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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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«الخارجية األميركية» لـ سبقلا:

موقفنا حاسم ..لن نتسامح مع قتل األميركيين
¶ واشنطن لطهران وأذرعها :انتهى عصر مسايرة اإلرهابيين

َح ِّصنوا الجبهة الداخلية!

نعيم درويش
على وقع حبس األنفاس الذي تشهده املنطقة
ب��ان�ت�ظ��ار ال ��رد اإلي��ران��ي ع�ل��ى اغ�ت�ي��ال ال�ج�ن��رال
ق��اس��م س �ل �ي �م��ان��ي ،أك� ��دت امل �ت �ح��دث��ة ال��رس�م�ي��ة
ف��ي ال �خ��ارج �ي��ة األم�ي��رك �ي��ة إي��ري �ك��ا ت�ش��وس��ان��و
ف ��ي ت �ص��ري��ح خ � ��اص ل � �ـ سبقلا أن ال ��والي ��ات
املتحدة اتخذت قرار تصفية سليماني «لوقف
ال �ت �ص �ع �ي��د وال� ��دف� ��اع ع ��ن أن �ف �س �ن��ا م ��ن ت�ه��دي��د
وشيك».
وع �م��ا إذا ك��ان��ت أم �ي��رك��ا ت�خ�ش��ى ردًا إي��ران �ي��ًا
ان�ت�ق��ام�ي��ًا ،أج��اب��ت ت�ش��وس��ان��و :ت�ع�م��ل حكومة
الواليات املتحدة بتوجيه مباشر من الرئيس
دونالد ترامب على التحضير لجميع ال��ردود
املمكنة .كما تدرك القيادة اإليرانية أن الرئيس
ت ��رام ��ب س �ي �ق��وم ب �م��ا ي� �ل ��زم ف �ع �ل��ه .ون ��أم ��ل أن
ت��رى ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة ذل��ك ،وأن ت��رى الحسم
األميركي ،وأن يكون قرارهم بوقف التصعيد.
وأض ��اف ��ت امل �ت �ح��دث��ة« :م ��ا ن�س�ع��ى إل �ي��ه ه��و أن
ت�ت�ص��رف إي � ��ران ك��دول��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وسنستمر
في حملة الضغط القصوى كي نحرم النظام
اإلي��ران��ي وع�م�لاءه م��ن امل ��وارد ال�لازم��ة لتنفيذ
هجمات إرهابية».
وأوض �ح��ت ت �ش��وس��ان��و« :ل �ق��د أظ �ه��رن��ا ضبطًا
ً
ه ��ائ�ل�ا ل �ل �ن �ف��س ح �ت��ى اآلن ،ل �ك �ن �ن��ا أوض �ح �ن��ا
ل �ل �ن �ظ��ام اإلي ��ران ��ي أن �ن��ا ل ��ن ن �ت �س��ام��ح م ��ع قتل
األميركيني ..نحن ال نسعى إل��ى ال�ح��رب ،لكن،
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ل ��ن ن �ق��ف م�ك�ت��وف��ي األي ��دي
ون� ��راق� ��ب اإلي ��ران � �ي �ي�ن ي� �ص� �ع ��دون م ��ن امل��وق��ف
وي�ع��رض��ون أرواح األميركيني إل��ى الخطر من
دون ال��رد بطريقة تمنع وت��داف��ع وك��ذل��ك ت��ردع
وتخلق الفرصة لوقف حالة التصعيد».
ويؤكد تصريح املتحدثة األميركية أن واشنطن
ل ��ن ت �ت �س��اه��ل م ��ع أي ع �م��ل ع �س �ك��ري إي ��ران ��ي،
وي ��رى امل��راق �ب��ون أن عملية اغ�ت�ي��ال سليماني
نقلت رس��ال��ة واض �ح��ة إل��ى ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة،
م �ف��اده��ا أن ال �ع��د ال �ت �ن��ازل��ي ق ��د ب ��دأ لتحجيم
نفوذها في املنطقة .وتتضمن الرسالة أيضًا
ت �ه��دي �دًا واض� �ح ��ًا ألذرع إي� � ��ران امل �ن �ت �ش��رة ف��ي
املنطقة (ال�ح��وث�ي��ون ف��ي اليمن وح��زب اهلل في
لبنان وامليليشيات ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ا) بأن
ي��د ال�ج�ي��ش األم �ي��رك��ي ط��وي �ل��ة ،وم ��ن اس�ت�ط��اع
ال� ��وص� ��ول إل � ��ى س �ل �ي �م��ان��ي ،ال� � ��ذي ي �ع ��د رأس
ورم ��ز ال�ت��وس��ع اإلي ��ران ��ي ،ق ��ادر ع�ل��ى ال��وص��ول
إل ��ى ق� �ي ��ادات األذرع ال �ت��اب �ع��ة ل ��ه ،وب� ��أن ح��رب
الوكالة قد انتهت .وفي هذا السياق ،قال وزير
ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ،تعليقًا
على مقتل سليماني« :ببساطة ،انتهى عصر
مسايرة اإلرهابيني لدى الواليات املتحدة».
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قضية اليوم

هذه الكويت ..كما كانت ً
دائما تظهر أصالتها،
ُوي� �ب ��ان م �ع��دن أب �ن��ائ �ه��ا ف ��ي ك ��ل أزم� ��ة ت�ض��رب
املنطقة..
ت �ل��ك ال �ص �ع��اب ال �ت��ي ط��امل��ا ّ م� � ّ�رت ع �ل��ى ب�لادن��ا
ك� ُ�س �ح��ب س � � ��وداء ،ل ��م ت �خ��ل��ف وراءه � � ��ا س��وى
شعب ّ
حي ،وحكمة مشهود
مواقف عظيمة من
ٍ
لقيادتها.
متابعة الشأن
على
مجبول
شعبنا
أن
نعرف
ّ
السياسي ال�خ��ارج��ي ..ال سيما املتعلق ب��دول
ال� �ج ��وار امل �ض �ط��رب��ة ،ك �م��ا ي �ح��دث ف ��ي ال �ع��راق،
وبعض الدول األخ��رى ..وال يحتاج األمر فطنة
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة إلدراك ح �ج��م األخ� �ط ��ار امل �ح��دق��ة
ب��امل �ن �ط �ق��ة ،م ��ا ي �ج�ع �ل �ن��ا ن �ع �ي��د ال �ت �ف �ك �ي��ر م �ل� ًّ�ي��ا
ف��ي أول��وي��ة ق�ض��اي��ان��ا امل�ح�ل�ي��ة ،وإع� ��ادة ترتيب
اهتماماتنا
حساباتها..
ووضعها في مقدمة ً
ّ
ننجر إلى قضايا لسنا طرفا فيها،
من دون أن
محورا أو ً
ً
إطارا لها.
وال ينبغي أن نكون
إن ال �ص��راع ف��ي اإلق�ل�ي��م ل��م يكن ول�ي��د الساعة؛
فقد بدأ منذ نهاية السبعينيات بالتغيير الذي
طرأ على النظام السياسي في إي��ران وما تاله
من شعارات تصدير الثورة ،في حني أن العراق
ل��م ي�ع��رف اس �ت �ق� ً
�رارا م�ن��ذ أن أت��ى ن�ظ��ام البعث
َّ
وت��ول��ى امل�ق�ب��ور ص��دام ح�س�ين رئ��اس�ت��ه ،ومنذ
ذل��ك اّل�ح�ين وامل�ن�ط�ق��ة ت�ع�ي��ش ف��ي زوب �ع��ة القلق
والتوتر واالحتقان.
ه��ؤالء ُه��م ال�ك��وي�ت�ي��ونُ ..ي�ب��ان معدنهم حينما
ي��وض �ع��ون ع �ل��ى امل � �ح � ّ�ك ..ت �م� ً�ام ��ا؛ ك��ال�ت�ف��اع��ل
الذي رافق العملية األميركية في مطار بغداد

َ
والنفس الطائفي
ال تهاون مع مروِّ جي الفتن..

خطط الطوارئ على طاولة الحكومة ً
غدا
حمد السالمة

أك ��دت م �ص��ادر ح�ك��وم�ي��ة أن ت �ط � ّ�ورات املنطقة
على ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء ف��ي اجتماعه غ� ً�دا،
م��وض �ح��ة أن ك ��ل وزي � ��ر س �ي �س �ت �ع��رض خ�ط��ة
ال� �ط ��وارئ واس� �ت� �ع ��دادات وزارت � ��ه ألي ت �ط� ّ�ورات
م �ح �ت �م �ل��ة ،خ ��اص ��ة وزارات ال �ص �ح��ة وال �ن �ف��ط
وال �ك �ه��رب��اء وال �ت �ج ��ارة ،واإلع� �ل��ام ،إض��اف��ة إل��ى
وجواّ .
وبحرا ّ
ً
وشددت
االستعدادات األمنية ّبرا
امل �ص��ادر ع�ل��ى أن ��ه ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د

ــــــ ال ت �ه��اون م��ع أي م � ِّ
�روج ل�لإش��اع��ات وال�ف�تن،
خاصة في شبكات التواصل ،وسيجري تعميم
تعليمات على مساجد ال�ب�لاد ب�ض��رورة تنبيه
امل�ج�ت�م��ع؛ ل�لاب�ت�ع��اد ع��ن اإلش��اع��ات وال�ط��ائ�ف�ي��ة،
وغرس الوحدة الوطنية.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن التعليمات س�ت�ش� ِّ�دد على
ُ
ض ��رورة اإلب�ل�اغ ع��ن أي م��رك�ب��ة ت �ت��رك بجانب
مسجد ،إضافة إلى تحذير األئمة والخطباء
أي
ٍ
ُّ
التطرق إلى األمور السياسية أو الطائفية،
بعدم
والحرص على إغ�لاق أب��واب املساجد وفتحها
في األوقات َّ
املحددة.

تنوعوا بين باحثي «األرشيف» ومتصفحي المحتوى االقتصادي المشترك مع الـFINANCIAL TIMES

أكثر من  ١٣٠٠مشترك إلكتروني «مدفوع»
في «سبقلا بريميوم» ..في  ٣أشهر
في ظل مواكبة سبقلا لإلعالم العاملي في
تقديم محتوى إخباري ثري وعصري مقابل
اشتراكات معقولة ،تبلغ  60دوالرا سنويا،
كشف مستشار «سبقلا بريميوم» ،داهم
ال �ق �ح �ط��ان��ي ،ع ��ن وص� ��ول أع � ��داد م�ش�ت��رك��ي
املحتوى امل��دف��وع ف��ي إل��ى  1309مشتركني،
تنوعوا ما بني باحثي األرشيف ومتصفحي
املحتوى املشترك م��ع «الفايننشال تايمز»
العريقة ،وذلك منذ انطالق املشروع في بداية
أكتوبر املاضي وحتى  ٣١ديسمبر املاضي،
أي خالل  3أشهر فقط.
وق � ��ال ال �ق �ح �ط��ان��ي إن «سبقلا ب��ري �م �ي��وم»
ي�ه��دف ل�ل��وص��ول إل��ى  ٥٠٠٠مشترك خالل
الربع األول من العام الجاري  ،٢٠٢٠مشيرا
إل ��ى أن ال �ت �ح��دي ال �ح��ال��ي ه��و ك�ي�ف�ي��ة ت�ق��دي��م
محتوى تحليلي عصري ،بعيدا عن األسلوب
الخبري السائد في العصر املاضي.
م��ن جهة أخ��رى ،ق��ال فيصل ك��رك��وه ،مدير

¶ سبقلا تمضي في
ركب التوجه اإلعالمي
العالمي تجاه اشتراكات رمزية
مقابل تحليالت وتقارير حصرية
¶ القحطاني :نهدف للوصول

قسم البرمجة ف��ي الـقبس اإلل�ك�ت��رون��ي ،إن
ش��راك��ة «سبقلا بريميوم» االستراتيجية
مع أعرق الصحف العاملية ،مثل «الفايننشال
تايمز» ،تأتي لتعزيز املحتوى االقتصادي
ب � �م � ��واد ح � �ص� ��ري ��ة ،وك � ��ذل � ��ك ال � �ش� ��راك� ��ة م��ع
م��ؤس�س��ة م��اي��و كلينك األم�ي��رك�ي��ة امل��رم��وق��ة
ل�ن�ش��ر األب �ح��اث وال ��دراس ��ات ال�ط�ب�ي��ة ،تفتح
آف��اق��ا ج��دي��دة ل�لان�ت�ش��ار وال�ت��وس��ع ،وتقديم
م� �ع� �ل ��وم ��ات ح� �ص ��ري ��ة م� �م� �ي ��زة مل �ش �ت��رك��ي
املحتوى املدفوع.

إلى  ٥٠٠٠مشترك إلكتروني
في الربع األول هذا العام..
والمحتوى الجيد هو
تحدي المرحلة
¶ كركوه :الشراكة مع «مايو
كلينك» و«الفايننشال تايمز»
ً
آفاقا جديدة
تفتح
والتوسع
ّ
لالنتشار

المجازات
حظر الخادمات الفلبينيات يشمل ُ

كلفة العمالة المنزلية
ّ
مجد ًدا
ترتفع..
¶ وفد في مانيال ..إليجاد حل سريع لألزمة المستجدّ ة
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ترقبوا السحب النهائي على جوائز حملة
اشتراكات جريدة سبقلا السنوية يوم الثالثاء
الموافق  ٧يناير  ٢٠20بدال من  ٥يناير ، ٢٠20
وذلك في مبنى الخطوط الجوية الكويتية

ق �ب��ل أي � ��ام ،وال � ��ذي ع �ك��س ث �ق��اف��ة ع�م�ي�ق��ة ل��دى
املتلقي الكويتي ،حيث ع��اد جميع الكويتيني
إل��ى ل�ح�م�ت� ّه��م األص �ي �ل��ة ،ألن �ه��م ي��درك��ون قيمة
اآلخرين،
وحدة الصف ،حينما تهتز صفوف
ّ
وي �ع��ون ج �ي� ً�دا م�ع�ن��ى ال��وح��دة ح�ي�ن�م��ا تتفكك
أواص ��ر غ�ي��ره��م ..إن�ه��م ب�لا ش��ك أرق��ى بكثير
من أن ّ
تجرهم نعرات طائفية أو ُيسحبوا إلى
سجاالت ال تحمد عقباها.
ص�ح�ي��ح أن�ن��ا ن�س�م��ع ب�ع��ض األص ��وات الناعقة
هنا وهناك ،وندرك ً
جيدا أنها دخيلة ،بل مثيرة
لالشمئزاز ،لكنها تبقى عابرة ،وواج��ب علينا
أن نتجاهلها؛ فهي بكل األح��وال ال ِّ
تعبر بأي
شكل من األشكال عن ّروح الكويتي املعطاءة
ّ
امليالة إلى التكافل؛ التي علمنا إياها األجداد.
ه�ك��ذا ن�ف�ه��م م�ع�ن��ى ت�ح�ص�ين ال� ّج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة
وجوهرها ..الجبهة التي تتشكل من ُ اتحادنا
وات�ف��اق�ن��ا ون�ب��ذ ح��االت ال�ت�ش��رذم ،وال��ف��رق��ة بني
أب �ن��اء ال �ب �ل��د ال ��واح ��د ،ب�س�ب��ب أم ��ور ل�ي�س��ت من
أولوياتنا وال ّ
تخصنا.
ن �س��أل اهلل ت �ع��ال��ى أن ي�ح�ف��ظ ب�ل�ادن��ا م��ن ش��رّ
ً
ال �ح��اق��دي��ن وامل �ت� ّ
جميعا
�رب �ص�ي�ن ..وأن ن�ل�ت��زم
س�ي��اس��ة ال�ك��وي��ت ال�ح�ي��ادي��ة واإلي �ج��اب �ي��ة ،ون�م��دّ
ّ
ّ
واألخوة،
واملحبة
أيدينا ً إلى السالم واإلنسانية
ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى أم��ن ال�ج�م�ي��ع ب�لا اس�ت�ث�ن��اء ..وأن
نعتبر مما يحدث في دول الجوار ،وأن نحمد
اهلل ً
نعمة؛ اسمها الكويت.
دائما على ٍ

سبقلا
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وحدتنا ..سورنا
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فريق العمل :غنام الغنام وعبدالرزاق المحسن
ومحمد إبراهيم ومحمد المصلح ومنصور الشمري

سياسيون ودبلوماسيون رسموا طريق عبورنا أزمة المنطقة:

الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية..
مالذنا في الظروف الراهنة
أجمعت قوى سياسية ودبلوماسيون
ومسؤولون سابقون على أن سبيل العبور
من المأزق الذي تشهده منطقتنا حاليا هو
«التمسك بالوحدة الوطنية وتحصين جبهتنا
الداخلية».
وطالب هؤالء في تصريحات لـ سبقلا بالنأي
عن الطروحات «ذات البعد الطائفي» التي تمس
أمن الوطن وسالمته.
وفيما أشادوا بالسياسة الكويتية الخارجية
في التعامل مع األوضاع الملتهبة ووصفوها
بالـ«متزنة» تجاه الجميع دون استثناء ،حذروا من
االنسياق وراء «أطروحات غير ناضجة» ،مطالبين
بإبعاد الكويت عن صراعات «أصحاب المصالح».
وأكدوا أن عالج الوضع الراهن يكمن في
«االعتدال والمفاوضات والحوار والتواصل ،وإال
فستكون هناك مواجهات ،ما سيسبب الضرر
والتدمير ويحرق االخضر واليابس» في المنطقة.
وفي حين رأى البعض أن أوضاع المنطقة
«مفتوحة على كل االحتماالت» ،استبعد آخرون
وقوع حرب شاملة «ستكون آثارها مدمرة على
الجميع».

حراسة في محيط السفارة األميركية أمس | تصوير مصطفى نجم الدين

عبدالله الشايجي:

تشكيل خاليا أزمة
إلدارة األزمات في المنطقة
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت
أ.د .ع�ب��داهلل الشايجي أن��ه ب��ات م��ن ال�ض��روري
لجميع دول املنطقة التحضير وإعداد الخطط
وتشكيل خاليا أزمة إلدارة االزمة في املنطقة.
وأض ��اف إن��ه ج��زء م�ه��م م��ن خلية إدارة األزم��ة
ّ
ف��ي إق �ل �ي��م ،ي�ش�ه��د أزم� ��ات وت ��وت ��را ه��و تفعيل
دب �ل��وم��اس �ي��ة ال��وس��اط��ة وال �ت �ه��دئ��ة وت��وظ�ي��ف
العالقات الجيدة وعوامل بناء الثقة بني طرفي
األزمة لخفض التصعيد.
وقال الشايجي ان هذا يبدو مما تقوم به قطر،
وحتى تركيا اليوم ،كما طالبت أمس على قناة
«الجزبرة بالوساطة أو نقل رسائل تهدئة بني
طرفي األزم��ة الراهنة ،مشيرا الى انه ال بد من
تشكيل ف��ري��ق عمل م��ن أج��ل ات�خ��اذ االج ��راءات
االح �ت��رازي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل ب�ج��دي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط مع
تداعيات ه��ذه االزم��ة الداهمة التي قد تتحول
ال��ى م�ت��دح��رج��ة ،الن ال��وض��ع ق��اب��ل للتصعيد،
واصفا الوضع في املنطقة بأنه أشبه بعيدان
الثقاب التي تقترب من برميل البارود اكثر من
أي وقت مضى.
وح� ��ول اب� ��رز ال �س �ي �ن��اري��وه��ات امل �ت��وق �ع��ة ،أف��اد
الشايجي بأن إدارة الرئيس األميركي دونالد
ت��رام��ب ت�س�ع��ى ال ��ى تفعيل اس�ت��رات�ج�ي��ة ت��ردع
إي ��ران ع��ن ال�ق�ي��ام بعملية رد ان�ت�ق��ام��ي واس��ع،
وايصال رسالة واضحة بتكبيدها كلفة كبيرة
إذا ت�ج��اوز ال��رد سقف االنتقام الغتيال قاسم
سليماني.
وت � �س ��اءل ال �ش��اي �ج��ي :م ��ا إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال ��رد
اإليراني؟ هل يكون الرد بإمضائها أم بوكالئها

عبدالله الشايجي

وأذرع �ه��ا؟ وأي��ن؟ وم�ت��ى؟ وسيناريوهات ال��رد
وحجمه ونوعه ومكانه ،وما املطلوب من الدول
الخليجية واملنطقة؟ مجيبا عن ذلك بقوله انه
ّ
إذا فشلت التهدئة وخفض التوتر فمن املتوقع
ان يكون ال��رد م�ح��دودا في ال�ع��راق أو في مياه
الخليج ل�ن��اق�لات النفط أو امل�ن�ش��آت النفطية،
ول� �ك ��ن اس �ت �ب �ع��د اس� �ت� �ه ��داف ال �ق �ط��ع ال �ب �ح��ري��ة
والقواعد العسكرية األميركية في الخليج او
املنطقة بشكل عام.

«المنبر الديموقراطي»:

ال للتصريحات الطائفية
ط ��ال ��ب األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ن�ب��ر ال��دي �م��وق��راط��ي
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ي ال�ع��وض��ي ال �ق��وى االج�ت�م��اع�ي��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ب ��االل �ت ��زام ب �ك��ل ما
يحفظ وحدتنا الوطنية ،داعيا إلى النأي عن
التصريحات «ذات البعد الطائفي» التي تمس
أم ��ن ال��وط��ن وس�لام �ت��ه .وق ��ال ال�ع��وض��ي «منذ
سنوات عدة ونحن نعيش في منطقة ملتهبة
يتقاذفها صراع املصالح بني القوى اإلقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ف ��ي م � �ح ��اوالت دؤوب� � ��ة وم�س�ت�م��رة
لفرض سيطرتها وهيمنتها» ،مشيرا ال��ى ان
«هذا األمر بدا واضحا في التدخل املباشر غير
املشروع في السياسات الداخلية والخارجية
لبعض الدول ،ومحاوالت بعض األطراف إبقاء
منطقة الشرق األوسط في توتر دائم».
وحول تأثير ما يحدث في املنطقة على الكويت
أك� ��د ال �ع��وض��ي ان ه� ��ذا األم � ��ر ل ��ه ان �ع �ك��اس��ات��ه
وتبعاته على املجتمع الكويتي «كوننا نقع
ف ��ي ب � ��ؤرة ه� ��ذا ال � �ص� ��راع ،م ��ا ي �س �ت �ل��زم إب �ع��اد
الكويت عن مثل هذه الصراعات» ،وقال« :نحن
ع�ل��ى ث�ق��ة ب��أن ال�س�ي��اس��ة الكويتية الخارجية
في التعامل مع األوضاع امللتهبة متزنة تجاه
الجميع دون استثناء».
أما بشأن السيناريوهات املتوقعة في املنطقة
ف�ي��وض��ح ال�ع��وض��ي ان ��ه «ال نستطيع تحديد
سيناريوهات واضحة املعالم ،فقد تكون هناك
تحوالت وردود أفعال غير متوقعة ،واملطلوب

علي العوضي

اليوم أن تعي كل األطراف املعنية في املنطقة أن
االستقرار هو املالذ اآلمن وليس إشعال فتيل
التوتر ،وعليها أيضا أن تبتعد ع��ن خيارات
الشعوب لطبيعة نظامها السياسي وأسسه،
كما نشدد على ض��رورة احترام سيادة الدول
العربية وقراراتها».

أحمد باقر:

أستبعد الحرب الشاملة
وص��ف ال�ن��ائ��ب وال��وزي��ر السابق
أحمد باقر بيان الحكومة حول
االح��داث في املنطقة بأنه «بيان
جيد».
وق� � � � � ��ال ان واج� � � � � ��ب ال � �ح � �ك ��وم ��ة
ه � ��و ح� �م ��اي ��ة ال� �ب� �ل ��د ب� �ح ��دوده ��ا
ومنشآتها وكل مرافقها الحيوية
والنفطية ،داعيا إلى االستعانة
ب��ال �ج �ي��ش وال� �ش ��رط ��ة وال� �ح ��رس
ال��وط�ن��ي ال ��ذي ان�ش��ئ ب�ع��د ح��رب
 ،1967متمنيا أال يتأفف املواطن
من اي إج��راءات إضافية لتعزيز
االمن.
وح ��ذر ب��اق��ر م��ن االن �س �ي��اق وراء
«االط � ��روح � ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة وغ �ي��ر
ال� �ن ��اض� �ج ��ة» ،داع � �ي� ��ا امل��واط �ن�ي�ن
الى «التمسك بالوحدة الوطنية
وال�ح�ي��اد فيما ي��دور ف��ي ال�ع��راق
من اقتتال وتصفيات لكي يبقى
أحمد باقر
الشعب والحكومة في منأى من
تبعاتها وويالتها».
وع��ن ت��وق�ع��ات��ه ،أوض ��ح ب��اق��ر ان «ه �ن��اك اك�ث��ر م��ن س�ي�ن��اري��و فقد
ت �ح��دث ت�ص�ف�ي��ات ب�ين األط � ��راف امل�ت�ق��ات�ل��ة او ت�ل�ج��أ إي� ��ران للثأر
بقصف املنشآت األميركية في الخليج ،او ان تكون هناك حرب
شاملة بني الطرفني».
وذكر ان «الجميع رأى ايران وكأنها تستدرج اآلخرين إلى الحرب
عندما سطت على بعض الناقالت في الخليج او عندما ضربت
املنشآت السعودية ،وه��ذا االم��ر ق��د ي��ؤدي ال��ى ح��رب شاملة مع
اني أستبعد ذلك،ألن الحرب الشاملة ستكون آثارها مدمرة على
الجميع».

«التحالف الوطني»:

التعامل بشفافية
مع األحداث
قال االمني العام للتحالف الوطني
ال��دي�م��وق��راط��ي ب�ش��ار ال�ص��اي��غ ان
تسارع وتيرة األحداث في املنطقة
يتطلب من الحكومة أن تكون أكثر
شفافية مع املواطنني في تعاملها
م � ��ع األح � � � � ��داث واالس � � �ت � � �ع� � ��دادات،
م� �ط ��ال� �ب ��ا ن � � � ��واب م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ب ��أن ي �ك��ون��وا أك �ث��ر م�س��ؤول�ي��ة في
التعاطي مع التطورات الحالية.
وذك � � � � ��ر ال� � �ص � ��اي � ��غ ان «ال � �خ � �ط� ��ر
الخارجي فرضه املوقع الجغرافي
للكويت ف��ي املنطقة ،ومواجهته
ل�ه��ا ع��دة ات �ج��اه��ات ول �ك��ن أهمها
ت��وح�ي��د ال�ص��ف ال��داخ �ل��ي ،بعدما
صنعته ال�ح�ك��وم��ات السابقة من
ت �ش �ج �ي��ع ال� �خ� �ط ��اب ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة
والقبلية».
وأك� ��د ال �ص��اي��غ ان «م ��ا ن �ج��ح فيه
أعضاء مجالس األمة السابقة بما
بشار الصايغ
فيها املجلس الحالي من توظيف
الخطابات الطائفية ملصالح انتخابية وتكسبات سياسية وضع
املجتمع على شفير هاوية» ،مشيرا إلى انه «في كل أزمة إقليمية
ت��دف��ع ال��دول��ة ث�م��ن ه ��ذا ال �س �ل��وك ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ص�ن�ع��ه أع�ض��اء
السلطتني».

عبدالله بشارة:

الحوار والتفاوض..
وإال فحرق األخضر واليابس
ح � ��ذر األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام االس � �ب� ��ق ل� � ��دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال�س�ف�ي��ر ع �ب��داهلل ب�ش��ارة
م��ن «دخ� ��ول امل�ن�ط�ق��ة وض �ع��ا غ�ي��ر م�ت��وق��ع في
ح��ال �ت�ين :اخ �ت �ف��اء ال�ع�ق��ل وان �س �ح��اب الحكمة،
وبروز التطرف ونزعة الغرور والطموحات».
واش � � ��ار ب � �ش ��ارة ال � ��ى ان «ال � �ع�ل��اج ي �ك �م��ن ف��ي
االع �ت ��دال وامل �ف��اوض��ات وال� �ح ��وار وال �ت��واص��ل
وب �غ �ي��ر ذل� ��ك س �ت �ك��ون ه� �ن ��اك م ��واج� �ه ��ات ،م��ا
سيسبب ال�ض��رر والتدمير وي�ح��رق االخضر
واليابس في املنطقة».
وح��ول امل�ط�ل��وب م��ن الحكومة إزاء م��ا يحدث
في املنطقة ق��ال بشارة «ال بد أن تكون هناك
وح��دة وص�لاب��ة داخ�ل�ي��ة» ،داع� ً�ي��ا ال��ى االنتباه
مما يحدث في املنطقة املضطربة.
وأك� � ��د ض� � � ��رورة االب� �ت� �ع ��اد ع� ��ن «االس� �ت ��رخ ��اء
واالس �ت �ك��ان��ة» ،وق� ��ال« :ي �ج��ب ان ن�ق�ف��ز ب��وع��ي
ونتكلم ب�ح��ذر ونسير وف��ق ح�س��اب��ات ونقلل
ف ��رص االن� � ��زالق ون �ت �ح��اور ،ف�ل�ا ش ��يء اف�ض��ل
م��ن ال �ح��وار وال �ك�ل�ام ،ف�م��ن يستسلم ملشاعره
سينزلق ملا يؤذيه».

!

عبدالله بشارة

«الحركة التقدمية»:

علينا التحلي بروح المسؤولية
دع � ��ا أم �ي��ن ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة ف� ��ي ال �ح��رك��ة
التقدمية الكويتية د .ف��واز ف��رح��ان القوى
السياسية والشخصيات العامة والحقوقية
واإلع�ل�ام� �ي ��ة وم��ؤس �س��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ال��ى «ال�ت�ح�ل��ي باليقظة وب ��روح املسؤولية
التاريخية».
وأش � � � ��اد ف� ��رح� ��ان ب ��ال �س �ي ��اس ��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة
الرسمية للكويت «املتوازنة نسبيا» ،وحذر
من أن الجبهة الداخلية «معرضة لالهتزاز
واالخ � �ت ��راق ع �ب��ر االس �ت �ق �ط��اب��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة
والصراعات بني القوى اإلقليمية ،ومن املهم
التركيز على تماسك الجبهة الداخلية».
وق� ��ال «إن امل �ط �ل��وب س�ي��اس�ي��ا ه��و االل �ت��زام
بالسياسة ال�خ��ارج�ي��ة امل�ت��وازن��ة واملعتدلة
ال �ت��ي ع �ه��دن��اه��ا وع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��داخ �ل��ي
يجب طي صفحة األزمة السياسية املمتدة
م �ن��ذ ت �س��ع س �ن�ي�ن ع �ب��ر إن� �ه ��اء ك ��ل ق�ض��اي��ا
ال��رأي والتجمعات بالعفو عن محكوميها
وإرج ��اع بقية الجناسي املسحوبة وإلغاء
ال�ق��وان�ين امل�ق�ي��دة للحريات ب�ه��دف الحفاظ
على تماسك الجبهة الداخلية».
أم ��ا امل �ط �ل��وب اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا ،ف �ه��و االت �ج��اه
ن � �ح� ��و اإلص � � �ل � ��اح وال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر ال� �س� �ي ��اس ��ي
واالق�ت�ص��ادي واالجتماعي عبر «استكمال
امل � �ه� ��ام ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ل �ل �ب �ل��د ،وت �ط��وي��ر
النظام االنتخابي وب�ن��اء اقتصاد إنتاجي
ي� �ك ��ون ه ��دف ��ه اإلن � �س� ��ان وم � �ح� ��وره ال �ع��دال��ة
االجتماعية».
وأع � ��رب ف��رح��ان ع��ن خ�ش�ي�ت��ه م��ن «ت�ح��وي��ل
ال �ك ��وي ��ت ل �س��اح��ة م ��واج �ه ��ة ع �ب��ر ع�م�ل�ي��ات
إرهابية ،أو استهداف عسكري ،مثلما حدث
في فترة الحرب العراقية  -اإليرانية ،محذرا
من استغالل ذلك للتضييق على الحريات».
ودع� � ��ا ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ش �خ �ص �ي��ات

فواز فرحان

العامة والحقوقية واإلعالمية ومؤسسات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ال� ��ى «ال �ت �ح �ل��ي ب��ال�ي�ق�ظ��ة
وب � ��روح امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ع �ب��ر ع��دم
االنجرار إلى الخطابات الطائفية والفئوية
البغيضة».
وح � ��ول ال �س �ي �ن��اري��وه��ات امل �ت��وق �ع��ة وك�ي��ف
ل� �ل� �ك ��وي ��ت ت� �ج� �ن ��ب آث � � ��اره � � ��ا؟ ق � � ��ال ف ��رح ��ان
ان ال� �س� �ي� �ن ��اري ��وه ��ات «م �ف �ت ��وح ��ة ع �ل ��ى ك��ل
االحتماالت ومن ضمنها استهداف القواعد
واملنشآت األميركية وإغ�لاق مضيق هرمز،
وه� ��ي س �ي �ن��اري��وه��ات م ��ن ح �ي��ث أب �ع��اده��ا
وت��أث �ي��رات �ه��ا أك �ب��ر م��ن أن ت�ت�ع��ام��ل ال�ك��وي��ت
معها بشكل منفرد».
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وحدتنا ..سورنا

الناطق الرسمي للحكومة:

رفع درجة االستعداد للطوارئ

نتابع التطورات باهتمام وقلق بليغين
■ االبتعاد عن المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات واالنقسامات
ق� � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س م� � ��رك� � ��ز ال� � �ت � ��واص � ��ل
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ي ال � � �ن � ��اط � ��ق ال� ��رس � �م� ��ي
للحكومة طارق املزرم إن الحكومة
ت� �ت ��اب ��ع ب ��اه� �ت� �م ��ام وق � �ل� ��ق ب �ل �ي �غ�ين
ال� �ت� �ط ��ورات اإلق �ل �ي �م �ي��ة امل �ت �س��ارع��ة
واألح� ��داث األخ �ي��رة وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا
على املنطقة.
ودع��ا امل��زرم في بيان صحافي ،أول
من أم��س ،الجميع إل��ى االبتعاد عن

عدم نشر اإلشاعات
واستقاء المعلومات
من مصادرها الرسمية

الخطابات التي من شأنها املساس
بالوحدة الوطنية وع��دم االن�ج��راف
خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات
واالنقسامات.
وش � � � � ��دد ع � �ل� ��ى ات � � �خ� � ��اذ ال� �ح� �ك ��وم ��ة
اإلج ��راء ات القانونية كافة تجاه ما
يمس أم��ن واس�ت�ق��رار ال�ب�لاد ف��ي ظل
األوضاع الراهنة.
وأك ��د إي �م��ان ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ام بحرية

الرأي والتعبير وفق األطر الدستورية
وال� �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة إال أن �ه��ا ت��دع��و
«امل��واط �ن�ي�ن إل ��ى ال�ت�م�س��ك ب��ال�ث��واب��ت
ال��وط �ن �ي��ة وم� �م ��ارس ��ة ح �ق��وق �ه��م بما
ال ي �م ��س أم � ��ن ال � �ب �ل�اد وي � �س� ��يء إل ��ى
مكونات املجتمع واالبتعاد عن نشر
اإلشاعات واألخبار غير الصحيحة
واس �ت �ق��اء امل�ع�ل��وم��ات م��ن م�ص��ادره��ا
الرسمية».

تعاونيون وزراعيون لـــ سبقلا:

المخزون الغذائي يكفي  9أشهر
ف � ��ي ظ � ��ل ال � ��وض � ��ع اإلق� �ل� �ي� �م ��ي امل �ل �ت �ه ��ب،
ت �ب��رز ق �ض �ي��ة األم � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي وامل� �خ ��زون
االس�ت��رات�ي�ج��ي للسلع على ال�س�ط��ح ،فهل
لدى الحكومة خطة ط��وارئ معدة مسبقا
ل� �ت ��أم�ي�ن «ق � � ��وت ال � �ش � �ع ��ب» ،م �ه �م��ا ك��ان��ت
الظروف ،أم أن قضية املخزون من الغذاء
وال �س �ل��ع األس��اس �ي��ة م �ت��روك��ة ل �ـ«ال �ص��دف
والقرارات العشوائية» عند وقوع أزمات،
ال قدر اهلل تعالى؟!
سبقلا ح��اول��ت اإلج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�س��ؤال
م � ��ع م � �س� ��ؤول�ي��ن ت� �ع ��اون� �ي�ي�ن وزراع� � �ي �ي��ن
ط� �م ��أن ��وا ب �خ �ط��ط ل� �ل� �ط ��وارئ م� �ع ��دة ق�ب��ل
ف�ت��رة واج�ت�م��اع��ات دوري ��ة لضمان تأمني
مخزون استراتيجي من السلع يكفي ملدة
تصل إلى  9أشهر ،مشيرين إلى دور مهم
للمزارع في تعزيز األمن الغذائي وتزويد
الجمعيات واالسواق التجارية والشبرات
باملحاصيل النباتية على مدار الساعة.
ب � � ��داي � � ��ة ،ي � ��ؤك � ��د ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س ات � �ح� ��اد
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة خ��ال��د الهضيبان
أن امل �خ��زون االس�ت��رات�ي�ج��ي للتعاونيات
م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد «ي�ك�ف��ي لـــ
 6أش �ه ��ر ،م �ض��اف��ا إل �ي �ه��ا  3أش �ه��ر اخ ��رى
لتداول وبيع االصناف والسلع املتوافرة
داخل الجمعيات الرئيسة واألفرع التابعة
ُ
لها» ،كاشفا عن «اجتماعات دورية» تعقد
ب�ين االت�ح��اد ووزارة ال�ش��ؤون ومسؤولي
ال�ت�ع��اون�ي��ات ملتابعة م�ث��ل ه��ذا امل��وض��وع
املهم.
وأوضح الهضيبان ان مخازن االتحاد

الهضيبان :اجتماعات
دورية بين «الشؤون»
و«التعاونيات» لمتابعة
خطط الطوارئ
الدماك :مزارعنا قادرة
على تزويد الجمعيات
واألسواق بالمحاصيل
على مدار الساعة
بإمكانها توفير اصناف وسلع غذائية
واس�ت�ه�لاك�ي��ة مل��دة ت�ص��ل ال��ى  3أش�ه��ر،
ّ
تحسبا ألي «ظ ��روف ط��ارئ��ة» ق��د تقع
ف��ي اي وق� ��ت ،م��ؤك��دا ان ه �ن��اك ح�ل��وال
ُ
اخ��رى ت��درس لضمان التعامل االمثل
م ��ع «أي م �س �ت �ج��دات» ب� �ه ��ذا ال� �ص ��دد،
بينها «اس �ت �ي��راد م ��واد واص �ن��اف من
دول لها تعامالت وتعاون تجاري مع
االتحاد».

دور ّ
فعال

وأش� ��ار ال�ه�ض�ي�ب��ان ال ��ى «ل�ج�ن��ة ط ��وارئ»

الكويت 03

خالد الهضيبان

عبدالله الدماك

خ��اص��ة بالجمعيات التعاونية ،برئاسة
وك �ي ��ل وزارة ال � �ش� ��ؤون امل �س ��اع ��د ل�ق�ط��اع
ال�ت�ع��اون سالم ال��رش�ي��دي ،وت�ق��وم اللجنة
ّ
برصد آخر التحديثات املتعلقة باملخزون
الغذائي التابع للجمعيات.
وف � � � ��ي س� � �ي � ��اق االس � � �ت � � �ع � � ��داد ل � �ل � �ط� ��وارئ
املستقبلية ال ينسى الهضيبان التأكيد
ع�ل��ى اه�م�ي��ة «زي � ��ادة ال ��دع ��م» ل�ل�م��زارع�ين،
وت ��وف � �ي ��ر م � � � ��زارع اخ � � ��رى ت �ت �ب��ع الت� �ح ��اد
ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،ل �ض �م��ان ت��وف�ي��ر
م �ن �ت �ج��ات ال �ل �ح��وم واألب � �ق� ��ار وال ��دواج ��ن
وغيرها ،وبكميات اضافية.

من جانبه ،شدد رئيس االتحاد الكويتي
ل �ل �م��زارع�ي�ن ع �ب ��داهلل ال ��دم ��اك ع �ل��ى ال ��دور
الكبير َ
للمزارع في تحقيق االكتفاء الذاتي
واألم ��ن ال�غ��ذائ��ي للسلع املنتجة محليا،
ال سيما مع ما يشهده الوضع االقليمي
م ��ن ظ � ��روف غ �ي��ر ع ��ادي ��ة .وح � ��ول طبيعة
ال � � ��دور ال � ��ذي ت ��ؤدي ��ه امل � � ��زارع ف ��ي ت�ع��زي��ز
األم��ن الغذائي ،يشرح ال��دم��اك في حديثه
َ
ل �ـ سبقلا ان امل � � ��زارع ق � ��ادرة ع �ل��ى ت��زوي��د
الجمعيات واالسواق التجارية والشبرات
باملحاصيل النباتية على مدار الساعة.

دور املزارع

استنفار واسع لتأمين البالد
تجسيدا لشعار «أم��ن الكويت خ��ط أح�م��ر» ،رفعت
ال �ج �ه��ات ال �ع �س �ك��ري��ة واألم �ن �ي ��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد درج ��ة
االستنفار ملواكبة األوض ��اع امللتهبة ف��ي املنطقة،
وشكلت وزارة ال��دف��اع غرفة عمليات مشتركة مع
وزارة الداخلية والحرس الوطني ،ملتابعة التقارير
األمنية والعسكرية ال ��واردة ،ال سيما في املناطق
الشمالية.
وقالت مصادر عسكرية لـ سبقلا إن وزارة الدفاع
م�ن��ذ ال��وه�ل��ة األول ��ى ل�ت�ط��ورات األح ��داث رف�ع��ت من
درج ��ة جاهزيتها ف��ي ع��دد م��ن األل��وي��ة العسكرية
جزئيا ،واستدعت أع��دادا من منتسبيها ،ال سيما
في القطاعات الشمالية.
وأض � ��اف � ��ت امل� � �ص � ��ادر أن وزارة ال � ��دف � ��اع ب ��اش ��رت
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ت�س�ي�ي��ر دوري� ��ات
م�ش�ت��رك��ة ع�ل��ى ط ��ول ال �ح��دود ال�ش�م��ال�ي��ة ،مرتبطة
بغرفة عمليات مشتركة م��ع ال�ح��رس الوطني ،في
خطوة ملواكبة التطورات ولتأمني البالد في حال
تأزم األوضاع باملنطقة.
وك �ش �ف ��ت م � �ص� ��ادر أم �ن �ي ��ة ل � �ـ سبقلا ع� ��ن ت �ش��دي��د
اإلج ��راءات األمنية ال��ى ال��درج��ة القصوى في منفذ
ال�ع�ب��دل��ي ،م��ؤك��دة أن «ال�ت�ن�س�ي��ق امل �خ��اب��رات��ي» مع
دول الجوار قائم وبشكل مستمر لرصد ومتابعة
«العناصر الخطرة» ،التي تشكل تهديدًا على أمن
البالد.
وقالت املصادر إن األجهزة األمنية العاملة «اتخذت
أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية أمن البالد
من أي خطر ،ومواجهة أي تهديدات مصدرها منفذ
العبدلي» ،مشيرة ال��ى ان��ه ج��رى «تعزيز العناصر
األمنية العاملة في املنفذ عقب التطورات األخيرة
والخطيرة واملتسارعة في العراق».
وت��اب �ع��ت امل� �ص ��ادر« :أم ��ن ال �ك��وي��ت خ��ط أح �م��ر ،وال
تهاون في عمليات التفتيش الدقيق لكل األشخاص
واملواد واملعدات التي تدخل الى البالد».
وأوض �ح��ت أن األج �ه��زة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م�ن�ف��ذ العبدلي

«الكويتية» ِّ
تعلق
ً
مؤقتا
رحالتها
ع�ل�م��ت سبقلا م��ن م �ص��ادر مطلعة
أن شركة الخطوط الجوية الكويتية
ً
علقت رحالتها مؤقتا إل��ى ال�ع��راق،
بسبب سوء األوضاع االمنية هناك
ع �ل��ى أن ت �س �ت��أن��ف رح�ل�ات� �ه ��ا م��رة
أخ ��رى األس �ب��وع امل�ق�ب��ل .وأوض�ح��ت
امل �ص��ادر أن ج��دول ح��رك��ة ال��رح�لات
امل �غ ��ادرة م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
املحلية واإلق�ل�ي�م�ي��ة س��ار أم��س بال
م �ع ��وق ��ات ت ��ذك ��ر ،ح �ي��ث ات �ج �ه��ت 3
رح�لات إل��ى العراق منها رحلة إلى
بغداد ورحلتان إلى النجف.

غرفة عمليات مشتركة
بين «الدفاع» و«الداخلية»
و«الحرس»
استدعاء منتسبي بعض
«األلوية» ..وتسيير دوريات
على الحدود الشمالية
تشديد اإلجراءات وتعزيز
العناصر األمنية
في منفذ العبدلي
تنسيق مخابراتي مع دول
الجوار لرصد أي عناصر خطرة
ت �ل �ق��ت ت �ع �ل �ي �م��ات واض � �ح� ��ة وص ��ري� �ح ��ة «ب � �ض� ��رورة
الحرص الشديد على اتباع اإلجراءات الوقائية وعدم
التغاضي عن أي مالحظات أمنية ،وذل��ك ملنع تسلل
أي خ�ط��ر ع�ل��ى ال��داخ��ل ال�ك��وي�ت��ي» .وش ��ددت امل�ص��ادر
ّ
«يقصر في عمله» سيتعرض
على أن أي عنصر أمني
ألق �ص ��ى ال �ع �ق��وب��ات ال� �ص ��ارم ��ة ،م �ض �ي �ف��ة« :امل��رح �ل��ة
الحالية ال تحتمل أي تهاون أو تقصير».

 04الكويت
ارتفاع إصابات
سرطان الرأس في
الجالية الهندية

كشفت إحصاءات مركز الكويت ملكافحة السرطان أن هناك ارتفاعا في عدد املصابني من الجالية
الهندية في البالد بسرطان الرأس والرقبة والغدة الدرقية .ويبدو أن هذا االرتفاع دفع الحملة
الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) إلى إطالق حملة للتوعية بهذا النوع من السرطان.
وق��ال��ت ع�ض��وة مجلس إدارة الحملة د .ح�ص��ة ال�ش��اه�ين إن حملة ال�ت��وع�ي��ة تحمل شعار
«صحتك أمانة» وسيجري إطالقها في مؤتمر صحافي بعد غد (الثالثاء).
وأض��اف��ت الشاهني أن الحملة ستستمر ط��وال شهر يناير ال�ج��اري وتتضمن محاضرات
وتوزيع بروشورات توعية في األماكن العامة بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص.
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األمير عزى السودان بضحايا
سقوط الطائرة العسكرية
ب�ع��ث س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى ال�ف��ري��ق اول ال��رك��ن
ع �ب��دال �ف �ت��اح ال� �ب ��ره ��ان ،رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �س� �ي ��ادة االن �ت �ق��ال��ي
ب�ج�م�ه��وري��ة ال� �س ��ودان ،ع� ّ�ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وص��ادق مواساته بضحايا ح��ادث سقوط الطائرة العسكرية
ال�س��ودان�ي��ة ،س��ائ�لا س�م��وه امل��ول��ى تعالى ان يتغمد الضحايا
ب��واس��ع رح �م �ت��ه وم �غ �ف��رت��ه ،وان ي�ل�ه��م ذوي �ه��م ج�م�ي��ل ال�ص�ب��ر
وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ،ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،برقيات مماثلة.
وك��ان��ت ط��ائ��رة ش�ح��ن ع�س�ك��ري��ة م��ن ط ��راز «ان �ت �ي �ن��وف  »12قد
تحطمت ،الخميس املاضي ،بعيد إقالعها من مطار الجنينة
عاصمة والية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم ،وقد لقي
 15شخصا على متنها ،بينهم ثالثة قضاة ،مصرعهم.
وبحسب وكاالت األنباء ،فإن الطائرة أفرغت بعض املساعدات
املخصصة للمتضررين م��ن ج��راء االش�ت�ب��اك��ات ال�ت��ي اندلعت،
األحد ،في املنطقة بني مسلحني ينتمون لقبائل عربية وأفريقية.
وذكرت مواقع اخبارية سودانية أن الطائرة سقطت بعد عشر
دقائق من إقالعها من مطار «الشهيد صبيرة» بمنطقة كرك
شرقي املطار ،ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.
وأض��اف��ت أن م��ن ب�ين ال��رك��اب ال ��ذي ل�ق��وا حتفهم م��وظ�ف��ًا يتبع
ب��رن��ام��ج ال �غ��ذاء ال �ع��امل��ي ،وع� ��ددًا م��ن امل��دن �ي�ين ،بينهم مرضى
وأطفال ،إضافة إلى طاقمها.

الكويت 05
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األسعار وصلت  1800دينار ..و«الخارجية» تتحرك ً
بحثا عن حل

الغانم :ساهم في بناء الوطن

الكويت ّ
تودع
يعقوب حياتي

الجديدات والمجازات..
ضمن الحظر الفلبيني للخادمات
مي السكري وخالد الحطاب
علمت سبقلا من مصادر في الوفد
ال���ك���وي���ت���ي ال�����زائ�����ر ل��ل��ف��ل��ب�ين ل��ب��ح��ث
مشكلة العمالة املنزلية إث��ر الحظر
ال��ج��زئ��ي ال���ذي أعلنته الفلبني على
سفر العمالة املنزلية إلى الكويت إثر
قتل خادمة واتهام أصحاب عملها
بذلك ،أن الحظر «يشمل التعاقدات
ال���ج���دي���دة وال���ع���ائ���دي���ن م���ن ال���خ���ارج
الراغبني في العودة إلى كفالئهم».
وبينت امل��ص��ادر أن «ال���ق���رارات التي
ص��������درت م�����ؤخ�����را ت���ش���م���ل ال���ع���م���ال���ة
امل��ن��زل��ي��ة ال��ح��اص��ل��ة ع��ل��ى اإلج�����ازات
أو امل��ن��ت��ه��ي��ة ع��ق��وده��م ال��راغ��ب�ين في
ت��ج��دي��ده��ا ل���دى ال��ك��ف��ي��ل ذات����ه ،حيث
ت���م ح��ظ��ر م��ن��ح��ه��م ال���ش���ه���ادات ال��ت��ي
ت��م��ك��ن��ه��م م���ن م����غ����ادرة ب�ل�اده���م إل��ى
الكويت والعمل بها».

تحركات كويتية
وع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���ج���ه���ود ال��ك��وي��ت��ي��ة،
ع��ل��م��ت سبقلا أن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ت����ت����واص����ل م����ع ال����ج����ان����ب ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي
ت���وازي���ا م���ع ات���ح���اد م��ك��ات��ب ال��ع��م��ال��ة
امل��ن��زل��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت إلع�����ادة امل��ي��اه
إل������ى م���ج���اري���ه���ا اع����ت����م����ادا ع���ل���ى أن
«الحالة التي وقعت فردية وال يمكن
تعميمها على جميع العامالت في
املنازل لدى املواطنني واملقيمني في
ظ���ل وج����ود ادارة ل��ل��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة
ت����وف����ر ال���ح���م���اي���ة امل���ط���ل���وب���ة ت��اب��ع��ة
للهيئة العامة للقوى العاملة».
وأوض������ح������ت م������ص������ادر أن «ات�����ح�����اد
امل���ك���ات���ب ي����ح����اول ح���ال���ي���ا م����ن خ�ل�ال
وفد له يزور الفلبني واالجتماع مع
ن��ظ��ي��ره ه��ن��اك اي��ج��اد ح��ل��ول عاجلة
مل���س���أل���ة ال���ح���ظ���ر ن����ظ����را إل������ى وج����ود
ال���ك���ث���ي���ر م�����ن ال����ع����ق����ود امل����ب����رم����ة ب�ين
الطرفني اضافة إلى مئات املعامالت
التي تم تعليقها».
وبينت أن «االتحاد يعمل كذلك مع
نظيره الفلبيني لتعجيل استكمال
توقيع االتفاقية م��ع الكويت بشأن
العمالة املنزلية والبنود التي سبق
االت����ف����اق ع��ل��ي��ه��ا وال���ت���ع���دي�ل�ات ال��ت��ي
ت���م���ت ل���ح���ف���ظ ال���ح���ق���وق ال���ق���ان���ون���ي���ة
والعمالية بني الطرفني».

وفد كويتي
في الفلبين لبحث
تطورات القضية
وتسريع توقيع
االتفاقية
 1800 - 1450دينار
قيمة التنازل
عن الفلبينية
بعد أن كانت 1250
سوق سوداء لتوفير
هنديات وسيالنيات
وأفريقيات بما
ال يقل عن  1250دينا ًرا
اإلجراء الفلبيني
«رسالة» ..وقد
يتصاعد وفق
التحقيق
في قضية جانيلين

الطلب متواصل على الخادمات

ورصدت سبقلا في اإلعالنات التي
تروج للعمالة املنزلية احتالل قيمة
ت��ح��وي��ل ال��ع��م��ال��ة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة م��وق��ع
األع��ل��ى س��ع��را أم���س ،حيث ت��راوح��ت
القيمة املطلوبة للتنازل ب�ين 1450
و 1800دي�����ن�����ار ب����ع����د أن ك�����ان�����ت ال
تتجاوز  1250دينارا في االعالنات
السابقة.
ولم يقف التغير في أسعار تحويل
ال��ع��ام�لات املنزليات عند الفلبينية
فقط ،حيث ارتفعت كذلك معامالت
ال���ع���ام�ل�ات االف��ري��ق��ي��ات وال��ه��ن��دي��ات
وال��س��ي�لان��ي��ات ل���ت���ت���راوح ب�ي�ن 1100
و 1250دينارا بعد أن كانت تتراوح
بني  850و 1000دينار.
واع�����ت�����ذرت ب���ع���ض م���ك���ات���ب ال��ع��م��ال��ة
امل���ن���زل���ي���ة ع�����ن ت���وف���ي���ر ع�����ام��ل��ات م��ن
الفلبني «ل��وج��ود ق����رارات حاليا وال
يمكن اتمام الطلبات املوجودة حتى
وج����ود ت��غ��ي��ر ف��ي ال��ح��ال��ة أو تعميم
ج��دي��د على امل��ع��ام�لات» ،الف��ت�ين إلى

ان «ف��ت��رة االن��ت��ظ��ار رب��م��ا ت��زي��د على
م����ا ه����و م����ح����دد وال ي����وج����د ض��م��ان
الستكمال االستقدام».

سوق سوداء
ف����ي امل���ق���اب���ل ،ظ���ه���رت س�����وق س�����وداء
لتوفير العمالة املنزلية في مكاتب
ال���ج���ل���ي���ب وال�����ف�����روان�����ي�����ة ،ح���ي���ث أك���د
ع��ام��ل��ون ف���ي م��ك��ات��ب ح��ول��ي إم��ك��ان
ت�����وف�����ي�����ر ع�������ام���ل���ات م�����ن�����زل�����ي�����ات م���ن
ج��ن��س��ي��ات آس��ي��وي��ة غ��ي��ر الفلبينية
اآلن مل��ن ي��رغ��ب «ح��ي��ث ي��وج��د عمالة
م��س��ت��رج��ع��ة م���ت���واف���رة م��ق��اب��ل 1250
دينارا» من دون كفالة قانونية.
وأش���������������اروا إل��������ى أن «ال���ج���ن���س���ي���ات
املتوافرة الهندية والسيالنية اضافة
إل����ى ب��ع��ض ال��ج��ن��س��ي��ات االف��ري��ق��ي��ة
وه���ن ع���ام�ل�ات ج���دي���دات دخ��ل��ن إل��ى
ال����ب��ل�اد ول�����م ي��ق��م��ن ب���ع���د ب����إج����راءات
ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي وي��م��ك��ن تحويلهن
مباشرة للعميل».

ارتفاع األسعار
وع���ل���ى وق����ع ال��ح��ظ��ر ال���ج���زئ���ي ال���ذي
ف��رض��ت��ه الفلبني ع��ل��ى س��ف��ر العمالة
املنزلية إلى الكويت ،ارتفعت أسعار
االس���ت���ع���ان���ة ب����خ����ادم����ات ف��ل��ب��ي��ن��ي��ات
ب��م��ا ي��ت��راوح ب�ين  200و 550دي��ن��ارا
ل���ل���خ���ادم���ة ،ك��م��ا أل���ق���ى ب��ظ�لال��ه على
أس�������ع�������ار م�����ع�����ام��ل��ات االف�����ري�����ق�����ي�����ات
والهنديات والسيالنيات.

عمالة منزلية تنتظر الكفيل

الحظر الجزئي
كان وزير العمل الفلبيني سيلفستر
بيلو قال في بيان نقلته وكالة األنباء
الفلبينية وصحف فلبينية إن الحظر
ال ��ذي أع �ق��ب وف ��اة ال �خ��ادم��ة جانيلني
ف �ي�لاف �ي �ن��د ي �ع �ف��ي ال �ع �م��ال امل� �ه ��رة أو
ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي�ين امل��وج��ودي��ن ب��ال�ف�ع��ل في
الكويت للعمل ،مبينا أن ذل��ك الحظر
الجزئي «رسالة واضحة ،وقد يؤدي
إل��ى حظر كلي إذا ل��م تحقق العدالة
لجانيلني».

فقدت الكويت مؤخرا واحدا
من أبنائها املخلصني ،هو
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق د .يعقوب
محمد حياتي ،ال��ذي انتقل
إل���ى ج����وار رب���ه ب��ع��د ص��راع
مع املرض.
ول��ل��دك��ت��ور ح��ي��ات��ي مسيرة
طويلة من العطاء ،فهو من
مواليد الكويت ع��ام ،1947
وق���د ح��ص��ل ع��ل��ى ليسانس
الحقوق من جامعة الكويت
ع���ام  ،1971ك��م��ا ن���ال دب��ل��وم
ال��������ق��������ان��������ون ال���������خ���������اص م���ن
ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة ع���ام 1973
ودب���ل���وم ال��ع��ل��وم ال��ج��ن��ائ��ي��ة
يعقوب حياتي
م���ن ال��ج��ام��ع��ة ن��ف��س��ه��ا ع��ام
 ،1974ثم نال درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة
االسكندرية عام .1977
وشغل ال��راح��ل ع��ددا م��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة ،حيث عمل وكيال
للنائب العام في  ،1971ثم عمل مدرسا في كلية الحقوق بني
عامي  1971و ،1985وقد انتخب عضوا في مجلس األم��ة في
 1986و.1992
وقد نعاه عقب وفاته رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،قائال:
«تلقيت ببالغ األس��ى وال��ح��زن نبأ وف��اة النائب السابق العم
الدكتور يعقوب محمد حياتي ،أحد الرجاالت الذين ساهموا
في بناء الوطن ومؤسساته».
وقال الغانم عبر حسابه في تويتر :بهذا املصاب الجلل أتقدم
بأحر التعازي وصادق املواساة آلل حياتي الكرام بوفاة العم
الدكتور يعقوب ،متضرعني إلى اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه الفردوس األعلى من الجنة،
ويلهم أهله وذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان.
وسبقلا ،التي آملها املصاب ،تتقدم من أسرة املرحوم حياتي
بخالص العزاء ،متمنية من اهلل أن يسكن الفقيد جنات الخلد.

حريق ..وإنقاذ محشورين

توسيع الحظر
ك�م��ا ك��ان��ت وزارة ال�ع�م��ل وال�ت��وظ�ي��ف
الفلبينية أعلنت توسيع نطاق تغطية
ح�ظ��ر ال�ن�ش��ر ال �ج��زئ��ي ل�ل�ع��ام�ل�ين في
الخدمة املنزلية املتجهني إلى الكويت،
ك�م��ا ق ��ال ال ��وزي ��ر ب�ي�ل��و ي ��وم الجمعة
املاضي إنه أمر مجلس إدارة التوظيف
ف ��ي ال � �خ� ��ارج ف ��ي ال �ف �ل �ب�ين ب�ت��وس�ي��ع
الحظر ليشمل العمالة املنزلية الذين
ي�ع��ودون إل��ى الكويت بعقود جديدة،
رابطا فترة الحظر بـ«عمل الحكومة
الكويتية في قضية العاملة املنزلية».
وك� �ش ��ف أن «ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
طلبت ت��أج�ي��ل ف��رض ال�ح�ظ��ر إلت��اح��ة
ال �ف��رص��ة إلع �ط��اء ال �ع��دل ل�ج��ان�ي�ل�ين»
عبر التحقيقات ،مبينا أن «السفير
ال �ك ��وي �ت ��ي أب �ل �غ ��ه ب � ��أن أرب� � � ��اب ع�م��ل
فيالفيند محتجزون بالفعل».
وق� ��ال ب�ي�ل��و «إذا ت��م ت��وج �ي��ه االت �ه��ام
ف��ي النهاية إل��ى املشتبه بهما بتهمة
ق �ت��ل ج��ان �ي �ل�ي�ن ،ف �س �ن �ن �ظ��ر ف ��ي رف��ع
الحظر الجزئي للنشر» ،م�ح��ذرا من
فرض «حظر كامل على الكويت ،إذا
ك��ان التصرف غير ك��اف بشأن تلك
املسألة».

رجال اإلطفاء أثناء إنقاذهم المحشورين في حادث التصادم

أحمد العنزي
تعامل رج��ال اإلط��ف��اء أول م��ن أم��س م��ع  3ح���وادث متفرقة ،حيث أخمدوا
حريقا ان��دل��ع ف��ي بناية بحولي ،وأن��ق��ذوا أشخاصا علقوا داخ��ل مصعد
في مطعم باملباركية ،إضافة إلى إنقاذ شخصني انحشرا في حادث على
الدائري الخامس .وفي الحادث االول ،توجه مركزا إطفاء حولي والساملية
نّ
وتبي أنه في سرداب مساحته  500متر ،فجرى تشكيل
إلى موقع الحريق،
فرقتي مكافحة وانقاذ ،وإخالء البناية ومن ثم مكافحة النيران بالسرداب،
الذي احتوى على أدوات صحية .وفي الحادث الثاني ،ورد بالغ بتعطل
مصعد مطعم في املباركية ،فتحرك مركزا إطفاء املدينة واإلن��ق��اذ الفني
إلى املوقع ،وتولوا إنزال املصعد ،وإخراج املحشورين بال إصابات .وفي
ال��ح��ادث األخ��ي��ر ،توجهت فرقتا إط��ف��اء الصليبخات واإلن��ق��اذ الفني إلى
حادث تصادم بني مركبة وشاحنة نساف على الدائري الخامس ،وتبني
انحشار شخصني فتولى رجال اإلطفاء قطع أجزاء من املركبة إلخراجهما.

«السكنية» شكت العجز ..و«البترول الوطنية» قد تلجأ إلى المخزون االستراتيجي

ِّ
يعطل  5مشاريع إسكانية
البيتومين
تعطيل سفلتة
الشوارع

محمد المصلح

كشف مصدر مسؤول في
المؤسسة العامة للرعاية
السكنية أن نقص امدادات
مادة «البيتومين» سيؤثر في
إنجاز  5عقود لمشاريع في
المطالع وجنوب عبدالله
المبارك ،األمر الذي قد يربك
تنفيذها بحسب الجداول
الزمنية.
رنا الفارس

ق��ال م��ص��در ل��ـ سبقلا إن «السكنية»
ط��ل��ب��ت إل���ى ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��وف��ي��ر ال��ح��ص��ة امل��ط��ل��وب��ة
ل���س���د اح���ت���ي���اج���ات امل���ش���اري���ع ك��ون��ه��ا
ال ت��ك��ف��ي ح���اج���ة امل���ش���اري���ع ال���ج���اري
تنفيذها في املطالع وجنوب عبداهلل
املبارك.
وب����ي���ن امل������ص������در ان امل�����ؤس�����س�����ة دع����ت
ال�������ى ح����س����م ق���ض���ي���ة ن����ق����ص إم����������دادات
«ال����ب����ي����ت����وم��ي�ن» وت����وف����ي����ر ال���ح���ص���ص
الكافية ملشاريع السكنية حتى تنجز
ال�����ط�����رق ب���ح���س���ب ال������ج������داول ال���زم���ن���ي���ة
امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ،م��وض��ح��ا ان����ه «س��ب��ق

أن ت���م االج��ت��م��اع م���ع ال��ش��رك��ة لتوفير
ال����ح����ص����ص ال����ك����اف����ي����ة ،ول�����ك�����ن ت����زام����ن
مشاريع الطرق وإع��ادة سفلتة بعض
الطرق الرئيسية والفرعية في املناطق
السكنية أثر بصورة غير مباشرة في
االمدادات».
وق������ال «إن ال��س��ك��ن��ي��ة خ���اط���ب���ت ش��رك��ة
ال�����ب�����ت�����رول ال����وط����ن����ي����ة ق����ب����ل ع�������دة أي�����ام
لحسم قضية نقص االم��دادات وزيادة
حصتها من  350ال��ى  650طنا يوميا
بشكل متواصل ملدة  6أشهر ،ولكن لم
يصل أي رد من قبل الشركة حول هذه
القضية».

