وب امل �ح��دودة االص ��دار ومعلومات
عن الشركة وباعوها مقابل  40دوالر للعبوة
الواحدة .استراتيجيتهم التسويقية أكسبتهم
 30ألف دوالر تم ضخها في الشركة.
ج�م�ع��ت ال �ش��رك��ة ال��ول �ي��دة اول ت�م��وي��ل ل�ه��ا من
ش��رك��ة واي ك��وم�ب�ن��ات��ور .ل�ك��ن ال�ش��رك��ة ل��م تكن
تحقق سوى  200دوالر فقط في األسبوع .قرر
الفريق املؤسس استخدام األموال للذهاب الى
نيويورك لاللتقاء بمستخدمي خدمة شركتهم.
واتضح لهم أن املشكلة الرئيسية التي تعرقل
عملهم تتمثل في أن صور معظم الشقق ليست
جيدة وغير واضحة ،وهنا قرروا شراء كاميرا
الل �ت �ق��اط ص ��ور أف �ض��ل وأك �ث ��ر اح �ت��راف �ي��ة لكل
املنازل والشقق املدرجة على موقعهم.

إحدى الغرف المعروضة على الموقع

¶ خدمات إضافية

تضم قائمة مضيفي اير بي ان بي على املوقع العديد من أنواع العقارات املختلفة،
الغرف الفردية وأجنحة مكونة من عدة غرف والشقق واليخوت الراسية واملراكب
ومنازل بأكملها وحتى القالع.

ال يتعني على املضيفني الدفع الدراج عقاراتهم في قائمة املضيفني .يمكن
أن تتضمن ال�ق��وائ��م أوص��اف��ا مكتوبة وص ��ورا توضيحية وم�ل��ف تعريف
مستخدم ،حيث يمكن للضيوف املحتملني التعرف قليال على املضيفني.






¶ سعر خاص وبحث متخصص

يترك االمر لكل مضيف لتحديد مقدار الرسوم لكل ليلة ،أو أسبوعيا أو شهريا،
ف��ي ح�ين يتيح امل��وق��ع للضيوف البحث ف��ي ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات ليس فقط حسب
التاريخ واملوقع ،ولكن حسب السعر ونوع العقار ووسائل الراحة ولغة املضيف.

تعطيل الضيافة
التقليدية وإحياء
سوق قديمة
تعمل منصات االقامة مثل «اير
بي ان ب��ي» على تعطيل نموذج
الضيافة التقليدي ،حيث يختار
ال� �س� �ي ��اح ال �ع �ي��ش م� ��ع ال �س �ك��ان
امل �ح �ل�ي�ين ب ��دال م ��ن االق ��ام ��ة في
ال �ف �ن��ادق .م��ع ه ��ذا ال �خ �ي��ار ال��ذي
يمكنهم م��ن توفير امل��ال ،هناك
عامل ج��ذب اضافي يتمثل في
ال �خ��روج ع��ن امل �س��ار السياحي
املثقل والتواصل مع املجتمعات
املحلية.
ك� �م ��ا ي � �ع� ��ود ج � � ��زء م � ��ن ن �ج��اح
الشركة ال��ى التوقيت الجيد .اذ
ق��ام��وا ب��ان �ش��اء ش��رك��ة تستند
ف ��ي ج ��وه ��ره ��ا ال � ��ى امل� �ش ��ارك ��ة،
ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال� � � ��ذي ك� ��ان� ��ت ف �ي��ه
ال � �ح� ��رك� ��ة ال � �ت� ��ي ي �ط �ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا
«االس � �ت � �ه�ل��اك ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي» ،أو
«اق �ت �ص��اد امل� �ش ��ارك ��ة» ،ت�ت�ط��ور
لتصبح ات�ج��اه��ا ش��ائ�ع��ا .وكما
ت �ق��ول راش �ي��ل ب��وت �س �م��ان ال�ت��ي
أل � �ف� ��ت ك� �ت ��اب ��ا ح� � ��ول م ��وض ��وع
«االس�ت�ه�لاك ال�ت�ع��اون��ي» أن هذا
االت�ج��اه «يعيدنا ال��ى سلوكيات
ال�س��وق القديمة ،مثل املشاركة
واملقايضة واالقراض والتأجير،
ل�ك��ن اع �ي��د اخ �ت��راع��ه ب�م�س��اع��دة
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا» .وت �س �ت �ش �ه��د
بحقيقة أن امل�ث�ق��اب الكهربائي
م�ث�لا يستخدم ب��امل�ت��وس��ط مل��دة
 13 - 12دق �ي �ق ��ة ف �ق ��ط ط� ��وال
ف �ت��رة اق �ت �ن��ائ��ه« .ف �ل �م��اذا ش ��راء
واحد وما املانع من اقتراضه أو
استئجاره؟».

شعبية
بـ 6ماليين غرفة
الشعبية الكبيرة لنموذج اير بي
ان ب��ي جعلت منها حاليا أكبر
شركة ضيافة في العالم .ويضم
موقع اير بي ان بي أكثر من ستة
ماليني غرفة وشقة ومنزل في
أك�ث��ر م��ن  81أل��ف مدينة و190
دول� ��ة ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م.
ف��ي املتوسط ،يستخدم مليونا
ش�خ��ص ال �ع �ق��ارات امل��درج��ة في
اي ��ر ب ��ي ان ب ��ي ك ��ل ل �ي �ل��ة .ل�ن��دن
وباريس ونيويورك لديها أكبر
ع��دد من أماكن االق��ام��ة املدرجة
في اي��ر بي ان ب��ي ،لكن الشركة
م ��وج ��ودة أي �ض��ا ف ��ي م ��ان ��داالي
وأوالن باتور وبرازافيل.

مساوئ Airbnb

وس�ع��ت «اي ��ر ب��ي ان ب��ي» ع��روض�ه��ا لتشمل
التجارب املختلفة واملطاعم .فالى جانب قائمة
أماكن وتواريخ االقامة لواجهة السفر ،سيرى
األشخاص الذين يبحثون حسب املوقع قائمة
من التجارب مثل الفصول التعليمية واملعالم
السياحية ،التي يقدمها املضيفون.

¶ ادراج مجاني

ك��ان ب��ول غ��راه��ام املستثمر امل�خ��اط��ر الوحيد
الذي انتبه لشركتهم .اذ قام غراهام بدعوتهم
لالنضمام ال��ى حاضنة ال�ش��رك��ات الناشئة Y
 ،Combinatorال �ت��ي ت �ق��دم األم � ��وال وال �ت��دري��ب
م �ق ��اب ��ل ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ح �ص ��ة ص �غ �ي ��رة م��ن
ال �ش��رك��ة .أم �ض��ي امل��ؤس �س��ون األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة
األولى من عام  2009في الحاضنة للعمل على
اتقان منتجهم وتحسينه.
واج � � � �ه� � � ��وا ح � �ت � ��ى اث� � � �ن � � ��اء وج� � � ��وده� � � ��م ف � � ��ي Y
 ،Combinatorالرفض من املستثمرين .واعترف
فريد ويلسون من يونيون سكوير فنتشرز في
عام  2011بأنه فشل في النظر الى ما هو أبعد
من اس��م مربك وغير ج��اذب مثل Air Bed and
 Breakfastورؤية جوهر النشاط التجاري.
ف��ي م� ��ارس  ،2009أل �غ��ت ال �ش��رك��ة أخ �ي��را اس��م
 Air Bed & Breakfastوب�س�ط�ت��ه ال��ى Airbnb
للتخلص من االرب��اك ال��ذي تتسبب به املراتب
ال�ه��وائ�ي��ة ف��ي االس ��م .وب�ع��د ذل��ك وت�ح��دي��دا في
شهر أبريل  ،2009حصلت شركة اير بي ان بي
أخيرا على استثمار بقيمة  60أل��ف دوالر من
سكويا كابيتال.
بحلول عام  ،2011أي بعد م��رور أرب��ع سنوات
على أول ضيف استقبله امل��ؤس�س��ون ،أصبح
لـ «اي��ر بي ان ب��ي» وج��ودا في  89دول��ة وبلغت
الحجوزات على املنصة مليون ليلة .كما فازت
أخ �ي ��را ب �ج��ائ��زة ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ه��ات��ف امل�ح�م��ول
املتميزة في مؤتمر  ،SXSWوهو نجاح حاسم
بعد االطالق الفاتر للموقع في عام .2008
في نفس العام ،وضعت بعض أكبر شركات
االستثمار املخاطر في وادي السيليكون 112
م�ل�ي��ون دوالر ف��ي ال�ش��رك��ة ال�ن��اش�ئ��ة ،وق��درت
قيمتها آن ��ذاك بأكثر م��ن مليار دوالر .وهو
م��ا ج�ع��ل م�ن�ه��ا ش��رك��ة ي��ون�ي�ك��ورن ف��ي وادي
السيليكون.

ل ��م ي �ت��م ال �ت��رح �ي��ب ب �ن �ج��اح «اي� ��ر ب ��ي ان ب��ي»
االستثنائي من دون تحفظ ،اذ بدأت الشركة
بعد فترة وجيزة ،بمواجهة عقبة تلو األخرى.
أح ��د امل�ض�ي�ف�ين امل ��درج�ي�ن ف��ي ال �ش��رك��ة وج��د
مسكنه محطما بالكامل .كما ب��دأ مضيفون
آخ� � � ��رون ف� ��ي ال� �ش� �ك ��وى م� ��ن ق� �ي ��ام ال �ض �ي��وف
باقامة حفالت صاخبة أو ت��رك املكان بشكل
مقرف ومقزز .عندها بدأت الشركة في تنفيذ
س �ي��اس��ة ت �غ �ط �ي��ة ض� �م ��ان ل �ل �م �ض �ي��ف ب�ق�ي�م��ة
مليون دوالر بحلول صيف عام .2012
واجهت الشركة أيضا مشكلة متنامية تتمثل
في حصول األشخاص على غرامة أو طردهم
من األماكن التي يستأجرونها على «اير بي
ان ب ��ي» ،وس��رع��ان م��ا واج �ه��ت امل ��دن مشكلة
متزايدة مع مستأجري «اير بي ان بي» ،فبدأ
الصداع التنظيمي للشركة واندلعت املعارك
القانونية .ورغم تركيز الشركة على االنتماء،
ب��دأت امل��دن ب��رف��ض ن�ظ��ام تأجير «اي��ر ب��ي ان
بي» اذ هددت نيويورك ،التي تعد ثالث أكبر
س��وق ل�ه��ا م��ع م��ا ي �ق��در ب�ن�ح��و  50أل��ف محل
اق��ام��ة ف��ي ك��ل رك ��ن وزاوي� � ��ة ،ب�ح�ظ��ر ال�ش��رك��ة
ونظام االيجارات قصير األجل في عام 2014
وفرض غرامة على كل مضيف.
وق ��د ش �ك �ل��ت امل��دي �ن��ة س��اح��ة م �ع��رك��ة ش��رس��ة
ل �ل �ش��رك��ة ،اذ ع �م��ل ال �س �ي��اس �ي��ون ف ��ي امل��دي�ن��ة
وال��والي��ة ع�ل��ى تصعيب وزي� ��ادة التعقيدات
القانونية أم��ام م��ن يريد أن ي��درج ع�ق��اره في
ق��ائ�م��ة امل�ض�ي�ف�ين ع�ل��ى «اي ��ر ب��ي ان ب ��ي» ،في
م�ح��اول��ة ملنع أص�ح��اب ووك�ل�اء ال�ع�ق��ارات من
وضع شقق كان يمكن أن تتوافر للمستأجرين
ط��وي �ل��ي األم � ��د ع �ل��ى امل ��وق ��ع .وي �م �ن��ع ق��ان��ون
ال ��والي ��ة ت��أج �ي��ر ال �ش �ق��ق ف ��ي م �ع �ظ��م امل �ب��ان��ي
مل��دة تقل ع��ن  30ي��وم��ا ،م��ا ل��م يكن املضيفون
يعيشون بشكل دائ ��م ف��ي امل �ك��ان ن�ف�س��ه .وت��م
دع ��م ه ��ذه ال �ق �ي��ود م��ن ق�ب��ل ن�ش�ط��اء االس �ك��ان
الذين يرون أن الشركة تلعب دورا في ارتفاع
االيجارات .ويقول نشطاء االسكان واملحللون
ان بعض أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات ق��د تحولوا من
تقديم ع�ق��ود اي�ج��ار طويلة األج��ل ال��ى عقود
ايجار قصيرة املدة تحقق لهم ربحية أكبر.
حتى مدينة س��ان فرانسيسكو مسقط رأس
«اير بي ان بي» لم تكن سعيدة بها .اذ أنفقت
ال�ش��رك��ة أك�ث��ر م��ن  8م�لاي�ين دوالر ف��ي خريف
ع ��ام  2015مل �ح��ارب��ة م �ب ��ادرة ي �ق��وده��ا س�ك��ان
املدينة تهدف للحد من نظام «اير بي ان بي»
للتأجير قصير األمد.
وي� �ق ��وم ال �ع��دي��د م ��ن ال �س �ل �ط��ات امل �ح �ل �ي��ة ف��ي
مختلف م��دن ال�ع��ال��م بتنفيذ أو استكشاف
لوائح للتخفيف من اآلثار السلبية لاليجارات
قصيرة األجل.
ويزعم بعض السكان في املناطق الذي توجد
فيها «اير بي ان بي» بكثافة أنها تعمل على
تفريغ املجتمعات وتدهورها من خالل فرض
أس�ع��ار االي �ج��ارات وال�ح��د م��ن أم��اك��ن االق��ام��ة
املتاحة ملن يبحثون عن استئجار سكن ملدة
طويلة ،وجلب أعداد كبيرة من السياح الذين
ال يظهرون أدنى احترام لجيرانهم املؤقتني.
وتزخر وسائل التواصل االجتماعي واملواقع
االل�ك�ت��رون�ي��ة م�ث��ل  airbnbhell.comبقصص
م� ��ن امل �ض �ي �ف�ي�ن وال� �ض� �ي ��وف وال � �ج � �ي� ��ران ع��ن
ال �ض��وض��اء امل�ف��رط��ة وامل �ن��ازل امل�ح�ط�م��ة التي
ت��م ت�خ��ري�ب�ه��ا م��ن ق�ب��ل س��اك�ن�ي�ه��ا وال�ح�ف�لات
الصاخبة وعمليات ال�غ��اء ال�ح�ج��وزات التي
تتم في اللحظة األخيرة وعمليات االحتيال.
ل �ك��ن ك ��ل ذل� ��ك ي �ق��اب �ل��ه ت� �ج ��ارب اي �ج��اب �ي��ة من
امل �س��اف��ري��ن ال ��ذي ��ن وج� � ��دوا ب ��دائ ��ل م �ي �س��ورة
التكلفة لغرف الفنادق.

¶ الحماية

تحتفظ «اي ��ر ب��ي ان ب��ي» باملبلغ ال ��ذي دفعه
ال �ض �ي��ف مل ��دة  24س��اع��ة ب �ع��د ال ��وص ��ول قبل
تسليم األم��وال للمضيف كحماية للضيوف،
في حني توفر برنامج ضمان للمضيفني يصل
الى مليون دوالر كتعويضات للممتلكات في
حال حدوث أضرار.



¶ ما تراه وما تحصل عليه

ال يشبه حجز أماكن االقامة مع «اير بي ان بي» حجز غرفة في سلسلة فنادق
كبرى ،حيث ستكون متأكدا الى حد كبير بأن العقار هو ما يتم االعالن عنه فعال.
فاملستضيفون األفراد هم من يعدون قوائمهم الخاصة ،وقد يكون البعض أكثر
نزاهة وصدقا من اآلخرين .ومع ذلك ،غالبا ما ينشر الضيوف السابقون تعليقات
ح��ول تجاربهم يمكن أن ت��وف��ر رؤي��ة أك�ث��ر م��وض��وع�ي��ة .ل��ذل��ك م��ن امل�ه��م مراجعة
تعليقات الضيوف اآلخرين الذين أقاموا في العقار املسجل على املوقع للتأكد من
دقة الوصف والصور.



¶ األضرار المحتملة

اكبر االخطار التي تواجه املضيفني هي تلف ممتلكاتهم .ففي حني أن معظم االقامات
تمر من دون حوادث ،هناك قصص عن منازل بأكملها تعرضت إلى التلف والتدمير
بل وحتى السرقة من قبل العشرات من رواد الحفالت الصاخبة والجامحة التي يقيمها
الضيوف .ويوفر برنامج ضمان املضيف في اير بي ان بي بعض الضمانات ،لكنه قد
ال يغطي كل شيء ،مثل الكاش واألعمال الفنية النادرة واملجوهرات والحيوانات األليفة.



¶ الرسوم
اإلضافية

ت�ف��رض «اي ��ر ب��ي ان ب��ي» ع��ددا
من الرسوم االضافية ،اذ يدفع
الضيوف رسوما نظير خدمة
ال �ض �ي��ف م ��ن  %0ال� ��ى ،%20
ب��االض��اف��ة ال��ى رس ��وم الحجز،
ل�ت�غ�ط�ي��ة دع ��م ع �م�لاء ال�ش��رك��ة.
ويجري عرض األسعار بالعملة
ال�ت��ي ي�ح��دده��ا امل�س�ت�خ��دم ،وقد
تضيف امل �ص��ارف أو الجهات
امل � �ص ��درة ل �ب �ط��اق��ات االئ �ت �م��ان
رسوما أخ��رى ان وج��دت .وقد
ت �ف��رض «اي ��ر ب��ي ان ب ��ي» على
املضيفني احيانا رسوم خدمة
ال تقل عن  %3لكل حجز.
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أكثر الدول استهالكاً للشوكوالتة
استهالك الفرد السنوي من الشوكوالتة

سويسرا
المانيا
ايرلندا
المملكة المتحدة
النرويج
السويد
استراليا
هولندا

 9كلغ
 7.9كلغ
 7.8كلغ
 7.5كلغ
 6.6كلغ
 6كلغ

الشوكوالتة

 5.4كلغ
 5.4كلغ
 5.3كلغ
 4.8كلغ

تع ّزز فرصك للفوز بجائزة نوبل!
محمد أمين
قد تجد من يقول لك ال أحب هذا
النوع من الشوكوالتة أو ذاك ،لكن
من الصعب أن تجد من يقول ال أحب
الشوكوالتة مطلقاً ،فحب هذا النوع
من الحلويات ليس مرتبطاً بالجنس (ذكر
أو أنثى) أو العُ مر أو الموقع الجغرافي
أو الوضع االجتماعي .في الهند مثالً،
بدأ الناس في استبدال الحلويات
بالشوكوالتة ،كهدايا في المناسبات
االجتماعية واألعياد.

نمو سوق الشوكوالتة  %7بحلول
 2024إلى  161مليار دوالر
 103مليارات دوالر قيمة االستهالك
العالمي من الكاكاو في 2018
ألمانيا والهند والصين تقود النمو
المتزايد في عالم الشوكوالتة
هل الشوكوالتة ّ
تعزز المعرفة أم إن
ّ
يتطلب مزيداً من االستهالك؟
الذكاء
«السوداء» ترفع هرمون السيروتونين
ّ
وتخفض
وتكافح االكتئاب
مخاطر القلب

ب �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ،ف��إن��ك ت�ج��د نفسك
أحيانًا ،بحاجة إلى قطعة من الشوكوالتة لتلبية شهيتك
للحلويات أو لتعديل مزاجك! فهل تعلم أنك إذا كنت تعيش
ف��ي بعض ال��دول ال �ـ 11األك�ث��ر استهالكا للشوكوالتة ،فإن
لديك فرصة أكبر للفوز بجائزة نوبل؟! فقد أثبتت دراسة
ُ
نشرت في مجلة نيو إنغالند الطبية توافر عالقة وثيقة
ب�ين م�ع��دل كمية ال �ش��وك��والت��ة ،ال�ت��ي يستهلكها املجتمع
إلى عدد السكان ،وعدد الفائزين بجائزة نوبل .ولم تجزم
الدراسة بالعالقة السببية ،لكنها اوردت بيانات تستبعد
أن يكون األمر مجرد مصادفة.
وإذا كانت العالقة سببية ،فهناك احتماالن :إما أن استهالك
الشوكوالتة يقود إلى تحسن شديد في القدرة املعرفية ،أو
أن مستويات الذكاء املرتفعة تزيد من احتياجنا الستهالك
ال �ش��وك��والت��ة ،وف ��ي ذل ��ك ي �ق��ول امل �ش��رف ع�ل��ى ال ��دراس ��ة في
جامعة كولومبيا بنيويورك ،ف��ران��ز ميسيرلي ،إن هناك
حاجة ملزيد من الدراسات الستجالء األمر.
وأضاف« :لقد أثبتت البحوث أن الشوكوالتة السوداء ترفع
هرمون السيروتونني في الدماغ وتكافح االكتئاب ،وتحمي
ال �ب �ش��رة م ��ن أش �ع��ة ال �ش �م��س ،وت �ح �س��ن ال� � ��دورة ال��دم��وي��ة،
وت�خ�ف��ض م�خ��اط��ر اإلص��اب��ة ب��أم��راض ال�ق�ل��ب ،وب��اإلض��اف��ة
إل��ى ذل��ك ،ف��إن الشوكوالتة غنية باملواد املضادة لألكسدة
واألل�ي��اف وامل�ع��ادن واملركبات النشطة بيولوجيًا ،ولذلك،
يتوقع أن يتنامى اإلقبال على الشوكوالتة السوداء خالل
ال�س�ن��وات املقبلة ،أم��ا ف��ي الجانب السلبي ،فالشوكوالتة
تؤدي الى ُ
السمنة واإلدمان على الحلويات.

سلعة رفاهية
تاريخيًا ،فإن الشوكوالتة دخلت أوروبا من األميركتني عن
طريق األسبان (وربما تكون هذه إشارة على أن أنها دخلت
أسبانيا عن طريق العرب) في القرن السابع عشر ،ومع ذلك
فمن املتوقع أن تقود القارة ،وخاصة أملانيا ،النمو العاملي
ألسواق الشوكوالتة من حيث املبيعات واالستهالك ،تليها
منطقة آسيا  -املحيط الهادئ ،ثم الهند والصني.
وك�م��ا ه��ي ال �ح��ال بالنسبة ل �ل��دول ال � �ـ 11األك �ث��ر استهالكًا
ُ
للحليب ،ال تضم قائمة األكثر استهالكًا للشوكوالتة أي
دول��ة من ق��ارة آسيا ،بل كلها من ق��ارة أوروب��ا ،إضافة إلى
الواليات املتحدة واستراليا وكندا.
وب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى اع �ت �ب��ار ال �ش��وك��والت��ة م ��ن س �ل��ع ال��رف��اه �ي��ة،
فمن الطبيعي أن ي�ج��ري استهالكها أك�ث��ر ف��ي ال��دول ذات
مستويات املعيشة امل��رت�ف�ع��ة ،ول�ك��ن م��ع االرت �ف��اع املتزايد
ملعدالت استهالك الشوكوالتة في مختلف أنحاء العالم،

الواليات المتحدة
فرنسا

فإنها مسألة وقت قبل أن تلحق بقية دول العالم بأوروبا
في استهالك كميات كبيرة من الشوكوالتة.
وي �ق��در ت�ق��ري��ر «غ �ل��وب��ال ش��وك�ل�ي��ت م��ارك��ت» ح�ج��م ال�س��وق
العاملية للشوكوالتة املعروفة بأنها أكثر الحلويات فائدة
غذائية ،بأكثر من  103مليارات دوالر عام ُ ،2018
ويتوقع
أن يصل إلى  161مليارًا بحلول  ،2024أي بنمو يصل إلى
 ،%7ويصل استهالك العالم من الشوكوالتة سنويًا ،إلى ما
يزيد على ثالثة ماليني طن.
ووف �ق ��ا ل �ـ «ت �ق��ري��ر ب �ح��وث ال �ش ��وك ��والت ��ة» ،ت�م�ت�ل��ك ش��رك��ة
ب ��اري ك��ال�ي�ب��وت ال�ن�ص�ي��ب األك �ب��ر م��ن ال �س��وق امل�ف�ت��وح��ة
ل �ل �ش��وك��والت��ة ،ب �ي �ن �م��ا ت �س �ي �ط��ر ش ��رك ��ة ن �س �ت �ل��ه وم� ��ارس
وه�ي��رش��ي ع�ل��ى ال�س��وق امل�ق�ي��دة .وي�ت��وق��ع خ�ب��راء ال�س��وق
أن تنمو ه��ذه الصناعة ع��امل�ي��ًا ،بمعدل  %4.7على مدى
ال�س�ن��وات الخمس املقبلة ،خ��اص��ة ف��ي ام�ي��رك��ا الشمالية
وم �ن �ط �ق��ة آس �ي ��ا  -امل �ح �ي��ط ال � �ه ��ادئ وأوروب� � � ��ا وأم �ي��رك��ا
الجنوبية والشرق األوسط وافريقيا.
ُ
ُ
وي� ��درج ال�ت�ق��ري��ر أس �م��اء س�ب��ع ع�ش��رة ش��رك��ة ت�س�ي�ط��ر على
ال� �ج ��زء األك� �ب ��ر م ��ن ص �ن��اع��ة ال �ش ��وك ��والت ��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال�ع��ال��م ه��ي :م��ون��دول�ي��ز ،ب��راي ك��ال�ي�ب��وت ،ك��ارغ�ي��ل ،نستله،
م��ارس ،هيرشي ،بومر شوكليت كومباني ،فوجي أوي��ل،
ب��وري�ت��وس ،سيموي ،اي��رك��ا ،فوليز كانديز ،كيري غ��روب،
غيتارد ،فيريرو ،البيزي شوكليت ،وفيلرونا.
ت�ه�ي�م��ن ث�ل�اث ش��رك��ات ع��امل �ي��ة ك �ب��رى ه ��ي« :م��ون��دول �ي��ز»
األميركية ،التي تملك شركة ك��ادب��وري ،وتصل عائداتها
السنوية الى  26مليار دوالر سنويًا ،و«مارس» األميركية،
التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من  33مليار دوالر
سنويا ،و«نستله» السويسرية ،التي يبلغ حجم مبيعاتها
السنوية  91مليار دوالر ،على  %12من سوق الشوكوالتة
ال�ع��امل�ي��ة .وع��رب�ي��ًا ،حققت ش��رك��ة ب��ات�ش��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،التي
أس�س�ه��ا ن ��زار شقير ف��ي ب �ي��روت ع��ام  ،1974اخ�ت��راق��ًا على
مستوى السوق العاملية للشوكوالتة ،حيث تقدر أرباحها
ُ
السنوية ب �ـ 5.7ماليني دوالر ،وتعد بذلك الشركة العربية
الوحيدة الرائدة في هذا املجال.

عاصمة الشوكوالتة

ُ
ت �ط �ل ��ق أوس � � ��اط ص �ن ��اع ��ة ال� �ش ��وك ��والت ��ة ع �ل ��ى ال �ع��اص �م��ة
البلجيكية بروكسل «عاصمة الشوكوالتة».
وعلى صعيد اإلنتاج ،فإن القارة األفريقية تستحوذ على
 %66من إجمالي اإلنتاج العاملي للكاكاو ،املكون األساسي
ل �ل �ص �ن��اع��ة ،ث ��م ال �ب ��رازي ��ل واالك � � � ��وادور وامل �ك �س �ي��ك وب �ي��رو
وجمهورية الدومينيكان  ،%15وآسيا .%18

أفضل

10

أنواع

ّ
صنفت ناشيونال جيوغرافيك  10أنواع من الشوكوالتة اعتبرتها األفضل على مستوى العالم هي:

1
2

6
7
8

تيوشر  Teuscherالسويسرية (زيورخ)
فوزغيز هيوت شوكليت األميركية
(شيكاغو)

3
4
5

شارفين بيرغر األميركية (كاليفورنيا)

فيلرونا الفرنسية
غوديفا شوكلتير البلجيكية (بروكسل)
ريتشارد دونيلي فاين شوكليت األميركية
(كاليفورنيا)

جاك توريس شوكليت األميركية (نيويورك)
نورمان الف كونفكشن األميركية (فلوريدا)

9
10

ديشارت الفرنسية (باريس)
بوسيني بومبوني الهولندية (أمستردام)

خرافات شائعة
انتشرت في أوس��اط املستهلكني ما اعتبره خبراء خرافة ،من أنها تسبب حب الشباب،
والواقع أنه ال يوجد بحث علمي يثبت ذلك ،كما أنها تساعد على البدانة ،رغم أن البدانة
تتزايد في الواليات املتحدة األميركية ،مع أن معدل االستهالك من الشوكوالتة أقل من
نصف نظيره في سويسرا ،إلى جانب انخفاض االستهالك في فنلندا ،وتنتشر السمنة
وأمراض القلب أيضًا.
ومما هو خرافة شائعة كذلك ،أنها تؤدي إلى تسوس األسنان ،لكن ذلك ليس دقيقًا ،فقد
جرى العثور على عامل مضاد للبكتيريا في الشوكوالتة يمنع ّ
تكون البالك.

10

		
أكثر

دول إنتاجاً

صنفت صحيفة ديلي تلغراف أكثر  10دول إنتاجًا للشوكوالتة وفقًا لقيمة اإلنتاج على الشكل التالي:

1

ألمانيا 4.5 :مليارات دوالر

 6بولندا 1.6 :مليار دوالر

 2بلجيكا 2.5 :مليار دوالر

 7كندا 1.5 :مليار دوالر

 3هولندا 1.8 :مليار دوالر

 8فرنسا 1.4 :مليار دوالر

 4إيطاليا 1.7 :مليار دوالر

 9بريطانيا 878 :مليون دوالر

 5أميركا 1.6 :مليار دوالر

 10سويسرا 802 :مليون دوالر

لجلب الحظ أو السعادة ..أو للتعبير عن الحزن
مي السكري
من مهرجانات البيض المخفوق إلى بوفيهات
القرود ،هناك بعض التقاليد الغريبة والرائعة
التي تحدث حول العالم .وعلى الرغم من أن هذه
الطقوس قد تبدو غريبة بالنسبة للبعض ،فإنها
طريقة للحياة بالنسبة لآلخرين ،ويعتقد السكان
األصليون أن لديهم أسبا ًبا جيدة للغاية للقيام
بها إيمانا بأنها وسيلة لجلب الحظ أو السعادة أو
للتعبير عن الحزن .وإليكم قائمة تضم  10من أكثر
الممارسات الثقافية غرابة من جميع أنحاء العالم،
والتي ال تزال ُتمارس حتى اليوم ،وفق بما جاء في
موقع expatriate group

أغرب  10تقاليد في العالم

■ التايلنديون يقدمون أطباقاً تحتوي على لحوم وفواكه آلالف القردة بهدف جلب الحظ السعيد
■ البوسنيون يبدأون فصل الربيع بطهي كميات من البيض كتقليد يرمز إلى بدء حياة جديدة
■ الدنماركيون ّ
يرشون القرفة على الع ّزاب الذين تجاوزوا  25عاماً لتحفيزهم على االرتباط

ألمانيا :كسر الخزف لجلب الحظ
في واحدة من أغرب طقوس الزواج في العالم ،يجتمع أقارب وأصدقاء
املقبلني على الزواج في أملانيا ،باحتفال غير رسمي لتحطيم وتكسير
األوان ��ي ال�خ��زف�ي��ة املختلفة ،م�ث��ل أدوات ال�ط�ع��ام وامل��زه��ري��ات ،وم��ن ثم
يجب أن يقوم الزوجان بعد ذلك بتنظيف املكان ومللمة كل تلك األواني
امل�ك�س��ورة .وي��ؤم��ن ال�ن��اس هناك ب��أن ه��ذا التقليد الفريد يجلب الحظ
ال�س�ع�ي��د ل�ل�ع��روس�ين ،أو ع�ل��ى األق ��ل يجعلهما ي �ق��دران ق�ي�م��ة ال�ت�ع��اون
والعمل الجاد إلنجاح الزواج.

