قصة رسالة السلطان لتعيين خلفه..
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السلطان هيثم يخلف قابوس بانتقال سلس للسلطة

رحل صديق الجميع..
¶ سلطنة عمان نجحت في سياسة «تصالح المصالح مهما تناقضت» ¶ السلطان الجديد الهادئ على خطى سلفه الذي آثر السلم والوساطة
رح ��ل ح�ب�ي��ب ال�ع�م��ان�ي�ين وص��دي��ق ال�ج�م�ي��ع ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ،ث��ام��ن
سالطني آل سعيد ،بعد أن ق��اد ب�لاده من مرحلة اضطرابات إل��ى دولة
هادئة في إقليم ملتهب .فقد حظي السلطان قابوس بمحبة كبيرة لدى
شعبه ،فهو مؤسس السلطنة الحديثة ،وباني الصف الوطني الواحد،
وقائد مسيرة النهضة املعاصرة في عمان ،حيث أرسى فلسفة لشعبه،
َّ
تظل ُ
ودودا مع الجميع» ،ما ساعده في تعميق عالقات
خالصتها «أن
السلطنة بالدول العربية واألجنبية ،وإنهاء عزلتها ،وانتهاج نوع من
ّ
الحياد ف��ي القضايا اإلقليمية وال��دول�ي��ة .إذ مكن ُع�م��ان م��ن البقاء في
منأى عن الصراعات واألزمات املحيطة ،مع سعيه إلى تهدئة الصراعات
اإلقليمية والدولية ،وقاد وساطة َّأدت في نهاية املطاف إلى صفقة إيران
النووية عام  ،2015ولغاية اليوم ال تزال تلعب السلطنة دور اإلطفائي.
وف ��ور إع�ل�ان ش �غ��ور امل��رك��ز ب��وف��اة ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ج ��رت ف��ي ع�م��ان
مراسم انتقال سلس وهادئ للسلطة ،مع إعالن السلطان الجديد هيثم
ب��ن ط��ارق ،ال��ذي أدى اليمني الدستورية ،ف��ي جلسة مشتركة ملجلسي
ُعمان والدفاع ،متعهدا بالسير على نهج قابوس القويم والحفاظ على
م��ا أن�ج��زه والبناء عليه ،م��ؤك��دا استمرار سياسة عمان على الصعيد
الخارجي ،القائمة على التعايش السلمي بني األمم والشعوب وحسن
الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ،واملساهمة في حل
الخالفات بالطرق السلمية.
والسلطان الجديد معروف لدى أبناء شعبه بأنه أحد أهم املقربني من
السلطان قابوس ،وقد كان معه دائما في أصعب األزمات التي واجهت
عمان خ�لال العقد األخ�ي��ر تحديدا ،وتكليفه برئاسة اللجنة الرئيسة
للرؤية املستقبلية لسلطنة عمان  ،2040حيث كانت أول املؤشرات التي
رجحت كفته.
ووفقا ملعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ،فإن هيثم بن طارق يعمل
ب �ه��دوء ،وس�ي�ك��ون م��ن أه��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج�ه��ه تنويع االقتصاد
ُ
العماني ،انطالقا من خبرته في عالم املال واألعمال.

الكويت | ص04

دولي | ص23-22
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الكويت :دعم لوجستي
لقوات التحالف
العائدة من العراق
حمد السالمة
أك����دت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ل���ـ سبقلا أن
ال���ك���وي���ت م��س��ت��ع��دة ل��ت��ق��دي��م أي دع���م
ل��وج��س��ت��ي ل����ق����وات ال���ت���ح���ال���ف ال���دول���ي
مل���ح���ارب���ة «داع�������ش» ال���راغ���ب���ة ب��ال��ع��ودة
إل��ى أراض��ي��ه��ا م��ن األراض���ي العراقية،
ع��ب��ر ال���ك���وي���ت ،س�����واء ف���ي م���ا يتعلق
بتسهيالت الطيران أوتسهيالت نقل
القوات.
وقالت املصادر إن القوات التي عادت
مؤخرا عن طريق األراض��ي الكويتية،
وعبرت كـ«ترانزيت» ،حصلت على كل
الدعم والتسهيالت.
وعن التصعيد بني أميركا وطهران،
أو ض��ح��ت امل��ص��ادر أن��ه ل��م ينخفض
و ل����م ي������زدد ،وم����ا زال�����ت امل��ن��ط��ق��ة ف��ي
دا ئ������رة ا ل���ق���ل���ق وال���خ���ط���ر ،م���ؤك���دة أن
ك���ل ا ل���ح���ذر واالح���ت���ي���اط���ات األم��ن��ي��ة
م��ت��خ��ذة م��ن ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة
ف��ي ا ل��ب�لاد ،بتوصيات ومتابعة من
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ
صباح الخالد.
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قصور دفاعي ..وخلل في القيادة والسيطرة

كارثة «األوكرانية»..
تفضح الفوضى اإليرانية
ك �ش �ف ��ت أح � � � ��داث األي � � � ��ام األخ � �ي� ��رة
ق�ص��ورا كبيرا ف��ي اآلل��ة العسكرية
اإليرانية وطريقة عملها ،فضال عن
خلل كبير ف��ي ال�ق�ي��ادة والسيطرة
أدى إلى الحادث املأساوي للطائرة
األوك��ران �ي��ة ،إذ اع�ت��رف��ت السلطات
اإليرانية أمس ،بأن طائرة البوينغ
 737أس�ق�ط��ت األرب� �ع ��اء ،ب �ص��اروخ
أرض جو.
وف � ��ي ه � ��ذا اإلط � � � ��ار ،ي ��ؤك ��د خ �ب ��راء
لـ سبقلا أن طهران دائما ما كانت
ت �ب��ال��غ ف ��ي ال �ح��دي��ث ع ��ن ق��درات �ه��ا
العسكرية والدفاعية ،لكن الحقيقة
على أرض ال��واق��ع مختلفة تماما،
ف� ��ال � �ص� ��واري� ��خ ال �ب ��ال �س �ت �ي ��ة ال �ت��ي
أط �ل �ق��ت ق�ب��ل أي� ��ام ع �ل��ى ال�ق��اع��دت�ين
األم� �ي ��رك� �ي� �ت�ي�ن ف � ��ي ال � � �ع � ��راق ت �ب�ين

ع��دم دق�ت�ه��ا ،وس�ق��ط ال�ع��دي��د منها
ع �ل��ى م �س��اف��ة ب �ع �ي��دة م��ن األه� ��داف
امل �ف �ت��رض��ة ل �ه��ا ،وه� ��ذا األم� ��ر ح��دث
س��اب�ق��ا ف��ي س��وري��ا أي �ض��ا .ك�م��ا أن
إسقاط الطائرة األوك��ران�ي��ة ،كشف
أن الدفاعات الجوية اإليرانية ومن
يديرها غير ق��ادري��ن على التمييز
بني األهداف العسكرية واملدنية.
وإذ ت�ح��دث إي��ران�ي��ون ص��راح��ة عن
فوضى تسببت في حادث الطائرة
األوك � � ��ران � � �ي � � ��ة ،س � � ��أل ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
املراقبني عن األس�ب��اب التي منعت
إي�ق��اف حركة الطيران وق��ت إط�لاق
ال� �ص ��واري ��خ ال �ب��ال �س �ت �ي��ة ،متهمني
ال � �ق � �ي� ��ادات ال �ع �س �ك ��ري ��ة واألم� �ن� �ي ��ة
باإلهمال وسوء التنسيق.
وامل �ث �ي��ر ل�ل�س�خ��ري��ة ،ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى

الفضل ينصح أسيري بسيناريو بوشهري:

احتاطي واحذري..
و«وريهم الويل»
أمة| ص10

م ��راق� �ب�ي�ن غ ��رب� �ي�ي�ن ،أن ال �س �ل �ط��ات
ك� ��ان� ��ت ت� �ص ��ر ع� �ل ��ى ن� �ف ��ي إس� �ق ��اط
«األوك ��ران� �ي ��ة» ب� �ص ��اروخ ح �ت��ى إن
صحيفة كيهان ،املقربة من املرشد
ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي ،ذه �ب��ت ،أم ��س ،إل��ى
ح��د وص��ف ط��ائ��رة «ب��وي�ن��غ» بأنها
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن «ت� � ��اب� � ��وت م� �ت� �ح ��رك»،
وب � ��أن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ت �ح��اول
إخ�ف��اء ال�ع�ي��وب الهيكلية للطائرة
باألكاذيب واإلشاعات.
وأكد مصدر مطلع في عالم الطيران
«ف �ش��ل امل �ح��اول��ة ال �ب��دائ �ي��ة إلخ �ف��اء
الحقيقة سريعا أمام األدلة الدامغة
ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ش� �ب ��ه ي �ق �ي �ن �ي��ة م �ن��ذ
ال�ل�ح�ظ��ات األول� ��ى ل�ل�ك��ارث��ة بفضل
م� �ع� �ل ��وم ��ات اس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة غ��رب �ي��ة
دق �ي �ق ��ة ،ف ��ي وق� ��ت ح � ��اول ال�ب�ع��ض

ف��ي إي ��ران التضليل ب��أس��ال�ي��ب من
املاضي لم تعد تنطلي على أحد».
وي� ��ؤك� ��د م� �ص ��در م �ط �ل��ع ل � �ـ سبقلا
أن إي � � � � ��ران «أق � � � � ��رت ف � ��ي ال� �ن� �ه ��اي ��ة
بمسؤوليتها عن الحادث ،بعد أن
أيقنت أن األدل��ة التي تثبت إطالق
ال� �ص ��اروخ ق��وي��ة ل�ل�غ��اي��ة ،وبسبب
ال� �ح� �ظ ��ر ال� � ��دول� � ��ي ال � � � ��ذي ف��رض �ت��ه
ش� ��رك� ��ات ال� �ط� �ي ��ران ع �ل ��ى األج � � ��واء
اإلي��ران �ي��ة ،ال ��ذي ي�م�ك��ن أن يستمر
ط��وي�لا إذا ل��م ت�ق��ر إي ��ران بالخطأ،
وك ��ذل ��ك ف� ��إن امل ��ؤس� �س ��ات ال��دول �ي��ة
امل��رت�ب�ط��ة ب�س�لام��ة ال �ط �ي��ران ك��ان��ت
تملك من املعلومات ما ينسف كل
الرواية اإليرانية».

دولي | ص24

تحركات من «الخارجية» الحتواء األزمة

الفلبين تتوسع في حظر
تصدير عمالتها
خالد الحطاب
دخلت أزم��ة العمالة الفلبينية مرحلة ج��دي��دة م��ن التصعيد م��ن الجانب
الفلبيني ،إذ أكدت مصادر مسؤولة حظر تصدير جميع أنواع العمالة إلى
الكويت ،بزعم الشك في التقارير الكويتية الخاصة بوفاة العاملة املنزلية
جانيلني فيالفيندي ،التي تحقق النيابة حاليا في أسباب وفاتها.
وقالت املصادر إن الحظر الجديد مؤقت حتى يتم توقيع االتفاقية العمالية
بني البلدين ،وسيشمل أصحاب الشهادات أو املهارات إلى جانب العمالة
املنزلية التي أعلن وقفها في وقت سابق.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ذك��رت امل�ص��ادر أن أروق��ة وزارة الخارجية والسفارة
الكويتية في الفلبني ،شهدت تحركات واسعة إلى جانب تحركات محلية،
ممثلة ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للقوى ال�ع��ام�ل��ة ،بعد تلقي خبر ق��رار الفلبني،
التخاذ اإلجراءات املناسبة وإعادة املياه إلى مجاريها ،ال سيما أن قضية
فيالفيندي تمثل حالة فردية .ووفق املصادر ،فإن «من أصدر املوافقات
والتأشيرات قبل  5يناير الجاري سيتمكن من جلب عماله إلى الكويت».

الكويت | ص08
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أمر بالحداد  3أيام ..وتعطيل العمل بالدوائر الحكومية

ً
ً
حكيما
قائدا
األمير :العالم فقد برحيل قابوس
الغانم :باني النهضة العمانية

أع� �ل� �ن ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت أم� � ��س ال � �ح� ��داد
ال��رس�م��ي وتنكيس األع�ل�ام أم��س،
وذل� ��ك ح � ��دادًا ع �ل��ى وف� ��اة س�ل�ط��ان
عمان قابوس بن سعيد.
وأم� ��ر س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ب��إع�لان
ال � � � �ح� � � ��داد ال� � ��رس � � �م� � ��ي وت� �ن� �ك� �ي ��س
األع �ل�ام وت�ع�ط�ي��ل ج�م�ي��ع ال��دوائ��ر
الحكومية ملدة  3أيام اعتبارًا من
أمس السبت.
وب �ع��ث س �م��وه ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
س�ل�ط��ان ع �م��ان ال �ج��دي��د ه�ي�ث��م بن
ط��ارق أع��رب فيها س�م��وه باسمه
وباسم الشعب الكويتي عن بالغ
الحزن واألسى وخالص التعازي
وص� � ��ادق امل� ��واس� ��اة ل ��ه ول�ل�أس ��رة
ال � �ك� ��ري � �م� ��ة ول � �ل � �ش � �ع ��ب ال� �ع� �م ��ان ��ي
ال�ش�ق�ي��ق ب��وف��اة امل �غ �ف��ور ل��ه ب��إذن
اهلل تعالى السلطان قابوس.

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم برقيتي تعزية إلى رئيس مجلس
الدولة العماني د .يحيى املنذري ورئيس مجلس الشورى العماني خالد
املعولي أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة بوفاة السلطان
قابوس بن سعيد.
واعرب الغانم في برقيتيه باسمه ونيابة عن اعضاء مجلس األمة عن بالغ
الحزن واألس��ى لرحيل باني النهضة العمانية وقائد عرف عنه الحكمة
والحنكة وتربطه بالكويت قيادة وشعبا عالقات أخوية استثنائية.
ودع��ا املولى جلت قدرته ان يرحم السلطان قابوس بن سعيد برحمته
الواسعة وان يلهم الشعب العماني الشقيق جميل الصبر والسلوان.
بدورهم ،نعى العديد من أعضاء مجلس األم��ة رحيل السلطان قابوس،
مؤكدين أنه حقق لبالده نهضة واستقرارا وكان يتميز دائما بالحكمة
ونشر السالم ،ومسيرته حافلة باإلنجازات.

ترحيب بتولية هيثم بن طارق

أخ عزيز
وأش ��ار س�م��و األم �ي��ر ال��ى ان��ه فقد
اخ��ًا عزيزًا ورفيق درب تربطه به
ع�ل�اق��ة ش�خ�ص�ي��ة م �م �ي��زة س��اده��ا
ال� � � � ��ود وامل� � �ح� � �ب � ��ة وت� � �ق � ��اس � ��م م �ع��ه
االعباء واملسؤوليات.
وأكد سموه أن العالم فقد برحيله
اح��د رج��االت��ه ال �ع �ظ��ام ك�م��ا ف�ق��دت
سلطنة عمان واالسرة الخليجية
واالم � �ت �ي�ن ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة
قائدًا حكيمًا َّ
كرس حياته لخدمة
وط �ن��ه وش �ع �ب��ه وق �ض��اي��ا االم �ت�ين
العربية واالسالمية.
وأش� ��اد س �م��و األم �ي��ر ب �م��ا حققته
سلطنة ع�م��ان ف��ي ع�ه��ده امل�ي�م��ون
م��ن ن�ه�ض��ة ش��ام �ل��ة وت �ط��ور كبير
شمل مختلف امليادين جعلها في
َّ
مصاف الدول.

مواقف خالدة
واس� �ت ��ذك ��ر س �م��و األم� �ي ��ر م��واق��ف
ال �س �ل �ط ��ان ق� ��اب� ��وس -رح � �م� ��ه اهلل-
الخالدة تجاه الكويت وقضاياها
ال �ع��ادل��ة اب� ��ان االح� �ت�ل�ال ال �ع��راق��ي
الغاشم للكويت والرعاية الكريمة

األمير والسلطان قابوس رحمه الله في لقاء سابق | كونا

تنكيس األعالم حداداً على وفاة قابوس بن سعيد | تصوير حسني هالل

فقدت ً
ً
ُ
عزيزا ورفيق درب تربطني به عالقة شخصية مميزة
أخا
¶
ً
وتطورا في مختلف الميادين
¶ ُع َمان شهدت في عهده نهضة شاملة
¶ مواقفه خالدة تجاه الكويت وقضاياها العادلة أثناء االحتالل العراقي
ل � �ل � �م� ��واط � �ن �ي�ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ع �ل��ى
أرض ال �س �ل �ط �ن��ة ف� �ت ��رة االح� �ت�ل�ال
واس � �ه� ��ام� ��ات ال �ب �ل ��د ال �ش �ق �ي��ق ف��ي
ع �م �ل �ي��ة ت� �ح ��ري ��ر ال� �ك ��وي ��ت وال� �ت ��ي
ستظل دائمًا ماثلة في ذاكرة اهل
الكويت.
وابتهل سموه ال��ى اهلل ان يتغمد
ال � �س � �ل � �ط� ��ان ق � ��اب � ��وس ب � ��ن س �ع �ي��د
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه
فسيح جناته وان يلهم السلطان
ال � � �ج� � ��دي� � ��د واألس � � � � � � � ��رة ال � �ك� ��ري � �م� ��ة

والشعب العماني الشقيق جميل
الصبر وحسن العزاء ،وان يوفقه
وي �س��دد خ �ط��اه مل��واص �ل��ة م�س�ي��رة
ال �خ �ي��ر وال� �ن� �م ��اء ال� �ت ��ي ي �ش �ه��ده��ا
البلد الشقيق ويديم عليه موفور
الصحة والعافية.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� ��واف األح� �م ��د ،ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س
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.

تعزية باكستان
بعث سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد برقية تعزية إل��ى ال��رئ�ي��س الباكستاني ع��ارف علوي
بضحايا ح��ادث االن�ف�ج��ار ،ال��ذي وق��ع ف��ي أح��د املساجد (ج�ن��وب غ��رب ب�لاده)،
ً
مبتهال إلى اهلل تعالى أن ّ
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ،وأن يسكنهم
ّ
فسيح جناته ،وان يمن على أسرهم بجميل الصبر وحسن العزاءُ ،وينعم على
املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وأرس��ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ،ورئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

ترحيل االمتحانات
َّ
رحلت وزارة التربية امتحانات الصف الــ ،12التي كانت مقررة
ال�ي��وم (األح ��د) وغ �دًا (اإلث �ن�ين) إل��ى ي��وم��ي ال�ث�لاث��اء واألرب�ع��اء
املقبلني ،بعد أم��ر سمو أمير البالد بإعالن الحداد الرسمي
وتنكيس األعالم وتعطيل جميع الدوائر الحكومية ملدة ثالثة
أيام ،اعتبارًا من أمس (السبت) ،حدادًا على وفاة املغفور له،
بإذن اهلل تعالى ،السلطان قابوس بن سعيد.
وق��ال��ت ال ��وزارة إن الثالثاء سيشهد امتحان القسم العلمي
ف��ي «األح� �ي ��اء» ،وال�ق�س��م األدب ��ي ف��ي «ت��اري��خ ال�ع��ال��م الحديث
وامل �ع��اص��ر» ،ف��ي ح�ين يشهد ي��وم األرب �ع��اء ام�ت�ح��ان القسم
األدبي في مادة اإلحصاء.

الكويت لمجلس األمن:

معالجة سياسية
ُت ِّ
جنب المنطقة المزيد
من التصعيد والتوتر
أك � � � � � � � ��دت ال � � �ك� � ��وي� � ��ت
ان م� � �ي� � �ث � ��اق االم � � ��م
امل�ت�ح��دة وم�ق��اص��ده
ومبادئه تمثل خط
ميثاق األمم
الدفاع األول للدول
المتحدة خط
ال �ص �غ �ي ��رة ،اذ ك��ان
ت �ح��ري��ره��ا ف ��ي ع��ام
الدفاع األول
 1991م � �ث� ��اال ي �ب�ين
للدول الصغيرة
ب � � �ج �ل��اء م � � ��ا ي �م �ك��ن
ت � �ح � �ق � �ي � �ق� ��ه ع� �ن ��دم ��ا
ت � �ت � �ض� ��اف� ��ر ج � �ه� ��ود
املجتمع الدولي.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال�ك��وي��ت بجلسة ملجلس األم��ن
أول م��ن أم��س أل�ق��اه��ا م�ن��دوب�ه��ا ال��دائ��م ل��دى األم��م
املتحدة السفير منصور العتيبي.
وق � ��ال ال �ع �ت �ي �ب��ي «ان � ��ه م ��ن خ �ل�ال ق � � ��رارات ص� ��ادرة
م��ن مجلس األم��ن ت�ه��دف ل�ن�ص��رة س�ي��ادة ال�ق��ان��ون
والحق والعدالة تمت عملية تحرير الكويت التي
تعد نموذجا تاريخيا ناجحا لقدرة مجلس األمن
على إن�ه��اء اي اع �ت��داء وخ��رق للمقاصد وامل�ب��ادئ
النبيلة في امليثاق».
وع��ن الوضع في منطقة الخليج ،أع��رب عن القلق
البالغ إزاء تداعياته على أمن واستقرار املنطقة،
مؤكدا الدعم ل��دع��وات األم�ين العام لألمم املتحدة
املتكررة الى خفض التصعيد في املنطقة.
ودعا العتيبي الى «التحلي بأقصى درجات ضبط
ال�ن�ف��س وال�ح�ك�م��ة وص ��وال إل��ى م�ع��ال�ج��ة سياسية
تجنب املنطقة مزيدا من التصعيد واملخاطر».
واض��اف ان��ه بعد م��رور  75عاما على إنشاء األمم
امل �ت �ح��دة ي�ب�ق��ى م�ي�ث��اق�ه��ا ب �م �ن��زل��ة دس �ت��ور للعمل
ال��دول��ي م�ت�ع��دد األط ��راف وص�ك��ا ل�ل�ق��ان��ون ال��دول��ي
يرسم إط��ارا واضحا لتنظيم العالقات بني الدول
وي �ض��ع ت��داب �ي��ر ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ه��دي��دات ل�ل�س�ل��م
واألمن الدوليني بشكل جماعي وفعال.

َّ
رح��ب مجلس ال��وزراء أمس بتولية هيثم بن ط��ارق سلطانًا ُلعمان .وأكد
املجلس ثقته الكاملة بقدرة السلطان هيثم بن طارق على مواصلة املسيرة
امل�ب��ارك��ة للسلطنة ع�ل��ى ط��ري��ق ال�ت�ق� ّ�دم واالزده � ��ار واالض �ط�ل�اع ب��دوره��ا
البارز ومسؤولياتها الجسيمة تجاه قضايا األمتني العربية واالسالمية
وهمومهما ،بما ُع��رف عنه م��ن حكمة وخ�ب��رة وال �ت��زام بالقيم والثوابت
املبدئية االصيلة ،سائلني املولى العزيز ان يسدد على طريق الخير خطاه
لكل ما فيه مصلحة الشعب العماني ودول مجلس التعاون الخليجي،
واألمتني العربية واالسالمية.

رمز وقائد عظيم
نعى نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون
ً
قابوس بن سعيد ،قائال:
مجلس الوزراء أنس الصالح وفاة السلطان ّ
«بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء اهلل وق��دره ،تلقى مجلس ال��وزراء نبأ
وف��اة املغفور له ـــــ ب��إذن اهلل تعالى ـــــ السلطان قابوس بن سعيد بن
تيمور آل بوسعيدي ،سلطان ُعمان الشقيقة ،حيث أك��د املجلس أن
دول مجلس التعاون الخليجي واألم�ت�ين العربية واإلسالمية فقدت
بوفاته رم��زا وق��ائ��دا عظيما ،بما ك��ان له من ثاقب البصيرة وسديد
الرأي والحكمة وكريم الخصال ،كان لها األثر في تحقيق االنجازات
الهائلة التي شهدتها السلطنة خالل عهده امليمون ،وبلوغها املكانة
املرموقة التي تتمتع بها ،إل��ى جانب دوره اإليجابي ،في حل الكثير
من الخالفات التي شهدتها دول املنطقة وتقريب وجهات النظرّ ،
ولم
الشمل على املستوى الخليجي».

الكويت 05

األحد  17جمادى األولى  1441هـ  12 -يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16689

الخبيزي خالل االجتماع الـ  15للجنة التوجيه الكويتية ــــ البريطانية:

أسلحة مضادة لـ«الدرونز» لتأمين المطار
¶ مذكرات تفاهم تسمح بمرور قوات التحالف الدولي عبر البالد
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي أن
الكويت مرتبطة مع بريطانيا باتفاقية حماية ،وال نحتاج إبرام
اتفاقيات جديدة في المجا َلين العسكري والدفاعي ،مؤكداً
تعاونا وثيقا بين البلدين ،ولدينا عالقات تاريخية في مختلف
مجاالت التعاون الثنائي.

«داع������ش» ،م���ؤك���دا أن ب��ري��ط��ان��ي��ا ال ت��ف��ك��ر في
سحب قواتها من العراق.
وت������اب������ع ب�����ال�����ق�����ول :إن ال����ب����ع����ث����ة ال���ع���س���ك���ري���ة
البريطانية ستستمر في عملها في الكويت،
ك��م��ا ان��ه��ا ت��خ��ط��ط ل��ت��م��ري��ن ع��س��ك��ري آخ���ر مع
ال���ق���وات ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي ف��ب��راي��ر امل��ق��ب��ل ،وذل���ك
اس��ت��ك��م��اال لتمرين م��ح��ارب ال��ص��ح��راء ،ال��ذي
ّ
نفذ في نوفمبر وديسمبر املاضيني.

التهديدات اإليرانية

مي السكري
قال الخبيزي على هامش االجتماع الخامس
عشر للجنة التوجيه الكويتية ـ ـ ـ البريطانية
امل��ش��ت��رك��ة :إن ال��ك��وي��ت تفتح أب��واب��ه��ا ل��ل��دول
الصديقة ولقواتها للمرور أو البقاء.
وح�����ول م���ا إذا ك����ان ه���ن���اك ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن دول
التحالف الدولي ملحاربة «داعش» ،والكويت
ب���ش���أن ال���ت���ح���اق ق���وات���ه���ا ب��ال��ك��وي��ت ف���ي ح��ال
خروجها من العراق ،قال :نعم جرى التنسيق
ب�ين ال��ج��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي وب��ع��ض ال����دول ،وذل��ك
ف���ي إط�����ار ب���ن���ود م����ذك����رات ال���ت���ف���اه���م ،وه��ن��اك
ب��ن��د يسمح ب��م��رور ال��ق��وات ع��ب��ر ال��ك��وي��ت في
ح���ال خ��روج��ه��ا م��ن ال��ع��راق وت��م��رك��ز بعضها
في الكويت ،وبالتالي ج��رى إخطار الجيش
الكويتي بذلك لتقديم التسهيالت لهم للعودة
الى بلدانهم ،من خالل مطاراتنا العسكرية.
وب��ال��ح��دي��ث ع��ن اج��ت��م��اع��ات لجنة التوجيه
امل��ش��ت��رك ،أش����ار ال��خ��ب��ي��زي إل���ى أن ان��ع��ق��اده��ا
ب����ص����ورة دوري�������ة ك����ل  6أش���ه���ر م���ن���ذ ان���ط�ل�اق
أعمالها في عام  2012يعكس عمق العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،ك��اش��ف��ا ع��ن أن اج��ت��م��اع��ات اللجنة
ال��ح��ال��ي��ة س��ت��ش��ه��د ت��وق��ي��ع م��ذك��رت��ي ت��ف��اه��م،
األولى على الصعيد االمني حول أمن املطار
وتزويد الكويت بأجهزة متطورة ،أما الثانية
ف��س��ي��ت��م ت��وق��ي��ع��ه��ا ب�ي�ن ال���ص���ن���دوق ال��ك��وي��ت��ي
للتنمية االقتصادية العربية ووزارة التنمية
الدولية البريطانية؛ لتعزيز التعاون املشترك.
وأش�����ار ال��خ��ب��ي��زي إل���ى رغ��ب��ة م���ن أم���ن امل��ط��ار
في توفير اسلحة وأجهزة مضادة لطائرات

دافنبورت:
وفاة قابوس أجلت
زيارة موريسون للبالد
الخبيزي والسفير البريطاني عقب االجتماع | تصوير سيد سليم

الوضع خطير جدّ اً
في المنطقة..
وإيران مسؤولة
عن زعزعة االستقرار
«ال����درون����ز»؛ ل��ح��م��اي��ة امل��ط��ار وامل������دارج ،وه��ذا
ال��ن��وع م��ن االسلحة متوافر وب��ص��ورة جيدة
وح���دي���ث���ة ف����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا ،ال���ت���ي ت���ع���د رائ�����دة
ف���ي ه���ذا امل���ج���ال ،وب��ال��ت��ال��ي س��ي��ع��زز ذل���ك من
التنسيق والتعاون مع الشريك البريطاني،
الف����ت����ا ال�����ى ان ال���ك���وي���ت ج�������ددت ع���ق���ده���ا م��ع
شركة الفور جي اس لحماية املطار ،وينظر
للتجديد لها عند افتتاح امل��ط��ار الجديد او
التعاقد مع شركة اكبر.

أمن الكويت
م����ن ج���ان���ب���ه ،أك�����د ال��س��ف��ي��ر ال���ب���ري���ط���ان���ي ل���دى

ال��ب�لاد مايكل داف��ن��ب��ورت ال��ت��زام ب�لاده الدائم
أم����ن ال���ك���وي���ت ،م���ن خ��ل�ال ال���ع�ل�اق���ات ال��وث��ي��ق��ة
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،ق��ائ�لا« :ن��ح��ن حلفاء وأص��دق��اء
ول��دي��ن��ا م��ص��ال��ح م��ش��ت��رك��ة ،ون���ت���ب���ادل اآلراء
والتنسيق في القضايا الدولية ،كما عملنا
معًا في مجلس األمن الدولي ،خالل العامني
املاضيني ،عندما كانت الكويت عضوا غير
دائم في املجلس».
وأض��اف« :كما تبادلنا خ�لال لجنة التوجيه
ّ
وج��ه��ات النظر ف��ي م��ا يتعلق بأمن الطيران
وم����ا ي���ح���دث اآلن ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ،م��ل ّ��م��ح��ا إل��ى
اج���ت���م���اع���ات���ه امل���ث���م���رة ال���ت���ي اج�����راه�����ا ن��ه��اي��ة
االس��ب��وع امل��اض��ي م��ع وزي���ري الداخلية أنس
ّ
الصالح ،والدفاع أحمد املنصور ،التي تتعلق
بمستجدات املنطقة في الوقت الراهن.
وف���ي رده ع��ل��ى س����ؤال ح���ول رؤي����ة بريطانيا
مل��ا يحدث ف��ي املنطقة م��ن تصعيد إي��ران��ي ـ ـ ـ
أم��ي��رك��ي ف��ي ال��ع��راق ،أك��د داف��ن��ب��ورت خطورة
ال��ت��ط��ورات اإلقليمية ف��ي املنطقة حاليا وأن
امل��زي��د م��ن ال���ص���راع ل��ي��س م��ن مصلحة أح��د،

الفتا إلى أن بالده تعمل مع شركائها ملحاولة
ن��زع الفتيل وال��ع��ودة إل��ى ال��ح��وار ،م��ؤك��دا أن
ال��وض��ع ف��ي ال��ك��وي��ت آم���ن وخ��ط��وط ال��ط��ي��ران
مستمرة بني البلدين.

الوجود العسكري
وأض�����اف داف���ن���ب���ورت :إن ق��ائ��د ف��ي��ل��ق ال��ق��دس
قاسم سليماني لم يكن صديقا لبالدنا وال
لحلفائنا ،حيث قاد الجهود اإليرانية لزعزعة
االستقرار في املنطقة.
وكشف عن املكاملة الهاتفية التي أجراها وزير
ال��دول��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي ل��ش��ؤون ال��ش��رق األوس���ط
م��وري��س��ون م��ع ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة خالد
الجاراهلل االسبوع املاضي ،بشأن التطورات
في املنطقة.
وح�����ول ال���وج���ود ال��ع��س��ك��ري ال��ب��ري��ط��ان��ي في
امل��ن��ط��ق��ة ،ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��وي��ت ،وس��ح��ب ق���وات
ب��ري��ط��ان��ي��ة م���ن ال���ع���راق ال���ى ال��ك��وي��ت ،ق���ال إن
ب��ل�اده تستمر ف��ي ح��ض��وره��ا ال��ع��س��ك��ري في
املنطقة ،وهي ملتزمة بالتحالف الدولي ضد

وأك��د دافنبورت أن التهديدات اإليرانية غير
م��ق��ب��ول��ة ،م��ض��ي��ف��ا« :ول���ق���د أدان������ت ب��ري��ط��ان��ي��ا
بأشد العبارات الهجوم اإليراني على قواعد
ق���وات التحالف ال��ت��ي تضم ق���وات بريطانية
ف��ي ال���ع���راق ،م��ا ي��ع ّ��رض��ه��ا ل��ل��خ��ط��ر ،وال��وض��ع
خ��ط��ي��ر ج������دا ،ون����دع����و ج��م��ي��ع االط��������راف إل���ى
ضبط النفس؛ الن الحرب والصراع ليسا في
مصلحة أحد».
وت�����ط ّ�����رق إل������ى اج����ت����م����اع ل���ج���ن���ة ال���ت���وج���ي���ه
ال��ك��وي��ت��ي��ة ـ ـ ـ ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة امل��ش��ت��رك ،مشيرا
إل����ى أن وف�����دا ب��ري��ط��ان��ي��ا ي���ش���ارك ف���ي ه��ذه
االج��ت��م��اع��ات ،بحضور ممثلني ع��ن وزرات
النقل وال��دف��اع وال��ص��ح��ة والتعليم واألم��ن
ال��س��ي��ب��ران��ي وال��ج��م��ارك وال��ث��ق��اف��ة والبيئة،
ال���ت���ي ت��م��ه��د ل��ل��ت��وق��ي��ع ع���ل���ى خ���ط���ة ال��ع��م��ل
املشتركة ،بحضور ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
خ��ال��د ال���ج���اراهلل ووزي����ر ال��دول��ة البريطاني
ل���ش���ؤون ال���ش���رق األوس�����ط وش���م���ال اف��ري��ق��ي��ا
ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة البريطانية د.أن����درو
موريسون ،الذي كان مقررا ان يزور البالد
اليوم ،لكن ج��رى تأجيل ال��زي��ارة ،نظرا الى
وف��اة السلطان ق��اب��وس ب��ن سعيد ،وإع�لان
حالة الحداد في البالد.
وأع����رب داف��ن��ب��ورت ع��ن أح ّ���ر ت��ع��ازي��ه للشعب
ُ
العماني الصديق لوفاة املغفور له السلطان
ق���اب���وس ب���ن س��ع��ي��د ،م��ش��ي��دا ب��ح��ك��م��ة ال��راح��ل
ودوره امل��ت��م��ي��ز ف���ي ن��ه��ض��ة ال����ب��ل�اد ،اض��اف��ة
ال��ى دوره املتميز على الصعيدين اإلقليمي
والدولي.

حقوق اإلنسان
ّ
شدد الخبيزي على تعاون الكويت
ف � ��ي م � �ج� ��ال ح � �ق� ��وق االن� � �س � ��ان م��ع
االتحاد االوروب��ي ،الفتا إلى تشكيل
ل�ج�ن��ة ب � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وال�ج�ه��ات
املعنية ،وسيتم التحضير للسفر الى
ب��روك�س��ل لحضور االج�ت�م��اع االول
للجنة امل�ش�ت��رك��ة ل�ح�ق��وق االن �س��ان،
وسيتم وضع آلية التعاون خالل هذا
االجتماع في فبراير املقبل.

التبادل التجاري
ذك ��ر داف �ن �ب��ورت أن ح �ج��م ال �ت �ج��ارة
البريطانية م��ع ال�ك��وي��ت خ�لال العام
امل ��اض ��ي ب �ل��غ  3.7م� �ل� �ي ��ارات ج�ن�ي��ه
إس �ت��رل �ي �ن��ي؛ ب� ��زي� ��ادة ق ��دره ��ا ،%7
مقارنة بالعام امل��اض��ي ،مشيرا الى
املناقشات املهمة التي تدور بني لجنة
ال �ت �ج��ارة واالس �ت �ث �م��ار ض�م��ن لجنة
التوجيه املشتركة.

تسهيالت
للمسافرين
اس � �ت � �ع� ��رض ال� �خ� �ب� �ي ��زي أب� � � ��رز م��ا
س � � �ت � � �ج� � ��ري م � �ن � ��اق � �ش � �ت � ��ه خ� �ل��ال
اجتماعات اللجنة ،مبينا أن لجنة
األم� � ��ن وال� �ه� �ج ��رة س �ت �ب �ح��ث س�ب��ل
�ات
ت� �ق ��دي ��م امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ت �س �ه �ي�ل ّ
للمسافرين الكويتيني في ما يتعلق
ب �ن �ظ��ام ال� �ت ��أش� �ي ��رات االل �ك �ت��رون �ي��ة
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب �ي��ن ال � �ج ��ان � �ب �ي�ن ف��ي
م �ج��االت أم ��ن ال �ط �ي��ران وم�ك��اف�ح��ة
اإلرهاب والجرائم.
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«التربية» تتحرك لمواجهة أزمة التسريبات:

قفل برقم سري موحد لصناديق األسئلة
■ استنفار بعد انفراط سبحة تسريب االختبارات
هاني الحمادي

تحركت وزارة التربية أخيراً
لمواجهة أزمة تسريب
اختبارات الثانوية العامة،
حيث أقرت جملة إجراءات
للحفاظ على سرية األسئلة
قبل انطالق زمن االختبار،
وعلى رأسها اغالق كل
الصناديق بأقفال تحمل رقما ً
سريا ً موحداً يتغير في كل
مادة دراسية ،ويرسل إلى
رؤساء اللجان في الساعة
 7.50دقيقة أي قبل موعد
االختبار بـ 10دقائق.

الرقم السري متغير
ويرسل لرؤساء اللجان
في الساعة  7.50دقيقة
فتح الصناديق بحضور
المراقب المقيم
وتوزيع األسئلة خالل
 10دقائق فقط
متفوقون وقعوا في
براثن الغش
في اإلنكليزية وحرموا
من استكمال االمتحان
المصححون رصدوا
إجابات متشابهة
بالجملة ..وحاالت
الحرمان بلغت 1287
 150ديناراً قيمة اشتراك
الطالب في «غروبات»
التسريب والغش!
ّ
محذراً
الحربي
المشرفين على
االمتحانات :ما يحدث
غير مقبول
وعلى الجميع
تحمل المسؤولية

إجابات األسئلة المسربة في غروبات الغش قبل االمتحان بنصف ساعة!

م�����ص�����ادر ذات ص����ل����ة ك���ش���ف���ت ل�����ـ سبقلا أن
التربية بجميع قياداتها املختصني بشؤون
االم���ت���ح���ان���ات ع���اش���ت ح����ال اس���ت���ن���ف���ار خ�ل�ال
ال��ي��وم�ين امل��اض��ي�ين ب��ع��د ان ان��ف��رط��ت سبحة
ال��ت��س��ري��ب��ات ،واج��ت��م��ع وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وزي���ر
التعليم ال��ع��ال��ي د .س��ع��ود ال��ح��رب��ي م��ع ع��دد
م��ن امل��س��ؤول�ين مل��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض االق��ت��راح��ات
الخاصة بمواجهة الخلل الذي أصاب عملية
س��ي��ر االخ���ت���ب���ارات خ��ل�ال ال���ف���ت���رة ال���دراس���ي���ة
األول�������ى ،م���ؤك���دًا أن م���ا ي���ح���دث غ���ي���ر م��ق��ب��ول
باملرة على كل املستويات وال يمكن السكوت
عنه ،وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.

مواجهة التسريبات
امل�����ص�����ادر ن���ف���س���ه���ا أوض����ح����ت أن ال����ق����ي����ادات
التربوية وعلى رأسها الحربي توصلوا الى
آلية من بني عدة مقترحات تتمثل في إغالق
الصناديق برقم سري موحد ومتغير يوميًا
ف��ي ك��ل اخ��ت��ب��ار ،ي��ت��م إرس���ال���ه ع��ب��ر غ��روب��ات
«الواتس اب» الخاصة باالمتحانات في كل
منطقة تعليمية قبل م��وع��د االخ��ت��ب��ار بربع
ال���س���اع���ة ،ع��ل��ى أن ي��ت��م ف��ت��ح ال��ص��ن��ادي��ق ف��ي
الساعة  7.50دقيقة وبحضور املراقب املقيم،
مؤكدة اتخاذ كل االج��راء ات القانونية ضد
أي ش��خ��ص ي��ث��ب��ت ت���خ���اذل���ه أو ت���ه���اون���ه ف��ي
تنفيذ ضوابط سرية االمتحانات.
واعتبرت أن الدقائق العشر املتبقية كافية
لتوزيع األظرف على اللجان وأوراق االسئلة
ع���ل���ى امل���م���ت���ح���ن�ي�ن ،م���ش���ي���رة ال������ى ت��ع��ل��ي��م��ات
مشددة صدرت ملديري املدارس بمنع دخول
أي ط��ال��ب إل��ى لجنة االم��ت��ح��ان بعد الساعة
الثامنة و 10دقائق.

إجابات اإلسالمية وصلت للطلبة قبل بدء االمتحان

وعلى صعيد أزمة التسريب ،ذكرت املصادر
أن امل��ص��ح��ح�ين رص�����دوا إج���اب���ات م��ت��ش��اب��ه��ة
بالجملة ب�ين املتعلمني ف��ي ك��ل االمتحانات
املسربة ،ال سيما مادة اللغة االنكليزية ،كما
ض��ب��ط ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن امل��ت��ع��ل��م�ين ال��غ��ش��اش�ين
ال��ذي��ن دون���وا اج��اب��ات االس��ئ��ل��ة على أيديهم
ومالبسهم ،معربة أن أسفها لسقوط طالب
وط��ال��ب��ات م��ت��ف��وق�ين ف��ي ب��راث��ن ال��غ��ش ج��راء
ت��س��رب االم��ت��ح��ان��ات مما أدى ال��ى حرمانهم
م����ن اس���ت���ك���م���ال االم���ت���ح���ان���ات ب���ع���د ض��ب��ط��ه��م
بوسائل متعددة.

واتس الغش
ول��ف��ت��ت إل���ى أن ب��ع��ض االم��ت��ح��ان��ات تسربت
ف��ي وق��ت مبكر ج���دًا ،وال��ك��ث��ي��ر م��ن االج��اب��ات
وص���ل���ت ال����ى ال��ط��ل��ب��ة ق��ب��ل االم���ت���ح���ان ب��أك��ث��ر
م�����ن ن����ص����ف ال����س����اع����ة ع�����ن ط����ري����ق غ����روب����ات
ع��ل��ى ال��وات��س اب وان��س��ت��غ��رام ،الف��ت��ة ال���ى أن
ق��ي��م��ة اش����ت����راك ال���ط���ال���ب ال���غ���ش���اش ف���ي ه���ذه
املجموعات املختصة بالتسريب وصلت الى
 150دينارًا.
ووف����ق����ًا ل�ل�اح���ص���ائ���ي���ات ال���خ���اص���ة ب��ك��ن��ت��رول
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ف��إن ع��دد ح���االت ال��ح��رم��ان
ارتفعت إلى  1287حالة.

قياس املستوى
إل����ى ذل����ك ،ذك����ر م���وج���ه أول ت���اري���خ ب��م��ن��ط��ق��ة
ح��ول��ي التعليمية ع���ادل ال��ش��راح أن طبيعة
أس����ئ����ل����ة ام����ت����ح����ان ال����ت����اري����خ ت���ق���ي���س ج��م��ي��ع
م����س����ت����وي����ات امل����ت����ع����ل����م��ي�ن ،واألس�����ئ�����ل�����ة ف��ي��ه��ا
متنوعة ما بني السهلة واملتوسطة.
وأش�������ار ال����ش����راح ال�����ى أن أس���ئ���ل���ة االم���ت���ح���ان

موجز أمني

س��ت��ك��ون م��وض��وع��ي��ة وم��ق��ال��ي��ة ،وم���ن ضمن
املنهج الدراسي بطريقة عادلة مستخدمني
ف��ي��ه��ا ج���دول امل��واص��ف��ات ،ك��م��ا ت��م��ت م��راع��اة
ال���ف���روق ال��ف��ردي��ة ب�ي�ن امل��ت��ع��ل��م�ين ع��ن��د وض��ع
األسئلة فتكون مناسبة لجميع املستويات.
وق��دم الشراح نصيحة للمتعلمني بااللتزام
ب���ال���ك���ت���اب امل����درس����ي ف����ي ال���ت���ع���ل���م وامل����ذاك����رة
واالط�ل�اع على ن��م��اذج االخ��ت��ب��ارات السابقة
وال���ت���درب ع��ل��ى ح��ل��ه��ا ح��ت��ى ت��ع��ط��ي ال��ط��ال��ب
نوعا من الثقة بالنفس في الحل ،باإلضافة
إل���ى وض���ع خ��ط��ة منظمة ل��ل��دراس��ة وم��راع��اة
التغذية السليمة.
وأوص��ى املتعلمني بعدم التوتر والقلق في
هذه املرحلة والثقة بالنفس وأداء االختبار
بارتياح والتركيز في ورقة اإلجابة.
ومن جانبها ،وجهت رئيسة اللجنة الفنية
امل���ش���ت���رك���ة مل������ادة األح����ي����اء امل���وج���ه���ة ال��ف��ن��ي��ة
األول�������ى ل���ل���ع���ل���وم ب��������إدارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���خ���اص
دالل املسعود بعض النصائح واإلرش���ادات
للطالب ،مؤكدة على ضرورة دراسة الرسوم
واألش���ك���ال امل���وج���ودة ف���ي ال��ك��ت��اب امل���درس���ي،
وإع�������������داد ج�����������داول امل�����ق�����ارن�����ة وامل����خ����ط����ط����ات
السهمية وخرائط املفاهيم لتسهيل املذاكرة
من خالل ربط املفاهيم العلمية ،وحل أسئلة
ال���ك���ت���اب امل����درس����ي وب���ن���ك األس���ئ���ل���ة امل���ت���واف���ر
ع��ل��ى م��وق��ع ال�����وزارة ،وذل���ك ل��ت��دري��ب ال��ط�لاب
على أنماط األسئلة املختلفة وتهيئته ألداء
االمتحان.
ودع���ت امل��س��ع��ود إل��ى ق���راء ة األس��ئ��ل��ة بتمعن
واإلج���اب���ة ع���ن ج��م��ي��ع األس���ئ���ل���ة ،ب��اع��ت��ب��اره��ا
اج��ب��اري��ة ول��ي��س��ت اخ��ت��ي��اري��ة ،داع��ي��ة أول��ي��اء
األمور إلى توفير األجواء املناسبة للمذاكرة.

أحمد العنزي

عراقيان حاوال التسلل

تشديد اإلجراءات األمنية
في الحدود
ح��اول عراقيان التسلل إل��ى البالد ،أول من ام��س ،من خ�لال اجتياز
ال�ح��اج��ز ال �ح��دودي ،لكنهما ف��را ه��ارب�ين م��ن ح�ي��ث أت�ي��ا ف��ور تحرك
دوريات أمن الحدود نحوهما.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر أمني لـ سبقلا ،أن رجال الدوريات
الحدودية أبلغوا السلطات العراقية بالواقعة ،وجرى اتخاذ املزيد من
اإلجراءات لتأمني الحدود وحماية البالد من أي محاوالت تسلل.
في السياق ذات��ه ،أكد املصدر أن األجهزة االمنية العاملة في املنافذ
ج ��ددت التعميم ب �ض��رورة م�ن��ع امل��واط�ن�ين م��ن ال�س�ف��ر إل��ى األراض ��ي
العراقية ع��ن ط��ري��ق منفذ العبدلي ال�ب��ري إث��ر االض�ط��راب��ات األمنية
املتصاعدة في العراق.
وأوضح املصدر أن املنع يشمل أيضا جوازات املادة الـ ،17وجاء هذا
القرار حفاظًا على سالمتهم.

البحث عن رجلي مباحث مزيفين
يكثف رج��ال املباحث البحث عن شخصني مجهولي الهوية انتحال
صفة املباحث في منطقة الصليبخات وسلبا مصريا وبنغاليا تحت
تهديد ال�س�لاح أول م��ن ام��س .وب�ين مصدر أمني أن املبلغني أف��ادوا
في شكواهما لرجال املباحث أنهما كانا يسيران في أحد الشوارع
وتفاجأا بتوقيفهما من قبل شخصني يدعيان أنهما مباحث وسلبا
منهما مبالغ مالية ثم الذا بالفرار ،وسجلت قضية جناية سلب بالقوة
ف��ي مخفر الصليبخات وج��رى تكليف رج��ال امل�ب��اح��ث بمزيد من
التحريات لضبطهما .م��ن جهة أخ��رى ضبط رج��ال األم��ن مواطنا
وبرفقته صديقته بحالة سكر ش��دي��دة ،حيث اص�ط��دم��ا برصيف
اسمنتي في منطقة الدسمة أول من أمس.

د .أيمن سعيد

حق العامل
على أجره غير مطلق
ِّ
املشرع الكويتي لم يضع تعريفًا محددًا لعقد العمل ،وإنما
إن
ّ
ّ
ت��رك ذل��ك األم��ر الجتهاد الفقه ،ال��ذي ع��رف��ه بأنه «عقد يتعهد
فيه أحد املتعاقدين بأن يعمل في خدمة املتعاقد اآلخر ،وتحت
ادارته وإشرافه مقابل أجرّ ،
يتعهد به املتعاقد اآلخر».
وم ��ن ال �ت �ع��ري��ف امل �ت �ق� ّ�دم ي �ت �ب� نّّي� ل �ن��ا أن ع �ق��د ال �ع �م��ل يتصف
بخصائص عدة ،أهمها أنه عقد رضائي ينعقد بمجرد تبادل
التعبير عن إرادت�ين متطابقتني ،حيث إنه ال يشترط في عقد
ال�ع�م��ل أي ش�ك��ل خ ��اص ،م��ا ل��م ت�ن��ص ال�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح على
خالف ذلك.
أيضًا من تلك الخصائص التي يتصف بها عقد العمل أنه عقد
ملزم للجانبني ،لكونه يرتب التزامات على عاتق كل من طرفيه،
أهمها التزام العامل أداء العمل املوكول اليه ،وفي املقابل التزام
رب العمل بدفع األجر املتفق عليه ،وهو األمر ذاته الذي يجعل
عقد العمل من عقود املعاوضة.
وتجدر االش��ارة الى أن املناط في تكييف عقد العمل وتمييزه
عن عقد املقاولة أو غيره من العقود ،وعلى ما يبني من نص
املادة األولى من القانون رقم  6لسنة  2010في شأن العمل في
القطاع األهلي ،هو عنصرا األجر والتبعية.
هذا ،وقد عرفت املادة  55في فقرتها األولى املقصود باألجر
ب��أن��ه «م ��ا ي�ت�ق��اض��اه ال �ع��ام��ل م��ن أج ��ر أس��اس��ي أو ي�ن�ب�غ��ي له
أن يتقاضاه ل�ق��اء عمله وبسببه ،مضافا ال�ي��ه ك��ل العناصر
املنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل».
هذا ،ولئن كان األصل أن أداء العمل املتفق عليه شرط استحقاق
األجر ،فإنه متى كان العامل مستعدا ألداء العمل املطلوب منه
ّ
تصرف صاحب العمل فإنه يستحق األجر
ووضع نفسه تحت
املقرر ،ولو لم ِّ
يؤد بالفعل عمال.
وهنا قد يتساءل البعض بشأن حق العامل على أجره مطلق
أم مقيد؟ بمعنى آخ��ر م��ا م��دى ج��واز ح��وال��ة ح��ق ال�ع��ام��ل فى
األجر املستحق له قبل صاحب العمل وما يتصل به من مقابل
االجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة؟
إنه ،وإن كان من املتفق عليه علما وعمال ،فإن حوالة الحق ال
تمتنع اال في الحدود التي يكون الحق فيها غير قابل للحجز،
وكان قانون العمل في القطاع االهلي أجاز ـــــ بما نص عليه في
املادة  59منه ــــــ الحجز على األجر املستحق للعامل أو النزول
عن أي جزء منه في حدود  ،%25وذلك لدين قبل العامل ،األمر
الذي يتضح معه أن حق العامل في حوالة أجره مقيد في القدر
القابل منه للحجز.
وجدير بالذكر ،أنه يكفي النعقاد الحوالة التراضي بني املحيل
واملحال له ومن دون حاجة إلى رضاء املدين الذي يصبح محاال
عليه بمجرد انعقاد الحوالة بني طرفيها ،ومع ذلك ،فإن الحوالة
إذا انعقدت صحيحة فإنها ال تنفذ وال تعتبر حجة على املدين
أو الغير اال بتوفيته اجراءات ّ
معينة ،تكفلت ببيانها املادة 366
من القانون املدني.

لفترة استثنائية ..وبشروط

فتح باب نقل الطلبة بين
المدارس الحكومية والخاصة
ق���ررت وزارة ال��ت��رب��ي��ة ف��ت��ح ب���اب ن��ق��ل الطلبة م��ن امل����دارس ال��خ��اص��ة ذات
امل��ن��اه��ج ال��ع��رب��ي��ة إل���ى ال��ح��ك��وم��ي��ة ،وال��ع��ك��س ل��ف��ت��رة استثنائية ،اع��ت��ب��ارًا
م��ن  2وح��ت��ى  13ف��ب��راي��ر امل��ق��ب��ل .وف��ي ال��ق��رار ال���ذي حصلت سبقلا على
نسخة منه ،سمحت «التربية» بنقل الطلبة الدارسني في رياض األطفال
واملرحلتني االبتدائية واملتوسطة املقيدين بالصفوف من األول وحتى
التاسع ،وبالشروط والضوابط املتبعة نفسها.
كما سمحت الوزارة بالنقل لطلبة املرحلة الثانوية ّ
املقيدين بالصفوف
من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص األهلية العربية
إلى مدارس التعليم العام ،فقط بشرط مطابقة مواد االختيار الحر ،على
أن يتم النقل وفق الشواغر املتوافرة باملنطقة التعليمية.
ووفقًا للقرار ،يمنع نقل طلبة الثانوية ّ
املقيدين بالصفوف من العاشر
إلى الثاني عشر من مدارس التعليم العام إلى املدارس الخاصة األهلية
ال��ع��رب��ي��ة ،وع��ل��ى جميع ال��ج��ه��ات املعنية العلم وال��ع��م��ل بموجب ال��ق��رار،
اعتبارًا من بداية الفترة الدراسية الثانية.

(هـ  .ح)
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مدمنو العادة السيئة في تزايد سنويا ً

600

10

مليون دينار

مراجعين
كل يوم

خسائر الكويت
بسبب التدخين

بني د .ماجد رضوان أن «النسب
ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة ت� � �ص � ��ل إل� � � � ��ى %30
بالنسبة لعدم العودة للتدخني
م ��ن اج �م��ال��ي زي � � ��ارات امل��رض��ى
لعيادات االق�لاع عن التدخني»،
م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى ان «ك � � ��ل ع� �ي ��ادة
ت� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ي� ��وم � �ي � ��ا ن � �ح � ��و 10
مراجعني ،حيث تعمل العيادات
السبع بمعدل يومني اسبوعيا
وخ�ل��ال ال �ف �ت��رة امل �س��ائ �ي��ة ،كما
ان � �ه� ��ا ال ت �س �ت �ث �ن��ي اح � � � ��دا م��ن
الدخول إلى أطبائها».
وذك ��ر أن «ال ��دراس ��ات الحديثة
تبني أن كل مريض يحتاج إلى
عدد من املحاوالت يتراوح بني
 6و 8م � �ح � ��اوالت ل �ل�إق �ل�اع ع��ن
التدخني بشكل نهائي».
وذك� � � � ��ر أن أن � �ش � �ط� ��ة م �ك��اف �ح��ة
اس � �ت � �خ� ��دام ال� �ت� �ب ��غ ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
ت �ج��ري ت�ح��ت رع��اي��ة ال�ب��رن��ام��ج
ال ��وط� �ن ��ي مل �ك��اف �ح��ة اس� �ت� �خ ��دام
التبغ ،الذي يرأسه وكيل وزارة
ال� �ص� �ح ��ة د .م �ص �ط �ف��ى رض � ��ا،
وتشغل منصب مقرر البرنامج
فيه د .آم��ال اليحيى ،مبينا أن
الكويت ضمن  180دولة وقعت
على االتفاقية االطارية العاملية
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ت� �ب ��غ ت� �ح ��ت م�ظ�ل��ة
منظمة الصحة العاملية.

ً
يوميا
¶  4مدخنين يلقون حتفهم
يبدو أن عيادات «ال للتدخين»
ستتمدد لتغطي مزيدا من
المناطق ،لتصبح عالمة
فارقة في مقاومة هذه
اآلفة التي تكبد الكويت ما
يزيد على  600مليون دينار
سنويا ،وتتسبب في وفاة
ما بين  1و 4أشخاص يوميا،
وفق ما ذكرته مقررة اللجنة
الدائمة للبرنامج الوطني
لمكافحة التدخين في وزارة
الصحة د .آمال اليحيى.
عبدالرزاق المحسن
تستقبل ع�ي��ادات ال للتدخني ،التي تغطي 7
م� �ن ��اط ��ق م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،امل � ��راج � �ع �ي��ن م ��واط� �ن�ي�ن
وم�ق�ي�م�ين وب�ل�ا م �ق��اب��ل ،ف ��ي ن �ش��اط م�ح�م��وم
لبلوغ ال�ه��دف ال��ذي أنشئت م��ن اج�ل��ه ،حيث
كشفت اليحيى عن وصول نسبة االق�لاع عن
ال �ت��دخ�ي�ن خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن  3إل� ��ى  6أش�ه��ر
األول � � � ��ى م � ��ن م� �ت ��اب� �ع ��ة امل � ��راج � ��ع ع� � �ي � ��ادة «ال
ل�ل�ت��دخ�ين» إل��ى  ،%30مبينة أن ت�ل��ك النسبة
تتماشى مع املعدالت العاملية.
وش� � ��ددت ع �ل��ى ض� � ��رورة اس� �ت� �م ��رار امل �ت��اب �ع��ة
الطبية للمراجعني ملدة عام كامل ،لالستفادة
مما توفره العيادات السبعة من خدمات ،إذ
إن كال منها تضم طبيبا وممرضا ومفتشا
ص�ح�ي��ا ،وت��وف��ر ال �ع�لاج وامل �ش��ورة واملتابعة
باملجان للمواطنني واملقيمني على حد سواء.
وت �خ �ت �ل ��ف ط ��ري� �ق ��ة ال � �ع �ل��اج ال � �ت� ��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا
ال �ع �ي��ادات م��ن م��راج��ع إل ��ى آخ� ��ر ،ف �ق��د ذك��رت
اليحيى أن «املتابعة الطبية للمبتدئني تكون
اس� �ب ��وع� �ي ��ة ،ك �م ��ا ي �ت ��م ال� �ت ��واص ��ل م �ع ��ه ع�ب��ر
ال� �ه ��ات ��ف» ،وه � ��و ال �ن �ه��ج ال� � ��ذي ي �خ �ت �ل��ف م��ع
الطريقة التي تتبع مع من قضى فترة أطول
في مراجعة العيادة.
وما ييسر على املدخنني اللجوء إلى عيادات
«ال ل �ل �ت��دخ�ين» أن �ه��ا م�ن�ف�ص�ل��ة ع ��ن ع �ي��ادات
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة االول � �ي� ��ة ،ك �م��ا ي �م �ك��ن أن
يدخلها امل��راج��ع ح�ت��ى ف��ي ح��ال ع��دم وج��ود
مواعيد مسبقة له.

