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ٌ
التزام بعدم كسر الخطوط الحمراء ..وتجن ًبا لحرب ال يريدها أحد

وأميركيا ودولياً
ً
ضربة «منسقة» إيرانياً
ً
مبعوثا ¶ العراقيون أبلغوا األميركيين بالضربة لتج ُّنب ضررها
¶ دورٌ عماني وفرنسي ..وإيران استقبلت 16
نعيم درويش
قال مصدر مطلع لـ سبقلا ان «الرد االيراني على اغتيال الجنرال
قاسم سليماني ،والذي تمثل باستهداف قاعدتني اميركيتني في
العراق متفق عليه ،وج��اء وفق صيغة تسمح للطرفني االيراني
واالميركي بحفظ ماء الوجه من دون الذهاب الى مخاطر نشوب
حرب مدمرة وشاملة في املنطقة».
وس��ب��ق��ت ال�����رد االي����ران����ي ت���ح���رك���ات دب��ل��وم��اس��ي��ة م��ك��ث��ف��ة ق��ادت��ه��ا
عمان ووصلت ذروت��ه��ا في ال��زي��ارة التي ق��ام بها وزي��ر الشؤون
ال��خ��ارج��ي��ة ي��وس��ف ب��ن ع��ل��وي ال���ى ط��ه��ران ال��ث�لاث��اء ،رك���زت على
اي���ج���اد ح���ل وس����ط ي���رض���ي ال���ط���رف�ي�ن ،وال ي���ق���ود م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق
االوس������ط ال����ى س���ي���ن���اري���وه���ات س�����وداوي�����ة .وت���ح���دث امل���ص���در ع��ن
ت��ح��رك��ات ف��رن��س��ي��ة وع��رب��ي��ة اخ���رى نجحت ف��ي ت��رت��ي��ب سيناريو
الرد بطريقة ال يسقط فيها اي ضحايا اميركيني.
وق����ال امل���ص���در ل���ـ سبقلا «ان����ه وب��ح��س��ب ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ع��راق��ي��ة
وااليرانية تم ابالغ العراق قبل الهجوم ونقل الخبر الى الجنود
ال��ع��راق��ي�ين امل���وج���ودي���ن ب��ك��ل ال��ق��واع��د امل��ش��ت��رك��ة م���ع االم��ي��رك��ي�ين
ب��ض��رورة االس��ت��ع��داد للهجوم ،وم��ن الطبيعي ان يعمد الجنود
العراقيون الى ابالغ نظرائهم االميركيني بالخطر القادم» .وقال
مسؤول اميركي إن الجيش األميركي «ك��ان لديه الوقت الكافي
كي يطلق صفارات اإلنذار في قاعدة عني االسد ،وان العسكريني
األميركيني توجهوا إلى مخابئ آمنة قبل أن تضرب الصواريخ».
وحذر املصدر «من ان تفهم ايران املوقف االميركي بشكل خاطئ
وت��ل��زم مهمة متابعة ال��رد على مقتل سليماني ال��ى اذرع��ه��ا في
امل��ن��ط��ق��ة ،ال س��ي��م��ا ف��ي ال���ع���راق ،م��ؤك��دا ان ادارة ال��رئ��ي��س دون��ال��د
ترامب ستعتبر اي هجوم من قبل امليليشيات على مصالحها
وقواتها على انه هجوم ايراني مباشر».
وق�����ال ح��م��ي��د رض����ا ط����راغ����ي ،وه����و س��ي��اس��ي م���ق���رب م���ن ال��ح��رس
ال��ث��وري أن ال��والي��ات املتحدة سعت أيضا لتفادي ال��ح��رب .وقال
«إذا كان ترامب ً
جادا في تهديداته ،فلماذا أرسل ممثلني عن 16
دولة للتوسل على عدم ال��رد؟» .ورأى املحلل السياسي االيراني
ال���دك���ت���ور ح��س��ن ه��اش��م��ي��ان ان «اي������ران ق���ام���ت ب��ع��م��ل��ي��ة ف���ي اط���ار
الخطوط الحمراء االميركية ولم تمس هذه الخطوط».
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األضرار طفيفة  ..ال إصابات وال ضحايا

ترامب 10 :تحذيرات شديدة اللهجة ..وكلمة «سالم» واحدة

أك��د ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب في
ب �ي��ان ل��ه أم ��س أن ال �ص��واري��خ اإلي��ران �ي��ة لم
ُ
حدث إال أضرارًا طفيفة ،ولم يقع ضحايا
ت ِ
ُّ
وإص��اب��ات ،وذل��ك بفضل إج��راءات ات� ِ�خ��ذت،
وأنظمة اإلنذار التي عملت بشكل مميز.
وكرر ترامب اتهام إيران باإلرهاب وزعزعة
امل�ن�ط�ق��ة ،وب ��رر ق�ت��ل ق��اس��م سليماني بأنه

«اإلرهابي العاملي رقم  ،»1وفق تعبيره.
وق��ال أي�ض��ا :إن هناك عقوبات اقتصادية
ُ
إض��اف �ي��ة س��ت �ف��رض ع �ل��ى ط� �ه ��ران ،وم ��رر
اإلدارة السابقة
باتهامه ً
رس��ائ��ل انتخابية ّ
للبيت األبيض بأنها وقعت اتفاقا مع إيران،
س�م��ح ل�ه��ا ب��زي��ادة «تطلعاتها اإلره��اب �ي��ة»،
وفق تصريحه.

وأض � ��اف :ل�س�ن��ا ب�ح��اج��ة إل ��ى ن�ف��ط ال�ش��رق
األوسط ،لكننا سنعمل مع شركائنا وحلف
الناتو للعب دور في املنطقة ،يمنع إيران من
تهديد االستقرار.
وك ��ان الف�ت��ا ق��ول��ه إن أم�ي��رك��ا ع�ن��دم��ا قتلت
أب��وب�ك��ر ال �ب �غ��دادي ك��ان��ت ت �ع��رف أن��ه ال�ع��دو
األول إلي ��ران؛ ل��ذا يمكن العمل م��ع طهران

ً
ملستقبل أف�ض��ل ل�لإي��ران�ي�ين .وخ�ت��م ق��ائ�لا:
ن��ري��د ال �س�ل�ام .وك ��ان الف �ت��ا ،وف��ق م��راق�ب�ين
ت��اب �ع��وا ت �ص��ري��ح ت��رام��ب أن ��ه ه� � ّ�دد وت� ّ
�وع��د
ّ
وحذر وندد بحزم بالغ نحو  10مرات ،وقال
كلمة «سالم» مرة واحدة.
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فتح باب التفاوض؟

اإليرانيون
ً
جيدا
قرأوا
تغريدة ترامب
إذا اك �ت �ف��ت إي � ��ران ب��ال��رد ال� ��ذي ق��ام��ت به
ب �ق �ص��ف ق ��واع ��د أم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال� �ع ��راق،
ف �ه��ذا ي�ع�ن��ي ،ب��ال�ن�س�ب��ة مل��راق �ب�ين دول �ي�ين،
«أنها تريد التفاوض مع األميركيني ،أي
أن�ه��ا ق ��رأت ج�ي�دًا ال�ت�غ��ري��دة ال�ت��ي نشرها
الرئيس األميركي دونالد ترامب قبل أيام،
وال �ت��ي ق��ال فيها إن اإلي��ران �ي�ين يربحون
ب ��ال� �ت� �ف ��اوض وال ي ��رب� �ح ��ون ال � �ح � ��روب».
وأض��اف املراقبون أن االكتفاء بذلك الرد
يعني عدم كسر الخط األحمر الذي حدده
ترامب لجهة الرد األميركي الحتمي على
إيران إذا وقع أميركيون ضحايا عمليات
ع�س�ك��ري��ة .أم ��ا ع��ن ال �ت �ف��اوض وم��اه�ي�ت��ه،
ف��أك��د امل��راق�ب��ون أن األم��ر ال�ي��وم بيد عدد
م��ن الوسطاء ال��ذي��ن نشطوا خ�لال األي��ام
امل��اض�ي��ة ون�ق�ل��وا رس��ائ��ل م�ب��اش��رة وغير
م�ب��اش��رة ب�ين ال �ط��رف�ين ،إال أن الصعوبة
ت�ك�م��ن ف ��ي م ��ا ي�م�ك��ن أن ي �ق��دم��ه ت��رام��ب
ف ��ي س �ن��ة س �ت �ك��ون م �ش �ح��ون��ة ب��ال��دع��اي��ة
االنتخابية لتأمني انتخابه رئيسًا لوالية
ثانية .وفي هذا اإلط��ار ،يوضح املراقبون
أن ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ق��د ي��رغ��ب باتفاق
يظهر فيه بمظهر األميركي ال��ذي روض
ط �ه��ران ،أو بشغل ال�ف�ت��رة م��ن اآلن حتى
نوفمبر املقبل (م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات) في
م� �ن ��اورة ت� �ف ��اوض «ص� ��وري� ��ة» ل�ت�خ�ف�ي��ف
االحتقان العسكري إل��ى الحدود الدنيا..
وبعد االنتخابات لكل حادث حديث!

ُ
هربت
غصن:
من االضطهاد
السياسي
في اليابان
اقتصاد
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ً
ً
خارجيا!
اختراقا
ليس

«كونا» 3 :أشخاص في دائرة التحقيق
خالد الحطاب
أث������ار اخ����ت����راق ح���س���اب وك����ال����ة األن���ب���اء
ال��رس��م��ي��ة (ك��ون��ا) ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر» أم��س
ـ ـ ـ ال سيما في ه ً��ذا التوقيت ال��ذي تمر
به املنطقة ـ ـ ـ حالة من الجدل والتساؤل
ُحول اإلج��راءات االحترازية الحكومية
َّ
امل�����ت�����خ�����ذة ل���ح���م���اي���ة ب����ي����ان����ات ال����دول����ة
ّ
األجهزة الحساسة ،خاصة
ومعلومات َّ
أن سبقلا ح����ذرت ف��ي ع��دده��ا أول من
أم��س من هجمات إلكترونية محتملة
على عدد من املواقع الحساسة.
وإذ أعلن وزير اإلعالم محمد الجبري
تشكيل لجنة تحقيق م��ح��اي��دة بشأن
م��ا نشرته «ك��ون��ا» م��ن معلومات غير
صحيحة عبر حسابها ف��ي «تويتر»،
خ����ت����راق س��ي��ن��اري��وه��ات ع��دة
وض����ع اال ّ
أم������ام امل���ح���ق���ق�ي�ن ف����ي س���ي���ر األم�������ر ،ب��ع��د
ّ
قطعيا ص��ح��ة م��ا ت���داول
ن��ف��ي ال��وك��ال��ة
ً
ح��ول نشرها تصريحا لنائب رئيس
م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع الشيخ
أحمد املنصور حول انسحاب القوات
األميركية من الكويت.
أب���������رز ه�������ذه ال����س����ي����ن����اري����وه����ات ،وف����ق
تأكيد مصادر ل ـ سبقلا ،أن االختراق
استهدف أحد األجهزة الذكية الخاصة
ِّ
ب��������األف��������راد امل����ت����ح����ك����م��ي�ن ف������ي ح���س���اب

«ك����ون����ا» ع���ل���ى «ت���وي���ت���ر» ع���ب���ر إرس�����ال
راب��ط إلكتروني ،أدى ُفتحه إل��ى نسخ
َّ
خترق من فتح
الرقم ال��س��ري ،ومكن امل ِ
الحساب ومتابعته من جهاز آخر من
دون أن يشعر املستخدم بذلك.
ّ
وقالت املصادر إن عملية بث الخبر لم
تكن وليدة اللحظة ،بل بعد علم ودراية
ووق�����ت ط���وي���ل ،ن���ظ���را إل����ى أن���ه���ا ق��ام��ت
بمحاكاة مستخدم الحساب وطريقته
وأسلوبه في البث ،إضافة إلى الطريقة
املعتمدة لدى الوكالة ،وبالتالي كانت
الواقع.
أقرب إلى
ً
وذك�����رت أن ف���رق���ا م��خ��ت��ص��ة م���ن وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة زارت م��ق��ر «ك���ون���ا» وفتحت
تحقيقًا في الحادثة ،الفتة إلى أن هناك
 3أجهزة «خاصة» أو أكثر ُيسمح لها
ب��ب��ث األخ���ب���ار ع��ب��ر ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل
االج����ت����م����اع����ي ،ب�����ح�����وزة  3أش����خ����اص؛
أحدهم «مقيم».
وع���ن ال��س��ي��ن��اري��وه��ات األخ������رى ،ق��ال��ت
ّ
ّ
متعم ًدا ببث
امل��ص��ادر :قد يكون األم��ر
أخ���ب���ار ع��ب��ر أح���د امل���خ ّ���ول ل��ه��م ب��ال��ب��ث،
ّ
م��س��ت��ذك��رة ب���ث أح��ده��م خ��ب ً��را م��ؤخ ً��را،
ّ
يتعلق بمقتل ق��اس��م س��ل��ي��م��ان��ي ،أث��ار
جدال ،ثم حذفته «كونا» بعد دقائق.

جلسة خطاب أميري بنفس «شعبوي» محدود

«الداخلية»:
التأهب بالدرجة
القصوى
محمد إبراهيم
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ليس عم ً
ّ
عشوائي ًا
ال

ّ
اعتبر خبير ومحقق أم��ن املعلومات ،الرئيس التنفيذي لشركة سايبركوف م.عبداهلل
«كونا» بشكل خاص وإصدار تصريح باسم وزارة
العلي ل ُــ سبقلا أن ًاختيار املهاجمني ً
عمال عشوائيًا ،بل ُم ّ
وج ًها وذا أهداف محددة ،وذلك
الدفاع يعطيان تأكيدا أنهما لم يكونا
من جهة قد تكون اخترقت الحساب َ لفترة غير وجيزة ،خاصة أن أسلوب التغريدات
الكاذبة ،وطريقة صياغتها ،كانا مطابقني للتغريدات الرسمية.
وق��ال العلي إن الكويت تعاني من ضعف كبير في مستوى «الوعي» والفهم الحقيقي
للمخاطر السيبرانية ،وغياب إستراتيجية واضحة إلدارة هذا النوع من األح��داث ،سواء
على املستوى الحكومي أو املؤسساتي.

انتشار أمني حول
المواقع الحساسة

الفارس والهاشم وأسيري ..حوار ثالثي «نسوي» في جلسة الخطاب األميري | تصوير حسني هالل
انحسر نسبيا النفس النيابي الشعبوي خالل جلسة مجلس األمة أمس ،التي ناقشت الخطاب األميري ،وغلب على أجواء
الجلسة تحذيرات من تفشي الفساد ،ومطالب بتعزيز الوحدة الوطنية ،كما كان الفتا النقد الذاتي الذي وجهه عدد من النواب
للتكسب االنتخابي والضعف التشريعي للمجلس.
مجلس أمة | ص07

رفعت وزارة الداخلية خالل الـ 48ساعة املاضية
درجة التأهب واالستعداد إلى الدرجة القصوى
ع��ل��ى ك��ل امل��س��ت��وي��ات ،ن��ظ��رًا ل��ل��ظ��روف الخطيرة
واملتسارعة التي تمر بها املنطقة.
وأب���ل���غ���ت م���ص���ادر أم��ن��ي��ة سبقلا أن ت��ع��ل��ي��م��ات
صدرت لقطاعات أمنية عدة؛ كالقوات الخاصة
وأم����ن ال���دول���ة واألم�����ن ال���ع���ام وال���ن���ج���دة وامل����رور
واملباحث الجنائية ،باالنتشار األم��ن��ي املكثف
م��ن الساعة  11.30مساء وحتى  4.30فجرا في
امل��واق��ع الحساسة والحيوية واملنشآت املهمة،
وبعض الطرقات واملناطق.
وق����ال����ت امل�����ص�����ادر إن�����ه ج�����رى اس����ت����دع����اء ب��ع��ض
القيادات األمنية امليدانية للعودة إلى مكاتبهم
ومباشرة عملهم ومتابعتهم لألوضاع األمنية
رغ����م ان���ت���ه���اء دوام����ه����م ،م��ش��ي��رة إل����ى أن جميع
اإلجازات تم وقفها لحني إشعار آخر.
وكشفت امل��ص��ادر ع��ن ص��دور تعليمات مشددة
ب��ال��ت��ع��ام��ل ال����ف����وري وال���ح���اس���م م���ع أي مشتبه
ف��ي��ه ،وب��ت��وس��ي��ع دائ�����رة االش���ت���ب���اه ،وك���ذل���ك ع��دم
التهاون في نقل أي معلومات أمنية ،والتشدد
في إجراءات إصدار سمات دخول لرعايا بعض
الدول حتى إشعار آخر.

تنسيق مع  4دول لتعويض النقص

إذا تأ َّزمت األوضاع أكثر

حلول قريبة الحتواء أزمة
العمالة الفلبينية

مستثمرون أجانب قد
يخرجون من بورصات الخليج

حمد السالمة

ف��ي م��ا ي��ؤش��ر إل���ى اح��ت��م��االت ال��ت ُّ
��وص��ل إل��ى
حلول قريبة ألزمة ملف العمالة الفلبينية،
علمت سبقلا أن اجتماعات متبادلة عقدت
ً
مؤخرا بني السلطات الكويتية والفلبينية
ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ى ح���ل���ول ،ب��ع��د ات���خ���اذ ال��ف��ل��ب�ين
ق ً
����رارا ب��م��ن��ع ت��ص��دي��ر ع��م��ال��ت��ه��ا امل��ن��زل��ي��ة إل��ى
ال���ك���وي���ت .وق���ال���ت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة إن وزي���ر
الخارجية د.أحمد الناصر بعث رسالة إلى
ن��ظ��ي��ره ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ت����ي����ودورو ل��وك��س�ين ع��ب��ر
س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ف��ي م��ان��ي�لا م��س��اع��د ال��ذوي��خ
ت��ن��اول��ت ت��ط��وي��ر ع�لاق��ات ال��ب��ل��دي��ن الثنائية
وال����ع����م����ل ع���ل���ى وض������ع ح����ل����ول ق���ري���ب���ة مل��ل��ف
العمالة وإزالة أي عراقيل.

وكشفت امل��ص��ادر أن «الخارجية» ستعتمد
لاً
ح���ل���و ق���ري���ب���ة الح����ت����واء ال���ح���ظ���ر ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي
وت����ق����دي����م ض����م����ان����ات إض����اف����ة إ ًل������ى االل����ت����زام
بشروط االتفاقية املوقعة سابقا.
ً
حاليا
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الكويت
ل��ت��ع��وي��ض ال��ن��ق��ص ،م��ن خ�لال التنسيق مع
 4دول الس��ت��ق��دام ع��م��ال��ة م��ن��ه��ا ه���ي :ال��ه��ن��د،
وأثيوبيا ونيبال ،وأندونيسيا.
وك��ش��ف ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للقوى العاملة د .مبارك العازمي عن زيارة
س��ي��ج��ري��ه��ا وف���د أث��ي��وب��ي إل���ى ال��ب�لاد ن��ه��اي��ة
الشهر ال��ج��اري لبحث إم��ك��ان إرس��ال عمالة
إلى الكويت.
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حرمان  86حالة

تسرّب أسئلة امتحان «الكيمياء»
هاني الحمادي

ع����ادت مشكلة ت��س ّ��رب ام��ت��ح��ان��ات ال��ث��ان��وي��ة
ال��ع��ام��ة إل���ى ال��واج��ه��ة م���ج ً
���ددا ،م��ع اك��ت��ش��اف
ّ
تسرب أسئلة الكيمياء للصف الثاني عشر
ُ
أم�����س؛ إذ ض��ب��ط��ت إج��اب��ات��ه��ا ع��ل��ى ه��وات��ف
ن��ق��ال��ة م���ع ط��ل��ب��ة ق��ب��ي ً��ل ان���ط�ل�اق االم���ت���ح���ان،
ك��م��ا اك ُ���ت���ش���ف���ت م َّ
����دون����ة ع��ل��ى أي������ادي آخ��ري��ن
ِ
ومالبسهم.
وأك�������دت م����ص����ادر سبقلا أن رؤس�������اء ل��ج��ان
ف��ي مناطق متفرقة هاتفوا مسؤوليهم في
ال����وزارة ح��ول ضبط اإلج��اب��ات ،ال��ت��ي انتشر
بعضها عبر «واتس أب» ،حيث ُرفع األمر إلى
قطاع التعليم العام املعني التخاذ الالزم.
ووفق املصادر ،فقد بلغ عدد حاالت الحرمان

العدد
في العدد
في

الكويت:
ال حاجة
لتعليق مرورنا
بـ«هرمز»
اقتصاد
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في امتحان الكيمياء أم��س  86حالة لطلبة،
ُ
ض ِبطوا بوسائل غ��ش ،وتتجه ال���وزارة إلى
رص����د ال���ح���س���اب���ات ع��ل��ى وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي املختلفة و«غروبات الواتس أب»
التي تنشر اإلجابات أو أسئلة االمتحانات،
وم��ن ث��م إب�ل�اغ ال��ج��رائ��م اإللكترونية ب���وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة الت����خ����اذ اإلج�����������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة
ض����ده����ا .وأك�������دت امل����ص����ادر ات����خ����اذ ال��ج��ه��ات
امل��ع��ن��ي��ة إج��������راءات م���ش���ددة ف���ي ن��ق��ل أس��ئ��ل��ة
االمتحانات واإلجابات النموذجية الخاصة
بها ،مشيرة إلى أن مشكلة التسريبات غالبا
م���ا ت���ك���ون داخ�����ل ب��ع��ض ل���ج���ان االم��ت��ح��ان��ات
نفسها بعد وصول األظرف إليها.
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خلل موقع تتبع الطرود
محمد المصلح
تسبب خلل فني أص��اب املوقع االلكتروني ل��وزارة املواصالت أمس
في تعطل النظام اآلل��ي لتتبع الرسائل والشحنات البريدية .ووفق
مصادر سبقلا فقد تمكنت ال��وزارة من خ�لال فريقها الفني من
اص�لاح العطل ،ال��ذي أوق��ف الخدمة عن آالف العمالء الذين يريدون
معرفة املعلومات عن موقع شحناتهم من خالل ادخ��ال رقم التتبع
ال�خ��اص بها .ودع��ت امل�ص��ادر ال��ى ض��رورة االه�ت�م��ام بقطاع البريد
واالستعجال في مناقصة توزيع الطرود والرسائل البريدية ،مشيرة
ال��ى ان عطل امل��وق��ع متكرر دون ح��ل ج ��ذري .ف��ي ال�س�ي��اق ،كشفت
املصادر ان ال��وزارة خاطبت الجهات الرقابية مؤخرا بشأن التعاقد
امل�ب��اش��ر لصيانة وتشغيل مقسم محلي «ب��روت��وك��والت االنترنت
لنظام  NGNهواوي» ،مشيرة الى ان قيمة املناقصة تبلغ  2.5مليون
دينار ،وان الوزارة بانتظار املوافقات العتماد املقسم.

حسام علم الدين
ذك��ر بنك ستاندرد تشارترد أن االرت��ف��اع القوي
للتصنيفات االئتمانية ل���دول الخليج ف��ي العام
امل���اض���ي ق���د ي���واج���ه ت���ح ّ���دي���ات ك��ب��ي��رة ف���ي ،2020
ويكون عرضة لالنخفاض بسبب زي��ادة املخاطر
ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة ع��ق��ب ال��ت��ط ّ��ورات ال��ع��س��ك��ري��ة بني
أميركا وإيران.
ّ
وت���وق���ع ،ف��ي م��ذك��رة ل��ع��م�لائ��ه ،أن ت��ك��ون األس����واق
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة أق�����ل م����رون����ة ف����ي  2020ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى
ّ
التصعيد الحاد في التوترات بني إي��ران وأميركا
وعدم إمكانية التنبؤ بما ستؤول إليه األمور بني
ً
مشيرا إلى أن درجات االستثمار لدول
الجانبني،
َّ
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ات��س��ع��ت م��ا ب�ين  20و 25نقطة
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البورصة:
نحو إدراج شركة عقارية

«الجنايات» تغ ِّرم «عتيج
المسيان»  5000دينار

سالم عبدالغفور

المحرر القضائي
ّ
قضت محكمة الجنايات أمس بتغريم املغرد املتهم امللقب بـ«عتيج
املسيان» مبلغ  5000دينار في قضية نشر أخبار كاذبة واإلساءة
ال��ى اآلخ��ري��ن .كما قضت املحكمة ببراءة جميع املتهمني اآلخرين،
ومن بينهم محام .وقال مصدر قانوني لـ سبقلا :إن تغريم املتهم
األول يعني إثبات حقيقة أنه من يدير الحساب في «تويتر» ،وبالتالي
من املتوقع ان تنهال عشرات القضايا املرفوعة ضده ،في حال جرى
تأييد الحكم نهائيا.

ك��ش��ف��ت م��ص��ادرم��وث��وق��ة ل���ـ سبقلا ع���ن م��واف��ق��ة
شركة البورصة على طلب إدراج شركة عقارية
كويتية يبلغ رأسمالها  15مليون دينار .وأفادت
املصادر ب��أن شركة البورصة رفعت توصيتها
م��ؤخ��رًا إل���ى ه��ي��ئ��ة أس����واق امل����ال ب��امل��واف��ق��ة على
إدراج ت��ل��ك ال��ش��رك��ة ف��ي ال��س��وق ال��رئ��ي��س��ي ،على
أن تقوم األخيرة بدراسة ملف الشركة وإصدار
قرارها النهائي.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،واص���ل���ت ق�����روض ال��ش��رك��ات
ّ
مسجلة
العقارية أداء ه��ا املتنامي في  11شهرًا

الذكور
تأسيس
يهيمنون
شركة
«مشروع«لنكد إن»
على
أمفي الخليج
الهيمان»
اقتصاد 14

أساس في األيام األخيرة.
ً
«نظرا إلى أن بورصات دول الخليج أصبحت
وقال:
اآلن ض��م��ن م���ؤش���رات األس�����واق ال��ن��اش��ئ��ة بحصة،
تبلغ  15.7ف��ي امل��ئ��ة ،ف��ه��ي أك��ث��ر ع��رض��ة لضغوط
بيع أسهمها م��ن قبل املستثمرين األج��ان��ب»؛ أي
إن عمليات ال��خ��روج مرتبطة بتطورات األزم���ات.
ّ
ً
وت���وق���ع ال��ب��ن��ك أن ت��ه��ي��م��ن ،أي���ض���ا ،ع��م��ل��ي��ات البيع
بني املستثمرين املحليني في األسواق الخليجية.
َّ
وح������ذر «س���ت���ان���درد ت���ش���ارت���رد» م���ن خ��ط��ر ت��ج ّ��دد
الهجمات على البنية التحتية النفطية في الخليج
ّ
وامل��خ��اوف املتعلقة بأمن عبور السفن التجارية
وناقالت النفط عبر مضيق هرمز.

أسقطت
هل
لمريض السكري:
تبدأاألوكرانية
الطائرة
راحتك
بصاروخ
قدميك
من
إيراني؟
دولي 21

ن��م��وًا ب��ن��س��ب��ة  %7.6م��ن��ذ ب���داي���ة  2019إل���ى 8.7
م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ف��ي نوفمبر امل��اض��ي ،على وقع
ن��م��و امل��ب��ي��ع��ات ال��ع��ق��اري��ة ب��ال��ت��زام��ن م���ع ارت��ف��اع
ن���س���ب���ي ف�����ي األس������ع������ار .ووف�����ق�����ًا ل���ب���ي���ان���ات ب��ن��ك
الكويت املركزي ،فقد ارتفعت القروض املقسطة
(اإلسكانية) بنسبة  %2بواقع  223مليون دينار
إل����ى  11.9م��ل��ي��ار دي���ن���ار خ��ل�ال ال��ف��ت��رة ن��ف��س��ه��ا،
ل��ي��ب��ل��غ إج��م��ال��ي ال���ق���روض امل��م��ن��وح��ة ل��ل��ع��ق��ارات
(أفرادًا وشركات)  20.6مليار دينار تمثل %53.9
من إجمالي محفظة القروض.
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اإلنفلونزا
لقاح
المرزوق :افتتاح
الموسمية..
«أكاديمية رافا
يكافحفبراير
نادال» 5
السرطان
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ولي العهد استقبل الخالد

األمير ّ
عزى إيران وأوكرانيا
بضحايا ُّ
تحطم طائرة ركاب
بعث سمو امير البالد أمس برقيتي تعزية الى
ك��ل م��ن ال��رئ�ي�س�ين اإلي��ران��ي د .ح�س��ن روح��ان��ي،
واألوك��ران��ي فالديمير زيلينسكي ،عبر فيهما
س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص� ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا سقوط ط��ائ��رة ال��رك��اب االوك��ران�ي��ة في
ج �ن��وب ال �ع��اص �م��ة االي��ران �ي��ة ط� �ه ��ران ،م��ا اودى

ب �ح �ي��اة ج�م�ي��ع رك��اب �ه��ا وم ��ن ب�ي�ن�ه��م ال �ع �ش��رات
م��ن املواطنني االي��ران�ي�ين واألوك��ران�ي�ين ،مبتهال
ال��ى امل��ول��ى تعالى ان يتغمدهم ب��واس��ع رحمته
وم �غ �ف ��رت ��ه وان ي �ل �ه��م ذوي � �ه� ��م ج �م �ي��ل ال �ص �ب��ر
والسلوان.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د،

ورئ �ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال �غ��ان��م ،ورئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
برقيات مماثلة.
من جهة ثانية ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،في قصر بيان ،صباح أمس ،رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

ولي العهد مستقبالً رئيس الوزراء

تخصيص ساعتين لمناقشة القضايا في ميزان قوى سياسية:

نهج حكومي جديد ..بشرط اإلنجاز
غنام الغنام
بمثل م��ا قوبلت ب��ه م��ن تباين نيابي ،القت
امل� �ب ��ادرة ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بتخصيص
س��اع �ت�ين ش �ه��ري��ا مل�ن��اق�ش��ة ق �ض��اي��ا م �ح��ددة
ت �ب��اي �ن��ا م� ��ن ق � ��وى س �ي��اس �ي��ة وإن ب ��درج ��ة
م�ت�ف��اوت��ة ،ح�ي��ث رأت ق ��وى ال�ت�ق�ت�ه��ا سبقلا
أنها تمثل نهجا حكوميا جيدا شريطة أن
تشهد إع�ل�ان إن �ج��ازات وت �ط��ورات القضايا
املطروحة ،رأت أخرى عدم جدواها بالكلية
ب� ��داع� ��ي أن � �ه ��ا س� �ت� �ك ��ون م �ن �ص��ة ل�ت�س�ج�ي��ل
املواقف.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،وص � ��ف االم �ي ��ن ال �ع��ام
ل �ل �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن ��ي ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي ب �ش��ار
الصايغ «استخدام الحكومة حقها في طلب
ج�ل�س��ات مل�ن��اق�ش��ة ق�ض��اي��ا ع��ام��ة وم �ح��ددة»
ب ��أن ��ه «خ � �ط ��وة اي �ج��اب �ي��ة ول� �ك ��ن إخ��راج �ه��ا
ملجلس األمة لم يكن موفقا ،إذ جاءت ردود
الفعل النيابي منتقدة لهذا الطلب».
واش �ت��رط ال�ص��اي��غ أن ي�ك��ون ل��دى الحكومة
«م� � ��ا ت �ع �ل �ن��ه مل �ج �ل��س األم � � ��ة وال� �ش� �ع ��ب م��ن
ان �ج��ازات أو ت �ط��ورات ف��ي ت�ل��ك ال�ق�ض��اي��ا أو
ع�ق�ب��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة ت��واج�ه�ه��ا» ليسمي ه��ذا
التوجه بـ«النهج الجديد الذي تأخر كثيرا»،
م �س �ت �ط��ردا« :أم� ��ا إن ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ت��ري��د
االستماع ملالحظات النواب كما أعلن وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة سالم الحريص
فنحن أمام تخبط وفشل لنهج متكرر».

تجارب سابقة
وأش��ار الصايغ إل��ى أن «الحكومة السابقة
اس � �ت � �خ ��دم ��ت ه � � ��ذا ال � �ح� ��ق م� ��رت�ي��ن ل �ع ��رض
خطط اص�ل�اح ال�ط��رق امل�ت�ض��ررة م��ن موسم
األمطار» ،الفتا إلى أن الجلسة التي شهدت
ذلك العرض كانت «ناجحة فنيا وسياسيا
وطلبت ايضا عقد جلسة أخرى ملناقشة ما
تم انجازه من اصالحات الطرق ،وهذا النهج
ه��و السليم ال��ذي ي��ؤك��د على م�ب��دأ التعاون
بني السلطتني».
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ع��اط��ي ال� �ن� �ي ��اب ��ي م��ع
ه��ذا ال�ط�ل��ب ،ق��ال «ال��رف��ض م�ت��وق��ع ألس�ب��اب
انتخابية ،ف�ع��ادة م��ا ت�ص��در تلك املطالبات

التحالف الوطني:
خطوة إيجابية..
والرفض النيابي
َّ
متوقع
تجسد
ّ
«التقدمية»:
تردي العمل
البرلماني وسوء
المنظومة
السياسية
«المنبر» :كيف تحل
قضايا يعانيها
المواطن منذ
عقود؟!
وال�ط�ل�ب��ات م��ن ن ��واب ل��زي��ادة س�ج��ل عملهم
النيابي» ،مبينا أن بعضهم «استبق الطلب
بالرفض قبل االستماع ملا سيطرحه الوزراء
ف��ي الجلسات وه��و م��وق��ف سلبي سيطرت
ع �ل �ي��ه ال �ع �ق �ل �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ال امل �ص �ل �ح��ة
الوطنية ،وبإمكان النواب محاسبة الحكومة
إن كانت الجلسات مجرد هايد بارك».

عبد الهادي السنافي

البرملاني وسوء للمنظومة السياسية».
وأش��ار االنصاري إلى ان «العمل السياسي
ال �ط �ب �ي �ع��ي ي� �ف� �ت ��رض أن ت� ��أت� ��ي ال �ح �ك��وم��ة
ب�ب��رن��ام��ج ع�م��ل ي�ل�ب��ي م�ط��ال��ب واح�ت�ي��اج��ات
امل��واط��ن ،أم��ا ع�ن��دن��ا (ف�ت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرة)
بسبب ت�ش��وي��ه ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي م��ن خ�لال
االعتماد على العمل الفردي واالبتعاد عن
البرامج والخطط الواضحة».
وذك� ��ر ان «ال �ح �ك��وم��ة وال �ب��رمل��ان يتخبطان
خالل الفصل التشريعي دون هدف واضح،
ف� �ه ��ذه امل� � �ب � ��ادرة امل� �ق ��دم ��ة اس� �ت� �ن ��ادًا ل �ل �م��ادة
ال �ـ 126من الالئحة الداخلية تعني مناقشة
ال �ق �ض��اي��ا وأخ� ��ذ رأي امل �ج �ل��س ف �ق��ط ،أي أن
ذل��ك ال��وق��ت م��ن ع�م��ر امل�ج�ل��س سيضيع في
املناقشة دون ات�خ��اذ أي إج��راء أو ق��رار ،في
الوقت الذي تتكدس فيه قضايا املواطن في
لجان املجلس».

َّ
مشوه
عمل سياسي

تضييع للوقت

وف� ��ي ال �س �ي ��اق ذات � � ��ه ،وض� ��ع ع �ض��و امل�ك�ت��ب
السياسي في الحركة التقدمية الكويتية
د .ح �م��د األن� � �ص � ��اري امل� � �ب � ��ادرة ال �ح �ك��وم �ي��ة
ب �ت �خ �ص �ي��ص س ��اع� �ت�ي�ن ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
مل�ن��اق�ش��ة ق �ض��اي��ا م �ح��ددة ف��ي خ��ان��ة «دل �ي��ل
�رد للعمل
آخ��ر على م��ا نعرفه مسبقًا م��ن ت� ٍ

وع� �م ��ا إذا ك ��ان ��ت ه � ��ذه امل � �ب � ��ادرة ن ��وع ��ا م��ن
ال� �ح� �ل ��ول مل �ع��ال �ج��ة ب� �ع ��ض ال� �ق� �ض ��اي ��ا ،ق ��ال
االنصاري «ال أعتقد أن هذه املبادرة ستقدم
أي حل لقضايا املواطن ،فقد دخلنا اليوم في
األشهر األخيرة من عمر الفصل التشريعي،
وم� ��ن امل �ف �ت��رض أن ت �ك��ون ك ��ل ال �ق �ض��اي��ا قد

الحكومة ُتحيل اتفاقية «المقسومة» إلى مجلس األمة
ّ
مجلس األم��ة م�ش��روع��ي ق��ان��ون؛
أح��ا ّل��ت الحكومة رس�م��ي��ا إل��ى ّ
يتعلق األول بمذكرة التفاهم املوقعة ب�ين الكويت والسعودية
بخصوص املنطقة املقسومة ،واآلخ ��ر باملوافقة على اتفاقية
ملحقة باتفاقيتي تقسيم املنطقتني «امل�ح��اي��دة» و«امل�غ�م��ورة»
املحاذيتني للمنطقة املقسومة ،لالطالع عليهما ومناقشتهما
في جلسة اليوم (الخميس).
وأوض �ح��ت امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة للقانون ان االت�ف��اق�ي��ة أوجبت
على كال الطرفني إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرف
اآلخر في املنطقة املقسومة واملنطقة املغمورة املقسومة من أي

ضرائب أو رسوم أو إتاوات ،بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وأك��دت بنود االتفاقية قيام الشركات التي ترعى مصالح كال
الطرفني باإلسراع في إعادة انتاج البترول في املنطقة املقسومة
واملنطقة امل�غ�م��ورة املقسومة ،وأن ي��وج��ه ال��وزي��ران املختصان
ال�ش��رك��ات املعنية ل�لإس��راع ف��ي تطوير واس�ت�غ�لال حقل ال��درة،
وت�ح��دي��ث اتفاقيات عمليات ال��وف��رة والخفجي املشتركة ،وأن
يتفق الوزيران على مستويات االنتاج وتحديد اآلليات املناسبة
لالستغالل مستقبال للثروات املشتركة في الحقول املمتدة إلى
خارج املنطقة املقسومة واملنطقة املغمورة.

اعتماد أميركي لحماية بيانات معهد دسمان

«الصحة» 464 :ألف دينار ألدوية السكر
عبدالرزاق المحسن
حصلت وزارة الصحة على موافقات
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ل�ت��زوي��د صيدليات
املستشفيات العامة واملراكز الصحية
ب��أدوي��ة ل�ع�لاج م��رض ال�س�ك��ر ،وبكلفة
تقدر بـ 464ألف دينار.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ل� �ـ سبقلا ان
ال � � ��وزارة ب �ص��دد ت ��وري ��د ادوي � ��ة اخ ��رى
لعالج ام��راض ال��دم ب �ـ 303آالف دينار،
ف � �ض �ل�ا ع � ��ن ادوي � � � � ��ة الم � � � � ��راض ال �ك �ل��ى
وال �غ �س��ل ال �ك �ل��وي ب � �ـ 382أل �ف��ا ،واخ ��رى
ل �ع�ل�اج االل �ت �ه��اب ال �ك �ب��دي ب� � �ـ 219أل �ف��ا،
وادوية لعالج االمراض النفسية بـ205
آالف ،مؤكدة ان عمليات طلبات االدوية
تخضع ل��رق��اب��ة م�ب��اش��رة وم �ش��ددة من
قبل مسؤولي ال��وزارة ،وبعد موافقات
رؤساء مجالس االقسام الطبية.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ك �ش��ف امل ��دي ��ر ال �ع��ام
مل� �ع� �ه ��د دس � � �م� � ��ان ل � �ل � �س � �ك ��ري د.ق � �ي� ��س
ال��دوي��ري أن املعهد ن��ال أخ�ي��را اعتماد
 ،HIPAAلضمان خصوصية وحماية

قيس الدويري

البيانات الطبية ،وهو تشريع أميركي
ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى خ� �ص ��وص� �ي ��ة ال� �ب� �ي ��ان ��ات
وأح � �ك� ��ام األم� � ��ان ل �ح �م��اي��ة امل �ع �ل��وم��ات
ال�ط�ب�ي��ة ،الف�ت��ا ال��ى ت�ن��ام��ي أه�م�ي��ة ه��ذا
التشريع أخيرا بشكل أكبر مع انتشار
انتهاكات البيانات الصحية الناجمة

ع� ��ن ال �ه �ج �م ��ات اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ،ف�ض�لا
ع ��ن ال �ه �ج �م��ات ع �ل��ى ش ��رك ��ات ال�ت��أم�ين
ومقدمي الخدمات الصحية.
واضاف الدويري في تصريح صحافي
ام��س ،أن مجموعة Compliancy LLC
أش��رف��ت ع �ل��ى ام �ت �ث��ال م�ع�ه��د دس �م��ان،
ال��ذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،للمعايير املتطلبة للحصول
ع �ل��ى ه� ��ذا االع �ت �م ��اد م �ن��ذ ي��ول �ي��و ع��ام
 ،2019م �ب �ي �ن��ا ان ع �م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق
وال��وث��ائ��ق ال�س�ن��وي��ة م��ن ق�ب��ل HIPAA
اظ �ه ��رت أن امل �ع �ه��د ي �ب��ذل ج �ه � ً�دا الف�ت��ًا
ف � ��ي االم� � �ت� � �ث � ��ال ل � �ل� ��وائ� ��ح امل� �ن� �ص ��وص
ع�ل�ي�ه��ا ،الس�ي�م��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ق��واع��د
األمنية الخاصة بالضمانات اإلداري��ة
وال �ب �ن �ي��ان �ي��ة وال �ت �ق �ن �ي ��ة ،م� ��ع اك �ت �م��ال
م� �ت� �ط �ل �ب ��ات ال� �س� �ي ��اس ��ة واإلج � � � � � ��راءات
واملستندات.
وذك��ر الدويري ان حصول املعهد على
ه��ذا االع�ت�م��اد العاملي الجديد يضاف
الى سجل إنجازات املعهد ،ليقدم اجود
ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة بمقاييس عاملية
وبكل كفاءة ومهنية واحتراف.

بشار الصايغ

ً
أشبعت نقاشا في لجان املجلس ووضعت
ال�ت�ص��ورات لحلها ،أم��ا أن تأتينا الحكومة
في هذا الوقت بمثل هذه املبادرة فهذا يعني
أن ال �س �ل �ط �ت�ين أض��اع �ت��ا ع �م��ر ال �ب ��رمل ��ان في
قضايا هامشية ال تهم املواطن».
ب ��دوره ،ق��اب��ل األم�ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د للمنبر
الديموقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي

حمد األنصاري

م �ب��ادرة «ال�س��اع�ت�ين» ب��ال�ت�س��اؤل ع��ن كيفية
«ترتيب أولويات املواطن ومن سيحددها»
وما إذا كانت كافية لوضع حلول ام ستكون
منصة لتسجيل املواقف بال حلول فعلية.

تساؤل
وق� ��ال ال�س�ن��اف��ي «ه ��ل ت�ك�ف��ي ال�س��اع�ت��ان

ل ��وض ��ع ح� �ل ��ول ن �ه��ائ �ي��ة أم س �ت �ت �ح��ول
الجلسة ال��ى منصة مسابقة لتسجيل
مواقف ثم رفع توصيات او تشكل لجان
ً
غير ال�ل�ج��ان األص�ل�ي��ة امل��وج��ودة اص�لا،
فتكون الساعتان عقبة جديدة بدال من
أن تكون لحل القضايا؟».
وب �ي��ن أن «ال � �ع � �ن� ��وان ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ب��ادرة
الحكومية جيد ،لكن الواقع عكس ذلك،
ألن ن �ق��اش ق �ض��اي��ا امل ��واط ��ن م ��ن صلب
عمل مجلس األمة».
وح � ��ول إم� �ك ��ان م �س��اه �م��ة ت �ل��ك امل� �ب ��ادرة
ف ��ي وض� ��ع ح� �ل ��ول ل �ل �ق �ض��اي��ا ،ال س�ي�م��ا
م � � ��ع ت� �ق� �ب� �ل� �ه ��ا ب � ��ال � ��رف � ��ض م � � ��ن ب �ع��ض
ال �ن��واب أك ��د ال�س�ن��اف��ي «ل ��ن ت�س��اه��م في
ح ��ل ال �ق �ض��اي��ا ب �ك��ل ت��أك �ي��د ،ف��ال�ق�ض��اي��ا
واملشاكل التي يعانيها املواطن بعضها
م �س �ت �م��ر ل �ع �ق��ود دون ح ��ل ف �ه��ل ت�ك�ف��ي
ال �س��اع �ت��ان ل �ح��ل ال �ق �ض��اي��ا ،خ��اص��ة أن
ب �ع��ض ال �ق �ض��اي��ا ت�ح�ت��اج إل ��ى دراس� ��ات
اكاديمية وإحصائية لتحديد آلية الحل
املناسبة؟».
وأردف ب ��ال� �ق ��ول «ن� �ح ��ن ن �ع��ان��ي ن�ق�ص��ا
تشريعيا لحل القضايا ،وهذه مسؤولية
املجلس والجانب الحكومي».
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العملية قد تكون مدبرة إلثارة البلبلة ..وتجب حماية معلومات الدولة

اختراق «كونا» قابل للتكرار في أجهزة حساسة
خالد الحطاب
ت ��واص� �ل ��ت ال� �ت ��داع� �ي ��ات وردود األف � �ع � ��ال إزاء
اخ�ت��راق حساب وك��ال��ة كونا عبر تويتر ،وسط
م �خ��اوف م��ن ت �ك��رار ه ��ذا االخ� �ت ��راق ف��ي أج �ه��زة
ً
ال��دول��ة الحساسة ،ف�ض�لا ع��ن ال�ت�س��اؤالت حول
اإلج ��راءات االح�ت��رازي��ة التي اتخذتها ال��وزارات
والجهات املعنية لحماية املعلومات والبيانات،
ف��ي ظ��ل ت��زاي��د ال�ه�ج�م��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،وال�ت��ي
أص� �ب� �ح ��ت ح� ��روب� ��ًا ت �ق �ن �ي��ة ت �س �ت �ه ��دف ال �ب �ن �ي��ة
التحتية املعلوماتية لدول العالم كافة ،وهو ما
حذرت منه سبقلا غير مرة.
حكوميًا ،أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي
ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي ب��اس��م الحكومة ط��ارق امل��زرم
ام��س اخ�ت��راق حساب وكالة كونا ،مشددا على
ان م��ا ورد فيها م��ن ان�ب��اء ع��ن انسحاب القوات
االميركية غير صحيح.
وم��ن جانبها نفت «ك��ون��ا» قطعيا صحة ما تم
ت��داول��ه ح ��ول ن�ش��ره��ا ت�ص��ري�ح��ا ل�ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ أح�م��د
املنصور ح��ول انسحاب ال�ق��وات األميركية من
الكويت.
وأكدت الوكالة أنها لم تبث اي خبر بهذا الشأن،
م �ش��ددة ع�ل��ى ض� ��رورة ت �ح��ري ال��دق��ة ف��ي ت ��داول

امل �ع �ل��وم��ات واالخ� �ب ��ار ون�ق�ل�ه��ا وال �ح ��رص على
اس�ت�ق��اء امل�ع�ل��وم��ات م��ن م �ص��ادره��ا الصحيحة
والرسمية.
ول�ف�ت��ت ان �ت �ب��اه امل�ش�ت��رك�ين وق� ��راء ال �ن �ش��رة على
املوقع االلكتروني الى انه تم اختراق حسابها
ع �ل��ى م��وق��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي (ت��وي �ت��ر)،
مؤكدة
أنها تحتفظ بحقها القانوني ف��ي مساءلة أي
جهة او شخص يثبت وق��وف��ه وراء ه��ذا الخبر
غير الصحيح أمام القضاء.
إل ��ى ذل ��ك ج ��اء اع�ل��ان اخ� �ت ��راق ح �س��اب «ك��ون��ا»
ف� ��ي ت ��وي �ت ��ر ع �ل ��ى غ �ي ��ر امل� �ت ��وق ��ع ووض � � ��ع ع ��دة
سيناريوهات أمام املحققني في سير األمر بعد
بث أخبار كاذبة.
وأك��دت مصادر في األم��ن السيبراني ال��دول��ي لـ
سبقلا أن م��وض��وع االخ �ت��راق ل�ح�س��اب تويتر
ال�خ��اص ب�ـ «ك��ون��ا» صحيح ،لكن الطريقة التي
نفذت بها العملية ال ت��زال مجهولة نظرا ألنها
استهدفت حسابا شخصيا على موقع تويتر
وليس منظومة معلوماتية الكترونية خاصة
بجهة حكومية أو رسمية.
وبحسب امل�ص��ادر ف��إن االخ�ت��راق ال��ذي ت��م ربما
استهدف أحد األجهزة الذكية الخاصة باألفراد
املتحكمني بحساب تويتر التابع لوكالة األنباء

عبدالله العلي

الكويتية م��ن خ�لال ارس ��ال راب��ط ال�ك�ت��رون��ي تم
فتحه ،وبالتالي تمت عملية نسخ الرقم السري
ثم تمكن املخترق من فتح الحساب او متابعته
م��ن خ�لال ج�ه��از آخ��ر دون أن يشعر املستخدم
بذلك.
وأشارت إلى أن عملية بث الخبر لم تكن وليدة
اللحظة ،بل استغرقت وقتا طويال من التدريب
وال �ت �ت �ب��ع ،ان �ه��ا ق��ام��ت ع�ل��ى م �ح��اك��اة مستخدم
ال�ح�س��اب وال�ك�ت��اب��ة وف��ق طريقته وأس�ل��وب��ه في

البث ،اضافة إلى الطريقة املعتمدة لدى الوكالة،
وبالتالي كانت أقرب إلى الواقع.
وذك ��رت امل �ص��ادر أن املشكلة ال�ت��ي تسببت في
األمر قائمة في غالبية الجهات الحكومية ،حيث
يتم توزيع رم��ز املستخدم للجهة عبر شبكات
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي على موظفني ومديرين
وأح�ي��ان��ا ش��رك��ات خ��اص��ة إلدارة ال�ح�س��اب مما
يسهل عملية االخ�ت��راق نظرا ألن القائم عليها
يستخدم الحساب عبر جهازه الشخصي.
وتابعت املصادر بالقول :قامت وزارة الداخلية
وم��ن خ�ل�ال ف��رق�ه��ا امل�خ�ت�ص��ة أم��س ب��زي��ارة ملقر
وك��ال��ة االن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) وف�ت��ح تحقيق
ب ��ال �ح ��ادث ��ة ،الف �ت ��ة إل� ��ى ان ه �ن ��اك ع� ��دة اج �ه��زة
«خاصة» يسمح لها ببث االخبار عبر شبكات
التواصل االجتماعي الخاصة بالوكالة وربما
تتجاوز  3أشخاص أحدهم «مقيم».
أما السيناريو اآلخر ،فتوقعت املصادر أن يكون
األمر مرتبطا بتعمد بث األخبار عن طريق أحد
امل�س�ت�خ��دم�ين امل �خ��ول�ين ن �ظ��را ألن أح��ده��م وق��ع
قبل أي��ام في بث أح��د التقارير الخاصة بمقتل
«س�ل�ي�م��ان��ي» وم��ا ل�ب��ث أن ت��م شطبه م��ن موقع
«كونا» نظرا لتسببه في اح��راج وتنديد واسع
لها.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��د خبير ومحقق أم��ن املعلومات

تس ّرب االختبارات يعود مجددً ا:

إجابة الكيمياء عبر الهواتف
 ..ومدونة على المالبس!

إجابات أسئلة الكيمياء انتشرت عبر غروبات الواتس قبل بدء االختبار

هاني الحمادي
ع � ��ادت ق �ض �ي��ة ت� �س � ّ�رب االخ� �ت� �ب ��ارات ال �ت��ي ت� �ك ��ررت ف ��ي ال �س �ن��وات
املاضية ،إل��ى الساحة التربوية مجددا .وكشفت مصادر مطلعة
أن إجابات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني عشر تسربت
ُ
امس ،وضبطت عبر الهواتف النقالة لبعض الطلبة قبيل انطالق
االختبار ،كما اكتشفت مدونة على أيدي بعض الطلبة ومالبسهم.
قبيل استئناف اختبارات الثاني عشر أمس ،بامتحاني الكيمياء
للقسم العلمي ،وقضايا البيئة املعاصرة للقسم األدبي ،وتحديدا
عند السابعة و 50دقيقة صباحا ،هاتفت بعض اإلدارات املدرسية
م�س��ؤول�ين ف��ي ال� ��وزارة ،وأبلغتهم بضبط ه��وات��ف نقالة بحوزة
طلبة تشتمل على االج��اب��ات الخاصة بأسئلة اختبار الكيمياء،
وم��ن ث��م رف��ع امل �س��ؤول��ون األم ��ر ال��ى ق�ط��اع التعليم ال �ع��ام املعني
باملشكلة.
أش��ارت املصادر الى «ضبط طلبة خالل االمتحانات وبحوزتهم
إج��اب��ة االسئلة م��دون��ة على ايديهم ومالبسهم» ،م��ؤك��دة ان هذه
ال��واق�ع��ة ه��ي األول ��ى م��ن نوعها خ�لال اخ�ت�ب��ارات ال�ع��ام ال��دراس��ي
الحالي .ولفتت املصادر إلى أن أعداد حاالت الحرمان خالل األيام
الخمسة من االختبارات تجاوزت  1100حالة في القسمني العلمي
واألدبي والتعليم الديني.
وب�ي�ن�م��ا أك ��دت م �ص��ادر ات �خ��اذ وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال �ت��واج �ي��ه الفنية
إجراءات مشددة في نقل أسئلة االختبارات واالجابات النموذجية
الخاصة ب�ه��ا ،أش��ارت ال��ى أن «مشكلة التسريبات غالبًا م��ا تكون
داخ��ل لجان االختبارات نفسها بعد وص��ول األظ��رف إليها» ،الفتة
إلى أن «االجابات النموذجية ألي امتحان تحمل ختم التوجيه العام
ّ
للمادة وادارة شؤون االمتحان ،وتسلم بعد انتهاء مدة االمتحان».
وعلى صعيد لجان االختبارات ،أفاد رئيس لجنة دعيج السلمان
الصباح الثانوية (بنني) ،فاضل غضنفر ،ان «انطباعات الطلبة
عن اسئلة الكيمياء والجغرافيا تبني أنها سهلة» ،مشيرا إلى أن
ّ
«عدد طالب القسم العلمي في اللجنة بلغ  83طالبا ،وزع��وا على
أربع لجان فرعية ،بينما بلغ عدد طلبة األدبي  ،59مقسمني على
ثالث لجان فرعية ،باإلضافة إلى لجنة خاصة واحدة».
من جانبها ،أكدت رئيسة لجنة ثانوية الساملية (بنات) ،واملكلفة
بمراقبة سير االخ�ت�ب��ارات النهائية للصف الثاني عشر ،رضية
ال�ش�م��ال��ي« :م��رون��ة وس�ه��ول��ة س�ي��ر االخ �ت �ب��ارات» ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
هناك أربع لجان تابعة ملركز القيروان املسائي بالرميثية ،ولجنة
واحدة خاصة لطالبات صعوبات التعلم ،كما أن «عدد املتقدمات
الختبارات أمس بلغ  243طالبة»  130في العلمي ،و 39في األدبي،
و 74من مركز القيروان املسائي« ،موزعات على  8لجان ،ست منها
للقسم العلمي واثنتان لألدبي».

االختبارات سهلة
وط�لاب�ي��ا ،علق ال�ط��ال��ب خ��ال��د امل�ط�ي��ري ،م��ن القسم العلمي ،على
االم�ت�ح��ان ب��ال�ق��ول« :إن��ه ل��م ي�خ��رج ع��ن ال�ك�ت��اب امل��درس��ي ،وج��اءت
أس�ئ�ل�ت��ه م��ن ال �ن �م��اذج ال �ت��ي ج ��رى ح�ل�ه��ا م�س�ب�ق��ا» ،م��ؤك��دا أن «ال
صعوبات في حل االمتحان».
وذكر الطالب نايف العجمي ،من القسم العلمي ،أيضا أن «االختبار
ً
كان ممتازًا وسهال» ،مشيدا بـ«الهدوء في قاعات االمتحان ،مما
ساعد الطلبة على الحل في أجواء داعمة».
واتفق الطالبان علي النعيمي وسالم م��رزوق ،من القسم األدبي،
على «سهولة امتحان قضايا البيئة املعاصرة ،إذ كانت جميع
األسئلة مباشرة ومن املنهج املدرسي».

وال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل� �ش ��رك ��ة س ��اي �ب ��رك ��وف
م.عبداهلل العلي لـ سبقلا أن الحرب اإللكترونية
ُ
ال � �ي� ��وم ت� �ع ��د إح � � ��دى األدوات ال ��رئ �ي �س �ي ��ة ف��ي
الصراعات الحديثة ما يشكل خطرًا كبيرًا مثل
اختراق البنية التحتية والتحكم بها وتعطيلها
مثل اختراق انظمة الطاقة والكهرباء وشركات
النفط والغاز واألنظمة املصرفية.
وذكر العلي أن اختراق وسائل االعالم ومصادر
املعلومات والحسابات الرسمية هو من أساليب
ال �ح��رب ال�ن�ف�س�ي��ة ث��م ب��ث امل �ع �ل��وم��ات امل�غ�ل��وط��ة
وال �ك��اذب��ة وان �ت �ح��ال ص�ف��ة امل �س��ؤول�ين واص ��دار
البيانات ول��و بشكل مؤقت ي��ؤدي لزعزعة ثقة
ال �ن ��اس ب�ت�ل��ك امل� �ص ��ادر أو ف �ق ��دان ال �ث �ق��ة ف�ي�ه��ا،
الس�ي�م��ا اذا ان �ت �ش��رت ت�ل��ك االخ �ب��ار وال�ب�ي��ان��ات
ال �ك��اذب��ة ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال ��دول ��ي ،ف ��إذن ال�ض��رر
يكون بالغًا للغاية .وأف��اد بأن «اختراق حساب
«كونا» َيجب أن ُيؤخذ على محمل الجد.
وزاد العلي :تعاني الكويت بشكل عام من ضعف
كبير ف��ي م�س�ت��وى «ال��وع��ي» وال�ف�ه��م الحقيقي
للمخاطر السيبرانية وعدم وجود استراتيجية
واض �ح��ة إلدارة ه��ذا ال �ن��وع م��ن االح� ��داث س��واء
على امل�س�ت��وى الحكومي او امل��ؤس�س��ات��ي وه��ذا
م��ا جعلنا ال �ي��وم ال�ض�ح�ي��ة رق ��م  1ف��ي ال �ص��راع
االيراني االميركي.

