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«تكرار ادعاء انطالق طائرة االغتيال من البالد»
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¶ الفرج :الهدف إيصال رسائل إلى واشنطن عبر الضغط على حلفائها
¶ بوصليب :كيف عرفوا ..وهم لم يفرقوا بين طائرة مدنية وصاروخ كروز؟!
خالد الحطاب
وص � � ��ف خ � �ب � �ي� ��ران ف � ��ي ال � � �ش � ��ؤون االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة ب�ي��ان ال �ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي ال��ذي
ادع��ى ،أم��س ،أن الطائرة املسيرة التي قتلت قاسم
سليماني أقلعت من قاعدة علي السالم الجوية في
البالد ،بأنه ليس سوى محاولة لالبتزاز والضغط
على الكويت باعتبارها حليفا للواليات املتحدة.
وقال رئيس مركز الكويت للدراسات االستراتيجية
د .سامي الفرج لـ سبقلا إن إي��ران غير ق��ادرة على
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى أم �ي��رك��ا م �ب��اش��رة ،ل��ذل��ك ف �ه��ي تلجأ
ل �ل �ض �غ��ط ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال �ت �ه��دي��د
باإلضرار بهم.
وأض ��اف ال �ف��رج أن إي ��ران وج�ه��ت االت �ه��ام عينه من
قبل إلى كل من قطر واإلم��ارات ،مبينا أنه في حال
كانوا يستجدون شيئا من الكويت فهم قادرون على
الضغط إليصال رسائل إلى واشنطن التي ال يمكن
الضغط عليها مباشرة.
وح ��ذر ال �ف��رج م��ن أن ال �ت �ه��دي��دات اإلي��ران �ي��ة ب ��ردود
فعل انتقامية على مواقع معينة يجب أن يقابلها
استعداد وحذر وتأهب إلى أبعد مدى.
ب��دوره ،ق��ال أستاذ العلوم السياسية رئيس وحدة
ال��دراس��ات األميركية سابقا د .فيصل بوصليب ان
ال �ح��رس ال �ث��وري ال ��ذي ل��م ي�ف��رق ب�ين ط��ائ��رة مدنية
وص ��اروخ ك��روز ،استطاع أن يرصد موقع انطالق
الطائرة األميركية التي استهدفت سليماني!
وقال بوصليب لـ سبقلا إن التصريحات اإليرانية
تأتي من باب الضغط على الحكومة الكويتية التي
تستضيف ال�ع��دد األك�ب��ر م��ن ال�ق��وات األميركية في
املنطقة على أراضيها.
وإذ استبعد استهداف إيران بشكل مباشر للكويت
أو ألهداف أميركية على أراضيها ،طالب بوصليب
الحكومة بالرد الرسمي على مثل هذه التصريحات
اإليرانية االستفزازية ،وإرسال رسالة احتجاج إلى
ً
ط�ه��ران حتى ال تتكرر مستقبال ،م��ع التأكيد على
أن ال �ك��وي��ت ل�ي�س��ت ط��رف��ًا ف��ي األزم � ��ة أو التصعيد
األميركي اإليراني.
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ُمجتبى ابن المرشد أبرز المرشحين

احتدام «معركة» خالفة خامنئي
محمد أمين
ذكرت مصادر إيرانية لصحيفة فايننشال تايمز
أن معركة خالفة خامنئي أصبحت على أشدها
اآلن ،وتشير التكهنات على نطاق ضيق إل��ى أن
ال�ح��رس ال �ث��وري يفضل االب��ن ال�ث��ان��ي لخامنئي،
ُمجتبى  51 -عامًا  -على الرغم من عدم ظهوره
ك�ث�ي�رًا ف��ي األوس � ��اط ال�س�ي��اس�ي��ة وا ُل��دي �ن �ي��ة ،لكنه
ي�ع�ط��ي دروس � ��ًا دي �ن �ي��ة ف��ي م��دي �ن��ة ق� ��م .وي��رت�ب��ط
بعالقة طيبة مع الحرس ال�ث��وري .ويقلل مصدر
من داخل النظام من أهمية التصورات بأن اختيار
ُمجتبى سيجعل الجمهورية تبدو نظامًا وراثيًا
في الحكم.
أم��ا املرشح الثاني ،فهو إبراهيم رئيسي رئيس
مجلس القضاء األعلى املتشدد الذي له صلة قوية
مع الحوزة العلمية في قم ،ثاني أكبر قوة تأثير في
البالد بعد الحرس الثوري.
واملرشحون اآلخرون هم ،حسني وحيد خراساني
البالغ  99من عمره ،ولطف الغولبيسغاني (100
عام) ،وحسني نوري حميداني ( 94عامًا) وناصر
ش�ي��رازي ماكريم (92ع��ام��ا) وم��وس��ى شوبيري
زنجاني ( 91عامًا).
ويدعم خامنئي الحرس الثوري بشكل ثابت ،وقد
أكد ذلك على الرغم من تورط الحرس في مأساة
طائرة ال��رك��اب األوك��ران�ي��ة ،بعد ساعات فقط من
الهجوم ال�ص��اروخ��ي على ال�ق��وات األميركية في
العراق ،انتقامًا الغتيال قاسم سليماني.
وتقول الصحيفة إن املعركة حامية حول خالفة
خامنئي ،وهو القرار الذي سيحدد مصير إيران
لعقود قادمة.

مجتبى خامنئي

األخيرة خليجياً ..والتاسعة عربياً والـ 85عالمياً
الشمس
وحدها لحل
أزمات الطاقة
عالمياً

فساد الكويت ..إحراج ما بعده إحراج!
¶ جمعية النزاهة تشكك
خالد الحطاب
مدركات
مؤشر
في
مراتب
تراجعت الكويت 7
في تراجع الكويت  7درجات..
الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وتطلب إيضاحات
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وأث��ار ت��راج��ع ال�ب�لاد م��ن املرتبة ال �ـ 78إل��ى ال�ـ85
لتصبح األخ �ي��رة خليجيًا وال�ت��اس�ع��ة عربيًا،
ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام وس� َّ�ب��ب إح��راج��ًا أم��س على
م�س�ت��وي��ات ع ��دة دف �ع��ت ب�ج�ه��ات ع ��دة إلص ��دار
ب�ي��ان��ات ،إذ شككت جمعية ال�ن��زاه��ة الوطنية
بنتائج التصنيف ،م��ؤك��دة أن مقاييسه غير
دق �ي�ق��ة ،وأغ �ف��ل ال�ت �ق��دم ال ��ذي أح��رزت��ه ال�ك��وي��ت
ف ��ي م��ؤش��ر ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال� �ص ��ادر م ��ن امل�ن�ت��دى
االقتصادي العاملي.
وأع� �ل� �ن ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة أن� �ه ��ا س� �ت� �ج ��ري دراس � ��ة

¶ «نزاهة» :السبب نقص
التشريعات وتداول أخبار تركت
انطباعاً سلبياً
ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ل �ل �ن �ت��ائ��ج ،وس� �ت� �خ ��اط ��ب م�ن�ظ�م��ة
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال ��دول �ي ��ة ل �ط �ل��ب إي �ض ��اح ��ات ح��ول
املالحظات الجسيمة في املؤشر ،ومنها وضع
دول خليجية ليس لديها ب��رمل��ان منتخب في
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قرار هاري وميغان في عيون الكويتيين:

النساء معجبات ..والرجال مستاؤون
يسرا الخشاب

الصحف العالمية
تتحدث عن إلقاء
القبض على زوجين
مشهورين
في الكويت

مرتبة أعلى من الكويت.
ً
خليجيًا ح�ل��ت اإلم� ��ارات أوال وق�ط��ر ث��ان�ي��ًا ،ثم
السعودية فسلطنة عمان والبحرين.
من جهتها ،عللت الهيئة العامة ملكافحة الفساد
«نزاهة» تراجع ترتيب الكويت ،بأسباب عدة
أب��رزه��ا تأخر ص��دور جملة تشريعات أهمها:
ت� �ع ��ارض امل �ص ��ال ��ح ،وح� ��ق االط �ل ��اع ،وت�ن�ظ�ي��م
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ،وت �ن �ظ �ي��م تعيني
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ،وت �م��وي��ل ال �ح �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة.
ولفتت إلى أن تواتر أخبار قضايا الفساد أثر
في مستوى الثقة بني املجتمع والدولة ،وأشاع
االنطباع بعدم تطبيق القانون على الفاسدين.

رغ ��م األح � ��داث ال�س�ي��اس�ي��ة ال�س��اخ�ن��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
وانشغال األوساط املحلية مؤخرًا بجدل استجواب
النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون غدير أسيري،
فإن عددًا من املغردين في البالد انشغلوا بأخبار
ق��رار حفيد ملكة بريطانيا األمير ه��اري وزوجته
َ
ني
ميغان التخلي عن الحياة امللكية والعيش مواطن ِ
َ
ني.
عادي ِ
واخ �ت �ل �ف��ت ات �ج��اه��ات امل �غ��ردي��ن ،إذ ت�ب�ن��ى ال�ب�ع��ض
الجانب الرومانسي ،فقالوا إن الحب دف��ع «ه��اري»
إل ��ى ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ك��ل م��ا ل��دي��ه م��ن أج ��ل «م �ي �غ��ان»،
منوهني بتأثير العاطفة على ال�ق��رارات وأن «الحب
يصنع املعجزات».
في املقابل ،لجأ البعض إلى الحس الفكاهي لتحليل
املوقف ،فاستشهد مغردون بأقوال شعبية وأفكار

مصبوغة بالثقافة الكويتية لخلق املفارقة املضحكة،
كاستخدام عبارة «ال تسكنني في بيت أهله حتى لو
ُ
بيتهم قصر» التي نسبت إلى «ميغان» ،أو القول إن
«هاري مسحور» ،في إشارة إلى طاعته لزوجته.
وب�ين ه��ؤالء وأول�ئ��ك ب��رز م�غ��ردون قد ُيطلق عليهم
«محللون م�ث�ق�ف��ون» ،إذ ح��اول��وا إي�ج��اد تفسيرات
منطقية ل �ل �ق��رار ،م�س�ت�خ��دم�ين م�ع�ل��وم��ات م��ن علم
ً
النفس لفهم سلوك «ه��اري» ،منها مثال الرغبة في

ال�ت�ح��رر م��ن ال�ق�ي��ود واالستقاللية واالع�ت�م��اد على
النفس ،بينما ربط بعضهم القرار بمواقف تاريخية
شهدت أوضاعًا مماثلة في بريطانيا.
وبينما اتفق الرجال والنساء على جرأة قرار هاري،
اخ �ت �ل�ف��وا ف��ي آراء أخ � ��رى ،ف�ب�ع��ض ال �ن �س��اء أش��دن
بالقرار متحدثات عن ق��وة تأثير امل��رأة في ق��رارات
ال��رج��ل ،وت �س��اءل بعضهن ع��ن اس �ت �ع��داد ال��رج��ال
للتضحية من أجل زوجاتهم ،في حني انتقد بعض
ََ
الرجال املوقف حاملني نفسًا ذكوريًا يرفض تأثير
املرأة في الرجل.
ولم تغب تعليقات بعض املغردين الذين يفضلون
االهتمام بشأنهم الخاص ،إذ رأوا أن ت��داول أخبار
ال ��زوج�ي�ن ال ي�ع�ن��ي أح � �دًا س��واه �م��ا ،وأك � ��دوا ح��ري��ة
االن �س��ان ف��ي اخ�ت�ي��ار ق��رارات��ه ال�ح�ي��ات�ي��ة ،مطالبني
بمناقشة األح��داث املحلية التي يعتقدون أنها أكثر
أهمية.

الحكومة تفقد
السيطرة على الرواتب

انخفاض
االحتياطي العام
إلى  14مليار دينار
حسام علم الدين
ت ��وق� �ع ��ت وك � ��ال � ��ة «م� � ��ودي� � ��ز» ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف
االئ �ت �م��ان��ي أن ي� ��ؤدي ن �م��و ع ��دد م��وظ�ف��ي
القطاع ال�ع��ام ف��ي الكويت ،بسبب ارتفاع
ن �س �ب��ة ال � �ش � �ب� ��اب ،وال � �ت ��رق � �ي ��ات اإلداري � � � ��ة
التلقائية إلى زي��ادة الضغط على فاتورة
األج � � ��ور ف ��ي غ� �ي ��اب ال �ت��داب �ي ��ر ل�ل�س�ي�ط��رة
عليها.
وأكدت الوكالة أن املصروفات في موزانة
 2021 – 2020س�ت��رت�ف��ع  %3.2إل ��ى 23.2
م �ل �ي��ار دي � �ن ��ار ،ل �ك��ن اإلي � � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة
املتوقعة أع�ل��ى مما ق��درت��ه وزارة املالية؛
ألن متوسط سعر البرميل يرجح أن يبلغ
 62دوالرًا م�ق��اب��ل  55ك�م��ا ه��و م ��درج في
امليزانية.
وأض��اف��ت :ق��د تتحمل ال�ح�ك��وم��ة ضغطًا
أع � �ل� ��ى م � ��ن امل � �ع � �ت� ��اد ل� � ��زي� � ��ادة اإلن� � �ف � ��اق،
واالن �ت �خ ��اب ��ات امل �ق �ب �ل��ة ت �م �ن��ع ال �ح �ك��وم��ة
م ��ن اق� �ت ��راح أي ت��داب �ي��ر ج ��دي ��دة ل��زي��ادة
اإلي��رادات غير النفطية ،مع اإلشارة إلى
التوتر بني الحكومة وال�ن��واب ما يعيق
إص��دار التشريعات في الوقت املناسب.
وع��ن االحتياطي ال�ع��ام أش��ارت «م��ودي��ز»
إل��ى أن أص��ول��ه ستنخفض إل��ى  14مليار
دي �ن��ار م��ع ن�ه��اي��ة م ��ارس امل �ق �ب��ل ،وال �ج��زء
السائل منه سيخصص لسد عجز 2020
– .2021
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 02الكويت
 02ﻜﻮ ﺖ