كلفة عالية
وي �ه ��دد ال �ت��دخ�ين امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ل �ل��دول��ة،
فبحسب ما أدلت به اليحيى «هناك من  1إلى
 4أشخاص يموتون يوميا في الكويت بسبب
التدخني واألمراض الناتجة عنه» ،إضافة إلى
الكلفة االقتصادية الباهظة التي تتحملها
الدولة والتي ذكرت بشأنها اليحيى أن «آخر
الدراسات بينت أن كلفة التدخني ومنتجاته
ع �ل��ى ال� �ب�ل�اد ت �ص��ل إل� ��ى  519م �ل �ي��ون دي �ن��ار
سنويا ،وهو مبلغ يشمل التكاليف املتعلقة
ب��ال �ش��راء ،واألع �ب ��اء ال�ص�ح�ي��ة امل�ت��رت�ب��ة عليه
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� � � ��وزارة ال �ص �ح ��ة ،وت ��أث� �ي ��ره ع�ل��ى
التنمية».
وأش� ��ارت ال�ي�ح�ي��ى إل��ى أن «ال�ت�ب��غ ف��ي ال�ب�لاد

ي�س�ت�ه�ل��ك م ��ن  6إل ��ى  18ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن حجم
الرعاية الصحية ،باعتباره م��ن أه��م أسباب
اإلصابة باألمراض املزمنة والوفاة املبكرة»،
مبينة أن «عيادات ال للتدخني تقدم أكثر من
خدمة ،منها تقديم املشورة ،وتحديد الحالة
الصحية للمدخن ،ودراستها ووضع الخطة
العالجية له ،ومن ثم تقديم العالج الدوائي،
ف �ض�لا ع��ن امل� �ش ��ورة ال�ن�ف�س�ي��ة وال�ت�ش�خ�ي��ص
االك�ل�ي�ن�ي�ك��ي وامل �ت��اب �ع��ة وال �ت��وع �ي��ة» ،كاشفة
العزم على «زي��ادة ع��دد ه��ذه العيادات خالل
الفترة املقبلة».
وع��ن آل�ي��ة عمل ال�ب��رن��ام��ج ،ق��ال��ت« :إن��ه يعمل
بشكل منهجي لتطبيق س�ي��اس��ات معتمدة
م��ن منظمة الصحة العاملية م��ن أج��ل خفض
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى م�ن�ت�ج��ات ال �ت �ب��غ ،وال �ت��ي تشمل
ال�ت��وع�ي��ة وال �ت��رص��د وال �ت �ش��ري �ع��ات ال�خ��اص��ة
بحماية األفراد من أضرار التدخني ،فضال عن
العمل م��ع القطاعات املختصة ل��رف��ع أسعار
ب �ي ��ع م �ن �ت �ج��ات ال� �ت� �ب ��غ ،وت� �ق ��دي ��م امل �س ��اع ��دة
للراغبني في اإلقالع عن تدخينه».
ونبهت إلى أن «التدخني بشكل عام يتسبب
في وفاة  50في املئة من مقترفيه ،وبإجمالي
يصل إلى  8ماليني نسمة حول العالم سنويا،
ف �ض�لا ع ��ن وف� ��اة  7آالف ش �خ��ص ب�س�ب��ب ما
يعرف بالتدخني السلبي» ،محذرة من انتشار
ال� �ت ��دخ�ي�ن ب �ي�ن ال �ط �ل �ب��ة ،ال س �ي �م��ا أن ه �ن��اك
«إحصائية لوزارة الصحة تشير إلى أن نسبة
تدخني طلبة امل ��دارس ف��ي ال�ب�لاد بلغت 15.2
في املئة».

%18

من حجم الرعاية
الصحية يستحوذ
عليها التبغ

7000

مريض يراجعون
العيادات السبع
كل عام

%50

من الوفيات بسبب
التدخين السلبي

وبحسب مسح أج��رت��ه شبكة اي�م��ان التابعة
ل ��وزارة الصحة لعوامل ال�خ�ط��ورة لالمراض
املزمنة في اام  ،2014قالت اليحيى «إن نسبة
املدخنني في املجتمع الكويتي تصل إلى 20.5
ف��ي امل �ئ��ة ،بينهم  39.2ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال��ذك��ور،
بينما تبلغ نسبة املدخنني بشكل يومي 18
في املئة ،ونسبة التدخني ل��دى من يوجدون
في الفترة السنية من  13إلى  15عاما  16.7في
املئة ،بينهم  24.2في املئة من األوالد».
وب �ي �ن��ت أن «ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال ��وط� �ن ��ي مل �ك��اف �ح��ة
ال�ت��دخ�ين ال�ت��اب��ع ل ��وزارة الصحة يسعى إلى
إقرار املساعدة في اإلقالع عن التدخني ونشر
الوعي بأهمية هذه الخطوة التي تساهم في
الحفاظ على صحة امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ،وحتى
امل�ح�ي�ط�ين ب��ال�ش�خ��ص امل ��دخ ��ن» ،م �ع��رب��ة عن
ت�ف��اؤل�ه��ا بسبب «وص ��ول نسبة ال�ن�ج��اح في
اإلقالع عن التدخني إلى  40في املئة».

معدالت املراجعني
وي�ق�ص��د ال �ع �ي��ادات ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن امل��دخ�ن�ين
س �ن��وي��ا ل �ي �ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ال� �ع�ل�اج بمختلف
أنواعه ،ال سيما أن املدخن يرتبط بالسيجارة،
ويصعب عليه تركها دون انتكاس.
وع��ن ذل��ك يقول اختصاصي الصحة العامة
والطبيب املعالج في عيادة «ال للتدخني» في
م��رك��ز ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع �ب��دامل �غ �ن��ي ،د .م��اج��د
رضوان «إن إجمالي املراجعني للعيادات الـ7
س �ن��وي��ا ي� �ت ��راوح ب�ي�ن  6إل ��ى  7آالف م��ري��ض
ج��دي��د» ،الفتا إل��ى أن «ال�ع�لاج يتنوع ما بني

الحظر في األماكن العامة َّ
خفض نسبة ممارسي «العادة السيئة»
ساهم تطبيق قانون حظر التدخني في األماكن العامة ،بالتعاون بني
الهيئة العامة للبيئة ووزارات الداخلية والعدل والصحة ،في تقليل نسبة
ممارسة «العادة السيئة» في مثل هذه األماكن ،خصوصا في السنوات
ُ
األخيرة التي كانت ترصد فيها أعداد كبيرة من املدخنني في املجمعات
وامل��راف��ق العامة .وم��ع تضمن القانون عقوبات مغلظة على املنشآت
واملؤسسات واألفراد ،إذ تبلغ عقوبة الفرد املدخن  5دنانير ،بينما تبلغ
عقوبة الجهة املخالفة التي توفر أدوات التدخني الغرامة ألف دينار ،ومع
الحمالت التفتيشية املفاجئة واملتكررة ،زادت نسبة االلتزام بقانون
منع التدخني.

ال� � �ع �ل��اج ال� �س� �ل ��وك ��ي وامل � �ع� ��رف� ��ي وال �ن �ف �س ��ي
وال �ت �ث �ق �ي �ف��ي ،ن �ظ ��را إل� ��ى أن امل ��دخ ��ن ع�م��وم��ا
ي��رت �ب��ط ارت �ب��اط��ا وث �ي �ق��ا ب��ال �س �ي �ج��ارة ،وم��ن
ال �ص �ع��ب ت��رك �ه��ا ب �س �ه��ول��ة دون ح � ��دوث اي
انتكاسات في الغالب».
وأوض� ��ح أن «وزارة ال�ص�ح��ة ت �ص��رف ادوي ��ة
ب��دي �ل��ة او ت�ع��وي�ض�ي��ة ع ��ن ال �ن �ي �ك��وت�ين ال ��ذي
ي �ف �ق��ده امل ��دخ ��ن ج � ��راء اق�ل�اع ��ه ع ��ن ال �ت��دخ�ين،
فضال عن ان العالج الدوائي يتضمن صرف
ادوية النيكوتني التعويضي».
وعن مدة الجلسة الواحدة ،قال رضوان «إنها
ال ت�ق��ل ع��ن  45دق�ي�ق��ة م��ع ك��ل م��ري��ض ،حيث
تتخللها دراس��ة لسلوكياته ومعرفة كيفية
تأقلمه مع الوضع الجديد ،بعد االبتعاد عن
ال� �س� �ي� �ج ��ارة» ،م �ب �ي �ن��ا ان «ال� �ع� �ي ��ادات ت�ت��اب��ع
مراجعيها من خالل ما يعرف باملتابع ،وهو
مثقف صحي يتواصل مع املريض عن طريق
ال�ه��ات��ف بعد م��رور  3إل��ى  6إل��ى  9أش�ه��ر من
املراجعة».
وذك��ر أن هناك «متابعة حثيثة ومكثفة من
ق�ب��ل ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ع �ي��ادة لجميع ال�ح��االت
ال� �ت ��ي ي �ت �ع��ام �ل��ون م �ع �ه��ا م ��ن خ�ل��ال زي � ��ارات
املرضى لها» ،مبينا ان «نسبة النجاح تصل
احيانا إلى  %42قياسا بفترات عدم العودة
للتدخني ،وهي  6أشهر أحيانا».

آلية العمل
ولكل عيادة من عيادات «ال للتدخني» طاقم
م �ح��دد وط��ري �ق��ة ع�م��ل م�ع�ت�م��دة ،ف�ق��د أش ��ارت
رئ �ي �س��ة ل �ج �ن��ة ت �ع��زي��ز ال �ص �ح��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال �ف��روان �ي��ة ال�ص�ح�ي��ة د .وف� ��اء ال �ك �ن��دري إل��ى
وجود عيادتني باملنطقة الصحية ،إحداهما
ف��ي م��رك��ز العارضية الشمالي ،والثانية في
ال��راب �ي��ة ال�ص�ح��ي ،مبينة أن�ه�م��ا «تستقبالن
امل��رض��ى م��ن امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى حد
سواء مجانا».
وأوض �ح��ت ال �ك �ن��دري أن «س��اع��ات ال�ع�م��ل في
عيادة العارضية الشمالي والرابية الصحي
تكون من الخامسة حتى التاسعة مساء ،حيث
تعمل باملركز االول يومي االثنني والثالثاء من
ك��ل اس �ب��وع ،واالرب� �ع ��اء ب��ال��راب�ي��ة اس�ب��وع�ي��ا»،
م�ش�ي��رة إل��ى «وج ��ود طبيبني و 4م��ن مفتشي
ال �ص �ح��ة ال ��وق ��ائ �ي ��ة ب��ال �ع��ارض �ي��ة ،وط�ب�ي�ب�ين
ومفتشي صحة وقائية بالرابية».

قرار البلدي
ُّ
توجه عالمي
م��ع ق ��رب ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون امل �ج �ل��س ال�ب�ل��دي
ال �خ��اص بحظر اس �ت �خ��دام «ال�ش�ي�ش��ة» في
األماكن املغلقة اعتبارا من الشهر املقبل،
يترقب املواطنون آليات تنفيذه ،ال سيما أنه
ي�ت��واف��ق م��ع ال�ت��وج��ه ال�ع��امل��ي ملكافحة التبغ
ومنتجاته ،خصوصا مع تحذيرات األطباء
حول العالم من خطورة اإلدمان على أنواع
الشيشة والتبغ.
وج� ��اء ق� ��رار ال �ب �ل��دي م�ت�س�ق��ا م��ع س�ي��اس��ة
ال� �ب�ل�اد ال �ص �ح �ي��ة ال �ت��ي ت �س �ت �ه��دف ح�م��اي��ة
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة وت �ق �ل �ي��ل ن �س��ب اإلص��اب��ة
باألمراض في املجتمع.
ونظرا ملا يسببه التدخني من أمراض ،حتى
ل��و ك��ان بطريقة غ�ي��ر م �ب��اش��رة ،أو نتيجة
التدخني السلبي ،فقد راع��ى ق��رار املجلس
البلدي ه��ذا األم��ر خ�لال دراس�ت��ه للمقترح
ق�ب�ي��ل ت �ح��وي �ل��ه إل ��ى ق ��ان ��ون ب�ح�ظ��ر ت ��داول
الشيشة في األماكن املغلقة.

سرية
ش� � � ��ددت د .وف� � � ��اء ال � �ك � �ن� ��دري ع� �ل ��ى س��ري��ة
وخصوصية كل ما يتعلق باملراجع« ،لحفظ
كل املعلومات املتوافرة في استمارة متابعته»،
مبينة أن «امل��راج��ع يقوم ب��زي��ارة العيادة مرة
واح� ��دة أس�ب��وع�ي��ا ،ح�ت��ى يتخلص تدريجيا
وب�ش�ك��ل ن�ه��ائ��ي م��ن إدم��ان��ه ل�ل�ت��دخ�ين ،عبر
تزويده بالصقات النيكوتني بمعدالته الثالث
 10و 20و 30ملل».
وب� ّ�ي �ن��ت ال �ك �ن��دري ان «م� �ع ��دالت االق �ل��اع عن
ال�ت��دخ�ين ب�ع��د زي ��ارة ه��ذه ال �ع �ي��ادات ب�ص��ورة
دوري� ��ة ت�ت�م��اش��ى م��ع ال�ن�س��ب ال �ع��امل �ي��ة ،وه��ي
ت �ص��ل إل� ��ى  ،%30وذل � ��ك ب �ع��د آخ� ��ر زي� ��ارة
للمريض ،خاصة من الطلبة الذين يتوافدون
عليها».

 219حالة سرطان غدة درقية في الكويت
حسين الفضلي
ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�ح�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت��وع�ي��ة
ب �م��رض ال �س��رط��ان (ك� ��ان) د.خ��ال��د ال �ص��ال��ح :إن س��رط��ان
ال ��رأس وال��رق �ب��ة وال �غ��دة ال��درق �ي��ة م��ن ال�س��رط��ان��ات التي
تحقق نسبة شفاء عالية حال االكتشاف املبكر ،لذا فإن
ال�ت��وع�ي��ة بأهمية االك�ت�ش��اف امل�ب�ك��ر وع�م��ل الفحوصات
ال�ل��ازم� ��ة م �ط �ل��ب م �ه��م ل �خ �ف��ض ن �س �ب��ة اإلص� ��اب� ��ة ب �ه��ذه
ال �س��رط��ان��ات ،وه��و م��ا ت�ق��وم ب��ه «ك ��ان» م��ن خ�ل�ال حملة
«صحتك أمانة».
وأوض � ��ح ال �ص��ال��ح ،خ �ل�ال امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي ال �خ��اص
بإطالق حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة وسرطان
ال �غ��دة ال��درق �ي��ة ي �ن��اي��ر  ،2020إن ع ��دد ح� ��االت اإلص��اب��ة

ب �س��رط��ان ال � ��رأس وال��رق �ب��ة ت�ب�ل��غ  101ح��ال��ة ،ب �ن��اء على
احصائيات مركز الكويت ملكافحة السرطان ف��ي ،2014
حيث يبلغ عدد حاالت اإلصابة لدى النساء الكويتيات
 15ح��ال��ة ،ول�غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ات  13ح��ال��ة ،أم��ا ع��دد ح��االت
اإلصابة ل��دى الرجال الكويتيني فيبلغ  18حالة ،ولغير
الكويتيني  55ح��ال��ة ،أم��ا ع��دد ح��االت اإلص��اب��ة بسرطان
الغدة الدرقية فتبلغ  219حالة؛ منها  86حالة لدى النساء
الكويتيات و  82حالة لغير الكويتيات ،إضافة إل��ى 30
حالة لدى الرجال الكويتيني و 82حالة لغير الكويتيني،
وي �ب �ل��غ م �ج �م��وع ع ��دد ح� ��االت س ��رط ��ان ال � ��رأس وال��رق �ب��ة
وسرطان الغدة الدرقية مجتمعة  320حالة في عام ،2014
وفق إحصائيات مركز الكويت ملكافحة السرطان.
وأضاف الصالح :تحقيقا لهدف نشر ثقافة التوعية من

ه ��ذه ال �س��رط��ان��ات ،ت �ق��وم (ك � ��ان) ب �ه��ذه ال �ح �م�ل�ات ال�ت��ي
ت��وج�ه�ه��ا ل�ل�ف�ئ��ات امل�س�ت�ه��دف��ة ب �غ��رض اي �ص��ال املعلومة
الصحيحة بطريقة علمية مبسطة ،والتركيز على معرفة
ع ��وام ��ل امل� �خ ��اط ��رة ل�ل�إص��اب��ة ب �م �ث��ل ه� ��ذه ال �س��رط��ان��ات
وتجنبها ،والتعرف على األع��راض األول�ي��ة التي تكون
جرس اإلنذار األول لعمل الفحوصات الالزمة للعالج في
حالة اكتشاف املرض.
من جهتها ،قالت مسؤولة املبادرة د.إيمان الشمري ،ان
االهتمام ب��األم��راض املزمنة ،ومنها أم��راض السرطان،
أصبح هدفا استراتيجيا لكثير من دول العالم.
وأكدت الشمري أن التوعية أفضل سبل الوقاية ،والحث
ع�ل��ى االك�ت�ش��اف امل�ب�ك��ر ه��و السبيل ل��رف��ع ن�س��ب الشفاء
وتحسني نوعية الحياة.
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تحركات حكومية لحل األزمة المتكررة ..وانفراجة متوقعة األسبوع المقبل

الفلبين توسع فئات حظر العمالة
■ أبناء الجالية الفلبينية لـ سبقلا :لن نغادر ..والمشكالت بسيطة ومحدودة
في فصل جديد من
فصول أزمة العمالة
الفلبينية بالكويت إثر
وفاة العاملة جانيلين
فيالفيندي ،علمت
سبقلا من مصدر
مسؤول أن السلطات
الفلبينية قررت حظر
سفر العمالة الجديدة
بكل أنواعها إلى
الكويت ،بزعم «الشك
في صحة التقارير
الكويتية» المتعلقة
بقضية العاملة
المتوفاة.
محال صرافة خاصة بالعمالة الفلبينية | تصوير حسني هالل

حمد السالمة وخالد الحطاب

ليندا :مستمتعة
بالعمل وأوضاعنا
مستقرة
جوري :ال مشكالت..
وما يحدث مع
العمالة المنزلية
حاالت فردية
كريستشاين :لن
أعود إلى الفلبين
حتى إن طلب مني
رئيسي ذلك
رودي :تعامل
الحكومة والشعب
معنا ممتاز
سارة :بعض
العامالت المنزليات
ال يشعرن بالراحة
عند كفالئهن
ليراسي :الكويت
مصدر أساسي
للدخل لنا ولعائالتنا

ش �م��ل ال �ح �ظ��ر ال �ج��دي��د امل ��ؤق ��ت أص �ح��اب
الشهادات أو املهارات إلى جانب العمالة
املنزلية التي كانت أوقفت في وقت سابق.
ووفق املصدر ،ما أبلغت به الكويت حتى
أم� ��س ي �خ��ص ال �ع �م��ال��ة ال� �ج ��دي ��دة أو م��ن
ل��م ي�ق��م ب��إت�م��ام م�ع��ام�لات��ه ف��ي ب�ل�اده بعد
لاللتحاق بالعمل داخل الكويت.
وذك ��ر امل �ص��در أن أروق� ��ة وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
وال �س �ف ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال �ف �ل �ب�ين ش�ه��دت
تحركات واسعة إلى جانب تحركات محلية
ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بعد
تلقي خبر ق��رار الفلبني ،التخاذ اإلج��راءات
امل�ن��اس�ب��ة وإع � ��ادة امل �ي��اه إل ��ى م �ج��اري �ه��ا ،ال
سيما أن القضية تمثل حالة فردية.
وب�ي�ن أن «اإلي �ق ��اف ب ��ات م �ح��ددا بتوقيع
االت �ف��اق �ي��ة ال �ع �م��ال �ي��ة ب�ي�ن ال �ط��رفي��ن ال�ت��ي
ت�ش�م��ل ت��وف�ي��ر ح�م��اي��ة أك �ب��ر وف��ق ش��روط
العمالة الفلبينية» ،مشيرا إل��ى أن «من
أصدر املوافقات والتأشيرات قبل  5يناير
ال �ج��اري سيتمكن م��ن ج�ل��ب ال�ع��ام��ل إل��ى
الكويت».
وت��وق �ع��ت م �ص��ادر أن «ي �ش �ه��د االس �ب��وع
امل� �ق� �ب ��ل ان � �ف ��راج ��ا ف� ��ي األزم� � � ��ة ال �ع �م��ال �ي��ة
الفلبينية استنادا إلى استمرار التحركات
ب�ين ال�خ��ارج�ي��ة وال �س �ف��ارة الفلبينية في

ال �ك��وي��ت إض ��اف ��ة إل ��ى ت �ح��رك��ات ك��وي�ت�ي��ة
داخل الفلبني».
كما أوضحت مصادر أخرى أن «اجتماعا
س �ي �ع �ق��د آخ� � ��ر ال� �ش� �ه ��ر ال� � �ج � ��اري ل�ب�ح��ث
ومناقشة أهم وأبرز الحلول والتوصيات
لتجاوز أي أزمة بشأن العمالة» ،الفتة إلى
أن «الكويت ملتزمة بتقديم كل الضمانات
واالشتراطات للعمالة الفلبينية ومنحها
كل الحقوق االنسانية الدولية».

آراء فلبينية
ميدانيا ،تقاطعت آراء مقيمني فلبينيني
عاملني في مجاالت مختلفة بالبالد مع
ال �ت �ح��رك��ات ال��رس �م �ي��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة ،حيث
أث �ن��وا ع �ل��ى ظ� ��روف ال �ع �م��ل ف��ي ال �ك��وي��ت،
مشددين على أنهم لن يغادروها حتى لو
طلبت إليهم سلطاتهم ذلك.
وأجمع املقيمون الذين التقتهم سبقلا أن
العمل في الكويت متميز وسهل مشيرين
إل� ��ى أن امل �ش �ك�ل�ات ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��م خ�ل�ال
قيامهم بأعمالهم بسيطة وم �ح��دودة وال
تخرج عن نطاق املعتاد ،مؤكدين أن العودة
إلى بالدهم للعمل هناك ليست واردة.
وف � � � ��ي ه � � � ��ذا ال � � � �ص� � � ��دد ،أش� � � � � � ��ارت ل� �ي� �ن ��دا
بوبوليمس ،التي تعمل في أح��د مخابز
منطقة الساملية ولها في الكويت  27سنة،
إل��ى أنها مستمتعة بالعمل داخ��ل البالد

دوتيرتي يشيد برد الفعل السريع
في وفاة فيالفيندي

وأن�ه��ا ل��ن تغادرها حتى يتم االستغناء
ع ��ن خ��دم��ات �ه��ا ،م ��ؤك ��دة ان «ال م�ش�ك�لات
كبيرة ألبناء الفلبني خالل العمل».
أم ��ا ج ��وري وه ��ي ع��ام�ل��ة اداري� ��ة ف��ي أح��د
محال بيع الكهربائيات والهواتف فلفتت
إل��ى أن�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت منذ  5س�ن��وات وال
ت��واج��ه مشكالت ف��ي عملها وأن الوضع
في سوق العمل طبيعي وليس هناك ما
يقلق ،مبينة أن «املشكلة تكمن في كفالء
وه� ��ي أع� �م ��ال ف ��ردي ��ة ال س �ي �م��ا امل��رت�ب�ط��ة
باألعمال املنزلية».
وح� � � ��ول ط� �ل ��ب ح �ك��وم �ت �ه��م ت� � ��رك ال �ك ��وي ��ت
وال � �ع ��ودة إل� ��ى ال �ف �ل �ب�ين ،ذك � ��رت ج � ��وري أن
ً
«األمر ليس سهال ال سيما أن أعداد املقيمني
من الجالية في البالد كبيرة والعمل هناك
صعب إيجاده لكل هذه األعداد».

وضع متميز
من ناحيته ،لفت كريستشاين وهو أحد
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي أح��د امل�ط��اع��م أن��ه ل��ن يعود
إل��ى الفلبني «ح�ت��ى إن ط�ل��ب م�ن��ه رئيسه
ذلك» ،مضيفًا أنه يعمل في الكويت منذ 7
سنوات و«الوضع العام في البالد متميز
وم��ري��ح وب��ال �ت��ال��ي س�ي�ك��ون م��ن الصعب
أن أغ ��ادر ال�ك��وي��ت وال �ع��ودة إل��ى دي ��اري،
ف �ط �ب �ي �ع��ة األع � �م� ��ال ل �ل �ف �ل �ب �ي �ن �ي�ين ل�ي�س��ت
صعبة وال تواجه أي مشكالت».

ك�م��ا أك ��د رودي ال� ��ذي ي�ق�ي��م وي�ع�م��ل في
الكويت في مجال الخدمات منذ  20عاما،
أن��ه سمع «األخ�ب��ار ال�ص��ادرة م��ن الفلبني
ع� ��ن ت �ع �ط �ي��ل إرس� � � ��ال ال �ع �م ��ال ��ة امل �ن��زل �ي��ة
وأخيرًا الحديث عن العمالة املاهرة لكن
األمر ال يزال غير رسمي» ،واصفًا التعامل
مع العمالة الفلبينية سواء من الحكومة
أو الشعب بأنها «ممتازة».

تعامل طيب
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت س � ��ارة وه� ��ي ب��ائ�ع��ة
ف��ي محل بالساملية «ال مشكالت تواجه
ال �ع �م��ال��ة ف��ي ال �ق �ط��اع األه �ل��ي ب��اس�ث�ت�ن��اء
امل�لاح�ظ��ات واألخ �ب��ار ال�ت��ي ي�ت��م تناقلها
دائمًا حول مشكالت العامالت الفلبينيات
امل �ن��زل �ي��ات ال�ل�ات ��ي ال ي �ش �ع��رن ب��ال��راح��ة
املطلوبة عند بعض الكفالء».
وهو الكالم ذاته الذي أكدت عليه ليراسي
ال�ت��ي تعمل م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن  7س �ن��وات في
م �ج��ال خ��دم��ات ال �ع �ن��اي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،إذ
لفتت إل��ى «طيب التعامل معها م��ن قبل
الزبائن والعالقات الطويلة التي تجمعها
بالكويتيني أو املقيمني».
وأك ��دت «ص�ع��وب��ة أن ي �غ��ادر الفلبينيون
ال�ك��وي��ت إل��ى ب�ل��ده��م وت ��رك االع �م��ال التي
تعتبر امل �ص��در االس��اس��ي ملعيشتهم هم
وعائالتهم».

العمالة الفلبينية في المنازل والشركات
القطاع العائلي

مي السكري

149631

يعملون في المنازل

أكد رئيس الفلبني رودريغو دوتيرتي أنه ال يسعى إلى إعادة العمالة الفلبينية من
الكويت إلى بالدهم ،إثر مقتل العاملة املنزلية جانلني بادرنال فيالفيندي.
وأعرب دوتيرتي في مقابلة مع  ABS-CBNونقلتها صحيفة Manila Times
الفلبينية عن رضاه من استجابة الحكومة الكويتية السريعة بشأن حادثة الوفاة.
ً
حريصا على سحب العمالة من الكويت وإعادتهم إلى البالد ،فنحن
وقال «لست
ال نرى الالمباالة هناك ،ولقد تصرفت سلطات الشرطة في الكويت بسرعة ،وتم
القبض على الزوجني ،ويجري تحقيق العدالة».
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فلبينية
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فلبينيا
القطاع الخاص
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يعملون في الشركات والمؤسسات
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ذكرا

مكاتب االستقدام:
الكويت الوجهة
المفضلة للفلبينيين
خالد الحطاب
أكد أصحاب مكاتب استقدام العمالة ،سواء
املنزلية أو التي تلتحق بالعمل في الشركات،
أن الكويت تعتبر الوجهة األفضل للعمالة
الفلبينية« ،لطبيعة العالقات وطيب املعشر
والنظرة االيجابية التي ينقلها العاملون في
البالد إليهم».
وذكر غير واحد من أصحاب هذه املكاتب لـ
سبقلا أن األس ��ر الكويتية تحسن معاملة
ال� �ع ��ام�ل�ات ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ات ،ألن� �ه ��ا ت�ف�ض�ل�ه��ن
على غيرهن ،وه��و م��ا ينعكس إيجابًا على
ال �ص��ورة ال�ت��ي ينقلنها إل��ى ن�ظ�ي��رات�ه��ن في
الفلبني.
وف��ي ه��ذا السياق ،ذك��ر محمود الغريب أنه
م��ن خ�لال عاملته املنزلية ال�ت��ي تعمل لديه
منذ  30عامًا استطاع استقدام كثيرات من
أبناء أسرتها ومن بنات جلدتها للعمل في
الكويت في وظائف خدمات منزلية بسبب
حسن التعامل معهن.
وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي أك� ��ده ع �ل��ي امل � ��رزوق حيث
لفت إلى أن «الكويت تعتبر الوجهة املفضلة
للعمالة املنزلية ،وأن األس��ر الكويتية كذلك
تحب ه��ذه الفئة ،ن�ظ�رًا لتمتعها بالخبرات
واملهارة في األداء».
أم� ��ا أب� ��و ح �س�ي�ن ،ف ��أش ��ار إل� ��ى أن «امل �ش �ك �ل��ة
ال�ت��ي يعاني منها الفلبينيون ف��ي الكويت
ه��ي اس�ت�خ��دام واس��ع للتواصل االجتماعي
املمتلئ باإلشاعات واألخ�ب��ار الكاذبة حول
حاالت انتهاكات وغيرها».

أرقام
ووف��ق اإلحصائيات الرسمية ،ف��إن العمالة
املنزلية والعادية الفلبينية زادت خالل عام
أكثر من  10076فردًا في ما بني يونيو 2018
ويونيو .2019
وش �ه��د ق �ط��اع ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ارت �ف��اع��ًا في
أع ��داد الفلبينيات بأكثر م��ن  8آالف عاملة
منزلية خ�لال الفترة امل��ذك��ورة ذات�ه��ا ،منهن
 147929فلبينية م�س� ّ�ج�ل��ة ف��ي إح�ص��ائ�ي��ات
سوق العمل حتى يونيو املاضي ،بعد أن كن
 140ألفًا في العام الذي سبقه.
أما في القطاع الخاص ،فكان االرتفاع كذلك
واض �ح��ًا ،ح�ي��ث س� ّ�ج�ل��ت ال�ع�م��ال��ة الفلبينية
ً
ارتفاعًا بمقدار  1738عامال ،وهم في املرتبة
السادسة بني الجاليات والثانية في القطاع
العائلي.
وفي عام ّ ،2019
سجلت اإلحصائيات ارتفاعًا
ف� ��ي األع � � � ��داد ب �ي�ن ش� �ه ��ري م� � ��ارس وي��ون �ي��و
املاضيني بـ 6642عاملة جديدة.

خسائر الفلبني  9ماليني دينار
أك��د ع��ام�ل��ون ف��ي م�ج��ال ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة أن
إيقاف إرسال العامالت املنزليات من الفلبني
إلى الكويت يعتبر خسارة كبيرة للوكاالت
واملكاتب العاملة في الفلبني.
وب� ّ�ي �ن��وا أن امل �ك��ات��ب ف��ي ال �ك��وي��ت ت��دف��ع ما
ق�ي�م�ت��ه  850دي� �ن ��ارًا ل �ل��وك��االت ف��ي الفلبني
نظير اس�ت�ق��دام العاملة ال��واح��دة بإجمالي
ي� � �ت � ��راوح ب�ي��ن  100و 150ع ��ام� �ل ��ة ش �ه��ري��ًا
ل�ل�م�ك��ات��ب ال �ك �ب��رى ال �ت��ي ي �ق��در ع��دده��ا ب �ـ70
مكتبًا م��ن أص��ل  400تقريبًا تستقدم م��ا ال
يقل عن  50عاملة.
وف ��ي ح ��ال اس �ت �م��رار إي �ق��اف ال �ع��ام�ل�ات ،ف��إن
ال �خ��اس��ر األك� �ب ��ر ه ��و ال �ف �ل �ب�ين ن �ظ �رًا إل� ��ى أن
القيمة الشهرية ال تقل ع��ن  127أل��ف دينار
كتحويالت لوكاالت من مكتب كويتي واحد،
بمبلغ سنوي يقدر بـ 8925000دينار تقريبًا
ل�ـ 70مكتبًا ك��ان يعتمد على عمالتها بشكل
شهري.
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مجلس األمة

الفضل ينصح أسيري بسيناريو بوشهري:

احتاطي واحذري ..و«وريهم الويل»
ِّ
يسخنون باالستجوابات ..والكويت أكبر من الجميع
■ «طلاّبة االنتخابات»
وجه النائب أحمد الفضل نصيحة الى وزيرة الشؤون غدير أسيري،
التي ستواجه استجوابا من النائب عادل الدمخي في جلسة 21
الجاري ،دعاها فيها الى الحذر وأخذ الحيطة واتباع سيناريو الوزيرة
السابقة جنان بوشهري ،وأن «توريهم الويل» ،مشددا على ان
تسخين األجواء باالستجوابات «أمر يقوم به المؤزمون من طالبة
االنتخابات ،لكن الكويت أكبر من الجميع».
وتوقع الفضل في حوار مع سبقلا ،زيادة أعداد االستجوابات في
ّ
«المؤزمين لم يقدّ موا شيئا ،لذلك
دور االنعقاد الحالي ،مؤكدا ان
تجدهم يتسابقون على حلّ المجلس» ،الفتا الى ان بعضهم يريد
اقرار قانون العفو الشامل مقابل عدم التأزيم.
واعتبر ان الكثير من القوانين في البالد بحاجة الى التعديل لكي
نتخلص من رداء الجماعات اإلسالمية ،مشيرا الى ان اإلسالميين
يقفون وراء حرمان الكويت من خبرات غير المسلمين الذين منعوا
تجنيسهم ،ودعا إلى اجتماع تنسيقي بين النواب وأعضاء لجنة
األولويات لدفع العجلة وانجاز ما يريده الشارع.
ووصف امتناع الحكومة عن التصويت على طلب التحقيق في
تزوير الجناسي بـ«الخطأ الكبير» ،مستدركا بأن من يعتقد أن ملف
ٌ
«واهم كبير» ،ويجب اخضاع الملف برمته
خال من التزوير
الجنسية
ٍ
الى هيئة مستقلة.

فهاد الشمري

ِّ
المؤزمون لم يقدِّ موا
شيئاً ..لذلك يتسابقون
ل المجلس
على ح ّ
يريدون إقرار قانون العفو
الشامل مقابل عدم التأزيم
اجتماع تنسيقي بين النواب
ولجنة «األولويات» حتى ال
تبقى «القرعة ترعى»
قوانين مطلوب تعديلها
لنتخلص من رداء الجماعات
اإلسالمية
اإلسالميون مسؤولون
عن حرمان غير المسلمين
من الجنسية الكويتية
واهم أو مستفيد من
يعتقد أن ملف الجنسية
خال من التزوير ..ويجب
ٍ
إخضاعه لهيئة مستقلة

انتقد النائب أحمد الفضل االستجواب َّ
املقدم
من النائب عادل الدمخي ضد وزي��رة الشؤون
غدير أسيري ،بعد نحو يومني فقط من توليها
ً
الحقيبة ال��وزاري��ة ،م�ت�س��ائ�لا« :ك�ي��ف نحاسب
وزي��رة لم ت� ِّ
�ؤد أعمالها بعد؟» ،مشددًا على أن
االستجواب «استدعاء للمشاكل .ول��و لم يكن
لدينا غدير أسيري ،فسيوجدون لنا ألف غدير
أسيري».
وقال الفضل لـ سبقلا إن هناك نائبًا آخر هدد
باستجواب رئيس مجلس الوزراء الجديد ،ثم
قام بتأجيل تقديم طلب االستجواب ألن قانون
العفو أصبح ينظر في اللجنة التشريعية ،ولو
افترضنا فرضية غرائبية نتجت عنها إصابة
ج�م�ي��ع أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ب��ال�ج�ن��ون وان�ض��رب�ن��ا
ف��ي م�خ�ن��ا وواف �ق �ن��ا ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ع�ف��و وأت��ت
الحكومة ومجلس األمة ووافق باإلجماع ،فهل
يعني ذلك أن أسيري ال تستحق االستجواب؟
وهل يعفي ذلك رئيس الوزراء من االستجواب
أي� �ض ��ًا الخ � �ت � �ي ��اره أس � �ي� ��ري ض �م ��ن ال �ت �ش �ك �ي��ل
الحكومي؟

شرط التعاون
وت �س ��اءل :ه��ل ه ��ذه ه��ي ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،وه��ل
ال�ع�ف��و ال �ع��ام ه��و امل�ع�ي��ار للفصل ب�ين األم ��ور؟
مشيرًا إلى أن «أحدهم قال ذلك الكالم وسبق له
قوله مع مجموعة التأزيم في املجلس ،والتي
أص �ب��ح «ال �ع �ف��و ال �ع��ام» ه��و ش��رط�ه��ا ل�ل�ت�ع��اون
مع الحكومة ،وإال فسيتم فتح ملفات الفساد..
وال �ه��دف ه��و ع ��ودة ال�خ�م�س��ة امل��وج��ودي��ن في
تركيا».
وق � ��ال ال �ف �ض��ل ل� �ـ سبقلا :إن ج �م��اع��ة ال �ت��أزي��م
ستجنح إل��ى اف�ت�ع��ال األزم � ��ات ،ف�ه��ذا دي��دن�ه��م
ال ��ذي ال ي�ح�ي��دون ع�ن��ه ،ه��م ي�ب�ح�ث��ون ع��ن آلية
للضغط ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ل�ت�م��ري��ر ال�ع�ف��و ال�ع��ام
مقابل إيقاف التأزيم.

ّ
«فجر نفسه»
بعضهم يرى أن من
«حس َ
ن إسالمه»!
ُ
هو الذي
قال أحمد الفضل إن اشتراط بعض القوانني على
ان ي�ك��ون الشخص حسن االس�ل�ام تثير الغرابة،
ف �ك �ي��ف ن �ق �ي��س االس� �ل ��ام وك� �ي ��ف ن �ت��أك��د ان ه��ذا
الشخص اسالمه حسن؟ ألن من حسن اسالمة
بحسب اعتقادي هو من استوعب االديان األخرى،
وك��ان رس��وال جيدا لرسالة االس�لام ،بينما غيري
يرى من حسن اسالمه هو من فجر نفسه في غير
املسلمني ،فهذا شرط أعرج.
ولفت الى أن «الرجل إذا قتل زوجته وهي في حالة
زن��ا فهي جنحة ،بينما اذا قتلت ال��زوج��ة زوجها
للسبب ذات ��ه ف�ه��ي ج�ن��اي��ة ،وك ��أن ال �ق��ان��ون ي��راع��ي
أع�ص��اب ال��رج��ل وال ي��راع��ي امل ��رأة ،على ال��رغ��م من
قيامهما بالخطأ ذاته ،وهذه القوانني يجب ان تنقح
لكي تتوافق مع الدستور.
أحمد الفضل خالل حواره مع سبقلا

وأش � � � � ��ار إل � � ��ى أن ال � � ��واج � � ��ب م � �ن� ��ح ك � ��ل وزي � ��ر
ف��رص��ة للعمل واإلن �ت ��اج ،ول �ه��ذا أس�ت�غ��رب من
االس�ت�ج��واب امل�ق��دم م��ن ال��دم�خ��ي ض��د أس�ي��ري،
ف�ه��ل يعقل أن ت�ت��م اإلط��اح��ة ب�ه��ا ب�م�ج��رد أنها
أق�س�م��ت؟ م ��اذا ف�ع�ل��ت؟ فسقوطها وب�ق��اؤه��ا ال
عالقة لهما باملحور املقدم كما حدث مع جنان
بوشهري في الحكومة السابقة.

تحذير غدير
وق ��ال ال�ف�ض��ل إن ع�ل��ى ال��وزي��رة غ��دي��ر أس�ي��ري
الحيطة وال�ح��ذر ف��ي جلسة االس�ت�ج��واب .ف��إذا
رأت احتدام األمر ،فعليها كما حدث مع جنان
بوشهري صعود املنصة وتعرية املستجوب
ل�ل�ت��اري��خ ،وي�ج��ب عليها أن «ت��وري�ه��م ال��وي��ل»،
وت �ق��ول ك��ل م��ا ل��دي �ه��ا .وإذا رأت ال�ك�ف��ة ليست
معها ،فعليها التقدم باستقالتها من املنصب
الذي عرض عليها لخدمة وطنها.
وأض� � � � ��اف ان ال� �س� �ل� �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ج ��دي ��دة
ب��رئ��اس �ت �ه��ا ،ون��ري��د م�ن�ه��ا ن�ه�ج��ا ج ��دي ��دا ،أم��ا
الخضوع والتراخي فغير مقبولني ،فالدستور
أع� �ط ��ى ال� �ح ��ق ل��رئ �ي��س ال� � � � ��وزراء اخ� �ت� �ي ��ار م��ن
ي��راه��م مناسبني ف��ي حكومته وع��دم االك�ت��راث
مل��ن يتدخل ف��ي اخ�ت�ي��اره ،وان كنا ن�ع��ول على
األغ �ل �ب �ي��ة ال �ع��اق �ل��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان ال �ت��ي أم�س�ك��ت
بميزان التوازن أكثر من مرة.
وأم��ل الفضل أن يحافظ النواب على مصلحة
ال�ك��وي��ت ودس�ت��وره��ا ومؤسساتها أوال وقبل
كل شيء ،وأال يلتفتوا الى الصغائر ،فالكويت
أكبر من الجميع وان كان هناك من بدأ يتحرك
توافقًا مع موسم االنتخابات ال��ذي ب��دأ مبكرًا
فمن يقدم االستجوابات هم «طالبة انتخابات»
الن�ه��م ل��م ي�ق��دم��وا شيئا ول��م ي��وف��وا بوعودهم
التي قطعوها لناخبيهم ،ول�ه��ذا ي��ري��دون حل
املجلس اآلن.
وت��وق��ع زي ��ادة ع��دد االس �ت �ج��واب��ات خ�ل�ال دور
االن� �ع� �ق ��اد ال �ح ��ال ��ي «وان ك �ن��ت أط ��ال ��ب ب ��دور
أك�ب��ر ملكتب املجلس لتنظيم العملية ،فلدينا

اس�ت�ح�ق��اق��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة اخ ��رى ك�ث�ي��رة ون��ري��د
جلسات ملناقشة م��واض�ي��ع مهمة كالتوظيف
وغيرها مما يهم ال��وط��ن وامل��واط�ن�ين ،ال نريد
س�ل��ب ح��ق ال�ن��ائ��ب ف��ي االس �ت �ج��واب ل�ك��ن نريد
ت �ن �ظ �ي��م اآلل � �ي ��ة ك ��ي ال ي �ض �ي��ع وق � ��ت امل �ج �ل��س
هدرًا» .وأضاف« :نريد تعديل او اقرار القوانني
ال �ج��دي��دة ،ف �ح��رام ان ت��ذه��ب ك��ل ال�ج�ه��ود التي
تقوم بها اللجان ألن األخ طق براسه يستجوب
رئيس الوزراء في «الويك إند» ،ألن االستجواب
ي��أخ��ذ األول ��وي ��ة ،ف�م��ن غ�ي��ر امل �ع �ق��ول ان يتقدم
ن ��ائ ��ب واح� � ��د ب ��االس� �ت� �ج ��واب وي �ع �ط��ل اع �م��ال
امل�ج�ل��س ال ��ذي سيصبح حينها مختطفًا من
قبل نائب واحد».

«القرعه ترعى»
ودعا الفضل إلى اجتماع تنسيقي بني النواب
وأع � �ض� ��اء ل �ج �ن��ة األول� � ��وي� � ��ات ،ح �ت��ى ال ت�ب�ق��ى
«القرعه ترعى» ،فهذا املجلس هو األكثر عددا
في االستجوابات املقدمة ،وذلك من خالل دفع
عجلة األولويات حتى ننجز ما يريده الشارع
منا كنواب.
وق��ال ان هناك الكثير من القوانني التي يجب
ان يتم ادخ��ال التعديالت عليها وعلى الدولة
توفير الحماية الكاملة ملواطنيها ونذكر هنا
قضية منح زوجة أعضاء الهيئة الدبلوماسية
وأع � �ض� ��اء امل �ج �ل �س�ي�ن ال� �ب� �ل ��دي واألم � � ��ة ج � ��وازا
دب�ل��وم��اس�ي��ا ف��ي ح�ين واج�ه�ن��ا مشكلة عندما
نجحت إحدى األخوات في املجلس البلدي وتم
منحها ج ��وازا دبلوماسيا دون منح زوجها
وهنا كانت املشكلة الن القانون لم يذكر الزوج
ب ��ل ذك ��ر ال ��زوج ��ة ول �ه ��ذا أص �ب��ح ل ��زام ��ا علينا
تعديل بعض القوانني.
وأض � � � � ��اف ان م � �ث ��ل ه � � ��ذه امل �ل��اح � �ظ � ��ات ي �ج��ب
ّ
تعديلها لنتخلص من رداء بعض الجماعات
اإلسالمية ،سواء اإلخوان أو السلف ،املسيطرة
على الدستور حتى نثبت أننا دول��ة يحكمها
ال��دس �ت��ور ول �ي �س��ت دول� ��ة «رع ��وي ��ة» يحكمها

رداً على سؤال برلماني

الحربي :تشابك اختصاص
يعيق جهاز االعتماد األكاديمي
حمد الخلف
ك �ش ��ف وزي� � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي د .سعود الحربي عن صعوبات
وم� �ع ��وق ��ات ت� ��واج� ��ه ال� �ج� �ه ��از ال��وط �ن��ي
ل�لاع �ت �م��اد األك ��ادي� �م ��ي وض� �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
وق� ��ال ال �ح��رب��ي ردًا ع �ل��ى س� ��ؤال ال�ن��ائ��ب
خ� ��ال� ��د ال� �ش� �ط ��ي ح� �ص� �ل ��ت سبقلا ع �ل��ى
ن �س �خ��ة م �ن��ه ،إن أول امل �ع��وق��ات يتمثل
في عدم ورود نص أو مادة في مرسوم
الجهاز يلزم مؤسسات التعليم العالي
ال�خ�ض��وع لعملية االع �ت �م��اد ،م��ا ساهم
في عدم جدية مؤسسات التعليم العالي
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت ب��االل�ت��زام
بإجراء التقييم مع الجهاز بهذا املجال.
وع� ��ن ث��ان��ي امل� �ع ��وق ��ات ،أش � ��ار ال �ح��رب��ي
إل��ى «ال�ت�ش��اب��ك ف��ي االخ�ت�ص��اص��ات بني
ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي ل�لاع�ت�م��اد األك��ادي�م��ي
وض� � �م � ��ان ج� � � ��ودة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وم �ج �ل��س
الجامعات الخاصة ،حيث أن ذلك األمر
م� �ع ��روض وم� �ن� �ظ ��ور ب �م��وج��ب امل ��ذك ��رة
امل��وج �ه��ة مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب �ه��ذا ال �ش��أن
منذ  23أبريل .»2015
وأوض��ح ان��ه لم تصدر قوائم حتى اآلن
ب ��أس� �م ��اء م ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
املحلية (الحكومية وال�خ��اص��ة) ّ
قيمها
الجهاز منذ تاريخ إنشائه.

سعود الحربي

وأض��اف أن ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي لالعتماد
األك� ��ادي � �م� ��ي وض � �م� ��ان ج� � ��ودة ال �ت �ع �ل �ي��م
ال ي � ��زال ف ��ي امل� ��راح� ��ل األول � �ي� ��ة ل�ع�م�ل�ي��ة
االع � �ت � �م� ��اد األك � ��ادي� � �م � ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ات
وب ��رام ��ج ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال�ح�ك��وم �ي��ة،
حيث تتطلب دورة االعتماد املؤسسي
على سبيل املثال تسع مراحل تستلزم
ف �ت��رات زم �ن �ي��ة م �ت �ف��اوت��ة ،ورغ ��م ح��داث��ة
إن� �ش ��اء ال �ج �ه ��ازف��إن ��ه ق ��د ق� ��ام ب ��إص ��دار
مجموعة من القرارات بقوائم مؤسسات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي خ� ��ارج دول� ��ة ال�ك��وي��ت

عقوبة القتل
في حال الزنا
كأنها تراعي
أعصاب الرجل
وتتجاهل المرأة

خالد الشطي

 840معلم لغة عربية
مواطنا ً وخليجيا ً مقابل
 1586من المقيمين

وأي � �ض� ��ًا ق � ��ام ف� ��ي ع � ��ام  2017ب ��إص ��دار
دل �ي �ل�ين ل�ع�م�ل�ي��ة االع� �ت� �م ��اد األك��ادي �م��ي
واالع � � �ت � � �م� � ��اد امل� ��ؤس � �س� ��ي ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ات
الحكومية املحلية.
وذك� � ��ر أن � ��ه ع� �ق ��د اج� �ت� �م ��اع ��ات ع � ��دة م��ع
ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل� �ل� �ب ��دء ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة
االعتماد األكاديمي لها منذ عام 2017
وحتى ع��ام  ،2019وج��ار املتابعة بهذا
ال� �خ� �ص ��وص ،ك �م��ا أن� ��ه ج� ��ار ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب ل �ل �ب ��دء ب �ع �م �ل �ي��ة االع �ت �م ��اد
األك ��ادي� �م ��ي ل �ه��ا وج � ��ار امل �ت��اب �ع��ة ب �ه��ذا
الخصوص.
ولفت الحربي إل��ى ان��ه لم تصدر قوائم
ب� �م ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي داخ� ��ل
دول ��ة ال �ك��وي��ت (ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة)
ال �ح��اص �ل��ة ع �ل��ى اع �ت �م��اد م��ؤس �س��ي من
ال� �ج� �ه ��از م �ن��ذ ت� ��اري� ��خ إن� �ش ��ائ ��ه وح �ت��ى
تاريخ ورود هذا السؤال.
وف� ��ي رده ع �ل��ى س � ��ؤال ل �ل �ن��ائ��ب ن��اي��ف
العجمي ،قال الحربي إن عدد املعلمني
ال � �ك ��وي � �ت � �ي �ي�ن وال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن ال � ��ذك � ��ور
ت �خ �ص��ص ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
امل��راح��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ي�ب�ل��غ  840معلما،
ب �ي �ن �م��ا ي �ب �ل ��غ ع� � ��دد امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ال� ��ذك� ��ور
ب��ال �ت �خ �ص��ص ذات � ��ه وب �ج �م �ي��ع امل ��راح ��ل
 1586معلمًا ،وأوض��ح ان ص��رف البدل
ل �ه��ؤالء ال ي�ت��وق��ف ،وي�س�ت�ح�ق��ون ع�لاوة
التخصص النادر.

التيار الغالب املسيطر على اإلعالم ،وعلينا أن
نرمي هذا الرداء املتهالك ونطهر أنفسنا منه.
وتساءل :من وضع شرط اإلسالم في الدستور
غير الجماعات اإلس�لام�ي��ة؟ ال��ذي ح��اول��وا من
خ�ل�ال��ه إق� �ص ��اء اآلخ � � ��ر ..ال ي �م �ك��ن ت �ص��دي��ق أن
ال��دك�ت��ور أح�م��د الخطيب ه��و م��ن وض��ع ش��رط
اإلسالم في الدستور ،أو أن الحركة الليبرالية
أو القومية ترفض توثيق عقود زواج بعض
أص�ح��اب امل��ذاه��ب األخ ��رى ،فبكل تأكيد تكون
إجابتنا ال ،ألن «البعرة تدل على البعير» ونحن
نعلم من وضع شرط اإلسالم في الدستور وإال
ه��ل ي�ع�ق��ل أن ي�ن��ص ال��دس �ت��ور ع�ل��ى ع��دم منح
الجنسية لغير املسلمني؟ ه��ذا ال�ش��رط حرمنا
م��ن االس�ت�ف��ادة م��ن خ�ب��رات  5مليارات ونصف
امل �ل �ي��ار إن �س��ان ،بينهم ال�ع�ل�م��اء وامل�ه�ن��دس��ون
واألطباء وفقا ملا جاء في الدستور ،الن السماح
بتجنيس كل الديانات سيجعلنا قادرين على
منح الجنسية الي شخص قد يفيد مجتمعنا
بما لديه من علم.

هدر الوقت
ّ
وج� � � ��ه ال� �ف� �ض ��ل رس ��ال ��ة
إل � ��ى ال �ن��اخ �ب�ي�ن ف� ��ي ك��ل
ّ
«التنبه
ال��دوائ��ر ،مفادها
عند اختيار املرشحني،
عليكم حسن االختيار
ومراعاة املصلحة العامة
ق �ب��ل االدالء ب��ال �ص��وت،
الن �ن��ا ن �ع��ان��ي م ��ن س��وء
االخ �ت �ي��ار ال� ��ذي ال ي��زال
ي �ه��در وق ��ت ال�ك��وي��ت في
قاعة عبداهلل السالم».

ال حياة
لمن تنادي

خطأ كبير
وعن رايه بشأن امتناع الحكومة عن التصويت
على طلب التحقيق في تزوير الجناسي ،قال
الفضل :خطأ كبير.
واضاف ان من غير املعقول أن تتمكن الحكومة
من ارضاء وكسب جميع النواب ،بل من الخطأ
ان تعتقد ان�ه��ا ق ��ادرة ع�ل��ى ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،فمن
يعتقد أن ملف الجنسية نظيف وال يوجد به
م� ��زورون إم��ا ي�ك��ون واه �م��ًا أو م�س�ت�ف�ي�دًا ،فمن
يستطيع دفن البئر التي يشرب منها؟
وأوض� � � ��ح أن م� �ل ��ف ت� ��زوي� ��ر ال �ج �ن �س �ي��ة ي�ج��ب
أن ي �ن �ظ��ر ف ��ي ه�ي �ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ت �ض��م ال�ت�م�ث�ي��ل
القضائي املستقل ،ويسمح فيها بحق التظلم
وف��ق درج��ات متعددة تعطي الحق للمتضرر
للحصول على أعلى درجات العدالة لكي ننهي
هذا املوضوع املرهق الذي في استمراره ضغط
على الخدمات التي تقدمها الدولة.

ّ
شدد أحمد الفضل على
أن «أه��م أولوياتي انجاز
ع ��دد م��ن ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
وع� � ��دت ب �ه��ا ال �ن��اخ �ب�ي�ن،
أم � � ��ا م� � ��ا ي � �خ� ��ص ل �ج �ن��ة
األول��وي��ات فسبق لنا ان
خ��اط�ب�ن��ا ال �ن��واب لتقديم
اول ��وي ��ات� �ه ��م ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
للعمل بها ،لكن ال حياة
ملن تنادي».

الصالح في ردٍّ على سؤال:

 5آالف إجمالي «الممتازة»
لموظفي مركز الدراسات
قال نائب رئيس ال��وزراء وزي��ر الداخلية
وزي � � ��ر ش � � ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء أن ��س
الصالح أن إجمالي املبلغ ال��ذي ُص��رف
ن �ظ�ي��ر األع� �م ��ال امل �م �ت��ازة ل�ل�ع��ام�ل�ين في
م��رك��ز ال� ��دراس� ��ات وال �ب �ح��وث ال�ك��وي�ت�ي��ة
عن السنة املالية /2018 2019بلغ 4950
دينارًا.
وذك � � � ��ر ال � �ص� ��ال� ��ح ف � ��ي ٍّ
رد ع� �ل ��ى س � ��ؤال
برملاني :عدد العاملني الكويتيني وغير
الكويتيني ب��امل��رك��ز يبلغ  61موظفًا وال
وجارالتنسيق
هيكل تنظيميًا للمركز
ٍِ
بني املركز ودي��وان الخدمة املدنية بهذا
الشأن.
وأضاف أن وزارة املالية أدرجت ميزانية
ك��ل ال�ج�ه��ات ال�ت��اب�ع��ة وامل�ل�ح�ق��ة لألمانة
ال �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ،ال� �ت ��ي ك��ان��ت
تدرج ميزانيتها ضمن ميزانية مجلس
ال ��وزراء (ال �ب��اب ال�خ��ام��س – امل�ص��روف��ات
املختلفة وامل��دف��وع��ات التحويلية) ،إلى
ب��رن��ام��ج (م�ك��ات��ب ول �ج��ان) ،م��وزع��ة على
أبواب امليزانية بمبالغ إجمالية لجميع
الجهات.
وق� � ��ال :إن آل �ي��ة ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي ال��وظ��ائ��ف
اإلشرافية باملركز تخضع لقرار مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة /25 ،2006وت�ع��دي�لات��ه،
ب �ش��أن ش �غ��ل ال��وظ��ائ ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة في
الجهاز اإلداري للدولة.
مشيرًا إلى أن عدد املوظفني الذين تقدموا
بطلب استقالة أو ندب أو نقل من املركز
خالل السنوات الخمس املاضية يبلغ 5
ح ��االت ف�ق��ط 4 ،منها بالنقل ب �ن� ً
�اء على

أنس الصالح

ط�ل��ب امل��وظ��ف ،وح��ال��ة واح� ��دة استقالة
مباشرة بطلب صاحبها.
وأش��ار إلى أن التعيني في املركز يجري
وفقًا لقواعد التعيني املقررة من مجلس
الخدمة املدنية املنظمة بهذا الشأن ،وأن
جميع االستعانات على بند املكافأة تتم
ط�ب�ق��ًا ل �ق ��رارات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
املنظمة في هذا الشأن.
وأوض � � � ��ح أن � ��ه ف� ��ي ال � �س � �ن� ��وات ال �خ �م��س
املاضية ق��دم��ت ش�ك��وى واح ��دة متبادلة
ب�ين ع��دد م��ن امل��وظ�ف��ات وأح��د املستعان
بخبراتهم من الكويتيني جرى التحقيق
فيها وتوقيع العقوبات املناسبة.
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حوار كيميائي

الكويت..
تستحق

د .حمد محمد المطر
تمر املنطقة ب�ظ��روف غير مستقرة
تحتم علينا جميعًا أن نكون يقظني
م � �ب� ��ادري� ��ن ،وع� �ل ��ى ق � ��در ك �ب �ي��ر م��ن
املسؤولية الوطنية .ومن نافلة القول
إن األوط� ��ان ت�ك�ب��ر ب��أب�ن��ائ�ه��ا وت�ق��وى
وتتحصن بوحدة شعبها الوطنية.
ال تدعو ال�ظ��روف اإلقليمية املحيطة
بنا إلى كثير من التشاؤم ،لكن يبقى
ل�ل�ك��وي��ت ح��ق ع�ل��ى ك��ل م��واط��ن فيها
ف��ي ه��ذه ال�ظ��روف املقلقة ،وأق�ل��ه عدم
نشر اإلشاعات وعدم السعي لإلثارة
وتهويل األمور ،فوحدتنا الوطنية هي
سياجنا الحقيقي ،وعلينا جميعًا أن
نكون مبادرين مشاركني في كل ما
يساند ب�لادن��ا ويحميها م��ن الداخل
والخارج.
وإذ ن��دع��و الحكومة وك��ل املسؤولني
إل ��ى ال�ع�م��ل ع�ل��ى إن �ش��اء ج �ه��از دائ��م
إلدارة األزم � � ��ات وال� � �ك � ��وارث ،ي�ت��ول��ى
م�ه��ام ال�ت�ع��ام��ل م��ع األح� ��داث ال�ط��ارئ��ة
بكل أشكالها من زالزل وفيضانات
وح � � ��روب ،س � ��واء ل �ج �ه��ة االس �ت �ع��داد
والتأهيل ،أو لجهة التعامل مع األزمات
ونتائجها .فإننا ن��دع��و امل��واط��ن إلى
التعاون مع الجهات املختصة ،وإلى
املشاركة في كل ما تحتاج إليه بالده
ومجتمعه ،وإل��ى السعي للتطوع في
كل مكان يحتاج إلى مساعدته.
لقد أثبت الشعب الكويتي جهوزيته
للعمل التطوعي على الدوام ،فمبادرات
ال �ت �ط��وع ال �ب �ي �ئ �ي��ة وامل �ع �ن �ي��ة ب��ال�ب�ح��ث
واإلن� � �ق � ��اذ م� �ع ��روف ��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى
امل �ح �ل��ي ،وم � �ب� ��ادرات ال �ت �ط��وع خ ��ارج
ال �ك��وي��ت ك �ث �ي��رة ،م�ن�ه��ا ت �ط��وع أط �ب��اء
كويتيني ل�ع�لاج األش �ق��اء ال�س��وري�ين،
وف� � � ��رق ت � �ط� ��وع أخ� � � ��رى إلغ ��اث� �ت� �ه ��م..
وغيرها الكثير.
ال ش��ك أن ش �ب��اب ال �ك��وي��ت ق� ��ادرون
اليوم على أن يشكلوا فريقًا تطوعيًا
واسعًا ،يضم كل االختصاصات التي
يحتاج إليها املجتمع الكويتي ليكونوا
رديفني فاعلني إلى جانب املؤسسات
الرسمية .بحيث يضم فرقًا متعددة
االخ�ت�ص��اص��ات منها الطبية وف��رق
اإلغاثة واإلن�ق��اذ ،وفريق التعامل مع
الطوارئ واألزمات كالزالزل واألمطار
واألزم� � ��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة وغ �ي��ره��ا ،بحيث
يبدأ هذا الفريق بتجهيز املالجئ ،مع
مالحظة أن ال��دول املتقدمة ال يرتبط
فيها تجهيز امل�لاج��ئ ب��ال�ح��روب ،بل
ينظر إليها على أنها مرافق أساسية
ي �ج��ب أن ت �ك��ون ج ��اه ��زة ع �ل��ى م ��دار
الساعة.
ن� ��دع� ��و امل� � �س � ��ؤول �ي��ن إل � � ��ى دع � � ��م ك��ل
امل�ب��ادرات التطوعية في الكويت ،كما
ندعو شبابنا وكل من يجد في نفسه
ال �ق��درة وال��رغ �ب��ة إل ��ى ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق
ت�ط��وع��ي دائ ��م يستطيع ت��وح�ي��د كل
املبادرات والفرق التطوعية املوجودة،
ف��ال �ك��وي��ت ت�س�ت�ح��ق م �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا أن
نكون جاهزين للتعامل مع كل طارئ
ومستجد.
وأخ �ي �رًا ن�س��أل اهلل ت�ع��ال��ى أن يحمي
ال� �ك ��وي ��ت وأن ي �ب �ق �ي �ه��ا ب �م ��أم ��ن ع��ن
األزمات والصراعات التي تحيط بنا.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
واع = بر األمان
إقليم ملتهب  +شعب ٍ

جرة قلم

الكويت 11

ّ
كتاب وآراء

َّ
تمخضت جبالهم ..فولدت فئراناً!

