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أولى زيارات الشيخ تميم إلى طهران جاءت بعد اغتيال سليماني

ً
قطر تتحرك «إيجابا» نحو إيران
¶ الحرمي لــ سبقلا :جهود قطر بدأت منذ ارتفاع وتيرة التصعيد لمنع المواجهة

األمير معزياً هيثم بن طارق بوفاة قابوس:

ما مات ..الله يرحمه وأنتم موجودون

األمير مقدماً واجب العزاء لسلطان عمان | كونا
زار سمو أمير البالد ،على رأس وفد رسمي ،سلطنة عمان
لساعات ،أمس ،قدم خاللها واجب العزاء إلى سلطان عمان
هيثم بن طارق ،بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وخاطب سموه السلطان هيثم بن طارق قائال« :أحسن اهلل

عزاءكم ..ربنا يرحمه ويدخله الجنة ..والبركة فيكم ..ما مات
اهلل يرحمه وأنتم موجودون».

الكويت | ص03

نعيم درويش
سال كثير من الحبر ،أمس ،لتحليل أسباب الزيارة
املفاجئة ال�ت��ي ق��ام بها أم�ي��ر قطر الشيخ تميم بن
حمد إل��ى طهران أم��س ،وه��ي األول��ى له منذ توليه
مقاليد الحكم عام  ،2013حيث التقى املرشد االعلى
علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
الكثير م��ن األس�ئ�ل��ة ط��رح��ت ح��ول ت��وق�ي��ت ال��زي��ارة
وه��دف �ه��ا ،وع �م��ا إذا ك ��ان ي �ت �ح� ّ�رك م��ن أج ��ل إط�ل�اق
وساطة جديدة بني الواليات املتحدة والجمهورية
اإلس�ل�ام �ي��ة ب �ع��د أي� ��ام م��ن ال�ت�ص�ع�ي��د ال�خ�ط�ي��ر بني
البلدين.
وال يستبعد امل�ح�ل�ل��ون أن ي�ك��ون ال�ت�ح� ّ�رك القطري
إلع � ��ادة إح� �ي ��اء امل� �س ��ار ال �ت �ف��اوض��ي ب�ي�ن واش �ن �ط��ن
وطهران ،خصوصا أن الشيخ تميم أج��رى اتصاال
هاتفيا الفتا مع الرئيس األميركي دونالد ترامب
قبل س��اع��ات م��ن القصف اإلي��ران��ي على القاعدتني
األميركيتني ،ال��ذي ج��رى بشكل منسق دول�ي��ا كما
كشفت سبقلا.
لكن هناك من يرى أن فرص إطالق وساطة سريعة
ب�ي�ن األم �ي��رك �ي�ين واإلي��ران �ي�ي�ن ب�ع��د ال �ت��وت��ر األخ�ي��ر
ت�ب��دو ضئيلة ،وم��ن ه��ذا املنطلق زع��م ال�ب�ع��ض أن
ال��زي��ارة تأتي ف��ي سياق جهد توضيحي مل��ا جرى
خالل األيام األخيرة ،خصوصا أن هناك تلميحات
مزعومة صدرت في وسائل إعالم إيرانية وغربية
ع ��ن أن ع�م�ل�ي��ة ق �ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي أدي � ��رت م ��ن ق��اع��دة
العديد في قطر.
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ق� ��ال اإلع �ل�ام ��ي ال �ق �ط��ري ج��اب��ر
ال �ح��رم��ي إن زي� ��ارة ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م «ت��أت��ي ف��ي إط��ار
املساعي والجهود التي تبذلها قطر خ�لال الفترة
األخ�ي��رة ل��وق��ف التصعيد وخ�ف��ض ال�ت��وت��رات التي
شهدتها املنطقة خ�لال األي��ام واألس��اب�ي��ع األخيرة
ب�ي�ن إي� � ��ران وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة .ه� ��ذا ال �ج �ه��د ،أو

صعد من  3.9مليارات دينار في  2016إلى  8.6مليارات في 2019

دخل استثمارات الكويت
يرتفع %120
إبراهيم عبدالجواد
ارت �ف��ع ال��دخ��ل م��ن االس �ت �ث �م��ارات الكويتية
بنسبة أكثر من  %120بني  2016و 2019من
نحو  3.9م�ل�ي��ارات دي�ن��ار إل��ى أكثر م��ن 8.6
مليارات دينار .ويظهر في ميزان املدفوعات
ال��ذي يصدره فصليًا بنك الكويت املركزي
ب� �ن ��د اس � �م ��ه «دخ � � ��ل االس � �ت � �ث � �م ��ار» وي �ض��م
االستثمار املباشر واس�ت�ث�م��ارات املحفظة
املالية واستثمارات أخرى.

وب�ل�غ��ت القيمة امل��درج��ة ف��ي ه��ذا ال�ب�ن��د في
ع��ام  2016ن�ح��و  3.9م�ل�ي��ارات دي �ن��ار ،وف��ي
 2017نحو  5.8م�ل�ي��ارات ،وف��ي  2018نحو
 6.6مليارات ،وف��ي  2019ال��ذي تعد أرقامه
أولية حتى اآلن بلغ دخل االستثمار نحو
 8.67مليارات دي�ن��ار ،ما يعادل  28إل��ى 29
مليار دوالر ،أي ان العائد بني  %4.8و،%5.8
على اف �ت��راض أن م��ا ت��دي��ره الهيئة العامة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ي� ��راوح ب�ي�ن  500و 600مليار
دوالر ،وف�ق��ًا ل�ل�ت�ق��دي��رات املختلفة لطريقة

الحساب والتقدير!
وي��ذك��ر أن األس� ��واق امل��ال�ي��ة ال��دول �ي��ة كانت
م �ن �ت �ع �ش��ة ال � �س � �ن ��ة امل � ��اض � �ي � ��ة ،إذ ح �ق �ق��ت
مؤشرات البورصات األميركية واألوروبية
ال ��رئ �ي �س �ي ��ة ،ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث � ��ال ،م� ��ا ب�ين
 %25و %35ارت �ف��اع��ًا ،ع�ل�م��ًا ب ��أن للكويت
اس � �ت � �ث � �م ��ارات ك� �ث� �ي ��رة ف� ��ي ه� � ��ذه األس � � ��واق
امل �ت �ق��دم��ة ،س � ��واء ب��األس �ه��م أو ال �ع �ق��ار أو
ً
ال �س �ن ��دات ،ف �ض�ل�ا ع ��ن اس �ت �ث �م��ارات أخ ��رى
ب��دي�ل��ة .وأك ��دت م�ص��ادر معنية أن العوائد

التي تحققها الكويت تعتبر جيدة نسبيًا،
إذا أخذنا في االعتبار أن «التحفظ» سمة
غالبة تفضلها هيئة االستثمار وال تؤثر
املخاطرة إال نادرًا جدًا.
وي ��ذك ��ر أن  %10م ��ن اإلي� � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة
ت � �ح ��ول س� �ن ��وي ��ًا إل� � ��ى ص � �ن� ��دوق األج � �ي ��ال
ال � �ق � ��ادم � ��ة ،ال � � ��ذي ت � ��دي � ��ره ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ،وه � ��ذا
ال�ت�ح��وي��ل م�س�ت�م��ر ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع
أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن تسجيل
املوازنة عجزا ملياريا سنويا.

في العدد

غصن..
«ملك»
في لبنان
هل يعتبر األمير هاري ..خائناً؟

اليت
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اقتصاد
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ال��وس��اط��ة ،إن ص��ح ال�ت�ع�ب�ي��ر ،ب��دأ م�ن��ذ أن ارت�ف�ع��ت
وت�ي��رة التصعيد ،وق�ط��ر تسعى إل��ى منع االن��زالق
إلى أزمات جديدة».
وأوض� ��ح ال �ح��رم��ي ف��ي ات �ص��ال م��ع سبقلا أن «أي
صدام عسكري ستدفع املنطقة ثمنا باهظا له ..لذلك
ِ
هذا الجهد يأتي في هذا اإلط��ار ،ووزي��ر الخارجية
ال �ق �ط��ري ق �ب��ل أي� � ��ام ،وف� ��ي ال� �ي ��وم ال �ت��ال��ي الغ �ت �ي��ال
سليمانيّ ،
توجه إلى طهران ،ساعيا إلى إيقاف أي
تصعيد بني الجانبني األميركي واإليراني».
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تشديد حكومي إضافي
لمواجهة الهجمات اإللكترونية
حمد السالمة
في مواكبة لألحداث الجارية في املنطقة،
ك���ش���ف���ت م�����ص�����ادر م���ط���ل���ع���ة ل�����ـ سبقلا
أن ال���ح���ك���وم���ة أوع��������زت ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة
لالتصاالت وتقنية املعلومات بتوفير كل
اآلل��ي��ات الحديثة للتصدي ألي ط��ارئ أو
هجمة إلكترونية ،وتحصني كل شبكات
الجهات الحكومية وحماية أسرارها.
وقالت املصادر إن مجلس ال��وزراء شدد
ع��ل��ى جميع وس��ائ��ل اإلع��ل�ام الحكومية
(وزارة اإلع�����ل����ام وك������ون������ا) ب����ض����رورة
العمل على ردع اإلش��اع��ات وال��رد عليها

بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي.
وأش��ارت إلى توجيهات مشددة للوزراء
املعنيني بمواجهة اإلشاعات والحسابات
الوهمية املسيئة التي ت��دار م��ن ال��خ��ارج،
إضافة إلى تطبيق قانون الوحدة الوطنية
على مروجي اإلشاعات التي من شأنها
زعزعة أمن البلد وزرع الفنت.
ّ
وبينت أن الحكومة ت��رص��د ،عبر وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ،وت��ت��اب��ع ال��ع��دي��د م��ن القضايا
وال��ش��ك��اوى واالج�����راءات القانونية بحق
م��ن ي��س��ي��ئ��ون إل���ى ال��ب�لاد ورم���وزه���ا في
ش��ب��ك��ات ال���ت���واص���ل ،ل��ي��ن��ال ك���ل مخطئ
عقابه.

¶ قوات وصلت لجثته بعد دقيقة
م��ن ال��ض��رب��ة وص����ادرت مقتنياته
¶ كان يصعد إلى طائرته في آخر
لحظة ويجلس في الصف األمامي
¶ س����ي اي اي�����ه رص����دت����ه م��ن��ذ
مغادرته مطار دمشق إلى بغداد
¶ م��ع��ل��وم��ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة أك��دت
معلومة تحركه من مطار دمشق
دولي | ص20

تح ّرك لفصلها عن «األشغال»

إحياء هيئة الطرق ..وهي رميم!
محمود الزاهي
على عكس ما يتردد عن سياسة الحكومة الجديدة
لترشيد اإلن�ف��اق بدمج الجهات ذات االختصاصات
املتشابهة ،كشفت مصادر مطلعة في وزارة األشغال
لـ سبقلا أن الفترة القليلة املقبلة ستشهد تفعيل عمل
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ن�ق��ل ال �ب��ري ،ع�ب��ر خ�ط��وات،
أب��رزه��ا إع ��ادة تعيني مجلس إدارة ج��دي��د ،واختيار
م��دي��ر ع ��ام ب ��األص ��ال ��ة ،واس �ت �ك �م��ال ال �ه �ي �ك��ل اإلداري
الخاص بها.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ال �خ �ط��وات ستشمل ك��ذل��ك فصل
الهيئة بشكل كامل عن «األشغال» ،تنفيذا لتوصيات
ال � �ج � �ه ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ،ب� � �ض � ��رورة م � �م ��ارس ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
الختصاصها وفصل التشابك.
ول �ف �ت��ت إل ��ى أن ه ��ذا ال �ت �ح��رك ب ��دأ ف�ع�ل�ي��ا ف ��ي ال�ف�ت��رة
األخيرة من حقبة الوزيرة السابقة د .جنان بوشهري،
ع�ب��ر أم ��ور ع ��دة ،أب��رزه��ا وض��ع ت�ص��ور ك��ام��ل لتعديل
ق��ان��ون الهيئة ال�ح��ال��ي ،بما ي��راع��ي م�لاح�ظ��ات بلدية
ال�ك��وي��ت ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة ل�س��اب��ق اع�ت��راض�ه�م��ا على

القانون املتضمن نقل تبعية بعض اإلدارات للهيئة.
وذكرت املصادر أن رؤية التطوير والتفعيل تتضمن
كذلك إجراء تعديالت على صالحيات مجلس اإلدارة،
منها رئ��اس��ة وزي��ر االش �غ��ال ل��ه ،ول�ي��س مشرفا عليه
فقط كالوضع الحالي.
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن خ �ط��وة ال �ت �ط��وي��ر ض��روري��ة
ل�ت�لاف��ي ال�ت�ش��اب��ك ،ال ��ذي أث ��ر س�ل�ب��ا ف��ي ان �ج��از بعض
املشاريع في وقتها املحدد لطول ال��دورة املستندية،
مما شكل ضغطا كبيرا على «األش�غ��ال» ،التي نابت
عن الهيئة في تنفيذ مهامها أم��ام الجهات الرقابية
املختلفة ،لبقاء ميزانية الطرق ضمن ميزانية الوزارة
طوال السنوات املاضية.
وك��ان��ت الحكومة أبلغت لجنة امل�ي��زان�ي��ات البرملانية
في  2018بإلغاء الهيئة ضمن رؤي��ة حكومية لتقنني
املؤسسات وترشيد اإلنفاق ،عبر كتاب لوزير االشغال
األس�ب��ق ح�س��ام ال��روم��ي ،ب��رر تأييد الحكومة «لعدم
إرب��اك العمل في الجهات الحكومية والحيلولة دون
تضارب االختصاصات» ،إال أنه عاد الحقا وطلب مد
أجل الفصل في مصير الهيئة.

سبقلا تنفرد
بنشر أسماء
الالعبين المرشحين
للتأمين الصحي
22
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المخزون السمكي يواجه خطر االنهيار
زكريا محمد

روحاني خالل استقباله تميم بن حمد| أ.ف.ب

أجر
وعافية..
بوخالد

عمر :يوفر  %15فقط من احتياجات السوق الكويتي

كشفت املديرة العامة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية د .سميرة السيد عمر أن املخزون
السمكي الطبيعي في البالد يواجه انهيارًا خطرًا.
وقالت عمر -في خطاب وجهته إل��ى البلدية -إن امل�خ��زون السمكي الطبيعي في الكويت
يوفر نسبة  %15فقط من احتياج السوق املحلي ،بينما يتم استيراد  %85من األس��واق
العاملية ،لهذا تخطو الكويت نحو توفير األمن الغذائي البحري املستدام ،وذلك من خالل
دعم القطاع الخاص وتشجيعه على االستثمار في مجال صناعة االستزراع املائي.
وبينت أن��ه من مبدأ التزامنا باإلسهام في نجاح تنفيذ خطة التنمية ،من خ�لال القيام
باألبحاث والفعاليات التي تهدف إل��ى توفير األم��ن الغذائي امل�س�ت��دام ،وحماية التنوع
البيئي البحري في الكويت ،فإننا نعتزم تنفيذ ورشة العمل الدولية «مستقبل االستزراع
املائي في املنطقة الخليج العربي ..الفرص والتحديات» ،وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية
األسترالية م��ن خ�لال سفير دول��ة أستراليا جوناثان غيلبرت ،حيث تهدف ال��ورش��ة إلى
تناول الجهود املبذولة إقليميًا وعامليًا في مجال تربية األحياء املائية ،من خالل تبادل
الخبرات في مجال تربية األسماك والربيان واألحياء املائية األخرى بشكل تجاري ،ووضع
أفضل السبل للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري من أجل أجيالنا املقبلة.

خطة قتل سليماني..
بتنسيق جيش
من الجواسيس
¶ بدأ الرصد والتعقب منذ  18شهراً
وشمل استهداف موقع نفطي
¶ مسؤولون أميركيون شاهدوا
ال���ع���م���ل���ي���ة ف�����ي ب�����ث م��ب��اش��ر

رياضة

آخر «تقليعات» الباحثين عن النجاح السهل

مالبس داخلية مصممة
للغش اإللكتروني!
هاني الحمادي

في الوقت الذي ّ
حمرت فيه وزارة التربية العني ملواجهة
«مافيا» تسريبات االختبارات ،كشفت مصادر مطلعة
ُ
ع��ن ط��ري�ق��ة مبتكرة للغش اإلل�ك�ت��رون��ي ،ح�ي��ث ضبط
ط�ل�اب ي��رت��دون م�لاب��س داخ �ل �ي��ة (ف��ان �ي�ل�ات) مصممة
ل�ل�غ��ش ،ب��داخ�ل�ه��ا ك ��ارت وش��ري�ح��ة وس�م��اع��ة صغيرة،
وأغلبهم من الدارسني في التعليم املسائي.
وابلغت املصادر سبقلا أن هؤالء الغشاشني عوقبوا
ب��ال �ح��رم��ان م ��ن االم �ت �ح��ان��ات ،ك �م��ا ب ��اش ��رت ال� � ��وزارة،
امس ،اتخاذ اإلج��راءات املشددة والخطوات اإلضافية
للحفاظ على سرية األسئلة بعد األزمة التي شهدتها
ل�ج��ان الثانوية العامة خ�لال الفترة امل��اض�ي��ة ،بسبب
تسريب أسئلة التربية االس�لام�ي��ة والكيمياء واللغة
االنكليزية.

وكشفت املصادر أن أعضاء املطبعة السرية شرعوا في
تجهيز الصناديق وتركيب األق�ف��ال امل ��زودة ب��األرق��ام
ال �س��ري��ة مل �ن��ع ال �ت �س��ري��ب ،م �ش ��ددة ع �ل��ى م �ح��اس �ب��ة أي
شخص يثبت تورطه في هذا الجرم ،وإحالة املتهاونني
مع املسربني والغشاشني إلى الشؤون القانونية.
واعتبرت املصادر أن ال��وزارة ستدخل في تحد جديد
م��ع مافيا تسريب االمتحانات خ�لال امتحان مادتي
ال �ت��اري��خ ل�ل�ق�س��م األدب� � ��ي ،واألح� �ي ��اء ل�ل�ق�س��م ال�ع�ل�م��ي،
امل �ق��ررت�ي�ن غ � �دًا (ال� �ث�ل�اث ��اء) ،وف ��ي ح ��ال ت� �ك ��رار عملية
تسريب األسئلة مجددًا باآللية السابقة نفسها خالل
اختبارات الغد ،سيدخل قطاع التعليم العام في نفق
مظلم ج��دي��د ،بما يؤكد اخ�ت��راق لجانه ،وأن عمليات
التسريب تحدث من الداخل ،وهذا ما ال تأمله الوزارة.
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األمير مقدماً واجب العزاء إلى هيثم بن طارق

سموه أثناء تقديم العزاء لسلطان عمان بحضور فهد بن محمود والعبدالله والسعود

األمير معزياً هيثم بن طارق بوفاة قابوس:

ما مات ..الله يرحمه وأنتم موجودون
زار سمو أمير ال�ب�لاد على رأس وف��د رسمي سلطنة
ع�م��ان ل�س��اع��ات أم��س ق��دم خاللها واج��ب ال �ع��زاء إلى
س�ل�ط��ان ع �م��ان ه�ي�ث��م ب��ن ط� ��ارق ،وإل� ��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ف �ه��د بن
محمود ،وإلى شهاب بن طارق واالسرة املالكة بوفاة
املغفور له بإذن اهلل تعالى السلطان قابوس بن سعيد

ط�ي��ب اهلل ث ��راه وج�ع��ل ال�ج�ن��ة م �ث��واه وذل ��ك ف��ي قصر
العلم العامر بالعاصمة مسقط.
وخ ��اط ��ب س �م��وه ال �س �ل �ط��ان ه �ي �ث��م ب ��ن ط � ��ارق ق��ائ�ل�ا:
«أح �س��ن اهلل ع��زاء ك��م ..رب�ن��ا ي��رح�م��ه وي��دخ�ل��ه ال�ج�ن��ة..
والبركة فيكم ..ما مات اهلل يرحمه وأنتم موجودون».
وراف� ��ق س�م��و األم �ي��ر وف ��د ض��م ك�لا م��ن ال�ش�ي��خ جابر

األمير لدى عودته إلى البالد ..وفي استقباله ولي العهد

ال �ع �ب��داهلل ،وال �ش �ي��خ ف�ي�ص��ل ال �س �ع��ود ،ون��ائ��ب رئيس
الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ
ناصر املحمد ،وسمو الشيخ جابر املبارك ،والشيخ د.
محمد الصباح ،والشيخ د .علي سالم العلي ،ونائب
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ محمد العبداهلل،
ووك �ي��ل ال ��دي ��وان االم �ي��ري م��دي��ر م�ك�ت��ب س�م��و األم�ي��ر

الغانم في استقبال األمير لدى عودته من السلطنة

أحمد الفهد ،ورئ�ي��س امل��راس��م والتشريفات األميرية
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ع �ب��داهلل ،ورئ �ي��س ال �ش��ؤون اإلع�لام�ي��ة
والثقافية بالديوان األميري يوسف الرومي.
وكان في استقبال األمير لدى مغادرته البالد وعودته
على ارض املطار كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف
االحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس

مشعل األحمد والمحمد أثناء تقديم العزاء

مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ،وكبار
املسؤولني بالدولة.
بينما ك��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال س�م��و األم �ي��ر ل��دى وص��ول��ه
ومغادرته السلطنة على أرض املطار وزي��ر الداخلية
ال�ع�م��ان��ي ح�م��ود ال�ب��وس�ع�ي��دي وس�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت ل��دى
السلطنة سليمان الحربي.

 ..والمبارك
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الباحثون عن النجاح السهل يواصلون االبتكار ..و«التربية» تكشفهم

آخر تقليعة« ..فانيالت» للغش اإللكتروني!
هاني الحمادي
ع �ل �م��ت سبقلا أن وزارة ال �ت��رب �ي��ة ب��اش��رت
ب ��ات� �خ ��اذ االج� � � � � ��راءات امل� � �ش � ��ددة االض ��اف� �ي ��ة
للحفاظ على سرية االمتحانات ،بعد األزمة
التي شهدتها اللجان خالل الفترة املاضية،
وت� �س ��ري ��ب األس �ئ �ل ��ة ق �ب��ل م ��وع ��د االخ �ت �ب��ار
بساعة ،السيما في مواد التربية االسالمية
والكيمياء واللغة االنكليزية.
وكشفت املصادر أن أعضاء املطبعة السرية
ش ��رع ��وا ف ��ي ت�ج�ه�ي��ز ال �ص �ن��ادي��ق وت��رك �ي��ب
األقفال املزودة باألرقام لحماية االمتحانات
م��ن ال�ت�س��ري��ب ،م��ؤك��دة ت��وج��ه ال � ��وزارة نحو
محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذا
ال� �ج ��رم ،وإح ��ال ��ة امل �ت �ه��اون�ي�ن إل� ��ى ال �ش��ؤون
القانونية.
وأك��دت أن ال ��وزارة ستدخل ف��ي تحد جديد
مع مافيا تسريب االمتحانات خالل امتحان
م ��ادت ��ي ال �ت��اري��خ ل�ل�ق�س��م األدب � ��ي واألح �ي ��اء
للقسم العلمي ،امل�ق��رر غ �دًا (ال �ث�لاث��اء) ،بعد
ت��أج �ي �ل��ه ب �س �ب��ب إع �ل ��ان ال � �ح� ��داد ال��رس �م��ي
وتنكيس اإلعالم لوفاة السلطان قابوس بن
سعيد.
واع�ت�ب��رت امل �ص��ادر أن االج� ��راءات ال�ج��دي��دة،
التي فرضتها التربية ،كفيلة بالحفاظ على
سرية االمتحانات ،وف��ي ح��ال تكرار عملية
ت �س��ري��ب األس �ئ �ل��ة م �ج��ددًا ب��اآلل �ي��ة ال�س��اب�ق��ة
ن �ف �س �ه��ا خ �ل��ال اخ� �ت� �ب ��ارات ال� �غ ��د ،س �ي��دخ��ل
ق�ط��اع التعليم ال�ع��ام ف��ي نفق مظلم جديد،
يؤكد اختراق لجانه ،وأن عمليات التسريب
تحدث من الداخل ،وهذا ما ال نأمله.

أعمال شغب
وف� ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ك �ش �ف��ت امل� �ص ��ادر عن
أع �م��ال ش �غ��ب ش�ه��دت�ه��ا ب �ع��ض ال �ل �ج��ان من
قبل طلبة دارسني في التعليم املسائي خالل
امتحان «االنكليزية» األخ�ي��ر ،بسبب تأخر
عدد كبير منهم عن موعد دخول االختبار،
ورف�ض�ه��م ال�خ�ض��وع إل��ى التفتيش م��ن قبل
امل��راق �ب�ي�ن ،ب�ع��د ع�ل�م�ه��م ب�ت�س��ري��ب االس�ئ�ل��ة،
وج ��رى اس �ت��دع��اء ال�ش��رط��ة م��ن ق�ب��ل م��دي��ري
مدارس لفض االشتباك.
وأش � � ��ارت إل� ��ى ض �ب��ط ع� ��دد م ��ن ال�غ�ش��اش�ين
يرتدون مالبس داخلية (فانيالت) مصممة
للغش ،بداخلها ك��ارت وش��ري�ح��ة وسماعة

«التربية» في تحدٍّ جديد
مع مافيا التسريبات غداً!
البدء في تجهيز
الصناديق وتركيب
األقفال المزودة باألرقام
السرية لحماية االختبارات
إجراءات مشددة إضافية
للحفاظ على سرية
االمتحانات المتبقية
الوزارة توعدت
بمحاسبة المتورطين..
وإحالة المتهاونين
إلى الشؤون القانونية
بعض اللجان شهدت
شغبا ً من طلبة
«المسائي»..
وإدارات مدرسية
استدعت الشرطة
 80لجنة تصحيح
تواصل عملها
في «األدبي»
و«العلمي»

جانب من اختبارات «الثانوية»

صغيرة ،وأغلبهم من الدارسني في التعليم
املسائي.
ال��ى ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت امل��وج��ه ال�ف�ن��ي األول مل��ادة
ال �ل �غ��ة االن �ك �ل �ي��زي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر

جانب من ضبط «فانيلة» الغش

التعليمية ورئ �ي��س لجنة ت�ق��دي��ر ال��درج��ات
ف��ي القسم األدب ��ي (ب �ن��ات) ،ه��دي��ل ال�ك�ن��دري،
ع��ن االس �ت �ع��دادات ال �ت��ي ج ��رت ق�ب��ل تطبيق
االخ�ت�ب��ار النهائي للصف ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ،إذ

مراقبة القضايا والتحقيقات
أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب القضايا والتحقيقات في قطاع الشؤون
القانونية ،وحددت الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة ،على أن يكون املتقدم لشغل الوظيفة
حاصال على مؤهل جامعي تخصص قانون وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن  8سنوات.
كما حددت الوزارة شروطا أخرى ،منها أن يشغل املتقدم وظيفة رئيس قسم ،وأن يكون حاصال
على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني األخيرتني ،إضافة إلى إج��ادة استخدام الحاسب
اآلل��ي ،وأن تكون لديه دورات تدريبية تخصصية تخدم امل�ج��ال الوظيفي ،وأن يجتاز املقابلة
الشخصية وفق القرارات الوزارية املنظمة.

ُ
ُ
أع � ��دت اخ �ت �ب��ارات ت�ج��ري�ب�ي��ة وط� ّ�ب �ق��ت على
جميع الطلبة في جميع املناطق التعليمية،
وذل��ك لتهيئة الطلبة على األسئلة املطبقة
في االختبارات الفعلية.
ول �ف �ت��ت ال� �ك� �ن ��دري إل � ��ى ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ب�ين
املوجهني املشرفني على عملية التصحيح
في القسمني األدبي والعلمي ،بهدف توحيد
ال � � � ��رؤى ،وض � �م� ��ان ع� ��دال� ��ة ال �ت �ص �ح �ي��ح ب�ين
القسمني ،مشيرة أن أسئلة االختبار تدرجت
وت�ن��وع��ت ب�ين امل��وض��وع�ي��ة وامل�ق��ال�ي��ة ،حيث
ج��اءت بعض األسئلة التي توضح التباين
بني الفروقات الفردية لدى بعض الطلبة.

بدء التصحيح
ّ
وبينت أن عمليات تصحيح أوراق اختبار

«االن�ك�ل�ي��زي��ة» ب��دأت منذ الخميس امل��اض��ي،
إذ بلغ ع��دد ل�ج��ان التصحيح  38لجنة في
ال�ق�س��م األدب� ��ي ،و 42ف��ي ال�ق�س��م العلمي في
الفترة املسائية ،بحضور املوجهني األوائل
ف��ي جميع امل�ن��اط��ق التعليمية ،إض��اف��ة الى
رؤساء االقسام واملصححني.
من جانبه ،أف��اد موجه أول اجتماعيات في
التعليم ال�خ��اص ورئ�ي��س لجنة التصحيح
المتحان قضايا البيئة والتنمية املعاصرة
في الكنترول األدب��ي ،محمود التراكمة ،بأن
االمتحانات في هذه الفترة جاءت واضحة
وبمستوى الطالب املتوسط مراعية الفروق
الفردية للطلبة.
وذك��ر أن امتحان الجغرافيا تضمن أسئلة
مقالية وموضوعية مع أسئلة مهارية.
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حوار

رئيس مجلس أمناء «العربية المفتوحة» عبدالعزيز بن طالل لـ سبقلا:

ُّ
التخصصات وفق حاجة أسواق العمل
تطوير
¶ توفير فرص التعليم العالي لكل الطموحين ..بال تمييز
بالعزم على متابعة نهج والده ،والحرص على توفير فرص تعليمية برسوم رمزية غير ربحية،
أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة عبد العزيز بن طالل آل سعود تطوير
الجامعة حاليا لتشهد في القريب العاجل نهضة تجعلها مثاالً للمنظمات التعليمية التنموية
غير الربحية .وأوضح بن طالل في لقاء مع سبقلا أن الجامعة العربية المفتوحة تعمل في
مختلف فروعها المنتشرة في الوطن العربي على تنمية مجتمعاتها من خالل توفير فرص
التعليم العالي لكل شرائح المجتمع ولكل الراغبين بمواصلة تعليمهم الجامعي بغض النظر
عن السن أو الجنس أو العمر ،سعيا إلى إثراء أسواق العمل بخريجين ذوي قدرات علمية مميزة
ومتنوعة.
وألقى الضوء على خطط الجامعة المستقبلية وآلية تطويرها ،الفتا إلى تأسيسها تحت
مظلة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» بمبادرة من والده المغفور له بإذن الله تعالى،
وأُقر إشهارها رسميا ً في اجتماع وزراء التعليم العالي في الدول العربية الذي عُ قد في بيروت
سبتمبر  ،2000وتم اختيار الكويت في ديسمبر  2000لتكون مقراً رئيسيا ً لها بعد منافسة
خمس دول عربية أخرى ..وفي ما يلي نص اللقاء:

إشادة
أش � � � � ��اد ب � � ��ن ط � �ل� ��ال ب � � ��دور
ح� �ك ��وم ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ،وع �ل��ى
رأس �ه��ا ال �ق �ي��ادة السياسية
وك��ل امل�س��ؤول�ين ف��ي ال��دول��ة،
ع�ل��ى ال��دع��م ال ��ذي يقدمونه
للجامعة العربية املفتوحة،
مؤكدا أن جهودهم واضحة
ف� � ��ي دع� � � ��م ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ب �ك��ل
مجاالته.
بن طالل متحدثاً لـ سبقلا

● م��ا رؤي �ت �ك��م ب�ع��د أن ت��رأس �ت��م م�ج�ل��س أم�ن��اء
الجامعة العربية املفتوحة؟

 امل �ه �م��ة ك �ب �ي��رة ،وش� ��رف ل ��ي أن أك� ��ون رئ�ي�س��املجلس أمناء الجامعة العربية املفتوحة ،وأؤكد
أنني وسط قامات من أصحاب الخبرة والعطاء
واإلن �م ��اء ال�ح�ق�ي�ق��ي ف��ي أوط��ان �ه��م وه ��م ق ��دوات
ونخبة من رجال الوطن العربي ولي الفخر أن
أعمل معهم.
إن أك�ث��ر م��ا أرك ��ز عليه ف��ي امل��وق��ع ،ه��و متابعة
رسالة الوالد طالل بن عبدالعزيز رحمه اهلل من
خ�لال تحقيق التنمية التعليمية ف��ي مختلف
البلدان العربية ،فقد كانت فكرته عند تأسيس
ال �ج��ام �ع��ة ت��وف �ي��ر ف� ��رص ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ذي

ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة ل�ك��ل ال�ط��ام�ح�ين ف��ي م��واص�ل��ة
تعليمهم الجامعي م��ن دون تمييز ،م��ع االخ��ذ
بعني االع�ت�ب��ار تقديم ه��ذه ال�ف��رص التعليمية
برسوم رمزية وغير ربحية مقارنة بالجامعات
األخرى ،وهذا ما أكدنا عليه في أول اجتماع لنا
ملجلس األمناء في شهر ابريل  2019حرصًا منا
على م��واص�ل��ة مسيرة ون�ه��ج ال��وال��د ،طيب اهلل
ثراه ،في تنمية التعليم.
ل��دي�ن��ا خ�ط��ط ت�ط��وي��ري��ة للجامعة ق�ي��د التنفيذ
وستشهد في القريب العاجل توسعة ونهضة
ً
ف��ي مختلف ف��روع�ه��ا لتكون م�ث��اال للمنظمات
التعليمية التنموية غير الربحية.

● كيف سيكون ذلك ُّ
التوسع؟

 الجامعة حاليًا في تسع دول عربية ونتطلعالى التوسع في اقطار عربية عزيزة اخرى منها
اململكة امل�غ��رب�ي��ة ،حيث ت��م اإلع�ل�ان مسبقًا عن
زي��ارة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور محمد
ال ��زك ��ري إل� ��ى امل �م �ل �ك��ة ل �ل �ت �ع��رف ع ��ن ك �ث��ب على
الفرص املتاحة في انشاء فرع للجامعة يساعد
في خدمة شرائح مختارة في املجتمع املغربي
ه��ي ب �ح��اج��ة ال ��ى ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م امل��دم��ج ال��ذي
تتبناه الجامعة.
اضافة الى ذلك ،ستشمل خطة التوسعة إعادة
تقييم ب�ع��ض ف ��روع ال�ج��ام�ع��ة وم ��دى حاجتها
الى التوسع بغرض خدمة املجتمعات العربية
م��ن خ�لال فتح م��راك��ز إقليمية ج��دي��دة ف��ي دول

تاريخ الجامعة
ّ
وقع طالل بن عبدالعزيز مذكرة للتفاهم مع الكويتّ ،
ممهدًا بذلك السبيل الى توقيع اتفاقية رسمية للمقر الرئيس
في التاسع من يناير سنة 2000
للجامعة ،والتي جرى التوقيع عليها في شهر يونيو من عام  ،2001وجرت إجازتها من قبل مجلس األمة الكويتي ،وصدرت بمرسوم أميري في
 3فبراير  2002تحت مسمى قانون رقم  31لسنة  2002باملوافقة على اتفاق بني حكومة الكويت وبرنامج الخليج العربي للتنمية ،بشأن حصانة
ُّ
املضيفة على أن يكون في كل منها فرع للجامعة ،يعمل كمؤسسة للتعليم
الجامعة العربية املفتوحة .إضافة الى ذلك ،ات ِفق مع باقي الدول العربية
ّ
العالي ،ويجري إنشاؤه بناء على طلب من الدولة املعنية ،وبناء على اتفاقية توقع بني الجامعة والدولة الراغبة في افتتاح فرع للجامعة بها.

أتابع رسالة الوالد
بتحقيق تنمية
تعليمية في المنطقة
نتطلع إلى التوسع
في أقطار عربية عزيزة
 ..منها المغرب
نستهدف إنشاء
 16بنكا ً للفقراء غربي
أفريقيا والعالم العربي
«أجفند» دعم وموّ ل
 1574مشروعا ً
في  133دولة
خريجو كل فروع
الجامعة  60ألفا ً
من أبناء العالم العربي
أكثرهم إناث
التعليم المدمج حقق
الغاية منه ..والدليل
قوة الطلب
على مخرجاته
نطمح إلى توفير برامج
دراسات عليا

غرس طيب
ق��ال عبدالعزيز بن ط�لال إن��ه ما
زال عندما يستذكر مواقف والده
ي �ح��زن ع�ل�ي��ه ب �ش ��ده ،ول �ك��ن في
ال��وق��ت نفسه يفرح عندما يرى
ان �ج��ازات��ه أم��ام��ه ،ال س�ي�م��ا على
أرض ال ��واق ��ع ،وم �ن �ه��ا م�ش��اه��دة
ع �ش ��رات اآلل� ��ف م ��ن ال�خ� ّ�ري�ج�ين
ف��ي املنطقة العربية ال��ذي��ن نالوا
تعليمهم وان �خ��رط��وا ف��ي س��وق
ال� �ع� �م ��ل ،إض ��اف ��ة ال� ��ى م �ش��اه��دة
وال ��دي ��ن وأب �ن��ائ �ه �م��ا ي�ت�خ� ّ�رج��ون
دفعة واحدة في الجامعة ،معتبرا
ذلك ثمارا نتيجة للغرس الطيب
الذي غرسه األمير الراحل ،طيب
اهلل ثراه.

ال �ف��روع أو إبقائها على م��ا ه��ي عليه ،وأقصد
ب ��ذل ��ك أن ك ��ل دول � ��ة ت �خ �ت �ل��ف م �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا ع��ن
األخ ��رى ل��ذل��ك سنقوم ب��دراس��ة وضعية جميع
ال �ف��روع ب�غ��رض ال�ت�ط��وي��ر .وبالنسبة للبرامج
والتخصصات ف��ي الجامعة ،فمجلس األم�ن��اء
األخير ش��دد على ض��رورة مراجعة احتياجات
سوق العمل ،ال سيما ان هناك احتياجًا مستمرًا
لشرائح واسعة في مجتمعاتنا العربية لبعض
ال �ت �خ �ص �ص��ات األس ��اس� �ي ��ة ال� �ت ��ي ن �س �ع��ى إل��ى
تطويرها نظرًا لحاجة أسواق العمل اليها وهذا
م��ا ستخضع ل��ه ك��ل التخصصات املستحدثة
األخ��رى في الجامعة من مراجعة لتقييم مدى
حاجة أسواق العمل إليها.

األول للمعلومات وسرعة نقل املعرفة.
ال �ت �ع �ل �ي��م امل ��دم ��ج ب �ب �س��اط��ة ي��دم��ج ب�ي�ن اش �ك��ال
ّ
ال�ت�ع��ل��م ال �ح �ض��وري ال ��ذي ي�ت�ل�ق��ى ف�ي��ه ال�ط��ال��ب
ّ
ال�ت�ع��ل��م م��ن خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات الصفية امل�ب��اش��رة،
ّ
وب�ين أساليب التعلم االلكتروني داخ��ل الحرم
الجامعي وخ��ارج��ه م��ن خ�لال اس�ت�خ��دام أدوات
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى االن �ت��رن��ت،
وت�ه�ت��م ال�ج��ام�ع��ة ب��ال�ح�ض��ور ال �ج��زئ��ي مل��راع��اة
ظ � ��روف ك �ث �ي��ر م ��ن ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع ل�ت�ت�ن��اس��ب
م��ع ال��ذي��ن يعملون ف��ي ال�ن�ه��ار ويطمحون إلى
م��واص�ل��ة دراس �ت �ه��م ف��ي امل �س��اء ،ك�م��ا أت ��اح ه��ذا
النظام السهولة واملرونة في التعليم ملن لديهم
ظروف عملية واجتماعية وغيرها.

بنوك الفقراء

دراسات عليا

● ماذا عن دور «أجفند» في التنمية؟

 ب��رن��ام��ج ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي للتنمية «أج�ف�ن��د»أسس في بداية الثمانينيات بمبادرة وتأسيس
من طالل بن عبدالعزيز رحمه اهلل وبمباركة من
قادة دول مجلس التعاون آنذاك.
وي�ع��د «أج �ف �ن��د» منظمة إقليمية دول �ي��ة ،وم��ن
م�ب��ادرات�ه��ا تنمية التعليم م��ن خ�ل�ال تأسيس
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة وم�ق��ره��ا الرئيس
الكويت ،وتمكني املرأة ،ورعاية الطفولة ،وإنشاء
بنوك للفقراء.
وق � ��د أص �ب �ح��ت م �ن �ظ �م��ة ت �ح �ت��ذى ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
والعالم ،وهنا أود التأكيد على أن بنوك الفقراء
ً
باتت مشروعًا ماثال وقائمًا يقدم خدماته في
العديد من الدول العربية ،كما أننا في طريقنا
الى التوسع بهذا الجانب واستهداف الوصول
ال��ى  16بنكًا على ان يتركز وج��وده��ا ف��ي غرب
أفريقيا والعالم العربي.
ً
م��ا يدعو للفخر حقا ه��و أن برنامج «أجفند»
اليوم مع إكماله ً 40
عاما منذ إطالقه بلغ عدد
امل�ش��اري��ع ال�ت��ي دعمها ومولها  1574مشروعًا
في  133دولة.

تعلم بال حدود
● ما الذي حققته الجامعة العربية املفتوحة منذ
تأسيسها؟

 إذا ك��ان��ت ال �ج��ام �ع��ة ق��د وص �ل��ت إل ��ى ه��دف�ه��اامل �ن �ش��ود ف�ل��ن ن�س�ت��ري��ح ،ال س�ي�م��ا أن ال�ت�ط��وي��ر
سريع جدا في الوقت الراهن ،وهدفنا الرئيس
مراعاة الجوانب اإلنسانية ،وأن تكون الجامعة
غ�ي��ر رب �ح �ي��ة ،وي �ك��ون ه��دف�ه��ا إي �ص��ال التعليم
ل�ج�م�ي��ع ف �ئ��ات م�ج�ت�م�ع��ات ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة بال
ح��دود ولكل األع�م��ار ،كما نطمح إل��ى أن تصل
الى جميع العرب من خالل توفير تعليم مميز
غير رب�ح��ي .وبلغة األرق��ام ق��ارب ع��دد خريجي
الجامعة من فروعها التسعة  60ألفا من أبناء
وب �ن��ات ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وامل�ب�ه��ج ب��ال�ن�س�ب��ة لي
ش�خ�ص� ً�ي��ا أن  60ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �خ��ري �ج�ين من
ال �ن �س��اء ،ألن إع� ��داد ام� ��رأة متعلمة ي�ع�ن��ي بناء
مجتمع قوي واع وصحي ،خصوصا أننا نعلم
أن أك�ث��ر أع�ب��اء التربية ف��ي عاملنا العربي على
األم ،فإذا كنا نردد أن األم مدرسة ،فال أجمل من
أن تكون هذه املدرسة مؤهلة ومسلحة بأحدث
العلوم وأرق��ى املهارات .ومن األم��ور التي يجب
اإلش� ��ارة إل�ي�ه��ا أن ال�خ��ري�ج�ين ال ي�ت�ع�ث��رون في
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ف��رص وظ�ي�ف�ي��ة ع�ق��ب ال�ت�خ��رج،
ه��ذا بالنسبة مل��ن ينخرطون ف��ي الجامعة بعد
التخرج مباشرة أو من ينضمون بعد االنخراط
ً
وظيفيا.
في العمل حيث يترقون

التعليم املدمج
● هل حقق التعليم املدمج الغاية منه برأيك؟

 ب�ك��ل ت��أك�ي��د ،وال��دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك ن��وع�ي��ة وق��وةت��أه �ي��ل ال �خ��ري �ج�ي�ن وق � ��وة ال �ط �ل��ب ع �ل �ي �ه��م ف��ي
سوق العمل .حقيقة يحسب للجامعة العربية
امل� �ف� �ت ��وح ��ة أن � �ه� ��ا أخ � � � ��ذت ق� �ص ��ب ال� �س� �ب ��ق ف��ي
إع�ل��ان ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة امل �ت �م �ي��زة م �ن��ذ منتصف
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات وال� �ي ��وم ج�م�ي�ع�ن��ا ن�ش�ه��د حجم
تأثير التقنية على حياتنا حتى أصبحت املورد

● هل الجامعة املفتوحة مقبلة على طرح برامج
تتعلق باستكمال الدراسات العليا؟

 نحن في الجامعة نطمح إل��ى أن تكون لدينابرامج دراسات عليا في جميع فروع الجامعة،
وب� �ك ��ل ت ��أك �ي ��د ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ل� ��ن ت�ب�خ��ل
باملوافقة على بعض البرامج في حال توافقها
مع متطلبات أسواق العمل.
وال يخفى على الجميع سعي إدارة الجامعة
املستمر وبتوجيه مباشر م��ن مجلس األمناء
إلى استيفاء املتطلبات التي تحتاجها الجهات
ذات ال �ع�ل�اق��ة ف ��ي ب� �ل ��دان ال � �ف� ��روع ،ف��ال�ج��ام�ع��ة
العربية املفتوحة كحال قريناتها من الجامعات
ت��واج��ه أح�ي��ان��ا بعض ال�ت�ح��دي��ات ال�خ��اص��ة في
م �ت �ط �ل �ب��ات اع �ت �م��اد ب �ع��ض ال� �ب ��رام ��ج ،ألن �ن ��ا ال
نوفر أساتذة ومنهجا وخطة دراسية فقط ،بل
نحرص على أن نوفر منظومة متكاملة تقدم
قيمة م�ض��اف��ة ل �ل��دارس�ين ،وه ��ذا م��ا نعمل على
التوافق بشأنه من اجل طرح برامج مميزة توفر
خ�ي��ارات اك�ت�س��اب امل�ع��رف��ة والتحصيل العلمي
كبرامج الدراسات العليا ،وهنا تجدر اإلش��ارة
إل��ى ان ال�ج��ام�ع��ة حصلت م��ؤخ��را ع�ل��ى تجديد
االعتماد االكاديمي من الجامعة املفتوحة في
اململكة املتحدة وهذا ما يعزز من فرص جودة
البرامج التي تستحدثها.

جودة التعليم
● م��ا أب��رز ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه التنمية على
مستوى املنطقة؟

 ال �ت �ح��دي األب� � ��رز ع��امل �ي��ا ول �ي��س ف ��ي امل�ن�ط�ق��ةفحسب ه��و االرت �ق��اء ب�ج��ودة التعليم ملواجهة
تحديات املستقبل املتنوعة.
ال�ع��ال��م أص�ب��ح أك�ث��ر س��رع��ة ف��ي ال�ت�غ�ي��ر وت��دف��ق
املعلومة ونحن أمام ثورة صناعية ثالثة وفي
عصر ال��ذك��اء االصطناعي ،لكن بتوفير تعليم
متطور ومواكب ذي مخرجات حقيقية ،وإن كان
هناك بناء إن�س��ان عربي أكثر وعيا واكتسابا
ملهارات املستقبل وفي نفس الوقت تغذية سوق
ال�ع�م��ل ب �ك �ف��اءات ت�ف��ي ب�ح��اج�ت��ه ن �ك��ون بالفعل
صنعنا تنمية.
وب �ك��ل ص��راح��ة ك�ث�ي��ر م��ن ال �ح �ك��وم��ات ال�ع��رب�ي��ة
داع �م��ة للتعليم ،ل��ذل��ك ف�ت��ح امل �ج��ال للجامعات
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ت�ع��د ف �ك��رة رائ �ع��ة وت�س�ه��م في
ال �ن �ه��وض ال �ت �ن �م��وي ،وه� �ن ��اك دول رائ� � ��دة ف��ي
ه��ذا املجال وأخ��رى ب��دأت مؤخرًا وواف�ق��ت على
إن �ش��اء ج��ام �ع��ات ع�ل��ى أراض �ي �ه��ا ون �ح��ن ن��دع��م
ه ��ذا ال �ت��وج��ه ،رغ��م وج ��ود ب�ع��ض ال�ع�ق�ب��ات ،إال
أن �ن��ا ن �س �ع��ى دائ� �م ��ا ل �ت��ذل �ي��ل ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ت��واج��ه ال �ن �ه��وض ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي م��ن خ�لال
ال �ت��واص��ل امل �ب��اش��ر م��ع ال �ق �ن��وات ال��رس �م �ي��ة في
الجهات الحكومية وغيرها في القطاع الخاص
مستهدفني ال��وق��وف ع��ن كثب للتعرف على ما
تواجهه الحكومات من صعوبات او تحديات
ثم نشرع بتقديم املبادرات التي قد تساهم في
دعم جهود الحكومات العربية في مجال توفير
ف ��رص ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ل �ك��ل ب��اح��ث ع�ن�ه��ا مع
ع��دم اغ�ف��ال جانب ال�ج��ودة الشاملة ف��ي النظام
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ال� ��ذي ت �ع �ت �م��ده ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي ك��اف��ة
فروعها.

مواقف تنموية
استذكر عبدالعزيز بن طالل مواقف والده الراحل
في دعم تنمية اإلنسان ..ومنها:

 - 1إنشاء مركز رائد لتدريب المرأة العربية في تونس.
 - 2مكافحة الفقر.
 - 3تأسيس الجامعة العربية المفتوحة.

 - 4نشر فلسفة التعليم اإلنساني غير الهادف للربح.
 - 5إنشاء المجلس العربي للطفولة والتنمية
في مصر.
 - 6إنشاء بنوك لخدمة المشاريع المتناهية
الصغر ومنها بنك لإلبداع وبنك األمل.
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قضاياهن انخفضت من  400إلى  121في 2019

تظلمات الفلبينيات تراجعت %33
¶ «القوى العاملة» أحالت  65شكوى لهن إلى القضاء

خالد الحطاب
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي أغلقت فيه بعض مكاتب
العمالة املنزلية أبوابها بشكل مؤقت ،لعدم
ق��درت�ه��ا على استقبال م�ع��ام�لات الراغبني
في الحصول على عامالت جديدات ،خيمت
أزم ��ة الفلبينيات وت��زاي��دت تبعاتها بعد
أن ب��دا ال �س��وق ب�لا ع�م��ال��ة منزلية تقريبًا،
باستثناء القادمات من سيالن.
ورغم توجه الفلبني إليقاف ارسال العمالة
املنزلية إل��ى الكويت ،نظرا لتعرض إحدى
رع��اي��اه��ا ل�ل�ق�ت��ل أخ �ي��را ،ع�ل��ى ي��د كفيلتها
ك�ش�ف��ت إح �ص��ائ �ي��ات رس �م �ي��ة ص � ��ادرة عن
ادارة ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة للهيئة
العامة للقوى العاملة عن أن العامالت من
هذه الجنسية ،األقل تعرضا للمشكالت أو
اإلبعاد.
ول�ف�ت��ت إح�ص��ائ�ي��ات اإلدارة ال�ت��ي حصلت

 5شكاوى
تمركزت شكاوى العامالت الفلبينيات المقدمة إلدارة العمالة
المنزلية في:

 - 1طلب اإللغاء النهائي للسفر
 - 2المطالبة باألجور المتأخرة
 - 3عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
 - 4المطالبة ببدل اإلجازات
 - 5التظلم من حجز جواز السفر

سبقلا على نسخة منها ،أن إجمالي عدد
ش �ك��اوى الفلبينيات ت��راج��ع بنسبة %33
خ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي ،فبعد أن ك��ان��ت تمثل
 %36م��ن ال�ت�ظ�ل�م��ات وال �ق �ض��اي��ا امل�س�ج�ل��ة
سنويًا لم تتجاوز  %3خالل العام املاضي.
وب � �ي � �ن ��ت اإلح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات أن ال � �ع ��ام �ل�ات

الفلبينيات خالل السنوات الثالث املاضية
ك ��ن ي �س �ج �ل��ن م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  400ش �ك��وى
س�ن��وي��ا ،وك��ن ال�ف�ئ��ة األع�ل��ى م�ق��ارن��ة م��ع 14
ج�ن�س�ي��ة أخ� ��رى ح �ي �ن�ه��ا ،غ �ي��ر أن ش �ك��اوى
الفلبينيات تراجعت إلى  121قضية من بني
 3226قضية في .2019

¶ منع الكفالء من االستقدام  6أشهر إذا ّ
أخلوا بالعقود

¶ الجهات المعنية توكل المحامين للمتظلمات وتسجل قضاياهن مجانا ً

إدارة العمالة المنزلية | تصوير سيد سليم

وت��زاي��د اه�ت�م��ام ادارة العمالة املنزلية في
الكويت لشكاوى الفلبينيات نظرا لقيامها
خالل فترة عملها التي بدأت في ابريل من
العام املاضي وحتى نهاية نوفمبر املاضي،
حيث تمكنت وبعد اجراءات التحقيقات في
الشكاوى املقدمة لها من إحالة  %10تقريبا
منها بإجمالي  65حالة إلى القضاء التخاذ
اإلج� � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة واع � � ��ادة ال �ح �ق��وق
ألص�ح��اب�ه��ا ،س��واء العاملة أو الكفيل ،في
ح�ي�ن ت�م�ك�ن��ت اإلدارة م ��ن ح ��ل  22ش�ك��وى
للفلبينيات وديا مع أطراف النزاع.
ون� �ج� �ح ��ت اإلدارة ف� ��ي ت ��وف� �ي ��ر ال �ح �م��اي��ة
امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�ع�م��ال��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا
الطرف األضعف ،من خالل عقد االستخدام
امل� �ب ��رم ب�ي�ن األط � � ��راف ،ح �ي��ث س �م �ح��ت لهن
بالتقدم لها واإلب�ل�اغ ع��ن شكاواهم وفتح
ت �ح �ق �ي��ق م �ب ��دئ ��ي ف� ��ي األم� � � ��ر ،واس� �ت ��دع ��اء
ص��اح��ب ال �ع �م��ل وف ��ي ح ��ال ع ��دم ال�ت��وص��ل
لحلول على أرض الواقع مع صاحب العمل
يحال امللف الى القضاء.