خالد الفاضل

اجتماع بين الوزيرين
الفارس والفاضل لبحث
القضية قري ًبا
حصة المشاريع  350ط ًنا
يوم ًيا في حين تحتاج
إلى  650ط ًنا

جانب من مشاريع الطرق في المطالع

وأشار املصدر إلى أن «هناك جهودا
حثيثة ت��ب��ذل م��ن ق��ب��ل وزي���رة ال��دول��ة
ل����ش����ؤون اإلس����ك����ان وزي�������رة االش���غ���ال
العامة د .رن��ا ال��ف��ارس وامل��دي��ر العام
ل��ل��س��ك��ن��ي��ة م .ب����در ال���وق���ي���ان ،ال��ل��ذي��ن
اب��دي��ا تفاعلهما إزاء ه��ذه املشكلة»،
متوقعا أن «تجتمع الوزيرة الفارس
ق����ري����ب����ا م������ع وزي���������ر ال����ن����ف����ط د.خ�����ال�����د
ال����ف����اض����ل ل���ب���ح���ث امل���ش���ك���ل���ة وإي����ج����اد
الحلول السريعة لها».
وذك����ر أن «ت��وف��ي��ر ال������ـ 650ط��ن��ا ي��وم��ي��ا
م���ن ال��ب��ي��ت��وم�ين س��ي��خ��دم  5ع��ق��ود في
امل����ط��ل�اع وج����ن����وب ع����ب����داهلل امل����ب����ارك»،

مشيرا الى ان «شركة البترول الوطنية
الكويتية أوضحت ملسؤولي اإلسكان
ف�����ي اج����ت����م����اع����ات س���اب���ق���ة ان ال���ط���اق���ة
االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر امل�����ادة م��ح��دود
وال ي����وج����د ل����دي����ه����م س�������وى امل����خ����زون
االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��ت��وف��ي��ره��ا وه���و األم��ر
ال���ذي يحتاج ال��ى دراس���ة قبل اعتماد
توزيعها».
وأك�����د امل���ص���در أن «ال���ح���ص���ة ال��ي��وم��ي��ة
وال��ب��ال��غ��ة  350ط��ن��ا ت��ح��اول امل��ؤس��س��ة
م��ن خاللها س��د احتياجات املشاريع
ال��ح��ي��وي��ة ،ول��ك��ن��ه��ا ال ت��ك��ف��ي ال��ح��اج��ة،
وبالتالي ال مناص من زيادتها».

أك � � � ��د امل� � � �ص � � ��در ان ن� � �ق � ��ص م � � ��ادة
ال �ب �ي �ت��وم�ي�ن س �ي��ؤث��ر ف ��ي م �ش��اري��ع
السكنية ،إذ إن «البيتومني» عنصر
أساسي قبل فرش االسفلت واذا لم
يتوافر فسيتوقف العمل في سفلتة
الشوارع.
وأوض��ح املصدر أن «الحصة اليومية
ت � ��وزع ح��ال �ي��ا ع �ل��ى ب �ع��ض امل �ش��اري��ع
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ب� �ح� �ي ��ث ي �س �ت �م��ر
ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا» ،الف�ت��ا إل��ى أن «ال�ب��دائ��ل
ت �ك��ون ب �ت��وف �ي��ر امل� � ��ادة م ��ن امل �خ��زون
االستراتيجي لشركة البترول الوطنية
الكويتية او استيرادها من الخارج».

 %85من الحصة
لـ 3جهات
ت �س �ت �ه �ل��ك  3ج� �ه ��ات ف ��ي ا ل ��دو ل ��ة،
ه��ي اال ش�غ��ال وا ل�ط��رق واإل س�ك��ان،
و ف ��ق ا مل� �ص ��در ،م ��ا ي� �ق ��ارب %85
م � ��ن ا ل � �ن� ��ا ت� ��ج ا ل � �ي� ��و م� ��ي م � ��ن م � ��ادة
ا ل �ب �ي �ت ��و م�ي�ن ،واإل س � �ك� ��ان ه ��ي م��ن
ت�ح��دد و ف��ق ج��داول م�ع��دة س��ا ب�ق��ا
ك �م �ي��ة ا ل �ب �ي �ت ��و م�ي�ن ل� �ك ��ل م� �ش ��روع
إ س�ك��ا ن��ي.
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جميع أحكام اإلحالة إلى التقاعد جاءت في مصلحتها

«التربية» كسبت  %90من الدعاوى
«الوظيفية» خالل  3سنوات
تظلما في الوظائف اإلشرافية ونجاح أصحابها
ً
¶ قبول 71
ال أحكام جزائية

هاني الحمادي
ك �س �ب��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ن �ح��و %90
م ��ن ال� ��دع� ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �خ��اص��ة
ب��ال �ش��ؤون ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �ع��ام��ة خ�لال
ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث امل��اض �ي��ة ب�ص��دور
 651ح�ك�م��ا ملصلحتها م��ن إج�م��ال��ي
عدد األحكام البالغ  724حكمًا ،مقابل
 73حكمًا فقط ضدها بنسبة قاربت
.%10
وك �ش �ف��ت ال � � ��وزارة خ �ل�ال رده � ��ا على
س ��ؤال م��ن ال�ن��ائ��ب ن��اص��ر ال��دوس��ري
أن جميع األحكام الخاصة بدعاوى
االح� ��ال� ��ة ل �ل �ت �ق��اع��د خ �ل��ال ال �س �ن��وات
األربع املاضية جاءت في مصلحتها،
مفندة األح �ك��ام ال�خ��اص��ة باملوظفني
ال� � �ت � ��ي ب � ��اش � ��ره � ��ا ق� � �ط � ��اع ال� � �ش � ��ؤون
القانونية بالوزارة عدا الدعاوى التي
ي�ب��اش��ره��ا ق�س��م ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �خ ��اص ،وال � �ص ��ادرة في
مختلف درج��ات التقاضي ملصلحة
ال � ��وزارة متضمنة امل��وق��وف ن�ف��اذه��ا
واألح� � �ك � ��ام ال� � �ص � ��ادرة ض ��د ال � � ��وزارة
بالعدد والنسبة املئوية.
وب� � ّ�ي � �ن� ��ت أن «ه � � �ن � ��اك ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
ال� �ت� �ظ� �ل� �م ��ات ال � �ت � ��ي ت �ل �ق �ت �ه ��ا ل �ج �ن��ة
ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة التعليمية من

أك ��دت وزارة ال�ت��رب�ي��ة ع��دم وج ��ود أي
ح �ك��م ج ��زائ ��ي ض ��ده ��ا ب �س �ب��ب ع��دم
تنفيذ األحكام ،مبينة أن األحكام يتم
تنفيذها طبقًا للقواعد املقررة قانونًا
ما لم يكن موقوفا نفاذها من محكمة
التمييز ،أو ورد الحكم فيها خاليًا من
الصيغة التنفيذية أو إذا وج��د مانع
قانوني يحول دون تنفيذها.

توفير  50مليون دينار

مبنى وزارة التربية

ق� �ب ��ل م ��وظ� �ف�ي�ن م ��رش� �ح�ي�ن ل �ل �ت��رق��ي
ل��وظ��ائ��ف اش��راف �ي��ة ،ت�ن��وع��ت م��ا بني
وظ � ��ائ � ��ف رئ � �ي� ��س ق � �س ��م وم ��دي ��ري ��ن
م� � �س � ��اع � ��دي � ��ن وم � � � ��دي � � � ��ري م � � � � ��دارس
وم��وج �ه�ين ف�ن�ي�ين وم �ش��رف��ي ري��اض
أط �ف ��ال» ،م��ؤك��دة أن «االس �ت �م��اع ال��ى
ال �ت �س �ج �ي��ل ال �ص��وت��ي ال� �خ ��اص ب�ك��ل
مقابلة اثمر اعتماد اللجنة املختصة
ق �ب��ول  71تظلمًا واع �ت �م��اد النتيجة
ب� �ن� �ج ��اح واج � �ت � �ي� ��از أص� � �ح � ��اب ه ��ذه

التظلمات للمقابلة ،فيما ت��م رفض
بقية التظلمات».
وأش� ��ارت إل��ى أن ال�ق�ض��اي��ا ال�خ��اص��ة
ب��ال�ط�ل�ب��ة ،ممثلة ف��ي دع� ��اوى الغش
وال �ح��رم��ان م��ن االم �ت �ح��ان��ات ،بلغت
 618دع��وى ،وج��اءت جميع األحكام
الصادرة فيها ملصلحة ال��وزارة ،عدا
ح �ك��م واح� ��د ف �ق��ط وت ��م ال �ط �ع��ن عليه
أمام محكمة التمييز.
ول �ف �ت ��ت ال � � � � ��وزارة إل � ��ى وج � � ��ود أك �ث��ر

م��ن  5آالف دع� ��وى ق�ض��ائ�ي��ة تتعلق
بقرار مجلس الخدمة املدنية وحكم
املحكمة الدستورية بشأن بدل السكن
للمعلمات غير الكويتيات املتعاقدات
مع التربية ،مؤكدة أن قضاء محكمة
ال �ت �م �ي �ي ��ز ت � ��وات � ��ر ع� �ل ��ى وق� � ��ف ن �ف��اذ
األحكام ال�ص��ادرة فيها ضد ال��وزارة،
ح �ي��ث ج� ��اءت االح �ك ��ام ال �ت��ي ص��درت
ف��ي م��وض��وع ه��ذه ال��دع��اوى م��ن قبل
محكمة التمييز في مصلحة الوزارة.

تحدٍّ يستلزم أن تقابله فرص تعليم كافية

زيادة خريجي الثانوية
إلى ً 45
ألفا في  10أعوام
أميرة بن طرف
كشفت م �ص��ادر مطلعة ع��ن ت��وق�ع��ات نمو
اع� � ��داد خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ال �ع ��ام ��ة خ�ل�ال
ال�س�ن��وات املقبلة ال��ى م��ا ي �ق��ارب الضعف،
م��ا يحتم امل�ض��ي ق��دم��ا ب�م�ش��اري��ع التنمية
الرامية الى زيادة الطاقة االستيعابية في
مؤسسات التعليم العالي.
وب� �ي� �ن ��ت امل � � �ص� � ��ادر ،ان خ � �ب� ��راء ت��رب��وي�ي�ن
توقعوا ضمن تقاريرهم املقدمة للمجلس
االعلى للتخطيط والتنمية ،ان يصل عدد
ال�ن��اج�ح�ين ف��ي ال�ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة بشقيها
االدب��ي والعلمي خ�لال خمس سنوات الى
 37الفا ،وخالل السنوات العشر املقبلة الى
ما يزيد على  45الفا.
وبينت امل�ص��ادر ان ه��ذه التوقعات ج��اءت
بعد احتساب نمو خريجي الثانوية العامة
خالل السنوات العشر االخيرة ،حيث ارتفع
ع��دده��م ب�ن�ح��و  ،%145ح�ي��ث ك ��ان ع��دده��م
ب��ال�ع��ام /2009 2008نحو  10آالف و500
طالب وطالبة ،بينما ف��اق عددهم  25الفا
خ�لال العام املاضي ،مشيرة ان ه��ذا النمو
ي �ج��ب ان ي�ق��اب�ل��ه ن �م��و ف��ي ف ��رص التعليم
العالي املقدمة لهم.
واش ��ارت امل �ص��ادر ال��ى ان ه��ذه التوقعات،
ك��ان��ت ب �م �ن��زل��ة دع� ��وة ال ��ى ض � ��رورة ال��دف��ع
بعجلة ان�ش��اء جامعات حكومية ج��دي��دة،

افتتاح الجامعات
يجب أن يراعي حاجة
سوق العمل
ضرورة تنويع مسارات
التعليم الثانوي

ب�ع��د اق� ��رار ق��ان��ون ال�ج��ام�ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
فضال ع��ن التوسع ف��ي البعثات الداخلية
والخارجية ،شريطة ان تكون هذه البعثات
م�ت�ن��اس�ب��ة واح �ت �ي��اج��ات س ��وق ال �ع �م��ل في
الفترة املقبلة.

تنويع املسارات
ودع � � ��ت ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال� � ��ى ان اح� � ��د ال �ح �ل��ول
الناجعة الستثمار هذا النمو املضطرد في
اع��داد الطلبة ،هو تنويع مسارات التعليم
الثانوي ،من خالل ادخال مسارات الثانوية
الصناعية ،ال�ت�ج��اري��ة والفنية ال��ى جانب

ال�ق�س�م�ين ال�ع�ل�م��ي واالدب � ��ي ،الف �ت��ة ان ه��ذا
ال�ت�ن��وي��ع م��ن ش��أن��ه تخفيف ال�ض�غ��ط على
مؤسسات التعليم العالي مستقبال ،ومن
ج�ه��ة اخ ��رى سيفتح ف��رص��ا وظيفية اكبر
للطلبة ذاتهم بعد التخرج.
وبينت امل �ص��ادر ،ان ال�ط��اق��ة االستيعابية
لجامعة الكويت في مدينة صباح السالم
الجامعية ه��ي  40ال��ف طالبا وطالبة ،في
حني مع افتتاح جامعة جديدة في املباني
الحالية لجامعة الكويت سيتم توفير نحو
 20الف فرصة تعليم جامعي اضافية امام
الطلبة ،الفتة ان التوقعات املبدئية تشير
ال� ��ى ان امل � ��دة ال �ل�ازم ��ة الف �ت �ت��اح ال �ج��ام �ع��ة
الجديدة ال تتجاوز عامني ،الستالم املباني
م ��ن ادارة ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ،والس�ت�ق�ط��اب
الطاقم االداري والتدريسي الالزم للجامعة
ال � �ج� ��دي� ��دة ،ف �ض�ل�ا ع� ��ن ض � � ��رورة ال �ت��وس��ع
وال�ت�ن��وع ف��ي اف�ت�ت��اح ال�ج��ام�ع��ات الخاصة
وفق معايير محددة.
وب �ي �ن��ت امل � �ص ��ادر ،ان اف �ت �ت��اح ال �ج��ام �ع��ات
ال �ج��دي��دة س� ��واء ال �ح�ك��وم �ي��ة او ال �خ��اص��ة،
ي�ج��ب ان ي��راع��ي ح��اج��ة س ��وق ال�ع�م��ل ال��ى
ال �ت �خ �ص �ص��ات امل �ه �ن �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،ب�ت�ق��دي��م
دبلومات متخصصة وذلك بالتنسيق مع
ت �ق��اري��ر االم��ان��ة ال �ع��ام��ة للمجلس االع�ل��ى
للتخطيط التي تبني حاجة مشاريع خطط
التنمية للعمالة.

لم يتجاوز  %8في  10سنوات ..ورياض األطفال خسرت اثنين!

نمو خجول لمختبرات الحاسوب
في المدارس الحكومية
نمت أعداد مختبرات أجهزة الحاسوب
في امل��دارس الحكومية بشكل خجول،
في تناقض مع الخطط املعلنة لرقمنة
التعليم واملضي قدما في مشاريع خطة
التنمية ال��رام �ي��ة ال��ى ت�ط��وي��ر العملية
التعليمية وإدخ��ال التكنولوجيا فيها
بشكل أوسع.
وب �ي �ن��ت إح � �ص� ��اءات االدارة امل��رك��زي��ة
لالحصاء صدرت األسبوع الجاري أن
نسبة نمو ع��دد مختبرات الحاسوب
ف ��ي امل � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ب��اس �ت �ث �ن��اء
ال�ت�ع�ل�ي��م ال��دي �ن��ي وال �ت��رب �ي��ة ال �خ��اص��ة،
خالل  10أع��وام ،بالكاد تصل الى ،%8
حيث ارت�ف��ع ع��دده��ا م��ن  1231مختبرا
في  ،2009إلى  1331مختبرا في ،2018
بزيادة بلغت  100مختبر فقط.
وزادت أع � � � � ��داد أج� � �ه � ��زة ال � �ح� ��اس� ��وب
امل� �ت ��اح ��ة الس � �ت � �خ� ��دام ط �ل �ب��ة امل � � ��دارس
الحكومية بنحو  %18فقط ،خ�لال 10
اع��وام ،فكانت  48347جهازا في ،2009
وأص �ب �ح��ت  56985ج� �ه ��ازا ف ��ي ،2018

نصيب المرحلة
المتوسطة من
الزيادة  76مختب ًرا
و«الثانوية» 17
و«االبتدائية» 9

بزيادة تصل الى  8638جهازا فقط.

استفهام
وت��رس��م ال �ح��ال��ة ال�ح��ال�ي��ة ل�ن�م��و أع ��داد
أج� �ه ��زة ال� �ح ��اس ��وب ع�ل�ام ��ة اس �ت �ف �ه��ام
بشأن تماشي ذل��ك مع افتتاح م��دارس
ج��دي��دة ،وم��ا تتضمنه مشاريع وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ال�ت�ن�م��وي��ة ض �م��ن خ �ط��ة رؤي��ة

الكويت  ،2035خاصة مشروع املنظومة
املتكاملة الصالح التعليم ،الذي يرمي
إل��ى تعزيز استخدامات التكنولوجيا
املساندة للعملية التعليمية.
وبإنعام النظر في اإلحصاءت يتضح
أن امل �خ �ت �ب��رات امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�م��رح�ل��ة
املتوسطة سجلت النسبة األع�ل��ى في
ال ��زي ��ادة ،ح�ي��ث ارت �ف��ع ع��دده��ا م��ن 430
مختبرا في  ،2009إل��ى  506مختبرات
ف��ي  ،2018ب��زي��ادة بلغت  76مختبرا،
بينما ارتفع ع��دد املختبرات للمرحلة
الثانوية في الفترة ذاتها من  302إلى
 319فقط ،بزيادة  17مختبرا ،وزاد عدد
مختبرات االبتدائية من  493إل��ى 502
بزيادة بلغت  9مختبرات.
وغ � � ��ردت م �خ �ت �ب��رات ري� � ��اض االط� �ف ��ال
خ��ارج ال�س��رب خ�لال ال�س�ن��وات العشر،
ح�ي��ث ان�خ�ف�ض��ت م��ن  6م�خ�ت�ب��رات ع��ام
 2009الى  4مختبرات عام !2018

(أ.ط)

آالف ال ��دع ��اوى ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�خ��اص��ة
ببدل سكن املعلمات غير الكويتييات
ال� �ت ��ي رف �ض �ت �ه��ا م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز،
وف ��رت ع�ل��ى ال��دول��ة ن�ح��و  50مليون
دي� �ن ��ار ،ك��ان��ت س �ت �ص��رف ل � �ـ 10آالف
معلمة مقيمة إذا ل��م ت �ح��رص وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ممثلة ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ق��ان��ون��ي
وال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ع �ل��ى اس�ت�ن�ف��اد
درجات الطعن ،حيث قضت محكمتا
أول درج� � ��ة واالس� �ت� �ئ� �ن ��اف ب��ال �ح �ك��م
ل�ص��ال�ح�ه��ن ،إال أن م�ح�ك�م��ة التمييز
أوق �ف��ت جميع ه��ذه االح �ك��ام وقضت
ب�ع��دم احقيتهن ل�لأث��ر ال��رج�ع��ي لبدل
السكن.

من الماللة
موضي المفتاح

مرت سنة
قبل ّأي��ام احتفلنا بمرور سنة من أعمارنا ..مرت خاللها علينا أح��داث ومواقف ،فيها
الفرح ومنها الحزن ،وهناك الخطأ وكذلك الصح ..تغاضينا عن البعض ،وندمنا على
اآلخر ..تجاهلنا بعض املشاكل.
مرت سنة ،غيبت عني أصحابا وقربت مني أغ��راب��ا ..أعطتني احبابا كانوا في سالف
األيام اغرابا ..تعرفت على أصدقاء لم أرهم عن طريق امليديا ..تغير علينا أقرباء كانوا في
سالف األيام توائم أرواحنا ..تعرفت على بعض البشر ذوي األرواح النقية ،وكشفت لي
معاني أشخاص ذوي النفوس الخبيثة حني سقطت عن وجوههم األقنعة ..لهذا تمسكت
بالنقي وأزلت من حياتي الخبيث.
مرت سنة تعلمت فيها أن أرى بإجالل من يراني بعز ..وأن الحب أخالق قبل أن يكون
مشاعر ،واالحترام هو أساس التعامل مهما كان نوعه ..وان العواطف اذا ما تمارس اكثر
من الالزم يكون صاحبها مغفال ..وان الحياة ال تستمر بالعواطف من دون العقل ..وان
الحجر الذي في طريقي ما هو اال مهارات اكتسبها من اجل التحدي لنجاح ..وان الضربة
التي ال تقتلني فهي تقويني ..وطيبة القلب في غير مكانها غ�ب��اء ..تعلمت ان القلوب
البيضاء النقية الصادقة نادرة لهذا علينا التمسك بها.
مرت سنة تمسكت ببعض الناس في حياتي ..أعطيتهم صادق حبي ..ألنهم لم يتأثروا
ببعض امل��واق��ف التي م��رت ب�ن��ا ..وببعض م��ن ح��اول اس��اءة العالقات بيننا ..بقوا على
عهدهم معي من الوفاء وصفاء النية ..لهذا اشكر اهلل واشكرهم على البقاء في حياتي
نتقاسم مجريات الحياة بما فيها من احداث ..كم امنت لكل من حمل لي في قلبه تقديرا
واحتراما في حضوري وغيابي ..ولكل من أهداني لحظة امل وفرح وتفاؤل وحب ..ولكل
من دعا لي في ظهر الغيب ولكل من تحمل تقلب مزاجي وتقصيري في تواصلي معه
ووجد لي عذرا عند خطأ ..ولكل من ملس جرحي بيد الدعاء لي بالشفاء بكل حب وحاجة
ان استمر في حياته ..ولكل قلب نقي يهديني املحبة واالحترام والتقدير.
م��رت سنة ككل سنوات أعمارنا ..ارق��ام تتغير لن تغير شيئا في حياتنا اذا لم نغير
أنفسنا ..س��واء بالفكر واإلح�س��اس ونظرتنا ال��ى املستقبل ..الن ما مضى انتهى ولن
يرجع ،لكنه كان لنا درسا نستفيد منه ..وان ضاعت فرصة ،فهناك فرص كثيرة يهديها
لنا القدر ،لنكن على استعداد القتناصها واستثمارها في سعادتنا وإسعاد من حولنا.
م��رت سنة ،ه��ل استفدنا منها ب��أن نتقرب م��ن خالقنا ،ون��ؤدي م��ا علينا م��ن واجبات
لحياتنا األبدية؟ هل شكرنا وعدنا وتضرعنا وخضعنا الى من خلقنا وسير حياتنا
وأعطانا كل هذه النعم من دون منة؟ أعطانا الوطن واألهل والعقل واألمن واالمان ونعما
ال نحصي عددها ..أحمدك وأشكرك يا خالقي على كل نعمة انعمتها علي.
ومضة :مرت سنة وانا احتفظ بقلوب نقية محبة صافية هدية من اهلل الي ،اللهم احفظهم
لي وانعم عليهم بالرحمة واملغفرة في الدنيا واآلخرة ،وكل عام وأنتم بخير!

 08الكويت

األحد  10جمادى األولى  1441هـ  5 -يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16683

راعي الكنيسة المصرية األرثوذكسية القمص بيجول لـ سبقلا:

الكويت رمز لإلخاء بين األديان
والعيش المشترك
مي السكري
شدد راعي الكنيسة املصرية األرثوذكسية
بالكويت ،القمص بيجول األنبا بيشوي،
على عمق ال�ع�لاق��ات ال�ق��وي��ة والتاريخية
التي تجمع الشعبني امل�ص��ري والكويتي
بمختلف الفئات واألطياف ،مؤكدا أهمية
ت�ث�ق�ي��ف ال �ش �ع��وب وت��وع �ي �ت �ه��ا ب�م�ف��اه�ي��م
ال �ف �ض �ي �ل��ة واالن � �ت � �م� ��اء وال� �ق� �ي ��م ال��دي �ن �ي��ة
واالجتماعية والسلوكيات العامة ،فضال
عن تعليم التفسير الصحيح للنصوص
امل � �ق� ��دس� ��ة ح � �ت ��ى ال ي � �ن � �س ��اق أح � � ��د وراء
اإلش��اع��ات امل�غ��رض��ة وال�ت�ف��اس�ي��ر الغريبة
التي تنقلها مواقع التواصل االجتماعي
«السوشيال ميديا».
وقال بيجول في تصريح خاص لـ سبقلا
بمناسبة أع�ي��اد امل�ي�لاد امل�ج�ي��د :تعلمون
وتقرأون على مواقع التواصل كم التمرد
والتطاول على البالد والرموز أيا كانت،
م�م��ا ي�ث�ي��ر حفيظتنا ألن ��ه ش ��يء ال يليق
ب �ن��ا ،ف�ل�ا ن��ري��د م ��ن أح� ��د م �ن �ه��م ال �ت �ط��اول
على بالدنا أو على رم��وزن��ا ،فقد تعلمنا
أن الكبير كبير وكتابنا امل�ق��دس يعلمنا
«رئيس شعبك ال تقل فيه سوءا».
وتساءل :كيف ال نعلم اوالدنا وشعبنا
ع� �م ��وم ��ا اح� � �ت � ��رام ب� �ل ��د ف� �ت ��ح ل� �ن ��ا ق�ل�ب��ه
ونعيش فيه بأسلوب حضاري ونجد
فيه راحتنا وأمننا واماننا؟! ،مضيفا:
أقل شيء نقدمه للكويت من جهتنا هو
«الوفاء» الذي يتمثل في توعية ابنائنا
على أمانتهم في أعمالهم واحترامهم
ل �ل �ب�لاد ورم ��وزه ��ا وق �ي �م �ه��ا وع��ادات �ه��ا

شكرًا لرجال «الداخلية»
ق � ��دم ال �ق �م��ص ب �ي �ج��ول ك ��ل ال �ش �ك��ر
والتقدير وال�ع��رف��ان ل��رج��ال الداخلية
ال �ب��واس��ل ،ال �س��اه��ري��ن وال�ح��ري�ص�ين
على تأمني دور العبادة والعمل على
راح��ة املصلني ،وتقديم كل الخدمات
ال امل�ط�ل��وب��ة منهم ف�ق��ط ،ب��ل واالك�ث��ر
منها بكثير ،بداية من وزير الداخلية
ومرورا بكل قطاعات الشرطة الكرام،
وهذا كله بفضل التوجيهات الحكيمة
لسمو األمير حفظه اهلل ورعاه وابقاه
ب��ال�ص�ح��ة وال�ع�م��ر ال�ط��وي��ل ل�ن��ا ولكل
محبيه وعارفي فضله وللجميع.
القمص بيجول األنبا بيشوي

تثقيف الشعوب
بمفاهيم الفضيلة
والقيم الدينية..
وعدم االنسياق وراء
إشاعات «السوشيال
ميديا» المغرضة

وتقاليدها وآدابها وقوانينها.
وأضاف بيجول «ال يوجد في الكويت فرق
بني مسلم ومسيحي ،أو مصري وكويتي،
فالجميع يحتفلون باألعياد معا ،ونحن
دائ �م��ا ن�ق��ول ف��ي ال�ك��وي��ت ،ان ل��دي�ن��ا أرب�ع��ة
أع� �ي ��اد ،ه� ��ي :ال �ف �ط��ر واألض� �ح ��ى وامل �ي�ل�اد
والقيامة ،فضال عن شهر رمضان املبارك،
م��دل�لا ع �ل��ى ذل ��ك ب ��األع ��داد ال �غ �ف �ي��رة ال�ت��ي
تتوافد على الكنيسة عشية العيد وصباح
اليوم الثاني منه للتهنئة ،فضال عن باقات
ال ��ورود ال�ت��ي ت ��زدان بها الكنيسة تعبيرا
عن مشاعر املحبة والوفاء واإلخاء».
وأش� ��ار إل ��ى ح ��رص ال�ك�ن�ي�س��ة ع�ل��ى اق��ام��ة
ال �غ �ب �ق��ة ال ��رم �ض ��ان �ي ��ة ال �س �ن ��وي ��ة «غ �ب �ق��ة

امل � �ح � �ب� ��ة» ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن م� �ش ��ارك ��ة اخ ��وان ��ه
امل�س�ل�م�ين ف��ي م��وائ��د االف �ط ��ار وال�غ�ب�ق��ات
ال�ت��ي يقيمونها ،وك��ذل��ك زي ��ارة ال��دواوي��ن
خ�لال شهر رمضان ،مبينا أن الهدف من
ه ��ذا ال�ج�م��ع ال ��ذي ي�ض��م مختلف ال�ف�ئ��ات
ال �ع �م��ري��ة وال �ط �ب �ق��ات ه ��و إظ� �ه ��ار ص ��ورة
الكويت الحقيقية ام��ام العالم بأنها رمز
للمحبة واإلخ� ��اء ب�ين األدي� ��ان و«ال�ع�ي��ش
املشترك».
واختتم حديثه مشيدا ب��دور املؤسسات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ت �ع��ام �ل �ه��ا م ��ع ال�ك�ن�ي�س��ة
امل �ص��ري��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،م�ض�ي�ف��ا «مل�س�ن��ا كل
الحب والتفاهم في تعاملنا مع مختلف
االجهزة الحكومية الكويتية».

مطران األرمن الجديد:

الكويت نموذج فريد
في السالم وحرية األديان
ه �ن ��أ م � �ط� ��ران األرم � � ��ن ال �ج��دي��د
االرش � � � �م � � � �ن� � � ��دري� � � ��ت ب� � � � � ��دروس
م��ان��وي�ل�ي��ان ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي،
وس�م��و األم�ي��ر بالعام الجديد،
م �ع��رب��ا ع��ن س �ع��ادت��ه ب��وج��وده
ف��ي ال �ك��وي��ت «ب �ل��د اإلن�س��ان�ي��ة»
واص� � � �ف � � ��ا إي � � ��اه � � ��ا ب � � �ـ«ال� � ��دول� � ��ة
النموذجية ف��ي العيش بسالم
واط� �م� �ئ� �ن ��ان وح� ��ري� ��ة األدي � � ��ان
وامل�ع�ت�ق��دات ال��دي�ن�ي��ة» ،معتبرا
انها «نموذج فريد في املنطقة
بهذا الخصوص».
وقال مطران األرمن في تصريح
أم��س «ع��رف��ت سمو األم�ي��ر قبل
أن أج��يء للكويت ،وان��ا سعيد المطران بدروس مانويليان
جدًا بوجودي في دولة اإلنسانية ،التي كنت أشتاق كثيرا لزيارتها»،
مشيرًا إلى أن «سمو األمير يعد من الشخصيات العاملية النادرة في
العطاء والعمل اإلنساني».
وأوضح أن كون الكويت دولة نموذجية في العيش بسالم واطمئنان
وحرية املعتقدات «لم يكن مصادفة ،فحصول سمو أمير الكويت على
لقب قائد العمل اإلنساني والكويت مركزًا للعمل اإلنساني ،لم يأت
من ف��راغ ،إنما ج��اء بعد جهود كبيرة في خدمه االنسانية و أعمال
الخير التي غطت املسكونة التي يقدمها للدول الفقيرة التي تتعرض
ل�ل�ك��وارث» ،الفتًا إل��ى أن «أم�ي��ر الكويت ه��و ع�ن��وان الحكمة والعطاء
والتنمية والبناء ،وصاحب املبادرات الخيرية ملساعدة املحتاجني».
وأض��اف امل�ط��ران مانويليان أن «األم�ي��ر حمامة س�لام ينشر الحب
وال��ود بني الناس على مختلف انتماءاتهم ،مشهرًا سيف الوحدة
واملصالحة ب�ين األش�ق��اء ف��ي أوق��ات الخالفات واألزم ��ات ،فاستحق
لقب أمير الدبلوماسية عن جدارة».
وأوضح أن «شغل سمو األمير الشاغل دائما ،اإلنسان في كل مكان،
ال يدخر جهدًا على حساب صحته الشخصية في سبيل مساعدة
اإلنسانية ،فهو يحتل موقع الصدارة إلنقاذ املنكوبني واملحتاجني
وتخفيف آالم املرضى ،إيمانًا منه بنبل الرسالة اإلنسانية السامية
التي يقوم بها».
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أش ��ار امل �ط��ران م��ان��وي�ل�ي��ان إل ��ى أن «م�س�ي��رة الكنيسة
األرمنية في الكويت امتدت منذ منتصف القرن املاضي» ،الفتا إلى أن
«ذل��ك يعود إل��ى طبيعة املجتمع الكويتي ال��ودود واملحب وال��ذي يعد
ن�م��وذج��ا للمجتمعات امل�ح�ب��ة ل�ل�س�لام وال�ع�ي��ش امل �ش �ت��رك ،ألن الصفة
السائدة في شعب الكويت هي املحبة ،وم��ن يعش على أرض الكويت
يالحظ هذا األمر بشدة ويسعد بصفات وسمات أهل الكويت».

رفع ً 286
طنا
من المخلفات
خالد الحطاب
ن �ج��ح ف��ري��ق ال �غ ��وص ال�ك��وي�ت��ي
ب��امل �ب��رة ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة في
ً
ان� �ت� �ش ��ال  286ط ��ن ��ا م� ��ن ش �ب��اك
ال� �ص� �ي ��د امل� �ه� �م� �ل ��ة وامل� �خ� �ل� �ف ��ات
ال � � �ض � � ��ارة ب ��ال� �ب� �ي� �ئ ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة
والساحلية.
واستعرض الفريق في إص��داره
ال � �س � �ن� ��وي ل � �ع� ��ام  ،2019ال � ��ذي
ح� �ص� �ل ��ت سبقلا ع� �ل ��ى ن �س �خ��ة
م �ن��ه ،أب � ��رز األع� �م ��ال واألن �ش �ط��ة
ال �ت �ط��وع �ي��ة ال �ت��ي ن �ف��ذه��ا ضمن
م � �ب ��ادرت ��ه ال �ب �ي �ئ �ي��ة «ب� �ح ��رن ��ا»،
ً
م �ب� ّ�ي��ن��ا أن� ��ه ان �ت �ش��ل  61سفينة
ً
وقاربا وقطعة بحرية بوزن 192
ً
طنا 23 ،منها في نقعة الشمالن.
وشملت املواقع التي عمل فيها
ً
موقعا على
الفريق اكثر من 30
امتداد سواحل وبحر الكويت.

شرباكة
يوسف الشهاب

عبداللطيف الثويني..
صندوق العائالت األسود
ل��م ي�ك��ن امل��رح��وم ال �ل��واء وال �ع��م عبد
اللطيف الثويني رج��ل األم��ن األول
بالكويت ألكثر م��ن خمسني عامًا،
ب ��ل ك� ��ان ال �ص �ن ��دوق األس� � ��ود ال ��ذي
يخفي ب��داخ�ل��ه ال�ع��دي��د م��ن األس��رار
واملعارف عن العائالت الكويتية التي
كان ،رحمه اهلل ،يعرف الكثير عنها
وح �ت��ى ع ��ن أس � ��رار ال �ب �ع��ض م�ن�ه��ا،
خ��اص��ة تلك ال�ت��ي تتعلق بالجوانب
األم �ن �ي��ة وال �ق �ض��اي��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ال�ت��ي
ك� � � ��ان ،رح � �م� ��ه اهلل ،ح ��ري� �ص ��ًا ك��ل
الحرص على طمطمتها باملصالحة
ب�ين أط��راف�ه��ا أو حفظها بتعهد من
ذوي العالقة في هذه القضية أو تلك،
وكم كانت كثيرة لديه.
كان العم أبو خالد رجل األمن الذي
غاب عن الساحة بعد تقاعده وبعد
أن أدى واجبه الوطني واألم�ن��ي في
مرحلة ل��م تكن يسيرة س��واء على
الصعيد الداخلي أو الخارجي ،كان
رج��ل هيبة أمنية وشخصية قوية
استقرت في وجدان الساحة األمنية
بالكويت ،كسبت احترام رجل األمن
قبل رجل الشارع وفرضت وجودها
ع�ل��ى م�ج��ري��ات األح� ��داث والقضايا
اليومية التي شهدها خ�لال حياته
األم �ن �ي��ة ال �ط��وي �ل��ة .ك ��ان ،رح �م��ه اهلل،
جريئًا وشجاعًا ال يعرف التردد أو
التهاون وال الخوف أم��ام أي موقف
أم � �ن� ��ي خ� �ط� �ي ��ر ،الح� � ��ق ال� �خ ��ارج�ي�ن
على ال�ق��ان��ون وت�ب��ادل معهم إط�لاق
النار في حادثة السرقة عام 1949
رغ ��م م�خ��اط��ر ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة ،لكنها
مسؤوليته كما يصفها دائمًا تجاه
األمن واالستقرار بالكويت.
في عام  1983كانت بداية معرفتي
ب��ال�ع��م ال �ل��واء ع�ب��د اللطيف الثويني
وك� ��ان آن � ��ذاك م �س �ت �ش��ارًا ب��ال��دي��وان
األميري حينها ،ذهبت إليه بقصر
ال � �س � �ي� ��ف مل � ��وع � ��د س � ��اب � ��ق إلج � � ��راء
ح��دي��ث ح��ول س�ي��رة حياته وبعض
التفاصيل التي تحدث عنها آن��ذاك،
وقد تضمن ذلك اللقاء الجزء األول
من كتاب «رجال في تاريخ الكويت»،

الذي أصدرته عام  ،1984ثم جاءت
طبعتان بعد األولى ،والرجل ،رحمه
اهلل ،ت� �ح ��دث ح �ي �ن �ه��ا ع� ��ن ب��داي��ات��ه
الدراسية ثم العمل بالتموين والعمل
ال � �خ� ��اص ف� ��ي م �ح��ل اف �ت �ت �ح��ه ل�ب�ي��ع
ال �ح �ب��وب وامل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة األخ ��رى
حتى ج��اء ع��ام  ،1944ليبدأ حينها
رحلته الطويلة والقاسية والخطيرة
م ��ع األم � ��ن ال � ��ذي اق� �ت ��رن اس �م��ه فيه
حتى يومنا هذا ملا كان عليه املناخ
األمني من هيبة وانضباط وشعور
ب ��امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ت � �ج� ��اه ه � � ��ذا ال ��وط ��ن
وم��ن ن��ذر ح�ي��ات��ه ل�خ��دم�ت��ه ب��األم��ان��ة
واإلخالص.
يروي أحد رجال األمن السابقني ،انه
تلقى أمرًا من املرحوم عبد اللطيف
ال�ث��وي�ن��ي ب��ال�ت��وج��ه إل��ى أح��د البيوت
لطلب بعض اإلث�ب��ات��ات الشخصية
منه ،فقال له رج��ل األم��ن أخشى يا
س �ي��دي ان ي��رف��ض ذل ��ك ال�ش�خ��ص
ذلك وقد يتطاول باأليدي ّ
علي ،فما
ك ��ان ج� ��واب ال� �ل ��واء ال �ث��وي �ن��ي ل��رج��ل
األم��ن :اذه��ب ،وإذا ك��ان هناك رجل
ف��ي بيت ذل��ك الشخص فليدع ليده
بالتطاول عليك ،حتى يرى ما سوف
أفعله معه .وبالفعل ذهب رجل األمن
وأك�م��ل مهمته بسهولة وي�س��ر ألن
صاحب البيت كان يعرف جيدًا من
هو عبد اللطيف الثويني وماذا كان
يشكل بالساحة األمنية بالكويت.
يصعب ال�ح��دي��ث ع��ن امل��رح��وم عبد
اللطيف الثويني ،ف�لا الكلمة توفيه
حقه وال العبارة تستقصيه ،فرحم
اهلل ال �ع��م أب ��و خ��ال��د رح �م��ة واس �ع��ة
والدعاء له باملغفرة وحسن الثواب.
* **
نغزة
ه�ي�ب��ة األم ��ن ورج ��ل األم ��ن ص�ن��وان
ال يفترقان وكالهما يكمل اآلخ��ر،
فال أمن من دون هيبة رجل األمن،
وك��م نحن في حاجة إل��ى ع��ادة تلك
األيام التي كان فيها األمن على سن
ورمح ..طال عمرك.

األحد  10جمادى األولى  1441هـ  5 -يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16683

الكويت 09

نسبة ما هطل على الوفرة والنويصيب بلغت  12ملل

القراوي لــ سبقلا :أمطار خفيفة الثالثاء واألربعاء

محمد كرم

كرم :طقس
مستقر مع
انخفاض
مساء
الحرارة
ً
خالل اليومين
المقبلين

محمد المصلح

عبدالعزيز القراوي

ّ
ب � �ي � �ن � �م� ��ا ت� � � ��وق� � � ��ع م � ��راق � ��ب
ال � � � �ت � � � �ن � � � �ب � � � ��ؤات ال � � �ج� � ��وي� � ��ة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� � �ق � ��راوي ف��ي
ت� � �ص � ��ري � ��ح ل� � �ـ� � �ـ سبقلا أن
ي � �ش � �ه� ��د ي� � ��وم� � ��ا ال� � �ث �ل��اث � ��اء
واألرب �ع��اء ف��رص��ًا لألمطار
ّ
واملتفرقة ،وصف
الخفيفة
خ �ب �ي��ر األرص � � � ��اد ال �ج��وي��ة
م�ح�م��د ك��رم األم �ط��ار خ�لال
ي� � ��وم� � ��ي أم � � � ��س وأول م��ن
أم��س ف��ي منطقتي ال��وف��رة
وال�ن��وي�ص�ي��ب ب��أن�ه��ا كانت
األك � � �ث� � ��ر غ � � � � � ��زارة ،ت �ل �ت �ه �م��ا
مدينة االحمدي.
وب � � � �ّي � � � � نّ�� ك � � � � � � ��رم ل� � � � � �ـ سبقلا
أن «ال� � � � � �ق � � � � ��راء ات س �ج �ل��ت
ك �م �ي��ة أم � �ط� ��ار ف� ��ي ال ��وف ��رة
وال� �ن ��وي� �ص� �ي ��ب ب� �ل� �غ ��ت 12
م �ل �ل �ي �ت� ً�را ،ف ��ي ح�ي�ن ب�ل�غ��ت
ف��ي االح�م��دي  5ملليترات،
ام��ا ف��ي ال�ك��وي��ت وال�ج�ه��راء
ً
ً
واحدا».
ملليترا
فبلغت
وقال ان البالد شهدت أمس
ه� �ط ��ول أم � �ط� ��ار م �ت��وس �ط��ة
ع � � �ل� � ��ى م� � �ع� � �ظ � ��م امل� � �ن � ��اط � ��ق
ب� �س� �ب ��ب ت� � �ق � � ّ�دم امل �ن �خ �ف��ض
األف ��ري� �ق ��ي ت �ج��اه ال �ج��زي��رة
ال �ع��رب �ي��ة ،االم� ��رال� ��ذي أدى
الى ّ
تكون سحب متوسطة
وم� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة ،ص��اح �ب �ت �ه��ا
ام� �ط ��ار رع� ��دي� ��ة ،م �ب �ي �ن��ا أن
امل�ن��اط��ق الجنوبية ت��أث��رت
أمس بالحالة املطرية التي
ك��ان��ت متفاوتة م��ن منطقة
الى أخرى.
ّ
وت� ��وق� ��ع أن ت �ش �ه��د ال �ب�ل�اد
خ �ل ��ال ال � �ي� ��وم �ي�ن امل �ق �ب �ل�ي�ن
حالة م��ن اس�ت�ق��رار الطقس
م � � ��ع ان � � �خ � � �ف � ��اض درج � � � ��ات
الحرارة مساء.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ال �ق��راوي
ل � � � � � �ـ سبقلا ان ال � � � �ب � �ل ��اد
ت ��أث ��رت ب��ال �ح��ال��ة امل �ط��ري��ة
ام � � ��س ب� �ن� �س ��ب م� �ت� �ف ��اوت ��ة،
ص��اح �ب �ه��ا ب �ع��ض ال� �ب ��ردي
على منطقتي النويصيب
وال� � � � �ح � � � ��دود ال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ة،
م � �ش � �ي � ً�را إل� � ��ى أن األج � � ��واء
ستكون مستقرة.
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«مررنا بما هو أصعب ..واجتزناه بتسامينا على الخالفات»

ُ
ّ
التطورات اإلقليمية تنذر بخطورة بالغة
الغانم:
أك� � ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � � ��ة م� � ��رزوق
ال �غ��ان��م أه�م�ي��ة ال�ت�م��اس��ك االج�ت�م��اع��ي
واالل �ت �ف��اف ح��ول ال�ق�ي��ادة السياسية،
ف� ��ي ض� � ��وء م� ��ا ت� �ش� �ه ��ده امل� �ن� �ط� �ق ��ة م��ن
ت � � �ط� � ��ورات ،م� �ض� �ي� �ف ��ا ان ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
اج� �ت ��ازوا األص �ع��ب ب�ف�ض��ل ال�ت�ع��اض��د
والتسامي على الخالفات.
وق��ال ال�غ��ان��م ع�ب��ر ح�س��اب��ه الشخصي
ف� ��ي م �ن �ص ��ة ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
(ت��وي�ت��ر) :إن «م��ا ي�ح��دث م��ن ت�ط��ورات
م�ت�س��ارع��ة ام��ر ي�ن��ذر ب�خ�ط��ورة بالغة،
وه��و م��ا ي�ت�ط�ل��ب ت�م��اس�ك��ا اج�ت�م��اع�ي��ا
قويا وحقيقيا ،والتفافا حول القيادة
ّ
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ون� �ض� �ج ��ا وت � �ع ��ق �ل�ا ف��ي
ال�ت�ع��اط��ي م��ع ت�ل��ك ال �ت �ط��ورات ،ب�ع�ي��دا
ع ��ن االن �ف �ع ��ال وال �ص �خ��ب وال �ت �ص� ّ�رف
ال �ل�ام � �س� ��ؤول ع �ل ��ى ح� �س ��اب م�ص�ل�ح��ة
الكويت».

مرزوق الغانم

ّ
التعقل واجب..
بعيدً ا عن التص ّرف
الالمسؤول
على حساب
مصلحة الكويت
وأضاف الغانم« :لقد مررنا ككويتيني
بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل
تعاضدنا وال�ت�س��ام��ي على خالفاتنا
وال �ت �ص� ّ�رف ب�ب�ع��د ن�ظ��ر ازاء مستقبل
بلدنا ومستقبل أبنائنا».

دعوا إلى رفع مستوى اليقظة واتخاذ التدابير األمنية والتموينية الالزمة

نوابُّ :
رص الصفوف..
وضبط المواقف والتصريحات
فهاد الشمري
ط� ��ال� ��ب ن� � � ��واب ال � �ح � �ك ��وم ��ة ب � �ض� ��رورة
إص��دار بيان يوضح املوقف الرسمي
إزاء تطورات األحداث في املنطقة ،في
اع�ق��اب اغ�ت�ي��ال ق��ادة ال�ح�ش��د الشعبي
ف � ��ي ال� � � �ع � � ��راق ،وت � � �ب� � ��ادل االت � �ه� ��ام� ��ات
وال�ت�ه��دي��دات ب�ين الجانبني األميركي
ّ
واالي� � � ��ران� � � ��ي ،وح � ��ض � ��وا ع� �ل ��ى وح � ��دة
ال� �ص ��ف ون� �ب ��ذ اإلش� ��اع� ��ات وال ��وق ��وف
خ �ل��ف ال �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ال�ح�ك�ي�م��ة
بقيادة سمو أمير البالد.
ورص ��دت سبقلا ت�ص��ري�ح��ات ال �ن��واب
ع � �ب � ��ر ح � �س� ��اب� ��ات � �ه� ��م ع � �ل � ��ى م� �ن� �ص ��ات
التواصل االجتماعي.
وط� � ��ال� � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع � �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن ��زي
الحكومة «باليقظة وال�ح��ذر ،واتخاذ
جميع التدابير الالزمة ،ونبذ خطاب
ال� �ك ��راه� �ي ��ة وال � �ح� ��رص ع� �ل ��ى ال ��وح ��دة
ال ��وط � �ن � �ي ��ة ،واالل � �ت � �ف � ��اف ح� � ��ول س �م��و
األم � � �ي� � ��ر ،ص� ��اح� ��ب ال � �ن � �ظ� ��رة ال� �ث ��اق� �ب ��ة
والحنكة السياسية».
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � ��دالل:
م ��ا زال إق �ل �ي �م �ن��ا ي �ع��ج ب ��االض� �ط ��راب
وعدم االستقرار بسبب صراع القوى
واملصالح في دول وشعوب منطقتنا،
م � ��ا ي� �س� �ت ��دع ��ي أن ت� �ت ��ول ��ى األج � �ه� ��زة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ف � ��ي ال� � ��دول� � ��ة االس � �ت � �ع� ��داد
والجهوزية لكل االحتماالت املتوقعة
نتيجة للصراع األميركي  -اإليراني.
وأض ��اف ال� ��دالل :ن �ك��رر ان �ن��ا ن��دع��وال��ى
إن � � �ش� � ��اء ج� � �ه � ��از م� �ت� �خ� �ص ��ص إلدارة
األزم � ��ات واألخ� �ط ��ار ،ف �م��ن امل �ت��وق��ع ان

نحتاج إلى تطمينات
حكومية فعلية واضحة
وملموسة
طي صفحة الماضي..
وتب ِّني خطاب
وطني جامع
ن ��رى ت �ص �ع �ي��دًا ب�ي�ن أط � ��راف ال �ص ��راع،
مطالبا مجلس الوزراء ومجلس األمة
ال �ق �ي��ام ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه�م��ا ال��دس �ت��وري��ة
ل�ح�ف��ظ ام��ن وس�لام��ة ال�ك��وي��ت واه�ل�ه��ا
واملقيمني فيها ،مؤكدًا ضرورة ضبط
النفس واملواقف والتصريحات.

املوقف الحكومي
ب� � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ن��اي��ف امل � ��رداس
إن على رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د «ت ��وض� �ي ��ح
م� � ��وق� � ��ف ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة م � � ��ن االح� � � � � ��داث
ال �س��اخ �ن��ة ال� �ت ��ي ت� �ج ��ري ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة
وال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي تنشر ف��ي االع�ل�ام،
ف ��ال �ج �م �ي ��ع ي� �ح� �ت ��اج إل� � ��ى ت �ط �م �ي �ن��ات
ف �ع �ل �ي ��ة وم � �ل � �م� ��وس� ��ة» ،م� � �ش � ��ددا ع �ل��ى
«ض� ��رورة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة مل��واج�ه��ة

ال �ت �ح��دي��ات ال �ط��ارئ��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ما
يقتضي أهمية اغ�لاق ملفات املاضي
وفتح صفحات مشرقة للمستقبل».
من جانبه ،قال النائب سعد الخنفور
إن األح� � � ��داث األخ � �ي� ��رة ف ��ي م�ح�ي�ط�ن��ا
االق� �ل� �ي� �م ��ي ال� �ق ��ري ��ب ت �س �ت��وج��ب رص
ال� �ص� �ف ��وف واالل � �ت � �ف� ��اف ت� �ح ��ت غ �ط��اء
ال� ��وح� ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وال� �ت� �ع ��اض ��د م��ع
قيادتنا الحكيمة خلف سمو األمير،
ً
ل �ك��ي ال ن ��دع م �ج��اال إلث� ��ارة ال �ن��زع��ات،
فالكويت فوق كل اعتبار.
الى ذلك ،اعتبر النائب ثامر السويط
ان االح ��داث االخ �ي��رة ال�ت��ي وق�ع��ت في
ال � �ج � ��وار «ت� �ف� �ت ��ح اح � �ت � �م ��االت ال� �ح ��رب
باملنطقة ،أقلها مواجهات واستنزاف
وحروب بالوكالة ،ما يجعلنا ننادي
مجددا بوحدة وطنية حقيقية ورص
الصفوف ،والتعامل ول��و م��رة واح��دة
م ��ع امل �خ��اط��ر ك �م��ا ي� �ج ��ب!» ،وأض � ��اف:
«ال م� �ن ��اص ،ال� �ي ��وم ،م ��ن ط ��ي ص�ف�ح��ة
امل��اض��ي وتبني خ�ط��اب وط�ن��ي رصني
وجامع».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب عبدالكريم
ال �ك �ن��دري ال �ح �ك��وم��ة ب� �ـ «رف ��ع م�س�ت��وى
ال�ي�ق�ظ��ة وال �ح��ذر واالس �ت �ع��دادات ،فما
ي� � ��دور ح ��ول �ن ��ا ي �س �ت��دع��ي ات � �خ� ��اذ ك��ل
التدابير األمنية التي تضمن سالمة
الدولة ومواطنيها».
وت� ��اب� ��ع« :ك� �م ��ا ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
تكثيف نشاطها االعالمي لكي ال تدع
ً
مجاال لالشاعات وتناقل األخبار من
مصادر غير موثوقة».
أم��ا النائب ع�ب��داهلل ف�ه��اد ،فقال إن ما

ح ��دث ي �س �ت��دع��ي م��ن ال �ح �ك��وم��ة «أخ��ذ
أق � �ص� ��ى درج � � � ��ات ال� �ح� �ي� �ط ��ة وال � �ح� ��ذر
األم � �ن ��ي ورف� � ��ع ال� �ج� �ه ��وزي ��ة ال �ق �ت��ال �ي��ة
ل �ل �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي وت ��أم�ي�ن امل �ن �ش��آت
ال �ح �ي��وي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد وإغ �ل��اق م�ي�ن��اء
الدوحة ،واتخاذ التدابير االقتصادية
والتموينية الالزمة».
ب� ��دوره ،ق��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين
ان االح� � � ��داث ال �س ��اخ �ن ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة
تستوجب من الحكومة أقصى درجات
الحيطة واالنتباه األمني والعسكري
وال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس � ��ي ،ب � �ج� ��ان� ��ب ات � �خ� ��اذ
التدابير االقتصادية والتموينية.


تأمني الحدود

وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ق� ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��دان
ال�ع��ازم��ي إن األوض ��اع اإلقليمية غير
م�ط�م�ئ�ن��ة ،وت�س�ي��ر ب��وت �ي��رة م�ت�س��ارع��ة
تحتم على الحكومة االستعداد التام
وت ��أم�ي�ن ال� �ح ��دود ال �ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة،
م� �ط ��ال� �ب ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب � ��اص � ��دار ب �ي��ان
يطمئن املواطنني بشأن مدى جاهزية
االجهزة االمنية واملنظومة الدفاعية
واستعداداتها ألي خطر محتمل.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب ف� ��راج ال �ع��رب �ي��د ،ف �ق��ال ان
ال �ت ��وت ��ر ب��امل �ن �ط �ق��ة ب �ل��غ م� � ��داه ،وع �ل��ى
جميع شرائح املجتمع الكويتي عدم
التشكيك بعضها في بعض ،مطالبا
ب� � �ض � ��رورة االل � �ت � �ف� ��اف ح � ��ول ال� �ق� �ي ��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي س �م��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ،ف �ه��و م ��ن ي �م �ل��ك ُب� �ع ��د ال �ن �ظ��ر
والقدرة على السير بالسفينة الى بر
األمان في ظل األمواج العاتية.

«الكويتية» :الهيكل الجديد
َّ
يتضمن إدارات مستحدثة
حمد الخلف
كشفت وزي��رة املالية وزي��رة ال��دول��ة للشؤون االقتصادية بالوكالة مريم
العقيل عن استحداث إدارات جديدة في الهيكل التنظيمي الجديد لشركة
الخطوط الجوية الكويتية؛ لتحقيق أه��داف الشركة تجاريا وتشغيليا،
وتطبيق إجراءات الحوكمة وإدارة املخاطر.
وأك ��دت العقيل ف��ي رده��ا على س��ؤال ب��رمل��ان��ي للنائب ب��در امل�لا أن تطوير
ّ
األعمال في «الكويتية» يحتم تحديث وتعديل هيكلها التنظيمي؛ ليتوافق
ّ
املتغيرة والساعية لتحديث أساليب أعمالها ،والتركيز
مع حاجة الشركة
على جوانب معينة من الخدمات أو التشغيل لتحقيق اهدافها.
وشددت على أن تقليل املصروفات والتسريع في اتخاذ القرارات سيتحققان
عن طريق اتخاذ االجراءات الصحيحة في تقنني املصروفات والتركيز على
ّ
الجوانب املهمة في أعمال الشركة وتطويرها ،وتجنب الصرف في املواضع
التي ال تزيد من كفاءة أعمالها ،وهذا من صميم عمل اإلدارة التنفيذية.
وأضافت «أم��ا سرعة اتخاذ القرار فستكون في تفويض الصالحيات إلى
املستويات الدنيا ومتابعة القرارات املتخذة وتقيم اداء املديرين وتصحيح
مسارهم ع��ن طريق وض��ع مقاييس االداء للشركة وأعمالها ،بما يضمن
تقديم أفضل خدمة لعمالء الشركة».
ّ
وبينت أن ت�ق��ارب بعض املسميات التي وردت ف��ي الهيكل الجديد يهدف
الى نقل بعض االنشطة في املستقبل القريب من إدارة موجودة إلى إدارة
مستحدثة ،وضعت لها أهدافا مستقبلية لتحقيق االج��راءات الصحيحة؛
مثل االدارة املركزية للمشتريات والعقود.
وش � ّ�ددت على أن��ه ليست ه�ن��اك أي تكاليف إضافية ف��ي الهيكل الوظيفي
يجر تسكينها،
املعتمد ف��ي فبراير  ّ ،2019ال سيما أن بعض ال�ش��واغ��ر ل��م ِ
مشيرة إل��ى أن الهيكل وث��ق بعض الهياكل الفرعية املعتمدة واعتمدها
ضمن الهيكل العام او نقل تبعيتها؛ كإدارة التدريب.
وتابعت« :كما ان التسكني على الوظائف ال��ذي ج��رى ف��ي اغسطس 2019
ً
بناء على الهيكل التنظيمي املعتمد في يونيو  2019كان في الغالب ترقيات
داخلية ،إال في حالتني ،وألغت اإلدارة منصب مساعد الرئيس التنفيذي
ملتابعة الخطة االستراتيجية؛ وذلك لتقليص الهيكل العام للشركة».
ّ
وبينت أنه بعد اعتماد خطة العمل  2016جرى التعاقد مع شركة ماكينزي
العاملية لتصميم الهيكل التنظيمي للشركة ،وقامت «ماكينزي» بمراجعة
خطة عمل الشركة في  2018 /2017وتعديل الهيكل التنظيمي لتلك املرحلة،
وأما الهيكل املعتمد في فبراير  2019فقد قامت اإلدارة التنفيذية ومجلس
اإلدارة بالتوافق على تشكيل الهيكل ،بعد تحديد أولويات الشركة للخطة
املقبلة .2026 /2020

العقيل في ردٍّ على سؤال برلماني:

ال تشريعات ُت ِّ
نظم تشغيل
حافالت النقل العام
انتقدت وزيرة املالية وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية بالوكالة مريم العقيل «غياب
التشريعات املنظمة للنقل العام».
وق��ال��ت ال�ع�ق�ي��ل ف��ي رد ع�ل��ى س ��ؤال للنائب
ص��ال��ح ع ��اش ��ور« :ل �ي��س ه �ن��اك ات� �ف ��اق على
استخدام الشركات الخاصة ملحطات انتظار
الباصات ،التي شيدت من قبل شركة النقل
ال �ع��ام ،وال ت�ك��ال�ي��ف ت��دف�ع�ه��ا ت�ل��ك ال�ش��رك��ات
ل�خ��زي�ن��ة ال��دول��ة م�ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ،وأس �ب��اب
وت� ��داع � �ي� ��ات ذل � ��ك ه� ��و غ� �ي ��اب ال �ت �ش��ري �ع��ات
املنظمة للنقل العام».
وأوض�ح��ت ان��ه «ال جهة تنظيمية لعمليات
ال �ن �ق��ل ال �ج �م��اع��ي واالش � � ��راف ع �ل��ى تشغيل
ال� �ح ��اف�ل�ات ووس � ��ائ � ��ل ال� �ن� �ق ��ل ،اض� ��اف� ��ة ال ��ى
امل�ن��اف�س��ة غ�ي��ر امل�ت�ك��اف�ئ��ة وغ �ي��ر ال �ع��ادل��ة من
قبل ال�ش��رك��ات ال�خ��اص��ة ،ال�ت��ي تعمل شبكة
خ �ط��وط �ه��ا ع �ل��ى ال� �خ� �ط ��وط ال ��راب� �ح ��ة ف�ق��ط
ذات الكثافة ال��رك��اب�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ،واس�ت�خ��دام
محطات انتظار الركاب ،في ظل التزام شركة
ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام ال �ك��وي �ت �ي��ة ت�ش�غ�ي��ل ال �خ �ط��وط

مريم العقيل

الخدمية وال�خ�ط��وط ال�ح��دودي��ة املنخفضة
االيرادات ،لكونها الناقل الوطني والرسمي
للبالد».
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الجاسم يواصل جوالته على المراكز:

نظام جديد للقضاء على إلقاء
النفايات اإلنشائية فى الشوارع
زكريا محمد
واص� � ��ل وزي� � ��ر ال �ب �ل ��دي ��ة م .ول �ي��د
ال �ج��اس��م ج ��والت ��ه ال �س��ري��ة خ�لال
عطلة رأس السنة ال�ج��دي��دة على
مراكز البلدية املختلفة ،لالطالع
ع �ل��ى س �ي��ر ال �ع �م��ل وال� �ت ��أك ��د م��ن
حضور املوظفني املناوبني.
وع � �ل � �م � ��ت سبقلا أن ال � �ج� ��اس� ��م
اك� �ت� �ش ��ف خ �ل��ال زي � ��ارت � ��ه ل�ب�ع��ض
امل � ��راك � ��ز غ� �ي ��اب أغ� �ل ��ب امل��وظ �ف�ي�ن
املناوبني ،وقرر اتخاذ اإلج��راءات
القانونية بحقهم بعد استكمال
ال �ج��والت وم�ع��رف��ة نسبة الغياب

ف��ي ه ��ذه امل��راك��ز ل��وض��ع ب��رن��ام��ج
ج ��دي ��د ت� �ج ��اه ال� � �ت � ��زام ال �ع��ام �ل�ي�ن
بالدوام خالل نوباتهم.
وك�ش��ف م�ص��در مطلع ان ال��وزي��ر
الجاسم يعمل حاليا على وضع
ن � �ظ� ��ام ج� ��دي� ��د مل �ع ��ال �ج ��ة قضية
ال�ن�ف��اي��ات السكانية واإلن�ش��ائ�ي��ة
م ��ن خ �ل�ال إل � ��زام م �ق��اول��ي ال �ب �ن��اء
وض ��ع ح��اوي��ة خ��اص��ة ل�ل�ن�ف��اي��ات
اإلن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة ،وي � �ت� ��م ك� �ت ��اب ��ة اس ��م
امل�ق��اول ورق��م رخصة البناء على
هذه الحاوية للقضاء على عملية
إل� �ق ��اء ال �ن �ف��اي��ات اإلن �ش��ائ �ي��ة ف��ي
الشوارع.

وليد الجاسم

البغلي :سأتابع تنفيذ
جسر مشاة«فهد السالم»
مشعل السالمة
فوجئت العضوة م.مها البغلي بموافقة
س��اب �ق��ة م ��ن امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي م �ن��ذ ع��ام
 2015ع �ل��ى اق � �ت� ��راح م �ث �ي��ل ،ت �ق��دم��ت ب��ه
إلن �ش ��اء ج �س��رع �ب��ور م �ش��اة أم� ��ام م�ح�ط��ة
«املالية القديمة» في ش��ارع فهد السالم
ك ��ان م�ق��دم��ًا م��ن رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
أسامة العتيبي فى املجلس السابق من
دون إج��راء ال�ل�ازم عليه م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن 5
سنوات.
وب �ي �ن��ت ال �ب �غ �ل��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ سبقلا
أن � �ه� ��ا س� �ت� �ت ��اب ��ع ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب � �ن� ��اء ال �ج �س��ر
ومعرفة أس�ب��اب توقفه منذ س�ن��وات مع
املختصني في البلدية وهيئة الطرق.
وطالبت البغلي ب��وض��ع إش��ارة م��روري��ة
ل � �ع � �ب ��ورامل � �ش ��اة ح� �ف ��اظ ��ًا ع� �ل ��ى م� ��رت� ��ادي
ال�ط��ري��ق ،خصوصًا ان ه��ذا ال�ش��ارع ُيعد
م ��ن ال � �ش� ��وارع ال �ح �ي��وي��ة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة
ويرتاده الكثير من املواطنني واملقيمني.