أح��د ن ��واب األص��ول�ي��ة امل�ت�ش��ددة بالطالعة وال �ن��ازل��ة ،ه��دد ال��وزي��رة
ال�ج��دي��دة غ��دي��ر أس�ي��ري ب��االس�ت�ج��واب ،على أق ��وال منسوبة اليها
ُ
ٌ
بــ«تويتر» عمرها  8أع��وام! وعندما أ ْب � ِ�رزت له أق��وال ص��ادرة عنه
ً
عن املوضوع نفسه ،تتوارى منها خجال أق��وال الوزيرة الجديدة،
ّ
غير وجهته الى تصريح منسوب للوزير على استجوابه املتهافت،
تقول فيه إن هذه التحركات النيابية تطرح لجني أص��وات ناخبي
ال �ن��واب ،الن االنتخابات على االب ��واب ..وك��ان ح� ّ
�ري��ًا ــــ ف��ي رأي�ن��ا ــــ
بالنائب املذكور أن ينفي أو يبرر لنا ولكل الشعب الكويتي وناخبيه
ُ
م��ا نسب اليه م��ن اس�ت�ف��ادة م��ا يسمى «ص�ن��دوق اع��ان��ة املرضى»
ال��ذي وهبته اح��دى الحكومات الرشيدة بتراب الفلوس ألشقائنا
االص��ول�ي�ين ال��ذي��ن ج�ن��وا منه امل�لاي�ين م��ن دون ح�س��اب وال كتاب،
لدرجة أن محاسبا واف��دا اختلس منهم « 4ماليني دينار» ،و«طار
في الهوا شاشي وهم ما يدراشي ،»!..فيما الحكومة تشتكي من
ال�ع�ج��ز ..ف�ه��ذه اح��دى قصص اخ��وان�ن��ا االص��ول�ي�ين ال��ذي��ن يمألون
فضاءنا بالضجيج ألم��ور ال تستحق أن تأخذ من زم��ن مجلس
ُّ
الرقابة والتشريع ثواني ،فهذه األمور وأمثالها هي كتمخض الجبل
املرعب ليكتشف في ما بعد أنه ولد فأرًا صغيرًا «يا حليلة»!

إنسانية اإلنسان

َ
وعظ ِم
ال حدود لسماء إنسانية البشر الحقيقيةِ ،
مقامها لدرجة صعوبة درك أعماقها األخالقية
بسهولة ُوي�س��ر ،بينما ال��وص��ول ال��ى قعر جمال
ُمحيطها ال�ه��ادر يتطلب العمل ال�ج��اد املتواصل.
اإلن �س��ان �ي��ة أس � ��اس ال� ��وج� ��ود ال �ب �ش ��ري ول�ك�ن�ه��ا
ت �ت�لاش��ى ب��أق��ل ح��رك��ة غ �ي��ر م�ح�س��وب��ة أو كلمة
ّ
وآن .انحراف املرء عن
وتصرف خطأ بأي لحظة ٍ
ّ
ُ
املنهج اإلنساني القويم بسلوك سبيل التعصب
وال�ت�م�ي�ي��ز وال �ع �ن��ف ه� � ٌ
�در ل�ع�ل��و م�ك��ان�ت��ه امل�ع�ن��وي��ة
وتضييع لسمو هذا املقام املميز؛ فالشخص الذي
ي�خ��دع وي�ك��ذب وي�ن��اف��ق ويحقد وي�غ�ت��اب ويسلك
سبيل العنف والغدر والقتل بسبب أنانيته ،أو ُح ًّبا
ّ
للجاه وامل��ال ُّ
والسلطة يضر نفسه أوال بتخليه
ُ
ََ ْ َََْ
عما كتب له من علو املقام واملكانة «ل��ق��د خلقنا
لإْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ا ِ نسان ِفي أحس ِن تق ِو ٍيم» ،انه خيار املرء ليكون
ب��أح�س��ن ت�ق��وي��م أم ال�ع�ك��س .األن��ان �ي��ة ،ح��ب ال��ذات
ُ
ّ
والتعصبات أمراض تصيب اإلنسانية في مقتل
ُ
وتزيل املشاعر الروحانية الجميلة ،تعمي البصر
والبصيرة وتسلب حياة القلب والروح.
اإلنسانية جوهرة ثمينة ُت ّ
ميز البشر عن سائر
ال �ك��ائ �ن��ات ب�م�ج�م��وع��ة م ��ن ال �خ �ص��ال وال �ص �ف��ات
ُ
ال �ت ��ي ت �ح �ل��ق ب ��امل ��رء ف ��ي س �م ��اء ط �ي��ب األخ�ل��اق
وسمو الصفات حتى يصل الى مرحلة الشعور

***
ّ
الجبل األصولي املتمخض الثاني ،والذي تمخض في طرح الهامشي
وال�ق�ل�ي��ل األه�م�ي��ة م��ن أم ��ور ،ح�ي��ث ط��ال��ب بالعفو ع��ن امل��دان�ين من
أصحابه من النواب السابقني بأحكام نهائية ،فروا منها ،ويعيشون
بسالم وبحبوحة في ربوع جبال األناضول ..هذا النائب لم يفكر
في عشرات ّ
املغردين الشباب الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن
لعشرات السنني ملجرد تغريدة منسوبة اليهم بوسائل التواصل
االجتماعي ،ولم يفكر بالشباب والشابات الذين يعيشون بالغربة،
طالبني اللجوء في البلدان األوروبية املتفتحة ،مشوهني سمعة البلد
بمسألة ع��دم احترام حرية ال��رأي والتعبير ،في قوانني أصدرتها
مجالس أعضائها من فئة ذلك النائب «ذي الظواهر السلبية»!
الطرح الثاني الذي طرحه النائب نفسه هو أمله في تطبيق الشريعة
كما ّ
عبر ،واستشهد باللجنة التي صرفت عليها الحكومة عشرات
امل�ل�اي�ي�ن ،إال أن م�خ��رج��ات�ه��ا ح�ف�ظ��ت ب � � ��األدراج ،ك�م��ا ق ��ال ال�ن��ائ��ب
اي��اه ..ونحن نقول له ان الكويت بلد اسالمي عرف أهلها ّ
وطبقوا
ال�ش��ري�ع��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ال م�ج��ال مل��زاي��دة على ه��ذا األم ��ر ،خصوصا
بتطبيق الشريعة ّ
بتزمت في الكويت ،األم��ر ال��ذي ال يتكرر وغير

ّ
بوجوب احترام الجميع وتقديرهم والتمني ألخيه
ب��اإلن�س��ان�ي��ة م��ا ي�ح��ب لنفسه فيصبح انعكاسا
َ
َّ
لاَ ْ َ ُ
لحقيقة « ُي��ؤ ِم� ُ�ن أ َح� ُ�دك� ْ�م َحتى ُي� ِ�ح� َّ�ب لأِ ِخ�ي� ِه َما
َْ
ُي ِح ُّب ِلنف ِس ِه».
اإلنسانية أس��اس جوهر ال��وج��ود البشري وذات��ه
الروحانية ،صفات ملكوتية يكتسبها امل��رء من
ٌ ُ
خ�لال التربية الصحيحة بالصغر ،تربية تقوي
اس �ت �ع��دادات��ه ال��روح �ي��ة ال �ك��ام �ن��ة ب ��وج ��وده ،ت��دع��م
ُ
قدراته الفطرية وإمكاناته اإلنسانية ،تحرر الطفل
م��ن تصرفاته غير امل��رغ��وب��ة؛ كاألنانية والحسد
ُ
والكذب وتكبح جماح غرائزه السلبية وتساعده
ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة اس �ت �ع��دادات��ه وق��اب �ل �ي��ات��ه اإلي �ج��اب �ي��ة،
ُ
ّ
تقوي ق��درة التحكم بالغرائز البشرية وتمنحها
ُ
زخ �م��ا ع�ظ�ي�م��ا .ت�س �ه��م ال �ت��رب �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة في
خلق إنسان ق��ادر على بناء عالقات طبيعية مع
اآلخرين والتعامل معهم وف��ق متطلبات املجتمع
واملصلحة العامة؛ «فالتربية في الصغر كالنقش
على الحجر».
اإلنسانية ،كمعاملة وسلوك ،هي ممارسة للوعي
ال��روح��ي وامل �ع �ن��وي وال�ت�ع��ام��ل ب��ال�ح��ب وامل �س��اواة
واح �ت��رام ك��رام��ة ال�ن��اس ،وفقا للمبادئ والحقوق
اإلن�س��ان�ي��ة واالس �ت �م �ت��اع ب�ل��وح��ة ال �ت �ن� ّ�وع الثقافي
والديني والوطني والجنسي التي خلقها اهلل من

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

موجود اآلن.
ال�ط��رح امل��زاي��دات��ي الثالث للنائب ه��و مطالبته بتطبيق ق��ان��ون عدم
االختالط «السيئ الذكر» في جامعة الشدادية ،ونقول للنائب إن
ّ
تلك الجامعة كلفتنا املليارات بسبب ذلك القانون! وتأخر انشاؤها
 20سنة بسبب ذلك القانون! فماذا تريدون أكثر من ذلك؟! ولكننا
ال نعتب عليكم ،ولكننا نعتب ونشره على حكومتنا املطأطئة لكم
على حساب املال العام والعادات والتقاليد الكويتية التي عرفها أهل
ّ
الكويت ومارسوها قبل أن يبتلوا بأمثالكم ،يا من تمخضتم ولم
تلدوا إال فئرانًا!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

عرفان أمين
َّ
دون الت ْمييز بني البشر.
تظهر السلوكيات اإلنسانية بالتربية الصحيحة
ُ
ُ
ال�ت��ي تصقل إنسانية اإلن �س��ان ل��ت�خ��رج ج��واه��ره
ُ َ
للوجود ،كما يصقل الكربون ليمنحنا حجر املاس.
ُ
التربية تبني األس��س الفكرية الصحيحة للمرء
ُ
بانعكاساتها األخ�لاق�ي��ة امل��ؤث��رة ف��ي تصرفاته
ُ
ال�ي��وم�ي��ة ،ل��ت�س��اع��ده ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل اإلن �س��ان��ي مع
ُ
ال�ج�م�ي��ع ،ت�س�ه��م ف��ي تحقيق االن�س�ج��ام النفسي
والروحي مع الذات وتجاه اآلخرين لتمنحنا بذلك
فرصة ثمينة لبناء أسس ُوم ّقومات وحدة العالم
ّ
اإلنساني وتأمني معيشة ُمرفهة وسعيدة وحياة
آمنة .احترام البشر أساس وجوهر التعايش ً
معا
لتأمني العمل اإلنساني املشترك وبناء قواعد العدل
واملساواة بالعالم عبر دعم هذه الثورة الروحانية
واألخ�لاق �ي��ة .ن�ت�س��اءل :ه��ل نمتلك ال��وق��ت لتربية
أطفالنا ،أم نترك هذه املهمة الحياتية لآلخرين؟

السياسة الناعمة الرصينة ..والمدرسة
وأن��ا أق��رأ السير الذاتية للسيدات وال�س��ادة ال��وزراء
الجدد ،توقفت عند سيرة معالي نائب رئيس الوزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �ش��اب د .أح�م��د ن��اص��ر املحمد
الصباح ،ألقرأها مرة ثانية ،سيرة مبهرة ،دراسات
عليا من أرقى جامعات العالم (السوربون) ،خبرة
دبلوماسية ذات قيمة ،إج��ادة للغات حية ،تلك هي
مواصفات الئقة ملن يتبوأ هذا املنصب الرفيع.
ان أهمية وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،وإذا م��ا ت��م التنسيق
االستراتيجي املحكم في ما بينها ووزارة اإلعالم،
لتشكال ً
ً
مصغرا ،من خاللهما
معا مجلس وزراء
وم��ن خل��ال ك�ف��اءة ال�س�ف��راء وم��وظ�ف��ي الخارجية
يضاف لهم إع�لام محترف سريع الحركة يفقه
قيمة الخبر ويختار أحسنه ،هما قناتا االتصال
وال �ت��واص��ل ال �ل �ت��ان ت�ب�ن��ى م��ن خ�لال�ه�م��ا ع�لاق��ات
دول�ي��ة واقليمية طويلة امل ��دى .وح�ت��ى ن��ؤك��د عمق
هذه السياسات واحترام اآلخر لها ،دعونا نرجع
ال� ��ى خ �م��س ع �ش��رة س �ن��ة م �ض��ت ،وت �ح ��دي �دًا ال��ى
 ٢٤مايو  ٢٠٠٥وال��ى قاعة نيلسون مانديال في
ج��ام�ع��ة أك �س �ف��ورد ال�ع��ري�ق��ة إلل �ق��اء ال �ض��وء على
تلك املحاضرة العلمية الرفيعة «ه��ل العرب حالة
م�س�ت�ث�ن��اة» ،للمحاضر األخ ال�ف��اض��ل د ٠محمد
ص �ب��اح ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة آن ��ذاك.
عندما قدمه عريف الندوة فرحان نظامي ،مدير
م��رك��ز اك �س �ف��ورد ل �ل��دراس��ات اإلس�ل�ام �ي��ة ،مبينًا
ً
للحضور من هو الشيخ محمد ،مختزال سيرته
وعلمه وخ�ب��رت��ه ،ق��ال« :ع �ن��وان محاضرتك مثير
ب��ال�ن�س�ب��ة للكثير م��ن ال �ح �ض��ور ،وأت �ط �ل��ع ب�ش��وق
ك�ب�ي��ر ال ��ى س �م��اع ك�ل�م�ت�ك��م ال �ت��ي أدع��وك��م اآلن يا
معالي الوزير إللقائها» .وألنه من الصعب نقل كل
تفاصيلها ملحدودية املساحة املتاحة ،لذلك سأركز
على م��ا ج��اء ف��ي مقدمتها ،وأي�ض��ا على م��ا جاء

ف��ي مسك ال�خ�ت��ام .ب��دأ الشيخ محمد محاضرته
هكذا« :سيداتي سادتي ،ان وجودي في هذا املكان
يثير في نفسي ذكريات سارة جدًا» ،وذكر أسباب
ً
هذه املشاعر ،مسترسال« :نحن نسمع الكثير عن
العيوب وال�ن��واق��ص وأوج��ه القصور العديدة التي
يعاني منها العالم العربي ،غياب الديموقراطية،
ونقص التعليم ،وعدم تمكني املرأة من حقوقها...
إل��خ ،األم��ر ال��ذي يجعل ال�ن��اس يتساءلون عما إذا
ك ��ان ه �ن��اك ش ��يء م�ت��أص��ل ف��ي ال �ع��رب ي�م�ك��ن ان
يفسر ه��ذه املحنة ف��ي غ�ي��اب ال�ت�ق��دم ،وه��ل هناك
خ�ص��وص�ي��ة ع��رب �ي��ة وراء ذل� ��ك .وم ��ن امل �ح��زن ان
الكثير من املحللني يلجؤون إلى اجابات ساذجة
تلقي اللوم بأكمله على الثقافة اإلسالمية ،إلى ان
يقول هم يستغلون الرعب الذي يحدثه املتطرفون
ّ
اإلس�ل�ام� �ي ��ون ك��ذري �ع��ة مل �ه��اج �م��ة ك ��ل م ��ا ي�ت�ع��ل��ق
باإلسالم وبالحضارة اإلسالمية» .ويتابع« :لست
هنا اليوم ألوزع االتهامات ،ولذلك اسمحوا لي ان
اع��رض عليكم م��ا أراه ح��ول ه��ذه القضية ،قبلها
يجب ان نالحظ اثنني من اكثر املفاهيم الخاطئة
شيوعًا ف��ي وج�ه��ات النظر تلك .املفهوم الخاطئ
األول ينبع م��ن ان ال��دي��ن ه��و سبب ج�م��ود العالم
العربي وي��رى الكثير من املحللني ان اإلس�لام قد
أعاق التقدم في الشرق األوس��ط ،وهذا القول بكل
بساطة قول ساذج وخاطئ ،فالتخلف ال ثقافة وال
دي��ن ل��ه ...إل��خ» .يضيف« :طاملا نظرتم إل��ى الشرق
األوس� ��ط ك�ت�ه��دي��د ل �ل �غ��رب ،م �ج��رد ت �ه��دي��د ،ول�ي��س
كمنطقة واع� ��دة وم�ج�م��وع��ة اق �ت �ص��ادات ناهضة
وناتج تاريخي طويل وحافل ،فلن يكون لنا دور
فاعل في تحسني األحوال املعيشية للناس في ذلك
الجزء من العالم ،اننا بحاجة إلى ان نتجاوز تلك
اآلراء السطحية الساذجة عن العالم العربي وعن

سامي فهد االبراهيم
الفرد العربي...إلخ» .ثم يضيف« :ورغم ما يترتب
على ذلك من تحديات ،فقد تمكنا من املحافظة على
تماسك هياكلنا االجتماعية وهويتنا ،وهو امر ال
يمكن تحقيقه إال عن طريق تراكم القيم األصيلة،
التي تؤكد التسامح والتعايش السلمي ،وفي قلب
ه��ذه القيم تقع مبادئ اإلس�لام وتعاليمه» .وختم
محاضرته القيمة بالقول« :قبل ذلك دعوني اختتم
كالمي بمالحظة أخيرة ،فاإلجابات الصحيحة ال
تأتي إال ردًا على أسئلة صحيحة ،وكما قال عالم
االقتصاد جون ماينارد كينز ان التحدي الحقيقي
ال يكمن في تقبل أفكار جديدة بل في التخلص
من األفكار القديمة».
حاولت قدر املستطاع ان ابرز بعضا من عمق ما
جاء في تلك املحاضرة وصداها لدى الغير ،ألؤكد
م��ا قاله الشيخ محمد ه��و ام�ت��داد لفكر م��ن صمم
وت�ب�ن��ى ه��ذه ال�س�ي��اس��ة ال��رزي�ن��ة ال�ن��اع�م��ة وال�ع��اق�ل��ة،
وحافظ على قوة دفعها منذ ما يزيد على نصف
ً
تقريبا وال تزال بنفس الحيوية والنشاط.
قرن
ً
دعونا نقول معا بارك اهلل في أميرنا ،وأمد في عمره
وسعة أفقه ،ناتجها كان احتراما دوليا وأمميا من
دون استثناء .سلمت عهدة وزارة الخارجية اآلن
بثرائها وقوتها ال��ى من نتوسم بقدراته وتعليمه
ال�ع��ال��ي ان ي��واص��ل ويضيف م��ا ه��ي بحاجه اليه،
متمنني له كل التوفيق بعون اهلل.

هيئة المعلومات
المدنية
والمراجعون

د .خالد محمد بودي
هيئة املعلومات املدنية من أولى املؤسسات التي بادرت
إل��ى تطبيق التقنيات ال�ح��دي�ث��ة ،ح�ي��ث سهلت إج ��راءات
إص��دار البطاقة املدنية ،كما أصبح تجديد البطاقة يتم
من خالل االتصال الهاتفي في معظم الحاالت ،وقامت
الهيئة أيضا بميكنة عملية تسليم البطاقة املدنية ،وهذا
ت�ط��وي��ر الف��ت مل��ؤس�س��ة ح�ك��وم�ي��ة ،إال أن ال�ه�ي�ئ��ة جعلت
تسليم البطاقة املدنية مركزيا في مقرها بجنوب السرة،
مما وضع عبئا على أغلب املراجعني ،وجعل مقر الهيئة
الرئيسي مكتظا في معظم األوق��ات ،وهذا يشكل عودة
للنظام املركزي التقليدي ال��ذي يتعارض مع ما أحدثته
الهيئة من تطوير في عمليات إص��دار وتجديد البطاقة.
ه��ذه املركزية ف��ي تسليم البطاقات غير م�ب��ررة ف��ي ظل
التقنيات الحديثة التي تسمح بتسليم البطاقات المركزيا
في املناطق املختلفة ،وفي مقار فروع الهيئة املوجودة في
مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية.
ل �ق��د ط �ب �ق��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة ف ��ي م�ع�ظ��م
معامالتها ،وسهلت على املواطنني إتمام أغلب خطوات
امل�ع��ام�لات ف��ي م��راك��ز ال�خ��دم��ة املنتشرة ف��ي محافظات
ال�ك��وي��ت ومناطقها  .ل��ذل��ك ال ن ��دري مل ��اذا ت��أخ��رت هيئة
املعلومات املدنية في عملية تسليم البطاقات املدنية من
خ�لال مراكزالخدمة ،أو من خ�لال إنشاء ف��روع لها في
الجمعيات التعاونية .إذا ك��ان��ت الناحية األمنية تجعل
الهيئة تتردد في تسليم البطاقة املدنية المركزيا ،فإن
هذا التردد غير مبرر ،حيث تطبق الالمركزية في عدة
مؤسسات حكومية في الكويت ولم تكن الناحية األمنية
عائقا أمام تطبيق الالمركزية.
إن قيام الهيئة بتطبيق الالمركزية في توزيع البطاقات
ال ي��وف��ر ال��راح��ة للمراجع ف�ق��ط ،وإن�م��ا يسهم أي�ض��ا في
تخفيف االزدحام املروري.
وما نتطلع إليه هو أن يتمكن املواطن من إنجاز معظم
معامالته الحكومية من خالل اإلنترنت من دون الحاجة
إل��ى ال��ذه��اب شخصيا ألي مقر حكومي ،فالتردد على
امل��ؤس�س��ات الحكومية إلن�ج��از م�ع��ام�لات معينة أصبح
ش�ي�ئ��ا م��ن امل��اض��ي ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال � ��دول ،ح�ي��ث تنجز
املعامالت الحكومية ،مع استثناءات محدودة ،من خالل
الشبكة العنكبوتية ،مما جعل إنجاز املعامالت يتم في
وقت قياسي ،وه��ذا بال شك وفر كثيرا من الوقت على
األفراد واملؤسسات في تلك الدول ،وتمت االستفادة من
الوقت الذي كان يهدر في إنجاز املعامالت الحكومية في
تعزيز عملية التنمية وزي��ادة إنتاجية الفرد .ونحن في
الكويت أحوج ما نكون اآلن إلى حشد الجهود لتحريك
م�س��ار التنمية االق�ت�ص��ادي��ة وت��وج�ي��ه األف ��راد ل��دع��م هذا
املسار.
إن الكويت لديها اإلمكانات وهلل الحمد ،الستكمال تطبيق
الحكومة اإللكترونية ف��ي ك��ل امل��راف��ق ول�ك��ل امل�ع��ام�لات،
لترتفع الكفاءة وتتحقق السرعة ف��ي إن�ج��از املعامالت
وباهلل التوفيق.

المنطقة المقسومة
تم االتفاق أخيرا ،ما بني الجانبني الكويتي والسعودي ،على
اعادة االنتاج باملنطقة املقسومة ما بني البلدين ،او بما كان
يسمى باملنطقة املحايدة.
يأتي هذا االتفاق التاريخي في وقت تمر املنطقة بأزمات كثيرة
ومشاكل معقدة ليثبت متانة العالقات الكويتية السعودية
وعمقها ،وق ��درة البلدين على ت�ع��دي وازال ��ة جميع العوائق
مهما بلغ قدمها او تعقيدها ،وبأنهما مثال يحتذى للمنطقة
بالعمل على املصلحة املشتركة ،وااليمان باملصير املشترك
ال��ذي تمت ترجمته بصيغة اتفاقية التفاهم وبحضور ابن
خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين ص��اح��ب ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم�ي��ر
عبدالعزيز بن سلمان السعود وزي��ر الطاقة للكويت ،حيث

تمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية الكويتية في
مدينة الكويت ،ثم قام بجولة على مراكز العمليات املشتركة
في الوفرة والخفجي ،ليعلن عن العد التنازلي لبدء االنتاج في
عمليات الخفجي املشتركة ،بعد  60يوما من زيارته مع وزير
النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل.
ت��وث�ي��ق ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ات امل�ه�م��ة واع �ت �ب��اره��ا ن�ق�ط��ة ت��اري�خ�ي��ة
ي��أت��ي غ��اي��ة ف��ي األه�م�ي��ة ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ل�ك��ي يشجع على
املزيد من التفاهم وامل��راع��اة للمصالح الخليجية املشتركة
والعربية كذلك ،فنحن شعوب وأج�ي��ال نطمح إل��ى األفضل
وال��ري��ادة ،وال نريد أن تتراكم علينا وعلى االجيال القادمة
من بعدنا مشاكل نورثها مضاعفة ملن يأتي بعدنا ،فربما

فراس عادل السالم
لهذه االتفاقية النفطية اع�ت�ب��ارات اخ��رى وت��دع��و إل��ى األم��ل
بمستقبل أكثر اشراقا وايجابية ،وهو ما يتطلع اليه الوطن
العربي ككل بعد عقود من االستنزاف وتدهور االحوال في
العديد من دولنا العربية.
م��ن ناحية فنية ،تبلغ انتاجية املنطقة املقسومة أكثر من

خمسمئة أل��ف برميل يوميا ،اي م��ا ي�ق��ارب اث�ن�ين ف��ي املئة
من اجمالي انتاج منظمة اوبك ،وخمسة في املئة من صافي
تصدير البلدين من النفط الخام ،فعودتها الى االنتاج تخفف
الضغط على ال�ح�ق��ول االخ ��رى وت��زي��د م��ن م��رون��ة الدولتني
مل��واج�ه��ة تقلبات ال �س��وق ،وت��زي��د ف��ائ��ض ال�ط��اق��ة االنتاجية
ل��دى دول الخليج العربي لتزيد م��ن قدرتها على تعويض
اي نقص محتمل في سوق النفط العاملي ،مما يجعلها في
موقع أفضل ف��ي أي م�ف��اوض��ات مستقبلية ف��ي م��ا يخص
الحلول ملواجهة منافسة املصادر األخرى كالنفط الصخري
واملنتجني من خارج منظمة أوبك غير املشمولني في اتفاق
أوبك بالس.
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حصيلة عشرات التجارب في بريطانيا على مدى عقود

الطالق يغ ّير نظرة ضحاياه للمستقبل
ريانون لوسي كوسليت « -غارديان»
ل � ��ن أن � �س� ��ى أب � � � � ً�دا ال � �ي � ��وم ال� � � ��ذي أخ � �ب ��رن ��ي ب��ه
وال ��داي أنهما ق��د تطلقا .ك��ان ذل��ك ف��ي أواخ��ر
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،ك �ن��ت ف��ي ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة من
ع �م��ري ،وك �ن��ت ق��د ع ��دت م��ن امل��درس��ة وأم�س��ك
بنسخة م��ن لوحة بيكاسو «ام ��رأة ف��ي قبعة»
«أولغا» ،لعام  .1935كنت متحمسة لعرضها
ً
عليهما .ب��دال من ذل��ك ،ولكنهما طلبا مني أن
أجلس ،وأن زواجهما قد انتهى .وبدا من غير
املناسب عرض الصورة عليهما ،بعد ذلك.
بعد سبع س �ن��وات ،رأي��ت ال�ل��وح��ة ف��ي الحياة
الواقعية في مركز بومبيدو في باريس ،حيث
علمت أن بيكاسو رسم هذه الصورة املحزنة
وامل �ث �ي��رة ل��زوج �ت��ه األول� ��ى ب�ع��د ف �ت��رة قصيرة
م��ن ان�ه�ي��ار زواج�ه�م��ا .ه�ج��رت أول�غ��ا بيكاسو
وه�ج��رت أم��ي أب��ي ،رغ��م أن أب��ي ك��ان ه��و ال��ذي
خرج من منزل العائلة .لقد كسر ذلك قلبي.

مر اآلن ً 50
عاما على صياغة قانون إصالح
الطالق لعام  ،1969في بريطانيا ،حيث أصبح
ب��وس��ع أح��د ال��زوج�ين ،ألول م���رة ،أن يطلق من
دون أن ي��ض��ط��ر إل���ى إث��ب��ات أن ال��ط��رف اآلخ��ر
ارتكب إثمًا .لقد جرى تحرير العملية ،وأصبح
الطالق ً
متاحا لألزواج العاديني ،ومنحهم خيار
اللجوء إلى إجراء قانوني.
وب��ال��ف��ع��ل غ ّ��ي��ر ه���ذا ال��ت��ش��ري��ع امل��ج��ت��م��ع ،وح��رر
ال��ن��س��اء ،ويمكن ال��ق��ول إن الكثير م��ن األط��ف��ال
أن���ق���ذوا م���ن األض������رار ال��ع��اط��ف��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن
تربيتهم في منازل بائسة.
ً
وف����ق����ا آلخ�����ر األرق��������ام ال�����ص�����ادرة ع����ن م��ك��ت��ب
اإلح���ص���اء ال��وط��ن��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي ،ف���إن م���ا ي��ق��در
بنحو  %42م��ن جميع ال��زي��ج��ات ف��ي إنكلترا
وويلز ينتهي بها الحال إلى الطالق ،وفي عام
 ،2017تمت ما نسبته  %62من حاالت الطالق
ً
بناء على طلب الزوجة.
الطالق يلقي بظالله
على شخصيتنا في الكبر
ً
شائعا للغاية ،بحيث يمكن
أصبح الطالق اآلن
ف���ي ب��ع��ض األح����ي����ان ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ت���أث���ي���ره في
األط��ف��ال ورفاهيتهم العاطفية .وم��ع ذل��ك ،فإن
كل طفل ألبوين مطلقني ،يعترف ب��أن الطالق
ّ
شكل طريقة رؤيته للعالم .إنه شعور طفولي
ً
تقريبا أن أت��ح��دث ع��ن اإلرث العاطفي لطالق

تجارب تؤكد أن الطالق
يضعف قدرة ضحاياه
على بناء أسرة
 % 42من جميع الزيجات
في إنكلترا عام 2017
انتهت بالطالق  %62منها
بناء على طلب الزوجة
ً
تخفيف القيود على
انفصال الزوجين ..أدى
إلى خراب يصعب إصالحه
تاتشر :األطفال بحاجة إلى
األمن والبيئة المستقرة

وال ّ
���دي ،وكيف ت��رك بصماته ّ
علي بمئة طريقة
محسوسة وغير محسوسة.
ولكن مهما فعلت ،فإن الطالق يلقي بظالله على
الكبر.
شخصيتنا في ُ
ق��اب��ل��ت أش��خ��اص��ًا ط��ل��ق آب���اؤه���م ف���ي ك���ل عقد
ب��ع��د ص���دور ق��ان��ون  ،1969ف��ي م��ح��اول��ة لفهم
املزيد ح��ول كيفية تأثيره في حياتهم .وكيف
شكل مواقفهم تجاه العالقة مع الجنس اآلخر
والزواج؟ وهل يتمنون لو أن آباءهم فعلوا شيئًا
مختلفًا؟
وبحلول ال��وق��ت ال���ذي انفصل فيه وال����داي ،في
عام  ،2001كان جميع أصدقائي في املدرسة
ً
تقريبا يعيشون ف��ي أس��ر مطلقة األم واألب،
لذلك لم أشعر بأي شيء غير عادي .لكن ،كان
ك��ري��س م����ارش ال��ض��ح��ي��ة ال��وح��ي��د ل��ل��ط�لاق في
مدرسته التابعة لكنيسة إنكلترا في عام .1972
وقد تكون السبعينيات اآلن مرتبطة بالتحرر
الجنسي ،لكن ًفي بداية العقد ،ظلت بريطانيا
ً
ً
موصوما
مجتمعا محافظا حيث كان الطالق
ون ً
����ادرا .ففي ع��ام  ،1971حدثت  74437حالة
طالق في إنكلترا وويلز .وبحلول عام ،1979
ً
تقريبا ليصل إلى
تضاعف عدد حاالت الطالق
.138706
يبلغ مارش اآلن ،السابعة والخمسني من عمره،

وع��ن��دم��ا نلتقي ف��ي مقهى ب��ال��ق��رب م��ن منزله
بانهيار
اللندني ،يخبرني بأنه بعد ان أصيب
ً
عصبي منذ خمس سنوات ،أصبح اآلن معاقا
وغير ق��ادر على العمل .ويقول ان��ه «ف��ي بعض
األيام ،ال أستطيع مغادرة املنزل».
ُكان مارش في الحادية عشرة من عمره عندما
طلق والداه في عام  .1972كان والده ريتشارد
م����ارش ،آن����ذاك ن��ائ ً��ب��ا ،ث��م رئ��ي��س مجلس إدارة
ش��رك��ة ال��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة .ي��ق��ول:
ُ
«ن��ش��ر ن��ب��أ ال��ط�لاق ف��ي ال��ص��ف��ح��ات األول����ى من
الصحف املحلية وتمت تغطيته بشكل مكثف
في الصحافة الوطنية».
كان والده قد ترك والدته لالرتباط بباحثة في
هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» .وذات يوم
أحاطت بي مجموعة من األطفال أخذوا يغنون
وي���رق���ص���ون «أب������اك ط��ل��ق أم������ك» .وي��ض��ح��ك��ون
عال .يقول مارش« :أستطيع أن أتذكر
بصوت ٍ
م��ا ح���دث ذل���ك ال���ي���وم .ل��ق��د ك��ان��ت ت��ل��ك التجربة
األك��ث��ر إث���ارة للصدمة التي م��ررت بها .علمت
حينها أن هذا قد كسر املحظورات االجتماعية،
ً
وأنه كان أمرًا سيئا».
تجربة علمتني أن ال شيء يدوم
ً
ي��ق��ول م����ارش :إن ال��ت��ج��رب��ة خلقت ل��دي��ه خ��وف��ا

مايو كلينك

داخل القسم األمامي من عينك

ُ
ت��ع��م��ل األج������زاء األخ������رى م���ن ع��ي��ن��ك خلف
الكواليس ملساعدتك على الرؤية:

القرنية
وه��ي قبة واقية تتكون من نسيج شفاف
ي��ق��ع ف���ي م��ق��دم��ة ع��ي��ن��ك .وت��ع��م��ل كسطح
ُمحدب ُيفيد في تركيز أشعة الضوء قبل

ال��ع��دس��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ت��رك��ي��ب شفاف
ب���ي���ض���وي ال���ش���ك���ل ي���ق���ع خ���ل���ف ال��ق��زح��ي��ة
م��ب��اش��رة .ي��ت��غ��ي��ر ت��ق��وس ال��ع��دس��ة لشحذ
التركيز.

التجويف الزجاجي
يمتد التجويف الزجاجي من وراء العدسة
ح��ت��ى ال��ق��س��م ال��خ��ل��ف��ي م���ن ك���رة ال���ع�ي�ن ،ما
ُيساعد على الحفاظ على شكلها .تمتلئ
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ب��م��ادة ش��ف��اف��ة تشبة الجلي
تسمى الزجاجية.

القسم الخلفي من عينك
ت��ت��ض��م��ن ال���ت���راك���ي���ب ال���واق���ع���ة ف���ي ال��ق��س��م
الخلفي من عينك ما يلي:

الشبكية

ُت َّ
عرف الشبكية على أنها طبقة خفيفة من

بطن الجدار الخلفي الداخلي
النسيج الذي ُي ِ
م���ن ك���رة ال���ع�ي�ن .وه���ي ت��ت��ك��ون م���ن م�لاي�ين
ُ
الخاليا التي تلتقط الصور التي تركزها
عليها ال��ق��رن��ي��ة وال��ع��دس��ة .ع��ن��دم��ا يسقط
الضوء على تلك الخاليا تتولد التدفعات
ُ
الكهربية وتحمل إلى العصب البصري.

ُ
البقعة

ُالبقعة هي الجزء املتخصص من الشبكية،
وتقع في مركز القسم الخلفي من العني.
ُ
التي تتكون من الخاليا
وتعد هذه الرقعة ُ
الحساسة للضوء املكدسة بكثافة أساس
الرؤية املركزية ،وتتيج لك رؤية التفاصيل
الدقيقة.

العصب البصري
يحمل العصب البصري املعلومات التي
جمعتها الشبكية ِإلى الدماغ.

ُّ
ّ
يحقق نجاحً ا في عالج
«النحاس»
السرطان ..ومنع عودته
أحمد بدر
ت��م��كَّ��ن ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة ك���ي ي���و ل��ي��وف�ين
األمل����ان����ي����ة ،م����ن ال���ت ُّ
���وص���ل إل�����ى ع��ل��اج ُ ج��دي��د
مل��رض السرطانّ ،وذل��ك بعد تجارب أجريت
على ال��ف��ئ��ران ،وحققت نجاحًا كبيرًا ،حيث
استخدم العلماء في العالج جزيئات معدنية
ُّ
صغيرة مصنوعة من النحاس.
ّ
ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية ،تمكن
العلماء من عالج السرطان ومنعه من العودة
أيضا ،حيث جرى حقن مجموعة من الفئران
امل��خ��ت��ب��ري��ة امل��ص��اب��ة ب��ال��س��رط��ان ب��ج��زي��ئ��ات
أكسيد ال��ن��ح��اس ،وال��ت��ي ج��رى تكوينها من
دم��ج أح��د مشتقات النحاس مع األكسجني،

ّ
ف��ي ص���ورة جسيمات ص��غ��ي��رة أرق بمئات
املرات من الشعرة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العلماء
األملان حقنوا الجزيئات املعدنية في األورام،

أجاب :إن أفضل ما يفعله هو التحدث مباشرة
مع أمه وأبيه.
وت��ط��ل��ق وال����دا راش��ي��ل ستيفنسون ب��ع��د عقد
م���ن ال���زم���ن ( ،)1978حي��ن ك��ان��ت ف���ي ال��ح��ادي��ة
ع��ش��رة م��ن ع��م��ره��ا .ش��ه��د ع��ق��د الثمانينيات،
أكثر ح��االت فشل الزيجات .فقد انتهى %43
من أصل  343434زيجة عام  1983بالطالق،
وه��ي نسبة أعلى من ال��ي��وم .وس��اد هناك ذعر
بشأن «القيم األسرية» ،حيث أخبرت مارغريت
تاتشر سكرتيرها الخاص ،آنذاك ،أن «األطفال
ب��ح��اج��ة إل���ى األم����ن وي��ج��ب ت��رب��ي��ت��ه��م ف���ي بيئة
مستقرة ومحبة يقدم فيها اآلباء الوقت واملودة
واإلرش�������اد .ه���ذه األش���ي���اء ت��ك��ون ع��ل��ى األرج���ح
عندما يعيشوا بني والديهما معًا».
تبلغ ستيفنسون اآلن  44ع ً��ام��ا وتعيش في

ب��ق��ي��ت س��ت��ي��ف��ن��س��ون وش��ق��ي��ق��ه��ا وأب��اه��م��ا مع
أق����ارب وف���ي س��ك��ن م��ؤق��ت (ب��ق��ي��ت أخ��ت��ه��ا في
امل��درس��ة) .وف��ي غضون ذل��ك ،انتقلت والدتها
�ًل�اً
م��ع شريكها ال��ج��دي��د وأص��ب��ح��ت ح��ام بعد
ذلك بفترة قصيرة .تقول« :لم يكن لدينا من
نستشيره .ولم يكن أحد يسأل عنا» .توقفنا
عن الحديث عن أمي في مقر اقامتنا الجديد.
ول��م تكن لدينا ص��ور لها .لقد اشتقنا لكلمة
«أمي» .كان األمر كما لو أننا لم نكن على قيد
الحياة.
«الشيء الذي كان يؤثر بي كثيرًا هو أن الناس
سوف يفترضون أن لي ّأمًا ،ولكن األمر لم يكن
كذلك».
تقول ستيفنسون إن الطالق جعلها في حالة
ض��ي��اع ،ف��ف��ي س��ن امل��راه��ق��ة امل��ب��ك��رة ،أصبحت

د.والء حافظ

أن تقوم العدسة بضبطها.

العدسة

س��أل�ت��ه :م ��اذا ت�ق��ول لطفل ي��وش��ك وال� ��داه على
الطالق؟

اشتقنا لكلمة «أمي»

أغطية رأس مبتكرة لتخفيف آالم المفاصل

كيف تتحرك العينان؟
ت��ح��ت��وي ك��ل م��ق��ل��ة ع�ين «ك����رة ال��ع�ين» على
ست عضالت متصلة ُ
بالصلبة ،أي الجزء
ُ
األب��ي��ض م��ن ال��ع�ين «ب��ي��اض ال��ع�ين» .وت ُّتيح
ت���ل���ك ال���ع���ض�ل�ات ت���ح���ري���ك ع��ي��ن��ك وت��ع��ق��ب
الجسم من دون تدوير الرأس.
وت��س��م��ح ع���ض�ل�ات ال���ع�ي�ن أي���ض���ًا بتغيير
مجال التحديق ِإل��ى اليسار واليمني ِوإل��ى
األع���ل���ى واألس����ف����ل وب��ش��ك��ل م���ائ���ل أي��ض��ًا.
ويعمل دماغك على تنسيق حركات العني
املذكورة كي تتحرك كلتا العينني معًا عند
ُّ
تعقب جسم من األجسام.

ش���دي ً���دا م���ن ال��ح��ك��م ع��ل��ي��ه ب���ن���اء ع��ل��ى خ��ط��أ لم
يرتكبه ،مما أث��ر في حياته كلها ،بما في ذلك
الطريقة التي تعامل بها م��ع حياته الجنسية.
يقول« :لقد تعلمت بالفعل أال أكسر املحظورات
االجتماعية .لقد ح��اول��ت التأقلم ،لكن تجربة
ط�لاق وال���دي علمتني أن ال ش��يء ي���دوم ،لذلك
أصبحت حذرًا تجاه العالقة مع الجنس اآلخر.

مانشستر م��ع زوج��ه��ا ال��ث��ان��ي .لديهم خمسة
أط���ف���ال -ث�لاث��ة م���ن زواج س��ت��ي��ف��ن��س��ون األول،
وواح�����د م���ن زواج زوج���ه���ا األول ،وواح�����د من
زواج��ه��م��ا م��ع��ًا .تصف ستيفنسون طفولتها
بأنها مثالية ،لكن عندما انفصل وال��داه��ا ،تم
إخراجها فجأة من املدرسة الداخلية ،وانقلب
عاملها رأسًا على عقب.

ً
حامال عندما كان عمرها ً 18
عاما ،من جندي
أميركي ،وتزوجا بعد ذلك بفترة قصيرة .ولم
تدخل الجامعة وانجبت ثالثة أطفال ،ثم تطلقت
وه����ي ف���ي ال��ت��اس��ع��ة وال���ع���ش���ري���ن م���ن ع��م��ره��ا.
وت���ق���ول»ك���ن���ت أش���ع���ر ب���ع���دم األم������ان وأش�����ك إن
كان يحبني أم ال ،أو ما إذا كانت لديه عالقات
أخرى .كنت غيورة ً
جدا وكانت لدي الكثير من
التقلبات املزاجية ،وهو ما لم أكن أدركه في ذلك
ال���وق���ت» .وب��ع��د انفصالها ع��ن زوج��ه��ا ،التقت
زوجها الثاني.
وتقول إن طالق والديها املفاجئ شكل أسلوب
األمومة الخاص بها.
وتضيف« :عندما تنفصل ،فإن موقفك تجاه
م��ن انفصلت عنه يحدد م��ن أن��ت وم��ن يصبح
أط��ف��ال��ك» .وت��ق��ول إن األم���ور كانت صعبة على
وال�����ده�����ا ،وه�����و ي����ح����اول ت��ن��ش��ئ��ة ث�ل�اث���ة أط���ف���ال
مكسورين بنفسه ،لكنه لم يتحدث أبدًا بسوء
عن والدتهم« .أشعر كما لو أن هناك ما يشبه
القانون الذي يمنع إلقاء اللوم على والديك .لكن
الطالق يغير حياتك ونظرتك الى الحياة وقدرتك
على الحب وتكوين عالقة وبناء أسرة».
إيما ك��وت 30 ،ع ُ ً��ام��ا ،كانت ف��ي ال��س��ادس��ة من
ع��م��ره��ا ع��ن��دم��ا ط��ل��ق وال���داه���ا ف��ي ع���ام .1995
وكانت هي وشقيقها ً
جزءا من معركة حضانة
أدت إلى تقسيم وقتهما بني والدتها .تقول إنها
ك��ان��ت ت��رغ��ب ف��ي ق��ض��اء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت مع
وال��ده��ا ،لقد ساعدها أن وال��داه��ا يعيشان في
القرية نفسها .ولم تعرف كوت أسباب انهيار
ال��زواج حتى بلغت السابعة عشرة من عمرها.
ولم تكن ترغب في نبش املوضوع وفتح جروح
قديمة.
حليمة ماز ،كاتبة وعاملة في النشاط الخيري
في الثالثني من عمرها .عندما انفصل والداها،
ف��ي ع��ام  ،2002كانت ف��ي ال��راب��ع��ة عشرة من
العمر .حليمة تتذكر أن البيئة في املنزل كانت
مسمومة ،م��ع الكثير م��ن ال��ش��ج��ارات .ج��اءت
وال��دت��ه��ا إل���ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة م���ن ب��اك��س��ت��ان
عندما كانت طفلة صغيرة ،وأبوها كان عمره
 27ع ً
���ام���ا .وان��ف��ص�لا ف���ي ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ،قبل
مولد حليمة .وتقول إنها كانت «ال تستطيع
ال��ع��ي��ش معهما م��ع��ًا ،وال ال��ع��ي��ش م��ن دونهما
معًا» ،وعندما جرى الطالق أصبحت تتعاطى
الكحول».
تقول حليمة« :أنا لم َأر نسخة مثالية من الزواج،
لذلك أنا لست في عجلة من أمري».

وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه أع���ط���وا ال���ف���ئ���ران ع�لاج��ًا
م��ن��اع��ي��ًا ،ل��ي��ج��دوا أن ال��ن��ت��ائ��ج ك��ان��ت ناجحة،
ح���ي���ث اخ���ت���ف���ى ال���س���رط���ان ت���م���ام���ًا ،وع��ن��دم��ا
ج��رى حقن الخاليا السرطانية في أجسام
الحيوانات مرة أخرى ّدمرها الجهاز املناعي
في الحال.
وك��ش��ف��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ال��ع��ل��م��اء يخططون
للتجارب البشرية ل��ه��ذا ال��ع�لاج ف��ي املرحلة
امل���ق���ب���ل���ة ،ع��� ُل���ى أم�����ل أن ي���ح���ل م���ح���ل ال���ع�ل�اج
الكيماوي امل��ره��ق ،حيث نقلت عن الباحثني
ستيفن سوينني وبيال مانشيان تأكيدهما
أن تناول املعادن املؤكسدة بكميات كبيرة قد
يكون خ��ط��را ،ولكن اس��ت��خ��دام ت��رك��ي��زات في
حدود آمنة يمكن أن يكون مفيدًا.

ح������ول ع���ل��اج م��ب��ت��ك��ر ل��ت��خ��ف��ي��ف آالم
املفاصل والركبة نشر موقع Medical
 xpressتقريرا حديثًا لتجربة طبية
أج������راه������ا ف�����ري�����ق ب���ح���ث���ي ف�����ي م���رك���ز
ال���ع���ل���وم ال��ص��ح��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ت��ك��س��اس
ف��ي ه��ي��وس�تن األم��ي��رك��ي��ة .وي��ع��ت��ب��ر أل��م
التهاب املفاصل في الركبة احدى أكثر
ح���االت األل���م ش��ي��وع��ا ب�ين األش��خ��اص
ال��ذي��ن ت��زي��د أع��م��اره��م ع��ل��ى  45ع��ام��ا،
والتدخالت الدوائية ال تعالج هذه الحالة
الشائعة بشكل كاف.
أوض����ح ال��ب��روف��ي��س��ور ه��ي��ك��ول ب��راي��ن
آه���ن  -ق��ائ��د ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي وأس��ت��اذ
م��ش��ارك ف��ي كلية سيزيك للتمريض
ب��ج��ام��ع��ة ت��ك��س��اس ،-أن���ه ي��م��ك��ن وق��ف
أل������م امل����ف����اص����ل وال����رك����ب����ة ع�����ن ط���ري���ق
إع���ط���اء ش��ح��ن��ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة ص��غ��ي��رة
إلى منطقة القشرة الحركية في دماغ
اإلن��س��ان  -وه��ي املنطقة التي تشارك
ف���ي ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ح��ك��م من القشرة

ّ
ال��دم��اغ��ي��ة ،وت��ن��ف��ذ ال��ح��رك��ات الطوعية
امل��ن��ق��ول��ة ل��ل��دم��اغ .بشكل ع���ام القشرة
الحركية هي منطقة من الفص الجبهي
تقع في التلفيف األمامي املركزي.
وتوصلت ال��دراس��ة إل��ى أن «الخضوع
ل��ل��ع�لاج ب��ال��ش��ح��ن��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة لديه
ال���ق���درة ع��ل��ى ت��ح��س�ين اإلدارة ال��ذات��ي��ة
لأللم بشكل ملحوظ ،األمر الذي يؤدي
بدوره إلى تقليل نفقات الصحة العامة،
وتحسني نوعية الحياة لكبار السن».
ه���ذا ،وت��ق��وم ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى أس���اس أن
ً
غطاء
يرتدي املشاركون في الدراسة
مزودا بثالث بطاريات من نوع AAA
ي���ن���ق���ل ت����ي����ارا ض��ع��ي��ف��ا ب��ي�ن ال��ق��ط��ب�ين
املوجب والسالب ،وتتراوح مدة الجلسة
من  15إلى  20دقيقة تمتد لفترة ثالثة
أسابيع.
ملعرفة ما إذا كان تحفيز الدماغ يعمل،
ُي��ط��ل��ب م���ن امل��ش��ارك�ين ت��ق��ي��ي��م آالم��ه��م
على مقياس يتراوح بني  1و 100قبل
وبعد العالج الستكمال استبيان ،كما
س��ي��ق��وم ال��ب��اح��ث��ون أي���ض���ا ب��م��راج��ع��ة

ال����ص����ور ال��ط��ب��ي��ة ألدم����غ����ة امل���ش���ارك�ي�ن
ملعرفة التغييرات املحتملة.
وإلث��������ب��������ات ص�����ح�����ة ال�����ت�����ج�����رب�����ة ،ق�����ام
البروفيسور آهن بتأسيس مجموعة
تحكم مؤلفة من متطوعني ال يتلقون
ما يكفي من التحفيز العقلي إلحداث
ت��غ��ي��ي��ر .وي��ش��ي��ر –ف����ي ه����ذا ال���ص���دد-
إل��ى أن ه��ذه املجموعة تعتبر أساسا
مرجعيا يستندون إليه لتتم مقارنة
نتائجهم ب��األش��خ��اص ال��ذي��ن يتلقون
العالج الكامل.
ويتم تمويل ال��دراس��ة من قبل املراكز
الوطنية للصحة ،ويأمل البروفيسور
آه����ن ف���ي إش������راك  120م��ت��ط��وع��ا في
ال����ت����ج����رب����ة م�����ن أج�������ل ن����ت����ائ����ج أوس�������ع.
ً
ول��ي��ك��ون ال��ش��خ��ص م��ؤه�لا ل�لاش��ت��راك
ف���ي ال��ت��ج��رب��ة ،ي��ج��ب أن ي���ك���ون ع��م��ره
يتراوح من  50إلى  85عاما ،وال يعاني
أم��راض��ا طبية خطيرة (مثل ورم في
امل��خ أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية)،
وأن يستطيع الحضور أرب��ع جلسات
في مركز تكساس الطبي.

دراسة :أعراض السكتة القلبية..
قد تشبه اإلنفلونزا
أحمد عبدالفتاح
ك��ش��ف��ت م��ج��ل��ة «ذي ه��ي��ل��ث س���اي���ت»،
الطبية املتخصصة ،عن دراسة جديدة،
توصلت إلى أن عددا كبيرا من الرجال
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ال��س��ك��ت��ات القلبية
امل��ف��اج��ئ��ة ،ك���ان���وا ي��ع��ان��ون م���ن أع���راض
السكتة قبلها ب��أس��اب��ي��ع ،لكنها كانت
تشبه أعراض االنفلونزا.
وبحسب املوقع الطبي ،فإن الدراسة التي
أج���راه���ا ب��اح��ث��ون ف��ي م��رك��ز «س��ي��دارز
سيناي» ،توصلت إلى أن هناك أعراضا
خفية ل��ل��ن��وب��ات القلبية تشبه أع���راض
اإلنفلونزا ،موضحة أن نحو  10في املئة
من املصابني بالنوبات القلبية يعانون
من أعراض تشبه اإلنفلونزا.

وأوضح الباحثون ،أن نحو  20في املئة
آخ���ري���ن ي��واج��ه��ون أع���راض���ا م��ث��ل آالم
البطن والظهر والغثيان والقيء ،وكثيرا
ما يخلط املريض بينها وب�ين مشاكل
الجهاز الهضمي ،مثل ت��راك��م ال��غ��ازات
وع��س��ر ال��ه��ض��م أو اإلن���ف���ل���ون���زا ،ول��ك��ن
ه���ذه األع����راض أح��ي��ان��ا ت��ك��ون ع�لام��ات
على إجهاد عضلة القلب ،وتنذر بنوبة
قلبية.
يعتبر اإلغماء من أكثر أع��راض النوبة
القلبية الصامتة شيوعا ،وف��ي بعض
األح���ي���ان ،ق���د ي��ش��ع��ر امل���ري���ض بالتعب
غير املبرر ويعاني من التعرق املفرط،
ل���ذل���ك ي��ن��ص��ح األط���ب���اء ب��االن��ت��ب��اه ل��ه��ذه
األع��راض ،وطلب املساعدة الطبية حال
تطور األمر.
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اليت 13

فنون

في عرض مبهر على المسرح الوطني بمركز جابر الثقافي

«جيزيل» ..قصة الحب والغدر واالنتقام
محمد علي

هناك بعض الفعاليات التي تساهم في تشكيل وعي
الجمهور ،وأخرى تقيس ذائقتهم ،وباليه «جيزيل»،
الذي قدمته فرقة مسرح السكاال اإليطالية ،في ظهور
يعد األكبر لها على مستوى الشرق األوسط على
المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
يعتبر اختبارا حقيقيا لذائقة الجمهور الكويتي ،الذي
توافد بكثافة على مركز جابر الثقافي منذ السابعة
مساء يوم الثالثاء الماضي ،ليشاهد العرض األول لقصة
الحب الرومانسية «جيزيل» ،والذي أخرجه مدير الفرقة،
فريدريك أوليفييري ،حيث تعيد فرقة مسرح السكاال
للباليه مجددا تقديم العمل ،الذي عرض للمرة األولى
على خشبة مسرح السكاال في عام  ،1950ليظهر في
الكويت بحلة مميزة على وقع أنغام أوركسترا أوبرا
الدولة المجرية بقيادة المايسترو ديفيد كولمان.
كل شيء في مركز جابر خالل هذا املساء
ك��ان ينبئ ب�س�ه��رة م�م�ي��زة؛ ح�ض��ور كبير
وق��ف ف��ي ط��اب��ور ط��وي��ل ق�ب��ل ب��دء ال�ع��رض
ب �س��اع��ة ت �ق��ري �ب��ا ،وح �م��اس ان �ت��اب الجميع
للقاء نخبة من راقصي الباليه العامليني ،مع
حكاية رومانسية طافت بها فرقة السكاال
دول العالم ،إلى ان حطت الرحال في الكويت،
وفي تمام الثامنة رفع الستار عن ديكورات
صممت بحرفية عالية ،جمعت ب�ين القطع
التقليدية والشاشات الضخمة التي تعمل
بتقنية ثالثية األبعاد ،ليتابع الجمهور على
م ��دار س��اع�ت�ين ح�ك��اي��ة «ج �ي��زي��ل» ،بطالها
هما الفتاة الريفية جيزيل واألمير ألبريخت،
ال�ل��ذان يعبران م��ن خ�لال ت�ن��وع حركاتهما
ال��راق �ص��ة وأدائ� �ه� �م ��ا ع ��ن م�خ�ت�ل��ف ح ��االت
السعادة والحزن واليأس ،في َإط��ار حكاية
عن الحب والخيانة والندم ،لنصل في النهاية
إلى أن الحياة ال طعم لها من دون الحب.
مهرجان الحصاد
ف ��ي ال �ف �ص��ل األول م ��ن ال� �ع ��رض ي�ح�ت�ف��ل
ال �ف�لاح��ون ف��ي ق��ري��ة راي ��ن الن��د بمهرجان
ال� �ح� �ص ��اد ،ح �ي��ث ي� �ح ��اول األم� �ي ��ر ال �ش��اب
أل �ب��ري �خ��ت م �ت �ن �ك��را ف ��ي ش �خ �ص �ي��ة ش��اب
ب�س�ي��ط اس �م��ه ل��وي��س أن ي�خ�ط��ب ود ف�ت��اة
تدعى جيزيل ،التي تستجيب له ،في الوقت
نفسه يشك هيالريون ال��ذي يحب جيزيل
في هوية لويس الحقيقة ،كما تسيطر عليه
م�ش��اع��ر ال�غ�ي��رة وينتظر اللحظة املناسبة
لالنتقام.
وتعيش جيزيل حالة من السعادة الغامرة
ت �ع �م��ي ع�ي�ن�ي�ه��ا ع ��ن ن �ص��ائ��ح وت �ح��ذي��رات

بطاقة العمل
ق��دم��ت ف��رق��ة ب��ال�ي��ه ت�ي��ات��رو الس�ك��اال
ع ��رض ج�ي��زي��ل ل�ل�م�خ��رج ف��ري��دي��ري��ك
أول� � �ي� � �ف� � �ي� � �ي � ��ري ،وه � � � ��ي ب � ��ال � �ي � ��ه ف��ي
ف �ص �ل�ي�ن م� ��ن ت ��أل� �ي ��ف ج ��ول-ه� �ن ��ري
ف �ي��رن��وا دي س ��ان-ج ��ورج وت�ي��وف�ي��ل
غ��وت�ي�ي��ه ،وت�ص�م�ي��م ال��رق �ص��ات ج��ان
ك � ��ورال� � �ل � ��ي -ج � � ��ول ب� � �ي � ��رو ،وإع� � � ��ادة
تصميم الرقصات إيفيت شوفيريه،
وم��وس �ي �ق��ى آدول� � ��ف آدم وت�ص�م�ي��م
امل �ن��اظ��ر واألزي � � ��اء أل �ك �س �ن��در ب�ي�ن��وا
وإع � ��داد أن�ج�ي�ل��و س ��اال وتشينسيا
روسيللي وإنتاج تياترو آال سكاال.

