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كما ذكرت سبقلا في مايو 2019

العراق على «خط الزلزال»!
نعيم درويش
ي �ت �ك �ش ��ف ل� �ل� �ع ��ال ��م ك � ��ل ي � � ��وم ال � ��واق � ��ع
ال�خ�ط�ي��ر ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ه ال �ع ��راق ،حيث
ال��دول��ة املغيبة ب��ات��ت س��اح��ة لتصفية
ال �ح �س��اب��ات ال �خ��ارج �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة،
االمر الذي اعاد الى االذهان ما نشرته
سبقلا ف ��ي  20م ��اي ��و امل ��اض ��ي ت�ح��ت
ع�ن��وان «ال �ع��راق ..حطب ال�ح��رب» .ففي
غ �م ��رة ال �ت��وت��ر االي� ��ران� ��ي  -االم �ي��رك��ي
ح�ي�ن�ه��ا ك��ان��ت ال �ت �ح��ذي��رات ت�ط�ل��ق من
مغبة ان ��دالع ش ��رارة ال �ح��رب م��ن «بلد
ال � � � � ��والءات امل � �ت � �ع� ��ددة واالن� �ق� �س ��ام ��ات
الحادة».
وال� � �ي � ��وم ت� �ق ��ف ب� �ل��اد ال� ��راف� ��دي� ��ن ع�ل��ى
«خ ��ط ال� ��زل� ��زال» وف �ق��ًا ل�ج�م�ل��ة ت�ق��اري��ر
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة .ف ��إي ��ران
الجريحة ق��د تجد ان االن�ت�ق��ام الهزيل
ل �ج �ن ��رال �ه ��ا ق ��اس ��م س �ل �ي �م��ان��ي ي �ه��دد

ه�ي�ب�ت�ه��ا وس �ي �ط��رت �ه��ا ع �ل��ى اذرع� �ه ��ا،
ف �ت ��وع ��ز ال � ��ى امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ال �ع��راق �ي��ة
امل �ش �ح ��ون ��ة وامل � �ص� ��دوم� ��ة ب �ع ��د م�ق�ت��ل
س �ل �ي �م ��ان ��ي وأب� � � ��و م � �ه� ��دي امل �ه �ن ��دس
للتحرك ض��د ال�ق��وات االم�ي��رك�ي��ة .وب��دا
الف�ت��ا ام��س تأكيد زع�ي��م عصائب اهل
الحق قيس الخزعلي أن ال��رد العراقي
آت ،رغم دعوة مقتدى الصدر الفصائل
ٍ
ال ��ى ال� �ت ��روي وع� ��دم م�ه��اج�م��ة ال �ق��وات
االميركية.
وف��ي ظ��ل ف ��راغ ح�ك��وم��ي وم��ؤس�س��ات��ي
ي�س�ت�ف�ح��ل اك �ث��ر ف��أك �ث��ر ،وف ��ي ب�ل��د فيه
أكثر من خمسني تنظيمًا ميليشياويًا،
تعمل في فوضى غير مسبوقة ،يصبح
خ�ط��ر ارت �ك ��اب اي ع�م��ل م�ت�ه��ور وغ�ي��ر
منظم ضد املصالح األميركية مرتفعا
للغاية.
ك �م��ا ان اي � ��ران س�ت�س�ت�ك�م��ل ضغوطها
ل �ط��رد ال �ق��وات االم �ي��رك �ي��ة م��ن ال �ع��راق،
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وه ��ذا امل�ل��ف ق��د ي�ت�ح��ول ال��ى م��وض��وع
خالفي بني مكونات الشعب العراقي.
ف��ال�س�ن��ة واالك� � ��راد وج� ��زء م��ن الشيعة
ع �ب��روا ص��راح��ة ع��ن رف �ض �ه��م ل �خ��روج
ال �ق ��وات االج�ن�ب�ي��ة م��ن خ�ل�ال مقاطعة
جلسة البرملان االخيرة .كما ان البعض
في االكثرية النيابية يحذر من مغبة

التسرع في هذا امللف خشية االصطدام
امل�ب��اش��ر م��ع واش�ن�ط��ن وت��داع �ي��ات ه��ذا
االص�ط��دام املدمرة لالقتصاد العراقي
املنهك اصال.
وال � �ب � �ع� ��ض ي � �ح� ��ذر م � ��ن خ � �ط ��ر ع � ��ودة
تنظيم داع��ش مستفيدا م��ن الفوضى
السياسية واالستهداف املتكرر لقوات

ال �ت �ح��ال��ف ال ��دول ��ي ال �ت��ي اع �ل �ن��ت ام��س
تعليق عملياتها ضد التنظيم.
وتبدو االنتفاضة العراقية واملوجهة
بشكل اساسي ضد الفساد والتبعية
اليران امام اختبار حقيقي اليوم ،واذا
فشلت الدعوة الى تظاهرات مليونية
ضد التدخل االي��ران��ي فتكون الضربة
االميركية قد تسببت في دف��ن الحراك
ال �ع��راق��ي خ �ل��ف ص �ي �ح��ات ط �ل��ب ال �ث��أر
ل�س�ل�ي�م��ان��ي وامل� �ه �ن ��دس ،واس �ت �ع �ي��دت
الكراهية ضد اميركا وهو ما خطط له

كسرت جمود الصمت «الكالمي» لرؤساء الوزراء
ك�س��ر ال�س�ج��ال امل�ب��اش��ر ب�ين س�م��و رئيس
م �ج �ل��س ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د،
وال �ن��ائ��ب ش�ع�ي��ب امل ��وي ��زري خ�ل�ال جلسة
م �ج �ل��س األم� � ��ة ال� �ث�ل�اث ��اء امل� ��اض� ��ي ،ح��ال��ة
ال �ج �م��ود «ال �ك�ل�ام��ي» ال �ت��ي س �ي �ط��رت على
رؤس� ��اء ال � ��وزراء ال �س��اب �ق�ين ف��ي ال�ت�ع��اط��ي
م��ع م�ج��ري��ات ج�ل�س��ات ال �ب��رمل��ان ،وخ��ال�ف��ت
األع� ��راف ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��االك �ت �ف��اء بالتسلح
ب� � � ��ردود ن � � ��واب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
لشؤون مجلسي األمة والوزراء.

م��داخ�ل��ة ال�خ��ال��د ع�ل��ى خلفية اإلس ��اءة إل��ى
األس ��رة ال�ح��اك�م��ة ،ه��ي األول ��ى م��ن نوعها
بني رئيس وزراء ونائب على بند املضبطة
م�ن��ذ س �ن��وات ط��وي�ل��ة ،إذ ج��رى ال �ع��رف أن
ي�ع�ه��د إل��ى ن ��واب ال��رئ�ي��س ط�ل��ب ش�ط��ب ما
ت � ��راه ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ع� �ب ��ارات م �س �ي �ئ��ة أو
ال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى االن �ت �ق��ادات امل��وج �ه��ة إل�ي�ه��ا
واألسرة الحاكمة.
امل ��داخ� �ل ��ة رس� �م ��ت م �ش �ه��دا م �خ �ت �ل �ف��ا ع��ن
ع� �ه ��ود س ��اب �ق ��ة ،وق �ل �ب��ت م �ع ��ادل ��ة ت �ف��اع��ل

¶ ق��وات التحالف الدولي
تحذر من مغامرات «قاتلة»
¶ إيران تريد الهيمنة على
«الرافدين» ثمناً لسليماني
¶ التظاهرات ستتجدد وسط
م��خ��اوف بسحق منظميها
¶ الدولة شبه مشلولة..
واألح���زاب تتناحر بشراسة

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

ما سر ترحيب المواطنين بمداخلة الخالد مع المويزري؟
امل � ��واط� � �ن �ي��ن م � ��ع ن� ��واب � �ه� ��م ض � ��د رؤس � � ��اء
الحكومة ،وقوبلت بإعجاب شعبي .فهي
من ناحية ،أجابت مطالب نيابية وشعبية
م �م �ت��دة ع �ب��ر امل �ج��ال��س ب� �ض ��رورة إس �م��اع
ال� �ب ��رمل ��ان ص� ��وت رئ ��اس ��ة ال � � � ��وزراء .وم��ن
أخ��رى ،منحت ال�ح�ك��وم��ة ق��درة أك�ب��ر على
إيصال رسائلها إلى النواب والشعب على
حد سواء.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ف� � ��إن ات� � �س � ��اع رق � �ع� ��ة ه ��ذه
امل �س��اج�لات ،ق��د ي�ع� ّ�ب��د ال�ط��ري��ق مل��واج�ه��ات

قائد فيلق القدس قبل مقتله.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ف ��إن ن �ج��اح ال �ت �ظ��اه��رات،
التي تجددت امس الدعوات القامتها،
ال يعني بالضرورة ان االمور ستكون
ايجابية .فبعد مقتل سليماني تريد
امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ال� �ظ� �ه ��ور ب �م �ظ �ه��ر اك �ث��ر
ش ��راس ��ة ف ��ي م��واج �ه��ة ال � �ح ��راك ت�ح��ت
ش �ع��ار «م��واج �ه��ة ال �ع �م��ال��ة ألم �ي��رك��ا»،
م��ا ي�ع��رض ال �ب�لاد ال��ى خ�ط��ر االق�ت�ت��ال
االهلي.
ال �ع��راق ال �ي��وم ام ��ام ل�ح�ظ��ات مصيرية
ق��د تفضي إل��ى تغيير ج ��ذري ،أو إلى
ف��وض��ى شاملة .وإن ل��م تكن التسوية
ع��راق �ي��ة ب��ام �ت �ي��از ،ف�س�ي�ش�ه��د ال �ع��راق
امل ��زي ��د م ��ن ن �ش��ر ال �ف��وض��ى وال� �خ ��راب،
وي ��راه ��ن ال �ب �ع��ض ع �ل��ى م��وق��ف ح ��ازم
للمرجعية يخرج ال�ع��راق م��ن التبعية
ل� �ل� �خ ��ارج وم � ��ن س� �ط ��وة امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات
ويحفط وحدة البالد.

¶ الميليشيات تهدد وتتوعد
وس���ط ان��ق��س��ام��ات عنيفة

كالمية علنية بني رئيس الحكومة وعدد
من النواب في املقبل من األيام ،وتنعكس
سلبا على مناخ التعايش «السياسي» بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية ،ورغ��م
ذل��ك ف��إن الرسائل اإليجابية التي أطلقها
ال�ت� ّ�واص��ل املباشر للخالد خ�لال الجلسة،
خ ��ل� �ف ��ت ح ��ال ��ة م� ��ن االرت � � �ي � ��اح امل� �ل� �م ��وس،
وعززت األحاديث الحكومية املتواترة عن
توجهاتها لتدشني نهج جديد في املرحلة
املقبلة يطول مناحي وملفات عدة.
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ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
ﻧﺰار ﻋﺜﻤﺎن وﻓﻬﺎد اﻟﺸﻤﺮي
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ﻧــﺎﻗــﺶ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﺳــﺮﻳــﺔ،
أﻣــﺲ ،اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﺳﺘﻌﺮض
ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء واﻷﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰة اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﻃﻮارئ،
وﺑﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ« ﻻﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺠﻠﺴﺔ »إن وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
أدﻟــﻰ ﺑﺒﻴﺎن ﺣــﻮل اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادات اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ـﺸــﺄﻧ ـﻬــﺎ ،وﺑـﻌــﺪ
ذﻟــﻚ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻗـﻴــﺎدات اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ واﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء ﺣـ ــﻮل اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻻﺣ ـﺘ ــﺮازﻳ ــﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي أي ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﳌـﻨـﻄـﻘــﺔ اﳌـﻘـﺴــﻮﻣــﺔ أن
دوره ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص واﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﺎن ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋــﺪﻧــﺎن ﻋﺒﺪ
اﻟ ـﺼ ـﻤ ــﺪ ﻫـ ــﻮاﺟـ ــﺲ ﺣـ ــﻞ اﳌ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﺧ ــﻼل
ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻻﻧ ـ ـﻔ ـ ــﻼت اﳌـ ـ ـ ـ ــﺮوري ،ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﺆال
وﺟ ـﻬــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
ﻋــﻦ ﺗــﻮﺻ ـﻴــﺎت اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﺧ ــﻼل  3أﺷ ـﻬــﺮ،
إذ ﺗـﺴــﺎءل ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ »إﺣـﻨــﺎ ﺿﺎﻣﻨﲔ
ﻧﻘﻌﺪ  3أﺷﻬﺮ؟!{ ،وﻫﻨﺎ أﺟﺎﺑﻪ اﻟﻐﺎﻧﻢ» :إن
ﺷﺎء اﷲ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ | ص08و09

ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن..
ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻣﻦ
ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻬﺎﺷﻢ ﺗﺴﺘﺒﺸﺮ
ً
ﺧﻴﺮا ﺑﺎﻟﻄﻴﺮ اﻟﺰاﺋﺮ!

ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،أﻣﺲ ،وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدة ،ﺣﻠﻖ ﻃﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ﺗﺤﻠﻴﻘﺎ ﺧﻄﻒ اﻷﺑﺼﺎر وﺟﺬب اﻷﻧﻈﺎر
إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ .وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ اﻧﺸﺪاه اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ اﻟﺘﻲ واﻛﺒﺖ اﻟﻄﻴﺮ ﺑﻨﻈﺮة ﺣﺎﻧﻴﺔ وﺣﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺒﺸﺮت ﺧﻴﺮا
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻴﺮ اﻟﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮزاق ﺑﻼ اﺳﺘﺌﺬان أو ﺗﺮﺧﻴﺾ أو إذن ﻋﻤﻞ.

بقية أخبار الصفحة
| ص02
األولى
اﻗﺘﺼﺎد | ص18

 6آﻻف دﻳﻨﺎر ..ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﺎذﺑﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎرس »اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ« ..وﺗﺒﻴﻊ اﻟﻮﻫﻢ

¶  12ﺑﻼﻏﺎً ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ..و»اﻟﺴﺒﺤﺔ ﺗﻜﺮ«
ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

»ﺳﻤﻴﻌﺔ«
ﱢ
اﻟﺮادﻳﻮ ﺻﺎﻣﺪون
ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﻜﻮﻳﺖ | ص05

اﻷﻃﻔﺎل
ُﺻﺪاع
ﻓﻲ رأس
اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
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إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ
»ﺑﻮﻟﻮ« ﺑﺪأت
ﺑﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻨﻖ
ﻓﻴﺘﺸﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
| ص22

ﺑــﺄﺳـﻠــﻮب ﺟــﺪﻳــﺪ وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼــﺐ واﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎل ،ﻧـﺠــﺢ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋــﺎم ﻛــﺎﻣــﻞ ،ﻓــﻲ اﻹﻳـﻘــﺎع ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ،
واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ورﺑﻤﺎ اﳌﺌﺎت وﻓﻖ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى.
اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺒﺘﻜﺮ ،اﻟﺬي أﺗﻘﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ
إﻗﻨﺎع اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 6آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻋﻢ أن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ
ﺧ ـﺼــﻮﻣــﺎت ﻣــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ اﳌ ـﺤــﺎل واﻷﺳ ـ ــﻮاق ،وﻋ ــﺮوض ﺳـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ ،وﺗــﺄﻣــﲔ
ﺻـﺤــﻲ ،وﺗــﺬاﻛــﺮ ﺳـﻔــﺮ ﻋـﻠــﻰ وﺟـﻬــﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋــﺪﻳــﺪة وﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ،وﺗﺒﲔ
ﻻﺣﻘﴼ أﻧﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ وﻫﻤﻴﺔ.
 4ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣﻴﻠﻮا إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص أول ﻣﻦ أﻣﺲ،
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ،ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ رﺟﺎل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  12ﺑﻼﻏﺎ
ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﲔ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻌــﺮﺿ ـﻬــﻢ ﻟـﻠـﻨـﺼــﺐ واﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎل ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،وﻋـﻘــﺐ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ داﻣﺖ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻮﺻﻞ رﺟﺎل اﳌﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ،
وﺟﺮى ﺿﺒﻄﻬﻢ ،وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺎﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ووﻓﻖ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ،ﻓﺈن اﳌﺘﻬﻤﲔ وﻋﻘﺐ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻋﺘﺮﻓﻮا
ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻗـﻨـﻌــﻮا ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋـﻘــﻮد ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وأﻧﻬﻢ أودﻋﻮا ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ«

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ 6ﺑﺎب ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﺎدﻣﺎت
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻄﺎب

ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﺧﻨﺎن وزارة »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻧﻬﺎء أزﻣــﺔ ﺣﻈﺮ إرﺳــﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل اﻟﺪﺧﻨﺎن ﻟـ � إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ
ﺑﺎﳌﻬﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
وﻛﺸﻒ أن اﻻﺗـﺤــﺎد ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌـﻨــﺰﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟـﺘـﻠـﻘــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى ،وﺳ ـﻤــﺎع اﻷﻗ ــﻮال
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذي ﺻﻠﺔ ،أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ
ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻟـ � أن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺴﻤﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  6أﺷﻬﺮ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﳌﺨﺪوم
ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺧﺎدﻣﻪ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ رﻣــﻖ ،ﻓﻴﺘﺮﻛﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ  178ﻳﻮﻣﺎ ،أي ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻮﻣﲔ ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء ﻣﺪﻋﻴﺎ أﻧﻪ رﻓﺾ اﻟﻌﻤﻞ!
وﺑﻴﻨﻮا أن اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ادﻋــﺎء اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻔﻴﺮه ﻹﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻣــﺎ ﻳﻜﺒﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻟــﺬي
اﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺗﺠﺎوزت  30أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ أﺣﺪ اﳌﻜﺎﺗﺐ.
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اﻟﻤﻀﻒ :ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻌﺪ إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻗــﺎل أﻣــﲔ اﻟـﺴــﺮ اﳌـﺴــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺟﺎﺳﻢ اﳌﻀﻒ،
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـ ـ ــﺢ ﻟ ـ ـ � إن أﻋ ـﻀــﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎدي واﻓﻘﻮا
ﻋـﻠــﻰ إﺳ ـﻘــﺎط ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ  6ﻣــﻦ أﻋـﻀــﺎء
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة وﻫ ـ ــﻢ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻋــﺎﺷــﻮر ،وإﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ ﺣـﺒـﻴــﺐ ،وﻋﻠﻲ
ﻣـﻨــﺪﻧــﻲ ،وﻓـﻬــﺪ اﻟـﻔـﻬــﺪ ،وﻋـﻠــﻲ ﺟــﻮاد،
وﻋﻠﻲ اﺗﺶ.
وﻗﺎل اﳌﻀﻒ إن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻋ ــﺎدﻳ ــﺔ أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ ﺑـﻨــﺎء
ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ـﻠــﺐ  280ﻋ ـﻀــﻮا ،ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻠــﺐ
اﳌﻘﺪم ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2019/10/6ﻹﺳﻘﺎط
ﻋﻀﻮﻳﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وذﻟﻚ
ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟـ 36ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺎدي اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ
أن ﻫ ــﺬا اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑﻌﺪ
ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﳌـ ـﻀ ــﻒ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺠ ــﺐ أن
ﻳ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  500ﻋﻀﻮ ،ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﺠــﺎوز اﻟـﺤـﻀــﻮر أﻣ ــﺲ )اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ(
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  500ﻋـﻀــﻮ ،وﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎدة
اﻟـ ــ 28ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ،ﻓــﺈن ﻣﻦ
ﻳﺘﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﴼ
ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﻪ أو ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻨ ــﻮب ﻋ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة ،ﻓﺘﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺑــﻦ ﺣـﻴــﺪر ،وﻧـﻈــﺮا ﻟـﻌــﺪم وﺟــﻮد أﻣﲔ
اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم ،ﺗﻮﻟﻰ أﻣﲔ اﻟﺴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وأﺿـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ ﻓ ـﺘــﺢ اﻟ ـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ
ﻹﺳـ ـﻘ ــﺎط ﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ أﻋ ـﻀــﺎء
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ،ﺻ ــﻮﺗ ــﺖ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ
ﻣــﻦ ﺣـﻀــﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑــﺎﳌــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ إﺳ ـﻘــﺎط ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ،
ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌـﻨـﻌـﻘــﺪة ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮ ﻣــﺪرﺳــﺔ
اﻗﺮأ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺲ

وأردف اﻧــﻪ ﻋـﻤــﻼ ﺑـﻨــﺺ اﳌ ــﺎدة اﻟ ــ20
ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﺎدي ،ﺗﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﻢ أﻋﻀﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻫﻢ ﺑﺪر درﻳﻊ،
وﺣـ ـﺴ ــﻦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ ،وﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮر ﺟ ـﻤــﺎل،
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻴﺪر ،وﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري،
وﻟــﻢ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وأردف ان اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻘﺮار
ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﳌ ــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ
اﻻﺟ ـ ــﺮاء ات اﳌ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ

اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء »اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟ ــﻮاﺟ ــﺐ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬه وﻻ إﺟ ـ ــﺮاء آﺧــﺮ
ﻏﻴﺮه.
وﻗ ــﺪ أﺷـ ــﺎر اﳌ ـﻀــﻒ إﻟ ــﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﺳـ ـﻘـ ـﻄ ــﺖ ﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ
أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ إدارة
ﺷــﺆون اﻟ ـﻨــﺎدي إﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﻋ ـﻤــﻼ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي
واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻧ ـ ــﲔ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ اﳌ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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جلسة التطورات اإلقليمية :الحكومة مرتاحة الستعداداتها
نزار عثمان وفهاد الشمري

لعنة الراهب
تالحق
كارلوس
غصن
اقتصاد | ص20

«المعطف»..
من النبالء
إلى عامة
الشعب
اقتصاد | ص21

ن��اق��ش م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة،
أم��س ،التطورات اإلقليمية ،واستعرض
ع � ��دد م� ��ن ال � � � � ��وزراء واألج� � �ه � ��زة األم �ن �ي��ة
استعدادات الكويت ملواجهة أي طوارئ،
وبدت الحكومة «مرتاحة» الستعداداتها.
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
في أعقاب الجلسة «إن وزي��ر الخارجية
أدل��ى ببيان ح��ول املستجدات اإلقليمية
واس� �ت� �ع ��دادات ال �ك��وي��ت ب �ش��أن �ه��ا ،وب�ع��د
ذل��ك تحدثت ق�ي��ادات الجيش والداخلية
وال� � �ح � ��رس ال ��وط� �ن ��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�إط �ف��اء ح� ��ول اإلج � � � ��راءات االح �ت ��رازي ��ة
األولية التي اتخذتها القطاعات األمنية
العسكرية لتفادي أي خطر خارجي».
وأوضح الغانم في مداخلة له في جلسة
م�ن��اق�ش��ة ات�ف��اق�ي��ة امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة أن
دوره في هذا الخصوص واجتماعه مع
ولي العهد السعودي كان بتوجيهات من
سمو األمير.
إل��ى ذل��ك ،استحضر النائب ع��دن��ان عبد
ال �ص �م ��د ه� ��واج� ��س ح� ��ل امل �ج �ل ��س خ�ل�ال
ج �ل �س��ة االن � �ف �ل��ات امل� � � � ��روري ،ف� ��ي س� ��ؤال
وج �ه��ه إل ��ى ال �غ��ان��م ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة تكليف
لجنة الداخلية والدفاع بإعداد تقريرها
ع��ن ت��وص �ي��ات ال�ج�ل�س��ة خ�ل�ال  3أش �ه��ر،
إذ ت�س��اءل عبد الصمد «إح�ن��ا ضامنني
نقعد  3أشهر؟!} ،وهنا أجابه الغانم« :إن
شاء اهلل قاعدين إلى شهر نوفمبر موعد
االنتخابات».

مجلس األمة | ص08و09

في اليابان..
يموتون من
كثرة العمل
اقتصاد | ص18

الهاشم تستبشر
ً
خيرا بالطير الزائر!

قبيل افتتاح جلسة مجلس األمة ،أمس ،وعلى غير العادة ،حلق طائر في سماء قاعة عبداهلل السالم ،تحليقا خطف األبصار وجذب األنظار
إلى األعلى .وكان الفتا انشداه النائبة صفاء الهاشم التي واكبت الطير بنظرة حانية وحركة مباركة من يديها كما لو أنها استبشرت خيرا
كثيرا في هذا الطير الزائر إلى مجلس األمة لالسترزاق بال استئذان أو ترخيض أو إذن عمل.

 6آالف دينار ..مقابل مزايا كاذبة

شركة تمارس «النصب السياحي» ..وتبيع الوهم
¶  12بالغاً لرجال المباحث ..و«السبحة تكر»
محمد إبراهيم

«سميعة»
ِّ
الراديو صامدون
بوجه الفضائيات
ووسائل التواصل
الكويت | ص05

األطفال
ُصداع
في رأس
المصلين
الكويت | ص07

فيتشر اقتصادي
| ص22

أسدان ..لعرينيهما

رياضة | ص26

قيادات أجهزة الدولة شرحت اجراءتها لمواجهة اي خطر

اقتصاد | ص21

إمبراطورية
«بولو» بدأت
برابطة عنق
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ب��أس�ل��وب ج��دي��د ومبتكر ف��ي ال�ن�ص��ب واالح �ت �ي��ال ،ن�ج��ح م�س��ؤول��و شركة
سياحية طيلة ع��ام ك��ام��ل ،ف��ي اإلي�ق��اع بعشرات الضحايا م��ن املواطنني،
واالستيالء على عشرات آالف الدنانير وربما املئات وفق مصادر أخرى.
األسلوب املبتكر ،الذي أتقنه مسؤولو الشركة وموظفوها ،تمثل في
إقناع الكثير من املواطنني بالحصول على عضوية بالشركة مقابل
 6آالف دينار ،بزعم أن العضوية ستمنح حاملها مزايا كثيرة منها
خ �ص��و م��ات م��ن أ ك �ب��ر امل �ح��ال واأل س � ��واق ،و ع ��روض س�ي��اح�ي��ة ،و ت��أ م�ين
ص�ح��ي ،و ت��ذاك��ر س�ف��ر ع�ل��ى و ج�ه��ات أجنبية ع��د ي��دة وم�ت�ن��و ع��ة ،وتبني
الحقًا أنها مزايا وهمية.
 4من العاملني في الشركة أحيلوا إلى جهة االختصاص أول من أمس،
بتهمة النصب واالحتيال ،بعد تلقي رجال املباحث الجنائية  12بالغا
م ��ن م��واط �ن�ي�ن ع ��ن ت �ع��رض �ه��م ل�ل�ن�ص��ب واالح �ت �ي ��ال م ��ن ال �ش��رك��ة ،وع�ق��ب
التحريات التي دامت نحو أسبوعني توصل رجال املباحث إلى املتهمني،
وجرى ضبطهم ،ومواجهتهم بالشاكني الذين تعرفوا عليهم.
ووفق مصدر أمني ،فإن املتهمني وعقب تضييق الخناق عليهم اعترفوا
بأنهم أق�ن�ع��وا ضحاياهم بتوقيع ع�ق��ود معهم للحصول على عضوية
الشركة والتمتع بعدة مزايا مقابل مبالغ مالية ،وأنهم أودعوا تلك املبالغ
في حساب الشركة.

مطالبة بممثل للسفارة الفلبينية في «القوى العاملة»

تجربة األشهر الـ 6باب الستغالل الخادمات
خالد الحطاب
طالب رئيس اتحاد مكاتب العمالة املنزلية خالد الدخنان وزارة «الخارجية»
وهيئة القوى العاملة بسرعة إنهاء أزم��ة حظر إرس��ال العمالة الفلبينية إلى
البالد.
وقال الدخنان لـ سبقلا إن االعتماد على هذه الفئة من العمالة كبير ،لتمتعها
باملهارة التي تقابلها رغبة من املواطنني في عملها لديهم.
وكشف أن االت�ح��اد طالب بوضع ممثل للسفارة الفلبينية في إدارة العمالة
امل�ن��زل�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ه�ي�ئ��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ل�ت�ل�ق��ي ال �ش �ك��اوى ،وس �م��اع األق ��وال
وتحويلها إلى اإلدارة املختصة التخاذ اإلجراء القانوني املناسب.
على صعيد ذي صلة ،أكد عدد من أصحاب مكاتب العمالة املنزلية املسجلني
كأعضاء في االتحاد لـ سبقلا أن فترة التجربة املسموحة بالقانون التي تصل
إلى  6أشهر باتت مدخال لالستغالل من قبل البعض ،مشيرين إلى أن املخدوم
يستغل خادمه حتى آخر رم��ق ،فيتركه يعمل حتى  178يوما ،أي قبل انتهاء
فترة التجربة بيومني ثم يرسله إلى مركز اإليواء مدعيا أنه رفض العمل!
وبينوا أن األم��ر ال يتوقف عند ادع��اء امتناع العامل عن العمل ،بل يطلب من
هيئة ال�ق��وى العاملة تسفيره إلخ�ل�ال ال�ع��ام��ل بالعقد ،م��ا يكبد املكتب ال��ذي
استقدمه خسائر مالية كبيرة ،تجاوزت  30ألف دينار في أحد املكاتب.

الكويت | ص06

المضف :لجنة مؤقتة تدير النادي العربي
بعد إسقاط عضوية أغلبية مجلس اإلدارة
ق��ال أم�ي�ن ال�س��ر امل�س��اع��د ف��ي مجلس
إدارة النادي العربي ،جاسم املضف،
ف ��ي ت �ص��ري �ـ �ـ��ح ل� �ـ سبقلا إن أع �ض��اء
الجمعية العمومية بالنادي وافقوا
ع�ل��ى إس �ق��اط ع�ض��وي��ة  6م��ن أع�ض��اء
م �ج �ل��س اإلدارة وه � ��م ع �ب��دال �ع��زي��ز
ع��اش��ور ،وإس�م��اع�ي��ل ح�ب�ي��ب ،وعلي
م�ن��دن��ي ،وف�ه��د ال�ف�ه��د ،وع�ل��ي ج��واد،
وعلي اتش.
وقال املضف إن الدعوة لعقد جمعية
ع �م��وم �ي��ة غ �ي��ر ع ��ادي ��ة أق �ي �م��ت ب �ن��اء
ع �ل��ى ط �ل��ب  280ع �ض��وا ،ف��ي ال�ط�ل��ب
املقدم بتاريخ  ،2019/10/6إلسقاط
عضوية أغلبية مجلس اإلدارة ،وذلك
ملخالفتهم نص املادة الـ 36من النظام
األس� ��اس� ��ي ل �ل �ن ��ادي ال� �ع ��رب ��ي ،ع�ل�م��ا
أن ه ��ذا االج �ت �م��اع ه ��و ال �ث��ال��ث بعد
تأجيله مرتني لعدم اكتمال النصاب
القانوني في املرتني السابقتني.
وأش� � � ��ار امل� �ض ��ف إل � ��ى أن � ��ه ي �ج ��ب أن
ي �ح �ض��ر ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة غ�ي��ر
العادية على األقل  500عضو ،حيث
ت �ج��اوز ال�ح�ض��ور أم ��س (ال�خ�م�ي��س)
أكثر م��ن  500ع�ض��و ،وعمال باملادة
ال� �ـ 28م��ن ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي ،ف��إن من
يترأس االجتماع أكبر األعضاء سنًا
بسبب غياب رئيس مجلس اإلدارة
ون ��ائ �ب ��ه أو م ��ن ي� �ن ��وب ع ��ن م�ج�ل��س
اإلدارة ،فترأس االجتماع عبدالكريم
ب��ن ح�ي��در ،ون�ظ��را ل�ع��دم وج��ود أمني
السر العام ،تولى أمني السر املساعد
تحرير محضر االجتماع.
وأض� � ��اف أن� ��ه ب �ع��د ف �ت��ح ال �ت �ص��وي��ت
إلس� �ق ��اط ع �ض��وي��ة أغ �ل �ب �ي��ة أع �ض��اء
م �ج �ل��س اإلدارة ،ص ��وت ��ت األغ�ل�ب �ي��ة
م��ن ح�ض��ور العمومية غير العادية
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى إس �ق��اط عضويتهم،
بالجلسة امل�ن�ع�ق��دة ف��ي م�ق��ر م��درس��ة
اقرأ ثنائية اللغة الكائنة في منطقة
جليب الشيوخ.

جانب من عمومية العربي أمس
وأردف ان��ه ع�م�لا ب�ن��ص امل ��ادة ال �ـ20
م��ن ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي ب��ال �ن��ادي ،تم
تشكيل لجنة خماسية تضم أعضاء
الجمعية العمومية وهم بدر دريع،
وح� �س ��ن ج ��اب ��ر ،وم� �ن� �ص ��ور ج �م��ال،
ومحمد بن حيدر ،وعيسى الكندري،
ول��م يترشح غيرهم ،ويكون للجنة
صالحيات مجلس اإلدارة.
وأردف ان االج�ت�م��اع انتهى بقرار
ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة امل ��ؤق� �ت ��ة الت �خ��اذ
االج � ��راء ات امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في

النظام األساسي بالنادي العربي
وه��ذا اإلج��راء «القانوني» الوحيد
ال ��واج ��ب ت �ن �ف �ي��ذه وال إج� � ��راء آخ��ر
غيره.
وق ��د أش� ��ار امل �ض��ف إل ��ى أن مجلس
اإلدارة ال� � � ��ذي أس� �ق� �ط ��ت ع �ض��وي��ة
أغلبية أعضائه عليه تسليم إدارة
ش��ؤون ال �ن��ادي إل��ى اللجنة املؤقتة
ع �م�لا ب��ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي ل �ل �ن��ادي
وال� � �ق � ��وان �ي��ن ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة امل �ح �ل �ي��ة
والدولية ،وما عدا ذلك فهو باطل.
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تحتفل اليوم بمرور  54عاماً على تأسيسها

«الهالل األحمر» :مساعدات
للمحتاجين في  91دولة
تحتفل جمعية الهالل األحمر ،اليوم
الجمعة ،بحلول ذكرى مرور  54عاما
على تأسيسها.
واثبتت الجمعية على م��دى عشرات
ال��س��ن�ين ،ان ع��ط��اء ال��ك��وي��ت اإلنساني
متجذر في تاريخها ويتطور في كل
حقبة زمنية ويكبر ،وف��ق اإلمكانات
التي تستطيع القيادة وأه��ل الكويت
من مواطنني ومقيمني على أرضها،
ت��ق��دي��م��ه��ا مل���ن ي��ح��ت��اج إل��ي��ه��ا ف���ي كل
ب��ق��اع امل��ع��م��ورة ،وذل����ك ض��م��ن ب��رام��ج
ومشروعات متنوعة.
وأص���ب���ح���ت ت���ل���ك امل����س����اع����دات ع�لام��ة
ب��ارزة في ساحات العطاء االنساني
الكويتي ،بفضل ذل��ك ال��دور امليداني
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه الجمعية ،وتجاوبها
العاجل في تقديم املساعدات االغاثية
ح����ول ال���ع���ال���م ل���ل���دول ال���ت���ي ت��ت��ع��رض
ل��ل��ك��وارث وال��ن��ك��ب��ات ،بشكل يشهد له
القاصي والداني.
وترسخ الجمعية في ذكرى تأسيسها
صورة ناصعة للكويت عبر عطاءاتها
امل�����م�����ت�����دة ب����ش����ك����ل ي�����ؤك�����د اس���ت���ح���ق���اق
تسميتها بلدا للعمل اإلنساني.

عطاء بال حدود
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة الجمعية
د.ه���ل���ال ال���س���اي���ر أم������س ،ان ال��ج��م��ع��ي��ة
ُ
أشهرت في  10يناير عام  ،1966مبينا
أنها عملت طيلة ه��ذه ال��س��ن��وات على
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن آث����ار امل��ح��ن وال���ك���وارث
التي اصابت كثيرا من املجتمعات في

الكرامة اإلنسانية.

حضور دولي

الساير محتضناً طفلة في أحد مخيمات الالجئين

الساير :نهجنا
تقديم العون
للمستحقين بال
تمييز
مختلف أنحاء العالم.
واضاف الساير ان الجمعية استطاعت
ال�����وص�����ول ال�����ى م���ن���اط���ق م���ت���ع���ددة ف��ي

ك��ل أرج���اء امل��ع��م��ورة ،مشيرا ال��ى انها
ق���دم���ت ن���م���وذج���ا ل��ل��ع��ط��اء اإلن���س���ان���ي
ال�������ذي ال ح�������دود ل������ه ،وأرس���������ت ن��ه��ج��ا
متفردا في تقديم العون واإلغاثة إلى
مستحقيهما بال تمييز.
وذك���������ر ان��������ه ع����ل����ى ص���ع���ي���د األن���ش���ط���ة
ال������دول������ي������ة ،ف����ق����د ات�����س�����ع ن�����ط�����اق ع��م��ل
ال��ج��م��ع��ي��ة ط����وال  54ع��ام��ا م��ن عمرها
لتصل بمساعداتها ومشروعاتها إلى
أكثر من  91دولة في مختلف املناطق
م���ن ال���ع���ال���م ،م��ق��دم��ة ال���دع���م للضعفاء
وامل��ن��ك��وب�ين ب���ال���ك���وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة أو
النزاعات املسلحة ،في ضوء رسالتها
ال���ه���ادف���ة إل����ى ت���أم�ي�ن ال���ح���ي���اة وص���ون

واوض��ح الساير ان الجمعية سجلت
ح�������ض�������ورا م����ك����ث����ف����ا ع�����ل�����ى ال����س����اح����ة
اإلنسانية الدولية ،وواكبت برامجها
ح���ج���م ال���ت���داع���ي���ات اإلن���س���ان���ي���ة ال��ت��ي
خلفتها الكوارث الطبيعية واألزمات
حول العالم.
وذك������ر ان ال��ج��م��ع��ي��ة ق���دم���ت ف����ي ع���ام
 2019م����س����اع����دات إغ����اث����ي����ة ل���ك���ل م��ن
الهند وت��ون��س وج���زر القمر وكينيا
والسودان وايران ولالجئني السوريني
والروهينغا وموريتانيا وفلسطني
واليمن وسريالنكا وتنزانيا ومالوي
وم�����وزن�����ب�����ي�����ق وال����ن����ي����ج����ر وال���ف���ل���ب�ي�ن
وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان
وأف����ري����ق����ي����ا ال����وس����ط����ى وال����ص����وم����ال
وهايتي وقرغيزستان وطاجيكستان
والبوسنة والهرسك.
وأف��������اد ب������ان ال���ج���م���ع���ي���ة ن����ف����ذت خ����ارج
الكويت الكثير من املشاريع التنموية
ف���ي ال���ع���دي���د م���ن ال�������دول ،ف���ي م��ج��االت
ح��ي��وي��ة ك��اإلس��ك��ان وامل���راف���ق الصحية
والتعليمية والخدمية األخرى ،مشيرا
ال���ى م��رك��ز «ص��ب��اح االح��م��د» للتأهيل
البدني في سريالنكا ،ومشروع عالج
ثقب القلب في أفغانستان واملشاريع
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل�لاج��ئ��ي�ين ال���س���وري�ي�ن في
دول ج��������وار س������وري������ا ،وح����ف����ر اآلب�������ار
ف���ي م��وري��ت��ان��ي��ا وك��ي��ن��ي��ا وال���ص���وم���ال
والعيادات املتنقلة في العراق.

ِّ
متعففة
رعاية  5آالف أسرة

عمل إنساني خالص بال مردود سياسي

قال الساير ان للجمعية برامج دائمة على املستوى املحلي ،وتعمل على دعمها
ومساندتها نظرا لحيويتها وأهميتها بالنسبة للمستفيدين م��ن خدماتها؛
كالصحة والتعليم واالغ��اث��ة والبرامج التي تخص األي�ت��ام واملعاقني واملسنني،
ومشاريع شهر رم�ض��ان الفضيل إل��ى جانب رع��اي��ة األس��ر املحتاجة وتلبية
متطلباتها ،مبينا ان الجمعية دعمت  5000أسرة مسجلة بكشوفاتها.
وذكر ان من األهداف التي تتبناها الجمعية العمل التطوعي الذي يدعو إلى دعم
ومساندة املجتمع على الصعيد االجتماعي والثقافي بصورة جماعية ،لتقديم
الخدمات واملساعدات في شتى املجاالت وتلبية احتياجات اجتماعية.

اك��د ال�س��اي��ر ان جمعية ال �ه�لال االح �م��ر أص�ب�ح��ت ج�س��را م�م�ت��دا بني
املتبرعني واملحسنني واملحتاجني في شتى بقاع األرض ،الفتا الى ان
مسيرة الخير الكويتية نموذج يحتذى في كل ربوع األرض بما يمثله
من وجه حضاري مشرق.
واوض ��ح ان م��ا ت�ق��وم ب��ه الجمعية م��ن ج�ه��ود ل��دع��م العمل االنساني
الذي ال يهدف الى اي مردود سياسي ،وانما طابعه انساني واخالقي
بالدرجة االول��ى ،يؤكد دور الكويت االنساني الغاثة املنكوبني جراء
الكوارث او من صنع االنسان.

سموه ع َّزى الرئيسين الصومالي واإليراني

األمير:حادث مقديشو
عمل إجرامي آثم
بعث سمو أم��ي��ر ال��ب�لاد برقية
ت��ع��زي��ة إل���ى ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي
د.ح���س���ن روح���ان���ي ،ع ّ��ب��ر فيها
ع���ن خ���ال���ص ت��ع��ازي��ه وص����ادق
م���واس���ات���ه ل���ه وألس�����ر ض��ح��اي��ا
ح���ادث ان��ق�لاب ح��اف��ل��ة ال��رك��اب
ّ
املروع في محافظة مازندران.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و األم��ي��ر أم��س،
ب���رق���ي���ة ت���ع���زي���ة إل������ى ال���رئ���ي���س
ال��ص��وم��ال��ي م��ح��م��د ف��رم��اج��و،
أعرب فيها عن خالص تعازيه
وص������ادق م���واس���ات���ه ب��ض��ح��اي��ا
االنفجار الذي وقع بالقرب من
البرملان الصومالي بالعاصمة
م��ق��دي��ش��و ،وأس��ف��ر ع��ن سقوط
عدد من الضحايا واملصابني،
مؤكدا سموه استنكار الكويت
وإدانتها الشديدة ه��ذا العمل
اإلجرامي اآلثم ،الذي استهدف
أرواح األب���������ري���������اء اآلم������ن���ي��ن،
ويتنافى مع مختلف الشرائع
والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد ،ورئيس 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
صباح الخالد برقيات مماثلة.
م�����ن ج���ه���ة ث����ان����ي����ة ،أش�������اد ب���اب���ا
ال��ف��ات��ي��ك��ان ف��ران��ش��ي��س��ك��و أم��س
ب��ج��ه��ود س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد في
ح����ل ال����ن����زاع����ات ،ودور س��م��وه
اإلن����س����ان����ي مل���ص���ل���ح���ة ت��ح��ق��ي��ق
االستقرار والسالم.
وق����������ال س����ف����ي����ر ال�����ك�����وي�����ت ل����دى
سويسرا املحال إلى الفاتيكان
ب����در ال��ت��ن��ي��ب إن ذل����ك ج����اء في
ل���ق���اء م����ع ال���ب���اب���ا ع���ل���ى ه��ام��ش
ال�����ل�����ق�����اء ال�����س�����ن�����وي ال���ت���ق���ل���ي���دي
برؤساء البعثات الدبلوماسية
املعتمدين لدى الفاتيكان.

بابا الفاتيكان:
لألمير دور ريادي
في دعم السالم
واالستقرار
وأض�����اف ال��ت��ن��ي��ب أن����ه رف����ع إل��ى
البابا في هذه املناسبة تحيات
س��م��و األم��ي��ر وت��ه��ان��ي��ه بحلول
ال���س���ن���ة ال����ج����دي����دة ،وت��م��ن��ي��ات��ه
ب����أن ت��ع��م ف��ي��ه��ا أج������واء ال��س�لام
وال������ت������آخ������ي ل����خ����ي����ر ال����ب����ش����ري����ة
وشعوب العالم.

وأضاف أن البابا أشاد بالدور
الريادي لسمو األمير في دعم
ّ
ق��ي��م ال���ح���وار ال��ب��ن��اء وال��ع��ي��ش
امل�������ش�������ت�������رك وال��������ت��������ع��������اون ف���ي
العالقات الدولية ،وأع��رب عن
تقديره لرعاية سموه ودعمه
ل��ل��ع��م��ل اإلن����س����ان����ي وج���ه���وده
امل�����ش�����ه�����ودة ل����ت����ع����زي����ز ال���س���ل���م
واالستقرار.
وأش����������ار ال���ت���ن���ي���ب إل�������ى ت���أك���ي���د
البابا أهمية الحوار والتعاون
ب��ي�ن األدي��������ان م����ن أج�����ل ال���س�ل�ام
العاملي ،ال سيما بني املسيحية
واإلس�ل�ام ،مستشهدًا بزيارتيه
التاريخيتني لإلمارات واملغرب،
وت������ج������دي������د دع��������وت��������ه إلح������ي������اء
ع��م��ل��ي��ة ال����س��ل�ام ل���ح���ل ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية( .كونا)

الجارالله بحث والسفير اإليراني التطورات
اج���������ت���������م���������ع ن�����������ائ�����������ب وزي�������������ر
ال���خ���ارج���ي���ة خ���ال���د ال���ج���اراهلل
أم����س ،م���ع ال��س��ف��ي��ر اإلي���ران���ي

محمد اي��ران��ي ،وج��رى خالل
ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع���دد م���ن أوج���ه
ال������ع���ل��اق������ات ال����ث����ن����ائ����ي����ة ب�ي�ن

البلدين ،إضافة إلى تطورات
األوض����������اع ع���ل���ى ال���س���اح���ت�ي�ن
اإلقليمية والدولية.

سبقلا المست شوق روادها إلى التسوّ ق واالستمتاع بعبق الماضي الجميل

«المباركية» ..حكاية تراثية بال نهاية
الس ّياح يقصدونها لما فيها من قطع ونوادر عمرها أكثر من نصف قرن
حسين الفضلي
ق���د ي���ك���ون «ح����ب ال���ق���دي���م» ه���و م���ا ي��ج��ع��ل م���ن منطقة
امل��ب��ارك��ي��ة امل��ك��ان امل��ح��ب��ب ل���دى ق��اط��ن��ي أرض ال��ك��وي��ت،
ّ
السياح قبل
الصغير قبل الكبير ،املقيم قبل املواطن،
كل أولئك ،حيث يقضون أفضل األوقات في هذا السوق
الذي تخطى عمره  122عامًا.
هو السوق الذي يوفر كل مستلزمات الصغير والكبير
والنساء والرجال ،إضافة إلى أنه يحكي تراث الكويت
ب���م���ا ي����وف����ره م����ن ق���ط���ع ون��������وادر م����ن ع���م�ل�ات وأح���ج���ار
وم��ع��دات ت��راث��ي��ة وج���دت م��ن��ذ م��ا ي��زي��د ع��ل��ى  60ع��ام��ًا،
إضافة إلى أنه يتحلى بأجواء شعبية جميلة تجلب
الراحة النفسية.
ورغ����م ال��ت��ط��ور ف��ي ت��ص��ام��ي��م ب��ع��ض امل��ح�لات ف��ي ه��ذا
السوق ،فال يزال يحتفظ بروحه التراثية الجميلة التي
ال تتغير مع مرور الزمن ،والتي تجعل رواده يشعرون
بعبق «املاضي الجميل».
سبقلا جالت في سوق املباركية وعاشت أجواء «زمان
أول» بني املحالت ،فهنا الطفل الصغير ال��ذي يتمسك
ّ
ّ
تتسوق ،وه��ن��اك مجموعة م��ن كبار
بيد وال��دت��ه التي
السن مجتمعني في أحد املقاهي الشعبية صباحًا.
«م��ارن» سائحة من الواليات املتحدة األميركية تقول
إن���ه���ا ج�����اءت إل����ى س����وق امل��ب��ارك��ي��ة ب���ن���اء ع��ل��ى ح��دي��ث
صديقتها الكويتية التي ترافقهاّ ،
وبينت أنها قامت
بشراء الذهب ألنه ال يتوافر في بالدها بكل عياراته،
كما أنها كتبت اسمها عليه باللغة العربية.
وبينت مارن أن هذا السوق أذهلها بشكل كبير ،حتى
أن��ه��ا ات��ص��ل��ت ب��ع��ائ��ل��ت��ه��ا ع��ب��ر م��ك��امل��ة ف��ي��دي��و لتريهم

منبهات قديمة

تاريخ ممتد لـ  122عاماً ..ومنطقة جاذبة للصغار والكبار
تحتفظ بروحها التراثية رغم تطور تصاميم محالها
سائحة أميركية :اشتريت من سوقها بخوراً ودرابيل و«قرص عقيلي»
مواطن سعودي :كل شيء فيها يجذب الناس إليه وأسعارها رمزية
سوق املباركية ،كما أنها اشترت البخور والحلويات
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة م��ث��ل ال���دراب���ي���ل وق�����رص عقيلي
والرهش ،كما أنها ستختم جولتها في السوق بوجبة
غداء عبارة عن «مجبوس دجاج».
وعن انطباعها حول جولتها في املباركية ،ذكرت مارن
أنها فوجئت بأجواء السوق الشعبية الجميلة ،واعدة
بأنها «ستجلب مبالغ أكثر في زيارتها املقبلة للكويت
كي تشتري الذهب بكميات أكبر».
وفي ركن آخر من أركان السوق ،التقت سبقلا املواطن
السعودي محمد القحطاني الذي قال إنه في كل زيارة
ّ
يتسوق ف��ي س��وق املباركية ألكثر من
ل��ه إل��ى الكويت
ي��وم ،ليتسنى له ش��راء كل ما يريده ويتوافر في هذا
السوق الثري.
وأش���ار القحطاني إل��ى أن «ك��ل ش��يء ف��ي ه��ذا السوق
ي���ج���ذب ال���ن���اس إل���ي���ه ،ك���ون���ه س���وق���ًا ش��ع��ب��ي��ًا ت��راث��ي��ًا له
تاريخه ،وك��ل م��ا يتوافر ب��ه بأسعار رم��زي��ة وج��ي��دة»،
م���ش���ددًا ع��ل��ى أن «م��ث��ل ه���ذه األس������واق ال��ت��راث��ي��ة يجب
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه��ا ح��ت��ى ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل ل��ك��ي ت��ب��ق��ى رم���زًا
يحكي التراث لألجيال القادمة».

سوق المباركية ومطاعمه المشهورة | تصوير مصطفى نجم الدين

نوادر يمتد عمرها إلى عشرات السنين

محل «بشوت»

«يمعة»
صباحية
للرعيل األول
م��ن أم ��ام أح ��د امل�ق��اه��ي
ال� � �ش� � �ع� � �ب� � �ي � ��ة ،ت� �ج� �م ��ع
ع ��دد م ��ن ك �ب��ار ال �س��ن،
وأض �ف��وا مل�ح��ة جمالية
ع� �ل ��ى ج � �م� ��ال األج � � ��واء
الشعبية داخ��ل السوق،
وبالحديث إل��ى أحدهم،
ق � ��ال ب� ��و ف �ه ��د إن ه ��ذا
ال�ت�ج�م��ع ي �ك��ون ص�ب��اح
ك��ل ي��وم ومل��دة ساعتني
أو  3س � ��اع � ��ات ،وي �ت��م
ف�ي��ه ال�ح��دي��ث امل ��رح بني
امل�ج�م��وع��ة ،ال سيما أن
ً
بعضهم يمتلك محاال
في السوق.
ولفت إلى أنه حتى على
م� �س� �ت ��وى «ال� �ب� �ي ��اع�ي�ن»
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل �ح�لات،
فمنهم م��ن أص �ب��ح من
ضمن األصدقاء الذين
يجلسون معنا كل يوم
ص� �ب ��اح ��ًا ،ف��امل �ب��ارك �ي��ة
م�ق��ر لتجمعهم يوميًا،
«ألن��ه املكان ال��ذي يمنح
املتعة بالنكهة التراثية».
وذك � ��ر ب��وف �ه��د أن «م��ا
ي � �م � �ي� ��ز ه � � � ��ذا ال� � �س � ��وق
ه � ��و ب �س ��اط �ت ��ه وت� �ن ��وع
البضائع فيه واألسعار
املنخفضة والبسيطة،
م � � � ��ا ي� � �ج� � �ع � ��ل رواده
م � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع ال � �ف � �ئ� ��ات
والجنسيات واألعمار».
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«كالكيت» ثالث مرة ..إجابات «اإلنكليزية» بين أيدي الطلبة قبل بدء االمتحانات

«التربية» عاجزة عن مواجهة تسريبات الثانوية!
هاني الحمادي
ف��ي م��ؤش��ر ي�ع�ك��س ع �ج��ز وزارة ال �ت��رب �ي��ة ،ممثلة
ف��ي ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ام ،ع��ن م��واج �ه��ة ت�س��ري��ب
اخ �ت �ب��ارات ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ،ت�ك��رر أم��س تسريب
أس �ئ �ل��ة ام �ت �ح��ان م� ��ادة ال �ل �غ��ة االن �ك �ل �ي��زي��ة للصف
ال�ث��ان��ي ع�ش��ر بقسميه ال�ع�ل�م��ي واألدب � ��ي ،وك��ان��ت
االج ��اب ��ات ال�ص�ح�ي�ح��ة ل�لام�ت�ح��ان ك��ام�ل��ة ب�ح��وزة
ط�ل�اب وط��ال �ب��ات ق�ب��ل م��وع��د االخ �ت �ب��ار ب�ن�ح��و 15
دقيقة.
سبقلا تواصلت م��ع م�ص��ادر ذات صلة ،بعضها
من داخ��ل كنترول الثانوية ،والتي أك��دت أن أزمة
ال�ت�س��ري�ب��ات خ��رج��ت ع��ن س�ي�ط��رة ق �ط��اع التعليم
ال�ع��ام ،الفتة إل��ى أنها ب��دأت منذ امتحان التربية
االس�ل�ام �ي��ة ف ��ي  6ي �ن��اي��ر امل ��اض ��ي ،وت� �ج ��ددت في
امتحان الكيمياء أول من أم��س ،ثم تكررت لليوم
ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي أم ��س خ�ل�ال ام�ت�ح��ان اللغة
االنكليزية.
وب�ي�ن�م��ا ك�ش�ف��ت امل �ص��ادر ع��ن ح��ال��ة اس�ت�ن�ف��ار في
ل �ج��ان ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ك ��اف ��ة ،وال �ك �ن �ت��رول امل��رك��زي
واملطبعة السرية ،بسبب تكرار تسرب االختبارات،
وصفت ما يحدث باملأساة الحقيقة وجريمة في
حق التعليم ،مؤكدة أن الوزارة عاجزة عن معالجة
الخلل.

من املسؤول؟!
امل�ص��ادر ذك��رت أن ه�ن��اك نسبة عالية م��ن الطلبة
تأخروا في دخلوا اللجان ،وأغلب املحاضر التي
س �ج �ل��ت ب �ح��ق ال �غ �ش��اش�ي�ن أم � ��س ،ك ��ان ��ت ب�س�ب��ب
ك�ت��اب��ات على ال�ي��د وب��راش�ي��م تحمل ح��ل االسئلة،
مستدركة ال�ق��ول لوحظ أيضًا أن محاضر الغش
خالل امتحان الفترة الحالية في ازدياد أيضًا ،وقد
يعود السبب الى التسريب املتكرر لألسئلة.
واعتبرت أن املشكلة الرئيسية تكمن في أن عملية
ال �ت �س��ري��ب ت �ج��ري ف ��ي وق� ��ت م �ب �ك��ر ،وع �ل��ى م ��رأى
وم �س �م��ع امل �س��ؤول�ي�ن وامل �خ �ت �ص�ين .وف ��ي امل �ق��اب��ل،
ل��م نلمس أي ت�ح��رك أو ت �ج��اوب م��ن املعنيني في
ال �ق �ض �ي��ة رغ ��م ع�ل�م�ه��م ب ��األم ��ر ،م��وض �ح��ة أن ك��رة
امل �س��ؤول �ي��ة ت �ت��دح��رج ب�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال�ل�ج��ان
واملطبعة السرية.
وانتقدت املصادر قرار وكيل التعليم العام ،اسامة
السلطان ،بمنع امل��راق��ب املقيم م��ن دخ��ول اللجان
وت��وج�ي��ه تعليمات ،باقتصار دوره على تسليم
األظ ��رف ل��رؤس��اء ال�ل�ج��ان ،واالش ��راف على عملية
ت��وزي��ع االم�ت�ح��ان��ات وح�ص��ر ال�ن��واق��ص ،موضحة
أن هذا األمر أفقد املراقب املقيم هيبته وسيطرته

مصادر لـ سبقلا:
التسريبات بدأت
في امتحان «اإلسالمية»..
وتكررت مرتين متتاليتين
دارسون يتأخرون
في دخول اللجان بانتظار
الحلول الجاهزة
ضبط هواتف و«براشيم»
تحمل إجابات األسئلة كاملة

بعض اإلجابات المضبوطة خالل امتحان «اإلنكليزية»

ح��اس �م��ة وف ��وري ��ة مل �ع��ال �ج��ة األم� � ��ر ،وم �ن��ع دخ ��ول
الطلبة بعد م��وع��د االخ�ت�ب��ار ،وم��واج�ه��ة غ��روب��ات
تسريب االختبارات بكل الطرق القانونية.
وش�ه��دت لجان اللغة اإلنكليزية أم��س  202حالة
حرمان « 115في العلمي ،و 87في األدبي».

محاضر الغش ترتفع..
وسيطرة «التعليم العام»
المحك
ّ
على

لوائح الغش

إجراءات عاجلة وقرارات
حاسمة
لمعالجة الخلل
كرة المسؤولية تتدحرج
بين العاملين في اللجان
والمطبعة السرية

 ..وإجابات أخرى

ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ،واع �ط��ى ف��رص��ة إلم�ك��ان�ي��ة تسريب
االمتحانات ،السيما من اللجان الخاصة.
وش ��ددت ع�ل��ى ض ��رورة ات �خ��اذ اج� ��راءات وق ��رارات

الميدان التربوي ُمستاء!
سادت حالة من االستياء في الوسط التربوي وردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل
االجتماعي ،لتكرار عملية تسريب االمتحانات ،ما يسهم في غياب العدالة وهضم حقوق
الطلبة الفائقني ،والسؤال الذي يطرح نفسه :هل سيكون هناك ّ
تحرك جاد من الوزارة تجاه
ّ
املتسبب؟
التسريب املتكرر لالمتحانات ومعالجة الخلل ومحاسبة

وف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،أك ��دت رئ�ي�س��ة لجنة ثانوية
العصماء بنت الحارث (بنات) بمنطقة العاصمة
التعليمية ،سعاد الحمود ،ان أصداء امتحان مادة
ال�ل�غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ج �ي��دة ،ف�ق��د ك��ان االم �ت �ح��ان في
مستوى الطالب املتوسط ،مبينة أن عدد طالبات
القسم العلمي  97طالبة ،توزعن على خمس لجان،
وال�ق�س��م األدب ��ي  35ط��ال�ب��ة ،ت��وزع��ن على لجنتني،
إضافة إل��ى لجنة خاصة ضمت طالبة من القسم
العلمي ،وأخرى من القسم األدب��ي ،مشيرة إلى أن
االمتحانات تسير على ما يرام.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ،أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االم �ت �ح��ان��ات
بثانوية يوسف العذبي الصباح بمنطقة الجهراء
التعليمية ،فهد خميس ،عن تعميم نظم ولوائح
الغش وال�ح��رم��ان ف��ي جميع م��راف��ق امل��درس��ة على
الطلبة وفق تعليمات وزارة التربية.
وب� نّ�ّي� أن ع ��دد ال�ط�ل�ب��ة امل �ت �ق��دم�ين الخ �ت �ب��ار ال�ل�غ��ة
االن �ك �ل �ي��زي��ة داخ � ��ل ال �ل �ج��ان ب �ل��غ  460ط��ال �ب��ا ،من
ضمنهم طلبة مركز ال��واح��ة للرجال ،إض��اف��ة إلى
طلبة الفترة الصباحية ،مشيرا أن عدد اللجان هو
 22لجنة فرعية ،و 4لجان رئيسية تشمل  3لجان
لطلبة ال�ف�ت��رة ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ول�ج�ن��ة واح ��دة لطلبة
املسائي.

اختراق «كونا» :ترجيح
الداخل على الخارج
خالد الحطاب
بعد مرور أكثر من  24ساعة على اختراق وكالة األنباء
ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك ��ون ��ا) ب�خ�ب��ر خ�ط�ي��ر ك � ��اذب ،أك� ��دت م �ص��ادر
مطلعة أن  %90مما جرى لحساب الوكالة في «تويتر»
«ع�م��ل داخ �ل��ي» م��رت�ب��ط ب��امل�ن�ظ��وم��ة ال �ت��ي ت ��دار واألف ��راد
العاملني على حساباتها.
وح ��اول ��ت ال �ج �ه��ات ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م �ج��ال أم ��ن امل�ع�ل��وم��ات
واملعنية باالختراقات داخ��ل الكويت وخارجها دراس��ة
القضية ،والوصول إلى املصدر ،ألن العالم يتعرض منذ
تفاقم األزم��ة األميركية  -اإلي��ران�ي��ة إل��ى أكثر م��ن مليون
ً
يوميا.
عملية اختراق
ووف��ق ال�خ�ب��راء ،فإنه طاملا ظ��ل اخ�ت��راق «ك��ون��ا» مجهول
املصدر ،وال يوجد شخص أو جهة تبنته أو نشرت عنه،
لاً
ً
داخليا».
فإنه يعد في هذه الحالة «عم
وش ��ددوا على أن ف�ض��اء ال�ب�لاد اإلل�ك�ت��رون��ي ل��م يتعرض
خ �ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ألي ه �ج��وم إل �ك �ت��رون��ي رغ��م
تعرض املنظومة في الشرق األوسط ودول آسيا وأميركا
إلى اختراق متكرر أو محاولة بهجمات مدروسة.
ّ
وبينوا أن الهجومات ال�ص��ادرة من «إي��ران» هي األعلى
مقارنة بالدول األخ��رى ،في حني تعد ال��والي��ات املتحدة
األميركية األعلى في نسب استقبال الهجوم اإللكتروني
بأنواعه املختلفة.
وذك� ��روا أن التحقيقات ال�ت��ي تجريها ال�ج�ه��ات املعنية
ب��األم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي داخ ��ل ال�ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا م��ا زال��ت
م �س �ت �م��رة ،ل �ل �ت��أك��د م ��ن م� ��دى ت �ح �ق��ق ع �م �ل �ي��ة االخ� �ت ��راق
ل �ل �ح �س��اب ع �ب��ر «ت ��وي� �ت ��ر» ،أو أن األم � ��ر م��رت �ب��ط ب��أح��د
املوظفني.

طائرة خليجية تعرَّضت
لعطل فني قبل مغادرتها
محمد المصلح
أكد مصدر مسؤول في االدارة العامة للطيران املدني أن
اح��دى ال�ط��ائ��رات الخليجية تعرضت لعطل فني وهي
ع�ل��ى األرض ق�ب��ل م�غ��ادرت�ه��ا إل��ى م �ط��ار ال��دوح��ة ،نافيًا
عودتها مرة أخرى بعد اقالعها من مطار الكويت.
وأوض� ��ح ان ال �ن��اق��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي ب�ع��د ف �ت��رة وج �ي��زة طلب
طائرة اخرى لنقل الركاب الى وجهتهم مرة اخرى.
م��ن جانب اخ��ر ،اعلن نائب امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش��ؤون سالمة
الطيران والنقل الجوي م .عماد الجلوي أن مطار الكويت
ال��دول��ي شهد زي��ادة في حركة ال��رك��اب بنسبة  %4خالل
ع��ام  ،2019حيث بلغ إجمالي ع��دد ال��رك��اب  15.5مليون
راك��ب مقارنة بنحو  14.8مليون راك��ب خ�لال ع��ام .2018
وق � ��ال ال �ج �ل��وي ان اج �م��ال��ي ح��رك��ة ال� �ط ��ائ ��رات ال �ت��ي تم
تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي بلغت 122358
رحلة خالل عام  2019مقارنة مع  118133رحلة خالل عام
 ،2018فيما بلغ عدد الرحالت التجارية القادمة واملغادرة
 115420رحلة خالل عام  2019مقارنة مع  112971رحلة
خالل عام .2018

الكويت 05

الجمعة  /السبت •  10و 11يناير  • 2020السنة الـ • 48العدد 16688

البرامج الحوارية والترفيهية تستهويهم ..والدراما اإلذاعية بنكهة الزمن الجميل

سميعة الراديو..
ِّ

صامدون في وجه
الفضائيات!

وسط االزدحام المروري وطول االنتظار في السيارات ،تسارع األيدي للضغط على زر
الراديو ،لتختار من قنواته المختلفة التي تقدم ما يحلو آلذان المستمع ،ويتابع آخرون
برامجهم المفضلة عبر تطبيقات ومواقع الكترونية تبث البرامج اإلذاعية ،فيما تتنوع
البرامج المذاعة لترضي جميع الفئات العمرية وتقدم المحتوى المرغوب.
وبجانب القنوات العالمية التي تبث محتوى عام للجمهور العربي أو الخليجي ،توجد
البرامج التي تختص بالشأن الكويتي وتناقش قضايا المواطنين ،األمر الذي جعل لإلذاعة
طابعا ً خاصا ً بين الوسائل االعالمية ،فما الذي يتابعه الكويتيون على القنوات اإلذاعية؟
ومن هم جمهور البرامج على هذه القنوات؟

◄ من  30إلى  45دقيقة
متوسط سماع البعض للراديو
في الكويت
◄ البقاء في السيارة أوقات
الزحمة فرصة لتقليب المحطات
◄ محتوى القضايا االجتماعية
يجذب شريحة كبيرة
◄ الفئة العمرية فوق الـ18
تتابع اإلذاعة بصورة دائمة

نجمة الشمالي

عبدالله القطان

يسرا الخشاب

التكنولوجيا الحديثة أدت إل��ى تطور اإلذاع��ة،
مبينة أن الجمهور ينجذب إل��ى ال�ب��رام��ج التي
تقدم محتويات قريبة إلى حاجاتهم.
وذكرت بنت علي أن وجود التطبيقات املختلفة
ساعد في انتشار اإلذاع��ة س��واء في البيوت أو
أماكن العمل ولم تعد متابعتها مقتصرة على
التواجد في السيارات ،مبينة أن أغلب األعمار
ال�ت��ي تتصل ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ب��رن��ام�ج�ن��ا ت�ت��راوح
أع �م��اره��م م��ن  25إل ��ى  45س �ن��ة ،وب �ع��ض رب��ات
املنزل يتابعن البرنامج عبر الراديو القديم «بو
ال�ب�ط��اري��ات» ال��ذي م��ا زال م��وج��ودًا ف��ي البيوت
الكويتية.
إل ��ى ذل� ��ك ،ك�ش�ف��ت دراس � ��ات أن م �ت��وس��ط س�م��اع
البعض لإلذاعة في الكويت يتراوح بني  30إلى
 45دقيقة.
أم��ا مقدمة األخ�ب��ار وال�ب��رام��ج ف��ي قناة املجلس
ن�ج�م��ة ال �ش �م��ال��ي ،ف�ت�ع�ت�ق��د أن ج �م �ه��ور اإلذاع� ��ة
م��ن مختلف امل��راح��ل ال�ع�م��ري��ة ،خ��اص��ة م��ن عمر
 18فما ف��وق وامل��وظ�ف�ين وامل�ت�ق��اع��دي��ن ،إذ يمكن
ل�ل�ف��رد ق �ي��ادة ال �س �ي��ارة وم�ت��اب�ع��ة اإلذاع� ��ة أث�ن��اء
ال�ت�ن�ق��ل س��واء للعمل أو ل��رح�لات ال�س�ف��ر ب��رًا أو
ال�ت�ن��زه ،ك�م��ا ي�ت��اب�ع��ون اإلذاع ��ة ع�ب��ر التطبيقات
اإللكترونية في الهاتف املحمول أثناء ممارسة

قالت مذيعة قناة نبض الكويت  88.8زينب بنت
علي ،أن األفراد لديهم مشاكل وهموم ويبحثون
عن الترفيه في اإلذاع��ة ،فاملحتوى ال��ذي يجعل
املستمع مبتسمًا هو الذي يستقطب مزيدًا من
ً
امل�ت��اب�ع�ين ،ف�م�ث�لا ي�م�ك��ن ط��رح األخ �ب��ار ب�ص��ورة
ف�ك��اه�ي��ة ت�ح��ث امل�س�ت�م��ع ع�ل��ى ال �ض �ح��ك ،م�ش�ي��رة
إل��ى «أن�ن��ا ال نكون سلبيني ف��ي ت�ن��اول األح��داث
أو مبالغني في التفاؤل ،بل نلتزم بالوسطية».
وأوض� �ح ��ت أن م �ح �ت��وى ال �ب��رام��ج االج �ت �م��اع �ي��ة
يجذب األفراد ،إضافة إلى املحتوى الذي يشجع
الجمهور على التعبير ع��ن رأي��ه ،كطرح أسئلة
ت �ق �س��م امل �س �ت �م �ع�ين إل ��ى م��ؤي��دي��ن وم �ع��ارض�ي�ن،
فيسعون للمشاركة ب��وج�ه��ات ن�ظ��ره��م ،مشيرة
إل��ى أن الفئة الشبابية ت�ش��ارك بشكل كبير في
البرامج اإلذاع�ي��ة ،ويشمل ذل��ك ال��ذك��ور واإلن��اث
على حد سواء.
وبينت بنت علي ،أن الجمهور يتابع البرامج
اإلذاع �ي��ة ع�ب��ر ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،إذ ي��وج��د راب��ط
ال� �ك� �ت ��رون ��ي ي �م �ك��ن ال� ��دخ� ��ول ع �ل �ي��ه مل �ت��اب �ع��ة اي
إذاع� � ��ة م ��ن أي دول � ��ة ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ،م ��ا ي ��ؤك ��د أن

الراديو القديم
«بو البطاريات»
ً
موجودا
ما زال
في البيوت
الكويتية

زينب بنت علي

سليمان الكفيفة

الرياضة وغيرها من األنشطة.
وأض��اف��ت ال�ش�م��ال��ي أن ك��ل ف�ئ��ة ع�م��ري��ة تنجذب
ملحتوى معني ف��ي اإلذاع��ة يناسب اهتماماتها
وذائقتها ،فالبعض يفضل البرامج الترفيهية
وال �غ �ن��ائ �ي��ة ،وال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر ي �ف �ض��ل ال �ب��رام��ج
ال�ح��واري��ة الخفيفة  chat showأو ال�ب��رام��ج ذات
امل �ض �م��ون ال �ق �ي �م��ي ال �ث �ق �ي��ل س � � ً
�واء ال �ث �ق��اف��ي أو
االج �ت �م��اع��ي أو ال��دي �ن��ي أوغ �ي��ره��ا م��ن ال �ب��رام��ج
املتخصصة كالطبية والقانونية.

ال �ت��ي ي�ن��اق�ش�ه��ا ال �ب��رن��ام��ج ،الف �ت��ًا إل ��ى أن أغ�ل��ب
ب��رام��ج اإلذاع ��ة ن��اج�ح��ة ل�ك��ن تعيبها امل��واض�ي��ع
امل�ت�ك��ررة ف��ي ك��ل م��وس��م اذاع��ي واالخ �ت�لاف فقط
باسم البرنامج.
أم��ا م� ّ�ع��د ال �ب��رام��ج ب�ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي��ت سليمان
ال�ك�ف�ي�ف��ة ،ف�ق��د رأى أن ب��رام��ج امل�س��اب�ق��ات تعتبر
األكثر جذبًا لألفراد ،خصوصًا من قبل االف��راد
ال� ��ذي� ��ن ي� �ق� �ض ��ون وق � �ت ��ا ط ��وي �ل�ا ف� ��ي ال� �س� �ي ��ارة،
ألن �ه��ا ت�ع�ت�ب��ر ط��ري �ق��ة ال�ت�س�ل�ي��ة أث �ن��اء ال �ط��ري��ق،
فيستمعون إلى هذه البرامج ويشاركون فيها.
وي�ع�ت�ق��د ال�ك�ف�ي�ف��ة أن ال �ث��ورة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا في
الهواتف واألجهزة الذكية جعلت فئة قليلة جدًا
تتابع البرامج االذاعية سواء من السيارة او من
خالل جهاز الراديو ،مبينًا أنهم قد يكونون من
كبار السن الذين اعتادوا على متابعة البرامج
واالخبار االذاعية منذ وقت طويل.
وب � �ّي � ��نّ ال � �ك � �ف � �ي � �ف ��ة أن ال� � � �ث � � ��ورة االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة
وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��ذك� �ي ��ة ال � ��ي ت ��رب ��ط امل �س �ت �خ��دم
بالعالم وتسمح له باالستماع الى كل ما يريده
ف��ي اي م �ك��ان او زم ��ان خ�ل�ال ث ��وان م��ن ال�ب�ح��ث،
فال يحتاج الى انتظار وقت محدد امام الراديو
او التلفاز لكي يشاهد برنامج ربما ال يناسب
توجهاته وال يهتم بموضوعه.