لجنة تحقيق
محايدة
طالب النواب عبداهلل فهاد ومحمد
امل �ط �ي��ر وع � ��ادل ال��دم �خ��ي وم�ح�م��د
الدالل ،وعبداهلل الكندري ،الحكومة
بالتعامل مع حادثة اختراق حساب
وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك ��ون ��ا)،
وف�ت��ح تحقيق ع��اج��ل ف��ي الحادثة،
م��ؤك��دي��ن أن األم ��ر ب��ال��غ ال�خ�ط��ورة،
ال سيما أن��ه ي�ت��زام��ن م��ع األوض��اع
اإلق�ل�ي�م�ي��ة امل�ت�ل�ه�ب��ة ،وأن م�ث��ل ه��ذه
ال � �ح� ��وادث ق ��د ت �س� ّ�ب��ب ك �ث �ي� ً�را م��ن
الفوضى في البالد.
إل � � ��ى ذل� � � ��ك ،أع � �ل� ��ن وزي� � � ��ر اإلع �ل ��ام
محمد ال�ج�ب��ري ع��ن تشكيل لجنة
ُ
ت�ح�ق�ي��ق م �ح��اي��دة ،ب �ش��أن م��ا ن� ِ�ش��ر
م��ن م�ع�ل��وم��ات غ�ي��ر صحيحة عبر
حساب «كونا» على موقع التواصل
ً
مشيرا إلى أن
االجتماعي (تويتر)،
اللجنة ستضم ممثلني لجهات عدة.
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ومساع لتنظيم العمالة المنزلية
وفد أثيوبي يزور البالد..
ٍ

 4دول جديدة الستقدام الخادمات
ج��ان�ي�ل�ين ف�ي�لاف�ي�ن��دي «م ��ن خ�لال
إلزام إبالغ الهيئة بالنزاعات التي
ت �ن �ش��أ ب�ي�ن ال �ع��ام��ل ورب ع �م �ل��ه»،
مؤكدا «سعي الجهات الحكومية
الجاد ،بما فيها الهيئة ،إلى منع
وقوع أي جرائم».
وف� � ��ي ح �ي��ن أك� � ��د أن «ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل��م
ت�س�م��ع ع ��ن ق�ض�ي��ة وف� ��اة ال�ع��ام�ل��ة
إال ع �ق��ب ن �ش��ره��ا وت ��داول� �ه ��ا عبر
وس ��ائ ��ل اإلع � �ل� ��ام» ،أش � ��ار إل� ��ى أن
«ال �ق ��وى ال�ع��ام�ل��ة ل��م ت�ت�ل��ق (ح�ت��ى
أم � ��س) أي ك� �ت ��اب م ��ن ال �ف �ل �ب�ين أو
م�م�ث�ل�ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت ع ��ن ط��ري��ق
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ب �ش��أن ق� ��رارات
اي �ق��اف او تعليق ارس ��ال العمالة
املنزلية إلى الكويت» ،مبينا أنها
«ت��واص �ل��ت م��ع وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
التي ب��دوره��ا عقدت اجتماعًا مع
م�س��ؤول��ي ال�س�ف��ارة ل�ل��وق��وف على
ماهية القرار».
وك� � �ش � ��ف ع� � ��ن ت� � �ح � ��رك � ��ات ت� �ج ��رى
ح��ال �ي��ا م��ن خ�ل�ال ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
والداخلية بشأن العمل على وضع

خالد الحطاب
على وقع ما تشهده الكويت على
صعيد العمالة الفلبينية ،تتجه
امل� ��ؤس � �س� ��ات امل �ع �ن �ي��ة ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
إل ��ى االس �ت �ع��ان��ة ب �ع �م��ال��ة م�ن��زل�ي��ة
م � ��ن ن� �ي� �ب ��ال وأث � �ي� ��وب � �ي� ��ا وال� �ه� �ن ��د
وأندونيسيا ،وعدم االكتفاء بدولة
أو اث �ن �ت�ين ،ب�ح�س��ب م ��ا ص ��رح به
نائب امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة
للقوى العاملة د.م�ب��ارك العازمي
ال��ذي كشف ع��ن زي ��ارة سيجريها
وف ��د اث �ي��وب��ي إل ��ى ال �ك��وي��ت نهاية
ال� �ش� �ه ��ر ال� � �ج � ��اري ل �ب �ح��ث إم� �ك ��ان
إرسال عمالة إلى البالد.
وذك� � ��ر ال� �ع ��ازم ��ي خ �ل��ال اج �ت �م��اع
ج �م �ع��ه ب�م�م�ث�ل��ي وس ��ائ ��ل اإلع �ل�ام
أم��س ،أن «اجتماعا عقد مع مدير
إدارة ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة إلص� ��دار
تعاميم ج��دي��دة لتنظيم استقدام
واس�ت�خ��دام العمالة املنزلية ،ملنع
ح��دوث أي مشكالت» على شاكلة
م�ش�ك�ل��ة وف� ��اة ال�ع��ام�ل��ة الفلبينية

ب �ن��ود ض �م��ن االت �ف��اق �ي��ة ال�ع�م��ال�ي��ة
بني الكويت والفلبني التي تتولى
مهمة توقيعها وزارة الخارجية.
ولفت إلى أن «البروتوكول الخاص
باستقدام العمالة الفلبينية قيد
االن� � �ج � ��از وم � ��وج � ��ود ل � ��دى وزارة
الخارجية كونها الجهة املنوطة
ب � ��األم � ��ر ،وق � ��د ت� �م ��ت م �خ��اط �ب �ت �ه��ا
ب� � �ش � ��أن ت� �ن� �ظ� �ي ��م أم� � � � ��ور م �ت �ع �ل �ق��ة
بالعمالة املنزلية بالتنسيق مع
وزارة الداخلية».
وف � � ��ي ش � � ��أن ال� �ع ��ام� �ل ��ة امل � �ت� ��وف� ��اة،
أش � ��ار ال� �ع ��ازم ��ي إل� ��ى أن «ال� �ق ��وى
ال� �ع ��ام� �ل ��ة أج� � � ��رت ف� � � ��ورًا ت �ح �ق �ي �ق��ا
إداري ��ا ف��ي ال��واق�ع��ة ،وتبني وج��ود
ش�ك��وى مسبقة م��ن قبلها خاصة
ب��ال��روات��ب وج�ه�ت�ه��ا إل ��ى ال��وك��ال��ة
الفلبينية الرس ��ال ال�ع�م��ال��ة ،التي
ل �ل�اس� ��ف ل � ��م ت� �ب� �ل ��غ ال � �س � �ف� ��ارة ب��ل
خاطبت مكتب االستقدام مباشرة
فحل املشكلة وديًا (حسب ما ذكره
ف��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق) ،غ�ي��ر أن �ه��ا ت�ك��ررت
مجددًا».

¶ ال كتاب من الفلبين
بوقف إرسال العامالت
¶ «الخارجية» تتحرك
للوقوف على ماهية
الموقف الفلبيني
¶ «القوى العاملة»
علمت بقضية وفاة
العاملة من وسائل
اإلعالم
¶ الوكالة الفلبينية
لم تخطر الكويت
بشكوى فيالفيندي
عن الراتب

تشمل الفلسطينيين وأبناء الكويتيات وأزواجهن وأرباب األسر

األسبوع المقبل ..استثناء  4فئات
ُّ
التغيب
من اإلبعاد بسبب بالغات

ُّ
توجه إنساني

وت��وق��ع ال�ع��ازم��ي أن «ي�ش�ه��د األس�ب��وع
امل �ق �ب��ل ت �ن �ف �ي��ذ م �ق �ت��رح ال �ه �ي �ئ��ة ب �ش��أن
النظر في مسألة ابعاد العامل املسجل
بحقه ب�ل�اغ تغيب م��ن ال�ف�ئ��ات األرب ��ع،
التي تشمل رب األسرة الذي لديه ابناء،
وامل�ت��زوج من كويتية ،واب��ن الكويتية،
وحامل الوثيقة الفلسطينية» ،مشيرا
إلى أن «هذا التوجه إنساني للحاالت
املستحقة بناء على مخاطبات القوى
العاملة والداخلية».
وأع� �ل ��ن ع ��ن «ان �ت �ه ��اء ال �ق �ط��اع م ��ن وض��ع

علمت سبقلا من مصادر ذات صلة أن «الجهات الحكومية ذات العالقة مصرة على رفض محاوالت
فرض توقيع العميل في الكويت سواء أكان مواطنا أو مقيما على عقود تتبع القانون الفلبيني» ،ال
سيما أن «توقيع الكفالء على هذه العقود يعرضهم خالل السفر إلى البلدان اآلسيوية إلى خطر إلقاء
القبض في حال كان العامل قد سجل شكوى لدى الوكاالت هناك حول الراتب وربما تكون في بعض
االحيان شكاوى كيدية».
ولفتت إلى أن «املوضوع بيد وزارة الخارجية بالتعاون مع القوى العاملة والداخلية» ،مبينة أن «التحركات
قائمة بني اتحاد املكاتب في الكويت والفليبني للتنسيق نظرا إلى أن الخسائر من الجانبني كبيرة والقرار
مفاجئ ويتطلب تحركا سريعا».
وأكدت املصادر أن املباحثات بني الكويت ومانيال ما زالت مفتوحة بشأن عودة العامالت من الفلبني مع
عدم التوصل إلى حلول واضحة املعالم بشأنها.

الم َج َ
بوادر لعودة ُ
ازات
أشارت املصادر إلى «بوادر بشأن عودة الفلبينيات الالئي كن في إجازات إذا رغنب في العودة للعمل عند
الكفيل ذاته شرط الحصول على موافقات الجهات املسؤولة عن العمالة هناك وأن يكون الكفيل ذاته هو
صاحب الطلب األول الذي تم على أساسه سفر العاملة من الفلبني في املرة األولى».
وذكرت كذلك أن «عددا من أصحاب املكاتب طلب عقد اجتماع مع وزير التجارة ومسؤولي القوى العاملة
للنظر في شأن القرارات التي تخص تحديد أسعار العمالة إضافة إلى املطالبة بفتح سوق استقدام جديد
للعمالة في ظل العقبات التي تعوق االستقدام من الفلبني ودول أخرى لعدم وجود اتفاقيات منظمة لهذا
األمر مع الكويت».

الخدم نصف العمالة المس ّربة

 90ألف عامل سيودعون الجليب

إحصاءات

خالد الحطاب
ان �ط�لاق��ا م��ن ال �ج��ان��ب اإلن �س��ان��ي ،ق��ال
نائب املدير العام للهيئة العامة للقوى
ال �ع��ام �ل��ة ل �ح �م��اي��ة ال �ع �م��ال��ة د .م �ب��ارك
ال�ع��ازم��ي إن األس �ب��وع املقبل سيشهد
اس �ت �ث �ن��اء أرب� � ��اب األس � ��ر وامل �ت��زوج�ي�ن
م ��ن ك ��وي �ت �ي ��ات ،وأب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات،
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،م ��ن اإلب� �ع ��اد بسبب
بالغات التغيب.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اس �ت �ع��راض م�س��ؤول��ي
قطاع حماية العمالة أمس في مؤتمر
صحافي ال�خ�ط��وات التي تقبل عليها
ال�ه�ي�ئ��ة مل�ع��ال�ج��ة ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة،
وال �ج �ه��ود ال��رام �ي��ة ل�ض�ب��ط امل�خ��ال�ف�ين
واملخالفات ،س��واء الكفالء أو العمالة،
إل��ى جانب ال��رؤي��ة القادمة ف��ي تغليظ
العقوبات والغرامات املالية.
وش� �ه ��د امل ��ؤت� �م ��ر اإلع� �ل� ��ان ع� ��ن ض�ب��ط
إدارات ال�ق�ط��اع خ�ل�ال ال �ع��ام املنقضي
أك� �ث ��ر م ��ن  21634م �ق �ي �م��ا مل�خ��ال�ف�ت�ه��م
ق��وان�ين ال�ع�م��ل ،ك�م��ا أغ�ل�ق��ت ن�ح��و 200
م�ن�ش��أة وم �ل��ف ب�س�ب��ب ش�ب�ه��ة االت �ج��ار
باإلقامات.
وك �ش��ف ال �ع��ازم��ي ع��ن «ت�ع�م�ي��م ب�ش��أن
ت�غ�ي��ب ال�ع�م��ال��ة ،ب�ح�ي��ث ي �ب��دأ بالتأكد
من ابالغ العامل به وضرورة الحضور
ل�ل�إدارة املختصة الستكمال الشكوى
التي ربما يكون فيها مظلومًا ،وايقاف
اي اجراءات ضده ،لحني التثبت من أن
األمر ليس كيديا».

رفض كويتي إلخضاع كفالء الخادمات للقانون الفلبيني
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 22ألف عامل خالفوا
قانون العمل
في 2019
جمعيات النفع
العام مدعوة القتراح
تعديالت على قانون
العمالة المنزلية
الئ �ح��ة ت�ن�ظ��م ع�م��ل ادارة ع�لاق��ات العمل
وج��اه��زي �ت �ه��ا ل�ل�اع �ت �م ��اد» ،م �ب �ي �ن��ا أن �ه��ا
«س �ت �ط �ب��ق األس � �ب � ��وع امل �ق �ب ��ل ف� ��ي ادارة
عالقات العمل ،وتتضمن نموذجا موحدا
في إدارات العمل لبالغات التغيب».

مراجعة قانون الخدم
وأشار العازمي إلى أن «الهيئة تراجع

طابور عامالت في مركز إيواء العمالة الوافدة

ق ��ان ��ون ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة» ،داع �ي ��ا أي
ج�م�ع�ي��ة ن �ف��ع ع� ��ام إل� ��ى «إب� � ��داء وج�ه��ة
نظرها واقتراح أي تعديل تراه مناسبا
عبر الهيئة».
وع��ن مفتشي القطاع ،اعلن أن عددهم
 184م �ف �ت �ش��ا ،س �ي �ض��اف إل �ي �ه��م 210
م �ف �ت �ش�ي�ن ج� � � ��دد ،ب� �ع ��د االن � �ت � �ه� ��اء م��ن
ال� � � ��دورات ال �خ��اص��ة ب �ه ��م ،ك��اش �ف��ا ع��ن
اع�ت�م��اد ك ��ادر ب��دل ن��وب��ة للعاملني في
مراكز االيواء ،وسيتم صرفها مع راتب
شهر فبراير املقبل.

شهادة آلية
بدوره ،أشار مدير إدارة تفتيش العمل
م �ح �م��د األن � �ص� ��اري إل� ��ى «ق � ��رب ال�ع�م��ل
ب �ش �ه ��ادة ال� ��روات� ��ب آل� �ي ��ا ع �ب��ر إدارات
ال �ع �م ��ل ض �م ��ن خ� �ط ��ة االدارة ل �ت �ك��ون
إدارة ب�لا أوراق» ،الف�ت��ا إل��ى «تسجيل
 367م �خ��ال �ف��ة ت �ف �ت �ي��ش ع� �م ��ل ،و165
م �خ��ال �ف��ة وق� ��ف دائ � ��م ل �ل �م �ل �ف��ات ،و264
م�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة  ،10ب�م�ج�م��وع 1822
م �خ��ال �ف��ة ،وإح ��ال ��ة  1388م�خ��ال�ف��ة ال��ى
إدارة التحقيقات ،ب��االض��اف��ة ال��ى 434
مخالفة ،جار العمل الحالتها إلى إدارة
التحقيقات».

ت �ش �ي��ر األرق� � � � ��ام إل� � ��ى  473ت��رخ �ي��ص
استقدام عمالة من وزارة التجارة.
وب�ح�س��ب م��دي��ر إدارة تنظيم اس�ت�ق��دام
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ن��اص��ر امل��وس ��وي ف��إن
ع��دد التراخيص التي تملك حق املزاولة
ف��ي اس�ت�ق��دام العمالة يبلغ  326مكتبًا،
مبينا أن «العمالة املسجلة العاملة داخل
امل�ك��ات��ب كموظفني بلغت  1556عامال
موظفا».
وذك��ر أن «ع��دد الشكاوى التي تمت في
االدارة  3626شكوى ،وما تم حله وديًا
منها وصل إلى  2800بني األطراف ،في
حني أحيلت  700شكوى إلى القضاء»،
الف�ت��ا إل��ى «تحصيل مليون و 560ألف
دي�ن��ار استرجعت ألص�ح��اب العمل من
املكاتب خالل الفترة من  1أبريل املاضي
حتى نهاية العام».

10105

بالغات ُّ
تغيب
في 2019
ق��در م��راق��ب ادارة ع�لاق��ات ال�ع�م��ل علي
الدملاني الشكاوى املسجلة خ�لال العام
املاضي ،بـ  20129مخالفة ،تنوعت بني
 50ش �ك��وى ل �ع��دم ط�ب��اع��ة س�م��ة اق��ام��ة،
و 13035منازعات فردية ،و 44شكوى
للتحويل خ��ارج ال�ق�ط��اع ،و 1475اللغاء
نهائي للسفر ،و 5473لاللغاء والتحويل،
و 52لاللتحاق بعائل.
وعن بالغات التغيب املسجلة خالل العام
املاضي ،ذكر الدملاني انها بلغت 10105
بالغات تمت طباعة اخطاراتها ،إضافة
إل��ى  4782بالغًا تم ارسالها للتفتيش،
و 1930ت � �ج� ��اوزت م��رح �ل��ة ال�ت �ف�ت�ي��ش،
و 14150تم التنازل عنها ،ورفض 1110
بالغات ،بينما هناك  2036بالغا قائما
قيد البحث.

العمالة الهامشية في الجليب نحو الحل

تشكل العمالة السائبة واحدة من املشاكل املتوارثة
ل��دى الجهات املعنية بقطاع العمل .ووف��ق نائب
املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مبارك
العازمي ف��إن  %50من العمالة املسربة التي يتم
ضبطها ف��ي ال�س��وق وتعمل ف��ي غير موقعها من
العمالة املنزلية ،الفتا إلى املضي قدما نحو إخالء
جليب الشيوخ من العاملني املسجلني على العقود
الحكومية البالغ عددهم  90ألف عامل.
وذك��ر العازمي أن «هناك  6250عامال متسربا تم
ض�ب�ط�ه��م ال �ع��ام امل��اض��ي م��ن ب�ي�ن�ه��م  3054ع��ام�لا
منزليا» ،مبينا أن «هناك خطوة قادمة بالتنسيق
مع وزارة الداخلية للقيام بإيقاف ملفات كفالئهم
ومنعهم من استقدام العمالة إلى الكويت واتخاذ
عقوبات قانونية مغلظة بحقهم».
وعما ت��م ضبطه ف��ي الجليب ،لفت إل��ى «اكتشاف
محال تعمل بغير تراخيص ال سيما املطاعم التي
من املمكن أن تستخدم التطبيقات الهاتفية لبيع
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا دون ان ي�ع�ل��م امل�س�ت�ه�ل��ك م �ص��دره��ا»،
م �ش �ي��را إل� ��ى ال �ت��وص��ل إل� ��ى ع� ��دة إج� � � ��راءات ب�ح��ق
املخالفني منها قطع التيار عن املحال واالنشطة
بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية.
ول�ف��ت إل��ى أن «ه�ن��اك نحو  90أل��ف ع��ام��ل يقطنون
الجليب من املسجلني على العقود الحكومية ،وتم

مسح شامل للمحال
التجارية وعقوبات المغلقة
منها تصل إلى  10آالف دينار
اإلي�ع��از إلخ�لاء تلك املباني ،حيث ت��م فعليا اخ�لاء
 12مبنى بإجمالي  4آالف عامل ونقلهم إلى السكن
في املناطق االستثمارية» .وبني أن «العمل يجري
إلج � ��راء م �س��ح ش��ام��ل ل �ل �م �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة امل�غ�ل�ق��ة
وايقاع العقوبات والغرامات على اصحابها التي
تتراوح بني ألفني و 10آالف دينار مع وجود اقتراح
سحب التراخيص في حال استمرار اغالق املنشأة
لـ 6أشهر».
وأك��د وج��ود تنسيق مع الداخلية لضبط العمالة
امل �ت �س��رب��ة ف ��ي ال� �س ��وق ال �ت��اب �ع��ة ل �ت �ل��ك االن �ش �ط��ة
املغلقة على أن يرفع تقرير مفصل للجنة معالجة
التركيبة السكانية خالل االشهر الـ 6املقبلة.

( خ.ح)

المطيري لـ سبقلا:

مشروع خيطان الجنوبي
إلى «المناقصات المركزية»
محمد المصلح
أع�ل��ن رئ�ي��س لجنة أه��ال��ي خ�ي�ط��ان الجنوبي
امل �ح��ام��ي ب� ��در امل �ط �ي��ري ان وزارة االش �غ ��ال
ح �س �م��ت م ��ؤخ ��را م �ن��اق �ص��ة إن � �ش ��اء وإن� �ج ��از
وص � �ي� ��ان� ��ة ط � � ��رق وم � � �ج� � ��اري ص � � ��رف أم� �ط ��ار
وخ��دم��ات أخ��رى ف��ي م�ش��روع منطقة خيطان
للقطعتني  1و.2
وقال املطيري في تصريح لـ سبقلا ان الوزارة
خاطبت الجهاز املركزي للمناقصات العامة،
أم ��س ،ل�لاط�لاع وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب الهيئة
العامة للطرق والنقل البري بترسية مناقصة
البنية التحتية مل�ش��روع خيطان على اح��دى
ش��رك��ات امل �ق��اوالت بقيمة  11.3مليون دينار
والتي تعتبر ثاني اقل العطاءات سعرا.
ودع� ��ا امل �ط �ي��ري ج �ه��از امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
ال��ى ض ��رورة حسم مناقصة البنية التحتية
للمنطقة التي تشمل  1448قسيمة ،ال سيما
ان��ه ج��رى تأجيلها مل��رات ع��دة ،مشيرا ال��ى ان
تعطيل امل �ش��روع مل��دة  3س�ن��وات أض��ر أهالي
املنطقة وجعلهم يتكبدون الكثير من املتاعب
جراء الظروف املعيشية وغالء االيجار.
واش��اد املطيري ب��دور وزي��رة االشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس
وم �س��اه �م �ت �ه��ا ال � � �ب � ��ارزة ف� ��ي ت� �ح ��ري ��ك امل �ل��ف
وال�ت�س��ري��ع ل�لان�ت�ه��اء م��ن قضية ال�ت��أخ�ي��ر في

بدر المطيري

«األشغال» أرسته
على ثاني أقل العطاءات
بـ 11مليون دينار
البنية التحتية ،موضحا ان لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ستنظر االس �ب��وع امل�ق�ب��ل ف��ي كتاب
وزارة االشغال لدراسته وحسمه.

 06الكويت
عمل متواصل ..سرعة في انجاز
المعامالت ..حركة ونشاط بين
الموظفين أشبه بخلية النحل،
هذا مجمل ما رصدته سبقلا
خالل جولتها على فرع بنك
االئتمان الكويتي في منطقة
الرقة ،الذي يشهد تطورا ملحوظا
في خدمة العمالء من ناحية
تبسيط اإلجراءات وسهولة
المعامالت.
وما ان تحط قدماك في مواقف
المبنى حتى تجد الموظفين
على أهبة االستعداد في خدمة
المواطنين ،عبر تخصيص مواقف
سيارات لذوي االحتياجات الخاصة
مع تسهيل حركتهم منذ
دخولهم المبنى وحتى خروجهم
منه بشكل سلس ومن دون اي
تعقيدات تذكر .وكذلك الحال
امام المراجعين الذين أشادوا
بمستوى الخدمات االلكترونية
التي يقدمها بنك االئتمان دون
الحاجة الى المراجعات المتكررة،
حيث يمكنهم االستعالم عن
اية معامالت عبر الهاتف او
عبر تطبيقات الهواتف الذكية
والموقع االلكتروني بطريقة
مبسطة وسريعة.
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سبقلا جالت على فرعه في منطقة الرقة:

ال مكان للورق في بنك االئتمان
¶ دعم اإلدارة التنفيذية واهتمامها وراء نجاح العمل في األفرع
ح �ي��ث ي �ص��ل ع � ��دد امل� �ع ��ام�ل�ات ال �ي��وم �ي��ة ال �ت��ي
ي�ن�ج��زه��ا ال �ف��رع ال��ى  450م�ع��ام�ل��ة وف��ي أوق��ات
الذروة تصل الى  500معاملة يوميا.
وأش ��ار ال��ى ان ه�ن��اك م�ع��ام�لات ت�خ��ص أه��ال��ي
امل�ن��اط��ق ال�ب�ع�ي��دة ف��ي ص�ب��اح األح �م��د وال��وف��رة
ال �ق��ائ��م وال ��ذي ��ن ي�م�ك�ن�ه��م االس �ت �ع�ل�ام ع ��ن اي��ة
م �ع �ل��وم��ات ت �خ��ص م �ع��ام�لات �ه��م ع �ب��ر ال �خ��دم��ة
الهاتفية او عبر التطبيق االلكتروني دون عناء
القدوم ال��ى البنك ،موضحا ان الهدف من تلك
اإلج��راءات هو تقديم خدمة مميزة تتوافر بها
كل التسهيالت امام املواطنني.

محمد المصلح
أعلن مدير إدارة فرع بنك االئتمان في منطقة
ال��رق��ة اح�م��د ال��رش �ي��دي ان ان �ط�لاق خ��دم��ة ال��رد
اآلل ��ي ال�ه��ات�ف�ي��ة ال �ج��دي��دة ت �ق��دم ل�ل�ع�م�لاء ألول
م ��رة ب�ح�ي��ث ت �ك��ون ع�ل��ى م ��دار ال �س��اع��ة وط ��وال
أي��ام األس�ب��وع تسمى  ،IVRوال�ت��ي م��ن خاللها
ي�م�ك��ن للعميل ع�ب��ر ال ��رد االل ��ي االس �ت �ع�لام عن
كشف الحساب وحالة الدفعات وخدمات بنك
االئ �ت �م��ان وق ��روض ��ه وم ��وع ��د ت �ق��دي��م ال��دف �ع��ات
امل��ال�ي��ة واالس�ت�ع�لام ع��ن ح��ال��ة ال�ع�ق��ود ومعرفة
أفرع البنك وساعات العمل.
وأشار الرشيدي الى انه من خالل تلك الخدمة
يمكن للعميل في أي وقت معرفة تلك التفاصيل
من دون الحاجة الى مراجعة البنك ،مشيرا الى
ان تلك الخطوة تهدف الى تحسني بيئة االعمال
وت �س��ري��ع ان �ج��از االع �م ��ال ب �ص��ورة أس ��رع عبر
الخدمة الهاتفية.

دعم اإلدارة
وع � ��ن س� ��ر ن� �ج ��اح أف � � ��رع ب �ن ��ك االئ � �ت � �م� ��ان ،ق ��ال
ال��رش�ي��دي ان دع��م واه�ت�م��ام اإلدارة التنفيذية
ممثلة في املدير العام لبنك االئتمان الكويتي
ص �ل�اح امل �ض��ف س��اه��م ف ��ي ت �ط��ور ال �ع �م��ل عبر
ت��وف�ي��ر ك��ل م��ا ي�ح�ت��اج��ه امل��وظ �ف��ون م��ن ت��دري��ب
متواصل وتسهيالت تساهم في خدمة العمالء
ك��اف��ة .وب�ي�ن ال��رش �ي��دي ان ال��رب��ط االل �ك �ت��رون��ي
مع جهات ال��دول��ة ذات الصلة مكن العميل من
ان�ج��از معاملته ب��وج��ود البطاقة املدنية فقط،
موضحا ان كل املستندات واملعلومات متوافرة
ل��دى البنك عبر الربط االل��ي من دون ان يطلب

الرشيدي :خدمة IVR
الهاتفية األولى
على مدار الساعة
ميكنة اإلجراءات
ساهمت في تسريع
معامالت العمالء

املؤشرات املالية
أحمد الرشيدي

م��ن العميل أي أوراق او م�س�ت�ن��دات .وت��اب��ع أن
معامالت العمالء تتم بوقت وجيز جدًا وسرعة
نتيجة ميكنة كل اإلجراءات الخاصة باإلقراض.

الحساب البنكي
وح� ��ول امل �ع��ام�ل�ات ال �ت��ي ي�ن�ج��زه��ا ال �ب �ن��ك ،اف��اد
الرشيدي انها متنوعة وع��دي��دة ومنها قرض

ال� � ��زواج وال� �ق ��روض ال �ع �ق��اري��ة وم �ن��ح امل�ع��اق�ين
وق � ��روض امل � ��رأة وغ �ي��ره��ا ،م��وض �ح��ا ان ال�ب�ن��ك
استطاع ان يسهل على املواطنني كل القروض
ع �ب��ر ت�ح��وي�ل�ه��ا ال ��ى ح �س��اب��ه ال�ب�ن�ك��ي ب �ص��ورة
سريعة وسلسه عن طريق (.)IBAN
وب�ي�ن ان ف ��رع ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��رق��ة
يخدم محافظتني هما االحمدي ومبارك الكبير،

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير الى مسؤولي بنك االئتمان الكويتي ممثال في املدير العام صالح
املضف ومراقب إدارة مكتب املدير العام والناطق الرسمي حباري الخشتي ورئيس قسم
العالقات العامة فجر ميرزا على اهتمامهم وجهودهم الكبيرة في تسهيل مهمة سبقلا.

وح� ��ول ح �ص��ول ال �ب �ن��ك ع �ل��ى امل ��رك ��ز األول في
الحوكمة بني جهات الدولة افاد الرشيدي بان
البنك ال�ت��زم بمعايير الحوكمة وف�ق��ًا للتقرير
ال�ص��ادر م��ن دي��وان املحاسبة ب�ش��أن امل��ؤش��رات
املالية والظواهر الرقابية .وذك��ر الرشيدي ان
م �ع��امل��ات امل �ع��اقي��ن ت�ح�ظ��ى ب��اه �ت �م��ام منقطع
ال�ن�ظ�ي��ر ،ح�ي��ث ح��رص ال�ب�ن��ك ع�ل��ى ت�ق��دي��م منح
اإلع� ��اق� ��ة ب �ع��د ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للمعاقني ،مشيرا الى ان دورهم رقابي في منح
املعاقني ،حيث نحرص من خ�لال الكشف على
م�ع��رف��ة اع �م��ال ال�ت��رم�ي��م او ال�ت��وس�ع��ة او وض��ع
مصاعد لهم.
وب�ين الرشيدي ان ع��دد املوظفني العاملني في
البنك يبلغ  850موظفا مؤهلني لخدمة العمالء
ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة بفضل دع��م اإلدارة التنفيذية،
مشيرا الى ان اجمالي املعامالت الشهرية عبر
ف ��رع ال��رق��ة ت�ب�ل��غ  9االف م�ع��ام�ل��ة م�ن�ه��ا 1500
تخص القروض العقارية.

الميال :الخدمات اإللكترونية سرَّعت المعامالت
بني رئيس قسم متابعة الدفعات في فرع الرقة يوسف
امليال ان القسم مختص في التدقيق على الدفعات الخاصة
بمراحل البناء وإص��دار الدفعات إلكترونيًا وتسليمها
للمقترضني م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��وي��ل اآلل ��ي ( )IBANدون
حاجة ملراجعة امل��واط��ن للبنك .وذك��ر ان ع��دد املعامالت
اليومية للكشوف الهندسية تبلغ  80معاملة فيما يتم
تحويل الدفعات،
وأش��ار امليال ال��ى ان الخدمات االلكترونية ساهمت في
سرعة انجاز املعامالت امام العمالء ،موضحا في الوقت
ن�ف�س��ه ان ال�ك�ش��ف ال�ه�ن��دس��ي ال ي�س�ت�غ��رق أك �ث��ر م��ن 5
أي��ام عمل منذ تقديم الطلب من قبل العميل ،حيث كان
يستغرق في السابق  30يوما.

يوسف الميال

العازمي :خدمة المعاقين أولوية
ق��ال م��راق��ب ف��رع ب�ن��ك االئ�ت�م��ان ف��ي منطقة ال��رق��ة خالد
ال �ع��ازم��ي ان ال �ب �ن��ك ح��ري��ص ع �ل��ى خ��دم��ة امل �ع��اق�ي�ن من
خ�ل�ال تخصيص م��واق��ف س �ي��ارات و«ك��اون �ت��ر» خ��اص
لتسهيل ان�ج��از معامالتهم ،مشيرا ال��ى ان البنك يقدم
منحا للمعاقني بحسب نوع اإلعاقة وكذلك يقدم خدمة
تخفيض القسط الشهري للمعاق.
وب�ين ان تحديث املبنى وال��رب��ط اإللكتروني ساهما في
تطور العمل بشكل ملحوظ ،حيث كان العمل في السابق
يعتمد على املعامالت الورقية اما االن فال يوجد مكان
للورق في بنك االئتمان ،فجميع املعامالت تتم بصورة
الكترونية ،موضحا ان البنك حاليا يواكب العصر في
ظل النقلة النوعية املشهودة.

خالد العازمي

الخميس  14جمادى األولى  1441هـ •  9يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16687

حمد الخلف وفهاد الشمري
على غير المعتاد ،مرت جلسة مجلس األمة أمس ،والتي
تضمنت نقاش مضامين الخطاب األميري ،هادئة ..حيث عبرت
فيها القضايا الشعبوية التي لطالما فتحت شهية النواب في
الحديث ،عبور الكرامُ ،
وذكرت على استحياء في كلمات معظم
النواب ،الذين طغى على مداخالتهم الحديث المسهب عن
الوضع االقليمي المتوتر.
وشدد النواب المتحدثون في الجلسة ،على ضرورة االلتزام
بمضامين الخطاب األميري ،السيما تعزيز روح المواطنة
وتمتين اللحمة والتسامي فوق الخالفات .ونادوا الجميع،
وفي مقدمهم الحكومة ،إلى توفير البيئة لمصالحة وطنية،
مع تشديدهم على ضرورة تعزيز الحرية والتعبير .وأكدوا على
ضرورة كبح التكسب االنتخابي ،ومواجهة ملفات الفساد،
داعين الحكومة الى البدء بنفسها في محاربته.
تفاصيل الجلسة في األسطر التالية:

الكويت 07

مجلس األمة

مترئسا الجلسة وإلى جواره الكندري والصالح | تصوير حسني هالل
ً
الغانم

في جلسة «منزوعة الدسم» من القضايا الشعبوية

والتكسب االنتخابي
ُّ
تصويب على الفساد
افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم جلسة
مجلس األمة في تمام الساعة التاسعة والنصف
أم ��س ب �ع��دم��ا أرج ��أه ��ا رئ �ي��س ال �ج �ل �س��ة ال�ن��ائ��ب
علي الدقباسي مل��دة نصف س��اع��ة ل�ع��دم اكتمال
النصاب.
وب ��دأ امل�ج�ل��س ف��ي اس�ت�ك�م��ال م�ن��اق�ش��ة ال�خ�ط��اب
األم �ي��ري ،وق ��ال ال�ن��ائ��ب أح�م��د ال�ف�ض��ل «إن سمو
األم�ي��ر ت�ح��دث ع��ن خ�ط��ورة األوض ��اع م��ن حولنا
وك� � ��رر أك� �ث ��ر م ��ن م � ��رة ض � � ��رورة ت��وح �ي��د ال �ص��ف
وت �ع��زي��ز ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ول �ه��ذا ن��ري��د ضبط
فضاء التواصل االجتماعي».
وأض��اف الفضل «على وزي��ر الداخلية أن ينتبه
فلم يكن بيننا وبني خالد الجراح أي خالف فقد
ص�ب��رن��ا عليه وع�ل��ى وع ��وده ،وي��ا أن��س الصالح
إن ل��م تعمل ع�ل��ى إي �ق��اف ال�ع�ب��ث ف��ي الحسابات
امل�ش�ب��وه��ة ف ��إن م��ا ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن ال �ج ��راح ال ي��زال
قائمًا إن لم تتحرك ،البلد تتنازعه الفنت والبلد
تمزقه الفئوية وانتم تسمحون لهذه الحسابات
باالستمرار» ،مضيفًا أكلم االخ��وان في املجلس
ما هكذا يطلب العفو وسمو األمير وضع تطبيق
القانون على الجميع ،والغريب أنهم يستجوبون
وزيرة بسبب تغريدة.
وأض ��اف ال�ف�ض��ل :ك�ي��ف ن�س�م��ح مل��ن ي �س��يء ل��دول
الجوار أن يجلس بيننا وإن كنت أسأت إلى دول
الجوار قدمي استقالتك ،ولكن عليه هو ان يقدم
استقالته ،ألن��ه ق��ال م��ا ه��و أكبر وأش�ن��ع ف��ي حق
مملكة البحرين.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة :منذ
م�ج�ل��س  99ل��م ي��دخ��ل أي م�ج�ل��س دور االن�ع�ق��اد
ال��راب��ع ول�ه��ذا نحتاج أن ن��ذك��ر بعضنا ب��أن دور
االنعقاد يحتاج إلى أن نعزز فرصنا االنتخابية
وه � ��ذا م ��ا ن �ع �ي �ش��ه اآلن ف ��ي ظ ��ل ظ � ��روف دق�ي�ق��ة
تحصل في املنطقة ،وهناك من يحاول أن يجرنا
إل� ��ى اص �ط �ف ��اف ،وذل � ��ك ب �ه��دف ك �س��ب األص � ��وات
لالنتخابات وال يهتم بالبلد ،ويحترق من أجل
االنتخابات.
وأضاف الفضالة« :كذلك يوجد فساد بات يدمر
البلد ،وهي رسالة إلى رئيس الوزراء الذي استهل
خطابه بضرورة التبليغ عن الفساد وأقول له إن
الفساد ال يوقف بهذه الطريقة ،والغريب أن من
يمارس الفساد ال يحاسب ،وعلى ال��وزراء كشف
أي ف �س��اد وال�ت�ب�ل�ي��غ ع �ن��ه ،خ��اص��ة م��ا ح ��دث في
التقارير التي كتبت عن األخ رياض العدساني».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ت� �س ��اءل ال �ن ��ائ ��ب م� �ب ��ارك ال �ح �ج��رف
عمن يقف خلف ه��ذه الحسابات التي أصبحت
تستخدم البتزاز األشخاص.
وأك��د وزي��ر الصحة باسل الصباح تعقيبًا على
ان �ت �ق ��ادات ل �ل��وض��ع ال �ص �ح��ي :األخ� �ط ��اء ال�ط�ب�ي��ة
امل �ش��اع��ة ه ��ي ل �ي �س��ت ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وه� ��ي ادع� � ��اءات
وه�ن��اك جهاز وق��ان��ون سيتم طرحه على ج��دول
األع� �م ��ال خ �ل�ال األي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة .وط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب
ع��ودة ال��روي�ع��ي وزي��ر الصحة بمتابعة أوض��اع
املستشفيات فاألوضاع فيها سيئة جدًا.
واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د امل�ط�ي��ر أن ب��داي��ة العهد
ال �ج��دي��د ل��رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ه��ي ال�ع�ف��و ال�ش��ام��ل،
مطالبًا ب��أن يكون لألعضاء موقف ،مضيفًا «إن
سقط الشعب سقطت األس ��رة واح�ن��ا م��ا نسوى
ش ��يء م ��ن غ �ي��رك��م وان �ت ��م م ��ا ت �س ��وون ش ��يء من
غيرنا».

سقف الحريات
ب��دوره ،ش��دد النائب عبدالوهاب البابطني على
ص �ع��وب��ة ط��ري��ق االص �ل ��اح ،ل �ك��ن ه �ن��اك اش � ��ارات
ف��ي ال�خ�ط��اب األم �ي��ري ت�ح�ت��اج أن ن�س�ل��ط عليها
الضوء وعلى رأسها األزم��ة الحالية في املنطقة،
وهي حينما حدثت أخيرًا انعكست لدى البعض
بخطابات طائفية ،واعتدنا ككويتيني أن نكون
لحمة واح��دة بكل أطيافنا وال نتأثر بما يحدث
باملنطقة ،وق��د ي�ك��ون س�ق��ف ال�ح��ري��ات بالكويت
مرتفعًا عما هو باملنطقة ،وبعض
األح��داث التي تجري في الكويت تحتاج ال��ى أن
نتوقف عندها ،حول حرمة األموال العامة ،واألخ
رياض العدساني حينما تحدث عن استالم نائب
ً
سابق أمواال من الحكومة ،جرى تسجيل قضية
ضد العدساني ،وأصبح مالحقًا ،فكيف نتحدث
عن الحريات ،وحينما يتحدث فيلسوف ونائب
ُ
س��اب��ق م�ث��ل ع �ب��داهلل ال�ن�ف�ي�س��ي ن �ف��اج��أ ب��إح��ال�ت��ه
ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ب�س�ب��ب ش �ك��وى م ��ن دول� ��ة ش�ق�ي�ق��ة.
وفي املقابل ،وزارة الخارجية ترفع دع��اوى ضد
الكويتيني ،في حني من يشتم الكويت بالخارج
ال تحرك ساكنًا بشأنه ،ع��ن أي ح��ري��ات نتحدث
وأنتم تمارسون القمع؟
وأض��اف أن تعديل قوانني أم��ن ال��دول��ة والجرائم
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ي�ظ��ل ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة دون
ال �ن �ظ��ر ب � ��ه ،ب �ي �ن �م��ا ق �ض �ي��ة ال �ع �ف ��و ال ي �م �ك��ن ان
ن �ت �ج ��اوزه ��ا ،وأح� �م ��د ال �ف �ض��ل ي �ق ��ول إن ت�ق��دي��م
القانون إس��اءة لسمو األمير ،وه��ذا قانون يحق
للنائب التصويت عليه بقبوله أو رفضه ،وهو
إج��راء دستوري ،وليست هناك أي إس��اءة لسمو
األم �ي��ر ،وس�م��و رئ�ي��س ال� ��وزراء ق��ال إن�ن��ا ال نقبل
ب��اإلس��اءة ال��ى أس��رة الحكم ،وه��ذا ال خ�لاف فيه،
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ولكن أسرة الحكم غير منزهة «الزين زين والشني
ش�ين» ،ومعلومة قريبة من سمو رئيس ال��وزراء
أن أس��رة الحكم ع��دده��ا  300أل��ف ،وه��ذه تحتاج
إلى توضيح حتى نعرف عدد أسرة الحكم.
وق��ال ال�ب��اب�ط�ين :إن ح��دي��ث سمو رئ�ي��س ال ��وزراء
ع��ن م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد ال ت�ج��ري ب��دع��وة املواطنني
ال��ى تقديم ب�لاغ��ات ،ومحاربة الفساد ه��ي بفتح
ملفات دي��وان املحاسبة ومحاربة الفساد الوارد
ف�ي�ه��ا ،وأق� ��ول :ي��ا س�م��و ال��رئ�ي��س عليك أن تثبت
ج��دي �ت��ك ب �م �ح��ارب��ة ال� �ف� �س ��اد ،وب �ع ��ده ��ا ن�ت�ح��رك
ك �ش �ع��ب مل �ح ��ارب �ت ��ه ،وأول ج �ل �س��ة ل ��ك ي ��ا س�م��و
الرئيس في ملف تزوير الجناسي أنت امتنعت
بمبرر االختالف النيابي ،وبالتالي أعتقد أن كل
ما تعانيه الكويت أننا ال نمارس الديموقراطية
ك��ام �ل��ة ،ان �ه��ا ه��ام��ش م��ن ال �ح��ري��ة ،وال يستقيم
الوضع إال بتعديل النظام االنتخابي ،وان يشكل
مجلس الوزراء من أغلبية نيابية.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ف �ض��ل :ال�ب��اب�ط�ين
تساءل :أين اإلساءة لسمو األمير؟ األمر ال يتعلق
بنصوص تفرغها من مضمونها ،وقد قال فيها
كبيرهم« :لهذا اليوم ولدتني أمي» ،وسمو األمير
رسم خطوات العفو ،للناس هموم أولى بالنظر
بها .وتدخل البابطني ،وق��ال :تحدثت عن إج��راء
دس�ت��وري بعرض القانون والتصويت عليه ،ما
فيه إساءة لسمو األمير.

تطبيق الشريعة
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ه��اي��ف :ن�ط��ال��ب
بالفعو عن ثلة من أبناء الكويت الذين حاربوا
ال�ف�س��اد وم��واق�ف�ه��م امل�ش��رف��ة ،ف �ه��ؤالء يستحقون
امل �ط��ال �ب��ة ل �ه��م ب��ال �ع �ف��و ،وم ��ن ع� ��ارض ذل ��ك يقف
ً
م��وق�ف��ًا س�ي�ئ��ًا وم �ت �خ��اذال ،وه��و م��ع ف�ئ��ة ال�ف�س��اد.
لألسف تعاطي الحكومة وتخاذلها مع الفساد
هما اللذان دفعا هؤالء األخوة الى اتخاذ موقفهم
تجاه محاربته.
وأض � ��اف :ان ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ع ��اش ع �ل��ى أم��ل
ُ
ت�ط�ب�ي��ق ال �ش��ري �ع��ة وش �ك �ل��ت ل �ج�ن��ة ل ��ذل ��ك ،وأع ��د
تقرير بذلك من لجنة استكمال الشريعة ،إال أنها
حفظت ب��األدراج ،والتحاكم الى شرع اهلل مطلب
رئ �ي �س��ي ي �ج��ب إال ي �ن �س��ى ،وك ��ذل ��ك ق ��ان ��ون منع
االختالط صدر ،وعلى وزير التربية ان ّ
يفعل هذا
القانون ،وما يحصل في جامعة الشدادية أسوأ
مما يحصل ف��ي الجامعة ال�ق��دي�م��ة ،وق��د هددنا
باستجواب وزير التربية السابق إذا أخل بقانون
ّ
م�ن��ع االخ �ت�ل�اط ،ون��ذك��ر ال��وزي��ر ال�ح��ال��ي ب��إع��ادة
فصل االختالط بالجامعة في القاعات.
وق � ��ال :إن ال �ف �س��اد ي ��دب ف��ي ق�ض�ي��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات،
والحكومة استكثرت على املتقاعدين رفع الضرر
عنهم ،ووضع الربا عليهم أضعافًا مضاعفة ،لن
ينتهي األم��ر عند استقالة وزي��ر املالية السابق،
أو ت�غ�ي�ي��ر ال �ح �ك��وم��ة ،وي��وم��ًا ع��ن ي ��وم ي�ت�س��اءل

يوسف الفضالة

املتقاعدون متى ّ
يقر املشروع في اللجنة املالية؟
ح �ت��ى ن �ص��وت ع �ل �ي��ه ون �ق ��ره ب��امل �ج �ل��س ون�ح�م��ل
الوزيرة على ذلك.
ب � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ش�ط��ي إن ال�خ�ط��اب
األم �ي��ري رس��م ال�ح��دي��ث ب��وض��وح وح ��دد مكامن
ال� �ف� �س ��اد ،وه � ��و خ� �ط ��اب ي �ح �م��ل ه� �م ��وم ال �ك��وي��ت
وال �ك��وي �ت �ي�ين ،وأض� ��اف أن ال �ظ��رف ال�ع�ص�ي��ب ال
يحتمل امل�ج��ام�ل��ة ،وال يفسح ه��ام�ش��ًا للتكسب،
واملنطقة على أبواب حرب ،ال سبيل إال باللحمة
ال��وط�ن�ي��ة واالل �ت �ف��اف ح ��ول ال �ق �ي��ادة ال �ت��ي تجيد
دف��ع ال�ش��ر وال حكمة ب��ان�ك�ش��اف ظ�ه��ورن��ا ،ال بد
من وقفة على صحيفة العفو العام لطي مرحلة
مشحونة باملحن واألل��م واالن�ت�ق��ال بالوطن إلى
م��رح�ل��ة ج��دي��دة ،وال�ع�ف��و ال �ع��ام ح��زم��ة واح ��دة ال
يستثني أح� ��دا ،ن�ع��م ل�ل�م�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وال
وألف ال للعفو االنتقائي األعوج الذي ال تراه إال
في األعور الدجال.

اكتتابات محرمة
وعقب استئناف الجلسة بعد أداء صالة الظهر،
ق ��ال ال �ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ين إن ال��دول��ة تنشئ
م �ش��اري��ع ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال� �خ ��اص وال� �ع ��ام وت��م
اكتتابان حرم منهما الناس ،والحكومة وفرتهما
لعدد بسيط من الناس ،بسبب رأي ديني بحرمة
مثل هذه االكتتابات ،وهناك اكتتاب ثالث نذكر
ال ��وزي ��رة ال�ع�ق�ي��ل أن ال ي �ك��ون االك �ت �ت��اب ال�ث��ال��ث
ف��ي محطة أم الهيمان بقيمة  50مليون دي�ن��ار،
وصدر عقد تأسيسها ،دون إشارة إلى الشريعة
اإلسالمية.
ت �ق��دم �ن��ا ب �ق��ان��ون�ين ب �ت �ع��دي��ل م �ش��اري��ع ال �ش��راك��ة
ب��أال ي�ج��وز جعلها للمضاربات املحرمة وتأتي
ال�ف�ت��اوى ي��وم االك�ت�ت��اب بسبب حرمتها وتحرم
منها األس��ر الكويتية وأرج��و أن تكون الرسالة
وصلت للوزيرة العقيل واللجنة املالية.
وأض � ��اف ال �ش��اه�ي�ن أن ه �ن��اك ق ��وان�ي�ن ع ��دي ��دة ال
تطبق أو ال ي�ت��م اق��راره��ا ،م�ث��ل ق��ان��ون املناصب
ال�ق�ي��ادي��ة ال��ذي ي ��راوح مكانه منذ ف�ب��راي��ر ،2018
وق��ان��ون اس�ت�ق�لال ال�ق�ض��اء ،وق��ان��ون التأمينات،
وقانون املساعدات العام منذ مايو  2017يتحدث
عن مكافآت رب��ات البيوت الالتي تفرغن لرعاية
األس��رة ،وقدمنا تعديال لتخفيف ال�ش��روط ،وما
زال م�ك��ان��ك راوح ف��ي ج��دول األع �م��ال ،م��ا تسبب
في سقوط مصداقية الحكومة واملجلس ،وهناك
تعثر في القضية اإلسكانية.
أما النائب عمر الطبطبائي ،فقال إن جيل الشباب
فقد األم��ل ف��ي الحكومة واملجلس م�ع��ًا ،وأتمنى
م��ن س�م��و ال��رئ�ي��س ع�ن��د س��ؤال��ي ح��ول امل��واط�ن�ين
مشاري املطيري وس��ارة بورحب والبطل طارق
ال �ق�لاف ،أس ��أل ع��ن ه ��ؤالء وراح ت�ع��رق جهودهم
للكويت.
وأض��اف :تفاءلنا خيرًا باسم جديد إلدارة الدفة

لكن طريقة اخ�ت�ي��ارك اثبتت االس�ت�م��رار بطريقة
املحاصصة باالختيار ،أين القوانني التي تساعد
امل��واط��ن وترفع الهموم عنه ،2018 ،2017 ،2016
قوانني توأد باللجان ،فهل املواطن يتحمل سوء
أداء النائب ،التطور الذي نتحدث ليس تعليميا
أو إسكانيا ،أيضًا تطور ديموقراطي ك��ل شيء
يتطور إال عندنا يتخلف ،نهج أن يبحث املواطن
ع ��ن ح �ق��ه ب��ال��واس �ط��ة وص �ل �ن��ا إل� ��ى ه� ��ذا ال �ح��د،
والحكومة وصلت إلى مرحلة وأد الحريات.
وقال الطبطبائي :الخلل اليوم بالنظام الحكومي،
ن �ح �ت��اج إل ��ى اع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال �ح �ك��وم��ة وت�ط��وي��ر
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س وي �ب��دو أن ج��دول
أع �م��ال امل�ج�ل��س ح��اش��ه ش�ل��ل ،وك��ل ال ��ذي نسويه
في ردنا على الخطاب األميري في خطاباتنا أن
نسوي رتويت ملا قلنا سابقًا.
وش � ��دد ع �ل��ى أن ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ط� ��ول ع�م��ره
ملتف ح��ول السلطة ،واألج��در أن تلتف السلطة
حول الشعب ،فأسرة الحكم ،مقتنعون بوجداننا
أنها خط أحمر فبقاؤها من بقائنا وبقاؤنا من
بقائها وال نشك في والء هذا الشعب ،والنواب كل
يمشي سماري دون خطط.

وحدتنا الوطنية
من جهته ،ذكر النائب عدنان عبدالصمد أنه طاملا
الجميع متفق على ضرورة الحفاظ على الوحدة
الوطنية ،فلهذا يمكننا تقوية هذه الوحدة.
وق��ال عبدالصمد« :إن ع��ودت�ن��ا لالجتماع حول
ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ق ��د ت �ع �ي��د ل �ن��ا ال�ل�ح�م��ة
ال��وط �ن �ي��ة ،وال ب ��د أن أذك� ��ر أن ال��رئ �ي��س م ��رزوق
الغانم دافع عن القضية الفلسطينية في املحافل
الدولية ،ويشكر عليها» .القضية الفلسطينية قد
تعيد لنا اللحمة الوطنية في االتفاق عليها.
وت�ط��رق عبدالصمد إل��ى الحديث الحكومي عن
بداية نفاد االحتياطي العام« ،وذل��ك قد يقودنا
إلى االستعانة بمدخرات األجيال القادمة ،وهو
أمر في قمة الخطورة ،وهناك كثير من القضايا
ً
ً
التي إن بحثت ،فسنجد لها حال عادال».
وأك � ��د ال �ن��ائ��ب ري � ��اض ال �ع��دس��ان��ي أن «م�ح�ك�م��ة
ال � ��وزراء ت �ت �ع��ارض م��ع ال��دس �ت��ور ،وال ي�ج��وز أن
تكون للوزير مرتبة خاصة أعلى من املواطن».
وتساءل العدساني« :أين دور البنك املركزي الذي
يرى وجود تضخم في بعض الحسابات من دون
أن يحرك ساكنًا؟».
وأضاف :يجب فتح ملف البنود السرية ،ويتحقق
من كل التفاصيل.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري« :م ��ن امل��ؤس��ف
ت�ع��ال��ي أص ��وات ال�ب�ع��ض م��ع ت�ص��اع��د األزم ��ة في
امل �ن �ط �ق��ة ،ول �ي �س��ت ل �ن��ا ن��اق��ة وال ج �م��ل ف ��ي ه��ذا
الصراع اإلقليمي».
ورفع رئيس املجلس مرزوق الغانم الجلسة على
أن تعقد جلسة خاصة اليوم الخميس.

الظرف العصيب
في المنطقة
ال يسمح بالمجاملة
التكسب
ُّ
أو
الطبطبائي:

جيل الشباب فقد
األمل في الحكومة
والمجلس معً ا
البابطين والفضل ..جدلٌ حول «العفو»

الرومي يشيد
بناصر الصباح..
ِّ
ويحذر من الفساد
خاطب النائب عبداهلل الرومي الحكومة
ً
خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة أم ��س ق��ائ�ل�ا« :ال��دس �ت��ور
ل �ي ��س ع� � ��دوًا ل �ك ��م وال� �ن� �ظ ��ام ع �ل ��ى ع�ي�ن��ا
ورأس �ن��ا ،ول�ك��ن ال �ص��راع أص�ب��ح اآلن هو
استهداف مجلس األمة».
ال � �ع � �ي� ��ب ل � �ي� ��س م� � ��ن امل � �ج � �ل� ��س ،ب� � ��ل م��ن
املمارسة ،والفساد هو الخطر ،واخشى
أن يصيبنا ما أص��اب ال��دول من حولنا،
واهلل يحفظ الكويت ،وهذه أولويات يجب
أن نفهمها.
وأض � ��اف ال� ��روم� ��ي :األخ ن��اص��ر ص �ب��اح
األح�م��د ،ح�ين علم ب��وج��ود واق�ع��ة فساد
وه � ��و اب � ��ن ال� �ن� �ظ ��ام ق � ��ام ب ��إح ��ال ��ة امل �ل��ف
للجهات املختصة ،وأنا أقولها كمحامي
ل��ه ك��ل ال �ش �ك��ر ،ل �ك��ن م ��اذا ب �ع��د االح��ال��ة،
وإذا ك�ن�ت��م ج��ادي��ن ف��ي ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��ان��ون
ت�ج��ب م�ت��اب�ع��ة ال�ق�ض�ي��ة ح�ت��ى ن�ص��ل إل��ى
الحقيقة.
وأكد ان البلد يئن من كثرة الفساد املالي
واإلداري ،وتجب محاربته بكل أشكاله.

حقيقة وفاة شقيقة
الوزير الفاضل
ذك � ��ر ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب� ��ارك ال� �ح� �ج ��رف خ�ل�ال
مداخلته ف��ي مجلس األم��ة أم��س أن أخت
الوزير الفاضل التي توفيت بفيروس في
املستشفى األميري.
وع� �ق ��ب ال� �ف ��اض ��ل :أن اخ� �ت ��ي ك ��ان ��ت ف��ي
م �س �ت �ش �ف��ى خ � � � ��اص ،وت � � ��م ن �ق �ل �ه ��ا إل ��ى
املستشفى األم �ي��ري ،ول��م يكن الفيروس
م��ن املستشفى األم �ي��ري ،ب��ل ك��ان بسبب
وجودها في املستشفى الخاص».

فوز نادي الكويت..
يجسد الوحدة الوطنية
م ��ازح ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم أم��س ،بقوله:
«ن�ب��ارك ل�لأخ الرئيس ف��وز ن��ادي الكويت،
ول�ك��ن ف��وزه��م ه��و بسبب ح ��ارس امل��رم��ى
الذي كان من العبي النادي العربي سابقًا،
وهذا يجسد الوحدة الوطنية».
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ّ
كتاب وآراء
من الذاكرة

الكويت
فعلاً غير
قيس األسطى
لم يخطئ األم�ين العام ملجلس التخطيط األخ الفاضل الدكتور خالد
مهدي ،عندما قال ان الكويت غير.
عندما يتحدث اهلنا في االم��ارات عن اكسبو  2020ونتحدث نحن
ع��ن أط��ول سلم مطافي فاحنا غير ،وعندما يخطط اهلنا ف��ي قطر
الستضافة ك��أس العالم  2022ونكتشف نحن اننا افتتحنا ثالثة
مبان مستشفيات من غير طاقم طبي يدير هذه املباني فاحنا غير،
وعندما يشيد اهلنا بالسعودية مدينة بحجم نيوم في خمس سنوات،
واحنا جامعة اخدت معانا عشرين سنة فأحنا غير.
ً
احنا فعال غير ..بدليل ان املدان بفاتورة قيمتها خمسون دينارا يمنع
م��ن السفر وم��ن س��رق املعاشات التقاعدية آلالف الكويتيني يخرج
معززا مكرما من بوابة املطار ..فأحنا غير ..بوجود رياضيني أمثال
الدخيل وجاسم والعنبري وابطال السلة والطائرة وغيرها من األلعاب
الجماعية وال�ف��ردي��ة وم��ن يتسيد املشهد الرياضي ل��م يلعب بفريق
التناكر وه��و اي الفريق ك��ان يلعب بالسبعينيات والثمانينيات في
املنطقه الواقعة بني املنصورية واملرقاب فأحنا غير.
عندما نترك خريجي جامعات هارفرد وجون هوبكنز وييل ونعني
خريجي بعض الجامعات العربية وب��امل��راس�ل��ة فأحنا غ�ي��ر ،عندما
يشب الناس جراغيات بالليل ونشب جراغيات بالنهار فأحنا غير.
اموشنا غير ومجبوسنا غير وامرقه العدس ملا تصبها على الحكوك
عندنا غير.
بوخالد اذا ما عندكم ناس تعرف تسولف فالصمت احسن!..
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

المجالس النخبوية
مسؤولية..
أم وجاهة؟!
سلطان مساعد الجزاف
Sultan.kw@yahoo.com

ّ
لدينا مجالس نخبوية عليا في أهم قطاعات الدولة كفيلة بأن تخطط وتنفذ
وت �ق��ود ب��رام��ج تنموية تجعل ال�ب�ل��د أرض ال�خ�ي��ال واإلب � ��داع .ه��ذه املجالس
(املجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،املجلس األعلى للتعليم ،الهيئة العامة
للشباب ،املجلس األعلى لشؤون املعاقني ،املركز الوطني لتطوير التعليم،
املجلس األع�ل��ى للبيئة ،ال��دي��وان الوطني لحقوق اإلن �س��ان ،املجلس األعلى
ل�ل�ب�ت��رول ،وامل�ج�ل��س األع�ل��ى ل�ل�م��رور) وجميع أع�ض��اء ه��ذه امل�ج��ال��س عبارة
عن نخبة النخبة في املجتمع من اقتصاديني وأكاديميني ودكاترة وأطباء
ّ
وضباط ..إلخ .املفترض من هؤالء األشخاص
ووجهاء وتربويني ومحامني
ّ
أن ينقلوا الكويت من العالم الثالث إلى عالم األحالم ويضعوها في مصاف
ال��دول واملجتمعات املتقدمة واملتحضرة .ولكن نظرا إل��ى واقعنا الحقيقي
وج��دن��ا ترتيبنا ف��ي أدن ��ى امل�س�ت��وي��ات ب��امل��ؤش��رات ال��دول �ي��ة ،وح�ت��ى ب��ال��دول
املحيطة بنا من تردي مستوى التعليم وحقوق اإلنسان واالتجار بالبشر
وبالرياضة واختالالت باالقتصاد والبيئة واألزمة املرورية والعجز السنوي
ّ
بامليزانية وتعثر الخطة التنموية وغيرها ،كما أننا نغرق عند أول نقطة مطر
في كثير من قضايا البلد.
هذه املجالس تستنزف الكثير من األم��وال العامة ومقار عمل ومكافآت
ول�ج��ان وم��وظ�ف�ين ،وب�ع��ض املجالس أنشئت منذ  35ع��ام��ا ،وبعضها ال
يجتمع إال م��رة واح��دة في السنة .وال أعلم م��اذا تفعل ه��ذه النخبة بهذه
امل �ج��ال��س؟ وم ��ا دوره� ��ا ال�ح�ق�ي�ق��ي؟ ه��ل ه ��و ،ف �ع�لا ،إص�ل�اح��ي وت�ن�م��وي
وإستراتيجي أم أنه وجاهة اجتماعية وشكلية؟ إذا هذه النخبة ال تستطيع
تطوير وتنمية قطاعاتها واملجتمع ول��م تستطع على مر ه��ذه السنوات
الطويلة أن يكون لها أي تأثير أو قيمة مضافة تذكر على البلد واقتصادها
ً
أو إحداث نقلة نوعية بخدمات قطاعاتها ،إذا فمن هو القادر على تطوير
هذه القطاعات؟
وأكاد أجزم لو أسأل أي شخص من أعضاء هؤالء املجالس عن سبب عجزهم
ف��ي أداء مسؤولياتهم فسوف تأتي اإلج��اب��ة ك��اآلت��ي «لقد حاولنا وقدمنا
وتكلمنا ،وما كو فايدة فيهم» .واألدهى من ذلك الكثيرون منهم بالدواوين
والندوات والصحف ينتقدون أوضاع البلد .إذًا إن كنتم عاجزين عن عمل أي
ّ
تغير أو إضافة فلماذا أنتم مستمرون في كراسيكم؟! صمتكم وعجزكم ما
ّ
ّ
هما إال شراكة في تأخرنا وعدم تنميتنا ،ونحملكم املسؤولية التاريخية في
ّ
ذلك؛ ألنكم في مواقع السلطة وقريبون من القرار ،فعليكم التحلي بالشجاعة
األدبية وإعالن عجزكم أو الحديث بصوت عال عن ّ
معوقاتكم أو عن سبب
عدم تنفيذ خططكم ومشاريعكم أو االنسحاب وإتاحة الفرصة لآلخرين،
لعلهم يقدمون شيئا بدال من إشغال مواقع من دون أي جدوى.
َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ لاَ َ ُ ُ
ونوا َأ َم َانا ِت ُكمْ
ين آ ََمنوا تخونوا اللهََّ والرسول وتخ
قال تعالى« :يا أيها ال ِذ
َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون».