 10سنوات سجنا
ل  3مواطنين خططوا
لتفجير مساجد
لمحرر لقض ئي
قضت محكمة تمييز با سجن
مل دة  10س ن و ت  3م و ط ن ن
وحبس مقيم سوري سنتني في
قضية تخطيط تفجير بعض
مل س اج د ف ي ب اد و رتباطهم
بتنظيم د عش ملحظور
وب�������د ت ت ف اص ي ل ق ض ي ة بعد
ق ب ض ع ى ح د مل ت ه م ن في
ف بني وتس يمه ى كويت وقد
سند ى ملتهمني نهم نضمو
�����ى ت ن ظ ي م م ا ي س م ى « دو ة
إلسامية ف ي ع ر ق وس وري ا»
(د ع�����������ش) ��������ذي ي ن ت ه ج ف ك ر
تكفيري مل ت ط رف كما سند
ي ه م ن ه م رت ك ب و ع م د فعال
ي ؤدي ى ملساس بوحدة بالد
وسالمة ر ضيها بأن تفق ملتهم
ألول م ع ث ان ي ع ى تصنيع
م ف رق ع ات وك فا ملتهم ثا ث
ب رص د وتصوير مقاطع فيديو
ملساجد طائفة شيعية فقام
ألخ ي ر بتصوير مقطع فيديو
مل س ج د ج ع ف ر ب ن ب������ي ط ا ب
تمهيد تفجيره و ت ف ق ثاثة
ع ى رتكاب جناية محل التهام
سابق و ع دو عدة ذ ك ع ى
وجه ال يتوقع معه ن يعد و عما
تفقو ع يه
وك ان ت تحقيقات ق د كشفت
ع ن ق ي ام مل ت ه م ألول ب ت دري ب
ملتهم ثاني ع ى صنع ملفرقعات
بقصد الستعانة به في تحقيق
غ رض غير م ش روع وك ان ذ ك
ع ى ط ري ق الت�����ص�����ال ب ه عبر
حسابه بموقع «ت يغر م» وبا فعل
نشر مع ومات عن كيفية تصنيع
ملو د ملتفجرة وقام بتقديم مب غ
م ا ي ق دره  200دي ن ار متهم
ثا ث بنية ستخد مه الرتكاب
عمل رهابي وذ ك شر ء كامير
تصوير مقاطع فيديو ملسجد
جعفر بن بي طا ب وقوف ع ى
مد خ ه تمهيد تفجيره

ﻖ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  21ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 16òÍò¬ò1441

سبقلا

 19يناير 2020

أﺟﻤﻊ ﻧــﻮاب وﻣﺤﺎﻣﻮن وﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﻘﻀﺎء وأﺛﺒﺖ
ﺗﻌﺪي اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ
أرﺷ ـﻴــﻒ � اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻳﻌﺪ
ﺣﻜﻤﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ووﺻﻔﻮا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻳﻤﺜﻞ اﻋﺘﺪاء
ﺳﺎﻓﺮا ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﻴﺮ وإﻧﺘﺎﺟﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﲔ أن ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض ﺑ ــﻪ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺣ ـﻘــﻮق
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اﳌـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد واﻟـﺠـﻬــﺎت
واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻧﺘﻬﺎﺑﻬﺎ ﺑﻼ وازع ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ وﻻ
رادع ﻣﻦ أﺧﻼق.
وﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ أن أرﺷﻴﻒ �
ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﺎدة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
ﺑ ــﺬل ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ـﻜــﺮ وﺟ ـﻬــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮان،
وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـ ــﺈن أي اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣــﻦ
ﻫـ ــﺬا اﻷرﺷ ـ ـﻴـ ــﻒ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ ﺛ ــﺮوة
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﲔ ،ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﺗـ ـﺘ ــﻢ ﺑـ ــﺈذن
ﻣـ ـﺴـ ـﺒ ــﻖ ،وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود واﺿ ـ ـﺤ ــﺔ،
ﻷن ﻣ ـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻷرﺷ ـﻴ ــﻒ ﻻ ﻳـﻘــﺪر
ﺑـﺜـﻤــﻦ ،وﻫــﻮ ﻣ ــﺎدة ﻓـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ
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ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺛ ـﻤ ـﻨــﻮا اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﳌـﺼـﻠـﺤــﺔ �
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره ﻳـﻜــﺮس ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺷﻴﻮع
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻴﻔﴼ ﻣﺼﻠﺘﴼ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻵﺧﺮﻳﻦ،
أو ﺳﺎط ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻫﻢ.
وإذ ﺑــﺎرﻛــﻮا ﻟ ـ � اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،أﻛﺪوا أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟ ـﺸــﺎﻣــﺦ اﻟ ـﻨــﺰﻳــﻪ ﻳ ـﺜ ـﺒــﺖ ﺑ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻷﺣﻜﺎم أﻧﻪ ﻗﺒﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وأﻧــﻪ ﻳﻨﺼﻒ ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﺣﻖ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ أو ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ .وﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
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ﻀﺎء ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻟﺤﻘﻮق � اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

اﻟﻘ

¶ ﺣﺬف

ﺳ

ت

م
�

ﻣﺤﺘﻮى أرﺷﻴﻒ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻊ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻨﺰﻳﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻧﺘﺼﺮ اﻟﻘﻀﺎء
ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ »داﺋﺮة
� ،وﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ« أول ﻣﻦ اﻣﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺸﺮ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺑﺄرﺷﻴﻒ � وﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﺆﻟﱠﻒ اﻟﻤﺴﻤﻰ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه ووﻗﻒ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ،وأﻟﺰﻣﺖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ و 300دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة
اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ درﺟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.

ﻰ

ﻞ

ج

&%$#"òXYz6òÍò#ò¬6òb6òÍò"&*(*+&òÍò¬ò
'( "&##
';('&#-/

ّ
اﳌﺸﺮع ﺳﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺷـ ّـﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻔــﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت
إﻟــﻰ إﺿـ
ﻔـﻨــﻮن واﻟـﻌـﻠــﻮم ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻵداب واﻟـ
اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﻤﻮ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻔﺮد واﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺤﻀﺎرة اﳌﺘﺴﺎرع.
ـﺖ :اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻣﻨﻪ ﺑــﺈﺑــﺮاز ﺣـﻘــﻮق اﳌــﺆﻟــﻒ واﻟﺤﻘﻮق
وأﺿــﺎﻓـ
ﻓــﻲ ﺻــﻮرﺗـﻴــﻪ اﻷدﺑ ـﻴــﺔ واﳌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻣــﺮاﻋـﻴــﴼ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
اﳌ ـﺠــﺎورة
ـﻦ أﺳــﺎﺳــﲔ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ إﻏـﻔــﺎﻟـﻬـﻤــﺎ ،وﻫ ـﻤــﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻋـﺘـﺒــﺎرﻳـ
اﻟﻔﻜﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺄﻣﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ،
اﻹﻧﺘﺎج
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﳌﺠﺎورة
ﺣﻤﺎﻳﺔ ّ
وﺿﻤﺎن
ﺑﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﻜﻔﻞ ﻗﻴﺎم إﻃــﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﻄﻠﻮب ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﺬه
ﺟـﻬــﺔ ،وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﻔــﺎع ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟـﺤــﻖ ﻣــﻦ
اﻷﻋﻤﺎل.



@7('ABC('D*E*+5N@F?0G('8H

'/;'IKJ9
'/;'IKJ9
■(0>G7
■(L 0>G7

]+,<,':"1>A='1;B*$:2

'(2CADE,'5;6,
'0M$!B,2"67,'+F,
'G=B*$1M 'H6AIM67,
'5M&;J2KIL24@,'B,:;'6,
'2M67K:;'6]2@N,'OQR,
K%'B*$O'6@E@M
=0M2"67,'F,'+2S
!?0$+>7A8=6F]?IP'ET'P
'27*,'"KP6U4]VWXY
'1;ZDE,'+,<,'P6U;?I"17W,
:2]E@M
?[Q/P.\24A+>9
^_MOM6*N,'2/6,6@7A
]&X"5"67,'819':;6
I2"67,'+F,'O"6M
=%) 'WS=`]aX,'($?1>M
?'H6F,'12b0MIOM6*N,
c='&d0$^eIQ4'6MB*$
'+F,'0M,?E%,';f,
g@]?I=6F,'?OM6*N,':/
+7N"Q@M37]a)h6M
Q202*MN,'O'1>$(2*$
?3FKM67,':;6,'P02%A
H4M?1%)02"M 6UB*$
?07,Ii,'N,'j6i6M
'dk,0M1%9 '*7>,
'l4U?IO"6*,mX,'G1N,
'D0M2,X,'WS= '?IOU2%,
!=' #%?h6,'2d

.3 /*#
0   2
 N    .        #    C   N    2   $e      #   2
    25    /            N    2    $I            $C
  24     f   @     $I      4 5  6   0   2C
 2 6  8   N   @     $I           25      C

ﻋﺪد �

اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 17

ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019

|#\5*i'/*))>GL)B" )ZQ$&+L)kH wGTA
#+k )G'N
&" &VLF$)(62.03 $4 56.%)q)(+"]*-*.!3

2#\],, )BasBQ[&,,", &,,V $4,, 5,,62.,
,0,7 IA3'/HTL
*")r ))y0 -1#!L-G!H6>+
<2.03 %.%)-*`vH(*P -*.!3 0ad$Q)*q5
$
-,,G,>,#,, ),,B, as,,B, Q-,,y, .,,'.,, 0, a$F$),, ,(, , 6
2.,,0, 3, $4,, 5,, 6
')\"i?$#9$h[.@'2#
#,, G, ,U,, a$X,, , 1#,, , [#,, , , ,&,, , , ,L$
 i,,",<,% ,, , .,, !, , 1 ],,!, >, 1
/*)im7N.-*.!3
AMG7('O3D -,, , , *`v,,H, (, *-,,<, H, Q&,, ,L
PQPN!RSN3J)(Q XG')WKD&Z)6.G%.1
/,,H, (, +, ", ),, *,, @, ,F,, K, ,1#,, 0, ,a
T
'P*S(-2MUJ9
 P,, W,,#,,6),,B,%.,,%),,-,,*.,,!,3,
*2.,, 0, 78,, ,k, , '-,, , , ,*`v,, H, ,(, ,
$)(62.03 $4 56
&,, Lv,, , ,H, , , (, , , 6l,, , , , , , , L$,, , ,G, , ,7
&L#,,!,",K,6q),,>,,, -,,1),,>,7&,,y,+,1DU,, .,,%
*),,0, P,,H,C,,", $,,
.%)0 [.*d7&L_)Q$#!A XG(k" .@A
*()^[$O
$N)Qf&LD)c"l3'i PM.6$)+ iAH\$4
56X">a
*@h.Q. ]*iQ$D8'iA@T6q"$Nq)>+"DNX
-yH)V#Go$[P ."a-,,*),,+, -,,'),,G,@, N[.,
, 6d,,7f/@G'$
"lGKya]-9)@ J#( XG>Q&L_)[$j#T
 "$lG03
#g@'-GH! ->!36&L)1)@( #J["ra$.%)0
UV)!7N
iGL)BGH.T@6-GJs( d$) XG>Q
*)BGH@1,,9N-'.0D8,,' q,,\b,, X,,
i%8'[),,* &0a$
PH1sa$#B9N-"]W0a*vK3
))'S)+1#\.%
@"$N)@1[4 N PH1sa$)@1[ ]W0a-*#o$C
$N4 56]*&')"f#G'),,]*WC"'.0+
'{Ca)Vd7
-A )r*)'.0+ &L/T%$)>BAHr1]*$N$)(6l3
S7)M
2.03 S7)M$N4 5>H -,,G,'[`2.03 ],
 ,* l,,7 PH_,,",
4@T*DN}#$N.B>(H 4@T*DN-7)afe
&L)>'$)(6
)Ta)!K9$N)*.H+6)!K9$N& ^S)3
sBQN#K
d#\`WJ). $N2#y ]*)V#Go$N

ﻃﻌﻦ � ﺳﺪﻳﺪ

اﳌﺤﻜﻤﺔ إن ﻃﻌﻦ � ﺳــﺪﻳــﺪ ،وﻓــﻲ ﻣﺤﻠﻪ؛ ذﻟﻚ
ﻗــﺎﻟــﺖ
ـﻦ اﳌـﻘــﺮر ﺑﻨﺺ اﳌــﺎدة  35ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  75ﻟﺴﻨﺔ
أن ﻣـ
ﺑـﺸــﺄن ﺣـﻘــﻮق اﳌــﺆﻟــﻒ واﻟـﺤـﻘــﻮق اﳌ ـﺠــﺎورة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
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اﻟﺒﺚ.

اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.
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اﻟﺼﻮﺗــﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒــﺚ اﻷﺻﻠﻲ وﻋﻠﻰ
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واﻷدوات اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة
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أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺚ.

3

6òò9ò7æò

4

ﺣﻘﻮق ﻟــ �
واﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ

ﻟــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤــﺔ إن دار � وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت
ﻗــﺎ
واﳌﺒﺪﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ،وﻓﻖ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
اﳌﺒﺘﻜﺮة
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﻬﺎ:

إﺟﺎزة أو ﻣﻨﻊ أي اﺳــﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل
ﻟﻤﺼﻨﻔﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه.
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ً ﻓﻲ »� ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم«..ﺧﻼل  3أﺷﻬﺮ
ً
اﺷﺘﺮاﻛﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ
¶ 2519

أﻋﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺪﻓﻮع ﻓﻲ »�
وﻗ ــﺎل ﻛــﺮﻛــﻮه ﺗﻌﻘﻴﺒﴼ ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﺷـ ـ ـ ّـﺪد ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻗ ـﺴــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻣ ـﺠــﺔ ﻓ ــﻲ »�
ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم« إﻟــﻰ  2519ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ،ﺗﻨﻮﻋﻮا ﻣﺎ
ﺑ ــﺈﻟ ــﺰام »اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ« ﺑــﻮﻗــﻒ ﻧـﺸــﺮ أرﺷـﻴــﻒ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ« اﻟــﺰﻣ ـﻴــﻞ ﻓـﻴـﺼــﻞ ﻛــﺮﻛــﻮه ﻋﻠﻰ
ﺑﲔ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻷرﺷﻴﻒ وﻣﺘﺼﻔﺤﻲ اﳌﺤﺘﻮى
ﺟـ ــﺮﻳـ ــﺪة � وﺣـ ــﺬﻓـ ــﻪ ﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎ وﻣ ـﻨــﻊ
أن ﺷﺮﻛﺔ دار � ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
اﳌﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟـ»ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ،
اﺳـﺘـﻐــﻼﻟــﻪ» :ﻛـﻨــﺎ ﻧــﺄﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ دﻋــﻢ
واﻟ ـﻨ ـﺸــﺮ ،ﺳـﺘـﺘـﺤــﺮك ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﴼ ﺿــﺪ ﻛــﻞ ﻣﻦ
وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ً
ـﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺪي
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣـﻘــﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ ،ﺑـ
اﳌﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ،أي ﺧﻼل
ﻳﺴﺘﻐﻞ أو ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ
أو أي ﻣ ــﻮاد ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
ـﻮه ﻋــﻦ وﺻــﻮل  3أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻘﻂ.
أرﺷ ـﻴــﻒ
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻛـﺸــﻒ ﻛــﺮﻛـ
دون إذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.

ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎل ..و»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻟﻠﺼﻮص:

3
4

ﻣﻨــﻊ ﻧﺴــﺦ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑــﺄي وﺳــﻴﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳــﺮ واﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺮﻃﺔ واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت واﻷﻗﺮاص
اﻟﻤﺪﻣﺠــﺔ اﻟﻠﻴﺰرﻳــﺔ أو اﻟﺬاﻛــﺮات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺑﺸــﻜﻞ رﻗﻤــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو
ﺿﻮﺋﻴﺔ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى.
ﻣﻨــﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺼﻨﻒ إﻟــﻰ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى أو
ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻴﺎً أو إﺟــﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو
ﺗﺤﻮﻳﺮ آﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﻨﻔﺎً ﻣﺸﺘﻘﺎً،
أو ﺑﺚ اﻟﻤﺼﻨﻒ أو إﻋﺎدة ﺑﺜﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸــﺮ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﺮق ،ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إﺗﺎﺣﺘﻪ ﻋﺒــﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳــﺐ
اﻵﻟــﻲ أو ﺷــﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼــﺎل وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.

وﻓﺎة أﻣﻴﺮﻛﻲ وإﺻﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮي ﻓﻲ ﺣﺎدث

ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻨﺤﺮ
اﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺑﺴﺎﻃﻮر

سبقلا
 16يناير 2020
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ـﻰ ان اﳌـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﻬــﺎرب ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو
اﺳﺘﻮﻟﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل وأﺷ ــﺎر اﳌ ـﺼــﺪر إﻟـ
وأﻟــﺰﻣــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ّرد ﻗﻴﻤﺔ ﻣــﺎ
»اﻻﻧ ـﺘــﺮﺑــﻮل« ﻳـﺤــﻖ ﻟــﻪ اﻟـﻄـﻌــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺤﻜﻢ،
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺗﻬﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ  370ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ
ﻣﺠﺪدﴽ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺴﻮري اﳌﺤﺒﻮس
ﻣﺘﻀﺎﻣﲔ دﻓﻊ ﺿﻌﻒ اﳌﺒﻠﻎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ
ـﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻬﻤﺎ
ـﺎن أﻣ ــﺎم اﳌـﺤــﺎﻛــﻢ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺤـﻜــﻢ ،وﻫﻤﺎ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﺴـﻄــﻮ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻣـ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر .ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻟــﻪ درﺟ ـﺘـ
ﻓﺼﻠﺖ
 ،2019ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  740ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ّ ﺮﺗﻬﺎ � ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10ﻣﺎرس
ووﻓﻖ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« و»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«.
ﻓﺠ
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟـ � :إن ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
اﳌﺘﻬﻤﲔ  740ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وإﻟﺰاﻣﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ
ـﺲ وﻋ ــﺰل ﻗ ـﻴــﺎدي ﻓــﻲ »اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ« )ﻏ ـﻴــﺎﺑـ ّـﻴــﴼ( ﳌــﺪة
ّ
وﻏﺮﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ
أﻣﺲ ،ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻌﺼﺮ«؛
ﻗـﻀــﺖ أﻣــﺲ ﺑـﺤـﺒـ
آﺧــﺮ )ﺳــﻮري اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ( ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ
ّرد ﻣﺒﻠﻎ  370ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
 7ﺳـﻨــﻮات ﻣــﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟـﻨـﻔــﺎذ ،ﻣــﻊ ﻣﺘﻬﻢ
ﻷن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪه ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻣﺤﺒﻮس ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
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◄ العسعوسي:
االمتناع يشكل
جنحة لها أثر
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ﻛﺮﻛﻮه � :ﺳﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ

� ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻀﻴﺔ

إﺟــﺮاء إﺛﺒﺎت وﺻــﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠــﻲ ﻟﻠﻤﺼﻨّﻒ
أو اﻷداء أو اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

وﻗــﻒ ﻧﺸــﺮ اﻟﻤﺼﻨّــﻒ أو اﻷداء أو
اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗــﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺒــﺚ أو
ﻋﺮﺿﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ أو ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻔﺘﺮة
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اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت«
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ـﻮاز اﳌـﻨــﺎزﻋــﺔ اﳌـﻄــﺮوﺣــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻋـﺘـﺒــﺮت اﳌـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻓـ
ﻣــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ــﻞ ،ﻓـﻄـﻌـﻨــﺖ
اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﻂ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨ ــﺎف اﳌ ـ ــﺮﻓ ـ ــﻮع
ـﺎﻋــﺔ � ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺎﺛﻞ ،اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ أن
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ دار � ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻄ ـﺒـ
ُاﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺧﺎﻟﻒ
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺿﺪ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻷرﺷﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺿﺮرا
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن � ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻬﺬا
ـﻮق ﺟﺴﻴﻤﴼ وﻗﻊ ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻪ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ وﻫـ ــﻮ ﻳ ـﺼ ـﻨــﻒ ﺿ ـﻤــﻦ ﺣ ـﻘـ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ إﻧﺠﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻬﺎ ﻟﺬا رﻛﻦ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
اﳌﻠﻜﻴﺔ
وﻋــﺎدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ »داﺋــﺮة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻳﻌﺘﺒﺮ أي ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ.
ﻋﻠﻰ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﻞ« ﻟ ـﺘــﺆﻛــﺪ اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎص اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء
وذﻛـ ــﺮت أن اﳌـﺴـﺘــﺄﻧـﻔــﺔ � أﻗــﺎﻣــﺖ
ـﻜــﻢ اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
اﳌ ـﺴ ـﺘــﺄﻧــﻒ ﺿ ـ ــﺪه اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﺤ
� اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،وذﻟــﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ أي ﺣﻖ
ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺸﺮ أرﺷﻴﻒ ﺟﺮﻳﺪة
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق اﳌ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
وﺣﺬﻓﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ وأي
ﻬــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن وﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ وﻗ ــﻒ ﻧـﺸــﺮ اﳌـﺼـﻨــﻒ أو
أﺧ ـ ــﺮى ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـ ــﻪ ،وﻋ ـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼﻟــﻪ ﻟ ـ
ـﻘ ــﺔ اﻷداء أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺚ
اﻷرﺷ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﳌ ــﻮاﻓ
واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪي أو ﻋﺮﺿﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ أو ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ.
اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻴﺔ وإﺛﺒﺎت
اﳌﺪﻋﻴﺔ وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻷوراق
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أرﺷـﻴــﻒ
ــﺎب واﻟ ـ ـﺼـ ــﻮرة اﻟ ـﻀــﻮﺋ ـﻴــﺔ اﳌ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻦ �
ﻣـ ــﻊ إﻟ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﻪ اﳌ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـ ــﻒ وﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ أﺗـ ـﻌ
ﻟـﻠـﻤــﻮﻗــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟ ـﺨــﺎص ﺑــﺎﳌـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ
اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
ﺿـ ـ ـ ــﺪه ،اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ــﺎز اﳌ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
إﻧﺬار رﺳﻤﻲ
اﳌـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ،ﺗﻈﻬﺮ
ـﺬﻟــﻚ :ﻗﻴﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻮﺿﻊ أرﺷﻴﻒ رﻗﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﻒ
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ � ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻮاﻫـ ــﺎ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﴼ ﻟـ
ﻟﻬﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
إﻧـﻬــﺎ وﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟــﺮﻳــﺪة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣــﺮﺧــﺺ
ﺤــﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ( وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ وﻟ ـﻬــﺎ اﻟـ
ﻟﺤﻘﻮق ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﻲ اﳌ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟـ ــﻮﺻـ ــﻮل إﻟــﻰ
وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل أرﺷﻴﻔﻬﺎ وﻓﻘﴼ
ـﻮن  75اﻷﻋ ــﺪاد اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ وﺗﺼﻔﺤﻬﺎ
اﳌــﺆﻟــﻒ اﳌـﻨـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧـ
ـﺎرﻳــﺦ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﴼ وﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ أرﺷ ـﻴــﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2019ﻗـ ــﺎم اﳌ ــﺪﻋ ــﻰ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ وﺑ ـﺘـ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ � اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ اﻷﺧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ذﻟــﻚ اﻷرﺷـﻴــﻒ،
ﻳﺘﻴﺢ ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎره – وﻓ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﺗــﺮاه
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻧـﺸــﺮه ﺑﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ – ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺾ أﺧـﺒــﺎر أو أﺣــﺪاث
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﻪ دون اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إذن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن
ـﺎﻳــﺮ اﳌ ـﻘــﺮرة ،وإﻧـﻤــﺎ »ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺸﺘﻖ« وأﺳﺒﻐﺖ
إﻻ أن أﻧ ــﺬرﺗ ــﻪ رﺳ ـﻤ ـﻴــﴼ ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  21ﻳـﻨـ
اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 2019ﺑـﻀــﺮورة ﺣــﺬف اﻷرﺷـﻴــﻒ ﻣــﻦ
ـﺔ ﻟﻪ ﳌـﺤـﺘــﻮاه وﻗـﻴــﺎﻣـﻬــﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻪ وﺗـﺒــﻮﻳـﺒــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ وأي ﻣــﻮاﻗــﻊ أﺧـ ــﺮى ﺗــﺎﺑ ـﻌـ
ـﻼﻟــﻪ ﺷـﻜــﻞ أﻋ ــﺪاد رﻗـﻤـﻴــﺔ وﻓـﻘــﴼ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ
وﻋـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼﻟــﻪ أو اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑــﺎﺳـﺘـﻐـ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟ ـ ـﺼـ ــﺪور اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد ،وﻣ ـ ــﻦ ﺛـ ــﻢ ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻐـﻴــﺮ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  75ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺸﺄن
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ وﻣﺎ زال
ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﳌﺠﺎورة.
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟ ــﺔ ﻗـﻀــﺖ ﺑﺠﻠﺴﺔ
ﺣﻘﻮق �
 12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻧﻮﻋﻴﴼ
ـﻮد وأﺿﺎﻓﺖ :ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ – ﺻﺤﻴﻔﺔ �
ﺑـﻨـﻈــﺮ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ،اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدﴽ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم وﺟـ
ـﺮج – اﻟـﺤـﻘــﻮق اﳌـﻨـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
ﺧ ـﻄــﺮ ﻣ ـﺤــﺪق ﺑــﺎﻟ ـﺤــﻖ ،اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺨـ

�

�

ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻟﻬﺎ ..واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﺣﻖ

ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ّ

�

�
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اﻷرﺷﻴﻒ إﻧﺠﺎز

ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

¦6]C:òYR
ﻧﺰﻓﺖ دﻣــﺎء اﻟﻌﻨﻒ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﻋـﺒــﺪاﷲ ﺣﻴﺚ
أﻧﻬﻰ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻴﺎة اﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺤﺮه ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎدة
ﺳــﺎﻃــﻮر( ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻤﻴﻨﺎء ﻋـﺒــﺪاﷲ أﻣــﺲ ﺑﺴﺒﺐ
)
ﺧﻼﻓﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺟﺮى اﺳﺘﺪﻋﺎء رﺟﺎل
اﳌﺒﺎﺣﺚ واﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ووﻛﻴﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ،
وأﺣﻴﻠﺖ ﺟﺜﺔ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﻗــﺎل ﻣـﺼــﺪر أﻣـﻨــﻲ :إن اﻟـﻘــﺎﺗــﻞ ﺳـ ّـﻠــﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺮﺟﺎل
و
ﻣــﻦ ،واﻋﺘﺮف ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻪ ،وﺟﺮى ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻪ،
اﻷ
وأﺣﻴﻞ اﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،وﻓﻲ ﺣــﺎدث ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻟﻘﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺼﺮﻋﻪ وأﺻﻴﺐ ﻣﺼﺮي إﺛــﺮ ﺣــﺎدث ﺗﺼﺎدم وﻗﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻷرﺗﺎل أﻣﺲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﴼ ﺑﻮﻗﻮع
ﺣﺎدث ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺒﺘﲔ ،اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﻴﺎدة أﻣﻴﺮﻛﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻣـﺼــﺮي ،ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﺪ »ﻃــﺮﻳــﻖ اﻻرﺗ ــﺎل«،
ﺟـ ــﺮى إﺳ ـﻌــﺎف اﻟ ـﻄــﺮﻓــﲔ إﻟ ــﻰ اﳌـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ،إﻻ أن
و
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ.
ــﻲ ﺣـ ــﺎدث ﺛــﺎﻟــﺚ ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،اﻧــﺪﻟ ـﻌــﺖ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺮان ﻓﻲ
وﻓ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ أﺳ ــﻮاق اﻟﻘﺮﻳﻦ،
وﺟﺮى إﺧﻤﺎد اﻟﻨﻴﺮان ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮق اﻹﻃﻔﺎء ﻣﻦ دون
إﺻﺎﺑﺎت.

◄ الدغيشم:
سلمنا الموقع
التابع لمجلس
الوزراء الصيغة
التنفيذية
للحكم

محاميان ّ
يحذران مسؤولي جهاز تكنولوجيا المعلومات:

الحبس والعزل من الوظيفة
للممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي لمصلحة سبقلا
محمود الزاهي

عدوية الدغيشم
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ّ
حذر محاميان الجهاز
المركزي لتكنولوجيا
المعلومات التابع
لمجلس الوزراء من
عدم تنفيذ الحكم
القضائي الصادر
لمصلحة سبقلا
ضد الجهاز ،ويقضي
بإلزامه بوقف نشر
أرشيف جريدة
سبقلا وحذفه من
جميع المواقع التابعة
له ،ووقف استغالله.
وقال المحاميان
بسام العسعوسي
وعدوية الدغيشم
لـ سبقلا :إن امتناع
الجهاز عن تنفيذ
الحكم لمصلحة
سبقلا قد يعرض
المسؤول عن ذلك
إلى الحبس والعزل
من الوظيفة،
لتعطيله تنفيذ
أحكام القضاء.
وطالب العسعوسي
والدغيشم بضرورة
احترام أحكام القضاء
والعمل على
تنفيذها.
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قال املحامي بسام العسعوسي :إن صدور الصيغة
التنفيذية للحكم ال��ذي حصلت عليه سبقلا ضد
ج�ه��از تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات يستلزم فتح ملف
للتنفيذ في إدارة التنفيذ وإعالن الخصم بمنطوق
الحكم ،كما يفترض كذلك قيام الجهة التنفيذية
ن�ف�س�ه��ا ب ��دوره ��ا ع �ب��ر إرس � ��ال ك �ت��اب إل ��ى ال�ج�ه��از
تطلب من مسؤوليه تنفيذ الحكم.
وأض��اف العسعوسي ل�ـ سبقلا :ان امتناع الجهة
ال � �ص ��ادر ب �ح �ق �ه��ا ال �ح �ك��م ي �س �ت �ل��زم إق ��ام ��ة ش �ك��وى
جزائية بعدم التنفيذ تقدم إلى النائب العام ،وهنا
تقوم النيابة باستدعاء املسؤول ،وفي حال استمر
الرفض يحال األمر إلى املحكمة لتطبيق نصوص
القانون بحق املمتنع.
وأش��ار إلى أن االمتناع عن التنفيذ يشكل جريمة

«ج �ن �ح��ة» ل �ه��ا أث� ��ر ق��ان��ون��ي ه ��و ال �ح �ب��س وال �ع��زل
م ��ن ال��وظ �ي �ف��ة ب �ح��ق امل� �س ��ؤول امل �م �ت �ن��ع ،الف �ت��ًا إل��ى
أن ال�ج�ه��ات الحكومية ع��ادة ال تمتنع ع��ن تنفيذ
ً
األحكام لكونها صادرة باسم صاحب السمو أوال،
وثانيًا ملا يترتب عليها من عقوبة جزائية لها أثر
يتمثل في العزل من الوظيفة.