أمها التي تروي لها قصة «الويليس» وهن
العذراوات الالتي هجرهن الحبيب ،ووافتهن
املنية قبل الزواج ،وتحولن إلى أرواح هائمة
يحاولن إغواء الرجال في الليل ،ويجبرنهم
على الرقص معهن حتى املوت.
ف��ي ت �ل��ك األث� �ن ��اء ي �ص��ل ال �ق��ري��ة م��وك��ب من
النبالء كانوا في رحلة صيد ،وم��ن بينهم
دوق كورالند وابنته باتيلد املخطوبة لألمير
ألبريخت ،وتحكي جيزيل البنة ال��دوق عن
حبها وتتلقى منها هدية زواج ،وف��ي تلك
اللحظة يظهر هيالريون ليكشف أن األمير
أل �ب��ري �خ��ت ول ��وي ��س ل �ي �س��ا س� ��وى ش�خ��ص
واحد ،وال يستطيع األمير اإلنكار ،في حني
تشعر جيزيل بالخيانة وتفقد صوابها،

لوحة بديعة من عرض «جيزيل»

وفي رقصة ثائرة تحاول أن تقتل نفسها
بسيف ألبريخت ،ث��م تصاب بالهستيريا
وتسقط ميتة بعد أن فطرت الخيانة قلبها.
عودة األمير
ام��ا في الفصل الثاني من العرض فنتابع
ع��ودة األم�ي��ر ألبريخت إل��ى ال�ق��ري��ة ،يعض
أص ��اب ��ع ال� �ن ��دم ون� ��رى ك �ي��ف ت�ظ�ه��ر أرواح
ال�ع��ذراوات «الويليس» لألمير خ�لال الليل،
ح� �ي ��ث ي� �خ ��رج ��ن م� ��ن ق� �ب ��وره ��ن وب �ي �ن �ه��ن
جيزيل ،وتقودهن امللكة ميرتا التي تقرر
معاقبة ألبريخت بالرقص حتى املوت ومعه
أيضا هيالريون ،ويطلب ألبريخت السماح
والعفو من امللكة ميرتا لكنها تؤكد له أن
ق��ان��ون ال��وي�ل�ي��س ال ت��راج��ع ف �ي��ه ،وت �ح��اول
جيزيل إنقاذه بالرقص معه لتساعده على
أن ي �ق��اوم ح�ت��ى ش ��روق ال�ش�م��س لتنتهي
لعنة الويليس ،وفي الصباح يجد ألبريخت
نفسه في القرية وحيدا تكبله حبال الندم.
أجواء ساحرة
وال ي �ك �ت �م��ل ع� � ��رض ال� �ب ��ال� �ي ��ه ب �ل��ا ف��رق��ة

تاريخ «السكاال»
يعود تاريخ فرقة مسرح السكاال للباليه إلى قرون قبل افتتاح أحد أهم دور األوبرا بالعالم في عام  ،1778مسرح السكاال ،الذي يضم
ُ
إضافة إلى فرقة الباليه جوقة مسرح السكاال ،وأوركسترا مسرح السكاال ،كما يحوي أكاديمية تعليمية تعرف باسم «أكاديمية مسرح
السكاال».
وفي السنوات األخيرة انطلقت فرقة مسرح السكاال للباليه عامليا ،حيث قدمت عروضها في أوبرا غارنييه بباريس ،وفي الواليات
املتحدة ،وعلى مسرح البولشوي بموسكو ،ومسرح ماريينسكي -كيروف في سانت بطرسبرغ ،وفي أملانيا وتركيا والبرازيل وأسبانيا
واملكسيك والصني وأستراليا ،لتحل أخيرا ضيفة على الكويت.
وتحقق هذا النجاح بفضل نجوم الفرقة الثالثة سفيتالنا زاكاروفا ،وروبيرتو بول ،وماسيمو مورو ،باإلضافة إلى املواهب الشابة التي
أسندت الفرقة إليها أدوارا رئيسة ،كما ُدعي مشاهير قادة األوركسترا لقيادة عروض الباليه.
يدير الفرقة فريدريك أوليفييري منذ عام  ،2016كما أدارها في الفترة بني  2002و ،2007وعمد أوليفييري (وهو أيضا مخرج باليه
ُ
جيزيل) إلى إجراء تغييرات كثيرة ،منها زيادة هيكل الفرقة وإبراز املواهب الشابة التي تتدرب في مدرسة الباليه ،أحد املصادر التي ت ِمد
الفرقة باألعضاء الجدد .كما يهتم أوليفييري ،إضافة إلى رصيد الفرقة األكاديمي ،بإبداعات جديدة تصمم خصيصا لفرقة مسرح
السكاال للباليه ،حيث تتميز الفرق الكبرى باهتمامها باملواهب الشابة وتقديم إنتاجات جديدة تناسب عصرنا الحالي.

موسيقية تحمل العمل إلى أج��واء ساحرة
عبر األلحان التي ألفها املوسيقي الفرنسي
أدول ��ف آدم ( ،)1856 – 1803ويصاحب
باليه «جيزيل» أورك�س�ت��را ال��دول��ة املجرية،
أقدم الفرق األوركسترالية في املجر ،والذي

قدم خالل تاريخه الطويل العروض األولى
لألعمال األوب��رال�ي��ة والباليه س��واء املجرية
أو ال�ع��امل�ي��ة ،ك�م��ا ص��اح��ب م�ط��رب��ي األوب ��را
امل�ج��ري�ين م��ن أج�ي��ال م�ت�ع��ددة ،إض��اف��ة إلى
األسماء العاملية من نجوم الغناء األوبرالي،

ومن بينهم ماريو ديل موناكو ،لوتشيانو
ب��اف��اروت��ي ،م��ون�س�ي��رات كابلييه ،خوسيه
ك��اري��راس ،سيسيليا ب��ارت��ول��ي ،بالسيدو
دومينغو ،آن��ا نتريبكو ،يوسف إيفازوف،
ٌ
وكثير غيرهم.

فرصته مستحيلة ..بعد أن أصبح ترتيبه السادس في إرث التاج الملكي

اعتزال األمير هاري الحياة الملكية ألجل الحب ..أم فقد األمل في الحكم؟
«بعد أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية ،اخترنا
إجراء انتقال هذا العام والبدء بدور تدريجي جديد ..نحن
عازمون على التنازل كأعضاء رفيعي المستوى في
العائلة الملكية ،والعمل على االستقالل المادي ،مع
دعمنا الكامل لصاحبة الجاللة الملكة»..
بهذه الكلمات ،قرر األمير هاري وزوجته األميركية ميغان
ماركل االنسحاب من الحياة الملكية ،وهو القرار الذي،
إن لم يكن مستبعداً ،فإنه فتح الباب لعاصفة من
التساؤالت حول دوافع القرار وخلفياته وتوقيته.

خلل
في العالقة
لفت غ�ي��اب األم�ي��ر ه��اري وزوج�ت��ه
عن احتفاالت عيد امليالد األنظار
إلى خلل في العالقة ،حيث تحتفل
العائلة املالكة باألعياد معًا عادة ،إال
أن األمير اختار قضاء فترة العيد
في كندا مع زوجته ورضيعهما.
ّ
ك�م��ا ظ�ه��ر ال �ت��وت��ر ف��ي ال�ع�لاق��ة في
خ �ط��اب ع �ي��د امل� �ي�ل�اد ،ال � ��ذي أل�ق�ت��ه
امل� �ل� �ك ��ة إل � �ي� ��زاب � �ي� ��ث ،ح� �ي ��ث ك��ان��ت
ب�ج��واره��ا مجموعة ص��ور لجميع
أف��راد العائلة املالكة ال�ب��ارزي��ن ،في
وقت غابت أي صور لألمير هاري
وزوج � �ت� ��ه م ��ارك ��ل وط �ف �ل �ه �م��ا ع��ن
املشهد.

اسماعيل سليم
أب��رز التساؤالت ح��ول ق��رار االمير وزوجته
ت��رك��زت على دواف ��ع ال �ق��رار :ه��ل ج��اء نتيجة
ض� �ي ��ق ه � � ��اري وم� �ي� �غ ��ان ب ��ال� �ح� �ي ��اة ال �ع��ام��ة
وانتقادات الصحافة لهما التي ال تنتهي مع
كل مناسبة وت�ص� ّ�رف مل��ارك��ل ،أم ألن هاري
ليست لديه أي فرصة حقيقية ّ
ليتوج على
ال�ع��رش ،بعد أن أصبح ترتيبه ال�س��ادس في
إرث التاج امللكي؟
إدوارد الثامن َّ
تخلى عن العرش
قرار األمير هاري باعتزال الحياة امللكية ليس
األول من نوعه داخل ّالعائلة االرستقراطية؛
فامللك إدوارد الثامن تخلى عن العرش بسبب
ق �ص��ة ح �ب��ه م ��ع امل �ط �ل �ق��ة األم �ي��رك �ي��ة وال �ي��س
سيمبسون وزواجه منها ،وهو تشابه قريب
لحد كبير.
أيضًا من أوجه الشبه بني هاري وادوارد أن
زواجهما ّ
تسبب في شرخ في العائلة املالكة،
كما أن سيمبسون كانت مطلقة.
دوق ودوق � � ��ة س��اس �ي �ك��س أوض � �ح ��ا خ�ل�ال
ب �ي��ان �ه �م��ا ب��ال �ص �ف �ح��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ب �م��وق��ع
ان� �س� �ت� �غ ��رام ،أن� �ه� �م ��ا ي � ��ري � ��دان أن ي�ص�ب�ح��ا
«مستقلني ماليًا» ،مؤكدين أنهما سيتوقفان
عن تلقي األم��وال من املنحة السيادية ،التي
تغطي ح��وال��ي خمسة ف��ي امل�ئ��ة م��ن تكاليف
الزوجني.

والده َّ
حذره
مخصصاته..
َّ
بقطع
سيخسر
 3ماليين دوالر
«فوربس»:
يمكنه التر ُّبح
من «إنستغرام»..
وعودة ميغان
للتمثيل
منع  3ماليين دوالر
صحيفة ديلي ميل قالت إن األمير تشارلز
ّ
ح��ذر من أنه سيتخذ ق��رارًا بمنع املخصص
املالي البنه وزوجته في حال إصرارهما على
ق ��رار ال �ت �ن��ازل ،ف��ي ح�ين ت�ح��دث��ت الصحيفة
ذات � �ه ��ا ع ��ن اس� �ت� �ط�ل�اع ل � �ل ��رأي ك �ش��ف م�ي��ل
ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين ل�ت��وق�ي��ف امل�خ�ص�ص��ات امل��ال�ي��ة
للزوجني بعد قرارهما.

االمير هاري وزوجته ميغان

وك��ان��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام محلية تناقلت ق��ول
مصدر م�ق� ّ�رب م��ن العائلة امللكية إن األمير
تشارلز ه� ّ�دد بالقول« :لن يكون هناك شيك
فارغ»( ،يقصد على بياض).
في حال قرر األمير تشارلز ّ
التمسك بقراره،
ف ��إن ال ��زوج�ي�ن س �ي �خ �س��ران م ��ا ق�ي�م�ت��ه 2.3
م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه إس�ت��رل�ي�ن��ي (أي م��ا ي �ع��ادل 3
ماليني دوالر).
ويأتي تحذير األمير تشارلز بعد أن عارض
ال��زوج��ان نصيحة م�س��اع��دي��ه ب��ال �ع��دول عن
ق��راره �م��ا ،ون �ش��را ب�ي��ان��ًا ع�ل��ى «إن �س �ت �غ��رام»
األرب �ّع��اء ي�خ�ب��ران متابعيهما أنهما بصدد
التخلي عن االلتزامات امللكية طواعية.
وبعد أن أصدر األمير هاري وزوجته بيانهما
قال بيان لقصر برمنغهام إن «املناقشات مع
دوق ودوق��ة ساسيكس ال ت��زال ف��ي مرحلة
م�ب�ك��رة» ،وت��اب��ع« :نحن ّ
نتفهم رغبتهما ّفي
اتباع نهج مختلف ،ولكن هذه قضايا معقدة
ستستغرق وقتًا حتى تتضح».
ب�ي��ان ه ��اري وم��ارك �ل ك�ش��ف أن�ه�م��ا ينويان
العيش بني اململكة املتحدة والواليات املتحدة

ّ
األم �ي��رك �ي��ة ،وأن ه ��ذا ال �ع��ام س�ي�ش��ك��ل ف�ت��رة
انتقالية نحو الحياة الجديدة التي وعدا بمزيد
من التفاصيل بشأنها ،في وقت الحق.
االستقالل المالي
في تقرير ملجلة فوربس ،أجابت املجلة عن
�رز ،وه� ��و :ك�ي��ف ي�ص�ب��ح ه��اري
ال �س ��ؤال األب � � َّ
وميغان مستقلني ماليًا ،بعد أن هدد األمير
ت�ش��ارل��ز ،وال ��د ه ��اري ،بسحب امل�لاي�ين التي
ّ
تقدم لهم كل عام؟
وأض��اف��ت :م��ن ال��واض��ح م��ن خ�لال تنازلهما
عن واجباتهما ،فمن املحتمل أنهما لم يعودا
م �م �ن��وع�ين م ��ن ال �ك �س��ب ،م ��ا ي �م� ّ�ه��د ال �ط��ري��ق
أمامهما لشغل وظ��ائ��ف حقيقية ،لكن م��اذا
سيكون عمل هذين؟ وكم يحتاجان للعيش
في املستوى الذي اعتادا عليه؟
وت��اب�ع��ت :م��ن ال�ص�ع��ب ت�ح��دي��د امل�ب�ل��غ الدقيق
ال � ��ذي ي�ك�س�ب��ه األم� �ي ��ر ه � ��اري وم ��ارك ��ل من
مختلف اآلل �ي��ات امللكية ك��ل ع��ام ـــــ ول��م يرد
متحدث باسم ساسيكس على أسئلة حول

ال�ش��ؤون املالية للزوجني ـــــ ول�ك��ن  %95من
دخلهما السنوي يأتي م��ن األم�ي��ر تشارلز،
والد هاري ،عبر دوقية كورنوال .وأوضحت
يتالقها
«ف��ورب��س» أن املنحة السيادية التي ّ
هاري وميغان ،والتي أعلنا أنهما سيتخليان
عنها ،تغطي  %5من دخلهما ،وتستخدم في
واجباتهما الرسمية ،مثل األعمال الرسمية
وال �ج��والت ال��دول �ي��ة ،وال�س�ف��ر إل��ى املناسبات
الرسمية وصيانة منازلهما ومكاتبهما.
وتشير «ف��ورب��س» إل��ى أن ال��زوج�ين لديهما
بعض امل��ال للعيش ب��ه ،بفضل عمل ميغان
مل��دة سبع س�ن��وات ف��ي ال��درام��ا التلفزيونية،
التي تقدرها «فوربس» بما قيمته الصافية
حوالي  2.2مليون دوالر.
ً
األمير هاري يمتلك أمواال
كما تشير إلى أن ّ
خ��اص��ة ب��ه ،حيث تلقى ه��و وشقيقه الجزء
األك�ب��ر م��ن ممتلكات األم �ي��رة دي��ان��ا ،البالغة
.1997
 31.5مليون دوالر عند وفاتها عام
ّ
ولفتت املجلة إلى أن ماركل قالت إنها تخلت
ع��ن التمثيل ل�لأب��د ب�م�ج��رد انضمامها إل��ى
العائلة املالكة؛ «ربما هذه فرصة لها ـــــ قرار

ال�ت�ن��ازل ــــــ لتغيير رأي �ه��ا ،وم��ن املحتمل أن
يرتفع دخلها بفضل لقبها امللكي إذا قررت
العودة إلى الشاشة».
وأض��اف��ت« :ف��ي احتمالية ع��دم رغبتهما في
متابعة خطى العائلة امللكية ،من املحتمل أن
ً
يكسب الدوق والدوقة مبلغا هائال من تقديم
محتوى ب��رع��اي��ة على حسابهما ف��ي موقع
إنستغرام الشهير ،حيث يصل عدد املتابعني
لهما إلى « 10.4ماليني متابع».
وكان األمير هاري وزوجته املمثلة األميركية
م�ي�غ��ان م��ارك��ل ق��د ت��زوج��ا ف��ي م��اي��و ،2018
في حفل ملكي ،شهد تدفق نحو  100ألف
ش �خ��ص ع �ل��ى ب �ل��دة وي� �ن ��دس ��ور ،ع �ل��ى بعد
مترا غ��رب ل�ن��دن ،لحضور
ح��وال��ي  30كيلو ّ
الحفل ،في حني نظمت آن��ذاك احتفاالت في
أم��اك��ن مختلفة م��ن ال �بل��اد مل�ت��اب�ع��ة م��راس��م
الزفاف.
ّ
وتشير تقارير إعالمية ،قد تحدثت عن توتر
في العالقة بني األمير هاري وشقيقه األكبر
األم �ي��ر وي �ل�ي��ام ،يعتقد أن�ه��ا مرتبطة ب��زواج
األمير هاري من ماركل.
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تتفاوت من جنسية ألخرى ..و«الكندي» بـ 1.7مليون دوالر

 700مليون دوالر تعويضات «ضحايا األوكرانية»
إرباك وحذر

رجحت مصادرعاملة في قطاع النقل الجوي أن يتراوح حجم
التعويضات ألهالي ضحايا الطائرة األوكرانية التي أسقطها الحرس
الثوري اإليراني ما بين  500و 700مليون دوالرعلى أقل تقدير ،وذلك
من دون احتساب تعويضات التي قد تطلبها شركات التأمين
تعطل رحالتها وإلغاء الحجوزات
والشركة المالكة للطائرة نتيجة ُّ
واالنعاكاسات المترتبة عليها ،وتوقعت المصادر أن يتجاوز اجمالي
التعويضات حاجز المليار دوالر.
فواز نزيه ودينا حسان
استندت املصادر في أرقامها إلى حادثة سابقة
م�ش��اب�ه��ة ،ع�ن��دم��ا ج ��رى اس �ق��اط ط��ائ��رة ف��ي ع��ام
 1988ف��ي ال��رح�ل��ة رق ��م  655ال �ت��ي ك��ان��ت متجهة
م��ن ط �ه��ران إل��ى دب��ي وك ��ان يتخللها ه�ب��وط في
م�ط��ار ب�ن��در ع�ب��اس وال �ت��ي ب��ات��ت ت�ع��رف بطائرة
«بندر عباس» ،حيث جرى دفع  65مليون دوالر
تعويضات أله��ال��ي الضحايا رغ��م ع��دم اع�ت��راف
السلطات األميركية بتحمل مسؤولية هذا الخطأ
ال ��ذي وص�ف�ت��ه حينها «ب ��اإلج ��راءات ال��دف��اع�ي��ة».
وقالت املصادر إنه عند األخ��ذ باالعتبار الفارق
ال��زم �ن��ي ب�ي�ن ال �ح��ادث �ت�ين إض��اف��ة إل ��ى االع �ت��راف
الرسمي من قبل السلطات اإليرانية بالخطأ ،فإن
التعويضات ستتضاعف اض��اف��ة ال��ى ان معظم
ركاب الرحلة يحملون الجنسية الكندية ،وتندرج
التعويضات وفق قانون خاص باملالحة الجوية
ال��ذي ينظم عمليات تعويضات أه��ال��ي ضحايا
كوارث الطيران.
وأش � ��ار ال ��ى ان ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق ال ��ذك ��ر ي�ح��دد
ال �ت �ع��وي �ض��ات وف ��ق ال�ج�ن�س�ي��ة ،ف��ال �ح��د االق �ص��ى
ل�ت�ع��وي��ض اه��ال��ي ض�ح�ي��ة أم �ي��رك��ي ع �ل��ى سبيل
املثال يبلغ  4ماليني و 500الف دوالر ،والبرازيلي
ي�ب�ل��غ م�ل�ي��ون�ين و 500ال ��ف دوالر ،ام ��ا ال�ك�ن��دي
فيصل الى مليون و 700الف دوالر ..الخ.
الى ذلك ،أكدت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن حركة
رحالت الطيران في مطار الكويت الدولي تسير

ع �ل��ى م��ا ي� ��رام وب�ش�ك�ل�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ول ��م ي�ح��دث
فيها أي تغيير او تعطيل او حتى تأخير ،على
الرغم من األح��داث الجيوسياسية غير املستقرة
الحاصلة في اآلون��ة األخيرة بني إي��ران والعراق
وأميركا ،وافاد املصادر بأنه ال تأخير في رحالت
الطيران أو إعادة جدولتها ،بل إن حركة الطيران
بشكل طبيعي.
من وإلى الكويت تسير
ٍ
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،أك ��د أي �ض��ًا خ �ب��راء ف��ي م�ج��ال
السياحة والسفر أنه حتى اآلن لم تشعر مكاتب
ال �س �ي��اح��ة وال �س �ف��ر ب� ��أي ت�غ�ي�ي��ر ف ��ي م ��ا يتعلق
بحجوزات السفر من الكويت إلى أي دولة أخرى
ح �ت��ى إل� ��ى إي � � ��ران ،ح �ي��ث إن ال� �ح� �ج ��وزات ث��اب�ت��ة
وأسعار التذاكر أيضًا كما هي لم تتغير.
وق ��ال ��وا ان ال ��رح�ل�ات ال �ت��ي س �ت �ت��أث��ر ب ��األح ��داث
الحاصلة ف��ي إي ��ران ،ه��ي ال�ت��ي تقلع م��ن أوروب��ا
الى دول شرق آسيا وجورجيا ومناطق االتحاد
السوفيتي س��اب�ق��ًا  ،أم��ا ال�ت��ي ستقلع م��ن ال��دول
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف�ل��ن ت�ح�ل��ق ف ��وق األج � ��واء اإلي��ران �ي��ة،
ب��ل م��ن ف��وق الخليج ال�ع��رب��ي ،وإن ك��ان هناك أي
تأثير لألوضاع السياسية فإنه سيكون مباشرا
على شركات الطيران ،التي غيرت مسارها بعيدا
ع��ن األج ��واء اإلي��ران�ي��ة ،ألن�ه��ا ستتحمل تكاليف
إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ،عالوة على
زيادة وقت الرحلة .ويقول املدير العام لسفريات
ع ��ال ��م ال �ص��ال �ح �ي��ة أي �م ��ن زن � � ��داح« :ال ت ��وج ��د أي
تغييرات طرأت على حجم الحجوزات خالل هذه
الفترة ،حتى فيما يخص الرحالت املجدولة الى

تعويضات حوادث الطيران يحددها قانون خاص في المالحة الجوية

¶ حركة الطيران من وإلى الكويت مستقرة ..وال تأخير أو إعادة جدولة للرحالت
¶ منصور :ال ارتفاع في أسعار التذاكر ..و 45دقيقة حدٌّ أقصى زيادة بمواعيد بعض الرحالت
¶ زنداح :تعويضات حوادث الطيران تحددها عوامل عدة أهمها نوع الخطأ المرتكب
¶ المساعد %50 :إلغاء في الحجوزات لبعض الوجهات ..إذا استمرت وتيرة التصعيد
¶ الشركات تتحمل زيادة تكاليف تغ ُّير مسار رحالت الطيران ..وليس المسافر
إي��ران لم يظهر حتى اآلن أي تغيير في موعدها
أو إلغاء في حجوزاتها ،إنما التغيير الحاصل
ه��و م��ن ق�ب��ل ش��رك��ات ال �ط �ي��ران األم �ي��رك �ي��ة ،ال�ت��ي
تمر من فوق الخليج العربي وإي��ران ،تفاديًا ألي
أخطار ناجمة عن تصاعد التوترات بني الواليات
املتحدة وإيران» .وأضاف« :في حال تغيير مسار
الرحالت  ،يتمكن الطيار من تعويض فرق الوقت
ال�ن��اج��م ع��ن امل �س��ار امل�ع�ت��اد ل�خ��ط س�ي��ر ال�ط��ائ��رة
بزيادة معيار السرعة أثناء الطيران ،لذا لن يكون
هناك فرق كبير في الوقت».
وأكد زنداح «أن االتجاه اآلن هو نحو االستقرار،

ح�ي��ث إن �ن��ا ال ن�ش�ع��ر ب ��أي ت�غ�ي�ي��ر ع�ل��ى مستوى
ال �ح �ج��وزات س ��واء ب��اإلل �غ��اء او ب��ال�ت��أج�ي��ل ،فهي
مستقرة خ�لال األس�ب��وع�ين» .واض ��اف :ع��ادة في
ح ��ال ال� �ظ ��روف ال �ج��وي��ة ال �ص �ع �ب��ة او س�ي��اس�ي��ة،
ي�ع�ف��ى أص �ح��اب ال �ت��ذاك��ر م��ن دف��ع ض��ري�ب��ة إل�غ��اء
تذاكر السفر ،وهذا اإلعفاء يكون مقررا من شركة
ال �ط �ي��ران ن�ف�س�ه��ا» .وع ��ن ال�ت�ع��وي�ض��ات ال��واج��ب
دفعها م��ن إي��ران إث��ر ح��ادث ال�ط��ائ��رة االوك��ران�ي��ة
املنكوبة  ،لفت الى انها تتحدد وفقا لعوامل عدة،
ك�ع��دد ال��رك��اب ون��وع ال�ط�ي��ارة وأس�ب��اب ال�ح��ادث،
ونوع الخطأ املرتكب الذي أدى الى وقوع الطائرة

وت�ح�ط�م�ه��ا ،وم ��ا إذا ك ��ان ه ��ذا ال �خ �ط��أ ال�ب�ش��ري
متعمدا أو غير مقصود ،وه��ل قيمة التعويض
ُ
سترضي أهالي الضحايا وشركة الطيران التي
فقدت طائرتها أم ال؟
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،ي ��رى امل��دي��ر ال �ع��ام ل�س�ف��ري��ات
مساعد الصالح ،ف��راس املساعد ،أن��ه م��ن املمكن
أن تحدث تغييرات على حركة الطيران املتجهة
إل� ��ى ك ��ل م ��ن إي� � ��ران وت��رك �ي��ا ول �ب �ن ��ان ،إذا ظ�ل��ت
االوض��اع على ما هي عليه ،ألن��ه توجد شريحة
م��ن امل �س��اف��ري��ن ،وإن ك��ان��وا ق �ل��ة ،م�ت�خ��وف�ين من
احتمال ّ
تطور األحداث ،متوقعا حدوث إلغاء في

توقع عاملون في قطاع الطيران أن يشهد
سوق السفر حركة ارباك وحذر مع اتجاه
العديد م��ن ال�ش��رك��ات إل��ى تغيير وجهتها
واالبتعاد عن املناطق امللتهبة في الشرق
األوس��ط بعد تصاعد التوترات العسكرية
ب�ي�ن أم �ي��رك��ا واي� � � ��ران ،واع � �ت� ��راف ال �ح��رس
الثوري االيراني بإسقاط الطائرة االوكرانية
ع��ن ط��ري��ق الخطأ ،وم��ا ل��ذل��ك م��ن تداعيات
وانعكاسات سلبية على شركات الطيران.
واش � � ��اروا ال ��ى أن ه �ن��اك ح��ال��ة م ��ن ال �ح��ذر
وال �ت��رق��ب بالنسبة ل�ل��رح�لات امل�ت�ج�ه��ة من
وإلى منطقة دول الخليج والشرق األوسط
بشكل عام ،وقالوا ان هناك تراجعا بالفعل
في حجم الحجوزات ،خصوصًا مع قيام
ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ش��رك��ات ال �ط �ي��ران العاملية
بتعديل وج�ه��ات�ه��ا وتغييرها لتبتعد عن
األج� � ��واء ال �ع��راق �ي��ة واإلي ��ران� �ي ��ة ف ��ي ال��وق��ت
ال� �ح ��ال ��ي .ك �م��ا ت ��واج ��ه ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران
تكاليف وقود أعلى مع تحويلها مسارات
الرحالت لتفادي املجال الجوي فوق إيران
وال� �ع ��راق ،م��ا ي��زي��د ال �ض �غ��وط امل��ال �ي��ة على
الشركات.
ال�ح�ج��وزات بنسبة  50باملئة إذا استمرت حالة
التوتر».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م��دي��ر السياحة ف��ي ش��رك��ة ناس
للسياحة وال�س�ف��ر ،ال�ي��اس م�ن�ص��ور« :ال يتحمل
املسافر أي تكاليف إضافية على سعر التذكرة
جراء تغيير شركة الطيران ملسار رحلتها ،بغض
ال �ن �ظ��ر ع��ن االس� �ب ��اب ،ب��ل ان ال�ت�ك�ل�ف��ة تتحملها
ش��رك��ة ال �ط �ي��ران وح��ده��ا .وح ��دد م�ن�ص��ور ال�ف��رق
األق �ص��ى ف��ي ال��وق��ت ال �ن��اج��م ع��ن ت�غ�ي�ي��ر امل�س��ار
الجوي لرحالت الطيران  45دقيقة ،لكن كجداول
ومواعيد الرحالت لم يتغير بها أي شيء».
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رأي نفطي

مؤسسة البترول توافق
على رفع مواصفات سيارات العاملين

عبدالحميد العوضي
خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط

القطاع النفطي  ..2020غير!
خ �ب��ران س � ��اران ف��ي ال �ش��أن ال�ن�ف�ط��ي ت�ن��اق�ل�ت�ه�م��ا ال�ص�ح��ف
ووك ��االت االن �ب��اء ،األول يتعلق بتصدير اول شحنة دي��زل
منخفض الكبريت  ULSDمن الكويت ،تزامنا مع بدء تطبيق
املعايير البيئية الدولية في اول يناير  ،2020حيث استطاعت
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول وم�ع�ه��ا ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة دخ��ول
السوق العاملي بمنتج جديد ،لتواكب مسار الشركات النفطية
الكبرى ال�ت��ي سبقتها ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،حيث ق��ام��ت بتزويد
ال�س��وق بمنتج ال��دي��زل عالي ال�ج��ودة ،فما أهمية ه��ذا املنتج؟
وبماذا يختلف عن سابقه؟
الديزل له استخدامات عديدة ،فهو يستخدم كوقود للسيارات
والقاطرات والشاحنات والسفن ومحطات توليد الكهرباء،
فاألولوية القصوى تكمن في االل�ت��زام بالتعليمات الخاصة
باالنبعاثات وامللوثات الناتجة عن تشغيل املحركات ،ولهذا
السبب ي�ق��وم معظم ص�ن��اع امل�ح��رك��ات ف��ي ال�ع��ال��م بتصميم
محركات ال��دي��زل طبقا للمواصفات التي ت��م االت�ف��اق عليها
وإقرارها من دول االتحاد األوروبي وأميركا والدول املتقدمة
االخرى اعتبارا من األول من يناير  ،2009وهي العمل على
تحديد حد أقصى لكمية الكبريت في وقود الديزل ال تتجاوز
 10م�ل�ج��م /ك�ج��م ،ح�ي��ث تتسبب زي ��ادة نسبة ال�ك�ب��ري��ت في
التأثير سلبًا بشكل واضح على البيئة العاملية وعلى كفاءة
أداء محركات الديزل املحتوية على الكبريت.
في الكويت عملت شركة البترول الوطنية الى معالجة الديزل
بشكل عميق لتقليل نسبة الكبريت من  500جزء في املليون
إل��ى  10أج��زاء ف��ي امل�ل�ي��ون ،ليتوافق م��ع امل��واص�ف��ات العاملية
 EURO 5 / 6ويهدف القرار إلى تعزيز االستدامة البيئية في
العالم عن طريق انتاج مواصفات أكثر استدامة من مصافي

ميناء ع�ب��داهلل واالح �م��دي وال ��زور ،الشحنة ال�ج��دي��دة تحقق
اي�ض��ا مكاسب م��ادي��ة عالية بجانب امل��زاي��ا البيئية مقارنة
باملنتج القديم بفارق حوالى  20 - 15دوالرا بالطن ،ما يعزز
ربحية املصافي وزيادة الدخل العام.
الخبر الثاني ه��و التعاقد م��ع دول��ة قطر الشقيقة الستيراد
 3ماليني طن سنويا من الغاز الطبيعي املسال  LNGملدة
 15سنة ،ومعلوم ان الكويت تستورد الغاز املسال من عدة
مصادر منذ عام  2009لسد النقص من هذا النوع من الوقود
إلنتاج الطاقة الكهربائية ،كما تزود قطر دولة االمارات بالغاز
امل�س��ال بمقدار  12مليون ط��ن سنويا .ولكن م��ا ه��ي مزايا
التعاقد مع دولة قطر تحديدا؟
 -1قرب املسافة بني البلدين حوالي  450ميال بحريا تقطعها
ناقلة الغاز في  18ساعة كما ان نسبة الفاقد من التبخير
تبقى في حدودها الدنيا.
 -2جودة ونقاء الغاز القطري ومحتواه العالي من السعرات
الحرارية العالية ،مقارنة بمصادر اخرى.
 -3اكبر منتج وم��زود للغاز املسال  LNGفي العالم بطاقة
انتاجية تصل إلى  110ماليني طن سنويا.
 -4مصدر معتمد وآمن لتدفق الغاز من داخل الخليج العربي
في حال اعاقة املالحة في مضيق هرمز.
 -5الروابط الوثقى التي تربط االشقاء الخليجيني دائما اكبر
من العالقات التجارية.
ووف��ق االح�ص��اء السنوي ال��ذي تصدره وزارة الكهرباء ،بلغ
استهالك الكويت من الغازعام  2018حوالي  403مليارات قدم
مكعب ،مقارنة باستهالك عام  2009البالغ  150مليار قدم
مكعب ،ما يؤكد على تزايد اعتماد الدولة على الغاز .وهناك

سعد الشيتي

خليط من ان��واع الوقود السائل يستخدم في محطات توليد
الكهرباء من ديزل ونفط خام وزيت ثقيل ،ووفق االحصائيات
بلغ مجموع استهالك انواع الوقود السائل عام  2009حوالي
 75.22مليون برميل ،بينما انخفض االستهالك تدريجيا الى
 52.81مليون برميل ع��ام  2018بمعنى توفير كميات من
الوقود السائل للبيع خارجيا بحوالي  2.5مليون برميل سنويا
وتحقيق وفرة مالية اجمالية تعادل  1.625مليار دوالر بناء
على االسعار الحالية ،نتيجة تزايد استخدام الغاز الطبيعي
املسال ،ومعلوم ان الكويت تتجه الى رفع الطاقة الكهربائية
ع��ام  2030ال��ى  30غيغاواط ،حيث تتطلب استهالك حوالي
 5مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز ،بينما سيبلغ عندها
االنتاج املحلي من الغاز  3.5مليارات قدم مكعب ،ما يشير الى
حجم االستيراد سيزداد ما لم يغطى الفارق محليا.
العامل املشترك بني هذين الخبرين هو اتجاه العالم الى انتاج
ان��واع نظيفة من الوقود وصديقة للبيئة وتقليل االنبعاثات
وامل �ل��وث��ات نتيجة اس �ت �خ��دام امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة ،وحسب
تقديرات وكالة حماية البيئة االميركية ك��ان حجم امللوثات
الضارة بلغ عام  2010حوالي  120مليون طن ،ومتوقع ان
تنخفض الى  90مليون طن عام  2020بقدر االلتزام بقوانني
البيئة العاملية ،والكويت اليوم تساهم بدورها عبر مشاريعها
ال�ج��دي��دة وان ت�ب��اط��أت ،مثل ال��وق��ود البيئي وم�ص�ف��اة ال��زور
واملحطة الدائمة الستيراد الغاز املسال ،في خلق بيئة عاملية
نظيفة اال ان��ه ال يسعنا اال ان نبارك ونهنئ القطاع النفطي
على الجهود الطيبة املخلصة نحو تحسني البيئة العاملية
والسعي لرفع االداء لتحقيق قيمة مضافة في دعم االقتصاد
الوطني.

روّ جت لها شركة كويتية

الهند :محكمة تؤيد هدم فيالت سياحية في كيرال
حسام علم الدين
نقل م��وق��ع «ن�ي��و ان��دي��ان اك�س�ب��رس» أن محكمة
ع �ل �ي��ا ه �ن��دي��ة إي � ��دت ح �ك �م��ا ي �ع ��ود ل �ع ��ام 2013
ي��أم��ر ب �ه��دم  59ف�ي�لا وم �ن �ش��آت أخ ��رى ف��ي أح��د
املنتجعات ال��ذي تم الترويج له من قبل شركة
م��وث��وت ال�ه�ن��دي��ة وش��رك��ة ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ج��زي��رة
نيديا نثوروثو النائية والتابعة لوالية كيراال.
وق � ��ال امل ��وق ��ع إن امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ال��والي��ة

قضت في حكمها أن الفيالت التي تم إنشاؤها
ف ��ي امل �ن �ت �ج��ع ت�ن�ت�ه��ك ق ��واع ��د ال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي
ع �ل��ى ال �خ��ط ال �س��اح �ل��ي ،ك �م��ا رف �ض��ت امل�ح�ك�م��ة
الحجج التي قدمها محامي املنتجع ب��أن هدم
الفيالت واملنشآت التابعة للمنتجع سيتسبب
ف��ي أض� ��رار ج�س�ي�م��ة ل�س�ك��ان امل �ن��اط��ق ال�ق��ري�ب��ة
وممتلكاتهم.
ت �ج��در اإلش� � ��ارة إل ��ى أن امل �ن �ت �ج��ع امل ��ذك ��ور يقع
ف��ي منطقة ضمن ال�ج��زي��رة معروفة ب��األراض��ي

ال��رط �ب��ة ال �ت��ي ت�ك�ت�س��ب أه �م �ي��ة دول �ي��ة وت�ع�ت�ب��ر
محمية بموجب العديد من االتفاقيات .وكانت
هيئة املحكمة العليا في والية كيراال قالت أيضا
في  2015إن الفيالت املذكورة تم بناؤها بشكل
ينتهك ق��واع��د التنظيم امل��دن��ي .وج��زي��رة نيديا
نثوروثو هي من بني الجزر الصغيرة السبع في
مناطق بعيدة في االبوزا التابعة لوالية كيرال.
وق��ال ب��رادي��ب كوديكال امل�س��ؤول الحكومي في
املنطقة :نرحب بالحكم الصادرعن املحكمة رغم

وضعنا امل��ال��ي الصعب وع��دم تمكننا م��ن هدم
ال�ف�ي�لات وامل�ن�ش��آت ح��ال�ي��ا .وي��أت��ي أم��ر املحكمة
العليا ب�ه��دم ال�ف�ي�لات وامل�ن�ش��آت ل�ه��ذا املنتجع
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ه ��دم  4م �ب��ان ش��اه�ق��ة ف��ي مدينة
مارادو التابعة لوالية كوتشي بسبب انتهاكها
أي �ض��ا مل�ع��اي�ي��ر ال �ب �ن��اء ،ك �م��ا س�ي�ت��م ه ��دم مبنى
م��ؤل��ف م��ن  18طابقا وب��رج�ين ت��وأم�ين يتألفان
من  18طابقا وآخرين يتكونان من  16طابقا في
مناطق متفرقة من الهند.

ً
تأكيدا لخبر سبقلا املنشور بتاريخ  ٧سبتمبر  ٢٠١٩تحت عنوان
«رف��ع م��واص�ف��ات س�ي��ارات العاملني وال�ق�ي��ادي�ين بالقطاع النفطي»،
علمت سبقلا من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول
الكويتية اجتمع ام��س ،وواف��ق على رف��ع مستوى مواصفات جميع
السيارات لكل العاملني املتمتعني بهذه امليزة في القطاع النفطي.
يذكر أن مؤسسة البترول الكويتية قامت في ع��ام  ٢٠١٧بتخفيض
م��واص �ف��ات ال �س �ي��ارات ل�ل�ق�ي��ادي�ين وال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي،
واعتماد مواصفات فنية اقل للسيارات.

طالما تحلى بالموضوعية

«التجارة»:
لم ولن نمنع الجمعيات األهلية
من انتقاد الجهات الحكومية
علي الخالدي
كشفت مصادر معنية في وزارة التجارة والصناعة أنها تلقت عددًا
كبيرًا م��ن طلبات إن�ش��اء وإش�ه��ار جمعيات حماية املستهلك خالل
السنوات املاضية ،إال أن املوافقة لم تتم إال لثالثة طلبات فقطّ ،
مبينة
أن الطلبات امل��رف��وض��ة ل��م تحقق االش�ت��راط��ات املطلوبة والضوابط
وال �ش��روط ال ��واردة بنص امل ��ادة  23م��ن الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  39لسنة  2014بشأن حماية املستهلك لضمان الحيادية وعدم
تعارض املصالح.
وف��ي ما يخص حرية تلك الجمعيات في إب��داء رأيها بنقد الجهات
الحكومية بما فيها وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،أك��دت امل �ص��ادر أن
ال��وزارة لم ولن تمنع أي جمعية لحماية املستهلك من نقد الجهات
الرسمية والرقابية في الدولة طاملا كان هذا النقد بصورة موضوعية،
وأن لتلك الجمعيات كامل الحرية للنقد ،شريطة أال يصل إل��ى حد
التجريح والشخصنة.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ع�م��دت ف��ي إق��رار
الالئحة التنفيذية لقانون إشهار جمعيات حماية املستهلك األهلية
إلى أن تكون لدى تلك الجمعيات مساحة كبيرة في العمل واإلصالح،
ّ
إذ لها الحق في مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح املستهلكني
أو التدخل فيها وتوعية املستهلك بحقوقه وع�م��ل مسح ومقارنة
األسعار وجودة املنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها،
كما لها الصالحية في تقديم معلومات للجهات الحكومية املختصة
ّ
عن املشاكل املتعلقة بحقوق ومصالح املستهلكني ،وتقديم مقترحات
عالجها ،وتلقي شكاوى املستهلكني والتحقق من جديتها ورفعها
إلى الجهات املختصة ،ومعاونة املستهلكني الذين وقع عليهم ضرر
وتوجيههم إلى الجهات الحكومية التي ترد لهم اعتبارهم.
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يعد شارع سالم المبارك منارة اقتصادية نشأت
معالمها منذ القدم ،العديد من المستثمرين
والتجار ينظرون اليها على انها مركز استثماري
واعد ذو مكانة تجارية قيمة ،ال سيما ان نسب
الطلب العالية لالستثمار في العقارات التجارية
الكائنة في هذا الشارع العريق ،باتت خير دليل
على ما يتمتع به من نجاحات سجلها على مدى
التاريخ.
ووفقا لما جاء في تقرير بيت التمويل الكويتي،
تراوحت نسبة عائد البيع من دخل العقار
السنوي لفترة الربع الثالث من  2019في شارع
سالم المبارك  %8.00 - %7.50وبمتوسط
 .%7.75وبشكل عام بلغت قيمة التداوالت
العقارية التجارية  197مليون دينار بزيادة %26
على أساس ربع سنوي ،ودفع هذا األداء
قيمة تداوالت القطاع الى أن تواصل مسارها
التصاعدي القوي ،وعلى أساس سنوي ارتفعت
تداوالت القطاع  ،%40وهو ضعف معدل النمو
السنوي الذي سجله العقار التجاري في الربع
الثاني من العام الحالي.
في حين سجلت معدالت متوسط عائد
العقار التجاري في محافظة حولي %7.89
بزيادة طفيفة عن عائد العقار االستثماري
بالمحافظة الذي يصل إلى  ،%7.87نتيجة
استمرار ارتفاع التوقعات المرتبطة بمستقبل
قطاع المكاتب ،ال سيما في المنطقة األكثر
جاذبية للطلب عليها ،ويبلغ متوسط العائد
على العقارات التجارية في بعض المناطق
المتميزة بالمحافظة  %8وفي بعض مواقع
منطقة السالمية ،بينما يتراوح بين %7.7
و %8.1في مناطق أخرى من منطقة حولي
للعقارات التجارية .وبين الخبراء ان االستثمار
في العقار التجاري في شارع سالم المبارك
ال يزال في ازدياد مستمر ،فالكثافة السكانية
وموقعه الجغرافي المتميز يجعالن منه وجهة
استثمارية مرغوبة جاذبة لالفراد والتجار على
حد سواء ،متوقعين استقرار مستوى اسعاره
خالل الفترة المقبلة .سبقلا استطلعت آراء
الخبراء وفي ما يلي التفاصيل:

هبة حماد
ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة ل�لات �ح��اد
الكويتي ملقيمي العقار عبد العزيز الشداد ان
مستوى االسعار يتفاوت اعتمادا على املوقع
وامل �س��اح��ة وامل� �ي ��زات ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب�ه��ا ال�ع�ق��ار
التجاري اال أن اسعار اإليجارات تتراوح ما بني
 35 - 30للمتر ،مشيرًا الى ان هناك العديد من
العوامل قد تكون مؤثرة عند مراعاة املستثمر
لعمليات تأجير املحال.
واضاف الشداد ان نوع االنشطة التجارية التي
تتوافر في بعض املجمعات قد تكون «منفرة»
في بعض االحيان للمستثمرين ،كما انها قد
ت�ع�م��ل ع�ل��ى ع ��زوف امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،واالم� ��ر ال��ذي
سينعكس على مستوى االس�ع��ار وتدهورها،
م� ��ؤك� ��دا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ال� �ت� �ن ��وي ��ع ب��االن �ش �ط��ة
التجارية وان�ت�ق��اء الجيد منها واالب�ت�ع��اد عن
مزاولة نفس االنشطة في نفس املكان.
ون� � ��وه ال � �ش� ��داد ال � ��ى ان ش� � ��ارع س ��ال ��م امل� �ب ��ارك
ي�ظ��ل ب�م�ن��زل��ة ب ��ؤرة م��رغ��وب��ة م��ن ق�ب��ل ال�ت�ج��ار
واصحاب رؤوس االم��وال وباالمكان تعزيزها
بشكل كبير عن طريق تنشيط حركة الفنادق،
م �ق �ت��رح��ا ان� �ش ��اء ح ��رك ��ة م� ��واص�ل��ات م�س�ت�ق�ل��ة
«شبكة باصات» خاصة ،وذلك لتسهيل تجوال
االف��راد واملستهلكني على امتداد الشارع وبني
م�خ�ت�ل��ف امل �ح��ال وامل �ج �م �ع��ات .وت��وق��ع ال �ش��داد
استقرار االسعار خالل الفترة املقبلة في شارع
سالم امل�ب��ارك في حني ي��رى ان الطلب والرغبة
لالستثمار فيه ستظل بازدياد مستمر.

غياب صانع سوق
وأك ��د ال �ش��داد ان س��وق ال�ع�ق��ار امل�ح�ل��ي يعاني
من غياب قائد أو صانع س��وق وه��و أم��ر غاية
باألهمية ،حيث ان مهام صانع السوق تكمن
ب �ت��أم�ين ال �ف ��رص امل �ت��اح��ة ل �ل �ش��رك��ات واالف � ��راد
ب��االض��اف��ة ال ��ى تنظيم ح��رك�ت��ه ب��االض��اف��ة ال��ى
ت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع م ��ن خ �ل�ال ت �ح��دي��ث ال �ق��وان�ين
والقرارات والتي بات بعضها قديم وال يعاصر
السوق العاملي.
وب �ي��ن ال � �ش � ��داد ان ص ��ان ��ع ال � �س� ��وق ق� ��د ي �ك��ون
ك�ي��ان ان��دم��اج يجمع م��ا ب�ين الحكومة وهيئة
االس �ت �ث �م��ار او ح�ت��ى ك�ي��ان��ا م�س�ت�ق�لا م��ن رح��م
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،ب��ال�ن�ه��اي��ة ف��االم��ر ي�ق��ف على
مدى قوة مكانته ورؤيته بعكس دوره القيادي
لتنظيم وتطوير حركة القطاع.
وأش� ��ار ال �ش��داد ال ��ى ص�ع��وب��ة االج � ��راءات التي
يتكبدها املستثمرون عند االق ��دام الت�م��ام اية
م�ع��ام�لات ع�ق��اري��ة ،الف�ت��ا ال��ى ان اب�س��ط االم��ور
ك��اج��راء لفتح محل ت�ج��اري ق��د يستغرق االم��ر
م��دة طويلة وبالتالي قد تحبط ه��ذه الخطوة
من عزيمة العديد من املستثمرين والعقاريني
وق � ��د ي � ��رى ال �ب �ع��ض ان ال � �خ ��وض ف ��ي م �س��أل��ة
االج��راءات الروتينية ال تستحق العناء مقابل
الجدوى املرجوة باملقابل.
وش� ��دد ال �ش ��داد ع �ل��ى اه �م �ي��ة ت �ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة
ت�س�ه�ي�لات ت �خ��دم م�س��اع��ي ال �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري،
ف� �ب ��االض ��اف ��ة ال� � ��ى ال� �ن� �ظ ��ر ب� �م ��وض ��وع ص��ان��ع
السوق ،هناك حاجة ماسة لنموذج للتسويق
ال �ت �ج��اري ك�م��ا ه��و ال �ح��ال ب��ال��دول ال�خ��ارج�ي��ة،
بحيث يشمل ع�ل��ى ت��أم�ين وتخصيص ام��اك��ن
ملواقف السيارات وتسهيل اجراءات املواصالت
لتشجيع املستهلكني على اس�ت�ه��داف االماكن
ال �ت �ج ��اري ��ة ،ووض � ��ع خ �ط��ط ت �س��وي �ق �ي��ة ب�ش�ك��ل
م �ت ��واص ��ل ،وج �م �ي �ع �ه��ا ع ��وام ��ل س �ت �س��اه��م في
تعزيز حركة السوق وتنشيطه ،وبالتالي تدعم
العجلة االقتصادية.
وأكد الشداد على الحاجة الى «عقلية تجارية»
ت �خ��دم ال �س ��وق ع �ل��ى اك �م��ل وج� ��ه ،ك �م��ا ان ه��ذا
االم��ر سيساهم بمنع ح��دوث ح��رق باالسعار
ف ��ي ب �ع��ض امل �ن ��اط ��ق ،ف��امل �ض��ارب��ات ال �ع �ق��اري��ة
م�ت��رك��زة ح��ال�ي��ا ف��ي منطقتي ال�ش��وي��خ وال ��ري،
على عكس م��ا يحدث ف��ي ش��ارع سالم املبارك
ال��ذي يعد من اب��رز ال�ش��وارع التجارية محليا،
مشيرا الى ان مجمع االفنيوز نموذج يحتذى
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كثافة َسكنية ..ورغبة عالية من المستثمرين

عقارات شارع سالم المبارك التجارية
 ..الطلب مدفوع بالموقع

باتباع استراتيجيته البناءة ،حيث وفر جميع
التسهيالت امل�ط�ل��وب��ة الن �ج��از م �ش��روع تخلله
النجاح.

ه�ن��اك م�ك��ات��ب ت�ج��اري��ة ص�غ�ي��رة ذات واج�ه��ات
داخ�ل�ي��ة بقيمة  300دي �ن��ار ،ف��ي امل�ق��اب��ل هناك
م �ح��ال ت �ج��اري��ة ذات واج� �ه ��ات خ��ارج �ي��ة على
ش��ارع سالم املبارك بقيمة  2000دينار وأكثر؛
ّأم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ب �ي��ع وأس� �ع ��ار األراض � ��ي،
فإنها تختلف كذلك بحسب املوقع وتصنيف
ه��ذه األرض أو ال�ع�ق��ار م��ا إذا ك��ان ت�ج��اري��ا او
استثماريا تجاريا.

إيجارات مرتفعة
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال�خ�ب�ي��ر ال �ع �ق��اري ع�ب��دال�ع��زي��ز
الدغيشم ان االراض��ي ف��ي منطقة ش��ارع سالم
امل �ب��ارك مرتفعة ،وم��ا زال��ت تتميز بمواقعها،
وي �خ �ت �ل��ف س �ع��ر امل� �ت ��ر ف �ي �ه��ا ب �ح �س��ب امل��وق��ع
ويتراوح من  3500دينار إلى  5000دينار ،كذلك
االيجارات التي تعد مرتفعة الى حد ما ،وايضا
ت�خ�ت�ل��ف ح�ي��ث ي �ت ��راوح س�ع��ر امل �ت��ر االي �ج��اري
فيها من  30الى  50دينارا تقريبا.
واض� ��اف ال��دغ �ي �ش��م :ب�ش�ك��ل ع ��ام ،ح��رك��ة البيع
وال �ش ��راء ت�ش�ه��د ه� ��دوءا ن�س�ب�ي��ا ،ول �ك��ن تنشط
على بعض امل��واق��ع وال �ع �ق��ارات امل�م�ي��زة والتي
عادة عليها طلب ،مشيرا الى ان هناك حركة في
الطلب ،لكن العروض الجيدة قليلة وشحيحة.
ع �ل��ى ع �ك��س ن �ظ �ي��رات �ه��ا ال� �ت ��ي ت ��وج ��د ع�ل�ي�ه��ا
مخالفات في البناء ،كتلك التي تخالف نسبة
البناء املسموح ب��ه ،واخ��رى غير املرخصة في
االدوار وما شابه ،حيث نجد ان نسبة العرض
عليها كثيرة.
وب�ين الدغيشم ان��ه بالنسبة للفرص املتاحة،
ف��ال�ف��رص ك�ث�ي��رة بالنسبة ل�ل�ع��روض ال�ج�ي��دة،
فاالستثمار ف��ي ش��ارع س��ال��م امل�ب��ارك جيد في
ال �ت �ج��اري واالس �ت �ث �م ��اري ،الف �ت��ا ال ��ى ان ه��ذه
املنطقة لم تتشبع بعد من العقار التجاري ،وما
زال باالمكان استيعاب نسب اكبر من التجاري،
ف��امل��والت واملجمعات املميزة الجديدة تضفي
اجواء جيدة وجديدة للمنطقة.
واكد الدغيشم ان شارع سالم املبارك له اهميته
وش�ه��رت��ه ،وق��د ع��رف ك�ش��ارع يتميز بالحداثة
والتجديد والتطوير ،ل��ذا اعتقد ان��ه ما زال له
مستقبل جيد ،الن موقع سالم املبارك القريب
من البحر واملداخل واملخارج السهلة واملتعددة
كذلك الكثافة السكانية تجعله وجهة تجارية
مرغوبة ومستهدفة من املستثمرين.
ب� ��دوره ،ق��ال ال�خ�ب�ي��ر ال �ع �ق��اري حبيب الصفار
ان ش� ��ارع س��ال��م امل �ب ��ارك ي �ع��د م��ن أه ��م امل�ع��ال��م
ال � �ت� �ج ��اري ��ة ،وال � �ت� ��ي ب � � ��دأت ب� �ن� �م ��وذج ال �ع �ق��ار
التجاري املتطور ،فاملجمعات التجارية الكائنة
ف �ي��ه أخ� ��ذت ص ��دى ك �ب �ي��را م �ن��ذ ب ��داي ��ات ن�ش��أة
املنطقة ،ورغ��م ان السياحة في الكويت ليست
ع�ل��ى ال�ت�ص��ور امل�ط�ل��وب أو امل�س�ت��وى امل��رغ��وب،
فإن شارع سالم املبارك يعتبر معلما من معالم
السياحة في الكويت ،وما زال على نشاط عال
وإق �ب��ال ش��دي��د م�ن��ذ ف �ت��رة ال ت�ق��ل ع��ن  20سنة
تقريبًا.
وب �ّي نّ�� ال �ص �ف��ار ان س �ع��ر امل �ت��ر امل �ق ��در الس �ع��ار
األراض��ي في هذا الشارع يتراوح ما بني 3000
دينار و 4500دينار ،وذلك اعتمادا على اختالف
امل��واق��ع وامل�ي��زات ،مشيرا ال��ى ان ه��ذه العقارات
تعتبر م��ن ال �ع �ق��ارات ال �ن��ادرة وامل��رغ��وب فيها
جدا ،والتي تفتح شهية املستثمرين القتناص
اي فرصة متاحة ومعروضة في ه��ذا الشارع،
مرجعا السبب إل��ى الكثافة السكانية العالية
املحيطة باملنطقة ،والتي زادت بشكل ملحوظ
خالل السنوات االخيرة ،وما زاد النشاط بهذه
املنطقة كثرة املشاريع ذات الواجهة والهوية
الجديدة للمشاريع الصغيرة.
واض��اف الصفار ان تعدد مستويات األس��واق
ف� ��ي ه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ج � ��اء الس �ت �ي �ع ��اب وت �ل �ب �ي��ة
اح �ت �ي��اج��ات ج �م �ي��ع ال �س �ك��ان امل �ح �ي �ط�ين ب�ه��ذا
الشارع ،وهذا ما يعزز كثرة الطلب على املحالت
الخارجية والداخلية الكائنة فيه ،وكذلك فإنه
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك �ث��رة ال �ع �ق��ارات ال�ت�ج��اري��ة في
نفس الشارع فإنه وان كانت هناك فرص لبناء
املزيد من العقارات في املنطقة فسيكون الطلب
إلشغال هذه العقارات بشكل كبير ،وسيتمكن
املستثمر م��ن تحديد أس�ع��ار إيجارية مواكبة
السعار املنطقة.
أم � ��ا ع� ��ن م �س �ت �ق �ب��ل ه � ��ذا ال � �ش � ��ارع ال � � ��ذي رس ��م
بمخيلتي اب �ت��داء م��ن ب��راي��ح س��ال��م إل��ى نهاية

 %28نموًا

الدغيشم :أسعار أراضيه
مرتفعة من  3.5إلى 5
آالف دينار للمتر الواحد

الشداد :بحاجة إلى صانع سوق
لتطوير العقار وخلق نموذج
تسويقي يواكب العالمي

الصفار :من أبرز المعالم
التجارية بالبالد ونموذج
للعقارات المتطورة

الصغير :وتيرة التأجير بالشارع
سريعة واألسعار مواكبة
ومتوافقة مع سعرالسوق

الصيرفي :يتيح ً
فرصا
ألصحاب المشاريع الصغيرة
وأصحاب رؤوس األموال

الوزان :حاجة السوق لم
تتشبع وبإمكانه استيعاب
المزيد من العقارات التجارية

ال�ش��ارع بعد الجامعة األميركية ف��ي الكويت،
وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر أي �ض��ا م��ن ال �ع��وام��ل األس��اس�ي��ة
لتطور ه��ذا الشارع ومواكبة كل حقبة زمنية،
فإن املوقع االستراتيجي لهذا الشارع ونشاطه
الدائم بإغراء املستثمرين واستقطاب املواطن
وامل �ق �ي��م وال �س��ائ��ح ك��ل ع �ل��ى ح� ��دة ،ف��إن��ه يشبه
نفسه بالعب كره القدم األوروب��ي ال��ذي يمتلك
جميع املهارات الفنية وصاحب اللياقة البدنية
ال �ع��ال �ي��ة وال � ��ذي ي �ع��د ج ��اذب ��ا ل�ج�م�ي��ع رؤوس
األموال لثقتك بنجاحه.
ب ��دوره ،ق��ال الخبير ال�ع�ق��اري محمد الصغير
ان مستويات االس�ع��ار تختلف بحسب املكان
وجغرافية املوقع ،وكذلك اعتمادا على نوعية
البناء .اال ان نسب البيع ف��ي املنطقة ع��ادة ما
ت� �ت ��راوح ب�ي�ن  %7و  ،%8م��وض �ح��ا ان ام �ت��داد
شارع سالم املبارك كبير ،فاذا حصرناه ابتداء
م��ن الجامعة األم�ي��رك�ي��ة وح�ت��ى تقاطع اش��ارة
مجمع املارينا ،فإن الفرص املتاحة على طول

ه ��ذا االم �ت ��داد ع ��ادة م��ا ت�ح�ص��د ال�ط�ل��ب االك�ب��ر
ورغبة شريحة من التجار واملستثمرين الذين
ي� �ج ��دون ف ��ي ه ��ذه االم ��اك ��ن ال� �ج ��دوى االف �ض��ل
لالستثمار.
وأضاف الصغيرّ :أما املواقع األقرب على سوق
الساملية القديم وبرايح سالم ،فأسعارها أقل،
ل�ك��ن وب�ش�ك��ل ع��ام يبقى م�س�ت��وى األس �ع��ار في
ال �ش��ارع ق��وي��ا وم��رت�ف�ع��ا ،الف �ت��ا إل ��ى أن أس�ع��ار
اإلي�ج��ارات في تلك املنطقة تتفاوت بني 1500
و 2000دينار للمحل.
وأك� ��د ال�ص�غ�ي��ر أن ح��رك��ة ال �ب �ي��ع وال� �ش ��راء في
شارع سالم املبارك جيدة ،وتظل نسبة الطلب
ف �ي��ه ع ��ال �ي ��ة ،ف �ه��و م ��رغ ��وب م ��ن ق �ب��ل م�خ�ت�ل��ف
املستثمرين ،كما أن وتيرة التأجير فيه سريعة
واألسعار مواكبة ومتوافقة مع سعر السوق.
وبني الصغير أن شارع سالم املبارك يعد نشطا
وحيويا ،وبالتالي سيبقي طاقته االستيعابية
ف��ي نمو مستمر ملختلف األن�ش�ط��ة التجارية،

األمر الذي سيبقي حركة الطلب عليه مستمرة.
وق� ��ال أع �ت �ق��د أن ش� ��ارع س��ال��م امل� �ب ��ارك سيظل
إح ��دى أق ��وى امل �ن��اط��ق ال�ت�ج��اري��ة ف��ي الساملية
وعلى مستوى الدولة ،كما أنه سيحافظ على
مستوى أس �ع��اره للفترة املستقبلية م��ن دون
صعودها ،موضحا أنه سوق ثابت ذو أهمية
من حيث مكانته؛ نظرا للبيئة التجارية التي
يحتويها وم��ا تشمله م��ن مجمعات وأس��واق
ومحال تجارية وعقارات استثمارية ،باإلضافة
إل� ��ى م ��ا ي �ش �ه��ده م ��ن ع� �م ��ران مل �ن �ش��آت ج��دي��دة
سترى النور قريبا ،ال سيما ما تم استحداثه
من عقارات قديمة كائنة فيه ،وهي دالئل على
مدى اهتمام التجار بتطوير استثماراتهم في
هذه املنطقة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ال �خ �ب �ي��ر ال � �ع � �ق ��اري س �ع��ود
الصيرفي إن األس �ع��ار تختلف بحسب موقع
ال �ع �ق��ار وم �س �ت��وى ب �ن��اء ه ��ذا ال �ع �ق��ار ون�ش��اط��ه
ون��وع �ي��ة اس �ت �خ��دام��ه؛ ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى االي �ج��ار

المحافظة

حولي

المنطقة

نسبة البناء

الشارع

حولي

%180

تونس

نسبة عائد البيع من داخل العقار السنوي للربع الثالث 2019
من

إلى

المتوسط

%7.50

%8.00

%7.75

حولي

%180

بيروت

%7.50

%8.00

%7.75

حولي

%180

ابن خلدون

%7.75

8.25%

%8.00

السالمية

%180

حمد المبارك

%7.75

8.00%

%7.88

السالمية

%180

سالم المبارك

%7.50

8.00%

%7.75

¶ املصدر :بيت التمويل الكويتي ¶

وبني الصرفي أن العرض محدود جدا ،والطلب
ف��ي ت��زاي��د ،وح��رك��ة ال�ب�ي��ع وال� �ش ��راء م �ح��دودة،
وهناك صفقات بيع تمت في شارع سالم املبارك
ملجمعات تجارية ما بني  50مليون دينار إلى
 64مليون دينار في السنوات الثالث املاضية،
بمعدل نمو  %28لبعض منها ،وهناك صفقات
تمت بأرقام أعلى من ذلك مقابل مبادلة عقارات
بعقارات أخرى ،وهذا يعكس رغبة املستثمرين
واملحافظ العقارية في االستحواذ على عقارات
في هذا املوقع املميز وجعله كأحد األصول في
رؤوس أموالهم.
واش��ار الصيرفي بالنسبة الصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوسطة فإن الفرص متاحة بشكل
جيد ع��ن طريق استئجار امل�ح��ال التجارية او
املكاتب املتوافرة في بعض العقارات في هذا
امل��وق��ع امل�م�ي��ز؛ ام��ا بالنسبة ألص�ح��اب رؤوس
االموال الكبيرة الراغبني بشراء عقارات في هذا
الشارع فإن الفرص قليلة جدا وليست متاحة
باستمرار.
واف��اد الصيرفي في ما يتعلق بمدى «تشبع»
ال�ش��ارع م��ن العقار ال�ت�ج��اري ،ف�ق��ال :تشبع من
ناحية العدد ول��م يتشبع من ناحية النوع او
مستوى العقار ،فكثير من العقارات التجارية
ت�ح�ت��اج ال ��ى ت�ط��وي��ر واع � ��ادة ت��رت�ي��ب ب��ال�ك��ام��ل
ب�ح�ي��ث ت �ك��ون ب�م�س�ت��وى اف �ض��ل واك �ث��ر ح��داث��ة
العادة جذب شركات املاركات العاملية كما كان
هذا الشارع بالسابق.

