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مراقبون دوليون ٦ :عوامل استراتيجية تحشر طهران في زوايا ضيقة

قتل سليماني« ..يضعضع» النفوذ اإليراني!
شكل مقتل ال�ج�ن��رال ق��اس��م سليماني ض��رب��ة كبيرة إلي ��ران ،وأح��دث
صدمة لدى أذرعها العسكرية املنتشرة في املنطقة ،فسليماني الذي
تسلم قيادة فيلق القدس في عام  1998يعتبر مهندس النفوذ اإليراني
ومؤسس ما يمكن وصفه بـ«إمبراطورية قاسم سليماني» في سوريا
والعراق ولبنان واليمن .ويرى مراقبون دوليون أن إمبراطورية سليماني
مهددة بـ«التضعضع» بعد مقتله ،إذ ترى صحيفة الغارديان البريطانية
أن مشروع طهران في املنطقة أصبح ضعيفا ،ويتحدث املراقبون عن 6
معطيات تؤشر إلى تراجع النفوذ في املرحلة املقبلة وهي:

ثالثا  -ج ��اءت ع�م�ل�ي��ة االغ �ت �ي��ال ف��ي وق ��ت ك��ان��ت إي� ��ران تسعى
ج��اه��دة للتصدي للتظاهرات ال�ع��ارم��ة ف��ي ال �ع��راق ،التي كانت
ت�ط��ال��ب ب��إن �ه��اء ال �ن �ف��وذ اإلي ��ران ��ي ،وي �ب��دو أن ه ��ذه ال�ت�ظ��اه��رات
تستعيد زخمها رغم محاوالت وأدها.

الغانم يقدم واجب العزاء بوفاة قابوس

رابعا  -يجد حزب اهلل نفسه في وضع مرتبك وغير ق��ادر على
إيجاد وسيلة ناجعة في التعامل مع االحتجاجات في لبنان،
التي تهدد كل مكتسباته السياسية السابقة ،وأي خطأ يرتكبه
الحزب ستتحمل مسؤوليته إيران ،في بلد على حافة اإلفالس
والفقر.

أوال  -ه �ن��اك ش �ك��وك ك�ب�ي��رة ح��ول م��ا إذا ك��ان خليفة سليماني
الجنرال إسماعيل قآني يمتلك نفس ال�ق��درات والكاريزما التي
ك��ان يمتلكها سليماني ،وي�ش�ك��ك ري ��اض ق�ه��وج��ي امل��دي��ر ال�ع��ام
ملؤسسة أنيغما للدراسات اإلستراتيجية بقدرة قاآني على أن
ي�ق��وم بما ك��ان ي�ق��وم ب��ه سليماني وات �ق��ان إستراتيجية الحرب
الهجينة بشكل فعال وناجح كما فعل سليماني.

خامسا -االح �ت �ج��اج��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة االي��ران �ي��ة ت �ت �ج��دد وت��رف��ع
ش�ع��ارات تكسر «امل�ح��رم��ات» مثل تحميل املرشد مسؤولية ما
آلت إليه البالد ،خصوصا مع تراجع الناتج االقتصادي  %10في
 2019وعام  2020يبدو أسوأ ،كما أن هناك جناحا «إصالحيا»
في إيران بات متعبا من كلفة ذلك النفوذ اإلقليمي.

ثانيا  -ب��دأت س��وري��ا تخرج م��ن دائ��رة النفوذ اإلي��ران��ي ملصلحة
النفوذ الروسي املباشر ،وهذا ما فسرته زيارة الرئيس فالديمير
بوتني قبل أي��ام إلى دمشق واستقباله للرئيس بشار األس��د في
مقر ال�ق��وات ال��روس�ي��ة ،حيث خرجت معلومات تفيد ب��أن بوتني
أبلغ األس��د أن «تفاهم» الكرملني والبيت األبيض على تطويق
انتشار إي��ران وأذرع�ه��ا في الشرق األوس��ط قائم وث��اب��ت ،ويجب
االنضباط تحت هذا السقف.

سادسا -كثير م��ن املراقبني ه��زؤوا م��ن ال��رد اإلي��ران��ي الهزيل،
خصوصا أن التهديد قبل الرد كاد يصل إلى حد إشعال حرب
إقليمية وربما دولية ،فإذا بواقع األمر يشي بأن «إيران خائفة
جدا من ترامب هذه املرة» وفقا ألجانب زاروا طهران في األيام
األخيرة.
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«الحرس الثوري» أخفى الحقيقة ..عن الرئيس

روحاني علم بإسقاط «األوكرانية» من طرف ثالث
ان� �ق� �س ��ام ��ات داخ � � ��ل ال� �ن� �ظ ��ام اإلي � ��ران � ��ي،
وف� �ق ��دان ال �ث �ق��ة ل� ��دى ف �ئ ��ات م ��ن ال �ش �ع��ب
ف ��ي ح �ك��ام��ه ،وان� �ق�ل�اب ال � ��رأي ال �ع ��ام م��ن
ال�ت��أي�ي��د ال�ش��دي��د ل�ل�ن�ظ��ام ض��د «ال �ع��دوان»
األم�ي��رك��ي ،إل��ى ال�غ�ض��ب ..ك��ل ه��ذا ح��دث،
وفق مصادر غربية واسعة االطالع ،بعد

أن «ك��ذب ال�ق��ادة العسكريون اإليرانيون
بشأن إسقاط طائرة الركاب األوكرانية
ال�ت��ي ل�ق��ي ك��ل رك��اب�ه��ا م�ص��رع�ه��م» وف�ق��ا
لتلك املصادر.
ل �ي��س ه� ��ذا ف �ح �س��ب ،ب ��ل ه� �ن ��اك م�ش�ك�ل��ة
ك �ب �ي��رة ن �ش��أت ت�ت�ل�خ��ص ف��ي أن ال �ح��رس

ال � �ث� ��وري أخ� �ف ��ى ع ��ن ال ��رئ �ي ��س اإلي ��ران ��ي
ح �س��ن روح ��ان ��ي أم ��ر إس �ق ��اط ال �ط��ائ��رة،
وق ��د ع �ل��م ب �ه��ذا األم � ��ر م ��ن ط ��رف ث��ال��ث،
ه ��ذا م��ا ك �ش �ف��ه امل �ح �ل��ل اإلي ��ران ��ي س�ع�ي��د
ل� �ي�ل�از ،ل �ص �ح �ي �ف��ة «ف��اي �ن �ن �ش��ال ت��اي �م��ز»
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،وال ��ذي أك��د أي �ض��ا أن ج��زءا

رئ �ي �س �ي��ا م ��ن ال �ث �ق��ة ب ��ال� �ح ��رس ال� �ث ��وري
وانتصاره العسكري في مواجهة القوات
األم� �ي ��رك� �ي ��ةُ ،دم � ��ر ب�ي�ن ل �ي �ل��ة وض �ح��اه��ا،
وه��ذا أدى إل��ى ح��دوث ان�ق�س��ام��ات داخ��ل
النظام ،في وقت كانت قد تصاعدت فيه
الصراعات على السلطة.

في منصات التواصل االجتماعي

الغانم أثناء تقديم العزاء لسلطان عمان

َّ
قدم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،والوفد البرملاني املرافق له أمس واجب العزاء إلى سلطان
عمان هيثم بن ط��ارق وإل��ى أف��راد األس��رة املالكة بوفاة املغفور له ب��إذن اهلل السلطان قابوس بن
سعيد وذلك في قصر العلم بالعاصمة مسقط.
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 111مليون دينار في 2019-2018

اعتداء يومي على «األعراض والسمعة»! ارتفاع حاد في كلفة
السياسة النقدية
¶  1254قضية
حمد السالمة

ك� ��أن وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل ت �ح��ول��ت م ��ن نعمة
إل� ��ى ن �ق �م��ة ل� ��دى ال �ب �ع ��ض ،ح �ي��ث اس�ت�غ�ل�ه��ا
ضعاف النفوس وأصحاب حسابات وهمية
وم��أج��ورة ف��ي التشهير بمسؤولني وفضح
أسرار آخرين بهدف ابتزازهم.
وبينما أصبح الفضاء اإللكتروني مسرحا
ل �ه ��واة ال�ت�ش�ه�ي��ر ون �ش��ر ال �ف �ض��ائ��ح ،كشفت
إح�ص��ائ�ي��ة ل� ��وزارة ال �ع��دل أن ق�ض��اي��ا جناية
االعتداء على العرض والسمعة ال��واردة إلى
املحاكم خالل  5سنوات بلغت  1254قضية،
اي بمعدل اكثر من جناية يوميًا ،ألن الذين

ال ي��رف �ع��ون دع� ��اوى اك �ث��ر م��ن ال�لاج �ئ�ين ال��ى
القضاء في هذه الحاالت ،وفقا ملصادر امنية
وقضائية واسعة االطالع.
ووف� � ��ق اإلح �ص ��ائ �ي ��ة ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع�ل�ي�ه��ا
سبقلا ،ف� ��إن ع� ��ام  2015ش �ه��د  343ق�ض�ي��ة
مقابل  307قضايا في  ،2016و 217قضية في
 ،2017و 214في  2018و 173قضية في .2019
ورب ��ط مختصون ف��ي ع�ل��م ال�ن�ف��س الجنائي
ورجال دين ،بني استخدام وسائل التواصل
واألرقام الواردة في اإلحصائية التي تغطي
ال �ف �ت��رة م��ن  1ي�ن��اي��ر  2015ال ��ى  31نوفمبر
.2019
وبحسب هؤالء املختصني ،فقد باتت وسائل

في العدد

مناقشات
النواب من
الشدادية ..إلى
أبو حليفة
أمة 07

التواصل مسرحا لالبتزاز والتشهير والقذف
وفضح أسرار البيوت ،حيث تنتهك األعراض
وتشوه السمعة عن طريق حسابات وهمية.
واع�ت�ب��روا أن إث ��ارة الفضائح واالن�ت�ق��ام من
اآلخ��ري��ن ب��ال�ت�ش�ه�ي��ر ب�ه��م ي ��دالن ع�ل��ى ع�ق��دة
ن �ق��ص ،ف��ال �ج �ب �ن��اء ي �ع �ج��زون ع ��ن امل��واج �ه��ة
ويتوارون خلف حسابات مأجورة.
وب � �ي � �ن� ��وا أن ال � �ح� ��ري� ��ة ال ت� �ع� �ن ��ي االن � �ف�ل��ات
والفوضى واإلس��اءة إلى اآلخرين ،مطالبني
بتشديد العقوبات بحق مستغلي منصات
التواصل بصورة مسيئة.
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 15مليوناً
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عقود االستشارات بوابة
هروب من «التكويت»!
حمد الخلف

ال �ب��اب األول ،وق �ي��ام ب�ع��ض ال�ج�ه��ات بالتعيني؛ إم��ا ع��ن طريق
عقود االس�ت�ش��ارات ،وإم��ا عقود الصيانة ضمن ب��اب املشاريع
اإلنشائية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د ال�ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي أن ب�ع��ض الجهات
ُتنهي خدمات وافدين بسبب ّ
تعدي السن القانونية ،ثم تعيد
توظيفهم م��رة اخ��رى بوظيفة مستشار ،براتب أضعاف راتبه
السابق ،عندما كان موظفًا.
وق ��ال ال �ع��دس��ان��ي ل �ـ سبقلا:
«ش� � � � ّ�ددن� � � ��ا ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ه ��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،ع �ل ��ى ض � ��رورة
االلتزام بالقوانني واللوائح،
وت�ط�ب�ي��ق س �ي��اس��ة اإلح �ل�ال؛
ألن إع ��ادة تعيني ال��واف��دي��ن،
ال � ��ذي � ��ن ت �ن �ت �ه��ي خ��دم��ات �ه��م
ب �س �ب��ب ال � �س ��ن ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة،
تعتبر التفافًا على القانون».
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 170مراس ً
ال في
«التربية» بال رواتب
منذ  4أشهر
هاني الحمادي
يعيش  170مراسال في وزارة التربية
وضعا مأساويا لعدم تسلمهم رواتبهم
منذ  4أشهر.
وناشد ع��دد من ه��ؤالء املراسلني ،عبر
سبقلا ،وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال� �ع ��ال ��ي د .س� �ع ��ود ال� �ح ��رب ��ي ال �ت��دخ��ل
إلن �ص ��اف� �ه ��م ،وص� � ��رف م�س�ت�ح�ق��ات�ه��م
امل� �ت ��أخ ��رة ال� �ت ��ي ت� �ق ��در ش �ه��ري��ا ب�ن�ح��و
 33أل��ف دي �ن��ار ،م��ؤك��دي��ن أن شركتهم
امل�ت �ع��اق��دة م��ع ال � ��وزارة ت��رف��ض منحهم
حقوقهم امل��ال�ي��ة ،بحجة انتظار تجديد
عقدها الذي انتهى مع الوزارة.
وانتقدت مصادر مطلعة تأخر «التربية»
في تجديد العديد من العقود املنتهية،
مما يربك العمل داخل اإلدارات ،ويحرم
ال �ع��ام �ل�ين م��ن امل �س �ت �ح �ق��ات ،م��ؤك��دة أن
ه��ذه املشكلة متكررة سنويًا ،والحلول
الجذرية شبه غائبة.
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 14مقترحاً
الختيار
رواية
تقرأها

اليت

موظفون تنفيذيون ُأنهيت خدماتهم باإلحالل ..يعودون مستشارين

ت�ح� ّ�ول��ت قضية ع�ق��ود ال�ج�ه��ات الحكومية م��ع املستشارين ملا
يشبه ب��واب��ة ل�ل�ه��روب م��ن معضلة التكويت ،بعد أن أصبحت
ً
ظ��اه��رة ف��ي كثير م��ن امل��ؤس�س��ات ،ع�ب��ر إع ��ادة تعيني موظفني،
انتهت خدماتهم باإلحالل أو بتعدي السن القانونية.
وك�ش��ف رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان
عبدالصمد أن وزارة املالية ّ
تحملت
مبالغ طائلة؛ بسبب ال�ت� ّ
�وس��ع في
إب��رام عقود املستشارين ملن كانوا
م ��وظ� �ف�ي�ن ت �ن �ف �ي ��ذي�ي�ن ف� �ي �ه ��ا ق �ب��ل
إن� �ه ��اء خ��دم��ات �ه��م ،س � ��واء تطبيقا
لسياسة اإلحالل ،أو بلوغهم السن
القانونية.
وأك� � ��د ع �ب��دال �ص �م��د أن ه � ��ذا األم ��ر
ُي � �ع � ��د ظ � ��اه � ��رة ف � ��ي ك � ��ل ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية ،وذل��ك ب��االل�ت�ف��اف على

¶ معظم المغردين
المعتدين
يستخدمون حسابات
وهمية أو مأجورة

التوتر
المزمن
يعرض حياتك
للخطر
11

لتطوير «ردم
النفايات»
بلدي

في  5سنوات

ب �ل �غ��ت ت�ك �ل�ف��ة ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ل �ل �ب �ن��ك امل��رك��زي
 110.8ماليني دينار عن السنة املالية ،2019/2018
وبفارق  81مليون دينار تقريبا عن املقدر له خالل
السنة نفسها.
وذك � ��رت ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي،
أن � ��ه رغ � ��م وج� � ��ود ات � �ف� ��اق م� ��ا ب �ي�ن ال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي
ووزارة املالية ب��أن تتحمل ال�خ��زان��ة العامة تكلفة
ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ،ف ��ان ت�غ�ط�ي��ة ال �ف��ارق ت�م��ت عن
ط��ري��ق امل �ن��اق�لات امل��ال �ي��ة ،م�ش�ي��رة إل��ى ارت �ف��اع تلك
التكلفة على م��دى السنوات السابقة وبمقدار 41
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ت�ق��ري�ب��ا ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�س��اب�ق��ة

 2018/2017تحديدا.
وي� ��ذك� ��ر ان ال� �ب� �ن ��ك امل� � ��رك� � ��زي ،ول� � ��دواع� � ��ي ت �ن �ظ �ي��م
السيولة ،يصدر سندات او شهادات ايداع تكتتب
فيها املصارف .وكان اصدار الدولة لسندات الدين
ال� �ع ��ام ب� �غ ��رض س ��د ال �ع �ج��ز ف ��ي امل� ��وازن� ��ة ي�م�ت��ص
نسبيا تلك السيولة املصرفية الفائضة ،لكن ذلك
القانون انتهى العمل به وتجد الحكومة صعوبة
في تمرير قانون جديد يسمح لها باالقتراض ألن
في البرملان معارضة شديدة لذلك.

اليت

13

َّ
ستحقات مستحيلة التحصيل
ُم

«الكهرباء» :ضياع
 10.6ماليين دينار
محمود الزاهي
ت�ع�م��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ،ح��ال�ي��ًا،
على تفعيل آليات تحصيل مديونياتها
ّ
امل�س�ت�ح��ق��ة ل��دى امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،وال�ب��ال�غ��ة
 287.8مليون دينار نظير خدماتها لهم.
ّ
وت � ��واج � ��ه ال� � � � � ��وزارة م� �ع� �ض� �ل ��ة؛ ت �ت �م��ث��ل
ُ
ف ��ي ح �ج��م ال� ��دي� ��ون امل� �ع ��دوم ��ة ،امل � �ق� � ّ�درة
ن �س �ب �ت �ه��ا وف � ��ق ك� �ت ��اب أرس � �ل� ��ه ال ��وزي ��ر
د.خالد الفاضل إلى مجلس األمة نهاية
ديسمبر املاضي ،بواقع  %3.7من جملة
تلك الديون.
وق � �ي� ��اس� ��ًا ع� �ل ��ى إج � �م� ��ال� ��ي ال � ��دي � ��ن ،ف ��إن
«امل �ع��دوم��ة» ت�ب�ل��غ  10.6م�لاي�ين دي �ن��ار،
وب �ع �ض �ه��ا ي �ع��ود ل �ع��ام  ،1984وف ��ق ّ
رد
س��اب��ق ل �ل��وزارة ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات دي��وان
املحاسبة ،ومنها ما يعود لفترة الغزو،

وع ��ادة م��ا ي�ج��ري إخ �ط��ار وزارة املالية
باملوقف الخاص بها.
وت�ك�م��ن ص�ع��وب��ة تحصيل ت�ل��ك امل�ب��ال��غ،
وف ��ق م �ص��ادر سبقلا ،إم ��ا ف��ي م �غ��ادرة
أص�ح��اب�ه��ا ال �ب�لاد بصفة ن�ه��ائ�ي��ة ،وإم��ا
ف � ��ي ق � �ص� ��ور ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ت �ع��ري �ف �ي��ة
ل� �ل� �م� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن ،وإم� � � � ��ا ح� � � � ��االت وف� � ��اة
ألشخاص ال ورثة لهم.
ول�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون زي � ��ادة ه ��ذه ال��دي��ون،
ت� �ع� �م ��ل ال � � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ال� � ��وص� � ��ول إل ��ى
املستهلكني باالسم والعنوان ،من خالل
التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات
املدنية ،أو البحث امليداني ع��ن املباني
م��وض��ع ال��دي��ن ،وال��وص��ول إل��ى مالكها،
وق� � ��ت ن � �ش ��أة ال� ��دي� ��ن وإص� � � � ��دار ت �ك �ل �ي��ف
ب��ال��وف��اء ل�ص��اح��ب ال��دي��ن أو ال��ورث��ة في
حال وجودهم.
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السفارة العمانية ّ
تلقت تعازي وزراء ودبلوماسيين وشخصيات

الغانم َّ
قدم واجب العزاء بوفاة قابوس
¶ أحمد الناصر :الراحل أرسى مبادئ الحوار والحكمة والعقالنية إقليميا ً ودوليا ً

الغانم أثناء تقديم واجب العزاء لسلطان عمان

غنام الغنام وكونا
زار رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م � ��رزوق ال�غ��ان��م
سلطنة عمان أمس على رأس وفد برملاني،
حيث قدم واجب العزاء إلى سلطان عمان
ه�ي�ث��م ب��ن ط� ��ارق ،وألف � ��راد األس� ��رة امل��ال�ك��ة
ب� ��وف� ��اة امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب� � ��إذن اهلل ال �س �ل �ط��ان
ق��اب��وس ب��ن سعيد وذل ��ك ف��ي ق�ص��ر العلم
بالعاصمة مسقط.
وقالت شبكة الدستور االخبارية في بيان
صحافي ان الوفد البرملاني املرافق للغانم
ض��م كل��ا م��ن ال �ن��واب ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د،
وس � �ع � ��دون ال �ع �ت �ي �ب��ي ،وف� � � ��راج ال �ع��رب �ي��د،
وعبداهلل الكندري ،وخالد الشطي ،واسامة
ال �ش��اه�ين ،وس �ع��ود ال �ش��وي �ع��ر ،وال��دك �ت��ور
خليل اب��ل وام�ي�ن ع��ام مجلس االم ��ة ع�لام
الكندري.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ت� ��واف� ��دون امل� �ع ��زون ب��ال�س�ل�ط��ان
قابوس على السفارة العمانية في البالد
أم� � ��س .وت � �ق� ��دم وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
د .أح �م��د ال �ن��اص��ر ب�خ��ال��ص ال �ت �ع��ازي إل��ى
السلطان هيثم ب��ن ط��ارق وح�ك��وم��ة عمان
وش� �ع� �ب� �ه ��ا ال� �ش� �ق� �ي ��ق ف � ��ي ف� �ق� �ي ��د ال �خ �ل �ي��ج
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واألم�ت�ين العربية واإلس�لام�ي��ة ،ع��ازي��ا إلى
الفقيد إرساء العقالنية في املنطقة والعالم.
وبينما أع��رب الناصر على هامش سجل
العزاء في الفقيد عن مشاركة شعب عمان
هذا املصاب استذكر «املحطات املهمة التي
أرس��اه��ا خ�لال  50عاما من نهضة شاملة
ل �ع �م��ان» ،م�ش�ي��را إل ��ى أن ��ه «أرس� ��ى م�ب��ادئ
العقالنية وال �ح��وار والوسطية والحكمة

اقليميا ودوليا».
وتمنى «التوفيق والسداد للسلطان هيثم
ب ��ن ط � ��ارق الس �ت �ك �م��ال امل� �س� �ي ��رة امل �ب��ارك��ة
للراحل الكبير من اج��ل استقرار وازده��ار
السلطنة وشعبها العريق».
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه ،نقل وزراء وفعاليات
سياسية وش�خ�ص�ي��ات مجتمعية كبيرة
ت�ع��ازي�ه��م وم��واس��ات�ه��م للسلطنة حكومة

وش �ع �ب��ا ،م �س �ت��ذك��ري��ن م �ن��اق��ب ال �س �ل �ط��ان
ق��اب��وس وأف �ض��ال��ه ال �ت��ي ت�م�ث��ل م�ع�ي�ن��ا لن
ينضب م��ن امل�ب��ادئ القائمة على الحكمة
وسعة األفق.
وعلى صعيد ال ��وزراء ،أب��دى ك��ل م��ن وزي��ر
ال �ن �ف��ط د .خ��ال��د ال �ف��اض��ل ووزي � ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال �خ��دم��ات وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س األم� ��ة م �ب ��ارك ال �ح��ري��ص ووزي� ��رة

الفاضل« :المقسومة» ستعمل بعد موافقة المجلس
أوض ��ح وزي ��ر ال�ن�ف��ط د .خ��ال��د ال�ف��اض��ل أن «م��ذك��رة التفاهم
وملحق االتفاقية الخاصني باملنطقة املقسومة نصا صراحة
على أن يبدأ العمل بعد دخولهما حيز النفاذ ،واملقصود به
بعد إخطار كل من الطرفني لآلخر بدخولهما حيز النفاذ،
وبالنسبة للكويت حيز النفاذ يبدأ بعد موافقة مجلس األمة».
وذك��ر الفاضل ،على هامش العزاء في فقيد السلطنة ،أن
«مجلس األمة يجب أن يأخذ حقه في مناقشة تقرير لجنة
الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية املنطقة املقسومة ومن ثم
يبدي رأيه فيها عبر التصويت لتصبح االتفاقية نافذة».

وقال «نحن قدمنا شرحا لكل ما كان من الواجب إيضاحه
ل�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ح ��ول م��ا اث �ي��ر م��ن ب�ع��ض ال �ت �س��اؤالت
املتعلقة بملف املنطقة املقسومة وملحق االتفاقية ومذكرة
التفاهم ونحن على استعداد ملناقشة اي أسئلة قد تأتي
من خالل لجنة الشؤون الخارجية في هذا الشأن».
وعلى صعيد أسعار النفط ،أوضح الفاضل ان «التوترات
م��ن شأنها أن تؤثر دائ�م��ا ف��ي األس�ع��ار ارت�ف��اع��ا ،ولكنها
ان �خ �ف �ض��ت ق �ل �ي�لا ب �ع��د ال �ض��رب��ة ال �ت��ي وج �ه��ت ل�ل�ق��اع��دة
االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق» ،مشيرا ال��ى ان «ه��ذا االنخفاض

التوجه إللغاء المشروع يعرقل خطة التنمية واستثمار الطاقة البديلة

ً
مجددا
«الدبدبة» في نفق المجهول
ع� �ل ��ى امل ��رح� �ل ��ة ال �ت �ح �ض �ي��ري��ة وخ �ط��ة
امل�ش��روع املوضوعة ووج��ود مشكالت
ف ��ي ش�ك�ل��ه م ��ن ن��اح �ي��ة ع ��دم ال��وض��وح
ل �ل �م �ن��اف �س�ي�ن ف� ��ي ب� �ع ��ض ال �ج ��زئ �ي ��ات
ان �س �ح �ب��ت ن �ح��و  21ش��رك��ة وب �ق �ي��ت 7
شركات تنافس للظفر في تنفيذه.

خالد الحطاب
ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ت��أج��ل
إعالن الشركة الفائزة بتنفيذ مشروع
الدبدبة للطاقة الشمسية من  15يناير
الجاري إلى منتصف أبريل املقبل ،مما
يؤثر سلبا في خطة التنمية التي تركز
في مشاريعها على التوسع في الطاقة
البديلة.
وأب �ل �غ��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة سبقلا أن
ال�ت��أج�ي��ل ت�س�ب��ب ف��ي اس �ت �م��رار ال�ج��دل
ح� � ��ول ال � �ت ��وج ��ه إلل � �غ � ��اء امل� � �ش � ��روع أو
ت�ن�ف�ي��ذه ،وه��و امل �ش��روع ال ��ذي ش��ارك��ت
في مراحله األولى عدة جهات حكومية
ع �ل��ى رأس �ه��ا م�ع�ه��د األب� �ح ��اث ووزارة
ال �ك �ه��رب��اء وش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
ع�ل�اوة على اس�ت�ش��اري ع��امل��ي ،لكن ما
ح � ��دث ي ��دخ ��ل امل � �ش� ��روع ال� �ح� �ي ��وي ف��ي
النفق املظلم.
وذك � ��رت امل� �ص ��ادر أن ال ��دراس ��ات ال�ت��ي
ق� ��ام� ��ت ب� �ه ��ا ال � �ج � �ه� ��ات ذات ال� �ع�ل�اق ��ة
باملشروع بدأت منذ  3سنوات تقريبا
ودخلت فيها شركات عاملية للمنافسة،
حيث ك��ان م��ن امل�ق��رر أن تكون التكلفة
املادية  1.5مليار دينار وهو من ضمن
مشاريع التنمية ف��ي ال��دول��ة والرامية
إل��ى تحقيق رؤي��ة ال�ق�ي��ادة السياسية
لتوفير  %15من طاقة البالد باالعتماد
على الطاقة البديلة.

طرح املناقصة
وأش� � � � � ��ارت إل � � ��ى أن ش� ��رك� ��ة ال� �ب� �ت ��رول

األشغال رنا الفارس ووزيرة املالية وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل
ووزي� ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل د.
غ��دي��ر اس �ي��ري ،أب ��دوا جميعا مشاركتهم
أه��ل عمان قاطبة مشاعر ال�ح��زن واألس��ى
ل� �ف� �ق ��د ه� � ��ذا ال � �ق� ��ائ� ��د ال� �ع� �ظ� �ي ��م ،م �ت �ق��دم�ين
بخالص التعازي وأصدق مشاعر املواساة
ل �ل �س �ل �ط ��ان ه� �ي� �ث ��م ب � ��ن ط� � � ��ارق ول �ل �ش �ع��ب

خطر اإللغاء

جانب من موقع مشروع الدبدبة

ال��وط�ن�ي��ة ط��رح��ت م��وض��وع امل�ن��اق�ص��ة
ل �ت��وري��د وإن� �ش ��اء وت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة
مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية في
 16سبتمبر  2018بناء على توصيات
من جهات حكومية أخرى ،حيث قدمت
ب �ع��ده��ا س �ب��ع ش��رك��ات ع �ط��اءات �ه��ا في
م �ن �ت �ص��ف  2019وك � ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض
اإلعالن عن الشركة الفائزة في سبتمبر
املاضي إال أنه وحتى اآلن لم يتم البت
في األمر ويتم تأجيله باستمرار.

املال العام
وزادت :ان إلغاء املشروع سيكون هدرا
للمال العام والجهود التي جرت منذ
أكتوبر  ،2015حيث تم من ذلك الحني
وح�ت��ى اآلن ال�ت�ع��اق��د م��ع مستشارين
ع� ��امل � �ي�ي��ن ل � �ت � �ق ��دي ��م دراس� � � � � ��ة ج� � ��دوى

واالنتهاء من املرحلة األولى بالتعاون
م� ��ا ب�ي��ن ال� �ش ��رك ��ة وم� �ع� �ه ��د االب � �ح ��اث
واالستشاري ووزارة الكهرباء واملاء،
اض��اف��ة إل��ى اإلض ��رار بسمعة الكويت
أم ��ام األوس� ��اط ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي تترقب
امل �ش��روع ال�ح�ي��وي وامل �ه��م ف��ي ال�ش��رق
األوس� ��ط وال �ع��ال��م أج �م��ع وي��وق�ع��ه في
دهاليز التأخير.
وأض ��اف ��ت :ان امل� �ش ��روع وب �ع��د أن ك��ان
يعتبر من أبرز املشاريع املربحة للبالد
وامل ��وف ��رة ل�ل�ط��اق��ة امل�س�ت�خ��دم��ة ح��ال�ي��ا
وتدخل اضافة على محطات ومولدات
الكهرباء أضحى يعاني من العراقيل،
مبينة أن املنافسة كانت عليه م��ن 28
ش��رك��ة عاملية وك��ان سيحقق منافسة
للسوق الكويتي مع دول الجوار.
ولفتت إل��ى أن��ه وبعد اط�لاع الشركات

ولفتت الى أنه وخالل فترة الدراسات
جرى االنتهاء من دراسة عدة أنواع من
التكنولوجيا وتحديد ما هو مناسب
ملشروع الدبدبة باالعتماد على دروس
مستفادة وممارسات متنوعة ناتجة
ع��ن م �ش��روع س�ب��ق ت�ن�ف�ي��ذه ف��ي ال�ب�لاد
وهو «الشقايا».
يذكر أن طلب إلغاء املشروع جاء بناء
ع �ل��ى ت��وص �ي��ة م ��ن دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
إال أن ش��رك��ة ال�ب�ت��رول رف�ض��ت سابقا
م��ا ت��وج��ه إل�ي��ه ال��دي��وان واع�ت�ب��رت أن
وق��ف إج ��راءات املناقصة بعد الطرح
سيضر بسمعة وم�ص��داق�ي��ة الشركة
في السوق العاملي ،كما سيؤثر سلبًا
في مشاريعها املستقبلية ،وسيؤدي
إل ��ى ع� ��زوف امل �ق��اول�ي�ن ال �ع��امل �ي�ين عن
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي امل � �ش� ��روع ،وامل �ش��اري��ع
املستقبلية املتعلقة بالطاقة املتجددة
في البالد.
وك�ش�ف��ت ع��ن أن إل �غ��اء ال �ق ��رار سيسهم
ف � ��ي ت ��أخ� �ي ��ر إن� � �ج � ��از امل� � �ش � ��روع ح �س��ب
الخطة املتفق عليها مع املجلس األعلى
للتخطيط والتنمية ،وزيادة في أسعار
العطاءات في حالة إعادة الطرح.

 %18نسبة إنجاز المشروع في المرحلة التحضيرية
استهدف مشروع الدبدبة انتاج ألف ميغاوات وصوال إلى ما يعادل  %15من استهالك
القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل  2.450.000ميغاوات لكل
ساعة في العام ،كما يحد املشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3
مليون طن سنويا وكان يتوقع تشغيل املحطة في الربع الثالث من السنة املالية 2020
ــــ .2021
وبحسب خطة التنمية واملوقف األخير من تنفيذ «الدبدبة» فقد بلغت نسبة إنجازه في
املرحلة التحضيرية حتى اآلن  %18بكلفة إجمالية للمرحلة تبلغ  520مليون دينار ما
يعني أن اإلنفاق عليه تجاوز  96مليون دينار.

مبشر على هدوء األوضاع في املنطقة».
وذكر ان «األسعار ال تزال في إطار معدالتها بني  60و70
دوالرا وهو حاجز مقبول ملنظمة أوبك».
وحول تصريحات االمني العام ملنظمة أوبك الذي قال فيها
إن املنظمة ال تتحمل ب�م�ف��رده��ا ارت �ف��اع األس �ع��ار ،أع��رب
الفاضل عن اختالفه البسيط حول هذا التصريح «كون أن
التصريح يجب أن يصدر من رئيس املنظمة ال من األمني
العام» ،مبينا أن «دراس��ات األسعار مستمرة وتقوم أوبك
بإصدار تقاريرها حول هذا املوضوع».

العماني الشقيق.
ودب �ل��وم��اس �ي��ا ،ش ��ارك ال�س�ف�ي��ر ال�س�ع��ودي
س� � �ل� � �ط � ��ان ب� � � ��ن س� � �ع � ��د وع� � �م� � �ي � ��د ال� �س� �ل ��ك
ال��دب�ل��وم��اس��ي سفير السنغال عبد األح��د
ام� �ب ��اك ��ي وال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي م��اي �ك��ل
دافنبورت والقائم بأعمال سفارة البحرين
م� �ح� �م ��د ال � �س � �ب ��ت وال � �س � �ف � �ي ��ر ال � �ج� ��زائ� ��ري
عبداملالك بوهدو والسفير األردن��ي صقر
أب��وش �ت��ال وال �س �ف �ي��ر ال �ت��ون �س��ي اح �م��د بن
الصغير في تقديم التعازي إلى السلطان
هيثم بن طارق والشعب العماني.
وأب� � ��دى ك �ب ��ار ال �ش �خ �ص �ي��ات ش ��دي ��د أمل �ه��م
ل �ف �ق��دان ال�س�ل�ط��ان ق ��اب ��وس ،م �ع��ددي��ن أه��م
أعماله التي طالت شتى النواحي ،ومنهم
امل �ل �ح��ق ال �ع �س �ك��ري ال �ك��وي �ت��ي االس �ب��ق في
س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ال �ل ��واء رك ��ن م�ت�ق��اع��د ن��ادر
شعبان وراع��ي كنيسة ال��روم األرث��وذك��س
غطاس هزيم وعضو املجلس االستشاري
ل��دول مجلس ال�ت�ع��اون سليمان الشاهني
ورئ �ي��س ت�ح��ري��ر ج��ري��دة ال�س�ي��اس��ة اح�م��د
ال�ج��اراهلل ورئيس مجلس إدارة مجموعة
ب��وخ �م �س�ين ال �ق��اب �ض��ة ج � ��واد ب��وخ�م�س�ين
والشيخ د .ابراهيم الدعيج.

الكويت ّ
ودعت مصطفى معرفي
ف �ق��دت ال �ك��وي��ت واح � ��دا م��ن أب �ن��ائ �ه��ا ال� �ب ��ررة هو
أستاذ الفيزياء الذرية في كلية العلوم بجامعة
الكويت ال��دك�ت��ور مصطفى عباس معرفي ال��ذي
وافته املنية عن عمر ناهز  72عاما.
وأم �ض��ى م�ع��رف��ي  4ع�ق��ود م��ن ح�ي��ات��ه ف��ي مجال
التعليم وال�ت��دري��س األك��ادي�م��ي مسجال مسيرة
حافلة بالعطاء واإلنجازات ،مساهما في تعليم
وت �خ��ري��ج أج �ي��ال م��ن ال �ط�ل�اب ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن
أسهموا بدورهم في بناء الوطن وتنميته.
وح�ف�ل��ت م�س�ي��رة ال��دك �ت��ور م�ع��رف��ي ب��ال�ع��دي��د من
اإلن�ج��ازات ،وتقلد العديد من املناصب ،فقد نال
درج��ة ال��دك�ت��وراه في الفيزياء ال��ذري��ة من جامعة
ميتشغن ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ،وعمل
أس � �ت ��اذا ف ��ي ق �س��م ال �ف �ي��زي��اء ب �ك �ل �ي��ة ال �ع �ل ��وم ،ث��م
رئيسا للقسم ،كما شغل منصب عميد القبول
والتسجيل ف��ي جامعة الكويت .وس��اه��م معرفي
علميا بإنجاز العديد من األبحاث والكتب املهمة
التي ترجم بعضها إل��ى العربية ،كما ساهم في
ال �ع��دي��د م ��ن امل��ؤس �س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ف �ك��ري��ة في
ال �ب�لاد ،إذ ع�م��ل م�س�ت�ش��ارا ف��ي م��ؤس�س��ة الكويت
للتقدم العلمي ،كما عمل مستشارا في املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب ،وس��اه��م في
إصدارات الجهتني العلمية.
ون �ع��ى م �ع��رف��ي ع �ق��ب إع�ل��ان وف ��ات ��ه ال �ع��دي��د من
املسؤولني في البالد وعلى رأسهم وزير التربية
وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي د .س �ع��ود ال�ح��رب��ي ال��ذي

مصطفى معرفي

ً
وص��ف ال��راح��ل ب��أن��ه ك��ان أس �ت��اذًا ف��اض�لا وعلمًا
من أع�لام جامعة الكويت وباحثًا متميزًا ،عرف
بتواضعه وإخالصه في العمل وعالقته الطيبة
م��ع الجميع ،كما ك� ّ�رس حياته ف��ي خ��دم��ة العلم
والتعليم األك��ادي �م��ي ،مبينا أن رح�ي�ل��ه خ�س��ارة
لجامعة الكويت.
وسبقلا ال �ت��ي آمل �ه��ا امل� �ص ��اب ت �ت �ق��دم م ��ن أس ��رة
ال�ف�ق�ي��د ب�خ��ال��ص ال �ع��زاء ،داع �ي��ة اهلل أن ي�غ�ف��ر له
ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم اهله
الصبر والسلوان.

السفير اإليراني:

تحطم «األوكرانية» مؤسف
والتحقيقات ستكشف الحقائق
اف �ت �ت �ح��ت ال � �س � �ف ��ارة االي� ��ران � �ي� ��ة أم � ��س س�ج�لا
ل �ل �ت �ع��ازي ب �ض �ح��اي��ا ح � ��ادث ت �ح �ط��م ال �ط��ائ��رة
االوكرانية الذي وقع األسبوع املاضي وكانت
تقل مواطنني ايرانيني واجانب.
وقال السفير االيراني محمد إيراني ان الحادث
مؤسف لإليرانيني ولجميع الدول التي لديها
ضحايا في الطائرة املنكوبة.
وشكر إي��ران��ي سمو أمير ال�ب�لاد على ارساله
ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى ال��رئ�ي��س االي��ران��ي وجميع
املسؤولني الذين ارسلوا برقيات تعاز.
وذك��ر ان ح��ادث الطائرة ال ي��زال قيد التحقيق
ل��دى السلطات ،مؤكدا متابعة املرشد األعلى
ع� �ل ��ي خ��ام �ن �ئ��ي وال ��رئ � �ي ��س اإلي � ��ران � ��ي ح�س��ن

روحاني للقضية بشكل جاد ودقيق.
وب�ين ان هناك وف��ود خبراء من أوكرانيا وكل
الدول التي لديها ضحايا يشاركون في متابعة
التحقيقات الجارية ،مؤكدا انه بمجرد ثبوت
ال�خ�ط��أ ب��ان��ه ب �ش��ري ق��ام��ت إي� ��ران ب��االع �ت��راف
وأقرت باألمر للحيلولة دون اإلخالل أو إساءة
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ه ��ذا امل ��وض ��وع الن �ن��ا ننتظر
التحقيقات الجارية وفتح الصندوق األس��ود
للحصول على معلومات جديدة قد تفيد في
مجريات ال�ح��ادث لتعطي لنا ت�ص��ورا جديدا
حول الحادث املؤلم.

(غ .غ)
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الكويت 03

تحقيق

الحرية ال تعني الفوضى

حلول عاجلة

كتم األسرار

أكد متخصصون أن الحرية ال تعني االنفالت والفوضى واإلساءة إلى اآلخرين ،مشيرين إلى
ان املساس باالعراض مرفوض ،وال يمكن القبول بما يحدث من قبل البعض عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،حيث هناك الكثير من الحسابات الوهمية املتخصصة في بث اإلشاعات
املغرضة.

شدد د .داود بن عيسى على ضرورة اتخاذ جميع الحلول العاجلة والوقاية
م��ن ال��ذي��ن يسعون إل��ى تفكك مجتمعنا ،وي�ج��ب س��ن ال�ق��وان�ين ال�ص��ارم��ة،
اضافة الى تبيان الحرمة الشرعية ضد هذه الثقافة السيئة والشائعة عند
بعض الناس.

طالبت د .نعيمة الطاهر باتباع تعاليم ديننا االسالمي ،واملحافظة على سمعة اآلخرين
وكتمان اسرارهم ،متمنية عودة العالقات االجتماعية مثلما كانت عليه قبل عشر سنوات
على االق��ل ،حيث ك��ان امل��رء يخاف على أي ف��رد م��ن اف��راد مجتمعه ،ويمنع أي مساس
بالسمعة والعرض.

في  5سنوات ..وحسابات مأجورة لفضح األسرار والتشهير باآلخرين

مس باألعراض
«العدل» 1254 :قضية ٍّ
¶ متخصصون في الفقه وعلم النفس لـ سبقلا :ظاهرة تشعل نار الحقد والكراهية
حين تتحول النعمة إلى نقمة ،والتطورات العصرية
إلى وبال على المجتمعات ،هنا يستلزم األمر
وقفة ،لبحث أسباب استغالل التقنيات بصورة
سيئة ،بما يهدد القيم المجتمعية والدينية ،لكن
األخطر استفحال التشهير بالناس ووصول األمر
إلى «حسابات مأجورة متخصصة في فضح أسرار
مسؤولين وشخصيات وغيرها».
حمد السالمة
في الوقت الذي أصبح فيه الفضاء اإللكتروني
م �س��رح��ًا ل �ل �ت �ش �ه �ي��ر ب ��األش� �خ ��اص وامل� �س ��اس
ب�ك��رام�ت�ه��م ،كشفت االح�ص��ائ�ي��ة ال �ص��ادرة عن
وزارة العدل أن عدد قضايا جنايات االعتداء
ع�ل��ى األع ��راض وال�س�م�ع��ة بلغت  1254قضية
وردت إلى املحاكم خالل  5سنوات (من  1يناير
 2015حتى  31نوفمبر .)2019
وب �ي �ن��ت االح �ص ��ائ �ي ��ة ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت سبقلا
عليها ،أن ع��ام  2015شهد  343قضية ،بينما
ع ��ام  2016س �ج��ل  307ق �ض �ي��ة ،و 217قضية
شهدها ع��ام  2017وف��ي  2018بلغت القضايا
 ،214وشهد عام  2019تسجيل  173قضية.
ومن الواضح أن اكثر القضايا سببها تغريدات
وك�ت��اب��ات عبر وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي،
ح �ي��ث اص �ب ��ح االب � �ت� ��زاز وال �ت �ش �ه �ي��ر وال �ق ��ذف
وك�ش��ف اس ��رار ال�ب�ي��وت م��ن ال�ج��رائ��م املنتشرة
ب �ص��ورة م�ل�ح��وظ��ة ،ح�ي��ث ي�ق��دم ك�ث�ي��رون على
ان�ت�ه��اك االع ��راض وت�ش��وي��ه السمعة بواسطة
حسابات وهمية ،او غيرها من ال�ط��رق ،األمر
ال��ذي يضع ه��ذه القضايا تحت طائلة قانون
ال �ج��زاء وق��ان��ون ال �ج��رائ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة ،وم��ع
تزايد هذه النوعية من القضايا يستلزم االمر
قوانني اكثر صرامة وحزما مع مرتكبيها.

الحرية الوهمية
وب �ق��راءة متأنية ف��ي أرق ��ام إح�ص��ائ�ي��ة ال�ع��دل،
ي �ت �ب�ين أن ب �ع��ض ال �ن ��اس ي�س�ت�غ�ل��ون ال �ط �ف��رة
ً
ال �ت �ق �ن �ي��ة اس �ت �غ�ل�اال خ �ط ��أ ،وت �ص �ب��ح ال �ح��ري��ة
«الوهمية» مجرد مطية للتعدي على أعراض
اآلخ ��ري ��ن وس �م �ع �ت �ه��م ،ول ��وح ��ظ ف ��ي ش�ب�ك��ات
ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي أن ب �ع��ض امل �ش��اه �ي��ر
عندما ينشأ بينهم خالف شخصي يلجؤون
ال��ى كشف اس��رار بعضهم بعضا ،بال مباالة،
اض��اف��ة ال��ى وج��ود حسابات وهمية م��أج��ورة
ومتخصصة في التعرض لالعراض والسمعة،
يتم لجوء البعض إليها حني يتخاصمون مع
آخرين.
سبقلا استطلعت آراء أس �ت��اذة متخصصني
ف��ي ع�ل��م ال�ن�ف��س وال �ف �ق��ه وال �ف �ت��وى ال�ش��رع�ي��ة،
ف��ي مسألة التعدي على السمعة واألع ��راض،
والذين أجمعوا على خطورة هذه النوعية من
القضايا مشيرين إلى أنها تثير الفنت والبلبلة،
وت ��ؤدي إل��ى ش�ي��وع ال�ك��راه�ي��ة وال�ت�ن��اح��ر بني
أبناء املجتمتع ،وهذا خالفا ملا جبل عليه اهل
ال�ك��وي��ت م��ن ق�ي��م وت�لاح��م وأخ�ل�اق ،ف�ض�لا عن
مخالفة تعاليم الدين اإلسالمي القويم.
وأك � � ��دت اس � �ت� ��اذة ع �ل��م ال �ن �ف��س ال �ج �ن��ائ��ي ف��ي
جامعة الكويت د .نعيمة الطاهر ،ان��ه لوحظ
ف��ي االون � ��ة االخ �ي ��رة ظ �ه��ور ب�ع��ض ال�خ�لاف��ات
الشخصة على السطح ،حيث يستخدم بعض
ال �ف��رق��اء االل �ف��اظ او ي�ش�ي�ع��ون اس� ��رارا خاصة
ب��األش �خ��اص اآلخ��ري��ن املختلفني م�ع�ه��م ،بما
يمس السمعة او الشرف أحيانًا ،وه��ذا شيء
غ��ري��ب ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي الن ��ه مجتمع
م �ح��اف��ظ ُب �ن��ي ع �ل��ى االل� �ف ��ة وامل �ح �ب��ة وك �ت �م��ان
ال�س��ر وال �خ��وف ع�ل��ى اع ��راض ال �ن��اس ،إض��اف��ة
إلى الفزعة االجتماعية املوجودة بني االف��راد،
لكن مع األس��ف أصبح البعض يقلد مشاهير
السوشيال ميديا بصورة سيئة.
وقالت الطاهر لـ سبقلا إن البعض يتبع هذه

الطبطبائي:
الكتابة المسيئة
أشدّ من القول
عند انتشارها
الطاهر:
بعضهم ينتقمون
من خصومهم
بمحاولة فضحهم
ابن عيسى:
الخوض في األعراض
من أكبر الكبائر
األس��ال�ي��ب ب�غ��رض ال�ش�ه��رة ،لكنها ط��رق خطأ
للتواصل م��ع االخ��ري��ن ،م�ش��ددة على خطورة
نشر هذه الخالفات الخاصة التي تسيء إلى
سمعة الطرف اآلخ��ر كما تثير الحسد بينهم
او الغل.
وب �ي �ن��ت ان ب �ع��ض امل �ت��اب �ع�ين ي �ع �ت �ب��رون ه��ذه
التصرفات عادية وسهلة ،لكنها تتنافى مع
عاداتنا وتقاليدنا وتتنافى مع تعاليم ديننا
االسالمي ،الذي يحثنا دائما على غض البصر
عن الشيء السيئ.
واوض �ح��ت ان��ه ف��ي ه��ذه االي ��ام أص�ب��ح نشر
ال �ف �ض��ائ��ح واألس � � ��رار ال�ش�خ�ص�ي��ة ن��وع��ا من
االن�ت�ق��ام ،مما ي��زع��زع ال�ع�لاق��ات االجتماعية
ب�ي�ن االف � ��راد وي�ق�ل��ل امل� ��ودة وامل �ح �ب��ة ويخلق
الكراهية.
وزادت :بعضهم يبحثون ع��ن اس ��رار الناس
لينشروها مما ي��دل على وج��ود عقدة نقص
ل��دى ه��ذا االن �س��ان ،ال ��ذي يعجز ع��ن مواجهة
اآلخرين فيحاول استفزازهم بهذه التغريدات
امل�س�ي�ئ��ة ب �غ��رض ت�ش��وي��ه ال�س�م�ع��ة ،م�م��ا يؤثر
س�ل�ب��ا ف��ي ن�ف�س�ي��ة ال �ط��رف اآلخ� ��ر وي �س �ب��ب له
مشكالت مع اسرته ومجتمعه ،وقد ينظر إليه
األشخاص املحيطون به نظرة دونية.
وبينت ان كثرة الكالم ت��ؤدي ال��ى املشاحنات
وتصل ال��ى املحاكم والقضايا التي نحن في
غنى عنها ،وأن القوانني ليست كافية للردع
حاليا وحتى لو رفع الطرف اآلخر قضية فقد
ينال مبلغا ماديا فقط على سبيل التعويض،
ونتمنى ان تكون هناك قوانني اكثر صرامة،
ألن الكرامة ال تقدر بثمن.

الكتابة أشد
من جانبه ،قال رئيس لجنة االفتاء واالح��وال
الشخصية د .محمد الطبطبائي :لقد أرش��د
اهلل تعالى املؤمنني إل��ى آداب الحديث ،بقوله
س�ب�ح��ان��ه «وق ��ول ��وا ل�ل�ن��اس ح�س�ن��ا» ون�ه��اه��م
ع��ن ك��ل ع �ب��ارة غ�ي��ر الئ �ق��ة ب�ق��ول��ه ت�ع��ال��ى «وال
تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب» .واللمز

العيب خلف اإلنسان ،والعوز العيب في وجه
االنسان ،كما نهى عن السخرية وهي أن يحقر
اإلن� �س ��ان أخ� ��اه وي�س�ت�خ��ف ب ��ه وي�خ�ف�ض��ه من
درجته فقال تعالى «ال يسخر قوم من قوم».
وق � � ��ال ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ل سبقلا :ان ال �ك �ت��اب��ة
كالقول ،بل قد تكون أشد عند سرعة انتشارها
وتوثيقها ،فيجب على املسلم تقوى اهلل تعالى
وعدم الخوض في أعراض الناس والنيل منهم
كتابة أو قوال.

أكبر الكبائر
ب ��دوره ،اك��د اس �ت��اذ ال�ف�ق��ه امل �ق��ارن وال��دراس��ات
االس �ل�ام � �ي ��ة واإلم � � � ��ام وال �خ �ط �ي ��ب ف� ��ي وزارة
االوق ��اف د .داود ب��ن ع�ي�س��ى ،ان��ه الخ�ل�اف في
ح ��رم ��ة ال��وق �ي �ع��ة ف ��ي اع� � ��راض ال � �ن ��اس ،وه ��ذا
باجماع العلماء قاطبة ،ملا اخبر به رسول اهلل
عن حرمة التعرض لألعراض والسمعة.
وق� � � ��ال ب � ��ن ع �ي �س ��ى ل � �ـ سبقلا :إن ال �ت �ع ��رض
ل�ل�ان �س��اب وال �س �م �ع��ة واالع � � � ��راض ي ��دخ ��ل ف��ي
الغيبة ،فقد يقع االن�س��ان ف��ي الطعن بسمعة
الناس وأعراضهم ،وقد بني الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ان ذلك من اكبر الكبائر ،ونهى عن
قذف املؤمنات املحصنات الغافالت.
وتابع بن عيسى :ال شك ان هذه املسألة فيها
ج ��ان� �ب ��ان ،االول ش ��رع ��ي ،ب ��إج �م ��اع ن �ص��وص
الكتاب والسنة ،والجانب االخر اجتماعي.
واضاف :ان من يتفوه بهذه املسائل ويتكلم في
أع��راض الناس هم سفهاء الناس ،الن السفيه
والجبان ال يواجه خصمه بأدلة وبراهني.
وزاد ب��ال �ق��ول :إن ه ��ذه امل �س��أل��ة ال �ت��ي تفشت
ف ��ي وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل وأخ� � ��ذت م �ن �ح��ى غ�ي��ر
اج �ت �م��اع��ي ،وس �ب �ب��ت ت�ف�ك��ك االس� ��ر وامل�ج�ت�م��ع
ولها آثار بعيدة ،مثل هذه االمور تورث الحقد
والضغينة بني افراد املجتمع.
ودعا املسلمني إلى االبتعاد عن هذه الظاهرة،
ألن م��ن حسن اس�لام املسلم ت��رك م��ا ال يعنيه،
ويجب ان يفهم املسلم عواقب هذه املسألة الن
الوقوع في اعراض املسلمني ذنب كبير.

موجز أمني

أحمد العنزي

ً
حشيشا
إحباط محاولة تهريب  7حقائب
أحبط رجال خفر السواحل أول من أمس محاولة
شخصني إدخال  7حقائب محملة بمادة الحشيش
املخدرة إلى البالد عن طريق البحر .وك��ان رجال
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�خ�ف��ر ال �س��واح��ل رص� ��دوا زورق ��ًا
ف��ي املنطقة الشمالية يتحرك بطريقة مشبوهة
م��ع إط �ف��اء األن � ��وار امل�لاح �ي��ة ،ف��اع�ت��رض�ت��ه دوري ��ة

من التشكيالت البحرية وإحالته إلى إدارة األمن
البحري ،وذلك بسبب وجوده في منطقة محظورة،
وك ��ان ع�ل��ى م�ت�ن��ه ش �خ �ص��ان ،أح��ده �م��ا ال يحمل
أي إث�ب��ات .وبعد التحقيق مع الشخصني اعترفا
بوجود كمية من املخدرات كانت بحوزتهما ،وقاما
بوضعها ف��ي ق��اع البحر اس�ت�ع��دادًا إلدخالها إلى

البالد ،وأرشدا عن مكان وجودها ،وبعد انتشالها
تبني أنها  7حقائب محكمة اإلغالق بداخلها مواد
م �خ��درة ،وب�ع��د فتح الحقائب لتفتيشها تبني أن
بداخلها  183قطعة حشيش.
وأح� � �ي � ��ل امل� �ت� �ه� �م ��ان وامل � �ض � �ب� ��وط� ��ات إل � � ��ى ج �ه��ة
االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما.

وفاة مواطن ..وإصابة 5

مشاجرة شبابية

لقي مواطن مصرعه وأصيب  5آخرون بجروح بليغة إثر حادث
ت�ص��ادم ب�ين مركبتني على ط��ري��ق العبدلي أول م��ن أم��س .وق��ال
م�ص��در أم�ن��ي :إن ب�لاغ��ًا ورد إل��ى غ��رف��ة العمليات ب��ال�ح��ادث ،فتم
تحريك دوريات املرور والطوارئ الطبية إلى املوقع ،وعند وصولهم
ت�ب�ين ل�ف�ن�ي��ي ال� �ط ��وارئ ال�ط�ب�ي��ة وف ��اة م��واط��ن وإص ��اب ��ة  5آخ��ري��ن
بإصابات خطرة ،ونقلوا إلى املستشفى لتلقي العالج الالزم ،وتم
استدعاء األدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

تسببت أولوية الطريق في نشوب مشاجرة بني مجموعة
شباب على طريق الخويسات أول من أمس.
وقال مصدر أمني :إن رجال األمن كانوا في جولة روتينية
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى األم ��ن وش��اه��دوا م�ش��اج��رة ب�ين مجموعة
شباب ،وجرت السيطرة عليهم ،واتضح أن سبب الخالف
ه��و األول ��وي ��ة ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ،وت �م��ت إح��ال�ت�ه��م إل ��ى مخفر
الجهراء.

 04الكويت

الثالثاء  19جمادى األولى  1441هـ •  14يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16691

حباري الخشتي :نسبة إنجاز مقر البنك الجديد بلغت % 70

ً
قروضا في 2019
«االئتمان» 338.7 :مليون دينار
قدّ م بنك االئتمان الكويتي إلى عمالئه خالل العام المنقضي قروضا قاربت
قيمتها  339مليون دينار ،ساعدهم من خاللها في تجاوز العقبات ،التي كانت
تحول بينهم وبين تحقيق مبتغاهم.
وكشفت إحصائية أصدرها البنك ،بشأن األداء خالل العام الماضي ،عن استقباله
« 374105عمالء في كل فروعه» ،مبينة أن «اإلدارة القانونية في البنك وقعت 7888
عقدا» .وذكرت أن «عدد القرارات الصادرة من الفروع كافة بلغ  29651قرارا ،في حين
بلغ عدد الشيكات المعتمدة .»45793
وبينت اإلحصائية أن «التحويالت البنكية قفزت إلى  ،23968أما الكشوف الهندسية،
التي أجريت على الوحدات المشمولة بالرعاية السكنية بنظام  ،Tough Padفبلغ
عددها  ،32495كما بلغ اجمالي مكالمات مركز االتصال  ،»23652محددة المبالغ
المنصرفة ألنواع القروض كافة بـ 338مليونا و 685ألفا و 380دينارا.

ط��رق ب�ن��ك االئ �ت�م��ان ال�ك��وي�ت��ي أب ��واب ال�ع��ام
امل � �ي �ل��ادي ال� �ج ��دي ��د  2020ب� ��إط�ل��اق ح�م�ل��ة
إعالنية أم��س ع��ن خ��دم��ة ال��رد اآلل��ي للبنك،
ل �ل �ت �ع��ري��ف ب �خ��دم��ات��ه وال �ت �ي �س �ي��رات ال �ت��ي
ي �ت �ي �ح �ه��ا اآلن ب� �ف� �ض ��ل ع� �م� �ل� �ي ��ات ال ��رب ��ط
االلكتروني والتطبيقات الذكية ،فضال عن
التعريف بأفرعه وأماكنها وساعات عملها.