أسبانيا :التراشق بالطماطم
مهرجان التراشق بالطماطم أو «ال توماتينا»  La Tomatinaهو مهرجان
س�ن��وي ي�ق��ام ف��ي اس�ب��ان�ي��ا ف��ي األرب �ع��اء األخ �ي��ر م��ن ش�ه��ر اغ�س�ط��س ،حيث
يستعمل نحو  100طن من الطماطم في قرية بيونول بمقاطعة فالنسيا في
اسبانيا ،اذ يستخدم املحتفلون هذه املطاطم لرشق بعضهم البعض على
مدى ساعة كاملة ،ويستمر املهرجان في مدة أسبوع وتتخلله املوسيقى،
والعروض ،والرقص وألعاب نارية.
وف��ي الليلة ال�ت��ي تسبق امل�ه��رج��ان ،يتسابق امل�ش��ارك��ون ف��ي طبخ الباييال
 .Paellaكما أن تقاليد املهرجان توجب على النسوة ارت��داء اللون األبيض،
وأال يرتدي الرجال أي قمصان .وكان هذا االحتفال قد بدأ بشكل عفوي عام
 1945ولم يتم االعتراف به رسميًا إال في عام .1952

ّ
المصلين
الهند :جوز الهند على رؤوس
ي �ت��واف��د اآلالف م��ن امل �ص �ل�ين إل ��ى ق��ري��ة ن��ائ �ي��ة ف��ي والي ��ة ج �ن��وب والي��ة
تاميل نادو الهندية كل عام ،لوضع أنفسهم في طقوس غريبة يأملون
أن تجلب لهم الصحة الجيدة وال�ن�ج��اح ،حيث يسمح ال��رج��ال والنساء
وح�ت��ى األط �ف��ال ع��ن ط�ي��ب خ��اط��ر ،للكهنة بتحطيم ج��وز ال�ه�ن��د الصلب
ع�ل��ى رؤوس �ه��م .وي�ع��د تحطيم ج��وز ال�ه�ن��د ع�ل��ى ال�ح�ج��ر امل�ق��دس ق��رب��ان��ا
إل��ى اإلل��ه م�م��ارس��ة ش��ائ�ع��ة ف��ي امل�ع��اب��د ال�ه�ن��دي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة .ل�ك��ن كسرها
على رؤوس الناس هي عادات نادرة جدا ،وينظر إليها على أنها عرض
على ال�ت�ف��ان��ي .ويجلس ال�ع��دي��د م��ن املصلني ال�ق��رف�ص��اء على األرض في
خ��ط ،بانتظار اق�ت��راب كهنة املعبد بكيس من ج��وز الهند .ويمسك أحد
ال�ك�ه�ن��ة رؤوس �ه��م ب �ح��زم ،ف��ي ح�ين ي�ق��وم اآلخ��ر ب�ج�ل��ب ث�م��رة ج��وز الهند
وك�س��ره��ا ع�ل��ى رؤوس امل�ص�ل�ين .وت�ن�ت�ه��ي ال�ع�م�ل�ي��ة ب��رم�ت�ه��ا ف��ي غ�ض��ون
دقائق .وتحدث بعض االصابات عند املصلني عند تحطيم جوز الهند
على رؤوسهم.

ال�ح��ظ ال�س�ع�ي��د وال�س�ي��اح��ة للمنطقة ول�ش�ع�ب�ه��ا .وي �ق��دم امل �ه��رج��ان أطنانا
ضخمة من األطعمة املفضلة للقرود على شكل أبراج من األطباق ،تحتوي
ع�ل��ى ال�ل�ح��وم و 20ن��وع��ا م��ن ال�ف��اك�ه��ة وال �خ �ض��روات وال�ك�ع�ك��ات والتسالي
مقطعة ومرصوصة جنبا إلى جنب ،باإلضافة إلى اآليس كريم والصودا
وغيرها ،وتبلغ تكلفة هذا البوفيه ما يقرب من  500ألف باهت ،ما يوازي
 15ألف دوالر.

إيطاليا :البرتقال ألجل الحرية
بداية التعاون الزوجي بتنظيف المزهريات المكسورة

 ..ورمي األطفال من شرفات المساجد والمعابد
ح��اف��ظ ال�ه�ن��ود ع�ل��ى واح ��دة م��ن ال �ع��ادات ال�غ��ري�ب��ة ال�ت��ي ب��دأت م�ن��ذ نحو
 500س �ن��ة ،وه ��ي رم ��ي أط �ف��ال ل��م ت �ت �ج��اوز أع �م��اره��م ال �ع��ام�ي�ن م��ن ف��وق
ش��رف��ات امل �ع��اب��د ،وذل ��ك ألن �ه��م ي �ع �ت �ق��دون أن ه ��ذه ال �ع ��ادة ت�ج�ل��ب ال�ح��ظ
وتضمن لهم حياة صحية جيدة ،على الرغم من أن رم��ي األط�ف��ال بهذا
ال�ش�ك��ل ق��د ي�ض��ر ب��أج�س��اده��م وع�ق��ول�ه��م .وي �م��ارس س�ك��ان ق��ري��ة موستي
بمنطقة سوالبور في والي��ة ماهاراشترا غ��رب الهند ال�ع��ادة ،بمن فيهم
املسلمون وال�ه�ن��دوس على ح��د س��واء دون ت�ف��رق��ة ،وانتقلت ال�ع��ادة الى
مناطق أخرى ،لكن معظمها قرى صغيرة جدًا ويمارسون الطقوس في
املناسبات الخاصة واألعياد.

البوسنة :البيض المخفوق لحياة جديدة
يستقبل ال�ش�ع��ب ال�ب��وس�ن��ي ال��رب�ي��ع ب�ط�ه��ي ك�م�ي��ات ج�م��اع�ي��ة م��ن ال�ب�ي��ض،
أوان ضخمة خ�ل�ال م�ه��رج��ان ال�ب�ي��ض امل�خ�ف��وق ،ال ��ذي ي�ق��ام ف��ي مدينة
ف��ي ٍ
زينتيسيا في البوسنة والهرسك ،وتحديدا يوم  20مارس مع بداية فصل
الربيع ،وهو تقليد يعود ملئات السنني ،والسبب فيه أن البيض يرمز دائمًا

للحياة الجديدة .ويحرص البوسنيون في هذا املهرجان على بدء يومهم
بتناول إفطار البيض ،ثم يقضون بقية اليوم في الحفالت وحفالت الشواء
والقفز على ضفاف النهر.

الدنماركّ :
ّ
العزاب
رش القرفة على
يعد رش القرفة ً
خيراعلى العزاب في الدنمارك ..إذ يعد هذا التقليد القديم
من األمور املعتادة للنساء والرجال الذين تجاوزوا  25عاما ومازالوا عزابا،
ويتم رشهم باملاء ثم تغطيتهم من الرأس إلى أخمص القدمني بالقرفة .إنه
ً
ليس شكال من أشكال العقوبة ،بل هو مجرد ذريعة للتعبير عن السذاجة
مع األصدقاء والعائلة ،وهو تقليد يعود إلى مئات السنني .ويقال ان الهدف
من هذا الطقس الغريب هو تحفيز الشباب والفتيات على االرتباط والزواج
والبحث عن شريك الحياة.

تايلند :بوفيه على شرف القرود
يشهد يوم األحد األخير من شهر نوفمبر من كل عام ،احتفاال في تايلند،
وت�ح��دي��دا ف��ى ل��وب�ب��وري ب��ال�ق��رب م��ن معبد «ف ��را ب��ران��غ س��ام ي ��وت» شمال
بانكوك ،بمهرجان بوفيه مفتوح على شرف اآلالف من القرود التي تجلب

يعيد االيطاليون في شهر مارس من كل عام ،في مدينة  Ivreaشمال إيطاليا
معركة تاريخية يطلقون عليها معركة ال�ب��رت�ق��ال ،ي��رت��دون خاللها أزي��اء
القرون الوسطى .واملهرجان استعاة لذكرى انتفاضة حدثت في القرن الـ12
ضد النبالء ،حيث يمثل البرتقال في الوقت الحالي الرؤساء الظاملني .اما
خالل االحتالل الفرنسي في القرن التاسع عشر فتحول رمي البرتقال ليرمز
الى الصراع ضد الغزو.

أندونيسيا :قطع أصابع النساء تعبيراً عن الحزن
تتنوع طريقة الشعوب في التعبير عن الحزن والحداد على املوتى ،لكن من
بني التقاليد األكثر إيالما ،ممارسة قطع األصابع عند نساء قبيلة «داني»
االندونيسية ال�ت��ي تسكن وادي ب��ال�ي��م ،ف��ي غ��رب ب��اب��وا وغينيا ال�ج��دي��دة.
حيث تعمد النساء في هذه القبيلة إلى بتر إصبع في كل مرة تفقد فيها
أحد أقاربها ،كوسيلة للتعبير عن الحزن والحداد على امليت ،في طقوس
خاصة ضمن مراسم الجنازة .واملثير انه تم حظر هذه املمارسة االن ،كونها
انطبقت على جميع النساء اللواتي تربطهن صلة قرابة بامليت ،بمن فيهن
الفتيات الصغيرات.
وتعود ج��ذور هذه املمارسة ،إلى معتقدات دينية ،ف��إذا كان املتوفى نافذا
وصاحب سلطة في القبيلة ،فإنه يعتقد أن روحه ستكون بقوته نفسها وهو
حي ،ومن أجل إرضاء األرواح وإبعادها ،تعمد النساء إلى بتر األصابع.
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أثرياء أميركا والخليج
ً
ولعا باقتناء الحيوانات المفترسة
األكثر
مي مأمون
ف��ي ال �ب��داي��ة ،ك��ان��ت ص��ور ال�ط�ع��ام وامل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي تجذب أكبر عدد من املتابعني والشركات املعلنة
أح�ي��ان��ًا ،إال أن األم ��ر ات�خ��ذ منحى ج��دي �دًا ،فأصبحت ص��ور النمور
واألسود أمام سيارة روزريس أو المبورغيني هي الصيحة الجديدة
للفنانني ومشاهير وسائل التواصل االجتماعي واألغنياء للحصول
على أكبر عدد من املتابعني واملعجبني ..وهذا االتجاه املتزايد يغذي
الطلب ف��ي س��وق الحيوانات املفترسة ،حيث يكون ف��ي الغالب غير
قانوني.
وفقًا لبحث أجرته جمعية بريماتولوجيكل املاليزية ،جرى نشر ما
ال يقل عن  1238صورة لبيع الحيوانات البرية ،خصوصًا املفترسة
منها ،على اإلنترنت بني أكتوبر  2017ومايو من هذا العام.
وم��ن أكثر الحيوانات املفترسة التي يعرض ص��وره��ا املشاهير وهي
صغيرة في العمر وترتدي أحيانًا حفاضات أو أطواقًا ذهبية مرصعة
باألحجار الكريمة ومالبس ،األسود والنمور وقردة البابون والثعالب
وأن��واع مختلفة من الدببة والذئاب واألس��د األميركي والفهد األس��ود،
إضافة إلى التماسيح والثعابني والعناكب السامة والعقارب.
ل�ي��س م��ن امل�س�ت�غ��رب أن يحصل ه ��والء ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة ماليني
متابع من خالل صور لحيوانات من غير املألوف اقتناؤها ويطلقون
عليهم أسماء أطفال صغار ،إذ يقدر تقرير لألمم املتحدة حجم تجارة
الحيوانات البرية  -أغلبيتها م��ن الحيوانات املفترسة  -بنحو 29
مليار دوالر سنويًا ( 31745حيوانًا) ،وتباع في السوق السوداء بدول
مثل ماليزيا وأندونسيا والفلبني وفيتنام والصني والهند والبرازيل
وأف��ري�ق�ي��ا ،وم � ��زادات ح��دائ��ق ال�ح �ي��وان وامل�ن�ت�ج�ين امل�ح�ل�ي�ين وبعض
املتاجر املرخصة في دول مثل إنكلترا وأملانيا والدول اإلسكندنافية
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وأس �ت��رال �ي��ا ،إض��اف��ة إل ��ى ع�ص��اب��ات
التهريب التي تحتل ت�ج��ارة الحيوانات ال �ن��ادرة واملفترسة املرتبة
الثالثة في أعمالها بعد تجارة األسلحة واملخدرات.
ال تحتاج إلى أن تكون ثريًا لكي تشتري نمرًا (أكثر الحيوانات املفترسة
مبيعًا ح��ول العالم) فسعر النمر الصغير في العمر ي�ت��راوح بني ألف
إل��ى  3آالف دوالر ،ويعتمد ذل��ك بالطبع على م��دى ن��درت��ه ف��ي السوق،
فعلى سبيل املثال يتعدى سعر النمر األبيض عشرات آالف الدوالرات.
لكن من الضروري أن تكون ثريًا من أجل توفير تكاليف العناية الطبية
ال �خ��اص��ة ب��ال �ح �ي��وان��ات امل�ف�ت��رس��ة ن �ظ �رًا ل �ن��درة ال�ب�ي�ط��ري�ين امل�ع��ال�ج�ين
والطعام ،فالنمر أو األسد يحتاج يوميًا إلى  15كلغ من اللحم الطازج
على األق��ل إلش�ب��اع��ه ،كما تحتاج ه��ذه الحيوانات إل��ى مساحة كبيرة
لتشعر بالراحة ،كما أن التماسيح تحتاج إلى مساحة مائية كبيرة في
حني أنها تأكل نحو كيلوغرام واحد يوميا فقط من اللحوم الطازجة.

إلى بالد ما وراء النهر ،التي كثيرا
ما نقرأ عنها في التاريخ اإلسالمي،
وتحديدا إلى مدينة اوش ،ارض
الجبال الشاهقة والطبيعة
النقية ،ومن ثم بيشكيك ،عاصمة
قيرغيزستان ،التي تقع في آسيا
الوسطى ،والتي كانت ذات يوم
محطة توقف على طريق الحرير،
توجهنا كوفد إعالمي وسياحي
في رحلة سياحية إلى هذه
المدينة ،التي تعد ميراثا من
الحقبة السوفيتية ،والتي تقع
على سفوح جبال «تيان» المغطاة
بالثلوج ،لنكتشف وجهة تستحق
عناء السفر ،ولنعود مع حنين ال
يزال يسكننا ويشوقنا لزيارتها مرة
ثانية.
ثالث ساعات تفصل الكويت عن
مدينة اوش ،كان برفقتنا مستشار
سفارة جمهورية قيرغيزيا في
الكويت والبحرين واألردن ،عبدالعزيز
بوطبايف ،الذي يتحدث اللغة
العربية الفصحى بطالقة ،والذي
حرص على اطالعنا على تاريخ
وثقافة وعادات وتقاليد هذا البلد،
مع تركيزه على ما يجمعهم مع
العالم اإلسالمي والعربي ،وانهم
شعب مضياف يحب إكرام زواره،
ويقتدون برمز الكرم حاتم الطائي.

◄  29مليار
ً
سنويا
دوالر

حجم تجارة الحيوانات
البرية وفق تقديرات
األمم المتحدة
◄ صور النمور
واألسود أمام
السيارات الفاخرة
آخر صيحات
المشاهير للحصول
على متابعين أكثر

مايك تايسون في حديقة منزله مع أحد نموره الثالثة

فنانون يعيشون مع حيوانات مفترسة
تقول مديرة الحياة البرية في جمعية الرفق بالحيوان في الواليات املتحدة ليزا واثني «ان عدد
الحيوانات املفترسة التي يقتنيها األغنياء واملشاهير يتعدى تلك املوجودة في الطبيعة وحدائق
ال��ح��ي��وان .وم��ن أشهر الفنانني ال��ذي��ن يقتنون حيوانات مفترسة ف��ي منازلهم وتعامل كأنها
حيوانات أليفة ،مايك تايسون الذي يملك  3نمور بنغالية ظهر أحدها في إحدى سالسل أفالم
«هانج أوفر» واملمثلة األميركية الشهيرة مايلي جريفث التي نشأت منذ صغرها مع األسود،
وزميلها نيكولس كادج الذي يمتلك ثعبانني من نوع كوبرا وعنكبوتا سامة ،إضافة إلى بطلة
سلسلة أفالم»تواياليت«كريسنت ستيوارت التي تمتلك ذئبًا يدعى جاك».

◄ عدد الحيوانات
المفترسة لدى
األغنياء والمشاهير
يتعدى تلك التي في
الطبيعة وحدائق
الحيوان

نرجسية عالية

◄ ال تحتاج ألن تكون
ثرياً لتشتري نمراً..
لكن ال بد أن تكون قادراً
على إطعامه وتوفير
العناية الطبية له

يحتل األثرياء األميركيون املرتبة األولى في اقتناء الحيوانات املفترسة ملرونة القوانني في العديد من
الواليات واملدن بشأن اقتنائها ،يليهم األثرياء الخليجيون ومن ثم اآلسيويون واألوروبيون .لكن ملاذا
ال يستطيع األثرياء الشعور بالسعادة مع الحيوانات األليفة كالقطط والكالب فقط؟
تقول مديرة الحياة البرية في جمعية الرفق بالحيوان في الواليات املتحدة ليزا واثني لجريدة نيويورك
تايمز «إن��ه��ا األن��ا العالية والنرجسية ،واألم���ر واض��ح وبسيط ،خصوصا عندما ت��رى أشخاصا
يحملون نمورا على رؤوسهم أو ثعابني عمالقة ملفوفة حول أعناقهم .ال شك في أنهم يفكرون
في أنفسهم أكثر بكثير مما يفكرون في الحيوانات» .وأضافت «في نهاية األمر الحيوانات البرية
واملفترسة منها هي سلعة أخرى بالنسبة إليهم ولكن سلعة نادرة ال يستطيع امتالكها االشخاص
العاديون رغم كثرة إعالنات بيعها على اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي».

المشاهير يتباهون بسياراتهم وحيواناتهم المفترسة

رحالت مباشرة من وإلى الكويت عبر «الجزيرة»

قيرغيزستان..
بالد ما وراء النهر تفتح ذراعيها للسياحة
الجمهورية
القيرغيزية
دولة تقع في آسيا الوسطى ،تجاور
ال��ص�ين وطاجيكستان وأزبكستان
وكازاخستان .عاصمتها بيشكيك.
استقلت عن االتحاد السوفيتي في
أواخ����ر  ،1991مساحتها 199900
ك���ل���م ،²ال��ل��غ��ة ال��رس��م��ي��ة ال��ق��ي��رغ��ي��زي��ة
والروسية .وأرض قيرغيزيا جبلية
ف����ي م��ج��م��ل��ه��ا .ت���ت���ك���ون م����ن ه��ض��ب��ة
ع��ال��ي��ة ت��ض��م ف���ي ش��م��ال��ه��ا س�لاس��ل
جبلية تمثل القسم الغربي من جبال
تيان شان .وتضم في الجنوب جبال
«أاليسكي» التي ترتفع إلى أكثر من
سبعة آالف م��ت��ر ،وال��ق��س��م األوس���ط
من قيرغيزيا سهل ينفتح في الغرب
على سهول وسط آسيا .ويضم هذا
القسم مجموعة من الوديان النهرية،
مثل وادي نارين ووادي نار.
الطبيعة الخالبة تعزز قيرغيزستان كوجهة جاذبة للسياح

قيرغيزستان ــ سعد الشيتي
أع��رب بوطبايف ع��ن س�ع��ادت��ه بافتتاح ط�ي��ران الجزيرة
لخط مباشر ب�ين جمهورية قيرغيزيا وال�ك��وي��ت ،بواقع
رح �ل �ت�ين أس �ب��وع �ي��ًا ،م �ع �ت �ب �رًا ه ��ذا ال �خ��ط ب �م �ن��زل��ة ح��دث
تاريخي في تأصيل العالقات بني البلدين ،فهو لن يخدم
قيرغيزيا وحدها ،وإنما كل دول آسيا الوسطى.
وب�ّي نّ�� أن زي � ��ارة ال��وف��د اإلع�ل�ام ��ي وال �س �ي��اح��ي ال�ك��وي�ت��ي
األخ �ي��رة ل�ب�ل��ده س�ت�ب�ق��ى ف��ي ذاك� ��رة ال �ت��اري��خ ،وس�ي�ج��ري
تسجيلها ف��ي ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين ،متمنيًا أن
تكون بداية إلحياء طريق الحرير ،الذي كان يمر بمدينة
أوش ال�ق�ي��رغ�ي��زي��ة ،ال �ت��ي ج ��رى االح �ت �ف��ال ب �م��رور 2000
سنة على إنشائها ،مل��ا لها م��ن ت��اري��خ ف��ي كتب التاريخ
الصينية ،عندما جرى تصدير الحرير إلى أوروبا ودول
شرق آسيا .وأشار إلى انه مع افتتاح هذا الخط املباشر
ف��إن العالقات بني البلدين ستتجاوز األع�م��ال الخيرية،
ال �ت��ي ل �ل �ك��وي��ت ب� ��اع ط��وي��ل ف �ي �ه��ا ف ��ي ب �ل��دن��ا ،إل� ��ى أم ��ور
سياحية وتجارية وسياسية وثقافية.
وأفاد أن عدد السياح الخليجيني في قيرغيزستان يزداد
سنويًا بنسبة  ،%100حيث زار قبل ع��ام�ين ال�ب�لاد ألف
سائح كويتي ،وتضاعف العام املاضي إلى ألفي سائح،

كما أن عدد ال��زوار السعوديني تضاعف من  10آالف إلى
 20أل�ف��ًا .وأض��اف أن إل�غ��اء ال�ت��أش�ي��رات ب�ين دول الخليج
وق�ي��رغ�ي��زس�ت��ان س�ي�ش�ك��ل ع��ام��ل ج ��ذب ك �ب �ي �رًا ،م�ب�ي�ن��ًا أن
مواطني  11دولة من املقيمني في دول الخليج يحصلون
على التأشيرة من املطار.
م��ن ناحيته ،ش��دد رئ�ي��س ال��وف��د الصحافي والسياحي
الكويتي ،سعد العدواني ،على متانة العالقات األخوية
بني الكويت وجمهورية قرغيزستان ،وانها تتطور بشكل
سريع ،ال سيما في مجال اإلعالم والسياحة واالقتصاد.
ولفت إلى إن هناك عالقات مشتركة تربط البلدين على
صعيد الدين واإلخ��وة ،وان العالقات بني البلدين قوية
وتمتد لسنوات طويلة على املستويات كافة ،س��واء في
التعليم أو السياسة أو االقتصاد.
وأض��اف ان هناك زي��ارات متبادلة بني البلدين ،وان��ه مع
افتتاح هذا الخط سيجري الترتيب لزيارات أخرى ،داعيا
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ى زي ��ارة ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ج�م�ي��ل ،ال ��ذي أصبح
وجهة سياحية للكثير من العرب.

جبل سليمان
بدأنا يومنا األول بزيارة جبل سليمان في مدينة اوش،
وه��و م��ن م��واق��ع ال �ت��راث ال�ع��امل��ي ،وي �ب��رز ال�ج�ب��ل ب�ص��ورة

شديدة االنحدار من وادي «فرغانة» ،مشكال منظرا رائعا.
وينسب املزار املوجود فيه للنبي سليمان ،ووفقا ملنظمة
اليونيسكو يعتبر جبل سليمان مثاال متكامال للجبل
املقدس ،ويقع على قمة الجبل مسجد بني في عام 1510
ميالدين ويحتوي الجبل على متحف مجمع سليمان
الوطني التاريخي ،الذي بني خالل الحقبة السوفيتية.
وم ��ن ث ��م ت��وج �ه �ن��ا إل ��ى امل �ت �ح��ف ال��وط �ن��ي مل��دي �ن��ة اوش،
واط �ل �ع �ن��ا ع �ل��ى امل �ع��ال��م ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ت��راث �ي��ة وم��راح��ل
تطور ال��دول��ة ،والنهضة السريعة التي تعيشها البالد،
إضافة إلى اطالعنا على أهم الشخصيات التي كانت لها
بصمات واضحة في تاريخ قيرغيزستان.
وب�ع��د جولتنا ع�ل��ى م�ت��اح��ف «اوش» ت�م��ت دع��وت�ن��ا إل��ى
تناول الغداء في أح��د األك��واخ القيرغيزية وس��ط مناظر
ط�ب�ي�ع�ي��ة خ�ل�اب ��ة ،ح �ي��ث ت �م �ي��زت ب ��وج ��ود م ��ائ ��دة غ�ن�ي��ة
ب��امل��أك��والت ال�ق�ي��رغ�ي��زي��ة ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا م��ائ��دة ال�ص�ي��اد،
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى رأس ال �خ��روف امل�ق�ل��ي ،وال �خ��روف امل�ش��وي
على الحطب في حفرة بباطن األرض ،ولحم الخيل الذي
ي�ع��د م��ن األط �ب��اق الشعبية ه�ن��اك وال ��ذي ي��ؤك��دون على
ان أكله مجاز شرعا .وال تكتمل أي وجبة في ه��ذا البلد
م��ن دون وج��ود الخبز والعسل و«ال�ق�ش�ط��ة» واملكسرات
وال �ف��واك��ه ال �ج��اف��ة ،وع ��ادة م��ا ي�ك��ون ش�ك��ل رغ�ي��ف الخبز

دائريا ،ويتم خبزه في التنور.
وت �ض��م م��ائ��دة ال �ص �ي��اد ح�ل�ي��ب ال �ف ��رس ،ال� ��ذي ي�س�م��ى بـ
«قميز» والذي ال تكاد تخلو مائدة قيرغيزية من وجوده،
ح�ي��ث يعتقد ال�ق�ي��رغ�ي��زي��ون ف��ي ال �ف��رس ال�ت��ي ت��رع��ى من
س�ف��وح ال�ج�ب��ال وت��أك��ل أن��واع��ًا معينة م��ن األع �ش��اب أنها
تجلب الشفاء وتمنح اإلنسان حياة أكثر صحة وتعالج
كثيرا من اإلمراض املزمنة مثل فقر الدم والتهاب الشعب
الهوائية واضطرابات املعدة والجهاز الهضمي ،إضافة
إلى انه غني باملعادن .وما لفت انتباهي هو ان الوجبات
في هذا البلد تنتهي بابتهال وشكر هلل عز وجل ،ودعاء
لصاحب الوليمة وقول كلمة آمني بصوت مسموع.

العاصمة بيشكيك
والعاصمة «بيشكيك» ،التي تبعد عن مدينة «اوش» 45
دقيقة بالطائرة ،واحدة من أكثر املدن خضرة في العالم؛
ن�ظ��را ل�ل�ط��رق��ات ال�ع��ري�ض��ة ال�ت��ي تصطف ع�ل��ى جوانبها
األش�ج��ار ،باإلضافة إل��ى وج��ود ع��دد هائل م��ن الحدائق
فيها ،وبالفعل هي وجهة تستحق االكتشاف ملا تتضمنه
من أسواق وثقافات متنوعة وهي تجمع ما بني الحداثة
والتراث.
وق �ص��دن��ا خ �ل�ال زي��ارت �ن��ا ب � ��ازار «اوش» ف ��ي ال�ع��اص�م��ة

«ب �ي �ش �ك �ي��ك» ،وه ��و ي�ع�ت�ب��ر واح � ��دا م��ن أف �ض��ل ال� �ب ��ازارات
امل ��وج ��ودة ف ��ي آس �ي ��ا ،ف �ه��و ي �ض��م م�ج�م��وع��ة م �ن��وع��ة من
املتاجر ويمتاز برخص أس�ع��اره وي��وج��د ب��ه العديد من
املنتجات ال�ط��ازج��ة ال�ت��ي يمكن االخ�ت�ي��ار ف��ي م��ا بينها،
وهو يكتظ بالسياح بسبب وجود العديد من املنتجات
ال�س�ي��اح�ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن ه��ذه امل��دي�ن��ة
ودولة قيرغيزستان.
وتمتاز هذه املدينة بواحد من أكبر البازارات املوجودة
في آسيا ،وهو ب��ازار «دوردوري» ،ويرجع سبب شهرته
لوجود مجموعة كبيرة من املنتجات الصينية املتنوعة،
وه��ذه املنتجات يتم عرضها وبيعها داخ��ل الحاويات،
امل �ق �س �م��ة إل � ��ى ع � ��دة أق� �س ��ام وم� ��وزع� ��ة ع �ل��ى ح �س��ب ن��وع
البضائع.

ساحة «اال تو»
خ �ل ��ال ال� � ��زي� � ��ارة ح ��رص� �ن ��ا ع� �ل ��ى م � �ش ��اه ��دة إن � � � ��زال ع�ل��م
قيرغيزستان عند الغروب في ساحة «اال توو» ،حيث تقام
الحفالت املوسيقية وال��رق�ص��ات الشعبية واالح�ت�ف��االت
وامل�ه��رج��ان��ات واالس�ت�ع��راض��ات العسكرية .وتتميز هذه
الساحة بكثرة التماثيل واملنحوتات ،وهي تعتبر مركز
املدينة املعبر عن طابعها املعماري األثري.
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تشوينغي تشون

وسائل النقل

القهوة مشروبهم

ب�ع��د ي��وم ع�م��ل ط��وي��ل ،يقضي ال �ك��وري��ون ال�ج�ن��وب�ي��ون وال�س�ي��اح س��اع��ات في
االستماع إل��ى املوسيقى على ضفتي نهر تشوينغي تشون ال��ذي يمتد على
طول  10كيلومترات ويقع في قلب العاصمة سيئول ،غير بعيد عن مقر البلدية
والبورصة.

تثير كوريا الجنوبية دهشة الزائر بمدى تطور شبكة النقل عن طريق املترو.
وكانت كوريا قد أوقفت استخدام الترامواي في نوفمبر  1968بعد  99عامًا
من االستخدام ،وفي وسط سيئول يمكن أن يالحظ الزائر إحدى آخر عربتي
ترامواي ،حيث بدأت تستخدم لنقل الطلبة في عام .1930

ال تغلق املقاهي أبوابها في العاصمة سيئول .وأينما القيت نظرك ،فستجد مقهى،
ً
لكنك قد ال تجد مكانًا خاصة في فترة الغذاء ظهرًا ،أو ليال بعد انتهاء الدوام ،حيث
تتحول هذه املقاهي الى مالذ للموظفني ،الذين يرتادونها لالستمتاع بشرب القهوة
التي تعد من املشروبات األكثر رواجًا مقارنة بالشاي عكس بقية دول آسيا.