برامج املنوعات
ورأى مختص العالقات العامة في الهيئة العامة
للشباب ع�ب��داهلل القطان ،أن الشريحة العمرية
ال�ت��ي تتابع اإلذاع��ة كبيرة وق��د ت�ت��راوح م��ا بني
 14إل ��ى  60س �ن��ة ،وغ��ال �ب��ًا م��ا ي �ت��اب��ع ال�ج�م�ه��ور
اإلذاعة في السيارات ،خاصة بعد انتهاء الدوام
ال��رس �م��ي إذ ي � ��زداد االزدح� � � ��ام ،م �ش �ي��رًا إل� ��ى أن
محتوى برامج املنوعات تستطيع مالمسة كل
القضايا املهمة لألفراد من جميع األعمار.
وأضاف القطان ،أن القضايا التي تشغل الرأي
العام تعد جاذبة للجمهور ،خاصة مع وجود
تويتر لكل إذاعة يمكن ألغلب الجمهور املشاركة
وط��رح م�ش��اك�ل�ه��م وال�ح�ل��ول امل�ق�ت��رح��ة للمشكلة

مها العسعوسي أول وكيلة مساعدة في تاريخ «الكهرباء» تفتح قلبها لـ سبقلا:

طاقة نور جديدة أمام الكفاءات النسائية
في انتصار جديد للمرأة الكويتية ،وفي وزارة الكهرباء
والماءُ ،فتح باب جديد من أبواب دعم الكفاءات أمام
المهندسة مها العسعوسي لتتبوأ منصب وكيلة
مساعدة ،وهو أرفع منصب وصلت إليه المرأة في هذا
المرفق الحيوي ،الذي أنشئ منذ  70عاما كأول إدارة
حكومية للكهرباء في  1951قبل أن تصبح وزارة.
محمود الزاهي
ف��ي أول ت �ص��ري��ح ل �ه��ا ،ب �ع��د ص� ��دور ق��رار
وزي ��ر ال �ك�ه��رب��اء وامل� ��اء د .خ��ال��د ال�ف��اض��ل،
أم ��س ،تسميتها وك�ي�ل��ة م�س��اع��دة لقطاع
مراكز التحكم أكدت العسعوسي لـ سبقلا
أن شعورها «ال يوصف من فرط الفرحة»
ب �ع��دم��ا ت�ك�ل�ل��ت رح �ل �ت �ه��ا ال �ت��ي ب � ��دأت في
الوزارة عام  1996بهذا النجاح الذي عدته
«بداية لعمل آخر شاق يتطلب مزيدا من
الجهد».
وق��ال��ت ال�ع�س�ع��وس��ي ع��ن م �ش��واره��ا وم��ا
أح ��اط ب��ه م��ن ج �ه��ود ل�ب�ل��وغ ت�ل��ك امل�ن��زل��ة:
«ت�ع�ب��ت ك�ث�ي��را ،وتحملت أس��رت��ي املكونة
م� ��ن زوج � � ��ي د .ع � �م ��اد ال �ع �س �ع ��وس ��ي و4
أبناء الكثير» ،متوجهة بالشكر إليهم ملا
تحملوه ومل��ا ق��دم��وه لها م��ن دع��م ،مثمنة
ثقة الوزير الفاضل بها.
ورأت ك�ث�ي��ر م��ن ال �ق �ي��ادات ال�ن�س��ائ�ي��ة في
ال ��وزارة ف��ي تعيني العسعوسي انتصارا
للمرأة التي تأخر تصعيدها إلى املناصب
القيادية من هذا املستوى سنوات طويلة

رغم وجود  5آالف موظفة يعملن بمختلف
ال �ق �ط��اع��ات م��ن أص ��ل  22620م��وظ �ف��ا هم
إجمالي قوة العمل حتى نوفمبر املاضي.
وي �ف �ت ��ح اخ� �ت� �ي ��ار ال �ع �س �ع��وس��ي ف� ��ي ه ��ذا
امل �ن �ص��ب ال� �ب ��اب ألخ� ��ري� ��ات م �م��ن ي�ع�م�ل��ن
ف ��ي ال � � � ��وزارة وال �ل�ائ� ��ي ت �ش �غ��ل ال �ك �ث �ي��رات
منهن حاليا مناصب إشرافية كمراقبات
ومديرات إدارات للوصول إلى ما هو أبعد
من منصب الوكيل املساعد مستقبال ،بل
وربما تولي الوزارة التي تعاقب عليها 26
وزيرًا منذ عام .1962
وب �ت �ل��ك ال �خ �ط��وة س �ي �ض��م م �ج �ل��س وك�ل�اء
الكهرباء امرأة واحدة و 11رجال هم وكيل
ال � ��وزارة و10وك �ل��اء م�س��اع��دي��ن ع�ل��ى رأس
القطاعات املختلفة.
وس � ��اه � ��م ال � �ت � �ح� ��اق ال� �ع� �س� �ع ��وس ��ي ب � � � ��إدارة
املستشارين في قطاع محطات القوى عقب
تخرجها ف��ي إح��دى الجامعات البريطانية
ف��ي إكسابها الكثير م��ن ال�خ�ب��رات ،ال سيما
مع وجود مستشارين أجانب ،جعلت عملها
يتسم بالدقة والقدرة على التحليل والتعرف
على الجوانب املتعلقة بإدارة املحطات.

الحداد وكي ً
ال للشؤون
اإلدارية
شملت قرارات وزير الكهرباء ،أمس،
ن� �ق ��ل وك� �ي ��ل ق� �ط ��اع م� ��راك� ��ز ال �ت �ح �ك��م
محمد الحداد للعمل وكيال مساعدا
لقطاع الشؤون اإلداري��ة في ال��وزارة،
وه��و املنصب ال��ذي خال منذ تقاعد
الوكيل السابق محمد الشرهان.
كما التقت اللجنة املكلفة بمقابالت
م ��ن اج � �ت� ��ازوا ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف �ي��ة
أم � � ��س  3م� ��رش � �ح�ي��ن ،اث � �ن�ي��ن م �ن �ه��م
الخ� �ت� �ي ��ار أح ��ده� �م ��ا م� ��دي� ��را إلدارة
ش � � � ��ؤون امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن ،ه� �م ��ا ف�ل�اح
امل�ط�ي��ري وس�ع��د ال�ظ��اه��ر ،فضال عن
م��رش��ح ث��ال��ث لتولي مسؤولية أحد
االق �س��ام ب� ��إدارة ال��رق��اب��ة وال�ت��دق�ي��ق،
وم��ن املنتظر إع�ل�ان النتيجة خ�لال
األسبوع املقبل.
مها العسعوسي قبيل مغادرتها مكتبها في إدارة الرقابة | سبقلا

إنجازات كبيرة
وخ �ل�ال خ�م��س س �ن��وات م��ن ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع
ق� ��ام� ��ت ب� ��إن � �ش� ��اء ب� ��رن� ��ام� ��ج مل� �ت ��اب� �ع ��ة خ �ط��ط
ال �ص �ي��ان��ات ب�ك��ل م�ح�ط��ات ال �ك �ه��رب��اء ،وك��ذل��ك
استهالك وإنتاج املياه على مستوى البالد،
وب �ع��ده��ا ت�ن�ق�ل��ت ب�ي�ن ع ��دة ق �ط��اع��ات ق �ب��ل أن
تلتحق باملكتب الفني للوزير عام  2008وملدة
عام واحد.

في عام  2009ساهمت العسعوسي في إنشاء
إدارة الرقابة والتدقيق تنفيذا لقرار مجلس
الوزراء ،وتولت من وقتها مهمة إدارتها ،وهو
ما أكسبها كثيرا من الخبرات من حيث اإلملام
بكل تفاصيل العمل ف��ي القطاعات املختلفة
بالوزارة والحرص على أن يتم تنفيذ العقود
ف ��ي وق �ت �ه��ا م ��ع ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق�ل�ي��ل األوام � ��ر
التغييرية قدر اإلمكان وأن تطرح املناقصات
في أوقاتها املحددة في خطة الوزارة ،وهو ما

يترجمه قولها إنها تعلمت أن «جميع األمور
ال بد أن تكون صحيحة ودقيقة».
ال �ج �ه��د وال �ت �ع��ب وامل� �ع ��ان ��اة ك��ان��ت م �ق��وم��ات
االخ � �ت � �ي� ��ار ل � �ه� ��ذا امل � �ن � �ص ��ب ،أم� � ��ا ال� �خ� �ط ��وات
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ف �ت��رى ال �ع �س �ع��وس��ي أن أه�م�ه��ا
«العمل ضمن خطة زمنية محددة والحرص
على تنفيذها م��ع تالفي مالحظات الجهات
ال��رق��اب�ي��ة» ،وه��ي أم��ور ستكون م��ن م�ح��ددات
العمل في القطاع الذي تتولى مسؤوليته.

◄ زوجي وأبنائي
وتحملوا
َّ
ساندوني
الكثير من أجلي
◄ المنصب بداية عمل
شاق يتطلب مزيداً
من الجهد
◄ ساهمت في
إنشاء إدارة الرقابة
والتدقيق في 2009
◄ القيادات النسائية
اعتبرن القرار انتصاراً
َّ
تأخر لسنوات طويلة
◄  5آالف موظفة
يعملن بمختلف
قطاعات الوزارة من
أصل  22620موظفاً

 06الكويت
تقع العمالة المنزلية ضحية
فترة التجربة التي منحها
القانون لصاحب العمل
وقدرها  6أشهر للتأكد من
نجاحها في أداء العمل
الموكل إليها ،حيث يعمد
بعضهم إلى إعادة الخادمة
إلى مركز اإليواء قبل نهاية
األشهر الستة بيوم أو يومين،
مدعيا رفضها العمل.
ويطلب صاحب العمل إلى
ادارة العمالة المنزلية بالهيئة
العامة للقوى العاملة تسفير
الخادمة إلخاللها بالعقد،
ليستعيد المبلغ الذي دفعه
كامال ،مقابل خسارة المكتب
لما انفقه على استقدام
العاملة التي خسرت هي أيضا
راتبها وأمالكها التي باعتها
للعمل في الكويت.

◄ الكفيل ُيعيد العاملة
إلى «اإليواء» قبل نهاية
التجربة ..زاعماً فشلها
ليسترد ما دفعه
◄ مكاتب باعت رخصها
وأغلبيتها تعمل بطرق
ملتوية
◄ % 70من العمالة
الهندية تعود إلى
المكاتب
تعسفي
◄ تعامل ّ
من بعض السفارات
◄ بعض الكفالء
ال يلتزمون العقود
مع العامالت
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أصحاب المكاتب خالل حديثهم إلى سبقلا |تصوير أحمد سرور

أصحاب المكاتب دعوا عبر سبقلا إلى إعادة النظر في تنظيم العمالة المنزلية

خادمات ..ضحايا فترة التجربة!
خالد الحطاب
أج� �م ��ع أص � �ح� ��اب م �ك ��ات ��ب ال �ع �م ��ال ��ة امل �ن��زل �ي��ة
املسجلني كأعضاء في االتحاد خالل حديثهم
ل � �ـ سبقلا أن ك �ف �ي��ل ال �ع��ام �ل��ة ه ��و امل�س�ت�ف�ي��د
الوحيد من القانون الحالي بينما يقع صاحب
املكتب فريسة ل��ه ،حيث يجبر على إع��ادة ما
دف��ع الكفيل وامل�ق��در ب �ـ 990دي�ن��ارا إض��اف��ة إلى
خ �س��ارة ال�ع��ام�ل��ة امل�ن��زل�ي��ة وع ��دم ال �ق��درة على
إع��ادة تسويقها ل��دى كفيل آخ��ر نظرا إل��ى أن
القانون  68/2015ال يسمح بذلك ،مبينني أن
خسارة أحد املكاتب من جراء ذلك تجاوزت 30
ألف دينار بخالف أجور الخادمات.

بيع الرخص
وق� ��ال أم�ي�ن ص �ن��دوق ات �ح��اد م �ك��ات��ب ال�ع�م��ال��ة
املنزلية علي املرزوق «الخادمة تفتقد الشعور
ب� ��االم� ��ان ال��وظ �ي �ف��ي الس �ت �غ�ل�ال �ه��ا ح �ت��ى آخ��ر
رم��ق من الكفالة ،إضافة إل��ى اإلب�ع��اد والطرق
امللتوية التي تقوم بها املكاتب التي يديرها
م�ق�ي�م��ون ب�ع��د أن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى ال��رخ �ص��ة من
املالك بطريقة غير قانونية».
وأوضح أن «التضمني له صورتان األولى قيام
صاحب الرخصة ببيعها على مقيمني بشكل
كامل وبالتالي تتم االستفادة بشكل كامل من
امل�ك�ت��ب واس�ت�ق��دام ال�ع�م��ال��ة وتحريضهم على
الهروب أو العمل عند غير الكفالء وغيرها من
األمور املخالفة» ،الفتا إلى أن «هناك  70مكتبا
فقط يعمل وف��ق القانون من أص��ل  400مكتب
تقريبا».
ولفت إل��ى أن «ال�ن��وع اآلخ��ر م��ن التضمني هو
ت �خ �ص �ي��ص م �ك �ت��ب ل �ك��ل ج �ن �س �ي��ة داخ � ��ل م�ق��ر

امل �ك ��ات ��ب ،وي ��ؤج ��ر ع �ل��ى امل �ق �ي��م ب � � �ـ 350دي �ن��ارا
الستقدام العمالة من فئته ،ومن ثم العمل على
بيعها أو تسريبها داخ ��ل ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي،
وال �ع �م ��ل وف � ��ق ن� �ظ ��ام ال �س ��اع ��ة أو ف ��ي ام��اك��ن
مشبوهة ،وغيرها».
وللمساهمة في حل تلك املشكالت ،أكد ضرورة
«ف�ت��ح ال �س��وق ام ��ام ال ��دول اآلس�ي��وي��ة األخ ��رى،
والتعجيل بتوقيع االتفاقيات العمالية معها
ل �ت �ج��اوز األزم� � ��ات امل� �ت� �ك ��ررة» ،م �ش �ي��را إل ��ى أن
«ال ��دول الحالية مثل س�ي�لان وتحديد القيمة
عند  990ووقف الفلبني أمر يدخل املكاتب في
أزمات مالية يمكن أن تصل إلى اإلفالس».
أم � ��ا م �ح �م��ود ال� �غ ��ري ��ب وه � ��و ص ��اح ��ب أح��د
مكاتب العمالة املنزلية ،فأكد أن «ما يجري
ح��ال �ي��ا ب �م �ن��ع ال �ف �ل �ب�ي�ن ي �غ �ل��ق ال � �ب ��اب أم ��ام

امل��واط�ن�ين واص �ح��اب امل�ك��ات��ب ،ن�ظ��را إل��ى أن
اإلق �ب ��ال األع �ل��ى م��ن امل�س�ت�خ��دم�ين ه��و على
العمالة الفلبينية».
وذكر أن «السوق الكويتي مفتوح فقط لسيالن
والهند ،لكن مشكلة األول��ى أن تكلفتها املالية
مرتفعة .أما الثانية ،فمشكلتها أكبر نظرا إلى
أن ن�س�ب��ة  %70م�ن�ه��ا ت��أت��ي إل ��ى ال�ك��وي��ت غير
متعلمة وم��ن ق��رى ،وبالتالي تواجه مشكالت
في العيش داخل املجتمع ،أبرزها عدم القدرة
على الجلوس داخل املنزل ،وتعلم ما يحتاجه
أصحاب البيوت ،ومن ثم تعاد إلى املكتب أو
يتم تسفيرها».
وأشار الغريب إلى أن «حب العمالة الفلبينية
للكويت والعمل فيها هما املشجع االكبر لهم
للدخول إلى البالد باملقارنة بالدول الخليجية

أو العربية األخ��رى ،حيث يقدر عدد الداخلني
إل��ى ال�ك��وي��ت م�ن�ه��ا ش�ه��ري��ا ب � �ـ 150ع��ام�ل��ة عند
بعض املكاتب».

اإلخالل بالعقود
بدوره ،أكد سعود العازمي وهو صاحب أحد
امل �ك��ات��ب أن «ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة أخ� ��رى ت��واج�ه�ه��ا
ال� �ع ��ام� �ل ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة وال ت� �ش� �ع ��ره ��ا ب ��ال ��رض ��ا
الوظيفي ،وهي املرتبطة بالشكاوى والطريقة
التي يتم فيها استقبالها ل��دى ادارة العمالة
املنزلية التابعة للقوى العاملة» ،الفتا إلى أن
«م��ا ي�ق��ال م��ن الكفيل أو امل��واط��ن ه��و امل�ص��دق،
وب��ال �ت��ال��ي ي �ك ��ون ال �ت �س �ف �ي��ر ه ��و ال �ح ��ل األول
واألخير للعاملة».
وذك� ��ر أن ��ه «ب��ال �ت �ب��اح��ث م��ن خ�ل�ال امل �ك �ت��ب مع

الدخنان :نتائج قرارات الفلبين مبهمة
أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة املنزلية خالد الدخنان أن «عودة ارسال العامالت الفلبينيات ما زالت
مبهمة نظرا لوجود اعتراض على التأخر في توقيع عقد العمل مع الكويت والجريمة التي حصلت
مؤخرا» .وذك��ر الدخنان لـ سبقلا أن «استمرار توقف ارس��ال العمالة الفلبينية إلى الكويت يؤثر
بشكل كبير على سوق العمل وبالتالي على الخارجية والقوى العاملة التحرك بشكل عاجل إلنهاء
املشكلة نظرا إلى أنها بني بلدين وليس اتحادين ،ال سيما أن االعتماد على هذه الفئة من العمالة كبير
لتمتعها باملهارة التي يقابلها رغبة من املواطنني في عملها لديهم».
وأشار الدخنان إلى أن «االتحاد طالب بوضع ممثل للسفارة الفلبينية في ادارة العمالة املنزلية التابعة
للقوى العاملة لتلقي املشكالت واخذ االقوال بأريحية ومن ثم تحويلها إلى االدارة املختصة واتخاذ
االج��راء القانوني املناسب» .ولفت إل��ى أن «هناك مشكلة كبيرة تخص املواطنني أو الكفالء وهي
عدم االلتزام بالعقود املبرمة الخاصة بفترة العمل ووقت الراحة واالجازة تصل نسبتها إلى %90
وبالتالي تزيد وتتفاقم املشكالت».

خالد الدخنان

ال�خ��ادم��ة إث��ر نقلها إل��ى مركز االي ��واء تمهيدا
لتسفيرها يتبني أن حقوقها كانت منقوصة
ولم تمنح اجازتها او راحتها أو حتى راتبها،
وبالتالي تسفيرها ليس حال».
وط��ال��ب ال �ع��ازم��ي ب �ـ«ح �ض��ور ص��اح��ب املكتب
تحقيقات املشكالت بني العاملة والكفيل حتى
الوصول إلى اصل املشكلة قبل اتخاذ القرارات
ال��رام �ي��ة إل ��ى اع��ادت �ه��ا إل ��ى ب�ل�اده��ا وت�ح�م�ي��ل
املكاتب مسؤولية االعادة ودفع التذاكر واعادة
األموال وغيرها».

تعسف
ذكر نمر الهاجري ،وهو أحد اصحاب مكاتب
العمالة املنزلية ،أن «هناك تعسفا لدى سفارات
بعض بلدان العمالة املنزلية في التعامل مع
امل �ك��ات��ب ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ض �غ��ط ع�ل�ي�ه��م لتمرير
رأي �ه��م ب �ش��أن ش �ك��اوى ع��ام�لات�ه��م ب��ال��رغ��م من
أن الحق يكون في كثير من األحيان ملصلحة
املواطن».
وأض � � ��اف ال� �ه ��اج ��ري أن «ال � �س � �ف� ��ارات ت �ع��اق��ب
املكاتب املنزلية في الكويت بإيقاف وكاالتها
وال�ت�ع��ام��ل معها ح�ت��ى ان �ه��اء مشكلة العاملة
ب��ال �ش �ك��ل امل �ط �ل ��وب م �ن �ه��م ول� �ي ��س ك �م��ا ي��ري��د
القانون او بحسب الواقعة».
وط��ال��ب ب �ـ«وج ��ود ع�ق��د م��وح��د م��ع ال �س �ف��ارات
يضمن ح��ق امل�ك��ات��ب ال�ك��وي�ت�ي��ة ول�ي��س العمل
وف� � ��ق ع � �ق� ��ود ال � � � ��دول األخ � � � ��رى ال � �ت� ��ي ت �ف��رض
شروطها على املكاتب ،حيث إن القانون القائم
الحالي يقيد حرية العاملة املنزلية وصاحب
املكتب حيث يتم اجبارهم على التسفير وعدم
السماح بالتشغيل رغم السماح لشركة الدرة
بإعادة التشغيل».

سبقلا جالت في سوق الفحم ..ورصدت اإلقبال الشتائي

«الصيني» يكتسح ..و«أبو بقرة» األكثر ّ
غشاً
ما إن ترتفع إنارات
المخيمات ،وتهب نسمات
الشتاء الباردة ،ويبدأ
موسم التخييم ،ال تكتمل
المخيمات اال مع مصدر
الدفء ،وهو الفحم الذي
يستخدم للتدفئة والشواء
وتدخين «الشيشة»؛ ليصبح
موسم الشتاء موسماً
تجارياً لدى الكثيرين الذين
اتجهوا لبيع الفحم وجلبه
بكل أنواعه لربح أكبر خالل
فترة أقل.
سبقلا اتجهت الى
المناطق البرية وأسواق
الفحم ،والتقت عدداً من
الباعة لمعرفة األسعار
واألنواع ،وما إذا كانت
هناك عمليات غش.

الفحم الصيني
صناعي ..وبه مواد
ُتطيل فترة اشتعاله
باعة منتشرون
على الطرق السريعة
يبيعون أنواعا ً رديئة

الخالدي :احذروا النوم
مع ّ
دوة الفحم!

عبدالله السلطان
يقول سالم العنزي ،وه��و أح��د الشباب الذين
ي �س �ت �غ �ل��ون وق� ��ت ال �ش �ت��اء ف ��ي ال �ت �ج ��ارة إن�ه��م
يجلبون كميات كبيرة من الفحم خالل الشتاء،
ألن الطلب عليه كبير ،وه�ن��اك أن��واع ع��دة من
الفحم؛ منها الصيني الذي اقتحم السوق بقوة
مؤخرا ،وسعره  ٣دنانير لـ «العشرة كيلوات»،
ويعد االفضل حاليا لسهولة اشتعاله وبقائه
فترة طويلة.
ووف��ق ال�ع�ن��زي ،ه�ن��اك اي�ض��ا الفحم االف��ري�ق��ي،
الذي يتراوح سعره بني دينارين و ٣دنانير لــ
«العشرة كيلوات» ،وهناك الفحم االندونيسي،
وه��و كالصيني ف��ي سعره ومميزاته ،إضافة
ال��ى فحم «اب��و ب�ق��رة» االف��ري�ق��ي ،وه��و االج��ود،
ل �ك �ن��ه ن� � ��ادر ف ��ي ال � �س� ��وق ،وه� �ن ��اك ع � ��دد ق�ل�ي��ل
وم �ص��ادر م�ع��روف��ة لبيعه ،وس�ع��ره  ٣دي�ن��ار لــ
«العشرة ك�ي�ل��وات» ،واصبحت هناك عمليات
غش بوضع انواع رديئة في اكياس «ابو بقرة»
للحصول على ربح اكثر.

سمعة طيبة

ويشرح وليد الفضلي ،وهو احد ّ
تجار الفحم،
أس �ب��اب زي � ��ادة ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ف �ح��م األف��ري �ق��ي
«أب� ��و ب �ق��رة» ب ��أن س�م�ع�ت��ه ال �ق��دي �م��ة ون�ظ��اف�ت��ه
ت�ج�ع�لان��ه م��رغ��وب��ا ،ول �ك��ن ل�ق�ل�ت��ه ف ��ي ال �س��وق
ي �ت �ج��ه امل �س �ت �ه �ل �ك��ون إل� � ��ى ال� �ف� �ح ��م ال �ص �ي �ن��ي
واالندونيسي ،فهناك انواع من الفحم للتدفئة
والشاي والقهوة ،وهناك فحم خاص للشواء
والشيشة ،ي�ت��راوح سعره ب�ين  3و 3.5دنانير
للكيلو.
وي �ق��ول ال�ف�ض�ل��ي إن �ه��م ي�ج�ل�ب��ون «ك��ون �ت��رات»
ممتلئة بالفحم سنويا خالل الصيف؛ ليجري
ت �خ��زي �ن��ه إل� ��ى ح�ي�ن دخ � ��ول ال� �ش� �ت ��اء ،ف�ي�ج��ري
ت��وزي �ع��ه ع �ل��ى امل �ن��ادي��ب وال �ب��اع��ة امل �ت �ج� ّ�ول�ين،
وبالطبع سعر الجملة يختلف عن سعر الفرد؛
لذلك فنحن دائما نجلب كميات اخرى ،بحيث
نستطيع ان نسد النقص ف��ي الطلبات ط��وال
الشتاء ،واذا زادت الكمية يجري تخزينها إلى
الشتاء التالي.

الفحم بانتظار الزبائن | تصوير مصطفى نجم الدين

ال�ف�ح��م ب�ح��اج��ة ال��ى رق��اب��ة ووق �ف��ة ص��ارم��ة من
وزارة التجارة وحماية املستهلك ،ألن التجار
يستغلون م��وس��م ال �ب��رد وزي� ��ادة ال�ط�ل��ب على
الفحم ،فيرفعون األسعار إلى الضعف ،وهناك
ب�ع��ض ال�غ��ش ف��ي أن ��واع ال�ف�ح��م ،ون�ك�ت�ش��ف أن

رقابة غائبة
أم� ��ا امل� ��واط� ��ن ع �ل��ي م �ح �م��د ،ف �ي��ؤك��د أن س��وق

شاي على الفحم

نصف «الخيشة» تالف ،لذلك نتجه إلى كراتني
الفحم الصيني واالندونيسي.
ويشير إلى ان الفحم الصيني من اخطر انواع
ال �ف �ح��م ،الن ��ه ص�ن��اع��ي وف �ي��ه م ��واد ال نعرفها
تطيل فترته؛ لذلك وجبت الحيطة والحذر من

عدم تركه داخل الخيام اثناء النوم ،مثله مثل
االن��واع االخ��رى من الفحم ،الن الناس يظنون
ان ليست له رائحة ،وليست له اض��رار ،بينما
العكس هو الصحيح.

ّ
تالعب وغش

وال يعتقد امل��واط��ن مخلف ب��ان��ي أن املشكلة
في ارتفاع األسعار فحسب ،بل في ممارسة
ال �غ ��ش م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض م �ح ��ال ال �ف �ح��م ال �ت��ي
تخلط الصغير منه مع الكبير وتبيعه على
أن��ه م��ن النوعية امل�م�ت��ازة ،ف��ي ح�ين إن نسبة
ال�ف�ح��م ال�ص�غ�ي��ر ف�ي��ه أك �ث��ر ،ف�ض�لا ع��ن خلطه
بتراب الفحم ليزداد وزنه.
وي � �ق � ��ول ب� ��ان� ��ي إن «أس� � �ع � ��ار ب ��ائ� �ع ��ي ال �ف �ح��م
امل �ت �ج� ّ�ول�ي�ن ع �ل��ى ال �ط ��رق ��ات وج ��وان ��ب ال �ط��رق
السريعة ،رغ��م أنها مقبولة فإنها ف��ي املقابل
تفتقر ال��ى ال�ض�م��ان وال �ج ��ودة ،ح�ي��ث يضطر
املستهلك إلى شرائها لرخص أسعارها ،لكن
ي�ف��اج��أ ب��دخ��ان خ��ان��ق ،وع ��دم اش�ت�ع��ال الفحم
بسرعة ،وان اشتعل فسرعان ما ينطفئ ،نظرا
ً
الى الرطوبة العالية به ،فضال عن حجم الشرر
املتطاير».

ق��ال��ت اس �ت �ش��اري��ة ام � ��راض ال� ��دم وم ��دي ��رة ادارة
الصحة املهنية ال��دك�ت��ورة دع��اء ال�خ��ال��دي ،ان��ه مع
كثرة استخدام الدفايات التقليدية او الفحم في
م��وس��م ال�ش�ت��اء ،خصوصا مل��رت��ادي ال�ب��ر ،يجب
التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية حتى
ال يحصل تماس كهربائي ي��ؤدي ال��ى ال��وف��اة ،أو
ح ��دوث ح��رائ��ق ان ك��ان ه�ن��اك اي ت�ل��ف ف��ي تلك
االج�ه��زة ،ويجب التأكد م��ن وضعها بعيدة عن
السجاد والستائر والتقيد ب��ارش��ادات السالمة
واج ��راء الصيانة ال�لازم��ة ل�لاج�ه��زة وال�ت�م��دي��دات
الكهربائية.
ام ��ا ب�خ�ص��وص ال �ف �ح��م ،ف�ق��ال��ت ال �خ��ال��دي :يجب
اشعاله في مكان جيد التهوية ،وليس في غرف او
خيام ،حيث يمكن أن تتطاير أجزاء منه فتسبب
الحرائق.
واض��اف��ت ان��ه عند اح�ت��راق الفحم ينتج عنه غاز
ي ��ؤدي ال ��ى ت�س�م��م ال� ��دم ،وه ��و غ ��از ع��دي��م ال�ل��ون
والرائحة والطعم ،هو غ��از اول اكسيد الكربون،
يتنافس هذا الغاز مع االوكسجني في ال��دم مما
يؤدي للتسمم واالختناق ،خصوصا في االماكن
املغلقة كالخيام ،بسبب ع��دم وج��ود اوكسجني
ك��اف في الجسم ،مما يسبب تعطال وخلال في
الجهاز العصبي والتنفسي ووظائف املخ.
ونصحت الخالدي مرتادي البر بعدم وضع الدوة
داخ��ل الخيام عند النوم واخراجها من الخيمة،
إلى جانب ضرورة االهتمام بارشادات السالمة،
ووجود مطفأة للحريق واتباع ارشادات الصيانة.

الفرق بين الصيني
واألفريقي
يعد الفحم الصيني االف�ض��ل للشاي والقهوة
لطول فترة اشتعاله ،وينصح باستخدام كميات
قليلة منه لكثرة املواد الصناعية فيه.
أم ��ا ال �ف �ح��م االف��ري �ق��ي ف �ه��و االف� �ض ��ل ل �ل �ش��واء
وشرب الشيشة ،الن نسبته الطبيعية اكبر من
الصناعية ،وم��ن عيوبه ان��ه ال يستمر لفترات
طويلة وسريع االحتراق.
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حمد السالمة

يمسك أبو صالح بيد طفله
الذي لم يتجاوز الخامسة ،وما
إن يهم بدخول المسجد يطلب
منه أن يقلده في الدخول
برجله اليمنى ،وحينما يبدأ في
صالة ركعتي تحية المسجد
يقوم الصغير بالحركات نفسها
والسكنات نفسها ،فإذا رفع
الوالد يديه مكبرا تكبيرة
اإلحرام ،فعل الصغير مثله ،وإذا
ركع أو سجد تبعه في الركوع
والسجود ،وهكذا ..يتعلم
الطفل العبادة بالتقليد بداية،
حتى إذا اشتد عوده وأدرك
معنى الصالة وقيمتها أصبح
حريصا ً على أدائها في وقتها،
وما أجمل أن يتهذب سلوكه
ليصبح متمسكا باألخالق التي
يحض عليها الدين ،ومن باب
أولى أن يكون المصلون أحرص
الناس على المعاملة الحسنة
والقول اللين والفعل الطيب
والخلق القويم.

أطفال مدركون قيمة العبادة | تصوير أحمد سرور

أولياء األمور يصطحبونهم إلى المساجد ..لعدم من يرعاهم في المنزل

ّ
المصلين أحياناً
األطفال ُصداع في رأس
كل هذا حسن لكن بعض األطفال يصبحون
ص��داع��ًا ف��ي رأس املصلني ،إذ يقدمون على
العبث والفوضى والصراخ وبذلك يفسدون
األج � ��واء ال��روح��ان �ي��ة ف��ي امل �س��اج��د ،ك �م��ا أن
ب �ع��ض اآلب � ��اء ي�ص�ط �ح�ب��ون ال �ص �غ��ار ل�ع��دم
وج� ��ود م��ن ي��رع��اه��م ف��ي ال �ب �ي��ت وذل� ��ك حني
ت �خ��رج األم للعمل أو ال�ت�س��وق أو م��راج�ع��ة
الطبيب أو قضاء مصالح وشؤون اخرى.
وم�م��ا الش��ك ف�ي��ه أن اص�ط�ح��اب ال �ن��شء إل��ى
امل �س��اج��د ل�ت�ع�ل�ي�م�ه��م ال� �ص�ل�اة ي�ع�ت�ب��ر ام� �رًا
ايجابيًا اال اننا ن��رى ف��ي وقتنا الحالي ما
ي�س�ت��وج��ب وق �ف��ة ج� ��ادة م ��ن أول� �ي ��اء األم ��ور
حيث يتحول وج��ود األط�ف��ال غير امل��درك�ين
إلى إزعاج للمصلني وتشويش على العبادة
التي تتطلب تركيزًا وخشوعًا.
وي �ش �ك��و م �ص �ل��ون م ��ن أن ب �ع��ض امل �س��اج��د
تتحول إل��ى حلبة م�ش��اج��رة ل�لأط�ف��ال اثناء
تأدية الصالة فضال عن إص��داره��م اصواتًا
مزعجة وعبثهم ببيوت اهلل وتسببهم في
حالة من الفوضى.

فتاوى وتعليمات
ورغ��م وج��ود فتاوى ع��دة تؤكد ان «األطفال
األق��ل من السابعة يفضل ع��دم اصطحابهم
إل��ى امل�س��اج��د ألن�ه��م ق��د يضايقون املصلني
ويشوشون على صالة الجماعة ويلعبون،
نراهم يزاحمون الكبار في بيوت اهلل».
وينقسم امل�ص�ل��ون إل��ى ق�س�م�ين ،فمنهم من
يرفض اصطحاب أبنائه إلى املسجد رفضًا
ق��اط �ع��ًا ،وي � ��رى ف ��ي األم � ��ر خ �ط��أ ك �ب �ي��را وال
داع��ي ل��ه ،بينما القسم اآلخ��ر يأتي ب��أوالده
إل��ى امل�س�ج��د وي�ت��رك�ه��م ي�م��رح��ون ويعبثون
ويتخذون املسجد مكانًا للعب.
سبقلا جالت في بعض املساجد في البالد،
ولوحظ أن األط�ف��ال الذين يتم اصطحابهم
اغ�ل�ب�ي�ت�ه��م دون س ��ن ال �س��اب �ع��ة ،وب�ع�ض�ه��م
ال ي�ت�ع��دى  3اع ��وام ،بحيث ال ي�ع��ون ماهية
ال �ص�ل�اة ،ك�م��ا أن بعضهم ي�ج�ه��ش بالبكاء
اث�ن��اء اداء ال �ص�لاة ،وبعضهم يمر م��ن ام��ام
امل �ص �ل�ي�ن م� ��ا ي �ت �س �ب��ب ف� ��ي ت ��ذم ��ر امل �ص �ل�ين
واحيانا يحدث التالسن بينهم وبني أولياء

رواد بيوت الله :يس ّببون
فوضى وتشويشا ً
بعضهم يلهو ويعبث
بمكبرات الصوت
ويمر أمام الساجدين
الراكعين
المشادات تتكرر
مع آباء الصغار
بسبب هذه الظاهرة

امر األطفال .ولوحظ ان بعض األطفال اثناء
الصالة وخطبة الجمعة يخرجون هواتفهم
ال��ذك�ي��ة وي�ل�ع�ب��ون االل �ع��اب االل�ك�ت��رون�ي��ة في
املسجد ،م��ا ي��دل على ان قدومهم للمسجد
يحتاج إلى توجيه من ولي االمر.
وي �م �ت��د ازع� � ��اج األط� �ف ��ال ف ��ي امل �س��اج��د إل��ى
ال� �ح� �م ��ام ��ات ال � �ت� ��ي ي �ع �ب��ث ب �ع �ض �ه��م ف�ي�ه��ا
ب��امل �ي��اه وامل �ن �ظ �ف��ات ،اض��اف��ة إل ��ى ازع��اج �ه��م
حراس بيوت اهلل كما يصل االمر ببعضهم
إل ��ى إي� ��ذاء أن�ف�س�ه��م ح�ي�ن ي�ع�ب�ث��ون ب��أج�ه��زة
التكييف ومفاتيح الكهرباء.

مصلون يشتكون
وأك��د فهد الكندري أن هناك بعض األطفال
ال يصرخ أو يبكي إال أث�ن��اء ت��أدي��ة الصالة،

وعندما يتم نصح وال��ده ب�ع��دم اصطحابه
ال يتقبل ه��ذه النصيحة ،ف��االم��ر ب��ال��درج��ة
االول��ى يتسبب فيه ول��ي االم��ر ،الن��ه ال يفقه
تبعيات اصطحاب طفل يحدث فوضى إلى
املسجد.
ولفت الكندري إلى أن هذه الظاهرة تستلزم
توجيه أولياء األمور بأن اصطحاب الصغار
غير املدركني إلى املسجد يؤذي املصلني ،وال
ب��د م��ن ت��رس�ي��خ ق�ي�م��ة امل�س��اج��د وقدسيتها
وح ��رم� �ت� �ه ��ا ع� �ن ��د ال� �ط� �ف ��ل ق� �ب ��ل اص �ط �ح��اب��ه
وتعليمه ع��دم ال�ع�ب��ث باملسجد وع ��دم رف��ع
اصواتهم أو مرورهم بني املصلني.
من جانبه ،قال احمد االنصاري أنه يتوجب
على ولي االم��ر أن يجعل اوالده إلى جواره
اث� � �ن � ��اء ال� � �ص �ل��اة ،وع� � � ��دم ت ��رك� �ه ��م ي �ع �ب �ث��ون

تعليم األبناء احترام
المساجد
وعدم العبث بها

نصائح األئمة
ش��دد ع��دد م��ن أئ��م��ة امل��س��اج��د على أن
كل ما يؤثر في خشوع املصلني منهي
ع��ن��ه ،م��ش��ي��ري��ن إل����ى أن��ه��م ينصحون
أول����ي����اء األم������ور م������رارا وت����ك����رارا ب��ع��دم
اص��ط��ح��اب األط��ف��ال غير املكلفني إلى
بيوت اهلل.

استذكر بعض املصلني حادثة اقترفها
ط��ف�لان االس��ب��وع امل��اض��ي ،حيث عبثا
باملكبرات الصوتية للمسجد واحدثا
فوضى ،ما ادى إلى تذمر اهل املنطقة
الذين سارعوا للمسجد ملنع هذا العبث.

األم في العمل..
واألب يصطحب الصغير..
والنتيجة تأثير
في الخشوع

أعمار صغيرة
ل�����وح�����ظ ان ب����ع����ض أول�������ي�������اء األم��������ور
يصطحبون أط��ف��اال ص���غ���ارا ،وب���رروا
ذل����ك ب����أن األم ف���ي ع��م��ل��ه��ا وي��خ��ش��ون
م���ن ت����رك ال��ص��غ��ي��ر ب��ي��د ال���خ���ادم���ة في
البيت فيضطرون إل��ى اصطحابه إلى
املسجد.

تعويد النشء
على الصالة وفق ضوابط
شرعية وسلوكية
طفل برفقة والده يقرآن القرآن بهدوء وخشوع

أك��د أس�ت��اذ الفقه امل�ق��ارن وال��دراس��ات اإلسالمية
واإلمام والخطيب في وزارة األوقاف د .داوود بن
عيسى أن مسألة اصطحاب األطفال إلى املساجد
ل �ه��ا ش �ق��ان ،األول وه ��و ال �ت��أص �ي��ل ال �ش��رع��ي في
اصطحابهم فهو جائز مباح ،ودليله أن الرسول
ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م ك ��ان ي�ص�ط�ح��ب ال�ح�س��ن
والحسني للصالة.
وق� � ��ال ب ��ن ع �ي �س��ى ل � �ـ سبقلا إن ال� �ش ��ق ال �ث��ان��ي
يتمثل ف��ي امل�ق��اص��دي��ة ،وت�ع�ن��ي وج ��ود املصالح
واملفاسد ،ودرء املفاسد أولى من جلب املصالح،
ح �ي��ث ي �ع �ت �ب��ر اص �ط �ح ��اب ال ��رج ��ل ألط �ف ��ال ��ه ف��ي
امل�س��اج��د م�ف�ي�دًا ل�ي�ت�ع�ل�م��وا ك�ي�ف�ي��ة ال �ص�ل�اة ،لكن
ح�ت��ى يتحقق ال �ه��دف م��ن ذل��ك ي�ج��ب أن يدربهم
ويعلمهم قبل الذهاب إلى بيوت اهلل وتوعيتهم
بقدسية املسجد .ولفت إل��ى أن أول�ي��اء األمورهم
من يدركون استيعاب أطفالهمّ ،
مبينًا أن األطفال
ن��وع��ان ،ن��وع مطيع ،ون��وع كثير الحركة فطريًا،
وإن علم ول��ي األم��ر أن طفله كثير ال�ح��رك��ة ومن
ال�ص�ع��ب ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه ،ف�لا ي�ج��وز اصطحابه
إل��ى امل�س�ج��د م��ا ل��م ت�ت��م ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه ،تجنبًا
للتشويش على خشوع املصلني ،وتجنبًا للوقوع

أك�����د ال���ع���دي���د م����ن ح������راس امل���س���اج���د ل��ـ
سبقلا انهم يتعرضون لنهر أولياء
األم��ور وع��دم تقبلهم عندما يحاولون
منع األطفال من اللعب في املسجد ،كما
يعانون بسبب عبث الصغار بمكبرات
الصوت واألدوات الكهربائية وغيرها.

عبث وفوضى

رأي الدين :ال يجوز اصطحاب األطفال
المشاغبين إلى المسجد

داوود بن عيسى

ف��ي امل �س �ج��د وال �ت �ج��ول ف��ي اروق� �ت ��ة ك �م��ا ان
اصطحاب الطفل غير الواعي للمسجد غير
ً
مستحب ،ويفضل ان يبقى ف��ي امل�ن��زل ب��دال
م��ن ال�ت�ش��وي��ش ع�ل��ى امل �ص �ل�ين .ف��ي امل �ق��اب��ل،
أوضح فيصل الظاهر أن هناك أولياء أمور
يحرصون على تعليم ابنائهم آداب املساجد
ويتحدثون معهم حول حرمتها وقدسيتها
وي�ع�ل�م��ون�ه��م االس �ت �م��اع إل ��ى ال�خ�ط�ب��ة ي��وم
الجمعة ،وأن يؤدوا الصالة بشكل صحيح.
ولوحظ خالل الجولة ان هناك أولياء أمور
حرصوا على أن يقوم أطفالهم بالعديد من
األعمال كتنظيف املسجد أو حمل املصحف
أو اداء الصالة بأنفسهم وه��و ما ي��دل على
االس �ت �ف��ادة م ��ن اص �ط �ح��اب ال �ص �غ��ار وع��دم
اهمالهم.

الحراس يعانون

ً
في املفاسد بدال من املصالح.
وأوض ��ح ب��ن عيسى أن ك��ل إن�س��ان ي�ع��رف م��ا هو
ن��وع طفله قبل أن يصطحبه إل��ى امل�س�ج��د ،فمن
الضروري الحرص على عدم إزعاج املصلني ،وأن
يلعب األطفال في املسجد.
ولفت إل��ى أن م��ن تغيب زوج�ت��ه ع��ن امل�ن��زل بعذر
ال�ع�م��ل أو ذه��اب �ه��ا للمستشفى أو ال ت �ك��ون في
املنزل تحت أي ظرف ويريد الذهاب إلى املسجد
وال ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي �ت��رك أط �ف��ال��ه ف��ي ال �ب �ي��ت ،فال
يجوز أن يذهب إلى صالة الجماعة ،ألن له عذرًا
بعدم أدائها في املسجد والبقاء في البيت ،منعًا
لتشويش أطفاله على املصلني عند اصطحابهم.
من جانبه ،قال الداعية صالح الغانم «يستحب
اصطحاب األطفال فوق سن السابعة إلى املسجد
ل�ت�ع��ودي�ه��م ع�ل��ى ص�ل�اة ال�ج�م��اع��ة م��ا ل��م يحصل
منهم إي��ذاء للمصلني ،وه��ذا حاصل فتاوى أهل
العلم».
ودع��ا ال�غ��ان��م املصلني إل��ى التحلي بالصبر في
ح��ال أزعجهم بكاء األط�ف��ال أث�ن��اء ال�ص�لاة وع��دم
التذمر ،وتحويل بيوت اهلل إلى ساحة صراعات
وخالفات في بعض األحيان.

صالح الغانم

الطبطبائي :يؤجر من اصطحب
طفله بقصد التنشئة الصالحة
ق��ال رئيس لجنة اإلف�ت��اء واألح��وال
ال�ش�خ�ص�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت د .محمد
ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ،إن األط � �ف� ��ال ك ��ان ��وا
ي � � ��رت � � ��ادون امل � �س� ��اج� ��د ف � ��ي ال� �ع� �ه ��د
النبوي ،فمنذ الصغر يربط النشء
ب� ��امل � �س � �ج� ��د ،وك � � ��ان � � ��وا ي � �م� ��ارس� ��ون
طفولتهم الطبيعية في املسجد وال
ي�ن��زع��ج م�ن�ه��م امل �ص �ل��ون لحكمتهم
ورح �م �ت �ه��م وح ��رص� �ه ��م ع �ل��ى رب��ط
ال �ن ��شء ب��امل �س��اج��د ،وك� ��ان ال�ح�س��ن
ب ��ن ع �ل��ي ي��رك��ب ظ �ه��ر ال �ن �ب��ي ع�ل�ي��ه
ال� � �ص �ل��اة وال � � �س �ل ��ام وه � � ��و س ��اج ��د
وك� � � ��ان ي � �ت ��رك ��ه ي� �ف� �ع ��ل وال ي �ع �ج��ل
ع �ل �ي��ه .وي ��ؤج ��ر ك ��ل م ��ن األب واألم
ف��ي إح �ض��ار ال�ص�غ�ي��ر للمسجد إن
ك ��ان ذل ��ك ب �ن �ي��ة ت�ن�ش�ئ�ت�ه��م ال �ن �ش��أة
الصالحة.
وأض� � � ��اف ال� �ط� �ب� �ط� �ب ��ائ ��ي :ال ع�ل�اق��ة
لسن السابعة في حضور املسجد،
وإن �م��ا ه��و م�ت�ع�ل��ق ب��ان�ع�ق��اد ال�ن�ي��ة،
واملسألة محل خالف ،فمن العلماء
م � ��ن ج� �ع� �ل ��ه م ��رت� �ب� �ط ��ا ب ��ال� �س ��اب� �ع ��ة

محمد الطبطبائي

للحديث اآلمر بالصالة ،ومنهم من
قال ال يربط فهو يختلف باختالف
األشخاص.
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مجلس األمة

عشاء ..في السيارة!

حمد الخلف وفهاد الشمري
في جلسة حافلة باألرقام والمطالب ،وافق مجلس األمة ،أمس ،على عدد من التوصيات
النيابية لمعالجة قضية االنفالت المروري والوفيات الناتجة عنه وأحالها إلى لجنة
الداخلية والدفاع إلعداد تقرير بشأنها خالل  ٣أشهر.
وأكدت الحكومة خالل الجلسة انخفاض الفارق بين رخص المقيمين والكويتيين إلى
نحو  125ألف رخصة ،إذ بلغت رخص القيادة السارية  639567رخصة كويتية،مقابل 764706
رخص للمقيمين.
وكشفت عن وجود  2مليون و 247ألف ،و 777مركبة في شوارع الكويت ،إضافة إلى زيادة
 %26.9في أعداد الموقوفين في نظارة المرور في عام  2019عنهم في  ،2018وكذلك
انخفاض  %30.4في أعداد المخالفات المرورية.
وطالب النواب في توصياتهم بأن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور
الجديد يواكب التطورات الحالية ،وأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية واألشغال
والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل واالختناقات المرورية ،وإحكام القبضة المرورية
على سيارات األجرة الجوالة ،وإعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين،
وتغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة
تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
في المقابل ،قال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح إن قانون المرور الجدید في مرحلة الصیاغة األخیرة ،مؤكدً ا أنه سیكون
رادعً ا لكل حاالت االستهتار والرعونة واإلهمال.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

روى ال�ن��ائ��ب ع��ودة ال��روي�ع��ي ه��ذه ال�ق�ص��ة ،خالل
مداخلته :كنت صافط باإلشارة ،وفجأة دعمني
ش�خ��ص ،فقلت ل��ه :ي��ا أخ��ي م��ا ت�ش��وف! رد ّ
علي
اعذرني كنت أتعشى داخل السيارة!
وأ ض��اف ا ل��رو ي �ع��ي :إن ط��ر ي��ق ا ل�س��ا مل��ي مهمل
م��ن ا ل �ح �ك��و م��ة ،ب��دا ي �ت��ه م��ن م �ق �ب��رة ا ل �ج �ه��راء،
والناس حينما يعودون فيه يعودون للمقبرة
ر غ��م أ ن��ه ط��ر ي��ق ح �ي��وي ي��ر ب�ط�ن��ا م��ع ا ل�ش�ق�ي�ق��ة
السعودية.
وقال :نحتاج إلى رمزية للضبط والربط مثل اللواء
عبدالفتاح العلي ،وال قصور باألخوة املوجودين.

دورية واحدة
كشف النائب ح�م��دان العازمي أن اإلحصائيات
تبني أنه ليست هناك إال دورية واحدة على طريق
مدينة صباح األحمد ،حيث وصفه بأنه من بني
ال �ط��رق ال �ت��ي اش�ت�ه��رت بمسمى «ط��ري��ق امل ��وت»،
لكثرة ما يحصد من أرواح املواطنني واملقيمني،
داعيًا إلى زيادة رواتب عسكريي الداخلية.
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جلسة االنفالت المروري:

َّ
رخص المقيمين تتقلص ..ومشروع رادع في الطريق
افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الجلسة
ال �خ��اص��ة ف��ي ت �م��ام ال �ع��اش��رة وال �ن �ص��ف ،بعدما
أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ،وقال
في االفتتاح :تعقد هذه الجلسة الخاصة استنادا
إلى املادة  72من الالئحة الداخلية للمجلس.
وأع �ل ��ن األم �ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س ع �ل�ام ال �ك �ن��دري
أن ال�ب�ن��د األول ف��ي ج ��دول ال�ج�ل�س��ة واملخصص
ملناقشة االنفالت املروري والوفيات الناتجة عنه،
حيث اس�ت��أذن النائب م�ب��ارك الحريص املجلس
ف��ي دخ��ول ال�ف��رق امل�س��ان��دة ل �ل��وزراء ،فقال رئيس
ال�ج�ل�س��ة إن امل�ج�ل��س ي��واف��ق ع�ل��ى دخ ��ول ال�ف��رق
وي �م �ن��ح ك ��ل م �ت �ح��دث  3دق ��ائ ��ق وي �م ��دد بحسب
الطلب.

الجميع يعاني م��ن األزم��ة امل��روري��ة بسبب سوء
الطرق وع��دم صيانتها وع��دم التقيد بتعليمات
امل��رور والطاقة االستيعابية للطرق ال تستوعب
ك�ث��رة ال �س �ي��ارات ،ك��ذل��ك ال�ت��زوي��ر بمنح ال��رخ��ص
ال � ��ذي ك �ش��ف ال �ع��دي��د م �ن �ه��ا ..وان �ش �غ ��ال ال �ق��ائ��د
ب��امل��وب��اي��ل وت�ص��وي��ر سيلفي ،ل��ذل��ك يجب الحزم
في تطبيق القانون وإض��اف��ة تشريعات جديدة،
وف ��وض ��ى س� �ي ��ارات األج � ��رة ي �ج��ب ج �ع��ل ح ��ارات
م �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا وم �خ��ال �ف��ة غ �ي��ر امل �ل �ت ��زم م�ن�ه��ا،
سيارات التكاسي عند بعض رجال الداخلية.
أما النائب خالد العتيبي ،فقال :إن هناك عزوفًا
عن العمل في املرور بسبب غياب الحوافز ،الفتًا
إلى املئات من رخص القيادة املمنوحة للوافدين
وليس لها قاعدة بيانات في وزارة الداخلية.

تغليظ العقوبة
ت�ح��دث أوال ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ك��ري��م ال �ك �ن��دري ،فقال
إن م�ش�ك�ل��ة االن �ف�ل�ات امل � ��روري م�ش�ك�ل��ة ك�ب�ي��رة ،ال
سيما إذا تسببت في فقدان شخص عزيز ،وقد
طلبت مني ام��رأة كويتية الحديث عن هذا األمر
ف ��ي ال�ج�ل�س��ة ال �خ��اص��ة ع �ق��ب خ �س��ارت �ه��ا الب�ن�ه��ا
خالد العجيري في حادث سير عندما كان يقف
بجانب الطريق واصطدمت به سيارة سرعتها
 180ك �ي �ل��وم �ت��را ف ��ي ال� �س ��اع ��ة ،ف �ه��ل ي �ع �ق��ل ه��ذه
السرعة؟ الكويت تحتل املرتبة الثالثة عامليًا في
الحوادث املرورية .وعقوبة القتل الخطأ قد تصل
إلى  3سنوات وهذا يجب أن يعدل ،ونريد تغليظ
العقوبة إذا كان بسبب السرعة ،وتحقيق سطوة
القانون.
وق��ال إن املعدل السنوي بلغ  450حالة وف��اة في
الكويت بسبب الحوادث ،للذين تتراوح أعمارهم
ب�ي�ن  14و 29ع ��ام ��ًا ،وإذا ك ��ان ع �ن��دن��ا  600أل��ف
رخصة قيادة للكويتي فهناك مليون و 600ألف
رخ �ص��ة ق �ي��ادة ل �ل��واف��دي��ن ،وه ��ذا م��ا يتسبب في
الزحمة والفوضى.
وس �ي��ارات األج ��رة ال�ج��وال��ة ه��ي األخ ��رى تتسبب
ف��ي ف��وض��ى ك�ب�ي��رة وازدح � ��ام واخ �ت �ن��اق ،م�ش��ددًا
أن امل ��وض ��وع ي �ح �ت��اج إل� ��ى ق ��ان ��ون ج ��دي ��د ،وم��ا
ً
حركنا فعال لهذه الجلسة املرحوم الكابنت سعد
العتيبي ووف��ات��ه يجب أال تكون خبرًا ونريد أن
نضع حدًا لهذا االستهتار ،واستئذن املجلس في
عرض فيديو يتضمن مطالبات أصحاب هواية
ال��دراج��ات ،ول�ه��ذا نحتاج إل��ى ق��ان��ون يضع حدًا
للمشاكل ال�ت��ي ي�ع��ان��ي م�ن�ه��ا أب �ن��اؤن��ا م��ن ه��واة
ال��دراج��ات ،ووض��ع ح��د للمقاول ال��ذي ال يراعي
أه�م�ي��ة تخصيص ح ��ارة خ��اص��ة ل �ه��م ،وت�ح��دي��د
ساعات ال��ذروة وإع��ادة النظر في منح الرخص،
خصوصا للمقيمني واالهتمام باملدن الجديدة
لكي ال تكون مشابهة للقديمة ،وأن��ا ال أطالبكم
أن تحولوا الكويت إل��ى ام�س�ت��ردام لكن نريد أن
نتغير إلى األفضل.
بدوره ،قال النائب مبارك الحجرف :أننا نستودع
اهلل ع�ل��ى أن�ف�س�ن��ا ل�ح�ظ��ة خ��روج �ن��ا م��ن م�ن��ازل�ن��ا
بسبب رداءة ال �ط��رق ،وق�ب��ل ال�غ��زو ك��ان��ت طرقنا
أفضل مما هي عليه اآلن ،ونحن نتراجع بدل أن
نتقدم ،والناس يترحمون على فترة عبدالفتاح
العلي حني انضبط الحال في تلك الفترة.
م��ن جهته ،ق��ال ال�ن��ائ��ب ع�ب��داهلل ال�ك�ن��دري :أشعر
ب��وج��ود ال�ج��دي��ة ل��دى األع �ض��اء ،وق��ان��ون امل��رور
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الوحيد الذي يتم تطبيقه فقط في أسبوع املرور
وهناك تجاهل واضح من اإلدارة العامة للمرور
للمخالفني في الشوارع ،وان الخطأ الكبير الذي
ن� ��راه ه��و اع �ت �ق��اد وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أن ال �ح��ل في
معالجة مشاكل املرور هو تغليظ العقوبات.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب أس ��ام ��ة ال �ش��اه�ي�ن ف �ق ��ال :ح �ت��ى ه��ذه
ال�ل�ح�ظ��ة ال ت�م�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط��رق ال�ح��ق
للقيام بمهامها ،مما جعل اإلدارة العامة للمرور
مشغولة بالجانب اإلداري والكويت كانت األولى
في استخدام النقل العام بني دول الخليج.

مشروع املترو
بدوره ،قال النائب عبداهلل فهاد :عندما كنت في
املجلس البلدي ت��م إق��رار م�ش��روع «امل �ت��رو» ،لكن
للحني ل��م ي� َ�ر ال�ن��ور وتفشلنا ب�ين دول الخليج،
ألن�ه��ا أن�ج��زت جميعها سكك ال�ح��دي��د لديها إال
نحن.
من جانبه ،قال النائب عادل الدمخي :إن الكويت
ص��ارت معروفة بأنها ال تطبق القانون ،ويجب
تنظيم الشوارع.
بدوره ،رأى النائب عبداهلل الرومي أن رجال املرور
ال يهتمون بعملهم ،نريد تنظيم ال�ش��وارع التي
أصبحت غير آمنة على مستخدمي الدراجات.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال � ��دالل ،ف �ق��ال :ه �ن��اك دراس ��ة
أعدت في مجلس األمة منذ عام  ،2009ولكن عشر
س �ن��وات ل��م ي�ت�غ�ي��ر ش ��يء ح�ت��ى اآلن ،ول�ل�ع�ل��م أن

الصالح :لن تكون بـ«الداخلية» ّ
تنقالت بالواسطة
ّ
«تفشلنا» ..كلهم أنجزوا «المترو» إال نحن!
فهاد:
الهاشم :نجار لديه  6سيارات ..ما تخافون الله؟!
الفضالة« :الداخلية» جزء من األزمة
نسبة الزيادة في الطرق  %15ونسبة الزيادة في
املركبات  %280سنويًا ،وهذه أعداد كبيرة جدًا.
من جهته ،قال النائب يوسف الفضالة إن الطرق
ف��ي ال�ك��وي��ت أش �ب��ه ب�غ��اب��ة ال�ب�ق��اء ف�ي�ه��ا ل�لأق��وى،
وس� �ب ��ق ان ت �ق��دم �ن��ا ب ��اق� �ت ��راح ي �ح��ث ع �ل��ى ع��دم
استغالل حارة األم��ان للسيارات الخاصة ،ولكن
ال ح�ي��اة مل��ن ت�ن��ادي ،ألن األص��ل ف��ي ح��ارة األم��ان
ت��م تخصيصها ل�س�ي��ارات اإلس �ع��اف وامل�ط��اف��ئ،
وبالتالي فإن وزارة الداخلية أصبحت مساهمة
في هذه املشكلة.
أما النائبة صفاء الهاشم ،فقالت :كل يوم عندما
اطلع من املجلس ،وأنا في الشارع اقرأ املعوذات
وأدع�ي��ة خوفًا م��ن مستهتري ال�ط��رق وم��ن يلعب
ب�ت�ل�ف��ون��ه وأن ��ا اذا ذه �ب��ت إل ��ى ُع �م��ان واإلم � ��ارات
اخ ��اف اس�ت�خ��دم ال�ت�ل�ف��ون وح ��ارة األم ��ان عندهم
تستخدمها س�ي��ارات اإلس �ع��اف ،وعندنا األم��ور

س��اي �ب��ة ،م ��ا ت �خ��اف��ون اهلل ي ��ا ظ�ل��ام ،وال�ت�ك��اس��ي
لضباط وزارة الداخلية ،وه��ل يعقل نجار لديه
 6س �ي��ارات ،وأن��ا ول��د أخ��وي ض��اب��ط ن��زل يسجل
مخالفة ومرت سيارة مسرعة «فرته» وتسببت
له بكسر في الظهر.

عبدالفتاح العلي
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب س � �ع � ��دون ح � �م ��اد إن
عبدالفتاح العلي قضى على ظاهرة املستهترين
ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق والح �ق �ه��م ح �ت��ى م �ن��ازل �ه��م،
وأرج ��و أن ي�ك��ون مستشارًا ف��ي امل ��رور لنستفيد
من خبراته ،وأكثر حاالت املوت في طريق الوفرة
الذي أطلق عليه طريق املوت الذي يحصد أرواح
األبرياء.
وأض ��اف :خ�لال األش�ه��ر السبعة األول ��ى م��ن عام
 2019ت��م تحرير  181ألفا و 461مخالفة تجاوز

المأساة
ً
يوميا
قد تتكرر
ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع� �ب ��داهلل ال� �ك� �ن ��دري :إن
امل��رح��وم س�ع��د ال�س�ب�ي�ع��ي أخ ع��زي��ز،
وكنا نتحدث عن موضوع الدراجات
وضرورة تخصيص حارات لها على
الطرق منذ أيام املجلس البلدي ،لكن
ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�ح��رك س��اك�ن��ًا ف��ي ه��ذا
الخصوص ،وللفقيد  3بنات ،وإذا لم
تتحرك الحكومة في هذا االتجاه ،فإن
األمر سيتكرر كل يوم.

إحصائية حكومية :رخص المقيمين
ً
ألفا عن المواطنين
أكثر بـ125
كشفت الحكومة أن عدد املركبات في البالد وصل إلى حوالي مليونني و 247ألف مركبة،
الفتة إلى أن عدد رخص قيادة الوافدين تزيد بحوالي  125ألفا عن رخص قيادة املواطنني.
واعلنت الحكومة في اإلحصائية التي قدمتها خالل جلسة املجلس الخاصة ،أمس ،خالل
مناقشة قضية «االنفالت امل��روري» ،أن وزارة الداخلية أصدرت حوالي مليون و 404آالف
رخصة قيادة ،منها  639ألفا للكويتيني و 764ألفا للمقيمني ،مبينة أن عدد الحوادث املرورية
بلغ  98328ف��ي  ،2018بينما بلغ  85090ف��ي  2019بانخفاض نحو  ،%13.5وأن عدد
الوفيات جراء ذلك بلغ في  2018حوالي  403حاالت ،بينما بلغ  406حاالت في .2019
وكشفت أن عدد املخالفات املرورية في  2018تجاوز  6ماليني مخالفة وبلغ في 4 2019
ماليني و ،234بنسبة انخفاض حوالي  ،%30مشيرة إلى سحب  77853رخصة في ،2018
وسحب  88298في .2019
ولفتت تسجيل «الداخلية»  15466مخالفة للرعونة واالستهتار خالل  ،2018فيما سجلت
 10220في  2019بانخفاض .%34
وذكرت أن عدد املوقوفني في نظارة املرور بلغ في  2018نحو  2634شخصا ،وعددهم في
 2019نحو  ،3343وابعاد  24شخصا في  2018و 71في .2019
وبينت أن عدد السيارات املحجوزة لدى الداخلية  47637في  ،2018و 35388في ،2019
وعدد الدراجات اآللية املحجوزة في  2019زاد %243
عما كان عليه في  2018من  5220إلى  ،1787وانخفض عدد الباجيات املحجوزة من 261
في  ،2018إلى  163في .2019
وع��ن السيارات الخليجية لفتت الحكومة إل��ى ابعاد  181مركبة وتوجيه مخالفة شروط
املتانة ضد  ،2306وضبط  13مركبة تم التالعب بها في الكراجات.
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اإلش� ��ارة ال �ح �م��راء ،وم�ل�ي��ون و 849أل��ف مخالفة
تجاوز السرعة.
بدوره ،قال النائب الحميدي السبيعي :صار لنا
س��اع��ة نتكلم وم��ا أش��وف ترتيب ،وم��ا ح��دث مع
امل��رح��وم السبيعي دليل على أننا أم��ام ض��رورة
تحديد موقف حازم ألن وزارة الداخلية أصبحت
تتعامل مع األحداث كردات فعل.
م��ن جهته ،ق��ال النائب صالح ع��اش��ور :إن معدل
ال��وف�ي��ات ب��امل�خ��درات ال ي�ت�ج��اوز ال �ـ  250شخصًا
س�ن��وي��ًا ،إال أن امل�ي��زان�ي��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�م�خ��درات
تبلغ أربعة أضعاف املخصصة للقضية املرورية
التي تستنزف سنويًا  650حالة وفاة بالحوادث.
وأض ��اف :ان ال�ط��ري�ق��ة ال��وح�ي��دة لضبط القضية
امل ��روري ��ة ه��ي اال ت�ت��دخ��ل ال� � ��وزارة وامل �س��ؤول��ون
وال�ن��واب بالواسطة ف��ي القضية امل��روري��ة ،وه��ذا
أح ��د أس �ب��اب ك �ث��رة ال �ح ��وادث ف��ي ال �ط��رق ،وعلى
الوزير عدم االستثناء بالرخص.
بدوره ،طالب النائب نايف املرداس بسد النقص
ف��ي ال�ق��وة العسكرية ب��امل��رور مل��واج�ه��ة وتطبيق
القانون الجديد ،موضحًا أن الدوريات تتضمن
عسكريًا واحدًا ،مطالبا باستعجال قانون املرور
الجديد.
أم��ا ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ،ف �ق��ال :إن املشكلة
ليست بالقوانني فهي كثيرة ولكن تطبيقها هو
املشكلة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ري� ��اض ال �ع��دس��ان��ي إن
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ل� ّ�وح النائب محمد املطير باستجواب
ب� �س� �ب ��ب ح� � � � ��وادث غ � � ��رق ح� ��دث� ��ت ف��ي
ب�ع��ض ش��واط��ئ ال �ب�لاد ،وق ��ال :ف��ي كل
م ��وس ��م ص� �ي ��ف ن �س �م��ع ع� ��ن ح� ��االت
غ��رق على شواطئنا ،وامل�ف��روض على
وزارات ال��داخ �ل �ي��ة وال �ب �ل��دي��ة وال�ص�ح��ة
وال �ش��ؤون أن ت�ك��ون م��وج��ودة ،وأق��ول
لرئيس ال ��وزراء لن أسمح بحالة غرق
واح ��دة ب��ال �ش��واط��ئ ..س��وف أق ��دم لكم
استجوابًا!

أم��ا ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمد ،ف��رأى أن الطرق
ت �ح �ت��اج إل� ��ى ت�غ�ي�ي��ر ح � ��دود ال �س��رع��ة ال �ق �ص��وى
حسب ال��دراس��ات ال�ت��ي ت��راه��ا الداخلية وتغيير
العقوبات ،معقولة ت�ج��اوز اإلش��ارة الحمراء 50
دي �ن��ارًا وه ��ي م�خ��ال�ف��ة وراء ه � ��ا م� ��وت؟! اق�ت��رح�ن��ا
ب��ال�س��اب��ق إزال ��ة اإلش� ��ارات امل��روري��ة واستبدالها
ب��ال��دوارات للمساهمة بتخفيف ال�ح��وادث ،يجب
اس �ت �ح��داث م�ك�ت��ب ب��ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل�ط��رق ل�ب�ح��ث أي
خلل فيها وتكرار الحوادث.
ب��دوره ،ق��ال النائب أحمد الفضل :إن وف��اة سعد
السبيعي س�ت�ك��ون نقطة ت�ح��ول إي�ج��اب�ي��ة لدعم
أصحاب الدراجات الهوائية ،املرور يعاني من 3
أمراض عضال:
ً
أوال التهور في القيادة والسلوك ،وثانيًا الحزم
ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وال �ث��ال��ث إدارة االزدح � ��ام
غير إدارة امل��رور ،فمشكلة اإلدارة العامة للمرور
ت �ح �ت��اج ح ��زم ��ا ،ه �ن ��اك  5آالف رخ �ص ��ة س �ي��ارة
أج��رة وتحت الطلب ،أغلب مالكها م��ن العاملني
بالداخلية ..غياب الخطط العامة للدولة ،فهناك
م �ل �ي��ون��ا واف� ��د م ��ن ال �ع��ام �ل�ين ب��ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
يستخدمون ضعف سيارات الكويتيني ،والوزير
ال �س��اب��ق ام �ت �ن��ع م ��ن ت ��زوي ��دن ��ا ب��أس �م��اء م�ك��ات��ب
السيارات التي يملكها عاملون بالداخلية.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،دع� � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ه ��اي ��ف إل ��ى
ت�خ�ص�ي��ص غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات ق��ري �ب��ة م��ن امل�ج�ت�م��ع
للتواصل وخطوط ساخنة مع الجمهور.

رد الوزير
إل ��ى ذل ��ك ،ت��دخ��ل وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
وق ��ال :أش �ك��ر امل�ج�ل��س امل��وق��ر ع�ل��ى ه��ذه الجلسة
العامة ونترحم على من توفوا بالطرق ،رحمهم
اهلل ،بسبب الرعونة ،واالستهتار بالقانون انتهى
وبصياغته األخيرة وسيكون رادعًا لكل مستهتر
وأشكر اخوانكم رج��ال الداخلية الذين يسهرون
ع�ل��ى راح �ت �ك��م ..وه �ن��اك رب��ط وض�ب��ط بالداخلية
ورأي � �ت� ��ه ب �ع �ي �ن��ي ..وال ��واس � �ط ��ة وال� �ن� �ق ��ل ل��رج��ال
الداخلية هذا لن يكون في الداخلية.
عقب ذلك ،قال الرئيس الغانم :لدينا  3مقترحات
حول قضية املرور ملعالجة املشكلة ،األول احالتها
إلى لجنة الداخلية وال��دف��اع ،واف��ق املجلس على
ذل ��ك ،وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال �ت��وص �ي��ات وت�ح��ال
للجنة الداخلية والدفاع.

توصية لمعالجة االنفالت

أن تقدِّ م الحكومة للمجلس مشروع قانون
ّ
وينظم
جديداً للمرور يواكب التطورات
المخالفات.

تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ
إذا حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير
الم ْسكرات.
المخدّ رات أو ُ

تشكيل لجنة مشتركة من «الداخلية»
و«األشغال» و«البلدية» لوضع الحلول الفنية.

إلزام «األشغال» والمقاولين وضع خطط،
ّ
تتعلق بانسيابية الحركة واألمان.

تنظيم سيارات النقل العام في حارة
واحدة فقط ،وزيادة أماكن انتظار الركاب
ومحطاتهم.

زيادة ممرات وجسور المشاة.

إحكام القبضة المرورية على سيارات األجرة
الجوالة وإصدار الئحة خاصة ّ
تنظم حركة
درّاجات توصيل الطلبات.
إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة
للمقيمين.
إعادة النظر في ساعات بدايات العمل
وانتهائها في القطاع العام للدولة.

إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية
للتعويض عن الضرر في حال الحوادث
والسقوط.
أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات
في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.

تنسيق «الداخلية» مع «التربية» إلقامة
ممرات آمنة أمام جميع المدارس.

تغليظ العقوبة على المتس ّبب في إلحاق
األذى.

إلزام «األشغال» و«اإلسكان» بإقامة مسارات
خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وللمشاة
بجميع المشاريع الجديدة.

إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في
المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسة
إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

زيادة عدد الكاميرات في الشوارع
والتقاطعات.

تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على
جسر جابر والطريق السريع المؤدي للعبدلي
ومدينة جابر األحمد.

استعجال النظر باالقتراحات المقدمة بهذا
الشأن.

تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.
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مجلس األمة

المجلس ناقش االتفاقية :

ال تنازالت كويتية في المنطقة المقسومة
■ الناصر :لبنة جديدة في صرح العالقات الوطيدة مع السعودية ■ الفاضل :حققنا مكتسبات ..وال صحة لدفع تعويضات
ناقش مجلس األمة اتفاقية املنطقة املقسومة
ال �ت��ي وق �ع �ت �ه��ا ال �ك��وي��ت م ��ع امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية.
وش� �ه ��دت ال �ج �ل �س��ة ت� �س ��اؤالت واس �ت �ف �س��ارات
ن�ي��اب�ي��ة ،م�ق��اب��ل تطمينات ح�ك��وم�ي��ة بأهمية
اإلتفاقية.
وأحال املجلس كل ما ورد في مضبطة الجلسة
إلى لجنة الشؤون الخارجية البرملانية.
ووصف وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر
االتفاقية ب��اإلن�ج��از التاريخي ال��ذي تجسدت
فيه عمق وخصوصية العالقات بني البلدين
ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق م��ن اإلي �م ��ان ب��امل�ص�ي��ر امل�ش�ت��رك
والعمق االستراتيجي التي تجلت فيها أسمى
م �ع��ان��ي ال �ت�لاح��م وت�ح�ص�ن��ت ف�ي�ه��ا ال �ع�لاق��ات
بروابط وعرى.
وذكر الناصر انه في  2008/11/18بعث وزير
البترول السعودي رسالة إلى نظيره الكويتي
يفيده فيها بقيام السعودية بالتوقيع على
اتفاقية تمديد االمتياز مع شركة شيفرون في
/30 2008/7ملدة  30سنة وتضمن ذلك تمديدًا
للشركة في حصر حجز األرض.
وأضاف في  2009/2/19بعث الوزير الكويتي
برسالة رفض إلى نظيره السعودي على هذه
االتفاقية ملا تضمنته في مادتها الثانية بمنح
أراض واقعة تحت السيادة الكويتية من دون
موافقتها.