خدمة الرد اآللي
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،كشفت ال�ن��اط�ق��ة باسم
ال� �ب� �ن ��ك ،ح � �ب ��اري ال �خ �ش �ت��ي ،ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ،أن ال�ح�م�ل��ة ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��دع��م
مدير عام البنك صالح املضف «تستهدف
ال�ت�س��وي��ق ل �خ��دم��ات ال�ب�ن��ك ك��اف��ة املتعلقة
بمركز االتصال  ،1810000مع التركيز على
خ��دم��ة ال��رد اآلل��ي الهاتفية  IVRواملتاحة
للمتعاملني م��ع البنك وغيرهم على م��دار
 24ساعة طوال أيام األسبوع».
وأوض � �ح ��ت أن «خ ��دم ��ة ال � ��رد اآلل � ��ي مل��رك��ز
االت �ص ��ال أط�ل�ق��ت ف��ي ال �ث��ال��ث م��ن نوفمبر
 ،2019ح �ي��ث ت ��وف ��ر ب �ي��ان��ات وم �ع �ل��وم��ات
ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى م ��دار ال �س��اع��ة (/7 )24
وت ��وف ��ر ال ��وق ��ت وال� �ج� �ه ��د ،ب ��اإلض ��اف ��ة ال��ى
تخفيف الضغط على موظفي البنك».
وع��ن م�ح�ت��وي��ات ال �خ��دم��ة ،ق��ال��ت الخشتي
«إن� � � �ه � � ��ا ت � �ش � �م� ��ل ت � �ت � �ب� ��ع ح� � ��ال� � ��ة ال � �ط � �ل� ��ب،
واالستعالم عن كشف الحساب ،والتقديم
للدفعة واالس�ت�ع�لام ع��ن حالتها ،وتقديم
االق� �ت ��راح ��ات وال� �ش� �ك ��اوى (رأي � ��ك ي�ه�م�ن��ا)،

حملة إعالنية
للتعريف بالخدمات
المتاحة بفضل
التطبيقات الذكية
استقبال أكثر من 374
ألف عميل ..وتوقيع
نحو  8آالف عقد
خدمة الرد اآللي متاحة
على مدار الساعة
طوال أيام األسبوع
الربط اإللكتروني
سيشمل ثالث هيئات
حكومية جديدة

إحصائية بأداء البنك في 2019

صالح المضف

وساعات العمل ،وأن��واع القروض املقدمة،
واالس�ت�ع�لام ع��ن ف��روع�ن��ا ،واالس�ت�ع�لام عن
خدمة الربط االلكتروني ،واالستعالم عن
خدمة التحويل البنكي».

أهداف الحملة
وأش��ارت إلى أن الحملة تستهدف «ضمان
ترويج الخدمة لجميع الشرائح ،وتخفيف
الضغط عن الفروع وموظفي خدمة مركز
االت � �ص� ��ال» ،الف �ت��ة إل ��ى أن «األه � � ��داف غير
املباشرة تشمل التأكيد على أن الفكر املطبق

في إدارة االئتمان هو فكر متطور متجدد
وف �ع��ال ،ج ��اء ل�ي�خ��دم امل�ت�ع��ام�ل�ين بسهولة
وي�س��ر ،ويتماشى م��ع رؤي��ة الكويت 2035
بالتحول االلكتروني والرقمي ،وإبراز دور
البنك في مواكبة التطور وتطبيق الحلول
واألنظمة الحديثة».
وأوضحت الخشتي أن «قائمة اإلنجازات،
ال�ت��ي تحققت خ�لال  ،2019شملت تطوير
ن�ظ��ام البنك Migration to power builder
 ،2017واالخ � � � ��ذ ب� �ن� �ظ ��ام اوراك� � � � ��ل امل ��ال ��ي،
وتطبيق ن�ظ��ام ال ��رد االل ��ي  ،IVRوتطوير
نظام خدمة العمالء الـ.»CRM
وح � � � � � ��ول آخ � � � � ��ر ب � � � ��روت � � � ��وك � � � ��والت ال � ��رب � ��ط
االلكتروني ،التي شهدها عام  ،2019ذكرت
أنها «تضمنت بنك برقان والهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال �ق� ّ�ص��ر وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ذوي اإلع ��اق ��ة ،ف�ي�م��ا ج ��رى ت �ط��وي��ر ال��رب��ط
االل �ك �ت ��رون ��ي م ��ع ث�ل��اث ه �ي �ئ��ات ح�ك��وم�ي��ة
ه��ي :وزارة التجارة والصناعة واملؤسسة
ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية والهيئة العامة
للمعلومات املدنية».
وأك ��دت الخشتي أن «ال�ع�م��ل ف��ي امل�ش��اري��ع
االنشائية للبنك سار على قدم وساق خالل
ع��ام  ،2019س��واء على صعيد إن�ش��اء املقر
الرئيسي الجديد في منطقة جنوب السرة
أو ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إن �ش��اء وص �ي��ان��ة ب��اق��ي
ال� �ف ��روع» ،م�ش�ي��رة إل��ى أن «ن�س�ب��ة اإلن �ج��از
ب�م�ش��روع امل�ق��ر ال�ج��دي��د ف��ي ج�ن��وب ال�س��رة
بلغت .»%70

خدمات الرد اآللي

البيان

العدد اإلجمالي (باأللف)

العمالء الذين استقبلهم البنك في كل فروعه

374105

القرارات الصادرة من جميع فروع البنك

29651

العقود الموقعة في اإلدارة القانونية

7888

الشيكات المعتمدة

45793

التحويالت البنكية

23968

الكشوف الهندسية اآللية ()Tough pad

32495

مكالمات مركز االتصال ()Call center

23652

إجمالي المبالغ المنصرفة لجميع أنواع القروض

338685380

يوفر البنك عبر الرد اآللي خدمات عدة تشمل:
 - 1تتبع حالة الطلب.

 - 2االستعالم عن كشف الحساب.

 - 3التقديم للدفعة واالستعالم عن حالتها.

 - 4تقديم االقتراحات والشكاوى.

 - 5التعريف بساعات العمل وأنواع القروض المقدمة.
 - 6االستعالم عن الفروع ،والربط االلكتروني،
والتحويل البنكي.
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أسيري لمسؤولي رعاية األحداث:

التزموا النهج اإلصالحي

أسيري خالل الجولة

فاجأت وزيرة الشؤون االجتماعية د .غدير أسيري العاملني
في إدارة رعاية األح��داث بزيارة أم��س ،واطلعت على سير
العمل والخدمات ّ
املقدمة.
وتفقدت أسيري دور الفتيان والفتيات والضيافة التابعة
إلدارة األح � � ��داث ،وط��ال �ب��ت امل �س��ؤول�ي�ن ب��االل �ت��زام ب��ال�ن�ه��ج
اإلص�ل��اح� ��ي وف � ��ق األن� �ظ� �م ��ة وال � �ق ��وان �ي�ن ب �م��ا ي� �ت ��واف ��ق م��ع
املعاهدات الدولية.
وج � ��اءت ال ��زي ��ارة امل �ف��اج �ئ��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن ال� �ت ��زام امل��وظ �ف�ين،
والتأكيد على ضرورة توفير بيئة سليمة للنزالء من خالل
البرامج واألنشطة التي تقدم لهم.

«الصحة» 3 :ماليين دينار
لمكافحة الفطريات
عبدالرزاق المحسن
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة عن حصول الوزارة
ع�ل��ى م��واف�ق��ات ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ت��وري��د أدوي��ة
مضادة للفطريات في املستشفيات العامة ،وبكلفة تصل
إلى  3ماليني دينار.
وت��رص��د ال � � ��وزارة س �ن��وي��ًا م �ب��ال��غ ت� �ت ��راوح ب�ي�ن  300و350
مليون دينار سنويًا لتغطية احتياجات امل��راك��ز الصحية
واملستشفيات ال�ع��ام��ة م��ن األدوي ��ة واألج �ه��زة املستلزمات
الطبية ،وق��د خاطبت الجهات الرقابية ب�ش��أن تخصيص
مبالغ إضافية لزيادة مخصصات هذا البند قبل أكثر من
عامني ،لضمان توفير األدوية والعقاقير على مدار الساعة،
ومن دون أي انقطاع او قلة في كمياتها بالصيدليات.
وت�س�ب��ب ال�ف�ط��ري��ات ال�ع��دي��د م��ن أن ��واع األم ��راض املختلفة،
كالربو أو الحساسية ،والطفح الجلدي أو االلتهابات على
ً
ال�ج�ل��د واألظ ��اف ��ر ،ف �ض�لا ع��ن االل �ت �ه��اب ال��رئ��وي م��ع ظهور
أع��راض مشابهة لإلنفلونزا أو السل على املريض ،إضافة
إلى التهابات مجرى الدم ،والتهاب السحايا.
وق��د تظهر أم ��راض ف�ط��ري��ة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ه��اب��ات ب��األظ��اف��ر،
وأخ � ��رى ف��ي ال �ف��م وال �ح �ل��ق وامل� � ��ريء ،ك �م��ا أن �ه��ا ق��د تصيب
األشخاص الذين يعانون ضعف أجهزة املناعة ،بحيث ال
يستطيعون أح�ي��ان��ًا مكافحة االل�ت�ه��اب��ات ،كمرضى نقص
املناعة البشرية أو السرطان أو زراعة األعضاء.

الكويت 05

شؤون الديرة

تقرير رفع إلى وزيرة األشغال السابقة قبيل مغادرتها:

ضعف األداء يزيد مالحظات «المحاسبة»
اعترفت وزارة األشغال ممثلة بمكتب التفتيش
والتدقيق الداخلي بوجود العديد من السلبيات
المتراكمة والمخالفات المتكررة فضال عن ضعف األداء،
ال سيما األداء الفني في العديد من القطاعات المعنية
بإعداد وابرام عقود المشاريع المختلفة.
وفق تقرير أعده المكتب ورفعه إلى الوزيرة السابقة
د .جنان بوشهري في الفترة األخيرة من وجودها،
حصلت سبقلا على نسخة منه ،فإن الضرورة تستلزم
اتخاذ عدة إجراءات منها قطاع المشاريع اإلنشائية
للرقابة الداخلية ومراجعة وثائق ومستندات العقود
بدقة واتخاذ اإلجراء المناسب عند إخالل المقاولين
بالتزاماتهم التعاقدية من حيث سحب العمل أو فسخ
العقد.
محرر الشؤون المحلية
ح� �م ��ل امل� �ك� �ت ��ب ال� � � ��ذي ك� �ل ��ف م � ��ن ق �ب��ل
ال��وزي��رة السابقة ب��دراس��ة املالحظات
واملخالفات الواردة في تقرير الديوان
للسنة امل��ال �ي��ة /2018 2019ق�ط��اع��ات
مختلفة ف��ي ال ��وزارة مسؤولية تكرار
مالحظات دي��وان املحاسبة حول أداء
ال � ��وزارة ع��ام��ا ب�ع��د ع ��ام ،م��وض�ح��ا أن
من ضمن املالحظات تكرار رد اللجنة
ال��دائ �م��ة ل �ل��رد ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ل ��ردود ال�ق�ط��اع��ات م��ن دون
ب�ل��ورت�ه��ا وإع� ��ادة صياغتها ب�ص��ورة
ت�ت�ن��اس��ب م��ع م��وق��ف ال � ��وزارة م��ن تلك
امل�ل�اح �ظ��ات ل �ت �ك��وي��ن ق �ن��اع��ة ب�س�لام��ة
اإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة.
ول� � �ف � ��ت إل� � � ��ى أن «م � ��راج� � �ع � ��ة ت� �ق ��ري ��ر
امل �ح��اس �ب��ة ك �ش �ف��ت ع ��ن ت �ص��در ق�ط��اع
املشاريع اإلنشائية لعدد املالحظات
ف � ��ي ال� � �ج � ��وان � ��ب ال� �ف� �ن� �ي ��ة ب � ��واق � ��ع 12
مالحظة تليه الهيئة العامة للطرق بـ9
مالحظات ث��م هندسة الصيانة ب �ـ،»7
مشيرا إل��ى «ت�ك��رار بعض املالحظات
ف ��ي ت �ق��ري��ر ال ��دي ��وان م ��ن دون أن تتم
معالجتها والحد منها».

عقود الطرق
وأوض � � � ��ح ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن «امل�ل�اح� �ظ ��ات
الخاصة بعقود الطرق تنصب تحديدا
ف��ي مجملها على االوام ��ر التغييرية

ب� �س� �ب ��ب ض� �ع ��ف دراس� � � � ��ة م �س �ت �ن��دات
ال �ع �ق��ود وع� ��دم ال ��دق ��ة ف ��ي ال �ت �ق��دي��رات
وغياب التنسيق بني قطاعات الوزارة
وكذلك بينها وبني الجهات األخرى».
ول �ف��ت إل ��ى أن «امل�ل�اح �ظ��ات ال�خ��اص��ة
بقطاع امل�ش��اري��ع االنشائية مرجعها
وج ��ود ق �ص��ور ف��ي دراس� ��ة م�س�ت�ن��دات
العقود وأثناء اعداد وثائق املناقصة
وع� � ��دم ت �ط �ب �ي��ق غ ��رام ��ة ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي
تنفيذ امل�ش��اري��ع ع�ل�اوة على التأخير
ف � � ��ي االج � � � � � � � � � ��راءات امل� � �ت� � �خ � ��ذة ب� �ش ��أن
مصادرة الكفاالت البنكية بعد سحب
األع�م��ال والتأخير في خصم تكاليف
ج �ه��از اإلش � ��راف أث �ن��اء ف �ت��رة التمديد
لالستشاري».
وفي ما يخص قطاع هندسة الصيانة،
أش��ار التقرير إل��ى أن املالحظات التي
سجلت بحقه «تدور حول سوء رصف
الطرق وتفاقم مشكلة تطاير الحصى
عالوة على تنفيذ عقود صيانة طرق
من دون إضافة املادة املانعة لالنسالخ
ووج��ود إشكالية ل��دى القطاع تتمثل
في معرفة اإلج��راءات املتعلقة بتنفيذ
الجزاءات من سحب أو فسخ لألعمال
أو مصادرة للكفاالت البنكية».
ون��ص ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى «ض�ع��ف ال��رق��اب��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ق �ط��اع ال� �ش ��ؤون اإلداري � ��ة
وامل��ال �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ش��أن ال �ب��دالت
وتضخم اي ��رادات ال�ن��وع (م�ص��روف��ات
م �س �ت��ردة) ب �م �ب��ال��غ وص �ل��ت إل ��ى 408

أعمال فرش األسفلت في الطرق

سوء رصف الطرق
وغياب المادة
المانعة لالنسالخ وراء
تفاقم تطاير الحصى
خلل في دراسة
مستندات العقود
وغياب الدقة وراء
كثرة األوامر التغييرية
آالف دي �ن��ار ع�ل��ى ح�س��اب م�ص��روف��ات
س�ن��وات سابقة بسبب ص��رف روات��ب
بزيادة على السنة املالية».
وأوضح أن «قيمة املديونيات املقيدة
ب�ح�س��اب األص� ��ول امل �ت��داول��ة املحلية
(م �ب��ال��غ ت �ح��ت ال �ت �ح �ص �ي��ل) ارت�ف�ع��ت
لتصل إل��ى أكثر م��ن  7ماليني دينار
م� �ق ��ارن ��ة م� ��ع ال �س �ن��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة ،ك�م��ا
ارت �ف �ع��ت ق �ي �م��ة امل��دي��ون �ي��ات امل �ق �ي��دة
بحساب الديون املستحقة للحكومة
لتصل إل��ى  16.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب��دال
م��ن  15.3م�ل�ي��ون��ا ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة

ال�س��اب�ق��ة م��ع ت �ك��رار ت�ل��ك امل�لاح�ظ��ات
ع��ام��ا بعد آخ��ر مما يتطلب ض��رورة
العمل على معالجتها».

سيارات متشابهة
وذك � ��ر ال �ت �ق��ري��ر أن «ل �ج �ن��ة امل��رك �ب��ات
ت�ع��اق��دت خ�لال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة مع
أك�ث��ر م��ن متعهد الس�ت�ئ�ج��ار مركبات
متنوعة لخدمات ال��وزارة رغم تشابه
أن��واع تلك السيارات مما فوت فرصة
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى أس� �ع ��ار أف �ض��ل فيما
ل��و ط��رح��ت ب�م�ن��اق�ص��ة واح� ��دة ،فضال
ع��ن ت�ح�م��ل م �ص��اري��ف إداري � ��ة وم��ال�ي��ة
إض��اف �ي��ة م �م��ا ي�ت�ط�ل��ب دم �ج �ه��ا بعقد
واح ��د م��ن دون وج ��ود ع �ق��ود موقعة
م��ن ال��وزي��ر وأخ ��رى م��وق�ع��ة م��ن وكيل
الوزارة».
واك� � � ��د «وج� � � � ��ود ت ��أخ� �ي ��ر ف � ��ي دراس� � ��ة
ال�ع�ط��اءات الفنية املحالة م��ن الجهاز
امل� � � ��رك� � � ��زي ل � �ل � �م � �ن� ��اق � �ص� ��ات وت � �ق� ��دي� ��م
ال �ت��وص �ي��ات ال�ل�ازم ��ة ب �ش��أن �ه��ا ضمن
املدة القانونية».

توصيات
وط��ال��ب التقرير ف��ي التوصيات التي
رفعها بضرورة تفعيل قطاع املشاريع
اإلنشائية للرقابة الداخلية في جميع
االدارات وال��وح��دات التابعة له وقيام
ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق ب�م�ع��ال�ج��ة ك �ث��رة اص ��دار
األوام��ر التغييرية مع مراجعة وثائق

ومستندات العقود بدقة مع ض��رورة
ات �خ��اذ اإلج � ��راء امل �ن��اس��ب ع �ن��د اخ�ل�ال
امل�ق��اول�ين بالتزاماتهم التعاقدية من
ح �ي��ث س �ح��ب ال �ع �م��ل أو ف �س��خ ال�ع�ق��د
وف �ق��ا ل �ل �ظ��روف وم�ل�اب �س��ات ك ��ل عقد
على حدة.
وش��دد على ض��رورة وج��ود قانونيني
ف� � � ��ي ال � � �ل � � �ج� � ��ان امل� � �ش� � �ك� � �ل � ��ة ل � � ��دراس � � ��ة
العطاءات املحالة من الجهاز املركزي
ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ل� �ض ��رورة امل� ��ام أع �ض��اء
اللجنة باآلثار املترتبة على فوات املدة
القانونية الخاصة باجراءت الترسية
بعدما لوحظ قيام بعض املناقصني
باملناورة واملماطلة حتى انتهاء تلك
املدة ومن ثم اعتذار املناقص وضياع
ح � �ق� ��وق ال� � � � � ��وزارة وت � ��أخ � ��ر اج � � � ��راءات
املناقصة.
ول� �ف� �ت ��ت ال� �ت ��وص� �ي ��ات إل � ��ى ض � ��رورة
م � ��راج� � �ع � ��ة ال� � �ت� � �س � ��وي � ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة
ب��ال��دف�ع��ات امل�ق��دم��ة ال�س��اب��ق صرفها
للمقاولني والتأكد م��ن خصمها من
ش �ه��ادات ال��دف��ع أوال ب��أول ومتابعة
ال � � �ك � � �ف� � ��االت ال � �ب � �ن � �ك � �ي� ��ة خ � ��اص � ��ة ف��ي
امل �ش��اري��ع امل �ت �ع �ث��رة وك��ذل��ك ض ��رورة
ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ادارة
ش � � ��ؤون امل ��وظ � �ف �ي�ن ب � �ش� ��أن ال � �ب� ��دالت
وال �ع�لاوات لسابق صرفها م��ن دون
وج � � ��ه ح � ��ق وت� �س� �ك� �ي ��ر امل ��دي ��ون � �ي ��ات
امل �س �ت �ح �ق��ة ل� ��دى األف � � ��راد وال �ج �ه��ات
الحكومية على السواء.
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الحربي والمضف بحثا مشاريع «التطبيقي»:

هموم معلم

تسكين الوظائف واختيار الكفاءات الوطنية
هاني الحمادي
أش� � ��اد وزي� � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
ال �ع��ال��ي د .س �ع��ود ال �ح��رب��ي ب��ال�ج�ه��ود
املبذولة لتطوير الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
وأك � ��د ال �ح��رب��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
عقب اجتماعه م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة
د .ع�ل��ي امل �ض��ف ،لبحث وم�ن��اق�ش��ة ع��دد
م��ن امل��وض��وع��ات وامل �ش��اري��ع ،أن��ه ج��رى
االت � �ف� ��اق ع �ل��ى االع� �ل ��ان ع ��ن ال��وظ��ائ��ف
ال �ش��اغ��رة ألع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س في
ج �م �ي��ع ال �ك �ل �ي��ات خ �ل�ال األي� � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل �ق �ب �ل ��ة ،ع �ل ��ى أن ي �ل �ي �ه��ا االع � �ل ��ان ع��ن
املعاهد ،وذلك وفق الشروط والضوابط
املحددة.
وأف� � � ��اد ال� �ح ��رب ��ي ب � ��أن ع �م �ل �ي��ة اخ �ت �ي��ار
أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ف ��ي األم ��اك ��ن
ال�ش��اغ��رة ستجري وف��ق معايير مقننة
تراعي مبادئ العدالة واملساواة وتكافؤ
ال �ف��رص ب �ك��ل م��وض��وع �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أه �م �ي��ة اخ �ت �ي��ار ال �ك �ف��اءات م��ن ال �ك��وادر
ال��وط �ن �ي��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى ح ��رص الهيئة
ع �ل��ى إن �ج��از م �ل��ف ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة
وتسكينها خالل فترة وجيزة.
وب�ي�ن�م��ا أش ��اد ال �ح��رب��ي ب��ال��دور ال �ب��ارز
وال�ج�ه��ود ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا امل��دي��ر ال�ع��ام
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال � �ت� ��دري� ��ب د .ع� �ل ��ي امل� �ض ��ف وج �م �ي��ع
امل� �س ��ؤول�ي�ن م ��ن أج� ��ل ت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م

 8آالف حالة غياب
في امتحانات
«الثاني عشر»
الميدان التربوي
ّ
يترقب نتائج إجراءات
وقف تسريب
االمتحانات
ُّ
بتفقد
تعليمات
القيادات للجان..
ومتابعة سير
االمتحانات ميدانيا ً
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ،ث �م��ن ال � ��دور ال �ه��ام لجميع
أع�ض��اء الهيئة التدريسية والتدريبية
واإلدارية بالهيئة وجهودهم املتواصلة
مع ابنائهم الطلبة.
م� � ��ن ج � ��ان � ��ب آخ� � � � ��ر ،وب � �ي � �ن � �م ��ا ي �خ �ت �ت��م
ط�ل�ب��ة ال�ق�س��م ال�ع�ل�م��ي ال �ي��وم (ال �ث�لاث��اء)

سعود الحربي

علي المضف

ام�ت�ح��ان��ات�ه��م ب��اخ�ت�ب��ار م� ��ادة األح �ي��اء،
س �ي��ؤدي ط�ل�ب��ة ال �ق �س��م األدب � ��ي اخ�ت�ب��ار
مادة التاريخ ،ويترقب امليدان التربوي
ن�ت��ائ��ج االج� � ��راءات االض��اف �ي��ة امل �ش��ددة،
التي اتخذتها الوزارة ملنع تسرب أسئلة
االمتحانات مرة أخرى.
ُ
وي� �س ��دل ال �س �ت��ار غ � �دًا (األرب � �ع� ��اء) على
امتحانات القسم األدبي باختبار مادة
اإلح�ص��اء ،ويمتد عمل املصححني الى
يوم الخميس الستكمال أعمالهم ،على
أن تعلن نتائج االمتحانات بعد االنتهاء
من إجراءات التدقيق واملراجعة.
وم� � � ��ن امل � � �ق� � ��رر أن ت� �ت� �ف� �ق ��د ال� � �ق� � �ي � ��ادات

التربوية جميعها ،السيما ذوو الصلة
باالمتحانات وف��ي املناطق التعليمية،
لجان االختبارات لالطمئنان على سير
ال �ع �م��ل ،وال �ت��أك��د م ��ن ف �ت��ح ال �ص �ن��ادي��ق
في املواعيد امل�ح��ددة بعد تعميم الرقم
السري على مديري املدارس.
وك�ش�ف��ت ال �ت �ق��اري��ر ال �خ��اص��ة بعمليات
س �ي��ر ام �ت �ح��ان��ات ال �ص��ف ال �ث��ان��ي عشر
ع� ��ن ت �س �ج �ي��ل  8217ح ��ال ��ة غ� �ي ��اب ف��ي
اختبارات الثانوية العامة ،خالل األيام
التي خضع فيها طلبة القسمني العلمي
واألدب � ��ي وال�ت�ع�ل�ي��م ال��دي �ن��ي ل�لاخ�ت�ب��ار،
وم��ن املتوقع أن ترتفع أع��داد املتغيبني

خالل االختبارات الثالثة املتبقية.
وأشارت التقارير ،التي حصلت سبقلا
على نسخة منها ،إلى أن امتحان اللغة
اإلنكليزية غاب عنه  1510ط�لاب828( ،
ف��ي ال�ق�س��م األدب� ��ي و 682ف��ي ال�ع�ل�م��ي)،
بينما سجلت مادة اللغة العربية 1051
ح��ال��ة غ �ي��اب ( 565أدب� ��ي 486 ،ع�ل�م��ي)،
ً
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ت �س �ج �ي��ل  1487ح ��ال ��ة ف��ي
ال �ت��رب �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ( 753ع �ل �م��ي734 ،
أدبي).
وب � ّ�ي� �ن ��ت ال� �ت� �ق ��اري ��ر أن ام� �ت� �ح ��ان م� ��ادة
ال �ج �غ��راف �ي��ا ش �ه��د ت �غ �ي��ب  827ط��ال �ب��ا
وطالبة ،والكيمياء  651طالبا ،والفيزياء
 432طالبا ،واللغة الفرنسية  472طالبا،
بينما سجل اختبار الفلسفة  689حالة
غياب ،والرياضيات  639حالة.
أم ��ا م ��واد ال�ت�ع�ل�ي��م ال��دي �ن��ي ،م�م�ث�ل��ة في
ال �ن �ح��و وال� �ص ��رف وامل �ن �ط��ق وال�ت�ف�س�ي��ر
واالن� � �ك� � �ل� � �ي � ��زي وال � � �ح � ��دي � ��ث ال � �ش ��ري ��ف
واالجتماعيات ،فقد سجلت  459حالة
غياب.
م��ن جهتها ،أك ��دت امل��وج��ه ال�ف�ن��ي ال�ع��ام
لالجتماعيات ،ايمان السويحل ،حرص
ال �ت��وج�ي��ه ع �ل��ى ت��رت �ي��ب وت�ن�ظ�ي��م ل�ج��ان
ال �ع �م��ل داخ� � ��ل ق ��اع ��ات ال �ت �ص �ح �ي��ح م��ن
املراقبني واملراجعني واملقدرين ولجنة
االحصائيات ولجان التسلم والتسليم،
واس� �ت�ل�ام أظ � ��رف االم �ت �ح ��ان م ��ن ل�ج��ان
امل��راق�ب��ة بالكنترول األدب ��ي ،وتوزيعها
على لجان التصحيح في القاعات.

د .نورة المليفي

مذكرات مدرّس وافد
هموم املعلم كثيرة ،وال يختلف اثنان في ذلك ،ومع ذلك
ورغم األل��م ،فإن هناك لحظات جميلة وذكريات أجمل
تبقى عالقة في ذهن اإلنسان .هذا ما أكده املعلم ندرة
ّ
الكالس عبر كتابه «مذكرات مدرس وافد» ،الذي سجل
ف�ي��ه ذك��ري��ات��ه الجميلة ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي ت��دري��س اللغة
الفرنسية ملرحلة الثانوية (القسم األدبي) ،التي امتدت
إل��ى ستة وثالثني عاما ،واألج�م��ل أن��ه أه��دى كتابه إلى
طالبه ال��ذي��ن تخرجوا على يديه وش�ق��وا طريق البناء
لكويت املستقبل.
وف��ي تقديمه للكتاب أك��د الدكتور أن�ط��ون ب��ارا أن هذا
الكتاب يحوي الحلو وامل��ر ،فهي مذكرات م��درس وافد
وثالثة عقود بطعم الحلو واملر.
وأن��ا أرى ان مثل ه��ذه امل��ذك��رات ستكون سجال خالدا
لحياة املعلم الوافد في الكويت ،الذي هجر وطنه واغترب
ّ
وحل ضيفا كريما على أرض الكويت ،ليدرس أبناءنا
وي��ؤس��س دعائمهم ف��ي الصبر والبحث ع��ن املعلومة،
ويكون لهم زادا في نهل العلم ،وغرس مفهوم املثابرة
فيهم ،والتنافس الشريف الذي يساهم في رقي األوطان.
مذكرات مدرس وافد سوف ترتقي بمشاعرنا وتجعلنا
نشعر بآالم املعلم الوافد ،التي ال ّ
يعبر عنها صراحة،
ول�ك��ن املعلم ن��درة ال�ك�لاس سجلها ف��ي كتابه لتكون
شاهدا على الصبر وشاهدا على العطاء.
وأول قيمة نتعلمها م��ن ه��ذه امل��ذك��رات م��ا يشعر به
املعلم ال��واف��د من غصة من ع��دم التقدير أحيانا ،ومن
عدم االحترام أحيانا أخرى ،وكأنه نقل لنا رسالة أحمد
شوقي ليذكرنا بها ولنولي اهتماما كبيرا بهذا املعلم.

التقرير السنوي في «الهندسة»:

 % 50من الطلبة راضون
عن بيئة التعليم الجامعي
يسرا الخشاب
كشف التقرير السنوي لكلية الهندسة والبترول بجامعة
ال �ك��وي��ت ل �ع��ام  2019 / 2018أن ح��وال��ي  %50م��ن ال�ط�ل�ب��ة
راضون عن بيئة التعليم الجامعي.
ُ
واس �ت �ط �ل��ع ال �ت �ق��ري��ر ،ال� ��ذي أع� ��د ض �م��ن م �ت �ط �ل �ب��ات ح�ص��ول
الكلية على االع�ت�م��اد األك��ادي�م��ي م��ن منظمة  ABETللعام
الدراسي  ،2020 / 2019آراء الخريجيني مؤخرًا عن طريق
االستبانات.
وأوضح التقرير أن الطلبة لم يكونوا راضني عن النصيحة
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ال� � �ك � ��ادر ال � �ت� ��دري � �س� ��ي ،خ� ��اص� ��ة ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط امل �ه �ن��ي ،ول ��م ت�ع�ج�ب�ه��م ال �خ��دم��ات األك��ادي �م �ي��ة
ك��ال �ت �ق��دي��م وال �ت �س �ج �ي��ل ،ف �ي �م��ا ازداد رض ��اه ��م ع ��ن م �ق��ررات
تخصص «الهندسة» ،وتوقع التقرير حل املشكالت املتعلقة
باملرافق بالنسبة للدفعات الجديدة في الشدادية.
أم��ا استبانة األس��ات��ذة ،فقد استطلعت  7مقاييس لتقييم
أداء طلبة الكلية بشكل خ��اص ،فيما ق��د تنسحب النتائج
ع�ل��ى غ�ي��ره��م م��ن ط�ل�ب��ة ال �ج��ام �ع��ة ،إذ ج ��اء ت أع �ل��ى درج ��ات
ال �ط �ل �ب��ة ف� ��ي ال � �ق� ��درة ع� �ل ��ى امل� �ش ��ارك ��ة ال� �ف ��اع� �ل ��ة ف� ��ي ال �ع �م��ل
الجماعي ،وأقل الدرجات في القدرة على اكتساب وتطبيق
امل�ع��ارف الجديدة وق��ت الحاجة باستخدام استراتيجيات
التعليم املناسبة.

مالحظات األساتذة

ُ
وط �ل��ب م��ن األس ��ات ��ذة إب� ��داء امل�لاح �ظ��ات واآلراء ح ��ول أداء
الطلبة ف��ي امل �ق��ررات ،ف��أك��د بعض األس��ات��ذة ت�ف��وق ع��دد من
الطلبة ،إذ كانوا ضمن مستوى االمتياز والجيد جدًا ،كما
ح��رص��وا ع�ل��ى ط ��رح األس �ئ �ل��ة وف �ه��م امل �ق��رر ب�ش�ك��ل ص�ح�ي��ح،
وال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي إلن �ت��اج
املشاريع.
أم� � ��ا اآلراء ال� �س� �ل� �ب� �ي ��ة ف �ق��د
ج� � � � � � � ��اء ت ب� � �س� � �ب � ��ب ض� �ع ��ف
م�س�ت��وى ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ال�ل�غ��ة أساتذة :الدارسون
االنكليزية ،حيث إن ضعف
متفوقون في
ف� �ه ��م واس� �ت� �ي� �ع ��اب وق� � ��راء ة
وك � �ت� ��اب� ��ة ه � � ��ذه ال � �ل � �غ� ��ة م��ن المقررات ..ضعاف
أك� � �ث � ��ر امل � �ش � �ك�ل��ات ش� �ي ��وع ��ًا
ب �ي�ن ال� �ط� �ل� �ب ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل ��ى في «اإلنكليزية»
صعوبة التحدث بها ،األمر
ال� � � ��ذي ي� �م� �ن ��ع ال� �ب� �ع ��ض م��ن
المناهج
املشاركة في املحاضرات.
وت� �ب ��اي� �ن ��ت
آراء األس� ��ات� ��ذة األكاديمية طويلة
ح� ��ول م� ��دى ت� ّ�م �ك��ن ال �ط �ل �ب��ة
 ..مقارنة بوقت
م� ��ن م � �ه� ��ارات ال �ك �م �ب �ي��وت��ر،
حيث رأى بعض األس��ات��ذة الفصل الدراسي
أن ال �ط �ل �ب��ة ي �ف �ت �ق��رون إل��ى
م� �ه ��ارات اس �ت �خ��دام ب��رام��ج
ال � �ك � �م � �ب � �ي� ��وت� ��ر ،ف� �ي� �م ��ا رأى
ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر أن ال�ط�ل�ب��ة ي �ج �ي��دون اس�ت�ع�م��ال�ه��ا ،وأوض��ح
أس��ات��ذة آخ��رون أن الطلبة ال يحبون األسئلة التي تتطلب
ت �ف �س �ي��رات ك �ت��اب �ي��ة ،ل �ع��دم ق��درت �ه��م ع �ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر امل�ك�ت��وب
بصورة سليمة.
وانتقد بعض األساتذة املناهج ،التي تعتبر طويلة مقارنة
ب��وق��ت ال �ف �ص��ل ال� ��دراس� ��ي ،وع� ��دم ت ��واف ��ر ال �ك �ت��ب ف ��ي م�ك�ت�ب��ة
ال�ط��ال��ب ،واق�ت��رح��وا تغيير الكتب امل�ق��ررة ف��ي بعض امل��واد،
فيما اشتكى بعض األساتذة من عدم قراء ة الطلبة للكتب،
ّ
يحسن
الفتني إلى أن تقليل عدد الطلبة في الفصل الواحد
عملية التدريس.
وأش��ار األس��ات��ذة ف��ي االستبانة إل��ى مشكلة االنسحاب من
املقررات أو الرسوب بسبب الغياب  ،FAمبينني أن مشكلة
نقل اإلجابات كانت مالحظة بني بعض الطلبة ،وأن تقليل
ال��درج��ات املمنوحة للواجبات املنزلية يقلل من احتمالية
ن �ق �ل �ه��ا م ��ن اآلخ ��ري ��ن ،م��وض �ح�ين أن ب �ع��ض ال �ط �ل �ب��ة ل��دي�ه��م
مشكلة في أساسيات الرياضيات والفيزياء ،وتسببت في
رسوب عدد منهم.
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النواب في جلسة الخطاب األميري..

من «الشدادية» إلى «بوحليفة»
مزاعم «فيروسية»

نزار عثمان وفهاد الشمري
استنادا الى الدستور ،فإن الخطاب األميري
ال��ذي يفتتح ب��ه سمو األم�ي��ر شخصيا دور
االنعقاد السنوي ملجلس األمة ،يمثل «بيانا
عاما ألح��وال البالد» ،ويشمل «أهم الشؤون
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ج ��رت خ�ل�ال ال �ع��ام امل�ن�ق�ض��ي،
وم��ا تعتزم الحكومة اج��راءه من مشروعات
واص �ل�اح� ��ات خ �ل�ال ال� �ع ��ام ال� �ج ��دي ��د» ،األم ��ر
الذي يرفعه الى مقام «خريطة طريق» تضع
اللبنات وع�لام��ات اإلرش ��اد وس�ب��ل االه�ت��داء
لتنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق االستقرار
والرفاه لعموم الشعب.
واع �ت��اد ال �ن��واب ع�ل��ى م� ّ�ر ال�ت��اري��خ البرملاني
ل �ل �ب�ل�اد ،ع �ل��ى ف �ت��ح «م � � ��زاد ع �ل �ن��ي» ل�ج�م�ي��ع
ال�ق�ض��اي��ا خ�ل�ال ج�ل�س��ات م�ن��اق�ش��ة مضامني
ال�خ�ط��اب األم �ي��ري ،يتنقلون م��ن قضية الى
أخ � � ��رى ،وي� �خ� �ت� �ب ��رون م� �ه ��ارات� �ه ��م ال �ب�لاغ �ي��ة
واالنشائية ،ويتزاحمون إلبراز صدى النبرة
وإظهار الجدية عند كل قضية يتناولونها،
ّ
ّ
باعتبارها القضية األحق بالتبني ،وينادون
بأن تكون على رأس األولويات.
وكان الفتا خالل مناقشة املجلس للخطاب

لماذا دعا هايف إلى تطبيق
الشريعة فوراً ومنع
االختالط في الجامعات؟
يوسع مفهوم
المرداس ِّ
«تطبيق الشرع» :يبدأ من
اختيار الوزراء
الحجرف اتهم «الصحة»
بالتسبب في وفاة
مواطنة ..استناداً إلى وقائع
ّ
كذبها شقيقها الوزير

جانب من جلسة مناقشة الخطاب األميري األخيرة | تصوير حسني هالل

األم�ي��ري األخ�ي��ر ،م�ح��دودي��ة ال�ت��زام ال�ن��واب
ب��امل �ض��ام�ين ال� � ��واردة ف��ي ال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي،
ال ��ذي ام �ت��دت امل �ن��اق �ش��ات ح��ول��ه ع�ل��ى م��دار
ج�ل�س�ت�ين وي�س�ت�ك�م��ل ق��ائ�م��ة م�ت�ح��دث�ي��ه في
ج �ل �س��ة  21ال� � �ج � ��اري ،وأن ن ��واب ��ا ش � ّ�رق ��وا
وغ� ّ�رب��وا ،وان �ص��رف��وا ع��ن ك��ل ذل ��ك ،وغ��رق��ت
أحاديثهم في الفرعيات الضيقة والقضايا
االن�ص��راف�ي��ة ..وإال ف�م��ا ال��ذي ق��اد ع��ددا من
ال �ن ��واب ال ��ى ال �ح��دي��ث م �ط��وال ع��ن ض ��رورة

«ال�ت�ط�ب�ي��ق ال �ف��وري ل�ل�ش��ري�ع��ة» ف��ي ال�ب�لاد؟
وما ال��ذي استدعى آخرين الى املغاالة في
االنتقاد مستشهدين بواقعة معينة تبينّ
الحقا أنها غير صحيحة!

هموم «االختالط»
ومن ذلك ،ما اندفع إليه النائب محمد هايف،
ممتطيا «صهوة خياله» متجوال في أنحاء
جامعة صباح السالم (الشدادية) الجديدة،

وأرع��د وأزب��د مشددا على ان االختالط فيها
«أسوأ مما كان يحدث في الجامعة القديمة».
وإذا ك��ان هايف قد اكتفى ب ّ
ـ«هم االختالط»
ف��ي الجامعات ،واصطفاه مقياسًا لتطبيق
ال�ش��ري�ع��ة ف ��ورا ،ف��إن ال�ن��ائ��ب ن��اي��ف امل ��رداس
كان أكثر ّ
توسعًا في دع��واه للتطبيق ،حيث
استحدث مفهومًا أشمل ،يبلغ مداه االحتكام
ال� ��ى ال �ش��ري �ع��ة ح �ت��ى ف ��ي «ط ��ري �ق ��ة اخ �ت �ي��ار
الوزراء»!

«أراض فضاء» ..بالتقادم
«الميزانيات»  :سقوط رسوم
ٍ

ارتفاع كلفة السياسة النقدية  41مليون دينار
ان�ت�ق��دت لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
البرملانية بعض السياسات التي تتبعها وزارة
املالية.
وق��ال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد،
عقب اجتماع اللجنة م��ع ممثلي وزارة املالية،
مل�ن��اق�ش��ة ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
/2018 2019ومالحظات ديوان املحاسبة وجهاز
امل��راق�ب�ين املاليني بشأنهما ،ان��ه على ال��رغ��م من
االتفاق بني الوزارة والبنك املركزي ،بأن تتحمل
ال�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة تكلفة السياسة النقدية التي
يقوم بها البنك ،والبالغة في الحساب الختامي
األخ �ي��ر  110.8م�لاي�ين دي �ن��ار ع��ن ال�س�ن��ة املالية
/2018 2019وبفارق  81مليون دينار تقريبا عن
املقدر له خالل السنة نفسها ،فانه البد من زيادة
ال�ت�ح�ق��ق ف��ي م��دى س�لام��ة ه��ذا اإلج� ��راء ق��ان��ون��ا
من قبل «املالية» والجهات الرقابية ،مبينا انه

تمت تغطية الفارق عن طريق املناقالت املالية،
مع مالحظة ارتفاع التكلفة على مدى السنوات
ال�س��اب�ق��ة ب�م�ق��دار  41م�ل�ي��ون دي �ن��ار ت�ق��ري�ب��ا عن
السنة املالية السابقة .وأش��ار عبدالصمد إلى
ح��رص اللجنة ع�ل��ى ض ��رورة متابعة تحصيل

ديون مستحقة للحكومة لم تحصل حتى اآلن،
ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��راك �م �ه��ا م �ن��ذ س� �ن ��وات ،وص��ل
بعضها إلى  15سنة بإجمالي  3ماليني دينار.
وأض��اف أن اللجنة ناقشت املالحظات ال��واردة،
س��واء على مستوى ال�ض��رائ��ب أو أم�لاك الدولة

ال�ع�ق��اري��ة ،وان�ع�ك��اس ذل��ك على ت��دن��ي اإلي ��رادات
املحصلة ،وحرمان الخزانة العامة من إي��رادات
كان من املمكن تحقيقها.
وذك��ر ان «املالية» ب��ررت ذلك بمسؤولية جهات
أخرى عن تأخر التحصيل ،منها إجراءات إدارة

ً
التفافا على «اإلحالل»
العدساني لـ سبقلا :رصدنا تعيين وافدين
في موازاة تأكيد لجنة «امليزانيات» ضرورة تأهيل
ال� �ك ��وادر وال �ك �ف ��اءات ال��وط �ن �ي��ة ،ل�ل�ح��د م��ن ظ��اه��رة
التوسع في توظيف الوافدين ،السيما في العقود
التي تمس تعيني املستشارين منهم ،شدد مقرر
اللجنة النائب رياض العدساني على أهمية تطبيق
سياسة اإلحالل بشكل جدي.
وق ��ال ال�ع��دس��ان��ي ل �ـ سبقلا ،إن ال�ل�ج�ن��ة ناقشت

مخالفات عديدة في اجتماعات سابقة ،منها ان
بعض الجهات الحكومية تنهي خ��دم��ات وافدين
يعملون ل��دي�ه��ا أو يتقاعد ه��و م��ن نفسه لتعديه
السن القانونية ،لكن تعمد تلك الجهات الى اعادة
ت��وظ�ي�ف��ه م�س�ت�ش��ارا ب��رات��ب ي�ب�ل��غ أض �ع��اف رات�ب��ه
السابق عندما كان موظفا.
واضاف «شددنا على الجهات الحكومية بضرورة

االل�ت��زام بالقوانني واللوائح وتطبيق اإلح�ل�ال ،ألن
إعادة تعيني الوافدين بالشكل السابق ّ
يعد التفافا
على القانون.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ت �ن��اق��ش ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
البشرية البرملانية اليوم ،ملفي التوظيف واإلحالل،
وستطلب م��ن ال��دي��وان خ�ط��ة ت�ض��ع فيها ت��واري��خ
بشأن إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية.

الفتوى في آلية رفع بعض الدعاوى القضائية
وت �ج��اوز امل ��دد امل �ح ��ددة ،م�م��ا ادى إل ��ى إس�ق��اط
بعض املبالغ بالتقادم ،مع تأكيد الوزارة قيامها
بجميع اإلجراءات من جانبها.
ول� �ف ��ت ع �ب��دال �ص �م��د إل � ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة الح �ظ��ت
انخفاض الرسوم املحصلة عن األراضي الفضاء
ال�ب��ال�غ��ة ن�ح��و  3م�لاي�ين دي �ن��ار ،وف�ق��ا للحساب
الختامي األخ�ي��ر ،وبنسبة تحصيل  36%فقط
مما تم تقديره خالل السنة املالية محل الفحص
/2018 ،2019مع تأكيد جهاز املراقبني املاليني
وج ��ود م�ب��ال��غ ك�ب�ي��رة م��ن رس ��وم أراض ��ي فضاء
لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون
املستحقة أوال فأوال ،كما أفادت الوزارة بأن أحد
أس�ب��اب انخفاض التحصيل يعود إل��ى تحايل
ال�ب�ع��ض ب �ت��وزي��ع األراض � ��ي ل �ع��دم ب�ل��وغ�ه��ا حد
النصاب ،وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.

أما النائب خالد العتيبي فقد انشغل بقوة
بقضية داخل منطقة أبوحليفة ،وبالتحديد
الى قطعة األرض البالغة مساحتها  650ألف
متر ،وسبق التنازل عنها للرعاية السكنية،
م�ت�س��ائ�لا ع �م��ا ح ��دث ب�ش��أن�ه��ا ف��ي ظ��ل ع��دم
تسليمها حتى اآلن ،مخاطبا ن��واب الدائرة
الخامسة على وج��ه الخصوص باإلنصات
لهذه القضية.
غ �ي��ر أن ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال �ح �ج��رف ف �ق��د آث��ر
ال� �خ ��وض ف ��ي ش ��أن رآه أوج � ��ب ال��واج �ب��ات،
وخاض نقاشا مطوال كال فيه النقد لوزارة
الصحة ووزي��ره��ا ومسؤوليها ،مستشهدا
ب��واق �ع��ة وف � ��اة ش �ق �ي �ق��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط خ��ال��د
ال� �ف ��اض ��ل م � ��ؤخ� ��را ،وم �ت �ه �م��ا م�س �ت �ش �ف �ي��ات
القطاع الحكومي بالتقصير الشديد بزعم
أن شقيقة ال��وزي��ر توفيت متأثرة بفيروس
التقطته في املستشفى األميري ،األمر الذي
ن�ف��اه ال�ف��اض��ل خ�ل�ال الجلسة ذات �ه��ا ،بقوله
«أختي انتقل اليها الفيروس من مستشفى
خ��اص ،ونقلت إل��ى األم�ي��ري مع فريق طبي
كامل وتوفيت هناك».

الفضل يشيد
بوزير الصحة
أش� ��اد ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ف�ض��ل
ب �ق��رار وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ب��اس��ل
ال� �ص� �ب ��اح ت �خ �ص �ي��ص م��رك��ز
م � �ح � �م� ��ود ح� � �ي � ��در ال� �ص� �ح ��ي
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ف� �ق ��ط ،ب� � ��دءا م��ن
مطلع األس�ب��وع املقبل ،مثمنا
ج�ه��ود رواد دي ��وان البصري
وش�ح��ذه��م لهمم أه��ل منطقة
ال � �ج ��اب ��ري� ��ة ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع �ل��ى
ع��ري �ض��ة إل �ك �ت��رون �ي��ة ت��وض��ح
ب � ��األرق � ��ام وال � ِ�ن� �س ��ب م �ع��ان��اة
األه � � ��ال � � ��ي ال � �ي� ��وم � �ي� ��ة ب �س �ب��ب
ازدحام املستوصفات.

 08الكويت
اإلشاعة
اإللكترونية

سعاد فهد المعجل
ّ
ّ
ه� ��ل ح ��ق ��ًا ح� ��ف� ��زت ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
اإلش ��اع ��ة ون �ش��رت �ه��ا ،أم أن أدوات
ال�ت��واص��ل واإلن�ت��رن��ت وغ�ي��ره��ا مما
ج��اء كنتيجة للثورة التكنولوجية
ال�ت��ي نشهدها ال �ي��وم ..عملت على
تأمني مسارات اإلشاعة ال أكثر؟!
ّ
وسط هذا الكم الهائل واملتدفق بال
انقطاع من املعلومات التي تتناقلها
أجهزتنا على اختالفها ،ب��دأت في
ّ
التشكل حالة م��ن ال�ح��ذر اجتاحت
الناس تجاه ما يصب في أجهزتهم
الذكية كل يوم ..ولعل الالفت هنا أن
الشباب باتوا أكثر حذرًا من الكبار
ال ��ذي ��ن ي �ن��در م �ن �ه��م م ��ن ي �ل �ج��أ ال��ى
محركات ّ
ّ
تقصي الحقيقة وكشف
اإلشاعة من املعلومة الصحيحة.
ال ي�ب��دو أن ه�ن��ال��ك ،على األق��ل في
امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ظ��ور ،وس�ي�ل��ة فاعلة
لكبح جماح هذا السيل املعلوماتي
ال �ه��ادر ،كما ال يمكن ف��رض رقابة
حقيقية على ما يجوز وما ال يجوز
نشره ،حتى في ظل كل املحاوالت
ّ
ّ
لسن قوانني تتحكم أو تضبط هذا
ال�ت�ف��اع��ل اإلل �ك �ت��رون��ي ال ��ذي أص�ب��ح
ع��اب �رًا ل �ك��ل ت �ض��اري��س ال�ج�غ��راف�ي��ا
ومدونات التاريخ.
اإلشاعة اإللكترونية اليوم أصبحت
ً
ت� � �ه � � ّ�دد دوال وأن � �ظ � �م� ��ة ،وت� ��زع� ��زع
مؤسسات اقتصادية ومالية ،وفي
حني ك��ان التجاهل في السابق هو
أف �ض��ل ال �ط��رق ل ��وأد اإلش��اع��ة لكنه
ال �ي��وم ل��م ي�ع��د ك��ذل��ك ،ب��ل ق��د يكون
ال�ع�ك��س ه��و ال�ص�ح�ي��ح ..ل��ذل��ك ،فقد
ن �ش �ط��ت ال � � ��دول وامل ��ؤس� �س ��ات ف��ي
إنشاء مراصد خاصة بها ملواجهة
ما يثار من إشاعات على الشبكات
اإللكترونية.
اإلش � ��اع � ��ة ال � �ي� ��وم أص� �ب� �ح ��ت أداة
م� ��ن أدوات ال � �ص � ��راع ال �س �ي��اس��ي،
س � � ��واء ب�ي��ن األف� � � � ��راد أو ب�ي��ن دول
وم��ؤس �س��ات ض �خ �م��ة ..ح �ت��ى لقد
أص �ب �ح��ت لل��إش��اع��ة أوق � ��ات ذروة،
ت� ��زداد وت �ي��رت �ه��ا ،ف��ي ظ��ل ال �ح��روب
والنزاعات السياسية واالقتصادية،
مع ما يحمله ذلك من تأثير مباشر
في الرأي العام ..وهي ،أي اإلشاعة،
وإن كانت ليست بأمر مستحدث،
لكنها ال�ي��وم تأتي ب��رداء إلكتروني
ّ
ّ
مكنها من ّ
التلون والتشكل بصورة
مخيفة أحيانا ..ه��ذا بخالف طبعًا
ّ
ما وفرته التكنولوجيا من مساحة
ان� �ت� �ش ��ار ه ��ائ� �ل ��ة ل �ل�إش� ��اع� ��ة ،ف�ه��ي
تستطيع اليوم أن تنتقل ،وبسرعة
البرق إلى مئات اآلالف ،بل وأحيانا
إلى ماليني البشر في أنحاء مختلفة
من األرض.
ال�ي��وم ،وف��ي ظل عالم افتراضي ال
حدود له ،يجري التعامل مع الكثير
م ��ن اإلش ��اع ��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة على
أساس لكونها معلومات صحيحة،
وب� �غ ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ص �ح �ت �ه��ا م��ن
زي� �ف� �ه ��ا ،ل ��م ي �ع��د رواة اإلش ��اع ��ات
مقتصرين على من هم فى السلطة
أو من أرب��اب النفوذ ،بل أصبح أي
شخص ـــــ وبمهارات تقنية بسيطة
ـــــ يستطيع أن ي��رب��ك أع �ت��ى ال ��دول
واألنظمة واملؤسسات.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

لماذا بلع لسانكم الطير مع إسرائيل؟!

وزير األمن اإلسرائيلي صرح مؤخرًا أن أول عمل قام به عندما تولى
منصبه منذ  3أشهر هو تشكيل هيئة تعمل على تعزيز االستيطان
اليهودي في األراضي الفلسطينية واملحتلة واملصنفة كمنطقة «ج»
واتخاذ اإلج��راءات الالزمة التي تمهد لضم تلك املناطق إلسرائيل
بشكل عملي ..نفتالي بينت وزي��ر األم��ن اإلسرائيلي الجديد قال
أي �ض��ًا :إن س�ي��اس��ة دول ��ة إس��رائ�ي��ل ه��ي أن م�ن��اط��ق «ج» ت��اب�ع��ة لها،
والحكومة تفعل كل شيء لدعم البناء اإلسرائيلي في هذه املناطق،
تمهيدًا لضمها .فهذا الضم يجب أن يكون عمليًا ،نشاهده على
األرض وليس فقط في القرارات والتصريحات ،ومن أبرز القرارات
ال�ت��ي اتخذتها هيئة ال�ض��م ال�ت��ي شكلت ل��ذل��ك ال�غ��رض ،ه��و تسريع
اإلجراءات إلعالن الضم حتى خالل فترة االنتخابات البرملانية ومنح
مستوطنني تصاريح لشراء قطع األراضي في الضفة ،وتسجيلها
في دائرة الطابو اإلسرائيلية ،ومنح الشرعية القانونية اإلسرائيلية
لنحو  30ب��ؤرة استيطان قائمة م��ن دون ت��راخ�ي��ص .وال�ب��دء بذلك
عن طريق رب��ط البؤر االستيطانبة (غير القانونية) بشبكة املياه
والكهرباء واملجاري ،وإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت فيها،
ومنه إخالء مستوطنني استولوا على أراض فلسطينية خاصة لم

مدونة مسافر
ال� �ي ��وم م��وض��وع �ن��ا إس� �ك ��ان م��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة
األجانب ،وشلون كانت وشلون ص��ارت ،فمن
أي� ��ام ال�س�ت�ي�ن�ي��ات وال ��دول ��ة ت�س�ت��أج��ر ع �م��ارات
إلسكان موظفيها وكانت تساهم في إنعاش
ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ،ف��ال �ع �م��ارة امل��ؤج��رة ألم�ل�اك
ال ��دول ��ة م�ح�ب�ب��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ،ألن اإلي �ج��ار
مضمون واالشغال كامل ،وأذكر في منتصف
الثمانينيات ت��م تغيير لتلك ال�س�ي��اس��ة ،ب��دأت
ال��دول��ة ب��دف��ع ب��دل إي �ج��ار ،وع�ن��دم��ا ب��دأت حمى
ارتفاع اإليجارات ،عادت فكرة تأجير عمارات
كاملة مع التأثيث ،وكانت الجهة املنوط بها تلك
املسؤولية هي إدارة إسكان موظفي الدولة في
وزارة املالية وبتجربة عن قرب ،الجماعة يعلنون
وب �ك��ل ش�ف��اف�ي��ة ب��ال�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة رغبتهم
باستئجار وح��دات سكنية مطلوبة لديهم من
أجهزة الدولة املختلفة وكذلك املباني اإلداري��ة،
وبعدها تخرج لجنة للكشف امليداني وبعدين
تعرض على لجنة عندهم ويتخذون قراراتهم
مع تحديد قيمة لإليجار ،وطبعًا اللجنة مقيدة
بسعر ما يقدرون يطلعون عنه ،يعني ميزان
ومسطرة وحدة على الكل ،وبعدها العقار الذي
يقع عليه االختيار يستدعون صاحبه ويعطون

تقم ضدهم شكاوى بهذا الشأن ..انتهى.
***
ونحن إزاء هذه الجريمة النكراء التي تستولي بها دولة إسرائيل الغاصبة
على مزيد من األراضي الفلسطينية وتهديها للمستوطنني األجانب من
دون وازع م��ن ضمير أو أخ�ل�اق أو ق��ان��ون دول��ي أو محلي! وه��و أمر
تعودناه من تلك الدولة الفريدة من نوعها في العالم أجمع ،والتي تجمع
البشر فيها حسب ديانتهم ،وهو أمر مرفوض وغير مقبول من نواح
أخالقية وقانونية كثيرة ،وعلى رأسها مبادئ حقوق اإلنسان.
وإذا وق��ف ال�غ��رب متفرجا إزاء ه��ذه الجريمة ال�ن�ك��راء ب�ق�ي��ادة ترامب
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال ��دول األوروب �ي��ة واآلس�ي��وي��ة وال �ـ«ج �ن��وب أميركية»
ملجاملتها ل�ل��والي��ات املتحدة وطفلها امل��دل��ل إس��رائ�ي��ل ..فإننا ال نفهم
وال نستوعب سكوت ال��دول العربية ج��ارة إسرائيل ،وال��دول التي لها
معاهدات (سرية وعلنية معها) على تلك الجريمة النكراء ..وإذا قلنا
إن الدول العربية والحكومات العربية مشغولة بتداعيات الربيع العربي
واألزمة األميركية اإليرانية ،يظل التساؤل قائما على مؤسسات املجتمع
املدني وأص�ح��اب ال��رأي في وسائل التواصل االجتماعي والصحافة،
فهؤالء أيضا بلع لسانهم الطير على ذلك الحدث الجلل ..وركزوا خالل

Ali-albaghli@hotmail.com

األسابيع الفائتة على إي��ران وسياساتها وجنرالها قاسم سليماني
الذي اغتاله األميركان مؤخرًا ..وكأن مشاكل العالم كله تركزت في تلك
الدولة وذلك الجنرال ..وأرجو أال يفهم هنا إلى أننا نصادر على املطلوب
ونطلب عدم انتقاد إيران وسياساتها في املنطقة ،ألن ذلك يندرج تحت
بند حرية الرأي والتعبير ..لكننا نتساءل ملاذا يمارس هؤالء ذوو األلسن
الطويلة واألقالم الجارحة مؤخرًا سياسة الصمت الرهيب على سرقة
إسرائيل ألراض��ي أش�ق��اء لهم ف��ي ال��دي��ن وال�ع��روب��ة ..ون�ق��ول إلسرائيل
وحاميها ترامب ،إن هذه الجماعة تمارس معكم مبدأ يا نار كوني بردا
وسالما على إسرائيل!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

شغل حكومة
له لستة من أنواع األثاث ومواصفاته ،املهم هذا
كله قبل توقيع العقد ،يعني يا مالك العقار روح
أثث بعدها نمر على العمارة إذا عجبنا األثاث
وكله تمام وقعنا عقد معاك وإذا ما عجبنا فال
تعاقد والخسارة عليك ،مع مالحظة ان العقد
يشمل تغيير االث��اث كل ث�لاث سنوات وكذلك
الصيانة الكاملة ،وه��ذا العقد ق��د يسمى عقد
إذع� ��ان ألن ��ه م�ت�ق��ن ل�ح�م��اي��ة ح �ق��وق ال�ح�ك��وم��ة،
امل�ه��م ق�ب��ل أي ��ام ات�ص��ل ع�ل��ي ق��ري��ب وي�س��أل�ن��ي:
ش �ن��و ص��اي��ر م ��ع وزارة امل��ال �ي��ة؟ وي �ك �م��ل :أن��ا
مأجر لهم عمارة من عشر سنوات وما عندنا
أي مشاكل واألم��ور طيبة ،ولكن ب��دأ ن��اس من
الفتوى والتشريع ومن مجلس الوزراء والبلدية
أي�ض��ًا يتصلون ب��ي وي�ق��ول��ون اح�ن��ا مؤجرين
عندك شقق تعال وق��ع عقد ،وبعضهم يقول
نبي نخلي الشقة ،وك��ذل��ك الحظت أن حساب
اإليجارات ما وصل من املالية ،فقلت له :الظاهر
ان��ت غ�ي��ر م�ت��اب��ع ش�غ��ل حكومتنا وم��ا أل��وم��ك،
ولكن لسبب ما تم اتخاذ ق��رار بانهاء تكليف
وزارة امل��ال�ي��ة ع��ن إدارة ملف إس�ك��ان موظفي
الدولة ،وخلت كل جهة تتصرف بكيفها ،وطبعًا
ه��ذا وبوجهة نظري إخ�لال بالعقد امل��وق��ع من
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قبل الوزارة مع املالك وهذا يعطي الحق للمالك
بإلغاء عقد اإليجار ،ونصحت صاحبي وقلت
له ان امليزة من التأجير ألمالك الدولة قد انتهت،
ألن الحني التعامل سيكون مع أكثر من جهة،
وه�ن��اك وح��دات س��وف تخلى ووح ��دات سوف
ت��ؤج��ر ألف � ��راد ،وم�ت��اب�ع��ة ال�ص�ي��ان��ة راح ت�ك��ون
حدها مزعجة ،ونصيحتي إنها فرصة تلغي
العقد وتأجر آلخرين ،فبقيمة اإليجار الحالي
املنخفضة عن السوق لن تجد صعوبة إطالقًا.
ول�ح�ك��وم�ت�ن��ا ال��رش �ي��دة اذا ك��ان��ت ال��دول��ة تدفع
دي �ن ��ارا م��ن خ�ل�ال وزارة امل��ال �ي��ة ،ف�ص��دق��ون��ي
أن �ه��ا س ��وف ت��دف��ع أض�ع��اف��ا م�ض��اع�ف��ة نتيجة
ه��ذا ال �ق��رار ،وب�ع��ده��ا راح ن�س�م��ع ق�ص��ص من
الفوضى والفساد.
وتسلمون.