عندما تزور سيئول العاصمة
الكورية الجنوبية ،تشعر
بأنك دخلت فعال مدينة غير
عادية ،ليس بفضل بناياتها
الشاهقة وشاشاتها
اإلعالنية الضخمة فقط،
وإنما لنظافتها الشديدة
وانهماك مواطنيها
في العمل ،وحرص
مسؤوليها على الحفاظ
على معالم المدينة
التي من ابرزها أبواب
المدينة ونهر تشونشغي
تشون المحفوف بعدد
من التحف الفنية التي
صنعها فنانون كوريون من
بقايا الصوف والبالستيك
وعلب المشروبات واألواني
المعدنية.
وفي سيئول لن تشعر أبدا
بالغربة ،ذلك أنك كلما جلت
بنظرك يمينا وشماال ،خاصة
في ساحة البلدية أو في
حدائقها أو أماكن العبادة،
ستلحظ وجود أوروبيين
وآسيويين وخليجيين ،جاؤوا
الى هنا الكتشاف ما بلغته
هذه الدولة من تقدم رغم
االضطرابات التي تعيشها
المنطقة وخالفاتها التي ال
تنتهي مع الجارة الشمالية.
سليمة لبال
ال تكتمل زي��ارة العاصمة الكورية الجنوبية من
دون زي��ارة حديقة دوس��ان التي تشتهر بتماثيل
امل� �ق ��اوم�ي�ن ال� �ك ��وري�ي�ن ال �ج �ن��وب �ي�ي�ن وأش� �ج ��اره ��ا
ال �ف ��ارع ��ة ،ال �ت��ي ت �م��ازج��ت أل � ��وان اوراق� �ه ��ا م ��ا بني
االص� � �ف � ��ر وال � �ب� ��رت � �ق� ��ال� ��ي ،ب� ��االض� ��اف� ��ة إل� � ��ى س ��وق
ن��ان��دي �م��ون ال�ش�ع�ب��ي ،ال ��ذي ت �ع��رض ف�ي��ه مختلف
أن � ��واع امل �ش �غ��والت ال �ك��وري��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ال �ي��دوي��ة
والحلويات أيضا.
ومع بدء فصل الخريف ،يقبل السياح على تناول
ه��ذه ال�ح�ل��وي��ات الشعبية ،ال�ت��ي تصنع ف��ي شكل
سمكة ويتم حشوها بمطبوخ الفاصوليا الحمراء.
ويعد ش��ارع اينسادونغ أيضا قبلة للسياح في
كوريا الجنوبية ،بفضل ما يوفره من تحف فنية
وتذكارات بلمسة خاصة .وأما في شارع شونغي
شون ،الذي تمتد على جانبيه العديد من املحالت
التي تبيع املنتجات الفاخرة ،فغالبا ما تصادفك
ف ��رق ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ل �ت �ص��وي��ر م �ش��اه��د م ��ن ال ��درام ��ا
الكورية أو اعالنات ملنتجات كورية جنوبية.
وال يمكن أيضًا أن تزور العاصمة سيئول من دون
أن ت�ع��رج ع�ل��ى منطقة أي �ت �ي��وان ،ال�ت��ي تقيم فيها
الكثير من الجاليات املسلمة .ففيها يوجد مسجد
س�ي�ئ��ول امل��رك ��زي ،وال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ط��اع��م ال�ع��رب�ي��ة،
كاملطعم اليمني ومطعم القدس.
وال يخلو ش��ارع من ش��وارع سيئول من املقاهي،
ال �ت ��ي ت �ن �ت �ش��ر ف ��ي ك ��ل م� �ك ��ان ،وت �ع ��د امل �ل��اذ األول
ل �ل �ك��وري�ين ال �ج �ن��وب �ي�ين ب �ع��د ي ��وم ع �م��ل ط��وي��ل أو
صباحا قبل بدء الدوام.

جزيرة نامي
تبعد جزيرة نامي حوالي ساعتني بالسيارة عن
العاصمة سيئول ،كما تبعد عن اليابسة مسافة
ّ
بالعبارة .وتكمن خصوصية الجزيرة
 10دقائق
ال �ت ��ي ج� ��رى ف �ي �ه��ا ت �ص��وي��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األع �م ��ال
ال��درام�ي��ة ال�ك��وري��ة الجنوبية ،وأش�ه��ره��ا مسلسل
«أغاني الشتاء» ،في أنها أعلنت نفسها جمهورية
تحمل اسم جمهورية ناميرنارا ،ولها عملة وعلم
خاصان بها ،ويتطلب دخولها تقديم جواز السفر.
وتتربع الجزيرة على مساحة  140ألف كلم مربع
ب�ط��ول  5ك�ي�ل��وم�ت��رات ،وت �ت��واف��ر فيها ال�ع��دي��د من
امل�ط��اع��م ال�ت��ي ت�ق��دم األك ��ل ال �ح�لال ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى
م�ص�ل��ى وف �ن ��دق وق �ط ��ار ل�ل�أط �ف��ال ،ي �ق��دم أرب��اح��ه
ملنظمة اليونيسيف.
وق ��ال م��دي��ر ال �ج��زي��رة ،ب ��ارك ه��ي ج ��ون ،ل �ـ سبقلا:
إن عدد السياح األجانب الذين ي��زورون الجزيرة،

مواد التجميل الكورية

كوريا الجنوبية..

طبيعة ساحرة وموظفون ال ُّ
يكلون عن العمل
◄ أبرز معالم مدينة سيئول
أبوابها ونهر تشوينغي
تشون بتحفه الفنية
◄«دوسان» حديقة تشتهر
بتماثيل المقاومين
الكوريين الجنوبيين
وأشجارها الفارعة
◄ منطقة أيتيوان
تقيم فيها الجاليات
المسلمة وفيها مسجد
سيئول المركزي
◄ جزيرة نامي تبعد 10
دقائق بالع ّبارة وأعلنت
نفسها جمهورية لها
َعلمها وعملتها
◄ القصر األزرق مق ّر الرئاسة..
حيث يقوم الرئيس الكوري
الجنوبي بممارسة مهامه
ضفاف نهر تشونشغي تشون

ي �ص��ل ال ��ى ث�ل�اث��ة م�ل�اي�ي�ن س��ائ��ح س �ن��وي��ا ،بينهم
ن�ص��ف م�ل�ي��ون م�س�ل��م .وأض� ��اف« :ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
السياح املسلمني ،قمنا بتوفير مصلى ،ب��ه كتب
ق � ��رآن ب �ل �غ��ات ع � ��دة ،اه ��داه ��ا ل �ن��ا امل �س �ل �م��ون ،كما
تحرص املطاعم على تقديم مختلف انواع الطعام
الحالل».
وتضم الجزيرة  30ألف شجرة ،بينها اكثر من 120
نوعًا من الصنوبر الكوري الجنوبي.
وع�ن��د زي ��ارة ال�ج��زي��رة اي�ض��ا س��وف يلحظ ال��زائ��ر
أنها صديقة للبيئة ،فغالبية مبانيها مصنوعة
م ��ن ال �خ �ش ��ب ،وام � ��ا م��دخ �ل �ه��ا ف �ق��د زي� ��ن ب�ش�ج��رة
صناعية ب��اس�ق��ة ،زي�ن��ت ب �ق��ارورات م ��واد تجميل
مسترجعة.
وت�ش�ه��د ال�ج��زي��رة ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ،خاصة
خ�ل�ال أي ��ام ن�ه��اي��ة االس �ب��وع ،بينها م��وك��ب تقديم
ورق الشاي الى امللك أثناء حكم ساللة الجوسن،
واح � �ت � �ف� ��االت ت �ض��م ال� ��رق� ��ص ال � �ك� ��وري ال �ج �ن��وب��ي
التقليدي واستعراضات بالحبل ايضا ،يقوم بها
فنانون من مختلف األعمار.

القصر األزرق
تعد زيارة القصر األزرق تجربة فريدة من نوعها،
ق��د ت �ك��اد ت�ن�ف��رد ب�ه��ا ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة .وال�ق�ص��ر
االزرق ه��و مقر ال��رئ��اس��ة ،حيث ي �م��ارس الرئيس
الكوري الجنوبي مهامه .ويمكن للسياح زيارته
وال�ت�ع��رف على أج��زائ��ه ،وأي�ض��ا م�ش��اه��دة الهدايا
التي حصل عليها الرئيس خالل زياراته أو اثناء
استقباله ل��رؤس��اء اج��ان��ب ،وذل��ك من خ�لال تقديم
ط �ل��ب ع �ل��ى االن �ت��رن��ت ق �ب��ل ش �ه��ري��ن م ��ن ال ��زي ��ارة.
وت�ع�ت�ب��ر زي� ��ارة ال�ق�ص��ر األزرق ت�ق�ل�ي��دا ف��ي ك��وري��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،لكنها ت��وس�ع��ت لتشمل جميع اف��راد
امل �ج �ت �م��ع ال � �ك� ��وري ال �ج �ن��وب��ي ف ��ي ع �ه��د ال��رئ �ي��س
الجديد مون جيه إن.

قرية نامسانغول هانوك
يتعرف السائح الزائر لقرية نامسانغول هانوك،
بعد أن يرتدي اللباس التقليدي الكوري املعروف
باسم «هانبوك» ،على البيوت التي كان يسكنها
الكوريون في السابق ،وهي مصنوعة من الخشب
بالكامل وسقوفها معقوفة ومثلثة ال�ش�ك��لّ ،أم��ا
داخل هذه البيوت فبإمكان السائح أن ينخرط في
عدة تجارب تعود به إلى مئات السنني الى الوراء؛
فهناك من يختار الرسم على الحرير أو املشاركة
ف��ي جلسة ال �ش��اي التقليدية أو تحضير العطر
الخاص من مستخلصات أعشاب وجذور تشتهر
بها املنطقة.

يتناول الكوريون «الكيمتشي»
وهو ملفوف مخلل بصلصلة
الطماطم الحارة والصويا
تخطط لزيادة صادراتها من
األطعمة الحالل بنكهات كورية
تقليدية إلى الدول اإلسالمية
الثوب التقليدي النسائي
يعرف باسم «الهانبوك» وال
يختلف كثيراً
عن الدرّاعة الخليجية

مقاطعة شعبية
ب��دت بعض املحال التي تبيع م��ارك��ات يابانية في
العاصمة سيئول خالية من الزبائن عكس محال
أخرى تبيع ماركات عاملية ،رغم أنها ال تبعد عنها
سوى بضعة أمتار .وبالسؤال ،عرفت أن الكوريني
الجنوبيني يقاطعون منذ فترة امل��ارك��ات اليابانية
ك��رد فعل شعبي على رف��ض الحكومة اليابانية
االعتراف بحكم صدر عن املحكمة العليا الكورية
الجنوبية يقضي بتعويض أهالي العمال الكوريني
الذين لم يتقاضوا رواتبهم خالل فترة االستعمار
الياباني لكوريا ،ورفضها أيضًا االعتراف بجرائم
الجيش الياباني في تلك الفترة.

الجميع يعمل
ل�ي��س غ��ري�ب��ًا أن ت��رى ف��ي ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة نساء
ً
ورجاال في العقد الثامن وهم منهمكون في العمل،
سواء البيع في املتاجر أو بيع الحلويات التقليدية
على ق��ارع��ة ال�ط��ري��ق ،أو العناية ب��ال�ح��دائ��ق العامة
وتشذيب عشبها .هنا الكل يعمل ،والعمر ال يمثل
عائقًا ألي شيء.

الطعام الصحي الكوري

وك ��ان ه��ذا التقليد س��ائ��دا ف��ي ك��وري��ا الجنوبية،
ح�ي��ث ك��ان ال�ن�س��وة ي�ح��رص��ن ع�ل��ى تحضير عطر
خاص بهن ،يمنحهن ارتباطًا ب��األرض .وتختلف
ق��وة ال�ع�ط��ر وت��رك�ي�ب�ت��ه ب��اخ�ت�لاف م�ك��ون��ات��ه ،التي
ه��ي ف��ي ال�غ��ال��ب خشب ال�ص�ن��دل وال�ق��رف��ة واللبان
والعرعر ،ثم توضع في كيس من الحرير وتحتفظ
به املرأة ملدة تصل إلى عامني.

ّ
عدة التجميل من الطبيعة

م��ا يلفت االن�ت�ب��اه ف��ي ك��وري��ا الجنوبية ه��و ع��دد
م�ح��ال م��واد التجميل ،ال�ت��ي تنتشر ف��ي ك��ل مكان
وتبيع مواد تجميل كورية مصنوعة في غالبيتها
من مواد طبيعية واعشاب كورية تقليدية أبرزها
الجنسانغ .وتشتهر عدة ماركات بجودتها عامليا
مثل سولهاسو وإيتود هاوس .ووفق سونغ مني
س ��ون ،رئ �ي��س م�ع�ه��د م��ؤس�س��ة ك��وري��ا ل�ص�ن��اع��ات
مواد التجميل ،فإن حجم انتاج مواد التجميل في
بالده يصل الى  13مليار دوالر.
وت�ح�ت��ل ك��وري��ا الجنوبية امل��رت�ب��ة ال�ث��ام�ن��ة عامليا
م��ن حيث إن�ت��اج م��واد التجميل وامل��رت�ب��ة الرابعة
عامليا من حيث حجم التصدير .وقال سونغ مني
ّ
تصدر حاليا  6.7مليارات
سون لـ سبقلا إن بالده
دوالر من م��واد التجميل .وأض��اف« :لدينا طموح
كبير لنترقي الى مرتبة أعلى من حيث التصدير
واخ �ت ��راق اس� ��واق خ��ارج �ي��ة أخ � ��رى» .وت��اب��ع «لقد
ساعدتنا ايضا الدراما الكورية وموجة الهاليو،
أو الثقافة ال�ك��وري��ة ،على التوسع اكثر س��واء في
منطقة الشرق األوسط أو الدول االوروبية».

صلصات مخللة
ال يشكل الطعام هاجسا بالنسبة إل��ى املسلمني
في كوريا الجنوبية ،ذلك ان غالبية املطاعم توفر
أك�ل�ات ب��ال�س�م��ك أو ث�م��ار ال�ب�ح��ر ،وام ��ا اخ ��رى فقد
تخصصت ف��ي م��ا ي�س�م��ى ب�ط�ع��ام امل�ع�ب��د .وق��ال��ت
م��دي��رة معهد ت��روي��ج الطعام ال�ك��وري س��ون جاي
ّ
ل �ـ سبقلا إن ال �ط �ع��ام ال� �ك ��وري غ��ال �ب��ا م ��ا ي�ح��ض��ر
ّ
بالصلصة امل�خ��ل�ل��ة وال �خ �ض��ار ،ذل��ك ان ال�ك��وري�ين
يعتقدون ان الطعام املخلل يحافظ على الصحة
وي �س��اع��د ف ��ي ان �س �ج��ام م �ك��ون��ات األك � ��ل وت�ن�ق�ي��ة
النفس.
وق��ال��ت س��ون ج��اي ،وه��ي راه�ب��ة ب��وذي��ة ل�ـ سبقلا:
إن ط �ع��ام امل�ع �ب��د ن�ب��ات��ي ف �ق��ط واح �ي��ان��ا ي�م�ك��ن ان
يستخدم أثناء اع��داده ال��دج��اج ،ال��ذي تتم تربيته
بطريقة صحية بعيدا ع��ن اي اس�ت�خ��دام ل�لادوي��ة
واالضافات الغذائية.
وي �ع��د م�ط�ع��م س��وش��ون أح��د أش �ه��ر امل�ط��اع��م التي

المنازل التقليدية

تقدم اك��ل املعبد التقليدي في العاصمة سيئول.
ويتكون هذا الطعام في الغالب من أعشاب بحرية
ّ
وجذور نباتية جبلية ،مطهوة بصلصات مخللة،
باالضافة الى بهارات خاصة وخضار طازجة يتم
جلبها من مختلف مناطق كوريا .والحلويات في
هذا املطعم مصنوعة كذلك من الخضار ،وبينها
ح�ل��وى امللفوف الصيني .وع��ادة م��ا ي�ق��دم املطعم
وجباته مرفوقة بانواع مختلفة من الشاي بينها
ال �ش ��اي ب��ال�ج��ان�س�ن��غ وال �ل �ي �م��ون أو ش ��اي ال �ب�لام
ووصالت راقصة.
وتسعى كوريا الجنوبية الى رفع حجم صادراتها
من املنتجات الغذائية الحالل الى الدول اإلسالمية
ب �ن �ك �ه��ات �ه��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .ووف� � ��ق ه �ي �ن��غ وان� � ��غ ك��و
ن��ائ��ب م��دي��ر ش��رك��ة ن��ون��غ ش�ي��م ل �ل �م��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
واملشروبات ،فان نونع شيم تصدر االن منتجات
غ��ذائ �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  10م�ل�اي�ي�ن دوالر ال� ��ى االس � ��واق
اإلسالمية كالكويت والسعودية واالمارات بعد ان
حصلت على شهادة املنتج الحالل من أندونيسيا.
ونجد م��ن ب�ين ه��ذه املنتجات ان��واع��ا م��ن النودلز
بأذواق مختلفة عالوة على انواع من الشيبسي.

الثوب الكوري التقليدي
ال ي�خ�ت�ل��ف ال �ث ��وب ال �ت �ق �ل �ي��دي ال� �ك ��وري ال�ن�س��ائ��ي
أو م��ا ي�ع��رف ب��اس��م ال�ه��ان�ب��وك ك�ث�ي��را ع��ن ال��دراع��ة
الخليجية ،ذل��ك ان��ه يغطي ك��ام��ل ال�ج�س��د وت��زي��ن
أع�ل�اه رب�ط��ة خ��اص��ة طويلة تنسدل م��ع الفستان.
وي �ت��م ت�ف�ص�ي��ل ال �ه��ان��وك وف ��ق امل�ص�م�م��ة ال�ك��وري��ة
الشهيرة هي سون لي من الحرير الخالص.
ورغم تطور الحياة ال يزال الكوريون نساء ورجاال
يحافظون على ارت��داء الهانبوك خالل املناسبات
العائلية وحفالت الزواج ،لخفته وسهولة الحركة
أث �ن��اء ارت ��دائ ��ه ،ح �ت��ى ان امل�ص�م�م��ة ه��ي س ��ون لي
أك��دت ل�ـ سبقلا ان�ه��ا تفضل دوم��ا السفر مرتدية
الهانبوك.
وال ي �ك �ت �م��ل ارت � � ��داء ال �ه��ان �ب��وك اال ب��امل �ج��وه��رات
التقليدية املصنوعة من الحجارة الكريمة وأبرزها
ال �ج��اي��د وم �ش��اب��ك ال �ش �ع��ر ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر أس��اس�ي��ة
بالنسبة للمرأة الكورية.

مقصد للعالج
ي �ق �ص��د ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن ال� �س� �ي ��اح األج � ��ان � ��ب ك ��وري ��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ل�ل�ع�لاج ،ذل ��ك أن �ه��ا تشتهر ب�ج��راح��ات
التجميل وأيضا بعالج الكثير من انواع السرطان
وامراض القلب والشرايني ،لكن األهم هو أن العديد
م��ن املستشفيات توفر خدمة الترجمة ال��ى اللغة
العربية ،ما يساهم في توفير إقامة طيبة لهم.
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 172مليار كوب ُتحتسى سنوياً ..بمبيعات تصل إلى  ١٠مليارات دوالر

«نسكافيه»..
أزمة كساد «البن» صنعت العمالق

ُتعد منتجات عمالق األغذية «نستله» حاضرة بصورة شبه أساسية في حياتنا اليومية ،حيث ان لهذه المنتجات
قبوالً وانتشاراً واسعا ً بين شرائح وفئات المجتمع كافة ،سواء كانوا شبابا ً أو أطفاالً ،أكانت المجتمعات نامية أو
متقدمة ،فال يختلف اثنان على أن نستله األفضل عالميا ً في االنتشار والتسويق ،حيث إن االبتكار ُمالزم لها منذ
نشأتها ،والتي تطرقنا لها ولظروف وجودها األسبوع الماضي.
إسالم شكري
بالحديث عن منتجات الشركة التي بلغت
أك �ث��ر م��ن  8آالف م�ن�ت��ج ح�ت��ى اآلن ،نتطرق
اليوم إلى العالمة التجارية األهم بالشركة
ُ
والتي تعرف باسم «نسكافيه» وهو منتج
ال �ق �ه��وة ال �ف��وري��ة م��ن ن�س�ت�ل��ه ال� ��ذي اس�ت�م��د
مسماه من جزئي «نستله» و«مقهى» ،وهو
امل �ش��روب األش�ه��ر ف��ي ال�ع��ال��م ال��ذي يتاهفت
عليه محبو القهوة.
ت��وف��ر ال �ش��رك��ة ال �س��وي �س��ري��ة ق �ه��وة ن�س�ك��اف�ي��ه
�اف مختلفة ،ويستهلك أك�ث��ر م��ن 5500
ب��أص�ن� ٍ
كوب من القهوة سريعة التحضير من نسكافيه
ك��ل ث��ان �ي��ة ،م��ع أن � ��واع م�خ�ت�ل�ف��ة ت�ل�ب��ي األذواق
والتفضيالت املختلفة في جميع أنحاء العالم،
ً
وفقا ملا ذكره املوقع الرسمي للشركة.
يقول رئيس وح��دة األع�م��ال االستراتيجية
ف��ي نستله ك��ارس�تن ف��ري��ده��ول��م« :نسكافيه
أول ق �ه��وة س��ري �ع��ة ال�ت�ح�ض�ي��ر ف��ي ال �ع��ال��م،
م � ��وج � ��ودة ف� ��ي أك� �ث ��ر م� ��ن  180دول� � ��ة ح ��ول
العالم ،ونحن دائمًا ما نسلط الضوء على
نموها املستقبلي مع استمرارها في قيادة
مشروبات القهوة».

االبتكار من البداية
ب � � ��دأت ق� �ص ��ة إن � �ت� ��اج ق� �ه ��وة ن �س �ك��اف �ي��ه ف��ي
البرازيل في حقبة الثالثينات ،وكانت هذه
ب ��داي ��ات االب� �ت� �ك ��ارات واإلب� � � ��داع وال �ت �ط��وي��ر
املستدام للقهوة في الشركة السويسرية ،إذ
انها ب��دأت كفكرة في حل مشكلة ما تتعلق
بحبوب النب املكدسة باملخازن.
ووفقا للمعلومات ،فقد ُع��رض على رئيس
شركة «نستله» في عام  1929لويس دابلز،
مهمة مثيرة لالهتمام من قبل صاحب عمله
ال�س��اب��ق ،م��دي��ر البنك الفرنسي واإلي�ط��ال��ي
ألم �ي ��رك ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وت �ت �م �ث��ل امل �ه �م��ة ف��ي

■ خبرة «نستله»
في تجفيف الحليب..
دفعتها إلى حل
مشكلة البرازيل
في الثالثينات
■ المشروب األشهر
في العالم..
أول قهوة وصلت
إلى القمر
الحفاظ على الفائض الكبير من محصول
ال�بن ال�ب��رازي�ل��ي ال�س�ن��وي ،وإي�ج��اد تصريف
وحل ملخزونات كميات القهوة غير املباعة
ف ��ي امل� �س� �ت ��ودع ��ات ب ��ال� �ب ��رازي ��ل ،وذل � ��ك ب�ع��د
تحطم «وول ستريت» وانهيار أسعار النب.
وق � ��د ان� �ض ��م ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ال ��دك � �ت ��ور م��اك��س
مورغينثالر إل��ى الشركة ،ملساعدة باحثيها
ع�ل��ى إي �ج��اد ح��ل ل �ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،وك ��ان الحل
في تحويل مخزونات النب إلى «مكعب قهوة
قابل للذوبان» ليتم بيعه للمستهلكني الحقًا،
ً
وبناء على خبرة نستله في تصنيع وتجفيف
ال�ح�ل�ي��ب آن � ��ذاك ،ق��ام��ت ال �ش��رك��ة ال�س��وي�س��ري��ة
ّ
بتطوير ق�ه��وة جنبت امل��زارع�ين البرازيليني
كل التعب والجهد وهدر املحاصيل.

مولد نسكافيه
إل��ى ذل ��ك ،اس�ت�خ��دم ال��دك �ت��ور م��ورغ�ي�ن�ث��ال��ر،

ت �ق �ن �ي��ة م �ع �ي �ن��ة إلن� �ت ��اج م �س �ح��وق ال �ق �ه��وة،
ق��دم��ه إل��ى م�ج�ل��س إدارة نستله التنفيذي
وامل ��دي ��ري ��ن ال�ت�ق�ن�ي�ين ك�ع�ي�ن��ات م ��ن ال�ق�ه��وة
القابلة للذوبان والصالحة للشرب.
وأط�ل�ق��ت ش��رك��ة نستله ق�ه��وة نسكافيه في
سويسرا ع��ام  ،1938وذل��ك بعد عمل دؤوب
اس�ت�غ��رق األم ��ر ث�م��ان��ي س �ن��وات م��ن البحث
النتاج مسحوق للنب ال يتطلب سوى خلطه
مع امل��اء ،إلنتاج فنجان من القهوة ،لتدخل
نسكافيه باسمها الجديد عالم القهوة من
أوسع أبوابه!
أن� �ش ��أت ش ��رك ��ة ن �س �ت �ل��ه خ ��ط إن� �ت ��اج واس ��ع
ال� �ن� �ط ��اق مل �ع��ال �ج��ة وت �ص �ن �ي��ع ح� �ب ��وب ال�ب�ن
امل �ج �ف �ف��ة إلن� �ت ��اج ن �س �ك��اف �ي��ه ف ��ي م�ص�ن�ع�ه��ا
ال� �ك ��ائ ��ن ب� �س ��وي� �س ��را ،وت� � ��م ط� � ��رح ال �ع�ل�ام��ة
التجارية ف��ي اململكة املتحدة بعد شهرين
وال��والي��ات املتحدة في ع��ام  ،1939وبحلول

 160ألف مشترك خالل أسبوع واحد

 ..WT Socialمنافس جديد
لـ«فيسبوك» و«تويتر»
أحمد بدر
خالل أسبوع واح��د ،من إط�لاق مؤسس
ويكيبيديا جيمي ويلز منصة التواصل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ال � �ج� ��دي� ��دة ال� �خ ��اص ��ة ب ��ه،
والتي تحمل اسم  ،WT Socialبلغ عدد
مستخدمي الشبكة الجديدة ،نحو 160
ألف مستخدم.
وب �ح �س��ب م ��وق ��ع «ت �ك �ن��و ك� � � ��راش» ،ف��إن
امل �ن �ص��ة ال �ج��دي��دة ت��وف��ر ق� ��درا أك �ب��ر من
األم � ��ان ،س� ��واء ل�ع�ق�ل�ي��ة امل�س�ت�خ��دم�ين أو
ب �ي��ان��ات �ه��م ،ف �ه��ي م ��ن ن��اح �ي��ة ل ��ن ت�ب�ي��ع
امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة باملستخدمني ألي
ج� �ه ��ات ،ألن �ه��ا ت�ع�ت�م��د ب ��األس ��اس على
س�خ��اء املمولني ول�ي��س على اإلع�لان��ات،
كما أنها لن تسمح بنشر األخبار الزائفة
واملعلومات املضللة.
ول �ف��ت امل��وق��ع ال�ت�ق�ن��ي إل ��ى أن وي �ل��ز ك��ان
أع �ل��ن م�ن�ت�ص��ف ن��وف �م �ب��ر ال � �ج� ��اري ،عن
ت��دش�ي�ن م �ن �ص��ة ال �ت��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
«دبليو تي :سوشيال» ،لتنافس مواقع
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ك� �ب ��رى ،م�ث��ل

«ف �ي �س �ب��وك» و«ت ��وي� �ت ��ر» ،ح �ي��ث ت�س�م��ح
ل�ل�م�س�ت�خ��دم�ين ب �م �ش��ارك��ة ك ��م ك�ب�ي��ر من
النصوص وال�ص��ور والفيديوهات ،في
جميع التخصصات.
وم ��ن امل �ف �ت��رض أن ي �ض��اف م�س�ت�خ��دم��و
املنصة الجدد إلى قائمة انتظار ،ويطلب
منهم دعوة أصدقائهم ،أو اختيار بديل،
وهو الدفع مقابل االشتراك ،حيث أوضح
املوقع أن��ه رغ��م تجاوز ع��دد مستخدمي

املنصة  160ألف شخص ،فان مؤسسها
ي �ط �م��ح إل � ��ى وص� � ��ول ع ��دده ��م إل � ��ى 500
مليون في وقت ليس ببعيد.
وت�ت�ي��ح امل�ن�ص��ة ال �ج��دي��دة ملستخدميها
ك �ش ��ف األخ � �ب� ��ار ال � �ك� ��اذب� ��ة ،إذ ي�م�ك�ن�ه��م
ت �ع��دي��ل ال �ع �ن��اوي��ن امل�ض �ل �ل��ة ،ك �م��ا يمكن
مشاهدة املقاالت اإلخبارية املتبادلة في
ج��دول زمني ،مع إب��راز آخ��ر املستجدات
اإلخبارية على رأس القائمة.

 ..Atmosphereقالدة ذكية
ً
ً
مناسبا لك
مناخا
تخصص

أب��ري��ل  ،1940ك��ان نسكافيه م�ت��اح��ا ف��ي 30
دولة حول العالم.

مشاركة الحرب العاملية
ذك��رت مراجع أنه تم استهالك أكثر من ثالثة
أرباع اإلنتاج العاملي للنسكافيه في سويسرا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األميركية
وح��ده��ا خ�لال ال�ح��رب العاملية الثانية ،حيث
س � ��اع � ��دت م� � ��دة ص�ل�اح �ي �ت �ه��ا ال � �ت� ��ي ت �س �ت �م��ر
أك�ث��ر بكثير م��ن ال�ق�ه��وة ال �ط��ازج��ة ،وم��ن هنا
أخ ��ذت شعبيتها ف��ي ال�ن�م��و وال �ب �ي��ع ب�م�ق��دار
الضعف ،وتم توفير الجزء األكبر من اإلنتاج
ل �ل �ق��وات األم �ي ��رك �ي ��ة ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت ن�س�ك��اف�ي��ه
ع �ن �ص��را أس ��اس �ي ��ا ف ��ي ال �ح �ص��ص ال �غ��ذائ �ي��ة
ل�ل�ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ،وب�ع��ده��ا أن �ش��أت الشركة
السويسرية مصنعني لإلنتاج ف��ي ال��والي��ات
املتحدة بحلول عام  1943ملواكبة الطلب.