َّ
عقوبات مغلظة

كما شملت التحقيقات في شكاوى العمالة
امل �ن��زل �ي��ة ال �ت��أك��د م ��ن ع ��دم ت� �ك ��رار ال�ق�ض�ي��ة
ض��د العاملة ،ومعاقبة صاحب العمل في
ح��ال أخ��ل بااللتزامات امل�ت��واف��رة ف��ي العقد
بالعقوبة ،ومنعه من اصدار سمات دخول
مل� ��دة  6أش� �ه ��ر ،وف� ��ي ح� ��ال ث �ب��ت م ��ن خ�ل�ال
التحقيقات وج��ود اع �ت��داء أو ض��رب أو ما
ش��اب��ه ف ��إن اإلدارة ت �ت��واص��ل م��ع ال �س �ف��ارة
ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة وم �ن �ظ �م��ات ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
مل �س ��اع ��دت �ه ��ا م � ��ن خ �ل ��ال ت �س �ج �ي��ل ق�ض�ي��ة
اعتداء ضد املعتدي في الجهات املختصة
واملساعدة بتوكيل محام من دون مقابل.
وح �ف �ظ��ت اإلدارة  28ش� �ك ��وى ل �ل �ع��ام�لات
الفلبينيات نظرا لعدم املراجعة واستكمال
االج��راءات في ظل وج��ود  6شكاوى حاليا
قيد البحث.

الملحق العمالي الفلبيني:

نؤيد حظر تصدير عمالتنا إلى الكويت
مي السكري
أعرب امللحق العمالي الفلبيني لدى
ال� �ب�ل�اد ن ��اص ��ر م �ص �ط �ف��ى ع ��ن دع �م��ه
وتأييده الكامل لتوصية وزير العمل
والتوظيف ( )DOLEسيلفستر بيلو
الثالث بشأن تطبيق الحظر الشامل
على إرس ��ال ال�ع�م��ال الفلبينيني إلى
ال �ك��وي��ت ب �ع��د ن�ت�ي�ج��ة ت �ش��ري��ح جثة
ع��ام �ل��ة امل� �ن ��زل ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ة ج��ان�ي�ل�ين
فيالفيندي ،التي ُيزعم أنها تعرضت
إل��ى التعذيب حتى امل��وت على أيدي
أصحاب عملها الكويتيني.
وأوض � � � � � ��ح م� �ص� �ط� �ف ��ى ف � � ��ي ح ��دي� �ث ��ه

ل� �ل� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال �ف �ل �ب �ي �ن��ي أم � � ��س أن ��ه
اع � �ت � �ب� � ً
�ارا م� ��ن أم � ��س األح � � ��د ي�س�ت�م��ر
الحظر الجزئي على تصدير العمالة
ال �ج��دي��دة ،وك��ذل��ك ال �ع �م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة
ال �ع ��ائ ��دة إل� ��ى ال �ك��وي��ت م �م��ن ان�ت�ه��ت
عقودهم السابقة.
وأوضح أنه «ال يوجد حظر كامل على
إرسال العمالة الفلبينية بعد ،لكننا
ننتظر نتائج تشريح جثة العاملة،
والتي ستكون أس��اس توصية وزير
العمل بفرض حظر كامل على إرسال
العمالة إلى الكويت».
وتحدث مصطفى عن اآلثار املحتملة
ً
للحظر الشامل ،والتي ستؤثر أيضا

ع �ل ��ى ال� �ع� �م ��ال امل � �ه� ��رة ف� ��ي ال �ك ��وي ��ت،
خ�ص� ً
�وص��ا أول �ئ��ك ال��ذي��ن سيذهبون
إل��ى بالدهم لقضاء إج��ازة ،أو الذين
يقضون إجازة داخل الفلبني حاليًا.
وزاد م �ص �ط �ف��ى :إذا ج� ��رى تطبيق
الحظر الكامل ،فلن يتمكن املوجودون
داخل األراض��ي الفلبينية من العودة
إل � ��ى ال � �ك� ��وي� ��ت ،داع � � ً�ي � ��ا ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي�ين
املوجودين داخ��ل الكويت إلى التزام
الهدوء وانتظار قرار الحكومة.
ب � ��دوره � ��ا ،ق ��ال ��ت رئ �ي �س ��ة ال �ج �م �ع �ي��ة
الفلبينية ألم�ن��اء وك ��االت التوظيف
ل� ��دى ال �ك��وي��ت م ��ري ��م م ��اك ��اب ��ودي :ال
ي �م �ك �ن �ن��ا ف� �ع ��ل أي ش � ��يء إذا ق� ��ررت

ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ط �ب �ي��ق ال� �ح� �ظ ��ر ال � �ت ��ام،
م �ض �ي �ف��ة «ل �ك �ن �ن��ي آم � ��ل أن ي �ف �ك��روا
ف ��ي ال� �ق ��رار ب �ع �ن��اي��ة ،ألن ال �ك �ث �ي��ر من
األشخاص سيتأثرون سلبيًا».
م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ � � � ��رى ،ع� � ّ�ب� ��ر م� �س ��ؤول
امل �ن �ظ �م��ات ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة ف��ران�س�ي�س�ك��و
أول �ب �ي �ن��دو ع ��ن ت��أي �ي��ده ل� �ق ��رار حظر
اس � � �ت � � �ق� � ��دام ال� � �ك � ��وي � ��ت ل � �ل � �ع� ��ام�ل��ات،
ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ع�م��ال��ة امل ��اه ��رة ،م��ؤك� ً�دا
ً
أن ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة األك �ث��ر ت�ع��رض��ا
لالنتهاكات.
ي��ذك��ر أن ه�ن��اك ن�ح��و  250أل��ف عامل
ف �ل �ب �ي �ن��ي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت %65 ،م�ن�ه��م
عمالة منزلية.

«لوياك» أطلقت حملة «دمكم ..أملهم»:

مساندة األطفال المصابين بالسرطان
من منطلق رسالتها اإلنسانية الهادفة،
أط �ل �ق��ت «ل � ��وي � ��اك» ح �م �ل �ت �ه��ا ال �س �ن��وي��ة
ال �ث��ام �ن��ة ل �ل �ت �ب��رع ب ��ال ��دم ت �ح��ت ش �ع��ار:
ُ
«دمكم..أملهم» ،واملوجهة لدعم األطفال
امل ��رض ��ى ب��ال �س��رط��ان ف ��ي س ��وق ش ��رق،
ب�ح�ض��ور امل��دي��ر ال �ع��ام مل��ؤس�س��ة ل��وي��اك
الرازي البديوي ،وممثلي الرعاة كل من
املدير العام لشؤون مجلس إدارة البنك
األهلي فوزي الثنيان واملدير التنفيذي
لشركة النجم الثالثي جعفر بهبهاني
وفرق الدراجات اآللية ،وبنك الدم.
وق� � ��ال ال � �ب� ��دي� ��وي :إن «ل � ��وي � ��اك» وم �ن��ذ
ت��أس �ي �س �ه��ا ق �ب��ل  18ع ��ام ��ا ك�م��ؤس �س��ة
غير ربحية ،كانت وال ت��زال رك�ي��زة في
العطاء فهو حجر أساس لكل األنشطة
التي ننظمها للشباب لنعطي شبابنا
الثقة واالهتمام والفرص الفريدة التي
ت�ح�ف��ز إب��داع �ه��م ،ف�ي�ع�ط��ون م��ن وق�ت�ه��م
وج �ه��ده��م ب��إخ�ل�اص وي�ض�ي�ف��ون قيمة
إل � ��ى م �ج �ت �م �ع �ه��م ،وال � �ي� ��وم ت �ج��دون �ه��م
بقمصان ل��وي��اك ال�خ�ض��راء ،يتطوعون
لتنظيم هذه الحملة التي لوال جهودهم
ملا تمكنا من تحقيق أهدافنا اليوم.
وأض � � � � ��اف :ل � ��ي رج � � ��اء وه� � ��و أن ي��أخ��ذ
األم � � �ه� � ��ات واآلب � � � � � ��اء أط � �ف ��ال � �ه ��م م �ع �ه��م
ل� �ي� �ش ��اه ��دوه ��م وه� � ��م ي� �ت� �ب ��رع ��ون ،وأن
يحدثوهم عن معنى مبادرتهم النبيلة،
وملاذا يقدمون عليها ،لكي نحافظ على
قيمة العطاء واملسؤولية تجاه املجتمع
عبر األجيال.
بدورهّ ،
عبر فوزي الثنيان عن سعادته
الغامرة برعاية البنك األهلي الكويتي
ل �ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ل �ل �م��رة ال �خ��ام �س��ة ع�ل��ى
التوالي ،وفخرهم بالتعاون مع لوياك،
وش�ك��ر أص �ح��اب ال��دراج��ات اآلل �ي��ة على
م �ش��ارك �ت �ه��م ل �ن��ا وت�ض�ح�ي�ت�ه��م ب��دم�ه��م
وه��م يعلمون بالتأكيد ان ه��ذا التبرع
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كلمة حق
المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@gmail.com

اإللغاء المجرد ()٣
اس �ت �ع��رض��ت م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ق��واع��د ال�ح��اك�م��ة
للوظيفة بصفة ع��ام��ة ،واستخلصت منها ان لكل
م��واط��ن ال �ح��ق ف��ي ت��ول��ي ال��وظ��ائ��ف ال�ع��ام��ة دون اي
ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن��ه وب�ي�ن غ �ي��ره إال ع�ل��ى اس ��اس ال �ك �ف��اءة،
وبينت ان قانون تنظيم الخبرة رقم  ٤٠لسنة ١٩٨٠
لم يشذ عن هذه القاعدة فوضعت امل��ادة ( )٢٨منه
ثالثة شروط فيمن يتولى وظيفة من وظائف ادارة
الخبراء :أولها ،ان يكون حائزًا على شهادة جامعية
او ع�ل��ى ش �ه��ادة ع��ال�ي��ة م��ن م�ع�ه��د ع�ل�م��ي معترف
ب��ه تتفق م��ع ن��وع الخبرة التي يطلب التعيني فيها.
وث��ان�ي�ه��ا ،ان ي�ك��ون مستوفيًا مل��ا تتطلبه ال�ق��وان�ين
مل��زاول��ة املهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيني
فيها .وثالثها ،ان يجتاز االختبارات واملقابالت التي
تجريها االدارة العامة للخبراء.
ثم أضاف الحكم ان «قانون تنظيم الخبرة قد تبنى
طريقة املسابقة كوسيلة لشغل وظائف ادارة الخبراء
باعتبارها ض�م��ان��ة هامة لتطبيق م�ب��دأ  املساواة
وت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص ب�ين امل�ت�ق��دم�ين ،وي�ق�ص��د بطريقة
امل�س��اب�ق��ة ف��ي اختيار امل��وظ�ف�ين ق�ي��ام ج�ه��ة االدارة
ب�ع�ق��د ام�ت�ح��ان��ات ذات طبيعة خ��اص��ة للمرشحني
لشغل الوظائف العامة بغية التحقق من كفاءتهم
وصالحيتهم لتحملأعباء وواجبات هذه الوظائف،
وبالتالي يتحقق ضمان شغل ه��ذه الوظائف بمن
هم أهل لها .وتعد هذه الوسيلة هي األكثر مالءمة
مع متطلبات العصر الحديث ،وضرورات تكريس
املبادئ الدستورية الخاصة بتولي الوظائف العامة
من خ�لال احترام مبدأ امل�س��اواة ومبدأ ال�ج��دارة في
تولي الوظائف».
ثم أضاف الحكم أنه« :وتعمل طريقة املسابقة على
ال�ت��وف�ي��ق ب�ين متطلبات ال�ع��دال��ة ف��ي اخ�ت�ي��ار طريقة
ال�ت�ع�ي�ين ب �م��ا ي�ت�ح�ق��قمعه أك �ب��ر ق ��در م��ن ض�م��ان
عدم الخروج على مبدأ امل�س��اواة .وتجرى املسابقة
عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض ،وه��ذه اللجنة
غ �ي��ر م �ق �ي��دة ف ��ي اخ �ت �ي��ار امل �ت �ق��دم�ين س ��وى ب�م�ب��دأ
ت��واف��ر األه�ل�ي��ة لشغل ال��وظ��ائ��ف م��ن قبل املتقدمني
اليها ،وسلطتها في االختيار تكون سلطة تقديرية
ال ي�ح��ده��ا س��وى اس �ت �ه��داف امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ،ألن
م �م��ارس��ة ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة خ��اص��ة ف ��ي م�ج��ال

الوظيفة العامة كوظائف ادارة الخبراء سيظل واجبًا
يبتغي امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة ب��اخ�ت�ي��ار أك �ف��أ العناصر
وأنسبها وهو امر سيبقى محاطًا بإطار املشروعية
التي تتحقق باستهداف املصلحة العامة دون سواها
وذل ��ك بالتمسك ب �ض��رورة ت��واف��ر ض�م��ان��ات شغل
الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في الذود عن
حقوق األفراد وتحقيق العدالة دون ميل او هوى وأن
تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم امليزان
بني كل من توافرت فيهم الشروط العامة املنصوص
عليها في القانون لشغل تلك الوظائف وبني فاعلية
مرفق الخبرة وحسن تسييره فال يتقلد وظائفها
اال من توافرت فيه الشروط العامة وحاز باإلضافة
اليها على الصفات وال�ق��درات الخاصة التي تؤهله
ملمارسة العمل فيها على الوجه األكمل».
ثم تطرق الحكم الى املهمة املنوطة بلجنة االختيار
فجاء فيه أن«:م�ه�م��ة اللجنة األساسية ه��ي اختيار
أفضل العناصر لتولي وظائف الخبرة التي تتطلب
ً
في شاغلها ،فضال عن الكفاءة العلمية ،ق��درا من
الحيدة والنزاهة والبعد عن امليل» كما أضاف أنه« :من
املقرر ان اجتياز املتقدمني لالختبارات التحريرية
واملقابالت الشخصية التي تجريها اللجنة املشكلة
ل�ه��ذا ال �غ��رض ي�ع��د ش��رط��ا الزم ��ا للتعيني بوظائف
ادارة الخبراء الهندسية واملحاسبية ،باالضافة الى
شروط التعيني االخرى املشار اليها».
وال شك ان االلتزام بآلية املسابقة ،وتوافر الحيدة
الكاملة ف��ي اللجنة أو اللجان التي تضطلع بمهمة
االختيار ،وجدية املقابالت الشخصية وأمانة الرصد
وال �ت��دوي��ن ك��ل ذل ��ك ي�ع��د ش��رط��ًا أس��اس �ي��ًا لضمان
اخ�ت�ي��ار أك�ف��أ العناصر املتقدمة بما ينعكس اث��ره
بال شك على األداء املرتقب لهؤالء املوظفني ،ويحمل
رس��ال��ة واض�ح��ة لسائر املتقدمني بأنه ال يصح اال
ال �ص �ح �ي��ح ،وان ك ��ل م ��ن ب ��ذل ج �ه �دًا الق ��ى ج� ��زاءه،
ً
ف�ه��ل ه��ذا ه��و م��ا ال�ت��زم��ت ب��ه ف�ع�لا ل�ج��ان االخ�ت�ب��ار
في املسابقة التي عقدت الختيار املرشحني لتولي
وظ��ائ��ف ال �خ �ب��راء ال�ه�ن��دس�ي�ين وامل�ح��اس�ب�ين ب ��إدارة
الخبراء؟
هذا ما سنجيب عليه في األسبوع القادم بإذن اهلل
من واقع مدونات الحكم موضوع التعليق..

العتيبي لـ سبقلا:
تقوية الكهرباء لمزارع الوفرة
أي ان � �ش� ��اءات ف ��ي م� �س ��اره ��ا ،ك��ذل��ك
محمود الزاهي
لضمان عدم التأثير على كفاءتها
تعمل وزارة الكهرباء وامل��اء حاليا
ال سيما خالل فترات الشتاء وكذلك
ع� �ل ��ى ت� �ق ��وي ��ة ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي
اس� �ت � �خ ��دام ��ات م �ك �ي �ف��ات وم � �ع ��دات
ف� ��ي م � � � ��زارع ال � ��وف � ��رة وم � ��د خ �ط��وط
ذات ك �ف��اءة ع��ال �ي��ة ت��وف��ر اس�ت�ه�لاك
هوائية جديدة لتوفير احتياجات
الكهرباء.
القطعتني  6و 7واللتني تضمان 900
ول� �ف ��ت ال �ع �ت �ي �ب��ي إل � ��ى أن ال� � � ��وزارة
قسيمة زراعية.
أوص �ل ��ت األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ال�ت�ي��ار
وك� �ش ��ف ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ألول قسيمة م��ن قسائم الهجن في
شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء
الجهراء والبالغ عددها  200قسيمة.
واملاء م.مطلق العتيبي لـ سبقلا أن
وأض��اف أن ال��وزارة جاهزة إليصال
القطاع انتهى من مد الخط الهوائي
ال� �ت� �ي ��ار ألي ق �س �ي �م��ة ف � ��ور ان �ت �ه��اء
مطلق العتيبي
ال��راب��ع وال�ب��دء ف��ي تنفيذ  3خطوط
ص��اح�ب�ه��ا م��ن اإلج� � ��راءات ال�خ��اص��ة
ه��وائ�ي��ة اخ ��رى ج��دي��دة ل�ض�م��ان م��زي��د م��ن اس�ت�ق��رار ببلدية ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة
التيار في املنطقة واعادة توزيع األحمال في املزارع .ال�س�م�ك�ي��ة ب �ع��دم��ا ش �ه��دت ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ت��رك�ي��ب
وطالب العتيبي املزارعني بضرورة ازالة
 9م �ح��والت ث��ان��وي��ة ق ��درة  1000ك�ي�ل��و ف��ول��ت أمبير
األشجار أسفل الخطوط والحرص على عدم وجود لتأمني االحتياجات.

موجز أمني

أحمد العنزي

جثة تثير الشبهات
اس�ت�ن�ف��ر رج ��ال أم��ن ال �ف��روان �ي��ة إث��ر ورود ب�ل�اغ ب��وج��ود ش�خ��ص م�ل�ق��ى ف��ي بناية
بمنطقة الفروانية أمس .وقال مصدر أمني :إنه عند وصول رجال األمن واملباحث
إل��ى املوقع عثروا على الجثة عليها آث��ار خنق في الرقبة بواسطة حبل وج��دوه
ملقى في استراحة درج البناية ،وباالستعالم عن بيانات الجثة تبني أنها تعود
ملقيم هندي الجنسية ،وتم استدعاء األدلة الجنائية ،ورفع الجثة وإحالتها للطب
الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

ِّ
مخدرات
وخمور
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يساهم ف��ي مساعدة اآلخ��ري��ن وم��ن هم
في أمس الحاجة إليه.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،أك � � ��د ج� �ع� �ف ��ر ب �ه �ب �ه��ان��ي
أهمية ه��ذه الفعالية ب��ال��ذات ،ال سيما
ُ
أن � �ه ��ا خ� �ص� �ص ��ت ل�ل�أط� �ف ��ال امل �ص��اب�ي�ن
ب��ال�س��رط��ان ،حيث ت�ه��دف ه��ذه امل�ب��ادرة
املتكاملة إلى إنقاذ حياة الغير.
إل��ى ذل��ك ،تضمنت الفعالية مساهمة
س��ائ�ق��ي ال ��دراج ��ات ف��ي إن �ج��اح الحملة
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ب��رع ب��ال��دم وخ �ل��ق أج ��واء
شبابية تمثلت في نقطة االنطالق لهذه
الحملة عند الحادية عشرة صباحًا من
ً
مقر لوياك في املدرسة القبلية وصوال
إل ��ى س ��وق ش ��رق ،ك�م��ا ش �ه��دت الحملة
إق��ام��ة ورش وع��روض للرقص قدمتها
أك��ادي �م �ي��ة ل��وي��اك ل�ل�ف�ن��ون امل�س��رح�ي��ة -
الب ��ا إض��اف��ة إل ��ى ال �ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة
املتنوعة واملسلية لألطفال.

جانب من التبرع بالدم

ت� �م� �ك ��ن رج� � � � ��ال دوري� � � � ��ات
العاصمة من ضبط مواطن
بمواد مخدرة على شاطئ
الشويخ فجر أمس.
وق� � ��ال م� �ص ��در أم � �ن� ��ي :إن ��ه
وخالل تجوال دورية أمنية
للحفاظ على األمن ولضبط
امل � �ط � �ل� ��وب �ي�ن وامل � �خ� ��ال � �ف �ي�ن،
اشتبه رجال األمن بمركبة
م �ت��وق �ف��ة وع� �ن ��د االق � �ت� ��راب
م��ن قائدها تبني أن��ه بحالة
ارت �ب��اك وب�ت�ف�ت�ي��ش امل��رك�ب��ة
اح� �ت ��رازي ��ًا ُع� �ث ��ر ب��داخ �ل �ه��ا
ع�ل��ى م ��واد م �خ��درة ،وت�م��ت
إح��ال �ت��ه ب��امل�ض�ب��وط��ات إل��ى
الجهة املختصة .كما ألقى
رج� ��ال دوري� � ��ات ال�ع��اص�م��ة
أول م��ن أم��س القبض على
مقيم آسيوي بتهمه حيازة
وت� ��روي� ��ج ال� �خ� �م ��ورُ ،
وع �ث��ر
داخ � � ��ل م ��رك �ب �ت ��ه ب�م�ن�ط�ق��ة
امل �ب��ارك �ي��ة ع �ل��ى ك �م �ي��ة م��ن
زج ��اج ��ات ال �خ �م��ور امل�ع�ب��أة
وال � �ج� ��اه� ��زة ل �ل �ب �ي��ع ،وت �م��ت
إح��ال �ت��ه ب��امل�ض�ب��وط��ات إل��ى
جهات االختصاص.

مطلوبة بقبضة األمن
ألقى رج��ال أم��ن حولي القبض على مواطنة مطلوبة
ب� � �ـ 8000دي �ن��ار ق ��رب ح��دي �ق��ة ع��ام��ة ب�م�ن�ط�ق��ة ال�س��امل�ي��ة
أول من أمس .وقال مصدر أمني :إن رجال األمن لفت
ان�ت�ب��اه�ه��م ق��ائ��دة م��رك �ب��ة ت�س�ي��ر ب�ش�ك��ل الف ��ت ل�ل�ن�ظ��ر،
وع �ن��د ال �ل �ح��اق ب �ه��ا ،وب��االس �ت �ع�ل�ام ع�ن�ه��ا ت �ب�ين أن�ه��ا
مطلوبة إلى إدارة التنفيذ املدني ،وجرت إحالتها الى
جهة االختصاص.

اعتداء بالضرب
ت�ق��دم��ت م��واط �ن��ة ب �ب�لاغ إل ��ى ال �ج �ه��ات األم �ن �ي��ة أف ��ادت
خالله بتعرضها للضرب املبرح من قبل صديق لها
داخ� ��ل م�ق�ه��ى ب�م�ن�ط�ق��ة امل �س �ي �ل��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ح��دي �ث��ة،
وذلك بسبب انتهاء عالقتها معه ،وزودت رجال األمن
ببياناته ،وسجلت قضية ،وجار ضبطه.

مشاجرة أبناء عمومة
استنفر رجال أمن الجهراء إثر ورود بالغ عن نشوب
م�ش��اج��رة ف��ي أح��د امل�خ�ي�م��ات ،وت �ح��دي��دًا ق��رب م��زرع��ة
املواشي بالصليبية أول من أمس .وقال مصدر أمني:
إن��ه وع �ن��د وص ��ول رج ��ال األم ��ن إل��ى امل��وق��ع ت��م ضبط
امل�ت�ش��اج��ري��ن وع��دده��م  ،7وت �ب�ين أن �ه��م أب �ن��اء عمومة
والسبب خ�لاف��ات قديمة ،وتمت إحالتهم إل��ى الجهة
املختصة.
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يوفر  %15فقط من احتياج السوق المحلي

عمر :المخزون السمكي الطبيعي
ً
ً
خطرا
انهيارا
يواجه
ت�ك�ف��ل ت��وف�ي��ر األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي اإلس �ه ��ام في
املحافظة على آلتنوع البيئي.
وأض� � ��اف� � ��ت ع � �م ��ر ان امل � � �خ� � ��زون ال �س �م �ك��ي
الطبيعي في الكويت يواجه انهيارًا خطرًا،
ح�ي��ث ي��وف��ر ن�س�ب��ة  %15ف�ق��ط م��ن اح�ت�ي��اج
السوق املحلي ،بينما يتم استيراد  %85من
األسواق العاملية ،لهذا تخطو الكويت نحو
ت��وف�ي��ر األم ��ن ال �غ��ذائ��ي ال �ب �ح��ري امل �س �ت��دام،
وذل � ��ك م ��ن خ �ل��ال دع � ��م وت �ش �ج �ي��ع ال �ق �ط��اع
الخاص على االستثمار في مجال صناعة
االستزراع املائي.

زكريا محمد
ك �ش �ف��ت امل � ��دي � ��رة ال� �ع ��ام ��ة مل �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�لأب�ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة د .س�م�ي��رة ال�س�ي��د عمر
أن امل �خ��زون السمكي الطبيعي ف��ي ال�ب�لاد
يواجه انهيارًا خطرًا.
وقالت عمر في خطاب وجهته إلى البلدية،
بشأن ورش��ة العمل ال��دول�ي��ة بالتعاون مع
ال �س �ف��ارة االس �ت��رال �ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ب�ع�ن��وان
«م�س�ت�ق�ب��ل ص �ن��اع��ة االس � �ت� ��زراع امل��ال ��ي في
منطقة الخليج  -الفرص والتحديات» خالل
ال�ف�ت��رة م��ن  29 - 26ي�ن��اي��رال�ج��اري ،إن أحد
األه � ��داف امل�ه�م��ة ف��ي خ�ط��ة ت�ن�م�ي��ة ال�ك��وي��ت
 ،2035وال �ت��ي ت��م وض�ع�ه��ا ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى رؤي��ة
س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د،
هو توفير األمن الغذائي املستدام ،وذلك من
خ�لال النهضة بصناعة االس �ت��زراع املائي
في الكويت.
وأكدت أن العالم يتطلع إلى تربية األحياء
املائية ،على أنها الحل األمثل لتلبية الطلب
امل �ت��زاي��د ع�ل��ى األط �ع �م��ة ال �ب �ح��ري��ة ،وتقليل
الضغط امل�ت��زاي��د على امل�ص��اي��د الطبيعية،
وتلبي الزراعة املائية في الوقت الحالي 50
في املئة من الطلب في السوق العاملي.
وقالت إن صناعة االستزراع املائي تعد من
أه��م ال�ص�ن��اع��ات وأس��رع�ه��ا ن�م�وًا وان�ت�ش��ارًا
في العالم ،ولقد سخرت معظم دول العالم
طاقات كبيرة وأمواال طائلة لزيادة الجهود
ال�ب�ح�ث�ي��ة ل �ت �ط��وي��ر ت �ل��ك ال �ص �ن��اع��ة امل�ه�م��ة،
وال� �ت ��ي رك� � ��زت ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ت �ط��وي��ر
ت��رب �ي��ة األس� �م ��اك وال �ق �ش��ري��ات وإن �ت��اج �ه��ا،
باستخدام التقنيات املستدامة الصديقة
للبيئة واملجدية اقتصاديًا من حيث جودة
املنتج وخفض تكلفة اإلنتاج .وقد تضمنت
ُ
توصيات كل املؤتمرات العاملية التي تعقد
سنويًا في العالم ،على ضرورة إيجاد طرق
اس�ت��زراع مستدامة صديقة للبيئة ،والتي

خطة التنمية

سميرة السيد عمر

المؤتمرات العالمية
أوصت بإيجاد طرق
استزراع صديقة للبيئة
الكويت تخطو نحو
توفير األمن الغذائي
البحري المستدام من
خالل دعم القطاع
الخاص وتشجيعه

وب �ي �ن��ت أن� ��ه م ��ن م �ب��دأ ال �ت��زام �ن��ا ب��اإلس �ه��ام
ف��ي ن �ج��اح ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ،م��ن خ�لال
ال�ق�ي��ام ب��األب �ح��اث وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي تهدف
إلى توفير األمن الغذائي املستدام ،وحماية
ال�ت�ن��وع البيئي ال�ب�ح��ري ف��ي ال�ك��وي��ت ،فإننا
نعتزم تنفيذ ورشة العمل الدولية «مستقبل
االستزراع املائي في املنطقة الخليج العربي
 الفرص والتحديات» ،وذل��ك بالتعاون معوزارة الخارجية االسترالية من خالل سفير
دول� ��ة اس �ت��رال �ي��ا ج��ون��اث��ان غ �ي �ل �ب��رت ،حيث
تهدف ال��ورش��ة إل��ى ت�ن��اول الجهود املبذولة
إق�ل�ي�م�ي��ًا وع��امل �ي��ًا ف��ي م �ج��ال ت��رب�ي��ة األح �ي��اء
املائية ،م��ن خ�لال ت�ب��ادل الخبرات ف��ي مجال
ت��رب�ي��ة األس �م��اك وال��رب �ي��ان واألح �ي��اء املائية
األخرى بشكل تجاري ،ووضع أفضل السبل
للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري
من أجل أجيالنا املقبلة.
وتابعت ان��ه سيتبع ال��روش��ة حلقة نقاشة
ل� ��وض� ��ع ال � �ت ��وص � �ي ��ات ل �ن �ه �ض��ة م �س �ت �ق �ب��ل
االس� �ت ��زراع ال�س�م�ك��ي ف��ي ال �ك��وي��ت .وسيتم
ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون
امل � �ش � �ت� ��رك ب� �ي��ن امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
والخاصة ب��ال��دول��ة ،للعمل م��ن أج��ل توفير
األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي.

حجز  3بقاالت متنقلة
ق��ام��ت ادارة ال�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة واش �غ��االت
ال� �ط ��رق ف ��ى ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة،
وض �م��ن ال�ح�م�ل��ة ال �ت��ي أطلقتها ب��رف��ع اي
م��رك�ب��ة ت �م��ارس ن�ش��اط��ا ت�ج��اري��ا م��ن دون

ت��رخ �ي��ص ،ب �م �ص��ادرة  3ب �ق��االت متنقلة
وإرس��ال�ه��ا إل��ى م��وق��ع الحجز ف��ى منطقة
الساملي ،واتخاذ كل اإلجراءات القانونية
بحق املخالفني.

وأس�ف��رت حملة الدارة النظافة العامة في
م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ،ع��ن رف ��ع حمولة
 3660مترا مكعبا من املخلفات و 3سيارات
مهملة وسكراب.

 10الكويت
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مهلة «برنامج العمل» تنتهي غداً

الحكومة تراهن على إنجاز سريع ملموس
■ نواب :الوقت أقصر من العبارات اإلنشائية

ردّ اً على سؤال برلماني

الحربي :مشكلة تقنية تعيق
تقييم الموجهين الفنيين

خاالد العتيبي

مع اقتراب انتهاء مهلة
األسابيع الثالثة التي
قطعتها الحكومة على
نفسها لتقديم برنامج
عملها  ،برزت مطالب نيابية
عدة حول هذا البرنامج ،ارتكز
أبرزها على أهمية قدرة
الحكومة على تطبيقه على
أرض الواقع.
وذكرت مصادر مطلعة
أن الحكومة تراهن على
تحقيق نجاحات سريعة
وملموسة في عدد
من الملفات ،تأتي في
مقدمها قضية محاربة
الفساد ،ال سيما أن ما تبقى
من عمر مجلس األمة ال
يكفي لفتح كل جبهات
االختالالت وإحداث نقلة
نوعية فيها.

محمد الدالل

عبدالله فهاد

حمد الخلف
ك ��ان س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
الخالد ،وعد خالل جلسة مجلس األمة بتاريخ 24
ديسمبر امل��اض��ي ،بتقديم ب��رن��ام��ج عمل الحكومة
خالل مهلة  3أسابيع ،حيث تنتهي هذه املهلة غدا
الثالثاء.
ووض��ع الخالد خ�لال كلمته أب��رز مالمح البرنامج
امل �ن �ت �ظ��ر ،ح �ي��ث ذك � ��ر أن � ��ه س �ي �ت �ض �م��ن االج� � � ��راءات
الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ،ومتابعة كل من تقع
عليهم شبهة الفساد ،وتطوير االجهزة الحكومية
واالنتقال الى الحكومة الرقمية.
وجاءت أبرز املطالب النيابية بأن يتضمن البرنامج
ملفات وقضايا وأف �ك��ارا واض�ح��ة ،يمكن تطبيقها
خ�ل�ال امل ��دة القليلة املتبقية م��ن ع�م��ر امل�ج�ل��س ،مع
التأكيد أن ت�ك��ون تلك امل�ل�ف��ات م�ح��ددة حتى يمكن
تقييمها وان تراعي أولويات املواطنني.
وأك��د النائب خالد العتيبي أن الحديث عن تقديم
برنامج عمل الحكومة ال يعني تقديمه حبرا على
ورق ،ولكن العبرة في إمكانية تطبيقه حقيقة على
أرض الواقع ،وم��دى استفادة املواطنني منه ،وهذا
هو الذي يهمنا ونطمح اليه.
وأضاف العتيبي لـ سبقلا «كثير من الحكومات
ا ل�س��ا ب�ق��ة ق��د م��ت ب��ر ن��ا م��ج ع�م�ل�ه��ا ،و ل �ك��ن ل��م ي�ك��ن
ً
ه �ن��اك ت�ط�ب�ي��ق ل �ت �ل��ك ا ل �ب��را م��ج» ،م �ض �ي��ف��ا « ن�ح��ن
ب�ط�ب�ي�ع��ة ا ل �ح��ال ن�ق��دم ا ل�ت�ف��اؤل دا ئ �م��ا و ن��أ م��ل أن
يكون هناك برنامج عمل حكومي يتم تطبيقه
ف �ع �ل �ي��ا ،و ه� ��ذا األ م� ��ر س �ي �ت �ض��ح خ�ل�ال ا ل �ش �ه��ر ي��ن
املقبلني».

العتيبي :متفائلون..
ولكن!
الدالل :ملفات محددة..
وتنفيذ
فهاد :السلم
المجتمعي ..وإال
قضايا املواطنني
ب��دوره ،قال النائب محمد الدالل ندرك أن الحكومة
ج��دي��دة ،وأن املجلس في آخ��ر دور انعقاد ل��ه ،لذلك
ف��إن م��دة ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة م��ع ه��ذا امل�ج�ل��س قصيرة،
لذلك يجب عليها أن تركز على قضايا محددة تهم
املواطنني حتى تستطيع انجازها.
واكد الدالل «ان االتيان ببرنامج عمل حكومة كبير
ي�ع�ت�ب��ر ع�ب�ث��ا ،ل��ذل��ك ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��رك�ي��ز
ب ��وض ��ع م �ل �ف��ات م� �ح ��ددة ت �ل �ت��زم ب�ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ح�ت��ى
يستطيع امل�ج�ل��س ان يقيم عملها ف��ي ن�ه��اي��ة دور
االنعقاد االخير».
واض � ��اف «ن ��ام ��ل أن ي��رك��ز ال �ب��رن��ام��ج ع �ل��ى ق�ض��اي��ا

صباح الخالد

محددة ،مثل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ف��ي أج �ه��زة ال��دول��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��واج�ه��ة م�ل�ف��ات ال �ف �س��اد» ،معتبرا
أن ال �ح �ك��وم��ة إذا ن �ج �ح��ت ب��ذل��ك ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ق��ول
بأنها استطاعت التغلب على تحدي املدة الزمنية
القصيرة واستطاعت ان تقدم انجازا للمواطنني.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د ال �ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ف �ه��اد أن األول ��ى
بالحكومة هو معالجة القضايا العالقة في البلد،
واملوجودة في الساحة منذ فترة ،مثل قضايا العفو،
وال� �ب ��دون ،وت�ح�ق�ي��ق ال�س�ل��م امل�ج�ت�م�ع��ي ،وم�ح��ارب��ة
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ف�ئ��وي��ة ،م��ؤك��دا أن��ه م��ن دون معالجة
حقيقية لتلك امل�ل�ف��ات ،ف��إن برنامج عمل الحكومة
سيكون انشائيا وال يستحق الحبر الذي طبع به.
وأض��اف فهاد «ال�ي��وم امللفات والقضايا املطروحة
واضحة ومعلومة للجميع ،وال تحتاج إل��ى إع��ادة
ت �ك��رار ط��رح�ه��ا ف��ي ك��ل م ��رة ،م�ث��ل ال�ع�ف��و وال �ب��دون
ومالحقة املوطنني وتهديدهم بسبب تغريدة ،وفق
قانون الجرائم االلكترونية ،إضافة إلى ملف إسقاط
القروض ،وجميع هذه امللفات موجودة على جدول
أعمال املجلس ،وه��ي بحاجة إل��ى إق��راره��ا ب��دال من
إيجاد برنامج عمل انشائي».
وأردف ق ��ائ�ل�ا «ن� �ح ��ن ب �ح ��اج ��ة إل � ��ى رج � � ��ال دول� ��ة
يحققون أماني الشعب الكويتي من خالل معالجة
امللفات العالقة ،ثم بعد ذلك نتوجه إلى نشر السلم
املجتمعي ومحاربة الطائفية والفئوية ،حتى يكون
امل�ج�ت�م��ع م�س��امل��ا وم�ط�م�ئ�ن��ا ،ث��م ب�ع��د ذل ��ك ،نسعى
لتحسني الخدمات املقدمة للمواطنني» ،مؤكدا أنه ال
يستقيم العمل على التنمية في ظل وجود ظلم في
املجتمع إل��ى جانب الطائفية والفئوية والتشكيك
باآلخرين.

كشف وزير التربية والتعليم العالي د .سعود الحربي ،عن
معوقات تقف أمام نظام «النظم املتكاملة» الجديد ،وحالت
دون إمكانية إدخ��ال التقييم لوظيفة «موجه فني» من قبل
الرئيس املباشر وهو املوجه الفني األول.
وأوض��ح الحربي في رد على س��ؤال للنائب نايف العجمي،
أن املشكلة امل��ذك��ورة ه��ي مشكلة تقنية واج�ه�ت�ه��ا منطقتا
الفروانية والجهراء التعليميتان.
وأض ��اف أن��ه وف�ق��ًا ل�ق��رار مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة 26/2006
فإن تقييم املوظف يتم من قبل الرئيس املباشر ثم الرئيس
التالي ،وملا كان الرئيس املباشر لوظفية «موجه فني» هو
امل��وج��ه ال�ف�ن��ي األول ،وال��رئ �ي��س ال�ت��ال��ي ه��و م��دي��ر ال �ش��ؤون
التعليمية وليس املدير العام للمنطقة التعليمية ،فإن ذلك
تسبب ف��ي ت��أخ�ي��ر إدراج ال��درج��ات ،ول��م ي�ك��ن األم ��ر منوطًا
بمدير املنطقة التعليمية في هذه املرحلة
وبخصوص وظيفة «م��وج��ه فني أول» ،أوض��ح الحربي أن
التقييم عليها ت��م ي��دوي��ًا ف��ي حينه م��ن قبل إدارة ال�ش��ؤون
التعليمية ،وعلى هذا االساس لجأ مدير املنطقة التعليمية
إل��ى التقييم ال�ي��دوي ف��ي اع��داد تقارير ال�ك�ف��اءة للمسميات
الوظيفية الذي يعد هو الرئيس التالي لها.
وبني الوزير أنه تم عقد اجتماع بتاريخ  20أكتوبر املاضي،
بديوان الخدمة املدنية بني عدد من قياديي الديوان ،شمل
الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلداري��ة والوكيل املساعد
ل�ش��ؤون رق��اب��ة ش��ؤون ال�ت��وظ��ف ،م��ع قياديي وزارة التربية
وهم الوكيل املساعد للتعليم العام والوكيل املساعد للشؤون
اإلدارية والتطوير اإلداري ،لبحث القضايا واملشكالت التي
تواجه مستخدمي النظم املتكاملة وجار التنسيق بشأنها.

عقود «األوفست»
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ورد إل ��ى امل �ج �ل��س رد م��ن وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
والتعليم السابق د .ح��ام��د ال�ع��ازم��ي ،تضمن اإلج��اب��ة على
س��ؤال للنائب ب��در امل�لا بشأن عقود تخص مشاريع تابعة
لجامعة الكويت تم تطبيقها بنظام األوفست.
وقال العازمي إن الجامعة التزمت بعقد مع شركة shapoorji
 pallonjiض �م��ن م� �ش ��روع ت �ن �ف �ي��ذ ك �ل �ي��ة ال �ح �ق��وق وال �ع �ل��وم
االجتماعية والشريعة والدراسات اإلسالمية بمدينة صباح
السالم الجامعية (الشدادية) ،بقيمة  149.9ألف دينار للعقد
األص�ل��ي ،و 143.6أل��ف دينار للعقد الحالي ،وان م��دة العقد
هي  1270يوما ونحو  1636يوما بعد التمديد.
وذكر أن هيئة تشجيع االستثمار املباشر خاطبت الجامعة في
 24مارس  ،2016بشأن تطبيق برنامج األوفست على العقد املبرم
ب�ين الجامعة وال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة ،مشيرا إل��ى ع��دد م��ن املشاريع
التي تم تنفيذها والصرف عليها من خالل البرنامج.

اإلثنين  18جمادى األولى  1441هـ •  13يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16690

ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

«الخشونة»..
رياضة دينية!
ع�ل��ى ارض ت��اب�ع��ة ل �ل��دول��ة ،وه��ي ع�ب��ارة
ع ��ن ح��دي �ق��ة ع��ام��ة ع �ل��ى ب �ع��د خ �ط��وات
م��ن راب�ط��ة االدب��اء ف��ي منطقة العديلية،
تنطلق بانتظام بني مساء وآخر في كل
ف�ص��ل وع�ل��ى م ��دار ال�س�ن��ة ت��دري�ب��ات لم
يعرفها قاموس الرياضة ،وهي «رياضة
الخشونة» كما وصفها م��درب الفريق
في حديث مباشر معي شخصيا.
ال �ف ��ري ��ق م� �ك ��ون م ��ن اط� �ف ��ال م ��ن ع�م��ر
ثماني سنوات ال��ى حوالي  13سنة اذا
م��ا ب��ال�غ��ت ف��ي ال�ت�ق��دي��ر ،ي�ت��درب��ون على
ارض ال �ح��دي �ق��ة ،ت �ح��ت اش � ��راف م��درب
م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة امل� �ص ��ري ��ة ،وه� ��و ش��اب
ب ��دا م�ت�م��رس��ا ع �ل��ى ال �ت��دري��ب بحركته
وص�ف��ارت��ه ودق��ة توجيهاته لفريق من
الصغار ،يلعب كل منهم ضد اآلخر!
س��أل��ت امل �ش��رف ع��ن ال�ج�ه��ة ال�ت��ي يعمل
لها ،ربما من دون اجر مدفوع او ربما
ألج ��ر آخ ��ر غ�ي��ر م �ع �ل��وم ..ل��م ت�ك��ن ه��ذه
التفاصيل مهمة لي بقدر معرفة طبيعة
ه��ذه «ال��ري��اض��ة» ،التي تجري على بعد
من اقل من مئة خطوة من ناد رياضي
ضخم.
ف��ال �ت��دري��ب ،ال � ��ذي وص� ��ف ب��أن��ه «ل�ع�ب��ة
الخشونة» ،وهي عبارة عن التعلم على
اساليب التصدي واملواجهة وعدم الفرار
م��ن قبضة ال �ط��رف اآلخ ��ر م��ن االط�ف��ال
االش� � ��داء وذوي ال �ح �م��اس ،ي �ه��دف ال��ى
تعليم االطفال ليصبحوا «جيال خشنا
وليس ناعما» على ح��د تعبير امل��درب،
الذي بدا انه محترف في عمله وحديثه.
اس �ت �ج��اب امل� ��درب لتطفلي وال� ��رد على
بضعة اسئلة عن الجهة املشرفة على
هذا النشاط ،حيث اجاب بأنه يقود هذا
النشاط «ال�خ�ش��ن» بموجب «ترخيص
مل��رك��ز اب ��ن ال �ع �ب��اس لتحفيظ ال �ق��رآن»،
مؤكدا على الهدف االيجابي «للخشونة»

تدفق كالم
عظم اهلل لك األجر يا صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،وأس��أل اهلل
أن يحفظك ويمدك بالصحة وطول العمر..
نعم ..لقد حزنت على املغفور له ب��إذن اهلل
السلطان قابوس بن سعيد ال بوسعيدي،
رح�م��ه اهلل ،س�ل�ط��ان ُع �م��ان ف�م��وت��ه أحزننا
معك ..فهو الحاكم الذي أبكى شعبه فرحًا
ي��وم ت��ول�ي��ه ل�س��دة ال�ح�ك��م وص�ن��ع السلطنة
بعمل ّ
جبار دؤوب وجعلها البالد السعيدة
وه��و ذات��ه أب�ك��ى شعبه ح��زن��ًا ي��وم رحيله..
أعز شعبه وكانوا حصنه وكانوا هم امللوك
وال��رؤس��اء والسالطني الذين شيعوه ملثواه
األخير فلم ينتظر أح��دا من رؤس��اء العالم
ليأتي ويشارك في التشييع ،وإك��رام امليت

خالد أحمد الطراح
ً
على االطفال مستقبال!
ك��ان نصيبي م��ن امل�ش��اه��دة ف��ي شهر
دي� �س� �م� �ب ��ر  2019ودرج � � � � ��ة ح� � � ��رارة
صحراوية قريبة من  12درج��ة مئوية
وري��اح شمالية اش�ت��دت ف��ي مساء ذلك
اليوم املوعود ،للتمعن في حركة اطفال
وه��م بلباس خفيف ،وكأننا في فصل
عالي الحرارة.
ال��ري��اض��ة ب��دت ل��ي ع �ب��ارة ع��ن ال�ت��دري��ب
ع �ل ��ى ف� �ن ��ون االق � �ت� �ت ��ال واإلف � �ل� ��ات م��ن
ق �ب �ض��ة ال� �ط ��رف ال � �ق� ��وي ،ع �ل��ى خ�ل�اف
رياضة الدفاع عن النفس ،التي تعتمد
على اس��اس بدني اع�ت�م��ادا على العمر
والهدف والهواية.
قد يكون ما ادل��ى فيه امل��درب صحيحًا
وق ��د ي �ك��ون م�ت�ج�ن�ي��ًا ،ول �ك��ن ه��ل يمكن
ال�ت�ج�ن��ي ب��اس��م م��رك��ز دي �ن��ي م��رخ��ص،
ورياضة «الخشونة» تمارس امام املارة
وفي مكان عام؟!
اش �ك��ر امل � ��درب الت �ف��اق��ه م �ع��ي ع �ل��ى ان
«رياضة الخشونة» ال تختلف عن فنون
االقتتال!
تفاديا للوقوع في املحظور في الجزم،
اترك تصنيف هذا الفن القتالي لوزارتي
االوق� � � ��اف وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،وح� �س ��م ت��أث �ي��ر
رياضة «الخشونة» على عقول االطفال
م��ن جنسيات مختلفة وم��دى احتمال
ت�ح��ول ه��ذه «ال�خ�ش��ون��ة» ال��ى ال�غ�ل��و في
التفكير والسلوك في املستقبل!
لست مقتنعا بالهدف املزعوم لـ«رياضة
الخشونة» ،وق��د تبرهن االي��ام العكس،
اذا ما انتفضت الحكومة في فك طالسم
عالقة تحفيظ ال�ق��رآن بفنون «رياضة
الخشونة» ،اي االقتتال!

ف��ي ال�ك��وي��ت ن�ع��ان��ي مشكلتني رئيسيتني
ع �ن��دم��ا ن �ن��اق��ش ال �ت �ج��رب��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
النسائية ..األول ��ى :ع��دم ح��رص امل��رأة على
امل �ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ،ل�ك��ن املشكلة
األكبر هي ع��زوف امل��رأة عن التسجيل في
ج� ��داول ال �ن��اخ �ب�ين .ول �ك��ن ق�ض�ي��ة تهميش
املرأة سياسيًا في الكويت لها أبعاد أخرى،
ف�لا ب��د أن ن�ع�ت��رف ب��أن امل ��رأة الكويتية تم
تهميشها ومنعها منذ  ١٠٠عام عن جميع
ال�ت�ج��ارب السياسية الشعبية ،اب �ت� ً
�داء من
املجلس النيابي األول في عام  .١٩٢١ولكن
في عام  ٢٠٠٥تم حل جزء بسيط من هذه
املشكلة ،فنالت املرأة للمرة األولى حقوقها
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وع�ل��ى إث��ر ذل��ك ت��م تقييد كل
النساء املستوفيات للشروط تلقائيًا في
جداول الناخبني .ولكن اليوم بعد  ١٥عاما
م��ن ت �ج��اوز أول ��ى ال�ع�ق�ب��ات أم ��ام امل�ش��ارك��ة
النسائية ف��ي عملية صنع ال�ق��رار ،ال ي��زال
ه�ن��اك ج ��دار زج��اج��ي أم ��ام امل ��رأة ن�ت��ج عن
تراكمات تاريخية بنيت ضدها ،لذلك نجد
 ١٤٥ألف امرأة شابة غير مقيدة في جداول
الناخبني بما ي�ع��ادل  ٨٠%م��ن النساء ما
ب�ين األع �م��ار  ٢١و ٣٥وه��ذه ك��ارث��ة .وعلى
م�س�ت��وى ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة وم�ن��اط�ق�ه��ا،
ف�ف��ي م�ش��رف  ٧٠%م��ن ال�ن�س��اء ال�ش��اب��ات
غير مقيدات ،الفيحاء  ،٥٠%الدائرة الثالثة
بشكل ع��ام  ،٧٧%ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة ،٨٠%
وفي الدائرة الخامسة ما يقارب  !٩٠%ال
يعقل أن  ٢٠%فقط م��ن النساء الشابات
مقيدات في جداول الناخبني!
رسالة إلى املرأة

إن ع ��دم ت�ق�ي�ي��دك��ن ف��ي ج� ��داول ال�ن��اخ�ب�ين

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ل �ط �ل��ب ت�س�ل�ي��م «غ �ص��ن ال �ل �ب �ن��ان��ي»
لليابان ،واالثنان تذرعا بالقانون اللبناني ،الذي
ال يجيز تسليم املواطنني املتهمني بجرائم لدول
أجنبية.
ولم تتوقف املشاكل التي أثارها هروب غصن
عند اليابان ،بل تجاوزتها الى تركيا.
***
عندما قرأت هذه األخبار لم أتمالك إال أن أطأطئ
رأسي خجال من تهاون سلطاتنا املسؤولة في
الكويت ،التي تغاضت عن هروب العشرات من
س��ارق��ي امل�لاي�ين م��ن امل��ال ال�ع��ام او ال�خ��اص من
الكويت ،من دون أن ي��رف لسلطاتنا املسؤولة
املمثلة بوزارة العدل ووزارة الداخلية جفن! ومن
دون أن يحاسب أي مشارك أو مسهل لعملية
ه ��روب أول �ئ��ك ال �ل �ص��وص ب��أم��وال �ن��ا! وال�ك�ش��ف
عن التهاون الرسمي إزاء الحرامية الكويتيني
وغيرهم ال يقتصر فقط على غض النظر عن
ه��روب�ه��م م��ن ال�ك��وي��ت او تسهيل ذل��ك ال�ه��روب،
ول�ك�ن��ه يشمل اي �ض��ا ،ول�لأس��ف ال �ش��دي��د ،ع��دم
مالحقة واس �ت��رداد أول�ئ��ك اللصوص بالطريق

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

ال�ق��ان��ون��ي ،وه��م يرتعون بأموالنا ف��ي ال�خ��ارج!
فالسلطة اليابانية تحركت بفعالية بعد أي��ام
ق�ل�ي�ل��ة دول �ي��ا الس� �ت ��رداد ك ��ارل ��وس غ �ص��ن ،أم��ا
سلطاتنا املختصة النعسانة أو النائمة فلم نر
منها أي تحرك إيجابي او نتيجة للتحرك بعد
سنني من هروب الحرامية بأموالنا!
وفي األخير ال نملك إال أن نقول لو كان شخص
في الكويت وكسب تلك املليارات ،وأخذ حصته
منها وه��رب ،لعاش بتلك االم��وال عيشة هانئة
أو اس�ت�م�ت��ع ب �ه��ا م��ن دون م�لاح �ق��ة ج��دي��ة ،أو
م �ج �ه��ودات اس �ت��ردادي��ة ألم��وال �ن��ا ال �ت��ي تركتها
حكوماتنا لهم كهدية؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكالم الحر

لنحقق حلم االتحاد الخليجي!
ّ
ش��ك�ل��ت وف ��اة ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ب��ن سعيد نهاية
م��رح �ل��ة م�ه�م��ة م��ن ت��اري��خ دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي ،وه��ي مرحلة تأسيس مجلس التعاون
الخليجي ،حيث ك��ان السلطان قابوس رحمه اهلل
آخر القادة املؤسسني.
ال �ت �ح��دي األك �ب��ر ال� ��ذي ي��واج��ه ال�ج�ي��ل ال �ح��ال��ي من
ق��ادة دول مجلس التعاون ،أن يتم تحقيق الهدف
األس�م��ى م��ن تشكيل مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي،
وه��و إي�ج��اد شكل م��ن أش�ك��ال االت�ح��اد الخليجي،
وه��و ه��دف منصوص عليه في النظام األساسي
ملجلس التعاون الخليجي.
سبق للملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل ،أن
أعاد التذكير بهذا املوضوع قبل سنوات ،وما زالت
اللجان تدرس هذا املوضوع ولكن بوتيرة بطيئة.