رفع األرشيف
من جهتها ،صرحت املحامية عدوية الدغيشم في
مكتب املحامي مشاري العصيمي ،بأن إجراء ات
تنفيذ الحكم تبدأ بإعالن الصيغة التنفيذية إلى
ال�ج�ه��از ،وه��و م��ا ت��م ب��ال�ف�ع��ل ،وي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك
وج� ��وب رف ��ع أرش �ي��ف سبقلا م��ن م��وق��ع ال�ج�ه��از
ويمتنع على الجهاز الدخول إلى املوقع بغير إذن
مسبق م��ن سبقلا وبترتيب خ��اص ،ف��إذا استمر
ال �ج �ه��از ف��ي وض ��ع أرش �ي��ف سبقلا ع �ل��ى م��وق�ع��ه

وإت��اح��ة الفرصة لكل من ش��اء للدخول إليه دون
اس �ت �ئ��ذان ص��اح�ب��ة األرش �ي��ف ،وه��ي سبقلا ،ف��إن
هذا يعد امتناعًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب
ال�ن�ف��اذ (وه ��و م��ا ال ن�ع�ت�ق��د ان��ه ي�م�ك��ن أن ي�ح��دث،
ألن ال�ج�ه��از ت��اب��ع ملجلس ال ��وزراء ال��ذي ه��و املثل
والقدوة في احترام القانون واالنصياع ألحكامه
وف��ي اح�ت��رام أحكام القضاء) ،وإن��ه بذلك يعرض
ال �ق��ائ �م�ين ع�ل�ي��ه ل �ل �ع �ق��وب��ات امل� �ق ��ررة ف��ي ال �ق��ان��ون
لالمتناع عن تنفيذ الحكم والتي تصل للحبس
والعزل من الوظيفة.
حيث يتم إن��ذار املختص في الجهاز رسميًا ،وإذا
استمر باالمتناع يتم تقديم شكوى جزائية طبقًا
لنص املادة  58مكرر من قانون الجزاء ،وامل��ادة 58
عقوبتها الحبس مدة ال تزيد على سنتني والعزل
من الوظيفة للمختص الذي امتنع عمدًا عن تنفيذ
حكم قضائي واجب النفاذ.

من محطة أم الهيمان على مدار  25عاماً

«التمييز» تعزل
ملحقين من الوظيفة

 920مليون دينار..
كلفة شراء المياه المعالجة
َّ
وقعت وزارة األشغال أمس عقد مشروع
ت��وس �ع��ة م �ح �ط��ة ال� �ص ��رف ال �ص �ح��ي ف��ي
منطقة أم الهيمان واألعمال املرتبطة مع
شركة أم الهيمان القابضة.
وق ��ال ��ت وزي � ��رة األش� �غ ��ال وزي � ��رة ال��دول��ة
لشؤون االسكان د.رنا الفارس إن املحطة
تعد أحد أهم املشاريع الواردة في الخطة
اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل� �ل ��وزارة ،وف��رص��ة مهمة
لتعزيز الشراكة بني القطاعني الحكومي
وال � �خ� ��اص ،ك �م��ا ي �ع �ت �ب��ر أح� ��د امل �ش��اري��ع
الرائدة في املنطقة.
وأض��اف��ت ال�ف��ارس ف��ي تصريح صحافي
امس إن الهدف من املشروع إحداث نقلة
نوعية في البنية التحتية ،خاصة على
م �س �ت��وى ال� �ص ��رف ال �ص �ح��ي؛ إذ يضمن
ت �ن �ف �ي��ذه ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ب �ن �ي��ة ت�ح�ت�ي��ة
مستدامة ،وفق املعايير العاملية.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن أه�م�ي�ت��ه ت�ك�م��ن ف��ي كونه
«ي�خ��دم الثلث الجنوبي م��ن ال �ب�لاد ،بما
ف�ي�ه��ا م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م��د ال�س�ك�ن�ي��ة،
ّ
ف �ض�لا ع ��ن ك��ون��ه ي ��وف ��ر ف��رص��ا وظ�ي�ف�ي��ة
للشباب الكويتي».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال وك �ي��ل وزارة األش �غ��ال
اس �م��اع �ي��ل ال �ف �ي �ل �ك��اوي إن ت �ل��ك ال�خ�ط��وة
ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ال ��رؤي ��ة ال �س��ام �ي��ة ل�ت�ح��وي��ل
ال � �ك� ��وي� ��ت إل � � ��ى م� ��رك� ��ز م� ��ال� ��ي وت � �ج� ��اري
ج� � � ��اذب ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ،ل � �ك� ��ون امل � �ش� ��روع
أح ��د أه ��م امل �ش��اري��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة في
الخطة اإلنمائية الثانية للدولة ،والتي
استهدفت االستثمار في البنية التحتية.
وأوض ��ح أن ش��رك��ة أم الهيمان القابضة
ه ��ي ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ي �م �ل��ك امل�س�ت�ث�م��ر
األملاني«دبليو.تي.إي  %40من أسهمها
و 60%ل �ل �ح �ك��وم��ة م �ن �ه��ا  %10ل� � ��وزارة
األشغال العامة ،متمثلة بالهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار و |%50س �ي �ج��ري ط��رح�ه��ا
للمواطنني بعد اكتمال تنفيذ املشروع.
وب�ّي�نّ أن م��دة تنفيذ امل�ش��روع  3سنوات،
وه��و يشتمل على قسمني أحدهما وفقًا
لنظام البناء والتشغيل والتحويل ،BOT
حيث يتولى املستثمر تشغيل وصيانة
امل�ح�ط��ة  25ع��ام��ًا ،وال �ث��ان��ي وف �ق��ا لنظام
ال �ت �ص �م �ي��م وال� �ب� �ن ��اء وال �ت �ش �غ �ي��ل DBO
ّ
واملتعلق باملرافق امللحقة باملحطة.

مب رك حبيب

أعمال
القسم األول
لتوسعة المحطة:
 - 1إنشاء وتوسعة محطة ضخ
العقيلة.
 - 2محطة تحويل كهربائية
رئيسية.
 - 3إنشاء  10خطوط ضخ بطول
 60كم.

ً
موقعة العقد مع ممثل التحالف األلماني
رنا الفارس

الفارس َّ
وقعت عقد
توسعة المحطة مع
الشركة القابضة للمشروع
تخدم ثلث البالد وتحل أزمة
مدينة صباح األحمد
 382مليون دينار ..تكلفة
القسم األول من المشروع
وذكر أن املحطة تخدم املنطقة الجنوبية
املمتدة من الدائري السادس حتى نهاية
مدينة صباح األحمد ،أي ما يعادل ثلث
ال�ك��وي��ت ،وتنتج مياهًا معالجة ثالثيا،
تفوق اجمالي القدرة اإلنتاجية لجميع
محطات املعالجة الثالثية القائمة حاليا،
إذ تبلغ ال�س�ع��ة ال�ح��ال�ي��ة ن�ح��و  400أل��ف
متر مكعب في اليوم مقارنة بـــ 500ألف
متر مكعب يوميا للمحطة الجديدة.
ّ
ول �ف ��ت إل� ��ى أن ت �ن �ف �ي��ذه��ا ي �ح��ق��ق خ�ط��ط
ال � � ��وزارة ل ��زي ��ادة اإلن� �ت ��اج ل�ي�ت�ن��اس��ب مع
الطلب املتزايد وحماية البيئة والتوجه

ن� �ح ��و ت ��وس� �ع ��ة وإع� � � � ��ادة ت ��أه� �ي ��ل ن �ظ��ام
ال�ص��رف الصحي ف��ي ج�ن��وب ال�ب�لاد ،كي
يوفر أفضل الحلول لنقل ومعالجة مياه
الصرف الصحي لتستخدم في الزراعات
التجميلية وري املناطق الزراعية ،إضافة
إلى تزويد شركة نفط الكويت بـ  120ألف
متر مكعب من املياه املعالجة يوميًا.
وف��ي بيان لها ،قالت ال ��وزارة إن املرحلة
األول � � � � ��ى ،وم� ��دت � �ه� ��ا  3س � � �ن� � ��وات ،س �ي �ت��م
ت�م��وي�ل�ه��ا م ��ن م �ي��زان �ي��ة وزارة األش �غ��ال
العامة بتكلفة إجمالية تقديرية 382.1
م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،ع�ل��ى أن ت�ت�س�ل��م ال� ��وزارة
األعمال بعد انتهاء املدة.
إلى ذل��ك ،قالت مصادر مطلعة لــ سبقلا
إن ال �ق �س��م ال �ث��ان��ي م ��ن امل � �ش ��روع س�ي�ت��م
إن �ش��اؤه جنبا إل��ى جنب م��ع ب��دء تنفيذ
مباني القسم األول ،وسيكون للمستثمر
الحق في االنتفاع بمنشآت القسم الثاني
ملدة  25عاما ،تبدأ عقب التنفيذ ،وخالل
تلك ال�ف�ت��رة ستقوم ال��دول��ة ب�ش��راء املياه
املعالجة بتكلفة تقدر بنحو  920مليون
دينار ،وفق تكلفة ثابتة للمتر املكعب ،لن
تتغير بمرور الوقت.
وأشارت إلى أن هذا املشروع بما يتضمنه
م ��ن إن� �ش ��اء م �ح �ط��ة ض ��خ مل �ي ��اه ال �ص��رف
الصحي في مدينة صباح األحمد خالل
 24شهرا سيوفر حال جذريا لألزمة التي
تعاني منها املنطقة.

(م .ز)

بسام العسعوسي

 - 4تشغيل وصيانة المحطات
القائمة.
 - 5إنشاء مركز للتحكم بموقع
محطة تنقية الرقة.
 - 6إنشاء شبكة ري مع 39
خزانا رئيسيا للمياه المعالجة.
 - 7إنشاء خطوط صرف
صحي ومياه معالجة من أم
الهيمان إلى صباح األحمد
السكنية.

أعمال
القسم الثاني
 - 1إنشاء محطة تنقية أم
الهيمان الجديدة بسعة 500
ألف متر مكعب متر مكعب.
 - 2توسعة المحطة الحقاً،
لتصل إلى  700ألف متر.
 - 3إنشاء خط للطوارئ بطول
 7كيلو مترات.
 - 4إنشاء محطة تحويل
كهرباء رئيسية تخدم
المنطقة الجنوبية.

غ رم ت محكم م ز مو ط عمل
وم و ط عمل م حق
م حق م
صح ف ي مل ك ب ص ح ي كو ي
و ش ط ن ������ 20ف د ر وق ض ت
عز هم م ن وظ ف ه م زو ر
و الضر ر مل ل ع م وهدر
وك ت محكم ول درج ق د قضت
ح س مل هم ألو ى  7س و ت ال ن
محكم الس ف غت حكم و ك فت
عز ه م ن وظ ف كم غ ت ح س
ي مل د س و ك فت عز
مل هم
ض وك ت س ط ت الم رك قد
وجهت في  2015م هم هم غسل
ألم����������و ل ح ث وق ف ه رج������ ل مك ب
حق ق ت فدر ي الم ركي ف ي
ي في حد ملط ر ت الم رك ع دم
ك ت في طر قه ى وجه غ ر كو ت
و م ح ج زه ووضعه ره ن الق م
ج ر عد شهر

مواقع جديدة
للشعاب المرجانية
خ لد لحط ب
ع مت سبقلا ن هيئ ع م بيئ
عكف ح ي ع ى وض ع ستر يجي
جد د حم شع ب ملرج ي و تنوع
بيو وجي بحري
وك ت هيئ ع نت م س ع ن ع في
بيئ بحر عد ن ء م رك ز ع وم
بح ر في منطق فنط س
و كد ب ملد ر ع م شؤون فني في
هيئ د عبد هلل ز د ن ن هيئ رصدت
ومنذ  2016ومن خالل در س ت موقعي
وميد ي ع في م حوظ وز د في
ك ن ت بحر و ع مخت ف
و ض ف ز د ن هن ك همي الستغالل
ألم ث ل مل م كتش ف تعميم ملنفع
جه ت ملعني ف ي دو مع ن عن
كتش ف مو قع جد د شعب ملرج ي
د خ ل م ر ن مل رك ز ى ج ب رصد
س م ك متع ق ش ع ب وم و ه
طبيعي الفت ى ن تقدم ج ء مر
ت ع ون م ع ج م ع ك و ت در س
و ق ي ي م ت ن وع إلح ي ي ف ي بيئ
س ح ي و ك ن ت حي بحر تي
عيش فيه مل من همي ال طالق
و ال تدء بر مج ع د ستزر ع و هيل
شع ب ملرج ي
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األخيرة خليجياً ..والـ 85عالمياً في تصنيف «الشفافية العالمية»

الكويت تتراجع

7

مراكز في «مدركات الفساد»

◄ اإلمارات أوالً وقطر ثانيا ً ثم السعودية فسلطنة عمان والبحرين
ّ
شككت جمعية النزاهة
وعقب اإلعالن عن التصنيف،
الوطنية الكويتية في صحة التقرير ،مبينة أن المقاييس
غير دقيقة ،ملعنة عن تقديم طلب استيضاح للمنظمة
العالمية.