التطوير والتجديد
ت� �ط ��ورت م �ن �ت �ج��ات ن �س �ك��اف �ي��ه م ��ع م ��رور
الوقت ،وخالل فترة الستينات تمت إعادة
إطالق املنتج في شكل عبوات زجاجية في
أوروب��ا وال�ي��اب��ان ،للمساعدة في الحفاظ
على ج��ودة امل �ش��روب ،وف��ي ع��ام  1965تم
ابتكار العالمة التجارية الجديدة  -قهوة
نسكافيه غولد.
وال �ي��وم يستمتع املستهلكون ح��ول العالم
ب��ال �ج��ودة ،ال �ط �ع��م ،ال�ن�ك�ه��ة وس �ه��ول��ة صنع
قهوة نسكافيه في مختلف أصنافها.

وصلت القمر
في عام  ،1969انضمت نسكافيه لطاقم سفينة
ال �ف �ض��اء أب ��ول ��و  ،11ن �ي��ل أرم �س �ت��رون��غ وب ��از
أل��دري��ن ومايكل كولينز ف��ي بعثتهم ال��رائ��دة،

انتبه ..نظام «أندرويد» مخترق!
محمد مراح
ث �غ��رة أم �ن �ي��ة ج ��دي ��دة ك �ش �ف��ت ع �ن �ه��ا ش��رك��ة Checkmarx
ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ال� �ه ��وات ��ف ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب �ن �ظ��ام ال�ت�ش�غ�ي��ل
«أندرويد» ،وتمنح هذه الثغرة التطبيقات املتسللة فرصة
للتجسس على املستخدمني ،حيث يمكنها فتح الكاميرا
وتسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور وتسجيل الصوت
وتحديد مواقع نظام «جي بي أس» ،ويمكنها تحميل تلك
امللفات إلى خادم خارجي ،حتى وإن كان الهاتف مغلقًا،
حسب موقع  fossbytesالتكنولوجي.
وك�ش�ف��ت ش��رك��ة  Checkmarxل�لأم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي ع��ن ه��ذه
ال�ع�ي��وب ف��ي شهر يوليو امل��اض��ي ،لكن ت��م نشر النتائج
أمس ،وتعقيبًا على ذلك قامت شركتا  GoogleوSamsung
بتصحيح ه��ذا الخلل في نظام  Androidفي أجهزتهما،
لكن ال تزال الهواتف الذكية األخرى التي تستخدم نظام
ً
التشغيل ُ Androidع��رض��ة ل��ه ،لذلك فمن املمكن أن مئات
ُ
امل�لاي�ين م��ن مستخدمي ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ك��ان��وا ع��رض��ة
لالستغالل.
ً
ع ��ادة م��ا ي�ق��وم تطبيق ال�ك��ام�ي��را على  Androidبتخزين
ال �ص��ور وم �ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و ع�ل��ى ن �ظ��ام ال �ت �خ��زي��ن ،ول �ه��ذا
السبب تتطلب التطبيقات أذونات تخزين ،ومع ذلك ،فإن
أذونات التخزين واسعة ً
جدا ،وتمنح الوصول إلى نظام
التخزين بالكامل.
وفي سيناريو الهجوم ال��ذي كشفت فيه  Checkmarxعن
الثغرة فإذا ُمنح تطبيق ضار حق الوصول إلى التخزين،
فلن يتمكن فقط من الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو
ً
ال�س��اب�ق��ة ل�ك��ن أي��ض��ا يجبر تطبيق ال �ص��ور ع�ل��ى التقاط
صور ومقاطع فيديو جديدة.
ً
سوء ا هو أن بيانات
ووفقًا لـ ،fossbytesفإن ما يزيد األمر
تعريف  GPSغ��ال� ً�ب��ا م��ا ت�ك��ون مضمنة ف��ي ال �ص��ور ،لذلك
يمكن للمهاجمني تحليل ه��ذه البيانات بشكل أساسي

عصام عبد الله
ط� � ��ورت ش ��رك ��ة ال �ت �ص �م �ي��م واالب� �ت� �ك ��ار
 Seymourpowellق�ل�ادة ذك�ي��ة ج��دي��دة،
ت ��وف ��ر م� �ن ��اخ ��ا ص� �غ� �ي ��را ح � ��ول رأس � ��ك،
يطلق عليها اسم  ،Atmosphèreوالتي
ت �ه��دف إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر امل �ن ��اخ م ��ن ح��ول��ك،
وفقًا ملا ذكر موقع «فاست كومباني».
ل�ك��ن امل �ي��زات األك �ث��ر تجريبية للجهاز
تشمل أجهزة استشعار ،والتي يمكنها
ق� ��راءة ب�ي��ان��ات��ك ال�ح�ي��وي��ة وامل�ع�ل��وم��ات
م��ن ال �ه ��واء ف��ي ن�ف��س ال ��وق ��ت ،م��ع ه��ذه
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ،ي� �م� �ك ��ن ل� � �ـ Atmosphère
تنشيط فلترة الهواء ،أو إضافة بخار
إل��ى ال �ه��واء ل��رف��ع ال��رط��وب��ة ،والتقنية
ال �ج��دي��دة أداة هجينة ت��راق��ب صحتك
ب�ش�ك��ل ن �ش��ط ،وس �ي �ك��ون األم ��ر ك�م��ا لو

أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ب�ي��رم��وب�ي��ل ،ع��ن ح��ل ج��دي��د ل�ل�ك��راس��ي املتحركة
يتجسد ف��ي  ،SmartDrive PushTracker E2وال��ذي ُيعد نظاما
كهربائيا مساعدا قابال لإلزالة يمكن توصيله بكرسي متحرك
يدويا ،والساعة الذكية  ،PushTracker E2وفق .cnet
وسيتمكن مستخدمو املساعد الكهربائي الجديد ،من تشغيله
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ب �ل��وت��وث م ��ع ت �ط �ب �ي��ق س ��اع ��ة ذك� �ي ��ة ت �ت �ح �ك��م ف��ي
اإليماءات.
وت�ق��ول الشركة إن��ه يمكن استخدام  PushTrackerلتقليل عدد
اص �ط��دام ال�ع�ج�لات وللمساعدة ف��ي منع اإلص��اب��ة ملستخدمي
الكراسي املتحركة.
وتسعى التكنولوجيا ط��وال الوقت لتوفير سبل الراحة لذوي
االحتياجات الخاصة ،حيث استطاعت التكنولوجيا الحديثة
ت��وف�ي��ر ع��دد ال ب��أس ب��ه م��ن االب �ت �ك��ارات واالخ �ت��راع��ات أدى في
النهاية ملساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ك ��ان ��ت س ��اع ��ة  Apple Watchل�ي�س��ت
مجرد عداد الخطى أو مستشعر معدل
ض��رب��ات ال�ق�ل��ب .ال �ق�لادة ال��ذك�ي��ة لديها
أج� �ه ��زة االس� �ت� �ش� �ع ��ار ،وف �ل �ت��ر ال� �ه ��واء،
وجميع أن��واع الطرق األخ��رى لتبخير

ً
مغلقا ..يمكن للثغرة
وإن كان الهاتف
فتح الكاميرا ونسخ الصور والبيانات
ً
لتتبع م��وق��ع امل�س�ت�خ��دم أي��ض��ا .إض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك ،تمكن
ال �ب��اح �ث��ون م��ن ت�س�ج�ي��ل ص ��وت امل �ت �ص��ل وامل �ت �ل �ق��ي أث �ن��اء
املكاملة.
وكانت شركة  Checkmarxأرسلت تقريرًا عن الثغرة إلى
فريق أم��ن  Androidبشركة «غ��وغ��ل» ف��ي يوليو املاضي،
وق��د أك��دت ف��ي م��ا بعد ش��رك��ة «س��ام�س��ون��غ» أن أجهزتها
تأثرت بهذه الثغرة ،ولهذا سارعت كل من شركة «غوغل»
و«سامسونغ» إلى إصدار إصالحات لتطبيق الكاميرا في
أجهزتهما.

ساعة ذكية تتحكم في «الكرسي المتحرك»
أحمد يونس

السوائل بالفعل ،وستحتاج إلى إعادة
شحنها كثيرا حتى تصبح عملية.
وف��ي ع��ام  ،2018قدمت مجموعة متنوعة
م��ن م�ص�م�م��ي األزي � ��اء م�ج�م��وع��ات م ��دارج
مستوحاة من قابلية البقاء املطلقة.

لتصبح أول قهوة تصل إلى سطح القمر!
ووف�ق��ًا لبيانات ،يتم االستمتاع بأكثر من
 172م �ل �ي��ار ك ��وب م ��ن ال�ن�س�ك��اف�ي��ه س�ن��وي��ًا،
وهذا العدد ينمو بمعدل سنوي قدره ،%1.5
ب��زي��ادة ق��دره��ا  12م�ل�ي��ار ك ��وب ف��ي ال�س�ن��ة!
على املستوى العاملي ،بحسب ما ذكر موقع
.Healy Consultants
وان �ت �ش��رت شعبية «ن�س�ك��اف�ي��ه» ب�ين جنود
ال �ج �ي��ش األم �ي��رك��ي خ�ل�ال ال �ح ��رب ال�ع��امل�ي��ة
الثانية ،ولدى نسكافيه أكثر من منتج تحت
العالمة التجارية ،يتوافر في ما يزيد على
 180دولة حول العالم ،ويتم استهالك 5500
ك��وب كل ثانية ،أي خمس القهوة التي يتم
تقديمها ف��ي جميع أن�ح��اء العالم ،والقيمة
السوقية للشركة بلغت  17.1مليار دوالر،
فيما املبيعات السنوية  10مليارات دوالر،
بحسب ما ذكرت «فوربس».

تكنولوجيا المعاقين:
نظام مساعدة كهربائي عبر البلوتوث
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صافي قيمة الوحدة  0.636دينار كويتي
كما في 2019/10/31
أعضاء الهيئة اإلدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

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

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

243.38%

11.29%

12.56%

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

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

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

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.14%ومؤشر السوق
األول بنسبة  ،0.03%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.5%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  26.6مليون د.ك من خالل تداول
 155مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا للجلسة الخامسة على التوالي ،وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول بنسب  7% ،28%على التوالي مقارنة مع الجلسة
السابقة
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود هامشي وسط انخفاض قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  24%،6%على التوالي مقارنة مع الجلسة
السابقة ،حيث شهدت الجلسة مزيجا من الشراء اإلنتقائي والضغوط البيعية ،وهو ما انعكس بمكاسب هامشية للمؤشر مع نهاية الجلسة.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على صعود طفيف ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم تداول املؤشر بنسبة  ،18%مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت شريحة
واسعة من األسهم عمليات شراء إنتقائي ،وسط استمرار الشهية املضاربية ،األمر الذي عزز من اقفال العديد من أسهم املؤشر على مكاسب سوقية كبيرة ،حيث
ال تزال الشهية املضاربية تتسع وتتنقل من مجموعة إلى أخرىُ .يذكر أن سهم شركة عقارات الكويت تصدر أسهم املؤشر من حيث أحجام التداول منهيا الجلسة
على مكاسب بلغت  2.9%مقفال عند مستوى  100.4فلس ألول مرة منذ فبراير  ،2014كما شهد سهم شركة منازل القابضة أيضا زخما شرائيا حادا منهيا
الجلسة على مكاسب سوقية بنحو  16%مقفال عند مستوى  38فلس للمرة األولى منذ أواخر شهر أبريل .2018

ملخص أداء السوق خالل األسبوع
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع املنتهي في الحادي والعشرون من شهر نوفمبر على صعود جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،1%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،% 0.9و مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .1.1%كما ارتفع املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة بنسبة  6.2%إلى 25.7
مليون د.ك خالل األسبوع باملقارنة مع  24.2مليون د.ك لألسبوع املاضي ،وكذلك املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة  8%إلى  157مليون سهم باملقارنة
مع  145مليون سهم لألسبوع املاضي.
شهدت تداوالت هذا األسبوع تحسنا واضحا في سلوك املتعاملني ،حيث ارتفعت الشهية اإلستثمارية وكذلك املضاربية لدى أغلب فئات املتعاملني ،وهو ما انعكس
بشكل مباشر على ارتفاع املعدل اليومي لقيم وأحجام التداول ،كما أن ارتفاع عدد كبير من األسهم سواء بالسوق األول أو الرئيسي عزز من تحقيق مؤشر السوق
العام ملكاسب سوقية لألسبوع الثاني على التوالي.
جاء أداء مؤشر السوق األول ايجابيا خالل كافة جلسات األسبوع الخمسة ،حيث شهدت أسهم هذا املؤشر عمليات شراء انتقائية وإعادة بناء مراكز استثمارية
جديدة من قبل املتداولني -لكن بوتيرة ضعيفة نسبيا -األمر الذي جعل املؤشر يكون صاحب النسبة األدنى من الصعود ،كما أن قيم تداول أسهم السوق األول قد
تراجعت إلى  61%من اجمالي قيم تداول السوق خالل الفترة والبالغة  128.3مليون د.ك ،لكن ذلك لم يمنع من صعود بعض األسهم وتحقيقها مكاسب سوقية
ملحوظة .وفي سياق مختلف فقد افصحت كافة أسهم قطاع البنوك عن بياناتها الفصلية لفترة التسعة أشهر عدا البنك األهلي الكويتي.
تفوق أداء مؤشر السوق الرئيسي عن أداء مؤشرالسوق األول ،حيث كان صاحب النصيب األكبر من الصعود ،وذلك بفضل كثافة الزخم الشرائي واملضاربي على
العديد من أسهم املؤشر ،كما لوحظ أن هذا الزخم اإليجابي يتنقل من شريحة أسهم معينة إلى شريحة أخرى ،وهو ما عزز من صعود العديد من أسهم املؤشر
بشكل الفت ،كما ساعدت أخبار بعض الشركات من زيادة الزخم الشرائي عليها بشكل ملحوظ ،األمر الذي دفع هذه األسهم بشكل خاص من تسجيل مستويات
سعرية جديدة .يذكر أن قيم تداول أسهم املؤشر قد استحوذت على نحو  39%من اجمالي قيم السوق ،في اشارة واضحة إلى ارتفاع الشهية املضاربية وتوجه
سيولة ملحوظة إلى أسهم هذا املؤشر.

مؤشرات بورصة الكويت
(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

26,567,704

155,184,542
23,583,694
131,600,848
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5,785.36

0.14%

p

6,313.51

0.03%

p

13,389,940

4,754.64

0.47%

p

13,177,764

مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)
ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

959.60
879.77

-0.05%

q

8,170,197

715.23

0.41%

p

81,310

1,375,141

911.80

0.00%



-

-

1,001.21

1.60%

p

131,071

640,519

1,055.16

0.47%

p

1,432,623

4,059,641

1,325.96

0.01%

p

7,699,891

16,614,130

950.38

1.44%

p

19,482

238,602

978.11

0.30%

p

4,015,082

58,870,203

1,059.02

0.14%

p

4,757,671

48,315,092

472.88

-0.46%

q

65

1,000

17.9%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
31.1%

الﺨدمات املالية
15.1%

29.0%

العقار
0.2%

التﺄمﲔ
10.7%

البﻨوك
5.4%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.3%

السلﻊ اﻻستهالكية

30.8%

نشاط السوق األول

0.4%

املواد األساسية

0.6%

الﻨفﻂ و الغاز

مليون د.ك.

438

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة عقارات الكويت قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.8مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  100.4فلس مرتفعا بنسبة  ،2.9%وجاء سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائيباملركز الثاني بقيمة تداول
بلغت  1.7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  498فلس متراجعا بنسبة  ،0.8%ثم جاء سهم شركة املدار للتمويل واإلستثمار باملركز الثالث
بقيمة تداول بلغت  1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  119فلس مرتفعا بنسبة .1.7%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,006مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  648مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  470مليون د.ك.

822

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

847
855

شركة املبانﻲ

1,315
1,618
2,302
2,471
4,800

مليون د.ك.

الﻨفﻂ و الغاز

180

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

210

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

249

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

358

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

388

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

443

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

470

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

648

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,387

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

السلﻊ اﻻستهالكية
الﺼﻨاعة

4.9%

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.2%

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

0.4%

11.0%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

0.9%

الﺼﻨاعة

التﺄمﲔ
البﻨوك

2.6%

اﻻﺗﺼاﻻت
0.5%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

37.9%

العقار
0.1%

.

17,142,482

1,233.58

2.61%
0.19%

p

0.0%

في السوق األول تصدر سهم شركة هيومن سوفت القابضة قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت 3
مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  3,044فلس متراجعا بنسبة  ،0.2%وجاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 2.8
مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  979فلس متراجعا بنسبة  ،0.1%ثم جاء سهم بيت التمويل الكويتي باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت
1.7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  688فلس متراجعا بنسبة 0.2%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,387مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  4,800مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,471مليون د.ك.

113,192

318,207

p

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات الرابحة بنسبة
 ،2.6%تاله قطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة  ،1.6%في حني تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة  ،0.5%ثم قطاع الصناعة بنسبة .0.5%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الصناعة وقطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  29% ،30.8%و17.9%
على التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع العقار وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة 11% ،31.1% ،37.9%
على التوالي.

147,120

7,609,525
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النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعة
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,006

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

372,088,819

3044.0

-0.2%

6,386,982,183

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

شركة عقارات الكويت
شركة مينا العقارية
شركة املدار للتمويل واالستثمار
الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي
شركة منازل القابضة
الشركة الوطنية العقارية
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

3,500.0

2,910.0

2,950,148

967,254

979.0

-0.1%

1,024.0

784.8

2,838,771

2,899,120

4,799,824,571

688.0

-0.2%

800.0

535.5

1,682,729

2,444,564

2,470,750,637

571.0

0.4%

603.0

442.0

1,334,852

2,340,652

2,302,014,942

264.0

-0.4%

299.0

182.7

904,386

3,429,289

821,625,000

313.0

1.0%

385.7

263.8

696,914

2,235,699

1,315,146,196

746.0

-0.1%

834.0

652.2

642,382

862,591

847,379,556

278.0

-0.4%

330.0

251.0

558,380

2,013,267

286,966,050

266.0

0.8%

329.8

242.3

463,562

1,751,895

854,884,009

820.0

0.2%

823.0

541.5

363,145

442,480

322,693,135

226.0

0.4%

261.0

147.6

354,442

1,575,710

107,800,000

490.0

-0.6%

875.0

360.0

141,064

288,530

406,500,000

271.0

0.0%

274.0

205.0

122,692

452,953

341,848,891

311.0

0.0%

403.0

303.0

86,332

278,028

247,895,096

68.5

-0.7%

98.2

63.0

80,946

1,187,361

1,617,968,577

561.0

0.5%

622.0

468.3

52,606

93,941

180,568,500

580.0

1.9%

645.0

401.0

47,432

81,939

438,000,000

219.0

0.0%

233.0

183.5

45,187

206,402

400,582,240

749.0

0.5%

1,033.0

723.0

23,969

32,019

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

التحليل األساسي
(Fundamental
)Analysis
هو تحليل شركة ما من حيث
مؤشراتها الرئيسية كاألصول
والربحية والكفاءة اإلدارية
إضافة إلى دراسة المقومات
الرئيسية للقطاع الذي تنتمي
إليه الشركة مع األخذ بعين
االعتبار جميع المتغيرات
االقتصادية والمالية المؤثرة
على نشاطها الحالي
والمستقبلي ،األمر الذي من
شانه ان يساعد في تحديد
السعر االمثل والعادل لسهم
الشركة.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

95,115,452

100.4

2.9%

104.0

51.0

1,843,607

18,511,722

5,617,925

41.0

4.3%

49.9

29.5

412,747

10,181,108

25,450,369

119.0

1.7%

180.0

86.0

1,011,549

8,550,939

8,842,162

19.4

1.0%

32.9

15.5

142,687

7,385,615

16,356,340

38.0

16.2%

39.0

20.2

241,476

6,492,450

الشركة

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

شركة عقارات الكويت
شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة مجموعة عربي القابضة
شركة أسمنت بورتالند كويت

98,618,409

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

95,115,452

100.4

2.9%

104.0

51.0

1,843,607

18,511,722

104,545,792

498.0

-0.8%

512.0

346.0

1,691,073

3,340,852

25,450,369

119.0

1.7%

180.0

86.0

1,011,549

8,550,939

47,391,654

274.0

3.4%

274.0

60.0

997,564

3,680,716

984.0

-0.6%

1,459.0

950.0

850,388

853,740

122,800,544

82.0

0.0%

90.5

68.2

504,983

6,140,960

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

74,619,988

414.0

-0.7%

446.0

370.0

792,939

1,910,261

52,912,523

65.0

0.8%

65.1

34.1

397,515

6,126,506

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,770,000

27.7

3.4%

32.4

14.5

135,248

4,879,281

111,800,642

324.0

0.9%

359.0

232.0

675,751

2,105,326

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,672,000

27.8

1.8%

45.9

17.0

123,169

4,441,580

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت
شركة التمدين االستثمارية
الشركة الوطنية العقارية

39,871,009

244.0

0.8%

330.0

177.0

701,590

2,894,251

122,800,544

82.0

0.0%

90.5

68.2

504,983

6,140,960

شركة املدينة للتمويل واالستثمار

6,716,576

16.5

0.6%

26.7

13.6

60,710

3,707,722

شركة مينا العقارية

5,617,925

41.0

4.3%

49.9

29.5

412,747

10,181,108

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

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

نسبة
التغير

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

39.0

20.2

241,476

6,492,450

36.0

1,993.350

46,430

29.1

0

1

559

6,017

شركة منازل القابضة

16,356,340

38.0

16.2%

الشركة األولي للتأمني التكافلي

4,903,600

46.0

15.0%

50.0

شركة مجموعة الراي االعالمية

9,228,329

39.6

10.0%

71.1

شركة ادارة االمالك العقارية  -ريم

10,358,040

94.4

9.9%

200.0

85.9

شركة املجموعة البترولية املستقلة

91,754,453

487.0

9.4%

490.0

379.0

49

100

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

30,677,925

53.0

6.0%

62.0

36.0

159

3,140

شركة السينما الكويتية الوطنية

89,945,625

890.0

6.0%

1,090.0

750.0

90,762

103,250

4,833,286

25.3

4.6%

32.0

21.9

9

350

5,617,925

41.0

4.3%

49.9

29.5

412,747

10,181,108

36,720,357

72.9

4.3%

81.0

53.0

10,938

156,460

الشركة الكويتية العقارية القابضة

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

الشركة
شركة اكتتاب القابضة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)
4,492,602

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

14.1

-10.8%

22.8

12.2

15,664

1,092,006

شركة سنام العقارية

4,630,812

37.9

-10.0%

49.5

30.0

190

5,000

شركة تصنيف وتحصيل األموال
شركة بيت الطاقة القابضة

3,877,500

23.5

-9.6%

36.5

12.9

291

12,505

14,850,000

19.8

-8.8%

47.3

16.8

3,972

202,465

شركة األرجان العاملية العقارية

26,500,000

100.0

-8.3%

176.0

94.7

350

3,500

شركة وربة للتأمني
شركة نقل و تجارة املواشي
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
شركة الشعيبة الصناعية

10,574,671

61.2

-7.1%

80.0

56.0

11,223

182,382

36,820,398

170.0

-6.6%

202.0

165.0

14,441

84,500

15,898,825

49.3

-5.0%

54.7

33.0

4,337

85,690

13,895,468

138.0

-4.8%

200.0

132.0

18,708

136,000

شركة املعدات القابضة

2,946,240

21.6

-3.6%

31.8

15.3

18,755

854,742
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تحويل «غلف إكسبرس» إلى  SpeedMateلإلطارات والسيارات

«سبييد ميت» البابطين تفتتح أول مركز خدمة

السفير األلماني إيشتيفان موبس وزيد الوزان وعبد الوهاب الوزان خالل قص شريط االفتتاح

معرض جديد للمطابخ األلمانية
من «الوزان المتحدة»
أع�ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��رك��ة ال ��وزان امل�ت�ح��دة ،زي��د
م �ح �م��د ال � � ��وزان ع ��ن ان �ض �م ��ام وك ��ال ��ة ل�ل�م�ط��اب��خ
األملانية الجديدة SCHULLER MOBELWERK
 KGالشهيرة ،وذلك في حفل اقامته يوم السبت
امل� ��واف� ��ق  9ن��وف �م �ب��ر ال � �ج � ��اري ،وذل � ��ك ب �ح �ض��ور
السفير األملاني إيشتيفان موبس والنائب االول
لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة
ع �ب��د ال� ��وه� ��اب م �ح �م��د ال � � � ��وزان ،ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
م��ارك��وس ش��ول��ر امل��دي��ر التنفيذي لشركة شولر
ون �خ �ب��ة م��ن امل �ه �ن��دس�ين امل �ع �م��اري�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
واملكاتب الهندسية واالستشارية.
ح�ي��ث ص��رح ال ��وزان ب��أن ش��رك��ة ال ��وزان امل�ت�ح��دة
ت �ح��رص ع �ل��ى ت �ق��دي��م ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د وم�م�ي��ز
في عالم املنتجات والتصميم ،حيث تأتي هذه

املطابخ على مستويني الفاخر والعملي ،وتمتاز
ب�ت�ص��ام�ي��م ج�م�ي�ل��ة وف��ري��دة ف��ي س ��وق امل �ط��اب��خ،
كذلك يمكن اضافة اكسسوارات لترتيب املطبخ
بشكل ي��ؤدي إل��ى سهولة استخدامه باإلضافة
ال� ��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال ��واس� �ع ��ة م ��ن االل � � ��وان وامل � ��واد
املستخدمة.
وكما أبدى السفير األملاني واملدعوون اعجابهم
ال �ش��دي��د ب �ه��ذه امل �ط��اب��خ وامل �ن �ت �ج��ات امل ��وج ��ودة،
متأملني تكملة الروابط التجارية مع املنتجات
األملانية.

قص شريط االفتتاح

األرض � �ي� ��ة ال ��رط� �ب ��ة ف ��ي غ� �ض ��ون خ�م��س
دقائق فقط.
وخ�لال عملية فحص السيارات بمنتهى
م �ع��اي �ي��ر االح � �ت� ��راف � �ي� ��ة ،ي �م �ك��ن ل �ل �ع �م�لاء

االس�ت��رخ��اء ،وت�ن��اول القهوة ،واستخدام
شبكة «الواي فاي» املجانية ،بالتزامن مع
ال�ح�ص��ول على م�س��اج على أح��د كراسي
املساج الحديثة املوجودة في املكان.

جانب من حفل االفتتاح الكبير

للتسوق» ّ
ّ
يدشن حملة «لحظات ّ
مميزة»
«الحمراء

من المطابخ األلمانية الجديدة SCHULLER MOBELWERK KG

«صناعات الغانم» تدعم جهود
مفوضية الالجئين
ش� ��ارك أك �ث��ر م��ن  400م��ن م��وظ �ف��ي ص �ن��اع��ات
ال�غ��ان��م ،إح��دى أك�ب��ر ش��رك��ات القطاع الخاص
على مستوى املنطقة ،في النسخة السادسة
م ��ن م� ��اراث� ��ون ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج  642وذل � ��ك ي��وم
السبت املاضي  16نوفمبر  .2019وتضافرت
ج �ه��ود ال �ش��رك��ة ف��ي م ��اراث ��ون ه ��ذا ال �ع��ام ع��ن
طريق التعاون مع املفوضية السامية لألمم
امل� �ت� �ح ��دة ل � �ش� ��ؤون ال�ل�اج� �ئ�ي�ن  UNHCRف��ي
حملتها التي أطلقتها تحت عنوان « 2مليار
كيلومتر نحو األم��ان» تعبيرًا ع��ن التضامن
مع ماليني الالجئني الذين أجبرتهم الظروف
على ال�ف��رار م��ن مواطنهم إث��ر دم��ار ال�ح��روب،
وقد أطلق على الحملة هذا االسم تعبيرًا عن
امل�س��اف��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ال�ت��ي يقطعها ال�لاج�ئ��ون
ح��ول العالم مشيًا على األق��دام للوصول إلى
أق � ��رب ن �ق �ط��ة أم� � ��ان ،وذل � ��ك ب �ح �س��ب ت �ق��دي��رات
مفوضية الالجئني.
وف� � ��ي م � �ع� ��رض ت �ع �ل �ي �ق��ه ع� �ل ��ى امل � �ش� ��ارك� ��ة ف��ي
امل��اراث��ون ،ق��ال رئ�ي��س ق�ط��اع امل ��وارد البشرية
واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ش��رك��ة ص�ن��اع��ات الغانم

افتتحت عالمة  ،SpeedMateالتي تديرها
م �ج �م��وع��ة ش ��رك ��ات «ال �ب��اب �ط�ي�ن ل �ت �ج��ارة
تجزئة ال�س�ي��ارات» ،أول مركز خدمة لها
في دولة الكويت.
وت ��دي ��ر  SpeedMateح��ال �ي��ًا  700م��رك��ز
لخدمة ال�س�ي��ارات ف��ي ك��وري��ا ،وه��ي تقوم
بتزويد السيارات اآلسيوية في األسواق
العاملية بمستلزمات وقطع غيار املكافئة
 .OEوي � �ج� ��ري ت ��وف� �ي ��ر ه� � ��ذه امل �ن �ت �ج��ات
ال �ك��وري��ة  100ف��ي امل �ئ��ة م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات
ّ
املصنعة لقطع .OE
وت��أت��ي خ �ط��وة ت��دش�ين ف��رع SpeedMate
األول في إط��ار مبادرة «البابطني» ،التي
دام � ��ت  18ش �ه �رًا إلع � ��ادة ت�س�م�ي��ة م��راك��ز
اإلط ��ارات التابعة لها «غلف اكسبرس»،
ل�ت�ص�ب��ح م ��راك ��ز  SpeedMateل�ل�إط ��ارات
والسيارات.
وم��ن خ�لال إط�لاق مراكز  SpeedMateفي
ّ
ال�ك��وي��ت ،ت �ع��زز ش��رك��ة ال�ب��اب�ط�ين رؤيتها
امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ت��وف �ي��ر أف� �ض ��ل ال �خ��دم��ات
للزبائن ،من خ�لال تقديم أفضل الحلول
لقطع الغيار مل��ا بعد البيع ،ال�ت��ي تتميز
بجودة عالية في وقت واحد.
وس�ت�ق� ّ�دم  SpeedMateقطع غ�ي��ار أصلية
لكل طراز ،مع توفير خيار تخزين ملرحلة
ُ
م��ا ب�ع��د ال�ب�ي��ع للمستهلك امل� ��درك لقيمة
هذه الخدمة.
وت�ش�م��ل م�ج�م��وع��ة خ��دم��ات SpeedMate
السريعة للسيارات ،الطالء ،وإصالح آثار
الصدمات البسيطة ،والنوافذ ،وخدمات
م � � �ي� � ��زان وض� � �ب � ��ط م � � �ح � � ��اذاة اإلط � � � � � ��ارات،
وال �ب �ط��اري��ات ،وت�غ�ي�ي��ر ال ��زي ��ت ،وف�ح��ص
سريع للمحرك ،واإلصالحات امليكانيكية
والكهربائية ،والصيانة الدورية ،وغسل
السيارات ،وغيرها من الخدمات األخرى.
ّ
ك�م��ا س�ت��وف��ر م��راك��ز  SpeedMateأح��دث
تقنيات فحص ال�س�ي��ارات ،بما ف��ي ذلك
م ��ا ُي � �ع ��رف ب �خ��دم��ة ال �ت �ح �ق��ق ال �س��ري��ع.
وس� � ��وف ت� �ق ��وم ه � ��ذه ال� �خ ��دم ��ة ب�ف�ح��ص
ض �ب��ط م� �ح ��اذاة اإلط � � ��ارات ألي م��رك �ب��ة،
إل��ى ج��ان��ب ف�ح��ص ع�م��ق إط ��ار ال�ع�ج�ل��ة،
وحالة البطارية ،ومسافة التوقف على

وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى إط� �ل ��اق م ��رك ��ز ال �خ��دم��ة
الجديد ،قال كينيث أرنولد ،املدير العام
لشركة «غلف إكسبرس» ،إن «استراتيجية
 SpeedMateبسيطة ف�ق��ط ام�ن��ح العميل
ً
ح�ل��وال ج�ي��دة ،وأف�ض��ل احتياجات خدمة
ل�ل�إط ��ارات ،وج �م �ي��ع ال �خ��دم��ات ال�خ��اص��ة
بمختلف أن ��واع وط ��رازات ال�س�ي��ارات في
م �ك��ان واح� ��د .ك�م��ا س�ي�ج��ري ت�ع��زي��ز ه��ذه
الباقة ّ
املميزة من الخدمات بتوفير نخبة
من أفضل موظفي املكيانيك ومستشاري
ال� �خ ��دم ��ة ذوي ال� �خ� �ب ��رة ال �ع ��ال �ي ��ة ح�ت��ى
ب ��اب م �ن��زل ال�ع�م�ي��ل ،ول�ج�م�ي��ع م��ودي�لات
ال �س �ي��ارات .ك�م��ا سيحصل ال�ع�م�لاء على
س �ع��ر ت �ن��اف �س��ي ،ون �ح��ن ن��رح��ب ب �ك��م في
 SpeedMateل �خ��وض رح �ل��ة ف ��ري ��دة م��ن
نوعها».
وت��دع��و «البابطني» جميع العمالء الى
زي� ��ارة ص��ال��ة ال �ع��رض األول� ��ى ال�خ��اص��ة
ب� �ع�ل�ام ��ة  ،SpeedMateال � �ت� ��ي ت �ع �ت �ب��ر
م �س��اح��ة ع �م��ل م �م �ت��ازة ،ك��ون �ه��ا م� � ّ
�زودة
ّ
ب��أح��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ت��ي ت��وف��ر خ��دم��ات
ع� ��ال � �ي� ��ة امل� � �س� � �ت � ��وى ل� �ج� �م� �ي ��ع ع�ل��ام� ��ات
السيارات .ويقع مركز الخدمات الرائد
ف��ي ق�ل��ب م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ م�ق��اب��ل «ص��ن
سيتي» ،بوابة رقم .4

ه��اش��م ال �ج �ي�لان��ي« :ي �ش��رف �ن��ا أن ن �ت �ع��اون مع
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في
ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة ال �ه��ادف��ة ل��رف��ع م �س�ت��وى ال��وع��ي
ح��ول امل�ص��اع��ب ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا امل�لاي�ين ممن
أجبروا على ترك منازلهم للبحث عن األمان
ف��ي م�ك��ان آخ ��ر .ن�ح��ن ن��ؤم��ن ب��أه�م�ي��ة تجسيد
ال �ق �ي��م ال �ت��ي ن��دع �م �ه��ا ف ��ي ص �ن��اع��ات ال �غ��ان��م،
ك�م��ا أن �ن��ا ف �خ��ورون ب�ج�م�ي��ع م��وظ�ف�ي�ن��ا ال��ذي��ن
ش ��ارك ��وا ف ��ي امل� ��اراث� ��ون وس ��اه� �م ��وا ف ��ي ه��ذه
الحملة».