الرندي:
إزالة «عريش»
شاطئ الوطية
مشعل يونس

مها البغلي

وذك ��رت أن امل�ج�ل��س واف ��ق ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة
دراس��ة وتصميم واإلش��راف على إنشاء
ت � �ق ��اط � �ع ��ات م� �ت� �ف ��رق ��ة ل � �خ ��دم ��ة م �ن ��اط ��ق
م �خ �ت �ل �ف��ة ون� �ف ��ق م� �ش ��اة ف ��ي ش � ��ارع ف�ه��د
السالم.

ً
ت �ف��اع�لا م��ع م�ق�ط��ع م �ص��ور وص �ل��ه م��ن أح��د
امل��واط�ن�ين عما يشهده ش��اط��ئ ال��وط�ي��ة من
م �خ��ال �ف��ات وت � �ج� ��اوزات ،ت�م�ث�ل��ت ف ��ي إق��ام��ة
ش� �ب ��رات م��ؤق �ت��ة س��ري �ع��ة ال �ب �ن��اء (ع��ري��ش)
واس� �ت� �غ�ل�ال ال �ع ��دي ��د م ��ن امل� ��واق� ��ع م ��ن دون
ت��رخ �ي��ص م ��ن ال �ب �ل��دي��ة ،ط ��ال ��ب ال �ع �ض��و م.
ع�ب��دال�س�لام ال��رن��دي األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة في
البلدية بسرعة التدخل ،وقامت بدورها في
إزالة هذه التجاوزات.
وقال الرندي إن دور البلدية وشرطة البيئة
ك�ب�ي��ر ف��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة
ً
وإظ �ه ��اره ��ا ب�ش�ك��ل ح� �ض ��اري ،ق ��ائ�ل�ا «إن �ن��ا
ن �ف��اج��أ ف ��ي ك ��ل س �ن��ة ب��اإله �م��ال وال �ض �ع��ف
ال��رق��اب��ي ف ��ي االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ي �ق��وم بها
بعض مرتادي الشواطئ» ،متمنيًا من إدارة
النظافة وش��رط��ة البيئة ان يقوما ب��ال��دور
املطلوب منهما لوقف االنتهاكات.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

حوار كيميائي

مالحظات على اتفاقية
«المقسومة» بين
الكويت والسعودية
د .حمد محمد المطر
َّ
شكل توقيع االتفاقية بني دولة الكويت واململكة العربية السعودية حول املنطقة املقسومة
خطوة على الطريق الصحيح ،إلعادة اإلنتاج النفطي في املناطق املشتركة بني البلدين
الشقيقني ،وال��ذي توقف منذ عام  2014حارمًا الكويت من حوالي  %10من انتاجها
النفطي ملدة خمس سنوات ،ومن االستفادة من املشروعات التي تم إنشاؤها بسبب
التأخير في تشغيلها ،وسبب تلفا لبعض منشآت اإلنتاج واآلبار التي توقف تشغيلها،
م��ا رت��ب على الحكومة زي��ادة ف��ي مصروفات الصيانة .وم��ع أن ه��ذه االتفاقية حققت
مكاسب إيجابية لكن يبقى عدد من التساؤالت حولها يمكن إيجازها باآلتي:
ً
أوال :ل��م يعقد أح��د م��ن الحكومة مؤتمرًا صحافيا ي�ش��رح م��ن خ�لال��ه امل�س��ؤول��ون هذه
االتفاقية ،وم��ا اإلش�ك��االت التي تم حلها ،وم��ا الفوائد التي تم تحقيقها ،وك��أن الشعب
ً
ال�ك��وي�ت��ي غ�ي��ر معني ب��امل��وض��وع ،وب ��دال م��ن ذل��ك ب��ث ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي��ت حلقة خاصة
استضاف فيها رئيس لجنة الحدود املعنية بالتفاوض مع الجانب السعودي ،السفير
مجدي الظفيري ،وعضوي اللجنة السفير غانم الغانم واملستشار سالم الشبلي ،في
غياب تام للوزيرين املعنيني؛ وزير الخارجية ووزير النفط.
ثانيًا :لم يتحدث السفراء املذكورون خالل اللقاء عن االلتزامات التي تتحملها الكويت
بسبب هذه االتفاقية ،وما املنشآت املتهالكة في ميناء ال��زور التي ستتم صيانتها أو
استبدالها من خزينة ال��دول��ة ،وه��ل تشمل فقط خ��زان��ات التصدير أم املصفاة املوحدة
مليناء الزور؟
ثالثًا :ل��م تحصل الكويت على أي تعويض ع��ن خسائرها نتيجة وق��ف اإلن�ت��اج بقرار
سعودي منفرد خالل السنوات الخمس املاضية ،بينما حصلت السعودية على التزام
كويتي بالتعويض عن مباني شركة شيفرون السعودية في الزور ،وعن مساكن العمال،
من خالل دفع قيمة إنشاء مبان بديلة في الخفجي.
رابعًا :تتطلب االتفاقية عرضها على مجلس األم��ة بصفته سلطة تشريعية منفصلة
عن السلطة التنفيذية التي وقعت االتفاقية ،إلقرارها والتصديق عليها وفق املادة  70من
الدستور الكويتي ،كونها اتفاقية تتعلق بالثروات الطبيعية وأراضي الدولة.
هذه بعض من النقاط التي تحتاج إلى شرح وتفسير ،عدا عن خضوع هذه االتفاقية
للمادة  70من الدستور الكويتي التي توجب عرضها على مجلس األم��ة وصدورها
بقانون لتصبح نافذة.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
سلعة يتيمة  +تردد = تدمير اقتصادي

سادة الكيل بمكيالين!

الضجة األخيرة ،التي حدثت بخصوص اجتماع السيد
رئ�ي��س مجلس األم��ة وأح��د ن��واب االخ ��وان ،م��ع م��ن قيل
ان��ه ممثل ل�ح��رك��ة ان�ف�ص��ال�ي��ة أح��وازي��ة ع��ن الجمهورية
االسالمية االيرانية ،لم تهدأ بعد .وقد اتخذت الحكومة
املوقرة قرارًا نفذه وكيل وزارة الخارجية خالد الجاراهلل
م��ع ال�س�ف�ي��ر االي ��ران ��ي ف��ي ال �ك��وي��ت ،م�ش�ي��دا ب��ال�ع�لاق��ات
الكويتية – االي��ران�ي��ة ،وسياسة الكويت الراسخة بعدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة املجاورة،
وه��ي سياسة بنى أسسها زعيم الدبلوماسية العاملية
أميرنا الغالي صاحب السمو الشيخ صباح األحمد ،منذ
أن تولى وزارة خارجيتنا منذ عقود وحتى اآلن ،فوجئنا
بعدها بالنائب الذي اصطحب ممثل الحركة االنفصالية
االحوازية ،وهو نائب يمر علينا صوتا وصورة ألول مرة،
وأك��اد أن أك��ون متأكدا ان آالف الكويتيني يشاطرونني
الرأي ..ونحمد اهلل انه حسب ما نشرته احدى الصحف
املحلية ف��إن حركة ح��دس (اخ��وان مسلمي الكويت) لن
تسانده في االنتخابات القادمة ،ولربما كان السبب هو
نشاطه األخير غير املبرر ،والذي أثار غضب السلطات
االيرانية .لكن املفاجئ والصادم لم يكن النائب الصامت

فقط ،وإنما خرج لنا نائب سابق م��دان بأحكام نهائية
الرت�ك��اب��ه ج��رائ��م علنية ـ ول��م يصمت كما وع��دن��ا بعدم
رغبته بالترشيح للمجلس النيابي في املستقبل ،ولكنه
ألقى على مسامعنا تصريحا من كعب الدست ،يندد فيه
بالسلطات االيرانية الصفوية ،كما وصفها ،الستمرارها
ب��اح�ت�لال أرض اخ��وان��ه ال �ع��رب وامل�س�ل�م�ين االح��وازي�ي�ن،
وتدخلها في سوريا والعراق ولبنان واليمن ..إلخ.
***
وهذا رأي لذلك النائب خاص به وال نحاسبه عليه نحن
ش�خ�ص�ي��ًا ،ألن �ن��ا م��ؤم�ن��ون ح�ت��ى ال�ن�خ��اع ب�ح��ري��ة ال ��رأي
والتعبير ،املبادئ التي ال يؤمن لها ذلك النائب وجماعاته
األص��ول �ي��ة ال �ح��زب �ي��ة ،ول�ك�ن�ن��ا ن �ت �س��اءل ول �ن��ا ال �ح��ق في
ذل��ك ،مل��اذا ل��م ي�ن��دد ذل��ك ال��ذي ش��ب على ال�ت��دخ��ل ف��ي ما
ال يعنيه وش��اب عليه ..مل��اذا ال يندد باالحتالل التركي
إلقليم االسكندرونة؟ وبالتدخل التركي بشؤون أشقائه
السوريني الداخلية؟! وملاذا لم نسمع منه كلمة احتجاج
او تنديد بنقل ح��وال��ي  300داع�ش��ي وجبهة نصروي
(جماعة النائب السابق) الى الشقيقة سوريا؟! ..وملاذا
ل��م يحتج على طلب رئ�ي��س ال��دول��ة التركية رج��ب طيب

salehelghazy@gmail.com
@salehelghazy

بعمل اس�ت�ف��ادات م��ن العمالء أو املستهلكني،
مستغال هدوء األزرق وصفاءه ،وال يعمل اال
اذا وترته ورميته في حيز املنافسة مع زمالئه
من املوظفني ومع رؤسائه ،وراجعت املهمات
وجعلت وجهه أحمر دائما.
وه � �ن ��اك م ��وظ ��ف اذا وض �ع �ت��ه ف� ��ي ال �ض �غ��ط
واملنافسة وراجعته كثيرًا ،فإنك تخسر نظامه
وترتيبه ،أي أن هناك آخ��ري��ن على العكس ال
تتم ادارتهم اال بوسيلة املحيط األزرق.
واألخ� �ي ��ر ي �ف �ض��ل ت��وف �ي��ر امل� �ن ��اخ ال� �ه ��ادئ له
الع �ط��ائ��ه م �س��اح��ة ال �ت��رك �ي��ز .ك �م��ا أن ه �ن��اك
ادارات كاملة ال بد أن تعمل في املحيط االزرق
واال فشلت منها االدارات العليا والتخطيط
والتنظيم والتطوير واالدارات الفنية واملراجعة.
ف��ي مقابل ادارات تعمل بالضغط واملنافسة
(املحيط األحمر) مثل البيع والتوزيع واملتابعة
والتنسيق واإلشراف.
س��واء استراتيجية املحيط االزرق أو املحيط
األح �م��ر ف �ه��ي ط ��رق م �ع��روف��ة ع �ن��د االداري �ي��ن
والتجار منذ عصور قديمة ،وتجدها مكتسبة
من خبرتهم في العمل والتجارة ،فهي ليست
اختراعات ،انما وضع مصطلح محدد واليات
ع�م��ل ورص��ده ��ا ودراس �ت �ه��ا ه��و ال �ج��دي��د في
األم� � ��ر ،وه� ��و ال � ��ذي ج �ع��ل م �ع��رف �ت �ه��ا ون�ق�ل�ه��ا
وت�ط��وي��ره��ا أك �ث��ر س��رع��ة ،وج �ع��ل م��ن االدارة
عملية فنية تراكمية وقابلة للتقييم والتطوير.

أردوغان من البرملان التركي أن يعطيه املوافقة او Carte
 Blanchعلى نقل قوات تركية الى ليبيا ملناصرة فريق
ليبي ضد فريق آخر؟!
وه��ي أسئلة مستحقة لذلك النائب السابق ولآلخرين،
ال��ذي��ن أص�م��وا آذان�ن��ا بالتنديد بالتدخالت االي��ران�ي��ة في
ش��ؤون دول عربية ،لكن ألسنتهم بلعها الطير عندما
فعل الشيء نفسه في املاضي والحاضر من استضافهم
وجماعتهم املارقة في بلده تركيا!
وه��ذا ما تعودنا عليه من تلك الجماعات وأح��د أسباب
ت �ن��دي��دن��ا ل �ه��م وف �ض��ح ت �ح��رك��ات �ه��م ..ف �ه��م س� ��ادة ال�ك�ي��ل
بمكيالني!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

Fw.alhamad@gmail.com

بعد السالم

صالح الغازي

Ali-albaghli@hotmail.com

فواز أحمــد الحمــــد

عبدالوهاب العوضي

موظف
في المحيط األحمر

علي أحمد البغلي

 2019عام الفرص
الضائعة

من شباك الباص

نتيجة ال�ص��راع بني أسماك القرش والحيتان
واألس �م��اك امل�ف�ت��رس��ة األخ� ��رى ،ت�ح��ول��ت امل�ي��اة
الرائقة إلى األحمر ،انه صراع الوحوش حيث
األس�م��اك الصغيرة م��ذع��ورة .تخيل معي ما
ش�ك��ل امل��وظ��ف ف��ي امل�ح�ي��ط األح �م ��ر؟ ص��وت��ه
حاد مثل آلة التنبيهّ ،
يجسد حالة قلق وصراع
وض �غ��ط ،ف��ي ب�ح��ث م�س�ت�م��ر ،وأح��ادي �ث��ه عن
كيفية تحقيق «ال�ت��ارج��ت» املستهدفات التي
وض�ع��ت ل��ه وع��ن مشكلة ع��دم ت �ع��اون بعض
االفراد ويسارع بالشكوى على اآلخرين قبل
أن يشكو م�ن��ه أح��ده��م ،وي�ت�ح��دث ع��ن ال�ج��رد
وال�ع�ج��ز وم��ن سيتحمله؟ وم��راع��اة امليزانية
(البادجت) وطلبات العمالء التي لم تنفذ وال
تنتهي ،معركة مستمرة ومراجعات ومقارنات
م ��ع ادارات وص� � ��راخ وم� �ع ��ان ��اة ،وق �ل �م��ا تجد
الناصح الفالح اال اذا كانت لديه قدرة الضبط
االنفعالي وضبط النفس والتنظيم.
أول ما تعرفت على استراتيجية املحيط األزرق
ف��ي اح��دى امل�ح��اض��رات ال�ت��دري�ب�ي��ة ،ووجدتها
ج��ذاب��ة وذك �ي��ة وم �ب �ه��رة ،وب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا ق��رأت
أك�ث��ر وف�ه�م��ت «امل�ح�ي��ط األح �م��ر» ،ث��م الحظت
تطبيقها بشكل عملي ،ومن أكثر تطبيقاتها
املثيرة أن��ه في الواقع قد تكون الشركة تعمل
باستراتيجية متميزة ،مثل املحيط االزرق،
لكن مديريها ي�ت�خ��ذون تكنيك ادارة املحيط
األح �م��ر ف��ي ادارة امل��وظ�ف�ين ،ف�ه�ن��اك ع��دد من
املوظفني واالدارات ال تتم ادارتهم اال بطريقة
املحيط األح �م��ر ،منهم م��وظ��ف اذا تركته من
دون متابعة ال يفعل أي شيء ،فينام أو يتابع
املباريات على الحاسب االلي ،أو حتى ينشغل
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النية الطيبة للتاجرين عبدالعزيز العلي
المطوع وعبدالعزيز يوسف المزيني
النية الطيبة أمرها عظيم ،وهي روح األعمال ،وبها صالح
اإلن�س��ان املسلم ،كما ق��ال النبي صلى اهلل عليه وسلم:
َّ ُ ِّ
َ
َّ َ ْ ُ ِّ َّ
اتَ ،و ِإن َما ِلكل ْام� ِ�ر ٍئ َما ن� َ�وى» (رواه
ِ«إن َما األع� َ�م��ال ِبالني ِ
البخاري ومسلم) ،وعلى ه��ذا األس��اس فمن ن��وى خيرًا
حصل له الخير ،ومن نوى شرًا حصل له الشر.
كثير من الناس يتداولون عبارة «وعلى نياتكم ترزقون»،
وه ��ذه امل�ق��ول��ة ال�ش�ه�ي��رة وامل �ت��داول��ة ليست آي��ة أو حديثًا
ولكنها متوافقة مع الشرع ،فصاحب النية الطيبة يرزقه
اهلل الخير وي�ق��در ل��ه الخير ،وج��زاء اإلخ�ل�اص لوجه اهلل
تعالى مع النية الطيبة عظيم عند اهلل تعالى ،فقد يفتح اهلل
للعبد بنيته الحسنة وإخالصه أوسع أبواب الخير ويرزقه
من فضله ويجزل له العطاء ويبارك له فيما يرزقه.
ي��روي أحمد عبدالعزيز املطوع أن – املغفور له ب��إذن اهلل
تعالى – وال��ده عبدالعزيز العلي امل�ط��وع ب��اع شحنة من
األقمشة إل��ى عبدالعزيز يوسف املزيني – رحمه اهلل –
على ظهر سفينة كان من املفترض أن تبحر من مومباي
إل��ى ال�ك��وي��ت وتسلم ثمنها ب��ال�ك��ام��ل ..إال أن عبدالعزيز
العلي املطوع  -رحمة اهلل عليه – علم في ما بعد أن ربان
السفينة ت��رك ال�ب�ض��اع��ة ف��ي م�خ��زن ف��ي م�ي�ن��اء بومباي
وأب�ح��ر م��ن دون�ه��ا ،كما علم كذلك ب��أن حريقًا كبيرًا قد
شب وأحرقت النيران البضائع التي في امليناء.
ذهب املغفور له عبدالعزيز العلي املطوع إلى عبدالعزيز
املزيني  -رحمه اهلل  -وأبلغه بما حدث وعرض عليه إعادة
املبلغ قيمة شحنة األقمشة ألنها ل��م تصل إل��ى الكويت
وأت �ل �ف��ت ب�س�ب��ب ال �ح��ري��ق ،إال أن امل �غ �ف��ور ل��ه ع�ب��دال�ع��زي��ز
املزيني رفض استرجاع قيمة الشحنة وقال له إن الصفقة
تمت وان��ه يتحمل الخسارة ويرضى بقضاء اهلل وقدره

د.عبدالمحسن الجار الله الخرافي
ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

وال يحمل املسؤولية لعبدالعزيز املطوع.
ومل��ا ك��ان ال�ط��رف��ان ق��د أص ��را ع�ل��ى موقفيهما ،ف�ق��د لجآ
إلى التحكيم ،وتم الحكم بأن يستعيد املزيني املبلغ ،إال
أنه رفض خشية أنه لم يحكم ملصلحة عبدالعزيز العلي
املطوع كونه أحد أفراد أسرته ...وبقي املبلغ مؤمنًا طرف
املحكم ورفض الطرفان تسلمه.
وعندما بحثوا في ميناء بومباي ليقدروا التلفيات التي
ل�ح�ق��ت ب�ش�ح�ن��ة األق �م �ش��ة ،وج� ��دوا أن امل �خ��زن الصغير
ال��ذي كانت األقمشة م��وج��ودة به لم تمسه النار وتسلم
عبدالعزيز العلي العبدالوهاب املطوع  -رحمه اهلل  -املبلغ،
ك�م��ا ت�س�ل��م ع�ب��دال�ع��زي��ز امل��زي �ن��ي  -رح �م��ه اهلل  -شحنة
األقمشة فيما بعد وب��ارك اهلل لهما ف��ي الصفقة ،وفتح
عليهما من أوسع أبواب الخير.
نخلص م��ن ه��ذا امل��وق��ف الجميل امل��ؤث��ر اآلن��ف ال��ذك��ر أن
ك�لا ال�ت��اج��ري��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع�ل��ي ال�ع�ب��دال��وه��اب امل �ط��وع،
وع �ب��دال �ع��زي��ز ي��وس��ف امل��زي �ن��ي  -رح�م�ه�م��ا اهلل  -ك��ان��ت
ن�ي�ت��اه�م��ا ط�ي�ب��ة وك��ان��ا ي �ت �ع��ام�لان ب�ع�ض�ه�م��ا م��ع بعض
بإخالص في قولهما وعملهما ،وك��ل منهما ك��ان يتقي
اهلل ،لذلك جنبهما اهلل تعالى الخسارة ،وأراد اهلل عز وجل
أال تتلف شحنة األقمشة ،ولم يخسر أحدهما وفتح اهلل
عليهما في ما بعد من أوسع أبواب الخير والرزق «فإن اهلل
ال يضيع أجر املحسنني» (سورة هود اآلية .)115

أض��اع��ت ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ع��ام  2019ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��رص
االستثمارية الكبيرة ،وف��ي العديد من امل�ج��االت ومنها
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال �ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال �ق �ط��اع الطبي
وال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي وق �ط��اع ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وق �ط��اع
السياحة والقطاع التكنولوجي وقطاع البتروكيماويات.
ال�ك��وي��ت ت��واج��ه مشكلة ك�ب�ي��رة وه��ي أن�ه��ا تعتبر دول��ة
ريعية ذات مصدر وحيد للدخل ،ولم تتمكن الحكومات
السابقة من إيجاد بدائل للنفط ،كما أن قانون B.O.T
الحالي يعتبر طاردا للمستثمرين ،والتشريعات تشجع
على االحتكار وتحارب املستثمر األجنبي بشكل غير
مباشر ،حيث إن هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني
العام والخاص تهدف إلى دفع عجلة التنمية إلى األمام،
ولكن الواقع عكس ذلك تماما.
ال �ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت م �ت �ض��رر وم �خ��رج��ات
التعليم ضعيفة ،والعديد من خريجي املرحلة الثانوية
يرسبون في اختبارات القبول االلتحاق بالجامعات .أما
بخصوص التعليم الجامعي فلم تقم الحكومة بتطوير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ج��ام �ع��ي ع ��ن ط��ري��ق االس �ت �ع��ان��ة ب�ج��ام�ع��ات
دول �ي��ة ع��ري�ق��ة لفتح ف ��روع وج��ام�ع��ات ل�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت.
وتمت محاربة البحث العلمي ال��ذي يعتبر أس��اس عمل
الجامعات من خالل تقليص ميزانية البحث العلمي.
ديوان الخدمة املدنية ،هذا الجهاز الحكومي يحتاج إلى
إعادة هيكلة شاملة وعمل دراسات للسوق ،للعمل على
غ�ل��ق تخصصات ل�ي��س ل�ه��ا وظ��ائ��ف ف��ي س��وق العمل،
وال�ط�ل��ب م��ن امل��ؤس�س��ات التعليمية بفتح تخصصات
ج��دي��دة ،ال�ت��ي تعنى بالتكنولوجيا ال�ح��دي�ث��ة واألن�ظ�م��ة
اإللكترونية وغيرها من التخصصات املطلوبة في سوق
العمل ،حتى تتم مواكبة مخرجات التعليم بسوق العمل
وحل مشكلة البطالة.
وي�ع�ت�ب��ر ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي م��ن ال�ق�ط��اع��ات امل�ه�م�ل��ة في
الكويت ،فال توجد مدن صناعية للمبادرين الصناعيني
من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وه� �ن ��اك ق �ط��اع��ات ل ��م ي �ت��م ت �ط��وي��ره��ا ،وه� ��ي امل �ش��اري��ع
ال�س�ي��اح�ي��ة ،وق �ط��اع امل��وان��ئ ،وت��وق��ف م�ش��اري��ع السكك
الحديدية .وع��دم ال�ب��دء بتأسيس مشاريع تكنولوجية
جديدة تعتمد على الذكاء االصطناعي وعلى العديد من
األنظمة اإللكترونية الحديثة.
قطاع الطاقة املتجددة أيضا يحتاج إل��ى بناء وتطوير،
فقطاع البتروكيماويات يعتبر م��ن القطاعات ال��واع��دة
والكبيرة ،حيث ل��م يتم عمل ش��راك��ات لبناء وتأسيس
ش��رك��ات ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ق � ��ادرة أن ت��زي��د م��ن ال��دخ��ل
القومي وأن تكون أحد مصادر الدخل البديلة للكويت.
ال �ق �ط��اع ال�ط�ب��ي ي�ح�ت��اج إل ��ى ت �ط��وي��ر ،م��ن خ�ل�ال تأهيل
ال�ك��وادر الطبية املتخصصة م��ن أط�ب��اء واختصاصيي
أشعة وممرضني واختصاصيي تخدير واختصاصيني
باستخدام األجهزة الطبية املتطورة .دائما تتم االستعانة
بعمالة وافدة للتخصصات الطبية.
أت�م�ن��ى ب ��أن ي �ك��ون ع ��ام  2020ع ��ام ال�ت�ن�م�ي��ة الحقيقية
للكويت ،تتم فيه تنمية املوارد البشرية وتطوير اإلنسان.

 2020بال فساد
لنطو صفحات األع��وام السابقة ،ولنبدأ صفحة جديدة مع بداية
ِ
عام  ،2020وكلنا نأمل بأن يكون بلدنا خاليًاَ من الفساد.
سعينا ببناء وحدة صف متماسكة بني أبناء الشعب تحت مظلة
ال��وح��دة الوطنية ونبذ الطائفية والعنصرية ،وعملنا على بناء
مؤسسات ق��وي��ة تسودها ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة واخ�ت�ي��ار امل�س��ؤول
الكفء من دون أي تدخالت أو واسطة أو محسوبية ،وحرصنا
ع�ل��ى إص�ل�اح م��ا أف �س��ده ال �ف �س��اد ف��ي األع � ��وام ال�س��اب�ق��ة ب��إع��ادة
إصالحات الطرق والبنية التحتية ،ثقفنا أبناءنا بأن الفساد آفة
ت�ه��دم أرك ��ان ال ��دول وت�ش��ل التنمية ،وأس�س�ن��ا ق��وائ��م طالبية في
جامعاتنا تمثل الطالب الكويتي الحقيقي ال��ذي يسعى لتطوير
ذات��ه ووطنه ً
بعيدا عن التدخالت السياسية والنعرات الطائفية
والقبيلة والعنصرية .أصبحت لدينا مدارس وجامعات متطورة

وأصبحت باملراكز األولى في املؤشرات الدولية بمستوى التعليم.
كما ساهمنا بتوفير رعاية صحية متميزة ألبناء وطننا من دون
أن يحتاج امل��واط��ن واس�ط��ة للعالج بالخارج وال ت��دخ�لات نيابية
ل��ذل��ك ،أصبحت لدينا سلطة تشريعية ش� َّ�رع��ت ق��وان�ين ساهمت
ُّ
التكسبات السياسية
بنهضة البلد وامل��واط�ن�ين ب�ع�ي� ً�دا ع��ن ك��ل
واالنتخابية ،وأص�ب��ح النائب ف��ي مجلس األم��ة يسعى للتطوير
ً
واإلص �ل�اح ،ت��ارك��ا خلفه ك��ل مصالحه الشخصية .وي ��ذود عن
حريات الشعب ومصالحه وأعماله ،اتخاذ إج��راءات رادع��ة ضد
الفاسدين بالتحقيق واملحاكمة وتنفيذ األحكام القضائية ضد
الفاسدين.
عملنا ع�ل��ى تجفيف م�ن��اب��ع ال�ف�س��اد ووق��اي��ة م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
واملجتمع من الفساد وعززنا الجوانب الوقائية بجميع الجهات

مكتسبات وطنه والنهوض به.
أص�ب�ح��ت ح��ري��ة ال ��رأي ملموسة وواق �ع �ي��ة ،وأص �ب��ح امل��واط��ن في
رفاهية ويعيش حياة كريمة من دون قروض أو ديون!
أصبح لدينا إع�لام ح��ر ل��م يتم تجييره لجهات وأط ��راف معينة
وشفاف بطرحه وتوجهاته قادر على تصحيح املسارات الفكرية
منال أحمد الكندري
للمواطنني.
شفافية ووضوح حقيقيان للسياسات العامة بجميع القطاعات
ً
ً
ملنع الوقوع في الفساد .حققت الكويت تقدما ملحوظا في مؤشر الحكومية ،وح��ل ج��ذري ملشكلة البطالة ،وك��ل شخص يتوظف
مدركات الفساد العاملي وأصبحنا من الدول األكثر شفافية.
وف��ق شهادته وم��ؤه�لات��ه ،ووض��ع الشخص املناسب ف��ي املكان
حققنا إن �ج��ازات ف��ي التنمية االق�ت�ص��ادي��ة وب�ت��واف��ر استثمارات املناسب.
ً
عاملية نهضت باالقتصاد الوطني.
ً
وأخيرا واألهم ..توزيع كوبونات  75ليتر بنزين للمواطنني مجانا!
واع وق��ادر على حماية
ً
خيرا رأيت ..هذا ما رأيته في حلم ليلة  31ديسمبر .2019
أع��ددن��ا مناهج متطورة لتأسيس جيل ٍ
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مايو كلينك

األحذية ذات المقاسات غير المناسبة والوزن الزائد ..أبرز األسباب

ألم أسفل الظهر ..قد يكون بسبب «مشط القدم»
أل ��م م �ش��ط ال� �ق ��دمً ،ه��ي ح��ال��ة ي�ص�ب��ح فيها
أخ �م��ص ال �ق��دم م��ؤمل��ا وم�ل�ت�ه� ً�ب��ا .ي�م�ك��ن أن
تظهر عليك هذه الحالة إذا كنت تشارك في
األنشطة التي تنطوي على الجري والقفز.
ه �ن��اك أس �ب��اب أخ� ��رى ك��ذل��ك ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
تشوهات القدم واألحذية التي تكون ضيقة
للغاية أو فضفاضة للغاية.
ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم خ �ط��ورة أل��م م�ش��ط ال�ق��دم
ب��وج��ه ع� ��ام ،ف��إن��ه ق ��د ي�م�ن��ع م ��ن م�م��ارس��ة
األنشطة املعتادة .ولحسن الحظ ،فإنه في
أغلب األح ��وال يمكن أن تخفف العالجات
امل �ن��زل �ي��ة ،م �ث��ل وض ��ع ال �ث �ل��ج وال� ��راح� ��ة ،من
أع ��راض أل��م مشط ال �ق��دم .ق��د ي��ؤدي ارت��داء
أح� ��ذي� ��ة م �ن��اس �ب��ة م � � ��زودة ب �ن �ع ��ال م��اص��ة
للصدمات أو دع��ام��ات قوسية إل��ى منع أو
تقليل املشاكل املستقبلية ف��ي ح��ال��ة األل��م
العضلي.
األعراض
مشط القدم:
يمكن أن تتضمن
أعراض ألم ً
ً
ً
موجعا ،أو حارقا في إلية
 - 1أملا ح� ً�ادا ،أو
ال �ق��دم — ج ��زء راح ��ة ال �ق��دم ال ��واق ��ع خلف
أصابع قدميك.
ً - 2أملا يزداد ً
سوءا عندما تقف ،أو تجري،
ُ
أو ت�م��دد قدميك أو تمشي ،خاصة عندما
على سطح صلب،
تمشي ع��اري ال�ق��دم�ين ً
ويتحسن عندما تنال قسطا من الراحة.
�درا ،أو ً
ً - 3أملا ً
حادا أو مفاجئا ،أو ِخ� ً
وخزا
في أصابع قدميك.
 - 4اإلحساس بوجود حصاة داخل حذائك.
األسباب:
ً
أحيانا ،قد يؤدي عامل واحد إلى اإلصابة
ً
ب��أل��م مشط ال �ق��دم .وغ��ال��ب��ا م��ا يتضمن ألم
مشط القدم العديد من العوامل ،بما في ذلك:

 - 1النشاط أو التدريب القاسي

 - 7ورم مورتون العصبي

ي�ت�ع��رض ال� �ع ��داؤون إل ��ى خ�ط��ر أل ��م مشط
القدم ،وذل��ك ألن مقدمة القدم في األس��اس
ت �م �ت��ص ك �م �ي��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ض �غ��ط ع�ن��د
الجري .ولكن يتعرض أي شخص يشارك
في ممارسة رياضة عالية التأثير إلى خطر
اإلص��اب��ة ب��امل��رض ،خ��اص��ة إذا ك��ان ال�ح��ذاء
ً
متهالكا أو مقاسه غير مناسب.

ع��ادة ما يحدث ذل��ك النمو غير السرطاني
للنسيج الليفي املوجود حول األعصاب بني
رؤوس املشط الثالثة والرابعة .يسبب هذا
الورم ظهور أعراض مماثلة أللم مشط القدم
ً
ويمكن أن يساهم أيضا في إجهاد املشط.
عوامل الخطورة:

 - 2أشكال أقدام معينة
ي�م�ك��ن أن ي � ًف��رض ال �ق ��وس ال �ع��ال��ي في
ال�ق��دم ضغطا زائ � ً�دا على مشط القدم.
ثان
ولذا يمكن أن يتسبب وجود إصبع ٍ
أط ��ول م��ن اإلص �ب��ع الكبير ف��ي تحويل
حمل أكبر من املعتاد إلى رأس املشط
الثاني.
 - 3تشوهات القدم
ق��د يتسبب ارت� ��داء أح��ذي��ة ذات م�ق��اس��ات
ص�غ�ي��رة ل�ل�غ��اي��ة أو ذات ك �ع��وب ع��ال�ي��ة في
تشوه شكل القدم .ويمكن أن يؤدي انثناء
أح��د األص��اب��ع إل��ى األس �ف��ل (إص �ب��ع ال�ق��دم
املطرقية) ،وت��ورم اإلصبع األكبر وإصابته
بنتوءات مؤملة في أسفله (وكعات) إلى ألم
مشط القدم.
 - 4الوزن الزائد
ألن معظم وزن الجسم ينتقل إلى مقدمة
ال �ق��دم ع�ن��د ال�ح��رك��ة ،ف��إن م��زي� ً�دا م��ن ال��وزن
يعني ف��رض م��زي��د م��ن الحمل على مشط
القدم .وقد يخفف فقدان الوزن أعراض ألم
مشط القدم أو يزيلها.

 - 5األحذية ذات المقاسات غير
المناسبة
تعد األح��ذي��ة ذات ال�ك�ع��وب ال�ع��ال�ي��ة ،والتي
تنقل م��زي� ً�دا م��ن ال ��وزن إل��ى م�ق��دم��ة ال�ق��دم،
ً
ً
شائعا لإلصابة بألم مشط القدم لدى
سببا
ً
السيدات .ويمكن أيضا أن تساهم األحذية
الضيقة م��ن األم ��ام أو األح��ذي��ة الرياضية

 9خطوات ..يمكن أن تحدث ً
فرقا
كبي ًرا في صحتك بالعام الجديد
في بداية كل عام ،خطط
كثيرة يضعها البعض ّ
علها
تحسن بطريقة ما حياتهم.
ّ
ووفق دراسة أميركية،
فإن نحو واحد من كل
ثالثة يخططون لتحسين
أنفسهم بطريقة أو
بأخرى ،إال أن نسبة بسيطة
تعمل على تنفيذ تلك
الخطط .فنحو  %75منهم
يتمسكون بأهدافهم
ألسبوع على األقل ،بينما
يلتزم نحو  %46منهم
بالخطط بعد ستة أشهر.
وبشكل عام ،إذا كنت تفكر
في اتخاذ بعض القرارات
المتعلقة بالصحة لعام
 ،2020فإن الجمعية الطبية
األميركية  AMAتقدم بعض
النصائح.

د .والء حافظ
ت �ق��ول ال ��دك� �ت ��ورة ب ��ارب ��را م��اك �ن �ي �ن��ي -رئ�ي�س��ة
الجمعية الطبية األم�ي��رك�ي��ة« -ه ��ذا ه��و ال��وق��ت
املثالي من العام لكل واحد منا للنظر في أهدافه
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وك �ي��ف ي�م�ك�ن��ه ات �خ ��اذ خ �ي��ارات
صحية إيجابية ف��ي ال�ع��ام امل�ق�ب��ل» .وأض��اف��ت
«نشجع الجميع على إعطاء األولوية لصحتهم
على امل��دى الطويل ،عن طريق إج��راء تغييرات
صغيرة على نمط الحياة اآلن ،حيث يمكن أن
يكون لها تأثير دائم في تحسني صحتهم».
الجمعية بعض النصائح التي يمكن أن
تقدم ً
فرقا ً
كبيرا في صحتك
تحدث
 .1كن على دراية بمخاطر اإلصابة
بالنوع الثاني من داء السكري
ق��م ب�ع�م��ل اخ�ت�ب��ار ذات ��ي ال�ف�ح��ص ع�ل��ى امل��وق��ع
اإلل�ك�ت��رون��ي ال�ت��ال��ي DoIHavePrediabetes.
 ،orgفإذا وجدت أنك تواجه ً
خطرا ،فإن املوقع
سيقدم لك الخطوات التي يمكن أن تساعدك
في منع أو تأخير تطور داء السكر في الدم.
 .2مارس تمرينات رياضية بانتظام
ي�ج��ب أن يحصل ال�ب��ال�غ��ون ع�ل��ى  150دقيقة
ع �ل��ى األق� � ��ل ف ��ي األس � �ب� ��وع م ��ن ال �ن �ش ��اط ذي
الشدة املعتدلة كاملشي السريع ،أو  75دقيقة

ف��ي األس �ب��وع م��ن ال�ن�ش��اط ال�ق��وي ك��ال�ج��ري أو
ممارسة تمرينات املقاومة.
 .3اعرف مستوى ضغط
الدم لديك
أي السيطرة على ارتفاع ضغط الدم للمساعدة
في منع نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
نظاما غذائ ًيا صح ًيا
ً
 .4اتبع
ق�ل��ل م��ن األط�ع�م��ة امل�ص�ن�ع��ة ،خ��اص��ة ت�ل��ك التي
تحتوي على امللح والسكر املضافني ،وكذلك
امل�ش��روب��ات امل�ح�لاة بالسكر ،م��ع ش��رب املزيد
من امل��اء بكمية تتراوح ما بني  8إلى ً 12
كوبا
ً
يوميا.
 .5ساعد في منع مقاومة
المضادات الحيوية
إذا ًكنت تتناول امل�ض��ادات الحيوية ،فتناولها
وف��ق��ا ل�ت��وج�ي�ه��ات ال�ط�ب�ي��ب امل �ع��ال��ج ب��ال�ض�ب��ط.
وت��ذك��ر أن امل� �ض ��ادات ال�ح�ي��وي��ة ل�ي�س��ت فعالة
ضد الفيروسات ،بما في ذلك تلك التي تسبب
نزالت البرد واالنفلونزا.
 .6قلل من الكافيين والتبغ
إذا كنت تشرب الكافيني ،فافعل ذلك باعتدال،
ال ي�ن�ب�غ��ي أن ت �ش��رب ال �ن �س��اء أك �ث��ر م��ن ك��وب
ً
يوميا والرجال اثنني .وإذا كنت تدخن ،فعليك
أن ت �ت �ح��دث إل ��ى ط�ب�ي�ب��ك ح ��ول ال �ط��رق اآلم �ن��ة
لإلقالع عن التدخني.
 .7كن حذ ًرا من مس ّكنات األلم
إذا كنت تتناول أدوي��ة مسكنة ل�ل�آالم ،فعليك
أن تتبع تعليمات طبيبك ،وأن تحفظها بطرق
آمنة ،وأن تتخلص من الحبوب غير املستخدمة
بشكل صحيح ملنع سوء االستخدام.
 .8التحصين
تأكد من أن جميع أف��راد عائلتك على دراية
ب��ال �ل �ق��اح��ات ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ل �ق��اح األن �ف �ل��ون��زا
السنوي لكل شخص يبلغ من العمر  6أشهر
أو أكبر.
 .9السيطرة على اإلجهاد
األك��ل الصحي وم�م��ارس��ة ال�ت�م��اري��ن الرياضية
ب��ان�ت �ظ��ام ي�م�ك��ن أن ت�س��اع��د ف��ي ال �ح �ف��اظ على
الصحة العقلية الجيدة ،ولكن اطلب املساعدة من
صديق أو معالج مختص إذا كنت بحاجة إليها.

التي تفتقر إلى الدعامة أو البطانة املناسبة
في حدوث مشكالت ألم مشط القدم.
 - 6كسور اإلجهاد
ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون ال �ك �س��ور ال �ص �غ �ي��رة في
ع�ظ��ام م�ش��ط ال �ق��دم أو أص��اب�ع��ه م��ؤمل��ة مما
ُ
يجعلك تغير طريقة وضع حمل على القدم.

ً
تقريبا بألم املشط،
قد ُيصاب أي شخص
ولكنك تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة
في حالة:
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ري� ��اض� ��ات ع��ال �ي��ة ال �ت��أث �ي��ر
تتضمن الجري والقفز.
ارت��داء أحذية عالية الكعب غير مناسبة أو
أحذية بها نتوءات ،مثل حافظات النعل.
ازدياد الوزن أو السمنة.
اإلص��اب��ة بمشاكل أخ��رى في القدمني ،بما
ْ
في ذل��ك إصبع القدم املطرقية وال� ُ�دش� ُ�ب��ذات
أسفل القدم،
ال �ت �ه��اب امل �ف �ص��ل االل �ت �ه��اب��ي ،م �ث��ل ال�ت�ه��اب
املفاصل الروماتويدي أو النقرس.

هي كل ما تحتاج إليه لتخفيف العالمات
واألعراض.
في الحاالت النادرة ،عندما ال تعمل التدابير
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى تخفيف األل ��م ،ويتعقد أل��م
مشط القدم بسبب حاالت القدم مثل إصبع
القدم املطرقية ،فقد تكون الجراحة إلعادة
صف عظام مشط القدم ً
خيارا.

المضاعفات:

نمط الحياة وعالجات منزلية:

ق��د ي ��ؤدي أل ��م م�ش��ط ال �ق��دم ف��ي ح��ال��ة ع��دم
ع�لاج��ه إل��ى أل��م ف��ي أج ��زاء أخ��رى ف��ي القدم
نفسها أو ال �ق��دم األخ� ��رى ،وأل ��م ف��ي مكان
آخر في الجسم ،مثل أسفل الظهر أو الورك،
بسبب العرج «املشية التبادلية» من ألم القدم.

للمساعدة في التخفيف من ألم مشط القدم،
جرب النصائح التالية:
الراحة ،حافظ على قدمك من التعرض
إلصابة أخرى بعدم إجهادها.
ضع ً
ثلجا على املنطقة املصابة.
تناول مسكنات األلم.
ارتد أحذية مالئمة.
ِ
استخدم بطانات مشط القدم.
ض ��ع ب��االع �ت �ب��ار اس �ت �خ��دام دع��ام��ات
التقوس.

العالج:
قد تكون التدابير املحافظة ،مثل الراحة أو
تغيير األح��ذي��ة أو اس�ت�خ��دام واق��ي املشط،

 5أطعمة غير «الروب»..
جيدة للجهاز الهضمي
د .خلود البارون
يعرف أن تناول اللنب وال��روب الغنيني
ب��ال �ب��روب �ي��وت��ك وال �خ �م��ائ��ر ،ي�س�ه��م في
ت �ع��زي��ز ع�م�ل�ي��ة ال �ه �ض��م وات � � ��زان بيئة
االمعاء البكتيرية املفيدة للصحة.
ولكن ان كنت ال تفضل تناول منتجات
ال�ح�ل�ي��ب ،ف�ت�ق�ت��رح د .ب��ث م��اك��دون��ال��دز
اختصاصية التغذية من مركز الصحة
ف��ي ج��ام �ع��ة ن �ي��وي��ورك ال�ط�ب�ي��ة ت �ن��اول
الخيارات الغذائية التالية:

ّ
 - 1طعام مالح ومشهٍ

امل� � �خ� � �ل �ل��ات م � � ��ن األط� � �ع� � �م � ��ة ال� �غ� �ن� �ي ��ة
بالبروبيوتيك والبكتيريا النافعة التي
تتغلب على بكتيريا االم�ع��اء الضارة.
ل��ذا ،فتناولها يساعد ف��ي التغلب على
أع � ��راض ع �س��ر ال �ه �ض��م واالن �ت �ف��اخ��ات
واحتباس الغازات واالسهال واالمساك.
وتعد املخلالت خيارا مناسبا ملن لديه
ح �س��اس �ي��ة م ��ن م �ن �ت �ج��ات ال �ح �ل �ي��ب او
للملتزم بحمية نباتية صارمة.

ً
ً
وحلوا
مالحا
 - 2الزنجبيل..

ل �ل��زن �ج �ب �ي��ل س �م �ع��ة ج� �ي ��دة ف ��ي م �ج��ال
ت�ع��زي��ز ال�ص�ح��ة .ف�ب��اإلض��اف��ة إل��ى غناه
بمواد األكسدة والفيتامينات فهو غني
اي �ض ��ا ب� �م ��واد ت �ع ��زز ال �ه �ض��م وص �ح��ة
االمعاء .ويعرف ان تناوله يساعد على
ت�خ�ف�ي��ف اع � ��راض ال �ت��رج �ي��ع وال �غ �ث �ي��ان
وال �ق��يء واس�ت��رخ��اء ال�ج�ه��از الهضمي،
مما يسهل م��رور ال�ط�ع��ام ف��ي االم�ع��اء.
وبغض النظر عن طريقة تناوله ،سواء
ف ��ي م �خ �ل��ل او ح �ل��وى او ح �ت��ى ش ��اي،

ففوائد الزنجبيل ثابتة .ولتناول شاي
الزنجبيل يقترح غلي قطع من الزنجبيل
الطازج في ماء ساخن ملدة  30دقيقة.

 - 3شاي ساخن مرخ لألعصاب
للبابونج تأثير مرخ ومريح لكامل الجسم
بما فيه الجهاز العصبي والهضمي .مما
يعلل ارت�ب��اط تناوله م��ع تخفيف انزعاج
امل � �ع ��دة وامل � �غ ��ص وأع� � � ��راض ال �ح �م��وض��ة
وارتجاع املريء والغثيان والترجيع.

 - 4شراب مشابه للحليب
ش��راب كفير  kefirيحتوي على كمية
م ��ن ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات وامل ��رك� �ب ��ات امل �ف �ي��دة
وخليط البروبيوتك (البكتيريا الجيدة
التي تحافظ على اتزان بيئة االمعاء).
ورغم تشابه شراب الكفير مع الروب ،بيد أن
االختالف هو أن الروب يصنع عبر اضافة
حمض الكتيك البكتيريا الى الحليب ،بينما

يصنع الكفير ع�ب��ر اض��اف��ة خليط معقد
م��ن ال�خ�م�ي��رة وب�ك�ت�ي��ري��ا الكتوباسيليس
ال��ى ال�ح�ل�ي��ب .وب �م��ا ان ال�ك�ف�ي��ر ع �ب��ارة عن
شراب فيمكن تناوله بسهولة إما لوحده او
بإضافته الى كوكتيل.

 - 5حبوب تمضغ لتعطير الفم
في املوروث الهندي ،تقدم حبوب الشمر
 fennelبعد االنتهاء من وحبات الطعام
ل�ت�ع�ط�ي��ر ال �ف��م وم �س��اع��دة ال �ه �ض��م .فعند
سحق ه��ذه ال�ح�ب��وب ب�ين االس �ن��ان ،تفرز
ق�ش��رت�ه��ا م ��واد ت�س�ه��م ف��ي زي� ��ادة ح��رك��ة
االم�ع��اء وتخفيف انقباضها وتشنجها.
وبينت عدة دراسات ان مضغ هذه الحبوب
ي �س ��اع��د ع �ل ��ى ت �خ �ف �ي��ف ع �س ��ر ال �ه �ض��م
وتشنج املعدة ويحرر ال�غ��ازات ويقلل ألم
األم �ع��اء .ون�ظ��را ال��ى اح�ت��واء ه��ذه الحبوب
على كمية م��ن االل�ي��اف فتناولها يساعد
في تنظيف االمعاء وعالج االمساك.

دواء للقلب..
علماء يختبرون
ً
فاكتشفوا أنه يعالج السرطان
بدأت مجموعة من الباحثني البريطانيني دراسة اآلثار الجانبية لدواء «أوابني»  Ouabainاملخصص لعالج قصور القلب
والرجفان األذيني ،ليكتشفوا – بالصدفة – أن الدواء له تأثير مهم في تدمير الخاليا السرطانية.
وبحسب موقع ميديكال نيوز توداي الطبي املتخصص ،فإن العلماء اكتشفوا أن دواء القلب يدمر الخاليا السرطانية،
كما أنه ينقي الجسم من خاليا الشيخوخة ،بما في ذلك تلك التي يتسبب فيها التعرض للعالج اإلشعاعي والكيماوي.
وأوضح املوقع أن العلماء اختبروا تأثير دواء أوابني على خاليا فئران ،حيث دمر خاليا الشيخوخة لديها بالكامل ،كما
أنه دمر خاليا تعرضت للتسرطن في الكبد ،ليتوصل العلماء إلى أن الدواء قادر على قتل الخاليا السرطانية في مرضى
سرطان الدم واألورام اللمفاوية ،بجانب عالجه للتجلطات الدموية.
وأش��ار املوقع الطبي املتخصص الى أن العلماء يعملون حاليا على تجربة ال��دواء على البشر ،وفي حال تأكيد تأثيره
املضاد ملرض السرطان ،فإنه سيجري تسجيله واعتماده كعالج لألورام.
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للروائي عبدالله البصيص

«قاتل سعيد» ..الكتابة كنوع من االستشفاء
باسل الزير
«هناك أشياء يعطينا جهلها
التام بها معنى كافيا
لفهمها ،وهناك أشياء
معرفتنا بها تسبب جهال كامال
بما تعنيه» هكذا يكتب عبدالله
البصيص.
لم تعد الرواية في اآلونة
األخيرة ضربا من اإلمتاع
واإليناس ،بقدر ما تطرح من
فلسفة ورؤية جديدة للعالم
واالنسان واألشياء ،ورواية «قاف
قاتل ..سين سعيد» لألديب
الكويتي عبدالله البصيص،
تمثل لنا بعدا وجوديا ،وحكاية
سحرية عن الالمقروء في
المجتمع الكويتي بالتحديد،
فهي ال تمثل لغزا في
جريمة قتل ،ومحاولة حله
بصورة غرائبية اقرب للواقعية
السحرية ،بقدر ما انها تبحث
عن شغف االنسان بالمعرفة،
ووخز الضمير ،فما من عالج
ناجع سوى البوح واالعتراف
والسرد والكتابة.
فالكتابة نوع من االستشفاء،
وشغف الشك ،وقلق
المعرفة ،ال يبدد غيومهما
سوى الكتابة.
«حيث الشك خاطرة فاتنة،
تتعرى إليهام الذهن ،فتثير
شهوة التفكير ،والفضول:
يكتنف االنسان بالنقص تجاه امر
يجهله ،ويظل مقتنعا انه لن
يستعيد كماله اال بمعرفته» كما
يقول البصيص ،فليس هناك
من حرفة افضل من السؤال
«فاألجوبة عمياء وحدها األسئلة
ترى» كما يقول سقراط.

وأحداث الرواية تمتد بنا في زمن ما بعد
الغزو في مطلع التسعينات في الكويت،
في ذلك الزمن الجميل ،الذي نسميه في
لغتنا الدارجة «زمن الطيبني» الذي يعيش
ف�ي��ه االط �ف ��ال «ال �ط �ف��ول��ة ال�ح�ق�ي�ق��ة» زم��ن
ال �ش��وارع وال �ح��ارات واألزق� ��ة ،زم��ن الربع
واألصدقاء واملراهقة ،زمن الطيش والحب
وم ��ا يتخلله م��ن اث �ب��ات ال � ��ذات ،وص ��راع
ال��وج��ود ب�ين ان ت �ك��ون او ال ت �ك��ون ،بني
االق��ران ،في زمن الهوشات والعصابات
التي هي زمن فارق في مرحلة املراهقة،
وق�ل�م��ا ن�ج��د م��ن ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ه��ذه املرحلة
لدى الكتاب واالدباء بتفاصيلها الدقيقة
إال األقلون.
وم � ��ا ب � ��رح االن � �س� ��ان ت �ع �ت��ري��ه امل �ش��اع��ر
وتكتنزه ال��رغ��ائ��ب ،لكن االدي��ب والفنان
والشاعر هو من يستطيع ان يعبر عما
يختلج في النفس من تلك العواطف.

واق� �ط ��ع ع�ل�ي��ه م�ت�ع�ت�ه��ا ،ب �ق��در ه �م��ي في
صناعة ال��رواي��ة ال�ت��ي ت��أخ��ذن��ا ف��ي أزمنة
دائ��ري��ة وشخصيات تعيد نفسها عبر
الزمن باكتمال نضجها وشخصياتها،
فتخلق ل�ن��ا ال �ف�لاش ب ��اك ،م��ع اس�ق��اط��ات
اجتماعية للواقع الكويتي ،حيث فساد
الطرق ،وفساد التعليم ،وضياع األطفال،
والوساطات ،وزمن التفحيط بالسيارات،
الذي ما انفك يمثل عنوان الشباب ،حتى
يومنا ه��ذا ،ف��األح��داث تقع ف��ي «منطقة
ال� �ف ��ردوس» ال �ت��ي ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا البعض
شيكاغو الكويت!
ام ��ا ال �ل �غ��ة ال ��روائ �ي ��ة ف �ق��د ج� ��اءت جميلة
وفصيحة ،م��ع بعض الكلمات العامية،
التي ل��م تفسد م��ن سياقها ،انما ج��اءت
من تعبير شخصياتها ،فال يمكن السب
وال �ش �ت �ي �م��ة وال �ت �ع �ي �ي��ر اال ب�ل�ه�ج��ة امل ��دن،
ول �غ��ة ال � �ح� ��ارات ،ح �ي��ث ال �غ �م��ز وال �ل �م��ز ال
يعبر اال بلهجة محلية التي «ان اعربتها
افسدتها» كما يقول الجاحظ.

نبش الماضي
تبدأ الرواية في زمن  ،2014حيث املحقق
ماجد ال��ذي يبحث عن لغز مقتل سعيد
ج��ون �ك��ر ،وي �ف �ت��ح ت�ح�ق�ي�ق��ا م �ض��ى على
اغ�لاق��ه س�ن��وات طويلة ،فينبش املاضي
ويصير بنا ف��ي اح ��داث ت��وال��ت ف��ي زمن
 1991وم��ا بعده م��ن أع ��وام ،ف��ي محاولة
فك لغز لطاملا يثير فينا لغزا تلو آخر ،في
تشويق م��ذه��ل ،ول�غ��ة س��اح��رة ،وكلمات
ت �ت �ص��ارع م ��ع ال� �ص ��ور وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا،
ليضرب لنا م�ث��اال كيف ان ال �ص��ورة لم
تكسر القلم ،في صراع فلسفي ووجودي
بني العوالم االفتراضية والعوالم الحقيقية
التي عاشها جيلنا ،وآية ذلك ما عبر عنها
بقوله «انها مدمرة للعقل ،وان الحكومات
ت� ��زرع ب �ه��ا األف� �ك ��ار ل�ت�ح��د األط� �ف ��ال عن
اإلرادة والتفكير ،وإنا اصبحنا متاحني
للجميع دون خصوصية ف��ردي��ة» وه��ذه
االش� �ك ��ال� �ي ��ة ت �ح �ت��م ع �ل �ي �ن��ا ف �ه��م ت �ط��رق
البصيص للصراع ،بني الصورة والكلمة.
فهل دالالت الصورة تختلف عن دالالت
الكلمة؟ وهل للكلمات قدر تتيح به للعقل
أدوات التفكير بينما ال�ص��ورة متسلطة
مترفة آمرة تمنع الخيال من التحليق؟!!
بني شخصية «عادل» بالكلمات و«فهد»

عبدالله البصيص

أحداث الرواية
تمتد بنا في ذلك
الزمن الجميل
الذي نسميه
«زمن الطيبين»
شغف الشك
وقلق المعرفة
ال يبدد غيومهما
سوى البوح
واالعتراف

ب��ال�ص��ور وامل�ح�ق��ق «م��اج��د» ال��ذي يجمع
ال � �ص ��ورة وال �ك �ل �م��ة وامل �خ �ي �ل��ة وال �ب �ط��ول��ة
كبنيان مرصوص ،يشد بعضه البعض.
تظهر لنا ال��رواي��ة ف��ي اح��داث�ه��ا املشوقة
التي تأسر االلباب ،وتشدك من مبتداها
إلى منتهاها دون ان تشعر بوقت الزمان.
وم� ��ا اج �م��ل ال� �ح ��وار امل ��ات ��ع ب�ي�ن االع �م��ى
واالط � � � � � ��رش ،وب� �ي ��ن ال� �س� �م ��ع وال� �ب� �ص ��ر،
وب�ي�ن ال�ك�ل�م��ة وال� �ص ��ورة اي�ه�م��ا سيبقى
وينتصر؟!

فالش باك
ب �ه��ذه ال�ف�ل�س�ف��ة ت �خ��رج ل �ن��ا ال ��رواي ��ة من
ب � ��ذرة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال �ك �ل �م��ات ،س ��واء
ب � � �س� � ��واء؛ ف� �م ��ن ال � � �ص� � ��ورة ن � � ��رى أف �ل��ام
الكرتون ،وتسجيل االح��داث ،عبر حيلة
ال �ه��ات��ف ال �ن �ق��ال ،وم ��ن ال�ك�ل�م��ة ع�ب��ر فعل
ال�ك�ت��اب��ة وم�م��ارس�ت�ه��ا ل�ل�ب��وح واالع �ت��راف
وصناعة الخيال والتفكير حيث يضع
ل �ن��ا ال �ب �ص �ي��ص « 36ت �س �ج �ي�لا» ل��رواي��ة
احداث القصة عبر اعتراف ضمني لفهد
نشوان ..ولن افسد على القارئ بالنتائج،

 5كتب ملهمة صدرت من السجون!
محمد حنفي
إذا كان السجن قد أنشئ من أجل عقاب وتأديب وإصالح
المجرمين ،فإنه في بعض األحيان كان المكان الذي نسج
وراء قضبانه إبداعات فكرية نادرة ،لم يؤثر ضيق مساحته
وال العزلة المضروبة على فئة نادرة من قاطنيه بشكل
سلبي ،بل يبدو وكأنه شحذ بصيرتهم ،وأعاد قدرتهم
على ترتيب أوراقهم .عدد غير قليل من الكتب الذائعة
الصيت والملهمة كتبت داخل زنازين السجن ،فيما يلي
 5منها:

كاليفورنيا األم ..توبة وراء بطن الوحش :رسائل من
القضبان (كينيث هارتمان) السجن (جاك أبوت)
ك��ان ج��اك أب��وت يقضي عقوبة السجن
ب�ت�ه�م��ة ال �ت��زوي��ر ،وراح ي�ك�ت��ب مجموعة
م��ن ال��رس��ائ��ل ،ي�ت�ح��دث فيها ع��ن النظام
ال��وح �ش��ي وغ �ي��ر ال� �ع ��ادل ف ��ي ال �س �ج��ون
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وب� �ع ��ث ال ��رس ��ائ ��ل ل �ل��روائ��ي
األم�ي��رك��ي الشهير ن��ورم��ان م�ي�ل��ر ،ال��ذي
لفت نظره بالغة وموهبة ه��ذا السجني،
ون �ش��ر ال��رس��ائ��ل ف��ي ك �ت��اب ع ��ام 1981
ب� �ع� �ن ��وان «ب� �ط ��ن ال� ��وح� ��ش :رس� ��ائ� ��ل م��ن
السجن».

حواري مع نفسي
(نيلسون مانديال)

ُس �ج��ن ال��زع �ي��م ال ��راح ��ل ل �ج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا،
وال �ح��ائ��ز ج��ائ��زة ن��وب��ل ل �ل �س�لام ،نيلسون
م��ان��دي�لا ( )2013 - 1918م��ن  1964إل��ى
 1990ل� ��دوره ف��ي ح��رك��ة م �ق��اوم��ة الفصل
العنصري ف��ي ب�ل�اده ،ف��ي زن��زان�ت��ه ال�ب��اردة
رقم  46664بسجن روبن ايالن ،التي غالبا
م��ا ك��ان��ت ض�م��ن ال�ح�ب��س االن� �ف ��رادي ،كتب
م��ان��دي�لا الكثير م�م��ا ج��اء ف��ي ك�ت��اب��ه املهم
وامل�ل�ه��م «ح ��واري م��ع ن�ف�س��ي» ،ال��ذي يعتبر
أح ��د أه ��م ك�ت��ب ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة ف��ي م�ج��ال
السياسة بشهادة النقاد والقراء.

ال �ك �ت��اب ج ��ذب ل�ق�ض�ي�ت��ه االن �ت �ب��اه وال��دع��م
م��ن ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،ح �ت��ى أن ��ه ُ ظهر
على غ�لاف مجلة ت��اي��م ع��ام  ،1960أع��دم
تشيسمان بعد  12عامًا من حكم اإلعدام
فيه ،الذي تأجل  8مرات ،بسبب كتابه الذي
ت��رج��م إل��ى ال�ع��دي��د م��ن ل�غ��ات ال�ع��ال��م ،وب��اع
ماليني النسخ.

س��اه��م ميلر ف��ي إط�ل�اق ال �س��راح امل�ش��روط
ألب � � ��وت ،وب� �ع ��د اإلف� � � ��راج ع �ن��ه ق � ��ام ب�ب�ع��ض
ال�ج��رائ��م وأع�ي��د للسجن م��رة أخ ��رى ،حيث
أن�ه��ى حياته ب��االن�ت�ح��ار ،وت��رك كتابه ال��ذي
حقق شهرة كبيرة وألهم الكثير من األدباء
وصناع السينما واملسرح.

سيدة الزهور (جان جينيه)

الزنزانة  2455رواق الموت
(كاريل تشيسمان)
ف��ي ع ��ام  1948ح�ك��م ع�ل��ى ش ��اب أم�ي��رك��ي
ي��دع��ى ك ��ارل ت�ش�ي�س�م��ان ب�ع�ق��وب��ة اإلع ��دام
بتهمة السرقة والخطف واالغتصاب ،وجد
في الكتابة الوسيلة ليبعد عنه شبح املوت
ب ��اإلع ��دام ف��ي غ��رف��ة ال �غ��از ،ال �ت��ي ال تبتعد
عن زنزانته س��وى أمتار قليلة ،أص��در من
السجن مذكراته التي أطلق عليها «الزنزانة
 2455رواق املوت».

كينيث هارتمان من مواليد  28ديسمبر
 ،1960قاتل وسجني سابق ،وحاليا كاتب
أميركي م�ع��روف ،وه��و في عمر  19عاما
ق ��ام ب�ق�ت��ل رج ��ل ت �ح��ت ت��أث �ي��ر امل� �خ ��درات،
حكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون
�راج امل�ش��روط ،في ع��ام 2017
إمكانية اإلف� ُ
ألغي حكمه ،وأطلق سراحه من السجن.
أث� � �ن � ��اء وج� � � � ��وده ف � ��ي ال� �س� �ج ��ن اك �ت �ش��ف
هارتمان موهبته في الكتابةّ ،
ودون كتابه
«كاليفورنيا األم ..ت��وب��ة وراء القضبان»،
كتب هارتمان مذكراته في السجن ،التي
ال تحمل أي شعور بالشفقة على النفس،
لكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه تحمل إدان��ة لنزع
اإلن �س��ان �ي��ة ع ��ن ال �س �ج �ن��اء ،ال �ك �ت��اب جعل
من هارتمان أحد أكبر النشطاء في عالم
السجون.

جان جينيه

ول ��د ال ��روائ ��ي ال�ف��رن�س��ي ج ��ان جينيه ع ��ام 1910
ل�ق�ي�ط��ًا م��رم�ي��ًا ع�ل��ى ق��ارع��ة ال �ط��ري��ق ،ع ��اش ح�ي��اة
بائسة ،وارتكب الكثير من الجرائم ،دخل السجن
مرات عديدة ،وفي كل مرة يخرج ال يرتدع ،حتى
حكم عليه باملؤبد ،وفي السجن كتب روايته األولى
«سيدة الزهور» على األكياس الورقية التي توزع
على السجناء.
ص ��درت ال��رواي��ة ع��ام  ،1942وي �ت �ن��اول فيها تلك
ال�ح�ي��اة البائسة ال�ت��ي عاشها ب�ص��راح��ة ص��ادم��ة،
الرواية أحدثت جدال كبيرا في األوس��اط الثقافية
ال�ف��رن�س�ي��ة ،ون��ال��ت إع �ج��اب ك �ب��ار أدب� ��اء ف��رن�س��ا،
ل��درج��ة جعلتهم يشكلون وف ��دا مل�ن��اش��دة رئيس
ف��رن�س��ا ل�لإف��راج ع��ن ه��ذا األدي ��ب امل��وه��وب ،وبعد
العفو عنه لم يعد للسجن مرة ثانية.