وأوضح انه ما بني  2009إلى مرحلة الوصول
إل��ى االتفاقية الحالية اتخذ البلدان ع��ددًا من
اإلجراءات لتطبيق قوانينهما في الجزء الذي
ض ��م أي إق �ل �ي��م ك ��ل م�ن�ه�م��ا وأدى إل ��ى ت��وق��ف
اإلنتاج في املنطقة املقسومة.
وأض � ��اف ال �ن��اص��ر «ن � ��درك ج�م�ي�ع��ًا أن أم��ام�ن��ا
لحظة تاريخية ،فبتوجيه سمو األمير وعمل
دؤوب استطعنا إضافة لبنة جديدة في صرح
ال�ع�لاق��ات الثنائية ال��وط�ي��دة رسمت ألجيالنا
معالم مستقبل أكثر ازدهارًا».
وق ��ال وزي ��ر ال�ن�ف��ط خ��ال��د ال�ف��اض��ل إن ال�ك��وي��ت
ق��ام��ت ب��أع �م��ال ت�ح�س�ي�ن��ات ف ��ي ال�خ�ف�ج��ي في
عمليات الخفجي وذلك من خالل الخط الجديد
الذي سينفذ عام  2021مما يعود على خزينة
الدولة بإيرادات مجزية.
وأض � � � ��اف ال � �ف ��اض ��ل «ال ت� ��وج� ��د خ � �س � ��ارة ف��ي
اإليرادات النفطية والنفط املوجود هو موجود
مكانه ،وإنتاج الدولة وف��ق حصتها في أوبك
والحدود تم االتفاق عليها وأقرت بقانون من
املجلس.
وذك��ر الفاضل أن ميناء ال��زور تحت السيادة
الكويتية وتم استخدامه أسوة بالخفجي من
خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ش�ت��رك��ة ،ول ��م ي�ت��م ال�ت�ن��ازل
ب��ل ه�ن��اك مكتسبات ،وال ي��وج��د تعويض عن
ع��دم اإلن�ت��اج واملبلغ امل�ق��در  600مليون دينار
تعويضا لشيفرون.

ثمن مآثره السياسية البليغة:
المطير ّ

العم عبدالعزيز الصقر
أحسن من ّ
تحدث عن عالقة
الكويتيين باألسرة
ث� � ّ�م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د امل� �ط� �ي ��ر م��آث��ر
س � �ي ��اس � �ي ��ة ب� �ل� �ي� �غ ��ة ل� �ل� �ع ��م امل � ��رح � ��وم
عبدالعزيز الصقر ،مستشهدًا بكلمة
الراحل أم��ام مؤتمر جدة الشعبي في
أكتوبر  1990التي أكد خاللها التفاف
الشعب الكويتي حول األسرة الحاكمة
وضرورة إقرار املصالحة الوطنية.
وق ��ال امل�ط�ي��ر ف��ي كلمة ل��ه ف��ي جلسة
مجلس األمة االربعاء{ :إن العم الراحل
عبدالعزيز الصقر قال أحسن الجمل
ف��ي السياسة التي قيلت ف��ي الحاكم
ّ
وامل � �ح � �ك ��وم ،وم ��ث� �ل ��ت ب� � ��دوًا وح �ض �رًا
ً
ً
وشيعة وس�ن��ة ،ف��ي املؤتمر الشعبي
ف� ��ي ج � � ��دة ،ع� �ن ��دم ��ا ق � ��ال إن م �ب��اي �ع��ة
الكويتيني آلل الصباح لم تكن يوما
َّ
م��وض��ع ج��دل ل�ت��ؤك��د ،وال م�ج��ال نقد
ك��ي تتجدد ،وال ارتبطت بموعد كي
تمدد ،بل كانت تعاونا قائما واتفاقًا،
واستمرت محبة واتساقًا ،وتكرست
دستورا وميثاقا ،فهذا شعور الشعب
الكويتي كله تجاه آل صباح}.
ً
وأض ��اف امل�ط�ي��ر ق��ائ�لا :إن كل��ام العم
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� �ص� �ق ��ر ف � ��ي امل ��ؤت� �م ��ر
ال �ش �ع �ب��ي ي �م �ث��ل ك� ��ل ك ��وي� �ت ��ي ،وه ��و
ش �ع��ور ك��ل م ��واط ��ن ،ون �ح��ن ملتفون

دعا المتباكين على توقف اإلنتاج إلى مباركة االتفاقية ..ألنها أعادته

ُ
مارست دوري ..بتوجيه من ولي األمر
الغانم:
قدم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم شرحًا
م��وج �زًا وم�ع�م�ق��ًا ل �ك��ل م��ا ي�ح�ي��ط ب��ات�ف��اق�ي��ة
املنطقة املقسومة بني الكويت والسعودية.
وخاطب الغانم الحضور من مقاعد النواب
وق � ��ال :أود ال �ح��دي��ث ع ��ن االت �ف��اق �ي��ة بشكل
موجز ،وفي البداية طلب الجلسة الخاصة
العلنية هو الستيضاح كل االستفسارات،
وهي جلسة مفيدة ،وبيان الوزراء كان مفيدًا
وأن هذه االتفاقية حققت الكثير الذي لم يكن
موجودًا ،فالخط الفاصل كان بالنسبة لنا
ان��ه خط ح��دود دول��ي والسعودية ت��راه خط
تقسيم إداري ،وش�ت��ان ف��ي م��ا ب�ين ال��رأي�ين،
وفي هذه االتفاقية أصبح واضحًا ان الحد
ال �ف��اص��ل ف��ي االت �ف��اق �ي��ة ه��و ال �ح��د ال��دول��ي،
وتمارس السعودية كامل سيادتها جنوب
هذا الخط والكويت تمارس كامل سيادتها
ش�م��ال��ه ،فكل م��ا ت��م ك��ان ب��رع��اي��ة سمو أمير
ال �ب�لاد وخ ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين .والبند
 5م��ن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ان ت�ت��م إزال ��ة املباني
التي في الجانب الكويتي ،والكويت تتحمل
ق�ي�م��ة امل �ب��ان��ي ،وب�ح�س��ب االت �ف��اق �ي��ة يختار
ك��ل ط ��رف ب�ي�ت��ًا ع��امل �ي��ًا ،وال �ب�ي �ت��ان ي�خ�ت��اران
ط��رف��ًا ث��ال�ث��ًا للفصل بينهما ،وس ��وء الفهم
ك��ان في السابق والتوقف ك��ان فيه خسارة
للطرفني ،واالت�ف��اق�ي��ة ح��ددت ال �ح��دود .وفي
 1997صادق مجلس األمة بموافقة  38وعدم
موافقة  1وامتناع  ،2وبالتالي وافق املجلس
على الحدود البرية ،وقد تكون هناك خسائر
غير مباشرة ولكن الحديث عن النفط ،هو
في مكامنه ،وللمتباكني على توقف اإلنتاج
يجب ان يباركوا هذه االتفاقية ألنها أعادت
اإلنتاج ،ولكن ما ألوم أي طرف النه قد يكون
لديهم خصومة معي أو مع أي ط��رف آخر،
أو ملصالح انتخابية ،وقد اختلف مع رئيس
لجنة الشؤون الخارجية سياسيًا ،لكن اتفق

الغانم متحدثا من مقاعد النواب

من يفجر في الخصومة ما راح يعجبه..
لو «تشب له أصابعك شموع»!
معه على حفظ حق الكويت ،وأنا استأذنت
للحديث ع��ن ج��ان��ب ل��م أك�م��ل ال�ح��دي��ث عنه،
وأعتقد ان من يقدم أي شيء لبلده ال يحتاج
إل ��ى ال�ش�ك��ر ،ل�ك��ن ه �ن��اك م��ن ي�ط�ع��ن ،وه�ن��اك
م ��ن ح � ��اول ال �ح��دي��ث ع ��ن ان �ت �ه��اك ال��رئ �ي��س
ل �ل �م��ادة  50م ��ن ال ��دس �ت ��ور ،ل �ك��ن ل ��م أخ��ال��ف
ً
ُ
مارست دوري كامال واستأذنت
امل��ادة وأنا
ص��اح��ب ال�س�م��و .ففي /23/3 2018سافرنا

إل��ى ال�س�ع��ودي��ة ،ك��ان م�ع��ي ع ��ودة ال��روي�ع��ي
والحميدي السبيعي وسعدون حماد وعبد
اهلل ف�ه��اد وع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي وخ�ل��ف دميثير
وع � ��ادل ال��دم �خ��ي ،وت �ش��رف �ن��ا ب�م�ق��اب�ل��ة ول��ي
ال �ع �ه��د ال� �س� �ع ��ودي ،وق � ��ال س��أس �م��ع ج�م�ي��ع
آت باألمر
أسئلة النواب ،وأنا ان تحدثت لم ِ
من رأسي ،بل بالتنسيق مع صاحب السمو
أمير البالد ،وكما وجهني سموه لالجتماع

م��ع ول ��ي ال �ع �ه��د ال �س �ع��ودي ،وه� ��ذا أم ��ر من
صاحب السمو وهو رئيس السلطات ،وهل
ت �ب��ون��ي أس �م��ع ك�لام �ك��م واال ك �ل�ام ص��اح��ب
السمو؟
واج �ت �م �ع ��ت م� ��ع ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال� �س� �ع ��ودي،
ّ
وذك ��رت ل��ه عتب ت��أخ��ر االت�ف��اق�ي��ة ،وق��ال لي
األم �ي��ر م�ح�م��د ب��ن س �ل �م��ان« :ان �ق��ل ل��وال��دي
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ان� � ��ي راح أك � � ��ون ك��وي �ت��ي
س � �ع ��ودي ،وأح� �س ��م ل ��ك ه� ��ذا األم� � ��ر ،وط �ل��ب
م�ن��ي ال�ح�ض��ور ،وأن ��ا ق�ل��ت ال ألن األوض ��اع
في الكويت تختلف ،وأصر على حضوري،
وأن � ��ا رج� �ع ��ت إل � ��ى س �م��و األم� �ي ��ر وأب �ل �غ �ت��ه
ب�م��ا ق��ال ول��ي ال�ع�ه��د ال �س �ع��ودي ،وأبلغني
بضرورة استكمال األم��ر ،وأن��ا قلت له لدي
خالفات سياسية ،وال أري��د أن أح��رج أحدًا،
ورد ع �ل� ّ�ي س�م��و األم �ي��ر أن ��ا م��ن وض ��ع ه��ذا
الدستور ،وانت ليس لك عالقة في ما يقول
ف�لان وع�لان ،وقلت له حاضر وتحت أمرك
ط ��ال ع �م��رك .وك� ��ان ول ��ي ال �ع �ه��د ال �س �ع��ودي
ك�م��ا ق ��ال ،وأم ��ر ب�ح��ل ج�م�ي��ع امل�ش��اك��ل التي
واج�ه��ت الفريق امل �ف��اوض ،وق��ال محمد بن
سلمان هو خط جنوبه السعودية وشماله
الكويت».
وأض � ��اف ال �غ��ان��م « :ه ��ذه ش �ه ��ادة ل�ل�ت��اري��خ
أق ��ول �ه ��ا ب �ح��ق األم� �ي ��ر م �ح �م��د ب ��ن س �ل �م��ان،
وب �ع ��ده ��ا أك �م �ل��ت ال �ل �ج ��ان وال � �ف� ��رق ع�م�ل�ه��ا
ف��ي اس�ت�ك�م��ال ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ،وأن�ت�ه��ز ه��ذه
الفرصة وأوج��ه الشكر إل��ى صاحب السمو
أمير البالد ،الذي كان متابعًا لهذا املوضوع،
وت �ح �م �ل��ت ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ك�ل�ام وم� ��ن ي�ف�ج��ر
بالخصومة لو تشب له أصابعك شموع ما
راح يعجبه .وأق ��ول لكل كويتي وس�ع��ودي
عمل على إن�ه��اء ال�خ�لاف ال��ذي استمر ملدة
 5س�ن��وات ،أدع��وك��م إل��ى ع��دم التأثر؛ فالزبد
يذهب جفاء ،ويبقى ما ينفع الناس».

إشادات  ..وتساؤالت نيابية
العم عبدالعزيز الصقر
ح� � � ��ول س � �م� ��و األم� � � �ي � � ��ر ،وال ب� � ��د م��ن
امل�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة ،ون�ح��ن ن�م��د يد
التعاون.
وق� ��ال امل �ط �ي��ر :وال �ش �ع��ب أث �ب��ت م ��رارا
وت� �ك ��رارا ح�ب��ه ل�س�م��و األم �ي��ر وس�م��و
ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د واالس� � � � ��رة ،ول� �ي ��س م��ن
مصلحة اح��د إض �ع��اف االس� ��رة ،ف��إن
س �ق �ط��ت االس� � � ��رة س �ق �ط��ت ال �ك ��وي ��ت،
وال�ع�ك��س ص�ح�ي��ح .واق ��ول ل�ك��م :انتم
{ال تسوون} شيئا من غيرنا ونحن
ايضا.

الحكومة :ال بنود سرّية ..وال حدود جديدة
أج �م��ع ال� �ن ��واب ع �ل��ى ق ��وة وم �ت��ان��ة ال �ع�لاق��ات
بني الكويت والسعودية ،وأثنوا على توقيع
ات �ف��اق �ي��ة «امل �ن �ط �ق��ة امل �ق �س��وم��ة» ال �ت ��ي ت ��ؤذن
ب ��إع ��ادة اإلن � �ت ��اج ال �ن �ف �ط��ي ف �ي �ه��ا ب �م��ا ي �ع��ود
بالنفع على البلدين.
وطرح النواب خالل مداخالتهم عن االتفاقية
ع��ددًا من التساؤالت القانونية والدستورية
ال �ت��ي ق ��ال ��وا إن �ه��ا ع �ل��ى ت �م��اس ب��االت �ف��اق �ي��ة،
مستفسرين عما إذا تضمنت ب�ن��ودًا سرية،
وإج �م��ال��ي امل �ب��ال��غ ال �ت��ي س�ت��دف�ع�ه��ا ال�ك��وي��ت
كتعويضات وملاذا هي فقط التي تدفع؟
وإذ ش��ددوا على «العالقة االستثنائية» بني
البلدين الشقيقني ،أملحوا إلى ضرورة تعريف

ال��رأي ال�ع��ام الكويتي بتكلفة ه��ذه االتفاقية
واألرب� � � ��اح ال �ت ��ي س�ت�ح�ق�ق�ه��ا ب�ل�ادن ��ا ف�ع�ل�ي��ًا،
وس��أل��وا ع��ن الضمانات التي تمنع التداخل
ف��ي أم ��ور ال �س �ي��ادة ،وع ��دم تعطيل امل�ش��اري��ع
واإلنتاج مجددًا.
وبينما أكد ن��واب أنه كان يفترض أن تذهب
االت �ف��اق �ي��ة إل� ��ى ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة
ً
ال�ب��رمل��ان�ي��ة أوال ،ل�ت�ب��دي رأي �ه��ا ال�ف�ن��ي فيها،
ت �م �ن��ى آخ � � ��رون إن� �ش ��اء ل �ج �ن��ة م �ش �ت��رك��ة ب�ين
اللجنتني «الخارجية» و«املالية» البرملانيتني
مل�ع��ال�ج��ة ب�ع��ض امل�ل�اح �ظ��ات ،وت �س��اء ل��وا عن
س �ب��ب اس� �ت� �خ ��دام ش ��رك ��ة ش� �ي� �ف ��رون م �ع��دات
«الزور» التابعة للكويت ملدة  5سنوات حتى

موعد دفع الكويت للتعويض؟
وأضافوا أن االتفاقية لن تكون نافذة إال بعد
دراس��ة اللجنة املختصة ومصادقة املجلس
عليها.
وردًا على ما أث��اره النواب من تساؤالت ،قال
وزي ��ر ال�ن�ف��ط خ��ال��د ال �ف��اض��ل :ال م��زاي��دة على
وط �ن �ي��ة م��ن ش� ��ارك ف��ي امل �ف��اوض��ات ف��ي ه��ذا
املوضوع ،وهناك عقد بيع وش��راء للغاز من
قطر واتفاقية أخرى مع سلطنة عمان ،ولكن
عندما تثار بعض األمور املتعلقة بالخسائر
وغيرها ال بد من اإلش��ارة إلى أن املفاوضني
يعملون جيدًا ،فعودة إنتاج النفط أمر مهم
جدًا والبيوت االستشارية لها دور مهم وهي

تقوم بعملها بشكل كامل.
ب ��دوره ،ت�ق��دم وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ أحمد
الناصر بالشكر لكل األخ��وات واإلخ��وة على
املالحظات الهامة التي سجلت بدقة وعناية،
ملناقشتها ف��ي ال�ل�ج�ن��ة امل�ع�ن�ي��ة ،وس�ت�ع��رض
ع �ل��ى امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر وف� ��ق امل� � ��ادة ال � � �ـ 70م��ن
الدستور ،وأود أن أشير إلى أنه ال توجد أي
ب�ن��ود س��ري��ة ف��ي االت�ف��اق�ي��ة ،وع�ل��ى الشعب أن
يعلم ذلك ،فال يوجد بند سري ال في الخفاء
وال العلن ،فاالتفاقية لم ترسم حدودًا جديدة
وإنما هي رسخت اتفاقيات الحدود السابقة،
وأود أن أذك��ر أن كل من عمل كان يعمل وفق
توجيهات صاحب السمو أمير البالد.
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البلدي

تطوير الواجهتين البحريتين

مبنى لوقاية اإلطفاء

حارات تخزين محطات الباصات

دع��ت شركة املشروعات السياحية البلدية ال��ى استكمال إج��راءات تثبيت وتسليم حدود
الواجهتني البحريتني األولى والثانية ،ليتسنى لها املضي في تطوير املشاريع املزمع إقامتها
على ال��واج�ه��ة ال�ب�ح��ري��ة ،مل��ا تمثله م��ن واج�ه��ة ح�ض��اري��ة ومنفذ ت��روي�ح��ي مهم للمواطنني
واملقيمني.

أوضحت اإلدارة العامة لإلطفاء أن مساحة املوقع املقترح ملبنى قطاع وقاية الفروانية غير
كافية ،ملا يقوم به من خدمة املراجعني الستخراج الرخص التجارية والسكنية وتجديد
الرخص ،داعية إلى اعتماد مقترح يتضمن مبنى ال تقل مساحته عن  3آالف متر مربع
ومواقف سيارات.

أف ��ادت اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور بأنها ق��ام��ت بعمل دراس ��ة ل�ش��ارع محمد ب��ن ال�ق��اس��م ،لفتح
حارات لوقوف الباصات املؤقت ،وجرى الكشف عليها ،وتبني أن هناك  13موقعا ال توجد
بها ح��ارات تخزينية ،إض��اف��ة ال��ى محطة ب��اص مطلوب زي��ادة حاراتها التخزينية حسب
املواصفات املقترحة.

السماح «للمحلية والخليجية والعالمية» بالمشاركة

ً
قريبا
فتح باب تأهيل شركات النظافة
زكريا محمد
ت�ع�م��ل ل�ج�ن��ة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة ب��رئ��اس��ة
ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ش ��ؤون ال �خ��دم��ات
خ� �ل ��ف امل � �ط � �ي� ��ري ع� �ل ��ى إع � � � ��داد ك ��راس ��ة
التأهيل املسبق للشركات واملؤسسات
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي أع� �م ��ال ن �ظ��اف��ة امل ��دن
ت�م�ه�ي�دًا ل�ف�ت��ح ب ��اب اس�ت�ق�ب��ال ال�ط�ل�ب��ات
قريبًا.
ودع ��ا امل�ط�ي��ري ف��ي م��ذك��رة أح��ال�ه��ا إل��ى
عدد من جهات االختصاص إلى االفادة
ع ��ن أي ت �ع��ديل��ات أو م �ق �ت��رح��ات يمكن
إضافتها إلى الكراسة تمهيدًا لفتح باب
التأهيل.
وحددت اللجنة مجموعة من التعليمات
للشركات واملؤسسات املتقدمة للتأهيل
وتشمل املحلية والخليجية والعاملية
التي تقوم بأعمال تنظيف امل��دن وذل��ك
إلع� ��داد ال�ت��أه�ي��ل ال�ل��ازم وف �ق��ًا ل�ل�ش��روط
التالية:
 أن ي�ك��ون كويتيًا أو خليجيًا ت��اج�رًا -ف ��ردًا ك��ان أو ش��رك��ة  -وي �ج��وز أن يكون
أج�ن�ب�ي��ًا ب �ش��رط أن ي �ك��ون ل��ه ش��ري��ك أو
وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق،
وأن ت �ك��ون إدارة ال �ش��رك��ة أو امل��ؤس�س��ة
مستقلة بحيث ال يجوز ان تكون اإلدارة
واحدة ألكثر من شركة أو مؤسسة.
 -أن يكون مضى على تأسيس الشركة

استبعاد الشركات
التي تجاوزت
غرامتها  %10من
عقودها مع البلدية

أو امل ��ؤس �س ��ة ف� �ت ��رة ال ت �ق��ل ع ��ن خ�م��س
سنوات.
 ال يقل رأس امل��ال امل��دف��وع ع��ن مليوندينار كويتي.
 ال ت �ق��ل ال �خ �ب ��رة ال �ف �ع �ل �ي��ة ف ��ي أع �م��الالنظافة ع��ن خمس س�ن��وات عند تقديم
طلب التأهيل.
 إرفاق ميزانية الشركة أو املؤسسة عنال �ث�لاث س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة (م�ع�ت�م��دة من
مكتب تدقيق حسابات).
وط� �ل� �ب ��ت م� ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات
ال� �ت ��ي ت �ت �ق��دم ب �ط �ل �ب��ات �ه��ا ل �ل �ت��أه �ي��ل أن
تقوم باستيفاء جميع الطلبات مؤيدة
باملستندات املوثقة ،مشيرة إل��ى أن أي
تغيرات مهما كانت على البيانات في
الوثيقة بعد تأهيل الشركة أو املؤسسة

خلف المطيري

س� ��وف ت � ��ؤدي إل� ��ى ش�ط�ب�ه��ا م ��ن ق��ائ�م��ة
امل�ن��اق�ص�ين امل��ؤه �ل�ين إال إذا ك��ان��ت تلك
التغيرات ال تؤثر على استيفاء الشركة
أو امل��ؤس�س��ة ل�ل�ش��روط ال� ��واردة ف��ي تلك
الوثيقة.
وأك� � � � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن � � ��ه س� �ي� �ت ��م ت��أه �ي��ل
ال � �ش ��رك ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات ب� �ع ��د دراس � ��ة
الطلبات الواردة منها والتأكد من صحة
ال�ب�ي��ان��ات امل�ق��دم��ة ،كما ستقوم البلدية
باستبعاد أي ش��رك��ة أو مؤسسة تقدم

أي بيانات تثبت عدم صحتها ،وسوف
يؤخذ ف��ي االع�ت�ب��ار بالنسبة للشركات
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ت ��ي س �ب��ق أن ت �ع��اق��دت
م� ��ع ال �ب �ل��دي��ة ألع� �م ��ل ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة
مستوى أدائ�ه��ا في التنفيذ ،وتستبعد
الشركات التي ت�ج��اوزت غرامتها %10
م��ن عقودها املبرمة م��ع البلدية ،س��واء
السابقة أو السارية.
وش � � � � � ��ددت االش� � � �ت � � ��راط � � ��ات ع � �ل� ��ى ع� ��دم
مديونية ال�ش��رك��ة أو امل��ؤس�س��ة للبلدية
ألي م�س�ت�ح�ق��ات م��ال �ي��ة ،ع �ل��ى أن ت�ق��دم
ك ��ل امل �س �ت �ن��دات امل �ط �ل��وب��ة ب �ع��د ختمها
وتوقيعها ف��ي م�ظ��روف مغلق بالشمع
األح �م��ر وي�ك�ت��ب ع�ل�ي��ه «ت��أه�ي��ل ش��رك��ات
ومؤسسات تنظيف املدن».
واش �ت��رط��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ت�ك��ون ال�ب�ي��ان��ات
املقدمة واضحة ومرتبطة بشكل كامل
بالشركة أو املؤسسة املتقدمة للتأهيل
ومقصورة عليها .كما يجب تقديم كل
البيانات واملعلومات الالزمة وبصورة
واض � � �ح� � ��ة ع� � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة ال � �ف� ��رع � �ي� ��ة أو
املتضامنة مع النص أو املرتبطة أو عن
الشركة األم أو أي جهة أخ��رى ستدخل
ف��ي امل �ش��روع ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ال�ع�م��ل ال��ذي
ستقوم به أي جهة من الجهات املذكورة
أع �ل�اه م��دع�م��ة ب��امل �س �ت �ن��دات ،وي �ج��ب أن
تكون كل البيانات واملستندات املقدمة
باللغة العربية.

طالب منحه رخصة عمل مزادات

«المزارعين»يدعو إلى توفير منافذ تسويقية
المحرر البلدي
اق �ت��رح االت �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�م��زارع�ين
إنشاء شركة مساهمة زراعية ،تكتتب
فيها جموع املزارعني ،وزي��ادة املنافذ
التسويقية ل�لإن�ت��اج النباتي املحلي،
وتوفير أراض جديدة.
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ج �ل��س ال� � ��وزراء
امل�س��اع��د ألم��ان��ة ال �ل �ج��ان ،ص��ال��ح امل�لا،
ف ��ي خ� �ط ��اب وج� �ه ��ه إل� ��ى ال �ب �ل ��دي ��ة ،ان
االت �ح��اد ط�ل��ب ف��ي خ �ط��اب وج �ه��ه إل��ى
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء م �ن �ح��ه رخ� ��ص ع�م��ل
م� � � � � ��زادات ع � �ل� ��ى م� �ن� �ت� �ج ��ات ال� �خ� �ض ��ار
وال� �ف ��واك ��ه امل� �س� �ت ��وردة أس � ��وة ب �س��وق
األسماك.
ُ
وأوض ��ح خ �ط��اب االت �ح��اد امل �ح��ال إل��ى

مجلس ال ��وزراء إل��ى البلدية أن هناك
س �ع �ي ��ا ل� �ت� �س ��وي ��ق اإلن� � �ت � ��اج ال �ن �ب��ات��ي
امل �ح �ل��ي ب��أف �ض��ل ال �س �ب��ل امل �ت��اح��ة ،بما
يعود بالنفع على امل��زارع واملستهلك
س � ��وي � ��ًا ،وي � �ح � �ق ��ق االك� � �ت� � �ف � ��اء ال� ��ذات� ��ي
امل � �ط � �ل� ��وب م � ��ن امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال� ��زراع � �ي� ��ة
املحلية للمواطنني جمعيًا.
ودعا االتحاد إلى مساعدته في توفير
أراض ج��دي��دة لعمل منافذ تسويقية
وم� ��زادات ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى ت�س��وي��ق إن�ت��اج
امل ��زارع�ي�ن امل �ت��زاي��د ب �ص��ورة م�ل�ح��وظ��ة
ف� ��ي ال � �س � �ن� ��وات األخ � � �ي� � ��رة ،وال� � � ��ذي ل��م
يعد املنفذ ال�ح��ال��ي ال��وح�ي��د لالتحاد،
وه ��و «م�ن�ف��ذ األن ��دل ��س» ،وال� ��ذي تبلغ
مساحته  1200متر مربع حاليًا كافيًا
ل �ت �س��وي��ق اإلن � �ت� ��اج ال ��وف� �ي ��ر مل��زارع �ن��ا
الكويتية ،علمًا بأن مزادات بيع املنتج

صالح المال

املحلي ،التي يقوم بها االتحاد يوميًا
ت�ج��ري خ��ارج امل�ن��اف��ذ لضيق املساحة
امل �ت��اح��ة ،وذل ��ك ي�ع�ت�ب��ر غ �ي��ر ق��ان��ون��ي،
وي� �س� �ب ��ب ل� �ن ��ا ك� �ث� �ي ��رًا م� ��ن امل �خ ��ال �ف ��ات
املختلفة من جهات ال��دول��ة املسؤولة،
وذل��ك لعدم ت��واف��ر ترخيص للمزادات
التي تجري خارج املنفذ التسويقي.
وط� �ل ��ب م �ن �ح��ه رخ� �ص ��ة ع �م��ل م � ��زادات
ع� �ل ��ى م �ن �ت �ج��ات ال� �خ� �ض ��ار وال� �ف ��واك ��ه
امل � �س � �ت� ��وردة أس� � ��وة ب� �س ��وق األس� �م ��اك
وغ�ي��ره م��ن األس ��واق األخ ��رى ،والنظر
ف ��ي إن� �ش ��اء ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة زراع� �ي ��ة
تكتتب بها جموع املزارعني بالدولة،
تقوم بتسويق املنتج املحلي لجميع
م��زارع ال�ك��وي��ت ،وت�س��اع��د ف��ي االرت�ق��اء
ب ��ال ��زراع ��ة وامل � ��زارع �ي��ن داخ � ��ل ال ��دول ��ة
أسوة باكتتاب شركة الدرة للخدم.

ردّ اً على إضراب عمالة نظافة المباني

الفارسي :رواتب العمال
ً
شهريا
ُتصرف
زكريا صالح
ق ��ال م��دي��ر إدارة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ،محمود
ال� � �ف � ��ارس � ��ي ،ف � ��ي رده ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ال �ع �ض��و
م.ع �ب��دال �س�لام ال ��رن ��دي ،ب �ش��أن إض� ��راب ع�م��ال
النظافة ،ان��ه ُصرفت روات��ب شهري سبتمبر
ُ
وأك�ت��وب��ر ،وزودن ��ا بكشوف معتمدة بصرف
الرواتب ،ويجري تزويد إدارة الشؤون املالية
بنسخة منها شهريًا قبل صرف الرواتب ،أما
شهر نوفمبر فجار حصر جميع املخالفات
امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا إض ��راب
العاملني ،لخصمها من املستحقات الشهرية
للمتعهد.
وأك��د ال�ف��ارس��ي ،ف��ي خ�ط��اب وج�ه��ه إل��ى نائب
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش��ؤون ق�ط��اع املالية واإلداري ��ة،
ح��رص إدارة ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ع�ل��ى متابعة
وتطبيق بنود العقد ،بشأن تواجد العاملني
على رأس عملهم بشكل يومي ،وفقًا ملا تنص
عليه الشروط التعاقدية ،علمًا ب��أن األسباب
ليست عدم صرف الرواتب.
وق��ال ان إدارة ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ل��م تتلق أي
ش�ك��وى م��ن ال�ع�م��ال ب�خ�ص��وص ف��رض مبالغ
مالية من الشركة سنويًا ملن يرغب بتجديد
إق��ام �ت��ه ،وف��ي ح��ال ت��واف��ر أي ش �ك��وى تخص
املوضوع سوف ُت ّ
طبق بنود العقد.
وأوضح الفارسي أنه جرى تشكيل فريق عمل
م��ن ال�ج�ه��ة امل�ش��رف��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ع �ق��ود إدارة
الخدمات العامة ،ومنها عقد النظافة ،للتأكد

محمود الفارسي

من التزام الشركات ببنود التعاقد ،وفي حال
ت��واف��ر أي م�خ��ال�ف��ة ي �ج��ري تطبيقها شهريًا
وخصمها من املستحقات الشهرية للمتعهد.
وأك � ��د ال �ف��ارس��ي ع ��دم وج � ��ود أي م �ق� ّ�ص��ر من
موظفي الجهة املشرفة على العقد ،والدليل
على ذل��ك الخصومات الشهرية املطبقة على
الشركة منذ بداية العقد وحتى تاريخه.
ومما يذكر أن اإلض��راب يخص عمال الشركة
املتعاقدة معها البلدية للقيام بأعمال تنظيف
مبانيها وامل��راس�ل�ات وال�خ��دم��ة ال�خ��اص��ة في
املباني الرئيسية.

تحديث تطبيق «جنائز الكويت»
أعلن مدير إدارة ش��ؤون الجنائز ،د .فيصل
ال� �ع ��وض ��ي ،ع ��ن ت �ح��دي��ث ت �ط �ي �ب��ق «ج �ن��ائ��ز
الكويت» من خالل نظام األبستور وأجهزة
األندرويد الخاص ب��اإلدارة ،وال��ذي يحتوي
ع �ل ��ى أس � �م� ��اء ال ��وف� �ي ��ات ي ��وم �ي ��ا م� ��ع م��وع��د
الدفن وعناوين العزاء ،من خالل أمر الدفن
وإرش � � ��ادات وت��وج �ي �ه��ات أله��ال��ي امل �ت��وف�ين،
إذ ي�ش�ت�م��ل ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ع�ل��ى م��راك��ز العمل

وامل �ق��اب��ر ال�ع��ام�ل��ة وم��واق �ع �ه��ا وامل �ق��اب��ر غير
ال�ع��ام�ل��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة وأم��اك �ن �ه��ا وص��وره��ا
ونبذة عنها.
ُ
وق��ال العوضي ان��ه أضيفت ف�ت��اوى وأحكام
الجنائز ،فضال ع��ن إص ��دارات االدارة ،التي
ت�ع�م��ل ج��اه��دة ع�ل��ى ت�ح��دي��ث ك��ل ال�ب�ي��ان��ات،
لتسهيل استخدامه ليقدم جميع الخدمات
بكل يسر للمواطنني واملقيمني.

إحالة  73مخالفة لـ«القانونية»
ح� ��رر ف��ري��ق ال � �ط� ��وارئ ب �ف��رع ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
ال � �ع� ��اص � �م� ��ة  6م � �خ� ��ال � �ف� ��ات ل�ل��ائ � �ح� ��ة امل � �ح� ��ال
واإلع�ل�ان��ات ال�ع��ام��ة وامل�ق�ل�ق��ة ل�ل��راح��ة وترحيل
 73مخالفة إل��ى اإلدارة القانونية خ�لال شهر
ديسمبر امل��اض��ى .وأوض��ح رئيس الفريق زيد
العنزي أن املخالفات تنوعت بني الئحة املحال

واإلع�لان��ات ونظام البناء ،إضافة إل��ى توجيه
 5إن� ��ذارات ملخالفات داخ��ل ال�ع�ق��ار و 17إن��ذارا
ل�ت�ع��دي��ات ع�ل��ى أم�ل�اك ال��دول��ة وم�خ��ال�ف��ة ن�ظ��ام
الزراعة وإزال��ة  4تعديات وتحرير تعهد بشأن
تحديد أوقات العمل بعد الساعة الثانية عشرة
ليال وتحصيل  300دينار إيرادات أوامر صلح.

ّ
كتاب وآراء
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جرة قلم

انطباعات
صديق زار بالدنا
محمد سالم البلهان*
زارني صديق دبلوماسي أوروبي متقاعد جمعتني وإياه زمالة عمل ،حيث
كنا نمثل بلدينا سفيرين لدى جمهورية اليونان "الصديقة" ،ومن هناك
نشأت بيننا صداقة .دامت زيارة صديقنا هذا للبالد مدة عشرة أيام فقط،
زار خاللها بعض املدن الكويتية كمدينة األحمدي ومدينة الكويت العاصمة
ومدينة الجهراء التي منها عرجنا به إلى قرية العبدلي ،لنؤكد له أن الكويت
بلد زراعي على الرغم من قساوة تقلبات الجو فيها.
اطلع هناك على ما يبذله املزارع الكويتي من جهد في سبيل تحقيق إنتاج
زراعي محلي الهدف منه تحقيق حلم الكويتيني (األمن الغذائي في البالد)،
حيث شاهد الزائر ما يتكبده املزارع الكويتي من نفقات مادية والجهد في
سبيل شراء املعدات واآلالت الفنية لحماية منتجاته الغذائية ،كآالت التبريد
والتدفئة وأدوات ال�ح��راث��ة ..وغيرها ،تلك التي ال يحتاج إليها الكثير من
املزارعني في بلدان العالم.
الزميل ،كما يبدو ،لم َ
ينس الحس الدبلوماسي الذي منه ما يجب إعداده من
تقارير دبلوماسية لبالده عن كل ما يشاهده في بلدان العالم املوفد إليها
كجزء من عمله اليومي .لذا ونحن في قاعة املغادرين في مطار الكويت..
قال لي :أود وأنا أغادر أرض بالدكم العامرة أن أسر إليكم بانطباعاتي عما
شاهدته وملسته في بالدكم .فقلت له« :تفضل سعادتكم».
ق��ال أوال  -إن ب�لادك��م م��ن الناحية الجمالية املعمارية تجمع ب�ين الطابع
الصحراوي الجميل وطابع امل��دن الحضارية الحديثة ،وعليه فأنا لم أجد
أي خالف من الناحية املعمارية بني مدن الكويت وبني ما هي عليه املدن
األوروبية من حيث املعمار.
ثانيًا  -أعجبني كثيرا أخالق اإلنسان الكويتي وحسن وفادته ذلك ما ملسته
لدى كل من التقيت بهم من اإلخوة الكويتيني الذين تشرفت بمعرفتهم.
ثالثا  -األسلوب الحضاري الديموقراطي القويم الذي استعمل في الحوار
السياسي ال��ذي ج��رى في مجلس األم��ة الكويتية حينما ط��رح استجواب
برملاني لبعض الوزراء أثار انتباهي؛ ألنه كان حوارًا إنسانيًا راقيًا يدل على
سلوكيات إنسانية حميدة للكويتيني تتطلع إليها معظم الشعوب.
وإنني بصفتي صديقا أهنئ شعب الكويت على هذا األسلوب ،وأرجو أن
توصلوا تحياتي وتهاني لهم مع فائق الشكر والتقدير.
* سفير سابق

من صيد الخاطر

«لله در الحسد»!
طالل عبدالكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

«هلل در الحسد ،ما أعدله! * بدأ بصاحبه فقتله»؛ بيت شعر قاله رجل من البادية
للخليفة املعتصم باهلل في وزيره ،ووراء هذا البيت حكاية .فقد قيل إن رجال من
العرب دخل على املعتصم ّ
فقربه ،وأدن��اه منه ،حتى إنه جعله نديما له ،فصار
يدخل عليه من دون استئذان.
ّ
وكان للخليفة وزير حاسد ،فغار منه ،ولم يحتمل وجوده ،فنوى التخلص منه
ّ
بقتله ،بعد أن أخذ بقلب الخليفة حتى أبعده عنهّ ،
فبيت له أمرا بأن صار يتلطف
ويقربه اليه ،حتى إنه أتى به إلى منزلهّ ،
فقدم له ً
بالبدوي ّ
طعاما أكثر فيه الثوم،
ّ
فلما أكل البدوي منه قال له الوزير محذرا :ال تقرب من أمير املؤمنني ،فيشم منك
رائحة الثوم فيتأذى منه.
بعدها ذه��ب الوزير إل��ى الخليفة فخال ب��ه ،وق��ال ل��ه :يا أمير املؤمنني إن البدوي
يقول عنك للناس :إن أمير املؤمنني أبخر ،وان��ه هلك من رائحة فمه ،فلما دخل
ال�ب��دوي كعادته على املعتصم ،جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة
الثوم ،فلما رآه املعتصم وهو ساتر فمه بكمه قال في نفسه :إن الذي قاله وزيري
عن هذا البدوي صحيح ،فأمر من فوره بإرسال كتاب إلى أحد عماله ،يقول فيه:
إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله ،ثم انه دعا البدوي ،ودف��ع إليه
الكتاب ،وقال له :امض به إلى فالن ،واتني منه بالجواب.
امتثل البدوي ألمر الخليفة ،غير عالم بما ّبيت له ،إال أن الوزير شاهده حامال
الكتاب ،فقال في نفسه :ال بد أن هذا البدوي سيحصل من هذا الكتاب على مال
جزيل ،وطمع في ذلك ،فقال له :ما تقول يا رجل فيمن يريحك من هذا التعب الذي
سيلحقه بك هذا السفر ،وسأعطيك فوق ذلك ألف دينار ،فرد عليه ،قائال :أنت
الوزير ،وسأفعل بما تراه من رأي ،ثم دفع له كتاب الخليفة ،فزاده الوزير عطية.
س��ار ال��وزي��ر بالكتاب إل��ى عامل الخليفة ،وسلمه إي��اه ،فلما ق��رأه أم��ر من فوره
بضرب عنق الوزير ،وبعد أيام تذكر الخليفة أمر البدوي ،فسأل عن وزيره وعن
ُ
البدوي ،فأخبر بأن الوزير لم يشاهد منذ أي��ام ،أما البدوي فال يزال مقيما في
املدينة ،فاستدعى البدوي ليستفسر عنه بما حصل ،فأخبره بما كان من أمر
وزيره ،فلما علم البدوي بما في الكتاب أنشد املعتصم قائال« :هلل در الحسد ما
أعدله! * بدأ بصاحبه فقتله».
فعليك بالغبطة ،واترك عنك الحسد؛ فالغبطة أن ترى النعمة على أخيك ،فتتمنى
أن يكون لك مثلها ،وليس زوالها ،فإذا تمنيت زوالها فقد حسدته ،واستمع إلى
نصيحة شوقي عندما قال:
ّ
وأرح جنبك من داء الحسد * فكم حسود قد توفاه الكمد!
ملحوظة:
ُّ
بتصرف من التراث.
منقولة ومقتبسة

الكويت 11

لم ينجح أحد!

ي��وج��ه البعض ال�ل��وم لنا لتسليطنا االض ��واء على املنتمني
للحركات االصولية ،واملتمظهرين بمظاهر التدين والتقى
والورع ..وقد كتبنا مرارا وتكرارا أننا بعد أن وعينا ودرسنا
وآم �ن��ا أن ال �ت��دي��ن ه��و أم ��ر م ��واز ل�ل�خ�ل��ق ال �ق��وي��م ،ك��ال�ص��دق
واألمانة والعفة؛ يدا ولسانا ..وهو أمر معمول به وتعتقد به
كل امللل والنحل االسالمية واملسيحية واليهودية والبوذية
والزرادشتية ...الخ .ولكن هذا االعتقاد يتزلزل من آن آلخر
عندما نسمع مثال عن اعتداءات بعض رج��ال الكنيسة في
دول أورب �ي��ة على االط �ف��ال وال�ن�س��اء ..وط�م��ع وج�ش��ع بعض
ً
رجال الدين االسالمي لالموال وكنزهم لها بدال من توزيعها
وإع�ط��ائ�ه��ا مل��ن يستحقها ،ك�م��ا ك ��ان يعتقد امل�ع�ط��ي لهذه
االم��وال ،وهناك مئات القصص املشينة التي تمسك بخناق
بعض رجال الدين من مختلف امللل والنحل كما قلنا.
***
وفي مقالي اليوم سأتكلم عن حيدة بعض رجال الدين عن
الخلق القويم في ما يخص حتى الصفة التي اكتسبوها
كرجال دين لنكتشف أنها صفة مزيفة!
وحتى ال نلقي الكالم على عواهنه سأروي لكم ما سمعته

صوتا وص��ورة م��ن اع�لام��ي مصري مصدر ثقة ورزان��ة
بالنسبة لي ..وحسب ما رواه االعالمي املعروف ابراهيم
ع�ي�س��ى ،ف ��إن دول ��ة االم� � ��ارات امل �ت �ح��دة ط�ل�ب��ت م��ن رئ��اس��ة
جامعة األزه��ر املصرية الدينية ترشيح  100شخص من
خريجيها الثقات ليتبوأوا م��رك��ز ال��وع��ظ واإلرش ��اد وبث
األفكار الوسطية في مساجد وم��دارس ووسائل االعالم
االماراتية.
اش�ق��اؤن��ا ف��ي االم ��ارات دقيقون ف��ي مثل تلك التعامالت،
وال مجال لديهم للمجاملة ،األم��ر ال��ذي ينقص الكثير من
مسؤولينا الحكوميني ف��ي الكويت ،ال��ذي��ن م�لأوا دوائ��رن��ا
الحكومية وم��راك��ز ات�خ��اذ ال �ق��رار وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
ال�ت��اب�ع��ة للحكومة بالكثير م��ن ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ال نعرف
صحة شهاداتهم وصفاتهم العلمية ومالءتهم الفكرية!
نعود ألشقائنا في االم��ارات الذين طلبوا من املئة مرشح
أزهري ،املسلحني بألقاب وشهادات الدكتوراه واملاجستير
والليسانس ،أن يتقدموا لالختبار امام لجنة رصينة ملعرفة
مستواهم الثقافي والعلمي في تخصصهم املرتبط بالدين
االسالمي ،وبالوعظ واإلرشاد وترويج مبادئ الوسطية..

دريشة تراثية

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

املفاجأة الصادمة أن «املاللوة» أو رجال الدين املئة ،لم ينجح
منهم أح��د ف��ي اختبار تلك اللجنة! أك��رر ل��م ينجح منهم
أح ��د! ف �ه��ؤالء ال��ذي��ن وص�ف�ه��م االع�لام��ي اب��راه�ي��م عيسى
بأنهم من أبرز خريجي األزهر املجدد للخطاب الديني ،لم
يستطع أحد منهم أن يتبوأ مركز واعظ باإلمارات! ونقول
إلخواننا بمصر واإلم� ��ارات ..عندنا وعندكم خير ،لدينا
املعاهد الدينية التي أصبح عددها ينافس املدارس العادية
الحكومية ،وعندنا الكلية التي ال لزوم لها (كلية الشريعة)
وهي من كبار تصدير خريجني يماثلون أغلب أشقاءهم الـ
 100من املصريني!
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

من شباك الباص

اللهجة الكويتية ..وقدرتها
على صنع المعاني ()17
األسماك والقواقع:
السمك عموما:
يقال« :السمك لي كثر سماد ولي قل زب��اد» ويضرب في
زي ��ادة ال�ش��يء وق�ل�ت��ه .وي �ق��ال« :السمكة الخايسة تخيس
السمك» يضرب في الرفقة السيئة ومصاحبة أهل السوء.
وي �ق��ال« :ك��ل سمچة  -سمكة  -تسبح ف��ي ب�ح��ره��ا» وقد
ي�ق��ال« :ك��ل سمچة  -سمكة  -ت�ع��رف ب�ح��ره��ا» ويضرب
للمعرفة والخبرة.
ال �س �ل��س :ي �ق��ال« :ف �ل�ان چ�ن��ه  -ك��أن��ه  -س �ل��س» وي�ض��رب
للشخص الهزيل.
العومة :يقال« :عومة مأكولة مذمومة» يضرب لإلنسان
الذي يستفاد منه على الرغم من زعمهم عدم نفعه.
الگني :يقال« :چنه  -كأنه  -الگني» واملثل أيضًا بلفظه عند
أهل البحرين .والگني سمكة فمها يشبه منقار الببغاء ال
يأكلها أغلب أهل الكويت .يضرب للشكل الجميل مع عدم
النفع.
اللخمة :تضرب مشابهة بحجمها وقبحها فيقال« :فالن
أو فالنة مثل اللخمة».
الجرجور :يضرب في الداللة على املكانة الكبيرة والسطوة

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

وسوء السلطة ،فيقال« :فالن يريور  -جرجور».
هامور :يقال عن فالن «هامور» كداللة لعلو شأنه وسطوة
نفوذه.
النقرور :يقال« :من ذاق عني النقرور ما تعدى الشامية» أو
من أكل عني النقرور ما يتعدى باب السور «يضرب على أن
من يأكلها كويتي األصل يحافظ على أصالتها ومحبتها»،
النقرور هنا داللة على كونه من أسماك الكويت الشهيرة.
ي�م��ام :ي�ق��ال« :ص�خ��ة ي�م��ام على ال �ت��اوة» ،اليمام سمكة لو
وض�ع��ت على ال �ت��اوة ل��م ي�ن��زل منها إال ده��ن قليل عكس
ً
مثال امليد ،ويضرب املثل في الصمت عن أمر ما.
زب��وط النقعة (ن��وع من القواقع) :يضرب للطفل الصغير
مشابهة في صغر زبوط النقعة.
ال �ن��و :ه��و م��ا ي�ل�ت�ص��ق ب��ال�ص�خ��ور واألخ� �ش ��اب وامل �ع��ادن
وغيرها من قواقع بحرية ،يقال« :فالن مثل النو» واملعنى
أنه يتدخل في كل شؤون الناس ،وال يفارقهم رغم كرههم
لقربه.

قدرة الشعر السر ّية
دخ ��ل ال �ح ��ارث ب��ن ن��وف��ل ب��اب�ن��ه ع�ل��ى م �ع��اوي��ة ب��ن أب��ي
سفيان ،رضي اهلل عنه ،فقال له معاوية :ما علمت ابنك؟
فقال الحارث :القرآن والفرائض .فقال معاوية :روه من
فصيح الشعر فإنه يفتح العقل ويفصح املنطق ويطلق
اللسان ويدل على املروءة والشجاعة ،ولقد رأيتني ليلة
ال�ح��رب وم��ا يحبسني م��ن ال�ه��رب اال أب�ي��ات ع�م��رو بن
األطنابة التي قال فيها:
أبت لي عفتي وأبى بالئي...
َ
الربيح
الحمد بالثمن
وأخذي
ِ
املكروه مالي...
على
وإعطائي
ِ
َ
املشيح
وضربي هامة
الشيخ َ ِْ
ْ
جشأت وجاشت...
وقولي كلما
مكانك تحمدي أو تستريحي
ِ
َ
َ
صالحات...
ألدفع عن مآثر
ٍ
ُ
صحيح
عرض
وأحمي بعد عن
ٍ
ِ
صاف...
كلون امللح
شطب
بذي
ٍ
ٍ
ِ
ونفس ال ُ
القبيح!
على
تقر
ِ
ونشر أحد الفضالء عن نيلسون مانديال أنه قال
ك�ل�م��ا ش �ع��رت ب��ال�ض�ع��ف خ�ل�ال س �ن��وات سجني
ال �ـ  ،٢٧كنت أق��رأ على نفسي وع�ل��ى زم�لائ��ي في
سجني قصيدة «الذي ال يقهر» للشاعر البريطاني
ول �ي��م إرن �س��ت ه�ن�ل��ي ف�ت�م��دن��ي ب��ال�ث�ب��ات ،وك�ل�م��ات
القصيدة هي:
خارجًا من الليل الذي يغطيني
الداجي كحفر ٍة تمتد من القطب الى القطب
َ
أحم َد اهلل على الهبة العظيمة :روحي التي ال تقهر
***
ّ
في القبضة الوحشية لتقلب الزمان
ما أجفلت يوما ،وما جهرت بالعويل
هراوات الحظ التي ما أخطأتني
وتحت
ِ

«الجمهورية
المضيئة»

عبدالكريم دوخي المجهول
@a_do5y

ها رأسي مغتسل بالدماء ،لكنه ما انحنى قط
***
ال شيء غير رعب الجحيم
ُ
يلوح وراء أرض الغضب والدموع هذي
َ
ّ
بيد أن وعيد السنني يلقاني
ولسوف يلقاني ،رابط الجأش
**
ال ُيقلقني ضيق البوابة
أو ما في أدراج الكتاب من ألوان العقاب
فأنا سيد مصيري
رب َ
وأنا ..أنا ّ
ان روحي!
انتهت
وال غرو في ذلك؛ فالشعر له قدرة عجيبة على تحفيز
النفس إلى معالي األمور ومكارم األخ�لاق… وكبحها
عن سفاسف األمور ورذائل األخالق… وأنا شخصيا
عندما كنت ف��ي س��ن امل��راه�ق��ة تشاجر صديق ل��ي مع
صديق له وتسبب له بعاهة مستديمة… فطلب مني
والد صديقي أن أشهد كذبا ملصلحة صديقي  -وأنا ال
أعرف تفاصيل املوضوع ولم أكن حاضرا  -فامتنعت
عن الشهادة ال لشيء سوى بيت للشاعر فهد عافت
الذي يقول فيه:
كفاني من حياتي لو مضيت وما شهدت بزور…
وكفاني من مماتي لو مضيت ولي أثر باقي…!

صالح الغازي
@salehelghazy
salehelghazy@gmail.com

ملاذا نثقلهم بالهموم واملسؤوليات ونجبرهم على الحفظ
والتكرار ،أو نتركهم أم��ام األلعاب اإللكترونية بالساعات
دونما تواصل معهم ،فاملهم أال يزعجونا ثم نفاجأ بعد أن
يتلف تفكيرهم ويفقدوا جمال وطزاجة خيالهم بميلهم
إلى العنف؟! أليس من حق أطفالنا أن نعتني بهم؟!
رواية «الجمهورية املضيئة» من األدب األسباني املعاصر،
ص��درت حديثا ع��ن «ذات ال�س�لاس��ل» ،ت��دور األح��داث في
مدينة شمال أسبانيا اسمها سان كريستوبال في نهاية
القرن العشرين ،حيث التغييرات العاملية الكبرى؛ اقتصاديا
وسياسيا وطفرة وسائل االت�ص��ال والفضائيات ..وقت
ظهور وحشية الرفاهية.
إن�ه��م مجموعة أط�ف��ال ت��م قتلهم م��ن أج�ه��زة األم��ن أثناء
ُ
مطاردتهم ف��ي الغابة القريبة م��ن املدينة ،حيث اكتشف
أن �ه��م ي�ع�ي�ش��ون ف��ي ح �ج��رات ال �ص��رف ال�ص�ح��ي القديمة
ويستطيعون عبر مواسير الصرف التحرك بني املدينة
والغابة .يروي األحداث مسؤول الشؤون االجتماعية ،بعد
عشرين عاما من قتلهم ،وهو كان أحد املؤيدين للعنف
ضدهم؛ ألنهم قاموا بحوادث عنف ،أبرزها سطوهم على
س��وب��ر م��ارك��ت امل��دي�ن��ة ،ه��م ال يسعون إل��ى ال�س��رق��ة ،إنما
أخ��ذوا ما يكفيهم وه��ددوا املدينة ،إنها البدائية والفطرية
في مواجهة النظام ،إنها مواجهة اإلنسان الحديث الذي لم
يضع الطفولة محل االعتبار.
مؤلف ال��رواي��ة ه��و ال��روائ��ي أن��دري��س ب��ارب��ا ،ال��ذي اختارته
مجلة ج��ران�ت��ا واح ��دا م��ن أه��م ك�ت��اب األس�ب��ان�ي��ة ،وق��د فاز
ب��ال�ع��دي��د م��ن ال �ج��وائ��ز ،م�ن�ه��ا ج��ائ��زة إي��رال��دي األس�ب��ان�ي��ة
ع��ن رواي�ت��ه «الجمهورية املضيئة» ،حيث يتناول بمزيج
م��ن ال��واق�ع�ي��ة التسجيلية ال �ت��ي ت�ه�ت��م ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل وج��و
امل�غ��ام��رة وبتقنية ال�ف�لاش ب��اك وال �ت��راوح ب�ين الشخصي
والعام ،حكاية تشرد أطفال هربوا من عائالتهم ولجأوا
إلى السكن في أماكن متدنية واكتفوا بالبقايا بديال عن
األطعمة اللذيذة ،وحياتهم في الغابة وح�ج��رات الصرف
ح�ي��ث ال�ب��دائ�ي��ة وال �ح��ري��ة ،ب�ع�ي��دا ع��ن ح�ي��اة ال��رف��اه�ي��ة التي
تبعدهم عن طبيعتهم ،لكن يقرر املجتمع الهجوم عليهم
إلب��ادت �ه��م ليكتشف م��ا ف�ع�ل��وه م��ن ح �ي��اة م ��وازي ��ة ،حيث
ال�ح�ج��رات ك��أن فيها س �ح��را ،زي�ن��وه��ا ب��زج��اج��ات ف��ارغ��ة
ومرايا من ألعابهم ،استطاعوا تحويل كل شيء إلى لعبة
وتحويل اللعب إل��ى ض��وء مبهر ،مكان بعيد عن سطوة
املجتمع ووحشية املدنية ،هم رفضوا مجتمعهم القاسي
وصنعوا بجهد جمهوريتهم.
ترجم رواية «الجمهورية املضيئة» عن األسبانية الروائي
أحمد عبد اللطيف ،قدمها بصياغة بسيطة رهيفة ووعي
ب��امل��وض��وع وط�ب�ي�ع�ت��ه اإلن �س��ان �ي��ة ال �ش��دي��دة ال�ح�س��اس�ي��ة،
استطاع أن يحشد مشاعرنا ،لنرى إنسان العصر الحالي
متهما تخلى ع��ن مسؤولياته تجاه أط�ف��ال��ه؛ عاملهم في
البدء كأنهم ألعابه ،يفرح بوالدتهم ثم يهملهم وال يتحمل
مسؤوليتهم ،منشغال بقسوة الحياة التي عكسها عليهم
وعاملهم في النهاية باستعمال القوة املفرطة والعنف.

األدباء والفنانون ُيقدَّ مون كقرابين
اآلداب والفنون تعبر عن الوجه الحضاري للشعوب ،ومن خاللها
تصدر ثقافتها لألمم ،وألجل ذلك يحظى من يعمل بهذا املجال
باالحترام ،وبعض من التقدير واالهتمام في أوطانهم ،وهذا طبعًا
على العكس تمامًا ملا هو حاصل لدينا ،فإن كنت تقدم مستوى
فلسفيا راقيا من األدب والفنون ،فإما انك مجنون أو بخزعبالت
جالل الدين الرومي مفتون!
أن��ت رب�م��ا م�س�م��وح ل��ك أن ت�ق��دم ك��ل أن ��واع ال�ت�ف��اه��ة واإلس �ف��اف،
وال�ك�لام في ه��ذا مباح وليس عليه أي خ�لاف ،ولكن يمنع عليك
أن تقدم اإلبداع!
ف�ه��ل م��ن امل�ع�ق��ول ف��ي دول��ة امل��ؤس�س��ات وال �ق��ان��ون ،أن ي�ت��م وق��ف

مسرحية مجازة من قبل لجنة النصوص ،وتحجب جائزة ملجرد
رسالة عابرة ،من قبل شخص ليس له أي صفة رسمية ،ودون أن
يتم التثبت والتبني من صدق ما ورد بها؟!
ف��ي ك��ل م��رة يتم بها منع ك�ت��اب ،أو حظر ن��دوة أدب �ي��ة ،أو إلغاء
م �ح��اض��رة ث�ق��اف�ي��ة ،أو ك�م��ا ه��و اآلن إي �ق��اف م�س��رح�ي��ة ،نسمع
الكليشية نفسها «مخالفة الثوابت والقيم» .نريد تفسيرا لهذه
الكلمات املطاطية التي صدعوا رؤوسنا بها ،وه��ل تلك الثوابت
والقيم التي هي في مجتمعنا ،تختلف عن باقي الثوابت والقيم
لدى املجتمعات من حولنا!
وهل من يحمل بيرق الثوابت وحامي حمى القيم التي يتحجج في

الكل عندما ينتقص منه أو يعتدى عليه ،يجد من يندد ويهدد
باملحاسبة ملن جار عليه ،إال الفنان واألديب فهو منسي ،وهذا ما
جعل البعض يتجرأ عليه ويطمع أن يؤذيه ،ليخرج على املأل كأنه
حارس الفضيلة الرصني ،حتى الجمعيات والنقابات التي هي به
عبدالله محمد المشعان
تعنى ،والتي يفترض منها أن تقف بجانبه وتدافع عن حقه ،فهي
لألسف أول من تتخلى وتشيح بوجهها عنه وتصم أذنيها منه.
كل مرة بها ،شاهد املسرحية قبل أن يحكم عليها؟ وهل ألجل أخيرًا:
عرض مسرحي أقرب ما يكون نخبوي ،يجمع عشرات املثقفني ال يمكن أن يتم وأد الثقافة على هذا النحو ،وتقديم األدباء والفنانني
قرابني لكسب ّ
ود البعض ،وعقد االتفاقات على حسابهم ،وإثارة
وبعض األكاديميني واملختصني وأص��دق��اء الفنانني ،تسبب في
ضجة إلبعاد عني املراقب للمشهد السياسي عن زمالئهم.
التشكيك باملهرجان الذي يحمل اسم الكويت؟!
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ال مانع من تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم

ُ
الك ّ
هان وعلم الغيب

حكم وأقوال

سئلت لجنة ال��ف��ت��وى ف��ي وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس�لام��ي��ة ع��ن حكم
م��ش��ارك��ة غ��ي��ر املسلمني ف��ي أع��ي��اده��م ف��أج��اب��ت :ال يمنع أه���ل ال��ك��ت��اب من
االح��ت��ف��ال ب��أع��ي��اده��م وش��ع��ائ��ره��م ف��ي مجتمعاتهم ال��خ��اص��ة ب��ه��م ،ألننا
م��أم��ورون ب��أن نتركهم وم��ا ي��دي��ن��ون ،كما أم��رن��ا ب��أن نحفظ لهم عهدهم
وأمانهم ما لم يظهروا لنا أو لديننا العداء لقوله تعالى« :ال ينهاكم اهلل عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا
إليهم إن اهلل يحب املقسطني» املمتحنة .8 :أي ان اهلل يحب املنصفني الذين
ينصفون الناس على اختالف أديانهم ومللهم ويعطونهم الحق والعدل من
أنفسهم فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم .وتجوز زيارة
مريضهم وتعزيتهم بميتهم وتهنئتهم بأعيادهم بما ال يكون فيه إقرار
لهم على ما هو محرم في شريعتنا .وال يجوز تعظيم شعائرهم املخالفة
ل�لإس�لام أو مشاركتهم ف��ي اعتقادهم املخالف ل�لإس�لام ،خصوصا إذا
أشعرت التهنئة بأعيادهم بالتعظيم لشعائرهم او اشتملت التهنئة باعتقاد
ما يخالف اإلسالم ،واهلل أعلم.

كانت الكهانة منتشرة عند العرب قبل بعثة النبي ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت للكهان منزلة ومكانة عند الناس،
ملا يعتقدونه فيهم من علم الغيب واإلخبار به ،فكان الناس يقصدونهم لحل مشاكلهم ،ويرفعون اليهم قضاياهم،
ليحكموا فيها ،ويقولوا فيها رأيهم ،فلما جاء اإلس�لام وقف من هذه القضية موقفا حاسما ،فبني حال الكهان،
ومصدر كهانتهم ،وما يترتب على دجلهم وشعوذتهم من املفاسد واملضار ،على العقيدة والتصور ،وكيفية معالجة
القضايا واملشكالت .واتخذ اإلسالم سبال عدة لحسم مادة الكهانة ،فمن تلك السبل بيانه لحقيقة الكهان وانهم
كذابون دجالون ،وان القدر اليسير من الحق الذي يعلمونه عن طريق شياطينهم الذين يسترقون السمع ويخلطونه
بأضعاف مضاعفة من الباطل وال��زور والكذب والبهتان ،مما يذهب فائدته لعدم قدرة مستمعه على تمييز الحق
فيه من الباطل ،فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت :سأل أناس رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الكهان ،فقال
لهم رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم« :ليسوا بشيء ،قالوا يا رس��ول اهلل :فإنهم يحدثون احيانا بالشيء يكون
حقا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة
فيخلطون فيها اكثر من مئة كذبة» رواه البخاري ومسلم .هذا هو مصدر كهانتهم وسر تصديق الناس لهم ،ولذلك
فال غرو أن يأتي التشديد من الشرع في حق من يذهب اليهم ومن يصدقهم في دعواهم علم الغيب ،فقد قال ،عليه
الصالة والسالم« :من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى اهلل عليه وسلم»،
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :من اتى عرافا فصدقه فسأله عن شيء لم تقبل له صالة اربعني يوما» رواه مسلم.

ــ من عجائب االنسان ..أنه يفر من سماع النصيحة ..وينصت لسماع الفضيحة.
ّ
ــ سماؤنا بها أكثر من مئة مليار ّ
واملجرة تحتوي ماليني النجوم والنجم الواحد
مجرة
أكبر من أرضنا بمليارات املرات ..سبحانك ربي ما أعظمك «والسماء بنيناها بأيد وإنا
ملوسعون»
ــ يقول بعض الحكماء :املعصية باب مغلق! إن تجرأت على فتحه مرة فسيسهل عليك
فتحه مرات وهي خطوة قد يتبعها خطوات فأحرص على قتل الخطوة األولى!
 الفقيه هو من لم يقنط الناس من رحمة اهلل ،ول��م يرخص لهم في معاصي اهلل ،ولميؤمنهم مكر اهلل.
 كان أول دعاء موسى عليه السالم بعد اإلعالم بالنبوة «رب اشرح لي صدري» ،فاملهماتالصعبة تحتاج انشراحًا في الصدر  -وهو محل اإلرادة  -لحمل أمانتها.
 ال تيأس ،فأحيانًا تكون لحظة اليأس هي لحظة الوصول. من لم يجلس في الصغر حيث يكره ،لم يجلس في الكبر حيث يحب. غلبة الحجة أحب ّإلي من غلبة القدرة ،ألن غالبة القدرة تزول بزوالها وغلبة الحجة ال
يزيلها شيء.

قواعد في طلب الحق

اعتصم بالله

الرشوة تدمير للقيم واألخالق

خيانة لألمانة واستغالل للمنصب وتضييع للحقوق

الرشوة ..نموذج للفساد
الرشوة تجلب غضب المولى سبحانه وتعالى ،وتطرد العبد من
رحمته ،فقد لعَ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي
والمرتشي والرائش .وهو الساعي بينهما .وللرشوة أسماء
ومصطلحات متعددة ،فمن ذلك :أتعاب ،المقسوم ،البرطيل،
الهدية ،اإلكرام ّية بدل أتعاب ،ادهن السير يسير ،د ّبر نفسك،
شوف خاطرو ..وكلها مصطلحات رمزية ومتداولة وتعني الرشوة،
وهي النموذج الخطير للفساد األخالقي واالجتماعي الذي ينخر
في المجتمع .وكل بلد له مصطلحاته التي يستخدمها .وقد
بلغ االمر ببعضهم أن يستخدم أسلوب التورية علنا ،فوضع على
الطاولة التي يجلس خلفها لوحة فيها اآلية الكريمة «ادفع
بالتي هي أحسن»!
ّ
عرف العلماء الرشوة بأنها :كل ما يعطى
إلب �ط��ال ح��ق ،أو إلح �ق��اق ب��اط��ل ،ول�ل��رش��وة
آث � � � ��ار خ� �ط� �ي ��رة ع� �ل ��ى ال� � �ف � ��رد وامل� �ج� �ت� �م ��ع،
والرشوة ..ظاهرة سيئة من ظواهر الفساد
اإلداري واملالي في املجتمعات .وإن خطورة
ُ
الرشوة تكمن في أنها تفسد أخالق الناس،
وتضيع حقوق املستضعفني وتنشر الظلم،
وت��دف��ع إل ��ى اإلخ �ل��ال ب��ال �ق��وان�ين وال �ن �ظ��م،
وف�ي�ه��ا خ�ي��ان��ة ل�لأم��ان��ة ،وق ��د ت�ت�س�ب��ب في
إه��دار أرواح الناس ،عندما يتم التغاضي
عن شروط السالمة في املشاريع والبنايات
واملنشآت .وان انتشار جريمة ِّ
الرشوة في
أي مجتمع كفيل أن ي��دم��ر أخ�ل�اق أف ��راده،
ف�ي�ن�ت�ش��ر اإله �م ��ال وال�ل�ام �ب��االة وال�ت�س� ُّ�ي��ب
وض �ع��ف ال� ��والء واالن �ت �م��اء واإلح� �ب ��اط في
ال �ع �م��ل ،وه ��ي س �ب��ب ف ��ي ان �ه �ي��ار األخ �ل�اق
وامل� �ث ��ل ال �ع �ل �ي��ا وان � �ع ��دام ال �ث �ق��ة ب�ي�ن أف ��راد
امل�ج�ت�م��ع ال ��واح ��د .وال � ِّ�رش ��وة ح� ��رام ،س��واء
ك��ان��ت ل�ل�ح��اك��م أو ل�ل�ق��اض��ي أو ل�ل�ع��ام��ل أو
لاً
أي شخص يمارس عم يجب عليه أداؤه
م��ن دون أخ��ذ م��ال م��ن أح��د ،وحرمتها كما
ً
تكون على اآلخذ تكون أيضا على املعطي
وال��وس �ي��ط؛ وذل� ��ك ب��دل �ي��ل ال �ق ��رآن وال�س�ن��ة
َ لاَ
وإج �م��اع ال�ع�ل�م��اء .ي�ق��ول اهلل ت�ع��ال��ى« :و
ُ ُ
َ ُُْ َْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
�اط� ِ�ل َوت� ْ�دل��وا
ت��أك��ل��وا أم��وال��ك� ْ�م ب��ي��ن��ك� ْ�م ب��ال��ب� ِ
َ ْ ُ ُ ِ َ ً ْ َْ
َ ْ َّ
َ
�ام ِلتأكلوا ف ِريقا ِم��ن أم��و ِال
ِب َها ِإل��ى ال� ُ�ح��ك�
َّ
لإْ ْ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
�اس ِب ��ا ِ ث � ِ�م وأن ��ت ��م ت��ع��ل��م��ون» (ال�ب�ق��رة:
ال��ن� ِ

 .)188قال الذهبي :أي :ال تصانعوهم بها
ًّ
وال ت��رش��وه��م ليقطعوا لكم ح��ق��ا لغيركم؛
َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ
ويقول سبحانه« :سماعون ِللك ِذ ِب أكالون
ِل �ل� ُّ�س� ْ�ح� ِ�ت» (امل ��ائ ��دة .)42 :ق ��ال ع �ب��داهلل بن
م�س�ع��ود :ال� ُّ�س� ْ�ح��ت :ال� ِّ�رش��وة؛ ق��ال م�س��روق:
س��أل��ت ع �ب��داهلل ع��ن ال�س�ح��ت ف �ق��ال :ال��رج��ل
يطلب الحاجة للرجل فيقضيهاُ ،فيهدي
إليه فيقبلها؛ ق��ال الحكم ب��ن ع�ب��داهلل :قال
لي أنس بن مالك :إذا انقلبت إلى أبيك فقل
له :إياك ِّ
والرشوة؛ فإنها ُسحت ،وكان أبوه
على شرطة املدينة.

املال الحرام يمنع قبول العمل
وق� � ��د أف � �ت� ��ى ال� �ع� �ل� �م ��اء ب� �ح ��رم ��ة دف� � ��ع م ��ال

للمسؤول ليسهل إجراءات التوظيف؛ ألنه
رش��وة ،وأف�ت��وا بحرمة دف��ع امل��ال للمدرس
ون �ح��وه م��ن أج��ل تيسير أم ��ور االم�ت�ح��ان؛
ألن ��ه رش ��وة وغ ��ش .وق ��ال ��وا :ال ي �ج��وز دف��ع
ش��يء م��ن امل��ال إل��ى امل��وظ��ف م��ن أج��ل إنهاء
املعاملة التي لديه ألن هذا رش��وة محرمة.
وق��ال��وا ال يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا
من شركات األدوية؛ ألن ذلك رشوة َّ
محرمة،
ولو سميت بهدية ،أو غير ذلك من األسماء؛
ُ َ
ألن األس �م��اء ال ت��غ� ِّ�ي��ر ال�ح�ق��ائ��ق ،وألن هذه
الهدايا ستحمله على الحيف مع الشركة
ال�ت��ي ت�ه��دي إل�ي��ه دون غيرها ،وذل��ك يضر
بالشركات األخ��رى .والرشوة سحت يمنع
ََ
قبول العمل وال��دع��اء ،فقد ذك� َ�ر رس��ول اهلل
َّ ُ َ ُ ُ َّ ََ
صلى اهلل عليه وسلم «الرجل ي ِطيل السفر
َأ ْش َع َث َأ ْغ َب َرَ ،ي ُم ُّد َي َد ْي ِه إ َلى َّ
الس َم ِاء؛ َيا َر ِّب
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َي��ا َر ِّبَ ،و َم��ط� َ�ع� ُ�م� ُ�ه َح � � َ�ر ٌامَ ،و َم��ش� َ�ر ُب��ه ح � َ�ر ٌام،
ْ َ َ َ َ َّ
ََ ْ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ُ
وم��ل��ب��س��ه ح� � ��رام ،وغ � � ِ�ذي ِب ��ال ��ح ��ر ِام؛ ف��أن��ى
ُ ْ َ َ ُ َ
�اب ِل ��ذ ِل � َ�ك؟!» ،وق��ال صلى اهلل عليه
ي��س��ت��ج�
وآله وسلم« :إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا».
قال يوسف بن أسباط« :إن الرجل إذا َّ
تعبد
ق ��ال ال �ش �ي �ط��ان ألع ��وان ��ه :ان� �ظ ��روا ِم ��ن أي��ن
َ
�وء ،ق��الَ :د ُع��وه
مطعمه؟ ف��إن ك��ان
مطعم ُس� ٍ
يتعب ويجتهد ف�ق��د ك�ف��اك��م ن�ف�س��ه» .وق��ال
بعض السلف« :ل��و َ
قمت قيام السارية ،ما
نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك؛ أحالل أم
حرام؟».