صوتك مهم
من خالل تحضيري لندوة حملة «سجلني»،
التي تتحدث عن أهمية التقييد واملشاركة في
انتخابات مجلس األمة ،أدركت أني أعيش في
سلسلة تناقض غريبة نوعًا ما.
إذ إنني ،وعلى سبيل املثال ال الحصر ،عندما
ك �ن��ت ط��ال �ب��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ك �ن��ت ع �ض��وة في
اتحاد الطلبة ملدة  ٣سنوات متتالية ،وفي فترة
ً
االنتخابات كنت دائمًا أتحدث بشغف مشجعة
األف��راد والطلبة عن أهمية اإلدالء بأصواتهم،
وعن تأثير قراراتهم في كل عملية ديموقراطية،
لكني م��ا إن ّ
تخرجت ف��ي الجامعة وانطلقت،
ّ ً
مكرسة مبادئي في الحياة العامة ،حتى اتضح
ل��ي أن م��ا ك�ن��ت أش�ه��ده ف��ي ح�ي��ات��ي الجامعية
ال يختلف جليًا عما يمر به مجتمعنا اليوم؛
ل��ذا بقيت ع�ل��ى منهاجي امل�ش�ج��ع للمشاركة
ً
الشعبية ال�ف��اع�ل��ة ،م��درك��ة أن غ�ي��اب األص��وات
الحكيمة عن العملية الديموقراطية من شأنه أن
ُيحبط مساعي الكثير بإيصال اإلصالحيني.
أع�ت�ق��د أن�ن��ا ال �ي��وم جميعًا ن��رى ح��ال ال�ب��رمل��ان
ً
الكويتي ،وأن مستوى الطرح ال ُيعد مقبوال ،إذ
قورن بتطلعات املواطنني وآمالهم ،لكن ما علينا
ّ
أن ندركه هو أننا شكلنا ه��ذا املجلس ،سواء
بتصويتنا لألشخاص الذين لم نكن مقتنعني
ب�ه��م أو ال��ذي��ن أق�ن�ع��ون��ا ب�ط��رح�ه��م ،أو جاملنا
عوائلنا ،أصدقاءنا ،كياناتنا االجتماعية ،على
حساب كفاءة اآلخرين بالوصول الى البرملان
كما هو الدارج بكل حرقة وأسف في مجتمعنا
الكويتي ،أو أننا لم نحرك ساكنًا ،قائلني إننا ال
نريد أن نشارك فحسب ،األم��ر ال��ذي نتج عنه
وص��ول البعض م��ن غير الكفوئني ال��ى ُس� ّ�دة
امل�ق��اع��د النيابية ،ف��ي واح��د م��ن أه��م ال�ص��روح
التشريعية ،في أي بلد.
إن تسجيل أسمائنا في سجل الناخبني هو

علي أحمد البغلي

تسجيل أول م��وق��ف حقيقي ل�ل�م��واط�ن��ة ،في
دول��ة ديموقراطية ،مثل دول��ة الكويت ،لنا حق
التصويت ولكنه أيضًا واجب علينا تجاه بلدنا
أن نعطي صوتنا للمستحقني الذين سيسعون
مل�ص�ل�ح��ة ال �ب �ل��د ،ول �ي��س مل�ص��ال�ح�ه��م ال�خ��اص��ة
ُ
الضيقة ،كما أشيع في كثير من الحاالت .إذ
تبني اإلحصاءاتً ،
بناء على األرقام املرصودة
في  ،٢٠١٨أن نسبة الناخبني الرجال زادت من
 ٤٤%في  ٢٠٠٧الى  ٤٨%في  ،٢٠١٨ونالحظ
ه�ن��ا ص �ع��ودا إي�ج��اب�ي��ا .ب�ي��د أن ��ه ،وب�ك��ل أس��ف،
ّ
مستمرًا ف��ي نسبة الناخبات،
نلحظ تراجعًا
حيث كانت النسبة  ٥٦%ف��ي  ٢٠٠٧وصلت
إلى  ٥٢%في آخر إحصائية في .٢٠١٨
برأيي ،هناك كم معضلة اجتماعية تسهم في
قلة وعي بعض النساء في العملية السياسية؛
فقد ُحجبت املرأة عن الحياة النيابية والسياسية
منذ نشأتها دستوريًا ،وكان غياب تمحور تلك
النقاشات في التجمعات االجتماعية الخاصة
ب��امل��رأة  -باستثناء بعض املناسبات القليلة -
وقد لوحظ تزايد مطرد ورتيب في النقاشات
السياسية ف��ي املجالس االجتماعية الخاصة
ب��ال �ن �س��اء ل �ت �ض��اه��ي م ��ا ي � ��دور ف ��ي امل �ج��ال��س
االجتماعية الخاصة بالرجل .وبالتالي ،فمن
الطبيعي ج� ّ�دًا أن نتأثر بما ُي�ث��ار ف��ي املجتمع
َ
وما ُيتناقل على وسائل االعالم.
ً
فمثال ،وشخصيًا ،عندما كنت أحضر بعض
املجالس االجتماعية كنت أستمع إل��ى حديث
متكرر عن كثير من الشخصيات السياسية
وال �ن �ي��اب �ي��ة وع� ��ن إع� �ج ��اب ال �ب �ع��ض ب�ط��رح�ه��م
السياسي ،وتشكلت على اثر ذلك قناعة لدي
ُ
بما نقل منهم ،إل��ى حني وج��دت نفسي أداف��ع
ُ
ع��ن ه ��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات اذا أس � ��يء إل�ي�ه��ا من
قبل أح��د .بيد أن دفاعي عنها كان نتيجة ما

نور المخلد
ُّ
ُّ
غذيت به من معلومات وآراء ،وما غذيت به ال
عالقة له بقناعاتي؛ إذ ُبعيد البحث والتمحيص
ف��ي م��واق��ف ه��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات ات �ض��ح ل��ي أن
ال �ك �ث �ي��ري��ن م �ن �ه��م ق ��د رف� �ض ��وا ح �ق��وق امل� ��رأة
السياسية ،سواء بالتصويت أو التصريح ،ولو
ك��ان أم��ر حقي في التصويت بيدهم ملا تقرر
ُ
فلست أعرف
لي الحق في املشاركة السياسية،
ِل� َ�م تتكالب امل��رأة على دع��م وتأييد م��ن رفض
حقها ف��ي امل�ش��ارك��ة السياسية ،ب��ل وتسعى
ً
�دة ألن ّ
يتبوأ ه��ؤالء املقاعد النيابية دون
ج��اه�
غيرهم ممن يؤمنون بالتعددية والديموقراطية
واملشاركة الشعبية بمختلف فئاتها؟
ل ��ذا ،ح � ٌّ
�ري ب�ن��ا أن ن�ق��ف ف��ي وج ��ه ال �ق��وة ال�ت��ي
ت �س �ت �ف �ي��د م� ��ن ت �س ��وي ��ق اإلح � �ب � ��اط وال � �ي� ��أس،
ون�ش��ارك ،ون�ص� ّ�وت ،بل ونحاسب .فما دامت
مخرجات العمل السياسي لديها تأثير فينا،
فال بد أن نشارك في صياغتها ووصول من
يمثلنا.
***
ح�م�ل��ة «س�ج�ل�ن��ي» ت �ه��دف إل ��ى ت�س�ج�ي��ل أك�ب��ر
ع��دد ممكن من النساء املستوفيات الشروط
في ج��داول االنتخاب في شهر فبراير املقبل،
بالتعاون مع حملة «إلغاء املادة .»١٥٣
ي��رج��ى م�ت��اب�ع��ة ح �س��اب��ات ال�ح�م�ل�ت�ين مل�ع��رف��ة
املزيد:
@abolish153
@sajelni1

الخطر
والفرصة!
ايمان جوهر حيات
emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

قامت الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجمعية الهالل األحمر الكويتية
ب��إع��داد ب��رن��ام��ج ال��ورش��ة التنسيقية الوطنية ال�ت�ش��اوري��ة ح��ول ال�ح��د من
مخاطر ال �ك��وارث ،وش��ارك بها ك��ل م��ن الشبكة العربية للبيئة والتنمية
(رائ ��د) ،واملنظمة الدولية  ،GNDRوممثلون ع��ن رئ��اس��ة األرك��ان العامة
للجيش ،ووزارة الداخلية والدفاع املدني ،واالدارة العامة لإلطفاء ،والهيئة
العامة للبيئة ،ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،في  9يناير .2020
استفدت من بعض املعلومات القيمة خالل تلك الورشة التي لم تقتصر
على ال�س��رد ،ب��ل ق��ام منظموها بعمل استبيان لقياس بعض امل��ؤش��رات
واالس �ت �ف��ادة م��ن امل �ق �ت��رح��ات وال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ت�م��ت م��راج�ع�ت�ه��ا أم��ام
ال�ح�ض��ور ،وأتمنى أن ت��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ،والعمل على إخ��راج�ه��ا من
محيطها النظري إلى إجراءات عملية فاعلة تفضي بمردود إيجابي على
املجتمع.
لفت انتباهي في الورشة بعض النقاط عن أهمية دور مؤسسات املجتمع
املدني في توعية وتثقيف املجتمع وكذلك ض��رورة الربط والتنسيق بني
كل مؤسسات الدولة ومحاربة البيروقراطية والجمود اللذين يعيقان األداء
ويحدان من الجودة ،وإنشاء مركز مستقل إلدارة األزمات تحت إشراف
مؤسسات املجتمع املدني بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
لننظر إلى الواقع الذي نعيشه اليوم ،سنجد أنه ال يزال العديد من الجهات
الحكومية بعيدا عن الربط اإللكتروني ،وان أغلب مؤسسات املجتمع املدني،
خصوصا جمعيات النفع العام ،مقيدة ببعض النظم الجامدة التي تعوقها
ع��ن ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا الصحيح ف��ي خ��دم��ة املجتمع وتنميته ،فهي شريك
أساسي ومؤثر ولديها العديد من األدوار الحيوية ،وهي حلقة الوصل التي
تربط املجتمع بمؤسسات الدولة ،ومن حقها إرشاد مؤسسات الدولة في
حال إخفاقها عن أداء دوره��ا ،وتعزيز الشفافية ،ورفع الوعي بالقضايا
املجتمعية ،وتشجيع م�ش��ارك��ة امل��واط�ن�ين وتأهيلهم لتحمل املسؤولية،
وإدارة األزمات والكوارث ،واالستجابة إلى حاالت الطوارئ.
موقعنا الجغرافي يحتم علينا أن نكون على أت��م االس�ت�ع��داد ألي خطر
محتمل من هذا اإلقليم امللتهب ،واملتفاقم بمختلف األزمات ،وأهمها األمنية
األشد خطورة النتهائها بصراعات وحروب مدمرة ال ينجو منها أحد.
ويكفينا م��ا ن��راه جميعا م��ن ارت �ف��اع ن�ب��رة ال�ت�ط��رف امل �ق��ززة واإلش��اع��ات
امل�غ��رض��ة ال �ت��ي ال غ��اي��ة ل�ه��ا إال ش��ق وح ��دة ال �ص��ف ،واس �ت �غ�لال البعض
تلك األزم��ات لجني التكسبات السياسية على حساب املصلحة العامة،
وغ �ي��اب دور أغ�ل��ب وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ،خ�ص��وص��ا وزارة اإلع�ل�ام ف��ي نقل
ُ
املعلومات الصحيحة التي تغلق األبواب على تجار األزمات وتوعي الناس
ُ
والتأهبية قبل وقوع األزمات وأثنائها وبعدها! وهذا
بالسلوكيات الوقائية
سبب رئيسي لفقدان ثقة أغلب املواطنني بمؤسسات الدولة وتشككهم
في وجود خطة مدروسة ومعدة مسبقا لالستجابة الوقائية من األزمات
والتي من املفترض أن تكون حاضرة بشكل مكثف من خالل كل وسائل
اإلعالم لتوعية وإرشاد الجمهور بمعلومات تتسم بالشفافية واملصداقية
التي من شأنها حماية ال��رأي العام من مغبة اإلشاعات واألخبار الكاذبة
التي تزيد من تعقيد األزمة.
أحيانا ي�ك��ون الخطر ف��رص��ة أو نقطة ت�ح��ول ُيفترض استثمارها ،وما
نحتاج إل�ي��ه ال�ي��وم ه��و الحكمة م��ن خ�لال وض��ع امل�ص��ال��ح املشتركة قبل
الرغبات الشخصية ،وإتاحة املجال لحوار وطني شامل بدال من العناد
والتطرف ،واالعتماد على استراتيجيات قائمة على النزاهة والشفافية
وامل��رون��ة والتسامح لحل الخالفات الداخلية ب��دال من استغاللها لخدمة
مصالح ضيقة قصيرة النظر.
حفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

شراكة «أدنوك» اإلماراتية و«أرامكو» السعودية
ف��ي ت�ح��رك ج��دي��د على مستوى ال�ش��رك��ات النفطية الوطنية
بالخليج العربي ،أعلنت شركة أدنوك االماراتية التي تتخذ من
أبو ظبي مقرا لها وشركة ارامكو السعودية عن دخولهما في
مشروع من العيار الثقيل في السوق الهندي املتعطش للطاقة
واملنتجات البترولية املكررة.
اقدر الطاقة االنتاجية لهذا املشروع مليونا ومئتي ألف برميل
من املنتجات املكررة يوميا ،اي ما يعادل اثنتي عشرة في املئة
من صافي الكمية املصدرة من النفط الخام للبلدين لتلبية
الطلب املتنامي في شبه القارة الهندية أحد أكبر اسواق العالم
واسرعها نموا.
ه��ذه ال�ش��راك��ات ت�ع��زز م��ن مكانة دول الخليج على خريطة
الطاقة العاملية ،فالعالم اليوم أصبح اكثر تشددا مع تراجع

ن �س��ب ال �ن �م��و ال �ع��امل��ي وامل� �خ ��اوف م��ن آث� ��ار ت��راج��ع م�س�ت��وى
التجارة العاملي نتيجة للحرب التجارية املحدقة باالفق بني
أكبر اقتصادين بالعالم ،وهما ال��والي��ات املتحدة األميركية
وجمهورية الصني.
تأمني االسواق هدف استراتيجي لكل الدول املصدرة للنفط،
وال �ش��راك��ة الخليجية للسيطرة ع�ل��ى ح�ص��ص س��وق�ي��ة في
االس� ��واق ال�ك�ب��رى ك��ال�ه�ن��د وال �ص�ين خ �ط��وة تستحق ال�ث�ن��اء،
خصوصًا صفقة الهند ال�ت��ي تتميز ب��دع��م حكومي هندي
وبمشاركة منتجني محليني تبلغ حصتهم مجتمعني  50في
املئة ،وخمسة وعشرين ألدنوك ومثلها ألرامكو.
تعتبر ه��ذه الصفقة الثانية ألرام�ك��و في السوق الهندي بعد
االستحواذ على نسبة – من شركة ريالينس الهندية للتكرير،

فراس عادل السالم
م��ا ي��دل على االه�ت�م��ام ال�س�ع��ودي الكبير ل�ه��ذا ال �س��وق ،نظرا
لقربه الجغرافي من اململكة العربية السعودية وحجمه الذي
يستوعب كميات كبيرة من الصادرات السعودية للنفط الخام.
يبلغ مجموع ما سيتم تزويده للسوق الهندي للصفقتني ما
ال يقل ع��ن مليون ومئة أل��ف برميل يوميا م��ن قبل ارامكو
السعودية بقيمة سوقية حالية تبلغ واح�دًا وسبعني مليون

دوالر ي��وم�ي��ا ،اي م��ا ي �ع��ادل م�ل�ي��اري��ن وارب�ع�م�ئ��ة دوالر في
الشهر الواحد ،او ستة وعشرين مليارا ومئة مليون دوالر
سنويا ،تحقيق ه��ذه العوائد من بيع الخام فقط ال يشتمل
الربح املتوقع من عمليات التكرير وتصنيع البتروكيماويات،
ما سيحقق ايرادات اضافية في عقدين طويلي األجل ونسب
تملك بالشركات املشغلة للمشاريع مما يدر هوامش ربح من
خام آخر مستورد.
ك�خ�لاص��ة ،نتمنى أن ن��رى م��زي��دا م��ن ال�ش��راك��ات الخليجية
في شتى املجاالت كالطيران والنقل والنفط والغاز والذكاء
االص�ط�ن��اع��ي ،لتخلق كيانات ضخمة ق ��ادرة على املنافسة
بشكل أكبر عامليا ،ليستفيد منها االقتصاد الخليجي ككل
وننتقل به ملراحل أكثر تقدما.
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من الذاكرة

النقد السياسي
الطريف!

خالد أحمد الطراح
مأساة سوريا «األسد» ،جرى تناولها من زوايا
عديدة من وسطاء دوليني ومحللني سياسيني
من مختلف الجنسيات منذ سنوات ،ولكن حني
يأتي النقد ال�لاذع بلغة طريفة وبلكنة شامية،
ي�ص�ب��ح ال�ت��أث�ي��ر أش ��د وأك �ث��ر ان �ت �ش��ارا وج��ذب��ا
لالنتباه.
فقد أب��دع مقدم برنامج «السيناريو م��ع همام
ح � ��وت» ف ��ي ت �س �ج �ي��ل ع �ل��ى «ي ��وت� �ي ��وب» ل�ق�ن��اة
تلفزيونية ف��ي إي�ص��ال رس��ال��ة ش��دي��دة اللهجة
وعميقة املعاني ،وبسخرية هادفة حول الظروف
الكارثية ،التي يعيشها الشعب ال�س��وري منذ
حكم «األسدين ،األب واالبن»!
ب � ��دأ ح � � ��وت ،ب� �س ��رد ت ��اري� �خ ��ي ل� �س ��وري ��ا م�ن��ذ
استقاللها في  ،1946أي منذ تقريبا  71سنة،
موضحا أن عدد حكام سوريا خالل هذه الفترة
بلغ « 18رئيسا خالل  25سنة» ،بينما حكمها
رئيسان من «أسرة واحدة أب وابنه حوالي 46
س �ن��ة» ،م�ت�ح��دي��ا ف��ي س �ي��اق ظ��ري��ف أن يعرف
الشعب السوري حكام سوريا منذ االستقالل،
مبررا على حد قوله «ألن بيت األس��د طمسوا
هذا التاريخ»!
وقال مقدم البرنامج بحسرة املواطن السوري
«أتحدى بنسبة  %99من الشعب السوري أن
يعرفوا أسماء الرؤساء الذين عدوا على سوريا
مو جهل ال سمح اهلل».
وعرض همام حوت في سياق العرض التاريخي
أسماء ال��رؤس��اء ال��ذي حكموا سوريا ب��دءا من
ش�ك��ري ال�ق��وت�ل��ي مل��دة س��ت س �ن��وات ،وحسني
الزعيم ألرب�ع��ة أش�ه��ر ،وآخ��ر مل��دة «ي��وم واح��د»
معلقا حوت أن «اسمه أطول من فترة حكمه».
أم��ا ع��ن االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ال �س��وري��ة ،فقد
اس �ت �ع��رض ه �م��ام م �ع �ل��وم��ات ،وإن ك��ان��ت غير
جديدة ،عن االنتخابات الرئاسية ،مركزا على
«ع� ��دم وج� ��ود م��رش��ح واح� ��د م�ن��اف��س للرئيس
الحالي بشار» ،وهو ما وثقه التاريخ.
وتناول حوت في معرض حديثه الساخر عن
الرئاسة السورية فوز الرئيس بشار من «حزب
واحد وأسرة واحدة»!
حصد البرنامج تأييدا وتصفيقا وضحكا من
ال�ج�م�ه��ور امل �ش��ارك ف��ي ال�ب��رن��ام��ج ،فيما شنت
أط� ��راف أخ ��رى ف��ي ال �ف �ض��اء اإلل �ك �ت��رون��ي ن�ق��دا
قاسيا للبرنامج ومقدمه همام حوت شخصيًا.
ال �ب ��رن ��ام ��ج ع� �ب ��ارة ع ��ن ع � ��رض ه ��زل ��ي مل��أس��اة
س �ي��اس �ي��ة ه� ��زت وج� � ��دان امل �ج �ت �م �ع�ين ال �ع��رب��ي
والدولي ،ولكن ظلت األوضاع على ما هي عليه
حتى اليوم ،فثمة موازين لقوى عظمى تتحكم
في مصير الشعب السوري!
ف�ع�لا ،اإلب ��داع ليس ل��ه ح ��دود ،فالنقد الساخر
م��ؤث��ر ول �ي��س س �ه�لا ،ف�ق��د ق ��اد ال�ن�ق��د ال�س��اخ��ر
وال�ل�اذع للفنان الكويتي ال�ق��دي��ر امل��رح��وم عبد
الحسني عبد ال��رض��ا ال��وض��ع املحلي والعربي
وال� ��دول� ��ي ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف امل �س �ت��وي��ات ،راس �م��ًا
االب�ت�س��ام��ة على ال��وج��وه ف��ي ال��وق��ت ذات��ه حتى
اليوم.
ال ن� �ن� �س ��ى أي � �ض� ��ا ال � �ف � �ن� ��ان امل� � �ص � ��ري امل� �ب ��دع
ع ��ادل إم ��ام ،ال ��ذي رك��ز ف��ي الكثير م��ن أعماله
التلفزيونية واملسرحية على التطرف الديني
واإلره� ��اب واالس �ت �ب��داد ف��ي ال��زع��ام��ة ،ول��م يثنه
التهديد والوعيد من مواصلة مسيرته الفنية -
السياسية ،وكذلك الحال في الشعر واملوسيقى
في مختلف بقاع العالم.
***
خالص التهاني لألخ الكبير األديب عبد العزيز
السريع على عمله املسرحي« ،الثمن» ،لرائعة
ارثر ميلر.
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كتاب وآراء

سيفتقدك كل من عرفك يا أبا بدر
ص��دم�ن��ي خ�ب��ر وف ��اة ال�ص��دي��ق ال�خ�ل��وق ال��دك�ت��ور مصطفى
معرفي ،أستاذ الفيزياء بجامعة الكويت ،وملت نفسي ألني
لم أتحدث إليه منذ عدة شهور ،كان دائما في ذاكرتي ،لكني
كنت أؤجل ،إما لوقت أنسب أو النشغال في تفاهات الحياة،
لذا سأظل ألوم نفسي.
لم يعرف أحد الدكتور مصطفى معرفي إال وأحبه وقدره
ووج ��د أن ف��ي شخصيته ي�ل�ت�ق��ي ال �ح��زم ب��ال�ط�ي�ب��ة ،وفيها
عذوبة اللسان ولطف املعشر ،وهكذا ك��ان انطباع تالمذته
عنه ،فكانوا دائما معجبني بأسلوبه وطريقته في الشرح،
لكونه متمكنا من أن يضع نفسه في موضع الطالب ليفهم
صعوبات فهمه ليتمكن من التغلب عليها في شرحه للمادة.
ال�ت�ق�ي��ت ال��دك �ت��ور مصطفى م�ع��رف��ي ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي آن
آرب ��ر م�ش�ي�غ��ان ف��ي أول ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ح�ي��ث ك��ان يحضر
ال��دك �ت��وراه ف��ي ال�ف �ي��زي��اء ،وك �ن��ت ط��ال��ب ب �ك��ال��وري��وس .وكنا
ض�م��ن مجموعة متحمسة للقضايا السياسية العربية.
فكنا نشيطني سياسيا واجتماعيا من خالل نشاط منظمة
الطلبة العرب .ولفترة ك��ان الدكتور مصطفى رئيسا لفرع
املنظمة في آن آربر وكنت نائبه ،ومن ميزة املرحوم أنه كان

قريبا من الجميع ،تسمو أخالقه على الخالفات الطارئة .وقد
يستغرب الكثير من أن امل��رح��وم ك��ان ينظم الشعر ،ملقيا
قصائده الوطنية في االحتفاالت االجتماعية للطلبة العرب.
وأذكر أن مختبره كان في مبنى رانديل للفيزياء -كان في
الطريق إلى منزلي -فكنت أزروه أحيانا ،حيث كان يشرح
ل��ي ب�ص��ورة مبسطة مضمون بحثه ف��ي التحليل الطيفي
( ،)Spectroscopyوتحدثنا مرة عن أهمية هذا املبنى في
ت��اري��خ ال�ف�ي��زي��اء ،ف�ه��اري�س��ون ران��دي��ل ك��ان امل�ن�ظ��م لحلقات
نقاشية تعقد كل حني في هذه املدينة خالل الفترة 1927
–  ،1941التي كان يحضرها عمالقة الفيزياء ،أمثال فيرمي
وديراك وهايزنبرغ.
ولم تنقطع عالقتنا بعد عودتنا إلى الكويت ،فكنت أزوره
أحيانا في مكتبه في قسم الفيزياء بجامعة الكويت ،حيث
ك��ان يحضر لي القهوة بنفسه .وعندما بحثنا فكرة لقاء
سنوي ملجموعتنا في السنوات األخيرة ،كان مشجعا لهذه
الفكرة ،فالتقينا في لبنان ودبي والبحرين ومشيغان.
وبعد أن علمت بوفاته ،كان علي أن أخبر األصدقاء الذين
عرفناهم في مشيغان ،وربما كانوا أكثر بالغة في التعبير

مركز «تاريخ الكويت»
«التاريخ هو العمق االستراتيجي ملن
ي�ب�ت�غ��ي ص�ن��اع��ة امل �ج��د ف��ي ال�ح��اض��ر
واملستقبل»  -سفيان الثوري
كل مواطن يتمنى رفعة بلده ،والتاريخ
من أهم األمور التي تعتني بها الدول
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى ت ��اري �خ �ه ��ا وت��وث �ي �ق��ه
وال�ع�ن��اي��ة ب��ه ،وك��ون��ي تخصصت في
علم التاريخ ،ومن خالل البحث ،وجدت
أنه من األهمية بمكان تأسيس مركز
متخصص ب�ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ،ويعتبر
امل��رج��ع الرئيسي لكل م��ا يختص به،
وأي ورقة أو معلومة تاريخية تصدر
عن املركز تعتبر موثوقة لدى الدولة..
ح� �ي ��ث ي �ت �خ �ص��ص امل � ��رك � ��ز ب �ت ��اري ��خ
ال� �ك ��وي ��ت ،ك �ك �ي��ان ودول� � ��ة وج �غ��راف �ي��ا
ومجتمع ،منذ بدء بروز اسم الكويت
وف��ي م��ا ب �ع��د ،وه��و م��رك��ز معلومات
متكامل بكل ما يختص بدولة الكويت،

وت �ك��ون للمركز شخصية اعتبارية
إدارية ومالية مستقلة ..ويعتبر هيئة
مستقلة تتبع دي��وان��ا س�ي��ادي��ا ،حتى
ال ينشغل ب��ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ودورت �ه��ا
امل �س �ت �ن��دي��ة ،وك� ��ي ي �ك ��ون ب �ع �ي��دا عن
ضغط تغيير الوزراء ،وأقترح أن يتولى
قيادة الخط العام للمركز مجلس أمناء
يتم اختيارهم وفق آلية معينة ،ويدير
املركز أمني عام يكون بمستوى وكيل
وزارة أو وكيل مساعد.
وأي�ض��ًا م��ن ضمن االق �ت��راح أن يضم
املركز أقساما عدة ،منها قسم توثيق
ال�غ��زو والتحرير ،قسم املكتبة ،قسم
ال� �ت ��اري ��خ ال �ب� �ح ��ري ،وت ��اري ��خ ال �ب��ادي��ة،
وغير ذلك من األقسام ،كما يوجد في
املركز مكتب إعالمي وعالقات عامة
ن�ش �ط��ة ،ح �ي��ث ي �ت��م إن �ش��اء ح�س��اب��ات
موثقة للمركز ف��ي وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي.

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

وم��ن ضمن االق�ت��راح أن يعقد املركز
م��ؤت �م��را دول �ي��ا س �ن��وي��ا ح ��ول ت��اري��خ
ال �ك��وي��ت ،ي�ح�ظ��ى ب��رع��اي��ة استثنائية
وتغطية إعالمية رسمية ،كذلك هناك
اف �ك��ار ع��دي��دة جمعتها ف��ي االق �ت��راح
امل �ت �ك��ام��ل ل �ت��أس �ي��س وإن� �ش ��اء م��رك��ز
ت� ��اري� ��خ ال� �ك ��وي ��ت ،وال ي �ت �س��ع امل �ق ��ال
لذكرها.
ما سبق نبذة مختصرة جدا عن فكرة
«م��رك��ز ت��اري��خ ال �ك��وي��ت» ،وه��ي فكرة
وجهد متواضع قابل للخطأ والتعديل
والحذف واإلضافة والتصحيح.

من الحجر على اآلراء
إلى الحجر على اآلباء
س � ��أح � ��اول ج � ��اه � ��دا ف � ��ي ه� � ��ذا امل� �ق ��ال
التحدث بروح القانون من دون الولوج
بنصوص قانونية جامدة حتى تصل
فكرة املقال بأسلوب سلس ج��دا ..إن
قضية حرية التعبير عن الرأي قضية
ع��ام��ة م �ص��دره��ا ال ��دس� �ت ��ور ،وم �ن��اب��ع
استخدامها م��ن ال�ق��ان��ون ،شريطة أال
ت�خ��ال��ف ال �ن �ظ��ام واآلداب ال �ع��ام��ة ،لكن
ال �خ �ل��ط ال�ج�س�ي��م ب�ي�ن ال �ق ��ذف وال �س��ب
وال �ت �ع��رض ل�ل�ح�ي��اة ال �خ��اص��ة وك��رام��ة
األش �خ��اص إم��ا بنشر فضائح عنهم
أو تهديدهم وابتزازهم ،فقد كان على
امل�ش��رع ملزما م��ع ت�ط��ور التشريعات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة أن ي��واك��ب ذل ��ك ب�ق��ان��ون
ج ��رائ ��م ت �ق �ن �ي��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل� �ع ��روف
ب �ق��ان��ون ال �ج��رائ ��م اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ه��ذه
الجرائم تتميز بالعالنية واالستمرارية
وس �ه��ول��ة ن �ش��ره��ا ،وض� ��رره� ��ا ك�ب�ي��ر
وم � �ب� ��اش� ��ر ،خ� ��اص� ��ة ف � ��ي اس� �ت� �خ ��دام
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
ف ��ي ظ � ��روف إق �ل �ي �م �ي��ة ودول� �ي ��ة دق�ي�ق��ة
ج� ��دا ت �ح �ت��اج إل� ��ى ال �ي �ق �ظ��ة وال� �ح ��رص
م��ن الجميع ،ل�ه��ذا اعتبر ال��دخ��ول غير
املشروع على بيانات حكومية جناية
تصل إلى الحبس إذا وقعت من املوظف
املختص ،وتتفاوت من خمس سنوات
إل��ى ح��ده��ا األع �ل��ى ،ف��ي امل�ق��اب��ل شيوع
ج��ري�م�ت��ي ال �س��ب وال� �ق ��ذف إل�ك�ت��رون�ي��ا
مما يخدش السمعة والشرف وتشدد

ال �ع �ق��وب��ة ،إذا ك ��ان ال �ت �ه��دي��د ب��ارت �ك��اب
ال�ج�ن��اي��ة ،وامل �ث��ال األخ �ي��ر ال �ت��دخ��ل في
ش ��ؤؤن ال ��دول الشقيقة أو الصديقة،
وه � ��ي امل � � ��واد ال� �خ ��اص ��ة ب� �ج ��رائ ��م أم��ن
ال��دول��ة ال�خ��ارج��ي وال��داخ�ل��ي ،م��ع األخ��ذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار امل � ��ادة  28م��ن ق��ان��ون
املطبوعات ،ه��ذا باختصار شديد أنه
ط��امل��ا ان�ت�ش��رت ال�ج��ري�م��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
وازداد عدد املحبوسني علينا معالجة
ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال طلب إل�غ��اء العقوبات
ال �س��ال �ب��ة ل �ل �ح��ري��ة ،ف �ه �ن��اك م �م��ارس��ة
خاطئة في مواقع التواصل تعتقد أن
ح��ري��ة ال� ��رأي ب��ارت �ك��اب أف �ع��ال مؤثمة
ج��زائ�ي��ا كالسب وال �ق��ذف والتحريض
وتعريض مصالح البالد للخطر ،ومع
هذا نتعاطف مع املتهمني الذين ضاع
مستقبلهم بسبب تغريدة.
ومن جانب مهني ،هناك أيضا خلط بني
الحجر على اآلراء وبني سلوك أصحاب
املهنة ،الذي تقنن بقانون تنظيم مهنة
املحاماة وتعديالته ،وباملناسبة ال نزال
ننتظر نشر القانون الجديد ،الذي نص
على أن ميثاق مهنة املحاماة ج��زء ال
ي�ت�ج��زأ م��ن ال �ق��ان��ون وق��وت��ه اإلل��زام �ي��ة،
ول �ن �ض��رب م �ث��ال�ين الح �ظ��ت أن ه�ن��اك
من ال يؤمن بفلسفة منع املحامي من
عمل الدعاية والترويج لنشاط مكتبه،
وكان هناك نقاش في موقع تويتر من
املخجل أن يصدر من رؤساء لجان في

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

جمعية املحامني ،التي يفترض التوافق
ال�ت��ام م��ع توجهات مجلس اإلدارة في
م�ح��ارب��ة ه��ذه ال �ظ��اه��رة ،وامل �ث��ال اآلخ��ر
ت��دخ��ل ب�ع��ض امل�ح��ام�ين أو امل�ح��ام�ي��ات
ف��ي ت��وج��ه غير حميد ق��د يتعرضون
ملثله يوما ما ،فكما تدين تدان ،بتوجيه
أو ع�م��ل م��ذك��رات ف��ي ق�ض��اي��ا تقدير
األت� �ع ��اب ،ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن امل�ح��ام��ي
يسعى الى استحقاق مقابل ما بذل من
مجهود أو يتدخل البعض في قضايا
زميل آخ��ر م��ن دون م��راع��اة العالقات
املهنية ومخالفة أيضا صريحة مليثاق
الشرف.
أم� ��ا ع� �ن ��وان امل� �ق ��ال ع ��ن ال �ح �ج��ر ع�ل��ى
اآلب � ��اء ،ف��أت�م�ن��ى االط �ل��اع ع �ل��ى م�ق��ال��ي
ال �ح �ج��ر ب�ي�ن االس �ت �غ�ل�ال واالح �ت �ي��ال،
حيث ص��در حكم حديث بعد سنوات
من التقاضي يجب على املشرع وضع
ضوابط لتفادي جشع بعض األبناء،
مثال عدم قبول الدعوى إال بعد فحص
وتقديم مستندات تؤكد صفة املتقدم
بطلب الحجر ودواف�ع��ه وم��دى الحاجة
الس�ت�ص��دار ح�ك��م بالحجر ع�ل��ى أح��د
األبوين ،وشكرًا.

د .حامد الحمود
Hamed.alajlan@gmail.com

عن مشاعرهم ،فأحد األص��دق��اء عبر عن حزنه بالرسالة
التالية:
«ذاك��رت��ي ترجع إل��ى ال��وراء ،أتذكر ابتسامته املميزة وحس
الفكاهة لديه وطيب معشره ،وأتذكر تكريس حياته ألهله
ووفاءه ألصدقائه».
أما صديقنا اآلخر فعبر عن حزنه قائال:
«ال ح��ول وال وق��وة إال ب��اهلل ،نجم ه��وى ،واح��د من أب��رز من
شارك في تكوين حياتنا وصداقتنا ،وزمالتنا في مشيغان،
خلقا ون�ق��اء قلب وابتسامة ث�غ��ر ..سيفقده ك��ل م��ن عرفه،
نعزي أسرته ونعزي أنفسنا ولكل محب لهذا الرجل الكريم..
رحمه اهلل وغفر له».

هل يحتاج
التحقيق في تزوير
الجناسي قانوناً أو
تصويتاً؟!

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

من املفارقات الغريبة والعجيبة هي مناقشة إمكانية
التحقيق ف��ي ت��زوي��ر الجناسي ف��ي مجلس األم ��ة ،وأن
األم ��ر ي�ح�ت��اج إل ��ى س��ن ق��ان��ون أو ت�ص��وي��ت ي�ب�ي��ح ه��ذا
األم��ر ال��ذي طاملا أشغل املجتمع الكويتي بأسره على
التجاوزات بهذا الصدد قفزًا على قانون الجنسية.
ب�لا ري��ب ،امل��وض��وع ل��ه حساسيته املفرطة ،ول��ه تبعاته
الجسيمة على م��ن ي�ع��ول امل ��زور للجنسية وم��ن لحق
به نسبًا ،لكن الحق في ذلك ال بد أن يتخذ فيه القرار
الحاسم وفق ما تتطلبه العدالة اإلنسانية وبصورة ال
تخرجنا عن سياقاتها بحيث ال يتضرر من ليس له
فيه ناقة وال جمل.
واألمر برمته يقع على اإلدارات املتعاقبة التي تولت أمر
اإلدارة العامة للجنسية والجوازات ،وكان عليها التثبت
ف��ي منح م��ن ال يستحق ،ف�ه��ذا التفريط ك��ان ال ب��د أن
يعالج بداية .أما واألمر قد استفحل ،فال بد من أن يتخذ
فيه القرار الالزم من دون إبطاء.
كان األجدى أن ُيصار إلى التحقق من شبهات التزوير
داخليًا م��ن اإلدارة العامة للجنسية وال �ج��وازات بفتح
امللفات والتحقق من األوراق الثبوتية ولواحقها الالزمة
ف��ي إص ��دار الجنسية ،وق��د ت�س��اه��م ف�ي��ه أي�ض��ًا وزارة
الداخلية بمحققيها ،وه��و أم��ر بديهي ،وال مبرر البتة
ف��ي ع��رض��ه للتصويت داخ ��ل مجلس األم ��ة أو ات�خ��اذ
ق��رار بشأنه ،وه��و أم��ر ب��دوره أسفر عن اع�ت��راض هذا
العدد الكبير من ال�ن��واب ،وامتناع الحكومة متضامنة
عن التصويت في مصلحة التحقيق في سابقة تضع
ع�ل�ام��ات اس�ت�ف�ه��ام حقيقية ف��ي م��ا وص ��ل إل �ي��ه ملف
الجنسية من تجاوزات ال يمكن استيعابها أو السكوت
عنها أو حتى اإلفصاح عنها.
وإذا كان األم��ر بهذه الصعوبة في كشف التجاوزات،
فما اإلجراءات التي تضمن عدم تكرار التجاوزات حاليًا
ً
ومستقبال؟
أعان اهلل أهل الكويت على من ينتمي إليهم زورًا وبهتانًا،
وأع��ان اهلل العم صالح يوسف الفضالة رئيس الجهاز
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية،
فاإلحباط ال محالة واقع في عالج هذه املعضلة ،واألمر
يتطلب جدية وشفافية ،وهذا لن يتحقق طاملا أن أغلبية
نواب األمة لم يتخذوا ما يلزم حيالها.
وختامًا ،الشكر والثناء الحسن لنواب صوتوا ملصلحة
الشروع بالتحقيق في ملفات الجنسية ،إنها وقفة تبرئة
ذمة يستحقون عليها التقدير من كل أطياف املجتمع
الكويتي.

األبطال الورقيون ..والجهل المقدس!
يعيش ال��وط��ن ال�ع��رب��ي واإلس�ل�ام��ي ف��ي ح ��روب وف��وض��ى
وج � �ه� ��ل غ� �ي ��ر م � �س � �ب ��وق ،م �ع �ظ �م �ه��ا ب �س �ب ��ب ال� �ب� �ط ��والت
واالنتصارات الوهمية التي أوهمنا بها األبطال الورقيون.
أتساءل دائما :ماذا استفادت األمة العربية واإلسالمية من
هؤالء األبطال املزيفني خالل الـ 50عاما املاضية ،ولم نكتف
ببطوالتهم بل أخ��ذوا يطلقون ألقابا على أنفسهم ،منها
رم��ز امل�ق��اوم��ة وب�ط��ل ال�ق��ادس�ي��ة وس�ي��ف اإلس�ل�ام والفقيه
ورمز األمة وحامي الثورة وملك امللوك ،بل بعضهم نسب
نفسه إل��ى الرسل والخلفاء الراشدين وغيرها من ألقاب
رنانة وزائفة؟!
ماذا استفادت الشعوب من األبطال الورقيني غير الدمار
للبالد والعباد والطغيان وح��روب خاسرة وقتل األبرياء
ونهب الثروات وزرع الفنت والفوضى واإلرهاب ..وجميعهم
يحملون نفس الصفات ونفس الرايات والشعارات رايات

ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة وت�ص��دي��ر ال �ث��ورة وامل ��ؤام ��رة الغربية
الصهيونية وت�ح��ري��ر ال �ق��دس وم �ق��اوم��ة ال �ع��دو وم�ح��ارب��ة
اإلسالم ،ونحن مستهدفون من اإلمبريالية ،حتى تبرمج
ه ��ذه األم� ��م ب��ال �خ��دع وت��رس��م ح��ول �ه��م ه��ال��ة م��ن ال�ق��دس�ي��ة
حتى إذا ماتوا أطلقوا عليهم الشهداء؟! وأيضا رحيلهم
متشابه؛ إم��ا القتل أو السحل أو ال�ح��رق أو الشنق ..كما
فعلوا بشعوبهم.
ماذا استفادت هذه األمم من هؤالء األبطال ،وماذا صنعوا
لهم من مجد ،وماذا قدموا لهم من تنمية وحياة كريمة؟!
ال أحد من هؤالء األبطال عمل مشروعا لتوظيف شبابهم،
وال أحد عمل مشروعا اقتصاديا تستفيد منه شعوبهم،
وال أحد منهم أنجز مساكن لتؤوي شعوبهم ،وال أحد بنى
ّ
مستشفى ليعالج نساءهم ،وال أح��د بنى م��درس��ة لتعلم
أطفالهم ..اليمن والسودان والعراق وليبيا وسوريا ولبنان

سلطان مساعد الجزاف
Sultan.kw@yahoo.com

تملك من الثروات وامل��وارد واملياه واملعادن والجغرافيا ما
هو كفيل بأن ّ
يعيش العالم العربي أجمع إلى يوم الساعة..
وانظر إلى حالة هذه الشعوب خلفوا خلفهم أجياال قابعة
في السجون وأسرا مشردة والجئني في شتى بقاع العالم،
وم�ع�ظ��م ال�ش �ع��وب ي�ع�ي�ش��ون ت�ح��ت خ��ط ال�ف�ق��ر وورث��وه��م
ديونا باملليارات خلفهم على دولهم لن تسدد إلى أن تقوم
الساعة.

ّأم ��ا ال�ج�ه��ل امل �ق��دس ،ف��أص�ب��ح ل ��دى ال�ك�ث�ي��ر م��ن مثقفينا
ومشايخنا وأئمتنا وأساتذتنا ودكاترتنا وبعض املراجع
أك�ث��ر م��ن األم�ي�ين والجهلة ،وال�ن��اس البسطاء ص ��اروا هم
م��ن ي� �ق ��ودون ه ��ذا ال�ت�خ�ل��ف وه� ��ذه ال �ث �ق��اف��ة وي��ؤص�ل��ون�ه��ا
ف��ي ش�ع��وب�ن��ا .ه ��ؤالء امل�ح�س��وب��ون ع�ل��ى ال�ن�خ�ب��ة ب ��دال من
أن يقوموا ب��دوره��م بتوعية الشعوب ودفعهم نحو العلم
والتعلم والتسامح والتعايش ،تجدهم يأججون النعرات
الطائفية والقبلية والبغضاء والكراهية ..كفاية ثم كفاية
من هذه البطوالت املدمرة .انظروا إلى العالم أين وصل من
علم واس�ت�ق��رار ووص��ل إل��ى أعلى قمة ف��ي العلم واملعرفة
والفضاء والطب والحياة والرفاهية ونحن ما زلنا نعيش
في أسفل القاع من جهل واضطرابات وقتل ،وكفاية اتهام
الغير بفشلنا ف��ي التعايش بعضنا م��ع ب�ع��ض .يتهمون
اآلخرين باملكايد وهم صناعها.
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بلدي

وقف إصدار الرقم اآللي

تنظيم موقع «ميناء عبدالله»

ال مدارس خاصة في األسواق

كشفت الهيئة العامة للمعلومات املدنية في خطاب وجهته إلى البلدية ،عن إيقاف إصدار
شهادات الرقم اآللي للعنوان.
وق��ال املدير العام للهيئة مساعد العسعوسي إن الهيئة ق��ررت إيقاف إص��دار شهادات
الرقم اآللي للعنوان ،وذلك لسرعة انجاز املعامالت وتقليل تردد املراجعني على الجهتني.
وأوضح أن هناك ربطًا آليًا بني الجهتني لالستفسار عن الرقم اآللي ووصف العنوان.

واف�ق��ت البلدية على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل تنظيم امل��وق��ع رق��م  20الكائن
بمنطقة ميناء عبداهلل ،على أن تصبح مساحات القسائم املقترحة  67627مترا مربعا.
واشترطت البلدية موافقة وزارات الخدمات وااللتزام باشتراطاتها قبل التثبيت ،والهيئة
العامة للبيئة ،واالل�ت��زام بمساحة املوقع وح��دوده البالغة  233600متر مربع ومخاطبة
وزارة املالية (إدارة أمالك الدولة) بعد صدور قرار املجلس البلدي.

أوضحت البلدية في ردها على اقتراح العضو م .عبدالسالم الراندي ،بشأن عدم إصدار
ترخيص ألصحاب املدارس الخاصة أو الراغبني في إنشاء أو فتح مدارس خاصة داخل
األسواق واملجمعات التجارية ،بأنه ال يتم إصدار ترخيص لفتح أو إنشاء مدارس خاصة
داخل األسواق واملجمعات التجارية.

لمدة  5سنوات ..ولجذب االستثمار والخبرات

 15مليون دينار لتطوير «ردم النفايات»
زكريا محمد
علمت سبقلا أن وزارة امل��ال�ي��ة وافقت
ع �ل ��ى ط �ل ��ب ال �ب �ل ��دي ��ة ال � �خ ��اص ب �ط��رح
م� �ن ��اق� �ص ��ة أع� � �م � ��ال إن� � �ش � ��اء وت �ش �غ �ي��ل
وص� � �ي � ��ان � ��ة م � ��وق � ��ع ال � � � � � ��ردم ال� �ص� �ح ��ي
ل �ل �ن �ف��اي��ات ال�ص�ل�ب��ة وم��راف �ق��ه ف��ي ك�ب��د
ضمن ب��رن��ام��ج تطوير واع ��ادة تأهيل
م� ��واق� ��ع ردم ال� �ن� �ف ��اي ��ات ف� ��ي م �ن��اط��ق
م �خ �ت �ل �ف��ة ب �ت �ك �ل �ف��ة ت �ق��دي��ري��ة ت �ب �ل��غ 15
مليون دينار ملدة  5سنوات.
وأوض � � ��ح م ��دي ��ر إدارة ش� � ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة
بالوكالة املهندس عبداهلل العفاسي ،أن
مبررات تعديل التكلفة التقديرية الكلية
التفاقية امل�م��ارس��ة الخاصة ب��االش��راف
على مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل
وصيانة موقع الردم الصحي في موقع
نفايات البلدية ومرافقه في منطقة كبد
من التكلفة التقديرية الكلية بمبلغ 900
أل��ف دي �ن��ار إل��ى مليوني دي �ن��ار بسبب
ج��ذب االستثمار والخبرات والكفاءات

زيادة تكلفة
تشغيل موقع كبد
إلى مليوني دينار
بدالً من  900ألف
العفاسي :مشروع
حيوي ..ومواصفاته
عالمية
األجنبية.
وق��ال العفاسي ف��ي م��ذك��رة أح��ال�ه��ا إلى
ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� �ش ��ؤون امل �ش��اري��ع
إن تنفيذ امل �ش��روع يتطلب االستعانة
بخبرات وامكانات املكاتب االستشارية

األج �ن �ب �ي��ة ن �ظ �رًا ل �ع ��دم ت ��واف ��ر ال �خ �ب��رة
الالزمة لالشراف على املشروع من قبل
موظفي البلدية والذي يعتبر األول من
نوعه في البالد.
وأض ��اف أن امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة لتنفيذ كل
ال �خ ��دم ��ات وم ��راح ��ل ال �ع �م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة
ال �ت ��ي ي �ش �م �ل �ه��ا امل� �ش ��روع ت �س �ت �غ��رق 5
سنوات ،مما يستلزم وجود فريق عمل
م �ت �خ �ص��ص م ��ن امل �ك �ت��ب االس� �ت� �ش ��اري
األج �ن �ب ��ي وامل �ح �ل ��ي وب� ��أع� ��داد ك��اف �ي��ة،
ك�م��ا ي�س�ت��دع��ي امل �ش��روع إع ��داد ب��رام��ج
ت��دري �ب �ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة وش��ام �ل��ة ف ��ي ه��ذا
امل� � �ج � ��ال م � ��ن ق� �ب ��ل ف� ��ري� ��ق م �ت �خ �ص��ص
م ��ن ال� �خ� �ب ��راء األك ��ادي� �م� �ي�ي�ن ال �ت��اب �ع�ين
للمكتب االستشاري األجنبي لتأهيل
املتدربني من بلدية الكويت.
وب� �ي ��ن أن امل� � �ش � ��رع ي �ت �ض �م ��ن زي � � � ��ارات
م �ي��دان �ي��ة مل��وظ �ف��ي ال �ب �ل��دي��ة إل ��ى إح ��دى
ال��دول املتقدمة ل�لاط�لاع على تجاربها
ف ��ي م �ج ��ال امل � �ش ��روع ول�ل�اس �ت �ف ��ادة م��ن
خ�ب��رات�ه��ا ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ه��ذا امل�ش��روع

إزالة غرف ومخازن عشوائية في «الجليب»
واص �ل��ت ال �ف��رق ال��رق��اب�ي��ة ف��ي ب�ل��دي��ة محافظة
ال�ف��روان�ي��ة ،وب��ال�ت�ع��اون م��ع اللجنة ال��وزاري��ة
امل �ش �ت��رك��ة مل �ت��اب �ع��ة أوض � � ��اع م �ن �ط �ق��ة ج�ل�ي��ب
الشيوخ ،حملتها على املخالفات والتجاوزات
املقامة على أمالك الدولة.
وأزال ق�س��م إزال ��ة امل�خ��ال�ف��ات ال�ت�ع��دي��ات على
أم �ل�اك ال ��دول ��ة م��ن غ ��رف ع �ش��وائ �ي��ة وم �خ��ازن
مقامة من م��واد خفيفة (كيربي) بعد انتهاء
املدة القانونية لالنذارات.
ورفعت إدارة النظافة العامة  26سيارة مهملة
وأرس �ل �ت �ه��ا ل �ل �ح �ج��ز ،ووض �ع ��ت  273ملصق
إنذار ،وتحرير  63مخالفة ،فيما اغلقت إدارة
التدقيق ومتابعة الخدمات  15محال ،وحررت
 20مخالفة.
على صعيد آخر ،رفعت مراقبة النظافة العامة
فى بلدية محافظة العاصمة  7سيارات مهملة
م��ن م�ن�ط�ق��ة ج��اب��ر االح �م ��د ،وف�ح�ص��ت آل�ي��ات
النظافة فى منطقتي شرق والقبلة.

إزالة تجاوزات على أمالك الدولة

ي �ع��د م��ن امل �ش��اري��ع ال �ج��دي��دة ال�ح�ي��وي��ة
وال �ف��ري��دة م��ن ن��وع �ه��ا وال �ت��ي تتضمن
أع�م��اال ج��دي��دة بمواصفات عاملية ،كما
يتطلب القيام بأعمال الرقابة واإلشراف
ال �ي��وم �ي��ة م��ن ق �ب��ل اخ�ت�ص��اص�ي�ين أك�ث��ر
ك� �ف ��اءة وخ� �ب ��رة وذل � ��ك ب� �ه ��دف اع �ت �م��اد
االختبارات الخاصة باملواد املستخدمة
ف ��ي امل � �ش � ��روع ،وم �ن �ه��ا ع ��وام ��ل ض �م��ان
ال�ج��ودة للتربة التحتية (األس��اس��ات)،
وط �ب �ق��ة ال �ج��ات��ش ،واألغ �ش �ي��ة ال �ع��ازل��ة،
وم � � �ص� � ��ارف م � �ي� ��اه األم � � �ط� � ��ار وال� �ح� �ف ��ر
واملضخات.
وق� ��ال ال �ع �ف��اس��ي إن امل� �ش ��روع ي�ش�ت�م��ل
ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن امل ��راف ��ق وامل �ك��ون��ات،
م �ن �ه��ا م� �ب ��ان إداري � � � ��ة ،م ��راف ��ق خ��اص��ة
ب� ��ال � �ف� ��رز ،ورش� � � ��ة ال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ،م �ح �ط��ة
معالجة املياه الراشحة ،منطقة العزل،
م �ن �ط �ق��ة خ�ل�اي ��ا ال � � � ��ردم ..وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
امل��راف��ق ال�ت��ي تتطلب ال�خ�ب��رة الكافية
ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع �ل ��ى أف� �ض ��ل امل �س �ت��وي��ات
وبمواصفات عاملية.

العنزي :نسب
بناء «االستثماري»
متدنية
ق � � � � ��ال ال � � �ع � � �ض� � ��و م .ح � �م� ��ود
ال� � �ع� � �ن � ��زي ،ف� � ��ي ت � �غ � ��ري � ��دة ل��ه
ع�ل��ى ح�س��اب��ه ف��ي ت��وي�ت��ر ،مع
ت ��دن ��ي ن �س��ب ال �ب �ن��اء ل�ل�س�ك��ن
االس�ت�ث�م��اري ،وارت�ف��اع نسب
بناء السكن ال�خ��اص ،أصبح
السكن ال�خ��اص أك�ث��ر ج��دوى
اق �ت �ص��ادي��ا ل� ��رؤوس األم ��وال
االس �ت �ث �م��اري��ة ،ال �ت��ي زاح�م��ت
اص �ح��اب ال ��روات ��ب ف��ي ش��راء
م � � �ن� � ��ازل ال � �س � �ك� ��ن ال� � �خ � ��اص،
وارتفعت أسعارها ،فلم يعد
امل��وظ��ف الكويتي ق��ادرا على
شراء بيت.

«باعتبارها من مناطق العمل الرئيسية في المدينة»

الزعبي :تعديالت على خطة
استغالل «الصوابر»
زكريا صالح
ك �ش��ف ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� �ش ��ؤون ق �ط��اع
التنظيم العــمــراني واملـخطـط الهـيـكلي م.
م�ح�م��د ال��زع �ب��ي ع��ن وج� ��ود ت �ع��دي�لات على
خطة البلدية الستغالل منطقة الصوابر.
وق��ال ال��زع�ب��ي ف��ي رده على اق �ت��راح العضو
ع�ب��دال��وه��اب ب��ورس�ل��ي ب�ش��أن إع ��ادة تنظيم
منطقة ال�ص��واب��ر ،م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر منطقة
س �ك �ن �ي ��ة ن� �م ��وذج� �ي ��ة وم� � ��واق� � ��ع ألص� �ح ��اب
امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ،ب ��أن
ال��دراس��ات التفصيلية ملدينة الكويت التي
ت��م إج ��راؤه ��ا ب� � ��اإلدارة ق��د اع �ت �ب��رت منطقة
ال �ص��واب��ر م ��ن م �ن��اط��ق ال �ع �م��ل ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة
الرئيسية ب��امل��دي�ن��ة ،وق��د ت��م اع�ت�م��اد دراس��ة
ال �خ �ط��ة ال �ع �م��ران �ي��ة مل��دي �ن��ة ال �ك ��وي ��ت 2030
ب �م ��وج ��ب ق � � ��رار امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي ال� �ص ��ادر
ب �ت��اري��خ  26س�ب�ت�م�ب��ر  ،2013ال �ت��ي أوص ��ت
ب��ال �ف �ع��ل ب ��إن� �ش ��اء م� �ش ��اري ��ع س �ك �ن �ي��ة ع��ال �ي��ة
ال�ج��ودة ومتعددة االستعمال مكان املباني
ال�س�ك�ن�ي��ة ال�ق��دي�م��ة ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ص��واب��ر ،كما
أوص��ت بفتح املنطقة أكثر م��ن باقي املدينة
باستحداث طريق جديد يصل بني الجانبني

محمد الزعبي

الشرقي والغربي لها ،وه��ذا الطريق مصمم
الستقطاب املشاريع التجارية داخل املنطقة
واعادة إحيائها.
وأض � ��اف ال��زع �ب��ي أن ��ه ي �ج��ري ح��ال �ي��ًا ال�ع�م��ل
ب �م �ش��روع امل �خ �ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ال ��راب ��ع ل��دول��ة
الكويت  2040املتوقع االنتهاء منه ف��ي عام
 ،2020وق��د تشمل توصيات املشروع بعض
ال �ت �ع��دي�لات ع �ل��ى خ �ط��ة ال �ب �ل��دي��ة الس�ت�غ�لال
منطقة الصوابر واالستعماالت املقررة لها.

أشكناني :تصميم جديد لتقاطع
«الغزالي» مع شارع األردن
ق��ال��ت امل��دي��رة ال�ع��ام��ة للهيئة ال�ع��ام��ة للطرق
وال�ن�ق��ل ال �ب��ري م .س�ه��ى أش�ك�ن��ان��ي ف��ي رده��ا
ع �ل ��ى اق � �ت� ��راح ال �ع �ض ��وي ��ن ف �ه �ي��د امل� ��وي� ��زري
وم�ش�ع��ل ال�ح�م�ض��ان ب�خ�ص��وص :ع�م��ل دوار
بديل لإلشارة الضوئية تحت جسر الغزالي
وش��ارع األردن ،إنه قد جرت دراس��ة املطلوب
وعمل تعديل على التقاطع الواقع بني طريق
الغزالي وش��ارع األردن ،وذل��ك للتأكد من أن
زاوي � ��ة ال ��رؤي ��ة ل �ك��ل م ��ن رواد وم�س�ت�خ��دم��ي
الطريق واضحة.

وأض� ��اف� ��ت أن � ��ه ت ��م ع �م��ل أك� �ث ��ر م ��ن ت�ص�م�ي��م
ل �ل �ت��أك��د م ��ن ع � ��دم ت� �ع ��ارض ��ه م ��ع ال �خ��دم��ات
القائمة باملوقع ،وعليه ف��إن أي تعديل آخر
ع �ل��ى ال�ت�ص�م�ي��م س �ي ��ؤدي إل ��ى ت �ع ��ارض مع
ال �خ��دم��ات ،ن �ظ �رًا ألن امل�ن�ط�ق��ة ش�ب��ه م�غ�ط��اه
بالكامل بهذه الخدمات ،وعليه وم��ن خالل
دراستنا فإن التصميم الذي اعتمدته الهيئة
ي �ف��ي ب��ال �غ��رض ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ح��رك��ة امل ��روري ��ة،
ومنع االزدح��ام واالختناق املروري أكثر من
الدوار.