النفس اللوامة
ع �ن��وان ال��رواي��ة ظ�ه��ر ط��وي�لا ،ليعبر عن
س �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ب�ي�ن ال� �ل ��ون األح� �م ��ر «ال � ��دم»
وحرف القلقلة املفخم «قاف» الذي يمثل
انفجارا في وجه القارئ ،حينما يعرف
من هو القاتل«،وسني» كسر ولغز سار
في تالفيف الرواية.
وجاءت فكرة التسامح مع النفس اللوامة
ع �ن��وان��ا ي�ك�ش��ف ل� �ل ��راوي ط��ري �ق��ة ال �ب��وح
املسجل ،ك��اع�ت��راف ضمني ك��ي ال تظل
ح�ق�ي�ق��ة غ��ائ �ب��ة ،وه� ��ذا ال �س ��ؤال ال�ب�ش��ري
ان ي �ع��ش ب � ��آالم ال �ح �ق �ي �ق��ة خ �ي��ر ل ��ه م��ن
ان ي �ع �ي��ش م�ت�ع�ت�ه��ا ب��وه��م وج �ه��ل عبر
«االنسان الخطاء» كما يقول ريكو ،يقول
البصيص:
«ال��ذي يلوم انسانا على خطئه ،دون ان
ي�ن�ظ��ر ال ��ى ظ ��روف ��ه ،ك �م��ن ي �ل��وم م�ق�ي��اس
ال� �ح ��رارة ع�ل��ى ارت �ف��اع درج ��ة ال� �ح ��رارة»،
و«الخطأ غير املتعمد ال يعبر عن ميول
االن� �س ��ان ول �ي��س م �ق �ي��اس��ا ل�لاس �ت �ع��داد
ال��داخ �ل��ي لفعل ال �ش��ر ،وال ي��دل ع�ل��ى ان��ه
س �ل��وك ،ك�م��ا ال ي�ح�ك��م ع�ل��ى م��ن يتعثر
بحجر انها طريقته في املشي!»

نقد الرواية
هناك بعض املثالب البسيطة التي
تؤخذ على الرواية وهي:
 - 1ط� ��ول ال� �ع� �ب ��ارات ،ال �ت ��ي ك��ان
م��ن االج� ��در ان ت �س��اق ف��ي جمل
صغيرة.
 - 2كثرة السرد واالحداث املتتالية
ف��ي م��راح��ل امل��راه �ق��ة ك��ان ممكن
تقصيرها واختصارها.
 - 3حيلة التسجيالت ف��ي سرد
الرواية ال تعبر عن حقيقة واقعية
في سرد االحداث.
 - 4نهاية الرواية -حل العقدة -ال
تزال يكتنفها بعض من الغموض،
وكان من األفضل اإلفصاح عنها
اكثر وتوضيحها.
5ـ ط��ول ع �ن��وان ال��رواي��ة ف�ق��د ك��ان
ارب ��ع ك�ل�م��ات وك ��ان ي�ك�ف��ي «ق��ات��ل
سعيد»..
وع� � �ل � ��ى ك � � � � � � ٍ�ل ..ف � �ب � �ن � �ظ� ��رة ك �ل �ي��ة
م��وض��وع �ي��ة ،اع�ت�ب��ره��ا م��ن أع�ظ��م
االعمال االديبة الخليجية والعربية
التي قدمت في السنوات األخيرة،
ول�ي��س ذل��ك رج�م��ا بالغيب ،ولكن
أت��وق��ع وأت �ن �ب��أ ل �ه��ا ال ��وص ��ول إل��ى
ال �ع��امل �ي��ة اذا ت��رج �م��ت ،وان� ��ا ب��ذل��ك
زعيم ،فهنيئا للكويت ..االحتفاء
بها.

في كتاب «كيف تزوِّ ر االنتخابات؟»

 6استراتيجيات
للحفاظ على السلطة
رافع البرغوثي
ق �ب��ل  30ع � ً�ام ��ا ،ك ��ان ال �ه��دف ال��رئ�ي�س��ي
للدكتاتور تجنب إج��راء االنتخاباتّ ،أما
اليوم فالهدف تجنب خسارتها .ولكن،
كيف؟
ص� ��درت ت��رج �م��ة ع��رب �ي��ة ل �ك �ت��اب «ك�ي��ف
َ
ّ
تزور االنتخابات؟» من تأليف الباحثني
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ن� �ي ��ك ش �ي �س �م��ان وري � ��ان
ك�ل�اس .ي�ق��دم ال�ك�ت��اب ،ال �ص��ادر ع��ن دار
البيروني ،والذي نقلته الى العربية جمان
ح�ج��ة ،ع��رض��ا ل�ل�ط��رق «ال��دي�م��وق��راط�ي��ة»
الزائفة التي تستخدمها الدكتاتوريات
ف��ي أن �ح��اء ال�ع��ال��م ل�لاح�ت�ف��اظ بالسلطة،
ّ
وي �ل��خ �ص �ه��ا ف ��ي س� � ّ�ت اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
أس��اس�ي��ة ،اس�ت�ن��ادا إل��ى ت �ج��ارب مراقبة
االنتخابات ومقابالت مع أكثر من 500
م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين وم �س��ؤول��ي ال�ح�م�لات
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي  11دول ��ة ،وب �ي��ان��ات عن
ع �م �ل �ي��ات ان �ت �خ��اب �ي��ة أج ��ري ��ت م �ن��ذ ع��ام
 ،1960ودراس � ��ة ل �ح��االت ت��زوي��ر ج��رى
كشفها ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وروس�ي��ا
والبرازيل والهند واألرجنتني ،تبني كيف
جرى التالعب بإرادة الناخبني.
ي �ق��ول امل��ؤل �ف��ان ان االن �ت �خ��اب��ات امل ��زورة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ج� �ي ��دة ل�ل�أوت��وق��راط �ي�ي�ن،
أف �ض��ل بكثير م��ن ات �ب��اع ط��ري�ق��ة عيدي
أمني ،ومحاولة قتل كل من يعارض .عادة
ُ ِّ
ت �م��ك��ن االن �ت �خ��اب��ات امل � ��زورة ال�ح�ك��وم��ات
املتعثرة م��ن تأمني ال��وص��ول إل��ى امل��وارد
االق �ت �ص��ادي��ة ك��امل �س��اع��دات ال �خ��ارج �ي��ة،
وتنشيط الحزب الحاكم ،وشق املعارضة
في كثير من الحاالت.
ورب �م��ا ي�ك��ون ال�ج��ان��ب األك �ث��ر ف��ائ��دة من

غالف الكتاب

ال �ك �ت��اب ه ��و ت �ح��دي��د «ق��ائ �م��ة ال �ت�لاع��ب»
ب �ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات امل �ك��ون��ة م ��ن ست
م��راح��ل :ال�غ��ش ،ش��راء األص� ��وات ،القمع،
القرصنة ،حشو صناديق االقتراع ،خداع
املجتمع ال��دول��ي .وامل��ؤل�ف��ان يخصصان
فصال من الكتاب لتسليط الضوء على
كل مرحلة ،بأمثلة كثيرة.
وي ��رج ��ح امل ��ؤل� �ف ��ان أن ي� �ح ��اول ال �ح �ك��ام
البقاء في السلطة في ح��االت :اعتقادهم
ب ��أن وج ��وده ��م ض� ��روري ل�ل�ح�ف��اظ على
االس �ت �ق��رار ال�س�ي��اس��ي ،ع��دم اح�ت��رام�ه��م
ل �ل �ت �ع��ددي��ة ،ت��ورط �ه��م ف��ي ال �ف �س��اد و /أو
انتهاك حقوق اإلنسان ،انعدام الثقة في
املنافسني واملؤسسات السياسية ،طول
بقائهم في السلطة ،سيطرتهم على دول
ذات أه �م �ي��ة ج�ي��واس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وم� ��وارد
طبيعية وق ��وات أم��ن فعالة ومؤسسات
ضعيفة وم�س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة م��ن ان �ع��دام
الثقة.
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 9عوامل لسيناريوهات تراجع المؤشرات ..في ظل «مناخات الحرب»

أجواء حذر بالغ ّ
تخيم على بورصات الخليج
¶ الحدث له تأثير أكيد في أداء بورصات المنطقة ..لكن سوق الكويت األقل تضرراً
تعود أجواء ضرب مصافي شركة أرامكو منتصف سبتمبر
الماضي لتخ ّيم مجدداً على أسواق المال في دول
الخليج ،مع اشتعال التوترات السياسية في المنطقة
على وقع مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس
التابع للحرس الثوري اإليراني ،وأبو مهدي المهندس،
القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية في ضربة
جوية أميركية.
ووسط حالة من عدم اليقين ،أبدى عدد من المسؤولين
في عدد من شركات االستثمار وشركات الوساطة حذرا
شديدا في توقعاتهم ألداء بورصة الكويت خالل األسبوع
الحالي ،إال أنهم أجمعوا على عدد من النقاط تؤكد
أن التداعيات لن تكون على شكل انهيارات باألسواق
لألسباب التالية:
سالم عبدالغفور
 - 1بالتأكيد ،الحدث له تأثير في أداء بورصات
املنطقة ك��ون�ه��ا أرض امل��واج�ه��ة املحتملة بني
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وأم�ي��رك��ا ،ف��ي ح��ال تصاعد
ح��دة امل��واج�ه��ة ب�ين ال�ط��رف�ين ،لكن ال ننسى أن
الكويت تتميز بعالقات مع كل أطراف الصراع
إقليميًا وعامليًا وبالتالي ستكون األقل تضررًا.
 - 2أق ��رب األح ��داث ال�ك�ب��رى ف��ي املنطقة التي
ان �ع �ك �س��ت س �ل �ب��ًا ع �ل��ى أس � ��واق امل �ن �ط �ق��ة ك��ان��ت
ت �ع��رض م �ص��اف��ي أرام� �ك ��و ل �ل �ض��رب منتصف
سبتمبر املاضي ،والتي يمكن القياس عليها
م��ع ال �ف��ارق ،اذ ك��ان��ت ض��رب��ة ب�لا رد ع�س�ك��ري،
وه��و م��ا دف��ع ب��ورص��ات املنطقة للتراجع عدة
جلسات ،ثم ع��ادت لالرتفاع مجددًا وعوضت
خسائرها.
 - 3ت �غ �ي��ر ق ��اع ��دة امل �س �ت �ث �م��ري��ن م ��ؤخ� �رًا ف��ي
ب � ��ورص � ��ات امل �ن �ط �ق��ة وم� �ن �ه ��ا ال � �ك ��وي ��ت ،ع�ق��ب
ادراجها على مؤشرات عاملية كبرى ،سالح ذو
حدين فهم أول من يهرب عند اندالع األزمات،
اذ ب� ��ات م �ع �ظ��م امل �س �ت �ث �م��ري��ن م ��ن امل��ؤس �س��ات
وتنوعت قاعدة املستثمرين ليصبح األجانب
ج � ��زءا ف��اع�ل�ا ف �ي �ه��ا ،إل ��ى ج��ان��ب امل�س�ت�ث�م��ري��ن
األف ��راد ،وم��ن هنا ق��د يكون مكمن القلق اذ إن
االس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة ش��دي��دة الحساسية،
وتعمل وفقًا لنظم مخاطر وح��دود ومعادالت
تحوط قد تدفعهم للبيع وقت األزمات.
 - 4ت��راج�ع��ت م��ؤش��رات ال �ب��ورص��ات العاملية
ف ��ي إغ�لاق��ات �ه��ا األس �ب��وع �ي��ة ب�ن�س��ب م�ت�ف��اوت��ة
وارت �ف��ع خ ��ام ب��رن��ت م�ق�ت��رب��ًا م��ن ال� �ـ  70دوالرا
بنسبة ارت �ف��اع  %4ق�ب��ل ان تنحسر مكاسبه
إل ��ى  ،%3ف �ي�م��ا ق �ف��ز ال ��ذه ��ب ب�ن�س�ب��ة  %1إل��ى
أعلى مستوياتها في أربعة أشهر امس ،وهذه
كلها مؤشرات تؤكد احتماالت تأثر بورصات
املنطقة ب��ال�ح��دث ،لكنها ل��ن ت�ك��ون ع�ل��ى شكل
انهيارات حادة.
 - 5في ما يخص بورصة الكويت فإنها حققت

¶ التراجع خيم على أسواق المنطقة بعد ضربة «أرامكو» ..لكنها عادت لالرتفاع مجدداً
¶ تغير قاعدة المستثمرين لتشمل األجانب سالح ذو حدين ..من يهرب عند اندالع األزمات؟
¶ القياس على حرب تحرير العراق ومكاسب بورصة الكويت حينها ال يصلح هذه المرة
¶ ارتفاعات محدودة للنفط والذهب والمالذات اآلمنة ..وتراجعات طفيفة للبورصات العالمية
¶ بورصة الكويت حققت مكاسب قياسية في  ..2019وقد تكون بحاجة لتصحيح بعض األسعار
¶ تبقى كل السيناريوهات مفتوحة ..السيما إذا شمل الرد اإليراني إغالق مضيق هرمز

مستويات قياسية بنهاية ال�ع��ام امل��اض��ي ،اذ
س �ج��ل م ��ؤش ��ر ال� �س ��وق األول م �ك��اس��ب ب�ل�غ��ت
نحو  %32وج��اءت كأفضل ب��ورص��ة خليجية
م��ن ح�ي��ث األداء وم ��ن ب�ي�ن أف �ض��ل ال �ب��ورص��ات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة اداء ،وه ��و م��ا ت�س�ب��ب ف��ي تضخم
أسعار بعض السلع ،وساهم في زي��ادة مكرر
رب�ح�ي��ة ال �س��وق ،ورب �م��ا ي ��ؤدى ت��راج��ع ال�س��وق
إل��ى حركة تصحيح صحية لبعض األس�ع��ار،
م��ا ي��ؤه�ل�ه��ا ل �ج��والت ج��دي��دة م��ن ال�ن�ش��اط مع
اف�ت��راض ع��دم ت��ده��ور ال�ص��راع ف��ي املنطقة الى
مستوى حرب شاملة.
 - 6اذا حضرت مستويات جيدة من السيولة
املتداولة في أولى جلسات التداول األسبوعية
اليوم (األح��د) في بورصة الكويت ،فإن تراجع
املؤشر لن يكون مقلقًا أم��ا اذا انحسرت قيمة
ال�ت��داول بشكل وانخفضت امل��ؤش��رات ف��إن هذا
قد يزيد القلق في السوق.
 - 7ح �ض��رت ت � ��داوالت األج ��ان ��ب ف��ي ب��ورص��ة
ال�ك��وي��ت ف��ي ش�ه��ر ديسمبر امل��اض��ي ،استباقًا
ل �ق��رار ت��رق�ي��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ع�ل��ى م��ؤش��ر ال�ـ
 ،MSCIتمهيدًا لدخول نحو  3.5مليارات دوالر
في مايو املقبل ،والتي ربما يتم تأجيلها الى
ي��ون �ي��و ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن خ��روج �ه��م وع��ودت �ه��م
خالل الفترة متوقع وقد يكون مخططًا إلعادة
بناء مراكز على مستويات سعرية جديدة.
 - 8ال� �ق� �ي ��اس ع� �ل ��ى ح� � ��رب ت� �ح ��ري ��ر ال � �ع ��راق
واالرت� �ف ��اع ��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ت�س�ج�ل�ه��ا ب��ورص��ة
الكويت حينها ،ال يصلح ه��ذه امل��رة ،ف��ي حال
ان � � ��دالع ح � ��رب ف� ��ي امل �ن �ط �ق ��ة ،ن� �ظ� �رًا الخ �ت�ل�اف
ال �ت �ش ��اب �ك ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة ل �ه��ذا
الصراع.
 - 9ت�ب�ق��ى ك��ل ال�س�ي�ن��اري��وه��ات م�ف�ت��وح��ة في
األسواق وفقًا لتطورات األوض��اع ،وما اذا كان
ال��رد اإليراني على نطاق ضيق أم واس��ع وذي
أب�ع��اد اقتصادية إضافية على املنطقة ،منها
على سبيل امل�ث��ال إغ�لاق مضيق هرمز وتأثر
إمدادات النفط العاملية.

بورصة الكويت قد تكون األقل تأثراً بالتطورات الجيوسياسة بين أسواق الخليج

بعد شكاوى األجانب

إلزام شركات السوق األول إنشاء وحدة لعالقات المستثمرين
سالم محمد
أفادت مصادر رقابية أن ق��رارات تعديل قواعد البورصة األخيرة نصت على
ض ��رورة اس�ت�ح��داث وح��دة أو إدارة ل�ع�لاق��ات املستثمرين ف��ي ك��ل الشركات
املدرجة بالسوق األول .موضحة أن الجهات الرقابية كانت قد تلقت شكاوى
م��ن املستثمرين األج��ان��ب خ�لال جوالتها الترويجية ح��ول ع��دم ت��واف��ر ادارة
مختصة للرد على استفساراتهم بالعديد من شركات السوق.

¶  7فقط
من إجمالي 19
لديها إدارة مختصة
في هذا الشأن

وأش ��ارت امل�ص��ادر أن نحو  7ش��رك��ات فقط م��ن إجمالي  19ش��رك��ة م��درج��ة في
ال�س��وق األول ،غالبيتها م��ن البنوك ،لديها إدارة أو وح��دة لعالقات املستثمرين
مهتمة بالرد على استفسارات العمالء ،في ما يتعلق بالتوزيعات ومواعيدها
ومصادر اإلي��رادات التشغيلية والبيانات التفصيلية ،عن أداء الشركة وقراراتها.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن تلك ال�ت�ط��ورات تستهدف تحقيق أع�ل��ى ق��در م��ن الشفافية
والتواصل مع املستثمرين حول العالم ،ال سيما بعد إدراج بورصة الكويت على
أرقى  3مؤشرات ألسواق املال وتوسع قاعدة املستثمرين من قبل األجانب.

«بلومبيرغ» عن أثر مقتل سليماني:

 10محللين ماليين يتضاربون بآرائهم
مي مأمون
فجأة ،تغير االتجاه العام في
األسواق المالية العالمية ليصبح
أكثر حذرا بعد الضربة الجوية
األميركية التي قتلت قائد فيلق
القدس للحرس الثوري اإليراني
قاسم سليماني ،مما زاد من
المخاوف حول تزايد التوتر بين
البلدين .وقالت «بلومبيرغ»
ان العقود اآلجلة لألسهم
األميركية انخفضت وعكست
األسهم اآلسيوية مكاسبها،
في حين ارتفعت أسعار النفط
إلى جانب الين والذهب .وأتت
األخبار الصادمة بعد أن حققت
معظم فئات األصول مستوى
ً
ممتازا في عام  ،2019مع وصول
سقف األسهم األميركية ألحد
أفضل مستوياته خالل سنوات
العقد الماضي .وفي ما يلي
آراء  10محللين ومديري أصول
عالميين حول توقعات وتداعيات
هذا الحدث على االقتصاد
العالمي واألسواق:

« - 1بالك روك» :فرصة للشراء
ي�ق��ول رئ�ي��س وح��دة «أي ش�ي��ر» ألوروب ��ا وال�ش��رق األوس��ط
وأف��ري �ق �ي��ا وي ل ��ي ،ان ��ه خ�ل�ال  24س��اع��ة ف�ق��ط ت�غ�ي��ر م��زاج
السوق  180درج��ة .وه��ذا يلخص بدرجة كبيرة التوقعات
ل�ع��ام  ،2020فمن جهة تتحسن أس��اس�ي��ات ال�س��وق بشكل
قليل ،لكن من ناحية أخرى نوبات التقلب ستكون متكررة.
وأضاف :بالنظر إلى مدى قوة حساسية األسواق ،يمكننا
أن نرى أن املستثمرين يستغلون هذه الفرصة في عمليات
شرائية خالل االنخفاض املحتمل لألسعار ،وحتى تتضح
الوقائع امللموسة للحادثة وتأثيرها على مخاوف النمو،
يبقى لدى املستثمرين مخططات كثيرة حول هذا الحدث.

« - 2فيدليتي» :ضعف السوق
يقول مدير صندوق «غلوبل ماكرو» في بوسطن ،جورين
ت�ي�م��ر ،إن ال�ت��وق�ع��ات مل�ك��رر ال��رب�ح�ي��ة وص��ل اآلن إل��ى 18.5
نقطة ،لكن ليس ه�ن��اك الكثير م��ن الهامش للخطأ ،لذلك
ّ
ع�ن��دم��ا ت��واج��ه ح��دث��ا ج�ي��وس�ي��اس�ي��ًا م�ث��ل ه ��ذا ،ف ��إن االم��ر
يختلف ف��ي ح��ال وص��ول مستوى م�ك��رر الربحية إل��ى 15
نقطة ،وهذا االمر يترك السوق ضعيفا بعض الشيء على
األقل على املدى القريب.

« - 3سوسيتيه جنرال» :الذهب يفوز
ي�ق��ول رئ�ي��س وح ��دة ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ك�ي��ت جيوكيس
ف��ي ل�ن��دن ان ال��ذه��ب ه��و ال�ف��ائ��ز ع�ن��دم��ا ت�ت��زاي��د ال�ت��وت��رات،
وأس�ع��ار النفط ترتفع أيضًا .في املقابل ،تنخفض عوائد

ال �س �ن��دات ،وت �ت��وق �ف��ت ح��رك��ة ارت �ف ��اع األس �ه��م ال �ت��ي ك��ان��ت
تحدث في أميركا ،لكن لم تتأثر بشكل درامي ،وفي أسواق
ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة اس �ت �ف��ادت امل�ل��اذات اآلم �ن��ة وال�ع�م�لات
املتأثرة بالنفط ،ولكن ال�ين ك��ان الفائز األكبر .وأض��اف أن
أهم املستويات التي يجب مراقبتها هو اليورو/الني عند
 .120وم��ن املحتمل أن يستمر ذل��ك ما لم يكن هناك املزيد
من التصعيد .وف��ي ح��ال استمر التوتر في مضيق هرمز
سيشكل ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة خ�ط��را على
االقتصاد.

« - 4كريدي أغريكول» :فترة «نحيسة»
وصف رئيس وحدة دراسات العمالت «جي  »10في لندن،
فالنتني مارينوف ،ارتفاع التصعيد والتوترات في الشرق
االوس��ط بانه فترة «نحيسة» ،مشيرا ال��ى ان��ه يخيب آمال
األس��واق في تعافي االقتصاد العاملي ،ال��ذي م��ازال يعاني
من تداعيات الحرب التجارية بني الصني وأميركا .وأوضح
أن ال�ي�ن وال �ف��رن��ك ال�س��وي�س��ري ي�ع�ت�ب��ران م��ن ع�م�لات امل�لاذ
اآلمن ،بينما قد يؤثر الصراع على الوون الكوري.

« - 5أي أن جي» :تداعيات بسيطة
ي �ق��ول ك�ب�ي��ر م�ح�ل�ل��ي أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ف��ي ل �ن��دن أن �ط��وان
ب��وف�ي��ت ،أن أح ��داث ال�ت��وت��ر األخ �ي��رة ب�ين أم�ي��رك��ا وإي ��ران
لم تتجسد بعد في شكل عسكري ولكن هناك تداعيات
بسيطة ل�ه��ذه األزم ��ة ،وي�ج��ب أن تستمر ال �ع��روض على
س �ن��دات ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة وس �ن��دات ال��دي��ن ع�ل��ى األق��ل
لألسبوع املقبل.

« - 6كولومبو ويلث» :انكشاف على األسهم
ي�ق��ول م��دي��ر االستثمار أل�ب��رت��و ت��وش�ي��و ،أن االس��واق
تخشى م��ن انتقام شديد ك��رد محتمل على العملية
االم�ي��رك�ي��ة ،وه ��ذا يعني أن��ه س�ت�ك��ون ه�ن��اك هجمات
مضادة على الدبلوماسيني األميركيني .وقد تستخدم
األس ��واق ه��ذا ال�ع��ذر لتحقيق ب�ع��ض األرب ��اح ب�م��ا ان
الشعور العام في األس��واق وحركة اع��ادة التموضع
من املحتمل أن تكون عالية جدا .وأضاف«:قد نستغل
وق �ت �ه��ا ال �ض �ع��ف امل �ح �ت �م��ل ل� ��زي� ��ادة ان �ك �ش��اف �ن��ا ع�ل��ى
األسهم».

« - 7ساسكو كابيتال» :غياب السيولة
يقول كبير محللي الصناديق الجيوسياسية كاي فان
بيترسون ف��ي سنغافورة «إن�ن��ا ننتقل اآلن م��ن مرحلة
ال �ت��وت��رات اإلي��ران �ي��ة  -األم �ي��رك �ي��ة ال ��ى م��رح�ل��ة اح�ت�م��ال
مواجهة عسكرية مباشرة بني البلدين» إال أن��ه ال يرى
نهاية لهذا ال�ص��راع ،خاصة في ما قد تقدم اي��ران على
فعله .وأض��اف :لن يعود الناس إلى العمل بشكل كامل
ح�ت��ى األس �ب��وع امل�ق�ب��ل وم�ن�ت�ص��ف ي �ن��اي��ر ،ل ��ذا ف ��إن ع��دم
وج��ود سيولة قد يعطينا بعض رد الفعل املفرط نحو
الجانب السلبي .وم��ع ذل��ك ،دع��ون��ا ن��رى م��اذا سيحدث
في الساعات الـ - 24الـ 48القادمة .ويجب أن نتذكر ،أنها
عطلة نهاية األسبوع في الشرق األوسط .وأشار إلى أن
املكاسب في النفط مبالغ فيها بعض ال�ش��يء .لكن هذا
أم��ر إي�ج��اب��ي بالنسبة ل�لإن�ف��اق ع�ل��ى أس�ه��م ال��دف��اع في
الواليات املتحدة.

« - 8كونفنت كابيتال» :نقص في النفط
يقول مدير النقد في سنغافورة إدوارد ليم إن هذه الضربة
تلقي ال�ض��وء بشكل بسيط علي املخاطر الجيوسياسية
في أسواق النفط ،ومن املحتمل ان يشهد السوق نقصًا في
إم ��دادات النفط ف��ي الربعني األول والثاني م��ن ع��ام ،2020
وب�ّي�نّ أن�ه��م ق��ام��وا ب �ش��راء ب�ع��ض أس�ه��م ال�ن�ف��ط بالفعل في
ش��رك��ات مثل «س��ي إن أو أو س��ي» و«ت��وت��ال» عندما كان
ال �ت��داول على برميل النفط ال��واح��د يقترب م��ن  60دوالرًا
بحلول نهاية .2019

« - 9يو أو بي كاي هان» :جني أرباح
ي �ق��ول امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي س�ت�ي�ف��ن ل �ي��ون��غ إن امل�س�ت�ث�م��ري��ن
يشعرون بالقلق من أن يتدهور الوضع في إيران ،حيث قد
يكون هناك انتقام بعد الهجوم األميركي .وس��وف يرغب
ال�ن��اس ف��ي ال�ح��د م��ن امل�خ��اط��ر قبل عطلة نهاية األس�ب��وع.
واشار الى ارتفاع األسهم كثيرًا في الشهر املاضي ،لذا فإن
أي تصعيد سيؤدي الى جني األرباح.

« - 10ميزوهو» :تأثر العمالت اآلسيوية
ي �ق��ول ك�ب�ي��ر م�ح�ل�ل��ي ال �ع �م�لات اآلس �ي��وي��ة ك�ي�ن ش �ي��ون��غ إن
ان �ع �ك��اس امل �خ��اط��ر ع �ل��ي ال �ش �ع��ور ال �ع ��ام س �ي �ض��ع أس ��واق
العمالت اآلسيوية تحت الضغط .ويبدو أيضًا أن مؤشر
ال��دوالر األميركي وج��د محل ق��دم .وس�ت��ؤدي ه��ذه العوامل
إل��ى ال��دف��ع باتجاه ح��رك��ة م��ن تحقيق املكاسب ف��ي أس��واق
تداول العمالت اآلسيوية .ويمكن ان يتضخم حجم املكاسب
بسبب نقص السيولة خالل عطلة رأس السنة الجديدة.
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رئيسا للمؤسسة
ً
الهاشل
اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة

غياب الرقابة والتنظيم يزيد أزمة الحراج تعقيداً | تصوير حسني هالل

في اإلدارة والتشغيل ..إلى جانب التراخي في الرقابة

فوضى في حراج السيارات!
علي الخالدي
كشفت مصادر معنية لـ سبقلا ان أرض حراج السيارات
املستعملة القديم الواقعة في حدود محافظة الجهراء
ب��ات��ت ف��ي ح�ك��م «امل �س �ت��ول��ى ع�ل�ي�ه��ا» ب�ع��دم��ا أصبحت
تدار بطريقة فوضوية من قبل بعض األشخاص دون
وجود ترخيص حكومي يسمح لهم بذلك.
وأف� ��ادت امل �ص��ادر ب ��ان أراض� ��ي ال��دول��ة امل �ق��ام عليها
«ال� �ح ��راج ال �ق��دي��م» أص �ب �ح��ت ت�س�ت�غ��ل م ��ن اش �خ��اص
ل �ي��س ل��دي �ه��م ص �ف��ة ق��ان��ون �ي��ة ،وي �ق��وم��ون ب�ت��أج�ي��ره��ا
بالباطن الى اشخاص اخرين نظير رسوم يومية أو
شهرية لحسابهم الخاص ،وحدهم دون سواهم ،بال
سند قانوني يخولهم بذلك وب�لا رس��وم يدفعونها
للدولة نظير استفادتهم م��ن ه��ذه األراض ��ي .وقالت
املصادر ان أرض الحراج تعتبر حاليًا تابعة لوزارة
ال �ص �ح��ة ،وه ��ي خ��اص��ة ب��إق��ام��ة م� �ش ��روع م�س�ت�ش�ف��ى
امل�ت�ق��اع��دي��ن ال ��ذي ي�ب��دو ان��ه ل��ن ي�ب�ص��ر ال �ن��ور ق��ري�ب��ا.
وي�ش�ت�ك��ي ال �ك �ث �ي��رون م��ن ال �ف��وض��ى ال �ع��ارم��ة وغ�ي��اب
التنظيم ف��ي ح��راج ال�س�ي��ارات ال�ح��ال��ي ال��ذي يقع في
منطقة أمغرة وال يخضع للرقابة الكافية ،خصوصًا
انه يشهد احيانًا ممارسات غش تجاري ،اضافة الى
ان��ه ي�ت�س�ب��ب ف��ي م�ش��اك��ل أم�ن�ي��ة ك��إع��اق��ة ح��رك��ة م��رور
السيارات وغيرها.
ع �ل��ى ذات ص� �ل ��ة ،ع �ل �م��ت سبقلا ان وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة خاطبت ق�ط��اع ف��روع البلدية بمحافظتي
ال �ف��روان �ي��ة وال �ج �ه��راء ل�ت�س�ل�ي�م�ه��ا ارض م��وق��ع ح��راج
السيارات القديم ،لحني قيام وزارة الصحة باملشروع
ال� �خ ��اص ب �ت �ن �ف �ي��ذ م �س �ت �ش �ف��ى امل �ت �ق��اع��دي��ن ،وط��ال �ب��ت
«التجارة» من بلدية الجهراء تنظيف املوقع من جميع
محتوياته ،س��واء ك��ان��ت س �ي��ارات متوقفة ،او مظاهر
سكن عشوائية من غرف وشاليهات خشبية او حدود
قام برسمها البعض لإليحاء وكأنها ملك لهم ،لتتمكن
ال� ��وزارة م��ن بسط رقابتها عليه وم��راق�ب��ة ن�ش��اط بيع
السيارات املستعملة.

أشخاص غير مرخص لهم
يستغلون مساحات كبيرة ويقومون
بتأجيرها للغير مقابل رسوم
ال سند قانون ًيا يخولهم
القيام بعمليات تأجير ..والرسوم المحصلة
ال تستفيد منها الدولة
مظاهر سكن عشوائية من غرف
وشاليهات خشبية ..وحدود يرسمها
البعض لإليحاء بأنها ملك لهم
«التجارة» خاطبت قطاع فروع البلدية
بمحافظتي الفروانية والجهراء لتسليمها
أرض الموقع «حراج»
المستغلون يوحون بأن «دفاتر الداللة»
تخولهم استخدام مساحات للقيام
بنشاطهم ..و«التجارة» تؤكد العكس
مطالبات باإلسراع في إزالة المخالفات
وتنظيف أرض حراج السيارات
من أي شوائب تعيق تطبيق القانون

وبينت املصادر ان قطاع بلدية الجهراء وفي رده على
«التجارة» أفاد بان هناك اشخاصا لديهم دفاتر «داللة»
خاصة ببيع السيارات املستعملة ص��ادرة عن ال��وزارة
اعتقادا من البلدية ب��ان دفاتر ال��دالل��ة تخولهم بذلك،
اال ان «التجارة» اوضحت بان دفتر الداللة مخصص
لعمليات بيع السيارات فقط ،وتدوين بيانات البائع
واملشتري فقط لحفظ الحقوق ،وال يخول حامله بان
يكون له أرض او مساحة خاصة له ملمارسة عمليات
بيع السيارات املستعملة في الحراج.
ه ��ذا وش� ��ددت امل �ص ��ادر ع�ل��ى ض� ��رورة ان ت �ق��وم وزارة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت م�م�ث�ل��ة بقطاع
م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء ب� ��اإلس� ��راع ف ��ي إزال � � ��ة امل �خ��ال �ف��ات
وتنظيف ارض ح��راج السيارات من أي شوائب تعيق
إع ��ادة هيبة ال�ق��ان��ون فيها ،وإي �ق��اف أي عمليات تعد
على أراض��ي ال��دول��ة .والجدير ذك��ره ان وزارة التجارة
وال�ص�ن��اع��ة انتهت م��ن عملية ادراج ح��راج ال�س�ي��ارات
املستعملة ف��ي خطة التنمية السنوية املقبلة بتكلفة
تقديرية تبلغ  16.7مليون دينار ،ومن املتوقع البدء في
تنفيذ امل�ش��روع مطلع شهر اب��ري��ل على ان ينتهي في
بداية الشهر الرابع من عام .2022
وس �ي �ق��ع امل� �ش ��روع ف ��ي م�ن�ط�ق��ة غ� ��رب ع��ري �ف �ج��ان على
م �س��اح��ة  400ال� ��ف م ،2وي �ض��م امل ��وق ��ع خ ��دم ��ات فنية
متكاملة ل �ل �م��زادات ،وي �ق��دم خ��دم��ات ل�ك��ل ال�ع�م�لاء من
ت�ج��ار متخصصني ف��ي ن�ش��اط ب�ي��ع وش ��راء ال�س�ي��ارات
امل�س�ت�ع�م�ل��ة ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ات امل� ��زادات
ب�ش�ك��ل ق��ان��ون��ي وم �ب��اش��ر وواض� � ��ح ،وم ��ن امل �ت��وق��ع ان
ي �ج��ذب امل �ش��روع ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن م �ع��ارض ال �س �ي��ارات
اي �ض��ا ب�غ�ي��ة تخفيف ت��واج��ده��ا ف��ي امل�ن��اط��ق امل��أه��ول��ة
بالسكان ،حيث االزدح ��ام يسبب العديد م��ن املشاكل.
وأوضحت املصادر ان الحراج يتكون من جزأين ،األول
م�س��ارات ل�ل�م��زادات وم��واق��ف للسيارات ،واآلخ��ر مبنى
للخدمات امل�س��ان��دة يضم ش��رك��ات لفحص ال�س�ي��ارات
ومواقع لجهات حكومية مرتبطة بخدمات نقل امللكية
وحماية املستهلك ،وكذلك معارض ومطاعم وانشطة
أخرى.

الدخيل لـــ سبقلا:

ّ
متطورة
المشروعات الناجحة تحتاج قوانين
أحمد العنزي
أكدت الكاتبة ،املدربة في الثراء
ا مل� � ��ا ل� � ��ي ،م� � ِّ
�ؤس � �س� ��ة أول م �ن �ه��ج
الكتروني متخصص ف��ي تعليم
و ت� ��در ي� ��ب ق ��وا ع ��د ا ل � �ث� ��راء ،م��ر ي��م
ا ل��د خ �ي��ل أ ن �ه��ا و ف��ر ي �ق �ه��ا ن�ج�ح��وا
ف ��ي دورة ا مل � �س� ��ار ،و ه� ��ي ع �ب��ارة
ع ��ن م �ج �م��و ع��ة دورات ت��در ي �ب �ي��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ا ل � �ث� ��راء ا مل ��ا ل ��ي،
و ك� �ي� �ف� �ي ��ة اإل ع� � � ��داد ل� �ل ��د خ ��ول ف��ي
مشروع تجاري ناجح.

ج��اء ذ ل��ك ف��ي ت�ص��ر ي��ح ل�ـ�ـ سبقلا،
ع� � �ل � ��ى ه� � ��ا م� � ��ش خ � � �ت� � ��ام ا ل � � � � ��دورة
م ��ؤ خ ��رًا  ،ب �م �ش��ار ك��ة ع� ��دد ك �ب �ي��ر
م � ��ن ا مل� � �ت � � ّ
�در ب �ي��ن ع � �ل� ��ى م� �س� �ت ��وى
ا ل� �ب�ل�اد ودول ا ل �خ �ل �ي��ج ا ل �ع��ر ب��ي،
وا ل ��ذ ي ��ن ح �ض ��روا ل �ل �ت �ع� ّ�ر ف ع�ل��ى
ا ح�ت�ي��ا ج��ا ت�ه��م و م�س��ا ع��د ت�ه��م على
التطور من املحاضرين ،والذين
ج��رى ا خ �ت �ي��ار ه��م ب��د ق��ة و ع �ن��ا ي��ة؛
ل� �ي� �ق ��د م ��وا ق� �ي� �م ��ة ح� �ق� �ي� �ق �ي ��ة ل �ك��ل
مهتم بالتقدم والتطور والثراء.
و ش � � � � � � � � ّ�د دت ا ل� � ��د خ � � �ي� � ��ل ع� � �ل � ��ى أن
ا مل � �ش� ��رو ع� ��ات ا ل� �ن ��ا ج� �ح ��ة ت �ح �ت��اج

ق � ��وا ن �ي��ن م� � �ت� � �ط � ��ورة ،م� �ب� �ي� �ن ��ة أن
ا ل � � ��دورة ا س� �ت� �م ��رت مل � ��دة  4أ ي � ��ام،
و ب � �ح� ��دود  40س� ��ا ع� ��ة ،و ح ��ا ض ��ر
خ�ل�ا ل� �ه ��ا  7أ س � ��ا ت � ��ذه ق� ��د م� ��وا 10
دورات م�خ�ت�ل�ف��ة ع�ل��ى م ��دار أ ي��ام
ا ل ��دورة ،م��ن خ�ل�ال ا ل �ت �ع��رف ع�ل��ى
«ا ل� � �ب � ��ز ن � ��س» ،و ك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �ن �س �ي��ق
ا مل � �ب � �ي � �ع� ��ات و ت � �س� ��و ي� ��ق األ ع � �م� ��ال
وخطة كيفية البيع بشكل أكبر،
و خ��د م��ة ا ل�ع�م�لاء و ك�ي�ف�ي��ة ت��و ف�ي��ر
ه��ذه ا ل �خ��د م��ات و ت �ط��و ي��ر ه��ا ،ع��ن
ط � ��ر ي � ��ق «ا ل� � �س � ��و ش� � �ي � ��ال م� �ي ��د ي ��ا»
والحماية القانونية.

حفل تكريم مريم الدخيل
| تصوير سيد سليم

تقدم الطلبات نيابة عن المستثمرين

هيئة تشجيع االستثمار تجدد قيد
 21شركة ومكتبً ا
تامر حماد
ق � � ��رر امل � ��دي � ��ر ال � � �ع � ��ام ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس �ت �ث �م ��ار امل �ب ��اش ��ر د .م �ش �ع��ل ج��اب��ر
األحمد تجديد قيد  21شركة ومكتبًا في
سجل الشركات واملكاتب املعتمدة لدى
هيئة تشجيع االستثمار املباشر لتقديم
الطلبات بالنيابة عن املستثمرين ،وذلك
مل� ��دة س �ن��ة م ��ن ت ��اري ��خ إص� � ��دار ش �ه��ادة
التسجيل ،وفي ما يلي أسماء الشركات
واملكاتب:
 - 1دار امل� �ك� �ت ��ب ال� �ه� �ن ��دس ��ي امل �ش �ت��رك

لالستشارات الهندسية.
 - 2شركة أر إس إم البزيع لالستشارات
اإلدارية واالقتصادية.
 - 3شركة أرنست ويونغ لالستشارات.
 - 4شركة املركز املالي الكويتي.
 - 5ش��رك��ة اي ��ون ج�ل��ف ل�ل�ت�ج��ارة العامة
واملقاوالت.
 - 6ش ��رك ��ة ب� ��ي دي أو ل�ل�اس� �ت� �ش ��ارات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واإلداري � � � � ��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
وال�ك�م�ب�ي��وت��ر وف�ت��ح امل�ع��اه��د التدريبية
األهلية.
 - 7ش ��رك ��ة ج� ��ي إف إلدارة امل �ش ��اري ��ع
واالستشارات االقتصادية.

 - 8شركة ديلويت لالستشارات.
 - 9شركة كي بي إم جي لالستشارات.
 10ش � ��رك � ��ة ك� �ي ��وب� �ي� �ك ��ال س �ي��رف �ي �س��زلحاضنات االعمال.
 - 11مكتب أح�م��د عبداللطيف ال��روي��ح
وشركاه للمحاماة – أسار.
 - 12مكتب املجموعة القانونية الدولية
للدراسات واالستشارات القانونية.
 - 13مكتب املحامي أنور ناصر البشر –
مجموعة البشر القانونية.
 - 14مكتب املحامية روال إبراهيم فائق
دجاني.
 - 15مكتب املحامي عبدالرحمن راشد

الهارون – املستشار الدولي.
 - 16م �ك �ت��ب امل� �ح ��ام ��ي ف � � ��واز ع� �ب ��داهلل
السعيد – املركز للمحاماة.
 - 17مكتب املحامي محمد مسلط ذعار
العتيبي.
 - 18م �ك �ت��ب امل �ح��ام��ي ي �ع �ق��وب ي��وس��ف
املنيع.
 - 19مكتب الوقيان والعوضي والسيف
للمحاماة واالستشارات القانونية.
 - 20م�ك�ت��ب ع ��دن ��ان ال �ع �ج �ي��ل وش��رك��اه
محامون ومستشارون قانونيون.
 - 21م � �ك � �ت� ��ب م� � �ي� � �س � ��ان ل� �ل� �م � �ح ��ام ��اة
واالستشارات القانونية.

اختار مجلس إدارة املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة
السيولة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك
الكويت املركزي رئيسًا له لعام  ،2020والشيخ عبداهلل
بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر املركزي نائبًا
ل�ل�ع��ام ن�ف�س��ه ،اع �ت �ب��ارًا م��ن األول م��ن ي�ن��اي��ر ال �ج��اري،
وأعلن مجلس اإلدارة عن هذه التعيينات الجديدة في
اجتماعه الثالث والعشرين الذي عقد في  25نوفمبر
 2019ف��ي ك ��واالمل �ب ��ور -م��ال �ي��زي��ا .وت �ت �ن��اول ال �ف �ق��رات
التالية نبذة عن املسيرة املهنية لرئيس ونائب رئيس
م�ج�ل��س إدارة امل��ؤس �س��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ال��دول �ي��ة إلدارة
السيولة الجديدين:
يتولى الدكتور محمد يوسف الهاشل منصب رئيس
اللجنة التنفيذية للمؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة
السيولة منذ  ،2016وهي الجهة املنوط بها اإلشراف
ع�ل��ى أع�م��ال امل��ؤس�س��ة ،وه��و امل�ح��اف��ظ امل �ن��اوب ل��دول��ة
الكويت لدى كل من صندوق النقد الدولي وصندوق
النقد العربي .وال��دك�ت��ور الهاشل عضو ف��ي ع��دد من
املجالس العليا في دولة الكويت ،مثل عضو املجلس
األعلى للبترول ،وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة
لالستثمار ،ورئ�ي��س مجلس إدارة معهد ال��دراس��ات
امل �ص��رف �ي��ة ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة امل�ج�ل��س ال�ن�ق��دي
الخليجي ،إلى جانب عضويته في عدد من املؤسسات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،م�ن�ه��ا امل�ج�م��وع��ة االس�ت�ش��اري��ة
اإلقليمية للشرق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا بمجلس
االس �ت �ق��رار امل��ال��ي ،وم�ج�ل��س إدارة مجلس ال�خ��دم��ات
املالية اإلسالمية.
قبل أن يصبح محافظًا لبنك الكويت املركزي ،تولى
الهاشل عددًا من املناصب القيادية والتنفيذية ،حيث
ش�غ��ل م�ن�ص��ب ن��ائ��ب م�ح��اف��ظ ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي،
ومن قبله املدير التنفيذي لقطاع الرقابة ومدير إدارة
الرقابة املكتبية في بنك الكويت املركزي .وقبل ذلك،
عمل الهاشل أستاذًا في كلية إدارة األعمال في جامعة
الكويت ،وهو يحمل درجة الدكتوراه في التمويل.
ت��ول��ى ال �ش �ي��خ ع �ب ��داهلل ب ��ن س �ع��ود آل ث��ان��ي منصب
محافظ م�ص��رف قطر امل��رك��زي منذ م��اي��و  ،2006بعد
أن ب��دأ مسيرته املصرفية في ع��ام  ،1981حيث شغل
م�ن�ص��ب ن��ائ��ب امل�ح��اف��ظ خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ،2001 - 1990
وشغل بعد ذلك منصب رئيس ديوان املحاسبة خالل
الفترة  ،2006 - 2001قبل أن يتولى منصبه الحالي.
كما يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة هيئة
تنظيم م��رك��ز ق�ط��ر ل�ل�م��ال م�ن��ذ م ��ارس  2012ورئ�ي��س
هيئة قطر ل�لأس��واق املالية ورئيس لجنة االستقرار
املالي والرقابة على املخاطر في قطر.
ت��ول��ى ال �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل ب ��ن س �ع��ود آل ث��ان��ي رئ��اس��ة
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة اإلس�لام �ي��ة ف��ي ع ��ام 2013
وامل��ؤس�س��ة اإلس�لام�ي��ة ال��دول�ي��ة إلدارة السيولة حتى
ش�ه��ر دي�س�م�ب��ر  ،2013وه��و ح��ال�ي��ًا ع�ض��و ف��ي هاتني
امل ��ؤس �س �ت�ي�ن ،ك �م��ا ي �ش �غ��ل م �ن �ص��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
إدارة بنك قطر للتنمية ،إل��ى جانب كونه عضوًا في
مجلس إدارة املجلس األع�ل��ى ل�ل�ش��ؤون االقتصادية
واالستثمار ،كما تولى رئاسة مجلس إدارة املجلس
النقدي الخليجي لعام  ،2014ويشغل حاليًا منصب

محمد الهاشل

عضو مجلس إدارة ج�ه��از قطر لالستثمار ورئيس
لجنة محافظي م��ؤس�س��ات ال�ن�ق��د وال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة
لدول مجلس التعاون الخليجي.
تأسست املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة
في  25أكتوبر  2010في ماليزيا ،وتتخذ من كواالملبور
مقرًا لها .وتتألف املؤسسة من مجموعة من البنوك
امل��رك��زي��ة وال �ه �ي �ئ��ات ال �ن �ق��دي��ة وامل �ن �ظ �م��ات امل �ت �ع��ددة
األطراف لغرض تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة
األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،لتيسير
اإلدارة ال�ف�ع��ال��ة للسيولة ع�ب��ر ال �ح��دود للمؤسسات
ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ال� �خ ��دم ��ات امل ��ال �ي ��ة اإلس �ل�ام � �ي ��ة .ت �ت��أل��ف
عضوية مجلس إدارة امل��ؤس�س��ة اإلس�لام�ي��ة الدولية
إلدارة السيولة حاليًا م��ن أع�ض��اء م��ن ب�ن��وك مركزية
وه�ي�ئ��ات وس�ل�ط��ات نقدية م��ن أندونيسيا والكويت
ول��وك�س�م�ب��ورغ وم��ال�ي��زي��ا وم��وري�ش�ي��وس ونيجيريا
وقطر وتركيا واإلم��ارات العربية املتحدة ،باإلضافة
إلى املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،وهي
مؤسسة متعددة األطراف.
وب�ع��د ط��رح ب��اك��ورة إص��دارات�ه��ا ف��ي أغسطس ،2013
أص��درت املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة
 90سلسلة من األدوات املالية املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية للخدمات املالية اإلسالمية تبلغ قيمتها
نحو  50مليار دوالر.

بهدف ضبطها في المكاتب

«التجارة» ّ
تحدد أسعار استقدام
العمالة المنزلية
تامر محمود
حدد وزير التجارة والصناعة سعر استقدام العمالة
املنزلية بحيث يكون  990دي�ن��ارا ع��ن طريق املكتب،
و 390دينارا في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر
العمالة للمكتب مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم
 69لسنة  2015بشأن إن�ش��اء شركة مساهمة مقفلة،
الستقدام وتشغيل العمالة املنزلية املعدل بالقانون
رقم  19لسنة .2016
وتعتبر ه��ذه األس �ع��ار ه��ي ال�ح��د األق�ص��ى الس�ت�ق��دام
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ،وال ي�س�م��ح ب �ت �ج��اوزه��ا وك ��ل من
يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات املنصوص
عليها بالقانون رقم  10لسنة  1979في شأن اإلشراف
على اإلنجاز في السلع والخدمات واألعمال الحرفية،
وتحديد أسعارها وامل�ع��دل بالقانون رق��م  117لسنة
 2013على أن ي�س��ري العمل ب��األس�ع��ار ال ��واردة بهذا
القرار ،من تاريخ العمل به ،ويلغى العمل بأي قرارات
تخالف ما ورد بهذا القرار.
وك��ان وزي��ر التجارة والصناعة قد م��دد العمل بقرار
تحديد كلفة استقدام العمالة املنزلية ملدة ستة أشهر
م�ن��ذ أك�ت��وب��ر  2018وح �ت��ى أب��ري��ل  2019ب�س�ب��ب ع��دم
استقرار س��وق االستقدام ال��ذي يعاني من نقص في
امل �ع��روض .ج��اء ق��رار التمديد آن ��ذاك ب�ه��دف استمرار

 990ديناراً عبر المكاتب
و 390ديناراً في حال تقديم صاحب
العمل جواز سفر العامل
إح�ك��ام سيطرة ال ��وزارة على س��وق االس�ت�ق��دام ومنع
امل �ك��ات��ب م ��ن رف� ��ع األس� �ع ��ار ع �ل��ى امل ��واط �ن�ي�ن وك��ان��ت
ال��وزارة قد تسلمت ع��ددا من الشكاوى في ما يرتبط
بخصوص العمالة املنزلية ،وقد كانت الشكاوى في
ما يرتبط بزيادة سعر العمالة وقامت ال��وزارة على
رصد أسعار العمالة املنزلية عقب استالم العديد من
ال�ش�ك��اوى م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني ب��ال�ك��وي��ت مفادها
ب� �ت ��ورط ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن م �ك��ات��ب اس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة
املنزلية في محاولة لزيادة األسعار بنحو يتعدى ما
حددته ال ��وزارة .وطالب ع��دد من املواطنني الحكومة
بالتحرك الستقبال مزيد من ه��ذه العمالة من الهند
وأندونيسيا وغيرها وذل��ك م��ن أج��ل التخفيض من
أس�ع��ار ه��ذه العمالة بعد ان زادت بالشكل امللحوظ
وذل��ك بسبب أن هذا الصعود الحاد يرهق املواطنني
وبنحو خاص من مالكي الدخول املتوسطة.

«الجمارك» تفتش  950شاحنة
ً
يوميا في ميناء الشعيبة
صلبوخ
تامر محمود
أك � ��دت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك أن ع ��دد ش��اح�ن��ات
ال �ص �ل �ب��وخ ال� �ت ��ي ت �ف �ت �ش �ه��ا إدارة ج � �م ��ارك امل ��وان ��ئ
الجنوبية بميناء الشعيبة على م��دار ال�ي��وم الواحد
يبلغ  950ش��اح�ن��ة ت�ق��ري�ب��ًا ،فيما يبلغ إج�م��ال��ي ع��دد
السيارات املفتشة منذ تاريخ  1يناير  ،2018وحتى
شهر ديسمبر  2019نحو  603250سيارة ،ويختلف
الوقت املستغرق لتفتيش الشاحنة ال��واح��دة ما بني
دق�ي�ق�ت�ين إل ��ى ث�ل�اث دق��ائ��ق ت�ق��ري�ب��ًا ب��اخ �ت�لاف أن ��واع
البضائع املحملة على كل شاحنة.
وأوض �ح��ت ال�ج�م��ارك ف��ي إح�ص��ائ�ي��ة حصلت سبقلا
ع �ل��ى ن�س�خ��ة م�ن�ه��ا أن م �س��ؤول �ي��ة ال �ج �م��ارك تقتصر
على محطات وزن الشاحنات عبر املنافذ الحدودية
(البرية والبحرية والجوية) فقط ،حيث تتولى وزارة
الداخلية مسؤولية محطات ال��وزن املتنقلة في حني
تتولى الهيئة العامة للطرق والنقل البري ،مسؤولية
وزن الشاحنات داخل الكويت وعلى الطرق السريعة،

وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنه تجري عملية وزن حمولة الشاحنات
ع�ن��د خ��روج�ه��ا م��ن امل �ي �ن��اء ،وي� ��ؤدي أص �ح��اب ال�ش��أن
رس�م��ا ق ��دره  5دن��ان �ي��ر ،م�ق��اب��ل خ��دم��ة وزن الشاحنة
و 15دينارا أو  20دينارا أو  25دينارا مقابل تفتيش
الشاحنة  20أو  40قدما بحسب نوع البضاعة املحملة
داخل الشاحنة ،وفقا ملا هو وارد بالئحة أسعار رسوم
خدمات املناولة ألغ��راض التفتيش الجمركي املرفقة
ب�ع�ق��د امل ��زاي ��دة مل �ش��روع ت �ط��وي��ر وت�ش�غ�ي��ل وص�ي��ان��ة
ال�خ��دم��ات امل�س��ان��دة للعمل الجمركي بمرافق اإلدارة
العامة للجمارك ،وإذا ما تبني لإلدارة العامة للجمارك
من خالل عملية وزن الشاحنات عبر املنافذ الحدودية
(ال�ب��ري��ة وال�ب�ح��ري��ة وال�ج��وي��ة) زي��ادت�ه��ا على ال�ح��دود
القصوى املسموح بها ،تتخذ اإلدارة العامة للجمارك
اإلجراءات املقررة قانونا تجاه أصحاب الشأن بفرض
الغرامة املالية املقررة من الالئحة التنفيذية لقانون
ال �ج �م��ارك امل��وح��د ل ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
لدول الخليج العربية.
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بعد الضربة األميركية لسليماني
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متغيرات تستوجب المراقبة في أسواق النفط

إيمان عطية

تسببت الضربة األميركية التي أودت بحياة الجنرال اإليراني
قاسم سليماني ،بهزة في أسواق النفط العالمية يوم
الجمعة الماضي ،لكن التأثير الحقيقي على منطقة الشرق
األوسط وأسواق الطاقة لن يعرف إال بعد أن يتضح رد إيران في
األسابيع أو الشهور المقبلة.
وقفزت أسعار النفط الخام األميركي حوالي  %5في التعامالت
المبكرة يوم الجمعة ،قبل أن تتراجع قليالً بعد الهجوم
األميركي على مطار بغداد ،وحذر المرشد األعلى إليران ،آية الله
خامنئي ،من أن البالد سترد بـ«انتقام قوي» ،ما يثير مخاوف
من أن طهران قد تسعى إلي تعطيل إنتاج النفط في العراق
أو المملكة العربية السعودية ،أو استهداف بواخر الشحن عبر
مضيق هرمز الحيوي إللحاق الضرر باالقتصاد العالمي.
ت�ق��ول س��ارة ف��اخ�ش��وري ،رئيسة ش��رك��ة «اس
بي بي انيرجي انترناشيونال» الستشارات
الطاقة ،في تصريح لصحيفة بوليتيكو عبر
اإلي�م�ي��ل« :إي ��ران تحب أن تفاجئ خصومها
ول��دي�ه��ا ع��ادة مهاجمة أع��دائ�ه��ا م��ن زاوي ��ة ال
يتوقعونها أبدا».
وت �ض �ي��ف« :ي �م �ك��ن أن ن �ت��وق��ع أي ش� ��يء م��ن
(الهجوم) على املصالح األميركية والقواعد
العسكرية ف��ي املنطقة إل��ى تصعيد ال�ص��راع
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
ش��ن ه�ج�م��ات ع�ل��ى م�ن�ش��آت ال�ط��اق��ة ،وتهديد
ط��رق شحن النفط أو شن هجمات فعلية أو
الكترونية على شبكات الكهرباء ف��ي ال��دول
املجاورة لها والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على
الكهرباء ألمنها الغذائي واملائي».
وف �ي �م��ا ي �ل��ي  4أم � ��ور ي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ي امل��راق �ب�ين
واملستثمرين مراقبتها ع��ن كثب ف��ي أس��واق
النفط:

1

ما مقدار عدم
اليقين الذي يمكن
لتجار النفط تحمله؟

رد الفعل ف��ي س��وق النفط ك��ان ضعيفًا حتى
اآلن ،ألن مخزونات الخام العاملية مرتفعة ومن
املرجح أن تخفف من أي ارتفاعات في األسعار
على املدى القصير .وكان هذا هو الحال نفسه
بعد هجمات سبتمبر التي شنتها إي��ران على
منشآت النفط ف��ي اململكة العربية السعودية
وتسببت في تعطيل إنتاج حوالي  5.7ماليني
برميل يوميًا ،لكن تأثيرها على األسعار كان
قصير األجل :ففي غضون أسبوعني ،عاد جزء
كبير من اإلنتاج ،وكانت أسعار النفط تتداول
عند مستويات ما قبل الهجوم.

2

تراكم معروض النفط
العالمي واألسعار

من املتوقع أن يكبح تراكم املعروض واألسعار
امل�ع�ت��دل��ة أي ارت �ف ��اع ف��ي أس �ع��ار ال ��وق ��ود في
ال��والي��ات املتحدة األميركية وإل�ح��اق الضرر
باملستهلكني فيها .لكن أي زي��ادة كبيرة في
أسعار النفط ستجذب انتباه البيت األبيض،
خاصة مع قرب االنتخابات الرئاسية.
وك� ��ان س �ع��ر ال �ن�ف��ط ب �ل��غ  64دوالرًا للبرميل

ال�ج�م�ع��ة امل��اض �ي��ة ب �ع��د ال �ض��رب��ة األم �ي��رك �ي��ة،
مرتفعًا بنحو  3دوالرات ع��ن ال�ي��وم السابق.
(ك��ل دوالر اض��اف��ي ي�ض��اف ال��ى س�ع��ر برميل
النفط يترجم إل��ى حوالي  2.4سنتًا إضافية
يدفعها السائقون مقابل غالون من البنزين).
في الوقت الحالي ،يبدو تجار النفط متفائلني
ب��أن الرئيس دونالد ترامب لن يخاطر بدفع
أسعار النفط إلى ارتفاعات كبيرة ،وفقًا لتوم
ك�ل��وزا ،رئيس قسم تحليل الطاقة ف��ي شركة
 OPISلخدمات أس�ع��ار النفط ،ال��ذي يضيف:
«ال��دخ��ول ف��ي ح��رب أو القيام بعمل عسكري
مستمر ف��ي ال�ش��رق األوس��ط يعد أم �رًا محيرًا
بالنسبة ل �ت��رام��ب ،فسعر ال��وق��ود ه��و املحك
لشعبيته ،وف��ي نظرته غير امل�ع�ق��دة للعالم،
ت�ح�ت��ل أس �ع��ار ال��وق��ود ف��ي ال ��والي ��ات امل��ؤي��دة
ل �ل �ح��زب ال �ج �م �ه��وري ،م �ك��ان��ة م �ه �م��ة ل�ل�غ��اي��ة
عنده».
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ظ ��روف ال �س��وق امل��وات�ي��ة
ً
تمنح ال��والي��ات املتحدة م�ج��اال للقيام بعمل
عسكري في الشرق األوسط ،فإن تجار النفط
ربما يقللون من ش��أن املخاطر وأي تصعيد
مفاجئ لألعمال العدائية قد يفاجئهم.
«ال يزال السوق يدفع بعقالنية إيران وضبط
النفس األميركي بصورة تفوق ما قد يحدث
بالفعل ،فهناك اع�ت�ق��اد ع�ق��ائ��دي تقريبًا بأن
الرئيس ترامب سيتجنب الحرب بأي ثمن»،
ب�ح�س��ب ك�ي�ف��ن ب� ��وك ،امل ��دي ��ر اإلداري ل�ش��رك��ة
كليرفيو انيرجي بارتنرز االستشارية.
ويضيف« :كان هناك دائمًا مجال لسوء التقدير
االستراتيجي على الجانب األميركي ،ألن إيران
ترسل إشارات متضاربة منذ عقود ،لكن السوق
تفترض مرة أخرى العقالنية اإليرانية».

3

النفط في مرمى
التهديدات

ُي �ظ �ه��ر ه� �ج ��وم ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ع �ل��ى ال�ب�ن�ي��ة
التحتية النفطية السعودية وهجوم يونيو،
على ناقالت النفط في خليج عمان ،أن إيران
ك��ان��ت دائ �م��ًا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ل�ت�ه��دي��د ت�ج��ارة
الطاقة العاملية ،ويتوقع الخبراء أن يقتصر
أي رد فعل من طهران على جيرانها.
وب �ح �س��ب م ��ا ت� �ق ��ول س� � ��ارة الدس � �ل� ��و ،ن��ائ �ب��ة
الرئيس وامل��دي��رة في برنامج الطاقة واألم��ن
القومي التابع ملركز الدراسات االستراتيجية
والدولية« :أثبت اإليرانيون أنهم قادرون على
ض ��رب ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة النفطية

5

التأثير الحقيقي
في المنطقة وأسواق
الطاقة لن ُيعرف

كل زيادة
دوالرات في سعر البرميل
تكلف االقتصاد العالمي
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إال بعد رد طهران
في الفترة المقبلة

مليار دوالر في السنة

أسواق األسهم قد
تتفاجأ من أي ارتفاع
مطرد ..وربما تتعرض
لخطر عمليات
بيع مكثفة
ليس أمام «الفدرالي»
خيار سوى تخفيف
السياسة النقدية
حال توقف النشاط
في أسواق االئتمان

املهمة ف��ي املنطقة إذا أرادوا ذل��ك ويمكن أن
ي�خ�ت��اروا ه��ذه امل��رة أن يسببوا أض ��رارًا أكبر
بكثير من الهجمات املاضية».
وك ��ان ��ت إي � � ��ران ه � ��ددت ف ��ي امل ��اض ��ي ب��إغ�ل�اق
مضيق هرمز الذي يمر عبره  %20من تجارة
ال�ن�ف��ط ال�ع��امل�ي��ة ،ل�ك��ن أي خ �ط��وة إلغ�ل�اق ه��ذا
املعبر من شأنها أن تمثل تصعيدًا خطيرًا في
األع�م��ال ال�ع��دائ�ي��ة ،مما س�ي��ؤدي إل��ى رد فعل
أكبر من الواليات املتحدة ،كما يقول الخبراء.
ووفقًا ملا ذك��ره محللون في البنك الهولندي
«أي إن ج��ي» ،ف��إن ح��وال��ي  %90م��ن ص��ادرات
اململكة العربية السعودية تخرج حاليًا من
املنطقة عبر مضيق ه��رم��ز ،لكن السعوديني
وس�ع��وا خ��ط أنابيب ب�ين ال�ش��رق وال�غ��رب في
جميع أنحاء البالد لزيادة قدرتهم على نقل
اإلم ��دادات إل��ى البحر األح�م��ر ،التي يمكن أن
ت �ض �ع��ف م ��ن م �ح��اول��ة إي � ��ران إغ �ل��اق مضيق
هرمز.
إل ��ى ذل� ��ك ،ق��د ي �ك��ون اإلن �ت ��اج ال �ع��راق��ي ،ال��ذي
تضاعف تقريبًا في العقد املاضي ليصل إلى
 5ماليني برميل يوميًا ،هدفا أسهل بالنسبة
إلي � ��ران ،ل�ك�ن��ه ال ي �ب��دو م�ن�ط�ق�ي��ًا م��ن ال�ن��اح�ي��ة
االستراتيجية إليران.
ويقول مدير مركز الطاقة العاملي في أتالنتيك
ك��اون �س��ل ران ��دول ��ف ب �ي��ل« :اإلن� �ت ��اج ال �ع��راق��ي
ليس مصلحة أميركية ،بل مصلحة صينية،

لاً
وإيران لن تدخل وتهاجم حق نفطيًا عراقيا
كما هاجمت «بقيق» في السعودية ،ال يبدو
هذا كرد فعل محتمل».
وم��ع ذل��ك ،ف��إن أي تصعيد لألعمال العدائية
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة م ��ن امل �ح �ت �م��ل أن ي �ض��ر ب��إن �ت��اج
النفط العراقي ،كما أن العديد من املواطنني
األميركيني الذين يعملون لدى شركات النفط
األجنبية غادروا البالد بالفعل.