أثار تراجع ترتيب الكويت  7مراكز في مؤشر مدركات الفساد
الصادر عن منظمة الشفافية العالمية عالمات استفهام
وتساؤالت عن أسباب هذا التراجع ومدى مصادقية المعايير،
التي يعتمد عليها مثل هذا التصنيف.
خالد الحطاب
رغ��م ه��ذا ال�ت��راج��ع ،رص��دت الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة
الفساد (نزاهة) ارتفاعًا ملحوظا لدرجات الكويت
ف��ي م�ع�ي��ار امل��ؤش��ر ال ��ذي ي�ق�ي��س م�ع��اق�ب��ة أص�ح��اب
امل� �ن ��اص ��ب ال� �ع ��ام ��ة م ��ن ال �ف ��اس ��دي ��ن وي� �ق � ّ�ي ��م ن �ج��اح
الحكومة في اح�ت��واء الفساد ووج��ود أدوات فاعلة
تضمن االستقامة.
واستقر ترتيب الكويت نتيجة ه��ذا ال�ت��راج��ع على
مؤشر مدركات الفساد عند املركز الـ 85دوليا ،بعد
أن كانت في  2018في املرتبة الـ78؛ لتصبح األخيرة
خليجيا بدال من البحرين ،والتاسعة عربيًا.
ول��م تكن ال��درج��ة التي ّ
تغيرت ف��ي مؤشر امل��درك��ات
ل�ل�ك��وي��ت ك�ب�ي��رة ،ح�ي��ث أع�ل�ن��ت امل�ن�ظ�م��ة أن ال�ك��وي��ت
ّ
ح��ق �ق��ت ان �خ �ف��اض��ا ب ��درج ��ة واح � ��دة ف �ق��ط ف ��ي 2019
لتسجل  40درج��ة ،ب��دال من  ،41سجلتها في العام
الذي سبقه.
ووف��ق تقرير املؤشر ،فإن انخفاض ترتيب الكويت
وت �س �ج �ي �ل �ه��ا ل �ل �ت��راج��ع ج� ��اء ب �س �ب��ب ع ��وام ��ل ع ��دة،
أبرزها انخفاض تقييمها على مستوى استطالع
رأي امل��دي��ري��ن التنفيذيني ف��ي امل�ن�ت��دى االق�ت�ص��ادي
العاملي املاضي ،حيث كانت النتيجة منخفضة عن
عام  2018بـ %8مع انخفاض آخر في تقييم مشروع
أن��واع الديموقراطية ب �ـ ،%5ليستقر عند  %41بدال
من  %45سجلت في .2018
ّ
وأث� � ��ر ت� �ق � ّ�دم ال �ب �ح��ري��ن ك �ث �ي��را ف ��ي م ��رك ��ز ال �ك��وي��ت
ال �س��اب��ق ،ح�ي��ث حققت ف��ي  2019ت�ق��دم��ا ملحوظا
إل��ى امل��رت�ب��ة ال � �ـ 77ب��دال م��ن امل��رت�ب��ة ال � �ـ ،99م��ا جعل
الكويت تتذيل القائمة خليجيا وتتراجع مرتبة
على املستوى العربي ،في حني حققت السعودية
وقطر واإلمارات ّ
تقدما على املؤشر ،وحافظت دول
عربية أخ��رى على تقدمها وثباتها قبل الكويت،
رغم تراجع درجاتها.
ودع �م��ت ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وإح� ��االت ق�ض��اي��ا ف �س��اد متنوعة
وارت� �ف ��اع تقييمها إل ��ى  %41ب ��دال م��ن  %33ال�ع��ام

أسباب التراجع
ّ
ع��ل��ق رئ�ي��س مجلس إدارة جمعية الشفافية،
م��اج��د املطيري خ�لال مؤتمر صحافي أمس
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج امل ��ؤش ��ر ،م��ؤك��دا  12س�ب�ب��ا وراء
تراجع الكويت وفق تحليل الجمعية.

مقترحات
اق �ت��رح��ت ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة «اص � ��دار ق��ان��ون
ل �ل �ش �ف��اف �ي��ة وح � ��ق االط� �ل ��اع ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات
وت �ط��وي��ر ت �ط �ب �ي �ق��ات ال �ح��وك �م��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
وقانون الجهاز عام للحوكمة وانفاذ القانون
بعدالة على الجميع ،وتفعيل املساءلة ،خاصة.

طبيعة المؤشر
م ��ؤش ��ر م �ن �ظ �م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ي �ح ��دد م�س�ت��وى
ّ
ت �ف��ش��ي ال �ف �س��اد ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام ب�ش�ق�ي��ه
السياسي واإلداري ،معتمدا على مدركات أو
انطباعات انتشار الفساد عبر مقياس مركب
الستطالعات رأي رجال األعمال والتنفيذيني
االشرافيني في القطاع الخاص وتقييم الخبراء
األجانب واملحليني.

قياسات الكويت
ق�ي��اس دل�ي��ل م��درك��ات الفساد للكويت اعتمد
ع �ل��ى س �ت��ة م� �ص ��ادر ،ودرج �ت �ه ��ا ع� �ب ��ارة عن
م�ت��وس��ط درج �ت �ه��ا ف��ي ت�ل��ك امل� �ص ��ادر ،ووف��ق
«ن��زاه��ة» يتبينّ من ق��راءة نتائج الكويت ،وفقا
لنتائج امل �ص��ادر ال�س��ت ال��ى ت��راج�ع�ه��ا ثماني
درج��ات في مصدر استطالع رأي التنفيذيني
ال �ص��ادر ع��ن م�ن�ت��دى االق�ت�ص��اد ال��دول��ي ،كما
تراجعت درج��ة مصدر التنوع الديموقراطي
خ �م��س درج� � ��ات ،وه ��و امل �ص ��در ال� ��ذي يقيس
ّ
أب �ع ��ادًا م �ت �ع��ددة وم��رك �ب��ة ل�ل�ف�س��اد ال�ح�ك��وم��ي
والتشريعي ،والقضائي.

قياديو «الشفافية» خالل المؤتمر الصحافي | تصوير محمود الفوريكي

◄ االعتماد على تقييم االقتصاديين للكويت أسهم في تأخر ترتيبها
◄ «نزاهة» :المؤشر سجل ارتفاع درجة معاقبة المسؤولين الفاسدين
◄ تواتر أخبار قضايا الفساد أثر في ثقة المجتمع بالدولة
◄ شيوع انطباع بعدم إنفاذ القانون على الفاسدين واسترداد األموال
املاضي في رفع درج��ة الكويت في املؤشر وبقائها
ضمن املستوى املسجل لها في عام  2018بانخفاض
طفيف قدر بدرجة واحدة فقط ،بعد أن سجل املنتدى
االقتصادي واملشروع الديموقراطي التراجع في ظل
ثبات باقي املقاييس في املؤشر.

ّ
تأخر التشريعات
وفي تعليق على ما جاء في تقرير منطمة الشفافية،
ع ��زت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ال�ك��وي�ت�ي��ة
(ن��زاه��ة) أم ��س ،ت��راج��ع درج ��ة ال�ك��وي��ت إل��ى أس�ب��اب

نتائج الدول العربية في مؤشر مدركات
الفساد في عامي  2018و2019
درجة «صفر» تشير إلى فاسد جدّ اً ،و« »100إلى نظيف جدّ اً
ترتيب الدول
العربية

التغيّر
بالدرجة

2018

( 2019جديد)
الترتيب
دوليا ً

الترتيب
عربيا ً

من 100
درجة

الترتيب
دوليا ً

الترتيب
عربيا ً

من 100
درجة

21

1

71

اإلمارات

23

1

70

+1

2

62

قطر

33

2

62

=

30

53

السعودية

58

4

49

+4

51

3

عمان

53

3

52

=

56

4

52

األردن

58

4

49

-1

60

5

48

تونس

73

6

43

=

74

6

43

البحرين

99

9

36

+6

77

7

42

المغرب

73

6

43

-2

80

8

41

الكويت

78

8

41

-1

85

9

40

الجزائر

105

10

35

=

106

10

35

مصر

105

10

35

=

106

10

35

جيبوتي

124

12

31

-1

126

12

30

لبنان

138

13

28

=

137

13

28

موريتانيا

144

14

27

+1

137

13

28

جزر القمر

144

14

27

-2

153

15

25

العراق

168

16

18

+2

162

16

20

ليبيا

170

17

17

+1

168

17

18

السودان

172

18

16

=

173

18

16

اليمن

176

19

14

+1

177

19

15

سوريا

178

20

13

=

178

20

13

الصومال

180

21

10

-1

180

21

9

ّ
ع��دة ،أب��رزه��ا «ت��أخ��ر ص��دور جملة م��ن التشريعات
القانونية».
وذكرت في بيان صحافي ،بمناسبة صدور املؤشر،
جملة تشريعات تصب في مصلحة تحسني موقف
ال �ك��وي��ت ف ��ي م��ؤش��ر م ��درك ��ات ال �ف �س��اد ،م ��ن بينها
ق ��ان ��ون ت� �ع ��ارض امل �ص��ال��ح وق ��ان ��ون ح ��ق االط�ل��اع
وتنظيم الحصول على املعلومات وق��ان��ون تنظيم
تعيني القياديني وق��ان��ون تنظيم تمويل الحمالت
االنتخابية.
ّ
وبينت أن من تلك األسباب «تواتر أخبار الكثير من
قضايا الفساد وتداولها ،والتي أث��رت في مستوى
ال�ث�ق��ة ب�ي�ن امل�ج�ت�م��ع وال ��دول ��ة ،م��ا ي�ش�ي��ع االن�ط�ب��اع
إل��ى ع��دم ان �ف��اذ ال �ق��ان��ون ف��ي تطبيق األح �ك��ام على
الفاسدين واسترداد األموال».

اع�ت�ب��رت جمعية ال �ن��زاه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة نتائج
ال�ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر م��درك��ات ال�ف�س��اد ال �ص��ادر عن
منظمة الشفافية الدولية مشكوكًا في دقتها ،خاصة
أن البالد حققت ّ
تقدمًا كبيرًا في مؤشر التنافسية
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ،الذي يعتبر
أحد تقارير حساب مؤشر مدركات الفساد ،حيث
قفزت الكويت ثمانية مراكز في  ،2019لتصبح في
الترتيب الـــ  46عامليًا ،من أصل  141دولة ،لكن ذلك لم
ينعكس رقميًا في حساب مؤشر مدركات الفساد.
وقالت الجمعية في بيان ـــــ تلقت سبقلا نسخة منه
ــــــ أمس:
إن الكويت حققت تقدمًا ثماني درجات (من  33إلى

الكويت في مؤشر مدركات الفساد
السنوات

الدرجة
من 100

الترتيب
دوليا ً

الترتيب
عربيا ً

2003

53

35

4

4

2004

46

44

7

5

2005

47

45

7

5

2006

48

46

6

5

2007

43

60

6

5

الرشوة جرم جنائي

2008

43

65

7

5

2009

41

66

8

6

ودع � ��ت «ن� ��زاه� ��ة» ال� ��ى س ��رع ��ة االن �ت �ه ��اء م ��ن ب�ع��ض
ال �ت �ش��ري �ع��ات ،وم �ن �ه��ا ق ��ان ��ون ال � �ج ��زاء ،ب�غ�ي��ة جعل
ال ��رش ��وة ل �ل �م��وظ �ف�ين ال �ع �م��وم �ي�ين ج ��رم ��ا ج�ن��ائ �ي��ا،
باإلضافة إل��ى تجريم ال��رش��وة في القطاع الخاص
ومد نطاق املسؤولية الجنائية لتشمل األشخاص
االع� �ت� �ب ��اري�ي�ن ،م ��واك �ب ��ة ل�ل�ات �ف��اق �ي��ات وامل� �ع ��اه ��دات
الدولية املتعلقة بتطوير التدابير الالزمة للوقاية
من الفساد.
ّ
وتطرقت الهيئة إلى ما حققته الكويت في  2019من
ّ
تحسن في ع��دة مؤشرات تؤثر في مؤشر مدركات
الفساد يسترشد بها الخبراء ف��ي تقييمهم ،منها
مؤشر سهولة ممارسة األعمال الصادر عن البنك
ال ��دول ��ي إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ح� ّ�س��ن م��رك��زه��ا ف ��ي م��ؤش��ر
التنافسية ال�ع��امل��ي ال �ص��ادر ع��ن منتدى االقتصاد
الدولي.

2010

45

54

7

6

2011

46

54

5

5

2012

44

66

6

6

2013

43

69

7

6

2014

44

67

7

6

2015

49

55

6

5

2016

41

75

7م

6

2017

39

85

8

5

2018

41

78

8

5

2019

40

85

9

6
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تساؤ ً
ال

رك��ز م��ؤش��ر م��درك��ات ال�ف�س��اد ف��ي  2019ع�ل��ى ط��رح
 18س � ��ؤاال ل �ل �ف �ئ��ات امل �س �ت �ه��دف��ة ،اخ �ت��ص  12س ��ؤاال
منها بالدور الحكومي في حماية املال العام واملراقبة
واملساءلة القانونية والقضائية للمسؤولني وال��وزراء
ومدى عالقة الفساد بالحكومة والسياسة.
وش�م�ل��ت األس �ئ �ل��ة ال �خ��اص��ة ب�ت�ق�ي�ي��م امل��ؤش��ر  4ب�ن��ود
ت�ت�م�ح��ور ح��ول ال��رش��وة وان �ت �ش��اره��ا ،وامل �خ��اط��ر التي
ت��واج��ه ال �ش��رك��ات واألف � ��راد وم�خ��اط��ره��ا وامل �م��ارس��ات
ال �ف��اس��دة ع �ن��د م ��زاول ��ة ب �ع��ض األع� �م ��ال ،وت�س�ه�ي�لات
ال �ق��روض وح �م��اي��ة ال �ش��رط��ة ل�ل�ش��رك��ات وال �ع�لاق��ة بني
السياسة واألعمال.

◄ سنخاطب «الشفافية الدولية» لطلب إيضاحات حول المالحظات الجسيمة
 )41ف��ي م��ؤش��ر دل�ي��ل برتلسمان للتحول ال�ص��ادر
ع��ن م��ؤس�س��ة ب��رت�ل�س�م��ان األمل��ان �ي��ة ل�لأب �ح��اث ،وه��و
أيضًا أحد تقارير حساب مؤشر مدركات الفساد،
ول��م ينعكس حسابيًا إيجابيًا ف��ي قياس مدركات
الفساد ،ويقيس مؤشر برتلسمان مدى ما حققته
ال��دول على صعيد التحول السياسي ف��ي مجاالت
االس �ت �ق��رار ،وال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ،وتطبيق ال�ق��ان��ون،
واس�ت�ق��راري��ة امل��ؤس�س��ات ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،والتكامل
ال �س �ي��اس��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي .ك �م��ا ي �ق �ي��س ال �ت �ح� ّ�ول
االق �ت �ص��ادي ف��ي م �ج��االت امل �س �ت��وي�ين االج�ت�م��اع��ي
االق�ت�ص��ادي ،ون�ظ��ام ال�س��وق وامل�ن��اف�س��ة ،واس�ت�ق��رار
العملة واألس�ع��ار ،والتملك العقاري ،ونظام الرعاية

تبني من األسئلة ال��واردة في املؤشر ومقاييسه ،أن��ه ركز
على األداء املالي للشركات واالقتصاد في الكويت وغيرها
من البلدان ،وارتباط ذلك بالتعامالت الحكومية والخدمات
املقدمة ،وما اذا كان األمر مرتبطا بوجود رشى ملنح مزيد
من التسهيالت وغيره ،حيث يقيس فقط مدركات الخبراء
ورج ��ال األع �م��ال التنفيذيني ول�ي��س ت �ص��ورات وم��درك��ات
املواطنني.