عن كتاب مثير للجدل ( 2ـــــ )2

رم��ى مؤلف الكتاب بثقله ،م�ب� ً
�ررا ما اعتبره ال�ع��داء العربي
ً
مستندا إلى معلومات اخبارية أساسا ،و«برقيات
إلي��ران،
ّ
أجنبية مسربة» ،وليست قرائن ودراسات علمية مصحوبة
بتحليل لخبراء في شؤون املنطقة؛ فاألخبار قد تكون مجرد
ّ
تحقيقات صحافية غير مهنية وملفقة او اخبار منقولة عن
مصادر منحازة أساسا إليران ضد دول الخليج العربي ،اما
«البرقيات» فقد تكون ذات عالقة بظروف سياسية وأوضاع
طارئة ،لم تعد قائمة حاليا!
املثير لالستغراب في فصل «امل�ع��اداة» التركيز على العداء
م��ن وجهة نظر طائفية ضيقة  ،بينما ال��واق��ع ال��ذي يعرفه
العالم حتى قبل صدور الكتاب او بروز بذرته في  2002ان
هناك واقعا يبرهن على العكس ،فطهران لم تترك أحد يسلم
من تهديداتها وتدخالتها ،بدءا من سوريا ولبنان والعراق
واليمن ،وصوال الى بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ّ
ّ
والتطورات التي ركز عليها الكتاب
هناك الكثير من املحاور
بشكل غير علمي إطالقًا ،فثمة أحداث صارخة كان إليران
اليد في إشعالها في العراق ،مثال ،منذ سقوط نظام املقبور
ّ
ص��دام حسني حتى اليوم ال��ذي دك��ت فيه صواريخ إيرانية
أراض ��ي ال �ع��راق عشية نشر ه��ذا امل �ق��ال ،ك��ل ه��ذه األح��داث

وال�ت��دخ�لات وال�ت�ص��ري�ح��ات وال�ت��وغ�لات االقليمية ل��م تحظ
بالتركيز والتحليل!
ّ
رب �م��ا امل��وق��ف امل �س �ب��ق ل�ل�م��ؤل��ف وت ��أث ��ره ب�ش�ك��ل او ب��آخ��ر
ب��ال�س �ي��اس��ة االي ��ران� �ي ��ة ،دف �ع��ا ب �ص ��دور ال�ط�ب�ع��ة ال�ف��ارس�ي��ة
للكتاب كترجمة اجنبية اول��ى ،ربما لكون السوق االيراني
سيجلب اي ��رادات م�ج��زي��ة؛ ل��ذا فتح س��اس��ة ط�ه��ران االب��واب
على مصاريعها لتسويق الكتاب ،الذي لم يتناول اضطهاد
السياسة االي��ران�ي��ة «للمستضعفني»  ،ول��م ي�ت�ن��اول ايضا
االح��داث الدموية في الجوارين العربي والخليجي ،وتحديد
من يقف وراء كل هذه االعمال!
وردت في الكتاب نوايا او مخططات لقطع «رأس االفعى»،
اي اي ��ران ،وه��و ام��ر ليس بجديد؛ فقد حصدت اي��ران منذ
الثورة الخمينية مسميات عديدة كــ «الشيطان» و«العاصمة
امل �ص��درة ل�ل�ث��ورة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة» و "م �ح��ور ال �ش��ر"،
ّ
فطهران اليوم مصدر اضطراب وتوتر اقليمي ودولي.
ّ
تناول مؤلف الكتاب مخططات بعض ال��دول لتملك السالح
ال �ن��ووي ،ف��ي ح�ين غ��اب كليا ع��ن رؤي��ة «ال�ب��اح��ث» وتحليله
مساعي طهران في تخصيب اليورانيوم وامتالك السالح
النووي ،الذي هو اليوم محور خالف دولي.

خالد أحمد الطراح
على الرغم من عنوان الكتاب وما ورد فيه من تحامل على
ّ
العرب ،ارى انه مهم بمكان ان تركز مراكز األبحاث والقرار
ع�ل��ى ات�ج��اه��ات ال�ك�ت��اب  ،واالس �ت �ف��ادة م��ن ب�ع��ض البيانات
واملحتويات في ايجاد حل سريع وعاجل للخالف الخليجي
ـــــ الخليجي ،فاستمراره اكبر هدية ممكن تقديمها إليران
على طبق ،حتى لو كان قابال للكسر.
ي�س�ت�ح��ق ال �ك �ت��اب ال�ت�ح�ل�ي��ل ال��دق �ي��ق ،وخ �ص��وص��ا لحجم
االس�ت�ف��ادة االي��ران�ي��ة مما ورد فيه ،وتحديد عالقة طهران
ب �ص��دور م�ث��ل ه ��ذا ال �ك �ت��اب ،ال ��ذي خ ��رج ع��ن م�ن�ه��ج البحث
العلمي.
أما بالنسبة الى الخالف الخليجي ـــــ الخليجي ،فنتمنى ان
تسرع عجلة التطورات نحو عودة اللحمة الخليجية ووحدة
امل��وق��ف ل��دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،فمن ال��واض��ح ان
التهديدات غير العربية ما زالت قائمة.

بعد السالم
التاجر األسوة ()158
التاجر عبدالكريم حسين بوالملح والتاجر يوسف
عبدالعزيز الفليج مثاالن للشهامة والوفاء
اشتهر النبي صلى اهلل عليه وسلم بالصدق واألم��ان��ة ،إضافة إلى
ما عرف عنه من الشهامة والوفاء ،صلى اهلل عليه وسلم ،فسيرته
العطرة وسنته الشريفة مليئتان باملواقف واألح��داث التي تدل على
شهامته ووفائه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وفيها من العظات والعبر ما
هو كفيل باالقتداء به واتباعه في أخالقه الحسنة جميعها ،صلوات
ربي وسالمه عليه.
وح��ول ه��ذه امل�ع��ان��ي الرفيعة واألخ�ل�اق الجليلة ن��ورد ه��ذه القصة
الواقعية عن التاجرين عبدالكريم بوامللح ويوسف عبدالعزيز الفليج،
رحمهما اهلل تعالى ،لتؤكد جملة من الصفات الحميدة ،التي اتسم بها
التاجر الكويتي ،والتي من أهمها الشهامة والوفاء.
ي��روي السيد منصور عبدالكريم بوامللح (أب��و مشعل) هذا املوقف
فيقول« :ك��ان العم يوسف عبدالعزيز الفليج ،رحمه اهلل تعالى ،من
األص��دق��اء امل�ق��رب�ين ل�ل��وال��د ،رح�م��ه اهلل ت�ع��ال��ى ،وع�ن��دم��ا زاره ال�ح��اج
يوسف الفليج في املستشفى األميري في مرضه األخير الذي توفي
فيه ،وكان الوالد ،رحمه اهلل ،يشعر بقرب األجل ،وكان الحاج يوسف
الفليج وكيل الوالد ،الذي واله على أمواله وتجارته ،ملا وجد فيه من
صدق التعامل والحرص والجدية في حفظ األموال؛ بل واستثمارها
بحرفية وأمانة ،فعندما رآه الوالد ،رحمه اهللُ ،سر لذلك كثيرًا ،كأنه
ينتظر قدومه عليه ،وقال له« :يا يوسف ،مشكور على ما بذلته لي
من جهد ونصح واستثمار ،ولكن أرج��وك كل الرجاء أن تعلم أنني
قد وضعت ديني عن كل املدينني لي ،وأن��ي قد تنازلت عن حقوقي
لدى اآلخرين جميعًا ،فإذا جاءك بعد وفاتي من يدعي أنه مدين لي،
ويريد أن يسدد ألوالدي من بعدي َّالدين املستحق عليه ،فأرجو أن
ً
ترده ردًا جميال ،وال تدعه يدفع لك ملصلحتي أو ملصلحة ورثتي ولو
فلسًا واحدًا».
وباملقابل ،اجتهد ال�ح��اج يوسف الفليج ف��ي تربية ابنيه م��ن بعده:
األكبر حسني وكان عمره آنذاك على مشارف الثمانية عشر عامًا،
ومنصور وكان عمره آنذاك يتراوح بني السابعة والثامنة ،فرعاهما
ورع��ى أموالهما ولم يبلغا مبلغ الرجال إال وقد ّنمى لهما أموالهما

محطات

تحت المجهر

تحيا الكويت

د .عبدالمحسن الجارالله الخرافي
ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

تنمية م�ض��اع�ف��ة ،بحمد اهلل وت��وف�ي�ق��ه ،وم��ن دون أن يتقاضى أي
أج��ور مقابل اإلدارة ،وه��ذا ال�ع��رف م�ش��روع وم��وج��ود ف��ي كثير من
األحيان ،بل إنه من فرط حرصه عليهم وحسن إدارته ألموالهما ،فقد
أشركهما في االكتتاب في كبرى الشركات في الكويت ،التي كان لها
األثر الكبير في نمو ثروتهما وزيادتها ،ومن ذلك االكتتاب في شركة
ناقالت النفط ،وآخر في بنك الخليج ،وغيرهما من الشركات والبنوك
التي واكبت تلك الفترة.
وهكذا قدم التاجران عبدالكريم بوامللح ويوسف الفليج ،رحمهما اهلل
تعالى ،دروس��ًا تربوية عدة بني ثنايا ذلك املوقف ،من أهمها الوفاء
وال�ش�ه��ام��ة املتأصلني ف��ي ت�ج��ار ال�ك��وي��ت ال�ك��رم��اء ،وق��د ظ�ه��رت أهم
مالمحها في توجيه التاجر عبدالكريم بوامللح صديقه التاجر يوسف
الفليج إلى ضرورة إسقاط الديون عن جميع املدينني له ،وهذه اللفتة
اإلنسانية ال تخلو في أي حال من األحوال من أخالق املروءة والوفاء.
وفي املقابل ،نجد الشهامة والوفاء عند التاجر يوسف الفليج ،الذي
وقف إلى جوار صديقه واستثمر أمواله أفضل استثمار حال حياته،
والوفاء واألمانة في رعاية ابنيه وماله وحرصه على رعايتهما أفضل
رعاية بعد وفاته من دون أن يتقاضى أي مقابل على ذلك العمل ،بل
كان الباعث الوحيد شهامته ووفاءه لصديقه وابتغاءه األجر والثواب.
وهكذا تمتع أه��ل الكويت في كويت املاضي بالكثير من الصفات
الجليلة التي سطرها التاريخ في حقهم ،خصوصا من امتهن منهم
مهنة التجارة ،فامتازوا بالشهامة وامل��روءة وال��وف��اء ،فكانوا قدوات
حسنة مل��ن ج��اء م��ن ب�ع��ده��م ح�ت��ى ي�س�ي��روا ع�ل��ى درب �ه��م ويسلكوا
نهجهم.
رحمهم اهلل جميعًا وأسكنهم فسيح جناته.

سحب «الجناسي»

يعتقد البعض أن امتناع الحكومة عن التصويت في مجلس األمة عن
موضوع تزوير «الجناسي» سيتوقف ،وأن اإلدارة العامة للجنسية
ووثائق السفر لن تنظر في أي ملف مشبوه ،وأي معلومات تصل
إليها عن عائالت حصلت على الجنسية بالتزوير خاصة بالفترة
التي تلت تحرير البالد من الغزو العراقي! فأمر تصويت الحكومة
من عدمه هو تحصيل حاصل ،وبالنسبة ّ
إلي أن تمتنع عن التصويت
ه��و أف �ض��ل ح�ت��ى ال ت��دخ��ل ف��ي ع�م�ل�ي��ات االب� �ت ��زاز وع �ق��د صفقات
انتخابية ،وف��ي الوقت نفسه تترك ه��ذا األم��ر لجهات االختصاص،
التي لن تتوقف ،طاملا املعلومات عن «جناس» م� ّ
�زورة يتدفق عليها
ٍ
مثلما ح�ص��ل خ�ل�ال ال �س �ن��وات القليلة امل��اض �ي��ة ،وج��ري��دة ال�ك��وي��ت
الرسمية تثبت ه��ذا األم��ر ،كما أن ال�ع��ودة إل��ى املستندات الحكومية
القديمة ت��وض��ح كيفية ت�ح��ول ع��ائ�لات عربية وخليجية ف�ج��أة إلى
كويتية ،وتزايد عدد السكان بشكل مبالغ فيه ،وهو األمر الذي يؤكد
أن قرابة  400أل��ف م� ِّ
�زور وم��زدوج يحصلون على امل��زاي��ا املمنوحة
ّ
للمواطنني بمساعدة متنفذين ونواب حاليني وسابقني ،لهم مصلحة
بشأن هؤالء ِّ
املزورين واملزدوجني.

عبدالله النجار
نعود ونقول إن عدم تصويت الحكومة هو أفضل بكثير من تصويتها
مع الكشف عن عمليات التزوير في «الجناسي» الكويتية ،وأتمنى
على املواطنني الشرفاء عدم اإلصابة باليأس أو اإلحساس به ،فال بد
ً
أن هناك قيادات وضباطا ومديرين ومدنيني يعملون في هذا املجال،
وهم من املخلصني في عملهم ووطنيتهم تلزمهم االستمرار والبحث
في ملفات «الجناسي» امل��زورة ،وه��م يعملون بصمت وه��دوء بهذا
الشأن ،ووفق علمي من بعض املصادر املؤكدة أن هناك «جناسي»
سيجري سحبها خالل السنوات القليلة املقبلة وبمعدالت أسبوعية
ّ
وشهرية حتى تتخلص الكويت من مواطنني محسوبني على دول
أخرى ،وال يعرفون عن «الكويتية» سوى مزايا فقط.

أ .د .بهيجة بهبهاني
ك ��ان خ �ب��ر م �ق �ت��ل ق��ائ��د ف �ي �ل��ق ال �ق��دس
ف��ي ال �ح��رس ال� �ث ��وري اإلي ��ران ��ي ق��اس��م
سليماني وب�ع��ض م��راف�ق�ي��ه ف��ي غ��ارة
ج ��وي ��ة أم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى م� �ط ��ار ب� �غ ��داد،
م � �ث� ��ار ج� � ��دل واخ� � �ت �ل��اف وت �ع �ل �ي �ق��ات
ع��دي��دة متنوعة ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،ب �ي �ن �م ��ا دع � � ��ت وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية ف��ي ب�ي��ان لها إلى
ِّ
«التحلي بأقصى درجات ضبط النفس
لاً
والحكمة إزاء هذه التطورات وصو إلى
معالجة سياسية تجنب املنطقة ً
مزيدا
م��ن ال�ت�ص�ع�ي��د وامل� �خ ��اط ��ر» .ون��اش��دت
املجتمع الدولي «للمسارعة واالضطالع
بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن
واس �ت �ق��رار ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ال�ح�ي��وي��ة من
العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد».
إال أن ق �ل��ة م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن ،وامل �ع ��روف
عنهم دأبهم اللجوء الى دغدغة مشاعر
أف��راد الشعب لنيل مأربهم والحصول
على مصالح شخصية لهم ،ب��دأوا في
الظهور بوسائل التواصل االجتماعي
ل�ن�ش��ر أف �ك��اره��م وك �ت��اب��ة آرائ �ه ��م ال�ت��ي
ت ��ؤذي ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وت �م��زق وح��دة
الصف للشعب الكويتي املعروف عنه
ً
تاريخيا منذ نشأته أنه يلتحم بعضه
مع بعض في أوق��ات الصعاب ،ليصبح
ق �ب �ض��ة ي ��د واح � ��دة ف ��ي وج� ��ه امل �ع �ت��دي
ع �ل��ى أرض � ��ه .ف��ال �ك��وي �ت �ي��ون ي�ع�ش�ق��ون
وط �ن �ه��م وم �ت �م �س �ك��ون ب�ح�ك��ام�ه��م من
آل ال�ص�ب��اح ،وخ�ل�ال ثالثمئة ع��ام من
ال��زم��ان ،أخ�ل�ص��وا ل�ه��ذه األرض الطيبة
ً
جميعا ترابها واختلط
وروت دماؤهم
ً
ب�ع�ض�ه��ا ب�ب�ع��ض دف ��اع ��ا ع�ن�ه��ا ط ��وال
س� �ن ��وات ت��اري �خ �ه��ا امل �ج �ي ��د ،وات �ف �ق��ت
توجهاتهم وات�ح��دت آراؤه��م على دعم
الشرعية متمثلة في حكم آل الصباح.
إن ما يهمنا نحن ــ الكويتيني ــ في هذه
األوضاع غير املستقرة في اإلقليم من
حولنا ه��و املحافظة على أم��ن الكويت
واس � �ت � �ق� ��راره� ��ا ،ف �ه ��ي ل �ن ��ا وألب �ن��ائ �ن��ا
وألح � �ف� ��ادن� ��ا ،وك� �م ��ا ك ��ان ��ت ألج ��دادن ��ا
وآبائنا من املهد الى اللحد .فنحن وما
نملك فداء لها ،وسنموت بفخر ً
دفاعا
عنها لتحيا الكويت حرة مستقلة.

ألجل الله والوطن

اتفاقية «المقسومة» ..نموذج لحل الخالفات العربية البين ّية
أسعدني كما أسعد كل كويتي وكل سعودي وكل خليجي
حسم ملف ال�ح��دود النهائية ب�ين الشقيقتني دول��ة الكويت
وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة م��ن خ�ل�ال ات�ف��اق�ي��ة املنطقتني
«املقسومة واملحاذية لها» ،ذلك ألن هذا الحسم قطع الطريق
أم ��ام امل��زاي��دي��ن وال�ص��ائ��دي��ن ف��ي امل ��اء ال�ع�ك��ر ال��ذي��ن ح��اول��وا
ويحاولون النيل من العالقات الكويتية السعودية املتميزة،
ال�ت��ي ت�ض��رب ب�ج��ذوره��ا ف��ي أع�م��اق ال�ت��اري��خ وت�ع��د نموذجا
ل�ل�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين ال� ��دول ..ول�ع��ل م��ن ن��اف�ل��ة ال �ق��ول هنا
التأكيد على أن ال�ق��ارئ املحايد لهذه االتفاقية شعر وبما
ال ي��دع م�ج��اال للشك أن ال�ع��دال��ة ك��ان��ت ع�ن��وان�ه��ا ،إذ ل��م تنل

من سيادة أي من الدولتني لحساب الدولة األخ��رى وجاءت
م�ن�ص�ف��ة ب �ك��ل امل �ق��اي �ي��س ،ف�ت�ح�ي��ة ل �ل �ق �ي��ادت�ين ال�ح�ك�ي�م�ت�ين
وللقائمني على الدبلوماسية في البلدين الشقيقني ،وأعتقد
أن توقيع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة خير خ�ت��ام ملسيرة سمو الشيخ
صباح الخالد رئيس مجلس ال��وزراء في وزارة الخارجية،
ف�ق��د ب ��ذل م��ع زم�ل�ائ��ه ج �ه��ودا ج�ه�ي��دة ف��ي س�ب�ي��ل أن ت��رى
االتفاقية النور ..وكخليجي وعربي أتمنى من كل قلبي أن
يتم حل الكثير من خالفاتنا البينية بهدوء وعلى هذا النحو،
فكم نحن في أم��س الحاجة لذلك ،خصوصا أن التحديات
كبيرة وخطيرة في املنطقة واألخطار تحيق بنا ،ومنطقتنا

فارس ناصر النون
أصبحت هي األسخن في العالم ،وهناك قوى دولية وإقليمية
تتربص ببالدنا العربية التي دفعت أثمانا باهظة نتيجة
خالفات بينية تم تعظيمها من قبل قوى الشر التي ال تريد
لبالدنا خيرا ،والعقود األربعة األخيرة خير شاهد ،فالحرب
العراقية اإليرانية كانت مطلوبة دوليا وأعقبها غزو عراقي
غ��اش��م ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ق��اده امل�ق�ب��ور ص��دام ح�س�ين ،ث��م بعد
ذلك رأينا ماذا جرى في العراق وفي سوريا وليبيا ولبنان

واليمن ،وباتت بالدنا مسرحا للحروب التي تتم بالوكالة
بني ق��وى دولية وإقليمية وت��م ص��رف جهودنا عن الصراع
العربي اإلسرائيلي فكان االنغماس في مشاكلنا الداخلية
والحدودية ،التي تم النفخ فيها حتى وصلت األمور إلى ما
ال تحمد عقباه ،على النحو الذي نرى ،اللهم ال حول وال قوة
إال باهلل العلي العظيم.
م� ��رة أخ � ��رى أح �ي��ي ال �ق �ي��ادت�ي�ن ال �س �ي��اس �ي �ت�ين ف ��ي ال�ب�ل��دي��ن
الشقيقني وال��رج��ال ال��ذي��ن عملوا وص��دق��وا م��ا ع��اه��دوا اهلل
عليه ،وندعو اهلل عز وجل أن يهيئ ألمتنا وفي كل بلداننا
من يعملون على هذا النحو ..واهلل من وراء القصد.
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دراسة عن االحتياجات المستقبلية
من المنتجات البترولية
زكريا صالح
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ال�ب�ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ان�ه��ا تعاقدت
مع استشاري لدراسة االحتياجات املستقبلية
م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة (ال �ج��ازول�ي�ن ،ال��دي��زل،
ال� �ك ��روس�ي�ن) ،ال �ت ��ي ي �ج ��ري ت��وف �ي��ره��ا م ��ن ق�ب��ل
الشركة حتى عام .2045
وقالت الشركة ،في خطاب وجهته إلى البلدية،
ان تقدير االحتياجات املستقبلية يعتمد على
ع ��وام ��ل م�خ�ت�ل�ف��ة وم �ع �ل��وم��ات ع � ��دة ،ك��ال�خ�ط��ط

املستقبلية لدولة الكويت واملشروعات الحالية،
وامل��زم��ع إن�ش��اؤه��ا م��ن قبل ال� ��وزارات والجهات
الحكومية ،آخ��ذي��ن ف��ي االعتبار امل��دن الجديدة
وال �ن �م��و ال �س �ك��ان��ي وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ح��دي �ث��ة،
كاملركبات الكهربائية.
وأوضحت أن هذه األمور تتطلب من االستشاري
التواصل مع الوزارات لجمع املعلومات الالزمة
لتقدير االحتياجات.
وت �م �ن��ت ت�س�ه�ي��ل م �ه �م��ة االس� �ت� �ش ��اري وت��وف �ي��ر
املعلومات املطلوبة من قبله.

«السكنية» :مخطط تنظيمي معدل
للقطعتين  3و 4في خيطان
عائشة العبدالله
بعثت املؤسسة العامة للرعاية السكنية خطابًا
إل ��ى ال �ب �ل��دي��ة ،ب �ش��أن امل�خ�ط��ط ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي امل�ع��دل
للقطعتني  1و 3( 2و 4س��اب�ق��ًا) مل�ش��روع خيطان

الجنوبي.
ودعت املؤسسة إلى إصدار كل التراخيص الالزمة،
وجميع اإلجراءات الخاصة بها وفقًا للمخططات
التنظيمية املعتمدة ضمن مشاريعها ،وحسب
النظم واملعايير املعمول بها في البلدية.

الكويت 09

بلدي

البلدية مستعدة لموسم األمطار

عقود النظافة تلزم الشركات
ل المعدات في حالة الطوارئ
تشغي َ
زكريا محمد
أك��دت إدارت ��ا النظافة ف��ي بلدتي محافظتي حولي وم�ب��ارك الكبير
اس�ت�ع��داده�م��ا مل��وس��م األم �ط��ار ،وأن ع�ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة ت�ل��زم ال�ش��رك��ات
بتشغيل اآلل�ي��ات وال�س�ي��ارات وامل �ع��دات ف��ي حالة ال �ط��وارئ ساعات
إضافية.
وقال مدير إدارة النظافة وإشغاالت الطرق في بلدية محافظة مبارك
الكبير ،ملفي الحوالي ،في رده على س��ؤال العضو د .حسن كمال،
ب�ش��أن االس �ت �ع��داد مل��وس��م األم �ط��ار ،ب��أن��ه ج��رى وض��ع جميع م��راك��ز
النظافة بمختلف مناطق املحافظة في حالة تأهب واستنفار دائمني،
وذلك للتعامل مع الوضع وتلقي الشكاوى والبالغات واملالحظات،
سواء من الجهات الرسمية أو أهالي املناطق بشأن هذا األمر.
وأوض� ��ح أن ��ه س�ي�ج��ري ال��دف��ع بجميع اآلل �ي��ات وامل �ع ��دات وال�ع�م��ال��ة
ص��اح�ب��ة االخ �ت �ص��اص ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ح ��االت ال�ن��ات�ج��ة بسبب
ه �ط��ول األم� �ط ��ار ل �ل �ن��زول إل� ��ى ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق امل �ح��اف �ظ��ة م ��ن دون
استثناء ،وسحب املياه وفتح الطرق الرئيسية والداخلية من األتربة
وامل�خ�ل�ف��ات ،ورف ��ع األش �ج��ار ال�ت��ي تعيق ح��رك��ة ال�س�ي��ر ،ورف ��ع حالة
الطوارئ ،والعمل على دوام املعدات والعمالة املخصصة لذلك على
مدى الفترتني (صباحي ومسائي).
وأض ��اف أن��ه ج��رى تخصيص ع��دد م��ن اآلل �ي��ات وامل �ع��دات وال�ع�م��ال
ك�ف��ري��ق ط� ��وارئ ي�ع�م��ل ع�ل��ى م ��دار ال �س��اع��ة ،ي �ت��واج��د ب �ج��وار م��راك��ز
النظافة ،لتلقي الشكاوى واملالحظات ،والتعامل مع الحاالت الواردة
ب��ال�س��رع��ة امل�م�ك�ن��ة ،ل�ت�لاف��ي أي أض ��رار تلحق ب��امل��واط�ن�ين وامل�ن��اط��ق
واملمتلكات العامة والخاصة التابعة للدولة واملواطنني.
وق ��ال ال �ح��وال��ي أن م��ا ي�خ��ص اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت �ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ � ��رى ف ��إن ه �ن��اك ت�ن�س�ي�ق��ا م ��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
بمحافظة مبارك الكبير ،للتعاون كفريق عمل واحد ووضع وسائل
التواصل املباشر لفريق العمل املتواجد على مدار الساعة في جميع
م��راك��ز ال�ن�ظ��اف��ة امل��وزع��ة ب�م�ن��اط��ق امل�ح��اف�ظ��ة ،وال �ح��رص ع�ل��ى تلقي
ال�ش�ك��اوي أوال ب��أول ،والتعامل معها بالسرعة املمكنة لتالفي أي
أضرار أو إتالف للممتلكات العامة والخاصة.
وكشف مدير إدارة النظافة في بلدية محافظة حولي ،محمد الجبعة،
أنه جرى تشكيل فريق من قبل مدير اإلدارة ،وذلك استعدادًا ملوسم
األمطار ملواجهة أي حاالت طارئة تقع ضمن نطاق املحافظة.
وأكد أن اإلدارة على أتم االستعداد للتعاون مع أي جهات حكومية
للعمل على مواجهة أي تجمعات املياه التي تسببها األمطار ،وذلك
م��ن خ�ل�ال س�ح�ب�ه��ا ع�ب��ر ص �ه��اري��ج أو امل �ض �خ��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل على
تصريفها.
وأوض��ح أن عقد النظافة مع الشركات العاملة يلزم امل�ق��اول بشفط
تجمع مياه األمطار الصغيرة من الشوارع ،وكذلك املياه التي تتجمع
بسبب انفجار أو عطل في أنابيب املياه أو املجاري ،وأن يجري ذلك
ً
أوال من دون الحاجة الى تنبيه ممثل البلدية بذلك ،وال يحتاج الى
هذا لتنبيه الشركات ،ألنها تعمل بذاتها بموجب بنود العقد.
وأك��د حق البلدية في تشغيل اآلليات والسيارات واملعدات العاملة

«العاصمة»تبحث
«القرية التراثية»
عائشة علي
ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة م �ح��اف �ظ��ة
ال �ع ��اص �م ��ة ف� ��ي امل �ج �ل��س
ال� �ب� �ل ��دي اج� �ت� �م ��اع ��ًا ي ��وم
ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ،برئاسة
ال�ع�ض��و د .ح�س��ن ك�م��ال،
ت� �ب� �ح ��ث خ�ل��ال� ��ه اق � �ت� ��راح
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س أس��ام��ة
العتيبي ونائبه عبداهلل
امل�ح��ري والعضو مشعل
الحمضان بشأن دراس��ة
ام � �ك� ��ان � �ي� ��ة اع � � � � ��ادة ط� ��رح
م�ش��روع ال�ق��ري��ة التراثية
الواقع في منطقة شرق.
وس� �ت� �ن� �ظ ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف��ي
إل�غ��اء تخصيص املواقع
غ � �ي� ��ر امل � �ح � ��اف � ��ظ ع �ل �ي �ه��ا
وغير املستعملة بجزيرة
ف �ي �ل �ك��ا ،واق� � �ت � ��راح ن��ائ��ب
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ع �ب��داهلل
امل� � �ح � ��ري ب � �ش� ��أن إن� �ش ��اء
ح ��دي� �ق ��ة ع ��ام ��ة ألن �ش �ط��ة
ري� � ��اض � � �ي� � ��ة ت� ��رف � �ي � �ه � �ي� ��ة،
ل� �خ ��دم ��ة أه� ��ال� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الدعية.

مصادرة سكراب
وأجهزة
كهربائية
داه� �م ��ت ال� �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة
ال � �ع � ��ام � �ل � ��ة ف � � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال� � � � � ��وزاري� � � � � ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة
مل �ت��اب �ع��ة أوض � ��اع منطقة
ج �ل �ي��ب ال �ش �ي ��وخ ،ممثلة
في إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق ببلدية
محافظة الفروانية ،شارع
 ،65وص��ادرت حمولة 10
ش��اح �ن��ات م ��ن ال �س �ك��راب
واالج � �ه� ��زة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة،
ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت م� �ع ��روض ��ة
ف� � ��ي ال � � � �ش� � � ��وارع ال� �ع ��ام ��ة
واالس � � � ��واق ال �ع �ش��وائ �ي��ة،
وتحرير  25مخالفة بائع
متجول.
وق � � � � � ��ام ف � � ��ري � � ��ق ط � � � � ��وارئ
ال�ف��روان�ي��ة بغلق  9محال
وتحرير مخالفة.
وش � �ن ��ت إدارة ال �ن �ظ��اف��ة
العامة في بلدية االحمدي
ح� �م� �ل ��ة ل � ��رف � ��ع ال � � �ق� � ��وارب
امل� � �ه� � �م� � �ل � ��ة ف � � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة
الفحيحيل وحجزها.

خارج نطاق حدود العقد من دون أي التزامات مالية إضافية ،وذلك
في حاالت الطوارئ التي تحددها البلدية.
وبني الجبعة أن م��ادة  19من الباب السابع في عقود النظافة تلزم
امل�ق��اول بتشغيل اآلل�ي��ات وال�س�ي��ارات وامل �ع��دات والعمالة ف��ي حالة
الطوارئ ساعات عمل إضافية ،بعد ساعات العمل الرسمية ،وفقًا
لتعليمات ممثل ال�ب�ل��دي��ة ،وذل��ك م��ن دون أي ال�ت��زام��ات مالية على
البلدية ،وأن يكون على أتم استعداد لتنفيذ تعليمات البلدية عند
وقوع أي طارئ ويتلقى التعليمات من ممثل البلدية.

ملفي الحوالي

اليت
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مايو كلينك

َت َغ ُّيم الرؤية والتشوُّ ش وضيق ال ّن َفس ضمن أبرز األعراض

ُّ
التسمم بأول أكسيد الكربون يقتل األج ّنة وكبار السن
مضاعفات قلبية تشكل ً
خطرا على الحياة.
 - 3وفاة الجنني أو اإلجهاض التلقائي.
 - 4الوفاة.

أول أكسيد الكربون ،هو غاز ال لون له وال رائحة وال طعم،
يتصاعد عند حرق البنزين ،أو الخشب ،أو الفحم أو غيرها
من الوقود.
وقد تسمح األجهزة والمحركات ذات التهوية غير
السليمة ،ال سيما في األماكن المغلقة بإحكام ،بتراكم
أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطرة.
اإلصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون
ً
تحديدا مع األشخاص
قد تكون خطرة،
النائمني .وق��د ُيصاب األش�خ��اص بتلف
مزمن في ال��دم��اغ ،أو ربما يموتون قبل
أن ي ��درك أي ش�خ��ص أن مشكلة م��ا قد
حدثت.
ويحدث التسمم بأول أكسيد الكربون نتيجة
الستنشاق األب�خ��رة املنبعثة م��ن االح�ت��راق.
وإذا كان الهواء الذي تتنفسه ً
ملبدا بكميات
ك�ب�ي��رة م��ن أول أك�س�ي��د ال �ك��رب��ون ،يستبدل
جسمك األكسجني امل��وج��ود في خاليا الدم
الحمراء به ،ويمنع ذلك وصول األكسجني إلى
األنسجة واألعضاء.
ً
ي �ن �ب �ع��ث أول أك �س �ي��د ال� �ك ��رب ��ون أي ��ض ��ا م��ن
األج �ه ��زة وامل �ح��رك��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي تعمل
باحتراق الوقود .وال تشكل كمية أول أكسيد
ً
ال�ك��رب��ون ال�ت��ي تنتجها ه��ذه امل �ص��ادر ع��ادة
ُ
خد َمت في
ما يدعو للقلق .ولكن إذا ما است ِ
مساحة مغلقة أو غير ذات تهوية ج�ي��دة -
مثل الطبخ باستخدام شواية فحم في الداخل
■ فقد تؤدي إلى تراكم أول أكسيد الكربون
بمستويات خطرة.
ك �م��ا ي �م �ك��ن أن ي �س �ب��ب اس �ت �ن �ش��اق دخ ��ان
ً
الحريق أيضا التسمم بأول أكسيد الكربون.
األعراض
ق��د ت�ش�م��ل ع�ل�ام��ات ال�ت�س�م��م ب� ��أول أك�س�ي��د

الوقاية
قد تساعد اإلج��راءات الوقائية البسيطة في
ُّ
التسمم بأول أكسيد الكربون:
منع
ِّثبت أجهزة كشف عن أول أكسيد الكربون.
افتح باب املرأب قبل تشغيل سيارتك.
ال تستخدم موقد غاز أو فرنا لتدفئة منزلك
ً
أبدا .استخدم مواقد الغاز النقالة املخصصة
للتخييم في الخارج فقط.
ح ��اف ��ظ ع �ل��ى ت �ه��وي��ة األج � �ه ��زة وامل �ح��رك��ات
الحارقة للوقود.

المصابون يتعرضون لتلف
مزمن في الدماغ ..وربما
يموتون قبل أن يدرك أي
شخص وجود مشكلة

المعالجة

ينبعث أول أكسيد
الكربون من الفحم
واألجهزة والمحركات
المختلفة التي تعمل
باحتراق الوقود
الكربون وأعراضه:
 - 1الصداع الخفيف
َّ
 - 2الضعف
 - 3الدوار
 - 4الغثيان أو القيء
َّ
 - 5ضيق النفس
ُّ
التشوش
-6
ََ
 - 7تغ ُّيم الرؤية
 - 8فقدان الوعي

عوامل الخطورة
ُ ِّ
ً
شكل ُّ
خطرا
التعرض ألول أكسيد الكربون
ي
على وجه الخصوص بالنسبة إلى:
َّ
األجنة
ِ - َ1
ت�م�ت� ُّ�ص خ�لاي��ا ال ��دم الجنينية أول أكسيد
لدى
الكربون
بسهولة أكبر م��ن َّ خاليا ال��دم ً
ال�ب��ال�غ�ين؛ م� َّ
األج ��ن ��ة أك �ث��ر ُع��رض��ة
�ل
�
ع
�
ج
�
ي
�ا
�
�م
ِ
لضرر َّالت ُّ
سمم بأول أكسيد الكربون.

 - 2األطفال
َّ
َّ
بمعدل ً أكبر من
يتنفس األط�ف��ال ال� ِّ�ص�غ��ار
َّ
ُ
مما يجعلهم أكثر عرضة للت ُّ
البالغنيَّ ،
سمم
بأول أكسيد الكربون.
ًّ
البالغني األكبر سنا
-3
ِ
ُير َّجح حدوث َتلف ِّالدماغ عند ُّ
تعرض كبار
ِّ
الس ِّن إلى َّالت ُّ
سمم بأول أكسيد الكربون.
ُ
 - 4األش � �خ� ��اص امل� �ص ��اب�ي�ن ب ��أم ��راض
ُ
زمنة
القلب امل ِ

مشروب ُيقلل استجابة السكر بالدم من دون التأثير في إفراز األنسولين

«الكيتون» ..يساعد على السيطرة
في نسبة السكر بالدم
الحد من ال�ص��داع النصفي .كما ثبت أن اتباع
ال�ن�ظ��ام ال�ك�ي�ت��ون��ي ي��ؤث��ر إي�ج��اب��ا ع�ل��ى مرضى
السكري من النوع الثاني.

د .والء حافظ
يبحث ال�ع��دي��د م��ن األش �خ��اص امل�ص��اب�ين ب��داء
ال� �س� �ك ��ري ،أو امل� �ع ��رض ��ون ل�ل�إص��اب��ة ب� ��ه ،ع��ن
استراتيجيات ق��د تساعد ف��ي السيطرة على
ن�س�ب��ة ال �س �ك��ر ف ��ي ال � ��دم .وع �ل �ي��ه ،ن �ش��ر م��وق��ع
 Medical XPressتقريرا حول دراسة ،أجراها
فريق بحثي في حرم أوكاناغان الجامعي في
جامعة كولومبيا البريطانية ،حيث توصلت
ال ��دراس ��ة إل ��ى أن ت �ن��اول م �ش��روب��ات ال�ك�ي�ت��ون
أحادية املستوى  -مكمل غذائي جديد مشهور
 ق��د تساعد ف��ي تقليل استجابة السكر فيال��دم ،وتحسني ع�لام��ات حساسية األنسولني
من دون التأثير على عملية إفراز األنسولني.
ويوضح جوناثان ليتل  -وهو أستاذ مشارك
ف� ��ي ك �ل �ي��ة أوك� ��ان � ��اج � ��ان ل �ل �ص �ح��ة وال �ت �م��ري��ن
بجامعة كولومبيا  -أن م�ش��روب��ات ومكمالت
الكيتون ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي ال �س��وق ،ومتاحة
للمستهلكني على م��دار العامني املاضيني ،أي
أنها مشروبات جديدة .وبالتالي هناك القليل
من األب�ح��اث ح��ول كيفية تأثيرها على عملية
األيض ،وتعد الدراسة التي نحن بصددها من
بني أوائ��ل ال��دراس��ات ح��ول استخدامها كعالج
ف��ي السيطرة على األم ��راض األي�ض�ي��ة  -وهي
مزيج م��ن االض�ط��راب��ات الصحية تنتج بصفة
رئيسية عن زي��ادة ال��وزن والسمنة ،وهي تزيد
م��ن خطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب والشرايني
ومرض السكري  -والوقاية منها.
ه��ذا ،ويعتبر م��رض السكري من النوع الثاني
حالة مزمنة تؤثر على الطريقة التي يستقبل

النظام الغذائي الكيتوني

بها الجسم السكر (الجلوكوز) ،وه��و مصدر
مهم لتزويد جسم اإلنسان بالطاقة.
يقاوم الجسم تأثير األنسولين
وع �ن��د اإلص ��اب ��ة ب �م��رض ال �س �ك��ري م ��ن ال �ن��وع
ال�ث��ان��ي ،ي�ق��اوم الجسم تأثير األن�س��ول�ين ،وهو
ه��رم��ون ي�ن�ظ��م ح��رك��ة ال�س�ك��ر ف��ي ال �خ�لاي��ا ،أو
ال ُين ِتج ما يكفي من األنسولني للحفاظ على
مستوى الجلوكوز ال �ع��ادي .وت�ح��دث اإلصابة
ب �ه��ذا امل� ��رض ،ع�ن��دم��ا ي�ص�ب��ح ال�ج�س��م م�ق��اوم��ا
ل�لأن�س��ول�ين ،أو ع�ن��دم��ا يعجز ال�ب�ن�ك��ري��اس عن
إنتاج كمية كافية من األنسولني .وسبب حدوث
ذلك غير معروف بالضبط ،على الرغم من أن
ه�ن��اك ب�ع��ض ال�ع��وام��ل ال��وراث �ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة ،مثل

زيادة الوزن والراحة التي قد تكون مسببة في
اإلصابة باملرض .وبينما يمكن السيطرة على
داء السكري من النوع الثاني عن طريق األدوية
أو األنسولني عن طريق الحقن ،إال أن الكثير من
الناس يتطلعون إل��ى خيارات ال تتطلب تناول
حبوب يوميا.
دايت الكيتو
ه��ذا ،وظهر مؤخرا ما ُيسمى بـ«دايت الكيتو»
ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�س�ب��ة ع��ال�ي��ة م��ن ال��ده��ون
ونسبة قليلة م��ن ال�ك��رب��وه�ي��درات .وه��ذا النوع
ُ
من األنظمة الغذائية ثبت أنه يقلل من النوبات
ويحسن السلوك ونمط الحياة عند األط�ف��ال،
ال��ذي��ن ي��أخ��ذون أدوي��ة مقاومة ال�ص��رع ،وكذلك

وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ش�ي��ر ل�ي�ت��ل ال ��ى أن ه�ن��اك
دالئ��ل كثيرة على أن النظام الغذائي الكيتوني
امل�ن�خ�ف��ض ال �ك��رب��وه �ي��درات ف �ع��ال ل�ل�غ��اي��ة في
السيطرة على نسبة السكر في الدم ،والسيطرة
على تطور مرض السكري من النوع الثاني.
وت�ق��وم ال��دراس��ة الحالية على ت�س��اؤل رئيسي
يدور حول «ما الذي سيحدث إذا جرى إعطاء
م �ش��روب��ات ال �ك �ي �ت��ون األح � ��ادي ألول �ئ��ك ال��ذي��ن
يعانون من السمنة واملعرضني لخطر اإلصابة
بالنوع الثاني من السكري؟» ،وملعرفة إجابة هذا
ال�ت�س��اؤل ،طلب ليتل وفريقه م��ن  15شخصا
مشروب الكيتون بعد الصيام ليال .بعد
تناول
ُ
 30دقيقة ،طلب منهم شرب سائل يحتوي على
 75غراما من السكر أثناء أخذ عينات من الدم.
ات�ض��ح أن م�ش��روب الكيتون ب��دا وك��أن��ه يطلق
املشاركني في نوع من الحالة الكيتونية الوهمية،
حيث كانوا قادرين بشكل أفضل على التحكم
ف��ي م�س�ت��وي��ات ال�س�ك��ر ف��ي ال� ��دم ،م��ن دون أي
تغييرات في األنسولني ،وهذا يدل على أن هذه
املكمالت قد يكون لها ق��درة حقيقية وليست
وه�م�ي��ة ،ع�ل��ى م�س��اع��دة م��رض��ى ال�س�ك��ري من
ال �ن��وع ال �ث��ان��ي ف��ي ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م�س�ت��وي��ات
السكر في الدم وفق متابعة الطبيب وارشاداته
املتوافقه مع كل حاله.

مكافحة «تعفن الدم» عبر حقن المرضى بخاليا بديلة!
إسالم عبدالتواب
ك �ش��ف ب��اح �ث��ون ع ��ن ط��ري �ق��ة ع�ل�م�ي��ة ب��دي�ل��ة
يمكن من خاللها القضاء على مرض «تعفن
الدم» ،وذلك عبر حقن املرضى بـ«خاليا الدم
ال�ب�ي�ض��اء» ،أو «خ�لاي��ا ال��دم التوربينية» كما
ُيصطلح عليه ،التي تعمل على تعزيز الجهاز
املناعي املصابني باملرض الفتاك.
فبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،
ن�ج�ح��ت أب �ح��اث ال �ع �ل �م��اء ،ع�ب��ر ع ��دة ت�ج��ارب
مبدئية على «ال�ف�ئ��ران» ،ف��ي تقليل البكتريا
إل��ى ح��د كبير خ�لال ي��وم واح��د م��ن حقنهم

ب��ال�ع�ق��ار ال�ت�ج��ري�ب��ي .وس��اه��م ذل��ك ف��ي الحد
ً
من البكتيريا بشكل كامل ،تزامنا مع حقن
ال�ج��رع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن «خ�لاي��ا ال ��دم البيضاء»
للمتبرعني ،ما انعكس على مكافحة العدوى.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن «تعفن ال��دم» هو أحد
لاً
املضاعفات الشائعة ،فض عن التسبب في
العديد من ح��االت التسمم التي أودت بحياة
 %60من املرضى – بحسب األبحاث .ورغم
قابلية ال�ش�ف��اء ،ف��إن��ه م��ن ال�ص�ع��ب اكتشافه
بسبب أع��راض��ه املشابهة باإلنفلونزا ،غير
أنه قد يسبب الوفاة في غضون ساعات .من
جهة أخرى ،أفاد البروفيسور تشو دونغ من

جامعة والية «أوهايو» قائد فريق البحث بأن
«تعفن ال��دم» أحد ّاملسببات الرئيسية لتعدد
حاالت الوفاة املتعلقة بأمراض الدم الشائعة.
ي��أت��ي ه��ذا ال �ع�لاج ب�ع��د س �ن��وات م��ن تضافر
الجهود العلمية التي استهدفت البحث عن
مؤثر ّفعال ،ما يعني أنه سيساهم في عالج
املراحل املتأخرة للمصابني بهذا املرض.
فى هذا الصدد ،تشير النتائج إلى نحو 123
ألف مصاب بـ«تعفن ال��دم» في بريطانيا كل
عام ،بينهم  36800حالة وفاة .وفي الواليات
امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ،ب�ل��غ ع��دد امل�ص��اب�ين 1.7
ً
سنويا.
مليون ،منهم  250ألف حالة وفاة

ُ
ُي ُّ
ولديهم
عد األشخاص امل
صابون بفقر ُ الدم ً
ُّ
م �ش �ك�لات ف ��ي ال �ت �ن��ف��س أك �ث��ر ع ��رض ��ة ألن
يمرضوا بسبب أول أكسيد الكربون.
المضاعفات
ُّ
التسمم بأول أكسيد الكربون التالي:
يسبب
 - 1تلف الدماغ الدائم.
 - 2اإلض��رار بالقلب ،وه��و ما قد ي��ؤدي إلى

اتجه ف� ً
�ورا إل��ى مكان فيه ه��واء نقي ،واطلب
امل �س��اع��دة ال �ط �ب �ي��ة إذا ك �ن��ت ت �ع��ان��ي أن ��ت أو
شخص آخ��ر عالمات التسمم ب��أول أكسيد
الكربون أو أعراضه .وهي تتضمن :الشعور
بالصداع ،والدوخة ،والغثيان ،وضيق النفس،
والضعف والتشوش.
بعد دخولك املستشفى ،قد يتضمن العالج:
ت �ن �ف��س األك� �س� �ج�ي�ن ال� �ن� �ق ��ي ف� ��ي غ��رف��ة
الطوارئ.
ق� � �ض � ��اء وق� � � ��ت ف� � ��ي غ � ��رف � ��ة األك � �س � �ج �ي�ن
املضغوط .في العديد من الحاالت ،يوصى
بالعالج باألكسجني عالي الضغط .ينطوي
ه��ذا العالج على تنفس أكسجني نقي في
الغرفة التي يكون ضغط الهواء فيها أعلى
ً
تقريبا عن
بمقدار م��رت�ين أو ث�لاث م��رات
معدله الطبيعي .يسرع ذل��ك م��ن استبدال
األكسجني ب��أول أكسيد الكربون املوجود
في الدم.

دراسة :لقاح اإلنفلونزا
الموسمية ..يكافح السرطان
أظ � � � � �ه� � � � ��رت دراس � � � � � ��ة
أم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ح ��دي� �ث ��ة
أن ل� �ق ��اح اإلن �ف �ل��ون��زا
امل��وس �م �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي
ي� �م� �ك ��ن أن ي �س ��اع ��د
ف ��ي م� �ح ��ارب ��ة م��رض
السرطان.
ال � � � ��دراس � � � ��ة أج � ��راه � ��ا
ب � ��اح� � �ث � ��ون ب ��امل ��رك ��ز
ال�ط�ب��ي ل�ج��ام�ع��ة راش
األم �ي��رك �ي��ة ،ون �ش��روا
ن �ت��ائ �ج �ه��ا ف ��ي ال �ع��دد
األخ � �ي � ��ر م � ��ن دوري� � ��ة
Proceedings of
the
National
Academy
of
 Sciencesالعلمية.
وأوضح الباحثون ،وفق ما ذكرت «األناضول» ،أن تغيير البيئة املكروية لألورام
لزيادة استجابة الجهاز املناعي لها هو الهدف من األبحاث والدراسات السريرية
التي يجريها العلماء ً
مرارا ،لزيادة فاعلية العالجات املناعية للسرطان.
وأض��اف��وا أن معظم مرضى السرطان يعانون من أورام «ب��اردة» ،أي أن األورام
ال تحتوي على العديد من الخاليا املناعية ،أو لديهم خاليا تكبت قدرة الجهاز
املناعي على محاربة األورام السرطانية.
ويمكن أن تؤدي زي��ادة الخاليا املناعية داخل ال��ورم إلى تغييره من «ب��ارد» إلى
«حار» ،وتجعل الجهاز املناعي أكثر قابلية ّ
للتعرف على الورم ،حيث تظهر األورام
الحارة معدالت أعلى من االستجابة للعالج ،وتحسن معدالت بقاء املرضى على
قيد الحياة.
واكتشف العلماء في دراستهم الجديدة أن حقن األورام بلقاحات اإلنفلونزا،
بما في ذلك بعض اللقاحات املوسمية التي وافقت عليها هيئة الغذاء وال��دواء
األميركيةّ ،
يحول األورام الباردة إلى الحارة ،وهو اكتشاف يمكن أن يؤدي إلى
عالج مناعي لعالج السرطان.
ووجد الباحثون أن الحقن املباشر للقاح اإلنفلونزا في سرطان الجلد لدى الفئران
أدى إلى نمو األورام بشكل أبطأ ،كما أدى لتقلص األورام.
وبحسب الدراسة ،فقد ّ
حول اللقاح الورم من بارد إلى ساخن عن طريق زيادة
نسبة نوع من الخاليا املنشطة املناعية تسمى الخاليا الجذعية في الورم ،ما أدى
إلى زيادة في نوع من الخاليا املعروفة باسم خاليا  ،CD8 + Tوالتي تتعرف على
الخاليا السرطانية وتقتلها.
وباالعتماد على قاعدة بيانات املعهد الوطني للسرطان بالواليات املتحدة ،وجد
الفريق أن األشخاص الذين أصيبوا بسرطان الرئة ودخلوا املستشفى بسبب
ع��دوى في الرئة من اإلنفلونزا في نفس الوقت كانوا يعيشون أط��ول من أولئك
الذين أصيبوا بسرطان الرئة من دون أن يصابوا باإلنفلونزا.
وقال الدكتور أندرو زلوزا قائد فريق البحث :أردنا أن نفهم كيف يمكن أن تؤدي
استجاباتنا املناعية القوية ضد مسببات األمراض مثل اإلنفلونزا ومكوناتها إلى
تحسني استجابتنا املناعية األضعف بكثير ضد بعض األورام.
وأض ��اف :نجاحاتنا ف��ي نتائج ل�ق��اح اإلن�ف�ل��ون��زا جعلتنا ن�ت�س��اءل عما إذا كان
يمكن إع��ادة اس�ت�خ��دام لقاحات اإلن�ف�ل��ون��زا املوسمية ك�ع�لاج مل��رض السرطان،
ً
نظرا الستخدامه في ماليني األشخاص وقد ثبت أنها آمنة بالفعل ،فقد اعتقدنا
أن استخدام هذا اللقاح لعالج السرطان يمكن تطبيقه على مرضى السرطان
بسرعة.
وبشكل ع��ام ،تعمل لقاحات اإلنفلونزا املوسمية عبر إيصال كميات غير
ض��ارة م��ن ب��روت�ي�ن��ات ال�ف�ي��روس��ات املستهدفة إل��ى م�ج��رى ال ��دم ،م��ا يسمح
للجسم ببناء استجابات مناعية توفر الحماية في حالة التعرض الالحق
لذلك الفيروس.
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ثقافة

عبدالوهاب الحمادي ..وسؤال روايته الجديدة

«وال غالب» ..هل يمكن تغيير التاريخ؟
تسنيم امل��ذك��ور ف�ك��رة رائ �ع��ة ت�م��زج الكتاب
األدبي بالرحلة الثقافية ،إلى أي باب وصل
مشروعكما الطموح؟

محمد حنفي

عبدالوهاب الحمادي أحد األصوات الشابة في اإلبداع
الكويتي ،يجمع الحمادي بين أدب الرحالت وكتابة الرواية.
بدأ رحلته مع الكتابة والنشر عام  2011بكتابه «دروب
أندلسية» ثم في العام التالي اصدر روايته «الطير األبابيل»
وفي عام  2014اصدر روايته «ال تقصص رؤياك» التي وصلت
إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية ،بينما تم منعها
في الكويت ،وانتظر الحمادي ست سنوات قبل أن يصدر
مع مطلع عام  2020روايته الجديدة «وال غالب» .سبقلا
التقت الحمادي وحاورته عن روايته الجديدة وأشياء أخرى،
فكان هذا الحوار:
■ آخ��ر أع�م��ال��ك رواي ��ة «ال تقصص رؤي ��اك»
ص ��درت ع ��ام  2014ق�ب��ل أن ت �ص��در رواي �ت��ك
ال�ج��دي��دة «وال غ��ال��ب» م��ع ب��داي��ة ع��ام 2020
ملاذا توقفت كل هذه الفترة؟

هل كان توقفا؟ ربما كان توقفا عن النشر،
ف ��ي ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ك �ت �ب��ت م� �س ��ودات رواي �ت�ي�ن
تركتهما في الثلث األول ،ثم انهمكت برواية
ص��ار حجمها كبيرا ،ومل��ا ش��ارف��ت النهاية،
ب ��رق ��ت ف� �ك ��رة رواي � � ��ة «وال غ ��ال ��ب» ف��أخ��ذت
ال��وق��ت ف��ي الكتابة وانتهيت منها وس��أع��ود
للمسودات بالطبع ،والرواية الكبيرة.

«البوكر» والرقابة
■ وص� �ل ��ت رواي � �ت� ��ك «ال ت �ق �ص��ص رؤي� � ��اك»
للقائمة ال�ط��وي�ل��ة ل�ج��ائ��زة ال�ب��وك��ر العربية
ع ��ام  2015وامل �ف��ارق��ة أن ال ��راوي ��ة ق��د منعت
من التداول في الكويت؟ هل تتذكر شعورك
بهذه املفارقة وقتها؟

أتمنى أن تتغير
األوضاع الرقابية
في الكويت إلى األفضل
كتابات أبناء جيلي
تتميز باتساع أفقها
العربي والعالمي
عبر الترجمات

ط�م��وح�ن��ا ل��ه ام� �ت ��دادان ،ام �ت��داد ع��امل��ي وآخ��ر
محلي ،عاملي يبدأ بالدول العربية واألجنبية
لنكتشف حضارات جديدة بآدابها وعاداتها
وتقاليدها ،وبعد محلي نتمنى فيه تعريف
اآلخرين بتاريخ جميل يميز هذا الوطن الذي
نعيشه.

ارتحال عبر الزمن
■ «وال غالب» ،روايتك األحدث ..ماذا تريد أن
تقول من خاللها؟

عبدالوهاب الحمادي

ش �ع��ور ح ��زي ��ن ،إذ ت �ص � ّ�در خ �ب��ر وص��ول�ه��ا
ال�ص�ف�ح��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ملحقا بخبر
م �ن �ع �ه��ا وه � ��ذا م ��ا آمل� �ن ��ي ،أت �م �ن��ى أن ت�ت�غ�ي��ر
األوض� � ��اع ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ل�لأف�ض��ل،
فخسارة الكويت في ه��ذا املضمار خسارة
من سمعة بنيت على م��دى عقود ومتفائل،
ّ
عل هذه الرواية تجد لها مكاننا على أرفف
مكتبات الكويت ،كلي أمل.

■ معظم األس�م��اء التي ينتمي إليها جيلك

تعرضت ملقصلة ال��رق��اب��ة التي منعت كتب
الكثير منهم ،وأن��ت منهم ..كيف ت��رى الحل
إلشكالية الرقابة في الكويت؟

ل�لأس��ف ال أرى ح�لا نهائيا إال عبر قانون
واضح ،يعطي اإلجازات للكتب دون أي مسار
ب �ي��روق��راط��ي ،م �س��ار ي �م��ر ب �خ��وف امل��وظ��ف
م ��ن م ��دي ��ر ،وامل� ��دي� ��ر ي� �خ ��اف ن ��ائ ��ب م�ج�ل��س
أم��ة ،واألخ �ي��ر يشتري شعبيته ف��ي وسائل
التواصل االجتماعي عبر ذبح الحريات.

دروب تاريخية
يذكر أن عبدالوهاب الحمادي كانت له مبادرات تتصل بإعادة النظر في أدب الرحلة،
ذلك النوع األدبي ذو االمتداد التاريخي العربي ،ولكن بما يوائم العصر وحركة السفر
الحديث ،واستعادة الذاكرة التاريخية ،وذلك من خالل مؤلفه «دروب أندلسية» وورش
العمل التي أقامها وشارك فيها بهذا الصدد .هذا االهتمام ربما يسوغ البعد التاريخي
لسرد الحمادي.