عبدالله علي القبندي
abdullah_q76@hotmail.com

الخليج بل على العالم العربي واإلسالمي.
الشعب ُالعماني راق وذو خلق جم يلزمك
أن ت�ح�ت��رم��ه م��ن ط �ب��اع��ه وث �ق��اف �ت��ه وك��رم��ه
ف��ي الضيافة وأس��أل اهلل املغفرة والرحمة
لسلطان ُعمان والتوفيق والسداد للسلطان
ه�ي�ث��م ب��ن ط ��ارق ب��ن س�ع�ي��د ..ف�خ�ي��ر خلف
لخير سلف ..وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أيتها المرأة ..ال للعزوف

ي �ع �ط��ي ال� �ف ��رص ��ة ل �غ �ي��رك��ن أن ي�ت�ك�ل�م��ن
ب��اس�م�ك��ن ،وه��ن ف��ي ال�غ��ال��ب ق��د ال يمثلن
م�ص��ال�ح�ك��ن ،ب��ل أح �ي��ان��ًا ال �ع �ك��س ،يمثلن
ع �ق �ب��ة أم � ��ام ت �ق��دم �ك��ن .ي��وج��د ال� �ي ��وم ف��ي
مجلس األمة عدد من األعضاء الذين إلى
ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ل��م يتقبلوا ف�ك��رة امل�ش��ارك��ة
ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي ص�ن��ع ال �ق��رار ،وي�ت�ج��رؤون
على إط�لاق تصريحات استفزازية ضد
امل��رأة الكويتية .هل يرضيكن أن يمثلكن
شخص ف��ي مجلس األم��ة يستصغركن
وي�ن�ج��ح ب��أص��وات �ك��ن؟ ه�ن��ا ي��أت��ي دورك ��ن
ف��ي ب��ث ال��وع��ي م��ن ح��ول�ك��ن ع��ن م��واق��ف
ال � �س � �ي ��اس � �ي �ي�ن ع� � ��ن أب� � �س � ��ط ح �ق ��وق �ك ��ن
امل �س �ت �ح �ق��ة .ه �ن��اك م �ق��ول��ة ك ��اذب ��ة ،دائ �م��ًا
تردد ،يتم ترويجها من قبل معظم رموز
التيار الديني بأن تجربة امل��رأة السياسية
فاشلة .ف��إذا قسنا أول تجربة للمرأة في
املجلس بجانب الرجل في مجلس ،٢٠٠٩
ف�س�ن�ج��د أن  ١٣ن��ائ �ب��ا م��ن ال ��ذك ��ور تمت
إحالتهم للنيابة ال�ع��ام��ة ف��ي أك�ب��ر قضية
ف�س��اد سياسي ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��تً .
بناء
على ذل��ك ،ه��ل يمكننا الحكم ب��أن تجربة
الرجل هي الفاشلة؟ لذلك نعتقد أن التقييم
الب��د أن يكون على أداء النائب ،وليس إن
ك��ان رج�ل�ا أو ام ��رأة .أول ��ى خ �ط��وات تقدم
دور املرأة سياسيًا هو الدخول في جميع
مراحل العمل السياسي واالنتخابي ،فلن
تستوعبكن بنية ال��دول��ة إذا ل��م تفرضن
أنفسكن عليها .دخول املشهد السياسي
ً
ي�ت�ط�ل��ب م�ن�ك��ن أوال ال�ت�ق�ي�ي��د ف��ي ج ��داول
ال�ن��اخ�ب�ين وه ��ذه أه ��م خ �ط��وة .ف ��إذا أردت ��ن
رؤي� ��ة ن �س��اء س �ف �ي��رات ووك� �ي�ل�ات وزارة
وقياديات ووزي��رات ،فال بد أن نرى نساء

كم كويتياً أفلت من العقوبة؟!

جرائم االم��وال التي ارتكبها كويتيون تتوارى
منها خجال التهم املنسوبة من السلطات اليابانية
لكارلوس غصن اللبناني – البرازيلي ..فاليابان
اع�ت�ق�ل��ت غ �ص��ن ،ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ات
س� �ي ��ارات ري �ن��و – م�ي�ت�س��وب�ي�ش��ي – ن �ي �س��ان،
بتهم :التهرب الضريبي ومخالفات مالية فقط
ال غير ..وكان قيد االعتقال في ظروف مزرية
وغير انسانية في طوكيو (اليابان) ،كما شرح
في مؤتمره الصحافي األخير ،بعد ف��راره من
طوكيو عن طريق تركيا الى لبنان ..السلطات
اليابانية غير املعروفة بشراستها ،أقامت الدنيا
ول��م تقعدها ،طالبة اس �ت��رداده م��ن بلده لبنان،
وملقية بعض ال�ل��وم على ت��رك�ي��ا ،ال�ت��ي ف��ر من
ال�ي��اب��ان ع��ن طريقها ال��ى ل�ب�ن��ان ..وق��د أص��درت
ال �ي��اب��ان أو ط��ال�ب��ت االن �ت��رب��ول ب�ن�ش��ر «ال�ن�ش��رة
الحمراء» العتقاله واسترداده من أي دولة يكون
بها ،وت�ك��ون عضوا ف��ي االن�ت��رب��ول ..وق��د قابل
االسبوع املاضي السفير الياباني وزي��ر الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي،
وك��ذل��ك ق��اب��ل ميشال ع��ون رئ�ي��س الجمهورية

حزن الكويت
دفنه فنادوا على السلطان الجديد واكتفى
بشعبه الذي شيعه.
ح��زن كبير لسلطان كبير امل�ق��ام فهو من
أسرة األقدم واألعرق بتاريخها في الحكم،
ونقل السلطنة م��ن ح��ال إل��ى أفضل ح��ال،
وغ �ل��ب ع �ل��ى ق ��رارات ��ه ال �س �ي��اس �ي��ة ال�ح�ي��اد
وال� �ه ��دوء واالب �ت �ع��اد ع��ن ال �ف��وض��ى ،ول�ك��ن
م��واق�ف��ه ال��رج��ول�ي��ة وال�ب�ط��ول�ي��ة م��ع ال�ك��وي��ت
ال ننساها ول��ن ن�ن�س��اه��ا ،ففتح ل�ن��ا عينه
وقلبه لنسكن قبل سلطنته ،وشارك رجال
ج�ي�ش��ه ف��ي ت�ح��ري��رال�ك��وي��ت ب�ك��ل شجاعة
وبطولة..
ان الحزن على رحيله ،رحمه اهلل ،بدأ بجنوب
الخليج ّ
وخيم على الخليج ليصل لنا شمال
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خليفة الغانم
أكثر ،ليس فقط في مقاعد مجلس األمة،
ولكن كذلك في املجلس البلدي والجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة واألن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة والثقافية
وال�ن�ق��اب��ات العمالية والجمعيات األهلية،
وهنا ليس املطلوب فقط امرأة واحدة على
ذي��ل القائمة ،ب��ل عليكن املطالبة بنصف
مقاعد القائمة ،بل وأكثر ،فأننت أكبر كتلة
تصويتية في البلد ،وال بد من التصرف
كأكبر كتلة تصويتية في البلد .شجعن
م ��ن ح��ول �ك��ن ل� �ل� �ن ��زول ألي م �ق �ع��د ك ��ان،
فالكفاءات النسائية كثر في البلد.
***
ح �م �ل��ة «س �ج �ل �ن��ي» ت� �ه ��دف إل � ��ى ت�س�ج�ي��ل
أكبر ع��دد ممكن م��ن النساء املستوفيات
ال �ش��روط ف��ي ج ��داول االن�ت�خ��اب ف��ي شهر
ف�ب��راي��ر امل�ق�ب��ل ،بالتعاون م��ع حملة «إل�غ��اء
امل� � ��ادة  ،»١٥٣ي ��رج ��ى م �ت��اب �ع��ة ح �س��اب��ات
الحملتني ،ملعرفة أكثر:
@abolish153
@sajelni1
وك �خ �ط ��وة أول � ��ى ت ��أك ��دن م ��ن ج �ه��وزي��ة
امل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ت ��ال� �ي ��ة :ال �ب �ط��اق��ة امل��دن �ي��ة
وشهادة الجنسية ..فإن كانت بطاقتكن
املدنية منتهية الصالحية س��ارع��ن في
تجديدها قبل وصول موعد التقييد في
فبراير.

ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ب��ن س�ع�ي��د ،رح�م��ه اهلل ،ينتمي
لجيل من القادة الذين قاموا ببناء ال��دول الحديثة
في الخليج العربي ،وبنقل ه��ذه ال��دول من مرحلة
ً
البساطة إلى أن تصبح دوال عصرية يشار إليها
بالبنان ،وتقوم بقيادة الوطن العربي عبر نفوذها
وتأثيرها.
ه��ذه امل �ن �ج��زات ال�ع�ظ�ي�م��ة ،ال �ت��ي حققها ق ��ادة دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،رغ��م أط�ن��ان التشكيك
من املقاالت والتصريحات التي كان يهاجمنا بها
القومجيون العرب ،وأتباع املدارس الفكرية البالية،
يجب أن يتم الحفاظ عليها وسط هذه األطماع التي
تحاصرنا بها دول كثيرة.
إن خير تكريم نقدمه ك��أب�ن��اء الجيل ال�ح��ال��ي إلى
القادة املؤسسني ملجلس التعاون ،أن نحقق هدفهم

داهم القحطاني
األسمى وه��و تحويل مجلس التعاون من صيغة
التعاون إلى صيغة االتحاد.
ربما يكون الظرف صعبًا جدًا لتحقيق هذا الهدف،
لكن يجب أن نتخلى جميعًا في دول املجلس عن
تحفظاتنا ومالحظات بعضنا على بعض ،وندرك
أن ال �ق��ادة ال��ذي��ن أوج� ��دوا امل�ج�ل��س ف��ي واح ��دة من
أص�ع��ب امل��راح��ل التاريخية ف��ي عمر دول الخليج
ال �ع��رب��ي ،س�ي�ك��ون��ون خ�ي��ر م �ث��ال ل�ن��ا ل�ن�ط��ور ه��ذه
الصيغة ،لتتحول الى اتحاد جزئي ،ثم اتحاد كامل،
يجعلنا قادرين على مواجهة األخطار التي تهددنا
ووجودنا كدول وشعوب.

اليت

اإلثنين

12

LIGHT

 18جمادى األولى  1441هـ •  13يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16690

ALQABAS.COM

د .بدر المهدي« :ضغط الدم الكارثي» ..ترافقه مضاعفات وأعراض تشمل نزيف الدماغ

عالج ضغط الدم يحمي ال ُ
كلى والقلب والعين
د .خلود البارون

بما أن أمراض القلب والشرايين تحتل المرتبة األولى في
قائمة مسببات الوفيات عالمياً ،لذا تعد الوقاية منها ومن
الحاالت الصحية المؤدية لها أولوية صحية عامة .ومن أهم
األمراض التي تؤثر مباشرة في صحة القلب هو ارتفاع ضغط
الدم المعروف بالقاتل الصامت ،ألن اإلصابة به قد تستمر
لسنوات طويلة من دون وعي المريض أو ظهور أعراض تنبه
إلى اصابته ،بل قد يكون أول عرض يكشف اصابته بالمرض هو
حدوث النوبة القلبية أو قصور الكلى.
من جانبه ،قال د .بدر علي املهدي ،استشاري
أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى
دار ال�ش�ف��اء« :إن اإلرش� ��ادات الطبية تنصح
الجميع بقياس معدل ضغط الدم دوريًا ،بدءا
م��ن مرحلة ال�ش�ب��اب .ورغ��م ان�ت�ش��ار عوامل
ال �خ �ط��ر وش� �ي ��وع اإلص ��اب ��ة ب �م��رض ارت �ف��اع
ضغط الدم محليًا ،إال أن القلة تحرص على
قياس معدل ضغط الدم دوريًا».
وأوض� � ��ح ال ��دك� �ت ��ور ب� ��در امل � �ه ��دي ،أن ن�س�ب��ة
اإلص��اب��ة تتضاعف مل��ن ل��دي��ه أح��د أو بعض
عوامل الخطر التالية:
 - 1تاريخ إصابة عائلي.
 - 2زيادة الوزن والسمنة.
 - 3التدخني.
 - 4ارتفاع الكوليسترول.
 - 5السكري.
 - 6اعتالل في القلب.
 - 7تقدم العمر.
األرقام الذهبية التي تحدد معدل ضغط الدم:
ع� �ن ��د ق � �ي� ��اس ض� �غ ��ط ال � � ��دم ل� � ��دى ال �ط �ب �ي��ب،
فسيصف ل��ك ك�س��را «رق��م ع�ل��وي ي��دل على
ال �ض �غ��ط االن� �ق� �ب ��اض ��ي ،ورق � ��م س �ف �ل��ي ي��دل
ع �ل��ى ال �ض �غ��ط االن �ب �س ��اط ��ي» .ول�ل�ت�ف�ص�ي��ل،
عند ان�ق�ب��اض عضلة القلب يندفع ال��دم في
الشريان األبهر وتتمدد جدرانه حتى تسمح
بمروره عبرها ،وتعرف درجة الضغط التي
تتحملها جدران االوعية الدموية ،خالل هذه
العملية بالضغط االنقباضي.
بينما يصف ضغط ال��دم االنبساطي معدل
الضغط اثناء انبساط عضلة القلب وع��ودة
ج��دران اوع�ي��ة الشريان األب�ه��ر إل��ى وضعها
ال�ط�ب�ي�ع��ي .واألرق � ��ام ال��ذه�ب�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة التي
تحدد معدل ضغط ال��دم الطبيعي فهي التي
تقع ضمن / 100 - 120  80 - 60مليمتر
زئبق.
وشدد د .بدر علي ،على أن ارشادات جمعية
القلب االوروبية في سنة  ،2018وحدت ارقام
ض�غ��ط ال ��دم الطبيعي ل�ك��ل ال�ف�ئ��ات العمرية.
ب�م�ع�ن��ى ان ه ��دف امل �ع��ال��ج ه��و ال �ح �ف��اظ على
ثبات واتزان معدل ضغط الدم ضمن معدله
الطبيعي لجميع ال�ف�ئ��ات (ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر عن
العمر).

د .بدر المهدي

تقليل معدل
التوتر والغضب
والحرص على
النوم لساعات
كافية ..أبرز طرق
الوقاية
بغض النظر
عن العمر وصول
ضغط الدم إلى
 80/130يعد ارتفاعا ً
األبحاث الحديثة
تظهر الجانب
السيئ لحبة تحت
اللسان

تشخيص اإلصابة بالمرض

تأثير الضغط النفسي والتوتر

غ �ي��رت ج�م�ع�ي��ة ال�ق�ل��ب االوروب� �ي ��ة اإلرش � ��ادات
ل�ت�ج�ع�ل�ه��ا اك �ث��ر ص ��رام ��ة ف ��ي ال �ت �ش��دي��د على
ان�خ�ف��اض ض�غ��ط ال ��دم ،ح�ي��ث خفضت أرق��ام
ارت� �ف ��اع ض �غ��ط ال � ��دم (م ��ن / 140  80امل�ت�ب��ع
سابقا) ال��ى /130 .80وه��دف ه��ذا التخفيض
ه� ��و ال � �ح� ��رص ع� �ل ��ى اك� �ت� �ش ��اف وت �ش �خ �ي��ص
االصابة وبدء العالج مبكرا .واضاف الدكتور
موضحا :من املهم ادراك ان تشخيص االصابة
ب �م��رض ض �غ��ط ال � ��دم ال ي �ت��م ع �ب��ر اك �ت �ش��اف
حدوث نوبة ارتفاع ضغط الدم مرة واح��دة او
حتى مرتني ،بل يتطلب ان يثبت املعالج تكرار
حدوث االرتفاع في ضغط الدم عدة مرات وفي
اوق��ات مختلفة .كما توجد حالة تسمى «ما
قبل تشخيص االص��اب��ة» وتتمثل ف��ي قياس
ضغط دم يقع ما بني /120 – 140 .90-80
وه�ن��ا ي�ك��ون امل��ري��ض ض�م��ن منطقة الخطر
وسيصاب باملرض ما لم يلتزم باالحتياطات
واالرشادات الطبية ملنع ذلك.

ح� ��ول ت��أث �ي��ر ال �ض �غ��ط ال �ن �ف �س��ي وال �ت��وت��ر
ع�ل��ى ض�غ��ط ال� ��دم ،ش ��رح ال��دك �ت��ور ق��ائ�لا:
«ع �ن��دم��ا ي �ح��زن االن� �س ��ان أو ي �غ �ض��ب أو
ي �ت��وت��ر ،ي �ف��رز ج�س�م��ه ه��رم��ون��ات ك�ث�ي��رة
منها هرمونات التوتر التي تسبب ارتفاع
ضغط الدم وسكر الدم وتسارع ضربات
ال �ق �ل��ب وان �ق �ب��اض ال �ع �ض�ل�ات ،م �م��ا ي�ب��رر
ح� ��دوث ن��وب��ات ارت �ف ��اع ض�غ��ط ال� ��دم تبعا
ملرور الشخص بصدمة نفسية أو نوبات
غ �ض��ب ،ول�ك�ن�ه��ا غ��ال �ب��ا م��ا ت �ك��ون ن��وب��ات
مؤقتة وعابرة وال يمكن اعتبارها مرضًا.
بيد ان االرتفاع الدائم لضغط الدم وبغض
النظر عن الحالة النفسية ،هو الدليل على
اإلص��اب��ة ب��امل��رض وض � ��رورة ب ��دء ال�ع�لاج
الدوائي».

نوبات طارئة وأخرى كارثية
قسم د .بدر نوبات ارتفاع ضغط الدم الحاد
إلى نوعني هي:
 - 1ارتفاع ضغط ال��دم الطارئ :نوبة ارتفاع
ضغط الدم ولكن ال يرافقها معاناة املصاب
من مضاعفات ومشاكل صحية.
 - 2ارتفاع ضغط الدم الكارثي :نوبة ارتفاع
ض �غ��ط ال � ��دم ش ��دي ��د ي��راف �ق �ه��ا م �ض��اع �ف��ات
واع� ��راض م�ث��ل ن��زي��ف ال �ع�ين ،ن��زي��ف ال��دم��اغ،
فشل كلوي او فشل القلب.

العلوي والسفلي مهمان
ينتشر محليا اع�ت�ق��اد خ��اط��ئ يشير ال��ى
أن أهم رقم يجب االهتمام به ومراقبته في
معدل ضغط ال��دم هو الرقم السفلي ،وذلك
ألن ��ه ال��دل �ي��ل ع�ل��ى ص�ح��ة ال �ق �ل��ب .ام ��ا ال��رق��م
ال�ع�ل��وي فيعتقد ال�ك�ث�ي��رون ان ��ه دالل ��ة على
ال�ح��ال��ة النفسية ول�ي��س ل��ه ض��رر او عالقة
بصحة القلب .وذلك يفسر خوف الكثيرين
م��ن ارت� �ف ��اع ال��رق��م ال�س�ف�ل��ي وت �ه��اون �ه��م او
استخفافهم بارتفاع الرقم العلوي .وشدد
د .ب��در على خطأ ه��ذه اإلش��اع��ة وأك��د على
ضرورة عدم التهاون في الحفاظ على اتزان
م�ع��دل ض�غ��ط ال ��دم .وق ��ال« :م��ن االش��اع��ات

مايو كلينك

المصابون بـ«اللوكيميا» تعافوا بالالفندر من الغثيان وفقدان الشهية

العالج بالروائح العطرية ..هل هو موضة عابرة؟
ب �ي �ن �م��ا ي �ب �ح��ث ال� �ع ��دي ��د م� ��ن األش� �خ ��اص
ع ��ن ع�ل�اج ��ات ط�ب�ي�ع�ي��ة وآم� �ن ��ة مل�ش�ك�لات
ال �ن��وم واألل� ��م امل��زم��ن وم ��ا إل ��ى ذل ��ك ،ت ��زداد
شعبية الزيوت األساسية؛ مثل :الالفندر،
الياسمني ،الزنجبيل وزيت النعناع ،بشكل
كبير .واكتشف الخبراء أن الروائح القوية
والقائمة على النباتات قد ت��ؤدي دورا في
علم الصحة والشفاء.
وأش� ��ارت دراس� ��ات بالفعل إل��ى أن ال�ع�لاج
ب��ال��روائ��ح العطرية يمكن أن ي�ك��ون مفيدا.
وعندما نأخذ كل ذلك في االعتبار ،فإن ما
يهم هو مدى التحسن في شعورك ،فيفيد
العديدون أن الزيوت األساسية تساعدهم
في الشعور بالتحسن عن طريق الحد من
الغثيان ،أو تخفيف التهاب العضالت ،أو
تعزيز االسترخاء بعد يوم ُمجهد.

ما الزيت «العطري»
على وجه التحديد؟

ُ
تستخلص ال��زي��وت ال�ع�ط��ري��ة م��ن األزه ��ار
أو الفواكه أو األوراق أو ال�ب��ذور للحصول
على «املستخلص» العطري للنباتات التي
تأتي منها .وتكون النتيجة هي زيت فائق
التركيز يمكن استنشاقه أو التدليك به أو
إضافته إلى مستحضرات الغسول أو ماء
االستحمام.
فكرة هذه العطور النباتية أنها تستهدف
مستقبالت الشم ف��ي األن��ف مما يتسبب
ف��ي ت��أث�ي��رات تمر خ�لال ال�ج�ه��از العصبي
إل��ى ال��دم��اغ .كما ُيعتقد أن بعض ال��زي��وت
تحتوي على تأثيرات مضادة للفطريات أو
مضادة للجراثيم عندما يمتصها الجلد.

أخ��رى ،ساعد زيت النعناع العطري بعض
السيدات الحوامل على الشعور باالرتياح
من الغثيان والقيء أثناء املخاض.
وف��ي م��اي��و كلينكُ ،ي �ق��دم لبعض امل��رض��ى
قطعة قطن بها ق�ط��رة أو اثنتان م��ن زيت
الزنجبيل أو النعناع العطري للتخلص من
الغثيان.

كيف تستخدم حاسة الشم؟

هل يمكنها املساعدة
في التحكم في األلم؟
رب �م��ا ،ت��وص��ل ال�ب��اح�ث��ون ال��ذي��ن ي��درس��ون
ط��ب ال��روائ��ح ب��اع�ت�ب��اره طريقة للمساعدة
ف��ي تقليل األل��م بعد ال�ج��راح��ة ،إل��ى أن من
يجربونه ال تقتصر فائدتهم على التحكم
ف��ي األل ��م بطريقة أف �ض��ل ،لكنهم يبلغون
أي �ض��ا ع��ن ش �ع��ور أك �ب��ر ب��ال��رض��اء ال �ع��ام
ع��ن ال��رع��اي��ة التي يتلقونها .تمثل الزيوت
األس��اس�ي��ة بالطبع ج ��زءا واح ��دا ف�ق��ط من
خطة التحكم في األلم بعد الجراحة.
كما ذكرت النساء الالتي دخلن في مخاض
أيضا نتائج إيجابية الستخدام روائح مثل
الزهور والالفندر وبخور اللبان .وبدت هذه
ال��روائ��ح ف��ي إح ��دى ال ��دراس ��ات م�ف�ي��دة في
املساعدة في تخفيف القلق والخوف والحد
من الحاجة إلى أدوية خفض األلم.

النوم بشكل أفضل
يساعد ش��اي البابونغ وغ�س��ول الخزامي

ف ��ي وق ��ت ال �ن ��وم ع �ل��ى دع ��م ال �ن ��وم بشكل
أفضل وف��ق ما ُيشتهر عنهما .ولكن هل
هما ُفعاالن فعال؟ تجيب بعض الدراسات
ال�ت��ي أج��ري��ت ع�ل��ى م��رض��ى املستشفيات
ب��اإلث�ب��ات ع��ن ه��ذا ال �س��ؤال؛ فقد ت��م توثيق
دور ه � ��ذه ال � ��روائ � ��ح ف� ��ي امل� �س ��اع ��دة ع�ل��ى
االسترخاء والنوم.

أيا كانت الفوائد الصحية للعالج بالعبير،
فاستخدام العطور التي تستمتع بها أو
ال�ت��ي تجعلك تشعر بشعور أف�ض��ل من
امل �م �ك��ن أن ي �س��اع��دك ع �ل��ى االس �ت��رخ��اء
والشعور أنك أكثر إيجابية .يقترح أحيانا
ال �خ �ب��راء ف��ي م��اي��و كلينك زي ��ت الليمون
ال�ع�ط��ري ل�ع�لاج ال �ص��داع وال�ت�ع��ب العقلي
أو اليوسفي لعالج التململ واالضطراب
والغثيان والنوم.

عسر الهضم والغثيان

العالج بالعطور بطريقة آمنة

يمكن أن يكون ع��دم الشعور بالراحة في
املعدة أثرا جانبيا للعديد من الحاالت ،بدءا
من الحمل وانتهاء بالسرطان .لكن تشير
ال��دراس��ات إلى أن الزيوت العطرية يمكنها
املساعدة في تجاوز األمر.

ت�ص�ب��ح أغ �ل��ب ال��زي��وت ال�ع�ط��ري��ة آم �ن��ة عند
اس�ت�خ��دام�ه��ا بطريقة صحيحة .ل�ك��ن من
امل �ه��م ت��ذك��ر أن ج �م �ي��ع ال ��زي ��وت ال�ع�ط��ري��ة
ش��دي��دة امل �ف �ع��ول ،وال ي�م�ك��ن اس�ت�خ��دام�ه��ا
بنفس الطرق.
على سبيل امل �ث��ال ،ف��ال��زي��ت ال�ع�ط��ري ال��ذي
ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام��ه ل�ت�ع�ط�ي��ر امل �ك��ان ق��د ال
ي�ص�ل��ح اس �ت �خ��دام��ه ل �ت��دل �ي��ك ال �ج �س��م .في
الحقيقة ،يمكن أن تسبب بعض ال��زي��وت
الحامضية حروقا شديدة إذا تم وضعها
على الجلد مباشرة ثم التعرض إلى أشعة
الشمس بعد ذلك مباشرة.

سرطان الدم
أشارت إحدى الدراسات إلى أن األشخاص
املصابني بسرطان ال��دم (اللوكيميا) ممن
اعتادوا على استعمال الالفندر أو البابونج
أو ال �ن �ع �ن��اع ب��اخ �ت �ي��اره��م ق ��د ت �ع��اف��وا من
الغثيان وم��ن فقدان الشهية .وف��ي دراس��ة

الطبية الخاطئة التي تتناولها ألسن بعض
املتحدثني في الديوانيات ووسائل التواصل
االجتماعي هي ان ارتفاع رق��م ضغط الدم
ال�ع�ل��وي ل�ي��س أم ��را خ �ط��را ع�ل��ى ال�ص�ح��ة او
يمكن التهاون به .لكن الصحيح هو ان كال
ال��رق�م�ين (ال�ع�ل��وي والسفلي) مل�ع��دل ضغط
ال � ��دم م �ه �م��ان ج � ��دا .وي �ج��ب ال� �ح ��رص على
ان�خ�ف��اض�ه�م��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ص�ح��ة القلب
والشرايني وجميع اعضاء الجسم».
أضرار حبة تحت اللسان
ي�ل�اح ��ظ ب �ع��ض امل �ص��اب�ي�ن ب �ن��وب��ات ارت �ف ��اع
الضغط الشديدة ،عالجهم عبر حبة توضع
تحت اللسان .وفسر د .ب��در« ،سبب وضع
ال �ع �ق��ار ت �ح��ت ال �ل �س��ان ي��رج��ع ال ��ى خ��اص�ي��ة
االم �ت �ص��اص ال�س��ري��ع ال�ت��ي تتميز ب�ه��ا ه��ذه
املنطقة ،مما يسرع وص��ول مكونات العقار
إل��ى مجرى ال��دم ،لتسبب انخفاضا سريعا
في ضغط الدم».
واشيع انواعها هي عقاقير النيتروجلسرين
التي تؤثر ايجابا على صحة القلب .بيد ان
ع��دة ارش ��ادات طبية نصحت بعدم «خفض
ضغط الدم السريع عبر حبة تحت اللسان»
أو على االق��ل تقنينها لحاالت خاصة .فقد
اث�ب�ت��ت االب �ح��اث اه�م�ي��ة خ�ف��ض ض�غ��ط ال��دم
املرتفع بشكل تدريجي عبر عدة اي��ام حتى
يستعيد الجسم اتزانه من دون مضاعفات
صحية وليس سريعا خالل ساعات.
هدف العالج األساسي
يعتقد الكثير ب��أن خ�ط��ة ع�ل�اج ض�غ��ط ال��دم

ت �ه��دف ال ��ى ع�ل�اج االع � ��راض م �ث��ل ال�خ�ف�ق��ان
وال � �ص ��داع وال� ��دوخ� ��ة .ب �ي��د أن ه ��دف ال �ع�لاج
ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي وال � �ط� ��وي� ��ل االم� � � ��د ه � ��و ت� �ف ��ادي
مضاعفات خطرة ج��دا تطال كافة شرايني
الجسم وبخاصة القلب .مثل:
 - 1تضرر وتفكك بطانة جدار الشرايني مما
يزيد قابلية ترسب الدهون الضارة واالصابة
بتصلب الشرايني وجميع الجلطات كالجلطة
الدماغية او القلبية او الرئوية.
 - 2الفشل الكلوي.
 - 3اعتالل العني وضعف حاسة البصر او
فقدانها.
 - 4التأثير على ت��روي��ة االط ��راف مما يزيد
خطر حدوث الغرغرينا والحاجة للبتر.
 - 5تضخم عضلة ال�ق�ل��ب .ف��ارت�ف��اع ضغط
ال��دم يسبب ب��ذل عضلة القلب ملجهود اكبر
حتى تضخ ال��دم ال��ى الجسم ،مما ي��ؤدي مع
الوقت الى تضخمها.
كيف تتفادى اإلصابة؟
 - 1ف�ق��د ال ��وزن ال��زائ��د وع�ل�اج ال�س�م�ن��ة ب��أي
طريقة يصفها الطبيب.
 - 2اتباع تغذية منخفضة األمالح والدهون،
وي �ن �ص��ح ك �ث �ي��ر م ��ن ال �خ �ب ��راء واخ �ص��ائ �ي��ي
التغذية باتباع حمية داش.
 - 3ت�ح�س�ين اس �ل ��وب ال �ح �ي��اة ل �ي �ك��ون اك�ث��ر
نشاطا وااللتزام بممارسة الرياضة.
 - 4االقالع عن التدخني.
 - 5تقليل معدل التوتر والغضب واتباع طرق
لالسترخاء وتعزيز الطاقة االيجابية.
 - 6الحرص على النوم لساعات كافية.

البطيخ ..مكمل غذائي جديد
يحارب الدهون والسكريات
د.والء حافظ
دراس � ��ة ج��دي��دة وف ��ري ��دة أج ��راه ��ا ف��ري��ق
ب �ح �ث��ي ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة والي � � ��ة أوري � �غ� ��ون
األميركية حول الفوائد الصحية لتناول
ال �ب �ط �ي��خ ع �ل��ى ش �ك��ل م �ك �م�لات غ��ذائ �ي��ة،
والتي من املمكن أن تساعد على تجنب
اآلثار الصحية الضارة لنظام غذائي غير
صحي.
ُ
وك��ان��ت ه��ذه ال��دراس��ة ق��د أج��ري��ت داخ��ل
م�خ�ت�ب��ر ،ح�ي��ث ت��م إط �ع��ام م�ج�م��وع��ة من
ف �ئ��ران ال �ت �ج��ارب ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر 10
أسابيع إما بنظام غذائي قليل الدسم أو
غني بالدهون خالل فترة  10أسابيع.
وف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ت�غ��ذت م�ج�م��وع��ات من
الفئران البدينة على مكمالت البطيخ في
شكل مسحوق مصنوع نتيجة عملية
تجفيف بالتجميد .هذا ،وقد كانت كمية
مكمالت الحشو الداخلي للبطيخ املكافئة
تعادل ½ 1ما يمكن أن يتناوله اإلنسان
ي ��وم �ي ��ا ،أم� ��ا م �ك �م�ل�ات ق� �ش ��رة ال �ب �ط �ي��خ،
ف�ت�ع��ادل ال�ك�م�ي��ة امل��وج��ودة ف��ي مكمالت
األلياف الغذائية العادية.
ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ت �ج��رب��ة ون �ه��اي �ت �ه��ا ،س�ج��ل
ال � �ب � ��اح � �ث � ��ون وزن ال � �ج � �س� ��م وت �ح� �م ��ل
الجلوكوز -وه��و اختبار يقيس تجاوب
الجسم للسكر (الجلوكوز) ،ويمكن أن
ُيستخدم للكشف ع��ن اإلص��اب��ة بالنوع

الثاني من داء السكري -لكل فأر .وكان
ل ��دى ال �ف �ئ��ران ال �ت��ي ت��م إط�ع��ام�ه��ا نظاما
غذائيا غنيا بالدهون مع إضافة مكمالت
البطيخ مستويات أفضل للجلوكوز في
الدم من الفئران في النظام الغذائي الذي
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�س�ب��ة ع��ال�ي��ة م��ن ال��ده��ون
فقط .وقد يكون ارتفاع مستوى السكر
ف ��ي ال� � ��دم م ��ؤش ��را ع �ل��ى داء ال �س �ك��ري
م��ن ال �ن��وع ال �ث��ان��ي ،وه ��و م ��رض ال ينتج
فيه الجسم م��ا يكفي م��ن األن�س��ول�ين أو
يستخدمه بشكل صحيح ،وهو هرمون
يحول الطعام إلى طاقة .والنوع الثاني هو
الشكل األك�ث��ر شيوعا مل��رض السكري
في الواليات املتحدة.
ف ��ي ه � ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ال� � ��ذي ن� �ش ��ره م��وق��ع
 ،Medical xPressي�ش�ي��ر ن �ي��ل ش��اي
أس �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال �غ��ذائ �ي��ة ب�ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��ومال� ��زراع � �ي� ��ة ف� ��ي ج ��ام �ع ��ة والي � � ��ة أوه ��اي ��و
األم �ي��رك �ي��ة -إل ��ى أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن
مجموعتي الفئران تأكالن نفس الكمية
م ��ن ال ��ده ��ون وال �س �ك ��ر ،ف� ��إن اس �ت �ه�لاك
جرعة واحدة ونصف من املكمالت التي
تحتوي على الحشو الداخلي للبطيخ أو
 2ف��ي امل�ئ��ة م��ن مكمالت ال�ق�ش��رة الغنية
باأللياف له العديد من الفوائد من أهمها
ت �ج �ن��ب اآلث� � ��ار ال �ص �ح �ي��ة ال� �ض ��ارة ال�ت��ي
ت�ت��رت��ب ع�ل��ى ت �ن��اول ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
الدهون والسكريات.
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هدى بركات لـ سبقلا :بريدنا ُمهدَ ر..
وكل تجربة أليمة ال نخرج منها سالمين
القاهرة  -محمد عبدالناصر

ً
عنفا ودما ًرا وخسارات
ماذا نعرف عن بشر عاشوا حرو ًبأ أهلية؟
ً
وخوفا مريعً ا ،كيف يتحوّ لون؟ سؤال كان له دوي خاص لدى
وخيبات..
صاحبته ،ربما يعود إلى سنوات ليست بعيدة ،في فترة مضطربة
حدث فيها كلُ شيء يمكن تخيله ،لتفجر الحرب األهلية في لبنان،
إبداعا متدفقا ..وجروحا غائرة ،سالت على الورق ،لتولد رفقة الموت
والخراب« ،حجر الضحك» و«ملكوت هذه األرض» و«أهل الهوى»
و«سيدي وحبيبي» ،وعشرات الرسائل األخرى التي بقيت رهينة في
يدي «بريد الليل» ،الساعي الذي جاب بالد العالمً ،
بحثا عمن قتلهم
الفقد ،وآلمتهم الوحدة ،وسرقتهم الغربة خارج وطنهم.
هدى بركات

الروائية اللبنانية هدى بركات ،ولدت في بيروت
ع ��ام  1952وم �ق �ي �م��ة ف ��ي ب ��اري ��س ،درس � ��ت األدب
الفرنسي وتخصصت في األدب املعاصر ،عايشت
ال�ح��رب األه�ل�ي��ة ف��ي لبنان ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي 1975
واستمرت حتى  ،1989وجاءت منها أعمالها التي
حكت عن تلك الفترة العصيبة ،وجالت بني قسوة
الحرب وجمالية األمكنة ،وتحوالت اإلنسان ،نالت
بركات ع��دة جوائز مرموقة ،ومنحتها الحكومة
الفرنسية رتبة الفارسة في األدب والفنون وأخذت
وس��ام االستحقاق ،وح��ازت عن روايتها األخيرة
«ب��ري��د الليل» ،الجائزة العاملية للرواية العربية
«البوكر» وكان لـ سبقلا هذا الحوار معها..
• رغ ��م إق��ام �ت��ك ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ف��ي ف��رن �س��ا ..ف��إن��ك
رف �ض��ت ال�ك�ت��اب��ة ب�ل�غ��ة غ�ي��ر ال�ع��رب�ي��ة ،ع�ل��ى عكس
كثير من الروائيني العرب املقيمني في فرنسا ..ما
السبب؟

بحسب علمي ،ان الروائيني والروائيات املغتربني من
العالم العربي ،لم يكتبوا سوى عندما ص��اروا في
مغترباتهم ،أستثني بعض الروائيني الجزائريني
الذين كتبوا بالفرنسية في بلدهم أيام االستعمار،
أي ف��ي النصف األول م��ن ال�ق��رن العشرين ،بينما
أرى أن التكوين املعرفي وامل�ه��ارة اللغوية تدفعان
إلى التعبير بلغة ما واالنتماء إلى ثقافتها ،بينما
ف��ي حالتي كتبت قبل ال�ه�ج��رة ،وأن��ا اب�ن��ة الثقافة
العربية ال سواها.

• ول��دت ف��ي ل�ب�ن��ان ..وس��اف��رت ال��ى ف��رن�س��ا ،لكنك
عدت عند نشوب الحرب األهلية في لبنان ،ما سر
هذه العودة؟

لظروف تخص املنحة ،كما أنني بدأت الكتابة عند
العودة في خضم الحرب.

• ارتبطت أعمالك كلها بالحرب األهلية في لبنان،
ماذا أردت أن تحكيه عن تلك الفترة املضطربة؟

ربما يمكن أن تقول آث��ار الحرب ،فلست مؤرخة،
وإنما املناخ ال��ذي سيطر بشخصياته وسلوكها
ومصائرها عاش في فترة االضطراب وعلى اتفاق
ال�ط��ائ��ف ،ف��إن االض �ط��راب ل��م ي��زل..ول�ع�ل��ك ت��رى ما
يحدث.
عن الترجمة

• إلى جانب عدة لغات أخرى ..كيف تنظرين إلى
ترجمة بعض أعمالك إلى اللغة العبرية؟

ترجمت بعض رواي��ات��ي إل��ى لغة هندية ،ويعرف
أن ال�ه�ن��د ك�ث�ي��رة ال �ل �غ��ات ،وي�ط��ال�ب�ن��ي ق ��راء ه�ن��اك
ب��ال �ت��رج �م��ة ،وه� ��ي ل �ي �س��ت وظ �ي �ف �ت��ي وال ه��دف��ي،

• ف ��ي ال �ف �ص��ل األخ� �ي ��ر ي� �م ��وت س ��اع ��ي ال �ب ��ري ��د..
ه ��ل رم ��زي ��ة م��وت��ه ت �ش �ي��ر إل� ��ى ن �ه��اي��ات محتملة
للمهاجرين العرب؟

أنا ابنة الثقافة
العربية ال سواها

ال يسأل الروائي عن عناصر الرواية وإعادة تركيب
عالقاتها ،ومصائر أو م��آالت شخصيات روايته.
إن النقاد والباحثني يتمكنون بكل يسر من العناية
بتلك األمور.

بدأت الكتابة في خضم
الحرب األهلية بلبنان

• ك �ن��ت أول ام � � ��رأة ت� �ف ��وز ب� �ـ«ال� �ب ��وك ��ر» وح��ده��ا
لاً
دون م�ن��اص�ف��ة ،ل�ك��ن ج ��د ك�ب�ي� ً�را وق��ع ب�ع��د ف��وزك
خ� �ص ��وص ��ا ت� �س ��ري ��ب خ� �ب ��ر ف � � ��وزك ق� �ب ��ل اإلع �ل��ان
الرسمي ..ما تعليقك؟

ترجمة األعمال للعبرية..
ليست تطبيعا ً
االنشغال بجائزة البوكر
عائد إلى مقارنتها
بالنسخة اإلنكليزية
أعضاء اللجان التحكيمية
بشر ..محكومون بشروط
زمنهم
الروائي ال ُيسأل
عن شخصيات روايته
ومصائرها ومآالتها
فاملسألة ع��ائ��دة إل��ى اتفاقات دور نشر وج��دوى
اق�ت�ص��ادي��ة م��ن ع��رض وط�ل��ب وت�س��وي��ق .العبرية
وال� �س ��ري ��ان� �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة ش �ق ��ائ ��ق م� ��ن ش �ج��رة
ل�غ��وي��ة واح � ��دة .ص�ح�ي��ح أن إح ��داه ��ا م�ي�ت��ة ،وه��ي
ال �س��ري��ان �ي��ة ،وإن ك��ان��ت ل �غ��ة ط �ق��س دي �ن ��ي ،ف��إن
العبرية الحديثة ،املتداولة اآلن ،من عرض اللغات
املوجودة ،والترجمة منها أو إليها مطلب يتجاوز
التثاقف أو التطبيع ،وإن�م��ا الكشف عما يحدث
ب�ين م�ن��اط��ق ق��ري�ب��ة ج�غ��راف�ي��ة م�ن�ع��زل��ة سياسيًا.
معظم املؤسسات الفلسطينية املتخصصة في
الداخل اإلسرائيلي أو الخارج تترجم من العبرية
وإليها ،وهذا أمر اعتيادي ،كذلك نقلت الكثير من

أل�س�ن��ا مخترقني م��ن ال�ج�م�ي��ع؟ اس�ت�ب��اح��ت امل��واق��ع
االجتماعية واإلع�لام�ي��ة الرقمية ك��ل حياتنا .إننا
مفتوحون لها عبر جواالتنا وحواسيبنا ،بريدنا
م �ه��دور ،أن�ف��اس�ن��ا م �ه ��دورة ،ص��داق��ات�ن��ا م �ه��دورة،
حيواتنا كلها م�ه��دورة .االمتناع أو االحتجاب له
مزايا ومثيلها من رزايا.
غالف الرواية

دور النشر العربية س��واء في لبنان أو العراق أو
مصر الكثير من الكتب العربية .ماذا عن الكتاب
اليهود – ومنهم علمانيون ،-بجنسيات فرنسية
وأس�ب��ان�ي��ة وأم�ي��رك�ي��ة ممكن كتبوا بلغات بلدان
والدتهم وإقامتهم ،وتترجم مقاالتهم ودراساتهم
وك�ت�ب�ه��م وت �ن �ش��ر ف ��ي ال �ص �ح��ف وامل ��واق ��ع ودور
ال�ن�ش��ر؟ األم��ر أب�ع��د م��ن ات�خ��اذ م��وق��ف ،وإن كان
موجودًا ،فإن بعض اللغات اآلسيوية قصية عنا
بآدابها وعلومها ،كما أن بعض اللغات األميركية
الجنوبية ،واللغات األفريقية ال ندري عنها سوى
اللمم!
ْ
حفر الذات
• لنأت لرواية البوكر «بريد الليل» ..للمرة األولى
ً
بعيدا من لبنان ..ما الذي
تجري أح��داث روايتك
تغير في وجدان هدى بركات وعقلها؟

الجغرافيا كائن سيال ومتحرك وي�ع��اد تشكيله
عبر ذاكرة الشخصيات ،ولبنان ليس بعيدًا.

• ما بعد الحرب والهجرة ..ج��اءت «بريد الليل»
لتحكي عن وحشة الفقد وأل��م االشتياق ووح��دة
الغربة ..كيف وجدت هذا العالم؟

ل��م أج��د ه��ذا ال�ع��ال��م ،وإن�م��ا م��اذا فعل العالم بحياة
هدى بركات ،فعل الكثير ،الحرب تحفر في الذات،
الغربة تنقش في ال��روح ،الفقد يكسر النفس .كل
تجربة أليمة ال نخرج منها ساملني.

خطاب «البوكر»
• البعض وصف خطابك أثناء تسلمك للجائزة
ب� �ـ«امل� �ت� �ع ��ال ��ي» ،خ� �ص � ً
�وص ��ا ب �ع ��د أن ع� �ب ��رت ع��ن
استيائك لعدم فوز روايتك «ملكوت هذه األرض»
بالجائزة عام 2013؟

ي �ب �ق��ى وص ��ف األش� �خ ��اص ت �ع �ب �ي �رًا ع ��ن ط��ري�ق��ة
فهمهم ،س��واء مضمر السوء أو ظ��اه��ره ،أم��ا ما
ق�ص��دت��ه ع��ن رواي ��ة «م�ل�ك��وت ه��ذه األرض» فهي
مسألة أخرى .ربما ماتت اآلن كما لن تهم أحدا.
• ه��ل أف �س��دت «ال �ب��وك��ر» وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ج��وائ��ز
األدبية املناخ الثقاقي ،لكونها ً
دائما متهمة من
ال�ن�ق��اد ب��أن�ه��ا ت�ع�ت��د ب�م�ع��اي�ي��ر أخ ��رى غ�ي��ر ج��ودة
العمل؟

توجد أكثر من جائزة في العالم العربي ،ال تخص
ال��رواي��ة ،وإنما االنشغال بجائزة البوكر عائد إلى
م�ق��ارن�ت�ه��ا ال��دائ�م��ة ب��االن�ك�ل�ي��زي��ة ،ع�ل��ى أن املعايير
مختلفة بحسب التقاليد الثقافية ،بينما لدينا في
العالم العربي جوائز مرموقة مهما عال أو انخفض
مستوى ال�ل�ج��ان ،فهم بشر محكومون بشروط
زمنهم ومعرفتهم.

عبدالوهاب سليمان

الثقافة العمانية..
بشائر المستقبل
عمت مشاعر الحزن الصادقة على وفاة السلطان قابوس
أرجاء ُعمان والوطن العربي؛ ملا اتسم به حكمه من التعقل
وش �ي��وع ث�ق��اف��ة امل�ح�ب��ة وال �س�ل�ام .للسلطان ق��اب��وس إرث
كبير ف��ي ترسية دع��ائ��م نهضة ُع�م��ان الحديثة م��ن دون
قطيعة مع تاريخ وحضارة ُعمان العريقة ،وإرثها املديد
في الشعر وأدب الرحالت والتراجم.
ون��ال��ت اﻵداب وال�ف�ن��ون نصيبها م��ن االه�ت�م��ام ف��ي عهد
ق ��اب ��وس ،إذ ب � ��دأت ،م �ن��ذ ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ج �ه��ود ت�ح��دي��ث
املؤسسات الثقافية في ُعمان ،وتأسيس اﻷندية واملنتديات
اﻷدب� �ي ��ة ،م�ث��ل ال �ن��ادي ال�ث�ق��اف��ي ال �ق��وم��ي ف��ي ع ��ام ،١٩٧٥
والجمعية العمانية للكتاب واﻷدباء في عام  .٢٠٠٨ونجد
االه�ت�م��ام باملوسيقى عبر تأسيس الفرقة السيمفونية
ومركز املوسيقى العمانية ،وكذلك املتاحف وفرق املسارح
اﻷه�ل�ي��ة وج�م�ع�ي��ة ال�ف�ن��ون التشكيلية وامل �ج�ل�ات اﻷدب �ي��ة،
مثل السراج ونزوى والغدير التي استقطبت أبرز الكتاب
العمانيني والعرب.
واه �ت��م ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ،م �ن��ذ ب��داي��ة ح �ك �م��ه ،ب��اف�ت�ت��اح
امل� � ��دارس وال �ك �ل �ي��ات ،واب �ت �ع��اث ال�ط�ل�ب��ة ل �ل �خ��ارج ،م�ح��دث��ا
تحوالت اجتماعية وثقافية كبيرة ،إذ أسهم الخريجون
في تأسيس الصحافة الثقافية ،وتفاعلوا مع محيطهم
العربي عبر اﻹعالم بكل أشكاله ،وانتشار اﻹبداع العماني
في الشعر والقصة والرواية والنقد.
ويتمتع اﻷدب العماني بخصوصية ف��ري��دة ف��ي املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ق��وام �ه��ا ال �ج �غ��راف �ي��ا وح �ك��اي��ات م �ق��اوم��ة ال �غ��زاة
وامل�س�ت�ع�م��ري��ن ،وال �س �ف��ر ح ��ول ال �ع��ال��م ل�ل�ت�ج��ارة وال�ع�م��ل
وتوسع اﻹمبراطورية العمانية .وترددت اسماء مثل سيف
ال��رح �ب��ي وس�ل�ي�م��ان امل �ع �م��ري وع �ب��داهلل ح�ب�ي��ب وب�ش��رى
خ�ل�ف��ان ول�ي�ل��ى ع �ب��داهلل وم�ن��ى السليمي وأح �م��د املعيني
وكثيرين ،وأصبح لهذه األسماء حضور عربي مستحق،
وظهور على مسرح اﻷدب العاملي عبر فوز ترجمة رواية
سيدات القمر لجوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية
للرواية ،وفوز الشاعر حسن املطروشي بجائزة توليوال
اﻹيطالية للشعر العاملي.
وبتنصيب هيثم بن طارق آل سعيد ،الذي شغل منصب
وزي��ر ال �ت��راث والثقافة منذ ع��ام  ،٢٠٠٢سلطانا لعمان،
سيكون م��ن ح��ق املبدعني ف��ي ُع�م��ان التفاؤل بمستقبل
أك�ث��ر إش��راق��ا للثقافة واﻹب� ��داع ،وأن يبلغ آف��اق��ا أب�ع��د ،إذ
يؤكد كثيرون ممن تعاملوا عن قرب مع السلطان الجديد
اهتمامه الكبير بالثقافة والفنون واملعرفة ،حتى أن البعض
رأى في توصية السلطان قابوس به خليفة له رسالة تؤكد
أهمية الثقافة والفنون في نهضة اﻷمم والشعوب.
نأمل ُلعمان ،وشعب ُعمان ،مستقبال أكثر زهوا ،واستمرار
النهج الحكيم للسلف على يد الخلف ،ونأمل ملثقفي ُعمان
ومبدعيها املزيد من التألق املستحق ،واملستمد من عراقة
حضارة ُعمان ورسوخ آدابها وفنونها.

إقبال أكبر من الدور العربية

 900ناشر في معرض
القاهرة للكتاب

• أخ�ي� ً�را ..م��اذا بعد «بريد الليل» ..هل ثمة رواية
جديدة في انتظار الجمهور؟

اع �ت��دت ال�ف�ص��ل ب�ين ك��ل ع�م��ل وآخ ��ر ق��راب��ة خمس
س� �ن ��وات ك �ح��د أدن� � ��ى ،وذل � ��ك الع� �ت� �ب ��ارات ك�ت��اب�ي��ة
وجمالية .ولعلني أب��دأ بالعمل ال�ق��ادم قريبًا ،كما
أتمنى االنتهاء منه في الوقت املناسب.