التعزير
ليس لجريمة الرشوة عقوبة معينة؛ وذلك ألنها من العقوبات التعزيرية التي يختار لها
الحاكم عقوبة تتناسب معها ،مع مراعاة األحوال التي تقتضي التشديد في العقوبة
أو التخفيف فيها ،والظروف التي ارتكبت فيها ،والدوافع التي أدت إليها ،شـأنها في
ذلك شأن جرائم التعزير .ويمكن التعزير باملال أو الحبس أو العزل من الوظيفة ،فإذا
لم ينزجر َمن ارتكب جريمة ِّالرشوة ولم يستمع إلى النصيحة ،فإن ولي األمر يمكن
له أن ِّ
يشه َر به أمام الناس؛ زجرا له وألمثاله ،وذلك عبر وسائل اإلعالم ؛ فإن اإلنسان
بطبعه يخاف من التشهير أمام الناس ،خاصة إذا كان له زوجة وأوالد ،أو كان من
أبناء العائالت املعروفة في املجتمع ،وه��ذه عقوبة معنوية لها أثر كبير في القضاء
على جريمة الرشوة.

هدايا المسؤولين..
ُتودع في بيت المال
ي��ح ُ��ر ُم على العمال واملوظفني والقضاة قبول هدايا مقابل
عملهم أث��ن��اء ف��ت��رة أع��م��ال��ه��م؛ فقد روى ال��ش��ي��خ��ان ،ع��ن أبي
حميد ُ الساعدي ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم استعمل
ْ
ابن األت َّبية على صدقات بني سليم ،فلما جاء إلى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحاسبه ،قال :هذا الذي لكم ،وهذه
هدية أهديت لي ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فهال
َ
جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت
صادقا؟! ،ثم قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فخطب
الناس وحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :أما بعد ،فإني أستعمل
رجاال منكم على أمور مما والني اهلل ،فيأتي أحدكم فيقول:
ه��ذا ل��ك��م ،وه���ذه ه��دي��ة أه��دي��ت ل��ي ،فهال جلس ف��ي بيت أبيه
وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟! فواهلل ال يأخذ
أح��د ُك��م منها شيئا  -ق��ال ه��ش��ام :بغير حقه  -إال ج��اء اهللَ
ببعير
يحمله ي��وم القيامة ،أال فألعرفن م��ا ج��اء اهللَ رج��ل
ِ
ٍ
َ
له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة ت ْيعر ،ثم رفع يديه حتى
رأي���ت ب��ي��اض ِإ ْب��ط��ي��ه :أال ه��ل ب��ل��غ ُ��ت؟! ق��ال اب��ن ب��ط��ال :فيه ان
هدايا العمال تجعل في بيت املال ،وأن العامل ال يملكها إال إن
طالب العنايةْ .وقال
طلبها له اإلمام ،وفيه كراهة قبول
هدية َ
َ َ
َ َْ
صلى اهلل ُعليه وسلمَ :م ِ��ن ْاست ْع َملن ُاه َعَلى َع َم ٍل ف َر َزقن ُاه
َ ََ
َ َ
ْ
رز ٌقا  -أي أ ْع ِطي مقابل عمله راتبا  -ف َما أخذ َب ْع َد ذ ِل َك ف ُه َو
ُُ
غلول» ،وروي عن علي بن أبي طالب :أنه كان يرد الهدايا التي
تأتيه أثناء خالفته إل��ى بيت م��ال املسلمني .وه��داي��ا العمال
رش��وة وليست بهدية ،إذ لوال العمل لم ُي َ
هد له .وك��ان النبي
صلى اهلل عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى خيبرُ ،
فيخر ُص
بينه وبني يهود ،فجمعوا حليا ِمن نسائهم ،فقالوا :هذا لك
وخفف عنا ،قال :يا معشر يهود ،واهلل إنكم ملن أبغض خلق
اهلل إل َّ��ي ،وم��ا ذاك بحاملي على أن أحيف عليكمِّ ،
والرشوة
سحت ،فقالوا :بهذا قامت السماء واألرض .واشتهى عمر بن
عبدالعزيز تفاحا ،فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحا ،فقال:
َ
أطيب َ
ما َ
ريحه وأحسنه! وقال :ارفعه يا غالم للذي أتى به،
َْ
وأق ِ��ر موالك السالم ،وقل له :إن هديتك وقعت عندنا بحيث
ُ
تحب ،فقلت :يا أمير املؤمنني ،ابن عمك ،ورجل من أهل بيتك،
وق��د بلغك أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه ًوسلم ك��ان يأكل
الهدية ،قال :ويحك! إن الهدية كانت له هدية ،وهي اليوم لنا
رشوة؛ ألنه كان يتقرب إليه ّ
لنبوته ال لواليته ،ونحن ُيتقرب
بها إلينا لواليتنا.

على مائدة أهل البيت

اعتصم باهلل والتجئ إليه
االعتصام ب��اهلل :هو التمسك بعهده وميثاقه ال��ذي عهد في كتابه إلى خلقه ،من
َ َ َ ْ َ
صم
طاعته َ وترك معصيته (تفسير الطبري ( .)9/341وقد قال تعالى« :وم��ن يعت ِ
َ
َ
َ ْ ُ
يم» آل عمران اآلية (.)101
اط ُّم ْست ِق
ص َر ٍ
ِباللهِّ فقد ه ِد َي ِإلى ِ
ٍ
ُ
َّ
فاالعتصام باهلل والتوكل عليه هو الع ْمدة في الهداية ،والعدة في مباعدة الغواية،
والوسيلة إلى الرشاد ،وطريق السداد ،وحصول املراد (تفسير ابن كثير (.))2/86
وق��د روي عن علي رض��ي اهلل عنه أن��ه ق��ال« :م��ن اعتصم ب��اهلل لم يضره شيطان»
مستدرك الوسائل (.)11/215

شروط
ولهذا االعتصام شروط (هذه الشروط مستفادة من كالم للشيخ محمد أبو زهرة
رحمه اهلل في كتابه «زه��رة التفاسير» ( ))1/1334ال بد من توافرها يعرف بها
اإلنسان حقيقة أمره ،ويختبر من خاللها صدق ما في نفسه ،وهي كالتالي:
 1ان يكون اهلل سبحانه وتعالى ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم أحب إليه مماحب من سواهما تبعا لهماُ ،
سواهما ،فيكون ُّ
ويعرف صدق حب الرجل هلل تعالى
ولرسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم بقدر اتباعه للكتاب والسنة.
لهوى ،وال َ
ًّ
ً
لع َرض
ربانيا ،ال ينظر إلى عصبية جاهلية ،وال
 2ان يكون الشخصمن أعراض الدنيا.
 3ان يتجه إلى اهلل ويتذكره عندما ينزغ في النفس نازغ ،كما قال تعالى(َ :و ِإ َّماَ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ
َّ َّ َ
است ِعذ ِباللهِّ) اآلية ( ،)36وكما قال اهلل تعالى ِ(إن ال ِذين
ينزغنك ِمن الشيطان نزغ ف
َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ ِ ِّ َ َّ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ ُ َ
صرون) (.)201
ان تذكروا ف ِإذا هم مب ِ
اتقوا ِإذا مسهم ط ِائف من الشيط ِ
 4ان يتوكل على اهلل حق توكلهّ ،فيدبر األمور ويعتزمها ثم يفوض أمر مصايرها
إليه سبحانه وتعالى ،وق��د ق��ال اهلل تعالى َ(و َم��ن َي� َ�ت� َ�و َّك� ْ�ل َع� َ�ل��ى اللهَِّ َف� ُ�ه� َ�و َح ْس ُبه)ُ
الطالق اآلية ( ،)3أي كافية .وهذا وعد من اهلل تعالى ،واهلل ال يخلف امليعاد.
َ َ َّ َ
 - 5ان يبتعد عن مواطن الريب ،وال يتبع الشبهات ،كما قال تعالى( :فأ َّما ال ِذين في
َ َْ
َ ْ َْ
ْ
َ َ َ
َ َْ َ
ُُ
َ ٌ َ َّ
وب ِه ْم ز ْيغ ف َيت ِب ُعون َما تش َاب َه ِمن ُه ْاب ِتغاء ال ِفتنةِ َو ْاب ِتغاء تأ ِو ِيلهِ َو َما َي ْعل ُم تأ ِويل ُه
قل
ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
َ ِّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ
َّ ِ َ َّ ُ َ
ُ ٌّ ِّ ْ
ند ربنا وما يذكر ِإال أولوا
ِإال اللهُّ والر ِ
اسخون ِفي ال ِعل ِم يقولون آمنا ِبهِ كل من ِع ِ
َْ
اب) آل عمران اآلية (.)7
األلب ِ
 - 6ان يكون غرضه طلب مرضاة اهلل تعالى ،ال طلب مصلحة الوقت؛ ألنه لو كان
َ َ
ُ
َ
جلب املنافع ودف� َ�ع امل�ض��ار الدنيوية لتغ َّي َر ع��ن التوبة وإص�ل�اح العمل
مطلوبه
سريعًا ،أما إذا كان مطلوبه مرضاة اهلل تعالى وسعادة اآلخرة واالعتصام بدين
اهلل بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها (تفسير الرازي ( )11/70بتصرف).
ومن املعلوم أن تحقيق اإلنسان لهذه الشروط ليس باألمر السهل ويحتاج إلى
مجاهدة ومدافعة وسعي دؤوب لترويض النفس ،وحثها على الخير وتذكيرها
باهلل واطالعه علينا ومراقبته لنا ،وعلمه وإحاطته بما في صدورنا ،فعلينا بذل
الوسع والطاقة ،واهلل تعالى ييسر األمر على عبده بقدر صدقه وإخالصه.

إعداد :عمار كاظم

المظلة ُ
األسرية للطفل

التآزر في السرّاء والضرّاء
ّ
ك�م��ا ان ال�ج�س��د ال��واح��د ف��ي ت�ع��اض��ده
وت �ك��ام �ل��ه وت�ل�اح� �م ��ه ،ك ��ذل ��ك امل�ج�ت�م��ع
ال � �ص� ��ال� ��ح امل � � �ت� � ��آزر ف � ��ي وح � � � ��دة ب �ن �ي��ه
وت �ك��ام �ل �ه��م وت� �ع ��اون� �ه ��م وت��آل �ف �ه��م مل��ا
فيه خير املجتمع ومصلحته العامة.
ّ
وغ �ي��ر خ �ف� ّ�ي أن ال �ت �ع��اض��د اإلن �س��ان��ي
ّل�اّ
ه ��و م �س��ؤول �ي��ة م �ش �ت��رك��ة وخ� ق ��ة في
ج�م�ي��ع امل�ج�ت�م�ع��ات اإلن �س��ان �ي��ة ،حيث
ّ
تدل آثار الحضارات القديمة منذ آالف
ال�س�ن�ين ع�ل��ى ت �ج��ارب امل�ج�ت�م�ع��ات من
حيث التكامل والتعاضد ب�ين طبقات
امل�ج�ت�م��ع وش��رائ �ح ��ه .م ��ن ه �ن��ا ،ال�ت�ق��ت
ُ ُ
ج �م �ي��ع ال ��ك ��ت ��ب وامل� �ن ��اه ��ج ال �س �م��اوي��ة
ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة ال � �ت� ��واص� ��ل اإلن� �س ��ان ��ي
ع�ب��ر ال�ت�ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي ،ب�م��ا ي� ِّ
�ؤدي
إل ��ى ردم ال �ه� ّ�وة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين األغ�ن�ي��اء
وال� �ف� �ق ��راء ،وك ��ذل ��ك إع ��ال ��ة امل �ح �ت��اج�ين،
ً
وس � ّ�د ح��اج�ت�ه��م ،ب�م��ا ي�ك�ف��ل ل�ه��م ح�ي��اة
ً
ّ
ّ
تسد عنهم ذل السؤال،
كريمة وعزيزة،
وتكفيهم وطأة الفاقة.
وف��ي اإلس�ل�ام ال�ح�ن�ي��ف ،ك��ان��ت ال��دع��وة
إل� ��ى ال �ت �ك��ات��ف وال �ت �ك��اف��ل م ��ن امل �ب��ادئ

إن من أسمى املقاصد التي جاء بها اإلس�لام االجتماع واالئتالف واالتحاد ،وقد
ّ
أعظم اهلل تعالى منته على نبيه صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم بتحقيق األلفة بني
َ
َ ً َ َ َ َ َّ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َ
�ص� ُ�م��وا ِب��ح� ْ�ب� ِ�ل اللهِّ ج ِميعا وال ت��ف��رق��وا
أن�ص��اره وأت�ب��اع��ه ف�ق��ال ج��ل ج�لال��ه« :واع��ت�
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َّ َ َ ْي�نْ َ ُ ُ ُ َ َ
ُ
ُْ ْ
َواذك � ُ�روا ِن ْع َم َت اللهِّ عليكم ِإذ كنتم أع��داء ف��أل��ف ب� قل
وبك ْم فأ ْص َب ْحتم ِب ِن ْع َم ِتهِ
ِ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ َ ً
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ينِّ
َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
َ
ْ َ
إ
ار فأنقذكم منها كذ ِلك ُي َب اللهُّ لك ْم َآي ِاتهِ
خ ُو ْانا َ ْو َك ُنت َم على شفا حفر ٍة من الن ِ
َِ َّ
ل َعلكم تهتدون» آل عمران اآلية ( ،)103ومن تدبر هذه اآلية علم أن األلفة إنما كانت
بعد االعتصام بحبل اهلل والتمسك بدينه.
فالعالج في االلتزام بالدين ،ومعرفة كيفية استنباط أصوله ،واالحتكام إلى كتاب
اهلل تعالى واالستشهاد به ،ومعرفة الحدود التي يسوغ الخالف في محيطها.
وال شك أن أصل الدين واح��د ،وطريقه واضح ال لبس فيه ،وقد قال اهلل عز وجل:
َ َ َّ َ َ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ
وا ُّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
اطي مست ِقيما فات ِبعوه وال تت ِبع
يلهِ
السبل فتف َّرق ِبك ْم عن َس ِب ِ
ص َر ِ
َ«وأن هـذا ِ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
ُ ْ َ َّ ُ
ذ ِلكم وصاكم ِبهِ لعلكم تتقون» األنعام اآلية (.)153
فأعلمنا سبحانه أن صراطه واضح مستقيم بينّ ال لبس فيه ،وجاء ذكر الصراط
بصيغة املفرد ،بينما ُذك��رت ُّ
الس ُبل األخ��رى  -التي تنأى بسالكيها بعيدا عنه -
ّ
بصيغة الجمع ،ليبني لنا أن سبيل الحق واح��د ،وأه��ل الحق ال يتعددون ،بينما
ٌ ُّ
سبل الضالل والغواية واألهواء متعددة ،وكلها تبعد عن الحق.
وهذه سلسلة من املقاالت ننشرها تباعا ،مذكرين فيها بعدة قواعد لطالب الحق
ينبغي عليه أن يضعها ن�ص��ب عينيه ع�ن��د طلبه ال �ح��ق ،راج�ي�ن أن ي�ك��ون فيها
بصيص نور يرشدنا إلى صراط الحق وأهله السائرين فيه ،ويعيننا على معرفة
َ
ونحذو حذوهم ،وننال جوار نبينا صلى
صفاتهم وهيآتهم ،كي نسير في دربهم،
اهلل عليه وآله وسلم في جنة الخلد .وفي ما يلي أولى تلك القواعد:

األساسية التي نادى بها ِّ
الدين ،فكان
ّ
الحض على إيجاد التعاون بني أفراد
ّ
املجتمع ف��ي ك��ل أم� ٍ�ر فيه خير وص�لاح
للمجتمع ولبنيه ،في مواجهة الظروف
ال�ص�ع�ب��ة ،وتعقيداتها ال�ق��اس�ي��ة ..ذل��ك
ّ
ألن الخير وح��ده ه��و ال��ذي ي � ِّ
�ؤدي إلى
اس� �ت� �ق ��رار امل �ج �ت �م��ع وس�ل�ام ��ة أب �ن��ائ��ه،
أي خ�ل��ل اج�ت�م��اع��ي ي� ِّ
وب �ع��ده ع��ن ّ
�ؤدي
إلى فرقة أبنائه ،أو إلى شيوع مشاعر
الكراهية والحقد والحسد والبغضاء..
وق ��د ج ��اء األم ��ر ص��ري�ح��ًا ع��ن ال�ت�ع��اون
ب�ش�ق�ي��ه اإلي �ج��اب��ي وال �س �ل �ب��ي ،ك�م��ا في
َ َ َ َ ُ ْ َ
ْ
�اون� ��وا َع��ل��ى ال �ب� ِّ�ر
ق��ول��ه ت �ع��ال��ى« :وت� ��ع� �
ْ
َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
اإلث � � ِ�م
�اون� ��وا َع ��ل ��ى
وال� ��ت� ��ق� ��وى وال ت� ��ع� �
ِ
َ
َّ ُ ْ
َّ
َ ْ ُ ْ َ
ان َوات ��ق ��وا اهللَ ِإن اهللَ ش� ِ�دي� ُ�د
ْوال� � َ�ع� ��دو ِ
اب» (املائدة.)2 :
ال ِعق ِ
الب � � ّ�د م ��ن ت �ن �م �ي��ة روح ال� �ت� �ع ��اون ل��دى
ّ
أف ��راد املجتمع ،ألن روح ال�ت�ع��اون هي
من القضايا التي تحتاج إل��ى اهتمام
خ� � ّ
�اص ،ال س� ّ�ي�م��ا ف��ي أوق� ��ات األزم� ��ات،
ّ
إذ ي �ب �ح��ث ال� �ن ��اس ع ��م��ن ي� �ق ��وده ��م ،أو
ّ
ي �ج �م �ع �ه��م ع� �ل ��ى ع� �م ��ل ال � �خ � �ي� ��ر ..ل �ك��ن

لاّ
الجميع إ ما ندر يتجهون إلى حماية
ّ
املصالح ال�خ� ّ
الهم
�اص��ة ،والتفكير ف��ي
ّ
الشخصي ..وهنا تبرز أهمية اإلنسان
الصالح الواعي و«املشارك» ،كما يبرز
شعوره باملسؤولية ،ووعيه بضرورة
ّ
امل��واج�ه��ة امل�ش�ت��رك��ة ل�لأزم��ة .ول ��ذا ،ف��إن
ّ
م��ن ال�ح�ي��وي أن يشعر ك��ل َم��ن حولنا
ّ
بأننا نملك طاقة الريادة واملبادرة إلى
عمل شيء يعود بالخير والنفع العام،
ّ
ويخفف من ح� ّ�دة األزم��ة الجاثمة .ولو
ّ
ّ
ّ
أن ال��واح��د م��ن��ا أع�ط��ى ك��ل ي��وم نصف
س��اع��ة م��ن وق �ت��ه للتفكير وال �ع �م��ل في
مسألة من مسائل الشأن العام ،لوجد
ّ
أن� ��ه ب ��ات م �ح��ورًا ورائ� � �دًا ألع �م��ال خير
ّ
ّ
ك �ب �ي��رة ،ك �م��ا أن� ��ه ي �ش��ج��ع ك �ث �ي��ري��ن من
إخوانه على أن يسلكوا املسلك نفسه،
وب� ��ذل� ��ك ت ��ول ��د «ف �ض �ي �ل��ة االه � �ت � �م� ��ام»،
ً
ً
وت �ص �ب��ح ظ ��اه ��رة اج �ت �م��اع �ي��ة س��اط�ع��ة
الحضور.
ف� �ع ��ن اإلم� � � ��ام ج �ع �ف��ر ال � �ص� ��ادق (ع �ل �ي��ه
ّ
ال � �س�ل��ام) ف� ��ي ح ��دي ��ث ي � �ق� ��ول« :إن م��ن
ح� ّ�ق امل��ؤم��ن ع�ل��ى امل��ؤم��ن امل� � ّ
�ودة ل��ه في

ّ
يحبه ويتفاعل معه شعوريًا
صدره أن
وامل��واس��اة له في ماله ،والخلف له في
أه �ل��ه ف �ع �ن��دم��ا ي �س��اف��ر امل ��ؤم ��ن وي �ت��رك
ّ
ّ
أه �ل��ه ،ف ��إن م��ن ح��ق��ه ع�ل��ى امل��ؤم �ن�ين أن
يقوموا بتدبير شؤون أهله في غيبته
وال�ن�ص��رة ل��ه على َم��ن ظلمه .وإن كان
نافلة في املسلمني وكان غائبًا أخذ له
بنصيبه فإذا كان هناك توزيع ملال أو
غنيمة على الناس ،ولم يكن موجودًا،
ّ
فعليه أن يحفظ ل��ه حقه ونصيبه في
ذل��ك وإذا م��ات ،ال��زي��ارة إل��ى ق�ب��ره ،وأال
ّ
يظلمه ،وأال يغشه في مال أو رأي أو في
أي شيء من املعامالت وأال يخونه وأال
يخذله إذا كان بحاجة إلى رعاية وأال
ّ
ّ
يوجه إليه
يكذبه ،وأال يقول له أف فال
أي كلمة تؤذيه أو تسيء إليه ،فإذا قال
له أف فليس بينهما والية ،وإذا قال له
أنت ّ
عدوي فقد كفر أحدهما فاهلل يقول:
َّ َ لمُْ ْ ُ َ ْ َ ٌ
ِ«إنما ا ؤ ِمنون ِإخوة» (الحجرات،)10 :
ّ
وأنت تخالف قول اهلل وإذا اتهمه دون
ّ
حق انماث (ذاب) اإليمان في قلبه كما
ينماث امللح في املاء».

ّ
إن املسؤولية األس��اس��ي��ة ع��ن توفير البيئة الصالحة وال��ف��ض��اء االجتماعي املالئم
لتربية الطفل ،تقع على عاتق األسرة ،التي عليها أن تبقى في حالة استنفار مستمرّ،
في سبيل توفير أفضل ش��روط التربية والرعاية ،ويأتي على رأس ذل��ك :االهتمام
بأصدقائه وصحابته ،ال ليفرض األهل عليه األصدقاء فرضًا ،أو يختاروا له الرفقاء،
ّ
ب��ل ليقوموا ب���دور ال��ن��اص��ح األم�ي�ن ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ،ف��ي��ح��ذروه م��ن أص��دق��اء ال��س��وء،
ويوجهوه وي��رش��دوه إل��ى اختيار َم��ن تنفعه صداقتهّ ،
ّ
ألن رفيق السوء يعدي ،كما
ً
ِّ
ّأن مرافقة الطيبني تكسب امل��رء طيبة ،وهكذا ،يجدر بهم االهتمام بمدرسة الطفل
ّ
يتعهدون تربيته وتعليمهّ ،
ّ
ألن املدرسة قد تترك بصماتها على
وأساتذته ،وكل َمن
ُ
عقل الطفل وعواطفه وسلوكه ،أكثر ّ
مما تتركه األسرة.
ّ
إن اإلسالم يعتبر ّأن دور األسرة في رعاية الطفل أساسي في العملية التربوية ،حيث
ّ
ّ
ّ
ميراث يمكن أن يتركه األهل ألبنائهم ،هو ميراث األدب ،ال
إن اإلسالم يؤكد أن خير
ٍ
املال أو القصور والعقارات .ففي الحديث عن اإلمام الصادق (عليه السالم)ّ :
«إن خير
ورث اآلباء ألبنائهم ،األدب ال املالّ ،
ما َّ
فإن املال يذهب ،واألدب يبقى».
ِّ
السؤال هنا يأتي :ما املقصود من اآلداب ،وهل هي ثابتة ومطلقة ،أم متحركة ونسبية؟
ّ ّ
ّ
يبدو ّأن مصطلح اآلداب ال ي��رادف مصطلح األخ�لاق ،ولكنه يتسع له ،وذل��ك أن��ه ،أي
ّ
مصطلح اآلداب ،في جانب منه ،يمثل الثبات واإلطالق ،وذلك بلحاظ ما يختزنه من
ّ
ّ
ّ
معنى األخالق التي تتسم بالثبات ،ولكنه في جانبه اآلخر ،يمثل املرونة والحركية،
ّ
ب��ل��ح��اظ ّأن اآلداب ت��خ��ت��زن وت��م��ث��ل م��رون��ة األس���ل���وب ف��ي تجسيد ال��ق��ي��م األخ�لاق��ي��ة
ّ
وتطبيقها .ولذا ،فإننا نجد في النصوص اإلسالمية ما يشير إلى عنصري الثبات
واملرونة في اآلداب ،فبينما نجد ّأن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) فيما ُر ِوي
بأن ِّ
عنه يأمر صاحبه معاذ عند إرساله إلى اليمنْ ،
يؤدب الناس على األخالق كقيم
ِّ
ً
مطلقة ،قائال له« :يا معاذ ،علمهم كتاب اهلل ،وأحسن أدبهم على األخالق الفاضلة»،
نجد في املقابلّ ،أن اإلمام ّ
عليًا (عليه السالم) يشير إلى مرونة اآلداب وحركيتها في
ّ
قوله (عليه السالم)« :ال تقسروا أوالدك��م على آدابكم ،فإنهم مخلوقون لزمان غير
زمانكم».
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د .محمد جمال :عمليات السمنة الجراحية هدفها زيادة الحرق

جينات البشر ..تقاوم بشدة نزول الوزن
د .خلود البارون

تحويل المسار أم التكميم؟

ال يزال البعض يعتقد أن السمنة هي مشكلة خارجية ،ولكنها
في الحقيقة مرض عضوي خطير يؤثر سلبا على جميع األعضاء،
ويسبب مضاعفات صحية ونفسية كثيرة تقلل جودة الحياة
وسنوات العمر .لذا ،فعالجها مبكرا مهم لتفادي مضاعفاتها
وأمراضها الخطرة ،كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم
والكولسترول وأمراض المفاصل واالختناق الليلي ،وتكيس
المبايض ،وعقم النساء ،وضعف خصوبة الرجال ،وحتى األورام.

ي�ن�ص��ح امل �ص��اب ب��ارت �ج��اع امل � ��ريء ال�ش��دي��د
وال�س�ك��ر امل�ت�ق��دم بالخضوع لعملية تحويل
املسار ،الن التكميم سيزيد أع��راض ارتجاع
امل ��ريء وخ�ص��وص��ا ال�ح�م��وض��ة .وللمقارنة،
اظ�ه��رت ال��دراس��ات أن تأثير عملية التكميم
م� �م� �ت ��از ف � ��ي ع� �ل ��اج ارت � � �ف� � ��اع ض� �غ ��ط ال � ��دم
وال�ك��ول�ي�س�ت��رول ،لكنه اق��ل ت��أث�ي��را ف��ي عالج
مرض السكر مقارنة بتحويل املسار «سواء
املصغر أو الكامل».

ش��دد د .محمد ج �م��ال ،اس�ت�ش��اري ج��راح��ة
الكبد والبنكرياس والسمنة ورئ�ي��س قسم
زراعة األعضاء في كلية الطب ،على أن عالج
السمنة أم��ر مهم لتحسني الصحة وزي��ادة
جودة الحياة.
وش��رح ق��ائ�لا :السمنة ت�ع��رف ب�م��رض «ب��طء
ع�م�ل�ي��ة األي ��ض أو ال� �ح ��رق» ،م�م��ا ي ��ؤدي إل��ى
زي ��ادة ال ��وزن وم�ض��اع�ف��ات صحية مختلفة
وخطرة.
وال يعرف مسبب ال�ب��طء ف��ي عملية الحرق،
كما لم يتوصل العلم إل��ى تحليل أو فحص
يمكنه قياس عملية الحرق بدقة .ومن الخطأ
االعتقاد أن أهم عضو يتحكم بعملية الحرق
هو الغدة الدرقية ،بل هو الجهاز الهضمي».
فكل من األمعاء الدقيقة والكبد والبنكرياس
ت�ف��رز ع�ش��رات م��ن ال�ه��رم��ون��ات ال�ت��ي تتحكم
ب�ع�م�ل�ي��ة األي� ��ض وح� ��رق ال �ج �س��م ل�ل�س�ع��رات
الحرارية.

مضاعفات تحويل المسار
وتكميم المعدة

العودة والالعودة للسمنة
أش � ��ار ال ��دك �ت ��ور م �ح �م��د ج �م��ال إل� ��ى ن�ظ��ري��ة
«نقطة العودة والالعودة إلى الوزن الطبيعي»،
موضحًا «توجد نقطة تسمى بـ set point
تساهم في تحديد الوزن وتفعل دور الجينات
والجهاز الهرموني في عملية الحرق وثبات
ال � ��وزن» .ف�ق��د أظ �ه��رت ال ��دراس ��ات أن ��ه يمكن
أن ي� ��زداد وزن ش�خ��ص وي �ص��اب بالسمنة
خ�ل�ال ف�ت��رة ق�ص�ي��رة ،ول�ك��ن ع��ودت��ه سريعا
إل��ى أسلوب الحياة الصحي سيفقده ال��وزن
سريعا ،وي�ع��ود إل��ى وزن��ه الطبيعي بنجاح.
بمعنى ت �ف��اد األم ��ر س��ري�ع��ا ق�ب��ل ان تسبب
ال �س �م �ن��ة ت �غ �ي��را ج ��ذري ��ا ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ح��رق
(ت ��دارك نقطة ال �ع��ودة ال��ى ال ��وزن الطبيعي).
ولكن هناك نقطة ال�لاع��ودة ،عندما تستمر
السمنة لسنوات طويلة لتسبب تغيرا جينيا،
وي�ت��أق�ل��م ال�ج�ه��از ال�ه��رم��ون��ي  -ال�ع�ص�ب��ي مع
السمنة وثبات ال��وزن .مما يعلل مالحظة أن
البعض يلتزم بالحمية وينزل وزن��ه من 90
كيلوغراما إل��ى وزن طبيعي ،ول�ك��ن بعد أن
يعود إلى تغذيته الطبيعية سرعان ما يرجع
وزنه إلى الرقم ذاته ،وكأن جسمه مصمم أو
متعود على وزن  90كيلوغراما.

مايو كلينك

على املدى القصير:
ارتفعت درجة امان عمليات التكميم وتحويل
امل�س��ار حاليا لتتعدى  ،%95ولكن ف��ي %1
م��ن ال�ح��االت ق��د يحدث التسريب او النزف،
بينما تصاب حالة من كل الف حالة بجلطة
الساق العميقة.

د .محمد جمال

على املدى البعيد:
تتطلب عمليات تحويل املسار الحاجة لتناول
مكمالت غذائية وبخاصة الفيتامينات مدى
الحياة ،أم��ا التكميم فيتطلب تناولها مل��دة ال
تقل عن  6اشهر.
بعد تحويل املسار بسنوات ،تصاب نسبة
قليلة ب�ق��رح��ة ف��ي منطقة ال�ع�م�ل�ي��ة (منطقة
وص��ل األم�ع��اء) ،بينما تخلو عملية التكميم
من هذا األمر.
تصل فرصة حدوث الفتق الداخلي إلى واحد
من كل  10آالف بعد تحويل امل�س��ار ،بينما
يخلو التكميم من هذا االمر.

عودة الوزن ليست
بسبب فشل العملية..
بل لعدم متابعة
اختصاصي التغذية
التكميم هو األبسط..
لكنه ال يناسب الجميع
الجسم يقاوم فقد الوزن
ساهم قانون البقاء لألقوى في بقاء جينات
ال �ب �ش��ر ،ال �ت��ي ت �ق��اوم امل �ج��اع��ة ،وت�ق�ن��ن ح��رق
السعرات ال�ح��راري��ة .ل��ذا ،فالجينات البشرية
ح��ال �ي��ا ه ��ي األف� �ض ��ل ف ��ي م �ق��اوم��ة خ �س��ارة
ال��وزن حتى عند نقص التغذية .فالجسم ال
يعرف أنك تتبع رجيمًا ،وتحاول فقدان الوزن
الزائد ،بل يعتقد أنك تعيش في مجاعة ،وردة
فعله تركز على تقليل عملية الحرق وزيادة
ت�خ��زي��ن ال��ده��ون ،ف� ُ�ي�ف��اج��أ متبع ال��رج��م ب��أن
وزن��ه ال ينزل .وذل��ك يبرر فشل الحمية غير
الصحية.
عمليات لزيادة الحرق
عمليات السمنة الجراحية هدفها ليس تقليل
امتصاص الطعام فقط ،بل تنشيط وزي��ادة
عملية الحرق .وكمقارنة ،بينت دراسة أنه لو
تناول مصابان بالسمنة السعرات الحرارية

ذاتها ،فإن جسم من خضع لعملية التكميم
س�ي�ح��رق أك�ث��ر وي �ن��زل وزن ��ه أس ��رع م�م��ن لم
يخضع لها ،مما يبرر جزئيا فشل الطرق
التحفظية ف��ي ع�لاج السمنة امل�ف��رط��ة «كتلة
ج�س��م ت�ت�ع��دى  ،»40ح�ي��ث أث�ب�ت��ت دراس ��ات
عاملية ع��دة انخفاض فرصة نجاح عالجها
ب��ال �ط��رق ال�ت�ح�ف�ظ�ي��ة ،ك��ال��رج �ي��م وال��ري��اض��ة
وال�ع�ق��اق�ي��ر« ،ال ت�ت�ع��دى نسبة ال�ن�ج��اح على
 .»%2م�م��ا ي��دل ع�ل��ى تعقيد ع�ل�اج السمنة
املفرطة ،وأفضلية الحل الجراحي ،لدوره في
تغيير رتم عملية الحرق والجهاز الهرموني.
عالجات السمنة
 - 1ال � �ط� ��رق ال �ت �ح �ف �ظ �ي��ة :االل� � �ت � ��زام ب�ح�م�ي��ة
وم �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة وات �ب ��اع اس �ل��وب ح�ي��اة
صحي.
 - 2العقاقير :مثل حقن سكسندا وغيرها.
ويعتقد أن االبحاث ستكشف مستقبال عن
عقاقير تنجح في عالج السمنة.

 - 3عمليات غير جراحية تجرى عبر مناظير
املعدة مثل بالون املعدة.
 - 4العمليات الجراحية املتنوعة مثل التكميم
وتحويل املسار.
أنواع العمليات الجراحية
ت�ع��د ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ج��راح �ي��ة أف �ض��ل ح��ل ل�ع�لاج
السمنة (كتلة جسم من  30وأكبر) .وتتفرع
الى نوعني رئيسني ،هما:
 - 1تقنيات تهدف الى تصغير الحجم فقط
مثل التكميم وحلقة املعدة.
 - 2ت �ق �ن �ي��ات ت �ه��دف ال� ��ى ت�ص�غ�ي��ر ال�ح�ج��م
وتقليل االمتصاص معا ،مثل تحويل مسار
امل�ع��دة املصغر او ال�ك��ام��ل ،او تحويل االثني
عشر وعمليات اخرى.
أيهما األفضل؟
ب��ال �ن �س �ب��ة مل� �م� �ي ��زات وع � �ي� ��وب ك� ��ل ن � ��وع م��ن

تتسبب في صعوبة فتح الفم وشعورك بطعم كريه

«ضروس العقل» ..قد تتلف الضروس األخرى
تعتبر ض��روس العقل هي آخر الضروس
ظهورا في الفم ل��دى الكبار (انبثاق) .لدى
معظم األشخاص أربعة ضروس عقل في
الجزء الخلفي من الفم ،اثنان في األعلى،
واث � �ن� ��ان ف ��ي األس � �ف� ��ل .ي �م �ك��ن أن ت�س�ب��ب
ض � ��روس ال �ع �ق��ل األل� � ��م ،وت �ت �ل��ف األس �ن��ان
األخ� ��رى ،وت ��ؤدي إل��ى م�ش�ك�لات ف��ي بقية
األسنان األخرى.
في بعض الحاالت ،قد ال تتسبب ضروس
العقل في مشاكل واضحة وفورية ،ولكن
بسبب صعوبة تنظيفها ،ق��د ت�ك��ون أكثر
عرضة لتسوس األس�ن��ان أو أم��راض اللثة
مقارنة باألسنان األخرى.
ع��ادة يجري خلع ض��روس العقل املدفونة
امل �س �ب �ب��ة ل�ل�أل ��م أو م �ض��اع �ف��ات األس �ن ��ان
األخرى .كما يوصي بعض أطباء األسنان

وج � ��راح � ��و ال� �ف ��م ب �خ �ل��ع ض � � ��روس ال �ع �ق��ل
امل��دف��ون��ة ،ال�ت��ي ال ينتج عنها أي أع ��راض،
وذلك ملنع املشكالت املستقبلية.

األعراض
ال ت��ؤدي ض��روس العقل امل��دف��ون��ة دائما
إل��ى ظهور أي أع��راض .وم��ع ذل��ك ،عندما
ي �ت �ع��رض ال �ض��رس امل ��دف ��ون ل �ل �ع��دوى أو
ي �س �ب��ب ض � ��ررا أو م �ش �ك�لات ل�لأس �ن��ان
األخ��رى ،فقد تعاني من بعض العالمات
واألعراض التالية:
 - 1احمرار اللثة أو تورمها.
 - 2رقة اللثة أو نزفها.
 - 3ألم بالفك.
 - 4تورم حول الفك.
 - 5نفس برائحة كريهة.

 - 6طعم كريه في الفم.
 - 7صعوبة في فتح فمك.

األسباب

ل �ق��د ان �ح �ش��رت ض� ��روس ال �ع �ق��ل (ال � َ
�رح ��ى
َّ َ
الثا ِلثة) ألنها ال تجد املساحة الكافية لكي
تبرز (تنبثق) أو تنمو بشكل طبيعي.
وي�ظ�ه��ر ض��رس ال�ع�ق��ل ع ��ادة ب�ين س��ن 17
و .25لدى بعض األشخاص ضرس العقل
يبرز دون ح��دوث أي مشكالت ويصطف
م ��ع األس � �ن� ��ان األخ � � ��رى خ �ل��ف ال� �ض ��روس
الثانية .ورغم ذلك ،في الكثير من الحاالت،
يكون الفم مزدحما جدا لتمكني الضروس
الثالثة من النمو بشكل طبيعي .وتصبح
ه��ذه الضروس الثالثة املزدحمة محبوسة
(محشورة).

املضاعفات

يمكن أن تسبب ض��روس العقل املطمورة
العديد من املشكالت في الفم:
 - 1تلف الضروس األخرى.
 - 2الكيسات ،ينمو ضرس العقل في
كيس داخل عظام الفك.
 - 3أمراض اللثة والتسوس.

الوقاية
ال ي�م�ك�ن��ك م �ن��ع ح � ��دوث االن� �ح� �ش ��ار ،ول�ك��ن
ت�ت�ي��ح امل ��داوم ��ة ع �ل��ى امل��واع �ي��د امل�ن�ت�ظ�م��ة مع
ط ��ب األس � �ن� ��ان ك ��ل س �ت��ة أش �ه ��ر ل�ل�ت�ن�ظ�ي��ف
وال�ف�ح��وص��ات ،لطبيب أس�ن��ان��ك م��راق�ب��ة نمو
ض ��رس ال�ع�ق��ل وب � ��روزه .وق ��د ت�ش�ي��ر ص��ور
األشعة السينية املحدثة بانتظام الى انحشار
ضرس العقل قبل نشوء أي أعراض.

تقييم جديد يمكن أن يحدد مخاطر اإلصابة بـ «الوهن»
د .والء حافظ
ُيعد تزايد خطر اإلصابة بالوهن والهشاشة
أح ��د األع � ��راض ال��رئ�ي�س�ي��ة وامل �م �ي��زة مل��رح�ل��ة
الشيخوخة ،لكن ليس لها تعريف طبي دقيق
وق��د ال ت��وج��د أي تقنيات تحليلية يمكنها
تحديد أعراضها بدقة .وعلى الرغم من ذلك،
فإن هناك سلسلة من مقاييس النتائج الطبية
أو م��ؤش��رات الضعف التي يمكن أن تساعد
في تقييم مرونة املريض ،وهي تشمل تدابير
اللياقة البدنية والسقوط والكسور وال��رؤي��ة
والسمع واألمراض املزمنة واالكتئاب.
ً
تقريرا حول
نشر موقع Medical xPress
نتائج دراسة أجراها فريق بحثي من جامعة

س�ت��راث�ك�لاي��د ف��ي اس�ك�ت�ل�ن��دا ح��ول إمكانية
ال �ت �ع��رف ع�ل��ى أع� ��راض اإلص��اب��ة بالضعف
والهشاشة واملخاطر التي قد تترتب عليها،
س��واء لدى الشباب أو كبار السن ،على حد
سواء.
ً
وق ��د ش ��ارك ف��ي ال�ب�ح��ث أي��ض��ا ش��رك��اء من
ج��ام �ع��ات م��ان�ش�س�ت��ر ول �ي �ف��رب��ول وج��ام�ع��ة
إدن � �ب� ��ره وي� �ي ��ل ،ك �م��ا ت ��م ن� �ش ��ره ف ��ي م�ج�ل��ة
.Nature Communications
وق��د ق��ام الباحثون بتحليل عينات ال��دم من
 1191ش�خ�ص��ا ت �ت��راوح أع �م��اره��م ب�ي�ن 56
و ،84وتابعوا  786من املشاركني بعد أربع
سنوات.
ك �م��ا ق��ام��وا ب� ��وزن وت �ح��دي��د ال �ج��زي �ئ��ات في

عينات من دم  1200من كبار السن ،وذلك
باستخدام التعلم اآللي لتصنيف املؤشرات
الحيوية للوهن.
وت ��م ت�ح��دي��د م�ج�م��وع��ة م��ن  12مستقلبا -
وه��ي م��واد تم إنتاجها في التمثيل الغذائي
■ ووجد أنها تميز بني األشخاص الضعفاء
وغير الضعفاء.
وعليهُ ،يعتقد أن ه��ذا التقييم هو األول من
نوعه ،حيث يمكن أن ي��ؤدي إل��ى فهم أعمق
بكثير لعملية الشيخوخة وكيفية تطوير
استراتيجيات التدخل املحتملة للشيخوخة.
ويمكن أن يحدد التقييم أيضا م��ا إذا كان
املريض قادرا على تحمل الدورات العالجية
امل �ك �ث �ف��ة ،م �ث��ل ال� �ع�ل�اج ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وك��ذل��ك

املساعدة على فهم أو منع أو عالج أو تقليل
اإلعاقات املرتبطة بالعمر.
وب��اس�ت�خ��دام التقنيات التحليلية امل�ت�ط��ورة
مثل األيض على أساس الطيف الكتلي ،فإن
ه��ذا البحث قد فتح الباب أم��ام تطوير طرق
لتقدير ال�ه�ش��اش��ة ب�س��رع��ة وب��دق��ة وتطبيق
هذه املعرفة مباشرة داخل البيئة الطبية.
كما أن اس�ت�خ��دام تقنية األي��ض على نطاق
واس��ع قد أظهر ألول مرة تغيرات كيميائية
حيوية واضحة في األشخاص الذين يعانون
م��ن الضعف وال�ت��ي ق��د ت��ؤدي ف��ي املستقبل
إلى التوصل لعالج يساعد في عودة األفراد
إلى النمط الظاهري املرن الذي سوف يحسن
نوعية الحياة.

العمليات الجراحية ،شرح د .محمد قائال :من
الخطأ االعتقاد أن نوعا واحدا من العمليات
ي�ن��اس��ب جميع ح ��االت ال�س�م�ن��ة .فلكل حالة
ما يناسبها بحسب درج��ة السمنة والحالة
الصحية وت��اري��خ امل��ري��ض واس �ل��وب حياته.
ول�ك��ن تظل أب�س��ط عملية ه��ي عملية تكميم
امل�ع��دة .وق��د بينت ال��دراس��ات أن�ه��ا فعالة في
ف�ق��دان نسبة  %70م��ن ال ��وزن ال��زائ��د خالل
سنة او سنة ونصف السنة بعد العملية.
أما عملية تحويل املسار :فتعد النوع املفضل
لبعض الحاالت وتسهم في فقدان نسبة %80
من ال��وزن ال��زائ��د .ويتوقع ان يثبت ال��وزن بعد
العمليات بسنة ونصف السنة مادام الشخص
ي �ل �ت��زم ب��أس �ل��وب ح �ي��اة ص �ح��ي .ول�ل�ت��وض�ي��ح،
خ �س��ارة ال ��وزن ال تعتمد ع�ل��ى تقنية العملية
والتزامه
بشكل كبير بل على جهد الشخص
َْ
باملتابعة الطبية .فجيناته ستظل تقاوم فقد
الوزن ،ولضمان عدم استعادة الوزن والسمنة
يجب على املريض االل�ت��زام بالتغذية الصحية
والرياضة مدى الحياة.

البعض يحتاج أكثر من التكميم
إذا استعاد املريض سمنته مجددا بعد عملية
التكميم فيمكن اللجوء الى عمليات جراحية
اخرى تعتبر من ضمن املرحلة الثانية ،مثل
عملية ت�ح��وي��ل امل �س��ار امل�ص�غ��ر أو ال�ك��ام��ل.
وغالبا ما يحتاج املصاب بالسمنة املفرطة
(ك �ت �ل��ة ج �س��م ت �ت �ع��دى  )55ل�خ�ط��ة ع�لاج�ي��ة
تتضمن الخضوع لعمليتني جراحيتني على
مدى سنة أو سنة ونصف السنة.
عامالن يحددان مدى نجاح العالج الجراحي
■ نجاح الجانب الجراحي للعملية نفسها.
■ ال � � �ت� � ��زام امل � ��ري � ��ض ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة ال �ط �ب �ي��ب
واختصاصي التغذية واتباع اسلوب حياة
صحي طوال العمر .وشرح د .محمد قائال
«البعض يلوم العملية الجراحية ويصمها
بصفة الفشل ألن��ه استعاد السمنة بعدها
ب �س �ن��وات ،ل�ك�ن��ه ف �ع�لا ه��و امل �ل�ام الحقيقي
نتيجة ل�ع��دم ال�ت��زام��ه بمتابعة اختصاصي
التغذية».

وصفة للتخلص من آالم الركبة
والمفاصل ..في  5أيام فقط
د .والء حافظ
أل��م امل�ف��اص��ل ه��و قلق حقيقي ،يمكن أن
يفسد يومك .وغالبا ما يعزى ألم املفاصل
املزمن إلى الشيخوخة ،وقد يكون عامال،
ل�ك�ن��ه ال ي�ع�ن��ي أن ��ه ال ي�م�ك��ن ع�ل�اج��ه .أل��م
امل �ف��اص��ل ال� ��ذي ي �ج��ري ت�ج��اه�ل��ه يصيب
ال �ج �س��م ب �ق ��در ال ي �ص ��دق م ��ن اإلج �ه ��اد
ويسبب ضعفا للنسيج املفصلي.
ف ��ي ح�ي�ن أن أل� ��م امل �ف��اص��ل ي �م �ك��ن أن
يكون بسبب الحركة املفرطة ،أو التهاب
امل�ف��اص��ل ،أو ف�ق��دان كثافة ال�ع�ظ��ام ،أو
اإلص��اب��ة ،كما يشير أيضا إل��ى نقص
التغذية .إذا كنت تعاني من ألم يومي،
ول��م تتمكن م��ن ت�ح��دي��د ال�س�ب��ب ،فهذا
الوقت الجيد للبدء.
ن�ش��ر م��وق��ع  Food preventوص�ف��ة
لذيذة لن تهدئ تهيج املفاصل فحسب،
ب��ل ستجعلك تشعر ب��ال�س�ع��ادة ألنها
طيبة امل� ��ذاق .ول�ك��ن عليك تجنبها اذا
كنت تتحسس من أح��د مكوناتها ،أو
استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من
أمراض املعدة والجهاز الهضمي.

مكونات الوصفة
■  2ك� � � ��وب ص� �غ� �ي ��ر م��ن
م �ك �ع �ب��ات األن� ��ان� ��اس
الطازج.
■  1ك � � � � ��وب م ��ن
الشوفان.
■  2كوب ماء.
■  1ك � � � � ��وب م ��ن
عصير البرتقال.
■  1عصا من القرفة.
■ 1ملعقة صغيرة
من العسل الطبيعي.

الخطوات
 - 1أض ��ف امل� ��اء وال �ش ��وف ��ان ف ��ي ق��در
واتركه للطهي.
 - 2دع الشوفان يبرد.
 - 3ض��ع عصير البرتقال وال�ش��وف��ان
امل� �ب ��رد وامل �ط �ه��ي وال �ق��رف��ة واألن ��ان ��اس
والعسل في الخالط ،حتى تكون املزيج
السلس.
 - 4أضف املزيد من املاء حسب الرغبة
لتخفيف القوام.
 - 5اش� � ��رب ال �ع �ص �ي��ر م � ��رة واح � ��دة
ي��وم �ي��ا ،وق�ت�م��ا ت �ش��اء ،ع�ل��ى م ��دار 5
أي� ��ام .ي�ج��ب أن ت �ك��ون خ��ال�ي��ا م��ن أل��م
املفاصل في اليوم الخامس ،هذا إذا
ل��م يكن األل��م ناتجا ع��ن اإلف ��راط في
ال �ح��رك��ة ف��ي ب�ع��ض األح� �ي ��ان ،ولكنه
ي ��رت� �ب ��ط ب��ال �ش �ي �خ��وخ��ة أو ال �ت �ه��اب
املفاصل أو الحركة املتكررة التي ال
يمكنك تجنبها ،فقد ترغب في جعل
هذه العصارة اللذيذة عادة تدوم مدى
الحياة.
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«نتفليكس» أعادت الحياة إلى الفيلم مجدداً ..بعد  10سنوات على عرضه

«طعام صالة حب» ..ثالثي الوجود لمواجهة العالم!
سعدية مفرح

أعادت منصة نتفليكس الحياة من جديد لفيلم جميل
لكنه ظلم قليال عند عرضه للمرة األولى عبر شاشات
السينما قبل عشرة أعوام تقريبا ،فقد م ّر سريعا يومها
ربما تحت وهج نجاح الكتاب الذي اتكأ عليه سيناريو
الفيلم وانتشاره الكبير بين القراء.
يعود فيلم «ط�ع��ام ،ص�لاة ،ح��ب» اآلن بنجاح
ج ��دي ��د ع �ب��ر امل �ن �ص��ة ال �ف �ن �ي��ة األك� �ث ��ر ش �ه��رة
اآلن «نتفليكس» ،ل�ي�ب��دو وك��أن��ه ص��ور للتو،
خصوصا أن موضوعه ال��وج��ودي مما يهم
اإلنسان دائما.
والكتاب ق��د ص��در قبل إنتاجه كفيلم بأربع
س �ن��وات ت�ق��ري�ب��ا ( ،)2006ب�ش�ك��ل ي��وم�ي��ات
مكتوبة بما يشبه السيرة ال��ذات�ي��ة ،وإن كان
الناشر قد ّروجها باعتبارها رواي��ة ،فسرت
بني القراء على هذا األساس فعال ،خاصة بعد
أن استضافت املذيعة الشهيرة أوبرا وينفري
مؤلفته إل�ي��زاب�ي��ث غيلبيرت ف��ي حلقتني من
برنامجها ناقشتا فيها املفاهيم التي يبشر
ب �ه��ا ال �ك �ت��اب ،وأوص � ��ت أوب � ��را ف��ي نهايتهما
مشاهديها بقراءته ما جعله يتربع على قوائم
األك �ث��ر مبيعا ف��ي ل�غ��ات ك�ث�ي��رة ت��رج��م إليها
ألسابيع وشهور كثيرة.
قراءة محايدة
ال�ك�ت��اب جميل ج ��دا ،وق��د ق��رأت��ه م�ن��ذ ص��دور
ترجمته باللغة العربية عن الدار العربية للعوم
ناشرون في عام  ،2009لكن لم أشاهد الفيلم
ال ��ذي ع ��رض ب�ع��د ذل ��ك ب�س�ن��ة ،إال اآلن ،عبر
«نتفليكس» ،ما جعل عشر سنوات بالنسبة
إل ��ي ك��اف �ي��ة ج ��دا ل �ك��ي أع �ي��ش االن �غ �م��اس في
مفهوم الكتاب والفيلم بطريقة محايدة ما بني
الفيلم والكتاب ،وربما هذا بالضبط ما جعلني
أت��اب��ع مشاهد الفيلم بعيدا عما انتهيت إليه
بعد قراءة الكتاب ،فوجدتني أتابع أحد أجمل
األفالم السينمائية في لغته وموسيقاه وأداء

نجح المخرج في
إيصال رسالة
الفيلم من دون
أن يخل بجمال
السرد الروائي
من المرات القليلة
التي تقرأ فيها
كتابا ً ثم تشاهده
على الشاشة
وال تشعر بالخذالن
املمثلني ألدواره��م فيه ،باإلضافة الى الرسالة
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة ال�ع�م��ق ال�ت��ي أراد صناعه
إيصالها للمشاهدين.
الفيلم يصور يوميات فتاة أميركية غ��ادرت
للتو عشرينياتها بحياة كاملة ،وفقا ملفهوم
الحلم األميركي التقليدي ،مهنة جميلة ككاتبة
صحافية ،وزوج ارتبطت ب��ه بعد قصة حب
ناجحة ،وبيت واسع في ضاحية من ضواحي
نيويورك ،باإلضافة الى شقة في حي منهاتن،
وكل الكماليات اليومية التي يحلم بها املرء في

جوليا روبرتس في مشهد من الفيلم

أميركا .لكنها اكتشفت أنها لم تكن سعيدة.
هناك شيء ما ينقص هذا الوجود اإلنساني
في صورته الشكالنية املتكاملة .كان الصوت
املزعج املنبعث من داخلها يعلو كلما أوغلت
ف��ي حياتها امل�ع�ت��ادة ،م��ا أوصلها لالكتئاب،
ّ
فلم تكن تعرف ماهية هذا الصوت الذي نغص
عليها حياتها وأسلمها لنوبات البكاء وهي
جالسة على أرضية الحمام طوال الليل تقريبا.
كانت الخطوة األهم التي اتخذتها ملواجهة كل
ذل��ك ه��ي تركه وراء ظهرها واالن�ط�لاق بحثا
عما ينقصها.
رحلة حول العالم
تطلقت إليزابيث ،التي جسدت شخصيتها
بالفيلم الفنانة جوليا روب��رت��س ،من زوجها
وقررت أن تنطلق في رحلة حول العالم بثالث

مشهد من الفيلم

«غروبات» نسائية ..لمحاربة الخيانة الزوجية!

التجسس على حسابات األزواج خطر يهدد عالقاتهم

القاهرة  -ريهام العراقي

أستاذ علم اجتماع:
غروبات «هدَّ امة»
وليست «ب َّناءة»
وأي عالقة أقيمت
على التخوين لن
ُيكتب لها
االستمرار

ساحة للفضفضة

ربما تتسامح الزوجة في
ت �ح��ول��ت «ال �غ��روب��ات» ال�ن�س��ائ�ي��ة ع �ل��ى م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ى
أي حق من حقوقها ،إال
«فيسبوك» ،إل��ى س��اح��ات لـ «الفضفضة» ،حتى أصبحت شاشات
أنها ال تستطيع التسامح
«املوبايل» والالب توب شاهدة على مئات القصص.
في خيانة زوجها لها،
وح��رص��ت غ��روب��ات ك �ش��ف «ال �خ �ي��ان��ة» ع �ل��ى وض ��ع ق��واع��د خ��اص��ة
فهذه الفكرة غير واردة
ب��أع�ض��ائ�ه��ا ،وه��ي ع��دم ن�ش��ر رق��م ه��ات��ف أو ال�ت��واص��ل م��ع أح��د من
في قاموس النساء
ال �ع �ض��وات ب��رس��ائ��ل خ��اص��ة ،أو ن�ش��ر أي ��ة إع�ل�ان��ات أو «ب��وس �ت��ات»
على وجه العموم،
سياسية ،وعلى جميع ال�ع�ض��وات االل�ت��زام بالقواعد وم��ن ال تلتزم
وتفضل المرأة االنفصال
منهن تخرج على الفور.
عن الرجل الذي يتخذ
ً
ً
زوجة،
حبيبة أو
من أخرى
ُ
مل �ع��رف��ة إذا ك � ��ان ع �ل��ى ع�ل�اق ��ة ب �ف �ت��اة ال� �غ ��روب ��ات ال �ن �س��ائ �ي��ة ه ��دام ��ة ول�ي�س��ت كشف أن  %30من جرائم قتل الزوجات
على البقاء معه وهي
ب�ن��اءة للمجتمع ،ألن أي عالقة زوجية ألزواجهن جاءت بسبب الخيانة الزوجية.
أخرى أم ال.
تشعر بالمذلة والهوان.
غ ��روب ��ات ك �ث �ي��رة ع �ل��ى م��وق��ع ال �ت��واص��ل أق�ي�م��ت ع�ل��ى ال�ت�خ��وي��ن ف�ل��ن ي�ك�ت��ب لها وزي ��ادة اإلق �ب��ال على ان�ض�م��ام ال��زوج��ات
دخ ��ول ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال ��زوج ��ات إل��ى
دائرة الشك ،ومحاولتهن كشف خيانة
أزواج �ه��ن خ�ص��وص��ا ال�ن�س��اء ال�ل��وات��ي
ي �ت �ص �ف��ن ب ��أن� �ه ��ن ش � ��دي � ��دات ال� �غ� �ي ��رة،
أو م �م ��ن الح� �ظ ��ن ت �غ �ي��را ف� ��ي ط�ب�ي�ع��ة
وس �ل��وك �ي��ات أزواج � �ه� ��ن ،دف �ع �ه��ن إل��ى
اللجوء لعدد من الغروبات على مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ى «ال �ف �ي �س �ب��وك»،
وال�ت��ي تتيح كشف خيانة األزواج من
خ�ل�ال ن�ش��ر ص ��ورة ش�خ�ص�ي��ة ل�ل��زوج

م�ح�ط��ات؛ إي�ط��ال�ي��ا ،حيث ال�ط�ع��ام يمثل متعة
أساسية من متع الحياة وليس مجرد وقود
للجسد ال �ب �ش��ري ،ث��م ال�ه�ن��د ،ث��م ال �ص�ل�اة ،أو
العالقة بخالق الوجود عبر الصالة بطقوسها
املختلفة وفقا للدين املتبع تسد ثغرات الروح
نحو الكمال ،وأخيرا أندونيسيا حيث وجدت
الحب امل�ن��زه م��ن ك��ل ظنون الحياة املعاصرة
وماديتها امللحة ،فأصبح ه��و همزة الوصل
ما بني الطعام أو الجسد ،وال�ص�لاة أو ال��روح
لتكتمل الثالثية املقترحة م��ن قبل إليزابيث
جيلبيرت في مواجهة العالم.
في الفيلم تبدو اليوميات مختزلة ،ولكن من
ال��واض��ح ج��دا أن م�خ��رج الفيلم ري��ان ميرفي
ق��د ف�ه��م امل �غ��زى ال�ع�م�ي��ق ال ��ذي أرادت كاتبة
ال �ي��وم �ي��ات إي �ص��ال��ه ال ��ى ال� �ق ��ارئ ،ف�ن�ج��ح في
إي�ص��ال امل�غ��زى نفسه ال��ى املشاهد م��ن دون
أن يخل بجمال ال�س��رد ال��روائ��ي ،خ��اص��ة أنه
ش��ارك في كتابة السيناريو أيضا .ورغ��م أن
الفيلم ركز على شخصية إليزابيث ما همش
األدوار الرجالية الى جانبها ،إال أنه اقتصد في
عدد الشخصيات عموما ،وهو ما ساعد على
تكثيف الشحنة الروحانية التي كانت تتسرب
الى املشاهد من كل مفردات الفيلم.
ولعلها من امل��رات القليلة التي يمكنك فيها
أن ت �ق��رأ ك �ت��اب��ا ج �م �ي�لا ث ��م ت �ش��اه��ده ع�ل��ى
الشاشة وال تشعر بالخيبة أو الخذالن .بل
إنك تضاعف متعة القراءة بما توقعته وما
تخيلته على الشاشة أثناء رفقتك للكلمات.
ف�ف��ي م�ش��اه��د ت �ن��اول ال�ب�ي�ت��زا وال�س�ب��اغ�ي�ت��ي
على وق��ع املوسيقى الساحرة في إيطاليا،
وم�ش��اه��د ال�ت�م��ري�ن��ات ال��روح �ي��ة ف��ي ال�خ�ل��وة
امل��ده�ش��ة ب�م�ع��اب��د ال�ه�ن��د العتيقة ب��اإلض��اف��ة
ال ��ى ال �ت �ص��وي��ر ال�ل�ي�ل��ي األن �ي��ق ف��ي ش��واط��ئ
أن��دون�ي�س�ي��ا م��ن ال�ج�م��ال م��ا يكفي ليجعلك
تعيد م�ش��اه��دة الفيلم أك�ث��ر م��ن م��رة لتغنم
ب��أك�ث��ر م��ن م�س�ت��وى م��ن م�س�ت��وي��ات ال�س��رد
والتصوير واملوسيقى أيضا.

االج � �ت � �م� ��اع� ��ي (ف � �ي � �س � �ب� ��وك) ،اخ �ت �ل �ف��ت
أس �م��اؤه��ا ول �ك��ن ج�م�ع�ه��ا ه ��دف واح ��د،
وه� � ��و ال � �ت ��أك ��د م� ��ن خ� �ي ��ان ��ة ال � � � ��زوج م��ن
ع��دم�ه��ا .ل��م ي�م��ر ك�ث�ي��ر م��ن ال��وق��ت حتى
انضم مئات اآلالف م��ن العضوات لتلك
«الغروبات».
أسلوب خطأ
من جهته ،يرى الدكتور محمود خليل
أس� �ت ��اذ ع �ل��م االج� �ت� �م ��اع ،أن م �ث��ل ه��ذه

االس� �ت� �م ��رار أو ال �ن �ج ��اح ،وأن ال��زوج��ة
ال�ت��ي ت�ت��واص��ل م��ع مثل ه��ذه ال�غ��روب��ات
مخطئة ألنه من املمكن أن تقع فريسة
سهلة ألحد العضوات ممن يستمتعن
بخراب بيوت األخريات ،ويجب عليها
أن تحافظ على العالقة الزوجية حتى
وإن وص � ��ل إل � ��ى م �س��ام �ع �ه��ا خ �ي��ان��ة
زوج �ه��ا ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى اس�ت�ق��رار وأم��ان
أطفالها.
وف �ق��ا ألح� ��دث ال ��دراس ��ات ال� �ص ��ادرة عن
امل��رك��ز القومي لحقوق امل ��رأة ف��ي مصر،

إل��ى ال�غ��روب��ات السرية دف��ع الدكتورعلي
ج�م�ع��ة ،م�ف�ت��ي ال��دي��ار امل�ص��ري��ة ال�س��اب��ق،
إلى إصدار فتوى شرعية تؤكد حرمانية
كشف ال��زوج��ات لخيانة أزواج �ه��ن عبر
غروبات التواصل االجتماعي ،وقال« :إن
ال�ع�لاق��ة املبنية ب�ين ال ��زوج وال��زوج��ة هي
الثقة ،وعند الشك يجازي اهلل الشكاك من
جنس عمله ونهى اهلل عنها ،ألنها تالعب
بمقدرات أمة ليس لديها وقت لهذا العبث،
ويجب التعود على ما يفيدنا وليس ما
يضرنا».

في افتتاح «القرين الثقافي»

«العاصفة سيمفوني»..
التراث يرسو بسفينة الحداثة
محمد علي
هناك ثمة فارق بني التقليد والتجديد النابع
م��ن نفس خالقة تسعى ال��ى ت��رك بصمة
في املشهد الفني ،ازعم ان هذا ما ذهب إليه
املوسيقار د .سليمان الديكان ،من خالل
حفل «العاصفة سيمفوني» ،الذي افتتح به
فعاليات مهرجان القرين الثقافي بدورته
الـ 26على مسرح عبدالحسني عبدالرضا،
ام � ��ام ح �ض��ور رس �م��ي وف �ن��ي وإع�ل�ام��ي
كبير ،تقدمه ممثل راعي املهرجان سمو
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد ،وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب رئ�ي��س املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب محمد الجبري ،واألم�ين
ال�ع��ام للمجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل.
وك� ��ان ال �ح �ض��ور ع �ل��ى م��وع��د م��ع ت�ك��ري��م
ص�ن��اع الفيلم ال��روائ��ي «ال�ع��اص�ف��ة» ،وه��م
ك��ل م��ن م �خ��رج ال�ف�ي�ل��م االع�ل�ام��ي ال�ق��دي��ر
م �ح �م��د ال� �س� �ن� �ع ��وس ��ي ،وص � �ن� ��اع ال �ع �م��ل
ال��راح�ل�ين عبدالحسني عبدالرضا وخالد
ال�ن�ف�ي�س��ي ،وامل��ؤل ��ف ع �ب��داألم �ي��ر ال�ت��رك��ي،
ومونتير الفيلم مساعد محمد املنصور،
ومساعدي املخرج عبدالرحمن الشايجي
واحمد عبداهلل البخشي ،وفرقة حمد بن
ُ
حسني للفنون البحرية ،وك��رم مايسترو
ال� �ف ��رق ��ة االورك � �س � �ت ��رال � �ي ��ة ك� �م ��ال ال ��دي ��ن
أورن �ف��اي ،وص��اح��ب ال��رؤي��ة الفنية للعمل
امل��وس �ي �ق��ي «ال �ع��اص �ف��ة س �ي �م �ف��ون��ي» د.
سليمان الديكان.
من ثم استمتع الجمهور على مدار نصف
س��اع��ة تقريبا ب�ع��رض فيلم «ال�ع��اص�ف��ة»
ع �ل ��ى وق � ��ع أن � �غ� ��ام أورك � �س � �ت� ��را ال �ش �ب��اب
األوزباكستاني ،بقيادة املايسترو كمال
الدين أورن�ف��اي ،ال��ذي استهلها بمقطوعة
«الدستور» للموسيقار غنام الديكان ،ومن
ت��وزي��ع الدكتور سليمان ال��دي�ك��ان ،بعدها
ب� ��دأت رح �ل��ة امل �ت �ع��ة ال �ب �ص��ري��ة وال�ح�س�ي��ة
املتمثلة في عرض فيلم «العاصفة» بتقنية

عالية ال�ج��ودة عبر شاشة ضخمة خلف
األوركسترا ،إذ قدم موسيقى تصويرية
خاصة كتبت للفيلم بمرافقة أداء تراثي
ل�ف��رق��ة ح�م��د ب��ن ح�س�ين للفنون البحرية
ك �ق��راءة م��وس�ي�ق�ي��ة ل�ل�ف�ي�ل��م ،ال �ه��دف منها
إحياء التاريخ الوطني املتجدد.
ويعد «العاصفة سيمفوني» عمال حديثا
م �ن �س��وج��ا ب� �ق ��واع ��د م��وس �ي �ق �ي��ة ع��امل �ي��ة
وت��راث�ي��ة كويتية ت��راف��ق قصة وسيناريو
فيلم العاصفة في كل مشهدّ ،
وتعبر عن
الحوارات ببناء موسيقي التكوين.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال وزي � ��ر االع� �ل ��ام محمد
ال �ج �ب��ري ان م �ه��رج��ان ال �ق��ري��ن ال�ث�ق��اف��ي
ت �ظ��اه��رة ث �ق��اف �ي��ة م �ه �م��ة ت��رت �ق��ي س�ن��وي��ا
ب��رس��ال��ة ال�ك��وي��ت ال�س��ام�ي��ة وم��وق�ع�ه��ا في
الساحة الثقافية العربية والدولية.
وأك��د ال�ج�ب��ري ،ف��ي كلمة راع��ي مهرجان
القرين الثقافي بدورته الـ 26سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ،التي
ألقاها نيابة عنه وزير اإلعالم ،ان مهرجان
القرين الثقافي منذ انطالقته األول��ى عام
 1994أص�ب��ح ع�لام��ة ث�ق��اف�ي��ة ت�ب��رز أل��وان
اإلب��داع وتجلياته املختلفة من ثقافة وفن
وأدب.
واض � ��اف ان ال �ك��وي��ت أول� ��ت م �ن��ذ م��رح�ل��ة
م��ا قبل االس�ت�ق�لال أهمية كبيرة للشأن
ال �ث �ق��اف��ي ب�م�خ�ت�ل��ف رواف � � ��ده ،ب �م��ا يمثله
م��ن عنصر مهم لحياة املجتمع ومحور
أس��اس��ي م��ن م �ح��اور ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة
الشاملة.
وب�ّي�نّ ان مهرجان القرين الثقافي اعتاد
اخ �ت �ي��ار ش �خ �ص �ي��ة م ��ؤث ��رة ف ��ي امل�ش�ه��د
وال �ع �ط��اء ال�ث�ق��اف��ي ،م�ش�ي��را ال��ى ان��ه ج��رى
اختيار الشاعر عبدالعزيز البابطني من
ال�ك��وي��ت شخصية امل �ه��رج��ان ف��ي دورت ��ه
الحالية.
وأش � � � ��اد ب� �ج� �ه ��ود ال� �ب ��اب� �ط�ي�ن ب ��اع �ت �ب ��اره
ش �خ �ص �ي��ة ب � � � ��ارزة .وب� �ّي ��نّ ان ال �ب��اب �ط�ي�ن
ع�م��ل ع�ل��ى ن�ش��ر ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وتكريس
حضورها بني اللغات العاملية.

فيلم «العاصفة» بمصاحبة موسيقى األوركسترا
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صنــدوق مــوارد
للصناعة والخدمات النفطية

العائد الكلي
للصندوق
منذ التأسيس

العائد الكلي
للصندوق
منذ بداية السنة

العائد الكلي
للمؤشر*
منذ بداية السنة

صافي قيمة الوحدة  0.458دينار كويتي
كما في 2019/11/28

-26.88%

0.13%

-2.60%

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

* مؤشر إس أند بي الخليجي االنتقائي للطاقة والمواد األولية المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
مؤشر قطاع الصناعة والبترول الخليجي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية (متداولة  - )%10منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

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

نشاط بورصة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،1.8%ومؤشر السوق األول بنسبة
 ،1.9%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .1.3%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  68.9مليون د.ك من خالل تداول  215مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا بشكل كبير وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب  42% ،24%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود واضح وسط ارتفاع قيم وأحجام تداول املؤشر بنسبة  37% ،21%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة.
حيث شهدت الجلسة زخما شرائيا كبيرا منذ بداية الجلسة على كافة أسهم املؤشر ،مع تبدد املخاوف من تفاقم األحداث الجيوسياسية ،وهو ما دفع جميع أسهم السوق
األول إلى الصعود بنسب متفاوتة محققة بذلك مكاسب سوقية واضحةُ .يذكر أن قيم تداول سهمي وطني وبيتك شكال نحو  51%من اجمالي قيم تداول املؤشر والبالغة
نحو  61.4مليون د.ك.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع نسبي ،وسط ارتفاع حاد في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  48% ،60%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،وهم ما
يعكس حالة الشهية املضاربية لدى املتعاملني ،حيث امتدت العمليات الشرائية إلى أغلب أسهم املؤشر ،محققة بذلك مكاسب سوقية كبيرة ،في حني شهد عدد محدود من
األسهم ضغوط بيعية وخسائر متباينة.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

68,873,455

214,897,384
114,289,426
100,607,958

 09يناير 2020

نسبة التغير

6,230.23

1.77%

p

6,929.48

1.92%

p

61,448,355

4,845.63

1.34%

p

7,425,101

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

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

ملخص أداء السوق خالل األسبوع األول من عام 2020
البورصة تتراجع بنسبة  0.8%خالل األسبوع األول من 2020
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع املنتهي في التاسع من يناير على تراجع جماعي في أداء جميع مؤشراتها مقارنة مع اقفال األسبوع املاضي ،حيث تراجع مؤشر
السوق العام بنسبة  ،0.8%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،% 0.7و مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .1.3%في حني ارتفع املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة بنسبة  92%إلى
 57.8مليون د.ك خالل األسبوع باملقارنة مع  30.1مليون د.ك لألسبوع املاضي ،وكذلك املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة  22.4%إلى  190مليون سهم باملقارنة
مع  155مليون سهم لألسبوع املاضي.
أستهلت بورصة الكويت أولى جلسات هذا األسبوع على تراجعات حادة هي األسوء منذ بداية تقسيم السوق والعمل باملؤشرات الجديدة مطلع أبريل  ،2028وذلك على
أثر التوترات الجيوسياسية اإلقليمية املفاجئة بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران  ،كما تراجعت كافة األسواق الخليجية أيضا ،والعديد من األسواق العاملية ،حيث أنهت
بورصة الكويت تعاملتها خالل هذه الجلسة على انخفاض بنحو  ،3.7%وسط ضغوط بيعية حادة على كافة أسهم السوق األول وشريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسي،
بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الخوف والحذر لدى كافة األوساط اإلقتصادية من تفاقم هذه األزمة ،أما جلستا التداول الثانية والثالثة فقد شهدتا نوعا من اإلستقرار النسبي
مع امتصاص السوق واستيعابه للوضع الراهن.
أما جلسة تداول نهاية األسبوع فقد كانت على النقيض من جلسة البداية ،حيث افتتح السوق على فجوة علوية واضحة ،مع ارتفاع الزخم الشرائي على كافة أسهم السوق
األول ،وكذلك شريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسي ،وذلك على خلفية انحسار التوترات الجيوسياسية ،األمر الذي دفع كافة مؤشرات البورصة إلى الصعود بشكل كبير
محققة بذلك مكاسب سوقية واضحة ،لكنها ال تزال دون مستويات نهاية ديسمبر ُ .2019يذكر أن متوسط قيم تداول األسبوع البالغة نحو  57.8مليون د.ك هي األعلى منذ
منتصف شهر يوليو املاضي ،معززة بارتفاع قيم التداول بشكل كبير خالل جلستي التداول األولى واألخيرة.
وفيما يتعلق بأهم أخبار الشركات املدرجة ،فقد صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت األوراق املالية على مشروع عقد االندماج بطريق الضم بينها وبني شركة
األمان االستثمار ،بحيث تكون شركة بيت األوراق املالية هي الجهة الضامة وشركة األمان لالستثمار هي الشركة املندمجة بمعدل تبادل  1.4سهم من أسهم «البيت» مقابل
كل سهم من أسهم «األمان».
أما على الجانب اإلقتصادي فقد شهد سعر خام برنت تقلبات حادة خالل األسبوع ،حيث شهد ارتفاعا كبيرا مطلع هذا األسبوع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
مالمسا مستوى  71.75دوالر أمريكي للمرة األولى منذ منتصف شهر سبتمبر املاضي تقريبا ،لكن هذه األسعار ما لبثت وأن تراجعت بشكل كبير ومفاجى مع انحسار
التوترات الجيوسياسية وتراجع حدتها من جهة ،كما شكل ارتفاع مخزونات الخام األمريكية بشكل مفاجئ بمقدار  1.2مليون برميل عامال ضاغطا على أسعار النفط
من جهة أخرى ،حيث تراجع خالل جلسة يوم األربعاء إلى مستوى  65.44دوالر أمريكي ،خاسرا بذلك ما يزيد عن .4%

النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعة
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا
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القيمة املتداولة (د.ك)

1,268.00

3.05%

p

115,373

4,634,074

906.95

2.99%

p

1,674,123

3,057,180

914.44

1.58%

p

4,252,185

15,041,553

649.33

1.45%

p

513,813

1,027,349

884.57

0.00%



-

-

1,065.06

1.15%

p

154,053

2,935,419

1,087.02

1.87%

p

5,523,085

10,733,900

1,475.64

1.92%

p

48,566,375

90,153,823

975.86

0.12%

p

90,697

217,334

1,053.81

0.82%

p

3,106,676

32,704,353

1,057.26

1.68%

p

4,877,077

54,392,399

509.25

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة
0.0%
7.1%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكنولوجيا
25.3%

الﺨدمات املالية

4.5%
0.1%
70.5%
8.0%

العقار
التﺄمﲔ
42.0%

5.0%

0.2%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.7%

السلع اﻻستهالكية

6.2%

0.2%

نشاط السوق األول

مليون د.ك.