بعد توقف قلبها عن الخفقان تستمر المرأة في التفكير

إليف شفق ..و«هذا العالم الغريب»
رافع البرغوثي
« 10دقائق و 38ثانية في هذا العالم الغريب» هي أحدث رواية
للكاتبة التركية إليف شفق مؤلفة «قواعد العشق األربعون».
تبدأ الرواية وقد قتلت البطلة «ليلى» بوحشية وألقيت جثتها
في مكب للقمامة ،وتدور االحداث في الدقائق الـ 10والثواني
الـ 38ثانية األخيرة التي يعمل خاللها دماغها قبل أن تموت.
في ما يلي مقالة للكاتبة جوليا فيليبس عن الرواية نشرتها
الـ«نيويورك تايمز».
ت ��روي « 10دق��ائ��ق و  38ث��ان�ي��ة ف��ي ه��ذا
ّ
البغي
العالم الغريب» قصة تيكيال ليلى،
التي تعيش في اسطنبول .يصف عنوان
ال ��رواي ��ة وال�ن�ص��ف األول م�ن�ه��ا اللحظات
األخ� � �ي � ��رة م� ��ن وع� � ��ي ل �ي �ل��ى وه� � ��ي ت�ع�ب��ر
م��ن ال�ح�ي��اة إل��ى امل ��وت .ي�ب��دأ ال�ك�ت��اب وق��د
ت��وق��ف ق�ل��ب ليلى ب��ال�ف�ع��ل ع��ن ال�خ�ف�ق��ان،
لكن أفكارها تنطلق «ظ��ن الناس أن��ك قد
تحولت إل��ى جثة ف��ي اللحظة التي لفظت
ف�ي�ه��ا أن �ف��اس��ك األخ� �ي ��رة .ل�ك��ن األم� ��ور لم
تكن بذلك الوضوح .كانت هناك ظالل ال
حصر لها بني األس��ود الفاحم واألبيض
ال� �ن ��اص ��ع ،وه� �ك ��ذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك م��راح��ل
متعددة مما يسمى «الراحة األبدية» .إذا
كانت هناك حدود بني عالم الحياة وعالم
الحياة اآلخ ��رة ،فقد ق��ررت ليلى ،ان تلك
ال �ح��دود يجب أن ت�ك��ون قابلة لالختراق
كحجر رملي.

وعد الرواية
بقدر اتساع الرواية ،وتنقلها عبر الزمان
وامل� � �ك � ��ان وال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات وم �س �ت ��وي ��ات
ال� � � ��وج� � � ��ود ،ف� ��إن � �ه� ��ا ت � �ظ� ��ل راس � � �خ� � ��ة ف��ي

■ ما الذي يميز كتابات جيلك؟

ت �ب �ل��ور ح � ��ول ال� �ك ��وي ��ت وت ��اري �خ �ه ��ا ال �ق��دي��م
وال �ح��دي��ث ،ات �س��اع أف�ق�ه��ا ال�ع��رب��ي واآلن عبر
ال �ت��رج �م��ات ل �ل �ع��امل �ي��ة ،االش� �ت� �غ ��ال وال �س �ع��ي
للجودة فنيا وأمور أخرى تجعلني محظوظا
بوجودي وسط هذا الجيل.

■ ه ��ل ت�ع�ت�ب��ر ج�ي�ل��ك ض�ح�ي��ة ل �ع��دم وج ��ود
حركة نقدية قوية وفاعلة في الكويت؟

الحركة النقدية عامليا ربما تمر بحالة ضعف،
أرى ه��ذا منعكسا في ل�ق��اءات كتاب عامليني
فما بالك بوسطنا العربي واملحلي الهزيل؟
ربما كنت محظوظا بقراءات محلية وعربية
أفادتني ،لكن ما أراه في مقاالت هنا وهناك،
تختزل انتقاما ال مبرر له غير الشخصانية
تحت عنوان النقد! هذا أمر غير مبشر ،لكني
أتفهمه.

■ م�ش��روع ب��اب ال��ذي أطلقته ان��ت والكاتبة

■ هل تصنفها رواية تاريخية؟

ال أظ �ن �ه��ا ك ��ذل ��ك ،ه ��ي رواي � ��ة ت�ن�ت�م��ي ل�ف�ك��رة
االرتحال عبر الزمن وفكرة التاريخ البديل،
واألخير أدب معروف في الغرب وله مؤلفاته،
قد يظن البعض من عنوانها أنها من أجواء
ث�لاث�ي��ة رض ��وى ع��اش��ور أو ل�ي��ون األف��ري�ق��ي
ألمني معلوف ،لكنها رصد للتاريخ من زاوية
أتمنى أن تجد صداها عند القارئ ،ومحاولة
للتفكير في حاضرنا ومستقبلنا العربي،
خاصة أن للتاريخ ثقال كبيرا نحمله معنا
حيثما كنا.
■ ومتى تتوافر في املكتبات؟

أتمنى أن تكون كذلك في نهاية يناير الجاري،
وبعدها تكون ف��ي م�ع��ارض الكتاب العربية
عبر أجنحة امل��رك��ز الثقافي العربي ودعمه
املميز إلصداراتي.

إصدارات
فلسفة خارج اإلطار
ص ��در ح��دي �ث��ا ك �ت��اب «ف�ل�س�ف��ة خ� ��ارج اإلط � ��ار»،
للباحث األردني جميل قموه ،عن «اآلن ناشرون
وموزعون».
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب ف��ي امل�ق��دم��ة ان ع�ن��وان كتابه جاء
«تعبيرا عن وجهة نظر باحث لم تشغله الفلسفة
وف�لاس�ف�ت�ه��ا ب �ق��در م��ا ش�غ�ل�ت��ه اه�م�ي��ة تسخير
ال�ع�ق��ل ل�لاج��اب��ة ع�ل��ى اس�ئ�ل��ة ح��ائ��رة» .ويضيف:
«أقدمت على تقديم خبراتي الذاتية في محاولة
لتفسير الكثير مما يكتنفه الغموض ف��ي هذه
الحياة ،ه��ذه الخبرات التي ّ
تعبر عن منطوياتي
الخاصة ،والتي تنزاح الى ما هو خارج عن نطاق
الفلسفة املتعارف عليها لدى الفلسفة والدارسني للفلسفة».
ويقول الكاتب حسني نشوان في تقديمه للكتاب :ان املؤلف يراهن «على معادلة
ال��وع��ي واالخ�ل�اق ملواضعة فلسفة بسيطة ال تنتمي للنظريات او التنظيرات ،بل
للفطرة االنسانية التي تقوم على البراءة والتسامح وحسن الظن باآلخر»!
يتناول الكاتب الجانب السلوكي لإلنسان من خالل جملة قضايا ،منها «املطلق»،
و«ف�ك��رة اهلل ل��دى ال�ب�ش��ر» ،و«أث�ق��ال األم ��س» ،و«ف��ائ��دة مجالس ال �ح��وار» ،و«ال�خ��وف
واملحبة» ،و«آليات الزمن واإلنسان» ،كما يناقش نظرية أستاذ علم النفس األميركي
فيليب زيمباردو املعروفة بـ«اختبار سجن ستانفورد» ،التي ّ
تفسر أنماط الطاعة
واالنصياع التي يبديها الناس ،عندما ّ
يتعرضون إلى نظام أيديولوجي يحظى بدعم
ّ
ومؤسساتي.
اجتماعي

أخالقيات القراءة

اليف شفق

خريطة إسطنبول
وصلت ليلى إل��ى ه��ذا ال�ق��رار بينما كانت
�دوق ل �ل �ق �م��ام��ة ع�ل��ى
م �ح �ش��ورة ف ��ي ص� �ن � ُ
م �ش��ارف امل��دي �ن��ة ،ح�ي��ث ق�ت�ل��ت ل�ل�ت��و .من
ك��ان��ت؟ م��ن قتلها؟ م��ن سيتذكرها بعد
رح �ي �ل �ه��ا؟ م� � ��اذا س �ت �ك��ون ع� ��واق� ��ب ه��ذه
الوحشية؟ هذه هي األسئلة التي يتناولها
الكتاب ،مع متسع كبير للحزن والفكاهة
والحب في ما بينها.
« 10دق��ائ��ق و  38ث��ان�ي��ة ف��ي ه ��ذا ال�ع��ال��م
ال �غ��ري��ب» ت �ض��ع ال� �ق ��راء ف ��ي ال �ب��داي��ة ازاء
خريطة إلسطنبول ،تحمل معالم أعطيت
معنى جديدا من خالل سرد الرواية :فندق
إنتركونتيننتال ،مقبرة املشردين ،جسر
ال �ب��وس �ف��ور .ت �ح��دد ه ��ذه ال� �ص ��ورة نغمة
الصفحات التالية .بينما تكون الخرائط
في بعض الكتب األخرى موضحة بشكل
ق ��اط ��ع ،م�ت�ي�ح��ة رؤي � ��ة م �ب��اش��رة واض �ح��ة
للمكان ،ف��إن ه��ذه الخريطة مرسومة من
زاوي��ة ،والسحب تحجب حوافها .نورس
ي�ت�ص��در امل �ش �ه��د .اس�ط�ن�ب��ول ض�ي�ق��ة في
اً
األسفل .يصبح هذا تمثيل بصريا متقنا
ل �ي��س ل �ل �م��واق��ع ف ��ي ال �ق �ص��ة ف �ح �س��ب ،بل
لقصد املؤلفة كذلك.

أبناء الجيل

أري��د أشياء عديدة وأتمنى أن أسمعها من
خالل ردة فعل القراء ،الهاجس األكبر فيها
هو السؤال ال��ذي ي��دور في رأس كل متأمل
ف ��ي األوض� � ��اع ال �ع��رب �ي��ة :ه ��ل ي�م�ك��ن تغيير
التاريخ؟!

بقدر اتساع الرواية
وتنقلها عبر الزمان
والمكان فإنها تظل
راسخة في األحاسيس
التي تشكل الحياة
اليومية
تبرز الرواية بجزئيها
مهارات شفق ككاتبة
واندفاعاتها الواثقة
وصدقها العاطفي
ووعيها السياسي

ً
ثانية فثانية ،نقوم بالعد التنازلي ملوتها
ب�ي�ن�م��ا ن �ع��رف ح�ي��ات�ه��ا .ك��ل دق�ي�ق��ة تمر
ت�م�ت��از ب��ذاك��رة ح�س�ي��ة :وزن امل �ل��ح ال��ذي
غطت به القابلة جسد ليلى عند والدتها،
رائ� �ح ��ة ال �ل �ي �م��ون وال� �س� �ك ��ر وامل � � ��اء ع�ل��ى
امل��وق��د ف��ي م�ن��زل ط�ف��ول��ة ليلى امل�ح��اف��ظ،
طعم القهوة بالهيل ،القوية الداكنة ،التي
شربتها ليلى في أوقات استراحتها .مع
ان�ح�س��ار وع��ي ليلى ،ت�ت��زاي��د ذكرياتها.
ال نتعرف فقط على اللحظات واألماكن
الغنية بالنكهة التي شكلتها ،بل نعرف
ك��ذل��ك األش �خ��اص ال��ذي��ن عرفتهم ليلى،
وال��دي �ه��ا ،ش�ق�ي�ق�ه��ا ،س�ي��دت�ه��ا ،حبيبها.
نلقي نظرة خاطفة على تاريخ أصدقاء
ليلى الخمسة األع ��زاء .كتبت شفق «لم
تخبر أصدقاءها بذلك قط ،لكنهم كانوا
شبكة األم ��ان ل �ه��ا ..ف��ي أي ��ام غرقها في
الرثاء لنفسها ،بعد الصدمات القاسية،
كانوا ينتشلونها بلطف وينفثون الحياة
في رئتيها».

األصدقاء ذاكرة الجسد
األح��اس�ي��س التي تشكل الحياة اليومية.
ان لديها طموحات هائلة واهتماما حادا
بالتفاصيل.
الخريطة وع��د 10«:دقائق و  38ثانية في
هذا العالم الغريب» لن تتخذ أبدًا رؤية عني
الطائر من دون أن تظهر بالضبط أية عني
تلك التي نطل منها.
ش �ف��ق ت �ف��ي ب ��ال ��وع ��د .ال� �ج ��زء األول من
الرواية« ،العقل» ،يضعنا في دماغ ليلى.

ف ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ،ت� �خ ��رج ال� �ح� �ي ��اة م ��ن رئ �ت��ي
ليلى .لكن دع��م شبكة األم ��ان لها يبقى.
ه��ؤالء األص��دق��اء الخمسة  -نوستالجيا
ن ��االن ،ه��ول �ي��وود ه��وم �ي��را ،جميلة ،زينب
وسابوتاج سنان  -هم الشخصيات التي
تشكل الجزء الثاني من الرواية« ،الجسد».
مثل تيكيال ليلى ،هؤالء الخمسة أصبحوا
غ��رب��اء ف��ي املجتمع ال�ت��رك��ي .ن ��االن ام��رأة
متحولة جنسيًا ،هوميرا مشردة ،جميلة

تم تهريبها إلى إسطنبول من الصومال،
وزي� �ن ��ب ت �ع��ان��ي ال �ت� �ق ��زم .س� �ن ��ان ،ال��رج��ل
الوحيد في املجموعة ،يقضي أيامه عامال
ف ��ي م �ك �ت��ب م �ض �ي��ق ،ل �ك �ن��ه ي �ع �ي��ش ح�ي��اة
سرية في الليل.
وهم يشكلون ً
معا ما تسميه ناالن «عائلة
مائية» ،يمكنها ان «تشغل مساحة أكبر
م��ن ك��ل أق��ارب �ك��م م�ج�ت�م�ع�ين .ل�ك��ن أول�ئ��ك
ال��ذي��ن ل��م ي�ج��رب��وا ال�ش�ع��ور ب��ال��رف��ض من
أق��ارب �ه��م ،ل��ن ي�ف�ه�م��وا ه ��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة في
مليون عام» .يقدر كل من هؤالء الخمسة
قيمة الصداقة ومدى اهميتها .يصممون
على توديع ليلى الوداع الذي لن يوفره لها
أقرباؤها وال الدولة.
وب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ال� �ج ��زء األول م ��ن ال ��رواي ��ة
دراس ��ة للشخصيات ،ف��إن ال�ج��زء الثاني
طفرة .ينتقل سرد شفق من داخلي إلى
خ ��ارج ��ي ،م��ن األف� �ك ��ار إل ��ى ال �ف �ع��ل ،وم��ن
تلخيص الحياة بأكملها إلى تحوالت يوم
م�ح�م��وم .ت��وح��د ج ��زأي ال��رواي��ة مهاراتها
ك�ك��ات�ب��ة ،وان��دف��اع�ت�ه��ا ال��واث �ق��ة ،وص��دق�ه��ا
العاطفي ووعيها السياسي ،ما يجعلها
ك �ل�ا م �ت �ح��رك��ا ف� ��ي ان� �س� �ج ��ام .ل �ي��س ك��ل
ش��يء مثاليا .بعض الشخصيات لم يتم
تطويرها بصورة كافية كغيرها ،واللغة
قد تشعرك بامللل في بعض املواضع .لكن
هذه العيوب ال تقلل من جودة الكتاب.
« 10دق��ائ��ق و  38ث��ان�ي��ة ف��ي ه ��ذا ال�ع��ال��م
ال�غ��ري��ب» رواي ��ة تستحق ال�ت�ق��دي��ر .شفق
تكتب برؤية وبشجاعة وبرحمة .روايتها
ص ��ورة م��ذه�ل��ة مل��دي�ن��ة ومجتمع وجماعة
صغيرة وروح واحدة.

صدر عن دار «شهريار» في بغداد طبعة جديدة
لكتاب «أخ�لاق�ي��ات ال �ق��راءة» للناقد األميركي ج.
هيليس ميلر ،أح��د أب��رز ن�ق��اد األدب والباحثني
في العلوم اإلنسانية ،وقد انصب اهتمامه بشكل
خ��اص ع�ل��ى أخ�لاق�ي��ات ال �ق��راءة وال �ق ��راءة كفعل
ّ
ّ
ثقافي .وقد أثر ميلر في التفكيكية بقدر ما تأثر
بها ،متبنيًا مقولة دريدا «يحافظ النص على ذاته
من القانون ،إن��ه ال يتحدث إال عن نفسه ،ولكن
من انعدام تماثله ،وهو ال يبلغ وال يسمح ببلوغ
ذات��ه .إن��ه القانونُ .صنع القانون ُ
وجعل القارئ
أمامه».
نقل الكتاب الى العربية سهيل نجم .ال��ذي يقول ان ميلر يربط السعادة بالقراءة،
وي��رى أن العصر السعيد سيحل إذا أصبح الرجال والنساء جميعًا ق� ّ�راء جيدين،
على ّ الرغم من ضعف الفرصة في أن نختبر ذلك الوعد عمليًا أو تكون هناك فرصة
لتحققه.
ّ
يقدم ميلر في كتابه ه��ذا ق��راءة جديدة لنصوص تبدأ إليمانويل كانط وب��ول دي
الً
مان ومارسيل بروست وفرانز كافكا وجورج اليوتّ ،
يخصص فص لقراءة إليوت
وأنتوني ترولوب وهنري جيمس.

كيف ُتعاش الحياة؟
كيف تندمج بسهولة وسط مجموعة من الناس؟
كيف تتعامل مع العنف؟ كيف تتأقلم مع فقدان
شخص عزيز؟ مثل ه��ذه التساؤالت الحاضرة
ّ
في حياتنا هي ترجمات متعددة لسؤال واحد
كبير :كيف نعيش؟
ّ
مونتاني ،الفيلسوف واملفكر الفرنسي الشهير،
ج � ّ�رب ال�ع��زل��ة ووج ��د س�ع��ادت��ه وراح �ت��ه النفسية
ف��ي ال�ت� ّ�أم��ل ،وكتب ت� ّ�أم�لات ح� ّ�رة ملهمة ألفكاره
وتجاربه .وبعد قرون ال يزال كثيرون منجذبني
إل��ى ق��راءة م��ا كتب بفعل سحره وص��دق��ه ،طلبًا
ل �ل��رف �ق��ة وال �ح �ك �م��ة وال �ت �س �ل �ي��ة ،ول �ل �ت��واص��ل م��ع
أنفسهم .كتاب سارة بكويل «كيف تعاش الحياة» ،الصادر عن دار التنوير ،نقلته
الى العربية سهام بنت سنية وعبدالسالم.
إن��ه كتاب ع��ن ال�ف�ق��دان ،وع��دم القلق م��ن امل��وت ،وال�ح� ّ�ب ،والصحبة ،وامل � ّ
�ودة وبهجة
ّ
املعرفة .إن��ه كتاب حاضر في ك��ل زم��ان ومكان ،هكذا قيل عنه دائمًا ،واليوم نراه
ح��اض�رًا ،ي�ق��ول« :ك��م ي�ل��زم م��ن الشجاعة واإلص ��رار ،للحفاظ على ال��ذات ف��ي زمن
يسوده جنون القطيع؟».
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 %3.8معدل نمو االئتمان المصرفي في  11شه ًرا

تدرج في السوق الرئيسي برأسمال  15مليون دينار

قروض الشركات العقارية ّ
تحلق منفردة

شركة عقارية كويتية
في الطريق إلى البورصة

سالم عبدالغفور

سالم محمد

واص �ل ��ت ال� �ق ��روض ال �ع �ق��اري��ة ل�ل�ش��رك��ات
ّ
مسجلة
أداء ه� ��ا امل�ت�ن��ام��ي ف��ي  11ش �ه �رًا،
نموًا بنسبة  %7.6منذ ب��داي��ة  2019إلى
 8.7مليارات دينار في نوفمبر املاضي،
على وقع نمو املبيعات العقارية بالتزامن
مع ارتفاع األسعار .ووفقًا لبيانات بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ،فقد ارت�ف�ع��ت ال�ق��روض
املقسطة (اإلسكانية) بنسبة  %2بواقع
 223مليون دينار إلى  11.9مليار دينار
خ� �ل��ال ن� �ف ��س ال � �ف � �ت� ��رة ،ل �ي �ب �ل��غ إج �م��ال��ي
ال� �ق ��روض امل �م �ن��وح��ة ل �ل �ع �ق��ارات (أف� � ��رادًا
وشركات)  20.6مليار دينار تمثل %53.9
من إجمالي محفظة القروض .
في املقابل ،تراوح أداء بقية القطاعات ما
ب�ين نمو أو ت��راج��ع طفيف ،ف��ي ح�ين بلغ
معدل نمو االئتمان املصرفي  %3.8منذ
بداية العام إلى نهاية نوفمبر ،تفصلها
ّ
املسجل في كامل
 %0.4عن مستوى النمو
عام  2018البالغة .%4.2
وارت � �ف � �ع � ��ت ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات ال �ش �خ �ص �ي��ة
بسبب ن�م��و ال �ق��روض الشخصية التي
قفزت بواقع  342مليون دينار ،نتيجة
التعديالت التي أدخلها «املركزي» على
سقوف االئتمان أخيرًا.
وع�ل��ى وق��ع النمو ال��ذي شهدته بورصة
ال� �ك ��وي ��ت وت� �ح� �س ��ن ن �ت ��ائ �ج �ه ��ا ،ش �ه��دت
القروض املمنوحة إلى قطاع املؤسسات
املالية غير البنوك نموًا بقيمة  52مليون
دي� �ن ��ار ،ف�ي�م��ا ظ �ل��ت ال� �ق ��روض امل�م�ن��وح��ة
ل�ش��راء األوراق املالية ح��ول مستوياتها
تقريبًا منذ بداية العام.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � � ��رى ،ش� � �ه � ��دت ال� � ��ودائ� � ��ع
املصرفية نموًا طفيفًا بنسبة  %0.2إلى

¶ القروض العقارية واإلسكانية تستحوذ على

%53

من محفظة البنوك االئتمانية

¶ ودائع القطاع الخاص بالدينار تتراجع %1.6
«والحكومية» ترتفع %8.2

..

¶ نمو التسهيالت الممنوحة لشركات االستثمار على وق��ع انتعاش البورصة
¶ ودائع «اإلنتربنك» تعاود االرتفاع ..واألنظار تتجه إلى خفض «التأمينات» رصيدها
 43.5م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،إذ ت��راج�ع��ت ودائ��ع
القطاع الخاص بالدينار بنسبة %1.6
ف��ي  11ش �ه��رًا ،م�ق��ارن��ة م��ع مستوياتها
في نهاية  ،2018فيما ارتفعت بالدوالر
ب�ن�س�ب��ة  ،%2.6وذل ��ك ع�ل��ى وق��ع تحسن
أداء ال�ب��ورص��ة وال�ع�ق��ار ،ف��ي ح�ين قفزت

ال ��ودائ ��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  %8.2إل��ى
 7.1مليارات دينار.
وف� ��ي س �ي ��اق م �خ �ت �ل��ف ،ع � ��ادت ال ��ودائ ��ع
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ف� ��ي س � ��وق م� ��ا ب�ي��ن ال �ب �ن��وك
امل �ح �ل �ي��ة «اإلن � �ت� ��رب � �ن� ��ك» إل � ��ى االرت � �ف� ��اع
ف��ي ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي ،ب �ع��دم��ا ت��راج�ع��ت

بشكل الف��ت ف��ي أك�ت��وب��ر ،وك��ان��ت ودائ��ع
اإلن�ت��رب�ن��ك ق��د ش�ه��دت ن�م��وًا ك�ب�ي��رًا ف��وق
م� �س� �ت ��وى امل � �ل � �ي ��اري دي � �ن� ��ار م� �ن ��ذ ش �ه��ر
ي� ��ون � �ي� ��و امل � � ��اض � � ��ي ،ع � �ل� ��ى وق � � ��ع س �ح��ب
«ال �ت��أم �ي �ن��ات» ج ��زءًا م��ن ودائ �ع �ه��ا ل��دى
البنوك.

ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ع� ��ن م ��واف� �ق ��ة ش��رك��ة
ال� �ب ��ورص ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب إدراج ش ��رك ��ة ع �ق��اري��ة
كويتية يبلغ رأسمالها  15مليون دينار.
وأف� ��ادت امل �ص��ادر ب��أن ش��رك��ة ال �ب��ورص��ة رف�ع��ت
ت��وص �ي �ت �ه��ا م� ��ؤخ� ��رًا إل � ��ى ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل� ��ال
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى إدراج ت�ل��ك ال�ش��رك��ة ف��ي ال�س��وق
الرئيسي ،على أن تقوم األخيرة بدراسة ملف
ال �ش��رك��ة وإص� � ��دار ق ��راره ��ا ال �ن �ه��ائ��ي .ون��وه��ت
املصادر إلى أن اإلدراجات في السوق الكويتي
أصبحت ذات طابع نوعي لشركات تشغيلية
وعائلية ،باتت ترى في بورصة الكويت منصة
انطالق ملزيد من التوسع ونيل املزيد من الثقة
سواء على املستوى التشغيلي أو على صعيد
حملة السهم.
ولفتت الى أن اإلدراجات األخيرة التي شهدها
السوق رسخت هذا املفهوم ،والتي كان آخرها
إدراج ش ��رك ��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة ف� ��ي ال � �س� ��وق األول،
وه��ي أول ش��رك��ة ت��درج ووف�ق��ًا ل�ق��واع��د اإلدراج
امل �س �ت �ح��دث��ة ف ��ي ال� �س ��وق األول ب �ع �ق��ب ت�ق�س�ي��م
ال �ب��ورص��ة إل ��ى  3اس � ��واق ،ع �ل �م��ًا أن ال �ب��ورص��ة
شهدت قبل ذلك إدراج  3شركات هي «ميزان»
و«فيفا» و«بنك ورب��ة» ،فيما انسحب اكثر من
 60شركة.

شركة البورصة
رفعت توصية إلى هيئة
األسواق بالموافقة
على طلب اإلدراج
وأش � � � � ��ارت إل� � ��ى أن ه� �ي� �ئ ��ة األس � � � � ��واق وش ��رك ��ة
ال � �ب� ��ورص� ��ة ت� ��ول � �ي� ��ان م� �ل ��ف إدراج ال� �ش ��رك ��ات
العائلية والنفطية اهتمامًا ك�ب�ي��رًا ،الف�ت��ة إلى
ً
أن تحرك قطار إدراج الشركات العائلية أوال،
ي �ع ��ود ال� ��ى اخ� �ت�ل�اف ط �ب �ي �ع��ة امل �ل �ك �ي��ة وس��رع��ة
اتخاذ القرار.
وذك� ��رت أن ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ش �ه��دت ت�غ�ي��رات
ج��ذري��ة ع�ل��ى ع��دة م�س�ت��وي��ات ،س ��واء م��ن حيث
مشروع تطوير السوق ال��ذي وص��ل ال��ى الجزء
األول من املرحلة الثالثة ،وترقية السوق على
امل��ؤش��رات ال�ع��امل�ي��ة «ف��وت �س��ي» وق��ري�ب��ًا ،MSCI
ً
فضال ع��ن تغير هيكل ملكية شركة البورصة
ودخ� ��ول ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وم ��ا واك ��ب ذل ��ك من
زي� ��ادة ف��ي ح �ج��م ال �س �ي��ول��ة امل �ت��داول��ة ال سيما
نحو السوق األول.

«بلومبيرغ»:

%14

«ستاندرد تشارترد»:

ارتفاع تكلفة
نقل النفط الخليجي
إلى الصين

األسواق الخليجية أقل مرونة في 2020
¶ مستثمرون أجانب قد يتخارجون منها إذا «تدهورت» األوضاع
حسام علم الدين
ذكر بنك ستاندرد تشارترد أن االرتفاع
ال�ق��وي للتصنيفات االئتمانية ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ،امل��دف��وع��ة
م� ��ن إدراج ب �ع ��ض أس� � � ��واق أس �ه �م �ه��ا
ع � �ل� ��ى م � ��ؤش � ��ر ل �ل ��أس� � ��واق ال� �ن ��اش� �ئ ��ة،
وت �ق �ي �ي��د إن� �ت ��اج ال �ن �ف��ط ،وم �س �ت��وي��ات
إص ��دار قياسية م��ن ال�س�ن��دات ،يواجه
ت �ح��دي��ات ك �ب �ي��رة ف ��ي ال� �ع ��ام ال �ج��دي��د،
وق��د يكون عرضة لالنخفاض بسبب
زي ��ادة امل�خ��اط��ر الجيوسياسية عقب
ال � �ت � �ط� ��ورات ال �ع �س �ك��ري��ة ب �ي�ن أم �ي��رك��ا
وإيران.

وتوقع أن تكون األسواق الخليجية أقل
مرونة في  2020بالنظر إلى التصعيد
الحاد في التوترات بني إيران وأميركا
وع� ��دم إم �ك��ان �ي��ة ال �ت �ن �ب��ؤ ب �م��ا س �ت��ؤول
إليه األم��ور بني الجانبني ،مشيرا إلى
أن درج� ��ات االس �ت �ث �م��ار ل ��دول مجلس
ال �ت �ع��اون ات �س �ع��ت م��ا ب�ي�ن  20إل ��ى 25
نقطة أساس في األيام األخيرة ،وعلى
الرغم من أن بعض العمالت الخليجية
تراجعت فإن حركة األسعار السريعة
تسلط الضوء على زيادة القابلية على
األص � ��ول ال �خ��اض �ع��ة ل �ت �غ �ي��رات ك�ب�ي��رة
وفق التوقعات.
وقال «نظرا ألن دول الخليج أصبحت

اآلن ضمن مؤشرات األسواق الناشئة
بحصة تبلغ  15.7في املئة ،فهي أكثر
ع ��رض ��ة ل �ض �غ��وط ب �ي��ع أس �ه �م �ه��ا م��ن
ق �ب��ل امل �س �ت �ث �م��ري��ن امل �ت �خ �ص �ص�ين ف��ي
األس��واق الناشئة ،وكما حصل سابقا
في ما يتعلق بعمليات بيع ذات صلة
ب �م �خ��اط��ر ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ن �ت��وق��ع أن
ت�ه�ي�م��ن ح��رك��ات ال�ب�ي��ع للمستثمرين
املحليني على عمليات البيع اإلجمالية
ل�ل�أس ��واق ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة .وب��ال �ن �ظ��ر إل��ى
ال��وج��ود ال�ع�س�ك��ري األم �ي��رك��ي الكبير
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ف� �م ��ن امل� ��رج� ��ح أن ت��ؤث��ر
م �خ��اوف م��ن ع�م�ل�ي��ات ان�ت�ق��ام�ي��ة على
األس � � � ��واق» .وأض � � ��اف« :ك �م ��ا أن خ�ط��ر

تجدد الهجمات على البنية التحتية
ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ف � ��ي ال� �خ� �ل� �ي ��ج وامل� � �خ � ��اوف
املتعلقة بأمن عبور السفن التجارية
ون��اق�لات النفط عبر مضيق هرمز قد
عادت إلى التركيز ،وذلك في ما يتعلق
بتصنيفات دول الخليج االئتمانية».
ورأى أن السعودية واإلمارات وسلطنة
ع�م��ان ال ت��زال ف��ي وض��ع أف�ض��ل إلدارة
امل �خ��اط��ر امل �ت��زاي��دة ،ن �ظ��را الع�ت�م��اده��ا
امل �ن �خ �ف��ض ع� �ل ��ى م �ض �ي��ق ه ��رم ��ز م��ن
ال �ن��اح �ي��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ل �ك �ن��ه ح � ��ذر م��ن
ارت�ف��اع املخاطر األمنية ح��ول منشآت
ال� �ن� �ف ��ط ال� �س� �ع ��ودي ��ة وال� � � ��ذي س�ي�ب�ق��ى
مصدر قلق رئيسي في الخليج.

تصنيفاتها الحالية راعت احتمال حدوث اضطرابات جيوسياسية

«فيتش» :ال تأثير لهجوم إيران
في دول الخليج
قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني إنها أخذت في
اعتبارها ،عند وضع التصنيفات االئتمانية الحالية لدول
المنطقة ،االضطرابات الجيوسياسية المحتملة ،التي
حدثت بالفعل ،ملمحة الى أن تلك االضطرابات لن تؤثر
في التصنيف االئتماني لهذه الدول .وأوضحت الوكالة في
تقرير حديث أن العراق ولبنان هما البلدان اللذان قد ّ
تؤثر
األحداث في أوضاعهما خالل الفترة المقبلة .وذكرت أن
تأثير أي تح ّرك إيراني قد جرى تضمينه بالفعل في المخاطر
المحتملة التي تواجه دول منطقة الشرق األوسط.
أش� � ��ارت «ف �ي �ت��ش» ال� ��ى أن امل �خ��اط��ر
الجيوسياسية تؤثر في التصنيف
االئ �ت �م��ان��ي ال �س �ي��ادي ل� ��دول منطقة
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ،ل �ك��ن أغ� �ل ��ب دول
ال�خ�ل�ي��ج ل��دي �ه��ا اح �ت �ي��اط �ي��ات م��ال�ي��ة
ت��دع��م مرونتها ف��ي التعامل م��ع أي
أح��داث .وأوض��ح تقرير «فيتش» أن
ّ
�وت��رات ب�ين إي��ران وأم�ي��رك��ا ت� ّ
�ؤرق
ال�ت�
ال� �ع ��راق ب �ش��دة ،خ��اص��ة أن امل�خ��اط��ر
السياسية تؤثر على نحو كبير في
ال�ت�ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��ان��ي ل �ل �ع��راق عند

« »-Bمع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع« :إذا واصل العراق تقاربه مع
إي ��ران ،وق ��ام بتنفيذ ال �ق��رار املبدئي
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��راق��ي إلخ � ��راج ال �ق��وات
األميركية ،فإن هناك مخاطر من رد
ال��والي��ات املتحدة ،وال��ذي من املمكن
أن ي�ك��ون ف��ي ص��ورة ف��رض عقوبات
أو إلزام العراق بعدم استيراد النفط
من إيران ،بعد أن قامت باستثنائها
من قرار العقوبات».
وأوض� � � ��ح أن ال �س �ي �ن ��اري ��و ال �س��اب��ق

احتياطياتها المالية
تدعم مرونتها
في التعامل
مع أي تطورات
التو ُّترات بين إيران
وأميركا تؤرِّق العراق
ِّ
وتؤثر سل ًبا
في تصنيفه
ال �خ��اص ب �ت �ق��ارب ال �ع ��راق م��ع إي ��ران
ليس مدرجا في توقعاتها ،وبالتالي
ف��إن ه��ذا األم��ر ق��د ي��ؤدي إل��ى تغيير
ن �ظ��رت �ه��ا إل� ��ى ال� �ع ��راق م ��ن م�س�ت�ق��رة
إل ��ى س�ل�ب�ي��ة ،وف �ق��ا مل��ا س �ت��ؤول إل�ي��ه

األم��ور .وأش��ار التقرير إلى أن هناك
م�خ��اط��ر م��ن أن ال �ع�لاق��ات اإلي��ران �ي��ة
م��ع حليفها ف��ي ل�ب�ن��ان (ح ��زب اهلل)،
ق��د ت��ؤدي إل��ى تعقيد ال�ج�ه��ود التي
ّ
يقوم بها لبنان املصنف عند درجة
« »CCل �ت��أم�ين ت �م��وي�ل�ات خ��ارج �ي��ة.
وأك��دت «فيتش» أنها تعتقد أن كال
من إي��ران والواليات املتحدة تريدان
ّ
ت �ج ��ن ��ب ح� � ��دوث ت �ص �ع �ي��د ع �س �ك��ري
ش��ام��ل ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن ح ��دوث ه��ذا
ّ
األم ��ر سيكلف إي ��ران ك�ث�ي��را ،خاصة
أن اقتصادها الحالي يعاني كما أن
التفوق العسكري يصب في مصلحة
الواليات املتحدة.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة،
ووف �ق��ا ل �ـ «ال �ع��رب �ي��ة» ت ��رى «ف�ي�ت��ش»
أن ح ��دوث تصعيد ع�س�ك��ري شامل
ق� ��د ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل� � �ن � ��اورات
السياسية ال�خ�ط��رة ل��دون��ال��د ترمب
في عام االنتخابات .وأشارت إلى أن
كال من إي��ران والواليات املتحدة في
وض��ع م� ّ
ّ
التنبؤ
�ؤج��ج ،وم��ن الصعب
بما قد يحدث.

حسام عبدالرحمن
أش ��ارت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ إل��ى أن ال�ش��رك��ات
املالكة لناقالت النفط تزيد من معدالت نقل
النفط بالتزامن مع تصاعد املخاطر وقصف
طهران لقاعدة أميركية في العراق ردا على
مقتل قائد الحرس الثوري اإليراني السابق
ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي .وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ،ن�ق�لا عن
وس �ط��اء وت �ج��ار ن �ف��ط ف��ي آس �ي��ا ،إن م��ال�ك��ي
ن ��اق�ل�ات ال �ن �ف��ط ال �ع �م�لاق��ة م ��ن ال �خ �ل �ي��ج ال��ى
ال �ص�ين ي �ف��رض��ون أس �ع��ارًا أع �ل��ى وق ��د ت��زي��د
في بعض الحاالت بنسبة  14في املئة على
ال�ح�ج��وزات ال�س��اب�ق��ة .وأوض �ح��وا أن مالكي
الناقالت يبحثون عن محفزات وعالوات في
السعر ل�ل��دخ��ول إل��ى بحر الخليج لتحميل
ال�ن�ف��ط.وأض��اف��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» :إن االرت �ف��اع
ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ت�ك��ال�ي��ف م�م��ر ال�ش�ح��ن الرئيسي
ل�ل�ن�ف��ط ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ي��وض��ح ب �ش �ك��ل واض ��ح
ت ��أث� �ي ��رات ت �ص��اع��د ال � �ص ��راع ب�ي�ن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وإي � � ��ران ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ،ك�م��ا ي�ش�ك��ل أح ��دث ص��دم��ة ت�ض��رب
سوق شحن الخام الذي اهتز العام املاضي
ب �س �ب��ب ف� ��رض ع� �ق ��وب ��ات ع �ل��ى إح � ��دى أك �ب��ر
شركات نقل النفط الصينية لنقلها النفط
اإلي��ران��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ص��دم��ة اس�ت�ه��داف
إيران لناقالت النفط في مضيق هرمز.
وقال تيالك دوش��ي ،أستاذ زائر في جامعة
س �ن �غ��اف��ورة ال��وط �ن �ي��ة :ل �ي��س م�س�ت�غ��رب��ا في
م �ث��ل ه� ��ذه ال� �ظ ��روف أن ي��رف��ع م��ال �ك��و س�ف��ن
ت� �ك ��ال� �ي ��ف ش� �ح ��ن ال� �ن� �ف ��ط ألن � �ه� ��م م� �ج� �ب ��رون
ع�ل��ى ح�م��اي��ة م�ي��زان�ي��ات�ه��م ت�ح�س�ب��ا الرت �ف��اع
تكاليف التأمني على ال�ن��اق�لات .وأوض�ح��ت
«بلومبيرغ» انه ع��ادة تتم اع��ادة التفاوض
بشأن تكاليف الشحن بما يعرف بمقياس
ال�ن�ط��اق ال�ع��امل��ي  ،world scaleوه��و معيار
يعكس تغير نسبة مئوية م��ن م�ع��دل ثابت
وأس� ��اس� ��ي ل �ل �ع��ام ال� �ح ��ال ��ي ب��أك �م �ل��ه ف ��ي م��ا
يخص تكاليف الشحن ويتم التفاوض على
م�ع�ظ��م ال�ت�ك��ال�ي��ف م �ق��اب��ل ال �س �ع��ر األس��اس��ي
لعام .2019
ول� �ف� �ت ��ت ن� �ق�ل�ا ع � ��ن وس� � �ط � ��اء وت� � �ج � ��ار ن �ف��ط

نطاق األسعار ارتفع
من  122نقطة قبل
مقتل سليماني
إلى  150نقطة حال ًيا
مالكو سفن الشحن
مضطرون لحماية
ميزانياتهم تحس ًبا
الرتفاع تكاليف التأمين
على الناقالت
آس� �ي ��وي�ي�ن إل � ��ى أن م ��ال� �ك ��ي ن� ��اق �ل�ات ال� �خ ��ام
ع��رض��وا أس�ع��ارا للنقل ب�ين ال�ش��رق األوس��ط
وال�ص�ين ب�ن�ط��اق ب�ين  165و 180نقطة على
م �ق �ي��اس ال �ن �ط��اق ال �ع��امل��ي ،م��ذك��رة ب��أن��ه في
وق��ت س��اب��ق م��ن ه��ذا األس�ب��وع ت��م استئجار
ناقالت لنفس الطريق بشكل مؤقت بنطاق
ب�ي�ن  140و 150ن �ق �ط��ة ع �ل��ى ذات امل �ق �ي��اس
ارتفاعا من  122نقطة قبل مقتل سليماني
ف ��ي  3ي� �ن ��اي ��ر ،2019م��وض �ح��ة أن ال �ق �ل��ق ق��د
ي� �ت� �ص ��اع ��د ف� ��ي ط� � ��رق رئ� �ي� �س� �ي ��ة أخ � � ��رى م��ن
الخليج إلى الهند وأميركا وأوروبا .وقالت
«ب�ل��وم�ب�ي��رغ» إن آس�ي��ا ال ت��زال أك�ب��ر منطقة
م �س �ت��وردة ل�ل�ن�ف��ط ع��امل�ي��ا وت�ع�ت�م��د اع�ت�م��ادا
ك�ب�ي��را ع�ل��ى اس �ت �ي��راد ن�ف��ط ال �ش��رق األوس��ط
رغ��م سعي شركات تكرير النفط في كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة وال� �ي ��اب ��ان وال �ه �ن��د إل� ��ى ت �ن��وي��ع
م� �ص ��ادره ��ا م ��ن اس� �ت� �ي ��راد ال� �خ ��ام .وض �خ��ت
أك� �ب ��ر  3دول م �ن �ت �ج��ة ل �ل �ن �ف��ط ف� ��ي «أوب� � ��ك»
(السعودية والعراق واإلمارات) أكثر من 17
مليون برميل يوميا الشهر املاضي لتزويد
امل�ص��اف��ي وم�ع��ام��ل ت�ك��ري��ر ال�ن�ف��ط ف��ي جميع
أنحاء العالم.
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ناقالت النفط الكويتية :اإلجراءات األمنية بحالتها القصوى

الكويت :ال حاجة لتعليق مرورنا بـ«هرمز»
سعد الشيتي

السعودية أوقفت عبور ناقالتها في المضيق

أكد مصدر نفطي أن شركة
ناقالت النفط الكويتية تتابع
المستجدات بالخليج العربي
والتطورات األمنية لحظة
بلحظة ،وانه ال حاجة إلى
اآلن لتعليق مرور ناقالتها
عبر مضيق هرمز .مبيناً ان
قرار تعليق مرور الناقالت
يتم بتوجيه من قبل وزارة
المواصالت.
وأشار إلى ان مستوى اإلجراءات
األمنية المتبعة في الناقالت
الكويتية بحالتها القصوى
تحسبا ألي ظرف .موضحاً أن
الشركة منذ فترة طويلة رفعت
مستوى اإلجراءات األمنية على
ناقالتها إلى الحالة القصوى،
كون ان منطقة الخليج مرت
بعدة مراحل ساخنة.
واضاف ان الشركة تنسق مع
الدول المجاورة وشركات النقل
العالمية العاملة بالمنطقة
حيث الكل يمر بنفس الظرف.

¶ أسعار النفط بعد ضربة
«عين األسد»..
ارتفاع تاله تراجع
¶ تذبذبات األسعار ناتجة
ّ
التوترات الجيوسياسية
عن
في المنطقة التي يدخلها
ً
يوميا  60ناقلة
¶ «برنت» ارتفع  3دوالرات
منذ مقتل سليماني..
واحتياطيات الصين واليابان
وكوريا لثالثة أسابيع
مخاوف التصعيد بين أميركا وإيران تهدد إمدادات النفط بين الحين واآلخر

ق��ال��ت ص��ح��ي��ف��ة وول س��ت��ري��ت ج���ورن���ال ان ن��اق�لات
ن��ف��ط س��ع��ودي��ة علقت م��روره��ا ع��ب��ر مضيق ه��رم��ز،
امس ،بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر بني الواليات
املتحدة وإي��ران ،والتي كان أحدثها تنفيذ الحرس
ال���ث���وري اإلي���ران���ي ه��ج��م��ات ص��اروخ��ي��ة ،استهدفت
قاعدتني أميركيتني في األنبار وأربيل بالعراق.
واض���اف���ت امل��ج��ل��ة األم��ي��رك��ي��ة« :ت��ع��ل��ي��ق اث��ن�ين من
مشغلي ال��ن��ف��ط ال��رئ��ي��س��ي�ين ،ب��م��ا ف��ي ذل���ك شركة
«ب��ح��ري» السعودية اململوكة ل��ل��دول��ة ،مرورهما
عبر مضيق هرمز األربعاء».موضحة أن الخطوة
السعودية تأتي بسبب التداعيات االقتصادية
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��ص��اع��د ال���ت���وت���رات ب�ي�ن واش��ن��ط��ن
وط���ه���ران .وذك����رت أن���ه ب��ع��د س��اع��ات م��ن الضربة
ال����ص����اروخ����ي����ة اإلي����ران����ي����ة ل���ل���ق���واع���د ال��ع��س��ك��ري��ة
األميركية في العراق ،هزت األص��داء االقتصادية
منطقة ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،ف��ي��م��ا ت��ه��دد ال��ض��رب��ات
املتبادلة ب�ين أميركا وإي���ران ف��ي ال��وق��ت الحالي،

بتعطيل طرق السفر والتجارة الحيوية.
ولفتت إل��ى تحويل الجهات والشركات التي تقوم
بعمليات باملنطقة ،مساراتها ،بينما ألغت العديد
م����ن ش����رك����ات ال���ش���ح���ن رح���ل���ات ج����وي����ة ق���ب���ل وب��ع��د
الهجمات اإليرانية.
ارتفعت أسعار النفط أم��س ،الى أعلى مستوى في
ً
دوالرا لبرميل خام برنت
اربعة اشهر ،مسجلة 71.75
عقب قصف ايران قاعدة «عني االسد» الجوية ،التي
تضم جنودا اميركيني بالعراق ،ما أثار املخاوف من
ص��راع متصاعد وتعطل ام���دادات النفط .وصعدت
العقود اآلجلة لخام برنت  1.83دوالر ،بما يعادل
 2.7في املئة الى  70.10دوالرا للبرميل ،بعد ان زادت
في وقت سابق من الجلسة الى  71.75دوالرا ،وهو
اعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر املاضي.
ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ع��ق��ود خ����ام غ����رب ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط
نحو دوالرين ،بما يقرب من ثالثة في املئة ،مسجلة
 64.30دوالرا للبرميل ،والمس مستوياته في وقت

سابق  65.85دوالرا ،وه��و اعلى سعر له منذ شهر
أبريل املاضي.
ق�����ال ال��خ��ب��ي��ر ال��ن��ف��ط��ي ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال���ع���وض���ي إن
التوترات االخيرة في الشرق االوس��ط لها انعكاس
وارت����ب����اط م��ب��اش��ر ع��ل��ى اس���ع���ار ال���ن���ف���ط ،ن���ظ���را ال��ى
حساسية املنطقة واحتوائها على اكبر احتياطيات
ّ
تصدر يوميا نحو  18مليون
نفطية في العالم؛ إذ
برميل نفط.
واوض���ح ان منطقة الخليج يدخلها يوميا م��ن 50
ال���ى  60ن��اق��ل��ة ن��ف��ط ،م��ش��ي��را ال���ى ان اس���ع���ار النفط
اليومية «تتذبذب وفقا ل�لاوض��اع الجيوسياسية
والتوترات التي تشهدها املنطقة».
وذكر ان اسعار النفط تشهد ارتفاعا منذ بدء التوتر
ب�ي�ن واش��ن��ط��ن وط���ه���ران ع��ق��ب ان��س��ح��اب ال���والي���ات
املتحدة األميركية من االتفاق النووي االيراني في
م��اي��و  ،2018وك���ذل���ك ت���ع ُّ���رض م��ن��ش��أت�ين ف���ي ش��رك��ة
ارام���ك���و ال��س��ع��ودي��ة ل��ه��ج��وم ص���اروخ���ي ،ف��ض�لا عن

َ
ّ
تعرض ناقلتي نفط في خليج عمان لهجوم ايراني
«وكلها عوامل ساهمت في هذه االرتفاعات».
وأفاد بأن اسعار النفط ارتفعت نحو ثالثة دوالرات
هذا االسبوع بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس
ّ
الثوري االيراني قاسم سليماني في عملية ،تبنتها
وزارة ال���دف���اع االم��ي��رك��ي��ة (ال��ب��ن��ت��اغ��ون) ،ف��ض�لا عن
تصاعد املخاوف من ردود فعل إيرانية على حادثة
االغتيال.
وق���ال إن رد ال��ف��ع��ل االي���ران���ي ع��ل��ى مقتل سليماني
ج����اء ف��ج��ر ال���ي���وم (ام������س) ،اذ ت���م اس���ت���ه���داف ق��اع��دة
(ع�ين االس���د) الجوية ال��ت��ي تضم ج��ن��ودا اميركيني
ف��ي ال��ع��راق ،وارتفعت االس��ع��ار اث��ر الهجوم ال��ى 70
دوالرا للبرميل ثم عاودت النزول ،عازيا ذلك لتوافر
كمية كبيرة من النفط االميركي في السوق اضافة
الى اخذ معظم ال��دول احتياطاتها تحسبا الوقات
االزمات.
واش���ار ال��ى ان ال��ص�ين وال��ي��اب��ان وك��وري��ا الجنوبية

لديها احتياطيات تبلغ  1.2مليار برميل تغطي
احتياجاتها لنحو ثالثة اسابيع.
واض���اف ان «ق���رار منظمة ال���دول امل��ص��درة للبترول
(اوب������ك) ب��خ��ف��ض االن���ت���اج  500ال����ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا
اع��ت��ب��ارا م��ن ب��داي��ة يناير ال��ج��اري ك��ان لها دور في
ارتفاع اسعار النفط بشكل نسبي».
وت��وق��ع ان ت���دور اس��ع��ار النفط ب�ين  75و 80دوالرا
في حال زيادة التوتر وقيام واشنطن برد فعل على
الهجوم االيراني الذي استهدف قاعدة (عني االسد)
في العراق.
واعلنت ايران فجر امس ،قصف قاعدة (عني االسد)
الجوية التي تضم جنودا اميركيني في العراق ردا
على مقتل قاسم سليماني.
وقال التلفزيون االيراني الرسمي ان الحرس الثوري
ق��ص��ف ال��ق��اع��دة ب��ال��ص��واري��خ ردا ع��ل��ى مقتل قاسم
سليماني ،محذرا الواليات املتحدة من «القيام بأي
تحرك او اعتداء آخر»(.كونا)

ال مخاطر فورية على شحنات النفط في «هرمز»

المزروعي :الوضع ليس حربًا ..ينبغي عدم المبالغة
¶ «أوبك» ستستجيب ألي نقص محتمل في اإلمدادات إذا اقتضت الضرورة وتؤكد أهمية استقرار األسواق

قبل أن ِّ
يقلص مكاسبه
إلى  9دوالرات

الذهب بلغ مستوى
 1600دوالر
ت�ن��ازل ال��ذه��ب ع��ن معظم مكاسبه ال�ت��ي سجلها
في وقت سابق من تعامالت امس ،بعد تجاوزه
مستوى  1600دوالر للمرة األولى في  7سنوات
ب �ع��د ال �ه �ج��وم اإلي� ��ران� ��ي ع �ل��ى ق ��اع ��دة ع�س�ك��ري��ة
أميركية في العراق.
وكان سعر املعدن النفيس قد قفز بأكثر من 30
دوالرًا ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن تعامالت ام��س ،بعد
وقوع الهجوم اإليراني على القاعدتني األميركيتني
في العراق ،لكنه قلص مكاسبه لنحو  9دوالرات
الحقا.
وأث� ��ارت ال �ت��وت��رات ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة ب�ين ال��والي��ات
املتحدة وإي��ران أخ�ي��را م�خ��اوف املستثمرين ،ما
دف��ع ال��ذه��ب للصعود ألع�ل��ى م�س�ت��وى م�ن��ذ ع��ام
.2013
وب �ح �ل��ول ال �س��اع��ة  11:18م��ن ص �ب��اح ي ��وم ام��س
ب�ت��وق�ي��ت غ��ري�ن�ت��ش ،ارت �ف��ع س�ع��ر ال�ع�ق��ود اآلج�ل��ة
ل �ل��ذه��ب ت �س �ل �ي��م ش �ه��ر ف �ب ��راي ��ر ب �ن �س �ب��ة %0.6
ً
مسجال  1583.40دوالرا ،بعد أن تجاوز مستوى
 1613دوالرا في وقت سابق من التعامالت .كما
زاد س�ع��ر التسليم ال �ف��وري للمعدن بنحو %3
ليصل إلى  1579.78دوالرا( .مباشر)

ق��ال وزي��ر الطاقة اإلم��ارات��ي سهيل امل��زروع��ي إن��ه ال
يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط املارة عبر
مضيق هرمز ،املمر املالحي الحيوي للقطاع ،وذلك
بعد أن هاجمت إيران القاعدتني في العراق.
وقال املزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي ،إن
الوضع ليس حربا ،وانه ينبغي عدم املبالغة بشأن
ما يحدث حاليا.
وأض������اف «ل����ن ن��ش��ه��د ح����رب����ا ...ه����ذا ق��ط��ع��ا تصعيد
ب�ين ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وه��ي دول��ة حليفة ،وإي���ران،
وهي دول��ة مجاورة ،وآخ��ر ما نرغب فيه هو املزيد
م��ن ال��ت��وت��ر ف��ي ال��ش��رق األوس����ط» .وص��ع��دت أسعار
ال��ن��ف��ط ن��ح��و واح���د ب��امل��ئ��ة ام���س ،لكنها ت��ق��ل ب��ف��ارق
ك��ب��ي��ر ع���ن م��س��ت��وي��ات م��رت��ف��ع��ة ب��ل��غ��ت��ه��ا ف���ي ب��داي��ة
محمومة لتعامالت اليوم ،بعد أن زادت الهجمات
ال��ص��اروخ��ي��ة اح��ت��م��االت ت��ص��اع��د ال���ص���راع وتعطل
تدفقات الخام.
وقال املزروعي إن منظمة البلدان املصدرة للبترول
(أوب����ك) ستستجيب ألي نقص محتمل ف��ي النفط
إذا اقتضت ال��ض��رورة ،لكن ضمن «ح��دوده��ا» .لكن
ال���وزي���ر ال ي���رى م��ؤش��را ع��ل��ى ن��ق��ص ف��ي اإلم�����دادات،
ف��ي ض��وء ق��وة الطلب وم��خ��زون��ات النفط العاملية،
ال��ت��ي ت��ح��وم ح���ول م��ت��وس��ط خ��م��س س���ن���وات .وق���ال:
«ال نتوقع أي نقص في اإلم��دادات ما لم يكن هناك
تصعيد كارثي ،وهوما ال نراه».
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شبة الرسمية
عن بيجن زنغنه ،وزي��ر النفط اإلي��ران��ي ،قوله امس
إن ط��ه��ران تستفيد م��ن ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ،كما
دع��ا ال��وزي��ر ال��والي��ات املتحدة ال��ى م��غ��ادرة املنطقة،
مضيفا« :أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد
إي�����ران ..ينبغي أن يمتنع األم��ي��رك��ي��ون ع��ن زع��زع��ة
املنطقة ،وان يدعوا شعوب املنطقة لتعيش».
م��ن جانبه ،ق��ال أم�ين ع��ام أوب���ك ،محمد باركيندو،
خ�ل�ال امل��ؤت��م��ر ف���ي أب��وظ��ب��ي :إن امل��ن��ش��آت النفطية
العراقية آم��ن��ة ،وإن إن��ت��اج ثاني أكبر املنتجني في
أوبك مستمر.
واضاف إن الطاقة اإلنتاجية الفائضة للنفط تبلغ
م��ا ي��ت��راوح ب�ين ث�لاث��ة م�لاي�ين و 3.5م�لاي�ين برميل
يوميا تقريبا ،أغلبها لدى السعودية أكبر املنتجني
في منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك).
وذكر باركيندو إنه على ثقة في أن القادة في الشرق

باركيندو :الطاقة اإلنتاجية
الفائضة تتراوح
بين  3و 3.5ماليين برميل
يوم ًيا ..وإنتاج العراق مستمر
وزير النفط اإليراني :طهران
تستفيد من ارتفاع األسعار
وينبغي أن يمتنع األميركيون
عن زعزعة المنطقة

األوس��ط يفعلون كل ما بوسعهم إلع��ادة األوض��اع
ال����ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا .وت����اب����ع :إن ت���وق���ع���ات ن��م��و ال��ط��ل��ب
العاملي عند حوالي مليون برميل يوميا ،مضيفا أن
هذا «ليس قويا وليس مثيرا للقلق».
ول�����دى س���ؤال���ه ع���ن ال���رس���ال���ة ال���ت���ي ي����ود ت��وج��ي��ه��ه��ا
للرئيس األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ،ق��ال باركيندو

خ�ل�ال امل��ؤت��م��ر إن ب���زوغ ال���والي���ات امل��ت��ح��دة كمنتج
كبير للنفط والغاز يحملها بالضرورة مسؤولية
مشتركة عن استقرار أسواق الطاقة.
وأض���اف باركيندو« :املهمة املستمرة ألوب��ك  +في
اإلب���ق���اء ع��ل��ى أس�����واق ال��ن��ف��ط م��س��ت��ق��رة ع��ل��ى أس���اس
م��س��ت��دام ه��ي مسؤولية مشتركة لجميع املنتجني
بما في ذلك الواليات املتحدة».
وق��������ال« :أوب��������ك ال ت��س��ت��ط��ي��ع وح����ده����ا ت���ح���م���ل ت��ل��ك
املسؤولية .ندعو الواليات املتحدة لالنضمام إلينا
في هذا الهدف النبيل».
ت��ح��د أوب���ك وح��ل��ف��اؤه��ا ،امل��ج��م��وع��ة امل��ع��روف��ة باسم
أوب��ك ،+اإلنتاج منذ  2017لتفادي تخمة املعروض
ودع���م األس���ع���ار .وال ت��ش��ارك ال���والي���ات امل��ت��ح��دة في
اتفاق إدارة إمدادات النفط.
ال����ى ذل�����ك ،ق����ال ت��ق��ري��ر ل���ـ«دوي���ت���ش ف��ي��ل��ه» ان ح��رب
ال���ت���ص���ري���ح���ات ب��ي�ن ال������والي������ات امل����ت����ح����دة وط����ه����ران
تصاعدت مؤخرًا عقب مقتل الجنرال اإليراني قاسم
سليماني في غارة جوية أمر بها الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،مما زاد من التوترات الجيوسياسية
في الشرق األوسط.
وردت إيران على ذلك بمهاجمة قاعدتني جويتني
أميركيتني في العراق ،بينما أكد وزير الخارجية
اإلي���ران���ي محمد ج���واد ظ��ري��ف ع���دم س��ع��ي ب�لاده
إلى تصعيد الخالف مع الواليات املتحدة .ومع
ت���ه���دي���دات م��ت��ب��ادل��ة ب��ت��دم��ي��ر أه�����داف وم��ص��ال��ح،

عادت املنطقة إلى بؤرة أحداث الصراع وقلق من
اتساعها إل��ى م��دى يعطل تدفق إم����دادات النفط
العاملية.
وي����رى م��ح��ل��ل��ون أن ن��ت��ائ��ج ال��ت��ص��ع��ي��د ع��ق��ب مقتل
سليماني سوف تستمر لشهر على األرجح قبل أن
تهدأ األمور في النهاية ويوضع حد للتوترات بني
واشنطن وطهران .ومع استمرار التوترات بشكل
مبدئي على الصعيد السياسي على األق��ل ،تشير
التوقعات إلى أن إيران ربما تنفذ إجراءات ستؤثر
س��ل��ب��ا ع��ل��ى أن��ش��ط��ة ال��ش��ح��ن وال���ت���ج���ارة ال��ب��ح��ري��ة
ف��ي مضيق ه��رم��ز فضال ع��ن م��ن��اورات وتدريبات
ع��س��ك��ري��ة س��ت��ن��ف��ذ ع��ل��ى األرج�����ح ف���ي امل��ن��ط��ق��ة مما
يؤدي إلى تعطل حركة السفن التجارية.
وي���ع���د م��ض��ي��ق ه���رم���ز م���م���رًا ب���ح���ري���ًا م��ه��م��ًا ي��رب��ط
منتجي النفط في الشرق األوسط بأسواق رئيسية
حول العالم ،وبالتالي ،فإن أي تعطل لتدفق الخام
ع��ن طريقه سيؤثر ف��ي الصناعة بشكل ع��ام .وك��ان
مضيق هرمز محورًا ألح��داث وت��وت��رات متصاعدة
ب�ي�ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وإي������ران ف���ي م��اي��و وي��ون��ي��و
املاضيني عندما تم الهجوم على ست ناقالت للنفط
وإسقاط طائرة أميركية دون طيار.
وعلى أثر التوترات األخيرة ،ارتفعت أسعار النفط
بشكل ملحوظ وزاد «ب��رن��ت» مكاسبه حتى صعد
لفترة وجيزة أعلى الحاجز النفسي سبعني دوالرا
للبرميل للمرة األول��ى في عدة أشهر .وكانت إدارة
م��ع��ل��وم��ات ال���ط���اق���ة ق���د وص���ف���ت م��ض��ي��ق ه���رم���ز في
السابق بأنه املمر النفطي األه��م ف��ي العالم ،وبلغ
م��ت��وس��ط ال���ت���دف���ق ال���ي���وم���ي ل��ل��خ��ام ع���ب���ره ن��ح��و 21
مليون برميل يوميًا عام  ،2018أو ما عادل  %21من
إجمالي االستهالك العاملي للخام.
وت��رى الوكالة األميركية أن مضيق هرمز محوري
ل��ت��أم�ين ص��ن��اع��ة ال��ط��اق��ة ،وم���ن ث���م ،ف���إن تعطيله أو
إغالقه ليس في مصلحة الجميع ،ولكن ،لم تتأثر
حركة الشحن واملالحة أو العبور من مضيق هرمز
منذ مقتل الجنرال اإليراني.
ويرى محللون أن عدم التعطيل يرجع بشكل جزئي
إلى الصني التي تستورد النفط بشكل مكثف ليعبر
م���ن م��ض��ي��ق ه���رم���ز ،وب��ال��ت��ال��ي ،ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ع��دم
تعكير صفو العالقة ب�ين بكني وط��ه��ران( .روي��ت��رز،
سي إن بي سي ،دويتش فيله وأرقام)
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دراسة جديدة لـ«إكسبر»:

الذكور يهيمنون على «لنكد إن» في الخليج
بستكي :االستثمار في برامج التقنية الحديثة يضفي المزيد من القيمة في استيراد أفضل الكوادر لتطوير العمل
ي �ق��وم ب��رن��ام��ج «ل �ن �ك��د إن» ع �ل��ى أس ��اس
ت�ج�م�ي��ع أص� �ح ��اب االخ� �ت� �ص ��اص وامل �ه��ن
امل�ش�ت��رك��ة ت�ح��ت غ�ط��اء اج�ت�م��اع��ي واس��ع،
وي �ع��زز ت�ن�م�ي��ة ت �ل��ك ال �ع�ل�اق��ات املكتسبة
وس� �ه ��ول ��ة ال� �ت ��واص ��ل م �ع �ه��ا ف� ��ي م��واق��ع
وجودها املختلفة حول العالم .باإلضافة
إل��ى ذل ��ك ،ف��إن ف �ك��رة ق �ي��ام ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج
امل� �ه� �ن ��ي ق� ��ام� ��ت ع� �ل ��ى أس� � � ��اس م �س ��اع ��دة
ال� �ش ��رك ��ات وامل� ��دي� ��ري� ��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ف��ي
الشركات لطرح الفرص الوظيفية لديها،
واس �ت �ق�ط��اب أف �ض��ل ال �خ �ب��رات وامل �ه��ارات
امل ��رج ��وة وامل� ��وج� ��ودة ف ��ي ال� �س ��وق خ�لال
ف� �ت ��رة زم �ن �ي��ة ق �ي��اس �ي��ة .ك �م��ا أن أه �م �ي��ة
ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج تكمن ف��ي أن��ه يساهم في
ت �ط��وي��ر امل � �ه ��ارات ال�ل�ازم ��ة ل ��دى األف � ��راد،
وذل � � ��ك م� ��ن خ� �ل��ال ال� �ت ��رش ��ح ل �ل �م �ن��اص��ب
الفنية أو اإلداري ��ة امل��رج��وة ف��ي الشركات
وامل ��ؤس� �س ��ات ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ن �ش��اط��ات �ه��ا.
ول ��ذل ��ك ،ي�م�ك��ن االع �ت �م��اد ع �ل��ى م �ث��ل ه��ذه
ال � �ب� ��رام� ��ج وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات ال� �ح ��دي� �ث ��ة ف��ي
تحديث السيرة الذاتية وتحميلها في أي
وقت وفي أي مكان حول العالم .وفي هذا
ال�ج��ان��ب ،ذك��ر الرئيس التنفيذي لشركة
إك �س �ب��ر ل�ل�اس� �ت� �ش ��ارات وإدارة األع� �م ��ال
امل�ه�ن��دس ن��اي��ف ب��ن عبدالجليل بستكي
أن الربط املتني ال��ذي ظهر ما بني تنفيذ
األعمال التجارية والتكنولوجيا الحديثة
أخيرًا أصبح يحتم علينا كشركة تسعى
إل��ى تطوير العمل املؤسسي في املنطقة
امل �ح �ل �ي��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ت �س �ل �ي��ط ال �ض��وء
عليها ،وإضافة املزيد من القيم للعملية
التجارية الرائدة .وقد قامت شركة إكسبر
ل�ل�اس �ت �ش��ارات ب ��دراس ��ة وت �ح �ل �ي��ل أب �ع��اد
اس� �ت� �خ ��دام ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ب�ي�ن أوس� ��اط
الشركات املحلية والخليجية.
ت �ش �ي��ر ن �ت��ائ��ج دراس � ��ة «إك �س �ب��ر» إل� ��ى أن
النسبة العظمى من مستخدمي برنامج
لنكد إن في منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي هي من وسط شريحة الذكور
وبنسبة تجاوزت .%94
وتشير نتائج الدراسة إلى أن نحو %62
م��ن إج�م��ال��ي مستخدمي ب��رن��ام��ج «لنكد
إن» ف ��ي م�ن�ط�ق��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي ك��ان��وا ي�س�ت�خ��دم��ون ال�ه��وات��ف
الذكية في متابعة عالقاتهم التخصصية
والتواصل معها بشكل مستمر.