الترتيب
خليجيا ً

جمعية النزاهة :نتائج المؤشر مشكوك في صحتها
االجتماعية ،والتطور االقتصادي واالستدامة.
وشكك البيان في قياس تقرير الديموقراطية الذي
أضافته منظمة الشفافية ال��دول�ي��ة لحساب مؤشر
مدركات الفساد ،حيث حصلت الكويت على درجة
متدنية  ،41ف��ي ح�ين حصلت اإلم ��ارات على درج��ة
 ،71وحصلت دول خليجية أخرى ،ليس لديها برملان
منتخب أو ديموقراطية راسخة ،درجات مرتفعة.
وأض��اف��ت الجمعية ف��ي ب�ي��ان�ه��ا :إن اع�ت�م��اد مؤشر
م��درك��ات الفساد على تقارير االستبيانات يجعل
املؤشر يتأثر بشكل مباشر بحرية التعبير؛ لذلك
يفشل املوشر في قياس الفساد الفعلي في منطقتنا
الخليجية ،لذلك تتأثر درجة الكويت في االستبيانات

األداء المالي

بسبب حرية التعبير وثقافة حرية النقد ،التي تتمتع
بها ،كما ان الجهات الرسمية في الكويت ال تتدخل
في جمع االستبيانات ،وهذا ال يحصل في باقي دول
الخليج أو املنطقة.
وج� ��ددت ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن ن�ت��ائ��ج م��ؤش��ر م��درك��ات
الفساد مشكوك في صحتها ،كما نشكك في جودة
جمع البيانات في التقارير املستخدمة على حسب
املؤشر ،وستقوم الجمعية بدراسة تفصيلية للنتائج
املنشورة ،كما سنخاطب منظمة الشفافية الدولية
إيضاحات حول املالحظات الجسيمة في هذا
لطلب
ّ
امل��ؤش��ر املتعلق بحساب م��رك��ز ال�ك��وي��ت ،وسنقدم
وجهة نظرنا الفنية للموضوع.

ً
سببا
12

لترتيب الكويت السلبي
أشارت جمعية الشفافية في تحليلها لنتائج
الكويت والترتيب السلبي في مؤشر مدركات
الفساد ،خالل المؤتمر إلى األسباب التالية:
 - 1البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية األم��م املتحدة ملكافحة الفساد
التي انضمت لها الكويت في  2003وصادق عليها مجلس األمة في
 ،2006فما زال��ت العديد من االلتزامات الدولية لم يتم بشأنها شيء
مثل التصدي لتفشي ظاهرة تعارض املصالح.
 - 2ضعف الشفافية وعدم سهولة الوصول إلى املعلومات.
 - 3تفشي ال��واس �ط��ة وغ �ي��اب ن�ظ��م وم�ع��اي�ي��ر ال�ك �ف��اءة وال �ج ��دارة في
الترقيات واختيار املسؤولني والقيادات وتقييمهم والتجديد لهم.
 - 4تفشي ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ف��ي امل�ع��ام�لات ال�ح�ك��وم�ي��ة وط ��ول ال ��دورة
املستندية وضعف نظم الحكومة اإللكترونية.
 - 5بطء تنفيذ العدالة بشكل الفت لدى كل من النيابة العامة والقضاء،
وتأخر البت في قضايا الفساد اإلداري وانتهاك املال العام.
 - 6ضعف امل�س��اءل��ة وخ��اص��ة ف��ي م��ا تسفر عنه التقارير الرقابية
الصادرة من األجهزة الرقابية.
 - 7التضييق على منظمات املجتمع املدني وت��راج��ع دوره��ا بشكل
كبير في تعزيز املساءلة املجتمعية.
 - 8التضييق على الحريات في الوسائل اإلعالمية وكثرة صدور
األحكام املغلظة ضد حرية الرأي.
 - 9ضعف اآلل�ي��ات التي تشجع الناس على املشاركة في االختيار
والرقابة على األداء البرملاني والنقص في النظم املتعلقة بالديموقراطية.
 - 10ما زالت نظم اإلدارة املالية للدولة ومشترياتها ضعيفة وتحتاج
إلى تطوير ،حيث تغيب آليات صحيحة الختيار املسؤولني عن تلك
اإلدارة ،وآليات الرقابة والتقييم والتجديد وإدارة املخاطر.
 - 11ض�ع��ف تطبيقات ال�ح��وك�م��ة ،وض�ع��ف ن�ظ��م إدارة امل�خ��اط��ر في
القطاع العام ،وعدم تفعيل تطبيق القوانني.
 - 12ت��أخ��ر تنفيذ استراتيجية ال�ك��وي��ت لتعزيز ال�ن��زاه��ة ومكافحة
الفساد /2024.2019

 04الكويت
األمير يعزي رئيس نيجيريا
بضحايا االنفجار
ب�ع��ث س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة تعزية
الى الرئيس النيجيري محمد بخاري،
ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وص��ادق مواساته له بضحايا انفجار
خط انابيب النفط الذي وقع في مدينة
الغ ��وس وال ��ذي اس�ف��ر ع��ن س�ق��وط ع��دد
م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وامل �ص ��اب�ي�ن وادى ال��ى
اج �ل��اء ال �س �ك��ان م ��ن م �ن��اط �ق �ه��م واوق� ��ع
اضرارا وخسائر مادية جسيمة ،سائال
س� �م ��وه امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى ان ي�ت�غ�م��ده��م
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته
وي�ل�ه��م ذوي �ه��م ج�م�ي��ل ال�ص�ب��ر وح�س��ن
العزاء وان يمن على املصابني بسرعة
الشفاء والعافية وع��ودة النازحني الى
مناطقهم.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
االح�م��د ورئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م ،ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.
(كونا)

ال زيادة في رسوم
«الشنغن» للكويتيين
أكد سفير هنغاريا لدى البالد د .ايشتفان
ش� ��وش ع� ��دم وج � ��ود أي زي � ��ادة ف ��ي رس ��وم
استخراج تأشيرة شنغن على الكويتيني،
م��وض�ح��ا ع��دم وج ��ود أي ت�غ�ي�ي��رات ف��ي ما
يتعلق ب��اإلج��راءات وكذلك الرسوم ،مؤكدا
دع � ��م ب �ل ��اده مل �ل ��ف إع � �ف� ��اء ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م��ن
تأشيرة دخول دول االتحاد األوروبي التي
يتم بحثها في املفوضية األوروبية.
وأش��ار شوش امس إلى أن الكويت تحظى
بسجل ج�ي��د ول��دي�ه��ا ع�لاق��ات متميزة مع
دول االت�ح��اد األوروب ��ي ،مبينا أن االتحاد

خبيران عن االتهامات اإليرانية للبالد بشأن اغتيال سليماني:

طهران تسعى البتزاز الكويت
■ تصريحات «الحرس الثوري» هدفها إيصال رسائل إلى أميركا
خالد الحطاب

السفير الهنغاري:

مي السكري
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األوروب� � � ��ي ب� ��دأ ف�ع�ل�ي��ا م��راج �ع��ة إج� � ��راءات
منح تأشيرة شنغن بهدف تحسني العمل
وت �س��ري��ع اإلج� � ��راءات ب�م��ا ال ي �ت �ع��ارض مع
املتطلبات األمنية لبلدان مجموعة الشنغن.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أع �ل��ن ش ��وش ع��ن ع��زم
سفارة بالده تنظيم عدة أنشطة ثقافية في
الكويت قريبا ،م��ن بينها معرض للصور
الفوتوغرافية سيشارك فيه مجموعة من
املصورين املحترفني من الكويت وهنغاريا،
وكذلك تنظيم أسبوع األف�لام السينمائية
ال�ه�ن�غ��اري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،الف�ت��ا إل��ى أن مثل
ه��ذه األن�ش�ط��ة الثقافية ت�ه��دف مل��د جسور
التواصل بني الشعبني الصديقني ،وتوثيق
العالقات الطيبة بني البلدين.

ات� �خ ��ذت االت� �ه ��ام ��ات اإلي ��ران� �ي ��ة ل�ل�ك��وي��ت
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ق� ��اع� ��دة ع� �ل ��ي ال� �س ��ال ��م ف��ي
عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني
ب ��األراض ��ي ال �ع��راق �ي��ة ،م�ن�ح��ى متصاعدًا
أم� ��س ،ح �ي��ث ت� �ج � ّ�ددت ه ��ذه االت �ه��ام��ات،
وجاءت هذه املرة في بيان رسمي للقوات
الجوية التابعة للحرس الثوري اإليراني.
وجاء في البيان «أن القوات الجوية كانت
تتابع الطائرة التي استهدفت الجنرال
قاسم سليماني ق��رب مطار ب�غ��داد ،منذ
ل�ح�ظ��ة إق�لاع �ه��ا م��ن األراض � ��ي الكويتية
وحتى االغتيال».
وأث � � ��ارت ه� ��ذه االت� �ه ��ام ��ات ردود أف �ع��ال
غاضبة ف��ي األوس ��اط السياسية ،وسط
مطالب متزايدة ب�ض��رورة اتخاذ موقف
كويتي واض��ح وم�ح��دد إزاء ه ��ا ،والعمل
ع�ل��ى م�ن��ع ت �ك��راره��ا ي�م�ث��ل ه��ذه األح ��داث
واألزم ��ات املتكررة في املنطقة ،والتي ال
تعتبر الكويت طرفا فيها.
وأكد خبيران في الشؤون االستراتيجية
والسياسية أن هذه االتهامات اإليرانية
ً
مرفوضة جملة وتفصيال ،معتبرين أنها
استفزازية ومحاولة من طهران للضغط
على البالد.
وأوض � �ح� ��ا ل �ـ �ـ �ـ سبقلا أن إي � � ��ران ت�س�ع��ى
الستفزاز البالد والضغط عليها ،وعلينا
الحذر من أي رد فعل.
وق� ��ال رئيس م��رك��ز ال �ك��وي��ت ل �ل��دراس��ات
االستراتيجية د.سامي الفرج :رغ��م عدم
وجود ما يثبت هذه االتهامات اإليرانية
ب �ش��أن ان� �ط�ل�اق ال �ط ��ائ ��رة امل �س � ّ�ي ��رة ال�ت��ي
اغتالت سليماني من الكويت ،فإن إيران
ت �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ،ن �ظ��را ال� ��ى أن�ه��ا
نقطة ضغط في املنطقة ،لكونها تعتبر
حليفا للواليات املتحدة األميركية.
وأكد الفرج لــ سبقلا أن عدم قدرة إيران
ع �ل��ى ال �ض �غ��ط ع �ل��ى أم� �ي ��رك ��ا س�ت�ق��اب�ل��ه
م � �ح ��اوالت ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ف��ي
املنطقة واإلضرار بهم بوسائل عسكرية،
ح� �ي ��ث ي �م �ك �ن �ه��م ت �ش �ك �ي ��ل ض� �غ ��ط ع �ل��ى
الكويت ،لكن تجب مقابلته بأخذ كامل
االحتياطات املمكنة ،والتجهيز ألي رد

سامي الفرج

فعل ممكن.
وذكر أنه هناك سيناريوهات عدة ،يمكن
إليران اتباعها بعد التصريحات باتهام
ال �ك��وي��ت ،أق �ص��اه��ا ردود ف�ع��ل انتقامية
ع �ل��ى م ��واق ��ع م �ع �ي �ن��ة ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ي�ج��ب
االستعداد لذلك من الكويت ألبعد مدى.

ملاذا الثقة؟
وتابع :وفق ما يقول اإليرانيون ،وكالمهم
املستند على الثقة خ�لال مؤتمر يشارك
فيه في الدوحة ،فإنهم رصدوا الطائرات
ّ
املسيرة التي قامت باملشاركة في اغتيال
سليماني قد خرجت من اإلمارات ،وتارة
ي�ل� ّ�م�ح��ون إل��ى ق �ط��ر ،مبينا أن��ه ف��ي ح��ال
كانوا يستجدون شيئا من الكويت فهم
ق � ��ادرون ع�ل��ى ال�ض�غ��ط إلي �ص��ال رس��ائ��ل
ع��ن ط��ري�ق�ه��ا إل ��ى أم �ي��رك��ا ال �ت��ي ال تمكن
مقابلتها أو الضغط عليها.
وزاد ان��ه تحدث سابقا في تغريدات له،
وأك��د أن��ه بسبب العقوبات االقتصادية
وت ��زاي ��د ك �ل �ف��ة االم � �ت� ��داد االس �ت��رات �ي �ج��ي
اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان وس ��وري ��ا وال �ي �م��ن
وغ �ي��ره��ا ي�ص�ب��ح خ �ي��ار «االن �ت �ق��ام» ضد
دول أص�غ��ر ح ��ددت إي ��ران بنفسها انها
ّ
املسيرة التي
شاركت في إطالق الطائرة
ق ��ام ��ت ب��اغ �ت �ي��ال س �ل �ي �م��ان��ي وامل �ه �ن��دس
وصحبهما ،هو خيار اقل كلفة عسكرية
وسياسية.

فيصل بوصليب

الفرج :اتخاذ االحتياطات
والتجهيز ألي ردود
أفعال
بوصليب :تقديم رسالة
احتجاج للحكومة
اإليرانية
وأش ��ار إل��ى أن «م�ع�ي��ار ات �خ��اذ م�ث��ل ه��ذا
اإلج� � ��راء االن �ت �ق��ام��ي ه ��و أن ت �ث��أر إي� ��ران
بأكبر ق��در من االي�لام على صانع القرار
األميركي ،النه هو املقصود به بسبب انه
ق��رر ان ي�ع��ود إل��ى استراتيجية الضغط
املتصاعد عليها».