4

رد فعل الصناعة
األميركية

ليس سرًا أن طفرة الصخر الزيتي التي أدت
إلى ارتفاع إنتاج النفط األميركي إلى نحو 13
مليون برميل يوميًا ،قد غيرت ميزان التجارة
الدولية للطاقة ،في سبتمبر املاضي ،وقامت
الواليات املتحدة بتصدير شحنات من النفط
واملنتجات امل�ك��ررة أكثر مما اس�ت��وردت ألول
مرة منذ حفظ البيانات وتسجيلها ،لكن هذه
الزيادة في اإلنتاج لم تترجم إلى أرباح كبيرة
للصناعة التي تكافح من أجل تحقيق أرباح
وسط اعتدال أسعار النفط وخفض الشركات
م��ن اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى ح �ف��ر آب� ��ار ج��دي��دة نتيجة
ضعف ميزانياتها العمومية.
ل�ك��ن إذا أدت امل �خ��اوف م��ن ح ��دوث م��زي��د من

مخاطر حقيقية
يقول كبير االقتصاديني في جامعة بانثيون ماكروايكونوميكس اليان شبردسون« :إذا اتخذت إيران إجراءات أكثر
تشددًا مما نتوقع ،فستصبح املخاطر حقيقية ،وفي هذه الحالة قد ال يكون أمام مجلس االحتياطي الفدرالي خيار
سوى تخفيف السياسة النقدية ،ال سيما إذا توقف النشاط في أسواق االئتمان».

االض �ط ��راب ��ات ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط إل ��ى رف��ع
أس�ع��ار النفط العاملية ،ف��إن ه��ذا م��ن شأنه أن
يخفف الضغط على الصناعة األميركية ،وقد
يدفع بعض الشركات إلى استئناف مشاريع
الحفر املتوقفة.

التأثير في االقتصاد
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن اإلن �ت��اج امل�ح�ل��ي ق��د يمنح
الواليات املتحدة أمنًا في مجال الطاقة بشكل
أفضل من املاضي ،فإن االقتصادات الرئيسية
األخ ��رى ال�ت��ي تعتمد على واردات النفط لن
تتمتع بنفس القدر من األمن والحماية.
يقول ب��وك نقال عن الصني واليابان وكوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة واالت� � �ح � ��اد األوروب� � � � � ��ي« :ال � � ��دول
امل �س �ت �ه �ل �ك��ة ال� �ك� �ب ��رى ب��اس �ت �ث �ن��اء ال� ��والي� ��ات
املتحدة ،وهناك الكثير منها ،معرضة لخطر
كبير» .ويضيف «كبلدان مستوردة تبدو في
وض��ع ضعيف للغاية ،فارتفاع سعر برميل
النفط سيؤثر سلبا على اقتصاداتها ،وهو
ما يعني الكثير بالنسبة لالقتصاد العاملي
بنطاقه األوسع».
ك��ل زي��ادة ق��دره��ا  5دوالرات ف��ي سعر برميل
ال�ن�ف��ط ت�ك�ل��ف االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي  183مليار
دوالر في السنة ،أو  %0.1من الناتج املحلي
االج �م��ال��ي ال �ع��امل��ي ،وف �ق��ًا الي� ��ان ش �ب��ردس��ون
ك �ب �ي��ر االق� �ت� �ص ��ادي�ي�ن ف ��ي ج��ام �ع��ة ب��ان �ث �ي��ون
ماكروايكونوميكس .وأض��اف أنه على الرغم
من أن هذه التكاليف التي يتحملها االقتصاد
األم �ي��رك��ي ت�ق��اب�ل�ه��ا إل ��ى ح ��د ك �ب �ي��ر م�ك��اس��ب
في اإلن�ف��اق من منتجي النفط املحليني ،فإن
أسواق األسهم قد تتفاجأ من أي ارتفاع مطرد
وقد تتعرض إلى خطر عمليات بيع مكثفة.
وفي حني قال مجلس االحتياطي الفدرالي إن
ّ
أسعار النفط املرتفعة ال تشكل خطرًا كبيرًا
على االقتصاد األم�ي��رك��ي ،إال أن األس��واق قد
تكون أقل استيعابًا لألمر.

ُّ
وتوقعات بارتفاع األسعار
..
َّ
توقع تقرير ـــــ نشرته صحيفة لوموند الفرنسية ـــــ
ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية؛ على
خلفية األزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن،
منذ مقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني ،مطلع
العام الجديد.
سليمة لبال
في نهاية  2019بلغ سعر برميل النفط
ً
دوالرا ،لتكون أفضل نهاية سنة منذ
66
 ،2016ل�ك��ن م�ط�ل��ع  2020ي�ن�ب��ئ ب��ارت�ف��اع
األس � �ع� ��ار ب �ع��د م �ق �ت��ل س �ل �ي �م��ان��ي ،ال ��ذي
أدى م �ق �ت �ل��ه إل� ��ى زي� � ��ادة أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط
ي � ��وم ال �ج �م �ع ��ة امل � ��اض � ��ي ،ف� ��ي ح�ي��ن ك ��ان
س�ع��ر ال�ن�ف��ط ي�ش�ه��د ص �ع� ً
�ودا ج� ّ�د ًي��ا منذ
ّ
م �ن �ت �ص��ف دي �س �م �ب��ر ،م ��ا ج� ��دد امل �خ��اوف
م��ن التصعيد ف��ي املنطقة ،فقد ارتفعت
األس�ع��ار بنسبة  4في املئة بعد اإلع�لان
ع ��ن م �ق �ت��ل ال� �ج� �ن ��رال اإلي � ��ران � ��ي ،ق �ب��ل أن
تنتهي إل��ى ارت�ف��اع بنسبة  3.5ف��ي املئة
بالنسبة ال��ى البرنت في لندن و 3.1في
املئة بالنسبة الى خام غرب تكساس.
ول ��م ت �ك��ن إدارة ت��رام��ب ت�م �ي��ل إل ��ى ال��رد
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ،ع � �ل� ��ى ال� � ��رغ� � ��م م� � ��ن ت� �ف ��اق ��م
ال �ت��وت��رات خ�ل�ال األش �ه��ر األخ �ي��رة ح��ول
م �ض �ي��ق ه ��رم ��ز ،ث ��م ال �ه �ج �م��ة األم �ي��رك �ي��ة
ع��ن ط��ري��ق «درون» وال �ت �ف �ج �ي��رات ال�ت��ي
ت�ع� ّ�رض��ت ل�ه��ا م�ن�ش��آت ن�ف�ط�ي��ة س�ع��ودي��ة

في سبتمبر املاضي ،وفي كل مرة كانت
أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ت��رت �ف��ع ب �ط��ري �ق��ة م��ؤق �ت��ة،
لكنها كانت تتراجع بسرعة.
وب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ف��إن
ال� �ه ��دف امل �ن �ش��ود ه ��و إح � ��داث ت �غ�ي �ي��رات
ب�ن�ي��وي��ة ب�ع��د ال �ت��وت��رات الجيوسياسية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،وف��ي حني
ي�س�ت�ه�ل��ك ال �ع��ال��م ي��وم� ً�ي��ا أك �ث��ر م ��ن 100
م� �ل� �ي ��ون ب� ��رم � �ي� ��ل ،ي � �ب� ��دو ن� �م ��و اإلن � �ت� ��اج
األم�ي��رك��ي م��ذه�لا؛ ففي  2019ارت�ف��ع إلى
أك�ث��ر م��ن  11.5مليون برميل ي��وم� ً�ي��ا ،ما
م �ن��ح ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة امل��رت �ب��ة األول ��ى
عامليا.

فشل المفاوضات
الصينية ـــ األميركية
سيدفع بتراجع األسعار
إلى  50دوال ًرا للبرميل
أي اختالل في االتفاق
الروسي ـــ السعودي
قد يؤدي إلى اضطراب
سوق النفط
حدوث تباطؤ اقتصادي
سيؤدي بطريقة آلية
إلى انخفاض الطلب

ضغوط سعودية

ّ
أثرإنتاج البترول الصخري في الصعيد
العاملي ل��درج��ة أن��ه أجبر ال��دول املنتجة
األخ ��رى ع�ل��ى خ�ف��ض إن�ت��اج�ه��ا ط��واع�ي��ة،
لتفادي انهيار األسعار وإلى غاية اآلن،
ف��إن استراتيجية االستقاللية النفطية
التي يقودها ترامب ،أبعدت األميركيني
من الرهانات والتحديات البترولية في

السعودية والعراق.
وق ��د دف ��ع ه ��ذا ال��وض��ع امل�ح�ل�ل�ين ـ�ـ�ـ�ـ وف��ق
«ل� ��وم� ��ون� ��د» ـ �ـ �ـ �ـ إل � ��ى ال �ت �ق �ل �ي��ل م� ��ن ش ��أن
ت ��أث� �ي ��رال� �ت ��وت ��رات ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي س�ع��ر
النفط خ�لال األشهر األخ�ي��رة .ويبدو أن
ال��رئ�ي��س ت��رام��ب غير مستعد ل�ح��رب مع
إي � ��ران؛ ف �ف��ي ذه ��ن ال �س �ل �ط��ات األم�ي��رك�ي��ة

النفط
إلى  85دوالرًا
سعد الشيتي

بدأت العقوبات القاسية املفروضة على
طهران ملنعها من تصدير نفطها ،تؤتي
ثمارها من خالل زعزعة استقرار البالد
وحلفائها في املنطقة.
وأوض �ح��ت «ل��وم��ون��د» أن داخ��ل منظمة
ال � ��دول امل� �ص ��درة ل �ل �ن �ف��ط (أوب � � ��ك) ،ح�ي��ث
توجد كل من السعودية وإيران والعراق،
ف �ل�ا أح � ��د ي �ش ��ك ف� ��ي أن م �ق �ت��ل ال �ج �ن ��رال
س� �ل� �ي� �م ��ان ��ي س � �ت � �ك� ��ون ل � ��ه ن � �ت� ��ائ� ��ج ع �ل��ى
س��وق ال�ن�ف��ط ،وق ��ررت «أوب� ��ك» منتصف
ً
مجددا
ديسمبر املاضي خفض اإلنتاج
ل� ��رف� ��ع األس� � �ع � ��ار ال � �ت� ��ي ب� � ��دت ل�ل�أع� �ض ��اء
م�ن�خ�ف�ض��ة ج� � � ًّ�دا ،وض �غ��ط ال �س �ع��ودي��ون
ك�ث�ي� ً�را ع�ل��ى ش��رك��ائ�ه��م الح �ت��رام االل �ت��زام
امل� �ت� �ف ��ق ع �ل �ي��ه واالس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي خ�ف��ض
اإلن� � � �ت � � ��اج ،وق � � ��د ج � � ��رى ات � � �خ � ��اذ ال� � �ق � ��رار
ب��ال �ت �ش��اور م��ع م��وس �ك��و ،ال �ت��ي أص�ب�ح��ت
ال �ش��ري��ك امل �ف �ض��ل ل �ـ �ـ «أوب ��ك» م �ن��ذ ،2016
م��ن خ�لال اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة خ�ف��ض اإلن�ت��اج،
وت � ّ�وج ��ت ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ب��ال �ن �ج��اح ف��ي
 ،2018ول�ك�ن�ه��ا أب ��رزت م�ح��دودي�ت�ه��ا في
 ،2019ألن خفض السعودية وحلفائها
ل�لإن�ت��اج رف��ع األس �ع��ار ،لكنه ف��ي املقابل
ّ
ح��ض األم�ي��رك�ي�ين ع�ل��ى اإلن �ت��اج أك�ث��ر ما
ً
سمح بتراجع األسعار مجددا.

ً
الصني األكثر استهالكا

وت��رى «لوموند» أن استمرار التصعيد
ّ
ال �ع �س �ك��ري ف��ي ال� �ع ��راق ،ي�م�ك��ن أن ي�م��ث��ل
ً
ض�غ��ط��ا ك�ب�ي� ً�را ع�ل��ى ال �ت �ق��ارب ال�س�ع��ودي
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ��روس ��ي ،ب �س �ب��ب ال �ع�ل�اق��ات امل �م �ي��زة

ال�ت��ي تجمع روس�ي��ا م��ع ط �ه��ران ،وي�ق��ول
أن�ط��وان إي��ل م��ازي�غ��ا م��دي��ر م��رك��ز الطاقة
ف��ي امل�ع�ه��د ال�ف��رن�س��ي ل�ل�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة
ف ��ي ب ��اري ��س ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ال�ص�ح�ي�ف��ة
«إن أي اخ�ت�لال ف��ي االت �ف��اق ب�ين ال��روس
وال � �س � �ع� ��ودي�ي��ن ،ي� �م� �ك ��ن أن ي � � ��ؤدي إل ��ى
اض �ط��راب س��وق ال�ن�ف��ط ال �ع��امل��ي وإع ��ادة
توزيع األوراق».
وه ��ذه األزم� ��ة ال �ج��دي��دة ف��ي ال �ع��راق ليس
عليها أن تنسينا ـــــ وفق «لوموند» ـــــ عامال
أس ��اس � ًّ�ي ��ا أدى إل� ��ى ت ��راج ��ع األس� �ع ��ار في
 ،2019وهو أن الطلب العاملي على الوقود
يبعث برسائل متناقضة ،ومن املؤكد أن
الطلب سيستمر في النمو ،ولكن بإيقاع
أق��ل ،تدعمه الحرب التجارية الصينية ــــــ
األميركية ،في حني الطلب الصيني على
ال�ن�ف��ط ه��و ن�ف�س��ه ل��م ي�ت�غ� ّ�ي��ر ،وإن ط � ّ�ورت
ال �ص�ي�ن ب �س��رع��ة ال �س �ي ��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة،
ذلك أنها بحاجة أكبر إلى الذهب األسود
لالستجابة الى حاجات سكانها الهائلة.
وعليه ،فإن أي تباطؤ اقتصادي سيؤدي
بطريقة آلية الى انخفاض الطلب ،وفي
ح��ال��ة ت �م� ّ�ك��ن ال �ب �ل��دان م��ن ال �ت� ّ
�وص��ل ال��ى
اتفاق تجاري في يناير ال�ج��اري ،يمكن
أن ت� ��ؤدي ال �ت��وت��رات ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع �ل��ى االرج� ��ح ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
ال��ى خ�ف��ض ودع ��م أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ،ول�ك��ن
ال ي �ج��ب ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وف ��ق إي ��ل م��ازي �غ��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إه �م��ال
ّ
توصل الصني والواليات
سيناريو عدم
املتحدة الى اتفاق ،وهذا يمكن ان يؤدي
ً
دوالرا
الى تراجع األسعار إلى نحو 50
للبرميل.

أك � ّ�د خ �ب��راء اق�ت�ص��ادي��ون ،أن
ح ��ادث ��ة ق��ائ��د ف �ي �ل��ق ال �ق��دس
اإلي� ��ران� ��ي ق ��اس ��م س�ل�ي�م��ان��ي
ب � �ض� ��رب ��ة ج � ��وي � ��ة أم� �ي ��رك� �ي ��ة
ستكون لها تعقيدات كبيرة
على منطقة الخليج العربي،
خصوصًا مع تصاعد وتيرة
ال�ت�ه��دي��دات اإلي��ران �ي��ة ب��ال��رد
وه � � ��و م� � ��ا ي� �ج� �ع ��ل امل �ن �ط �ق��ة
متوترة وفي حالة غليان.
وش��ددوا على أن��ه إن استمر
ه� � � ��ذا ال � �ت � ��وت � ��ر ف� � ��ي م �ن �ط �ق��ة
الخليج لفترات طويلة فمن
امل ��رج ��ح أن ت �س �ت �م��ر أس �ع��ار
النفط باالرتفاع خالل الربع
األول لعام  ،٢٠٢٠وق��د تصل
إل � ��ى  ٧٥دوالرا ورب � �م� ��ا ٨٥
دوالرًا.
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الشال

بتكلفة  450مليار دوالر لكل مشروع منهما

تمويل «المنطقة الشمالية» و«النفط» ..كيف؟
قال تقرير شركة الشال االقتصادي االسبوعي
إن ص ��ادرات ال�ن�ف��ط ال�خ��ام م��ا زال��ت ه��ي امل�ح��رك
األس � � ��اس ألداء االق� �ت� �ص ��اد ال �ك ��وي �ت ��ي ،ورك � ��ود
س��وق النفط م��ع اض�ط��رار مصدريه إل��ى خفض
امل � �ع ��روض م ��ن أج� ��ل دع� ��م األس � �ع ��ار ي �ب �ط��ئ م��ن
م �ع��دالت ن�م��و االق �ت �ص��اد امل �ح �ل��ي ،ال� ��ذي ان�ت�ظ��ر
اً
ط��وي�ًل� ت�ع��دد م �ص��ادر دخ �ل��ه .وح�ق��ق االق�ت�ص��اد
ّ
ً
امل�ح�ل��ي ن �م ��وا ح�ق�ي�ق� ً�ي��ا م��وج� ً�ب��ا ف��ي ع ��ام ،2018
ّ
م�ت��وق� ً�ع��ا أن ي�ح��ق��ق ن �م� ً�وا ب�ن�ح��و  %1.8ف��ي ع��ام
 ،2019في حني هبطت وكالة ستاندر آند بورز
بتوقعاتها للنمو لعام  2019إلى  %1فقط.
وما زالت أسعار النفط منذ هبوطها التاريخي
ف��ي خ��ري��ف ع��ام  2014ت ��راوح م��ا ب�ين م�ع��دل 60
دوالرا أميركياً ،
ً
سعرا لبرميل النفط ،وهبط
و70
س �ع��ر ب��رم �ي��ل ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت��ي م��ن م �ع��دل 68.5
دوالرا لعام  ،2018إل��ى معدل  64.3دوالرا لعام
 .2019ولكن تقديرات النفقات العامة في املوازنة
عن السنة املالية  2020 /2019ارتفعت إلى 22.5
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي م��ن م�س�ت��وى  21.5مليار
دينار لتقديرات السنة املالية السابقة .وبينما
حقق الحساب الختامي عن السنة املالية الفائتة
ع�ج� ً�زا ً
فعليا ب�ح��دود  1.3مليار دي �ن��ار ،وق��درت
املوازنة الحالية التي تعتمد سعر أساس النفط
ً
 55دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل ع �ج��زا اف �ت��راض �ي��ا ب�ح��دود
 7.7م�ل�ي��ارات دي�ن��ار بعد خصم  %10احتياطي
األج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ،تشير األرق� ��ام الفعلية حتى
نهاية عام  2019ــــــ  9أشهر من السنة املالية ــــــ إلى
عجز فعلي محتمل بحدود  3.9مليارات دينار،
ً
وف��ق��ا لبيانات تقرير املتابعة ال�ش�ه��ري ل��وزارة
ّ
املالية .وبتاريخ  24ديسمبر  ،2019وقعت كل من
ً
الكويت والسعودية اتفاقا حول عمليات إنتاج
النفط في املنطقة املقسومة ،وذل��ك من املحتمل
ً
نصيبا م��ن اإلن �ت��اج الكويتي بحدود
أن يعيد
ً
 250أل��ف ب��رم�ي��ل ي��وم��ي��ا ت��وق��ف م�ن��ذ  5س�ن��وات،
ً
وهو إنتاج له تكاليف ،وفقا لالتفاق ،ستقدر في
وق��ت الح��ق بعد اللجوء ال��ى التحكيم .واض��اف
ال �ت �ق��ري��ر ان ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ل�ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
املركزي ما زالت حذرة وجل قلقها يتجه إلى دعم
النمو الهش لالقتصاد املحلي وإلى تنافسية أو
توطني الدينار الكويتي .وخالل النصف الثاني
م��ن ع��ام  ،2019ق��ام ال�ف��درال��ي األم�ي��رك��ي بخفض
الفائدة األساس على الدوالر األميركي  3مرات،
وافقه «املركزي» مرة واحدة ،وعليه عاد الهامش
على فائدة العملتني إلى  ،%1بعد أن كان .%0.5
وان�خ�ف��ض م�س�ت��وى التبعية ب�ين س�ع��ر ال�ف��ائ��دة

 64.3دوالراً سعر برميل النفط
الكويتي في  2019منخفضاً
من  68.5دوالراً عام 2018
سياسة بنك الكويت المركزي
حذرة ..وجل قلقه دعم النمو
االقتصادي المحلي الهش
 10تغيرات فدرالية
ألسعار الفائدة قابلتها
 4تغيرات لسعر الخصم
على الدينار الكويتي

األس��اس على ال��دوالر األميركي وسعر الخصم
على ال��دي�ن��ار الكويتي منذ أول تغيير -زي��ادة-
ل �ل �ف��درال��ي األم �ي��رك��ي ف� � � � � ��ي 2015/12/19وأك �ث��ر
تبعها  10تغييرات أخ��رى بالزيادة والخفض،
ب�ي�ن�م��ا ل ��م ي�ت�غ�ي��ر س �ع��ر ال �خ �ص��م ع �ل��ى ال��دي �ن��ار
الكويتي سوى  4مرات ،وكانت سياسة صائبة.
وأق � � � ��رت ال � �ك ��وي ��ت ق ��ان ��ون ��ا ل �ت �ط ��وي ��ر امل �ن �ط �ق��ة
ال�ش�م��ال�ي��ة ،وق ��در ع��دد ال��وظ��ائ��ف امل��واط�ن��ة التي
يخلقها بحلول عام  2035بنحو  220ألف وظيفة
وبإنتاجية ه��ي األع�ل��ى ف��ي ال�ع��ال��م ،وبمستوى
إنتاجية العامل السنغافوري ،وبتوجه صريح
لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وبتكلفة
ب�ح��دود  450مليار دوالر أم�ي��رك��ي ،وه��و توجه
طيب من حيث املبدأ .ولكنها أقرت استراتيجية
أخ��رى تكلفتها أيضًا بحدود  450مليار دوالر
أم�ي��رك��ي وه��دف�ه��ا م��زي��د م��ن اع�ت�م��اد ال�ب�ل��د على
ال �ن �ف��ط ب��رف��ع ط��اق �ت��ه اإلن �ت��اج �ي��ة إل ��ى  4م�لاي�ين
برميل يوميًا بحلول ع��ام « .2040م��ا ال نعرفه
ه��و كيف يمكن التوفيق ب�ين االستراتيجيتني
من موقف ضد أو مع أي منهما ،وال كيف يمكن
أن يحتمل ال�ب�ل��د اس�ت�ث�م��ار ك��ل ه��ذه امل�ب��ال��غ في
كليهما ،وال كيف يمكن خلق فرص عمل منافسة
بإنتاجية فائقة م��ع نظام تعليم عالي التكلفة
وضعيف النوعية أو املخرجات».

جسر جابر الطريق المؤدي الى المنطقة الشمالية

 3.9مليارات دينار عجز متوقع لموازنة 2020-2019
أف ��اد ت�ق��ري��ر ال �ش��ال ب��ان��ه م��ع ان �ت �ه��اء ش�ه��ر دي�س�م�ب��ر ،2019
ينتهي الشهر التاسع من السنة املالية الحالية /2019،2020
وب �ل��غ م �ع��دل س�ع��ر ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت��ي ل�ش�ه��ر دي�س�م�ب��ر
نحو  66.5دوالرًا أميركي للبرميل ،وه��و ي��زي��د بنحو 11.5
دوالرا أم�ي��رك�ي��ا ل�ل�ب��رم�ي��ل ،أي ب�م��ا نسبته ن�ح��و  %20.9عن
السعر االفتراضي الجديد املقدر في املوازنة الحالية والبالغ
 55دوالرا أميركيا للبرميل ،وبلغ معدل سعر برميل النفط
ال�ك��وي�ت��ي ل�لأش�ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول ��ى م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
نحو  64.7دوالرا أميركيا ،وهو أدنى من معدل سعره للسنة
املالية الفائتة بنحو  .%5.5وكانت السنة املالية الفائتة 2019-
 2018ال�ت��ي انتهت بنهاية شهر م��ارس امل��اض��ي ،ق��د حققت
ل�ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت��ي م�ع��دل س�ع��ر ب�ل��غ ن�ح��و  68.5دوالرا

أميركيا ،ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر  2019أدنى
بنحو  %2.9من معدل سعر البرميل للسنة املالية املاضية،
وأدنى بنحو  13.5دوالرا أميركيا للبرميل من سعر التعادل
ل�ل�م��وازن��ة ال�ح��ال�ي��ة ال�ب��ال��غ  80دوالرا أم�ي��رك�ي��ا وف�ق��ًا لتقديرات
وزارة امل��ال�ي��ة وب�ع��د اق�ت�ط��اع ال �ـ  %10م��ن إج�م��ال��ي اإلي ��رادات
ملصلحة احتياطي األجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إي��رادات نفطية في شهر
ديسمبر املاضي بما قيمته نحو  1.5مليار دينار كويتي ،وإذا
افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار على حاليهما -
وهو افتراض قد ال يتحقق  -فمن املتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات
النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة املالية الحالية
نحو  16.7مليار دينار كويتي ،وهي قيمة أعلى بنحو  2.8مليار

دينار كويتي عن تلك املقدرة في امل��وازن��ة للسنة املالية الحالية
والبالغة نحو  13.9مليار دينار كويتي .ومع إضافة نحو 1.9
مليار دينار كويتي إي��رادات غير نفطية ،ستبلغ جملة إي��رادات
املوازنة للسنة املالية الحالية نحو  18.6مليار دينار كويتي.
وبمقارنة ه��ذا الرقم باعتمادات املصروفات البالغة نحو 22.5
مليار دي�ن��ار ك��وي�ت��ي ،فمن املحتمل أن تسجل امل��وازن��ة العامة
للسنة امل��ال�ي��ة  2020-2019ع�ج�زًا قيمته  3.9م�ل�ي��ارات دي�ن��ار
كويتي ،ولكن بيانات تسعة أشهر ال تصلح إال الستخدامها
كمؤشر على الحجم االفتراضي لعجز امل��وازن��ة ،ويبقى العجز
الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خالل ما تبقى
من السنة املالية الحالية ،ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك
املقدرة مع نهاية السنة املالية.

بلغت  36.355مليار دينار في نهاية العام

 %24.6ارتفاع القيمة الرأسمالية للبورصة
أف ��اد ت�ق��ري��ر ال �ش��ال ب��أن��ه :رغ��م ال�ت��أث�ي��ر الكبير
ل �ل �م �ت �غ �ي��رات ال� �ع ��ام ��ة م �ث ��ل م �ت �غ �ي ��رات س ��وق
النفط وضغوط األح��داث الجيوسياسية ،فإن
ب��ورص��ة الكويت تعيش حالة استثنائية من
ارتفاع كبير بمستوى سيولتها ،مع احتمال
ارتفاعها بشكل أكبر بعد إدراجها على مؤشر
مورغان ستانلي لألسواق الناشئة في مايو
 .2020ف �ق��د ب �ل��غ إج �م��ال��ي س �ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة
خ�ل�ال ع��ام  2019ن�ح��و  7.847م�ل�ي��ارات دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي ،وه ��ي ق�ي�م��ة أع �ل��ى ب�ن�ح��و  %90.1عن
ذل��ك اإلج�م��ال��ي ل�ع��ام  2018البالغ نحو 4.128
م �ل �ي ��ارات دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ،ول �ك ��ن م �ع �ظ��م ت�ل��ك
السيولة اتجهت إلى شركات السوق األول .فقد
حظي السوق األول ( 19شركة) بنحو %80.9
من إجمالي سيولة البورصة لعام  ،2019تاركًا
ن�ح��و  %19.1ل�ل�س��وق ال��رئ�ي�س��ي ( 144ش��رك��ة)،
ُ
ونسبة ال تذكر بنحو  %0.008لسوق املزادات
( 12ش��رك��ة) امل�ح�ت�م��ل إل �غ��اؤه ع�ن��د مطلع ع��ام
 2020ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي.
وس�ج��ل امل��ؤش��ر ال �ع��ام ل�ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ً
أداء
موجبًا مع نهاية عام  2019مقارنة مع مستواه
ف��ي نهاية ع��ام  ،2018إذ بلغ مستوى 6282.5
ن �ق �ط��ة ،أي ب��ارت �ف��اع ب�ن�ح��و  1202.9ن�ق�ط��ة أو
 %23.7م �ق��ارن��ة م ��ع م �س �ت��وى  5079.6ن�ق�ط��ة.
وكانت أعلى ق��راءة للمؤشر العام قد تحققت
بتاريخ /31/12 2019عندما بلغ  6282.5نقطة،
وأدنى قراءة له في تاريخ /2/01 2019عندما
بلغ  5109.6ن�ق��اط .وع�ن��د م�ق��ارن��ة سيولة عام
 2019م��ع مستوى سيولة ع��ام  ،2018نالحظ
ارتفاع املعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو
 ،%86.3فاملعدل اليومي لقيمة تداوالتها بلغ
نحو  31.4مليون دي�ن��ار كويتي مقابل نحو
 16.8مليون دينار ملعدل عام .2018
ه� � ��ذا االرت � � �ف� � ��اع ف� ��ي ال� �س� �ي ��ول ��ة ،ك� � ��ان ن�ت�ي�ج��ة
االستمرار في ترقية بورصة الكويت إلى سوق
ن��اش��ئ وآخ��ره��ا م��ؤش��ر س�ت��ان��در ان��د ب��ورز في
سبتمبر امل��اض��ي ،وإك�م��ال اإلي�ف��اء بمتطلبات
إدراجها في مايو املقبل ضمن مؤشر مورغان
ستانلي ل�لأس��واق ال�ن��اش�ئ��ة .وب�ل�غ��ت القيمة
الرأسمالية للشركات املدرجة في نهاية العام
( 175شركة) نحو  36.355مليار دينار ،وعند
م�ق��ارن��ة قيمتها م��ع ن�ه��اي��ة ع��ام  2018نالحظ
أنها حققت ارتفاعًا بلغ نحو  7.168مليارات
دينار أو نحو  .24.6%وبلغ عدد الشركات التي
ارتفعت قيمتها  83شركة ،في حني سجلت 88
شركة انخفاضات متباينة ،بينما ل��م تتغير
قيمة  4ش��رك��ات ف�ق��ط .وج ��اء أك�ب��ر ارت �ف��اع من
نصيب ق�ط��اع ال�ب�ن��وك بنحو  5.872م�ل�ي��ارات
دينار ،وكان القطاع الهدف الرئيسي لتداوالت
األج� ��ان� ��ب ،ت�ل��اه ق �ط ��اع االت � �ص� ��االت ب��ارت �ف��اع

توزيع القيمة الرأسمالية كما في  31ديسمبر الماضي لـ  175شركة
ارتفاع كبير في مستوى
السيولة بزيادة نسبتها %90.1
على عام 2018
 %80.9من السيولة اتجهت
الى أسهم السوق األول
و %19.1للسوق الرئيسي
ارتفاع المعدل اليومي
للتداول بنسبة  %86.3لتبلغ
 31.4مليون دينار
قطاع البنوك شهد أكبر ارتفاع
في القيمة الرأسمالية بنحو
 5.8مليارات دينار

توزيع القيمة السوقية في نهاية ديسمبر 2019
المواد األساسية
%2.2
خدمات استهالكية
%1.5
الرعاية الصحية
%1.2

تكنولوجيا
%0.02

سلع استهالكية
%0.5

خدمات مالية
%7.7
العقار
%6.3

الصناعة
%9.0

التأمين
%1.0

االتصاالت
%9.4

«الوطني» يسجل أعلى ارتفاع
بالقيمة الرأسمالية
بنحو  1.7مليار دينار
بنحو  702مليون دي�ن��ار ،بينما حققت قيمة
قطاع امل��واد االساسية انخفاضًا بنحو 223.3
مليون دينار كويتي .وعلى مستوى الشركات
امل��درج��ة ،ح�ق��ق «ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي» أعلى
ارت �ف��اع ف��ي ال�ق�ي�م��ة ال��رأس�م��ال�ي��ة ب�ن�ح��و 1.799
مليار دينار كويتي مقارنة بقيمته في بداية
العام ،ت�لاه «بيت التمويل الكويتي» بارتفاع
بنحو  1.783مليار دي�ن��ار ،ث��م «البنك األهلي
املتحد  -البحرين» بنحو  1.208مليار دينار.
وم ��ا زال ق �ط��اع ال �ب �ن��وك ه��و ال �ق �ط��اع املهيمن
بمساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو
( %60.5أكثر من نصفها ملصرفني هما «بنك
الكويت الوطني» و«بيت التمويل الكويتي»)،
ب�ي�ن�م��ا س��اه��م ق �ط��اع االت � �ص ��االت ث��ان��ي أك�ب��ر
امل�س��اه�م�ين بنحو  %9.4م��ن قيمة ال�ب��ورص��ة.
وح��از القطاعان على نحو  %69.9م��ن القيمة
ال��رأس�م��ال�ي��ة ل�ل�ب��ورص��ة ،وب �ل��غ نصيبهما من
س�ي��ول�ت�ه��ا أي ق�ي�م��ة ت��داوالت �ه��ا ن�ح��و ،%68.7
وح�ص��د ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ة بمساهمته البالغة
 %9م��ن القيمة ال��رأس�م��ال�ي��ة للبورصة ونحو
 %9.1من سيولتها.

النفط والغاز
%0.7

البنوك
%60.5

وذك ��ر أن��ه ل��و قبلنا ب��رب�ح�ي��ة األش �ه��ر التسعة
األولى من عام  2019مؤشرًا على ربحية العام
ب�ك��ام�ل��ه ،ن�لاح��ظ ارت �ف��اع��ًا ب�م�س�ت��وى الربحية
ب �ح ��دود  %3.4ب�ب�ل��وغ�ه��ا ن �ح��و  1.649م�ل�ي��ار
دينار ،مقارنة بنحو  1.595مليار دينار للفترة
ن�ف�س�ه��ا م��ن ع ��ام  .2018وب �ل��غ ع ��دد ال�ش��رك��ات
الرابحة واملشتركة بني العامني  124شركة من
أصل  168شركة أعلنت بياناتها املالية ،حيث
حققت ال�ش��رك��ات ال��راب�ح��ة ن�ح��و  1.704مليار
دينار كويتي ،خصم منها  54.8مليون دينار
كويتي مثلت نصيب  44شركة حققت خسائر.
وساهم قطاع البنوك بنحو  %55.7من أرباح
ال� �ب ��ورص ��ة ،وت �ل��اه ق �ط ��اع االت � �ص� ��االت ب�ن�ح��و
 %12.7من األرب��اح ،وش��ارك��ت  10قطاعات من
ً
ً
قطاعا ناشطا بالباقي أو  %31.6من
أصل 12
ت�ل��ك األرب � ��اح .وع �ل��ى م�س�ت��وى ال �ش��رك��ات ،ك��ان

أك �ب��ر امل �س��اه �م�ين ف��ي أرب � ��اح ال �ب��ورص��ة «ب�ن��ك
ّ
حقق أرب� ً
�اح��ا مطلقة
الكويت ال��وط�ن��ي» ،ال��ذي
بنحو  302.2مليون دينار ،تاله «بيت التمويل
الكويتي» بنحو  190.5مليون دينار.
وأفاد «الشال» بأنه عند تحليل مؤشرات األداء
ً
املالي للشركات املدرجة طبقا آلخ��ر البيانات
امل� �ت ��واف ��رة وم �ح �س��وب��ة ع �ل��ى أس � ��اس س �ن��وي،
ومقارنتها بنهاية عام  ،2018نالحظ أن مؤشر
مضاعف السعر إل��ى الربحية للسوق (/P)E
ارتفع إلى نحو  16.3م��رة ،مقارنة بنحو 13.8
مرة .وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية
(/P )Bإلى نحو  1.26ضعف مقارنة بنحو 1.03
ضعف .وارتفع العائد على حقوق املساهمني
( )ROEإل��ى نحو  %7.7م�ق��ارن��ة بنحو ،%7.5
وث�ب��ت ال�ع��ائ��د ع�ل��ى إج�م��ال��ي األص ��ول ()ROA
عند نحو  %1.6ل�ل�ع��ام�ين .وم�ت��وق��ع استمرار

إجراءات تطوير أخرى في عام .2020
واشار التقرير الى ان القلق حول رياح معاكسة
ّ
املتغيرات العامة مستمر ،فأسعار النفط
من
ضعيفة ،وغ�ي��اب نتائج إيجابية ألي إص�لاح
للسياسة امل��ال�ي��ة أو االق�ت�ص��ادي��ة ،وم��زي��د من
ضعف االستقرار السياسي العاملي واإلقليمي
وامل�ح�ل��ي ،وأح ��داث العنف الجيوسياسية ما
ّ
زال ��ت س��اخ �ن��ة ،ك�م��ا أن ال �ت��وق �ع��ات ت�ش�ي��ر إل��ى
ضعف محتمل لنمو االقتصاد العاملي.
وع �ل �ي��ه ،ن�ع�ت�ق��د أن ع ��ام  2020ل��ن ي �ك��ون ع� ً�ام��ا
م� �س� �ت� �ق � ًّ�را ،وم� �ع ��ه ق ��د ت �ش �ه��د ال� �ب ��ورص ��ة ً
أداء
ً
متذبذبا م��ع ميل لالتجاه امل��وج��ب ،ولكنه قد
ً
ّ
يتغير في االتجاهني؛ فقد يكون ملحوظا ،إن
صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وانفراج ،ولو
ً
بسيطا ،في األحداث الجيوسياسية ،والعكس
ً
صحيح أيضا.

أداء متفوق
في 2019
أك � � ��د ت� �ق ��ري ��ر ال� � �ش � ��ال ع� �ل ��ى أن
ب � � ��ورص � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت واص � �ل� ��ت
خ �ل�ال ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ت�ف��وق�ه��ا،
وارت �ف �ع��ت ب�م�س�ت��وى سيولتها
ب�ن�ح��و  %86.3م�ق��اس��ة بمعدل
ق�ي�م��ة ال� �ت ��داول ال �ي��وم��ي م�ق��ارن��ة
بسيولة ع��ام  ،2018وذل ��ك بعد
ثالث ترقيات طالتها على ثالث
م��ؤش��رات آخ��ره��ا ف��ي ديسمبر
امل��اض��ي على م��ؤش��رات MSCI
وإل ��ى م��رت�ب��ة األس� ��واق ال�ن��اش�ئ��ة،
وم �ع �ه��ا ك �س��ب م��ؤش��ره��ا ال �ع��ام
ن� �ح ��و  ،%23.7وب � �ل ��غ ن�ص�ي��ب
م � ��ؤش � ��را ال� � �س � ��وق األول ن �ح��و
 %32.4والسوق الرئيسي نحو
 .%3.6وح� �ت ��ى  25دي �س �م �ب��ر
 ،2019بلغت قيمة استثمارات
األج ��ان ��ب ف ��ي ق �ط ��اع امل �ص ��ارف
ال �ك��وي �ت �ي��ة ن �ح��و  1.744م�ل�ي��ار
دي �ن ��ار ك ��ان ن�ص�ي��ب «ال��وط �ن��ي»
نحو  1.08مليار دينار أو نحو
 %61.9من إجماليها ،ونصيب
«بيتك» نحو  421مليون دينار
أو نحو  %24.1م��ن إجماليها،
ون �ص �ي��ب «ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج» نحو
 111.2م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار أو نحو
 %6.4من إجماليها ،أي أن نحو
 %92.4من استثمارات األجانب
ف��ي ق�ط��اع امل �ص��ارف ف��ي البنوك
الثالثة.
وأض� ��اف ال�ت�ق��ري��ر أن ��ه م��ع وف��رة
السيولة حققت القيمة السوقية
للشركات املدرجة في البورصة
ارت �ف��اع��ًا م��ن م�س�ت��وى 29.187
مليار دينار في ع��ام  2018إلى
نحو  36.355مليار دينار كويتي
مضيفة ن�ح��و  7.168م�ل�ي��ارات
دي� �ن ��ار إل� ��ى ث � ��روة امل�س�ت�ث�م��ري��ن
فيها .وانتهت في الكويت عمليتا
طرح عام لكل من شركة شمال
ال ��زور األول ��ى وش��رك��ة البورصة
نفسها ،وح�ق�ق��ت نسبة تغطية
ل�لأول��ى ب�ن�ح��و  %127وللثانية
بنحو  .%850وف��ي  14نوفمبر
.2019
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توترات الشرق األوسط:

البورصات مصدومة ..وانتعاش للمالذات اآلمنة
كان العام الحالي يحمل في طياته الكثير من اإليجابية
لألسواق ،فتحولت بلمح البصر من التفاؤل إزاء االتفاق
التجاري بين الصين والواليات المتحدة ،إلى الخوف
من الضربات الجوية األميركية التي أفضت إلى مقتل
الجنرال اإليراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ارتفع النفط ،بينما ّ
حلقت أصول المالذ اآلمن بداية
من الذهب ،وانتهاء بالين ،وافتتحت الجلسة األوروبية
على انخفاض ،وتباينت األسواق اآلسيوية .وأعاد اغتيال
سليماني بث حالة من عدم اليقين في األسواق ،بعد
أسابيع من األنباء التجارية حول االتفاق التجاري ،الذي
دفع وول ستريت ألرقام قياسية .وشهدت الفترة
الماضية هدوءا حذراً في الشرق األوسط ،خصوصا ً بعد
الهجمات على منشأتي أرامكو ،ولكن وسط حالة
التفاؤل من المحفزات االقتصادية من الصين ،وصعود
أصول المخاطرة ،لم يكترث أحد ألي توتر.
ع � ��ن ال � ��وض � ��ع ال � � ��راه � � ��ن ،ي � �ق� ��ول ك � � ��اي ف ��ان
ب�ي�ت��رس��ون م�ح�ل��ل االق �ت �ص��اد ال�ك�ل��ي «رب�م��ا
نرى الحرب في املنطقة تشتعل بني وكالء
إي� ��ران ،وب�ي�ن ال �س �ع��ودي��ة ب��دع��م م�ك�ث��ف من
ال �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة ،خ�ص��وص��ًا أن �ن��ا رأي�ن��ا
أم�ي��رك��ا ت�ع��زز وج��وده��ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة خ�لال
اآلون � � ��ة األخ � � �ي� � ��رة»« .ل � ��م ي� �ع ��د ال � �ن� ��اس م��ن
عطالتهم ب�ع��د ،ول��ن ن��رى سيولة ق��وي��ة إال
ب �ح �ل��ول م �ن �ت �ص��ف ي �ن��اي��ر ،ل� ��ذا ف��ال �س �ي��ول��ة
ال� �ض� �ع� �ي� �ف ��ة ت � �ع � �ط ��ي رد ف � �ع� ��ل م �ض �خ �م��ا
ل�ل�أح ��داث .وي �ظ��ل ع �ل �ي �ن��ا م��راق �ب��ة ال��وض��ع
خالل الـ  24إلى  48ساعة القادمة».
من جانبه ،يقول إدوارد ليم مدير مالي ان
هذا الهجوم يبرز املخاطر الجيوسياسية
ألسواق النفط ،وربما يمر السوق بتراجع
ف��ي اإلن �ت��اج خ�لال ال��رب�ع�ين األول وال�ث��ان��ي
من عام .2020
«لم نفعل أي شيء بعد األح��داث ،فبالفعل

التفاؤل إزاء االتفاق
التجاري بين الصين
والواليات المتحدة تحوّ ل
بلمح البصر إلى خوف
الهدوء الحذر في
المنطقة في الفترة
السابقة وتجاهل
التوترات دفعا أصول
المخاطرة إلى االرتفاع

أعلى مستوى
للفرنك السويسري
في أربعة أشهر
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اشترينا أسهم شركات النفط مثل توتال،
ع �ن��دم��ا ب ��دأ ال �ن �ف��ط ي �ق �ت��رب م��ن  60دوالرًا
بنهاية .»2019
من جهته ،قال منجز وو وهو متداول في
العمالت «كانت مفاجأة عندما بدأ الدوالر
ال�ت�ح��رك أم��ام ال�ع�م�لات اآلس�ي��وي��ة ،رغ��م أن
ً
ً
مباشرا،
تأثيرا
األنباء ال تؤثر على آسيا
ون�ت�ح��دث هنا ع��ن درج��ات ان�ف�ص��ال ث�لاث.
وت �ع��زى امل �ب��ال �غ��ة ف��ي رد ال �ف �ع��ل إل ��ى رال��ي
ال ��ذه ��ب ال� �ق ��وي ،وارت� �ف ��اع ال�ي�ن ال �ي��اب��ان��ي،
وه �م ��ا م ��ن امل �ل ��اذات اآلم� �ن ��ة ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة.
وي��دل �ن��ا ه ��ذا ع �ل��ى ض �خ��ام��ة ح ��س ت �ح��وط
امل � �خ� ��اط� ��رة ف� ��ي األس � � � ��واق ب� �ع ��د األن� � �ب � ��اء».

س�ي�ك��ون م�س�ت��وى  108.00ش��دي��د األه�م�ي��ة
ل��زوج ال��دوالر/ي��ن ،فلم نتداول أسفله منذ
بداية نوفمبر املاضي.
«وزادت ال �ت �ح ��رك ��ات ق� ��وة ب �س �ب��ب ض�ع��ف
ال �س �ي��ول��ة ف ��ي ظ ��ل األع � �ي � ��اد ،ورب� �م ��ا ن��رى
ت� ��راج � �ع� ��ات ب� �ن� �ف ��س ق� � ��وة االرت� � � �ف � � ��اع ،ه ��ذا
ب � ��اف� � �ت � ��راض ب � �ق� ��اء األس� � � � � ��واق األم� �ي ��رك� �ي ��ة
مرتفعة».
ّأم � � ��ا س �ت �ي �ف�ي�ن ل� �ي ��ون ��غ ،ف� �ي� �ق ��ول «ي �خ �ش��ى
امل �س �ت �ث �م ��رون ت� ��زاي� ��د ال� ��وض� ��ع س � � � ً
�وء ا م��ع
إي� � ��ران ،ألن� ��ه رب �م��ا ت �ك��ون ه �ن��اك ردة ف�ع��ل
انتقامية ،بعد الهجمة األميركية .ويرغب
الناس في وضع املخاطرة تحت السيطرة

قبل عطلة نهاية األسبوع .ارتفعت األسهم
ب�ق��وة خ�لال الشهر امل��اض��ي ،أو ن�ح��وه ،لذا
أي أنباء سلبية ستكون سببًا في عملية
جني ربح».
من جهته ،يقول استراتيجي العمالت كني
تشوينغ« :تظل أسواق العمالت اآلسيوية
ت� �ح ��ت ض� �غ ��ط ب� �ع ��د ان� �ع� �ك ��اس م �ع �ن��وي��ات
املخاطرة .ويبدو أن مؤشر الدوالر يجد له
موطأ قدم .تلك العوامل سوف تحفز جني
أرب � ��اح ل �ل �ع �م�لات اآلس� �ي ��وي ��ة .ك �م��ا أن ت�ل��ك
األح��داث تحدث صدى عميقًا في األسواق
ً
نظرا إلجازات نهاية األعياد( .».إنفستينغ
دوت كوم)

األسهم األميركية تتراجع

الذهب يرتفع % 1.1

تراجعت املؤشرات الثالثة الرئيسية في بورصة وول ستريت ،الجمعة ،من مستويات قياسية مرتفعة،
بعد ضربة جوية أميركية في العراق فاقمت التوترات في الشرق األوس��ط ،وانكماش أكبرمن املتوقع
لقطاع الصناعات التحويلية في الواليات املتحدة أثار قلقًا من تباطؤ النمو االقتصادي.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا  235.48نقطة ،أو  ،%0.82إلى 28633.32
نقطة ،بينما هبط املؤشر ستاندرد اند ب��ورز 500األوس��ع نطاقا  23.00نقطة ،أو  ،%0.71ليغلق عند
 3234.85نقطة.
وأغلق املؤشر ناسداك املجمع منخفضا  71.42نقطة ،أو  ،%0.79إلى  9020.77نقطة.
وينهي املؤشران ستاندرد اند بورز 500وداو جونز األسبوع منخفضني  %0.17و %0.04على الترتيب،
في حني صعد ناسداك  %0.16على مدار األسبوع.
وهذا أول انخفاض أسبوعي للمؤشر ستاندرد اند بورز 500بعد خمسة أسابيع متتالية من االرتفاع.
(رويترز)

ّ
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من  %1يوم الجمعة املاضي في آسيا ،في حني تزايدت التوترات في الشرق
األوسط ،بعد تأكيد مقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني؛ حيث جنت أسعار الذهب  ،%1.1إلى 1544.25
ً
دوالرا.
ويقول مانوج كومار جاين« :من املتوقع أن تظل أسعار الذهب قوية على خلفية التصعيد الجيوسياسي
ً
دوالرا ،ليمتد الرالي إلى  1564في السوق
املتوقع في الشرق األوسط .وستتماسك األسعار أعلى من 1545
العاملي».
وأضاف« :هناك دعم قوي لألسعار عند مستوى  1532دوالرا .وكان قد سجل الذهب أكبر ربح سنوي له
منذ  ،2010على خلفية السياسة النقدية ّ
امليسرة ،والتوترات في هونغ كونغ ،ما رفع معدالت الشراء من
البنوك املركزية ،ومن صناديق املؤشرات املتداولة».
وأشار الى ان التوترات القوية على الجبهة الجيوسياسية تدفع الجميع ،ومنهم البنوك املركزية ،الى شراء
التحوط من املخاطر التي ّ
ّ
تهدد االقتصادات العامليةّ ،
جراء أي حدث عنيف( .رويترز)
الذهب بغرض

«قطر الوطني » :يؤكد استمرارها بقوة في 2020

 3عوامل لزيادة تدفقات المحافظ
إلى األسواق الناشئة
ق��ال ت�ق��ري��ر لبنك ق�ط��ر ال��وط �ن��ي ،إن تدفقات
رؤوس األموال ارتفعت إلى األسواق الناشئة
ف��ي ع��ام  ،2019كما توقعنا ف��ي شهر مايو،
وقد كان املحرك الرئيس لذلك هو تحول بنك
االحتياطي الفدرالي األميركي إلى سياسات
ت �ي �س �ي��ري��ة ،ح �ي��ث ان �ت �ق��ل ال �ب �ن��ك م ��ن ت��وق��ع
استمرار جوالت رفع أسعار الفائدة في بداية
العام إلى إجراء ثالثة تخفيضات في أسعار
الفائدة بنهاية عام .2019
وأش � ��ار إل� ��ى ق �ي��ام م �ع �ه��د ال �ت �م��وي��ل ال��دول��ي
ب��إع��داد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أم��وال
املحافظ تغطي عمليات ش��راء غير املقيمني
ل�لأس�ه��م وال �س �ن��دات ف��ي ع�ي�ن��ة م��ن األس ��واق
الناشئة ال�ك�ب��رى .وت�ع��د أدوات التتبع (IIF
 )Trackerمؤشرًا ً
جيدا ملكون تدفقات املحافظ
في بيانات موازين املدفوعات الرسمية التي
تصدر الحقًا بعد مدة طويلة.
وي�س�ت�خ��دم م�ع�ه��د ال�ت�م��وي��ل ال ��دول ��ي أدوات
التتبع ال�خ��اص��ة ب��ه لتدفقات رؤوس أم��وال
املحافظ إلب�لاغ األس��واق الناشئة بتوقعاته
ح��ول ت��دف�ق��ات رؤوس األم ��وال غ�ي��ر املقيمة،
وف ��ي ت��وق�ع��ات��ه ل�ش�ه��ر أك �ت��وب��ر ،ي ��رى املعهد
ح��دوث انتعاش بسيط ف��ي تدفقات رؤوس
األموال غير املقيمة إلى األسواق الناشئة من
 1.1تريليون دوالر ف��ي ع��ام��ي  2018و2019
إل��ى  1.2تريليون دوالر ف��ي ع��ام  .2020وقد
أبدى املعهد قلقه من أن سنوات من سياسات
ان�خ�ف��اض أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة والتيسير الكمي
م��ن ق�ب��ل ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ال�ك�ب��رى ق��د تركت
للمستثمرين العامليني محافظ فيها سلفًا
ح �ص��ة ك �ب �ي��رة م�م�ل��وك��ة ل�ل�أس ��واق ال�ن��اش�ئ��ة،
األم ��ر ال ��ذي ي�ق�ل��ل امل �ج��ال ل��زي��ادة مشتريات
أصول األسواق الناشئة.

املحركات الرئيسية
واس� �ت� �ع ��رض ال �ب �ن��ك امل� �ح ��رك ��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة

تدفقات رؤوس األموال
غير المقيمة ترتفع إلى
 1.2تريليون دوالر العام
الحالي
توقعات بنمو الناتج
المحلي اإلجمالي
في األسواق
الناشئة بـ %4.6
 274مليار دوالر
لمحفظة األسواق
الناشئة في 2019
ل �ل �ت ��دف �ق ��ات ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة ل �ل �م �ح �ف �ظ��ة إل ��ى
األس ��واق الناشئة ف��ي ع��ام��ي  2018و،2019
ق�ب��ل ال�ن�ظ��ر إل��ى ع��ام  .2020ف��ي ع��ام ،2018
اش�ت��دت ال �ظ��روف امل��ال�ي��ة العاملية وارتفعت
ق �ي �م��ة ال � � � � ��دوالر وس� � ��ط ت� �ص ��اع ��د امل �خ��اط��ر
السياسية وض�ع��ف األداء االق �ت �ص��ادي في
منطقة ال�ي��ورو وآس�ي��ا .ووف�ق��ًا ألداة التتبع
الخاصة بمعهد التمويل الدولي ،انخفضت
تدفقات املحفظة إل��ى األس��واق الناشئة من
 375مليار دوالر ف��ي  2017إل��ى  192مليار
دوالر ف ��ي ع ��ام  .2018وح �ت��ى ف ��ي ال �ص�ين،
وه ��ي ج ��زء رئ�ي�س��ي م��ن ان �ت �ع��اش األس� ��واق
الناشئة ع��ام  ،2017ب��دأت تدفقات املحفظة

ب��ال �ت �ب��اط��ؤ ألن ال �س �ي��اس��ات امل�ح�ل�ي��ة ك��ان��ت
أق ��ل دع �م��ًا وب � ��دأت امل� �خ ��اوف ال �ت �ج��اري��ة مع
الواليات املتحدة في تقليص ثقة الشركات
واملستهلكني.
وذك � � ��ر ان ع � ��ام  2019ش� �ه ��د ان� �ت� �ع ��اش ��ًا ف��ي
التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى األسواق
الناشئة بما ي�ق��در بنحو  274مليار دوالر
أميركي .وكان الدافع الرئيس وراء االنتعاش
ه��و ت �ح��ول ب �ن��ك االح �ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي إل��ى
ت �ي �س �ي��ر س� �ي ��اس ��ات ��ه ،ل� �ك ��ن ش �ك �ل��ت ال� �ح ��رب
ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �ص�ين
ً
عامال معيقًا خالل معظم العام ،مع تقويض
ثقة املستثمرين بسبب التأخيرات املتكررة
ف��ي امل �ف��اوض��ات وخ�ي�ب��ة األم ��ل ال�ن��ات�ج��ة عن
ذل � ��ك ،وق� ��د ب� ��دا أن امل� �ف ��اوض ��ات ت �ت �ج��ه نحو
التوصل إلى اتفاق في أبريل ،ولكن بعد ذلك
انهارت خالل فصل الصيف ،في وقت الحق
م��ن ال �ع��ام ،أع�ل��ن ال��رئ�ي��س ت��رام��ب ع��ن التقدم
نحو «املرحلة األولى» من االتفاق في أكتوبر،
وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في
منتصف ديسمبر.
وب �ي��ن ال �ت �ق��ري��ر أن ن �س �ب��ة ت ��دف� �ق ��ات رؤوس
األم��وال إل��ى اقتصادات آسيا الناشئة تقدر
ب�ن�ح��و  %67ف��ي ع ��ام  ،2019ب��ان�خ�ف��اض من
ن�س�ب��ة  %70ف��ي ع��ام  ،2018ول�ك�ن�ه��ا ال ت��زال
أكبر من نسبة  %54املسجلة في ع��ام .2017
في حني تقدر نسبة تدفقات رؤوس األموال
إل��ى ال�ش��رق األوس ��ط وأف��ري�ق�ي��ا ب�ح��وال��ي %6
في عام  ،2019بارتفاع من  %3فقط في عام
 ،2018ولكنها أقل من نسبة  %12املسجلة في
عام .2017

 3عوامل
وبالنسبة لعام  ،2020نتوقع أن تدفع ثالثة
عوامل رئيسية زي��ادة تدفقات املحافظ إلى
األسواق الناشئة:

ً
أوال:

ال ت � ��زال األوض � � ��اع امل ��ال �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة داع �م��ة
ل� �ت ��دف� �ق ��ات رؤوس األم � � � ��وال إل � ��ى األس � � ��واق
ال �ن��اش �ئ��ة ،وس � ��وف ت �ب �ق��ي ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة
ال��رئ�ي�س�ي��ة ع�ل��ى أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة منخفضة،
م�م��ا سيتيح للبنوك امل��رك��زي��ة ف��ي األس ��واق
الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار
الفائدة منخفضة ودع��م نمو الناتج املحلي
اإلجمالي.

ثانيًا:
م ��ن امل �ت��وق��ع أن ي �ك��ون ن �م��و ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي في األسواق الناشئة في عام ،2020
وال ��ذي سيبلغ  ،%4.6أق��وى بكثير م��ن نمو
االقتصادات املتقدمة ،والتي ُيتوقع أن تنمو
بنسبة  %1.5فقط.

ثالثًا:
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن� �ه ��ا ل �ي �س��ت ش ��ام �ل ��ة ،ف��إن
«امل��رح�ل��ة األول ��ى» م��ن االت �ف��اق ال�ت�ج��اري بني
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �ص�ي�ن ه��ي خ �ط��وة في
االتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد في
ال �ح��رب ال�ت�ج��اري��ة ،األم ��ر ال ��ذي س�ي��دع��م نمو
ال�ن��ات��ج املحلي اإلج�م��ال��ي ح��ول ال�ع��ال��م وفي
األسواق الناشئة.
ك �م��ا ك� ��ان ف ��ي ش �ه��ر م ��اي ��و ،م ��ا زل �ن��ا ن�ت��وق��ع
ت��دف �ق��ات رؤوس األم� � ��وال غ �ي��ر امل �ق �ي �م��ة إل��ى
األس � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة ب �ق��وة أك �ب��ر م��ن ت��وق�ع��ات
معهد ال�ت�م��وي��ل ال��دول��ي لسببني رئيسيني.
ً
أوال ،ن �ظ��رت �ن��ا إل � ��ى ن� �م ��و ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي
ً
اإلج �م��ال��ي ال �ع��امل��ي أك �ث��ر ت� �ف ��اؤال م ��ن ن�ظ��رة
م�ع�ه��د ال �ت �م��وي��ل ال ��دول ��ي .ث��ان �ي��ًا ،ن�ع�ت�ق��د أن
زيادة نمو الناتج املحلي اإلجمالي ستسمح
الق �ت �ص ��ادات األس� � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ب�م��واص�ل��ة
ت ��زوي ��د امل�س�ت�ث�م��ري��ن ب ��أص ��ول ت �ق��دم ع��وائ��د
جذابة مرجحة باملخاطر.

ق �ف��زت ع �م�ل�ات امل �ل�اذ اآلم ��ن م�ث��ل
الني الياباني إلى أعلى مستوياتها
ف � ��ي ش � �ه� ��ور ال� �ج� �م� �ع ��ة امل� ��اض� ��ي،
ب�ع��د م�ق�ت��ل ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي في
ضربة جوية أميركية على مطار
ب�غ��داد .وص�ع��دت س�ن��دات الخزانة
األميركية وأسعار النفط والذهب
بعد االغتيال.
وس� ّ�ج��ل ال�ي�ن ال�ي��اب��ان��ي ذروت ��ه في
ش �ه ��ري ��ن ع �ن ��د  107.92م �ق��اب��ل
ال ��دوالر األم�ي��رك��ي وارت �ف��ع %0.5
ف��ي أح ��دث س �ع��ر ل ��هُ .
وي �ن �ظ��ر إل��ى
الني عادة كمالذ آمن من املخاطر،
ن �ظ��را ل��وض��ع ال �ي��اب��ان ك��أك�ب��ر بلد
دائ � � ��ن ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م .وت �ض �خ �م��ت
ت �ح��رك��ات ال �ع �م �ل��ة أي �ض��ا ف ��ي ظ��ل
معامالت هزيلة بسبب عطلة في
طوكيو.
وصعد الفرنك السويسري ،الذي
يعتبر م�لاذا آم�ن��ا ه��و اآلخ��ر ،إلى
أعلى مستوياته في أربعة أشهر
عند  1.0824مقابل اليورو .وبلغ
الدوالر األميركي أعلى مستوياته
في أسبوع أم��ام العملة األوروبية
املوحدة.
ونزلت عوائد السندات الحكومية
األم �ي��رك �ي��ة ألج ��ل ع �ش��ر س �ن��وات
إل��ى أدن ��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا ف��ي ث�لاث��ة
أس��اب �ي��ع م �س� ّ�ج �ل��ة  %1.814ب�ع��د
ص �ع��وده��ا إل ��ى  1.946ف��ي ال�ي��وم
السابق .وترتفع أسعار السندات
مع هبوط عوائدها .وقال جيرمي
س �ت��ري �ت��ش م��دي��ر ق �س��م ال �ع �م�لات
ف��ي «س��ي.آي.ب��ي.س��ي» إن تراجع
العوائد األميركية ُيظهر تراجعا
ع ��ن ال �ت �ف ��اؤل امل�ل�اح ��ظ ال�خ�م�ي��س
املاضي.
وأض��اف أن املتعاملني يحسبون
اآلن حساب املخاطر الناجمة عن
رد ال �ج��ان��ب اإلي ��ران ��ي .وت��اب��ع «م��ا
زلنا ننتظر ونراقب ملعرفة ما إذا
ك��ان رد ال�ف�ع��ل س�ي�ك��ون ك�م��ا تلك
ال�ت��ي ت�ن�ب��ئ ب�ه��ا ع�ن��اوي��ن األخ�ب��ار
األولية».
وت � ��راج � ��ع ال �ج �ن �ي ��ه االس �ت��رل �ي �ن��ي
 %0.2إل��ى  1.3117دوالر ،وفقد
 %0.1أم� � � ��ام ال � � �ي� � ��ورو ل �ي �س �ج��ل
 85.10بنسًا( .رويترز)

موظف بشركة تركية
ساعد غصن على الهرب
إيمان عطية
ن�ق�ل��ت ش�ب�ك��ة CNN
ع� ��ن ش ��رك ��ة ت��رك �ي��ة
ل�ت��أج�ي��ر ال �ط��ائ��رات
ال � �خ� ��اص� ��ة ق ��ول� �ه ��ا،
ان م ��وظ� �ف ��ًا ي �ع �م��ل
ل� � � ��دي � � � �ه� � � ��ا س� � ��اع� � ��د
ك � � � ��ارل � � � ��وس غ� �ص ��ن
ف � � ��ي ال � � � �ه � � ��روب م��ن
اليابان إلى لبنان.
وق� � � � � ��ال� � � � � ��ت ش� � ��رك� � ��ة
 MNG Jetفي بيان
ل� �ه ��ا ال� �ج� �م� �ع ��ة ،إن
ط ��ائ ��رت�ي�ن ت� �ع ��ودان
ل � �ه� ��ا اس� �ت� �خ ��دم� �ت ��ا
«ب � � � � � �ص� � � � � ��ورة غ � �ي� ��ر
ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة» ل �ن �ق��ل
غ� � �ص � ��ن دون ع �ل ��م
كارلوس غصن
إدارة ال� � �ش � ��رك � ��ة،
وقالت إنها قدمت شكوى جنائية بما حدث.
وذك��رت  MNGفي بيانها ،أنها أجرت طائرتني منفصلتني لعميلني بدا
أن ليس بينهما صلة ،وتم استئجار إحداهما من دبي إلى أوساكا ومن
ث��م إل��ى اس�ط�ن�ب��ول ،بينما ت��م ح�ج��ز ال�ط��ائ��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن اس�ط�ن�ب��ول إل��ى
بيروت.
وب� ��دأت ال �ش��رط��ة ال�ت��رك�ي��ة ت�ح�ق�ي�ق��ًا ف��ي ه ��روب غ�ص��ن ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي،
واح �ت �ج��زت س�ب�ع��ة أش �خ��اص ل�لاش�ت�ب��اه ف��ي ت��ورط �ه��م ف��ي امل ��ؤام ��رة .وق��د
اع�ت��رف أح��د امل��وظ�ف�ين الخاضعني للتحقيق م��ن قبل السلطات التركية
بتزوير السجالت ،وفقًا لـشركة  ،MNGالتي أضافت «لقد أكد أنه تصرف
بصفته الفردية ،دون علم أو تفويض من إدارة الشركة».
وك� � � ��ان غ � �ص� ��ن ،رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س اإلدارة ال � �س� ��اب� ��ق ل� �ش ��رك� �ت ��ي ن �ي �س��ان
وم�ي�ت�س��وب�ي�ش��ي م��وت��ورز ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة وال��رئ �ي��س التنفيذي
ال �س��اب��ق ل�ش��رك��ة ري �ن��و ،ش��ري�ك�ت�ه�م��ا ف��ي ال �ت �ح��ال��ف ،ي�ن�ت�ظ��ر امل�ح��اك�م��ة في
اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
وتسعى السلطات جاهدة ملعرفة كيف نجح غصن في ال�ه��روب ،وداه��م
املدعون في طوكيو املنزل الذي كان يقيم فيه الخميس املاضي ،وقد أنكر
غصن األنباء التي تفيد بأن أسرته ضالعة في مساعدته على الفرار.
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«المنقذ» ربان واحد برؤية واحدة
تاريخ ًياُ ..