اليت

الثالثاء
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مايو كلينك

يع ّرضك لالكتئاب والصداع ومرض القلب ..وضعف الذاكرة

التوتر المزمن يضع حياتكم في خطر!
ً
أحيانا ُوق��وع مواقف صادمة .األشخاص
ْ
ال� ��ذي� ��ن أه� � ِ�م � �ل� ��وا أو ت � �ع � َّ�رض ��وا ل�ل�إس ��اءة
ك ��أط� �ف ��ال ي �م �ي �ل��ون ل �ل �ح �س��اس �ي��ة ب�ش�ك��ل
خ��اص تجاه الضغط .وباملثل ينطبق ذلك
ع�ل��ى األش �خ��اص ال��ذي��ن ت�ع� َّ�رض��وا لجرائم
ال�ع�ن��ف ،وال �ن��اج�ين م��ن ح� ��وادث ال �ط��ائ��رات،
والعسكريني ،وض�ب��اط ال�ب��ول�ي��س ،ورج��ال
املطافئ.
ق��د يكون لديك أص��دق��اء ي�ب��دون غير مبالني
ً
تقريبا ،وآخ��رون يتفاعلون بقوة
بأي شيء
م��ع أق��ل ض�غ��ط .وت�ت�ع��ام��ل ال�غ��ال�ب�ي��ة العظمى
م ��ن ال �ن ��اس م ��ع ض �غ��وط ال �ح �ي��اة ب�ي�ن ه��ذي��ن
النقيضني.

مصمم لمواجهة الضغط النفسي،
َّ
جسم اإلنسان
بأساليب تهدف إلى حمايته من تهديدات الحيوانات
المفترسة وغيرها من المعتدين .مثل هذه التهديدات
صارت نادرة اليوم ،لكن ذلك ال يعني أن الحياة خالية من
الضغط النفسي.
على عكس ذلك ،قد تواجه من دون أدنى شك
مطالب متعددة ًّ
يوميا ،مثل ُّ
تحمل أعباء عمل
ضخمة ،وس��داد نفقات عائلتك ورعايتها.
حيث يتعامل جسمك مع هذه األمور ،والتي
ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا م �ت��اع��ب ط �ف �ي �ف��ة ،ك �م �ص��ادر
ل�ل�ت�ه��دي��د .وق ��د ت�ش�ع��ر ن�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ك�م��ا لو
كنت عرضة لالعتداء املستمر .لكن يمكنك
َ
مقاومة َ
ذلك الشعور .ال ت َدع الضغط النفسي
يؤثر في حياتك.
االستجابة الطبيعية
للضغط النفسي
لاً
ً
تهديدا محتم  ،على سبيل
عندما تواجه
املثال ،نباح كلب ضخم عليك أثناء املشي
في الصباح ،ف��إن منطقة ما تحت املهاد،
وه��ي منطقة صغيرة ف��ي ق��اع��دة ال��دم��اغ،
تطلق نظام اإلنذار في جسمك .من خالل
الجمع بني اإلشارات العصبية والهرمونية،
ف� ��إن ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ي �ن �ب��ه ال� �غ ��دد ال �ك �ظ��ري��ة،
امل ��وج ��ودة ف ��وق ال�ك�ل�ي�ت�ين ،إلط�ل�اق موجة
م��ن ال�ه��رم��ون��ات ،بما ف��ي ذل��ك األدري�ن��ال�ين
والكورتيزول.
األدري�ن��ال�ين يزيد م��ن معدل ض��رب��ات القلب،
ويرفع ضغط الدم ويعزز من إمدادات الطاقة.
الكورتيزول ،وهو هرمون اإلجهاد األساسي،
يزيد من السكريات (الغلوكوز) في مجرى
الدم ِّ
ويعزز استخدام الدماغ للغلوكوز ،ويزيد
من مدى توافر املواد التي تعمل على إصالح
األنسجة.
ك�م��ا ي�ح��د ال �ك��ورت �ي��زول م��ن ال��وظ��ائ��ف غير
املهمة أو الضارة في حالة القتال أو الفرار.
حيث يعمل على تغيير ردود جهاز املناعة
ويثبط الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي

 7إستراتيجيات
للتعامل مع الضغوط..
أبرزها ا ِّتباع نظام
غذائي صحي
وممارسة التمارين
وأخذ قسط كافٍ
من النوم

كيف تتعامل مع الضغوط
بطريقة صحية؟
األح � ��داث ال�ع�ص�ي�ب��ة ه��ي وق��ائ��ع ح �ي��اة .وق��د
ال ت�س�ت�ط�ي��ع ت�غ�ي�ي��ر ال��وض��ع ال �ح��ال��ي .ول�ك��ن
بإمكانك اتخاذ خطوات للسيطرة على تأثير
تلك األحداث فيك.
ً
يمكنك تعلم تحديد ما يشكل ضغوطا عليك
ًّ
ًّ
وجسديا في
نفسيا
وكيفية االعتناء بنفسك
مواجهة املواقف العصيبة.

إدارتك الضغوط
بنجاح تكسبك راحة
البال ..وربما حياة أطول
وأكثر صحة
وع �م �ل �ي��ات ال �ن �م ��و .وي �ت �ص��ل ن� �ظ ��ام اإلن � ��ذار
ً
الطبيعي املعقد ه��ذا أي��ض��ا بمناطق ال��دم��اغ
ال �ت��ي تتحكم ف��ي ال�ح��ال��ة امل��زاج �ي��ة وال��دواف��ع
والخوف.
متى ُت َعدُّ االستجابة الطبيعية
للضغط النفسي وحشية؟
ً
نظام استجابة الجسم للضغط النفسي عادة
م��ا ي�ك��ون م �ح� ً
�دودا ذات� ًّ�ي��ا .ف�ب�م�ج� َّ�رد اجتياز
َ
املحتمل ،تعود مستويات الهرمون
التهديد

إستراتيجيات التعامل مع الضغوط:

إل��ى طبيعتها .بما أن مستويات األدرينالني
والكورتيزول تنخفض ،فإن َّ
معدل ضربات
القلب وضغط الدم يعودان إلى مستوياتهما
األس��اس �ي��ة ،ب�ج��ان��ب اس�ت�ئ�ن��اف غيرهما من
األنظمة نشاطها املعتاد.
ول�ك��ن عند اس�ت�م��رار ال�ض�غ��وط م��ع الشعور
ال��دائ� ُّ�م بأنك عرضة للهجوم ،ف��إن َر َّد الفعل
سيظل ً
قائما.
ال�ت�ن�ش�ي��ط ط��وي��ل األج� ��ل ل �ن �ظ��ام االس�ت�ج��اب��ة
ل�ل��إج � �ه� ��اد وال� � �ت� � �ع � � ُّ�رض امل� � �ف � ��رط امل �ت �ت ��ال ��ي
للكورتيزول وغ�ي��ره م��ن هرمونات اإلجهاد

ُ ِّ
التالية ُيمكن أن ت َعطل جميع عمليات الجسم
ً
تقريبا.
ً
وهذا يجعلك أكثر عرضة لإلصابة بالعديد
م��ن املشكالت الصحية ،بما ف��ي ذل��ك :القلق
واالك � �ت � �ئ ��اب وم� �ش� �ك�ل�ات ال �ه �ض��م وح � ��االت
الصداع وم��رض القلب ومشكالت في النوم
وزي� ��ادة ال� ��وزن وض �ع��ف ال ��ذاك ��رة وال�ت��رك�ي��ز،
ولهذا السبب من املهم للغاية أن تعرف الطرق
الصحية للتعامل مع ضغوط الحياة.
ك�ي�ف�ي��ة اس�ت�ج��اب�ت��ك ل�ل�ض�غ��وط ف��ي ح�ي��ات� َ�ك
َّ
تتأثر بعوامل مثل:

دراسة :تظهر غالباً بعد جراحات التكميم أو تحويل مسار المعدة لخسارة الوزن

متالزمة اإلغراق قد تؤدي إلى الموت!
د .والء حافظ
تعد السمنة املفرطة من أكثر التحديات التي
ت��واج��ه ال�ف��رد واملجتمعات بأكملها والكثير
ينجح ف��ي ه��ذا التحدي ب��اإلص��رار والعزيمة
وبالحميات املختلفة
وآخ � � ��رون ي �ل �ج��أون إل� ��ى ج ��راح ��ات ال�س�م�ن��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وب �ي��ن ه � ��ذا وذاك ت �ظ �ه��ر م��وان��ع
وت �ب �ع �ي��ات س �ن �ت �ع��رف ع �ل��ى ب�ع�ض�ه��ا وع�ل��ى
رأس�ه��ا م�ت�لازم��ة االغ ��راق ال�ت��ي يعاني منها
الكثير ويجهل تفاصيلها.
ي�ق��ول رئ�ي��س راب �ط��ة السمنة ف��ي ال�ك��وي��ت د.
يوسف بو عباس ،إذا «كان الشخص يعاني
من السمنة املفرطة فعليه املتابعة مع الطبيب
م��ن خ�لال نظام غ��ذائ��ي وم�م��ارس��ة الرياضة
واألدوي��ة إذا أمكن ذلك ملدة ستة أشهر ،ومن
ث��م ي�ق��رر ال�ج��راح��ة ل��ه الطبيب إذا ل��زم االم��ر،
علما أن��ه ال يمكن عملها مل��ن ل��دي��ه مشاكل
شديدة في القلب أو الرئة مما يمنع تخدير
املريض الجراء العملية».
وأض� � ��اف أن ه �ن��اك م �ش �ك�لات ت �ح��دث بعد
جراحات السمنة كالتالي:
 - 1بعضها ي �ح��دث ب�ع��د ال�ع�م�ل�ي��ة م�ب��اش��رة
مثل التسريب والجلطات الرئوية وااللتهـابات
ولكنهـا نادرة االن.
 - 2زيادة الوزن بعدة سنوات بسبب التعود
على السكريات والنشويات وع��دم ممارسة
الرياضة باستمرار.
 - 3مشاكل نفسية قد تؤدي إلى اإلدمان.
 - 4صعوبة ف��ي البلع بسبب االرت �ج��اع في
املريء أو مشاكل تقنية.
 - 5ه �ـ �ب��وط ف ��ي ال �س �ك��ر ب �س �ب��ب م �ت�لازم��ة
اإلغراق.
 - 6الضعف الشديد بسبب فقدان الشهـية.
 - 7نقص في الفيتامينات خاصة ملن عمل
عملية تغيير املسار.
 - 8زي� ��ادة امل �ش��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة ك��ال�ط�لاق
ألسباب عديدة.
وأوض ��ح د .ي��وس��ف ب��و ع�ب��اس ،أن متالزمة
االغ ��راق ت�ح��دث ن ��ادرًا بعد عمليات السمنة
بسبب ه�ب��وط الطعام بسرعة إل��ى القولون،
خاصة مع أكل كميات كبيرة من السكريات،
م �م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى ارت� �ف ��اع ح ��اد ف��ي م�س�ت��وى
االن �س��ول�ين م��ا ي ��ؤدي ب� ��دوره إل ��ى ان�خ�ف��اض
ح��اد ف��ى مستوى السكر وبالتالي الشعور
ب��ال �خ �ف �ق��ان ف ��ي ال �ق �ل��ب وال� �ش� �ع ��ور ب��ال�ت�ع��ب
واالج�ه�ـ��اد وال�ت�ع��رق ،وال�ح��ل ال�ن��اج��ع هـو في
تقسيم الوجبات إلى خمس أو ست وجبات

د .يوسف بوعباس

د .يوسف بوعباس :هـبوط
السكر في الدم من أبرز
أعراض «اإلغراق»
خفيفة واالق �ل�ال م��ن ال�س�ك��ري��ات البسيطة،
وفي حال عدم نجاح ذلك هـناك أدوية ناجعة
لحل هـذه املشكلة.
ونشر موقع  Web MDالطبي تقريرا حول
م�ت�لازم��ة اإلغ � ��راق؛ وص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا ح��ال��ة قد
تظهر بعد جراحات استئصال املعدة أو جزء
منها أو ب�ع��د ج��راح��ة ت�ح��وي��ل م�س��ار امل�ع��دة
ملساعدتك على خ�س��ارة ال ��وزن .كما يمكن
لهذه الحالة أن تظهر ل��دى األش�خ��اص ال��ذي
أجروا جراحات في املريء.
وأك� ��دت ال ��دراس ��ة أن م�ت�لازم��ة اإلغ � ��راق ،وال�ت��ي
ُ
ت�ع� َ�رف أيضا ب��اإلف��راغ امل�ع��دي السريع ،تحدث
ع�ن��دم��ا ي�ن�ت�ق��ل ال �ط �ع��ام ،وخ��اص��ة ال �س �ك��ر ،من
امل �ع��دة إل ��ى األم� �ع ��اء ال��دق �ي �ق��ة ب �س��رع��ة ك�ب�ي��رة.
وت � �ت ��راوح أع��راض �ه��ا م ��ن خ�ف�ي�ف��ة إل ��ى ح ��ادة،
ولكنها تهدأ مع مرور الوقت .وعلى الرغم من
أنها قد تسبب قلقا لبعض األشخاص في بداية
ظهور أعراضها ،إال أنها ليست مهددة للحياة،
إال أن املرحلة املتأخرة منها قد تؤدي إلى املوت.
التحكم في أعراضها
ويمكن التحكم في أعراضها عن طريق إجراء
ت �غ �ي �ي��رات ف��ي ن��وع �ي��ة وط� ��رق ت �ن��اول ال �ط �ع��ام،
األمر الذي يؤدي بالشخص إلى تجنب نوعية
األطعمة التي تعمل على زيادة الوزن.
تناول بعض األطعمة قد يزيد من احتمالية
اإلص ��اب ��ة ب�م�ت�لازم��ة اإلغ � ��راق م�ث��ل األط�ع�م��ة
الغنية بالسكريات .كما قد تحدث األعراض
بعد تناول منتجات األلبان وبعض الدهون أو
األطعمة املقلية.

أعراض متالزمة اإلغراق

املرحلة املبكرة:
 - 1تحدث من  30إلى  60دقيقة من تناول
الطعام ،وقد تستمر ملدة ساعة.
 - 2الشعور باالنتفاخ أو االمتالء الشديد بعد
تناول الطعام.
 - 3الغثيان و القيء.
 - 4حدوث تقلصات في البطن.
 - 5اإلسهال.
 - 6التبيغ (احمرار الجلد).
 - 7الدوخة وزيادة معدل ضربات القلب.
وت � � �ح� � ��دث ه� � � ��ذه األع � � � � � � ��راض ألن ال� �ط� �ع ��ام
وال� �ع� �ص ��ارات امل �ع��دي��ة ت�ن�ت�ق��ل ب�ط��ري�ق��ة غير
منضبطة وسريعة بشكل غير طبيعي من
املعدة إلى األمعاء الدقيقة ،وذلك قد يرجع إلى
تمدد األمعاء الدقيقة ،أو تحرك امل��اء الخارج
من مجرى الدم إلى األمعاء الدقيقة ،او نتيجة
تأثير الهرمونات املنبعثة من األمعاء الدقيقة
في مجرى الدم على ضغط الدم.

املرحلة املتأخرة:
 - 1تحدث في غضون ساعة إلى  3ساعات
بعد تناول الطعام.
 - 2تشمل التعب ،الضعف ،ال�ت�ع��رق ،التبيغ
(احمرار الجلد) ،الدوخة والدوار.
 - 3فقدان التركيز ،الشعور الدائم بالجوع.
 - 4تسارع ضربات القلب.
 - 5املوت.
ي�ص��اب األش �خ��اص ب�ه��ذه األع� ��راض بسبب

إنتاج الجسم لكميات كبيرة من األنسولني
من أجل امتصاص السكريات التي تدخل إلى
األمعاء الدقيقة ،وذلك عند تناول الحلويات أو
الكربوهيدرات.
ال�خ�ط��وات التالية ق��د تقلل بشكل كبير من
أعراض متالزمة اإلغراق:
 - 1تجنب األطعمة املليئة بالسكريات العالية؛
كالحلويات ،واملشروبات حلوة املذاق ،والكيك.
 - 2تجنب تناول منتجات األلبان.
 - 3ت �ج �ن��ب ت� �ن ��اول امل� � ��واد ال �ص �ل �ب��ة وش ��رب
السوائل أثناء الوجبة نفسها.
 - 4استخدام مكمالت األلياف ،مثل السيلليوم
(ميتاموسيل ،كونسيل ،وغيرهما) أو صمغ
الغار.
 - 5استخدام بدائل السكر مثل  Splendaأو
 Equalأو .Sweet›N Low
 - 6ت�ن��اول الكربوهيدرات املعقدة امل��وج��ودة
في الخضروات والخبز الكامل (القمح).
 - 7التوقف عن تناول الطعام بمجرد الشعور
بالشبع.
 - 8ق��د يساعد االستلقاء بعد الطعام على
تخفيف الشعور بالدوخة أو الدوار.
خالصة القول ،من املهم ألي شخص حتى
يتمكن من إدارة متالزمة اإلغراق ،أن يراجع
طبيبه بشكل مستمر في حال شعوره بأي
أع��راض شبيهة ألع��راض متالزمة اإلغ��راق
سابقة الذكر من أجل توجيهه ليظل بحالة
ج�ي��دة دوم ��ا .وعليه أن يعي أن��ه ف��ي بعض
الحاالت قد يكون بحاجة لتناول دواء معني
أو إج� ��راء عملية ج��راح �ي��ة ل�ل�م�س��اع��دة في
تصحيح أعراض متالزمة اإلغراق.

الجينات الوراثية

ِّ
الجينات املتحكمة في االستجابة للضغط
ُ
تبقي معظم الناس على مستوى عاطفي
ُ
ُّ
م �ع �ت��دل االس �ت �ع��داد  ،وت � ِ�ع ��د ال �ج �س��م في
حاالت عارضة فقط للكر أو الفر .قد ينجم
فرط أو ضعف االستجابات للضغط عن
اختالفات طفيفة في هذه الجينات.

التجارب الحياتية
قد يتبع ردود األفعال على الضغوط القوية

ِّ
 - 1ات �ب��اع ن �ظ��ام غ��ذائ��ي ص�ح��ي وم�م��ارس��ة
كاف من النوم.
التمارين بانتظام وأخذ قسط ٍ
 - 2ممارسة تقنيات االسترخاء مثل اليوغا
ّ
أو التنفس العميق أو الحصول على تدليك أو
تعلم التأمل.
 - 3استغراق وقت للهوايات ،مثل قراءة كتاب
أو االستماع إلى املوسيقى.
 - 4تعزيز الصداقات الطيبة.
 - 5التحلي بروح الدعابة.
 - 6القيام بالتطوع في مجتمعك.
 - 7طلب مشورة مهنية عند الحاجة.
إن الفائدة التي تعود من تعلم إدارة الضغوط
ه��ي راح ��ة ال �ب��ال ورب �م��ا ح �ي��اة أط ��ول وأك�ث��ر
صحة.

ّ
تخفض إصابة
الكالب
األطفال بالشيزوفرانيا
د .خلود البارون
ن �ش��رت دوري � ��ة «ب �ل��وس وان» ،دراس ��ة
تشير إل��ى ف��ائ��دة ت��رب�ي��ة ال �ك�لاب ،ليس
لكونها وفية أو مطيعة ،أو توفر حماية
ملربيها ،بل إلسهامها في وقاية مربيها
من عدة أم��راض نفسية .حيث كشفت
دراس� � ��ة ل �ب��اح �ث�ين م ��ن ج��ام �ع��ة ج ��ون-
ه��وب �ك��ن ال �ط �ب �ي��ة أن ت �ع ��رض األط �ف ��ال
ال� �ص� �غ ��ار ل �ل �ك�ل�اب ق ��د ت� �ك ��ون ل ��ه ع��دة
ف��وائ��د ص�ح�ي��ة ون�ف�س�ي��ة ،م�ث��ل ال��وق��اي��ة
من اإلصابة بالفصام (الشيزوفرانيا)
واض �ط��راب ثنائي ال�ق�ط��ب .بينما نفت
نتائج ال��دراس��ة وج��ود ال�ف��وائ��د نفسها
عند تربية القطط.
وعلق د .روب��رت يولكن ،رئيس وحدة
أمراض األطفال العصبية ،البروفيسور
ف��ي م��رك��ز األط �ف��ال بمستشفى ج��ون
ه��وب �ك��ن ،ق��ائ�لا « رب �ط��ت ع ��دة ام ��راض
نفسية مع ح��دوث تغيرات في الجهاز
امل�ن��اع��ي ،تبعا للتعرض ل�ع��وام��ل بيئية
مبكرا في الحياة مثل الحيوانات األليفة.
وبما أن قرب الطفل من أي حيوان اليف
يتربى في منزله سيعرضه ملا يحمله
من جراثيم ،فمن املنطقي ان نكتشف
ان ه��ذا التعرض ل��ه تبعات على جهاز
االط � �ف� ��ال امل� �ن ��اع ��ي وال� �ص� �ح ��ي وح �ت��ى
النفسي».
وف��ي ال ��دراس ��ة ،ق��ام ال�ب��اح�ث��ون بتقييم
ال �ع�لاق��ة ب�ب�ن ت �ع��رض األط �ف ��ال للكالب
وال�ق�ط��ط املنزلية خ�لال ال�س�ن��وات ال �ـ12
األول ��ى م��ن ال�ح�ي��اة ،وتقييم ع�لاق��ة ذلك
ب �ف��رص��ة اص��اب �ت �ه��م ب��ال �ش �ي��زوف��ران �ي��ا
واضطراب ثنائي القطب.
وتضمنت الدراسة  1371رجال وامرأة
م��ا ب�ين عمر  18و  56س�ن��ة ،عاشوا
اث�ن��اء ف�ت��رة الطفولة (م��ن ال ��والدة الى
ع �م��ر  12س �ن ��ة) م ��ع ح� �ي ��وان ال �ي��ف.
واظ� �ه ��رت ال �ن �ت��ائ��ج ان ال��ذي��ن ع��اش��وا
مع كلب قبل بلوغهم  12سنة كانوا
أقل عرضة (بمعدل  )24%لإلصابة
ب��ال�ش�ي��زوف��ران�ي��ا ح�ت��ى ل��و ك ��ان ل��دي��ه
ت��اري��خ عائلي ل�لإص��اب��ة .وانخفضت
نسبة االصابة أكثر عند بدء التعرض
للكالب قبل بلوغ عمر  3سنوات.
ويعتقد الباحثون ب��أن ذل��ك ق��د يدل
على امكانية وقاية  24%من الحاالت
امل �ص��اب��ة ب��ال �ش �ي��زوف��ران �ي��ا ل��و ك��ان��وا
ق��د تعرضوا مبكرا للكالب ،ونصح

ال�ب��اح�ث��ون ال �ع��وائ��ل ال �ت��ي ل��دي�ه��ا ت��اري��خ
اص� ��اب� ��ة ب� �م ��رض ن �ف �س��ي ك��ال �ف �ص��ام،
ب�ت��رب�ي��ة ال �ك�ل�اب م��ع االط �ف��ال كوسيلة
مفيدة لصحتهم النفسية .وش��رح د.
روب ��رت ق��ائ�لا «ق��د ي��رج��ع ه��ذا التأثير
امل�ف�ي��د لتربية ال �ك�لاب ال��ى ع��دة ع��وام��ل
مثل بيئة الكالب الجرثومية التي تنتقل
الى االنسان لتسهم في برمجة جهازه
املناعي وكيميائية دماغه .او قد يرجع
ذل ��ك ال ��ى ت��أث�ي��ر آخ ��ر ي�س�ب��ب ت�غ�ي�ي��رات
ج �ي �ن �ي��ة ت �ق �ل��ل ق��اب �ل �ي��ة ب � ��دء االص ��اب ��ة
بالشيزوفرانيا حتى لو كان الشخص
معدا جينيا لإلصابة بها (لديه جينات
الخطر)».

تأخير تربية القطط
بالنسبة الى القطط ،لم تثبت الدراسة أي
تأثير لها في االصابة بالشيزوفرانيا
واض � �ط� ��راب ث �ن��ائ��ي ال �ق �ط��ب ،ب ��ل ع�ل��ى
ال�ع�ك��س فالنتيجة امل�ب��دئ�ي��ة تشير ال��ى
ان ال �ت �ع��رض ل �ه��ا م ��ا ب�ي�ن س ��ن  9ال��ى
 12س �ن��ة ق��د ي��رف��ع ق�ل�ي�لا م��ن ف��رص��ة
االص ��اب ��ة .وي�ع�ت�ق��د ال �ب��اح �ث��ون أن ذل��ك
ي� ��رج� ��ع ال � � ��ى اح � � �ت� � ��واء ج� �س ��م ال �ق �ط��ط
وب��رازه��ا على ف�ط��ري��ات تسبب مرض
«ت��وك �س��وب�لازم��وزس» ل�لإن�س��ان .وه��و
سبب نصح الحامل بعدم تربية القطط
او تعريض الرضيع واالطفال الصغار
ل �ه��ا .وب �ي �ن��ت ع� ��دة اب� �ح ��اث ب� ��أن ت��رب�ي��ة
الحامل للقطط يصاحبه ارتفاع (قليل)
ف ��ي ف��رص��ة م� ��وت ال �ج �ن�ين واالس� �ق ��اط
واص � ��اب � ��ة ال� �ط� �ف ��ل ب � ��أم � ��راض م �ن��اع �ي��ة
وحتى نفسية .ويفضل الخبراء ان تتم
تربية القطط بعد تعدي الطفل مرحلة
النضوج واكتمال تطور جهازه املناعي.
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قد يكشفان فيها أسراراً خطيرة

«م ِّ
مقابلة ُ
دمرة» لهاري وميغان ..مع أوبرا وينفري
ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ّ ف��ي العيش
داخ� ��ل «امل ��ؤس� �س ��ة» ،ك �م��ا ت �ل��ق��ب ال�ع��ائ�ل��ة
املالكية.
ّ
وق� � ��د ح � � ��ذر ت� � ��وم ب� � ��رادل� � ��ي ،ال �ص �ح��اف��ي
ف ��ي ش �ب �ك��ة «آي ت ��ي ف� ��ي» ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
«إجراء مقابلة
وصديق وليام وهاري من
ّ
تلفزيونية طويلة ،تكون فيها كل الحدود
ُمباحة» ،مشيرًا إلى أن النتيجة «لن تكون
جميلة».

محمد مراح

أحداث متسارعة ،تلك التي تشهدها بريطانيا في قضية
ّ
وتخليه عن التزاماته الملكية ،والعيش برفقة
األمير هاري
زوجته ميغان ماركل في استقاللية مادية ،وبين كندا
والواليات المتحدة األميركية.
ً
فقد كشفت تقارير أن صديقة مق ّربة جدّ ا من زوجة األمير
هاري ،ميغان ماركل ،قد كانت وراء الخطط الخاصة باالنسحاب
من العائلة الملكية ،وكانت تعلم بالقرار منذ أشهر ،في
حين قالت تقارير أخرى إن هاري وميغان قد يجريان مقابلة
تلفزيونية يكشفان فيها عن أسرار خطيرة ،مع صديقتهما
اإلعالمية ،أوبرا وينفري.
األنظار اآلن متجهة صوب نتائج االجتماع
الطارئ ،الذي طلبته امللكة إليزابيث الثانية،
وال � ��ذي س �ي �ت �ح� ّ ّ�دد خ�ل�ال��ه م�ص�ي��ر األم �ي��ر
هاري ،وهناك توقعات بأن يشهد االجتماع
ّ
أجواء متوترة للغاية ،فقد كتبت صحيفة
 Daily Mailمقاال لها ،جاء بعنوان «ليس
بهذه السرعة يا ه��اري!» ،مرفقًا بصورة
للملكة ،ف��ي ح�ين كتبت صحيفة Daily
 Expressأن «امل�ل�ك��ة ستطلع ه��اري على
الثمن الحقيقي ّ
للحرية».
ّ
الوضع املتوتر للعالقة بني األمير هاري
وشقيقه األمير ويليام ،تناولته وسائل
اإلعالم البريطانية والعاملية بشكل كبير،
ّ
غير أن األخ ��وان أص��درا بيانًا ك��ذب��ا فيه
ه ��ذه االدع� � � ��اءات ،ب��ل وص �ف��ا م��ا ن�ش��رت��ه
صحيفة  TIMESبأنه «شنيع».
وق��اال ف��ي البيان« :على ال��رغ��م م��ن النفي
املتكرر الواضح جرى نشر تقرير كاذب
ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة ال� �ي ��وم (أم� ��س)
ّ
يتكهن بشأن العالقة بني دوق ساسكس
ودوق كمبردج» ،وأضاف البيان «بالنسبة
ال��ى شقيقني يهتمان ب�ش��دة بالقضايا
املتصلة بالصحة النفسية ،فإن استخدام
ل�غ��ة ت�ح��ري�ض�ي��ة ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ه��و أم��ر

صديقة ميغان
ماركل ..سبب
«زوبعة» القصر
الملكي
مولروني كانت
تعلم بقرار االنفصال
عن العائلة الملكية
منذ أشهر..
وهي َمن صاغته
شعبية ميغان
ماركل تراجعت..
وكيت ميدلتون
تتفوّ ق عليها

شعبية ميغان

ميغان ماركل وصديقتها جيسيكا مولروني ..والملكة إليزابيث وأوبرا وينفري

شنيع ،وربما ينطوي على أذى».

صديقة ميغان
ص�ح�ي�ف��ة  Daily Mailن �ش��رت ت�ق��ري�رًا
حصريًا ،كشفت فيه عن هوية صديقة
ميغان ماركل ،التي ساعدتها في صياغة
خ�ط��ط ح�ي��ات�ه��ا ،خ��اص��ة ق��راراه��ا بشأن
م� �غ ��ادرة ب��ري �ط��ان �ي��ا ،وال �ع �ي��ش ب�ي�ن ك�ن��دا
والواليات املتحدة.
وتقول الصحيفة إن جيسيكا مولروني
( 39ع� ��ام� ��ًا) ،وه� ��ي م �ص� ّ�م �م��ة وخ �ب �ي��رة
م��وض��ة ،وه��ي واح ��دة م��ن أق��رب ّ
املقربني
من ميغان ماركل ،قد قضت بعض الوقت
مع الزوجني ميغان وه��اري ،خالل عطلة
أعياد امليالد ،حيث وضعت لهما الخطط
الخاصة باالنفصال عن العائلة املالكة.
وتقول الصحيفة إن مولروني ،عقب ذلك،
ب�ق�ي��ت ف��ي ج��زي��رة ف��ان�ك��وف��ر للمساعدة
ف��ي رع��اي��ة طفل ه��اري وم�ي�غ��ان ،أرش��ي،

في حني قامت ميغان ،برحلة إلى اململكة
املتحدة لتوصيل «الخبر القنبلة» ،بشأن
االنفصال عن العائلة امللكية إل��ى جانب
زوجها األمير هاري.
وتشير الصحيفة إلى أن مولروني كانت
تعلم بقرار ميغان بشأن مغادرة العائلة
امللكية منذ أش�ه��ر ،خ��اص��ة بعد املقابلة
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال �ت��ي أج��رت �ه��ا م �ي �غ��ان في
أكتوبر  ،2019وال�ت��ي كشفت ،وعيناها
مغرورقتان بالدموع ،أن حياتها «صعبة»
بسبب الضغوط التي تمارس عليها من
الوسائل اإلعالمية.
م ��ول ��رون ��ي ت �ع �ي��ش ف ��ي ت��ورن �ت��و ب �ك �ن��دا،
برفقة زوج�ه��ا ب��ن ،ال��ذي ه��و اب��ن رئيس
الوزراء الكندي السابق برايان مولروني،
وأط� �ف ��ال� �ه� �م ��ا ال � �ث �ل�اث� ��ة ،وه� � ��ي وزوج � �ه� ��ا
صديقان ّ
مقربان ج� ّ�دًا من األمير هاري
وميغان ماركل.
وق��د ّ
عبرت مولروني عن دعمها مليغان
مباشرة ،بعد أن إصدار قرار االنفصال،

«الجوكر» يتصدر ترشيحات األوسكار

وك �ت �ب��ت ع �ل��ى ح �س��اب �ه��ا ف ��ي إن �س �ت �غ��رام
تعليقًا ع�ل��ى ال� �ق ��رار« :ام � ��رأة ق��وي��ة» ،في
إشارة إلى صديقتها ميغان.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م��ول��رون��ي ك��ان��ت العبة
رئيسية في كل جانب من جوانب خطط
زفاف ميغان ماركل ،حيث ساعدتها في
اخ�ت�ي��ار م�ص�م��م امل�ل�اب��س ،ل��درج��ة أنهما
كانتا تتحدثان بشكل يومي.

مدمرة
ّ
ُمقابلة
الصحف البريطانية تحدثت أي�ض��ًا عن
مقابلة تلفزيونية ،وص�ف��ت ب�ـ«امل��دم��رة»،
قد يقبل ه��اري وميغان إج��راءه��ا برفقة
صديقتهما اإلع�لام �ي��ة ،أوب� ��را ّوي�ن�ف��ري،
وق � ��د ي �ك �ش �ف��ان ف �ي �ه��ا ع� ��ن ك � ��ل األم � ��ور
واألس� ��رار الخطيرة ال�ت��ي ق��د ينتج عنها
ّ
من عواقب وخيمة ،وهو ما يذكر باملقابلة
الشهيرة التي أجرتها األميرة ديانا ،والدة
ّ
وتحدثت فيها عن
هاري في عام ،1995

ه ��ذا ،وك��ان��ت شعبية م�ي�غ��ان م��ارك��ل قد
تراجعت بشكل الفت لالنتباه في اململكة
املتحدة ،فقد ّ
تقدمت كيت ميدلتون ،دوقة
كامبريدج ،مركزين على ميغان ماركل،
ف ��ي اس �ت �ط�ل�اع أج ��رت ��ه  ،YouGoوه��ي
ش��رك��ة دول �ي��ة ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت مختصة
ب��أب�ح��اث األس � ��واق ،وم�ق��ره��ا ف��ي اململكة
املتحدة.
وق� ��د ك �ش��ف االس� �ت� �ط�ل�اع ،ال � ��ذي أج ��ري
م�ن�ت�ص��ف ع� ��ام  2019ع ��ن أك �ث��ر أف� ��راد
ً
العائلة املالكة البريطانية تفضيال ،حيث
حصلت امللكة على لقب العضو األكثر
شعبية ب�ع��د أن ص � ّ�وت  72ف��ي امل�ئ��ة من
املستطلعني ملصلحتها.
واحتل زوج ميغان األمير ه��اري املرتبة
الثانية ،بنسبة  71في املئة ،متقدما على
شقيقه األكبر وامللك املستقبلي ،األمير
وليام ،الذي احتل املرتبة الثالثة بنسبة 69
في املئة.
وج��اءت دوق��ة ك��ام�ب��ردج ،كيت مديلتون،
في املركز الرابع ،حيث حصلت على 64
في ّاملئة من األصوات الشعبية.
وتغلب األمير فيليب على ميغان ماركل
( 38ع��ام��ا) ال��ذي احتل املرتبة الخامسة
ف��ي اس�ت�ط�لاع ال� ��رأي ،ح�ي��ث ح�ص��ل على
 %54م��ن ال� ��رأي ال �ع��ام ،ف��ي ح�ي�ن ج��اءت
م�ي�غ��ان م��ارك��ل ف��ي امل��رت �ب��ة ال �س��ادس��ة بـ
 %49من األصوات.

الممثل نفسه لم يستطع فهمها!

جدل كبير حول
نهاية فيلم Inception

إسالم عبدالتواب

تصدر فيلم الكوميديا
السوداء «الجوكر» ،أمس،
ترشيحات جوائز األوسكار،
إذ نال  11ترشيحاً منها جائزة
أفضل فيلم ،وفق ما ذكرت
«رويترز».
وي�ن��اف��س ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ال ��ذي أن�ت�ج�ت��ه شركة
وارنر بروس على الجائزة الكبرى مع فيلم
س �ب��اق ال �س �ي��ارات «ف � ��ورد ض��د ف� �ي ��راري»،
وف �ي �ل��م «األي ��رل� �ن ��دي» «ذي أي��رش �م��ان» من
إنتاج شركة نتفليكس والذي تدور أحداثه
في عالم العصابات وفيلم «جوجو األرنب»،
ال� ��ذي ي�ت�ه�ك��م ع �ل��ى ال� �ن ��ازي وف �ي �ل��م «ن �س��اء
صغيرات» (ليتل ومن) الكالسيكي والفيلم
ال��درام��ي «ق�ص��ة زواج» (م��اري��دج س�ت��وري)
وفيلم « »1917الذي تدور أحداثه عن الحرب
العاملية األولى وفيلم «ذات مرة في هوليوود»
«وان ��س آب ��ون آت��اي��م إن ه��ول �ي��وود» والفيلم
الكوري الجنوبي «طفيل» (باراسايت).
وح �ص��ل ك ��ل م ��ن «األي ��رل� �ن ��دي» و«»1917
و«ذات م� ��رة ف ��ي ه ��ول� �ي ��وود» ع �ل��ى ع�ش��رة
ترشيحات.
ومن املقرر تسليم جوائز األوسكار ،وهي
أهم جوائز في صناعة السينما ،خالل حفل
ي�ق��ام ف��ي ه��ول�ي��وود ف��ي التاسع م��ن فبراير
املقبل.

■ «جوكر»
■ «ليتل ومن»
■ «ماريدج ستوري»
■ «»1917
■ «وانس ابون اتايم إن هوليوود»
■ «باراسايت»

أفضل مخرج
■ بونغ جون  -هو عن «باراسايت»
■ تود فيليبس عن «جوكر»
■ سام منديس عن «»1917
■ مارتن سكورسيزي عن «ذي ايرشمان»
■ كويننت تارانتينو عن «وانس ابون اتايم
إن هوليوود»

■ أنطونيو بانديراس (دولور إي غولريا)
■ ليوناردو دي كابريو (وان��س اب��ون اتايم
إن هوليوود)
■ آدم درايفر (ماريدج ستوري)
■ يواكني فينيكس (جوكر)
■ جوناثان برايس (ذي تو بوبس)

أفضل ممثلة
■ سينتيا إيريفو (هارييت)
■ وشيرسه رونان (ليتل ومن)
■ س� �ك ��ارل� �ي ��ت ج ��وه ��ان� �س ��ن (م� ��اري� ��دج
ستوري)

أفضل ممثل في دور ثانوي
■ ت ��وم ه��ان�ك��س (اي ��ه ب�ي��وت�ف��ل داي إن ذي
نيبرهود)
■ أنطوني هوبكينز (ذي تو بوبس)
■ آل باتشينو (ذي ايرشمان)
■ جو بيشي (ذي ايرشمان)
■ براد بيت (وانس ابون اتايم إن هوليوود)

أفضل ممثلة في دور ثانوي
■ لورا ديرن (ماريدج ستوري)
■ سكارليت جوهانسن (جوجو رابيت)
■ فلورانس بيو (ليتل ومن)
■ مارغو روبي (بومبشيل)
■ كاثي بايتس (ريتشارد جويل)

أفضل فيلم أجنبي
كوربوس كريستي (بولندا)
لي ميزيرابل (فرنسا)
دولور إي غلوريا (اسبانيا)
باراسايت (كوريا الجنوبية)

أفضل فيلم وثائقي
■ أميركن فاكتوري
■ ذي كايف
■ ذي إيدج أوف ديموكراسي
■ إلى سماء
■ هوني الند

الترشيحات
في الفئات الرئيسية

أفضل فيلم رسوم متحركة

أفضل فيلم
■ «فورد فيرسس فيراري»
■ «ذي ايرشمان»
■ «جوجو رابيت»

أفضل ممثل

■ شارليز ثيرون (بومبشيل)
■ رينيه زيلويغر (جودي)

«ذي أيرشمان» ..ضمن أفضل فيلم

■ «هاو تو تراين يور دراغن :ذي هيدن وورلد»
■ «آي لوست ماي بادي»
■ «كالوس»
■ «مسينغ لينك»
■ «توي ستوري »4

ي�ب��دو للكثيرين أن فيلم  ،Inceptionأو
ْ
«اس� ِت�ه�لال» كما ُيصطلح عليه ،هو عمل
س�ي�ن�م��ائ��ي ي�ج�م��ع ب�ي�ن م��زي��ج م��ن لقطات
األك� �ش ��ن ال �ف ��ري ��دة وا ُمل��وس �ي �ق��ى ال��رائ �ع��ة،
ف�ض�لا ع��ن ف�ك��رت��ه امل �ع �ق��دة ال �ت��ي تتطلب
م �ش��اه��دت��ه م��رت�ي�ن أو ث�ل�اث��ا م ��ع االن �ت �ب��اه
الجيد ،غير أن نهايته تضع املشاهد أمام
باب ذي مخرجني ،هل هي حلم أم حقيقة؟
قبل كل شيء ،الفيلم من إخراج وسيناريو
وإن �ت��اج ك��ري�س�ت��وف��ر ن ��والن ،وص ��در ع��ام
 ،2010وه��و من بطولة كل من ليوناردو
دي كابريو ،جوزيف غوردون ليفيت ،توم
هاردي ،إلني بيدج ،مارين كوتيارد وكليان
ُمورفي.
املثير ف��ي األم��ر ،أن��ه بعد  10س�ن��وات من
عرض الفيلم ،خرجت تصريحات حديثة
ألص� �ح ��اب األدوار ال��رئ �ي �س �ي��ة ت�س�ب�ب��ت
ف��ي إع ��ادة إح �ي��اء ردود األف �ع��ال النقدية
التي صاحبت فترة العرض األول ،حيث
ك�ش��ف ال�ب�ط��ل ل �ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و أن��ه
ًل�اً
ل��م ي�س�ت��وع��ب ال�ف�ي�ل��م ج �ي��دا ،وع�ل��ق ق��ائ� :
«رك��زت فقط على شخصيتي في الفيلم،
ولكن األحداث ،القصة والنهاية تحديدا لم
تكن مفهومة بالنسبة لي».
واتفق توم ه��اردي مع ال��رأي نفسه ،ولكن
ب�ص��ورة أخ ��رى ،حيث أع��رب ع��ن تقديره
لنوالن ــ مخرج الفيلم العبقري – وكذلك
فخره بكونه جزءا من العمل الرائع ،على

ليوناردو :ركزت على
شخصيتي في الفيلم
دون النظر للقصة أو
حتى النهاية
توم :نوالن مخرج
عبقري ..لكن ليس لدي
أدنى فكرة عما يدور
في األحداث
ح��د وص�ف��ه ،لكنه أف��اد ف��ي النهاية أن��ه لم
يستطيع إدراك ماهية الفيلم ،وال يملك
أدنى فكرة عما كان يدور في األحداث.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن  Inceptionق��د ترشح
لثماني جوائز «أوسكار» ،فاز بأربع منها،
وح ��از أي�ض��ا ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن  130ج��ائ��زة
عاملية أخرى.
ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ،وم��ن دون امل��زي��د من
امل� �ق ��دم ��ات ال ��درام � �ي ��ة ،إذا ش� �ع ��رت أث �ن��اء
مشاهدة الفيلم أن��ك أم��ام «ل�غ��ز» ،أو حتى
ل��دي��ك م�ش�ك�ل��ة ف��ي اإلدراك ،ف��أن��ت م�ح��ق.
مع العلم ،أن براعة املخرج لم تتوقف عند
خ ��داع ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش��اه��دي��ن ع�ب��ر خلق
تأويلني للفيلم ،بل طالت بطل الفيلم نفسه
وبعضا من أصحاب األدوار الرئيسية.
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14
هل من مزيد
ثقافة

اقتراحا ً الختيار رواية تقرأها..

؟

سعدية مفرح

الروايات من أكثر الكتب مبيعا في المكتبات ومعارض الكتب ،رصدت هذه المعلومة بنفسي أكثر من مرة في
السنوات األخيرة ،ولهذا أسباب كثيرة سنحاول التطرق إليها الحقا .لكن هذه الكثرة أنتجت غثاء روائيا كغثاء
السيل يصعب أحيانا تجنبه في ظل طرائق التسويق الجديدة للكتب ،مما يجعل كثيرين يصابون بخيبة أمل بعد
قراءة بضع صفحات من روايات تورطوا بها ..وبأثمان باهظة .هنا أحاول أن أضع بعض االقتراحات الختيار رواية ال
ُنصاب بخيبة أمل كبيرة على األقل عندما نشرع بقراءتها ..والقائمة بانتظار المزيد من اقتراحاتكم:

01

ً
مبيعا ..ثق ولكن بحذر!
قوائم األفضل

شغفك يقودك

ك �ث �ي��رون ي�ت�ت�ب�ع��ون ق��وائ��م األك �ث��ر م�ب�ي�ع��ا الخ �ت �ي��ار كتبهم
ورواي��ات �ه��م ،ل�ك��ن ه ��ذه ال �ق��وائ��م أص�ب�ح��ت غ�ي��ر دق �ي �ق��ة ،فال
يوجد مرجعية حقيقية معتمدة وموثوق بها لها ،وغالبا
ما تعتمد على حسابات خفية ما بني دور النشر ومعدي
هذه القوائم .لكنها على األقل تعطي بعض اإلش��ارات على
طريق االختيار.

02

الطريقة العشوائية طريقة فعالة،
وهذه بالنسبة لي طريقتي
المفضلة ..ودائما تنجح..
لم ال تجربها أنت أيضاً؟!

عدد الطبعات

اسم الكاتب وشهرته ..وكم خدعنا!

11

12

المقدمة بقلم أحدهم ..من هو؟

الخالصة على الغالف األخير

الخالصة املوجزة املنشورة على غالف الرواية األخيرة ،قد تعطيك
إش ��ارة مهمة ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ك��ات��ب ول�غ�ت��ه ،ول�ك��ن املشكلة أنها
خاضعة غالبا لطريقة الناشر في االنتقاء التسويقي وحسب!

13

06

غود ريدز ..تنوع مفيد وتعددية ذكية

عطايا االنترنت الثقافية ال ح��دود لها تقريبا ،ومنها هنا
م��وق��ع غ ��ود ري� ��دز  ،www.goodreads.comال� ��ذي ي�ق��دم
ملتصفحيه آراء القراء املحترفني وشبه املحترفني بعبارات
سريعة وقرارات موجزة ..زيارة لصفحة الرواية املستهدفة
في هذا املوقع ال تضر إبدا!

07

دار النشر ..مهمة

نعم مهمة ..فدور النشر املحترمة ال تنشر األعمال الروائية املوغلة
في الرداءة خوفا على سمعتها العامة ،وحرصا على ثقة قرائها بها.

الجوائز..؟
العنوان ..ليس بالضرورة

كم مرة اخترت رواية بناء على أعجابي بعنوانها؟ مرات كثيرة..
وغ��ال�ب��ا م��ا تنجح ال�خ�ط��ة ،ل�ك��ن ف��ي م ��رات قليلة واج �ه��ت الفشل.
ال��روائ�ي��ون الحقيقيون يعرفون كيف يختارون عناوين جميلة
لرواياتهم ..لكن أحيانا يتدخل الناشر من أجل التسويق وحسب،
فتفسد الخطة!

«بورتريه ثورة ثقافية» يعتمد على االستطالعات

14

سينما ..سينما

وه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ف��ي ان�ت�ق��اء ال��رواي��ات ط��ري�ق��ة ممتعة ف�ع�لا ،فأنت
تختار ال��رواي��ة بعد أن ت�ك��ون ق��د رأي�ت�ه��ا مجسدة على الشاشة
بشخصيتها ،فتذهب لتبحث عن املتعة املضاعفة في ق��راءة ما
وراء تلك الشخصيات م��ن تفاصيل أغفلها ص��ان��ع الفيلم بما
يتوافق والصناعة السينمائية واشتراطاتها.

تكسر الحواجز التي صنعتها التوترات السياسية

شرخ كبير بين يهود أميركا ويهود إسرائيل

ترجمات عن األدب اإليراني
في «القاهرة للكتاب»

أن �ه ��ا «ت �ف �ق��د ق ��راب ��ة ن �ص��ف أت �ب��اع �ه��ا
ملصلحة مجموعات أخرى».
ويرى الباحث في العالقة بني الجيش
وامل�ج�ت�م��ع ال�ب��روف�ي�س��ور ي��اغ�ي��ل ليفي
أن ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي «ي�م��ر بعملية
ثيوقراطية تغير ثقافته وطبيعة أدائه،
حيث يجري تهويد الجيش» .ويشير
إلى أقوال حاخامات تؤثر على الجيش
وج� � �ن � ��وده ،وإل � � ��ى م � �ش� ��روع ال �ك �ل �ي��ات
ال �ت �ح �ض �ي��ري��ة ل �ل �خ��دم��ة ال �ع �س �ك��ري��ة،
ال ��دي � �ن � �ي ��ة ب � � ��األس � � ��اس ،ال � �ت� ��ي ت ��رس ��ل
خ��ري �ج �ي �ه��ا إل � ��ى وح� � � ��دات ع �س �ك��ري��ة
نخبوية ،وإلى وقائع متكررة إلقصاء
املجندات.

رافع البرغوتي
اع �ت �م ��د ك� �ت ��اب «ي� �ه ��ودي ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة:
بورتريه ثورة ثقافية» ،الصادر حديثا،
ع �ل��ى اس �ت �ط�ل�اع��ات واس� �ع ��ة ج� ��رت ب�ين
ال�ي�ه��ود ف��ي ال�ك�ي��ان الصهيوني ،لرصد
مواقفهم وافكارهم وآرائهم في كل ما
ّ
يتعلق بدولتهم ويهوديتهم ،متجاهال
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ،وامل � ��واق � ��ف
الحقيقية ليهود «إس��رائ�ي��ل» م��ن انهاء
او اس� �ت� �م ��رار اح� �ت�ل�ال األراض � � ��ي ال �ت��ي
اح �ت �ل��ت ع� ��ام  ،1967ول� ��م ي �ت �ط��رق ال��ى
أي ح��ل ل�ل�ص��راع ،ك�م��ا ت�ج��اه��ل املجتمع
الفلسطيني ف��ي األراض��ي املحتلة منذ
ع ��ام  ،1948ون �ظ��رة ي �ه��ود «إس��رائ �ي��ل»
إليه.
ي� � ��رى امل � ��ؤل� � �ف � ��ان ،ش� �م ��وئ� �ي ��ل روزن � �ي� ��ر
وال � �ب ��روف � �ي � �س ��ور ك ��ام� �ي ��ل ف� ��وك� ��س ،أن
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ال� �ت ��ي أق ��ام ��ت دول � ��ة ع�ل��ى
أن� �ق ��اض ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،س�ع��ت
إل��ى ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ث�لاث��ة ت �ح��دي��ات ،ه��ي:
لليهود» ،و«تجميع
«إق��ام��ة دول��ة مدنية
ّ
ال �ي �ه��ود ف��ي ب�ي�ئ��ة ال ت�ت�ع��ل��ق ي�ه��ودي�ت�ه��ا
ب��ال�ح��رص ع�ل��ى ت��أدي��ة ف��رائ��ض دي�ن�ي��ة»،
و«بنية اجتماعية ال توجد فيها فرصة
حقيقية ل�لان�ص�ه��ار» م��ن خ�لال ال��زواج
بغير اليهود.
ويخلصان الى أنه «باإلمكان أن نرى
في البالد براعم ثقافة يهودية جديدة،
ن �س �م �ي �ه��ا «ي� �ه ��ودي ��ة إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة»...
ل� �ق ��د ت ��أس� �س ��ت إس ��رائ� �ي ��ل م� ��ن أج ��ل
إن �ش��اء ي�ه��ودي��ة ج��دي��دة – أي إن�ش��اء
ث�ق��اف��ة ت�س�م��ح ب��وج��ود ح�ي��اة ي�ه��ودي��ة
ت �ت �م��اش��ى م��ع ال �ع �ص��ر ...وال �ي �ه��ودي��ة
اإلسرائيلية مختلفة في نواح كثيرة
ع��ن اليهودية غير اإلسرائيلية .كما
أن ال �ي �ه��ودي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة

التصفح السريع ..للمحترف

من يكتب مقدمة رواية ما تقريظا لها ،ال بد أن يكون حريصا على
اسمه وسمعته الثقافية ،فال يقدم على هذه الخطوة إال إذا أعجبته
ال��رواي��ة ف�ع�لا ،وي ��رى أن�ه��ا تستحق ال� ��رواج واالن �ت �ش��ار وال �ق��راءة
بالتأكيد .اسم كاتب املقدمة ومستواه ومدى ثقتك بآرائه أمور ال
بد أنها تهمك قبل قراءة رواية هو كاتب مقدمتها!

مراجعات الصحف ..زمان!

ف��ي العقود العربية األخ�ي��رة ك�ث��رت ج��وائ��ز ال��رواي��ة وقوائمها
القصيرة والطويلة ،ونجحت تلك الجوئز ف��ي دف��ع كثير من
الروايات وأصحابها الى واجهة الشهرة والنجومية واالنتشار..
لكن قلة منهم استحقوا ما وصلوا إليه .شخصيا لم أعد أثق
إال قليال بالروايات الفائزة بالجوائز منذ أن قرأت رواية وصلت
للقائمة القصيرة ل�ج��ائ��زة ال�ب��وك��ر ال�ع��رب�ي��ة ،وش�ع��رت بغثيان
مرضي حقيقي ،بعد أن انتهيت من ق��راءة  20صفحة منها.
الحمد هلل أنها لم تفز بالجائزة على األقل!

الغالف ..الجاذبية

البد ملن تمرس في قراءة الروايات من التعرف على الرواية ومستواها
من مجرد التصفح السريع لها؛ فقرة من هنا ،وسطران من هناك ..قد
تكفيه التخاذ قرار شراء الرواية أم غض النظر عنها!

في سنوات مضت ،وفي عصر ازدهار الصفحات واملالحق
واملجالت الثقافية ،كان الصحافيون يخصصون مساحات
واس�ع��ة م��ن مطبوعاتهم مل��راج�ع��ات ال��رواي��ات ب��دق��ة وب��روح
علمية حصيفة .وما زلت أتذكر واحدة من أجمل املطبوعات
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د ،وه ��ي م�ج�ل��ة «ال�ك�ت��ب وج�ه��ات
نظر» ،لكن هذا زمان ولى ،ولم نعد نقرأ هذه األيام إال بعض
املراجعات القليلة الجميلة ،إذ تعتمد كثير من الصحف على
نشر ما يردها من دور النشر من نشرات جاهزة ملراجعات
الروايات!
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نعم ..أنا شخصيا يهمني اسم كاتب الرواية وشهرته ،وكثيرا ما
شرعت بقراءة رواي��ة قبل غيرها ،ألنني أفضل هذا الكاتب على
سواه ،وكم خدعت ،وكم خاب أملي ،وكم تأخرت في قراءة روايات
فاتنة حقا ،فقط ألنني ال أعرف مؤلفيها من قبل!
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ثق بأصدقائك في كل مجريات حياتك إن شئت ،لكن إن
اقترح عليك احدهم قراءة رواية ما ،فال تأخذ اقتراحه على
محمل الجد إم لم تعرفه قارئا جيدا ،واخ�ت�لاف ال��رأي في
الرواية ال يفقد للصداقة قضية.

الغالف الجميل أو املثير قد ينجح في ترويج رواي��ة م��ا ،أو على
األق��ل لفت نظر القارئ إليها .ولهذا يتعب الكتاب في البحث عن
أغلفة جميلة لكتبهم .أخبرتني الكاتبة أحالم مستغانمي مرة عن
الجهد الكبير ،الذي تبذله في اختيار تصميمات أغلفة رواياتها،
وهو جهد روبما يوازي جهدها في الكتابة!

ع��دد طبعات رواي ��ة م��ا م��ن اإلش ��ارات ال��دال��ة على رواج وانتشار
الرواية ،لكنها ال تعني جودتها أبدا ،فاالمر أيضا غير دقيق وغير
موثوق به .أخبرتني مؤخرا روائية أن روايتها قد حققت الطبعة
السابعة خالل سنتني ،لكنني وجدت نسخا كثيرة من الطبعات
األولى والثانية والثالثة مكدسة في جناح دار النشر التي نشرت
الرواية!
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توصيات األصدقاء ..ليس ً
دائما

يهود في الواليات المتحدة يتظاهرون ضد الممارسات العنصرية اإلسرائيلية

رغم األغلبية
العلمانية فإن
الصهيونية
الدينية تفرض
إمالءاتها على
المجتمع
في نواح كثيرة عن اليهودية ما قبل
اإلسرائيلية».

علمانيون وحريديون

ّ
تفيد املعطيات واإلحصائيات املتعلقة
بجمهور العلمانيني اليهود والحريديني

امل �ت��زم �ت�ين دي �ن �ي��ا ان «ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي
واض ��ح ج ��دا :امل�ت��دي �ن��ون ي�ن�ج�ب��ون أك�ث��ر
وي�ف�ق��دون أك�ث��ر .والعلمانيون ينجبون
أق��ل ويجندون أك�ث��ر» ،بمعنى أن أف��رادا
ح ��ري ��دي�ي�ن ي� �خ ��رج ��ون م ��ن م�ج�ت�م�ع�ه��م
وينتقلون إلى العلمانية.
وقال  %23من الذين ولدوا حريديني
إنهم لم يبقوا كذلك ،كما أن  %52من
املتدينني الليبراليني لم يبقوا متدينني.
واستنتج البحث أن «مستوى التدين
بني األجيال انخفض» ،و«من جيل إلى
آخر تصبح إسرائيل علمانية أكثر».
وي �ش �ي ��ر ال � ��ى ان ن �س �ب��ة ال �ع �ل �م��ان �ي�ين
وامل� �ت ��دي� �ن�ي�ن ب �ق �ي��ت ش �ب ��ه ث ��اب� �ت ��ة ،ف��ي
ال �ع �ق��ود األخ� �ي ��رة ،خ �ص��وص��ًا بسبب
الهجرة من دول االت�ح��اد السوفياتي
ال � � �س� � ��اب� � ��ق ،ف� ��أغ � �ل � �ب � �ي� ��ة امل � �ه� ��اج� ��ري� ��ن
علمانيون .ورغ��م األغلبية العلمانية،
ف � ��إن ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ال ��دي� �ن� �ي ��ة ت �ف��رض
إم�لاءات�ه��ا على املجتمع اإلس��رائ�ي�ل��ي،
اذ انها تحظى بتأثير سياسي ،رغم

شرخ كبير
ي � ��ؤك � ��د ال � �ب � �ح� ��ث أن أغ� �ل� �ب� �ي ��ة ال� �ي� �ه ��ود
ف� � ��ي «إس � � ��رائ� � � �ي � � ��ل» امل � � ��ؤي � � ��دة ل �ل �ي �م�ي�ن
ت �م �ي��ل ال� ��ى ال �ت��دي��ن أو ال �ت �ق��ال �ي��د ،وه��ي
ص �ق��ري��ة س �ي��اس �ي��ا ،ب �ي �ن �م��ا  %70م��ن
ال �ي �ه ��ود األم �ي��رك �ي�ي�ن ي ��ؤي ��دون ال �ح��زب
الديموقراطي ،و %49منهم ليبراليون،
و %19م � �ح ��اف � �ظ ��ون .ي � �ه� ��ود أم� �ي ��رك ��ا
يعارضون أحيانا سياسة «إسرائيل»،
وي��واج �ه��ون ص�ع��وب��ة ف��ي امل��واف �ق��ة على
م��واق �ف�ه��ا م��ن ق�ض��اي��ا األم ��ن وال �س�ل�ام،
وامل� �س� �ت ��وط� �ن ��ات واالح � � �ت �ل ��ال ،وال ��دي ��ن
وامل�ج�ت�م��ع ،وال �ه �ج��رة وال�ت��رب�ي��ة وال ��زواج
الحاخامي.
وي �ش �ي��ر ال �ب �ح��ث إل� � ّ�ى ش� ��رخ ك �ب �ي��ر ب�ين
امل� �ج� �م ��وع� �ت�ي�ن ،ي �ت �ع��ل��ق ب ��ال �ت �ع ��ام ��ل م��ع
ال� �ص ��راع اإلس��رائ �ي �ل��ي  -ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
ح�ي��ث ت�ص��ر أغ�ل�ب�ي��ة ي �ه��ود «إس��رائ �ي��ل»
ع�ل��ى االس�ت�ي�ط��ان ف��ي «أرض إس��رائ�ي��ل
ال� �ك ��ام� �ل ��ة» ،ب �ي �ن �م��ا ت� ��رى أغ �ل �ب �ي��ة ي �ه��ود
أم� �ي ��رك ��ا «ت �ق �س �ي ��م أرض إس ��رائ� �ي ��ل»
وإقامة دولة فلسطينية.