«االنتقال إلى الديموقراطية» ..على كل شعب أن يستكشف طريقه
معرض القاهرة للكتاب

رافع البرغوثي
أدت التطورات السياسية التي شهدها العالم
ف��ي أواخ ��ر ال�ق��رن امل��اض��ي ،واط�ل��ق عليها اسم
«املوجة الديموقراطية الثالثة» ،الى بروز مجال
بحثي جديد في حقل السياسة املقارنة باسم
«االنتقال الى الديموقراطية».
وافصحت عمليات االنتقال الى الديموقراطية
ف��ي ع��ن تباينات وتنوعات م��ن حيث ال�ش��رارة
التي فجرت االحتجاجات الشعبية ضد النظم
ال �س �ل �ط��وي��ة ،وط �ب �ي �ع��ة ال �ح��رك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
او ال �ج �ب �ه��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا ،ون�م��ط
عملية االنتقال الى الديموقراطية ،ومساراتها
ومآالتها.
في كتابه «االنتقال الى الديموقراطية» الصادر
حديثا ع��ن املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب ،ضمن سلسلة «عالم املعرفة» ،يتناول
الدكتور علي الدين هالل أربع قضايا رئيسية،
اوالها ديناميات ازمة النظم السلطوية وانماط
التفاعالت التي تؤدي الى سقوطها ،وثانيتها
ت� �ح ��دي ��ات ت��أس �ي��س ال� �ن� �ظ ��ام ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي،
وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي تثيرها ه��ذه امل��رح�ل��ة كوضع
دس �ت��ور ج��دي��د ،واص� ��دار ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تنظم
ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة .ام ��ا ال �ث��ال �ث��ة ف �ه��ي عملية
تعزيز ال�ن�ظ��ام ال��دي�م��وق��راط��ي وت��وط�ي��د ارك��ان��ه.
وت�ت�م�ح��ور ال��راب �ع��ة ح��ول ح ��دود االن �ت �ق��ال ال��ى
ال �ن �ظ��م ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،ف� �ت ��درس االن �ت �ق ��ادات
املوجهة الى الديموقراطية التمثيلية او النيابية،
وتناقش االجتهادات األخ��رى كالديموقراطية
التوافقية واالجتماعية والتشاورية والرقمية،
واالنتقادات املوجهة الى كل منها.
 5أنماط لالنتقال الديموقراطي
ي� �ق ��ول امل� ��ؤل� ��ف ان ت �ع �ب �ي��ر «االن � �ت � �ق� ��ال ال ��ى

القاهرة – أحمد يوسف

لم يُشر الكاتب إلى التجارب الديموقراطية او المطالبة بها في الوطن العربي

يخصص المؤلف
ِّ
لم
فصالً أو بعض فصل ألي
تجربة عربية
أو للديموقراطية
كطموح أو خيار عربي!
الديموقراطية» يشير ال��ى املرحلة التي تلي
س �ق��وط ال�ن�ظ��ام ال�س�ل�ط��وي ،وت �ب��دأ ب��وص��ول
ال�ح�ك��ام ال �ج��دد ال��ى ال�س�ل�ط��ة ،واض�ط�لاع�ه��م
بالتأسيس لنظام سياسي جديد..
وي�م�ي��ز ب�ين خمسة ان �م��اط لعملية االن�ت�ق��ال
ال� ��ى ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،وف �ق��ا مل �ع �ي��ار ال �ف��اع��ل

الرئيس او االكثر تأثيرا في العملية ،وهي:
نمط االنتقال من اعلى ،نمط التفاوض بني
نخب الحكم وامل�ع��ارض��ة ،نمط االنتقال من
اسفل ،نمط االنتقال من خالل االحتجاجات
الشعبية والثورات االنتخابية ،نمط الفرض
من الخارج.
وي� �ح ��دد اه ��م ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت �ب��رز خ�لال
املرحلة االنتقالية :االزمة االقتصادية ،الريبة
وع��دم ال�ث�ق��ة ،ع��دم ال��واق�ع�ي��ة وال��وع��ود املبالغ
فيها ،اخ�ط��ار التفكك االج�ت�م��اع��ي ،ام��راض
نخب اإلثارة والفوضى.
ك�م��ا ي �ح��دد اه ��م ال�ع�ن��اص��ر امل��دع �م��ة لعملية
االنتقال الى الديموقراطية :استقرار مفهوم
الدولة ،القبول بشرعية الحكومة االنتقالية،
اس �ت �م��رار م �ن��اخ ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة او الكتلة
التاريخية ،ادماج الفاعلني الرئيسيني ،قدرة
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى ال �ت �ف��اوض وب �ن��اء
التحالفات ،التوازن بني االص�لاح السياسي

غالف الكتاب

واالصالح االقتصادي.
ف��ي ال�خ�ت��ام ،ي��ؤك��د امل��ؤل��ف ان الديموقراطية
ن� �ظ ��ام م �ع �ق��د وص� �ع ��ب ،وان ادارة ع�م�ل�ي��ة
االن�ت�ق��ال وص��وال ال��ى تعزيز الديموقراطية
وتوطيد اركانها عملية مرهقة ،تتطلب قدرا
ك�ب�ي��را م��ن ال�ص�ب��ر وال �ح��ذق وامل �ه��ارة وع��دم
الدخول في معارك جانبية ،وعدم االنسياق
وراء ش �ه��وة االن �ت �ق��ام وامل� �ع ��ارك ال�ص�غ�ي��رة،
كما يشير ال��ى ع��دم وج��ود وص�ف��ة جاهزة
ص��ال�ح��ة ل�ك��ل امل�ج�ت�م�ع��ات ،او ح��ل س�ح��ري
لضمان اق��ام��ة نظم ديموقراطية مستقرة،
فعلى على كل شعب ان يستكشف طريقه،
وفقا لظروفه..
ويتساءل ال�ق��ارئ عن مبرر وج��ود العنوان
ال�ف��رع��ي للكتاب «م ��اذا يستفيد ال�ع��رب من
تجارب اآلخ��ري��ن؟» ،اذ لم يخصص املؤلف
فصال او بعض فصل ألي��ة تجربة عربية،
او للديموقراطية كطموح او خيار عربي!..

دع��ت وزي ��رة الثقافة امل�ص��ري��ة د .إي�ن��اس عبد ال��داي��م ،ك��ل األس��ر
لزيارة معرض القاهرة الدولي ،لبناء عقول أبنائنا بشكل مستنير
من مختلف الفئات العمرية ،وذل��ك في مؤتمر صحافي إلعالن
تفاصيل الدورة .51
وتنطلق ال��دورة  51ملعرض القاهرة الدولي للكتاب في  22يناير
الجاري حتى  4فبراير ،بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة،
تحت شعار «مصر أفريقيا ..ثقافة التنوع» ،في ظل رئاسة مصر
لالتحاد األفريقي هذا العام ،وتحل دولة السنغال ضيف شرف
الدورة ،واختير املفكر الراحل جمال حمدان شخصية املعرض.
وق��ال الناشر محمد رش��اد ،رئيس ات�ح��اد الناشرين ال�ع��رب ،إن
ٌ
«معرض للجماهير من الدول
معرض القاهرة الدولي للكتاب ،هو
العربية ككل ،فهو يتيح الفرصة ليقوم الزائرون بشراء مختلف
الكتب ،والكاتب يقوم بعرض إصداراته الجديدة».
ونوه رشاد بالدعم الذي تلقاه الناشرون العرب ،وتحفيزهم على
امل�ش��ارك��ة خ��اص��ة بعد ت�خ��وف البعض خ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي من
فكرة نقل املعرض من مدينة نصر إلى التجمع الخامس ،مؤكدا
أنه بعد نجاح الدورة املاضية أقبل عدد كبير من الناشرين العرب
على االشتراك في الدورة املقبلة ،مشيرا إلى املبيعات املرتفعة التي
حققها الناشرون العرب العام املاضي.
وأكد الناشر سعيد عبده ،رئيس اتحاد الناشرين املصريني ،تزايد
طلبات االشتراك في الدورة الحالية من املعرض عن العام املاضي
الذي شهد عزوف الكثيرين خوفا من انتقال معرض الكتاب من
مدينة نصر إلى التجمع الخامس.
وأض ��اف رئ�ي��س ات�ح��اد ال�ن��اش��ري��ن امل�ص��ري�ين أن ال ��دورة الحالية
يشارك فيها  41بائعا من تجار س��ور األزبكية للكتب القديمة
واملستعملة ،بعدما تم استيعابهم من قبل وزارة الثقافة ،وفقا
للشروط املوضوعة للمشاركة .كما كشف عن تطبيق إلكتروني
تم تطويره من قبل أحد الناشرين لعرض إص��دارات دور النشر
املشاركة باملعرض لتسهيل العثور عليها من قبل القارئ.
وم��ع حلول دول��ة السنغال ضيف ش��رف ال��دورة الحالية ،كشف
الدكتور هيثم الحاج علي ،رئيس الهيئة العامة املصرية للكتاب،
عن استحداث جائزة جديدة بعنوان «الدراسات األفريقية» إضافة
إلى إطالق جائزة عن أفضل جناح في معرض الكتاب.
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منوعات

ميغان ماركل وكيت ميدلتون لم تتحدثا في «قروب واتساب» العائلة ..منذ  6أشهر

ً
هل يعتبر األمير هاري ..خائنا؟

«تايمز» :ميغان
ماركل وقعت اتفاقا ً
مع شركة ديزني

محمد مراح

صدمة كبيرة في المجتمع
البريطاني ..أميرهم
المدلل هاري يعتزل،
ويقرر ترك العائلة الملكية
لالستقالل ماديا ً برفقة
زوجته ميغان ماركل
وابنهما أرتشي.

قالت صحيفة تايمز ،أم��س ،إن ميغان
ماركل زوج��ة األمير البريطاني هاري
واف �ق��ت ع�ل��ى ت�س�ج�ي��ل ت�ع�ل�ي��ق ص��وت��ي
مل�ص�ل�ح��ة ش��رك��ة دي��زن��ي م �ق��اب��ل ت�ب��رع
الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية
األفيال.
وف��اج��أ ال ��زوج ��ان ال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة ي��وم
األرب � � �ع� � ��اء ب ��إع�ل�ان� �ه� �م ��ا ال� �ت� �خ� �ل ��ي ع��ن
م�ه��ام�ه�م��ا امل �ل �ك �ي��ة ل �ق �ض��اء امل ��زي ��د من
ال��وق��ت ف��ي أم�ي��رك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة و«ال�ع�م��ل
على أن يصبحا مستقلني ماديًا».
ول��م ت�ق��دم الصحيفة أي تفاصيل عن
ال �ت �ع �ل �ي��ق ال� �ص ��وت ��ي ال� � ��ذي س�ت�س�ج�ل��ه
ميغان ،لكنها قالت إن «ديزني» ستقدم
ت �ب��رع��ًا ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ل �ج �م �ع �ي��ة «أف� �ي ��ال
ب�ل�ا ح� ��دود» ال �خ �ي��ري��ة ،وف ��ق م��ا ذك��رت
(رويترز).

هذا القرار الذي اتخذه األمير هاري وزوجته،
من دون استشارة جدته امللكة إليزابيث وال
أفراد العائلة املالكة اآلخرين ،قبل إعالن األمر
ع�ل��ى م��وق��ع «س��اس �ك��س روي� ��ال دوت ك��وم»
اإلخباري في خطوة جرحت مشاعر امللكة
وأف��راد العائلة وأصابتهم بخيبة األم��ل ،وفق
ما ُسرب عن مصادر في قصر بكنغهام.
خيانة هاري
ه��ذا الخبر ال �ص��ادم أث��ار الكثير م��ن الحبر،
ف��ي الصحف البريطانية واألم�ي��رك�ي��ة وعبر
مختلف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،ف�ق��د كتبت مجلة
ً
 The spectatorتقريرًا مطوال قالت فيه إن
ما حدث يشبه كثيرًا ق��رار خ��روج بريطانيا
م��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي ال ��ذي ك ��ان م�ف��اج�ئ��ًا،
ورم� � ��زت مل ��ا ح� ��دث ع �ل��ى أن� ��ه  ،Megxitفي
إشارة إلى خروج ميغان ماركل من القصر
امللكي وسحبها معها األمير ه��اري ،وقالت
إنه يشبه كثيرًا  Brexitالذي قلب بريطانيا
رأسًا على عقب.
وتقول املجلة إن  Megxitكشف عن وجود
ان �ق �س��ام ف ��ي امل�ج�ت�م��ع ال �ب��ري �ط��ان��ي مثلما
ح��دث م��ع  ،Brexitوان ك�ث�ي�رًا م��ن ال�ن��اس
العاديني ،في بريطانيا يشعرون بالصدمة،
ف �ق��د ذه� �ل ��وا مل ��ا ي �ع �ت �ب��رون��ه «خ� �ي ��ان ��ة» من
األمير ه��اري وميغان ألسرتهما وأمتهما
وواج�ب��ات�ه�م��ا ،وت �ط��رح الصحيفة ت�س��اؤال
تقول فيه «كيف يمكن لهاري وزوجته أن

يفعال ذلك بالعائلة امللكية؟».
ويقول الكاتب  Brendan O›Neillعبر املجلة
«التقارير التي تفيد بأن امللكة تشعر بالقلق
واألل ��م بسبب ق��رار ال��زوج�ين ب��االن�ت�ق��ال إل��ى
ك�ن��دا ،أث��ارت غضب أع��داد كبيرة م��ن الناس
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ..ال �ن��اس ي�ش�ع��رون بالصدمة
ألن هذين الشخصني قاما ب��إي��ذاء جدتهما
امللكة».
ويضيف الكاتب «يفترض أال تعامل أسرتك
بهذا الشكل ،ال يمكنك وضع خطط ضخمة
عائلتك ،م��ن دون إج��راء
م��ن شأنها أن تهز
ً
م �ن��اق �ش��ة م �ن��اس �ب��ة م �س �ب��ق��ا م ��ع أف � ��راد تلك
العائلة».
وك �ت �ب��ت امل �ج �ل��ة م �ت �ح��دث��ة ع ��ن ق � ��رار ه ��اري
ً
وميغان «أل��م يخونوا األم��ة أي��ض��ا؟ إنهم من
ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال �ك��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،إن �ه��م ج ��زء من

األمير ويليام:
لم أعد قادراً حتى
على وضع ذراعي
على شقيقي هاري
وسم  Megxitيقسم
بريطانيا إلى نصفين..
على غرار Brixet

ال �ت��اري��خ ال�ب��ري �ط��ان��ي ،وم��رت �ب �ط��ون ب��امل��اض��ي
وت ��رب ��ة ه ��ذه األم � ��ة ،ك �ي��ف س�ي�ع�ي�ش��ون اآلن
ف��ي قصر ف��ي ك�ن��دا أو بيت ف��اخ��ر ف��ي لوس
أنجلوس؟ ..هذا أمر خطأ».
تعليق ويليام
بدورها نقلت صحيفة The Sunday Times
البريطانية ،عن صديق لألمير ويليام ،شقيق
األمير هاري األكبر ،قوله إن «ويليام يشعر
ب��ال�ح��زن ال�ش��دي��د ألن ال�ع�لاق��ة ال��وث�ي�ق��ة التي
تمتع بها ذات م��رة مع شقيقه األمير هاري
قد توترت».
وق � � ��ال دوق ك ��ام� �ب ��ري ��دج ل� �ص ��دي� �ق ��ه ،وف ��ق
الصحيفة «إن��ه غير ق��ادر حتى على وضع
ذراعه على شقيقه األصغر في هذه األيام».

وتقول الصحيفة إن «نية ه��اري وزوجته
م�ي�غ��ان ال�ت�خ�ل��ي ع��ن منصبهما بالعائلة
امل��ال�ك��ة ق��د وس�ع��ت ال �ه��وة ب�ين الشقيقني»،
وت �ض �ي��ف أن «وي �ل �ي��ام ت �ح��دث أي �ض��ا عن
إح �ب��اط��ه م��ن أن ه ��اري ل��م ي�ع��د ج� � ً
�زءا من
لاً
الفريق من خالل قراره أن يصبح مستق
ً
ماليا».
أزمة مستمرة
ال�ص��دع الكبير ف��ي العائلة امللكية ظهر منذ
ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ،ف�ص�ح�ي�ف��ة Daily Mirror
البريطانية كشفت أن ويليام وه��اري ليسا
هما فقط على خ�لاف ،ب��ل زوجتاهما كيت
م �ي��دل �ت��ون وم� �ي� �غ ��ان م� ��ارك� ��ل ،ح �ي��ث ت �ق��ول
الصحيفة إن م�ي�غ��ان وك�ي��ت ل��م تتحدثا مع
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قتيل منزل نانسي عجرم ..اتهامات متبادلة وحقيقة غائبة

بعضهما م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن س�ت��ة أش �ه��ر ،بعد
توقف الرسائل املتبادلة بينهما على «قروب
واتساب» الخاص بالعائلة.
وقد استدعت امللكة إليزابيث حفيدها األمير
ه��اري لعقد اجتماع أزم��ة وبحث الترتيبات
املستقبلية الخاصة به وبزوجته ميغان ،في
أعقاب إعالنهما التخلي عن مهامهما امللكية.
وت �ق��ول صحيفة  Daily Mailإن م��ن بني
ال�ن�ق��اط ال�ش��ائ�ك��ة ال�ت��ي س�ت�ت��م دراس �ت �ه��ا في
االج �ت �م��اع ال� ��ذي ط�ل�ب�ت��ه امل �ل �ك��ة ،م ��ا إذا ك��ان
ه��اري وميغان سيحتفظان بلقب صاحب
السمو امللكي ،وما إذا كان سيستمران في
أداء الواجبات امللكية في الخارج ،وموضوع
ت�م��وي�ل�ه�م��ا ،وال �ق��واع��د امل�ت�ع�ل�ق��ة بالصفقات
التجارية التي سيقومان بها ،في حال قررا
أن يصبحا مستقلني ماليًا.

أجر وعافية..
«الصوت الجريح»

محمد علي
ات�خ��ذت قضية مقتل ال�ش��اب ال�س��وري
م� �ح� �م ��د ح � �س� ��ن امل� � ��وس� � ��ى ،ف � ��ي ف �ي�لا
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أبعادا،
ت �ج��اوزت ح ��دود امل�ن�ط��ق م��ع ال�ت�ط��ورات
السريعة واملعلومات التي تظهر يوميًا
واالتهامات املتبادلة بني أس��رة املطربة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وزوج �ه ��ا م��ن ج �ه��ة ،وأس ��رة
القتيل من جهة أخرى ،ال سيما بعد ان
اخ��ذ امل��وض��وع منحى آخ��ر ،وأصبحت
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي س��اح��ة
ل �ل �ت��راش��ق ب�ي�ن ال �س��وري�ي�ن وال �ل �ب �ن��ان�ين،
ودخ� ��ل ع �ل��ى ال �خ��ط ال�ك�ث�ي��ر م��ن ن�ج��وم
ال �س��اح��ة ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي ال �ب �ل��دي��ن ،م ��ا بني
م��داف��ع ع��ن م��وق��ف ن��ان �س��ي وزوج �ه��ا،
ومنتقد لتناول جنسية القتيل من جهة
أخ��رى ،وب�م��رور الوقت أدرك كل طرف
أن ال��ذه��اب لوسائل اإلع�لام للدفاع عن
م��وق�ف��ه وت�ب�ي��ان الحقيقة ــــــ م��ن وجهة
نظر ك��ل ط��رف ــــــ أم��ر ال ب��د منه ،حيث
ت ��وال ��ى خ �ل�ال االي � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل��اض �ي��ة
ظ�ه��ور شقيق زوج ن��ان�س��ي ،ث��م زوج��ة
ال �ق �ت �ي��ل ،وأخ� �ي ��را وال ��دت ��ه ال �ت��ي ف� ّ�ج��رت
م �ف��اج��أة م��دوي��ة ،ع�ن��دم��ا أك ��دت ان من
ظهر في كاميرات املراقبة ليس ابنها.
وق��ال��ت« :أن��ا ربيت ابني وأع��رف��ه من بني
مئات األش�خ��اص ،وال��ذي ظهر بالفيديو
ل�ي��س اب �ن��ي ،وم��ن ال��واض��ح ّأن الشخص
الذي ظهر بالفيديو يعرف مواقع الغرف
ف ��ي ال� �ف� �ي�ل�ا ،وم � ��ن ي �ش �غ �ل �ه��ا م ��ن أف � ��راد
العائلة» .وفي خضم هذا املشهد املرتبك
تبقى الكلمة الفصل للقضاء.

نانسي عجرم وفادي الهاشم

تصوير الفيديو يكشف المهاجم

اقتحام
اق�ت�ح��م امل �ن��زل ب �غ��رض ال �س��رق��ة ،أم ك��ان
ه��دف��ه ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م �س �ت �ح �ق��ات��ه ،أم
تلبية لدعوة الدكتور ف��ادي الهاشم زوج
نانسي؟
ك��ان يعمل ل��دي�ه��م ،ام ان��ه م�ج�ه��ول لهم؟
أس �ئ �ل��ة ح��ائ��رة وك ��ل اإلج ��اب ��ات ع�ن�ه��ا ال
تتعدى كونها ّ
تكهنات ،وبمضي الوقت
تتسارع وتيرة األحداث ،بحيث تتكشف
ك��ل ي��وم م�ع�ل��وم��ات ج��دي��دة ،ال يستطيع
أحد الجزم بصحتها ،خصوصا بعدما
أص��در الطب الشرعي في لبنان تقريره
ح��ول أسباب ال��وف��اة ،وال��ذي أدرج فيه ان
امل ��وس ��ى ق �ض��ى ب �ـ  18ط �ل �ق��ة ،اس�ت�ق��رت
ف��ي ان �ح��اء متفرقة م��ن ج �س��ده ،ليشرع
ب��ذل��ك ال �ب��اب أم ��ام ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت��أوي�لات
وال�ت�ف�س�ي��رات .ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ج��اءت
ت� �ص ��ري� �ح ��ات وال� � � ��دة ال �ق �ت �ي��ل وزوج� �ت ��ه

 ..وسقوطه قتيالً

األم تنفي :من ظهر
في الكاميرات ليس
ابني ..والغموض
يكتنف القضية
ل �ت �ح �م��ل ات � �ه ��ام ��ات م� �ب ��اش ��رة ل �ن��ان �س��ي
وزوج� �ه ��ا ب�ت�غ�ي�ي��ر ال �ح �ق��ائ��ق وال �ت�لاع��ب
ف��ي ال �ك��ام �ي��رات ،وت �ف �ص��ح ع��ن م�ع�ل��وم��ة
ج��دي��دة ،وه��ي أن القتيل ك��ان يعمل لدى
أس ��رة ن��ان�س��ي ف��ي ال�ح��دي�ق��ة ،وأن ��ه ذه��ب
ّ
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م�س�ت�ح�ق��ات م �ت��أخ��رة،
وج��اءت ه��ذه املعلومات مدعومة ببعض
ال �ص��ور ال �ت��ي ع��رض�ه��ا م �ص��ور س��وري
التي عرضها عبر صفحته الخاصة في

موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك)؛
لتكشف أن املوسى كان يقف في حديقة
فيال نانسي.

نفي الهاشم
ع�ل��ى ال�ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،أك ��د ن �ه��اد ال�ه��اش��م
شقيق فادي زوج نانسي ،لوسائل إعالم،
ً
نافيًا جملة وتفصيال أي ع�لاق��ة تربط
القتيل بالعائلة ،وق��ال ن�ه��اد« :ه��ذا كالم
ك� ��اذب ،وأت��اس��ف ع�ل�ي��ه ك �ث �ي �رًا» ،م�ش��ددًا
على أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان
اللص ،وليس هناك سابق معرفة به.
وف��ي م�ق��اب�ل��ة أخ ��رى ،ق��ال خ��ال القتيل
إن م �ح �م��د امل ��وس ��ى ك � ��ان ي �ع �م��ل ل��دى
زوج املطربة ،مشيرا إل��ى أن��ه ذه��ب إلى
الفيال وم�ع��ه «م�س��دس لعبة» للمطالبة
ّ
«بمستحقاته امل �ت��أخ��رة» ،وأض ��اف إن
زوج ن��ان �س��ي «ن �ش ��ر ف �ي��دي��و ال��واق �ع��ة
ب �ع��د ت �ع��دي �ل��ه وح� ��ذف ب �ع��ض امل�ش��اه��د

أك ��دت وال� ��دة ال �ش��اب م�ح�م��د حسن
املوسى في تصريحات صحافية أن
زوجها امل��وج��ود في بيروت رفض
ّ
تسلم جثة ابنهم ،وأنهم يريدون أن
يأخذ القانون مجراه ،إلى أن يصلوا
للحقيقية في ظل الغموض الكبير
الذي يكتنف القضية.
وح � � ��ول ح �ق �ي �ق��ة ع� �م ��ل اب� �ن� �ه ��ا ف��ي
ف �يل��ا ف � ��ادي ون ��ان� �س ��ي ،وت �ض ��ارب
املعلومات ح��ول ذل��ك ،أض��اف��ت األم:
اب �ن��ي ون�ت�ي�ج��ة ال� �ظ ��روف ال �ت��ي يمر
بها لبنانَ ،
فقد عمله ،وأصبح يعمل
بشكل متقطع هنا وهناك ،ومن بني
األعمال التي كان يقوم بها هو عمله
ف��ي فيال نانسي أحيانا ف��ي يومي
الجمعة والسبت بشكل متقطع في
الحديقة ،وأنه أخبر ابنة ّ
عمه خالل

حديث بينهما متفاخرا ،وق��ال لها:
«مني ّ
قدي أنا أعمل في فيال املطربة
املشهورة نانسي عجرم».
وف� � ّ�ج� ��رت األم م� �ف ��اج ��أة ب��ال �ت��أك �ي��د
على ّأن الشاب الذي ظهر بالفيديو
ليس ابنها ،وقالت« :أن��ا ربيت ابني
وأع��رف��ه م��ن ب�ين م�ئ��ات األش�خ��اص،
وال� ��ذي ظ�ه��ر ب��ال�ف�ي��دي��و ل�ي��س اب�ن��ي،
وم ��ن ال ��واض ��ح ّأن ال �ش �خ��ص ال ��ذي
ظهر بالفيديو يعرف مواقع الغرف
في الفيال ،وم��ن يشغلها من أف��راد
العائلة».
ول �ف �ت��ت األم إل� ��ى ّأن «اب �ن �ه��ا أخ�ب��ر
زوج �ت��ه أن ��ه ذاه ��ب إل ��ى ب �ي��روت من
أجل تحصيل مستحقات مالية له،
والبحث عن عمل ،ومن ثم العودة».
وأض� ��اف� ��ت« :إذا ك� ��ان ّ
أي شخص

التحقيق
وكانت السلطات اللبنانية أخلت سبيل
ف � � � ��ادي ،ع� �ل ��ى ذم� � ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ،وق ��ال ��ت
إن� ��ه ك� ��ان ف ��ي ح��ال��ة دف � ��اع م� �ش ��روع عن
النفس .والخميس ،أف��ادت وسائل اعالم
لبنانية بأن النيابة العامة قررت توسيع
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ،ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب م �ق��دم من
عائلة القتيل.
وي�ش�ت�م��ل ه ��ذا االج � ��راء ع �ل��ى االس�ت�م��اع
م�ج��ددا إلف��ادة ف��ادي الهاشم ومشاهدة
محتوى الهواتف النقالة التابعة للقتيل
وباقي األشخاص الذين كانوا في محل
ال � �ح ��ادث ،ف �ض�لا ع ��ن س �ح��ب ك��ام �ي��رات
املراقبة املوجودة في منزل ناسي عجرم.

جيجي المارا :ال صحة
لتوقيف زوج نانسي

األم :لن أقبل العزاء ممن قتلوا ابني
ذاه � ��ب ل �ي �ق��وم ب��ال �س��رق��ة ال ي�خ�ب��ر
من حوله أي��ن هو ذاه��ب ،كما أن��ه ال
يضع بطاقته الشخصية في جيبه،
ف �ه �ن��ال��ك ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن إش � ��ارات
االس �ت �ف �ه��ام ح� ��ول ال �ق �ض �ي��ة ،ف�ه��ل
م��ن امل �ع �ق��ول أن س��ارق��ا ي�ن�ظ��ر إل��ى
ُ
نفسه،
ك��ام �ي� ّ�رات امل��راق �ب��ة وي �ظ �ه��ر ُ
كما أن عدد الرصاصات التي قتل
بها يشير إلى ّأن كمية الدماء التي
س��ال��ت م�ن��ه ي�ج��ب أن ت �ك��ون كبيرة
ّ
جدًا ،وهو ما لم نشاهده ،كما أننا لم
نشاهد الثياب نفسها بني كاميرات
املراقبة والصورة الحقيقية للجثة».
وح��ول قبولها للعزاء ،ال��ذي وجهته
الفنانة نانسي عجرم لها ولعائلتها
بمقتل ابنهم ،قالت األم« :بالتأكيد ال
أقبل تعزية من قتلوا ابني».

ال �ت��ي ت��دي �ن��ه» ،وم ��ع ه ��ذا ال �ت �ض��ارب في
التصريحات واالتهامات املتبادلة تبقى
ال�ح�ق�ي�ق��ة غ��ائ �ب��ة ف��ي ان �ت �ظ��ار ان ي�ق��ول
القضاء كلمته.

والدة الشاب محمد حسن الموسى

نفى املنتج جيجي المارا ،مدير أعمال
ال�ف�ن��ان��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ن��ان�س��ي ع �ج��رم ،ما
ت � ��ردد م ��ن أخ� �ب ��ار ع ��ن ت��وق �ي��ف ف ��ادي
ال�ه��اش��م او ن��ان�س��ي م �ج��ددا ،للتحقيق
معهما ،في حادث السطو املسلح الذي
ّ
تعرضا له مؤخرا في منزلهما ،وانتهى
بمقتل ال�س��ارق .وق��ال جيجي «ك��ل ما
ُينشر مؤخرا من أخبار تخص نانسي
والحادث مجرد إشاعات ال أكثر ،ونحن
نعرف مصدرها والهدف منها» ،وأكد
أن نانسي وزوجها وبناتها ال يزالون
يقيمون في منزلهم ،ولم ينتقلوا منه،
ك �م��ا ق �ي��ل م ��ؤخ ��را .ك �م��ا ن �ف��ى الم� ��ارا
أي �ض��ًا ت�ك�ف��ل ن��ان �س��ي ع �ج��رم ب��رع��اي��ة
أطفال السارق ،مؤكدًا أن هذه األخبار
عارية تمامًا من الصحة ،خصوصًا أن
ّ
مستمرًا ،ول��م تحسم
التحقيق ما زال
القضية بعد.

عبدالكريم عبدالقادر

محمد علي
ط�م��أن ال�ف�ن��ان الكويتي ال�ع�م�لاق عبدالكريم
عبدالقادر جمهوره على صحته ،حيث قال:
«هلل الحمد خضعت لعملية (القسطرة) ،وأنا
اآلن بصحة جيدة وبخير ح��ال ..اشكر كل
من ح��رص على التواصل معي واالطمئنان
على صحتي ،ابشركم جميعا؛ ان��ا بأحسن
حال».
وتفاعل اآلالف من محبي «الصوت الجريح»،
السيما بعد ان نشر الشاعر خالد البذال مقطع
فيديو عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل
االجتماعي تويتر ،وقال البذال« :تجاوز بوخالد
جراحة القسطرة التي خضع لها قبل ساعات،
وهو بصحة جيدة».
وح��رص العديد من صناع الكلمة واللحن
واألغ �ن �ي��ة الخليجية وال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى تهنئة
«ال� � �ص � ��وت ال � �ج� ��ري� ��ح» ب� �ت� �ج ��اوز ال� �ع ��ارض
ال �ص �ح��ي ،وت �م �ن��وا ل��ه واف ��ر ال�ص�ح��ة ودوام
العافية.
وإذ تحمد سبقلا سالمة «بوخالد» ،وتدعوه
إلى الراحة واالعتناء بنفسه ،فال يوجد سوى
«صوت جريح» واحد في تاريخ الخليج.
يذكر ان «الصوت الجريح» كان قد سافر قبل
أي��ام إل��ى عاصمة ال�ض�ب��اب ،وذل��ك الستكمال
برنامجه العالجي ،الذي وضعه له األطباء ،بعد
الوعكة الصحية التي تعرض لها أخيرا ،وادخل
على اثرها مستشفى مبارك.
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في قضية معن الصانع و«مجموعة سعد»

محكمة سعودية تقبل مطالبات
لبنوك كويتية بملياري ريال
سالم عبدالغفور

وردت أسماء نحو  5بنوك كويتية في
ق��ائ�م��ة امل�ط�ل��وب��ات امل �ح �ص��ورة ،م��ن قبل
أمني التفليسة في قضية معن الصانع
وم�ج�م��وع��ة س�ع��د ل�ل�ت�ج��ارة وامل �ق��اوالت،
والتي يقدر إجمالي املطالبات في حقهما
بأكثر من  20مليار ريال سعودي.
ض �م��ت ق��ائ �م��ة امل �ط��ال �ب��ات ك��ل م��ن بيت
و«التجاري»
التمويل الكويتي (بيتك)،
ً
و«الخليج» و«برقان» و«األهلي» ،فضال
عن البنك األهلي املتحد  -البحرين ،حيث
تستكمل إجراءات االستحواذ عليه من
قبل «بيتك».
وأش � � � ��ار ح� �ك ��م ص � � ��ادر ع � ��ن امل �ح �ك �م��ة
ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي ال ��دم ��ام م ��ؤخ� �رًا ،ال ��ى أن
أم�ين التفليسة أب�ل��غ ال��دائ�ن�ين ،وع��دده��م
 2967دائ� �ن ��ًا ،ب�ي�ن�ه��م ب �ن��وك وش��رك��ات
وأفراد وعمالة من داخل اململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة وخ��ارج �ه��ا ،قبلت مطالبات
البعض منهم كليًا أو جزئيا أو رفضت.
وب�ل��غ إج�م��ال��ي قيمة امل�ط��ال�ب��ات املقبولة
للبنوك الكويتية ومعها األهلي املتحد
 البحرين نحو ملياري ريال ،في حنيرفضت مطالبات لبنك واحد بقيمة 279
مليون ريال.

 400مليون دوالر

ارتفاع تكاليف مشروع
«الكيماويات البترولية» في كندا
مي مأمون
ق��ال م��وق��ع «م��روم��اج��زي��ن» ال�ك�ن��دي ان تكلفة
م � �ش� ��روع ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات امل� �ش� �ت ��رك ب�ين
مؤسسة «بيمبينا» الكندية وشركة صناعة
ال �ك �ي �م��اوي��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة ال� �خ ��اص ب�ت�ح��وي��ل
ال �ب ��روب ��ان إل ��ى ك ��ري ��ات ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة وم ��ن ثم
ش�ح�ن�ه��ا إل ��ى ال �ش��رك��ات امل�ص�ن�ع��ة ف��ي جميع
أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،ارت�ف�ع��ت إل��ى م��ا ي �ق��ارب ال �ـ 4.9
م �ل �ي��ارات دوالر ،ب��زي��ادة ح��وال��ي  400مليون
دوالر ع � ��ن ال � �ت � �ق� ��دي� ��رات األص � �ل � �ي� ��ة .وق ��ال ��ت
«ب�ي�م�ب�ي�ن��ا» ان ال�ت�ع��دي��ل ن��ات��ج ع��ن م�ن��ح عقد

بنظام السعر الثابت للمشتريات والهندسة
وال�ب�ن��اء ك�ي��وت كونستركشن سرفيس ألحد
امل�ص�ن�ع�ين امل�ت�ك��ام�ل�ين ل�ل�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات في
املنشأة.
وي� �ق ��ول ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��ؤس �س��ة م��اي��ك
ديلجر ان قرار منح العقد لكل من شركة «فلور
ك�ن��دا» و«ك�ي��وت كونستركشن سرفيس» أمر
حكيم ألن��ه يزيل حالة ع��دم اليقني واملخاطر
م ��ن خ �ل��ال ت ��أم�ي�ن  60ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن ال�ت�ك�ل�ف��ة
الرأسمالية للمشروع املتوقع أن يبدأ االنتاج
التجاري في النصف الثاني من عام .2023
وتمتلك بيمبينا  %50م��ن م�ش��روع الشراكة

م��ع ش��رك��ة ال�ص�ن��اع��ات ال�ك�ي�م��اوي��ة البترولية
الكويتية التي تمتلك وحدات نزع الهيدروجني
من البروبان وإنتاج البوليبروبلني .وستقوم
بيمبينا بالدفع ملشاريع التي تشمل الوحدات
املساندة والتي تمتلكها بالكامل.
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات� � � ��ه ،ن �ش ��ر م ��وق ��ع ن ��اس ��داك
االخباري أن شركة «هارت الند كندا بارتنرز»
وه ��ي ش��راك��ة ب��امل�ن��اص�ف��ة بي��ن ش��رك��ة «ف �ل��ور»
و«ك �ي��وت كونستركشن س��رف�ي��س» ،ق��د ف��ازت
ب�ع�ق��د ل�ل�م�ش�ت��ري��ات وال �ه �ن��دس��ة وال �ب �ن��اء من
م��ؤس �س��ة «ال �ص �ن��اع��ات ال �ك �ي �م��اوي��ة ال�ك�ن��دي��ة
الكويتية».

«ستاندرد آند بورز» :بنمو  %5عن 2019

 170مليار دوالر إصدارات متوقعة
للصكوك العام الحالي
حسام علم الدين

أمين التفليسة أبلغ  2967دائنا ً
قبول مطالبات البعض كليا ً
أو جزئياً ..أو بالرفض

ت� ��وق � �ع� ��ت وك� � ��ال� � ��ة س� � �ت � ��ان � ��درد آن� � � ��د ب� � ��ورز
للتصنيفات االئ�ت�م��ان�ي��ة أن ي��واص��ل س��وق
ال �ص �ك��وك م �س��ار ن �م��وه اإلي �ج��اب��ي ال�ح��ال��ي
في  ،2020بعد أداء أق��وى من املتوقع العام
امل��اض��ي .وق��ال محمد دم��ق ،مدير التمويل
اإلسالمي بالوكالة« :نتوقع أن يبلغ إجمالي
إصدار الصكوك  170مليار دوالر هذا العام،
منها إصدارات بالعمالت األجنبية تتراوح
ما بني  40و 45مليار دوالر ،ما يمثل نموا
إلص � ��دارات ال�ص�ك��وك ه��ذا ال �ع��ام ي�ص��ل إل��ى

 5في املئة عن العام املاضي ال��ذي بلغ فيه
حجم اإلصدارات  162مليار دوالر».
ورأى أن وف � � � � ��رة ال � �س � �ي � ��ول � ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة
وال�ع��ائ��دات السلبية ل��دي��ون بأكثر م��ن 10
ت��ري �ل �ي��ون��ات دوالر ي �ع �ن �ي��ان أن م �ص��دري
الصكوك ال��ذي��ن يملكون ج��دارة ائتمانية
جيدة سيجدون مداخيل سهلة نسبيا في
س��وق ال�ص�ك��وك ف��ي ع��ام  ،2020وب��ال�ت��ال��ي
وب��اس �ت �ث �ن��اء ح � ��دوث أي ت �ح ��ول م �ف��اج��ئ
ف��ي ال��دورة االق�ت�ص��ادي��ة عامليا أو تدهور
ك �ب �ي��ر ف ��ي أوض � ��اع ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ف��إن
ج� �ه ��ات اإلص � � � ��دار م� ��ن أس� � � ��واق ال �ت �م��وي��ل

اإلس �ل��ام � ��ي األس� ��اس � �ي� ��ة (دول ال �خ �ل �ي��ج،
م��ال�ي��زي��ا ،أن��دون�ي�س�ي��ا وت��رك�ي��ا) ستحافظ
ع�ل��ى وض�ع�ه��ا ال�ج�ي��د ف��ي س��وق ال�ص�ك��وك،
م��رج�ح��ا أن ت�ف�ت��ح تقنية «ف�ي�ن�ت��ك» امل��ال�ي��ة
في الخليج سوق الصكوك أمام الشركات
الصغيرة واملتوسطة.
وأضاف دمق« :إضافة إلى االلتزام املتزايد
باالستثمارات املسؤولة ،خصوصا في ما
يتعلق بالبيئة ،نعتقد أن س��وق الصكوك
ال �خ �ض��راء ستستمر ب��ال�ت��وس��ع ب�م�س��اع��دة
ال �ف��رص امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال�ط��اق��ة
واالستثمارات في دول الخليج وماليزيا».

التشابك بين الجهات الحكومية وراء تراجع نسب اإلنجاز
كشفت مصادر ذات صلة لـ سبقلا
أن هيئة مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص تتحضر
لطرح عدد من المشروعات خالل
العام الحالي ،أهمها مشروع
المدن العمالية في الجهراء
ومشروع معالجة النفايات الصلبة
في كبد ،مشيرة إلى أنها انتهت
من إعداد دراسات الجدوى الخاصة
بالمشروعين وكذلك تعيين
االستشاريين.
وقالت المصادر :إن الفترة األخيرة
شهدت اتخاذ الهيئة خطوات
واسعة لطرح المشاريع الخاصة بها
والتي كان آخرها محطة أم الهيمان
لتنضم إلى مشروع محطة الزور
الشمالية ،وذلك على الرغم من
وجود عدد من المعوقات التي تواجه
عملها ،أبرزها قانون عمل هيئة
الشراكة ،ما دفعها إلى السعي منذ
فترة الدخال تعديالت عدة عليه.

«الهيئة» تدخل
تعديالت على
القانون لتقليص
الدورة المستندية
للمشروعات
دراسة حكومية لتسريع
إجراءات طرح المشاريع
وتعديل الهيكل
المالي لـ«الهيئة»
تحفيز كوادر
«هيئة الشراكة»
على اإلنجاز..
وجذب المزيد
من الكفاءات المالية
والقانونية

«الشراكة» تطرح مشروعي «النفايات»
والمدن العمالية في 2020
إبراهيم عبدالجواد
أشارت املصادر إلى ان اإلشكالية الرئيسية
ال � �ت� ��ي ت� �ق ��ف أم� � � ��ام ع �ج �ل ��ة اإلن� � �ج � ��از داخ � ��ل
«ال �ه �ي �ئ��ة» وال �ت��ي ل��م ت�س�م��ح ل �ه��ا إال ب�ط��رح
مشروعني فقط منذ تأسيسها وفق القانون
ف��ي  ،2008تتمثل ب�ط��ول ال ��دورة املستندية
ملشروعات الشراكة وع��دم توافقها مع آلية
عمل مستثمري القطاع الخاص ،ما ساهم
في تعطل عدد كبير من املشاريع وانسحاب
ُ
مستثمرين ك �ث��ر ف�ض�ل��وا ع ��دم ال��دخ��ول في
مغامرة غير محسوبة إلنجاز املشاريع.
وتؤكد دراسة حكومية خاصة ببحث السبل
الكفيلة بتسريع اإلج��راءات الخاصة بطرح
م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال �خ��اص ض ��رورة تعديل ق��ان��ون ال�ش��راك��ة،
ملا فيه من مثالب عدة أدت إلى طول الدورة
املستندية إلط�لاق امل�ش��روع��ات ،إض��اف��ة إلى
ت�ع��دي��ل الهيكل امل��ال��ي للهيئة ،ب�م��ا يضمن
ت�ح�ف�ي��ز وت�ش�ج�ي��ع ال �ك ��وادر امل ��وج ��ودة على
اإلنجاز وزيادة قدرتها على جذب الكفاءات
املالية والقانونية إليها.
وأش ��ار ت�ق��ري��ر لجنة التنمية االق�ت�ص��ادي��ة،
ب � �ش� ��أن ه �ي �ئ ��ة م � �ش� ��روع� ��ات ال � �ش� ��راك� ��ة ب�ين
القطاعني العام والخاص ،إلى أن مشروعات
ال � �ش� ��راك� ��ة ت �ت �ط �ل��ب م � � � ��وارد م �ه �ن �ي��ة ع��ال �ي��ة
وموظفني على قدر كبير من املهنية يكونون
على دراية جيدة باملسائل الفنية والقانونية
واملالية ،ما يدعو إل��ى وض��ع نظام مكافآت
لتمكني أع�ض��اء ال�ف��ري��ق م��ن ال�ح�ص��ول على
مكافأة لكل مشروع تتم ترسيته بنجاح.
وت �ح��دث��ت امل �ص��ادر ع��ن إط ��ار ع�م��ل الهيئة،
وم��ا ت�ت�ص��ل ب��ه ج �ه��ات م�ت�ش��اب�ك��ة ،تتضمن
عشرات املراجعات وامل��راس�لات إلنجاز احد
امل �ش ��روع ��ات ،م �ش �ي��رة ال ��ى وج� ��ود  5ج�ه��ات
رئيسية تتعامل معها الهيئة ق�ب��ل إن�ج��از
أي مشروع ،إضافة الى جهة حكومية أخرى
تتحدد وفق املشروع املزمع إنجازه.
وأوض� �ح ��ت ان ه ��ذه ال �ج �ه��ات ت�ش�م��ل إدارة
الفتوى والتشريع ،التي تتولى مسؤولية
م��راج �ع��ة ال �ع �ق��ود امل �ح��ال��ة ال �ي �ه��ا واق� �ت ��راح
التعديالت الالزمة عليها ،اضافة الى ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ال ��ذي ي�ت��ول��ى م�س��ؤول�ي��ة اع�ت�م��اد
جميع ال�ع�ق��ود امل�ح��ال��ة ال�ي��ه ،وك��ذل��ك الجهة
ال�ع��ام��ة ص��اح�ب��ة امل �ش��روع ال �ت��ي ت�ع��د امل��ال��ك
الفعلي له مثل ال��وزارات ،فضال عن الجهات
ال �ع��ام��ة االخ� ��رى ال �ت��ي ي�ت��م ت�ح��دي��ده��ا وف�ق��ا
لطبيعة املشروع ،حيث تحتاج املشروعات

 - 2مشروع املدن العمالية
ي �ع��د م �ش ��روع م��دي �ن��ة ج �ن��وب ال �ج �ه��راء من
م�ش��اري��ع امل ��دن ال�ع�م��ال�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت التي
س �ي �ت��م ط��رح �ه��ا ل�لاس �ت �ث �م��ار وف �ق��ا ألح �ك��ام
القانون رق��م  116لسنة  .2014وي�ه��دف إلى
ت��وف�ي��ر س�ك��ن للعمالة ذات ال��دخ��ل امل�ح��دود
وفقا ملعايير بيئية وخدمية جيدة وكذلك
ت��وف �ي��ر ج�م�ي��ع امل ��راف ��ق األم �ن �ي��ة وال�ص�ح�ي��ة
وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�ه��ذه ال�ف�ئ��ة من
املجتمع بمساحة تبلغ مليون متر وبطاقة
استيعابية لعدد  20ألف عامل.

أزمة داخلية

هيئة الشراكة انتهت من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع النفايات الصلبة وتعيين االستشاريين

إلى إصدار املوافقات الالزمة لتنفيذها مثل
بلدية الكويت ووزارة الكهرباء وشركة نفط
ال �ك��وي��ت وغ �ي��ره��ا م��ن ال � � ��وزارات وال �ج �ه��ات
والهيئات املختلفة.
وأك � ��دت امل� �ص ��ادر أن ه ��ذا ال �ت �ش��اب��ك م��ا بني
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ك ��ان ل��ه أب �ل��غ األث ��ر في
تباطؤ حركة إطالق مشروعات الشراكة في
الكويت ،على الرغم من األهمية الكبرى لتلك
املشاريع ،التي تتلخص في التالي:
 - 1ن��ق��ل ال��م��خ��اط��ر :ح �ي ��ث ان ت��أس �ي��س
ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال� �ع ��ام وال �خ ��اص
م��ن ش��أن��ه ن�ق��ل م�خ��اط��ر ال�ت�ك�ل�ف��ة وال�ت�م��وي��ل
وال�ت�ش�غ�ي��ل ال ��ى ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وت�ح��وي��ل
دور القطاع الحكومي من املشغل إلى الدور
الرقابي.
 - 2متطلبات االستثمار :م ��ن ش��أن
إطالق مشروعات الشراكة تنويع مصادر
ال��دخ��ل ل �ل��دول��ة وت�ق�ل�ي��ل اع �ت �م��اده��ا على

عائدات التصدير.
 - 3الميزانية العمومية :ال �ح �ك��وم��ة
تحتاج إل��ى إيجاد مصادر أخ��رى للتمويل
لتقليل العبء على امليزانية السنوية.
 - 4تحقيق القيمة مقابل المال:
ان ال�ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال�خ��اص
تتحمل تكلفة م�ع��دل��ة ب�م�خ��اط��ر منخفضة
وتقدم منافع نوعية إضافية.
 - 5ج����ودة ال��خ��دم��ة :م � ��ن خ� �ل ��ال ن �ق��ل
ال�ت�ص�م�ي��م واإلن �ش��اء وال�ت�م��وي��ل وال�ص�ي��ان��ة
واالدارة ال � ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال� � �خ � ��اص ،ت�ض�م��ن
ال �ح �ك��وم��ة زي � � ��ادة ج� � ��ودة ال� �خ ��دم ��ات ال �ت��ي
تقدمها تلك املشروعات.
وك� �ش� �ف ��ت ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ش � ��راك � ��ة ع � ��ن وج � � � ��ود 4
م�ش��روع��ات ف��ي م��رح�ل��ة تعيني االس�ت�ش��اري
ودراسة الجدوى وهي:
 - 1م �ش��روع ال�ش�ق��اي��ا ل�ل�ط��اق��ات امل �ت �ج��ددة -

 4مشروعات في مرحلة دراسة الجدوى:
 – 1مشروع الشقايا

 – 2محطة الخيران

 – 3مشروع تطوير الصرف الصحي – كبد
 – 4سوق المزادات للمركبات المستعملة

املرحلة الثالثة.
 - 2مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة
الكهربائية وتقطير املياه (املرحلة االول��ى)
والزور (املرحلتان الثانية والثالثة).
 - 3م � �ش ��روع ت �ط��وي��ر وت ��وس� �ع ��ة م�ن�ظ��وم��ة
الصرف الصحي باملنطقة الغربية – كبد.
 - 4م �ش��روع ب �ن��اء وت�ش�غ�ي��ل س ��وق امل� ��زادات
للمركبات املستعملة ومعارض السيارات.
وم��ن املتوقع ان يتم ط��رح مشروعني خالل
العام الحالي:
 - 1م� �ش ��روع م �ع��ال �ج��ة ال �ن �ف��اي��ات ال �ب �ل��دي��ة
ال�ص�ل�ب��ة – م��وق��ع ك�ب��د ،ال ��ذي ي�ه��دف ليكون
م��ن ب�ين أح ��دث م�ش��اري��ع معالجة النفايات
لحماية البيئة وامل��وارد الطبيعية ،وتوفير
مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها جهات
الدولة املختلفة مثل وزارة الكهرباء وامل��اء.
ي� �ق ��ع امل� � �ش � ��روع ف � ��ي ج � �ن� ��وب م �ح �ط��ة ال �ب��ث
األرضية في منطقة كبد ،حيث يبلغ اجمالي
مساحة املشروع  500الف متر مربع.
وم��ن أب��رز ال�خ��دم��ات ال�ت��ي يقدمها امل�ش��روع
م �ع��ال �ج��ة ال �ن �ف��اي��ات ع ��ن ط ��ري ��ق اس �ت �خ��دام
امل�ح��ارق لتوليد الطاقة الكهربائية ،وطمر
الرماد املتبقي من املحارق في مردم نفايات
صحية على أال يتجاوز الحجم اإلجمالي
للرماد املتبقي بعد إتمام عملية الحرق %5
م��ن إجمالي حجم النفايات .وت�ق��در الطاقة
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل �ل �م �ش��روع ب�ن�س�ب��ة  %50من
إجمالي النفايات البلدية الصلبة الناتجة
في دولة الكويت.

وقالت املصادر :إنه وباإلضافة إلى العوائق
التشريعية التي تواجه عمل هيئة الشراكة
والتي دفعتها الى املطالبة بتعديل القانون،
إال أن �ه��ا ت��واج��ه ت�ح��دي��ا م��ن ن��وع آخ��ر وه��و
ت��دن��ي ال ��روات ��ب امل �ق��ررة مل��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ما
ت�س�ب��ب ف��ي اس�ت�ق��ال��ة  16م��وظ�ف��ًا م��ن العمل
فيها خالل الفترة املاضية.
وأش��ارت الهيئة الى محاوالتها منذ عامني
الع �ت �م��اد ح ��اف ��ز م ��ال ��ي ت�ش�ج�ي�ع��ي ل�ت�ع��زي��ز
االستقرار الوظيفي لديها اال انه لم يستجب
لها حتى االن .وق��ال��ت «ال�ه�ي�ئ��ة» :إن قانون
ال �ش��راك��ة أل �ق��ى ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل �س��ؤول �ي��ات
املهمة على عاتق موظفيها ومنها:
 إج ��راء امل �س��ح وال ��دراس ��ات األول �ي��ة بهدفتحديد املشاريع القابلة للطرح.
 م��راج�ع��ة ودراس ��ة امل�ش��روع��ات وامل �ب��ادراتالتي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو
صاحب الفكرة ورفع التوصيات بشأنها.
 تقييم دراسات الجدوى املتكاملة الخاصةبمشروعات الشراكة واألفكار املقدمة واعداد
أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة.
 تأسيس الشركات املساهمة العامة لتنفيذمشروعات الشراكة.
 متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل علىتذليل عقبات التنفيذ.
وأشارت «الهيئة» الى معاناتها في صعوبة
ج��ذب ال�ك�ف��اءات املطلوبة ف��ي التخصصات
ال �ف �ن �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت �س ��رب ال��وظ �ي�ف��ي
ب �ن �س �ب��ة  %21ن� �ظ ��را الن� �خ� �ف ��اض ال ��روات ��ب
مقارنة مع ما تم إقراره ألجهزة ومؤسسات
حكومية ومالية واقتصادية أخرى ،وأصبح
ج��دول مرتبات هيئة مشروعات الشراكة ال
يتناسب مع األع�ب��اء واملسؤوليات املنوطة
ب �ه��ا وم��وظ �ف �ي �ه��ا وح� �ج ��م امل� �ش ��اري ��ع ال �ت��ي
تتحمل مسؤوليتها.