المؤسسات التي يقودها أكثر من قائد ..تغرق
ف��ي ال��راب��ع م��ن ن��وف�م�ب��ر م��ن ع ��ام ،1979
اقتحمت مجموعة من الطالب اإليرانيني
م �ب �ن��ى ال � �س � �ف� ��ارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب �ط �ه��ران
واح�ت�ج��زت أميركيني داخلها كرهائن،
ليتخذ الرئيس األميركي آن��ذاك جيمي
ك��ارت��ر ق� ��رارًا ب�ش��ن عملية ع�س�ك��ري��ة من
أج ��ل إط�ل�اق س ��راح ال��ره��ائ��ن ف��ي أب��ري��ل
.1980
ً
ولكن ب��دال م��ن تعيني ج�ن��رال مخضرم
لقيادة العملية العسكرية برمتها ،تم
تقسيم م�ه��ام ق �ي��ادة ت�ل��ك العملية بني
ق��ادة أف��رع الجيش األميركي كالقوات
ال�ب�ح��ري��ة وس�ل�اح ال�ج��و وق ��وات امل�ش��اة
ال �ب �ح��ري��ة ب ��ل وح �ت��ى خ �ف��ر ال �س��واح��ل.
ف�ل�أس �ب��اب س �ي��اس �ي��ة أرادت ك ��ل أف ��رع
الجيش األميركي املشاركة والحصول
ع �ل��ى ذل ��ك ال �ش��رف وك��ذل��ك ال �ف �ض��ل في
النجاح املتوقع لتلك العملية.
وم� ��ا زاد ال� �ط�ي�ن ب �ل��ة ه ��و أن ال��رئ �ي��س
ك��ارت��ر ل��م ي�ك�ت��ف بتقسيم م�ه��ام ق�ي��ادة
العملية بهذا الشكل بني أفرع الجيش
م��ن دون رأس واض��ح ف�ح�س��ب ،ب��ل ق��ام
ه��و وب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال�ب�ن�ت��اغ��ون
ب ��إص ��دار أوام� ��ر ل �ل �ق��وات امل �ش��ارك��ة في
ال �ع �م �ل �ي��ة ع �ب��ر األق � �م� ��ار االص �ط �ن��اع �ي��ة
مضادة لتلك التي اتخذتها القيادات
املوجودة على األرض.
وج� �ع ��ل اف� �ت� �ق ��ار ال � �ق� ��وات امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
العملية العسكرية إلى القيادة املوحدة
امل �ه �م��ة أق� ��رب ل�ل�ف�ش��ل م ��ن ال �ن �ج��اح ،ألن
ك��ل ف��رق��ة م��ن ال �ف��رق امل�ش��ارك��ة بالعملية
كانت تتصرف وفق تقديراتها الخاصة
ل�لأم��ور ،وف��ي نفس ال��وق��ت ل��م تكن لدى
كبار الضباط أي فكرة عمن سيقدمون له
التقارير الخاصة بالوضع على األرض
وم��ن ي��أخ��ذون منه األوام��ر .ه��ذه الحالة
من التخبط وغياب القيادة املوحدة أدت
ً
إلى فشل العملية العسكرية فشال ذريعًا
بعد أن ُدم ��رت ط��ائ��رت��ان وق�ت��ل  8جنود
أميركيني ،كانت العملية كارثة عسكرية
ب�ك��ل امل�ق��اي�ي��س ،وس��اه�م��ت بشكل كبير
ف��ي خ �س��ارة ج�ي�م��ي ك��ارت��ر الن�ت�خ��اب��ات
الرئاسة أمام الجمهوري رونالد ريغان
في عام .1980
ف ��ي ج�م�ي��ع م� �ج ��االت ال �ح �ي��اة ول �ي��س في
امل � �ج� ��ال ال� �ع� �س� �ك ��ري ف� �ح� �س ��ب ،ي� �ج ��ب أن
يصطف الجميع خلف قائد واح��د لديه
رؤي��ة م��وح��دة ،ق��ادر على اتخاذ ال�ق��رارات
االستراتيجية التي تحدد نجاح املؤسسة.
أي شيء غير وحدة القيادة سيؤدي إلى
االرتباك وعدم اليقني وتبديد الجهد وفي

التي لم تعد مربحة.
في غضون عامني ،تمكن الرجل من إخراج
«آي بي إم» من أزمتها وتحويل خسائرها
إل��ى أرب��اح ووض��ع الشركة م��رة أخ��رى على
الخريطة ،وتحت قيادته ارتفع سعر سهم
«آي بي إم» بأكثر من .%700

القائد الناجح..
من يستطيع تكوين
رؤية واضحة يعمد
في توصيلها إلى كل
فرد تحت قيادته
وتحفيزهم
على تحقيق األهداف
المشتركة

التسلسل الهرمي

إياكوكا استطاع إنقاذ
«كرايسلر» من اإلفالس
بعدما طرد  35نائ ًبا
للرئيس ..وقادها
إلى تحقيق األرباح
لويس غرستنر حوّ ل
خسائر «آي بي إم»
إلى أرباح ..وسعر
السهم ارتفع %700
خالل عامين
فشل المدير في توضيح
التسلسل بالشركة
سيؤدي إلى مشاحنات
ومنازعات داخلية تضر بها
عالم من «هارفارد»:
«القانون األول للطبيعة
البشرية في التسلسل
الهرمي» ..جميع
البشر بحاجة إلى معرفة
مكانهم بوضوح

مسؤولية الرئيس التنفيذي الناجح توضيح التسلسل الهرمي داخل الشركة وإزالة أي لبس أو غموض

نهاية املطاف الهزيمة.

طرد  35نائ ًبا!
ع�ن��دم��ا ت��ول��ى رج��ل األع �م��ال األم�ي��رك��ي لي
إياكوكا رئ��اس��ة شركة صناعة السيارات
األميركية «كرايسلر» في عام  1979كانت
ال� �ش ��رك ��ة ع �ل��ى وش � ��ك اإلف � �ل ��اس ،وأول م��ا
الحظه إياكوكا عند تولى زمام األمور كان
وجود  36نائبًا لرئيس الشركة في جميع
أنحاء العالم ،ولكل منهم قسمه وم��وارده
ال� �خ ��اص ��ة ،وك ��ان� ��وا ج �م �ي �ع��ًا ف ��ي م�ن��اف�س��ة
بعضهم مع بعض.
ببساطة لم تكن هناك قيادة واض�ح��ة ،كما
كانت هناك حالة من التخبط وغياب الرؤية
والتنازع على موارد الشركة ،لم يعجب هذا
الوضع إياكوكا الذي قام على الفور بإعادة
تنظيم الشركة وط��رد  35من ن��واب الرئيس

الـ 36وتولى بنفسه زمام األمور في الشركة
لينجز املهام التي ظلت عالقة لفترة طويلة
بسبب ص ��راع ن ��واب ال��رئ�ي��س بعضهم مع
بعض.
ذه��ب إي��اك��وك��ا إل��ى ال�ك��ون�غ��رس للحصول
ع�ل��ى ض �م��ان ي�س�م��ح ل�ل�ش��رك��ة ب��االق�ت��راض
وأع � � ��اد ال� �ت� �ف ��اوض ع �ل��ى ش� � ��روط ق ��روض
«ك��راي �س �ل��ر» م��ع أك �ث��ر م��ن  400ب �ن��ك ،وق��اد
م� �ف ��اوض ��ات ن��اج �ح��ة م� ��ع ع� �م ��ال ال �ش��رك��ة
انتهت بتعديل عقود  350ألفًا منهم ،كما
أعاد التفاوض مع نحو  4000من املوردين
بشأن األسعار.
في غضون أربع سنوات فقط ،تمكن إياكوكا
من قلب الشركة رأسًا على عقب ،حيث سدد
دي��ون�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل وق��اده��ا لتحقيق أرب ��اح
قدرها  350مليون دوالر .كل ما فعله إياكوكا
ه��و أن��ه ت�ص��رف كقائد يتحمل مسؤوليته
وأم � �س� ��ك زم � � ��ام األم� � � ��ور ل �ي �خ �ل��د اس� �م ��ه ف��ي

التاريخ باعتباره واحدًا من أنجح املديرين
التنفيذيني في القرن العشرين.

أزمة «آي بي إم»
ع � �ن� ��دم� ��ا واج � � �ه� � ��ت ش � ��رك � ��ة ال� �ب ��رم� �ج� �ي ��ات
وال�ح��واس�ي��ب األم�ي��رك�ي��ة «آي ب��ي إم» أزم��ة
خ �ط �ي��رة ت �ه��دد وج ��وده ��ا ف��ي ع��ام��ي 1991
و ،1992قام مجلس اإلدارة باستقدام لويس
غرستنر م��ن شركة «أر ج��ي أر نابيسكو»
وعينه مديرًا تنفيذيًا للشركة على أمل أن
يتمكن من إخراج «آي بي إم» من أزمتها.
من أول لحظة تولى غرستنر زمام األمور في
الشركة ،كان أول ما قام به هو إعادة تنظيم
ال �ش��رك��ة م ��ن خ�ل��ال دم� ��ج وت��وح �ي��د بعض
األقسام التي وجد تنازعًا بينها على املوارد.
وفي نفس الوقت قرر التوقف عن االستمرار
ف��ي تصنيع وت�ق��دي��م املنتجات وال�خ��دم��ات

ف � �ع ��ل غ ��رس� �ت� �ن ��ر م � ��ا ي� �ف� �ع� �ل ��ه ك � ��ل ال � �ق� ��ادة
ً
ال �ن��اج �ح�ين ،ح�ي��ث ق� ّ�ي��م أوال امل��وق��ف ب��دق��ة
ومن ثم تقدير ما يتطلبه تغييره لألفضل
ثم اتخاذ ق��رارات قوية وواضحة .فالقائد
ال �ن��اج��ح ه ��و م ��ن ي�س�ت�ط�ي��ع ت �ك��وي��ن رؤي ��ة
واضحة بشأن ما يجب القيام به ،وعندما
ي �ك� ّ�ون ه ��ذه ال��رؤي��ة ي�ع�م��د إل ��ى توصيلها
إلى كل فرد تحت قيادته وتحفيزهم على
تحقيق األهداف املشتركة.
في كل املنظمات واملؤسسات كبيرة كانت
أو صغيرة يجب أن يكون هناك تسلسل
ه ��رم ��ي واض � ��ح ل �ل �ق �ي��ادة .ه� ��ذا ال�ت�س�ل�س��ل
ال�ق�ي��ادي ض ��روري ج �دًا لضمان التماسك
والتنسيق والتعاون على تحقيق أهداف
املنظمة أو الشركة.
ي �ق��ول إدوارد أوس� �ب ��ورن وي �ل �س��ون ع��ال��م
األح � �ي� ��اء األم� �ي ��رك ��ي واألس � �ت � ��اذ ب�ج��ام�ع��ة
ه� ��ارف� ��ارد« :إن ال �ق ��ان ��ون األول للطبيعة
ال �ب �ش��ري��ة ه��و ال�ت�س�ل�س��ل ال �ه��رم��ي» .وه��ذا
يعني أن جميع البشر بحاجة إلى معرفة
مكانهم بوضوح داخل أي تسلسل هرمي
يوجدون خالله.
لذلك ،نجد أنه في املؤسسات الناجحة يوجد
دائمًا لكل شخص رئيس واحد فقط مسؤول
أمامه ،وذلك ببساطة ألن كل منا يحتاج إلى
ّ
معرفة مكانه بالضبط في ما يتعلق بزمالئه
باملؤسسة ألن هذا األمر يوضح مسؤولياته.
ً
ي�ج��ب أن ي �ك��ون ك��ل ش�خ��ص م �س��ؤوال أم��ام
شخص واحد فقط ،بحيث يعرف كل فرد من
فوقه ومن أسفله .ال يمكن للموظف أو الفرد
أن ي ��ؤدي ب��أف�ض��ل ح��االت��ه إال ع�ن��دم��ا يفهم
بوضوح شكل وطبيعة وتكوين التسلسل
الهرمي بمكان عمله.
وب�ش�ك��ل أس��اس��ي ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ال�ق��ائ��د
أو الرئيس التنفيذي مسؤولية توضيح
التسلسل الهرمي داخل املنظمة أو الشركة
وإزال ��ة أي لبس أو غ�م��وض ح��ول سلسلة
القيادة .وفشل املدير في توضيح التسلسل
الهرمي بالشركة سيؤدي إلى مشاحنات
ومنازعات داخلية ستضر الشركة وربما
ت�ت�س�ب��ب ف��ي خ�س��ارت�ه��ا مل��وظ�ف�ين مهمني.
(أرقام ،سي إن إن ،نيويورك تايمز)

هل أصبح انهيار أسواق األسهم الرئيسية قري ًبا؟

شراء المنافسين ..مدعاة لركود اقتصادي وشيك
جامحة في مواجهة االقتصاد العاملي،
خاصة أن الكثير من تأثير الثروة وقيم
األص��ول املتضخمة ي��رج��ع ف��ي األس��اس
إلى سوق األسهم الصاعد.

أخيرا تبدو أسواق األسهم الرئيسية في طريقها
الستعادة العالقة التاريخية القوية بينها وبين االقتصاد
الحقيقي ،لكنها لن تكون جيدة بالنسبة للمستثمرين
هذه المرة ،بعد فترة طويلة من النشوة التي أنكرت
هذه الصلة.
حتى قبل االنزعاج المترتب على تكهنات استمرار
الحرب التجارية ،كانت هناك عالمات على قرب اضطراب
األسواق ،فبعد موجة استثنائية من عمليات إعادة شراء
األسهم ،بدأت بعض الشركات الكبرى في أنحاء العالم
استخدام أسهمها المبالغ في تقييمها كعملة لشراء
الشركات األخرى ذات األصول واألرباح الحقيقية ،ما يعد
نذير شؤم.
إع � � � � ��ادة ش � � � ��راء األس � � �ه� � ��م أم � � ��ر م �ن �ط �ق��ي
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ش��رك��ات ال �ت��ي ت �ج��د أس �ع��ار
ال �ف��ائ��دة م�ن�خ�ف�ض��ة ب �ش �ك��ل ق �ي��اس��ي ف��ي
أس��واق �ه��ا ،ف�ه��ذا ي�ج�ع��ل ج�م��ع رأس امل��ال
امل��دع��وم ب��ال��دي��ون رخيصا ،وي��ؤدي إلى
ارتفاع أرباح املساهمني املتبقني.
ل �ك��ن م��وج��ة االن��دم��اج��ات واالس �ت �ح��واذ
الكبيرة األخيرة ،بما في ذلك شراء «إل
ف ��ي إم إت � ��ش» ل �ـ «ت �ي �ف��ان��ي» وت��وس �ع��ات
الشركة املالكة لنادي مانشستر سيتي
ل�ك��رة ال�ق��دم ،وال�ت��ي يتم تمويل بعضها
ع� �ب ��ر األس� � �ه � ��م ،ي �ن �ظ��ر إل� �ي� �ه ��ا م �ح �ل �ل��ون
ب��اع�ت�ب��اره��ا إش ��ارة ع�ل��ى ن�ه��اي��ة ال�س��وق
الصاعد.

قرب الركود
ع � �ن� ��دم� ��ا ت� � �ب � ��دأ ال � � �ش� � ��رك� � ��ات ف� � ��ي ش� � ��راء
امل� �ن ��اف� �س�ي�ن ب� � ��دال م � ��ن االس � �ت � �ث � �م� ��ار ف��ي
نشاط جديد ومجاالت وليدة ،وعندما
تستخدم أسهمها لشراء أص��ول النمو،
ف ��إن ه ��ذا ي�ش�ي��ر إل ��ى ت �ن��اق��ص ال �ث �ق��ة في
األس � � ��واق ،ك �م��ا ق ��د ي �ك��ون أي �ض��ا ع�لام��ة
على ركود اقتصادي وشيك.
ص �ح �ي ��ح أن االق � �ت � �ص� ��اد ي �ع �م ��ل ب �ش �ك��ل
دوري ،ت� �ن ��دث ��ر دورة وت � ��ول � ��د أخ � ��رى
ج� ��دي� ��دة ،ل �ك��ن ع �ن��دم��ا ت� �ن ��ذر اإلش� � ��ارات
بعاصفة جامحة في طور اإلعداد ،يجب

ال�ق�ل��ق ،فبخالف س��وق األس�ه��م الصاعد
ال يوجد ش��يء واح��د جيد على الجبهة
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،االس �ت �ث �م��ار آخ��ذ
في التراجع ،وكذلك معدالت النمو وثقة
الشركات.
االت �ف��اق ال�ت�ج��اري ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وال� � �ص �ي��ن س �ي �ك �ش��ف ف� �ق ��ط ع � ��ن ال �ح �ج��م
الحقيقي للمشكلة ول��ن ي�ع��ال�ج�ه��ا ،ول��ن
ت �ع��ود ال �ت �ج��ارة بي��ن ال�ب�ل��دي��ن إل ��ى س��اب��ق
ع �ه��ده��ا ،ف��ال �س��وق ت �ض��رر ه�ي�ك�ل�ي��ا ج��راء
ال� �ح ��رب ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،وت �ك �ش��ف ت �ه��دي��دات
ترامب للبرازيل واألرجنتني وفرنسا عن
نهج طائش يتبعه الرئيس األميركي.
لكن أسواق األسهم في الواليات املتحدة
والبلدان املتقدمة واصلت املضي قدما
ن�ح��و م�س�ت��وي��ات ق�ي��اس�ي��ة ب�غ��ض النظر
ع ��ن ه ��ذه اإلش� � ��ارات امل �ق �ل �ق��ة ،م�س�ت�ف�ي��دة
م � ��ن ال � �س � �ي� ��اس� ��ات ال � �ن � �ق� ��دي� ��ة امل � �ي � �س� ��رة،
وبفضل التكهنات بانطالق سلسلة من
االندماجات واالستحواذات التي تمدد
أجل السوق الصاعد.
ي � ��رى م �ح �ل �ل��ون أن م �ن �ط��ق ال � �س� ��وق ف��ي
االع� �ت� �م ��اد ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ات االس� �ت� �ح ��واذ
امل ��دع ��وم ��ة ب ��ال� �ظ ��روف امل ��ال� �ي ��ة ال �ح��ال �ي��ة
س �ي �ت �س �ب��ب ف� ��ي ان� �ه� �ي ��ار ع ��اج ��ل ول �ي��س
آج�لا ،فلو أن هناك سببا واح��دا إلث��ارة
أزمة ثقة ،فسيكون هو موجات الغضب

نظرة فنية

عندما تنذر اإلشارات بعاصفة جامحة في طور اإلعداد يجب القلق!

■ موجة االندماجات الكبيرة ..تشير إلى نهاية السوق الصاعد
■ االستثمار آخذ في التراجع ..وكذلك معدالت النمو وثقة الشركات
والتقلب التي يحدثها الرئيس ترامب.

شاهد على الخطر
ال �س��وق ال�ص��اع��د ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
اآلن ه� ��و األط� � � ��ول ع� �ل ��ى اإلط � �ل� ��اق ،ل �ك��ن
ال� � �ت � ��اري � ��خ ي� �خ� �ب ��ر ب� ��أن� ��ه ف � ��ي آخ � � ��ر م ��رة
اس �ت �م��ر ص �ع��ود األس �ه��م ط�ي�ل��ة ع �ق��د من
الزمان تقريبا ،كانت النهاية مأساوية
وش �ه��دت ال �ب�ل�اد (وم �ع �ه��ا ال �ع��ال��م) أزم��ة
اقتصادية طاحنة.
اس �ت �م ��ر االت � �ج� ��اه ال� �ص� �ع ��ودي ل�لأس �ه��م

ط�ي�ل��ة ث�م��ان��ي س �ن��وات ق�ب��ل ب��دء ال�ك�س��اد
ال �ع �ظ �ي��م ف ��ي ع� ��ام  ،1929وم� ��ع ان �ت �ه��اء
ال �ط �ف ��رة ف ��ي س� ��وق األس� �ه ��م األم �ي ��رك ��ي،
ش�ه��د اق�ت�ص��اد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أس��وأ
أزم��ة ف��ي تاريخه ،وال�ت��ي ام�ت��دت آثارها
لالقتصاد العاملي.
تصريحات ت��رام��ب ال�ت��ي يقلل فيها من
ت��راج��ع األس �ه��م ف��ي أوق� ��ات االض �ط��راب
ال � �ت� ��ي ي �ت �س �ب ��ب ب � �ه� ��ا ،ت� �ع� �ي ��د ل�ل��أذه� ��ان
تصريحه السابق عند إش�ع��ال الصراع
م� ��ع ال � �ص �ي�ن ع� �ن ��دم ��ا ق� � ��ال إن ال � �ح� ��روب

ال �ت �ج��اري��ة «س �ه �ل��ة ال � �ف ��وز» وه� ��و م ��ا ال
يبدو صحيحا.
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� � ��راه� � ��ن ،ي �ن �ش �غ��ل ال � �ق� ��ادة
األم � � �ي � ��رك � � �ي � ��ون وال� � �ب � ��ري� � �ط � ��ان� � �ي � ��ون ف��ي
ال�ص��راع��ات الداخلية إل��ى درج��ة أنهم ال
يستطيعون إعطاء االقتصاد االهتمام
املطلوب ،وحتى الرئيس الصيني شي
جني بينغ يبدو مشغوال بما يجري في
هونغ كونغ.
إذا دخ �ل��ت أس � ��واق األس �ه��م ف��ي م��رح�ل��ة
ت � �ص � �ح � �ي ��ح ،ق� � ��د ي� �خ� �ل ��ق ذل� � � ��ك ع ��اص� �ف ��ة

خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة ب�ي�ن م �ن �ت �ص��ف أغ �س �ط��س
وأواخ� � ��ر ن��وف �م �ب��ر ،ارت� �ف ��ع م ��ؤش ��ر «داو
ج � ��ون � ��ز» ال� �ص� �ن ��اع ��ي ب �ن �س �ب ��ة ،%10.5
وتحديدا على م��دار  74يوما ،حيث بدا
ً
أنه محصن ضد األخبار السيئة ،ووفقا
ل �ـ «ن �ي��د دي �ف �ي��س» ل�لأب �ح��اث ف��إن امل��ؤش��ر
سجل تاريخيا ارت�ف��اع��ا نسبته %13.4
في سلسلة مكاسب امتدت  61يوما في
املتوسط ،قبل االنهيار.
يقول محللو الشركة في مذكرة :بالنظر
إل��ى التقييمات املتضخمة ال�ت��ي ن��راه��ا
اآلن ،وب��اإلض��اف��ة إل ��ى االخ �ت�ل�اف��ات بني
ال �ع��دي��د م��ن امل ��ؤش ��رات ،ي �ج��ب أن نشير
إلى أن الكثير من األسواق الصاعدة في
تاريخ البالد (الواليات املتحدة) انتهت
ب��ان�ت�ع��اش م�م��اث��ل مل��ا ح��دث م��ؤخ��را منذ
أغسطس.
خ�ل��ال ال� �ف� �ت ��رة ب�ي�ن ال� �خ ��ام ��س ع �ش��ر م��ن
أك �ت��وب��ر  1999وال��راب��ع ع�ش��ر م��ن ي�ن��اي��ر
ع � � ��ام  ،2000ش � �ه� ��دت األس� � �ه � ��م م ��وج ��ة
ص �ع��ودي��ة م �م��اث �ل��ة ق �ب��ل ان �ف �ج��ار ف�ق��اع��ة
«دوت ك� � ��وم م � �ب� ��اش� ��رة» ،ح� �ي ��ث ارت� �ف ��ع
م��ؤش��ر «داو ج��ون��ز» بنسبة  %17خالل
ذل� ��ك ال ��وق ��ت .ل �ي��س ذل� ��ك ف �ح �س��ب ،ت �ك��رر
هذا املشهد قبيل األزم��ة املالية العاملية
أي� � �ض � ��ا ،وت � �ح� ��دي� ��دا خ �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة م��ن
ال �س��ادس ع�ش��ر م��ن أغ�س�ط��س ع��ام 2007
إل ��ى ال �ت��اس��ع م��ن أك �ت��وب��ر ل�ن�ف��س ال �ع��ام،
حيث قفز امل��ؤش��ر بنسبة ( %10.3لكنه
فعلها هذه املرة خالل  38جلسة فقط).
العوامل األساسية مهمة ،لكن كل سوق
ي �ع �م��ل وف � �ق ��ا مل� �ع� �ن ��وي ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن
وط �ب �ي �ع��ة ال � � ��دورة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،وب �ع��د
ارت �ف��اع كبير وم�م�ت��د يميل ال �س��وق إل��ى
التصحيح بعد املبالغة في التقييمات،
وه��و م��ا ي�خ�ش��ى م�ح�ل�ل��ون أن �ه��ا م��رح�ل��ة
قد باتت وشيكة( .أرقام ،ساوث تشاينا
مورنينغ بوست ،سي إن بي س��ي ،سي
سي إن ماركتس)
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BUSINESS

ضمن سلسلة خدمات رقمية ..عبر KFH GO

َ
خدمتي شراء سبيكة الذهب
«بيتك» ُيطلق
وطباعة الشيكات الفورية
أط �ل��ق ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت��ك)،
خدمتي شراء سبيكة الذهب ( 10غرامات)
وت �س �ل �م �ه��ا ف � � � ��ورًا ،وط � �ب ��اع ��ة ال �ش �ي �ك��ات
الفورية ،األوليني من نوعهما في الكويت.
ج��اء ذل��ك ض�م��ن إط ��ار سلسلة ال�خ��دم��ات
املصرفية الرقمية التي أطلقها «بيتك»،
ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي،
وتطبيق شعار «جيل جديد من الخدمات
امل�ص��رف�ي��ة ال�س�ه�ل��ة» ال ��ذي ي�ض�ف��ي م��زي��دا
م��ن القيمة على تجربة العميل ويحقق
متطلباتهم واحتياجاتهم املصرفية على
مدار الساعة بسهولة ويسر وأمان.
وإلج��راء عملية ش��راء سبيكة الذهب (10
غرامات) ،يقوم العميل بزيارة أقرب فرع
م��ن ف��روع  KFH Goال��ذك�ي��ة املنتشرة في
 9م�ن��اط��ق مختلفة ف��ي ال�ك��وي��ت ،فيجري
ال�ع�م�ل�ي��ة ع �ب��ر ال �خ��دم��ة ال��ذات �ي��ة ب��ادخ��ال
ب �ط��اق��ة ال� �ص ��رف اآلل � ��ي واخ �ت �ي ��ار خ��دم��ة
شراء سبيكة الذهب ،أو عبر خدمة املكاملة
الهاتفية مع موظف «بيتك» وطلب شراء
سبيكة ال��ذه��ب ،ويتسلم العميل سبيكة
الذهب بشكل فوري.
وإلجراء عملية طباعة الشيكات الفورية،
يقوم العميل بزيارة أق��رب فرع من فروع
 KFH Goال��ذك�ي��ة ،وي�ج��ري مكاملة فيديو
مع موظف «بيتك» لطلب طباعة الشيكات
الفورية ،وذل��ك بهدف استكمال الشروط
الخاصة بطباعة الشيكات وتسلم دفتر
الشيكات ( 10أوراق) فورًا.
ويحرص «بيتك» على تطوير الخدمات
املصرفية الرقمية واالنفراد بطرح حلول
مالية مبتكرة يمكن انجازها عبر قنوات
ال �خ��دم��ة ال��ذات �ي��ة م ��ن خ �ل�ال امل��وب��اي��ل أو
ع �ب��ر ال �ب��رم �ج �ي��ات ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة ،وت�ق�ن�ي��ات
ال��روب��وت ،وال��ذك��اء االصطناعي وأجهزة

جهاز XTM

ال � �ـ ،XTMوف ��روع  KFH Goال��ذك�ي��ة ،األم��ر
ال ��ذي ي�س��اه��م ف��ي إض��اف��ة ق�ي�م��ة متميزة
ال� ��ى ت �ج��رب��ة ال �ع �م�ل�اء ال ��ذي ��ن ي�ت�ط�ل�ع��ون
ال��ى خ��دم��ات مصرفية مبسطة وسريعة
وسهلة.
وم ��ن أب ��رز ال �ح �ل��ول امل��ال �ي��ة ال �ت��ي أطلقها
«بيتك» :خدمة االي��داع النقدي بالبطاقة
امل��دن �ي��ة ،وخ ��دم ��ة ال �س �ح��ب ال �ن �ق��دي دون
ب�ط��اق��ة م��ن خ�ل�ال  QR Codeأو ال�ب�ط��اق��ة
امل��دن �ي��ة أو رق ��م ال �ه��ات��ف ،وف �ت��ح ح�س��اب
(ال ��ذه ��ب – ال�ت��وف�ي��ر – ال ��راب ��ح – ال�خ��دم��ة
اآلل� � �ي � ��ة) وك � ��ذل � ��ك ب� �ي ��ع وش � � � ��راء ال� ��ذه� ��ب،
وخدمة  KFH Xpressللتحويالت املالية

الفورية عبر الحدود ،وخدمة التحويالت
امل��ال�ي��ة ال �ف��وري��ة ب��اس�ت�خ��دام ش�ب�ك��ة ريبل
 ،RippleNetوخدمة إي��داع الشيكات عبر
املوبايل ،وخدمة  Skiplinoلحجز املواعيد
إلكترونيًا في الفروع املصرفية ،وخدمة
 KFH Payللدفع االل�ك�ت��رون��ي ،وخ��دم��ة الـ
 Chatbotع�ب��ر منصاته املختلفة ،امل��وق��ع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�ب�ن��ك وال �ه ��وات ��ف ال��ذك �ي��ة،
وخدمة ال � �ـ KFH-Walletاملدعومة بخدمة
ال �ت �م �ك�ين ال��رق �م��ي ل �ل��دف��ع ع �ب��ر ال �ه��وات��ف
ال ��ذك� �ي ��ة  ،MDESوغ� �ي ��ره ��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الخدمات الرقمية وحلول الدفع املتوافرة
على  ،KFHonlineأو عبر ف��روع KFH Go

(ضاحية عبداهلل السالم ،مجمع األفنيوز،
منطقة اشبيلية ،منطقة الجابرية ،منطقة
املنقف ،منطقة ابوفطيرة ،مدينة صباح
األح� �م ��د ،م�ن�ط�ق��ة ال� �س�ل�ام ،م �ع��رض بيتك
للسيارات بالشويخ).
كما يوفر «بيتك» خدمات االونالين مثل
ال�ت�ح��وي�لات امل��ال�ي��ة املحلية وال�خ��ارج�ي��ة،
وان � �ش ��اء ودائ � � ��ع ،واض ��اف ��ة م�س�ت�ف�ي��دي��ن،
واس � �ت � �ع�ل��ام ع � ��ن رص � �ي � ��د ،وط � �ل� ��ب دف �ت��ر
ش�ي �ك��ات ،وف �ت��ح ح �س��اب ال��ذه��ب ،واج ��راء
ع �م �ل �ي��ات ب �ي��ع وش� � ��راء وت � � ��داول ال ��ذه ��ب،
وط �ل��ب ال �ت �م��وي��ل ،وف �ت��ح ح �س��اب ،وط�ل��ب
ب �ط��اق��ة ال� �خ� �ي ��ر ،وع� � ��رض ال ��رق ��م ال �س��ري
الخاص بالبطاقات االئتمانية وبطاقات
ال� �س� �ح ��ب اآلل � � � � ��ي ،وت� �ف� �ع� �ي ��ل ال� �ب� �ط ��اق ��ات
املصرفية الجديدة ،والتبليغ عن بطاقة
مفقودة ،س��واء كانت ائتمانية او سحبا
آليا ،ومعرفة االلتزامات التمويلية وعدد
االق �س��اط ،وغ�ي��ره��ا الكثير م��ن ال�خ��دم��ات
املصرفية االلكترونية.
ّ
السباقني عامليا في
ويعتبر «بيتك» من
تطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي،
اذ ن� �ج ��ح ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ب ��رن ��ام ��ج روب � ��وت
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة  RPAلتبسيط
ال�ع�م�ل�ي��ات ال��داخ �ل �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بعمليات
ت �م��وي��ل ال �ع �م�ل�اء ،ب �ه��دف زي � ��ادة ال �ك �ف��اءة
وتوفير الوقت.
وي� ��واص� ��ل «ب �ي �ت ��ك» ت �ب �ن��ي آخ� ��ر وأح� ��دث
وس��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال�ي��ة ،FinTech
وت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال� � ��ذك� � ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ي
والبلوكتشني في الصناعة املصرفية ،مع
التأكيد على أهمية تعزيز االستثمار في
هذا املجال ،واملضي قدمًا في استراتيجية
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ل�ـ«ب�ي�ت��ك» على مستوى
املجموعة.
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 Ooredooتدعم «السوق مروج»

أحد المشاريع الشبابية في «السوق مروج»

أعلنت  Ooredooالكويت ،أول شركة اتصاالت
تقدم الخدمات الرقمية املبتكرة في الكويت،
ع� ��ن اس � �ت � �م ��راري ��ة دع� �م� �ه ��ا مل � �ش� ��روع ال� �س ��وق
م��روج للعام الرابع على التوالي ،ال��ذي يدعم
املشاريع الشبابية ويضم املنتجات الزراعية
وال�غ��ذائ�ي��ة وال�ح��رف ال�ي��دوي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ال �ق �س ��م امل �خ �ص ��ص ل�ل�أط �ع �م��ة ال� � ��ذي ي�س�ل��ط
الضوء على تنوع األطعمة املحلية ،إلى جانب
قسم خاص ألنشطة األطفال ،وذلك على مدار
عطلة نهاية األسبوع مرة واحدة لغاية نهاية
مارس .2020

وفي تصريح له حول هذه الرعاية ،قال مدير
أول إدارة االت� �ص ��ال امل��ؤس �س��ي ل� �ـ Ooredoo
الكويت مجبل األي��وب «نحن سعداء بدعمنا
ل �ه��ذا امل� �ش ��روع ال �ش �ب��اب��ي امل �م �ي��ز ال� ��ذي ي�ب��رز
إب� ��داع� ��ات امل �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
الحجم في مختلف املجاالت .دعمنا للشباب
ممتد عبر سياستنا للمسؤولية االجتماعية
امل� �ب� �ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى ق� �ي ��م ال � �ت� ��واص� ��ل وااله � �ت � �م� ��ام
والتحدي ،ونحن نسعى للمساهمة في دعم
الشباب من خالل استراتيجيتنا للمسؤولية
االجتماعية املمتدة طوال العام».

مع صندوق التضامن اإلسالمي

«الزكاة» يبحث سبل دعم
الجامعة اإلسالمية في النيجر

للتعريف ببرامج الكلية وتخصصاتها

ممثلون عن «الدولية األميركية» يزورون مدارس عدة
أقامت الكلية الدولية األميركية في
ال �ك��وي��ت زي� ��ارة م �ي��دان �ي��ة إل ��ى بعض
امل � ��دارس ،ت�خ�ل�ل�ه��ا إل �ق��اء م�ح��اض��رات
تعريفية ع��ن الكلية ،وذل��ك بحضور
م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال �ط �ل �ب ��ة وامل� ��درس�ي��ن
واإلداريني.
وم� � � ��ن ب� � � ��اب ح� � � ��رص ال � �ك � �ل � �ي� ��ة ع �ل��ى
ت�ع��زي��ز ال �ت��واص��ل م��ع ال�ط�ل�ب��ة وإث ��راء
معلوماتهم ع��ن ال�ب��رام��ج التعليمية
امل�ط��روح��ة ف��ي الكلية وال�ت��ي تساهم
في وتطوير وتنمية القدرات الفكرية
وال��ذه�ن�ي��ة واإلب��داع �ي��ة ل�ل�ط��ال��ب ،فقد
ق� ��ام ف ��ري ��ق ع �م��ل م �ت �خ �ص��ص ب��إل �ق��اء
محاضرات خاصة للطلبة تهدف إلى
ال�ت�ع��ري��ف ب��ال �ب��رام��ج وال�ت�خ�ص�ص��ات
امل � � �ت� � ��اح� � ��ة وامل � � � ��راف � � � ��ق ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
وال �ب �ح �ث �ي ��ة امل � �ت� ��واف� ��رة واألس ��ال� �ي ��ب
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة امل �ع �ت �م��دة
واملتاحة في عملية التعليم.
ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارات ت ��م وض �ع �ه��ا ض�م��ن
خطة أعدتها الكلية لكي تغطي أكبر
ق��در م��ن امل��دارس ،وق��د كانت املرحلة
األول� � �ي � ��ة ب � ��زي � ��ارة ل �خ �م �س��ة م� � ��دارس
ل� �ل� �ب� �ن�ي�ن وال� � �ب� � �ن � ��ات وه � � � ��ي :ث ��ان ��وي ��ة
امل �ب��ارك �ي��ة ب �ن�ي�ن ،وث��ان��وي��ة س �ع��د ب��ن
ربيعة ،وثانوية الواحة بنني ،وكذلك

مدرسة أم الحارث األنصارية بنات،
وم��درس��ة أم�ي �م��ة ب �ن��ت رب �ي�ع��ة ب �ن��ات،
وثانوية فاطمة بنت عتبة للبنات.
ه� � ��ذا وق � ��د ت� �ف ��اع ��ل ط �ل �ب ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة
ال�ع��ام��ة م��ع ف��ري��ق ع�م��ل ال�ك�ل�ي��ة ال��ذي��ن
ق ��ام ��وا ب ��دوره ��م ب ��ال ��رد ع �ل��ى ج�م�ي��ع
األس �ئ �ل��ة واالس� �ت� �ف� �س ��ارات م ��ن ط�ل�ب��ة
املدارس.

وت�س�ت�م��ر ال�ك�ل�ي��ة ال��دول �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
ف � ��ي اس � �ت � �ق � �ب� ��ال ط � �ل � �ب� ��ات االل � �ت � �ح� ��اق
ل �ل �ف �ص��ل ال � ��دراس � ��ي ال� �ث ��ان ��ي ول �ل �ع��ام
ال �ق��ادم ضمن اخ�ت�ص��اص��ات متنوعة
تناسب سوق العمل.
ي��ذك��ر أن ال�ك�ل�ي��ة ال��دول �ي��ة االم�ي��رك�ي��ة
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ت� �ق ��دم ت �خ �ص �ص��ات ف��ي
إدارة االع�م��ال «التمويل واملحاسبة

جانب من زيارة «ثانوية فاطمة بنت عتبة  -بنات»

واالدارة وري��ادة االع�م��ال واالبتكار»
وال �ت �ص �م �ي��م ال �غ��راف �ي �ك��ي وال�ت�ص�م�ي��م
الداخلي باالضافة الى دبلوم في نظم
املعلومات .كما تعكف الكلية حاليا
ع �ل��ى اع� � ��داد ب ��رام ��ج ال �ب �ك��ال��وري��وس
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن ال�ت�خ�ص�ص��ات منها
ال�ه�ن��دس�ي��ة املختلفة وادارة االع�م��ال
والتصميم وتخطيط املدن.

كوثر المسلم مع ممثلي صندوق التضامن

استقبلت املدير العام لبيت الزكاة «باإلنابة»
ك��وث��ر ع �ب��د ال �ع��زي��ز امل �س �ل��م ف ��ي م �ق��ر «ال �ب �ي��ت»
بجنوب السرة رئيس املجلس الدائم لصندوق
التضامن اإلس�لام��ي (ال�ت��اب��ع ملنظمة التعاون
اإلس�ل��ام� ��ي) رئ �ي ��س م �ج �ل��س أم� �ن ��اء ال �ج��ام �ع��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة ب��ال�ن�ي�ج��ر ال�س�ف�ي��ر ن��اص��ر ب��ن عبد
اهلل ب��ن ح �م��دان ال��زع��اب��ي وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه،
ال��ذي ضم نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة
اإلس�ل�ام �ي ��ة ب��ال �ن �ي �ج��ر ع �ب��د ال��رح �م��ن ب ��ن علي
الجروان ،والوكيل املساعد لإلعالم والعالقات
الخارجية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ح�م��د ن��اص��ر امل �ط �ي��ري ،وب�ح�ض��ور
ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة ب�ي��ت ال��زك��اة ع�ب��د ال �ق��ادر
ضاحي العجيل ،ونائب املدير العام للخدمات
االجتماعية د .ماجد سليمان العازمي ،ونائب
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة عبد
املحسن أحمد الكندري.
ج� ��رى خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء م �ن��اق �ش��ة س �ب��ل ال �ت �ع��اون
املشترك بني «البيت» و«الصندوق» ،كما تقدم

ال ��زع ��اب ��ي ب �ط �ل��ب ل��دع��م امل �ش ��اري ��ع ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
التي يرعاها «ال�ص�ن��دوق» م��ن خ�لال الجامعة
اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال�ن�ي�ج��ر ،وال �ت��ي ينتسب إليها
أك �ث��ر م ��ن  1500ط��ال��ب وط��ال �ب��ة م ��ن  20دول ��ة
أف ��ري� �ق� �ي ��ة ،ي � ��درس � ��ون ف �ي �ه��ا ع � �ل ��وم ال �ش��ري �ع��ة
اإلسالمية واملناهج العلمية والنظرية األخرى.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أع ��رب ��ت امل �س �ل��م ع ��ن ت��رح�ي�ب�ه��ا
بزيارة الوفد ،وأشادت باملشاريع التي ينفذها
ص� �ن ��دوق ال �ت �ض��ام��ن اإلس �ل�ام� ��ي ف ��ي م �ج��االت
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ص �ح��ة ،وإس �ه��ام��ات��ه ف��ي م�ج��االت
اإلغاثة اإلنسانية ورعاية الشباب املسلم وبناء
املراكز اإلسالمية لألقليات املسلمة في مختلف
دول العالم.
وأوض� �ح ��ت امل �س �ل��م أن ال �ب �ي��ت ي��رح��ب ب�ج�ه��ود
«ال � �ص � �ن� ��دوق» ال� �ه ��ادف ��ة ل �ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م �ع��ات
الفقيرة من خ�لال نشر الثقافة والتعليم وفقًا
ل�ل��وائ��ح وال�ن�ظ��م ال�ت��ي تحكم عمل البيت وبما
ي �ت��واف��ق م ��ع رغ� �ب ��ات امل �ت �ب��رع�ين وب��ال�ت�ن�س�ي��ق
والتعاون مع وزارة الخارجية.
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«واشنطن بوست» :إيران لن تتهور
في تحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست األميركية استبعدت س��وزان مالوني ،وهي نائبة
مدير معهد بروكينغز ،اتجاه إيران إلى الرد بشكل أعمى أو متهور على اغتيال قاسم سليماني.
وعلى الرغم من تحذيرها من تداعيات اغتيال «مهندس نفوذ إيران املتوسع في الشرق األوسط»،
ّ
قالت إن ال�ق��ادة اإلي��ران�ي�ين يتمتعون بخبرة جيدة على مستوى ضبط ال��رد بما يتناسب مع
ّ
مصالحهم الحقيقية ،مشيرة إلى أن هذه املصالح تتعلق بشكل أساسي ببقاء النظام .وعليه،
رجحت مالوني أن يكون الرد اإليراني متمهال ودقيقا.

األحد  10جمادى األولى  1441هـ  5 -يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com • 16683

«الخارجية األميركية» لـ سبقلا:

لن نتسامح مع قتل األميركيين
ّ
تحضر لجميع الردود الممكنة على أي عملية إيرانية انتقامية
■ اإلدارة
■ على القيادة اإليرانية أن ترى حسم الرئيس ترامب وتوقف التصعيد
■ ال نسعى إلى الحرب ..لكن لن نقف مكتوفي األيدي ونراقب اإليرانيين يصعِّ دون
■ سنستمر في حملة الضغط لحرمان إيران من الموارد لتنفيذ هجمات إرهابية
■ رسالتنا للشعب اإليراني :نحن معكم في مواجهة قمع النظام

نعيم درويش
ق � ��ال � ��ت امل � �ت � �ح� ��دث� ��ة ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ف��ي
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة إي ��ري� �ك ��ا
ت� �ش ��وس ��ان ��و ف � ��ي ت � �ص ��ري ��ح خ ��اص
ل� � �ـ سبقلا ان ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
ات� � �خ � ��ذت ق� � � ��رار ت� �ص� �ف� �ي ��ة ال� �ج� �ن ��رال
ق ��اس ��م س �ل �ي �م��ان��ي «م� ��ن أج� ��ل وق��ف
التصعيد وال��دف��اع ع��ن أنفسنا من
تهديد وشيك ،وكذلك بعد أن رأينا
عددا من الهجمات من جانب إيران
أو ع �م�لائ �ه��ا ض ��د األم �ي��رك �ي�ي�ن ف��ي
األسبوع املاضي»
وردا ع� �ل ��ى س� � ��ؤال ع� �م ��ا اذا ك��ان��ت
ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ت� �خ� �ش ��ى ردا
ان �ت �ق��ام �ي��ا م ��ن ق �ب��ل اي � � ��ران ،اج��اب��ت
تشوسانو :تعمل حكومة الواليات
املتحدة بتوجيه مباشر من الرئيس
دون � ��ال � ��د ت� ��رام� ��ب ع� �ل ��ى ال �ت �ح �ض �ي��ر
لجميع ال ��ردود امل�م�ك�ن��ة .ك�م��ا ت��درك
القيادة اإليرانية أن الرئيس ترامب
س �ي �ق��وم ب ��ال�ل�ازم ف �ع �ل��ه .ون ��أم ��ل أن
ت ��رى ال �ق �ي��ادة اإلي ��ران� �ي ��ة ذل� ��ك ،وأن
ت��رى ال�ح�س��م األم �ي��رك��ي ،وأن ي�ك��ون
قرارهم بوقف التصعيد.
واض��اف��ت امل�ت�ح��دث��ة ف��ي ال�خ��ارج�ي��ة
االم�ي��رك�ي��ة« :م��ا نسعى إل�ي��ه ه��و أن
ت �ت �ص��رف إي � � ��ران ك ��دول ��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة،
وس��وف نستمر ف��ي حملة الضغط
القصوى كي نحرم النظام اإليراني
وعمالء ه من املوارد الالزمة لتنفيذ
ه �ج �م��ات إره ��اب� �ي ��ة .إذ أع �ل��ن وزي ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م� ��اي� ��ك ب ��وم� �ب� �ي ��و ع �ل��ى
س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ف ��ي ال �ل �ي �ل��ة امل��اض �ي��ة،
امل��واف��ق ال �ث��ال��ث م��ن ي �ن��اي��رال �ج��اري،
عن نيته إدراج عصائب أهل الحق
ع� �ل ��ى ق ��ائ �م ��ة ال� �ع� �ق ��وب ��ات ك�م�ن�ظ�م��ة
إره��اب �ي��ة أج �ن �ب �ي��ة ،ف �ض�لا ع��ن ق�ي��ام
ال��وزي��ر ب��إدراج عصائب أه��ل الحق
واث �ن�ي�ن م��ن ق��ادت �ه��ا ،ه �م��ا االخ� ��وان
قيس وليث الخزعلي ،على القائمة
الخاصة باإلرهابيني العامليني».
واوض� �ح ��ت اري �ك��ا ت �ش��وس��ان��و« :إن

ال� �ن� �ظ ��ام اإلي � ��ران � ��ي ي� �ق ��وم ب ��إره ��اب
ال� � �ش � ��رق األوس � � � ��ط م� �ن ��ذ  40ع ��ام ��ًا،
وق��د ك��ان��وا امل�ع�ت��دي��ن مل��دة  40ع��ام��ًا،
وق��د أظ�ه��رن��ا ضبطا ه��ائ�لا للنفس
حتى اآلن ،لكننا أوضحنا للنظام
اإلي� � ��ران� � ��ي أن � �ن� ��ا ل � ��ن ن� �ت� �س ��ام ��ح م��ع
ق �ت��ل األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن .وأن ال �ع �م �ل �ي��ات
ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا إي� � ��ران وال �ع �م�ل�اء
م ��ن ج �م��اع �ت �ه��ا ق ��د أدت إل� ��ى وف ��اة
ومعاناة اآلالف ،بما في ذلك مئات
األم �ي��رك �ي�ي�ن .ون �ح��ن ال ن �س �ع��ى إل��ى
ال �ح��رب م��ع إي� ��ران ،ل �ك��ن ،ف��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه ،ل ��ن ن �ق��ف م �ك �ت��وف��ي األي� ��دي
ون� � ��راق� � ��ب اإلي � ��ران � � �ي �ي��ن ي� �ص� �ع ��دون
م � ��ن امل � ��وق � ��ف وي� � �ع � ��رض � ��ون أرواح
األم �ي��رك �ي�ين ل�ل�خ�ط��ر م ��ن دون ال ��رد
ب� �ط ��ري� �ق ��ة ت� �م� �ن ��ع وت� � ��داف� � ��ع وك ��ذل ��ك
ت��ردع وتخلق الفرصة ل��وق��ف حالة
التصعيد».
وع��ن ال��رس��ال��ة ال�ت��ي ت��ود ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ت��وج �ي �ه �ه��ا ال ��ى اي � ��ران ف��ي
ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة ،ق��ال��ت امل �ت �ح��دث��ة ف��ي
ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة :إن رسالتنا
إل� � � ��ى ال � �ش � �ع� ��ب اإلي� � � ��ران� � � ��ي ه� � ��ي أن
الواليات ستقف وقد وقفت في عهد
الرئيس ترامب معكم .إن جمهورية
إي� � � � ��ران اإلس �ل��ام � �ي � ��ة م� �س� �ت� �م ��رة ف��ي
ان� �ت� �ه ��اك دس� �ت ��وره ��ا ب �ق �م��ع ح �ق��وق
اإلن� � � � �س � � � ��ان األس � � ��اس� � � �ي � � ��ة ل� �ل� �ش� �ع ��ب
اإلي��ران��ي م�ن��ذ  40ع��ام��ًا .وال��والي��ات
املتحدة والعالم يأمالن من النظام
اإليراني أن يعامل شعبه بالكرامة
ال � �ت� ��ي ي �س �ت �ح �ق �ه��ا ج� �م� �ي ��ع ال� �ب� �ش ��ر.
وتأمل الواليات املتحدة من النظام
اإلي� � ��ران� � ��ي أن ي �ت �ب �ن ��ى م� �م ��ارس ��ات
أف �ض��ل ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ول�ج�م�ي��ع
أف ��راد ال�ش�ع��ب ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك حماية
ال �ح��ق ف ��ي ال �ح �ي��اة واألم � ��ن ل�ج�م�ي��ع
األشخاص ،فضال عن حرية تكوين
ال �ج �م �ع �ي��ات وال �ت �ج �م��ع وال �ت �ع �ب �ي��ر
ع ��ن أن �ف �س �ه��م ،وك ��ذل ��ك ح��ري��ة ال�ف�ك��ر
وال� �ض� �م� �ي ��ر وال � ��دي � ��ن ،ك� �م ��ا ي �ن �ب �غ��ي
معاملة جميع اإليرانيني على قدم
املساواة في ظل القانون.
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مصادر لـ سبقلا :حكومة روحاني تخشى الردود المتهورة من الحرس

القوات اإليرانية
في حالة استنفار قصوى
محمد مجيد األحوازي
يتداول السؤال األكثر الحاحًا في الوقت الحالي بني األوساط
السياسية والعسكرية ف��ي اي��ران ع��ن خ�ي��ارات ال��رد اإلي��ران��ي
ع �ل��ى م �ق �ت��ل ق ��ائ ��د ف �ي �ل��ق ق� ��دس ال� �ج� �ن ��رال ق ��اس ��م س�ل�ي�م��ان��ي.
واع�ت�ب��رت تصريحات حكومة ال��رئ�ي��س حسن روح��ان��ي هي
األكثر هدوءا وأنها تتسم بشيء من الدبلوماسية على عكس
تصريحات ق��ادة الحرس الثوري الذين اك��دوا على تمسكهم
بالرد العسكري على مقتل سليماني.
اعتبر البعض ان هذا التباين بني الحرس الثوري والحكومة
االيرانية يدل على وجود انقسام داخل البيت اإليراني حول
طبيعة الرد على الواليات املتحدة األميركية.
وما أكد جود هذا االنقسام الذي ظهر على اإلعالم اإليراني،
ال �ب �ي��ان ال � ��ذي ص ��در م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن اإلي��ران �ي�ي�ن
ال�س��اب�ق�ين وق� �ي ��ادات ال �ت �ي��ار االص�ل�اح��ي ودع��وت �ه��م إل ��ى ع��دم
اإلن �ج��رار ف��ي ف��خ امل��واج�ه��ة العسكرية م��ع ال��والي��ات املتحدة
باملنطقة.
وأصدر مصطفى تاجزادة وزير الداخلية االيراني األسبق في
حكومة سيد محمد خاتمي بيانا موقعا من قبل مجموعة
كبيرة من النشطاء السياسيني ،وغالبيتهم من قيادات التيار
االصالحي املقرب من حكومة روحاني يعبرون عن موقفهم
من األزمة املحتدمة بني واشنطن وطهران بعد مقتل الجنرال
سليماني .وجاء في بيان قيادات التيار االصالحيني الرافض
ل �ل��رد ال �ع �س �ك��ري :ن�ط��ال��ب دول وش �ع��وب ال �ع��ال��م إدان� ��ة مقتل
سليماني وإظ �ه��ار م��واق�ف�ه��م ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ح�ق��وق�ي��ة ،حيث
سيكون لهذه االدانات واملواقف ً
أثرا بالغًا في تخفيف التوتر
بني واشنطن وطهران.
ودع ��ا ب�ي��ان ت�ي��ار االص�لاح �ي�ين ح��ول تجنب ال ��رد العسكري
املسؤولني في إيران إلى تجنب الوقوع في الفخ الذي نصبه
أم ��راء ال �ح��رب األم�ي��رك�ي��ون واإلس��رائ�ي�ل�ي��ون لتعطيل التقدم
ال�ط�ب�ي�ع��ي ال ��ذي ت�ش�ه��ده إي� ��ران ون �ش��ر ح��ال��ة ع ��دم االس�ت�ق��رار
وان �ع ��دام األم ��ن ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ل��ذل��ك ن��دع��و إل ��ى ت��وخ��ي ال�ح��ذر
وإعطاء األولوية للحفاظ على األم��ن العام في البالد وكذلك
ً
دعم التنمية واالزده��ار للشعب االيراني بدال من االستنزاف
في أي قضية أخرى.
واي�ض��ًا اص��در الزعيم االص�لاح��ي اإلي��ران��ي ورئ�ي��س البرملان
االيراني األسبق مهدي كروبي بيانا أدان فيه مقتل الجنرال
سليماني ولكن لم يطالب بأي رد عسكري.

مواجهة غير متكافئة
وي �ق��ول امل��راق �ب��ون ل�ل�ش��أن اإلي��ران��ي ب��أن ت�ص��ري�ح��ات الجيش
اإلي��ران��ي ح��ول امتناعهم ع��ن أي رد متهور أو متسرع على
مقتل سليماني وبيان التيار االصالحي املقرب من الرئيس
روح��ان��ي ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة محمد ج ��واد ظ��ري��ف يشير إل��ى

مقربون من الرئيس:
لعدم الوقوع في فخ المواجهة
انقسام حول الرد على أميركا..
والحرس يريد أن يكون
بحجم الخسارة
رضائي :الحلفاء في سوريا ولبنان
واليمن والعراق ومناطق أخرى
يتأهبون لحدوث عمل ما

عدم رغبة الحكومة في خوض مغامرة عسكرية مباشرة مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وتشير امل�ص��ادر املطلعة م��ن داخ��ل اي��ران
ل�ـ سبقلا ب��أن م�خ��اوف الحكومة االي��ران�ي��ة نابعة ع��ن ال�ق��رار
الذي سيتخذه الحرس الثوري االيراني في الرد املباشر على
أه ��داف م��واق��ع وق��واع��د عسكرية أم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ودول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،ح�ي��ث ي ��درك وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ظ��ري��ف ب��أن
تبعات الرد االيراني قد تطلق شرارة املواجهة العسكرية غير
املتكافئة بني واشنطن وطهران باملنطقة.
واض��اف��ت امل�ص��ار املطلعة م��ن داخ��ل اي��ران ب��أن ق��وات الحرس
الثوري بجانب الجيش االيراني منذ الجمعة في حالة تأهب
واستنفار تام وأطلقت صفارات اإلنذار بصورة تجريبية في
القواعد الجوية التابعة للجيش ،ما يشير إلى حدث كبير قد
تشهده املنطقة بعد مقتل ما يعرف «بالقائد الظل» الجنرال
سليماني بأوامر مباشرة من قبل الرئيس األميركي دونالد
ترامب في العراق.
وظهر الرئيس االي��ران��ي روح��ان��ي شبه عاجز ام��س ف��ي ال��رد
على سؤال ابنة الجنرال قاسم سليماني عندما سألته عن ثأر
ابيها وأنها تريد ثأر دم��اء ابيها ،رد روحاني مبتسمًا على
ابنة سليماني :كوني مطمئنة سيتم االنتقام!

الرد وحجم الخسارة
وإذ يتحدث بعض املراقبني في ايران بأن قرار الرد العسكري
ع�ل��ى عملية االغ �ت �ي��ال ات�خ��ذ م��ن ق�ب��ل امل�ج�ل��س األع �ل��ى لألمن

البعض يتحدّ ث عن خيار الدبلوماسية

الرد الضعيف مشكلة..
والهجوم المفرط مغامرة

ال�ق��وم��ي اإلي��ران��ي ال��ذي اجتمع ب��رئ��اس��ة امل��رش��د االع�ل��ى علي
خامنئي ي��وم الجمعة ،ولكن الحرس ال�ث��وري يريد ان يكون
الرد يوازي حجم الخسارة السياسية والعسكرية واملعنوية
واألم �ن �ي��ة ال�ت��ي ت�ك�ب��ده��ا ب�ع��د مقتل أي�ق��ون��ة ال�ن�ظ��ام ال�ج�ن��رال
سليماني.
وفي هذا االطار ،أكد الجنرال محسن رضائي أمني عام مجمع
تشخيص مصلحة النظام في لقاء تلفزيوني اتخاذ قرار الرد
العسكري.
وق��ال رض��ائ��ي :نحن سننتقم بشدة ولكن نطلب من الشعب
أن يتريث ،ألن اإلج��راءات العسكرية لها أصولها وقواعدها
الخاصة ،وكلما طبقنا هذه األصول بالشكل املطلوب سوف
يكون ردنا العسكري مؤثرًا جدًا.
وأض � ��اف رض��ائ��ي ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر م��ن امل �ق��رب�ين ل�ل�م��رش��د علي
خامنئي :نحن نرصد ونراقب عن كثب كل القواعد األميركية
امل�ن�ت�ش��رة ب��امل�ن�ط�ق��ة ون��راق��ب ح��ام�ل�ات ال �ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة
بمنطقة الخليج ون�ق��وم ب��اس�ت�م��رار ف��ي تحديث معلوماتنا
بشكل دقيق ولحظة بلحظة في هذا الجانب.
وأع�ت�ب��ر رض��ائ��ي ال ��رد ال�ع�س�ك��ري اإلي��ران��ي سيشمل املنطقة
برمتها قائال« :املقاومة اإلسالمية» في سوريا ولبنان واليمن
وال� �ع ��راق وف ��ي م �ن��اط��ق أخ� ��رى أت �ح �ف��ظ ع �ل��ى ذك ��ر أس�م��ائ�ه��ا،
عمل ما سيحدث قريبًا على حد
جميعهم يتأهبون لحدوث
ٍ
قوله.
وت��اب��ع رض��ائ��ي :نحن ال ن��ري��د ال��ذه��اب إل��ى ال �ح��رب ،وت��رام��ب
أيضًا ليس رجل الحرب ،لذلك نحن وأصدقائنا نقوم بدارسة
حساباتنا بدقة عالية ،ونحن وأصدقائنا ،الجميع اآلن يعمل
ويفكر ويخطط للرد على مقتل سليماني.
ووص ��ف ال �ج �ن��رال رض��ائ��ي ال ��رد اإلي ��ران ��ي ب��أن��ه س�ي�ك��ون ردًا
تاريخيًا ،وما سنفعله ليس فقط الواليات املتحدة ،بل جميع
ال ��دول وال�ح�ك��وم��ات ف��ي ال�ع��ال��م ستحفظ ال� ��درس ،ول��ن تفكر
بارتكاب هكذا جريمة بعد ذلك.

ً
ً
أميركيا
 35هدفا

وم��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ب��اس��م ال �ق��وات املسلحة
اإلي ��ران� �ي ��ة ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ش �ك��ارج��ي ات� �خ ��اذ إج � � ��راءات ال ��رد
العسكري على مقتل سليماني قائال :في حال ردت الواليات
امل�ت�ح��دة على ال��رد اإلي��ران��ي ،س��وف ت��واج��ه ردًا إي��ران�ي��ًا أكثر
قسوة من السابق.
ومن جانب آخر ،أكد العميد غالم علي ابو حمزة قائد قوات
ث��أر اهلل  -ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي على تحديد ع��دة أه��داف
أم�ي��رك�ي��ة بمنطقة ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ق��ائ�ل�ا :ح��ددن��ا  35ه��دف��ًا
أميركيًا في املنطقة ومن بني هذه األهداف ،مضيق هرمز الذي
يمثل شريان الحياة للواليات املتحدة وضرب تل ابيب ايضًا
م��ن ب�ين ه��ذه األه ��داف ،حيث أن ص��واري��خ شهاب البالستية
التي نمتلكها يصل مداها إلى أكثر من  2000كلم.