القاهرة  -أحمد يوسف
يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب
في نسخته املقبلة رقم  ،51التي تنطلق
حضورا ً
ً
قويا لألدب
 23ينايرالجاري،
اإلي��ران��ي ال ��ذي رب�م��ا ي�ع��د غ��ري� ً�ب��ا على
القارئ العربي ،واملصري خاصة ،وقد
يكون بسبب اختالف اللغة أو األبعاد
السياسية أو حتى ه��ذا الحاجز ال��ذي
يحيط باملجتمع اإليراني.
وت � �ص� ��در دار «م � �ن � �ش� ��ورات ال ��رب �ي ��ع»
امل�ص��ري��ة ع��دة ت��رج�م��ات بالعربية عن
األدب اإلي ��ران ��ي ال� ��ذي اه �ت��م ب��ه أخ �ي� ً�را
ناشرها أحمد سعيد عبداملنعم.
يقول سعيد في تصريحات لـ سبقلا
إن األدب اإلي ��ران ��ي ل �ي��س غ��ري� ً�ب��ا عن
املجتمع ال�ع��رب��ي ،ألن ال�ت��اري��خ القريب
ج� � ً�دا ه��و ال� ��ذي ع��ان��ى م��ن ه ��ذا ال�ب�ع��د،
لكن على م��دار التاريخ كله ك��ان هناك
ت ��واص ��ل ك �ب �ي��ر ب�ي�ن ال� �ع ��رب وال� �ف ��رس،
وك ��ذل ��ك ت � �ق ��ارب ال� � �ع � ��ادات وال � �ظ ��روف
املعيشية.
وأوضح أن إقباله على هذا املشروع ،ألن
«األدب اإليراني له طبيعة مختلفة عن

األدب�ي�ن ال�غ��رب��ي وال�ع��رب��ي ،ول��ه م��دارس
ب �خ �ص��وص �ي��ة ع ��ال �ي ��ة ج� � � ً�دا ال ت�ش�ب��ه
غيرها ،ولهذا هو متميز ج� ً�دا ،والعالم
ب�ك��ل ل�غ��ات��ه يسعى إل��ى ال�ت��رج�م��ة أله��م
رم ��وزه ،مثلما نحتفي نحن بترجمة
لاً
لساراماجو أو ديستويفسكي مث ».
ّ
وخ � � � ّ�ص أح � �م ��د س �ع �ي��د م� ��ن ال� �ك ��ت ��اب
اإليرانيني اليساريني منهم« ،ألنهم إلى
جانب تقنيات السرد العجيبة ،فلديهم
قضايا مهمة في مقاومة الدكتاتورية».
وعن القلق الدائر في املنطقة ً
حاليا بني
إي��ران والواليات املتحدة ،،ومدى تأثير
ه� ��ذا ع �ل��ى م �ش��روع��ه ال �ج��دي��د ب��ال�ن�ق��د
أو امل�ن��ع أو ب��ال�ع��زوف ع�ن��ه ،ق��ال سعيد
ل� �ـ سبقلا إن امل ��ؤس� �س ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
العربية يجب أن ت��دع��م ه��ذا ال�ن��وع من
األدب ،مؤكدا أهميته وقيمته.
وعن إصدارات الدار الجديدة من األدب
اإلي��ران��ي ،كشف سعيد أن�ه��ا« :امل��دف��ع»
ل �غ�ل�ا م �ح �س�ين س� ��اع� ��دي« ،ام � � ��رأة م��ن
طهران» لفريبا وفي« ،الزيارات» لجالل
آل أحمد« ،جن إيراني» لبهرام صادقي،
«ج� �ش� �ه ��ام ��ش» ل� �ب ��زر ع � �ل� ��وي« ،رب �ي ��ع
كتمادو األزرق» ترجمة أحمد موسى.

14
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أرض فضاء  400م
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الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة:

حظر تمويل نشاط الصناعات البالستيكية
■ لجنة لمراجعة وتقييم قائمة األنشطة الموقوفة ووضع معايير فنية واضحة ألسباب اإليقاف
كشفت مصادر موثوقة لـ سبقلا ان الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقر منع نشاط الصناعات
البالستيكية ليكون النشاط رقم  56ضمن قائمة األنشطة
المحظور تمويلها من قبل الصندوق.

علي الخالدي
أوض �ح��ت امل �ص��ادر ان م�ن��ع ن �ش��اط ال�ص�ن��اع��ات
البالستيكية أتى بعد دراسة مستفيضة تخص
بيئة العمل في هذه الصناعة ،سواء من ناحية
عدم قدرة املبادر على منافسة الشركات الكبرى
ف ��ي ه ��ذا ال �ن �ش��اط ،إض ��اف ��ة ال ��ى ان ه ��ذا ال �ن��وع
م��ن األن�ش�ط��ة ي�ح�ت��اج م�س��اح��ات ك�ب�ي��رة مل��زاول��ة
التشغيل ويستنزف ج��زءا كبيرا م��ن التمويل
ضمن مراحل التأسيس.
وف��ي م��ا يخص األنشطة الصناعة بشكل ع��ام،
ك�ش�ف��ت امل �ص��ادر ذات �ه��ا أن ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
يبحث تقنني تمويل املشاريع الصناعية التي
ي �ع �ت �م��د ت��أس �ي �س �ه��ا ع �ل��ى م �س��اح��ات ص�ن��اع�ي��ة
كبيرة ،وبينت ان التشدد سيكون «وقتيًا» ،وذلك
ّ
لحني ح��ل مشاكل األراض ��ي ال�ت��ي م��ن املفترض
أن تخصصها الدولة للصندوق وبالتالي يتم
منحها في ما بعد للمبادرين.
وأف � ��ادت امل �ص ��ادر أن ب �ع��ض ط �ل �ب��ات ال�ت�م��وي��ل
الصناعية التي يتقدم بها امل �ب��ادرون ،تتطلب
مساحات كبيرة إلقامتها ،إذ يرى الصندوق أنه
من واقع تجارب املبادرين الذين جرى تمويلهم
قبل س�ن��وات ،ف��إن غالبية امل�ش��اري��ع الصناعية
تتكبد خسائر ليس بسبب فشل جوهر املشروع
أو املنتجات التي يقوم بتصنيعها ،إنما بسبب
ً
التهام إيجارات املصنع ملبالغ التمويل ،وبدال
من توجيه املبادر أمواله إلى عمليات التشغيل
وال�ت�ص�ن�ي��ع ،ي�ت��م إن�ف��اق�ه��ا ع�ل��ى ش�ك��ل اي �ج��ارات
ت��دف��ع مل�ل�اك ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة ،إذ ت �ت��راوح
القيمة اإلي�ج��اري��ة للمتر امل��رب��ع الصناعي في

الكويت ما بني  4و 6دنانير شهريًا وفق املنطقة
واملوقع.
وأش � ��ارت امل �ص��ادر ال ��ى ان ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة ان �ت �ه��ى ب��ال �ف �ع��ل م��ن
التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص
حصوله على  %10من اجمالي أراضي مشروع
م ��دي �ن ��ة ال � �ش� ��دادي� ��ة ال �ص �ن ��اع �ي ��ة ،وف� � ��ور ت�س�ل��م
األراض��ي من الهيئة ،ال��ذي من املتوقع أن يكون
خ�ل��ال ع��ام�ي�ن س �ي �ق��وم ال �ص �ن ��دوق ب�ت�س�ل�ي�م�ه��ا
للمبادرين وفق األقدمية واستمرارية املشروع.
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م � �ت � �ص� ��ل ،ع� �ل� �م ��ت سبقلا أن
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة انتهى من تشكيل لجنة
ملراجعة وتقييم قائمة األنشطة املوقوفة ووضع
معايير بخصوصها ،على أن يتم رف��ع تقرير
دوري بشأنها إلى مجلس إدارته.
وبينت املصادر أن اللجنة ستعكف على وضع
معايير وآل�ي��ات فنية واض�ح��ة وم�ح��ددة بشأن
أن �ش �ط��ة امل� �ش ��روع ��ات امل ��وق ��وف ��ة ،ال �ت ��ي ي��رف��ض
تمويلها ال�ص�ن��دوق ل�ل�م�ب��ادري��ن .ك�م��ا ستعمل
اللجنة على إن�ش��اء نظام جديد متشدد بشأن
ت �ق �ن�ي�ن ت �م ��وي ��ل ب �ع ��ض األن� �ش� �ط ��ة ال� �ت ��ي ب��ات��ت
أع ��داده ��ا م�ت�ض�خ�م��ة ف ��ي ال �س ��وق امل �ح �ل��ي مثل
املطاعم واملقاهي واملشاريع املشابهة.
وأف � � � ��ادت أن ل �ج �ن��ة م ��راج� �ع ��ة األن� �ش� �ط ��ة ج ��رى
ان �ش��اؤه��ا ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب م��ن ج �ه��ات رق��اب�ي��ة،
وذل��ك بعد مالحظتها قيام الصندوق الوطني
باملوافقة على تمويل مشروعات ضمن قائمة
األنشطة امل��وق��وف��ة مثل «إن�ت��اج فني سينمائي
وإذاع� ��ي وت�ل�ف��زي��ون��ي وص��ال��ون ح�لاق��ة رج��ال��ي

تشدُّ د في تمويل أنشطة
باتت أعدادها متضخمة
في السوق ..وال تشكل
قيمة مضافة للمستهلك
تقنين موافقات األنشطة
الصناعية التي تحتاج
مساحات كبيرة للتشغيل
بسبب عدم توافر األراضي
معظم المشاريع
الصناعية تتكبد خسائر..
وإيجارات القسائم تلتهم
جزءاً كبيراً من تمويلها
قبل بدء التشغيل
هناك أنشطة
تراخيصها التجارية
ُ
محظورة من جهات
إشرافية ذات صلة..
وال عالقة للصندوق
بمنعها

ونسائي» ..وهي أنشطة موقوفة أساسًا من قبل
الصندوق.
وأش � � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى ان ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
ش � ��ددت ع �ل��ى ض � ��رورة أال ي �ن��اق��ض ال �ص �ن��دوق
ن �ف �س��ه ب �م �ن��ع أن �ش �ط��ة م �ع �ي �ن��ة ف ��ي ال �ع �ل��ن وف��ق
قائمة ينشرها على موقعه اإلل�ك�ت��رون��ي ،ومن
ث��م ي��واف��ق ع�ل��ى ت�م��وي��ل ع��دد منها م��ن دون أي
تبرير فني ملوافقته عليها .مطالبة الصندوق
أن تكون هناك معايير واض�ح��ة لقبول تمويل
أي مشروع ،مع دراسة فنية مبررة ،الستثناءات
تمويل املشروعات ال��واردة في قائمة األنشطة
املوقوفة.
وبينت املصادر أن ع��ددًا من األنشطة املحظور
ت�م��وي�ل�ه��ا وف ��ق ق��ائ�م��ة ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ،لم
ت�ك��ن ب��رغ�ب��ة م��ن ال �ص �ن��دوق ،إن�م��ا ب�س�ب��ب حظر
ج � �ه� ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة الس � �ت � �خ � ��راج ال� �ت ��راخ� �ي ��ص
التجارية الخاصة بها ،ومن تلك الجهات على
سبيل املثال وزارة الداخلية أو هيئة الصناعة
أو وزارة امل��واص�ل�ات وغ �ي��ره��ا ،م�ش�ي��رة ال��ى أن
بعض الجهات ذات الصلة تقوم بمنع اص��دار
الترخيص التجاري لبعض األنشطة التجارية
بشكل ع��ام ،م��ن دون اب��داء أس�ب��اب فنية تخص
الجدوى االقتصادية ،بل بسبب بعض املشاكل
املتعلقة بممارسة النشاط على أرض ال��واق��ع،
ّ
ً
وب� ��دال م��ن ح ��ل امل �ش��اك��ل ب�م�ف�ه��وم ع�ل�م��ي ،ت�ق��وم
بمنع استخراج الرخص التجارية للنشاط.
وف��ي م��ا ي�خ��ص تقنني ت�م��وي��ل ب�ع��ض األنشطة
التي تتزايد أع��داده��ا في السوق املحلي بشكل
مبالغ فيه ،أكدت املصادر أن الصندوق الوطني
يعمل على وضع آليات ومعايير جديدة تخص
تمويل بعض األنشطة مثل املطاعم واملقاهي
بمفهومها ال �ح��دي��ث ،وذل ��ك ب�س�ب��ب م��ا تعانيه
م��ن تخمة وال تشكل قيمة مضافة للمستهلك
ال�ك��وي�ت��ي ،إذ إن ه�ن��اك م�ئ��ات امل�ط��اع��م ف��ي دول��ة
الكويت تلبي حاجات الذوق العام حتى في ما
يخص الطعام الصحي.

األنشطة الموقوفة
م

وصف النشاط

م

وصف النشاط

1

مدارس عربية أهلية

29

2

مدارس أجنبية خاصة

 30إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جواً

شراء قائمة أو مشروع قائم أو ترخيص

3

معهد تأهيل وتدريب الرياضيين

31

توزيع الرسائل والطرود براً

4

معهد لتدريب البلياردو والسنوكر

32

شراء وبيع الهواتف النقالة وإصالحها

5

تعليم قيادة السيارات

33

خدمة االتصاالت الدولية عن طريق مكاتب بيع االتصاالت

6

محطة غسيل وتلميع السيارات

34

إنشاء وإدارة المستشفيات

7

شركة غسيل سيارات متنقلة

35

الطب البديل

8

بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات

36

المتاجرة باألدوية

9

تأجير المركبات

37

مكتب سفريات

10

شراء وبيع المركبات

38

استقدام العمالة األهلية

11

األجرة الجوالة أو أجرة تحت الطلب

39

مكاتب محاماة

12

وكالء شركات البواخر والسفن

40

صالون حالقة رجالي ونسائي

13

تموين البواخر

41

مقاهي الشيشة واألرقيلة  /النرجيلة

14

وكالء شركات البواخر

42

بيع التبغ ومشتقاته

15

شراء وتأجير المعدات الثقيلة والخفيفة

43

16

نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت

44

إصدار وطباعة وتوزيع الصحف
والنشرات اإلعالمية
إنتاج فني سينمائي وإذاعي وتلفزيوني

17

الحواالت والمتاجرة بالمعادن الثمينة

45

استديو لطبع وتحميض األفالم الملونة

 18البيع والشراء الفوري للعمالت األجنبية والشيكات السياحية 46
19

تحصيل الشيكات والحواالت المسحوبة على الخارج

47

 20التداول باألسهم والسندات والعمالت اإللكترونية 48

الصحف والمجالت
تحميض األفالم
أسلحة وذخائر الصيد وصيانتها

21

شركات الصيرفة والتداول بالعمالت

49

تبديل أسطوانات الغاز

22

استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة

50

تمديد خطوط الغاز

 23أعمال الصيرفة من بيع وشراء العمالت والشيكات 51

كسارة صلبوخ

24

شركات التأمين والوساطة المالية

52

صياغة الحلي الذهبية والفضية

25

تعقيب المعامالت

53

إنتاج المنتجات الذهبية

26

تقديرات عقارية

54

اللحوم والطيور المثلجة منها والحية

27

التداول بالعقار

55

جميع لوازم المزارع والحدائق واألسمدة

28

دفع خلو أو شراء موقع إلقامة مشروع

56

الصناعات البالستيكية

اقتصاد 15
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أدت إلى زيادة االستهالك وارتفاع هدر الطاقة

رجل أعمال كندي أو «جيلي» الصينية

من ينقذ «أستون مارتن» من كبوتها؟
حسام علم الدين
كشفت «بلومبيرغ» أن شركة أستون مارتن
ل��ل��س��ي��ارات ال���ف���اخ���رة ب��ص��دد ج����ذب ت��م��وي��ل
ج��دي��د م���ن رج���ل االع���م���ال ال��ك��ن��دي ل��ورن��س
س��ت��رول ل��ش��راء حصة ف��ي شركة السيارات
ال���ف���اخ���رة امل���ت���ع���ث���رة ،ك��م��ا أن ش���رك���ة جيلي
ال��ص��ي��ن��ي��ة ت��ن��اق��ش اس��ت��ث��م��ارا م��ح��ت��م�لا في
الشركة البريطانية.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع���ن م���ص���ادر ان املستثمر
ال��ك��ن��دي وم��ال��ك ف��ري��ق «راي��س��ي��ن��غ بوينت»
لــ«الفورموال ون» يجري محادثات متقدمة
م�����ع ال����ش����رك����ة ،ل���ض���خ  200م���ل���ي���ون ج��ن��ي��ه
استرليني جزءًا من زيادة رأسمالها.
وب���ش���ك���ل م��ن��ف��ص��ل ،أش�������ارت «ب��ل��وم��ب��ي��رغ»
ال�������ى ان م���ج���م���وع���ة «ج����ي����ل����ي» ال���ص���ي���ن���ي���ة
ل��ل��س��ي��ارات أج�����رت م��ن��اق��ش��ات أول���ي���ة ح��ول
اس��ت��ث��م��ار م��ح��ت��م��ل ف���ي «اس����ت����ون م���ارت���ن»،
موضحة ان ال��ش��رك��ة الصينية ال��ت��ي تملك
ح��ص��ة م��س��ي��ط��رة ف���ي «ف���ول���ف���و» ال��س��وي��دي��ة
و«لوتس» البريطانية ،وتملك حصة اقلية
في «دايملر» مهتمة بشكل اس��اس باتفاق
لتقاسم التكنولوجيا مع «أستون مارتن»،
قد تستفيد منه شركاتها.
وك��ان��ت ص���درت ت��ح��ذي��رات االس��ب��وع املاضي
بشأن انخفاض ارب���اح «أس��ت��ون م��ارت��ن» ،ما

استون مارتن بحاجة إلى تمويل النتاج سياراتها الرياضية

تحذيرات بانخفاض
المص ِّنع
أرباح ُ
البريطاني ..ما يجعل
الحاجة ملحِّ ة
لمستثمرين جدد

يضع الشركة ام��ام الحاجة ّ
امللحة الى جذب
مستثمرين ج��دد ملساعدتها على تحصيل
دي��ون وتمويل انتاج سيارة «دي بي اكس»
ال���ري���اض���ي���ة ،ال���ت���ي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا  189ال���ف
دوالر ،وتهدف الشركة الى مضاعفة انتاجها
السنوي م��ن ه��ذا ال��ط��راز ال��ى  14000سيارة
ب��ح��ل��ول  ،2023وح��ص��ل��ت ع��ل��ى  1800طلب
ش���راء ل��ه��ذا ال���ط���راز ،م��ا ي��ف��ي ب��ش��رط حصول
الشركة على قرض بـ  100مليون دوالر.
وقالت املصادر لـ«بلومبيرغ» :ان املحادثات
م��ع مختلف املستثمرين ق��د ال ت���ؤدي ال��ى

صفقة استثمار ،وق��د يتغير حجم عملية
ب��ي��ع ال��ح��ص��ص ف���ي ال��ش��رك��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،
وهذا يتطابق مع ما قالته «أستون مارتن»
االس��ب��وع امل��اض��ي ف��ي ب��ي��ان إن ال��ن��ق��اش مع
امل��س��ت��ث��م��ري��ن االس��ت��رات��ي��ج��ي�ين امل��ح��ت��م��ل�ين
يبقى مفتوحا في ما يتعلق ببناء شراكات
طويلة االجل قد تنطوي او ال تنطوي على
استثمار ف��ي اسهم الشركة .إش���ارة ال��ى ان
اس��ه��م «أس��ت��ون م��ارت��ن» هبطت ب��أك��ث��ر من
 %60على م���دار األش��ه��ر ال���ـ 12امل��اض��ي��ة ،في
ح�ين قفزت ام��س بعد االن��ب��اء ع��ن استثمار
محتمل من «جيلي» الصينية.
وب������االض������اف������ة ال�������ى االن�����خ�����ف�����اض ال����ح����اد
لألرباح السنوية لـ«أستون مارتن» فإن
ال��ش��رك��ة ت��ع��ان��ي م��ن ازم���ة ت��م��وي��ل ف��ي ظل
اداء تشغيلي ضعيف ورصيد نقدي بلغ
 107ماليني جنيه حتى نهاية عام ،2019
كما تواجه جمع تمويل اضافي لديونها
املستحقة التي تصل الى اكثر من مليار
استرليني.
وت��س��ي��ط��ر ش���رك���ات؛ م��ث��ل Investindustrial
االوروب��ي��ة لالستثمار و Adeemالكويتية،
ع���ل���ى اك���ث���ر م����ن  %60م����ن اس���ه���م «اس���ت���ون
مارتن» ،واشارت مصادر لـ«بلومبيرغ» الى
انه من املتوقع ان تشارك الشركة االوروبية
في زيادة رأسمال شركة السيارات الفاخرة.

قيمة التطبيق تقدر بـ 400مليون دوالر

«بلومبيرغ» OSN :تبحث شراء «أنغامي»
حسام عبدالرحمن
كشفت وكالة بلومبيرغ لالنباء ،نقال عن مصادر ،ان كبار
املسؤولني في شبكة  OSNالتلفزيونية ،يقومون بتقييم
صفقة لشراء تطبيق أن��غ��ام��ي» « Anghamiلخدمات بث
املوسيقى.
وقالت الوكالة ان تطبيق املوسيقى الشهير يمكن ان تقدر
قيمته ب��ـ 400مليون دوالر إذا تم املضي في الصفقة واذا
تم استيفاء شروط معينة ،مشيرة الى ان مالكي التطبيق
يفكرون ايضا ف��ي استراتيجية بديلة ،ل��زي��ادة راس امل��ال
والتوسع مستقبال.
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ق��ال تلفزيون العربية ،نقال ع��ن مصادر
ق��ري��ب��ة م���ن ش��ب��ك��ة  ،OSNإن امل��ب��اح��ث��ات ل���ش���راء ش��ب��ك��ة بث

األغاني «أنغامي» لم تعد قائمة ،إما بسبب السعر ،أو بسبب
ع��دم االت��ف��اق على ش��روط الصفقة ،قالت م��ص��ادر مسؤولة
في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لـ سبقلا ان
االتصاالت مع «انغامي» وغيرها من الشركات العاملة في
ه��ذا ال��ق��ط��اع متواصلة ،راف��ض��ة نفي او تأكيد خبر ايقاف
املباحثات ،مضيفة ان «السياسة العامة للمجموعة تتمثل
في ع��دم الخوض في اي تفاصيل لعمليات االستحواذ او
الشراء الى حني االنتهاء واالعالن رسميا عنها».
وقالت امل��ص��ادر ان «كيبكو» وشركاتها التابعة تبحث
عن اي فرص جديدة ذات جدوى في االسواق ،ال سيما ان
شبكة  OSNهي اكبر شبكة تلفزيون مدفوع في املنطقة،
ومن الطبيعي ان تتواصل مع كل الشركات العاملة في
هذا املجال .كانت وكالة «بلومبيرغ» قد أعلنت أن شبكة

ب��ث األغ���ان���ي «أن��غ��ام��ي» ت����درس خ��ي��ارات��ه��ا املستقبلية،
والتي تتضمن البيع لشبكة Orbit Showtime Network
في صفقة قد تقيم الشركة بـ 400مليون دوالر.
وأضافت مصادر الوكالة أن «أنغامي» ،ومقرها بيروت،
ت�����درس ت��ع��ي�ين «ج����ي ب���ي م����ورغ����ان ش���اي���س» م��س��ت��ش��ارًا
ماليًا لتقييم خياراتها األخرى ،والتي قد تتضمن جمع
رأسمال لتمويل توسعاتها املستقبلية.
وتواجه الشركة منافسة من شبكات أخرى لبث األغاني
مثل  Deezerوال��ت��ي حصلت على تمويل بقيمة مليار
ري���ال م��ن األم��ي��ر ال��ول��ي��د ب��ن ط�ل�ال ف��ي  .2018وتأسست
أنغامي في  2013ووقعت العام املاضي صفقة مع ،Wavo
التابعة لـ«اوربت» تضمنت حقوق بث السلسلة النهائية
من  HBO’s game of thronesمقابل  2دوالر شهريا.

سمات الوظيفة المثالية في الكويت في 2020

الكفاءات تنجذب للراتب ..ثم سمعة الشركة
كشف استبيان جديد أجراه
«بيت.كوم» بالتعاون مع «يوغوف» ،عن
االتجاهات الحالية المتعلقة بجذب
الكفاءات واالحتفاظ بها من منظور
الموظفين وأصحاب العمل ،أن أهم
ثالثة عوامل تجذب الكفاءات هي
الرواتب والتعويضات ( )69٪وسمعة
الشركة ( )56٪وبيئة العمل (.)55٪
بينما تمثلت العوامل األقل أهمية
في المظهر الخارجي للشركة ،مثل
الشعار وتصميم الموقع اإللكتروني
( )17٪والتواجد اإلعالمي (.)14٪

اض����اف����ت ال���ش���رك���ة أن�����ه  7م����ن  10م��ش��ارك�ين
ف����ي ال���ك���وي���ت ص����رح����وا ب�����أن ال���ش���رك���ة ت��ك��ون
أك��ث��ر ج��اذب��ي��ة ف��ي ح���ال ات��س��م��ت ب��األخ�لاق،
واتبعت ممارسات جيدة .كما قال  59٪من
املشاركني انهم يبحثون عن الشركات التي
تتمتع بثقافة عمل ودية.
وق��ال��ت ع�لا ح���داد ،امل��دي��رة اإلداري����ة للموارد
ال���ب���ش���ري���ة ف�����ي «ب�����ي�����ت.ك�����وم»« :ن����ح����ن ن���ق���دم
خ����دم����ات����ن����ا ألك����ث����ر م�����ن  38م����ل����ي����ون م��ه��ن��ي
ّ
مسجلني على «بيت.كوم» ،لذلك من املهم لنا
أن نفهم دوافعهم وتوقعاتهم ،إذ ُيعتبر ذلك
ض��روري��ا للشركات ال��ت��ي تسعى ال��ى جذب
الكفاءات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أف���ري���ق���ي���ا واالح����ت����ف����اظ ب���ه���ا .وت���ك���ش���ف ه���ذه
االس��ت��ب��ان��ة ال��ج��دي��دة ع��ن ال��ع��وام��ل امل��ت��ع��ددة
ّ
ال��ت��ي ت��ع��زز ال���ت���زام امل��وظ��ف�ين ت��ج��اه عملهم،
وال��ت��ي تشمل تدريبهم وتقييم مهاراتهم،
والبيئة ال��ت��ي يعملون فيها ،وفرصهم في
ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى عالقاتهم
مع شركاتهم .ونحن سعداء بمشاركة هذه
ال��ب��ي��ان��ات م��ع م�لاي�ين ال��ش��رك��ات والباحثني
عن عمل حتى نواصل في تمكينهم».
وتعتبر عملية جذب الكفاءات خطوة مهمة
ي��ت��ع�ين ع��ل��ى أص���ح���اب ال��ع��م��ل أخ���ذه���ا بعني
االعتبار .عندما ُسئل املشاركون في الكويت
عن مدى اهتمام الشركات بجذب الباحثني
ع��ن ع��م��ل وتشجيعهم ع��ل��ى ال��ت��ق��دم للعمل
لديها ،ق��ال  %33ان الشركات تبذل جهودًا
كبيرة لتحقيق ذل���ك ،فيما ق��ال  %29منهم
ان��ه��ا ت��ب��ذل ب��ع��ض ال��ج��ه��ود ف��ي ه���ذا امل��ج��ال،
فيما اعتبر  %13من املشاركني أن الجهود
املبذولة في ه��ذا املجال قليلة ،وق��ال  %4ان
الشركات ال تبذل أي جهد في هذا املجال.
وذك������رت أن م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي
( ،)%30وصفحات الشركات عبر اإلنترنت،
ال��ت��ي تستهدف الباحثني ع��ن عمل (،)%19
ك��أك��ث��ر ال���وس���ائ���ل ف��ع��ال��ي��ة ل��ت��س��وي��ق ث��ق��اف��ة
ال��ش��رك��ة أم����ام ال��ب��اح��ث�ين ع��ن ع��م��ل .وع��ن��دم��ا
ُس��ئ��ل امل��ش��ارك��ون ع��ن ن��وع امل��ع��ل��وم��ات ،التي
تثير اهتمام الباحثني عن عمل لالنضمام
إل������ى ش����رك����ة م���ع���ي���ن���ة ،اخ����ت����ار  %70امل����زاي����ا

 7من 10

مشاركين في الكويت
ينجذبون للعمل في شركات
تتسم باألخالق وتتبع
ممارسات جيدة

% 59

من المشاركين يبحثون
عن ثقافة عمل ودية..
و % 69من الكفاءات
مهتمون بالرواتب
المظهر الخارجي للشركة
مثل الشعار وتصميم
الموقع اإللكتروني والتواجد
اإلعالمي أقل أهمية

% 68

من المهنيين في الكويت
يهتمون بالتطور الوظيفي..
و % 58بأسلوب اإلدارة بعد
توظيفهم

والفوائد التي توفرها الشركة ،فيما اختار
 %53جوائز وإنجازات الشركة.

العوامل املهمة بعد
الحصول على الوظيفة
وأظ�����ه�����رت االس���ت���ب���ان���ة أن أك����ث����ر ال���س���م���ات،
ال��ت��ي يهتم ب��ه��ا امل��ه��ن��ي��ون ف��ي ال��ك��وي��ت بعد
ّ
التطور
حصولهم على الوظيفة ،هي فرص
ال��وظ��ي��ف��ي ( ،)%68ي��ل��ي��ه��ا أس���ل���وب اإلدارة

( ،)%58وال��ت��دري��ب وال��دع��م ( ،)%56وم��ن ثم
بيئة العمل (.)%56
وب����رزت ف���رص ال��ت��ق��دم ال��وظ��ي��ف��ي ع��ل��ى امل��دى
ّ
ال��ط��وي��ل ( )%44ك��أه��م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ع��زز
والء املهنيني تجاه ال��ش��رك��ة ،يتبعها األم��ن
الوظيفي (.)%43
ّ
وت��ع��ت��ب��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت���ع���زز داف��ع��ي��ة
امل���وظ���ف�ي�ن واالل������ت������زام ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ع��ن��ص��را
أساسيا لالحتفاظ باملوظفني ،مشيرا إلى
أن ث��ل��ث��ي امل��ش��ارك�ين ي��ع��م��ل��ون ف��ي شركتهم
ال��ح��ال��ي��ة م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن ع��ام�ين .إض��اف��ة إل��ى
ذل��ك ،ق��ال  %70انهم سيتقدمون للعمل في
ُ
شركتهم الحالية في املنصب نفسه لو أتيح
لهم الخيار للقيام بذلك من جديد.
من جهته ،قال زافر شاه ،مدير األبحاث في
«ي����وغ����وف»« :إن اس��ت��ب��ان��ة ج���ذب ال��ك��ف��اءات
واالحتفاظ بها تلقي الضوء على العوامل
املهمة التي تؤثر على أداء موظفي الشركات
ورض�����اه�����م .ي��م��ت��ل��ك امل���ه���ن���ي���ون ف����ي امل��ن��ط��ق��ة
اح���ت���ي���اج���ات وأول������وي������ات م���ت���ن���وع���ة ع��ن��دم��ا
يتعلق األم��ر ببيئة العمل املثالية بالنسبة
لهم ،ويشعر معظم املشاركني بالرضا عن
وظائفهم الحالية ،حيث ينصحون الباحثني
عن عمل بالتقدم للعمل في شركاتهم .وفي
الوقت نفسه ،يجب أن تواصل الشركات في
إش���راك موظفيها وط��ل��ب آرائ��ه��م باستمرار
بهدف تحسني قدرتها على جذب الكفاءات
وزي�����������ادة والئ������ه������ا .وب����ح����س����ب االس����ت����ب����ان����ة،
ي��واف��ق  %57م��ن املهنيني على أن شركتهم
تستمع بانتظام ملالحظات موظفيها لفهم
احتياجاتهم بشكل أفضل».
وأوض�����ح�����ت «ب����ي����ت ك�������وم» ان������ه ج������رى ج��م��ع
بيانات استبانة جذب الكفاءات واالحتفاظ
ب��ه��ا ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط وش��م��ال
أف��ري��ق��ي��ا ل��ع��ام  2019ع��ب��ر االن���ت���رن���ت ،خ�لال
الفترة املمتدة ما بني  7وحتى  25نوفمبر
 ،2019بمشاركة  2557شخصا من اإلمارات،
والسعودية ،والكويتُ ،
وع��م��ان ،والبحرين،
ول����ب����ن����ان ،واألردن ،وال������ع������راق ،وف��ل��س��ط�ين،
وس�����وري�����ا ،وم����ص����ر ،وامل�����غ�����رب ،وال����ج����زائ����ر،
وتونس ،وليبيا ،والسودان ،وغيرها.

 120مليار دوالر دعومات خليجية
للكهرباء في عقدين
اع��ت��ب��ر ت��ق��ري��ر ج��دي��د ل��ش��رك��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي& ال��ش��رق
األوس���ط ،بعنوان «إص�لاح أسعار الكهرباء :الخيار
الصعب لصناعات دول مجلس التعاون الخليجي»،
أن سياسة تسعير الكهرباء الحالية في دول مجلس
التعاون الخليجي ال تتسم باالستدامة ،حيث أدى
ال��دع��م على م��دى ع��ق��ود طويلة إل��ى ارت��ف��اع معدالت
االس��ت��ه�لاك وال��ه��در ف��ي ال��ط��اق��ة ،فضال ع��ن استنزاف
مئات املليارات من ميزانيات حكومات املنطقة.
ويشير التقرير إل��ى أن املنطقة بحاجة إل��ى إص�لاح
ه��ذه السياسة لتحقيق ط��م��وح��ات تنمية الصناعة
املحلية وبناء قطاع كهرباء مستدام اقتصاديا .إال أن
هناك اعتقادا خاطئا لدى الشركات الصناعية ،بأن
إصالحات التسعير ستؤثر في قدرتها التنافسية،
األمر الذي يدفع إلى معارضة كبيرة من الصناعيني
إلصالح أسعار الكهرباء.
وستؤدي إصالحات تسعير الكهرباء هذه إلى توزيع
ت��ك��ل��ف��ة ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة لتوزيعها
ونقلها والعمليات التشغيلية املرتبطة بها ،بشكل
أك���ث���ر إن���ص���اف���ا ب��ي�ن م��خ��ت��ل��ف أن�������واع امل��س��ت��خ��دم�ين،
وضمان محافظة الشركات الصناعية الكبرى على
تنافسيتها.
ّ
وتشير تقديرات التقرير الى أن دعم الكهرباء قد كلف
دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من  120مليار
دوالر على مدى السنوات العشرين املاضية ،وإذا ما
استمرت هذه السياسات على حالها حتى عام 2030
فإنها ستكلف تلك الدول  150مليار دوالر أخرى مع
تنامي الطلب على الكهرباء.
وق��د أدت ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة ف��ي املنطقة إل��ى زي��ادة
حدة هذه املشكلة ،حيث ي��ؤدي الدفع باتجاه تحول
اق���ت���ص���ادات دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون إل����ى ال��ت��ص��ن��ي��ع
وإدخ���ال سالسل توريد للصناعات التحويلية إلى
املنطقة ،إلى جانب زي��ادة مستوى كهربة العمليات
الصناعية ،إلى زيادة الطلب الصناعي على الكهرباء.
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ،ف����إن ال��ن��م��و ال��س��ك��ان��ي وت��ح��س��ن
مستوى الحياة في ظل املناخ الحار والقاسي ملنطقة
دول مجلس التعاون الخليجي ينعكس على شكل
زي����ادة ف��ي ال��ط��ل��ب السكني ع��ل��ى التكييف والتبريد
ال���ذي يعتمد على ال��ط��اق��ة الكهربائية .وع��ل��ى الرغم
من أهمية التعرفة السكنية للكهرباء ،إال أن التركيز
ي��ج��ب أن ينصب ع��ل��ى س��ي��اس��ات ال��ت��ع��رف��ة التجارية
وال��ص��ن��اع��ي��ة ،وال��ت��ي ت��ح��ت��اج أك��ث��ر إل���ى إع����ادة تقييم
نظرا لوجود حسابات سياسية واجتماعية مختلفة
ترتبط ب��ه��ا ،فضال ع��ن تأثيرها الكبير على تكلفة
النظام الكهربائي.
وت���ش���ك���ل ال���ت���ع���ري���ف���ة ال���ت���ي ت��ع��ك��س ال��ت��ك��ل��ف��ة ت��ح��دي��ا
اجتماعيا ل���دول مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي ،حيث
ي��م��ك��ن أن ت��ت��رك ت���ص���ورًا ل���دى ال���ن���اس ب���أن ال��س��ي��اس��ة

150

مليار دوالر تكاليف إضافية
حتى  2030مع تنامي الطلب
وسياسة التسعير الحالية
سياسات الكهرباء في مجلس
التعاون أقل استدامة بمرور الزمن
في ظل تغير البيئة المالية
تنحاز بشكل غير منصف إل��ى مصالح الصناعات
الكبرى على حساب العديد من الصناعات األصغر.
ول��ل��ن��ج��اح ف���ي ه���ذا األم�����ر ،ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى أي سياسة
ت��ع��ك��س ال��ت��ك��ل��ف��ة ال���ن���ظ���ر م����ن م���ن���ظ���ور امل��س��ت��خ��دم�ين
ال��ص��ن��اع��ي�ين وال��ت��ج��اري�ين األق����ل اس��ت��ه�لاك��ًا ل��ل��ط��اق��ة،
واتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من التأثيرات
التي قد تنعكس على املستخدمني الذين يواجهون
تعرفة أع��ل��ى .فعلى سبيل امل��ث��ال ،يمكن للحكومات
تقديم مستوى م��ا م��ن ال��دع��م امل��ال��ي مل��س��اع��دة ه��ؤالء
املستخدمني على تغطية التكاليف املرتفعة ،مثل دفع
بعض رس��وم التوصيل الثابتة .ويمكن للحكومات
أي���ض���ا امل���س���اع���دة ف���ي ت��م��وي��ل ت��رك��ي��ب م���ع���دات أك��ث��ر
كفاءة في استخدام الطاقة ،أو إج��راء تدابير أخرى
خ�لال فترة انتقالية تمتد لعدة س��ن��وات ،مما يتيح
للمستخدمني ال��وق��ت إلج����راء ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��داخ��ل��ي��ة
الالزمة للتكيف مع السياسات الجديدة.
ورأى التقرير ان��ه على أي سياسة ج��دي��دة لتسعير
الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي
أن تلبي هدفني أساسيني:
ً
اوال  -أن تضمن استدامة قطاع الكهرباء من الناحية
املالية ،حيث يجب أن تغطي إجمالي إي��رادات نظام
لاً
توليد الكهرباء كامل تكلفة العمليات الحالية فض
عن تمويل النمو املستقبلي.
ث��ان��ي��ا  -ي��ج��ب أن ت��ع��ك��س ال��ت��ع��رف��ة امل���ف���روض���ة على
املستخدمني األف��راد التكلفة التي يفرضها كل منهم
على نظام توليد الكهرباء.
ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى
إل���ى إص��ل�اح ت��ع��ري��ف��ة ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة أن تحقق
ه��ذي��ن ال��ه��دف�ين ب��ش��رط أن ت��ص��ن��ف ال��ش��رك��ات ضمن
مجموعتنيً ،
بناء على التكاليف التي تفرضها تلك
الشركات على نظام توليد الطاقة الكهربائية ،وعلى
ال���دور ال���ذي تلعبه ال��ك��ه��رب��اء ف��ي هيكل التكلفة لكل
مجموعة.
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ّ
تعثر مفاوضات «بريكست» من دون اتفاق يفاقم المخاوف

لندن قد تفقد بريقها ..المالي

¶ منذ االستفتاء ..أكثر من  300شركة َن َقلت مقارها لدول أخرى ربما يغادر معها تريليون دوالر
على ضفاف نهر التايمز في عاصمة الضباب لندن يمكن لشركة متعددة
الجنسيات أن تبيع  5مليارات سهم في غضون عشرين دقيقة فقط ،ويمكن
كذلك لشركة ناشئة من الواليات المتحدة أن تلتقي بمستثمرين من الصين من
أجل تمويل توسعاتها القادمة بكل سهولة .وبينما تستمر مياه التايمز في
التدفق بالعاصمة العتيقة التي ما زالت تحتفظ بطابعها اإلمبراطوري ،تقف
اليوم مياه القطاع المالي البريطاني في مواجهة شبح الركود.

هواجس عدم وضوح
بنية القطاع المالي بعد
«بريكست» ..تالحق
المؤسسات والمستثمرين
شركات إدارة األموال والبنوك
واالئتمان والتأمين وصناديق
االستثمار والوساطة..
أكثر المتضررين
القطاع المالي يساهم بـ%12
من إجمالي الناتج المحلي
في بريطانيا ويوفر أكثر
من مليوني وظيفة
توقعات بتشابه الوضع الجديد
للندن كما سويسرا بمزايا وجود
القطاع في االتحاد األوروبي
مخاطر تغير قوانين العمل
والهجرة بعد اكتمال عملية
الخروجُ ..تلقي بظاللها
ترجحات تشير إلى تأثير سلبي
محدود قصير المدى
لـ«بريكست» على القطاع

منذ يونيو  2016حينما أص�ب��ح البريطانيون على
علم بأنهم س��وف ي�غ��ادرون االت�ح��اد األوروب ��ي ،جرت
مياه كثيرة في القطاع املالي في بريطانيا ،فالخبراء
املاليون واالقتصاديون منقسمون حول كلفة الخروج
م ��ن ال �ت �ك �ت��ل األوروب� � � ��ي ،وت��أث �ي��ر ت �ل��ك ال �خ �ط��وة على
االقتصاد البريطاني بشكل عام وعلى القطاع املالي
بشكل خاص.
يخاف الكثيرون من تأثير «بريكست» في الصناعة
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تشمل ش��رك��ات إدارة األم ��وال ،وال�ب�ن��وك،
وش��رك��ات االئ�ت�م��ان وال�ت��أم�ين وص�ن��ادي��ق االستثمار
وش� ��رك� ��ات ال ��وس ��اط ��ة وغ� �ي ��ره ��ا ،وذل � ��ك ان �ط�ل�اق ��ا م��ن
ال��دورامل �ه��م ال ��ذي ي�ل�ع�ب��ه ه ��ذا ال �ق �ط��اع ف��ي االق�ت�ص��اد
ال �ب��ري �ط��ان��ي ،ح �ي��ث ي �س��اه��م ب �م��ا ي �ق��رب م��ن  %12من
إجمالي الناتج املحلي في اململكة املتحدة ،وفي نحو
أكثر من مليوني وظيفة.
واع �ت �ب��رت ل �ن��دن ف��ي أوق ��ات ك�ث�ي��رة ال �ب��ورص��ة األه��م
ف ��ي ال �ع��ال��م ب �ع��د ن� �ي ��وي ��ورك ،ح �ت��ى م�ن��اف�س�ت�ه��ا مع
ال �ب ��ورص ��ات اآلس �ي��وي��ة ال �ك �ب��رى م �ث��ل ه��ون��غ ك��ون��غ
كانت شبه محسومة .فالبريطانيون يعتمدون على
أصدقائهم األوروبيني في استمرار حيوية ونشاط
بورصتهم ،ول�ك��ن ي�ب��دو أن ال�ح��ال آخ��ذة ف��ي التغير
بعد البريكست.

تريليون دوالر
فمنذ ظ�ه��ور نتيجة االس�ت�ف�ت��اء ف��ي منتصف ،2016
ن�ق�ل��ت أك �ث��ر م��ن  300ش��رك��ة ت�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع امل��ال��ي
في لندن مقراتها ل��دول أوروب�ي��ة أخ��رى ،ويشير أحد
ال �ت �ق��دي��رات إل ��ى أن م��ا ي �ع��ادل  1ت��ري�ل�ي��ون دوالر من
األصول قد يغادر بريطانيا مع تلك الشركات.
واع �ت �م��د ال �ق �ط��اع امل ��ال ��ي ف ��ي ل �ن��دن ط � ��وال ال �س �ن��وات
ال �ع �ش��ري��ن األخ� �ي ��رة ع �ل��ى ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ج ��ذب امل��زي��د
وامل��زي��د م��ن ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى وال�ب�ن��وك ال�ت��ي تساهم
بدورها في انتعاش أكبر للقطاع ،وكان رجال األعمال
م��ن ف��رن �س��ا وإي �ط��ال �ي��ا وال �ص�ي�ن وغ �ي��ره��ا م��ن امل��راك��ز
االقتصادية املهمة في العالم يلتقون في لندن التي
تمتلك بنية تحتية مالية وتكنولوجية جيدة من أجل
تسهيل أعمال هؤالء.
ويشير تقرير بحثي ص��ادر عن مركز New financial
ال��ذي يتخذ م��ن ل�ن��دن م�ق� ً�را ل��ه إل��ى أن��ه م��ن امل��رج��ح أن
ي�ق��ود البريكست ال�ق�ط��اع امل��ال��ي ف��ي ل�ن��دن إل��ى طريق
معاكس للذي سلكه في العشرين سنة األخيرة التي
شهد خاللها القطاع معدالت نمو معتبرة.

بقاء المركز المالي العالمي إذا:
¶ أنشأت لندن
بنية تنظيمية أسهل
تشمل رقابة أقل

¶ قامت بتسهيل قوانين
الهجرة وتأشيرات العمل
للعاملين

توقعات بأن يقود «بريكست» القطاع المالي في لندن إلى طريق معاكس!

دوافع الهروب
ف� ��ي ظ� ��ل ت �ع �ث��ر امل � �ف� ��اوض� ��ات ب�ي��ن ب ��روك� �س ��ل ول� �ن ��دن
ح��ول ات �ف��اق ال �خ��روج م��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي ،وتعثر
م �ف��اوض��ات ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ت�م �ي��ز ال �ق �ط��اع امل ��ال ��ي في
ل�ن��دن ع��ن منافسيه ف��ي أوروب ��ا وال�ت��وق�ع��ات الحالية
باتجاه الخروج من دون اتفاق ،تتزايد املخاوف حول
مستقبل القطاع املالي في لندن.
يخاف الكثيرون من هذا املستقبل املظلم ،ألن الشركات
ببساطة تعتمد بشكل رئيسي على خ��دم��ات إص��دار
ج��وازات السفر ملوظفيها ومديريها التنفيذيني ،ما
ي�ض�م��ن ح��ري��ة وص� ��ول ه� ��ؤالء ألي ج ��زء م��ن االت �ح��اد
ً
عضوا في التكتل األوروبي.
األوروبي ما دامت لندن
على سبيل املثال ،يمكن ملدير صندوق تحوط أو مدير
استثمار في بنك صيني أو أملاني أو أي شركة عاملية
أن ينتقل ببساطة بني دول االتحاد األوروب��ي ولندن
من دون الحصول على تأشيرة سفر ،حيث يقلل هذا
من الوقت الالزم ملمارسة األعمال والذي يعني املزيد
من الربح ،فالوقت في القطاع املالي يمثل ً
ربحا بحد
ذاته.
ك� �م ��ا ي � �خ ��اف ال� �ك� �ث� �ي ��رون م� ��ن ع� � ��دم وض � � ��وح ال �ب �ن �ي��ة

التنظيمية للقطاع املالي بعد البريكست ،فبعد تعثر
امل �ف��اوض��ات ال ي�ع��رف أح��د م��ا ال ��ذي سيحل بالبنية
التنظيمية الخاصة بلندن والخاضعة ملراقبة االتحاد
األوروب� ��ي ،تحتاج ل�ن��دن إل��ى إع ��ادة ال�ت�ف��اوض بشأن
اللوائح والقواعد الخاصة باالتحاد األوروب��ي ،وفي
ً
لاً
ضوء أن تلك اإلج��راءات قد تستغرق وقتا طوي من
امل��رج��ح أن ينفد صبر ال�ع��دي��د م��ن ال�ش��رك��ات العاملة
بالقطاع املالي البريطاني.
النقطة األخ ��رى ال�ت��ي تخشاها ال�ش��رك��ات امل��ال�ي��ة هي
مخاطر التغير الوشيك ف��ي ق��وان�ين العمل والهجرة
ال��ذي م��ن امل�ت��وق��ع أن يتم حسمه بعد اك�ت�م��ال عملية
ال�خ��روج .تعتمد لندن في قطاعها املالي على أع��داد
كبيرة من األجانب الذين من املتوقع أن يتأثروا بشدة
بقوانني الهجرة الجديدة إذا ما قررت حكومة بوريس
جونسون تشديدها.

املكانة املالية
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ت�ل��ك ال �ت �خ��وف��ات ،ف��إن ال�ع��دي��د من
التحليالت ترجح أن يكون التأثير السلبي للبريكست
م� �ح � ً
�دودا ع �ل��ى ال �ق �ط��اع امل ��ال ��ي ،م�ت��وق�ع��ة أن ال�ت��أث�ي��ر

السلبي قصير املدى ،لكن مع الوقت إذا سرعت لندن
من عملية التحول واستطاعت إنشاء بنية تنظيمية
أسهل تشمل رقابة أق��ل على القطاع املالي وتسهيل
لقوانني الهجرة وتأشيرات العمل للعاملني في القطاع
املالي ،فإن ذلك من شأنه أن يحافظ على الوضع املميز
ملدينة لندن خلف نيويورك كمركز مالي للعالم.
هناك الكثير من التنبؤات أيضا حول الوضع الجديد
ل�ل�ن��دن وال ��ذي ي�ت��وق��ع أن يشبه ال��وض��ع ال�س��وي�س��ري،
ال� ��ذي م ��ن ش��أن��ه أن ي�م�ن��ح ل �ن��دن م��زاي��ا ال ��وج ��ود في
االت�ح��اد األوروب ��ي للقطاع امل��ال��ي كما ه��ي ال�ح��ال في
س��وي �س��را ،وب��ال�ت��ال��ي ي�م�ك��ن أال ي�ت��أث��ر ال�ق�ط��اع امل��ال��ي
بشكل كبير.
نجت ل�ن��دن كمركز م��ال��ي للعالم م��ن ال�ح��رب العاملية
األول� ��ى وال �ك �س��اد ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات وال �ح��رب
ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ون �ج ��ت ك ��ذل ��ك م ��ؤخ ��را م ��ن األزم� ��ة
املالية العاملية في  ،2008ولذلك ليس من املستحيل
أن تنجو من تبعات البريكست ،غير أن ه��ذا لن يمر
من دون كلفة كبرت أم صغرت على صناع السياسة
ورجال األعمال في مدينة الضباب( .اإليكونوميست،
نيوفايننشال ،أرقام)

مشروع الغاز الروسي  -التركي يقلق أميركا

«ترك ستريم» ..في المواجهة
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فالديمير بوتين ،في
الثامن من يناير الجاري ،خط أنابيب «ترك ستريم» الجديد لنقل الغاز إلى تركيا ووسط
أوروبا ،والذي وصفه أردوغان بأنه «مشروع ذو أهمية تاريخية للعالقات بين البلدين».
وفي حين أن «ترك ستريم» سيعزز بالفعل األهمية الجيواستراتيجية لتركيا ،فإنه
أثار الكثير من اللغط والمخاوف السياسية التي وصلت إلى الواليات المتحدة ،كونه
يرسخ اعتماد القارة العجوز ،الحليف التقليدي لواشنطن ،على الغاز الروسي.
ورغم الجهود األوروبية لتنويع مصادر الطاقة ،فال تزال
الكثير من دول القارة تعتمد بشكل كبير على موسكو
في توفير احتياجاتها من الغاز ،وتعتبر روسيا الخط
ً
مكسبا لها ،ألنه يمكنها من تمرير الشحنات من
الجديد
دون الحاجة إلى أوكرانيا التي دخلت معها في صراع
منذ عام .2014
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ت��رك�ي��ا ،ف��إن��ه ي�س��اع��ده��ا ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق حلم
التحول إل��ى مركز رئيسي للغاز ف��ي املنطقة ،وك��ل ذلك
ً
ي�ح��دث ت��زام��ن��ا م��ع ح�م�لات تتهم روس �ي��ا ب��ال�ت��دخ��ل في
ال �ش��أن ال �س �ي��اس��ي ال �غ��رب��ي ،وم ��ع ف ��رض ع �ق��وب��ات على
موسكو لضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في سوريا
ً
وليبيا (م��ن امل �ف��ارق��ات أن ت��رك�ي��ا ت��دع��م أط��راف��ا مخالفة
لتوجه موسكو في هذين البلدين).

«ترك ستريم»
ي�ت��م م �ش��روع «ت ��رك س �ت��ري��م» م��ن ق�ب��ل ش��رك��ات روس�ي��ة
وت��رك �ي��ة ،وه ��و خ��ط أن��اب �ي��ب ي��رب��ط اح �ت �ي��اط �ي��ات ال �غ��از
الهائلة في روسيا بشبكة نقل الغاز التركية .ويتشكل
ال �ج ��زء ال �ب �ح��ري ل�ل�ن�ظ��ام م ��ن خ �ط��ي أن��اب �ي��ب م �ت��وازي�ين
يمران عبر البحر األسود ،وينطلق النظام من أنابا على
لاً
الساحل الروسي ،وصو إلى منطقة تراقيا التركية.
ال�خ��ط األول مخصص ل�ل�إم��دادات امل��وج�ه��ة إل��ى السوق
ال�ت��رك��ي ،بينما سينقل ال�خ��ط الثاني ال�غ��از إل��ى جنوب
وجنوب شرق أوروبا ،ومن املتوقع أن يمتد إلى بلغاريا
ثم صربيا واملجر وسلوفاكيا وبلدان أخرى .يبلغ طول
ً
كليومترا ،وستصل سعة الخطني
النظام أكثر من 930
ً
إلى  31.5مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ق��درت التكلفة املبدئية بنحو  11.4مليار ي��ورو (12.65
مليار دوالر) ،ولكن يعتقد أن التكلفة الفعلية كانت أعلى
ً
بنسبة  %160من األرق��ام الرسمية ،وفقا لتقديرات أكبر
بنك تجاري في روسيا «سبيربنك سي آي إس».
وب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى ال �ت �ك��ال �ي��ف ،ي�م�ك��ن ال �ت �ك �ه��ن ب �ب �س��اط��ة أن

واشنطن تعارض المشروع لتعزيزه
القبضة الروسية االقتصادية
والسياسية على أوروبا
تباين آراء االتحاد األوروبي ..بعضهم
يرى خطره على أمن الطاقة..
وروسيا تؤكد عدم تراجعها
المشروع يساعد تركيا
على تحقيق حلم التحول إلى
مركز رئيسي للغاز في المنطقة
يدعم روسيا بتمرير شحناتها
من دون الحاجة إلى أوكرانيا
ويك ّرس اعتماد أوروبا عليها
مشروعي «ترك ستريم» و«نورد ستريم» كانا مشروعني
سياسيني وليسا مجرد خطتني اقتصاديتني ،ولعل أبرز
الدوافع هو معاقبة موسكو ألوكرانيا.
رب� �م ��ا ل ��م ت �ع��د ه � ��ذه امل� �ش ��روع ��ات ب �م �ن��زل��ة ع� �ق ��اب ق��وي
ألوك��ران �ي��ا ب�ع��د ت��وق�ي��ع ات �ف��اق لنقل ال �غ��از ال��روس��ي عبر

تفاصيل المشروع
◄ خطان للغاز ..األول
مخصص لإلمدادات
الموجهة إلى السوق
التركي والثاني إلى جنوب
وجنوب شرق أوروبا

خريطة توضح تمرير شحنات الغاز الروسي عبر تركيا ضمن مشروع «ترك ستريم»

األراض ��ي األوك��ران�ي��ة ،لكنها تظل أداة ضغط ،كما أنها
ّ
تشكل فرصة ملوسكو في ظل تزايد اعتماد أوروبا على
الغاز املستورد الذي يوفر ثلثي حاجتها.
سيجعل امل �ش��روع م��ن ت��رك�ي��ا م�ف�ت��رق ط��رق مل��رور ال�غ��از
ً
الطبيعي ،وسيمنحها ً
حيويا في توفير احتياجات
دورا
الطاقة األوروبية املتزايدة وأمنها .وقد أشار وزير الطاقة
ً
التركي فاتح دونماز إلى أن بالده تسعى ألن تكون مركزا
للطاقة ،في الوقت ال��ذي تعتمد فيه بشكل رئيسي على
الواردات الروسية من الغاز.
وال يضمن املشروع موثوقية إمدادات الطاقة إلى تركيا
ً
وأوروبا فحسب ،بل يسهم أيضا في التنمية االقتصادية
لتركيا من خالل استهالك املوارد في التنفيذ.
وف��ي حني أن��ه ي��ؤدي إل��ى تقليل إي��رادات مشغلي أنظمة
النقل بشكل كبير ،ال سيما أوك��ران�ي��ا التي تجني نحو
 3م �ل �ي��ارات دوالر س�ن� ً
�وي��ا م��ن ه ��ذا ال�ع�م��ل ،ف��إن��ه يسهل
التواصل البيني مع جنوب شرق أوروبا.
ً
نسبيا
إلى جانب أوكرانياُ ،يعتقد أن قائمة الخاسرين-
 ستشمل ب��ول�ن��دا وب�ع��ض دول البلطيق ،وسلوفاكيا،حيث سيتم ح��رم��ان ه��ذه ال ��دول ج��زئ� ً�ي��ا م��ن رس��وم نقل
الغاز عبر أراضيها.