م � ��رة ج� ��دي� ��دة ،ي ��زي ��ل م ��رك ��ز «ال� �ح� �م ��راء
ّ
للتسوق» الحواجز أمام كل األشخاص
ال � ��ذي � ��ن ي �ب �ح �ث ��ون ع � ��ن أس � �ل � ��وب ح �ي��اة
مختلف ،إذ يتيح لهم امل��رك��ز الحصول
على ت�ج��ارب م�م� ّ�ي��زة م��ن خ�لال مفاهيم
حصرية.
وفي بداية املوسم الجديد ،أطلق «مركز
ال � �ح � �م ��راء ل� �ل� �ت� �س � ّ�وق» أح � � ��دث ح �م�لات��ه
الشتوية تحت عنوان «لحظات ّ
مميزة
ّ
ف��ي ال�ح�م��راء» ،حيث ي��وف��ر ويستعرض
أف� �ض ��ل ال� �ت� �ج ��ارب ف ��ي م� �ج ��ال األزي � � ��اء،
واملطاعم ،والكافيهات ،والترفيه.
وتماشيًا مع ّ
تغير النمط االستهالكي
ل�ل�م�س�ت�ه�ل�ك�ين ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ف� ��إن ه��ذه
الحملة تجمع ب�ين سلسلة م��ن الصور
امل��رئ �ي��ة ،ال �ت��ي ت ��روي ق�ص��ص ال�ت�ج��ارب
ّ
املميزة في «الحمراء» وأح��دث املالبس
ُ
الشتوية ل�ه��ذا امل��وس��م ،إذ يعتبر مركز
«ال �ح �م��راء ل�ل�ت�س� ّ�وق» م��وط�ن��ًا ملجموعة
متنوعة من أفضل العالمات التجارية.
وي � �ه ��دف م ��رك ��ز «ال � �ح � �م ��راء ل �ل �ت �س� ّ�وق»
ال ��ذي ي��ؤك��د ي��وم��ًا ب�ع��د آخ ��ر ،أن��ه وجهة
الحياة العصرية املثالية لعالم املوضة
ف��ي ال�ك��وي��ت إل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى عالمته
ال �ت �ج��ارب��ة ال ��رائ ��دة ال�س��اع�ي��ة دوم ��ًا إل��ى
توفير ت�ج��ارب ج��دي��دة ومبتكرة تلبي
مختلف التوقعات.

أحدث االتجاهات في مجاالت األزياء والمطاعم والترفيه

وت��أت��ي ال �ح �م �ل��ة ،ال �ت��ي ت �ت �ج��اوز ح��دود
ون� �م ��ط ال �ك �ت ��ال ��وج ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ن�ت�ي�ج��ة
التعاون الناجح بني جميع املستأجرين
ّ
للتسوق» ومواهب
لدى مركز «الحمراء
ك ��وي �ت �ي ��ة وع ��امل� �ي ��ة ط� �م ��وح ��ة ،وم �ن �ه��ا:
«األس� �ط ��ورة» ،و«أدي � ��داس اورج �ي �ن��ال»،
و«كيفان للنظارات» ،و«ق��ري��ن بوتيك»،
و«أمل� � � � � � � � ��ا» ،و«ه � � � ��اري � � � ��ز أوف ل � � �ن � ��دن»،
و«م� � ��ون ب �ل ��ان» ،و«ب � ��ال � ��ي» ،و«األرب� � ��ش
ل�ل �م �ج��وه��رات» ،و«ك��ون �ك��ورد للمالبس
ال ��رج ��ال� �ي ��ة» و«ك � �ي� ��دز ب � � ��زل» ،و«غ ��ران ��د
س�ي�ن�م��ا» و«ب �ي �ك��وال م �ي�لان��و» و«ج� ��وا»

و«بارتون كافيه».
ك�م��ا ت�ض��م ال�ح�م�ل��ة ال �ج��دي��دة ف��ري�ق��ًا من
املواهب الكويتية والعاملية املاهرة ،التي
ل��دي�ه��ا الكثير م��ن اإلب��داع��ات لتكشفها
أم��ام امل�ت�س��وق�ين .وق��د اس�ت�ط��اع املصور
الشهير فيصل الهندي التقاط العديد
م��ن ال �ص��ور ل�ن�م��اذج ع��امل�ي��ة وملصممني
ّ
م�ش�ه��وري��ن ،حيث ب��ات��ت لقطاته تشكل
ُبعدًا ومظهرًا رئيسيًا لإلبداع.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق � � ��ال ع� � �ب � ��داهلل امل� �ن� �ص ��ور،
م��دي��ر التسويق وال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة في
ش��رك��ة ال�ح�م��راء ال�ع�ق��اري��ة «ت�م��اش�ي��ًا مع

ص�ع��ود ال�ت��وج�ه��ات امل�ع��اص��رة والطلب
ع�ل��ى ال �ت �ج��ارب غ�ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ي��دم��ج
م��رك��ز ال�ح�م��راء ل�ل�ت�س� ّ�وق ب�ين ال�ع�لام��ات
ال �ك��وي �ت �ي��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ب� �ه ��دف ض �م��ان
ّ
التنوع في عروضها .ونحن نشهد اليوم
ّ ً
ت �ح��وال ثقافيًا وس�ل��وك�ي��ًا ،ش��ق بالفعل
طريقه نحو نسيج املجتمع الكويتي.
وباعتباره واحدًا من أوائل الذين تبنوا
ه� ��ذه ال� �ح ��رك ��ة ،ي �م �س��ك م ��رك ��ز ال �ح �م��راء
ّ
للتسوق بمفتاح إط�ل�اق روح املغامرة
ل�ل�م�ت�س��وق�ين م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر مساحة
م� �ش� �ت ��رك ��ة ،ح� �ي ��ث ي �م �ك ��ن ل�ل�أش �خ ��اص
أصحاب االهتمامات نفسها التواصل
ع �ب��ر ال �ف �ن��ون امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م �ث��ل امل��وض��ة،
واألزياء املعاصرة ،والرياضة ،والترفيه،
وال� �ث� �ق ��اف ��ة ،وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،واألف �ل��ام
ّ
وغيرها .كما يوفر املركز أحدث سمات
وج��وان��ب ت�ج��ارة التجزئة الحديثة في
ال�ك��وي��ت وامل�ن�ط�ق��ة .وع�ل��ى م��دار األشهر
ن �س �ت �م ��ر ب ��ال� �ع� �م ��ل وف � � ��ق االت � �ج� ��اه� ��ات
والتوجهات املحلية والعاملية الشائعة،
وسنكشف خ�لال الحملة ع��ن تغييرات
م �ث �ي��رة ب �ه��دف ض �م��ان رح �ل��ة وت �ج��رب��ة
م �ث��ال �ي��ة ل �ل �ع �م�لاء ت �ح��ت س �ق��ف واح� ��د».
ومن املتوقع أن تستمر حملة «لحظات
ّ
مميزة ف��ي ال�ح�م��راء» حتى نهاية شهر
يناير من عام .2020

بحضور القائم باألعمال األميركي الري ل .ميموت ومسؤولي الشركة

«لولو هايبر» تطلق عرض «اكتشف أميركا »2019

الري ل .ميموت ومسؤولو «لولو هايبر» يقصون شريط االفتتاح

أطلقت لولو هايبرماركت ،الشركة الرائدة
ف��ي م �ج��ال ال �ب �ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
ع ��رض «اك �ت �ش��ف أم �ي��رك��ا  »2019ي ��وم 20
نوفمبر في متجرها بمنطقة القرين.
واف �ت �ت ��ح ال �ق ��ائ ��م ب ��األع� �م ��ال ف ��ي ال �س �ف��ارة
األميركية ل��دى ال�ك��وي��ت ،الري ل .ميموت،
هذا الحدث بحضور كبار مسؤولي لولو

ه��اي �ب��رم��ارك��ت ال �ك��وي��ت وت�ج�م��ع ك�ب�ي��ر من
املتسوقني واملهنئني.
تم تنظيم برنامج ثقافي في يوم االفتتاح
ي� �ض ��م م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م� ��ن األغ ��ان ��ي
وال��رق�ص��ات التي تبرز الثقافة األميركية،
كجزء من االحتفاالت التي أقيمت بمناسبة
هذا العرض الترويجي.

ويتابع جولته في لولو هايبر ماركت

وسيستمر ه��ذا ال�ع��رض مل��دة أس �ب��وع ،من
 20إلى  26نوفمبر في جميع متاجر لولو
هايبر ماركت في الكويت ،حيث سيتضمن
األطعمة عالية ال�ج��ودة ومنتجات أخ��رى
م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ب ��أس �ع ��ار خ��اص��ة
للغاية.
ومل��زي��د م��ن الجاذبية إل��ى ع��رض «اكتشف

فواكه طازجة من الواليات المتحدة

أم�ي��رك��ا» ،ت��م تزيني م��داخ��ل وم�م��رات ف��روع
ل��ول��و ه��اي �ب��ر ب �ص��ور م ��ن امل �ع��ال��م األث��ري��ة
التقليدية واملواقع السياحية الشهيرة في
الواليات املتحدة.
ويتم تقديم أسعار خاصة على مجموعة
م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ذات ال �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة
األم �ي��رك �ي��ة خ�ل�ال ف �ت��رة ال� �ع ��رض ،ب �م��ا في

ذلك العالمات التجارية الرائدة في مجال
األغذية مثل بولثهاوس ،وكاليفيا فارمز،
وإي �ج��و ،وج �ن��رال ميلز ،وج��رب��ر ،وك��راف��ت،
والي � ��ت ه� � ��اوس ،وم ��اك ��ورم� �ي ��ك ،ب ��اورف ��ول
يوغورت ،راغو آند سيلك.
ُيبرز ع��رض «اكتشف أميركا  »2019لولو
هايبر ماركت باعتبارها الوجهة املفضلة

للمتسوقني املميزين ال��ذي��ن يبحثون عن
منتجات عالية ال�ج��ودة م��ن جميع أنحاء
العالم بأسعار تنافسية.
ان النهج الذي تتبعه لولو هايبر ماركت
وال ��ذي ال مثيل ل��ه يتمركز ح��ول العمالء،
وي �ض �ي��ف ج��اذب �ي��ة ل�ل�ت�س��وق ف��ي مختلف
فروع لولو هايبر ماركت في البالد.
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اقتصاد وأعمال 27
«الوطني» يعلن الفائزين
في سحب «الجوهرة»

فريق عمل «آيهوب» أمام المجمع الجديد على الواجهة البحرية

 ..وفريق عمل مطعم ريزينغ كينز

المطاعم المفضلة لجميع أفراد األسرة

«بليز بيتزا» و«ريزينغ كينز»
و«آيهوب» على شارع الخليج العربي
افتتحت م�ط��اع��م بليز ب�ي�ت��زا وآي �ه��وب وري��زي�ن��غ
ك �ي �ن��ز أح� ��دث م �ط��اع �م �ه��ا ف ��ي ال��وج �ه��ة ال �ج��دي��دة
ع�ل��ى ش��ارع الخليج ال�ع��رب��ي ،ت��أك�ي��دًا منها على
التزامها بتقديم تجربة ضيافة فريدة لزبائنها
ترضي جميع األذواق.
وي �ق��دم امل��وق��ع ال �ج��دي��د ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب �ن �ي��د ال �ق��ار
ت �ج��رب��ة م �م �ي��زة ل�ل�أص��دق��اء وال� �ع ��ائ�ل�ات ل �ت �ن��اول
أش �ه��ى ال��وج �ب��ات ع �ل��ى ال �ط��ري �ق��ة األم �ي��رك �ي��ة في
أج� � � ��واء ودي � � ��ة وم� ��ري � �ح� ��ة ،وم � ��ا ي ��زي ��ده ��ا ت �م �ي��زًا
اإلط�لال��ة الخالبة على البحر .كما يمتاز املوقع
ب�ش�م��ول�ي�ت��ه ف��ي ت �ق��دي��م اخ �ت �ي��ارات م �ت �ن��وع��ة م��ن
الوجبات السريعة ،حيث يقدم مطعم بليز بيتزا
أش�ه��ى أص�ن��اف ال�ب�ي�ت��زا ،وم�ط�ع��م آي�ه��وب فطائر
البانكيك واألوم�ل��ت وأل��ذ ال��وج�ب��ات ط��وال اليوم
إل��ى جانب وج�ب��ات فيليه ال��دج��اج الشهية التي
ي�ق��دم�ه��ا م�ط�ع��م ري��زي�ن��غ ك�ي�ن��ز ال ��ذي ي��وف��ر أيضًا
خ��دم��ة طلبات ال�س�ي��ارات الثانية م��ن نوعها في
الكويت.
ك �م��ا ت �ت �ق��اس��م امل �ط��اع��م ال �ث�ل�اث��ة م� �ي ��زات أس��اس �ي��ة
أهمها كونها االختيار األول للعائالت التي ترغب
ف��ي ت �ن��اول وج �ب��ات م�ح�ض��رة وف�ق��ًا ألع�ل��ى معايير
الجودة .وقد تم تأسيس مطعم «بليز بيتزا» على
أيدي ريك وإليز ويتزلز ليقدم أشهى أنواع البيتزا
الطازجة املحضرة بسرعة فائقة وأسعار مناسبة.
ويتميز كل مطعم من سلسلة مطاعم «بليز بيتزا»
ب�ت�ص�م�ي�م��ه ال� �ع� �ص ��ري ،ح �ي��ث ان امل �ط �ب��خ م�ف�ت��وح
على منطقة جلوس الزبائن ملزيد من التفاعل مع
الضيوف الذين يمكنهم طلب أو إدخال التعديالت

ي � � �ت� � ��اب� � ��ع ب � � �ن� � ��ك ال� � �ك � ��وي � ��ت
ال��وط �ن��ي ت �ق��دي��م امل �ك��اف��آت
للعمالء م��ن خ�ل�ال حساب
الجوهرة عبر السحوبات
األسبوعية ،الشهرية وربع
السنوية ،وق��د أعلن البنك
ع ��ن األس � �م ��اء ال� �ف ��ائ ��زة ف��ي
السحب األس�ب��وع��ي لشهر
نوفمبر ،حيث ف��از ك��ل من
حسام أحمد أسعد ،خاتون
علي حسني وناندا جوبال
كوتيابان بجائزة قيمتها
 5000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي لكل
منهم.
ملصق سحب حساب الجوهرة
ويوفر بنك الكويت الوطني
ل�ع �م�لاء ح �س��اب ال�ج��وه��رة
مقابل كل  50دينارا كويتيا في الحساب.
الدخول تلقائيًا في السحب على جوائز بقيمة ه � ��ذا وي� �ق ��دم ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي م �ن��ذ ع��ام
 5000دينار كويتي أسبوعيًا ،و 125000دينار  2012م �ك��اف��آت ل�ع�م�لائ��ه م��ن خ�ل�ال ال�س�ح��وب��ات
ك��وي�ت��ي ش�ه��ري��ًا ،وال �ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى بقيمة  250األسبوعية والشهرية ورب��ع السنوية لحساب
أل��ف دينار كويتي رب��ع سنوية ،حيث ان كل  50الجوهرة ،بجوائز تصل قيمتها اإلجمالية إلى
دينارا كويتيا يقوم العميل بإيداعها في حساب  2.200.000دي�ن��ار كويتي سنويًا .علمًا ان��ه يتم
الجوهرة ،تمنحه فرصة لدخول السحب.
إج ��راء ال�س�ح��ب ع�ل��ى أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن بحضور
ويبلغ الحد األدن��ى لفتح الحساب  400دينار ممثل ع��ن وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،ك�م��ا يتم
ك��وي �ت��ي ،وال �ح��د األق �ص��ى ل�ل�م�ب�ل��غ ال ��ذي يمكن اإلع �ل�ان ع��ن االس ��م ال�ك��ام��ل ل�ل�ف��ائ��زي��ن .وب��إم�ك��ان
االحتفاظ به في الحساب هو  500ألف دينار العمالء فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من
ك��وي�ت��ي .وف��ي ح��ال ع��دم ق�ي��ام ال�ع�م�ي��ل بعملية خ �ل�ال خ��دم��ة ال��وط �ن��ي ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت وخ��دم��ة
سحب ن�ق��دي أو تحويل م��ن ح�س��اب الجوهرة ال��وط�ن��ي ع�ب��ر امل��وب��اي��ل أو م��ن خ�ل�ال زي ��ارة أح��د
خالل الفترة املطلوبة ،تتضاعف فرص الفوز أفرع بنك الكويت الوطني.

«بيتك تكافل» تشارك
في اليوم العالمي للسكري
فريق عمل «بليز بيتزا»

أو املكونات الطازجة على أي بيتزا بحسب ذوقهم.
أص �ب��ح م �ط �ع��م آي� �ه ��وب م �ن��ذ ان �ط�ل�اق��ه ع ��ام 1958
ال ��وج� �ه ��ة امل �ف �ض �ل��ة ل� �ت� �ن ��اول وج� �ب ��ة اإلف � �ط � ��ار أو
االستمتاع بأوقات الفراغ مع األصدقاء أو تناول
وجبة سريعة خالل اليوم .وتميز املطعم بمفهوم
االبتسامة األس��اس��ي عند تحضير أي طلب مما
يضفي جوا من السعادة على كل وجبة.
ويقدم مطعم ريزينغ كينز ،الحائز جائزة أسرع
ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ن�م��وًا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة

ً
ً
ووج� �ب ��ات ال ��دج ��اج األك �ث��ر ش �ه��رة وت �ف �ض �ي�لا ف��ي
البالد ،قائمة طعام تشمل أطباقا شهية بنكهات
فريدة ،وتتضمن فيليه الدجاج الطري املتبل ملدة
 24س��اع��ة ،وأص��اب��ع ب�ط��اط��ا الكرينكل املقرمشة،
وت � ��وس � ��ت ت� �ك� �س ��اس امل � � �ش� � ��وي ،وص� �ل� �ص ��ة ك �ي �ن��ز
الخاصة ،وسلطة الكرنب الكريمية.
يستقبل مطعما بليز بيتزا وريزينغ كينز زبائنه
يوميًا من الساعة  11صباحًا إلى  2صباحًا ،أما
آيهوب فيفتح أبوابه لزبائنه على مدار اليوم.

ش��ارك��ت ش��رك��ة بيتك للتأمني التكافلي (بيتك
تكافل) في فعاليات اليوم العاملي للسكري الذي
ن�ظ�م��ه م�ع�ه��د دس �م��ان ل�ل�س�ك��ري ،ت�ح��ت ع�ن��وان
«عاداتك تغير حياتك» ،انطالقا من املسؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي امل� �ج ��ال ال �ص �ح ��ي ،وت��أك �ي��دا
ع�ل��ى دوره� ��ا ف��ي ال�ت��وع�ي��ة وال�ت��ذك�ي��ر بمخاطر
م��رض السكري وتداعياته ،ال سيما ان الحالة
ال �ص �ح �ي��ة ل �ل �ف��رد وامل �ج �ت �م��ع ت��رت �ب��ط ارت �ب��اط��ا
مباشرا بالتنمية االجتماعية واالقتصادية.
وان �ط �ل �ق��ت ف �ع��ال �ي��ات ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�س�ك��ري
ب �ح �ض��ور م �س��ؤول��ى م �ع �ه��د دس� �م ��ان وك��وك �ب��ة
م� ��ن األط� � �ب � ��اء ،وج� �م ��ع ك �ب �ي��ر م� ��ن ال �ج �م��اه �ي��ر،
وش�م��ل االح�ت�ف��ال ب�ه��ذا ال�ي��وم فحوصات طبية
واستشارات غذائية ،وكذلك فعاليات وانشطة

ت��وع��وي��ة ق��ام��ت ب�ه��ا «ب�ي�ت��ك ت �ك��اف��ل» م��ن خ�لال
ج �ن��اح خ ��اص ل �ل �ش��رك��ة ،وم ��ن خ �ل�ال امل �ش��ارك��ة
ف��ي م�ح��اض��رات وم�ن��اق�ش��ات نظمها امل�ع�ه��د تم
خاللها نشر التوعية وحث املجتمع على القيام
بفحوصات دورية ،باالضافة الى تأكيد توفير
وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
ك �م��ا ن�ظ�م��ت «ب �ي �ت��ك ت �ك��اف��ل» ف ��ي وق ��ت س��اب��ق،
ب��رام��ج وف�ع��ال�ي��ات وان�ش�ط��ة للتوعية الصحية
وال �ف �ح��ص ال � ��دوري مل��وظ�ف�ي�ه��ا ول�ل�ج�م�ه��ور في
م��واق��ع م�خ�ت�ل�ف��ة ،وم �ن��اس �ب��ات ط�ب�ي��ة وص�ح�ي��ة
م �ت �ع��ددة س��اه�م��ت ف��ي ت��وف�ي��ر ف��رص��ة الفحص
ال�ط�ب��ي م��ع توعيتهم ب �م��رض ال�س�ك��ري وط��رق
ال��وق��اي��ة وس �ب��ل ال�ت�ع��ام��ل م �ع��ه ،ب�م�ش��ارك��ة ع��دة
جهات معنية باملوضوع.
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والدة إعالمية تعرضت لجلطة
طالت الحملة ضد االعالمية ديما صادق والدتها ،من خالل تعميم رقمها على مجموعات واتس
اب ،واهطالها باتصاالت ورسائل تشتمها وتشتم ابنتها ،وتعدت الشتائم إلى فبركة صور
مشينة لها وارسالها على الواتس اب .وروت ديما كيف استيقظت على خبر ّ
تعرض والدتها
لجلطة دماغية ،وكتبت« :مني عمل فيها هيك؟ أنا أو هني؟ ما بعرف .أو يمكن تنيناتنا» ،طالبة
من والدتها السماح« :كنت مفكرة عم أعمل ّ
الصح»« .لك عمره ما يكون شي ،ال مبادئ وال إيمان
بشي وال قضية وال شي ...بس ببوس إيديكي قومي ورجعيلي بالسالمة».
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مراسالت «أو تي في» لم يسعفهن قرار القناة نزع اللوغو عن الميكروفون
حمالت منظمة لتعميم أرقام هواتف المراسلين وإمطارهم رسائل تهديد وتنمر
بعضهم تحول إلى أيقونات للثورة وكسب محبة المنتفضين
موضوعية قدر املستطاع ومنعت الشتائم النها تسيء الى املتظاهرين ،من الصعب
ضبط االم��ر عندما يكون عاما ،وام��ا من يتحدث بمفرده فباستطاعة املراسل ان
يضبط هواءه ..كنت مع الناس في تظاهرة العونيني .اما االشكال مع امللحن سمير
صفير فترده الى ان الثورة أظهرت الناس على حقيقتها .وهذه حقيقته.
الصحافيون ليسوا مكسر عصا .تستنكر جويس ما حصل مع زميالتها في محطة
الـ «او تي في» الذين تعرضوا أيضا ملضايقات واستفزازات .وتتوجه برسالة الى
السياسيني« :انزلوا عن كراسيكم .استمعوا لصوت الناس املقهورة».

جويس عقيقي خالل تغطيتها لالحتجاجات

ترهيب مراسالت «او تي في»

ضرغام مرتدياً قميصاً عليه صورته

مراسلو القنوات اللبنانية

تنمر على السوشيال ميديا

ن
ص
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ة

نقلوا صوت الناس وأوجاعهم  ..وتعرضوا لمضايقات وتهديدات
ليس ثانويا وال هامشيا الدور الذي
مارسته القنوات التلفزيونية
اللبنانية في مسار انتفاضة 17
أكتوبر .فمنذ اللحظات األولى
الندالع االحتجاجات ،ألغت
المحطات برامجها المقررة ،وأنزلت
«جيوش» مراسليها على األرض
لتغطية الحدث غير المسبوق
في تاريخ لبنان ،فاتحة الهواء
للمتظاهرين لنقل مطالبهم
واحتجاجاتهم .غير ان اتساع
االنتفاضة وتمددها على كامل
خريطة الوطن ،أوقع المحطات
في ازمة مراسلين ،اضطرت معها
لالستعانة بصحافيي األقسام
االقتصادية والرياضية والفنية،
كما دفع بعضها لتوظيف وجوه
جديدة من مناطق لم تكن قبال
على خريطة التغطيات.

■ آالن ضرغام من أميركا إلى ساحات طرابلس« :أهلها ما خلوني فل»
■ جويس عقيقي :الصحافي الحقيقي أثبت مكانته رغم المضايقات
بيروت -أنديرا مطر
املراسلون واملراسالت الذين اضطلعوا بمهمة نقل الصورة على األرض كما هي
متجاوزين انتماءاتهم وآراءهم ،كانوا نجوم هذه االنتفاضة وجنودها املعلومني.
وانقسمت اراء الشارع اللبناني حول ادائهم ،ليس من منطلق تقييمه مهنيا ،بل
تبعا ألهواء وميول «املنتقدين» :فئة صنفتهم في خانة «قادة الثورة» واتهمتهم
بتجييش الناس وحثهم للنزول الى الشارع عبر فتح الهواء للناس ،وفئة أخرى
اثنت على جهدهم وشجاعتهم وقيامهم بواجبهم اإلعالمي على اكمل وجه.
مدير مجموعة «إم بي سي» علي جابر توجه بتحية الى اإلعالميني املشاركني في
تغطية االنتفاضة ،وكتب في تغريدة «تحية للمراسلني العاملني على األرض .أنتم
حماية للحراك وضمان اندفاعته .أنتم صمام أمان ضد األخبار املغلوطة ،واألهم،
ضد أي محاولة للضغط لتنفيس االنتفاضة .مهنيتكم هي شرعية مؤسساتكم.
أنتم نصف الثورة والناس نصفها اآلخر» .الضغط النفسي واالعياء الجسدي لم
يثنياهم عن مواصلة عملهم فكانوا بحق جنود هذه الثورة ونجومها.