 16اقتصاد

اإلثنين  18جمادى األولى  1441هـ •  13يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16690

في السنوات الثالث المقبلة

 % 23من أغنياء الشرق األوسط
ّ
يغيرون مديري ثرواتهم
أف ��اد اس �ت �ط�لاع رأي ع��امل��ي لشركة «ارن �س��ت
ويونغ»  ،EYبأن  %23من عمالء إدارة الثروات
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط ي �ع �ت��زم��ون ن�ق��ل
أصولهم خالل السنوات الثالث املقبلة ،بينما
ق� ��ام  %50م ��ن أول� �ئ ��ك ال �ع �م�ل�اء ب��ال �ف �ع��ل ب�ن�ق��ل
أصولهم إل��ى م��زودي إدارة ث��روات آخ��ري��ن في
السنوات الثالث املاضية.
وأظ �ه��رت ن�ت��ائ��ج االس�ت�ط�لاع  ،ف��ي م�ق��ارن��ة مع
ع �م�لاء ال �ش��رق األوس � ��ط ،أن  %32م��ن ال�ع�م�لاء
ال�ع��امل�ي�ين ،ق��ام��وا بنقل أص��ول�ه��م ف��ي السنوات
ال �ث�لاث امل��اض �ي��ة ،بينما ي�خ�ط��ط  %32آخ��رون
للقيام بذلك على مدار السنوات الثالث القادمة.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ال �ن �ت��ائ��ج ال �ع��امل �ي��ة ل�ه��ذا
االس�ت�ط�لاع ظلت ثابتة م��ن دون تغيير يذكر،
فإن رغبة املستثمرين في الشرق األوسط بنقل
ً
أصولهم باتت أقل مقارنة بما كانت عليه قبل
ثالث سنوات فقط.
وف��ي تعليقها ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج االس �ت �ط�لاع ،قالت
س � � ��ارة س� � ��ان� � ��درز ،رئ � �ي ��س خ� ��دم� ��ات ال � �ث� ��روات
واألص��ول في الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا
ل��دى « :EYتشير أبحاث إدارة أص��ول الثروات
ال� �ت ��ي أج ��رت� �ه ��ا  EYإل � ��ى أن ح ��رك ��ة األص � ��ول
ستتباطأ ف��ي السنوات املقبلة ،إال أن��ه ال ت��زال
هناك فرصة قوية أم��ام شركات إدارة الثروات
لجذب األصول من العمالء في الشرق األوسط.
وينبغي على تلك الشركات العلم بأن العمالء
م� �س� �ت� �ع ��دون ل� �ل ��دف ��ع م� �ق ��اب ��ل ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
االستشارات املالية ،إال أن األمور التي يسعون
وراء ه� ��ا وي �ق��درون �ه��ا ب��ال�ف�ع��ل ت�ت�ط��ور ب�س��رع��ة.
ولذلك يتوجب على شركات إدارة ال�ث��روات أن
تحدد بشكل أفضل متى يفكر عمالؤها في نقل
أصولهم ،وأسباب قيامهم بذلك ،واملزايا التي
تهمهم عند اختيار مزود جديد».

إعادة تقييم أصولهم
ورجحت «ارنست ويونغ» أن يعيد عمالء إدارة
الثروات تقييم أصولهم ونقلها خالل األحداث
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ح�ي��ات�ه��م .ح�ي��ث ي �ق��وم  %75من
العمالء في الشرق األوسط بنقل أموالهم عند
تأسيس شركة جديدة ،بينما يقوم  %73منهم

% 50

% 25

من أصحاب الثروات
يتلقون المشورة المالية
من خالل تطبيقات
الهواتف الذكية

بذلك عند شراء منزل ،ويعيد  %60من العمالء
النظر في إدارة أصولهم ،عندما يحصلون على
إرث ،أو يتلقون دفعات مالية.
وفي الوقت الذي يبتعد فيه العمالء عن مزودي
إدارة ال �ث��روات التقليديني ،كالبنوك الخاصة
وم��دي��ري الصناديق ،فمن امل��رج��ح أن تستفيد
ش��رك��ات ال��وس��اط��ة وامل �س �ت �ش��ارون املستقلون
من ذلك األمر بشكل متزايد .وبناء على نتائج
االستطالع العاملي الذي أجرته  ،EYمن املتوقع
أن يتحول ما يصل إلى  %48من عمالء الشرق
األوسط إلى شركات وساطة ،بينما قد يتوجه
 %40منهم إلى مستشارين مستقلني.
واوض � � � ��ح ان ال � �ع � �م �ل�اء ف � ��ي ال � �ش � ��رق األوس� � ��ط
يستخدمون عادة أكثر من أربعة أنواع مختلفة
م��ن م� ��زودي خ��دم��ات إدارة ال �ث ��روات ف��ي وق��ت
واحد ،وذلك لتلبية احتياجات مالية مختلفة،
م�ث��ل األم ��ن ال �ع��ائ �ل��ي ،وال �ع �ق ��ارات ،وص�ن��ادي��ق
ال � �ت � �ق ��اع ��د ،وال� � ��رس� � ��وم ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة .وت �ت �غ �ي��ر
ت�ف�ض�ي�لات ال �ع �م�لاء ف��ي ق �ط��اع إدارة ال �ث��روات
ب �س��رع��ة ب ��ات� �ج ��اه ت �ب �ن��ي م �س��اع��دي��ن رق �م �ي�ين
وص ��وت� �ي�ي�ن ،ل �ي ��س ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��األن �ش �ط��ة
األس��اس �ي��ة ال �خ��اص��ة ب��امل �ع��ام�لات ف�ح�س��ب ،بل
أي�ض��ًا ب�ه��دف إدارة ال �ث��روات ول�ل�ح�ص��ول على

وتطوير نماذجها الرقمية بشكل متواصل بما
يضمن تلبية هذه التوقعات».

األسباب الستة للتغيير
أفاد استطالع «ارنست ويونغ» انه من املحتمل
أن ي�ق��وم ال�ع�م�لاء ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط بتغيير
م� ��زودي إدارة أص ��ول ال� �ث ��روات ل�س�ت��ة أس�ب��اب
أخرى وهي:
 - 1الجودة والسمعة.
 - 2املنتجات.
 - 3القدرات االستشارية.
 - 4االهتمام الشخصي.
 - 5التسعير.
 - 6التكنولوجيا.
وأوض� � ��ح ان� ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ال �ع �م�ل�اء قد
ي �ق��وم��ون ب�ت�غ�ي�ي��ر م� � ��زودي ال �خ��دم��ة ألس �ب��اب
تتعلق بقدرات تلك الشركات ،فإنهم يبحثون
أي �ض��ا ع��ن م��دي��ري ث� ��روات ي�ش��ارك��ون�ه��م القيم
والتطلعات .ويولي  %53من العمالء في املنطقة
مزيدا من األهمية للذكاء الرقمي ،بينما يبحث
 %48منهم عن مستشارين يتسمون بالحيوية
والحنكة ،فيما يختار  %45منهم مستشارين
يتمتعون برجاحة الحكم.

تراجع معدالت الفائدة السالبة
ً
يثير تفاؤ ً
خادعا باألسواق
ال
ال ي� ��زال ال��دل �ي��ل م �ت �ف��اوت��ًا ،م��ا ي��وح��ي بنهج
أك �ث��ر ض �ب��اب �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ال �ط��وي��ل األج ��ل،
وف��ق رؤي ��ة تحليلية ن�ش��رت ف��ي «بلومبيرغ
أوبينيون» للخبير االقتصادي في مجموعة
أليانز العاملية محمد العريان ،وأوردها موقع
ّ
«مباشر» .وحقق نمو واستمرار الديون ذات
العوائد السالبة في ع��ام  2019أم �رًا أكثر من
مجرد تقديم صعود جذاب ألسعار السندات
الحكومية ،حيث دفع املستثمرين إلى ّ
تحمل
م��زي��د م ��ن امل� �خ ��اط ��رة ،م ��ا ت �س� ّ�ب��ب ف ��ي زي� ��ادة
أس�ع��ار األص ��ول ب��داي��ة م��ن س�ن��دات الشركات
ذات ال�ع��ائ��د امل��رت�ف��ع وال��درج��ة االس�ت�ث�م��اري��ة،
إل � ��ى دي � � ��ون األس� � � � ��واق ال� �ن ��اش� �ئ ��ة ،واألس � �ه ��م
ب��ال�ط�ب��ع .ك�م��ا ش�ج��ع ال �ش��رك��ات ع�ل��ى تكثيف
هندستها املالية ،والتي في الغالب تحتوي
على إص��دار الديون لدفع مقابل إع��ادة شراء
أسهمها .والهندسة املالية أو The Financial
 Engineeringع�ب��ارة ع��ن اس�ت�خ��دام األساليب
ال�ح�س��اب�ي��ة ل�ح��ل امل �ش��اك��ل امل��ال �ي��ة ،ك�م��ا ت��دي��ر
ن�م��اذج امل�خ��اط��ر الكمية للتنبؤ بكيفية أداء
أداة استثمارية أو م��ا إذا ك��ان ال�ط��رح العام
األول��ي في القطاع املالي سيكون ّقيمًا وي� ّ
�در
أرب� ��اح� ��ًا ف ��ي امل � ��دى ال� �ط ��وي ��ل .وس ��اه ��م ك��ذل��ك
ف ��ي دع� ��م م �ج �م��وع��ة م ��ن ع �م �ل �ي��ات االن ��دم ��اج
واالس �ت �ح��واذ .وي�م�ك��ن تلخيص ك��ل ذل��ك في
امل �ص��ادف��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة واالس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي ما
يتعلق بتحقيق مكاسب بنسبة  30في املئة
ملؤشر «ستاندرد آند بورز  »500وقفزة بنحو
 %15في مؤشر بلومبيرغ باركليز للسندات،
ّ
إض��اف��ة إل��ى تقلبات ضئيلة ،كما ه��و مقاس
ّ
في مؤشر «في.آي.إكس» لرصد التقلبات في
أس ��واق األس �ه��م .وم��ع ذل��ك ،أص�ب��ح الكثيرون
م��ن املستثمرين ال ي�ش�ع��رون ب��ال��راح��ة حيال

¶ ُتلحق الضرر بالديناميكية
االقتصادية واالستقرار
المالي الحقيقي
ِّ
تقوض نظام الوساطة
¶
المصرفية ُ
وت ِّ
شجع
على اإلفراط
في المخاطرة

¶ توقعات بزيادة المخاطر في 2020
تحول إلى سياسة للنمو أكثر شمو ً
بال ّ
ال
االحتمال ،الذي لخصه هوبرت شتاين رئيس
مجلس امل�س�ت�ش��اري��ن االق�ت�ص��ادي�ين ف��ي عهد
ال��رئ �ي �س�ين األم �ي��رك �ي�ي�ن ري �ت �ش��ارد ن�ي�ك�س��ون
وجيرالد ف��ورد ،وال��ذي يقول« :إذا ك��ان هناك
شيء ال يمكن أن يستمر إلى األبد ،فإنه سوف
يتوقف».
وب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ت ��راج� �ع ��ت ال� �ك ��وم ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة م��ن
ال �س �ن ��دات ذات ال �ع ��وائ ��د ال �س��ال �ب��ة م ��ن أع �ل��ى
مستوياتها البالغة  18تريليون دوالر تقريبًا
ف��ي منتصف ال�ع��ام امل��اض��ي إل��ى  11تريليون
دوالر في نهايته .لكن سلوك املستثمر يعاني
ّ
من التقييد من قبل قوتني ،عندما يتعلق األمر
بتعديل عمليات االستثمار في السوق ،وفقًا
ل��ذل��ك ،وه��و م��ا يعني اإلب�ق��اء على الرغبة في
تحقيق مكاسب ،ف��ي ح��ال ارت�ف��اع ال�س��وق مع
الحماية من االتجاه الهابط.
وتكمن القوة األولى في أن الزخم الذي تقوده
العوامل الفنية لألسواق التي تفضل األصول
ذات امل�خ��اط��ر ال�ع��ال�ي��ة وال �س �ن��دات ذات األداء
ال �ج �ي��د ن�س�ب�ي��ًا ،ال ي� ��زال م �س �ت �م� ّ�رًا ف ��ي ال��وق��ت
الحالي.
أم ��ا ال �ق��وة ال �ث��ان �ي��ة ،ف�ت�ت�م�ث��ل ف��ي أن ال�ه�ب��وط
األخ �ي��ر ف��ي ال �س �ن��دات ذات ال �ع��وائ��د ال�س��ال�ب��ة

يشير إل��ى أم��ور واع��دة ف��ي م�ح� ّ�رك��ات السوق،
وال �ت ��ي ي�م�ك�ن�ه��ا دف ��ع األص � ��ول ذات امل�خ��اط��ر
امل��رت �ف �ع��ة ألع �ل��ى ف ��ي ع� ��ام  ،2020إن ل ��م يكن
ب�ع��ده��ا .ويعتبر ال�ع��ام��ل ال�ث��ان��ي مهما بشكل
خ��اص بالنسبة ال��ى املستثمرين على امل��دى
ال �ط��وي��ل ،وال ��ذي ��ن ي�م�ي�ل��ون إل ��ى االب �ت �ع��اد عن
وضع االستثمار التكتيكي.
ك �م��ا ي ��رك ��ز ع �ل��ى ت �ش �ج �ي��ع ف �ك ��رة م �ف ��اده ��ا أن
ال�ه�ب��وط ف��ي ال�س�ن��دات ذات ال�ع��وائ��د السالبة
ي��رج��ع إل ��ى اح �ت �م��االت ن�م��و اق �ت �ص��ادي عاملي
أع �ل��ى ،وه ��و ت �ط��ور ق��د يشتمل ع�ل��ى ال�ت�ح��ول
ال� ��ذي ط ��ال ان �ت �ظ��اره م ��ن األس� � ��واق امل��دع��وم��ة
بضخ السيولة إلى آخر يرتكز على أساسيات.
ولكن ،بقدر ما تبدو هذه الرؤية جذابة وتشير
إل��ى ت �ف��اؤل ال �س��وق ع�ل��ى امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر ،لكن
ال��دل�ي��ل على صحة ه��ذا ال�ت�ف��اؤل لفترة أط��ول
أمر أبعد ما يكون حقيقيًا.
وبالنسبة للوقت الحالي ،يبدو التعافي في
نمو االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي دوري ��ًا أك�ث��ر م��ن كونه
مزمنًا وهيكليًا ،كما أن ال ��دول ال�ك�ب��رى التي
ل��دي �ه��ا م �س��اح��ة ك �ب �ي��رة ل�ل�ت�ح�ف�ي��ز امل��ال��ي مثل
ُ
أملانيا ال تبدي استعدادًا للقيام بذلك.
ُ
وي �ع��د ال �ت��آك��ل ال �ت��دري �ج��ي ف��ي ش�ه�ي��ة ال�ب�ن��وك

مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
إنستغرام@dr.emsa :
contact@emanalmousawi.com

«عينك على مالك دوا»

نهضة االبتكار وريادة األعمال

المستثمرون أمام لغز على المدى الطويل

كانت السندات الحكومية ذات العوائد السالبة بمنزلة عامل مهم بالنسبة إلى عام جيد من العوائد
االستثمارية لكل من األسهم والسندات ،كما يرحّ ب الكثيرون بالهبوط األخير ،لكونه مؤشراً لما
سيدعم المرحلة المقبلة من تقييمات األصول.

إيمان الموسوي

لكل سوق ّ
«هبة» ،والهبة مصطلح دارج
ف��ي الخليج يعني ن��زع��ة أو م�ي��ل ش��ائ��ع،
وح�ت��ى وق��ت ق��ري��ب ك��ان��ت ه� ّ�ب��ة املحافل
ال ��دول �ي ��ة وب ��رام ��ج ال �ت �ن �م �ي��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
م��وض��وع التمكني االق �ت �ص��ادي ،وي��رك��ز
ع �ل��ى ت�م�ك�ين ال �ف �ق��راء ،ت�م�ك�ين ال �ش �ب��اب،
تمكني امل��رأة ،،وغيرها من البرامج التي
رصدت لها مبالغ كبيرة ،دون إحراز أثر
مهم في تطوير تلك الشرائح.

من عمالء الشرق
األوسط نقلوا أصولهم
الموجودة بين شركات
إدارة ثروات

امل �ش��ورة امل��ال �ي��ة .وي �ق� ّ�در  %46م��ن ال�ع�م�لاء في
ال �ش��رق األوس ��ط العمليات ال��رق�م�ي��ة البسيطة
وال�ب��دي�ه�ي��ة ل�ل�ق�ي��ام بأنشطتهم االس�ت�ث�م��اري��ة،
بينما يتلقى  %25منهم حاليا املشورة املالية
من خالل تطبيقات على الهاتف الجوال.
وختمت سارة بالقول« :مع قيام العمالء بإعادة
توجيه إدارة أصولهم نحو نماذج أعمال بديلة،
يتزايد الطلب على الحلول الرقمية ،التي تتوفر
على م��دار الساعة ،وفي أي مكان من خالل أي
جهاز محمول .وف��ي ال��واق��ع ،تشير التقديرات
إل ��ى أن  %20م��ن ال �ع �م�لاء ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوس � ��ط س �ي �ت��رك��ون م � ��زودي إدارة ال� �ث ��روات،
الذين يتعاملون معهم اليوم ملصلحة مثل هذه
الخدمة .ع�لاوة على ذل��ك ،فإننا نشهد تناميا
متسارعا ل��دى العمالء ف��ي تفضيل استخدام
ت �ط �ب �ي �ق��ات األج� � �ه � ��زة امل� �ح� �م ��ول ��ة ،ل �ي ��س ف�ق��ط
لتنفيذ امل�ع��ام�لات ،ب��ل أيضا لفتح الحسابات
وم��راق�ب��ة ال�ن�ت��ائ��ج وإع� ��ادة م��وازن��ة محفظتهم
والتعرف على املنتجات والخدمات .إن النجاح
املستقبلي لشركات إدارة ال�ث��روات ف��ي الشرق
األوسط  -ضمن قطاع يتسم بتنامي استخدام
التكنولوجيا الحديثة – سيتحدد م��ن خالل
قدرة هذه الشركات على مواكبة خطى التغيير

ريادة

امل��رك��زي��ة ت�ج��اه ن�ظ��ام م�ع��دل ال �ف��ائ��دة ال�س��ال��ب
الحالي بمنزلة سبب هام بقدر أهمية األسباب
األخ ��رى ال��داف�ع��ة للهبوط ف��ي ك��وم��ة السندات
ذات العائد السالب .كما أن هناك شعورا أقل
راح��ة فيما يتعلق بالتداعيات طويلة امل��دى
على األسواق.
ويقول الكاتب إنه ناقش خالل كتابه الصادر
في ع��ام  2016تحت مسمى «اللعبة الوحيدة
في املدينة» ،السياق املؤسسي واالجتماعي
والسياسي لتلك املسألة ،بما في ذلك سلسلة
متتالية من العواقب غير املقصودة واألضرار
الجانبية الناجمة ع��ن االع�ت�م��اد امل�ف��رط على
البنوك املركزية.
ولقد بات املزيد من الناس يدركون أن معدالت
الفائدة السالبة تلحق الضرر بالديناميكية
االق�ت�ص��ادي��ة واالس�ت�ق��رار امل��ال��ي الحقيقي من
خالل:
ً
أوال :ت �ق��وي��ض ن� �ظ ��ام ال ��وس ��اط ��ة امل �ص��رف �ي��ة
وتشجيع اإلف ��راط ف��ي امل�خ��اط��رة م��ن قبل غير
الجهات غير املصرفية.
ث��ان�ي��ًا :ت��آك��ل ال �ج��دارة امل��ال�ي��ة واإلدارة اآلم�ن��ة
ألص��ول الحماية املالية طويلة اآلج��ل لألسر
مثل خطط التأمني على الحياة والتقاعد ،ما
ي��زي��د م��ن ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ح��واف��ز األخ ��رى من
أجل تحقيق مدخرات أكبر.
ثالثًا :تشجيع إص��دار دي��ون الشركات بشكل
م � �ف � ��رط ،وه� � ��و األم � � ��ر ال � � ��ذي ي � �غ� ��ذي ش ��رك ��ات
الزومبي ويساهم في سوء تخصيص املوارد
على نطاق االقتصاد.
وش ��رك ��ات ال��زوم �ب��ي أو zombie companies
يقصد ب�ه��ا امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تسجل خسائر
أو تكون على حافة اإلف�لاس ،لكنها مستمرة
في العمل .وفي حني أن مسألة تراجع البنوك
املركزية على نطاق واسع عن معدالت الفائدة
امل �ت��دن �ي��ة ل �ل �غ��اي��ة وال �س �ي ��اس ��ات ال�ت�ي�س�ي��ري��ة
بامليزانية العمومية ال ت�ب��دو وش�ي�ك��ة ،إال أن
التوقعات تبدو ضئيلة بالنسبة الحتماالت
ح � ��دوث ج ��ول ��ة أخ � ��رى م ��ن ت �ي �س �ي��ر ك �ب �ي��ر ف��ي
السياسة النقدية.
وف ��ي ال ��واق ��ع ،م��ن دون ت �ح��ول ال �س �ي��اس��ة من
االعتماد املفرط على تدابير البنوك املركزية
غ �ي��ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة إل� ��ى م ��واق ��ف م ��ؤي ��دة للنمو
ً
االق � �ت � �ص ��ادي ب �ش �ك��ل أك� �ث ��ر ش � �م ��وال م ��ن ق�ب��ل
ال�ح�ك��وم��ات ،ف��إن امل�خ��اط��ر س �ت��زداد خ�لال عام
 2020ك ��ون ان �خ �ف��اض ال �س �ي��ول��ة ال �ت��ي ت��دع��م
�اف بحالة من
األس ��واق ل��ن تتماشى بشكل ك� ٍ
تحسني األساسيات.
ُ
ويعد ه��ذا بمنزلة لغز أم��ام املستثمرين على
امل��دى الطويل ،الذين ال يستطيعون ببساطة
أن يأملوا في أن يمتد التفاؤل امل�ش��روع على
املدى القصير إلى األفق بأكمله.

م ��ع ن �ه �ض��ة االب �ت �ك��ار وري� � ��ادة األع �م��ال
العاملية بدأت الكثير من البرامج األممية
تعيد النظر في موضوع التمكني ،حيث
إن النهوض بالفرد يتطلب توفر منظومة
تفاعلية .لذا بدأت تلك البرامج والجهود
املتعلقة بالتمكني االقتصادي بالتركيز
على تطوير أنظمة السوق أو ما يسمى
ب� � �ـMarket Systems Development
وتهدف هذه البرامج إلى معالجة ثغرات
األس��واق وتعزيز القطاع الخاص بطرق
تخلق فوائد مستدامة على نطاق واسع
ل�ل�ش��رائ��ح امل�س�ت�ه��دف��ة ،وت�ع�ن��ى بتطوير
م �ن �ظ��وم��ة األع � �م � ��ال ك ��ام �ل ��ة م� ��ن خ�ل�ال
توظيف االبتكار وتفعيل التعاضد بني
مكونات تلك املنظومة.

تكوين الثروة وامتالك األصول
يركز روبرت كيوساكي في كتابه «األب
ال �غ �ن��ي واألب ال �ف �ق �ي��ر» ع �ل��ى تصحيح
املفاهيم حول الثقافة املالية ،حيث ُيعرف
الثراء على أنه القدرة على زيادة امتالك
األص��ول والحد من االل�ت��زام��ات ،ويعرف
األص ��ول ع�ل��ى أن�ه��ا أي ش��يء ذي قيمة
ق��ادر على جلب التدفق النقدي ،والعمل
الخاص أح��د األص��ول املهمة ،بشرط أن
ي �ك��ون ل��ذل��ك ال�ع�م��ل ن �ظ��ام ي�ع�م��ل بشكل
م ��رن ت �ت��آزر ف�ي��ه م �ك��ون��ات ذل ��ك ال�ن�ظ��ام،
بحيث تحقق أقصى استفادة من املوارد
املتاحة لتحصيل أفضل عوائد ممكنة.

إنشاء عمل تجاري كتربية طفل
إن إن�ش��اء عمل ت�ج��اري يشبه إل��ى حد
كبير تربية الطفل ،إذ يحتاج إلى الكثير
م ��ن ال��رع��اي��ة وااله �ت �م ��ام ع �ن��دم��ا ي�ك��ون
أص �غ ��ر س �ن ��ًا ،ث ��م ي �ب ��دأ ب �ت �ك��وي��ن ن �ظ��ام
استجابة آلي خاص به ،وكلما كبر يعمل
ذلك النظام باتجاه أهدافه ،ويتم توجيهه

وتعديل مساره بشكل مستمر ليتعلم
ويتطور.

ّ
وتبصر
صدمة..

ف��ي م ��ادة «ن�ظ��م التحكم اإلداري» ك��ان
ال�ب��رف�س��ور امل��ال �ي��زي أم�ي�ن ط��ال��ب ،ال��ذي
أسس عدة مشاريع تجارية في ماليزيا
ي��رك��ز ع �ل��ى ت ��دري ��س ط ��رائ ��ق مختلفة
لجمع املعلومات واستخدامها لتقييم
أداء امل��وارد التنظيمية املختلفة ،وكذلك
أن �ظ �م��ة األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب�ش�ك��ل
ت��واف �ق��ي ف ��ي ض� ��وء االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
التنظيمية امل�ت�ب�ع��ة ف��ي امل �ش��روع .كنت
حينها ف��ي ب��داي��ة م�ش��روع��ي ال�ت�ج��اري،
وكنت مفتونة بتعلم األساليب الحديثة
التي تطور من نموذج عملي ،ولخلفيتي
الجامعية في مجال التكنولوجيا ونظم
املعلومات ،كنت أبحث بشكل مستمر
عن أنظمة التحكم األكثر تطورا ،وكنت
أن ��اق ��ش أس� �ت ��اذي ح ��ول ت �ل��ك ال��وس��ائ��ل
وح�ين سألته :ما أفضل نظام يمكنني
تطبيقه على عملي الخاص من بني تلك
األنظمة؟
ص��دم�ن��ي ج��واب��ه وف �ت��ح ب�ص�ي��رت��ي على
أه��م م��ا تعلمته ف��ي دراس ��ة املاجستير
ح�ين ق ��ال« :أص��دق��ك ال �ق��ول ي��ا تلميذتي
النجيبة ،لقد أحسنت في بحثك وقراءاتك
ومحاوالتك في تجربة مختلف الوسائل
إال أن��ه م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ال �خ��ارج��ة عن
إط ��ار ك�ت��اب��ك امل��درس��ي ،إن أف�ض��ل نظم
والتشغيل مل�ش��روع��ك الصغير
التحكم
ّ
هو نظام (املعلم)!».
ج��ال في فكري منظر املقهى التقليدي
ف ��ي األف �ل ��ام امل �ص��ري��ة ال �ق��دي �م��ة ،ح�ي��ث
ي �ج �لّ��س ص ��اح ��ب امل �ق �ه��ى ال � ��ذي ُي��دع��ى
«املعلم» ،ودوره هو مراقبة املحل فقط،
في حني يعمل املوظفون من حوله بجد
وانتباه كخلية نحل ،ويقوم بمالحظة كل
شيء يخص عمالئه بشكل مباشر دون
وسيط ،ويعدل النظام حاال إذا ما تطلب
األمر.
لقد أحدث ذلك التبصر تغييرا محوريا
في نمط تفكيري في األع�م��ال ،وفطنت
إل��ى أن إن �ش��اء ع�م��ل م�س�ت��دام وراب� ��ح ال
ي�ح�ت��اج إل ��ى اس �ت �ه�لاك م �ص��ادر مكلفة
ف ��ي ح�ي�ن ي �م �ك��ن ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك ب��أب�س��ط
السبل املتوفرة وهو مبدأ مهم في ريادة
األعمال.

أغنى دول العالم لجهة نصيب الفرد من ثروة بالده

السويسري األعلى ً
ً
وديونا
حصة..
أص ��در م�ع�ه��د ال �ب �ح��وث ال �س��وي �س��ري «ك��ري��دي
سويس» النسخة التاسعة من تقريره السنوي
عن الثروة ،والذي أشار إلى نمو الثروة العاملية
بنسبة  2.6%خالل عام  ،2018ووصولها إلى
 360تريليون دوالر .وفي حني يمتلك أكثر من
نصف جميع البالغني في العالم ثروة أقل من
 10آالف دوالر ،فإن نحو  1%فقط من البالغني
ف��ي ال �ع��ال��م م�ل�ي��ون�ي��رات وي�م�ت�ل�ك��ون  44%من
إجمالي الثروة العاملية.
الفجوة في توزيع الثروة
في حني أنه من املفترض أن يتم حساب نصيب
ال�ف��رد م��ن ال�ث��روة ف��ي ال�ب�ل��دان بقسمة إجمالي
الثروة على عدد األفراد ،إال أن حساب نصيب
ال �ف��رد بتلك ال�ط��ري�ق��ة ال ي�ك��ون دق�ي�ق��ا .ويمكن
إي �ض ��اح ذل ��ك م ��ن خ �ل�ال م �ق��ارن��ة م�ج�م��وع�ت�ين
م��ن األش �خ ��اص ،ف��ي ك��ل م�ج�م��وع��ة م�ن�ه�م��ا 15
شخصا ،وتحصل ك��ل مجموعة منهما على
ألفي دوالر ،في هذه الحالة من املفترض أن يتم
حساب متوسط الثروة من خالل قسمة األلفي
دوالر على عدد األشخاص ،ليكون الناتج 133
دوالرا ،إال أن الناتج ال يكون بهذه الدقة بسبب
عدم املساواة في توزيع الثروة.
وإذا افترضنا أن املجموعة األولى على سبيل
امل� �ث ��ال ي �ت��م ت ��وزي ��ع ال � �ث ��روة ب �ه��ا ب �ش �ك��ل أك�ث��ر
ت��وازن��ا ،بحيث يصل التباين ب�ين األق��ل أج��را
واألع �ل��ى أج ��را إل ��ى  300دوالر ،ف ��إن متوسط
ال�ث��روة بالنسبة ل�ه��ذه املجموعة يصبح 100
دوالر ،وبالتالي ف��إن متوسط ال�ث��روة الفعلي
قريب من الناتج املفترض ( 133دوالرا).
أم��ا إذا افترضنا أن املجموعة الثانية ترتفع
ال �ف �ج��وة ف�ي�ه��ا ب�ي�ن األق ��ل أج ��را واألع �ل ��ى أج��را
إل ��ى  495دوالرا ،ف�ح�ي�ن�ه��ا ي �ت��راج��ع م�ت��وس��ط
ال�ث��روة بشكل كبير إل��ى  30دوالرا .وبتطبيق
هذا املثال على ث��روات ال��دول ،يمكن فهم كيف
تؤثر الفجوة في توزيع الثروات على متوسط
ال� �ث ��روة ال�ف�ع�ل��ي ل �ك��ل ف� ��رد ،وف ��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
يستعرض التقرير ج��دول�ين ،أح��ده�م��ا يشمل
ت�ص�ن�ي��ف ال � ��دول م��ن ح �ي��ث ن�ص�ي��ب ال �ف��رد من
ال�ث��روة ب�ن� ً
�اء على قسمة إجمالي ال�ث��روة على
ع ��دد األف � ��راد ،واآلخ� ��ر ي�ش�م��ل ت�ص�ن�ي��ف ال ��دول
حسب نصيب الفرد من الثروة مع الوضع في
االعتبار الفجوة في توزيع الثروة.

أكبر نصيب للفرد من الثروة في 2019
ج� � ��اءت س ��وي� �س ��را وأس� �ت ��رال� �ي ��ا ف ��ي امل��رك��زي��ن
األول وال �ث��ان��ي ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة ،إذ ب �ل��غ نصيب
بكل منهما  530.2ألف دوالر
الفرد من الثروة ٍ
و 411.1أل ��ف دوالر ع�ل��ى ال �ت��وال��ي .ل ��دى كلتا
الدولتني أعلى نسبة دي��ون لألسر من الناتج

نمو الثروة العالمية
 % 2.6في عام  2018لتبلغ
 360تريليون دوالر
 % 1من البالغين في العالم
مليونيرات ويمتلكون % 44
من إجمالي الثروة
الواليات المتحدة الثالثة
بعد أستراليا وفيها  41%من
أصحاب الماليين في العالم
اليابان اتسمت بالعدالة
في توزيع الثروة واحتلت
المركز السابع عشر
في القائمة
املحلي اإلجمالي في العالم .اذ وصلت نسبة
دي��ون األس��ر م��ن الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي في
س��وي �س��را إل ��ى  129%ت�ق��ري�ب��ا ف ��ي  ،2018في
ح�ين وص �ل��ت ه ��ذه ال�ن�س�ب��ة ف��ي أس�ت��رال�ي��ا إل��ى
 120%خ�لال ال�ف�ت��رة نفسها .وت��أت��ي ال��والي��ات
املتحدة ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،كما أن فيها 41%
م��ن أص�ح��اب امل�لاي�ين ف��ي العالم .رغ��م ذل��ك فإن
متوسط نصيب الفرد بالواليات املتحدة من
ال �ث��روة وال� ��ذي ب�ل��غ  403.9االف دوالر ،أع�ل��ى
ب�ن�ح��و س�ب�ع��ة أض �ع��اف م��ن م �ت��وس��ط نصيب
الفرد الفعلي من الثروة وال��ذي بلغ  61.7ألف
دوالر .وي��رج��ع ذل��ك إل��ى ال�ف�ج��وة ال�ك�ب�ي��رة في
توزيع األجور في الواليات املتحدة.
م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ،ت�ت�س��م دول ��ة م�ث��ل ال�ي��اب��ان
بالعدالة في توزيع الثروة ،إذ تأتي في املركز
ال�س��اب��ع ع�ش��ر ف��ي ال�ق��ائ�م��ة م��ن ح�ي��ث متوسط
نصيب ال �ف��رد م��ن ال �ث��روة وال ��ذي يبلغ 227.2
ألف دوالر .بينما تحتل اليابان املركز السابع
ف��ي ال�ق��ائ�م��ة م��ن ح�ي��ث م�ت��وس��ط نصيب ال�ف��رد
الفعلي من الثروة والذي بلغ  103.9االف دوالر.
ويرجع ذلك إلى أن الفجوة بني أجور املديرين
ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين وال �ع �م��ال امل�ت��وس�ط�ين أق ��ل بكثير
من ال��دول املتقدمة األخ��رى(.ك��ري��دي سويس ،
فيجوال كابيتاليست وأرقام)
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بدعم تخفيف حدة التوترات

«الوطني» :تجديد اإلقبال على المخاطر
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن ال��دوالر األميركي،
ش �ه��د ان �ت �ع��اش��ًا ف��ي م�س�ت�ه��ل ت � ��داوالت ال �ع��ام ال �ح��ال��ي،
وواص ��ل مسيرته ف��ي ات �ج��اه م�ع��اك��س لعمليات البيع
الشديدة التي تعرض لها بنهاية العام املاضي .وخالل
رحلة النمو املحدودة التي شهدها الدوالر ،تلقى بعض
ال��دع��م ب�م��ا اس�ه��م ف��ي ت�ع��زي��ز أدائ ��ه وتسجيله ارت�ف��اع��ًا
جزئيًا مقابل العمالت الرئيسية األخ��رى ،على خلفية
ظهور بيانات قوية تدعم قوة االقتصاد األميركي ،كما
ي�ب��دو أن تأثير ع��ودة معنويات اإلق�ب��ال على املخاطر
ان�ص��ب بصفة رئيسية على ال�ين ال�ي��اب��ان��ي فقط خالل
األسبوع املاضي.
وأشار التقرير األسبوعي عن أسواق النقد ،إلى تفاعل
األس � � ��واق ال �ج �ي��د ل �ل ��رد اإلي� ��ران� ��ي ع �ل��ى اغ �ت �ي��ال ق��اس��م
سليماني بالهجوم على القواعد األميركية .بينما ذكر
تحليل أميركي للهجوم أن الضربة لم ينتج عنها وقوع
خسائر بشرية ،ويشير ذلك إلى زيادة احتمال تخفيف
ح��دة التوترات بما أدى إل��ى تجديد معنويات اإلقبال
على املخاطر.
من جهة أخ��رى ،تراجع النفط إل��ى ما دون املستويات
االفتتاحية ال�ت��ي استهل بها ت ��داوالت ال�ع��ام الجديد،
وارت�ف�ع��ت األس �ه��م بصفة ع��ام��ة ،ك�م��ا ارت�ف�ع��ت ع��ائ��دات
السندات ألجل  10سنوات بنحو  17نقطة أساس مقابل
ً
أدن��ى مستوياتها املسجلة خالل شهرين ،وص��وال إلى
 .%1.87وأخ �ي �رًا ،تخلى ال�ين ع��ن جميع امل�ك��اس��ب التي
حققها منذ بداية العام الجديد وبلغت خسائره نحو
 %1.7خالل األسبوع.

مفاجأة لألسواق
ف��ي ال��وق��ت نفسه ،كما يقول تقرير «ال��وط�ن��ي» ،كشفت
بيانات مؤشر مديري املشتريات التصنيعي وتقرير
ال �ت �ج��ارة األم �ي��رك��ي ل�ش�ه��ر ن��وف�م�ب��ر ،ع��ن ت��زاي��د ال��زخ��م
بنهاية ال�ع��ام امل��اض��ي ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن يسهم صافي
الفائض ال�ت�ج��اري ف��ي دف�ع��ة إيجابية هائلة ت�ع��زز من
معدالت النمو الخاصة بالربع الرابع.
كما تساهم ق��وة أوض��اع االقتصاد األميركي في الحد
م��ن امل �خ��اط��ر ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ق��د ي�ت�ع��رض ل�ه��ا ال ��دوالر
األم �ي��رك��ي م��ن ج ��راء ال�س�ي��اس��ة ال�ح��ال�ي��ة ال �ت��ي يتبعها
االحتياطي الفدرالي لتوسيع ميزانيته العمومية ،إال
أن االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي ق��د رف��ع م��ن املعايير ال�ت��ي قد
تدفعه لرفع أسعار الفائدة ،وهو األم��ر ال��ذي قد يؤدي
إل��ى اس�ت�م��رار وض��ع ح��د لسقف االرت �ف��اع��ات املحتملة
لكل من عائدات السندات األميركية والدوالر األميركي
الناتجة عن ص��دور بيانات اقتصادية قوية في املدى
القريب.
ول �ف��ت ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن ص ��دور ب �ي��ان��ات م�س��ح وظ��ائ��ف
القطاع الخاص غير الزراعي ( )ADPعن شهر ديسمبر
س��اه��م ف��ي ت��أك�ي��د اس �ت �م��رار ق ��وة االق �ت �ص��اد األم�ي��رك��ي
وصموده بوتيرة أفضل مما كان متوقعًا ،حيث أظهر
امل�س��ح تسجيل وظ��ائ��ف القطاع ال�خ��اص غير ال��زراع��ي
ن �م �وًا ق��وي��ًا م ��رة أخ� ��رى ب �م �ق��دار  202أل ��ف وظ �ي �ف��ة في
ديسمبر .ويأتي ذلك في أعقاب تسجيل نمو قدره 254
ألف وظيفة في القطاع الخاص غير الزراعي خالل شهر
نوفمبر ،ك��ذل��ك ج��اء أف�ض��ل ب��امل�ق��ارن��ة بمتوسط النمو
ال �ش �ه��ري ح�ت��ى اآلن خ�ل�ال ع ��ام  2019ب��واق��ع  165أل��ف
وظيفة ضمن تلك الفئة من الوظائف.

أسعار النفط تهبط
ً
دوالرا
إلى 64.98
ح ��ول أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ل�ف��ت ت �ق��ري��ر»ال��وط �ن��ي» إل��ى
ان �خ �ف��اض أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ب �ح��وال��ي  %5خ�ل�ال
األس� �ب ��وع ،ح �ي��ث ت �ع��اط��ت األس � ��واق م��ع ال�ض��رب��ة
اإليرانية على القواعد األميركية على أنها ليست
ش��دي��دة ال�خ�ط��ورة وه��و م��ا يعطي إش ��ارات على
احتمالية تخفيف حدة التوترات ،وقد أدى ذلك إلى
توقع استمرار إنتاج النفط في الشرق األوس��ط
ب��أق��ل ق��در م��ن االض �ط��راب��ات وان�خ�ف��اض أس�ع��ار
االم� � ��دادات ،ك�م��ا ت��زام��ن ذل��ك م��ع ارت �ف��اع مفاجئ
ف��ي م�خ��زون ال�خ��ام ف��ي ال��والي��ات املتحدة م��ا أدى
إل��ى انخفاض األس�ع��ار .وق��د ارتفعت مخزونات
ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األس �ب ��وع
املاضي بمقدار  1.2مليون برميل مقابل توقعات
ب�ت��راج�ع��ه ب�م�ق��دار  3.4م�لاي�ين ب��رم�ي��ل .واستهل
مزيج خام برنت ت��داوالت األسبوع عند مستوى
 69.35دوالرًا وأنهى ت��داوالت يوم الجمعة مغلقًا
عند سعر  64.98دوالرًا.
األسواق تفاعلت جيداً مع الضربة اإليرانية للقوات األميركية بالعراق

■ عائدات السندات ألجل  10سنوات ترتفع  17نقطة أساس
■ بلوغ بيانات التوظيف مستويات الذروة في الواليات المتحدة
■ اإلسترليني واليورو يتراجعان أمام الدوالر في نهاية األسبوع
■ الين يخسر  %1.7متخلياً عن مكاسبه منذ بداية العام
■ أسعار النفط تفقد  %5بفعل الضربة اإليرانية القليلة الخطورة
■ عدم تفاعل األسواق مع إقرار قانون مغادرة بريطانيا في  31يناير
تراجع الوظائف
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ج� ��اءت ب �ي��ان��ات ال��وظ��ائ��ف غ �ي��ر ال��زراع �ي��ة
م�خ�ي�ب��ة آلم� ��ال امل �ش��ارك�ي�ن ف��ي ال �س��وق ن �ظ �رًا ل�ب�ل��وغ�ه��ا
 145أل��ف وظ�ي�ف��ة ،أي أق��ل م��ن ت�ق��دي��رات شهر ديسمبر
البالغة  162ألف وظيفة .وقد استقر معدل البطالة عند
مستوىاته القوية البالغة  ،%3.5إال أن متوسط األجر
في الساعة قد تراجع إلى  %0.1مقابل تقديرات األسواق
لنمو بنسبة  .%0.3وعلى الرغم من ذل��ك ،يتمتع سوق
العمل بوضع جيد في ض��وء تلك البيانات اإليجابية
ال�ص��ادرة حتى وإن تباطأ أداؤه تدريجيًا نظرًا لبلوغ
بيانات التوظيف مستويات الذروة .وقد تراجع الدوالر
األميركي بعد إصدار البيانات ولكنه حافظ على أعلى
مستوياته منذ أسبوعني.

«عدم اليقني» ..تتراجع
ولفت «الوطني» إل��ى تراجع الجنيه االسترليني أمام

ال��دوالر األميركي يوم الجمعة املاضي ،واستقر قريبًا
من أدن��ى مستوياته املسجلة في أسبوعني ،وذل��ك بعد
أن أشار مارك كارني محافظ بنك إنكلترا إلى احتمالية
خفض سعر الفائدة خ�لال العام الحالي ،حيث صرح
ك ��ارن ��ي ي ��وم ال�خ�م�ي��س امل ��اض ��ي ب��أن��ه ق ��د ت �ك��ون ه�ن��اك
«اس �ت �ج��اب��ة س��ري �ع��ة ن�س�ب�ي��ًا» م��ن ال �ب �ن��ك إذا اس�ت�م��رت
موجة الضعف االقتصادي الحالية ،إال أن تراجع حالة
ع��دم ال�ي�ق�ين وزي ��ادة ث�ق��ة األع �م��ال ع�ل��ى خلفية وض��وح
مسألة انفصال اململكة املتحدة عن االتحاد األوروب��ي
م��ن شأنهما تعزيز انتعاش النشاط االق�ت�ص��ادي بما
يضعف توقعات خفض بنك إنكلترا ألسعار الفائدة.
وبالفعل تشير بيانات اإلصدار النهائي ملؤشر مديري
امل�ش�ت��ري��ات ل�ق�ط��اع ال�خ��دم��ات ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة إل��ى
ً
ارت�ف��اع��ه بشكل ملحوظ بمعدل نقطة واح ��دة وص��وال
إلى  50.0في ديسمبر ،وأشارت شركة ماركيت لألبحاث
القائمة على إع��داد املسح إلى أن «االنتعاش املتواضع
ل�لأع�م��ال ال �ج��دي��دة ي�ع�ط��ي إش� ��ارة أخ ��رى إل��ى إمكانية

تحسن بيئة أنشطة األعمال خالل األشهر املقبلة ،وذلك
ب��دع��م م��ن تحسن م�ع�ن��وي��ات األع �م��ال نتيجة ل��وض��وح
رؤي��ة ان�ف�ص��ال اململكة امل�ت�ح��دة ع��ن االت �ح��اد األوروب ��ي
وتوافر اتجاه سياسي يسهل التنبؤ به بدرجة أعلى».
وأوضح أن بيانات مسح اقتصادي آخر ،وهو «مؤشر
التوظيف الدائم» ،أظهرت تأكيدًا لتصريحات ماركيت
ب�خ�ص��وص ارت �ف��اع ث�ق��ة األع �م��ال ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة.
وك �ش �ف��ت ال �ب �ي��ان��ات ال � �ص� ��ادرة ع ��ن ات� �ح ��اد ال �ت��وظ �ي��ف
البريطاني ( )RECأن أرب��اب العمل البريطانيني قاموا
خ�لال الشهر امل��اض��ي ب��زي��ادة أع��داد املوظفني الدائمني
ال�ج��دد ألول م��رة منذ ع��ام بما يعكس نمو معنويات
ال�ت�ف��اؤل بعد انتخابات ديسمبر ،حيث ارت�ف��ع مؤشر
التوظيف ال��دائ��م ال�ص��ادر عن  RECإل��ى  51.9نقطة في
ديسمبر مقابل  48.8نقطة ف��ي نوفمبر ،وي�ص��ل بذلك
ّ
املسجلة منذ ديسمبر  ،2018كما
إلى أعلى مستوياته
انه ارتفع متخطيًا املستوى التوسعي البالغ  50نقطة
للمرة األولى منذ فبراير املاضي.

وأخيرًا وعلى صعيد انفصال اململكة املتحدة عن االتحاد
األوروبي ،فقد أقر املشرعون البريطانيون يوم الخميس
م �ش��روع ق��ان��ون ي�س�م��ح ل�ب��ري�ط��ان�ي��ا ب �م �غ��ادرة االت �ح��اد
األوروب� ��ي ف��ي  31ي�ن��اي��ر وف�ق��ًا إلط ��ار ات�ف��اق�ي��ة االن�ف�ص��ال
بما ينهي أكثر من ثالثة أعوام من عدم الوضوح بشأن
ش ��روط ه ��ذا االن �ف �ص��ال ،إال أن األس� ��واق ل��م ت�ع��ر عملية
التصويت انتباها كبيرًا م�ق��ارن��ة ب�ف��وز رئ�ي��س ال ��وزراء
بوريس جونسون الساحق في االنتخابات في ديسمبر.

بيانات متفائلة

ً
ت�ط��رق تقرير «ال��وط�ن��ي» إل��ى منطقة ال �ي��ورو ،مستهال
ب�ت��راج��ع ال �ي��ورو أم ��ام ال� ��دوالر األم �ي��رك��ي ال �ق��وي خ�لال
األس�ب��وع امل��اض��ي ف��اق�دًا ح��وال��ي  %0.7م��ن قيمته خالل
األس�ب��وع وذل��ك على الرغم من ص��دور بعض البيانات
االقتصادية اإليجابية ،حيث سجلت مبيعات التجزئة
األمل��ان �ي��ة ن �م �وًا ب�ن�س�ب��ة  %2.1ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي في
نوفمبر وال�ت��ي ف��اق��ت التوقعات بتحقيق نمو بنسبة
 %1.0بشكل كبير ،في حني تم تعديل البيانات الضعيفة
للغاية للشهر املاضي لتتحسن إلى حد ما ،كما استقر
م��ؤش��ر م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات الفرنسي ف��وق مستوى 50
ن�ق�ط��ة وت ��م ت�ع��دي��ل م��ؤش��ر م��دي��ري امل �ش �ت��ري��ات امل��رك��ب
ً
وم��ؤش��ر ق�ط��اع ال �خ��دم��ات األمل��ان��ي م�س�ج�لا مستويات
ً
أعلى قليال .وبصفة عامة ،تمت مراجعة بيانات مؤشر
م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات ملنطقة ال �ي��ورو ورف�ع�ه��ا إل��ى 52.8
نقطة مقابل  52.4نقطة مل��ؤش��ر ق�ط��اع ال�خ��دم��ات وإل��ى
 50.9ن�ق�ط��ة م�ق��اب��ل  50.6ن�ق�ط��ة ل�ل�م��ؤش��ر امل��رك��ب .وم��ن
امل�ت��وق��ع أن يصل م�ع��دل التضخم ال�س�ن��وي ف��ي منطقة
اليورو إلى  %1.3في ديسمبر  ،2019مرتفعًا من %1.0
في نوفمبر وفقًا لتقديرات مكتب االح�ص��اءات التابع
لالتحاد األوروبي (يوروستات).

«المزايا» :أداء جديد للقطاع بفعل المحفزات الحكومية

ٌ
ٌ
تنوع ووفرة وجاذبية
العقار اإلماراتي..
ق ��ال ت �ق��ري��ر ش��رك��ة م��زاي��ا ال �ق��اب �ض��ة ،إن ال�ق�ط��اع��ات
االق�ت�ص��ادي��ة الرئيسية على مستوى االق�ت�ص��ادات
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ،ش� � �ه � ��دت ال� �ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن اإلن� � � �ج � � ��ازات
والنجاحات ،التي ساهمت بشكل من األش�ك��ال في
ت �ج��اوز ال �ت �ح��دي��ات وت�س�ج�ي��ل امل��زي��د م��ن امل �س��ارات
اإلي�ج��اب�ي��ة وف ��رز ع��دد كبير م��ن ف��رص االس�ت�ث�م��ار.
واستطاع القطاع العقاري املحافظة على جاذبيته
ل �ش��رائ��ح امل �س �ت �ث �م��ري��ن وامل �ش �ت��ري��ن ،ب �ش �ك��ل خ��اص
السوق العقاري اإلم��ارات��ي ،ال��ذي يتمتع في الوقت
الحالي بالتنوع ووفرة املعروض وجاذبية األسعار،
التي كان لها دور مباشر في تحفيز هذه الشرائح
لتنفيذ املزيد من صفقات الشراء بهدف االستثمار
والسكن.
وت��اب��ع« :ت �ب��دو زي ��ادة وات �س��اع رق�ع��ة امل �ع��روض في
مصلحة املستثمرين واملستخدم النهائي ،ال سيما
ً
ب��األس�ع��ار امل��وج��ودة وال�س��ائ��دة ،التي تشكل عامال
محفزًا للقطاع املصرفي لتقديم املزيد من التمويل
بتكاليف ونسب فائدة متغيرة ،إذ تساهم األخيرة
ف��ي رف ��ع ع ��دد وق �ي��م ص�ف�ق��ات ال�ب�ي��ع وال �ش ��راء خ�لال
العام الحالي».
وأشارالتقرير العقاري األسبوعي ل�ـ«امل��زاي��ا» ،إلى
أن أسعار العقارات السائدة في الوقت الحالي لدى
السوق اإلماراتي وما يرافقها من توقعات إيجابية
بنمو الطلب على خ �ي��ارات التأجير قصير األج��ل،
تعد م��ن أك�ث��ر امل��ؤش��رات ت��أث�ي�رًا على ح��رك��ة وحجم
االستثمار والفرص القابلة لالقتناص على مستوى
األفراد واملؤسسات ،كما أن األسعار باتت تشجع كل
فئات املستثمرين واملشترين على ش��راء العقارات
في ظل توفر الكثير من العروض والتسهيالت.

فرص الفنادق
ولفت التقرير إل��ى أن القطاع الفندقي لديه الكثير
من الفرص ،حيث من املتوقع أن يصل حجم السوق
إلى  7.6مليارات دوالر بحلول عام  ،2022أي بمعدل
ن�م��و س �ن��وي م��رك��ب ي�ب�ل��غ  .8.5%ف��ي م�ق��اب��ل وج��ود
ت��وق�ع��ات ب��وص��ول األس �ع��ار إل��ى م�س�ت��وي��ات مغرية
وت�س�ج�ي��ل ان�خ�ف��اض��ات إض��اف�ي��ة ت �ت��راوح ب�ين 10%
و ،15%خ�لال ال�ع��ام الحالي ،يصاحبها الكثير من

األم � � ��وال ،وت �ن��وع خ �ط��ط ال� �ش ��راء وال� �س ��داد وزي� ��ادة
املعروض على اختالف الفئات.
وبينّ التقرير أن االنخفاضات املسجلة على أسعار
ال � �ع � �ق� ��ارات س ��اه �م ��ت ب �ش �ك��ل م �ب ��اش ��ر ف� ��ي ت�س�ه�ي��ل
وتسريع عمليات التملك للوحدات السكنية والفلل
خالل العام املاضي ،فيما يتوقع أن تساهم األسعار
السائدة حاليًا بذلك م��ع وج��ود م��ؤش��رات بارتفاع
مستويات الدخل للعاملني في ع��دد من القطاعات
ال �ح �ي��وي��ة خ �ل�ال ال� �ع ��ام ال �ج��دي��د ،وب��ال �ت��ال��ي زي ��ادة
اإلقبال على االستثمار في العقار.