426
785

961
1,414

نشاط السوق الرئيسي

1,878

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  634ألف
د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  258فلس مرتفعا بنسبة  ،2.4%وجاء سهم شركة نور لإلستثمار املالي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  591ألف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  127فلس مرتفعا بنسبة  ،12.4%ثم جاء سهم شركة اإلستثمارات الوطنية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  501ألف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  137فلس مرتفعا بنسبة .3%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,086مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  687مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  411مليون د.ك.

2,544
2,757
5,595

مليون د.ك.

بنﻚ برقان

930

210

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

219

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

253

املواد األساسية
النفﻂ و الغاز

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وتاجير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسنان

شركة أجيليتﻲ للمﺨازن العمومية

380

الشركة القابﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

بنﻚ بوبيان

385

شركة اس تﻲ سﻲ

شركة اﻻتﺼاﻻت املتنقلة

388

الشركة الوﻃنية لﻺتﺼاﻻت املتنقلة

البنﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

411

البنﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

687

بيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,948

الﺼناعة

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳع الكوﻳﺖ القابﻀة

شركة املبانﻲ

0.5%

السلع اﻻستهالكية

2.2%

النفﻂ و الغاز

بنﻚ الﺨليﺞ

0.0%

1.4%

املواد األساسية

الﺨدمات اﻻستهالكية
الرعاﻳة الﺼﺤية

7.0%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت 17.2مليون د.ك ،لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  802فلس مرتفعا بنسبة  ،2.8%وجاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  14.3مليون د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  1,065فلس مرتفعا بنسبة  ،0.9%ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  5.4مليون د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  588فلس مرتقعا بنسبة .2.1%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,948مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية
بلغت  5,595مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,707مليون د.ك.

اﻻتﺼاﻻت
1.4%

الﺼناعة

2.4%

التﺄمﲔ
البنوك

اﻻتﺼاﻻت

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

العقار
0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكنولوجيا
الﺨدمات املالية

15.2%

البنوك

أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع جماعي خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات الرابحة بنسبة
 ،3.1%تاله قطاع املواد األساسية بنسبة  ،3%ثم قطاع البنوك بنسبة .1.9%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  8% ،70.5%و 7.1%على
التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  15.2% ،25.3% ،42%على التوالي.

الكمية املتداولة (سهم)

البنﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,086

بنﻚ الكوﻳﺖ الوﻃنﻲ

البنﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

5,595,144,340

802.0

2.8%

814.0

537.3

17,150,118

21,390,571

6,948,044,970

1065.0

0.9%

1,083.0

800.0

14,306,757

13,441,801

2,544,310,638

588.0

2.1%

604.0

443.0

5,395,947

9,242,792

2,757,026,912

319.0

2.6%

929,679,009

305.0

3.7%

325.0.

195.5

4,508,887

14,158,404

330.0

260.0

3,473,167

11,534,653

784,875,000

299.0

2.8%

385.7

267.6

3,309,550

11,197,862

294,517,788

273.0

2.6%

329.8

248.0

2,786,473

10,299,926

1,413,870,308

802.0

1.5%

834.0

652.2

1,869,838

2,330,519

334,115,900

234.0

2.2%

261.0

155.2

1,579,778

6,769,177

358,331,243

670.0

6.7%

995.0

620.0

1,382,974

2,109,981

1,877,535,728

651.0

0.6%

652.0

489.0

1,306,999

2,010,180

961,223,239

922.0

0.9%

925.0

541.5

1,256,368

1,365,292

408,000,000

272.0

2.6%

293.0

215.0

1,061,408

3,927,111

380,278,685

3111.0

3.7%

3,500.0

2,855.0

616,480

200,233

158,153,100

508.0

1.8%

645.0

401.0

513,812

1,027,329

122,980,000

559.0

4.7%

830.0

360.0

350,590

636,357

338,551,313

308.0

0.3%

403.0

300.0

290,405

944,993

426,000,000

213.0

1.4%

233.0

183.5

254,932

1,202,464

244,303,278

68.0

0.4%

84.0

63.0

33,872

499,781

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

21,485,328

33.0

4.8%

43.1

28.1

293,923

8,972,451

36,143,324

44.4

3.3%

65.5

39.3

329,104

7,490,119

133,283,517

89.0

1.1%

94.5

68.2

477,312

5,347,028

31,987,962

71.0

6.0%

79.0

31.9

358,022

5,160,720

52,471,671

127.0

12.4%

141.0

70.0

590,599

4,724,663

11,834,987

72.3

1.8%

88.6

54.0

316,744

4,315,831

الشركة األولى لالستثمار
شركة أعيان لالجارة واالستثمار
الشركة الوطنية العقارية
شركة اإلنمــاء العقارية
شركة نور لالستثمار املالي
شركة مبرد للنقل
الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,659,849

19.0

2.2%

32.9

15.5

72,757

3,829,933

شركة االستثمارات الوطنية

109,307,108

137.0

3.0%

145.0

90.0

501,209

3,697,660

شركة عقارات الكويت
شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

96,631,236

102.0

1.2%

109.0

54.5

334,096

3,274,910

3,129,000

14.9

3.5%

19.3

11.1

40,420

2,776,848

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

الشركة
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت
شركة نور لالستثمار املالي
شركة االستثمارات الوطنية
الشركة الوطنية العقارية
البنك االهلي املتحد
شركة اإلنمــاء العقارية
شركة عقارات الكويت
شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة مبرد للنقل
شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

42,158,690

258.0

2.4%

330.0

177.0

634,371

2,470,680

52,471,671

127.0

12.4%

141.0

70.0

590,599

4,724,663

109,307,108

137.0

3.0%

145.0

90.0

501,209

3,697,660

133,283,517

89.0

1.1%

94.5

68.2

477,312

5,347,028

686,880,432

333.0

0.6%

365.0

281.0

454,599

1,367,238

31,987,962

71.0

6.0%

79.0

31.9

358,022

5,160,720

96,631,236

102.0

1.2%

109.0

54.5

334,096

3,274,910

36,143,324

44.4

3.3%

65.5

39.3

329,104

7,490,119

11,834,987

72.3

1.8%

88.6

54.0

316,744

4,315,831

139,434,934

123.0

1.7%

147.0

106.0

308,201

2,541,990

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية

11,624,634

100.0

13.4%

135.0

75.0

3,986

39,800

شركة نور لالستثمار املالي

52,471,671

127.0

12.4%

141.0

70.0

590,599.212

4,724,663

شركة أموال الدولية لالستثمار

5,958,191

33.0

10.0%

87.3

30.0

33

1,000

الشركة الكويتية السورية القابضة

5,817,138

33.0

10.0%

82.0

21.8

22,070

700,000

الشركة

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

يقيس مقدرة الشركة على
دفع المطلوبات المتداولة
مثل األرصدة الدائنة والسندات
الدائنة قصيرة األجل...
إلخ .وتستخدم المطلوبات
المتداولة كمقام ألنها تمثل
أكثر الديون استحقاقًا خالل
دورة التشغيل أو سنة واحدة
أيهما أطول .والموجودات
المتداولة تؤخذ كبسط وهي
ً
سيولة
تمثل أكثر الموجودات
للوفاء بهذه المطلوبات.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
الكمية
(سهم)

نسبة
التغير

معدل التداول
()Current Ratio

الشركة
شركة برقان لحفر اآلبار
الشركة الدولية للمنتجعات
شركة مجموعة أسس القابضة
شركة بيان لإلستثمار

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)
15,773,364

65.0

-9.7%

110.0

64.4

10

150

1,405,787

9.1

-9.0%

30.1

9.0

7,814

850,610

10,300,000

103.0

-7.2%

118.0

93.5

1,030

10,000

13,900,302

35.4

-6.1%

51.0

31.6

4,245

120,914

شركة الصفاة للطاقة القابضة

4,200,000

21.0

10.0%

34.0

16.0

11,696

568,001

شركة املال لالستثمار

3,102,459

10.0

9.9%

22.3

7.7

17,998

1,802,000

شركة بيت الطاقة القابضة

17,100,000

22.8

8.6%

47.3

16.8

4,710

214,401

شركة جياد القابضة

14,000,000

40.0

8.4%

77.0

33.9

67,924

1,716,433

املركز املالي الكويتي
شركة الديرة القابضة

49,522,580

103.0

7.7%

110.0

81.5

27,496

270,005

الشركة الوطنية الدولية القابضة
شركة العيد لالغذية
شركة أصول لالستثمار
شركة وربة كابيتال

6,300,000

4,006,790

20.3

6.3%

21.0

10.2

28,899

1,482,832

شركة مجموعة عربي القابضة

44,451,296

آسيا كابيتال االستثمارية

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

29,680,000

37.1

-6.1%

40.9

31.3

11,769

319,997

16,916,445

78.0

-3.7%

84.0

51.1

25,401

325,655

7,031,912

70.0

-3.5%

85.8

38.7

1,050

14,572

11,468,336

73.0

-2.7%

75.9

57.4

21,230

296,040

63.0

-2.3%

135.0

59.0

4,025

67,705

257.0

-2.3%

337.0

60.5

58,383

223,240
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منطقة مبارك العبدالله
أرض فضاء  400م
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القيمة التقديرية للعقار كما في ديسمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 360,000
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عوائدها بين  %6.4و %34.8في 2019

صناديق االستثمار تتفوق على الودائع والعقار
حقق  20صندوقا ً استثماريا ً محليا ً تستثمر في بورصة الكويت
مكاسب متفاوتة ،بنسب تتراوح ما بين  %6.4و %34.8في
 ،2019علما ً بأن بورصة الكويت تصدرت أسواق دول «الخليجي»
األكثر ارتفاعاً ،وجاءت من بين أفضل البورصات أداء على
مستوى العالم العام الماضي .ووفقا ً لتلك النتائج ،فإن
صناديق االستثمار حققت عوائد متميزة تتفوق على القنوات
االستثمارية المنافسة المتوافرة في السوق المحلي ،وهي
الودائع والعقار.

سالم عبد الغفور
ت �ص��در ص �ن��دوق ك��ام �ك��و مل��ؤش��ر ال �س��وق
األول قائمة الصناديق املحلية املستثمرة
في بورصة الكويت األكثر ارتفاعًا العام
امل��اض��ي ،بمكاسب بلغت  34.8ف��ي املئة،
وي �ع��د ال �ص �ن��دوق ال��وح �ي��د ال ��ذي ت�ج��اوز
أداء م� ��ؤش� ��ر ال� � �س � ��وق األول ل �ب ��ورص ��ة
ال�ك��وي��ت ،حيث أغلق ال�ع��ام امل��اض��ي على
ارتفاع بنسبة  32.3في املئة.
ّ
وحل صندوق فرصة املالي ،الذي تديره
ش ��رك ��ة امل ��رك ��ز امل ��ال ��ي ،ث��ان �ي��ًا ،ب�م�ك��اس��ب
ب �ل �غ��ت  27.1ف ��ي امل � �ئ ��ة ،ي �ل �ي��ه ص �ن��دوق��ا
«كامكو االستثماري» و«كامكو املأمون»،
ال �ل��ذان ت��دي��ره�م��ا ش��رك��ة ك��ام�ك��و انفست،
ب�م�ك��اس��ب بلغت  26.2ف��ي امل �ئ��ة و 26في
املئة ،لكل منهما على التوالي .من جهة
أخ��رى ،تصدر صندوق ال��درة اإلسالمي،
الذي تديره شركة كامكو انفست ،قائمة
ال �ص �ن��ادي��ق االس�ل�ام �ي ��ة امل �س �ت �ث �م��رة في
األس �ه��م ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ع��وائ��د ب�ل�غ��ت 22.3
ف��ي املئة ف��ي  ،2019يليه ص�ن��دوق املركز

اإلسالمي الذي تديره شركة املركز املالي
بعوائد  21.6في املئة.
ت��أت��ي ن�ت��ائ��ج ص�ن��ادي��ق االس�ت�ث�م��ار على
وقع األداء املتميز لبورصة الكويت العام
امل ��اض ��ي ،إذ ارت �ف �ع��ت ال �ق �ي �م��ة ال�س��وق�ي��ة
بنحو  7.1مليارات دينار لتستقر أمس،
ع �ن��د  36.2م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ،وذل� ��ك نتيجة
ال�ت�ط��ورات الكبرى التي شهدها السوق
الكويتي وإدراجه على  3مؤشرات عاملية،
وارتفاع أسعار النفط بنحو  27في املئة
ً
منذ بداية ال�ع��ام ،فضال عن تراجع حدة
ال �ت��وت��رات ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة ف��ي املنطقة،
ّ
وتقدم عملية االستحواذ التي يقوم بها
«بيت التمويل» على البنك االهلي املتحد
ـ البحرين.
ي � �ش� ��ار ال � � ��ى أن ال� �ق ��ائ� �م ��ة خ� �ل ��ت م � ��ن 3
صناديق تستثمر في األسهم الكويتية
لتأخر إفصاحها عن النتائج السنوية،
ك�م��ا أن س�ي�ط��رة «ك��ام �ك��و ان �ف �س��ت» على
امل��راك��ز األول ��ى ت�ع��ود ف��ي ج��زء منها ال��ى
ضم صناديق االستثمار التابعة لشركة
«غلوبل» عقب االستحواذ عليها.

◄ صندوق كامكو لـ«السوق األول» انفرد بتجاوز أداء مؤشر البورصة
◄ صناديق «كامكو» و«المركز» تتصدَّ ر القائمة في «التقليدية» و«اإلسالمية»
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أداء الصناديق المحلية المستثمرة في بورصة الكويت في 2019
الصناديق التقليدية

الصناديق التقليدية
اسم الصندوق

مدير الصندوق

األداء الشهري
ديسمبر 2019

األداء منذ
بداية عام
2019

1

صندوق كامكو لمؤشر
السوق األول

كامكو إنفست

%6.96

%34.88

8

2

صندوق فرصة المالي

شركة المركز
المالي الكويتي

%7.42

%27.16

9

3

صندوق كامكو
االستثماري

كامكو إنفست

%4.82

%26.29

4

صندوق كامكو
المأمون

كامكو إنفست

%5.77

%26.03

5

صندوق وفرة

وفرة لالستثمار
الدولي

%2.98

%24.26

6

صندوق الوسم

الكويتية للتمويل
واالستثمار

%4.28

%22.80

14

7

صندوق المركز للعوائد
الممتازة

المركز المالي
الكويتي

%6.43

%22.61

15

صفقة عقارية مليونية في شرق
هبة حماد
علمت سبقلا من مصادر مطلعة عن قيام تاجر عقار بشراء قطعة أرض في منطقة شرق
بمساحة  728مترًا ،وبقيمة إجمالية بلغت  2.100مليون دينار ،أي بسعر يتراوح ما بني
 3000 - 2.900دينار للمتر ،علمًا أن األرض نشاطها عقاري استثماري تجاري ،كائنة في
قطعة  ،3وبنسبة بناء .%400

«كيبيك» :الخرافي رئيسة للمطالبات والدعاوى

اسم الصندوق
صندوق الساحل

10
11
12
13

صندوق المركز
لالستثمار والتطوير
صندوق الوطنية
االستثماري
صندوق مصارف
االستثماري
صندوق كاب كورب
المحلي
صندوق الرؤية
صندوق الدارج
االستثماري
صندوق ثروة
االستثماري

مدير الصندوق
الساحل للتنمية
واالستثمار
المركز المالي
الكويتي
االستثمارات
الوطنية
وفرة لالستثمار
الدولي
كاب كورب
لالستثمار
كميفك
االستثمارات
الوطنية
ثروة لالستثمار

الصناديق اإلسالمية
األداء الشهري
ديسمبر 2019

األداء منذ
بداية عام
2019

%5.55

%21.59

%6.15

%21.47

%4.35

%19.53

%5.87

%19.36

%2.59

%14.44

%2.80

%13.80

%1.71 -

%8.04

%2.21

%7.35

اسم الصندوق

مدير الصندوق

األداء الشهري
ديسمبر 2019

األداء منذ
بداية عام
2019

صندوق الدرة
اإلسالمي

كامكو إنفست

%5.86

%22.35

2

صندوق المركز
اإلسالمي

شركة المركز
المالي الكويتي

%6.56

%21.67

3

صندوق الفجر
اإلسالمي

شركة وفرة
لالستثمار الدولي

%4.19

%17.58

4

صندوق الهدى
اإلسالمي

كميفك

5

صندوق ثروة اإلسالمي

1

شركة ثروة
لالستثمار

%6.30
%1.21

%8.30
%6.49

بسبب بطء اإلصالحات وضعف النمو

«موديز» :القوة المالية الخليجية

آخذة في التآكل

 ..والياسين لالستشارات القانونية
سعد الشيتي
أص� ��در ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة
ل�ل�ش��رك��ة ال�ب�ت��رول�ي��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة كيبيك
ح� ��ات� ��م ال � �ع � ��وض � ��ي ،ت �ع �م �ي �م��ا اداري � � � ��ا
ب�ت�غ�ي�ي��رات تنظيمية ح�ص�ل��ت سبقلا
ع� �ل ��ى ن �س �خ ��ة م � �ن� ��ه ،ي �ق �ض ��ي ب �ت�ع �ي�ين
ع ��روب ع�ب��د امل�ح�س��ن ال �خ��راف��ي رئيسة
ل �ف ��ري ��ق ع �م ��ل امل� �ط ��ال� �ب ��ات وال� ��دع� ��اوى
وت�ك��ون مسؤولة أم��ام م��دي��ر مجموعة

ال � �ش ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة .ك �م��ا ت ��م ت�ع�ي�ين
ح �س��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال �ي��اس�ي�ن رئ�ي�س��ا
ل �ف��ري��ق ع �م��ل االس �ت �ش��ارات ال�ق��ان��ون�ي��ة
وي�ك��ون م �س��ؤوال أم ��ام م��دي��ر مجموعة
الشؤون القانونية .واوضحت مصادر
ان ح �س��ن ال �ي��اس�ي�ن ي �ع �م��ل ح��ال �ي��ا في
شركة البتروكيماويات وتمت ترقيته
من خارج كيبيك لوظيفة رئيس فريق
ل� �ع ��دم وج� � ��ود م��رش �ح�ي�ن ح��ال �ي�ي�ن م��ن
داخل الشركة.

حققت  6.6ماليين دينار أرباحاً في 2019
ً
نقدا
«البترولية» توصي بتوزيع %30
ن��اق��ش م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة امل�ج�م��وع��ة
البترولية املستقلة أمس النتائج املالية
األولية للشركة لعام  2019والتي تشير
إل��ى تحقيق ص��اف��ي رب��ح  6.635ماليني
دينار ،بربحية  36.7فلسًا للسهم ،مقارنة
م��ع ع��ام  ،2018ح�ي��ث ب�ل��غ ص��اف��ي ال��رب��ح
حوالي  6.148ماليني دينار كويتي أي ما
يعادل  34فلسًا للسهم الواحد.
ون��اق��ش املجلس أي�ض��ًا م��وض��وع توزيع
األرب ��اح وعليه أوص��ى للجمعية العامة

ل�ل�ش��رك��ة ب �ت��وزي��ع أرب � ��اح ن �ق��دي��ة بنسبة
 %30م ��ن ال �ق �ي �م��ة االس �م �ي��ة ل �ل �س �ه��م أي
ب ��واق ��ع ث�ل�اث�ي�ن ف �ل �س��ًا ل �ل �س �ه��م ال ��واح ��د،
وتخضع هذه التوصية ملوافقة الجهات
ال��رس�م�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة وال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
العادية للشركة.
وقالت الشركة انها ستقوم باإلعالن عن
طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج
املالية النهائية بعد االنتهاء من تدقيقها
من قبل مدققي الحسابات.

حسام علم الدين
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية عن توقعات
سلبية للتصنيفات االئتمانية السيادية لدول الخليج في
 ،2020وذل��ك بسبب التقدم البطيء في اإلصالحات املالية
رغم ارتفاع أسعار النفط حاليا وضعف النمو باإلضافة
إلى تزايد تأثير املخاطر الجيوسياسية في املنطقة.
وق��ال تقرير ل�ـ «م��ودي��ز» إن��ه م��ن دون ت��داب�ي��ر وإص�لاح��ات
مالية جديدة ،فإن القوة املالية لدول الخليج ستستمر في
التآكل ،خصوصا مع استمرار اعتدال أسعار النفط على
املدى املتوسط .وقال اليكساندر بيرجيسي ،كبير املحللني
في «موديز» ونائب رئيس وكالة التصنيف :ستبقى وتيرة

◄ ّ
توقعات سلبية
لتصنيفات دول
«التعاون» في 2020
◄ انخفاض اإليرادات
النفطية سيقيد
النمو في القطاع
غير النفطي

الحد من العجز بطيئة في دول مجلس التعاون الخليجي
في  ،2020بينما ستستمر القوة املالية في التآكل في غياب
تدابير وإصالحات مالية جديدة مهمة ،كما أن هذا التآكل
ف��ي ال�ق��وة املالية ل��دول الخليج سيتفاقم بسبب التزامها
في الحد من إنتاج النفط مما سيقلل من اإلي��رادات املالية
لحكومات املنطقة.
وأض� � ��اف :إن ان �خ �ف��اض اإلي� � � ��رادات ال�ن �ف�ط �ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ات
الخليجية لتمويل اإلن�ف��اق سيقيد النمو في القطاع غير
النفطي والذي بدوره سيمنع الحكومات من القيام بتشدد
مالي أكبر ،كما أن املخاطر الجيوسياسية في املنطقة أعلى
وإوسع مما كانت عليه في املاضي وسط التوترات األخيرة
بني الواليات املتحدة األميركية وإيران.
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سواء رضيت أم لم َ
ترض!

الجمال والجاذبية ..يحددان راتبك وسعادتك
يعتقد الكثيرون أن الكفاءة والمؤهالت العلمية
هما بوابة الحصول على أفضل وظيفة مربحة،
وأنهما مقياس النجاح والتقدم في بيئة العمل،
وقد يغفل الكثيرون أهمية المظهر وتأثيره على
اختيار الشخص المناسب للوظيفة ،ومنحه فرصا ً
للتقدم والترقية.
فالمظهر الحسن واللباس األنيق يعطيان انطباعا ً
جيداً عن الشخص ،سواء أمام المدير أو الموظفين
والزمالء في العمل أو عن الحالة النفسية للموظف
وثقته بنفسه ،ما يؤثر على إنجازه وعلى فرص
التدرج الوظيفي.
مي السكري
أف � � ��ادت دراس � � ��ة ج� ��دي� ��دة ن �ش��رت �ه��ا م�ج�ل��ة
«سميثسونيان» ،ب��ان األش �خ��اص الذين
يتمتعون بالجمال والوسامة هم األسعد
ً
دائما لألسباب
واألكثر حظًا ،ولكن ليس
نفسها ،فبالنسبة للرجال الوسيمني ،من
امل��رج��ح أن ت��أت��ي ميزاتهم اإلض��اف�ي��ة على
شكل فوائد اقتصادية ،مثل زيادة األجور،
ً
استعدادا للعثور
في حني أن النساء أكثر
على الفرح بمجرد النظر إلى املرآة.
وأش��ارت ال��دراس��ة التي أجريت على أكثر
م ��ن  25أل� ��ف ش �خ��ص ف ��ي ال �ع��ال��م إل� ��ى أن
مقياس ال�س�ع��ادة ي�ق��در بحجم الجاذبية
ّ
ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا ال � �ف� ��رد .وح ��ل ��ل خ �ب��راء
االق �ت �ص ��اد ف ��ي ج��ام �ع��ة ت �ك �س��اس أوس�ت�ن
بيانات م��ن خمس دراس ��ات استقصائية
واسعة أجريت بني عامي  1971و 2009في
الواليات املتحدة األميركية وكندا وأملانيا
وب��ري �ط��ان �ي��ا ،ووج� � ��دوا أن ال� �ن ��اس ال��ذي��ن
يتمتعون بالجمال أكثر سعادة.
وي� �ق ��ول دان� �ي ��ال ه��ام �ي��رم��ش وه� ��و خبير
اق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ج��ام �ع��ة أوس �ت��ن وم��ؤل��ف
ال ��دراس ��ة ال��رئ �ي �س��ي« :ت �ع �ت �ب��ر ال �ن �س��اء أن
ال �ج �م��ال م �ه��م ب�ط�ب�ي�ع�ت��ه ،وي �ش �ع��رن فقط
بالسوء إذا كن قبيحات».

الثقة بالنفس ..واللباقة
وأش ��ار هاميرمش إل��ى أن التأثير األكبر
ل�ل�ج�م��ال وم� � ��ردوده ع �ل��ى س �ع��ادة األف� ��راد
ي �ظ �ه��ر ف ��ي ال �ن �ت��ائ��ج االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،حيث
أظهر العديد م��ن ال��دراس��ات التي أجريت
ف��ي وق��ت س��اب��ق أن ال�ج�م��ال ي�س��اع��د على
ت �ح �س�ين امل �ي��زان �ي��ة وي �س��اع��د ف ��ي ت�ك��وي��ن
ال� �ث ��روات ك�م��ا أن األك �ث��ر ج �م��اال وس �ع��ادة
يبحث عموما عن كسب املزيد من الفرص،
فيتيح ذل��ك ل��ه الحصول على ف��رص عمل
وك �س��ب م� ��ادي ج �ي��د وأي �ض��ا ف ��رص زواج
ج �ي ��دة وف �ق ��ا ل �ط �م��وح �ه��م .وف� ��ي ال ��دراس ��ة
الجديدة ،تم توجيه س��ؤال الى املشاركني
عن املستويات الخاصة من السعادة التي
ي�ش�ع��رون بها وب�ع��د التصويت ت��م أيضا
إج ��راء م�ق��اب�لات شخصية معهم وتقييم
م �ظ �ه��ره��م وم� �ض ��اه ��اة ذل� ��ك ب��إج��اب��ات �ه��م،
واتضح من خالل ذلك أن  %15من الناس
ف��ي امل��رت�ب��ة األع�ل��ى م��ن حيث املظهر أكثر
س � �ع� ��ادة م� ��ن  %10أق � ��ل م �ن �ه��م م� ��ن ح�ي��ث
املظهر.

المال قد ال يشتري السعادة..
لكن الجمال يشتري
كالً من المال والسعادة
دراسات استقصائية
واسعة تؤكد :الوسيمون
أكثر سعادة من غيرهم
للجمال ايضاً تأثير في التقدم الوظيفي وزيادة الدخل

الجمال واألناقة يساعدان
على تحسين الميزانية
وتكوين الثروات
األكثر جماالً محظوظون
في فرص العمل والكسب
المادي والزواج
المالمح الطفولية قد تخدم
صاحبها أحيانا ً شرط أن يكون
من ذوي البشرة السمراء
أصحاب البشرة البيضاء
بمالمح ناضجة قد يحصلون
على رواتب أعلى
الرجل الجميل يتقاضى
أكثر بـ  %9من نظيره
غير الجذاب
المرأة الجذابة يزيد راتبها
أكثر بـ  %4على صاحبة
الجمال المتواضع

ورغم أن املالمح تعد من األم��ور الخارجة
عن السيطرة والتي ال يمكن التحكم بها،
اال أن ت��أث �ي��ره��ا ك �ب �ي��ر ف ��ي ت �ح��دي��د حجم
الراتب .ووفقًا ملا ذكره الخبراء ،فإن أرباب
العمل يقومون وبشكل ال إرادي بتحديد
األج��ور وف��ق مالمح الشخص ،حيث انها
تترك انطباعًا بأن صاحبها يمكن الوثوق
به أو يمكنه فرض سيطرته على محيطه
م �م��ا ي �ض �م��ن ل ��ه رات� �ب ��ًا أف �ض ��ل م ��ن غ �ي��ره.
ف��األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ك��ون ح�ج��م وجههم
أق� ��ل ع��رض��ًا ب�ن�س�ب��ة  %60م ��ن ط ��ول ��ه ،هم
ح��ري �ص��ون ب�ط�ب�ع�ه��م ،ب�ي�ن�م��ا األش �خ��اص
ال��ذي��ن ي �ك��ون ع ��رض ح �ج��م وج �ه �ه��م اك�ث��ر
بنسبة  %70قياسًا ال��ى طوله ،يتمتعون
بثقة أكبر بالنفس .ويتم تحديد صفات
ال�ل�ط��اف��ة وال� ��ود م��ن خ�ل�ال ق �ي��اس امل�س��اف��ة
ال �ت��ي ت �ف �ص��ل ب�ي�ن ال� �ج ��زء ال �ع �ل��وي للعني
والحاجب ،فكلما ارتفع الحاجب عن العني
ك �ل �م��ا ك��ان��ت ال �ع �ض�ل�ات أق � ��وى م ��ا يجعل
العيون تظهر بشكل واض��ح ،ما يدل على
أن �ه��م ي�ت�م�ت�ع��ون ب��ال�ل �ب��اق��ة وال� �ق ��درة على
التواصل بلطف مع اآلخرين.

املالمح الطفولية والناضجة
يرى خبراء لغة الجسد أن املالمح الطفولية
قد تخدم صاحبها احيانًا شرط أن يكون من
أصحاب البشرة السمراء .ما يخدم أصحاب
ه��ذه املالمح هو أن التأثير ال يرتبط بسن
محددة ،إذ يمكن أن يستمر هذا التأثير هذا
حتى مع التقدم بالسن.
أم� � ��ا اص � �ح� ��اب امل�ل��ام� ��ح ال� �ن ��اض� �ج ��ة ،ف�ي�ت��م
تصنيفهم بشكل ف��وري ف��ي خانة األق��وي��اء
عقليًا .وخ�لاف��ًا ألص�ح��اب ال�ب�ش��رة السمراء
ف� ��إن أص� �ح ��اب ال �ب �ش��رة ال �ب �ي �ض��اء ب�م�لام��ح
طفولية ال يتركون األث��ر املطلوب بل غالبًا
م ��ا ي �ت��م اع �ت �ب��اره��م ع �ل��ى أن �ه��م ال ي�م�ل�ك��ون
الكفاءة وال يحترمون التراتبية .وعليه فإن
أصحاب البشرة البيضاء بمالمح ناضجة
لهم حظوظ أكبر في الحصول على رواتب
أعلى.
وق � � ��ام ب ��اح� �ث ��ون م� ��ن ج ��ام �ع �ت ��ي ش �ي �ك��اغ��و
وكاليفورنيا بتحليل البيانات من دراس��ة
طويلة األمد ألكثر من  14000شخص ،وطلب
من املشاركني  -الذين تم تقييمهم على مدى

جاذبيتهم واهتمامهم بأنفسهم  -اإلجابة
ع��ن األس�ئ�ل��ة املتعلقة بدخلهم ووظائفهم
وتعليمهم وشخصياتهم ،ووجد الباحثون
أن األشخاص الجذابني يميلون بالفعل إلى
الحصول على رواتب أعلى.
ك�م��ا اك�ت�ش��ف ال �ب��اح �ث��ون أن م �ي��زة ج��اذب�ي��ة
امل � ��رأة ت��أت��ي ب��ال �ك��ام��ل ت �ق��ري� ً�ب��ا م��ن ال�ع�ن��اي��ة
ً
ب��ال�ج�م��ال واه�ت�م��ام�ه��ا ب�م�ظ�ه��ره��ا ب ��دال من
ج �م��ال �ه��ا «ال �ط �ب �ي �ع��ي» ،ب�ي�ن�م��ا ي �ت��م ال�ح�ك��م
ف�ق��ط ع�ل��ى ن�ح��و ن�ص��ف ال ��رج ��ال ب��ال�ط��ري�ق��ة
ن�ف�س�ه��ا .وأظ �ه��ر ال�ب�ح��ث أن ال �ن �س��اء ال�لائ��ي
يتمتعن بشكل طبيعي لكنهن أكثر اهتماما
بمظهرهن ،يتفوقن بأغلبية ساحقة على
النساء الجميالت الالتي يتخلني عن مظهر
املكياج بالكامل.
على سبيل املثال ،فاملرأة غير الجذابة لكنها
حسنة امل�ظ�ه��ر وأن �ي �ق��ة ،ت�ت�ق��اض��ى متوسط
رات ��ب س �ن��وي ق ��دره  37000دوالر ،م�ق��ارن��ة
ب��امل��رأة ذات االه �ت �م��ام امل�ت��وس��ط بمتوسط
راتب سنوي  24000دوالر ،في حني ان املرأة
الجذابة التي ال تهتم بمظهرها وأناقتها،
فقد تتقاضى نحو  22000دوالر سنويًا.

الجذابون ..يكسبون أكثر

ً
قد يكون هذا ليس عدال ،لكن من االمور املتعارف عليها أن األشخاص الذين ُينظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية يكسبون
املزيد من املال .ووفقا للدراسات فإن الذين يتمتعون بمالمح جميلة لهم حظوظهم الكبيرة في الحصول على رواتب أعلى
من غيرهم بنسبة  %5أو أكثر .وترتفع هذه النسبة كلما كانت املالمح أجمل وتنخفض كلما كانت الجاذبية أقل .وفي
دراسة تبني أن الرجل الذي يملك مالمح جميلة يتقاضى أكثر بـ %9من الرجل غير الجذاب ،أما املرأة الجذابة فتتقاضى
أكثر بـ %4من املرأة غير الجذابة.

المكياج..
استثمار
في الحياة
المهنية
ت �ظ �ه��ر األب� �ح ��اث ال �ج��دي��دة
ال � � � �ت� � � ��ي ن � � �ش� � ��ره� � ��ا م � ��وق � ��ع
«غالمور» أن االستثمار في
امل�ك�ي��اج وت�س��ري�ح��ة الشعر
ه ��و اس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال �ح �ي��اة
امل�ه�ن�ي��ة وامل�س�ت�ق�ب��ل امل��ال��ي.
وبينت األبحاث انه عندما
ي�ت�ع�ل��ق األم� ��ر ب��ال �ن �س��اء ،ال
ي �ت �خ��ذ امل � ��دي � ��رون ق � � ��رارات
ت �ت �ع �ل��ق ب ��امل ��ال ب� �ن � ً
�اء ع�ل��ى
ال �ج �م��ال ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وإن �م��ا
على معايير جمالية أخرى
تتعلق بمقدار املكياج الذي
ي �ت��م وض� �ع ��ه أو ت�س��ري�ح��ة
ال �ش �ع��ر ،ال �ت��ي ت �ج��ذب أع�ين
ً
املديرين وت�ح��دث ف��رق��ا في
املكاسب.

شركات الطيران تواجه تكاليف وقود أعلى مع تحويلها مسارات رحالتها

توترات الشرق األوسط تربك سوق السفر
يشهد سوق الطيران في الوقت الحالي حالة من االرتباك ،بخالف
ارتفاع أسعار النفط الذي جاء بالتزامن مع توترات منطقة الشرق
األوسط ،وجاء حادث سقوط الطائرة األوكرانية في إيران ليزيد من
حالة االرتباك والحذر.
توقع عاملون بقطاع الحجوزات أن تشهد
أسعار تذاكر السفر قفزة كبيرة خالل الفترة
املقبلة ،خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود،
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ات � �ج� ��اه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ش ��رك ��ات
الطيران إلى تغيير وجهتها واالبتعاد عن
امل�ن��اط��ق امللتهبة ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط بعد
اس�ت�ه��داف إي ��ران ل�ق��واع��د عسكرية أميركية
ف ��ي ال � �ع� ��راق .وق � ��ال ص ��اح ��ب وك ��ال ��ة ل�ل�س�ف��ر
والحجوزات في القاهرة أحمد هاشم إن أي
تعديل في وجهات السفر يزيد من التكلفة،
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن االرت �ف��اع ف��ي أس�ع��ار
ال�ن�ف��ط وال ��وق ��ود ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي س��وف
يفاقم التكلفة على شركات الطيران.
وأوضح في حديثه لـ«العربية.نت» أن هناك
حالة من الحذر والترقب بالنسبة للرحالت
امل �ت �ج �ه��ة م ��ن وإل� � ��ى م �ن �ط �ق��ة دول ال�خ�ل�ي��ج
والشرق األوسط بشكل عام ،وذلك منذ بداية
األسبوع الحالي ،وهناك تراجع بالفعل في
حجم ال�ح�ج��وزات ،خصوصًا م��ع ق�ي��ام عدد
كبير من شركات الطيران العاملية بتعديل
وج�ه��ات�ه��ا وت�غ�ي�ي��ره��ا لتبتعد ع��ن األج ��واء
العراقية واإليرانية في الوقت الحالي.
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ذك��ر ت�ق��ري��ر «روي� �ت ��رز» أن
شركات الطيران تواجه تكاليف وقود أعلى
م ��ع ت�ح��وي�ل�ه��ا م� �س ��ارات ال ��رح�ل�ات ل�ت�ف��ادي
امل �ج��ال ال �ج��وي ف��وق إي ��ران وال �ع��راق بسبب

توقعات بارتفاع
أسعارالتذاكر مع صعود
النفط وتغيير الوجهات
لتفادي المجال الجوي
فوق إيران والعراق
تراجع في حجم الحجوزات
مع قيام عدد كبير من
شركات الطيران العالمية
بتعديل وجهاتها وتغييرها
تعديل المسارات
قد يطيل أزمنة الرحالت
المتجهة من أوروبا
إلى آسيا نحو  40دقيقة

شركات الطيران تدفع فاتورة االضطرابات في المنطقة

ال �ت��وت��رات امل�ح�ت��دم��ة ح��دي�ث��ًا ب�ي�ن واش�ن�ط��ن
وطهران ،ما يزيد الضغوط املالية في قطاع
ي�ك��اب��د ب��ال�ف�ع��ل آث ��ار وق��ف تشغيل ال�ط��ائ��رة
بوينغ  737ماكس الذي طال أمده.
وغ �ي��رت ل��وف�ت�ه��ان��زا األمل��ان �ي��ة وأي ��ر ف��ران��س-
ك� ��ي.ال.ام وال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة السنغافورية
وامل��ال�ي��زي��ة م �س��ارات رح�ل�ات بعد أن أطلقت
ال�ق��وات اإلي��ران�ي��ة ال�ص��واري��خ على قاعدتني
ع �س �ك��ري �ت�ين ت �س �ت �ض �ي �ف��ان ق � ��وات أم �ي��رك �ي��ة
ف��ي ال �ع��راق .وتحطمت ط��ائ��رة أوك��ران�ي��ة في
طهران ،لكن سبب الحادث غير واضح بعد.

تعديل الوجهات
وق � ��ال اس� �ت� �ش ��اري ال �ن �ق��ل ال� �ج ��وي امل�س�ت�ق��ل
جون ستريكالند إن «تفادي املجال الجوي
العراقى – اإلي��ران��ى ص��داع م��زدوج لشركات
ال �ط �ي��ران» ،م�ش�ي��را إل ��ى أن أزم �ن��ة ال��رح�لات
ستزيد بما سيربك الجداول ويزيد تكاليف
التشغيل.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أوض ��ح م��ؤس��س «أوب �س �غ��روب»
التي تراقب مخاطر املجال الجوي فى أنحاء
العالم مارك زي إن تعديل املسارات لتفادي

امل �ج��ال�ين ال �ج��وي�ين اإلي ��ران ��ي وال �ع��راق��ي قد
يطيل أزم �ن��ة ال��رح�لات املتجهة م��ن أوروب ��ا
إلى آسيا نحو  40دقيقة.
وأع � �ل � �ن� ��ت ش � ��رك � ��ة «ك � ��ان� � �ت � ��اس أي� ��رالي � �ن� ��ز»
األسترالية أن مثل ه��ذا التعديل سيضيف
 50دق �ي �ق��ة ل ��زم ��ن رح �ل �ت �ه��ا م ��ن ب� �ي ��رث إل��ى
ل� �ن ��دن ،م ��ا س �ي �ج �ب��ره��ا ع �ل��ى ت �ق �ل �ي��ل أع � ��داد
امل�س��اف��ري��ن  -وب��ال�ت��ال��ي اإلي � ��رادات  -لتحمل
الطائرة مزيدًا من ال��وق��ود .وقالت «فيرجن
أت�لان �ت��ك» إن أزم �ن��ة رح�لات �ه��ا م��ن م��وم�ب��اي
وإليها ستصبح «أطول من املتوقع بقليل».
وحظرت إدارة الطيران االتحادية األميركية
على ش��رك��ات ال�ط�ي��ران األميركية استخدام
املجال الجوي إلي��ران وخليج عمان واملياه
ال ��واق �ع ��ة ب�ي�ن إي� � ��ران وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،م�ش�ي��رة
إل ��ى «أن�ش�ط��ة ع�س�ك��ري��ة م�ح�ت��دم��ة وت��وت��رات
س �ي��اس �ي��ة م �ت ��زاي ��دة ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � ��ط».
وكانت شركات الطيران العاملية قد خفضت
ف��ي ديسمبر امل��اض��ي م��ن توقعاتها ألرب��اح
القطاع ككل ف��ي  2019تحت وط��أة ت��وت��رات
التجارة ،لكنها توقعت انتعاشة خالل عام
.2020

وقف الرحالت
وأع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ات ط � �ي� ��ران ع��امل �ي ��ة ت��أج �ي��ل
رح�لات�ه��ا إل��ى ب �غ��داد ،وع�ل��ى رأس�ه��ا شركتا
ط�ي��ران اإلم ��ارات و«ف�ل�اي دب��ي» ،كما أعلنت
طيران كانتاس األسترالية تعديل مسارات
رح �ل ��ات ال � �ش ��رق األوس � � ��ط ل �ت �ج �ن��ب امل �ج��ال
الجوي فوق العراق وإيران حتى إشعار آخر.
وأعلنت الخطوط الجوية السنغافورية أنها

تحول مسار جميع الرحالت الجوية بعيدًا
عن املجال الجوي اإليراني.
أي �ض��ًا أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ل��وف �ت �ه��ان��زا األمل��ان �ي��ة
أنها ألغت رحلة م��ن مطار فرانكفورت إلى
العاصمة اإليرانية طهران ،في إطار «إجراء
اح � � �ت� � ��رازي» ب �س �ب��ب ال� ��وض� ��ع ال� �ح ��ال ��ي ف��ي
املنطقة .كما أعلنت أك�ب��ر ش��رك��ة ط�ي��ران في
ت��اي��وان «تشاينا أيرالينز» أن طائراتها لن
تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات
في املنطقة.
وذك � ��رت وك � ��االت أن �ب��اء روس �ي��ة أن ال��وك��ال��ة
االتحادية الروسية للنقل طلبت من شركات
ال �ط �ي ��ران ال��وط �ن �ي��ة ت �ج �ن��ب ال �ت �ح �ل �ي��ق ف��وق
امل�ج��ال ال�ج��وي لكل م��ن ال�ع��راق وإي ��ران .كما
أع �ل �ن��ت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ف��رن�س �ي��ة «أي ��ر
ف��ران��س» تعليق جميع رح�لات�ه��ا ال�ت��ي تمر
باملجالني الجويني اإليراني والعراقي حتى
إش� �ع ��ار آخ � ��ر .أي� �ض ��ًا ،ق � ��ررت ش ��رك ��ة «م �ص��ر
للطيران» تعليق رحالتها الجوية املتجهة
إلى العاصمة العراقية بغداد ملدة  48ساعة،
ن �ظ �رًا ل �ل �ظ��روف األم �ن �ي��ة «غ �ي��ر امل �س �ت �ق��رة».
وك��ان��ت شركتا ال�ط�ي��ران «امل�ل�ك�ي��ة» األردن�ي��ة
و«ال �خ �ل �ي��ج» ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ق��د أع�ل�ن�ت��ا تعليق
رح�لات �ه �م��ا م ��ن وإل � ��ى ال �ع��اص �م��ة ال �ع��راق �ي��ة
ب �غ��داد .وك��ان��ت ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ق��د أعلنت اإلث�ن�ين امل��اض��ي أن رحالتها إلى
م��دي �ن��ة ال �ن �ج��ف ف ��ي ال � �ع ��راق ،وه ��ي ال��رح �ل��ة
ال��وح �ي��دة إل��ى ال �ع��راق« ،م��وق��وف��ة م�ن��ذ نحو
أرب� �ع ��ة أس��اب �ي��ع ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال�س�ل�ط��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ،وب �ن��اء ع�ل��ى معايير
سالمة التشغيل وسالمة ركابها».
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الصورة األكثر قتامة لثالث أكبر اقتصاد في العالم

«كاروشي»..
الموت من كثرة العمل في اليابان
◄ صورة أكثر قسوة
وراء مشهد الموظفين
المبهر ببدالتهم
الرسمية وهم يندفعون
إلى المترو
◄ عشرات األفراد ينامون
في المطاعم والقطارات
بمالبسهم األنيقة
الفتقارهم الشديد للنوم

إيمان عطية
لطالما أثار مشهد الموظفين ببدالتهم الداكنة ذات الطابع
الرسمي وهم يندفعون إلى محطات المترو في اليابان صباح
كل يوم بانضباط صارم إعجاب العالم .مشهد عزز في ذهن
الكثيرين صورة الياباني المجد والمجتهد الذي استطاع باتقانه
المبهر للعمل أن يرفع من مكانة اقتصاد بالده إلى مصاف
الدول العظمى.
بيد أن وراء هذه الصورة المبهرة قصة أخرى تبدو أكثر قسوة
وقتامة ،يمكن اختصارها في كلمة واحدة «كاروشي»

 ،karoshiومعناها حرفيا الموت من كثرة العمل .هي ظاهرة
حصدت وتحصد مئات األرواح المنهكة التي أزهقت نتيجة
ثقافة عمل شاقة مبنية على الوالء المطلق للشركة
والتضحية الشخصية والعمل االضافي لساعات طويلة غير
مدفوعة األجر مقابل الحصول على األمن الوظيفي مدى
الحياة .ففي مقابل هذه الشوارع المزدحمة والمواصالت
العامة الممتلئة بالموظفين الذين يهرعون من اجتماع إلى
آخر ،هناك أيضا العشرات من هؤالء األفراد الذين ينامون على
طاوالت المقاهي أو في مطاعم الوجبات السريعة أو في
القطارات بمالبسهم األنيقة الفتقارهم الشديد للنوم.

أقصر متوسط نوم في العالم
ت� �ك� �ش ��ف إح� � � �ص � � ��اءات م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
االقتصادي والتنمية لعام  ،2019أن اليابان
لديها أقصر متوسط ن��وم ف��ي العالم عند
 442دق�ي�ق��ة ي��وم �ي��ا ،ن�ح��و  7.3س��اع��ات في
ال�ل�ي�ل��ة ،م�ق��ارن��ة ب� �ـ 528دق�ي�ق��ة ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة .وق� ��د ت ��م ت�ص�م�ي��م ق ��ان ��ون ج��دي��د
نفذ في وق��ت سابق من ه��ذا العام ملكافحة
ثقافة العمل الشاق ،من خالل قصر العمل
االض� ��اف� ��ي ال �ق��ان��ون��ي ع �ل��ى  45س ��اع ��ة ف��ي
الشهر و 360ساعة في السنة.

◄  200شخص يموتون
سنويا بسبب اإلرهاق
في العمل ..والرقم
الحقيقي أعلى من ذلك
◄ أرواح منهكة أزهقت
نتيجة ثقافة عمل شاقة
مبنية على الوالء المطلق
للشركة والتضحية الشخصية
◄ االقتصاد يفقد 138
مليار دوالر سنويا بسبب
انخفاض اإلنتاجية الناجم
عن قلة النوم
◄ ربع الشركات لديها
موظفون يعملون
أكثر من  80ساعة إضافية
في الشهر
◄ شركات تقطع التيار
الكهربائي مساء
إلجبار موظفيها
على مغادرة المكاتب
◄ ثقافة العمل تتسم
بتسلسل هرمي ال داعي
له وصنع قرار بطيء..
والمرونة نادرة

قمصان نظيفة
تطور حول ثقافة العمل الشاق ،مفاهيم عديدة منها
على سبيل املثال ظهور ن��وع من األدب،kodoku ،
يتحدث عن الوحدة بني املوظفني اليابانيني ،الذين
لديهم القليل من الوقت أو امليل لرؤية األصدقاء أو
العثور على شريك بطريقة رومانسية ،تجعل من
األم��ر ي�ب��دو أف�ض��ل م�م��ا ه��و عليه ح�ق��ا .ك�م��ا تكثر
املتاجر الصغيرة ،التي تبيع قمصان نظيفة ألولئك
الذين لم تتح لهم فرصة العودة إلى منازلهم.

ترجع ثقافة العمل لساعات طويلة وفق نظام هرمي
صارم إلى فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية .ففي
أوائ��ل الخمسينيات من القرن املاضي ،جعل رئيس
ال ��وزراء شيغيرو يوشيدا م��ن اع��ادة بناء االقتصاد
ال�ي��اب��ان��ي م��ن أه��م أول��وي��ات��ه .ح��ث ال�ش��رك��ات الكبرى
ع�ل��ى م�ن��ح م��وظ�ف�ي�ه��ا األم ��ن ال��وظ�ي�ف��ي م ��دى ال�ح�ي��اة
وأجورًا عالية مقابل ساعات العمل الطويلة والوالء
التام .نجحت هذه املعادلة ،وشهدت اليابان عصرا
ّ
ذهبييا من النمو وحلق االقتصاد ليصبح ثالث أكبر
اقتصاد في العالم.
لكن ف��ي غضون عقد م��ن ال��زم��ن على ال��دع��وة األول��ى
ال�ت��ي وج�ه�ه��ا ي��وش �ي��دا ،ب ��دأت ت�ظ�ه��ر ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين
ال �ي��اب��ان �ي�ين م �ع��ال��م اإلره � ��اق ال �ش��دي��د ح��د االن �ت �ح��ار
والتعرض لسكتات دماغية أو قلبية بسبب األعباء
الهائلة املتمثلة في التوتر والحرمان من النوم.
ه��ذه هي مأساة املوظفني اليابانيني الذين يعانون
م��ن ن �ظ��ام ي�ل�غ��ي اح�ت�ي��اج��ات�ه��م اإلن �س��ان �ي��ة ملصلحة
ال��وظ�ي�ف��ة وال �ش��رك��ة .ف�ف��ي سعيهم لخلق ان�ط�ب��اع��ات
ج �ي��دة ع�ن��د رؤس��ائ �ه��م ،ع��اش امل��وظ �ف��ون ن�م��ط حياة
يركز بالكامل على الشركة والتضحية وتقديم الوالء
املطلق بدرجاته القصوى.
ع��رف��ت أول ح��ال��ة ك ��اروش ��ي ف��ي ع ��ام  ،1969وك��ان��ت
مل��وظ��ف ع �م��ره  29ع��ام��ا ع �م��ل ف ��ي واح � ��دة م ��ن أك�ب��ر
ال �ص �ح��ف ال �ي��اب��ان �ي��ة .ت��وف��ي امل��وظ��ف ن�ت�ي�ج��ة سكتة
قلبية في مكان عمله بسبب تراكم اإلجهاد واإلفراط
في العمل .لكن الحاالت البارزة التي ظهرت في اآلونة
األخيرة دفعت كاروشي إلى دائرة الضوء.
آخ��ر وف ��اة مل��وظ��ف نسبت إل��ى ك��اروش��ي الصحافية
م�ي��وا س ��ادو ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  31ع��ام��ا .ق�ي��ل إنها
سجلت  159ساعة من العمل اإلضافي في شهر واحد
في شبكة األخبار  ،NHKقبل أن تموت بسبب قصور
في القلب في يوليو ،2013
وفي يوم عيد امليالد في عام  ،2015توفيت ماتسوري
تاكاهاشي ،وهي موظفة في وكالة الدعاية اليابانية
دينتسو عن عمر ناهز  24عاما .اتضح أنها بالكاد
كانت تنام بعد أن عملت أكثر من  100ساعة إضافية
في الشهر في الفترة التي سبقت وفاتها.
األرق� � ��ام ال��رس �م �ي��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى وج� ��ود م �ئ��ات ح ��االت
ك��اروش��ي ك��ل ع��ام ،وتحسب األرق ��ام ح��االت اإلصابة
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية واالن�ت�ح��ار.
وت�ق��در ال�ح�ك��وم��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة أن ح��وال��ي  200شخص
ي �م��وت��ون ك��ل ع ��ام ب�س�ب��ب اإلره� � ��اق ف��ي ال �ع �م��ل ،لكن

نشطاء يقولون إن الرقم الحقيقي هو أعلى من ذلك
بكثير.
ف��ي ع��ام  ،2018راح  19م��وظ�ف��ا ف��ي ال�ع�ش��ري�ن��ات من
العمر ضحية ك��اروش��ي .ووج��د مسح أج��رت��ه وزارة
الصحة ع��ام  ،2017أن حوالي نصف اليابانيني في
األرب�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال�ع�م��ر ي�ن��ام��ون مل��دة ت�ق��ل ع��ن ست
ساعات في الليلة .وخلص تحليل ملؤسسة راند قبل
عام إلى أن االقتصاد الياباني فقد  138مليار دوالر
سنويا بسبب ان�خ�ف��اض االن�ت��اج�ي��ة ال�ن��ات��ج ع��ن قلة
النوم.
كما كشفت دراس��ة حديثة أن ح��وال��ي رب��ع الشركات
ال �ي��اب��ان �ي��ة ل��دي �ه��ا م��وظ �ف��ون ي�ع�م�ل��ون ألك �ث��ر م��ن 80
ساعة عمل اضافي في الشهر ،وغالبا ما تكون غير
م��دف��وع��ة األج� ��ر %12 .م��ن ال �ش��رك��ات ال �ت��ي خضعت
ل�ل��دراس��ة لديها م��وظ�ف��ون ك�س��روا ح��اج��ز  100ساعة
عمل اضافي في الشهر .هذه األرقام مهمة ،ذلك أن 80
ساعة عمل اضافي في الشهر تعتبر الحد الذي تزيد
معه فرص املوت.
أح��د األس�ب��اب وراء ه��ذا العدد غير ال�ع��ادي لساعات
العمل الياباني هو ثقافة الترقي في السلم الوظيفي

ارتقاء اجتماعي
في اليابان ،تغمر قيمة الحصول على وظيفة
النسيج االجتماعي بأكمله .فهي رمز لليابان
القوية ،التي تغزو األراض��ي وت��وزع خبراتها.
فالحصول على وظيفة هوعالمة على النجاح
ال � ��ذي ي � ��ؤدي ب� � ��دوره ال� ��ى االرت � �ق� ��اء ب��ال��وض��ع
اجتماعي.

تراجع اإلنتاجية
م�ن��ذ األزم ��ة امل��ال�ي��ة اآلس �ي��وي��ة ف��ي ع��ام ،1997
ت��راج �ع��ت ان�ت��اج�ي��ة ال �ي��اب��ان إل ��ى أس �ف��ل قائمة
م �ج �م��وع��ة ال �س �ب��ع ،ب �م �ع��دل ي �ق��ل ب �ك �ث �ي��ر ع��ن
م �ت ��وس ��ط اإلن� �ت ��اج� �ي ��ة ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع ��اون
االقتصادي والتنمية .وتراجعت اإلنتاجية في
ق�ط��اع ال�خ��دم��ات ،ال��ذي ي��وظ��ف نحو  %70من
القوة العاملة ،بأكثر من  %10بني عامي 2003
و ،2016وفقا لـ{بلومبيرغ».

ال�ت��ي ال ت��زال متأصلة ف��ي ن�ظ��ام األق��دم�ي��ة .اذ يحدد
مقدار الوقت ال��ذي يعمل فيه املوظفون فرصهم في
ال �ت �ق��دم ال��وظ �ي �ف��ي ،وت �ك��ون ك�م�ي��ة ع�م�ل�ه��م ف��ي بعض
األحيان أكثر أهمية من جودتها.
وت �ع��رض��ت ال�ح�ك��وم��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة ل�ض�غ��وط م�ت��زاي��دة
للتحرك ازاء ه��ذا األم��ر ،لكن التحدي ك��ان يتمثل في
كسر ثقافة امتدت لعقود من الزمان ،حيث ينظر الي
امل��وظ��ف ال ��ذي ي �غ��ادر ق�ب��ل زم�لائ��ه ورئ�ي�س��ه بغضب
وبأنه شخص غير مهذب.
وكانت الحكومة طرحت في ع��ام  2017م�ب��ادرة أيام
الجمعة امل�م�ي��زة ،وش�ج�ع��ت ال�ش��رك��ات ع�ل��ى السماح
ملوظفيها بالخروج في وقت مبكر عند الثالثة بعد
الظهر في آخر جمعة من كل شهر .كما حثت املوظفني
على قضاء عطالت أكثر .ويحق للموظف الحصول
على اج��ازة ملدة  20يوما في السنة ،لكن قرابة %35
منهم ال يأخذون أيا منها.
م��ع ذل� ��ك ،وب �س �ب��ب ث �ق��اف��ة ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت �ف��رض علي
امل��وظ��ف أال ي �ع��رض زم �ل��اءه أو ع �م�لاء ال �ش��رك��ة ألي
تأخير ،يختار املوظفون البقاء وع��دم ترك أماكنهم،
ما دف��ع بعض الشركات ال��ى قطع التيار الكهربائي
في املساء الجبار موظفيها على مغادرة املكتب.

خطوات بسيطة لإلصالح
لعل توقعات اليابان الكبيرة القتصادها تشكل عامل
تثبيط لالصالح في مكان العمل .فالخوف الوطني
م��ن التضخم وارت �ف��اع األس�ع��ار وان�خ�ف��اض معدالت
ال �ت��وظ �ي��ف ،إل� ��ى ج ��ان ��ب ان �خ �ف��اض م �ع ��دل امل��وال �ي��د
وسياسة الهجرة املغلقة ،تزيد كثيرًا من الضغوط
التي يتعرض لها املوظفون.
لكن ه��ذا ال يمنع أن يمكن للبالد أن تتخذ خطوات
بسيطة وتحقيق زي��ادة في الكفاءة واالنتاجية من
خ�لال ادخ ��ال تغييرات متواضعة نسبيا .اذ تتسم
ثقافة العمل في اليابان بتسلسل هرمي ال داعي له،
وصنع القرار بطيء وتوافقي ،واملرونة في العمل أمر
ن��ادر ال �ح��دوث ،وال�ق��واع��د الخانقة تعاقب املوظفني
على مخالفات غاية في التفاهة .ان استئصال هذه
املمارسات املفرطة من أسلوب اداري يراقب فيه املدير
م��رؤوس�ي��ه ،والبقاء لساعات متأخرة ف��ي العمل من
دون ح��اج��ة م��اس��ة ل��ذل��ك ،مل�ج��رد ع��دم ش�ع��ور املوظف
ب��األم��ان ت�ج��اه وظ�ي�ف�ت��ه ،وس�ي��اس��ة م�ن��ح زي ��ادات في
األجور وترقيات استنادا إلى األقدمية بدال من األداء
والكفاءة ،من شأنه أن يشكل مدخال لالصالح.

أبرز معالم تقاليد العمل اليابانية
اإليجابيات
 - 1أم��اك��ن العمل اليابانية رسمية ج��دا ،ويعتبر م��ن الوقاحة
مناداة الزمالء بأسمائهم األولى في العمل.
 - 2ال وج��ود لفكرة مالبس العمل غير الرسمية في اليابان،
وم��ن ال�ن��ادر رؤي��ة أل��وان زاه�ي��ة .ي��رت��دي معظم املوظفني الرجال
بدالت رمادية أو كحلية أو سوداء ،وغالبا ما يرتدون ربطة عنق
حتى في فصل الصيف .كما ترتدي النساء الزي نفسه :قميص
أبيض مع سترة س��وداء أو كحلية وتنورة مطابقة ،اضافة الى
جوارب طويلة وحذاء بكعب قصير أسود مع شعر مربوط.
 - 3في الشركات اليابانية ،يجب على املوظفني الحصول على
موافقة رؤسائهم في كل قرار يتخذونه مهما كان صغيرا.
 - 4التهذيب :ال�ح��رص وال �ت��أدب ف��ي التعامل م��ع اآلخ��ري��ن من
السمات املميزة للثقافة اليابانية ،وهذا يترجم في مكان العمل
من خالل بذل الجهد ليكونوا لطفاء وغير صداميني.
 - 5العمل الجماعي :اليابانيون جيدون للغاية في العمل ضمن فرق
عمل إلنجاز األمور ،ويفضلون بطبيعة الحال التعاون مع اآلخرين.
 - 6التواصل االجتماعي :يمتد العمل الجماعي خارج الشركة
مع الكثير من الزمالء وعلى الصعيد االجتماعي.
 - 7اإلجماع في صنع القرار :تفضل الشركات اليابانية اتخاذ
القرارات بناء على إجماع الكل في فريق العمل.
 - 8التخطيط واملعالجة والتفاصيل :تنفق الشركات اليابانية
ق� ��درا ه��ائ�لا م��ن ال �ط��اق��ة ع �ل��ى ال�ت�خ�ط�ي��ط ،م��ع ج �م��ع امل�ع�ل��وم��ات
التفصيلية وال�ت�ح�ل�ي��ل .ك�م��ا أن�ه��ا ت��رك��ز ك�ث�ي��را ع�ل��ى العمليات،
بما في ذل��ك االنتباه إل��ى التفاصيل الصغيرة .وه��ذا ي��ؤدي إلى
م�س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة م��ن ال �ج��ودة ون�ه��ج منظم وم�ن�ض�ب��ط .وي�ق��ول
الكثير من غير اليابانيني انهم يتعلمون الكثير من هذه الطريقة
الشاملة واملنهجية للعمل.
 - 9ال�ق��درة على التنفيذ :نتيجة للتخطيط الدقيق واالهتمام
بالتفاصيل ،فإن الشركات اليابانية جيدة جدا في متابعة الخطة
حتى النهاية .فبمجرد أن تقرر شركة يابانية القيام بشيء ما،
فإنها تتأكد من إنجازه.
 - 10ع��دم وج ��ود ن �ظ��ام ت��وص�ي��ف ل�ل��وظ�ي�ف��ة :ت�م�ي��ل تعريفات
الوظائف في اليابان إلى أن تكون غامضة وهو ما يوفر فرصة
لالنخراط في مجاالت تتجاوز ما تم التعاقد معه في األصل.

السلبيات
 - 1أسلوب التواصل غير املباشر :إحجام اليابانيني عن قول
كلمة «ال» بشكل واضح يشكل مصدرا لإلحباط.
 - 2الحاجة إلى القراءة بني السطور :ال يميل اليابانيون إلى أن
يكونوا غير مباشرين فحسب ،بل يميل أسلوب التواصل لديهم
إلى أن يكون غامضا.
 - 3عدم وج��ود ردود فعل إيجابية :واح��د من األشياء التي ال
تقال هي ردود الفعل اإليجابية .فمن النادر أن يمتدح املديرون
اليابانيون موظفيهم لفظيا ،ويميلون بدال من ذلك إلى التركيز
على ما يحتاج إلى تحسني.
 - 4إنجاز أي شيء يستغرق وقتا طويال :الدقة والتخطيط واتخاذ
ال �ق��رارات املوجهة نحو ت��واف��ق اآلراء التي تمت مناقشتها سابقا
تؤدي إلى إطالة أمد اتخاذ القرار .ويمكن لعدد كبير من الطبقات
ف��ي التسلسل ال�ه��رم��ي وال �ق��واع��د ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ال�ت��ي ال ت�ع��د وال
تحصى للشركات اليابانية أن يطيل الوقت الالزم إلنهاء أي شيء.
 - 5بطء التغيير :النتيجة الطبيعية للبطء في اتخاذ القرارات
هي امليل للتمسك بالوضع الراهن وتجنب التغيير .وينبع ذلك
من طبيعة تجنب املخاطر املتأصلة في الثقافة اليابانية إضافة
إلى هياكل الحوافز التي تعاقب الفشل بشدة .نتيجة لذلك ،يميل
املديرون من املستوى املتوسط على وجه الخصوص ،إلى التردد
في تجربة أي شيء جديد خشية الفشل.
 - 6االنتباه للتفاصيل :السعي الياباني نحو الكمال يعني أنه قد
يتم تكريس طاقة هائلة على جوانب بسيطة نسبيا من العمل.
املسار الوظيفي غير الواضح :تميل الشركات اليابانية إلى عدم
تحديد مسارات وظيفية واضحة ملوظفيها.
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البنك الدولي :خالل عامي  2021و2022

تخفيض توقعات نمو الكويت إلى %2
ورغ ��م ت��وق��ع ال��دول��ي ن�م��و اق �ت �ص��اد ال�ك��وي��ت
ب��ال�ع��ام ال �ج��اري بنسبة  ،%2.2فإنها ج��اءت
أقل من توقعات يونيو السابق بـ 0.8في املئة،
وال ��ذي ك��ان يبلغ  3ف��ي امل �ئ��ة .وق ��در التقرير
أن ينمو اقتصاد الكويت خ�لال عامي 2021
و 2022بنسبة  %2لكل منهما.
خليجيًا ،توقع البنك الدولي ان يصل النمو
ال��ى  %2.6ف��ي االم ��ارات خ�لال ال�ع��ام الحالي،
قبل ان يتسارع الى  %3في العامني املقبلني
 2021و ،2022و %1.9ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ل�ع��ام
 ،2020ق�ب��ل ان ي��رت�ف��ع ال ��ى  %2.2ف��ي ،2021
و %2.4ف��ي  ،2022وبالنسبة للبحرين فمن
املتوقع ان يبلغ النمو فيها  %2.1ف��ي العام
الحالي.
ّ
تحسن مناخ األعمال في منطقة الشرق
وعن
األوس ��ط ،لفت البنك ال��دول��ي ال��ى ان الكويت
ك ��ان ��ت ض� �م ��ن أب � � ��رز دول امل �ن �ط �ق��ة ف� ��ي ه ��ذا
املجال ،من خالل تسهيل تسجيل العقارات،
م �ش �ي��را ال ��ى ان ت�ن�ف�ي��ذ إج � � ��راءات ع� ��دة ،مثل
ال�ح��د م��ن العقبات التنظيمية ل�ب��دء االع�م��ال
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،س� �ي� �ع ��زز االس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �خ ��اص
واالنتاجية للقطاع ال�خ��اص وأنشطة أق��وى
ل��ري��ادة االع �م��ال ،مثل تخفيض تكاليف بدء
النشاطات التجارية.

حسام علم الدين
توقع البنك الدولي تسارع النمو في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الى  %2.4في
 ،2020بالتزامن مع استثمارات أعلى ومناخ
أع �م��ال أك �ث��ر م�ل�اء م��ة ،ف��ي ح�ين أن ال�ن�م��و في
دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع الى
.%2.2
وق��ال البنك ال��دول��ي ف��ي تقريره السنوي عن
اآلف� ��اق االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ل �ع��ام  2020ان
ال �ن �م��و س �ي��رت �ف��ع إل ��ى  %2ف ��ي ج�م�ي��ع ال ��دول
امل�ص��درة للنفط ف��ي ال�ش��رق األوس��ط وشمال
أفريقيا ،متوقعًا ان يرتفع م�ع��دل النمو في
الدول املستوردة للنفط باملنطقة إلى  4.4في
املئة.
ّ
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج
امل�ح�ل��ي اإلج �م��ال��ي ل�ل�ك��وي��ت خ�ل�ال  3س�ن��وات
( 2019وح �ت��ى  )2021ع ��ن ت��وق �ع��ات ي��ون�ي��و
امل ��اض ��ي  ،2019وأش � � ��ار ت �ق��ري��ر ال �ب �ن��ك إل��ى
انكماش اقتصاد الكويت ف��ي ال�ع��ام املاضي
بنسبة  0.4في املئة بانخفاض  1.2في املئة
ع��ن ت�ق��دي��رات ف��ي ي��ون�ي��و ال�س��اب��ق ،علمًا ب��أن
اق�ت�ص��اد ال�ك��وي��ت ن�م��ا ف��ي ع��ام  2018بنسبة
.%1.2

◄ أشاد بالخطوات
الرامية إلى تعزيز
تنمية القطاع الخاص
وتقليل الحواجز أمام
التجارة واالستثمار
◄  %2.6نمواً في
اإلمارات ..2020
ويتسارع إلى  %3في
العامين المقبلين
◄ توقع نمو اقتصاد
السعودية %1.9
في  ...2020يرتفع
إلى  %2.2في2021

توقعات النمو تراعي عوامل عديدة أهمها أسعار النفط واألوضاع الجيوسياسية

«يوباك» :حكم تمييز بإخالء
مشروع ديسكفري

كشركة مندمجة

عمومية «األمان لالستثمار»
تقر االندماج مع «البيت»
إبراهيم عبدالجواد
ب �ع��د م��واف �ق��ة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة غير
ال �ع��ادي��ة ل �ش��رك��ة األم � ��ان ل�لاس�ت�ث�م��ار،
ع �ل��ى ع �ق��د االن � ��دم � ��اج ب �ط��ري��ق ال �ض��م
امل� � ��وق� � ��ع م� � ��ع ش � ��رك � ��ة ب � �ي� ��ت األوراق
امل��ال �ي��ة (ال� �ب� �ي ��ت) ،ح � ��ددت ال�ع�م��وم�ي��ة
م�ط�ل��ع م� ��ارس امل �ق �ب��ل ك �م��وع��د ح �ي��ازة
س �ه��م «األم� � ��ان» م��ع ت �ف��وي��ض مجلس
اإلدارة ب �ت �ح��دي��د ال� � �ج � ��دول ال��زم �ن��ي
الس �ت �ح �ق��اق أس �ه��م ال �ش��رك��ة ال��دام �ج��ة
(ب�ي��ت األوراق امل��ال�ي��ة) ب��دال م��ن أسهم
الشركة املندمجة (األم��ان لالستثمار)
وف��ق م�ع��دل ال�ت�ب��ادل ال ��وارد ف��ي البند
األول ،وتعديل ال�ج��دول الزمني وفقًا
إلجراءات تنفيذ عملية االندماج ،على
أن ت�خ�ض��ع ك��ل ال �ت��وص �ي��ات ال�س��اب�ق��ة
ملوافقة الجهات املختصة عليها.
ووف�ق��ًا للعقد امل�ب��رم ب�ين الجهتني في
 4س�ب�ت�م�ب��ر  ،2019ف ��إن «ال �ب �ي��ت» هي
ال� �ش ��رك ��ة ال ��دام� �ج ��ة ،ب �ي �ن �م��ا «األم � � ��ان»
الجهة املندمجة ،مع جميع ملحقاته

جانب من عمومية األمان لالستثمار

امل � �ت � �ض � �م � �ن ��ة اس � � �ت � � �ش� � ��ارة م� �س� �ت� �ش ��ار
االس�ت�ث�م��ار امل�س�ت�ق��ل ،وب�م�ع��دل ت�ب��ادل
 1.4س�ه��م م��ن أس �ه��م «ال �ب �ي��ت» مقابل

ك��ل سهم م��ن أسهم «األم ��ان» ،وتقرير
تقييم أص ��ول ال�ش��رك�ت�ين ال �ص��ادر عن
مقوم األصول املستقل.