ضرغام« :طرابلس بتحبك»
آالن ض��رغ��ام م��راس��ل تلفزيون «ام ت��ي ف��ي» ،ال��ذي ع��اش القسم األك�ب��ر م��ن حياته
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وراس��ل محطته م��ن ه�ن��اك ،م��راب��ض ف��ي طرابلس منذ بدء
االنتفاضة .يتحدث بحب عن هذه املدينة التي لم ير مثيال لها في كل لبنان بااللفة

مراسلة قناة  otvريما حمدان لم تتمالك نفسها ،وبكت على الهواء حينما طلب
منها االع�لام��ي ال�ك��وم�ي��دي إي�ل��ي ال�ش�م��ال��ي (إي �ل��ي ج�ل�ادة) وض��ع ل��وغ��و محطتها
على امليكرفون .قامت حمدان بوضع اللوغو ف��ورًا وأك��دت أنها لن تزيله مجددًا.
ف�م��راس�لات املحطة التابعة لتيار الرئيس ميشال ع��ون نلن الحصة الكبرى من
املضايقات الجسدية واللفظية خ�لال االحتجاجات دفعت القناة إل��ى اتخاذ قرار
بتخلي هؤالء عن لوغو املحطة ،اعتقادًا بأنها تؤمن الحماية لهم ،لكن االمر انقلب
عكسيا واصبح مراسلو القناة عرضة للمالحقة من بعض املحتجني املعترضني
على وجودهم وعلى طريقة نقلهم لالنتفاضة .وتكاد الفيديوات التي يتم تداولها
للمضايقات التي تعرض لها فريق عمل القناة البرتقالية ال تعد وال تحصى ،من
ّ
والتعرض للكرامات.
الشتائم واإلهانات الشخصية إلى التجريح

واملحبة وحب الحياة .يعمل فيها والده طبيبا منذ أربعني سنة.
يقول آالن لـ سبقلا انه يشعر بأنه مدين لطرابلس وفخور بنفسه النه استطاع
توضيح ص��ورت�ه��ا الحقيقية بعدما ك��ان��ت بعض ال�ج�ه��ات تعمل على تحريفها
وتشويهها .الطرابلسيون بادلوه املحبة .طبعوا صوره على قمصان لبسها بعض
شبان املدينة وكتبوا عليها «منحبك».
وعن سبب رفضه االنتقال الى تغطية مناطق أخرى يقول «اهل طرابلس ما خلوني
فل» .يؤجل ضرغام زيارة له الى اميركا منذ فترة .ال يريد ترك طرابلس كما يتشبث
الطرابلسيون بهذه االنتفاضة التي غيرت حياتهم ألنهم يعرفون ان أي عودة الى
الوراء سوف يدفعون ثمنها من قبل نظام لطاملا قمعهم وشوه صورتهم.
وفي مقابل الود والترحيب باملراسلني ،تعرضت بعض املراسالت ملضايقات من
«الطرف االخر» .وما جرى ما مراسلة تلفزيون «ام تي في» جويس عقيقي نموذج
َ
عن تعامل البعض مع املرأة بشكل خاص .إذ لم تتوان عن االنتفاض بوجه امللحن
سمير صفير من التيار الوطني الحر ،بعد أن وصفها والسلطة الرابعة واملحطة
التي تمثلها بألفاظ نابية ،فتعاطفت معها تعليقات ناشطني على وسائل التواصل
االجتماعي وبعض اإلعالميني تحت هاشتاغ «متضامن مع جويس» استنكارًا
ُ
ضعت به .عقيقي تحدثت الى سبقلا عن تغطيتها للثورة التي
للموقف الذي و ِ
علمتها حقيقة حياة املراسل وأثبتت لها انها مهنة املتاعب فعال لكنها «الفتها».
تقول ان الصحافي الحقيقي اثبت مكانته ف��ي ه��ذه املرحلة ،واستطاع ان يكون
حاضرا ذهنيا وجسديا رغم قلة النوم والجوع واملضايقات.
دق��ة امل��رح�ل��ة وحساسيتها تجعل امل��راس��ل م�س��ؤوال ع��ن ك��ل كلمة يقولها .وتصر
ج��وي��س على ان�ه��ا ك��ان��ت موضوعية ونقلت ال�ص��ورة م��ن زواي��اه��ا املختلفة كنت

املضايقات لم تقتصرعلى بعض االستفزازات او الحركات العفوية من قبل بعض
املحتجني في الساحات والتي يمكن استيعابها .لكن الخطير ان هؤالء املراسلني
ب��ات��وا ه��دف��ا للثورة امل�ض��ادة ال�ت��ي ت�ب��دت ف��ي االي��ام األول��ى لالنتفاضة .وبطريقة
ُ
ممنهجة ومنظمة بدأت تشن عليهم حملة وصلت إلى حد تعريض حياتهم للخطر
من خ�لال التحريض عليهم على وسائل التواصل االجتماعي ،واشتدت الحملة
مؤخرا ،اذ عمدت بعض الجهات املناهضة للحراك الى نشر أرقام هواتف املراسلني
على مواقع التواصل ،وتعميم الرقم عبر مجموعات على الواتس اب ليصل إلى أكبر
ً
عدد ممكن ،ثم إهطال الصحافي بمئات الرسائل تتضمن تنمرًا وتهكمًا وتدخال
بالخصوصية واملسائل الشخصية والعائلية بهدف االذي��ة وإح��راج الصحافيني
ودفعهم الى التراجع عن تغطيتهم لالنتفاضة.

رسائل تهديد
وال�لاف��ت أن ح�م�لات الكترونية استهدفت الكثير م��ن امل��راس�ل�ين ال��ذي��ن يتابعون
ي��وم�ي��ات االن�ت�ف��اض��ة ،واول �ئ��ك ال��ذي��ن يعملون ع�ل��ى ك�ش��ف م�ل�ف��ات ال�ف�س��اد ،فيأتي
التحريض على املستوى الشخصي ويتخطى التنمر إلى التهديد أحيانًا من خالل
رسائل عبر الواتس اب ،ما دفع بالعديد من الزمالء الى تغيير أرقام هواتفهم أو
حتى إقفال التطبيق .وقد اشتدت الحملة خالل اليومني املاضيني بأساليب جديدة،
بعدما كانت متفرقة مع انطالق االنتفاضة.

تعميم أرقام الهواتف
م��ع توسع الحملة التي ات�خ��ذت طابعًا خطيرًا ،وب��دأت تهدد الصحافيني وحتى
بعض الناشطني ،غ� ّ�ردت ديما ص��ادق على تويتر فطلبت بكل احترام أن يتوقف
ه��ؤالء بعدما عمموا رقمها وأع�ط��وا توجيهات للهجوم عليها ب�لا ت��وق��ف .ومن
ً
الحسابات التي شاركت في الحملة على ديماّ ،
غرد أحدهم قائال« :هذا رقم ديما
صادق .املجد إلزعاجها».
ّ
وغرد بعض أصدقاء وزمالء ديما دفاعًا عنها ،فكتب ميشال حاجي جورجيو مثال،
إن الحملة على ديما صادق إن دلت على شيء هي رمزيًا الدليل الفاضح على أن
هذه الزمرة السلطوية ساقطة أخالقيًا وسياسيًا لتلجأ إلى هذ النوع من التحرش.
ُ
وعممت أيضًا أرقام عدد من صحافيي الجديد ،من بينهم رياض قبيسي ،فأرسلت
إليه عبر واتس اب مئات الرسائل ،وبعضهم استخدم صور ولديه .وتعرض لحملة
التنمر والتهديد أيضًا كل من نانسي السبع وراش�ي��ل ك��رم وليال سعد وحليمة
طبيعة.
وإذا ك��ان الصحافيون والصحافيات وال�ق�ن��وات التي يعملون فيها سيتقدمون
ب�ش�ك��اوى ض��د أص�ح��اب االرق ��ام ال�ت��ي انتهكت خصوصيتهم ،ف��إن م��واج�ه��ة ه��ذه
الحمالت استدعت تضامنًا اعالميًا واسعًا وتحركًا ضد كل أن��واع التهديد التي
تضعهم في دائرة الخطر.

س ّباكات وسائقات تاكسي ..وعامالت في محطات الوقود

األردنيات
يكسرن ثقافة العيب
عمان  -مؤيد أبو صبيح
ّ
سباكة ،وسائقة «أوب��ر» ،وعاملة كازية (محطة وق��ود)،
م�ه��ن ج��دي��دة ب ��دأت امل� ��رأة األردن� �ي ��ة اق�ت�ح��ام�ه��ا ،لتكسر
الصورة النمطية للنساء ،في مجتمع عشائري محافظ،
لم يتخلص من ثقافة «العيب» ،وإن سمح للمرأة بالعمل
في مهن نسائية أو تكون الغلبة فيها للمرأة.
ن �س �ب��ة م� �ش ��ار ك ��ة ا مل � � ��رأة األرد ن � �ي � ��ة ف ��ي س � ��وق ا ل �ع �م��ل
م��ن األ ق ��ل ف��ي ا ل �ع��ا ل��م ،ح �ي��ث ال ت �ت �ج��اوز  ،%14و ف��ق
إحصائيات عاملية .وأ خ�ي��رًا ،ب��دأت ا مل��رأة تتمرد على
ثقافة العيب ،تحت و ط��أة العوز والحاجة ،وشرعت
ت �ن��ا ف��س ا ل ��ر ج ��ال ع �ل��ى م �ه��ن ،ظ �ل��ت ل �س �ن��وات ط��و ي�ل��ة
مقتصرة عليهم.
زي �ن��ب ح �س��ن س �ي��دة ف��ي ال �ع �ق��د ال ��راب ��ع ،اح �ت��رف��ت مهنة
السباكة ،وتقول لـ سبقلا« :بحثت عن عمل مدة طويلة،
َّ
لكن لم أوفق ،وفي النهاية قرأت إعالنًا على واجهة أحد
ّ
املعاهد تدعو الفتيات إل��ى تعلم مهنة السباكة ،وعلى

الفور انخرطت في دورة احترافية ،وبعدها نشرت إعالنًا
على صفحتي في فيسبوك ،بأنني على استعداد للقيام
بجميع أعمال السباكة املنزلية».
وأشارت زينب إلى أنها في البداية لم تحظ بثقة الناس،
لكن بعد شهرين اتصلت بها سيدة تريد صيانة منزلها،
وع �ن��ده��ا ك��ان��ت ال �ف��رص��ة األول � ��ى ل �ه��ا إلث �ب��ات وج��وده��ا
ف��ي امل�ه�ن��ة .وت��وض��ح زي�ن��ب أن�ه��ا بعد ع��ام�ين م��ن الشقاء
أصبحت تدير ورش��ة تضم  3سيدات يحترفن السباكة
«والوضع عال العال».
وعن أغ��رب موقف تعرضت إليه ،قالت زينب« :ذات مرة
اتفقت مع رجل على ورشة ،وعندما جئت معه إلى املنزل
منعتني زوجته من إتمام العمل بحجة أني سيدة ولن
أستطيع القيام باملهمة» .ودائ�م��ًا ت�ق��ول زي�ن��ب إن�ه��ا في
كل مرة تسمع جملة واحدة «مش لو تشوفي إلك شغلة
بتناسبك أحسن إلك».
ي��رى كثير م��ن ال�خ �ب��راء أن بيئة ال�ع�م��ل ف��ي األردن غير
ص��دي�ق��ة ل�ل�م��رأة ،ح�ي��ث ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وائ��ق التي

أردنية تتدرب على مهنة السباكة

تحد م��ن مشاركتها ف��ي س��وق ال�ع�م��ل ،م��ن بينها فجوة
ّ
التحرش ،التي تعد
األجور مع الرجل ،ناهيك عن مشكلة
ظاهرة في املجتمع ،فوفق دراسة ملركز القدس للدراسات
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ف ��إن  %62م��ن ال �ن �س��اء األردن� �ي ��ات تعرضن
للتحرش.
كذلك تواجه املرأة مشكلة النقل ،وعدم وجود حضانات
ل�ل�أط� �ف ��ال ،األم � ��ر ال � ��ذي ي ��دف ��ع ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ن �س ��اء إل��ى
االستقالة بعد اإلنجاب.
ورغ� ��م إق � ��رار ال�ح�ك��وم��ة ن �ظ��ام ال�ع�م��ل امل � ��رن ،ال ��ذي يتيح
تخفيض عدد ساعات العمل أو توزيعها ،أو العمل عن

بعد ،ف��إن ه��ذا النظام م��ا زال ق��اص�رًا ع��ن تحقيق أهدافه
املتمثلة في زيادة مشاركة املرأة اقتصاديًا ،ألنه ال ُيطبق
إال في حال موافقة صاحب العمل.

تاكسي وكازية
ف��ي ش� ��وارع ال�ع��اص�م��ة ع� ّ�م��ان ،ت �ج��وب خ��ال��دة البسبس
ال �ش ��وارع ب�س�ي��ارت�ه��ا «أوب � ��ر» ب�ح�ث��ًا ع��ن زب��ائ��ن ي��رك�ب��ون
م�ع�ه��ا .وت �ق��ول« :ع�م�ل��ت س��ائ�ق��ة أوب ��ر ب�ع��دم��ا ض��اق��ت بي
ال�س�ب��ل ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ع�م��ل رغ��م أن�ن��ي ح��ائ��زة على
شهادة في إدارة األعمال» .وتضيف« :في كل مرة أسمع

تعليقات ،لكن أت�ع��ام��ل معها ب��رح��اب��ة ص��در ،خصوصًا
أن معظم زبائني هم من ال��رج��ال ..ال أسمح ألي شخص
بتجاوز حدوده معي» .وتوضح خالدة« :أهلي يخافون
ّ
علي كثيرًا ،فلذلك أعمل حتى مغيب الشمس فقط ،وال
أخرج خارج حدود العاصمة».
وتقول خالدة« :مستورة ،والحمد هلل».
وفي كازية في شارع مكة الراقي في ّ
عمان ،تمسك نيفني
بخرطوم البنزين باحترافية وتنتقل بخفة طائر رشيق
َ
بني ضفتي محطة الوقود.
ت �ق��ول ن�ي�ف�ين ل �ـ سبقلا إن «ه �ن ��اك م�ه�ن��ًا ظ �ل��ت س �ن��وات
طويلة تقتصر على ال��رج��ال ،ول�ك��ن ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة،
ون�ظ�رًا للظروف االق�ت�ص��ادي��ة ،أصبحت امل��رأة تعمل في
ه��ذه املهن ،وتلقى تشجيعًا من املجتمع ،وم��ن بني هذه
املهن العمل في محطات الوقود» .وتضيف« :في البداية،
رفضت إدارة املحطة تشغيلي ،لكن بعد إص��راري قبلت،
ش ��رط وض �ع��ي ت �ح��ت ف �ت��رة اخ �ت �ب��ار مل ��دة ث�ل�اث��ة أش �ه��ر،
وحققت نجاحًا في عملي ،ما دفعهم إلى تثبيتي ومنحي
راتبًا مجزيًا».
وتقول الباحثة في شؤون العمل والعمال رانيا الصرايرة
لـ سبقلا إنها ال تجد مشكلة في عمل املرأة في أي مهنة،
وهي لم تعمل سابقًا في هذه املهن ،فقط بسبب سيادة
ال�ت�ن�م�ي��ط ألدوار امل� ��رأة وال��رج��ل ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وع�ن��دم��ا
سنحت الفرصة للمرأة لدخول مجاالت كانت محصورة
على الذكور فقط دخلتها بكل حرفية وأثبتت وجودها.
وتضيف الصرايرة أن «املهم في عمل املرأة في أي مهنة
ه ��و ت��وف �ي��ر ظ � ��روف ع ��ادل ��ة ل �ه��ا ت �ض �م��ن ع ��دم ت�ع��رض�ه��ا
للتمييز ،ال سيما في األج��ر ،وحمايتها من أي عنف أو
تحرش».
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إسرائيل تحتجز مئات الجثامين

«مقابر األرقام»..
االنتقام من الشهداء بعد وفاتهم
مقبرة معروفة باسم «مقبرة األعداد» في قاعدة عسكرية قديمة في المنطقة المحظورة على الحدود بين إسرائيل واألردن

تنفرد إسرائيل من بين جميع
دول العالم بأنها الوحيدة
التي يطاول تنكيلها  -إضافة
الى األحياء  -األموات أيضاً ،حيث
تنزل بجثثهم عقوبات ال نظير
لها ،ولم تجرؤ على ارتكابها
حتى أكثر أنظمة االستعمار
عنصرية وهمجية.
فما زالت إسرائيل تحتجز
جثامين مئات الشهداء
الفلسطينيين والعرب الذين
استشهدوا في مراحل
مختلفة من النضال الوطني
الفلسطيني ،باإلضافة إلى
أسرى ،قتلوا تحت التعذيب،
ودفنوا في مقابر س ّرية،
تعرف باسم «مقابر األرقام»،
موزعة على أربعة مواقع،
ُتعدّ مناطق عسكرية مغلقة،
ممنوعاً دخولها ،إضافة إلى
احتجاز عدد غير معروف من
جثامين الشهداء في ثلاّجات
في معسكرات ومستشفيات
تابعة لجيش االحتالل.

 4مقابر

القدس  -أحمد عبدالفتاح
«م� �ق ��اب ��ر األرق� � � � ��ام» ه ��ي م ��داف ��ن س � ّ�ري ��ة م �ح��اط��ة
ُ
ب��ال�ح�ج��ارة ،م��ن دون ش��واه��د ،ح�ي��ث ت�ث� ّ�ب��ت على
أع�ل��ى ال�ق�ب��ر ل��وح��ة م�ع��دن�ي��ة تحمل رق�م��ًا معينًا،
ولهذا سميت بـ«مقابر األرق��ام» ،ألنها تتخذ من
ً
األرقام بديال عن أسماء الشهداء ،فلكل رقم ملف
خ ��اص ،تحتفظ ب��ه ال�ج�ه��ات األم�ن�ي��ة امل�س��ؤول��ة،
يشمل املعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.

وفق تقرير «الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء» ،عُ رفت
أربع فقط من «مقابر األرقام» ،وهي:

بداية التأسيس
وت ��ؤك ��د م ��ؤس� �س ��ات ح �ق��وق �ي��ة وإن �س ��ان� �ي ��ة ع��دة
أن «م �ق��اب��ر األرق� � ��ام» ت �ع��ود إل ��ى ب��داي��ة ت��أس�ي��س
إس��رائ �ي��ل ،إال أن�ه��ا ت�ك��رس��ت م�ن��ذ ان �ط�لاق العمل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي امل �س �ل��ح ب �ع��د ال� ��راب� ��ع م ��ن ي��ون �ي��و
ع � ��ام  ،1967ك �م��ا ت ��ؤك ��د ه � ��ذه امل ��ؤس� �س ��ات أن �ه��ا
ل ��م ت�س�ت�ط��ع م �ع��رف��ة ال �ع ��دد ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ـ«م �ق��اب��ر
األرق� � ��ام» وأم��اك �ن �ه��ا ،وع� ��دد ال �ش �ه��داء امل��دف��ون�ين
داخ�ل�ه��ا ،وه��وي��ات�ه��م .ووف��ق معطيات الصحافة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��إن ت�ل��ك امل�ق��اب��ر تفتقد إل��ى الحد
األدنى من املواصفات التي تصلح لدفن األموات
من البشر ،حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل
تمامًا بفعل ان�ج��راف��ات ال�ت��رب��ة ،كما أن الطريقة
التي يجري فيها التعامل مع جثامني الشهداء
الذين يدفنون فيها مهينة ،إذ يجري في أغلبية
األحيان طمر الشهيد بالرمال والطني ،من دون
وض��ع ع ��ازل إس�م�ن�ت��ي ،ك��ذل��ك أح�ي��ان��ًا ي��دف��ن أكثر
من شهيد في الحفرة نفسها ،وربما تضم الحفر
شهداء من الرجال والنساء.

 400شهيد
ووفق «الحملة» ،فإن ما جرى توثيقه استنادًا

1

مقبرة األرقام المجاورة لجسر بنات يعقوب ،وتقع
في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود اإلسرائيلية
– السورية – اللبنانية ،شمالي بحيرة طبريا ،ويدفن
فيها شهداء فلسطينيون ولبنانيون ،أغلبيتهم
ممن سقطوا خالل االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام
 ،1982وما تاله من مواجهات وحروب.

2

مقبرة األرقام الواقعة في المنطقة العسكرية
المغلقة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور
َّ
األردن ،وهي محاطة بجدار ،فيه بوابة حديدية معلقة
فوقها الفتة كبيرة ،كتب عليها بالعبرية «مقبرة
لضحايا العدو» ،وفيها أكثر من مئة قبر.

ملصقات تضم أسماء وصور الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم

إلى بالغات عائالت الشهداء والفصائل التي
ك��ان��وا ينتمون إليها ،ه��و احتجاز جثامني
 400شهيد ،وتحرير  131منها ،وال تزال 253
جثمانًا محتجزًا حتى اآلن.
وت��ؤك��د الحملة أن ع��دد ال�ش�ه��داء ف��ي مقابر
األرق � � � ��ام ي� �ف ��وق ه � ��ذا ال � �ع� ��دد ،اس� �ت� �ن ��ادًا إل��ى
امل �ع �ل��وم��ات امل� �ت ��داول ��ة ح� ��ول أع� � ��داد ال �ق �ب��ور
داخلها ،مردفة أن هناك  68مفقودًا منذ بداية
االح �ت�لال ح�ت��ى ال �ي��وم ،ال ُي �ع��رف مصيرهم،
ُ
وتنكر أي معلومات حولهم.
وم� �ن ��ذ ع � ��ام  2015وح� �ت ��ى ال � �ي� ��وم ،اح �ت �ج��ز
االح � �ت�ل��ال ج �ث��ام�ي�ن أك� �ث ��ر م ��ن  220ش �ه �ي �دًا
لفترات زمنية مختلفة (م��ن أي��ام إل��ى أشهر،
وبعض ال�ش�ه��داء أكثر م��ن ع��ام�ين) أف��رج عن
معظمها ،وأب�ق��ي على  29جثمانًا محتجزًا
حتى اآلن.

ورقة تفاوض

وت�م�ت�ن��ع س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال ع��ن إع �ط��اء أي
م �ع �ل ��وم ��ات ح � ��ول ع � ��دد ج �ث ��ام�ي�ن ال �ش �ه ��داء
امل�ح�ت�ج��زة ،أو أم��اك��ن اح �ت �ج��ازه��ا ،وت��رف��ض
إصدار شهادات وفاة بأسماء الشهداء.
وعلى الرغم من أن محكمة االحتالل أصدرت
ق��ان��ون��ًا ع��ام  ،2017ب��اع�ت�ب��ار ح�ج��ز جثامني
ال�ش�ه��داء غير ق��ان��ون��ي ،فإنه ل��م تصدر ق��رارًا
بإطالق الجثامني ،بذرائع واهية ،كان آخرها
اس �ت �خ��دام ال�ج�ث��ام�ين ورق ��ة ل�ل�ت�ف��اوض ح��ول
ال�ج�ن��ود اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين املحتجزين ف��ي غ��زة
لدى حركة حماس ،رغم أن سياسة احتجاز
جثامني الشهداء سابقة ل��والدة الحركة ،ما
يؤكد أن هذا النهج يضرب بجذوره في عمق
السياسة العنصرية اإلسرائيلية ،التي تنتقم
من األشخاص حتى بعد استشهادهم.

3
مقبرة شحيطة ،وتقع في قرية وادي الحمام
4
شمالي مدينة طبريا ،الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة
مقبرة ريفيديم ،وتقع في غور األردن أيضاً.

طبريا ،وأغلبية الجثامين فيها لشهداء معارك
منطقة األغوار بين عامي  1965و.1975

النازيون الجدد يثيرون قلق السلطات األلمانية

«أتوموافين» ..الخوف والكراهية عبر األطلسي
ّ
حذرت الشرطة األوروبية «يوروبول» ،أخيراً ،في ورقة سرية من تزايد نشاط المتطرفين اليمينيين على الصعيد العالمي ،واقترحت وضع هؤالء،
منظمات وأفراداً ،على قوائم اإلرهاب األوروبية ،كما هو الحال مع داعش والقاعدة وغيرهما .لكن أكثر ما يثير القلق حالياً هي منظمة
«أتوموافين» التي تتبع للنازيين الجدد وتبث الخوف والكراهية عبر األطلسي ،من الواليات المتحدة وصوال ً إلى أوروبا وبالتحديد ألمانيا التي ال
تزال أرضاً خصبة لتفشي النازية رغم مرور عقود على هزيمة أدولف هتلر .وقد ّ
سلطت صحيفة دير شبيغل األلمانية الضوء على هذه المنظمة
وفرعها األلماني بعد بروز خطرها على سياسيين وناشطين ،ال سيما من المؤيدين للهجرة.
وليد قرضاب

رجال بأقنعة الجماجم
يتوعدون بمعركة
طويلة« ..لقد جرى
شحذ السكاكين»
رسائل تهديد
لسياسيين وناشطين
بالقتل ..وحمالت دعائية
لتجنيد أعضاء

هذا الصيفّ ،
تعرض سياسيون وناشطون أملان
إلى موجة تهديدات شريرة ارتكبها نازيون جدد
ي�ن�ت�م��ون مل�ج�م��وع��ة ج��دي��دة ن�ش��أت ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة ت �س �م��ى «أت� ��وم� ��واف�ي��ن» Atomwaffen
 .Divisionوبدأت تتكشف في أملانيا منذ نوفمبر
 ،2018مع التهديدات التي تلقتها الناشطة دونا
كالرك التي انتقلت من الواليات املتحدة.
وه ��ذه امل�ج�م��وع��ة واح ��دة م��ن أخ�ط��ر امل�ج�م��وع��ات

في ال��والي��ات املتحدة ،ويشتبه في أن أعضاءها
ارت �ك �ب��وا ج��رائ ��م ق �ت��ل .وق ��د ان�ت�ق�ل��ت إل ��ى أمل��ان�ي��ا
بحسب ما أظهره مقطع فيديو دعائي ملجموعة
ت��رت��دي أقنعة على شكل جمجمة ب�ش��ري��ة ،وزي��ًا
م �م��وه��ًا ي �ش �ب��ه زي ال � �ق ��وات األمل ��ان� �ي ��ة امل �ع��روف��ة
باسم «ال�ب��ون��دزوي��ر» ،لكنه معدل برموز خاصة
باملجموعة باللونني األسود والفضي.
وب�ح�س��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ف ��إن ف �ت��رة راح ��ة الناشطة
ً
كالرك في أملانيا لم تدم طويال ،حيث أرسل إليها
في نوفمبر  2018مسؤولو إنفاذ القانون رسالة

باللغة اإلنكليزية« :يرجى االتصال بالشرطة في
ّ
أس��رع وق��ت بشأن ح��ادث متعلق ب��األم��ن» .وك��ان
مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) قد أبلغ
مكتب ال�ش��رط��ة الجنائية ال�ف��درال�ي��ة األمل��ان�ي��ة أن
كالرك بخطر في أملانيا ،وأن عناصر نازية تعمل
مع شعبة «أتوموافني» سافرت إلى أملانيا بقصد
إل �ح ��اق األذى ب �ه��ا .ون �ص��ح امل �س ��ؤول ��ون ك�ل�ارك
بعدم نشر ع�ن��وان سكنها ف��ي أي سجل رسمي،
واالم�ت�ن��اع ع��ن ارت ��داء سماعات ال��رأس وه��ي في
ط��ري�ق�ه��ا إل ��ى امل �ن��زل ك��ي ت�ب�ق��ى ع�ل��ى م�ع��رف��ة بما

معسكرات في نيفادا
للتدريب ..وفروع
في دول أوروبية
أيديولوجية أكثر تطرفا ً
ونشر العنف
والفوضى والعدمية
أعضاء في «أتوموافين» مع النازي األميركي جيمس ماسون

على مبدأ «داعش» ..وتأييد «حرب العرق»
املجموعة الدولية للنازيني الجدد قادرة ،حتى
في األماكن التي ال تنشط فيها ،على العثور
على أتباع يعملون بالنيابة عن أيديولوجيتها،
وه��ي تعمل ض�م��ن م�ب��دأ م�م��اث��ل يعمل عليه
ت�ن�ظ�ي��م داع � ��ش االره� ��اب� ��ي ،ال � ��ذي ت �ح��ول من
اإلرهاب املحلي في العراق وسوريا إلى حركة
إرهاب عاملية.
وامل��ؤك��د أن «ش�ع�ب��ة أت��وم��واف�ي�ن» ت�ن�ش��ط في
أملانيا تحت اسم «فويركريك» ،Feuerkrieg
وتعني «حرب الحرق» ،وتضم ما ال يقل عن
س�ت��ة أع �ض��اء ك��ان��وا ع�ل��ى ات �ص��ال ب��اع�ض��اء

املجموعة االميركية منذ ع��ام  ،2017بعد ان
س��اف��ر أع�ض��اء م��ن املجموعة االم�ي��رك�ي��ة إلى
إنكلترا وبولندا وجمهورية التشيك وأوكرانيا
وأملانيا.
أيديولوجية املجموعة التي تأسست قبل نحو
ً
أرب��ع س�ن��وات ،يمكن أن تكون األكثر تطرفا.
فأتباعها ي��ؤي��دون «ح��رب ال�ع��رق» ويعجبون
ب��اإلره��اب �ي�ين اليمينيني م�ث��ل م�ه��اج��م مدينة
أوكالهوما تيموثي مكفي ،والقاتل املتسلسل
ال�ن��روي�ج��ي أن ��درس بريفيك وم��رت�ك��ب هجوم
امل �س �ج��د ف ��ي ن �ي��وزي �ل �ن��دا ب��ري �ن �ت��ون ت ��اران ��ت.

واه��داف�ه��ا ال�ع�ن��ف وال�ف��وض��ى وال�ع��دم�ي��ة وه��ي
نفس اهداف االرهابيني ،ويقدر أكثر من 100
شخص ينتمون إليها ف��ي ال��والي��ات املتحدة
فقط.
يتم تنظيم ه��ؤالء ف��ي خ�لاي� ً�ا مستقلة تضم
ً
ً
عددا قليال من األعضاء ،وفقا ملبدأ «املقاومة
ب�ل�ا ق �ي��ادة» ال ��ذي ط��امل��ا دع ��ا إل �ي��ه م�ت�ط��رف��ون
ي �م �ي �ن �ي��ون م �ث��ل ال� �ن ��ازي األم �ي ��رك ��ي ج�ي�م��س
ماسون .ويتبادل عشاق «أتوموافني» كتيبات
عن ح��رب العصابات وتعليمات عن تصنيع
القنابل وامل �ح��ادث��ات امل�ش�ف��رة ،وت��درب��وا على

اط �ل�اق ال �ن��ار ف��ي «م �ع �س �ك��رات ك��راه �ي��ة» في
أماكن مثل صحراء نيفادا ،ويقود بعضهم
ٌ
جنود سابقون.
ُويعتقد أن أتباع «شعبة أتوموافني» مسؤولون
عن خمس جرائم قتل في الواليات املتحدة.
وف��ي ح�ين يتحفظ «اف ب��ي اي» ف��ي مناقشة
تحقيقاته حول شبكة «أتوموافني» وفروعها،
ق � ��ال م� �س ��ؤول ب��ري �ط��ان��ي ك �ب �ي��ر ف ��ي م �ج��ال
مكافحة اإلرهاب إن هناك مجموعات مماثلة
في كندا وأميركا الجنوبية وأستراليا والدول
االسكندنافية وأوروبا الشرقية وأملانيا.

يدور حولها.
وأخيرا تزايدت األدلة على وجود فرع أملاني لهذه
املجموعة ،وأعلن وزير الداخلية األملاني هورست
سيهوفر أن أجهزة االستخبارات تراقب أنشطة
«أت ��وم ��واف�ي�ن» ب�ش�ك��ل م �ك �ث��ف .م �ش �ي �رًا إل ��ى تلقي
جيم أوزدي�م�ي��ر وك�ل��ودي��ا روث ،وك�لاه�م��ا عضو
ف��ي ال�ب��رمل��ان األمل��ان��ي ع��ن ح��زب ال�خ�ض��ر ،رس��ائ��ل
إل �ك �ت��رون �ي��ة ف ��ي  27أك �ت��وب��ر ت �ه��دده �م��ا ب��ال�ق�ت��ل.
وجاء في الرسالة التي ارسلت إلى أوزديمير من
بريد اسمه « atom11حتى أنت ،الخنزير التركي
اليساري ،أصبحت اآلن على قائمة املوت لدينا».
ام��ا ال��رس��ال��ة إل��ى روث ف�ج��اء ف�ي�ه��ا «أن ��ت حاليا
االس ��م ال �ث��ان��ي ف��ي ق��ائ�م��ة امل � ��وت» .وت ��م ال�ت��وق�ي��ع
على كال التهديدين بعبارة «مع خالص التقدير،
أتوموافني فرع دويتشالند».