سبق أن استخدم املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي والرئيس األميركي دونالد
ترامب لغة التهديد والوعيد ،لكن لم يبد أي منهما اهتماما بالحرب الشاملة .لكن ال
يمكن استبعاد حدوث مواجهة عسكرية .وإذا حدث ذلك ،سيواجه خامنئي معضلة.
فإذا دعا إلى ضبط النفس ردا على اغتيال قاسم سليماني ،فقد يبدو ضعيفا في
الداخل وبني الوكالء الذين ّ
وسعوا نطاق النفوذ اإليراني .ولهذا السبب ،فقد تلجأ إيران
لخيار االنتقام على نطاق أصغر.يقول كريم سجادبور ،وهو باحث بارز في مؤسسة
كارنيغي للسالم ،إن على خامنئي أن يزن رد الفعل بعناية .وأوض��ح« :االستجابة
الضعيفة تخاطر بفقدان ماء الوجه ،واالستجابة املفرطة في القوة تخاطر بفقدان
رأسه .خامنئي هو الخصم الدولي األكثر أهمية بالنسبة لترامب في عام .»2020
وكتب سجادبور إن ما سيحدث «على األرج��ح هو هجمات مستمرة بالوكالة ضد
املصالح األميركية وحلفاء واشنطن على املستوى اإلقليمي وحتى العاملي .إليران
باع طويل في هذه الهجمات في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية ،بدرجات
متفاوتة من النجاح».ووفقا لتقرير أصدرته وكالة املخابرات الدفاعية األميركية في
ديسمبر ،فإن القوة العسكرية اإليرانية تعتمد على ثالث قدرات أساسية هي:
 - 1برنامج الصواريخ البالستية.
 - 2القوات البحرية التي يمكن أن تهدد املالحة في الخليج.
 - 3وكالء الفصائل التابعة لها في بلدان مثل سوريا والعراق ولبنان.
وردا على مقتل سليماني ،يمكن لطهران أو وكالئها مهاجمة ن��اق�لات النفط في
الخليج والبحر األحمر.
وقد تؤدي املواجهة العسكرية أو التوتر املتزايد إلى وقف تدفق النفط عبر مضيق
هرمز ،الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العاملي .ويمكن لطهران استخدام صواريخها
وطائراتها املسيرة واأللغام وزوارقها السريعة ومنصات إطالق الصواريخ في منطقة
الخليج ملواجهة الواليات املتحدة وحلفائها.
وق��ال مسؤولون أميركيون إن إغ�لاق املضيق سيتجاوز «خطًا أحمر» وإن أميركا
ستتخذ إجراءات إلعادة فتحه.

تكتيكات غير متوقعة
وتعتمد إيران بشكل أساسي على تكتيكات غير متوقعة ،وعلى وكالئها اإلقليميني،
ملواجهة األسلحة األميركية األكثر تطورا .وي��رى علي الفونة ،وهو باحث كبير في
معهد دول الخليج العربية في واشنطن ،أن من غير املرجح أن تسارع إيران الى اتخاذ
إجراء .وقال« :إيران ليس لديها خيار سوى الرد واالنتقام الغتيال سليماني ..لكنها
تتسم بالصبر ،وتوقيت وطبيعة هذه الضربة ليسا معروفني لنا بعد».

خيار الدبلوماسية
ف��ي امل��اض��ي ،أبقى ق��ادة إي��ران ال�ب��اب مفتوحًا أم��ام الدبلوماسية لتحقيق أهدافها،
ال سيما عندما يتعرض اقتصادها لضغوط ش��دي��دة بسبب العقوبات األميركية
الهادفة إلى إضعاف قيادتها .وقال دبلوماسي إقليمي كبير« :سبق أن عملت إيران
وأم�ي��رك��ا معًا ف��ي أفغانستان وال �ع��راق وم�ن��اط��ق أخ ��رى .لديهما مصالح مشتركة
وأعداء مشتركون .سيدفع الجانبان ثمنا باهظا في املواجهة العسكرية ،لكن بوسع
الدبلوماسية حل الكثير من املشاكل كما أنها خيار».
واستبعدت إي ��ران إج ��راء م�ح��ادث��ات م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،م��ا ل��م تعد واشنطن إلى
االتفاق النووي وترفع كل العقوبات .ويقول سجادبور« :في الوقت الذي يتوقع فيه
كثيرون حربا عاملية ثالثة ،فإن العقود األربعة األخيرة من تاريخ إيران تبرز أن الشيء
األهم بالنسبة للجمهورية اإلسالمية هو بقاؤها .طهران ال تتحمل حربا شاملة مع
ال��والي��ات املتحدة ،في الوقت ال��ذي ت��رزح فيه تحت وط��أة عقوبات اقتصادية مرهقة
واضطرابات داخلية ،ال سيما من دون سليماني»( .رويترز)
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محرر الشؤون الدولية
مع ارتفاع حدة املواجهة االميركية االيرانية ،هناك من يرى
أن أذرع إي��ران في املنطقة تشكل رادع��ا ألي حرب أميركية
شاملة محتملة ،وان هذه االذرع ستتولى مهمة الرد على
اغتيال اسطورة النظام االيراني قاسم سليماني .ولطاملا
شكلت تلك االذرع العامل الذي يجعل إيران أكثر تحصينا
م��ن خ�لال استغاللها ورق��ة ضغط ض��د ال��والي��ات املتحدة،
غير ان امل�ع��ادل��ة ت�غ� ّ�ي��رت حاليًا لتصبح تلك األذرع هدفًا
أميركيًا في املرحلة املقبلة مع توسيع دائرة املواجهة عقب
عملية «البرق األزرق» التي كانت موجعة لإليرانيني الذين
سيكون امامهم القيام بالكثير م��ن عمليات الترميم كي
يستعيدوا وضعهم بعد أن اصبح فيلق القدس والحرس
الثوري محاصرًا في العالم مع ضعف البديل لسليماني
ال ��ذي ك��ان ع��دة رج ��ال ف��ي رج��ل وك��اري��زم��ا ودرع ��ا اي��ران�ي��ا
كبيرا وراسما لالستراتيجية ومنفذا لها في آن ،فبفقدانه
ستكون مهمة ايران أصعب مع مسرح العمليات املتحرك.
ف � � ��األذرع ال �ث�ل�اث ال��رئ �ي �س �ي��ة إلي � ��ران ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د عليها
لتحقيق استراتيجياتها في املنطقة هي «فيلق القدس»
التي تعتبر قوات النخبة في الحرس الثوري ،و«حزب اهلل»
اللبناني ،واالستخبارات اإليرانية «اطالعات» املسؤول عن
رسم وتنفيذ برامج العمليات السرية في الداخل والخارج،
وي �ع �م��ل م ��ع امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ف ��ي ال � �ع ��راق وس ��وري ��ا ول �ب �ن��ان
واليمن لبناء دول��ة مقابل دول��ة في البلدان التي تتواجد
فيها بحيث ي�ت�لاش��ى دور ال�ج�ي��ش ال��رس�م��ي ل�ت�ك��ون ه��ذه
امليليشيات رديفة وتسيطر على مفاصل الدولة.
وم��ع مقتل سليماني ب��دأت امليليشيات امل��وال�ي��ة لطهران
في أربع دول عربية بالتحرك للرد على العملية االيرانية
فور اتخاذ القرار في طهران ،وص��درت تهديدات عن قوات
الحشد الشعبي في العراق وحزب اهلل في لبنان واملتمردين
في اليمن .وقد أصدر االمني العالم لحركة النجباء العراقية
اك��رم الكعبي بيانا متوعدا اميركا ب��رد ث��أري يدفعها الى
الندم .وم�س��اء ام��س اعتبرت كتائب ح��زب اهلل ف��ي العراق
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة أه��داف��ًا اب �ت��داءًا م��ن م�س��اء ال�ي��وم االح��د،

أمير موسوي لـ سبقلا:

األوامر صدرت..
الرد بعد التشييع
قال أمير موسوي ،مدير مركز الدراسات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ف ��ي ط� �ه ��ران،
ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا« :ان االي ��ام املقبلة
حبلى ب��ال�ح��وادث ال�ع�ظ�م��ى» ،مشيرا الى
ان «ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة وال�ش�ع��ب اإلي��ران��ي
وم�ح��ور امل�ق��اوم��ة ال��ى ج��ان��ب الجمهورية
االسالمية ق��رروا االنتقام لدماء الجنرال
ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي واب� ��و م �ه��دي امل�ه�ن��دس
ورف ��اق� �ه� �م ��ا ،وردع اإلره� � � ��اب االم �ي ��رك ��ي،
الذي تبنته اإلدارة االميركية رسميا بكل
صالفة ووقاحة».
وأض � ��اف م ��وس ��وي« :ب �ع��د إن �ه ��اء م��راس��م
تشييع الجنرال سليماني الثالثاء املقبل
ستكون االمور مؤاتية للثأر ،وقد وضعت
ال �خ �ط��ط وص� � ��درت االوام � � ��ر ال� ��ى ال�ج�ي��ش
وال � �ح � ��رس ال � �ث � ��وري وال� � �ق � ��وات ال �ب �ح��ري��ة
وال �ب��ري��ة وال �ج��وي��ة ،ب��االض��اف��ة ال��ى ال�ق��وة
الصاروخية ،وك��ل ه��ذه ال�ق��وى على أهبة
االس �ت �ع��داد وتنتظر س��اع��ة ال�ص�ف��ر ألخ��ذ
الثأر».
وأك ��د ال��دب�ل��وم��اس��ي اإلي��ران��ي ال�س��اب��ق ان
«ق��ائ�م��ة االه ��داف ق��د ح ��ددت ،وه��ي تشمل
م ��واق ��ع وأه� ��داف� ��ا ل �ش �خ �ص �ي��ات وق� �ي ��ادات
ع �س �ك��ري��ة ام �ي��رك �ي��ة ،وأم� �ي ��رك ��ا ه ��ي ال �ت��ي
شرعنت هكذا تصرفات من خالل اغتيال
ال � �ل� ��واء س �ل �ي �م��ان��ي ف ��ي ال� � �ع � ��راق ،وال �ع�ي�ن
بالعني والسن بالسن».
وأش��ار املحلل السياسي اإلي��ران��ي ال��ى ان
«االميركيني عرفوا ان الرد االيراني حتمي
وق ��وي وق ��اس ورادع .ل ��ذا ب� ��دأوا ب��إرس��ال
ال��رس��ائ��ل ،وح�ت��ى اآلن وص�ل��ت  3رس��ائ��ل،
آخرها التي نقلها وزير الخارجية القطري
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن ،واع�ت�ق��د
ان اي��ران ت��رف��ض ك��ل ال��وس��اط��ات اآلن ،وال
ي�م�ك��ن ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ان ت �ح��دد ن��وع
ال ��رد االي��ران��ي ،وال�ج�م�ي��ع ع�ن��دن��ا يقولون
ان اميركا تطالب بأن يكون الرد محدودا
ومختصرا ،لكن ما ال تفهمه إدارة ترامب
ان إيران ال يمكن اإلمالء عليها».
وت��اب��ع أم �ي��ر م ��وس ��وي« :إي � ��ران ستختار
ال ��ردع امل�ن��اس��ب ،ال��ذي اعتقد ان��ه سيكون
لاً
على مراحل ،ال��ردع األكبر يبدأ أو  ،واذا
ال�ت��زم��ت االدارة االم�ي��رك�ي��ة ال �ه��دوء فربما
ينتهي االم ��ر ،ول�ك��ن اذا م��ا ت�م��ادت وردت
فالرد التالي سيكون أقوى».

بومبيو يعلن انتهاء «عصر مسايرة اإلرهابيين»

الردع األميركي
سيطول أذرع إيران إذا تمادت
■ حرب الوكالة بين واشنطن وطهران انتهت وال محرمات بعد اليوم
ً
أهدافا
■ كتائب حزب الله العراقي :القوات األميركية أصبحت
وطلبت من األج�ه��زة األمنية العراقية االبتعاد  1000متر
ع��ن ال�ق��واع��د العسكرية األم�ي��رك�ي��ة.وف��ي لبنان ق��ال األم�ين
ال �ع��ام ل�ح��زب اهلل ح�س��ن ن �ص��راهلل ان امل�ق��اوم�ين ف��ي العالم
سيتولون ال��رد ،وينتظر ان يحدد نصراهلل اليوم خطوط
ه��ذا ال ��رد ،م��ع اس�ت�ن�ف��ار ح��زب اهلل ل�ع�ن��اص��ره تحسبًا ألي
عملية محتملة ضد اسرائيل.
وأث � ��ارت ت �ه��دي��دات م�ج�ل��س األم ��ن ال �ق��وم��ي اإلي ��ران ��ي عقب
اغ �ت �ي��ال س �ل �ي �م��ان��ي ،ب� ��أن «رد ط� �ه ��ران س �ي �ش �م��ل امل�ن�ط�ق��ة
ب��أس��ره��ا» ،ت�س��اؤالت ح��ول احتمالية م�ش��ارك��ة الحوثيني،
حلفاء إيران في اليمن ،في أي عمليات انتقامية ،وطبيعة
تلك العمليات ،ال سيما ان هذه امليليشيا اعتادت ان تهاجم
اململكة العربية السعودية.
وليس من املستبعد أن يتحرك الحوثيون في إطار «محور

اي� � ��ران» وي� � ��ؤدون دورا ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ال� ��رد واالن �ت �ق ��ام ملقتل
سليماني.

تحجيم النفوذ اإليراني
ورغم محاولة أطراف دولية عدة معرفة شكل الرد اإليراني
املحتمل ،اال انه ذلك أمر ال يعرفه سوى بضع شخصيات
أمنية واستخبارية إيرانية يترأسها املرشد علي خامنئي،
غير ان ما بات معروفا هو رفع درجة االستنفار في عواصم
عدة تأهبا للرد اإليراني الذي يمكن ان يعتمد تكتيك إطالة
التأهب االميركي العسكري واالستخباري ،لتتمكن طهران
خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة م��ن ت��رص��د «أه� ��داف» يمكن ض��رب�ه��ا إن
كان في مياه الخليج العربي ،أو قطع عسكرية في البحر
املتوسط او في العراق أو سوريا بطريقة ال تشعل حربًا

شاملة وعبر أذرع�ه��ا النشطة التي تعاني في املقابل من
ق�ي��ود م��ال�ي��ة ج ��راء ال�ع�ق��وب��ات االم�ي��رك�ي��ة .وك��ان��ت م�ص��ادر
اميركية قالت لـ سبقلا ان عملية اغتيال سليماني رسالة
واض�ح��ة إل��ى ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة م�ف��اده��ا أن ال�ع��د التنازلي
ق��د ب��دأ لتحجيم ال�ن�ف��وذ اإلي��ران��ي ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وتتضمن
تهديدًا واضحًا ألذرع إيران العسكرية املنتشرة في املنطقة
«الحوثيون ،حزب اهلل ،وامليليشيات في العراق وسوريا»،
بأن يد الجيش األميركي طويلة ومن استطاع الوصول الى
سليماني الذي يعد مهندس التوسع االيراني في املنطقة
قادر وبسهولة على الوصول إلى قيادات األذرع التابعة له.
كما أك��د محللون ل�ـ سبقلا أن اغتيال سليماني إع�لان
ع ��ن س �ي��اس��ة أم �ي��رك �ي��ة ج ��دي ��دة ه��دف �ه��ا إن� �ه ��اء م ��ا ك��ان
ُي �ع��رف ب�ح��رب ال��وك��ال��ة ب�ين واش�ن�ط��ن وط �ه��ران وإط�ل�اق

ال�ي��د ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة ل�ق�ط��ع أذرع إي ��ران ،ال سيما
ان��ه ل��م يعد ه�ن��اك م��ن م�ح��رم��ات ل��دى ال�ق�ي��ادة االميركية
ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��إي ��ران وأذرع� �ه ��ا م ��ا ي �ف �ت��ح امل �ج ��ال ألن
ت �ف �ع��ل اي ش ��يء ل ��ردع ه ��ذه األذرع ف �ل��م ي �ع��د ه �ن��اك م��ن
�ال وب��ات ع�ب��د امل�ل��ك ال�ح��وث��ي وح�س��ن ن�ص��ر اهلل
س�ق��ف ع� ٍ
وقيس الخزعلي وغيرهم من قيادات امليليشيات هدفًا
ب �ع��د ادراج� �ه ��م ع �ل��ى الئ �ح��ة اإلره ��اب� �ي�ي�ن .ك �م��ا ان ق ��ادة
الحرس الثوري العاملني في سوريا كالعميد رضائي
وب��ره �م��ي وال� �ح ��اج ح �ي��در ف ��ي دي ��ر ال � ��زور ب ��ات ��وا أك �ث��ر
ع��رض��ة للتصفية ،ان ف��ي ع�م�ل�ي��ات ام�ي��رك�ي��ة او ض��رب��ات
اس��رائ�ي�ل�ي��ة ،االم ��ر ال ��ذي م��ن ش��أن��ه ان ي��ؤث��ر س�ل�ب��ًا على
حركة ايران في سوريا ال سيما بعد مقتل الحلقة التي
ت��رب��ط ه ��ذا ال �ع �ق��د ال �ع �س �ك��ري وامل�ج�ت�م�ع��ي ال ��ذي ع�م�ل��ت
ط �ه��ران ع�ل��ى زرع ��ه ف��ي س��وري��ا ل�ت�ث�ب�ي��ت ق��واع��د حكمها
للمنطقة .وام��س ،أك��د وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي مايك
ب��وم �ب �ي��و ،أن س �ل �ي �م��ان��ي ك ��ان ف ��ي ق �ل��ب األح� � ��داث ال �ت��ي
ت�س�ب�ب��ت ب �ك��وارث ف��ي س��وري��ا وال �ع��راق ول �ب �ن��ان ،م�ش�ي��رًا
إلى أن عصر مسايرة أميركا لإلرهابيني ،قد انتهى.

سبقلا استطلعت آراء عدد من المحللين والخبراء

هل يشكل لبنان ساحة للرد؟
بيروت  -أنديرا مطر
قبيل ساعات من اغتيال القوات االميركية َ
قائد فيلق
ال �ق��دس ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي ،ف��ي ب �غ��داد ،ك��ان��ت املعطيات
السياسية تشير إلى تفاؤل بقرب اإلعالن عن التشكيلة
الحكومية املنتظرة في لبنان السيما بعد اللقاء الذي
ج �م��ع ال��رئ �ي��س امل �ك�ل��ف ح �س��ان دي ��اب ب��ال��وزي��ر ج �ب��ران
ب��اس �ي��ل ،وال� ��ذي اس�ت�م��ر الك �ث��ر م��ن  6س��اع��ات .غ�ي��ر أن
اغتيال سليماني «ج�م��د» ظاهريا ك��ل نشاط سياسي
وطغى على املشهد ال�ع��ام ،وس��ط قلق رسمي وشعبي
من ان تطال تداعياته ليس لبنان فحسب بل املنطقة
عامة.
الترقب سيد امل��وق��ف ،وقلق اللبنانيني من الالاستقرار
ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي وامل��ال��ي ف��اق�م��ه ق�ل��ق م��ن تمدد
امل��واج�ه��ة اإلي��ران �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة امل�ت�ص��اع��دة ال��ى ب�لاده��م
املتخمة ب��األزم��ات ،والتي قد تتحدد اطرها (املواجهة)
ف��ي كلمة مرتقبة ال�ي��وم ل�لأم�ين ال�ع��ام ل�ح��زب اهلل حسن
ن�ص��راهلل خ�لال م��راس��م ت��أب�ين سليماني وامل�ه�ن��دس في
الضاحية الجنوبية.
سبقلا اس�ت�ط�ل�ع��ت آراء ع� ��دد م ��ن امل �ح �ل �ل�ين وال �خ �ب��راء
السياسيني عبر مجموعة م��ن ال�ت�س��اؤالت التي تشغل
الشارع اللبناني :ما هي سيناريوهات ما بعد اغتيال
سليماني على الساحة اللبنانية ،ما هي احتماالت ان
يشكل لبنان ساحة للرد اإلي��ران��ي املرتقب ،كيف يمكن
تحييد لبنان ع��ن ال�ن��زاع االم�ي��رك��ي االي��ران��ي املتصاعد
في املنطقة؟ واي دور يمكن ان يلعبه حزب اهلل في هذه
املواجهة؟

تجاوز لبنان الرسمي األزم��ات العميقة التي يعيشها،
االنهيار العام االقتصادي واالجتماعي ،البطالة ،اذالل
امل�ص��ارف ل�ل�ن��اس ،أزم��ة ال�ح�ك��م ،أزم��ة ن�ظ��ام املحاصصة
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ووق ��ف إل��ى ج��ان��ب ح�ك��ام ط �ه��ران ل�ي��ؤك��د أن��ه
ج ��زء م��ن ه ��ذا امل �ح��ور ،ب�ح�س��ب ال�ك��ات��ب ال�س�ي��اس��ي حنا
صالح الذي رأى في تصريح لـ سبقلا ان موقف رئاسة
الجمهورية كما موقف الخارجية يتسمان باالستسهال
وال�ت�ن�ك��ر ،اس�ت�س�ه��ال ب��االن�ح�ي��از وت�ن�ك��ر مل�ص��ال��ح لبنان
ورأي غالبية اللبنانيني .وإذا ما عطفنا هذا املوقف على
ما أعلنه «حزب اهلل» بلسان أمينه العام ،نرى ان لبنان
قد يكون واح��دا من امل�س��ارح التي يمكن أن تلجأ اليها
إيران في الرد على األميركيني.
وح��ول امكانية ش��ن ح��زب اهلل عملية ض��د اسرائيل من
جنوب لبنان ،استبعد صالح امرا كهذا قد يدخل لبنان
في ح��رب كبيرة لن تترك اال ال��دم��ار وال�خ��راب ،لكنه اكد
في املقابل ان «حزب اهلل» ينسجم في تحركه أو يخضع
للموقف الذي ستعلنه طهران ،والذي عبر عنه مستشار
امل��رش��د اإلي��ران��ي ل�ل�ش��ؤون ال��دول�ي��ة ،ع�ل��ي أك�ب��ر والي�ت��ي،
بإعالنه أن��ه «ل��ن يكون لواشنطن مكان آم��ن في املنطقة
ب�ع��د ه��دم�ه��ا ك��ل ال �ج �س��ور» ،وع�ل�ي��ه ق��د ي �ك��ون ال ��رد من
كافة الساحات التي تهيمن عليها ميليشيات الحرس
الثوري :من لبنان ،من العراق ،أو من سوريا.
االي ��ران� �ي ��ون ي �ب �ح �ث��ون ع ��ن خ ��اص ��رة م�ع�ي�ن��ة ت��وج��ه من
خاللها ط�ه��ران ضربة م��ا .ال بديل إلي��ران ع��ن املواجهة
حتى تتجاوز أزماتها الداخلية تحت عنوان ال صوت
يعلو فوق صوت املعركة.
ويلفت صالح الى ان ترؤس خامنئي ألول مرة في تاريخ
حكمه مجلس األمن القومي االيراني هو اشارة واضحة

ان اي��ران تعتزم ال��رد لكنها تبحث ع��ن مسرح ل��ه ،وهي
تعلم جيدا ان اإلدارة االميركية أعلنت بدقة أن اي عملية
تستهدف قواتها أو مصالحها سترد عليها في العمق
االيراني .وهنا تحديدا معضلة النظام التي تفتح الباب
امام امكانية الرد عبر «وكالئها» في املنطقة .فيما يبدو
بحسب املعطيات أن هذا االكثر احتماال حتى اللحظة.

االغتيال ..وتأليف الحكومة
ف��ي م��ا يتعلق ب�ت��داع�ي��ات اغ�ت�ي��ال سليماني على امللف
الحكومي تحديدا ،وإمكانية تسريع عملية التأليف او
تراجعها وفق «مصلحة» حزب اهلل ،الالعب األكثر نفوذا
على الساحة اللبنانية ،يوضح الكاتب السياسي قاسم
ي��وس��ف ف��ي ات �ص��ال م��ع سبقلا أن ال �ت �ط��ور ال�س�ي��اس��ي
ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ف��رض��ه اغ �ت �ي��ال س�ل�ي�م��ان��ي ع�ل��ى م�س�ت��وى
املنطقة برمتها ،سينعكس حتما في لبنان ،وسيرخي
بظالله على تشكيل الحكومة الجديدة ،حيث ان حزب
اهلل س�ي�ك��ون أم ��ام خ �ي��ارات دق�ي�ق��ة ج��دا ستجعله ُيعيد
حساباته انطالقا من التطورات املحتملة.
إزاء ه��ذه ال�ت�ط��ورات ف��إن ال�خ�ي��ارات امل�ط��روح��ة ف��ي امللف
الحكومي يمكن تفنيدها على الشكل اآلتي:
• اما أن يذهب حزب اهلل وحلفاؤه نحو إنتاج حكومة
مواجهة سياسية من لون واحد ،وهذا االمر قد يصطدم
باشكاليات ك�ث�ي��رة ،وع�ل��ى رأس�ه��ا ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي
والنقدي ال��ذي ش��ارف على االنهيار الشامل ،باالضافة
ال��ى «طبيعة» الرئيس املكلف تشكيل الحكومة حسان
دياب ،والذي لن يغامر بالذهاب في هذا الخيار.
• الخيار الثاني هو االتجاه نحو تشكيل حكومة تضم
ش�خ�ص�ي��ات ج��دي��دة ت�ت�خ��ذ ص�ف��ة االخ �ت �ص��اص ،لكنها

م��رت�ب�ط��ة عمليا ب��ال �ق��رار ال�س�ي��اس��ي ل�ل�أح��زاب امل�ش��ارك��ة
ف��ي تشكيل ال�ح�ك��وم��ة .ع�ل�م��ا أن ي��وس��ف يستبعد ه��ذه
الصيغة ،كانت مقبولة قبل اغتيال سليماني ،لكن عملية
االغ�ت�ي��ال اسقطتها ،وذل��ك ان�ط�لاق��ا م��ن رغ�ب��ة ح��زب اهلل
بتشكيل حكومة سياسية واضحة في هويتها وشكلها
ومضمونها.
• بالتالي ،يحضر الخيار الثالث ،املتمثل بإعادة احياء
حكومة تصريف األعمال التي يرأسها سعد الحريري،
باعتبارها التركيبة األمثل ملواجهة املرحلة املقبلة ،وما
قد ينتج عنها من تداعيات سياسية وأمنية على لبنان
واملنطقة.

قرار الرد واضح
الكاتب واملحلل السياسي ق��اس��م قصير رأى أن «أح��دا
ال ي�س�ت�ط�ي��ع ت �ح��دي��د ط�ب�ي�ع��ة ال � � ��ردود ال �ت��ي ستحصل
ف��ي مواجهة ال �ع��دوان األم�ي��رك��ي» .م��ؤك��دا أن «ثمة ق��رارا
واضحا من محور املقاومة وإيران بالرد من دون تحديد
مكان وزمان الرد ،مما يجعل كل االحتماالت واردة ولذا
ال يمكن تحييد لبنان عن املعركة في حال تحولت إلى
حرب مفتوحة».
غير ان قصير أشار الى أن األولويات في الرد قد تكون
من قبل إيران والعراق نظرا لكونهما معنيني بالعدوان.
ولفت قصير ال��ى أن ح��زب اهلل ج��زء م��ن محور املقاومة
ول ��ذا س�ي�ك��ون ج ��زءا م��ن أي��ة ح��رب واس �ع��ة ول�ك��ن علينا
انتظار ما سيحصل من إيران والعراق ،وكذلك فإن السيد
حسن نصر اهلل سيكون له خطاب اليوم األحد سيحدد
فيه مواقف الحزب .وختم «كل االحتماالت واردة حسب
طبيعة ردود الفعل األميركية على الرد اإليراني».

«حماس» والجهاد اإلسالمي في االنتقام لسليماني:

العين بصيرة واليد قصيرة
القدس -أحمد عبدالفتاح
بما ان اسرائيل مرشحة قبل غيرها أن تكون ساحة او احدى ساحات االنتقام
الرئيسية ،فمن الطبيعي االعتقاد ان حلفاء ط�ه��ران وف��ي مقدمتهم حركتا
«حماس» و«الجهاد االسالمي» هما املرشحتان لتنفيذ حصتهما من عملية
االنتقام ،بيد أن ثمة وقائع ،واعتبارات ترجح صعوبة انخراط «حماس» ،في
مثل هذه العملية ملا لها من تبعات مدمرة ،خاصة أن محادثات التهدئة بني
«حماس» واسرائيل بلغت نقطة متقدمة ،وأصبح موضوع تخفيف الحصار
عن غزة في متناول اليد .وترى الحركة في صفقة التهدئة ً
نوعا من االعتراف

بشرعية سلطتها على القطاع ،وتفتح الباب على صفقة مماثلة في الضفة
الغربية في حال فوزها في االنتخابات القادمة.
اض��اف��ة ال��ى ذل��ك ،ف��إن غ��زة واه�ل�ه��ا ،ال يتحملون اع�ب��اء ح��روب ج��دي��دة كرامة
لعيون إيران .وكشفت تقارير أن اسرائيل بعثت رسالة تحذيرية عبر القاهرة
الى «حماس» والجهاد االسالمي ،حذرتهما فيها من االقدام على اي رد على
اغتيال سليماني.
كما ان انخراط حماس في اي عملية انتقام ايرانية ،سيعني املغامرة بعالقتها
م��ع ال�ق��اه��رة ،ومعظم العواصم العربية ،م��ا يعني انها ستحكم على نفسها
بالعزلة م �ج� ً
�ددا .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،س��ارع رئيس املكتب السياسي للحركة
اس�م��اع�ي��ل هنية اص ��دار تعميم داخ�ل��ي ب�خ�ص��وص م��واق��ف ق �ي��ادات الحركة

بعد اغتيال سليماني طالبًا التزام املواقف الصادرة عن قيادة الحركة فقط.
ولهذه االعتبارات فإن حماس لن تغامر باملشاركة في عمليات عسكرية ضد
وإقامة بيت
إسرائيل في اطار االنتقام لسليماني ،وستكتفي باإلدانة ًوالتنديد ً
قربا والتصاقا بإيران،
للعزاء .أما حركة الجهاد اإلسالمي التي تعتبر األكثر
فإنها مرشحة أكثر من حماس للمشاركة في أعمال انتقامية في حال صدور
األوامر من طهران .ومع ذلك ،هناك عوامل ستحد من قدرة الحركة على تلبية
الرغبة اإليرانية ،حيث ليس بمقدورها وحدها القيام بعمل انتقامي موجع
الس��رائ�ي��ل ،وستحسب حسابها قبل ال��دخ��ول ف��ي عملية م��ن دون مشاركة
حماس خشية االستفراد بها .وخالصة القول إن لسان حال الحركتني حيال
أي طلب ايراني يقول« :العني بصيرة ..واليد قصيرة».

 24دولي

األحد  10جمادى األولى  1441هـ  5 -يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16683

طهران تجاوزت الخطوط الحمراء فتلقت الضربة سريعً ا

؟

 10اعتداءات قوبلت
ّ
تغير
بصمت عسكري أميركي ..فماذا
استأسدت الواليات المتحدة في الرد على رسائل ايران األمنية األخيرة ،رغم امتناعها
في السابق عن اي ردة فعل على هجمات ايرانية استهدفت مصالحها او مصالح
حلفائها في المنطقة .وكان يوم  27ديسمبر الماضي يوما مفصليا في تغيير التكتيك
االميركي في اللعب مع النظام االيراني عبر االنتقال من الدفاع والمناورة والضغط
االقتصادي والدبلوماسي إلى تغيير في قواعد االشتباك العسكري ورفع سقف
المواجهة ضد الحرس الثوري واذرعه في الشرق االوسط بعد تمادي الميليشيات
التابعة اليران بتحرشاتها العسكرية التي وصلت ذروتها في  27ديسمبر مع اطالق حزب
الله العراقي صواريخ على قاعدة اميركية في العراق ،فجاء الرد الحاسم من واشنطن

بقصف قواعد لحزب الله وقتل  25منهم بينهم قيادي في  29ديسمبر.
غير ان الرسالة االميركية يبدو انها لم تصل إلى مسامع فيلق القدس الذي يحرك االذرع
الموالية له في المنطقة فكانت محاولة اقتحام أبواب السفارة األميركية في بغداد
مطلع السنة والتي ذكرت االميركيين بأزمة السفارة في طهران عام  ،1979القشة التي
قصمت ظهر البعير وأدت إلى اتخاذ قرار بتصفية الرأس المدبر المفترض لتلك العمليات
الجنرال قاسم سليماني مهندس التوسع االيراني في الخارج ،ليصبح يوم  3يناير تاريخا
مفصليا في المواجهة الفعلية بين الواليات المتحدة وايران بعد اكثر من عام ونصف
العام من خروج ادارة ترامب من االتفاق النووي في مايو .2018

¶ االعتداءات
السابقة لم
تستدع حاجة
ِ
ملحة أميركية
للرد عسكر ًيا
¶ هل يهرب
ترامب
من مشاكله
الداخلية عبر
إثارة أزمة
دولية؟

¶ قصف القاعدة
األميركية
وسقوط
مدني أميركي
تخطيا الخطوط
الحمراء
وليد قرضاب
م�ن��ذ ت�م��زي��ق ت��رام��ب ل�لات�ف��اق ال �ن��ووي واع�لان��ه
اقصى العقوبات على اي��ران لتجفيف مصادر
تمويلها ل�لاره��اب ،اتهمت إي��ران بسلسلة من
االع � �ت� ��داءات ض ��د م �ص��ال��ح ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وحلفائها ،لكن دون ان تؤدي هذه االعتداءات
إلى رد فعل عسكري بل اكتفت االدارة االميركية
في كل مرة بزيادة العقوبات.
ف �ف��ي  13م��اي��و  ،2019ت �ع��رض��ت أرب� ��ع ن��اق�لات
نفطية ( 2إماراتيتني 2 ،سعوديتني) في مضيق
ه��رم��ز ل�ه�ج��وم ب �ح��ري ،وات �ه��م م�س�ت�ش��ار االم��ن
القومي االميركي السابق جون بولتون إيران
بالضلوع في الهجمات ،بينما نفت طهران.
وفي  14مايو  ،2019أطلق الحوثيون املدعومون
من إيران ،هجوما بالطائرات املسيرة على خط
أن��اب �ي��ب س� �ع ��ودي ،وات �ه �م��ت ال ��ري ��اض ط �ه��ران
بالتخطيط للهجوم.
وفي  12يونيو ،وقع الهجوم األول على مطار
أبها الدولي ،بعدما أطلق الحوثيون صاروخ
كروز على صالة القدوم باملطار ،ما خلف نحو
 26جريحًا.
وفي  13يونيو ،تعرضت ناقلتا نفط لهجمات
في خليج عمان قرب املوقع الذي تعرضت فيه
الناقالت األرب��ع لالعتداء ،واتهم حينها وزير
الخارجية مايك بومبيو إيران بتنفيذ العملية،
ون �ش ��ر م �س ��ؤول ��ون أم �ي��رك �ي��ون ف �ي��دي��و ي�ظ�ه��ر
التورط اإليراني.
وفي  20يونيو ،أسقطت إي��ران طائرة أميركية
مسيرة مدعية أنها تخطت الحدود اإليرانية،
وكاد الحادث يؤدي الى مواجهة ،لكن الرئيس
ت��رام��ب ت��راج��ع ف��ي اللحظة االخ�ي��رة ع��ن اعطاء
اوام��ر لقواته بالرد على اسقاط الطائرة ،األمر
ال� ��ذي ف �س��ر ح�ي�ن�ه��ا ع �ل��ى ان ��ه ض �ع��ف وت��راج��ع
اميركي كبير امام طهران.
وفي  27يونيو ،اوكلت طهران نهجها باالعتداء
ع�ل��ى ال �س �ف��ارات وال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��ى
ميليشيات الحشد ال�ع��راق��ي م��ن عصائب أهل

ال �ح��ق وال �ن �ج �ب��اء وك �ت��ائ��ب ح ��زب اهلل وك�ت��ائ��ب
اإلم� ��ام ع�ل��ي وك �ت��ائ��ب ال �خ��راس��ان��ي وب ��در ال�ت��ي
وبإشراف مباشر من فيلق القدس اعتدت على
سفارة البحرين في بغداد .وفي  19يوليو ،أعلن
الحرس الثوري مصادرة ناقلة نفط بريطانية
في مضيق هرمز.
وف��ي  7سبتمبر  ،2019احتجز خفر السواحل
اإليراني سفينة في الخليج مع طاقمها املؤلف
من  12فلبينيًا ،بدعوى قيامها بتهريب الوقود.
وفي  14سبتمبر ،اتهمت اي��ران بالهجوم على
منشأتني نفطيتني تابعتني لشركة أرامكو في
ال �س �ع��ودي��ة ،رغ ��م ت�ب�ن��ي امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات الحوثية
للعملية ،وك ��ان ال�ه�ج��وم ه��و االع �ت��داء االع�ن��ف
ع �ل��ى ال �س �ع��ودي��ة ال� ��ذي ه ��دد ام � � ��دادات ال�ط��اق��ة
العاملية ،ويرجح انه تم بصواريخ كروز ايرانية
اطلقت من ايران او من العراق وليس من اليمن.
وفي  16سبتمبر ،احتجزت إيران سفينة زعمت
ان �ه��ا ت�س�ت�خ��دم ف��ي ت�ه��ري��ب ال��وق��ود واع�ت�ق�ل��ت
طاقمها املؤلف من  11فردا بالقرب من مضيق
هرمز.

ماذا تغير؟
ه � ��ذه االع� � � �ت � � ��داءات ال �ت �س �ع��ة ق ��وب �ل ��ت ب�ص�م��ت
عسكري من جانب ال��والي��ات املتحدة ،ما طرح
اسئلة كبيرة حول كيفية تعاطي ادارة ترامب
مع االستفزازات االيرانية ،وكان التساؤل االبرز
ه��و م��ا ال��ذي يمنع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن ال��رد
املباشر على إيران؟
ورج��ح خبراء أن الرئيس دون��ال��د ترامب الذي
ّ
عود ناخبيه على الوفاء بتعهداته االنتخابية
السابقة اراد ان يفي بتعهده بعدم االن�خ��راط
ف��ي ح��روب خ��ارج�ي��ة ،ال سيما ان��ه على اب��واب
سباق انتخابات عام  ،2020وكان ترامب يأمل
ان يجر النظام االيراني إلى طاولة املفاوضات
من دون اراق��ة الدماء ،ال سيما انه يخوض في
املقابل حربًا تجارية مع الصني وحربًا اخرى
ف��ي ال�ش��رق األوس��ط تتمثل ف��ي اع��ادة تموضع

ال �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة ف��ي س��وري��ا وال �ع ��راق عقب
هزيمة تنظيم داعش اإلرهابي.
وع �ن��د إق��ال��ة ت��رام��ب لكبير ص �ق��ور املحافظني
في اإلدارة األميركية جون بولتون ،رأى خبراء
ف��ي اإلق��ال��ة محاولة لتقليص ف��رص التصعيد
ال�ع�س�ك��ري ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وإي � ��ران ،في
وقت يحتاج فيه ترامب إلى االستقرار وتصفير
امل�ش��اك��ل م��ع ال�ع��ال��م ال�خ��ارج��ي ل�لان�ص��راف إلى
معركته االنتخابية.
وحينها رأى محللون عسكريون أن أميركا لم
تكن بحاجة ملحة إلى الرد على إيران عسكريا،
لعدم وجود انتهاك عسكري مباشر للمصالح
األميركية ،باستثناء إسقاط الطائرة املسيرة
«غلوبال هوك».
ولكن ما ال��ذي ّ
تغير اليوم واستدعى هذا الرد
األميركي العنيف واملباشر على إيران؟

دعم الرئاسة املترنحة
يرى الكاتبان نادر انتصار وكافيه أفراسيابي
في موقع «ميدل إيست آي» أن «توقيت عملية
قتل سليماني مهم ،فبالنسبة إلى إدارة ترامب
ان�ت�ه��ى ع ��ام  2019ب�ح��س م��ن امل� � ��رارة ،وب��أزم��ة
سياسية داخلية بسبب سعي مجلس النواب
ملحاكمة الرئيس ،ووض��ع متفجر وخطير في
العراق يمكن بسهولة أن يحول عام  2020إلى
عام حرب أميركية في الشرق األوسط».
ويستدرك الكاتبان بأن «من الخطأ أن تختزل
نوايا ترامب من وراء ال�غ��ارات الجوية مؤخرا
 واأله��م اغتيال سليماني ال��ذي ينطوي علىإس � ��اءة ت �ق��دي��ر -ب�ك��ون�ه��ا ظ��روف��ا خ��ارج �ي��ة في
العراق أو املنطقة ،وغض الطرف عن أن ترامب
يلجأ إلى أسلوب قديم معروف يقوم على إثارة
أزم� ��ة خ��ارج �ي��ة ل �ح��رف األن �ظ ��ار ع��ن امل�ش�ك�لات
امل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه رئ��اس �ت��ه ،وه ��ذا ي��ذك��رن��ا
بكيفية ق�ي��ام ب�ي��ل كلينتون ع��ام  1998ب��األم��ر
بغارة جوية على العراق عشية التصويت على
محاكمته».
وي� �ق ��ول ال� �ب ��اح� �ث ��ان« :ك� ��ذل� ��ك ،س �ع �ي��ا م �ن��ه ف��ي

ح� ��رف األن � �ظ ��ار ع ��ن م �س��اء ل��ة ال �ك��ون �غ��رس ل��ه،
ال �ت��ي اك�ت�س�ب��ت زخ �م��ا ب�ن�ش��ر أدل ��ة أك �ث��ر تشير
إل � ��ى (م� �ق ��اي� �ض ��ة) م ��ع أوك� ��ران � �ي� ��ا ،ف � ��إن ت��رام��ب
وفريق سياسته الخارجي يحسبون املكاسب
السياسية من (وقوفه في وجه) إيران ،بما في
ذل��ك هجوم العراقيني على السفارة األميركية
املحصنة في بغداد».
وي � �ن� ��وه ال� �ك ��ات� �ب ��ان إل � ��ى أن «وس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
األم �ي��رك �ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ب��أك�م�ل�ه��ا ت�ص�ط��ف وراء
ت��رام��ب ،مسجلة ل��ه اس�ت�خ��دام��ه الحكيم للقوة
ومربتة على كتفيه لتخليه عن التردد السابق
في استخدام القوة».
وي� ��رى ال �ك��ات �ب��ان أن ��ه «ب�ل�ع�ب��ه ف ��ي ال �ن ��ار ل��دع��م
رئ��اس �ت��ه امل �ت��رن �ح��ة ،ال �ت��ي ق��وض �ت �ه��ا م �خ��اوف
محاكمة الكونغرس له ،فإن ترامب يظهر اآلن
أع��راض الرئيس املستخف ب��ال�ح��رب ،املستعد
إلحداث حرب مدمرة أخرى في الشرق األوسط،
فيكون قد خان وع��ده بعدم توريط أميركا في
صراع آخر» .وقبل انتخابات  2012بعام كامل،
ّ
غ� � ّ�رد دون ��ال ��د ت ��رام ��ب م� �ح ��ذرًا م ��ن أن ال��رئ�ي��س
ُ
الديموقراطي ب��اراك أوباما «م��ن أج��ل أن يعاد
انتخابه سيشن حربا ضد إيران».
و م �ن��ذ ت��أ ك �ي��د أ ن �ب��اء ق�ت��ل ا ل �ق��وات األ م�ي��ر ك�ي��ة
ل�ل�ق��ا ئ��د اإل ي��را ن��ي ق��ا س��م س�ل�ي�م��ا ن��ي ،ي �ت��داول
أ ن � �ص� ��ار ا ل � �ح� ��زب ا ل ��د ي � �م ��و ق ��را ط ��ي ت �غ ��ر ي ��دة
ت� � ��را م� � ��ب ا ل � �س� ��ا ب � �ق� ��ة و ي � ��ر ب� � �ط � ��ون ت� � �ط � ��ورات
الساعات األخيرة بانتخابات  .2020وقالت
ا ل� �خ� �ب� �ي ��رة ك ��ا ل� �ي ��ه ت� ��و م� ��اس ب �م �ع �ه ��د األ م� ��ن
ا ل �ق ��و م ��ي األ م� �ي ��ر ك ��ي ا ل �ج ��د ي ��د ل �ل �ج��ز ي��رة ن��ت
ُ
إن «إدارة ت��را م��ب أرادت أن ت�ظ�ه��ر مقدرتها
و ق��و ت�ه��ا ع�ق��ب ت�ط��ورات األ ح��داث ف��ي ا ل�ع��راق
خالل األيام األخيرة».
ورأت ك��ال �ي��ه أن «ال �ق �ي��ام ب�م�ث��ل ه ��ذه ال�خ�ط��وة
يتطلب التخطيط ال�ج��دي مل��ا يأتي بعدها من
ردود أف �ع��ال إي��ران �ي��ة غ��ال�ب��ا س�ت��أت��ي ف��ي إط��ار
التصعيد ،وستظهر األيام واألسابيع القادمة
إن ك��ان��ت إدارة ت��رام��ب مستعدة ل ��ردود الفعل
اإليرانية أم ال».

انتفاضة الهالل الشيعي
وه �ن��اك م��ن ي ��رى ان م��ا ج ��رى ي��رت�ب��ط ارت�ب��اط��ًا
وث�ي�ق��ًا ب ��االح ��داث امل�ت�ت��ال�ي��ة ال �ت��ي ت �ع��رض لها
م �ح��ور اي � ��ران ف ��ي ال �ه�ل�ال ال �ش �ي �ع��ي ال� ��ذي ك��ان
ي��رس �م��ه وي ��دي ��ره ق ��اس ��م س �ل �ي �م��ان��ي ،ف ��ان ��دالع
ال �ث��ورة ف��ي ال �ع��راق وح ��رق امل�ت�ظ��اه��ري��ن لصور
س �ل �ي �م��ان��ي وامل ��رش ��د ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي ف ��ي ق�ل��ب
ّ
امل� �ن ��اط ��ق ال �ش �ي �ع �ي��ة ب ��ال � �ع ��راق ش ��ك�ل�ا ص��دم��ة
ل�لاي��ران�ي�ين ال��ذي��ن ح��اول��وا ج��اه��دي��ن م�ن��ذ ع��ام
 2003كسب العراق كساحة خلفية لهم ،وناهيك
عن ذلك فقد تعرض ذراع ايران االبرز اي حزب
اهلل ف��ي ل �ب �ن��ان ل�ن�ف��س ال �ض��رب��ة ب �ع��د اس�ت�ق��ال��ة
ح�ك��وم��ة ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ال �ت��ي ك��ان��ت
توصف بحكومة «ح��زب اهلل» وبالتالي اعتبر
االيرانيون انهم يخسرون ما بنوه خ�لال عقد
ون � ّ�ي ��ف ،وأن األم �ي��رك �ي�ين رب �م��ا ي�ك�س�ب��ون ه��ذه
الجولة ،ال سيما مع تراجع الخطاب الطائفي
ال ��ذي اع�ت�م��د عليه ال�ن�ظ��ام االي��ران��ي م�ن��ذ قيام
ال �ث��ورة االس�لام �ي��ة ،م��ا دف ��ع ،بحسب م��راق�ب�ين،
ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ب�ق�ي��ادة وت��وج�ي��ه م��ن سليماني
إل � ��ى ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى ق �م ��ع ه � ��ذه االح� �ت� �ج ��اج ��ات،
وج��اءت الضربة االي��ران�ي��ة الحادية عشرة في
 27دي �س �م �ب��ر ب �ث�لاث�ين ص ��اروخ ��ًا ع �ل��ى ق��اع��دة
ام�ي��رك�ي��ة ف��ي ك��رك��وك اس �ف��رت ع��ن م�ق�ت��ل مدني
أم� �ي ��رك ��ي ،وات � ��ت ب �ع��د س �ل �س �ل��ة ه �ج �م��ات ع�ل��ى
قواعد عراقية تضم عسكريني أميركيني بمنزلة
تخطي ايران لجميع الخطوط الحمر املسموح
بها بمواجهة اميركا ،وتهديد لصورة «اميركا
ال�ع�ظ�ي�م��ة» ال �ت��ي ه��ي ف��ي ص�ل��ب اي��دي��ول��وج�ي��ة
الرئيس ت��رام��ب ،ف�ك��ان ال�ق��رار ب��ال��رد الستعادة
زمام املبادرة والقول لاليرانيني ان فترة اللعب
انتهت وآن أوان ال��ردع القوي .وه��ذا االم��ر كان
بارزا امس في تأكيد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو بأن الشعبني العراقي واللبناني
ال يتظاهران ضد أميركا ،وإنما ضد الفساد،
وأن قاسم سليماني كان في قلب األحداث التي
تسببت بكوارث في سوريا والعراق.

¶ االعتداء
على السفارة
في بغداد أعاد
أزمة السفارة
األميركية
في طهران
عام 1979
¶ سعي
النظام اإليراني
إلى إحباط
ثورتي العراقيين
واللبنانيين
رفع سقف
المواجهة

كان يتناول اللحم والمثلجات خالل العملية

ترامب فاجأ اجتماع األزمة :اقتلوا سليماني
عندما كان الرئيس األميركي دونالد ترامب في منتجع
مارالغو في فلوريدا ،جاء فريق األمن القومي ليعرض
عليه مجموعة من الخطط لدرء الخطر اإليراني الذي
تضاعف في الفترة األخيرة ،وانتهى باقتحام عناصر
من الحشد الشعبي مقر السفارة األميركية في بغداد
قبل ذلك وقتل متعاقد أميركي في كركوك.
ال�ف��ري��ق ض��م وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة م��اي��ك بومبيو ،ووزي��ر
الدفاع مارك إسبر ،والجنرال مارك ميلي ،رئيس هيئة
األركان املشتركة.
وت�ق��ول صحيفة ل��وس أنجلوس تايمز إن الفريق لم
يكن يتوقع ق�ب��ول ال��رئ�ي��س ت��رام��ب ف�ك��رة قتل قاسم

سليماني ،املصنف على قائمة اإلره ��اب األميركية،
رغم أنه كان يخطط لقتل أميركيني ،بحسب «سي بي
أس نيوز».
م �س��ؤول أم�ي��رك��ي ق��ال ل �ـ«ل��وس أن�ج�ل��وس ت��اي�م��ز» إن
الفريق عرض على ترامب العديد من الخيارات التي
يمكن أن تتخذها ال��والي��ات املتحدة ،وك��ان من بينها
استهداف سليماني ،وهو ما وافق عليه ترامب.
وقال املسؤول «بشكل غير متوقع ،وافق ترامب على
ً
ً
مدفوعا
ذل��ك الخيار» ،مضيفا ان ق��رار الرئيس ك��ان
ً
جزئيا من قبل بعض مستشاريه املتشددين تجاه
إيران.

ُ
وبعيد االع �ت��داء على ال�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ،ق��ال وزي��ر
الدفاع خالل مؤتمر صحافي إنه اجتمع مع الرئيس
ترامب وناقش وأعضاء البنتاغون الخيارات املتاحة
ل�ل��رد ع�ل��ى االع �ت��داء ال ��ذي ن�ف��ذه ع�ن��اص��ر م��ن الحشد
الشعبي املوالني إليران.
وق��ال إسبر للصحافيني «ال�ي��وم ناقشنا مع الرئيس
ال �خ �ي��ارات امل�ت��اح��ة ،وأود أن أش�ي��ر إل��ى أن�ن��ا سنتخذ
إجراءات إضافية عند الضرورة».
ولم يذكر سليماني عالنية كهدف محتمل آنذاك ،لكن
وراء ال�ك��وال�ي��س ،أوص ��ى ت��رام��ب ب�ب��ذل ج�ه��د م��ن قبل
البنتاغون ووك��ال��ة االستخبارات املركزية األميركية

لتحديد موقع الجنرال اإليراني ووضع خطة عسكرية
للقضاء عليه.
وعلمت وك��االت االستخبارات األميركية ،التي كانت
تتعقب سليماني لسنوات ،أن��ه ك��ان ف��ي رحلة شرق
أوسطية قادته إلى لبنان ثم سوريا .وعلمت أنه سوف
ينتقل من دمشق إلى بغداد في غضون أيام.
وأشار املسؤولون إلى أن سليماني بدا غير مهتم على
نحو غير ع��ادي بإخفاء تحركاته ،وق��ال مسؤولون
إيرانيون إنه كان مسافرا من دمشق إلى بغداد على
منت رحلة غير سرية ،لعقد اجتماعات مع مسؤولني
عراقيني.

لكن مسؤولني أميركيني أوضحوا ،الجمعة ،أن رحلة
سليماني كان لها هدف آخر ،وقال بعضهم إنه كان
في املراحل األخيرة من التخطيط لهجمات كبرى ضد
منشآت أميركية في العديد من دول الشرق األوسط.
وح �ل �ق��ت ط ��ائ ��رة  MQ-9 Reaperف ��وق س�ل�ي�م��ان��ي،
بتحكم من قاعدة أميركية ،وقصفت السيارات بعد
أن غادرت املطار.
أم��ا صحيفة التلغراف فقالت إن ترامب ك��ان يتناول
وج �ب ��ة م ��ن ال �ل �ح��م ،وامل �ث �ل �ج ��ات ،خ�ل��ال ع �م �ل �ي��ة ق�ت��ل
سليماني ،ون�ش��ر ص��ورة للعلم على صفحته على
تويتر بمجرد أن انتهى من تناول الحلوى.
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هناك عوامل عدة ،ساهمت في صناعة أسطورة قاسم
سليماني ،رجل ايران األقوى في الشرق األوسط ،كما يلقب،
منها قدرات الرجل وإلمامه بتفاصيل الملفات المسؤول
عنها بجدارة ،وأيضا الغموض الذي أحاط به وبشكله.
ف��ال��رج��ل ظ��ل ل�س�ن��وات ط ��وال ش�ب�ح��ا ال
ُي ��رى ،حتى ق��ررت ط�ه��ران ف��ي نوفمبر
 2014ت �س��ري��ب ب �ع��ض ال �ص ��ور ل ��ه في
العراق في رسالة نفسية باألساس الى
السعودية ،مفادها :ها قد جاءكم ملك
امل ��وت ،ليظهر ب�ع��ده��ا ال��رج��ل مرسوما
على غالف مجلة النيوزويك األميركية
ال �ت��ي ح�م�ل��ت ع �ن��وان «ف ��ي ال �ب��دء ح��ارب
ام �ي��رك��ا وال �ي��وم ي�س�ح��ق داع � ��ش» ،وه��و
العنوان الذي ساهم في ترسيخ صورته
الذهنية كرجل اسطوري.
ال أح � ��د ي �م �ك �ن��ه ال �ت �ق �ل �ي��ل م� ��ن ق � ��درات
سليماني ونجوميته؛ فالرجل منذ توليه
قيادة فيلق القدس منذ ربع قرن تقريبا،
وه � ��و ي �ل �ع��ب أدوارا ش ��دي ��دة ال�ت�ع�ق�ي��د
س �ك��ري أح�ي��ان��ا
ك��وس �ي��ط أح �ي��ان��ا وك �ع � ّ
أخرى ،أدار تنظيماتَ ،سلح حلفاء ،رفع
مسؤولني ،وأرسل آخرين الى قبورهم..
ف �ع��ل ال ��رج ��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن اج� ��ل إع� ��ادة
تشكيل الشرق األوسط ملصلحة إيران.
ول� �ه ��ذا ،اغ �ت �ي��ال��ه ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة يعتبر
ض� ��رب� ��ة م� ��ؤمل� ��ة ل � �ط � �ه� ��ران ،ل� �ي ��س ف �ق��ط
لخسارتها رجلها ال�ق��وي ،ولكن أيضا
لكونها كاشفة ملدى اختراق االميركان
ل�ل�اس� �ت� �ح� �ك ��ام ��ات االم� �ن� �ي ��ة االي� ��ران � �ي� ��ة،
ال��رس��ال��ة :ه��ا ه��و رجلكم االه��م نقصفه
بسهولة ومن دون أدنى تكلفة.
ل �ك��ن ت �ص �ف �ي��ة س �ل �ي �م��ان��ي ف �ت �ح��ت ب��اب��ا
السئلة عديدة ،حول الصدام األميركي
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اإلي� ��ران� ��ي ،ودور ت ��رام ��ب ف ��ي ات �خ��اذ
القرار الذي وصف بأنه منفرد ،ودفعت
البعض للقول إننا على مشارف حرب،
وصل البعض بوصفها بأنها ستكون
حربا عاملية ثالثة ..فهل نحن فعال على
أعتاب الحرب؟
واالج��اب��ة عن ه��ذا السؤال تقتضي أوال
معرفة ق��درات كال الفريقني العسكرية،
وم �ن � ّه��ا ي�م�ك��ن ال�ت�ن�ب��ؤ ب�ش�ك��ل ال� ِّ�ص��دام
«املسلح» في حال حدوثه.
امل �ع �ط �ي��ات ك�ل�ه��ا ت �ق��ول ان ام �ي��رك��ا هي
أق� ��وى ق ��وة ع�س�ك��ري��ة ظ �ه��رت ع �ل��ى مر
ال �ت��اري��خ ،والول م��رة ي��وج��د ه��ذا ال�ف��رق
الهائل في القوة العسكرية بني دولة ما

الرد األميركي سيكون
بتصفية الرؤوس الفاعلة
ومالحقة القادة
هل نحن فعلاً
على أعتاب الحرب؟
سليماني فعل
الكثير من أجل إعادة
تشكيل الشرق األوسط
لمصلحة إيران
أدار تنظيماتَ ..س ّلح
حلفاء ..رفع مسؤولين..
وأرسل آخرين
إلى قبورهم
الواليات المتحدة
«عسكر ًيا» قادرة
على إيذاء إيران..
دكها ًّ
إن أرادت ّ
دكا
واشنطن تدرك أن
ً
أوراقا
طهران تمتلك
تجيد إدارتها
واللعب بها
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وم��ن ُيعتقد أنهم منافسون لها؛ فعلى
سبيل املثال ال الحصر ،تمتلك الواليات
املتحدة أكثر من  13ألف طائرة حربية،
في حني تمتلك دولة مثل فرنسا ،والتي
تباهي ب�ق��وة سالحها ال�ج��وي اق��ل من
 800ط ��ائ ��رة ،ام� ��ا اي� � ��ران ف�ل�ا ي �ت �ج��اوز
س�لاح�ه��ا ال �ج��وي  500ط��ائ��رة حربية.
ف�ض�لا ع��ن ام �ت�لاك أم�ي��رك��ا  11حاملة
طائرات عمالقة  ،supercarrierفي حني
دول ��ة م�ث��ل روس �ي��ا م�ث�لا تمتلك واح��دة
فقط ،وتمتلك الصني املنافس (النظري
ألميركا) اثنتني فحسب ..الفرق رهيب
ك�م��ا ت ��رى إذًا ،ول �ي��س ال �ف��رق ف��ي ال�ع��دد
فحسب ،بل في القوة ونوعية التسليح
وال� �ت ��دري ��ب وم � �ه� ��ارات ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال
حصر لها.
وب �م �ق��ارن��ة ال� �ق ��وات ي �م �ك��ن ال� �ج ��زم ب��أن
الواليات املتحدة (عسكريا) قادرة على
ّ
ّ
إيذاء إيران ،إن أرادت دكها دكا.
لكن على صعيد آخ��ر ،ت��درك واشنطن
أن إي ��ران ال تمكن مقارنتها عسكريا
بالجيش االميركي فإنها تمتلك أوراق��ا
أخ � � ��رى ،ت �ج �ي��د إدارت � �ه� ��ا وال �ل �ع ��ب ب �ه��ا،
أه �م �ه��ا س�ي�ط��رت�ه��ا ع �ل��ى آالف امل��وال�ي�ن

ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م م� �م ��ن ي �م �ك��ن وص� �ف� �ه ��م ب�ـ
«الخاليا النائمة» والقادرين على توجيه
ض��رب��ات «اره��اب�ي��ة» ف��ي ع��واص��م وم��دن
ش �ت��ى ،ورب �م��ا ل�ي�س��ت امل� ��دن االم�ي��رك�ي��ة
بمأمن منهم ،فضال عن امتالك إي� ّ�ران
ميليشيات م� ّ
�درب��ة وم�ج� ّ�ه��زة ومسلحة
في سوريا والعراق ولبنان ،اضافة الى
ع��دد كبير م��ن ال �ص��واري��خ و«ال��درون��ز»
التي ج��رى تطويرها ،واصبحت ق��ادرة
ع �ل��ى إح� � ��داث ح ��ال ��ة ه �ل��ع ف ��ي ع��واص��م
عربية ع��دة ،واخ�ي��را ،السيطرة النسبية
للبحرية االي��ران�ي��ة على الخليج ،والتي
تستطيع اغالقه.
وتاريخيا ،لم يحدث ان ّ
وجهت ضربة
الي��ران ول��م ت��رد ،االنتقام حاضر دوما
ّ
ف��ي املخيلة اإلي��ران �ي��ة ،حتى وان تأخر
زم��ن ال��رد ،فمثال ف��ي ال�ع��ام االخ�ي��ر من
ال �ح��رب ال�ع��راق�ي��ة ـــــ اإلي��ران �ي��ة ،قصفت
املدفعية االميركية طائرة مدنية إيرانية
ف��وق الخليج ،ولقي م��ا يقرب م��ن 290
راك �ب��ا م�ص��رع�ه��م ،اع �ت��ذرت واش�ن�ط��ن،
مشيرة إلى ان القصف حدث بالخطأ،
لكن بعدها بأشهر عدة اسقطت طائرة
م��دن �ي��ة أم �ي��رك �ي��ة ف ��وق ب �ل��دة ل��وك�ي��رب��ي

االسكتلندية ،ليلقى  243راكبا حتفهم،
وه ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي ات �ه��م ف�ي�ه��ا معمر
ال �ق��ذاف��ي ،ل �ك��ن ال�ك�ث�ي��ري��ن اش� � ��اروا ال��ى
ت� ّ
�ورط املخابرات االيرانية في التفجير،
والحقيقة ان اي��ران في ذلك ،مثلها مثل
اس��رائ�ي��ل ،كلتاهما ت ��ردان ،وتنتقمان.
وف�ك��رة فتح صفحة ج��دي��دة ،وعفا اهلل
ع�م��ا س�ل��ف غ�ي��ر واردة م�ط�ل�ق��ا ،وعليه
ف ��ال� �س ��ؤال االه� � ��م اآلن :ك� �ي ��ف س� �ت � ّ
�رد
طهران؟
لكن األرجح هنا ان ايران لن ّ
تتورط في
رد س��ري��ع م�ب�ن��ي ع�ل��ى اع �ت �ب��ارات ال�ث��أر
وال�ك��رام��ة ،فاملاللي ي��درك��ون جيدا أنهم
رب �م��ا ي �ك��ون��ون ازاء ف ��خ ج� ��رى اع� ��داده
ب ��إح� �ك ��ام ل� �ج � ّ�ره ��م ال � ��ى م �ع��رك��ة ت� ّ
�دم��ر
بالدهم وتعيدها للقرون الوسطى ،كما
أنهم يدركون جيدا ان الرئيس االميركي
يواجه مأزقا داخليا ،وه��و على أعتاب
االنتخابات املقبلة ،ولن يمنحوه نصرا
يوظفه داخليا؛ لذلك فغالبا الرد االيراني
ّ
س �ي �ت��أخ��ر ك �ث �ي��را ل �ح�ين إع � ��ادة ت��رت�ي��ب
األوراق واختيار التوقيت املناسب لهم،
فضال عن الدرس األهم الذي تلقته إيران
من تصفية سليماني ،والذي يستوجب

ال ��وق ��وف وال �ت��ري��ث ،ه��و أن �ه��ا اكتشفت
حجم االخ�ت��راق األم�ن��ي لقواتها ،وال��ذي
ّ
مكن األميركان من معرفة موعد ومكان
هبوط طائرة سليماني ،في ثاني اكبر
ّ
اخ�ف��اق أم�ن��ي ل�ه��م ،بعد فضيحة تمكن
إسرائيل من الحصول على االرشيف
الكامل للمشروع النووي اإليراني ،الذي
ع��رض��ه نتانياهو بشكل استعراضي
للجميع.
وع �ل �ي��ه ،ف �ش �ب��ح ال� �ح ��رب ال � ��ذي ي�ت�ح��دث
الكثيرون عنه أراه بعيدا ..سترد طهران
ال محالة ،لكن ليس اآلن.
ل�ك��ن اذا ك��ان ه��ذا ه��و امل��وق��ف االي��ران��ي
(او هكذا يبدو لنا تحليليا) فماذا عن
املوقف الداخلي األميركي؟
الديموقراطيون يتحدثون عن أن قرار
ترامب هو قرار منفرد جرى بهدف إلهاء
الشارع األميركي عن أزم��ة العزل ،التي
ي��واج�ه�ه��ا ت��رام��ب وج�ع�ل��ه ب�ط�لا قوميا،
وق ��د ع ��زز ه ��ذا امل�ن�ط��ق ت�ص��ري��ح إل�ي��وت
إنجل (رئيس لجنة الشؤون الخارجية
ف��ي مجلس ال �ن��واب) ب��ان ه��ذه الضربة
ج ��رت م��ن دون إخ �ط��ار ال�ك��ون�غ��رس أو
التشاور معه .والذي تزامن مع تصريح
جو بايدن الذي قال فيه إن ترامب ألقى
«ديناميت» في برميل بارود.
ل�ك��ن ،ه��ل ق��رار ب�ه��ذا الحجم والخطورة
جرى بإرادة رئاسية منفردة حقا؟
ال � �ث� ��اب� ��ت ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اس� ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة
الخارجية انه يصعب ان نرى قرارا بهذا
الحجم نابعا من ّ
توجه شخص الرئيس
ف� �ح� �س ��ب ،ب ��ال� �ط� �ب ��ع س� �ت� �ع ��زز ت�ص�ف�ي��ة
سليماني موقف ترامب ،وربما تسهم
في اقصاء قصة العزل كثيرا ،لكن تظل
تصفية ال��رج��ل ق��رارا أميركيا خالصا
ض�م��ن س�ي��اس��ة م��ؤس�س�ي��ة ،وتنحصر
ه �ن��ا م �س��ؤول �ي��ة ال��رئ �ي��س ف ��ي اع �ت �م��اده
وق�ب��ول توقيته ،فسليماني واب��ن الدن
والظواهري والبغدادي كلهم اسماء على
ق��وائ��م التصفية ،وت��رام��ب وم��ن سبقوه
بالبيت األبيض لم يضعوا تلك القوائم؛
فقط اعتمدوا ق��رار التنفيذ ..والرسالة
كانت :ال أحد بمنأى عن ايدينا.
ل ��ذا ،ف�م��ن ال��واض��ح ان ��ه م�ه�م��ا ك ��ان ال��رد
اإليراني ـــــ او توقيته ـــــ فالرد االميركي
عليه سيكون ب��ات�ب��اع سياسة تصفية
ال� � ��رؤوس ال �ف��اع �ل��ة وم�ل�اح �ق��ة «ال� �ق ��ادة»
امل�ي��دان�ي�ين م��ن دون ال��دخ��ول ف��ي ح��رب
مباشرة.