تحول المستأجرين
إلى مشترين ..كلمة السر
في نمو السوق
انخفاض أسعار البيع واإليجار
 2%و %4شكل فرصة ذهبية
لدخول مشترين جدد
العروض والتمويالت البنكية
الميسرة ..دافع لالستثمار
القطاع العقاري اإلماراتي
يستحوذ على %7
من الناتج المحلي
شركات التطوير تستهدف خلق
المزيد من الطلب العقاري
حجم القطاع الفندقي إلى 7.6
مليارات دوالر بحلول 2022
نمو التصرفات العقارية إلى 180
مليار درهم في  11شهراً

اتجاه تنازلي

حزم التحفيز الحكومية اإلماراتية أنعشت القطاع العقاري

املؤشرات اإليجابية للعودة إلى االنتعاش السريع
والنمو على الطلب من قبل املشترين األجانب بشكل
ً
خ��اص ،ال�ت��ي ت��أت��ي ع ��ادة كنتيجة للتطور املسجل
ع�ل��ى ط ��رح ال �ع �ق��ارات ذات األس �ع ��ار امل�ع�ق��ول��ة على
حساب املشاريع الفاخرة.
وأك��د التقرير أن القطاع العقاري اإلم��ارات��ي  -الذي
يستحوذ على م��ا نسبته  7%م��ن الناتج املحلي -
س�ج��ل م��ؤش��رات إي�ج��اب�ي��ة خ�ل�ال ع ��ام  ،2019وذل��ك
ف��ي ظ��ل استقرار أس�ع��ار النفط وإط�ل�اق العديد من
املبادرات الحكومية التي تركزت على تحفيز وجذب
املستثمرين واملشترين املحليني واألج��ان��ب ،األم��ر
ال��ذي انعكس على وت�ي��رة ط��رح امل�ش��اري��ع السكنية
وال�ف�ن��دق�ي��ة واإلداري � ��ة ون �ه��ض ب�ه��ا إل��ى مستويات
أفضل.
وأوض� ��ح أن ال �س��وق س�ج��ل ان�خ�ف��اض��ًا ع�ل��ى أس�ع��ار
البيع واإليجار بنسب تراوحت بني  2%و ،4%بعد
أن كانت قد شهدت عمليات تصحيح تراوحت بني
 15%إل��ى  ،29%خ�ل�ال ال �س �ن��وات القليلة امل��اض�ي��ة،
وه��و ما شكل فرصة ذهبية للكثير من األشخاص
لالتجاه نحو شراء العقارات ودخول مشترين جدد،

مشيرًا إلى أنه ال يمكننا الحديث عن وتيرة الشراء
دون األخ��ذ بعني االعتبار التأثيرات التي يحملها
معرض إكسبو  ،2020الذي كان له دور رئيسي في
ارتفاع أع��داد املشترين ورف��ع أسعار الشقق والفلل
خالل عام .2018

حزمة محفزات
واع �ت �ب��ر ال �ت �ق��ري��ر أن ح��زم��ة امل �ح �ف��زات ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل ��وج ��ودة ف��ي اإلم � ��ارات س�ت�م�ك��ن ال �ق �ط��اع ال�ع�ق��اري
من أن يكون في مقدمة املستفيدين من املناخ العام
ال�ج��دي��د ،إذ تعكس البيانات امل�ت��داول��ة وامل��ؤش��رات
الرئيسية تسجيل امل��زي��د م��ن املشترين املحتملني
خالل الفترة املقبلة ،وبالعودة إلى األرق��ام القريبة،
فإن دبي وحدها شهدت في عام  2018تسليم نحو
 29ألف وحدة سكنية وما يقارب  40ألف وحدة في
عام  ،2019بجانب نمو التصرفات العقارية بقيمة
إجمالية وص�ل��ت إل��ى  180مليار دره��م خ�لال ال �ـ11
ش�ه�رًا األخ �ي��رة م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي .وك��ل ذل��ك يعتبر
مؤشرات إيجابية وسط مستويات تفاؤل ملستقبل
أفضل ألداء القطاع ،وترجمة لثقة أصحاب رؤوس

ويقود املستثمرون املشهد العقاري اإلماراتي حاليًا
بحسب التقرير ،إذ تسيطر عليه عمليات التملك
والشراء عوضًا عن االستئجار ،التي جاءت كنتيجة
مباشرة لالتجاه التنازلي ال��ذي تشهده األس�ع��ار،
وه��و ما جعل من ملكية ال��وح��دات السكنية والفلل
مسألة أك�ث��ر ي�س�رًا وس�ه��ول��ة ،كما عكست م��ؤش��رات
السوق العام املاضي ارتفاع عمليات تقديم طلبات
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال� �ق ��روض ال �ع �ق��اري��ة م��ن امل �ص��ارف
بنسبة  78%مقارنة بمستواها في عام  ،2018ومن
املتوقع أن ترتفع صفقات البيع خالل العام الحالي
أيضًا.
ورأى ت� �ق ��ري ��ر امل� � ��زاي� � ��ا ف � ��ي ال � �ت � �غ � �ي� ��رات امل �س �ج �ل��ة
وال�ف��رص االستثمارية القائمة وال�ت�ط��ورات املالية
واالقتصادية فرصًا كبيرة للمشاريع املنجزة ،وتلك
التي في طور التنفيذ لدى اقتصادات املنطقة بشكل
ً
عام واإلم��ارات خاصة خالل عام  ،2020مشددًا على
أهمية اقتناصها أينما توفرت الظروف والقوانني
واالس�ت�ق��رار املطلوب واألس �ع��ار ال�ج��اذب��ة والعوائد
املرتفعة.
وت��وق��ع التقرير امل��زي��د م��ن امل �س��ارات اإلي�ج��اب�ي��ة ،إذ
ّ
رج ��ح ت�ح��ول امل�س�ت��أج��ري��ن إل��ى مشترين للعقارات
حتى نهاية العام الحالي ،وازدهار القطاع ومروره
ب�ح��ال��ة ان�ت�ع��اش أك�ب��ر بسبب آف ��اق ال�ن�م��و املرتفعة
التي يشهدها االقتصاد اإلم��ارات��ي واملنطقة ،التي
ب��دوره��ا ستعمل ع�ل��ى زي ��ادة اه�ت�م��ام املستثمرين
املحليني واألجانب بالفرص املتاحة.
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ووطد عالقاته االجتماعية ..وع ّزز استثماراته
نسج شبكته السياسيةّ ..

غصن« ..ملك» في لبنان!
رفض الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن في لقائه األخير مع
قناة الجزيرة ،الكشف عن خططه المستقبلية ،بعد أن قرر اإلقامة في لبنان
هروبا من القضاء الياباني ،لكنه نفى في المقابل أي طموح سياسي،
مبديا رغبته في وضع خبرته في خدمة السياسيين اللبنانيين ،لكن يبدو أن
كارلوس كان مستعدا جيدا للعودة الى جذوره ،ذلك أنه لم ينقطع أبدا عن
فوطد عالقاته مع سياسييها وعزز أيضا استثماراته ،فهو شريك في
لبنانّ ،
عدة شركات وبنوك ومشاريع عقارية وبات يعتمد اليوم على أصدقاء يثق
بهم وعلى عائلته ألبيه ووالدته وفق ما أوردته صحيفة لوبوان الفرنسية
في تحقيق ننشر بعضا مما جاء فيه.

سليمة لبال
ك�ش�ف��ت م�ج�ل��ة ل ��وب ��وان ال�ف��رن�س�ي��ة أن ك��ارل��وس
غصن حرص بنفسه على إبالغ شقيقته سيلفيا
بخبر ف��راره الى لبنان ،خشية أن تتلقى الخبر
م ��ن ال ��رادي ��و او ال �ت �ل �ف��زي��ون ،م�ث�ل�ه��ا م �ث��ل بقية
ال �ع��ال��م .ك��ان��ت سيلفيا ق��د ق�ض��ت م��ع ك��ارل��وس
إج ��ازة ع�ي��د امل�ي�لاد ف��ي ط��وك�ي��و ،ح�ي��ث ط�ه��ت له
أشهى األطباق اللبنانية وبينها الفتة والتبولة
ث��م ع ��ادت س�ع�ي��دة إل��ى ال �ب��رازي��ل ،ح�ي��ث تعيش
والدتهما روز وشقيقتهما الكبرى كلودين.
وأم��ا نايلة بيضون أص�غ��ر شقيقات ك��ارل��وس،
وت �ق �ي��م ف ��ي ب��وس �ط��ن ،ف �ك��ان��ت ت �خ �ط��ط ل�ق�ض��اء
النصف االول من شهر يناير الجاري إلى جانبه
في طوكيو ،لكنها في النهاية طارت الى بيروت
وات �ج �ه��ت ال� ��ى ف �ي�لا ارس �ت �ق��راط �ي��ة ج�م�ي�ل��ة في
منطقة االشرفية ،تملكها شركة نيسان يحتفظ
بها غصن حتى اآلن.
ل��م يكن اختيار غصن ال�ف��رار ال��ى لبنان محض
صدفة ،فالرجل يملك ثالثة جوازات سفر ولكنه
يملك وطنا وحيدا ،تمتد فيه جذوره وعالقاته
ايضا .وعالقات غصن وفق لوبوان هي لبنانية
ق �ط �ع��ا ،ف��زوج �ت��ه وأص� ��دق� ��اؤه وأب� �ن ��اء ع�م��وم�ت��ه
وعالقاته املهنية وشبكته السياسية ،كلهم في
بالد االرز.
م��ا إن وص ��ل ك ��ارل ��وس ل �ب �ن��ان ح �ت��ى ت�ض��ارب��ت
األنباء بشأن مقر إقامته ،فهناك اشاعات ذكرت
أنه يقيم في بيت حمويه غريتا وعرفان ماالص،
واخرى أكدت أنه في شاليه في الجبل ،ولكنه في
الحقيقة لم يغادر الفيال الوردية في األشرفية.
فالفيال مريحة جدا ،بطوابقها الخمسة وغرف
ن��وم �ه��ا ال �خ �م��س أي �ض��ا وق��اع��ة ال��ري��اض��ة ال�ت��ي
تتميز بها ،عالوة على سردابها ومرأبها.

اللقاء األول
أول ش�خ�ص�ي��ة ال�ت�ق��ى ب�ه��ا ك��ارل��وس غ�ص��ن في
حياته ال�ج��دي��دة ف��ي لبنان ه��ي زوج�ت��ه ك��ارول.
ك� � ��ان ال� � ��زوج� � ��ان ي �خ �ط �ط ��ان ل�ل�اح� �ت� �ف ��ال ب �ع �ي��د
زواجهما الثالث في الربيع املاضي ،لكن النائب
العام الياباني فرض عليهما االنفصال ومنعه
من الحديث معها ،خشية التأثير على الشهود.
ووص�ف��ت ك ��ارول أول ل�ق��اء لها بغصن ف��ي وول
ستريت ج��ورن��ال ف��ي ال�ي��وم م��ا قبل االخ�ي��ر من
السنة املاضية باجمل يوم في حياتها.
ع��اش��ت ك � ��ارول ن �ح��اس ( 53ع��ام��ًا) ال �ت��ي تملك
الجنسيتني األميركية واللبنانية  13شهرا من
الجحيم .فهذه املرأة األنيقة التي تكفلت برعاية
أطفالها الثالثة من زواجها االول في نيويورك
لم تتوقع أبدا مثل هذا السيناريو منذ ارتباطها
بكارلوس في  .2016وبعد أن كانت بعيدة عن
االع�لام ما عدا بعض الصور التي ظهرت فيها
ال ��ى ج��ان��ب زوج �ه��ا ل�ت�ص�ب��ح ب�ع��ده��ا شخصية
عامة ،بسبب انخراطها في الدفاع عن زوجها.
وسيتذكر ك��ارل��وس أب��و ج��ودة ط��وي�لا املكاملة
الهاتفية التي تلقاها من غصن صباح يوم 30

ديسمبر امل��اض��ي ليبلغه ب��وص��ول��ه ال��ى لبنان.
وم��ا هي اال س��اع��ات ،حتى انتقل إل��ى األشرفية
ل�ل�ق��ائ��ه وع�ن��اق��ه ط��وي�لا .وي �ع��د أب ��و ج ��ودة وف��ق
لوبوان قطعة محورية في حياة غصن الجديدة
ف��ي لبنان ،فهو محاميه وصديقه ويملك أحد
اكبر واقوى املكاتب املختصة في قانون األعمال
ف��ي ب�ي��روت .ت�ع� ّ�رف ال��رج�لان على بعضهما في
 2012في ظروف حزينة جدا ،لكنهما تعاطفا مع
بعض بسرعة .في ذلك الوقت كان غصن بصدد
تسوية طالقه مع زوجته االولى اللبنانية ريتا
ق��رداح��ي وال��دة أطفاله األرب�ع��ة .ونقلت لوبوان
ع��ن محامي غصن قوله «ح�ين اعتقل كارلوس
غصن ،ل��م يكن هناك شخص يتجه اليه لطلب
املساعدة ،ال أحد في رينو وال أحد في نيسان.
وكأن دائرة معارفه املهنية ألغيت مرة واحدة ،لم
يبق اال انا .وأنا الوحيد بني مجموعة املحامني
ال��ذي��ن ي��داف �ع��ون ع�ن��ه م��ن ي �ع��رف ك��ارل��وس قبل
القضية».
وع�ك��ف أب��و ج��ودة على التنسيق ف��ي ال�ظ��ل بني
ه��ؤالء امل�ح��ام�ين ،وبينهم يابانيان وأميركيان
وفرنسيان ،وأكد للمجلة الفرنسية أن موكله ال
يواجه أي عقوبة في لبنان ،وأنه سيركز جهوده
ع �ل��ى اس �ت �ع��ادة س�م�ع�ت��ه وش��رف��ه وق ��درت ��ه على
التنقل بحرية في العالم.

زيارة عون
عصر ال�ـ  30من ديسمبر امل��اض��ي ،زار كارلوس
أب��و ج��ودة س�رًا الرئيس اللبناني ميشال عون
وأب �ل �غ��ه ب�ج��دي��د ك��ارل��وس غ �ص��ن ،ال ��ذي يعرفه
ج� �ي ��دا .ول �ف �ت��ت ل ��وب ��وان إل� ��ى أن ك ��ارل ��وس ك��ان
ح��ري�ص��ا ع�ل��ى ت �ف��ادي ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي ف��رن�س��ا،
بينما كان يعرف جميع السياسيني في لبنان،
وأن � ��ه ت� �ن ��اول ف �ط��ور ال �ص �ب��اح ف ��ي  17ن��وف�م�ب��ر
 ،2018أي ق�ب��ل ي��وم�ين م��ن اع�ت�ق��ال��ه ف��ي طوكيو
م��ع ك ��ارل ��وس أب ��و ج ��ودة وم�ح�م��د ش�ق�ي��ر وزي��ر
االتصاالت اللبناني.
وخ�ل�ال حفلة ك�ب�ي��رة نظمها ف��ي خ��ري��ف ،2018
جلس ك��ارل��وس غصن قبالة الرئيس اللبناني
األسبق أمني جميل وإلى جانب النائب وزوجة
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل �ل �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�ت��ري��دا
ج �ع �ج ��ع .وأوض � �ح � ��ت ل � ��وب � ��وان أن امل �س ��ؤول�ي�ن
ال �س �ي��اس �ي�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ل ��م ي �ت �خ �ل��وا أب � ��دا عن
كارلوس غصن الذي يعتبر رمزًا لنجاح الشتات
ال�ل�ب�ن��ان��ي م�ن��ذ ت��وق�ي�ف��ه ،وي�ت��ذك��ر الجميع كيف
ص ��رح وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان��ي ح�ي�ن�ه��ا ن�ه��اد
املشنوق بأن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه
شمس اليابان ،وهذا يعني أن املواطن غصن لن
يبعد أبدا إلى اليابان.

الخبيرة اإلعالمية
وص�ل��ت آن ميو إل��ى ب�ي��روت ق��ادم��ة م��ن باريس
ع �ص��ر ال �خ��ام��س م��ن ي �ن��اي��ر .وم �ي��و ه��ي م��دي��رة
وك��ال��ة إي�م��اج  7التي تقدم امل�ش��ورة إل��ى مديري
كبريات الشركات املدرجة في بورصة باريس،
وك��ان��ت ق��دم��ت االس �ت �ش��ارة ف��ي ق�ض�ي��ة م��اس��ات

صورة لكارلوس غصن على إحدى اللوحات اإلعالنية في شوارع بيروت

خبيرة فرنسية درّبته
على التعامل مع اإلعالم
قبل المؤتمر الصحافي
زوجته وأصدقاؤه
وعائلته وشبكته
السياسية جميعهم
في بالد األرز
سمته البارزة أنه كان
يتفادى أي عالقة
مع رجال السياسة
في فرنسا
احتفل برأس السنة
في بيت مصممة
الديكور مي داعوق
برفقة أصدقائه
التقى وزير االتصاالت
محمد شقير قبل
يومين من اعتقاله
في طوكيو

ب��وك��اس��ا وب�ي�ن�ي�ل��وب غ��اي��ت خ�ل�ال االن�ت�خ��اب��ات
الرئاسية األخيرة واالستحواذ املفاجئ للشركة
الهندية ميتال على شركة أرس�ي�ل��ور .تعمل آن
ميو مع كارلوس غصن بناء على رغبة كارول،
منذ بداية شهر فبراير املاضي ،والتقت الرجل
ألول م��رة في لبنان ،وك��ان سبق أن تحدثا معا
عبر سكايب أو زوم مرة أو مرتني.
عكفت ميو خالل يومي  6و 7يناير الجاري ،على
تدريب غصن قبل املؤتمر الصحافي ال��ذي كان
م�ق��ررا ي��وم األرب �ع��اء  8يناير ووض�ع��ت برفقته
وك� ��ارل� ��وس أب� ��و ج � ��ودة خ �ط��اب��ا ت �م �ه �ي��دي��ا ،ث��م
طرحت عليه كل األسئلة املحتملة التي توقعت
أن يطرحها عليه الصحافيون ،حتى األسئلة
املستحيلة والقاسية منها .وف��ي املهنة يسمى
هذا النوع من التدريب تدريبا إعالميا ،لكن في
سياق آخ��ر يعد نوعا من «ض��رب العميل» ،ألن
ما ال يقتله ،سيزيده قوة .وأوردت لوبوان على
ل�س��ان أح��د م��ن زوار ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق لتحالف
رينو نيسان «أن كارلوس لم يتغير وكان هادئا
ومركزا ويدير مخططه كقائد عام ،استعد لكل

ت�ف�ص�ي��ل م��ن ت�ف��اص�ي��ل امل �ع��رك��ة ال �ق ��ادم ��ة ..ل��دي��ه
حسابات يبحث عن تسويتها ال تنسوا ذلك».
اتصل غصن أيضا بأحد اقرب أصدقائه ،وكان
قد ّ
تعرف عليه في املدرسة اليسوعية نوتردام
ف��ي ق��ري��ة ج �م �ه��ور .وروى ه ��ذا ال �ص��دي��ق ال��ذي
رف ��ض أن ي��ذك��ر اس �م��ه مل�ج�ل��ة ل��وب��وان أن غصن
طرح عليه سؤاال يخص وجهة نظره في فراره
من اليابان ،فأجابه «كارلوس ،أنت رجل وأثبت
انك رج��ل» .وأما صديق آخر زاره في األشرفية،
فقال للمجلة ذاتها «أم��ر غير معقول ،كارلوس
ف��ي ح��ال��ة ج �ي��دة ج�س��دي��ا ون�ف�س�ي��ا وال يخشى
ش �ي �ئ��ا وك ��أن ��ه ع� ��اد م ��ن إج� � ��ازة اس �ت �م��رت ع��ام��ا
كامال».

شركاء في البناء
ولكارلوس شركاء أيضا في لبنان ،بينهم ماريو
س� ��اردار ال ��ذي استثمر م�ع��ه ف��ي ب�ن��ك وم�ش��روع
ع �ق ��اري وف ��ي ب �ن��اء ق��ري��ة ش��ال �ي �ه��ات ف�خ�م��ة في
منطقة االرز في بشري ،وإيتيان ديباني الذي
استثمر معه ف��ي شركة أك�س��اي��ر .ول��م تكن ليلة

هؤالء دعموا غصن

1

إيتيان ديباني :الرئيس والمدير العام لمجموعة صناعات
غذائية لبنانية .شريك غصن وصديقه.

2
3

مي داعوق :مختصة في الديكور الداخلي .غالبا ما توجه
دعوات للزوجين غصن لحضور مأدبات عشاء.
رابح كيروز :مصمم أزياء لبناني وعضوغرفة نقابة الخياطة
الراقية في باريس.

4

ريكاردو كرم :صحافي ومنتج ،ألتقى غصن عدة مرات وأجرى
مع مقابالت صحافية.

5

ماريو سارادار :رئيس سارادار ،وهو شريك لغصن في بنك
ومشروع عقاري.

رأس السنة عادية بالنسبة ل�ك��ارول وكارلوس
غ �ص��ن ،ح �ي��ث ق �ض �ي��اه��ا ف ��ي ح ��ي س��رس��ق عند
م ��ي داع � ��وق اخ �ت �ص��اص �ي��ة ال ��دي �ك ��ور ،امل �ع��روف��ة
ف��ي ب �ي��روت .وم��ي ه��ي س�ي��دة ان�ي�ق��ة اي�ض��ا مثل
صديقتها كارول .وقد تعرفا على بعضهما في
نيويورك قبل بضعة أعوام.
نشر التلفزيون الفرنسي «إل.س � ��ي.أي» ص��ورة
من حفل العشاء ،ويظهر فيها غصن وقد ظهر
الشيب على شعره ،بينما كانت زوجته ترتدي
االب �ي��ض .وع �ل��ى ال �ط��اول��ة ج�ل��س ك��ل م��ن م��اري��و
س��ارادار وزوجته ماريا حبري وه��دى ب��ارودي
وكالهما مصممتا أزياء ،فيما غاب رابح كيروز
وه ��م م�ص�م��م ازي� ��اء م �ع��روف وص��دي��ق ل �ك��ارول،
ح �ي��ث ل��م ي�ت��أخ��ر اب� ��دا ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن ال��رئ�ي��س
السابق لتحالف رينو نيسان.

الجنود الصغار
لم يسافر أبناء كارلوس غصن فورا إلى بيروت،
ف��اب�ن�ت��ه ك��ارول�ي�ن ( 32ع��ام��ًا وم �ت��زوج��ة) أن�ش��ات
شبكة اجتماعية مهنية ،فيما تدير نادين (30
ع��ام��ًا) ع�لام�ت�ه��ا ل �ل �م �ج��وه��رات .وأم ��ا م��اي��ا (27
عامًا) ،فتعمل لدى مؤسسة شان زوكنبرغ التي
اطلقها م��ؤس��س فيسبوك م��ع زوج �ت��ه .وأخ�ي�رًا
أنطوني ( 25ع��ام��ًا) ال��ذي أس��س شركة ل�ل�ادارة.
وي �ق �ي��م االب �ن ��اء االرب �ع ��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وبريطانيا .التقى غصن بناته في طوكيو منذ
ع��ام ،لكنه ل��م يلتق ان�ط��ون��ي ال��ذي يظهر اسمه
في التحقيقات اليابانية ،ذل��ك أن النائب العام
يشتبه في أن كارلوس غصن ضخ اموال نيسان
في شركة نجله.
وف � ��ي ل �ب �ن ��ان ،ي �س �ت �ف �ي��د غ �ص��ن م ��ن دع � ��م أب �ن��اء
ّ
ع�م��وم�ت��ه وأخ ��وال ��ه م��ن ع��ائ�ل��ة ج ��زار وي�ش��ك�ل��ون
م �ج �م��وع��ة م ��ن  50ج �ن��دي��ا ص �غ �ي��را م�س�ت�ع��دي��ن
للوقوف ال��ى جانبه .وقالت س��ان��درا ن��ادر وهي
قريبة لغصن ملجلة ل��وب��وان إن العائلة متحدة
ج�م�ي�ع��ا وراءه ،وم�ق�ت�ن�ع��ة ب �ب��راء ت��ه .وأض��اف��ت
«أنا سعيدة بعودته لبالده التي يحبها والتي
سيقضي فيها تقاعده».
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من دون إطالة ،تلقيت دعوة
من شركة علي الغانم وأوالده
للسيارات – الوكيل الحصري
لرولز-رويس موتوركارز في الكويت
لتجربة طراز رولز-رويس كالينان
بالك بادج ،ملك الليل،على
طرقات الكويت وفي حلبة مدينة
الكويت لرياضة المحركات ،وبمجرد
جلوسي خلف مقود هذا القصر
المتحرك وملكة عرش سيارات
الدفع الرباعي الفاخرة ،بدأ
هرمون االدرينالين لدي باالرتفاع،
ألحضر نفسي لعمليات الكر
والفر بهذه النسخة الرياضية
الفاخرة التي تحمل قوة 600
حصان ،والتي تجعلك في الوقت
نفسه تستمتع بالقوة العظيمة
والقدرة الهائلة والقيادة
الفارهة.
أطلقت رولز-رويس «بالك بادج»،
الوجه اآلخر لرولز-رويس ،مع طرازي
«رايث» و«جوست» عام 2016
تالهما «داون» عام  .2017واليوم،
اكتملت العائلة مع الكشف عن
كالينان بالك بادج ،التعبير األكثر
غموضا ً عن سيارة مستعدّ ة
لالنطالق على الطرق في
المدينة.
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رولز-رويس كالينان بالك بادج في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات

«علي الغانم» قدمت المجموعة الجديدة من رولز-رويس

كالينان بالك بادج ..ملكة عرش الدفع الرباعي
سعد الشيتي
ّ
ع��ل��ق ي��وس��ف ال �ق �ط��ام��ي ،امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ش��رك��ة علي
ً
ّ
ّ
«يشرفنا ج �دًا أن ن�ق��دم أفخم
الغانم وأوالده ،ق��ائ�لا
س�ي��ارة رباعية ال��دف��ع ف��ي العالم .فقد جعل كالينان
التنقل على الطرقات ال��وع��رة في سيارة فارهة أمرًا
ممكنًا ّ
للمرة األول��ى ف��ي ال�ت��اري��خ .وال �ي��وم ،سيسمح
لنا كالينان بالك ب��ادج باالستجابة ملتطلبات جيل
أص� �غ ��ر س �ن��ًا م ��ن ال �ش �ب ��اب ال �ن��اج �ح�ي�ن وامل �غ��ام��ري��ن
ّ
الذين يحتلون مساحة جديدة في س��وق السيارات
الفارهة».
على م�ق� ّ�دم��ة ال�س�ي��ارة ،يكمن التعبير األق ��وى لبالك
ّ
ب� ��ادج .ف�م�ج� ّ�س��م روح ال �س �ع��ادة ي �ت��أل��ق ه�ن��ا ب��ال�ل��ون
ّ
األس ��ود ع��ال��ي ال�ل�م�ع��ان .ول�ل�م� ّ�رة األول� ��ى ،ت�م�ت��د ه��ذه
ّ
اللمسة إلى القاعدة مما يحقق النسخة األكثر ظلمة
من بالك بادج.
ّ
ّ
التحول يؤثر في رم��وز أخ��رى من ب�لاك ب��ادج.
وه��ذا
ّ
من ش��ارة رول��ز-روي��س املمثلة بحرف  Rفي املقدمة،
وجانبي السيارة ،وأسفل الجزء الخلفي من السيارة
ليصبح فضيا على أس��ود ،بينما ت� ّ�م تعتيم أسطح
ال �ك��روم مثل إط��ار الشبك األم��ام��ي ،وح ��واف الهيكل
الجانبية ،وش��ري��ط ال�ص�ن��دوق ،وح��اف��ة فتحة الهواء
السفلية وأنابيب العادم.
والح � � ��ظ ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ون ال� �ع� �ج�ل�ات امل� �ص� �ن ��وع ��ة م��ن
م��زي��ج معدني خفيف ق�ي��اس  22ب��وص��ة واملحفوظة
خصيصًا لكالينان ب�لاك ب��ادج ،والتي تتناقض مع
ّ
تتخذ ّ
للمرة األولى اللون األحمر
مكبس املكابح التي
شديد اللمعان.
ّ
ف��ي ح�ين يمكن للعمالء اخ�ت�ي��ار ل��ون�ه��م امل�ف��ض��ل من
أل ��وان ال�ع�لام��ة ال �ج��اه��زة ال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا 44.000
خ �ي��ار أو ح �ت��ى ال�ت�ك�ل�ي��ف ب�ت�ص�م�ي��م ل ��ون ذي نغمة
ّ
ج��دي��دة بالكاملُ ،ي�ت��وق��ع أن يختار الكثيرون اللون
األس� ��ود ال �خ��اص ب �ب�لاك ب��ادج.ي �ت� ّ�م ت�ط�ب�ي��ق طبقات
ّ
ويتم
متعددة من الطالء والورنيش بشكل دقيق جدًا
بعد ذلك صقلها يدويًا حتى  10مرات في دار رولز-
ّ
رويس في جودوود غرب ساسكس ،مما يمثل عملية
ال�ص�ق��ل وال�ل�م�س��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة األك �ث��ر ش�م��ول�ي��ة التي
ّ
ّ
يتم تطبيقها على ل��ون ط�لاء صلبّ .أم��ا عمق الخط
الجانبي على س�ي��ارة كالينان ب�لاك ب��ادج وكثافته
ّ
ّ
فيشكل نسيجا خاما لتطبيق خط متباين مرسوم
باليد.
وللتصميم الداخلي ،حقق مصممو اللون والزينة
بتقديم ل��ون ج��ريء وجديد للجلد في كالينان بالك
ب ��ادج وه ��و األص �ف��ر امل �ش��رق  Forge Yellowوال ��ذي
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جانب من المقصورة الداخلية الراقية والكونسول الوسطي

القطامي :كالينان الجديدة
تستجيب لمتطلبات الشباب
الناجحين والمغامرين
تتأ ّلق بالجلد األصفر
المشرق وكسوات
من ألياف الكربون التقني
مجهزة بمح ّرك  V 12سعة
 6.75ليترات بقوّ ة  600حصان
ي�ن�ض� ّ�م إل ��ى م�ج�م��وع��ة ال�ع�لام��ة م��ن األل� ��وان املبتكرة
الخاصة.
ومن أبرز اللمسات التصميمية وأكثرها دراماتيكية
ف ��ي ال� �س� �ي ��ارة ن ��ذك ��ر ك� �س ��وة ب�ل��اك ب � ��ادج م ��ن أل �ي��اف
ُ
ّ
ال �ك��رب��ون ال�ت�ق�ن��ي .ت �ط� ّ�ب��ق ع�ل��ى ك ��ل ورق ��ة م��ن أل�ي��اف

مدير عالمة رولز رويس في الكويت عباس أشمر

الكربون التقني ّ
ست طبقات من الورنيش قبل تركها
لترتاح ّ
ملدة  72ساعة ومن ّ
ثم صقلها يدويًا لتحقيق
مل �س��ة ن�ه��ائ�ي��ة أش �ب��ه ب ��امل ��رآة ب �م��ا ي �ت��واف��ق م��ع أس��س
رول ��ز-روي ��س .ت�س�ت�غ��رق ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة  21ي��وم��ًا وال
ّ
ُتعتبر مكتملة إال بعد أن ّ
يتم التحقق الدقيق من كل

ّ
ّ
قطعة من قبل حرفي متخصص للتأكد من أن درجة
ّ
االنعكاس هي نفسها في كل قطعة من قطع السيارة
البالغ عددها .23
ّ
تمت إعادة هندسة نظام الدفع الكامل ونظام توجيه
العجالت األربع خصيصًا لنسخة بالك بادج .وحني

ي�ق��وم ال�س��ائ��ق بالضغط على مفتاح  Lowامل��وج��ود
على ذراع نقل الحركة ،يقوم بذلك بتشغيل مجموعة
تقنيات كالينان بالك بادج الكاملة.
ّ
وت� ّ�م استغالل امل�ح� ّ�رك امل��ؤل��ف م��ن  12أس�ط��وان��ة على
شكل  Vثنائي ال�ت��ورب��و سعة  6.75ل�ي�ت��رات لتوليد
 29حصانًا إضافيًا وإن�ت��اج ق� ّ�وة إجمالية تبلغ 600
ح�ص��ان .وق��د ّ
تمت إض��اف��ة  50نيوتن متر م��ن العزم
أيضًا ليصبح املجموع اإلجمالي  900نيوتن متر.
ويستفيد كالينان ب�لاك ب��ادج م��ن ن�ظ��ام نقل حركة
ّ
دواسة تسارع يولدان شعورًا بزيادة السرعة .وتعمل
م�ج�م��وع��ة ال �ح��رك��ة ،وص �ن ��دوق ال �ت ��روس  ZFثماني
ال �ح��رك��ات إض��اف��ة إل��ى امل �ح��وري��ن األم��ام��ي والخلفي
ُ
امل ��داري ��ن ب�ش�ك��ل ت �ع��اون��ي ل�ض�ب��ط م�س�ت��وى ال�ت�ف��اع��ل
واالس �ت �ج ��اب ��ة ب �ح �س��ب م ��دخ�ل�ات دواس� � ��ة ال �ت �س��ارع
ُ
وع�ج�ل��ة ال �ق �ي��ادة .وت �ض��اف ال�ت�غ�ي�ي��رات إل��ى م�ك� ّ�ون��ات
نظام التعليق واإلعدادات إلى مجموعة التكنولوجيا
الديناميكية للحرص على تحقيق ت ��وازن مناسب
بني الديناميكية والتحسني.
ولتعزيز الثقة عند توظيف الوجه اآلخر لكالينانّ ،
تم
رفع نقطة الكبح وتخفيف مدى حركة دواسة الفرامل.
وت�س�م��ح أق ��راص امل�ك��اب��ح ال�ت��ي ت�م��ت إع ��ادة تصميم
فتحات التهوية فيها بالتماسك باالنسجام مع هذه
التغييرات عند الكبح بدرجات حرارة مرتفعة.

عبدالرزاق السيد وسامي الشريدة ووفاء الكندري تواجدوا في جناح البنك

«الخليج» :فرصة لزوار سوق قوت للطبخ مع طهاة كويتيين مبدعين
ك �ج ��زء م ��ن س �ع �ي��ه امل� �ت ��واص ��ل ل��دع��م
املجتمع املحلي ف��ي الكويت ،ش��ارك
ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ف��ي س ��وق ق ��وت ،ال��ذي
ان �ط �ل��ق ف� ��ي م��وس �م��ه ال� �س ��اب ��ع ي��وم
ال� �س� �ب ��ت ف � ��ي ح ��دي� �ق ��ة األب � � � � ��راج ف��ي
العديلية ،حيث نظم البنك جلسات
ط �ب��خ ي� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ال� �ح� �ض ��ور ،مع
ثالثة طهاة كويتيني هم :عبدالرزاق
ال� �س� �ي ��د ،س ��ام ��ي ال � �ش� ��ري� ��دة ،ووف � ��اء
الكندري ،إلى جانب عدة مسابقات
وفعاليات ترفيهية أخرى.
وخالل اليوم ،استضاف جناح بنك
الخليج عدة مشاركني في جلسات
ال� �ط� �ب ��خ م� ��ع ال� �ط� �ه ��اة امل� �ش� �ه ��وري ��ن،
ح � �ي� ��ث أع� � � � ��دوا ط � �ب � �خ� ��ات م � ��ن ع� ��دة
م� �ط ��اب ��خ ع ��امل� �ي ��ة م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة .وض ��م
السوق العديد من املحال واملطاعم
وامل � � � � � � ��زارع وأص� � � �ح � � ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع

الشابة الذين عرضوا منتجاتهم
الطازجة لزوار السوق.
وان � �ط � �ل� ��ق ال� � �س � ��وق ف � ��ي دي �س �م �ب��ر
امل ��اض ��ي ف ��ي ح��دي �ق��ة األب� � ��راج ف��ي
العديلية ،وسيستمر في االنعقاد
ف��ي أول س�ب��ت م��ن ك��ل ش�ه��ر حتى
م � � ��ارس ،ب ��دع ��م م �س �ت �م��ر م� ��ن ب�ن��ك
ال � �خ � �ل � �ي� ��ج .وس� � �ت� � �ك � ��ون األس � � � ��واق
ال�ق��ادم��ة ف��ي ت��واري��خ  8فبراير و7
م� � ��ارس ،وس �ي �س �ت �ق �ب��ل زواره م��ن
ال�س��اع��ة التاسعة صباحا وحتى
الخامسة مساء.
وقالت مساعدة املدير لالتصاالت
الخارجية في بنك الخليج ،لجني
ال�ق�ن��اع��ي« :ف��ي دع�م�ن��ا ل�س��وق ق��وت
ف��رص��ة ك �ب �ي��رة ل �ل �ت��واص��ل امل �ب��اش��ر
م� ��ع ال� �ج� �م� �ه ��ور ،ول �ل �م �س��اه �م��ة ف��ي
دع � � ��م أع � � � � ��داد أك� � �ب � ��ر م� � ��ن ال� �ش� �ب ��اب

لجين القناعي

امل �ب��دع .اس�ت�ض�ف�ن��ا ف��ي س ��وق ق��وت
ه ��ذا ال �ش �ه��ر ث�لاث��ة ط �ه��اة ك��وي�ت�ي�ين
مبدعني عقدوا دروس��ا سريعة في
ط �ب��خ أط� �ب ��اق م �ت �ن��وع��ة ل �ل �ح �ض��ور،
وش� ��ارك ف��ي ال�ط�ب��خ ع ��دد ك�ب�ي��ر من

زوار ال �س��وق .ن�ت�ط�ل��ع دائ �م��ا ملثل
ه� � ��ذه ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة،
ويسعدنا أن نقدم لهم ك��ل الدعم
ض � �م� ��ن ج� � �ه � ��ودن � ��ا ف� � ��ي ت �ش �ج �ي��ع
ال� � �ش � ��رك � ��ات امل� �ح� �ل� �ي ��ة وامل� � ��واه� � ��ب
ال � �ش ��اب ��ة ف� ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،ون �ت �ط �ل��ع
إل��ى االل�ت�ق��اء ب��امل��زي��د م��ن الشباب
املبدعني خالل األشهر املقبلة».
س��وق ق��وت ه��و س��وق ل�ل�م��زارع�ين
ال� �ح ��رف� �ي�ي�ن ت� ��أس� ��س ع� � ��ام ،2013
ب� � �ه � ��دف دع � � ��م امل� �ج� �ت� �م ��ع امل� �ح� �ل ��ي
م ��ن خ�ل��ال امل� � �ب � ��ادرات امل��وس �م �ي��ة،
وي �ت �م �ح��ور ت ��رك� �ي ��زه أي� �ض ��ًا ح��ول
ال �ب��ائ �ع�ين ال �ص �غ��ار وامل �ت��وس �ط�ين
امل� � �ت� � �خ� � �ص� � �ص �ي��ن ف� � � ��ي امل � �ن � �ت � �ج� ��ات
ال � � ��زراع� � � �ي � � ��ة وال � � � �ح� � � ��رف ال� � �ي � ��دوي � ��ة
وامل � �ن � �ت � �ج� ��ات ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة امل �ح �ل �ي��ة
الصنع.

الشيف سامي الشريدة مع المشاركات
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اتفاق لتعزيز الزيارات السياسية واالقتصادية
خالل مؤتمر صحافي مع الرئيس اإليراني ،قال أمير قطر :إن الحل الوحيد لألزمات اإلقليمية
هو خفض التصعيد والحوار ،مؤكدا أن لقاءه مع روحاني كان جيدا ومثمرا ،مشيرا إلى أنهما
تحدثا عن تطوير العالقات بني البلدين .وأضاف :إن العالقة مع إيران شهدت تطورات كبيرة،
والقنوات بينهما كانت دائما مفتوحة ،حتى في وجود خالفات ،مؤكدا أنه ّ
قدم دعوة للرئيس
روحاني للقيام بزيارة إلى قطر ،وأن األخيرة وعدت بتلبية الدعوة في أقرب فرصة.
من جهته ،قال الرئيس اإليراني إنه اتفق مع الشيخ تميم بن حمد على قرارات مهمة لتوسيع
العالقات بني البلدين.
وأوضح روحاني أنه اتفق مع قطر على تعزيز الزيارات السياسية واالقتصادية.

اإلثنين  18جمادى األولى  1441هـ •  13يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16690

أول زيارة للشيخ تميم إلى إيران جاءت بعد مقتل سليماني

أمير قطر في طهران..وحديث عن وساطة
العديد في قطر ،وبالتالي ترغب الدوحة في
أن تؤكد لاليرانيني بأنها ليست مسؤولة
ّ
تصرفات االميركيني.
عن

نعيم درويش
أث��ارت ال��زي��ارة املفاجئة ،التي ق��ام بها امير
قطر الشيخ تميم بن حمد أم��س إل��ى إي��ران،
ع�ل�ام��ات االس �ت �ف �ه��ام ح ��ول ت��وق�ي��ت ال��زي��ارة
وه��دف �ه��ا ،وع �م��ا اذا ك ��ان ي �ت �ح� ّ�رك م ��ن اج��ل
إطالق وساطة جديدة بني الواليات املتحدة
والجمهورية االسالمية ،بعد عملية اغتيال
الجنرال قاسم سليماني.
ووص� � ��ف ال �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن ج ��اس ��م رئ �ي��س
ال� � ��وزراء ال �ق �ط��ري ال �س��اب��ق ال ��زي ��ارة باملهمة
في توقيتها وف��ي دالالتها « وتؤكد ثوابت
السياسة القطرية املبنية على حسن الجوار
والحوار البناء خاصة في الظروف الحالية
التي تتطلب بناء الجسور للتوصل لحوار
س �ي��اس��ي ي �ه��دف إل ��ى ت �ه��دئ��ة األوض� � ��اع في
املنطقة».
وج��اءت ال��زي��ارة التي التقى خاللها الشيخ
تميم املرشد االعلى علي خامنئي والرئيس
حسن روح��ان��ي ف��ي توقيت ح�س��اس ،وبعد
ايام قليلة من التصعيد الخطير بني اميركا
واي� � � ��ران ،وال� � ��ذي ك� ��اد ي � ��ؤدي ال� ��ى م��واج �ه��ة
ع �س �ك��ري��ة ش��ام �ل��ة ع �ق��ب اغ �ت �ي��ال س�ل�ي�م��ان��ي
بغارة اميركية في بغداد ،ورد ايران بإطالق
ص� ��واري� ��خ ع �ل��ى ق ��اع ��دت�ي�ن ام �ي��رك �ي �ت�ي�ن ف��ي
ال �ع��راق بشكل م�ن� ّ�س��ق دول �ي��ا ـــــ ك�م��ا كشفت
سبقلا ـــــ ساهم في إبعاد شبح الحرب.
وقال خامنئي خالل اللقاء ان «وضع املنطقة
حساس وغير جيد بسبب سياسات أمريكا
وبعض حلفائها» مؤكدا ان « إيران مستعدة
للتعاون البناء مع جميع دول املنطقة».
ال ي �س �ت �ب �ع��د امل� �ح� �ل� �ل ��ون ان ي � �ك� ��ون ت� �ح � ّ�رك
ام� �ي ��ر ق �ط��ر م ��ن اج � ��ل اع � � ��ادة اح� �ي ��اء امل �س��ار
التفاوضي ب�ين واش�ن�ط��ن وط �ه��ران ،خاصة

ّ
وقف التصعيد وخفض التوترات

الحرمي لــ سبقلا :جهود
قطر بدأت منذ ارتفاع وتيرة
التصعيد لمنع المواجهة
أيُّ ِصدام عسكري ستدفع
المنطقة ثمنا ً باهظا ً له..
وال سبيل عن الحوار
محللون يستبعدون
موافقة طهران على
الدخول في مفاوضات
سريعة مع واشنطن

مغزى الزيارة وتوقيتها
يطرحان أكثر من عالمة
استفهام!..
روحاني مستقبالً أمير قطر في طهران أمس | أ.ف.ب

أن الشيخ تميم اج��رى اتصاال هاتفيا الفتا
م��ع ال��رئ�ي��س االم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب قبل
ساعات من القصف االيراني على القاعدتني
االم �ي��رك �ي �ت�ي�ن .ك ��ذل ��ك ،أج � ��رى ات� �ص ��االت مع
رئ�ي� َ�س��ي ف��رن�س��ا وروس �ي��ا ،ورئ �ي��س ال ��وزراء
ال�ب��ري�ط��ان��ي ب��وري��س ج��ون�س��ون ،ف��ي أع�ق��اب
ّ
التوتر اإليراني ــــــ األميركي.

لكن هناك من يرى ان فرص اط�لاق وساطة
س��ري �ع��ة ب�ي�ن االم �ي��رك �ي�ين واالي ��ران �ي�ي�ن بعد
ال �ت��وت��ر االخ� �ي ��ر ت �ب��دو ض �ئ �ي �ل��ة ،خ��اص��ة أن
ال�ج��ان��ب االي��ران��ي ف��ي اض�ع��اف اوق��ات��ه ،ولن
يرغب ف��ي ال��دخ��ول بمفاوضات تبدو اق��رب
ال��ى االس �ت �س�لام ام ��ام ال�ض�غ��وط االم�ي��رك�ي��ة،
وت�ف�ض��ل ال �ق �ي��ادة االي��ران �ي��ة ان�ت�ظ��ار نتيجة

االن �ت �خ��اب��ات االم �ي��رك �ي��ة ق �ب��ل ال� �ش ��روع في
التفاوض.
وزع ��م ال�ب�ع��ض ان زي� ��ارة ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م ال��ى
ط �ه��ران ألول م ��رة م�ن��ذ ت��ول�ي��ه م�ن�ص�ب��ه ع��ام
 2013تأتي في سياق جهد توضيحي بعد
املزاعم التي اطلقهتها وسائل اع�لام غربية
عن ان عملية قتل سليماني اديرت من قاعدة

وف� ��ي ه� ��ذا االط � � ��ار ،ق� ��ال االع�ل�ام ��ي ال �ق �ط��ري
جابر الحرمي ان زي��ارة الشيخ تميم «تأتي
ف��ي اط ��ار امل�س��اع��ي وال �ج �ه��ود ال �ت��ي تبذلها
قطر خ�لال الفترة االخ�ي��رة لوقف التصعيد
وخ �ف��ض ال �ت��وت��رات ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا املنطقة
خ�لال االي ��ام واالس��اب�ي��ع االخ �ي��رة ب�ين اي��ران
والواليات املتحدة .هذا الجهد ،أو الوساطة،
إن صح التعبير ،بدأ منذ ان ارتفعت وتيرة
التصعيد ،وقطر تسعى الى منع االنزالق الى
ازمات جديدة ،حيث ان املنطقة ال تستحمل
ً
ازمات جديدة ،ومن مصلحة الجميع ــــ دوال
وش �ع��وب��ًا ـ�ـ�ـ�ـ ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ان ي �ج��ري خفض
وايقاف اي تدافع نحو املزيد من االزمات او
اشتعال ازمة جديدة بني ايران واميركا».
واوض� � ��ح ال �ح��رم��ي ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع سبقلا
ص � � ��دام ع �س �ك��ري س �ت��دف��ع امل�ن�ط�ق��ة
ان «أي ِ
ثمنا باهظا ل��ه ،فيكفي م��ا عانته منطقتنا
خ�ل�ال ال�ع�ق��ود االرب �ع��ة امل��اض�ي��ة م��ن ح��روب
وم��واج �ه��ات ع �س �ك��ري��ة ،دف �ع��ت امل�ن�ط�ق��ة من
ث��روات�ه��ا وث ��روات ال�ش�ع��وب أث�م��ان��ا باهظة؛
لذلك هذا الجهد يأتي في هذا االطار ،ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ق �ط��ري ق �ب��ل اي � ��ام ،وف ��ي ال �ي��وم
التالي الغتيال سليمانيّ ،
توجه الى طهران،
ساعيا الى ايقاف اي تصعيد بني الجانبني
االميركي وااليراني»
وأشار الحرمي الى ان ايران «هي البلد الذي
فتح اج ��واءه ورف��ض إغالقها ام��ام الطيران
القطري ،كما فتح املوانئ البحرية الستيراد
وتقديم الدعم لدولة قطر ،بعد ان ّ
تعرضت
(الجراءات) من  3دول خليجية في  5يونيو

 ،2017وبالتالي هو موقف تشكر عليه ايران.
وزي � ��ارة ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م ات ��ت اي �ض��ا ف��ي نسق
ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ج��ان�ب�ين ،وأت�ص��ور
ان املرحلة املقبلة ستشهد الدفع بالعالقات
بني الجانبني نحو مزيد من التطور؛ فبني
قطر وايران مصالح اقتصادية ،وهناك حقل
الغاز املشترك».

ّ
تصور جديد ومنظومة أمنية

وش � � ّ�دد ال �ح��رم��ي ع �ل��ى ان «امل �ن �ط �ق��ة ب�ح��اج��ة
ّ
تصور جديد ومنظومة امنية جماعية،
ال��ى
يسعى الجميع الى التعاون خاللها ،بدال من
الدفع نحو التصعيد ،واالحتقان الذي تعاني
منه املنطقة ،حيث هناك ازمة في العراقة ،ازمة
في اليمن ،وأزم��ة خليجية ،ودم��ار وحرب في
سوريا ،وازمة لبنان ،فهل من العقالنية ان يتم
افتعال ازمة ومواجهة عسكرية بني ايران واي
طرف آخر؟! فإذا ما حدث ذلك املنطقة فستدفع
ثمنا ب��اه�ظ��ا ،وث ��روات املنطقة س��وف تذهب
ُس��دى ،والتنمية التي حصلت خ�لال العقود
املاضية ستتعرض ل�ه��زة كبيرة ،ورب�م��ا الى
دمار كبير؛ لذلك آن االوان للعقالء في املنطقة
ان ي�ت�ك��ات�ف��وا وي �ض �ع��وا ك��ل خ�لاف��ات �ه��م على
طاولة للحوار والتفاوض؛ ليصلوا الى حلول
منطقية وجذرية لها».
وق � ��ال ال� �ح ��رم ��ي« :ال ب ��د م ��ن ال � �ح� ��وار ل ��دول
امل �ن �ط �ق��ة ج �م �ي �ع �ه��ا ،وال ب� ��د م� ��ن ط � ��رح ك��ل
الخالفات امل��وج��ودة على طاولة التفاوض،
وهذا ما تدعو اليه قطر ،ومن املهم ان تضع
دول مجلس التعاون مجتمعة ككتلة واحدة
وتتفاوض مع اي طرف يوجد معه خالفات،
س � ��واء اي � ��ران او غ �ي��ره��ا ،وي �ت��م ح �س��م ه��ذه
امللفات ب�ص��ورة مباشرة .ف��االم��ن الجماعي
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ه ��و ال ��رك� �ي ��زة امل �ث �ل��ى الس �ت �ق��رار
املنطقة».

بدأت منذ  18شهراً ..وشملت استهداف موقع نفطي

خطة قتل سليماني:

جيش من الجواسيس رصد تحرُّكاته
محرر الشؤون لدولية
ي �ت �س��اءل ال �ك �ث �ي��رون ح ��ول ظ � ��روف وت �ف��اص �ي��ل ال�ض��رب��ة
ّ
«امل��وج �ع��ة» ال �ت��ي ن��ف��ذت �ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ص �ب��اح 3
يناير الجاري ،على موكب الجنرال قاسم سليماني في
مطار ب�غ��داد ،ال��ذي يعتبر على نطاق واس��ع ثاني أقوى
شخصية إيرانية بعد املرشد علي خامنئي ،حيث كشفت
ّ
َ
ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز األم �ي��رك �ي��ة أن رح �ل��ة ت�ع��ق��ب
سليماني ،انطلقت قبل أكثر م��ن  18ش�ه��را ،حيث جرى
وضع اغتياله في قوائم أميركية ،في حال جرى تصعيد
النزاع مع إيران.
وفي التفاصيل تقول الصحيفة ،على مدار األشهر الـ18
املاضية :كانت هناك مناقشات حول استهداف سليماني،
وج��رى وض��ع ت�ص� ّ�ور ب��أن��ه س�ي�ك��ون م��ن ال�ص�ع��ب للغاية
ض��رب��ه ف��ي إي � ��ران ،ف�ك��ر امل �س��ؤول��ون ف��ي م�لاح�ق�ت��ه خ�لال
ّ
إح��دى زي��ارات��ه امل�ت�ك��ررة إل��ى س��وري��ا أو ال �ع��راق ،ورك ��زوا
على تطوير جيش م��ن ال�ج��واس�ي��س ف��ي سبعة كيانات
م�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�إب�ل�اغ ع��ن ت �ح� ّ�رك��ات��ه ،ك��ان��ت ه ��ذه ال�ك�ي��ان��ات:
الجيش السوري ،وق��وة القدس في دمشق ،وميليشيات
«حزب اهلل» في دمشق ،ومطاري دمشق وبغداد ،وكتائب
«حزب اهلل» في العراق وقوات الحشد الشعبي في العراق.
ّ
وبحلول الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات مع إيران في
مايو ،من خالل شن هجمات على أربع ناقالت نفط ،طلب
ج��ون ب��ول�ت��ون ،مستشار األم��ن القومي للرئيس ،آن��ذاك،
من الوكاالت العسكرية واالستخباراتية إنتاج خيارات
جديدة لردع العدوان اإليراني .ومن بني الخيارات التي
ُ
قدمت لبولتون قتل الجنرال سليماني وغيره من قادة
ال�ح��رس ال �ث��وري .ف��ي تلك امل��رح�ل��ة ،ازدادت كثافة العمل
ّ
لتعقب رحالت الجنرال سليماني.