وأق��رت العمومية التي عقدت صباح
أم��س بنصاب  %83.3وأداره ��ا رئيس
م� �ج� �ل ��س إدارة «األم � � � � � � ��ان» ع � �ب� ��داهلل
امل� �ن� �ص ��ور ،ت��وص �ي��ة م �ج �ل��س اإلدارة
باالندماج ،وذلك من خالل حل شركة
«األم ��ان» ونقل ذمتها املالية بما لها
م��ن أص� ��ول وع�ل�ي�ه��ا م��ن خ �ص��وم إل��ى
«ال� �ب� �ي ��ت» وف� �ق ��ًا ل� �ل� �ش ��روط واألح� �ك ��ام
ال � � ��واردة ف ��ي م� �ش ��روع ع �ق��د االن ��دم ��اج
ً
وع �م�ل�ا ب��أح �ك��ام ال �ك �ت��اب ال �ت��اس��ع من
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون رق� ��م 7
ل �س �ن��ة  2010ال� �خ ��اص ب��إن �ش��اء هيئة
أس ��واق امل ��ال وتنظيم األوراق املالية
وتعديالتهما ،وق��ان��ون الشركات رقم
 1ل �س �ن��ة  2016والئ �ح �ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وتعديالتهما.
كما وافقت على حل شركة األمان ونقل
ذم �ت �ه��ا امل��ال �ي��ة ل �ش��رك��ة ب �ي��ت األوراق
املالية (الشركة ال��دام�ج��ة) وذل��ك عمال
ب��أح �ك��ام ال �ك �ت��اب ال �ت��اس��ع (االن ��دم ��اج
واالس�ت�ح��واذ) م��ن الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة .2010

أف� ��ادت ش��رك��ة امل �ش��اري��ع امل�ت�ح��دة للخدمات
ال� �ج ��وي ��ة (ي� � ��وب� � ��اك) ،ام � � ��س ،ب � �ص� ��دور ح�ك��م
مل �ص �ل �ح��ة ش ��رك ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة
ب � ��دع � ��وى ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ب ��ال� �ط� �ع ��ن ع � �ل� ��ى ح �ك��م
االس � �ت � �ئ � �ن� ��اف ب � ��إخ �ل��اء ال � �ش� ��رك� ��ة مل � �ش� ��روع
دي �س �ك �ف��ري ،وال � � ��ذي ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ان �ت �ه��اء
امل �ش��روع وتسليمه ال��ى ش��رك��ة امل�ش��روع��ات
السياحية بعد استنفاد اج ��راءات التنفيذ
بما فيها إشكاالت التنفيذ الوقتية ،مبينة
أن تسليم املشروع ستترتب عليه آثار على
البيانات املالية لتوقف اإلي ��رادات الخاصة
ب��ه اعتبارا م��ن ت��اري��خ التسليم ،متوقعة أن
تنخفض االرب� ��اح التشغيلية  1.35مليون
دينار سنويًا.
وأوض� � � �ح � � ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة ف� � ��ي إف � � �ص� � ��اح ع �ل��ى
ال� �ب ��ورص ��ة ،أن م �ن �ط��وق ال �ح �ك��م اول درج ��ة
ج ��اء :ف��ي م��وض��وع ان�ت�ه��اء عقد االستثمار
امل � ��ؤرخ  2003 / 12 / 9وال� �خ ��اص ب � ��إدارة
وتشغيل مشروع ديسكفري ،بنهاية مدته
ال�ح��اص��ل ف��ي  ،2013 / 6 / 30إل ��زام املدعى
عليها بإخالء العني املستثمرة وتسليمها
للمدعية خالية م��ن الشواغل واالش�خ��اص،
وب� ��أن ي� ��ؤدى ل �ه��ا م �ق��اب��ل ان�ت�ف��اع�ه��ا بالعني
املستثمرة مبلغ  6000دينار شهريا ،اعتبارًا
م ��ن  2013 / 6 / 30وح �ت��ى ت �م��ام اإلخ �ل�اء
وألزمتها باملصروفات ومئة دي�ن��ار مقابل
اتعاب املحاماة الفعلية.

وبينت أن املحكمة حكمت بقبول االستئناف
ً
شكال وفي املوضوع:
ً
اوال – في ش��أن الحكم ال�ص��ادر في الدعوى
االصلية والطلب االول في الدعوى الفرعية
ب ��رف� �ض ��ه وت� ��أي � �ي� ��د ال� �ح� �ك ��م امل� �س� �ت ��أن ��ف ف��ي
خصوصيتها.
ث��ان�ي��ًا – ف��ي ش ��أن ال�ط�ل��ب ال �ث��ان��ي ب��ال��دع��وة
ال �ف��رع�ي��ة :ب �ن��دب إدارة خ �ب��راء وزارة ال�ع��دل
ل �ت �ن��دب أح� ��د خ �ب��رائ �ه��ا امل �خ �ت �ص�ين خ�ب�ي��را
ف ��ي ال ��دع ��وى ال �ف��رع �ي��ة ل �ت �ك��ون م�ه�م�ت��ه بعد
مطالعة اوراقها ومستنداتها وما عسى أن
يقدمه الخصوم م��ن مستندات بيان م��ا إذا
كان املستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها
التعاقدية بالعقد املؤرخ  2003 / 12 / 9على
نحو م��ا ذك��رت��ه املستأنفة بمذكرة ادعائها
ال �ف��رع��ي وص�ح�ي�ف��ة االس �ت �ئ �ن��اف م��ن ع��دم��ه،
وفي الحالة االول��ى بيان ذلك الخلل وم��داه،
وما اذا كان قد ادى الى انتقاص املستأنفة
ملنفعتها من العقد وتحديد األضرار املادية
ال�ت��ي لحقت ب��االخ�ي��رة ج ��راء ذل��ك وقيمتها
على وجه العموم وتحقيق عناصر الدعوى
ال �ف��رع �ي��ة ودف � ��اع ال �ط��رف�ي�ن ف�ي�ه��ا وص��رح��ت
للخبير وابقت الفصل في املصروفات.
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة ان م�ن�ط��وق ح�ك��م التمييز:
ق��ررت املحكمة في غرفة املشورة ع��دم قبول
الطعنني وال��زم��ت الطاعنة امل�ص��روف��ات مع
مصادرة الكفالة.

حرب التجارة إلى خواتيمها السعيدة

في نوفمبر 2019

إفصاحات

توقيع اتفاق أميركي  -صيني..
األسبوع المقبل

اإلنتاج الصناعي
األلماني يقفز..
والصادرات تتراجع

«برقان» :سلطان رئيسة إلدارة
االلتزام في المجموعة

أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة ال�ص�ي�ن�ي��ة ،أن
ّ
نائب رئيس ال��وزراء الصيني سيوقع
ات� �ف ��اق امل��رح �ل��ة األول� � ��ى م ��ع ال ��والي ��ات
املتحدة في واشنطن األس�ب��وع املقبل.
وأك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة ال�ت�ج��ارة
ال �ص �ي �ن �ي��ة ،أن ف��ري �ق��ي ال� �ت� �ف ��اوض م��ن
ال�ج��ان�ب�ين م��ا زاال ع�ل��ى ات �ص��ال وث�ي��ق
ب� �ش ��أن ت ��رت �ي �ب ��ات م � �ح� ��ددة ل �ل �ت��وق �ي��ع،
علما أن نائب رئيس ال��وزراء الصيني
سيزور واشنطن من ال�ـ 13وحتى الـ15
من شهر يناير الجاري.
وم��ن امل�ت��وق��ع أن ي ��ؤدي ات �ف��اق املرحلة
األولى بني البلدين إلى خفض الرسوم

ال�ج�م��رك�ي��ة وزي� ��ادة م�ش�ت��ري��ات الصني
م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة
من ال��والي��ات املتحدة ،بينما سيعالج
بعض ال�ن��زاع��ات ب�ش��أن ح�ق��وق امللكية
ال �ف �ك��ري��ة .وك � ��ان امل �س �ت �ش��ار ال �ت �ج��اري
للبيت األبيض بيتر نافارو ،قد قال في
نوفمبر امل��اض��ي ،إن ال��والي��ات املتحدة
وال �ص�ي�ن ت�ح�ق�ق��ان ت �ق��دم��ا ج �ي��دا نحو
استكمال الجزء األول من اتفاق تجاري
ولكن ستكون هناك ض��رورة ملرحلتني
إض��اف �ي �ت�ي�ن مل �ع��ال �ج��ة ك ��ل «امل �خ��ال �ف��ات
الهيكلية القاتلة» للصني .وأبلغ نافارو
م �ح �ط��ة «ف ��وك ��س ب �ي��زن��س ن � �ت� ��وورك»،

آن ��ذاك ،أن م�ح��ور االت �ف��اق آل�ي��ة تطبيق
ت� �س� �م ��ح ل � �ل� ��والي� ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ب �ف��رض
تعريفات على أي انتهاكات لالتفاق من
دون خ��وف من اتخاذ الصني خطوات
ان�ت�ق��ام�ي��ة .وأض� ��اف «س�ن�ك��ون بحاجة
لثالث م��راح��ل م��ن االت�ف��اق ملعالجة كل
امل �خ��ال �ف��ات ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �س �ب��ع ال�ق��ات�ل��ة
ل�ل�ص�ين» .وق ��ال م�س��ؤول��ون أميركيون
وصينيون سابقا إنهم حققوا تقدما
ط�ي�ب��ا ن �ح��و ال �ت��وص��ل «مل��رح �ل��ة أول ��ى»
م��ن ات�ف��اق ت�ج��اري بعد نحو  16شهرا
من التعريفات الجمركية التي أبطأت
النمو العاملي( .رويترز)

أدنى مستوى للبطالة في منطقة اليورو

ً
عاما
منذ 12

حافظت نسبة البطالة في منطقة اليورو على
مستواها عند  7.5في املئة في نوفمبر ،2019
وه ��و أدن ��ى م�س�ت��وى ل�ه��ا م�ن��ذ ي��ول�ي��و ،2008
بحسب ما أفاد مكتب «يوروستات» للبيانات.
ويتوافق املستوى مع توقعات املحللني الذين
تواصلت معهم شركة «فاكتست» للخدمات
امل��ال �ي��ة .وك��ان��ت ن�س�ب��ة ال�ب�ط��ال��ة ع�ن��د  7.5في
املئة في أكتوبر .ويتراجع معدل البطالة في
منطقة ال �ي��ورو بشكل م�ت��واص��ل م�ن��ذ ن��زول��ه
دون عتبة  10.0في املئة الرمزية في سبتمبر
 .2016وف��ي ذروة أزم��ة ال��دي��ون ،بلغت نسبة

ً
قياسيا
البطالة في منطقة ال�ي��ورو مستوى
عند  12.1في املئة سنة  .2013وبني الدول الـ19
في منطقة اليوروّ ،
سجلت أملانيا أقل معدل
ّ
بطالة في نوفمبر عند  3.1في املئةُ .
وسجلت
أعلى املعدالت في اليونان عند  16.8في املئة
ف��ي س�ب�ت�م�ب��ر ،وف ��ق آخ ��ر ال �ب �ي��ان��ات امل �ت��اح��ة،
بينما بلغت  14.1في املئة في أسبانيا .وبلغ
م �ع� ّ�دل ال�ب�ط��ال��ة ف��ي دول االت �ح��اد األوروب� ��ي
الذي يضم  28عضوًا  6.3في املئة في نوفمبر،
وهي النسبة ذاتها التي جرى تسجيلها في
أكتوبر( .أ ف ب)

ساعدت متانة االقتصاد األملاني
ع �ل��ى ت �ح �ق �ي �ق��ه أك� �ب ��ر زي � � ��ادة ف��ي
اإلن � �ت� ��اج ال �ص �ن ��اع ��ي خ �ل��ال ع ��ام
ونصف العام في نوفمبر املاضي،
ب�ي��د أن ال �ص ��ادرات ت��راج �ع��ت ،ما
يعطي مؤشرات متضاربة بشأن
أك�ب��ر اق�ت�ص��اد أوروب� ��ي .وكشفت
بيانات من مكتب اإلحصاءات أن
اإلنتاج الصناعي قفز  %1.1على
ّ
أساس شهري ،متجاوزا توقعات
ب ��ارت �ف ��اع ��ه  ،%0.7وي ��رج ��ع ذل��ك
بدرجة كبيرة إلى نمو التصنيع
وان � �ت � �ع� ��اش ال� �ت� �ش� �ي� �ي ��د .وج � ��رى
تعديل ق��راءة أكتوبر بالرفع إلى
انخفاض بنسبة  %1من تراجع
بنسبة  %1.7ف��ي ق ��راءة سابقة.
وت � �ك � ��اف � ��ح ش� � ��رك� � ��ات ال �ت �ص �ن �ي��ع
األمل � ��ان� � �ي � ��ة ال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ت� �م ��د ع �ل��ى
ّ
التصدير ،وجاء تعثر الطلب من
ال �خ��ارج ،إض��اف��ة إل��ى الضبابية
ال �ت��ي ت �س��ود ال�ن�ش��اط وامل��رت�ب�ط��ة
ب��ال�خ�لاف��ات ال�ت�ج��اري��ة وانفصال
بريطانيا عن االتحاد األوروب��ي.
ك� �م ��ا ي� ��واج� ��ه ق � �ط ��اع ال� �س� �ي ��ارات
ّ
للتكيف مع قواعد أكثر
صعوبات
ص ��رام ��ة ل�لان �ب �ع��اث��ات وال �ت �ح� ّ�ول
ن� �ح ��و ال � �س � �ي� ��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة.
وت �ب��رز أرق ��ام ال �ت �ج��ارة امل�ن�ش��ورة
اآلفاق الصعبة؛ إذ تظهر بيانات
من مكتب اإلحصاءات انخفاض
ص � � � ��ادرات ن��وف �م �ب��ر  %2.3ع�ل��ى
أساس شهري ،في حني تراجعت
ال � ��واردات  ،%0.5لينكمش بذلك
الفائض التجاري إلى  18.3مليار
ي��ورو ( 20.3مليون دوالر) .ومن
امل� �ت ��وق ��ع ع �ل ��ى ن� �ط ��اق واس� � ��ع أن
ي�ح�ق��ق االق �ت �ص��اد األمل��ان��ي ن�م��وا
بنسبة  %0.5ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي،
ان �خ �ف��اض��ا م ��ن  %1.5ف ��ي .2018
(رويترز)

أعلن بنك برقان عن تولي ريهام سلطان مسؤوليات العمليات اليومية لرئيس
إدارة االل�ت��زام للمجموعة ،إضافة إل��ى مهامها الحالية وذل��ك حتى إشعار آخر،
موضحا أن سلطان تتولى حاليا منصب «رئيس وح��دة بالوكالة  -مجموعة
االلتزام».
وأوضح البنك انه ال يوجد أي أثر مالي للتطور الحاصل.

«المال» :زميلة تستحوذ على
 %50.82من مساهمة مصرية
أفادت شركة املال لالستثمار ،أمس ،بقيام إحدى شركاتها الزميلة (ديار
الكويت العقارية) ،التي تمتلك فيها نسبة  40.25في املئة ،باالستحواذ على
نسبة  50.82في املئة من أسهم الشركة املصرية السعودية لالستثمار
السياحي والعقاري ،وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة وذلك بقيمة 2.1
مليون دينار كويتي.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن قياس األث��ر املالي لهذه الخطوة
سيتم عند إصدار البيانات املالية للشركة كما في  31ديسمبر .2019

«تنظيف» :ترخيص لمحطتي
معالجة مخلفات صناعية
قالت الشركة الوطنية للتنظيف «تنظيف» انها تسلمت كتابًا رسميًا
من الهيئة العامة للصناعة ،بخصوص حصولها على امل��زاي��دة بشأن
الترخيص بإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغالل محطتي معالجة
املخلفات الصناعية الصلبة بمنطقة الشعيبة الصناعية – املنطقة الغربية
والسائلة بمنطقة الوفرة.
واض��اف��ت ف��ي اف�ص��اح ان العمل ج��ار الستكمال إج ��راءات توقيع عقد
املزايدة.

 20اقتصاد
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والده ُأدين بقتل األب بولس مسعد

لعنة الراهب
تالحق كارلوس غصن
كشفت مجلة لونوفيل أوبسارفاتور الفرنسية تو ّرط جورج غصن ،والد كارلوس ،في قضية قتل في لبنان ،جرت
وقائعها في عام  .1960وقالت صحيفة لوفيغارو إن مراسلها في اليابان ،ريجي أرنو ،أجرى تحقيقا حول القضية
في لبنان ،في إطار إعداده لكتاب ،ينتظر أن يصدر في الخامس من فبراير المقبل ،تحت عنوان «الهارب» ،عن
منشورات ستوك .وفيما يلي الفصل الذي خصصه الكاتب لوالد كارلوس غصن ،وكما نشرته الصحيفة.
ما يذهلني هو أنه تحت أضواء الكاميرات منذ عشرين عاما ،لكن هذه القصة لم تتس ّرب أبدا« ،هذا ما قاله صديق
لكارلوس غصن في أيام الشباب ،بينما كانت عيناه تحدقان في القهوة» .وأما آخر فقال« :لم يحدثني أبدا في
الموضوع .كيف كان يمكن أن أتطرق إلى هذه الموضوع معه؟».
سليمة لبال
في بيروت ال مكان للكلمات ،للحديث عن وال��د كارلوس
غ �ص��ن ،ال� ��ذي ت �ح� ّ�ول م �ن��ذ س �ن��وات ال ��ى م��وض��وع ح��دي��ث
صامت أو ن�ظ��رات أو ت�س��اؤالت ُي ّ
عبر عنها بهز الكتفني.
ي �ت �ح��دث��ون ع �ن��ه ث��م ي �ه��زون األك �ت ��اف ل �ل �ق��ول« :ل �ق��د ع��ان��ى
«أي أبّ ،
األمرين» ،اللعنة ّ
أي ولد» أو كالهما .ماذا يحصل؟
ما هي اإلشاعة؟ والده جورج قاتل.

بطل الطفولة
في سيرته الذاتية «م��واط��ن من العالم» ،يظهر بشارة
غ�ص��ن ف��ي ص ��ورة ال�ب�ط��ل ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ح�ف�ي��ده ك��ارل��وس
غصن أيام الطفولة .غادر بشارة قريته في جبل لبنان
(ي�ق��ول اح��د املقربني ان القرية ه��ي قرية ص�ب��را) شمال
بيروت ،بعد ان نخرته املجاعة ،قاصدا البرازيل ،حيث
بنى ث��روة وأن�ج��ب ثمانية اط �ف��ال ،بينهم ج��ورج وال��د
كارلوس.
ول��د ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ل�ش��رك��ة رون ��و ن�ي�س��ان ف��ي  9م��ارس
 .1954وفي كتاب «مواطن من العالم» ،ذكر أن والده عاش
ف��ي ال �ب��رازي��ل ،إذ ق��ال «ك��ان يجني الكثير م��ن امل��ال لينقل
عائلته الى دولة أخرى ،حيث التعليم جيد وظروف الحياة
أسهل».
وف��ي ما بعد ق��ال في مقابلة مع صحيفة نيكي اليابانية
«رغ��م ال��رح�ي��ل ،ل��م تنقطع عالقتي م��ع ال�ب��رازي��ل ،التي كنا
نسافر إليها مرارا لزيارة والدي».
ف��ي ال ��واق ��ع ،ي�س�ت�ح��ق ج� ��ورج غ �ص��ن ال �غ��ام��ض س�ي��رة
ذات�ي��ة أك�ث��ر م��ن نجله ،ذل��ك أن اس�م��ه ت�ص��درع��دة م��رات
م��ان�ش�ي�ت��ات صحيفة  L’orientأك �ب��ر وس�ي�ل��ة إع�لام�ي��ة
فرنكفونية في بالد الشام في عام  .1960في ذلك العام
كان كارلوس غصن في السادسة من عمره بينما كان
والده في الـ.37
ف�ف��ي  22أب��ري��ل ،ك�ت�ب��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ال �ع �ن��وان ال�ت��ال��ي «جثة
صوفر الغامضة لراهب ُم ّ
هرب ...توقيف  5متورطني بينهم
جورج غصن».
وك�ت�ب��ت الصحيفة أن ال �خ��وري ب��ول��س مسعد بمساعدة
ش��رك��اء بينهم ال �ص��راف ج ��ورج غ�ص��ن ك ��ان مختصًا في
تهريب املاس والذهب والعمالت الصعبة واملخدرات ،وأنه
قتل رميًا بالرصاص في  17أبريل ،وقد يكون غصن القاتل
بسب خالف غير مؤكد على املال.
ك��ان على مسعد أن يدفع  250أل��ف ليرة لبنانية لجورج
غصن بعد بيع كيلوغرام ونصف من امل��اس ،تم جلبه من
غانا وأعيد بيعه في بلجيكا.

كارلوس غصن في الطفولة

¶ غادر جدّ ه بشارة قرية صبرا إلى البرازيل هر ًبا من المجاعة
¶ سجن والده مرتين إلدانته بالقتل وتزوير أوراق نقدية
¶ شارك في جنازة والده في ريو دي جانيرو عام 2006
التوقيف
تم توقيف جورج غصن بعد ثالثة أيام من تاريخ الجريمة،
واحتلت القضية الصفحة األول��ى من صحيفة ،L’orient
وعلى ط��ول ع��دة أع��داد ف��ي الصيف حتى شهر اغسطس.
وج � ��اء ف ��ي ال �ع �ن��وان ال��رئ �ي �س��ي «ال � �ص ��راف ج � ��ورج غصن
ينفي مشاركته في االغتيال» ،بينما تحدث املوضوع عن
تصريحات لغصن ،اكد فيها للمحققني أن العملية كانت
م �ح��اول��ة ت�خ��وي��ف ان�ت�ه��ت ب�ط��ري�ق��ة س�ي�ئ��ة .أل �ق��ت ال�ش��رط��ة
القبض على رج��ل ث��ان تم االشتباه في ان��ه أول من أطلق
ال�ن��ار على األب مسعد ،لكنه أك��د أن ج��ورج ه��و م��ن أنهى
حياته بإطالق النار عليه مرة ثانية.
ف��ي  14ي��ول�ي��و ،ط��ال��ب ق��اض��ي التحقيق بتسليط عقوبة
اإلع ��دام على املتهمني ،وب�ع��د شهر روت الصحافة حياة
ج��ورج في سجن بعبدا .منذ وصوله بدأ بتوزيع الرشى
ع�ل��ى ح��راس��ه ،وق ��ال ل�ل�ق��اض��ي إن وض�ع�ه��م س � ��اءه« ..ك��ان

ُ
بمقدوري أن أريحهم وفعلت ذلك».
أصبح جورج راعي السجن ،ويقضي نهاره خارجه ويبيت
ف�ي��ه بحكم ق�ض��ائ��ي ،وغ��ال�ب��ا م��ا ك��ان ال�س�ج�ن��اء وال �ح��راس
يقيمون حفالت ف��ي وك��ر قمارغير بعيد وف��ق الصحيفة،
لكن غصن كان يستخدم في صمت أمواله من أجل تدبير
عملية هروبه التي تمت فجر الرابع من أغسطس.
ح �ي��ث ت�م�ك��ن ش ��رك ��اؤه ب�ف�ض��ل م �ن �ش��ار م �س��روق م��ن قطع
قضيبيني حديديني من نافذتهم خ�لال  10اي��ام ،ما سمح
بهروب  11سجينا بينهم شريك جورج غصن في عملية
القتل ،غير أن الفارين تركوا جورج غصن في مكانه.
لقد وج��ده ال �ح��راس جالسا على ف��راش��ه ي��دخ��ن سيجارة
تلو سيجارة ،م��ن دون أن يتحرك وف��ق م��ا روت��ه صحيفة
 L’orientالتي نقلت قوله للمحققني «كنت نائما ،وأصوات
افراد الدرك من ايقظتني».
وب � � ّ�ررت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع ��دم ه ��روب ج ��ورج غ�ص��ن إل ��ى ضيق
ال�ف�ت�ح��ة ال�ت��ي تمكن ال�س�ج�ن��اء م��ن اس�ت�خ��دام�ه��ا ل�ل�ه��روب،

بالنظر إلى حجم جسمه أو أنه لم يرغب أبدا في الهروب
ونظم فرار شريكه مقابل رسالة منه ،تبرئه من القتل ،وفق
ما أوردته الجريدة الحقا.
استمرت مطاردة الهاربني أسابيع وبعد اشتباكات القي
القبض عليهم ،وفي تلك االثناء قرر جورج غصن االضراب
عن الطعام بمشاركة  47سجينا ،ما دفع ادارة السجن الى
نقله الى سجن القلعة في بيروت.
وم��ا ه��ي اال  3اي��ام حتى اع�ت��رف ث�لاث��ة م��ن ال�ف��اري��ن الذين
تم القاء القبض عليهم بأنهم حاولوا اغتيال النائب العام
وق��اض��ي التحقيق ورئ�ي��س محكمة الجنايات ف��ي بعبدا
بتحريض من جورج غصن.

املحاكمة
ب � ��دأت امل �ح��اك �م��ة ف ��ي  6أك �ت��وب��ر  1960ف ��ي ق��اع��ة ام �ت�لأت
ب��ال �ج �م �ه��ور وال �ص �ح��اف��ة وال �ف �ض��ول �ي�ين وأق� � ��ارب ال��راه��ب
املقتول ،الذين جاؤوا على منت ثالثة باصات و 15سيارة

ت��اك �س��ي م ��ن م �س �ق��ط رأس � ��ه ال� ��ى ب� �ي ��روت وف� ��ق م ��ا ن�ق�ل�ت��ه
الصحيفة.
واج��ه ج��ورج غصن هيئة املحكمة ب�م�ف��رده ،وأم��ا شريكه
املفترض فحكم عليه غيابيا ولم يظهر أب��دا ،وام��ا جورج
غصن فقد حكم عليه ب��االع��دام ف��ي  9يناير  1961بعد أن
أدين بتدبير العملية واملشاركة في اغتيال االب مسعد.
كتبت  L’orientأن غصن انهار ونشرت صورته قبل وبعد
النطق بالحكم .ووف��ق منطوق الحكم فقد التقى ج��ورج
غصن ،ال��ذي ك��ان يستعد ليصبح راه�ب��ا ،األب مسعد في
منتدى في العاصمة النيجيرية الغوس قبل عشرين عاما
وانه رش��اه ،وجعله يتعلق باالرباح التي يمكن أن يدرها
التهريب.
وشيئا فشيئا أصبح األب مسعد ينقل العمالت الصعبة
واملاسات ومنتجات أخرى بني افريقيا وأوروبا وآسيا من
دون أن يثير الشكوك ،قبل أن تزيد شراهته ويحاول خداع
شريكه لدرجة دفعت األخير الى اغتياله.
انتهى القاضي إلى أن جورج غصن ّ
دبر عملية قتل الراهب
ووض��ع ل��ه كمينا مساء العملية ف��ي طريق جبلي صغير
وه��و يحمل مصباحا كهربائيا أزرق ،وأن��ه حضر عملية
القتل ،لكنه لم يطلق النار .شعر الشريكان بالرعب بسبب
أحد املارة ،ما حال دون دفن الجثة في حفرة حفراها لهذا
الغرض.
«وخ �ل��ص م��راس��ل الصحيفة إل��ى ال �ق��ول إن ج ��ورج غصن
أدين باإلعدام بتهمة القتل مع سبق اإلصرار وفقا للمادة
 549من قانون العقوبات».

محطات من تاريخ األب واالبن
كان كارلوس في السابعة من عمره .درس في املدرسة اليسوعية نوتردام
ُ
في بلدة الجمهور في بيروت وهي مؤسسة حقيقية في لبنان ،تقارن في
مكانتها ،واألخوة التي تجمع تالمذتها القدامى بأفضل املدارس الداخلية.
وروى ك��ارل��وس غ�ص��ن أن س �ن��وات امل��درس��ة اليسوعية ك��ان��ت مهمة ج��دا
ّ
والتميز وحس املنافسة».
بالنسبة اليه «لقد تعلمت فيها االنضباط
ّ
ُعرف كارلوس بشغبه ،حني كان تلميذا في املرحلة االبتدائية ،لكنه تعقل
وحصل على عالمات جيدة في املرحلة الثانوية .ولكن ماذا عن والده؟
يقول أحد أصدقائه القدامى في املدرسة إنهم لم يكونوا يتحدثون أبدا حول
القضية ،وأما آخر فيتذكر أن املدرسة أعطت تعليمات صارمة بعدم التطرق
لها أبدا.
في  20ديسمبر  ،1962وبعد االستئناف ،تم تخفيض حكم االع��دام إلى

حكم بالسجن مل��دة  15عاما ف��ي ح��ق ج��ورج غصن ،ال��ذي غ��ادر محبسه
في نوفمر  .1970لكن هل انتهت القصة؟ بالطبع ال ،فبعد أربعة أشهر من
إطالق سراحه تم توقيفه مجددا هذه املرة في مقهى «هورسشو غي» في
ش��ارع الحمرا ف��ي قلب ب�ي��روت ،وه��و يحمل  34ال��ف دوالر م��زورة بعد ان
نصب له شرطي كمينا .عمل غصن منذ خروجه من السجن على صناعة
األوراق النقدية امل��زورة وتمكن من بيع مليون دوالر منها وف��ق صحيفة
 L’orientلذلك كان يواجه في تلك املرة  15عاما من االعمال الشاقة.
حاول جورج غصن االنتحار غداة توقيفه بقطع شرايني معصمه بواسطة
قطعة أملنيوم خلعها م��ن أب��واب السجن ،وأم��ا نجله ال��ذي كانسعيدا وفق
زمالئه ،فتابع دراساته بنجاح  ،حيث غادر وهو في الـ 17من عمره ،أي في
عام  ،1971للدراسة في باريس ،وهنا غادر عامله ومرجعياته وانخرط بفرح

في الحياة الجامعية في الحي الالتيني.
أدين جورج غصن في  27نوفمبر  ،1972مجددا بالسجن ثالث سنوات،
فيما كان كارلوس يحتفل بعيد ميالده الـ 18في هذا العام .وفي  ،1974حني
بلغ العشرين ،دخل املدرسة املتعددة التقنيات برفقة عدد من األجانب وقد
كتب في خانة الجنسية أنه برازيلي .ويتذكر زميل له في تلك املرحلة انه
كان يعاشر البرازيليني وليس اللبنانيني.
ل��م يتحدث أح��د ف��ي م��ا بعد ع��ن ج��ورج غ�ص��ن ،وي�ق��ال ف��ي ب�ي��روت إنه
غادر الى البرازيل منتهزا فرصة الفوضى التي ّ
عمت لبنان في بدايات
الحرب األهلية في  ،1975ووفق قريب له فقد نظمت جنازته في كنيسة
ساوفرانسيسكو دي بوال في  ،2006في ريو دي جانيرو في حضور
زوجته روز ونجله كارلوس.

مليار «باربي» في العالم ..ثالث تباع كل ثانية
في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي ،لم تكن
تعلم روث هاندلر أن رغبتها في منح ابنتها باربرا دمية
تمثل أدوار البالغين سينتج عنها إنتاج دمية ستحدث
ضجة عالمية ،لدرجة أن يتم تخصيص جزء لها في متحف
اللوفر الفرنسي.
مي مأمون
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت دم ��ى األط �ف��ال تمثل
ال��رض��ع ،اقترحت روث هاندلر ف�ك��رة وج��ود
دم �ي��ة ب��ال �غ��ة ع �ل��ى زوج �ه��ا إل �ي��وت ه��ان��دل��ر،
احد مؤسسي شركة «ماتيل» ،إال أنه وبقية
مديري الشركة لم يوافقوا على تلك الفكرة.
وخ �ل��ال رح �ل��ة إل� ��ى أوروب � � ��ا ف ��ي ع� ��ام ،1956
وجدت روث دمية أملانية تسمى «بيلد ليلي»
تمثل البالغني ،وهو ما كان في مخيلة روث
بالضبط .واشترت ثالثًا منها .أعطت واحدة
البنتها وأعادت األخريني إلى شركة ماتيل.
وبيعت دمية بيلد ليلي ألول مرة في أملانيا
ف��ي ع��ام  ،1955وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن�ه��ا كانت
ل �ل �ب��ال �غ�ين ب ��داي ��ة ،ف��إن �ه��ا أص �ب �ح��ت ش��ائ�ع��ة
لدى األطفال الذين استمتعوا بالتغيير في
مالبسها التي كانت تباع منفصلة.
وأع ��ادت ه��ان��دل��ر تصميم اللعبة بمساعدة
املهندس ج��اك ري��ان وأعطتها اس�م��ًا جديدًا
هو «باربي» على اسم ابنتها هاندلر باربرا.
وظهرت باربي ألول مرة في معرض األلعاب
الدولي األميركي في نيويورك في  9مارس
 ،1959واس�ت�خ��دم ه��ذا ال�ت��اري��خ كعيد ميالد
باربي الرسمي.
وت��م ال�ت�س��وي��ق ل�ب��ارب��ي ع�ل��ى أن�ه��ا «ع��ارض��ة
أزي � ��اء ف ��ي س ��ن امل ��راه� �ق ��ة» ،ب�م�لاب�س�ه��ا ال�ت��ي
ص �م �م �ه��ا م �ص �م��م أزي� � ��اء ال �ش ��رك ��ة ش ��ارل ��وت
جونسون.
تم تصنيع أول دمية من باربي في اليابان،
حيث ق��ام عمال امل�ن��ازل اليابانيون بتطريز

م�لاب �س �ه��ا ،وت� ��م ب �ي��ع ن �ح��و  350ال� ��ف دم�ي��ة
باربي خالل السنة األولى من اإلنتاج.
وف � ��ي م� � ��ارس  ،1961أق� � ��ام ل ��وي ��س م��ارك��س
وش��رك��اه دع��وى قضائية ض��د شركة ماتيل
بعد إصدار ترخيص ليلي ،مدعني أن شركة
«م��ات �ي��ل» ان�ت�ه�ك��ت ب� ��راءة اخ �ت��راع شركتهم
«غرينير آند هوسير» ملفصل الورك الخاص
ً
لبيلد ليلي ،وادع ��وا أي��ض��ا أن ب��ارب��ي كانت
«تقليدًا ونسخة» من دميتهم ،باإلضافة إلى
ذل��ك أدع ��وا أن م��ات�ي��ل ت�ك��ذب ب�ش��ان ادع��ائ�ه��ا
بأنها أول من اخترع تصميم باربي.
وتمت تسوية القضية خارج املحكمة في عام
 .1963وفي عام  ،1964اشترت ماتيل حقوق
الطبع والنشر وب ��راءات االخ �ت��راع لغرينير
آند هوسير لدمية بيلد ليلي مقابل 21600
دوالر.
و«باربي» تعد واحدة من أولى األلعاب التي
اتبعت استراتيجية التسويق بشكل كبير
ّ
م��ن خ�لال اإلع�لان��ات التلفزيونية ،وقلدتها
بشكل كبير ألعاب أخرى .وتشير التقديرات
إل��ى أن��ه بيع أكثر من مليار دمية باربي في
جميع أنحاء العالم في أكثر من  150دول��ة،
وت��دع��ي ش��رك��ة م��ات�ي��ل أن ث�ل�اث دم��ى ب��ارب��ي
تباع كل ثانية.
وق��ام��ت ال�ش��رك��ة بتوسيع خ��ط إنتاجها من
باربي املوظفة ،بإضافة قاضية وعاملة فيزياء
فلكية ،وآخرين  -وأنتجت دم��ى باربي علي
هيئة نساء شهيرات ،مثل ناشطة الحقوق
املدنية روزا ب��ارك��س ،واملالكمة البريطانية
نيكوال آدمز ،واملبارزة ابتهاج محمد.

«باربي» بأزياء مختلفة لثقافات متعددة
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زيادة في العوائد
السنوية خالل 2018
 ..تجاوزت
مليار دوالر

واح �ت �ف �ل��ت أخ �ي �رًا «ب ��ارب ��ي» ب�ع�ي��د م�ي�لاده��ا
الستني ،وأقامت عدة فعاليات تظهر التطور
ف ��ي ت �ص �م �ي��م ه� ��ذه ال��دم �ي��ة م ��ن ف �ت ��اة ب� ��ارزة
ال �ص��در ت�ش�ت�ك��ي م��ن ص �ع��وب��ة دراس � ��ة م��ادة
ال��ري��اض �ي��ات ،إل ��ى ف �ت��اة ت�ل�ع��ب دورا ري��ادي��ا
وتؤيد قضايا رأي عام.
وت�ق��ول نائبة رئيس مجلس اإلدارة لشركة
باربي ورئيسة قطاع األلعاب العاملي لشركة
ماتيل ليزا ماكنايت إن باربي كانت تحقق
نجاحًا أفضل عندما تعكس ثقافات أخرى،
وع �ن��دم��ا ت �ت��واص��ل م ��ع ال �ث �ق ��اف ��ات ،وق��ام��ت
الشركة بجهود كثيفة خالل االعوام املاضية
لتؤكد الحفاظ على هذه الوتيرة.

ويشير موقع وكالة األنباء العاملية «بي بي
سي» إلى أنه بعد انخفاض املبيعات بنسبة
 %25ف ��ي ال �ف �ت��رة ب�ي�ن  2012و ،2017ب ��دأت
املبيعات في العودة مرة أخ��رى ،حيث زادت
العوائد بنسبة  %14ف��ي ع��ام  2018لتحقق
أك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ار دوالر أم �ي��رك��ي .وف ��ي 2019
زادت املبيعات بنحو  ،%10وهناك توقعات
ب ��أن ت��رت �ف��ع إل ��ى أك �ث��ر م��ن ذل ��ك ب �ع��د ان�ت�ه��اء
مواسم األعياد.
ت�م�ث��ل ه ��ذه امل �ك��اس��ب ن�ق�ط��ة م�ض�ي�ئ��ة ن ��ادرة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ش ��رك ��ة م ��ات � �ي ��ل ،ال � �ت� ��ي ش �ه��دت
ان �خ �ف��اض��ًا ف ��ي م �ب �ي �ع��ات م �ج �م��وع��ة ب��ارب��ي
س �ن��وي��ًا م �ن��ذ ع ��ام  ،2013وات� �خ ��ذت ال�ش��رك��ة

ت��داب�ي��ره��ا ب �ه��ذا ال �ش��أن :ف�ف��ي خ��ري��ف ،2019
أص� � � � ��درت ال � �ش� ��رك� ��ة م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال ��دم ��ى
امل �ح��اي��دة ب�ي�ن ال�ج�ن�س�ين ،م��ع م�ج�م��وع��ة من
املالبس واإلك�س�س��وارات التي يمكن دمجها
وتنسيقها.
وتقول محللة صناعة األلعاب في مجموعة
«إن بي دي» ألبحاث السوق جولي لينيت:
«أح��د األش�ي��اء ال�ت��ي يقومون بها منذ فترة
ً
وه � ��ي خ� �ط ��وة ذك� �ي ��ة ح ��ق ��ا ه� ��و االس� �ت� �ف ��ادة
م ��ن االت� �ج ��اه ��ات ال �ت ��ي ي��رون �ه��ا ف ��ي ال �ع��ال��م
الحقيقي».
ً
وت�ض�ي��ف خ��اط��روا ق�ل�ي�لا ب��إن�ت��اج�ه��م ب��ارب��ي
ال �ب��دي �ن��ة ،وط��وي �ل��ة ال �ق��ام��ة ،وذات امل�ق��اس��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ،واس � �ت � �م ��روا ف ��ي ت �ح �م��ل ب�ع��ض
املخاطر في هذا املجال.
وقامت باربي أيضا بتحديث طرق تواصلها
م��ع ال�ف�ت�ي��ات م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ت�ل�ف��زي��ون��ي
ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق ن�ت�ف�ل�ك��س وق� �ن ��اة ع �ل��ى م�ن�ص��ة
اليويتبوب فيها أكثر من  8ماليني مشترك.
ولم تتجاوز املبيعات  1.2مليار دوالر الذي
أع�ل�ن��ت ع�ن��ه ش��رك��ة م��ات�ي��ل م��ن ق�ب��ل ف��ي ع��ام
 ،2012إال أن اآلراء م ��ا زال� ��ت ت�ن�ق�س��م ح��ول
الدمية :فقد أظهر استطالع أجرته YouGov
في بريطانيا على سبيل املثال حول باربي،
أن  %29من اآلراء كانت إيجابية ،في حني أن
 %33كانت سلبية.
وت�ق��ول س��وزان��ا ك��ام�ب��ل ،األم ال�ج��دي��دة ،إنها
اس�ت�م�ت�ع��ت ب��ال�ل�ع��ب ب �ب��ارب��ي وه ��ي صغيرة
وت� �ق ��در ال �ط��ري �ق��ة ال� �ت ��ي ح� � ��اول ب �ه��ا م��ات �ي��ل
تحديث صورة لعبة باربي .لكنها ما زالت ال
تخطط لشراء الدمية البنتها.
وت �ق��ول ك��ام�ب��ل ذات ال� �ـ 32ع��ام��ًا أن��ه ب�ق��در ما
ت �ح��اول ب��ارب��ي التكيف م��ع ال��واق��ع ،إال أنها
ت��رك��ت إن �ط �ب� ً
�اع��ا ق � ً
�وي ��ا ع ��ن ت �ص��ور ال �ك �م��ال.
وهناك الكثير من العالمات التجارية األخرى
األف�ض��ل اآلن .وال تريد ابنتها أن تكبر أب� ً�دا
ً
معتقدة أنها يجب أن تبدو بطريقة معينة.
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«مارك كروس» أول عالمة فاخرة تعرضهما معاً للبيع

السلع المستعملة والجديدة..

على رف واحد

بدأت بعض ماركات المالبس الجاهزة المعروفة في فرنسا بعرض
تشكيالتها من المالبس المستعملة في محالها لمواجهة النجاح
الكبير الذي يعرفه هذا السوق ،البالغ حجمه ،حالياً ،مليار يورو في
فرنسا وحدها وفق المعهد الفرنسي للموضة.
وتوقعت منصة  ThredUPأن ينمو السوق العالمي للمالبس
المستعملة إلى  47.8مليار يورو في غضون  ،2023على أن يصل
حجمه إلى  58مليار يورو في  ،2028متجاوزا سوق المالبس
الجديدة إن استمر الطلب عليه بالوتيرة ذاتها.
وبحسب دراسة أجراها المعهد الفرنسي للموضة ونشرت نتائجها
في أكتوبر الماضي ،فإن  39في المئة من الفرنسيين اقتنوا
مالبس مستعملة في  ،2019مقابل  15في المئة قبل  10أعوام،
فيما ع ّبر  48في المئة من الفرنسيين عن رغبتهم في شراء
مالبس مستعملة في .2020

دوافع بيئية

سليمة لبال
أص �ب��ح م�م�ك�ن��ا اآلن أن ن ��رى املل��اب��س امل�س�ت�ع�م�ل��ة إل��ى
ج��ان��ب امل�ل�اب��س ال �ج��دي��دة ف��ي ب �ع��ض م �ح��ال امل�لاب��س
الجاهزة في فرنسا ،وانطالقًا من  14يناير الجاري،
س �ي �ك��ون ب� �م� �ق ��دور زب ��ائ ��ن ع�ل�ام ��ة األح� ��ذي� ��ة «ج � ��ي ام
وي�س�ت��ون» ،ال��ذي��ن ي �ت��رددون على محالها ،س��واء في
ج��ادة الشانزليزيه أو غيرها ،االختيار ما بني شراء
الحذاء الجديد أو املستعمل ،فوسط األحذية الجديدة،
ستعرض أخرى قديمة ومستخدمة بعد إصالحها.
وذكر املدير الفني للعالمة أوليفييه سايار لصحيفة
لوموند «أصبح إعالن بيع املستعمل داخل الدار أمرًا
طبيعيًا ،فمن جهة كنا نقترح دوم��ا تصليح أحذية
زبائنا وسنويًا نصلح  10آالف زوج كما الحظت في
ال�ي��اب��ان وف��ي م�ح��ال فخمة وج ��ود زوج م��ن أحذيتنا
املستعملة».
م�ن��ذ أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ش��رع ع�ش��اق ه��ذه امل��ارك��ة ببيع
أحذيتهم البالية مقابل  100ي��ورو للموكاسان وما
ب�ي�ن  180و 700ي� ��ورو ل� ��زوج األح ��ذي ��ة امل �ص �ن��وع من
ج�ل��د ال �ت �م �س��اح ،وي �ق��وم م�ص�ن��ع ال �ع�لام��ة ب�ت�ج��دي��ده��ا
ومنحها ح�ي��اة ج��دي��دة .ووف��ق أوليفييه س��اي��ار ،فإن
بعض األحذية املسترجعة القديمة ،مقدمتها دائرية
أو م��رب�ع��ة ال�ش�ك��ل ،وت��م تصليحها ف��ي ال��ورش��ة وه��ي
جاهزة لالستخدام والبيع مقابل نصف السعر .وجي
أم وي�س�ت��ون ه��ي واح� ��دة م��ن ب�ين ع ��دة م��ارك��ات ب��دأت
بتسويق تشكيالتها املستعملة.
ويقول أستاذ علم االجتماع فريديريك غودار لصحيفة
ل��وم��ون��د :إن امل��وض��ة ه��ي ص�ن��اع��ة م �ع��روف��ة ب��اب�ت�ك��ار
أدوات تجميلية للحد من تقادم األشياء ،وبالتجديد
الذي يسمح للناس باالحتفاظ بأي ستايل.

لكن هناك أم��ر آخ��ر يدفع الناس إل��ى ش��راء املستعمل
في فرنسا ،وفق لوموند ،أال وهو الحس البيئي ،ذلك
أن ش��راء الجديد يمنح ال��واح��د الشعور بذنب تلوث
الجو ،ما عزز تحقيق املبيعات نتائج غير مسبوقة،
وف�ق��ًا مل��واق��ع بيع املستعمل على االن�ت��رن��ت ،حتى أن
الصحفيتني ناتالي دوليفو وكاتال بولينكان ،اللتني
ل �ط��امل��ا اق �ت��رح �ت��ا ع �ل��ى ال �ن �س��اء ع �ل��ى ص �ف �ح��ات مجلة
 ،Elleح �ق��ائ��ب ي��د غ��ال �ي��ة أو آخ��رات �ج��اه��ات امل��وض��ة،
أصدرتا مؤخرا كتابا بعنوان« :كيف يمكن للمالبس
املستعملة أن تنقذ العالم؟».

 47.8مليار يورو حجم سوق المستعمل العالمي بحلول 2023
ارتداء الثياب الجديدة الفاخرة ال يعبر بالضرورة عن مكانة اجتماعية
 % 39من الفرنسيين اقتنوا «المستعمل» في  2019و  % 48يرغبونه العام الحالي
دوافع بيئية وراء شراء المستعمل في فرنسا وفق «لوموند»
«بوتي باتون» أطلقت تطبيقاً يسمح لألفراد ببيع مالبسهم
ب��أس �ع��ار م�خ�ف�ض��ة ،وأم� ��ا غ��ال��ري الف��اي �ي��ت ف��ي ب��اري��س
ف�ق��د خ�ص��ص زاوي ��ة دائ �م��ة ل�ل�ع�لام��ة la Bonne Pioche
املتخصصة في بيع املستعمل.
وه �ن��اك ع�لام��ات أخ ��رى ل��م ت�ج��رؤ ب�ع��د ع�ل��ى ات �خ��اذ ه��ذا
ال �ق��رار ،لكنها أب��رم��ت ش��راك��ات م��ع م��واق��ع إلع ��ادة بيع
املستعمل ،مثل العالمة البريطانية  ،Josephالتي وقعت
م��ع فاستيير كوالكتيف ف��ي خ��ري��ف  ،2019وأم��ا املبدأ
فهو أن البائع يحصل على كوبون تخفيض بقيمة 10
في املئة من مشترياته الجديدة من العالمة البريطانية،
وأن يعرض للبيع على املوقع قطعة مستعملة من صنع
العالمة ذات�ه��ا ،س��واء تعلق األم��ر ببنطال من الجلد أو
جاكيت م��ن ال�ص��وف وغيرهما ،بهدف تشجيع الناس
على التوجه لشراء الجديد بدل املستعمل.

م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت� �ق ��ول م� ��دي� ��رة ال �س �ت ��اي ��ل ف� ��ي ف��اس �ت �ي �ي��ر
ك��والك�ت�ي��ف ص��وف��ي ه��ارس��ن ،إن أول ��ى امل �ف��اوض��ات مع
عالمات عدة تعود إلى ما قبل عشرة أعوام ،وقد تعامل
الفاعلون في القطاع ببرود مع األمر في البداية وتقبلوا
بصعوبة ه��ذا اإلقبال على املالبس املستعملة ولكنهم
ل��ن يستطيعوا ت�ج��اه��ل ال�ح�ق�ي�ق��ة وي� ��رون ك�ي��ف أصبح
لدينا عمالء أوفياء.
وأضافت :في الحقيقة حققت العالمات أرباحًا على عدة
مستويات من خالل هذه التحالفات الجديدة ويمكن أن
تستفيد من الشعارات البيئية وتدعو عمالءها إلى عدم
رمي مالبسهم واكسسواراتهم .وترى أن هذه العالمات
بدأت في استقطاب عمالء جدد وضمن األشخاص الذين
يقتنون املستعمل ،وق��د ص��رح  57في املئة منهم بأنهم

تحالفات جديدة
تعد عالمة بوتي باتون إحدى العالمات الرائدة في بيع
امل�لاب��س املستعملة ،فمنذ  2017أطلقت ه��ذه العالمة،
ال�ت��ي تأسست ف��ي  ،1920تطبيقا يسمح ل�لأف��راد ببيع
مالبسهم .ووف��ق مديرة التسويق ،هيلني دو سوجير،
ف��إن ال�ب��اع��ة وامل�ش�ت��ري��ن ي�ت�ف��اوض��ون فيما بينهم على
ال �س �ع��ر ،وامل��وق��ع ي�ح�ص��ل ع�ل��ى «ع ��رب ��ون» ،ح�ي��ث يتيح
املوقع ،على سبيل املثال ،تيشرتات وقمصانا وبنطاالت
بقيمة  2و 6و 12يورو على التوالي ،موضحة أن الشركة
قد نشرت  10آالف إعالم في غضون عامني ،ألف منها ما
تزال نشطة حتى اآلن.
ووف ��ق ن �م��وذج م�ش��اب��ه ،أس �س��ت ع�لام��ة  Cyrillusموقع
 ،Seconde Histoireم�ث�ل�ه��ا م�ث��ل ك �ي��اب��ي ،ب�ي�ن�م��ا ق��ررت
ال� �ع�ل�ام ��ات األم �ي ��رك �ي ��ة ،م �ث��ل  Levi’sو North Faceو
 ،Patagoniaأن ت�ط�ل��ق خ�ط��وط�ه��ا ل�ل�م�لاب��س املستعملة

سوق إعادة البيع أو «المستعمل» في طريقه لالزدهار

يعتزمون شراء قطع جديدة من العالمات ذاتها الحقًا.
وف ��ي خ�ض��م ه ��ذا ال �ت��وج��ه م��ا ت ��زال ال �ع�لام��ات ال�ف��اخ��رة
تتساءل عن الوجهة التي ستسلكها ،على الرغم من أن
ب�ي��رب��ري خطا ال�خ�ط��وة األول ��ى ف��ي أك�ت��وب��ر  2019بعقد
شراكة مع موقع  ،Real The Realغير أن بعض العالمات
الفرنسية وفق أحد العارفني بالقطاع ،ليس لديها النية
في تشجيع سوق املستعمل ال��ذي قد يفقدها نصيبها
من السوق وسيسمح بازدهار سوق مواز للسلع املقلدة.

استقطاب جيل
يفخر يولريك غ��ارد دي��و املدير العام للعالمة الفاخرة
األم �ي��رك �ي��ة «م� � ��ارك ك� � ��روس» ال �ت��ي ت �ق��ل  8س� �ن ��وات عن
ه �ي��رم��س وت��زي��د  9أع � ��وام ع �ل��ى ل ��وي ف �ي �ت��ون ب ��أن ه��ذه
ال� �ع�ل�ام ��ة ،ه ��ي األول � � ��ى ال� �ت ��ي ق � ��ررت ع � ��رض امل�س�ت�ع�م��ل
وال�ج��دي��د ف��ي محالها منذ ديسمبر  .2019وي�ق��ول في
مقابلة مع صحيفة لوموند «نقوم بشراء قطع املجموعة
التي صنعت فقط قبل  ..199إنها عملية مفيدة على كل
النقاط ...نحن نحتفظ باملنتجات لألرشيف ولتشجيع
االبتكار والقطع التي نعيد بيعها تذكر الناس بعراقتنا
وت �ه��م ج�م�ه��ورا ج��دي��دا وع �م�لاء ال ي�م�ل�ك��ون االم�ك��ان��ات
املادية لشراء املنتجات الجديدة».
والجيل الجديد هو من يدفع دوما العالمات الكبرى إلى
استذكار قديمها وفق خبراء املوضة .ويقول أوليفييه
سيار «ال أرى أبدا من الشابات من تقول إنها تريد هذا
الفستان الجديد من سانت ل��وران أو ه��ذه الحقيبة من
شانيل ،ناس املوضة فقط من يرددون ذلك واليوم ارتداء
الجديد لم يعد يعبر عن مكانة ثقافية أو اجتماعية أو
اقتصادية».

قصة ثوب مميز

«المعطف» ..من ُّ
النبالء إلى عامة الشعب
مع اقتراب فصل الشتاءُ ،نسارع عادة إلى األسواق من أجل
اقتناء معاطف تقينا من البرد ،لكن هل تعرفون أن المطعف
تاريخيا ،لم تكن وظيفته حماية من يرتديه من البرد والظروف
الجوية القاسية فقط ،وإنما كان يسمح بتحديد المكانة
االجتماعية لمن يرتديه ،ففي روما القديمة كان المواطن الحر
يرتدي المعطف حتى يتميز به عن العبيد ،وفي العصر الوسيط
كان النبالء فقط ،من يرتدون المعطف ،وبقي األمركذلك
طيلة القرن الخامس عشر إلى أن أصبح شيئا فشيئا قطعة
شعبية يرتديها الجميع عبر العالم ،لكن موديالً واحداً منها،
صممه؟
هو األكثر مبيعا ً في التاريخ ،فما قصته ومن ّ
رسمت الفرنسية آن ماري بيريتا املعطف األكثر
مبيعا وتقليدا في العالم ،وأحدثت ثورة في عالم
امل�ع��اط��ف امل�ق��اوم��ة ل�ل�م��اء ،ف��ي ع��ام  1981املعطف
امل�ث��ال��ي  101801م��ن شعر الجمل لعالمة ماكس
م ��ارا ،وب�ع��د م��رور  38ع��ام��ًا ،ال ي��زال ه��ذا املعطف
امللقب بـ«معطف الجمل» األك�ث��ر مبيعا واألك�ث��ر
ش�ه��رة ،وف��ق ل��ورا الزاوردي ال��ذاك��رة الحية للدار
اإليطالية ،كما أن بيريتا مازالت تلهم مصممي
املعاطف في العالم رغم دخولها في العقد الثامن
م��ن ع�م��ره��ا ،وغ��دت ال تعبأ ب�ه��ذا املعطف ال��رائ��ج
كثيرًا ،لكنها قالت لصحيفة لوفيغارو الفرنسية
«يبدو مثاليا ،لقد اجتهدت وعملت حتى يكون
مثلما أري��د ،ويمكن أن ترتديه ام��رأة بطول متر
و 60س��م ،وأخ��رى بطول متر و 80س��م ،واملالبس
ليس لها دور آخر سوى أن تحميك ،واملعطف ذو
القصة املميزة يمنح املرأة كيانا.

ساحة املوضة
في بداية ثمانينات القرن املاضي عملت بيريتا
مع عدد من املاركات التي تصدرت ساحة املوضة

في باريس ،لكنها كانت في الظل تصمم معاطف
ماكس مارا ،واملالبس كبيرة الحجم لدى مارينا
ري �ن��ال��دي ،وال �ج �ل��ود ل ��دى م ��اك دوك �ل��اس ،ع�ل�اوة
على املعاطف املقاومة للماء التي كانت تنتجها
راموسبورت.
وعلى الرغم من أنها كانت السبب الرئيسي في
ن�ج��اح ه��ذه امل ��ارك ��ات ،ف��ان اس�م�ه��ا ب�ق��ي مجهوال
مقارنة بمصممني آخرين ،ويقول جان جاك بيكار
الخبير في املوضة الفاخرة ،متحدثا عن بيريتا
«كنا مجموعة واحدة ،عائلة وآن كانت تلعب دور
األخت الكبرى ،لم تكن تذهب لترقص في القصور
وإن�م��ا ك��ان ج��ادة ج�دًا ف��ي عملها وحريصة على
االبتكارألن املوضة تسكنها».
اخ �ت �ي��رت أن م� ��اري وه ��ي ص �غ �ي��رة ف��ي مدينتها
(ب�ي��زي�ي��ه) لتصبح راه �ب��ة ،ل�ك��ن امل��وض��ة سرقتها
وهي في عمر الـ 17بعد أن شجعها صديق العائلة
املصمم روجيه بوير ،بعد ان قدمت له بعضا من
رسوماته ،لم تكن بيريتا تعرف ملن كانت ترسم
وملاذا ،لكن نموذجها كانت امرأة خيالية.
وأم��ام ج�م��ال ال��رس��وم��ات ودق��ة خطوطها سألها

م��درس��ة الخياطة ج��اك ايستال وبسرعة اهتمت
باملالبس ال�ج��اه��زة ورك��زت عملها على املالبس
الخارجية ،وعن ذلك تقول «كنت أرى ان املهم أن
ترتدي الناس في الشارع أفضل مما نراه ،املعطف
أس��اس��ي ،ف�ه��و أول ملجأ ل�ل�م��رأة وال��رج��ل أي�ض��ا،
ولكن للرجل بذلته التي تكفي لتمنحه الثقة في
نفسه.

العصر الذهبي

■الفرنسية آن ماري صممت عام 1981
ا
لمعطف األكثر مبيعً ا وتقليدً ا في العالم
■ ّ
ركزت
عل
ى
ال
ستر
ات
الن
سائ
ية
ال
مرب
عة
لم
ست
وى
الرقبة والبناطيل العريضة
■المعطف يعتبره خبراء الموضة

مالذ المرأة الذي يمنحها كيا ًنا
بوير ما املهنة التي ترغب في ممارستها فردت
«م�ص�ف�ف��ة ش�ع��ر» ف�ق��ال ل�ه��ا ال ل��ن ت�ك��ون��ي ح�لاق��ة،
ستعملني في مجال الخياطة ،ولهذا السبب عليك
االنتقال إلى العاصمة باريس.

أرس � � � � � � �ل � � � � � � ��ت ال � � � �ش� � � ��اب� � � ��ة
رس��وم��ات �ه��ا ال ��ى أدم ��ون ��د ش� ��ارل رو ال �ت��ي ك��ان��ت
ح�ي�ن�ه��ا رئ�ي�س��ة ت�ح��ري��ر م�ج�ل��ة ف ��وغ ،فنصحتها
بدورها بمغادرة مدينتها ،لتبدأ رحلة التعلم في

في عام  1974وعقب عرض أزي��اء لم يكن ناجحا
ب��ال�ن�س�ب��ة ال �ي �ه��ا ،ب �ع��د أن ع��ارض��ت ط �ل��ب زب��ون��ة
ب�ت�ق�ص�ي��ر ط ��ول م�ع�ط��ف ص�م�م�ت��ه ،ق� ��ررت بيريتا
العمل بمفردها وتطوير عالمتها برفقة زوجها
س��ان��درو بيريتا ،وم��ا هي إال فترة قصيرة حتى
بدأ الزبائن بالتوافد على محلها الذي اهتمت به
الصحافة النسائية.
لم تكن املوضة بالنسبة لبيريتا مهرجانا وإنما
تصاميم وعمال مبتكرًا ،لذلك ركزت على تصميم
السترات النسائية املربعة الشكل على مستوى
الرقبة والبناطيل العريضة ،إل��ى أن حلت بداية
الثمانينات ،التي تعتبر العصر الذهبي بالنسبة
لها بفضل «معطف الجمل».
ل �ك��ن ال �ع �ق��د ال �ت��ال��ي ك ��ان ص �ع �ب��ًا ل �ل �غ��اي��ة ب�س�ب��ب
ت��راج��ع امل�ب�ي�ع��ات م��ا دف�ع�ه��ا إل��ى إغ�ل�اق محلها،
ل�ك��ن ش��راك�ت�ه��ا م��ع «م��اك��س م ��ارا» اس�ت�م��رت إل��ى
غ��اي��ة  ،2010ورغ��م ت�ق��دم�ه��ا ف��ي ال�ع�م��ر استمرت
ف ��ي ت �ص �م �ي��م أط �ق ��م ال �ب ��رس�ل�ان مل �ص �ل �ح��ة ع�لام��ة
ه��اف �ي �ل��ون وب� ��ارل� ��ون ،ع �ل��اوة ع �ل��ى ال �ك��ري �س �ت��ال
وال�ف�ض��ة .وم�ث�ل�ه��ا م�ث��ل مصممني آخ��ري��ن عانت
بيريتا تقليد تصاميمها .وتقول لورا لوزاوردي
إن الجميع قلد تصاميمها .وتضيف «أنا أعرف
كل املصممني ،الشباب وكبار السن منهم ،لكن
آن ماري بيريتا وحدها ،إنها األفضل».

(س  .ل)
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حُ لم الطفل الفقير ..بلغ  6.3مليارات دوالر إيرادات سنوية

إمبراطورية «بولو» ..بدأت بـ«ربطة عنق»!
ُيعد مصمم األزياء األميركي رالف لورين ،أحد هؤالء القالئل الذين أنشأوا
إمبراطورية في عالم األزياء ،ويعتبر بمنزلة المحدث والمغير لمفهوم
المالبس واألزياء العالمية منذ أواخر الستينات وحتى اليوم ،وال تزال
عالماته التجارية -بعد عقود من التأسيس -في المكانة نفسها من
حيث مفهوم األناقة والفخامة ،والتي القت انتشاراً وصخبا ً عالميا ً
متواصالً حتى يومنا هذا ،فأغلب عشاق المالبس واألزياء ُيقدرون لورين
ولمساته ،وحتى غير المهتمين بخطوط الموضة لو سألت أحدهم
عن رالف لورين فربما لن يعرفه ،لكن حاول أن تقول له قميص «بولو»،
فسيجيب من فوره« :نعم بالطبع أعرفه».
إسالم شكري
ُول ��د رال ��ف ليفشيتز ،امل �ع��روف ح��ال�ي��ًا ب��اس��م رال��ف
لورين في عام  ،1939في أحد أحياء مدينة نيويورك
األم�ي��رك�ي��ة ،ألب��وي��ن مهاجرين ف��را م��ن بيالروسيا،
وه��و االب��ن األص�غ��ر ب�ين أرب�ع��ة أخ ��وة ،لعائلة فقيرة
معدمة.
ظهرت عالمات النبوغ على الطفل منذ صغره ،حيث
ب��دأ رال��ف حياته العملية مبكرًا ج�دًا ،فباع «رابطات
ال�ع�ن��ق» ل��زم�لائ��ه ف��ي ال�ف�ص��ل ،وك ��ان ع�م��ره آن ��ذاك ال
يتعدى ً 12
عاما.
ل �ج��أ رال� ��ف وش�ق�ي�ق��ه ج �ي��ري إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر اس�م�ه�م��ا
األخير من ليفشيتز إلى لورين ،بعد أن سخر منهما
أقرانهما في املدرسة بسبب اسم العائلة ،وكان ُعمر
ل��وري��ن حينها 16ع��ام��ًا ،واشتهر خ�لال ه��ذه الفترة
بشغفه باألزياء واملوضة ،وكانت إطالالت العديد من
النجوم السينمائيني بمنزلة مصدر إلهام وطموح له.
التحق رال��ف بعد تخرجه ف��ي الثانوية بكلية إدارة
األع �م��ال ،ث��م ت��رك�ه��ا ب�ع��د ع��ام�ين ف�ق��ط م��ن ال��دراس��ة،
وان�ض��م لفترة قصيرة إل��ى ال�ج�ي��ش ،وت��رك الخدمة

بعد ذلك ،وانتقل من وظيفة بائع في شركة «بروكس
ب ��راذرز» -أق��دم شركة مالبس رجالية ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األميركية ،وتركها لالنتقال إلى عدة شركات
أخرى.
أس ��س ل��وري��ن ع�لام �ت��ه ال �ت �ج��اري��ة ل �ـ«أرب �ط��ة ال�ع�ن��ق»
ال�خ��اص��ة ب��ه ،وذل ��ك ف��ي ع��ام  ،1967أث �ن��اء عمله في
شركة ّ ،Beau Brummell
وتميزت راب�ط��ات العنق
التي ابتكرها َّ
بقصتها العريضة وألوانها املختلفة.
ب��دأ ال �ش��اب ال�ط�م��وح ف��ي ت��وس�ي��ع أع�م��ال��ه ع��ن طريق
قرض بنكي قيمته ثالثون ألف دوالر ،مما أدى في
نهاية املطاف إلى توسيع نطاق تصميماته لتشمل
مجموعة األزياء الرجالية الكاملة.
بعد ث�لاث س�ن��وات ف�ق��ط ،ح��ازت تصاميمه إعجاب
الكثيرين ،س��واء على مستوى الجمهور أو خبراء
األزي� � � ��اء ،وح �ص��د ج ��ائ ��زة  Cotyل �خ �ط��وط األزي � ��اء
الرجالية ،وبفضل موهبته ف��ي التصميم وعقليته
امل�ب�ت�ك��رة ف��ي ال �ع �م��ل ،ب ��رز ل�ي�ك��ون واح � �دًا م��ن أع�ظ��م
امل�ص�م�م�ين ع�ل��ى اإلط �ل��اق ،وأدت ه ��ذه ال �ش �ه��رة إل��ى
بداية إمبراطورية عاملية لألزياء تضخ له ما يقارب
الـ 7مليارات دوالر في السنة ،بحسب ما ذكر موقع

«بلومبيرغ»:
 7مليارات دوالر ..قيمة
ثروة لورين الشخصية
نشأ في أسرة مهاجرة
ّ
وغير اسمه
فقيرة
بعد سخرية زمالئه
بدأ تجارته ببيع «رابطات
العنق» في المدرسة..
ً
عاما
وعمره 12
 Glostyاملتخصص في خطوط املوضة واألزياء.
وكشف لورين في عام 1972ع��ن تشكيلة مكونة من
قمصان قطنية ذات أك�م��ام قصيرة ب��أل��وان مختلفة،
وحمل التصميم شعار الشركة الشهير ،والذي أصبح
ال �ع�لام��ة امل �م �ي��زة وه ��و ش �ع��ار ي�ظ�ه��ر ف�ي��ه الع ��ب على
حصانه ُي�م��ارس ري��اض��ة ال�ـ«ب��ول��و» ،وش�ه��دت العقود
�وس��ع العالمة التجارية ً
الثالثة التالية ت� ّ
عامليا وتنوع
م��داه��ا ،وإط�ل�اق منتجات وع�لام��ات ف��اخ��رة ك��ل ع��ام،
تشمل العطور واملفروشات املنزلية واملالبس الفاخرة.
ت��وس �ع��ت ع�ل�ام ��ة «ب� ��ول� ��و» ال �ت �ج ��اري ��ة ب �س��رع��ة ف��ي
الثمانينات والتسعينات ،حيث دشنت متاجر في
ج�م��ع أن �ح��اء ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ت�ق��ري�ب��ًا،

وتوسعت خارجها.
واف�ت�ت��ح ل��وري��ن امل�ق��ر ال��رئ�ي�س��ي لشركته ف��ي ش��ارع
م��ادي� ًس��ون بنيويرك ف��ي ع��ام  ،1986وال ��ذي أصبح
محاطا منذ ذل��ك الحني بالعديد م��ن متاجر لورين
األخرى.
بعد ذلك ،طرح لورين شركة «بولو» لالكتتاب العام
في بورصة نيويورك في شهر يونيو من عام ،1997
حيث تم تداول األسهم تحت الرمز .RL
ُت ّ
قدر ثروته الشخصية بأكثر من  7مليارات دوالر،
وحققت شركته عائدات بلغت  6.3مليارات دوالر في
 .2019إل��ى ذل��ك ،خضع ل��وري��ن لعملية ج��راح�ي��ة في
منتصف الثمانينات إلزالة ورم حميد من املخ ،ومنذ

ارتفاعاً من  8مليارات في 2018

دول ُتهيمن على االقتصاد
العالمي منذ  40عاما ً

 45مليار دوالر ..حجم سوق
«الواقع االفتراضي» بحلول 2024
الكلفة العالية ،أو ضيق الوقت ،أو غيرها
من األسباب.

د .والء حافظ
ي �ب��دو أن �ن��ا ن�ت�ج��ه س��ري �ع��ا ،وأس� ��رع مما
ن�ت�خ�ي��ل إل ��ى ع��ال��م ن �ت �ج��اوز ف �ي��ه امل �ك��ان
وال��زم��ان لنتشارك الخبرة والتعلم ،هذا
م��ا ق��ال��ه ج��اب��و أرورا م��ؤس��س مختبر
ال��واق��ع االفتراضي التابع لألمم املتحدة
وال � ��ذي أن �ت��ج أف�ل�ام��ا وث��ائ �ق �ي��ة ح�ص��دت
العديد من الجوائز العاملية.
ف� � � ��ي ه� � � � ��ذا ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ،ن� � �ش � ��ر م� ��وق� ��ع
 ideas4development.orgتقريرا حول
أهمية تقنية الواقع االفتراضي بالنسبة
ل �ح �ي��اة األش � �خ ��اص ال �ي��وم �ي��ة ،ف�ت�ع�ت�ب��ر
تقنية الواقع االفتراضي من أبرز ما تم
ال��وص��ول إليه ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة ،حيث
تعمل على استخدام الحاسوب من أجل
إن �ش��اء ت�ص��ور للعالم يظهر لحواسنا
ب�ش�ك��ل م�ش��اب��ه ل�ل�ع��ال��م ال�ح�ق�ي�ق��ي ،فعن
ط��ري��ق ال ��واق ��ع االف �ت��راض��ي ي�م�ك��ن نقل
املعلومات والخبرات إلى األذهان بشكل
جذاب وأكثر تفاعلية.
ب �ط��ري �ق��ة أخ� � ��رىُ ،ي �س �ت �خ��دم م�ص�ط�ل��ح
«الواقع االفتراضي» لوصف بيئة ثالثية
األبعاد يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر
وي� �م� �ك ��ن أن ي �س �ت �ك �ش �ف �ه��ا ال �ش �خ��ص
ويتفاعل معها ،بل ويصبح جزءا منها
أو منغمسا فيها ،وفي هذه البيئة يكون
قادرا على التعامل مع األشياء أو تنفيذ
سلسلة من اإلجراءات.