معدل االستخدام
ام��ا بخصوص معدل اس�ت�خ��دام شريحة
الفاعلني في هذه املنطقة ،فتشير نتائج
دراسة شركة اكسبر لالستشارات الى ان
حوالي  %38من رجال االعمال وأصحاب
االختصاص في منطقة الخليج العربي
ي �ق��وم��ون ب��اس �ت �خ��دام ه ��ذه ال �ب��رام��ج م��رة
واحدة باألسبوع على األقل .كما توضح
ن �ت��ائ��ج دراس� � ��ة ال �ش��رك��ة أن  %32م�ن�ه��م
ي �ق��وم��ون ب��اس �ت �خ��دام ب��رن��ام��ج ال�ل�ن�ك��دان

مستخدمو برنامج «لنكد إن» بين الجنسين

استخدام «لنكد إن» عبر الهاتف الذكي

إناث

%6

ال
%38

نعم
%62

%94
ذكور

نايف بستكي

سيطروا
على استخدام البرنامج
بنسبة  %94مقابل %6
فقط لإلناث
 %62من مستخدمي
ّ
يفضلون
البرنامج
متابعته عبر الهواتف
الذكية
 %29من المديرين
في المنطقة
يستخدمون «لنكد إن»
بشكل متكرر يوميا ً
 %45من مستخدميه
في اإلدارة العليا..
مقابل  %29موظفون
و %62مديرون

ب �م �ع��دل م ��رة واح � ��دة ف��ي ال �ي��وم ال��واح��د.
كما ان تلك النتائج توضح بان  %29من
املديرين في املنطقة يقومون باستخدام
ه��ذا البرنامج بشكل متكرر خ�لال اليوم
الواحد  -أي من  2إلى  3مرات خالل اليوم.
وتأتي أهمية معرفة ذل��ك ،بهدف توجيه
ال� ��رس� ��ائ� ��ل ال � �ت ��ي ت �س �ت �خ��دم �ه��ا ش ��رك ��ات
ال ��دع ��اي ��ة واالع � �ل� ��ان ف� ��ي وض � ��ع اإلع �ل��ان
ال �ت �ج��اري ب�م�خ�ت�ل��ف ان ��واع ��ه ،ف��ي سبيل
التأثير على عملية قرار الزبائن.
ام��ا بخصوص أب��رز مستخدمي برنامج
ال �ل �ن �ك��دان ف��ي ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ،ف ��إن ن�ت��ائ��ج
ال� �ب� �ح ��ث ال� � � ��ذي اق� ��ام � �ت� ��ه ش� ��رك� ��ة اك �س �ب��ر
ل�ل�اس �ت �ش��ارات وإدارة االع� �م ��ال ت��وض��ح
أن  %45منهم ه��م ف��ي اإلدارة العليا في
ش��رك��ات�ه��م .ك�م��ا ان ن�ت��ائ��ج ه��ذه ال��دراس��ة
توضح أن القطاعات األخرى من موظفني

وم��دي��ري��ن ك��ان��وا ي�س�ت�خ��دم��ون م�ث��ل تلك
ال � �ب� ��رام� ��ج ب �ن �س �ب��ة  %29و - %26ع�ل��ى
التوالي.

دواعي االستخدام
وعلى الرغم من ان الهدف من وراء قيام
ب��رن��ام��ج ال�ل�ن�ك��دان ه��و تجميع أص�ح��اب
االختصاص بعضهم ببعض ،والحصول
ع �ل��ى أف �ض��ل امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة م��ن خ�لال
ت ��وظ� �ي� �ف� �ه ��ا ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ع �م �ل �ي��ات
التطوير والتأهيل الالزمة ،إال ان نتائج
ه��ذه ال��دراس��ة ت��ؤك��د وج��ود استخدامات
ودواع أخ ��رى ل�ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ف��ي اع�م��ال
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولهذا فتشير النتائج الى أن حوالي %19
م��ن مستخدمي ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج يقومون
ب��أع �م��ال ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة  PRل�ل�ش��رك��ة

فترات استخدام «لنكد إن» في أوساط األعمال

%1

التابعني لها .كما ان نسبة تقدر بحوالي
 %17تقوم باستخدام برنامج اللنكدان
ملنصة اجتماعية خاصة مثلها مثل بقية
ب ��رام ��ج ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي –ت��وي �ت��ر،
انستغرام ،وسناب ش��ات .وتعتمد نسبة
ت� �ق ��در ب� �ح ��وال ��ي  %14م ��ن امل �س �ت �خ��دم�ين
على هذا البرنامج في عمليات التطوير
وال� �ت ��أه� �ي ��ل ال �ل��ازم � ��ة ل� �ب� �ل ��وغ امل� ��زي� ��د م��ن
امل �ن��اص��ب االش��راف �ي��ة وغ �ي��ره��ا .وي��وض��ح
ال �ش �ك��ل ال� �ت ��ال ��ي ت ��وزي ��ع ب �ق �ي��ة األس� �ب ��اب
الس �ت �خ��دام ب��رن��ام��ج ل�ن�ك��دان ف��ي املنطقة
امل �ح �ل �ي��ة وب �ق �ي��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي.
وخ�ت��ام��ًا ق��ال بستكي ان االس�ت�ث�م��ار في
مثل هذه البرامج التقنية الحديثة وذلك
ب��اس�ت�خ��دام�ه��ا ب�ش�ك��ل أم �ث��ل ،م��ن ش��أن�ه��ا
إض �ف ��اء امل ��زي ��د م ��ن ال�ق�ي�م��ة ف ��ي اس �ت �ي��راد

أف �ض��ل ال� �ك ��وادر ال�ف�ن�ي��ة ال�ل�ازم��ة لتطوير
العملية املؤسسية ،باإلضافة الى كونها
أداة جيدة لتأهيل العاملني للترقي في
ال �س �ل��م ال��وظ �ي �ف��ي ب �ش �ك��ل الف� � ��ت .وب��ذل��ك
ت �ت �م �ك��ن امل��ؤس �س��ة م ��ن ب �ق ��اء م�ن��اف�س�ت�ه��ا
ف��ي األس ��واق بشكل أك�ب��ر واوس ��ع بفضل
تلك ال�ك��وادر املؤهلة عالية ال�ك�ف��اءة .كما
أن أه �م �ي��ة ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري وامل� �ه ��ارات
ال�ت��ي يمتلكها ،أصبحت م��ن اه��م معاير
االختيار التي تنتهجها الشركات العاملية
ال��رائ��دة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،ب��ل ان عامل
املهارات والقدرات لدى املوظف أصبحت
تتقدم في املرتبة على الشهادة العلمية
التي يمتلكها .ولم تعتمد تلك الشركات
على ه��ذه االستراتيجية ،إال بعد دراس��ة
ال��واق��ع ،وإدراك�ه��ا لحجم اإلنتاجية التي
يمكن تحقيقها بذلك.

مناصب مستخدمي «لنكد إن»

مرة في الشهر

%29

%38

كل  8ساعات

مرة في األسبوع

%29

موظفون

%45

رؤساء
تنفيذيون

%32

%26

مرة في اليوم

مديرون

إلى  230مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي

إفصاحات

«بيتك» :تداوالت العقار تتراجع

الرقابة البريطانية تعتمد استحواذ «بوبيان» على بنك لندن

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ،إن
التداوالت العقارية انخفضت لتصل إلى نحو
 230مليون دي�ن��ار بنهاية أك�ت��وب��ر أي %31.5
ع��ن ق�ي�م�ت�ه��ا ف��ي س�ب�ت�م�ب��ر ،ف��ي ظ��ل ان�خ�ف��اض
طفيف لعدد أيام التداول في أكتوبر عن الشهر
السابق له ،بالتالي ع��ادت التداوالت العقارية
إل��ى مستويات أق��ل من املتوسط خ�لال العالم،
مدفوعة بأداء محدود الفت في تداوالت العقار
التجاري التي تركزت على املحالت التجارية
الصغيرة املساحة.
ول�ف��ت ال�ت�ق��ري��ر ،ال��ذي ي��رص��د ح��رك��ة ال �ت��داوالت
العقارية خ�لال أكتوبر املاضي ،إل��ى انخفاض
ف� ��ي ال �س �ك ��ن ال � �خ� ��اص وت �ح �س ��ن م � �ح� ��دود ف��ي
االس �ت �ث �م��اري ،ف�ي�م��ا ت�ض��اع�ف��ت ال� �ت ��داوالت في
ال�ص�ن��اع��ي ،ل�ك��ن م��ا زال ��ت أدن ��ى م��ن القطاعات
األخ� � � ��رى .وي �ل�اح ��ظ ان �خ� �ف ��اض ش� �ه ��ري ل �ع��دد
ال � �ت ��داوالت ،إذ ب�ل�غ��ت  450ص�ف�ق��ة ب��ان�خ�ف��اض
 %25ع��ن س�ب�ت�م�ب��ر ،م��ع ان �خ �ف��اض ف��ي جميع
القطاعات العقارية باستثناء الصناعي الذي
تضاعف فيه عدد التداوالت.
وأض��اف أن األداء امل�ح��دود في أكتوبر مقارنة
باألشهر التي سبقته قيمة التداوالت العقارية
دف��ع إل��ى االنخفاض بنسبة  %29على أساس
سنوي ،إال أن تداوالت بورصة الكويت ّ
سجلت
زيادة استثنائية نسبتها  %63للفترة نفسها،
بينما ي�لاح��ظ ان�خ�ف��اض ال �ت��داوالت العقارية
ف��ي ال�ق�ط��اع��ات ال�ع�ق��اري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة باستثناء
االس �ت �ث �م��اري ال� ��ذي ش�ه��د زي � ��ادة ع �ل��ى أس��اس
س �ن ��وي ،وي�ل�اح ��ظ ان �خ �ف��اض ع ��دد ال� �ت ��داوالت
العقارية في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة
 %37ن�ت�ي�ج��ة ت ��راج ��ع ع ��دده ��ا ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات
املختلفة.

انخفاض شهري
وذك� � � ��ر أن م� ��ؤش� ��ر م� �ت ��وس ��ط ق �ي �م ��ة ال �ص �ف �ق��ة
اإلج �م��ال �ي��ة ب�ن�ه��اي��ة أك �ت��وب��ر ت��راج��ع  %9على
أساس شهري ،لكنه يفوق مستواه في الشهر
ن�ف�س��ه ال �ع��ام امل��اض��ي ب�ن�س�ب��ة  ،%12وي�لاح��ظ
ان �خ �ف��اض ش �ه��ري ل�ك��ل ال �ق �ط��اع��ات ب��اس�ت�ث�ن��اء

حصل بنك بوبيان على موافقة السلطات الرقابية في اململكة املتحدة UK Prudential
 Regulation Authorityعلى تغيير نسبة امللكية ملجموعة بنك لندن والشرق األوسط
التي قد تنجم عن تنفيذ عملية االستحواذ.
وأوضح البنك في إفصاح للبورصة أمس األربعاء ،أن العرض ما زال خاضعا للشرط
املتعلق بالقبول والشروط واألحكام األخرى املوضحة في مستند العرض ،وأن تاريخ
اإلغالق األول للعرض هو الواحدة مساء بتوقيت لندن يوم  27يناير .2020

«أرزان للتمويل» تخفض حصتها في شركة هولندية

انخفاض في السكن
الخاص وتحسن محدود
في االستثماري
..والصناعي يتضاعف
االس �ت �ث �م��اري ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ارت �ف��ع امل��ؤش��ر
ع� �ل ��ى أس � � ��اس س � �ن ��وي ف� ��ي ال� �س� �ك ��ن ال � �خ ��اص،
وتضاعف في االستثماري ،بينما انخفض في
القطاعات األخرى.
وأش � � ��ار إل � ��ى ان �خ �ف ��اض ت� � � ��داوالت ال �ق �ط��اع��ات
ال�ع�ق��اري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ن�ه��اي��ة أك�ت��وب��ر م��ن حيث
ال �ق �ي �م��ة ع �ل��ى أس� � ��اس ش � �ه ��ري ،م �ن �ه��ا ال �س �ك��ن
الخاص ال��ذي تراجعت قيمته  23%مصحوبة
ب��ان�خ�ف��اض ع ��دد ال� �ت ��داوالت  %21وان�خ�ف��اض
متوسط قيمة الصفقة  %3.1ف��ي ه��ذا القطاع
على أس��اس شهري ،وارتفعت ت��داوالت العقار

االس� �ت� �ث� �م ��اري  %7.2م �ص �ح��وب��ة ب��ان �خ �ف��اض
ع��دده��ا  %23ب��رغ��م ذل��ك ارت �ف��ع م�ت��وس��ط قيمة
الصفقة  %39على أساس شهري ،وانخفضت
قيمة ت� ��داوالت ال�ع�ق��ار ال�ت�ج��اري إل��ى مستوى
غير مسبوق ،وت��رك��زت على ت ��داوالت املحالت
التجارية الصغيرة املساحة منخفضة بنسبة
استثنائية.
وانخفضت ال�ت��داوالت العقارية إل��ى نحو 230
مليون دينار في أكتوبر ،أي أدنى من قيمتها
امل��رت �ف �ع��ة ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر ال �ب��ال �غ��ة  336م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار ،وان �خ �ف �ض��ت ق�ي�م�ت�ه��ا ب�ن�س�ب��ة ش�ه��ري��ة
كبيرة قدرها  ،%32مدفوعة بتراجع ت��داوالت
ال�ق�ط��اع��ات ال�ع�ق��اري��ة ،وي�ع��د ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري
أك� �ث ��ره ��ا ان �خ �ف ��اض ��ًا خ �ل��ال أك� �ت ��وب ��ر وب �ش �ك��ل
اس �ت �ث �ن��ائ��ي ،ف�ي�م��ا ارت �ف �ع��ت ف ��ي االس �ت �ث �م��اري
بشكل محدود ،بينما تضاعفت في الصناعي،
وانخفضت التداوالت على أساس سنوي %29
م��دف��وع��ة ب��ان�خ�ف��اض م �ت �ف��اوت ف��ي ال�ق�ط��اع��ات
ال�ع�ق��اري��ة باستثناء االس�ت�ث�م��اري ال��ذي ع��اود
تسجيل معدل زيادة.
وبلغ مؤشر متوسط قيمة التداوالت العقارية
ال �ي ��وم ��ي  10.9م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار خ�ل��ال أك �ت��وب��ر

منخفضة  %28.3عن متوسط تداول بلغ 15.3
مليون دينار في اليوم من سبتمبر ،ويالحظ
أن عدد أيام التداول انخفض إلى  21يومًا في
أكتوبر مقابل  22يومًا في سبتمبر ،في حني
ارت�ف��ع م��ؤش��ر م�ت��وس��ط قيمة ال �ت��داول اليومي
 %23على أساس سنوي.

توزيع التداوالت
ان�خ�ف�ض��ت ال� �ت ��داوالت ال�ع�ق��اري��ة ب��ال�ع�ق��ود إل��ى
 217م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب�ن�س�ب��ة  %31ع��ن قيمتها
ف��ي س�ب�ت�م�ب��ر ،ل�ك�ن�ه��ا ت�ع��د أع �ل��ى ب�ن�س�ب��ة %30
ع �ل��ى أس� � ��اس س � �ن ��وي .وان �خ �ف �ض��ت ت� � ��داوالت
الوكاالت إلى نحو  13مليون دينار ،منخفضة
ف��ي أك�ت��وب��ر بنسبة  %37على أس��اس شهري،
ويالحظ زيادة كبيرة  %23على أساس سنوي.
قال التقرير إن تداوالت السكن الخاص حافظت
ع �ل��ى امل ��رت� �ب ��ة األول � � ��ى ب �ي�ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات ب��رغ��م
ان�خ�ف��اض�ه��ا ع�ل��ى أس ��اس ش �ه��ري ف��ي أك�ت��وب��ر،
وارتفعت حصتها مستحوذة على نصف قيمة
ال�ت��داوالت أي  %49من ال�ت��داوالت مقابل %44
م��ن ال �ت��داوالت ال�ع�ق��اري��ة خ�لال سبتمبر ،وب��دأ
االتجاه العام لهذا املؤشر مسارًا تصاعديًا.

أعلنت مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار ،أن إح��دى شركاتها التابعة «أرزان
كابيتال ليمتد هولدنغ» اململوكة بنسبة  78.60في املئة ،قامت ببيع حصة من شركة «هيل
توب» الهولندية بمبلغ  10.5ماليني يورو ،أي ما يعادل  3.5ماليني دينار ،وبناء عليه فإن
نسبة امللكية الحالية من الشركة األخيرة قد انخفضت من  49في املئة إلى  25في املئة.
وقالت «أرزان» إن األثر املالي للتطور الحاصل يؤدي إلى انخفاض في أرصدة األصول
املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  10.5ماليني يورو ،تعادل 3.5
ماليني دينار ،إلى جانب انخفاض في أرصدة الزمم الدائنة وخصوم أخرى باملبلغ نفسه.
وأفادت بأن األثر املالي سيظهر على البيانات املالية ملجموعة أرزان املالية التي ستصدر
بتاريخ  31مارس .2020

حكم لمصلحة االمتياز االستثمارية
قالت مجموعة االمتياز االستثمارية إنها حصلت على حكم استئناف بإلزام كل من:
علي الزبيد وغانم بن سعيد آل سعد الكواري وعبدالرحمن محمود زمان ،بأن يؤدوا
إلى الشركة مبلغ  11.9مليون دينار ،في الدعوة املرفوعة من جانبهم ضد الشركة.
وج��اء في منطوق الحكم ،بحسب إفصاح املجموعة للبورصة ،بقبول االستئناف
ً
ش �ك�لا وب�ط�لان��ه م��وض��وع��ًا وإع� ��ادة ال��دع��وى إل ��ى محكمة أول درج ��ة للفصل في
موضوعها ،واعتبرت النطق بالحكم بمنزلة اإلعالن.

«سنرجي» :ترسية مناقصة على «تابعة»
أف��ادت شركة سنرجي القابضة بأنه تمت ترسية مناقصة على الشركة التابعة -
ملكية غير مباشرة ،وهي الشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية (نسبة امللكية
 86.71ف��ي امل�ئ��ة) م��ع إح��دى ال�ش��رك��ات النفطية ف��ي سلطنة ُع �م��ان ،مل��دة  5سنوات
وبقيمة تقديرية  3ماليني دوالر أميركي .وأضافت أن أثر ذلك على البيانات املالية
للشركة سيظهر خالل الربع األول من العام الجاري ،حيث تعتمد األرباح التي يتوقع
تحقيقها من العقد على ظروف العمل واملتغيرات املتعلقة باإلنجاز والتي قد تؤثر
على نسبة الربح بالزيادة أو النقصان.
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غصن في أول ظهور بعد الفرار:

ُ
هربت من االضطهاد السياسي في اليابان
ف��ي أول ظهور ل��ه بعد ف��راره م��ن ال�ي��اب��ان ،نفى
قطب صناعة السيارات ،رجل األعمال اللبناني،
الفرنسي ،البرازيلي كارلوس غصن ،االتهامات
ّ
ّ
التصرف املالي ،وأكد أن
املوجهة إليه بإساءة
«ال أس��اس من الصحة» لتلك االتهامات ،وانه
ي��ري��د أن «ي� �ب � ّ�رئ اس� �م ��ه» ،م �ش �ي� ً�را ال ��ى أن ��ه لن
ي��روي تفاصيل ه��روب��ه م��ن ال�ي��اب��ان .وق��ال إنه
أع ��اد إح �ي��اء ش��رك��ة «ل��م ت�ك��ن م��ن امل�م�ك��ن إع��ادة
إح �ي��ائ �ه��ا» ،ه��ي اآلن ت�خ�س��ر ن �ح��و  40مليون
ً
يوميا في سوق األسهم بعد رحيله.
دوالر
وقال غصن خالل مؤتمر صحافي في بيروت،
ب �م �ق��ر ن� �ق ��اب ��ة ال� �ص� �ح ��اف ��ة ال� �ت ��ي وص � ��ل ال �ي �ه��ا
برفقة زوجته ك��ارول أم��س إن��ه ج��رى توقيفيه
خ�لال األش�ه��ر األخ �ي��رة ،نتيجة خطة وضعها
ً
امل ��دي ��رون ف��ي ش��رك��ة ن �ي �س��ان ،وأي ��ض ��ا بسبب
لاً
تعويض لم ُي ّ
سدد له بعد ،وتابع قائ « :كنت
أخضغ لالستجواب  8ساعات يوميا من دون
�ام ،وق �ي��ل ل��ي إن امل �ح��اك �م��ة س�ت�س�ت�غ��رق 5
م� �ح � ٍ
س �ن��وات ع�ل��ى األق ��ل ف��ي ال �ي��اب��ان ،وك ��ان يسمح
ل��ي باالستحمام ي��وم�ين ب��األس�ب��وع ف�ق��ط ،ولم
أح�ص��ل على األدوي ��ة ال�ت��ي أحتاجهاُ ،
ومنعت
من التواصل مع عائلتي ،فلم تكن لدي خيارات؛
إما املوت في اليابان وإما الهروب منها».
وحول ما تواتر عن زيارته إسرائيل ،قدم غصن
أعتذاره للشعب اللبناني عن تلك الزيارة .وقال:
«عدت إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل
ولم يحدث أي شي ،ولست مضطرًا إلعالن من
قابلتهم في لبنان ،مؤكدًا أنه لم يزرها كمواطن
لبناني بل كرئيس لـ»رينو» وتابع« :أنا لست
رج�ل�ا س�ي��اس�ي��ا وم�س�ت�ع��د ل��وض��ع خ�ب��رت��ي في
خدمة لبنان إذا طلب مني ذلك».
ّ
وأض� ��اف :ج��رى إص ��دار م��ذك��رة ت��وق�ي��ف بحق
زوج�ت��ي بسبب إع�ل�ان وضعته قبل  9أشهر،
وت ��اب ��ع« :ج� ��رى ت �ج��ري��دي م ��ن ح �ق��وق��ي خ�لال
ُ
سجن انفرادي،
وكنت في
توقيفي في اليابان،
ٍ
ي �ت �ع ��ارض م ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن ال ��دول� �ي ��ة وال �ع ��دال ��ة
ً
مشددا
املصانة في شرعية حقوق اإلنسان»،
ع�ل��ى أن ��ه ل�ي��س ف ��وق ال �ق��ان��ون ول ��م ي �ه��رب من
وجه العدالة ،بل من الالعدالة ومن االضطهاد
السياسي.
وق� ��ال إن ��ه ف �خ��ور ب �ك��ون��ه ل�ب�ن��ان�ي��ا ،م�ع�ت�ب��را أن
لبنان هو البلد الوحيد في العالم ال��ذي وقف
إل��ى ج��ان�ب��ه ،وأن ��ه يتطلع إل��ى ه��ذا ال �ي��وم منذ
أك �ث��ر م��ن  400ي ��وم ،وأن ��ه ل��م ي �ع��رف أي لحظة
ّ
وتعرض لضغوط
حرية منذ  19نوفمبر ،2018
خ�لال التحقيقات في اليابان ،وج��رى تهديده
بمضايقة عائلته ،وال يجوز أن يعتمد النظام
القضائي على فكرة االنتقام.
وذكر أنه «لم يكن أمامه من خيار» إال الهروب
من اليابان ،ألنه «ك��ان يعد مذنبا» قبل ثبوت
ال ��ذن ��ب ع�ل�ي��ه ف ��ي ق �ض��اي��ا ال �ت �ه� ّ�رب ال�ض��ري�ب��ي
ُ
«كنت
والفساد ،والتي اتهم بها ،وتابع بقوله:
رهينة دول��ة خدمتها ملدة ً 17
عاما» .وأض��اف:

«موديز» :مع تصاعد التو ّترات الجيوسياسية

خططوا
مديرو «نيسان» ّ
لتوقيفي ..وتس ّببوا
في نزيف مالي يقدر
بـ  40مليون دوالر يوميا ً
ألسهم الشركة

صدمة اقتصادية
ومالية كبيرة ..ستحدث

نفى اتهامه بالفضائح
المالية ..ويخضع للتحقيق
اللبناني اليوم
حول النشرة الحمراء
للقضاء الياباني
ودخوله إسرائيل
ُ
«أعدت إحياء شركة لم تكن
ممكنة إعادة إحيائها»
يوما
أمضيت ً 130
في غرفة انفرادية
ال «أعلم نهاري من ليلي»
ُ
كنت مذن ًبا بال إثبات و«لم
يكن من خيار» سوى الهرب

كارلوس غصن

«ل��دي �ن��ا الئ �ح��ة ب �ك��ل ال �ت �ه��م وال �ت �ص� ّ�رف��ات غير
ال�لائ�ق��ة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا االدع� ��اء ،وأح ��د محامي
ال��دف��اع ع�ن��ي ف��ي ال �ي��اب��ان ق��ال ل��ي :ال ت�ظ��ن أن��ه
سيجري إلغاء هذه القضية ،ألن ذلك لم يحصل
أب� � ً�دا ف��ي ت��اري��خ ال �ق �ض��اء ال �ي��اب��ان��ي» .ووص��ف
غ� �ص ��ن ،ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي امل� �ع ��ان ��اة ال �ت��ي
ك��ان يعيشها ف��ي زن��زان��ة ان �ف��رادي��ة ف��ي سجن
باليابان ،قائال« :أمضيت ً 130
يوما في غرفة
انفرادية ،ليست فيها نوافذ ،لم أكن أعلم نهاري
من ليلي ،أخرج فقط  30دقيقة في اليوم».
إل��ى ذل ��ك ،أف� ��ادت «ال��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�لاع�لام»
اللبنانية بأن النائب العام التمييزي القاضي

االدعاء العام الياباني:

تصريحات غصن «غير مقبولة»

ّندد االدعاء العام في طوكيو بتصريحات
رج � ��ل األع� � �م � ��ال ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ،ال� �ب ��رازي� �ل ��ي،
ال� � �ف � ��رن� � �س � ��ي ،ك � � ��ارل � � ��وس غ � �ص� ��ن أم� ��س
ّ
مت ً
هما إي��اه بانتقاد املنظومة
(األرب �ع��اء)،
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ب �ش �ك��ل «م �ن �ح��از»
و«غ�ي��ر م�ق�ب��ول» .وف��ي بيان ص��در بعدما
ت �ح� ّ�دث غ�ص��ن أم ��ام وس��ائ��ل اإلع�ل��ام في

بيروت ألول م� ّ�رة منذ هروبه من اليابان،
أف��اد مكتب االدع��اء العام في طوكيو بأن
اتهامه من قبل الرئيس السابق لتحالف
رينو ـــــ نيسان ـــــ ميتسوبيشي بـ «التواطؤ»
م��ع م�ج�م��وع��ة ن�ي�س��ان ،ال �ت��ي ك ��ان ي�ت��رأس
مجلس إدارت�ه��ا هو ّ
«ادع ��اء ك��اذب بشكل
ومناف للحقيقة»( .أ.ف.ب)
قاطع
ٍ

غ �س��ان ع ��وي ��دات اس �ت��دع��ى غ �ص��ن إل ��ى جلسة
تحقيق ،يعقدها اليوم (الخميس) في مكتبه
بقصر العدل في بيروت ،لالستماع إلى إفادته
ح��ول مضمون النشرة ال�ح�م��راء ال �ص��ادرة عن
القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم
على األراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.
ك�م��ا ي�ج��ري االس �ت �م��اع إل��ى إف ��ادة غ�ص��ن ح��ول
األخبار املقدمة في حقه من عدد من املحامني
اللبنانيني ،عن دخوله «بالد العدو واالجتماع
مع عدد من القيادات اإلسرائيلية».
وأص� � ��در االدع � � ��اء ف ��ي ط��وك �ي��و ي� ��وم ال �ث�لاث��اء
أم ��را ب��اع�ت�ق��ال زوج �ت��ه ك� ��ارول غ�ض��ن بتهمة
الشهادة ال��زور وقالت وزارة العدل اليابانية
إن �ه��ا س �ت �ح��اول أن ت �ج��د وس �ي �ل��ة الس �ت �ع��ادة
غ�ص��ن م��ن ل�ب�ن��ان ع�ق��ب أول م��ؤت�م��ر صحفي
ل ��ه م �ن��ذ ال �ق �ب��ض ع �ل �ي��ه ف ��ي ن��وف �م �ب��ر ،2018
علمًا أن��ه ليس ب�ين ال�ي��اب��ان ول�ب�ن��ان معاهدة
لتسليم املجرمني وتحقق السلطات التركية
واليابانية في كيفية ف��رار غصن إلى بيروت
وأصدرت الشرطة الدولية (اإلنتربول) مذكرة
ح �م��راء الع�ت�ق��ال��ه وي�م�ث��ل امل��ؤت�م��ر الصحافي
لغصن أحدث تطور في ملحمة مستمرة منذ
 14ش �ه� ً�را ه ��زت ص�ن��اع��ة ال �س �ي��ارات ال�ع��امل�ي��ة
وتقوض التحالف بني شركتي نيسان ورينو،
ويزيد التدقيق في النظام القضائي الياباني.
(أ.ف.ب ،رويترز)

معنويات اقتصادية عالية في منطقة اليورو
أظ�ه��رت ب�ي��ان��ات املفوضية األوروب �ي��ة أمس
أن املعنويات االقتصادية بمنطقة اليورو
ّ
تحسنت ف��ي دي�س�م�ب��ر ،بفضل ال�ت�ف��اؤل في
إي �ط��ال �ي��ا وأس �ب��ان �ي��ا؛ إذ أدى ت �ن��ام��ي ال�ث�ق��ة
ب� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��دم ��ات ال � ��ى ت� �ع ��وي ��ض ت ��ده ��ور
امل�ع�ن��وي��ات ب�ين املستهلكني وف��ي امل�ص��ان��ع.
وأظ� � �ه � ��ر امل� � �س � ��ح ال � �ش � �ه� ��ري ال � � � ��ذي ت �ج��ري��ه
امل�ف��وض�ي��ة ص �ع��ود امل�ع�ن��وي��ات االق�ت�ص��ادي��ة
بدول منطقة اليورو ،البالغ عددها  20دولة
إل��ى  101.5نقطة في ديسمبر من  101.2في

نوفمبر؛ لترتفع للشهر الثاني على التوالي،
ّ
متجاوزة متوسط التوقعات ،البالغ 101.4
نقطة ف��ي اس�ت�ط�لاع أج��رت��ه «روي �ت��رز» آلراء
االقتصاديني.
ّ
التحسن في املعنويات مدفوعا بفضل
وجاء
ثقة أكبر في قطاع الخدمات ،أكبر القطاعات
االقتصادية في التكتل ،وقطاع البناء.
وت��راج �ع��ت امل �ع �ن��وي��ات ف��ي ق �ط��اع الصناعة
ق�ل�ي�لا ،رغ ��م ت��وق��ع م��دي��ري امل �ص��ان��ع ارت �ف��اع
أس� �ع ��ار ال �ب �ي��ع .وت ��راج �ع ��ت امل �ع �ن��وي��ات بني

ّ
املستهلكني بشكل ملحوظ مع توقع األسر
ت��ده��ور األوض � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة .وب�ي�ن أك�ب��ر
اق �ت �ص��ادات ال�ت�ك�ت��ل ،ت�ح� ّ�س��ن امل��ؤش��ر بشكل
م �ل �ح��وظ ف ��ي إي �ط��ال �ي��ا ،وت� �ج ��اوز امل �ت��وس��ط
الطويل امل��دى ،بعدما نزل على نحو طفيف
في نوفمبر.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو
ّ
تحسنا في املعنويات في جميع القطاعات
االقتصادية التي يتتبعها املسح م��ع قفزة
ل�ل�ت�ف��اؤل ب�ي�ن أص �ح��اب امل �ت��اج��ر ت��زام �ن��ا مع

م��وس��م ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ف��ي ع�ي��د امل �ي�ل�اد .كما
ارتفع املؤشر ككل بشكل كبير في أسبانيا،
وص� �ع ��د ف� ��ي أمل ��ان� �ي ��ا ،وه � ��ي أك� �ب ��ر اق �ت �ص��اد
أوروب � ��ي .وف ��ي أمل��ان �ي��ا ،ت �ض��ررت م�ع�ن��وي��ات
شركات الصناعات التحويلية بسبب حروب
التجارة العاملية ،وسجلت أقل مستوى في
سبعة أع��وام ،ولكن عوض ذلك تنامي الثقة
في الخدمات .وتراجعت الثقة االقتصادية
قليال في فرنسا نتيجة انحسار التفاؤل بني
املستهلكني( .رويترز)

ح� � ّ�ذرت وك��ال��ة م��ودي��ز ل�ل�ت�ص�ن�ي�ف��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة م��ن أن ت�ص� ُ
�اع��د
التوترات الجيوسياسية بني ال��والي��ات املتحدة وإي��ران سيؤدي
إلى صدمة اقتصادية ومالية كبيرة.
ّ
وج��اءت التوترات لتزيد ح��دة األزم��ات التي يواجهها االقتصاد
العاملي في  ،2020فبخالف الركود املتوقع وتباطؤ معدالت النمو
ّ
وحروب التجارة بني واشنطن وبكني ،تفاقمت األزمة مع التوترات
الجيوسياسية األخ�ي��رة واألح��داث القائمة بني إي��ران وال��والي��ات
املتحدة األميركية.
وفي الوقت الذي هربت فيه األموال الساخنة من األسواق املتقدمة
خالل الربع األخير من العام املاضي ،فإنها اتجهت إلى األسواق
الناشئة ،ب�ع�ي� ً�دا ع��ن الخسائر ال��دام�ي��ة ،ال�ت��ي واجهتها األس��واق
العاملية الكبرى ،لكن يبدو أن ه��ذه األم��وال ستزحف م��ن جديد؛
ً
ً
بحثا عن مناطق أخرى أكثر أمنا.
وف� ��ي ت �ق��ري��ر ح ��دي ��ث ،ق� ��ال م �ع �ه��د ال �ت �م��وي��ل ال� ��دول� ��ي :إن م��دي��ري
ّ
املحافظ االستثمارية ضخوا  30.7مليار دوالر في أسواق األسهم
والسندات في االقتصادات الناشئة في ديسمبر املاضي ،مع إقبال
املستثمرين على ش��راء األص��ول العالية امل�خ��اط��ر ،وس��ط تيسير
نقدي من بنوك مركزية رئيسية ،وتقدم في محادثات التجارة بني
الواليات املتحدة والصني.
ّ
وب��ذل��ك ،ارت�ف��ع إجمالي التدفقات إل��ى أس��واق األس�ه��م والسندات
ف��ي االق �ت �ص��ادات ال�ن��ام�ي��ة ف��ي  2019إل��ى أك �ث��ر م��ن  310م�ل�ي��ارات
ّ
دوالر لتتجاوز بسهولة التدفقات ف��ي  2018البالغة  194مليار
دوالر ،ع �ن��دم��ا أدت أزم � ��ات ف ��ي ت��رك �ي��ا واألرج �ن �ت�ي�ن إل ��ى ه ��روب
ّ
بعض املستثمرين .لكن  2019تبقى منخفضة عن التدفقات التي
اجتذبتها األس ��واق الناشئة ف��ي  ،2017وال�ت��ي بلغت  375مليار
دوالر.
وت�ش�ي��ر ال�ب�ي��ان��ات إل��ى أن األس �ه��م ف��ي األس� ��واق ال�ن��اش�ئ��ة جذبت
ّ
ت��دف �ق��ات ق��وي��ة ب�ل�غ��ت  12.9م�ل�ي��ار دوالر .وب�ل�غ��ت ح�ص��ة األس�ه��م
الصينية  10.1مليارات دوالر ،ما يعني أن االس��واق خ��ارج ثاني
ّ
أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة األول��ى
منذ يوليو.
وقفزت األسهم في األس��واق الناشئة بأكثر من  %5في ديسمبر،
وهي أفضل مكاسب شهرية منذ يناير املاضي ،مدعومة بعالمات
على اق�ت��راب واشنطن وبكني م��ن إب��رام املرحلة األول��ى م��ن اتفاق
ل �ل �ت �ج��ارة ،وه ��ي أن �ب��اء رف �ع��ت أي �ض��ا ب��ورص��ة وول س �ت��ري��ت ال��ى
ّ
م�س�ت��وي��ات ق�ي��اس�ي��ة م��رت�ف�ع��ة .ك�م��ا ت�م��ك�ن��ت أس ��واق ال �س �ن��دات في
ّ
االقتصادات الناشئة من جذب تدفقات ،بلغت  17.8مليار دوالر
في الشهر األخير من .2019
وف ��ي ت �ف��اص �ي��ل ال �ت �ق��ري��ر ال �ح��دي��ث ل��وك��ال��ة م ��ودي ��ز ل�ل�ت�ص�ن�ي�ف��ات
ُ
تصاعد التوترات الجيوسياسية
االئتمانية الصادر أمس ،من أن
ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإي � ��ران س �ي��ؤدي إل ��ى ص��دم��ة اق�ت�ص��ادي��ة
ومالية كبيرة.
وذك ��رت أن��ه «س�ي�ك��ون ل�ل�ن��زاع ال��دائ��م ب�ين واش�ن�ط��ن وط �ه��ران آث��ار
واسعة النطاق ،من خالل صدمة اقتصادية ومالية واسعة ،تؤثر
س�ل� ً�ب��ا ف��ي ظ ��روف التشغيل وال �ت �م��وي��ل ..وم��ن امل�ح�ت�م��ل أن يكون
للنزاع إذا ط��ال أم��ده تداعيات عاملية ،ال سيما م��ن خ�لال تأثيره
في أسعار النفط».
وأش ��ارت إل��ى أن آث ��ار ال �ت��وت��رات امل�س�ت�م��رة س�ت��ؤث��ر ف��ي االق�ت�ص��اد
األوس ��ع ،ول�ي��س فقط ف��ي قطاعي النفط وال�ب�ن��وك ،حيث ستتأثر
قطاعات أخرى مثل السياحة في الشرق األوسط ،على سبيل املثال،
ً
سلبيا بالنسبة
مشيرة إلى أن البعد على املخاطرة سيكون أم� ً�را
الى مصدري أوراق الدين ،خاصة أولئك الذين لديهم احتياجات
ً
نسبيا.
تمويل خارجية كبيرة واحتياطيات أصغر أو غير كافية
كما أن ارتفاع أسعار النفط بالنسبة الى منتجي الخام في الشرق
األوسط يمكن أن يخفف بعض اآلثار السلبية عن االئتمان ،طاملا
ً
مرتفعا ،وتستطيع الدول مواصلة التصدير.
ظل الطلب
وع�ل��ى صعيد ال��رك��ود ال�ع��امل��ي ،ذك��ر تقرير ح��دي��ث لشركة بيمكو
ل�لاس �ت �ش��ارات أن م�خ��اط��ر ال��رك��ود االق �ت �ص��ادي ق��د ت��راج �ع��ت في
األشهر األخيرة ،مشيرا إلى أن هناك  4عوامل ّ
ترجح تعافي النمو
العاملي( .العربية)
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BUSINESS

أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي ( 1.5مليون دينار)

«التجاري» :سحب النجمة الكبير ً
غدا في «مروج»
ي �ن �ظ��م ال� �ب� �ن ��ك ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ونصف املليون
ﺩﻳﻨﺎﺭ ك��وي �ت��ي ،ﻓﻲ ﺣﺪﺙ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وذلك ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻤﻟﻮﺍﻓﻖ
ً
ﻣﺴﺎء
 10ﻳﻨﺎﻳﺮ  2020ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 7:00
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ م � � � � ��روج .وخ � �ل� ��ال ه� ��ذا
الحدث املهم ،سوف يتم اإلعالن عن
الفائز بأكبر جائزة نقدية مرتبطة
بحساب مصرفي ومقدمة من البنك
ال � �ت � �ج� ��اري ال� �ك ��وي� �ت ��ي وم ��وث� �ق ��ة م��ن
غينيس لألرقام القياسية.
وف��ي ه��ذا السياق ،صرحت هنادي
امل�س�ل��م  -امل��دي��رة ال�ع��ام��ة ب��ال��وك��ال��ة -
ق �ط��اع ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ل�لأف��راد
ق��ائ�ل��ة «ي�س��ر ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري دع��وة
الجميع لحضور مهرجان السحب
واألن �ش �ط��ة وامل �س��اب �ق��ات امل�ص��اح�ب��ة
ل� � �ه � ��ذا امل� � �ه � ��رج � ��ان وال � � �ت� � ��ي س� �ت� �ق ��ام
ب� �ح� �ض ��ور م� �م� �ث ��ل وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة» .وك �ش �ف ��ت امل �س �ل ��م أن
ال �س �ح��ب س� ��وف ي �ب��ث ع �ل��ى ال� �ه ��واء
م�ب��اش��رة ع�ب��ر إذاع ��ة ن�ب��ض ال�ك��وي��ت
 ،88.8FMح �ي��ث ي �ت �ض �م��ن ب��رن��ام��ج
ال � �س � �ح� ��ب ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻔﺎﺟﺂﺕ
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺴﺎﺑﻘﺎﺕ

هنادي المسلم

ﺍﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛﻦﻴ
باإلضافة إل��ى ع��روض فرقة تراثية
كويتية.
وت��اب�ع��ت امل�س�ل��م الف�ت��ة ال��ى أن��ه وم��ن
خ�لال ه��ذه املناسبة ،ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻆ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ،
ﺑﻘﻴم� ��ة (1.500.000م� �ل� �ي ��ون ون�ص��ف
املليون ﺩﻳﻨﺎﺭ ك��وي�ت��ي) ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﻮﻳًا
وامل��رت �ب �ط��ة ب �ح �س��اب م �ص��رف��ي ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ الكويت وﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ملصق سحب النجمة الكبير

ً
وال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري إذ ي�ت�م�ن��ى ﺣﻈا
ً
ﻭﻓﻴﺮا ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺀ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ،ف� ��إن� ��ه ي� ��دع� ��و ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻤﻟﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ

ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻤﻟﻔﺎﺟﺂﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻤﻟﺼﺎﺣﺒﺔ ،ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ.

للكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع عن نص آلرثر ميلر

مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ّ
يقدم مسرحية «الثمن»
في إط��ار فعالياته املتنوعة للموسم
الثقافي الثالث  ،19/20يواصل مركز
الشيخ ج��اب��ر األح�م��د الثقافي عرض
األع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة وامل�س��رح�ي��ة املتميزة
ال�ت��ي تحمل صبغة محلية وتناقش
موضوعات اجتماعية متنوعة ،ففي
الفترة م��ن  23إل��ى  26يناير الحالي،
ي � �ق� ��دم امل � ��رك � ��ز م� �س ��رح� �ي ��ة «ال � �ث � �م� ��ن»،
للكاتب األميركي آرثر ميلر بمعالجة
كويتية للكاتب املسرحي عبدالعزيز
السريع.
ت� ��دور أح � ��داث امل �س��رح �ي��ة ،ال �ت��ي كتبها
ميلر في عام  ،1968حول ميراث عائلي
(أث � � ��اث) ي �ع��رض ل�ل�ب�ي��ع ب �ع��د وف � ��اة رب
األس � � ��رة ،وت �ن ��اق ��ش امل �س��رح �ي��ة ال�ق�ي�م��ة
املادية واملعنوية لقطع األثاث في سياق
القرارات التي يتخذها االبنان والصراع
ال � �ن� ��اش� ��ئ ب �ي �ن �ه �م ��ا ب� �س� �ب ��ب اخ � �ت �ل�اف
ت��وج �ه��ات ك��ل م�ن�ه�م��ا ف��ي ب�ح�ث�ه�م��ا عن
السالم مع املاضي واألمل في املستقبل.
وتتميز املسرحية بكون أحداثها تدور
ف ��ي م� �ك ��ان واح� � ��د وزم� � ��ن واح � � ��د ،ح�ي��ث
تتناول العالقة بني شخصياتها األربع
من خالل الحوار الكاشف عن أبعاد تلك
الشخصيات ومنطلقاتها.
ع� ��رض� ��ت امل� �س ��رح� �ي ��ة ل� �ل� �م ��رة األول� � ��ى
ف ��ي ع ��ام  1988ع �ل��ى م �س��رح ال��دس �م��ة
ف��ي اف �ت �ت��اح ال � ��دورة األول� ��ى مل�ه��رج��ان
ال � �ف� ��رق امل� �س ��رح� �ي ��ة األه� �ل� �ي ��ة ال �ش��اب��ة
ل � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ،وأخ��رج �ه��ا
ح �ي �ن �ه��ا ال� ��راح ��ل ف � ��ؤاد ال �ش �ط ��ي ،ول��م
ي� �ت ��م ت� �ص ��وي ��ره ��ا ل� �ل� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون .وق ��د
اخ� �ت ��ار ال �ك��ات��ب ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �س��ري��ع
في معالجته للنص األصلي إلباسه
ال �ث��وب ال�ك��وي�ت��ي ب�ح�ي��ث ي�ت��م إس�ق��اط

مشهد من المسرحية

أح��داث�ه��ا على واق��ع املجتمع املحلي.
وح �ظ �ي��ت امل �س��رح �ي��ة آن � ��ذاك ب��أص��داء
إي �ج ��اب �ي ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ل ��م ت� �ق ��دم ل �ل �ع��رض
العام بسبب تزامن عرضها مع حدث
اخ �ت �ط��اف «ط��ائ��رة ال �ج��اب��ري��ة» .ورأى
ال �س��ري��ع أخ �ي��را إع ��ادة ع��رض�ه��ا ن�ظ� ً�را
إل ��ى أه�م�ي�ت�ه��ا ب�ي�ن أع �م��ال آرث ��ر ميلر
من جهة ،وموضوعها الرئيس الذي
ً
صالحا لتسليط الضوء عليه
ال يزال
في الوقت الحالي من جهة أخرى.
أس� �ن ��د ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ال� �س ��ري ��ع إخ � ��راج
م �س��رح �ي��ة «ال� �ث� �م ��ن» ل �ل �ف �ن��ان ال �ش��اب

ي� ��وس� ��ف ال � �ح � �ش � ��اش ،ب� �ي� �ن� �م ��ا ي � ��ؤدي
أدوار ال �ش �خ �ص �ي��ات ك ��ل م ��ن ال �ن �ج��م
عبداهلل السدحان من اململكة العربية
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،وم� � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ن ��اص ��ر
ك ��رم ��ان ��ي وش � �ه� ��اب ج ��وه ��ر وف��اط �م��ة
ال� �ط� �ب ��اخ ،وي �ص �م ��م ال ��دي� �ك ��ور م�ح�م��د
الربيعان.
ت ��أت ��ي م �س��رح �ي��ة «ال� �ث� �م ��ن» ك��إض��اف��ة
جديدة ضمن فعاليات املوسم الثالث
مل ��رك ��ز ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر ال �ث �ق��اف��ي ال �ت��ي
تتضمن  100فعالية وأكثر ،تتنوع ما
ب�ين أع�م��ال استعراضية ،ومسرحية،

وم��وس�ي�ق�ي��ة ،وغ �ي��ره��ا ،وت�ت�م�ي��ز ً
فنيا
ب��االب �ت �ك��ار وال� �ت� �ن ��وع .ول �ع��ل ت �ج��ارب
ً
ال � �س � �ن ��وات ال� �س ��اب� �ق ��ة ش �ك �ل��ت ح ��اف ��زا
ً
كبيرا البتكار أنشطة كويتية خاصة
ً
باملركز ،تحمل في طياتها مزيجا من
ال�ق�ي��م ال�ف�ن�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة م��ع ال�ح��رص
على تقديمها بقالب ممتع.
وت �ح �م��ل ب��داي��ة ال �ع��ام ال �ج��دي��د 2020
ف��ي م��رك��ز ج��اب��ر ال�ث�ق��اف��ي ال �ع��دي��د من
ال �ع��روض واألن�ش�ط��ة الفنية املتميزة
ع� �ل ��ى رأس � �ه� ��ا ال� �ب ��ال� �ي ��ه ال ��روم ��ان� �س ��ي
«ج �ي��زي��ل» ،ال ��ذي ت�ق��دم��ه ف��رق��ة م�س��رح
السكاال للباليه ،من  9 - 7يناير ،في
أك �ب ��ر ظ �ه ��ور ل �ه��ا ب��ال �ش��رق األوس � ��ط.
ك �م��ا ت �ع��رض م �ج� ً
�ددا م�س��رح�ي��ة «ن�ي��و
ج�ب�ل��ة» ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  18 - 15يناير
والتي يقوم ببطولتها عدد كبير من
ال �ن �ج��وم ع �ل��ى رأس �ه��م ال �ف �ن��ان ال�ق��دي��ر
س �ع��د ال� �ف ��رج وال� �ف� �ن ��ان ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ع �ق��ل .ك �م��ا س�ت�ش�ه��د خ �ش �ب��ة م�س��رح
م��رك��ز ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح�م��د الثقافي،
ً
عرضا ً
فنيا
في نهاية يناير الحالي
ب �ع �ن��وان «دف �ت��ر ال �ك��وي��ت» ،ي �ك��ون فيه
ال�ج�م�ه��ور ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى م��وع��د ط��ال
انتظاره مع الفنان البحريني الكبير
خالد الشيخ.
ال � �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن م� ��رك� ��ز ال �ش �ي��خ
ج ��اب ��ر األح� �م ��د ال �ث �ق��اف��ي ي� �ه ��دف إل��ى
رع��اي��ة األن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ف�ن�ي��ة
وال�ث�ق��اف�ي��ة واإلب��داع �ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ال �ت ��ي ي�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا وي �ع��رض �ه��ا ع�ل��ى
م � �س� ��ارح� ��ه ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ت �ع��زي��ز
م�ك��ان�ت��ه ك�م�ن�ص��ة مجتمعية تفاعلية
ق� � ��ادرة ع �ل��ى إث� � ��راء امل �ش �ه��د ال �ث �ق��اف��ي
والفني في املجتمع الكويتي.

للتوعية بمرض الروماتويد

راع رسمي
ٍ Ooredoo
لـ Join the Fight
أع �ل �ن��ت  Ooredooال� �ك ��وي ��ت ،أول ش��رك��ة
اتصاالت تقدم الخدمات الرقمية املبتكرة
في الكويت ،عن رعايتها لفعالية Join the
 ،Fightوهي عبارة عن مسابقة CrossFit
ب�ت�ن�ظ�ي��م م ��ن  Neon Fitnessو،Tamper
وال� �ت ��ي س �ت �ع �ق��د ف ��ي  10ي �ن��اي��ر ال� �ج ��اري،
بهدف التوعية بمرض الروماتويد ،من
الساعة  8صباحًا لغاية الساعة  7مساء،
ف��ي ش ��ارع ع�ب��دامل�ن�ع��م ري ��اض ف��ي م��دي�ن��ة
الكويت .وسيتم من خ�لال ه��ذه الفعالية
التبرع لجمعية الهالل األحمر الكويتية
لتوفير العالج لعدد متزايد من مرضى
الروماتويد الذين ال يستطيعون تحمل
ت �ك��ال �ي��ف ال �ع�ل�اج امل��رت �ف �ع��ة .وي��دع��م ع��دد
ك �ب �ي��ر م ��ن م �ش��اه �ي��ر وس ��ائ� ��ل ال �ت ��واص ��ل
االجتماعي في الكويت هذا الحدث ،مثل
دان� ��ة ال �ط��واري��ش وه��اج��ر ج �م��ال ون ��ورة
العاميري ويالدا غلشريفي.
وال ��روم ��ات ��وي ��د ه ��و م ��رض م �ن��اع��ي ذات ��ي
ي �ن �ت��ج ع� �ن ��ه اض� � �ط � ��راب ال� �ت� �ه ��اب ��ي م��زم��ن
وم �ن �ه �ج ��ي ق� ��د ي ��ؤث ��ر ع� �ل ��ى ال� �ع ��دي ��د م��ن
األن �س �ج��ة واألع� �ض ��اء ،وي �ه��اج��م امل�ف��اص��ل
امل��رن��ة ب�ش�ك��ل أس��اس��ي .وي�م�ك��ن أن ي�ك��ون
ح��ال��ة م��ؤمل��ة ت ��ؤدي إل ��ى ف �ق��دان ك�ب�ي��ر في
األداء والتنقل إذا لم يعالج بشكل كاف.
وتعليقًا ع�ل��ى ه��ذه امل�ش��ارك��ة ،ق��ال امل��دي��ر
األول إلدارة االت � �ص� ��ال امل ��ؤس� �س ��ي ل��دى
 Ooredooال�ك��وي��ت مجبل األي ��وب« :نحن

مجبل األيوب

ف ��ي  Ooredooال� �ك ��وي ��ت ن ��ؤم ��ن ب��أه �م �ي��ة
القيام ب��دورن��ا تجاه املجتمع ع��ن طريق
املشاركة بفعاليات هادفة ،وإننا سعداء
ب �ت �ع��اون �ن��ا ف ��ي ه� ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ،ون �ط �م��ح
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي م � � �ب� � ��ادرات م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
قريبًا».
ويأتي الدعم الذي تقدمه شركة Ooredoo
الكويت لهذه املبادرة متسقًا مع سياسة
الشركة للمسؤولية االجتماعية ،والتي
ت� �س� �ل ��ط ال� � �ض � ��وء ب� � �ص � ��ورة ك� �ب� �ي ��رة ع �ل��ى
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت �ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى كل
أفراد املجتمع في الكويت.

لمساهمي المنطقة

جمعية العديلية تطلق
خدمة البيع أونالين
ك� �ش ��ف ع� �ض ��و م �ج �ل ��س اإلدارة ورئ� �ي ��س
ل �ج �ن��ة امل �ش �ت��ري��ات ف��ي ج�م�ع�ي��ة ال�ع��دي�ل�ي��ة
التعاونية محمد جاسم العمر ،عن إطالق
خ ��دم ��ة ب �ي��ع امل �ن �ت �ج��ات أون �ل�اي� ��ن أله��ال��ي
وم �س��اه �م��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ع��دي �ل �ي��ة م ��ن خ�لال
تطبيق إلكتروني جديد للهواتف الذكية
وذلك نهاية الشهر الجاري.
وق� � ��ال ال �ع �م ��ر ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح ��اف ��ي إن
جمعية العديلية تسعى دائما إلى تقديم
أف �ض��ل ال� �ع ��روض وم �ه��رج��ان��ات ال �ت �س��وق
ب��أس�ع��ار تنافسية وال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى السلع
املهمة واألساسية ملساهمي املنطقة إلى
جانب املشاريع املتميزة.
وأوض � ��ح أن ال �ج �م �ع �ي��ة ق��دم��ت خ�ل�ال ع��ام
 2019ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��روض وال �خ��دم��ات،
أب��رزه��ا امل�ه��رج��ان ال�ت�س��وي�ق��ي ف��ي ال�س��وق
امل � � ��رك � � ��زي وم � �خ � �ت � �ل ��ف ف � � � ��روع ال �ج �م �ع �ي ��ة
وال�ص�ي��دل�ي��ات ب�خ�ص��وم��ات ت�ص��ل ال��ى 70
في املئة ،االمر الذي انعكس إيجابيا على
املبيعات ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى السلة الصحية
والسلة الخاصة بشهر رمضان املبارك.
وأش � � � � � ��ار ال � �ع � �م � ��ر ال � � � ��ى ان خ � �ط � ��ة ل �ج �ن��ة
امل �ش �ت��ري��ات ب��ال�ج�م�ع�ي��ة ل�ل�س�ن��ة ال �ج��دي��دة
تشمل طرح مخبز وفرن الجمعية وخدمة
ت ��وص� �ي ��ل امل� � � ��واد االس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة ل �ل �م �ن��زل
وق �س��م األك� ��ل ال �ص �ح��ي ف��ي م�ب�ن��ي ال �س��وق

محمد العمر

امل��رك��زي ،وأيضا العمل علي تطوير قسم
ال�ق��رط��اس�ي��ة وم��رك��ز ال�ت�ص��وي��ر وال�ط�ب��اع��ة
وقسم الخضار.
وتعهد العمر ملساهمي جمعية العديلية
ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة ب � �ت� ��وف � �ي� ��ر ك � � ��ل م� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات
ول� ��وازم امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ب��ال�ش�ك��ل ال ��ذي يلبي
ط �م��وح��ات �ه��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م ،ال س �ي �م��ا أن
اللجنة تعكف حاليا على عدد من السالل
والعروض الخاصة.