«على الرادار»
رئ�ي��س وك��ال��ة االس �ت �خ �ب��ارات ال��داخ�ل�ي��ة األمل��ان�ي��ة
توماس هالدينوانج يعتبر ان الرسائل هي جزء
من موجة من الكراهية اليمينية املتطرفة التي
تنتشر في أملانيا منذ أشهر .وتم ابالغ املشرعني
األمل ��ان وراء األب� ��واب امل�غ�ل�ق��ة ان «ه �ن��اك عاصفة
ت �ل��وح» ،وان ��ه ت��وج��د ق��وائ��م ك��راه �ي��ة وت �ه��دي��دات
ب��ال �ق �ت��ل وال ي �م �ك��ن اس �ت �ب �ع ��اد اح� �ت� �م ��ال وق� ��وع
هجمات ،وان السلطات تقوم برصد مجموعة من
اإلرهابيني املحتملني.
وب�ع��د بضعة أي��ام فقط م��ن ه��ذه االح��اط��ة ،تلقى
مايكل روث ،وزي��ر ال��دول��ة ف��ي وزارة الخارجية،
ُ
رس��ال��ة ه ��دد فيها بتشطيب وج�ه��ه ع�ل��ى شكل
صليب معقوف بـ«سكني حاد لطيف» .وذلك بعد
وصف روث الحزب البديل األملاني بأنه «ال��ذراع
السياسية لإلرهاب اليميني».
وقد وردت تهديدات مماثلة لعمدة مدن ورؤساء
بلديات أملانية ،حيث افاد تقرير استقصائي بان
واح��دا من كل خمسة من رؤس��اء البلديات تلقوا
رس��ائ��ل ك��راه�ي��ة ،ف��ي ح�ين ت�ع��رض رئ�ي��س بلدية
لهجوم جسدي.
هنرييت ريكر ،عمدة مدينة كولونيا منذ ،2015
واح��دة ممن تمكنوا من البقاء على قيد الحياة
بعد أن طعنها متطرف يميني ،وقد تلقت رسائل
كراهية ف��ي ع��دة مناسبات ،وف��ي رس��ال��ة تلقتها
مع آخرين هذا العام ،هدد كاتب الرسالة املجهول
ب��إط�لاق ال �ن��ار عليهم ب��أس�ل��وب اإلع � ��دام .وان�ه��ى
تهديده بعبارة .Heil Hitler
ُ
ثم في يونيو ،قتل والتر لوبكي رئيس مقاطعة
كاسل ،وهو سياسي مؤيد للهجرة ،بالرصاص
بينما كان جالسًا على شرفة منزله ،وكانت تلك
أول جريمة قتل لسياسي أملاني بدوافع متطرفة
يمينية منذ عام .1945

طلبات بشعة
خالل األشهر املاضية ،وصلت مئات التهديدات
إل� ��ى س �ي��اس �ي�ين وق� �ض ��اة وم �ح��ام�ي�ن ون��اش �ط�ين

وص �ح��اف �ي�ي�ن .ي �ط �ل��ق م��رس �ل��و ال �ت �ه��دي��دات على
أنفسهم «الفيرماخت» (الجيش األملاني في عهد
النازية) .وتمتلئ العديد من الرسائل باألخطاء
النحوية واإلم�لائ�ي��ة ،وبعضها يتضمن طلبات
فظيعة ،مثل مطالبة املرسل إليه باالعتذار علنا
عن تصرفاته أو كلماته أو «وضع الشرطة تحت
ال �س �ي �ط��رة» ،وب �ع��ض امل��رس �ل�ين ي�ط��ال�ب��ون أي�ض��ا
بدفع مبالغ بعملة البيتكوين.
وليس من السهل تحديد من يقف وراء الرسائل
ُ
امل�ج�ه��ول��ة .وف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي ،ق�ب��ض على أحد
املشتبه بهم بالقرب من هامبورغ ،وهو رجل قدم
نفسه على اإلن�ت��رن��ت كمتطرف يميني وأمضى
ً
ً
وق��ت��ا ط��وي�ل�ا ف��ي م��ؤس�س��ة ل�ل�أم��راض ال�ن�ف�س�ي��ة.
لكن عملية االع�ت�ق��ال ل��م تفعل شيئًا يذكر للحد
م��ن فيضان التهديدات والتخفيف م��ن وطأتها.
كما ان السلطات لم تضع اي خطة ملواجهة هذه
املوجة من الكراهية التي تتزايد.
لكن أخيرا ق��دم وزراء الداخلية والعدل واألس��رة
ب��رن��ام �ج��ا مل�ك��اف�ح��ة ال �ت �ط��رف ال�ي�م�ي�ن��ي ،م��ن بني
قائمة التدابير يتعني على الشبكات االجتماعية
اإلب�ل�اغ ع��ن ت�ه��دي��دات بالقتل وخ�ط��اب الكراهية
إلى إدارة جديدة داخل مكتب الشرطة الجنائية
ال �ف��درال �ي��ة األمل ��ان �ي ��ة .ك �م��ا ي��دع��و ال �ب��رن��ام��ج إل��ى
قوانني أكثر صرامة وحماية أفضل للسياسيني
امل �ح �ل �ي�ين وت �ك �ل �ي��ف امل ��زي ��د م ��ن ض �ب��اط ال�ش��رط��ة
وعمالء املخابرات لهذه املهام.
ويرى خبراء انه ليس من الواضح ما إذا كان من
يقف وراء التهديدات هم أعضاء في « أتوموافني»
او اشخاص يستخدمون االسم لنشر الخوف.
أواخ��ر ع��ام  ،2017سافر عضو «أت��وم��واف�ين» من
الواليات املتحدة إلى أملانيا وزار قلعة فيفلسبرغ
 Wewelsburgالواقعة بالقرب من بادربورن التي
استخدمها هاينريش هيملر أقوى رجال أدولف
هتلر وأك �ث��ره��م ش��راس��ة ال ��ذي ق��اد ف��رق��ة ال�ق��وات
ال�خ��اص��ة األمل��ان �ي��ة وال�ب��ول�ي��س ال �س��ري امل �ع��روف
ب��ال�ج�ي�س�ت��اب��و وأش � ��رف ع�ل��ى م�ع�س�ك��رات امل ��وت،
إل��ى م��وق��ع للعبادة وس�م��ي ب��اس��م «ق�ص��ر هيملر
امل �س �ك��ون» .وف ��ي وق ��ت الح ��ق ظ �ه��رت ال�ق�ل�ع��ة في
م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و دع��ائ��ي وح �ي��د ص�ن�ع��ه ح�ت��ى اآلن
ال�ف��رع األمل��ان��ي ل�ـ«أت��وم��واف�ين» ُ
ويظهر فيه رج��ال
ُ
ي ��رت ��دون أق �ن �ع��ة ال �ج �م��اج��م ب�ي�ن�م��ا ي �ع �ل��ن ص��وت
عن إنشاء خلية في أملانيا ،وق��ال «نحن نستعد
للمعركة الطويلة والنهائية التي ستأتي ً
قريبا..
لقد تم بالفعل شحذ السكاكني».
وبدأ هؤالء حملة في نوفمبر  2018حيث ظهرت
ك �ت �ي �ب��ات م��زي �ن��ة ب �ش��رائ��ط م �ع�ق��وف��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
هومبولت في برلني دعت الطالب إلى االستعداد
ل�ـ«ال�ح��رب األهلية األك�ث��ر وحشية ف��ي ال�ت��اري��خ»،
ك �م��ا ج ��رى ال �ع �ث��ور ع �ل��ى امل �ن �ش��ورات ف��ي م��دخ��ل
مبنى ق��ري��ب م��ن م��وق��ع التفجير ال ��ذي وق��ع ع��ام
 2004في كولونيا ،تضمنت صورة لشخص ملثم
ّ
يقطع رأس شخص يصلي بفأس ،مرفقة بعنوان:
«رسالة إلى املسلمني ..الهجمات ستبدأ قريبًا».

30

«األبيض» يعسكر في دبي
يغادر البالد بعد غد االحد وفد الفريق االول لكرة القدم بنادي الكويت متوجها الى دبي
القامة معسكر خارجي هناك ملدة  12يوما ،يتخلله عدة مباريات ودية ،يترأس الوفد نائب
رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ويضم  22العبا.
من جانبه ،قال املنسق االعالمي عمر الزامل ان الهدف من اقامة املعسكر تجهيز الالعبني
خالل توقف الدوري وغياب الدوليني استعدادا لكأس السوبر واستئناف الدوري.
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الرياضة والسياسة ..سكة سفر

ً

أوال ..خليجنا واحد ..وشعبنا واحد فسواد العني
ي��ا خليجنا ف ��داك ..وقلوبنا وعقولنا ال ت��ود سوى
ع �ل�اك ،ش��رب�ن��ا أط �ف��اال م��ع ال�ح�ل�ي��ب ه � ��واك ..فعزتنا
وشرفنا هواك.
ثانيًا تؤكد الرياضة أنها لغة التفاهم وال�س�لام..
ب �ه��ا ط � �ق� ��وس ..وأي� � ��ة ط � �ق� ��وس ..ت �ص �ف��ي ال� �ن� �ف ��وس..
وشعارها األس��اس أنها تهذيب النفوس ..وليست
ً
نيال للكؤوس.

رابعًا :انتبهوا ..الرياضة لم تعد لهوًا وت��رف��ًا ،بل
أصبحت نظامًا أساسيًا في املجتمعات املتحضرة،
كبقية األنظمة االقتصادية واألمنية والسياسية،
زميل ق��ال« :شدخلكم ف��ي السياسة وي��ن راي�ح�ين؟..
قلنا له ..انتظر لنقنعك».

ثالثًا ف��إن اكتمال عقد ف��رق ك��أس الخليج ومشاركة
الشقيقة ال�ك�ب��رى ال�س�ع��ودي��ة والشقيقتني اإلم� ��ارات
والبحرين مؤشرات إيجابية ،ونأمل أن تكون الخطوة
السعيدة ج�دًا باالنضمام لبقية األش�ق��اء وف��ي دوحة
الضيافة هي معبر سلس الكتمال التعاضد والتعاون
ّ
ولم الشمل« ..ما أحالنا واحنا متحدين متراصني».

يا ناس األلعاب الرياضية هي إحدى أدوات إسباغ
ال �ش��رع �ي��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ،وذل� ��ك ب��إظ�ه��ار
ال �ت �م��اث��ل ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي وال� �ف ��رق ال�ق��وم�ي��ة
وامل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ،وت�ح��وي��ل أي ان�ت�ص��ار لتلك
الوطنية إل��ى تأكيد زي ��ادة االن�ت�م��اء وال� ��والء ..وال��ى

الغربيون ابتدعوها
الحظوا أن الخلط بني الرياضة والسياسة بدأ باالجتماع التأسيسي للحركة األوملبية الدولية
في باريس { 1894دول غرب أوروب��ا} سيطر الخالف الدائر حينذاك بني فرنسا وأملانيا
على االجتماع ،وطالبت فرنسا باخراج املانيا من الحركة األوملبية بسبب خالف سياسي
بني البلدين ،اي ان هذه اللعبة في الخلط بني الرياضة والسياسة ليست عربية كما يدعون.

إثبات كفاءة الدولة ..وهذه الوظائف السياسية غير
املقصودة وغير الظاهرة للرياضة جعلها موضع
اه �ت �م��ام م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض ال�س�ي��اس�ي�ين ،وخ��اص��ة في
البطوالت املهمة داخليًا وخارجيًا ،حيث أصبحت
إح��دى أدوات السياسة الخارجية ،ألنها تستخدم
كأداة للدعاية الدولية ولفت النظر الدولي ،مثل رفع
علم البلد ..واألناشيد الوطنية قبل املباريات ..قلنا
لزميلنا «هل اقتنعت ..يابو فلسني؟» رد «نعم ..واهلل
اقتنعت».
• إذا للرياضة سكة سفر مع السياسة ،ولكنها تجمع
وال ّ
تفرق ،بل تكسر أي جمود ،وتقرب املسافات في
قطار يسير بروح رياضية نحو الهدف ..وخير اللهم
اجعل خليجي  24خيرا على خليجنا الرائع.

بوحمود

أميركا وإيران
فجر الثالثاء  / 17 / 2 1998وص��ل فريق
أم�ي��رك��ي ل�ل�م�ص��ارع��ة إل��ى ط �ه��ران ،عاصمة
إي ��ران ،مشكلني ب��ذل��ك أول س�ف��راء يمثلون
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي اي � ��ران ،ب �ع��د ق�ط�ي�ع��ة
 20ع��ام��ًا ،وق��د راف ��ق امل �ب��اري��ات رف��ع العلم
األم �ي��رك��ي ف ��ي ط� �ه ��ران ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال�ع�ل��م
نفسه مادة للحرب والقطيعة.
● وال ن �ن �س��ى ك � ��رة ال � �ط� ��اول� ��ة ب�ي��ن ه �ن��ري
كيسنجر وزي��ر خ��ارج�ي��ة أم�ي��رك��ا األس�ب��ق
مع قادة الصني لتكون بداية عهد سياسي
جديد.

ْ
ْ
ُ
عِ شرة عمر

علمتنا
عبدالله الفضلي
ت �ح �ظ��ى ب �ط��ول��ة ك ��أس ال �خ �ل �ي��ج ل �ك��رة ال �ق ��دم ب��اه�ت�م��ام
واس��ع ف��ي املنطقة ،وحافظت على استمراريتها منذ
النسخة األولى في البحرين عام  1970وحتى اآلن.
اقامة ال��دورات واستضافتها ج��اء ت لتحقيق أه��داف
ت�ت�ض�م��ن إث� ��ارة االه �ت �م��ام ب��ال��ري��اض��ة ورف� ��ع م�س�ت��وى
ل�ع�ب��ة ك ��رة ال �ق��دم ف��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ،وإت��اح��ة ال�ف��رص��ة
لشباب الخليج للتجمع وااللتقاء والتعارف وتوثيق
عالقات اإلخ��وة والصداقة بني أبناء الخليج العربي،
وهو ما تحقق وال يزال.
والبطوالت التي أقيمت لها فضل كبير على املنتخبات
وتطورها ومن خالل املشاركة في منافساتها تأهلت
ال �ك��وي��ت وال �س �ع��ودي��ة واالم � ��ارات ال��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس
ال �ع��ال��م ون �ج �ح��ت ق �ط��ر ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م امل ��ون ��دي ��ال امل�ق�ب��ل
 ..2022وبالفعل ال��دورات علمتنا «البرستيج» ..وهي
ك �ل �م��ة أج �ن �ب �ي��ة ت �ع �ن��ي (ه �ي �ئ��ة أو ش �ك�ل�ا أو وض� �ع ��ا)..
أص �ب �ح��ت م �ت ��داول ��ة ف ��ي ال �ل �ه �ج��ة ال �ع��ام �ي��ة ..وت �ع �ن��ي..
الوضع أو اإلطار االجتماعي الذي وضع مستخدمها
ن�ف�س��ه ف �ي��ه ..وم��ا يتعلق ب��ه م��ن أم ��ور ت�ن��اس��ب امل�ك��ان��ة
أو الوضع االجتماعي ال��ذي ح��دده الشخص لنفسه..
أمام اآلخرين.
واكتسب الالعبون الخبرة الدولية من خالل املشاركة
وبرز العديد منهم واشتهر بعد دخوله في منافسات
ال��دورة ،وهذا ينطبق على االداري�ين من خالل عملهم
م��ع امل�ن�ت�خ�ب��ات وك�س�ب��وا ال�خ�ب��رة م��ن خ�لال مرافقتهم
للوفود واالجهزة االدارية والفنية ،وهذا ينطبق على
امل ��درب�ي�ن ال��وط �ن �ي�ين ال��ذي��ن ق� ��ادوا م�ن�ت�خ�ب��ات ب�لاده��م
ف��ي ال � ��دورات ال �ت��ي ك��ان��ت ل�ه��م ف��رص��ة ك�ب�ي��رة ل�ل�ش�ه��رة
وتسجيل مشاركة وتحقيق بطولة لبلدانهم.
واق � ��ام � ��ة ال� � � � � ��دورات ك � ��ل س� �ن� �ت�ي�ن أع � �ط� ��ت االع�ل�ام� �ي�ي�ن
وال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ال� �ف ��رص ��ة ل �ل �ع �م��ل وت� �ط ��وي ��ر ع �م �ل �ه��م
االعالمي في الصحافه والتلفزيون واالذاعة.
دورة ال�خ�ل�ي��ج ال �ت��ي ص�ن�ع��ت أب ��رز ن �ج��وم ال�خ�ل�ي��ج في

هدف جاسم يعقوب في مرمى رعد حمودي في البطولة الرابعة عام 1976

مرزوق سعيد يتسلم كأس الخليج الثالثة

التاريخ :جاسم يعقوب وماجد عبداهلل وحسني سعيد
ومنصور مفتاح وع��دن��ان الطلياني وح�م��ود سلطان
وغالم خميس وساهمت في تطوير الكرة الخليجية،
وزادت من شعبيتها واأله��م أنها ساهمت في إنشاء
م�لاع��ب على أف�ض��ل مستوى الستضافة ال��دورة التي
تتنقل بني العواصم الخليجية دوريًا كل عامني.

ً
جزء ا
األمر اإليجابي في دورة الخليج أنها أصبحت
ً
من االستثمار في االتحادات الخليجية ،وت��در دخال
إض��اف �ي��ًا ل�لات �ح��اد امل�س�ت�ض�ي��ف م��ن خ�ل�ال اإلع�ل�ان��ات
وب� �ي ��ع ح� �ق ��وق ال� �ن� �ق ��ل ،ول � ��م ت� �ع ��د ع �ب �ئ��ًا م ��ال� �ي ��ًا ع �ل��ى
االت�ح��ادات الخليجية عند استضافتها كما ك��ان في
السابق.

ترتبط الكويت بعالقة ود وذك��ري��ات طيبة
وعشرة عمر مع دورات كأس الخليج العربي
لكرة القدم منذ انطالقها في  27مارس 1970
ف��ي ال �ب �ح��ري��ن ،ع �ن��دم��ا ت��وج��ت ب�ط�ل��ة ل�ل�م��رة
األول� ��ى معلنة ب��داي��ة ح�ق�ب��ة ح�ص��د األل �ق��اب
الخليجية حتى حققت رقما قياسيا لها.
وال �ت �ص��ق اس ��م األزرق ،وه ��و ل �ق��ب منتخب
ال� �ك ��وي ��ت ،ب� �ك ��أس ال �خ �ل �ي ��ج ،ف �س �ي �ط��ر ع�ل��ى
املسابقة ف��ي معظم دورات �ه��ا وأظ�ه��ر تفوقا
واضحا على املنتخبات الخليجية األخرى
وباتت عالقة عشق وعشرة عمر ،ول��م يغب
م �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي��ت ع ��ن ب �ط��والت �ه��ا وح�ق�ق��ت
جميع االجيال الفوز بكأسها.
يحمل االزرق الرقم القياسي في عدد مرات
التتويج باللقب ،اذ سبق ل��ه ال��وق��وف على
اع� �ل ��ى ن �ق �ط��ة م ��ن م �ن �ص��ة ال �ت �ت��وي��ج ف ��ي 10
مناسبات اع��وام ،1976 ،1974 ،1972 ،1970
 1998 ،1996 ،1990 ،1986 ،1982و ،2010وهو
مرشح كالعادة للعب دور مهم في البطولة
املحببة الى جماهيره.

وكانت دورات الخليج فرصة قوية للعديد
من الالعبني الكويتيني للتألق ،في مقدمهم
ج��اس��م ي �ع �ق��وب وف �ي �ص��ل ال��دخ �ي��ل وف�ت�ح��ي
ك �م �ي��ل وع� �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز ال� �ع� �ن� �ب ��ري وم �ح �م��د
امل�س�ع��ود وف ��اروق إب��راه�ي��م وم ��رزوق سعيد
ويوسف سويد وعبد اهلل البلوشي ،ثم أتى
بعدهم عبد اهلل وبران وحمد الصالح وبدر
ح�ج��ي وج��اس��م ال �ه��وي��دي وب �ش��ار ع�ب��د اهلل
وغيرهم.
تملك الكويت سجال حافال في دورات الخليج
تنفرد به عن دول مجلس التعاون األخرى،
فسيطرت على ال��دورة منذ انطالقتها حتى
البطولة الرابعة ،ثم فازت بالدورة السادسة
والثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة
عشرة والعشرين.
وكانت ال��دورة الثانية نقطة انطالق املرعب
ج��اس��م ي �ع �ق��وب ال� ��ذي س �ج��ل ال �ه ��دف األول
فيها في مباراة االفتتاح مع السعودية التي
انتهت بالتعادل  ،2 - 2وتألق زميله فاروق
إبراهيم واختير أفضل العب فيها.
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مشاكل فالفيردي..

هل تزوج
رونالدو ً
سرا

«السبع»

سيكون نادي برشلونة األسباني على موعد مع
فترة نارية مرتقبة ،بعد التوقف الدولي لهذا
الشهر من نوفمبر ،إلى غاية ديسمبر المقبل،
حيث سيخوض العبوه العديد من المباريات
المهمة ،سواء على الصعيدين األوروبي أو
المحلي.
ومن أجل تجاوز هذه الفترة بسالم ،سيكون
أمام المدير الفني للفريق الكتالوني األسباني
إرنستو فالفيردي ،ضرورة معالجة سبعة أمور
من أجل وضع الفريق على السكة الصحيحة،
خصوصا ً بعد المستوى المتذبذب الذي يقدمه
الفريق منذ بداية الموسم ،بحسب ما ذكرته
صحيفة «ماركا» األسبانية.
وسيلعب برشلونة بعد التوقف الدولي،
وإلى غاية شهر ديسمبر ،مواجهات من العيار
الثقيل ،على غرار مباراتي دوري أبطال أوروبا
ضد ناديي بوروسيا دورتموند األلماني وإنتر
ميالن اإليطالي ،وكذلك في الدوري األسباني
بمواجهات ستكون أهمها ضد أتلتيكو ومدريد
و«الكالسيكو» المؤجل ضد الخصم العنيد ريال
مدريد.

فهو مشاكل اإلصابات التي نخرت جسد الفريق كثيرًا في
هذا املوسم ،واشتكى منها املدير الفني مرارًا في تصريحاته
ال�ص�ح��اف�ي��ة ،وع�ل�ي��ه ق��د يلجأ امل ��درب األس�ب��ان��ي إل��ى تغيير
طريقة العمل في النصف الثاني من هذا املوسم.

رونالدو وجورجينا | انترنت

ذكرت تقارير إيطالية أن نجم يوفنتوس،
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،ورفيقته
ج��ورج�ي�ن��ا رودري �غ �ي��ز ،ت��زوج��ا س �رًا في
املغرب.
وأش��ارت صحيفة نوفيال  ،2000إلى أن
حفل الزفاف املزعوم أقيم بعدما حضر
الثنائي حفل جوائز إم تي في ،الذي أقيم
بمدينة إشبيلية االسبانية في األسبوع
األول من نوفمبر الجاري.
وأض � ��اف � ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة اإلي � �ط� ��ال � �ي� ��ة ،أن
ال�ح�ف��ل ح �ض��ره ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن األق ��ارب
واألص� ��دق� ��اء ،وأن ال �ص��دي��ق امل �ق ��رب من
كريستيانو ،ب��در ه��اري ،ه��و ال��ذي تولى
تنظيم الزفاف.
وع �ل��ى ال��رغ ��م م��ن أن ك��ري�س�ت�ي��ان��و (34
ع��ام��ًا) ،ورف�ي�ق�ت��ه ( 25ع��ام��ًا) ،ل��م ي��ؤك��دا
أو يكذبا الخبر ،أش��ارت مصادر مقربة
من النجم البرتغالي ال��ى أن��ه ق��ام بتعديل
وص� �ي� �ت ��ه ل� �ت� �ح ��وي ��ل ب� �ع ��ض م �م �ت �ل �ك��ات��ه
لجورجينا.
من جانبها ،أش��ارت صحيفة ديلي ميل
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ،إل��ى أن م �ص��ادر م�ق��رب��ة من
الالعب نفت هذه االشاعات.
وت��أت��ي ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ب�ع��د أس��اب�ي��ع من
إع� �ل��ان ك��ري �س �ت �ي��ان��و ع ��ن ن �ي �ت��ه ال� � ��زواج
م��ن رف�ي�ق�ت��ه ال �ت��ي ب ��دأ م��واع��دت �ه��ا أواخ ��ر
 ،2016وب �ع��ده��ا ب �ع��ام أن �ج �ب��ا ابنتيهما
آالن��ا مارتينا ،التي تعد الطفلة الوحيدة
امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ،ح�ي��ث ان ال�لاع��ب أب
لثالثة أطفال آخرين.

تصريف الزوائد
ت�ح��اول إدارة ن��ادي برشلونة تصريف ال�لاع�ب�ين ال��زائ��دي��ن
ال��ذي��ن خ��رج��وا م��ن حسابات فالفيردي ،إذ ّ
عبر األخ�ي��ر ،في
ت�ص��ري�ح��ات��ه األخ �ي��رة ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام امل�ح�ل�ي��ة ،ع��ن رغبته
بضرورة االستغناء عن الثنائي إيفان راكيتيتش والشاب
األس �ب��ان��ي ك��ارل �ي��س آل �ي �ن��ا ،ف��ال �ك��روات��ي ك ��ان ع �ل��ى م �ش��ارف
ال �خ��روج ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت الصيفية امل��اض�ي��ة ،لكن ذلك
ت��أج��ل بسبب اإلص��اب��ة ال�ت��ي ت�ع��رض إل�ي�ه��ا ،إال أن مغادرته
أص �ب �ح��ت ح�ت�م�ي��ة ف ��ي ال �ش �ت��اء ،ش��أن��ه ش ��أن آل �ي �ن��ا ال� ��ذي لم
ي�ج��راالع�ت�م��اد ع�ل�ي��ه ه��ذا امل��وس��م ف��ي أي م �ب��اراة ،س ��واء في
البطوالت املحلية أو القارية.

استعادة مستوى بيكيه

مشاكل الدفاع

ه��ذه املهمة هي األكثر تعقيدًا أم��ام فالفيردي ،حيث ما زال
املدافع األسباني جيرارد بيكه بعيدًا عن مستواه املعهود،
منذ عدة أسابيع ،واستعادة النسخة الفضلى منه ملعاجلة
م�ش��اك��ل ال��دف��اع س�ت�ك��ون أم� �رًا ص�ع�ب��ًا ،خ�ص��وص��ًا م��ع توجه
ال�ل�اع��ب إل ��ى ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى أم� ��ور أخ� ��رى ت �خ��ص م�ش��اري�ع��ه
التجارية خارج نادي برشلونة.

أولى األزم��ات التي سيكون لزامًا على فالفيردي معالجتها
في تشكيلة الفريق بعد فترة التوقف ال��دول��ي ،هي مشكلة
خط الدفاع ال��ذي بات يتلقى العديد من األه��داف في شباك
ح��ارس��ه األمل ��ان ��ي م� ��ارك أن ��دري ��ه ت �ي��ر ش�ت�ي�غ��ن أخ �ي �رًا ،حتى
ف��ي ت�ل��ك امل �ب��اري��ات السهلة مثلما ح��دث ض��د س�لاف�ي��ا ب��راغ
التشيكي ذهابًا ب��دوري أبطال أوروب��ا ،وبقاء نفس املشكلة
قد ُيهدد حظوظ الفريق في هذا املوسم.

ضبط الفرنسي ديمبلي

دمج الالعبين المهمشين

ت �ع��د م�ش�ك�ل��ة امل �ه��اج��م ال �ف��رن �س��ي ع �ث �م��ان دي �م �ب �ل��ي م ��ن بني
أك�ث��ر امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ي�ع��ان��ي منها ال�ف��ري��ق م�ن��ذ ف�ت��رة ليست
ب��ال�ق�ص�ي��رة ،وه ��و م��ا أك ��ده س�ك��رت�ي��ر ال �ن��ادي إي��ري��ك أب �ي��دال
ال��ذي كشف ،في آخر تصريحاته الصحافية ،عن العمل في
برشلونة مع املدرب فالفيردي ،من أجل تسهيل عملية ّ
تكيف
الالعب مع فلسفة النادي.

ك�م��ا س�ي�ك��ون أم ��ام م ��درب ن ��ادي ف��ال�ن�س�ي��ا األس �ب��ق ض ��رورة
استعمال األوراق األخرى لالعبني الذين لم ينالوا فرصتهم
ً
ّ
الكاملة خ�لال املوسم الحالي ،وق��د يشكلون حلوال ناجحة
للخط الخلفي ،على غرار الشاب األسباني جونيور فيربو،
والفرنسي صامويل أومتيتي ،والظهير األيمن السنغالي
ّ
الشاب موسى واقي ،ال سيما أن هذا األخير قيل الكثير عن
إمكاناته الفنية.

تجاوز عقبة دورتموند

اإلصابات

آخ��ر األم��ور التي على امل��درب فالفيردي معالجتها في هذا
الظرف الصعب ال��ذي ّ
يمر به الفريق ،خالل اآلون��ة األخيرة،
ه� ��و ت �ح �ق �ي��ق ف � ��وز م ��ري ��ح ع �ل ��ى ح� �س ��اب ن � � ��ادي ب ��وروس �ي ��ا
دورتموند األملاني األسبوع املقبل ،ضمن منافسات الجولة
الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ،حيث إن استعادة
الثقة ستبدأ بتجاوز ه��ذه العقبة ،وع�ب��ره سيجري دخ��ول
الفريق املباريات الصعبة األخرى براحة أكبر.

أما األمر الثالث الذي سيكون فالفيردي مطالبًا بمعالجته،

فالفيردي في حيرة من أمره

«ماكو شيء مستحيل»
ال يستبعد املدافع املخضرم جيرارد بيكيه ،أحد قادة نادي برشلونة األسباني ،عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
العب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان إلى الفريق الكتالوني قريبًا.
وكان الدولي البرازيلي نيمار ،الذي يبلغ من العمر  27عامًا ،قد أعلن الصيف املاضي عن رغبته في الرحيل عن النادي
الباريسي والعودة إلى صفوف البرشا ،حيث تألق وشعر بالراحة مع زمالئه وأصدقائه الالعبني.
إال أن باريس رفض كل العروض املقدمة من جانب النادي الكتالوني ،حيث كان يريد الحصول على مبلغ  300مليون
يورو للتفريط في الالعب البالغ من العمر  27عامًا.
وبسؤاله ،ما هو األسهل عودة نيمار إلى نادي برشلونة أم لعب روجر فيدرر كأس ديفيز بشكله الجديد ،أجاب بيكيه
ً
قائال« :ال أدري ،الحقيقة هما سؤاالن مختلفان تمامًا ويعتمدان على أشياء كثيرة ،لكن في النهاية ،ال شيء مستحيل
في عالم الرياضة».