تقنية الواقع
ب ��دأت ه��ذه التقنية ف��ي ال�ظ�ه��ورع�ل��ى يد
م��اي��رون ك��روج��ر ف��ي أواخ ��ر ستينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي ،حيث رك��ز على ابتكار
أن � � ��واع م ��ن ال �ب �ي �ئ��ة االف� �ت ��راض� �ي ��ة ت�ت�ي��ح
للمستخدم التحرك والتفاعل فيها.
وق��د اع�ت�م��دت ت�ل��ك التقنية ف��ي بدايتها

بني الواقع والخيال

على استخدام أج�ه��زة استقبال إلب��راز
ج� �س ��م امل� �س� �ت� �خ ��دم وت� �ح ��رك ��ات ��ه ح�ت��ى
يمكنه التفاعل مع صور مولدة بواسطة
ال �ك �م �ب �ي ��وت ��راآلل ��ي ،وف � ��ي ن �ف��س ال��وق��ت
توجد كاميرات موصلة بالجهاز تتابع
وترصد حركات املستخدم ،وف��ي وقت
الح ��ق ،ق��ام ك��روج��ر بخلق بيئة أخ��رى
أطلق عليها اسم الفضاء النفسي ،وهي
تسمح للمستخدم بالتفاعل والتحرك
داخ � ��ل م �ت��اه��ة ،وك� ��ل خ �ط��وة ي�خ�ط��وه��ا
يصاحبها إيقاع موسيقي معني ،وكل
ذل ��ك ي �ح��دث داخ� ��ل ص ��ور ف �ي��دي��و حية
ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا امل �س �ت �خ��دم ،ول� ��م ي�ت��وق��ف
األم��ر عند ذل��ك ال�ح��د ،ب��ل ت�ط��ورت طرق
التفاعل بني الكمبيوتر وجسم اإلنسان
فاتجه العلماء إلى االعتماد على برامج
الغرافيك وأجهزة املحاكاة لخلق ألعاب
ذات بيئات ثالثية األبعاد ينغمس فيها
امل �س �ت �خ��دم وي� �ت� �ح ��رك ،وب� �ع ��د س �ن��وات

قليلة ،أنتج مصممي الغرافيك واأللعاب
اإللكترونية بيئات أل�ع��اب أكثر تعقيدا،
ل��ذا ظ�ه��رت ال�ح��اج��ة إل��ى ن �ظ��ارات ال��رؤي��ة
املجسمة ،وكانت هذه الفكرة إنجازا لم
يسبق له مثيل .ومع التقدم التكنولوجي
اس �ت �ط��اع ال �ب��اح �ث��ون ف ��ي م �ج��ال تقنية
الواقع االفتراضي اكتشاف فسيولوجيا
الرؤية املجسمة.
وت�ت�م�ث��ل أه�م�ي��ة ال��واق��ع االف �ت��راض��ي في
ك��ون��ه ُي�م�ث��ل ال��واق��ع الحقيقي ك��أن��ه ه��و،
وي�ع�ت�ب��ر أي �ض��ا وس�ي�ل��ة ف�ع��ال��ة مل�ح��اك��اة
الواقع مهما كانت الظروف ،فمن خالله
ي�م�ك��ن ت�ك��وي��ن ب�ي�ئ��ات مختلفة تحاكي
الواقع ال يمكن للفرد الوصول إليها أو
ً
التعايش معها مثال.
وم��ن خ�ل�ال ال��واق��ع االف �ت��راض��ي ،يمكن
ألي شخص أن يمر بخبرات ال يستطيع
أن يتعلمها إال م��ن خ�لال��ه ،وي��رج��ع ذلك
ل �ع��وام��ل م �ت �ع��ددة م �ن �ه��ا؛ ال� �خ� �ط ��ورة ،أو

يقوم ال��واق��ع االفتراضي على امل��زج بني
ال�خ�ي��ال وال��واق��ع م��ن خ�لال خلق بيئات
صناعية حية تخيلية قادرة على أن تمثل
الواقع الحقيقي وتهيئ األشخاص على
التفاعل معها ب��اس�ت�خ��دام ح��واس��ه كي
يمر بخبرة تشبه ال��واق��ع بدرجة كبيرة
ل�ك�ن�ه��ا ل�ي�س��ت ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ف�ي�ت��م خ�لال�ه��ا
ت��وص�ي��ل ب�ع��ض امل�ل�ح�ق��ات بالكمبيوتر
ُ ّ
ت �م��ك��ن ال �ش �خ��ص م ��ن رؤي � ��ة ال �ب��رن��ام��ج
بصورة مجسمة ثالثية األبعاد ،ويمكن
أن ي��رت��دي ال �ش �خ��ص خ�لال �ه��ا ق �ف��ازات
وسماعات للرأس وأجهزة جري تمكنه
م��ن اللمس وال�ش�ع��ور وال��رؤي��ة والسمع،
ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام
ت�ق�ن�ي��ات ال��واق��ع االف �ت��راض��ي ف��ي مجال
التعليم ،حيث يسافر الطالب من خالله
ع �ب��ر امل ��اض ��ي أو امل �س �ت �ق �ب��ل مل �ش��اه��دة
أحداث تاريخية بعينها أو التعرف على
أش�خ��اص أسهموا بشكل أو بآخر في
تشكيل التاريخ البشري.

مجال الثقافة
تتيح تقنيات الواقع االفتراضي إمكانات
جديدة لنشر الثقافة ،حيث انها تحقق
ً
اتصاال من نوع جديد ،زمانيًا ومكانيًا،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا تتضمنه م��ن ق��درات
ً
ت �ف��اع �ل �ي��ة ،ب� ��دال م ��ن االك �ت �ف��اء ب��ال�ت�ل�ق��ي
ال�س�ل�ب��ي ،ف�ق��د أص �ب��ح ممكنًا إح �ي��اء أو
إعادة عرض لثقافات مغايرة ،منفصلة
زمانيًا ومكانيًا ،ليس فقط كنصوص
ب��ل ك�ن�م��ط ب �ن��اء ن �م��وذج م�ش��اب��ه يسهل
عملية التعلم أو ال�ت��دري��ب ف��ي أي مكان
أو زمان.

سيتم طرحها في الربع الثاني من العام الحالي بـ  249دوالراً

ساعة  Withingsالذكية تكشف توقف التنفس أثناء النوم!
إسالم عبد التواب
ك� �ش� �ف ��ت  ،Withingsوه � � ��ي ش ��رك ��ة
إل�ك�ت��رون�ي��ات اس�ت�ه�لاك�ي��ة ف��رن�س�ي��ة ،عن
أح ��دث م�ن�ت�ج��ات�ه��ا امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي «س��اع��ة
ذكية» يمكنها اكتشاف توقف التنفس
أثناء النوم.
جاء ذلك على خلفية العديد من الدراسات
الحديثة التي أف��ادت أن هناك ثمانية بني
ك��ل  10أش �خ��اص ي �ع��ان��ون م��ن ح��االت
خطيرة أثناء النوم ،دون علمهم.
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �خ �ل �ف �ي��ة ،ق ��د ت �س��اه��م م�ي��زة
ال �س��اع��ة ال��ذك �ي��ة ال �ج��دي��دة ف��ي م�س��اع��دة
أك �ث��ر م��ن  18م �ل �ي��ون أم �ي��رك��ي ي�ع��ان��ون
م��ن ه��ذة ال�ح��ال��ة ،ح�س��ب م��ؤس�س��ة ال�ن��وم
ال��وط �ن �ي��ة .وت�ع�م��ل ال �س��اع��ة ال��ذك �ي��ة وف�ق��ا

ذل��ك ال�ح�ين ق��ام بتمويل ع��دد م��ن امل �ب��ادرات املتعلقة
بأبحاث ورعاية السرطان ،وفي عام  1989شارك في
تأسيس مركز «نينا هايد» ألبحاث سرطان الثدي.
ً
وأعطى لورين لنفسه هدفا وهو الهروب من الفقر
وال��وص��ول إل��ى ال�ع��امل�ي��ة ،م�ت�خ�ذًا اإلص ��رار وال�ط�م��وح
ناموسًا له في حياته ،ويبرز هذا حينما كتب على
أح��د ص ��وره ف��ي ع��ام  1957أن أح��د أه ��داف حياته
هو أن يكون مليونيرًا ،واليوم لم يحقق هذا الهدف
فحسب بل تجاوزه ،عن طريق املثابرة والتحدي على
طول الطريق ،وبالفعل مثابرته وتصميمه قد جلبا له
ث��روات ربما تفوق الخيال ،وفق ما ذكر موقع «كنو
ستارت أب».

ل�ن�ظ��ام اس�ت�ش�ع��ار يسمي  ،SpO2وه��و
يسمح بنقل الضوء إلى األوعية الدموية،
بعد ذل��ك ي�ق��وم ال�ن�ظ��ام ب��إج��راء قياسات
للتنفس ع�ل��ى م ��دار س��اع��ات ال �ن��وم ،مع
م�لاح �ظ��ة ع ��دم ح �ص��ول م��رت��دي �ه��ا على
�اف من األكسجني ،ويشير نظام
ق��در ك� ٍ
االس �ت �ش �ع��ار إل ��ى ت��وق��ف ال�ت�ن�ف��س أث�ن��اء
النوم.
الجدير باالهتمام ،أن توقف التنفس أثناء
النوم هو أحد املسببات الجذرية لإلصابة
بالسكتة الدماغية وفشل أنظمة القلب،
لذا ينصح عدم تركها دون عالج.
ومن املتوقع ،حسب موقع «تك كرنش»،
طرح الساعة الذكية في الربع الثاني من
العام الحالي ،بأسعار شراء تبدأ من 249
دوالرا.

د .بلقيس دنيازاد عياشي
كان عام  2019مليئاً بالتقلبات
االقتصادية ،فقد لعبت الحرب التجارية
بين أقوى اقتصادين في العالم دوراً
كبيراً في هذه التقلبات وجعلت من
الصعب التكهن بما سيحدث في
 ،2020لكن وفق ما يراه المحللون،
فإنه من المثير لالهتمام أن نرى
االقتصادات الكبرى في العالم ال
تتزحزح بسهولة عن المناصب التي
تشغلها ،فعند القيام بمقارنة
بسيطة ،نجد أن أفضل  10اقتصادات
في عام  ،1980ال تزال تحتفظ
بمراكزها نوعاً ما وليس هناك اختالف
كبير ،في ترتيبها عما حدث في ،2019
وما سيحدث في  ،2020وفق موقع
 investopediaاالقتصادي العالمي.
وفي ما يلي قائمة بـ  10بلدان
ستهيمن على اقتصاد العالم
خالل العام الحالي ،وتستند هذه
القائمة إلى قاعدة بيانات التوقعات
االقتصادية العالمية لصندوق النقد
الدولي:

دوالر في عام  ،2019لكن سيحصل اقتصادها
على بعض النمو مع أوملبياد  ،2020مما يبقي
ت��دف��ق االستثمار ق��وي��ًا ،وال��ذي تدعمه سياسة
نقدية متساهلة من قبل بنك اليابان.

 - 4أملانيا
ليست فقط أك�ب��ر اقتصاد ف��ي أوروب ��ا ولكنها
أيضا األقوى ،فعلى املستوى العاملي ،تعد أملانيا
راب� ��ع أك �ب��ر اق �ت �ص��اد م��ن ح �ي��ث ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي اإلسمي بـ  4تريليونات دوالر.

 - 5الهند
ت�ع��د ال�ه�ن��د األس ��رع ن�م��وا ف��ي االق �ت �ص��اد البالغ
ت��ري �ل �ي��ون دوالر ف ��ي ال� �ع ��ال ��م وخ ��ام ��س أك �ب��ر
اقتصاد ،حيث يبلغ إجمالي الناتج املحلي 2.94
تريليون دوالر.

 - 6اململكة املتحدة
من عام  1992وحتى عام  ،2008شهد اقتصاد
اململكة امل�ت�ح��دة ات�ج��اه��ا ص�ع��ودي��ا ف��ي ك��ل ربع
سنة .ومع ذلك ،فقد شهد انخفاضا في إنتاجه
لخمسة أرب��اع متتالية اب�ت� ً
�داء من أبريل ،2008
ح�ي��ث ش�ه��د االق�ت�ص��اد ان�ك�م��اش��ًا بنسبة ،%6
واستغرق األم��ر خمس س�ن��وات حتى ع��اد إلى
النمو مستويات ما قبل الركود ،وفقا لبيانات
من مكتب اإلحصاءات الوطنية.

 - 1الواليات املتحدة

 - 7فرنسا

حافظت ال��والي��ات املتحدة على موقعها كأكبر
اقتصاد في العالم منذ عام  ،1871وبلغ حجم
االقتصاد األميركي  20.58تريليون دوالر في
ع��ام  2018بالقيمة اإلسمية ويتوقع أن يصل
إل ��ى  22.32ت��ري �ل �ي��ون دوالر ف��ي ع ��ام ،2020
وغ��ال�ب��ا م��ا يطلق ع�ل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة كقوة
عظمى اقتصادية وذل��ك ألن االقتصاد يشكل
ربع االقتصاد العاملي تقريبا.

تعتبر أكثر الدول سياحة في العالم ،وثالث أكبر
اقتصاد في أوروب��ا ،بإجمالي ناتج محلي يبلغ
 2.78تريليون دوالر ،وت��وف��ر ال��دول��ة الفرنسية
مستوى معيشيا مرتفعا لشعبها كما يتضح
من نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي.

 - 2الصني

ً
ش �ه��دت ال �ص�ي�ن ن �م �وًا ه ��ائ�ل�ا خ �ل�ال ال �ع �ق��ود
القليلة املاضية ،في عام  ،1980كانت الصني
سابع أكبر اقتصاد ،حيث بلغ إجمالي الناتج
املحلي  305.35مليارات دوالر ،منذ أن بدأت
إص�لاح��ات ال�س��وق ف��ي ع��ام  ،1978وشهدت
ال �ع �م�ل�اق��ة اآلس� �ي ��وي ��ة ن� �م ��وا اق �ت �ص ��ادي ��ا ب�ل��غ
متوسطه  %10سنويًا ،وهي تستعد إلزاحة
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن ق��ائ �م��ة أك �ب��ر اق�ت�ص��اد
بالعالم.

 - 3اليابان
تعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم ،حيث
تجاوز ناتجها املحلي اإلجمالي  5تريليونات

 - 8إيطاليا
ب��إج�م��ال��ي ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلس �م��ي ال�ب��ال��غ 2.07
تريليون دوالر ،تعد إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد
في العالم ،ومن املتوقع أن يتوسع اقتصادها إلى
 2.26تريليون دوالر بحلول عام .2023

 - 9البرازيل
هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في أميركا
الالتينية ،ويصل ناتجها املحلي اإلجمالي 1.87
تريليون دوالر ،كما أن البرازيل تعد تاسع أكبر
اقتصاد في العالم.

 - 10كندا
أزاح��ت كندا ،روسيا لتحتل مكانها في املركز
ال �ع��اش��ر ألق ��وى االق �ت �ص��ادات ف��ي ع ��ام ،2015
وحافظت على موقعها منذ ذلك الحني ،أي قبل
أقل بقليل من  40عامًا.
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هيئة تشجيع االستثمار تجدد شراكتها مع TBY

مولما :الرقمنة ستصبح دعامة
االقتصاد الكويتي الجديد
ك� �ش� �ف ��ت م� �ج� �م ��وع ��ة The business year
اإلع�لام�ي��ة ل�لأخ�ب��ار االق�ت�ص��ادي��ة ع��ن تجديد
ش ��راك �ت �ه ��ا م� ��ع ه �ي �ئ��ة ت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م��ار
امل�ب��اش��ر الكويتية  KDIPAف��ي ال�ف�ت��رة ،التي
تسبق إصدار املجموعة لـ «الكويت .»2020
وج��رى حفل توقيع مذكرة التفاهم في مقر
هيئة تشجيع االستثمار  ،KDIPAبحضور
م�ح�م��د ي��وس��ف مل��ا ي �ع �ق��وب ،م�س��اع��د امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ه�ي�ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار ل�ت�ط��وي��ر
األع� � �م � ��ال ،وم� �م� �ث�ل�ا ،The Business Year
ك��ري �س �ت �ي��ل م ��ومل ��ا ،م ��دي ��رة م ��وق ��ع ال �ك��وي��ت،
وكاميرون ساوندرز ،محرر موقع  TBYفي
الكويت ،حيث اعلن الطرفان رسميا مواصلة
ش ��راك� �ت� �ه� �م ��ا ل� �ل� �ع ��ام ال � �خ� ��ام� ��س ،وم �ت��اب �ع��ة
جهودهما لنشر تقرير شامل عن االقتصاد
الكويتي.
س��وف ي�ت�ط��رق ت�ق��ري��ر ه��ذا ال �ع��ام إل��ى جميع
ج ��وان ��ب االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي ،م ��ع ال�ت��رك�ي��ز
ب�ش�ك��ل خ ��اص ع �ل��ى االت �ج ��اه ن �ح��و ال��رق�م�ن��ة،
وه� ��و ت �ح��ول ت �ك �ن��ول��وج��ي ك �ب �ي��ر ي �ح �م��ل ف��ي
ط�ي��ات��ه آث� ��ارا ب�ع�ي��دة امل ��دى ع�ل��ى ال �ع��دي��د من

القطاعات االقتصادية.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ،ق��ال��ت ك��ري�س�ت��ل م��ومل��ا« :ن�ش�ع��ر أن
ما يحدث هنا في الكويت أم��ر مبتكر حقا»
وتابعت« :لقد أصبحت الكويت سريعا رائدة
ف��ي امل �ج��ال ال��رق�م�ن��ة ل ��دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ب ��أك� �م� �ل� �ه ��ا ،ون � �ح� ��ن ه� �ن ��ا ال� �ي ��وم
لنسلط ال�ض��وء على ه��ذه ال�ت�ط��ورات املثيرة
ل�لإع�ج��اب ،س��واء ك��ان��ت ف��ي قطاعات البنوك
أو ال�ن�ف��ط وال �غ��از أو ال�خ��دم��ات اللوجستية.
في الواقع ،فإن الرقمنة على وشك أن تصبح
دعامة أالقتصاد الكويتي الجديد».
وخ�ت�م��ت م��ومل��ا :ه ��ذا ال �ت �ح��ول ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي
م��وض��وع ف �ع��ال �ي��ة ب �ع �ن��وان «وق� ��ت ال�ت�غ�ي�ي��ر:
ال��رق �م �ن��ة ف��ي ال �ك��وي��ت» ،س�ت�ع�ق��د ف��ي م��دي�ن��ة
الكويت في أوائل أبريل .2020
و«ب� ��زن� ��س ي� �ي ��ر» ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ن �ص��ة ت �ص��در
منشورات دولية متخصصة مرموقة مقرها
ل �ن��دن .ت�ع�م��ل ف��ي  35دول� ��ة ،ت�ت��رك��ز اب�ح��اث�ه��ا
على التطورات االقتصادية ،وتوفر املحتوى
ال ��راق ��ي ل �ك��ل م ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن ف ��ي ال �خ ��ارج
ورجال األعمال في الداخل.
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التحويل الفوري لألموال حول العالم

تزايد اإلقبال على خدمة «بيتك إكسبرس»
ي �ت��واص��ل إق �ب ��ال ع �م�ل�اء ب �ي��ت ال�ت�م��وي��ل
ال �ك��وي �ت��ي «ب �ي �ت��ك» ع �ل��ى خ��دم��ة «ب�ي�ت��ك
اكسبرس»  KFH Xpressلتحويل األموال
بشكل ف��وري وس��ري��ع وآم��ن ال��ى معظم
دول ال �ع��ال��م ،وت��ؤك��د امل��ؤش��رات ارت �ف��اع
عدد عمليات التحويل من خالل الخدمة
الجديدة ،باالضافة ال��ى تلقي كم كبير
من االستفسارات عبر الخدمة الهاتفية
في «بيتك» حول الخدمة الجديدة ،بما
يعكس مدى اهتمام العمالء وتوجههم
الستخدامها ،ورغبتهم في االستفادة
م��ن م��زاي��اه��ا ال �ع��دي��دة ،وم�ن�ه��ا تحويل
االم��وال مباشرة من حساب العميل من
خ�لال الخدمة املصرفية عبر االنترنت
 KFH Onlineاو ت �ط �ب �ي��ق kfhonline
ل�ل�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،ال��ى املستفيدين في
أي مكان وفي أي وقت ،مما يوفر الوقت
وال �ج �ه��د ،وي�س��اع��د ف��ي تسهيل عملية
تحويل االم��وال ب��أم��ان ،وم��ن خ�لال عدة
خ �ي��ارات ل�لاس�ت�لام وب��أس�ع��ار تنافسية
وب�ت�غ�ط�ي��ة ش��ام �ل��ة مل �ع �ظ��م دول ال �ع��ال��م
تقريبًا.
وتقدم الخدمة على مدار الساعة طوال
أي� � ��ام األس� � �ب � ��وع ،وب ��أس� �ع ��ار ت�ن��اف�س�ي��ة
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �س��وق ،م��ن ح�ي��ث سعر
ال�ت�ح��وي��ل امل�م�ي��ز وم �ص��اري��ف ال�خ��دم��ة،
ك �م��ا ان ال �خ��دم��ة م��واف �ق��ة الح �ت �ي��اج��ات
شريحة واسعة من العمالء ،ومناسبة
لتطلعاتهم ،حيث جرى تصميم وهيكلة
ال �خ��دم��ة وف ��ق ال �ض��واب��ط واالع �ت �ب��ارات

ملصق خدمة «بيتك إكسبرس»

التنظيمية وال��رق��اب �ي��ة ،م��ع م��راع��اة كل
االح� �ت� �ي ��اج ��ات وامل �ت �ط �ل �ب��ات امل �ن��اس �ب��ة
ل� �ل� �ع� �م�ل�اء ،وف � � ��ق اع� � �ت� � �ب � ��ارات ال � �ج� ��ودة
وال �س��رع��ة واالم � � ��ان وال �س �ع��ر ،وت�ع�ت�ب��ر
خ ��دم ��ة «ب� �ي� �ت ��ك اك � �س � �ب� ��رس» ال��وس �ي �ل��ة
املثالية لتحويل االموال عبر الحدود.
وت��وف��ر خ��دم��ة «ب�ي�ت��ك اك �س �ب��رس» ع��دة
خ �ي��ارات الس �ت�لام األم ��وال ح�س��ب رغبة
ال �ع �م �ي��ل وظ � � ��روف امل �س �ت �ل��م ف� ��ي ال �ب �ل��د
امل��رس��ل ال �ي��ه ،ف��إم��ا أن ي �ك��ون االس �ت�لام
ن �ق��دا ،أو م��ن خ�ل�ال االي� ��داع ف��ي حساب
م �ص��رف��ي ل �ل �م �س �ت �ف �ي��د ب ��أح ��د ال �ب �ن��وك،
أو ي �ج��ري ال�ت�س�ل�ي��م ي ��دا ب�ي��د ع�ن��د ب��اب

امل� �ن ��زل ،ف ��ي ب �ع��ض ال � ��دول امل �ت��اح��ة بها
ال �خ��دم��ة ،ك�م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع ال�ع�م�ي��ل ال�غ��اء
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��وي��ل واس �ت��رج��اع األم� ��وال
امل�ح��ول��ة ،إذا ل��م ي�ج��ري تحصيلها ،من
دون اي مصاريف إضافية ،كما يمكنه
ق �ب��ل ان ي �ت �خ��ذ ق � ��رار ال �ت �ح��وي��ل م�ع��رف��ة
س�ع��ر ال�ت�ح��وي��ل وق�ي�م��ة ال��رس��وم ،وذل��ك
لتحقيق اعلى درجات الشفافية والثقة
في تنافسية الخدمة ،من حيث التكلفة،
وجودتها ،وجانب املزايا والتسهيالت.
وتؤكد الخدمة الجديدة جهود «بيتك»
املستمرة لتقديم افضل الخدمات واملزايا
ل�ع�م�لائ��ه ،وت��وظ�ي��ف ق��درات��ه وام�ك��ان��ات��ه

التقنية ،وانظمته وب��رام�ج��ه املتطورة،
لتعزيز منظومة خدماته االلكترونية،
وح �ص �ت��ه ال �س��وق �ي��ة ،وت �ح �ق �ي��ق أف �ض��ل
خدمة مصرفية للعمالء ،حيث يواصل
«بيتك» هيكلة وتقديم افضل الخدمات
وامل�ن�ت�ج��ات لعمالئه ،ب�ن��اء على معرفة
حقيقية ب��اح�ت�ي��اج��ات�ه��م امل�ص��رف�ي��ة من
خ�ل�ال ال �ت��واص��ل امل �ب��اش��ر ،واس�ت�ق�ص��اء
آرائهم حول الخدمات قبل وبعد واثناء
تقديمها ،وضمن جهود ترسيخ موقع
«ب� �ي� �ت ��ك» ودوره ف� ��ي س � ��وق ال �ت �ج��زئ��ة
امل �ص��رف �ي��ة ،وت��وس �ي��ع م� �ج ��االت ال�ع�م��ل
لتحقيق افضل العوائد واملزايا للعمالء.

في مملكة البحرين

محمد يوسف مال يعقوب وكريستل مولما وكاميرون ساوندرز بعد حفل التوقيع

في محطات الوقود

«البترول الوطنية» :حملة
للتعريف بالخدمات الرقمية

مشاركة في الحملة التوعوية بالخدمات الرقمية

أطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية حملة
ت��وع��وي��ة م�ي��دان�ي��ة تستمر ل�ع��دة أي ��ام ،بهدف
ت�ع��ري��ف ال�ج�م�ه��ور ب�ن�ظ��ام ال�خ��دم��ات الرقمية
في محطات تعبئة الوقود التابعة لها ،الذي
كانت الشركة قد استحدثته في وقت سابق.
وي �ن �ت �ش ��ر م ��وظ� �ف ��ون م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ه ��ذه
امل� �ح� �ط ��ات ،ل �ت �ق��دي��م ال � �ش� ��رح وال� ��دع� ��م ال �ف �ن��ي
لعمالئها ،وتوضيح ط��رق استخدام النظام،
ال��ذي يمكنهم م��ن دف��ع قيمة مشترياتهم من
ال��وق��ود عبر ث�لاث ط��رق ،هي البطاقة املدنية،
وت �ط �ب �ي��ق  E-Petrolع �ل��ى ال �ه ��وات ��ف ال��ذك �ي��ة،
والقسائم اإللكترونية.
وي �ع��د ال �ت��وس��ع ف��ي ال �خ��دم��ات ال��رق�م�ي��ة ه��دف��ا
رئيسيا للشركة يتماشى مع استراتيجيتها
ب� �ع� �ي ��دة امل� � � ��دى  ،2040ب �ي �ن �م��ا ج� � � ��اءت ه ��ذه
الخدمة الجديدة كثمرة للتعاون بني الشركة
ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة
للمعلومات املدنية.
وي�ح��ل ال�ن�ظ��ام ال��رق�م��ي محل ن�ظ��ام البطاقات
امل �م �غ �ن �ط��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب ج �ه��دا وت �ك �ل �ف��ة في

ط �ب��اع �ت �ه��ا وت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع �ل ��ى امل �س �ت �خ��دم�ي�ن،
وي�ع��د خ�ط��وة أول��ى نحو م��زي��د م��ن الخدمات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ت��زم ال �ش��رك��ة تقديمها
للجمهور مستقبال.
ويتعني على الراغبني باالستفادة من خدمات
النظام الدخول إلى موقع البوابة اإللكترونية
للمحطات  epetrol.knpc.comإلن�ش��اء حساب
ش � �خ � �ص ��ي ،ث � ��م ت �ف �ع �ي ��ل ال � �ب � �ط ��اق ��ة امل ��دن � �ي ��ة،
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى رق ��م س� ��ري ،وإي � ��داع رص�ي��د
نقدي ،وأخيرًا تحميل التطبيق ،أما القسيمة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ف �ه��ي خ��دم��ة ت�ت�ي��ح للمستخدم
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ح �س��اب ع��ائ��د ل �ش �خ��ص آخ��ر
مسجل في هذا النظام.
وي �م �ك ��ن ل �ل �م �س �ت �خ��دم�ين ت �ح �م �ي��ل ال �ت �ط �ب �ي��ق
امل��ذك��ور م��ن متجر ال�ب��رام��ج ،علمًا ب��أن��ه يوفر
إم �ك��ان �ي��ة ت �س �ج �ي��ل م �س �ت �ف �ي��دي��ن آخ ��ري ��ن ف��ي
ال�ح�س��اب الشخصي للمستخدم لالستفادة
من الرصيد النقدي ال��ذي يقدمه لهم ،إضافة
إلى توافر مميزات أخرى مثل التحكم في نوع
الوقود ،وإظهار املبلغ وتوقيت التعبئة.

ندوة قضايا الزكاة المعاصرة تناقش
زكاة الودائع االستثمارية
ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم ال �ث��ان��ي ل�ل�ن��دوة
ال �س��اب �ع��ة وال �ع �ش��ري��ن ل �ق �ض��اي��ا ال��زك��اة
امل �ع��اص��رة ،ال �ت��ي ي�ق�ي�م�ه��ا ب �ي��ت ال��زك��اة،
بالتعاون مع صندوق الزكاة في مملكة
البحرين الشقيقة ،خالل الفترة من – 8
 10يناير  ،2020عقدت الندوة جلستها
ملناقشة أب�ح��اث م��وض��وع زك��اة ال��ودائ��ع
االستثمارية ،التي قدم بحوثها كل من
األستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي،
واألس �ت��اذ ال��دك�ت��ور ع�ص��ام أب��و النصر،
واألستاذ الدكتور عصام خلف العنزي.
وق� ��ال األس �ت ��اذ ال��دك �ت��ور ع�ج�ي��ل ج��اس��م
ال�ن�ش�م��ي ف��ي ب�ح�ث��ه إن ح�س��اب ال��ودائ��ع
االستثمارية وغير االستثمارية من أهم
م�ص��ادر األم ��وال للبنوك ،ف��ال��ودائ��ع من
أهم وسائل التعامل البنكي ،ملا لها من
آث��ار ف��ي تمويل األن�ش�ط��ة االستثمارية
للمصارف ،ومل��ا لها من آث��ار اقتصادية
على ال��دول أيضا ،وه��ي في الوقت ذاته
م �ص��در دخ ��ل م�ه��م ل�ل�أف ��راد ،وامل �ص��ارف
اإلسالمية ال تختلف كثيرا عن املصارف
التقليدية الربوية من حيث إنها وسيط
مالي استثماري ،يتقبل األم��وال ودائ��ع
أو غ�ي��ره��ا؛ ول��ذا ف��أص�ح��اب ال��ودائ��ع هم
ال�ش��ري �ح��ة األه� ��م ال �ت��ي ي �ح��رص عليها،
ول �ك �ن �ه��ا ت �خ �ت �ل��ف ج ��وه ��ري ��ا م� ��ن ح�ي��ث
امل�ش��روع�ي��ة ،وال ��ذي ي�ح��دد مشروعيتها
ف� ��ي امل� � �ص � ��ارف اإلس �ل�ام � �ي ��ة ه� ��و ال �ع �ق��د
والنشاط املتفق مع الضوابط والشروط
الشرعية.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،أل� �ق ��ى ع� �ص ��ام أب� ��و ال�ن�ص��ر
ً
بحثه ق��ائ�لا ه�ن��اك ات �ج��اه��ان رئيسيان

ف ��ي ت �خ��ري��ج ع�ل�اق ��ة أص� �ح ��اب ال ��ودائ ��ع
(ال �ح �س��اب��ات) االس �ت �ث �م��اري��ة ب��امل�ص��رف
اإلس�ل�ام ��ي ،األول ت�ك�ي�ي��ف ه ��ذه ال�ع�لاق��ة
ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا ع� �ق ��د م � �ض� ��ارب� ��ة ،وال� �ث ��ان ��ي
ت �ك �ي �ي �ف �ه��ا ع � �ل� ��ى أن � �ه � ��ا ع �ل��اق � ��ة وك� ��ال� ��ة
باالستثمار.
وأشار أبو النصر الى أن تكييف العالقة
ب �ي�ن أص � �ح� ��اب ال � ��ودائ � ��ع (ال� �ح� �س ��اب ��ات)
االستثمارية وامل�ص��رف اإلس�لام��ي على
أنها وكالة باالستثمار يكتنفه العديد
م ��ن امل� �ح ��اذي ��ر ال� �ش ��رع� �ي ��ة ،ل �ع��ل أه �م �ه��ا
تقاضي الوكيل ألجره بصرف النظر عن
نتيجة النشاط ،أي عدم تحمله ملخاطر
ال �خ �س��ارة ،وه ��و م��ا ال ُي �ع��د م�ق�ب��وال في
ال�ع�م��ل امل�ص��رف��ي ،ك�م��ا أن األج ��ر الثابت
ق��د ال يلزمه ببذل الجهد ،فضال ع��ن أن
اش �ت��راط ن�س�ب��ة م �ح��ددة م��ن ال��رب��ح يعد

ض �م��ان��ا ل �ه ��ذا ال ��رب ��ح وه� ��و غ �ي��ر ج��ائ��ز
شرعا.
وأخ� � �ي � ��را ،أل� �ق ��ى ع� �ص ��ام خ �ل��ف ال �ع �ن��زي
ب�ح�ث��ه ق��ائ�لا ان ��ه ال خ�ل�اف ب�ي�ن ال�ف�ق�ه��اء
ال �س��اب �ق�ي�ن وامل� �ع ��اص ��ري ��ن ع �ل��ى وج ��وب
الزكاة في الودائع االستثمارية ،لكونها
أمواال نامية بلغت نصابًا وحال عليها
الحول ،إال أن الفقهاء اختلفوا في كيفية
وطريقة حساب الزكاة ،وهذا االختالف
ليس اختالفا في أصل الحكم ،وإنما هذا
االخ�ت�لاف ك��ان بسبب التصور الناشئ
عن العرف ،فلما كان فقهاؤنا – رحمهم
اهلل -ال ي�ن�ظ��رون إل��ى امل�ض��ارب��ة إال على
أن�ه��ا عمل ت�ج��اري ،والعمل ال�ت�ج��اري ال
ي�ك��ون إال بيعا وش ��راء ك�م��ا ف��ي عرفهم،
ق��ال��وا ان زك� ��اة أم � ��وال امل �ض��ارب��ة ك��زك��اة
عروض التجارة ،ولذلك منعوا املضارب

م��ن ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ص��رف��ات ،ألن �ه��ا أع�م��ال
غير تجارية ،ومل��ا ك��ان العرف التجاري
ف ��ي وق �ت �ن��ا امل� �ع ��اص ��ر ق ��د ت �غ �ي��ر ،وك ��ان
للمضارب أن يمارس من األعمال ما كان
ممنوعا منه سابقا من أعمال زراعية أو
ص�ن��اع�ي��ة أو ح��رف�ي��ة أو م�س�ت�غ�لات ،إم��ا
بطريق مباشر أو من خالل تملك شركات
ت �ق��وم ب �ه��ذا األم � ��ر ،ك ��ان ه ��ذا س �ب �ب��ا في
تغيير النظرة املتعلقة بأموال املضاربة،
وال سيما ال��ودائ��ع االستثمارية ،وه��ذه
النظرة تؤكد الفروق األساسية بني عمل
البنوك اإلس�لام�ي��ة وال�ب�ن��وك التقليدية،
ح �ي��ث س �ي �ج��ري ال �ن �ظ��ر إل� ��ى م ��ا ت�م�ث�ل��ه
الودائع االستثمارية من أصول مختلفة
وم �ت �ن��وع��ة ،ب �خ�لاف ال �ب �ن��وك ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
التي تمارس علمها عن طريق اإلقراض
واالقتراض.

ساعة هواوي  GT 2تضيف ب ً
ُعدا رقم ّي ًا إلى الساعات التقليدية
ل�ط��امل��ا ك��ان��ت ال�س��اع��ة اللمسة النهائية
التي تضفي رونقا مميزا على أي إطاللة
أن �ي �ق��ة .وس � ��واء ك��ان��ت س��اع��ة ت�ن��اظ��ري��ة
ً
كالسيكية أم س��اع��ة رقمية عصرية ،أو
حتى واح ��دة م��ن تلك ال�س��اع��ات املعقدة
امل �ت �ع��ددة ال�ت��وق�ي��ت وال��وظ��ائ��ف ،تمتلك
ك ��ل س ��اع ��ة ه ��وي ��ة ف ��ري ��دة ت �م �ي��زه��ا ع��ن
غ �ي��ره��ا .وم ��ع ظ �ه��ور ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة
واع �ت �م��اد امل�س�ت�خ��دم�ين ع�ل��ى أج�ه��زت�ه��م
بشكل متزايد ،بدأ عصر جديد تكتسب
فيه مختلف األج�ه��زة التي نستخدمها
ي��وم�ي��ا ق ��درا أك �ب��ر م��ن ال��ذك��اء م��ع م��رور
الوقت .ولعبت الساعات التقليدية أيضا
دورا في هذه الثورة التكنولوجية ،األمر
ال��ذي أدى إل��ى تطوير ال�س��اع��ات الذكية
وتنامي شعبيتها بني املستهلكني.
وع � �م � �ل ��ت ال� � �س � ��اع � ��ات ال� ��ذك � �ي� ��ة ب �ش �ك��ل
أساسي كملحقات للهواتف الذكية من
خ�لال إن�ج��از مهام بسيطة ،مثل عرض
اإلش �ع ��ارات وال �س �م��اح ب��إج��راء عمليات
التخصيص وتتبع ومراقبة امل��ؤش��رات
ال �ص �ح �ي��ة .وت �ج �م��ع س ��اع ��ة HUAWEI
 WATCH GT 2األح� � ��دث م ��ن ه� ��واوي
ك��ل ه ��ذه امل� �ي ��زات ف��ي م �ك��ان واح � ��د ،كما
أن �ه��ا ت�ض�ي��ف ب�ع��ض امل �ي��زات اإلض��اف�ي��ة
الخاصة بها لتصبح واحدة من األجهزة
الذكية القابلة لالرتداء األكثر تفضيال.

ذكاء األجهزة القابلة لالرتداء
الحملة متواصلة في جميع محطات الشركة

جانب من ندوة قضايا الزكاة المعاصرة

وي�ف�ض��ل ت��زوي��ده��ا ب�م�ع��ال��ج ،Kirin A1
أول معالج مخصص لألجهزة القابلة
لالرتداء مبتكر ذاتيا من ه��واوي ،تفتح

مجموعة من ساعات هواوي GT2

ساعة  HUAWEI WATCH GT 2الباب
ن�ح��و ح�ق�ب��ة ج��دي��دة م��ن ذك� ��اء األج �ه��زة
القابلة ل�لارت��داء .وإل��ى جانب تشغيلها
ل �ع �م �ل �ي��ات م� �ع� �ق ��دة م� �ث ��ل ت �ت �ب��ع م �ع��دل
ضربات القلب وتتبع مستويات اللياقة
البدنية وغيرها الكثير ،يضمن املعالج
هذا الجمع بني األداء العالي وخصائص
إدارة ال�ط��اق��ة ال�ف��ائ�ق��ة ال �ك �ف��اءة .وس��اه��م
هذا األمر في التخلص من أحد الجوانب
ال �س �ل �ب �ي��ة األك � �ث� ��ر ش �ي ��وع ��ا الس �ت �خ ��دام
الساعات الذكية  -عمر البطارية وإعادة
الشحن .وبفضل معالج  ،Kirin A1يمكن
لساعة  HUAWEI WATCH GT 2ذات
م �ق��اس  46م�ل��م أن ت�ب�ق��ى ق�ي��د التشغيل
مل ��دة أس �ب��وع�ين ب �ع��د ش�ح�ن�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل
وملرة واحدة ،في حني ستعمل الساعات
ذات م�ق��اس  42ملم مل��دة أس�ب��وع واح��د،

ح �ت��ى م ��ع ت �ش �غ �ي��ل م �ج �م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة
من امليزات والوظائف .كما قطعت هذه
ال�س��اع��ة ش��وط��ا إض��اف�ي��ا تمثل بإضافة
خ��اص�ي��ة االت �ص��ال وت�ش�غ�ي��ل املوسيقى
عبر تقنية البلوتوث ،األمر الذي يجعلك
أقل اعتمادا على هاتفك الذكي في جميع
األوقات.
وم � � ��ن ن ��اح � �ي ��ة أخ � � � � ��رى ،س� ��اه� ��م ظ �ه ��ور
ال� �س ��اع ��ات ال ��ذك� �ي ��ة ف� ��ي ت �ق��دي��م ط��ري �ق��ة
ج��دي��دة كليا لتتبع وم��راق�ب��ة م��ؤش��رات
ال�ص�ح��ة وال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة .وب�ف�ض��ل ما
تشتمل عليه من مجموعة متنوعة من
أجهزة االستشعار الذكية ،يمكن لساعة
 HUAWEI WATCH GT 2أن ت �ق��دم
ق � ��راءات دق�ي�ق��ة مل��ؤش��رات ال�ج�س��م خ�لال
كل من األنشطة البدنية املختلفة .ومع
توفر  15نمطا رياضيا مختلفا ،تعتبر

ال �س ��اع ��ة ق � � ��ادرة ع �ل��ى ق � � ��راءة م ��ؤش ��رات
ال �ج �س��م ب �ص��ورة ذك �ي��ة ل�ت�ق��دي��م تحليل
ت�ف�ص�ي�ل��ي ع �ن��ه ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�س�ه��م في
ت�ح�س�ين ن �ظ��ام ال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة امل�ت�ب��ع
بصورة إضافية.
وف��ي ح�ين تقتصر ال�س��اع��ات التقليدية
ع �ل��ى واج �ه ��ة وح �ي ��دة ل �ل �س��اع��ة ،تتمثل
إح� � ��دى امل � �ي� ��زات األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �س��اع��ات
ال� ��ذك � �ي ��ة ب � �ت� ��واف� ��ر م� �ج� �م ��وع ��ة م �ت �ن��وع��ة
وإب� ��داع � �ي� ��ة م� ��ن ال� ��واج � �ه� ��ات .وت �ش �ت �م��ل
س��اع��ة  HUAWEI WATCH GT 2على
مجموعة واس�ع��ة م��ن واج �ه��ات الساعة
ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ت �غ �ي �ي��ره��ا ب �ح �ي��ث ت�ل�ائ��م
إط�ل�ال� �ت ��ك .ك �م��ا ت �ش �ت �م��ل ال� �س ��اع ��ة ع�ل��ى
ش ��اش ��ة ذات ت �ص �م �ي��م زج ��اج ��ي ث�لاث��ي
األبعاد ونظام عرض عالي الدقة لتوفير
تجربة تصفح ومشاهدة متميزة.

24

السعودية تدين االنتهاكات اإليرانية لسيادة العراق
ن��ددت اململكة العربية السعودية ام��س بـ «االنتهاكات االيرانية للسيادة العراقية»،
وذلك وفق بيان للخارجية السعودية.
وج ��اء ف��ي ال�ب�ي��ان ان امل�م�ل�ك��ة «ت�ش�ج��ب ه��ذه االع� �ت ��داء ات وت��دي��ن ان�ت�ه��اك�ه��ا للسيادة
العراقية» ،في اشارة الى استهداف طهران بقصف صاروخي االربعاء قواعد عراقية
تؤوي عسكريني اميركيني( .ا ف ب)
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هل استف َّزت تغريدة خامنئي ترامب فأمر بقتل سليماني؟

نظرية «الرجل المجنون» قابلة للتنفيذ
في  24مايو الماضي نشرت سبقلا مقاال تناول الحرب النفسية الدائرة بين األميركيين
واإليرانيين واالسلحة المستخدمة من قبل الطرفين في هذه الحرب .واشار المقال
إلى ان الواليات المتحدة تمتلك هذه المرة سالحا فعاال اسمه «الرجل المجنون» ،حيث
لجأ الرئيس ترامب إلى استخدام هذه النظرية التي تقوم على تعزيز االنطباع القائم
لدى الخصم على ّ
أن الرئيس األميركي شخص غير محترف وغير تقليدي ومتهوّ ر ال يمكن
الوثوق بكالمه وال ُّ
توقع تصرفاته ،األمر الذي يعني أ ّنه مقامر خطير وبإمكانه تجاوز
الحسابات التقليدية واالندفاع نحو الحرب.
اإليرانيون ظنوا ان نظرية «الرجل المجنون» غير قابلة للتطبيق عى ارض الواقع وهي
تدخل في اطار التهديدات فقط ،دونالد ترامب قرر ان يثبت ان هذه النظرية ليست كالما
في الهواء فقرر قتل رئيس فيلق القدس قاسم سليماني.

نعيم درويش
على اث��ر القصف ال�ص��اروخ��ي ال��ذي استهدف قاعدة
أميركية في العراق اسفر عن مقتل متعاقد أميركي،
ردت الواليات املتحدة بغارات استهدفت قوات تابعة
للحشد الشعبي فقتلت  24وج��رح��ت ال�ع�ش��رات ،ردا
ع �ل��ى ال� �غ ��ارات األم �ي��رك �ي��ة ق��ام��ت ال �ج �م��اع��ات امل��ؤي��دة
إلي��ران في ال�ع��راق بمحاصرة السفارة األميركية في
ب�غ��داد وح��اول��وا اقتحامها ،حيث اع ��ادت إل��ى اذه��ان
الرئيس األميركي حادثة مهينة في التاريخ األميركي
الحديث عندما احتجز الرهائن في السفارة األميركية
في طهران ع��ام  ،1979وترامب الكاره لكل إرث سلفه
ب� ��اراك أوب��ام��ا أراد ان ي�ث�ب��ت ل�ل�ع��ال��م ان م��ا ح��دث في
القنصلية األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ن�غ��ازي ع��ام  2011عندما
قتل السفير كريستوفر ستيفنز وثالثة من املوظفني
بهجوم ،لن يتكرر في عهده وهناك خطوط حمراء لن
يسمح بانتهاكها ايا يكن الثمن.
س � ��ارع ت ��رام ��ب ف ��ي األول م ��ن ي �ن��اي��ر ل�ل�ت�غ��ري��د ق��ائ�لا
«ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق آم �ن��ة ،م�ن��ذ س��اع��ات،
ال�ع��دي��د م��ن مقاتلينا ال�ع�ظ�م��اء ،إل ��ى ج��ان��ب امل �ع��دات
العسكرية األكثر فتكا في العالم ،هرعت على الفور
إل ��ى امل ��وق ��ع ..س�ي�ت��م ت�ح�م�ي��ل إي� ��ران ك��ام��ل امل�س��ؤول�ي��ة
ل�لأرواح التي تزهق أو الخسائر التي تلحق بأي من
مرافقنا ،سيدفعون ثمنا باهظا ،ه��ذا ليس تحذيرا،
إنه تهديد» .واتبعها بتغريدة أخرى« :على النقيض
من بنغازي».
س��ارع امل��رش��د اإلي��ران��ي علي خامنئي للرد بتغريدة
س��اخ��رة ب��اإلن�ك�ل�ي��زي��ة رب�ط�ه��ا ب�ت�غ��ري��دة ت��رام��ب وق��ال
ً
امل ��رش ��د« :ه� ��ذا ال �ش �خ��ص غ ��رد ق��ائ�ل�ا إن ��ه ي ��رى إي ��ران
مسؤولة عن األحداث في بغداد ،وإنه سوف يرد على
إي��ران ،أوال أن��ت ال تستطيع أن تفعل شيئًا ،ثانيًا لو
كنت ذا منطق ،وأنت لست كذلك ،لرأيت أن جرائمك في
العراق وأفغانستان جعلت الشعوب تكرهك».

خطأ صارخ

ّ
ج��ون��اث��ان ف��ري��دالن��د امل�ع��ل��ق ف��ي صحيفة ال �غ��اردي��ان
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وص ��ف رد خ��ام�ن�ئ��ي ب��امل�س�ت�ف��ر وال�خ�ط��أ

ِّ
الحد الذي سيضع
الصارخ من جانب إي��ران في فهم
ع �ن��ده ت��رام��ب غ� ��روره ق�ب��ل ِّ
�ارات أخ� ��رى .فقد
�
ب
�
ت
أي اع �
ٍ
ي �ب��دو اغ �ت �ي��ال س�ل�ي�م��ان��ي م�ن��اق�ض��ًا ل�س�ي��اس��ة ت��رام��ب
ال��راف��ض ل�ل��دخ��ول ف��ي ال �ح��روب ،لكنه يتوافق
ت �م��ام��ًا م ��ع ش �خ �ص �ي �ت��ه .ال �ك��ات��ب األم �ي��رك��ي
ال �ش �ه �ي��ر ت ��وم ��اس ف��ري��دم��ان
وص ��ف م��ا ح �ص��ل ب�م�ق��ال
ل ��ه ف ��ي ن �ي ��وي ��ورك ت��اي�م��ز
ً
ق� � ��ائ� �ل��ا« :م � � ��ن امل � ��ؤك � ��د ان
ع � �م � �ل � �ي� ��ة «االح � � � �ت � � � �ج � � ��اج»
برمتها ضد مجمع سفارة
ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ف��ي
ب � �غ ��داد ك ��ان ��ت م ��ن ت��دب �ي��ر
س�ل�ي�م��ان��ي ل�ج�ع�ل�ه��ا ت�ب��دو
ك � �م� ��ا ل � � ��و أن ال � �ع� ��راق � �ي �ي�ن
ي�ط��ال�ب��ون ب �خ��روج ال �ق��وات
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ك ��ان
ال � �ع� ��راق � �ي� ��ون ي �ط��ال �ب��ون
ب� � ��ان � � �س � � �ح� � ��اب إي � � � � � � ��ران.
ف ��امل � �ت � �ظ ��اه ��رون ك ��ان ��وا
م � ��ن أف� � � � ��راد امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات
امل��ؤي��دة إلي��ران .ول��م ينخدع
أح� ��د ف ��ي ب� �غ ��داد ب� �ه ��ذا .ل�ق��د
ك��ان ذل��ك  -بطريقة م��ا  -هو
س �ب��ب م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي .فقد
أراد أن ي�غ�ط��ى إخ �ف��اق��ات��ه في
العراق ،فقرر أن يبدأ في استفزاز
األميركيني هناك بقصف قواتهم،
على أمل أن يبالغوا في رد فعلهم
وقتل العراقيني لكي ينقلبوا على
ً
الواليات املتحدة .وبدال من أن يأكل
ُ
ترامب الطعم ،قرر قتل سليماني».
ق��ام ترامب بما لم يفعله ج��ورج بوش
وب� ��اراك أوب��ام��ا فقتل س�ل�ي�م��ان��ي ،مبينًا
ل�لأم�ي��رك�ي�ين ان ��ه ي�م�ت�ل��ك ال �ج��رأة
ال � �ك� ��اف � �ي� ��ة الت � � �خ� � ��اذ ال� � � �ق � � ��رارات
ال �ص �ع �ب ��ة ،إي� � � ��ران ف �ه �م��ت ب�ع��د

 الرئيس األميركي
أنهى حرب وكالة
 ..عمرها  40عاما ً

اغتيال سليماني ان نظرية «ال��رج��ل املجنون» قابلة
للتنفيذ على أرض الواقع ،وراحت تبحث عن الطريقة
ال�ت��ي يمكنها ال��رد وح�ف��ظ م��اء ال��وج��ه م��ن دون إث��ارة
غ�ض��ب ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ودف �ع��ه م �ج��ددًا إل ��ى قلب
ال�ط��اول��ة عليها ،فتم اخ��راج الضربة على القاعدتني
العسكريتني في العراق بما يحفظ ماء الوجه.

 معلق أميركي دعا
إلى عدم التعجل
باالحتفال :األزمة لم تنته

حرب الوكالة
وال�س�ي�ن��اري��و ال��ذي وق��ع يجعل ت��رام��ب ي�ص��ور نفسه
داخليًا على أنه الرئيس الذي اتخذ قرار قتل سليماني
م��ن دون أن ي��دف��ع أم�ي��رك��ي واح ��د ح�ي��ات��ه ث�م�ن��ًا لذلك
ال�ق��رار ال��ذي أح�ج��م ع��ن ات�خ��اذه ج��ورج ب��وش وب��اراك
أوب��ام��ا .لكن ترامب حقق هدفا آخ��ر مهما يتمثل في
ان �ه��اء ح��رب ال��وك��ال��ة ال��دائ��رة ب�ين أم�ي��رك��ا وال��والي��ات
املتحدة منذ عشرات السنوات.
وفي هذا االطار ،توقع رئيس مجلس النواب األسبق
نيوت غنغريتش في مقال بمجلة نيوزويك أن يضع
م�ق�ت��ل ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ن �ه��اي��ة ل �ح��رب إي � ��ران ضد
أميركا التي قال إنها دامت  40عامًا ،أي منذ قيام
الثورة اإليرانية في .1979
وأوض � � � ��ح أن ال ��رئ � �ي ��س ت � ��رام � ��ب أدل� � ��ى،
األربعاء ،بأكثر الخطب املباشرة صدقًا
وأمانة في تاريخ الرؤساء األميركيني،
ع��ن «ال��دك �ت��ات��وري��ة» اإلي��ران �ي��ة .ووص��ف
غنغريتش حديث ترامب بأنه ابتعد ألول
م��رة وب�ش�ك��ل يبعث ع�ل��ى االرت �ي��اح ع��ن األك��اذي��ب،
وخ� ��داع ال�ن�ف��س ال ��ذي ات�ص�ف��ت ب��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن جهود
امل��ؤس �س��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ت �ف��ادي ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي ال �ح��رب
اإليرانية ضد أميركا.
وس � ��رد غ �ن �غ��ري �ت��ش ك �ث �ي �رًا م ��ن األح� � � ��داث م �ن��ذ ق �ي��ام

رد خامنئي على تغريدة ترامب

ال�ث��ورة اإلي��ران�ي��ة ،ليدلل على وج��ود «ح��رب إيرانية»
ض��د ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،وم��ن ذل��ك اح�ت�ج��از ال��ره��ائ��ن
األميركيني ( 52رهينة) ف��ي سفارتها بطهران ومل��دة
 444ي��وم��ًا ،ومقتل  17أميركيًا ف��ي تفجير بالسفارة
األم�ي��رك�ي��ة ل��دى ل�ب�ن��ان ف��ي أب��ري��ل  ،1983وم�ق�ت��ل 241
م��ن م�ش��اة ال�ب�ح��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام
نفسه بلبنان أيضًا ،وم��ا أسماه عمليات االختطاف
والتعذيب العديدة «من قبل حزب اهلل» ألميركيني في
لبنان خالل الثمانينيات ،مضيفًا كثيرًا من العمليات
ض��د أميركا ف��ي اليمن والسعودية وس��وري��ا وخ��ارج
الشرق األوسط وحتى  11سبتمبر في أميركا نفسها.
واه� �ت ��م ال �ك��ات��ب ف ��ي م �ق��ال��ه أي �ض��ًا ب��وص��ف ال ��رؤس ��اء
الديموقراطيني السابقني جيمي كارتر وبيل كلينتون
وب��اراك أوباما بالضعف والتساهل تجاه إي��ران على
عكس الرؤساء الجمهوريني ،خصوصًا رونالد ريغان
الذي قال إنه لقن اإليرانيني درسا قاسيا ومكلفا في
أبريل  ،1988عندما دمر لهم أغلبية أسطولهم البحري،
بعد تفجيرهم لغما بحريا في سفينة حربية أميركية
أصاب عشرة بحارة على متنها بجروح.
واستمر الكاتب يقول :إنه وبالنظر إلى خبرتهم في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ك�ل�م��ات ال�ق��وي��ة ال�ج��وف��اء وال�س�ي��اس��ات
الضعيفة تجاههم م��ن ب�ع��ض ال��زع�م��اء األم�ي��رك�ي�ين،
اعتقد ح�ك��ام إي ��ران أن ت��رام��ب سيكون مثل غ�ي��ره من
الرؤساء.
وقال الكاتب :إن اإليرانيني أخطؤوا الحكم على ترامب
مثلما أخطؤوا من قبل الحكم على ريغن.
ّ
في املقابل ،رأى املعلق نيكوالس كريستوف في مقال
بصحيفة ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز أن��ه «ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي
يبدو أن ترامب منع اندالع حرب شاملة بني الواليات
املتحدة وإي��ران ،لكن األزم��ة لم تنته ،وال ي��زال العالم
خطيرا وأخطر مما كان عليه األسبوع املاضي».
ويقول الكاتب إن «طريقة ترامب في التعامل مع األزمة
تظهر أنه لم يتعلم الدرس الصحيح من املواجهة مع
ّ
يتبجحون بأن هجمات إيران
إيران ،فال يزال أنصاره
ّ
الصاروخية ل��م تخلف وراء ه��ا أح��دا م��ن الضحايا ـــــ
م��ع أن إي��ران ق��د تكون قصدت ع��دم إص��اب��ة أي أح��د ـــــ
بطريقة تذكر بالغطرسة التي سبقت الغزو األميركي
للعراق عام  ،2003فكما كان ذلك اليوم ،فإن هناك اليوم
مخاوف من التضخيم في املعلومات االستخباراتية،
حيث يشعر القادة بأنهم قادرون على استخدام األداة
العسكرية لحل املشكالت».
ويعتقد كريستوف أن «إيران ستضرب بقوة شديدة،
وب�ط��ري�ق��ة ت �ت��رك ل�ه��ا ح � ّ�دا م��ن اإلن� �ك ��ار ،ورب �م��ا ات�خ��ذ
ال� ��رد ش �ك��ل ش��اح �ن��ة م �ع� ّ�ب��أة ب��امل �ت �ف� ّ�ج��رات ض ��د بعثة
دبلوماسية أميركية ،أو ضرب ممتلكات تعود لترامب
نفسه ،وربما اتخذ الرد شكل هجمات صاروخية ضد
مواقع عسكرية أميركية من جماعات موالية لطهران،
وقد تنفذ هجومًا إلكترونيا على محطة تكرير للنفط
أو طاقة كهربائية ،فلدى إي��ران في النهاية خيارات،
ّ
نتعجل باالحتفال».
وعلينا أال

بين اغتيال سليماني ..و«انتقام سخت»

ٌ
الشارع اللبناني ..رصيف للحزانى وآخر للشامتين
يجمع اللبنانيون بانتماءاتهم وأهوائهم المختلفة على أن قائد فيلق القدس
قاسم سليماني هو رجل إيران القوي في «العواصم العربية األربع» التي تهيمن
عليها ايران .هذا جل ما يعرف عن الرجل -على المستوى الشعبي -الذي كانت
تتردد أخباره متنقالً بين الخنادق والجبهات ،برفقة قادة الميليشيات في العراق
وسوريا ولبنان .وفي أوج االحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق مختلفة من
لبنان ترددت معلومات عن زيارة قام بها سليماني إلى بيروت لالطالع على حقيقة
التطورات التي المست للمرة االولى البيئة الحاضنة لـ«حزب الله».

بيروت  -أنديرا مطر
شخصية بحجم سليماني ال يمكن ان يشكل اغتياله
حدثًا عابرًا في يوميات اللبناني ،وذل��ك لعاملني :صلة
ال��رج��ل ال��وث�ي�ق��ة ب�ح�ي��اك��ة امل�ش�ه��د ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ب��ر وكيله
«حزب اهلل» ،وأيضا لخشية اللبنانيني من ت��رددات هذا
ال �ح��دث ،واح�ت�م��ال ان ي�ك��ون ب�ل��ده��م م�س��رح��ًا للمواجهة
املتصاعدة بني إيران واميركا.
ف��امل�ع��روف ان ع�لاق��ات وثيقة ت��رب��ط سليماني بقيادات
حزب اهلل وقد اعترف مؤخرًا أنه كان في لبنان ملساعدة
«ح��زب اهلل» خ�لال ح��رب  .2006وأظ �ه��رت ص��ور تجمعه
ب�ن�ص��راهلل ع�ل��ى ع�لاق��ة ق��وي��ة جمعت ال��رج�ل�ين ،ك�م��ا ك��ان
الفتا نداء ابنة سليماني زينب الى عمها نصراهلل الذي
«اصطفته» ليثأر من مقتل والدها.
ول�ئ��ن ش�ك��ل سليماني امل��ره��وب ال�ج��ان��ب ح�ج��ر ال��زاوي��ة
ف��ي رس��م اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ن�ظ��ام اإلي��ران��ي وتثبيتها في
امل�ن��اط��ق ال�خ��اض�ع��ة ل �ن �ف��وذه ،ف ��إن مقتله أب ��رز انقسامًا
حادًا في الشارع اللبناني الذي انفرز إلى شوارع :فريق
رحب بالعملية معتبرًا ان عدالة السماء تحققت ردًا على
عمليات االغ�ت�ي��ال ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا م�ح��ور سليماني بحق
الرئيس رفيق الحريري ونخبة من قيادات ث��ورة األرز،
وفريق آخر خيم عليه الغضب والحزن وهو يمثل بيئة
ح��زب اهلل وح�ل�ف��ائ��ه ،ف�ي�م��ا ل��وح��ظ ب�ع��ض االس�ت�ث�ن��اءات
التي «تعالى» أصحابها عن التعبير االنفعالي مقاربني
التطورات بموضوعية.
على الصعيد الرسمي ،ك��ان رئيس الجمهورية ووزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة اول امل �ع��زي��ن ب�س�ل�ي�م��ان��ي ،االم� ��ر ال� ��ذي أث��ار
استنكار شريحة م��ن اللبنانيني رأت ان زج لبنان في

« إعالميون
علمانيون» توعدوا
باالنتقام لـ«الرجل
األسطورة»
إيران تتفاخر بوكالئها
ي�ب��دو أن إي ��ران ذاه�ب��ة إل��ى التصعيد وه��ي تأخذ
م�ع�ه��ا امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال �ت��ي ص�ن�ع�ت�ه��ا ،ح �ي��ث ظهر
قائد القوة الجوية للحرس الثوري ام��س ،واضعًا
خلفه أعالم امليليشيات التي تتبع إلي��ران« ،حزب
اهلل» ،وأن �ص��ار اهلل (ال �ح��وث��ي) ،وح��رك��ة ح�م��اس،
وميليشيا «زي�ن�ب�ي��ون» ،وميليشيا «ف��اط�م�ي��ون»
األفغانية ،وميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي،
إل��ى جانب علم س�لاح الجو اإلي��ران��ي وعلم القوة
الصاروخية في إيران وعلم إي��ران .وفي السابق،
كان مسؤولو الحرس الثوري يتمسكون بوضع
علمي إيران والحرس الثوري فقط.

م �ح��ور اي � ��ران ل �ي��س م ��ن م�ص�ل�ح��ة ال� �ب�ل�اد ،ال س�ي�م��ا مع
امتناع الرجلني عن ادانة الهجوم االرهابي على منشأة
أرامكو السعودية .غير ان الالفت ان إعالميني معروفني
ان�خ��رط��وا ف��ي ه��ذا التموضع وش�ك�ل��وا رأس ح��رب��ة فيه.
وقد يبدو االمر طبيعيا ومفهوما للعاملني في القنوات
التابعة ملحور «املمانعة» واملؤمنة بخطها .فال عجب ان
يشعر اإلع�لام��ي ف��ي قناة «امل �ن��ار» محمد ق��ازان بعميق
ال�ح��زن على سليماني ال��ذي «ك��ان دخ��ول��ه إل��ى الجبهة
ع�ن��د امل�ق��اوم�ين يشبه أم ��ان وطمأنينة دخ ��ول األب إل��ى
املنزل» .ولكن ان تتصدر الساحة وسائل إعالمية تصف
نفسها بأنها علمانية فهذا ما يدعو لالستغراب .ومن
خ�ل�ال رص ��د ب �ع��ض امل �ن �ش��ورات ع �ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل
ي�م�ك��ن ال �ق��ول ان اع�لام �ي��ي واع�ل�ام �ي��ات ق �ن��اة «ال �ج��دي��د»
بارزوا قناة «املنار» في حزنها على سليماني ،فبادروا
ال��ى إط�ل�اق صفة الشهيد عليه ،كما اتشحت مذيعاته
باللباس األس ��ود .فاإلعالمية سمر أب��و خليل ،توعدت
بالرد على اغتيال «الحاج قاسم ..الرجل األسطورة» ،في
ح�ين اعتمدت زميلتها نانسي السبع مقولة «ان القتل
لنا عادة وكرامتنا من اهلل الشهادة» ،ليرد عليها أحدهم
غ��ام��زا من سياسية املحطة في التملق لحزب اهلل بعدلجوئه ال��ى قطع البث ف��ي مناطقه على خلفية سياسة

املحطة من ال�ح��راك الشعبي -بالقول« :ي�لا ش��دي همتك
شوي بيرجعو بيفتحو قناة الجديد بالضاحية».

عدالة األرض
على الضفة املقابلة ،نشر مستقلون ،ومناصرون لتيار
«املستقبل» و«التقدمي االشتراكي» و«القوات اللبنانية»
تعليقات انطوت على نوع من الشماتة معتبرين أن كل
من كانت له يد في اغتيال شهداء ثورة األرز يتساقطون
ت�ب��اع��ًا وب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ن �ف��ذوا ف�ي�ه��ا عمليات
االغ �ت �ي��ال م ��ن ع �م��اد م�غ�ن�ي��ة إل ��ى م�ص�ط�ف��ى ب ��در ال��دي��ن
وصوال الى قائدهم سليماني.
الصحافية فيرا بو منصف علقت على مقتل سليماني
قائلة« :ال شماتة باملوت ،نحن أناس نحب عدالة األرض
ايضًا ،م��وت قاسم سليماني سبقه م��وت أقسى بكثير،
ش�ه��داء ث��ورة األرز ،ال�ك�ي��ان اللبناني ال�خ��اض��ع لسطوة
إي� ��ران ،ن�س��اء ال �ع��راق وأط �ف��ال��ه ،أط �ف��ال ون �س��اء س��وري��ا..
سليماني ق��ال م��رة :للمرة األول��ى يكون لنا في البرملان
ال�ل�ب�ن��ان��ي  74ن��ائ�ب��ًا ،يعني أع�ل��ن رس�م�ي��ًا اح �ت�لال إي��ران
ّ
للبنان .ال نهلل ملوت أحد لكن نفرح ألي طاقة ضوء أو
فرج نشعر أن لبنان سيجد له فيها مخرجًا.»..
ونشرت املناصرة للمستقبل سحر آغ��ا ص��ورة الرئيس

ّ
رفيق الحريري وعلقت« :إن اهلل يمهل وال يهمل».
في حني انتشرت مظاهر خارجة عن مألوف االجتماع
اللبناني .فقد انتشر فيديو في مطار بيروت يظهر نساء
متشحات باألسود وهن عائدات من زيارة احد األماكن
املقدسة ،يهتفن للمرشد علي خامنئي في مطار بيروت،
ويحملن ص��ور سليماني .وإث��ر مقتله ،ان�ت�ش��رت صور
سليماني على طريق امل�ط��ار ،وال��ذي يقع ضمن منطقة
ن �ف��وذ ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي .وك��ذل��ك ُرف �ع��ت ص ��ورة ال�ق��ائ��د
االي��ران��ي داخ��ل كلية ف��ي الجامعة اللبنانية ف��ي منطقة
الحدث.

جدل حول «انتقام سخت»
ال� ��رد اإلي ��ران ��ي ال �س��ري��ع ع �ل��ى اغ �ت �ي��ال س�ل�ي�م��ان��ي تحت
شعار «انتقام سخت» أعاد ال��روح الى «محور الحزانى
والغاضبني» لكنه فاقم «شماتة» املهللني الذين انشغلوا
ب��إح �ص��اء ع� ��دد «ش � �ه� ��داء» ال � ��رد اإلي� ��ران� ��ي م �ن��ذ اغ �ت �ي��ال
س�ل�ي�م��ان��ي .ف�ك�ت��ب اح��ده��م« :امل�ح�ص�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة للذين
قتلوا ب��االن�ت�ق��ام 60 :إي��ران�ي��ا ب��ال�ت��داف��ع خ�لال التشييع،
و 82إيرانيا و 78أوكرانيا بسقوط الطائرة األوكرانية
ب�ص��اروخ عن طريق الخطأ .املجموع 122 :إيرانيا و78
أوكرانيا ،وكل األميركيني ماتوا ..من الضحك».
وع �ل��ى ج ��ري ال� �ع ��ادة ف��ي م �ث��ل ه ��ذه امل� �ع ��ارك اإلع�لام �ي��ة،
ت�ص��درت صحيفة «االخ �ب��ار» املقربة م��ن ح��زب اهلل ال��رد
اإلعالمي الناري على محور «الشيطان األكبر» .فعنونت
ف��ي ص ��در صفحتها األول� ��ى «م�ع��رك��ة ال�ت�ح��ري��ر ال�ك�ب��رى
بدأت» محتفية بتنفيذ طهران «وعيدها».
وت �ح��ت ع �ن��وان «إزال � ��ة االح �ت�ل�ال ك�ل��و ي�ع�ن��ي ك �ل��و» كتب
رئ�ي��س ت�ح��ري��ره��ا اب��راه �ي��م األم�ي�ن س��اخ��را م��ن ش�ع��ارات
الشبان املنتفضني على ب��ؤس أوضاعهم في الساحات
اللبنانية مستنسخا شعارهم كلهم يعني كلهم ليختم
م �ق��ال��ه« :وع �ل��ى م��ا ان �ش��د م�ح�ب��ي ام �ي��رك��ا ف��ي ك��رن�ف��االت
املراهقني فإن كل الوجود يعني كله»!
ول�ك��ن ال �ت��درج ال�ت�ن��ازل��ي ف��ي مانشيتات «االخ �ب��ار» ك��ان
مثيرًا ايضا للسخرية ،ففي اليوم األول عنونت «معركة
التحرير الكبرى» ،وفي اليوم الثاني صارت «بدء معركة
ال�ت�ح��ري��ر ال �ك �ب��رى» ،وف��ي ال �ي��وم ال�ث��ال��ث أص�ب�ح��ت «نحو
حرب االستنزاف».
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توماس فريدمان:

النصر الوحيد بالعودة إلى

االتفاق النووي

◄ ترامب وخامنئي مثل
«أصلعين يتنافسان على مشط»..

ُّ
التغلب
◄ قدرة أميركا على

ولديهما أفكار قديمة

على اإليرانيين محدودة..
وال يمكننا ّ
تحمل مسؤولية

حول الشرق األوسط!
محمد أمين
عندما أنظر الى هذا الصدام بني الرئيس ترامب
واملرشد األعلى آية اهلل علي خامنئي ،يتضح لي
أن ما يحدث هنا هو أشبه بــ«رجلني أصلعني
يتحاربان على م��ش��ط»! فلدينا رج�لان لديهما
أفكار قديمة ،يتقاتالن على بلد كالعراق ،ما كان
ينبغي لهما أن يرغبا فيه ،وعلى مورد طبيعي
ّ
للقرن العشرين (النفط) ال��ذي تتقلص أهميته
ب��اط��راد بالنسبة ال��ى اقتصاد ال��دول��ة في القرن
ال����ـ ،21وم���ن أج���ل ه���دف اس��ت��رات��ي��ج��ي (السيطرة
ال��ش��رق األوس����ط) ال ينبغي ألي زع��ي��م ع��اق��ل أن
يرغب ف��ي تحقيقه ،ألن ه��ذه املنطقة ع��بء على
من يسيطر عليها.
ب��اخ��ت��ص��ار ،إن���ه ال��غ��ض��ب ال��ش��دي��د ه��و ال����ذي لن
ّ
يغير سوى القليل.
ل��ه��ذا ال��س��ب��ب ،ان��ف��ج��رت ب��ال��ض��ح��ك ح�ين سمعت
ّ
معلقني ع��ل��ى ق��ن��اة «ف��وك��س ن��ي��وز» ي��ق��ول��ون إن
م��ن ال ي��دع��م��ون ت��رام��ب ف��ي ص��راع��ه ف��ي ال��ش��رق
األوسط ،هم غير وطنيني .إنهم يثيرون الشفقة.
وع��ن��دم��ا أش��اه��د ع��ش��رات اآلالف م��ن اإلي��ران��ي�ين
يخرجون إلى الشوارع ،ح��دادًا على وفاة اللواء
قاسم سليماني ،ال��ذي خلف ارث��ا م��ن الفوضى
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ف���ي ال�����دول امل��ح��ي��ط��ة ب���إي���ران ،وع���ددا
هائال من القتلى من الشباب اإليرانيني والعرب
املطالبني بالديموقراطية ،أرغب في البكاء؛ ألنه
ّ
ّ
أمر مثير للشفقة حقًا .متى يتوقف هذا الغباء؟!

سالح املعلومات
امل��ع��ل��وم��ات ه���ي ال��ن��ف��ط ال���ج���دي���د .وم����ن يملكها
ُ
ويحسن استخالص االف��ك��ار منها فهو املحرك
االق��ت��ص��ادي ال��ج��دي��د ،ال��ذي سيحدد على امل��دى

اغتيال كل شرير

الطويل ثروة وأمن البلد في القرن الـ ،21وليس
الذهب األس��ود .لهذا السبب ،أطلق وزي��ر النفط
السعودي األسبق أحمد زكي اليماني تحذيره
ال���ق���دي���م ب����أن «ال���ع���ص���ر ال���ح���ج���ري ل���م ي��ن��ت��ه ،ألن
الحجارة نفدت ،بل ألننا اخترعنا أدوات جديدة
وأكثر مالءمة ليومنا».
س��ي��دع��ي ك��ل م��ن ت��رام��ب وخ��ام��ن��ئ��ي اآلن ان���ه قد
ان��ت��ص��ر :ت���رام���ب الغ��ت��ي��ال��ه ق��ات�لا إي���ران���ي���ا سفك
الكثير من الدماء األميركية والعربية واإليرانية
(س���ل���ي���م���ان���ي ل���ق���ي م�����ا ي���س���ت���ح���ق���ه) .وخ���ام���ن���ئ���ي
لـ«االنتقام» بإطالق  22صاروخًا على قاعدتني
أميركيتني في العراق( ،أنقذ ماء وجهه).
لكن دعونا ننظر إلى ما ظفر به كل طرف.
أشك في أن الواليات املتحدة ستعزز من قدرتها
ع��ل��ى ال������ردع ب��ق��ت��ل س��ل��ي��م��ان��ي ،خ���اص���ة أن ذل��ك
تعارض مع قواعد اللعبة بني واشنطن وطهران
ط���وال ه���ذه ال��س��ن��وات :أال ي��س��ت��ه��دف أي منهما
ق���ي���ادات ال���ط���رف اآلخ�����ر .وي��ت��ع�ّي�نّ ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة
اإلي��ران��ي��ة اآلن أن ت��ف��ت��رض أن ت��رام��ب ق��د يكون
م��ج��ن��ون��ا ،وق���د ي��ك��ون رد فعله أك��ث��ر ق��س��وة ،وال
يمكن التنبؤ به ردا على أي انتقام أو تصعيد
إيراني إضافي.

قواعد السلوك
ُ
ربك لرجال الدين في إيران ،فقد
هذا بالتأكيد م ِ
افترضت إيران وسليماني دائما أن بإمكانهما
ّ
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��رف اآلخ����ر ،م��ن خ�ل�ال ال��وك�لاء
ّ
واألالعيب .لقد تمكنوا هم أو وكيلهم في لبنان
(ح��زب اهلل) من اغتيال رئيس ال��وزراء اللبناني
السابق رفيق الحريري ،أو قصف منشأة نفط
سعودية رئيسة ،ثم يقولون للعالم« :ي��ا إلهي،
من فعل ذلك؟ يا لها من مأساة»!