26

«اليد» يلتقي كوسوفو
يخوض األزرق مباراة تجريبية أخيرة في التاسعة مساء اليوم مع منتخب كوسوفو على صالة «بريستينيا»،
حيث يضع الجهاز الفني اللمسات األخ�ي��رة على التشكيلة التي ستخوض منافسات البطولة اآلسيوية
املرتقبة.
من جهة أخرى ،حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز على فريق رادنك البوسني ،في اللقاء التجريبي الذي
جمعهما مساء أول من أمس في صربيا ،ضمن املعسكر التدريبي للمنتخب ،الذي يأتي ضمن استعداداته
لخوض منافسات بطولة كأس آسيا  ،2020التي ستنطلق على صالة سعد العبداهلل بمنطقة صباح السالم،
من  16الى  27يناير الجاري ،وهي التصفيات املؤهلة الى كأس العالم في مصر .2021
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وعي الحاضر ..وإال فال مستقبل!
ق�ب��ل ال �خ��وض ف��ي أغ� ��وار امل ��وض ��وع ،ي�ه�م�ن��ا تقديم
التهاني والتبريكات بالعام الجديد ،جعله اهلل سنة
خ�ي��ر وس �ع��ادة واس �ت �ق��رار ووف ��اق ون �ج��اح ري��اض��ي
منقطع النظير.
ُّ
امل�س��ؤول�ي��ة اس �ت��دراك وت��دخ��ل ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب،
املسؤولية هي إدارة وتنظيم وقيادة ،هي اإلمساك
بزمام األم��ور وإدارت�ه��ا ،ولكن يبدو أن اتحاد الكرة
ّ
يتحمل مسؤوليته بالشكل امل�ط�ل��وب ،وانحنى
ل��م
للعالقات واملجامالت ،فجاء الفأس على رأسه!

التاريخ
أن ن ��درس ال �ت��اري��خ س �ه��ل ..ول �ك��ن أن ن�ت�ع�ل��م منه

صعب .وبرأينا ،أن أناسا أو مجتمعا ال يتعلمون
من التاريخ« ،ال أحد يزعل» ،أو يحزن إن تسلط
ع �ل �ي �ه��م أح� � ��د ،ن �ت ��ذك ��ر ه �ن ��ا م �ق ��ول ��ة ل �ل �ف �ي �ل �س��وف
ال�ه�ن��دي ،ط��اغ��ور ،ق��ال« :س��أل امل�م�ك��ن املستحيل:
أين تسكن؟ فأجابه في أحالم العاجز» .وها هو
ات�ح��اد ال�ك��رة بالعديلية ق��د ق�ض��ى س�ن��ة ونصف
ال�س�ن��ة ،م�ن��ذ م��اي��و  ،2018وامل�س�ك�ين أح �س��ن ظنه
ف��ي األي � ��ام ،ول ��م ي�ف�ك��ر ف��ي م��ا س �ي��أت��ي ب��ه ال �ق��در،
ّ
فاغتر بوضعه ،وعند صفو األوقات حدث الكدر:
أخطاء في اإلدارة وال�ق��رارات ،أخطاء في اختيار
امل��درب�ين ،أخطاء في االعتماد على مجموعة من
دون خ �ب��رة ،أخ �ط��اء ف��ي اإلع � ��داد ،أخ �ط��اء تنطح

أخطاء ،وكل هذه األخطاء تؤدي إلى فتح ثغرات،
وال �ث �غ��رات ت� ��ؤدي إل ��ى س �ق��وط وك �ش��ف األوراق،
وبتكاثر السلبيات تخفق املساعي في اإلصالح
وتحقيق أي طموح.

إطاحة «األزرق»
ش� � ��ارك م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال ��وط� �ن ��ي ف ��ي م� �ب ��اري ��ات ع ��دة
بالتصفيات امل��زدوج��ة ،وكانت النتائج مقبولة،
بعد إبعاد الخبير في التنظير ج��وزاك ،وتعيني
ال��وط �ن��ي ث��ام��ر ع� �ن ��اد ،ال� ��ذي ن �ج��ح ف ��ي اإلم �س��اك
ب �خ �ي��وط «األزرق» وم �ن �ع��ه م ��ن ال �س �ق��وط ،ول�ك��ن
م��ع ان�ط�لاق��ة «خليجي  »24ف��ي ال��دوح��ة القطرية

المحترفون الجدد..
سالح «األبيض» في النهائي

حكم عبدالمولى
ب��وت�ي��رة س��ري�ع��ة ،أن �ه��ى ن ��ادي ال�ك��وي��ت
صفقاته الجديدة من املحترفني والعب
م�ح�ل��ي ل�ت��دع�ي��م ص �ف��وف ال�ف��ري��ق االول
ل�ك��رة ال �ق��دم ،اس �ت �ع��دادا مل�لاق��اة العربي
الثالثاء املقبل في املباراة النهائية من
ك ��أس س�م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ،ح�ي��ث تعاقد
رس �م �ي��ا م ��ع امل �ح �ت ��رف ال� �ع ��راق ��ي ع�ل�اء
عباس العب الزوراء واملنتخب العراقي،
ل�ي�ن�ض��م ال� ��ى م��واط �ن��ه أم �ج��د ع �ض��وان
العب الشرطة واملنتخب العراقي ،وكان
النادي قد ضم منذ ايام العب الشباب
واالزرق اح �م��د ال��زن �ك��ي مل ��دة موسمني
ونصف املوسم.
وم��ن جانبه ،أش��اد م��درب الفريق وليد

امل � �ب� ��اراة ،وب �م �ش��ارك��ة م �ح �ت��رف واح ��د،
عبدالواحد سيسكو ،مؤكدا ان التعاقد
م ��ع م �ح �ت��رف�ين والع �ب�ي�ن م�ح�ل�ي�ين يعد
اضافة قوية للفريق ،س��واء في نهائي
كأس سمو العهد أو املسابقات املحلية
أو امللحق اآلسيوي.
وق ��ال ن�ص��ار إن امل�ه��اج��م ي��وس��ف ناصر

ج ��اه ��ز ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي ال �ن �ه ��ائ ��ي ب�ع��د
تماثله للشفاء من االصابة التي لحقت
به في مباراته امام اليرموك ،مشيرا الى
تفاؤله باالحتفاظ باللقب ،بفضل الدعم
ال��ذي يناله الفريق من الرئيس الفخري
وم �ج �ل��س االدارة واالج� � �ه � ��زة االداري � � ��ة
والفنية املعاونة ،واللجنة الفنية.

ً
مجانا
الدخول

سويسري للنهائي

أعلن األمني العام لالتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف صالح
القناعي أن مجلس إدارة االتحاد قرر فتح بوابات استاد جابر
األحمد الدولي في املباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد ،التي
ً
تجمع الكويت مع العربي ،الثالثاء املقبل ،للجماهير مجانا.

ق��ررت لجنة ال�ح�ك��ام ف��ي ات�ح��اد ال�ك��رة إس�ن��اد إدارة امل�ب��اراة
النهائية لكأس سمو ولي العهد للحكم السويسري ساندرو
شير ،ال��ذي يعتبر م��ن الحكام املصنفني حاليًا ف��ي أوروب��ا،
حيث أدار مباريات في دوري أبطال أوروبا.

العبو «األخضر» ّ
تفوقوا على النصر
عمر بركات
اش ��اد خ��ال��د ع �ب��دال �ق��دوس م��دي��ر ال�ك��رة
ب��ال�ن��ادي ال�ع��رب��ي ب ��أداء الع�ب��ي الفريق
ام� ��ام ال �ن �ص��ر ،م��ؤك �دًا ان ال�ج�م�ي��ع أدى
م �ب��اراة ك�ب�ي��رة ،م��ا ق��اده��م ال��ى تحقيق
ال � �ف� ��وز وال� �ت� �ف ��وق ع �ل ��ى م �ن��اف ��س ق ��وي
يضم بني صفوفه العديد من العناصر
املميزة.
وك� � ��ان ال� �ع ��رب ��ي ق ��د ح �ق��ق ال � �ف ��وز ع�ل��ى
ال�ن�ص��ر أول م��ن ام ��س ب �ه��دف ل�لاش��يء
ج� � ��اء م� ��ن رك � �ل ��ة ج � � ��زاء ح� �ص ��ل ع�ل�ي�ه��ا
م �ه��اج �م��ه االي� � �ف � ��واري ه �ن ��ري ون �ف��ذه��ا
ب �ن �ج��اح ال �ل �ي �ب��ي ال � �ه ��ادي ال �س �ن��وس��ي،
وه��و ال�ه��دف ال��ذي كفل ت��أه��ل االخضر
ال��ى امل�ب��اراة النهائية لكأس سمو ولي
العهد.
واش � ��ار ع �ب��دال �ق��دوس ال ��ى ان االخ �ض��ر
خ��اض املواجهة بحرص شديد هادفًا
ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ف��وز وض �م��ان ال��وص��ول
الى املباراة النهائية ،وهو امر لم يكن
ب��ال �س �ه��ل اال ان الل��اع �ب�ي�ن ن �ج �ح��وا في
االلتزام بتعليمات الجهاز الفني طوال
ال �ل �ق��اء ،الس �ي �م��ا ع �ق��ب ال �ت �ق��دم ب �ه��دف،
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ن�ق��ص ال �ع��ددي في
الشوط الثاني من املواجهة عقب طرد
علي عتيق.
وع� � ��ن م� � ��دى رض� � ��ا ال� �ج� �ه ��ازي ��ن ال �ف �ن��ي
واالداري ع � ��ن م� �س� �ت ��وى امل� �ح� �ت ��رف�ّي�نّ
الجديدين احمد الصالح وهنري ،اكد
عبدالقدوس ان االول ليس بغريب على
ال�ف��ري��ق او اج ��واء م�ش��ارك��ات االخ�ض��ر،
وهو ما كان له االثر في سرعة اندماجه
م ��ع زم�ل�ائ ��ه وت �ح �ق �ي��ق االداء امل�ط�ل��وب

من الفاعل؟
ن�ح��ن ن�س��أل ات�ح��اد ال �ك��رة ،وجمعيته العمومية،

المحرر

لجنة خماسية للجهراء!
محمد سليمان
ت �ع �ق��د ال �ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة
ل � �ن� ��ادي ال � �ج � �ه� ��راء اج �ت �م��اع��ًا
ف��ي ال��راب �ع��ة م��ن م �س��اء ال �ي��وم
ملناقشة ع��دد م��ن امل��وض��وع��ات،
أهمها املصادقة على االجتماع
ال � �س� ��اب� ��ق وال � ��رس � ��ائ � ��ل ال� � � � � ��واردة،
وش �ك��وى ال�ع �ض��وي��ن ول �ي��د ال�س�لام��ة
أم�ي��ن ال� �ص� �ن ��دوق وم �ح �م��د ع �ل��ي ع�ض��و
م�ج�ل��س اإلدارة ح ��ول ع ��دم ق��ان��ون �ي��ة م��ا تم
إث �ب��ات��ه ف ��ي اج �ت �م��اع م�ج�ل��س اإلدارة ال�ش�ه�ي��ر
م��ن حضورهما ،ف��ي وق��ت ك��ان أحدهما خ��ارج
ال�ب�لاد ،وسيرفق بالشكوى «البرنت» الخاص
بتأكيد ه��ذا األم ��ر .وأك ��دت م �ص��ادر مطلعة أن
ال �ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة س� ��وف ت �خ��اط��ب مجلس
اإلدارة بشكل رسمي لطلب محضر االجتماع
وامل �ض �ب �ط��ة ال� �خ ��اص ��ة ب � ��ه ،م ��ن أج � ��ل م��راج �ع��ة
الوقائع والوقوف على الحقائق كاملة في هذا
الشأن.

اليوم..
العربي «توأم»
في «العمومية»

كرة يعقوب الطراروة في طريقها إلى مرمى خيطان

ّ
ن �ص��ار ب��ال �ف��وز ال� ��ذي ح��ق �ق��ه ال�لاع �ب��ون
ع �ل��ى خ �ي �ط��ان ب �ه��دف�ي�ن ل �ل�ا ش � ��يء ف��ي
ال� � ��دور ق �ب��ل ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن ك� ��أس س�م��و
العهد ،سجلهما فهد العنزي ويعقوب
ال � �ط � ��راروة ،م�ض�ي�ف��ا ان اداء ال�لاع �ب�ين
امل �ح �ل �ي�ين ك� ��ان اي �ج��اب �ي��ا ع �ل��ى امل��رم��ى
بعد السيطرة الواضحة على مجريات

ت��وال��ت األخ� �ط ��اء ال �ف��ردي��ة م��ن األض�ل��اع ال �ث�لاث��ة:
«اإلدارة ،ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ،ال�ل�اع �ب��ون» ،وت�س� ّ�ب�ب��ت
ه� ��ذه األخ� �ط ��اء ال� �ف ��ادح ��ة ف ��ي إط ��اح ��ة «أزرق � �ن� ��ا».
وب��ال�ت��أك�ي��د ،ف��إن ت�ل��ك األخ �ط��اء املجتمعة ل��م تكن
لتجلب ع�ب��ارات التقدير وامل��دي��ح ،واملجاملة ،بل
ادت إلى براكني ثائرة ،بعد أن لحقت بنا خسائر
كروية ،وما يهمنا اآلن بعد كل هذه الفترة ،وبعد
ّ
طي صفحة  2019هذا السؤال الذي يطرح نفسه:
هل من جديد؟

ّ
يتحمل مسؤولية
ومن له اهتمام بالكرة ،ترى َمن
َ
ما آلت إليه نتائج «أزرقنا» ،ومن الفاعل؟ علينا
ال�ب�ح��ث وال �ت��دق �ي��ق وامل �ت��اب �ع��ة إلي �ص��ال خ�ي��ط من
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال��ى ج�م��اه�ي��رن��ا ال��وف �ي��ة ..ب��ال�ت��أك�ي��د هو
ليس شبحًا!!
امل �ط �ل��وب ي ��ا ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة  -إن اس �ت �م��ررت  -أن
ت�ب�ن��ي م��ا ه��دم��ت ب�خ�ط��ط واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،ول�ك��ي
تبني عاليًا ينبغي أن تحفر عميقًا ،وتبحث عن
األخطاء وتزيلها ،وإال انهار املبنى على رؤوس
من فيه ..وع��ي الحاضر يحدد ص��ورة املستقبل،
وعي الحاضر ،وعي الحاضر ،وإال فال مستقبل!

ً
ي �ش �ه��د ال � �ن ��ادي ال �ع��رب��ي ح��دث��ا
ف ��ري � ً�دا م ��ن ن��وع ��ه ف ��ي ت��اري �خ��ه،
بانعقاد عموميتني غير عاديتني
(ت ��وأم)!! في ي��وم وتوقيت واحد
ف��ي الساعة الخامسة م��ن مساء
اليوم؛ األولى دعا اليها مجلس
االدارة في صالة الكرة الطائرة
ب ��ال� �ن ��ادي ال� �ع ��رب ��ي ،وي �ت �ض �م��ن
ج � ��دول االع� �م ��ال ت �ع��دي��ل بعض
بنود النظام االس��اس��ي للنادي
الذي لم يمض على اعتماده عام
من املوافقة عليه من العمومية،
وتشكيل لجنة انتخابية جديدة
م� ��ن ب�ي��ن امل ��رش� �ح�ي�ن ال �خ �م �س��ة،
وت �ع��د ع �م��وم �ي��ة ال� �ي ��وم م��ؤج�ل��ة
م � � ��ن ع � �م ��وم � �ي � �ت �ي�ن ل � � ��م ي �ك �ت �م��ل
ن �ص��اب �ه �م��ا م ��ن ق �ب��ل ،وي �ش �ت��رط
ل�ص�ح�ت�ه��ا ح �ض��ور  500عضو
على االقل .وفي جليب الشيوخ،
وبالتحديد في فناء مدرسة اقرأ
ث�ن��ائ�ي��ة ال�ل�غ��ة ،تعقد العمومية
االخ� � � � � � ��رى ،ال� � �ت � ��ي دع� � � ��ت ال� �ي� �ه ��ا
ال�ل�ج�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ل�ن�ظ��ر في
ال �ط �ل��ب امل� �ق ��دم م ��ن  280ع�ض��وا
إلس �ق��اط  6م��ن اع �ض��اء مجلس
االدارة ،ويشترط لصحة عقدها
حضور اكثر من  1700عضو من
اج�م��ال��ي اع �ض��اء ال�ع�م��وم�ي��ة ،ما
يصعب انعقادها واالتجاه الى
تأجيلها.

وأوض � � � �ح � � ��ت امل� � � �ص � � ��ادر أن
ال�ل�ج�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة س��وف
ت � �ع � �م ��ل ع � �ل� ��ى اس� �ت� �ي� �ض ��اح
ال �ح �ق��ائ��ق أي �ض ��ًا ح� ��ول ع��دم
اج�ت�م��اع مجلس اإلدارة مل��دة
 90ي��وم��ًا م �ت �ت��ال �ي��ًا ،وم ��ا ل�ه��ذا
األم � � ��ر م� ��ن خ � �ط� ��ورة ق ��ان ��ون �ي ��ة.
ف�ف��ى ح ��ال ص��ح ه ��ذا األم ��ر ووف��ق
ال�ب�ن��د ال�ث��ان��ي م��ن امل ��ادة  45للنظام
ً
األس��اس��ي ،سيصبح امل�ج�ل��س منحال،
والجمعية العمومية مدعوة إلى االجتماع
وتشكيل لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء إلدارة
ش� ��ؤون ال �ن ��ادي ل �ح�ين ان �ت �خ��اب م�ج�ل��س إدارة
جديد .وفي ظل تلك األحداث املتتالية ،يبدو أن
ن��ادي الجهراء سيظل على صفيح ساخن في
ظل ملفني في غاية األهمية ،األول إحالة امللف
الخاص باجتماع مجلس اإلدارة إلى النيابة،
والثاني ما أثير حول عدم اجتماع املجلس ملدة
 90يومًا متتاليًا ،وهو ما يهدد استقرار النادي
في ظل األوضاع الحالية.

رحيم :النصر عانى
ً
«تحكيميا»
اك ��د ال�ت��ون�س��ي ل�ط�ف��ي رح �ي��م م ��درب ال �ف��ري��ق االول
لكرة القدم بنادي النصر ان فريقه عانى من بعض
القرارات التحكيمية خالل مواجهة العربي ،أول من
ام��س ،ب��ال��دور نصف النهائي من منافسات كأس
سمو ول��ي العهد ،م��ؤك�دًا على ان النصر استحق
على االقل ركلة جزاء كانت واضحة للجميع.
واب ��دى امل ��درب رض ��اه ع��ن ال�ف��ري��ق ع�ل��ى ال��رغ��م من
ب�ع��ض ال �ظ��روف العكسية ال �ت��ي س�ب�ق��ت امل��واج�ه��ة
وال� � �ت � ��ي ت �م �ث �ل��ت ف � ��ي ب� �ع ��ض االص� � ��اب� � ��ات اه �م �ه��ا
للسعودي تيسير الجاسم الذي غاب عن املواجهة
بعد تعرضه لالصابة ،ال سيما بعد وص��ول��ه في
وق ��ت س��اب��ق مل��رح�ل��ة م�ت�ق��دم��ة م��ن ال �ج��اه��زي��ة ،ف��إن
الفريق لم يكن محظوظًا خالل اللقاء.
واض��اف امل��درب ان النصر يمتلك من العناصر ما
يؤهله للمنافسة على ما تبقى من القاب املوسم،
خ��اص��ة ك ��أس س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وال ��وج ��ود ب�ق��وة
بالدوري املمتاز.
وعن مدى رض��اه عن مستوى الفريق منذ تسلمه
امل �ه �م��ة ب ��داي ��ة امل ��وس ��م اب� � ��دى امل � � ��درب رض� � ��اه ع��ن
امل �س �ت��وى ال �ع��ام ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي
طالت العديد من العناصر ،ال سيما على مستوى
ً
املحترفني وصوال ملنتصف املوسم ،معربًا عن ثقته
التامة فيما يضمه العنابي من عناصر في الفترة
الحالية للوصول للمستوى املطلوب في ظل الدعم
االداري الكبير من ادارة الكرة ومجلس االدارة.
اما عن موقف محترفي الفريق اكد املدرب على ان
اوضاع املحترفني حاليًا تبدو مستقرة وذلك بعد
انضمام البحريني محمد الرميحي للصفوف قبل
اي ��ام ،م��ؤك �دًا ع�ل��ى ان ال�لاع��ب رب�م��ا م��ا زال يحتاج
ل�ب�ع��ض ال��وق��ت ل�ل�ت��أق�ل��م م��ع االس� �ل ��وب ال�ت��دري�ب��ي
الجديد واالداء الجماعي مع زمالئه داخل امللعب.

حسم استئناف الدوري اللبناني..
ً
غدا
بيروت ــــــ سبقلا
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ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال ��دف ��اع ��ي ،وه� ��و االم ��ر
ذات��ه بالنسبة ل�لاي�ف��واري ه�ن��ري ال��ذي
ً
ّ
قدم اداء مقبوال في املشاركة االولى له
ون �ج��ح ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى رك �ل��ة ج��زاء
جاء منها هدف التأهل.

ام��ا عن االس�ت�ع��دادات ملواجهة الكويت
في نهائي البطولة فاكد عبدالقدوس
اس �ت �ع��داد االخ �ض��ر ل �خ��وض امل��واج�ه��ة
ام ��ام االب �ي��ض ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،م��ؤك �دًا ان
االس�ت�ع��دادات تبدو اعتيادية للفريق،

الفتًا الى ان الجهاز الفني يتعامل مع
ك ��ل م��واج �ه��ة ع �ل��ى ح ��دة وع �ل��ى حسب
ام�ك��ان�ي��ات امل�ن��اف��س ،متمنيًا ان يخرج
ال� �ل� �ق ��اء ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ب �ط��ول��ة ب��ال�ش�ك��ل
الالئق.

لم ُيكتب النجاح لالجتماع الحاسم ،الذي
دع � ��ت إل� �ي ��ه ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ات �ح��اد
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ص� �ب ��اح ال �ج �م �ع��ة،
الت� � �خ � ��اذ ق � � ��رار ن� �ه ��ائ ��ي ب � �ش� ��أن اس �ت �ئ �ن ��اف
ّ
ال�ن�ش��اط ال �ك��روي امل �ت��وق��ف م�ن��ذ  ١٧أك�ت��وب��ر
امل� � ��اض� � ��ي؛ وذل � � � ��ك ب� �س� �ب ��ب س � � ��وء األح � � � ��وال
الجوية واألمنية التي سيطرت على لبنان،
واس �ت �ع��اض األع �ض��اء ع�ن��ه ب��امل�ن��اق�ش��ة عبر
ال�ه��وات��ف (ت�ط�ب�ي��ق وات��س أب) ،ح�ي��ث ج��رى
االت� �ف ��اق ع �ل��ى ت��أج �ي��ل االج� �ت� �م ��اع إل� ��ى غ � ً�دا
موعدا نهائيا وحاسما التخاذ القرار حول
كل األمور العالقة.
وقالت مصادر مطلعة من اللجنة التنفيذية
إن ال� �ج� �م� �ي ��ع م� �ص� �م� �م ��ون ع� �ل ��ى اس �ت �ك �م ��ال
ال�ب�ط��ول��ة ،وال�ت��أخ�ي��ر ج��اء على خلفية كثرة
اآلراء وامل �ق �ت��رح��ات ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج��وب
اتخاذ قرار يحفظ حقوق األندية والالعبني،

كما واللعبة بشكل عام ،وقالت املصادر إن
اللجنة باتت شبه متوافقة على قرار اللعب
م� ��ن دون الع� �ب�ي�ن أج� ��ان� ��ب ب �س �ب��ب ض �غ��وط
األزم��ة امل��ال�ي��ة على األن��دي��ة ،إك�م��ال البطولة
ب �م��رح �ل��ة واح � ��دة (ذه� � ً
�اب� ��ا ف �ق��ط) م ��ع إق��ام��ة
ّ
م��رب��ع ذه �ب��ي ،وص�ي�غ��ة «م�خ��ف�ف��ة ل�ل�ه�ب��وط»،
وه��ذه الصيغة كان اقترحها ن��ادي هوبس،
وتقضي بعدم هبوط في الدرجتني األول��ى
والثانية لهذا املوسم ،ومن يحتل املركزين
األخ� �ي ��ري ��ن ي� �ب ��دأ ال� � � ��دوري امل �ق �ب ��ل ب �ن��اق��ص
ث�ل�اث ن �ق��اط م��ن رص �ي��ده ،وس�ت�ك��ون حصته
م��ن ال �ن �ق��ل ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي أق ��ل ،وي�ن�ت�ق��ل بطال
الدرجة الثانية إلى دوري األضواء مباشرة،
في حني يلعب صاحبا املركزين الـ ١١والـ١٢
دورة ث�لاث�ي��ة م��ع ص��اح��ب امل��رك��ز ال�ث��ال��ث في
بطولة الدرجة الثانية ،لينضم اثنان منهم
إل��ى ال��درج��ة األول� ��ى؛ ل�ي�ص�ب��ح ع��دد األن��دي��ة
في الدرجة األولى ملوسم  ٢٠٢٠ـــــ ١٤( ٢٠٢١
ً
ناديا).
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بعد الخسارة المريرة أمام «الشياطين»

نيمار

!

«كان يبي النحشة»

كشف تقرير صحافي ،عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور عالقة البرازيلي
نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ،مع النادي الباريسي.
وح � �س� ��ب ص �ح �ي �ف��ة ل �ي �ك �ي��ب ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة ،ف ��إن
ش�خ�ص��ا م�ق��رب��ا م��ن ن�ي�م��ار س ��رب ب ��أن هزيمة
سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة
 3 - 1ف��ي دوري أب �ط��ال أوروب � ��ا ف��ي  6م��ارس
 ،2019وتأهل «الشياطني» على حساب الفريق
ال �ب��اري �س��ي ل ��دور رب ��ع ن�ه��ائ��ي «ال�ت�ش��ام�ب�ي��ون��ز
ل� �ي ��غ» م �ث �ل��ت ن �ق �ط��ة ف ��ارق ��ة ف ��ي خ �ط��ط ال�ن�ج��م
البرازيلي املستقبلية.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن��ه عقب ه��ذه املباراة

أدرك نيمار أنه جاء إلى باريس للفوز بأشياء
م��ن الصعب ج��دا ال�ح�ص��ول عليها رف�ق��ة سان
جيرمان.
يذكر أن نيمار عند انتقاله إلى سان جيرمان،
أكد أنه ذاهب للفوز بالكرة الذهبية مع فريقه
الجديد.
وح �س��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ،ت �ح��دث نيمار
بعد املباراة إلى زمالئه السابقني في برشلونة،
وأب �ل �غ �ه��م رغ �ب �ت��ه ف ��ي م� �غ ��ادرة س ��ان ج�ي��رم��ان

والعودة إلى النادي الكتالوني.
ونقل عن نيمار في امليركاتو الصيفي
امل ��اض ��ي ح��دي �ث��ه ع ��ن رغ �ب �ت��ه ف ��ي اس �ت �ع��ادة
السعادة التي كان يتمتع بها في برشلونة.
يذكر أن الالعب البرازيلي انتقل من برشلونة
إل��ى «حديقة األم��راء» صيف  2017مقابل 222
مليون يورو ،قيمة الشرط الجزائي في عقده
األخير مع برشلونة ،في صفقة هي األغلى
في عالم الساحرة املستديرة حتى اآلن.

 ..وثغرة قانونية قد تحرره!
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو األسبانية عن وجود بند في قانون
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد يكون سببًا في ع��ودة البرازيلي
نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن قواعد الفيفا تنص على أن أي العب قضى
أكثر من ثالثة مواسم مع فريقه ،ولم يجدد عقده ،يحق له الرحيل لناد
آخر مقابل مبلغ مادي يقدره االتحاد الدولي لكرة القدم نفسه.
وأضافت أنه في الصيف القادم ،سيحق لنيمار أن يستغل هذه الثغرة
القانونية من أجل العودة إلى برشلونة من جديد ،حيث سيكون قد مرت

رقم قياسي لماني

 3مواسم على انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان.
وأوضحت أن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقيم الصفقة بنحو
 180مليون يورو ،وهذا هو نفس املبلغ الذي عرضه البرسا في الصيف
املاضي من أجل ضم نيمار.
وذكرت «موندو» أن هناك انقسامًا في إدارة برشلونة حول عودة نيمار،
فالبعض ال يرغب في عودته بعد مقاضاته النادي من أجل الحصول
على حوافز تجديد عقده قبل رحيله ،والبعض األخ��رى يرى أن النجم
البرازيلي هو األنسب لخالفة ليونيل ميسي في «البلوغرانا».

ليفربول يواجه إيفرتون اليوم

كلوب ينتقد كثافة المباريات
دعا األملاني يورغن كلوب م��درب ليفربول متصدر
الدوري االنكليزي لكرة القدم الى حماية العبيه من
االجهاد ،بسبب برنامج مباريات فريقه املزدحم في
الفترة الراهنة.
وعلى غ��رار مدربني آخرين في الـ«برميرليغ» ،عبر
ك �ل��وب ع ��ن ق�ل�ق��ه م ��ن م�ت�ط�ل�ب��ات خ ��وض امل �ب��اري��ات
الكثيرة ارض��اء لنقل املباريات تلفزيونيا في فترة
االعياد.
وال يملك كلوب سوى  12العبا الئقا من تشكيلته،
ب�ع��د س�ل�س�ل��ة م��ن االص ��اب ��ات ال �ت��ي ض��رب��ت ال�ف��ري��ق
«االحمر» في االسابيع القليلة املاضية.
واض �ي��ف اخ �ي��را الع��ب ال��وس��ط ال�غ�ي�ن��ي ن��اب��ي كيتا
ال��ى امل�ص��اب�ين ال�ك��ام�ي��رون��ي ج��وي��ل م��ات�ي��ب ،اليكس
اوكساليد تشامبرالين والبرازيلي فابينيو.
ورأى مدرب بوروسيا دورتموند االملاني السابق ان

املدربني يجب ان يشاركوا في نقاشات مع منظمي
ال� �ب� �ط ��والت وش ��رك ��ات ال �ت �ل �ف��زة ل �ل �ت��وص��ل ال� ��ى ح��ل
مناسب لجميع االطراف.
وق � ��ال مل��راس �ل�ي�ن ص �ح��اف �ي�ين «ق �ل��ت م ��ا ي �ح��ب ق��ول��ه
ش �خ �ص �ي��ا ل�ل�ات �ح��اد االوروب� � � ��ي ل �ك ��رة ال � �ق ��دم ،وف��ي
مقابالت (وج�ه��ت رس��ائ��ل) لالتحاد ال��دول��ي (فيفا)
النني ال اعرف احدا هناك ،وال اعتقد ان البرميرليغ
أو االتحاد االنكليزي او رابطة كرة القدم تشكك في
رأيي».
وت��اب��ع «ال أق ��وم ب��ذل��ك ب�س�ب�ب��ي أن ��ا ف�ق��ط ب��ل الن�ن��ي
اعتقد بان احدهم يجب ان يدافع عن الالعبني» .وفاز
ليفربول على ليستر سيتي /4صفر في  26ديسمبر
املاضي ،ثم على ولفرهامبتون بعدها بثالثة ايام
/1صفر ،وشيفيلد /2صفر ،وه��و يستعد ملواجهة
ايفرتون اليوم في مسابقة الكأس(.لندن-ا.ف.ب)

ساديو ماني

منذ انضمامه إلى ليفربول اإلنكليزي في صيف عام  ،2016يقدم السنغالي
ساديو ماني مستويات رائعة محليا وأوروبيا ،إال أنه حقق مؤخرا رقما
مذهال مع الـ«ريدز».
وف��ي خ�ل�ال  58م �ب��اراة خ��اض�ه��ا م��ان��ي م��ع ل�ي�ف��رب��ول ع�ل��ى ملعب «أنفيلد»
في ال��دوري منذ انتقل إليه من ساوثمبتون اإلنكليزي ،لم يخسر النجم
السنغالي أي مواجهة على اراضي ليفربول .وتعود آخر خسارة لليفربول
ع�ل��ى ملعب «أن�ف�ي�ل��د» ف��ي ال� ��دوري امل�م�ت��از إل��ى أب��ري��ل  ،2017وك��ان��ت أم��ام
كريستال باالس بنتيجة  ،1/2في مباراة غاب عنها ماني بسبب اإلصابة.
ويعكس الرقم أهمية الالعب الكبيرة لليفربول ،ودوره املهم الذي انعكس
عمليا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروب��ا قبل أشهر ،واقترابه
من استعادة لقب الدوري الغائب عن ليفربول منذ  30عاما .وساعد ماني
زمالءه في تحقيق فوز سهل على شيفيلد ،حيث سجل الهدف الثاني بعد
صناعة رائعة من شريكه في خط الهجوم املصري محمد صالح.
وانتقل ماني ( 27عاما) إلى ليفربول مقابل  36مليون جنيه إسترليني،
لكن سعره حاليا قد يصل إلى  4أضعاف هذا املبلغ.

إبرا ينثر سحره

!

«البافاري» يضم الحارس نوبل

الحكم األرجنتيني بابلو لوناتي مع ابنه

بعد أن رزق بمولود جديد ،اختار حكم دول��ي سابق أن يطلق على
ابنه اسم «سانتياغو برنابيو» ،تيمنًا بملعب ريال مدريد األسباني،
حسبما قالت صحيفة «ماركا» الرياضية.
الحكم األرجنتيني بابلو لوناتي ،الذي قاد مباريات عدة في الدوري
األرجنتيني خالل الفترة بني عامي  2004و ،2016كان حكما دوليا
ملدة ناهزت الخمس سنوات (من  2007إلى .)2012
ويعرف لوناتي بأنه مشجع ّ
وفي لفريق ريفر باليت األرجنتيني ،وال
يخفي انتماءه في تصريحاته لوسائل اإلعالم.
وقالت «ماركا» إن اختيار اسم «سانتياغو برنابيو» لطفله يعود إلى
احتضان هذا امللعب للمباراة التي فاز فيها ريفر على خصمه العنيد
بوكا جونيورز ،خالل نهائي بطولة «كوبا ليبرتادوريس» عام .2018
وك��ان من املفترض أن تلعب امل�ب��اراة في ملعب «مونيمنتال» معقل
ريفر باليت ،لكنها تأجلت بسبب أحداث عنف.
وك��ان ال�ل�ق��اء ،ال��ذي أج��ري ف��ي ديسمبر  ،2018انتهى ملصلحة ريفر
بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

أعلن نادي بايرن ميونخ األملاني تعاقده مع الحارس الشاب لشالكه ألكسندر
ن��وب��ل ،على ان ينضم ال��ى صفوفه بنهاية عقده م��ع فريقه ف��ي ختام املوسم
الحالي .وامتنع نوبل الشهر املاضي عن تمديد عقده مع شالكه ،وأعلن بايرن
التعاقد معه بانتقال ح� ّ�ر نهاية موسم  2019ـــــ  ،2020ولفترة خمسة أع��وام.
(برلني ــــ أ.ف.ب)

القناة

التوقيت

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة عشرة)

«الفار» ..تحت تهديد السالح!
انتشرت على املواقع االجتماعية صور طريفة ،تظهر استخدام تقنية حكم
الفيديو املساعد (الفار) بطريقة بدائية ،خالل مباراة ه��واة لكرة القدم في
إحدى ال��دول األفريقية .وقال موقع صحيفة ليبيرو اإليطالية :إن «البحث
عن العدالة في عالم كرة القدم أمر مطلوب ،حتى إن لم تكن الظروف املناسبة
متوافرة».
وت�ظ�ه��ر ال �ص��ور امل �ن �ش��ورة ع�ل��ى ح �س��اب ك��ات��ب ك�ي�ن��ي ف��ي «ت��وي �ت��ر» ،يدعى
رفائيل كيزياله ،مباراة كرة قدم تجرى على ملعب ترابي ،يحضرها عشرات
املشجعني.
ورصدت الصور حكم اللقاء ،كما لو كان يحتكم إلى تقنية «الفار» ،من خالل
شاشة تلفزيون صغيرة من الطراز القديم ،للتأكد من صحة إحدى اللقطات.
�وان م�ع��دودة ،يظهر الحكم ع��ائ��دا إل��ى أرض�ي��ة امللعب معلنا صحة
وبعد ث� ٍ
اللقطة ،وخلفه رجل يحمل سالحا ناريا من الحجم الكبير.

حكم دولي يسمي ابنه
«سانتياغو برنابيو»

غرناطة × ريال مايوركا

 2.00ظهراً

beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد × فياريال

 4.00عصراً

beIN Sports HD 3

أالفيس × ريال بيتيس

مساء
6.00
ً

beIN Sports HD 3

سيلتا فيغو × أوساسونا

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الثامنة عشرة)

إبراهيموفيتش أثناء تدريبات ميالن | أ.ب

قالت صحيفة الغازيتا ديللو سبورت اإليطالية
إن ��ه ج ��رى ب�ي��ع  56أل ��ف ت��ذك��رة مل��واج�ه��ة ميالن
وسامبدورياً ،
غدا (اإلثنني) ،في إطار الجولة الـ
 18في الدوري اإليطالي.
تفاعل جمهور ميالن بشكل إيجابي بعد التعاقد
مع النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش ملدة
ّ
 6أش�ه��ر قابلة للتجديد مل��وس��م آخ��ر ،وتوقعت
الصحيفة اإليطالية أن يصل حضور املواجهة
املقبلة للروسونيري إلى  60ألف شخص ،على
األقل ،في استاد «سان سيرو».

 2.30ظهراً

بريشيا × التسيو

وس� �ت� �ش� �ه ��د م� � � �ب � � ��اراة س � ��ام� � �ب � ��دوري � ��ا ت �ق ��دي ��م
إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش ك�ص�ف�ق��ة ج��دي��دة ف��ي م �ي�لان،
رغ��م أن��ه ق��د ال ي�ش��ارك ف��ي امل �ب��اراة ،بسبب عدم
الجهوزية البدنية.
وت��زاي��د ع��دد املتابعني لحسابات ن��ادي مدينة
ميالنو على مواقع التواصل االجتماعي بشكل
ملحوظ منذ اإلع�ل�ان ع��ن التعاقد م��ع الساحر
«إبرا»؛ إذ بلغ عدد متابعي ميالن على «تويتر»
 7.2م�ل�اي�ي�ن م �ت��اب��ع ،وع �ل ��ى «إن� �س� �ت� �غ ��رام» 6.9
ماليني.

beIN Sports HD 4

سبال × هيالس فيرونا

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 4

جنوا × ساسولو

مساء
8.00
ً

beIN Sports HD 4

روما × تورينو

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 4

كأس االتحاد (الدور الـ)4
تشلسي × نوتنغهام فورست

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 5

ميدلسبروه × توتنهام

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 1

ليفربول × إيفرتون

مساء
7.00
ً

beIN Sports HD 2

الحرارة

األحد
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الطقس

10

الصغرى

الرطوبة

%35

18

الكبرى

معتدل ،ومشمس معظم الوقت ،والرياح
شمالية غربية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة
( 10ـــ  30كلم /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

7.14 6.44

12.44 1.08

ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

كيف يمكن للكويت أن ّ
تتقدم في مجال الصناعة والزراعة
والتجارة؟
كيف يمكن أن ّ
تتقدم في مؤشرات الشفافية واتباع قواعد
الحوكمة؟
كيف يمكن أن تصبح دولة لها احترامها وسمعتها عامليا؟
كيف يمكن أن يصبح جواز السفر الكويتي األفضل عامليا،
ويرحب بحامله أينما ذهب؟
كيف يمكن أن تصبح الكويت دول��ة مساملة خالية م��ن بؤر
اإلرهاب واإلرهابيني؟
ك�ي��ف يمكن أن يصبح ال�ك��وي�ت��ي م�ب��دع��ا ومنتجا ال يعرف
ال �ف �س��اد ،وي�ح��اف��ظ ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ،ص��ادق��ا ف��ي ت�ع��ام�لات��ه،
شريفا في تعهداته ،بارا بوعوده ومواثيقه؟
هل يمكن أن يتحقق ذلك بزيادة اإلنجاب ،ومنح كل طفل جديد
عالوة  50دينارا ،ومبلغا مماثال ال يدفع له ،ويتم االحتفاظ به
حتى يبلغ الثامنة عشرة ،كما اقترح أحد العباقرة النواب؟!!
أو يمكن تحقيق ك��ل األح�ل�ام أع�لاه بمضاعفة إنتاجنا من
النفط ،وبالتالي زيادة دخلنا؟
أم ان علينا زيادة عدد السكان بتسريع عملية التجنيس؟
يمكن أن
ال أم��وال الدنيا وال ك��ل العوامل أع�لاه وأك�ث��ر منها
ّ
يتحقق من ورائ�ه��ا ش��يء طاملا بقينا على جهلنا وتخلفنا
مشاهدة مظاهره ف��ي أك�ث��ر م��ن ص��ورة
الحالي ال��ذي تمكن
ّ
ّ
وشكل ومكان! هذا التخلف ال يمكن القضاء أو التغلب عليه
بغير العلم والتعليم املدرسي املميز .فالعالم بأسره تقريبا
يعيش ثورة معرفية يبدو جليا أن ال عالقة لنا بها ،ويتضح
ذل��ك م��ن قائمة اهتمامات وأول��وي��ات حكوماتنا ومجالسنا
النيابية املتردية املستوى.
ي��أت��ي وزي��ر ّ تربية وي��ذه��ب ،وي��أت��ي م�س��ؤول تعليم وي��رح��ل،
ويبقى التخلف وال�ت��ردي في املناهج وف��ي أساليب التدريس
ّ
املسيسني كما هو ،على
واملستوى الخرب لغالبية املدرسني
الرغم من ص��رف املليارات على ال��روات��ب والخطط والبرامج
وعدم تطبيق شيء منها ،ليزداد التخلف عمقا مع زيادة أعداد
الطلبة واكتظاظ الفصول الدراسية واستمرار انحدار مستوى
املعلم وبقاء املناهج كما هي مع ّ
تغيرات طفيفة هنا وهناك.
حتى الوزراء الذين وصفوا يوما بالليبراليني لم يحاولوا فعل
شيء ،بل وزاد الوضع سوءا بموافقتهم الضمنية على قانون
منع االخ�ت�لاط ف��ي التعليم ،ال�ق��ان��ون األك�ث��ر رجعية وض� ّ�ررا
في تاريخ التعليم ،ال��ذي ّ
مهد الطريق لسيطرة قوى التخلف
واإلرهاب على املناهجّ .
إن التعليم العصري ال يتعلق باملعرفة ،التي أصبحت آليا طوع
بناننا وفي جيب كل طفل وكهل منا ،بل في كيفية البحث عن
املعرفة واالستفادة منها ،وخلق االبتكار عن طريقها ،وتنمية
م �ه��ارات التلميذ وب��ث روح ال�ف�ض��ول ف�ي��ه ،م��ن خ�لال إط�لاق
ال�ط��اق� ّ�ات الكامنة ب��داخ�ل��ه ،ودف�ع��ه للتساؤل ب��دال م��ن اإليمان
بـ«مسلمات األمور» من دون نقاش ،كل ذلك بموازاة تشجيع
التعليم الحرفي واملهني في ضوء النقص الخطير في أعداد
ّ
والسباكني ومعلمي اللحام
العمال والفنيني املهرة؛ كالنجارين
تحت املاء ،وكهربائيي املصافي ومئات آالف الوظائف الفنية
األخرى.
ي �ق��ول إب ��راه ��ام ل�ن�ك��ول��ن :إن ال�ف�ل�س�ف��ة امل�ت�ب�ع��ة ف��ي ال�ف�ص��ول
الدراسية اليوم ستكون الفلسفة التي ستحكم األجيال التالية.
وإلى مقال الغد.

bdralbhr@yahoo.com

لدينا ف��ي الكويت خ�ب��رات موسوعية ف��ي سرقة األب�ح��اث،
والجمعية الكويتية ل�ج��ودة التعليم تعكف على مشروع
قانون لتجريمها ،بعد نجاح قانونها بشأن حظر استخدام
الشهادات غير املعادلة ال��ذي أقر العام املاضي .واملضحك
أن العقوبات ل�ه��ذه ال�س��رق��ات ق��د ال تتعدى أحيانا اإلن��ذار
والتوبيخ (ال تعودها مرة ثانية) ،وأحيانا خصم اسبوعني،
وهو ما يعد مخزيا ليعرف الجميع مستوى ما لدينا من
بعض االس��ات��ذة وال��دك��ات��رة ،ع�لاوة على نشرهم االبحاث
بمجالت علمية رديئة وتجارية .أما شر البلية فهناك حاالت
يجري فيها اصطياد الباحث السارق من غير أن يؤثر ذلك
ف��ي ترقيته أو إعطائه ّ
تفرغا علميا مل��دة سنتني بضعف
الراتب!
وهناك نوع آخر من االبحاث ،التي ال تسمن وال تغني من
جوع ،وليست لها تطبيقات على أرض الواقع ،ففي الوقت
الذي أصبحت محطات تزويد املركبات بوقود الهيدروجني
واستخداماته التجارية مطبقة ومتاحة في اليابان وأوروبا
وأم �ي��رك��ا ،وال مشكلة ف��ي تخزينه ون�ق�ل��ه وش�ح�ن��ه ،يعلن

100

ك �ش �ف��ت ص �ح �ي �ف��ة «داي� � �ل � ��ي م � �ي� ��ل» ،أن
تطبيق ال �ت��راس��ل ال �ف��وري «وات ��س أب»
تمكن من تحقيق رق��م قياسي في ليلة
رأس السنة.
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة ،إن
م�س�ت�خ��دم��ي ال�ت�ط�ب�ي��ق امل �م �ل��وك لشركة
«فيسبوك» ،أرسلوا أكثر من  100مليار
رسالة خ�لال ليلة رأس السنة ،ويشمل
ه��ذا ال�ك��م الهائل م��ن ال��رس��ائ��ل نحو 12
مليار صورة.
وذك� � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة ،أن ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين
أرسلوا لبعضهم البعض أكثر من 900

إسالم عبد التواب

الوفيات
● عايشة صالح جوهر ،ارملة حسن بن مبارك الرشدان 79( ،عامًا)،
شيعت ،للرجال :الروضة ،ق ،2صالة دسمان ،للنساء :الزهراء ،ق،8
ش ،822م ،31ت.99932323 :
● جاسم محمد عبد العزيز الحوقل 87( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،للرجال:
قرطبة ،ق ،1ش ،5م ،38للنساء :أبوفطيرة ،ق ،7ش ،169م ،218ت:
.99591252 – 99889746
● يعقوب محمد علي حياتي 72( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :الدسمة،
ق ،5شارع سالم الدويلة ،ديوان علي املتروك ،للنساء :مشرف ،ق،1
ش ،5م ،5ت.99771786 :
● يحيى عبد الرحمن صالح الشايع 53( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
الخالدية ،ديوان عبد اهلل الشايع ،ق ،3ش ،32م ،2للنساء :الخالدية،
ق  ،3ش  ،32م  ،4ت.97338555 – 97926670 :
● ن��زار احمد إبراهيم احمد البغلي 49( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
دي ��وان ال�ب�غ�ل��ي ،ال�ن��زه��ة ،ش ��ارع دم �ش��ق ،ل�ل�ن�س��اء :امل�ن�ص��وري��ة ،ق،1
ش ،10م ،9ت.99701199 – 55697909 :
● احمد عبد اللطيف سلطان ماجد بورسلي 46( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
ل�ل��رج��ال :الشامية ،دي��وان ب��ورس�ل��ي ،للنساء :ال�س�لام ،ق ،1ش،106
م ،15ت.66216100 :
● محمد ياسين حاجية حسين 96( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :مسجد
مقامس ،الرميثية ،ق ،10للنساء :حسينية ام البنني ،الرميثية ،ق ،9
مقابل الدائري الخامس ،العزاء عصرًا فقط ،ت.66055507 :
● أسماء يوسف الجارالله الجارالله ،زوج ��ة خ��ال��د ال�ع�ب��د الكريم
املنيس 74( ،عامًا) ،التشييع بعد صالة عصر اليوم ،للرجال :عبد
اهلل السالم ،ديوان الجاراهلل ،ق ،3شارع بن عباس ،للنساء :عبد اهلل
السالم ،ق ،3ش ،31م ،10ت.22574477 – 22545090 :
● سلمى ياسين علي ،ارملة بدر مشلح الصهيبي املطيري72( ،
ع��ام��ًا) ،التشييع بعد ص�لاة عصر ال �ي��وم ،ل�ل��رج��ال :باملقبرة فقط،
للنساء :الفردوس ،ق ،5ش ،1ج ،7م ،2ت.55550980 – 99751713 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

كابيتال فنتشرز»  -إل��ى تزايد الطلب على السيارات الكهربائية
في اآلون��ة األخيرة ،مع ترجيحات بتنامي الطلب خالل السنوات
القادمة ملواكبة التحول االستراتيجي في صناعة السيارات.
وأض��اف أن «تسال» في طريقها للوفاء بتوقعات «وول ستريت»
لعام  ،2020فيما رجح محللون أن تبلغ تسليمات الشركة للعام
نفسة  463ألف مركبة ،وهي قفزة سنوية بنحو .%28

***
إن أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

الس َّكري؟
فرط أنسولين الدم ..هل هو مرض ُّ

يشير فرط أنسولني الدم إلى ارتفاع كمية األنسولني في الدم أكثر من
املعدل الطبيعي.
ً
منفردا ،فهو ال يندرج ضمن أنواع داء السكري .ولكن
وعند اإلصابة به
ً
غالبا ما يرتبط فرط أنسولني الدم بداء السكري من النوع الثاني.
األنسولني ينتجه البنكرياس ويفيد في تنظيم سكر الدم .ويعد فرط
أنسولني الدم عالمة على اإلصابة بمشكلة أساسية.
ً
غالبا ما ينتج فرط أنسولني الدم عن مقاومة األنسولني ،وهي حالة
يقاوم فيها الجسم تأثيرات األنسولني .ويحاول البنكرياس التعويض
عن طريق إفراز املزيد من األنسولني .قد تؤدي مقاومة األنسولني في
ُّ َّ
السكري من النمط الثاني .ويحدث هذا عندما
نهاية املطاف إلى نشوء
ال ي�ع��ود البنكرياس ق � ً
�ادرا على التعويض ع��ن ط��ري��ق إف ��راز كميات
ًّ
طبيعيا.
األنسولني الكبيرة املطلوبة إلبقاء مستوى السكر في الدم
ً
ونادرا ما ينتج فرط أنسولني الدم بسبب الحاالت التالية:

 - 1اإلصابة بورم نادر في خاليا البنكرياس المنتجة لألنسولين
«الورم األنسوليني».
 - 2فرط عدد الخاليا المنتجة لألنسولين ،أو نموها في
البنكرياس «ورم أرومات الجزر البنكرياسية».

« »5980/1Rمن «باتيك فيليب»

تحصد لقب
«األعلى أداء» في 2019
وليد الصقعبي
كشف تقرير ملوقع «ووت��ش ن��رد» ،املتخصص ف��ي أخ�ب��ار ال�س��اع��ات ،ع��ن أكثر 4
ساعات حققت أداء أعلى خ�لال ع��ام  ،2019من حيث املبيعات وج��ذب االهتمام
واألنظار.
وت�ص��درت ساعة «باتيك فيليب» م��ن ط��راز « »5980/1Rالساعات األف�ض��ل أداء
ل �ع��ام  ،2019ح�ي��ث ح�ق�ق��ت أع �ل��ى أداء ل�ه��ا ف��ي ش �ه��ري ي��ول�ي��و وس�ب�ت�م�ب��ر ،ب ��أداء
بلغ  59في املئة أعلى من بداية العام ،متقدمة على ساعة املركز الثاني ،وهي
«رول �ك��س داي �ت��ون��ا» ،م��ن ط ��راز « ،»116508وال �ت��ي ح�ق�ق��ت أداء  47ف��ي امل�ئ��ة بني
يوليو وسبتمبر أيضا.
أما ساعة «باتيك فيليب» ،من ط��راز « ،»5167Aفقد حققت نسبة ال�ـ 47في املئة
نفسها التي حققتها ساعة رول�ك��س ،إال أنها ل��م تتمكن م��ن الحفاظ على هذه
النسبة حتى سبتمبر ،بل ارتفع أداؤه��ا في يوليو فقط مقارنة بمطلع العام،
بينما جاء ت في املركز الرابع ساعة «رولكس» من طراز « ،»GMT Masterوالتي
تميزت بارتفاع أدائها بنسبة  43في املئة ،ولكنها حافظت على األداء املرتفع
من شهر مايو ،وحتى نوفمبر .2019

عشاء

ك�ث�ي� ً�را م��ا ن�ح��رص ــــــ وب�ش��دة ــــــ ون�ح��ن نمشي على أرض
مبلولة أو أرض ليست متساوية أو يتخللها الحصى ،على أن
ّ
ّ
تتسبب في أضرار بدنية؛ ككسر
نتجنب زلة القدم التي قد
في القدمني او اليدين ،او اي مضاعفات الحقة لهذه الزلة.
ودائما ما نحتاج َمن نتكئ عليه بأيدينا إذا شعرنا بأننا ال
نملك السيطرة على انفسنا ،وان املحيط بنا يشجعنا على
طلب املساعدة ..اما بمسك يد قريب يمشي جنبنا ،وإما احد
من يرافقنا في طريق يعاني بعض املشاكل.
زلة القدم قد توجعنا نحن فقط ..ويمكن ان يزول أملها مع
ال��وق��ت ..اال ان ه��ذا االل��م ال يخرج ع��ن نطاق الشخص ذات��ه
(من سقط او زلت قدمه) ..ولكن هناك زالت اخرى اصعب
محيط االن �س��ان امل�ص��اب
بكثير م��ن ذل ��ك ..وأمل �ه��ا يتخطى ّ
نفسه ،ويتعداها الى ما يسيء ويحطم آخرين بكل ما تحمل
الصداقة او القرابة او املعرفة من خصوصية.
زل� ��ة ال� �ل� �س ��ان ..ق ��د ي �غ �ف��ره��ا ال �ب �ع��ض ،وق� ��د ال ي �ك ��ون ذل��ك
لصعوبتها ..وهناك الغفران السريع ،وآخر قد ال يطول وال
يأتي اال بعد اسف وتبرير ،االمر الذي يتطلب منا ان نغوص
ك�ث�ي��را ف��ي م�ع��ان��ي وت��داع �ي��ات ك��ل كلمة ن�ق��ول�ه��ا ونوجهها
لآلخرين ،وان نحكم العقل ونتيح للكلمات قبل ان تخرج
منا ان تمر بأكثر من فلتر داخلنا ،وهذا بالطبع ال يتطلب
منا سوى ثوان قليلة جدا ..هي التي تقينا نتائج زلة اللسان
ّوتداعياتها.
ّ
ِزل ب�ق��دم��ك ،وال ت� � ِ�زل ب�ف�م��ك ..ق ��ول ج�م�ي��ل ..ك�ل�م��ات��ه قليلة
ً
وعبرا ،قد تمتد سنوات
وموزونة ..ولكنها تختصر تجارب
طويلة ،ولم يقلها قائلها اال بعد ان ايقن ان زلة اللسان او الفم
اصعب بكثير ،وكثير جدا من زلة القدم.
فعالج زلة القدم يكون بالتدليك او التجبير او الراحة او التهام
دواء معينّ  ..ثم يزول االل��م ..ولكن زلة اللسان ال ينفع معها
ك��ل م��ا ف ��ات ...الن�ه��ا ك��رص��اص��ة تنطلق ب�س��رع��ة متناهية،
وتصيب الصميم من دون اي مقدمات.
ونلجأ ،اغلبنا ،ال��ى تبرير بعض االخ�ط��اء بأنها زل��ة لسان
ال ي �ج��ب ال ��وق ��وف ع �ن��ده��ا ط ��وي�ل�ا ..ون �ع �ت��ب ع �ل��ى اآلخ��ري��ن
حساسيتهم املفرطة في التعامل مع زلة اللسان ..وهنا يأتي
تحكيم العقل ورجاحته.
نعم ..ليس كل زلة لسان ً
أمرا هينا ،ويجب علينا عدم الوقوف
عنده ..ولكن هناك زالت مؤملة اكثر من غيرها ،وتترك اثرا ال
يشعر به اال متلقي الزلة واملقصود بها.
نعم ،أثر الكلمة في كثير من االحيان اكثر قوة وعنفا ..اذا
تعمد قائلها زلتها ..بمعنى ان ّ
ما ّ
يتعمد االنسان ان يطلق
كلمات سريعة ليوصل رسالة او مالحظة ..ثم يبرر ما قام
به انه زلة لسان ال اكثر وال اقل ..ولكنه في النهاية يعني هذه
الزلة بكل قوة.
هل كلمة «عفوا» او «آسف» قادرة على محو اثر زلة اللسان،
ام ان املوضوع غير ذلك؟
بالفعل ..هو غير ذلك ،الن هناك زالت بريئة ،واخرى فيها من
الخبث الشيء القليل او الكثير ..والتعامل معها هو السلوك
الذي يفصل بني الحكمة والسذاجة ..وحتى الغباء ايضا.
كما ينصح باملضغ الجيد للقمة االكل داخل الفم قبل بلعها
ليسهل هضمها ..نحتاج ايضا مضغ الكلمات بالعقل جيدا،
قبل لفظها؛ حتى ال تؤذي من هم أمامنا.

مليون رس��ال��ة ع�ب��ره ،لكن ه��ذا ك��ان أقل
بكثير من الهنود الذين أرسلوا أكثر من
ُ
 20مليار رسالة ،ويعكس الرقم املحقق
م��دى ان�ت�ش��ار تطبيق «وات ��س أب» في
جميع أنحاء العالم.
وع �ق��ب ال�ت�ط�ب�ي��ق األش �ه��ر ع��امل �ي��ًا ،على
العدد الضخم من الرسائل املرسلة في
ل�ي�ل��ة رأس ال �س �ن��ة ،ف��ي ب �ي��ان ،ق ��ال ف�ي��ه:
«كما تعلمون ،احتفل الناس في جميع
أنحاء العالم بنهاية العقد مع األصدقاء
والعائلة ،لكن هناك من لم يتمكنوا من
االح �ت �ف��ال وس��ط أح�ب��ائ�ه��م ،األم ��ر ال��ذي
جعلهم يتحولون إلى هواتفهم ،إلرسال
التهاني بالعام الجديد».

 80مليار دوالر قيمة
«تسال» السوقية
ق�ب��ل ط��رح�ه��ا ألح ��دث منتجاتها «ت�س�لا واي» ،وه��ي س �ي��ارة دف��ع
رباعي ،هذا الصيف ،وبالتزامن مع بدء اإلنتاج ملصنعها الجديد
بالقرب من «شنغهاي» ،نجحت شركة «تسال»  -املتخصصة في
إن�ت��اج ال�س�ي��ارات الكهربائية  -ف��ي تسليم  112أل��ف مركبة خالل
الربع األخير من .2019
وانعكس ذل��ك على ارت�ف��اع قيمتها السوقية إل��ى  80مليار دوالر
ت�ق��ري� ً�ب��ا ،بعد ب�ل��وغ سهم ال�ش��رك��ة أع�ل��ى مستوياته على اإلط�لاق
بنهاية معامالت يوم الجمعة ،وفق ماذكر موقع .Fortune
وأش ��ار ج�ين مونستر  -ال�ش��ري��ك اإلداري لشركة «ل��وب فينتشرز

معهد الكويت لألبحاث العلمية انه سجل براءة اختراع في
مجال أصبح العالم ال يعتبره عائقا في طريق استخدام
ال �ط��اق��ات امل �ت �ج��ددة ،ك�م��ا ي��دع��ي ال�ب��اح��ث ال��رئ�ي�س��ي ،حيث
أصبحت تكنولوجيا الهيدروجني األزرق متوافرة بديال
للوقود األحفوري.
إن على مؤسسات البحث العلمي الكويتية أال تنفق املال
العام على أبحاث واختراعات لغرض النشر ورفع مؤشرات
االداء فقط ،لتستفيد منها ماديا شركات تسجيل براءات
االخ �ت��راع ف�ت��واف��ق على اي ش��يء ي�ق��دم م��ن ال ��دول العربية
لتحقيق مكاسبها ،ب��ل عليها توجيه امل��ال ال�ع��ام ألبحاث
التنمية املستدامة في املشاريع االقتصادية والبنية التحتية
والبيئية ،واألهم هو االسهام في رفع كفاءة الباحث الكويتي،
ال أن يتوجه املال العام لدعم باحثني وافدين يستولون على
املختبرات ويحرمون الكويتيني من دخولها ويسيطرون
على األجهزة وتخزينها من دون انتاج فعلي.
إن ع�ل��ى م�ع�ه��د االب �ح ��اث ع ��دم االن� �ج ��رار ن�ح��و أب �ح��اث ال
تفيد الكويت ،بل تفيد الباحثني وأوراقهم العلمية لتعظيم
سيرتهم الذاتية وتحقيق ترقياتهم ،فيتجه ،وخصوصا،
بعض ال��واف��دي��ن منهم ،ال��ى األب�ح��اث السرية التي تحصد
فيها براءات االختراع ،ثم تنتهي إلى األدراج بال جدوى.
نقول ملعهد االبحاث العلمية إنكم تحت املجهر ،وعليكم عدم
تأصيل ثقافة «الباحث الفذ الكثير النشر» ،وخصوصا
الوافدين منهم ،من غير أن تكون لالبحاث فائدة لالقتصاد
الكويتي ،وم��ن غير وج��ود عناصر كويتية ف��ي أي فريق
عمل ،حتى ال يتم هدر املال العام بهدر ميزاينة االبحاث.

مايو كلينك

6.26 11.53

ّ
زلة اللسان..
ّ
وزلة القدم

مليار رسالة «واتس أب»
في ليلة رأس السنة

إسالم شكري

مغرب

iqbalalahmed0@yahoo.com

هدر معهد األبحاث لميزانية األبحاث

***

شروق

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

إقبال األحمد

عصر

5.04 6.43
ظهر

كالم الناس

ال أمل 1( !!..ــ )2

الصــــالة

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

زاوية حادة

نبارك لألستاذة الدكتورة نورية عبدالكريم العوضي ،من
قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت ،على واحد
من أكبر االن�ج��ازات العلمية العاملية الرفيعة املستوى ،من
حيث املضمون والتحكيم العلمي ،بعد نشر كتابها في
مجال ميكانيكية تفاعالت الكيمياء العضوية الحرارية،
وال��ذي أص��درت��ه إح��دى أك�ب��ر دور النشر املتخصصة في
العالم (جون ويلي) ،وهو أول كتاب يجري نشره من قبل
ه��ذه املؤسسة على مستوى جامعة الكويت ومؤسسات
التعليم العالي فيها.

فجر

مساءً

رنة قلم

habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com
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