تعاون حكومي خاص
ول �ف ��ت ال� ��ى ان ه �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ط��ال �ب��ات
واالق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ش ��أن ت �ط��وي��ر ش� � ��ارع س��ال��م
امل�ب��ارك بأفكار شبيهة ف��ي ب��راي��ح سالم التي
تمثل ج��زءا من هذا الشارع؛ وعوامل النجاح
م�ت��واف��رة م��ن ناحية امل��وق��ع وامل�ب��ان��ي الجيدة
وتنوع املشاريع في هذا املوقع اال انه يحتاج
ال ��ى ت �ض��اف��ر ال �ق �ط��اع�ين ال �خ ��اص وال� �ع ��ام في
ت�ط��وي��ر ه ��ذا امل��وق��ع ل�ج�ع�ل��ه ش��ارع��ا سياحيا
فهو جهة يقصدها ال�ن��اس للتسوق والتنزه
منذ الثمانينيات.
من جهته ،قال الخبير العقاري عبد اهلل الوزان
ان تقييم قوة الحركة والعرض والطلب تختلف
ح �س��ب امل ��وق ��ع ال �ج �غ��راف��ي ل �ل �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري،
ف��االك�ث��ر ط�ل�ب��ا ي �ك��ون ع ��ادة ب��ال�ق��رب م��ن بعض
امل �ج �م �ع��ات امل �ت �م �ي��زة وامل �ع��ال��م ال��رئ �ي �س �ي��ة في
املنطقة كمجمع الفنار وامل��اري�ن��ا م��ول وس��وق
السالم باالضافة الى الجامعة االميركية.

انتشار جغرافي
وب�ي�ن ال� ��وزان ان ال �ف��رص امل�ت��اح��ة تعتمد على
ال �ه ��دف م ��ن االس �ت �ث �م��ار وم� ��دى ال �ح��اج��ة م�ن��ه،
وع �ل��ى امل �س �ت �ث �م��ر ان ي �ع��ي ض� � ��رورة ال�ت�ط��وي��ر
والتنوع ملواكبة املنافسة واالستمرارية ،مؤكدا
ان السوق لم يتشبع بعد وبامكانه استيعاب
امل��زي��د م��ن االس�ت�ث�م��ارات ال�ع�ق��اري��ة وال�ت�ج��اري��ة
اال انه وفي ذات الوقت حاليا ال يتمتع بالقوة
ال�ش��رائ�ي��ة ك�م��ا ك ��ان ف��ي ال �س��اب��ق وذل ��ك بسبب
ال�ت�ن��وع االس �ت �ث �م��اري ال ��ذي ان�ت�ش��ر ف��ي االون ��ة
االخ �ي��رة ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال�ج�غ��راف��ي ل�ل�ع�ق��ارات
التجارية ،حيث ظهرت العديد م��ن املجمعات
وامل��والت في مختلف املناطق كمنطقة العقيلة
وال �ج �ه��راء وال �ع��اص �م��ة وب��ال �ت��ال��ي أص �ب��ح لكل
منطقة عقاراتها التجارية التي تخدم سكانها،
متوقعا ثباتا نسبيا السعار العقار التجاري
في شارع سالم املبارك مستقبال.
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ساهمت بــ  %46من إجمالي تعامالت العقار في 2019

حققت  %28.9خالل 2019

 %13.6ارتفاع سيولة السكن الخاص

بورصة الكويت تسجل ثاني أعلى
ً
عالميا
مكاسب سنوية

ّ
ح��ل��ل تقرير «ال �ش��ال» األس�ب��وع��ي بيانات
سوق العقار املحلي خالل  ،2019وقال انه
وفقًا للبيانات املتوافرة في وزارة العدل
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق( -بعداستبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام
الشريط الساحلي) ،بلغت سيولة السوق
ال�ع�ق��اري ل�ع��ام  2019نحو  3.41مليارات
دينار ،أي أدنى بما نسبتـه  -%5.9مقارنـة
بمستـوى سيولــة عـام  2018ح�ين بلغت
نحو  3.63مليارات دينار .وبلغت سيولة
النصف الثاني من ع��ام  2019نحو 1.71
ً
م �ل �ي��ار دي � �ن� ��ار ،وك ��ان ��ت أع� �ل ��ى ق �ل �ي�ل�ا م��ن
س �ي��ول��ة ال �ن �ص��ف األول م ��ن ال� �ع ��ام ذات ��ه
وال�ب��ال�غ��ة نحو  1.7مليار دي �ن��ار ،وألنها
كانت متساوية تقريبًا للنصفني ،ال يمكن
اس �ت �خ�لاص ت��وج��ه ل�ه��ا م��ع ب ��داي ��ات ع��ام
.2020
أوض��ح «ال �ش��ال» ان ال�س��وق ال�ع�ق��اري بدأ
بانخفاض في عام  ،2005الذي حقق فيه
م �س �ت��وى س �ي��ول��ة ب �ل��غ ن �ح��و  2.23م�ل�ي��ار
دي�ن��ار ،أي سيولة ضعيفة نسبيًا ،وك��ان
س � ��وق األس � �ه� ��م ي ��وم� �ه ��ا ن� �ش� �ط ��ًا .وب � ��دأت
سيولة السوق في التحسن في عام 2006
ح�ين بلغت م�س�ت��وى  2.72م�ل�ي��ار دي �ن��ار،
وك ��ان ع��ام تصحيح ف��ي أس� ��واق األس�ه��م
اإلقليمية والبورصة الكويتية ،واستمرت
في االرتفاع في عام  2007وسجلت نحو
 4.44م�ل�ي��ارات دي �ن��ار .ول�ك�ن��ه س��رع��ان ما
ت��راج�ع��ت م��رة أخ��رى ف��ي ع��ام - 2008ع��ام
أزمة العالم املالية ،-واستمر التراجع في
عام  2009الذي حققت فيه أدنى مستوى
سيولة منذ عام  2005حني بلغ مستواها
ن�ح��و  1.87م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،ث��م ت�ع��اف��ت من
جديد في عام  ،2010وامتد هذا التعافي
إل��ى ع��ام  ،2014ليحقق أعلى مستوى له
ل�ل�ف�ت��رة  2005-2019ع�ن��د  4.99م�ل�ي��ارات
دي� � �ن � ��ار .ث� ��م ب� � ��دأ ال� �ه� �ب ��وط ف� ��ي م �س �ت��وى
ال �س �ي��ول��ة ف ��ي ع � ��ام  2015ع � ��ام ال �ه �ب��وط
الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها
نحو  3.31م�ل�ي��ارات دي�ن��ار ،واستمر هذا
االنخفاض في عام  2016ليصل مستوى
السيولة إلى نحو  2.49مليار دينار وهي
السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى
مستوياتها .وامتد االنخفاض حتى عام
 2017رغ��م التحسن ف��ي مستوى أسعار
النفط آنذاك ،حينها بلغت سيولة السوق

اس � �ت � �ع� ��رض ت � �ق ��ري ��ر «ال� � � �ش � � ��ال» أداء
ب� ��ورص� ��ة ال� �ك ��وي ��ت م� �ق ��ارن ��ة ب ��أس ��واق
مالية خارجية ،وأف��اد بأن أداء معظم
مؤشرات أس��واق العالم تحسن خالل
ع ��ام  2019م �ق��ارن��ة ب � ��أداء ع ��ام ،2018
ف�م��ؤش��ر «م��ورغ��ان س�ت��ان�ل��ي كابيتال
إنترناشيونال»  MSCIللعالم كسب
ن�ح��و  25.2ف��ي امل�ئ��ة م��ع ن�ه��اي��ة ال�ع��ام،
م�ق��ارن��ة بانخفاض ف��ي امل��ؤش��ر نفسه
ف��ي ع��ام  2018بنحو  -10.4ف��ي امل�ئ��ة.
وشمل االرتفاع في عام  ،2019مؤشر
 MSCIللواليات املتحدة ،ال��ذي ارتفع
ب �م��ا ن�س�ب�ت��ه  29.1ف��ي امل �ئ��ة ،وي�ع�ت�ب��ر
وزن السوق األميركي ودرج��ة تأثيره
ك �ب �ي��ري��ن ج � � �دًا ع� �ل ��ى ب �ق �ي��ة األس � � ��واق
ال�ع��امل�ي��ة ،ك�م��ا ارت �ف��ع امل��ؤش��ر ال�ش��ام��ل
لألميركتني بنسبة بلغت نحو 28.5
ف��ي امل �ئ��ة .أم ��ا م��ؤش��ر  MSCIال�ش��ام��ل
ألوروبا فقد ارتفع بنسبة  20في املئة،
وارت �ف��ع امل��ؤش��ر ذات ��ه  -إذا استثنينا
امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة  -ب �ن �ح��و  21.8ف��ي
املئة .وكان وضع آسيا مماثال لوضع
األس��واق األوروبية معظمها ،فمؤشر
 MSCIآلس �ي��ا /ال �ه��ادئ ارت �ف��ع بنحو
 16.3ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� �ق ��ارن ��ة ب��ان �خ �ف��اض
ف��ي ع��ام  2018بنحو  -15.6ف��ي امل�ئ��ة،
وارت �ف��ع امل��ؤش��ر ال�ي��اب��ان��ي بنحو 17.1
في املئة .وارتفع مؤشر أسواق العالم
بنحو  19في املئة ،لو استثنينا منه
الواليات املتحدة األميركية ،ويعكس
ذل��ك ثقل السوق األميركي في تكوين
املؤشر .وفي رصد األداء املقارن لنمو
(أو تراجع) املؤشرات ملجموعة منتقاة
م ��ن األس � � ��واق امل��ال �ي��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة (16
سوقًا ماليًا) خ�لال ع��ام  2019مقارنة
مع  ،2018بما في ذلك بورصة الكويت
م��ن دون أخ ��ذ ح��رك��ة أس �ع��ار ال�ص��رف
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ،يتبني ارت �ف��اع معظم
م� ��ؤش� ��رات األس � � � ��واق امل ��ال� �ي ��ة وم �ع �ه��ا
م��ؤش��ر ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت طبقًا ملؤشر
«ال� � �ش � ��ال» ،ل �ي �ح��ل ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث
ب��ارت�ف��اع بلغت نسبته نحو  28.9في
املئة مقارنة بارتفاع بلغ نحو  10.9في
املئة ،وباملركز األول بني هذه األسواق
ل �ع ��ام  .2018ت �ج ��در اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن

إجمالي قيمة التداوالت العقارية (سيولة السوق) خالل الفترة ()2019 – 2005
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¶ تداوالت العقارات تراجعت  %5.9إلى  3.41مليارات دينار
نحو  2.38مليار دينار .وعاودت السيولة
االرتفاع إلى نحو  3.61مليارات دينار في
ع��ام  ،2018لتشهد ال�س�ي��ول��ة االن�خ�ف��اض
مجددًا إلى مستوى  3.41مليارات دينار
في عام .2019
ح �ق �ق��ت س �ي��ول��ة ن �ش��اط ال �س �ك��ن ال �خ��اص
ارت �ف ��اع ��ًا ب�ن�س�ب��ة  %13.6ف ��ي ع� ��ام 2019
مقارنة مع عام  ،2018حيث بلغت عقودًا
ووك��االت نحو  1.57مليار دينار ،وبلغت
مساهمتها النسبية نحو  46%من سيولة
السوق ،وهي أعلى من نسبة مساهمتها
ف ��ي ع� ��ام  2018وال �ب��ال �غ��ة ن �ح��و .%38.1
ف �ي �م��ا ان �خ �ف �ض��ت س �ي��ول��ة ن �ش��اط ال�س�ك��ن
االستثماري إلى نحو  1.21مليار دينار،
م ��ع ان �خ �ف��اض ف ��ي ن�س�ب��ة م�س��اه�م�ت��ه في

سيولة السوق إلى نحو  ،%35.5فيما كان
نصيبه نحو  %45.5م��ن سيولة السوق
ف��ي ع ��ام  ،2018وب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ان�خ�ف��اض
سيولة نشاط السكن االستثماري نحو
 -%26.6ف� ��ي ع � ��ام  2019م� �ق ��ارن ��ة ب �ع��ام
 .2018واستحوذ نشاط السكن الخاص
واالس �ت �ث �م ��اري ع �ل��ى م ��ا ن�س�ب�ت��ه %81.5
م��ن س�ي��ول��ة س��وق ال�ع�ق��ار ف��ي ع��ام ،2019
تاركني نحو  %18.5من السيولة للنشاط
ال� �ت� �ج ��اري ون� �ش ��اط امل � �خ� ��ازن .وارت �ف �ع��ت
تداوالت النشاط التجاري لتصل إلى نحو
 619.2مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت
نحو  ،%7.2وارتفعت نسبة مساهمته من
مجمل س�ي��ول��ة ال �س��وق إل��ى ن�ح��و %18.1
ف��ي ع ��ام  ،2019ف�ي�م��ا ك ��ان ن�ص�ي�ب��ه نحو

 %15.9من سيولة السوق في ع��ام .2018
وارتفع معدل قيمة الصفقة ال��واح��دة في
نهاية ع��ام  2019للسكن ال�خ��اص لتصل
إل��ى نحو  332.3أل��ف دي�ن��ار ،من مستوى
 320.2أل��ف دي �ن��ار ف��ي ع��ام  .2018بينما
انخفض معدل الصفقة ال��واح��دة لنشاط
ال �س �ك��ن االس� �ت� �ث� �م ��اري إل� ��ى ن �ح��و 824.9
أل ��ف دي �ن��ار م��ن ن�ح��و  922.3أل ��ف دي �ن��ار.
بشكل كبير معدل قيمة
وكذلك انخفض
ٍ
الصفقة ال��واح��دة ف��ي ال�ن�ش��اط ال�ت�ج��اري
إلى نحو  1.312مليون دينار ،بعد أن كان
نحو  4.377ماليني دينار في ع��ام ،2018
وانخفض املعدل العام للصفقة الواحدة
ف ��ي ت� � ��داوالت ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ف ��ي ع��ام
 2019بنسبة .-%11.9

مؤشر  MSCIللواليات
المتحدة ارتفع %29.1
بزيادة  %0.2فقط
على المؤشر الكويتي
متوسط االرتفاع لألسواق بمجملها
بلغ نحو  19.7في املئة في نهاية عام
 ،2019م �ق��ارن��ة ب��ان�خ�ف��اض ب�ل��غ نحو
 -10.8في املئة خالل عام .2018
وف � ��ي م� �ق ��ارن ��ة أداء  12س ��وق ��ًا م��ال �ي��ًا
م�ن�ت�ق��اة ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،حققت
 9أس� ��واق ن �م �وًا م��وج�ب��ًا وت��راج �ع��ت 3
أس� � � ��واق .واح �ت �ل ��ت ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت
امل��رت�ب��ة األول ��ى ضمن  12س��وق��ًا ماليًا
ف � ��ي ال� � �ش � ��رق األوس� � � � ��ط ف � ��ي م �ك��اس��ب
مؤشرها وفقًا ملؤشر «ال�ش��ال» ،وذلك
م� ��ن دون ت �ع ��دي ��ل ألث � ��ر س �ع ��ر ص ��رف
ال �ع �م�ل�ات م �ق��اب��ل ال � � ��دوالر األم �ي��رك��ي.
وب� �ل ��غ م� �ع ��دل ال �ن �م ��و/ال �خ �س ��ارة غ�ي��ر
امل��رج��ح مل��ؤش��رات ت�ل��ك األس� ��واق نحو
 8.5ف��ي امل�ئ��ة ،بعد االن�خ�ف��اض بنسبة
بلغت نحو  -3.7في املئة في عام ،2018
أي ان أداء أسواق الشرق األوسط كان
أفضل في عام .2019
وح�ق��ق ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي امل��رك��ز األول
خ�ل�ال ال �ع��ام ب��ارت�ف��اع بنحو  28.9في
املئة وفقًا ملؤشر «الشال» ،تاله السوق
التركي بارتفاع بنحو  25.4في املئة،
ب �ع��د خ �س��ائ��ر ب �ن �ح��و  -24.9ف ��ي امل�ئ��ة
نهاية عام  ،2018ثم السوق البحريني
بارتفاع بنحو  20.4في املئة .وارتفع
ال �س ��وق ال �ب��اك �س �ت��ان��ي ب�ن�ح��و  9.9في
املئة ،ثم السوق اإلماراتي بارتفاع 9.3
في املئة ،بعد أن كان أكبر الخاسرين
ف ��ي ن �ه��اي��ة ع� ��ام  .2018ب �ي �ن �م��ا ح�ق��ق
ال �س��وق ال�ع�م��ان��ي أع�ل��ى م�ع��دل ت��راج��ع
ب �ن �ح��و  -7.9ف ��ي امل� �ئ ��ة ،ت �ل��اه ال �س��وق
األردن� ��ي ب�م�ع��دل ت��راج��ع ب �ح��دود -4.9
في املئة.
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مركزعبدالعزيز حمد الصقر ناقش إنجازات 2019

ُّ
تقدم في مشاريع تأهيل المبادرين

حداداً على وفاة السلطان قابوس

اتحاد مصارف:
ً
البنوك ِّ
وغدا
تعطل أعمالها اليوم
أعلن اتحاد مصارف الكويت ،أم��س ،أن
البنوك ستعطل أعمالها اليوم (األحد)
وغ��دا ،على أن يستأنف ال��دوام الرسمي
يوم الثالثاء  14يناير الجاري.
وق� � � ��ال ات� � �ح � ��اد امل� � � �ص � � ��ارف ،ف � ��ي ب �ي ��ان
ص� �ح ��اف ��ي ،إن ق � � ��رار ال �ت �ع �ط �ي��ل ي��أت��ي

تماشيا م��ع أم��ر ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ،ب� ��إع �ل�ان ال � �ح� ��داد ال��رس �م��ي
وت �ن �ك �ي��س األع � �ل� ��ام وت �ع �ط �ي��ل ج�م�ي��ع
ال ��دوائ ��رال �ح �ك ��وم �ي ��ة مل� ��دة ث�ل�اث ��ة أي� ��ام،
اعتبارا من أمس (السبت) ،حدادا على

وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وتقدم االتحاد إزاء ه��ذا املصاب الجلل
ب �خ��ال��ص ال � �ع� ��زاء وامل � ��واس � ��اة ل�س�ل�ط�ن��ة
عمان الشقيقة ،حكومة وشعبا ،سائال
اهلل عزل وجل أن يتغمده برحمته ،وأن
يدخله فسيح جناته.

ينسجم مع إستراتيجية الشركة
الحميضي مترئساً اجتماع مجلس أمناء مركزعبدالعزيز حمد الصقر

عقد مجلس أم�ن��اء م��رك��ز عبدالعزيز حمد
ال�ص�ق��ر للتنمية وال�ت�ط��وي��ر ،ال�ت��اب��ع لغرفة
تجارة وصناعة الكويت ،اجتماعه برئاسة
ع �ب��داهلل الحميضي ي��وم األرب �ع��اء  8يناير
ال� � �ج � ��اري ،ح� �ي ��ث ت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة ع � ��دد م��ن
املواضيع الواردة على جدول أعماله.
واس� �ت� �ع ��رض امل �ج �ل��س م �ت��اب �ع��ة امل �ش��اري��ع
املختلفة التي يقوم املركز بتنفيذها ،والتي
اشتملت على عدد من األنشطة ،مثل البرامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ق �ص �ي��رة وال� �ب ��رام ��ج امل��وج �ه��ة
وب � ��رام � ��ج ال � �ت� ��دري� ��ب امل� �ه� �ن ��ي امل �ت �خ �ص �ص��ة
واالس � �ت � �ش� ��ارات ال �ف �ن �ي��ة ،واإلش � � � ��راف ع�ل��ى
امل�ن��ح ال��دراس�ي��ة ال�ت��ي تقدمها غ��رف��ة تجارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ل�ط�ل�ب��ة امل��اج �س �ت �ي��ر من
الكويتيني.
وناقش املجلس ما تم إنجازه من مشاريع
خ�لال ع��ام  ،2019أب��رزه��ا التقدم املحرز في
م �ش��اري��ع ت��أه �ي��ل امل� �ب ��ادري ��ن ل �ل�م �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،وامل �ع �ن��ي بتنفيذ
«ب��رن��ام��ج ري � ��ادة األع � �م ��ال» ب��ال �ت �ع��اون مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق
الوطني لدعم وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،والبرامج املهنية املتخصصة
م �ث��ل ت �ل��ك امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� �م ��وض ��وع «االل � �ت� ��زام
لشركات القطاع الخاص» و«مكافحة غسل
األم � � � ��وال» ب��ال �ت �ع��اون م ��ع إح � ��دى ال �ج �ه��ات
ال�ع��امل�ي��ة امل��رم��وق��ة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال وب��رام��ج
ال�ت��أم�ين .وت�ع��د ه��ذه امل �ه��ارات م��ن امل �ه��ارات
التي تركز عليها املؤسسات املالية الوطنية
وهيئة أسواق املال ،باإلضافة إلى البرامج
األخرى.
كما ناقش املركز البيانات املالية الختامية
ل�ع��ام  ،2019ح�ي��ث ش ��ارك ف��ي ب��رام��ج امل��رك��ز

«االلتزام لشركات القطاع
الخاص» و«مكافحة غسل
األموال» ..أبرز البرامج
المتخصصة من المركز
خ�ل�ال ع ��ام  2019ع ��دد م��ن امل �ش��ارك�ين نحو
 300جهة من مؤسسات القطاع الخاص بلغ
ع��دده��م  1550م�ت��درب��ا ،كما ن��اق��ش املجلس
بعد ذلك موازنته التقديرية لعام .2020
وتجدر االش��ارة الى أن املركز مهتم بتقديم
البرامج النوعية املعنية بتأهيل وتطوير
ال � �ك� ��وادر ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع�ين ال �خ��اص
وال � �ع ��ام ،وال �ت ��ي ت��أت��ي ت��أك �ي �دًا ل� ��دور غ��رف��ة
تجارة وصناعة الكويت في اإلسهام بدفع
عجلة االقتصاد الوطني.
وأش��اد املجلس ب��ال��دور الفاعل ال��ذي تقوم
ب��ه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،بدعم
ب��رام��ج امل��رك��ز وال ��ذي ك��ان ل��ه ب��ال��غ األث��ر في
ت�م�ك�ين امل��رك��ز م��ن تنفيذ ب��رام�ج��ه بالشكل
األم�ث��ل ،وتعزيز ق��درات��ه في تحقيق أهدافه
امل��رس��وم��ة ل ��ه ،واس �ت �ع��رض امل �ج �ل��س أوج��ه
ال � �ت � �ع ��اون وآل� � �ي � ��ات ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي��ن امل ��رك ��ز
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،متمنيًا
دوام ه� ��ذا ال �ت �ع ��اون امل �ث �م��ر ب�ي�ن ال �ط��رف�ين،
وال � ��ذي س �ي �ك��ون ل ��ه ب��ال��غ األث � ��ر ف ��ي ت�ق��دي��م
م �س��اه �م��ة ف��اع �ل��ة ل �ب �ن��اء ق� � ��درات ال �ع��ام �ل�ين
ف��ي القطاعني ال�خ��اص وال �ع��ام ،وب�م��ا يعزز
االقتصاد الوطني بشكل عام.

واطلع املجلس كذلك ،على التقرير الدوري
ملبتعثي برنامج املنح الدراسية للغرفة،
ومدى التقدم املحرز في الطلبة املبتعثني
لدرجة املاجستير لعام  .2019وق��د اطلع
أيضًا على توصيات لجنة املنح الدراسية
ح� � � ��ول ال � �ت � �خ � �ص � �ص ��ات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ال� �ت ��ي
سيعلن عنها لعام  .2020ويعد برنامج
امل �ن��ح ال��دراس �ي��ة م��ن ال �ب��رام��ج ال�ط�م��وح��ة
ذات ال�ب�ع��د ال��وط�ن��ي ال �ه��ادف إل��ى ت��زوي��د
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ب �ش �ه��ادات املاجستير
ف��ي ت�خ�ص�ص��ات :إدارة األع �م��ال ،وري ��ادة
األع �م��ال ،واالل �ت��زام ال��رق��اب��ي ،واالق�ت�ص��اد
املعرفي بابتعاثهم إل��ى أرق��ى الجامعات
في العالم.
وم��ن ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م��رك��ز عبدالعزيز
حمد الصقر للتنمية والتطوير ه��و مركز
غ�ي��ر رب �ح��ي ،ت��اب��ع ل�غ��رف��ة ت �ج��ارة وصناعة
ال �ك��وي��ت وي �ع�ن��ى ب�ت�ق��دي��م ب��رام��ج ال �ت��دري��ب
وال�ت��أه�ي��ل ال�ن��وع�ي��ة وذات ال�ق�ي�م��ة املضافة
ال�ع��ال�ي��ة واالس �ت �ش��ارات وإع� ��داد ال��دراس��ات
ذات العالقة.
وب�ه��ذا ال �ص��دد ،أش��ار رئ�ي��س مجلس أمناء
م��رك��ز ع �ب��دال �ع��زي��ز ح �م��د ال �ص �ق��ر للتنمية
والتطوير عبداهلل الحميضي ،إلى أن غرفة
ت �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ت�ت�ط�ل��ع إل ��ى أن
تكون للبرامج التي يقدمها املركز مساهمة
م �ب��اش��رة ف��ي ت �ع��زي��ز امل� �ه ��ارات األك��ادي �م �ي��ة
واملهنية للعاملني بالدولة ،سواء للقطاعني
ال�خ��اص أو الحكومي م��ن خ�لال اكتسابهم
امل �ع ��رف ��ة امل �ت �ق��دم��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ف ��ي ب��رام��ج
ال�ت��دري��ب وب��رام��ج ال��دراس��ات ال�ع�ل�ي��ا ،وبما
ي�س�ه��م ف��ي ت�ح�س�ين ب�ي�ئ��ة األع �م��ال وت�ع��زي��ز
االقتصاد الوطني.

«الراية القابضة»:
ً
ً
تنفيذيا
رئيسا
عدنان السالم
أعلنت شركة الراية املتميزة القابضة عن
ت�ع�ي�ين ع��دن��ان س �ل �م��ان ال �س��ال��م بمنصب
الرئيس التنفيذي للشركة .جاء ذلك على
هامش اجتماع مجلس إدارة شركة الراية
املتميزة القابضة ،ال��ذي عقد في الكويت
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س اإلدارة محمد
حمود الفجي ،وبحضور أعضاء مجلس
اإلدارة.
وقال الفجي ،في بيان صحافي :إن تعيني
السالم يأتي منسجمًا مع أهداف الشركة
واستراتيجيتها االستثمارية التوسعية،
مل��ا يتمتع ب��ه ال�س��ال��م م��ن خ �ب��رات مهنية
عريقة في قطاع امل��ال واالستثمار ،سوف
تشكل املنصة اآلم�ن��ة للنهوض بالشركة
والتوسع في عملياتها في أسواق رأسية
عاملية« :كلي ثقة ب��أن الرئيس التنفيذي
ال�ج��دي��د وف��ري��ق العمل اإلداري سيبذالن
جهودهما ف��ي تكثيف دراس ��ات الجدوى
االستثمارية املجدية في الكويت والخارج
القتناص أفضلها في مختلف القطاعات
االقتصادية وتعزيز الفائدة واملنفعة على
كل مساهمي الشركة».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�س��ال��م« :إن ��ه مل��ن دواع��ي
س � ��روري أن أح �ظ��ى ب �ش��رف ق �ي��ادة ف��ري��ق
ال �ع �م��ل ال �خ��اص ب �ش��رك��ة ال ��راي ��ة امل�ت�م�ي��زة
ال�ق��اب�ض��ة ،وال�ع�م��ل ي��دا ب�ي��د م��ع ال�ك�ف��اءات
املهنية الراقية بكل دأب الكتشاف فرص
استثمارية واعدة ،وذلك من خالل التركيز

عدنان السالم

على سياسة التنويع االقتصادي وإيجاد
م�ص��ادر ج��دي��دة للدخل وتقليل املخاطر
ً
حرصا على مصلحة املستثمرين ،آمال من
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن ن�ك��ون عند حسن ظن
مجلس اإلدارة ومساهمي الشركة ،الذين
يعدون اللبنة الرئيسية في برنامج عملنا
املستقبلي».
تجدر اإلشارة الى أن شركة الراية املتميزة
ال�ق��اب�ض��ة ،ق��د أطلقت أول��ى استثماراتها
ف��ي س��وق ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة عبر
استحواذها في ع��ام  2018على  %26من
أس �ه��م ش��رك��ة ال�ب�ح��ر امل �ت��وس��ط وأف��ري�ق�ي��ا

«م�ي��داف لالستثمارات القابضة» ،والتي
يتولى فيها السالم أيضا منصب رئيس
مجلس اإلدارة ،لترفع حصتها ف��ي وقت
الحق إلى  ،%35وذلك نتيجة سعيها الى
تنويع مصادر الدخل وتخفيض معدالت
املخاطر ،ويتكون هيكل ميداف القابضة
م � ��ن ع � � ��دد م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
املساهمة تنشط ف��ي مختلف القطاعات
االق�ت�ص��ادي��ة ،م��ن ضمنها إدارة األص��ول،
االس� �ت� �ش ��ارات امل��ال �ي��ة ،اص � ��دار ال �ص �ك��وك،
ال �ط �ي��ران ،ت�ك��ري��ر ال��زي��وت ،امل �ن��اج��م ،وه��ذا
غيض من فيض.
وح �س��ب ب �ي��ان ال �ش ��رك ��ة ،ف� ��إن ل ��ه ت��اري �خ��ا
م�ه�ن�ي��ا ع��ري �ق��ا ي�م�ت��د إل ��ى ن �ح��و أك �ث��ر من
 ٢٣ع ��ام ��ا ،وق � ��د ت � ��رك ب �ص �م��ات واض �ح��ة
ف��ي ت�ط��وي��ر وت �ع��زي��ز ال�ع�م�ل�ي��ات واالدارة
ف��ي ع ��دد م��ن امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ش�غ��ل بها
مناصب ،حيث عمل سابقا على تأسيس
وإدارة املجموعة املصرفية في بنك وربة
ك��رئ �ي��س ل �ه��ا ،وت ��ول ��ى إدارة ع�م�ل�ي��ات�ه��ا،
وك��ان��ت ل��ه بصمات واض�ح��ة ف��ي تأسيس
البنك وانتشار أفرعه وموقعه للخدمات
امل�ص��رف�ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ،ك�م��ا ع�م��ل أيضا
على تأسيس فرع البحرين لبيت التمويل
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ك� �م ��دي ��ر إق �ل �ي �م ��ي ل� �ع ��ب دورا
م�ح��وري��ا ف��ي زي ��ادة ال��رب�ح�ي��ة للبنك عبر
ع��دد من خطط التسويق وبيع املنتجات
املصرفية اإلسالمية.
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«الوطني» :على وقع التوترات األميركية اإليرانية مع بداية 2020

انحسار التفاؤل بنمو االقتصاد العالمي
أداء قوياً بنهاية
قال تقرير لبنك الكويت الوطني ،إن األسواق المالية شهدت ً
عام  ،2019حيث ارتفع مؤشر األسهم األميركية ستاندرد أند بورز بنسبة %3
على أساس شهري في ديسمبر وتخطت عائدات سندات الخزانة ألجل
 10سنوات مستوى  %1.9وذلك بفضل تزايد التفاؤل بشأن مستقبل النمو
العالمي وسط بيانات اقتصادية مشجعة ،باإلضافة إلى التوصل إلى «المرحلة
األولى» من االتفاقية التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،إال أن هذا التفاؤل
سرعان ما تضاءل في يناير نظراً لتصاعد التوترات العسكرية بين الواليات
المتحدة وإيران ،وفي حال استمر هذا الوضع على ما هو عليه ،فإنه قد ُيع ّرض
منطقة الشرق األوسط للمخاطر .وأدت تلك التطورات إلى ارتفاع سعر مزيج
خام برنت إلى حوالي  70دوالراً للبرميل بعد أن أنهى تداوالت عام  2019بأداء
قوي بفضل تحسن توقعات الطلب العالمي وإعالن «أوبك» في ديسمبر عن
خفض إضافي لإلنتاج.
أش��ار«ال��وط�ن��ي» إل��ى ت��راج��ع حالة ال�ت�ش��اؤم املتعلقة
بمناخ النمو االقتصادي في الواليات املتحدة خالل
ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،ف��ي ظ��ل ص ��دور ب�ي��ان��ات اقتصادية
ج �ي��دة ،ال س�ي�م��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال��وظ��ائ��ف واإلس �ك��ان
ون�ش��اط ق�ط��اع ال�خ��دم��ات ،إل��ى ج��ان��ب ت��زاي��د التفاؤل
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ال �ت��وص��ل إل� ��ى ات� �ف ��اق ت� �ج ��اري ج��زئ��ي
للتجارة بني ال��والي��ات املتحدة والصني بما يخفف
من حدة الضغط على الواليات املتحدة التي ما زالت
تواجه ضعفا في أداء قطاع الصناعات التحويلية،
حيث ارتفعت تقديرات نمو الناتج املحلي اإلجمالي
في الربع الرابع بحسب تقديرات  Nowcastالصادرة
ع��ن ب�ن��ك االح �ت �ي��اط��ي ال �ف �ي��درال��ي ف��ي أت�لان �ت��ا ،ال�ت��ي
تشير إل��ى إمكانية ارتفاع معدالت النمو إل��ى %2.3
على أس��اس س�ن��وي ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع��ام 2019
مقابل  %2.1في الربع الثالث .وبذلك ترتفع تقديرات
ال�ن�م��و ل�ع��ام  2019بأكمله ب��وت�ي��رة ج�ي��دة ت�ص��ل إل��ى
 ،%2.4ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن �ه��ا أق ��ل ب��امل �ق��ارن��ة ب�م�ع��دل
 %2.9امل�س�ج��ل ف��ي ال �ع��ام ال�س��اب��ق .وف��ي ظ��ل ال��وض��ع

االق�ت�ص��ادي ال�ق��وي إل��ى ح��د م��ا وق��وة س��وق األوراق
املالية واح�ت��واء معدالت التضخم وت��راج��ع املخاطر
ّ
املتعلقة بالتجارة الخارجية ،تشير كل تلك العوامل
إلى غياب الحاجة لدفع االحتياطي الفدرالي لتغيير
أسعار الفائدة عن املستويات الحالية .وتأكيدًا لذلك،
عزز محضر اجتماع االحتياطي الفدرالي الذي عقد
ف��ي ديسمبر ت�ل��ك ال�ت��وج�ه��ات ف��ي ظ��ل ت��زاي��د اج�م��اع
امل�س��ؤول�ين ل�لإب�ق��اء على السياسة النقدية م��ن دون
تغيير خالل عام .2020
وأخ �ي �رًا ،ط ��رأت ب�ع��ض ال �ت �ط��ورات اإلي�ج��اب�ي��ة على
ص�ع�ي��د ال �ت �ج��ارة ب�ين ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وال �ص�ين،
ح�ي��ث ت�م�ك��ن ال �ط��رف��ان م��ن االت �ف ��اق ع �ل��ى «امل��رح �ل��ة
األول ��ى» م��ن الصفقة وال�ت��ي ستجلب معها فعليًا
ه��دن��ة م��ؤق �ت��ة ل �ل �ن��زاع ال� ��ذي اس �ت �م��رع�ل��ى م ��دى 18
شهرًا ،ومن املقرر أن تدخل االتفاقية حيز التنفيذ
اع �ت �ب ��ارًا م ��ن  15ي �ن��اي��ر ،وب �م�ق �ت �ض��ى ش � ��روط تلك
الصفقة ،تلتزم الصني بشراء سلع زراعية أميركية
بقيمة  40م�ل�ي��ار دوالر س�ن��وي��ًا ،وت�ت�خ��ذ خ�ط��وات

زيادة حدة الصراعات في المنطقة تقوض توقعات النمو

إلنهاء نقل التكنولوجيا القسري وتجنب خفض قيمة
ال �ع �م �ل��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ي��زة ت �ن��اف �س �ي��ة .وف� ��ي امل �ق��اب��ل
ستقوم الواليات املتحدة بخفض الرسوم الجمركية التي
فرضتها ع�ل��ى ال � ��واردات الصينية ف��ي سبتمبر بمعدل
النصف لتصل إل��ى  ،%15كما ق��ررت تعليق ق��رار زي��ادة
الرسوم الجمركية املزمع تطبيقه في ديسمبر.

قضايا شائكة
وت��اب��ع ال �ت �ق��ري��ر« :ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اع �ت �ب��ار ت �ل��ك االت�ف��اق�ي��ة
ب�م�ن��زل��ة خ �ط��وة أول� ��ى ن �ح��و ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح ��دة ال �خ�لاف
الذي أثر سلبًا على مستويات الثقة والتجارة والصناعة
ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال �ع��ال��م وال� ��ذي م��ن ش��أن��ه أن ي�ض�م��ن أي�ض��ًا
ع��دم تطبيق أي زي��ادة مستقبلية ف��ي ال��رس��وم الجمركية،
فإنه بمقتضى ه��ذا االت�ف��اق تلتزم الصني بتسديد رس��وم
جمركية على واردات أميركية بقيمة  250مليار دوالر من
الصني والتي تم فرضها قبل سبتمبر ،كما يخلف وراءه
بعض القضايا الشائكة مثل الدعوم التي تقدمها الحكومة
الصينية واالختراقات اإللكترونية من دون إيجاد حلول
لها .وقد تتأثر إمكانية التوصل إلى «املرحلة الثانية» من
االتفاق بالعوامل السياسية قبل موعد إجراء االنتخابات
ال��رئ��اس�ي��ة ف��ي ن��وف�م�ب��ر ،وك��ذل��ك ال�ح��د ال ��ذي ال يشجع فيه
االت�ف��اق االحتياطي ال�ف��درال��ي م��ن مواصلة مساعيه تجاه
مزيد من السياسة النقدية التيسيرية ،وهو األمر الذي قد
ينتج عنه دفع االقتصاد األميركي لتسجيل نمو إيجابي

مكاسب اإلسترليني
ذك��ر «الوطني» أن��ه وبعد حصول
رئيس ال��وزراء بوريس جونسون
ع�ل��ى أغلبية م��ري�ح��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان
على مدار األعوام الخمسة املقبلة،
التوصل
حيث يفضل جونسون ً
إل � ��ى ت ��داب� �ي ��ر أك� �ث ��ر م� ��رون� ��ة ك�م��ا
استبعد تمديد الفترة االنتقالية
إل ��ى م��ا ب �ع��د ع ��ام  2020ب �م��ا قد
ي��ؤدي إل��ى ع��ودة اململكة املتحدة
إل��ى تنظيم معامالتها التجارية
وف �ق��ًا ل� �ش ��روط م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة
ال�ع��امل�ي��ة إذا ل��م ي�ت��م ال�ت��وص��ل إل��ى
ات �ف��اق ب�ح�ل��ول ذل��ك ال��وق��ت .وأدت
امل� � �خ � ��اوف م� ��ن «ع � � ��دم ال �ت��وص��ل
إل ��ى ات �ف��اق �ي��ة» إل ��ى ت�خ�ل��ي الجنيه
اإلس �ت��رل �ي �ن��ي ع��ن م�ك��اس�ب��ه ال�ت��ي
حققها ف��ور االن�ت�ه��اء م��ن مرحلة
االنتخابات ،وإن كان تراجع حالة
ع ��دم ال �ي �ق�ين ال �س �ي��اس��ي إل ��ى حد
م��ا وت��زاي��د إمكانية ال�ت��وص��ل إلى
ميزانية توسعية ف��ي م��ارس من
شأنه أن يساهم في تعزيز معدل
النمو االق�ت�ص��ادي ف��وق مستوى
 %1في عام  2020واإلبقاء على
أسعار الفائدة من دون تغيير.

ً
إشراقا
الصين ..أكثر
رأى ت � �ق� ��ري� ��ر «ال� � ��وط � � �ن� � ��ي» أن
االق �ت �ص��اد ال�ص�ي�ن��ي ،سيتمكن
م��ن تنفس ال�ص �ع��داء م��ع دخ��ول
«امل��رح �ل��ة األول � ��ى» م��ن االت�ف��اق�ي��ة
ال �ت �ج��اري��ة م��ع ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ح �ي��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذ اع �ت �ب ��ارًا م ��ن 15
يناير ال �ج��اري ،وه��و األم��ر ال��ذي
م ��ن ش ��أن ��ه إع � �ط ��اء دف� �ع ��ه ق��وي��ة
ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��ارج��ي ال ��ذي ه��و في
اشد الحاجة إليها بعد انخفاض
ال�ص��ادرات ( -%1.2على أساس
س � �ن� ��وي) ل �ل �ش �ه��ر ال � ��راب � ��ع ع�ل��ى
ال �ت��وال��ي ف��ي ن��وف�م�ب��ر .وف ��ي ذات
الوقت ،من املتوقع تطبيق املزيد
م ��ن ال �ت��داب �ي��ر ال �ت �ي �س �ي��ري��ة على
الصعيدين النقدي واملالي سعيًا
لتعزيز الدعم االقتصادي.

ارتفاع النمو في أميركا
إلى  %2.3بالربع
الرابع 2019
تقديرات النمو العالمي لـ2019
تصعد بوتيرة جيدة إلى %2.4

وإن كان بمعدالت متواضعة».

التيسير الكمي
على صعيد منطقة اليورو ،لحظ «الوطني» ،ارتفاع مؤشر
مديري املشتريات املركب بنهاية شهر ديسمبر إلى 50.9
م�ق��اب��ل  50.6ف��ي ن��وف�م�ب��ر ،إال أن ه ��ذا االرت �ف ��اع ي�ش�ي��ر إل��ى
أن م�ع��دل النمو اإلج�م��ال��ي م��ا زال ضعيفًا .واس�ت�ن��ادًا إلى
االتجاهات السابقة ،فقد يكون هذا الوضع متسقًا مع نمو
الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  %0.1فقط على أساس ربع

سنوي في الربع الرابع من عام  ،2019فيما يعد أقل بكثير
من االتجاه السائد ،كما أنه أقل من معدل النمو  0.2في املئة
املسجل في الربعني الثاني والثالث .وتشير استطالعات
الرأي األخرى إلى أن أسوأ تباطؤ في النشاط االقتصادي
قد يكون قد انتهى ،إال أن االنتعاش سيكون تدريجيًا نظرًا
الستمرار هشاشة األوضاع الخارجية وتوافر إشارات تدل
على تباطؤ سوق العمل ،هذا باإلضافة إلى استمرار تردد
الحكومة األملانية في توفير حوافز مالية كبيرة.
وبعد قيام البنك املركزي األوروبي بخفض أسعار الفائدة
إل ��ى  -0.5ف ��ي امل �ئ��ة ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر وإع� � ��ادة ت�ب�ن��ي ب��رن��ام��ج
التيسير الكمي في نوفمبر ،فقد تتمثل خطوته املقبلة في
توسعه نطاق السياسة النقدية التيسيرية خالل األشهر
القليلة املقبلة نظرًا لبلوغ معدل التضخم األس��اس��ي 1.3
في املئة على أس��اس سنوي في ديسمبر ،فيما يعد أدنى
بكثير من الحد املستهدف للبنك املركزي األوروب��ي «دون
نسبة  2في املئة ولكن قريبًا منها» ،إال أن النطاق قد يكون
محدودًا على خلفية املخاوف املتعلقة بمدى تأثير معدالت
الفائدة السلبية على االستقرار املالي ،وانتهاء عهد ماريو
دراغ ��ي ال ��ذي ات�س��م ب��ات�ب��اع س�ي��اس��ة ن�ق��دي��ة تيسيريه وإن
تميز بمكانة ونفوذ قوي كرئيس للبنك املركزي األوروبي،
هذا إلى جانب قيام البنك بتقييم عواقب اإلفراط في اتباع
ال�ت��داب�ي��ر التيسيرية ك�ج��زء م��ن م��راج�ع�ت��ه االستراتيجية
األوسع نطاقًا للسياسة النقدية خالل العام الحالي.

االقتصاد الياباني
وبشأن االقتصادي الياباني قال« :تم تعديل معدل النمو
في الربع الثالث إل��ى  %1.8على أس��اس سنوي فيما يعد
أعلى بكثير من التقدير األول��ي البالغ  ،%0.2وذل��ك بفضل
زي ��ادة االس�ت�ث�م��ارات واإلن �ف��اق االس�ت�ه�لاك��ي ،إال أن ارت�ف��اع
اإلن �ف��اق االس�ت�ه�لاك��ي ق��د ُي�ع��زى إل��ى رغ�ب��ة املستهلكني في
التغلب على زي��ادة ضريبة املبيعات في أكتوبر وبالتالي
من غير املرجح أن يستمر نفس االتجاه في الربع الرابع.
وكمؤشر على ذلك ،تحسن معدل تراجع نمو الواردات إلى
 %4.8على أس��اس سنوي في الربع الثالث من ع��ام ،2019
إال أنه عاود تراجعه مجددًا وسجل انخفاضًا حادًا بنسبة
 %15ف��ي نوفمبر بما يعكس م��وط��ن الضعف ال�ك��ام��ن في
الطلب املحلي .وفي ذات الوقت ،استمر تراجع الصادرات،
حيث انخفضت بنسبة  %7.9في نوفمبر .إال أنه على الرغم
من ذلك ،احتفظ بنك اليابان بموقف إيجابي بصفة عامة
خ�ل�ال اج�ت�م��اع ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة ال ��ذي ع�ق��د ف��ي ديسمبر
وامتنع عن اتخاذ تدابير تيسيرية في ظل تراجع حالة عدم
اليقني بشأن االقتصاد العاملي ألسباب ليس اقلها التوصل
إلى اتفاقية تجارية بني الواليات املتحدة والصني.
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البند األكثر أهمية في موازنات دول العالم

ُ
تريليونا دوالر تنفق على البحث والتطوير
ي�ب��دو م��ن املبالغة ال�ق��ول إن ال�ح��رب ال �ب��اردة ك��ان��ت سببًا
في تشكيل وادي السليكون ،لكن تاريخيًا ،كانت لحظة
«سبوتنيك» عام  ،1957عندما أطلق السوفييت أول قمر
صناعي إلى الفضاء ،سببًا في نشر الذعر عبر الواليات
املتحدة من جانب ،وتضخم ميزانية البحث العلمي من
جانب آخر.
لالستجابة للتهديد التقني السوفييتي ،أنشأ الرئيس
دواي � ��ت أي ��زن� �ه ��اور م��ؤس �س �ت�ين رئ�ي�س�ي�ت�ين ت� �م ��والن من
األم��وال العامة ،وهما وكالة مشاريع البحوث املتطورة
«أرب � ��ا» ،واإلدارة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م�لاح��ة ال �ج��وي��ة وال�ف�ض��اء
«ناسا» ،كما زاد اإلنفاق على البرامج العلمية للجامعات
بشكل هائل.
اآلن يلعب البحث والتطوير دورًا رئيسيًا في االقتصادات
املتقدمة في مجاالت مثل النمو االقتصادي وخلق فرص
ال�ع�م��ل وال �ق��درة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة واألم� ��ن ال�ق��وم��ي
وال�ط��اق��ة وال��زراع��ة وال�ن�ق��ل وال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة وال��رف��اه�ي��ة
وح �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة ،وح �ت ��ى ف ��ي ت��وس �ي��ع ح � ��دود امل �ع��رف��ة
اإلنسانية.
لذلك ،أجرت الحكومات والشركات والجامعات واملنظمات
غير الهادفة للربح ح��ول العالم ،مساهمات ضخمة في
البحث والتطوير ،ومنذ عام  ،2000نما إجمالي اإلنفاق
ال�ع��امل��ي على البحث وال�ت�ط��وي��ر إل��ى ث�لاث م��رات م��ا كان
عليه بالقيمة الدوالرية ،مرتفعًا من  676مليار دوالر إلى
تريليوني دوالر تقريبًا.

قيادة أميركا
ظهرت الواليات املتحدة قائدًا عامليًا في العلوم والتقنية
خ�ل�ال ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي م��ن ال �ق��رن ال �ع �ش��ري��ن ،وت �ح��دي �دًا
بعد لحظة «سبوتنيك» ،حيث نما اإلنفاق العام للبالد
على البحث والتطوير بشكل متسارع ،ما ساهم بشكل
أساسي في ترسيخ قيادة أميركا لالقتصاد العاملي.
بحلول عام  ،1960كانت تشكل الواليات املتحدة وحدها
 %69م��ن اإلن �ف��اق ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ،لكن
األم� ��ور ت�ب��دل��ت ب�ع��د ذل ��ك ،ح�ي��ث ب��ات��ت ت�ش�ك��ل  %28فقط
بحلول عام  ،2017لكنها نسبة تعني أنها ال تزال األكثر
إنفاقًا حتى اآلن.
هذا التراجع في حصة الواليات املتحدة لم يكن نتيجة
انخفاض االستثمارات في البحث العلمي والتطوير -في
الحقيقة واصلت البالد زيادة اإلنفاق خالل هذه الفترة-
لكنه يرجع إلى الزيادة الهائلة في استثمارات الحكومات
والشركات في بلدان أخرى أدركت أهمية األبحاث في دعم
االبتكار والتنافسية.

لحظة «سبوتنيك» الروسية
عام  1957فجرت طاقات الواليات
المتحدة العلمية
واالكتشافات التقنية
دوره الحيوي في نمو االقتصادات
المتقدمة ..الطاقة والزراعة
والنقل والصحة العامة والرفاهية
والتنافسية الصناعية
واألمن القومي
قيادة أميركا للمجال منتصف
القرن الماضي ك ّرست هيمنتها
على االقتصاد العالمي
من الضروري تخصيص األموال
بطرق تعزز التم ُّيز البحثي
وتشجع االبتكار
مع ذل��ك ،ف��إن إنفاق بلدان العالم ال يبدو متكافئًا ،حيث
اس �ت��أث��رت االق �ت �ص��ادات ال �ع �ش��رة األك �ث��ر إن �ف��اق��ًا ع�ل��ى ما
نسبته  %84.7من إجمالي اإلن�ف��اق العاملي على البحث
والتطوير ،وهو ما قدره  1.662تريليون دوالر.
ت�ت�ص��در ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ه ��ذه ال�ق��ائ�م��ة ب��ال�ف�ع��ل ،لكن
ت�ط��ارده��ا ال�ص�ين وت�ح��اول تقليص ال�ف��ارق معها بشكل
ملحوظ منذ سنوات ،حيث تجاوز تمويل بكني للبحوث
والتطوير إجمالي إنفاق البلدان األربعة الالحقة لها معًا.

أهمية اإلنفاق
إلى جانب إنفاق الشركات على البحث والتطوير ،يشير
اإلنفاق العام على البحث والتطوير إلى مدى التزام بلد
ما بتوليد أفكار جديدة قد تؤدي إلى منتجات وعمليات

«قطر الوطني»ُ :يزيد تسارع النمو العالمي

«الفدرالي األميركي»
يتوسع في ميزانيته

ت �ن��اول ت�ق��ري��ر ل�ب�ن��ك ق�ط��ر ال��وط �ن��ي ،م�س��أل��ة ال�ت��وس��ع
ف��ي م�ي��زان�ي��ة ب�ن��ك االح �ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي األم�ي��رك��ي
خالل النصف األول من العام الحالي وتعد من بني
التغييرات األخيرة في سياسته ،كما يسلط الضوء
على أهميتها في توفير السيولة.
وذك��ر التقرير ،أن  2019ك��ان عامًا مزدحمًا بالنسبة
لبنك االحتياطي ال�ف��درال��ي األم�ي��رك��ي ،فبعد عملية
طويلة وتدريجية لتشديد السياسة النقدية خالل
ال�ف�ت��رة  ،2015-2018ق��ام «ال �ف��درال��ي» ب�ت�ح��ول كبير
ف��ي سياسته فيما ع��رف ب�ـ «ال�ت�ح��ول نحو التيسير
( »)dovish pivotالعام املنصرم ،وأكثر عنصر تمت
مناقشته ض�م��ن ه��ذا ال�ت�ح��ول ه��و التغييراملفاجئ
ف��ي ات �ج��اه ح��رك��ة س�ع��ر ال �ف��ائ��دة .وف ��ي ح�ي�ن أش ��ارت
اإلرش� ��ادات االس�ت�ش��راف�ي��ة ف��ي أواخ ��ر ع��ام  2018إل��ى
جولتني م��ن ج��والت رف��ع أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة ف��ي ،2019
أج��رى بنك االحتياطي ال�ف��درال��ي خ�لال ال�ع��ام ثالثة
تخفيضات في سعر الفائدة مقدار كل منها  25نقطة
أساس.
وي� ��رى «ق �ط��ر ال ��وط �ن ��ي» ،أن ق� ��رار ب �ن��ك االح �ت �ي��اط��ي
الفدرالي بتجاوز عمليات السوق املفتوحة املؤقتة
ق��رار صحيح ،فقد أثبتت التجارب الحديثة أن��ه في
ظل الظروف االقتصادية الحالية ال تستطيع أسواق
امل ��ال أن ت�ع�م��ل ب�ش�ك��ل ج�ي��د إال إذا ق ��ام «ال �ف��درال��ي»
بتأمني زي ��ادة دائ�م��ة ف��ي األم ��وال ألس ��واق اتفاقيات
إع � ��ادة ال� �ش ��راء ،وع �ل��ى ه ��ذا ال �ن �ح��و ،ي�ت�ط�ل��ب ت��وف�ي��ر
السيولة املناسبة زي ��ادة ف��ي ك��ل م��ن ميزانية البنك
وفوائض احتياطيات البنوك.
وب� �ش� �ك ��ل ع � � ��ام ،ي � �ق ��ول ال� �ت� �ق ��ري ��ر« :ن �ع �ت �ق ��د أن ب�ن��ك
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ،س � ��وف ي� ��واص� ��ل ت ��وس �ي ��ع م �ي��زان �ي �ت��ه
العمومية ف��ي النصف األول م��ن  ،2020وه��و م��ا من
شأنه أن يقدم مزيدًا من الدعم لتسارع النمو املرتقب
في الواليات املتحدة والعالم».
وأض ��اف التقرير أن التغيير ف��ي السياسة النقدية
ل��م يركز فقط على حركة سعر ال�ف��ائ��دة ،ب��ل ق��ام بنك
االح �ت �ي��اط��ي ال� �ف ��درال ��ي أي �ض ��ًا ب�ت�غ�ي�ي��ر م��وق �ف��ه م��ن
ال�ت��داب�ي��ر ال�ك�م�ي��ة بشكل ك�ب�ي��ر ،م��ن ال�ت�ش��دي��د الكمي
و«تطبيع» امليزانية العمومية إلى جوالت مستمرة
من التوسع الكبير في امليزانية العمومية.
وأض � ��اف ب��ال �ق��ول« :ض �م��ن إط� ��ار ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة
ال �ح��ال �ي��ة ل� �ل ��والي ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ف� ��إن أداة ال �س �ي��اس��ة
األس��اس �ي��ة ه��ي ال �ن �ط��اق امل �س �ت �ه��دف ل�س�ع��ر األم� ��وال
ال �ف��درال �ي��ة ،وال ��ذي ي �ج��ري ت�ع��دي�ل��ه ب�ن�ش��اط م��ن أج��ل

ألي بلد لدعم وتطوير الجيل القادم من الباحثني الذين
سيسهمون ف��ي االب�ت�ك��ار .يجب أال يرتبط اإلن �ف��اق على
البحث والتطوير بمجرد إقرار الحكومات ملوازنات تبدو
ضخمة لهذا الغرض ،فرغم أهمية قدر األموال املخصصة
لألبحاث ،م��ن األهمية بالقدر نفسه تخصيص األم��وال
بطرق تعزز التميز البحثي وتشجع االبتكار.
ه��ذا يعني أن تتسم عملية اإلن �ف��اق ال �ع��ام ع�ل��ى البحث
وال �ت �ط��وي��ر ب��أرب �ع��ة ع�ن��اص��ر رئ�ي�س�ي��ة ،أول �ه��ا ال�ش�ف��اف�ي��ة
واملسؤولية ،وثانيها صياغة األولويات االستراتيجية،
وثالثها مشاركة الصناعات املختلفة في جهود البحث،
وأخيرًا وضع حلول محلية للمشاكل التي قد تظهر في
تجربة بلد دون اآلخر.