◄ المنطقة عبء على من يسيطر عليها ..فهل العودة
إلى الهوس بها من مصلحة أميركا أم الصين؟
◄ التهديد األقوى إليران هو باالنسحاب من المنطقة
وليس في زيادة عدد القوات األميركية
◄ المعلومات هي النفط الجديد ..ومن يملكها و ُيحسن
استخدامها فهو المح ّرك االقتصادي الجديد
ترامب هو أول رئيس أميركي يخشى اإليرانيون
م���ن أن��ه��م ق���د ال ي��ك��ون��ون ق���ادري���ن ع��ل��ى خ��داع��ه.
ويدرك خلفاء سليماني اآلن أنه سيتعينّ عليهم
ّ
التصرف بحذر أكبر بكثير مما فعل سليماني،
الذي كان يظن أنه في مأمن.
لكن ف��ي ح�ين إن ت��رام��ب ق��د يعتقد أن��ه يمكن أن
ْ
ي��ت��ف��وق ع��ل��ى اإلي���ران���ي�ي�ن ،ف���إن ه���ذا م��ج��رد وه���م
على املدى الطويل .فعلى العكس من املرشد في
اي����ران ،ف���إن ال��ك��ون��غ��رس وال��دس��ت��ور والصحافة
ال���ح���رة وم����دون����ات ق���واع���د ال���س���ل���وك األم��ي��رك��ي��ة
واالنتخابات املقبلة ،كلها تقيد ترامب.
وف���ي ح�ين إن���ه يمكن أن ي��ت��ح��دث ك��ث��ي��را وي��ه��دد
��ال ،لكن الحقيقة هي أن الهيمنة على
بصوت ع ٍ
ال��ش��رق األوس���ط أه��م بكثير بالنسبة ال��ى إي��ران
مما هي بالنسبة الى الواليات املتحدة ،خاصة
اآلن بعد أن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط
ف���ي ال��ع��ال��م ،واألم��ي��رك��ي��ون م��ره��ق��ون ت��م��ام��ا من
الشرق األوسط ،وإيران ستبقى دائما هناك ،أما
أميركا فلن تبقى.
ّ
بعبارة أخ���رى ،ق���درة أميركا على التغلب على

اإليرانيني محدودة .ال يمكننا تحمل مسؤولية
اغ���ت���ي���ال ك����ل ش����ري����ر .وم�����ن ش�����أن ذل�����ك أن ي��م��ن��ح
ترخيصا آلخرين ،مثل فالديمير بوتني ،ليفعل
الشيء نفسه مع خصومه ودعوة اآلخرين للبدء
في استهداف قادتنا.

مستنقع الشرق األوسط
ه��ذا يعطي إي��ران الكثير من اإلمكانيات لتفعل
ب���ت���رام���ب م����ا ف��ع��ل��ت��ه ب���ال���رئ���ي���س ج��ي��م��ي ك���ارت���ر،
أي ج ّ����ره إل���ى ف��وض��ى ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط ،من
خالل القيام بعمليات صغيرة ضد املدنيني أو
القوات األميركية ،ما يضطر ترامب إلى االنتقام
واالن�����زالق ف��ي امل��س��ت��ن��ق��ع ،ف��ي وق���ت ل��م ت��ك��ن فيه
املنطقة أق��ل أهمية بالنسبة ال��ى أميركا ،أو أال
ي���رد ع��ل��ى اس���ت���ف���زازات إي�����ران وت��ظ��ه��ر ال���والي���ات
املتحدة بصورة الضعيف.
ال��ن��ص��ر ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ه��م ه��و ل��ي��س ذل���ك ال��ذي
يعطي دفعة سياسية مؤقتة لترامب وخامنئي،
ولكن ذل��ك ال��ذي يخدم املصالح الطويلة األجل
لكال البلدين ،وهو استعادة االتفاق النووي.

ص���ح���ي���ح ،ان م����ن م��ص��ل��ح��ة ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة
الحيوية أال تمتلك إي���ران سالحا ن��ووي��ا ،ألنها
س��ت��ه��دد أوروب����ا وح��ل��ف��اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة في
امل��ن��ط��ق��ة ،وألن��ه��ا س��ت��دف��ع ،ع��ل��ى األرج�����ح ،تركيا
والسعودية ،وم��ص��ر ،أيضا على ام��ت�لاك قنابل
ن��ووي��ة ،م��ا يجعل ال��ش��رق األوس���ط غير املستقر
ب��رم��ي��ل ب������ارود ن������ووي .وف����ي ال���وق���ت ذات������ه ،ف��ان
م��ن مصلحة إي����ران ال��ح��ي��وي��ة ه��ي ال���خ���روج من
العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب التي تدفع
االقتصاد اإليراني نحو اإلفالس.
ل��ك��ن��ن��ي أت�����س�����اءل ع���م���ا إذا ك���ان���ت ل�����دى ت���رام���ب
الشجاعة للوصول الى حل وسط مع إي��ران .إذا
كان ذكيًا ،فسيستخدم حقيقة أنه استعاد اآلن،
بعض القدرة على ال��ردع ،للتركيزعلى صياغة
ات���ف���اق ن�����ووي ب��ت��ع��دي�لات ب��س��ي��ط��ة ،م���ن ش��أن��ه��ا
أن تفرض تجميدا دائما على ق��درة إي��ران على
ص��ن��ع األس��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة ،م���ع امل���زي���د ع��م��ل��ي��ات
تفتيش مفاجئة على املنشآت النووية اإليرانية
ت��ف��وق م��ا ك���ان ي��ف��رض��ه ات��ف��اق  ،2015ف��ي مقابل
إنهاء العقوبات النفطية.
ّ
ال يمكننا أن نأمر إيران بعدم التدخل في بلدان
أخ��رى ف��ي ال��وق��ت ال��ذي نفعل نحن ذل��ك .لنعمل
على اتفاق واضح :وقف البرنامج النووي مقابل
رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ،ونبحث القضايا األخ����رى ،من
خالل الدبلوماسية التقليدية والقوة الناعمة.

ّ
ألد أعداء إيران

وينبغي لترامب أن ّ
يغرد كل يوم« :مرحبا أيها
املرشد األعلى إلي��ران ،أي دول��ة عربية إسالمية
احتلتها إي���ران ال��ي��وم؟ ك��م ع��دد الديموقراطيني
اإليرانيني الذين اعتقلتهم أو قتلتهم اليوم؟ أي
م��ن ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي ح��رم��ت م��ن الديموقراطية

ال����ي����وم؟ ك����م م����ن دوالرات ال���ض���رائ���ب اإلي���ران���ي���ة
أنفقتها على تمويل ميليشيات سليماني في
لبنان وسوريا ،واليمن اليوم؟» .وأن يفعل ذلك
كل يوم وعلى مدار الساعة .صدقوني ،ان النظام
اإلي���ران���ي ال����ذي ي��ك��اف��ح م��ن أج���ل ال��س��ي��ط��رة على
ّ
مواطنيه لن يفضل ذلك.
وي��ج��ب أال ي��ه��دد ت���رام���ب إي�����ران ب���إرس���ال امل��زي��د
من القوات إلى العراق ملحاربة «داع��ش» أو إلى
أفغانستان ملحاربة «طالبان» .هذا ليس ّ
مهمًا!
ي��ج��ب أن ي��ه��دد إي����ران ب��أن��ه��ا إن ل��م ت��ت��راج��ع عن
محاولة السيطرة على ال��ع��راق ،فسوف يسحب
جميع قواتنا من املنطقة ،ونترك إليران وحدها
م���ح���ارب���ة «داع���������ش» و«ط�����ال�����ب�����ان» ،وال���ح���رك���ات
ّ
املتطرفة السنية التي تعتبر من ألد أعداء إيران.
ه��ذه ه��ي أفضل طريقة إلره���اق إي���ران وجعلها
ال���ب���ل���د األك����ث����ر ك���راه���ي���ة ف����ي ال�����ع�����راق ،ف���ق���د ق���ام
الشيعة العراقيون بالفعل بإحراق قنصليتني
إي��ران��ي��ت�ين؛ رف��ض��ًا ل��ه��ي��م��ن��ة إي������ران ،ن��اه��ي��ك عن
املنطقة بأسرها.
ل��ذا؛ يجب ع��دم االن��خ��داع بعناوين الصحف أو
أخ��ب��ار «ف��وك��س ن���ي���وز» ،وال��ح��ك��م ع��ل��ى م��ا فعله
ت����رام����ب ف����ي ال�����ع�����راق ،م����ن خ��ل��ال ط�����رح األس��ئ��ل��ة
ال��ت��ال��ي��ة :ه��ل ي��ت��م اق��ح��ام��ن��ا ف��ي م��ع��رك��ة م��ن أج��ل
أص����ول اق��ت��ص��ادي��ة ت��ه��م أم��س��ن��ا أم غ���دن���ا؟ وه��ل
تكتيك «االغ��ت��ي��االت» يمكن ال��ل��ج��وء إل��ي��ه م���رارًا
وتكرارًا ،أم هناك حاجة إلى التركيز على اتفاق
يعود بالفائدة على االميركيني واملنطقة :اتفاق
ن��ووي بسيط ونظيف ونهائي؟ وأليس تهديد
ام���ي���رك���ا ب���م���غ���ادرة امل��ن��ط��ق��ة أف���ض���ل م���ن ال��ت��ع ّ��ه��د
ب��م��ض��اع��ف��ة ع����دد ق���وات���ه���ا ه���ن���اك؟ وأخ����ي����رًا ،هل
ال��ع��ودة ال���ى ال��ه��وس ب��ال��ش��رق األوس����ط ،ه��و من
مصلحة الصني أم من مصلحة األميركيني؟

بعد تبادل النار العلني ..و«االنتقام» لسليماني

الصراع اإليراني ــــــ األميركي		..

عودة إلى الظل

ّ
المفضلة اختيار
◄ طريقة إيران
توقيت ومكان مناسبين واستخدام
الوكالء لنتيجة أكثر فاعلية

اآلن ،وبعد أن
تبادلت طهران
وواشنطن النار
عالنية ،سيستمر
الصراع بين
البلدين ،لكن
سيعود إلى
الظل ،حيث خاض
الطرفان لمدة
 40عاما معارك
جانبية ،وال يزال
الحرس الثوري
يسعى لالنتقام
من قتل الواليات
المتحدة قائده
األقوى.

وليد قرضاب
بعد اغ�ت�ي��ال ق��اس��م سليماني ،ت�ع��رف إي ��ران أن أي
ّ
هجوم ،يمكن أن يشنه حتى وكالؤها ،قد يؤدي إلى
ضربة أميركية أخ��رى لها .ويقول مؤيدو الرئيس
دونالد ترامب إن املخاطر الكبيرة أعادت ردع «العصا
ّ
الكبيرة» ،ال��ذي بدأ أع��داء وحلفاء أميركا يشككون
فيها ،بعد أن فشل ت��رام��ب ف��ي ال��رد عسكريا على
«العدوان» اإليراني املتكرر .غير ان منتقديه يقولون
إن ترامب بدأ عهدا جديدا يجعل كل أميركي هدفا
للخطف واالغتيال في جميع أنحاء الشرق األوسط
وما وراءه .ترامب بدا راضيا عما حصل ،معتبرًا أن
ّ
«طهران قد تعلمت الدرس وبدأت تتراجع» .في وقت
وصف املرشد األعلى علي خامنئي الضربات على
م��واق��ع اميركية بأنها صفعة ،وك��رر أن هدفه على
املدى الطويل يظل هو طرد االميركيني من املنطقة.
وفي وقت قال رئيس هيئة األركان املشتركة مارك
ميلي إن��ه يعتقد أن اإليرانيني كانوا يعتزمون قتل
الجنود االميركيني ،اشار مسؤول أميركي رفيع الى
ّ
أن إيران حذرت واشنطن عبر سفارة أوروبية قبل
الضربات .كما أن اإليرانيني استعدوا لهذه الضربات
ّ
ّ
والتنصت
بطرق تمكن أقمار التجسس األميركية
اإللكتروني بالكشف عنها ،وهو ما فعلته املخابرات
األم �ي��رك �ي��ة ب��ال �ف �ع��ل ،ح �ي��ث وف� ��ي ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب
اع�ط��ت ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة تحذيرا

م��ن هجمات محتملة مل��دة ث�لاث س��اع��ات ،وح� ّ�ددت
األهداف املحتملة.
ل�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ك�ل�ت��ا ال��دول �ت�ين ب ��دت أك�ث��ر
اس�ت�ع��دادا ل�ل�ع��ودة ع��ن ح��اف��ة ال �ح��رب ،ف��إن ال�ظ��روف
ع�ل��ى األرض ال ت ��زال متقلبة ك�م��ا ك��ان��ت دائ� ً�م��ا ،اذ
تعمل ال�ق��وات األميركية وامليليشيات املدعومة من
إي ��ران على مقربة م��ن بعضها ف��ي ع��دة ن�ق��اط في
أنحاء الشرق األوسط ؛مثل اليمن وسوريا والعراق،
ويمكن أن يؤدي أي سوء تقدير أو هجوم مفاجئ
إلى زي��ادة التوتر مرة أخ��رى ،وفق كيمبرلي دوزير
وجون والكوت في مجلة التايم االميركية.
غير ان ال�ه�ج��وم ال�ص��اروخ��ي االي��ران��ي ك��ان مطلبا
إيرانيا ن��ادرًا لتحمل املسؤولية ،وقد يكون محاولة
لتمييزه ع��ن اي أع�م��ال انتقامية ي�ق��وم ب�ه��ا وك�لاء
طهران باملنطقة .فالحرس ال�ث��وري غير ق��ادر على
م�ح��ارب��ة ال�ج�ي��ش األم�ي��رك��ي وج�ه��ًا ل��وج��ه ،وأم�ض��ى
عقودا في تنظيم كوكبة من امليليشيات في جميع
أنحاء املنطقة املضطربة للقتال بالوكالة عنه .يقول
ف�ي�ل�ي��ب س�م�ي��ث ،خ�ب�ي��ر ع�س�ك��ري ف��ي امليليشيات
الشيعية ،ان الهجوم العلني الكبير الذي تقوم به إيران
كان بمنزلة عرض للقوة إلرسال إشارة لجمهورها
املحلي .وان الطريقة املفضلة إلي��ران في العمل هي
اختيار وقت ومكان مناسبني ،وباستخدام الوكالء،
من أجل الحصول على نتيجة أكثر فاعلية.
ف��ال �ق��وات امل��دع��وم��ة م��ن إي � ��ران ،م�ث��ل ع�ص��ائ��ب أه��ل

◄ سيناتور جمهوري:
إيران ستعود إلى الحرب الس ّرية..
لكن هل تجرؤ مع ترامب؟

ما جرى أتاح
للجانبين فرصة للتهدئة
ّ
ومكنهما من إعالن النصر
والمضي ُقدما ً
الحق وكتائب حزب اهلل ،هي التي شنت  11هجوما
ص��اروخ�ي��ا على ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة وع�ل��ى القواعد
العراقية خ�لال الشهرين األخ�ي��ري��ن ،وك��ان الوكيل
ً
مسؤوال عن االعتداءات على السفارة األميركية في
العراق.
ي �ق��ول أف �ش�ين م��ول��وي ،زم �ي��ل ف��ي م�ع�ه��د السياسة
الخارجية بجامعة جونز هوبكنز ،إن طهران ال تريد
ال��دخ��ول ف��ي معركة تقليدية م��ع ال��والي��ات املتحدة،
ونظامها أظهر منذ أربعة عقود مهارة غير عادية
للبقاء ،وإنهم لم يريدوا الحرب مع أقوى العسكريني
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ك��وك��ب .ف��ال�ش�غ��ل ال �ش��اغ��ل ل�ل�ن�ظ��ام هو
التمسك بالسلطة ف��ي م��واج�ه��ة االس�ت�ي��اء الداخلي
العام املتزايد من الفساد وانهيار االقتصاد .ونتيجة
لذلك ،قد يستخدم اإليرانيون الوقت واملكان والوكالء
إلبقاء بصماتهم بعيدة عن أي أعمال إرهابية في
املستقبل.
واملرشد علي خامنئي ،ربما يكون أكثر صبرًا من
أع�ض��اء ال�ح��رس ال �ث��وري وخليفة سليماني ال�ل��واء

إس�م��اع�ي��ل ق��اآن��ي ال ��ذي م��ا زال ي�ص� ّ�ر ع�ل��ى ان�ت�ق��ام
مساو لخسارة سلفه .ويقول مسؤولون إن القوات
ٍ
األميركية داخل العراق معرضة لخطر خاص.
ويقول مسؤولون أميركيون عديدون إن الهجمات
ي�م�ك��ن أن ت��أت��ي ف��ي ش�ك��ل ه�ج�م��ات ص��اروخ �ي��ة أو
م��دف�ع�ي��ة أو ه �ج �م��ات ص �غ �ي��رة ب �ط��ائ��رات م��ن دون
طيار على مواقع أميركية داخل مجمعات عسكرية
ع��راق�ي��ة ،وال�س�ف��ارة العراقية ف��ي املنطقة الخضراء
ب �ب �غ ��داد .وف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة األوس � � ��ع ،ي �ت��رق��ب ال�ج�ي��ش
األميركي وحلفاؤه في الخليج املزيد من االنفجارات
الغامضة التي يمكن ان تحصل ،اضافة إلى تعطيل
الشحن التجاري في الخليج .وقال أحد كبار موظفي
الكونغرس ان «املقلق هو أن جميع امليليشيات في
وض��ع االس�ت�ع��داد ل�ل�ه�ج��وم» أي�ن�م��ا تتمركز ال�ق��وات
األميركية ،ويمكن أن تنفذ هجمات بواسطة درون
يصعب تعقبها.
ومع ذلك ،قال ثالثة مسؤولني أميركيني إن أي هجوم
باستخدام طائرات من دون طيار سيخاطر بهجوم
أميركي مضاد على أهداف في إيران ،ألن الطائرات
من دون طيار لها بصمات إيرانية «في كل مكان».
وزي� ��ر ال ��دف ��اع م� ��ارك إس �ب��ر ق ��ال إن ��ه ي �ت��وق��ع ت�م��ام��ا
أن ت�س�ت�م��ر امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ف ��ي ش ��ن ه �ج �م��ات ع�ل��ى
ال�ق��وات األميركية ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،وألن إي��ران
والقوات التابعة لها متشابكة بشدة ،فقد أقر اسبر
بصعوبات التمييز بني من يشن الهجمات وكيفية

ً
ال��رد عليها ،مضيفا أن الجيش األميركي يجب أن
«يرد بقوة» لضمان عدم استمرار الهجمات.
ً
وف ��ق ��ا مل �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي م �ك��اف �ح��ة اإلره � � � ��اب ،ت�ش�ي��ر
املعلومات االستخباراتية إلى أن مجموعات الوكالء
اإلي ��ران �ي�ي�ن ف ��ي ال� �ع ��راق وس ��وري ��ا ول �ب �ن��ان وال�ي�م��ن
وأف�غ��ان�س�ت��ان وأوروب � ��ا ال�غ��رب�ي��ة ت�س�ت�ع��د لعمليات
انتقامية ،رب�م��ا بتوجيه م��ن ط �ه��ران ،أو ف��ي بعض
الحاالت بشكل مستقل .وقال املسؤول األول الذي
رفض الحديث عن تفاصيل« :التهديدات مستمرة،
وم��ا زال��ت الشبكة املظلمة تنبض ،واالره��اب�ي��ون ما
زالوا نشطني ،واألسلحة كلها ما زالت موجودة».
ويضيف« :حقيقة أن سليماني لم يعد حيا ال تغير
ح�س��اب��ات�ن��ا ،وال ي ��زال شعبنا وح�ل�ف��اؤن��ا ف��ي حالة
تأهب قصوى ،وربما سيكونون هدفًا في املستقبل
املنظور».
وقال العديد من املسؤولني أيضا إنهم قلقون بشأن
الحرب اإللكترونية ،خصوصًا «الضربة املختلطة»
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة األم�ي��رك�ي��ة أو امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة أو
ال �ط��اق��ة أو االت� �ص ��االت .وت��وق��ع ع�ض��و ال�ك��ون�غ��رس
الجمهوري مايك والتز من فلوريدا أن تعود إي��ران
إل ��ى ال �ح��رب ال �س��ري��ة ،ب �ف��ارق رئ�ي�س��ي واح� ��د« :ه��ل
تقدم على مهاجمة األميركيني فيما الرئيس ترامب
ك��ان واضحًا أن��ه في ح��ال تكبدنا خسائر بشرية،
س��واء م��ن ال�ح��رس ال�ث��وري أو وك�لائ��ه ،ف��إي��ران التي
ستحاسب؟».

26

عودة الدوري بلقاء كاظمة والساحل

ّ
تعود عجلة دوري  stcاملمتاز لكرة القدم للدوران من جديد ،بعد توقفها القامة مسابقة كأس سمو ولي العهد؛
بإقامة مباراة واحدة تجمع كاظمة والساحل على استاد الصداقة والسالم ،في حني يلتقي غدًا الساملية مع
اليرموك على استاد ثامر ،وتختتم الجولة االحد بمباراتني؛ االولى بني النصر والقادسية على استاد صباح
السالم ،والتضامن والعربي على استاد التضامن ،في حني تأجل لقاء الكويت والشباب النشغال االول بلقاء
الفيصلي في امللحق اآلسيوي املؤهل لدوري االبطال .ويسعي كاظمة الرابع في الترتيب برصيد  13نقطة في
لقاء اليوم الى العود ة مجددا الى طريق االنتصارات في الدوري ،وتعويض إخفاقه مبكرا في كأس سمو ولي
ّ
العهد ،ما يشكل ضغوطا على الالعبني والجهاز الفني بقيادة بونياك .في املقابل ،يأمل الساحل السادس
برصيد  9نقاط في العودة الى عروضه القوية ،وانتصاراته التي توقفت منذ أربع جوالت.
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أسدان ..لعرينيهما

حميد القالف  32سنة
ح��ارس مرمى فريق الكرة بنادي الكويت
ومنتخبنا ال��وط�ن��ي االول ،ب��داي�ت��ه كانت
في صفوف فريق اليرموك ،ثم انتقل الى
الساملية ف��ي موسم  ،2008ليعود مجددًا
الى ناديه في  ،2011وفي عام  2012خاض
ت �ج��رب��ة اح� �ت ��راف خ��ارج��ي ب �ن��ادي صحم
ال�ع�م��ان��ي ،وف��ي م��وس��م  2013ع��اد م�ج��ددًا
ل�ن��ادي ال�ي��رم��وك ،وم��ن ث��م انتقل ف��ي نفس
ال �ع��ام ال��ى ال �ن��ادي ال �ع��رب��ي ،وي��وم�ه��ا ك��ان
البديل له عبدالغفور ،حيث تعاقبا على
ح��راس��ة م��رم��ى االخ �ض��ر ،وف��ي ع��ام 2017
انتقل الى نادي الكويت.

عاش عشاق الكرة الكويتية ليلة عصيبة قلقة متوترة ،سيطر الخوف عليهم من
سير أحداث مباراة الكويت والعربي في نهائي كأس ولي العهد مساء الثالثاء،..
محبو األبيض كانت ترتعد فرائصهم خوفًا من ضياع اللقب الغالي ..وعشاق
األخضر كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذا الحدث ليفرحوا به ،بعد أن غرقوا
في مشاكل قلعتهم الخضراء ،..املباراة كانت عادية مملة في بعض مراحلها..
افتقدت اإلث��ارة ..وك��ادت أن تمر هكذا وتنتهي بأحداثها ال�ب��اردة إال في بعض
املشاهد الهجومية النادرة التي كانت أدوار البطولة خاللها للمبارزين القالف
وعبدالغفور وأشعال مدرجات استاد جابر حماسا وتصفيقا.

مدخل شعري
وق�ع��ت أعيننا ع�ل��ى ك�ل�م��ات للشاعر ال�ع��رب��ي امل �ع��روف ب��اب��ن دنينير «إب��راه�ي��م
القابوسي املوصلي» ..أدخلنا على أبياتها بعض التعديالت لتناسب الحدث:
ال� � � � � � �ح � � � � � ��اض � � � � � ��رون خ � � � � � ��اف � � � � � ��وا ب� � � ��أن � � � �ف� � � ��اس � � � �ه� � � ��م م� � � � �م � � � ��ا ال� � � � � � � � ��م ب � �ه� ��م
ف � � � � � � � � � �ك � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � ��وا ي� � � � � � � � �ظ� � � � � � � � �ن � � � � � � � ��ون رع� � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��ا أن� � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � ��ا رص � � � � � � � ��د
ن� � � � � �ش � � � � ��روا ال � � � � � � ��راي � � � � � � ��ات ال � � � �ب � � � �ي � � ��ض وال� � � � �خ� � � � �ض � � � ��ر ال� � � � �ت � � � ��ي وس � � �م � ��ت
ب � � ��ال� � � �ن� � � �ص � � ��ر وال � � � � � � �ح� � � � � � ��ارس� � � � � � ��ان ل � � � �ه � � � ��ا ت � � � �ح � � � ��ت ال � � � � � ��وغ � � � � � ��ى م � � � ��دد

ك � � � � � � � � � � � � � ��ل م� � � � � � � �ن� � � � � � � �ه� � � � � � � �م � � � � � � ��ا أس � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��د رام � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي ب� � � � � � � ��راث � � � � � � � �ن� � � � � � � ��ه
ع � � � � � � � � �ل � � � � � � � � �ي� � � � � � � � ��ه م � � � � � � � � � � � � � � � ��ن زغ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ف م � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ّ
ذي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة ل� � � � � �ب � � � � ��د
أي � � � � � � � � �ه� � � � � � � � ��ا ال � � � � � � � � � � �ح� � � � � � � � � � ��ارس� � � � � � � � � � ��ان ال � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � ��ذان أي � � � � � ��ادي� � � � � � �ك� � � � � � �م � � � � � ��ا
ت � � � � � � � � � ��ول � � � � � � � � � ��ى م � � � � � � � � � � � ��واه � � � � � � � � � � � ��ب ال ي � � � � � � �ح � � � � � � �ص� � � � � � ��ى ل � � � � � � � �ه � � � � � � � ��ا ع � � � � � � � ��دد
ان ال � � � � � � �ع� � � � � � ��ري� � � � � � ��ن ال � � � � � � � � � � � � � � ��ذي ي� � � � �ح� � � � �م� � � � �ي � � � ��ه اس � � � � � � � � � � � ��د م � � �ث � � �ل � � �ك � � �م� � ��ا
دار األم � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ان وف � � � � � �ي � � � � � �ه � � � � � ��ا االس� � � � � � � � � �ت� � � � � � � � � �ق � � � � � � � � ��رار وال � � � � � � ��رغ � � � � � � ��د

القالف وعبدالغفور ..أسدان
األسد ملك الغابة معروف بقوته وشجاعته وله العديد من الصفات التي تميزه
عن غيره ..الجسارة من صفاته وهي التي تجعله متربعا على عرش الغابات..
وجسارة وشجاعة حارس مرمى الكويت حميد القالف وكذلك حارس العربي
سليمان عبدالغفور اللذين نجحا في اقامة مباراة تنافسية بينهما جذبت كل
االنظار واالثارة والحماسة ،حيث صد القالف  3ركالت وصد عبدالغفور ركلتني
في الترجيحية لتنتهي املباراة للكويت البطل .3/2

ً
«األبيض» إلى ّ
غدا
عمان..
عمر بركات
يغادر غدًا وفد فريق الكرة في نادي الكويت متجهًا الى العاصمة األردنية
ع� ّ�م��ان اس �ت �ع��دادًا ل�ل�ق��اء الفيصلي األردن� ��ي م�س��اء ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ،ضمن
ال�ج��ول��ة األول ��ى بملحق ال�ت��أه��ل اآلس �ي��وي إل��ى دوري اب�ط��ال اس�ي��ا ،حيث
يستهل الفريق مشوار التأهل بمواجهة الفريق االردن��ي ،على ان يتأهل
الفائز الى الجولة الثانية بامللحق ملواجهة فريق استقالل طهران االيراني
ف��ي ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،وم��ن ث��م ي�ت��أه��ل ال�ف��ائ��ز ال��ى
الجولة االخيرة بالتصفيات ملواجهة الريان القطري في الدوحة  28منه.
ويدخل االبيض تحديًا جديدًا على مستوى امللحق الذي خاضه املوسم
امل��اض��ي ،ون�ج��ح ف��ي ت�ج��اوز ف��ري��ق ال��وح��دات االردن ��ي على ارض��ه ووس��ط
جماهيره بثالثة اه ��داف مقابل ه��دف�ين ،قبل ان يلتقي ف��ري��ق ذوب آهن
اصفهان االيراني في الجولة الثانية في لقاء انتهى ملصلحة االخير بهدف
دون رد ،قبل ان يتأهل الفريق االي��ران��ي بعد ف��وزه على الغرافة القطري
بثالثة اهداف مقابل هدفني في العاصمة القطرية.

المحرر

سليمان عبدالغفور  28سنة
ح� ��ارس األخ �ض��ر وامل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي ،ب ��دأ م�س�ي��رت��ه م��ع ال �ك��رة
كالعب في املراحل السنية بالنادي العربي  1998وليس حارسا،
وف��ي ع��ام  2003ات�ج��ه ال��ى ح��راس��ة امل��رم��ى ب��ال�ن��ادي ،م��ن البراعم
ً
وصوال الى الفريق االول واملنتخب الوطني .حرس الفريق االول
كأساسي من  2013الى  2016بالتبادل مع الحارس حميد القالف
ليتسلم املهمة بدءًا من  2017كحارس اساسي عقب رحيل القالف
الى الكويت.
من  2013فترة ما قبل االيقاف وحتى  2015كان الحارس االساسي
لالزرق مع املدرب نبيل معلول واستمر مع جوزاك اساسيا .كما
ك��ان حارسًا لجميع منتخبات املراحل السنية ب��دءًا من البراعم
ح�ت��ى امل�ن�ت�خ��ب االول .دائ �م��ًا م��ا ك ��ان ع �م�لاق ال �ح��راس��ة املحلية
الراحل سمير سعيد هو القدوة واملثل االعلى لعبدالغفور.

شوكان إلى «البرتقالي»
حسم مسؤولو الفريق االول لكرة القدم
ب�ن��ادي كاظمة ان�ض�م��ام ال�ع��راق��ي محمد
ج �ب��ار ش ��وك ��ان ال ��ى ص �ف��وف ال�ب��رت�ق��ال��ي
خ�لال فترة االنتقاالت الشتوية الحالية
وذل � ��ك ف ��ي م �س �ع��ى ال� ��ى ت��دع �ي��م ص �ف��وف
ال �ف��ري��ق ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم ظ �ه��ور م�ح�ت��رف�ي��ه
ال � ��ذي � ��ن ت � ��م ال� �ت� �ع ��اق ��د م� �ع� �ه ��م ف � ��ي ف �ت��رة
االنتقاالت الصيفية املاضية.
وي � �ع� ��د ش � ��وك � ��ان م � ��ن اب� � � ��رز امل �ه ��اج �م�ي�ن
ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ،وح� �ص ��ل ال �ب ��رت �ق ��ال ��ي ع�ل��ى
م��واف�ق��ة ن��ادي��ه ن�ف��ط ال��وس��ط ل�ض�م��ة مل��دة
نصف موسم على سبيل االعارة.
محمد شوكان

الحرس الوطني سوبر سلة الوزارات

نشوة الكأس

حقق فريق الحرس الوطني لقب بطولة
ك � ��أس ال� �س ��وب ��ر ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة ل � �ل� ��وزارات
وامل��ؤس �س��ات الحكومية ب�ع��د ف ��وزه على
فريق وزارة الكهرباء  ٤٤-٨٠ف��ي امل�ب��اراة
التي أقيمت على صالة ن��ادي التضامن

يسعى الجهاز الفني لالبيض بقيادة الوطني وليد نصار الى االستفادة
واستغالل نشوة الفوز بكأس سمو ولي العهد الذي ّ
توج به الفريق أخيرًا
كحافز نفسي وعامل ايجابي لالعبني خالل مواجهات امللحق بداية من
لقاء الثالثاء ،معتمدًا على العبيه املحليني من ذوي الخبرات والالعبني
الشباب ،باالضافة ال��ى الخماسي املحترف املتجدد ،ب��وج��ود العراقيني
أم�ج��د ع�ط��وان وع�ل�اء ع�ب��اس ،وامل��ال��ي سيسوكو ،وال�ب��رازي�ل��ي بيسمارك،
باإلضافة الى يوسف ناصر الذي يعامل معاملة املحترف محليًا.

السالمية ينتظر
ينتظر فريق نادي الساملية نتائج امللحق االسيوي ،حيث يمني مسؤولو
ال�س�م��اوي النفس بتأهل االب�ي��ض ال��ى دوري االب�ط��ال لضمان م�ك��ان لهم
في كأس االتحاد االسيوي وفقًا للمشاركات الخارجية النديتنا املحلية،
حيث تحصل االندية على ربع مقعد في دوري االبطال «من خالل ملحق
التأهل» .وفي حال تجاوز النادي املرشح لهذا امللحق ،يتم ترشح النادي
التالي في ترتيب ال��دوري «الساملية» الى كأس االتحاد القاري ،وفي حال
اخفاق االول يعود إلى املشاركة في البطولة االخيرة.

نشوة الفوز بالكأس ..يحاول الجهاز الفني االستفادة منها | تصوير أحمد سرور

الفريق البطل مع كبار الحضور

بحضور نائب املدير العام للهيئة لقطاع
الرياضة للجميع مشعل الهدبة ونائب
م��دي��ر الهيئة ل�ل�ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة
على م��روي ومسؤولي ال�ح��رس الوطني
ووزارة الكهرباء.
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عالمية

قيمة صالح
السوقية

 ..وسعر رونالدو

«يتراجع»

 175مليون يورو

يجتهد البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو نجم يوفنتوس اإليطالي،
للصمود أمام الزمن ،ويسعى وراء املزيد من األهداف واأللقاب ،رغم
تقدمه في العمر ،في وق��ت تنخفض فيه قيمته في س��وق الالعبني،
بنسبة عالية.
ً
وكشفت صحيفة «آس» األسبانية ،نقال عن بيانات موقع «ترانسفير
م��ارك��ت»ّ ،أن قيمة رون��ال��دو التسويقية ان�خ�ف�ض��ت ،ف��ي ع��ام
ونصف العام ،من  100مليون يورو إلى  75مليون يورو،
أي بفارق  25مليون يورو .ورغم االنخفاض تبقى هذه
القيمة كبيرة بالنسبة إلى العب يقترب من بلوغ عامه
الـ ،35إذ يحتفظ بمعدالت تسجيل ُمميزة ،وآخرها
«الهاتريك» الذي سجله في مباراته األخيرة مع
يوفنتوس في منافسات ال��دوري اإليطالي،
االث � �ن �ي�ن امل� ��اض� ��ي .ووف� � ��ق ال �ص �ح �ي �ف��ة،
ان�خ�ف�ض��ت ق�ي�م��ة رون ��ال ��دو م��ن 100
إل��ى  90مليونًا ف��ي أول م��واس�م��ه مع
«اليوفي» ،ثم تواصل االنخفاض في
املوسم الثاني بعد رحيله عن
ريال مدريد ،وليس من املتوقع
أن تعود النسبة للزيادة.

ت �ف��وق ال �ن �ج��م امل �ص��ري م�ح�م��د ص�ل�اح ع �ل��ى األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل
ميسي في تصنيف جديد ألغلى الالعبني ،من حيث القيمة السوقية.
ون� �ش ��ر امل� ��رك� ��ز ال� ��دول� ��ي ل � �ل� ��دراس� ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة  CIESع� �ل ��ى م��وق �ع��ه
اإلل �ك �ت��رون��ي ،ت�ص�ن�ي�ف��ا ي �ض��م ق �ي�م��ة ال�لاع �ب�ين ال �س��وق �ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف
دوريات العالم.
وبوأ  CIESالنجم الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان) املركز
األول بقيمة ن��اه��زت ال� �ـ 265م�ل�ي��ون ي ��ورو ،متبوعا
بالعب مانشستر سيتي ،رحيم ستيرلينغ (223.7
مليون يورو).
وا ح� �ت ��ل « م� ��و» ا مل ��ر ك ��ز ا ل �ث ��ا ل ��ث ،ح �ي��ث ح ��دد ف��ر ي��ق أ ب �ح��اث
ا مل��ر ك��ز قيمته ا ل�س��و ق�ي��ة ب �ـ 175م�ل�ي��ون ي��ورو ،متفوقا ب��ذ ل��ك على
ن�ج��م ا ل�ك��رة ا ل�ع��ا مل�ي��ة ل�ي��و ن�ي��ل م�ي�س��ي ،ا ل��ذي ج��اء ف��ي ا مل��ر ك��ز الثامن
ب �ـ 125م�ل�ي��ون ي ��ورو .و ق��ال ا مل��ر ك��ز إن ع��ددا م��ن ا ل�ع��وا م��ل أ خ��ذت
بعني االعتبار في تحديد قيمة الالعبني السوقية ،مثل العمر
والفريق ومدة العقد واملركز .وكان ليفربول دفع لفريق روما
اإليطالي نحو  50مليون دوالر مقابل انتقال صالح إليه في
عام .2017
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تحديات أمام ليفربول

ً
ُيقدم فريق ليفربول اإلنكليزي ،عروضا ً
كروية متألقة في موسم  ،2020-2019ويسعى لتسجيل أرقام قياسية في
المنافسات المحلية ألول مرة ،وذلك للحصول على لقب «أفضل فريق» ربما في تاريخ الكرة اإلنكليزية ،وهي األرقام
التي قد تكون في متناول المدرب األلماني يورغن كلوب.
 - 1أفضل انطالقة للموسم

ي�ح�م��ل ف��ري��ق م��ان�ش�س�ت��ر س �ي �ت��ي ،ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي ألف�ض��ل
انطالقة في موسم ك��روي ،بعد أن حصل على  59نقطة في
أول  21مباراة في موسم  ،2018 - 2017لكن ليفربول قادر
على كسر هذا الرقم ،عندما يواجه توتنهام ،غدا السبت ،مع
امتالكه  58نقطة قد يرفعها إلى .61

 - 2األكثر تحقيقا ً لالنتصارات المتتالية
على أرضه
حقق فريق مانشستر سيتي 20 ،ف��وزًا متتاليًا بني سنتي
 2011و ،2012على ملعبه «االت �ح��اد» ،لكن امل ��درب يورغن
كلوب يملك فرصة ذهبية لكسر ه��ذا ال��رق��م ،عندما يواجه
ً
ك�لا م��ن مانشستر يونايتد ،ساوثهامبتون ،ووس��ت هام
على أرض��ه في ملعب «أنفيلد» ،إذ يملك ليفربول  18فوزًا
متتاليًا على ملعبه.

 - 3األكثر تحقيقا ً لالنتصارات المتتالية
حقق ف��ري��ق مانشستر سيتي 18 ،ف��وزًا متتاليًا ،ب�ين شهري
أغسطس ،وديسمبر  ،2017ويملك فريق ليفربول فرصة لكسر
هذا الرقم أيضًا ،وذلك في حال استمر بتحقيق االنتصارات
حتى  29فبراير املقبل .وعلى فريق ليفربول ال�ف��وز على كل
من :توتنهام ،مانشستر يونايتد ،وولفرهامبتون ،وست هام
يونايتد ،ساوثهامبتون ،نورويتش سيتي ،وواتفورد.

 - 4أطول سلسلة من دون خسارة
في موسم  ،2004 - 2003سجل فريق أرسنال أطول سلسلة من
دون خسارة ،عندما وصل إلى  49مباراة آنذاك ،وحاليًا يملك
ليفربول  37مباراة من دون أي خسارة ..وفي وقت يبدو هذا
ال��رق��م صعب التحقيق ،إال أن امل��درب ي��ورغ��ن كلوب ال يعرف
املستحيل.

 - 5أطول مدة من دون خسارة

 - 7األكثر فوزاً على أرضه في الموسم

قطع فريق أرسنال  537يومًا ،عندما لم يخسر في  49مباراة.
ويقترب ليفربول من هذا الرقم ،وهو قطع سنة كاملة بدون
أي خسارة تقريبًا ،إذ تعود آخر خسارة له ،إلى يناير ،2019
أمام مانشستر سيتي ،بنتيجة  .1-2وفي حال أنهى «الريدز»
موسمهم اإلنكليزي من دون أي خسارة فسيكسر رقم فريق
«املدفعجية» القياسي في شهر يونيو املقبل.

حقق كل من تشلسي ( ،)2006 - 2005مانشستر يونايتد (2010
  )2011ومانشستر سيتي ( 2011-2012و 18 ،)2018-2019فوزًام��ن أص��ل  19ع�ل��ى أرض �ه��م ،وح�ت��ى اآلن ح�ق��ق ل�ي�ف��رب��ول  11ف��وزًا
على «أنفيلد» وهو قادر على كسر الرقم القياسي في حل حقق
االنتصارات في جميع املباريات املقبلة على أرضه.

 - 6أكبر عدد من االنتصارات في موسم
حقق فريق مانشستر سيتي 32 ،فوزًا في  38مباراة من موسم
«البريميرليغ» ،وفي حال حقق فريق ليفربول  14فوزًا في آخر
ّ
 18مباراة من املوسم الحالي ،فإن فريق املدرب يورغن كلوب
سيكسر الرقم القياسي للمدرب االسباني بيب غوارديوال.

برشلونة يهزم الليفر

ً
«ماديا»

 - 8األكثر فوزاً خارج األرض
يملك فريق ليفربول أيضًا فرصة لكسر رقم قياسي آخر،
ُ
يتمثل بتخطي الرقم املسجل باسم املدرب غوارديوال على
صعيد األك�ث��ر ف��وزًا خ��ارج األرض .ف �غ��واردي��وال حقق 16
فوزًا من أصل  18مباراة خارج األرض في موسم - 2017
 ،2018بينما حقق ليفربول ،حتى اآلن 9 ،انتصارات خارج
ملعب «أنفيلد» ،وسيكسر كلوب حتمًا هذا الرقم في حال
فاز في جميع املباريات املتبقية له خارج ملعبه.

على الرغم من تحقيقه لقب البطولة ،لم يحقق ليفربول اإليرادات
األعلى في دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي ،وتراجع خلف
برشلونة ،ال��ذي أق�ص��اه «ال��ري��دز» ف��ي نصف النهائي .وحقق
برشلونة األرب��اح األكبر من املشاركة ب��دوري األبطال املوسم
امل��اض��ي ،ح�ي��ث بلغت إي��رادات��ه  117م�ل�ي��ون ي ��ورو ،بينما حل
ليفربول ثانيا بمبلغ قدره  111مليون يورو.
ويوزع االتحاد األوروبي لكرة القدم املكافآت املالية على الفرق
املشاركة وفقا لنتائج الفريق ف��ي البطولة ،وحسابات أخ��رى
معقدة مثل الترتيب التاريخي للفريق في املسابقة ،وحصة
دول��ة ال�ف��ري��ق م��ن ال�ب��ث التلفزيوني ،وف�ق��ا لصحيفة «م��ارك��ا».
وبالرغم من وصول أياكس الهولندي لنصف نهائي البطولة،
إال أنه جاء في املركز  12في ترتيب اإليرادات بالبطولة.

فاجأ النجم األملاني توني كروس ،قائد خط وسط نادي ريال مدريد ،الجميع ،بعدما سجل هدفًا
مثيرًا في شباك منافسه فالنسيا في املواجهة التي جمعت بينهما ،ضمن منافسات بطولة كأس
السوبر األسباني لكرة القدم .سجل الهدف في الدقيقة ال �ـ ،15في وق��ت ك��ان فيه ح��ارس مرمى
فالنسيا ،األسباني خاومي دومينيك منشغال بإعطاء زمالئه تعليمات االصطفاف.
واستغل كروس «غفوة» الحارس وابتعاده عن املرمى ليسدد ركلة ركنية مباشرة ،انتهت داخل
املرمى .وتساؤل متابعون عما إذا كان الهدف هو «عبقرية من الالعب األملاني» أو بسبب خطأ
يتحمله حارس املرمى.
وقالت صحيفة «ماركا» األسبانية إن هدف كروس كان أول هدف أوملبي لريال مدريد (هدف يتم
تسجيله مباشرة من الركنية) ،منذ نحو  22عاما.
وأضافت «آخ��ر هدف أوملبي للنادي امللكي يعود ل�ـ 14ديسمبر  ،1997بأقدام داف��ور سوكر في
مرمى ميريدا».وكان أبناء زين الدين زيدان حجزوا البطاقة األولى في نهائي السوبر األسباني،
بفوزهم على فالنسيا  3-1على ملعب مدينة امللك عبداهلل الرياضية «الجوهرة املشعة» في مدينة
جدة السعودية.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية والعشرون)
شيفيلد يونايتد × وست هام

beIN Sports HD 2

 10.00مساء

الدوري الفرنسي (المرحلة العشرون)
رين × مارسيليا

beIN Sports HD 6

 10.45مساء

 ..وغداً

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية والعشرون)
كريستال باالس × أرسنال

 3.30عصراً

beIN Sports HD 2

تشلسي × بيرنلي

 6.00مساء

beIN Sports HD 7

إيفرتون × برايتون

 6.00مساء

beIN Sports HD 13

ليستر سيتي × ساثمبتون

 6.00مساء

beIN Sports HD 3

مانشستر يونايتد × نوريتش

 6.00مساء

beIN Sports HD 2

ولفرهامبتون × نيوكاسل

 6.00مساء

beIN Sports HD 8

توتنهام × ليفربول

 8.30مساء

beIN Sports HD 2

الدوري اإليطالي (المرحلة التاسعة عشرة)
كالياري × ميالن

 5.00مساء

beIN Sports HD 4

التسيو × نابولي

 8.00مساء

beIN Sports HD 4

إنتر ميالن × أتالنتا

 10.45مساء

beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي (المرحلة العشرون)
بوردو × ليون

 7.30مساء

beIN Sports HD 6

ميتز × ستراسبورغ

 10.00مساء

beIN Sports HD 7

 - 9أكبر عدد من النقاط
يملك فريق مانشستر سيتي أعلى معدل من النقاط املحصودة
في موسم واحد ،وهي  100نقطة في موسم  ،2018 - 2017لكن في
حال حقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته املتبقية قد يصل
إلى حاجز الـ 112نقطة ،ويكسر الرقم القياسي التاريخي.

 - 10أسرع تتويج بلقب «البريميرليغ»
يحمل فريق مانشستر يونايتد ،الرقم القياسي ألسرع فريق
ُيتوج بلقب «البريميرليغ» ،وذل��ك عندما رف��ع الكأس في 14
اب��ري��ل  2000وذل��ك قبل  4م�ب��اري��ات م��ن خ�ت��ام امل��وس��م .ويملك
ل�ي�ف��رب��ول ف��رص��ة ذه�ب�ي��ة لكسر ه��ذا ال��رق��م ف��ي م��وس��م - 2019
 ،2020وال�ت�ت��وي��ج أب�ك��ر م��ن  14اب��ري��ل ،وك��ل ه��ذا يتوقف على
متابعة املشوار بنفس األداء والنتائج.
التشكيلة المختارة من قبل الزمالء في القسم الرياضي

«عبقرية» كروس تخدع الجميع

يتوقع أن يشهد الصيف
المقبل واحدا من
«أسخن» أسواق االنتقاالت
في كرة القدم باألعوام
األخيرة ،وذلك لكثرة عدد
النجوم الذين ستنتهي
عقودهم ،وسيتاح لهم
االنتقال مجانا من دون أي
قيود.
ومن بين النجوم الذين
تنتهي عقودهم،
والمتاحين بالمجان
الصيف المقبل ،والذين
سيمثلون إضافة قوية ألي
ناد يقرر التعاقد معهم:

رياضة 27

العبها مع سبقلا
تفتتح املرحلة الثانية والعشرون من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم اليوم،
حيث يلتقي شيفيلد الثامن م��ع ضيفه وس��ت ه��ام ال�س��ادس عشر ،وذل��ك
ب��ان�ت�ظ��ار م��واج �ه��ة ال �ع �ي��ار ال�ث�ق�ي��ل غ ��دا ب�ي�ن ل�ي�ف��رب��ول امل �ت �ص��در ومضيفه
توتنهام .ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق  13نقطة عن مالحقه ليستر
سيتي الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته ،وذلك بعد فوزه بمبارياته الـ11
األخيرة في ال��دوري ،وتحديدا منذ تعادله مع غريمه مانشستر يونايتد
 1-1في  20اكتوبر املاضي.
ويستضيف ليستر سيتي ،صاحب املركز الثاني برصيد  45نقطة فريق
ساوثمبتون ،بينما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على أستون فيال.
وي�ل�ت�ق��ي تشلسي ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع م��ع ب�ي��رن�ل��ي ،وي�ل�ع��ب مانشستر
يونايتد صاحب املركز الخامس مع نوريتش سيتي.
لقطات لهدف كروس الرائع

نجوم «بالمجان» في «الميركاتو الصيفي»
الكرواتي لوكا مودريتش ( 34عاما)

األوروغواياني إيدنسون كافاني ( 32عاما)

البرازيلي ويليان ( 31عاما)

سيمثل انتقال أفضل العب في العالم عام  2018أحد أكبر أخبار االنتقاالت الصيف
املقبل ،إال إذا ما قرر البقاء في ريال مدريد.

يستطيع ال�ه��داف ال�ق��وي التسجيل بجميع ال�ط��رق داخ��ل منطقة ال�ج��زاء ،وبخبرته
الطويلة ،سيكون هدفا رائعا لألندية التي تبحث عن «مهاجم حاسم».

كل موسم ،يظهر لنا صانع األلعاب ويليان ملحات من اإلب��داع مع فريقه تشلسي،
تذكرنا بأنه العب يستطيع قلب املباريات بلمسة واحدة.

البرازيلي تياغو سيلفا ( 35عاما)

البلجيكي دريس ميرتنس ( 32عاما)

الصربي ق��د ي�ك��ون إض��اف��ة تكتيكية ألي خ��ط وس��ط ،وق��د ي�ك��ون مرشحا لالنضمام
لتوتنهام ،ق��ادم��ا م��ن يونايتد ،وذل��ك ألن مورينيو اعتمد عليه ف��ي ال�ف��رق التي دربها
بالسابق.

قائد البرازيل السابق قد يكون في نهاية مسيرته ،لكنه يستطيع إضافة عامل
الخبرة ألي خط دفاع أوروبي ،لعام أو عامني قادمني.

مع التخبط الذي يشهده نادي نابولي ،يبدو رحيل نجمه ميرتنس حتميا .موهبة
ميرتنس الكبيرة قد تغطي على ارتفاع سنه.

الدنماركي كرستيان إيركسن ( 27عاما)

األسباني دافيد سيلفا ( 34عاما)

البرازيلي فيرناندينيو ( 34عاما)

يبدو انتقال صانع األلعاب الدنماركي من توتنهام مسألة وق��ت ال أكثر .موهبته
وعمره سيسهالن فكرة االنتقال ألحد األندية الكبيرة في أوروبا.

قد يكون الصيف املقبل وقت الرحيل أخيرا للساحر االسباني دافيد سيلفا عن
مانشستر سيتي ،بعد مسيرة طويلة وحافلة باإلنجازات.

سيحاول مانشستر سيتي قدر اإلمكان الحفاظ على «صخرة» الوسط فيرناندينيو
الصيف املقبل ،ربما بعقد قصير األمد.

الصربي نيمانيا ماتيتش ( 31عاما)

الحرارة

الجمعة  /السبت
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سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي

تمنياتي
للسنة الجديدة

ّ
تصب في خانة الكويت معافاة ،ومنطقة
تمنياتي وآمالي
الخليج هادئة ،بعيدة عن العواصف واألعاصير التي حولنا
ّ
وتتربص بنا.
ّ
أتمنى للكويتيني وال��واف��دي��ن سنة م�ج�ي��دة ،يحققون فيها
آمالهم وأحالمهم بوطن على قياس طموحهم.
• أتمنى الصحة لكل مريض ،والعدالة لكل مظلوم ،والحرية
لكل سجني بريء ،واملصالحة بني املتخاصمني.
• أتمنى أن ّ
يعم البالد مناخ ح��وار وطني ال تشعر فيه فئة
ُ
باإلبعاد واإلحباط والعزلة ،وأن تصاغ معارضة وطنية من
أعضاء املجلس ضرورية للنظام الديموقراطي الكويتي ال
تتخذ مواقفها على خلفيات مذهبية لتخرج م��ن املعادلة
الطائفية ،وتدخل املعادلة الوطنية.
• أت�م�ن��ى ت�ض��اف��ر ال �ج �ه��ود واإلج � � ��راءات ل�ت�ف�ع�ي��ل ال�ن�ه��وض
ال�ش��ام��ل ،وأن�ن��ا نتطلع أن ي�ك��ون ع��ام  2020ع��ام اإلصل��اح
وال�ت�ص�ح�ي��ح ،ف�لا ب��د م��ن اس�ت�م��رار ال�س�ع��ي ملعالجة املالية
ال �ع��ام��ة ول�ت�ط��وي��ر ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ول�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل بني
القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص ،ألن النهوض مسؤولية الجميع
من أجل تحقيق النمو واالستقرار االجتماعي معا ،وتكون
املؤسسات الحكومية على مستويات عالية من أجل بلورة
امل�ق�ت��رح��ات امل�لائ�م��ة واآلراء ال �ت��ي ت�س�ه��م ف��ي دف ��ع مسيرة
التعافي املنشود.
• أتمنى أال يخون النواب ثقة الناس بهم ،إن سكتوا أو غفلوا
ثانية واح��دة عن السعي لكشف الحقيقة في كل القضايا.
ول �ك��ن ب��إم �ك��ان ال �ن��واب أن ي �ع� ّ�ب��روا ع��ن آرائ �ه��م ب�ك��ل ح��ري��ة
وشجاعة من دون أن «يعبروا» الخط الفاصل ما بني الحق
في إب��داء ال��رأي والتجاوز على ال��وزراء وحق الحكومة .وفي
املقابل «ممنوع» تجاهل الوزراء للمجلس وجلساته ولجانه،
مسألة من حق النواب أن يغضبوا منها.
• أتمنى أن ّ
يتغير النص على تحديد «النيابة ف��ي مجلس
ُ
األم��ة» بحد أقصى يتفق عليه ،فهذا أنسب للديموقراطية
ال �ن��اش �ئ��ة ف ��ي ب �ل�ادن ��ا ،وأص� �ل ��ح ل�ل�أج �ي��ال ال� �ق ��ادم ��ة ،ح�ت��ى
يستحسن تنشئة جيل جديد بما يضمن التجديد في عقل
وأفكار مجلس األمة.
• أتمنى عند اختيار الوزراء الجدد أن يخضعوا لفكر جديد
يعتبر ال��وزي��ر م �س��ؤوال ،ال سكرتيرا ،ل��دي��ه فكر شخصي
ّ
للسعي نحو أهداف الدولة ،وليس منفذا للتعليمات فحسب.
نعم ،كنا نحتاج تغييرا وزاري��ا؛ لتجديد دم��اء عجلة العمل
داخل حكومتنا ،ولكن السؤال :هل سيحقق لنا هذا التغيير
ما نريده ،وما تريده الدولة منه؟ بعض املتشائمني يرون أن
التغييرات الوزارية لم تعد تأتي بثمارها كثيرا ،وأن القادم
ً
ق�ل�ي�لا م��ا ي �ك��ون أف �ض��ل م�م��ا س �ب��ق .ن�ح��ن ال ن��ري��د تغييرا
يكون ملجرد التغيير ،بل نحتاج مبدعني في كل امللفات التي
تهم الوطن البتكار حلول جديدة ملشاكل مزمنة تواجهنا
ونعرفها جيدا .ألن الحرب التي نواجهها أكبر بكثير من
الوزراء!
مجرد تغيير عدد
ْ
َّ
لنتمن جميعًا ،ولنعمل من أجل وطن آم��ن ،حر ومجتمع
•
تسوده العدالة ويحميه القانون ..وكل عام وأنتم بخير.

قيمة «نتفليكس» السوقية
تقفز  7مليارات دوالر ..في أيام
إسالم عبد التواب
حققت أسهم «نتفليكس» ،شركة بث محتوى الفيديو املباشر الرائدة
عامليا ،أرباحا جيدة منذ بداية  ،2020وبلغت نسبة ربحية األسهم نحو
 ،%2بمقدار  15.69دوالرا ،علما بأنها ق��د ارتفعت بنسبة  %8تقريبا
خالل ديسمبر املاضي.
على ه��ذه الخلفية ،قفزت القيمة السوقية لـ «نتفليكس» بمقدار 6.88
م �ل �ي��ارات دوالر خ�ل�ال  5أي� ��ام ،ل�ت�ن�ه��ي م �ع��ام�لات ج�ل�س��ة  8ي�ن��اي��ر عند
مستوى  148.68مليار دوالر ،مقارنة بـ  141.80دوالرا بنهاية معامالت
ديسمبر املنقضي.
فى هذا الصدد ،قال تود ج��وردون ،مؤسس موقع  TradingAnalysisان
أسهم «نتفليكس» تحظى بمقومات نمو هائلة بدعم من التوسعات
الدولية ،استنادا إلى الرسوم البيانية التي تشير إلى مستويات مقاومة
عند  340دوالرا .أضاف جوردون قائال« :مع مالمسة هذه املستويات من
املرجح أن يستعد سهم الشركة الختراق مستويات سعرية أعلى».

مايو كلينك
َ
«مقشطة اللسان»..
للقضاء على رائحة الفم الكريهة
َ
ي ��وص ��ى ب ��اس� �ت� �خ ��دام م �ق��ش �ط��ة
ال� �ل� �س ��ان امل � �ت ��واف ��رة ف ��ي م�ع�ظ��م
الصيدليات في أشكال وأحجام
م �خ �ت �ل �ف��ة ك��وس �ي �ل��ة ل �ل �ح��د م��ن
أو ال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى رائ� �ح ��ة ال �ف��م
ال� �ك ��ري� �ه ��ة «ال� �ب� �خ ��ر ال� �ف� �م ��وي».
َ
يمكنك وض��ع م�ق��ش�ط��ة اللسان
ف��ي ال �ج��زء ال�خ�ل�ف��ي م��ن لسانك
وتحريكها ل�لأم��ام بلطف على
طول اللسان ،وتكرار األمر كلما
دعت الحاجة.
َ
وتعتبر األبحاث التي أجريت على فعالية مقشطة اللسان محدودة.
فما نشر حتى اآلن وصفها بأنها فعالة بصورة مؤقتة للرائحة
َ
ال�ك��ري�ه��ة ،إال ان��ه ال ت��وج��د أدل ��ة ك��اف�ي��ة ع�ل��ى أن اس�ت�خ��دام مقشطة
اللسان يجدي ً
نفعا مع البخر الفموي املستمر «املزمن».
ومع ذلك ،فإذا كان لسانك مغطى بطبقة ،تراكم البقايا والبكتيريا
َ
والخاليا امليتة ،فقد تفيدك مقشطة اللسان.
وتتكون طبقة البقايا على اللسان كنتيجة للتدخني ،أو جفاف الفم،
أو سوء العناية بصحة الفم ،أو عدوى الخميرة ،أو استخدام الدواء.
َ
وب��ال��رغ��م م ��ن أن ��ه ال ي��وج��د ض ��رر م ��ن اس �ت �خ��دام م�ق��ش�ط��ة ال�ل�س��ان
ً
للتخلص م��ن رائ�ح��ة ال�ف��م ال�ك��ري�ه��ة ،فمن امل�ه��م أي��ض��ا ال�ح�ف��اظ على
النظافة السليمة لألسنان بشكل عام.

6

الصغرى

19

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد

%94

البحـــــــر

مائل للبرودة وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح متقلبة االتجاه تتحول إلى شمالية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  40كلم /ساعة).

من صندوق المب ّيت
نقوم عادة بالترحيب بالغريب أو القريب بمدّ اليد ،ولكن نسبة
كبيرة من الشعوب يرحب بعضها ببعض بطرق مختلفة ،ليس
بينها المصافحة.
يعود تاريخ وسبب المصافحة باليد إلى القرن الخامس قبل
الميالد .فقد كانت في اليونان ترمز للسالم ،وعنوان اليد الخالية
من السالح ،وانتقلت لبقية أوروبا في العصور الوسطى.
واليوم هناك اتجاهان ،زيادة في عدد المصافحين باليد عند
اللقاء ،كما يحدث في اليابان والهند والصين .وآخر معاكس
يهدف لترك المصافحة باليد واالكتفاء بهز الرأس واالبتسام،
لمنع انتقال العدوى.

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساء

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

!

بعد وصوله إلى أولمبياد موسكو

 - 1980الشيخ سعد العبدالله يقيم
حفل عشاء للمنتخب األولمبي لكرة القدم
ن �ش��رت سبقلا ف ��ي ع ��دد  13أب��ري��ل
 ،1980خ�ب��را ع��ن ت�ك��ري��م س�م��و ول��ي
العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ
س�ع��د ال �ع �ب��داهلل منتخبنا الوطني
األوملبي لكرة القدم ،بمناسبة فوزه
ف��ي تصفيات امل�ج�م��وع��ة اآلس�ي��وي��ة
األول � ��ى ل � ��دورة م��وس �ك��و األومل �ب �ي��ة،
وصعوده للعب بالدورة عن جدارة
واستحقاق.

وع� � � � � � ��دد ك � �ب � �ي � ��ر م� � � ��ن امل � � �س � ��ؤول �ي��ن
والشخصيات الرياضية الوطنية.
ّ
رحب
وألقى سمو ولي العهد كلمة
ف �ي �ه��ا ب � ��أف � ��راد امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي
وه � � �ن � ��أه � ��م ب � ��ال � � �ف � ��وز ب� �ت� �ص� �ف� �ي ��ات
امل� � �ج� � �م � ��وع � ��ة اآلس � � �ي� � ��وي� � ��ة األول � � � ��ى
ألومل � �ب � �ي� ��اد م� ��وس � �ك� ��و ،وق� � � � ��ال :ل �ق��د
أح�س�س�ت��م م�ن��ذ أن هبطت ال�ط��ائ��رة

5.40 6.10 10.53 12.53

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

في سبقلا بريميوم

وفي ما يلي نص الخبر:
أقام سمو ولي العهد رئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د ال� �ع� �ب ��داهلل
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف ��ل ع � �ش� ��اء ف � ��ي ق �ص��ر
ال �ش �ع��ب ت �ك��ري �م��ًا مل�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت
األوملبي لكرة القدم ،بمناسبة فوزه
ف��ي تصفيات امل�ج�م��وع��ة اآلس�ي��وي��ة
األول��ى ألوملبياد موسكو ،حضرها
املستشار الخاص لصاحب السمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد وال�ش�ي��خ س��ال��م صباح
السالم وزي��ر الدفاع والشيخ نواف
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة،

أدنى جزر

ال� �ت ��ي أق� �ل ��ت أع� �ض ��اء امل �ن �ت �خ��ب ف��ي
مطار الكويت بفرحة الجميع بهذا
ال�ف��وز الكبير ،إن ل�ق��اء ن��ا ال�ي��وم في
بيتكم م��ع ه��ذا االج�ت�م��اع الصغير
إن دل على شيء فإنما يدل على ما
يربطنا كأمناء هذا البلد من روابط
املحبة والتآخي والتآزر والعمل ملا
فيه خير وسعادة وطننا.

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

2.48 5.20
فجر

الصــــالة

عصر

5.07 6.44
شروق

مغرب

6.29 11.55
ظهر

عشاء

بالرصاص
بسام العسعوسي
@Bassam_Alasousi
info@bassamandbassam.com

من وحي األسبوع!..
• اغتيال الجنرال اإليراني قاسم سليماني في العراق على
يد القوات األميركية جعل التويتريني ،وأهل امليديا عمومًا،
ينقسمون كالعادة ،ال جديد في األم��ر طاملا أن الطائفية
م��ازال��ت ح��اض��رة ومتجذرة وثابتة ف��ي العقول والقلوب،
وه �ن��ا ذه �ب��ت ك��ل خ �ط��اب��ات ال��وط�ن�ي��ة وش� �ع ��ارات ال��وح��دة
الوطنية وال��والء واالنتماء أدراج ال��ري��اح ،واب�ت��دأت حمالت
ً
التشكيك والتخوين بني من اعتبره مناضال ومن اعتبره
إره��اب�ي��ًا ،واملعضلة أن م��ن ك��ان ي�ق��ود تلك ال�ح�م�لات بني
الفريقني هم النخبة من الدكاترة واملحامني واألكاديميني
وأهل ال��رأي ،الطائفية كانت هي املسطرة في الغالب ،لكن
لم يسأل أحد السؤال البسيط :ماذا يفعل جنرال عسكري
إيراني في العراق سرًا وخفاء؟!
•األم��ر اآلخ��ر ال��ذي جعل االنقسام مستمرًا ك��ان اغتيال
م��ن ي��دع��ى أب ��و م �ه��دي امل �ه �ن��دس ،وأق � ��ول م��ن ي��دع��ى ألن
ماعرف أو قيل عنه إن لديه العديد من األسماء الحركية
ول��م يعرف ل��ه اس��م حقيقي ،وت��وات��رت األن�ب��اء الصحافية
ع��ن أن اس �م��ه ال�ح��رك��ي ه��ذا ورد ف��ي ات �ه��ام��ات ب��ارت�ك��اب
ع��دة جرائم «أم��ن دول��ة» في الكويت ،لعل أبرزها محاولة
اغتيال صاحب السمو األم�ي��ر جابر األح�م��د رحمه اهلل،
واملشاركة بتفجيرات السفارة الفرنسية ،وهنا يقع العتب
على الحكومة وناطقها الرسمي ،فمن غير املتصور أنه ال
توجد رواي��ة رسمية موثقة بأحكام قضائية أو اتهامات
قانونية عن الجرائم التي نسبت الى «املهندس» ،حتى يتم
وأد الفتنة وقطع كل محاوالت البعض للتبرير أو اإلدانة.
•أثار انتباهي حديث النائب شعيب املويزري عن األسرة
ال �ح��اك �م��ة ،وط �ل��ب س �م��و رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ش �ط��ب ك�لام
املويزري من املضبطة ،والسؤال :ما قيمة أو أثر الشطب
بما أن ال�ح��دي��ث ق��د خ��رج ل�لإع�لام وتناقلته االخ�ب��اري��ات
وع �ل��م ب��ه ال �ك��اف��ة ،ف��ال �ي��وم غ �ي��ر األم� ��س ك��ل ش ��يء م��وث��ق
ويمكن الرجوع إليه ،وباملناسبة النائب شعيب برأيي ،ال
طعم ل��ه وال ل��ون وال رائ�ح��ة سياسيًا ،س��واء عندما كان
حكوميًا أو عندما أصبح صدفة معارضًا ،وعليه أن يعيد
ق��راءة م��واق�ف��ه ،فالسياسة ليست دائ�م��ًا «ت��ذاك��ي وفهلوة
وعنتريات».
•ال �ق��راءة األول ��ى الس�ت�ج��واب النائب ع��ادل ال��دم�خ��ي ،ال��ذي
ال يختلف كثيرًا ه��و اآلخ��ر ع��ن زميله شعيب امل��وي��زري
للوزيرة غدير أسيري ،أنه غير دستوري وهنا يجب على
الحكومة أن تتسلح بالشجاعة وتثبت أنها مختلفة عن
سابقاتها من الحكومات ،وتطلب إحالة االستجواب إلى
املحكمة الدستورية وأال تتنازل عن هذا الحق ،فالتنازل
بالتأكيد ل�ي��س م�ع�ن��اه ال �ت �ع��اون ،ألن ال�ب�ع��ض ق��د يفسره
ضعفا فيستمر بسياسة التهديد والوعيد ،وهذا أفضل
دور انعقاد لتحقيق البطوالت واالن�ت�ص��ارات الشعبوية
على حساب الحقوق والقضايا واملبادئ الدستورية.
ه��ذا مجمل م��ا ح��دث ف��ي أول أس�ب��وع م��ن ال�ع��ام عشرين
عشرين ،ويبدو أن الطريق طويل وشائك ووعر ونتمنى
للجميع السالمة.

الكويتية هاجر:
أعمل «كاشيرة» ألعيش حياة البسطاء
أحمد الحافظ
يبحث اإلنسان في حياته عن معان كثيرة ،وتتنوع ما بني األهداف
املهنية واالجتماعية ،وه��ذا هو ح��ال الكويتية هاجر ،التي تعمل
بمهنة كاشير في أحد املقاهي بالعاصمة.
تقول هاجر لـ سبقلا ،انها تسعى من خالل هذه الوظيفة إلى تجربة
الوظائف التي ينحصر العمل فيها للمقيمني في الكويت ،وهم ما
غالبًا يطلق عليهم الطبقة الكادحة ،إذ تسعى إل��ى االستفادة من
هذه التجربة من خالل مواجهة الصعوبات والعمل الشاق ،وحتى
نشعر بالنعم التي وهبها اهلل لنا دون تعب.

وأضافت أن الحياة أجمل بالكفاح والعمل الدؤوب ،وهذا ما وجدته
في وظيفتها البسيطة ،فيجب أن نغير حياتنا ،وال نكتفي بالعمل
املكتبي.
وأك � ��دت أن �ه��ا ت �ن��ال ع� �ب ��ارات ال�ت�ش�ج�ي��ع م��ن زب��ائ��ن امل �ق �ه��ى ع�ن��دم��ا
يكتشفون أنها كويتية ،مشيرة إلى أن طموحها في الحياة متجدد
وي�ك�ب��ر ب��اس�ت�م��رار إذ ت�ق��وم بصقل شخصيتها ف��ي أم��اك��ن العمل
الصعبة لتحقيق أهدافها في املستقبل.
هاجر نصحت الشباب أال يضيعوا أوقاتهم ف��ي عمل ال يحبونه
مهما بلغت قيمة الراتب ،فاملهم أن نعمل بشغف وأن يضيف هذا
العمل لشخصيتنا إيجابيات مختلفة ،في العمر مرة.

د .خالد الصالح :المدخنون األكثر
عرضة بسرطان الرأس والرقبة
أحمد يونس
ق��ال رئيس الحملة الوطنية للتوعية
م��ن م��رض ال �س��رط��ان (ك� ��ان) ،د .خالد
ال �ص��ال��ح ،إن ال�ك��وي��ت ت�س�ج��ل سنويًا
أك�ث��ر م��ن  420ح��ال��ة إص��اب��ة بسرطان
ال��رأس وال��رق�ب��ة وال�غ��دة ال��درق�ي��ة ،مما
يعني أكثر من حالة يوميًا.
وأض��اف في تصريح لـ سبقلا« :منذ
 30عامًا أتخصص في سرطان الرأس
والرقبة ،وأحزن بشدة ألنه من األورام
التي تظهر على الجسد ،وتحديدًا في
منطقة الوجه ،والوجه عضو متراكب
ويضم الكثير من األعضاء الحساسة
التي تتجسد في الحواس الخمس».
وأردف ب ��أن ��ه ف ��ي ح� ��ال ت �م ��دد ال� ��ورم
فإنه سيصل إلى أغلى ما نملك وهو
ال ��دم ��اغ ،وب��ال �ت��ال��ي ف �ع�لاج��ه ص�ع��ب،
وف��ي ح��ال ال�ش�ف��اء ف��إن��ه غالبا تحدث
خ�س��ائ��ر جسيمة ف��ي ال�ج�س��د نتيجة
االستئصال.
وأكد أن الحل يكمن في الكشف املبكر

خالد الصالح

ح �ت��ى ال ي �ت �م��دد ال � � ��ورم إل� ��ى أع �ض��اء
غ��ال �ي��ة ت �م��س ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة ل��دى
اإلن �س��ان وح �ت��ى ي�ن�ع��م ب�ع�ي��ش سليم
دون تشوهات.
وكشف أن احتمالية اإلصابة بسرطان
ال��رأس والرقبة ترتفع ل��دى املدخنني،
ف � ��إذا ل ��م ت��دخ��ن ف� ��إن ن �س �ب��ة اإلص��اب��ة
تنخفض  10أضعاف ،والكحول أيضًا

يسبب اإلصابة بنسبة أكبر.
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى أن ن� �س� �ب ��ة ال � �ش � �ف� ��اء م��ن
س��رط��ان ال�غ��دة ال��درق�ي��ة تصل إل��ى 99
ف��ي امل �ئ��ة ،ف��ي ح ��االت ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر،
وه��و السرطان ال��ذي ينافس سرطان
الثدي لدى النساء في نسبة اإلصابة
ب��ال �ك��وي��ت ،وم� ��ن ال �س �ه��ل ك �ش �ف��ه ألن��ه
ظاهر في الرقبة.

هاجر

الوفيات
● بدرية محمد عبدالله الهاجري ،أرم�ل��ة ناصر خلف عبداهلل
الهاجري 73( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :السرة ،ق ،3ش ،9م ،18ديوان
منصور الهاجري ،للنساء :بيان ،ق ،11ش ،1ج ،1م ،19ت99123391 :
 .25392215● خالد خليفة الجاسم 61( ،ع��ام��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال :ال��زه��راء،
ق ،1ش ،120م ،34للنساء :قرطبة ،ق ،1ش ،5م ،30ت- 55551981 :
.55793333 - 55233803 - 66445529
● منال إسماعيل حسين الكندري 42( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
دي� ��وان ال �ك �ن��ادرة ،ال �ش �ع��ب ،ل�ل�ن�س��اء :ح �ط�ين ،ق ،3ش ،309م ،7ت:
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● كريمة سيد عبده عصفور ،أرم�ل��ة خليفة خلف اليتامى82( ،
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