أول ظهور لـ«المشاغب»
دارت العجلة سريعًا وقاد البرتغالي
ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و ال�ت��دري��ب األول مع
فريقه الجديد توتنهام ،بعد ساعات
ق �ل �ي �ل��ة م � ��ن إع �ل��ان � ��ه رس� �م� �ي ��ًا م ��درب ��ًا
لوصيف دوري أبطال أوروبا للموسم
املاضي.
ظهر مورينيو مرتديًا شعار توتنهام
ورص��دت��ه ال�ك��ام�ي��را ف��ي أرض امللعب،
وت �ب��ادل ال�ن�ق��اش م��ع ال�لاع�ب�ين ه��اري
ك�ي�ن ودي �ل��ي آل� ��ي ،وس �ي �ك��ون ال�ت�ح��دي
األول للفريق مع مدربه الجديد أمام
وست هام يونايتد غدا السبت ،ضمن
م �ن ��اف �س ��ات ال� �ج ��ول ��ة  13م� ��ن ب �ط��ول��ة
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ووفق تكهنات الصحافة في مختلف
أنحاء العالم ،وباألخص البريطانية
م �ن �ه��ا ،ف� ��إن «ال �س �ب �ي �ش��ال وان» ي��ري��د
ال� �ت� �ع ��اق ��د م � ��ع ب� �ع ��ض ال �ل�اع � �ب �ي�ن ف��ي
الفريق اإلنكليزي من أج��ل مساعدته
على تواجده في املنافسة دائمًا ،لكن
ً
مهمته األساسية اآلن وص��وال لفترة
ال�ت�ع��اق��دات ال�ش�ت��وي��ة تحسني ترتيب
ت��وت �ن �ه��ام ف ��ي ال � �ج� ��دول ،ح �ي��ث ي�م�ل��ك
«السبيرز»  14نقطة في املرتبة الـ.14

ماوريسيو بوكيتينو

مورينيو ير

اقب داني روز في التدريبات | موقع توتنهام

الفريقان

التوقيت

القناة

ليفانتي × مايوركا
دورتموند × بادربورن

مساء
11.00
ً
مساء
10.30
ً

beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 5

سان جيرمان × ليل

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 6

وست هام × توتنهام

 3.30عصرا

beIN Sports HD 2

كريستال باالس ؛ ليفربول

مساء
6.00
ً
مساء
6.00
ً

beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي × تشلسي

مساء
6.00
ً
مساء
8.30
ً

 ..وغــــداً

برايتون × ليستر

beIN Sports HD 7

ليغانيس × برشلونة

 3.30عصرا

غرناطة × أتلتيكو مدريد

مساء
8.30
ً
مساء
11.00
ً

beIN SPORTS HD 3

تورينو × انتر ميالن

مساء
5.00
ً
مساء
8.00
ً
مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 4

دوسلدورف × بايرن ميونخ

مساء
5.30
ً

beIN SPORTS HD 5

ميالن × نابولي

بطل هولندا ،ذهابا وإيابا ليحتل املركز األخير في دور
املجموعات ب��دوري األب �ط��ال .كما دف��ع امل��درب البرتغالي
روي فيتوريا ،ثمن خسارة نادي بنفيكا البرتغالي ،أمام
النادي الهولندي ،واإلقصاء من دوري أبطال أوروبا مبكرًا.
وكان الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ األملاني،
منافس أياكس الثالث في دور املجموعات ب��دوري أبطال
أوروبا ،حيث تصدر املجموعة الخامسة بعد تعادلني مع
الفريق الهولندي ،رابع املدربني الذين تمت إقالتهم ،حيث
غادر منصبه ،الشهر املاضي ،بعد توالي النتائج السيئة
للنادي البافاري.
ّ
ووج ��ه أب �ن��اء امل ��درب ال�ه��ول�ن��دي إي��ري��ك ت�ين ه ��اغ ،الضربة
ال�ق��اض�ي��ة لألرجنتيني سانتياغو س ��والري ب�ع��د أرب�ع��ة
أشهر من توليه تدريب ريال مدريد االسباني ،حيث نجح
أياكس في الفوز  4-1في ذهاب الدور الثاني من مسابقة
«تشامبيونزليغ» ،واستمر  6أي��ام فقط ف��ي العمل ،قبل
إقالته.

العبها مع سبقلا

beIN Sports HD 2
beIN SPORTS HD 3

أتالنتا × يوفنتوس

أق � ��ال ن � ��ادي ت��وت �ن �ه��ام اإلن �ك �ل �ي��زي م ��درب ��ه األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ماوريسيو بوكيتينو ،بسبب توالي النتائج السلبية منذ
انطالق املوسم الحالي ،وتم تعويضه بالبرتغالي جوزيه
مورينيو ،رغ��م أن األول ق��اد الفريق للوصول إل��ى نهائي
دوري أبطال أوروب��ا ،قبل خسارته أمام ليفربول ،املوسم
املاضي.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانيةّ ،أن بوكيتينو بات
سادس ضحية ألياكس الهولندي ،على الرغم من ّأن فريق
امل ��درب األرج�ن�ت�ي�ن��ي ،نجح ب��اج�ت�ي��ازه ،ف��ي نصف نهائي
دوري أبطال أوروب��ا ،غير ّأن الفريق اإلنكليزي فشل في
الحفاظ على مستواه ،منذ انطالق املوسم الحالي ،لتتم
إطاحة مدرب اسبانيول االسباني السابق.
ّ
وبوكيتينو ،وفق الصحيفة ،ليس املدرب الوحيد الذي حلت
أياكس ،فقد سبقه املدرب اليوناني مارينوس
عليه «لعنة»
ُ
أوزونيديس ،ال��ذي أجبر على االستقالة في فبراير العام
املاضي ،بعد خسارة فريقه أي��ك أثينا اليوناني ،على يد

beIN Sports HD 2

beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد × ريال سوسييداد

ّ
يمر املدافع الهولندي الواعد ماتيس
دي ليخت بفترة صعبة في موسمه
األول في إيطاليا مع يوفنتوس ،ما
قد يشعره بالندم على خياره ،بعد
رفض عرض برشلونة في الصيف
املاضي.
وقال باتريك كلويفرت نجم هولندا
وب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة ال � �س� ��اب� ��ق ل �ص �ح �ي �ف��ة
«م��ون��دو ديبورتيفو» االسبانية إنه
ي �ع��رف أن دي ل �ي �خ��ت «ن� � ��ادم على
ً
اختيار اليوفي بدال من البرسا» بعد
ترك أياكس ،وربما لعب كريستيانو
رونالدو دورًا في ضمه بعد أن طلب
م �ن��ه ذل� ��ك ش�خ�ص�ي��ًا خ �ل�ال ن�ه��ائ��ي
دوري األمم األوروبية.
وأض��اف كلويفرت ،مدير أكاديمية
ك � ��ام � ��ب ن � ��و ح� ��ال � �ي� ��ًا« :ل � � ��م أت� ��دخ� ��ل
شخصيًا إلقناع دي ليخت ،أخبرته
فقط بمزايا االنتقال إل��ى برشلونة
كفريق ومدينة».

«لعنة» أياكس

المباريات المنقولة اليوم

ارسنال × ساوثمبتون

دي ليخت
«ندمان»!

beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 4

التشكيلة المختارة من قبل الزمالء في القسم الرياضي

تعود منافسات
الدوري اإلنكليزي
الممتاز
واستئناف
مباريات البطولة
غدا السبت ،حيث
تقام مواجهات
الجولة الـ 13من عمر
«البريميرليغ».
وتشهد الجولة الظهور األول للمدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق
توتنهام ،حيث سيلتقي مع وست هام يونايتد،
بينما يلتقي ليفربول المتصدر مع كريستال
باالس على ملعب األخير.
ولعل أبرز مباريات الجولة هي مباراة تشلسي
ومانشستر سيتي المقرر انطالقها في تمام
الثامنة والنصف مساء غد السبت على ملعب
االتحاد معقل «السيتزنز».

ميالن يغازل
«إبرا»
ذك��رت وسائل اإلع�لام اإليطالية أمس،
أن أسطورة كرة القدم السويدية زالتان
إبراهيموفيتش تلقى عرضًا من فريقه
السابق ميالن اإليطالي لالنضمام إلى
صفوفه ملدة ستة أشهر.
وذكرت صحيفة غازيتا ديلو سبورت،
وم �ح �ط��ة س �ك��اي س �ب��ورت��س ،أن بطل
أوروب��ا سبع مرات أجرى اتصاالت مع
مينو رايوال وكيل «إب��را» ،بهدف ضمه
ملدة ستة أشهر.
وأن �ه��ى م �ي�ل�ان ،ال� ��ذي ي�م�ل�ك��ه ص �ن��دوق
االستثمار األميركي «إل�ي��وت» ،املوسم
امل��اض��ي ف��ي امل��رك��ز ال �خ��ام��س ،ليفشل
ب��ال�ت��أه��ل إل ��ى دوري األب �ط ��ال بتخلفه
بنقطة واح ��دة ع��ن ج ��اره إن�ت��ر م�ي�لان،
ل �ك �ن��ه ح � ��رم ح �ت��ى م ��ن امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال��دوري االوروب��ي (يوروبا ليغ) لخرقه
ق ��واع ��د ال �ل �ع��ب ال �ن �ظ �ي��ف ل� ��دى االت �ح��اد
االوروبي للعبة.
ويعاني ميالن منذ بداية املوسم الحالي،
إذ يحتل املركز الرابع عشر برصيد 13
نقطة ،من  12مباراة ،بعد فوزه في أربع
مباريات وتعادله في واحدة ،وخسارته
في سبع أخريات.

الحرارة
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سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي

انضباط الشارع..
أم انضباط الحكومة؟!
ِّ
املواطن الصالح يرفض ُّ
واملتذمرين من إجراءات
التذمر
ُّ
االن� �ض� �ب ��اط ف ��ي ال � �ش ��ارع ال �ك��وي �ت��ي وي �ح��ض �ه��م ع�ل��ى
ترويض النفس على القبول كي نخرج من الفوضى
إلى رحاب الحياة الحرة .والشارع الوجه والواجهة ،الذي
نطلع به على اآلخرين ،ويطلع به اآلخرون علينا ،وسواء
َّ
ِّ
وفقت الدولة أو لم توفق في أن يبدأ االنضباط بالشارع
ف��إن ال��ذي ال ش��ك فيه أن الفوضى ف��ي ال�ش��ارع ليست
س ��وى م�ظ�ه��ر واح ��د م��ن م�ظ��اه��ر ال�ع�ل��ل ال �ت��ي أص��اب��ت
حياتنا االجتماعية والسياسية ،والتي ول��دت شعورًا
ّ
بالتسيب وال�ت�ه��ور واالن �ف�لات .إن��ه الشعور األل�ي��م في
الضمير من انتشار االنتهازية والنفاق واملحسوبية
وتكوين الثروات بال شرعية ..إلخ .وغير ذلك الشعور
ال ��ذي ج�ع��ل امل��واط��ن ال �ب��ريء ي �ت �ص� ّ�ور أن ��ه ي�ع�ي��ش بال
حماية وال مستقبل وأنه غريب في وطنه ..غريب بني
ّ َّ
لتبينا أن معظمها
أهله ،ول��و أننا تأملنا ه��ذه املظاهر
أم� ��راض أص��اب��ت ال�ح �ك��وم��ة ف��ان�ع�ك��س س�ل��وك�ه��ا على
املجتمع واملواطنني ..وسواء أكان تراخي الحكومة في
ضبط نفسها أو ضبط أجهزتها تحت ضغط إغراءات
سلطتها واستغالل النفوذ ،أو كان هذا التراخي نتيجة
سبب آخ��ر ،ف��إن األم��ر املؤكد أن كل ه��ذا الفساد الذي
استشرى بوقاحة ما كان ليبلغ هذه الحدود من القوة
والتعدد الجريء واالنتشار الهائل في معظم املجاالت،
لو أن هناك انضباطًا حقيقيًا داخل األجهزة الحكومية،
ال يتردد في مواجهة الفساد ومهاجمته في مصادره
ومواقعه الحصينة .وعندئذ ،لن يكون هناك تسامح مع
تكوين الثروات بال شرعية .ذلك أن الحكومة إذا استقام
ً
سلوكها فإنها لن تسمح بمحسوبية ولن تفسح مجاال
للمنافقني واالنتهازيني بأن يستغلوا سلطات الدولة أو
ال �ت��واري خلف ه��ذا امل�س��ؤول أو ذاك ال�ن�ف��وذ واالت�ج��ار
ً
به وفيه! املفروض أن هذه الدعوة يجب أن ّ
توجه أوال
إل��ى الحكومة التي تستطيع باملوقف ال��ذي تتخذه أن
تجعل لسيادة القانون معنى أو قيمة .وأن تخضع –
كاملواطنني تمامًا – للقانون من دون أن تدعي لنفسها
امتيازًا غير مشروع في التحلل من أحكام القانون..
ول��و سلكوا ه��ذا املسلك الدستوري ملا ترعرع الفساد
وع��رب��د ف��ي أغلب امل �ج��االت ،ول�ك��ان انضباط الحكومة
وأج �ه��زت �ه��ا ق ��دوة ي�ح�ت��ذى ب�ه��ا ف��ي ك��ل امل �ع��ام�ل�ات؛ ال
يتحايلون على الجمارك والبنوك ،وال يثيرون الفوضى
أو ع��دم االن �ض �ب��اط ف��ي ال �ش��ارع ،وال ي�ك��ون شعارهم
الغاية تبرر الوسيلة ،مهما كانت تلك الوسيلة ق��ذرة
ّ
وهدامة وجهنمية.

7

الصغرى

23

الكبرى

الرطوبة

%58

مشمس وتظهر بعض السحب العالية في وقت
الحق والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه
خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ  24كلم /ساعة).

من صندوق المب ّيت

أعلى مد
البحـــــــر

!

 |1980الكويت تحتفل بعيد التعاون
ف � ��ي ع � ��دده � ��ا ال � � �ص � ��ادر ب � �ت� ��اري� ��خ 4
مارس  ،1980نشرت سبقلا تغطية
م �ت �ك��ام �ل��ة الح �ت �ف��ال ال �ك��وي��ت بعيد
ال �ت �ع ��اون ،ال� ��ذي ش��رف��ه ب��ال�ح�ض��ور
س� �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ س�ع��د
العبداهلل ،وكبار رجال الدولة.
وفي ما يلي نص الخبر:

ال��رف �ي �ع��ة ال �ت��ي ق ��ام ع�ل�ي�ه��ا مجتمع
اآلب��اء في مواكبة التطورات املادية
واالقتصادية.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ال �ك �ل �م��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا
س� �م ��وه خ �ل��ال ال �ح �ف��ل ال� � ��ذي أق��ام��ه
اتحاد الجمعيات التعاونية بفندق
شيراتون ملناسبة «عيد التعاون»،
الذي ينظم للمرة األولى في الكويت.

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

عبدالله ويوسف وفاطمة ..عشقوا القهوة فأبدعوا صناعتها

«الباريستا» مهنة تستقطب الشباب الكويتي
أحمد الحافظ
«ال �ب��اري �س �ت��ا» ك�ل�م��ة إي �ط��ال �ي��ة ت�ع�ن��ي م �ع��د ال �ق �ه��وة ،وه ��ي مهنة
أصبحت تستقطب الشباب الكويتي الذين اتجهوا لها بكل فخر،
وم��ع م��رور الزمن ُ
سيصبح من امل��أل��وف مشاهدة كويتي يصنع
لك القهوة.
ع �ب��داهلل ال�ب�ح��ران��ي ق��ال ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ج��ري��دة سبقلا ان الكويت

عبدالله البحراني

الوفيات
● عبدالله خليفة العبدالله الشطي 76( ،عامًا) ،شيع،
للرجال :كيفان ،ق ،1ش ،10م ،22للنساء :العارضية ،ق،1
ش ،4م ،6ت.55150533 - 55066464 :
● حصة سلطان حزام ،أرملة غايب بجاد العتيبي82( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :املنقف ،ق ،4ش ،65م ،21للنساء:
املنقف ،ق ،1ش ،177م ،17ت.99749714 :
● يوسف راش��د محمد بورسلي 59( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع،
للرجال :في املقبرة فقط ،للنساء :النهضة ،ق ،2ش،203
م.2
● وليد محمد أحمد الغنام 56( ،ع ��ام ��ًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم ،للرجال :ضاحية عبداهلل السالم،
ق ،1ش ص�ن�ع��اء ،م ،31دي ��وان ال�غ�ن��ام ،للنساء :ضاحية
عبداهلل السالم ،ق ،1ش صنعاء ،م ،27ت.22573388 :
● فاطمة ثنيان بن ثنيان الغانم ،ارملة محمد فارس
ال�ب�ل�ه��ان 88( ،ع��ام��ًا) ،التشييع ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح ال�ي��وم،
للرجال :دي��وان الغانم ،الفيحاء ،للنساء :الجابرية ،ق،5
ش ،101ش� ��ارع ع �ب��داهلل دش �ت��ي ،م ،85ت- 22575939 :
.25329044
● بدر ناصر علي العريفان 62( ،عامًا) ،التشييع التاسعة
صباح اليوم ،للرجال :القصر ،ق ،2ش مرشد الشمري،
م ،24للنساء :القيروان ،ق ،1ش ،108م ،1ت- 99422522 :
.50104422
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

أصبحت عاصمة الطعام في املنطقة ،بسبب التميز في الخدمات
املقدمة في مجال التغذية عمومًا ،ووجود الشباب الكويتي مهم
للغاية.
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت ف��اط �م��ة ان أول س� ��ؤال ي �ط��رح��ه ال��زب��ائ��ن« :إن �ت��ي
ك��وي�ت�ي��ة؟» ،وان �ه��ا تتلقى ك�ل�م��ات التشجيع م��ن م�ع�ظ��م ال��زب��ائ��ن،
مؤكدة أن العمل في هذا املجال ليس عيبا.
أما محمد الصراف ،فهو مهندس ميكانيكي ،تخرج في الواليات

فاطمة

مايو كلينك

ً
صباحا

مساء

ً
صباحا

ً
ظهرا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

في سبقلا بريميوم

وال�ق��وى البشرية املفكرة والعاملة،
ه � ��ي ال� �ع� �ن� �ص ��ر ال � �ف � �ع� ��ال وامل � �ح� ��رك
للتنمية ب��أب �ع��اده��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،كما
ح � � ��دد س � �م� ��وه امل� � �ه � ��ام ال � �ت� ��ي ي �ج��ب
أن ي �ق��وم ب �ه��ا ج �ي �ل �ن��ا ،ف ��أش ��ار إل��ى
ض��رورة حسن التصرف في الثروة
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال � ��دول � ��ة واألف� � � � ��راد،
وتحكيم القيم وامل�ب��ادئ اإلنسانية

1.55 1.20 8.40 6.33

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

لماذا يسير حاملو األكفان ،في أوروبا وأميركا بالذات،
ببطء شديد في طريقهم لدفن الميت؟
قد يكون السبب هو إلظهار شيء من االحترام
للمتوفى وأهله ،كيال يؤخذ االنطباع بأنهم على عجلة
لدفنه.
كما أن السبب يعود إلى أن التقاليد كانت تتطلب قديما
وضع مجموعة من الشموع على الحواف الخارجية
للكفن ،فكان من الضروري بالتالي السير ببطء كيال
تنطفئ الشموع.

أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د ال� �ع� �ب ��داهلل
ال � �ص � �ب� ��اح أن ال� �ق� �ي� �م ��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة
ل�ل�ت�ع��اون ال تتمثل ف��ي م��ا تضيفه
مشروعاته العديدة إل��ى اقتصادنا
م ��ن ق � ��وة ون � �م� ��اء ،ان� �م ��ا ت ��رج ��ع إل��ى
أن��ه يمثل أس�ل��وب��ًا صحيحًا للعمل
ال��وط �ن��ي ،ي�ش�ت��رك ع��ن ط��ري�ق��ه أف��راد
ال�ش�ع��ب ف��ي أداء ال�خ��دم��ات وتنمية
االقتصاد وزيادة الثروة القومية.
وأك� � ��د س� �م ��وه أن ال �ج �ه��د ال �ب �ش��ري

أدنى جزر

املتحدة ،بيد أنه ينتظر فرصة العمل املناسبة من ديوان الخدمة،
ويقول ال�ص��راف ان��ه جمع بني الهواية والوظيفة من خ�لال عمله
في املقهى.
أما يوسف الحوطي ،فيقول انه تدرج في مهنته حتى وصل إلى
مساعد املدير العام للمقهى إلى جانب عمله كباريستا ،وإنه يعمل
في هذا املجال منذ  7أع��وام ،وال يرى سببا للخجل منها ،مشيرًا
إلى أن الشباب الكويتي بحاجة للفرصة املناسبة إلثبات ذاته.

يوسف الحوطي

حقن البوتوكس
هل يمكنها تخفيف
ألم التهاب المفاصل؟
ْ
ي�ب��دو أن َح��ق��ن امل�ف��اص��ل امللتهبة بالبوتوكس م��ن ش��أن��ه أن يساعد في
تخفيف األل ��م وت�ح�س�ين وظ��ائ�ف�ه��ا .أظ �ه��رت ع��دة دراس ��ات علمية نتائج
واعدة ،لكن ينبغي القيام بأبحاث سريرية أوسع نطاقا.
َ
َ
ُح��ق��ن ال�ب��وت��وك��س ه��ي أش�ه��ر مجموعات األدوي ��ة ال�ت��ي تستخدم
أشكاال متنوعة من م��ادة تسمى «ذيفان الوشيقية» لشل نشاط
العضالت بشكل مؤقت .ومن األدوي��ة األخ��رى التي تحتوي على
ذيفان الوشيقية :ديسبورت ( ،)Dysportوميوبلوك (،)Myobloc
وزيومني (.)Xeomin
وهذا الذيفان ينتجه امليكروب الذي يسبب التسمم السجقي ،وهو
أحد أنواع التسمم الغذائي.
وحتى اآلن ،أفاد املشاركون في العديد من الدراسات املختلفة بوجود تحسن
ف��ي أل��م امل�ف��اص��ل ووظائفها بعد حقن ال�ب��وت��وك��س .يعمل البوتوكس من
خالل منع انتقال إشارات كيميائية معينة تنقل املعلومات بني األعصاب
والدماغ.
ْ
وبينما تستمر األب�ح��اث ،ال ت��زال خ�ي��ارات ال�ع�لاج املث َبتة ،مثل ممارسة
ال��ري��اض��ة وخ �س��ارة ال ��وزن واألدوي � ��ة ،م �ح��ور م�ع�ظ��م خ�ط��ط ع�ل�اج ال�ت�ه��اب
املفاصل.
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أوالد عبدالواحد
كلهم واحد!..
التاريخ لم يبدأ اليوم ،ومن الخطأ حرق املراحل ،فبعد سنوات طوال من
الضياع والغياب والسكوت واستغالل النفوذ ،يجري رفع راية وشعار
اإلص�ل�اح وم�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد ف�ج��أة وب�لا م�ق��دم��ات أو دالئ��ل وام ��ارات،
اإلص�ل�اح ب��داي��ة ه��و ال �ت��زام بقضية وم�ب��دأ راس��خ ف��ي صفحة النفس
وال��وج��دان ،وه��و أيضًا منظومة مترابطة من القيم والبرامج والخطط
الشاملة ،معروف من أي��ن تبدأ ،ومتى تنتهي ،لتصبح ثقافة سائدة
في املجتمع يلتزم بها الجميع بحيث تبدأ بالنفس ،فليس من العدل أن
تطلب من اآلخرين ما َ
لست مستعدًا لفعله ،كما يقول روزفلت.
 فمن أراد اإلصالح ،فليبدأ بنفسه حتى يقتنع ويثق املجتمع والناس
بمدى مصداقية «املصلح» ،فيطهر نفسه وتاريخه مما علق بهما من
شوائب وبكتيريا تسبح في امل��اء اآلس��ن لسنوات حتى أصبح يشار
إليها بالبنان وترى بالعني املجردة!
لسنا مع طرف ضد آخر مثل غيرنا ،ولدينا قدرة على التمييز واإلدراك،
فال تخدعنا الشعارات وال نسبح في عالم األوهام والخيال ،وال نتبع
األشخاص واالصطفافات ،وال نؤمن بنظرية الفرد ال�ض��رورة املنقذ
حتى ال نصطدم ب��ال��واق��ع امل��ري��ر ،ف��اإلص�لاح وم�ح��ارب��ة الفساد ليسا
ً
عمال فرديًا فجائيًا طارئًا يستخدم إلقصاء وإزاح��ة الخصوم وفتح
الطريق للوصول إلى الهدف عبر تقديم الشكاوى وتوجيه االتهامات
لكسب ود الجماهير ونيل رضاها كما حصل قبل فترة في ما عرف
بما يسمى «ب�لاغ الكويت» ،ال��ذي اتضح الحقًا أن��ه مجرد ب�لاغ كيدي
وأق��وال مرسلة ،فالفساد ليس ماليًا فقط ،فما فائدة محاربة الفساد
املالي «إن وجد» والصمت عن الفساد السياسي واإلداري والسكوت
عن االع�ت��داء املباشر على الحقوق والحريات ،فاإلصالح في النهاية
سلوك سياسي متجذر ونظام متكامل ومشروع دولة وحكم.
شخصيًا ،ال أث��ق أب �دًا ب��األش�خ��اص املحكومني ب��األن��ا مهما امتلكوا
م��ن ق� ��درات أو ات �خ��ذوا م��ن إج� � ��راءات ،ف��ال�ف��ردي��ة ال ت�ب�ن��ي وال تصنع
وطنًا مهما امتلك صاحبها من مقومات ،لكننا نثق ونؤمن بالعمل
املؤسسي الجماعي من خ�لال فريق وخطة متكاملة ،حجر زاويتها
بناء الدولة ،وليس خلق الصراعات واملعارك واالنشقاقات ،فما الفائدة
إذا ربحت املال وخسرت البلد ،صحيح أن الناس متعطشون لإلصالح
ويتطلعون ب��زه��و إل��ى املستقبل ،وال ي��زال يحدوهم األم��ل بالتجديد
والتطوير والبناء ،لكن بحسب مارتن لوثر كنغ يجب أن تكون الوسيلة
التي نستخدمها بنفس نقاء الغاية التي نسعى إليها.
عمومًا ،فاقد الشيء ال يعطيه ،وال يمكن التعامل مع رافعي شعار
اإلص�ل�اح وال��دف��اع ع��ن امل��ال ال�ع��ام ب�ب��راءة وحسن نية ،فتاريخهم في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام م�ش�ب��وه ،وت�ح��وط��ه ظ�ل�ال كثيفة من
الشكوك والظنون وعالمات االستفهام ،فالقضية باختصار :يحاربون
ف �س��اد اآلخ��ري��ن ل�ل��دف��اع ع��ن ف �س��اده��م ...ف�ي��ا ع��زي��زي ،ت�م�ه��ل ف��أوالد
عبدالواحد كلهم واحد ،كما يقول املثل املغربي.

New York Times
تعزز قاعدة قرائها في الكويت
أحمد بدر
أعلنت صحيفة نيويورك
ت� ��اي � �م� ��ز األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ع��ن
ع � � � ��رض خ � � � � ��اص ،ي� �ه ��دف
إلى تعزيز قاعدة قرائها،
وب �ش �ك��ل خ ��اص ف ��ي ق ��ارة
آسيا وبعض دول الخليج ،من بينها الكويت ،حيث أتاحت  4أسابيع
من املطالعة املجانية لقرائها ،وانطالقا من األسبوع الخامس ،يدفع
املشتركون دوالرًا واحدًا أسبوعيًا.
وكانت الصحيفة األميركية تعتمد في زيادة عدد قرائها في آسيا
وبعض الدول العربية والخليجية ،على إهداء  3مقاالت فقط بشكل
مجاني ،وابتداء من املقال الرابع يكون القارئ مطالبا بدفع مقابل
املوضوع ،أو االشتراك بشكل شهري أو أسبوعي.
وتحت عنوان «في عالم مليء بالضغوط ..اجعلوا الفهم أولوية»،
قالت «نيويورك تايمز» :إن قراءها بإمكانهم اآلن الحصول على 4
أسابيع مجانية على املوقع اإللكتروني للصحيفة ،قبل أن تجري
م�ح��اس�ب�ت�ه��م اع �ت �ب��ارا م��ن األس �ب��وع ال �خ��ام��س ب��واق��ع دوالر واح ��د،
كاشتراك ملدة  7أيام.

مقابل  4مليارات دوالر..
 PayPalتستحوذ على Honey
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة امل��دف��وع��ات
ع �ب��ر االن� �ت ��رن ��ت ال �ع��امل �ي��ة
«ب � � ��اي ب� � � ��ال» ،ت �م �ك �ن �ه��ا –
ض�م��ن خطتها الطموحة
للتوسع في أنشطة خارج
ن� �ظ ��ام امل� ��دف� ��وع� ��ات – م��ن
االس� �ت� �ح ��واذ ع �ل��ى ش��رك��ة
 Honeyللتجارة اإللكترونية ،في صفقة تجاوزت قيمتها  4مليارات
دوالر.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ،فإن الصفقة – التي
تعد األكبر في تاريخ ب��اي ب��ال – ستكون مصدرا جديدا للبيانات
واألف �ك��ار املتعلقة ب�س�ل��وك ال�ت�س��وق ع�ب��ر االن �ت��رن��ت ،وه��و م��ا يمهد
ال �ط��ري��ق أم ��ام ال��وص��ول ال ��ى أب �ع��اد أك �ب��ر ف��ي ع�م�ل�ي��ات ال �ش��راء عبر
االنترنت ،وتقديم خدمات أكبر للمستهلكني والتجار.
وأوضحت الصحيفة أن عملية االستحواذ ج��اءت في وق��ت تواجه
فيه شركة املدفوعات عبر االنترنت موجة جديدة من املنافسة ،من
عمالقة االنترنت مثل «أب��ل» و«غوغل» ،وهو ما دفعها إلى البحث
ع��ن ط��رق ج��دي��دة ل�ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات�ه��ا م��ع ال �ع �م�لاء ،وت�ق��دي��م خ��دم��ات
تجعلها مفيدة أكثر للتجار.
وقالت «فايننشال تايمز» إن أدوات شركة  Honeyتستخدم لتتبع
األس� �ع ��ار ،وت��وف �ي��ر أم � ��وال ل�ل�م�س�ت�ه�ل�ك�ين ،م��ن خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق ن�ظ��ام
القسائم وال�ع��روض ،التي يتلقاها عمالء الشركة ،عند البحث عن
سلع معينة ،أو التطلع إلى القيام بعملية شراء.