ّ
تحركات سليماني

بحلول سبتمبر ،ج��رى ض��م ال�ق�ي��ادة امل��رك��زي��ة للواليات
امل �ت �ح��دة وال �ق �ي ��ادة امل �ش �ت��رك��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �خ��اص��ة إل��ى
ال �ع �م �ل �ي��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ل�ع�م�ل�ي��ة ق �ت��ل س �ل �ي �م��ان��ي .ن��وق��ش
اس �ت �ه��داف��ه ف ��ي م ��واق ��ع م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�ع�ض�ه��ا ف ��ي س��وري��ا،
وب�ع�ض�ه��ا ف��ي ال �ع��راق .وب ��دت س��وري��ا أك�ث��ر ت�ع�ق�ي�دًا ،ألن
الجيش األميركي كانت لديه حرية أقل في الحركة هناك،
وألن الجنرال سليماني قضى معظم وقته م��ع عناصر
«حزب اهلل» ،ولم يرغب املسؤولون في جلبهم إلى املعركة
واملجازفة بحرب جديدة في املنطقة.
وقامت العناصر التي جرى تجنيدها في سوريا والعراق
باإلبالغ من وقت آلخر عن ّ
تحركات سليماني.
ّ
وكشفت حملة تعقبه أن��ه يسافر على ع��دد م��ن شركات
ال�ط�ي��ران ،وأحيانا يجري ش��راء ت��ذاك��ر ل��رح�لات متعددة
ّ
لتشتيت عملية تعقبه .ويضيف ال�ت�ق��ري��ر :ك��ان يصعد
إلى طائرته في آخر لحظة ممكنة ،ثم يجلس في الصف
األمامي من درجة رجال األعمال ،حتى يتمكن من الخروج
ً
أوال واملغادرة بسرعة.

وتضيف «ن�ي��وي��ورك تايمز» :عندما سقطت الصواريخ
ع�ل��ى ق��اع��دة  K1ال�ع�س�ك��ري��ة ب��ال �ق��رب م��ن ك��رك��وك ف��ي 27
دي �س �م �ب��ر ،م ��ا أس �ف��ر ع ��ن م�ق�ت��ل م �ق ��اول م��دن��ي أم �ي��رك��ي،
علم م�س��ؤول��و االس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة ال��ذي��ن يراقبون
االت� �ص ��االت ب�ي�ن ك�ت��ائ��ب «ح ��زب اهلل» وف�ي�ل��ق ال �ق��دس أن
اإلي��ران �ي�ي�ن أرادوا م��واص �ل��ة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى األم�ي��رك�ي�ين،
لكنهم لم يقصدوا تصعيد الصراع على مستوى عال.
ُ
لكن ذل��ك لم يكن ّ
مهمًا للرئيس ترامب وفريقه ،لقد قتل
أميركي ،وهذا خط أحمر ،وأخبره املستشارون أن إيران
ربما أس��اءت تفسير ت��ردده السابق في استخدام القوة
ً
دل �ي�ل�ا ع �ل��ى ال �ض �ع��ف .وإلع � ��ادة إرس � ��اء ال � ��ردع ،ي �ج��ب أن
ي��أذن ب��رد ص��ارم .وف��ي عطلته في م��ار الغ��و في منتجعه
ب�ف�ل��وري��دا ،واف��ق الرئيس على قصف خمسة م��واق��ع في
العراق وسوريا بعد يومني ،ما أسفر عن مقتل  25عضوًا
على األقل من كتائب «حزب اهلل».
وبعد يومني ،في  31ديسمبر ،رد املتظاهرون املؤيدون
إلي��ران بمحاولة اقتحام مجمع ال�س�ف��ارة األميركية في
ب�غ��داد وإش �ع��ال ال�ن�ي��ران .وأث ��اروا قلقًا م��ن ت�ك��رار عملية
االستيالء على السفارة في إي��ران ع��ام  1979أو الهجوم
على سفارة بنغازي عام  ،2012وطلب ترامب وفريقه أكثر
ّ
بالتوجه إلى بغداد.
من  100من مشاة البحرية
ّ
ه � ��ذا ،وت �ل��ق��ى م �ش ��اة ال �ب �ح��ري��ة م �ع �ل��وم��ات ق �ل �ي �ل��ة ح��ول
مهمتهم ،كلما كانوا يعلمون أنه جرى إرسالهم لتأمني
ال �س �ف��ارة ب��أم��ر واح ��د واض� ��ح :إذا دخ ��ل امل�ح�ت�ج��ون إل��ى
املجمع فاقتلوهم.

استهداف منشأة نفطية
وف ��ي  31دي�س�م�ب��ر ،ح�ت��ى م��ع ب ��دء االح �ت �ج��اج��ات ،ب��دأت
ّ
مذكرة سرية للغاية متداولة ،وقع عليها روبرت أوبراين،
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال �ق��وم��ي ال �خ��اص ب ��ه ،وأدرج � ��ت أه��داف��ًا
م�ح�ت�م�ل��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك م�ن�ش��أة ط��اق��ة إي��ران �ي��ة وق �ي��ادات
وسفينة م��راق�ب��ة يستخدمها ال�ح��رس ال �ث��وري لتوجيه
قوارب صغيرة تضايق ناقالت النفط في املياه املحيطة
بإيران.
ك �م��ا أدرج � ��ت امل ��ذك ��رة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اس �ت �ه��دف م �س��ؤول�ي�ن إي��ران �ي�ين
م�ح��ددي��ن ب��ال�ق�ت��ل ب�ض��رب��ة ع�س�ك��ري��ة ـــــ م��ن ب�ين األه ��داف
امل��ذك��ورة ،ووف�ق��ًا للمسؤولني ك��ان عبد ال��رض��ا شهالي،
ال �ق��ائ��د اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي ال �ي �م��ن ،ال � ��ذي س ��اع ��د ف ��ي ت�م��وي��ل
ال�ج�م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء امل�ن�ط�ق��ة وال �ل��واء
سليماني.
ف��ي ت�ل��ك ال �ف �ت��رة ،ع��رض��ت ج�ي�ن��ا ه��اس�ب��ل م��دي��رة ال �ـ«س��ي
آي إي ��ه» ،م�ع�ل��وم��ات اس�ت�خ�ب��اري��ة تشير إل��ى أن ال�ج�ن��رال
سليماني كان يستعد لالنتقال من سوريا إلى العراق.
كما أن هناك معلومات استخباراتية إضافية ،بأنه كان
يخطط لهجوم واس��ع ال�ن�ط��اق ،ي�ه��دف إل��ى ط��رد ال�ق��وات
األميركية من الشرق األوسط.
ب��دوره��ا ،كانت هاسبل مقتنعة بوجود أدل��ة على وقوع
آت ،وق��ال��ت إن ع��واق��ب ع ��دم اس �ت �ه��داف ال�ج�ن��رال
ه �ج��وم ٍ

مسؤولون أميركيون شاهدوا
العملية في ٍّ
بث مباشر
عبر شاشات كبيرة
«قوات خاصة» وصلت
إلى جثته بعد دقيقة
من الضربة ..وصادروا مقتنياته
كان يصعد إلى طائرته في آخر
لحظة ويجلس في الصف األمامي
المخابرات األميركية رصدت
سليماني أثناء مغادرته مطار
دمشق إلى بغداد
استخبارات إسرائيلية أكدت
المعلومات عن تح ُّرك سليماني
من مطار دمشق

سيارة سليماني محترقة

صورة ُتظهر جثة سليماني وهي تحترق قرب السيارة ،تم إخفاء التفاصيل
بسبب فظاعة المشهد | فوكس نيوز

سليماني أكثر خطورة من االنتظار .وطمأنت زمالءها
ب��أن رد إي��ران سيكون م�ح��دوداّ .
وتنبأت ب��أن ال��رد األكثر
ً
ّ
احتماال سيكون ضربة صاروخية غير فعالة من إيران
على القواعد العراقية ،حيث تتمركز القوات األميركية.

شاشات كبيرة
ب ��دوره ��ا ،ك�ش�ف��ت ش�ب�ك��ة «إن ب��ي س��ي ن �ي��وز» أن عملية
االغ�ت�ي��ال «ب ��دأت ف��ي دم �ش��ق ،حينما رص ��دت امل�خ��اب��رات
األم�ي��رك�ي��ة سليماني أث �ن��اء م�غ��ادرت��ه م�ط��ار دم�ش��ق إل��ى
بغداد» ،الفتة إلى أن األميركيني كانوا بانتظاره ،من دون
أن يعلم.
وأوض � �ح� ��ت ال �ش �ب �ك��ة أن «ع � � ��ددا م ��ن ج ��واس �ي ��س وك��ال��ة
امل�خ��اب��رات امل��رك��زي��ة األم�ي��رك�ي��ة ك��ان��وا ف��ي م�ط��ار ب�غ��داد»،
مشيرة إل��ى أن��ه «ب�ع��د ه�ب��وط ال�ط��ائ��رة ف��ي م�ط��ار ب�غ��داد،
رافقت طائرات أميركية من دون طيار موكب سليماني».
ونقلت عن مصدرين في املخابرات ،ومسؤولني آخرين،
أنه خالل استعداد الطائرات من دون طيار للعملية ،كان
املسؤولون األميركيون يشاهدون املشهد على شاشات
كبيرة .ولفتت إلى أن ثالث طائرات من دون طيار اتجهت
نحو موقع الطائرة التي يستقلها سليماني من دون أن
تخشى اعتراضها في املجال الجوي العراقي ،نظرا الى
أن الجيش األميركي يسيطر عليه بالكامل ،وكانت كل
طائرة ّ
مزودة بأربعة صواريخ هيلفاير.
وأشارت إلى أن نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو
مهدي املهندس كان مسؤوال عن استقبال سليماني عند
الساعة الواحدة صباحا في مطار بغداد الدولي.
وأك � ��دت ت � � ّ
�ورط االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي عملية
اغتيال سليماني ،مبينة أن املخبرين تابعون للمخابرات
األميركية ،وجمعوا معلومات عن ّ
تحرك سليماني من
م �ط��ار دم �ش��ق ال��دول��ي ب��ات �ج��اه م �ط��ار ب �غ��داد ،وأس�ه�م��ت
معلومات استخبارية إسرائيلية في تقاطع وتأكيد هذه

بعض أغراض سليماني

املعلومات.
وأش��ارت الشبكة إلى أن مديرة وكالة املخابرات املركزية
جينا هاسبل كانت ت��راق��ب ال��وض��ع م��ن مقر الوكالة في
فرجينيا ،وكان وزير الدفاع مارك إسبر يراقب من مكان
آخ ��ر ،إض��اف��ة إل��ى ب��ث العملية ف��ي ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ،لكن
دونالد ترامب كان في «فلوريدا» في ذلك الوقت.
ّ
وبينت أن الشاشات الكبيرة أظ�ه��رت أن اثنني م��ن كبار
امل�س��ؤول�ين دخ�ل�ا س �ي��ارة سليماني وامل �ه �ن��دس ،ق�ب��ل أن
تنطلق سيارتهم ،برفقة أشخاص آخ��ري��ن .وأض��اف��ت إن
الطائرات من دون طيار تبعتهم ،كما سعى املختصون
ف��ي استخبارات اإلش ��ارات إل��ى تتبع الهواتف املحمولة
للمستهدفني لتأكيد هوياتهم.
وقالت الشبكة إن «طائرات أميركية من دون طيار بدأت
في تعقب السيارات من مخرج املطار» ،مضيفة إنه «بعد
املوافقة امليدانية ،أمر مراقبو غرفة العمليات املركزية في
مقر ال�ق�ي��ادة األميركية (سنتكوم) ف��ي ال��دوح��ة ،بإطالق
أربعة صواريخ ،ولم ُ
ينج من القصف أي شخص».

قوات خاصة
إل��ى ذل��ك ،وف��ي ال��وق��ت ال��ذي كانت فيه اإلدارة األميركية
ّ
ّ
املسيرة لقتل القائد السابق لفيلق
تترقب سير الطائرة
ال�ق��دس ،ك��ان فريق م��ن ال�ق��وات الخاصة على األرض في
بغداد يتتبع الجنرال اإليراني ،وينتظر وصول الصاروخ
ً
إل��ى سيارته ،أم�لا في الحصول على مقتنياته ،وه��و ما
حدث بالفعل.
ون� �ش ��رت «ف ��وك ��س ن� �ي ��وز» ت �ف��اص �ي��ل ج ��دي ��دة ح� ��ول قتل
سليماني ،عرضتها في مقطع فيديو ،وقالت إن مجموعة
القوات الخاصة األميركية تتبعت موكب سليماني منذ
خروجه من مطار بغداد ،وكانوا خلفه على بعد نصف
َ
م �ي��ل (ح ��وال ��ي  800م �ت ��ر) .ول ��م ت �ح��ت��ج س ��وى دق �ي �ق��ة أو
دقيقتني للوصول إلى مكان سيارة سليماني التي جرى
قصفها ،وقالت الشبكة األميركية إن تلك القوات أجرت
تقييمًا لألضرار ،والتقطت الكثير من الصور ،باإلضافة
ُ
إلى تأكيدها أن سليماني قد قتل بالفعل.
وحصلت الشبكة على صور من أحد املصادر الحكومية
ُ
التقطت من مكان االستهداف ،وبعضها لم تظهر من قبل،
ُ
إحداها تظهر جسد سليماني وهو يحترق بالقرب من
السيارة ،باإلضافة إلى صور أخرى قالت الشبكة إنها لن
تنشرها بسبب فظاعتها.
وقال املصدر :إن القوات الخاصة سحبت جثة سليماني
بعيدًا عن السيارة املشتعلة ،وأخمدت الحريق من أجل
ّ
تضمنت
تحديد هويته ،والتقت ص��ورًا ملقتنياته التي
ً
كتابًا عن الشعر ،ومسدسًا ،وبندقية ،وأم��واال ،والهاتف
امل �ح �م��ول ال� �خ ��اص ب �س �ل �ي �م��ان��ي ال � ��ذي ي �ح ��وي س �ج�لات
ّ
اتصاالته ،ثم تحفظوا عليها.
لكن الشبكة أشارت إلى أن الهاتف كان محترقًا بالكامل،
األم � ��ر ال � ��ذي ق ��د ي �ج �ع��ل م �ع��رف��ة م ��ا ب��داخ �ل��ه أم� � �رًا أش�ب��ه
باملستحيل.
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تواصل االحتجاجات على إسقاط «األوكرانية»« :الحرس قتل الشعب»

دعوات إيرانية الستقالة خامنئي
خ��رج��ت ح �ش��ود م��ن ال �ط�ل�اب ف��ي ج��ام�ع��ات
إيرانية أمس مرددين شعارات ضد النظام،
ض�م��ن اح�ت�ج��اج��ات ك�ب�ي��رة ف��ي ال �ب�لاد بعد
اع �ت��راف ال �ح��رس ال �ث��وري ب��إس�ق��اط ط��ائ��رة
رك ��اب أوك��ران �ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال �خ �ط��أ ،وس��ط
ت�ه��دي��دات م��ن ال �ح��رس ال �ث��وري باستخدام
ال �ق��وة .ف��ي وق��ت دع��ا م�ه��دي ك��روب��ي  -أح��د
زعماء الحركة الخضراء املعارضة  -املرشد
علي خامنئي إل��ى التنحي بسبب إسقاط
ال �ط��ائ��رة األوك��ران �ي��ة .وت �س��اءل ك��روب��ي في
ب �ي��ان ع �ل��ى م��وق��ع س �ح��ام ن �ي��وز ع��ن م��وع��د
معرفة خامنئي بإسقاط ال�ط��ائ��رة ،وسبب
التأخير ف��ي إب�ل�اغ ال ��رأي ال�ع��ام باألسباب
الفعلية للتحطم.
وتجمع طالب وطالبات جامعة «بهشتي»
في طهران ،مرددين عبارات منددة بإسقاط
ال �ط��ائ��رة ،وأط �ل �ق��وا ه �ت��اف��ات« :ع��دون��ا هنا
وليس أميركا ..ال نريد متفرجني انضموا
لنا» ،وفقا لفيديوهات نشرتها وكالة إيران
إن�ت��رن��اش�ي��ون��ال .ك�م��ا ان��دل�ع��ت احتجاجات
في جامعة دامغان شمالي إي��ران ،وجامعة
أصفهان وس��ط ال�ب�لاد ،وت��رك��زت الهتافات
ع �ل ��ى امل � ��رش � ��د« :ال � �ح � ��رس ال � �ث � ��وري ي �ق �ت��ل،

واملرشد يدعمه».
ّ
وكثف محتجون وصحف إيرانية الضغوط
على ق��ادة ال �ب�لاد ،وع ��ززت ش��رط��ة مكافحة
الشغب وج��وده��ا ف��ي ط�ه��ران .م��ن ناحيته،
ه� ��دد ال� �ح ��رس ،ع �ل��ى ل �س��ان م �م �ث��ل امل��رش��د
علي شيرازي ،بفض االحتجاجات بالقوة،
واصفا املحتجني بالتبعية ألميركا.
وأط �ل �ق��ت ش ��رط ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ش �غ��ب ال �غ��از
امل� �س� �ي ��ل ل� �ل ��دم ��وع ع� �ل ��ى آالف اإلي ��ران� �ي�ي�ن
ال� ��ذي� ��ن خ� ��رج� ��وا إل � ��ى ال� � �ش � ��وارع ف� ��ي وق ��ت
متأخر السبت ،فيما ردد الكثيرون منهم
ش � �ع� ��ار «امل � � � ��وت ل � �ل ��دك � �ت ��ات ��ور» .وأظ � �ه� ��رت
ل �ق �ط��ات م � �ص ��ورة ع �ل��ى ت��وي �ت��ر م�ح�ت�ج�ين
يطالبون باستقالة خامنئي .وهتف مئات
األش� �خ ��اص أم � ��ام ج��ام �ع��ة أم �ي��ر ك �ب �ي��ر ف��ي
طهران «ارحل ارحل خامنئي».
وك� ��ال� ��ة ف � � ��ارس ق ��ال ��ت إن ال � �ط�ل��اب ه �ت �ف��وا
بشعارات «ه��دام��ة» و«متطرفة» ،وأضافت
أن ب �ع��ض ال� �ط�ل�اب م ��زق ��وا ص � ��ورًا ل�ق��اس��م
س � �ل � �ي � �م ��ان ��ي .ون � � �ش� � ��رت ال � ��وك � ��ال � ��ة ص� � ��ورًا
ملتظاهرين تجمعوا حول حلقة من الشموع
خالل االحتجاج إضافة إلى ص��ورة ممزقة
لسليماني ،وق��ال��ت إن ال�ش��رط��ة «فرقتهم»

ب �ع ��د م� �غ ��ادرت� �ه ��م ح � ��رم ال �ج ��ام �ع ��ة وأش � ��ار
التلفزيون اإليراني الرسمي إلى التظاهرة،
م��ؤك��دا أن ال�ط�لاب ك��ان��وا ي ��رددون ش�ع��ارات
«ض��د النظام» .وقالت صحيفة اعتماد في
ع �ن ��وان رئ �ي �س��ي« :اع � �ت� ��ذروا واس �ت �ق �ي �ل��وا»،
مضيفة أن «مطلب الشعب» هو استقالة من
هم وراء سوء إدارة أزمة الطائرة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ف ��ي ال �ب��رمل��ان
إلياس حضرتي باستقالة جميع املسؤولني
عن إسقاط الطائرة وتشكيل لجنة تقصي
حقائق في الحادث ،وشدد على أن االرتباك
ال��رس�م��ي ش � ّ�وه سمعة ال �ب�لاد وق�ض��ى على
ج�م�ي��ع األج� � ��واء اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي تحققت
بعيد اغتيال قاسم سليماني.

ترامب يؤيد

ّ
ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ح ��ذر
النظام اإليراني من ارتكاب «مجزرة أخرى
ّ
ب �ح��ق م�ت�ظ��اه��ري��ن س �ل �م� ّ�ي�ين» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
طريقة تعاطي السلطات اإليرانية مع حركة
االح �ت �ج��اج��ات ال �ت��ي خ��رج��ت ف ��ي ن��وف�م�ب��ر
امل � ��اض � ��ي ،وك� �ت ��ب ع �ل ��ى ت ��وي �ت ��ر ب��ال �ل �غ �ت�ين
ّ
متوجهًا إلى الشعب
اإلنكليزية والفارسية

اإلي ��ران ��ي ب��ال �ق��ول إن ��ه ي�ق��ف «إل ��ى ج��ان�ب��ه».
وأضاف «نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب،
ُ
وشجاعتكم تلهمنا» .وأكد أنه «ال ُيمكن أن
َ ّ
تكون هناك مجزرة أخرى بحق املتظاهرين
ال�س�ل�م� ّ�ي�ين ،وال ق�ط��ع ل�لإن�ت��رن��ت» م��ؤك �دًا ان
«العالم ُيراقب».

احتجاز السفير البريطاني
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية احتجاز
ال �س �ل �ط��ات اإلي ��ران �ي ��ة ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي
بطهران روب ماكير لفترة وجيزة ون��ددت
بهذه الخطوة بوصفها «انتهاكا صارخا
ل�ل�ق��ان��ون ال ��دول ��ي» .وك��ان��ت وك��ال��ة تسنيم
لألنباء قد ذك��رت في وقت سابق أن ماكير
اعتقل لساعات أمام جامعة أمير كبير.
ودعت الواليات املتحدة إيران إلى االعتذار
عن احتجاز السفير البريطاني.
ون �ف��ى ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي ل ��دى ط�ه��ران
روب م��اك�ي��ر م�ش��ارك�ت��ه ف��ي أي ت�ظ��اه��رة،
ُ
ً
ق��ائ�ل�ا«:ل �ق��د ذه �ب��ت إل ��ى ح ��دث ق � � ّ�دم على
أن��ه وق�ف��ة لتكريم ض�ح��اي��ا ال �ط��ائ��رة ..من
الطبيعي أن أكون أرغب بتكريم الضحايا،
خصوصًا أن بعضهم بريطانيون».
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بحثا العالقات الثنائية و«قضايا إقليمية ودولية»

الملك سلمان يستقبل
رئيس وزراء اليابان
ب� �ح ��ث خ� � � ��ادم ال � �ح� ��رم �ي�ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل �ل��ك
س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز م ��ع رئ �ي��س وزراء
ال �ي ��اب ��ان ش �ي �ن��زو آب� ��ي ال �ع�ل�اق ��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وآف ��اق ال �ت �ع��اون ،وف��ق ال��رؤي��ة
السعودية ـــــ اليابانية  .2030وقالت وكالة
االن� �ب ��اء ال �س �ع��ودي��ة (واس) ان امل �ب��اح �ث��ات
استعرضت التعاون في مجاالت السياحة
وأمن اإلم��دادات والذكاء الصناعي والطاقة
املتجددة ،إضافة إلى بحث عدد من القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
وك��ان آب��ي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ق��د وص��ل الى
ال��ري��اض م�س��اء السبت ف��ي زي ��ارة رسمية،

ح �ي��ث أج� ��رى م �ب��اح �ث��ات م ��ع امل �ل��ك س�ل�م��ان
حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية،
ّ
وس ��ط ت ��وت ��ر ،ت �ش �ه��ده امل�ن�ط�ق��ة م �ن��ذ مقتل
الجنرال االيراني قاسم سليماني .والتقى
ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د األم � �ي� ��ر م �ح �م��د ب� ��ن س �ل �م��ان
خ�ل�ال زي��ارت��ه م�ح��اف�ظ��ة ال �ع�لا ش �م��ال غ��رب
اململكة .وقال املدير العام لوزارة الخارجية
اليابانية لإلعالم والدبلوماسية ماساتو
ّ
اوت��اك��ا لصحيفة ع��رب نيوز إن «العالقات
ب�ي�ن آب ��ي واألم� �ي ��ر م�ح�م��د وث �ي �ق��ة ( )..وم��ن
خ�ل�ال ه ��ذه ال ��زي ��ارة ن��أم��ل ف��ي ان ن��رف��ع من
مستوى التقارب» بينهما.

عودة أفريقية :ال تسوية ناجحة من دوننا

متظاهرون قرب جامعة اميركبير يرفعون الفتة مع شعار «لقد ارتكبت خطأ»

إيرانية ترفع سبابتها بوجه رجل األمن خالل االحتجاجات ليل السبت في طهران

مصادر «المستقبل» لـ سبقلا :تراشق دياب وفريقه «مسرحي»

لبنان :تأليف الحكومة في مأزق..
واالنتفاضة تستعيد زخمها
بيروت  -أنديرا مطر
على وقع التخبط الحكومي في لبنان ،بني
الفريق الواحد ،ونأي املسؤولني بأنفسهم
ع ��ن االزم� � ��ات امل �ت �ن��اس �ل��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ال�ت��ي
باتت تقارب الكوارث اإلنسانية ،استعادت
االنتفاضة الشعبية زخمها خالل اليومني
الفائتني ،فعاد الناس الى الساحات هاتفني
ضد الطبقة السياسية ،مطالبني برحيلها.
في وقت تشير حروب املصادر الدائرة بني
ال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف تشكيل ال�ح�ك��وم��ة حسان
دياب من جهة ،والفريق الذي تبناه ّ
وسماه
«الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر»،
الى ان عملية التأليف باتت في مأزق .فعلى
ال��رغ��م م��ن ك��ل «ال�ت�س�ه�ي�لات» ال �ت��ي منحت
ل��دي��اب ل�لاع�ت��ذار ،وب�ع��د نفض ه��ذا الفريق
ي��دي��ه م �ن��ه ،ف ��إن دي ��اب ال ي ��زال م �ص �رًا على
إك�م��ال مهمته بتشكيل الحكومة ،وه��و ما
يرجح بقاء حكومة تصريف األعمال لفترة
طويلة.
وردًا على دع��وات تفعيل حكومة تصريف
األع�م��ال ،اعتبرت أوس��اط تيار «املستقبل»
أن ال��دع��وات يفترض أن تركز على وج��وب
ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة م ��ن امل �ع �ن �ي�ين ب�ت��أل�ي�ف�ه��ا
واص ��دار مراسيم تشكيلها ،م�ش��ددة «على
ان رم��ي ال�ك��رة ف��ي ملعب حكومة تصريف
األعمال برئاسة سعد الحريري ،خطوة في
االتجاه الخطأ ،ألن امللعب الحقيقي حيث
يتقرر مصير الحكومة العتيدة وليس في
بيت الوسط».
ولفتت املصادر عينها الى «ان الحريري لم
يتخلف عن تحمل مسؤولياته الدستورية
والوطنية في أي لحظة ،وقد غادر في اجازة
عائلية بفرضية ان الحكومة ستولد عشية
رأس السنة كما أعلن الرئيس ميشال عون
بعد قداس امليالد في بكركي» ،موضحة ان
الحريري عائد حتمًا وسيواصل العمل بما
يتوجب عليه وخ�ط��وط��ه مفتوحة ملتابعة
تصريف األعمال.

راشد فايد لـ سبقلا:
عودة الحريري لتولي
حكومة جديدة
غير مطروحة اآلن
مسرحية لتقوية دياب
وف� ��ي اإلط � � ��ار ،اع �ت �ب��ر ال �ك��ات��ب راش � ��د ف��اي��د
أن ال��دع��وات إل��ى تفعيل ح�ك��وم��ة تصريف
األعمال إنما هي محاوالت من قبل املؤتلفني
على تشكيل حكومة دياب لتغطية عجزهم
وت�ح��وي�ل��ه ال��ى تقصير م��ن ق�ب��ل ال�ح��ري��ري.
ويصف فايد «املناوشات» اإلعالمية الدائرة
بني الرئيس املكلف من جهة و«عرابيه» من
جهة أخ��رى ،بالتراشق املسرحي .ويوضح
ف� ��ي ح ��دي ��ث خ � ��اص ب � �ـ سبقلا أن ال �ف��ري��ق
ال��ذي رش��ح دي��اب وت�ب�ن��اه بطريقة أس��اءت
معنويًا آللية تشكيل الحكومة ،وأوحت أن

الرئيس املكلف أض�ع��ف م��ن املهمة املوكلة
إليه ،ابتكر هذه املسرحية ملنحه «عضالت»
ملحو االنطباع املتولد عند الرأي العام عن
ضعفه وارتمائه في أحضان التيار الوطني
وال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي .بينما ي �ح��اول دي��اب،
م��ن خ�ل�ال م��واق �ف��ه األخ� �ي ��رة ،اإلي �ح ��اء ب��أن��ه
ن��د ول�ي��س تابعًا أو خ��اض�ع��ًا ،وق��د شهدنا
ً
فصال من هذه املسرحية عبر الحوار املبهم
ب�ي�ن��ه وب�ي�ن وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون رئ��اس��ة
الجمهورية سليم جريصاتي ح�ين أص��در
بيانًا بأنه ال يخضع لالمالءات ليرد عليه
ج��ري�ص��ات��ي ب��أن رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ليس
صندوق بريد.

عودة الحريري غير مطروحة
وع �م��ا اذا ك ��ان ال �ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي وال�ت �ي��ار
ال �ح��ر ي �ن �ف��ذان ان �ق�لاب��ًا ع�ل��ى دي ��اب تمهيدًا
ل�ع��ودة ال�ح��ري��ري ،أش��ار فايد إل��ى أن ع��ودة
ال� �ح ��ري ��ري ل �ت ��ول ��ي ح �ك ��وم ��ة ج� ��دي� ��دة غ�ي��ر
مطروحة اآلن ،مضيفًا ان «معسكر»  8آذار
يحاول صرف النظر عن تخبطه السياسي،
وتناتشه للحصص ف��ي م��ا ب�ين مكوناته،
بدعوة الحريري الى لبنان لتفعيل حكومة
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ت �ص��ري��ف االع� �م ��ال .وي �ش ��دد ف��اي��د ع �ل��ى ان
امل �ط �ل��وب ل �ي��س ت�ف�ع�ي��ل ح �ك��وم��ة ت�ص��ري��ف
ً
اع �م��ال ت�ج�ت��رح ح �ل��وال ل�لأزم��ات امل�ت��راك�م��ة،
بل تشكيل حكومة جديدة تكون على قدر
م��ن امل�س��ؤول�ي��ة ل�ل�ش��روع بحلحلة األزم ��ات
امل �ت �ع��ددة .وي �ت �س��اءل ع��ن س�ب��ب ع ��دم ط��رح
فريق األغلبية النيابية لتفعيل الحكومة
ق �ب��ل ال � �ي� ��وم؟ ع �ل �م��ًا أن ك ��ل ت �ص��ري �ح��ات �ه��م
وم��واق �ف �ه��م ك��ان��ت ت �ف �ي��د ب��أن �ه��م ج��اه��زون
لتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ب��أس��رع م��ا ي�م�ك��ن .لكن
بعد م��رور شهر على تكليف حسان دياب
عدنا لنسمع منهم «ع��ودة امللف الحكومي
الى املربع األول».
واض � � ��اف ال �ف ��اي ��د ان� ��ه ط ��امل ��ا ه ��م ع ��اج ��زون
ع��ن ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة ال �ل��ون ال ��واح ��د وغ�ي��ر
ق��ادري��ن على التفاهم في ما بينهم ،فكيف
س�ي�ت�ف��اه�م��ون م ��ع ال �ق ��وى األخ� � ��رى؟ وه ��ذه
إش� � ��ارة ج ��دي ��دة ع ��ن ع �ج��ز امل �ت �ح �ك �م�ين ف��ي
الطبقة السياسية عن إيجاد حلول لالزمات
املتراكمة والذاهبة باتجاه التفاقم.
وي �ن �ب��ه ال �ف ��اي ��د ال � ��ى خ �ط��أ دس � �ت� ��وري ي�ق��ع
ف�ي��ه ال �ك �ث�ي��رون ،وه��و أن ح�ك��وم��ة تصريف
االع �م ��ال ت �ب��دأ ح�ي�ن ت�ق�ب��ل اس�ت�ق��ال��ة رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ،ول �غ��اي��ة اآلن ل ��م ي�ص��در
مرسوم بقبول استقالة الحريري دستوريًا.
وبالتالي حكومة تصريف األعمال يقتصر
دورها على تسيير أمور الوزارات ،والوزراء
يقومون بمهامهم في هذا اإلطار بدليل ان
وزي��ر البيئة ف��ادي ال��وزي��ر جريصاتي كان
باألمس يتفقد مطامر النفايات.
وح��ول «ات�ه��ام» الحريري بإهمال واجباته
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،ي �ل �ف��ت ف ��اي ��د ال� � ��ى ان غ �ي��اب
الحريري فعليًا لم يتعد األيام الثالثة منذ
مغادرته بيروت في مطلع السنة الحالية
«بني عطل وأعياد» ،وبالتالي هناك افتئات
وم�ح��اول��ة رم��ي امل�س��ؤول�ي��ة ع�ل��ى ال�ح��ري��ري
لتغطية إخفاقهم .وكان الحريري عاد امس
إلى بيروت بعد أن عرج على مسقط لتقديم
واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس.

«ضربة عين األسد مجرد صفعة في مسار طويل»

نصرالله :األميركيون سيكتشفون خطأهم بالدم
في ذكرى أسبوع قاسم سليماني وأبو مهدي املهندس،
أط��ل األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب اهلل ح�س��ن ن �ص��راهلل ف��ي كلمة
متلفزة ليتحدث عن قاسم سليماني الذي كان «مندوب
إيران في املنطقة» على حد قوله .وأشاد نصر اهلل بنشاط
سليماني ف��ي فلسطني ول�ب�ن��ان وس��وري��ا وأفغانستان
وال�ي�م��ن ،م�ش�ي� ً�را إل��ى أن��ه ل��م ي�ك��ن يمثل نفسه ب��ل يمثل
الجمهورية اإليرانية.
وقال :قاسم سليماني بقي معنا في كل حرب تموز «يوليو»
 2006في غرفة العمليات برغم القصف وكان يمكنه البقاء
في دمشق أو طهران ،وك��ان يقول لي« :إم��ا أن أحيا معكم
أو أموت معكم» ..وأضاف «بعد انتهاء حرب  2006طلبنا
ً
كبيرا ً
مبلغا ً
جدا بأسرع وقت لغايات إعادة
من سليماني

اإلعمار فلبى الطلب .ال أدوات إليران في املنطقة بل حلفاء
وأص��دق��اء» .وك��رر ن�ص��راهلل مقولته ب��أن األميركيني «أت��وا
عموديًا لكن يجب أن يعرفوا أنهم سيرحلون أفقيًا وهم
يقولون ّإن العالم بعد سليماني أكثر أمانًا وأن��ا أق��ول لهم
إن�ه��م سيكتشفون خطأهم ب��ال� ّ�دم» .م��ؤك�دًا أن «ال ��رد على
مقتل سليماني ليس عملية واح��دة ب��ل ه��و م�س��ار طويل
يجب ان يفضي الى إخراج العسكر االميركي من منطقتنا
وال�ض��رب��ة ف��ي ع�ين األس��د ه��ي م�ج��رد صفعة» .معتبرًا أن
«الضربة اإليرانية في العراق تعبر عن شجاعة ال مثيل لها
وتكشف عن حقيقة القدرة العسكرية اإليرانية».
واع�ت�ب��ر ن �ص��راهلل أن ح��زب��ه بستطيع أن ي�ص�ن��ع ت��وازن
ردع وأن يحمي لبنان وال�ع��دو ينظر اليه كتهديد كياني

ووجودي .وأكد أن «إيران تتعاطى مع حزب اهلل والفصائل
الفلسطينية على اننا حلفاء وليست أدوات إيرانية».
وقال نصراهلل إنه «لو لم يتم إلحاق الهزيمة بداعش في
سوريا ،ملا جرى إخراجها من جرود السلسلة الشرقية
للبنان» ،مشيرًا إل��ى «ح�ض��ور سليماني بشخصه في
ه��ذه امل�ع��ارك» .ثم تحدث عن أب��و مهدي املهندس ،فقال:
«عالقته مع سليماني كانت عالقة روح» ،وشدد على ان
داع��ش ف��ي ال�ع��راق صنيعة أميركية مدعومة م��ن بعض
دول الخليج باملال والسالح واإلع�لام والغطاء والفتاوى
والتحريض الطائفي ،وداع��ش من أخطر املشاريع التي
مرت على العراق ولو لم تنهزم داعش في العراق وسوريا
لكانت ايران ودول الخليج وتركيا في خطر.

ليبيا :وقف إطالق نار هش
في انتظار مؤتمر برلين
بعد أشهر من املعارك عند أبواب العاصمة
الليبية طرابلس بني ق��وات يقودها املشير
خليفة حفتر وأخرى تابعة لحكومة الوفاق
امل�ع�ت��رف ب�ه��ا دول �ي��ا ب�ق�ي��ادة ف��اي��ز ال �س��راج،
دخل اتفاق لوقف إطالق النار حيز التنفيذ
أم��س ،على إث��ر مبادرة من أنقرة وموسكو
وم �ب��اح �ث��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة م�ك�ث�ف��ة فرضتها
الخشية من تدويل إضافي للنزاع.
وأع �ل��ن ح�ف�ت��ر ،االت �ف ��اق ق�ب�ي��ل دخ��ول��ه حيز
التنفيذ منتصف ليل السبت األح��د ،وبعد
ع��دة س��اع��ات ،أع�ل��ن ال �س��راج موافقته كذلك
على وقف إطالق النار لكنه شدد على «حق
قوات حكومته ب ّ
ـ«الرد على أي هجوم».
وت�ب��ادل الفصيالن املتصارعان االتهامات
ب �خ ��رق وق� ��ف إط �ل��اق ال � �ن ��ار ،ام � ��س .وق��ال��ت
حكومة الوفاق إنها رص��دت إط�لاق نار في
منطقتي ص�لاح ال��دي��ن ووادي ال��رب�ي��ع ،من
ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال �ل��واء امل �ب��روك ال �غ��زوي القائد
بقوات يقودها حفتر ان «امليليشيات قامت
بخرق الهدنة في أكثر من محور» .واعلنت
ق � ��وات ح �ف �ت��ر ف ��ي وق� ��ت الح� ��ق ع ��ن اس �ق��اط
طائرة ّ
مسيرة تركية فوق طرابلس.
وهذه الهدنة الهشة تبرز خشية من تجدد
الصراع ال سيما وانه لم يتم اإلعالن عن أي
آليات ملراقبة وقف إطالق النار.
وكانت سلسلة من التحركات الدبلوماسية
ق ��ادت �ه ��ا ت��رك �ي��ا وروس � �ي� ��ا ال �ل �ت ��ان ف��رض�ت��ا
نفسيهما كالعبني رئيسيني ،ادت إلى هذه
ال�ت�ه��دئ��ة ،ب�ع��د ان ات�خ��ذ ال��رئ�ي�س��ان التركي
رج��ب ط�ي��ب اردوغ� ��ان وال��روس��ي فالديمير
ب��وت�ي�ن امل� �ب ��ادرة األرب� �ع ��اء امل ��اض ��ي ب��دع��وة
ط��رف��ي ال �ن��زاع إل��ى وق��ف األع �م��ال العدائية.
ّ
وب� ��دا أن ط��رف��ي ال �ن ��زاع ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ت��راج�ع��ا
أم � � ��ام ال� �ض� �غ ��وط ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ،ف� ��ي ظ��ل
الخشية من تدويل متزايد للصراع الدائر
ع�ن��د ال �س��واح��ل ال�ج�ن��وب�ي��ة للبحر األب�ي��ض
ّ
تحول
املتوسط بينما تخشى أوروب ��ا م��ن
ليبيا إل��ى «س��وري��ا ث��ان�ي��ة» ،وف��ق م��ا عبرت
ع �ن��ه امل �س �ت �ش��ارة األمل��ان �ي��ة ان �ج �ي�لا م�ي��رك��ل
عقب لقائها في موسكو السبت بالرئيس
الروسي ،آملة باحتواء التصعيد وأن توجه
قريبا «الدعوات الى مؤتمر في برلني ترعاه
االم��م املتحدة ويتيح لليبيا ان تعود بلدا
سيدا يسوده ال�س�لام» .وعقب اللقاء أعرب
ال��رئ �ي �س��ان ال ��روس ��ي وال �ت��رك��ي ف��ي ات �ص��ال
ه��ات�ف��ي ع��ن رغ�ب�ت�ه�م��ا ف��ي ت��وف�ي��ر م�س��اع��دة
ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ص�ع��د ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا دف��ع
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مسار الحل السياسي قدمًا.
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة «األن � ��اض � ��ول» إن ال��رئ �ي��س
ال �ت ��رك ��ي رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان ع �ق��د ل �ق��اء
م �غ �ل �ق��ا م ��ع ف ��اي ��ز ال � �س ��راج ف ��ي ق �ص��ر دومل ��ا
بهتشة باسطنبول ،دون االدالء بمزيد من
التفاصيل.
وك��ان��ت أن �ق��رة ت�م�ن��ت ع �ل��ى م��وس �ك��و إق �ن��اع
املشير حفتر باحترام وقف إطالق النار.

دور عربي وأفريقي
بعثة االمم املتحدة في ليبيا رحبت بالهدنة
وح�ث��ت األط ��راف ع�ل��ى «إف �س��اح امل �ج��ال أم��ام
الجهود السلمية ملعالجة جميع الخالفات
ع �ب��ر ح� � ��وار ل �ي �ب��ي-ل �ي �ب��ي» .ف ��ي ح �ي�ن دع��ت
جامعة الدول العربية إلى العمل على خفض
كل مظاهر التصعيد في امليدان واالنخراط
بحسن نية ف��ي ال�ج�ه��ود الستئناف املسار
ال �س �ي��اس��ي ل �ت �س��وي��ة األزم � � ��ة ال� � ��ذي ي��رع��اه
مبعوث األمم املتحدة غسان سالمة.
وفي االط��ار ،التقى الرئيس الجزائري عبد
املجيد تبون موفدا من نظيره الكونغولي
دون��ي س��اس��و نغيسو ال��ذي ي��رأس اللجنة
الرفيعة املستوى التابعة لالتحاد األفريقي
ح��ول ليبيا ،وت �ب��ادال وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول
س �ب ��ل إن � �ه� ��اء االق � �ت � �ت� ��ال ،وإن � �ع � ��اش امل �س ��ار
ال �ت �ف��اوض��ي ،وك ��ذا دور االت �ح ��اد االف��ري�ق��ي
للدفع بعملية السالم بعيدا عن التدخالت
األج�ن�ب�ي��ة .وك ��ان ال��رئ�ي��س ال�ك��ون�غ��ول��ي دع��ا
إل ��ى ع ��دم ت�ه�م�ي��ش اف��ري�ق�ي��ا ف��ي ح��ل األزم ��ة
الليبية ،معتبرا ان كل تسوية ستكون «غير
فعالة» اذا لم تأخذ القارة في االعتبار.

الحكومة السورية تبحث مرحلة
ما بعد سليماني في طهران
ت �ت �ج ��ه االن� � �ظ � ��ار إل� � ��ى ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �س ��وري ��ة
االي ��ران � �ي ��ة ف ��ي ظ ��ل غ� �ي ��اب امل � �ح ��رك ال��رئ �ي��س
مل�ي�ل�ي�ش�ي��ات اي � ��ران ال��داع �م��ة ل �ل��رئ �ي��س ب�ش��ار
االس ��د ف��ي س��وري��ا ،ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي ،وعقب
الزيارة املفاجئة للرئيس الروسي فالديمير
ب��وت�ي�ن إل� ��ى دم� �ش ��ق ،ح �ي��ث اش� � ��ارت م �ص��ادر
دبلوماسية إلى ان بوتني سعى خالل الزيارة
إل��ى اب�لاغ االس��د ع��دة رس��ائ��ل بينها ض��رورة
االب�ت�ع��اد ع��ن اي��ران ف��ي املرحلة املقبلة .وفي
زي ��ارة م�ف��اج�ئ��ة تعقب ال �ت �ط��ورات العسكرية
وال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ي �ت��وج��ه رئ �ي��س
ح �ك��وم��ة ال �ن �ظ ��ام ال � �س � ��وري ،ع� �م ��اد خ�م�ي��س،
ووزيرا الدفاع والخارجية ،وليد املعلم وعلي
عبد اهلل أي��وب ،إل��ى طهران ،بحسب صحيفة
ال��وط��ن املقربة م��ن ال�ن�ظ��ام ،حيث سيبحثون

ال �عل��اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة وال �ت �ط ��ورات امل�ت�س��ارع��ة
على الساحتني اإلقليمية والدولية مع كبار
امل�س��ؤول�ين اإلي��ران�ي�ين .ونقلت الصحيفة عن
مصادر دبلوماسية في دمشق أن الزيارة على
غاية من األهمية وأن املباحثات ستتطرق إلى
عملية اغتيال سليماني.
وك��ان��ت اول� ��ى ن �ت��ائ��ج ال ��زي ��ارة ال��روس �ي��ة إل��ى
دم �ش��ق ث��م إل ��ى أن �ق��رة ،تثبيت ه��دن��ة ج��دي��دة
في الشمال السوري ،ال سيما محافظة ادلب،
غ �ي��ر ان ال �ن �ظ��ام ع� ��زز ق ��وات ��ه ف ��ي ري� ��ف حلب
الجنوبي تحت ق�ي��ادة الفرقة ال��راب�ع��ة لفتح
ع �م��ل ع �س �ك��ري ض ��د ف �ص��ائ��ل امل� �ع ��ارض ��ة ف��ي
املنطقة ،وستكون اي عملية ينفذها من دون
رغبة روسية امتحانًا ملدى استجابة النظام
السوري للطلب الروسي باالبتعاد عن ايران.
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زويد يقترب من «السماوي»
اقترب العب الفحيحيل فهد زويد ،الذي انتهت إعارته مؤخرا للعربي ،من االنضمام
إلى صفوف الساملية خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية .وتسعى إدارة الساملية
إل��ى الحصول على خدمات زوي��د ،ال��ذي يجيد في مركزي املدافع األيسر والجناح
األي �س��ر لتعزيز ق ��درات ال�ف��ري��ق ف��ي س�ب��اق امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى ل�ق��ب ال� ��دوري ،مل��ا يمتلكه
الالعب من قدرات عالية.
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عهدة رياضية
للنيابة

محمد سليمان

انطالق المسابقات الرسمية
ت��وزع ال�ي��وم ال��ذه�ب�ي��ات الخمس األول ��ى ف��ي بطولة
سمو أمير البالد السنوية الدولية الكبرى التاسعة
للرماية واملقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح
األحمد األوملبي حتى  17يناير الجاري.
وتستكمل تصفيات مسابقتي البندقية واملسدس
 10أم� �ت ��ار ل �ل��رج��ال ف ��ي ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة وال��رب��ع
صباحًا ،على أن تقام الجولة النهائية في الثانية
عشرة ظهرًا لتحديد املتوجني.
وتبدأ في التاسعة صباحا تصفيات مسابقة التراب
للجنسني (إلصابة  50طبقا) ،على ان تقام الجولة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�ف��اص�ل��ة ل�ل�س�ي��دات ف��ي ال�س��اع��ة الثانية

عشرة و 45دقيقة ظهرا ،وجولة الرجال املماثلة في
الثانية والنصف من بعد الظهر.
وتقام أيضا جولة اإلحماء ملسابقة القوس والسهم
األوملبي للرجال (على مسافة  70مترا) اعتبارا من
الساعة الثامنة و 45دقيقة صباحا ،على ان تجري
ال �ج��ول��ة ال�ف��اص�ل��ة ف��ي ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة و 45دقيقة
صباحا.

الحمود يتابع املنافسات
م��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ق ��ام رئ �ي��س االت� �ح ��اد اآلس �ي��وي
ل �ل��رم��اي��ة ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ص �ب��اح ال �س��ال��م ال�ح�م��ود

ال �ص �ب��اح ب ��زي ��ارة م �ج �م��ع م �ي��ادي��ن ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح � �م� ��د األومل� � �ب � ��ي ص � �ب ��اح أم� � ��س األح � � ��د مل �ت��اب �ع��ة
منافسات البطولة.
وراف��ق الحمود في زيارته مسؤولو ن��ادي الرماية،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى رئ �ي��س االت �ح��اد اإلي �ط��ال��ي للرماية
لوتشيانو روسي ،الذي أعرب عن سعادته ملشاركة
االتحاد اإليطالي للعبة في منافسات بطولة سمو
األم �ي��ر ل�ل�ع��ام ال �ت��اس��ع ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،الف �ت��ًا إل ��ى أن
إيطاليا تشارك في البطولة ب�ـ 19راميًا ورام�ي��ة في
مختلف املسابقات.
وأشار روسي الى التعاون املتواصل بني االتحادين

ال�ك��وي�ت��ي واإلي �ط��ال��ي ل �ل��رم��اي��ة ،م��ؤك �دًا أن ال�ك��وي��ت
ت�ن�ظ��م ال �ب �ط��والت ال �ت��ي ت�س�ن��د إل�ي�ه��ا ب�ش�ك��ل متميز
للغاية ،حيث إن القائمني على الرماية بها يطبقون
االح �ت ��راف ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م ،وذل ��ك ف��ي ظ��ل اإلم �ك��ان��ات
ال�ك�ب�ي��رة وم�ج�م��ع امل�ي��ادي��ن ال��رائ��ع ال ��ذي ي�ش��ار إليه
بالبنان ليس على املستوى ال�ق��اري فحسب وإنما
على املستوى العاملي أيضا.
ولفت روسي إلى أن املنافسات هذا العام لها طابع
خ� ��اص ،وذل� ��ك ل�ك��ون�ه��ا ب�م�ن��زل��ة اس �ت �ع ��دادات ق��وي��ة
للرماة املشاركني في أوملبياد طوكيو  ٢٠٢٠في ظل
وجود العديد من إبطال العالم واالوملبياد.

الكويت مكتمل الصفوف أمام الفيصلي
عمر بركات
ت�ص��ل اس �ت �ع��دادات ال �ف��ري��ق األول ل �ك��رة ال�ق��دم
بنادي الكويت اليوم الى آخر مراحلها لبداية
م�ش��وار ملحق التأهل ال��ى دوري اب�ط��ال اسيا
ال�ت��ي يستهلها االب�ي��ض بمواجهة الفيصلي
االردن � ��ي ف��ي ال�س��اب�ع��ة م �س��اء غ��د ع�ل��ى اس�ت��اد
ّ
عمان الدولي ،حيث كان الفريق قد وصل الى
العاصمة االردنية مساء السبت املاضي.
ويتطلع امل��درب الوطني للفريق ول�ي��د نصار
ال��ى ال��وق��وف على آخ��ر اس�ت�ع��دادات وجهوزية
العبيه لخوض املواجهة املهمة ،وذلك بوضع
ي� ��ده ع �ل��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال� �ت ��ي س �ي �ت��م االع �ت �م��اد
عليها والتي لن تخلو من العناصر املحترفة
ال�ج��دي��دة بالصفوف ومنهم ال�ع��راق�ي��ان امجد
ع �ط��وان وع�ل�اء ع�ب��اس إض��اف��ة إل��ى ال�ب��رازي�ل��ي
بيسمارك فييرا ،عالوة على املالي سيسوكو.
وي � ��راق � ��ب ن� �ص ��ار وج � �ه � ��ازه امل � �ع � ��اون اك �ت �م��ال
جهوزية مهاجم الفريق ي��وس��ف ن��اص��ر ال��ذي
شارك لدقائق امام فريق النادي العربي وذلك
بعد ع��ودت��ه م��ن اص��اب��ة أمل��ت ب��ه أم��ام اليرموك
ف��ي ال�ل�ق��اء ال�س��اب��ق للنهائي ،اال ان العناصر
ال �ه �ج��وم �ي��ة ال ت �ش �ك��ل ق �ل �ق��ًا ل �ل �م��درب م �ق��ارن��ة
بالخط الخلفي ال��ذي يتطلع ن�ص��ار للوقوف
على تشكيلته في مران اليوم.

حكم عبد المولى

رونينهو

سبقلا تنفرد بنشر
أسماء الالعبين
المرشحين للتأمين الصحي
ضمن جهود اللجنة األوملبية لتعديل مسار الرياضة
الكويتية والنهوض بها وتوفير كل الضمانات الصحية
لالعبني والالعبات خ�لال املرحلة املقبلة ،تلقت اللجنة
الكشوف الخاصة بأسماء املرشحني ملنظومة التأمني
ال��ص��ح��ي م���ن ق��ب��ل االت����ح����ادات واألن����دي����ة امل��ت��خ��ص��ص��ة،
وح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى ن��س��خ��ة م��ن��ه��ا ،ع��ل��ى أن ت��ق��وم
اللجنة باعتماد الكشوف النهائية خ�لال األي��ام القليلة
املقبلة ،وتضمن منظومة التأمني الصحي العالج الشامل
لالعبني بمبالغ مالية تقدر بـ 10آالف دينار سنويًا لكل
العب.
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى األس���م���اء امل��رش��ح��ة ك��ام��ل��ة زي�����ارة م��وق��ع
سبقلا االلكتروني.