أسباب الجدل
م �ث��ل م� �ش ��روع «ن� � ��ورد س �ت��ري��م  ،»2ت� �ع ��ارض ال ��والي ��ات
املتحدة «ترك ستريم» ألنها تراه يعزز القبضة الروسية

االق �ت �ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى أوروب � ��ا ،وي �ق��وض دور
أوكرانيا في نقل الغاز الطبيعي ،وفي هذا السياق كان
ّ
الرئيس األميركي دونالد ترامب وق��ع في العشرين من
دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ق � � ً
�رارا ي�ق�ض��ي ب �ف��رض ع �ق��وب��ات ضد
املشروعني ،والتي شملت تجميد أصول وإلغاء تأشيرات
املقاولني لدخول الواليات املتحدة.
وإل��ى ج��ان��ب خوفها م��ن االع�ت�م��اد امل�ف��رط على ال��روس،
تخشى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن أن م�ث��ل ه��ذه امل�ش��روع��ات
س�ت�ج�ع��ل أوروب � ��ا أق ��ل رغ �ب��ة ف��ي ش ��راء ال �غ��از الطبيعي
املسال األكثر تكلفة من أميركا.
وأك � ��دت روس �ي ��ا م ��ن ج��ان�ب�ه��ا أن �ه��ا ل ��ن ت �ت��راج��ع ع ��ن أي
م��ن امل �ش��روع�ي�ن ،ف��ي ح�ي�ن ت�ن�ق�س��م اآلراء داخ ��ل االت �ح��اد
األوروب � � � ��ي ،ح �ي��ث ي� ��رى ب �ع��ض األع � �ض ��اء أن م �ث��ل ه��ذه
ً
تهديدا ألمن الطاقة.
املشاريع تشكل
وت�ع��د روس�ي��ا أك�ب��ر م��ورد للغاز الطبيعي إل��ى االت�ح��اد
ّ
األوروبي ،حيث شكلت  %40من وارداته خالل عام ،2017
ً
وفقا ملكتب اإلحصاءات األوروبية.
إل��ى ذل ��ك ،نقلت وك��ال��ة شينخوا الصينية ع��ن م�ص��ادر
دب�ل��وم��اس�ي��ة ق��ول �ه��ا :ي��ؤك��د «ت ��رك س �ت��ري��م» ع�ل��ى امل��وق��ع
الجيواستراتيجي لتركيا كمركز للطاقة ،وي��رب��ط بني
طموحات أن�ق��رة ف��ي ه��ذا الجانب وب�ين مساعي روسيا
لحماية حصتها في س��وق الغاز الطبيعي في االتحاد
األوروب ��ي( .س��ي ج��ي ت��ي إن ،ي��ورون�ي��وز ،روس�ي��ا ال�ي��وم،
أرقام)

◄ يبلغ طول النظام أكثرمن
 930كليومت ًرا وستصل سعة
الخطين إلى  31.5مليار متر
مكعب من الغاز الطبيعي
سنو ًيا
◄ التكلفة المبدئية
 12.65مليار دوالر ويعتقد
أن التكلفة الفعلية أعلى
بنسبة  %160من األرقام
الرسمية

متضررون
◄ أوكرانيا ..يقلل إيرادات
مشغلي أنظمة النقل
الذين يجنون نحو  3مليارات
دوالر سنو ًيا
◄ بولندا وسلوفاكيا وبعض
دول البلطيق ..يحرمهم
جزئ ًيا من رسوم نقل الغاز
عبر أراضيها
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«هيئة األسواق» 5 :سيناريوهات الحتساب االحتياطيات النقدية

ّ
محصنة من األخطار
البورصة
لمدة  10سنوات مقبلة
سالم عبدالغفور وإبراهيم عبدالجواد

أكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال اتخذت كل التدابير الالزمة لتحصين البورصة من األخطار النمطية،
ّ
تسلمها على مراحل.
بتكوين رصيد احتياطيات نقدية ،بلغ نحو  450مليون دينار ،بدأت فعلياً في
وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال  5طرق الحتساب االحتياطيات النقدية
لمقابلة األخطار النمطية ،المتوقع حدوثها في نشاط األوراق المالية ،وهي ما يلي:
الطريقة األولى:

الطريقة الثانية:
الحد من األخطار النمطية التي تؤدي
إلى عدم سير السوق والبورصة
واطراد
ووكالة المقاصة بانتظام ّ
ّ
للتوصل إلى توفير املبالغ الالزمة ملواجهة األخطار
النمطية ،جرى االعتماد على عدد من السيناريوهات
املحتمل وقوعها ،والتي تنبنى على أساس اختبارات
الضغط ،والتي تعتمد بدورها على احتمالية وقوع
أش��د السيناريوهات ض��راوة على أس��واق امل��ال ،وقد
جرى تصميم هذه االحتماالت ،تماشيًا مع التعريف
ال � ��وارد ل�لأخ �ط��ار ال�ن�م�ط�ي��ة ف��ي ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة،
وتقديرًا لألحداث التي قد تؤدي إلى عدم سير السوق
ّ
والبورصة ووكالة املقاصة بانتظام واطراد.
فإنه ،وبعد النظر في الجزء األول من التعريف املشار
إل �ي��ه أع �ل�اه امل�ت�ع�ل��ق ب �ع��دم س�ي��ر ال �س��وق وال �ب��ورص��ة
ّ
ب��ان�ت�ظ��ام واط � ��راد ،وط�ب�ق��ًا ل�ق��واع��د ال �ت��داول الخاصة
ببورصة الكويت ل�ل�أوراق امل��ال�ي��ة ،وب��األخ��ص امل��ادة
 ،2 - 26 - 9يمكن للبورصة وقف التداول في السوق
األول ،أو السوق الرئيس كلما انخفض مؤشرهما،
وذلك وفق النسب واملدد التالية:
وت�ش�ي��ر امل ��ادة أع�ل�اه ال��ى أن��ه ي�ج��ري تعليق ال �ت��داول
ف��ي مكونات ك��ل م��ن م��ؤش��ري ال�س��وق األول وال�س��وق
ال��رئ�ي�س��ي ،وذل ��ك ع�ن��د ت��راج��ع اي م��ن ت�ل��ك امل��ؤش��رات
بنسبة تبلغ  %10من القيمة املرجعية ،وبوقوع هذا
الحدث قد تحقق الجزء األول من املادة املذكورة أعاله،
والتي أشارت إلى األخطار التي تؤدي إلى عدم سير
ال�س��وق وال�ب��ورص��ة بانتظام واط ��راد ،علمًا ب��أن هذه
املؤشرات هي مؤشرات وزنية ،حيث يمثل تراجعها
تراجعا في القيمة السوقية للشركات املدرجة بنسبة
مماثلة ،وأن القيمة السوقية للشركات امل��درج��ة في
بورصة الكويت ل�لأوراق املالية ،وذل��ك وفق متوسط
اإلقفال الشهري لتلك الشركات منذ إقفال شهر يناير
لسنة  2017وحتى إقفال شهر ديسمبر لسنة ،2018
هي على النحو التالي:

لبنان :بنك
عودة يتجه لبيع
عملياته في مصر
ي �ع �م��ل ب �ن��ك ع � ��ودة ال �ل �ب �ن��ان��ي
ع� �ل ��ى ب� �ي ��ع م� �ص ��رف ��ه ال �ت��اب��ع
ف ��ي م �ص��ر ف ��ي إط � ��ار ج�ه��ود
إع� ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة وس ��ط األزم ��ة
املالية واملصرفية ف��ي لبنان.
وان �ط �ل �ق��ت أع �م��ال ب �ن��ك ع��ودة
ف ��ي ال � �س ��وق امل � �ص ��ري ع�ق��ب
االستحواذ على بنك القاهرة
ال �ش��رق األق �ص��ى ف��ي .2006
وت�ش�ي��ر آخ��ر ب�ي��ان��ات سنوية
للمجموعة إل��ى أن موجودات
بنك ع��ودة مصر ت�ق��ارب 3.9
م �ل �ي��ارات دوالر ،ب �م��ا ي �ع��ادل
 %8.2م��ن أص ��ول املجموعة
اللبنانية ،فيما تصل محفظة
ودائ � �ع � ��ه إل � ��ى  3.2م �ل �ي ��ارات
دوالر ،تقابلها قروض بأكثر
م��ن  1.7م�ل�ي��ار دوالر .وك��ان
ب �ن��ك ع � ��ودة م �ص��ر ق ��د أع �ل��ن
في مايو املاضي عن صفقة
لشراء أعمال مجموعة البنك
األهلي اليوناني في مصر ،إال
أن صالحية االتفاقية انتهت
في الثاني من نوفمبر املاضي
من دون إتمامها(.العربية)

هيئة أسواق المال اتخذت جميع التدابير الالزمة لحماية السوق

المخاطر محتملة
من كل شركات السوق..
باستثناء البنوك
اختبارات الضغط افترضت تراجع
القيمة السوقية بنسبة %10
ُبنيت على احتمال
تع ّرض أكبر شركتي وساطة
إلخفاق في التسويات
احتساب االحتياطيات بما يعادل
 %1من متوسط قيمة أصول
ألكبر  10شركات
 متوسط القيمة السوقية لجميع الشركات املدرجة 28.142مليار دينار.
 متوسط القيمة السوقية لجميع الشركات املدرجةباستثناء قطاع البنوك  14.59مليار دينار.
وبالنظر إلى الجزء الثاني من التعريف ال��وارد ذاته
ف��ي ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،وال ��ذي يشير إل��ى األخ�ط��ار
ال�ت��ي ت ��ؤدي إل��ى ع��دم س�ي��ر وك��ال��ة امل�ق��اص��ة بانتظام
واط ��راد ،ف��إن املرجعية األس��اس�ي��ة ال�ت��ي تنظم أعمال
وكالة املقاصة هي املبادئ الخاصة بمؤسسات البنى
التحتية الصادرة من لجنة الدفع ،ومؤسسات البنى
التحتية التابعة لبنك التسوية ومنظمة اآليسكو،
وباألخص املبدأ الرابع املتعلق باملخاطر االئتمانية،
والذي ينص على التالي:
يجب على مؤسسات البنى التحتية قياس ورقابة
وإدارة ع�م�ل�ي��ات االن �ك �ش��اف االئ �ت �م��ان��ي للمشاركني
الناتجة من عمليات السداد والتقاص والتسوية ،كما
يجب على مؤسسات البنى التحتية املحافظة على
موارد مالية كافية لتغطية االنكشاف االئتماني لكل
مشارك بشكل كامل وبدرجة عالية من الثقة.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ي �ج��ب ع �ل��ى ال��وس �ي��ط امل�ق��اب��ل
امل ��رك ��زي ،ال� ��ذي ي �ش��ارك ف��ي ع�م�ل�ي��ات م�خ��اط��ر أك�ث��ر
ت �ع �ق �ي �دًا أو ع �م �ل �ي��ات م �ه �م��ة ف ��ي أك� �ث ��ر م ��ن س�ل�ط��ة

قضائية ،أن يحتفظ ب�م��وارد مالية إضافية كافية
لتغطية م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة م��ن اخ �ت �ب��ارات الضغط
 ،Stress Testingويجب أن تشمل ،على سبيل املثال
ال الحصر ،إخفاق أكبر مشاركني اثنني في السوق
وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه�م��ا ،وال �ت��ي م��ن امل�ح�ت�م��ل أن
تتسبب بأكبر ان�ك�ش��اف ائتماني للوسيط املقابل
املركزي في ظروف السوق القصوى.
وق��د أش��ار امل�ب��دأ امل��ذك��ور أع�لاه إل��ى ض��رورة توفير
موارد مالية في األنظمة األكثر تعقيدًا هنا لتغطية
اإلخ� �ف ��اق ��ات ،ال �ت��ي ت �ن �ش��أ ف ��ي ح� ��ال إخ� �ف ��اق جميع
عمليات التسوية ال�خ��اص��ة بأكبر ع�ض��وي تقاص
أو أكبر شركتي وساطة طبقًا للنموذج املطبق في
ب��ورص��ة الكويت ل�ل�أوراق امل��ال�ي��ة ،التي تبلغ نسبة
 %39بناء على متوسط تداوالت شركات الوساطة
الشهرية للفترة م��ن سبتمبر  2018وحتى فبراير
.2019
وح �ي��ث إن امل � ��ادة  21م ��ن ق ��ان ��ون ال�ه�ي�ئ��ة ق ��د أوك �ل��ت
ت��وظ�ي��ف االح �ت �ي��اط �ي��ات ال �ن�ق��دي��ة مل��واج �ه��ة األخ �ط��ار
النمطية بشكل عام إلى هيئة أسواق املال ،مما يزيد
األم ��ر ت�ع�ق�ي�دًا ،ن �ظ �رًا أله�م�ي��ة ت��دخ��ل ال�ه�ي�ئ��ة وت��وف�ي��ر
املبالغ النقدية بشكل سريع ،فإنه باإلمكان تطبيق
امل� �ب ��دأ امل ��ذك ��ور أع �ل��اه ع �ل��ى امل � � ��وارد امل��ال �ي��ة ال��واج��ب
توفيرها من قبل الهيئة وتوظيفها للحد من املخطر
االئتمانية واألخطار النمطية بشكل عام ،على الرغم
م��ن إش ��ارة امل �ب��دأ أع�ل�اه إل��ى أع �م��ال ال��وس�ي��ط املقابل
املركزي.
وب �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا ت �ق ��دم ،وع �ن��د األخ� ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار
امل�ع�ط�ي��ات ال� � ��واردة أع�ل��اه ،واس �ت �ن��ادًا إل ��ى ال�ت�ع��ري��ف
ال� ��وارد ف��ي ال�ك�ت��اب األول (ال�ت�ع��ري�ف��ات) م��ن ال�لائ�ح��ة
التنفيذية ،وإلى املادة  21من قانون الهيئة ،فإنه من
الحصافة أن يجري احتساب االحتياطيات النقدية
بتضمني الحالتني الواردتني أع�لاه ،وذل��ك من جانب
األخ�ط��ار التي ت��ؤدي إل��ى زع��زع��ة ال�س��وق والبورصة
ووك��ال��ة املقاصة بالشكل ال��ذي ي��ؤدي إل��ى ع��دم سير
السوق والبورصة ووكالة املقاصة بانتظام واطراد،
وذلك بناء على السيناريو التالي:
 - 1ت��راج��ع امل��ؤش��ر ب�ن�س�ب��ة  ،%10وب��ال �ت��ال��ي ت��راج��ع
القيمة السوقية لجميع الشركات املدرجة في بورصة
ال�ك��وي��ت ل�ل�أوراق امل��ال�ي��ة بالنسبة ذات �ه��ا ،وذل��ك بعد
استثناء البنوك املدرجة  14.59مليار دينار× - 10%
 1.459مليار دينار.
 - 2إخفاق عمليات التسوية ألكبر شركتي وساطة
كمتوسط إج�م��ال��ي ت��داوالت�ه�م��ا كنسبة م��ن إجمالي
تداوالت السوق %39 ،من إجمالي السوق.

حلم كارلوس غصن
بالتقاعد «الباذخ»ّ ..
تبخر

كارلوس غصن

الطريقة الثالثة:

سليمة لبال

مخاطر السيولة – أعلى قيمة تداول
لثالثة أيام متتالية منذ عام 2017

كان كارلوس غصن يعتزم التقاعد في عام  2022حني يبلغ الثامنة
والستني من عمره ،ليكرس حياته لتنظيم ندوات عبر العالم يروي
فيها ت��اري�خ��ه وق�ص��ص نجاحه االق�ت�ص��ادي ،وي�ش��رح وج�ه��ة نظره
للعوملة االيجابية ،لكنه انتهى إلى االستقرار في لبنان ،حيث يعتزم
إع��ادة بناء حياته في فضاء محدود ج�دًا على حد تعبير صحيفة
ليزيكو الفرنسية ،التي كشفت أن نيسان تأمل في أن تتمكن خالل
األي��ام املقبلة من ط��رده من الفيال ال��وردي��ة التي يقيم فيها اآلن في
منطقة األشرفية.
تعود ملكية الفيال إلى شركة فوانوس أنفستمنتس ،التي أسسها
محامي كارلوس غصن السابق في لبنان في  2012وتديرها هيئة
قضائية في جزر الفيرجن البريطانية بواسطة أموال من شركة «زاد
أي أي كابيتال بي في» التي يقع مقرها في هولندا ،وهي نفسها فرع
من فروع «نيسان موتور بارتس سانتر بي في».
قامت نيسان رسميًا بتأسيس شركة «زاد أي أي كابيتال بي في»
في  ،2010من أجل االستثمار في التكنولوجيات الجديدة والشركات
الناشئة برأسمال يصل إلى  73مليون يورو ،ولكنها استثمرت في
النهاية في العقار.
وح�ت��ى ُي �ب� ّ�رر ك��ارل��وس غ�ص��ن ش��راء ف�ي�لا ف��ي ل�ب�ن��ان ،أخ�ط��ر الشركة
بحاجته إل��ى م��وض��ع ق��دم ،للعمل على تطوير أس ��واق ال�ع�لام��ة في
املنطقة ،كما حرص على أن يبلغها بالحالة السيئة للفيال .فهي من
دون كهرباء وشبكة تصريف امل�ي��اه مهترئة ،وتحتاج إل��ى تجديد
بالكامل والجدران منهارة جزئيًا ،ولكن الحي هادئ وراق ،وال يبعد
سوى  15دقيقة مشيًا على األقدام من حي غميزة الجميل ومتاحفه
الفنية ،كما يقع بالقرب من منزل والدي كارول.
أنفقت «ف��وان��وس أنفستمنتس»  9.4ماليني دوالر لشراء الفيال ،ثم
أنفقت  7.6ماليني دوالر لتجديدها وتأمني صيانتها.
وق��ال مقرب من العائلة لصحيفة ليزيكو إن الزوجني غصن أشرفا
على تجديد الفيال .فكارول جلبت أصدقاءها املختصني في الديكور
ال��داخ�ل��ي وع�ل��ى الخصوص م��ي داع��وق لتكون الفيال مضيئة جدًا
بأثاث كريمي اللون .وام��ا ال�ج��دران ،فقد اختار ال��زوج��ان لها اللون
الرمادي الخفيف وزيناها برسومات معاصرة وصور كبيرة ،بينها
صورة جميلة التقطها مصور وكالة األنباء الفرنسية جويل ساغي
لكارلوس من الظهر خالل معرض للسيارات في باريس.
تتمحور أغلبية ذكرياته وعالقاته في لبنان ،وعلى الخصوص في
امل��درس��ة اليسوعية ن��وت��ردام ال�ت��ي درس فيها معظم أب�ن��اء النخبة
اللبنانية .ولفتت ليزيكو إلى أن غصن حافظ على عالقاته بلبنان
طيلة مشواره في ميشالن ،ثم تحالف رينو نيسان ،كما أن زوجته
وطليقته لبنانيتان ،وأن أصدقاءه اللبنانيني كانوا دومًا إلى جانبه
في الحفالت التي نظمها ،وع�لاوة على ذلك دفع نيسان منذ تولى
امل�س��ؤول�ي��ة إل��ى تقديم ع��دة ه�ب��ات للجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت،
ومدرسة نوتردام في منطقة الجمهور ،باإلضافة إلى جامعة سانت
جوزيف التي قررت تكريم غصن بإطالق اسمه على مكتبتها في عام
 ،2015لشكره على الشيكات التي كانت تصلها.
واستعدادًا لتقاعده ،استثمرغصن في عدة قطاعات ومشاريع في
لبنان ،لكن حلم تخصيص املرحلة املقبلة م��ن حياته الستعراض
تجربته في املؤتمرات العاملية واملدارس الكبرى انهار في  19نوفمبر
 2018بعد توقيفه في طوكيو وتوجيه االتهام إليه.

ّ
للتعرف على مدى تأثير أي عملية خلل قد تحدث في
يوم واحد من أيام التداول ،فإنه يجب النظر في قيمة
األيام الثالثة السابقة شاملة يوم التداول ،وذلك وفقًا
ل��دورة التسوية الجديدة ،التي تم اعتمادها في عام
( 2016يوم تداول  )3 +بحيث تكون االلتزامات قائمة
حتى تسويتها في اليوم الثالث من إتمام الصفقة.
وب��ال�ن�ظ��ر ت��اري�خ�ي��ًا إل��ى ت�ل��ك امل �ع��دالت ،وب�ع��د حصر
ً
األي ��ام ال�ع�ش��رة األع �ل��ى ت� ��داوال (االل �ت��زام��ات القائمة)
بداية من عام  2007وال��ذي يمثل بداية ملرحلة مهمة
ف��ي ت��اري��خ س��وق ال�ك��وي��ت ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة م��ن حيث
طبيعة وحجم التداوالت ،يتضح لنا وبعد احتساب
النسبة املحتسبة ذاتها في حال إخفاق أكبر شركتي
وساطة ،فإن متوسط تلك القيمة يبلغ  480.08مليون
دينار.

ضمان االستقرار المالي للهيئة
على المدى الطويل،
ّ
وملا كانت املادة  21من قانون الهيئة قد ّ
نصت على أن
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارًا
ماليًا على امل��دى الطويل ملقابلة األخ�ط��ار النمطية،
امل �ت��وق��ع ح��دوث �ه��ا ف��ي ن �ش��اط األوراق امل��ال �ي��ة ،وان��ه
وبعد االطالع على أهم التعريفات املستخدمة لفترة
املدى الطويل ،فإنه يمكن القول إن الحد األدنى لتلك
الفترة هو عشر سنوات ،وقد يمتد إلى ثالثني سنة
أو أكثر .فعلى سبيل املثال ،تستخدم الخزانة العامة
في ال��والي��ات املتحدة األميركية عند اص��دار سندات
الخزينة الحكومية الطويلة املدى فترة عشر سنوات
كحد أدنى لها.
وع �ن ��د االع � �ت� ��داد ب �ف �ت��رة ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش��ر ل�ض�م��ان
استقرار الهيئة ماليًا على امل��دى الطويل ،مع األخذ
بعني االعتبار أن املادة ذاتها قد حددت الرأس املالي
التشغيلي للهيئة ،بمقدار  40مليون دينار ،فإن املبلغ
الالزم لضمان هذا االستقرار يبلغ  400مليون دينار
( 40مليون دينار ×  10سنوات) ،وذلك لضمان سير
أع�م��ال الهيئة ع�ل��ى امل��دى ال�ط��وي��ل ق�ب��ل اح�ت�س��اب أي
مبالغ أخرى ملواجهة األخطار النمطية.

 - 3وف��ي ح��ال دم��ج ال�ح��ال�ت�ين ال��واردت�ي�ن أع�ل�اه ،ف��إن
الخسائر التي قد تحل على سوق األوراق املالية في
هذه الحالة تبلغ  1.459مليار دينار × 570.6 - %39
مليون دينار.

«نيسان» تسعى لطرده من الفيال الوردية

الطريقة الرابعة
مخاطر السيولة أعلى القيم تداوالً
لثالثة أيام متتالية في كل سنة منذ
عام 2007
يعد هذا االحتمال أو السيناريو هو االحتمال األكثر
تحفظًا بحيث تم احتساب االلتزامات القائمة (لفترة
ثالثة أيام تداول) لكل عام من األعوام منذ سنة 2007
ليصبح متوسط تلك القيمة  487.3مليون دينار.

الطريقة الخامسة
متوسط قيمة األصول للشركات
المدرجة باستثناء البنوك
ول �ل �ن �ظ��ر ف ��ي م� ��دى م�ل�اء م ��ة األرق � � ��ام ال � � � ��واردة أع�ل�اه
باستخدام ط��رق االحتساب املختلفة ولتقييم مدى
مواءمتها لحجم األصول اململوكة للشركات املدرجة،
ف �ق��د ت ��م اح �ت �س��اب م �ت��وس��ط إج �م��ال��ي ق �ي �م��ة أص ��ول
مختلف األطراف العاملة في أسواق املال والخاضعة
لرقابة وإشراف الهيئة باستثناء قطاع البنوك الذي
ً
يخضع لرقابة بنك الكويت امل��رك��زي ،ويعد مسؤوال
عن سالمة أوضاعه وتجنب املخاطر النظامية التي
ت��واج �ه��ه ،ف�ق��د ب�ل��غ م�ت��وس��ط إج�م��ال��ي ق�ي�م��ة األص��ول
ل �ل �س �ن��وات م��ن  2012وح �ت��ى  2018م�ب�ل��غ  41م�ل�ي��ار
دي �ن��ار ،ف�ق��د ت��م ت�ق��دي��ر ح�ج��م االح�ت�ي��اط�ي��ات النقدية
ملقابلة األخطار النمطية بما يعادل  %1من متوسط
إجمالي قيمة هذه األصول ،حيث بلغ املقدار املطلوب
 410ماليني دينار.
وت �ج��در اإلش � ��ارة ه�ن��ا إل ��ى أن ت�ق��دي��ر االح�ت�ي��اط�ي��ات
النقدية املطلوبة باستخدام النسبة السابقة  ،%1قد
تم وفقًا ملعطيات عدة أهمها:
* بلغ إجمالي االحتياطيات النقدية ألكبر  10شركات
مدرجة في بورصة الكويت ل�لأوراق املالية من حيث
القيمة السوقية (ع��دا ال�ب�ن��وك) ف��ي نهاية ع��ام 2018
ح��وال��ي  521.5مليون دي�ن��ار وشكل م��ا نسبته %4.5
من إجمالي أصول الشركات املذكورة.
* يبلغ م �ق��دار االح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ن�ق��دي��ة لبنك الكويت
امل��رك��زي مليار دينار وه��و جهة رقابية مشرفة على
أعمال البنوك وبعض شركات االستثمار (التي تقدم
خ��دم��ات ت�م��وي�ل�ي��ة) وأس � ��واق ص ��رف ال �ع �م�لات وذات
طبيعة عمل مشابهة لهيئة أسواق املال ،وتمثل هذه
االحتياطيات النقدية ما نسبته  %1.07من إجمالي
أص��ول الشركات الخاضعة لرقابته وال�ت��ي تقدر في
ديسمبر  2018بحوالي  93.5مليار دينار.

غصن يطالب «رينو» بتعويضه التقاعدي
ّقدم الرئيس السابق لشركة رينو كارلوس غصن ،شكوى ملطالبة
الشركة بدفع تعويضه التقاعدي ،وفق ما أفادت مصادر متطابقة
ً
مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «لوفيغارو» امس.
وأفاد مصدر من أوساط غصن وكالة فرانس برس أن «ثمة آلية
لدى مجالس التحكيم في نزاعات العمل» ،وهي هيئة التحكيم في
الخالفات بني أرباب العمل واملوظفني ،في بولوني -بيانكور ،حيث
يقع مقر الشركة قرب باريس.
وأك��د متحدث باسم رينو أن الشركة تلقت ف��ي أواخ��ر ديسمبر
املاضي أمر «حضور إلى مجلس التحكيم في نزاعات العمل».
وأش��ار الطرفان إل��ى أن��ه ُيرتقب عقد جلسة في «أواخ��ر فبراير».
وتتعلق الدعوى بدفع تعويض تقاعد ق��دره  250ال��ف ي��ورو .ولم
تدفع رينو هذا املبلغ بحجة أن غصن استقال من الشركة أواخر
يناير  2019في وقت كان ال يزال قابعا في السجن( .أ ف ب)

 18اقتصاد وأعمال
قالت شركة الوطني
لالستثمار (الذراع االستثمارية
لبنك الكويت الوطني) انها
توفر مجموعة واسعة من
خدمات التداول لعمالئها من
المستثمرين والمتداولين
بمختلف األسواق المالية،
عبر خدمة التداول اإللكتروني
في األسواق المالية في
الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي ومصر والواليات
المتحدة األميركية وغيرها
من األسواق العالمية ،والتي
تعمل وفق أحدث المعايير
العالمية لتوفر أفضل تجربة
للعمالء ،من خالل االستفادة
من أحدث التقنيات المبتكرة
سواء عن طريق الموقع
اإللكتروني أو تطبيقات التداول
عبر الهواتف الذكية.

متوافرة عبر  3تطبيقات
للهواتف الذكية
والموقع اإللكتروني
مناسبة للمهتمين
بالتداول باألوراق المالية
بالصيغة التقليدية أو وفقا ً
ألحكام الشريعة
التسجيل عبر  3خطوات
وتنفيذ أوامر الشراء والبيع
والتعديل واإللغاء لحظيا ً
االطالع على تفاصيل
المحفظة وملخص
الحساب وإدارة
حسابات التداول
خدمات الوساطة تغطي
الكويت ودول التعاون
ومصر واألسواق
األميركية والعالمية

بنك واحد – عالقة واحدة
يستفيد عمالء الوطني لالستثمار من حسابهم
املصرفي في بنك الكويت الوطني وحساب التداول
تحت مظلة واحدة.
سهولة تحويل األموال من والى الحساب املصرفي
وحساب التداول.
سهولة تحويل األموال من خالل القنوات املختلفة:
• وطني أون الين
• خدمة هال وطني الهاتفية
• باإلضافة الى جميع فروع بنك الكويت الوطني

BUSINESS

الثالثاء  19جمادى األولى  1441هـ •  14يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16691

متطورة ..سهلة ..وتواكب مختلف احتياجات العمالء

«الوطني لالستثمار» توفر أنظمة
تداول وفق أحدث المعايير العالمية
ق��ال��ت «ال��وط �ن��ي ل�لاس�ت�ث�م��ار» ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي إن
خدمات التداول تعد الحل املثالي للعمالء املهتمني
ب��ال�ت��داول ب� ��األوراق امل��ال�ي��ة بالصيغة التقليدية ،أو
وف�ق��ًا ألح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة ،وق��د ت��م تصميم
ه��ذه الخدمات بعناية فائقة لتتيح للعمالء فرصة
ً
التداول االلكتروني السهل واملرن في أي وقت ،فضال
عن توفير مركز اتصال متخصص لخدمات التداول
من خالل الهاتف .1803111
وحول كيفية التداول ،قالت «الوطني لالستثمار» إن
العمالء سيتمكنون من تنفيذ أوام��ر الشراء والبيع
وأوامر التعديل واإللغاء بطريقة سهلة وتفاعلية ،مع
االط�ل�اع على تفاصيل الحساب وملخص الحساب
ً
وإدارة حسابات التداول في األسواق املختلفة ،فضال
ع��ن متابعة مباشرة للتحليالت وال��رس��وم البيانية
وبيانات السوق لتقديم الطلبات بسرعة وبسهولة.
وب �ي �ن��ت أن ع �م�ل�اء ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي يمكنهم
االحتفاظ بحساباتهم املصرفية وحسابات التداول
تحت مظلة واح��دة ،مما يوفر فرصة تحويل سهلة
وسلسة عبر التحويل املباشر من الحساب البنكي
للعميل ،حيث تقدم خدمات ال�ت��داول ل��دى «الوطني
ل�لاس �ت �ث �م��ار» ت �ج��رب��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع �ه��ا ،م��ن خ�لال
وص ��ول ال�ع�م�لاء إل��ى م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة م��ن خ��دم��ات
ال ��وس ��اط ��ة ال �ت ��ي ت �غ �ط��ي أس� � ��واق امل � ��ال ف ��ي ال �ك��وي��ت
ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر واألس��واق
األميركية والعاملية.

 3تطبيقات للهواتف الذكية
ولدى شركة الوطني لالستثمار  3تطبيقات للهواتف
الذكية للتداول ،وهي تطبيق للتداول في أسواق دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،وت�ط�ب�ي��ق ل �ل �ت��داول في
األس� ��واق االم�ي��رك�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،وتطبيق آخ��ر أطلق
حديثًا ل�ل�ت��داول باألسهم وف��ق الشريعة اإلسالمية،
وذل��ك تلبية لرغبة جميع ال�ع�م�لاء م��ع ض�م��ان أعلى
درجات األمان والجودة.
وم��ن خ�ل�ال تطبيقاتنا امل�ب�ت�ك��رة ال�ت��ي ت��م تطويرها
ب��االس�ت�ع��ان��ة ب��أح��دث م��ا ت��وص�ل��ت ال �ي��ه ال�ت�ق�ن�ي��ة في
ه��ذا املجال ،توفر شركة الوطني لالستثمار تجربة
تفاعلية مباشرة مع أس��واق األسهم ،واالط�لاع على
حسابات ال �ت��داول ،واإلمل ��ام باملعلومات ح��ول حركة
السوق والحصول على العديد من املميزات األخرى.

 3خطوات للتسجيل
وت�ت�م�ي��ز ت�ط�ب�ي�ق��ات ال� �ت ��داول ب�س�ه��ول��ة االس �ت �خ��دام،
ح�ي��ث ي�م�ك��ن للعميل ال� �ت ��داول م��ن خ�ل�ال  3خ�ط��وات
تتمثل ف��ي التسجيل والتحويل وال �ت��داول بسهولة
ويسر وأم��ان ،كما يمكن للعميل تنفيذ اوام��ر البيع
والشراء ومتابعة اسعار االسهم واالطالع على اخبار
االسواق بشكل لحظي ،وذلك ضمن سياستنا الرامية
الى خدمة كل فئات املستثمرين بشكل يعكس املهنية
والخبرة الكبيرتني ،والتي تهدف الى ارضاء مختلف
شرائح العمالء.
وت�ت�م�ت��ع ش��رك��ة ال��وط �ن��ي ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�خ�ب��رة تمتد
إل ��ى أك �ث��ر م��ن  15ع��ام��ا ف��ي ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال �ت��داول
ب��األس��واق األميركية والعاملية ،حيث تقدم خدمات
ت��داول متكاملة تتضمن حسابات وأص��وال منفصلة
بالكامل ومسجلة باسم العميل ،وتنفيذ الصفقات
بأفضل األس�ع��ار ال�ع��ادل��ة ،وسهولة تحويل األم��وال
ب�ين ال �ح �س��اب امل �ص��رف��ي وح �س��اب ال� �ت ��داول ،وت ��داول
إل �ك �ت��رون��ي ب ��دع ��م ف ��ري ��ق م ��ن ال ��وس� �ط ��اء امل�خ�ت�ص�ين
امل��وج��ودي��ن خ�ل�ال س��اع��ات ت ��داول ال �س��وق األم�ي��رك��ي
وس��اع��ات م��ا قبل  /م��ا بعد ال�س��وق ،وإمكانية ت��داول
مجموعة متنوعة م��ن األص� ��ول ،وإم�ك��ان�ي��ة ال �ت��داول
ب� ��ال� ��دوالر ،ال� �ي ��ورو ،ال �ج �ن �ي��ه اإلس �ت��رل �ي �ن��ي وال �ف��رن��ك

ملصق تفعيل الحساب بـ 3خطوات

التداول في األسواق األميركية والعالمية
لدى إدارة التداول في شركة الوطني لالستثمار خدمة التداول اإللكتروني في أسواق األسهم األميركية ،باإلضافة
إلى التداول بأسواق األسهم العاملية واألسواق الناشئة ،حيث توفر الخدمات االتية:
• التداول اإللكتروني في األسواق األميركية.
• تداول األسهم والخيارات املدرجة في البورصة األميركية.
• تداول األوراق املالية غير األميركية من خالل شهادات اإليداع الدولية املدرجة في األسواق األميركية.
• صناديق األس��واق املتداولة تتيح املجال للدخول إلى املؤشرات األميركية الرئيسية ،الصناعات ،القطاعات،
األسواق الدولية والسلع الرئيسية مثل الذهب والنفط.
األسواق الدولية اإلضافية والسندات العاملية (عبر الهاتف).
• إمكانية التداول في أسواق األسهم العاملية مثل :أوروبا ،اململكة املتحدة ،أستراليا ،وأسواق عاملية أخرى.
• تداول السندات اإلقليمية والعاملية املقومة بالدوالر األميركي ،اليورو ،الجنيه اإلسترليني ،والفرنك السويسري.
ال�س��وي�س��ري وال�ي�ن ال�ي��اب��ان��ي وغ �ي��ره��ا م��ن ال�ع�م�لات
الرئيسية ،باإلضافة إلى تقييمات فورية للحساب.
ي��رج��ى العلم ب��أن ه��ذا امل�ح�ت��وى ت��م إع ��داده ألغ��راض
ترويجية .ال تقدم شركة الوطني لالستثمار أو أي من
أعضاء مجلس إدارتها أو شركائها أو مسؤوليها أو
التابعني لها أو موظفيها أو مستشاريها أو ممثليها
أو ش��رك��ات�ه��ا ال��زم�ي�ل��ة أي تعهد أو ض �م��ان ،صريحًا

ك��ان أم ضمنيًا ،ب��أن االستثمار امل�ش��ار إل�ي��ه ف��ي هذا
اإلعالن مناسب لكم أو ألي مستثمر بعينه .ال يوجد
ضمان بتحقيق غرض االستثمار .قد تهبط قيمة أي
استثمار أو دخل وقد ترتفع ،وقد ال تستردون املبلغ
املستثمر كامال .وتتعهد الشركة بأنه لم يتم إغفال
ذكر أي بيانات ضرورية عن االستثمار موضوع هذا
اإلعالن.

خدمة التداول وفق
الشريعة اإلسالمية
قامت شركة الوطني لالستثمار أخيرا بإطالق
خدمة تداول جديدة ،تتيح للعمالء التداول وفق
الشريعة اإلسالمية في أسواق األسهم بالكويت
ودول مجلس التعاون الخليجي إلكترونيًا ،من
خ�ل�ال ح �س��اب واح ��د ب��اإلض��اف��ة إل ��ى إم�ك��ان�ي��ة
التداول عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
• دع��م خدمة ال�ت��داول اإللكتروني عبر الهاتف
من قبل فريق متخصص من الوسطاء املاليني
املتخصصني.
• ال�ت�ع��ام��ل م��ع إج � ��راءات ال �ش��رك��ات ف��ي جميع
األس��واق مثل تحصيل واي��داع األرب��اح النقدية
وأس �ه��م امل�ن�ح��ة ف��ي ح�س��اب��ات ال �ت��داول للعمالء
واالكتتاب في زيادة رأس املال.
• إب�لاغ العمالء بمواعيد الجمعيات العمومية
للشركات املدرجة في بورصة الكويت.
• التداول من خالل تطبيقات الهواتف الذكية.
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في مطار الكويت الدولي من  15حتى  18يناير

«القطرية» تعرض «»A350-1000
و«جلفستريم  »G500 tdفي معرض الطيران
ّ
يسر الخطوط الجوية القطرية اإلعالن
ع��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي النسخة ال�ث��ان�ي��ة من
معرض الكويت للطيران  ،2020بعرض
ط��ائ��رت �ه��ا ال��راق �ي��ة م��ن ط� ��راز إي��رب��اص
 A350-1000امل� � � � � ّ
�زودة ب �م �ق��اع��د ك�ي��و
س��وي��ت ال �ح��ائ��زة ال�ع��دي��د م��ن ال�ج��وائ��ز
العاملية .كما ستعرض الناقلة القطرية
ط��ائ��رة جلفستريم  G500م��ن أس�ط��ول
ط � ��ائ � ��رات ال� �ق� �ط ��ري ��ة ل � �ط� ��ائ� ��رات رج� ��ال
األعمال.
وستقام نسخة هذا العام من املعرض
ت �ح��ت رع ��اي ��ة ص��اح��ب ال �س �م��و ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح أمير
ال �ب�ل�اد ،خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  15ح�ت��ى 18
يناير .2020
وي �ع �ت �ب��ر ه� ��ذا امل� �ع ��رض م �ن �ص��ة م�ه�م��ة
لشركات الطيران اإلقليمية والعاملية،
الس�ت�ع��راض آخ��ر م��ا توصلوا إل�ي��ه من
منتجات وخ��دم��ات ف��ي ع��ال��م ال�ط�ي��ران.
وم� � ��ن امل � �ت ��وق ��ع ل� �ل� �م� �ع ��رض أن ي �ش �ه��د
م �ش��ارك��ة أك �ث��ر م ��ن  300ع � ��ارض ،و60
ط��ائ��رة 15 ،أل��ف زائ��ر م��ن ال�ق�ط��اع ،و60
ألف زائر من املهتمني بالطيران.
وق��ال أك�ب��ر ال�ب��اك��ر ،ال��رئ�ي��س التنفيذي
مل�ج�م��وع��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة
«ي � �س� � ّ�ر ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ق �ط��ري��ة
امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال �ن �س �خ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة م��ن
م� �ع ��رض ال �ك��وي��ت ل �ل �ط �ي��ران ال � ��ذي م��ن
املتوقع له استقطاب اآلالف من ال� ّ
�زوار
م ��ن ق �ط��اع ال� �ط� �ي ��ران .وس � ��وف ن�ع��رض
هذا العام طائراتنا من ط��راز إيرباص
 A350-1000وجلفستريم  G500أم��ام
ّ
الزوار ،لنؤكد سعينا املتواصل بتقديم
أفضل الخدمات ملسافرينا».
وأض � ��اف ال �ب��اك��ر «ت �ج �م��ع دول �ت ��ي قطر
والكويت عالقات ثنائية قوية على كل
الصعد .وتشهد رحالتنا ب�ين الدوحة
ً
وال �ك��وي��ت إق �ب��اال ك�ب�ي�رًا م��ع تسيير 84
رحلة أسبوعيًا بني مطار حمد الدولي
وم � �ط� ��ار ال� �ك ��وي ��ت ال� � ��دول� � ��ي .ون �ف �ت �خ��ر
بتمكني مسافرينا في الكويت من زيارة
أك�ث��ر م��ن  160وج�ه��ة ح��ول ال�ع��ال��م على
منت طائراتنا الحديثة عبر الدوحة».
وت�ع�ت�ب��ر ط��ائ��رة إي��رب��اص A350-1000

طائرة أيرباص  1000-A350في أجواء الدوحة

الباكر :نهدف
إلى تقديم أفضل
الخدمات لمسافرينا
أك �ث��ر ال �ط��ائ��رات امل �ت �ق��دم��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة
التكنولوجية على مستوى العالم ،مع
تقديمها لتصميم استثنائي وجميل
وم �س �ت��وي��ات ال ت �ض��اه��ى م ��ن ال ��راح ��ة،
ً
م��رس�ي��ة ب��ذل��ك معايير ج��دي��دة لتجربة
السفر.

مقاعد كيو سويت
وت �ض� ّ�م ط��ائ��رة إي ��رب ��اص A350-1000
مقاعد كيو سويت املبتكرة والحائزة
ع ��دة ج��وائ��ز ع��امل�ي��ة ع�ل��ى درج ��ة رج��ال
ّ
األع� �م ��ال .وت ��وف ��ر ت �ج��رب��ة ك �ي��و س��وي��ت
ل�ل�م��رة األول ��ى م�ق��اع��د يمكن تحويلها
إلى سرير م��زدوج كامل االنحناء على
درج ��ة رج ��ال األع� �م ��ال ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى

فواصل الخصوصية التي يمكن إعادة
ّ
ترتيبها لتمكن املسافرين في املقاعد
املتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة
للمرة األولى على هذه الدرجة.

أكثر املقصورات هدوءًا
ك � �م ��ا س � �ت � �ع ��رض ال � �ن ��اق � �ل ��ة ط ��ائ ��رت� �ه ��ا
الخاصة جلفستريم  ،G500التي تضم
إح� � ��دى أك� �ث ��ر امل� �ق� �ص ��ورات ه � � ��دوءًا ف��ي
قطاع الطيران الخاص ،باإلضافة إلى
ت��وف �ي��ره��ا ألف �ض��ل ض �غ��ط ج ��وي أث �ن��اء
ّ
ال ��رح �ل ��ة .وت �ش��غ��ل ال �ق �ط��ري��ة ل �ط��ائ��رات
رجال األعمال ،قسم الطائرات الخاصة
ف� � ��ي م � �ج � �م ��وع ��ة ال� � �خ� � �ط � ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال �ق �ط��ري��ة ،ه ��ذه ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي تعتبر
ال� �خ� �ي ��ار امل� �ث ��ال ��ي ل �ل �م �س��اف��ري��ن ال� ��ذي
يتطلعون إلى الوصول إلى وجهاتهم
ف � ��ي أس � � ��رع وق� � ��ت ب� �م� �ق� �ص ��ورة ت �م �ت��از
براحتها وخصوصيتها.
وح� � ��ازت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ق �ط��ري��ة
جائزة أفضل شركة طيران في العالم
خ �ل ��ال ح� �ف ��ل ت � ��وزي � ��ع ج � ��وائ � ��ز س �ك��اي
ت��راك��س ال �ع��امل �ي��ة  .2019ك �م��ا ح�ص��دت
ال �ن��اق �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ل ��دول ��ة ق �ط��ر ج��ائ��زة

أف� � �ض � ��ل ش � ��رك � ��ة ط � � �ي� � ��ران ف� � ��ي ال � �ش� ��رق
األوس ��ط ،وج��ائ��زة أف�ض��ل درج ��ة رج��ال
أعمال في العالم ،وجائزة أفضل مقعد
ع�ل��ى درج ��ة رج ��ال األع �م��ال ع��ن مقاعد
كيو سويت .وأصبحت الناقلة القطرية
ش��رك��ة ال �ط �ي��ران ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت�ف��وز
بجائزة أفضل شركة طيران في العالم
خمس مرات.
ّ
وت �ش��غ��ل ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة،
إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في
ال�ع��ال��م ،أس�ط��ول ط��ائ��رات حديثا يضم
أكثر من  250طائرة تتجه إلى أكثر من
 160وجهة عاملية عبر مقر عملياتها
في مطار حمد الدولي .وأطلقت الناقلة
ال��وط�ن�ي��ة ل��دول��ة ق�ط��ر رح�لات �ه��ا أخ�ي��را
إل��ى كل من الرباط في املغرب ،وإزمير
في تركيا ،ومالطا ،ودافاو في الفلبني،
ول �ش �ب��ون��ة ف ��ي ال �ب��رت �غ��ال ،وم�ق��دي�ش��و
ف��ي ال �ص��وم��ال ،ول �ن �ك��اوي ف��ي ماليزيا
وغ� � ��اب� � ��ورون ف� ��ي ب ��وت� �س ��وان ��ا؛ ب�ي�ن�م��ا
ّ
ستدشن رحالتها إلى لواندا في أنغوال،
وأوساكا في اليابان ،ودوبروفنيك في
ك��روات �ي��ا ،وس��ان �ت��وري �ن��ي ف��ي ال�ي��ون��ان
خالل عام .2020

فرصة لمشاهدة «كاين كوبيه» و« 911كاريرا »4

«بورشه الكويت»يبدأ عام  2020بعرض أحدث طرازاته
م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام ال�ج��دي��د يحتفل مركز
ب� ��ورش� ��ه ال � �ك� ��وي� ��ت ،ش ��رك ��ة ب �ه �ب �ه��ان��ي
للسيارات ،بعرض أحدث مجموعة من
سيارات بورشه الرياضية في معرض
الكويت للسيارات  ،2020الذي يقام في
ال�ف�ت��رة م��ن  16إل��ى  25ي�ن��اي��ر ف��ي م��ول
 .360وي ��وف ��ر امل� �ع ��رض ل� � ��زواره ف��رص��ة
مشاهدة مجموعة مختارة من سيارات
ب��ورش��ه ،ب�م��ا فيها ك��اي��ن ك��وب�ي��ه و911
ُ
كاريرا اللتان طرحتا مؤخرًا.
وس� �ي� �ح� �ظ ��ى زوار م � �ع� ��رض ال� �ك ��وي ��ت
ل� �ل� �س �ي ��ارات ب �ف��رص��ة ف ��ري ��دة ل�ل�ت�ع��رف
ع� �ل ��ى إم � �ك� ��ان� ��ات ت �خ �ص �ي��ص ب ��ورش ��ه
وت�ص�م�ي�م�ه��ا ح �س��ب ال �ط �ل��ب م��ن خ�لال
س � �ي ��ارة  911ك� ��اري� ��را  ،4ال� �ت ��ي ع�م�ل��ت
ع� �ل ��ى ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا ورش � � ��ة «ب ��ورش ��ه
إك�س�ك�ل��وس��ف م��ان��وف��اك �ت��ور» .ويسلط
الطراز املعروض الضوء على مجموعة
م ��ن خ� �ي ��ارات ال�ت�خ�ص�ي��ص وال �ح��رف �ي��ة
العالية ،بهدف تحويل سيارة بورشه
إل��ى سيارة فريدة من نوعها وتعكس
سمات مالكها في التميز.

طراز  911كاريرا

هاني مرعي
وقال مدير العالمة التجارية في مركز
بورشه الكويت ،هاني مرعي« :يسرنا
أن ن� � �ش � ��ارك م � ��ن ج� ��دي� ��د ف � ��ي م �ع��رض
ال� �ك ��وي ��ت ل� �ل� �س� �ي ��ارات ،ح� �ي ��ث ت ��واص ��ل
ه��ذه الفعالية امل�م�ي��زة ت��أل�ق�ه��ا ،وتتيح
ل �ن��ا ع ��رض ال �س �ي ��ارات ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
أض�ي�ف��ت إل ��ى م�ج�م��وع��ة ب ��ورش ��ه .ي�ب��دأ
عام  2020بكل ثقة بعد أن نجحنا في
ت�ح�ق�ي��ق زي� ��ادة س�ن��وي��ة ب�ل�غ��ت  %5في
مبيعات ب��ورش��ه خ�لال ع��ام  .2019لقد
أط �ل �ق��ت ال �ش��رك��ة ت�ش�ك�ي�ل��ة واس� �ع ��ة من
السيارات الرياضية الجديدة ،وندعو
ع�ش��اق ب��ورش��ه وامل�ه�ت�م�ين ب��ال�س�ي��ارات
ال� � ��ى ح � �ض� ��ور م � �ع� ��رض ال � �ك ��وي ��ت ه ��ذا
ال �ع��ام وال�ت�ع��رف ع�ل��ى أح ��دث م��ا أب��دع��ه
مهندسونا».
تأتي سيارة  911كاريرا  ،4التي تتألق
في معرض الكويت للسيارات ،مجهزة
بمحرك مسطح سداسي األسطوانات
بقوة  385حصانا ،سعة  3ليترات مع
ُ
ش��اح��ن ت��ورب�ي�ن��ي م� ��زدوج .ك�م��ا تجهز
ال� �س� �ي ��ارة ب �ن��اق��ل ح ��رك ��ة  PDKثماني
سرعات وتتسارع من السكون إلى 100
كلم/الساعة في  4.2ث��وان ،بينما تبلغ
سرعتها ال�ق�ص��وى  291ك�ل��م/ال�س��اع��ة.
وت�ن�خ�ف��ض م��دة ال �ت �س��ارع إل��ى  4ث��وان
ع �ن��دم��ا ت �ج �ه �ي��ز ال� �س� �ي ��ارة ب�م�ج�م��وع��ة
ك ��رون ��و ال ��ري ��اض �ي ��ة االخ� �ت� �ي ��اري ��ة .أم��ا
امل �ق �ص ��ورة ال��داخ �ل �ي��ة ف �ت��ؤك��د ال �ط��اب��ع
ال��ري��اض��ي ل�ل�س�ي��ارة م��ن خ�ل�ال اللونني
األس � � ��ود واألح � �م� ��ر ب� � � ��وردو ،وع �ج�ل�ات
ك��اري��را إس ق �ي��اس  20/21ب��وص��ة مع
ملسة ساتان.

بورشه كاين كوبيه

كوبيه الرياضية
ومن السيارات التي تتألق في معرض
ال �ك��وي��ت س� �ي ��ارة ك ��اي ��ن ك��وب �ي��ه ،وه��ي
ن �س �خ��ة ج ��دي ��دة م ��ن ط� � � ��رازات ب��ورش��ه
ال��ري��اض �ي��ة امل �ت �ع ��ددة االس �ت �خ��دام��ات،
التي حققت نجاحًا كبيرًا .ويمتاز طراز
ال �ك��وب �ي��ه ب �م �ج �م��وع��ة م ��ن امل��واص �ف��ات
ال � �ج� ��دي� ��دة ،وال � �ت� ��ي ت �ش �م��ل ت �ف��اص �ي��ل
ال �ه �ي �ك��ل ال� �خ ��ارج ��ي األك� �ث ��ر وض ��وح ��ًا،
والتصميم الخلفي ال�ف��ري��د ،والجناح
املتكيف ،مع تصميمني لسقف السيارة:
الزجاج البانورامي الثابت (الذي يأتي
كتجهيز أساسي) أو السقف املصنوع
م��ن ال �ك��رب��ون ،وال� ��ذي ي�ت��وف��ر كتجهيز
اخ� �ت� �ي ��اري .وي ��أت ��ي ط � ��راز إس ك��وب�ي��ه
م �ج �ه �زًا ب �م �ح��رك  V6س �ع��ة  2.9ل�ي�ت��ر
م��ع ش��اح��ن ت��ورب �ي �ن��ي م � ��زدوج وب �ق��وة
 440ح �ص��ان��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي �ج��ري تجهيز

ط��راز كاين كوبيه بمحرك  V8سعة 4
ليترات مع شاحن توربيني ،بقوة 550
ح �ص��ان��ا ،وي �ب �ل��غ ع��زم��ه األق� �ص ��ى 770
نيوتن /متر.

 911سبيدستر
كما سيحظى عشاق بورشه بمشاهدة
سيارة  911سبيدستر ضمن مجموعة
ب��ورش��ه امل ��وج ��ودة ف��ي م �ع��رض .2020
وي� �ت� �س ��ارع ه� ��ذا ال � �ط� ��راز امل � �ح� ��دود م��ن
ال �س �ك��ون إل ��ى  100ك �ل��م/ال �س��اع��ة ف��ي 4
ثوان فقط ،وتبلغ سرعته القصوى 310
كلم/الساعة .تنفرد السيارة بمقصورة
مصممة حسب الطلب مع فرش جلدي
أس ��ود ب��درج �ت�ين ل��ون�ي�ت�ين مختلفتني
م��ع درزات ون �ق��وش تزيينية متباينة
ال�ل��ون ،وع�ج�لات سبيدستر قياس 20
بوصة باللون األس��ود س��ات��ان ،وناقل
الحركة اليدوي الرياضي  GTسداسي

السرعات.
وت�ك�ت�م��ل ط� ��رازات ب��ورش��ه ف��ي معرض
الكويت للسيارات  2020مع باناميرا،
س � �ي ��ارة ال� �ص ��ال ��ون ال� �ف ��اخ ��رة ال �ف��ائ �ق��ة
األداء ،وم � ��اك � ��ان إس ،إح � � ��دى أف �ض��ل
ال�س�ي��ارة ال��ري��اض�ي��ة امل��دم�ج��ة امل�ت�ع��ددة
االستخدامات في عائلة بورشه .تأتي
س�ي��ارة م��اك��ان إس بمحرك  V6سعة 3
ليترات م��ع شاحن توربيني وتنطلق
م��ن السكون إل��ى  100كلم/الساعة في
 5.1ثوان فقط عند تجهيزها بمجموعة
كرونو الرياضية االختيارية ،كما تبلغ
سرعتها ال�ق�ص��وى  254ك�ل��م/ال�س��اع��ة،
وي �ج��ري تجهيزها ب��أح��دث التقنيات
امل �ب �ت �ك ��رة ال� �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز ب �ه ��ا ط� � ��رازات
م��اك��ان ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ش��ري��ط اإلض ��اءة
 LEDل �ل �م �ص��اب �ي��ح ال �خ �ل �ف �ي��ة ون� �ظ ��ام
ب��ورش��ه إلدارة االت �ص ��االت م��ع شاشة
تعمل باللمس بحجم  10.9بوصات.

اقتصاد وأعمال 19
«زين درون» تنال «األيزو»
في إدارة الجودة
ّ
أع�ل�ن��ت م�ج�م��وع��ة زي ��ن أن ش��رك�ت�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة
شركة زين درون حصلت على شهادة األيزو
ّ
للتميز في نظام إدارة ال�ج��ودة ISO
العاملية
ّ
ّ
 ،9001:2015ل �ت �ك��ون أول م � � ��زود ل �خ��دم��ات
ال �ط��ائ��رات م��ن دون ط �ي��ار ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ه��ذه
الشهادة في منطقة الشرق األوسط.
وذك � � ��رت امل �ج �م��وع��ة ،ال� �ت ��ي ت �م �ل��ك وت ��دي ��ر 8
ش� �ب� �ك ��ات ات � � �ص � ��االت م � �ت � �ط� ��ورة ف � ��ي أس� � ��واق
ال �ش��رق األوس ��ط وأف��ري�ق�ي��ا ،أن ه��ذه الخطوة
ستجعلها من الشركات املعتمدة ،واملعترف
بها دوليا في مجال الطائرات من دون طيار،
إذ إن شهادة األيزو العاملية  ISO 9001تحدد
ّ
م�ت�ط��ل�ب��ات م�ع�ي��ار ن �ظ��ام إدارة ال �ج��ودة ال��ذي
ّ
توصلت إليه املؤسسات إلثبات القدرة على
ّ
توفير الخدمات التي تلبي بدورها متطلبات
ً
ال�ع�م�لاء وامل�ت�ط�ل�ب��ات التنظيمية ،ف�ض�لا عن
خ �ل��ق ك � �ف ��اءات ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة م ��ن خ�ل��ال ت�ن�ظ�ي��م
وتبسيط األعمال.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تقدم ضمانات
ّ
�أن «زي��ن درون» ّ
تتبع
ل�لأط��راف ال�خ��ارج�ي��ة ب�
ن�ه�ج��ا ي�خ�ت��ص ب�م�ع��اي�ي��ر ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات،
وتقييم املخاطر ،وتحديد اإلج��راءات الالزمة
لتحقيق إدارة ال�ج��ودة ّ
الفعالة ضمن أعمال
امل��ؤس �س��ة ،ك �م��ا ي �س��اع��د امل �ع �ي��ار امل �ع �ت��رف به
دول�ي��ا امل��ؤس�س��ات على تطبيق نهج محوره
ال �ع �م�لاء ،وع�ل��ى تحسني ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج��اري��ة
لتحقيق الكفاءة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين درون عبد
العزيز جواد «تعتبر شهادة ISO 9001:2015
الخطوة التالية ف��ي أن تقدم الشركة نفسها
كمزود رائد لخدمات الطائرات من دون طيار
ف��ي أس ��واق ال �ش��رق األوس� ��ط ،ك�م��ا ت��ؤك��د ه��ذه
ّ
الخطوة لشركائنا أن�ن��ا نحرص تماما على
املحافظة على معايير الجودة في أعمالنا».
وأض��اف ج��واد قائال «بالنسبة إلى شركائنا
ّ
ّ
الدوليني فإنها توفر معيارا خاصا بمستوى
ّ
النهج العملي الذي يركز على العمالء ،والذي
ي�ج��ب ال�ح�ف��اظ عليه ك��ي ن�ك��ون م��ن ال�ش��رك��ات
الرائدة في مجال الطائرات من دون طيار».

عبد العزيز جواد

وف��ي ه��ذا ال �س �ي��اق ،تعمل «زي ��ن درون» على
ت�ق��دي��م خ��دم��ات م�ب�ت�ك��رة وح �ل��ول م�م�ي��زة في
مختلف املجاالت والصناعات بهدف تسريع
النمو ومساعدة املؤسسات على االستفادة
من إنترنت األشياء  IoTبطريقة فعالة وأكثر
ّ
أم��ان��ا ،ك�م��ا ت �ع��زز ح �ل��ول ال �ط��ائ��رات م��ن دون
ّ
ّ
متخصصة
طيار الكفاءة بحيث توفر حلوال
حسب الطلب مع توفير أنظمة فنية وبيانات
ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة م� �ت� �ق � ّ�دم ��ة مل �ص �ل �ح��ة ال �ح �ك ��وم ��ات
والشركات.
وم ��ن ب�ي�ن ال �خ��دم��ات امل �ب �ت �ك��رة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا
ّ
«زي��ن درون» ،جمع بيانات ال�ص��ور املتعلقة
بتطور األع�م��ال وامل�ش��اري��ع م��ن خ�لال تحليل
ال �ص ��ور وال �ب �ي��ان��ات وت �ق �ي �ي��م م ��دى ت��واف�ق�ه��ا
م ��ع ال �ت �ص �م �ي �م��ات األص� �ل� �ي ��ة وأت� �م� �ت ��ة ودع ��م
عمليات إدارة األص��ول آليا .ع�لاوة على ذلك،
ت��دع��م خ��دم��ات «زي ��ن درون» ال�ط�ل��ب امل�ت��زاي��د
على اس�ت�ب��دال عمليات الفحص االعتيادية
ب �ع �م �ل �ي��ات ف �ح��ص رق �م �ي ��ة ،م � ّ�م ��ا ي � ��ؤدي إل��ى
سرعة إنجاز املهام وتقليل التكاليف والخطأ
ال �ب �ش��ري م��ن دون ال �ح��اج��ة إل ��ى وق ��ف أع�م��ال
التشغيل وعمليات اإلنتاج.