«سبوتنيك» جديدة

الدول العشر األكثر إنفاقاً على البحث والتطوير في عام 2017
الترتيب

الدولة

حجم اإلنفاق بالمليار دوالر
ً
(وفقا لتعادل القيمة الشرائية)

01

الواليات المتحدة

543.2

02

الصين

496.0

03

اليابان

170.9

04

ألمانيا

132.0

05

كوريا الجنوبية

91.0

06

فرنسا

64.7

07

المملكة المتحدة

49.3

08

روسيا

41.9

09

تايوان

39.3

10

إيطاليا

33.5

وخدمات جديدة أو محسنة.
ورغ��م االرت�ب��اط الضعيف بني اإلنفاق العام على البحث
والتطوير وبني التنفيذ والتسويق للنتائج املستخلصة
م�ق��ارن��ة بجهود ال�ش��رك��ات ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،يظل اإلن�ف��اق
العام على األبحاث األساسية والتطبيقية مساهمًا كبيرًا

في تحسني األداء الكلي لالبتكار واإلنتاجية في البالد.
في الواقع ،يعد اإلنفاق العام على البحث والتطوير أمرًا
مهمًا ألنه يركز غالبًا على األبحاث األساسية التي تدعم
االقتصاد املبتكر ،وع�لاوة على ذلك يعتبر هذا اإلنفاق،
خاصة على البحث في التعليم العالي ،وسيلة أساسية

ب��ال �ع��ودة إل ��ى ل�ح�ظ��ة «س�ب��وت�ن�ي��ك» ال �ت��ي خ�ل�ق��ت ت�ح��دي��ًا
م �ح �ف �زًا ل�لإن �ف��اق ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ت �ق��ول امل��ؤرخ��ة
واألس �ت��اذة الجامعية األميركية م��ارغ��ري��ت أوم ��ارا :ب��دءًا
م��ن القنابل م��رورًا ب��إط�لاق البعثات الفضائية وانتهاء
بتأسيس شبكة اإلن�ت��رن��ت وغ�ي��ره��ا؛ اإلن�ف��اق ال�ع��ام فجر
طاقات البالد العلمية واالكتشافات التقنية.
يعتقد البعض أن لحظة «سبوتنيك» قد يعاد إنتاجها
لكن ه��ذه امل��رة في اململكة املتحدة مع «بريكست» ،حيث
يرى محللون أن الخروج من االتحاد األوروبي قد يشكل
ص��دم��ة م�ح�ف��زة ل�ل�إب��داع وإن �ش��اء امل��زي��د م��ن امل��ؤس�س��ات
البحثية وزيادة اإلنفاق على العلوم والتطوير.
ه��ذا م��ا أمل��ح إل�ي��ه ح��زب امل�ح��اف�ظ�ين ف��ي ب�ي��ان��ه ق�ب��ل ال�ف��وز
ب��االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ة م��ؤخ �رًا ،ك�م��ا يعكس ذل��ك قناعات
«دوم� �ي� �ن� �ي ��ك ك ��ام �ي �ن �غ ��ز» ال � � ��ذي ي �ش �غ��ل م �ن �ص��ب ك�ب�ي��ر
املستشارين االستراتيجيني لرئيس ال��وزراء ،والذي دعا
لخطة تحول تشجع االبتكار وإع��ادة تشكيل املؤسسات
البريطانية.
في منشور من  47صفحة نشره العام املاضي ،استعرض
«ك��ام �ي �ن �غ��ز» ن �ج��اح م��ؤس �س��ات م �ث��ل «أرب� � ��ا» و»ن ��اس ��ا»،
و»بارك» (مؤسسة بحثية تابعة لشركة «زيروكس» كانت
لها إسهامات وابتكارات كبيرة) ويرى أن تجربتها تمنح
ب�لاده فرصة البتكار مستقبلها الخاصة بينما يناقش
االتحاد األوروبي كيفية البقاء على قيد الحياة.
ي �ق��ول «ك��ام�ي�ن�غ��ز» ف��ي م �ن �ش��وره :ل��ن ن �ع��ود أب � �دًا ال��دول��ة
الصناعية األك�ث��ر أهمية على اإلط�ل�اق م��رة أخ ��رى ،لكن
يمكننا قيادة العالم في بعض املجاالت التقنية املتقدمة،
وكما فعلت «أرب��ا» و»ب��ارك» ،يمكن الستثمارات بسيطة
إنشاء صناعات بأكملها وخلق تريليونات الدوالرات من
القيمة(.فايننشال تايمز ،أرقام)

خبراء :رغم تقدم مجال الدفع والمعامالت المالية

«الكاش» ..ال يموت

¶ الطلب على «النقد» يتزايد ..لكن ال أحد يعلم أين يذهب!

أطلق  3برامج للتيسير
الكمي منذ انهيار
«ليمان براذرز» في 2008
تحفيز كل من التضخم والتوظيف بغرض التحرك
ن �ح��و ال �ن �ط��اق امل �س �ت �ه��دف ل �ل �ف��درال��ي ،ف ��ي ال �ظ��روف
العادية ،ال يكون لبنك االحتياطي الفدرالي أه��داف
كمية محددة ،لكن تغيرت الظروف في أعقاب األزمة
امل��ال �ي��ة ال �ك �ب��رى ف ��ي  2007-2008ع �ن��دم��ا أص�ب�ح��ت
التدابير الكمية أداة مناسبة ،ال سيما في شكل برامج
التيسير الكمي أو ش��راء األص��ول على نطاق واسع.
وتعتبر برامج التيسير الكمي أدوات غير تقليدية
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة ت��م اس�ت�خ��دام�ه��ا م��ؤخ �رًا بعد
األزم��ة املالية الكبرى ،عندما وصلت أسعار الفائدة
الرسمية بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر
أو قريبًا منه .من الناحية التشغيلية ،يعتبر التيسير
الكمي عملية استثنائية ت�ق��وم م��ن خاللها البنوك
املركزية بتعمد توسيع ميزانياتها العمومية إلى
ما فوق املستويات العادية .وتطلب تنفيذ البرنامج
من قبل االحتياطي الفدرالي األميركي االستحواذ
امل�ن�ه�ج��ي ع�ل��ى ع��دد م��ن األوراق امل��ال�ي��ة ذات ال��دخ��ل
الثابت الصادرة عن الحكومة أو املدعومة من قبلها
من األسواق الثانوية مقابل احتياطيات البنوك .كان
الهدف هو إزالة األوراق الحكومية طويلة األجل من
ال �س��وق ،وف ��رض امل��زي��د م��ن ال�ض�غ��ط ال�ه�ب��وط��ي على
أسعار الفائدة ودفع املستثمرين نحو األوراق املالية
ذات املخاطر العالية ،مما زاد من تخفيف الظروف
املالية.

مسألة غامضة
وأش��ار التقرير إلى إطالق بنك االحتياطي الفدرالي
ثالثة برامج للتيسير الكمي منذ انهيار بنك ليمان
ب� ��راذرز ف��ي ع ��ام  ،2008وم ��ع ه ��ذه ال �ب��رام��ج ال�ث�لاث��ة،
ت��وس�ع��ت م�ي��زان�ي��ة ال �ف��درال��ي بنحو  3.6تريليونات
دوالر أم�ي��رك��ي ،وذل��ك م��ن  900مليار دوالر إل��ى 4.5
تريليونات دوالر.

«الكاش لم يعد ملكا»« ،التحول نحو املجتمعات غير
النقدية يتسارع»« ،ال وجود للكاش في املستقبل»..
م�ج�م��وع��ة م��ن ع�ن��اوي��ن األخ �ب��ار ال �ت��ي ب��ات��ت شائعة
ف ��ي ال �س �ن ��وات امل ��اض �ي ��ة ،ح �ي��ث غ��ذت �ه��ا ال �ط �ف��رة في
أع�م��ال ال��دف��ع ال��رق�م��ي ب��اس�ت�خ��دام تطبيقات ال�ج��وال
والبطاقات املادية وأيضا العمالت الرقمية.
صحيح أن شركات «الفينتك» أو ما يعرف بالتقنيات
املالية آخذة في التزايد والنمو ،وأدواتها من بطاقات
قابلة للتالمس وتطبيقاتها اإللكترونية والعمالت
االفتراضية ،تعني أن هناك اتجاها غير تقليدي ال
ت�ك��ون ف�ي��ه ال�ن�ق��دي��ة ال�ع�ن�ص��ر األس��اس��ي للمعامالت
امل��ال�ي��ة ،لكنه ال يعني ب��ال�ض��رورة م��وت ال�ك��اش كما
ي��دع��ي ال�ب�ع��ض (ع�ل��ى األق ��ل ح�ت��ى اآلن ومل ��دة ليست
بالقصيرة).
ف��ي ح�ين يسلط امل �ح��ذرون م��ن م��وت ال�ك��اش ،الضوء
ً
ع �ل��ى ال �ت �ج��رب��ة ال �س��وي��دي��ة ال �ت��ي ش �ه��دت ان�خ�ف��اض��ا
ً
ملحوظا في النقد املتداول بني املواطنني على مدار
السنوات املاضية ،يتم تجاهل تجارب االقتصادات
الكبرى التي تشكل عمالتها األعمدة الرئيسية لبناء
االح �ت �ي��اط �ي��ات ال�ن�ق��دي��ة ال��دول �ي��ة وت �ق��ود االق�ت�ص��اد
العاملي.

إذا كانت البنوك المركزية ال تعرف مقدار النقد المتداول يعني أنها قد تواصل طباعة الكثير فيزيد التضخم

الطلب في تزايد
يقول بنك إنكلترا في تقرير على موقعه اإللكتروني:
رغم كل االبتكارات في مجال الدفع واملعامالت املالية،
يظل الكاش ً
مهما للغاية ،وقد بلغ حجم األموال التي
ي�ج��ري ت��داول�ه��ا بنهاية ع��ام  ،2016ن�ح��و  70مليار
جنيه إسترليني للمرة األولى على اإلطالق.
ه ��ذا امل�ب�ل��غ ه��و ض�ع�ف��ا م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ق�ب��ل ع�ق��د من
الزمان ،وبزيادة قدرها  %10عما كان عليه قبل عام،
وي �ق��ول ال�ب�ن��ك إن ن�ص��ف ه��ذه األم� ��وال خ ��ارج ال�ب�لاد
تستخدم ف��ي اق�ت�ص��اد ال �ظ��ل ،ف��ي ح�ين يستخدم ما
بني  %21إلى  %27لإلنفاق في أي وقت ،وباقي املبلغ
لالكتناز املحلي.
ف��ي ال��وق��ت نفسه ،بلغت قيمة ال� ��دوالرات األميركية
امل �ت��داول��ة ن�ح��و  1.7ت��ري�ل�ي��ون دوالر ف��ي ع ��ام 2018
( 12.4مليار دوالر فئة واح��د دوالر ،و 1.3تريليون
ً
دوالر ف�ئ��ة  100دوالر) وف��ق��ا ل�ب�ي��ان��ات االح�ت�ي��اط��ي
ً
ارتفاعا من  1.2تريليون دوالر في
الفيدرالي ،وذلك
ع��ام  .2013وق��ال محافظ البنك امل��رك��زي األس�ت��رال��ي
فيليب لوي مؤخرًا :إن األوراق النقدية الصادرة عن
املصرف تقترب من بلوغ أعلى مستوياتها منذ 50
عاما ،مضيفا أن هناك نحو ألفي دوالر أسترالي من
األموال املطبوعة مقابل كل مواطن.
إلى ذلك كتب االقتصادي لدى االحتياطي الفدرالي
ُ
«روث ج��ودس��ون» ف��ي م��ذك��رة ن�ش��رت ع��ام  ،2017أن
نحو  %60من جميع العمالت األميركية ،ونحو %75
م��ن األم� ��وال ف�ئ��ة م�ئ��ة دوالر ،غ ��ادرت ال �ب�لاد بنهاية
ع��ام  ،2016أي أن  900مليار دوالر أصبحت خ��ارج
الواليات املتحدة.

بنك إنكلترا :رغم تزايد التقنيات
المالية يظل الكاش
مهما ً للغاية
«المركزي األلماني» 150 :مليار
يورو مخزنة داخل البالد
يخفي الناس أموالهم
في كل مكان ..وأحيانا ً يدفنونها
في حدائق منازلهم

(وال � � � ��دوالرات ع �ل��ى وج ��ه ال �ت �ح��دي��د) غ � � ً
�ذاء ل�لأن�ش�ط��ة
اإلج ��رام� �ي ��ة وال� �غ ��ش ال �ض ��ري �ب ��ي ،ك �م��ا أن� �ه ��ا ت�ح�ظ��ى
بشعبية كبيرة لدى املستثمرين القلقني من االنهيار
املالي في املستقبل.
ال يحاول املصرفيون فهم أين تذهب هذه األم��وال فقط
إلرض��اء فضولهم ،ف��إذا كانت البنوك املركزية ال تعرف
مقدار النقد املتداول ،فهذا يعني أنها قد تواصل طباعة
الكثير من العمالت ،ما يعني تعاظم خطر التضخم.
ف��ي أث�ن��اء عمليات ح�ف��ر ،عثر ع�م��ال ال�ب�ن��اء ف��ي موقع
عمل في مدينة «غولد كوست» األسترالية ،على مبلغ
 140ألف دوالر مخبأة في عبوات ،ما أثار فضول قوات
األم��ن التي فتحت تحقيقا واس��ع النطاق للبحث عن
صاحب هذا الكنز من املال.
وفي سبتمبر املاضي ،رفضت محكمة أملانية دعوى
رف �ع �ه��ا رج� ��ل خ �ب��أ أك �ث ��ر م ��ن  500أل� ��ف ي � ��ورو داخ ��ل
غ�لاي��ة معيبة ق�ب��ل تشغيلها ،ل�ت�ت�ح��ول األم � ��وال إل��ى
رم��اد سريعا ،حيث طالب بتعويض «بقيمة األم��وال
والفائدة» من صديقه الذي أصلح الغالية في غيابه
أثناء يوم بارد.

أين تذهب النقود

اكتناز األموال

ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ،ت �ص��در ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة ح ��ول ال�ع��ال��م
«ن �ق��دي��ة» أك �ث��ر م��ن أي وق��ت م �ض��ى ،ل�ك��ن ال�غ��ري��ب في
األمر أن هذه األموال تختفي على نحو متزايد ،وحتى
املصارف املركزية نفسها ال تعلم أين تستقر النقود،
مع ترجيح اكتنازها من قبل األسر في املنازل.
اق�ت�ف��اء أث��ر ح��رك��ة األم ��وال ع ��ادة م��ا يعني االص �ط��دام
ب �ع �ق �ب��ات وش �خ �ص �ي��ات ال ت �ق��ل ت �ع �ق �ي��دا ورع� �ب ��ا ع��ن
أحداث رواية بوليسية ،فغالبا ما تكون هذه األموال

يقول رئيس املركز الوطني للتحليل في البنك املركزي
األملاني سفني بيرتلمان وال��ذي يعتقد أن هناك نحو
 150مليار ي��ورو مخزنة داخ��ل ال�ب�لاد :يخفي الناس
أم��وال �ه��م ف��ي ك��ل م �ك��ان ،ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان ي�ت��م دف��ن
األوراق النقدية في الحدائق حيث تبدأ في التحلل،
أو تخبئتها في املناطق غير املستخدمة من املنزل.
(وول ستريت ج��ورن��ال ،أرق��ام ،التلغراف ،موقع بنك
إنكلترا ،فوكس بزنس)
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BUSINESS

تصميم ُمذهل يتم َّيز باهتمام العالمة التجارية بالتفاصيل

لكزس  ..LC 500المكشوفة المذهلة
ُ
ك ِشف مؤخرًا عن اإلص��دار املكشوف من
لكزس كوبيه ال��رائ��دة  LC 500التي طال
انتظارها ضمن فعاليات معرض لوس
أنجلوس للسيارات.
ّ
تمثل تشكيلة  LCتطور لكزس نحو
م ��ارك ��ة ل�ن�م��ط ال �ح �ي��اة ال �ف ��اخ ��رة ،من
خالل توفيرها متعة القيادة واإلثارة
إلث��راء أساليب حياة العمالء .تنضم
 LC 500امل �ك �ش ��وف ��ة ال� �ج ��دي ��دة إل ��ى
س �ي��ارات ال�ك��وب�ي��ه ك �ن �م��اذج تطلعية
ّ
ل�ت�ش�ك�ي�ل��ة ل� �ك ��زس ب��أك �م �ل �ه��ا ،ل �ت��وف��ر
ت� �ج ��ارب ق� �ي ��ادة ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع �ه��ا،
ت�ح�ف��ز ال �ح��واس وت�ع� ّ�ب��ر ع��ن ال�ج�م��ال
املطلق.
ي� �م ��زج امل �ظ �ه��ر ال� �خ ��ارج ��ي ل� �س� �ي ��ارة LC
الجديدة ببراعة بني خط السقف الفريد
ل�ل�ك��وب�ي��ه م��ع ط��اب��ع ال �س �ي��ارة امل�ك�ش��وف��ة،
ً
ل�ي�ح�ق��ق ج� �م ��اال ب��دي �ع��ًا ،س � ��واء م ��ع فتح
ال �س �ق��ف أو إغ�ل��اق� ��ه .وي �ه �ت��م ال�ت�ص�م�ي��م
ال��داخ�ل��ي بالتفاصيل ال�ص�غ�ي��رة كغطاء
 tonneauوم��واد املقاعد لتكون ج��زءًا من
ان�ط�ب��اع التصميم عند النظر اليها من
الخارج.
يتبع الطراز الجديد بصمة لكزس «األداء
ّ
ُ
امل �ب �ه ��ر» ل �ل �ك��وب �ي��ه ،ال � ��ذي ي ��وف ��ر ش �ع��ورًا
ب��االن��دم��اج م��ع الطبيعة وت�ج��رب��ة ق�ي��ادة
ُم�ب�ه��رة ،ال يمكن االس�ت�م�ت��اع ب�ه��ا إال من
خالل سيارة مكشوفة.
ي �ت �م� ّ�ي��ز ال �ه �ي �ك��ل ال ��داخ� �ل ��ي ب �ت �م��وض��وع
م �ث��ال��ي وم� �ق ��اب ��ض م �ص �م �م��ة ل�ل�ح�ص��ول
على أداء ديناميكي عالي لتلبية رغبات
ال � �س ��ائ ��ق .وب� �ف� �ض ��ل م� �ح ��رك  V8ال� �ق ��وي
واملثير ،تتسارع  LC 500املكشوفة بلطف
وسالسة .ولتعزيز تجربة القيادة ،تأتي
ّ
مجهزة بتدفئة للرقبة
 LC 500املكشوفة
ّ
وأل ��واح شفافة ل�ل��ري��اح ،م��ا يدعم الراحة

التصميم الخارجي المم ّيز بأدق التفاصيل

وال �ه��دوء ال��رائ��دي��ن ال�ل��ذي��ن تتميز بهما
جينات لكزس.
يمنحك ّ
محرك  V8سعة  5.0ليترات ،الذي
ت�ج��ري تهيئته بشكل طبيعي م��ع ناقل
ال�ح��رك��ة األوت��وم��ات�ي�ك��ي بعشر س��رع��ات،
ت �س��ارع��ًا خ�ط�ي��ًا ن �ش �ط��ًا .وي� �ج ��ري ضبط
إنتاج الطاقة وفقًا لوضع القيادة بتوفير
تسارع سلس أثناء التنقل العادي والحد
األق � �ص� ��ى م� ��ن ال � �ت � �س ��ارع ع �ن ��دم ��ا ي��رغ��ب
السائق في ذلك.
ول�ج�ع��ل  LC 500امل�ك�ش��وف��ة ب�م�ح� ّ�رك V8
أكثر متعة عند إغالق السقف ،يقوم مولد
ّ
للمحرك،
الصوت بنقل االص��وات املثيرة
م��ن خ�ل�ال ل��وح��ة ال �ق �ي��ادة ،ف��ي ح�ين يقوم
ص �م��ام ال� �ع ��ادم ب �ت �ع��زي��ز ص� ��وت امل �ح� ّ�رك
القوي.

تجربة المقصورة تعكس فلسفة لكزس «المتمحورة حول اإلنسان»

«هيونداي» تكشف عن منظومة مستقبلية
متكاملة للنقل الحضري
■ «النقل الجوي» و«مركبات االستخدام المحدد»
ووحدة «هب» تسهم في تنمية المدن المستقبلية
ك�ش�ف��ت ش��رك��ة ه �ي��ون��داي م��وت��ور خ�لال
م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي م �ع��رض اإلل �ك �ت��رون �ي��ات
االستهالكية  2020عن رؤيتها املبتكرة
للتنقل الحضري ،الرامية إل��ى املساعدة
في تنمية مدن املستقبل املتمحورة حول
اإلنسان وتعزيز إمكانات التنقل فيها.
وع��رض��ت هيونداي م��وت��ور ثالثة حلول
للتنقل تشمل «النقل الجوي الحضري»
و«م��رك�ب��ات االس�ت�خ��دام امل�ح��دد» ووح��دة
«ه��ب» املركزية الخاصة بتيسير التنقل
وإقامة األنشطة املجتمعية.
وت �ه��دف ه�ي��ون��داي اس�ت�ن��ادا ع�ل��ى حلول
التنقل ه��ذه ،إل��ى تحرير م��دن املستقبل
واألف � � � � ��راد م� ��ن ق � �ي ��ود ال � ��زم � ��ان وامل � �ك� ��ان،
واكتساب املزيد من القيمة في حياتهم.
وت �ع �م��ل ال� �ش ��رك ��ة ف ��ي ه � ��ذا اإلط � � ��ار ع�ل��ى
تسريع تنفيذ رؤيتها املرتبطة بعالمتها
ّ
التقدم من
التجارية واملتمثلة بـ «إح��راز
لاً
أجل اإلنسانية» ،فض عن السعي نحو
ّ
«مقدما لحلول التنقل الذكي».
أن تصبح
وتعمل حلول «النقل الجوي الحضري»
و«م��رك�ب��ات االس�ت�خ��دام امل�ح��دد» ووح��دة
«هب» املركزية ضمن منظومة منسجمة
وم �ت �ك��ام �ل��ة ،م � ّ
�ؤدي ��ة أدوارا رئ �ي �س��ة في
تنشيط التنقل في مدن املستقبل وإثراء
حياة الناس فيها .ويربط «النقل الجوي
الحضري» ب�ين األرض وال�ج� ّ�و ،ف��ي حني
ت ��رب ��ط «م ��رك� �ب ��ات االس� �ت� �خ ��دام امل� �ح ��دد»
ال �ن��اس بعضهم ببعض ع�ل��ى ال�ط��رق��ات،
لاّ
ويتكامل ح التنقل الذكيان ه��ذان عبر
وحدة «هب» املركزية ،التي سيتم بناؤها
ف ��ي م� ��دن امل �س �ت �ق �ب��ل ل�ت�ش�ك�ي��ل م�ن�ظ��وم��ة
التنقل.
ّ
وأك � � � ��دت ه� �ي ��ون ��داي م� ��ن خ �ل��ال رؤي �ت �ه��ا
ملنظومة ال��رب��ط املبتكرة ه��ذه ،التزامها
بتيسير التنقل على األفراد واملجتمعات
وإح � ��داث ت�ج��رب��ة ت�ن�ق��ل م�خ�ت�ل�ف��ة ت��رت�ق��ي
ب��امل �ع �ي �ش��ة ف � ��ي امل � � ��دن إل� � ��ى م �س �ت��وي��ات
أرف ��ع .وت�ت�م��اش��ى ه��ذه ال��رؤي��ة أي�ض��ا مع
ّ
«استراتيجية  ،»2025وهي خطة الشركة
لالبتكار على امل��دى امل�ت��وس��ط وال��رام�ي��ة
ل� �ل� �ت� �ح � ّ�ول إل � ��ى ه �ي �ك �ل �ي��ة أع � �م� ��ال ق��ائ �م��ة
ع�ل��ى رك �ي��زت�ين؛ «م��رك�ب��ة ال�ت�ن�ق��ل ال��ذك�ي��ة»
و«خدمة التنقل الذكية».
تنبع رؤي��ة هيونداي املستقبلية للتنقل
م ��ن ف� �ك ��رة أن ال �ت �ن �ق��ل ي��رت �ب��ط ارت �ب��اط��ا
وث�ي�ق��ا ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�م��دي�ن��ة .وق��د

هيونداي تتيح تجربة «المركبة الجوية الشخصية» بالواقع االفتراضي

ّأس�س��ت ال�ش��رك��ة م��ا أسمتها «املجموعة
االس �ت �ش ��اري ��ة ل �ل �م��دن امل �ت �م �ح��ورة ح��ول
اإلن � � �س � � ��ان» ،وه� � ��و ف� ��ري� ��ق ي� �ض ��م خ� �ب ��راء
ع��امل �ي�ي�ن ك � �ب� ��ارا ف� ��ي م � �ج� ��االت م �ث ��ل ع�ل��م
النفس والهندسة املعمارية والتصميم
ال�ح�ض��ري وال�ن�ق��ل وال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة،
وأجرت أبحاثا حول كيفية تصميم مدن
امل�س�ت�ق�ب��ل ب �ط��رق وأس��ال �ي��ب ت�س��اه��م في
تعزيز القيم الجديدة التي تتمحور حول
اإلنسان.
وف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،وض�ع��ت ه�ي��ون��داي
تصورات لنماذج أولية مختلفة للمدينة،
ك �م��ا رس �م��ت س �ي �ن��اري��وه��ات مستقبلية
ّ
للمعيشة الحضرية للتمكن م��ن التنبؤ
بماهية البنية التحتية ومعرفة اتجاه
ال �ت �ط��وي��ر ال� � ��ذي س � ��وف ت �س �ي��ر ب ��ه م��دن
امل �س �ت �ق �ب��ل .ورك � ��زت ال �ش��رك��ة ك��ذل��ك على
ّ
حلول التنقل املتمحورة ح��ول اإلنسان،
للتصدي لتحديات االزدحام املروري في
املدن الكبرى..
ّ
ال � �ح� ��ل األول ال � � ��ذي ت� �ق � ّ�دم ��ه ه� �ي ��ون ��داي
لتنشيط م ��دن امل�س�ت�ق�ب��ل ه��و ح��ل النقل
ال �ج��وي ال �ح �ض��ري ،ال ��ذي ي�ت�ي��ح ال�ت�ح� ّ�رر
م ��ن ق� �ي ��ود االزدح � � � ��ام امل� � � ��روري وي �ج �ع��ل
«ال � �ط � �ي� ��ران» م �ت��اح��ا ل �ل �ج �م �ي��ع ،ب �ع��د أن
ّ
ّأدى ال�ت�ح��ض��ر ال�ه��ائ��ل ف��ي جميع أن�ح��اء
العالم إل��ى انخفاض ملحوظ ف��ي كفاءة
النقل لسكان امل��دن واملناطق الحضرية،
وارت�ف��اع التكاليف االجتماعية املتعلقة
بلوجستيات النقل.

المدن المستقبلية وتظهر فيها المركبة الجوية الشخصية ووحدة «هب» المركزية

وي �ت �ي��ح ح� ��ل ال �ن �ق ��ل ال � �ج� ��وي ال �ح �ض��ري
التنقل ّ
جوا من دون الحاجة إلى مطارات
ب��اس �ت �خ��دام م��رك �ب��ات ج ��وي ��ة ش�خ�ص�ي��ة
كهربائية ق ��ادرة على اإلق�ل�اع والهبوط
عموديا ،ما يجعله أح��د أه� ّ�م االبتكارات
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ت �س��اع��د في
ّ
التغلب على ال�ت�ح� ّ�دي��ات الحضرية مثل
ّ
االزدح � � � ��ام امل � � � ��روري ،وإح � � ��داث ال �ت �ح��ول
املنشود في نموذج التنقل.
كما أعلنت هيونداي عن ركائز أساسية
أرب� � ��ع ي� �ق ��وم ع �ل �ي �ه��ا ح ��ل ال �ن �ق��ل ال �ج��وي
ال � �ح � �ض ��ري؛ األم� � � ��ان وال� � �ه � ��دوء ال �ت �ك �ل �ف��ة
امل �ع �ق��ول��ة وت� �م� �ح ��وره ح� ��ول اح �ت �ي��اج��ات
ال� � � ��رك� � � ��اب .وت � �ع � �م� ��ل امل � ��رك� � �ب � ��ة ال � �ج ��وي ��ة
ّ
الحل ّ
بعدة مراوح
الشخصية ضمن هذا
ل �ض �م��ان أع� �ل ��ى م �س �ت��وي��ات األم� � � ��ان ،ف��ي
ّ
سيتم تجهيز املركبة بنظام هبوط
حني
ب��امل�ظ�ل��ة ل �ح��االت ال� �ط ��وارئ .ك��ذل��ك ستتم
م� ��راع� ��اة ت �ص �م �ي��م امل ��رك� �ب ��ة ب �م �س �ت��وي��ات
منخفضة م��ن ال�ض��وض��اء لجعلها أكثر
قبوال للتنقل في املناطق الحضرية مع
إتاحة الراحة للركاب.
ك� �م ��ا ك �ش �ف��ت ه � �ي� ��ون� ��داي ع� ��ن م��رك �ب �ت �ه��ا
الجوية االختبارية األول��ى والتي تحمل
ُ
وت ّ
عد مركبة جوية شخصية
االسم .S-A1
كهربائية ق ��ادرة على اإلق�ل�اع والهبوط
ع � �م� � ً
�ودي� ��ا ،وه � ��ي م �ص �م �م��ة الس �ت �ي �ع��اب
خمسة أف��راد ،بينهم الطيار ال��ذي سوف
ي �ق��وده��ا خ�ل�ال امل��راح��ل األول� ��ى ل�لإن�ت��اج
ال�ت�س��وي�ق��ي ،ليصبح ب��اإلم�ك��ان قيادتها

ذات�ي��ا بعد تطوير التقنيات ال�لازم��ة في
مراحل الحقة.
وتتمتع هيونداي بالقدرات التصنيعية
والخبرات الالزمة لتطوير مركبات النقل
ال� �ج ��وي وإن �ت��اج �ه��ا ع �ل��ى ن �ط��اق واس� ��ع.
وق ��د ج ��رى ت �ط��وي��ر امل��رك �ب��ة االخ �ت �ب��اري��ة
النموذجية  S-A1بالتعاون مع «أوب��ر»،
كبرى شركات تنقل األفراد في العالم.
ّ
وت� �خ ��ط ��ط ه� �ي ��ون ��داي ل �ت �ع��زي��ز ع�ل�اق ��ات
الشراكة التي تجمعها مع شركات عاملية
ب � ��ارزة م �ث��ل «أوب� � ��ر» ،ح��رص��ا م�ن�ه��ا على
تسريع أعمالها في مجال النقل الجوي
ال �ح �ض��ري ،ب�م��ا ي�ش�م��ل ت�ط��وي��ر م��رك�ب��ات
جوية شخصية عاملية املستوى ،وتقديم
خ ��دم ��ة إدارة األس ��اط� �ي ��ل وص �ي��ان �ت �ه��ا،
وتطوير منصات انطالق ه��ذه املركبات
ّ
الجو.
في
ّ
حل التنقل الثالث من هيونداي هو وحدة
ُ ّ
«ه � ��ب» امل ��رك ��زي ��ة ،ال �ت��ي ت �ش��ك��ل م�س��اح��ة
مجتمعية ج��دي��دة وم�ب�ت�ك��رة ت��رب��ط بني
«ال �ن �ق��ل ال �ج��وي ال �ح �ض��ري» و«م��رك �ب��ات
االستخدام املحدد» العاملة على األرض.
وت �ش �ت �م��ل وح � � ��دة «ه � � ��ب» امل ��رك ��زي ��ة ف��ي
منطقتها ال�ع�ل��وي��ة ع�ل��ى منصة ان�ط�لاق
ج � ��وي � ��ة خ � ��اص � ��ة ب� ��امل� ��رك � �ب� ��ات ال� �ج ��وي ��ة
الشخصية ال�ع��ام�ل��ة ض�م��ن ن�ط��اق النقل
ّ
ّ
تضم محطات
الجوي الحضري ،في حني
أرض� �ي ��ة ل ��وص ��ول م��رك �ب��ات االس �ت �خ��دام
امل�ح��دد وانطالقها ف��ي شبكة مساراتها
متعددة االتجاهات.

اقتصاد وأعمال 21
حملة لحاملي بطاقات نادي الواحة

«رحلة  18مليون ميل»
تمنح عمالء «بيتك» مزايا كبيرة

ت� �ق ��دم ح �م �ل��ة «رح� �ل ��ة  18م �ل �ي��ون م �ي��ل ت �ب��دأ
ببطاقة» التي أطلقها بيت التمويل الكويتي
(ب �ي �ت��ك) ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م��ؤس �س��ة ال�خ�ط��وط
الجوية الكويتية ونادي الواحة ،مزايا كبيرة
لعمالء «بيتك».
وتتضمن الحملة الخاصة بحاملي بطاقات
«ب �ي �ت��ك» ن ��ادي ال��واح��ة م��اس �ت��رك��ارد مسبقة
الدفع ،والتي تستمر حتى  12مارس من العام
ال�ح��ال��ي  311 ،2020ف��ائ��زا ب�ج��وائ��ز اجمالية
ت �ص��ل ال� ��ى  18م �ل �ي��ون م �ي ��ل ،ح �ي��ث ي�ح�ص��ل
الفائز األول على مليون ميل ،فيما يحصل
ال�ف��ائ��ز ال�ث��ان��ي على  500ال��ف م�ي��ل ،ويحصل
الفائز الثالث الى السادس على  250ألف ميل،
وي�ح�ص��ل ال�ف��ائ��ز ال�س��اب��ع ال��ى ال �ح��ادي عشر
على  100أل��ف ميل ،ويحصل  300فائز على
 50ألف ميل لكل منهم.
ويحصل العميل على فرصة واح��دة لدخول
السحب لقاء كل  1د.ك من مجموع املشتريات
امل �ح �ل �ي��ة ،وي �ح �ص��ل ع �ل��ى ف��رص �ت�ي�ن ل��دخ��ول

السحب لقاء كل  1د.ك من مجموع املشتريات
العاملية ،مبينا أن ذلك يندرج على العمليات
ال �ش��رائ �ي��ة ف �ق��ط وال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت��ي ت �ت��م عبر
األونالين .وتتيح بطاقة «بيتك» نادي الواحة
مسبقة ال��دف��ع إل��ى ج��ان��ب ميزاتها الشرائية
وال �خ �ص��وم��ات ال �ف��ري��دة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ،رب��ح
أميال من نادي «الواحة» مع كل عملية شراء،
يمكن استبدالها للحصول على تذاكر سفر
مجانية على منت الخطوط الجوية الكويتية،
أو لترقية درجة السفر.
وت� �ج� �س ��د ال �ح �م �ل ��ة ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع م��ؤس �س��ة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ه��دف خ��دم��ة
العمالء املشتركني ،مؤكدا حرص «بيتك» على
أن تكون خدماته ومنتجاته داعمة ومساندة
ألع �م��ال وأن�ش�ط��ة ال �ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة بهدف
تطوير االق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ،وت�ع��زي��ز ق��درات
السوق وتنمية أعمال الشركات وإمكاناتها
التنافسية ،بما يرتقي بمستوى جودة األداء
وباقة الخدمات املقدمة.

ينظمها بنك الخليج

«هنا الدانة» ..أسبوع من
األنشطة والفعاليات في األفنيوز
ب � ��دأ ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��د ال� �ت� �ن ��ازل ��ي ل�س�ح��ب
مليونير الدانة ال��ذي سيجري يوم الخميس
ف� ��ي م �ج �م��ع األف � �ن � �ي� ��وز ،ت �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ه �ن��ا
ال ��دان ��ة» .وي�ن�ظ��م ال�ب�ن��ك ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة
خالل األسبوع ،قبل أن يتم اإلعالن عن الفائز
بجائزة املليون دي�ن��ار كويتي ،حيث ستبدأ
األن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم األح ��د ب��ال�ق��رب
م ��ن ت �ش �ي��زك �ي��ك ف ��اك� �ت ��وري ،ف ��ي ن �ف��س م �ك��ان
اإلع �ل��ان ع ��ن ال �ف��ائ��ز .وع �ل��ى م � ��دار األس� �ب ��وع،
سيتمكن زوار مجمع األف�ن�ي��وز م��ن املشاركة
ف ��ي م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن األن� �ش� �ط ��ة ،ب�م��ا
ف��ي ذل��ك صنع ح��ائ��ط فسيفساء م��ن ال�ص��ور،
وخ��ري �ط��ة ت�ح��دي��د امل ��واق ��ع ،وأل �ع��اب اآلرك �ي��د،
للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية.
وف��ي ي��وم الخميس ،سيستمتع ال�ح��اض��رون
بأداء موسيقي مباشر من الفنان عبدالعزيز
الضويحي.
وخ �ل ��ال األس� � �ب � ��وع ،س �ت �ض��م م �ن �ط �ق��ة م �س��رح
بنك الخليج مجموعة متنوعة م��ن األنشطة
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ،ي�ح�ص��ل امل �ش ��ارك ��ون ف�ي�ه��ا على
ف ��رص ��ة ال � �ف� ��وز ب� �ج ��وائ ��ز ن� �ق ��دي ��ة ت� �ص ��ل إل ��ى
ُ
 100دي �ن��ار ك��وي�ت��ي .وت �ت��اح ف��رص��ة امل�ش��ارك��ة
ل�ل�ج�م�ي��ع ،ل�لاخ �ت �ي��ار م��ن ب�ي�ن األن �ش �ط��ة ال�ت��ي
تتضمن لعبة تحديد مناطقهم السكنية على
خ��ري�ط��ة ال �ك��وي��ت ،وت �ج��رب��ة ح�ظ�ه��م ف��ي لعبة
ال�غ��واص ولعبة حظك نصيبك .وعند حائط
«ال��دان��ة تجمعنا» سيتمكن زوار ج�ن��اح بنك
ال�خ�ل�ي��ج م��ن ال�ت�ق��اط ص��ور سيلفي ون�ش��ره��ا
على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام
هاشتاق #ه�ن��ا_ال��دان��ة .وعند النشر ستظهر
صورهم كجزء من لوحة فسيفسائية كبيرة
ت ��وض ��ح رس ��ال ��ة م �خ�ف �ي��ة س �ي �ت��م ال �ك �ش��ف ع��ن
معناها في نهاية األسبوع.
وف��ي ه��ذه املناسبة ،ق��ال مساعد امل��دي��ر العام
لالتصاالت الخارجية في بنك الخليج أحمد
ً
سنويا بتتويج
األمير« :نفخر في بنك الخليج
ش �خ��ص م �ح �ظ��وظ ل �ي �ك��ون م�ل�ي��ون�ي��ر ال ��دان ��ة.
وه ��ذا ال �ع��ام ،ن �ت��وج م�ل�ي��ون�ي��ر ال �ع��ام ف��ي ه��ذا

أحمد األمير

السحب السنوي الكبير! ويقدم بنك الخليج
العديد من الفرص للعمالء خالل العام للفوز
بجوائز نقدية ّقيمة ،من بينها جائزة املليون
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ،وه ��ي األك� �ب ��ر س �ن� ً
�وي��ا .نحن
متحمسون ً
كثيرا لإلعالن عن مليونير الدانة
ً
عن عام  ،2019ومتحمسون أيضا لإلعالن عن
امل�ف��اج��آت األخ ��رى ال�ت��ي أع��ددن��اه��ا لعمالئنا.
وخ�ل�ال ه ��ذا األس �ب ��وع ،سيتمكن زوارن � ��ا في
م �ج �م��ع األف �ن �ي ��وز م ��ن امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال�ك�ش��ف
ال�ت��دري�ج��ي ع��ن ه��ذه امل�ف��اج��أة ،ال�ت��ي ستجعل
حفل تتويج مليونير الدانة لهذا العام أكبر
احتفاالتنا على اإلطالق!»
وف��ي مساء الخميس ،م��ع ب��دء العد التنازلي
ملليونير ال��دان��ة ،سيشهد زوار بنك الخليج
تتويج الفائز على امل�س��رح ف��ي الساعة 7:30
م �س ��اء .وس �ي �ت��م ال �س �ح��ب م �ب��اش��رة ب�ح�ض��ور
ممثل من وزارة التجارة والصناعة ،وبتقديم
أحمد املطري وأسامة فودة .وسيجري ختام
ال�ح�ف��ل ب�ع��رض موسيقي م�ب��اش��ر م��ن الفنان
عبدالعزيز الضويحي ،وسيدير أسامة فودة
العديد من األنشطة املثيرة على خشبة املسرح
ي ��وم ال�خ�م�ي��س ،وي �ق��ود امل �ش��ارك�ين م��ن خ�لال
مجموعة متنوعة من األلعاب التنافسية.

أكثر من  850جائزة سنوياً

«المتحد» ُيعلن الفائزين
في سحب «الحصاد اإلسالمي»
أعلن البنك األهلي املتحد في الثامن من يناير
الجاري أسماء الرابحني في السحب األسبوعي
على جوائز الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب
ع �ل��ى ال �ج ��وائ ��ز اإلس�ل�ام ��ي األول ف ��ي ال �ك��وي��ت،
وال��ذي استطاع أن يعيد رس��م حياة اآلالف من
الرابحني من سعداء الحظ ،حيث ّ
يقدم لعمالئه
أكبر عدد من فرص للفوز على م��دار العام ،من
خالل ما يزيد على  850جائزة سنويًا.
وق��د أس�ف��ر السحب ع��ن ح�ص��ول ف��وزي��ة عبداهلل
محمد ،على الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة
 10000دينار كويتي .باإلضافة إلى حصول 20
فائزًا على  1000دينار كويتي لكل راب��ح ،وهم:
ع�ف�ي�ف��ة ع �ل��ي ب��ن ن �خ��ي ،ج�م�ي�ل��ة ج��دي��ع م �ب��ارك،
أسامة عبدالرحمن الدعيج ،علي أحمد املهاوش،
أح �م��د ح �س��ن دش �ت ��ي ،ح �م��د ه��اش��م ال �ش �خ��ص،
مصطفى أونيالوكال ،فاطمة عبدالكريم محمد،
مرزوق سليمان املطوع ،باقر علي عباس ،تركي
حمود الضفيري ،سعاد عبداملحسن الصالح،

عبدالهادي خيرو دريرش ،أحمد علي األبرص،
يوسف عبدالرحيم الكندري ،مكي علي حسني،
شيرانوي ميراندا ،خيرية عبدهلل دشتي ،احمد
بهمن علي ،ونجاة ربيع حسني.
وب�ه��ذه املناسبة ،ي�ت�ق� ّ�دم البنك األه�ل��ي املتحد
ب �خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل�ع�م�لائ��ه ال��راب �ح�ي�ن ،م��ؤك��دا
أن ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن ف ��رص ال �ف��وز ال �ك �ب��رى ما
زال��ت بانتظارهم .يجري إج��راء السحوبات كل
ي��وم أرب �ع��اء ف��ي «األه �ل��ي امل�ت�ح��د» ب��ال�ك��وي��ت أو
بالبحرين ،بناء على خطة السحب ،وف��ي أي��ام
األع �ي��اد أو ال �ع �ط�لات ال��رس�م�ي��ة ي �ج��ري تأجيل
السحب ليوم العمل التالي.
يتيح حساب الحصاد اإلسالمي لعمالء البنك
ال��دخ��ول ف��ي ال�س�ح��ب ع�ل��ى ج��وائ��ز رب��ع سنوية
ك �ب��ري ،ب�ق�ي�م��ة  250000دي �ن��ار ل �ل��راب��ح ،وال�ت��ي
ّ
ّ
ت�م��ك�ن��ه م��ن ت�ح�ق�ي��ق أح�ل�ام��ه وت �ط��ل �ع��ات��ه .ه��ذا،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال�س�ح��ب ال �ش �ه��ري ع�ل��ى ج��ائ��زة
بقيمة  100الف دينار.
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«أبذل حياتي من أجله»
في  18فبراير  2011نظمت مجموعة من املدونني العمانيني مسيرة سلمية ش��ارك فيها بعض النساء ،كما
شهدت والية صحار شمال العاصمة تظاهرات تزامنت مع موجة الربيع العربي ،وفي رد فعله إزاء هذه التطورات،
قرر قابوس لقاء املحتجني واالستماع إلى مطالبهم ،وأصدر قرارا بتوفير خمسني ألف فرصة عمل للمواطنني،
فعادت ُعمان إلى هدوئها .ويروي مراسل «بي بي سي» في مسقط أن خيار تنحية السلطان قابوس لم يكن
ُ
«تبادلت الحديث مع إحدى
أبدا خيارا مطروحا حتى في أحلك الظروف التي عاشها الشعب ُالعماني .ويقول
الشابات وهي ،غادة الحارثي ،خالل واحدة من هذه املسيرات ،وسألتها هل يمكن أن تصل األمور ُ
بالعمانيني ملا
وصلت إليه مع التونسيني واملصريني وانتفاضهم على الحكام ،فردت مستنكرة ومستهجنة «يا إلهي ،ال! إنها
إهانة لنا! ( )..زعيمنا محبوب وليس فاسدا ،وأنا مستعدة لبذل حياتي من أجله».
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قاد نهضة بالده وفق مبدأ «األصالة والتقدم وجهان لعملة واحدة»

قابوس حبيب العمانيين ..وصديق الجميع

عاما رحل السلطان قابوس ثامن سالطين
عن ثمانين ً
آل سعيد رئيس مجلس الوزراء والقائد األعلى للقوات
المسلحة ،بعد أن قاد بالده من مرحلة اضطرابات إلى
دولة هادئة في إقليم ملتهب .وووري جثمان الراحل
الثرى أمس في مقبرة األسرة المالكة في مسقط
بحضور السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل
سعيد.
حظى السلطان قابوس بمحبة كبيرة لدى شعبه،
فهو مؤسس السلطنة الحديثة ،وباني الصف الوطني
الواحد ،ومرسي ركائزه ،وقائد مسيرة النهضة المعاصرة
في عمان ،عبر مراحل وخطط طموحة ،كانت ركيزتها
المواطن العماني ،باعتباره مشاركاً وفاعالً في وضع
لبنات هذه التنمية .وكان قابوس يرى أن األصالة والتقدم
وخطان متوازيان يسيران معاً.
ّ
وجهان لعملة واحدة،
محرر الشؤون الدولية
ول��د ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ب��ن س�ع�ي��د ف��ي ال�ث��ام��ن
ع�ش��ر م��ن ن��وف�م�ب��ر ع��ام  1940ب�م��دي�ن��ة ص�لال��ة
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة ظ � �ف� ��ار ،وت �ل �ق ��ى ت �ع �ل �ي��م ال �ل �غ��ة
العربية واملبادئ الدينية على أي��دي أساتذة
م �ت �خ �ص �ص�ي�ن اخ � �ت ��اره ��م وال � � � ��ده ،ك �م ��ا درس
املرحلة االبتدائية في املدرسة السعيدية في
صاللة.
ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر  1958أرس �ل ��ه وال � ��ده ال�س�ل�ط��ان
س�ع�ي��د ب��ن ت�ي�م��ور إل��ى إن�ك�ل�ت��را ،ح�ي��ث واص��ل
ت�ع�ل�ي�م��ه مل ��دة ع��ام�ي�ن ف ��ي م��ؤس �س��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
خ��اص��ة ه��ي م��درس��ة «س��اف��وك» ال�ش�ه�ي��رة .ثم
ال�ت�ح��ق ع��ام  1960ب��أك��ادي�م�ي��ة س��ان��ده�ي��رس��ت
ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ل �ك �ي��ة ك �ض��اب��ط م ��رش ��ح ،ح�ي��ث
أم �ض��ى ف�ي�ه��ا ع��ام�ي�ن ،درس خ �ـ�لال �ه��ا ال�ع�ل��وم
ال�ع�س�ك��ري��ة وت �ل �ق��ى ف �ن��ون ال �ج �ن��دي��ة ،وت �خ��رج
�ان ،ث��م ان�ض��م إل��ى إح��دى
فيها ب��رت�ب��ة م�ل�ازم ث� ٍ
الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في أملانيا
الغربية  -قبل الوحدة األملانية  -حيث أمضى
ستة أشهر متدربًا في القيادة العسكرية.
ب�ع��د أن أت��م ت�ل��ك ال �ف�ت��رة امل�ه �م��ة ،ال �ت��ي شكلت
خبراته العسكرية ،ع��اد إل��ى بريطانيا حيث
درس ن �ظ��م ال �ح �ك��م امل� �ح� �ل ��ي ،وأك� �م ��ل دورات
تخصصية في شؤون اإلدارة وتنظيم الدولة.
ثم هيأ له والده الفرصة التي شكلت جزءًا من
اتجاهه بعد ذل��ك ،فقام االب��ن الوحيد لسعيد
ب ��ن ت �ي �م��ور ب �ج��ول��ة ح� ��ول ال �ع��ال��م اس �ت �غ��رق��ت
ث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر ،زار خ�ل�ال �ه��ا ال �ع��دي��د م ��ن دول
العالم ،عاد بعدها إلى البالد عام  1964حيث
أقام في مدينة صاللة.

دراسة اإلسالم
على امتداد السنوات الست التالية التي تلت
ع��ودت��ه ،ت�ع� ّ�م��ق ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ف��ي دراس��ة
ال ��دي ��ن اإلس�ل��ام� ��ي ،وك� ��ل م ��ا ي �ت �ص��ل ب �ت��اري��خ
ُع �م��ان وح �ض��ارت �ه��ا ،دول� ��ة وش �ع �ب��ًا ،ع �ل��ى م��ر
ال �ع �ص��ور .وأش � ��ار ف��ي أح ��د أح��ادي �ث��ه إل ��ى أن
إص� ��رار وال� ��ده ع �ل��ى دراس� ��ة ال��دي��ن اإلس�لام��ي
وتاريخ عمان وثقافتها كان لها األثر العظيم
في توسيع مداركه ووعيه بمسؤولياته تجاه
شعبه العماني واإلن�س��ان�ي��ة ع�م��وم��ًا .كما أنه
استفاد كثيرًا من التعليم الغربي ،الذي تلقاه
وخ�ض��ع ل�ح�ي��اة ال�ج�ن��دي��ة ول�ن�ظ��ام العسكرية
ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ث ��م ك��ان��ت ل��دي��ه ال �ف��رص��ة ف��ي
السنوات التي تلت عودته إلى صاللة لقراء ة
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األف� �ك ��ار ال �س �ي��اس �ي��ة وال�ف�ل�س�ف�ي��ة
للعديد من املفكرين الذين شكلوا فكر العالم.
ّ
في  23يوليو ع��ام 1970تسلم السطان قابوس
مقاليد الحكم مطلقًا مرحلة تحديث السلطنة،
بعد أن كان قد اصطدم منذ عام  1964بسياسة
متشددة ألي تحديث ،فشرع قابوس في اتخاذ
الخطوات التي من شأنها وضع نظام أساسي
ل �ل��دول��ة ،وك ��ذل ��ك إع� �م ��ار ال �س �ل �ط �ن��ة ،مستعينًا
ب � �م � �س� ��اع� ��دات وخ � � �ب� � ��رات خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وم � � ��ن ث��م
االستعانة بعائدات النفط العماني.

ً
¶ نقل السلطنة في 50
عاما
من مرحلة اضطرابات
إلى دولة هادئة
في إقليم مضطرب
¶ أرسى فلسفة استثنائية
لشعبه خالصتها
ود ً
ل ُ
ودا مع الجميع»
«أن تظ َّ
¶ أنهى عزلة ُعمان
ّ
وعمق عالقاتها العربية
ً
منتهجا الحياد
والدولية
في القضايا اإلقليمية

انتهج ال �ح �ي ��اد ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة،
وسعى للصداقة مع الجميع .حيث استدعى
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين امل�ح�ل�ي�ين وال�ع�م��ان�ي�ين ال��ذي��ن
كانوا يقيمون في املنفى للعودة واملساهمة
في اختيار حكومة تطوير البالد التي كانت
تفتقد للطرق واملدارس واملستشفيات.

¶ تعمق في دراسة اإلسالم
وتاريخ ُعمان وحضارتها..
وأولى اهتمامه للمشروعات
الثقافية

فلسفة استثنائية
أرس� � ��ى ال �س �ل �ط ��ان ال � ��راح � ��ل ف �ل �س �ف��ة ل �ش �ع �ب��ه،
َّ
خ�لاص�ت�ه��ا أن ال�ط��ري�ق��ة امل�ث�ل��ى ال �ت��ي تتبعها
َّ
ُ
ب��وص�ف��ك م��واط�ن��ًا ُع�م��ان�ي��ًا ه��ي أن ت�ظ��ل ودودًا
م ��ع ال �ج �م �ي��ع ،ف��ات �س �م��ت م �س �ق��ط ب��ال �ب �س��اط��ة
والهدوء والسكون ،ووصف املجتمع ُ
العماني
باملسالم تمامًا.
وس��اع��دت ث�ق��اف��ة ق��اب��وس ال�ع��ال�ي��ة ف��ي تعميق
عالقات السلطنة بالدول العربية واألجنبية،
وإن� �ه ��اء ع��زل �ت �ه��ا ،اذ ان �ت �ه��ج ال �س �ل �ط��ان ن��وع��ًا
من الحياد في القضايا اإلقليمية والدولية،
ول� �ع� �ب ��ت م �س �ق ��ط ف � ��ي ع � �ه� ��ده دور امل� �ح ��اي ��د،
َّ
وت �م ��ك �ن ��ت ُع � �م ��ان م ��ن ال� �ب� �ق ��اء ف ��ي م� �ن ��أى ع��ن
ال �ص��راع��ات واألزم � ��ات امل�ح�ي�ط��ة ب �ه��ا ،ف �ب��رزت
السلطنة ب��اع�ت�ب��اره��ا وس�ي�ط��ًا ه��ادئ��ًا للحوار
ب�ع�ي�دًا ع��ن اإلع �ل�ام ،وب��وص�ف�ه��ا دول ��ة صديقة
ل �ل �ع��دي��د م ��ن األط� � � ��راف امل �ت �خ��اص �م��ة ف �ك��ان��ت
ترفض االنحياز إلى أي طرف ،وتحاول دائمًا
أن تمسك العصا من الوسط.
ك �م��ا ك� ��ان ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ب ��ن س �ع �ي��د م��ن
م��ؤس �س��ي م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ع��ام
 ،1981فكانت السلطنة في عهده قوة ناعمة
خليجية ت��رك��ز على ش��ؤون�ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة ،ولم
ت�ن�خ��رط ف��ي األزم ��ة الخليجية ال�ح��ال�ي��ة ،ول��م
ي �س �ج��ل ت��اري �خ �ه��ا ح ��ال ��ة واح � � ��دة مل� �ح ��اوالت
ال � �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ش � � ��ؤون ال � � � ��دول األخ � � � ��رى رغ ��م
ارتباطها بحدود مشتركة مع كل من اليمن
والسعودية واإلم��ارات .وعلى العكس سعت
ال�س�ل�ط�ن��ة إل ��ى ت �ه��دئ��ة ال� �ص ��راع امل �س �ت �م��ر ف��ي
ال� �ي� �م ��ن ،وت � ّ
�وس � �ط ��ت ك� �ث� �ي� �رًا ب�ي��ن ال �ح��وث �ي�ي�ن
وال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي ت �ق��وده ال �س �ع��ودي��ة ،وق��ادت

¶حصل على عدد من
األوسمة والجوائز أبرزها
«السالم الدولية» عام 1998
¶ يهوى ركوب الخيل
والرماية وعلم الفلك
ومراقبة الكواكب
ج � � ��والت ح � � ��وار ب�ي��ن ال �ي �م �ن �ي�ي�ن ،وح � �ت ��ى ف��ي
ال� � �ص � ��راع ال � �غ ��رب ��ي اإلي� � ��ران� � ��ي دف� � ��ع ال �ح �ي ��اد
االيجابي السلطنة لقيادة وساطة بني القوى
ُ
الغربية واي ��ران ،وسمحت عالقتها الوثيقة
مع واشنطن وطهران بأن تستضيف مسقط
أول اللقاء ات السرية املنعقدة بني املسؤولني
األم�ي��رك�ي�ين واإلي��ران �ي�ين ،ف��ي م�ن��اق�ش��ات َّأدت
ف��ي نهاية امل�ط��اف إل��ى صفقة إي��ران النووية
ع��ام  .2015ول�غ��اي��ة ال�ي��وم ال ت��زال تلعب دور
اإلطفائي ورسول السالم بني البلدين ،إضافة
إل ��ى دوره � ��ا ف��ي م �ل��ف األزم � ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ـ
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ق��ب اس�ت�ق�ب��ال ق��اب��وس رئ�ي��س
وزراء إسرائيل بنيامني نتانياهو في مسقط
نهاية أكتوبر .2018

العصرنة والتقاليد
اه�ت��م السلطان ق��اب��وس ب��دف��ع ع�م��ان إل��ى حالة
متقدمة من املعاصرة مع اإلبقاء على أصالتها
التقليدية ،بحيث ال تفقد هويتها ،وف��ي إط��ار
ذل ��ك ،اه �ت��م ب��ال�ث�ق��اف��ة ،وأص �ب��ح ل ��دى السلطنة
أوركسترا سلطانية من عازفني وعازفات على
عال من التدريب .كما رعت مؤسسات
مستوى ٍ
ال��دول��ة مشروعًا ضخمًا لتوثيق ت��اري��خ ُعمان
م �ن��ذ ف �ج��ر ال �ت��اري��خ ،وم �ش��اري��ع ث�ق��اف�ي��ة أخ��رى
ك�ث�ي��رة .وللسلطان ال��راح��ل اه�ت�م��ام��ات واس�ع��ة
بالدين واللغة واألدب والتاريخ والفلك وشؤون
البيئة ،حيث يظهر ذلك جليًا في الدعم الكبير
وامل �س �ت �م��ر ل�ل�ع��دي��د م��ن امل �ش��روع��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة،

وب �ش �ك��ل ش �خ �ص��ي ،م �ح �ل �ي��ًا وع��رب �ي��ًا ودول� �ي ��ًا،
سواء من خالل منظمة اليونسكو أم غيرها من
املنظمات اإلقليمية والعاملية.
ومن أب��رز هذه املشروعات على سبيل املثال ال
الحصر ،موسوعة السلطان ق��اب��وس لألسماء
العربية ،ودعم مشروعات تحفيظ القرآن ،سواء
ف��ي ال�س�ل�ط�ن��ة أو ف��ي ع ��دد م��ن ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة،
وك� ��ذل� ��ك ب �ع ��ض م � �ش ��روع ��ات ج ��ام �ع ��ة األزه � � ��ر،
وجامعة الخليج ،وعدد من الجامعات واملراكز
ً
العلمية العربية وال��دول�ي��ة ،فضال ع��ن «جائزة
ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ل �ص��ون ال�ب�ي�ئ��ة» ال �ت��ي تقدم
ك��ل ع��ام�ين م��ن خ�لال منظمة اليونسكو ،ودع��م
م�ش��روع دراس��ة طريق الحرير والنمر العربي
واملها العربي.