«التجارية العقارية» ..عطاء متواصل خالل 2019
تحت شعار «نحن نهتم» ،واصلت الشركة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال� �ع� �ق ��اري ��ة خ� �ل��ال ع� � ��ام 2019
إط�ل�اق ورع��اي��ة ح�م�لات اجتماعية هادفة
ف��ي م �ج��االت ال�ص�ح��ة والتعليم والتنمية
البيئية ورعاية األطفال وذوي الهمم .هذه
ال �ح �م�لات أت ��ت ان �ط�لاق��ا م��ن دور ال�ش��رك��ة
ال �ت �ج��اري��ة ال �ع �ق��اري��ة ال ��ري ��ادي ف ��ي م�ج��ال
املسؤولية االجتماعية ،وف��ي ظ��ل تطبيق
وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات.

ك �م��ا ت� �ه ��دف أي� �ض ��ا ال � ��ى ت��رس �ي��خ م �ف �ه��وم
ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري وال�ت�ط��وع��ي ل��دى الشباب
إلب��راز دوره��م في خدمة الوطن واملجتمع،
واملساهمة في إسعاد اآلخرين.

بداية خير

ت �خ �ص �ص �ي��ة ل� �ع�ل�اج األط � �ف� ��ال ف� ��ي ال �ق ��رى
النائية في كمبوديا.

وص� ��رح ف��ري��ق االت� �ص ��ال وال �ت �س��وي��ق ب��أن
من أبرز املبادرات السنوية ،التي تنظمها
ال�ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة وت�ل�ت��زم بها،
ه��ي حملة «ب��داي��ة خير ف��ي شهر الخير»،
وال�ت��ي تهدف ال��ى تجهيز م��ؤون��ة رمضان
من م��واد غذائية واستهالكية ،وتوزيعها
ع�ل��ى األس ��ر املتعففة ف��ي م�ن��اط��ق مختلفة
م��ن ال�ك��وي��ت ،حيث ج��رى تجهيز أك�ث��ر من
 150علبة تموينية ت�ح�ت��وي األس��اس�ي��ات
الغذائية ،التي قد تحتاجها أي أسرة خالل
شهر رمضان الكريم ،بمساعدة املوظفني
املتطوعني من الشركة التجارية العقارية
وفندق سيمفوني ستايل.

حملة «رفد»

إنقاذ حياة

وك �م��ا ت�ف�خ��ر ال �ش��رك��ة ال �ت �ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة
اي �ض��ا ب�ح�م�ل��ة «رف� � ��د» االس �ب��وع �ي��ة ،ال�ت��ي
ب��دأت�ه��ا ع��ام  ،2017وامل�س�ت�م��رة إل��ى يومنا
ُ
ه� ��ذا ،وال �ت��ي ت �ق��ام ك��ل ي ��وم ج�م�ع��ة م��ن كل
اس �ب��وع ف��ي ت�م��ام ال�س��اع��ة  11ص�ب��اح��ا في
فندق سيمفوني ستايل.
وت�ه��دف الحملة ال��ى ت��وزي��ع اك�ث��ر م��ن 100
وج� �ب ��ة ط� �ع ��ام ط ��ازج ��ة م ��ن م �ط �ب��خ ف �ن��دق
سيمفوني ستايل للمتعففني ف��ي جميع
أن� �ح ��اء دول � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،وذل � ��ك ع ��ن ط��ري��ق
ال �ت �ج �م��ع ف ��ي أح� ��د م �س��اج��د ال �ك��وي��ت بعد
صالة الجمعة ،لتوزيع الوجبات الغذائية.

وق ��د ن�ظ�م��ت ال �ش��رك��ة ال �ت �ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة
للسنة الخامسة على التوالي أيضا حملة
للتبرع ب��ال��دم تحت ع�ن��وان «خ��ذ وقتا من
م �ش��اغ��ل ال �ح �ي��اة إلن� �ق ��اذ ح� �ي ��اة» ف ��ي ب��رج
التجارية القائم في قلب العاصمة.
كما واص�ل��ت ال�ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة العقارية
ل�ل�س�ن��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي زي��ارات �ه��ا
لجناح األط�ف��ال ف��ي املستشفيات التابعة
«ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل��رع��اي��ة األط� �ف ��ال»
ف��ي املستشفيات .وه��دف��ت ه��ذه ال��زي��ارات
ال ��ى ن �ش��ر األج � ��واء االي �ج��اب �ي��ة وال �ت��روي��ح
ع � � ��ن األط � � � �ف� � � ��ال امل � �ق � �ي � �م �ي�ن وامل � ��راج� � �ع �ي��ن

ازرع شجرة
تفخر الشركة التجارية العقارية بمبادرة
«ازرع ش �ج��رة ف ��ي وط� �ن ��ي» ،ال �ت��ي ام �ت��دت
ع �ل ��ى م� � ��دار  3س � �ن� ��وات ،ل �ت �ح �ق��ق ن �ج��اح��ا
غ�ي��ر م�س�ب��وق وت �ع��اون��ا م�ث�م��را م��ع الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
ب�ح�ي��ث ج ��رى ت�ن�ف�ي��ذه��ا م��رت�ين خ�ل�ال ع��ام
 ،2019وج��رت زراع��ة أكثر م��ن  2000شتلة
بمشاركة العديد من املواطنني واملقيمني
وطالب املدارس .وهدفت الحملة الى زراعة
األش �ج��ار ف��ي ح��دي�ق��ة ب��ول �ي �ف��ارد ،وت��وع�ي��ة
املجتمع بأهمية ال��زراع��ة وم��ا تعود عليه
من فوائد بيئية كثيرة على الكويت.

إشراقة أمل
وم��ن إيمانها املطلق بتمكني ذوي الهمم،
أطلقت الشركة التجارية العقارية مهرجان
«إش��راق��ة أم��ل» ع��ام  ،2012لتحتفل بها كل
ع��ام لتصل ال��ى عامها ال�س��اب��ع ف��ي .2019
وق��د سلط مهرجان «إش��راق��ة أم��ل» الضوء
ع�ل��ى إب��داع��ات وم��واه��ب أب�ن��ائ�ن��ا م��ن ذوي
االحتياجات الخاصة ،تحت رعاية الرئيس
ال� �ف� �خ ��ري ل� �ل� �ن ��ادي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال ��ري ��اض ��ي

حملة إشراقة أمل

للمعاقني الشيخة شيخة العبداهلل الخليفة
الصباح ،وبحضور رئيس مجلس االدارة
ع �ب��دال �ف �ت��اح م �ع��رف��ي .واح� �ت ��وى امل �ه��رج��ان
على العديد من العروض املسرحية الفنية
واألدب � �ي� ��ة ،واألن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ت��ي
أب ��رزت ق ��درات ودور ذوي ال�ه�م��م ف��ي دف��ع
عجلة التنمية.

رحلة الحملة اإلغاثية
ك �م��ا رع� ��ت ال �ش ��رك ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ع �ق��اري��ة
«اللجنة اإلغاثية لطب األطفال الكويتية»،
ال �ت ��ي ت �ت �ك��ون م ��ن م �ج �م��وع��ة م ��ن االط �ب ��اء
ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ت �خ �ص �ص�ين ،ال ��ذي ��ن ق��ام��وا
ب�ع�م��ل رح �ل��ة اغ��اث�ي��ة إن�س��ان�ي��ة ال��ى مملكة
ك �م �ب��ودي��ا ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع ل�ج�ن��ة «ال��رح�م��ة
العاملية» ،إلقامة قافلة طبية وبناء عيادات

حملة التبرع باأللعاب

ب��امل�س�ت�ش�ف��ى ،وادخ � ��ال ال�ب�ه�ج��ة وال �س��رور
إل ��ى ن�ف��وس�ه��م .وت�ض�م�ن��ت ه ��ذه ال��زي��ارات
العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية
والتثقيفية.
وم ��ن م�ن�ط�ل��ق اه �ت �م��ام ال �ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة
ال �ع �ق��اري��ة ب ��دع ��م ال �ش �ب ��اب ال� �ن ��اش ��ئ ،ف�ق��د
ح��رص��ت ال�ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة منذ
ع��ام  2008ع�ل��ى دع��م م�ش��اري��ع طلبة كلية
ال �ه �ن��دس��ة وال � �ب � �ت ��رول ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
ب �ش �ك��ل س � �ن� ��وي .وق � ��د ق ��ام ��ت ب ��دع ��م 203
مشاريع خالل عام  .2019وذلك من منطلق
أن ال �ش��رك��ة ت �ح��رص ع �ل��ى دع �م �ه��ا لطلبة
الجامعة ،إليمانها بأن االستثمار البشري
م ��ن أه � ��م ال ��رك ��ائ ��ز ال� �ت ��ي ت �ب �ن��ي م�ج�ت�م�ع��ا
ناجحا واقتصادا باهرا ،لذا تقدم الشركة
على م��دار ال�ع��ام دع�م��ا م��ادي��ا لطلبة كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت ،وذلك
الستكمال مشاريع تخرجهم.

ّ
تبرع بلعبة
وتفخر الشركة التجارية العقارية بأحدث
حمالتها التي بدأتها عام  ،2019حملة «تبرع
بلعبة ...انشر الفرح» ،التي هدفت الى جمع
ألعاب االطفال والتبرع بها ملصلحة األطفال
من ذوي األسر املتعففة داخل الكويت.
وه ��دف ��ت ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة أي� �ض ��ا إل� ��ى إس �ع��اد
األط � �ف ��ال امل �ت �ع �ف �ف�ين وإدخ � � ��ال ال �ب �ه �ج��ة إل��ى
قلوبهم ،كما ح��رص��ت على ح��ث األه��ل على
ت�ع�ل�ي��م أب �ن��ائ �ه��م اإلي� �ث ��ار وال� �ك ��رم وم �ش��ارك��ة
ال �ن �ع��م ال �ت��ي أن �ع��م اهلل ع�ل�ي�ه��م ب �ه��ا م ��ع من
ه��م أق��ل ح�ظ��ا م�ن�ه��م .وع� ّ�ب��ر ف��ري��ق التسويق
واالت �ص��ال للشركة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة عن
سعادته ب�ه��ذه الحملة ،ال�ت��ي تعتبر االول��ى
من نوعها .كما شكروا جميع الرعاة الذين
أس �ه�م��وا ف��ي ن �ج��اح ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة م��ن خ�لال
تعاونهم وتبرعاتهم الكريمة لألطفال.
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أعلنت جريدة سبقلا أسماء الفائزين في
سحب حملة «الكل رابح مع سبقلا» الخاصة
باالشتراكات وتجديد االشتراكات ،وذلك خالل
السحب الكبير الذي جرت فعالياته أول من
أمس في مبنى الخطوط الجوية الكويتية في
منطقة الضجيج بحضور مسؤولين من جريدة
سبقلا وممثلي الجهات الراعية والداعمة
وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ،قسم
حماية المستهلك ،حيث مثلها عبدالله
المعصب وعبد العزيز أشكناني .وقد بلغ عدد
الرابحين  164فائزاً ،وتنوعت الجوائز بين تذاكر
السفر المقدمة من الخطوط الجوية الكويتية
وإلكترونيات من «بست اليوسفي» وهواتف
ذكية من «هواوي» وإقامة فندقية في فندق
ومنتجع كوبثورن الجهراء وغيرها الكثير.
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من اليسار ريمون صوما وعبدالله المعصب وفايز العنزي ومحمود نور الدين وعلي ميمون ومحمود حسين

ممثل «التجارة» عبد العزيز أشكناني خالل السحب

خالل السحب الذي جرت فعالياته الثالثاء الفائت في مبنى «الكويتية» بمنطقة الضجيج

سبقلا تعلن أسماء الفائزين في سحب حملة االشتراكات
بشير سليمان
حضر فعالية السحب رئيس قطاع اإلعالن في جريدة
سبقلا ريمون صوما ،ومدير دائ��رة العالقات العامة
واإلعالم في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي،
وممثال وزارة ال�ت�ج��ارة ع�ب��داهلل املعصب م��دي��ر إدارة
حماية املستهلك وعبد العزيز أشكناني ،كما حضر
مدير إدارة املبيعات والتسوق في «كوبثورن الجهراء»
م �ح �م��ود ح �س�ي�ن ،وم �م �ث�لا ش��رك��ة «ب �س��ت ال �ي��وس �ف��ي»
محمود نور الدين ،وعلي ميمون ،إضافة الى ممثلني
عن «هواوي» الكويت والجهات الداعمة األخرى.
وت�ق��دم��ت سبقلا بالشكر إل��ى ك��ل ال��رع��اة وامل�ش��ارك�ين
في الحملة :شركة الخطوط الجوية الكويتية ،بست

ال �ي��وس �ف��ي ،ك ��وب �ث ��ورن ال� �ج� �ه ��راء ،ه � � ��واوي ،ال �ج��وث��ن،
غ��ران��د س�ي�ن�م��ا ،ب�ي��رف�ك��ت دن �ت��ل ك �ي��ر ،ك��وي��ت م��دي�ك��ال
ان�ت��رن��اش�ي�ن��ال ،ك��وزم��و ،ال �س��ور ل �ل��وق��ود ،ش��رك��ة أول��ى
لتسويق الوقود ،مؤسسة عيسى قبازرد ،شركة طفل
املستقبل.
وع �ل��ى ه��ام��ش ال �س �ح��ب ت �ح��دث ف��اي��ز ال �ع �ن��زي م��دي��ر
دائ��رة العالقات العامة واإلع�لام في الخطوط الجوية
ً
ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��ائ�ل�ا« :ن �ت �ع��اون ال �ي��وم م��ع ج��ري��دة سبقلا
الغراء في حملتها التسويقية الخاصة باالشتراكات
ف ��ي سبقلا ل ��ذل ��ك رأت «ال �ك ��وي �ت �ي ��ة» أن ت� �ك ��ون أح��د
الرعاة والشركاء الرئيسيني في ه��ذه الحملة ،تقديرًا
منها لجريدة سبقلا ،وك��ذل��ك دع�م��ًا لوسائل اإلع�لام
املحلية بكل أنواعها ،وهذا دور إستراتيجي ورئيسي

للخطوط الجوية الكويتية في دع��م الجهات الرائدة
بكل قطاعاتها الحيوية في الكويت».
وت ��اب ��ع ال� �ع� �ن ��زي« :ف � ��ي م ��ا ي �خ��ص ال� �ج ��وائ ��ز ن �ش��ارك
ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ال �س �ح��ب ت �ح��ت إش� � ��راف وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة ،وقدمنا جوائز عبارة عن تذاكر سفر إلى
أوروب ��ا وال �ش��رق األوس ��ط ،وه��ذه ال�ت��ذاك��ر ت��م سحبها
وسيتم تسليمها مباشرة لجريدة سبقلا ليصار إلى
تسليمها للفائزين».
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى ال �س �ح��ب ،ت �ح��دث أي �ض��ًا رئ �ي��س ق�ط��اع
ً
اإلعالن في جريدة سبقلا ريمون صوما ،قائال« :الكل
راب��ح مع سبقلا» هي من الحمالت النوعية الخاصة
ب��االش�ت��راك��ات ال�ت��ي تنظمها سبقلا ،وق��د ام�ت��دت ملدة
ش�ه��ري��ن ،وك��ان ال�ت�ع��اون خ�لال ه��ذه الحملة قائمًا مع

«الكويتية» و«بست اليوسفي» و«هواوي» و«كوبثورن
الجهراء» ،و«طفل املستقبل» ،مؤسسة عيسى قبازرد،
«غراند سينما»« ،بيرفيكت دنتل كير»«،كويت ميديكال
انترناشينال»« ،كوزمو» ،السور للوقود ،شركة «اولى»
للوقود« ،الجوثن» .وتوجه صوما بالشكر والتقدير
لكل الرعاة والداعمني للحملة.
وت ��اب ��ع ص ��وم ��ا« :ال �ح �م �ل��ة ك ��ان ��ت ع� �ب ��ارة ع ��ن ج��وائ��ز
م �ب��اش��رة ،ح�ي��ث ي�ح�ص��ل ك��ل م�ش�ت��رك ج��دي��د أو ي�ق��وم
ب�ت�ج��دي��د اش �ت��راك��ه ع �ل��ى ه��دي��ة ف ��وري ��ة ،ك �م��ا ي �ح��ق له
الدخول في السحب الكبير .االقبال على الحملة كان
ج �ي �دًا وال �ح �م �ل��ة ف��اق��ت ال �ت��وق �ع��ات وح �ق �ق��ت اه��داف �ه��ا،
س ��واء بالنسبة إل��ى امل�ش�ت��رك�ين ال �ج��دد او املشتركني
ال�ق��دم��اء ،لقد شكلت ه��ذه الحملة نوعا م��ن التواصل

مع قراء ومتابعي جريدة سبقلا ونحن نتوج الحملة
اليوم باإلعالن عن الفائزين بحضور ممثلي الجهات
ال��راع �ي��ة وال��داع �م��ة وب��إش��راف وزارة ال �ت �ج��ارة لتكون
هناك مصداقية وشفافية».
ولفت صوما ال��ى ان الركنني األس��اس�ي�ين ف��ي الحملة
كانا «الكويتية» و «بست اليوسفي»؛ األول��ى قدمت
تذاكر إلى أوروبا والشرق األوسط ،والثانية عبارة عن
إلكترونيات متنوعة وشاملة من تلفزيونات وبرادات
وغ �س��االت وخ�ل�اط��ات وغ �ي��ره��ا .ك�م��ا ق ��دم «ك��وب �ث��ورن
ال�ج�ه��راء» إق��ام��ات فندقية  ،وك��ل مشترك حصل على
ج��ائ��زة ق�ي�م��ة ون�س�ت�ط�ي��ع أن ن �ق��ول إن ال�ح�م�ل��ة ك��ان��ت
ناجحة والهدايا املقدمة كانت متنوعة وتلبي جميع
األذواق.

أسماء الفائزين والجوائز التي حصلوا عليها
● سعد عبدالعزيز الراشد ،4181 ،تلفزيون SKYWORTH
75UNHD 4K
● ب��اس�م��ة ف�ت�ح��ي ع �م��ران ح �ج��ازي ،3166 ،م��وب��اي��ل ه��واوي
موديل P30 Devices
● حسن محسن العبداملحسن ،5532 ،موبايل هواوي موديل
P30 Devices
● د .م��روان صالح أب��و رزق ،4723 ،موبايل ه��واوي موديل
P30 Devices
● عبدالرحمن عبداملحسن ال�ش��اي��ع ،4198 ،موبايل ه��واوي
موديل P30 Devices
● ن�ص�ي��ب ال �ص �ق��ر ،3752 ،م��وب��اي��ل ه � ��واوي م ��ودي ��ل P30
Devices
● محمد عبداهلل لفته عبد علي ،3473 ،موبايل هواوي موديل
P30 Devices
● عبدالقادر عبدالعزيز حمد ،4764 ،موبايل هواوي موديل
P30 Devices
● سعود محمد ناصر الحمد ،4291 ،موبايل هواوي موديل
P30 Devices
● ه�ي��ا نبيل ال��وه�ي��ب ،4645 ،ت�ل�ف��زي��ون اوري �ك��ا – OR-70-
،UK350-4K SMART
● ال�ش�ي��خ أح �م��د ن��اص��ر م�ح�م��د ال �ص �ب��اح ،4531 ،ت�ل�ف��زي��ون
Skyworth65 LED HK SMART
● سليمان ص��ال��ح ال�ع�ج�ي��ل ،3300 ،ت��ذك��رة س�ف��ر (ك��وي��ت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● ع ��ادل س��ال��م ال �ع �ب��دال��رزاق ،4859 ،ت��ذك��رة س�ف��ر (ك��وي��ت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● محمد جاسم محمد الشهاب ،3024 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● جمشير خليل عبدالقادر ،4354 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● جهاد أحمد األشقر ،5092 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا –
كويت) على الدرجة السياحية
● س�م��ر ال�ب�ح��ري ،5284 ،ت��ذك��رة س�ف��ر (ك��وي��ت – أوروب� ��ا –
كويت) على الدرجة السياحية
● ع ��ادل ع �ب��داهلل ال�س��اط�م��ي ،3988 ،ت��ذك��رة س�ف��ر (ك��وي��ت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● نورية محمد بوقويص ،5333 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا
– كويت) على الدرجة السياحية
● خليل عباس حسني حسن ،3871 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● حامد عبداللطيف عبدالرحيم ،3964 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● يعقوب آغا ،3859 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا – كويت)
على الدرجة السياحية
● باسل راشد البكر ،5416 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا –
كويت) على الدرجة السياحية
● محمود كمال الدين سامي ،2560 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● فاضل عبدالرحمن البصيري ،3741 ،تذكرة سفر (كويت
– أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● فاضل أحمد الحداد ،3263 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا –
كويت) على الدرجة السياحية
● عابدين حبيب عابدين الصائغ ،2760 ،تذكرة سفر (كويت
– أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● هند إبراهيم الدمخي ،4298 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا
– كويت) على الدرجة السياحية
● ماجد أحمد النقيب ،3226 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا –
كويت) على الدرجة السياحية
● ج��اس��م محمد ع �ب��دال��رزاق ،3216 ،ت��ذك��رة سفر (ك��وي��ت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● طلميس فهد العجمي ،4861 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا
– كويت) على الدرجة السياحية
● محمود صالح الدين محمد  ،4865 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● نبيل شوقي عطا اهلل ،2974 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا
– كويت) على الدرجة السياحية
● طامي عبداملحسن املقاطع ،2623 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● هشام سجيع املهري ،5231 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا
– كويت) على الدرجة السياحية
● عقيل جاسم محمد القطان ،3230 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● حبيب محمد خلف العنزي ،4194 ،تذكرة سفر (كويت –

أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● خليل حبيب بوشهري ،5461 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا
– كويت) على الدرجة السياحية
● عبيد ف��ال��ح عبيد ال �ص��واغ ،5129 ،ت��ذك��رة سفر (ك��وي��ت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● فاطمة راش��د علي ال�ق�لاف ،5132 ،تذكرة سفر (كويت –
أوروبا – كويت) على الدرجة السياحية
● سامي فهد الرشيد ،4470 ،تذكرة سفر (كويت – أوروبا –
كويت) على الدرجة السياحية
● نورية مهنا عبدالرحمن املهنا ،4626 ،بطاقة مبيت في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ج��واد علي م��وس��ى ال�ع�ل��ي ،3687 ،بطاقة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● جورج زاهر بولس ،5034 ،بطاقة مبيت في فندق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● أيمن علي العلي ،3304 ،بطاقة مبيت ف��ي فندق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● إبراهيم ب��ارون علي ب��ارون ،2985 ،بطاقة مبيت في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● م�ح�م��د أح �م��د ال �ق �ب �ن��دي ،3148 ،ب �ط��اق��ة م�ب�ي��ت ف��ي ف�ن��دق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● وليد ناصر حسني ،5555 ،بطاقة مبيت في فندق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عبدالرحمن محمد يوسف ،3925 ،بطاقة مبيت في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عبداللطيف حمد الشطي ،3495 ،بطاقة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● طالل بركة عساف الديحاني ،3213 ،بطاقة مبيت في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● فهد مبارك الحزمي ،5433 ،بطاقة مبيت في فندق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● إب��راه�ي��م خليل ال �ف��ودري ،4559 ،ب�ط��اق��ة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● إسماعيل عبداهلل باقر أشكناني ،2557 ،بطاقة مبيت في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● مطيعة علي األص�ف�ه��ان��ي ،3433 ،بطاقة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● زي ��دان م�ن�ص��ور م��وس��ى ،2692 ،ب�ط��اق��ة م�ب�ي��ت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ول �ي��د إب��راه �ي��م ،4480 ،ب�ط��اق��ة م�ب�ي��ت ف��ي ف �ن��دق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عيسى ج��اس��م ب��ورح�م��ة ،4033 ،ب�ط��اق��ة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ع��دن��ان م�س��اع��د ال�ص��ان��ع ،3326 ،ب�ط��اق��ة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● زكية علي حسن ،3873 ،بطاقة مبيت في فندق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● م�ح�م��د ع �ب��داهلل امل �س �ع��د ،4150 ،ب�ط��اق��ة م�ب�ي��ت ف��ي ف�ن��دق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● يوسف أحمد نورالدين الغصني ،4726 ،بطاقة مبيت في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● محمد ف��اروق عبدالهادي ،4734 ،بطاقة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عمر بدر القناعي ،3744 ،بطاقة مبيت في فندق ومنتجع
كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ول �ي��د م�ح�م��ود ال �ج��اس��م ،3445 ،ب�ط��اق��ة م�ب�ي��ت ف��ي ف�ن��دق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عبداملحسن مرشد الرشد ،3991 ،بطاقة مبيت في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ري��اض دروي ��ش العتيبي ،3385 ،ب�ط��اق��ة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ع �ب��دال��رزاق أح�م��د ال��زاي��د ،2680 ،ب�ط��اق��ة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ج��اس��م عيسى ال �ص��راف ،3348 ،ب�ط��اق��ة مبيت ف��ي فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● سعود عبدالعزيز الربيعان ،2587 ،بطاقة مبيت في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● خالد سليم عثمان ،3771 ،تذكرة سفر (كويت/ أوروبا/
كويت) على الدرجة السياحية
● ع��دن��ان عبدالحميد ال�ح�ي��در ،4973 ،ث�لاج��ة ميديا موديل
MIDEA-HD-84SFWES
● نجاة عباس أبل ،5059 ،بطاقة مبيت لشخصني في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط

ً
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● محمد عبدالكريم البدر ،4918 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● خالد فهد الخليفة ،2769 ،بطاقة مبيت لشخصني في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط،
● طعان حسني زهر ،3383 ،بطاقة مبيت لشخصني في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● سالم نهار الداهوم العازمي ،4084 ،بطاقة مبيت لشخصني
في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ابتسام النجار ،4057 ،بطاقة مبيت لشخصني في فندق
ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● فيصل عبدالعزيز الجاسم ،4720 ،بطاقة مبيت لشخصني
في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● يعقوب ص��ال��ح امل�ل�ا ،3009 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● علي مهنا علي املهنا ،2511 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● فيصل علي بورحمة ،4860 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● حمد عبداهلل أحمد الحمد ،4623 ،بطاقة مبيت لشخصني
في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● علي حسني حيدر رضا ،5142 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عدنان عبداهلل العثمان ،4070 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● د .يوسف عبداهلل العوضي ،5111 ،بطاقة مبيت لشخصني
في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● سلمان ص�لاح العلي ،4281 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● جاسم علي جاسم البحوه ،2639 ،بطاقة مبيت لشخصني
في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● عبدالرحمن خالد الغنيم ،2619 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● آم��ال محمد ح�ج��ازي ،3835 ،بطاقة مبيت لشخصني في
فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● خالد الروضان ،رقم الكوبون  ،3434الجائزة بطاقة مبيت
لشخصني في فندق ومنتجع كوبثون تشمل الفطور فقط
● فيصل خالد ،رقم الكوبون  ،4457الجائزة مبيت لشخصني
في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● اسامة نجيب زيتون ،رق��م الكوبون  ،3906الجائزة مبيت
لشخصني في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل الفطور فقط
● ع�ب��دال�ك��ري��م م�ح�م��د أح �م��د ال �ق�ل�اف ،رق ��م ال �ك��وب��ون ،5296
الجائزة مبيت لشخصني في فندق ومنتجع كوبثورن تشمل
الفطور فقط
● ناصر حمد علي ،رقم الكوبون  ،2894الجائزة تذكرة سفر
«كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● سميرة عبداملحسن الغربللي ،رقم الكوبون  ،4141الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● نادية عبداهلل الشطي ،رقم الكوبون  ،2574الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● بندر ماطر عجيل العنزي ،رقم الكوبون  ،4358الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحي
● علي محمد ال�ش��اي��ع ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،2775ال�ج��ائ��زة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● عصام حامد العصيمي ،رقم الكوبون  ،5320الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● يوسف عبداهلل الشطي ،رقم الكوبون  ،3257الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● أحمد علي أكبر بستكي ،رقم الكوبون  ،4961الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية

● سعد فهد النبهان ،رقم الكوبون  ،3609الجائزة تذكرة سفر
«كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● عهدي شايع الشايع ،رقم الكوبون  ،2650الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● جاسم النصف ،رقم الكوبون  ،3564الجائزة تذكرة سفر
«كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● يعقوب سعيد محمد ،رقم الكوبون  ،3675الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● سعود عبدالعزيز حمد ،رقم الكوبون  ،3877الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● حامد م��رزوق فهيد ،رق��م الكوبون  ،4363الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● نجيب محمد عبداللطيف العوضي ،رق��م الكوبون ،4632
الجائزة تذكرة سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة
السياحية
● غنام عبدالعزيز الغنام ،رقم الكوبون  ،2757الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● طالل صالح هاشم العوضي ،رقم الكوبون  ،5128الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● حسني أح�م��د محمد امل�ط��ر ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،2582الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● محمد يوسف السالم ،رقم الكوبون  ،2705الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● أح�م��د محمد ع �ب��دال��رؤوف ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،3725الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز ،رقم الكوبون  ،2711الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● راضي سعود شامان ،رقم الكوبون  ،3643الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● سمير محمد حسني شامي ،رقم الكوبون  ،5177الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● ص�لاح ناصر العلي ،رق��م الكوبون  ،3333الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● أح�م��د حسني أح�م��د ط��اه��ر ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،4387الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● جاسم ع�ب��داهلل غ�لام رض��ا ،رق��م الكوبون  ،4096الجائزة
ت��ذك��رة س �ف��ر «ك��وي��ت  -اس �ط �ن �ب��ول  -ك��وي��ت» ع �ل��ى ال��درج��ة
السياحية
● ج��اس��م م�ح�م��د ص� ��ادق ال �ع��وض��ي ،رق ��م ال �ك��وب��ون ،3448
الجائزة تذكرة سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة
السياحية
● محمد خليل حيوك ،رق��م الكوبون  ،2921الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● عادل أكبر ،رقم الكوبون  ،2628الجائزة تذكرة سفر «كويت
 اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية● عصام عبداهلل املطوع ،رقم الكوبون  ،4306الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -اسطنبول  -كويت» على الدرجة السياحية
● إبراهيم علي إبراهيم املهدي ،رقم الكوبون  ،3804الجائزة
تذكرة سفر «كويت  -القاهرة  -كويت» على الدرجة السياحية
● خالد عبداهلل الداحس ،رقم الكوبون  ،2610الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -القاهرة  -كويت» على الدرجة السياحية
● خالد يحيى املطيري ،رقم الكوبون  ،5278الجائزة تذكرة
سفر «كويت  -القاهرة  -كويت» على الدرجة السياحية
● عواطف عبدالكريم اإلبراهيم ،رقم الكوبون  ،5156الجائزة
تذكرة سفر «كويت  -القاهرة  -كويت» على الدرجة السياحية
● سعد ال��دي��ن أحمد محمود ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،4391الجائزة
تذكرة سفر «كويت  -القاهرة  -كويت» على الدرجة السياحية
● محمد عيسى العبدالجادر ،رق��م الكوبون  ،5417الجائزة
تذكرة سفر «كويت  -القاهرة  -كويت» على الدرجة السياحية
● د .حسني محمد علي طاهر ،رقم الكوبون  ،5533الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● حسني علي محمد عاشور ،رقم الكوبون  ،3819الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● ط�لال علي محمد املكيمي ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،5186الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● جورج جرجوعي ،رقم الكوبون  ،4994الجائزة تذكرة سفر
(كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● أحمد عبد الحميد بوقويص ،رقم الكوبون  ،4448الجائزة

تذكرة سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● وائل عبدالغفور ،رقم الكوبون  ،3672الجائزة تذكرة سفر
(كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبدالحميد أحمد العوضي ،رق��م الكوبون  ،4633الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبداهلل حمد الناصر ،رقم الكوبون  ،4279الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● جابر رحمة الجالهمة ،رقم الكوبون  ،4147الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبداللطيف س�ع��ود ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،5035ال�ج��ائ��زة تذكرة
سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● حسن رضوان مقامس ،رقم الكوبون  ،2739الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● نايف حمد املصيريعي ،رقم الكوبون  ،3092الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● أحمد علي رضا علي ،رقم الكوبون  ،2893الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● نبيل محمد تقي ششتري ،رق��م الكوبون  ،2889الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -القاهرة  -كويت) على الدرجة السياحية
● عادل يوسف الشمالي ،رقم الكوبون  ،5068الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● صالح فهد النبهان ،رق��م الكوبون  ،2908الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبدالوهاب حسني العوضي ،رقم الكوبون  ،3534الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبدالقادر عبدالعزيز حمد ،رق��م الكوبون  ،4763الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● ع��ادل ج��اس��م ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،4144ال�ج��ائ��زة ت��ذك��رة سفر
(كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● علي أحمد الكندري ،رق��م الكوبون  ،4873الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية،
● حمود سعود الفرحان رقم الكوبون  ،3599الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● منى إب��راه�ي��م ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،3374ال�ج��ائ��زة ت��ذك��رة سفر
(كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● وليد سعدون عويش ،رقم الكوبون  ،3893الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبدالجبار حسني القحطاني ،رقم الكوبون  ،5386الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● عبداهلل إبراهيم كمال ،رقم الكوبون  ،4121الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● علي عبداهلل الشايجي ،رقم الكوبون  ،2862الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● يوسف أحمد الغنام ،رق��م الكوبون  ،3341الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● ع�ب��دال��وه��اب ن��وري ال �ن��وري ،رق��م ال�ك��وب��ون  ،4605الجائزة
تذكرة سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● جمعة عبداهلل املزدي  ،رقم الكوبون  ،3461الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● ناهض ع�ب��دال��رؤوف ،رق��م الكوبون  ،4450الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● سوسن محمد الذريان ،رقم الكوبون  ،3976الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● هيفاء حبيب شماس ،رقم الكوبون  ،3391الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● معن صالح أبو حمرة ،رقم الكوبون  ،3776الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية
● محمد رجب أشكناني ،رقم الكوبون  ،3740الجائزة تذكرة
سفر (كويت  -بيروت  -كويت) على الدرجة السياحية

االحتياطي كل من:
● سليمان محمد السعيد ،رقم الكوبون 3781
● سليمان حنون السلطان ،رقم الكوبون 5095
● حسني علي العلي ،رقم الكوبون 4782
● حمد يوسف املزيد ،رقم الكوبون 4569
● عبد اهلل راشد ،رقم الكوبون 5244
● طالل محمد أحمد ،رقم الكوبون 3949
● هاني الصقر ،رقم الكوبون 5464
● محمد مطلق الرشيدي ،رقم الكوبون 4388
● خالد السيد درويش ،رقم الكوبون 3429
● جمال حامد القناعي ،رقم الكوبون 4704
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فريق  AUMلكرة السلة للسيدات

العثمان :الرياضة ليست رفاهية ..بل رسالة تعليمية تربوية مهمة جدّ اً

 AUMتكرِّم طلبتها الفائزين بالبطوالت الرياضية
التعليم ليس فقط معلومات ..بل ثقة واعتداد بالنفس
احتفاالً باإلنجازات المم ّيزة التي ّ
حققها طالبها في المجال الرياضي
خالل الفترة األخيرة ،أقامت جامعة الشرق األوسط األميركية AUM
حفالً تكريم ّيا لفرقها الرياضية في مركز الجامعة الثقافي يوم
األربعاء  18ديسمبر  ،2019وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة
فهد العثمان ،ورئيس الجامعة جورج يحشوشي ،وعدد من أعضاء
هيئة التدريس ،والعبي والعبات الفرق الرياضية وذويهم ،والمدربين
والطلبة.
خ�ل�ال ال�ش�ه��ري��ن ال�ف��ائ�ت�ين اس �ت �ط��اع ط�ل�ب��ة  AUMأن
ي�ح�ص��دوا ع ��ددًا م��ن امل��راك��ز األول� ��ى ع�ل��ى املستويني
املحلي واألورورب��ي .ففي شهر نوفمبر شاركت فرق
 AUMالرياضية في بطولة  Eurojada 2019التي ّ
تعد
م��ن أق��وى املسابقات الرياضية للطلبة ف��ي أوروب��ا،
ّ
ح �ي��ث ح��ق��ق ف��ري��ق ك ��رة ال �ق��دم ل�ل�ط�ل�ب��ة امل��رك��ز األول
م��ن دون تسجيل أي خ �س��ارة ،ون�ج��ح ك��اب�تن الفريق
الالعب بدر طارق بتحقيق لقبي أفضل العب وأفضل
ه� ّ�داف في البطولة .كما فاز فريق السباحة للطالب
باملركزين الثاني والثالث ،وفريقا كرة الطاولة لفئتي
الطالب والطالبات باملركز الرابع.
أم��ا ف��ي دوري ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة ف��ي ال�ك��وي��ت في
ديسمبر امل��اض��ي ،فقد ف��از ف��ري��ق ك��رة ال�ق��دم للطالب
ب��امل��رك��ز األول م��ن دون تسجيل أي خ �س��ارة للسنة
الثانية على التوالي ،وكذلك احتفظ فريق كرة ّ
السلة
للطالب بلقب البطولة أيضا للمرة الثانية .أما فريق
ّ
ك��رة ال� ّ�س�ل��ة للطالبات فقد ح��ق��ق امل��رك��ز األول للسنة
الرابعة على التوالي.
ويأتي تكريم طلبة جامعة الشرق األوسط األميركية
إي�م��ان��ا ب ��دور ال�ج��ام�ع��ة ف��ي دع��م ورع��اي��ة امل��وه��وب�ين
ّ
بالتميز والنجاح.
وتشجعيهم على االستمرار

كلمة العثمان

ً
كلمةّ ،
رحب فيها
وفي بداية االحتفال ،ألقى العثمان
ب��ال�ح�ض��ور وبالطلبة األب �ط��ال ،م�ع� ّ�ب��را ع��ن سعادته
وف �خ��ره ب �ه��م ،ق��ائ�ل�ا« :ال��ري��اض��ة ل�ي�س��ت رف��اه �ي��ة ،بل
ّ
هي رسالة تعليمية تربوية مهمة ج� ّ�دا .لقد حققتم
نتائج غير عادية وإنجازات كبيرة ،وأريدكم جميعا
أن تعلموا أن�ك��م ب�ه��ذا ق��د حصلتم على ش�ه��ادة غير
الشهادة العلمية األكاديمية التي ستحصلون عليها
التخرج» .وأضاف« :الرياضة مهمة ّ
ّ
جدا ،ألنه ال
عند
ّ
يمكن أن ت�ف��وز ف��ي ال��ري��اض��ة م��ن دون أن تتمتع بالـ
 ،sportsmanshipوه��ي تعني ال �ق��درة على التنافس.
ّ
ال��ري��اض��ة ت�ع��ل�م��ك ال �ص �ب��ر ،ال�س�ع��ي ل�ت�ط��وي��ر نفسك،
العمل الجماعي ،االلتزام ،تنظيم الوقت ،وغيرها من
املهارات املطلوبة في الحياة العملية ،وفي القيادة.
ّ
واعتبر أن امل�ه��ارات القيادية تتطلب شخصا ،لديه
زخم وعزيمة وروح قتالية ،يقبل الخسارة وال يرضى
ّ
كمحفز ودافع للفوز في ّ
املرة التالية،
بها ،بل يأخذها
ً
مضيفا« :ف��ي الحياة ،اذا كنت تمتلك كل املعلومات
ّ
وإذا حصلت على كل الشهادات وأنت ال تمتلك هذه

العبات من فريق كرة السلة للسيدات

العثمان للطلبة:
أنتم قادة ..وأهم شيء
في القيادة
الـSPORTSMANSHIP
رفعتم اسم AUM
وساعدتمونا لتقديم رسالة
تربوية تعليمية مهمة

الروح القتالية فال فائدة من علمك».
ّ
وت ��اب ��ع« :أن� ��ا ال أه��ن �ئ �ك��م ب��ال �ف��وز ف �ق��ط ،أن ��ا أه�ن�ئ�ك��م
ب��إن �ج��ازك��م ت �ج ��اه أن �ف �س �ك��م .وم� ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق إن
اهتمامنا بالنشاطات الرياضية والثقافية بشتى
أنواعها في  ،AUMيأتي من قناعتنا بأن التعليم ال
ينحصر باملواد التعليمية والكتب فقط ،وإن كانت

أوبرين :الرياضة هي
مادة أساسية للتعلم
عن الحياة العامة

فهد العثمان ملق ًيا كلمته

ّ
كلها ضرورية .فنحن نريد من خالل هذه النشاطات
ّ
املختلفة أن نقدم شيئا متكامال لخلق قادة».
وأش��ار العثمان إلى أن  AUMتصرف بسخاء وفرح
إلش��راك طلبتها في املسابقات والفعاليات العاملية
ال� �ت ��ي ت �ش �م��ل ال ��ري ��اض ��ة وال� �ه� �ن ��دس ��ة وال ��روب ��وت ��ات
وال�ت�م��وي��ل وغ�ي��ره��ا ،ح�ي��ث اس�ت�ط��اع طلبة  AUMأن
يحصدوا الكثير من الجوائز واملراكز األولى ،وأثبتوا
ّ
أن �ه��م ي �ق� ّ�دم��ون م�س�ت��وى أك��ادي�م�ي��ا ال ي �ق��ل ش��أن��ا عن
مستوى أي طالب في أوروبا أو في الواليات املتحدة
األميركية أو في أي بلد آخر.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ط �ل �ب��ة ،م ��ن خ �ل�ال اإلن � �ج� ��ازات ال�ت��ي
ّ
يحققونها ،ي� ّ
�وج�ه��ون إل��ى زم�لائ�ه��م اآلخ��ري��ن ،ليس
ً
ف �ق��ط ف��ي  AUMب��ل ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال �ك��وي��ت ،رس��ال��ة
ً
تعليمية ّ
مهمة .وه��ذه الرسالة التي تتبناها AUM
ل �ه��ا ه ��دف اس �ت��رات �ي �ج��ي ك�ب�ي��ر ب�ت�ح�ف�ي��ز ك��ل «ط��ال��ب
وطالبة» لإليمان بقدراتهم.
ّ
وعن الرسالة التربوية علق العثمان« :التعليم ليس

فريق  AUMلكرة القدم للرجال

فريق السباحة

ً
فقط معلومات ،التعليم أوال ثقة واع�ت��داد بالنفس.
ف��ال��رس��ال��ة ال �ت��رب��وي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ك �ب �ي��رة ،وأش �ك��رك��م
ألنكم أنتم سفراء  ،AUMلقد أوصلتم نجاحكم إلى
زمالئكم اآلخرين .وهكذا استطعنا بفضلكم وبفضل
ّ
نحقق ّ
مهمتنا برفع الثقة والهمة».
انجازاتكم أن
وختم العثمان« :أنتم رفعتم اسم الجامعة .أنتم قادة
ّ
وأهم ما في القيادة أن يكون لديك ال �ـ،sportsmanship
ه��ذه ال��روح الرياضية التي تستطيع من خاللها أن
ّ
ُ
تنافس وتتعلم كيف تهزم وكيف تقاتل مرة ثانية،
وكيف تكمل وتصبر ..أنا أحييكم وأهنئكم ،فرحتنا
بكم أكبر مما يمكن أن تتصوروه .أنتم رفعتم اسم
الجامعة وساعدتم في تقديم رسالة تربوية تعليمية
مهمة».
َّ
وف ��ي ال �خ �ت��ام ،س��ل��م ال �ع �ث �م��ان وي �ح �ش��وش��ي دروع ��ا
ً
تكريمية وش �ه��ادات لالعبني وال�لاع�ب��ات وامل� ّ
�درب�ين،
تقديرا لنجاحاتهم وجهودهم .ثم تال الحفل عشاء،
شارك فيه الطلبة واألهالي.

أل � �ق ��ى م ��دي� ��ر ال � �ف� ��رق ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف��ي
جامعة الشرق األوسط األميركية ليام
أوب��ري��ن ،كلمة ّ
رح��ب فيها بالحضور
وهنأ ال�ط�لاب على إنجازاتهم .وق��ال:
«ع ��ادة ال أت��واج��د ع�ل��ى امل�ن� ّ�ص��ة أللقي
الخطابات ،إنما تجدونني دائما بني
م�ج�م��وع��ة ّ م��ن ال�لاع �ب�ين أغ ��رس فيهم
الثقة وأحفزهم على الفوز.
ّ
ّ
ألتوجه بالشكر
أود أن أغتنم الفرصة
إلى فهد العثمان لكرمه الكبير ودعمه
ّ
ل �ك��ل م��ا ن �ق��وم ب ��ه ،ألن ��ه م��ن دون ه��ذا
ال ��دع ��م ال ش� ��يء م ��ن ه� ��ذه اإلن � �ج ��ازات
كان ممكنا» .وتابع« :في مركز AUM
الرياضي نحن عائلة كبيرة ومثل كل
واختالفاتنا التي
عائلة لدينا آراؤن��ا
ّ
ن �ح��رص دائ �م��ا ع�ل��ى ح��ل�ه��ا ب�ت��واص��ل
صادق واحترام متبادل .فنحن نعمل
معا ،نضحك معا ونفوز معا».
وت � � � ّ
�وج � � ��ه أوب � � ��ري � � ��ن إل� � � ��ى ال�ل�اع� �ب�ي�ن
وال�لاع�ب��ات ش��اك�رًا إي��اه��م على العمل
ال��دؤوب وعلى التضحية واإلخ�لاص
ملا يطمحون إليه ،معتبرًا أن الرياضة
ه��ي م��ادة أساسية تساعدهم للتعلم
ع ��ن ال �ح �ي��اة ال �ع��ام��ة ك��ال�ع�م��ل امل�ن�ف��رد
أو ضمن فريق ،اح�ت��رام التراتبية في
ال �ع �م��ل ،ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ه��دف وع�ل��ى
وغيرها من األم��ور .وأضاف:
تحقيقه
ّ
«ك �ف ��ري ��ق ح��ق �ق �ن��ا امل ��رك ��ز األول ل �ك��رة
القدم في بطولة  Eurojada 2019وقد
ن��اف�س�ن��ا ف��رق��ا ري��اض �ي��ة م ��ن ب�ل�غ��اري��ا
وف��رن�س��ا وص��رب�ي��ا وب��رل�ين .أم��ا فريق
ك��رة السلة للرجال فقد ف��از في دوري
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
لسنتني متتاليتني .بينما ف��از فريق
ك ��رة ال� ّ�س �ل��ة ل �ل �س �ي��دات ب��امل��رك��ز األول
مل ��دة أرب� ��ع س �ن��وات م�ت�ت� ً�ال�ي��ة .وإن كل
ه ��ذه اإلن � �ج� ��ازات ح�ق�ي�ق��ة ه ��ي م��ذه�ل��ة
ّ
ومميزة».
ّ
وخ � �ت� ��م م ��وج � �ه ��ًا ال� �ش� �ك ��ر إل� � ��ى ف��ري��ق
وم� ّ
�درب��ي امل��رك��ز ال��ري��اض��ي ف��ي AUM
ّ
ال��ذي��ن ي �ق��دم��ون ال�ك�ث�ي��ر بديناميكية
وإيجابية.
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كيف جاءت التصريحات اإليرانية؟
أصدر الحرس الثوري اإليراني أكثر من بيان عبر التلفزيون الرسمي ،وصف فيه الضربات الصاروخية
بأنها «انتقام عنيف» ملقتل سليمانيّ ،
ووجه تهديدات للجانب األميركي بأنه في حالة الرد على تلك
الضربات فإن الحرس الثوري سيشعل النار في الوجود األميركي في املنطقة ،كما هدد دول املنطقة
التي تستضيف ق��وات وقواعد أميركية بأنها ستكون هدفا لالنتقام .وزي��ر الخارجية محمد جواد
ظريف وصف الهجوم بأنه دفاع عن النفس بموجب القوانني الدولية ،مضيفا إن «طهران ال تسعى إلى
التصعيد أو الحرب ،كان علينا الرد على مقتل سليماني ،وهذا هو الرد ،وانتهى كل شيء»!
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معلومات عن الهجوم ُم ِّر َرت إلى العراقيين فتسربت إلى األميركيين

ُّ
الرد اإليراني ..صواريخ بال ضحايا

¶رسائل ترامب ..عقوبات جديدة وال رد عسكريا ً ودعوة للسالم
هجمات مليئة بالرمزية..
وعرض لأللعاب النارية

نعيم درويش
ق ��ال م �ص��در م�ط�ل��ع ف��ي واش �ن �ط��ن ان «ال � ��رد االي��ران��ي
ع�ل��ى اغ�ت�ي��ال ال �ج �ن��رال ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي ،ال ��ذي تمثل
باستهداف قاعدتني اميركيتني في العراق متفق عليه،
وجاء وفق صيغة تسمح للطرفني االيراني واالميركي
بحفظ ماء الوجه من دون الذهاب الى مخاطر نشوب
حرب مدمرة وشاملة في املنطقة».
واوض��ح املصدر انه «في الساعات الـ  24التي سبقت
ال ��رد االي��ران��ي نشطت ت�ح��رك��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة قادتها
عمان ووصلت ذروتها في الزيارة التي قام بها وزير
الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الى طهران وان
كانت تحت عنوان املشاركة في مؤتمر هناك ،لكنها
ركزت على ايجاد حل وسط يرضي الطرفني ،وال يقود
منطقة الشرق االوسط الى سيناريوهات سوداوية».
وتحدث املصدر عن تحركات فرنسية وعربية نجحت
في ترتيب سيناريو الرد على مقتل سليماني بطريقة
ال يسقط فيها اي ضحايا اميركيني.
وح��ذر امل�ص��در «م��ن ان تفهم اي ��ران امل��وق��ف االميركي
بشكل خاطئ وت�ل��زم مهمة متابعة الرد ال��ى اذرعها
في املنطقة ال سيما في العراق ،مؤكدا ان ادارة الرئيس
دونالد ترامب ستعتبر اي هجوم من قبل امليليشيات
ع �ل��ى م�ص��ال�ح�ه��ا وق��وات �ه��ا ع �ل��ى ان ��ه ه �ج��وم اي��ران��ي
مباشر يستدعي الرد».

إجراءات قبل الضربة
وح��ول السيناريو ال��ذي تم اخراجه لعملية «االنتقام
االي��ران��ي» ،ق��ال امل�ص��در املطلع ل�ـ سبقلا ان��ه وبحسب
ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ع��راق�ي��ة واالي��ران �ي��ة ت��م اب�ل�اغ ال �ع��راق
ق �ب��ل ال �ه �ج��وم ون �ق��ل ال �خ �ب��ر ال ��ى ال �ج �ن��ود ال�ع��راق�ي�ين
امل��وج��ودي��ن ب�ك��ل ال �ق��واع��د امل�ش�ت��رك��ة م��ع االم�ي��رك�ي�ين
بضرورة االستعداد للهجوم ومن الطبيعي ان يعمد
ال�ج�ن��ود ال�ع��راق�ي��ون ال��ى اب�ل�اغ ن�ظ��رائ�ه��م االم�ي��رك�ي�ين
ب��ال�خ�ط��ر ال �ق��ادم ،ف�ت��م اخ��ذ اح�ت�ي��اط��ات الزم ��ة لتالفي
وق��وع خسائر بشرية .وق��ال املكتب اإلعالمي لرئيس
ال��وزراء العراقي املستقيل عادل عبداملهدي ،إنه تلقى
رسالة شفوية رسمية من إي��ران ب��أن ال��رد على مقتل
سليماني «ق��د ب��دأ أو سيبدأ بعد قليل» .م��ن جانبه،
قال الناطق باسم القوات العراقية إن إي��ران «أبلغتنا
شفويًا بالقصف وأنذرنا القيادات العسكرية».
قال مسؤول اميركي إن الجيش األميركي «ك��ان لديه
ال��وق��ت الكافي ك��ي يطلق ص�ف��ارات اإلن ��ذار ف��ي قاعدة
ع�ين االس��د وان العسكريني األميركيني توجهوا إلى
مخابئ آمنة قبل أن تضرب الصواريخ».
وق��ال مساعد وزي��ر الدفاع األميركي للشؤون العامة
ج��ون��اث��ان ه��وف �م��ان ف ��ي ب �ي��ان إن ال �ق��اع��دت�ين ال�ل�ت�ين
تعرضتا لهجوم كانتا في حالة تأهب قصوى نظرًا
ّ
ّ
ّ
ل��وج��ود م��ؤش��رات تفيد ب��أن النظام اإلي��ران��ي يخطط
ملهاجمة قواتنا ومصالحنا في املنطقة.
وفي هذا االطار ،نقل موقع السومرية نيوز عن مصدر
م�س��ؤول ف��ي محافظة االن�ب��ار ،ان «معلومات تسربت
م ��ن ق ��اع ��دة ع�ي�ن االس � ��د ال �ج��وي��ة ب �ن��اح �ي��ة ال �ب �غ��دادي
ب �ق �ض��اء ه �ي��ت غ ��رب ��ي االن � �ب� ��ار ،ق �ب��ل وق � ��وع ال �ض��رب��ة
بساعات ،افادت بان القوات االيرانية تنوي استهداف
م�ب�ن��ى ال �ق��اع��دة ب��ال �ص��واري��خ» ،م�ب�ي�ن��ا ان «ذل� ��ك دف��ع
القوات االميركية الى اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من
وق��وع اص��اب��ات ف��ي صفوف قواتها وال�ق��وات االخ��رى
املتمركزة في نفس املبنى».
واضاف املصدر ان «االج��راءات التي اتخذتها القوات
االميركية داخل مبنى قاعدة عني االسد الجوية قبيل
استهدافها تضمنت دع��وة ك��ل ال�ج�ن��ود ال��ى ال��دخ��ول
مل �خ��اب��ئ م�ح�ص�ن��ة ب�ش�ك��ل دق �ي��ق ال ي�م�ك��ن اخ �ت��راق �ه��ا
بمختلفة االس �ل �ح��ة ف�ي�ه��ا اف��رغ��ت ال �ق��وات االم�ي��رك�ي��ة
ك��اف��ة م ��درج ��ات امل �ط ��ار ،واوع � ��زت ل�ط�ي��اري�ه��ا ال�ت��وج��ه
الى خ��ارج املحافظة وبقاء طائرات اخ��رى فوق مبنى
امل�ط��ار الستهداف تلك ال�ص��واري��خ قبل وصولها الى
املبنى» ،موضحا ان «هذه االجراءات واملعلومات قبل
االستهداف حدت من خسائر القوات االميركية».

تجنب املواجهة
وق ��ال ري ��اض ق�ه��وج��ي امل��دي��ر ال �ع��ام مل��ؤس�س��ة أنيغما
للدراسات االستراتيجية لـ سبقلا« :م��ا حصل يبدو
واضحا انه متفق عليه ومرتب ،ولكن علينا االنتظار
ملدة  24ساعة لنرى اذا ما كان االميركيون قد اقتنعوا
ب ��ان ال ��رد االي ��ران ��ي ت��م ول ��م ي �ح��دث ه�ج�م��ات م��ن قبل
حلفاء ايران في العراق مثال».
ورأى امل �ح �ل��ل ال �س �ي��اس��ي االي� ��ران� ��ي ال ��دك �ت ��ور ح�س��ن
هاشميان ان «اي��ران قامت بعملية في اطار الخطوط
الحمر االم�ي��رك�ي��ة ول��م تمس ه��ذه ال�خ�ط��وط» ،واش��ار

خامنئي خالل لقاء في طهران أمس | ا ف ب

أميركا ستعتبر هجمات الميليشيات
على أنها ضربات إيرانية جديدة
هاشميان في اتصال مع سبقلا الى ان «طهران قامت
ب�ه��ذه العملية لتعطي رس��ال��ة ال��ى ال��داخ��ل االي��ران��ي
بانها سترد على مقتل سليماني وردت بهذا الشكل
ال �خ �ج��ول ،ول��ذل��ك االن ن�ش��اه��د ون�س�م��ع ال�ب��روب��اغ�ن��دا
الكبيرة داخ��ل اي��ران بأننا ضربنا القواعد االميركية
وانتقمنا وك��ل ه��ذا تهويل كبير في االع�لام االيراني
ح ��ول ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ،ل �ك��ن ال ��واق ��ع ان اي � ��ران تجنبت
املواجهة مع اميركا».
واستبعد هاشميان ان يكون ما حصل نتيجة لوساطة

ترامب يلقي كلمة حول ايران في البيت االبيض | ا ف ب

ع�م��ان�ي��ة خ��ال�ص��ة «ول�ك�ن�ه��ا س�ي��اس��ة اي��ران �ي��ة تتجنب
املواجهة املباشرة مع اميركا ،ولكن ربما طهران ارادت
اخذ تطمينات من الوسطاء مثل عمان بانها لو قامت
بهذ العمل وف��ي ه��ذا االط��ار ف��إن ال��والي��ات املتحدة لن
تقوم برد وايضا بحثت عن بعض النقاط االقتصادية
فيما يخص العقوبات وامللف النووي ،لكن واضح ان
اميركا بعد ه��ذه الضربة ستفرض عقوبات جديدة،
وه��ذا يعني انها لم تتراجع ام��ام اي��ران ول��ن تعطيها
اية نقاط».
وأك��د عضو الحزب الجمهوري األميركي بشار جرار
أن املعطيات األولية تشير إلى توجه الواليات املتحدة
وإيران إلى التهدئة رغم القصف اإليراني.

رسائل ترامب
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ل �ه �ج��ة ال �ل�اذع ��ة ال �ت ��ي ص��اح�ب��ت
بيانا للحرس الثوري اإلي��ران��ي أعقب الضربات ،فإن

خامنئي :الضربة الصاروخية
صفعة ألميركا لكنها غير كافية
وصف املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي استهداف الحرس الثوري قوات أميركية في
العراق بضربات صاروخية بأنه صفعة قوية على وجه الواليات املتحدة ،ولكنها غير كافية.
وقال خامنئي في كلمة ألقاها امس بالعاصمة طهران في وفد من مدينة قم إن ما وصفها
بالضربة الناجحة املوجهة لألميركيني في العراق ال تكفي ،داعيا إلى مواصلة العمل من أجل
إخراج القوات األميركية من هناك.
وش��دد على ض��رورة م�غ��ادرة ال�ق��وات األميركية املنطقة ،وق��ال إن وج��وده��ا املثير للفساد
تسبب في حروب ودمار وخالفات باملنطقة.
وفي السياق ،أثنى املرشد اإليراني على القرار الذي تبناه مؤخرا البرملان العراقي بضرورة
انسحاب القوات األجنبية ،بما فيها القوات األميركية ،من العراق.
وقال خامنئي إن إيران تعتبر الواليات املتحدة وإسرائيل عدوتني لها ،وانها ال تنظر للدول
األخرى بوصفها عدوة لها ما دامت ال تتحرك ضدها.
وفي الكلمة التي قاطعها الحضور م��رارا بالهتاف ،خصص املرشد األعلى اإليراني حيزا
كبيرا للحديث عن خصال قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني ،ال��ذي اغتاله
الجيش األميركي بواسطة طائرة مسيرة فجر الجمعة املاضي بعيد وصوله إلى مطار بغداد
الدولي.
واعتبر أن سليماني أحبط مخططات األميركيني في العراق وسوريا واليمن.
ورأى خامنئي أن مشاركة حشود كبيرة من اإليرانيني في تشييع سليماني يعد أيضا
صفعة للواليات املتحدة ،ودليال على أن الثورة اإليرانية ال تزال حية.
وتحدث أيضا عن بعض حلفاء إيران باملنطقة ،وقال في هذا السياق إن واشنطن تحاول
إزاحة حزب اهلل من لبنان ملصلحة إسرائيل ،ولكن الحزب هو يد لبنان وعينه ،وفق وصفه.
كما قال إن تفاوض طهران مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي كان مقدمة للتدخل
األميركي.
من جهته ،ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي إن إي��ران سترد على اغتيال سليماني
بإخراج الواليات املتحدة من املنطقة.
وأضاف روحاني أن واشنطن قطعت يد سليماني ،وإن بالده سترد بقطع رجلها في املنطقة.

ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ص��ادرة م��ن إي ��ران تشير إل��ى أن�ه��ا ال
تسعى إلى تصعيد ،وأنها تريد أن ينتهي األمر بعد
أن تظهر أمام شعبها وقد ردت على الواليات املتحدة.
من جهته ،أكد الرئيس األميركي أنه ال توجد إصابات
ف ��ي ص �ف��وف ال� �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال� �ع ��راق نتيجة
القصف االيراني ،مشيرا إلى أن هناك أضرارا بسيطة
وطفيفة في القواعد العسكرية التي تعرضت للهجوم،
الف �ت��ا إل ��ى أن إي� ��ران رف �ع��ت ش �ع��ار امل ��وت ألم�ي��رك��ا في
ال�ي��وم ال��ذي وق��ع فيها االت�ف��اق ال�ن��ووي و»ال�ص��واري��خ
التي ضربتنا بها دفع ثمنها الرئيس السابق باراك
أوباما» .وقال ترامب إن بالده ال ترغب في استخدام
القوة العسكرية ضد إيران ،وأعلن أن الواليات املتحدة
سوف تفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام
اإليراني ،وستستمر هذه العقوبات حتى تغير إيران
سلوكها ،معتبرا أن االقتصاد هو الرادع األكبر.
وأضاف أن إيران مولت اإلرهاب من خالل األموال التي
حصلت عليها من االتفاق النووي ،فكان هناك جحيم
في العراق ولبنان وسوريا ومناطق أخرى.
وقال «يجب أن تنهي إيران طموحها النووي وتنهي
دعمها لإلرهاب» ،وأضاف أن على الدول الخمس التي
وقعت هذا االتفاق مع إيران (روسيا والصني وأملانيا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن�س��ا) أن ت�ع��رف حقيقة ه��ذه ال��دول��ة
وتنسحب من االتفاق النووي.
وش��دد ترامب على أن��ه لن يكون بحوزة إي��ران سالح
ن��ووي طاملا بقي هو رئيسا للواليات املتحدة .وقال
إن دول ال �ع��ال��م ت�ح�م�ل��ت ال �س �ل��وك اإلي ��ران ��ي امل��زع��زع
لالستقرار في املنطقة «لكن هذه األيام انتهت».
وب�ش��أن اغ�ت�ي��ال سليماني ،ق��ال ت��رام��ب «قتلنا قاسم
سليماني اإلرهابي األول في العالم ،بصفته مسؤوال
ع��ن فيلق ال�ق��دس ك��ان م�س��ؤوال ع��ن أك�ب��ر ال�ف�ظ��اع��ات..
وكانت يداه ملطخة بالدماء األميركية وكان يجب أن
ينتهي منذ زمن بعيد».
وقال «رسالتنا واضحة لإلرهابيني ..لن تهددوا حياة
األم�ي��رك�ي�ين» ،ووج��ه خطابه إل��ى إي ��ران ق��ائ�لا «حملة
اإلرهاب لن نقبل بها بعد اآلن ولن نسمح لكم باملضي
قدما في هذا السبيل» .وتحدث ترامب عن مباحثات
سوف يجريها مع الشركاء في حلف شمال األطلسي
للمشاركة في عملية بالشرق األوسط ،لكنه لم يكشف
عن طبيعة هذه العملية أو املشاركة .كما دعا طهران
إل ��ى ال �س�ل�ام ،ق��ائ�لا إن «ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة مستعدة
للسعي للسالم مع كل من يسعى إليه».
ويبدو ان السيناريو ال��ذي وقع يجعل ترامب يصور
نفسه داخليًا على أن��ه الرئيس ال��ذي اتخذ ق��رار قتل
سليماني دون أن ي��دف��ع أم�ي��رك��ي واح��د ح�ي��ات��ه ثمنًا
ل��ذل��ك ال �ق��رار ال ��ذي أح �ج��م ع��ن ات �خ��اذه ب�ي��ل كلينتون
وباراك أوباما.
كما ان ت��رام��ب سيوجه سهامه ال��ى الديموقراطيني
قائال لهم :انظروا ماذا فعلت عندما حاولوا محاصرة
ال �س �ف��ارة االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �غ��داد ،ل�ق��د ق�ت�ل��ت اه ��م قائد
ع �س �ك��ري اي ��ران ��ي وال ��رج ��ل ال �ث��ان��ي ف ��ي ط � �ه ��ران ،ف��ي
امل�ق��اب��ل م��اذا فعلتم عندما تمت مهاجمة القنصلية
ف��ي ب�ن�غ��ازي الليبية ،ح�ي��ث ق�ت��ل السفير كريستوفر
ستيفنز عام  2012؟»

«سي ان ان» :ثالثة تفسيرات لتج ُّنب إيران قتل أميركيين
ت �ن��اول ت�ق��ري��ر ن �ش��ره م��وق��ع ق �ن��اة «س ��ي ان ان»،
م��ا ب��دا ح��رص��ا م��ن إي ��ران على تجنب القتل في
ض��رب��ات �ه��ا ،ال �ت��ي اس�ت�ه��دف��ت ف�ج��ر ام ��س م��واق��ع
ب��ال�ع��راق ،تستضيف ق��وات أميركية ،وال سيما
قاعدة «عني األسد».
واس�ت�ع��رض ال�ت�ق��ري��ر ث�لاث��ة ت�ف�س�ي��رات محتملة
وراء طبيعة «االن �ت �ق��ام» اإلي��ران��ي ع�ل��ى اغتيال
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق��ائ��د فيلق ال�ق��دس بالحرس
الثوري اإليراني ،قاسم سليماني.

أوال ،يشير التقرير إلى احتمال أن يكون املرشد
اإليراني ،علي خامنئي ،ال��ذي أمر بالرد« ،ليس
على دراية» بإمكانات تلك الصواريخ الحقيقية،
وأنه بالغ في تقدير فعاليتها.
ث ��ان � �ي ��ا ،ق � ��د ي �ع �ك ��س امل� �ش� �ه ��د «ان � �ت � �ص� ��ار ت �ي��ار
االعتدال» ،مشيرا إلى أن ضرب أهداف عسكرية
ف��ي ال �ل �ي��ل ب �ع��دد ق�ل�ي��ل م��ن ال �ص��واري��خ ق��د يعد
خيارا وسطا بني مختلف األط��راف ،ال سيما أن
طهران وواشنطن ليست لديهما الرغبة في قتال

طويل ،بحسب «سي ان ان».
ث��ال �ث��ا ،ق��د ي �ك��ون م��ا ح ��دث م �ح��اول��ة م��ن ج��ان��ب
إي ��ران ل��وض��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي «إح �س��اس
زائ��ف باألمن» ،بحسب التقرير ،مفاده أن إيران
ضعيفة عسكريا ،في حني يتم العمل على انتقام
أشد عنفا ،وهو ما سيتطلب «الكثير من الفطنة
االستراتيجية من حكومة تعاني انقساما بني
األجنحة املتشددة واملعتدلة».
ويشير التقرير إلى أنه «إذا كانت الهجمات في

العراق هي في الواقع في نطاق الرد اإليراني ،إال
أنها قد تحمل معها خطرا آخر ،وهو أن تعتقد
إدارة ت��رام��ب أن أداء ه ��ا املتهور خ�لال األسبوع
املاضي قد اتى ثماره ،وأن إيران قد هزمت».
ويختم بالقول إن هذا من شأنه أن يخاطر بمزيد
من العمل غير العقالني من واشنطن ،ربما ليس
فقط تجاه إي��ران ولكن أيضا ضد أع��داء آخرين،
كما أنه يجعل إيران تبدو ضعيفة ،ما قد يشجع
خصومها اإلقليميني اآلخرين على مهاجمتها.

بدت عملية االنتقام الشديد التي توعدت بها اي��ران الواليات املتحدة
ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني مليئة بالرمزية اكثر من
االنتقام الحقيقي.
فالصواريخ التي استهدفت القاعدتني في العراق اطلقت في حوالي
الساعة ال��واح��دة والنصف صباحًا ف��ي ال�ع��راق ،أي ف��ي ال��وق��ت نفسه
ُ ِّ َ
تقريبًا الذي نفذت فيه غارة الطائرة من دون طيار التي قتلت سليماني
صباح يوم الجمعة املاضي .فيما نشر كبار املستشارين اإليرانيني
�دات خ�لال
وامل��ؤس �س��ات اإلع�ل�ام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ش �ب��ه ال��رس �م �ي��ة ت �غ��ري� ٍ
الهجوم تحمل ص��ور علم ال�ب�لاد ،ل�ل��رد على ص��ورة العلم األميركي
التي نشرها ترامب في تغريد ٍة تزامنت مع ظهور التقارير األولى عن
وفاة سليماني .بينما أطلق الحرس الثوري على الهجوم اسم عملية
ُ
«الشهيد سليماني» .ون� ِ�ش��رت على وسائل اإلع�لام اإليرانية مقاطع
فيديو للصواريخ املنطلقة.
ً
َّ
ولكن في أعقاب وق��وع الهجمات مباشرة ،يبدو أنها كانت مدروسة
ُّ
بعناية لتجنب وق��وع خسائر ف��ي صفوف ال�ق��وات األميركية .فرغم
ح��رص اي ��ران ع�ل��ى ال�ت�ه��وي��ل م��ن ح�ج��م ال�ض��رب��ات ال�ص��اروخ�ي��ة التي
أطلقتها ،إال أن الوقائع على األرض تقول شيئا آخر.
فقد نشر ناشطون عراقيون ص��ورا قالوا إنها لصواريخ إيرانية لم
تنفجر بعد الهجوم اإلي��ران��ي .وقالت الناشط حيدر حمزوز إن أحد
صواريخ إيران الباليستية وقع في قرية حيطان في هيت على بعد 40
كيلومترا من قاعدة عني األسد التي استهدفتها إيران.
ونشرت صفحة «الخوة النظيفة» على فيسبوك عدة صور للصواريخ
اإليرانية التي لم تنفجر في منطقة حيطان .وذهب مغردون لوصف
الصواريخ االيرانية بـ«البالستيكية» و«الغبية».
واذ قال التلفزيون اإليراني إن طهران أطلقت  15صاروخا على أهداف
أميركية بالعراق أدت إلى «مقتل  80عسكريا أميركيا» ،وحدوث «أضرار
جسيمة» بمروحية وع�ت��اد عسكري أميركي ،م��ن دون أن يعرض أدل��ة
على ذلك ،قال مراسل فوكس نيوز في البيت األبيض ان :ادعاء اإليرانيني
سقوط عشرات القتلى االميركيني يشير ال��ى ان الهجوم االي��ران��ي كان
مجرد عرض لأللعاب النارية بغرض دعائي.

صاروخ إيراني سقط بعيدً ا عن القاعدة األميركية في العراق

قاعدتا عين األسد وحرير
استهدف الحرس الثوري اإليراني فجر امس
قاعدتي عين األسد في محافظة األنبار
غرب العراق ،وحرير في أربيل شماال ،وهما
تضمان مئات الجنود والضباط األميركيين.
وفي ما يلي موجز ألهم الحقائق عن
هاتين القاعدتين:

قاعدة عين األسد
● ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية.
● ت�ق��ع ع�ل��ى ب�ع��د ح��وال��ي  100ك�ل��م غ��رب ال��رم��ادي ف��ي ناحية
البغدادي بمحافظة األنبار.
● بنيت عام  1980من قبل شركة يوغوسالفية وسميت حينها
بالقادسية ألن تشييدها جاء بعد معركة القادسية الشهيرة بني
الجيشني العراقي واإليراني ،وبعد الغزو األميركي للعراق عام
 2003أصبح اسمها «عني األسد».
● تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة ،فهي تقع في أعلى نقطة
عن مستوى سطح البحر باملنطقة اإلقليمية ،وتضم مقر قيادة
الفرقة السابعة بالجيش العراقي.
● خ�لال ال�ح��رب العراقية اإلي��ران�ي��ة كانت ال�ق��اع��دة ت��ؤوي ثالثة
أس ��راب م��ن ط��ائ��رات م�ي��غ ال��روس �ي��ة ،وت�ع��رض��ت ل �غ��ارات جوية
عديدة.
● ب�ع��د ال �غ��زو األم �ي��رك��ي ل �ل �ع��راق اح�ت�ل�ت�ه��ا ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة،
واستخدمتها م��رك��زا رئيسيا لنقل الجنود وامل��ؤن حتى عام
 2011حني تسلمتها القوات العراقية فأصبحت مركزا للفرقة
السابعة من الجيش ،كما ضمت مدرسة للمشاة.
● سنة  2014اس�ت�ع��ادت ال�ق��اع��دة أهميتها ن�ظ��را الحتضانها
ج�ن��ودا وضباطا ومستشارين عسكريني أميركيني يقدمون
الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم داعش.
● ب�ع��د س�ي�ط��رة تنظيم داع ��ش ع�ل��ى ن��اح�ي��ة ال �ب �غ��دادي ،هاجم
مقاتلوه القاعدة وحاولوا اقتحامها ،لكن الواليات املتحدة لم تخل
جنودها رغم الخطر وأكدت أن من حقهم الدفاع عن أنفسهم.
● زاره��ا الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب بشكل مفاجئ في
ديسمبر  2018لالحتفال مع جنوده بعيد امليالد.

قاعدة حرير
● تقع في قضاء شقالوة على بعد  75كلم عن مركز مدينة
أربيل من جهة الشرق ،وتعد أقرب قاعدة أميركية من الحدود
اإليرانية ،حيث ال تبعد عنها أكثر من  115كلم.
● بدأ استخدامها من قبل الجيش األميركي عام  2015في إطار
الحرب على داعش.
● مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات
متطورة.
● تستخدمها القوات األميركية لتدريب قوات البشمركة الكردية.
● كشفت مصادر محلية أن الجيش األميركي قام بتوسيعها
أواخر عام 2018
● يعتقد أن�ه��ا وج�ه��ة ال�ج�ن��ود األميركيني بعد انسحابهم من
سوريا.
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الحشد العراقي يتوعَّ د بانتقام للمهندس ..ليس أقل من انتقام إيران لسليماني

يرد الوكيل بعد ِّ
هل ُّ
رد األصيل؟
األولي اإليراني على اغتيال قاسم سليماني حصل ،واآلن حان
«الرد
ّ
وقت الرد العراقي على اغتيال أبومهدي المهندس» ..هكذا كانت
ردات أفعال مسؤولين في الميليشيات العراقية الموالية إليران
على عملية الحرس الثوري ،بإطالق صواريخ على قاعدة عين االسد
الجوية العراقية فجر أمس .فهل سيردّ الحشد العراقي عقب
االنتهاء من مراسم دفن ابومهدي المهندس اليوم في النجف،
حيث وصل اليها الجثمان ل ُي َ
دفن في مدافن وادي السالم؟
وليد قرضاب
اعتبر الحشد الشعبي أمس أن عملية
ال �ح��رس ال �ث��وري ه��ي «ال� ��رد األول على
استهداف سليماني ،وان ال��رد العراقي
س �ي �ك��ون ق��ري �ب��ا ع �ل��ى م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي،
وامل�ه�ن��دس» ،واج��اب ام�ين ع��ام عصائب
اه� ��ل ال� �ح ��ق ق �ي��س ال �خ��زع �ل��ي ،امل�ص�ن��ف
على قائمة االرهاب االميركية ،بوضوح
ع �ل��ى ال� �ت� �س ��اؤالت ،ح �ي��ث ت� ّ
�وع��د ال �ق��وات
االم �ي��رك �ي��ة ب ��رد ع �ل��ى اغ �ت �ي��ال امل�ه�ن��دس
«أك �ب ��ر م ��ن رد االي ��ران� �ي�ي�ن ع �ل��ى اغ�ت�ي��ال
سليماني» .وق��ال الخزعلي في تغريدة
نقلها مكتبه االع�لام��ي «ألن العراقيني
اصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم
اقل من حجم الرد االيراني ،وهذا وعد».
ل� �ك ��ن ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ه � �ن ��اك م� ��ن ي� � ��رى ان
تهديدات قادة الحشد ال تزال في االطار
ال �ع��اط �ف��ي ح �ت��ى اآلن ،ال س�ي�م��ا ان ال��رد
االيراني لم يكن مقنعا للعراقيني ،لكونه
ل ��م ي �س �ف��ر ع ��ن اي خ �س��ائ��ر ف ��ي ص�ف��وف
االم�ي��رك�ي�ين ،ب��ل االخ�ط��ر أن��ه ع� ّ�رض أمن
ال�ع��راق�ي�ين ل�ل�خ�ط��ر ،ن��اه�ي��ك ع��ن ان�ت�ه��اك
السيادة العراقية من قبل ايران باالعتداء
ع �ل��ى ق ��واع ��د ع��راق �ي��ة ت �ض��م ام �ي��رك �ي�ين.
ووف��ق املراقبني ،ف��إن االنقسام الداخلي
ف��ي ال�ع��راق ح��ول االن �خ��راط ف��ي ال�ص��راع
االي��ران��ي ــــــ االميركي وأخ��ذ الوكالة عن
اي ��ران ب��اس�ت�ه��داف امل�ص��ال��ح االم�ي��رك�ي��ة،
م� ��ن ش ��أن �ه �م ��ا أن ي � ّ
�ؤج� �ج ��ا ال� �ت ��وت ��رات
السياسية في البرملان ،وينعكسا سلبا
على تشكيل الحكومة ،وبالتالي ُيدخال
ّ
ويعرضاه لعقوبات
البالد في املجهول
اقتصادية ،هو بالغني عنها حاليًا.

انتهاك السيادة
وف ��ي ه ��ذا االط � ��ار ،أدان ائ �ت�ل�اف النصر
االن �ت �ه��اك االي ��ران ��ي ل�ل�س�ي��ادة ال�ع��راق�ي��ة،
ودع��ا ال��ى ال��وح��دة والتضامن الوطني.
واض� � ��اف« :ل �س �ن��ا أع � ��داء ألح� ��د ،ون�ط�ل��ب
الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم
على ق��اع��دة املصالح املشتركة» ،مؤكدًا
رفضه أي صراعات او تصفية حسابات
اقليمية دولية على حساب الدم واالرض
والسيادة العراقية.
وف��ي االط ��ار ،دع��ا النائب رع��د الدهلكي
ال� �ب ��رمل ��ان ال� ��ى ع �ق��د ج �ل �س��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
مل �ن��اق �ش��ة االع� � �ت � ��داء وال � �خ� ��رق االي ��ران ��ي
لسيادة العراق ،مطالبا الحكومة بالرد
ع�ل��ى ال�ق�ص��ف االي ��ران ��ي ،ك�م��ا ف�ع�ل��ت مع
ال �ه �ج��وم االم� �ي ��رك ��ي ،م �ح �م�لا «ال �ج �ه��ات
ّ
وشجعتها على
ال�ت��ي ط� ّ�ب�ل��ت م��ع اي ��ران
إض � �ع� ��اف س � �ي� ��ادة ال � �ع � ��راق امل �س��ؤول �ي��ة
ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن س�ل�ام��ة وح� �ي ��اة اي م��دن��ي

عراقي ّ
جراء التصعديات غير املسؤولة
من ايران وحلفائها».
وأدان رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب م�ح�م��د
الحلبوسي «االنتهاك اإليراني لسيادة
ال �ع��راق» ،م��ؤك�دًا رفضه القاطع ملحاولة
األط � ��راف امل �ت �ن��ازع��ة اس �ت �خ��دام ال�س��اح��ة
العراقية في تصفية الحسابات ،داعيًا
ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى ات� �خ ��اذ إج � � ��راء ات أم�ن�ي��ة
إليقاف مثل هذه االعتداء ات.
ّ
رئ�ي��س الجمهورية ب��ره��ام ص��ال��ح ح��ذر
ب� � � ��دوره ،م� ��ن ّ
زج ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ف� ��ي ح��رب
ج ��دي ��دة ،ف��ي ح�ي�ن ق��ال��ت ح �ك��وم��ة اق�ل�ي��م
كردستان العراق انها ليست مع زي��ادة
ّ
يمهد
التصعيد ،ألن ذل��ك م��ن ش��أن��ه أن
األرض� �ي ��ة مل�ض��اع�ف��ة ال �ع �ن��ف ون �ش��اط��ات
املنظمات اإلرهابية ،ال سيما «داع��ش»،
م�ت�م�ن�ي��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع األط� � ��راف اح �ت��رام
الدور املتوازن لإلقليم.
وك��ان رئ�ي��س حكومة تصريف األع�م��ال
ع ��ادل عبد امل �ه��دي ق��ال إن إي ��ران أبلغت
بالده «شفويا» بالضربة قبل تنفيذها
ب �ق �ل �ي��ل ،وان ال �ض ��رب ��ة س �ت �ق �ت �ص��ر ع�ل��ى
أم ��اك ��ن ت ��واج ��د ال �ج �ي��ش األم� �ي ��رك ��ي م��ن
دون أن ت� �ح ��دد م ��واق �ع� �ه ��ا ،م ��ؤك ��دا ان��ه
اج��رى االتصاالت الداخلية والخارجية
ال�ل�ازم��ة ،ف��ي م�ح��اول��ة الح �ت��واء امل��وق��ف،
وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون
العراق من اول ضحاياها.
ال��رئ�ي��س االم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ك��ان
ق��د أك ��د م �س��اء ال �ث�ل�اث��اء ،ق�ب�ي��ل ال�ص��رب��ة
االي��ران�ي��ة ،أن أميركا لن تفكر في فرض
عقوبات على العراق إال إذا لم يعاملها
باحترام ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن ��ه ي ��ود سحب
القوات األميركية منالعراق «في مرحلة
م � ��ا» ،وأن أم �ي ��رك ��ا «ت ��ري ��د أن يضطلع
العراق بأمنه.»

«حزب اهلل» اللبناني
إلى ذلك ،وبعد التطمينات الدبلوماسية
اللبنانية إلى أن لبنان لن يكون ساحة
ل �ل �ص��راع ،وال� ��رد ع�ل��ى م�ق�ت��ل سليماني،
ت�ت�ج��ه االن �ظ��ار إل ��ى م��ا سيفعله «ح��زب
اهلل» ،وكيفية تحقيق ما جاء في خطاب
امينه العام حسن نصراهلل االحد الفائت،
ّ
معني
ال��ذي اعتبر ان «محور املقاومة»
بالرد على مقتل سليماني ،بغض النظر
عن القرار االيراني ،ما دفع إلى االعتقاد
ان نصراهلل أمل��ح إل��ى ان الحزب سيكون
ل��ه رده ال�خ��اص على مقتل ال��رج��ل ال��ذي
كان له الدور االبرز في تطور قوة «حزب
اهلل» ونفوذه منذ تأسيسه عام .1982
وك ��ان ��ت وك ��ال ��ة ان� �ب ��اء ال� �ح ��رس ال �ث��وري
اإلي � ��ران � ��ي ق ��ال ��ت ام � ��س ان «ح� � ��زب اهلل»
ي �ن �ق��ل م� �ع ��دات ع �س �ك��ري��ة ن �ح��و ال �ح��دود

مشيعون عراقيون على جسر محمد باقر الصدر في البصرة خالل مرور جنازة المهندس امس قبيل مواراته الثرى في مقابر وادي السالم بالنجف | ا ف ب

األولي« ..وهذا وعد»
¶ الخزعلي :اآلن وقت الرد العراقي
ّ
¶ إدانة واسعة النتهاك إيران السيادة العراقية ..ودعوات إلى ضبط النفس
¶ «حزب الله» يح ِّرك سالحه جنوب لبنان ..ويرسل مستشاريه إلى العراق إلعادة تشكيل الحشد
¶ أميركا ِّ
تعزز مواقعها في دير الزور ..وتسحب قواتها من قاعدة في الحسكة
اللبنانية ــــــ االسرائيلية ،ما دفع رئيس
ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو
إل��ى التحذير م��ن أن ب�ل�اده س�ت��رد بقوة
ً
على أي ه�ج��وم ،ق��ائ�لا« :ك��ل م��ن يحاول

مهاجمتنا سيواجه أقوى ضربة».
وتقول مصادر مراقبة لـ سبقلا إن «حزب
اهلل» في املرحلة الحالية قد يمتنع عن
الرد املباشر من لبنان ،وأنه سيركز ،في

نسوة يقرأن الفاتحة على روح ابو مهدي المهندس في مقابر وادي السالم في النجف أمس | ا ب

املقابل ،جهده على العراق ،بحيث يعمل
على اعادة تنظيم وتشكيل امليليشيات
التي تلقت ضربة قوية بمقتل سلمياني
واملهندس ،حيث ان الرجلني كانا بمنزلة
امل��وج��ه ل�ت�ح� ّ�رك��ات ت�ل��ك امليليشيات في
اط� ��ار م � ّ
�وح ��د ،وب�م�ق�ت�ل�ه�م��ا ف ��إن تشتت
ه ��ذه ال �ف �ص��ائ��ل ال �ت��ي ت�ف�ت�ق��ر ال ��ى خ�ب��رة
التخطيط االستراتيجي التي يمتلكها
«حزب اهلل» قد تضعفها .ولهذا السبب،
ت �ق��ول امل �ص��ادر إن ال �ح��زب س�ي��رس��ل في
الفترة املقبلة مستشارين عسكريني إلى
ّ
ال �ع��راق ل�ت��ول��ي مهمة تنظيم الفصائل
العراقية وس��د ال�ف��راغ ال��ذي تركه غياب
سليماني واملهندس ،اضافة إلى تركيز
ال � �ح� ��زب ع �ل ��ى اه � � ��داف ام �ي ��رك �ي ��ة داخ� ��ل
س��وري��ا وال� �ع ��راق وال �ت��وج �ي��ه ب�ض��رب�ه��ا
ب�ش�ك��ل ال ي �ت��م ت�ع�ق�ب��ه او ت�ع�ق��ب ط �ه��ران
م� �ب ��اش ��رة ،إض� ��اف ��ة إل � ��ى ال� �ق� �ي ��ام ب �م �ه��ام
ال��رص��د ألي ه��دف أم�ي��رك��ي ف��ي املنطقة
يسهل استهدافه وال يشكل خطرا على
املدنيني.

ّ
تحركات في سوريا
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،اع �ل �ن ��ت وك� ��ال� ��ة س��ان��ا
ال � �س ��وري ��ة ان ال� � �ق � ��وات االم� �ي ��رك� �ي ��ة أخ� �ل ��ت،
قاعدتها في خراب الجير الواقعة في منطقة
امل��ال�ك�ي��ة ش �م��ال ش ��رق ال�ح�س�ك��ة ب��ال�ق��رب من
الحدود السورية ـــــ العراقية ـــــ التركية بعد
نحو ستة أشهر من تواجدها هناك .وقالت
«س��ان��ا» إن عملية االخ�ل�اء ق��د ت�ك��ون بهدف
ت�ف��وي��ت ال �ف��رص��ة ع�ل��ى ج�ع��ل ال �ق��اع��دة هدفا
للميليشيات املوالية إلي��ران التي تقاتل في
سوريا ،وبينها «حزب اهلل» وحركة النجباء
ّ
يتحركون هناك
ولواء فاطميون الذين كانوا
بأوامر من سليماني.
ونشرت ال�ق��وات األميركية ،املتمركزة في
دي ��ر ال � ��زور ،راج �م��ات ص��واري��خ ف��ي ث�لاث
ن�ق��اط ،ه��ي :ب��ادي��ة ب�ل��دة ال�س��وس��ة ،وحقال
«ال �ع �م��ر» و«ك��ون �ك��و» ال�ن�ف�ط�ي��ان مل��واج�ه��ة
املجموعات التابعة إليران ،والتي تتجمع
ف� ��ي ال �ض �ف ��ة ال �غ ��رب �ي ��ة ل �ن �ه��ر ال � �ف� ��رات ف��ي
َ
مدينتي البوكمال وامليادين.

«األسد الخاسر في أي خطة روسية ..وأردوغان يفضل رحيله»

«بلومبيرغ» :مقتل سليماني يؤثر في حسابات بوتين؟
قال الكاتب ليونيد
بيرشيدسكي إن روسيا
أصبحت بعد مقتل قائد
فيلق القدس قاسم
سليماني بحاجة الى الخطة
«ب» للتعامل مع طهران.
ويقول بيرشيدسكي في
مقال نشره موقع «بلومبيرغ
نيوز» ،إن «مقتل سليماني
غير الحسابات بالنسبة لتركيا
وروسيا والنظام السوري،
وكان سليماني وراء إقناع
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بالتدخل عسكريا في
سوريا في عام  ،2015وهو
زعم ينكره الكرملين ،ومهما
كانت صحة هذا الزعم فإن
مقتله واحتمال تصعيد
إيران للمواجهة مع أميركا
سيغيران من حسابات بوتين
في المنطقة».

ي �ش �ي��ر ال� �ك ��ات ��ب ل �ي��ون �ي��د ب �ي��رش �ي��دس �ك��ي
ف��ي م�ق��ال��ه إل��ى أن��ه ف��ي تعليق ع�ل��ى مقتل
سليماني أش��ارت وزارة ال��دف��اع الروسية
إل��ى «مساهمته التي ال تنكر» في هزيمة
تنظيم داع��ش في سوريا ،وقالت ال��وزارة
إن سليماني ك��ان أول م��ن نظم جماعات
م �ع��ادي��ة ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م ق �ب��ل إن �ش ��اء ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة ت �ح��ال �ف �ه��ا امل� �ن ��اه ��ض مل��واج �ه��ة
داعش.
وي �ق��ول ب�ي��رش�ي��دس�ك��ي« :ب��ال�ت��أك�ي��د ل ��وال ما
ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه (م �ح��ور امل �ق��اوم��ة) ال ��ذي يضم
ح��زب اهلل والجماعات املسلحة األخ��رى فلم
تكن روسيا لتتخذ قرارها وتدخل في النزاع
السوري ،وق��دم حزب اهلل والقوات اإليرانية
التي قادها سليماني الجنود املشاة الذين
لم يكن الروس يريدون تقديمهم لدعم قوات
ب �ش��ار األس� ��د ال�ض�ع�ي�ف��ة وامل �ن �ه �ك��ة ل�ه��زي�م��ة
ال �ق��وات امل�ع��ارض��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،ب�م��ا فيها ق��وات
سوريا الديمقراطية التي دعمتها واشنطن،
وك ��ان م��ن امل �ه��م بالنسبة ل�ب��وت�ين أال يكون
األسد وحيدا ،ولو كان هذا هو الحال لكان
من السهل التخلص منه».
وي �ل �ف��ت ال �ك��ات��ب إل� ��ى أن ب �ع��ض امل�ح�ل�ل�ين
يرون أن روسيا كانت معنية دائما بالحد
من دور إيران في سوريا؛ ألن الكرملني ال
ق ��درة ل��ه على التحكم بها أو بجماعتها
ال��وك�ي�ل��ة ح��زب اهلل ،م�ش�ي��را إل��ى أن بوتني
م��ن جانبه ل��م يكن معنيا بتحمل األزم��ة
السورية وحده ،لكنه كان راغبا في تقوية
ال �ق��وى ال �ت��ي ت �ق��دم امل �ص��ال��ح االق�ت�ص��ادي��ة
والعسكرية الروسية على حساب مصالح

الواليات املتحدة ،وهذا يعني بالنسبة له
الحفاظ على الوضع كما هو.
ويفيد بيرشيدسكي ب��أن موسكو تنظر
إل� � ��ى م � �ح� ��ور امل� � �ق � ��اوم � ��ة ،ول � �ي� ��س األس� � ��د،
ب��اع �ت �ب��اره ال ��وض ��ع ال� �ق ��ائ ��م ،م �ش �ي��را إل��ى
ق��ول السفير ال��روس��ي في لبنان ألكسندر
زاس� �ي� �ب� �ك�ي�ن ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة ل� ��ه ع � ��ام :2019
«أق ��ول� �ه ��ا ب� �ص ��راح ��ة :ي �ج ��ب ع � ��دم ت�ق�ي�ي��د
ال�ت��أث�ي��ر اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �س��وري،
وي�ج��ب أن ت�ظ��ل ع�لاق��ة ق��وي��ة ال تهتز بني
محاور دمشق وطهران وح��زب اهلل ،وهي
طريق املستقبل».
وي� �ن ��وه ال �ك��ات��ب إل� ��ى أن ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين
ال ��روس وب��وت�ين تجنبوا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
وص��ف إي ��ران ب��ال��دول��ة الحليفة ملوسكو،
ف� �ه ��ي ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ه ��م ج� � ��زء م � ��رك � ��زي ف��ي
الترتيبات الجيوسياسية التي ال يرغبون
ب��أن تستبدل بترتيبات م��ؤي��دة ألميركا،

خيارات بوتين
محدودة وتقتصر
على العمل مع تركيا
التصعيد اإليراني
قد يخرب التوازن
اإلستراتيجي الذي
حافظت عليه موسكو

مشيرا إل��ى أن��ه في محاولة لوضع نفسه
وس� �ي �ط ��ا ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط ب � ��دال م��ن
االصطفاف مع واح��د من معسكراته ،فإن
ب��وت�ين ت�ع��اون م��ع ع��دوة إي ��ران ،إسرائيل،
وم��ع ت��رك�ي��ا ال �ت��ي ت�ت�ص��ادم طموحاتهما
اإلقليمية مع إيران.
ويجد بيرشيدسكي أن «وفاة سليماني لم
تغير شيئا من هذه الترتيبات األساسية
كلها ،وكل ما شعرت روسيا أنها مجبرة
على عمله هو تقديم ال�ع��زاء إلي��ران ،وهو
ما فعله وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف مع نظيره اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف ،وعبر عنه بوتني ،ودعمت روسيا
خليفة سليماني إسماعيل قآني ،فيما لن
يدعم بوتني أي عملية انتقامية إيرانية
ضد أميركا ،لكنه يحتاج للرد لو انتقمت
إيران وخرجت األمور عن السيطرة»
وي��ذك��ر ال�ك��ات��ب أن املحلل ال��روس��ي بافيل

خيارات محدودة
يستدرك بيرشيدسكي بأن «خيارات بوتني في الوضع الحالي محدودة ،وتقتصر حاليا على العمل مع تركيا ،وهي الالعب القوي اآلخر
في املنطقة ،وتبقى حليفا ليس قويا ألميركا ،وزار بوتني أنقرة امس ،وكانت هناك موضوعات ملناقشتها مع نظيره التركي رجب طيب
أردوغان ،غير بناء خط غاز جديد ،ورغم أن أردوغان وبوتني يدعمان الطرفني املتحاربني في ليبيا ،إال أنهما أثبتا قدرة على التعاون،
كما في سوريا».
ويختم الكاتب مقاله بالقول إن «األسد سيكون الخاسر في أي خطة روسية بديلة ،فأردوغان يفضل رحيله ،ومن هنا فإنه في ظل
غياب الدعم اإليراني فإن بوتني سيحاول البحث عن تسوية في سوريا بدال من استمرار دعم الرئيس الحالي ،وعليه فإنه يجب على
األسد أن يدعو اهلل متضرعا لئال تعجل إيران للمواجهة».

فالغينهور شبه مقتل سليماني بمقتل
األرشيدوق فرانس فرديناند في سراييفو
ع ��ام  ،1914وه ��ي ال �ح��ادث��ة ال �ت��ي أشعلت
ال � �ح� ��رب ال� �ع ��امل� �ي ��ة األول � � � ��ى« ،ف � ��واح � ��د م��ن
السيناريوهات هو انتقام إي��ران بضربة
م��وج �ه��ة إلس ��رائ� �ي ��ل ،ت� ��رد ف �ي �ه��ا األخ �ي ��رة
ع �ل��ى م ��واق ��ع إي ��ران �ي ��ة وج �م ��اع ��ات وك�ي�ل��ة
ف��ي س��وري��ا ،بشكل يهدد مصالح روسيا
وق��وات �ه��ا ف��ي ه��ذا ال�ب�ل��د ،وي�خ�ط��ط بوتني
لزيارة إسرائيل هذا الشهر ،ويعد خفض
ال �ت �ص �ع �ي��د ف� ��ي س� ��وري� ��ا واح � � ��دا م� ��ن أه��م
امل��وض��وع��ات ال�ت��ي سيبحثها م��ع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو».

تخريب التوازن
وي�ب�ين بيرشيدسكي أن��ه «ع�ل��ى املستوى
االستراتيجي فإن الرد اإليراني قد يؤدي
إل��ى تخريب ال�ت��وازن االستراتيجي ال��ذي
عملت روسيا على الحفاظ عليه من خالل
ال�ت��دخ��ل ،ول�ه��ذا سيحاول بوتني الحفاظ
ع�ل�ي��ه ب�م�س��اع��دة م��ن ال �ق ��ادة األوروب� �ي�ي�ن،
مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
واملستشارة األملانية أنغيال ميركل».
ويقول الكاتب إن «بوتني ال يستبعد حربا
شاملة بني إيران وأميركا ال يمكن لطهران
االن� �ت� �ص ��ار ف �ي �ه��ا ،ول� �ه ��ذا ي �ح �ت��اج ب��وت�ين
لترتيب يسمح له بنشر مزيد من القوات
ال��روس�ي��ة ف��ي س��وري��ا ،وم�ن��ع ن�ش��وء نظام
قريب من ال��والي��ات املتحدة ،والبحث عن
م�ح��اور ج��دي��دة تسمح ل��ه بالحفاظ على
القواعد العسكرية هناك».
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غموض حول سبب تحطمها عقب إقالعها ..ومقتل ركابها الـ176

هل أسقطت الطائرة األوكرانية بصاروخ إيراني؟
¶ طهران ترفض تسليم الصندوق األسود لـ«بوينغ» ..وقد تخلق مشكلة جديدة مع واشنطن
لم تمر ليلة الرد االيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم
سليماني باستهدافها قواعد عسكرية اميركية في العراق
برداً وسالماً في ايران ،حيث تزامن الرد مع تحطم طائرة ركاب
أوكرانية من طراز بوينغ  ،737واشتعال النيران بها بعد وقت قصير
من إقالعها من مطار اإلمام الخميني في طهران مما أسفر
عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم  176شخصا (82
إيرانيا و 63كنديا و 11أوكرانيا وعشرة سويديين وثالثة ألمان وثالثة
بريطانيين) ،االمر الذي ستكون له تداعياته على ايران في حال
صحت التوقعات بأن سقوط الطائرة جاء نتيجة للرد الصاروخي
االيراني على الواليات المتحدة .وفي وقت حذر الرئيس االوكراني
فولوديمير زيلينسكي ،الذي قطع عطلة في سلطنة عمان عائدا
إلى بالده ،من التكهنات حول سبب الحادثة ،هناك من يقول ان
الطائرة اسقطت بصواريخ الدفاع الجوي االيراني جراء االعتقاد
بأنها طائرة حربية معادية ،كما ان اعالن هيئة الطيران المدني
االيرانية رفضها تسليم الصندوقين االسودين للطائرة إلى شركة
بوينغ لتحليلهما وضع عالمات استفهام قوية حول تدخل العامل
االيراني في التسبب بالكارثة.

محرر الشؤون الدولية
ح � ��ادث ت �ح �ط��م ال �ط��ائ��رة األوك ��ران� �ي ��ة أول
حادث تتعرض له شركة الخطوط الدولية
األوكرانية التي تتخذ من كييف مقرا لها.
وتناثر الحطام وأج��زاء امل�ح��رك املحترقة
من الطائرة ،في أحد الحقول جنوب غربي
ال �ع��اص �م��ة اإلي ��ران �ي ��ة ف�ي�م��ا ارت � ��دى ع�م��ال
اإلنقاذ أقنعة واقية أثناء انتشال عشرات
الجثث.

فريق أوكراني إلى إيران
وردا على سؤال بشأن ما إن كانت الطائرة
سقطت نتيجة اإلصابة بصاروخ ،ناشدت
حكومة كييف االبتعاد عن التكهنات لحني
م �ع��رف��ة ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق ،م �ط��ال �ب��ة اي� ��ران
بسحب بيان سابق استند إل��ى معلومات
أول�ي��ة ،وذك��ر أن ال�ح��ادث وق��ع نتيجة عطل
ف� ��ي امل� � �ح � ��رك .وأم � � ��ر ال ��رئ� �ي ��س االوك � ��ران � ��ي
بفتح تحقيق معلنا ع��ن التدقيق ف��ي «كل
االسطول الجوي املدني» االوكراني بمعزل
ع��ن اس �ب��اب ال �ح��ادث ،ك��اش�ف��ا ع��ن أن فريقا
أوكرانيا للبحث واإلنقاذ توجه إلى طهران،
للوصول للحقيقة واملسؤولني عن الكارثة.
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال��دول�ي��ة
األوك� ��ران � �ي� ��ة ،ال� �ت ��ي ع �ل �ق��ت رح�ل�ات �ه ��ا ال��ى
طهران ،إن الطائرة املنكوبة عمرها ثالثة
أعوام فقط وخضعت لصيانة دورية في 6
يناير ال�ج��اري و«ك��ان��ت واح��دة من أفضل
ط��ائ��رات�ن��ا م��ع ط��اق��م رائ� ��ع» .ف��ي وق��ت ذك��ر
م�ت�ح��دث ب��اس��م ش��رك��ة ب��وي�ن��غ أن الشركة
ت�ج�م��ع امل��زي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات وم�س�ت�ع��دة
للمساعدة بكل السبل املطلوبة.
وق��ال نائب محافظ ط�ه��ران محمد تاجي
زاده ان م��ن ب�ين االش �خ��اص ال � �ـ 176ال��ذي��ن
ك��ان��ت ت�ق�ل�ه��م ال �ط��ائ��رة ،ت�س�ع��ة ك��ان��وا من
افراد الطاقم ،واالخرون من الركاب بينهم
 15طفال و 13راكبا كانوا طلبة في جامعة
شريف في طهران ،احدى أعرق الجامعات
في البالد.

أزمة جديدة
وأع�ل�ن��ت هيئة ال�ط�ي��ران امل��دن��ي اإلي��ران�ي��ة
أن �ه��ا ل��ن ت�س�ل��م األم �ي��رك �ي�ين ال�ص�ن��دوق�ين
األس��ودي��ن للطائرة ،مؤكدة أن اإلج��راءات
الحالية تتمحور حول اختيار الدولة التي
سترسل إليها إيران الصندوق ،حتى يتم
تحليل بياناته .وي�ن��ذر ال��رف��ض اإلي��ران��ي
ب �ت �س �ل �ي��م ال � �ص � �ن� ��دوق األس � � � ��ود ل �ل �ش��رك��ة
األم �ي��رك �ي��ة ،ب��أزم��ة ج��دي��دة م��ع ال��والي��ات
املتحدة ،إذ يقول مسؤولون ايرانيون انهم
يخشون من تقديم «بوينغ» أسبابا أخرى
لتحطم الطائرة غير تلك التي سيبرزها
الصندوق األسود.
ون� �ف ��ت ال �س �ل �ط ��ات اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،أن ت �ك��ون
ال�ط��ائ��رة ق��د تعرضت لقصف ص��اروخ��ي.
وقال قاسم بينياز ،رئيس مركز املعلومات
واالت� �ص ��االت ف��ي وزارة ال�ن�ق��ل والتنمية
العمرانية« :لو أصيبت الطائرة بصاروخ،
ل�ك��ان��ت ان�ف�ج��رت ف��ي ال �ج��و ..ال �ح��ادث وق��ع
ب�س�ب��ب ان� ��دالع ح��ري��ق ف��ي امل �ح��رك وف�ش��ل
الطيار في السيطرة عليه».
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األوك ��ران ��ي ف��ادي��م
ب ��ري �س �ت ��اي �ك ��و إن� � ��ه ت � �ح� ��دث إل� � ��ى ن �ظ �ي��ره
اإليراني محمد ج��واد ظريف واتفقا على
تنسيق وثيق للمزيد م��ن اإلج ��راءات بني
ف��رق التحقيق من البلدين لتحديد سبب
التحطم املروع للطائرة.
في وقت شكك الخبير في مجال الطيران
س �ت �ي �ف��ن راي � ��ت وه� ��و اس� �ت ��اذ ف ��ي ج��ام�ع��ة
ف�ن �ل �ن��دي��ة ف ��ي ص �ح��ة ال �ت �ك �ه �ن��ات ب��ان��ه تم
اس� �ق ��اط ال� �ط ��ائ ��رة ،وق � ��ال «ه� �ن ��اك ال�ك�ث�ي��ر
م ��ن ال �ت �ك �ه �ن��ات ح��ال �ي��ا ال� �ت ��ي ت �ش �ي��ر ال��ى
اسقاطها» لكن «الطائرة كانت تصعد في
االتجاه الصحيح ما يعني أن أمرا كارثيا
قد حصل قد يكون قنبلة او عطال كارثيا
ف��ي ال �ط��ائ��رة» .غ�ي��ر ان م �ص��ادر ف��ي مطار
الخميني قالت إن قائد الطائرة األوكرانية
«ل��م يعلن حالة ال�ط��وارئ أو يتصل ببرج
املراقبة».

جثث وأشالء ضحايا الطائرة األوكرانية المنكوبة بعد جمعها قرب مطار الخميني في طهران أمس | رويترز

¶ كييف تحذر من التكهنات وتطالب بتحقيق
وسحب بيان أفاد بسقوطها نتيجة عطل فني
¶ الطائرة المنكوبة عمرها ثالثة أعوام ..وخضعت
لصيانة دورية قبل يومين

حطام الطائرة األوكرانية المنكوبة وأجزاء من محركها تناثرت على مساحة واسعة | أ ف ب

لتجنب األجواء العراقية واإليرانية وبحر عُ مان

خطوط جوية تغير مسار
طائراتها
أل�غ��ت ش��رك��ات ط�ي��ران ت�ج��اري��ة وم��دن�ي��ة كبيرة رح�لات�ه��ا إل��ى ال�ع��راق
وإي ��ران ،وحولت مسار رح�لات أخ��رى عبر منطقة الشرق األوس��ط
بعيدا عن املجال الجوي للبلدين بعد الضربات الصاروخية اإليرانية
على قاعدتني في العراق« ،لتجنب أي خطر محتمل».
وق��ال��ت ش��رك��ة ال �ط �ي��ران األس �ت��رال �ي��ة ،وال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة امل��ال�ي��زي��ة
وال�س�ن�غ��اف��وري��ة وال�ف��رن�س�ي��ة واألمل��ان �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى إدارة ال�ط�ي��ران
الفدرالية األميركية ،إن طائراتها ستتجنب املجالني الجويني اإليراني
وال�ع��راق��ي .وأعلنت الشركة األسترالية أنها غيرت مسار رحالتها
من لندن إلى مدينة بيرث األسترالية« ،حتى إشعار آخر» ،مما يعني
زيادة  40إلى  50دقيقة إضافية للرحلة.
وم�ن�ع��ت إدارة ال �ط�ي��ران ال�ف��درال�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ال�ط�ي��اري��ن وال �ط��ائ��رات
األميركية ،من الطيران في املجالني العراقي واإليراني وبعض أجزاء
الخليج.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،اع�ل�ن��ت ش��رك��ة «ل��وف�ت�ه��ان��زا» األمل��ان �ي��ة ،ان�ه��ا ستستأنف
رحالتها الى ايران بعد توقف لعدة ساعات.
وأوصت وكالة الطيران الفدرالية الروسية ،شركات الطيران في البالد،
بعدم استخدام املجالني العراقي واإليراني والخليج العربي ُ
وعمان.
كما نصحت املديرية العامة للطيران املدني الهندي ،شركات النقل
الهندية بتجنب املجال الجوي اإليراني والعراقي والخليجي.
وف��ي س�ي��اق متصل ،أج�ل��ت بعض ال��دول رع��اي��اه��ا م��ن ال�ع��راق أو
طالبتهم بالحذر.

بري يريد حكومة سياسية جامعة لمواجهة التداعيات

لبنان :توترات اإلقليم تعيد طرح «لم الشمل»
بيروت  -أنديرا مطر
منذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني،
ول� �غ ��اي ��ة إق � � ��دام إي � � ��ران ع �ل��ى ق �ص��ف ق��اع��دت�ي�ن
أم �ي��رك �ي �ت�ي�ن ف ��ي ال � �ع� ��راق ،ت ��راج �ع ��ت األح � ��داث
ّ
املحلية في لبنان  -حتى تلك املتعلقة بالتأليف
الحكومي  -ملصلحة املشهد اإلقليمي ،وب��دت
تفاصيل ثانوية في املشهد العام.
ص �ح �ي��ح أن خ �ط��اب األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ح��زب اهلل
حسن نصر اهلل عقب اغتيال سليماني نحا إلى
تحييد لبنان من املواجهة ،عندما تجنب ذكر
لبنان ف��ي استعراضه الجبهات املفتوحة في
املنطقة مع أميركا وحلفائها اإلقليميني ،غير أن
الردود املتبادلة على جبهتي النزاع األميركي
 اإليراني والخشية من توسعها إلى مواجهةً
شاملة شكال عامال إضافيًا لحالة الهلع التي
يعيشها اللبنانيون منذ أشهر بسبب جملة
م��ن األزم ��ات السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة واملالية
واملعيشية ،وحالة العجز واإلفالس التي تغرق
فيها السلطة ،وتعثر والدة الحكومة.
ال�س��اع��ات األخ �ي��رة ش�ه��دت ت�ح��رك��ًا ع�ل��ى مسار
االستحقاق الحكومي الذي كانت كل مؤشراته
تشير إل��ى «ال�خ��ات�م��ة ال�س�ع�ي��دة» قبيل اغتيال
سليماني .وف�ي�م��ا ت�ج��زم ب�ع��ض ال �ق��راءات ب��أن
ت ��رددات م��ا يحصل ف��ي اإلقليم ال يمكن إال أن
تكون بالغة األثر على الداخل اللبناني إلى حد
القول إن ال��رد العسكري اإليراني حصل أمس.
أم��ا ال ��رد ال�س�ي��اس��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف�ت�ت�ح��دث آخ��ر
املعلومات عن إعادة طرح حكومة «لم الشمل»
بمشاركة جميع القوى السياسية.
أما ترجمة هذه التحليالت على أرض الواقع،
فيمكن تلمسها م��ن خ�ل�ال األخ �ب��ار ال �ت��ي يتم

ترويجها ع��ن إع��ادة تعويم لصيغة الحكومة
السياسية وترجيحها ع�ل��ى التكنوسياسية
التي ك��ان ُيعمل عليها .ولفت في ه��ذا السياق
إل��ى أن مجموعة من السياسيني واإلعالميني
الدائرين في فلك حزب اهلل هم أبرز الداعني إلى
ه��ذه الصيغة ،ب��ذري�ع��ة أن املعطيات الجديدة
تتطلب حكومة سياسية تكون على مستوى
أح��داث املنطقة والتي تتطلب إدارة سياسية.
ع�ل�م��ًا ب��أن م�ق��رب�ين م��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب
نبيه ب��ري نقلوا عنه أن��ه «ن�ص��ح بالتريث في
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ش�ك�ي��ل ب �ع��د م �ق �ت��ل س �ل �ي �م��ان��ي ،ألن
املرحلة تتطلب أشخاصًا سياسيني».
وع �ل��ى ض ��وء االح � ��داث اإلق�ل�ي�م�ي��ة امل�ل�ت�ه�ب��ة أي
خ �ي��ارات سياسية يمكن ان يلجأ اليها حزب
اهلل؟ وبالتالي ما هي خياراته في االستحقاق
ال �ح �ك��وم��ي ،وه ��و ص��اح��ب ال�ك�ل�م��ة ال�ف�ص��ل مع
حلفائه ف��ي الحل وال��رب��ط حكوميا؟ ه��ل ينزع
ال��ى تشكيل حكومة م��واج�ه��ة او ب�خ�لاف ذل��ك،
يلجأ ال��ى حكومة وح��دة وطنية تشكل غطاء

سياسيا له في هذه املرحلة؟

الربيع لـ سبقلا:
حزب الله
سيحرص على
ستاتيكو 2016
إذا انتهت المواجهة
اإليرانية  -األميركية
فستبصر حكومة
دياب النور

حرص على الستاتيكو
الكاتب السياسي منير الربيع يؤكد في حديث
لـ سبقلا ان حزب اهلل ،سياسيا ،حريص على
بقاء التركيبة اللبنانية على حالها ألنه يدرك
ان أي توتر عسكري أو أمني وحتى سياسي
س �ي ��ؤدي إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ه ��ذه امل �ع ��ادل ��ة .وي�ع�ت�ب��ر
ال��رب �ي��ع ان ح ��زب اهلل ه��و رأس ال�س�ل�ط��ة وه��و
حريص عليها كما هي لذلك لن يلجأ ال��ى أي
تصعيد يؤدي الى حرب أو معركة .ويلفت الى
ان م��ن األس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة ل �ح��رص ح��زب اهلل
ع�ل��ى االس �ت �ق��رار ه��و أن ��ه يستطيع االس�ت�م��رار
بهذا الستاتيكو القائم من  2016لغاية اليوم.
وبالتالي ف��إن لبنان سيكون محيدا ع��ن هذه
الصراعات.
اما حكوميا ،فيجزم الربيع ان حزب اهلل ال يريد
ح�ك��وم��ة م��واج �ه��ة ،م�ع�ل�لا ذل��ك ب��أن ه��ذا ال�ن��وع
من الحكومات يصبح هدفا سهال للمهاجمة

ولالنتقاد .في املقابل فإن أي حكومة تتشكل،
حتى لو ضمت كل القوى التي تناهضه ،يمكن
لحزب اهلل اإلم�س��اك بمفاصلها والتحكم بها.
ومن هنا حرص الحزب وحلفاؤه على تشكيل
حكومة تضم كل القوى السياسية .اما في ما
ي�ت�ع�ل��ق ب�ح�ك��وم��ة ح �س��ان دي ��اب ف��األرج��ح ان��ه،
ف��ي ح��ال انتهت امل��واج�ه��ة اإلي��ران�ي��ة األميركية
عند ه��ذا ال�ح��د ،سيمضي ف��ي تشكيل حكومة
وي �ق��دم �ه��ا ب�ص�ي�غ��ة اخ�ت�ص��اص�ي�ين او تقنيني
ول �ك �ن �ه��ا ف �ع �ل �ي��ا س �ت �ك��ون ح �ك��وم��ة س�ي��اس�ي�ين
تخضع لسيطرة حزب اهلل.
وح��ول م��ا اذا كانت التطمينات الرسمية بأن
لبنان لن يكون ساحة مواجهة ال ت��زال سارية
امل�ف�ع��ول ،ق��ال الربيع ان ك��ل اإلش ��ارات تقول ان
لبنان ل��ن ي�ك��ون س��اح��ة للمواجهة ،م��ذك��را بأن
ممثل األمني العام لألمم املتحدة يان كوبيتش
ال �ت �ق��ى ب ��األم ��س رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة ووزي� ��ر
الخارجية جبران باسيل ناقال اليهما رسالة
م��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ت �ق��ول ان �ه��م ال ي ��ري ��دون أي

تصعيد ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وال ع�لاق��ة ل�ه��م باغتيال
سليماني .وه��ذا امل��وق��ف يتطابق م��ع املوقفني
األوروبي واألميركي ،بحسب الربيع.

بري :لحكومة ِّ
لم شمل

وك ��ان ع�ض��و كتلة التنمية وال�ت�ح��ري��ر النائب
ع �ل��ي ب � ��زي ،ن �ق��ل ع ��ن رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال �ن ��واب
ن �ب �ي��ه ب � ��ري أن «امل ��رح� �ل ��ة ال �ح��ال �ي��ة ت�س�ت��دع��ي
حكومة ّ
لم شمل جامعة ،وأن الوقت ليس وقت
التلهي بشكل الحكومة على حساب جوهرها
وبرنامجها» .وفي هذا السياق ،قالت مصادر
رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ان ه�ن��اك ت��رق�ب��ا ف��ي قصر
ب �ع �ب��دا مل��ا ص ��در ع��ن ب ��ري ف��ي ش ��أن ال�ح�ك��وم��ة
والصيغة املعتمدة «تكنوقراط» او «لم شمل»،
خصوصا بعد توصل الرئيس عون والرئيس
املكلف حسان دياب الى تذليل كل العقبات امام
والدة ح�ك��وم��ة ال� �ـ 18وزي � �رًا ،وت�ش�ي��ر إل��ى ان��ه ال
مانع لدى الرئيس في العودة الى صيغة الـ24
وزيرًا لتمثيل كل املكونات السياسية.

عبدالساتر لـ سبقلا :ال ضمانة  %100على تحييد لبنان ..وحكومة لم الشمل أفضل
حول موضوع تحييد لبنان عن املواجهة ،يشير املحلل
ال�س�ي��اس��ي ف�ي�ص��ل ع�ب��د ال�س��ات��ر ب��أن أح ��دا ال يمكنه
اعطاء ضمانات مئة باملئة في هذه املسألة .ويقول في
حديث ل�ـ سبقلا ب��أن طبيعة املواجهة ف��ي املنطقة ال
ُيسأل فيها عن رأي لبنان ورأي من هو في لبنان ألنه
اذا ما تدحرجت األم��ور بني اي��ران وال��والي��ات املتحدة
ستصبح كل دول املنطقة واسرائيل في مرمى الهدف.