صممها أطفال لعمل خيري
ّ SAGOSKATT

«إيكيا» :مسابقة رسم الدمى
لدعم حق الطفل في اللعب
للسنة السادسة على التوالي،
ش��ارك أط�ف��ال م��ن جميع أنحاء
ال � �ع ��ال ��م ف � ��ي م �س ��اب �ق ��ة ال ��رس ��م
التي تنظمها ايكيا سنويًا في
م �ع��ارض �ه��ا أو ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت،
حيث يرسم األطفال ألعابًا من
خيالهم ال�خ��اص ،والرسومات
ال � �ت� ��ي ت � �ف� ��وز ت� �ح ��ول� �ه ��ا اي �ك �ي��ا
إل ��ى دم ��ى ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ف ��ي ال �ع��ام
امل ��اض ��ي ،ش� ��ارك ن �ح��و  87أل��ف
ط�ف��ل ف��ي امل�س��اب�ق��ة .ت��م اختيار
الطفل كنان عدنان مع الجائزة
 6رس��وم��ات مذهلة وتحويلها
ُ
إل��ى دم��ى حقيقية ت�ب��اع حاليًا
ف � � ��ي ج � �م � �ي� ��ع م� � �ت � ��اج � ��ر اي� �ك� �ي ��ا
ك � �ج� ��زء م � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة 2019
 SAGOSKATTلأللعاب.
مسابقة الرسم هذه تعكس ما
يمتلكه الكثير من األط�ف��ال من
خيال وابداع ،وهذا العام شارك
ع� ��دد م �م��اث��ل م ��ن األط � �ف� ��ال م��ن
جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك
ال�ك��وي��ت ،ستختار منهم لجنة
ال �ت �ح �ك �ي��م ف ��ي اي �ك �ي��ا ال �س��وي��د
الطفلة فرح أحمد تتسلم جائزتها
 6ف ��ائ ��زي ��ن ج� � � ��دد ،وس �ت �ح ��ول
رس��وم��ات �ه��م إل ��ى م�ج�م��وع��ة  ،SAGOSKATTاملنزل ،لهذا السبب نحن نؤمن باللعب كحق
ليتم بيعها في متاجر ايكيا في أنحاء العالم لكل طفل ،وبأن املنزل هو أهم ملعب للحياة.
مع انطالق املرسوم الجديد من حملة «لنلعب في هذا الخصوص ،يقول الرئيس التنفيذي
من أجل التعبير» في خريف .2020
مل��ؤس �س��ة اي �ك �ي��ا ب�ي�ي��ر ه�ي�ن�غ�ن��ز «ال �ل �ع��ب حق
 SAGOSKATTه ��ي م �ج �م��وع��ة م� �ح ��ددة من أساسي لكل طفل ،والتحفيز من خالل اللعب
ال ��دم ��ى ،ص�م�م�ه��ا أط� �ف ��ال م ��ن أج� ��ل األط� �ف ��ال ،حاجة أساسية لنمو دم��اغ الطفل وتنشيط
إن�ه��ا ج��زء م��ن حملة ايكيا السنوية «لنلعب ق��درات��ه الذهنية وإش�ب��اع حاجاته العاطفية.
م��ن أج��ل التغيير» ،التي تهدف إل��ي تشجيع ن �ح ��ن ،وم� ��ن خ�ل��ال ح �م �ل��ة «ل �ن �ل �ع��ب م ��ن أج��ل
ممارسة اللعب من أج��ل حياة يومية أفضل ،التغيير» ،نريد أن ندعم املشاريع التنموية
ويتم التبرع بجميع مبيعات  SAGOSKATTف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ت��اج��ة ،وان نبني حركة
إل��ى الجمعيات الخيرية املحلية التي تعنى ع��امل �ي��ة ل�ل�ع��ب م��ن أج ��ل رف ��ع م�س�ت��وى ال��وع��ي
بحقوق األطفال .األطفال يرسمون لدعم حق املطلوب لحفظ حقوق األطفال».
أق��ران �ه��م ف��ي ال�ل�ع��ب وال �ت �ط��ور ،ه �ك��ذا يساعد ت �ش �م��ل امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ت ��ي اخ� �ت ��ارت� �ه ��ا ل�ج�ن��ة
األطفال بعضهم بعضا.
التحكيم لـ  SAGOSKATT 6 2019شخصيات
ايكيا تؤمن بقوة االب��داع واللعب ،س��واء من مدهشة ،هي :البطل الخارق ،الروبوت األحمر
خ�ل�ال رس ��م ال��دم��ى ،أو خ�ل��ق ش�خ�ص�ي��ات من الذي يغني ،الوحش الذي يعانق قبل النوم،
الخيال ،عندما يلعب األطفال فهم يتعلمون ال��زراف��ة التي تعشق الطعام الصحي ،الفأرة
ويتطورون وينمون بطريقة سليمة .اللعب وال� �ب ��ال ��ون ،وق� ��وس ق ��زح ال� ��ذي ي �ح��ب ارت� ��داء
ض ��روري م��ن أج��ل ح�ي��اة يومية أف�ض��ل داخ��ل الجوارب.

الفائزون والفائزات بمسابقة ايكيا للرسم

20

نظام األسد كرّم سليماني
منح الرئيس السوري ،بشار األسد ،قائد فيلق القدس قاسم سليماني ،وسام الشرف األول ،أرفع
وسام في سوريا ،بحسب ما أكد رئيس الحكومة عماد خميس ،أمس ،خالل لقائه مع النائب األول
للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري في طهران .وقال خميس إن منح الوسام يكشف مودة األسد
العميقة لسليماني وإخوانه في إيران.
وف��ي سابقة م��ن ن��وع�ه��ا ،أق��ام��ت وزارة ال��دف��اع ال�س��وري��ة حفل ت��أب�ين بسليماني ف��ي مكتبة األس��د
بدمشق ،وهي املرة األولى التي يقام فيها حفل تأبني في سوريا لشخصية عسكرية غير سورية.
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 6معطيات ِّ
تؤشر إلى تراجع النفوذ اإليراني

إمبراطورية قاسم سليماني تتزعزع
محرر الشؤون الدولية
ع ��ان ��ت امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي� ��رة م��ن
أزمات متعددة ،احدثت فراغا كبيرا واختالال
ف ��ي م ��وازي ��ن ال� �ق ��وى ،س �م��ح الي � ��ران ب��ال�ت�م��دد
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،مستفيدة م��ن ت��راج��ع الحضور
االم �ي��رك��ي ف�ي�ه��ا ،وع ��دم ال��رغ �ب��ة ف��ي م��واج�ه��ة
ط�ه��ران خ�لال والي�ت��ي الرئيس السابق ب��اراك
اوب� ��ام� ��ا ( 2008ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  ،)2016ح �ت��ى ان ب�ع��ض
املسؤولني االيرانيني ،ومنهم الجنرال الراحل
قاسم سليماني ،كانوا يتباهون بالسيطرة
ع �ل��ى  4ع ��واص ��م ع��رب �ي��ة (دم � �ش ��ق وب� �ي ��روت
وبغداد ،وصنعاء).
ل�ق��د ك��ان��ت رح�ل�ات ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��دس قاسم
س �ل �ي �م��ان��ي ف� ��ي س� ��وري� ��ا وال� � �ع � ��راق ول �ب �ن ��ان،
والصور التي يلتقطها مع املقاتلني التابعني
ّ
للميليشيات االيرانية ،وهم يحققون التقدم
ع�س�ك��ري��ا ع�ل��ى االرض ،وف ��ي ب�ع��ض االوق ��ات
على مقربة من القوات االميركية ،التي كانت
ً
ت�ش��ارك�ه��م ال �ح��رب ض��د تنظيم داع ��ش ،م�ث��اال
ص��ارخ��ًا على حقيقة ال�ت�م��دد االي��ران��ي ،حتى
ظ��ن ال �ب �ع��ض ان م��ا ي �ج��ري ي �ح��دث بتنسيق
وات�ف��اق مع الجانب االميركي وأن العرب هم
من يدفعون الثمن.
مع مجيء الرئيس دونالد ترامب بدا واضحا
ّ
ستتغير ،وأن
ان طريقة التعاطي م��ع اي ��ران
ال �ب �ل��دي��ن ي �ت �ج �ه��ان س��ري �ع��ا ن �ح��و ال � �ص ��دام؛
الرئيس االميركي انسحب من االتفاق النووي
وف ��رض ع�ق��وب��ات ق��اس�ي��ة ض��د اي� ��ران ،شملت
للمرة االولى قطاع النفط ،ما ادخل البالد في
ازمات اقتصادية قاسية جدا ،كان لهذا التوتر
ان ي�ن�ف�ج��ر س��ري �ع��ا ،ب� ��دأت اي � ��ران ت�ح��رك��ات�ه��ا
العسكرية واستهدفت ناقالت النفط ومنشآت
نفطية في السعودية ،وعندما اسقطت طائرة
ت�ج� ّ�س��س ام�ي��رك�ي��ة ك ��ادت امل��واج �ه��ة امل�ب��اش��رة
ت �ق��ع ،ول �ك��ن ب �ع��د م �ق �ت��ل «م �ت �ع��اق��د» ام �ي��رك��ي
ب�ق�ص��ف للميليشيات االي��ران �ي��ة ع�ل��ى ق��اع��دة
ف��ي ال�ع��راق ق��رر الرئيس ت��رام��ب قلب الطاولة
على اي ��ران؛ فقصف م��واق��ع للحشد الشعبي،
وقتل  24مقاتال ،وعندما حاولت اي��ران الرد
بمحاصرة السفارة االميركية في بغداد ،اكمل
ترامب ضربته ،وقتل قاسم سليماني ،ووضع
ايران امام حقيقة «انتهاء حرب الوكالة».

ذراع إيران خارج الحدود

ّ
ت�س��ل��م ق��اس��م سليماني ف��ي ع��ام  1998ق�ي��ادة
فيلق القدس ،ال��ذي تأسس ع��ام  1990ليكون
ذراع اي��ران خ��ارج ال �ح��دود ،ألكثر م��ن عقدين
من الزمن ،استفاد الجنرال الراحل من ازمات
امل �ن �ط �ق��ة ل �ي �ه �ن��دس ت �م��دد ال �ن �ف��وذ االي ��ران ��ي،
وليؤسس ما يمكن وصفها بــ «امبراطورية
قاسم سليماني» في سوريا والعراق ولبنان،
واليمن.
اع�ت�م��د سليماني بشكل اس ��اس ع�ل��ى االذرع
العسكرية االي��ران �ي��ة ف��ي املنطقة ال�ت��ي كانت
تشكل رأس حربة اي��ران في حرب الوكالة مع
الواليات املتحدة ،وباغتياله أنهى ترامب هذه
ال �ح��رب ،م�ه��ددا اي ��ران بمواجهة م�ب��اش��رة مع
اميركا ان هي استهدفت اي جندي اميركي.
ومن هذا املنطلق ذهب الكثيرون من املحللني
الى القول إن «امبراطورية سليماني» ّ
مهددة
باالنهيار بعد مقتله ،والنفوذ الذي استمرت

إيران ..تظاهرات
لليوم الثالث
وسقوط جرحى
برصاص

قاسم سليماني في زيارة سابقة للعراق

اي��ران بتشييده لــ  3عقود هو الخاسر األكبر
من وراء عملية قتل سليماني.
ل�ق��د س�ع��ت ط �ه��ران ل�ل��رد س��ري�ع��ا ع�ل��ى عملية
االغ�ت�ي��ال ،ف��ي م�ح��اول��ة لطمأنة الحلفاء على
ان�ه��ا ق ��ادرة على مجابهة ال��والي��ات املتحدة،
لكن ال��رد الهزيل بقصف قاعدتني اميركيتني
ف��ي ال �ع ��راق ج ��رى اخ ��راج ��ه ب�ش�ك��ل م�س��رح��ي،
ول� ��م ي �ق �ن��ع ح �ت��ى اق � ��رب امل �ق � ّ�رب�ي�ن م ��ن اي � ��ران،
وب��ات الجميع ام��ام حقيقة ع��دم ق��درة طهران
على مجابهة الواليات املتحدة عسكريا ،وأن
القيادة االيرانية لن تغامر بأي معركة ،يمكن
ان ّ
تهدد بقاء النظام.
صحيفة ال�غ��اردي��ان البريطانية اش��ارت الى
أن مشروع طهران في املنطقة أصبح ضعيفًا.
وقالت الصحيفة :إن عواقب اغتيال سليماني
ستتضمن «ف��وض��ى وغضبًا وع��دم استقرار،
وربما يصل األم��ر إل��ى ح��رب بني من هم ضد
االغتيال وبني الذين هتفوا له .وهناك إجماع
تقريبًا على أن األمور لن تكون كما كانت عليه
في السابق أبدًا».

 6معطيات

ّ
ويتحدث املراقبون عن  6معطيات تؤشر الى
امكانية تراجع النفوذ االيراني في املنطقة في
املرحلة املقبلة ،وهي:
ً
أوال  -ه�ن��اك ش�ك��وك ك�ب�ي��رة ح��ول م��ا اذا ك��ان
خ�ل�ي�ف��ة س�ل�ي�م��ان��ي ال �ج �ن��رال اس�م��اع�ي��ل ق��آن��ي
يمتلك ال �ق��درات وال�ك��اري��زم��ا أنفسهما ،التي
ك ��ان ��ت ي�م�ت�ل�ك�ه��ا س �ل �ي �م��ان��ي ،وس ��اع ��دت ��ه ف��ي
ت �ك��وي��ن ع �ل�اق ��ات ق ��وي ��ة م ��ع ق � �ي� ��ادات االذرع
ال �ت��اب �ع��ة الي � � � ��ران ،ف��ال �ق��ائ��د ال� �ج ��دي ��د ل�ف�ي�ل��ق
ال�ق��دس ال��ذي ي�ع��رف عنه أن��ه م�ت�ش� ّ�دد ويقود
امليليشيات االجنبية التي تحارب مع النظام
السوري امام امتحان صعب وقد ال يستطيع
ملء الفراغ ،الذي تركه سليماني.
ث��ان�ي��ًا  -ي�ب��دو أن س��وري��ا ب ��دأت ت�خ��رج روي��دا
روي � ��دا م ��ن دائ � ��رة ال �ن �ف��وذ االي ��ران ��ي ملصلحة
النفوذ الروسي املباشر ،وهذا ما ّ
فسرته زيارة
الرئيس فالديمير بوتني قبل ايام الى دمشق،
واس �ت �ق �ب��ال��ه ل �ل��رئ �ي��س ب �ش��ار االس � ��د ف ��ي مقر
القوات الروسية ،حيث خرجت معلومات تقول
إن ب��وت�ين اب �ل��غ االس ��د ان «ت �ف��اه��م» الكرملني
وال�ب�ي��ت االب �ي��ض ع�ل��ى ت�ط��وي��ق ان�ت�ش��ار اي��ران
وأذرع �ه ��ا ف��ي ال �ش��رق االوس � ��ط ،ق��ائ��م وث��اب��ت،

هل يستطيع إسماعيل
قآني ملء الفراغ الذي
تركه سليماني؟
سوريا تتحوّ ل إلى
النفوذ الروسي
الخالص ..وزيارة بوتين
أكدت ذلك
تظاهرات العراق
مستمرة ..وهدفها
ُّ
التدخالت اإليرانية
وقف
أزمة لبنان ُتربك «حزب
الله» وتهدِّ د كل
مكتسباته السابقة

ويجب االنضباط ،تحت هذا السقف.
ثالثًا  -اغتيال سليماني احدث صدمة كبيرة
الي ��ران واذرع �ه��ا العسكرية ل�ك��ون املستهدف
ه ��و م �ه �ن��دس ال �س �ي��اس��ة ال �ت��وس �ع �ي��ة الي � ��ران،
وامل� �ش ��رف امل �ب��اش��ر ع �ل��ى االذرع ال�ع�س�ك��ري��ة.
وجاءت العملية في وقت كانت ايران تحاول
ج ��اه ��دة ال �ت �ص��دي ل �ل �ت �ظ��اه��رات ال �ع��ارم��ة في
ال �ع��راق ،وال�ت��ي ك��ان��ت ت�ط��ال��ب ب��ان�ه��اء النفوذ
االي ��ران ��ي ،وي �ب��دو ان ال�ت�ظ��اه��رات ف��ي ال�ع��راق
اس � �ت � �ع ��ادت زخ �م �ه ��ا ول � ��م ت �ن �ج��ح اي� � � ��ران ف��ي
استثمار حادثة مقتل سليماني وابومهدي
املهندس لوأد االنتفاضة الشعبية.
رابعًا  -يجد «حزب اهلل» في لبنان ،والذي يعد
ال� ��ذراع ال�ق��وي��ة الي ��ران ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ف��ي وض��ع
مرتبك وغير قادر على ايجاد وسيلة ناجعة
ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع االح �ت �ج��اج��ات ف ��ي ل �ب �ن��ان،
وال�ت��ي ت�ه��دد ك��ل مكتسباته السياسية التي
حققها في السنوات االخيرة.
وأي خطأ يرتكبه الحزب ستتحمل مسؤوليته
إيران ،في بلد على حافة اإلفالس والفقر.
خ��ام�س��ا  -االح �ت �ج��اج��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة االي��ران�ي��ة
تتجدد وترفع شعارات تكسر «املحرمات» مثل
تحميل املرشد مسؤولية ما آلت إليه البالد،
خصوصا مع تراجع الناتج االقتصادي %10
في  2019وعام  2020يبدو أسوأ ،كما أن هناك
جناحا «إصالحيا» في إي��ران بات متعبا من
كلفة ذلك النفوذ اإلقليمي.
س��ادس��ا -كثير م��ن امل��راق�ب�ين ه ��زؤوا م��ن ال��رد
اإلي��ران��ي ال�ه��زي��ل ،خصوصا أن التهديد قبل

قائد فيلق القدس إسماعيل قآني

ال��رد كاد يصل إلى حد إشعال حرب إقليمية
ورب �م ��ا دول� �ي ��ة ،ف� ��إذا ب ��واق ��ع األم� ��ر ي �ش��ي ب��أن
«إيران خائفة جدا من ترامب هذه املرة» وفقا
ألجانب زاروا طهران في األيام األخيرة.

تفادي الدخول في الحرب
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،ي � ��رى ري � � ��اض ق �ه��وج��ي
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل��ؤس �س��ة أن �ي �غ �م��ا ل �ل ��دراس ��ات
االستراتيجية ان« :مشروع اي��ران في املنطقة
ّ
يتغير بعد اغتيال سليماني» ،وال�س��ؤال
ل��ن
ال ��ذي ي�ج��ب ان ي �ط��رح« :ه��ل س�ي�ك��ون تنفيذه
بالسهولة التي كانت بها تحت قيادة شخص
استراتيجي ،أتقن لعبة استراتيجية الحرب
الهجينة ،بهذا الشكل الفعال والناجح ،والذي
ّ
مكن اي��ران م��ن توسيع نفوذها بهذا الشكل،
وهل يمتلك خليفته البعد والرؤية والحنكة
االستراتيجية والعسكرية نفسها؟».
وي �ش � ّ�دد ق�ه��وج��ي ع�ل��ى ان «اي � ��ران ستمتحن
ردود اميركا ف��ي م��وض��وع ال�ح��رب بالوكالة،
خاصة ان الرسالة االميركية كانت واضحة،
ومفادها ان اي تهديد او اع�ت��داء على جنود
ام�ي��رك�ي�ين سيتم ال ��رد عليها م�ب��اش��رة داخ��ل
ايران».
وي� ��وض� ��ح ق� �ه ��وج ��ي ان «اس � �ت � �م� ��رار االدارة
االم�ي��رك�ي��ة بسياسة الضغط االق�ص��ى يطرح
اس �ئ �ل��ة ح� ��ول االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة االي ��ران� �ي ��ة ف��ي
املرحلة املقبلة ،بعدما اصبح موضوع الحرب
بالوكالة دونه عقبات ،ويهدد بحرب مباشرة
مع اميركا ،وااليراني يحاول تفادي الدخول
ف��ي ال�ح��رب م��ع اميركا ،وال�ت��ي تعتبر بمنزلة
انتحار».
وي��رى املدير العام ملؤسسة أنيغما ان «اي��ران
س�ت��راج��ع ال�ت�ك�ت�ي�ك��ات ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا ضمن
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ك ��ام� �ل ��ة ،وه � �ن ��اك ق ��ائ ��د م �ك��ان
سليماني سنرى اذا ما كان يتمتع بالكفاءات
وال�ق��درات نفسها ،ويستطيع متابعة ما كان
ي �ق��وم ب��ه س�ل�ي�م��ان��ي ،ل�ك��ن ب�ت�ق��دي��ري ان االم��ر
سيكون مختلفا».
ويبقى ان االفضل اليران ان تراجع سياساتها
ال�س��اب�ق��ة ،وتبتعد ع��ن اح�ل�ام ال�س�ي�ط��رة على
املنطقة ،وت��درك ان السبيل الوحيد للخروج
من عزلتها هو الركون الى التعايش السلمي
ّ
م��ع ج�ي��ران�ه��ا ،وف ��ق ق��اع��دة ع ��دم ال �ت��دخ��ل في
الشؤون الداخلية للدول.

مفاوضات موسكو «الليبية» انتهت بال اتفاق

حفتر يؤجل التوقيع على اتفاق الهدنة
■ ألمانيا :قمة تحديد «مسار السالم» في برلين األحد
في وق��ت تتحضر برلني إل��ى استضافة قمة
تستهدف ت�ح��دي��د م�س��ار ال �س�لام ف��ي ليبيا،
بدأت في موسكو مباحثات غير مباشرة بني
طرفي ال �ن��زاع ،حيث التقى وف��د ع��ن حكومة
الوفاق الوطني املعترف بها دوليا وآخر عن
قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر ،كل منهما
على حدة ،مع وزيري خارجية ووزيري دفاع
روس �ي��ا وت��رك �ي��ا ف��ي إط� ��ار ال �س �ع��ي ل�ت��وق�ي��ع
اتفاق وقف إطالق النار الذي أعلنه الطرفان
ال �س �ب��ت وب � ��دأ س��ري��ان��ه م �ن��ذ األح � ��د وج ��رى
برعاية تركية روسية مشتركة.
وأش� � � ��ار رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق االت � �ص � ��ال ال ��روس ��ي
ب�ش��أن ليبيا ل�ي��ف دي�ن�غ��وف إل��ى أن ك�لا من
حفتر وال �س��راج التقيا «بشكل منفصل مع
املسؤولني الروس ومع ممثلي الوفد التركي»،
الفتا إل��ى أن مسؤولني م��ن مصر واإلم��ارات
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن بصفتهم م��راق�ب�ين .وق��ال
حميد الصافي ،املستشار اإلعالمي لرئيس
ال�ب��رمل��ان ال�ل�ي�ب��ي ،عقيلة ص��ال��ح ،ال ��ذي يدعم
ق� ��وات ح�ف�ت��ر إن «امل� �ف ��اوض ��ات ان �ت �ه��ت دون
التوصل إلى توقيع اتفاق» ،وان��ه لم يتم أي
لقاء مباشر بني حفتر والسراج .بدوره ،قال
رئيس مجلس ال��دول��ة األع�ل��ى الليبي ،خالد
امل�ش��ري ،ال��داع��م لحكومة ال��وف��اق ،إن السراج

رف ��ض ع �ق��د أي ل �ق��اء ث �ن��ائ��ي م��ع ح�ف�ت��ر ول��ن
يجلس معه حول طاولة واحدة للمفاوضات
تحت أي ظرف.
وذكرت موسكو أن السراج ،وقع وثيقة تحدد
ش� ��روط ال �ه��دن��ة  ،ب�ي�ن�م��ا ط �ل��ب ح �ف �ت��ر ،وق�ت��ا
إض��اف�ي��ا ل��دراس�ت�ه��ا .وأف ��اد وزي ��ر الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،في مؤتمر صحفي
عقده ،مع نظيره التركي ،مولود تشاووش
أوغ �ل ��و ،ب�ع��د ان �ت �ه��اء امل �ف��اوض��ات ،بتحقيق
«تقدم كبير» ،موضحا أن املفاوضات تركزت
على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطالق
ال�ن��ار وت�ح��دد ش��روط��ه ،الفتا إل��ى أن السراج
ورئ � �ي� ��س امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل � �ل ��دول ��ة ،خ��ال��د
املشري ،وقعا عليها ،بينما طلب حفتر مهلة
لدراسة مسودة االتفاق تنتهي صباح اليوم.
ودعت مسودة االتفاق الطرفني لوقف جميع
األع �م��ال العسكرية ال�ه�ج��وم�ي��ة ،م��ع تشكيل
ل�ج�ن��ة ع�س�ك��ري��ة ل�ت�ح��دي��د خ��ط االت �ص��ال بني
الطرفني املتحاربني .وبحسب وكالة رويترز،
شملت مسودة االتفاق خطوات متبادلة من
أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ،أف � ��ادت م �ص��ادر ب��وج��ود
ثغرات كبيرة بمشروع االتفاق بني األطراف
الليبية .فيما أك��دت ق��وات حفتر انها باقية

فريق روسي  -تركي
سيراقب وقف النار..
ودور لإلمارات ومصر
ف ��ي م��واق �ع �ه��ا ول ��م ت�ن�س�ح��ب م ��ن ال�ع��اص�م��ة
طرابلس.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن دبلوماسي غربي
رفيع املستوى ان روسيا وتركيا ستشكالن
فريقا مشتركا مكلفا بضمان تنفيذ نظام
وق ��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ،ك�م��ا ن�ق�ل��ت ع��ن م�س��ؤول
ع��رب��ي ق��ول��ه إن مصر واإلم ��ارات ق��د تقومان
بدوريهما في تحقيق هذا الهدف.

طي الصفحة
رئيس حكومة ال��وف��اق فائز ال�س��راج ك��ان قد
دعا الليبيني قبيل وصوله موسكو إلى «طي
صفحة املاضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف
لالنطالق نحو السالم واالستقرار» .واضاف:
«ال تعتقدوا أبدا أننا سنفرط في تضحيات

أبنائنا ودماء شهدائنا ،أو بيعنا حلم السير
ن�ح��و ال��دول��ة امل��دن �ي��ة» .م�ن��وه��ًا إل��ى أن قبول
حكومته وق��ف إط�لاق النار يأتي من موقف
ق��وة ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى اللحمة ال��وط�ن�ي��ة ونسيج
ليبيا االج�ت�م��اع��ي ،م�ش��ددا ف��ي ال��وق��ت نفسه
ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ط��راب �ل��س ع�س�ك��ري��ا ف��ي ح��ال
حدوث أي خروق للهدنة .ولفت السراج إلى
أن وق��ف إط�لاق النار ما هو إال خطوة أولى
في «تبديد أوهام الطامعني في السلطة بقوة
السالح والحاملني بعودة االستبداد».

قمة برلني
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ق ��ال م �ش��ارك��ان ف��ي امل �ف��اوض��ات
التحضيرية لعقد قمة برلني ح��ول ليبيا ان
أملانيا تعتزم عقد القمة ف��ي ي��وم  19يناير،
ستواكبها زي��ارة يقوم بها الرئيس التركي
رج ��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان ال ��ذي ي�ع�ت�ب��ر وج ��وده
ضروريا لنجاح أي مؤتمر حول ليبيا بعد
ق � ��رار أن� �ق ��رة ن �ش��ر م �س �ت �ش��اري��ن ع �س �ك��ري�ين،
ورب �م��ا ق ��وات ،ف��ي ليبيا األم ��ر ال ��ذي جعلها
العبا رئيسيا في الحرب.
وكانت املستشارة انجيال ميركل أعلنت أن
األم��م املتحدة وعشر دول على األق��ل (ال��دول
الدائمة العضوية في مجلس األمن مع أملانيا

وتركيا وإيطاليا ومصر واإلمارات) ،ستقود
امل � �ح ��ادث ��ات ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف إل � ��ى م �ن��ح ل�ي�ب�ي��ا
ال�ف��رص��ة ل�ك��ي تصبح ب�ل��دا يحظى بالسالم
والسيادة.
وفي سياق متصل ،رحبت رئيسة املفوضية
األوروب� �ي ��ة ب��وق��ف ال �ن��ار ف��ي ليبيا ف��ي وق��ت
طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
بوقف نار «ذي صدقية ودائم ويمكن التحقق
منه» من أجل خلق ظروف مواتية الستئناف
الحوار ،وفق ما أف��اد اإلليزيه في بيان عقب
مكاملة هاتفية بني ماكرون ونظيره الروسي
فالديمير بوتني ،حيث ش��دد م��اك��رون «على
رغبته في أن يتيح مؤتمر برلني إعادة إطالق
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ب��رع��اي��ة األم ��م امل�ت�ح��دة
بأسرع ما يمكن».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال م�ص��در دب�ل��وم��اس��ي فرنسي
«إذا ن�ج�ح�ن��ا خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ب��ال�ت��وص��ل إل��ى
وق��ف إط�ل�اق ن��ار م�ق�ب��ول ،فسنكون ق��د قمنا
ب��ال �ف �ع��ل ب �خ �ط��وة ك� �ب� �ي ��رة» .وش � ��دد امل �ص��در
على أن فرنسا ليست «ال م��ع حفتر وال مع
ال � �س� ��راج» ،ب ��ل ه ��ي «ت ��دع ��م ج �ه��ود امل �ب �ع��وث
االم �م��ي غ �س��ان س�ل�ام��ة» ،م�ش�ي�رًا ف��ي ال��وق��ت
نفسه إل��ى أن االتحاد اإلفريقي «لديه أيضًا
دور بارز ليلعبه».

أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران
على م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،احتشاد
محتجني إيرانيني ،أمس ،في العاصمة طهران،
وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب
ع��ام م��ن اع �ت��راف ال �ح��رس ال �ث��وري ب��إس�ق��اط
الطائرة األوكرانية األسبوع املاضي.
وردد ال�ع�ش��رات ف��ي إح��دى جامعات طهران
هتافات «قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال
ُدين» ،في احتجاج على إسقاط الطائرة التي
قتل كل من ك��ان على متنها ،وع��دده��م 176
شخصا ،بعضهم طلبة إيرانيون .كما أظهرت
ال�ل�ق�ط��ات وج ��ود ال�ع�ش��رات م��ن أف ��راد شرطة
مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران.
ُ
كما نظمت اح�ت�ج��اج��ات ف��ي ك��رم��ان مسقط
رأس ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي،
تطالب برحيل املرشد علي خامنئي .وهتف
امل�ح�ت�ج��ون ف��ي ك��رم��ان «امل ��وت ل��والي��ة الفقيه
على كل هذا اإلجرام».
وأك ��د م��وق��ع «إي ��ران إن�ت��رن��اش�ي��ون��ال» إص��اب��ة
عدة أشخاص بجروح إثر إطالق قوات األمن
ال��رص��اص ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن امل�ش��ارك�ين في
تأبني ضحايا الطائرة األوكرانية في طهران
ومدن أخرى.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ص ��رح ق��ائ��د ش��رط��ة ط �ه��ران أن��ه
تلقى توجيهات «بضبط النفس» في مواجهة
ال �ت �ظ��اه��رات ال �غ��اض �ب��ة ض��د ال �س �ل �ط��ات ال�ت��ي
تجري منذ مساء السبت.
وقال الجنرال حسني رحيمي في تصريحات
بثها التلفزيون الحكومي إن «الشرطة عاملت
األش�خ��اص ال��ذي��ن تجمعوا بصبر وتسامح.
ال�ش��رط��ة ل��م تطلق ال�ن��ار على التجمعات ألن
أمرًا بضبط النفس أعطي لرجال الشرطة في
العاصمة».
واع �ت ��رف ��ت ط� �ه ��ران ب��إس �ق��اط ط ��ائ ��رة رك ��اب
أوك��ران �ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال�خ�ط��أ ،م�م��ا أس�ف��ر عن
مقتل  176شخصًا ،معظمهم من اإليرانيني،
ب �ع��د س ��اع ��ات م ��ن إط�ل�اق �ه��ا ص ��واري ��خ على
قواعد أميركية ردا على مقتل سليماني.
وأظ �ه��رت م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و ن�ش��رت ع�ل��ى م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ف��ي وق��ت م�ت��أخ��ر من
مساء األح��د ،إط�لاق أعيرة نارية في محيط
االحتجاجات في ميدان أزادي بطهران وبركا
م��ن ال ��دم ��اء ع �ل��ى األرض وص � ��ورا مل�ص��اب�ين
يحملهم آخرون.
وأظ�ه��رت م�ن�ش��ورات أخ��رى الشرطة ف��ي زي
مكافحة الشغب تضرب املحتجني بالعصي
ف� ��ي ال � �ش� ��ارع ف� ��ي ح �ي�ن ي �ص �ي��ح ال � �ن� ��اس «ال
تضربوهم».
وأظ� � �ه � ��رت ل� �ق� �ط ��ات ان� �ت� �ش ��رت ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
التواصل االجتماعي املحتجني يرددون هتافا
ي�ق��ول «امل��وت للدكتاتور» موجهني غضبهم
لخامنئي.

روسيا تفتح  3نقاط جديدة
إلجالء المدنيين

النظام يستغل
التهدئة بدعوة
السكان لمغادرة إدلب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس أنه بإمكان املدنيني
الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب
السورية عبر ث�لاث نقاط تفتيش جديدة .وأضافت
أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيني موجودين في
إدل ��ب ،ف��ي مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة،
يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض
تسيطر عليها قوات النظام السوري .وطالب الجيش
ال ��روس ��ي ال �ج �م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة ب �ـ«ال �س �م��اح ل�ل�ن��اس
بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك».
وأل �ق��ى ال �ط �ي��ران امل ��روح ��ي ال �ت��اب��ع ل�ل�ن�ظ��ام ال �س��وري
منشورات ورقية فوق بلدات ومدن إدلب وريف حلب،
الخاضعة لسيطرة املعارضة ،تدعو األهالي للخروج
ع�ب��ر امل�ع��اب��ر اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي أع�ل�ن�ه��ا ،ب��ال�ت��زام��ن مع
اليوم األول للتهدئة املعلنة من روسيا وتركيا.
وي��أت��ي ذل ��ك ف��ي وق ��ت أف� ��ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام م��وال�ي��ة
للنظام إن قوات االسد تستعد لبدء عملية عسكرية
ف��ي غ��رب��ي ح�ل��ب ،ح�ي��ث أل�ق��ت م�ن��اش�ي��ر ع�ل��ى مناطق
األت � � ��ارب وال� ��زرب� ��ة دع� ��ت ف �ي��ه ال �س �ك��ان إل� ��ى م �غ��ادرة
م�ن��اط��ق س�ي�ط��رة امل�ع��ارض��ة املسلحة «ل�ل�ح�ف��اظ على
سالمتهم» .وكانت االحياء الغربية للمدينة تعرضت
االحد لقصف صاروخي ما تسبب في سقوط قتلى
وجرحى.
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جمد ترامب عائدات النفط
تخوُّ ف من «انهيار اقتصادي» إذا َّ

االحتجاجات العراقية تتصاعد..
والصدر يرفض عودة عبدالمهدي
ارتفعت أسعار صرف الدوالر في العراق
ام � ��س ف� ��ي ب� ��ورص� ��ة ال� �ك� �ف ��اح واالس� � � ��واق
امل�ح�ل�ي��ة؛ ل�ت�ص��ل إل ��ى  121.5دي �ن��ارا لكل
 100دوالر ،ف��ي وق ��ت ي �ع��رب م�س��ؤول��ون
ع ��راق� �ي ��ون ع ��ن خ�ش�ي�ت�ه��م م ��ن «ان �ه �ي��ار»
اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات،
س� �ب ��ق أن ل� � ّ�وح� ��ت ب � �ه ��ا؛ م �ن �ه��ا ت�ج�م�ي��د
حسابات مصرفية في الواليات املتحدة،
تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي
تشكل  90في املئة من ميزانية الدولة.
وف��ي وق��ت ب��دأت تتعالى االص��وات داخل
العراق ،رفضًا لخروج القوات االميركية،
حيث اك��د مسؤولون عراقيون حاجتهم
ل �ب �ق��اء ال� �ق ��واع ��د االم� �ي ��رك� �ي ��ة ف ��ي ال��وق��ت
الحالي.
وك��ان��ت م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة أك� ��دت ،األح��د،
س� �ق ��وط  7ق ��ذائ� ��ف م ��ورت� ��ر ع �ل��ى ق��اع��دة
«ب � �ل� ��د» ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت� �ض ��م ج� �ن ��ودًا
ام �ي��رك �ي�ين ،وأص �ي��ب  4ج �ن��ود ع��راق �ي�ين،
بينهم ضابطان ،ما اث��ار «غضب» وزير
الخارجية االميركي مايك بومبيو ،الذي
دع��ا ب�غ��داد إل��ى محاسبة امل�س��ؤول�ين عن
هذا الهجوم.
وقال مسؤوالن عراقيان لوكالة فرانس
ّ
ب � ��رس إن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة س��ل �م��ت
رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية
إل� ��ى م �ك �ت��ب رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء امل�س�ت�ق�ي��ل
ّ
ع � ��ادل ع �ب ��دامل �ه ��دي ،وان االخ� �ي ��ر ت �ل��ق��ى
مكاملة تهديد بأنه إذا جرى طرد القوات
األميركية فإن الواليات املتحدة ستغلق
ح �س��اب ال �ع��راق ف��ي ال �ب �ن��ك االح�ت�ي��اط��ي
الفدرالي في نيويورك ،الذي تأسس في
ع��ام  ،2003ف��ي أع�ق��اب ال�غ��زو األم�ي��رك��ي
ب�م��وج��ب ال �ق��رار رق��م  1483ال �ص��ادر عن
مجلس األمن ،وجميع عائدات مبيعات
النفط العراقي تذهب إلى ذلك الحساب.
وي�ب�ل��غ رص�ي��د ال�ح�س��اب اآلن ح��وال��ى 35
م �ل �ي��ار دوالر ،وف� ��ق م ��ا أك� ��د م �س��ؤول��ون
عراقيون ،ويدفع العراق كل شهر تقريبًا،
ما يتراوح بني مليار وملياري دوالر نقدًا
م��ن ه��ذا ال�ح�س��اب ،للمعامالت الرسمية
والتجارية ،وتجميده ومنع الوصول إليه
يعنيان إغالق «الحنفية» تمامًا ،ما يمنع
الحكومة من القيام باألعمال اليومية أو
دف��ع ال��روات��ب ،وي ��ؤدي إل��ى ه�ب��وط قيمة
العملة العراقية ،و«ه��ذا سيعني انهيار
العراق» ،وفق املسؤولني.
وهذه التحذيرات تأتي في وقت يرزح فيه
العراقيون تحت اوضاع اقتصادية صعبة،
دفعتهم إلى الخروج إلى الشوارع؛ للمطالبة

الملك سلمان يقدم واجب العزاء
في وفاة السلطان قابوس

خادم الحرمين الشريفين مقدماً التعازي للسلطان هيثم بوفاة السلطان قابوس بن سعيد | واس

زار خادم الحرمني الشريفني ،امللك سلمان
ب��ن عبدالعزيز ،أم��س ،العاصمة ُ
العمانية
م �س �ق��ط ،ق� ��دم خ�ل�ال �ه��ا واج � ��ب ال� �ع ��زاء إل��ى
السلطان هيثم ب��ن ط��ارق ،سلطان عمان،
بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.
ول ��دى وص ��ول خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين

م �ط��ار م�س�ق��ط ال��دول��ي ،ك��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه
ش� �ه ��اب ب� ��ن ط� � ��ارق آل س� �ع� �ي ��د ،م �س �ت �ش��ار
ال� �س� �ل� �ط ��ان ،وب� � ��در ب� ��ن س� �ع ��ود ب� ��ن ح� ��ارب
ال � �ب � ��وس � �ع � �ي � ��دي ال� � � ��وزي� � � ��ر امل � � � �س� � � ��ؤول ع��ن
ش��ؤون ال��دف��اع بسلطنة ُع �م��ان ،وع��دد من
املسؤولني.

الحوار بين األردن وإسرائيل متوقف منذ عامين
طالب عراقيون خالل تظاهرة في النجف األحد | ا ف ب

اغتيال ناشط عراقي
بـ  4رصاصات من مسدس
كاتم للصوت
العامري يشترطَّ :
أترأس
«الحشد» بتصويت
برلماني ..ونفي قيادة
الصدر «محور المقاومة»
بحقوقهم وبوقف الفساد والسرقات ،وقد
عاد الزخم إلى الشارع العراقي في اليومني
املاضيني ،رغ��م مقتل  669ف��ي التظاهرات
السابقة ،وفق مركز توثيق جرائم الحرب
ب ��ال � �ع ��راق ،ف ��ي ح �ي�ن وص � ��ل ع � ��دد ج��رح��ى
االحتجاجات إلى  25ألف جريح ،واعتقال
 2800متظاهر.
وشهدت االحتجاحات امس زخما ،في

النجف وذي ق��ار وواس��ط ،وغيرها من
امل�ح��اف�ظ��ات ،وس�ق��ط ع �ش��رات ال�ج��رح��ى،
أم� � ��ام ج ��ام �ع ��ة واس� � ��ط ف ��ي ال � �ك� ��وت ،ف��ي
حني أصيب اكثر من عشرة متظاهرين
ف � ��ي امل � ��واج � �ه � ��ات ب �ي��ن ق � � ��وات م �ك��اف �ح��ة
ال �ش �غ��ب وامل �ح �ت �ج�ين ف ��ي ح ��ي ال �ب �ل��دي��ة،
وس��ط مدينة ك��رب�لاء ،وأق��دم مجهولون
ع�ل��ى إض��رام ال�ن��ار ف��ي م�ق��ر منظمة ب��در
ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ة .ك� �م ��ا اغ � �ت� ��ال م �ج �ه��ول��ون،
ام � ��س ،ال �ن��اش��ط ح �س��ن ه � ��ادي م�ه�ل�ه��ل،
بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار بـ4
رصاصات من مسدس كاتم للصوت.

رئاسة الحكومة

ّ
وفي حني التظاهرات الشعبية تتزخم،
استمر الصراع بني الكتل العراقية على
تسمية رئيس وزراء جديد ،وسط انباء
عن ارتفاع اسهم عودة عادل عبداملهدي
ل ��دى ت �ح��ال��ف ال �ب �ن��اء وال �ف �ت��ح ،ال سيما
ب�ع��د امل��واق��ف ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا عبداملهدي
ع � � �ق � ��ب اغ � � �ت � � �ي� � ��ال ق � � ��اس � � ��م س� �ل� �ي� �م ��ان ��ي
واب��وم�ه��دي امل�ه�ن��دس ،وت��أي�ي��ده لسحب
ال �ق ��وات االج �ن �ب �ي��ة م��ن ال� �ع ��راق .غ �ي��ر ان
رئ� �ي ��س ك �ت �ل��ة ال� �ب� �ن ��اء ه � ��ادي ال �ع��ام��ري
ف�ش��ل ف��ي إق �ن��اع زع�ي��م ك�ت�ل��ة «س��ائ��رون»

نحو اإلصالح ،مقتدى الصدر ،بتجديد
ً
ال �ث �ق��ة ب �ع �ب��د امل �ه ��دي ج �م �ل��ة وت�ف�ص�ي�لا.
وق � ��ال ع �ض��و ال �ب ��رمل ��ان ال �س��اب��ق ج��اس��م
م�ح�م��د ج�ع�ف��ر :إن ال��زع�ي�م�ين س�ي�ت�ف�ق��ان
ع �ل��ى م ��رش ��ح آخ � ��ر ،وف� ��ق وك ��ال ��ة أن �ب��اء
فارس اإليرانية.

رئاسة الحشد
ه��ذا ،ويعمل الحشد الشعبي على اعادة
هيكلة عقب مقتل نائب رئيسه ابومهدي
املهندس ،وتكليف رئيسه فالح الفياض
ب�م�ه��ام اخ ��رى ،وك�ش��ف م�ص��در سياسي،
أمس ،االتفاق على تولي هادي العامري
رئ ��اس ��ة ال �ح �ش��د ال �ش �ع �ب��ي ب� �ش ��رط .وق ��ال
امل�ص��در ف��ي ح��دي��ث ل�ـ «ال�س��وم��ري��ة نيوز»
إن ��ه «ج ��رى االت �ف ��اق ع�ل��ى اس �ن��اد رئ��اس��ة
الحشد ال��ى رئ�ي��س تحالف ال�ف�ت��ح» ،وان
العامري اشترط ان يحدث ذلك من خالل
تصويت مجلس النواب.
وك � �ش� ��ف ت� �ح ��ال ��ف ال� �ف� �ت ��ح ع � ��ن ح �ق �ي �ق��ة
ل� �ق ��اء ات ال �ع ��ام ��ري م ��ع ال� �ص ��در ف ��ي ق��م،
ُ
مشيرا إلى ان «ما أشيع عن اتفاق على
إس� �ن ��اد رئ ��اس ��ة ال �ح �ش��د ال� ��ى ال �ع��ام��ري
وقيادة محور املقاومة إلى الصدر عار
من الصحة»( .وكاالت)

عبد الله الثاني :ال يمكننا تحمل
عدم االستقرار في المنطقة
كشف العاهل االردن��ي امللك عبد اهلل الثاني
عن ان الحوار بني االردن واسرائيل متوقف
منذ عامني ،مؤكدا ضرورة إعادة اطالقه.
قال امللك عبد اهلل الثاني في مقابلة أجرتها
م�ع��ه ق�ن��اة «ف��ران��س  ،»24أم��س «إن التعهد
ب� �ض ��م ال� �ض� �ف ��ة ه � ��و خ � �ط� ��اب م� �ع�ي�ن ص � ��ادر
م ��ن إس��رائ �ي��ل س �ب �ب��ه ال �س �ي��اس��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
باالنتخابات ،األم��ر ال��ذي رف��ع م��ن مستوى
القلق ف��ي املنطقة ،وه��ذا م��ن شأنه أن يولد
املزيد من عدم االستقرار وسوء التفاهم رغم
اع�ت�ق��اده ب��ان ه��ذا التعهد مرتبط باملعركة
االنتخابية».
وأكد أنه «من الضروري إعادة إطالق الحوار
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،والحوار
بني األردن وإسرائيل كذلك ،الذي توقف منذ
عامني تقريبا ،ولذلك علينا أن ننتظر قرار
الشعب اإلسرائيلي» ،مشددا على أن «األردن
م�ل�ت��زم ب��ال�س�لام ك�خ�ي��ار اس�ت��رات�ي�ج��ي ،وه��و
عامل مهم الستقرار املنطقة».
وأوضح «بسبب موسم الدعاية االنتخابية
ال ��ذي اس�ت�م��ر ل�ف�ت��رة ط��وي �ل��ة ،ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك
أي ت ��واص ��ل ث �ن��ائ��ي أو خ� �ط ��وات ذات أث ��ر؛
ل��ذل��ك ع�ن��دم��ا ت �ك��ون ه �ن��اك ب�ع��ض ال �ق ��رارات

والتصريحات ،كما ذكرت سابقا ضم الضفة
الغربية ،فإنها تولد الشك ل��دى الكثير منا
ع� ��ن ال ��وج� �ه ��ة ال� �ت ��ي ي �س �ع��ى إل� �ي� �ه ��ا ب�ع��ض
السياسيني اإلسرائيليني».
وقال ان «حل الدولتني برأيي وب��رأي معظم
ال ��دول األوروب �ي��ة ه��و ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د إل��ى
األم � ��ام ،أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة مل��ن ي��دع��م أج �ن��دة حل
ال ��دول ��ة ال � ��واح � ��دة ،ف �ه ��ذا أم� ��ر غ �ي��ر م�ن�ط�ق��ي
بالنسبة لي».
وحول تصاعد التوتر بني إي��ران والواليات
امل�ت�ح��دة بعد قتل ق��ائ��د فيلق ال�ق��دس قاسم
سليماني ،عبر امللك عن أمله بأن «نقوم في
األشهر القليلة املقبلة بتصويب االتجاه في
املنطقة ،من خالل السعي للتهدئة والحد من
التوتر».
وقال إنه «لغاية اآلن ،يبدو أن هناك تهدئة،
ونرجو أن يستمر هذا التوجه ،إذ ال يمكننا
تحمل ع��دم االس �ت �ق��رار ف��ي منطقتنا ،ال��ذي
يؤثر في أوروبا وبقية العالم».
وأك��د أن «ما يحصل في طهران سيؤثر في
ب �غ��داد ودم �ش��ق وب �ي��روت ،وعملية تحقيق
السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني».
(وكاالت)

دياب يحاول خرق جدار األزمة ..وموقف حاسم لـ«التيار» اليوم

ِّ
ِّ
متجددة ..وحكومة متعثرة
لبنان :ثورة
حكومة اختصاصيني مستقلني ّأي��دن��اه��ا،
ّ
فماذا يريد بعد؟ اال نتدخل ونقصي انفسنا
ع��ن ع�م�ل�ي��ة ال �ت��أل �ي��ف؟ ح �س �ن��ا .ل��ن ن�ت��دخ��ل،
ول��ن ن��دل��ي ب��رأي�ن��ا .ول�ك��ن ن��ود التذكير بان
ال��دس �ت��ور أع �ط��ى رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة أن��ه
ّ
شريك بالتأليف ،وليس ساعي بريد يوقع
املراسيم فقط.
وع ��ن ات �ه��ام ال �ت �ي��ار ف��ي ت��أخ �ي��ر او تعطيل
التأليف بسبب اعتراضه على حصته ،يلفت
معلوف الى ان التيار يطالب بأن يعامل كما
ت�ع��ام��ل ب��اق��ي االط � ��راف ،م�ع�ت�ب��را ان «دي ��اب
ت �ش��اور م��ع ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي ،وات �ف��ق معه
على االس�م��اء التي طرحها ،وعندما وصل
دور املفاوضات معنا بدأ يناكف!
وع��ن ان�ض�م��ام ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي رس�م�ي��ا ال��ى
املعارضة ،اوضح معلوف ان االمور مرهونة
ب��ال�ت�ح��رك ال ��ذي ب ��دأه دي ��اب ام ��س ،وامل��وق��ف
ربما ّ
يتغير مع الساعات املقبلة».

بيروت ـــــ أنديرا مطر
ت �ت �ف ��اق ��م االزم � � � � ��ات امل �ع �ي �ش �ي ��ة ف � ��ي ل �ب �ن��ان
ي��وم��ا ب�ع��د ي��وم م��ع ب��دء ت�ل� ّ�م��س اللبنانيني
ّ
تداعياتها ال�ك��ارث�ي��ة عليهم ،وال�ت��ي تجلت
ب��ارت�ف��اع كبير ف��ي اس �ع��ار ال�س�ل��ع الغذائية
األس ��اس� �ي ��ة ،وش� �ب ��ه ان �ق �ط ��اع ف ��ي ال ��وق ��ود،
وش� ّ�ح كبير في السيولة ،بعد زي��ادة تقنني
البنوك ف��ي عمليات السحب حتى بالليرة
اللبنانية ،في وق��ت استفاق املواطنون مع
ب��داي��ة االس �ب��وع ع�ل��ى س�ع��ر ص��رف ال ��دوالر
ف��ي س��وق الصيارفة وص��ل إل��ى  2500ليرة
(ال�س�ع��ر ال��رس�م��ي  1515ل �ي��رة) ،م��ع تحذير
نقيب اصحاب املستشفيات الخاصة من ان
املستشفيات غير ق��ادرة على االستحصال
على املستلزمات الطبية بالسعر الرسمي،
وق��د وص�ل�ن��ا إل��ى ص�ل��ب األزم ��ة ق�ب��ل امل��وع��د
ّ
املتوقع.
ه��ذه املعطيات الكارثية اع��ادت املنتفضني
إل ��ى ال� �ش ��وارع ب��زخ��م أك �ب ��ر ،وس ��ط دع ��وات
بتكثيف تدريجي لالحتجاجات في أشكال
وتكتيات جديدة؛ تبدأ باالعتصامات امام
املرافق العامة الى التظاهرات واالضرابات
وقطع الطرق ،ومطاردة النواب والوزراء في
األماكن العامة ومنعهم من ممارسة حياتهم
الطبيعية .وف��ي ه��ذا ،االط��ار استمرت امس
مظاهر طرد الناشطني للوزراء والنواب من
املطاعم ،فبعد ط��رد وزي��ر االش�غ��ال يوسف
فنيانوس من مقهى يوم االحد ،عمد الثوار
امس إلى طرد النائب عن «حزب اهلل» حسن
فضل اهلل من احد املطاعم.
وب �ي �ن �م��ا ي �ن �ح��و امل �ش �ه��د ن �ح��و واق � ��ع اك �ث��ر
س � ��وداوي � ��ة ف ��ي م �ق��اب��ل غ� �ي ��اب اي م� �ب ��ادرة
انقاذية حتى اآلن من قبل الطبقة الحاكمة،
طلب قائد الجيش العماد ج��وزف عون من
العسكريني ضبطًا للنفس في التعامل مع
ال�ت�ح��رك��ات ،ق��ائ�لا ان��ه «س�ي��أت��ي ي��وم أق��ل ما
َّ
يقال فيه إن الجيش قد أنقذ لبنان».

ّ
التخبط الحكومي

ّ
التخبط السياسي
في غضون ذلك ،يستمر
ال ��ذي ي��ؤخ��ر تشكيل ح�ك��وم��ة ان �ق��اذي��ة بعد
ق� ��راب� ��ة ش �ه ��ر ع �ل ��ى ت �ك �ل �ي��ف ح� �س ��ان دي� ��اب
تشكيلها ،ف��ي ظ��ل انقطاع التواصل تماما
ب�ي�ن رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي

حكومة إنقاذية
ناشط يرفع الفتة قرب البرلمان عن انهيار دولة لبنان الكبير بعد  100عام على إعالنها | تصوير نبيل إسماعيل

ال � �ح� ��ر م � ��ن ج � �ه� ��ة ،وال� ��رئ � �ي� ��س امل� �ك� �ل ��ف م��ن
ج�ه��ة أخ ��رى ،ب�ع��د ت��راش��ق اع�لام��ي ،توسله
الطرفان ،وكاد يطيح عملية التأليف.
ويشير مجمل املعطيات الى انه ال انفراجة
قريبة ،وان االم��ور ما زال��ت عالقة حتى في
ش�ك��ل ال�ح�ك��وم��ة ،رغ��م م�ح��اول��ة دي ��اب خ��رق
ج ��دار ازم ��ة ال�ت��أل�ي��ف ب �ع��دد م��ن االت �ص��االت
واللقاءات.
وق��د أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري
انه مع دياب في تشكيل الحكومة «لكن من
يقيدني ّ
دون ان ّ
ويقيد نفسه بما ال يفرضه
ع �ل �ي��ه ال ��دس � �ت ��ور» ،واض� � � ��اف« :ل� ��ن ن �ش��ارك
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ،لكننا سنعطيها ال�ث�ق��ة ،فال
نتهم بالتعطيل .فالرئيس املكلف يرفض
الحزبيني ،علمًا ب��أن تكليفه ج��رى ب��دع��م ٤
كتل حزبية» .وزاد« :ال يمكن إعطاء مصرف
ل �ب �ن��ان ص�ل�اح �ي��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف ��ي غ�ي��اب
الحكومة».
وعشية موقف مرتقب لتكتل لبنان القوي
س�ي�ع�ل�ن��ه وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ج �ب��ران باسيل
ّ
اليوم ،من املتوقع ان يؤكد فيه انتقاله الى
ّ
خندق املعارضة ،ما يعني تعذر اتفاقه مع

إدي معلوف لـ سبقلا:
فلتكن حكومة
تكنوقراط..
وذهابنا إلى المعارضة
يتحدَّ د اليوم
بري :لن نشارك
في الحكومة..
لكن سنعطيها الثقة
الدوالر المس ..2500
وبدأ الناس يشعرون
بحجم الكارثة

دياب ،وفي انتظار املوقف «املهم» لباسيل،
وم��ا إذا ك��ان��ت عملية ال�ت��أل�ي��ف ق��د وصلت
ال��ى ح��ائ��ط م�س��دود ،أك��د النائب ع��ن التيار
ادي معلوف في اتصال مع سبقلا أن ثمة
تحركا جديدا من قبل دياب الذي استشعر
ّ
ب��أن االم ��ور ال يمكن ان تبقى م�ع��ل�ق��ة ،فهو
صاحب املبادرة ،وليس اي فريق آخر؛ «الن
مش شغلتنا نشكل حكومة وال نية لدينا»،
م ��ذك ��را ب� ��أن ت �ح ��رك ب��اس �ي��ل ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
السابقة كان الدافع اليه هو صيغة الحكومة
التكنو-سياسية ،اما اليوم فالرئيس املكلف
يريد حكومة تكنوقراط «فليكن».
وال ي��وض��ح م�ع�ل��وف م��اه�ي��ة ال�خ�ط��وة التي
ب� ��ادر ب �ه��ا دي � ��اب ،وال �ت ��ي ب� ��رزت ام ��س بعد
انقطاع التواصل مع عرابيه ،ولكنه أمل في
أن تعيد فتح باب الحوار ،خاصة مع القوى
ّ
التي ستوفر له أكثرية في مجلس النواب.
أما جوهر الخالف فهو رفض دياب االسماء
التي طرحها التيار الوطني ،يقول معلوف
ع �ل��ى غ� ��رار ج ��اك ص� ��راف ون��اص �ي��ف ح�ت��ي،
الذي طرحه التيار لوزراة الخارجية .ويذكر
م�ع�ل��وف ان دي ��اب وض ��ع م�ع��اي�ي��ر لتشكيل

من جانبه ،رأى عضو املجلس املركزي في
«ح��زب اهلل» الشيخ نبيل ق��اووق «أن األزمة
ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ت�ج��ه م��ن س� ّ�ي��ئ إل ��ى أس� ��وأ ،في
ح�ي�ن ال �ك �ي��دي��ات واالن� �ق� �س ��ام ��ات وت�ص�ف�ي��ة
الحسابات ،زادت من سوء األوضاع ،مشددًا
على أن «حزب اهلل» كان موقفه منذ البداية
أن يفتش ع��ن أف�ض��ل وأس ��رع السبل لوقف
االنهيار ،من خالل تشكيل حكومة موثوقة
قادرة إنقاذية».

اإلنترنت قد ينقطع

ُ
وك��ان��ت أزم ��ة ج��دي��دة ب ��دأت ت �ل��وح ف��ي أف��ق
لبنان ،فبعد ال��دوالر واملحروقات والطحني
واألدوي � � � � ��ة ،ي� �ج ��ري ال �ح ��دي ��ث ع ��ن اح �ت �م��ال
ان �ق �ط��اع االن �ت��رن��ت ب�س�ب��ب م�ش�ك�ل��ة ال ��دوالر
التي يعاني منها قطاع االت�ص��االت أيضًا،
وت �ح ��دي �دًا ه �ي �ئ��ة أوج � �ي� ��رو ،ال �ت ��ي ال ت�م�ل��ك
ام �ك��ان �ي��ة ت �ح��وي��ل ال � � � ��دوالر إل � ��ى ال � �خ ��ارج،
نتيجة قيود املصارف .وأوضح املدير العام
ّ
ّ
ل �ـ«أوج �ي��رو» ع�م��اد ك��ري��دي��ة أن��ه «ل��م يقل إن
ّ
ّ
خ��دم��ة االن�ت��رن��ت س�ت�ت��وق��ف ،ب��ل ت�ح��دث عن
احتمال بعيد لتوقف االنترنت ،وليس في
األشهر املقبلة ،في حال لم يتم تأمني القطع
ّ
للدفع ملؤمني الخدمات ،إال أن هذا األمر غير
وارد في األشهر الـ  6املقبلة».