أدان اإلرهاب مبكراً
وأدان � � � ��ت ال �س �ل �ط �ن��ة اإلره � � � ��اب ب� �ك ��ل ص �ن��وف��ه
وأش � �ك ��ال ��ه م� �ن ��ذ وق � ��ت م� �ب� �ك ��ر ،وق� �ب ��ل أح � ��داث
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر م��ن س�ب�ت�م�ب��ر  2001ب�س�ن��وات
عدة ،حيث أكد السلطان الراحل أن «اإلره��اب
اع �ت��داء ع�ل��ى ال �س�لام ال��ذي ت�ن�ش��ده ال�ب�ش��ري��ة».
وك� ��ان ق ��اب ��وس ي ��رد دائ �م ��ًا «ن �ح��ن دائ �م ��ًا إل��ى
ج��ان��ب ال �ح��ق وال �ع��دال��ة وال �ص��داق��ة وال �س�ل�ام،
وندعو الى التعايش السلمي بني األمم وإلى
ال �ت �ف��اه��م ب�ي�ن ال� �ح� �ض ��ارات وال � ��ى اس �ت �ئ �ص��ال
أس�ب��اب الكراهية والضغينة التي تتولد في
نفوس من يعانون من الظلم وع��دم املساواة،
ففي ذلك الخير كل الخير للبشرية جمعاء».

مدرسة جديدة
في العالقات الدولية

السلطان قابوس مع جون كيري حين كان وزيراً للخارجية االميركية عام  | 2014ا ف ب

 ..ومع الرئيس االيراني حسن روحاني عام  | 2014ا ف ب

هوايات عدة

قابوس مؤدياً التحية العسكرية خالل مناسبة وطنية

وع��ن هواياته يتحدث السلطان فيقول إن��ه وض��ع على ظهر
ح�ص��ان وه��و ف��ي ال��راب�ع��ة م��ن ع �م��ره ،وم�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين وه��و
ي �ح��ب رك ��وب ال �خ �ي��ل ،ول �ه��ذا أن �ش��أ اإلس �ط �ب�ل�ات ال �ت��ي تعنى
بتربية وإك �ث��ار ال�خ�ي��ول العمانية األص�ي�ل��ة ،واف�ت�ت��ح م��دارس
الفروسية التي تضم بني تالميذها البنني والبنات.
كما أن الرماية أيضًا من الهوايات املحببة للسلطان قابوس،
ك��ون��ه ت ��درب ع �س �ك��ري��ًا ،وي��ؤك��د أن ه ��ذه ال �ه��واي��ة ت �ع��د ج��زءًا
مهمًا لكل من يهتم بالنشاط العسكري وع��اش في مجتمع
كاملجتمع ُ
العماني الذي يعتز بكونه يستطيع حمل السالح
عند الضرورة ،كما يحب تجربة كل ما هو جديد من أسلحة
في القوات املسلحة العمانية.
وأي�ض��ًا م��ن ال�ه��واي��ات املحببة للسلطان ق��اب��وس ع�ل��م الفلك،
ومراقبة الكواكب ،حيث يملك مرصدًا صغيرًا ،وعندما تكون
الفرصة سانحة في الليالي املناسبة حسب النشرات الفلكية
يقضي بعض الوقت في مراقبة هذه الكواكب.

ع �م��ل ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ع �ل��ى م��درس��ة
ج��دي��دة ف��ي ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة املعاصرة
مبنية على مبدأ واحد يذهب إلى أن العالم
ي�س�ي��ر ن�ح��و ال �ت �ع��اون امل �ت �ع��دد األط� ��راف،
وأن األط� ��ر ال �ج �غ��راف �ي��ة س �ت��زول ق��ري�ب��ًا.
وق� ��ال ال �س �ل �ط��ان ف ��ي ح��دي��ث إل ��ى مجلة
«م �ي��دي��ل إي �س��ت ب��ول�ي�س��ي» ف��ي نوفمبر
 1995ان «ال �ع��ال��م ي �ت �ض��اءل وي�ن�ك�م��ش،
وان��ا واث��ق تماما أن جميع البلدان يجب
أن ت�س�ي��ر وف ��ق ه ��ذه ال �ق��اع��دة ،وت �ح��اول
ان تفهم بعضها ب�ع�ض��ًا ،وت�ت�ع��اون في
م��ا بينها ،وتعمل جنبًا إل��ى جنب لخير
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ج� �م� �ع ��اء .وق � ��د ل ��وح� �ظ ��ت ف��ي
السنوات االخيرة ب��وادر واع��دة تدل على
ان ال �ن��زاع��ات ب�ي�ن ال� ��دول ص ��ارت تعتبر
من الحماقات املطبقة وأن الخالفات بني
البلدان يجب ان تحل باملفاوضات وليس
بالحرب».

الجوائز

 ..وممتطياً صهوة جواده األشهب

حصل السلطان ق��اب��وس على ع��دد من
ال �ج ��وائ ��ز أب ��رزه ��ا ال� �س�ل�ام ال ��دول �ي ��ة ع��ام
ً
تقديرا ملساهمته في املمارسات
1998
السياسية امل�ع��اص��رة ودوره ف��ي إح�لال
ال � �س�ل��ام واالس � �ت � �ق � ��رار ف� ��ي أك� �ث ��ر دول
العالم بلبلة واضطرابا ،كما حاز وسام
امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود ع��ام ،1971
اس �ت �ح �ق��اق ال �ج �م �ه��وري��ة اإلي �ط��ال �ي��ة ع��ام
 ،1974قالدة النيل العظمى املصرية عام
 ،1976وس��ام جواهر الل نهرو للتفاهم
الدولي عام  ،2004وسام أسد هولندا عام
 ،2012وسام االستقالل القطري.
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«نحافظ على ما أنجزه قابوس ونبني عليه»

السلطان هيثم:
حسن الجوار من ثوابت سياستنا
أدى ال�س�ل�ط��ان هيثم ب��ن ط ��ارق ب��ن تيمور
ال �ي �م�ي�ن ال ��دس � �ت ��وري ��ة ،أم � � ��س ،ف� ��ي ج�ل�س��ة
م�ش�ت��رك��ة ملجلسي ُع �م��ان وال��دف��اع تنفيذا
ألحكام املادة السابعة من النظام األساسي
ل �ل��دول��ة .وع�ق��ب ذل��ك أل�ق��ى ال�س�ل�ط��ان هيثم
خطابًا نعى فيه السلطان قابوس معددًا ما
أنجزه وما بناه من دولة عصرية شهد لها
القاصي قبل الداني ونهضة راسخة تجلت
معاملها في منظومة القوانني والتشريعات
التي ستحفظ البالد وتنظم مسيرتها نحو
مستقبل زاه ��ر ،معتبرًا ان ال �ع��زاء الوحيد
ه��و ال �س �ي��ر ع �ل��ى ن�ه�ج��ه ال �ق��وي��م وال �ت��أس��ي
ب �خ �ط��اه ال �ت��ي خ �ط��اه��ا ب �ث �ب��ات وع � ��زم إل��ى
املستقبل والحفاظ على ما أنجزه والبناء

عليه لترقى عمان إلى املكانة املرموقة التي
أرادها.
وق��ال السلطان هيثم انه وعلى الصعيد
ّ
يترسم خطى السلطان
الخارجي فسوف
الراحل ،مؤكدًا على الثوابت التي اختطها
لسياسة ُع�م��ان الخارجية القائمة على
التعايش السلمي ب�ين األم��م والشعوب
وح � �س� ��ن ال � � �ج� � ��وار وع � � � ��دم ال � �ت� ��دخ� ��ل ف��ي
الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة
الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف
امل � �ج� ��االت ،ك �م��ا س�ن�ب�ق��ى م �س��اه �م�ين في
حل الخالفات بالطرق السلمية وباذلني
الجهد إليجاد حلول مرضية لها بروح
م ��ن ال ��وف ��اق وال �ت �ف��اه��م .وس �ن��واص��ل مع

أش �ق��ائ �ن��ا ق� � ��ادة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية اإلس�ه��ام ف��ي دفع
م �س �ي��رة ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن دول� �ن ��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس
التعاون قدما إلى األمام.
وفي الشأن العربي سوف نستمر في دعم
ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وس �ن �ت �ع��اون مع
أش�ق��ائ�ن��ا زع �م��اء ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة لتحقيق
أه��داف الجامعة والرقي بحياة مواطنينا
وال � �ن � ��أي ب� �ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ع� ��ن ال� �ص ��راع ��ات
وال �خ�ل�اف��ات وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق تكامل
اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية.
وستواصل ُعمان دوره��ا كعضو فاعل في
منظمة األمم املتحدة.

السلطان هيثم مشاركا ُ في حمل نعش السلطان قابوس في مسقط أمس | أف ب

هيثم بن طارق..

رسالة قابوس ..ثقة بالخليفة

هكذا جرى
اختيار السلطان

رؤية شابة لسلطنة
أكثر عراقة
على عكس كثيرين خارج عُ مان ،لم يُفاجأ
العمانيون بإعالن اسم سلطانهم الجديد؛
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ،الذي
تقلد منصبه الرفيع في إجراءات أدهشت
المتابعين من خارج السلطنة العريقة،
لشدة سالستها ،وخيبت ظنون من
كان يتوقع أن انتقال السلطة في ظل
عدم وجود ولي للعهد سيبدو صعبا
بعض الشيء ،لكن السلطان التاسع
في سلسلة سالطين عُ مان أدى قسم
اليمين في جلسة مشتركة لمجلسي
عُ مان والدفاع ،بعد ساعات قليلة فقط
على إعالن شغور المنصب األول في البالد.
فمن هو السلطان هيثم؟

سعدية مفرح
رغم ندرة إطالالته اإلعالمية ،وعدم تردد اسمه كثيرا في
ترجيحات املتابعني الخارجيني لشؤون السلطنة ،فإن
هيثم ب��ن ط��ارق ،السلطان ال�ج��دي��د ،م�ع��روف ل��دى أبناء
شعبه ،بأنه أحد أهم املقربني للسلطان الراحل ،وقد كان
معه دائما في أصعب األزمات التي واجهت ُعمان خالل
العقد األخير تحديدا.
ورغ��م امل�ن��اص��ب الحكومية ال�ع��دي��دة ،ال�ت��ي شغلها قبل
وص��ول��ه ال��ى س��دة ال�ح�ك��م أخ �ي��را ،ف��إن تكليفه ب��رئ��اس��ة
اللجنة الرئيسة للرؤية املستقبلية لسلطنة ُعمان ،2040
كان أول املؤشرات التي رجحت كفته في يقني املتوقعني
لخالفة سلطان ُعمان التاريخي قابوس بن سعيد بن
تيمور آل سعيد ،فإشرافه على مثل ه��ذا امللف الكبير،
الذي يعنى برؤية البالد االقتصادية على مدى العقدين
امل�ق�ب�ل�ين ،ي�ع�ن��ي أن ق��اب��وس ق��د س�ل�م��ه مستقبل ُع �م��ان،
وج �ع �ل��ه امل� �س ��ؤول األول ع �ن��ه ،وب��ال �ش �ك��ل ال� ��ذي يضمن
االس �ت �ق��رار وال�ط�م��أن�ي�ن��ة ل�ل�ش�ع��ب ال� ُ�ع �م��ان��ي ،مل��ا يحمله
ومعان مستقاة من املدرسة
ه��ذا الرجل من أفكار وقيم
ٍ
القابوسية التقليدية ،التي تكاملت على م��دى خمسة
عقود صعبة من الزمن.

املثقف الحكيم
ي�ص��ف ال�ع�م��ان�ي��ون س�ل�ط��ان�ه��م ال �ج��دي��د ب��أن��ه مثقف،
ش��دي��د ال �ه��دوء ،ب��ال��غ الحكمة ،مهتم بقطاع الشباب
ت� �ح ��دي ��دا ،ي �ت �ق��اط��ع وس �ل �ط��ان �ه��م ال� ��راح� ��ل ب��ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ن �ق��اط ال �ت �ش��اب��ه ،أه �م �ه��ا امل�ل�ام��ح ال �ج �س��دي��ة ذات
النسق الرياضي العام ،والسمت الوقور ،واالهتمام
الشخصي الالفت بالثقافة والتراث والفنون الرفيعة،
وحب الكتب والقراءات التاريخية ،واالبتعاد النسبي
ع��ن االس �ت �ق �ط��اب��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال �ح��ادة ف��ي ال�س�ن��وات
األخ �ي ��رة ،م�م��ا ي�ش�ي��ر ال ��ى ث �ب��ات ال�س�ي��اس��ة العمانية
ال �خ��ارج �ي��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة وف �ق��ا ملالمحها
املرسومة سلفا من قبل السلطان ،ال��ذي ع��رف بدقته
في رسم السياسة العمانية املستقلة ،على الرغم من

على الرغم من كل الضوضاء اإلعالمية التي امتدت
ألكثر من نصف ق��رن ،والتي تتكهن بخليفة الراحل
ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ،ف��إن تنصيب ال�س�ل�ط��ان الجديد
هيثم ب��ن ط��ارق ج��اء بكل س�لاس��ة وه ��دوء ،وك��أن
ٌ
مقرون بشخصية الفقيد قابوس ،حيث
تنصيبه
ج��اء ب �ن��اء ع�ل��ى ف�ت��ح وص �ي��ة ق��اب��وس ال �ت��ي كانت
م�ح�ف��وظ��ة ف��ي ق �ص��ر س�ل�ط��ان��ي ب�م�ي�ن��اء ص�لال��ة
جنوبي ال �ب�لاد .وأع�ل��ن مجلس ال��دف��اع ُالعماني
الذي يضم كبار الضباط واملسؤولني ،واملوكل
إل�ي��ه دع��وة ّالعائلة املالكة لتحديد الخليفة في
ب �ي��ان« :ت�س��ل��م م�ج�ل��س ال��دف��اع ً
ردا ك��ري� ً�م��ا من
م�ج�ل��س ال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة ،وال � ��ذي دع� ��اه بحكم
النظام األساسي للبالد إلى االنعقاد الختيار
خليفة قابوس بن سعيد» .وقال مجلس الدفاع
ُالعماني إنه «نال شرف فتح الوصية وقراءتها
بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام،
واإلع�لان بأن جاللة السلطان هيثم بن طارق
بن تيمور املعظم  -هو سلطان عمان».

ً
وقيما
¶ يحمل أفكارًا
ومعاني مستقاة من
المدرسة القابوسية
التقليدية
¶ تكليفه برئاسة لجنة

ما سر الوصية؟

«رؤية ُعمان »2040
كان مؤشرًا ّ
رجح كفته
¶ مثقف ..شديد الهدوء..
بالغ الحكمة ..مهتم
بقطاع الشباب
ً
تحديدا

األمواج املتقلبة املحيطة بها من كل حدب وصوب.

في املحطات الصعبة
وم��ن الالفت أن هيثم بن ط��ارق ك��ان دائ��م الحضور إلى
جانب قابوس بن سعيد في املحطات الصعبة سياسيا
على الصعيدين املحلي واالقليمي أيضا ،طوال السنوات
ال�ع�ش��ر األخ �ي��رة ،ف�ق��د أش ��ارت األخ �ب��ار إل��ى أن��ه الوحيد
ال� ��ذي ح �ض��ر ال �ل �ق��اء ال �ث �ن��ائ��ي امل �ش �ت��رك ب�ي�ن س �م��و أم�ي��ر

ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وال �س �ل �ط��ان ق��اب��وس في
قصر ال�ش�م��وخ ف��ي مسقط ،ف��ي إط��ار ح��ل ال�خ�لاف ال��ذي
اندلع يومها بني سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ورأب الصدع بني الدولتني في م��ارس من عام
 ،2011وك ��ان ذل ��ك ال �ح �ض��ور م��ن اإلش � ��ارات امل �ب �ك��رة ال��ى
أهميته لدى السلطان قابوس ،وإمكانية أن يحل محله
يوما ما ،خاصة أنه كان قريبا جدا من السلطان الراحل
أيضا أثناء العمل على حل مشكالت ملف االحتجاجات

والدته ونشأته
ولد السلطان الجديد هيثم بن طارق عام  1954في العاصمة العمانية مسقط ،وتخرج في عام  1979من برنامج جامعة
أكسفورد للخدمات الخارجية ( ،)FSPوأكمل بعدها دراساته العليا تحت إش��راف كلية بيمبروك .وكانت املناصب
الرياضية أولى بواباته التي ولج منها إلى العمل في الشأن العام ،قبل أن ينضم ملدرسة الدبلوماسية العمانية متدرجًا
ً
في مناصب عدة ،بدأها بعمله أمينًا عامًا لوزارة الخارجية عام  1986قبل أن يصبح وكيال للشؤون السياسية في
الوزارة ،ثم وزيرًا مفوضًا فيها .وفي عام  2002أصبح وزيرًا لوزارة التراث والثقافة في بالد تولي التراث والثقافة أهمية
قصوى في بناء األمة واإلنسان .كما شغل هيثم بن طارق رئاسة عدد من جلسات مجلس الوزراء أثناء غياب رئيسه
وهو السلطان قابوس بن سعيد ،ونائبه فهد بن محمود آل سعيد .وعمل في بعض األحيان مبعوثًا خاصًا للسلطان
قابوس بن سعيد في عدد من املهمات العربية والدولية.
والسلطان الجديد متزوج من عهد بنت عبداهلل البوسعيدية ولديه منها ول��دان وابنتان هم :ذو ي��زن ،بلعرب ،وثريا،
وأميمة ،ووالدته هي شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

الشعبية العمانية ،ال�ت��ي ان��دل�ع��ت ف��ي ف�ب��راي��ر م��ن عام
 ،2011ف��ي س�ي��اق ث ��ورات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ،ح�ي��ث نجح
السلطان قابوس يومها في احتواء االحتجاجات عبر
سلسلة من االج ��راءات الحكيمة ،وك��ان ساعده األيمن
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذا امل�ل��ف امل�ق�ل��ق اب��ن ع�م��ه وخليفته
املنتظر هيثم بن طارق.

رؤية شابة
لم يعرف عن السلطان الجديد ولعا مبالغا فيه بإطالق
التصريحات اإلعالمية ،لكنه ركز في معظم تصريحاته
القليلة ع�ل��ى ض ��رورة االه �ت �م��ام بعنصر ال�ش�ب��اب في
بناء مستقبل السلطنة اتكاء على معطيات ماضيها
العريق ،وم��ن ه��ذه التصريحات تصريح أطلقه خالل
لقاء جمعه بشباب عماني في إطار العمل على وضع
رؤى عمان  ،2040حيث قال يومها انه ستجري إعادة
النظر في العديد من التشريعات بعد اعتماد الرؤية،
وأن البرنامج الذي تقوم عليه رؤى مستقبل ُعمان هو
خالصة «ما يتطلع إليه الشباب العماني»!
وع �ن��دم��ا ح �م��ل ع �ل��ى ك �ت �ف��ه ،ب �ع��د دق��ائ��ق م��ن تنصيبه
س�ل�ط��ان��ا ل �ل �ب�لاد ،ن�ع��ش ال�س�ل�ط��ان ال��راح��ل ال ��ى م�ث��واه
األخ�ي��ر ،ب��دا وك��أن��ه يحمل على كتفه األخ��رى مستقبل
ُعمان كلها.

بموجب امل��ادة ال�ـ 6من النظام األس��اس��ي للدولة،
ي�ق��وم مجلس ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال �ك��ة ،خ�ل�ال ث�لاث��ة أي��ام
من شغور منصب السلطان ،بتحديد من تنتقل
إل�ي��ه والي ��ة ال�ح�ك��م ،ف ��إذا ل��م يتفق مجلس العائلة
ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار س�ل�ط��ان ل�ل�ب�لاد ق��ام مجلس ال��دف��اع
ب��االش �ت��راك م��ع رئ�ي�س��ي م�ج�ل��س ال��دول��ة ومجلس
ال �ش��ورى ورئ �ي��س املحكمة العليا وأق ��دم اث�ن�ين من
نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى
مجلس العائلة ،وهو ما حدث في التطبيق الفعلي األول
م��ن ن��وع��ه ل�ه��ذه امل ��ادة ،ففي وصيته ال�ت��ي ق��رر مجلس
العائلة البوسعيدية الحاكمة الرجوع إليها لتثبيت من
أوصى به ،كتب السطان الراحل؛ «إننا بعد التوكل على
اهلل ورغبة منا في ضمان استقرار البالد ،نشير بأن
يتولى الحكم السيد هيثم بن ط��ارق ،وذل��ك ملا توسمنا
فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه األمانة ،وإننا
إذ ن�ض��رع إل��ى اهلل العلي ال�ق��دي��ر أن ي�ك��ون عند حسن
الظن ال��ذي دعانا إل��ى اختياره والثقة التي دفعتنا إلى
تقديمه ،»..وفي هذه العبارات ما يشير الى ثقة كبيرة
ناتجة م��ن متابعة مستمرة م��ن قبل ق��اب��وس لخليفته
املنتظر على م��دى سنوات طويلة ،واالبتعاد به أحيانًا
عن دائ��رة الضوء الحارق تحضيرًا له كي يحمل على
ع��ات�ق��ه م�س��ؤول�ي��ة ح�ك��م ب�ل�اد ع��ري�ق��ة ك�س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
التي تعتبر أحد أكثر بلدان العالم استقرارًا في الحكم
املتسلسل في أس��رة آل بوسعيد منذ منتصف القرن
الثامن عشر.
وذك ��رت صحيفة ال �غ��اردي��ان البريطانية تفاصيل
دق �ي �ق��ة ع��ن ه ��ذه ال��وص �ي��ة ،ح �ي��ث وف ��ي ح ��ال تعثر
الوصول التفاق ،فإن مجلس الدفاع الوطني ورئيس
املحكمة العليا ورئ �ي��س ال�غ��رف��ة العليا وال��دن�ي��ا من
م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى ي�ف�ت�ح��ون م �ع��ًا ال��رس��ال��ة األول� ��ى،
وي �ع �ي �ن��ون خ �ي��ار ال �س �ل �ط��ان ع �ل��ى ع ��رش ال�س�ل�ط�ن��ة.
وهناك مغلفان أحدهما محفوظ في قصر سلطاني
في ميناء صاللة جنوبي البالد .وانتشرت تقارير
ح ��ول ن�س�خ��ة م��ن رس��ال��ة ي�ت��م ت�ح�ض�ي��ره��ا ونقلها
إل��ى مسقط ،م��ن أج��ل فتحها ،وأك��د مصدر رفيع لـ
سبقلا أن الرسالة تحمل نفس االسم املوجود في
الرسالة األولى ،وهو السلطان هيثم بن طارق.

تجربة تنموية متميزة ومشاركة شعبية في القرار
حكمت أس��رة آل سعيد ُعمان منذ  1749وتوسعت
ح ��دود السلطنة ف��ي ف�ت��رة م��ا لتشكل إم�ب��راط��وري��ة
ممتدة م��ن ش��رق أفريقيا (زن�ج�ب��ار) حتى سواحل
ب��اك �س �ت��ان ،ق �ب��ل أن ت�ن�ح�س��ر الح �ق��ا إل� ��ى ح��دوده��ا
ال�ح��ال�ي��ة ب�ف�ع��ل االن �ق �س��ام��ات ال��داخ �ل �ي��ة .وم��ع تولي
السلطان قابوس الحكم في يوليو عام  1970انفتحت
البالد على العالم الخارجي ،وانصرف السلطان إلى
االهتمام بالتنمية البشرية واالقتصادية ،وتمكنت
السلطنة ،تحت قيادته ،من تحقيق تجربة تنموية
متميزة ذات رؤية ونهج قويني يحتذى بهما ،ومن
تحقيق تطور ضخم على املستويات االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والثقافية ،ما رفع ُعمان
ع��ام  2010إل��ى ق�م��ة ال �ج��دول ال�ع��امل��ي ال ��ذي ي�ص��دره
برنامج األمم املتحدة للتنمية كل عشرة أعوام.
وتجلت خطط قابوس التنموية الطموحة ،في حجم
ومستوى املشاريع التي تحققت على مدى  50عاما،
وعلى مختلف األصعدة االجتماعية ،والتعليمية،

واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ص�ح�ي��ة .وك ��ان ال�س�ل�ط��ان ال��راح��ل
ي �ق ��ول« :ل �ق��د أردن � ��ا م �ن��ذ ال �ب��داي��ة أن ت �ك��ون ل�ع�م��ان
تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديموقراطي
ومشاركة املواطنني في صنع القرارات وهي تجربة
يتم ب�ن��اؤه��ا لبنة لبنة على أس��س ثابتة م��ن واق��ع
الحياة العمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه».

أداء اقتصادي مميز
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت� ��أث � �ي� ��رات األزم � � � ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العاملية التي طالت مختلف دول العالم ،فإن األداء
االق�ت�ص��ادي للسلطنة ك��ان م��وض��ع إش ��ادة وتقدير
من جانب العديد من املؤسسات املالية ومؤسسات
التقييم ال��دول�ي��ة للسياسات امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
للسلطنة ،ومل��ا يقوم به البنك املركزي العماني من
دور حيوي في ضبط االداء االقتصادي.
وت��واص��ل السلطنة العمل ف��ي ع��دد م��ن املشروعات
االنتاجية والخدمية الكبيرة ف��ي ال�ب�لاد ،اذ ارتفع

نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي الى نحو
 31ألف دوالر سنويا ،وفق تقرير التنمية البشرية
ل �ع��ام  2009ال� ��ذي اص � ��دره ب��رن��ام��ج االم� ��م امل�ت�ح��دة
حديثا.
ويحظى القطاع الخاص العماني بالرعاية ،ويقوم
ب��دور ح�ي��وي كشريك ف��ي التنمية الوطنية ف��ي كل
ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي .وف ��ي ح�ي�ن ت�ت��واص��ل
الجهود الحثيثة في قطاعات السياحة واالتصاالت
وتقنية امل�ع�ل��وم��ات وال �ط��رق وامل��واص�ل�ات وامل��وان��ئ
والتخطيط العمراني والصناعات الحرفية والبيئة،
ف��إن ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس أك��د أه�م�ي��ة ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
ال��دخ��ل واالس �ت� �ف ��ادة م��ن ال �ب��دائ��ل امل ��ول ��دة ل�ل�ط��اق��ة،
والسعي لتحقيق االمن الغذائي.

نهضة السياحة
ن �ظ��را مل ��ا ت�م�ث�ل��ه ال �س �ي��اح��ة م ��ن أه �م �ي��ة ف ��ي إن �ع��اش
اقتصاد السلطنة ،فقد أصدر قابوس مرسوما خالل

ع��ام  2004بإنشاء وزارة للسياحة ،حيث تحتضن
ال �س �ل �ط �ن��ة م �ق��وم��ات س �ي��اح �ي��ة ت��اري �خ �ي��ة ك��ال �ق�لاع
وال �ح �ص��ون وامل �س��اج��د األث ��ري ��ة ي��زي��د ع��دده��ا على
 50معلما ،ومقومات طبيعية كالشواطئ الجميلة
املمتدة ألكثر من  1700كيلومتر ،ومناطق الغوص
والرياضة البحرية وسياحة السفاري ،ال��ى جانب
مقومات السياحة الحديثة كاملنتجات السياحية
ومركز التسوق ووجود العديد من الفنادق التي تم
تصميمها على أعلى املستويات العاملية .وتم إنشاء
األكاديمية العمانية للسياحة والضيافة لتأهيل
الكوارد الوطنية ،وبدأت السلطنة في تطوير خمسة
م��واق��ع رئ�ي�س��ة م��ن ال �ق�لاع وال �ح �ص��ون :قلعة ن��زوى
وقلعة نخل وحصن جبرين وحصن الحزم وحصن
خصب.

املشاركة الشعبية
وعلى مستوى تحقيق املشاركة الشعبية في صنع

القرار ،فقد تجسدت في انتخابات مجلس الشورى،
وه ��ي م �ش��ارك��ة ف�ت�ح��ت امل �ج ��ال واس �ع ��ا أم� ��ام امل ��رأة
العمانية ،لتقوم بدورها جنبا الى جنب في عملية
الترشح واالنتخاب.
وت �ب��وأت امل ��رأة العمانية أع�ل��ى امل�ن��اص��ب ،حيث
ت��م تعيني ك��ل م��ن ال��دك �ت��ورة راوي ��ة ب�ن��ت سعود
ال�ب��وس�ع�ي��دي وزي ��رة للتعليم ال�ع��ال��ي وراج�ح��ة
ب �ن��ت ع �ب ��داألم �ي ��ر وزي � � ��رة ل �ل �س �ي��اح��ة ،ب �م��وج��ب
مرسومني سلطانيني ص��درا في العام الحالي،
ك �م��ا ش�غ�ل��ت ال�ش�ي�خ��ة ع��ائ �ش��ة ب �ن��ت خ �ل �ف��ان بن
جميل السيابية التي عينت بمرسوم سلطاني
ع � ��ام  2003م �ن �ص��ب رئ� �ي� �س ��ة ال� �ه ��ىئ ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعات الحرفية بمرتبة وزي ��ر ،ال��ى جانب
ثالث نساء شغلن مناصب وكيل وزارة ومنصب
س�ف�ي��ر ،ك�م��ا ش�غ��ل ال�ب�ع��ض م�ن�ه��ن ع �ض��وات في
غ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ع �م��ان وم �ج �ل��س رج��ال
االعمال واملجلس البلدي.
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خامنئي جمع «األمن القومي» ..وطلب اإلعالن عن «الخطأ»

 3أسباب دفعت إيران إلى االعتراف بإسقاط «األوكرانية»
لماذا لم ّ
تعلق حركة الطيران
وقت إطالق الصواريخ؟

محرر الشؤون الدولية
ما الذي حدث ودفع إيران إلى االعتراف بإسقاط الطائرة
األوكرانية بصاروخ قصير املدى؟
ح�ت��ى ص �ب��اح أم ��س ،ك��ان��ت ك��ل ال ��رواي ��ات اإلي��ران �ي��ة تنفي
ب�ش�ك��ل ق��اط��ع ان ت �ك��ون ط��ائ��رة ال�ب��وي�ن��غ  737ق��د سقطت
األرب �ع��اء ب �ص��اروخ ارض ج��و ف��وق ال�ع��اص�م��ة ط �ه��ران ،ما
أس�ف��ر ع��ن مقتل جميع رك��اب�ه��ا ( 176ش�خ�ص��ًا) ،ح�ت��ى ان
صحيفة كيهان املقربة من املرشد علي خامنئي ذهبت إلى
وص��ف طائرة بوينغ بأنها عبارة عن «ت��اب��وت متحرك»،
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ت� �ح ��اول إخ� �ف ��اء ال �ع �ي��وب ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة
للطائرة باألكاذيب واإلشاعات.
مصدر مطلع على ال��داخ��ل اإلي��ران��ي تحدث ل�ـ سبقلا عن
عدة أسباب دفعت القيادة اإليرانية إلى االقرار بمسؤولية
الحرس الثوري عن الحادث ،موضحا ان السبب االول هو
«ع��دم ق��درة إي��ران على اخ�ف��اء األدل��ة الكثيرة ،ومنها أدل��ة
األقمار االصطناعية التي تثبت تورط الحرس الثوري في
اسقاط الطائرة بواسطة صاروخ ارض جو».
اما السبب الثاني ،فيعود بحسب املصدر إلى ان «معظم
شركات الطيران حتى شركات الطيران التي كانت تأتي
م��ن روس�ي��ا ق��ررت مقاطعة األج ��واء اإلي��ران�ي��ة ،ناهيك عن
الشركات األوروب �ي��ة ،وه��ذا يعني ان ه��ذا التحرك الدولي
وض� ��ع إي� � ��ران أم � ��ام أم� ��ر واق � ��ع وام� � ��ام ع �ق��وب��ات واض �ح��ة
ومقاطعة مستمرة ومكلفة اقتصاديا لألجواء اإليرانية،
وبالتالي كان ال بد من االقرار بما حدث من اجل امكانية
معالجة املشكلة في املستقبل».
والسبب الثالث بحسب امل�ص��در ي�ع��ود إل��ى «املؤسسات
ّ
الدولية املتعلقة بأمن الطيران ،والتي كانت لديها شكوك
كبيرة في الرواية اإليرانية ،وتملك من األدل��ة ما يؤكد ان
الطائرة سقطت بصاروخ».
وجاء سقوط الطائرة بعد ساعات من قصف إيران أهدافًا
أم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ب �ص��واري��خ ب��ال�س�ت�ي��ة ،ردًا ع�ل��ى قتل
واشنطن للجنرال قاسم سليماني ،وكانت القوات اإليرانية
في حالة تأهب كبير لرد عسكري أميركي ُمحتمل ،وكانت
تراقب سماءها خشية هجوم بالطائرات ،واعتقد الجيش
ُ
عاد فاستهدفها.
اإليراني بأن الطائرة األوكرانية هدف م ٍ
ُ
ون �ش��رت صحيفة ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و يظهر
لحظة إص��اب��ة ال �ط��ائ��رة ب �ص��اروخ ،وك ��ان واض �ح��ًا وج��ود
ج�س��م ي�ت�ح� ّ�رك بشكل س��ري��ع وي��رت�ف��ع ف��ي ال�س�م��اء ق�ب��ل أن
ي�ظ�ه��ر وم �ي��ض س��اط��ع ث��م ي�خ�ف��ت وي ��واص ��ل ت �ح��رك��ه إل��ى
األمام ،وبعد عدة ثوان ،سمع دوي انفجار.

تحدث الكثير من اإليرانيني عن الفوضى التي تسببت برأيهم في إسقاط
الطائرة األوكرانية ،وتساءل العديد من املراقبني اإليرانيني عن األسباب
التي منعت إيقاف حركة الطيران وقت إطالق الصواريخ البالستية على
القاعدتني األميركيتني في العراق ،متهمني القيادات العسكرية واألمنية
باإلهمال وسوء التنسيق اللذين أديا إلى هذه الكارئة.
وف��ي ه��ذا ال�س�ب��اق ،ق��ال س �ي��اوش أم�ي��ر م�ك��ري امل��دي��ر ال �ع��ام للمطارات
اإليرانية واملالحة الجوية ،في بيان لها ،إن املنظمة «ليست لديها سلطة
إللغاء الرحالت بسبب املخاوف األمنية».
وأض��اف ف��ي مقابلة م��ع وك��ال��ة «إي�ل�ن��ا» اإلي��ران�ي��ة« :ك��ان علينا أن ننظم
ج��داول رح�لات روتينية ولم نكن على علم بهذه القضايا ،ليس لدينا
الحق في إلغاء أو تأخير الرحالت بسبب الظروف األمنية في البالد ،ما
لم تأمر بذلك هيئة ّ
مخولة».

دعوات إلى استقالة المسؤولين
ان �ت �ق��د ع �ل��ي ن�ج�ف��ي خ ��وش ��رودي ع �ض��و ل�ج�ن��ة األم� ��ن ال�ق��وم��ي
وال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ب��ال �ب��رمل��ان اإلي ��ران ��ي ال �س �ل �ط��ات بسبب
«التكتم» ،وقال« :لقد قلل املسؤولون من أهمیة دور التكنولوجيا
الحديثة ووسائل اإلعالم الحرة في دراسة كيفیة تحطم الطائرة».
ودعا إلى استقالة املسؤولني عن هذا الحادث.
وكتبت شهیندخت موالوردي مساعدة الرئيس حسن روحاني
لشؤون املواطنة على تويتر« :نتمنى لو كان لدينا شخص واحد
على األقل يستقيل في ظل هذه الظروف».
وأضافت موالوردي أن مثل هذه االستقالة «هي أقل رد يمكن أن
یتبادر إلى الذهن لتهدئة الرأي العام في هذه اللحظة؟!».

 6طائرات مدنية ُأسقطت
ً
عاما
بصواريخ خالل 40
ُّ
ُ
ال ت �ع� ّ�د ح��ادث��ة ت�ح��ط��م ال �ط��ائ��رة ال�ت��اب�ع��ة ل �ـ �ـ«ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
األوكرانية» األولى من نوعها؛ فهناك كثير من الطائرات التي
ّ
تعرضت لحوادث مماثلة خالل العقود األربعة املاضية؛ أبرزها:

 17يوليو 2014
سقوط طائرة «بوينغ  »777التابعة لــ«الخطوط املاليزية» في
رحلة بني أمستردام وكواالملبور ،وعلى متنها  298شخصًا،
منطقة دونيتسك ش��رق أوكرانيا،
بينهم  196هولنديًا ،ق��رب
ّ
التحطم .وفي مايو ّ 2018
توصل
من
من ّدون أن ينجو أحد
ُ
امل�ح��ق�ق��ون ال��دول�ي��ون إل��ى أن ال�ط��ائ��رة أس�ق�ط��ت ب �ص��اروخ بوك
السوفيتي ،انطلق م��ن ال�ل��واء  53ال��روس��ي للدفاع ال�ج��وي في
كورسك ،جنوب غربي روسيا.

الرواية اإليرانية
وقالت وكالة فارس اإليرانية ان املرشد األعلى كان السبب
في إع�لان طهران مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة ،وذلك
بعد أيام من اإلنكار.
وذكرت الوكالة أن املسؤولني اإليرانيني أطلعوا خامنئي،
الجمعة على إسقاط الطائرة دون قصد ،ما دفعه إلى عقد
اجتماع مع املجلس األعلى لألمن القومي.
وص ��رح م�ح�م��د ص��ال��ح م�ف�ت��اح ،ن��ائ��ب رئ �ي��س ه�ی�ئ��ة األم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر ،في صفحته على «تويتر»:
«ل�ق��د أخ �ف��وا خ�ب��ر ال �ص��اروخ وس�ب��ب س�ق��وط ال�ط��ائ��رة عن
امل��رش��د ،حتى م�س��اء الجمعة» .وحينما علم امل��رش��د ق��ال:
«يجب إخبار الناس».
الوكالة وصفت الخطأ الذي حدث بأنه «كارثي»
وعلق خامنئي على سقوط الطائرة قائال« :أوصي هيئة
أرك � ��ان ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ب�م�ت��اب�ع��ة األخ �ط ��اء أو ال�ق�ص��ور
املحتمل في هذه الحادثة املؤسفة ..وأطلب من املسؤولني
املتابعة الالزمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث».
ون� �ق ��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون ال ��رس �م ��ي اإلي � ��ران � ��ي ع ��ن ق ��ائ ��د ال �ق��وة
ال�ج��وف�ض��ائ�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ح��رس ال� �ث ��وري ،ال�ع�م�ي��د أم�ي��ر
علي حاجي زادة ،قوله ام��س إن ال�ح��رس ظ��ن أن الطائرة
األوكرانية التي أسقطها في إيران صاروخ كروز .وأضاف
ُ
أن الطائرة أسقطت بصاروخ قصير املدى.
ّ
وحمل حاجي زادة القوات األميركية جزءا من املسؤولية
عن سقوط الطائرة ،قائال :إن إي��ران وقتها كانت متأهبة
لحرب شاملة مع أميركا.
وأوض��ح أن «ال�ط��ائ��رة اشتعلت ال�ن�ي��ران فيها ول��م تنفجر
حيث حاول الطيار الدوران والعودة بها إلى املطار إال أنها
انفجرت بعد ارتطامها باألرض».
وأك ��د أن ال�ج�ن��دي أط�ل��ق ال �ص��اروخ ال ��ذي أس�ق��ط ال�ط��ائ��رة
دون أن يحصل على إذن اإلط�ل�اق بسبب «تشويش» في
ثوان» التخاذ القرار.
االتصاالت ،وكان لديه «عشر ٍ
وق � � ��ال« :ن� �ح ��ن ج� ��اه� ��زون ألي ع� �ق ��اب وأي ق� � ��رار ي �ت �خ��ذه
املسؤولون بهذا الشأن».
وق ��ال ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلي ��ران ��ي :إن ال �ط��ائ��رة األوك��ران �ي��ة التي
تحطمت ف��ي إي��ران األس�ب��وع امل��اض��ي حلقت ق��رب منطقة
عسكرية حساسة (األمر الذي نفته السلطات األوكرانية)،
ُ
وأسقطت نتيجة خطأ بشري.
وق ��ال ب�ي��ان إن��ه «س�ت�ت��م محاسبة األط� ��راف امل�س��ؤول��ة عن
ذل � ��ك» .وأك � ��دت ه�ي�ئ��ة أرك � ��ان ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة اإلي��ران �ي��ة،
أن «امل �س��ؤول» ع��ن ال �ح��ادث س�ي�ح��ال «ف ��ورا» ال��ى القضاء
العسكري.
وأوضحت أن معلومات وصلت إلى قوات الدفاع عن تزايد

 23مارس 2007
سقوط طائرة من نوع إليوشني تابعة لــ«الخطوط البيالروسية»
بصاروخ بعيد إقالعها فوق العاصمة الصومالية (مقديشو)،
ما أسفر عن مقتل  11شخصًا.

 4أكتوبر 2004

¶ الحادث كشف حقيقة قدرات إيران الدفاعية..
وقصوراً في القيادة والتنسيق
تحليق املقاتالت األميركية بالقرب من إيران وعن هجوم
وش�ي��ك على امل�ن��اط��ق االستراتيجية ف��ي ال�ب�لاد .وأش��ارت
إلى أنه على إثر ذل��ك ،التقطت شاشات ال��رادار الكثير من
ً
األه��داف ،الفتا إل��ى أن نظام ال��دف��اع الجوي اإلي��ران��ي كان
في حالة تحفز كبيرة .وتابعت« :في هذا الوضع الخطير
وظروف األزمة ،أقلعت طائرة الخطوط األوكرانية برحلة
رقم  ،752من مطار اإلم��ام الخميني .وفي لحظة استدارة
ال� �ط ��ائ ��رة اق �ت ��رب ��ت م ��ن م �ق��ر ع �س �ك��ري ح� �س ��اس ل �ل�ح��رس
الثوري» .وأضافت« :وفق ارتفاع الطائرة وشكل تحركها
ب��دا كأنها ستنفذ ه�ج� ً
�وم��ا ع��دائ� ًّ�ي��ا .ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف تم
استهداف الطائرة جراء خطأ بشري وعن غير قصد».

تعويضات وعقوبات
وعقب إقرار إيران بإسقاطها للطائرة وتأسفها على ذلك،
ط��ال��ب ال��رئ�ي��س األوك��ران��ي فولوديمير زيلينسكي إي��ران
ب��االع�ت��ذار رس�م� ً�ي��ا ،ودف��ع تعويضات ل�ع��ائ�لات الضحايا
ُ
األوكرانيني ،الذين قتلوا بعد استهداف الطائرة.
ً
زيلينسكي قال :إن بالده «تتوقع تحقيقًا كامال واعترافًا
ً
كامال بالذنب ،وتعويضًا من إيران بعد إسقاط الطائرة».
أم� ��ا رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال �ك �ن��دي ج ��اس�ت�ن ت � � ��رودو ،ف �ق ��ال إن

«ب�لاده ما زال��ت تركز على املحاسبة والشفافية والعدالة
ألس��ر ال�ض�ح��اي��ا» ،مشيرًا إل��ى أن ك�ن��دا س�ت��واص��ل «العمل
م��ع ش��رك��ائ�ه��ا ح��ول ال�ع��ال��م ل�ض�م��ان إج ��راء تحقيق كامل
ومستفيض في حادث الطائرة».

قصور عسكري
وك�ش�ف��ت أح� ��داث األي� ��ام األخ �ي��رة ق �ص��ورا ك�ب�ي��را ف��ي االل��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة اإلي��ران �ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن خ�ل��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ق�ي��ادة
وال �س �ي �ط��رة .وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ي��ؤك��د خ �ب��راء ل �ـ سبقلا ان
ط �ه��ران دائ �م��ا م��ا ك��ان��ت ت�ب��ال��غ ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن ق��درات�ه��ا
ال�ع�س�ك��ري��ة وال��دف��اع �ي��ة ،ل�ك��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة ع�ل��ى أرض ال��واق��ع
مختلفة تماما ،فالصواريخ البالستية التي اطلقت قبل
اي ��ام ع�ل��ى ال�ق��اع��دت�ين االم�ي��رك�ي�ت�ين ف��ي ال �ع��راق ت�ب�ين ع��دم
دقتها ،وسقط العديد منها على مسافة بعيدة من األهداف
املفترضة لها ،وهذا األمر حدث سابقًا في سوريا أيضًا.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،ق��ال املحلل السياسي اإلي��ران��ي الدكتور
ح�س��ن ه��اش�م�ي��ان ان��ه «ل��و ك��ان ال �ح��ادث محليا وداخ�ل�ي��ا،
ويتعلق فقط بالشعب اإليراني ،اعتقد ان السلطات كانت
لتتستر عليه وإخ �ف��اء م��ا ح��دث وم�ن��ع ت ��داول امل��وض��وع،
لكن وبما ان املوضوع دول��ي ،والطائرة أوكرانية ،وهناك

دول تتابع القضية ،لذلك السلطات اإليرانية رضخت امام
ال�ض�غ��وط ال��دول�ي��ة وأق ��رت بمسؤولية ال�ح��رس ال �ث��وري».
وأش��ار هاشميان إل��ى ان «ه�ن��اك مطالبات ق��وي��ة م��ن قبل
أوك��ران�ي��ا وك�ن��دا ودول أخ��رى لدفع تعوضات أي�ض��ا ،كما
ان إيران مطالبة بدفع تعويضات إلى املؤسسات الدولية
بسبب ض��رب أم��ن امل�لاح��ة ال�ج��وي��ة ،وه ��ذا س�ي�ك��ون مهما
ج��دا ،وأيضا الشق الثالث يرجع إلى ان الحرس الثوري،
الذي استخدم الصاروخ بهذا الشكل وهذا االمر له تبعات
سياسية ودولية ،وستكون هناك عقوبات على املستوى
الدولي تستهدف الحرس وقياداته».
وت��وق��ف د .هاشميان أم��ام م��ا تدعيه إي��ران م��ن امتالكها
ألح � ��دث ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ع �س �ك��ري��ة ،م �ش �ي��را إل ��ى أن «م��ا
حدث يثبت ان الصناعات العسكرية متخلفة ،والتنظيم
ال�ع�س�ك��ري متخلف وغ�ي��ر منضبط ،ح�ت��ى ان ال�ص��واري��خ
التي اطلقت على القواعد األميركية قبل أيام بعضها سقط
على بعد أكثر من  30كيلومترا».
وش � ��دد امل �ح �ل��ل ال �س �ي��اس��ي اإلي� ��ران� ��ي ع �ل��ى أن «ط �ه��ران
ت �ب��ال��غ ف ��ي ق ��وات �ه ��ا ال ��دف ��اع �ي ��ة وق ��درات� �ه ��ا ال �ع �س �ك��ري��ة،
وع�ن��دم��ا ت��دخ��ل ف��ي العمل وال�ف�ع��ل نشهد ه��ذه املشاكل،
وه��ذا التخلف ال��واض��ح ف��ي ه��ذه امل��ؤس�س��ات ،وال�ح��رس
الثوري ال يمتلك أفكارًا تتعلق بالتقنية والتكنولوجيا
والتنظيم وما شابه ذلك ،وهو يعتمد على املجموعات
غير املنضبطة وامليليشيات ،واعتقد هناك مبالغة في
موضوع الدفاعات الجوية اإليرانية ،والشعب اإليراني
يدرك هذا األمر جيدا».

تظاهرات غاضبة في مدن إيرانية:

تمزيق صور لسليماني..
وهتافات ضد خامنئي
ف�ش�ل��ت ت �ع��ازي امل��رش��د اإلي ��ران ��ي علي
خامنئي والرئيس حسن روحاني في
ت�ه��دئ��ة اإلي��ران �ي�ي�ن ال �غ��اض �ب�ين ،ال��ذي��ن
ع� � ّ�ب� ��روا م� ��ن خ �ل��ال م� ��واق� ��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ع ��ن اس �ت �ي��ائ �ه��م إلخ �ف��اء
ح�ق�ي�ق��ة إس �ق��اط ال �ط��ائ��رة األوك��ران �ي��ة،
ومقتل  176شخصا كانوا على متنها،
من بينهم إيرانيون.
وب � �ع� ��د س � ��اع � ��ات م � ��ن إق � � � ��رار ال� �ح ��رس
ال � �ث� ��وري اإلي � ��ران � ��ي ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ع��ن

إس �ق��اط ال �ط��ائ��رة ،ان�ط�ل�ق��ت ت�ظ��اه��رات
ط�لاب�ي��ة ف��ي ط �ه��ران ،وع�ل��ت ال�ه�ت��اف��ات
املنددة باملرشد االعلى علي خامنئي
وال� � �س� � �ل� � �ط � ��ات ،وط� � ��ال� � ��ب امل� �ح� �ت� �ج ��ون
خامنئي بالرحيل.
وأظ �ه��رت امل�ق��اط��ع ه�ت��اف��ات اإلي��ران�ي�ين
ض� � � ��د ال � � �س � � �ل � � �ط � ��ات ق � ��ائ � � �ل � ��ة «امل � � � � ��وت
ل�ل��دك�ت��ات��ور ..ال �ح��رس ال �ث��وري يرتكب
الجرائم ،وخامنئي يبرر ويدعم».
وه �ت��ف امل �ت �ظ��اه��رون ف��ي ط �ه��ران ضد

ه�ي�ئ��ة اإلذاع � ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون اإلي��ران��ي،
ال�ت��ي ي�ش��رف عليها امل��رش��د م�ب��اش��رة،
وقالوا« :هيئة اإلذاعة أنتم عار علينا».
وط � ��ال � ��ب امل� �ح� �ت� �ج ��ون ب ��االس� �ت� �ف� �ت ��اء،
واصفني الحكومة بأنها غير شرعية.
وق � � � ��ام امل � �ح � �ت � �ج� ��ون ب� �ت� �م ��زي ��ق ص� ��ور
ل�ل�ج�ن��رال ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي ،وع��رض��ت
وك��ال��ة «ف� ��ارس» ،ال�ت��ي ينظر لها على
ن �ط��اق واس� ��ع ،ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ق��رب��ة من
ال�ح��رس ال �ث��وري ،ص��ورا ملجموعة من

الناس ،وصورة ممزقة لسليماني.
وأظ�ه��رت فيديوهات ال�ق��وات الخاصة
اإلي ��ران� �ي ��ة ت �س �ت �خ��دم ق �ن��اب��ل امل�س�ي�ل��ة
ل� �ل ��دم ��وع ل �ت �ف ��ري ��ق امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ف��ي
طهران.
ووص� �ل ��ت ال �ت �ظ��اه��رات إل� ��ى أص �ف �ه��ان
وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.
وردد املحتجون في أصفهان شعارات
مناهضة للنظام ،م��ن بينها «أميركا
ليست عدونا ..عدونا هنا في الداخل».

لتجمع في طهران أمس
ّ
صورة نشرتها وكالة فارس

انفجار طائرة توبوليف تو  154تابعة لشركة سيبير الروسية
التي تربط بني تل أبيب ونوفوسبيرسك في سيبريا الغربية،
البحر األس��ود ،على بعد 300
في السماء أثناء طيرانها فوق ُ
كلم عن سواحل شبه جزيرة القرم .قتل  78شخصًا ،معظمهم
من اإلسرائيليني ،في الكارثة .وبعد أسبوع ،أعلنت كييف أن
الكارثة وقعت ّ
جراء إطالق صاروخ أوكراني عن طريق الخطأ.

 3يوليو 1988
ّ
تحطم طائرة «إيرباص إيه ـــــ  »300تابعة لـــ«الخطوط الجوية
اإليرانية» ،متوجهة من بندر عباس إلى دب��ي ،بعيد إقالعها،
إث��ر إص��اب�ت�ه��ا ب � ُص��اروخ�ين أط�ل�ق��ا م��ن ف��رق��اط��ة أم�ي��رك�ي��ة في
مضيق ه��رم��ز .ق�ت��ل  290شخصًا ف��ي ال�ك��ارث��ة .وأك��د فريق
إس إس فينسني» أن��ه اعتقد أن الطائرة كانت
الفرقاطة «ي��و ّ
مقاتلة إيرانية تحلق ألهداف عدائية .وتلقت إيران من الواليات
تعويضًا بقيمة  101.8مليون دوالر.

األول من سبتمبر 1983
ُ
«مقاتلة» سوفيتية تسقط طائرة بوينغ  747كورية جنوبية
تابعة لــ«الخطوط الجوية ُ الكورية» فوق جزيرة سخالني ،بعدما
انحرفت عن مسارها .قتل  269شخصًا من رك��اب وطاقم،
كانوا على متنها.

 21فبراير 1973
ال �ط �ي��ران اإلس��رائ �ي �ل��ي ُي �س �ق��ط ط ��ائ ��رة «ب��وي �ن��غ  »727ت��اب�ع��ة
لــ«الخطوط الجوية العربية الليبية» ،ف��ي رح�ل��ة ب�ين طرابلس
والقاهرة فوق صحراء سيناء .قتل  108من بني  112شخصًا
كانوا على متنها( .أ.ف.ب)
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ّ
مؤشرات «انقالب على دياب» لمصلحة عودة الحريري
مصدر لـ سبقلا:

أممياً
ّ
«المؤسس» يفقد حق التصويت
ِّ
لبنان
بيروت  -أنديرا مطر
ال��ى أزماتهم االقتصادية واملالية التي تحكم
ال �خ �ن��اق اك �ث��ر ف��أك�ث��ر ع�ل��ى واق �ع �ه��م امل�ع�ي�ش��ي،
وإزاء املماطلة والتسويف اللذين يعتمدهما
ارك ��ان ال�س�ل�ط��ة ف��ي عملية تشكيل ال�ح�ك��وم��ة،
ص ��دم ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ب �خ �ب��ر ف� �ق ��دان ل �ب �ن��ان حق
التصويت في االمم املتحدة بسبب تخلفه عن
دفع اشتراكاته ،وهي سابقة في تاريخ لبنان،
ال �ب �ل��د ال � ��ذي ش � ��ارك ب �ت��أس �ي��س ه� ��ذه امل�ن�ظ�م��ة
الدولية من خ�لال الدبلوماسي الراحل شارل
مالك.
فقد أعلن ستيفان دوجاريك ،الناطق الرسمي
باسم أم�ين ع��ام االم��م املتحدة ،ب��أن لبنان هو
من ضمن عشر دول فقدت حق التصويت في
الجمعية العامة بسبب مراكمتها الكثير من
امل �ت��أخ��رات ف��ي دف ��ع م�س��اه�م��ات�ه��ا ال �ض��روري��ة
مل ��وازن ��ة األم� ��م امل �ت �ح��دة .وف� ��ور اع�ل��ان ال�خ�ب��ر،
ت�ق��اذف��ت وزارت� ��ا امل ��ال وال�خ��ارج�ي��ة املسؤولية
ع � ��ن ه� � ��ذا االم � � � ��ر .وزارة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة أس �ف��ت
ّ
إلع�لان األم��م املتحدة ،م��ؤك��دة انها قامت بكل
واجباتها وأنهت جميع املعامالت ضمن املهلة
القانونية ،وأجرت املراجعات أكثر من ّ
مرة مع
املعنيني من دون نتيجة.
ّ
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ردت وزارة امل��ال �ي��ة ب��أن �ه��ا «ل��م
تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من
ّ
ً ّ ّ
املستحقات امل�ت� ّ
علما أن كل
�وج�ب��ة ألي ج�ه��ة،
امل �س��اه �م��ات ي� �ت � ّ�م ج��دول �ت �ه��ا ب �ش �ك��ل م�س�ت�ق��ل
ّ
ّ
املعنية».
سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة
ّ
وأش ��ارت إل��ى أن وزي��ر امل��ال علي حسن خليل
أوع� ��ز ب��دف��ع امل �ب �ل��غ امل �ت� ّ
�وج��ب ص �ب��اح اإلث �ن�ين
املقبل.

وف � ��ور ان �ت �ش��ار خ �ب��ر ت �خ �ل��ف ل �ب �ن��ان ع ��ن دف��ع
م �س �ت �ح �ق��ات��ه ان �ه ��ال ��ت ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال �س��اخ��رة
واملستنكرة من قبل اللبنانيني على صفحات
التواصل االجتماعي .وتشارك جزء كبير منهم
منشورا ساخرا يعلن ان لبنان انضم رسميا
الى حملة الحراك الشعبي «مش دافعني» وبدأ
العصيان ال��دول��ي ،وذل��ك على غ��رار حملة دعا
اليها الناشطون في الحراك معلنني العصيان
املدني ضد الدولة.

أي ط�م��وح رئ��اس��ي مستقبلي ك�م��ا ح�ص��ل مع
املرشح دميانوس قطار.
لكن مهمة ب��ري ت��واج��ه عائقني ،أوال صمود
ال � �ح ��ري ��ري ع �ل ��ى م ��وق� �ف ��ه ال� � ��ذي أع �ل� �ن ��ه ب �ع��د
اس �ت �ق��ال �ت��ه ،وث��ان �ي��ا إص� ��رار ال��رئ �ي��س امل�ك�ل��ف
ع � �ل ��ى ان� � �ج � ��از م� �ه� �م� �ت ��ه م� �ه� �م ��ا ك � �ل ��ف االم � � ��ر،
وق ��د ي �ك��ون ال �ب �ي��ان ال� ��ذي أك ��د ف �ي��ه «ال �ت��زام��ه
ب��امل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي وض �ع �ه��ا ل�ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
ت � �ك � �ن ��وق ��راط م � �ص � �غ� ��رة ،وب � ��أن � ��ه ل � ��ن ي ��رض ��خ
للتهويل ولن يتقاعس ولن يقبل بأن تصبح
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة مكسر ع�ص��ا» ه��و رد على
محاولة تطويقه من قبل «عرابيه» أنفسهم.
علما ان دياب يدرك ان ال إمكانية لوالدة أي
حكومة م��ن دون موافقة رئيس الجمهورية
ال ��ذي ي�م�ي��ل ال ��ى ح�ك��وم��ة س�ي��اس�ي��ة او تكنو
س �ي��اس �ي��ة ،وي � ��درك ك��ذل��ك اس �ت �ح��ال��ة ق�ي��ام�ه��ا
بعملها من دون ان تنال ثقة البرملان املنقسم
ال ��ى ف �ئ �ت�ين :ف �ئ��ة ق� ��ررت س �ل �ف��ا ح �ج��ب ال �ث �ق��ة،
وفئة االغلبية النيابية التي ستسقطه أيضا
في حال قرر مواجهتها.