بيبي اليوسف عضوة
شرفية بـ«السالمية»

جانب من تدريبات «األبيض» | تصوير أحمد سرور

وت��رت�ف��ع اس�ه��م حسني ح��اك��م ق��ائ��د ال�ف��ري��ق في
م��واص �ل��ة امل� �ش ��ارك ��ة ام � ��ام ال �ف �ي �ص �ل��ي ف ��ي ظ��ل
امل �س �ت��وي��ات امل �م �ي��زة ال �ت��ي ق��دم �ه��ا م �ن��ذ ال��دف��ع
ب��ه ف��ي الفترة السابقة إض��اف��ة إل��ى كونه أكثر
الالعبني خبرة باملشاركات الخارجية على ان
ي�ت��واج��د معه فهد ال�ه��اج��ري كقلبي دف ��اع ،إال

القادسية يستغني عن رونينهو
أع�ل��ن املنسق االع�لام��ي محمد ع��وض ان إدارة
الكرة في القادسية حسمت قرار االستغناء عن
خدمات البرازيلي رونينهو من صفوف االصفر
واالب �ق��اء على مواطنه ل��وك��اس قاوتشيو ال��ذي
اس�ت�ع��اد ج�ه��وزي�ت��ه ف��ي ال�ت��دري�ب��ات ب�ع��د إج��راء
عملية الغضروف في البرازيل ،ومن املقرر اليوم

قالت مصادر مطلعة لـ سبقلا ان  24عهدة تخص هيئات
ري��اض�ي��ة وب�م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ت �ق��در ب�م�ل�ي��ون وم�ئ�ت�ين وخمسة
وخمسني ألف دينار لم تتم تسويتها حتى اآلن ،مما اضطر
الهيئة العامة للرياضة إلحالة  14عهدة منها الى النيابة
بعد استيفاء الجوانب القانونية املتعلقة بهذا األمر.
وأك��دت املصادر أن الهيئة تنتظر ووفق اللوائح والقوانني
املنظمة أن يتم استيفاء وتسوية باقي العهد املتبقية ،حيث
ان واح��دة م��ن تلك العهد تقدر ب �ـ 90أل��ف دي�ن��ار على بعض
الجهات الرياضية التي تسعى للتسوية خالل األيام املقبلة.
وأضافت املصادر أن الهيئة العامة للرياضة ووفق ما تقوم
به من حماية امل��ال العام وال��ذود عنه لن تتردد في احاالت
اخرى للنيابة وفق املواعيد املحددة لذلك.
وأمل �ح��ت امل �ص��ادر ال ��ى أن ال�ه�ي�ئ��ة رف �ض��ت اي وس��اط��ات او
اقتراحات بعيدا عن التسوية القانونية لتلك العهد وخالل
األوق� ��ات امل �ح��ددة ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ل��ن تقوم
بتسوية العهد الخاصة بها سوف تواجه مواقف حاسمة
خالل صرف امليزانيات الخاصة بها للعام املقبل.
ودعت املصادر جميع الهيئات الرياضية لضرورة االلتزام
بتسوية العهد املالية وفق اللوائح والقوانني املنظمة لهذا
األمر من أجل املصلحة العامة للرياضة الكويتية.

او غدا قيد املهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في
قائمة الفريق باتحاد الكرة بعد نجاح الجهاز
االداري في تجهيز اوراق قيده.
واك� � ��د ع � ��وض ان ان� �ت� �ق ��ال الع � ��ب ال� �ع ��رب ��ي ع�ل��ي
مقصيد ال��ى ال�ق��ادس�ي��ة ل��ن ي�ك��ون ضمن صفقة
تبادلية ،مشيرا الى ان ادارة الكرة لن تفرط في
اي العب اساسي.
من جانب اخر ،يختتم االصفر تدريباته اليوم
اس�ت�ع��دادا مل�لاق��اة النصر غ��دا ضمن منافسات
ال �ج��ول��ة ال�ت��اس�ع��ة م��ن دوري  stcامل �م �ت��از ل�ك��رة
القدم .وقال عوض ان االصفر يسعى الى اضافة
نقاط امل�ب��اراة ال�ث�لاث ال��ى رص�ي��ده لكى يحافظ
على حظوظه ف��ي املنافسة على لقب ال ��دوري،
مشيرا الى ان مواجهة النصر غدا ليست سهلة
ف��ي ظ��ل االداء امل �ت �ط��ور ال ��ذي ي�م�ت��از ب��ه الع�ب��و
ال �ع �ن��اب��ي وم �ح �ت��رف��وه ف ��ي امل �ب ��اري ��ات االخ �ي��رة
وح �ص ��ده امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث م ��ن ك ��أس س �م��و ول��ي
العهد ،وان��ه يتوقع ان تخرج املباراة بمستوى
فني قوي بني الفريقني ،مبينا ان العبي االصفر
جاهزون للقاء بدنيا وفنيا .من ناحية اخرى،
هنأ الالعبون والجهازان الفني واالداري املدافع
محمد خالد بمناسبة خ��روج��ه م��ن املستشفى
ب �ع��د اج ��رائ ��ه ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة ف��ي ال �غ �ض��روف
ويحتاج الى فترة تأهيل مدتها  6اشهر للعودة
ال ��ى امل�ل�اع ��ب ،ف��ي ح�ي�ن ي �ت��اب��ع ال �ج �ه��از ال�ط�ب��ي
مراحل عالج املدافع ضاري سعيد التي يخضع
لها في اكاديمية اسباير في العاصمة القطرية
الدوحة.

أن املشكلة تكمن ف��ي ظ�ه�ي��ري ال�ج�ن��ب وت�ب��دو
ح �ظ��وظ س��ام��ي ال �ص��ان��ع ق�ل�ي�ل��ة ل�ل��دف��ع ب��ه في
املواجهة ليحل محله فهد العنزي الذي يجيد
ال �ج��ان �ب�ين ال��دف��اع��ي وال �ه �ج��وم��ي اض��اف��ة ال��ى
ّ
أي م��ن خ��ال��د القحطاني او م�ش��اري غ��ن��ام في
الجانب األيسر.

وكان االبيض قد واصل تدريباته في اليومني
امل��اض �ي�ي�ن ف ��ي االردن ،وق � ��ام ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي
ب��اس �ت �ع��راض ب �ع��ض ال �ت �س �ج �ي�لات مل �ب��اري��ات
الفيصلي االخيرة ب��ال��دوري املحلي ،وتحديد
م��واط��ن ال�ق��وة والضعف ف��ي ص�ف��وف املنافس
أمام الالعبني.

الروضان والجريوي بطال «الحواجز»

أصدر مجلس إدارة نادي الساملية
ق� � � ��رارًا ب �م �ن��ح ال �ش �ي �خ��ة ب�ي�ب��ي
ال�ي��وس��ف ال�ص�ب��اح العضوية
ال �ش��رف �ي��ة ب �م �ج �ل��س اإلدارة
وذل� � � ��ك ت � �ق� ��دي � �رًا ل �ج �ه��وده��ا
ودع �م �ه��ا امل �ت��واص��ل ل�ل�ن��ادي
ب� �ش� �ك ��ل خ � � ��اص وال� ��ري� ��اض� ��ة
الكويتية بشكل عام.
�ف
�
س
�و
�
ي
�
ل
ا
�ي
�
ب
�
ي
وت�ع�ت�ب��ر ال�ش�ي�خ��ة ب�
بيبي اليوسف
م��ن أه ��م ال��داع �م�ين ل�لاع�ب��ي ال�س��امل�ي��ة في
جميع األل �ع��اب وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل ال��دائ��م ع�ل��ى تكريم
العناصر املتميزة وتبني الالعبني الواعدين.
ك�م��ا ان ل�ل�ي��وس��ف ال �ع��دي��د م��ن ال �خ �ط��وات ف��ي دع ��م وت�ك��ري��م
الالعبني ممن نجحوا في تحقيق انجازات خارجية بتمثيل
امل�ن�ت�خ�ب��ات وال �ف ��رق امل�ح�ل�ي��ة ت �ق��دي �رًا ل�ج�ه��وده��م وت�ح�ف�ي�زًا
ل�ت�ق��دي��م امل��زي��د ل��رف��ع اس ��م وع �ل��م ال �ب�ل�اد ع��ال�ي��ًا ف��ي امل�ح��اف��ل
الخارجية.

«اليد» ُيعسكر ..
ً
استعدادا لــ«اآلسيوية»

جانب من االستعدادات

الشهاب والحساوي والميلم ُمتوِّ جين أبطال الجائزة الكبرى

ُ
ت ِّوج فارس نادي الفروسية الرياضي عبداهلل عزام
الروضان بلقب الجائزة الكبرى على ارتفاع  140سم،
تاله غ��ازي الجريوي وعلي الخرافي وعبدالرحمن
الفزيع وجميلة املطوع ،وخالد الخبيزي ،في حني
ك��ان ل�ق��ب ال�ج��ائ��زة ال�ص�غ��رى ع�ل��ى ارت �ف��اع  130سم
م��ن ن�ص�ي��ب ن�ج��م ن ��ادي ال �ك��وي��ت ل�ل�ف��روس�ي��ة غ��ازي
الجريوي ،الذي تفوق على الفرسان جميلة املطوع
وأحمد العناز وبافيل فورنكو وع�ب��داهلل العوضي
وع �ب��داهلل ال�غ��رب�ل�ل��ي ،ف��ي خ�ت��ام م�ن��اف�س��ات النسخة
الثانية من بطولة «ألفا» لقفز الحواجز التي أقيمت
يومي الجمعة والسبت ف��ي مضمار ن��ادي املسيلة
ل�ل�ف��روس�ي��ة ،وق ��ام س��ال��م ال �ح �س��اوي ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س
لقطاع التسويق واملبيعات وال�ع�لاق��ات العامة في
شركة السور لتسويق الوقود واملدير العام لنادي
امل�س�ي�ل��ة ب ��در امل �ي �ل��م ،وم��دي��ر ال �ن ��ادي م�ح�م��د امل�ي�ل��م

ومدير البطولة الفارس وليد أحمد شهاب ،بتتويج
األب �ط ��ال .وق ��ال ال �ح �س��اوي« :ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة تتميز
بالتنظيم األكثر من رائ��ع ،وال��ذي يفوق التوقعات
ومشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات في جميع
ّ
متحمسون على تنظيم هذه
املراحل السنية .ونحن
البطولة ف��ي امل��واس��م املقبلة ،خصوصًا أن اإلق�ب��ال
كان كبيرًا من الفرسان في النسخة الحالية».
بدوره ،أشاد مدير النادي بدر امليلم بالدعم الكبير
امل�ق��دم م��ن ش��رك��ة أل�ف��ا ورعايتها للبطولة للموسم
ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،م�ش�ي�دًا ب��اإلق �ب��ال امل�م�ي��ز من
الفرسان على املشاركة في البطولة التي تضم نخبة
ّ
ك�ب�ي��رة م��ن األب �ط��ال .وع�ل��ى ارت �ف��اع  120س��م ،حقق
فارس مركز الكويت للفروسية املركز األول ،في حني
فازت فارسة املستقبل مسك املرشود باملركز األول
على ارتفاع  110سم.

باشر منتخبنا الوطني االول لكرة اليد تدريباته مساء امس على
صالة نادي الكويت؛ وذلك استعدادا لدخول معسكره التدريبي،
الذي يمتد على مدار ّ 3أيام قبل خوض غمار منافسات البطولة
اآلس �ي��وي��ة ال�ت��اس�ع��ة ع �ش��رة مل�ن�ت�خ�ب��ات ال ��رج ��ال ،ال �ت��ي ستنطلق
الخميس املقبل على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهلل ،بمشاركة
 13منتخبا اسيويا ،وتؤهل نتائجها الى كأس العالم في مصر
 .2021وأك ��د امل ��درب امل�س��اع��د ملنتخب ال��وط�ن��ي محمد م �ب��ارك ان
الحصة التدريبية ام��س انقسمت ال��ى قسمني؛ ت��دري�ب��ات بدنية
في الصالة ثم تدريبات تقوية في صالة الحديد بنادي الكويت،
مشيرًا ال��ى ان املعسكر ال�خ��ارج��ي ال��ذي أق�ي��م م��ؤخ��را ف��ي صربيا
ات��ى ث�م��اره بكل امل�ق��اي�ي��س ،خصوصا بعد ال�ت�ط��ور امل�ل�ح��وظ في
مستوى جميع الالعبني ،سواء في النواحي الفنية او التكتيكية
او البدنية ،في ظل قيادة املدرب التونسي آمن الصقفي.
ب ��دوره ،اك��د املنسق ال�ع��ام للبطولة د.خ��ال��د ال�ش��رج��ي «جهوزية
الكويت الستضافة البطولة اآلسيوية بالشكل الذي يليق باسم
البالد وسمعتها ،وعلى مختلف املستويات؛ وذلك بفضل تكاتف
الجميع ب��داي��ة م��ن اللجنة املنظمة وجميع اللجان العاملة في
البطولة».
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يبدو أن مصير القيادة الفنية لفريق الكرة في نادي
برشلونة األسباني بات مرتبطا بانتخابات مجلس
إدارة ال�ن��ادي امل��زم��ع إقامتها ف��ي ال�ع��ام املقبل ،حيث
يسعى ال��رئ�ي��س ال�ح��ال��ي خوسية بارتيميو ،ال��داع��م
األكبر للمدرب الحالي ارنستو فالفيردي ،إلى إيجاد
البديل لألخير خ�لال الفترة الحالية ،وه��و أم��ر ربما
ي �ك��ون ص�ع�ب��ا ع �ل��ى إدارة «ال �ب �ل��وغ��ران��ا» ف��ي ال�ف�ت��رة
ال�ح��ال�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ف��ي ظ��ل ت��راج��ع امل�س�ت��وى ال�ع��ام
للفريق في الفترة السابقة مقارنة بالغريم التقليدي
ري� ��ال م��دري��د ال� ��ذي ي�م��ر ب�ف�ت��رة اس �ت �ق��رار م�ت�ص��اع��دة
بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.
وتصدر الدولي األسباني ،والع��ب برشلونة السابق
وامل� ��درب ال�ح��ال��ي ل�ل�س��د ال�ق�ط��ري ت�ش��اف��ي ه��رن��ان��دي��ز،
الترشيحات لخالفة فالفيردي خ�لال األي��ام املاضية
وعقب خسارة الفريق الكتالوني من أتلتيكو مدريد
ف��ي ال� ��دور األول م��ن ك ��أس ال �س��وب��ر األس �ب��ان �ي��ة ال�ت��ي
اح �ت �ض �ن �ت �ه��ا م��دي �ن��ة ج� ��دة ال �س �ع��ودي��ة خ�ل��ال األي� ��ام
امل��اض �ي��ة ،م��ا أع �ق��ب ف �ت��رة م��ن ت��دن��ي امل �س �ت��وى ال �ع��ام
للفريق ،ما دفع مشجعيه إلى مهاجمة املدرب الحالي
ومطالبة إدارة النادي باتخاذ خطوات تغييرية في
أسرع وقت إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت�م�س��ك ب��ارت �ي �م �ي��و خ�ل�ال ال �ف �ت��رات
امل��اض�ي��ة ب�ب�ق��اء ف��ال�ف�ي��ردي م��دع�م��ا م��ن م�ج�ل��س إدارة
ال �ن��ادي ب�ب�ق��اء امل ��درب ال ��ذي ي�ع��د أح��د الع�ب��ي ال�ن��ادي
السابقني ،ويقود الفريق للموسم الثالث على التوالي،

إال أنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروب��ا في
نسختيه املاضيتني مكتفيًا بالحفاظ على لقب الليغا
األسباني ملوسمني متتاليني ،باإلضافة إلى لقب واحد
لكأس ملك أسبانيا ووصافة السوبر اإلسبانية ،إال
أن ذل��ك األم��ر لم يشبع طموح جماهير البرشا حول
العالم ،وفي أسبانيا على وجه الخصوص ،ال سيما
أن امل��ؤش��رات ل�ه��ذا امل��وس��م تتجه إل��ى تتويج الغريم
امل��دري��دي بالليغا وقلة حظوظ البرشا ف��ي املنافسة
على «التشامبيونزليغ» في ظل قوة الفرق املنافسة

سواريز يحتجب  4أشهر
فجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» االسبانية،
مفاجأة من العيار الثقيل لبرشلونة وجماهيره،
بشأن إصابة العب الفريق لويس سواريز.
وق ��ال ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ب��رش �ل��ون��ة ،إن
س ��واري ��ز أج� ��رى ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ج��راح �ي��ة ف��ي ركبته
اليمنى ،وأكد الطبيب رامون كوجاتي إن املهاجم
االوروغوياني سيغيب ملدة تصل إلى  4أشهر.
وكانت التقارير األولية قد أش��ارت إلى أن غياب
س��واري��ز س�ي�ك��ون م��ن ب�ين  4إل��ى  6أس��اب�ي��ع ،إال
أن التقارير الجديدة تؤكد غيابه ربما إلى نهاية
املوسم.

«الشاي»..
وسيلة مورينيو
للسخرية من «الفار»
صب املدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو جام غضبه
ع�ل��ى ال�ت�ح�ك�ي��م ،ب�ع��د خ �س��ارة ف��ري�ق��ه ت��وت�ن�ه��ام ص�ف��ر 1 -
أم��ام ليفربول ،في الجولة الثانية والعشرين من ال��دوري
اإلنكليزي املمتاز.
واتهم مورينيو حكام تقنية اإلع��ادة التلفزيونية (الفار)
بالتغاضي عن طرد مستحق بحق مدافع ليفربول أندي
روب��رت �س��ون ،ع�ق��ب ت��دخ�ل��ه ال�ع�ن�ي��ف ض��د الع ��ب ت��وت�ن�ه��ام
جافيتي تانغانغا.
وأظ � �ه� ��رت اإلع� � � ��ادة ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ت ��دخ�ل�ا ع �ن �ي �ف��ا ،ن �ف��ذه
روب��رت �س��ون ب�ح��ق ال�ل�اع��ب اإلن �ك �ل �ي��زي ال �ش ��اب ،م�م��ا أث��ار
غ�ض��ب مشجعي ت��وت�ن�ه��ام ،واع�ت�ب��ره امل��دي��ر ال�ف�ن��ي سببا
مستحقا لطرد مدافع «الريدز».
وف��ي وق��ت ب��دا أن ت��ان�غ��ان�غ��ا ق��د ت��أث��ر خ�ل�ال بقية أح��داث

من خارج أسبانيا ،خصوصا حامل اللقب ليفربول،
ومانشستر سيتي اإلنكليزيني ،باإلضافة إلى العديد
من الفرق األخرى.

أسباب لتأخر قرار تشافي

لعبة االنتخابات

أج�م�ع��ت ال�ص�ح��ف األس�ب��ان�ي��ة ع�ل��ى أن ت�ش��اف��ي رف��ض  -3احترام عقده مع السد

ل�ع�ب��ة االن �ت �خ��اب��ات ب��ات��ت ت�خ�ي��م ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة،
ح�ي��ث ي�س�ع��ى ب��ارت�ي�م�ي��و إل ��ى إع� ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال�ج�ه��از
ال�ف�ن��ي وإي �ج��اد ال �ح �ل��ول ل�ب�ل��وغ االن �ت �خ��اب��ات املقبلة
بشكل مقبول لجماهير برشلونة ،إال أن الوقت ربما
ال ي �ك��ون ف ��ي ص �ف��ه ،ال س�ي�م��ا أن م �ن��اف �س��ات امل��وس��م
الجاري بلغت منتصفه ،وم��ن ثم ف��إن امل��درب الجديد
سيكون بحاجة إل��ى العديد من األم��ور التي يصعب
على إدارة ال�ن��ادي تلبيتها ،أهمها تدعيم الصفوف
ب �ب �ع��ض ال� �ص� �ف� �ق ��ات ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى خ� �ط ��ي ال ��دف ��اع
وال��وس��ط ،باإلضافة إل��ى إيجاد أج��واء من االستقرار
اإلداري يرافقها الدعم الجماهيري ،األمر الذي جعله
يتجه إلى أحد إبناء النادي في عصره الذهبي ،وهو
مدرب السد القطري تشافي هرنانديز ،الذي يجد إن
موافقته على املهمة ستكون مغامرة غير محسوبة،
ما دعاه إلى املطالبة بتأجيل القرار إلى نهاية املوسم
ً
الجاري وص��وال لفترة االنتقاالت الصيفية ،كخطوة
إلعادة ترتيب أوراقه والوقوف على أولوياته إلعادة
برشلونة إلى مساره الطبيعي من خالل ضم بعض
الوجوه الجديدة ودراسة احتياجات خطوط الفريق
بشكل متأن.

!

امل � �ب� ��اراة ب��ال �ت��دخ��ل ال �ع �ن �ي��ف ،ق� ��ال م��وري �ن �ي��و« :ل �ي �ف��رب��ول
محظوظ ،لقد أن�ه��وا امل�ب��اراة أم��ام  10الع�ب�ين ،حكام الفار
في ذلك التوقيت كانوا يحتسون الشاي ،ولم يروا تدخل
روبرتسون ،الذي كان يستحق بطاقة حمراء».
ول��م يمنح حكم امل �ب��اراة م��ارت��ن أتكينسون مخالفة بعد
الواقعة العنيفة ،كما لم يعد إلى تقنية «الفار» ،علما بأن
ح�ك��ام تقنية اإلع ��ادة التلفزيونية ،ال��ذي��ن ي�ت��واج��دون في
غرفة مجهزة ،يملكون حق إيقاف املباريات ،وتنبيه الحكم
إلى اتخاذ قرارات بشأن تدخالت عنيفة من هذا القبيل.
ي�ش��ار إل��ى أن م��وري�ن�ي��و ك��ان ق��د ه��اج��م «ال �ف��ار» ف��ي وق��ت
سابق ،حني طرد مهاجمه سون هيونغ مني خالل مباراة
ف��ري �ق��ه أم � ��ام ت�ش�ل�س��ي ف ��ي دي �س �م �ب��ر امل ��اض ��ي ،ع �ل �م��ا ب��أن
توتنهام خسر وقتها بثنائية نظيفة.

 ..ويخطف األنظار بردة فعله
خطف املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كعادته األنظار ،رغم خسارته املواجهة املهمة التي جمعت فريقه توتنهام مع نظيره ليفربول.
وخرج املدرب األسبق لتشلسي ومانشستر يونايتد بردة فعل غريبة ،التي جاءت بعد إضاعة العبه األرجنتيني جيوفاني لو سيلسو فرصة
غريبة ،بعد كرة عرضية من زميله سيرج أورييه ،وضعته أمام املرمى ،لكنه غالط الشباك بطريقة ال تصدق.
وأظهرت لقطات اإلعادة مورينيو ،وهو جالس على ركبيته ،ورافعًا يديه إلى األعلى ،كردة فعل على الفرصة الضائعة من الالعب األرجنتيني،
التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة قبل نهاية اللقاء بدقائق.

رقم قياسي لـ«الريدز»
وسع فريق ليفربول ،الفارق في صدارة الدوري اإلنكليزي
امل�م�ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم إل��ى  16ن�ق�ط��ة ،وح �ق��ق رق�م��ا قياسيا
ج��دي��دا بعدما ق��اده ه��دف روب��رت��و فيرمينو ف��ي الشوط
األول للفوز 1-صفر خارج ملعبه على توتنهام.
ول��م ي�ك��ن ف��ري��ق امل ��درب ي��ورغ��ن ك�ل��وب ف��ي أف�ض��ل ح��االت��ه،
واح �ت��اج إل��ى ال�ص�م��ود أم��ام ضغط توتنهام ف��ي الشوط
الثاني ،لكنه نجح في تحقيق انتصاره الـ 20في  21مباراة

بالدوري ،هذا املوسم.
ورصيد ليفربول البالغ  61نقطة هو األعلى بعد  21مباراة
في تاريخ ال��دوري ،ليحطم الرقم القياسي السابق الذي
يبلغ  59نقطة ،وحققه مانشستر سيتي قبل موسمني،
ولم ينجح أي فريق في تجاوز هذه الحصيلة مطلقا في
بطوالت ال��دوري في اسبانيا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا
بعد املرحلة نفسها.

جوزيه مورينيو

تدريب برشلونة خلفًا إلرنستو فالفيردي في الوقت
ال��راه��ن ،لكنه ت��رك ال�ب��اب مفتوحا لتولي ه��ذا املنصب
عقب نهاية امل��وس��م الحالي .ون�ش��رت صحيفة ماركا
األس�ب��ان�ي��ة ت�ق��ري��را ي�س�ت�ع��رض األس �ب��اب ال�ت��ي جعلت
تشافي يتخذ هذا الخيار ويرفض تدريب برشلونة في
الوقت الحالي ،وهي على النحو التالي:

ال يرغب تشافي في نكران الجميل الذي قدمه له نادي
السد القطري ،سواء عندما ساعده في تمديد مسيرته
االحترافية ،أو عندما منحه الفرصة لتدريب الفريق في
الصيف املاضي ،لذلك يرى من غير الالئق الرحيل عن
الفريق بعد بضعة أشهر فقط من توليه هذا املنصب.

 -1بداية مشروع جديد

 -4االلتزام والرغبة في حصد األلقاب

ً
يعرف تشافي جيدًا أنه سيكون مدربًا لبرشلونة عاجال
ً
أم آج�لا ،لذلك يريد تسلم املشروع منذ بدايته وليس في
منتصف امل��وس��م املمتلئ باملشاكل وال�ت��وت��رات ،كما أنه
يسعى ل�لإش��راف على صفقات البيع وال �ش��راء بنفسه
ليجلب الالعبني الذين يخدمون أفكاره.

يعتقد نجم برشلونة السابق أن الرحيل عن فريقه اآلن قد
يتسبب في حالة من عدم االستقرار في هذا الوقت الحاسم
من املوسم ،ال سيما أن السد سيواجه الدحيل في نهائي
الكأس يوم الجمعة املقبل ،ويرغب تشافي في أن يتوج بلقبه
الثاني كمدرب بعد فوزه بكأس السوبر في بداية املوسم.

 -2تقدير فالفيردي

 -5التزامه األخالقي مع فيكتور فونت

يرى تشافي أن موافقته على تدريب برشلونة ستكون
لفتة غير طيبة منه تجاه إرنستو فالفيردي ،الذي يأمل
في أن يستمر مدربا للفريق حتى نهاية املوسم ،ومن
املعروف عن نجم برشلونة السابق أنه يتمتع بأخالق
عالية ،ويحترم األشخاص الذين خدموا النادي.

ت��دور حملة فيكتور فونت املرشح لرئاسة برشلونة
خلفًا لجوسيب م��اري��ا بارتوميو ع��ام  2021بتعيني
تشافي مدربًا للفريق ،وكان األخير قد وعده باملوافقة،
وبالتالي إن وافق على تدريب الفريق اآلن ،فإن فيكتور
فونت سيخسر أهم سالح يملكه في حملته الرئاسية.

إبراهيموفيتش
يُ بكي أشهر
معلقي
«الكالتشيو»
ت �س �ب��ب ه� ��دف ال �س��وي��دي
زالت� ��ان إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش،
مهاجم ميالن ،في مرمى
ك��ال�ي��اري ف��ي الجولة ال �ـ19
م� ��ن ال� � � � ��دوري اإلي� �ط ��ال ��ي،
ف � � � ��ي ب � � � �ك � � ��اء ت � �ي � ��زي � ��ان � ��و
ك��رودي �ل��ي ،أش�ه��ر معلقي
«ال �ك��ال �ت �ش �ي��و» وامل �ن �ت �م��ي
لتشجيع «الروسونيري».
وس �ج��ل إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش
أول أهدافه مع ميالن بعد
ع��ودت��ه إل��ى ال�ف��ري��ق خالل
فترة االن�ت�ق��االت الشتوية
ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ،خ� �ل ��ال ال� �ف ��وز
على كالياري بنتيجة /2
صفر ،في الجولة الـ 19من
الدوري اإليطالي.
وتسبب ذل��ك ال�ه��دف في
إث � ��ارة ج �ن��ون ك��رودي �ل��ي
أث�ن��اء تعليقه على اللقاء
ف � � ��ي إح � � � � ��دى ال � �ق � �ن � ��وات
الرياضية اإليطالية ،حيث
ان�ه�م��ر ف��ي ال �ب �ك��اء ،وق��ام
ب�ت�ح�ي��ة إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش
ب� �ع ��د ت �س �ج �ي��ل ال � �ه ��دف،
وردد اس� �م ��ه أك� �ث ��ر م��ن
مرة.
ُوي َعد كروديلي من أشهر
املعلقني في إيطاليا بسبب
تعليقه الحماسي والفريد
م��ن ن��وع��ه ،وب� ��دأ التعليق
على م�ب��اري��ات ك��رة القدم
ف��ي ع��ام  ،1987وذل��ك في
فوز ميالن على بيسكارا
بنتيجة /2صفر بالدوري
اإليطالي.

الحرارة

اإلثنين

الطقس
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كالم الناس
أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com

دور عبدالله السالم
صدرت صحف يوم  3مارس  1965وعلى صدر صفحتها
األولى الخبر التالي:
طالب عدد من أعضاء مجلس األمة في جلسة اليوم السابق
ب�ع��دم تطبيق ق��ان��ون إل��زام�ي��ة التعليم ع�ل��ى ال�ف�ت�ي��ات ،نظرا
ملخالفة ذلك للعادات والتقاليد السائدة في البالد.
وب�ع��د م�ن��اق�ش��ة اس�ت�م��رت أك�ث��ر م��ن س��اع�ت�ين ق��رر املجلس
رف��ض م��ا طالب ب��ه بعض األع �ض��اء ،وأق��ر م�ش��روع إلزامية
التعليم على البنات والبنني.

***
ك��ان ذل��ك قبل  55ع��ام��ا ،ول��و ط��رح ال�ق��ان��ون نفسه للنقاش
ثانية في مجلس األم��ة الحالي لتطلب األم��ر أيضا ساعتني
كاملتني لوصول األعضاء لقناعة بضرورة االستمرار في
جعل إلزامية التعليم للجنسني ،فالحقيقة إن تطورا كبيرا لم
يطرأ على عقول الغالبية.
ع��اص��رت شخصيا ال�ت�ط��ور ال �ج��ذري ،ال ��ذي ش�م��ل التعليم
النظامي في الكويت مع بداية تدفق عائدات البترول ،ونهاية
الحرب العاملية الثانية.
كان بإمكان أس��رة الحكم حينها االحتفاظ بعائدات النفط
كاملة لنفسها ،وصرف الفتات على التعليم ،فلم يكن ذلك
األمر يمثل جانبا حيويا يستحق االلتفات له حينها ،وربما
ال يزال األمر كذلك عند البعض.
ول�ك��ن م��ا ح��دث إن ت��رب�ي��ة ال�ن�ش��أ أخ ��ذت ج��ان�ب��ا ح�ي��وي��ا من
اه�ت�م��ام ال�ح�ك��وم��ة ،وأف ��راد مستنيرين م��ن أس��رة ال�ص�ب��اح،
حينها.
فقد أولوا ،وبمساهمة كبيرة من شخصيات وطنية مخلصة،
التعليم أه�م�ي��ة ق �ص��وى ،ب�خ�لاف م��ا ح��دث ف��ي املجتمعات
الخليجية األخرى .فقد كان اإلصرار واضحا على االهتمام
بصحة النشء البدنية والعقلية ،ودف��ع املجتمع نحو املدنية
بشتى الوسائل العصرية.
فكان من الضروري االستعانة بمناهج وهيئة تدريس من
مجتمعات عربية أكثر تطورا وانفتاحا ،ما كان له من إثر
إيجابي على الجميع.
كما كان االهتمام كبيرا بالصحة النفسية والجسدية لكل
طلبة مدارس «املعارف» ،الذي تمثل في تقديم وجبات طعام
غنية بكل العناصر املهمة ،وفي اإلصرار على ارتداء الطلبة
مالبس عصرية ،التي كانت توزع على الجميع مجانا ،صيفا
وشتاء ،مع األحذية ،وكانت تصرف للمواطن واملقيم ،ومن
مختلف الجنسيات .كما ل��م ت�ت��ردد الحكومة ف��ي الصرف
على بناء أفضل امل ��دارس ،وال ت��زال مباني بعضها ،ومنذ
أك�ث��ر م��ن سبعني ع��ام��ا ،قائمة تشهد على ج��دي��ة الصرف
واألمانة في البناء ،وجمال التصميم.
ك�م��ا ح��رص��ت ال��دول��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م مختلف امل�غ��ري��ات لجلب
خيرة املدرسني العرب ،من فلسطينيني ومصريني بالذات،
للتدريس ،وك��ان لهم دور رائ��ع في التربية والتعليم ،وبقي
ع��دد منهم في الكويت ،وحصل على جنسية الدولة نظير
جميل خدماتهم.
ك�ن��ا ننتظر بشغف إف �ط��ار ال�ص�ب��اح ،وش��ورب��ة «امل �ع��ارف»،
خ��اص��ة ف��ي ف �ص��ل ال �ش �ت��اء .وال ي� ��زال ط �ع��م س�ن��دوي�ش��ات
املدرسة تحت لساني .وك��ان نصيب الكثير من الطلبة من
الفواكه ينحصر فيما كانوا يتناولونه منها في املدرسة،
رب�م��ا بسبب ع��دم إي�م��ان آب��ائ�ه��م بفائدتها ،أو بسبب عدم
توفرها في بيوتهم الرتفاع ثمنها ..نسبيا.
وك ��ان حليب وم�ن�ت�ج��ات األل �ب��ان األخ ��رى ت�ص��رف للجميع
بنفس النوعية والكمية ،سواء كنا من العامة أو أبناء الحكام
أو املدرسني والفراشني ،ال فرق بني فئة وأخرى ،وال يزال ذلك
الشعور الطيب باملساواة واألخوة هو الذي يكتنف أفئدتنا.
لقد كانت قيادة مستنيرة تلك التي فكرت في تنشئة أجيال
ما بعد النفط ،وكان للشيخ املستنير ،الراحل عبداهلل السالم
وأفكاره الليبرالية الدور األكبر في الكويت الحديثة.
يقول وزي��ر تربية سابق ومميز ،تعليقا على م��ا سبق أن
كتبته م��ن أن ال أم��ل ل�ن�ه��وض أم��ة بغير تعليم ح��دي��ث ،إن
التعليم في الكويت بحاجة الى اهتمام وحصانة من األعلى.
فما يحصل لبعض املشاريع ،التي يقوم الديوان باالهتمام
بها بعد أن عجزت االش�غ��ال ،يدعو ال��ى أن يشمل ال��دي��وان
التعليم باهتمامه!

سيارات «تسال» تتحدث
ً
قريبا
إلى أصحابها..

أحمد بدر
نشر إي�ل��ون م��اس��ك ،ال��رئ�ي��س التنفيذي لعمالق صناعة ال�س�ي��ارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة «ت �س�لا» ،مقطع ف�ي��دي��و ع�ل��ى ح�س��اب��ه ال��رس�م��ي بموقع
التدوينات القصيرة «تويتر» ،كشف فيه أن شركته ستنتج سيارات
ق��ادرة على التحدث إل��ى مستخدميها ،ليس فقط داخ��ل السيارة،
وإنما خارجها أيضا.
وب �ح �س��ب م��وق��ع «أوت � ��و ن �ي ��وز» األم �ي��رك��ي امل�ت�خ�ص��ص ف ��ي أخ �ب��ار
السيارات ،فإن ماسك أراد أن يوجه رسالة من خالل مقطع الفيديو،
م �ف��اده��ا أن ش��رك �ت��ه ت �س �ع��ى إل� ��ى ال �ت��وس��ع ف ��ي اس� �ت� �خ ��دام ال ��ذك ��اء
االص �ط �ن��اع��ي ،خ��اص��ة أن �ه��ا اس�ت�ع��ان��ت ق�ب��ل ع��ام�ين ب��ال�خ�ب�ي��ر األه��م
في هذا املجال ،وهو أندريه كارباثي ،لقيادة فريق الرؤية والذكاء
االصطناعى ،الذي ضاعفت الشركة عدد أفراده.
وأضاف املوقع أن ماسك يحاول حث فريق الذكاء االصطناعي لديه،
م��ن أج��ل ال �خ��روج ب��أوام��ر ص��وت�ي��ة أف�ض��ل للسيطرة ع�ل��ى س�ي��ارات
شركته ،حيث سبق له أن كشف أن��ه يعمل على أن تكون السيارات
قادرة في املستقبل على اإلجابة على أوامر مالكها.
ويظهر مقطع الفيديو ،س�ي��ارة م��ن ط��راز «م��ودي��ل  ،»3تتحدث إلى
شخص يقف خارجها قائلة :ال تقف محدقا بي هكذا .بينما كتب
ماسك على الفيديو تعليقا قال فيه :سيارات تسال ستتحدث للناس
إذا أرادوا ..هذه حقيقة.
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مائل للبرودة وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  28كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

أحمد الحافظ

فجر

الصــــالة

عصر

5.10 6.44
شروق

مغرب

6.31 11.57
ظهر

عشاء

عبدالله بشارة

الدستور..
وعشاق االستجوابات

مشعل السعيد

 ..Patek Philippeساعة ماسية
تضيء يد الملكة إليزابيث
وليد الصقعبي
ف��ي أح ��دث ظ �ه��ور ل �ه��ا ،خ�ط�ف��ت امل�ل�ك��ة إل �ي��زاب �ي��ث ال �ث��ان �ي��ة ،ملكة
بريطانيا ،األنظار بعد ارتدائها ساعة يد ماسية ،ماركة باتيك
فيليب  ،Patek Philippeمن طراز  ،Ellipseوهو الطراز الذي صنع
خصيصًا ل�ه��ا ،وارت ��دت امللكة منه م��ودي�لات ع��دة مختلفة على
مدار السنوات املاضية.
ووف � ��ق م��وق��ع «ل ��وك �س ��ري داي� �ل� �م ��ا» ،امل �ت �خ �ص��ص ف ��ي ال �س��اع��ات
واألدوات القيمة ،فقد تميزت ساعة ملكة بريطانيا بسوار من
األح �ج��ار ال�ك��ري�م��ة وامل �ج��وه��رات ال�ث�م�ي�ن��ة ،ال �ت��ي وص�ف�ه��ا بأنها
ال ت�ق��در ب�ث�م��ن ،بينما ك��ان��ت ال�س��اع��ة نفسها م��رص�ع��ة ب�ع��دد من
املاسات ،ذات بريق قوي ،بدا كأنه يضيء يد امللكة.

سوق المالبس المستعملة

ً
مليارا
من  24مليار دوالر إلى 51
عمرو حسني
استطاعت منصات البيع اإللكتروني مثل «ريسيل» و«ري
ري � ��ل» و«ث ��ري ��د أب» و«دي � �ب � ��وب» أن ت �ج �ع��ل ش � ��راء امل�ل�اب��س
املستعملة أسهل من ذي قبل بالنسبة للمستهلكني ،حسبما
ذكر موقع «فاست كومباني».
وب�ح�س��ب م��وق��ع «ث��ري��د أب» وم�ح�ل�ل��ي ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة في
«غلوبل داتا» ،فإن حجم سوق املالبس املستعملة في طريقه
إل ��ى أن ي�ت�ض��اع��ف خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�خ�م��س امل�ق�ب�ل��ة م��ن 24
مليار دوالر إلى  51مليار دوالر ،مدفوعًا بالطلب من جانب
الشباب مواليد عام  2000وما بعده.
ويالحظ تجار التجزئة التقليديون أن عام  2019شهد استثمار
«فووت لوكر»  100مليون دوالر في منصة «جوت» لبيع األحذية
املستعملة.
بينما دفع «نيمان ماركوس» مبلغًا لم يكشف عنه لألقلية من
حاملي األسهم في شركة «فاشيونفايل» إلع��ادة بيع
السلع الفاخرة.

مايو كلينك

استخدم قاعدة ..80/20
إلدارة الوقت وتقليل الضغط العصبي
كيف يمكنني إدارة وقتي وتقليل الضغط العصبي عندما
يكون لدي الكثير ألفعله؟
تقدم مايو كلينك بعض الطرق والنصائح إلدارة وقتك،
ففي عالم اليوم ،الجميع مشغولون ،لكن من املمكن إدارة
الضغط العصبي.
فيما يلي بعض املفاهيم التي قد يكون من املفيد فهمها
ف ��ي أث� �ن ��اء س �ع �ي��ك إلدارة ال �ض �غ��ط ال �ع �ص �ب��ي ف ��ي أث �ن��اء
االنخراط في جدول زمني مزدحم.

ت�س�م��ى ق��اع��دة  .80/20ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،إذا ك �ن��ت قد
خصصت  100دق�ي�ق��ة للعمل ع�ل��ى ع��رض ت�ق��دي�م��ي ،فمن
املحتمل أن ي�ك��ون ق��د اك�ت�م��ل معظمه ف��ي أول  20دقيقة.
فيمكنك ب�ع��د ذل ��ك ق �ض��اء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت ف��ي تحسني
العرض التقديمي ،ولكن معظم املعلومات ستجمعها في
أول  20دقيقة.

قانون باركنسون:

تجنب املقاطعات:

ي�م�ت��د ال�ع�م��ل مل ��لء ال��وق��ت امل�خ�ص��ص .ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
إذا ك��ان ل��دي��ك س��اع�ت��ان لصنع ك�ع�ك��ة ،أو ت�ح��دي��ث بعض
البيانات املالية ،فسوف يستغرق األم��ر ساعتني إلكمال
هذه املهمة.
ل ��ذا ،ض��ع ح� � ً
�دودا زم�ن�ي��ة إلن �ج��از ش��يء م��ا .وس�ي�ك��ون من
املحتمل إنهاء هذه املهمة في مقدار الوقت الذي حددته.

إذا كنت بحاجة إلى التركيز ،فتجنب املقاطعات.
إذا تمت مقاطعتك ،فقد ي��ؤدي ذل��ك إل��ى تعطيل تركيزك
ً
وسوف تستغرق وقتا حتى تتمكن من التركيز مرة أخرى.
فكر في وض��ع ح��دود زمنية ألنشطتك .خ�لال ه��ذا الوقت،
تجنب امل�ق��اط�ع��ات .ف�ق��د ي�س��اع��دك ذل��ك ف��ي ت��وف�ي��ر ال��وق��ت
والطاقة وتقليل الضغط العصبي.

مبدأ باريتو:

الوفيات
● مصطفى عباس قمبر معرفي 72( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع،
للرجال :ش��رق ،حسينية معرفي القديمة ،للنساء :صباح
ال �س ��ال ��م ،ق ،5ال� �ش ��ارع األول ،ج ،5م ،7ت- 65884477 :
.94426662
● رقية عثمان العيسى ،أرملة مشاري حمود الجاراهلل
الخرافي 85( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :الشامية ،ق ،5ش،50
م ،7للنساء :الشامية ،ق ،5ش الطبري ،م ،9ت99191991 :
.96990777 -

7.57 8.07 2.50 12.20

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

الناشئ مشعل السعيد..
بطل العالم مرتين في الفنون القتالية
يخطف البطل الكويتي في الفنون القتالية املختلطة مشعل السعيد
األض��واء بسبب اإلن�ج��ازات التي يحققها باسم الكويت في املحافل
ال��دول �ي��ة ،ك�م��ا أن ��ه ي�ح�ظ��ى بشعبية واس �ع��ة ف��ي ش�ب�ك��ات ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ،بسبب امل �ه��ارات ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي يمتلكها ،ك�م��ا يتصف
بالكاريزما املميزة التي تظهره أكبر من سنه البالغ  12ربيعًا فقط.
وحقق السعيد العديد من اإلنجازات ،أبرزها بطولة العالم في لعبة
امل��وت��اي ،وجوجيستو ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ع��دي��د م��ن األل �ق��اب املحلية
والدولية.
يقول السعيد في تصريح لـ سبقلا إنه توجه إلى هذه اللعبة في سن
السادسة ،حيث تعرف عليها ألول م��رة من خ�لال مشاهدته ن��زاالت
على ش��اش��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون ،مشيرًا إل��ى أن ه��دف��ه رف��ع علم ال�ك��وي��ت في
املحافل الدولية.
ويأمل السعيد أن يكون قدوة حسنة ملتابعيه ،خصوصًا ملن هم في
مثل عمره ،حيث يؤكد أنه تعلم الكثير من األخالق الحسنة ،ال سيما
ّ
الصبر ،نافيًا أن تشكل هذه الرياضة خطرًا على صحته ،حيث يؤكد
أن إصابات لعبة الفنون القتالية املختلطة أقل مخاطرة من كرة القدم.

أدنى جزر

2.51 5.20

● عايشة عبدالله التركي 79( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
الرميثية ،ق ،5ش ،57م ،19للنساء :الرميثية ،ق ،9ش أسامة
بن زيد  ،93م ،46ت.99007167 - 99051400 :
● أمل خليفة عبدالمحسن العبوه 49( ،عامًا) ،شيعت،
ل �ل��رج��ال :م �ش ��رف ،ق ،3ش ،6م ،44ل �ل �ن �س��اء :ح �ط�ي�ن ،ق،4
ش ،414م ،27ت.66169499 - 99038006 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

ي��وف��ر ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ألع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ة ث�ل�اث ه��داي��ا
ثمينة ويقدمها بال جهد ،وم��ن دون مقابل ،وبسهولة مغرية،
لكن هذه العطايا تتم على حساب مكانة الكويت في استقرارها
وفي صورتها ،وتضع الحكومة في حيرة تربكها في مسارها
وتعرضها إلى االهتزاز ،أحيانًا تنتهي بسالم وه��دوء ،ومعظم
األح�ي��ان بعاصفة ترافقها أزم��ة وزاري ��ة ،تعيد البلد إل��ى املربع
األول..
أولى هذه الهدايا ،هي أبهرها في اللمعة وأغلظها في الحصيلة،
وأس �ه �ل�ه��ا ف��ي امل �ن �ط��ق ،ل�ك�ن�ه��ا ج� ��اءت م��ع ال��دس �ت��ور ،وك�ش�ف��ت
التجارب ثقل همومها وغرابة محتواها..
وأقصد حق النائب في تقديم االستجواب للوزير في الوقت الذي
يختاره ،ولألسباب التي تروق له ،ولألغراض التي ينشدها ،وبال
مقدمات وبمجرد رسالة يكتبها ،يوجهها إل��ى إدارة املجلس،
ويضعها الرئيس على ج��دول األع�م��ال ،فال تحتاج إل��ى تجنيد
مؤازرين وال دور للمناصرين.
أجزم بأن معظم االستجوابات إن لم يكن كلها تأتي من إفرازات
شخصية ،فال يستجيب الوزير لطلبات النائب ،ومعظمها غليط
وغير قانوني ،فيرد الوزير بالرفض ،فيستكثر النائب رفضه
ويختار الثأر باالستنجاد بهذه املادة ،وهي أحلى ثمار الدستور.
مثل هذه الهبة الدستورية للنائب وبعد الوقوف على إفرازاتها
في املتاعب وأثقالها في استحضار التوتر ،وأنها مشروع دائم
ألزمة وزاري��ة ،كان من املمكن أخذ مبادرة من الحكومة فتطلب
املراجعة املوثقة باملسببات السياسية والقانونية واالجتماعية،
ً
ل�ج�ع��ل ال �ل �ج��وء إل�ي�ه��ا ي�ت�ط�ل��ب م �ش��ارك��ة ع �ش��رة ن ��واب ب ��دال من
نائب ،وجعل ط��رح الثقة بعشرين نائبًا وليس عشرة ،ضمانًا
لالستقرار وانسجامًا مع شروط االستمرار ال��وزاري وتواصل
العمل من دون اضطراب.
ط��رح الثقة بعشرة ن��واب رق��م غير مقنع وال يعكس ثقل ال��رأي
العام ،وليس من الصعوبة الوصول إليه في جو التكاتف القبلي
والتداخل في املنافع مع االستنجاد بالنخوة والتآزر واملعاضدة
األخوية.
فكلما ق��وي��ت آل�ي��ات االس�ت�ق��رار ،اط�م��أن ال��وزي��ر إل��ى م�س��اره في
ً
مواجهة املهمة ،بدال من الوضع الحالي ،فالوزير يعمل من دون
غطاء يضمن له املتابعة.
ً
واألمر الثاني الذي يشكل ثقال سلبيًا اصطلح عليه ما يسمى
الوزير املحلل ،الذي قد يداهمه الشعور بالحاجة امللحة لتواجده،
ففي يده مفتاح التعطيل والتأخيروقد تغريه املنزلة الخاصة التي
منحها له الدستور إل��ى االت�س��اع في ممارسة النفوذ وتوسيع
دائ ��رة االف ��راط ف��ي اس �ع��اف امل�ق��رب�ين وامل ��ؤازري ��ن ،وم�ن�ه��ا تكبر
القاعدة الجماهيرية ،فاالستثنائية في االمتيازات تشكل رافعة
في اتساع فرص الوزير للمكافآت..
وال �ن��اس ب �ش��ر ،ل �ج��وء ال�ن��ائ��ب ع ��ادل ال��دم�خ��ي إل ��ى االس�ت�ئ�ن��اس
ب��امل��ادة التي وفرها الدستور شرعي وف��ق القواعد ،مهما قلنا
عن املبررات ،ومهما كتبنا عن غياب املالءمة السياسية وانعدام
املسببات الوزارية املسلكية ،ألن وزيرة الشؤون االجتماعية لم
تمارس أي عمل ول��م تقم ب��أي مسلك أثناء تأدية العمل يؤخذ
عليها ،ويسبب محاسبة لها ،وهنا تبرز الحاجة إلى البحث عن
املسببات التي نجدها في حقيقة أن النائب ليس في وئ��ام مع
وضع الوزيرة داخل التشكيلة ،ألن حسابات االنتماءات الفكرية
أغرته نحو االستجواب.
أعود إلى ما آراه كشفًا باملآخذ على سلوكيات نواب «حدس»،
هناك نوع من الخفة التي يغيب عنها النضج السياسي ،وهي
عامل في االندفاع نحو ما يرونه الكسب الجماهيري وتفضيله
على ثقل ال��رج��اح��ة ف��ي ال�س�ل��وك ،م��ع تجاهل ف��ي امل ��ردود ال��ذي
يوفره الوقار النيابي.
أنا أحب الجانب الدعوي في جمعية اإلصالح ،خصوصًا ما فيه
من تأكيد لدور األخالق العالية في نقاوة املجتمع ،وأرى أن نواب
الجمعية ل��م يمتثلوا لحقها ب��أن يكون نوابها ذخ �رًا للعقالنية
ً
البرملانية ،وتجمعًا للكلمة الصائبة ،ب��دال من تفضيل صحبة
املتكسبني الذين ي��رون في الضجيج منافع وفي املواجهة علوًا
معنويًا..
ول �ي��س ه ��ذا س� �رًا ،ف��أن��ا أرى ف��ي م�ح�م��د ال� ��دالل درب ��ًا ل�ل��وص��ول
إل��ى العقالنية ال أراه ��ا ف��ي ن��واب امل�خ��اص�م��ات ،واستكثر على
ن ��واب الجمعية االن �ض �م��ام إل��ى ص�ف��وف امل�س�ت�ج��وب�ين ،ألن كل
االس �ت �ج��واب��ات ه ��زات س�ي��اس�ي��ة داخ�ل�ي��ة ت�م��س ت�ق��اط�ي��ع ال�ن�ظ��ام
السياسي ،وم��ن يحرص على أم��ن الكويت ويعزز استقرارها
ويوطد أعمدة البقاء ويحصن كيان الدولة عليه أن يحرص على
نظامها السياسي وعلى سالمته من الوهن.
جاء الدستور من حرص على الوطن ،وسالمة تربته ،وصحة
نظامه السياسي واالجتماعي ،وتأمني حرية شعبه ،ولد الدستور
ليقوي الوطن ال ليضعفه ،ويغرس مفهوم النظام ال أن يعبث به،
ويحترمه ال أن يتطاول عليه ..مالحظاتي على مسار «حدس»
في البرملان هي من النقد الحالل ال غير..
ُوف��ي إط��ار سالمة الوطن وتداخله مع متانة النظام السياسي،
أبرز ما قرأته من اعترافات سياسيني وعسكريني عراقيني..
وق� �ف ��ت ع �ن ��د ب �ع ��ض االع � �ت� ��راف� ��ات ال� �ت ��ي ج� � ��اءت ف� ��ي ح �ل �ق��ات
التسجيالت املتوافرة في اليوتيوب ،التي أتابعها من تلفزيون
العراق ،ويقدمها الدكتور حميد عبداهلل في لقاءات مع املسؤولني
السياسيني واألمنيني ،الذين كانوا في صحبة ص��دام حسني،
أحدها كان مع رجل بارز في جهاز األمن العراقي ،اسمه شهاب
العباسي ،حني سأله الدكتور حميد عن غزوالكويت ،فكان رده
مثيرًا للعجب ،ي�ق��ول «ه��ذه الكويت م��ا تحتاج إل��ى ال�غ��زو ،كنا
نستطيع أن ن��أت��ي بأمير ال�ك��وي��ت إل��ى ب�غ��داد م��ن دون ح��رب»،
وهنا ّ
يعبر عن تغلغل املخابرات العراقية داخل عظام األجهزة
الرسمية الكويتية ،ويصور تعاظم النفوذ العراقي داخل الكويت
إلى حد التبعية.
وفي مقابلة أخرى مع قائد الفرقة ،التي احتلت العاصمة ،واسمه
الفريق الركن رعد الحمداني ،يقول «إن الهدف من غزو الكويت
ه��و إس�ق��اط النظام واعتقال أب��رز شخصياته» ..ويضيف في
مقابلة أخرى مع الدكتور حميد عبداهلل «أن صدام حسني دعا
ضباط قوات الحرس الجمهوري في سبتمبر  ،1994وطلب منهم
احتالل الكويت مرة أخرى ،فاعتذرالضباط النعدام اإلمكانات»،
ويضيف الفريق الحمداني أن ص��دام حسني استدعاه بمفرده
بعد ثالثة أي��ام ،وطلب منه مسببات اع�ت��ذار الضباط ع��ن غزو
الكويت ،فشرح له األسباب.
ّ
كنت أتمنى أن يشكل نواب «ح��دس» وغيرهم كتائب العقالنية
ف��ي ح�م��اي��ة ال �ك��وي��ت ..ورغ ��م م ��رور أك�ث��ر م��ن ن�ص��ف ق��رن على
التجربة البرملانية ،فلم يتولد منها تجمع وطني صلب مؤثر
يعلو بوطنيته فوق الفئويات والقبليات واأليديولوجيا ،يستهدي
بالدستور ،منفتحًا على كل األفكار بال تعصب ،ويحمل الراية
الوطنية.