حكومة كردستان العراق تهاجم
نصر الله :جبان ويعيش في سراديب
ش��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م ح�ك��وم��ة إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان شمالي
العراق جوتيار عادل هجوما حادا على أمني عام «حزب
اهلل» حسن نصر اهلل واصفا إياه بأنه «جبان» و«يعيش
ف��ي س��رادي��ب» .وج��اء ذل��ك ردا على مهاجمة نصر اهلل
لرئيس اإلقليم السابق مسعود بارزاني ،حيث زعم أن
األخير انتابه الخوف عند هجوم «داعش» ،وأنه اتصل
بقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ال��ذي وص��ل مع
مجموعة من القادة بينهم قادة من «حزب اهلل» ،وهذا
ما أبعد الخطر عن أرض اإلقليم.
وق � ��ال ع � ��ادل م��وج �ه��ا ك�ل�ام��ه ل �ـ«ن �ص��ر اهلل» إن «ق ��وات
ال �ب �ش �م��رك��ة ال غ �ي��ر ه ��ي ال� �ت ��ي ان� �ب ��رت ف ��ي ال � � ��ذود ع��ن
أرب�ي��ل وك��ردس �ت��ان ،ورغ��م ذل��ك فقد ق� ّ�درن��ا وع� ّ�ب��رن��ا عن
امتناننا ملساعدة اآلخرين لنا .»وأردف موجها حديثه
ل � �ـ«ن � �ص ��راهلل»« :ن �س �ت �غ��رب ت�ه�ج�م��ك ب �ص��وت م��رت�ج��ف
وأس �ل��وب صبياني ع�ل��ى إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان وق��ائ��د أم��ة،
ونسيت أنك منذ سنوات لم تر أشعة الشمس وتعيش
في السراديب ،فيما تتطاول على شعب شجاع».
وأضاف «بدال من هذا التطاول ،كان األجدر بك أن تكون
عونا لهذا الشعب الذي يعاني الظلم منذ عقود».
ً
واختتم املتحدث باسم حكومة اإلقليم ق��ائ�لا« :أن��ت
ال� ��ذي ال ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �خ��رج رأس� ��ك خ �ش �ي��ة أع��دائ��ك
ت�ت�ط��اول ع�ل��ى ش�ع��ب ال ت��رب�ط��ك ب��ه أي ص�ل��ة .الرئيس
ب��ارزان��ي رم��ز ن�ض��ال أم��ة ،وأن��ت أج�بن وأص�غ��ر م��ن أن
تتطاول عليه»(.األناضول)

السفارة األميركية تتحصن..
ً
هدفا
وحزب الله :ليست
رفعت السفارة االميركية في بيروت درجة االجراء ات
االمنية االحترازية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في
ال�ح��رس ال�ث��وري االي��ران��ي قاسم سليماني ،ووصلت
إلى لبنان قبل ايام قوة من مشاة البحرية األميركية
ّ
ق��وام�ه��ا  35ج�ن��دي��ًا ب��واس�ط��ة ط��ائ��رة ح��ط��ت ف��ي مطار
ح��ام��ات ال�ع�س�ك��ري ،ب�ه��دف تعزيز إج ��راء ات الحماية
في مبنى السفارة في عوكر ،في وقت تؤكد مصادر
ّ
مقربة من «حزب اهلل» ان الوجود االميركي في لبنان
ّ
ليس من ضمن بنك اه��داف ال��رد على عملية اغتيال
سليماني(.املركزية)
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رونينهو مقابل الدباغ
ط�ل��ب ن��ادي ا ل�س��ا مل�ي��ة ا ل�ح�ص��ول ع�ل��ى خ��د م��ات م�ح�ت��رف ا ل�ق��اد س�ي��ة ا ل�ب��راز ي�ل��ي رو ن�ي�ن�ه��و
وا مل�س�ت�غ�ن��ى ع �ن��ه م �ق��ا ب��ل ا ل �س �م��اح ب��ر ف��ع ا س��م ا مل �ح �ت��رف ا ل�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ع��دي ا ل��د ب��اغ م��ن
س �ج�ل�ات ا ت� �ح ��اد ا ل� �ك ��رة ،ل �ك��ي ي �ت �م �ك��ن ا ل �ق��اد س �ي��ة م ��ن ق� �ي ��ده ،م ��ع د ف ��ع روا ت � ��ب ا ل��د ب��اغ
ا مل �ت��أ خ��رة ا ل �ت��ي ت�ب�ل��غ  140أ ل��ف دوالر ،ا ب �ت��داء م��ن ش�ه��ر أ غ�س�ط��س ا مل��ا ض��ي ،ب��وا ق��ع 14
أ ل��ف دوالر ش�ه��ر ي��ًا.
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اختبار «فيصلي» لألبيض
يدخل اليوم الفريق االول لكرة القدم بنادي الكويت
اختبارا جديدا على املستوى اآلسيوي وذلك عندما
يحل ضيفًا على الفيصلي االردني في السابعة مساء
على اس�ت��اد ع� ّ�م��ان ال��دول��ي ضمن الجولة االول��ى من
ملحق التأهل ال��ى دوري اب�ط��ال اس�ي��ا ،حيث يسعى
االبيض الى اجتياز ضيفه املعزز باألرض والجمهور
لبلوغ املرحلة الثانية بمواجهة فريق استقالل ايران
على ارضه ايضًا  21الجاري.
وت �ت �ط �ل��ع ك�ت�ي�ب��ة امل � ��درب ال��وط �ن��ي ول �ي��د ن �ص��ار ال��ى
تحقيق االداء املقترن بنتيجة ايجابية في لقاء اليوم
ال ��ذي ال يقبل ال�ق�س�م��ة ع�ل��ى اث �ن�ين ،ح�ي��ث سيحتفظ

الفائز بحظوظه لبلوغ دوري االبطال بينما سيحجز
الخاسر مكانه في كأس االتحاد االسيوي ،البطولة
االقل مستوى على املستوى القاري ،وهو ما يتطلب
ً
عمال جادًا من الالعبني داخل امللعب من خالل الروح
القتالية واالداء الجماعي.
ومن املتوقع ان يعتمد نصار على تشكيلة متوازنة
بني الدفاع والهجوم وذلك لتحقيق الهدف االهم وهو
الحفاظ على شباكه بال اهداف باالضافة الى التواجد
الهجومي املطلوب بغية خطف هدف التأهل.
وس �ت �ك��ون امل �ه �م��ة االك �ب ��ر ل�لاع �ب��ي ال ��وس ��ط ف ��ي ل�ق��اء
اليوم ،حيث ينتظر ان يدفع نصار بكل من سيسوكو

وامجد عطوان باالضافة الى اي من شريدة الشريدة
او ي��وس��ف ال �خ �ب �ي��زي وه ��و ال �ث�لاث��ي ال� ��ذي س�ي�ك��ون
ب�م�ن��زل��ة خ��ط دف��اع��ي م�ت�ق��دم ب��االض��اف��ة ال ��ى االدوار
ال�ه�ج��وم�ي��ة ل �ع �ط��وان ال� ��ذي ي�ج�ي��د اداء ت �ل��ك االدوار
ب �ك �ف��اءة م ��ع ال �ب��رازي �ل��ي ب �ي �س �م��ارك وي��وس��ف ن��اص��ر
ب��االض��اف��ة ال��ى فيصل زاي��د ال��ذي ينتظر ال��دف��ع بهم
كعناصر هجومية.
اما خط الدفاع فمن املتوقع ان يكون بقيادة حسني
ح��اك��م وم�ع��ه ف�ه��د ال �ه��اج��ري ب��االض��اف��ة ال��ى ظهيري
الجنب سامي الصانع ومشاري غنام.
وعلى الجانب االخر ،يتطلع الفيصلي بقيادة مدربه

أهل القمة والقاع

الساملية × اليرموك

التضامن × العربي
يسعى العربي الى مواصلة صحوته في الدوري بعد ان
وصل الى نهائي كأس سمو ولي العهد وتحقيق فوزين
متتاليني ف��ي ال� ��دوري رف�ع��ت رص �ي��ده ال��ى  8ن�ق��اط في
املركز السابع واستغل فترة االنتقاالت الشتوية بتدعيم
صفوفه باملحترف االي �ف��واري ه�ن��ري وال �س��وري احمد
الصالح .في املقابل ،يأمل التضامن الثامن في التريب
برصيد  7نقاط الهروب من منطقة الهبوط واالستفادة

جانب من لقاء سابق بين القادسية والنصر

م��ن املحترفني ال�ج��دد دياكيتي وداي��ر إل��ى جانب هانز
وكواو مع يوسف العنيزان وعبد الوهاب الصليلي.

النصر × القادسية
يحاول القادسية صاحب املركز الثالث برصيد  16نقطة
انتزاع الصدارة حال اخفاق املتصدر وانتظار الظهور
االول ل�ل�م�ه��اج��م ع ��دي ال�ص�ي�ف��ي ،م��ع ك�ت�ي�ب��ة ال�ق��ادس�ي��ة
ونجومها بدر املطوع ،فهد األنصاري ،سلطان العنزي
وأحمد الظفيري ،إال أن مهمته ال تبدو سهلة أمام النصر
ثالث كأس سمو ولي العهد وقبل األخير في الدوري بـ6
نقاط ،ويعول النصر على محمد الرميحي وأندرسون
إل��ى جانب ط�لال العجمي وسيد ضياء ك��أب��رز األوراق
الهجومية.

مباريات اليوم
الفريقان

التوقيت

الملعب

السالمية  Xاليرموك

مساء
4.20
ً

صباح
السالم

التضامن  Xالعربي

مساء
4.20
ً

التضامن

النصر  Xالقادسية

مساء
7.00
ً

صباح
السالم

القفصي :هدفنا التأهل إلى مونديال اليد
أك��د م ��درب منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ك��رة اليد
ال�ت��ون�س��ي آم ��ن ال�ق�ف�ص��ي أن ال �ت��أه��ل إل��ى
ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أس ال�ع��ال��م ف��ي م�ص��ر ،2021
ه � ��و ال� � �ه � ��دف األس� � ��اس� � ��ي ال � � � ��ذي ي �س �ع��ى
إل� �ي ��ه م� ��ع الع �ب �ي ��ه خ �ل��ال م �ش ��ارك �ت ��ه ف��ي
البطولة اآلس�ي��وي��ة امل�ق��رر انطالقها بعد
غ��د ال�خ�م�ي��س ع �ل��ى ص��ال��ة ال �ش �ي��خ سعد
العبداهلل.
وأش � ��ار ال�ق�ف�ص��ي إل ��ى أن امل �ن��اف �س��ة على
ال �ل �ق��ب اآلس � �ي ��وي ح ��ق م� �ش ��روع ل�ج�م�ي��ع
امل�ن�ت�خ�ب��ات امل �ش��ارك��ة ،ل�ك��ن ت�ح�ق�ي��ق ه��ذا
ال � �ه� ��دف ل� �ي ��س ب� ��األم� ��ر ال� �س� �ه ��ل ف� ��ي ظ��ل
م�ش��ارك��ة أق��وى منتخبات ال �ق��ارة ،مؤكدا
على أن منتخبنا يبقى دائما ضمن الفرق
املرشحة لنيل اللقب.
وأض� � ��اف أن� ��ه وض� ��ع ب��رن��ام �ج��ا إع ��دادي ��ا

ل ��رف ��ع م �س �ت��وى ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،وص � ��وال إل��ى
إقامة معسكر في صربيا خضنا خالله
م�ب��اري��ات على مستوى ع��ال م��ع منتخب
مقدونيا (مباراتني) ومنتخب كوسوفو
(م �ب��ارات�ي�ن) إل ��ى ج��ان��ب م �ب��اراة م��ع بطل
صربيا ،األم��ر ال��ذي ساعدنا ف��ي إيصال
الالعبني إلى أفضل املستويات.

مروي :قادرون على التأهل

منتخب اليد قبل خوض تدريبه أول من أمس

ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ي �ح �ت��وى ع �ل��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ع�م��ل ع�ل��ى امل �س �ت��وي��ات ال �ث�لاث��ة :ال�ب��دن�ي��ة
وال�ف�ن�ي��ة وال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ،م�ب�ي�ن��ًا أن الخطة

نصار :نطمح للفوز

حمود :مواجهة حاسمة

كشف م��درب االبيض وليد نصار عن طموحاته في
تحقيق الفوز على الفيصلي ،مشيرًا الى ان االبيض
سيخوض املواجهة مكتمل الصفوف دون غيابات،
باالضافة الى جهوزية العبيه على املستويني الفني
والبدني.

أكد فهد حمود مدافع االبيض انه وزم�لاءه يدركون
ج�ي�دًا ق��درات منافسهم امل�م�ي��زة ،م��ؤك�دًا ان��ه وزم�ل�اءه
لن يدخروا جهدًا في امل�ب��اراة ،خاصة في ظل كونها
حاسمة فمن يخسر سيفتقد حظوظه لبلوغ دوري
االبطال.

«ذهبيتان» في «الرماية» اليوم

ت �س �ت��أن��ف ال� �ي ��وم م �ن��اف �س��ات امل��رح �ل��ة ال �ت��اس �ع��ة خ�ت��ام
ال�ق�س��م االول م��ن دوري  stcامل�م�ت��از ل�ك��رة ال �ق��دم بإقامة
امل �ب��اري��ات ال �ث�لاث امل��ؤج�ل��ة ح ��دادا ع�ل��ى وف ��اة السلطان
قابوس ،حيث يتقابل الساملية مع اليرموك في الساعة
الرابعة وعشرين دقيقة على استاد صباح السالم وفي
التوقيت نفسه يحل العربي ضيفا على التضامن ،في
حني يلتقي النصرمع القادسية في السابعة على استاد
صباح السالم.
ل �ق��اء ي�ج�م��ع ب�ي�ن اه ��ل ال �ق �م��ة ال �س��امل �ي��ة م �ت �ص��در ج��دول
ت��رت�ي��ب ال ��دوري ب��رص�ي��د  17ام ��ام م�ت��ذي��ل ق��اع الترتيب
ال� �ي ��رم ��وك ب��رص �ي��د  3ن� �ق ��اط ف� �ق ��ط ،وع �ط �ف��ا ع ��ن ف ��ارق
االمكانيات الفنية التي تنصب ملصلحة الساملية ،فإن
ام��ام الع�ب�ي��ه ال�ف��رص��ة ف��ي اض��اف��ة ن�ق��اط امل �ب��اراة ال�ث�لاث
واالبتعاد بالصدارة في ظل غياب شريكة في الصدارة
الكويت ،واستغل السماوي فترة التوقف في استعادة
الالعبني املصابني مبارك الفنيني واحمد عبدالغفور
وفيصل العنزي ،فضال عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع
املحترف السوري تامر الحاج ومهاجم العربي حسني
امل��وس��وي .ف��ي امل�ق��اب��ل ،تعد امل �ب��اراة صعبة ام��ام العبي
اليرموك وجهازهم الفني بقيادة املدرب هاني الصقر.

الجديد التونسي شهاب الليلي ال��ى االس�ت�ف��ادة من
عاملي االرض وال�ج�م�ه��ور لتحقيق ال�ف��وز والتأهل
ل�ل�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة متسلحًا ب�م��ا يمتلكه م��ن عناصر
جيدة تجمع بني الخبرة والشباب.

كما اعرب عن احترامه للمنافس الذي يمتلك العبني
م �ت �م �ي��زي��ن وج � �ه� ��ازا ف �ن �ي��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى ك �ب �ي��ر م��ن
الخبرة ،مشددًا على ان اللقاء سيكون صعبا على كال
الفريقني في ظل خبراتهما في املشاركات الخارجية.

ب ��دأت ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال ال�ت��دري�ب��ات
البدنية ،ثم من خ�لال املعسكر التدريبي
ف ��ي أمل��ان �ي��ا ال � ��ذي ش �ه��د ت ��دري �ب ��ات فنية

م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،أش� � ��اد ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل �ق �ط��اع ال � �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � � ��ة ف��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ع �ل��ي م� ��روي،
ب��ال �ت��زام ال�لاع �ب�ين ف��ي ال �ت��دري �ب��ات وذل��ك
خ�ل�ال زي��ارت��ه ل�ت��دري��ب امل�ن�ت�خ��ب أول من
أمس ،على صالة نادي الكويت استعدادا
الستضافة البطولة.

ت �ش �ه��د م �ن��اف �س��ات ال� �ي ��وم ال �خ��ام��س م ��ن ب�ط��ول��ة
سمو األمير السنوية الدولية الكبرى التاسعة
للرماية توزيع ميداليتني ذهبيتني ،في البندقية
وامل �س��دس  10أم �ت��ار ل�ل�س�ي��دات ،ح�ي��ث تستكمل
تصفيات املسابقة االول��ى ف��ي الساعة التاسعة
وح�ت��ى ال�ع��اش��رة وال��رب��ع م��ن ص�ب��اح ال �ي��وم ،على
ان تقام الجولة النهائية الحاسمة من الحادية
ع�ش��رة وال�ن�ص��ف صباحا وح�ت��ى الثانية عشرة
ظهرا .أما تصفيات املسابقة الثانية ،فتستكمل
من الساعة الحادية عشرة والربع صباحا وحتى
ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة وال �ن �ص��ف ظ �ه ��را ،ع �ل��ى ان ت�ق��ام
ال�ج��ول��ة النهائية ال�ح��اس�م��ة م��ن ال�ث��ان�ي��ة وحتى
الثانية والنصف بعد الظهر.
وتنطلق اعتبارا م��ن الساعة التاسعة صباحا،
تصفيات مسابقة السكيت ل�ل��رج��ال وال�س�ي��دات
(على إصابة  75طبقا).
من جهة أخرى ،يتفضل سمو أمير البالد ليشمل
برعايته في الساعة السادسة مساء اليوم ،حفل
افتتاح بطولة سموه السنوية الدولية الكبرى
ال�ت��اس�ع��ة ل �ل��رم��اي��ة ،ح�ي��ث ي �ن��وب ع��ن س �م��وه في
الحضور محافظ الجهراء ناصر الحجرف ،وذلك
في صالة الشهيد فهد االحمد ،الواقعة في مجمع
ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي.
وك ��ان ال�ح�ف��ل ق��د ت��أج��ل م��ن ال�س�ب��ت امل��اض��ي ال��ى
اليوم ،بسبب حالة الحداد التي عاشتها البالد
ع �ل��ى م ��دى  3أي � ��ام ،ح��زن��ا ع �ل��ى وف� ��اة ال�س�ل�ط��ان
قابوس بن سعيد سلطان ُعمان.
م��ن ن��اح�ي��ة ،أخ ��رى ت ��رأس امل�ه�ن��دس دع�ي��ج خلف
العتيبي اجتماع االتحاد العربي للرماية الرابع،
الذي يقام في دولة املقر بمجمع ميادين الشيخ

صباح االحمد االوملبي للرماية في دولة الكويت.
واستهل االجتماع بالترحيب باألشقاء العرب
في بلدهم الكويت بلد الصداقة والسالم ،وجرى
اس�ت�ع��راض ب�ن��ود االج�ت�م��اع ،واع�ت�م��اد ال �ق��رارات
الصادرة في االجتماع السابق.
وتقدم رئيس وأعضاء االتحاد العربي بالشكر
وال�ت�ق��دي��ر إل��ى س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ل��دع�م��ه ال�ك��ري��م لتطور
رياضة الرماية في الوطن العربي ،وجرى اعتماد
إرس� ��ال ك �ت��اب ش�ك��ر وت �ق��دي��ر ال ��ى س �م��وه ال�ك��ري��م
ل��دع �م��ه األب � ��وي ل�ت�ن�ظ�ي��م ب �ط��ول��ة دول �ي��ة س�ن��وي��ة
يشترك بها أف�ض��ل رم��اة ال�ع��ال��م وال��رم��اة العرب
على ميادين الرماية بالكويت.

فليطح يثني على التنظيم
م��ن ج��ان �ب��ه ،أش� ��اد امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��ري��اض��ة ،د .ح �م��ود فليطح ال �ش �م��ري ،ببطولة
سمو االمير ،مضيفا ان الرماية الكويتية تضرب
أروع االمثلة في تحقيق النجاح تلو اآلخر ،سواء
م��ن ال�ن��اح�ي��ة التنظيمية أو م��ن ن��اح�ي��ة تحقيق
االن� �ج ��ازات ف��ي ك��ل ال �ب �ط��والت ،وه ��و األم ��ر ال��ذي
يحسب للقائمني على الرماية.
وأب� � � ��دى ف �ل �ي �ط��ح إع� �ج ��اب ��ه ب��ال �ت �ن �ظ �ي��م امل �ت �م �ي��ز
وااله�ت�م��ام بكل التفاصيل ال�خ��اص��ة بالبطولة،
والعمل الكبير من قبل اللجنة املنظمة واللجان
العاملة لتحقيق النجاح املأمول فنيا وتنظيميا.
ووج� ��ه ال �ش �ك��ر إل ��ى رئ �ي��س االت �ح ��ادي ��ن ال�ع��رب��ي
وال �ك��وي �ت��ي ل �ل��رم��اي��ة ،رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة
املهندس دعيج العتيبي ،الذي يقود العمل على
أكمل وجه.

ُ
تفاهم لالتحاد السعودي
مذكرة
مع «آسيوي الصحافة»
ّ
وق� ��ع رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة االت� �ح ��اد ال �س �ع��ودي
ل�ل�إع�ل�ام ال��ري��اض��ي ال��دك �ت��ور رج ��ا اهلل ال�س�ل�م��ي
م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع رئ� �ي ��س االت � �ح� ��اد اآلس� �ي ��وي
ّ
تضمنت
للصحافة ال��ري��اض�ي��ة س�ط��ام السهلي،
ّ
املوجهة لإلعالميني
عددًا من املشاريع والبرامج
والرياضيني في املنطقة.
وك � ��ان ال �س �ه �ل��ي ورئ �ي �س ��ا االت� �ح ��ادي ��ن ال ��دول ��ي
وال�ع��رب��ي للصحافة ال��ري��اض�ي��ة ج�ي��ان��ي ميرلو،
وم �ح �م��د ج�م�ي��ل ع �ب��دال �ق��ادر ،وع� ��دد م ��ن رؤس ��اء
االتحادات اآلسيوية والعربية ،تابعوا برنامجا
ت ��دري� �ب� �ي ��ا ب � �ع � �ن ��وان« :ك� �ي ��ف ت �ص �ب��ح ص �ح��اف �ي��ا
ّ
ري ��اض� �ي ��ا؟» ف ��ي م��دي �ن��ة ج� � ��دة .وس ��ل ��م رج� ��ا اهلل
السلمي وجياني ميرلو املشاركني في البرنامج
شهادات معتمدة ،بحضور السهلي وعبدالقادر.

السهلي والسلمي يتبادالن مذكرة التفاهم
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عالمية

أغويرو ..قياسي

فالفيردي« ..شال قشه»
ت�ت��رق��ب ج�م��اه�ي��ر ب��رش�ل��ون��ة االس �ب��ان��ي ح��ول
العالم ق��رار ادارة النادي باالعالن عن املدرب
الجديد للفريق الكتالوني ،وذل��ك بعد تأكد
رح �ي��ل امل� ��درب ارن�س�ت��و ف��ال�ف�ي��ردي ع��ن ق�ي��ادة
ال�ف��ري��ق ب �ق��رار م��ن االدارة وات �ف��اق م��ع امل��درب
على التسوية عقب اجتماع مطول مساء امس.
وذكرت تقارير صحفية ،أن إرنستو فالفيردي،
امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ل �ف��ري��ق ب��رش �ل��ون��ة ق ��ام بالفعل
بجمع أغراضه من مقر تدريبات برشلونة».
وأض��اف��ت ال�ش�ب�ك��ة« :ف��ال �ف �ي��ردي س ��وف ي�ق��ول
ً
وداع � � ��ا مل �س��اع��دي��ه وك��ذل��ك
ال� �ي ��وم (ال� �ث�ل�اث ��اء)
الالعبني».

وس� ��اء وض ��ع ف��ال �ف �ي��ردي ،ع �ق��ب اإلق� �ص ��اء من
ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي ك��أس ال�س��وب��ر اإلس�ب��ان��ي على
يد أتلتيكو مدريد ال��ذي حقق الفوز بنتيجة
(.)2 - 3

األسماء املرشحة
ودار ال� �ح ��دي ��ث أم � ��س ح � ��ول اح� �ت� �م ��ال ت��ول��ي
األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو منصب
املدير الفني خلفا لفالفيردي.
وك ��ان م��اوري�ت�س�ي��و ق��د ت��رك ت��دري��ب توتنهام
اإلنكليزي في نوفمبر املاضي.
وح �س��ب ال �ت �ق��اري��ر ،ف ��إن م ��ن ب�ي�ن امل��رش�ح�ين

أيضا لخالفة فالفيردي ،األرجنتيني غابريل
ميليتو واإلسباني كويك ستيان.
وك ��ان ��ت ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ت� �ق ��اري ��ر اإلخ� �ب ��اري ��ة
ق��د ذك ��رت خ�ل�ال األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة أن
اإلس �ب��ان��ي ت�ش��اف��ي ه��رن��ان��دي��ز م� ��درب ف��ري��ق
ال � �س� ��د ال � �ق � �ط� ��ري ،م ��رش� �ح ��ا ب � �ق� ��وة ل �ت��دري��ب
برشلونة ،غير أنها ذكرت أنه اعتذر.
وم��ن جانبه ،ق��ال تشافي إن��ه يحلم بتدريب
ف��ري �ق��ه ال �س��اب��ق ب��رش �ل��ون��ة ،ل �ك �ن��ه أك� ��د على
ال �ت��زام��ه م��ع ف��ري �ق��ه ال �ح��ال��ي وال �ت��رك �ي��ز معه
ب�ش�ك��ل ك �ب �ي��ر ،ح �ي��ث ص� ��رح :ال أس �ت �ط �ي��ع أن
أخفي حلمي بتدريب برشلونة ،لكني اآلن

المباراة المنقولة اليوم

زانيولو :سأعود أقوى
أعلن نادي روما اإليطالي أن العبه الشاب نيكولو زانيولو سيخضع
لعملية جراحية إثر تعرضه لتمزق في أربطة الركبة خالل املباراة
التي خسرها أمام يوفنتوس ( )1/2في الدوري اإليطالي.
وتعرض الدولي زانيولو ( 20عامًا) لإلصابة لدى انطالقه السريع
من خط الوسط والتحامه باثنني من العبي يوفنتوس.
وق��ال الالعب على انستغرام عقب الخضوع للفحوص الطبية في
روما« :أقسم بأنني سأعود أكثر قوة مما كنت عليه».

الفريقان

ديميرال مصاب بالرباط الصليبي

التوقيت

القناة

كأس االتحاد اإلنكليزي (الدور الرابع)
توتنهام × ميدلسبروه

 9.00مساء

أرك ��ز م��ع ال �س��د ،وأن ��ا سعيد بما حققته مع
الفريق.
ولم يسبق لبرشلونة أن أقال مدربًا في فترة
ع �ق��ده م�ن��ذ ال �ه��ول �ن��دي ل��وي��س ف ��ان غ ��ال ع��ام
 ،2003بحسب صحيفة سبورت الكتالونية.
ومنذ هذا التاريخ أكمل كل مدربي برشلونة
م��دد ع �ق��وده��م ،أو ق� ��رروا ال��رح�ي��ل برغبتهم
الشخصية.
فبعد ف��ان غ��ال ج��اء  6م��درب�ين ه��م رادوم �ي��ر
أنتيتش وف��ران��ك ري �ك��ارد وب�ي��ب غ��واردي��وال
وت �ي �ت��و ف �ي�لان��وف��ا وت��ات��ا م��ارت �ي �ن��و ول��وي��س
إنريكي ،ولم يواجه أي منهم مصير اإلقالة.

beIN Sports HD 2

أعلن يوفنتوس اإليطالي أن مدافعه الدولي التركي مريح ديميرال يواجه خطر
االبتعاد عن املالعب حتى نهاية املوسم بسبب خضوعه لعملية جراحية في
الرباط الصليبي األمامي للركبة.
وقال يوفنتوس في بيان إن «ديميرال يعاني من التواء في الركبة اليسرى»،
مضيفًا «االخ�ت�ب��ارات التي خضع لها ه��ذا الصباح كشفت ع��ن ض��رر في
الرباط الصليبي األمامي وآخ��ر في الغضروف .خضوعه لعملية جراحية
سيكون ضروريًا في األيام املقبلة»( .روما  -أ ف ب)

ب ��ات األرج�ن�ت�ي�ن��ي س�ي��رج�ي��و أغ��وي��رو أف�ض��ل
هداف أجنبي في الدوري اإلنكليزي بتسجيله
ثالثية لفريقه مانشستر سيتي ،الذي سحق
مضيفه أستون فيال  ،6/1وانتزع املركز الثاني
م��ن ليستر س�ي�ت��ي ،ال ��ذي س�ق��ط ع�ل��ى أرض��ه
أم��ام ساوثمبتون  1/2ضمن املرحلة الثانية
والعشرين.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى  47نقطة
م�ت�ق��دم��ا ب �ف��ارق نقطتني ع��ن ليستر سيتي،
لكنه بقي بعيدا بفارق  14نقطة عن ليفربول
املتصدر ،الذي يملك مباراة مؤجلة.
وه��ي امل ��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة ال�ت��ي يسجل فيها
أغويرو ثالثية في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ويتصدر الن شيرر الترتيب العام للهدافني مع
 260هدفا يليه واين روني ( ،)208واندي كول
( )187ثم أغويرو والمبارد.
وسجل املغربي الهولندي أن��ور ال�غ��ازي هدفا
شرفيا لفيال في الرمق األخير من ركلة جزاء.
وأش� � ��اد م � ��درب س �ي �ت��ي األس �ب ��ان ��ي ج��وس�ي��ب
غ� ��واردي� ��وال ب��أغ��وي��رو ب �ق��ول��ه «إن� ��ه أس �ط ��ورة،
وقد قال كلمته الليلة ..إنه أحد أكثر الالعبني
املدهشني الذين شاهدتهم في هذا الدوري».
وأضاف «تسجيل هذا الكم من األهداف وهذا
ال �ع��دد م��ن ال�ث�لاث�ي��ات يعني أن��ه ق��ام بأشياء
رائ�ع��ة على م��دى س�ن��وات ..يتوجب عليك أن
تكون ثابت املستوى لسنوات عدة لكي تحقق
ما حققه»(.لندن-ا.ف.ب)

زيدان..
«ملك النهائيات»
ب ��ات ن �ج��م ال� �ك ��رة ال �ف��رن �س �ي��ة ،زي��ن
ال��دي��ن زي� ��دان ،م ��درب ري ��ال م��دري��د
«بطال للنهائيات» بعد ظفر ريال
م��دري��د ب�ك��أس ال�س��وب��ر األس�ب��ان��ي،
عقب انتصاره على أتلتيكو مدريد
بركالت الترجيح .4-1
ووف� �ق ��ا ل �ش �ب �ك��ة «أوب � �ت� ��ا» ل�ل�أرق ��ام
واإلحصائيات ،فإن زي��دان لم يذق
طعم الفشل في املباريات النهائية،
ح �ي��ث خ � ��اض  9ن �ه��ائ �ي��ات ط� ��وال
م� �ش ��واره ال �ت��دري �ب��ي ال� ��ذي ب ��دأ في
يناير  ،2016وقد حقق الفوز فيها
جميعا.
وي�ع�ت�ب��ر ل �ق��ب ال �س��وب��ر األس �ب��ان��ي
هذا العام األول لزيدان في واليته
الثانية مع ريال مدريد.
وت �ع��د ه� ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ف ��ي امل�ج�م��ل
ال �ع ��اش��رة ف ��ي ك ��ل م �س �ي��رة امل� ��درب
ال �ف��رن �س��ي م ��ع ري � ��ال م ��دري ��د ،بعد
إضافة لقب دوري .2017 - 2016
إذ ح� �ق ��ق امل� � � � ��درب ال� �ف ��رن� �س ��ي 10
ب �ط��والت م��ع ري ��ال م��دري��د ،ه ��ي3 :
أل �ق��اب ف��ي دوري أب �ط��ال أوروب � ��ا،
ول � �ق� ��ب ف � ��ي ال � � � � ��دوري األس � �ب� ��ان� ��ي،
ول � � �ق � � �ب � � ��ان ف� � � ��ي ك � � � � ��أس ال� � �س � ��وب � ��ر
األس � �ب� ��ان� ��ي ،وم �ث �ل �ه �م��ا ف� ��ي ك ��أس
ال �س��وب��ر األوروب � � ��ي ،و 2ف��ي ك��أس
العالم لألندية.
وأوض � �ح� ��ت ال �ش �ب �ك��ة ،أن «زي� � ��زو»

العبو ريال مدريد محتفلين باللقب | أ.ف.ب

ت � � �ف� � ��وق ع� � �ل � ��ى م � � � � � ��درب امل� �ن� �ت� �خ ��ب
األسباني الحالي ومدرب برشلونة
ال� �س ��اب ��ق ،ل ��وي ��س إن ��ري� �ك ��ي ،ك��أك�ث��ر
املدربني تحقيقا لأللقاب الرسمية
مع النادي نفسه طوال تاريخ الكرة
األسبانية ،بفارق لقب واحد.
وي �ح �ت��ل زي� � ��دان امل��رت �ب��ة ال��راب �ع��ة،
ع � �ل� ��ى الئ � � �ح� � ��ة امل� � � ��درب � �ي ��ن األك � �ث� ��ر

ت �ح �ق �ي �ق��ا ل�ل�أل� �ق ��اب ال ��رس �م� �ي ��ة م��ع
ن ��اد واح� ��د ،خ�ل��ف ي��وه��ان ك��روي��ف
ال��ذي حقق  11لقبا م��ع برشلونة،
وب �ي��ب غ� ��واردي� ��وال م� ��درب ال�ف��ري��ق
«ال �ك �ت��ال��ون��ي» ال �س��اب��ق ،وم�ي�غ�ي��ل
م��ون �ي��وز ،م� ��درب ري� ��ال م��دري��د في
ال�س�ت�ي�ن��ات وال�س�ب�ع�ي�ن��ات ،اللذين
حققا  14لقبا.

أفيال مرشح لتعويض «العضاض»
أشارت تقارير صحافية أسبانية ،أن نادي برشلونة يراقب أحد الالعبني لضمه في فترة االنتقاالت الشتوية
الجارية ،لتعويض املهاجم األوروغوياني لويس سواريز الذي سيغيب عن املالعب لفترة تصل إلى  4أشهر.
ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» األسباني ،ف��إن مسؤولي برشلونة يراقبون مهاجم أوس��اس��ون��ا ،األرجنتيني
إزيكييل أفيال ،لضمه إلى الفريق الكاتالوني خالل «امليركاتو» الشتوي الجاري.
وأجرى نجم أوروغواي جراحة في غضروف الركبة اليمنى ،بعد شعوره بآالم ،دهمته قبل مباراة إسبانيول في
الليغا ،وتجددت خالل مواجهة أتلتيكو مدريد في السوبر األسباني.

فالفيردي ..على خطى سواريز
كرر األورغوياني فالفيردي العب ري��ال مدريد فعلة
مواطنه لويس سواريز ،حيث أع��اد عشاق كرة القدم
نحو عشر سنوات إلى الوراء ،وتحديدًا إلى مباراة ربع
نهائي مونديال  2010بني األوروغواي وغانا.
ففي الدقيقة  115من مواجهة أتلتيكو مدريد وريال
مدريد في نهائي كأس السوبر ،وعندما كانت النتيجة
ت�ش�ي��ر إل��ى ال �ت �ع��ادل ال�س�ل�ب��ي ،ك��ان األس �ب��ان��ي أل�ف��ارو
م��ورات��ا م�ه��اج��م «األت �ل �ت��ي» ق��اب ق��وس�ين م��ن االن �ف��راد
ب �ح��ارس ري ��ال م��دري��د ،ل�ك��ن ف��ال�ف�ي��ردي ان �ق��ض على
م��ورات��ا وارت�ك��ب خطأ تكتيكيًا خ��ارج منطقة الجزاء
ّ
تلقى إثره بطاقة حمراء ،وشكلت هذه الحادثة منعطفًا
ف��ي امل �ب��اراة .ف�ه��ذه ال�ح��ادث��ة تعيد إل��ى األذه ��ان تعادل
املنتخبني في الشوطني األصليني ُ ،1 - 1مددت املباراة
إل��ى ش��وط�ين إض��اف�ي�ين ،لكن النتيجة ل��م تتغير حتى
الدقيقة األخ �ي��رة ،وم��ع ت��أه��ب الحكم إلط�ل�اق صافرة
ال�ن�ه��اي��ة وال ��ذه ��اب ل��رك�ل�ات ال �ت��رج �ي��ح ،أن �ق��ذ س��واري��ز
منتخب ب�لاده م��ن ضربة قاضية تمثلت ف��ي رأسية
م��ن أح��د الع�ب��ي غ��ان��ا أخ��رج�ه��ا ب�ي��ده م��ن ق�ل��ب مرمى

فالفيردي مرتكباً خطأ على موراتا قبل النهاية بدقائق | أ.ف.ب

منتخب بالده ،ليطرد إثرها مباشرة ،ويحتسب الحكم
ركلة جزاء لغانا .غير أن النجم أسامواه جيان أخفق
في التعامل مع ضغوط املباراة والجماهير وأهدرها
بصورة غريبة .ثم ذهبت املواجهة إلى ركالت الترجيح،

ال�ت��ي ف��از ب�ه��ا «السيليستي»  ،3 - 4وت��أه��ل لنصف
النهائي ملواجهة منتخب هولندا ،لكن األخير هزمه في
مباراة مثيرة  .2 - 3وتحولت هذه الحادثة إلى «معلم»
كروي طبعت البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا.
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كالم الناس
أحمد الصراف

الطقس
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الصغرى
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الكبرى

الرطوبة
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بارد وغائم جزئياً مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة
وفرصة ألمطار خفيفة متفرقة والرياح شمالية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 15ـــ  45كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر
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ً
صباحا

أك�ت��ب ه��ذا امل �ق��ال ،ليس فقط ل�لإش��ادة بشخصية صادقة
للوطن ،ولكن ألكتب أيضا عن األلم
وجميلة قدمت الكثير
ّ
ال ��ذي اك�ت�ن�ف�ن��ي ،ب�ع��د أن ت�س��ل�م��ت م��ن ص��دي��ق ص ��ورة من
اإلسالمية» للصف الثالث االبتدائي ألفاجأ
كتاب «التربية
ّ
ً
بتضمنه ف�ص�لا ي�ت�ع��ل��ق ب�م��ن ض��رب أروع األم�ث�ل��ة ف��ي بر
الوالدين ،ووصفه الكتاب بـ«أحد رجاالت الكويت»!!
لم ّتقتصر املفاجأة على املبالغة الشديدة في الوصف ،بل
لتعلقه بمن يعيش بيننا ،وعالقته بوالديه هي مسألة تخصه
وال يعرف أح��د حقيقتها ،ويجب أال تكون ملناهج التربية
عالقة بها ،وحياة ذلك الشخص ليست ،في جميع األحوال،
م��وض��وع��ا ي� ��درس ،مل��ا ات�ص�ف��ت ب��ه م��ن ت �ض��ارب وت�ش��اب��ك
وخ�ل�اف م��ع أح ��زاب دينية ،وم��ا دار ح��ول العالقة م��ن لغط
شديد تعلق باملتاجرة بالدين ،وما تم تحقيقه من ثراء نتيجة
بيع سنابل ذهبية وفضية؛ هذا غير أحاديث ذلك الشخص
على التلفزيون وترويجه ملواضيع السحر والشعوذة ،وكيف
أن عدد السحرة في الكويت يبلغ خمسمئة ساحر ،وأقواله
عن مرضى املستشفيات «املسحورين» الذين انفك السحر
عنهم قبل سنوات فجأة عندما مات من سحرهم في كارثة
تسونامي!!
ال أدريِ ،ل َم؟ وكيف اختارت وزارة التربية هذا الرجل بالذات
للحديث عن عالقة شخصية بينه وبني والديه ،وهناك أمثلة
أفضل بكثير؟
وكيف عرف من وضع الكتاب أنه «ضرب أروع األمثلة» في
بر الوالدين؟
وهل ستدرس «التربية» مستقبال سيرة لداعية آخر ،ضرب
أحد مرضاه املمسوسني حتى املوت ،وحكم عليه بالسجن
ليخرج ويصبح األشهر في مجاله ،قبل أن تسحب جنسيته،
وتعاد له ،ألنه أراح أحد مرضاه بقتله؟
أم سيدرس الطلبة سيرة داعية اعترف علنا بنحر شخص
وابنه ،فقط ألنهما من مذهب مخالف ،وعاد ليدرس في كلية
الشريعة ،لكونه أستاذا ّ
بارا بطلبته؟
هل يجوز هذا يا وزير التربية؟ هذه فضيحة بكل املقاييس
وتشويه لفكر الطالب ،نتمنى إزالتها من الكتاب املدرسي
فورًا.

األكثر تحميلاً منذ بداية 2020

«الحلواجي»..
عقود من صناعة الحلوى الكويتية

ت� �ص ��در ت �ط �ب �ي��ق ال� �ف� �ي ��دي ��وه ��ات ال� �ق� �ص� �ي ��رة «ت� �ي ��ك ت� ��وك»
لاً
التطبيقات األكثر تحمي في فئة الترفيه في دول الخليج،
منذ مطلع ال�ع��ام ال�ج��اري  ،2020حيث تقدم التطبيق في
التحميل على تطبيقات أخرى حصلت على شهرة عاملية
أخيرا ،مثل «كومبو بوكس» و«نتفليكس».
ً
كبيرا وتفاعال رهيبا بني األطفال
ولقي التطبيق رواج��ا
وامل��راه �ق�ي�ن ف��ي ال �خ �ل �ي��ج ،ح �ي��ث اس �ت �ط��اع ب �ع��ض األط �ف��ال
تحميل مقاطع فيديو لهم بينما هم يرقصون ،وذل��ك من
دون ع�ل��م أول �ي��اء أم��وره��م ،وس��اع��دت�ه��م ع�ل��ى ذل��ك سهولة
التطبيق وي�س��ر التعامل م�ع��ه ،م��ا دع��ا كثير م��ن الجهات
ال��رس�م�ي��ة إل ��ى امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��رق��اب��ة األب��وي��ة ع�ل��ى م�ث��ل ه��ذه
التطبيقات التي يتعامل معها األبناء.
التطبيق الذي حقق شهرة وانتشارا سريعني للغاية تمكن
م��ن اك �ت �س��اح س ��وق ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ع�ل��ى م�ت�ج��ر «آب س�ت��ور»
ل �ن �ظ��ام « ،»IOSح �ي��ث اح �ت��ل امل ��رك ��ز األول ،م �ت �ق��دم��ا على
ي��وت�ي��وب وإن�س�ت�غ��رام ووات ��س آب ،فيما تمكن م��ن حصد
املركز الثالث في التحميالت بني تطبيقات «غوغل بالي»
لنظام األندرويد ،حيث سبقه تطبيقا واتس آب وماسنغر
فقط.
وبحسب تقرير لشركة «سنسور تاور ستور إنتلجنس»،
ف��إن تطبيق «تيك ت��وك» ال��ذي تملكه شركة «بايت دان��س»
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حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة

الطعن الدستوري
وتوريطة النائب البطل

الزميلة بيبي الخضري تتذوق حلوى الحلواجي

إبراهيم الحلواجي

على محلني بسوق الغربللي وسوق
العقارات في عام  ،1975مشيرًا إلى أن
عدد األصناف ارتفع مع مرور الزمن
لكن الدينمو هو الرهش.
ول �ف��ت إل ��ى أن اإلق� �ب ��ال ع �ل��ى ال��ره��ش
مرتبط بصورة كبيرة بحالة الطقس،
فكلما انخفضت درجة الحرارة ،ارتفع
الطلب على الرهش تحديدًا.
وأك � � � ��د ال � �ح � �ل� ��واج� ��ي أن ال� �ح� �ل ��وي ��ات
ف ��ي ال �س��اب��ق ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ال �ح �ل��وى
وال��ره��ش والبقصم ف�ق��ط ،كاشفًا عن

بيبي الخضري
في املباركية ،محال تراثية ،لكن قصة
ح�ل��وي��ات ال�ح�ل��واج��ي ت�ب��دو مختلفة،
فمن ال �ن��ادر أن ي��زور س��ائ��ح خليجي
ً
وال يغادر حامال معه بعض الحلوى
الكويتية القديمة ،كالرهش والدرابيل
والبقصم والحلوى وغيرها.
ي � �ق� ��ول أح� � ��د م �ل ��اك امل � �ح� ��ل إب ��راه� �ي ��م
ع�ب��داهلل الحلواجي إن ال�ب��داي��ة كانت
ف��ي ع��ام  ،1927قبل أن يحصل وال��ده

 100ص�ن��ف ينتجه امل�ص�ن��ع ف��ي ه��ذه
األيام.
وأض � � � ��اف إب� ��راه � �ي� ��م ال� �ح� �ل ��واج ��ي أن
الكويتيني سابقًا كانوا يصطحبون
م�ع�ه��م ب�ع��ض م�ن�ت�ج��ات ال �ح �ل��وى في
«الكشتة» ،مؤكدًا أن السمعة الجيدة
ب��دأت ف��ي ال�ك��وي��ت ووص�ل��ت إل��ى دول
الخليج.
وأردف ب �ق��ول��ه إن ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ف��ي ال��وق��ت ال ��راه ��ن وف ��ي ال �س��اب��ق ،ال
يعرفون سوى «الحلواجي».

قصر «غيت روتالند»ُ ..يعد األكثر جذباً للسائحين في لندن

أغلى صفقة عقارية في تاريخ بريطانيا..
بقيمة  260مليون دوالر
قيد التنفيذ ،أكثر من  200مليون جنيه
إسترليني – ما يعادل  260مليون دوالر،
وبموجب إتمام عملية البيع الضخمة،
خ �ل�ال األس ��اب �ي ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ف��إن
الصفقة تعد األغلى في تاريخ بريطانيا
ع �ل��ى اإلط �ل ��اق ،وم� ��ن ث ��م أك �ب��ر ه��وام��ش
األرباح أيضا – وفقا لتقديرات «مانشن
غلوبل».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال �ص �ف �ق��ة األغ� �ل ��ى في
ت��اري��خ امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ق��د ب�ل�غ��ت 140

إسالم عبد التواب
ف�ي�م��ا ي �ب��دو أن ب��ري�ط��ان�ي��ا ع �ل��ى أع �ت��اب
تحطيم األرق��ام القياسية السابقة ،عبر
ص �ف �ق��ة ب �ي��ع واح � ��د م ��ن أغ� �ل ��ى األص� ��ول
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،وه � ��و «غ �ي��ت
روت�ل��ان� ��د» ،ذل� ��ك ال �ق �ص��ر ال �ف��اخ��ر ال ��ذي
ي�ح�ظ��ى ب�ق�ي�م��ة ع��ال �ي��ة ،غ �ي��ر أن ��ه األك �ث��ر
ج ��ذب ��ا ل �ل �س��ائ �ح�ي�ن ف� ��ي ل � �ن� ��دن .ال �ق �ي �م��ة
االس �ت �ث �م��اري��ة س �ج �ل��ت ق �ي �م��ة ال�ص�ف�ق��ة،

مليون جنية إسترليني عبر بيع منتجع
«م� ��ان� ��ور ك ��ان� �ت ��ري» ع � ��ام  2011وم �ق��ره
ً
«أوكسفورد شاير»  -وفقا لـ «بلومبيرغ»
التي أعلنت عن الصفقة ألول مرة ،بينما
ينفرد قصر  - Château Louis XIمقره
فرنسا  -بالصدارة عبر صفقة بيع ،هي
األغلى حول العالم ،عام  2015مقابل 301
مليون دوالر.
تبلغ مساحة القصر اإلنكليزي املرموق
 62ألف قدم ،وهو يحتوي على  45غرفة.

خدمات البث الرقمي في ورطة ..و«ديزني» :ال أرباح قبل 2023

 Netflixاقترضت  13مليار دوالر
أحمد بدر
كان عام  2019منذ بدايته حافال بالكثير من األمل في أن املستقبل
لخدمات ال�ب��ث ال��رق�م��ي ،حتى وإن ك��ان ذل��ك النجاح على حساب
ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي .ف�ظ��ل ال �ن��اس ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ق ��وة ع�ص��ر البث
القادم ،حتى أنه ال أحد بإمكانه أن يصدق أن نقطة التحول جاءت
بهذه السرعة .وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ األميركية ،فإن أعمال 3
من عمالقة البث والترفيه في أميركا قفزت قفزة غير مسبوقة على
حساب الخدمات السلكية ،مثلما فعلت شركة أبل ،ولكن الحقيقة
أنه ال يمكن اإلمساك حتى اآلن بأرقام موثوقة عن تحقيق أرباح
من خدمات البث املباشر .على سبيل املثال ،شركة نتفليكس ،وهي
األقوى على اإلطالق ،اقترضت خالل العام املاضي  13مليار دوالر،
ألن ما أنفقته من أم��وال على البرامج تجاوز رس��وم االشتراك في
الخدمة من املشتركني ،كما أن شركة والت ديزني أعلنت أن شركة
 ،Huluالتي استحوذت عليها ،لن تحقق أرباحا قبل .2023

!

تطبيق  ..TikTokينفجر في الخليج
أحمد عبدالفتاح
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ً
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حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).

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

من الصعب الكتابة عن زميل لم ألت ِقه إال قليال ،وبطريقة
ع��اب��رة ،ول�ك��ن ت��واض�ع��ه وط�ي��ب خلقه يجعالن الكتابة عنه
س �ه �ل��ة؛ ف �ص��وت��ه ه � ��ادئ ،وم�ن�ط�ق��ه س �ل �ي��م ،وه ��و واح� ��د من
ال�ق�ل��ة ال �ت��ي أع �ط��ت ال�س�ي��اس��ة أك �ث��ر م�م��ا أخ ��ذت م�ن�ه��ا ،وم��ن
الشخصيات الوطنية التي لم تتلوث أيديها أو سمعتها يوما
بشائبة.
ك��ان حسن ظن مواطنيه وناخبيه به دائما في محله ،فقد
ش��ارك في كل االنتخابات البرملانية من ع��ام  1981وحتى
مجلس عام  2006وأبلى أحسن البالء تشريعيا وانتخابيا،
حيث حصل ف��ي أول مشاركة ف��ي ال��دائ��رة ال�س��ادس��ة على
املركز األول ،وحصل في انتخابات ع��ام  1985في الدائرة
نفسها على م��رك��زه امل�ت�ق� ّ�دم نفسه ،وت�ك��رر األم��ر معه في
انتخابات  1992ليحصل أيضا على امل��رك��ز األول ،ولكنه
خسر االنتخابات بعدها مرة واح��دة ،ألسباب ليس املجال
هنا لسردها.
ّ
عاد ورشح نفسه في انتخابات  1999وحصل على املركز
األول .ث��م ع��اد وح�ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز نفسه ف��ي ان�ت�خ��اب��ات
 .2003وبعد مشاركته في  ،2006وعلى الرغم من حصوله
على امل��رك��ز األول ،ف��إن شيئا م��ا «س��د نفسه» وق��رر عدم
ّ
الترشح ،على الرغم من الضغوط التي مورست عليه.
هذا هو النائب الوزير السابق مشاري جاسم العنجري ،الذي
كان بإمكان مختلف رؤساء الحكومة االستفادة من جهوده
وواس��ع خبرته ،ولكن مع األس��ف قلة منهم فعلت ذل��ك ،وال
يزال بمقدوره إعطاء الكثير .وكعادة الكويتيني املخلصني،
ف�ق��د اس�ت�ن�ك��ف ع��ن ال �ط �ل��ب ،م��ع ت��رح�ي�ب��ه ب ��أي م �ش��ارك��ة أو
مساهمة قد تكون مفيدة لوطنه ،فعلى الرغم من خلفيته
املحاسبية وسابق خبراته اإلدارية ،فإنه كان من أفضل من
ّ
تولى وزارة العدل ،وبصمات منجزاته ال تزال واضحة فيها.

أدنى جزر
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الصينية ،حتى مطلع ديسمبر املاضي ،تم تنزيله أكثر من
مليار ونصف املليار مرة على متجر «غوغل بالي» ،فيما
حقق نحو مليار عملية تحميل على آب س�ت��ور ،ليصبح
واحدا من أكثر التطبيقات شعبية في العالم.
وأوض� �ح ��ت ت �ق��اري��ر ص �ح��اف �ي��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ت �ق��ري��ر ن�ش��رت��ه
صحيفة «غ��ول��ف ن �ي��وز» الخليجية ،أن التطبيق أصبح
األك �ث��ر ان �ت �ش��ارا ح��ال�ي��ا ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج ،وف ��ي مقدمتها
اإلم � ��ارات ،ال�ت��ي تستضيف ف�ع��ال�ي��ات��ه ،ح�ي��ث ح�ق��ق فيديو
واحد هناك في أغسطس املاضي  54مليون مشاهدة خالل
أقل من أسبوع.

ت �ق��دم��ت م �ج �م��وع��ة م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ب �ط �ع��ن أم� � ��ام امل�ح�ك�م��ة
الدستورية في عدم دستورية بعض قوانني الجنسية ،التي
ص ��درت ف��ي س �ن��وات س��اب�ق��ة ،وم�ل�خ��ص ه��ذه ال�ق��وان�ين أنها
تعطي ألبناء الكويتيني الذين يحملون الجنسية الكويتية
بالتجنس الحق في االنتخاب والترشح .وج��اء ه��ذا الطعن
ً
مطالبا بإلغاء هذه القوانني بحجة معارضتها للمادة األولى
من قانون الجنسية ،الذي انبنى عليه مفهوم املواطنة ،وهو
أن الكويتي هو من توطن في الكويت قبل عام  .1920وعليه،
فال يجوز أن يشارك من لم يحز هذا الشرط للتجنس في
إدارة البلد وقيادته وبنائه!
وب �م��ا أن �ن��ي أح��د ف��رس��ان ه��ذا ال �ق��ان��ون امل�ط�ع��ون ف �ي��ه ،وم��ن
امل��داف �ع�ي�ن ع �ن��ه ب �ق��وة ح �ت��ى ت��م إق� � ��راره ب�م�ج�ل��س األم� ��ة في
منتصف التسعينيات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي ،ل��ذل��ك أري ��د أن
ً
أوضح خطورة هذا الطعن الالدستوري الذي سيكون طعنا
ً
وخنجرا في خاصرة الوطن ووحدته الوطنية.
عاش الكويتيون حالة عدم االستقرار منذ نشأتها بسبب
طمع الجيران فيها ،وزادت ه��ذه الظاهرة بعد حكم مبارك
الصباح إل��ى ال�ي��وم ،وت�ح��ول املجتمع الكويتي إل��ى كويتيني
وغ�ي��ر كويتيني ،أم��ا الكويتيون فكانوا كويتيني باألصالة
والتأسيس ،وكويتيني بالتجنس .وأما غير الكويتيني فكانوا
واف��دي��ن و«ب ��دون» .وأصبحت نسبة الكويتيني لغيرهم في
حدود الربع ( ،)%25مما استوجب على املشرع  -آنذاك  -أن
يساهم في تشريع القوانني التي تزيد من اللحمة الوطنية
وتشعر الكويتي أن��ه يعيش ف��ي ب�ل��ده ال��ذي ي�ق��دره وي��ؤوي��ه
ويستحق منه التفاني في بنائه والوفاء له والتضحية من
أج�ل��ه ،ف�ج��اءت ه��ذه ال�ق��وان�ين التي تزيد م��ن اللحمة الوطنية
وتلغي الفوارق الطبقية وتساوي بني الكويتيني في الحقوق
والواجبات.
بعد مئة عام من بناء السور الثالث ( )1920يأتيني اليوم من
يقول إن الكويتي الذي يستحق تقلد املناصب القيادية هو
فقط من له تواجد قبل مئة عام (!!)
أل�ي��س أول��ى ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة أن ت�ق��ول إن م��ن يفترض عليه
الدفاع عن تراب الوطن وحدوده هو الكويتي الذي له تواجد
ق�ب��ل م�ئ��ة ع� ��ام؟! ان �ظ��ر إل ��ى ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة واب �ح��ث عن
الكويتي بالتأسيس ،ستجد ألب�ن��اء املتجنسني و«ال�ب��دون»
الحظ األوفر!
ً
هل فعال الكويتي األصلي هو بالضرورة من يخاف على
البلد ويحافظ على ث��روات��ه أكثر من املتجنس؟! ابحث في
أروق� ��ة امل�ح��اك��م واق� ��رأ ج �ي �دًا أح �ك��ام التمييز ت�ج��د أن أكثر
املتورطني في قضايا املال العام ونهب البلد هم أبناء بطنه
كما يقولون!
ه ��ذا ال�ط�ع��ن ه��و ط�ع��ن ف��ي وح ��دة ال�ب�ل��د وت �م��اس��ك أب�ن��ائ��ه،
وج ��اء ف��ي وق��ت ط�ع��ن املجتمع ال�ك��وي�ت��ي ف��ي م�ق�ت��ل! نعم،
اليوم تحيط بالبلد ظروف استثنائية من الناحية األمنية،
اليوم نحن بحاجة ماسة إلى التكاتف والتعاضد واللحمة
الوطنية ،اليوم يجب أن نضرب بيد من حديد كل محاولة
ل��زع��زع��ة ال�ش�ع��ور ب��االن�ت�م��اء وال� ��والء ،ال تعينوا الشيطان
ع�ل��ى أب�ن��ائ�ك��م ،ب�ع��د أن أع�ن�ت�م��وه ع�ل��ى إخ��وان�ك��م «ال �ب��دون»
ال��ذي��ن ساهموا معكم ف��ي ال��دف��اع ع��ن البلد وت��راب��ه عندما
غ ��زاه ط��اغ��وت ال �ع��راق .وال�غ��ري��ب أن أغ�ل��ب ه��ذه املجموعة
التي تقدمت بالطعن هم أنفسهم الذين رفعوا راي��ة طرد
«البدون» ،وكأنهم مسلطون على استقرار البلد ويغيظهم
تماسك أهله وترابطهم!

النائب البطل
منسق املجموعة إياها التي تقدمت بالطعن أطلق لقب النائب
البطل على أحد نواب مجلس األمة الحالي!
املشكلة التي لم ينتبه إليها األخ الكريم أن نائبه البطل هو
أول املتضررين من ه��ذا الطعن! فهو اب��ن لعائلة كريمة لم
يكن لها تواجد قبل الخمسينيات ،لذلك ال يمكن أن تكون
جنسيته بالتأسيس ،وإن وج��دت ،فقد تكون بالتزوير! أو
ّ
كما نتوقع ويتوقع كل من يعرفه أنه ابن متجنس واستفاد
من التعديالت التي أجريناها على قوانني الجنسية ،فتكون
جنسيته وف��ق امل��ادة السابعة الفقرة الثالثة بصفة أصلية
(!!) وهذا حق ال ينازعه عليه أحد.

مايو كلينك

صحة الفم..
نافذة على صحتك العامة

َ
هل تعرف أن صحة َ
فمك ِّ
لصحتك أو أن
تقدم أدلة على املستوى العام
ِ
َ
َ
َ
احم نفسك من
املشكالت املوجودة في فمك قد تؤثر في بقية جسدك؟ ِ
خالل معرفة املزيد حول الصلة بني صحة الفم واملستوى العام للصحة.

العالقة بني صحة الفم والصحة العامة

مثل مناطق الجسم األخرى ُيعد الفم ممتلئا بالبكتيريا ،التي معظمها
غير ض��ار .لكن فمك هو نقطة الدخول إلى الجهاز الهضمي والجهاز
التنفسي ،وبعض هذه البكتيريا يمكن أن ّ
تسبب املرض.
ً
ع��ادة م��ا تبقي دف��اع��ات الجسم الطبيعية والعناية الصحية الجيدة
بالفم ،مثل التنظيف اليومي والخيط ،تلك البكتيريا تحت السيطرة.
على الرغم من ذلك ،فإنه من دون نظافة سليمة للفم ،قد تصل البكتيريا
ال��ى مستويات ق��د ت��ؤدي إل��ى اإلص��اب��ة ب�ع��دوى ف��ي ال�ف��م؛ مثل ّ
تسوس
األسنان وأمراض اللثة.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،يمكن أن تعمل أدوي ��ة ّ
معينة ،مثل عقاقير إزال��ة

االح �ت �ق��ان وم� �ض ��ادات ال�ه�ي�س�ت��ام�ين وم �س� ّ�ك �ن��ات األل ��م ُ
وم � � � ِ�د َّرات ال�ب��ول
ّ
ومضادات االكتئاب ،على تقليل تدفق اللعاب .حيث ينظف اللعاب الفم
من الطعام ويعمل على تحييد األحماض التي تفرزها البكتيريا في
الفم ،ويساعد على وقايتك من غزو امليكروبات التي تتكاثر وتؤدي إلى
اإلصابة باألمراض.
كما أن هناك دراسات تشير إلى أن بكتيريا الفم وااللتهاب املصحوب
بنوع شديد من أمراض اللثة (التهاب دواعم األسنان) قد يؤديان دورًا
في بعض األم��راض .أم��راض ّ
معينة مثل داء السكري ،وفيروس نقص
املناعة البشرية ،قد تقلل من مقاومة الجسم للعدوى وتزيد من شدة
املشاكل الصحية في الفم.
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