تراجع اآلمال حكوميًا
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ت��راج �ع��ت اآلم � ��ال ب�ت��أل�ي��ف
ال�ح�ك��وم��ة م��ن ج��دي��د وع ��اد م�ل��ف ال�ت��أل�ي��ف ال��ى
امل ��رب ��ع األول .ف �ق��د أج �م �ع��ت م �ع �ظ��م امل �ص ��ادر
امل �ق��رب��ة م ��ن ال� ��دوائ� ��ر امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ت �ش �ك �ي��ل ان
املعطيات اإليجابية التي كانت تنبئ ب��والدة
وشيكة للحكومة ،ع��ادت وانقلبت رأس��ًا على
عقب ،بعدما أطاحت القوى السياسية ضمن
الفريق الواحد بما كانت قد وافقت عليه على
مضض بعد تسمية حسان دياب لناحية شكل
الحكومة وحجمها ونوعها.
وحيال املعطيات الجديدة ،ثمة من بدأ يتحدث
ع ��ن «ان� �ق�ل�اب ع �ل��ى دي � ��اب» مل�ص�ل�ح��ة ال��رئ�ي��س
سعد ال�ح��ري��ري ،أطلق أول��ى م��ؤش��رات��ه رئيس
املجلس النيابي نبيه بري ،وذلك بعيد ساعات
ع�ل��ى زي ��ارة دي ��اب ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري ولقائه
ال��رئ�ي��س ع ��ون ،وب�ع��دم��ا ب�ل��غ امل�ل��ف الحكومي
ام�ت��اره األخ�ي��رة .فقد أت��ت دع��وة ب��ري املفاجئة
ال��ى «ح�ك��وم��ة ل� ّ�م ال�ش�م��ل» تقتضيها امل��رح�ل��ة،
معطوفة ع�ل��ى تصريحه ب��أن��ه ح ��اول تسهيل
مهمة دي��اب« ،ولكن هناك ح��دود لهذا األم��ر»،
ً
وصوال الى مطالبته بتفعيل حكومة تصريف
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تقاذف للمسؤولية حول
عدم تسديد مساهمة
لبنان في ميزانية
األمم المتحدة

االعمال .كل هذه اإلش��ارات ال يمكن تفسيرها
«بالنيات الحسنة» تجاه دي��اب ،وف��ق مصدر
وزاري ،بل تصب كلها في مصلحة الحريري،
الذي عبر الثنائي الشيعي مرارا عن تمسكه به
رئيسا للحكومة.
وي �ل �ف��ت امل �ص��در ع�ي�ن��ه أن ال��رئ �ي��س ب ��ري رك��ن
أس��اس��ي ف��ي عملية ال�ت��أل�ي��ف ،وه��و رب�م��ا أراد
بطريقته املعتادة في ارسال الرسائل ،ان يمهد
الطريق أم��ام دي��اب ويدفعه ال��ى االع�ت��ذاره عن
اك�م��ال مهمته .مقدما ال�ي��ه على األق��ل عاملني

عشية الهدنة..
غارات للنظام السوري تقتل  18في إدلب
قتل  18مدنيًا بينهم ستة أطفال في قصف
شنته طائرات حربية سورية في محافظة
إدل��ب ف��ي ش�م��ال غ��رب ال�ب�لاد ،وف��ق م��ا أف��اد
امل��رص��د ال �س��وري ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ،عشية
ب��دء اتفاق هدنة روس��ي  -تركي يضع حدًا
لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.
وأف��اد امل��رص��د ال�س��وري ع��ن مقتل سبعة
مدنيني في قصف طال مدينة إدلب ،مركز
ً
امل �ح��اف �ظ��ة ،ف �ض�ل�ا ع��ن س�ب�ع��ة آخ��ري��ن ف��ي
غارات استهدفت سوقًا شعبيًا في مدينة
ب �ن��ش ف��ي ري ��ف إدل� ��ب ال �ش �م��ال��ي ال�ش��رق��ي

وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف
الجنوبي الشرقي.
وأوضح مدير املرصد رامي عبد الرحمن
أن «هذه املناطق كانت بعيدة من القصف
خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ة األخ� �ي ��رة» ل �ق��وات ال�ن�ظ��ام
ال �ت��ي ت��رك��زت ع �ل��ى ري ��ف إدل ��ب ال�ج�ن��وب��ي
وتحديدًا محيط مدينة معرة النعمان.
وتتعرض محافظة إدلب ،الواقعة بمعظمها
تحت سيطرة هيئة تحرير ال�ش��ام (جبهة
ال �ن �ص��رة س��اب �ق��ًا) وت �ن �ت �ش��ر ف�ي�ه��ا ف�ص��ائ��ل
مقاتلة أق��ل ن�ف��وذًا ،منذ منتصف ديسمبر

فرنجية وباسيل

ل �ت �ص �ع �ي��د ف� ��ي ال �ق �ص ��ف ي �ت ��رك ��ز ف� ��ي ري ��ف
امل �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ن��وب��ي وال �ج �ن��وب��ي ال�ش��رق��ي
حيث حققت قوات النظام تقدمًا بسيطرتها
على عشرات القرى والبلدات.
وش��اه��د م��راس��ل ف��ران��س ب��رس ف��ي مدينة
إدل ��ب س �ي��ارات م��واط�ن�ين وم�ت�ط��وع�ين في
ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي ي �ه��رع��ون ل �ن �ق��ل ال �ج��رح��ى
إل��ى س �ي��ارات إس �ع��اف ،فيما ب��دت س�ي��ارة
متوقفة في ال�ش��ارع محترقة تمامًا وإلى
جانبها بقع من الدماء على األرض.
وف � ��ي م ��دي �ن��ة ب� �ن ��ش ،أس� �ف ��ر ال �ق �ص��ف ع��ن

دم��ار ه��ائ��ل ف��ي مبنى سقط على ال�ش��ارع
امل � �ح� ��اذي ل � ��ه ،ف��اخ �ت �ف��ت م� �ع ��امل ��ه .ووس ��ط
ال �غ �ب��ار امل �ت �ص��اع��د ج� ��راء ال �ق �ص��ف ،ح�م��ل
ً
رجل طفال بدا جثة هامدة ،فيما أمسكت
ام��رأة بيدي طفلني وهي تصرخ من شدة
الخوف.
وأعلنت تركيا قبل أيام اتفاقا مع روسيا
ل ��وق ��ف إط� �ل��اق ال � �ن ��ار ف ��ي إدل� � ��ب ع �ل ��ى أن
ي��دخ��ل ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ي��وم األح� ��د ،فيما
كانت موسكو أعلنت انه سيبدأ الخميس
املاضي( .أ ف ب)

كافيني ل�لاع�ت��ذار :أوال ،ت��راج��ع األط ��راف التي
س�م�ت��ه ع��ن م��واف�ق�ت�ه��م ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى حكومة
ت�ك�ن��وق��راط ،وث��ان�ي��ا م��ن خ�لال ت��ول��ي ك��ل طرف
منهم عرقلة مهامه لسبب او آلخر.
وي��رج��ح امل �ص��در ان �ق�لاب ب��ري بسبب م��ا ملسه
من محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل باالستئثار بالثلث املعطل حتى ضمن
ح �ك��وم��ة ال �ل ��ون ال ��واح ��د م ��ن خ�ل�ال ت �ف ��رده في
اخ �ت �ي��ار األس �م ��اء امل�س�ي�ح�ي��ة وك��ذل��ك بوضعه
«ف�ي�ت��وه��ات» ع�ل��ى أس �م��اء ل��دي�ه��ا «ش�ب�ه��ة» في

وف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،ل�ف��ت م��وق��ف ل��زع�ي��م تيار
«امل � � ��ردة» س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة ،ح �ي��ث اع �ل��ن أن��ه
يريد أن يعرف حجم الوزير جبران باسيل في
الحكومة وب�ن��اء على ذل��ك «ن�ق��رر امل�ش��ارك��ة أو
عدمها» .وأض��اف فرنجية إذا شكلت حكومة
ّ
وف��اق وطني أو تمثل فيها ال�ح��راك ف��إن حجم
ّ
ت�ي��اره يقتضي أن يتمثل ب��وزي��ر .أم��ا اذا كان
التمثيل املسيحي يقتصر على التيار الوطني
ال �ح� ّ�ر ف �ق��ط ،ف��إن��ه ل��ن ي��رض��ى ب��وزي��ر واح ��د بل
سيطالب بوزيرين.

اتهامات للميليشيات باغتيال
صحافيين بارزين في البصرة
شيع املئات ،أم��س ،جثماني صحافيني بارزين
اغ �ت �ي�ل�ا م� �س ��اء ال �ج �م �ع��ة ،ب ��رص ��اص م �ج �ه��ول�ين
اس� �ت� �ه ��دف س �ي��ارت �ه �م��ا ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ص��رة
بجنوب العراق ،فيما ّ
حمل مدافعون عن حرية
الصحافة مسؤولية االغتيال لـ «ميليشيات».
وب � �ح � �س ��ب «م � ��رص � ��د ال � �ح � ��ري � ��ات ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ة»
ال �ع��راق��ي ،ق�ت��ل م��راس��ل ق�ن��اة «دج �ل��ة» اإلخ�ب��اري��ة
ف ��ي ال� �ب� �ص ��رة أح� �م ��د ع �ب ��د ال �ص �م ��د ( 37ع ��ام ��ًا)
وزم �ي �ل��ه امل �ص ��ور ص �ف��اء غ��ال��ي ( 26ع ��ام ��ًا) ب�ي��د
«م�س�ل�ح�ين ي�ن�ش�ط��ون داخ ��ل امل��دي �ن��ة» ال �ت��ي تقع
على الحدود مع إيران وتسيطر عليها فصائل
مسلحة موالية لطهران.
ون �ق��ل امل��رص��د ع��ن ص �ح��اف��ي ب �ص��ري ط�ل��ب ع��دم

كشف هويته قوله إن الصحافيني «قتال بالقرب
م��ن مقر ق�ي��ادة ال�ش��رط��ة وس��ط ال�ب�ص��رة م��ن قبل
املسلحني الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية
ال��دف��ع» .ول�ف��ت امل��رص��د إل��ى أن عبد الصمد كان
ق��د أرس ��ل إل��ى امل�ن�ظ�م��ة م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و وث��ق فيه
«تهديدات يتلقاها من ميليشيات بسبب تطرقه
إلى انتقاد إيران في تغطياته الصحافية».
وق �ب��ل س��اع��ات م��ن اغ �ت �ي��ال��ه ،ن �ش��ر ع �ب��د ال�ص�م��د
ف �ي ��دي ��و ع �ب ��ر ص �ف �ح �ت��ه ع �ل ��ى ف �ي �س �ب��وك ت �ح��دث
خ�لال��ه ع��ن ح�م�ل��ة اع �ت �ق��االت ت �ط��ول امل�ت�ظ��اه��ري��ن
الذين استأنفوا احتجاجاتهم الجمعة ،منددين
بالتدخلني اإليراني واألميركي في البالد ،على
غرار محافظات عدة( .أ ف ب)
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ً
حدادا على قابوس
االتحادات الرياضية تؤجل نشاطها
أعلنت االتحادات الرياضية تأجيل نشاطها ملدة ثالثة ايام ،ابتداء من أمس ،وحتى غد االثنني،
حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد .ففي اتحاد الكرة قرر فهد الهمالن رئيس لجنة
املسابقات ،تأجيل مواجهات ال��دوري املمتاز  ،stcالتي كان من املقرر لها امس واليوم ضمن
الجولة التاسعة من ال��دوري املمتاز ،التى انطلقت أول من أمس ،بمواجهة كاظمة والساحل
التي حقق البرتقالي الفوز خاللها بثالثية.
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«العربي» ..انتظار ..ورفض
حكم عبدالمولى
أع�ل��ن رئ�ي��س اللجنة امل��ؤق�ت��ة املشكلة م��ن قبل
العمومية غير ال�ع��ادي��ة للعربي ،ال�ت��ي عقدت
في جليب الشيوخ ،ب��در ال��دري��ع ،عن انتظاره
كتابا رسميا من اللجنة االنتخابية لتمكينه
م ��ن ادارة ال� �ن ��ادي ال �ع��رب��ي م ��ع ب �ق �ي��ة اع �ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة االرب �ع��ة ،م�ض�ي�ف��ا ان ال�ل�ج�ن��ة وح�س��ب
ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي ل�ل�ن��ادي س�ت�ب��اش��ر مهامها
ّ
ف ��ور ت�س��ل�م�ه��ا ك �ت��اب ال�ت�ك�ل�ي��ف ،وال ��دع ��وة إل��ى
إجراء انتخابات جديدة ملجلس اإلدارة خالل
 90يوما ،مشيرا إلى أن اللجنة ستعيد النظر
ف��ي ك �ش��وف��ات ال �ع �ض��وي��ات ،خ��اص��ة االع �ض��اء
امل�ش�ط��وب�ين ،وال�ت�ع��ام��ل م��ع الجميع بمسطرة
واح� ��دة ،م��ؤك��دا ان ال�ل�ج�ن��ة ف��ي خ��دم��ة ال�ن��ادي
العربي ،وليست في خدمة أشخاص ،وتعمل
على إصالح كل األخطاء املاضية.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،اك ��د ع�ض��و م�ج�ل��س ادارة ال �ن��ادي
العربي ،علي ات��ش ،ان املجلس يرفض تسليم
النادي الى اشخاص جاءوا من جمعية عمومية
ب��اط�ل��ة ،مشيرا ال��ى ان املجلس ل��ن يتخلى عن
مسوؤليته في قيادة النادي ،ورعاية اكثر من
 1900العب ومنشأة ،مشيرا الى ان ما حدث في
عمومية الجليب غير قانوني طبقا للمادة 28
من النظام االساسي ،التي تنص على ان يرأس
الجمعيات العمومية رئيس ال�ن��ادي او نائبه
في حال غيابه أو من يكون املجلس قد اختاره
م��ن اع�ض��اء املجلس ،وف��ي ح��ال ع��دم وج��ود اي

من املذكورين ،يترأس االجتماع أكبر االعضاء
س�ن��ا ،وي�ق��وم أم�ين ال�س��ر ب��أع�م��ال السكرتارية،
ك��اش�ف��ا ان ع�م��وم�ي��ة ج�ل�ي��ب ال�ش�ي��وخ ل��م تمكن
املفوض من قبل مجلس االدارة عضو مجلس
االدارة ،اسماعيل حبيب ،من دخول العمومية

مقصيد إلى القادسية
واف��ق ال�ن��ادي العربي على اع��ارة الع��ب الوسط
علي مقصيد الى نادي القادسية ملدة  6اشهر
ف��ي ص�ف�ق��ة ت�ب��ادل�ي��ة ي�ح�ص��ل م�ق��اب�ل�ه��ا ال �ن��ادي
ال �ع��رب��ي ع �ل��ى اح ��د ال�لاع �ب�ين م�ح�م��د خ�ل�ي��ل او
املحترف االردني احمد الرياحي.

لتولي مهامه طبقا للقانون ،وأيضا أمني السر
ف ��ؤاد امل��زي��دي ،وج ��رى إث �ب��ات ح��ال��ة ف��ي مخفر
جليب الشيوخ ،فضال عن منع دخول االعضاء
ال�ث�لاث��ة ف�ه��د ال�ف�ه��د وع �ل��ي ج ��واد وع �ل��ي ات��ش،
وقيل لهم« :انتم غير مرحب بكم».
ومن جانبه ،قال مصطفى جمعة ،رئيس اللجنة
االنتخابية املشكلة م��ن قبل عمومية ال�ن��ادي
العربي ،ان اللجنة لن تعترف بقرارات عمومية
الجليب ،ولن تتلق تعليمات من احد ،موضحا
ان املجلس الحالي ،برئاسة عبدالعزيز عاشور،
ه��و ال �ش��رع��ي ،م�ض�ي�ف��ا ان ��ه ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة ،12
ال�ب��اب ال�ث��ال��ث ،تنص ان اختصاصات اللجنة
االنتخابية االشراف على االنتخاباتت ،مشيرا
ال��ى ان اللجنة السابقة دوره��ا انتهى بمجرد
ُ
ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ش �ك �ل��ت ف��ي ع�م��وم�ي��ة 5
يناير.

الحل بـ«التحكيم»
وت��دور خ�لال الفترة الحالية ح��ال��ة م��ن الجدل
ح��ول م��ن سيقوم بالفصل ف��ي قضية ال�ن��ادي،
سواء باالعتراف بعمومية املجلس ،او عمومية
«الجليب» ،وما يترتب على اي من االعترافني
م��ن ق ��رارات ،وتشير م�ص��ادر ال��ى ان��ه سيجري
ت �ح��وي��ل م �ل��ف ال� �ن ��ادي ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ال �ت��ي س �ت �ق��وم ب ��دراس �ت ��ه ،وم ��ن ثم
تحويله ال��ى هيئة التحكيم ال��ري��اض�ي��ة ،التي
ستتخذ قرارها النهائي حول ذلك ،وفقا ملواد
ّ
القانون املنظم لتلك الحالة.

الرياضة

قسوة إيقاف ..وأزمة خالف
لم ي��درك من ق��ام بــ«طبخ» النظام األساسي للنادي
العربي ـــــ وتحصينه بما يضمن الهيمنة وتحجيم
ال �خ �ص��وم وإب �ع��اده��م ع��ن امل �ش �ه��د ،س� ��واء بالشطب
أو اإلق� �ص ��اء ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أن «ط � ّ�ب ��اخ ال �س��م ي �ت � ّ
�ذوق ��ه»؛ ون�س��ي
ـــــ أو تناسى ـــــ ه��ؤالء أن ه��ذا الكيان ال��ري��اض��ي غير
العادي الذي ّ
تعددت ألقابه ما بني «الزعيم والقلعة
يأت من
الخضراء» ،وباتت شعبيته غير مسبوقه لم ِ
ف ��راغ ،ب��ل ج��اء ّ
معبرًا ع��ن ت��اري��خ ال يستهان ب��ه ،ظل
خ�لال��ه ش��ام�خ��ًا ب��رج��االت��ه األوف �ي ��اء ،وأرض ��ًا خصبة
للعمل والعطاء ،ومصنعًا لنجوم الرياضة الكويتية
ً
في كل اللعبات على مر العصور ،ومثاال يحتذى في
الوحدة الوطنية.
وجاء املجلس ،الذي جرى إسقاطه من قبل الجمعية
ّ
ليصب الزيت على النار؛ بإسقاط عضوية
العمومية،
عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
ل�ي�ص��اب «ال �ع��رب��اوي��ة» ب�خ�ي�ب��ة أم ��ل ،في
ظل األوضاع الحالية ،وغياب الرؤية
ح��ول مستقبل ال��زع �ي��م ،ال ��ذي ب��ات
ً
مجهوال.
اآلن ،ب ��ات ��ت ع� �ل ��ى رأس ال� �ه ��رم
الرياضي ـــــ س��واء الهيئة العامة
ل �ل ��ري ��اض ��ة أو ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي ��ة
الكويتية ـــــ مسؤولية إرساء قواعد
ال �ع �م��ل ال��ري��اض��ي وت �ط �ب �ي��ق ال �ل��وائ��ح
والقوانني املنظمة لهذا الشأن بكل حيادية،
وم��ا ن��ص عليه النظام األس��اس��ي ل�ل�ن��ادي؛ من

!

أجل الخروج بــ«الزعيم» إلى بر األمان ،ولكي تصبح
ت �ل��ك ال �ت �ج��رب��ة ال �ت��ي م ��رت ب �ه��ا «ال �ق �ل �ع��ة ال �خ �ض��راء»
ّ
تسول له نفسه العبث بمصير
درسًا قاسيًا لكل من
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ع �م��وم �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��د ص��اح �ب��ة ال�ح��ق
األصيل في تحديد من هو األج��در بقيادة ورئاسة
أي كيان ري��اض��ي ،وف��ق م��ا أك��دت��ه ـــــ وت��ؤك��ده ـــــ دوم��ًا
املنظمات الرياضية الدولية.
ال � �خ� ��روج ع ��ن امل� �س ��ار وال � �خ�ل��اف داخ ��ل
ال �ع��رب��ي وع� ��دد م��ن األن ��دي ��ة األخ ��رى
ي ��ؤك ��دان ض � ��رورة أن ت �ك��ون ه�ن��اك
دراس��ة حقيقية وواقعية من قبل
الهيئة و«األملبية» لنتاج مرحلة
ما بعد رفع اإليقاف ،وما عانته
ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ق �س��وة،
خ�لال تلك امل��رح�ل��ة ،لتدخل م�ج� ّ�ددا
في منعطف خطير ،هو أزمة الخالفات
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �ص ��راع ع�ل��ى ال �ك��راس��ي ،بما
يهدد بالعودة إلى النفق املظلم.

الخالد يرعى
«آسيوية اليد»

األبيض جاهز لـ«الفيصلي»
عمر بركات
ي�س�ع��ى امل ��درب ال��وط�ن��ي ل�ل�ف��ري��ق االول لكرة
ال � �ق� ��دم ب � �ن� ��ادي ال� �ك ��وي ��ت ول� �ي ��د ن� �ص ��ار ال ��ى
ال��وص��ول ب�لاع �ب��ي االب �ي��ض ألع �ل��ى م �ع��دالت
االس �ت �ع��داد ال�ف�ن��ي وال �ب��دن��ي خ�ل�ال ال�ي��وم�ين
الحاليني وذل��ك اس�ت�ع��دادًا مل�لاق��اة الفيصلي
االردني مساء الثالثاء املقبل ضمن الجولة
االول��ى م��ن ملحق ال�ت��أه��ل ال��ى دوري ابطال

آسيا في نسخته الجديدة.
وك ��ان وف��د االب �ي��ض ق��د وص��ل ال��ى العاصمة
االردنية ظهر امس ،حيث خاض الفريق اولى
حصصه التدريبية هناك فور وصوله ،وعمد
ن �ص��ار وج� �ه ��ازه امل� �ع ��اون ال ��ى اج � ��راء ت��دري��ب
خفيف على ان ي�ب��دأ ف��ي التصاعد تدريجيًا
باألحمال البدنية خالل تدريب اليوم ليكون
م� ��ران ال �غ��د ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �م �ب��اراة ه��و ال�ح�ص��ة
املقررة للوقوف على التشكيلة التي سيعتمد

عليها في اللقاء من خالل استعراض استعداد
ال�ف��ري��ق امل�ن��اف��س وم �ش��اه��دة ب�ع��ض ال�ل�ق��اء ات
السابقة للفيصلي للوقوف على نقاط القوة
والضعف في صفوفه قبل اعتماد التشكيلة.
وتضم قائمة االبيض للمباراة كل من سامي
ال �ص��ان��ع ،م �ش ��اري ال �ع �ن��زي ،ف �ه��د ال �ه��اج��ري،
ي ��وس ��ف ال �خ �ب �ي��زي ،ف �ه��د ال� �ع� �ن ��زي ،ع �ب��د اهلل
ال �ب��ري �ك��ي ،ف�ي�ص��ل زاي� ��د ،ع�ب��د ال �ع��زي��ز ن��اج��ي،
يوسف ناصر ،فهد حمود ،عالء عباس ،حميد

ال� �ق�ل�اف ،ش��ري��دة ال �ش��ري��دة ،ح�س�ين ال �ح��رب��ي،
أم�ج��د ع �ط��وان ،حسني ح��اك��م ،ف��واز الفضلي،
ش��اه�ين ال �خ �م �ي��س ،ع �ب��د ال ��واح ��د س�ي�س��وك��و،
يعقوب الطراروة ،أحمد الزنكي ،عبد الرحمن
الحسينان ،خالد القحطاني ،بيسمارك فييرا.
ويترأس وفد االبيض الى االردن نائب رئيس
ج�ه��از ال �ك��رة ب��ال�ن��ادي ع ��ادل عقله وي�ض��م كل
من محمد الهاجري مديرا للفريق ود .احمد
الصبيح اداريا وعمر الزامل منسقًا اعالميًا.

الرشيدي والفيحان في مواجهة أبطال العالم بالرماية

جانب من تدريبات رماة الرصاص أمس

أعلن ن��ادي الرماية أم��س ،تأجيل حفل افتتاح بطولة
سمو األم�ي��ر ال��دول�ي��ة الكبرى التاسعة للرماية ،التي
كانت مقررة اليوم ،وذلك ملدة ثالثة أيام ،بسبب املصاب
الجلل املتمثل بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الراحل
ج�ل�ال��ة ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ب ��ن س�ع�ي��د س �ل �ط��ان ع�م��ان
السابق ،رحمه اهلل تعالى وطيب ثراه.
وقال رئيس اللجنة املنظمة العليا ،دعيج العتيبي :ان
هذا القرار من اللجنة املنظمة للبطولة يأتي ملشاركة
ال �ش �ع��ب ال �ع �م��ان��ي ال �ش �ق �ي��ق وق �ي��ادت��ه إح ��زان ��ه ب��وف��اة
السلطان قابوس بن سعيد ،ال��ذي ك��ان قائدا حكيما،
وك� ّ�رس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا األمتني
العربية واإلسالمية.
إلى ذلك ،تواصل البطولة منافساتها اليوم ،إذ تشهد
ميادين الشيخ صباح األحمد االوملبي بدء التدريبات
ال��رس �م �ي��ة مل�س��اب�ق�ت��ي ال �ب �ن��دق �ي��ة وامل� �س ��دس  10أم �ت��ار
ل �ل��رج��ال ،اع �ت �ب��ارا م��ن ال�س��اع�ت�ين ال�ت��اس�ع��ة وال �ح��ادي��ة

ع�ش��رة ص�ب��اح��ا ت��وال�ي��ا .ك�م��ا تشهد ال�س��اع��ة التاسعة
ص�ب��اح��ا ان �ط�ل�اق ت�ص�ف�ي��ات م�س��اب�ق��ة ال �ت��راب ل�ل��رج��ال
وال �س �ي ��دات (ع �ل��ى إص ��اب ��ة  75ه ��دف ��ا) .ك ��ذل ��ك ،تنطلق
مسابقة ال �ق��وس وال�س�ه��م االومل �ب��ي (مل�س��اف��ة  70م�ت��را)
ل�ل��رج��ال ،بجولة إح�م��اء ف��ي ال�س��اع��ة الثامنة صباحا،
وملدة  45دقيقة ،وتعقبها مباشرة التصفيات الرسمية.
وي ��دخ ��ل ط�ل��ال ال ��رش� �ي ��دي وع �ب��دال��رح �م��ن ال �ف �ي �ح��ان،
املتأهالن ال��ى أوملبياد طوكيو  ،2020في منافسة مع
إبطال إيطاليا وكازاخستان واإلم��ارات وقطر ولبنان
على املراكز األول��ى ،في حني يبرز أيضا خالد املضف
وناصر املقلد وفهد الفي املطيري .كما ستنافس سارة
وشهد الحوال بطالت إيطاليا وكازاخستان ولبنان.
وس�ت�ك��ون مهمة ع �ب��داهلل ال�ح��رب��ي (ال�ب�ن��دق�ي��ة) ،وحمد
ال�ن�م�ش��ان وع �ب ��داهلل امل�ل�ا (امل� �س ��دس) ص�ع�ب��ة ،ب��وج��ود
إب �ط��ال ع��امل�ي�ين م��ن ص��رب�ي��ا وك��ازاخ �س �ت��ان وليتوانيا
وبلغاريا وإيران والبحرين.

أع �ل��ن أم �ي�ن س ��ر ات �ح��اد
«اليد» مدير البطولة
اآلس � � �ي� � ��وي� � ��ة ال� � � � �ـ19
للمنتخبات ،قايد
ال � � � �ع� � � ��دوان� � � ��ي ،ع��ن
رعاية سمو رئيس
م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � ��وزراء
الشيخ صباح الخالد
للبطولة وحفل االفتتاح،
قايد العدواني
ال ��ذي س�ي�ق��ام م �س��اء الخميس
امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ص��ال��ة ال�ش�ي��خ س�ع��د ال �ع �ب��داهلل ،وتستمر
حتى  27يناير الجاري.
وكشف العدواني خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة
املنظمة للبطولة م��ع اللجنة اإلع�لام�ي��ة للكشف عن
التحضيرات األخيرة للبطولة ومالمح حفل االفتتاح،
عن أن الحفل سيكون بصبغه عاملية ،وستتخلله فقرة
غ�ن��ائ�ي��ة مل �ط��رب ك��وي �ت��ي م �ش �ه��ور ،ب��اإلض��اف��ة لبعض
الفقرات الفنية األخرى.
وق��ال ال�ع��دوان��ي «رع��اي��ة سمو رئيس مجلس ال��وزراء
للبطولة وحفل االفتتاح ،تثبت مدى اهتمام الحكومة
والقيادة السياسية بالرياضة الكويتية عامة ،وبلعبة
كرة اليد خاصة ،ما يسهم بصورة مباشرة في إعادة
األزرق إل ��ى م�ك��ان�ت��ه ض�م��ن ك �ب��ار ال �ق ��ارة اآلس �ي��وي��ة»،
م ��ؤك �دًا ان ال�ج�م�ي��ع ي �ب��ذل أق �ص��ى ج �ه��د إلخ � ��راج ه��ذا
ال �ح��دث ال��ري��اض��ي ف��ي أب �ه��ى ص � ��ورة ،م��وج �ه��ًا ش�ك��ره
ال�ع�م�ي��ق للشيخ ف�ه��د ن��اص��ر ال�ص�ب��اح رئ�ي��س اللجنة
االومل�ب�ي��ة الكويتية ورئ�ي��س اللجنة العليا للبطولة،
ووزير اإلعالم محمد الجبري ،ومدير الهيئة د.حمود
فليطح ،ون��ائ�ب��ه د.ص�ق��ر امل�ل�ا ،على ج�ه��وده��م جميعًا
ف��ي تذليل ك��ل العقبات ال�خ��اص��ة بالبطولة ،وتوفير
كل سبل النجاح سواء في إع��داد املنتخب الوطني أو
تنظيم البطولة.

معسكر داخلي ملنتخبنا
من جانبه ،كشف عبداهلل الذياب امني السر املساعد،
ع��ن ان منتخبنا ال��وط�ن��ي األول سيدخل اع�ت�ب��ارًا من
ال �ي��وم ف��ي معسكر داخ �ل��ي يستمر مل��دة  3أي ��ام ،وذل��ك
عقب ع��ودت��ه فجر أم��س م��ن معسكره الخارجي ال��ذي
أقيم أخيرا في صربيا استعدادًا للبطولة اآلسيوية.
وك � ��ان امل �ن �ت �خ��ب ف� ��از ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره م �ن �ت �خ��ب ص��رب�ي��ا
االوملبي بنتيجة  26 - 30الخميس املاضي ،في املباراة
التجريبية السابعة واألخ�ي��رة في املعسكر الصربي،
وقبلها لعب  6مباريات تجريبية خالل املعسكر.

احتفاء بوفود الفرق المشاركة

كمال حسين متبادال ً الدروع مع الوفد السيالني

أق��ام��ت إدارة ف�ن��دق ك��وي��ت كونتيننتال حفل ع�ش��اء؛ تكريمًا
للمنتخبات امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ال��دول�ي��ة ال�س�ن��وي��ة الكبرى
التاسعة للرماية لسمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ،ح �ي��ث ت�ق�ي��م وف� ��ود ات� �ح ��ادات ال��رم��اي��ة االي��ران��ي
والسريالنكي واملصري والنيبالي والسوداني والباكستاني
وبوتان بمجموعة فنادق الكونتيننتال .من جهتهّ ،
رحب كمال
حسني املدير العام بالوفـود ،وتمنى لهم طيب اإلقامة في الكويت،
ُ
وتبادل ال��دروع مع
كما جرى تقديم الهدايا التذكارية لالعبني
رؤس��اء الوفود .ومن جانبهم ،شكر رؤس��اء الوفود املشاركة
إدارة الفندق على هذه املبادرة الطيبةُ ،
وحسن الضيافة.
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دربي سوبر
في جدة

ستكون الجماهير العاملية على موعد اليوم مع نهائي
الكأس السوبر في نسختها األول��ى في السعودية ،في
«درب��ي» مدريد بني القطبني ري��ال وأتلتيكو ال��ذي حرم
برشلونة خوض الـ«كالسيكو» ضد غريمه.
واس�ت�ض��اف ملعب «ال�ج��وه��رة املشعة» ف��ي مدينة امللك
عبداهلل الرياضية في جدة ،منافسات الكأس التي أقيمت
للمرة األول ��ى بصيغة م�ب��ارات��ي نصف نهائي وم�ب��اراة

نهائية ،وتأتي ضمن سلسلة من األحداث املتزايدة التي
تستضيفها اململكة ف��ي س�ي��اق ت�ع��زي��ز ح�ض��وره��ا على
الخريطة الرياضية.
ج��رت ري ��اح أرض امل�ل�ع��ب ع�ل��ى ع�ك��س م��ا اشتهته سفن
امل �ن �ظ �م�ي�ن ،وس� �ي� �ك ��ون ع �ل��ى ال ��راغ� �ب�ي�ن ف ��ي م �ت��اب �ع��ة ال �ـ
«كالسيو» الثاني هذا املوسم ،االنتظار حتى األول من
م��ارس ف��ي ال��دوري املحلي ،بعد نهاية اللقاء األول بني

الطرفني الشهر املاضي بتعادل سلبي للمرة األولى منذ
نحو عقدين.
وق��ال م��درب أتلتيكو األرجنتيني دييغو سيميوني إن
ال �ف��وز ع�ل��ى ب��رش�ل��ون��ة «ك ��ان مهما ل�ل�ن��ادي ،ل�ق��د تغلبنا
على أفضل فريق هجومي في العالم» ،معتبرا ان العبيه
أظهروا «الرغبة» في الفوز في مباراة الخميس في جدة.
الرابح األكبر هو حتى اآلن ريال ومدربه الفرنسي زين

ال��دي��ن زي��دان ال��ذي ق��دم أداء قويا ف��ي مواجهة فالنسيا
بغياب اثنني من أبرز العبيه هما الهداف الفرنسي كريم
بنزيمة املصاب في العضلة الخلفية ،والجناح الويلزي
غاريث بيل الذي يعاني من التهاب في الجهاز التنفسي.
وخرج النادي امللكي من مواجهة فالنسيا دون خسارة
ل �ل �م �ب��اراة ال �خ��ام �س��ة ع �ش��رة ت��وال �ي��ا ،وي �ب ��دو ف ��ي م��وق��ع
األف�ض�ل�ي��ة إلح� ��راز ل�ق��ب ال �ك��أس ال�س��وب��ر امل�ح�ل�ي��ة للمرة

الحادية عشرة في تاريخه ،وحرمان أتلتيكو من الكأس
الثالثة ل��ه .وأك��د زي��دان بعد الفوز على فالنسيا ،رضاه
عن األداء الذي يقدمه ريال ،مشددا في الوقت ذاته على
ان الفريق «لم يفز بأي شيء بعد».
وسيكون ري��ال أم��ام فرصة إح��راز اللقب العاشر ل��ه في
عهد زيدان ،واألول منذ عودته لإلشراف على الفريق في
منتصف املوسم املاضي(.جدة-ا.ف.ب)

زيدان« :الملكي» لم يتغير

ً
شيئا
سيميوني ال يخشى

رأى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان
ان��ه ب��ات مدربا «أفضل من ذي قبل ..أشعر بأنني
أت�ق��دم» ف��ي والي�ت��ه الثانية على رأس اإلدارة الفنية
ل �ل �ن��ادي امل �ل �ك��ي ،ب �ع��د ف �ت��رة أول� ��ى ش �ه��دت ت�ت��وي�ج��ه
بسلسلة أل�ق��اب أب��رزه��ا دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ثالث
مرات ( ،2017 ،2016و.)2018
وعاد زيدان الى مقعد التدريب في منتصف املوسم
املاضي.
وردا على سؤال عن العوامل التي ساهمت في تطور
أداء الفريق ،أجاب زيدان «العمل ،كل اليوم ،مترافقا
مع الصبر ..الفريق لم يتغير كثيرا ،لكن أن��ا بلى»،
متابعا «لدي فريق جيد جدا بقي على حاله بنسبة
 80في املئة».

ش ��دد م ��درب أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د األرج�ن�ت�ي�ن��ي دييغو
سيميوني على أن��ه ال يخشى شيئًا ما ان ي��رى أن
العبيه في حال جيدة.
وت��اب��ع «لديهم الكثير م��ن األم��ل ،ي��ري��دون التحسن.
البارحة (الجمعة) أعاد خمسة منهم حضور املباراة
(الفوز على برشلونة /3 2في نصف النهائي) ،وهذا
َّ
العبي.
يمنحني الكثير من األمل والقوة .طاقتي هي
ع�ن��دم��ا أرى ان الع�ب��ي ه��م ف��ي ح��ال ج �ي��دة ،ف��أن��ا ال
أخشى شيئًا».
ورأى سيميوني ان الفريق ع��زز صفوفه بالعبني
«شبان نرى أنهم يريدون التحسن ،وهذا يوفر قدرا
كبيرا م��ن األم ��ل» ،معتبرا ان مواجهة خصم مثل
الغريم املدريدي ريال «يساعدنا ويجعلنا أفضل».

تشافي مطلوب
في برشلونة

«العجوز»
ميورا مستمر في اللعب
كرة جوردان آيو تعانق شباك أرسنال | رويترز

أرسنال يكتفي بنقطة
أه ��در أرس �ن��ال ن�ق�ط�ت�ين أم ��ام م�ض�ي�ف��ه ك��ري�س�ت��ال
ب��االس بعدما تعادل معه  1/1أم��س ،في املرحلة
الثانية والعشرين من ال��دوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة ال�ق��دم .ورف��ع أرس�ن��ال رصيده إل��ى  28نقطة

كازويوشي ميورا

م� َّ�دد ال��دول��ي الياباني السابق ك��ازوي��وش��ي م�ي��ورا،
ال ��ذي سيحتفل ب�ع�ي��د م �ي�لاده ال � �ـ 53ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل،
عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما ،الصاعد حديثا
إلى دوري الدرجة األولى الياباني لكرة القدم.
ّ
ووقع ميورا عقدًا جديدًا سيدافع بموجبه عن ألوان
يوكوهوما ،حتى نهاية املوسم املقبل.
وسيشارك ميورا بذلك ،للمرة األولى منذ عام ،2007
ف��ي مباريات دوري ال��درج��ة األول��ى الياباني ،التي
سيخوضها يوكوهوما ،انطالقا من املوسم املقبل.
وب� ��دأ م �ي��ورا م�س�ي��رت��ه االح �ت��راف �ي��ة ف��ي ع ��ام ،1989
ويعتبر أق��دم الع��ب ك��رة ق��دم محترف .وب��ات ميورا
أول الع��ب ي��اب��ان��ي ي�ح�ت��رف ف��ي ال� ��دوري اإلي�ط��ال��ي،
عندما انتقل إل��ى ن��ادي جنوى على سبيل اإلع��ارة
عام .1994
وش��ارك في أول مونديال ملنتخب ب�لاده ع��ام 1998
في فرنسا ،وداف��ع عن أل��وان منتخب «الساموراي»
في  89مباراة ،وسجل  55هدفًا.

إنفانتينو يخلف بالتر
في «األولمبية»
انتخب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
السويسري جاني إنفانتينو لعضوية اللجنة
األومل� �ب� �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة ،ل �ي �خ �ل��ف س �ل �ف��ه وم��واط �ن��ه
جوزيف بالتر في املنصب الذي شغر منذ نحو
خمسة أعوام.
وك��ان إنفانتينو واح��دا م��ن ث�لاث��ة أع�ض��اء جدد
ت ��م ان �ت �خ��اب �ه��م ل �ع �ض��وي��ة ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ه��ام��ش
اجتماعها الـ 135في مدينة لوزان السويسرية.
وال � �ع � �ض� ��وان اآلخ � � � ��ران ه �م ��ا األم� �ي ��رك ��ي دي �ف �ي��د
ه��اغ �ي��رت��ي رئ� �ي ��س االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ل �ل �ت �ن��س،
ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة ي��وش�ي��رو
ياماشيتا.
وق� ��ال إن�ف��ان�ي�ت�ن��و «س �ع �ي��د ج ��دا الن �ت �خ��اب��ي في
ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة  .س��أق��ات��ل م ��ن أج��ل
كرة القدم ،ومن اآلن فصاعدا من أجل الرياضة
أيضا»( .لوزان-ا.ف.ب)

ف��ي امل��رك��ز ال �ع��اش��ر م�ق��اب��ل  29ن�ق�ط��ة لكريستال
باالس في املركز التاسع.
واف� �ت� �ت ��ح ب �ي �ي ��ر-إي �م ��ري ��ك أوب ��ام� �ي ��ان ��غ ال �ت �س �ج��ل
ألرس �ن��ال ب�ع��د  11دق�ي�ق��ة م��ن ب��داي��ة امل �ب��اراة لكن

ك��ري �س �ت��ال ب� ��االس أدرك ال �ت �ع��ادل خ�ل�ال ال �ش��وط
الثاني بهدف سجله جوردان آيو في الدقيقة . 54
وتلقى أرسنال صدمة في الدقيقة  ،67عندما طرد
أوباميانغ من صفوف الفريق.

المباريات المنقولة اليوم
التوقيت

الفريقان

القناة

نهائي كأس السوبر األسباني
مساء
9.00
ً

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

KSA Sports 1 HD

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية والعشرون)
بورنموث × واتفورد

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 2

أستون فيال × مانشستر سيتي

مساء
7.30
ً

beIN Sports HD 2

الدوري اإليطالي (المرحلة التاسعة عشرة)
فيورنتينا × سبال

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 4

فيرونا × جنوى

مساء
8.00
ً

beIN Sports HD 4

روما × يوفنتوس

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي (المرحلة العشرون)
سانت إيتيان × نانت

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 6

ديجون × ليل

مساء
7.00
ً

beIN Sports HD 6

سان جيرمان × موناكو

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 6

أف � � � ��ادت ت �ق ��اري ��ر
ص� �ح ��اف� �ي ��ة أن
ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة
بطل الدوري
االس � � �ب � � ��ان � � ��ي
ل � �ك� ��رة ال� �ق ��دم
في املوسمني
امل� � ��اض � � �ي �ي ��ن،
ط� � � � � � ��رح ع � �ل� ��ى
نجمه السابق
ت� � � � � � �ش � � � � � ��اف � � � � � ��ي،
اح � � �ت � � �م� � ��ال ت� ��ول� ��ي
ت � ��دري� � �ب � ��ه ب� �ح ��ال
إق � � � ��ال � � � ��ة م� � ��دي� � ��ره
ال �ف �ن��ي إرن�ي�س�ت��و
فالفيردي.
وأش � � � � � � � � � � � ��ارت إذاع � � � � � � ��ة
«كادينا سير» الكتالونية إلى أن املدير الرياضي
ل�ب��رش�ل��ون��ة ،ال�ف��رن�س��ي إري ��ك أب� �ي ��دال ،ب�ح��ث مع
تشافي احتمال تدريب الفريق للموسم املقبل،
وأي �ض��ا مل��ا ت�ب�ق��ى م��ن امل��وس��م ال�ح��ال��ي ف��ي ح��ال
التخلي عن فالفيردي.
وأش��ارت صحيفة «ماركا» إلى أن أبيدال التقى
تشافي ،برفقة املدير التنفيذي للنادي االسباني
أوسكار غراو ،حسبما نقلت «فرانس برس».
وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام
أتلتيكو م��دري��د بنتيجة  2-3ف��ي ال ��دور نصف
النهائي ملسابقة الكأس السوبر االسبانية في
السعودية ،والتي ستجمع مباراتها النهائية
األحد بني قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.
وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي،
على رغم من أن النادي يتصدر ترتيب الدوري
االس� �ب ��ان ��ي ب� �ف ��ارق األه � � ��داف ع ��ن غ��ري �م��ه ري ��ال
الثاني.

الحرارة

األحد
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الطقس

7

الصغرى

الرطوبة

18

الكبرى

%44

مائل للبرودة ،والرياح شمالية غربية ،معتدلة إلى
نشطة السرعة ( 20ـــ  45كلم /ساعة) ،مع فرصة
للغبار على المناطق المكشوفة ،وتظهر بعض
السحب المتف ّرقة ،في وقت الحق.

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

12.12

7.14 7.29

مساءً

ً
صباحا

كالم الناس
أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد

ّ
الرد اإليراني على مقتل سليماني

ّ
يقول املفكر البريطاني الكبير برتراند رس��ل« :قد نقضي العمر ونحن نعتقد أننا
التي زرعها
ندافع عن أفكارنا ،ثم نكتشف أننا كنا في الحقيقة ندافع عن األفكار ّ
اآلخرون في عقولنا !..وإن من الخطورة أن تعيش املجتمعات في جهل وتخلف ،ولكن
األكثر خطورة أن ترى جهلها أمرا مقدسا!».

***
عالقتي بإيران مربكة ومتشابكة ،وكدت أسجن لسنوات في قضية أمن دولة بسبب
ّ
التهجم على آية اهلل الخميني.
تهمة
أعشق أمورا كثيرة في إيران ،ولكن ألسباب يطول شرحها فقد قطعت صلتي بها
منذ م��ا قبل ال�ث��ورة اإلس�لام�ي��ة بعقودّ ،
وتعمقت املقاطعة الطوعية م��ع قيام الثورة
واستيالء القوى الدينية على كل مفاصلها ،وبالتالي لم أقم بزيارة إيران خالل نصف
قرن إال مرة واحد لغرض استرداد دين على أحد مصارفها!

***
كان من املمكن ،حتى تحت حكم املاللي املتواضع القدرات إداري��ا ،أن تصبح إيران
قوة اقتصادية تفرض احترامها على القريب والبعيد ،وأن تسهم تلك القوة في ّ
تقدم
ورخاء الشعب اإليراني ،ولكن شيئا من هذا لم يحدث بسبب أمرين :مناداة قيادتها
بأهمية تصدير الثورة ،واعتقاد صدام أنه سيكون أول ضحايا تلك الدعوة ،ليس فقط
بسبب األغلبية الشيعية بني شعبه ،وهشاشة نظام حكمه القائم على دكتاتورية
البطش ،وبالتالي لم يجد أمامه حال غير شن حرب يمكن من خاللها إطاحة نظام
«آي��ات اهلل» ،متجاهال كل الحقائق على أرض الواقع املخالفة العتقاده أن باإلمكان
احتالل دول��ة تفوقه قوة ومساحة وع��ددا ،وك��ان الغباء الشديد عنوان حرب أنهكت
ق��وى البلدين لعقود تاليا ،وك��ان من نتائجها ق��رار ص��دام ،الغبي ،احتالل الكويت؛
ألغلبية
ليكون في ذلك نهايته وحكمه ،وبالتالي تسليم مقاليد العراق «ديموقراطيا»
ّ
شيعية ،ليتبع ذلك تغلغل إيران ،عن طريقهم ،للعراق لتنفتح شهيتها بعدها للتدخل
في سوريا وقبلها لبنان ومعهما اليمن ،وليفتخر قادة إيران وأئمة مساجدها بأن
دولتهم تمتد لتشمل أربع عواصم عربية.

***
تطورت األمور في تسارع غريب مع اغتيال سليماني ،وقرار إيران االنتقام له ،وإن
بطريقة م��أس��اوي��ة ،فقد نتج ع��ن ذل��ك م�ص��رع و ُج��رح امل�ئ��ات خ�لال م��راس��م تشييع
سليماني ،وقتل كل ركاب وطاقم طائرة أوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني ،وغير ذلك
من خسائر ،واعتراف الحكم بإسقاطها ،عن طريق الخطأ.
إن ّ
التفرغ لبناء إيران العصرية والحديثة ،وإقناع خيرة العقول اإليرانية التي اختارت
الهجرة للعودة وبناء الوطنّ ،
أهم وأجدى ،وطبعا أصعب بكثير من االهتمام بمتطلبات
احتالل دول العالم األخ��رى .فربما كانت القيادة اإليرانية ترى أنها كانت ،وال تزال،
معنية بصورة مباشرة بوضع الشيعة في العالم ،وبالذات في لبنان واليمن وسوريا
والعراق ،ولكن ماذا عن الشيعة في إيران نفسها؟ فهل اكتفى الشعب اإليراني من كل
شيء ّ
لتتفرغ قيادته لرفع مستوى الشيعة في دول العالم األخرى؟
لو كنت مكان القيادة في إيران ،ولن أكون ،لوجدت في الكوارث األخيرة التي أصيبت
املتردي ،وذلك من خالل االنسحاب
بها الدولة ،مخرجا للوضع االقتصادي والسياسي
ّ
التدريجي والهادئ ،سياسيا أو عسكريا ،من ّكل التدخالت في شؤون دول العالم
األخرى .فإضافة إلى استحالة احتالل او التحكم في مصير الغير إلى األبد ،فإن ما
يحتاج له الشعب اإليراني يحرم على الغير ،وهو بالفعل بحاجة الى كل شيء ،حرم
منه طوال أربعني عاما ،إال من الخطب والشعارات واملسيرات وإقامة الشعائر!

على مدى عقدين من الزمن قد نكون من بني أكثر املنتقدين
إليران وخطورتها باملنطقة ،وملا رجعنا ألرشيف مقاالتنا
راودنا الكثير من األسئلة ،كيف إليران التي يقارب سكانها
 82مليون نسمة ،نصفهم تحت خط الفقر حسب تصريح
عضو اللجنة االقتصادية بالبرملان االي��ران��ي ،حيث يشكل
تعدادهم ثالثة أضعاف مواطني دول مجلس التعاون ،أن
تتفوق من حيث القوة والتوسع والنفوذ ،في حني أن إنتاجها
من النفط أقل من ربع إنتاج دول الخليج الذي يصل لنحو
 20مليون برميل يوميا؟
هل هو ذك��اء خ��ارق عند اإلي��ران�ي�ين؟ أم أن لإليرانيني ،كما
قال حاكم العراق بريمر ،عنوانا واح��دا ،وهو خامنئي ،في
إش��ارة لسهولة التواصل وسرعة القرار مع ال��دول العظمى،
بريمر الذي قال لوكالة االندبندت العربية ان أميركا في عهد
أوباما سلمت العراق إلي��ران ،بينما دول الخليج لديها ستة
عناوين وستة قرارات مختلفة ناهيك عن الخالفات ،وهو ما
جعلنا ننادي بالكونفدارلية على مدى العقد املاضي ،ولكن
ال حياة ملن تنادي.
إن إيران التي ال تنفك تهدد الخليج بالعنف وتصدير الثورة،
س��واء على لسان رئيس برملانها الري�ج��ان��ي ،ال��ذي ق��ال إن
ال�ك��وي��ت ت�ش�ك��ل ع�م�ق��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ا إلي � ��ران ،أو م��ن خ�لال
رؤسائها املتعاقبني ،أو من املرشد األعلى أو مستشاريه
كاألدميرال علي شمخاني.
لقد أبقت إي��ران على شعار تصدير الثورة لالستهالك
املحلي فقط ،عندما أيقنت ع��دم قدرتها على االنتصار
ف��ي أي ح��رب ف��ي ظ��ل اوض��اع�ه��ا االق�ت�ص��ادي��ة امل�ت��ردي��ة،
فنجحت باللعب على الوتر الطائفي إلث��ارة االقليات في
دول الخليج ،واستخدمت االسلوب االستعماري الحديث
ل �ح��روب ال��وك��ال��ة ،ف�ج�ع�ل��ت أب �ن��اء ال �ب �ل��د ال ��واح ��د ي �ح��ارب
بعضهم بعضا لنوازع طائفية في الغالب ،كما حدث في

bdralbhr@yahoo.com

● سلمان حسن محمد البقشي 74( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال:
امل �ن �ص��وري��ة ،ق ،2حسينية آل ي��اس�ي�ن ،اب �ت��داء م��ن ال �ي��وم ع�ص�رًا،
للنساء :املنصورية ،ق ،1ش ،11م ،25ت99522314 - 99446945 :
 .90001806● غ��ازي عبدالرحمن ناصر العيسى 73( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
الفيحاء ،ق ،9ش ،92ديوان العيسى ،للنساء :قرطبة ،ق ،3ش ،5م،39
ت.99043327 - 94094114 :
● يوسف إبراهيم يوسف اليوسف 43( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال:

عصر

5.09 6.44
شروق

مغرب

6.30 11.56
ظهر

عشاء

iqbalalahmed0@yahoo.com

الله يرحمك بو براك

لبنان واليمن والعراق وسوريا.
ففي مراجعة ملقاالتنا على مدى عقدين ،التي أصبنا فيها
ببعض تنبؤاتنا ،وأخطأنا في كثير منها عندما حذرنا من
ح��رب ق��ادم��ة م��ع إي ��ران كلما دخ�ل��ت أس��اط�ي��ل أم�ي��رك��ا مياه
الخليج ،م��ا لبثنا أن تداركنا ذل��ك فكتبنا مقاال منذ عشر
سنوات بعنوان «زواج املتعة االيراني االميركي» في إشارة
لبداية تقارب مصالح استطاعت أميركا من خاللها تنفيذ
أطماعها من اسقاط كابول بعد حادثة  11سبتمبر ،واستمر
إل��ى إس�ق��اط ب�غ��داد وام�ت��د حتى سقطت صنعاء ودم�ش��ق،
وهو ما حول زواجهما الى طويل األمد ،في حني ما نشاهده
اآلن من خالفات مصطنعة بينهما ما هو إال طالق مؤقت.
نحن إذ نبارك إليران الذكرى الـ 41التي تصادف غدا ،والتي
ربما نسيها االيرانيون أنفسهم ،إلعالن باريس الذي شكل
فيه الخميني املجلس األعلى للثورة إلسقاط الشاه ،فإننا
ن��ذك��ر دول الخليج أن عليهم التعلم م��ن ال�ن�م��وذج االي��ران��ي
لكيفية بسط النفوذ والتحالف مع الدول العظمى.
إن التعلم من األعداء أمر غاية في األهمية ،فإسرائيل لديها
قادة عظماء ،نعم مجرمون من وجهة نظرنا ،لكنهم شرفاء
الذمم وأبطال أسسوا واحدة من أقوى الدول في العالم منذ
تيودور هرتزل ،االب الروحي للدولة ،إلى نتانياهو .وكمثال
أقرب لنا ،ملاذ لم تستطع الدول العربية ،والخليجية بالتحديد،
التعلم م��ن إي��ران وإن�ت��اج قاسم سليماني واح��د؟ وإن كان
البعض يعتبره إرهابيا ،ف��إن بلده يعتبره بطال ،برأينا لم
تكن ق��وت��ه ل��وح��ده ،ب��ل ك��ان ج��زءا م��ن ن�ظ��ام سياسي قوي
جدا ،سنظل غير قادرين على استنساخه أو استنساخ بطل
عربي ينتصر لقضايانا كنموذج قاسم سليماني.

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

الوفيات
● جمال عباس سليسل ال��ق�لاف 60( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال:
مسجد البحارنة ،الدعية ،للنساء :الرميثية ،ق ،12ش ،126م ،32ت:
.60329777

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

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

فجر

حالة البحر :معتدل إلى عالي الموج ( 3ـــ  6أقدام).

رنة قلم

طالق مؤقت أميركي  -إيراني
واستنساخ «سليماني»

مساءً

2.50 5.20

األن��دل��س ،ق ،9ش ،2م ،255للنساء :الجابرية ،ق ،7ش ،11م ،28ت:
.99898241 - 99787391
● وجيهة علي الصراف ،أرملة مجيد حجي سلمان البقصمي84( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :مسجد ال��وزان ،مشرف ،للنساء :ضاحية
عبداهلل السالم ،ق ،1ش ،11م ،10ت.99374947 :
● يعقوب يوسف علي العون 61( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :العديلية،
ق ،3شارع الرائد ،ديوان العون ،ت.99341341 - 99014646 :
● مطرة بالل عبدالله ،أرملة راشد بن سعيد الشتيلي 85( ،عامًا)،
شيعت ،للرجال :عبداهلل املبارك ،ق ،2ش ،5م ،34للنساء :القرين ،ق،1
ش ،2م ،1ت.60609292 - 97322973 - 51125259 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

قبيل ان يلفظ انفاسه االخ�ي��رة بدقائق قبل اربعة اع��وام ..عبر فقيد الكلمة
الصادقة والصوت القوي والشجاع واملتصدي االول لقوى التخلف والظالم
نبيل الفضل ..عبر عن حالة تردي احوالنا وتخلفها حني قال «توقيع املعامالت
اثناء الجلسات مظهر غير حضاري ووضع مشني للمجلس».
وكما نقلت وس��ائ��ل االع�ل�ام ،فقد طلب سمو رئيس ال ��وزراء الجديد الشيخ
صباح الخالد من الوزراء عدم توقيع معامالت خالل الجلسات ،وكأنه يؤكد
املوضوع ..الذي اصبح ولالسف في السنوات االخيرة مشهدا عاديا في قاعة
املجلس في صورة تعكس عدم احترام الجلسات ،وما يثار فيها وتعقيبات
النواب وردودهم.
تركيز النائب يجب ان يكون ُم ّ
نصبا بالدرجة االولى على ما يدور في الجلسة
ال التنقل بني الوزراء ليوقعوا معامالت يعلم اهلل مدى قانونيتها من عدمه.
معامالت بعضها قد يبخس حق آخرين ملتزمني بالقانون ..او قد تغتصب
حق آخرين واولويتهم في تعيني او قد تحرم مستحقني من حقوقهم النهم
فقط لم يلجأوا الى نائب يخلص معامالتهم.
عندما تناقلت وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي ص��ورا وفيديو ل�س��رداب احد
النواب وقد حوله الى مكاتب متخصصة حسب نوع املعاملة او الجهة التي
يجب ان تذهب لها ...فهي قد نقلت سردابا واح��دا فقط ...وق��د يكون هناك
مثيل له لنواب آخرين لتخليص معامالت قواعدهم االنتخابية واسترضاء
لهم للوفاء بوعودهم السابقة او استباقا لوعود قادمة في املعارك االنتخابية
القادمة.
بالطبع هذه املعامالت التي ستنهال على هؤالء النواب ..ستمرر على الوزارات
والتي من املتوقع ان تجد طريقها املفتوح هناك..اما اذا صعب املوضوع على
بعضها ..فيحتاج االمر هنا الى توقيع عالي املستوى ..وهذا ما تعكسه لنا
صور هؤالء وهم يتنقلون من وزير آلخر للحصول على التوقيع االخير.
توقيع الوزراء وبنظري يجب ان يمنع داخل املجلس خالل الجلسات او بعدها،
الن الطريق الصحيح لها هو مكانها الصحيح ،وهو الوزارات كسائر معامالت
امل��واط�ن�ين ال �ع��ادي�ين ،ال��ذي��ن ال ي �ج��دون م��ن ي�ت��اب��ع م�ع��ام�لات�ه��م ويخلصها لهم
م��ن مكان آلخ��ر ،ف��دور ال�ن��واب باملجلس فقط العمل البرملاني وليس مالحقة
معامالت ،وهو ما كان يمتنع عنه فطاحلة النواب وكبارهم الذين عرفناهم في
سنوات العهد الجميل بمجلس االمة ..ايام ما كان النائب نائبا بكل معنى الكلمة.
هناك نوعيات من الناس بالكويت من ال يهمه ان يعرض وجهه ويطلب من
هذا وذاك ..مرة واثنتني وثالثا ..النه ال
يهمه ان يقفز على حقوق اآلخرين او
ي�ت�ج��اوزه��م ،وي�ج��د م��ن ال �ن��واب م��ن هو
على شاكلته ،ول�ك��ن ه�ن��اك م��ن الناس
م ��ن ال ت�س�م��ح ل ��ه ن�ف�س��ه ب ��ان ي�ع��رض
وج�ه��ه ويلجا ال��ى ف�لان او ع�لان وهو
ي�ع�ل��م ان ��ه ال ي�ب�غ��ي س ��وى ال� �ح ��ق ..وال
شيء غيره.
ات�م�ن��ى م��ن ك��ل قلبي ان ينهج ال ��وزراء
الجدد بقيادة الرئاسة الجديدة منهجا
صحيا يرتقي ب��ال��وض��ع ال�ع��ام وينقيه
م��ن ش��وائ��ب واخ �ط��اء س��اه�م��ت بشكل
كبير فى تردي الحال وزي��ادة االحباط
في السنوات املاضية.