تضارب السياسات
م� ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ،ت � �ح� ��دث أس � �ت� ��اذ ال �ع �ل��وم
ال �س �ي��اس �ي��ة رئ� �ي ��س وح � � ��دة ال � ��دراس � ��ات
األم �ي��رك �ي��ة ال �س��اب��ق ف �ي �ص��ل ب��وص�ل�ي��ب،
ق��ائ�ل�ا« :إي � ��ران أع �ل �ن��ت ب �ع��د االس �ت �ه��داف

األم� �ي ��رك ��ي ل �س �ل �ي �م��ان��ي ف� ��ي ال � �ع� ��راق أن
هدفها سيكون إخ��راج القوات األميريية
م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،وت��أت��ي ه ��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات
اإليرانية من الحرس الثوري بأن الطائرة
األميركية انطلقت من الكويت ،من باب
الضغط على الحكومة ،التي تستضيف
ال �ع��دد األك �ب��ر م��ن ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة في
املنطقة ،في أراضيها».
وأش � � ��ار ب��وص �ل �ي��ب «اع� �ت ��دن ��ا م ��ن إي � ��ران
توزيع األدوار بني مؤسساتها الداخلية،
ُ
وي�ع�ط��ى ال�ح��رس ال �ث��وري دور الضاغط
ع � �ل� ��ى ال� � � �خ � � ��ارج م� � ��ن خ� �ل� ��ال م � �ث� ��ل ه� ��ذه
التصريحات العدائية».
واضاف :من املفارقة العجيبة أن الحرس
الثوري ،الذي لم يفرق بني طائرة مدنية
وص� � � ��اروخ ك � � ��روز ،اس� �ت� �ط ��اع أن ي��رص��د
م��وق��ع ان�ط�لاق ال�ط��ائ��رة األم�ي��رك�ي��ة ،التي
استهدفت سليماني! ومن املتوقع إليران
أن تستخدم كل الوسائل في الفترة املقبلة
ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��دف �ه��ا ف ��ي ان �س �ح��اب ال �ق��وات
األميركية من منطقة الخليج ،ولكن من
ال �ص �ع��وب��ة ت��وق��ع ق�ي��ام�ه��ا ب��االس �ت �ه��داف
امل �ب��اش��ر أو غ �ي��ر امل �ب��اش��ر ل �ه��ذه ال �ق��وات
إلدراك إيران بتكلفة مثل هذا الخيار.
وزاد :لكنها يمكن أن تلجأ إل��ى وسائل
ض� �غ ��ط أخ � � ��رى ل �ت �ح �ق �ي��ق ه� � ��ذا ال � �ه ��دف،
م � ��ن خ �ل ��ال ال� �ض� �غ ��ط ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ات
أو ال �ب��رمل��ان��ات ،وم ��ن غ �ي��ر امل�س�ت�ب�ع��د أن
نسمع في الفترة املقبلة أصواتًا تطالب
بمراجعة االتفافية األمنية التي وقعتها
الكويت مع الواليات املتحدة.
وف� � ��ي ك � ��ل األح� � � � � ��وال ،وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن
استبعاد استهداف إي��ران بشكل مباشر
للكويت أو ألهداف أميركية في الكويت،
ف ��إن ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ط��ال�ب��ة ب��ال��رد
ال��رس �م��ي ع �ل��ى م �ث��ل ه ��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات
اإلي��ران �ي��ة االس �ت �ف��زازي��ة ،وإرس� ��ال رس��ال��ة
اح� �ت� �ج ��اج ل �ل �ح �ك��وم��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،ح�ت��ى
ً
ال ت �ت �ك��رر م �س �ت �ق �ب�لا ،م ��ع ال �ت��أك �ي��د على
أن ال �ك��وي��ت ل�ي�س��ت ط��رف��ًا ف ��ي األزم � ��ة أو
التصعيد األم�ي��رك��ي ــــــ اإلي��ران��ي ،كما أن
القواعد والقوات األميركية موجودة في
أغ�ل��ب دول منطقة ال �ش��رق األوس� ��ط ،وال
تقتصر فقط على الكويت.

كويتيو كوانزو الصينية مطالبون بتدابير وقائية

«الخارجية»..
على خط «الفيروس الغامض»
عبدالرزاق المحسن
تفاقمت تداعيات الفيروس الغامض
ال��ذي ظهر ف��ي ال�ص�ين م��ؤخ��را وأودى
ب� �ح� �ي ��اة  17ش �خ �ص��ا وأص� � � ��اب ن�ح��و
 600آخ ��ري ��ن ه� �ن ��اك .وب� � �م � ��وازاة ذل ��ك،
واص � �ل� ��ت وزارة ال �ص �ح ��ة وال �ج �ه ��ات
األخرى املعنية اإلجراءات االحترازية،
م ��ع رص� ��د ح ��ال ��ة إص ��اب ��ة ج ��دي ��دة ف��ي
ال��والي��ات املتحدة األميركية باملرض
الذي تبني بالفحوصات أنه «فيروس
كورونا الجديد».
وب�ي�ن�م��ا ت �ج��ري ال�س�ل�ط��ات الصحية
ف��ي ال�ب�لاد تنسيقا مكثفا م��ع منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ح� ��ول ه� ��ذا ال �ش��أن،
دخ�ل��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى ال�خ��ط،
م�م�ث�ل��ة ف ��ي ال �س �ف ��ارات وال�ق�ن�ص�ل�ي��ات
لحماية الكويتيني في ال��دول األخ��رى
من أي إصابة.
ودع� ��ت ق�ن�ص�ل�ي��ة ال �ك��وي��ت ال �ع��ام��ة في
م��دي �ن��ة ك ��وان ��زو ال�ص�ي�ن�ي��ة امل��واط �ن�ين

تنسيق متواصل
مع «الصحة العالمية»
للوقوف
على مستجدات
«كورونا الجديد»
ال �ك��وي �ت �ي�ين امل ��وج ��ودي ��ن ف ��ي امل��دي �ن��ة
واملناطق املجاورة إلى اتخاذ التدابير
واإلجراءات الوقائية.
وأوض�ح��ت أن��ه يتعني على املواطنني
ال �ك��وي �ت �ي�ين امل ��وج ��ودي ��ن ف ��ي امل�ن��اط��ق
ال �ت��ي ي�ن�ت�ش��ر ف�ي�ه��ا ال �ف �ي��روس ات�خ��اذ
ع� ��دة ت ��داب� �ي ��ر ،ب �ي �ن �ه��ا ارت � � ��داء ال �ك �م��ام
ال �ط �ب��ي وع � ��دم ال �ت ��واج ��د ف ��ي األم��اك��ن
املزدحمة ،إضافة إلى اتباع اإلرشادات

ال �ت��ي ي �ت��م إع�ل�ان �ه��ا م ��ن ق �ب��ل مجلس
الصحة الصيني.
وأض� ��اف� ��ت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
ك��وان��زو أن�ه��ا خصصت خطا ساخنا
الس �ت �ق �ب��ال ات� �ص ��االت واس �ت �ف �س��ارات
املواطنني الكويتيني من خالل االتصال
على رقم الطوارئ .02038078070
وك��ان��ت اللجنة الوطنية للصحة في
ال�ص�ين أعلنت ف��ي وق��ت س��اب��ق أم��س،
ارت� �ف ��اع ح � ��االت اإلص ��اب ��ة ب��االل �ت �ه��اب
ال��رئ��وي الناتج ع��ن ف�ي��روس «ك��ورون��ا
ال �ج��دي��د» إل ��ى ن�ح��و  600ش�خ��ص في
مختلف مناطق ومقاطعات الصني.
وأض��اف��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه ت��م اإلب�ل��اغ عن
 393حالة إصابة مشتبه بها ،مبينة
أن ح� ��االت االل �ت �ه��اب ال ��رئ ��وي سببت
وفاة  17شخصا جميعهم في مقاطعة
«ه ��وب ��ي» ب��وس��ط ال �ص�ين م�ن��ذ ظ�ه��ور
ال �ف �ي��روس ب �م��دي �ن��ة «ووه � � ��ان» مطلع
يناير ال �ج��اري ،مشيرة إل��ى أن أعمار
املتوفني تتراوح بني  48و 89عاما.

«التعليم الخاص» :آخر موعد لتقديم الطلبات  31مارس

فتح باب النقل
لمديري المدارس والمساعدين
هاني الحمادي
ف �ت �ح ��ت وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ب� � ��اب ال �ن �ق��ل
الداخلي وال�خ��ارج��ي مل��دي��ري وم��دي��رات
امل��دارس العربية األهلية والنموذجية
وك��ذل��ك امل��دي��ري��ن امل �س��اع��دي��ن ،إذ ح��دد
قطاع التعليم الخاص  31مارس املقبل
موعدًا نهائيًا الستقبال الطلبات.
وأص� ��در وك �ي��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص ق ��رارًا
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ًا ح � ��ول آل� �ي ��ة ت �ق��دي��م ط �ل �ب��ات
ال� �ن� �ق ��ل مل � ��دي � ��ري وم � � ��دي � � ��رات امل � � � ��دارس
الخاصة العربية واملديرين وامل��دي��رات
امل � �س � ��اع � ��دي � ��ن ،وال � � �ت � ��ي ج � � � ��اءت ض �م��ن
اس� �ت� �ع ��دادات اإلدارة ال �ع��ام��ة للتعليم
الخاص.
ووفقًا للقرار الذي حصلت سبقلا على

ن�س�خ��ة م �ن��ه ،ف�س�ي�ت��م ت�س�ج�ي��ل ط�ل�ب��ات
ال�ن�ق��ل ع��ن ط��ري��ق ن �ظ��ام س�ج��ل ال�ط��ال��ب
«ف� �ئ ��ة م ��دي ��ر م ��درس ��ة وم ��دي ��ر م��درس��ة
م�س��اع��د» خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل �ح��ددة ،ويتم
ط �ل��ب ال �ن �ق��ل ل �ي �ت��أك��د ص��اح��ب ال �ع�لاق��ة
شخصيًا من صحة البيانات والرغبات
ّ
املسجلة مع تحديد املنطقة التعليمية.
وأض � ��اف ال� �ق ��رار« :ب �ع��د ت �ح��دي��د ط��ال��ب
النقل لرغباته ف��ي ال�ن�ظ��ام تتم طباعة
نسختني من الطلب ،يحتفظ بإحداها،
ع�ل��ى أن يسلم النسخة ال�ث��ان�ي��ة ملكتب
م��دي��ر إدارة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة في
اإلدارة ال�ع��ام��ة للتعليم ال �خ��اص ،بعد
ت��أك�ي��د طلبة ف��ي ن�ظ��ام س�ج��ل ال�ط��ال��ب،
ول ��ن ي�ع�ت��د ب ��أي ط �ل��ب ب �ع��د ت ��اري ��خ 31
مارس .»2020

ّ
وفي ما يتعلق بطلبات النقل الخارجي
إل��ى م ��دارس التعليم ال�ع��ام يجب على
ص ��اح ��ب ال� �ع�ل�اق ��ة امل �ت��اب �ع��ة م ��ع إدارة
ال �ت �ن �س �ي��ق وم �ت ��اب �ع ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ام
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ف��اص�ي��ل تنفيذ طلب
ال�ن�ق��ل ،وف��ي ح��ال��ة ال��رغ�ب��ة ب��إل�غ��اء طلب
ال �ن �ق��ل ال ��داخ �ل��ي ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ص��اح��ب
العالقة الحضور شخصيًا إلى االدارة
لتعبئة النموذج الخاص بإلغاء طلب
النقل حتى نهاية مايو املقبل.
وش� � ��دد ع �ل ��ى م ��دي ��ر امل� ��درس� ��ة أه �م �ي��ة
االل �ت��زام بتعميم ال�ن�ش��رة ع�ل��ى امل��دي��ر
امل �س��اع��د امل �ن �ت��دب م��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة
والحصول على توقيعه بالعلم على
اآلل� �ي ��ة وامل ��واع� �ي ��د امل � �ح� ��ددة ل �ط �ل �ب��ات
النقل.
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مقاهٍ عصرية لتبادل الحوار ..وملتقى لرواد األعمال ..ومتنفس لكسر الروتين

الكافيهات الشبابية ..تخفيف للضغوط اليومية
■ روادها يختارون المكان المريح الهادئ المميز بمواقع تصوير رائعة
■ منتجات القهوة متشابهة في كل األماكن
■ أكثر زبائنها من الباحثين عن أماكن هادئة للدراسة

جلسات هادئة وديكور مميز | تصوير بسام زيدان

الكافيهات أو المقاهي ،انتشر
الكثير منها بشكل الفت في
كل األنحاء ،يرتادها الشباب كل
صباح ومساء ،قد يلتقي فيها
ذوو األعمال ،وتتواجد بها صنوف
متنوعة من أصحاب األفكار
واآلراء.
سبقلا شاركت روّ اد الكافيهات
طاوالتهم ،وبحثت عن سبب
ارتيادهم أحدها دون اآلخر،
للوقوف على سبب انتشارها ،إن
كان بدافع «البرستيج والكشخة»،
أم هي «اله ّبة» الشبابية التي
تدفع الشباب إلى كافيه ،شاعت
أخباره وصار مقصد النخبة ،أم
للبحث عن خدمة مميزة ومذاق
متنوع؟
ولم يكن طعم القهوة أو
طبيعة إنتاجها أساس اختيار
رواد الكافيهات الشبابية ،حيث
أجمع من التقتهم سبقلا
على أن وجودهم في تلك
األماكن ما هو إال لقضاء وقت
الفراغ ،والبحث عن التجديد
في هواء طلق يم ّيز أغلب تلك
الكافيهات التي تضع طاوالتها
خارج مقراتها.
وبينوا أن هناك بعض ما يمكن
أن يم ّيز تلك األماكن ،سواء
«كشختها» أو أن هناك «موضة»
حاليا الرتيادها ،نظرا الى األجواء
التي توفرها ،ووجود ميزات
مكانية عدة فيها ،مثل قربها
من موقع العمل أو أماكن
الدراسة في أغلب األحيان
إلى جانب تفضيل آخرين تلك
األماكن ،نظرا إلى تم ّتعها
بديكورات مميزة تتيح لهم
التقاط صور ينشرونها عبر مواقع
التواصل بصحبة القهوة.

خالد الحطاب
ي��وس��ف ال �ف �ي �ل �ك��اوي ،ال ��ذي ك ��ان ي�ج�ل��س في
ّ
يتميز بإدخال منتجات باردة عليها
كافيه
أو ف��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان ت�ب�ي�ع�ه��ا م��ع اآلي��س
كريم ،أك��د أن وج��وده هناك «ال يكون سوى
صدفة ف��ي ح��ال ك��ان ينتظر انتهاء مركبته
من الصيانة أو لتفضيل شخص قريب منه
لها» ،مبينا أنه يفضل األماكن التي تراعي
املدخنني وتوفر لهم خدمات.

تغيير األجواء
أم� � ��ا ص� ��ال� ��ح ال � �ع � �ن� ��زي ،ف� ��أك� ��د أن «ارت � �ي � ��اد
ال� �ك ��اف� �ي� �ه ��ات ل� �ي ��س ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل ال �ك �ش �خ��ة
بتاتا ،إنما يرتبط بتغيير األج��واء في ظل
الضغوط اليومية».
وذك � � ��ر أن «ح � ��ب ال� �ف� �ض ��ول وال� �ت� �ج ��رب ��ة م��ا
ي�س�م��ح ب��اخ �ت �ي��ار ال �ك��اف�ي �ه��ات وامل �ش��روب��ات
الساخنة ،سواء في مناطق داخل العاصمة
أو خ��ارج �ه��ا ،ف��ي ح�ين إن أس ��اس االخ�ت�ي��ار
يكون مرتبطا في االغلب بالديكور والراحة
ال�ع��ام��ة» ،مستبعدًا أن ي�ك��ون اخ�ت�ي��اره على
اس ��اس امل �ن �ت �ج��ات ،ب��ل «امل ��ارك ��ة» و«اإلق �ب��ال
عليها من الكثيرين من الشباب».