ويضيف عبد الساتر« :هذا ما لم يقم به االيراني وما
ال ي��ري��ده األميركي حتى اللحظة ولكن كلنا نعلم ان
االمور تخرج في بعض االحيان عن دوائر االنضباط
وتذهب في اتجاهات تفجيرية ولكن ليس هناك نية
لدى حزب اهلل في الذهاب بهذا االتجاه».
في تأثر االرت��دادات على املعطى الحكومي ،يلفت عبد
ال�س��ات��ر ال��ى أن ك�ث�ي��ري��ن أب ��دوا قلقا م��ن ان�ع�ك��اس ما

حصل على لبنان ،خصوصا بعد خ�ط��اب نصراهلل
وم ��ا ت�ض�م�ن��ه م��ن م��واق��ف اع�ت�ب��ر ال�ب�ع��ض ان �ه��ا ت��ؤث��ر
بشكل او بآخر على السير بتشكيل الحكومة ،وأن
لبنان قد يكون من ضمن املساحة املفتوحة للمواجهة،
بما يمكن ان يطيح بتشكيل الحكومة او الذهاب نحو
ح�ك��وم��ة س�ي��اس�ي��ة .وي��ؤك��د ع�ب��د ال �س��ات��ر امل �ق��رب من
دوائر الثنائي املسيحي -الشيعي ان هذا االمر لم يكن

م�ت��داوال على االط�ل�اق .وع��ن تفسيره ملوقف الرئيس
ب��ري ب��أن�ن��ا ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ب�ح��اج��ة ال��ى ح�ك��وم��ة لم
شمل ،يقول عبد الساتر انه من االفضل للبنان نتيجة
ه��ذه امل��واج�ه��ة املفتوحة ف��ي املنطقة تشكيل حكومة
تضم جميع االطراف -ان قبلت -وقد يكون الحل بطرح
حكومة اختصاصيني ،ولكن تمثل الى حد ما الطيف
السياسي.
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اليوم «عمومية العربي» في الجليب
وس��ط ح��ال��ة م��ن ال�ت��رق��ب ،دع��ت اللجنة االن�ت�خ��اب�ي��ة إل��ى ح�ض��ور االج�ت�م��اع ال�ث��ال��ث للجمعية
العمومية غير ال�ع��ادي��ة ل�ل�ن��ادي ال�ع��رب��ي ف��ي ال�س��اع��ة الخامسة م��ن م�س��اء ال �ي��وم ،ف��ي مدرسة
اق��رأ ثنائية اللغة في منطقة جليب الشيوخ .ويتضمن ج��دول أعمال «العمومية» النظر في
الطلب املقدم من  280عضوا للمطالبة بإسقاط  6من أعضاء املجلس .ويشترط لصحة انعقاد
«العمومية» حضور  500عضو على األقل.
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«األبيض» ِّ
يركز على الفيصلي
عمر بركات

مندني :اختيارات
«الترجيح» ِّ
فن َّية

يبدأ فريق الكرة بنادي الكويت اليوم استعداداته لخوض
لقائه املقبل ام��ام الفيصلي االردن��ي  14ال�ج��اري ب��االردن
ضمن الجولة االول��ى من ملحق التأهل الى دوري ابطال
اسيا في نسخته الجديدة.
وي�غ��ادر وف��د االبيض ال��ى ّ
عمان السبت املقبل استعدادًا
لخوض املواجهة ،تحت قيادة املدرب الوطني وليد ّ
نصار
وفي وجود جميع العناصر سواء املحلية او املحترفون
الذين تم االستقرار عليهم في الفترة السابقة.
واغلق الجهازان الفني واالداري لالبيض ملف التتويج
بلقب ك��أس سمو ول��ي العهد مساء اول من ام��س بالفوز
على العربي بركالت الترجيح وهو ما واكبه العديد من
ردود االف�ع��ال ملسؤولي والع�ب��ي الفريق بعد ال�ف��وز املهم
قبل الدخول في املعترك االس�ي��وي ،حيث اك��د ع��ادل عقلة
نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي ان التتويج جاء في وقته
عقب فترة من ع��دم االت��زان بالنسبة للفريق خاصة على
مستوى ال��دوري املمتاز ال��ذي شهد في لقاءاته االخيرة
تراجعًا حادًا في االداء ما دعا ادارة النادي برئاسة خالد
الغانم الى التدخل من خالل اتخاذ قرارات مهمة بتغيير
بعض املحترفني واب��رام تعاقدات جديدة الع��ادة الفريق
الى الطريق الصحيح.
واك��د عقلة ان الفريق االن يدخل تحديا ج��دي��دا بخوض
ال �ل �ق ��اء االف �ت �ت ��اح ��ي ب��امل �ل �ح��ق االس � �ي � ��وي ،ح �ي��ث ي��واج��ه
الفيصلي االردني  14الجاري وهو ما يتطلب عمال جادا
من الجميع سواء الجهازان الفني واالداري او الالعبون،
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل� � ��راد ب ��امل ��رور م ��ن ال �ف��ري��ق االردن � � ��ي وم� ��ن ث��م
االستعداد للجولة الثانية.

أش� � ��اد ع �ل��ي م �ن��دن��ي رئ �ي��س
جهاز الكرة بالنادي العربي
ب��أداء العبي االخضر خالل
ل � �ق� ��اء ن� �ه ��ائ ��ي ك � � ��أس س �م��و
ول ��ي ال �ع �ه��د ،م �ش �ي �رًا ال ��ى ان
ال �ف��ري��ق ظ �ه��ر ب�ش�ك��ل مميز
ون� �ج ��ح ف ��ي م � �ج� ��اراة ح��ام��ل
ال�ل�ق��ب ال ��ذي يمتلك عناصر
الخبرة واملحترفني ،واالكثر
استقرارًا.
واشار مندني الى ان الخسارة
ب� � ��رك �ل ��ات ال � �ت� ��رج � �ي� ��ح رب� �م ��ا
ت �خ�ف��ف م ��ن ال� �ع ��بء ال�ن�ف�س��ي
ع �ل��ى ال�ل�اع �ب�ي�ن ،ح �ي��ث ي��دخ��ل
ال �ت��وف �ي��ق وال �ح��ظ ف��ي ت�ح��دي��د
البطل بشكل كبير ،متوجهًا
بالتهنئة الدارة ن��ادي الكويت
بحصد الكأس.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى اخ� �ت� �ي ��ارات
ال� � �ج� � �ه � ��از ال � �ف � �ن� ��ي ل�ل�اع� �ب�ي�ن
ل �ت �س��دي��د رك �ل��ات ال �ت��رج �ي��ح،
شدد مندني الى ان مثل هذه
ال �ق��رارات تبقى فنية وتعود
ل�ل�م��درب ال ��ذي يبقى االدرى
ب �ج��اه��زي��ة الع�ب �ي��ه وق��درت �ه��م
ع �ل��ى ت�ح�م��ل ال �ت �ح��دي ،الف�ت��ًا
ال��ى ان مثل ه��ذه الظروف قد
تشهد اعتذار بعض الالعبني
عن التسديد.
وكشف مندني ع��ن محترف
ج ��دي ��د س �ي �ن �ض��م ل �ص �ف��وف
االخضر خ�لال االي��ام املقبلة،
اال ان االع � �ل ��ان ع� �ن ��ه س�ي�ت��م
عقب االنتهاء من املفاوضات
ب �ش �ك��ل رس � �م� ��ي ،م� ��ؤك � �دًا ان
ان� �ض� �م ��ام ��ه ق� ��د ي � �ك� ��ون ع�ل��ى
ح� �س ��اب اي م� ��ن امل �ح �ت��رف نّ�ّي�
يوسف قلفا او ماريون.

ّ
نصار :فوز مهم

اك��د وليد نصار م��درب االب�ي��ض على اهمية ال�ف��وز بلقب
ك��أس سمو ول��ي ال�ع�ه��د ،م��ؤك�دًا ان التتويج ج��اء كحافز
م�ع�ن��وي م�ه��م ل�لاع�ب�ين ف��ي ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ال �ت��ي تسبق
الدخول في املعترك االسيوي.
واش ��ار ن�ص��ار ال��ى ان��ه س�ع��ى خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة ال��ى
ت�ك�ث�ي��ف االع � � ��داد ال �ن �ف �س��ي ل�لاع �ب �ي��ه ب �ع��د ف �ت��رة م ��ن ع��دم
الحضور املقبول خاصة على مستوى الدوري ،مشيرًا الى
ان الجوانب الفنية تبقى مكتملة لالعبني لكون معظمهم
من العناصر االساسية في املنتخب الوطني باالضافة
الى خبرات الالعبني املحترفني.
وت �م �ن��ى امل � � ��درب ان ي� �ت ��واص ��ل االداء امل� ��راف� ��ق ل�ل�ن�ت��ائ��ج
االي �ج��اب �ي��ة ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ام ��ال جماهير
االبيض بالتواجد في دوري االبطال االسيوي.

مقصيد ينفي
االنضمام
للسماوي

حاكم يشيد بروح زمالئه
من جانبه ،اش��اد حسني حاكم قائد االبيض ب��أداء وروح
زم�لائ��ه ال�لاع�ب�ين خ�ل�ال امل��واج �ه��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ك��أس سمو
ول��ي العهد وه��و ما ك��ان له االث��ر الكبير في بلوغ منصة
التتويج والحفاظ على اللقب.
واشار حاكم الى ان االبيض استحق الفوز على الرغم من
قوة املنافس الكبير فريق النادي العربي الذي يضم بني
صفوفه مجموعة متميزة م��ن الالعبني س��واء املحليون
او امل�ح�ت��رف��ون ،اال ان الع�ب��ي االب �ي��ض ك��ان��وا ع�ن��د ال��وع��د
لجماهيرهم الكبيرة بتحقيق ال�ك��أس ك��أول��ى البطوالت
الرسمية للموسم.
وط��ال��ب ح��اك��م الجميع بمواصلة العمل ال�ج��اد لتحقيق
االفضلية على املستوى الخارجي خ�لال لقاء الفيصلي
املقبل الذي ال يقبل القسمة على اثنني.
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 ..والليلي يقوده
قررت إدارة نادي الفيصلي االردني تعيني التونسي شهاب الليلي مديرا فنيا لفريق الكرة بالنادي ،ويضم الجهاز املعاون له كال من عدنان عوض مدربا عاما ،وخالد الفي وعبد
الهادي املحارمة مدربني مساعدين ،ووليد أبو حميد مدربا لحراس املرمى.
يأتي ذلك بعد إقالة املدير الفني السابق للفريق راتب العوضات.

اكتمال االستعدادات النطالقة
بطولة األمير للرماية
ث � َّ�م ��ن دع� �ي ��ج ال �ع �ت �ي �ب��ي ،رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل� �ب� �ط ��ول ��ة س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
التاسعة الدولية الكبرى للرماية ،الرعاية
التي يوليها سمو أمير البالد والقيادة
ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ،ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق غ��دا
ع �ل ��ى م� �ي ��ادي ��ن ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
االومل�ب��ي للرماية ،وتستمر حتى  17من
الشهر الجاري.
َّ
وأكد العتيبي أن رعاية سمو األمير تمنح
الرماة والراميات الكويتيني حوافز كبيرة
للعطاء ،وتحقيق أفضل االنتصارات على
الصعيدين العاملي واألوملبي.
وأب��دى العتيبي ارتياحه لسير املعسكر
ال �ت��دري �ب��ي ،ال � ��ذي ي�ق�ي�م��ه رم � ��اة ال �ك��وي��ت
ح��ال�ي��ا ف��ي م�ج�م��ع امل �ي��ادي��ن ،م�ش�ي��را ال��ى

َّ
أن امل �ن �ت �خ��ب ع � ��ازم ع �ل��ى امل �ن��اف �س��ة على
امل��راك��ز األول� ��ى ل�لاح�ت�ف��اظ ب��ال�ل�ق��ب ال��ذي
َّ
حققه بالنسخة املاضية ،رغم أن البطولة
س�ت�ش�ه��د م �ش��ارك��ة م�ج�م��وع��ة م��ن أب �ط��ال
ال�ع��ال��م وأق� ��وى ال� ��دول ف��ي ال��رم��اي��ة ،مثل:
إيطاليا وروسيا وصربيا ،وكازاخستان.
َّ
وك�ش��ف العتيبي أن ال�ك��وي��ت ستخوض
املنافسات في حضور  100رام ورامية في
البطولة 44 ،منهم ينافسون في أسلحة
الخرطوش ،و 45في ال��رص��اص ،و 11في
القوس ،والسهم األوملبي.
وبينّ أن من أبرز املشاركني :خالد املضف،
وطالل الرشيدي ،وعبدالرحمن الفيحان،
ون ��اص ��ر امل� �ق� �ل ��د ،وف� �ه ��د الف � ��ي امل �ط �ي��ري،
وس ��ارة وش�ه��د ال �ح��وال (ت� ��راب) ،وسعود

ح �ب �ي��ب وع� � �ب � ��داهلل ال� �ط ��رق ��ي ال ��رش� �ي ��دي،
وزي� � ��د امل� �ط� �ي ��ري ،وم �ن� �ص ��ور ال ��رش �ي ��دي،
وإي � �م� ��ان ال� �ش� �م ��اع ،وش �ي �خ ��ة ال ��رش �ي��دي
وف��اط �م��ة ال ��زع ��اب ��ي (س �ك �ي ��ت) ،وع �ب��داهلل
الحربي ،ومريم ارزوقي ،وبتول اشكناني
(ال �ب �ن��دق �ي��ة) وح �م��د ال �ن �م �ش��ان ،وح��ذام��ة
البغلي ،وم��ري��م ال�ك�ن��دري ،وع �ب��داهلل املال
(امل�س��دس) وب��در الشالحي ،وع�ب��داهلل طه
(القوس والسهم).
وأضاف العتيبي إن اللجنة املنظمة العليا
أكملت جميع استعداداتها للبطولة التي
تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح
األحمد األوملبي ،مشددا على أن الكويت
ج��اه��زة الس�ت�ق�ب��ال ض�ي��وف�ه��ا ،الف �ت��ا إل��ى
وصول أغلب الوفود.

اليد يلتقي األولمبي الصربي
ي �خ��وض ال �ي��وم م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي االول ل�ك��رة
ال�ي��د آخ��ر م�ب��اري��ات��ه التجريبية ضمن معسكره
ال�ح��ال��ي امل �ق��ام ف��ي ص��رب�ي��ا وذل ��ك ع�ن��دم��ا يلتقي
م�ن�ت�خ��ب ص��رب �ي��ا األومل� �ب ��ي ف��ي ال �ث��ال �ث��ة م �س��اء،
ض�م��ن اس �ت �ع��دادات��ه ل �خ��وض م�ن��اف�س��ات بطولة
ك��أس آس�ي��ا امل�ق��رر انطالقها ف��ي ال�ب�لاد ب��دءًا من
 16الجاري على صالة سعد العبداهلل بضاحية

ص�ب��اح ال�س��ال��م وتشمل التصفيات امل��ؤه�ل��ة الى
نهائيات كأس العالم في مصر . 2021
وي �ع��ود األزرق ال��ى ال �ب�لاد م�س��اء ال�س�ب��ت املقبل
بعد اختتام املعسكر ال��ذي يأتي كمرحلة ثانية
م ��ن االس �ت �ع ��داد ب �ع��د ان ك ��ان ق ��د اق� ��ام ف ��ي وق��ت
سابق معسكرا تدريبيا في املانيا بقيادة املدرب
التونسي آمن الصقفي.

انطالق دوري مصارف
البولينغ والقدم

دعيج العتيبي

«البيسبول» أقام معسكرًا في الدومينكان
أكد املدير العام لنادي البيسبول ،املهندس هزاع الهزاع أن املعسكر التدريبي ،الذي اقامه
النادي في دولة الدومينكان قد أتى بثماره ،مشيدا بدور هيئة الرياضة ودعمها.
وقال الهزاع إن  13العبا من جميع الفئات العمرية قد استفادوا من هذا املعسكر ،الذي
ّ
تضمنت األولى التدريب وتطوير مستوى الالعبني البدني
اقيم على مرحلتني رئيستني؛
ّ
تضمنت املرحلة الثانية املباريات ال��ودي��ة ،بواقع تنظيم بطولتني
وامل�ه��اري ،في حني
وديتني ملا دون  13و 16عاما.
وأضاف انه جرى مزج العبي النادي بالعبي الفرق املحلية في الدومينكان ،لالستفادة
من خبرتهم ومهارتهم ،ال سيما ان باعهم طويل في هذه اللعبة.
وب�ّي�نّ الهزاع ان توزيع الجوائز جرى على الفرق الثالثة الفائزة من كل مرحلة عمرية،
معربا ع��ن ثقته بتطور مستوى ف��رق الكويت وس��ط خ�ط��وات متسارعة لتحقيق هذا
الغرض.

ن� �ف ��ى ع� �ل ��ي م �ق �ص �ي��د الع ��ب
االخضر االنضمام لصفوف
الساملية في فترة االنتقاالت
الشتوية الحالية ،م��ؤك�دًا انه
ل��م ي�ت�خ��ذ ق� ��رار ال��رح �ي��ل عن
العربي على الرغم من غيابه
ع� ��ن ال� �ت ��دري� �ب ��ات ال �ج �م��اع �ي��ة
للفريق في الفترة السابقة.

أع �ل��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال��ري��اض�ي��ة ل �ن��ادي م �ص��ارف ال�ك��وي��ت
طالل النصار عن انطالق بطولة املصارف للبولينغ ،والتي
ينظمها النادي ،بمشاركة  9بنوك محلية على مالعب نادي
البولينغ في الساملية.
ك�م��ا اش ��ار ال��ى ان م�لاع��ب ال�ي��رم��وك ش�ه��دت ان �ط�لاق دوري
املصارف لكرة القدم ،بمشاركة  10بنوك محلية ،وذلك ضمن
اهتمامات ال �ن��ادي بالبرامج والفعاليات ملوظفي البنوك
ً
وأسرهم ،واعدًا بمزيد من األنشطة الرياضية مستقبال.

شابات لبنان بطالت غرب آسيا
بيروت  -سبقلا

الفريق الكويتي ونظيره في الدومينكان أثناء المعسكر

طالل النصار

ّ
توج منتخب لبنان للشابات (تحت  ١٨عامًا)
بلقب كأس غرب آسيا الثانية لكرة القدم ،التي
استضافتها مملكة البحرين ،بفوزه بنتيجة
( - ٣صفر) على املنتخب البحريني املضيف،
في املباراة النهائية التي جرت مساء اول من
أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية في
املنامةّ .
وتوجت الالعبة ليلى إسكندر بلقب
ّ
هدافة البطولة بـ  ٧أه��داف ،وحقق لبنان لقب
ال�ل�ع��ب ال�ن�ظ�ي��ف ب�ع��د أن أن �ه��ى م�ش��ارك�ت��ه في
البطولة دون تلقي أي إنذار.

ويأتي ف��وز شابات لبنان بهذا اللقب إنجازًا
جديدًا يضاف إلى ما حققه منتخب الناشئات
(ت �ح��ت  ١٥ع��ام��ًا) ال ��ذي ف ��از ك��ذل��ك ب�ل�ق��ب ه��ذه
البطولة التي جرت مؤخرًا في األردن.
وتفوق املنتخب على جميع املشاركني ،وحقق
ال �ع�لام��ة ال �ك��ام �ل��ة ،وف� ��از ب �م �ب��اري��ات��ه ال�خ�م��س
ً
م �س �ج�لا  ١٧ه��دف��ًا ،وت �ل �ق��ت ش �ب��اك��ه  ٣أه ��داف
ف �ق��ط ،وأن �ه��ى ال� ��دور األول ب �ف��وز ع�ل��ى ك��ل من
األردن ( - ٣ص�ف��ر) ،اإلم ��ارات ( )١ - ٣وال�ع��راق
( - ٤صفر) ،ليعود ويفوز على فلسطني (- ٤
 )٢في النصف النهائي ،والبحرين ( - ٣صفر)
في النهائي.
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بمواجهة من العيار الثقيل
يصعب التكهن بنتيجتها،
يستهل برشلونة حملة
الدفاع عن لقبه في بطولة
كأس السوبر األسباني ،عندما
يالقي أتلتيكو مدريد اليوم
على استاد مدينة الملك
عبدالله الرياضية (الجوهرة
المشعة) بمدينة جدة
السعودية في الدور قبل
النهائي للبطولة.

عالمية

«سوبر»

يعد برشلونة األك�ث��ر تتويجا بلقب السوبر
األس�ب��ان��ي  13م��رة ،ك��ان أحدثها ف��ي النسخة
املاضية عام  2018مقابل  10ألقاب للريال كان
أحدثها في .2017
وف� ��ي امل �ق ��اب ��ل ،أح � ��رز أت �ل �ت �ي �ك��و ل �ق��ب ال �س��وب��ر
م ��رت�ي�ن س��اب �ق �ت�ي�ن ف� �ق ��ط ف� ��ي  1985و.2014
ويمتلك الفريقان الطموح واإلم�ك��ان��ات التي
تساعد ك�لا منهما ف��ي تحقيق ه��ذا الطموح
وال� �ف ��وز ب��ال�ل�ق��ب األول ل��ه ف��ي  .2020وت�م�ث��ل
م �ب��اراة ال �ي��وم ،وك��ذل��ك بطولة ال�س��وب��ر بشكل
عام ،فرصة مثالية أمام برشلونة لكسب دفعة
م�ع�ن��وي��ة ج��دي��دة ف��ي ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت ال�ص�ع��ب
م��ن امل��وس��م ،ب�ع��د أن ت �ع��ادل  3م ��رات ف��ي آخ��ر
 4مباريات بالليغا ،وإن ظل متصدرا جدول
املسابقة بفارق األهداف فقط أمام ريال مدريد.
كما تمثل املباراة فرصة مهمة ألتلتيكو الذي

رياضة 23
كوكي

غريزمان

للسفر إلى السعودية.
ول�ه��ذا ،ق��د يلجأ امل��درب��ان إرنستو فالفيردي
(ب��رش�ل��ون��ة) ،ودي�ي�غ��و سيميوني (أتلتيكو)
إلى منح الراحة لبعض الالعبني ،في أضيق
الحدود ،نظرا ألهمية املباراة ،ورغبة الفريقني
في بلوغ نهائي السوبر ،املقرر األحد املقبل.

أبرز الغائبني

يسعى لتأكيد صحوته ،بعدما فاز في آخر 4
مباريات خاضها بمختلف البطوالت ،ومنها
آخ��ر  3م �ب��اري��ات ف��ي ال� ��دوري ،ل�ي�ع��زز الفريق
مكانه في املركز الثالث.
ويبدو اإلجهاد املشكلة الكبيرة التي تواجه
ال � �ف� ��ري � �ق �ي�ن ،ب� �س� �ب ��ب ض� �غ ��ط امل� � �ب � ��اري � ��ات ف��ي
األسابيع املاضية ،في كل املسابقات ،إضافة

ويفتقد ب��رش�ل��ون��ة ف��ي ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة جهود
ح ��ارس م��رم��اه األمل��ان��ي م ��ارك أن ��دري تير
شتيغن ،والعبيه عثمان ديمبلي وأرثر
لإلصابات.
ك � �م ��ا ي � �ع ��ان ��ي أت� �ل� �ت� �ي� �ك ��و غ� �ي ��اب
ال�ل�اع �ب�ي�ن س �ت �ي �ف��ان س��اف�ي�ت��ي
ودييغو كوستا لإلصابة،
لكن الفريق قد يستعيد
ج �ه��ود ق ��ائ ��ده ك��وك��ي
ب � �ع� ��د غ� � �ي � ��اب مل� ��دة
أس� � � � � � �ب � � � � � ��وع � � �ي� � ��ن
ب�س�ب��ب إص��اب��ة
عضلية.

سيميوني لن يدخل الملعب
ستشهد بطولة ك��أس السوبر االسبانية ،في ثوبها الجديد ،غياب العديد من النجوم مثل ه��ازارد
وبنزيمة وغ��اري��ث بيل من ري��ال م��دري��د ،وتير شتيغن ح��ارس برشلونة ورودري�غ��و مورينو هداف
فالنسيا ،بينما سيغيب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن مقعده .ويواجه سيميوني عقوبة
خاصة بالسوبر ترجع لعام  ،2014كما أوضح موقع «سبورت» ،وبالتالي لن يكون حاضرًا بأرض
امللعب سواء في نصف النهائي أمام برشلونة ،أو حتى في النهائي أمام الريال أو فالنسيا .وستمتد
العقوبة إلى النسخة املقبلة في السعودية أيضًا ،ألن املدرب األرجنتيني كان معاقبًا باإليقاف ألربع
مباريات ،وذلك عندما وجه ضربات خفيفة إلى رأس الحكم الرابع في مواجهة أمام الريال .ورغم مرور
 6سنوات على الواقعة الشهيرة فإن العقوبة ستظل سارية على سيميوني في السوبر حتى إكمالها من
دون سماح.

مباراة اليوم

ماني« ..الثالثة ثابتة»
ف��ي األم �ث��ال الشعبية ال�س��ائ��رة
ي � �ق� ��ول� ��ون« :ال� �ث ��ال� �ث ��ة ث ��اب� �ت ��ة»،
وي �ق �ص��د أن امل� �ح ��اول ��ة األول� ��ى
خ � ��اب � ��ت وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ل � ��م ت �ص��ب
ال �ه��دف ف ��إن ال �ت �ف��اؤل بالثالثة
ً
كبير أمال أن تحقق أهدافها.
ك��ان��ت ال�ث��ال�ث��ة ث��اب�ت��ة للمهاجم
ال �س �ن �غ��ال��ي ل � �ن� ��ادي ل �ي �ف��رب��ول
االن�ك�ل�ي��زي س��ادي��و م��ان��ي ال��ذي
ت � � ��وج ب � �ج� ��ائ� ��زة أف � �ض� ��ل الع ��ب
افريقي لعام  2019خ�لال حفل
توزيع جوائز االتحاد االفريقي
لكرة ال�ق��دم ف��ي مدينة الغردقة
امل� �ص ��ري ��ة امل �ط �ل��ة ع �ل��ى ال �ب �ح��ر
األحمر.
ون��اف��س م��ان��ي على ه��ذا اللقب
ع� �ل ��ى م� � � ��دار األع � � � � ��وام ال� �ث�ل�اث ��ة
امل��اض �ي��ة ،ل�ي�ح�ق��ق أخ �ي ��را لقبا
غ��اب ع��ن ب�لاده منذ أن حصده
مواطنه الحاجي ضيوف عامي
 2001و.2002
وح �ص��د م��ان��ي اب ��ن ال � �ـ 27ع��ام��ا
اللقب للمرة األولى في تاريخه
م�ت�ف��وق��ا ع�ل��ى زم�ي�ل��ه ف��ي فريق
ليفربول ،املصري محمد صالح
ُ
وال � ��ذي ت � � ّ�وج ب �ج��ائ��زة األف �ض��ل
عامي  2017و 2018والجزائري

ري��اض محرز الع��ب مانشستر
س�ي�ت��ي االن �ك �ل �ي��زي ال �ف��ائ��ز بها
عام .2016
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن م�ص��ر هي
ال � �ب � �ل ��د امل � �ض � �ي ��ف ل � �ل � �ح ��دث إال
أن ص �ل��اح ل ��م ي �ح �ض��ر ال �ح �ف��ل
ليشارك ماني فرحته ،كما فعل
ال �س �ن �غ��ال��ي ال �ع ��ام امل ��اض ��ي في
دكار مع الفرعون املصري اثناء
تتويجه .كذلك غ��اب محرز عن
املشهد النشغاله بمباراة فريقه
ض ��د م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د في
كأس الرابطة االنكليزية.
وق��ال ماني بعد تتويجه «كرة
القدم هي وظيفتي وأنا أحبها
وس �ع �ي��د وف� �خ ��ور ب �ه ��ذا ال �ي��وم
الكبير».
واض � � � ��اف «أود أن اش � �ك� ��ر ك��ل
ش� �ع ��ب ال� �س� �ن� �غ ��ال ل ��دع� �م ��ه ل��ي
طوال الوقت وقريتي الصغيرة
البعيدة ..أنا واثق انهم يروننا
االن على التلفزيون».
وحصد السنغالي  477صوتا
ل �ي �ف��وز ب ��ال �ج ��ائ ��زة ،ف �ي �م��ا ج��اء
ص�لاح ف��ي امل��رك��ز الثاني ب �ـ325
ص ��وت ��ا وم � �ح� ��رز ث ��ال �ث ��ا ب� � �ـ267
صوتا( .الغردقة  -ا.ف.ب)

ً
وحيدا!
 ..ويرقص
وجد ساديو ماني نفسه يرقص وحيدا في حفل تتويجه بجائزة أفضل
العب أفريقي بعدما اعتذر ،أو باألحرى فضل املرشحان اآلخران ،رياض
محرز ومحمد صالح ،الغياب بعد علمهما املسبق بفوز السنغالي.
غياب الجزائري واملصري أثار امتعاض املهتمني بالشأن الكروي األفريقي،
ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام امل�ص��ري��ة ،لكنه ل��م ي��ؤث��ر على معنويات م��ان��ي ،ال��ذي بدا
مسرورا وسعيدا ،أثناء صعوده منصة التتويج ،وخالل تسلمه الجائزة،
التي لطاملا حلم بنيلها.
هذا التعاطف مع ماني ظهر بشكل أوضح في مواقع التواصل االجتماعي،
حيث أبرز بعض الرواد ،التعامل الرائع ،والسلوك الراقي للسنغالي ،عندما
واجه قبل سنوات ،موقفا مماثال للذي وضعه فيه صالح ومحرز.
وانتشرت على نطاق واس��ع ص��ور ملاني تعود لعام  ،2016وه��و يصافح
ويعانق محرز في حفل تتويج األخير بجائزة أفضل العب في أفريقيا،
علما بأن السنغالي حل ثالثا ،وكان يعلم حينها أنه لن ينال الجائزة لكنه
حرص على التواجد في الحفل.
وفي فيديو ثان ،انتشر كالنار في الهشيم ،ظهر ماني وهو يشارك فقرة
رق��ص مع ص�لاح املنتشي بنيله جائزة أفضل الع��ب أفريقي لعام 2018
على حساب السنغالي وفي عقر داره.

برشلونة × أتلتيكو مدريد

 10.00مساء

KSA Sports 1 HD

جوائز االتحاد
األفريقي
رجال:
● أفضل العب :ساديو ماني
(السنغال).
● أفضل العب شاب :أشرف
حكيمي (املغرب).
● أفضل منتخب :الجزائر.
● أف �ض��ل م � ��درب ل �ل��رج��ال:
جمال بلماضي (الجزائر).
● أف� �ض ��ل رئ� �ي ��س ات� �ح ��اد:
هاني أبو ريدة (مصر).
● أف � �ض � ��ل ه � � � ��دف :ري � ��اض
محرز (الجزائر).
● أفضل العب داخل القارة:
يوسف الباليلي (الجزائر).
ماني حامال جائزة أفضل العب ..وإلى جانبه رئيس االتحاد األفريقي
أحمد أحمد | ا.ف.ب

● ج��ائ��زة خ��اص��ة ل�ح��ارس
م �ن �ت �خ��ب ت ��وغ ��و ال �س��اب��ق
ك � ��ودج � ��وف � ��ي أوب � �ي �ل��ال � ��ي:
تعرضت حافلة املنتخب خالل
يناير ع��ام  2010لهجوم من
مجموعة إرهابية ،توفي على
إث��ره ثالثة أش�خ��اص وأصيب
تسعة آخ��رون ،منهم أوبياللي
الذي تعافى لكن اضطر إلنهاء
مشواره الكروي.

سيدات:
● أف �ض��ل الع �ب��ة :ع��زي��زي��ات
أوشواال (نيجيريا).
● أفضل منتخب للسيدات:
الكاميرون.
● أفضل م��درب للسيدات:
دي � ��زي � ��ري � ��ه اي � �ل � �ي ��س (ج � �ن ��وب
أفريقيا).
 ..ويرقص من دون حضور منافسيه

غياب صالح يثير الجدل
أث��ار غ�ي��اب ال��دول��ي امل�ص��ري محمد ص�ل�اح ،املحترف
بفريق ليفربول االنكليزي ،عن مراسم جائزة افضل
الع��ب ف��ي افريقيا ،ال�ج��دل ف��ي االوس��اط الجماهيرية،
خاصة ان َّ
املتوج باللقب هو زميله بالفريق السنغالي
ساديو ماني ،الذي سبق ان تواجد في العام املاضي
خالل مراسم الجائزة ،التي حصل عليها صالح رفقة
ال��دول��ي ال�غ��اب��ون��ي بيير اي�م��رك اوب��ام�ي��ان��غ ق��ائ��د فريق
االرس �ن��ال االن�ك�ل�ي��زي .واس�ت�ن�ك��رت بعض الجماهير
ع��دم ت��واج��د ص�لاح اول م��ن ام��س رفقة زميله ماني،

الفريقان

التوقيت

القناة

ووص�ف��وه بالتكبر على الحضور لالحتفالية ،لعلمه
مسبقًا بعدم حصوله على الجائزة ،مطالبينه بالتحلي
ب��ال��روح الرياضية ،في الوقت ال��ذي التمس له البعض
العذر بعدم التواجد ،ال سيما في ظل اللقاءات املهمة
املقبلة لفريقه ب��ال��دوري امل�م�ت��از «ال�ب��ري�م�ي��رل�ي��غ» ،في
الوقت الذي ربط البعض الواقعة بوقائع سابقة حدثت
م��ن قبل ال��دول��ي البرتغالي كرستيانو رون��ال��دو عند
االع�ل�ان ع��ن ج��ائ��زة اف�ض��ل الع��ب ف��ي اوروب� ��ا ،وع��دم
حضوره اثناء تتويج اي من منافسيه على الجائزة.

 ..ويستنكر بـ«صورة»
هنأ النجم املصري محمد صالح زميله في ليفربول ساديو ماني ،بعد
تتويج األخير بلقب أفضل العب أفريقي .وفي قصة على حسابه بموقع
«انستغرام» ،نشر ص�لاح ص��ورة ماني مصحوبة بتعليق« :مبارك يا
أخي» .لكن في قصة أخرى على املوقع ذاته ،أثار صالح الجدل بصورة
البنته مكة ،مع تعليق يقول« :وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى ،» ..دون
أن يكمل .وك��ان الكاف ،منح االتحاد املصري جائزة أفضل اتحاد في
أفريقيا خ�لال العام املاضي .وأث��ارت الصورة والتعليق التكهنات بأن
صالح يبدو غير راض عن منح الجائزة لالتحاد املصري ،بعد «ماض
سيئ» بني العب منتخب «الفراعنة» واالتحاد.

رقم مميز
لغوارديوال
غوارديوال متفاعالً مع إحدى الهجمات

ث� ��أر م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي م ��ن ج � ��اره ال �ل ��دود
مانشستر ي��ون��اي�ت��د ،ب��ال�ف��وز ع�ل�ي��ه بثالثة
أه� � � ��داف م �ق ��اب ��ل ه� � ��دف ،ع �ل ��ى م �ل �ع��ب أول� ��د
ت� ��راف� ��ورد ،ف ��ي ذه � ��اب ن �ص��ف ن �ه��ائ��ي ك��أس
رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة.
وسجل مانشستر سيتي  3أهداف بالشوط
األول ،ع� ��ن ط ��ري ��ق ب � ��رن � ��اردو س �ي �ل �ف��ا ف��ي
ال��دق �ي �ق��ة  ،17وري � ��اض م �ح��رز ف ��ي ال��دق�ي�ق��ة
 ،33وأن��دري��اس ب�ي��ري��را بالخطأ ف��ي مرماه
ف��ي الدقيقة  ،39بينما سجل «الشياطني»
هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال�ـ 70عبر
ماركوس راشفورد.
وب� � �ح� � �س � ��ب ش � �ب � �ك� ��ة «أوب � � � � �ت� � � � ��ا» ل �ل ��أرق� � ��ام
واإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات ،ف� ��إن م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي
يتصدر قائمة أكثر األندية اإلنكليزية التي
تقدمت بفارق  3+أهداف في الشوط األول
من مباراة خارج أرضها منذ وصول بيب

غوارديوال إلى الفريق السماوي .ويتصدر
مانشستر سيتي ال�ق��ائ�م��ة ب� �ـ 13مناسبة،
فيما يأتي خلفه توتنهام بأربع مناسبات
ف �ق��ط ،أم ��ا أرس� �ن ��ال وم��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د
وليستر سيتي فتحتل امل��رك��ز ال�ث��ال��ث بـ3
مرات.
وفي السياق نفسه ،قالت الشبكة املذكورة
إن مانشستر يونايتد تلقى  3أه ��داف في
ال �ش��وط األول م��ن م �ب��اراة ع�ل��ى ملعب أول��د
ت��راف��ورد ألول م��رة منذ شهر مايو م��ن عام
 1997ضد ميدلسبروه.
وظ�ه��ر مانشستر ي��ون��اي�ت��د ب��أس��وأ ص��ورة
ممكنة في الشوط األول ،واستقبل  3أهداف
أم � ��ام ف ��ري ��ق ش �ع��ر وك ��أن ��ه ي� �خ ��وض ح�ص��ة
ت��دري�ب�ي��ة ،حيث تحركت كتيبة غ��واردي��وال
بأريحية في منتصف امليدان ،وكان االنتقال
من الدفاع إلى الهجوم في غاية السالسة.

ّ
«وهق» توتي!
«اليك»..
يحتفظ االيطالي فرانشيسكو توتي بمكانة
ال مثيل لها في قلوب مشجعي روما ،لكن ملك
«ال��ذئ��اب» أث ��ار غ�ض��ب محبيه بسبب عالمة
إعجاب «اليك» على منشور يدعو لطرد واحد
من زمالئه القدامى.
وورط ت��وت��ي ن�ف�س��ه ف��ي أزم ��ة ب�ع��د أن أعطى
ع�لام��ة إع �ج��اب لتعليق أح��د مشجعي روم��ا
يطالب فيه ببيع املدافع أليساندرو فلورينزي
قائد الفريق الحالي ،بعدما رأى كثيرون أن
هذا التصرف ليس الئقًا من القائد التاريخي.
وواج � � ��ه ف� �ل ��وري� �ن ��زي ان � �ت � �ق ��ادات الذع� � ��ة ب�ع��د
خسارة روما بملعبه 2-صفر من تورينو في

ال��دوري اإليطالي ،وربما كان توتي منزعجًا
م��ن م�س�ت��وى زم�ي�ل��ه ال �س��اب��ق وع� ّ�ب��ر ع��ن ذل��ك
بضغطة زر.
لكن توتي ق��رر تجنب الجدل سريعًا ،وأعلن
ع �ب��ر ح �س��اب��ه ال��رس �م��ي أن ��ه ل ��م ي �ض��ع ع�لام��ة
إع� �ج ��اب ع �ل��ى ه ��ذا امل �ن �ش��ور ف ��ي إن �س �ت �غ��رام،
مؤكدًا احترامه الشديد لفلورينزي.
ّ
وك�ت��ب ت��وت��ي «م��ن امل��زع��ج ق ��راءة ك��ل م��ا قيل
ع �ن��ي ،أري� ��د أن أن �ف��ي ت �م��ام��ًا إع �ج��اب��ي ب�ه��ذا
ّ
امل �ن �ش ��ور ،وأك � ��ن ك� ��ل االح � �ت� ��رام ل �ف �ل��وري �ن��زي
كالعب وصديق ،وجمهور روم��ا يعرف هذا
جيدا».

الحرارة
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معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 10ـــ  32كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر
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أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com

السرطان من منظور إسالمي

«أوبر» تعلن عن خدمة أمان جديدة
عمرو حسني
أ ع � � � � �ل � � � � �ن� � � � ��ت ش� � � ��ر ك� � � ��ة
«أو ب� � � ��ر» ع� ��ن ت��و ف �ي��ر
خدمة األمان بـ «كود
ج� � ��د ي� � ��د» ي �س �ت �ق �ب �ل��ه
ا ل �س��ا ئ��ق ع �ن��د ظ�ه��ور
الشخص ا ل��ذي طلب
ا ل� � �س� � �ي � ��ارة ،ل �ت ��و ف �ي ��ر
األمان أكثر للسائق والراكب ،وأيضا توفير الوقت للطرفني.
وأ ش��ار م��و ق��ع « س�لاش ج�ي��ر» التقني إ ل��ى أن خ��د م��ة ا ل�ـ « ب��ن ك��ود» ظهرت
في أسواق مختارة بعينها العام املاضي ،لكنها اآلن أصبحت متوافرة
ل��دى جميع السائقني ف��ي ا ل��وال ي��ات املتحدة األميركية و ك�ن��دا ،وتحاول
الشركة تفادي ركوب الشخص سيارة خاطئة ،ألن سيارات أوبر ليست
م �م �ي��زة ب��ل ت �ك��ون س �ي��ارات ع��اد ي��ة م �م��ا ي ��ؤدي إ ل ��ى ا خ �ت�ل�اط األ م ��ر ع�ل��ى
الركاب أحيانا.
و ت�ط�ل��ب ا ل�خ��د م��ة م��ن ا ل�س��ا ئ��ق أن ي�ت�ل�ق��ى م��ن ط��ا ل��ب ا ل�خ��د م��ة ر س��ا ل��ة فيها
ك ��ود م �ك��ون م��ن  4ح ��روف ي��و ض��ح ا ل �ش �خ��ص ا ل �ط��ا ل��ب ل �ل �خ��د م��ة و م �ك��ا ن��ه
ب�م�ج��رد ا ل��و ص��ول ع �ن��ده ،و ت�ع�م��ل ا ل�خ��د م��ة ف��ي ا ل��و ق��ت م��ن  9م �س��اء ح�ت��ى
 6ص�ب��ا ح��ا ،و ت �ع��وض ا ل�خ��د م��ة ا ل��و ق��ت ا ل��ذي ك��ان ي�م�ك��ن ه��دره ف��ي س��ؤال
ا ل�س��ا ئ��ق وا ل�ت��أ ك�ي��د ع�ل�ي��ه .و ي�م�ك��ن تفعيل ه��ذه ا ل�خ��د م��ة ع��ن ط��ر ي��ق د خ��ول
قائمة اإلعدادات وتفعيل هذه امليزة الخاصة بتمكني شرط التحقق من
رقم التعريف الشخصي للركوب وتعد هذه الخدمة اختيارية.

عشاء

«آمان ..ربي آمان»!

أحمد الحافظ

هللت الشعوب العربية جميعها بتحرر دولها من
االس �ت �ع �م� َ�اري��ن ال �غ��رب��ي واألوروب � � ��ي ف��ي منتصف
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات وب� ��داي� ��ات ال �س �ت �ي �ن �ي��ات م ��ن ال �ق��رن
املاضيّ ..
وتربعت القوى العسكرية والقومية على
ع ��روش ال�ح�ك��م ف��ي أغ�ل��ب ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل �ح��ررة..
واحتفظ بعضها ـــــ وهلل الحمد ــــ بشيوخها وأمرائها
وملوكها.
رزحت معظم هذه الدول التي تحررت من املستعمر
ّ
تحت قوى الفساد والدكتاتوريات التي تمكنت من
تختف األط�م��اع الغربية في املنطقة،
مفاصلها ،لم
ِ
ب ��ل زادت م ��ع ت��دف��ق خ� �ي ��رات ال �ن �ف��ط ،خ��اص��ة في
دول الخليج العربي ..وع��اد النفوذ الغربي بصور
مختلفة ليحكم موازين القوى في املنطقةّ ..
فنصب
امل��وال�ين وأط��اح ع��روش ال�خ��ارج�ين ع��ن ال�ط��اع��ة ..كل
ه ��ذا ّوش �ع��وب امل�ن�ط�ق��ة ت�ع��ان��ي م��ن ض �غ��وط الفقر
والتخلف والقهر ..وزاد الطني بلة ،تنامي الحركات
األصولية املتشددة التي ّ
عمقت الفرقة وضاعفت
االنقسامات الطائفية واملذهبية ..واغتربت بشبابنا
ع��ن ح��اض��ره��م ومستقبلهم وع�ل�ق�ت�ه��م ب��امل��اض��ي
ّ
التطرف واملوت
والغيبيات حتى آثر الكثيرون منهم
على الحياة واإلعمار.
وهللت شعوب املنطقة مرة أخ��رى بهبوب نسمات
«الربيع العربي» ،التي استبشرنا بها ً
خيرا ،ولكنها
انقلبت إلى رياح سموم ،اقتلعت كل ما هو جميل..
ّ
فمهدت الطريق للقوى املتشددة واملتطرفة من بقاع
ّ
العالم و«دواعشه»؛ لتدك أحلى مدن العرب ،وتحيلها
إل��ى خ ��راب ،وت �ش� ّ�رد أه�ل�ه��ا ف��ي ب�ق��اع األرض ،بعد
أن ان�ت�ش��ر ال�ق�ت��ل ع�ل��ى ال�ه��وي��ة وال��دم��ار ل�ك��ل م��ا هو
ّ
فترح ْمنا على أي��ام االستعمار ال��ذي لم
م�خ��ال��ف..
يفعل ما فعله أبناء العرب في أوطانهم ..وم��ا زلنا
نرقب تداعي األح��داث في مشاهد مرعبة وأح��داث
مأساوية.
وك ��أن ذل ��ك ك�ل��ه ال ي �ك �ف��ي ..ح�ت��ى ظ �ه��رت ل�ن��ا ق��وى
جديدة ،تمددت على ما ي��وازي ربع الرقعة العربية،
ف �م �ع �ظ��م س �ي��اس �ي��ي إي � � ��ران ش �غ �ل �ه��م ح �ل��م ال ��دول ��ة
َّ
فحصنوا وج��وده��م في العراق
الفارسية العظيمة
ولبنان وسوريا واليمن ..و«أردوغان تركيا» انتعش
حلمه بالحكم العثماني التليد ،فتدخل عسكريا في
ليبيا ضمن اتفاقية ،أدان�ه��ا الشعب الليبي نفسه
والجامعة العربية ..ولكنها رغبة ّ
التوسع اإليراني ـــــ
التركي( ،القديم ـــــ الجديد) ،والتي أصبحت ظاهرة
وح�ق�ي�ق��ة ل�ب�ع��ض دول امل �ش��رق وامل �غ��رب ال �ع��رب��ي..
ولسان ح��ال الشعوب العربية املغلوبة على أمرها
ّ
يردد« :هل من نهاية لذلك الليل العربي الطويل ،وهل
من أم��ل ينعش نفوس أبنائه الذين يرقبون أح��وال
العالم تتبدل إلى األفضل وأحوال العرب تتراجع إلى
األسوأ؟» ..وال نقول إال ما يقوله املستعمر الجديد:
«آمان ربي آمان» ،ومن اهلل نسأل األمن واألمان.

ملحوظة

من شاف نفسه علينا ما درينا به
ماهمنا لو على ربعه نفخ ريشه!..
الطيب راعيه حنا نحسب احسابه
واالالرديماورىوجهالرديعيشه!!..

6.29 11.55

د .موضي عبدالعزيز الحمود

ً
وفقا لحالتك الصحية
التقنية تقترح عليك المنتجات

نفخ ريشه

شروق

مغرب

كلمة
ورد غطاها

ك �ش �ف ��ت غ ��اب ��ري� �ي�ل�ا ه� � � � � ��اراري ،ب ��اح� �ث ��ة ف � ��ي م �ج��ال
االت � � �ص� � ��االت ب� �ج ��ام� �ع ��ة س � �ت� ��ان � �ف� ��ورد ،أن ارت � �ب� ��اط
األش�خ��اص بالهواتف يجعلهم أق��ل اجتماعية هو
ً
استنادا إلى دراس��ة بحثية أجرتها
اعتقاد خاطئ،
مؤخرا.
أشارت الدراسة إلى أن لجوء الكثيرين إلى هواتفهم
الذكية ،وغيرها من الوسائل اإللكترونية ،يستهدف
ب��األس��اس تكوين شبكة اجتماعية متنوعة ،وذلك
ع�ب��ر ال �ح �ص��ول ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وك��ذل��ك
م �ش��ارك��ة األص� ��دق� ��اء م ��ن خ �ل�ال وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
املتعددة.
وح � �س� ��ب م� ��وق� ��ع  phys.orgت �ت �ش �ك ��ل س �ل ��وك �ي ��ات
ً
األشخاص عبر االنترنت وفقا لطبيعة شخصياتهم
واهتماماتهم ،وليس فقط من خالل التقنيات التي
يستخدمونها.
م��ن جانبها ،أف ��ادت الباحثة ه ��اراري ،ق��ائ��دة فريق
البحث بمختبر «ستانفورد» لإلعالم ،أن دراستها
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ط ��رق اس �ت �خ��دام ال��وس��ائ��ط ال��رق�م�ي��ة،

bogaili@hotmail.com
@bogaili

عصر

5.07 6.44
ظهر

ورد فى مقابلة مع الطبيب املصري محمود جاد نشرت في صحيفة محلية ،أن
الدين يتضمن برنامجا للوقاية من السرطان .وأن العسل والتمر واللنب تساعد
على الشفاء منه .وان السواك والحبة السوداء لهما فوائد خلق املناعة املكتسبة.
وان  %85من السيدات املصابات بسرطان عنق الرحم تكون اصابتهن ناتجة
عن كون ازواجهن غير مختتنني!
طبعا لم يذكر أي مصادر ،وال الكيفية التي توصل فيها الكتشافاته!
كتبت الفقرة أعاله في مقال / 27 / 11.1994
أما في / 25/ 8 2007فقد كتبت:
أعلن عبدالحميد ال��زن��دان��ي ،رئيس لجنة االع�ج��از العلمي ف��ي ال�ق��رآن التابعة
ملنظمة املؤتمر االسالمي ،ورئيس جامعة في صنعاء ،أنه تمكن من اكتشاف
لقاح ملرض االيدز .وانه جرب على عدد من املرضى واثبت فعاليته في القضاء
عليه ،وهو االمر الذي فشلت مختبرات العالم اجمع في تحقيقه .وقال ان دواءه
يعمل على تقليص جزيئات الجرثومة املسببة للمرض ،ومكون من عناصر
طبيعية مستخلصة من االعشاب ،وان البحوث التي اجراها مع مساعديه تمت
على اساس االيمان بما جاء في كتبنا.
رفض الزنداني الكشف عن مكونات الدواء خوفا من سرقة الكفار جهوده.
وما قاله هؤالء لم يقل تأثيره السلبي عما سبق أن ذكره وزير االوقاف الكويتي
السابق ،عبداهلل املعتوق ،اثناء افتتاح مؤتمر «االعجاز العلمي» ،الذي عقد في
الكويت قبل سنوات ،عندما قال ،أمام نخبة من رجال الدولة والدين والدنيا ،بأن
علماءنا أسهموا في انجاز  14مكتشفا علميا موثقا باملنهج الدقيق لتكون
اضافة لحضارة اليوم ومساهمة في حل اصعب املشاكل التي تعاني منها
البشرية وتهدد وجودها (!!!) وانهم توصلوا الى نتائج ايجابية سواء مختبريا
او تطبيقيا في ام��راض مثل االي��دز! وان الفرحة ستغمرنا بمثل ه��ذا النجاح
العلمي املتميز في عالج هذا املرض وامراض سرطان الرئة وداء الكبد الوبائي
والسكري ،االول بالتحديد!
بعد مرور كل هذه السنوات ال أحد في العالم بالطبع سمع باسم مريض ايدز أو
سرطان او سكري أو كبد واحد شفي على يد هؤالء املدعني!
لم نكن ن��ود الكتابة عن املوضوع ثانية ل��وال الخبر املفرح ال��ذي «زف��ه» أستاذ
علم الكيمياء الحيوية الطبية د .جاسم الحسن املتعلق باكتشافه مل��ادة طبية
تقضي على مرض السكري من جذوره وتشفي مرضى سرطان البنكرياس
الذي يعد األخطر.
فقد ذك��ر د .الحسن أن��ه يدير من الكويت مراحل تطور وت�ج��ارب االكتشاف
من أهم مراكز الطب عامليا ،مضيفا أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنت
اكتشافه وأرسلته ملحكمني عامليني قبل البدء في تمويله.
وأوضح أن بداية اكتشاف مادته كانت من خالل تنفيذها على بعض األورام
في األعني واألقدام التي شفيت تماما مجنبا إياها االستئصال ،الفتا إلى أن كل
النتائج املخبرية في أكبر املراكز العاملية أكدت أهمية اكتشافه واعتبرته سابقة.
وذكر الحسن أن هذا االكتشاف سيرفع اسم الكويت في املحافل الطبية العاملية،
مؤكدا أنه عالج بعض أمراض القدم السكرية التي عجز عنها الطب ،وواعدا بأن
املادة املكتشفة ستقدم للبشرية أكبر إنجاز علمي.
يشار إلى أن د .الحسن حصل على ميداليتني ذهبيتني عن اختراعني :األول
لعالج ال�ج��روح وال�ق��روح املستعصية ،والثاني خ��اص بعالج بعض أن��واع آالم
ال�ظ�ه��ر وال�ت�ه��اب االع �ص��اب ،م��ن خ�ل�ال امل ��واد املستخلصة م��ن سمكة الجمة
(الصلور) ،إضافة إلى  3جوائز عاملية أخرى.
أضع يدي على قلبي متمنيا اعتماد اكتشافات د .الحسن ً
علميا وان تكون
ّ
بحق مدعاة للفخر.

حمود البغيلي

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

راكان المعوض ..أول كويتي
يعمل بمطعم في فرنسا
ي�ع��د راك� ��ان امل �ع��وض أول كويتي
وخليجي يعمل في مهنة الطهي
ب�م�ط�ع��م ف��ي ف��رن �س��ا ،ح�ي��ث ت��درب
ع�ل��ى ي ��دي ال �ط��اه��ي ال�ش�ه�ي��ر أالن
دوك� � ��اس ،امل� �ع ��روف ع �ن��ه أن ��ه ملك
الطهي ال��راق��ي ،ال��ذي يملك مطعم
بالزا أتينيه الشهير.
وق��ال راك��ان في تصريح لـ سبقلا
إنه تعلم الكثير من خالل احتكاكه
بدوكاس ،حيث أصبح قادرًا على
العمل ملدة تصل إلى  19ساعة في
ال�ي��وم ،مشيرًا إل��ى أن��ه ع��اد للعمل
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ول� �ك ��ن ب�ش�خ�ص�ي��ة
م � �خ � �ت � �ل � �ف� ��ة ،م � �ك � �ت � �س � �ب ��ًا خ� � �ب � ��رات
ومهارات جديدة ومفيدة.
وأك��د راك��ان أن املجتمع الفرنسي
استغرب وج��ودي ،حيث اع�ت��ادوا
أن ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ي ��أت ��ون للمطعم

ً
صباحا

فجر

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

تدرب تحت يدي أشهر الطهاة ..ويعمل  19ساعة متواصلة

كالم الناس

أدنى جزر

2.48 5.20

راكان المعوض

لتناول الطعام وليس للعمل.
وع� ��ن ال� �ب ��داي ��ة ،أج � ��اب راك � ��ان ب��أن
حبه للطهي بدأ عندما كان يبلغ
 12ع��ام��ًا ،وم�ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت دفعه
شغفه إل��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ثقافات
الشعوب وأطباقهم ومكوناتها.
وعن عودته إلى الكويت ،لفت إلى
أن الكويت توفر الفرصة ألصحاب

امل �ش��اري��ع ،ح�ي��ث م��ن ال�س�ه��ول��ة أن
تحصل على الدعم ،خصوصًا في
ظل وجود األهل واألصدقاء.
وختم بقوله إنه يحب العمل تحت
الضغط ،وهذا ما يميز العمل في
املطابخ« ،حيث أستطيع التفكير
ف��ي أك�ث��ر م��ن أم��ر ف��ي وق��ت واح��د،
وهذا جزء من شخصيتي».

ارتباط األشخاص بـ«هواتفهم الذكية»..
ال يجعلهم أقل اجتماعية!
إسالم عبدالتواب

وفرت نظرة ثاقبة لحياة الكثيرين ،ومن ثم بحثت
في أسباب تعزيز التغييرات السلوكية.
وأضافت أن االعتقاد الشائع لدى الكثيرين جانبه
الصواب ،حيث أظهرت نتائج دراستها أن التقنيات
م��ا ه��ي إال وس�ي�ل��ة مل�ش��ارك��ة ال�س�ل��وك�ي��ات املختلفة،
عالوة على أن الهواتف الذكية تساعد على التواصل
مع اآلخرين وكذلك البحث عن معلومات أو وسائل
ت��رف�ي��هً ،
علما ب��أن ه��ذه السلوكيات تحركها أن��واع
األنشطة التي يرغبون في املشاركة فيها.

التسوق بالحمض النووي..
صيحة جديدة في األسواق
محمد خليفة
ق��دم��ت ش��رك��ة  DnaNudgeللمستهلكني ط��ري�ق��ة ج��دي��دة
التخاذ خيارات صحية عند التسوق من البقالة ،من خالل
إسنادها إلى الحمض النووي الخاص باملتسوقني.
ح�ي��ث ت �ق��وم ال �ش��رك��ة ب��إج��راء اخ �ت �ب��ار ال�ح�م��ض ال �ن��ووي
للعمالء على ال�ف��ور م��ن خ�لال اللعاب ،لتقدم لهم أفضل
املنتجات الصحية ،على أساس التركيب الجيني للجسم،
وفقًا لشبكة سي ان ان األميركية.

على سبيل املثال ،إذا أظهرت النتائج عددا من الجينات
املرتبطة بارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ،تتوقع
الشركة أن صحة الشخص يمكن أن تتأثر بشدة بامللح
ال��زائ��د ف��ي نظامهم ال�غ��ذائ��ي ،لذلك ف��إن ال�ف��ول السوداني
املحمص الجاف لن يكون وجبة خفيفة صحية.
وت� �ق ��وم ال �ش��رك��ة ب��اخ �ت �ي��ار األط �ع �م��ة ،ال �ت��ي ت �ن��اس��ب كل
ش �خ��ص ،وف �ق��ا ل �ح��ال�ت��ه ال �ص �ح �ي��ة ،وت �خ �ب��ره ب��األط�ع�م��ة
ال �ت��ي ي�ج��ب ع�ل�ي��ه ت�ج�ن�ب�ه��ا ،ح�ي��ث ي �ق��وم س ��وار امل�ع�ص��م،
ال��ذي أنتجته الشركة ،بمسح الباركود للمنتج ،ويظهر

الوفيات

مايو كلينك

ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال..
قد يسبب السكتة الدماغية
ارتفاع ضغط الدم في الصغار أقل من  6سنوات عادة ما
يرجع إلى سبب مرضي آخر ،مثل ثقوب القلب ،أو أمراض
الكلى ،أو األم ��راض ال��وراث�ي��ة ،أو أم��راض ال�غ��دد الصماء
ًّ
ّ
ُ
صاب األطفال األكبر سنا
«املتعلقة بالهرمونات» .وقد ُي
بارتفاع ضغط الدم لنفس أسباب البالغني ،ومنها الوزن
الزائد ،وسوء التغذية ،وقلة ممارسة التمارين الرياضية.
تغيير النمط الحياتي ،مثل َت �ن� ُ
�اول ن�ظ��ام غ��ذائ��ي مفيد
لصحة القلب ،وزيادة ممارسة التمارين الرياضية ،يمكن
َ ْ
أن ُيساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم في األطفال .ولكن
َ َ
ُ
في بعض األطفال ،ربما يلزم تناول األدوية.

األعراض

ً
ً
عادة ال ِّ
يسبب ارتفاع ضغط الدم أعراضا .ومع ذلك،
ُ
نذر بوجود حالة
فالعالمات واألع��راض التي قد ت ِ
ارتفاع ضغط دم طارئة (نوبة فرط الضغط) تشمل:
 - 1حاالت الصداع.
َ
 - 2النوبات امل َرضية.
 - 3القيء.
 - 4آالم الصدر.
 - 5سرعة اختالج وخفقان نبضات القلب.

ض��وءا أخ�ض��ر ،إذا ك��ان املنتج
مفيدا للمتسوق ،ويظهر الضوء
األح �م��ر إذا ك ��ان امل �ن �ت��ج ض� ��ارا على
امل��دى ال�ط��وي��ل .وي�ق�ت��رح تطبيق الهاتف
الذكي املرتبط بمعصمه بدائل صحية عند ظهور الضوء
األحمر.
وتختبر الشركة ،التي تتخذ من اململكة املتحدة مقرا لها،
الفكرة في لندن منذ نوفمبر  ،2018وق��ررت إطالقها في
الواليات املتحدة خالل عام .2020

 - 6ضيق النفس.

املضاعفات

َ
طفلك في فترة بلوغه،
إذا استمر ارتفاع ضغط الدم لدى
ً
َ
طفلك معرضا للمخاطر التالية:
فقد يكون
َّ
اإلصابة بالسكتة الدماغية ،والنوبة
القلبية ،وف�ش��ل ال�ق�ل��ب ،وم��رض
الكلى.

● منيرة سعود عبدالعزيز الهولي ،أرملة
عبدالرحمن عبدالسالم التركيت 88( ،عامًا)،
شيعت ،ل�ل��رج��ال :الفيحاء ،دي ��وان التركيت،
ق ،1ش � ��ارع ع �ب��دال �ع��زي��ز امل ��زي� �ن ��ي ،ل �ل �ن �س��اء:
الروضة ،ق ،5شارع أحمد السبيعي ،م ،24ت:
.22575075
● زينب محمد خليفة رحيم 12( ،ع��ام��ًا)،
ش�ي�ع��ت ،ال �ع��زاء اب �ت��داء م��ن ال �ي��وم الخميس،
للرجال :مشرف ،مسجد الوزان ،ت65166604 :
 .66644304● عبيدة سرحان الركاكة الرشيدي ،أرملة

ع �ل��ي م �ط �ل��ق ال � �ع ��دالن 72( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي�ع��ت،
للرجال :العمرية ،ق ،5ش ،108م ،25للنساء:
الفيحاء ،ق ،7شارع بالل بن رباح ،م ،B 13ت:
.99757312 - 99028705
● راب��ع��ة غربي دح��ل العنزي 49( ،ع��ام��ًا)،
ش� �ي� �ع ��ت ،ال � �ق � �ص ��ر ،ق 4ب ،ش ،1م ،11ت:
.99969987 - 97907370
● يوسف محسن علي جعفر 35( ،ع��ام��ًا)،
ال�ت�ش�ي�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة ص �ب��اح ال �ي��وم ،ل�ل��رج��ال:
بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،للنساء :العدان،
ق ،6ش ،20م ،17ت.60029494 - 97817501 :
إنا لله وإنا إليه راجعون