القرب املكاني
وب �ي �ن �م��ا ق � ��ال أح� �م ��د دش� �ت ��ي إن «اح �ت �س��اء
ال �ق �ه��وة ف ��ي أي م �ك��ان ال ي �ق��وم ع �ل��ى سبب
بعينه ،بل للروتني اليومي والقرب املكاني»،
اع �ت �ب��ر أح� �م ��د ال� �ع� �ن ��زي «اخ� �ت� �ي ��ار األم ��اك ��ن
ال �ه��ادئ��ة ال�خ��ال�ي��ة م��ن ال � ��زوار وال �ق��ري �ب��ة من
مكان الجامعة هو أس��اس اختيار الكافيه،
باستثناء املنتجات أو القهوة ،نظرا إلى أن
املنتج ذاته موجود في كل األماكن».
واوض � � � ��ح ال � �ع � �ن ��زي أن «ه � �ن � ��اك اش �خ ��اص ��ًا
ي�ق��وم��ون ب��اخ�ت�ي��ار ال�ك��اف�ي�ه��ات للترفيه عن
ان�ف�س�ه��م وال�ك�ش�خ��ة اح �ي��ان��ا ،إال أن االغ�ل��ب
يرتبط بالجامعة والدراسة».
أم��ا اح�م��د ال�ه��اج��ري فاعتبر ال�ق��رب املكاني
ل� �س� �ك� �ن ��ه أو ع� �م� �ل ��ه ه� � ��و اس� � � � ��اس اخ� �ت� �ي ��ار
ال�ك��اف�ي�ه��ات ،مبينا ان ش��رب ال�ق�ه��وة يكون
اكثر من مرة يوميا وفق ساعات الفراغ في
الجدول الدراسي الخاص به.
وب� � �ّي � ��نّ أن � � � ��ه «ال ي� � �ت � ��واج � ��د ف � � ��ي ال � �ش ��وي� ��خ
وكافيهاتها في غير أوقات الدراسة» ،ولكنه
يلجأ إلى الكافيهات القريبة من مكان سكنه

ناصر وعبدالله وخالد العجمي

جلسة شبابية في أحد كافيهات الشويخ

في املنطقة العاشرة ،إل��ى جانب تمتع تلك
األم��اك��ن بالديكورات الجميلة ،التي تسمح
ل��ه ب��ال�ت�ص��وي��ر ،وي�م�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا ّ
تجمع
األصدقاء من دون أي مشكالت.

م��ن أم �ي��رك��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ال س�ي�م��ا ال �ب��رازي��ل
وك��ول��وم �ب �ي��ا» ،الف �ت��ة إل ��ى أن «ه� ّ�ب��ة ال�ق�ه��وة،
وت� ّ
�وج��ه ال�ن��اس إل�ي�ه��ا ،يتبعهما طلب أكبر
على القهوة املختصة ،ال املعتادة أو اآلتية
من املصنع للشركات الكبرى».
وب� ّ�ي �ن��ت ن� ��ورة أن «ارت� �ي ��اد ال�ك��اف�ي��ه ل�ت�ن��اول
القهوة له عالقة بالنشاط ،ال سيما في فترة
ال�ص�ب��اح ق�ب��ل ال �ع �م��ل» ،مفضلة الكافيهات
ال�ت��ي ت�ق� ّ�دم األن ��واع املخلوطة بالحليب ،أو
املعروفة باسم التيه والكابتشينو.

نشاط الصباح
أم ��ا ن� ��ورة ،وه ��ي م��واط �ن��ة ع��ام�ل��ة ف��ي مجال
ت� �س ��وي ��ق ال� �ق� �ه ��وة ل� � ��دى إح � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
الخاصة ،فأكدت أن «اختيارات القهوة تتم
ب �ن��اء ع �ل��ى رغ �ب��ات ال��زب��ائ��ن وأن ال�ت�س��وي��ق
ل�ه��ا ي��رت�ب��ط ك�ث�ي��را ب��ال�ه� ّ�ب��ات ال�ت��ي يشهدها
السوق» .وذك��رت أن «أغلب املحال او مراكز
بيع القهوة تعتمد على القهوة املستوردة

بعض األفراد يختارونها
على أساس
«الكشخة» ..واآلخرون
هروبا ً من ضغوط
الحياة

املناظر الطبيعية
وت �ح��دث ع �ب��داهلل ال�ع�ج�م��ي ع��ن ال �ه��دف من
ارت � �ي� ��اد ال� �ك ��اف� �ي ��ه ،ح �ي��ث ب �ّي��نّ أن � ��ه «ي �ق �ص��د
ال �ك��اف �ي �ه��ات ال �ت��ي ت��وف��ر م �ش��روب��ات م�م�ي��زة
بخالف القهوة ،كالشاي بمختلف انواعه».
وأش��ار إل��ى أن «الكافيه مقصد من يرغبون
في الصحصحة وق��ت الصباح ،في حني إن
اخ�ت�ي��ار امل �ك��ان ي��رت�ب��ط ب��ال��راح��ة ال�ع��ام��ة في
املوقع والقرب من املناظر الطبيعية ،سواء
البحر أو الحدائق».

القهوة والدخان

وب�ّي�نّ ناصر العجمي أن «الكافيهات تتميز
ب��ال �ط �ع��م امل �خ �ت �ل��ف مل �ن �ت �ج��ات ب �ع �ض �ه��ا ع��ن
منتجات اآلخ��ر» ،الفتا إلى أنه «تعرف على
كافيهات تقدم أنواع القهوة الكولومبية أو
االثيوبية ،مدفوعا بالطعم املميز ،بعيدا عن
املكان».

المقاهي تجمع األصدقاء | تصوير بسام زيدان

قهوة
من أنحاء العالم
يجلب أصحاب الكافيهات القهوة
م��ن أف��ري �ق �ي��ا وأم �ي��رك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة،
وح� �ت ��ى م ��ن دول ع ��رب� �ي ��ة ،ل �ج��ذب
ال��زب��ائ��ن ال��راغ �ب�ين ف��ي االس�ت�م�ت��اع
ب� � �م � ��ذاق � ��ات م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،ت �ح �ق �ي �ق��ا
ل��رغ �ب��ات �ه��م امل��رت �ب �ط��ة ب �م �ش��روب��ات
ل��ذي��ذة ذات ت�ص�ن�ي�ف��ات ،ت�ص��ل في
بعض األحيان إلى  5نجوم.
وانتشرت مؤخرا مجموعة واسعة
م��ن ال �ك��اف �ي �ه��ات ال �ت��ي ت��وف��ر ق�ه��وة
ذات ط ��اب ��ع ك ��وي� �ت ��ي ،إل � ��ى ج��ان��ب
عالمات تجارية منافسة مشهورة
ومعروفة.

أسعار متفاوتة
وف � ��ي ن� �ظ ��رة إل � ��ى س � ��وق ال �ق �ه��وة
ال �ك��وي �ت��ي ،ت �ب نّ�ّي� اع �ت �م��اد م��راك��ز
بيعها على استيراد حبوبها من
سومطرة ،والبرازيل ،وكولومبيا،
وك � ��وس� � �ت � ��اري� � �ك � ��ا ،واث � �ي � ��وب � �ي � ��ا،
والكاميرون ،حيث يتجاوز سعر
الكيلو غرام  15دينارا ،نظرا إلى
ُ
أنها تزرع خصيصا للكويت.
وت��وف��ر ب�ع��ض ال�ك��اف�ي�ه��ات ك��أس
ال�ق�ه��وة ال�خ��اص��ة امل �س �ت��وردة من
ت �ل��ك ال� � ��دول ب �س �ع��ر ي� �ت ��راوح بني
دي� �ن ��اري ��ن و 2.750دي � �ن� ��ار ،ف��ي
حني ّ
تقدم كافيهات أخرى أنواعا
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ي��دخ��ل ف��ي صناتعها
ال � �ث � �ل� ��ج أو ال � �ح � �ل � �ي ��ب وال � �ب � �ن� ��دق
والشوكوالتة بسعر يصل إلى 3
دنانير.

ً
بعيدا عن الضوضاء

هدوء وانسجام

تحضير القهوة | تصوير سيد سليم

ل�ف��ت أح�م��د ال�ك�ن��دري إل��ى أن ارت�ي��اد
أم ��اك ��ن ش� ��رب ال �ق �ه��وة ل �ي��س م�ت�ع��ة؛
ف �ه �ن��اك م ��ن ي �ح �م��ل م��اك �ي �ن��ة ق �ه��وة
متنقلة ،ويضعها ف��ي م�ك��ان العمل
لصناعة قهوته الخاصة.
وتابع الكندري« :ارت�ي��اد الكافيهات
ق ��د ي� �ك ��ون ب �س �ب��ب ال� �ه � ّ�ب ��ات ،ول�ك�ن��ه
يختار الكافيه الذي يقصده للترفيه
عن النفس والبعد عن الضوضاء».
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دراسة أجراها  3أطباء شملت  16ألف مواطن:

الصداع في الكويت ..أعلى من المعدل العالمي!
كم من غائب عن عمله بداعي «وجع الرأس»؟ وكم من متهرب من
الدراسة متذرعا بـ«الصداع النصفي»؟ وكم من واضع يده على جبهته
من «ألم الرأس» لينسحب من اجتماع مهم؟!
مع أحقية ووجاهة عذر «الصداع» لالنفضاض من التزامات رسمية أو
اجتماعية أو حتى أدبية ،يبدو أنه في الكويت عذر طبي مقنع لبعض
المتغيبين عن العمل أو المقصرين في حياتهم االجتماعية ،فقد
خلصت دراسة طبية كويتية حصلت عليها سبقلا إلى أن «الصداع
النصفي منتشر في الكويت بشكل كبير وبمعدل يفوق المعدل
العالمي».
يسرا الخشاب
ت��ؤث��ر أن ��واع ال �ص��داع س�ل�ب��ًا ع�ل��ى أنشطة
ال� �ح� �ي ��اة ال� �ي ��وم� �ي ��ة ك� ��ال� ��دراس� ��ة وال �ع �م��ل
واملناسبات االجتماعية لألفراد ،فيخسر
الفصل عددا من الطلبة بسببه ،وتنطفئ
ج ��ذوة ال��رف �ق��ة ب �غ �ي��اب أح ��د أرك��ان �ه��ا من
ج ��رائ ��ه ،وت �ت �ع �ط��ل ع �ج �ل��ة ال �ع �م��ل ل�غ�ي��اب
مسؤول إلصابته به.

دراسة كويتية
دراسة أجراها الطبيبان بقسم األعصاب
بمستشفى اب��ن سينا د .جاسم الهاشل
ود .س � �م� ��ر ف� � � � � ��اروق ،وم � � ��ن امل �س �ت �ش �ف��ى
األم �ي��ري ،د .رائ��د ال��روغ��ان��ي ،ع�ل��ى عينة
م��ن  15ألفا و 523م��ن املواطنني ف��ي عمر
 18-65سنة ،انتهت إلى أن  %23يعانون
م��ن ال �ص��داع ال�ن�ص�ف��ي ال �ع��رض��ي و%5.4
لديهم صداع نصفي مزمن.
ولفتت ال��دراس��ة إل��ى أن معدل الغياب عن
العمل أو الدراسة بني من يعانون الصداع
ال�ن�ص�ف��ي ال� �ع ��ارض وص ��ل إل ��ى  1.97ي��وم
خالل ثالثة أشهر سابقة للدراسة ،بينما
خسر الذين يعانون من الصداع النصفي
املزمن متوسط حوالي  6.62من أيام العمل
امل��دف��وع��ة األج ��ر ،مشيرة إل��ى أن أغ�ل��ب من
يعانون م��ن ال�ص��داع النصفي م��ن النساء
بنسبة .%67
وف� � �ق � ��د ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ع � ��ان � ��ون م� � ��ن ال� � �ص � ��داع
النصفي ال �ع��ارض ح��وال��ي  1.40ي��وم من
أي � ��ام ال �ت��زام��ات �ه��م امل �ن��زل �ي��ة ،ك �م��ا غ��اب��وا
ع ��ن ح ��وال ��ي  2.82م ��ن أي � ��ام امل �ن��اس �ب��ات

◄ عذر طبي مقنع
للمتغيبين عن
العمل أو المقصرين
اجتماعياً
◄ معدل غياب ذوي
الصداع العارض نحو
يومين كل  3أشهر
◄ ذوو «المزمن» خسروا
نحو  6.62من أيام
العمل المدفوعة
◄ النساء أغلب
من يعانون «الشقيقة»
بنسبة % 67
◄ أطفال المدارس
أضاعوا بسببه
 1.29يوم كل شهر

توصيات الدراسة

% 23

يعانون «النصفي العرضي»

 اعتماد العالج الوقائي -تحسين جودة الحياة

% 5.4

 زيادة الوعي بالعالجات السليمة -سرعة التشخيص

يعانون المزمن

االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ،م � �ق� ��ارن� ��ة ب� �م ��ن ي� �ع ��ان ��ون
ال �ص��داع امل��زم��ن ال��ذي��ن أض��اع��وا  5.35من
أي��ام العمل في املنزل وقضاء التزاماته،

ك � �م� ��ا ف � � �ق� � ��دوا ح� � ��وال� � ��ي  3.85اي� � � � ��ام م��ن
مناسباتهم االجتماعية.
وي� �ع ��ان ��ي األط � �ف � ��ال ف� ��ي امل � � � ��دارس أي �ض��ًا

نسبة االنتشار
أوضحت الدراسة أن نسبة انتشار الصداع النصفي تبلغ حوالي  %23سنويًا بني أفراد
العينة ،وبذلك تصبح أعلى من املعدل العاملي الذي يصل إلى  %14.7فقط ،مبينة أن هذه
النسبة األعلى بني دول الخليج العربي التي أجرت دراسة مماثلة كقطر وعمان ،إذ ّقدر
انتشاره فيهما بـ %7.9و %10.1على التوالي.

الحجامة
ما زال��ت العالجات العربية التقليدية كالحجامة عالجًا مطروحًا أم��ام املرضى ،إذ يعتقد
كثيرون بفعالية هذا العالج الذي يقوم به غير املتخصصني وفقًا للدراسة ،بل ويعتقدون
أن هذه الطريقة قد توفر لهم عالجًا لحاالتهم كما يفعل اختصاصيو املخ واألعصاب ،األمر
الذي يفسر انتشار اعالنات الحجامة لعالج مرض «الشقيقة».

م ��ن ال � �ص� ��داع ،ف �ق��د وص� ��ل م� �ع ��دل األي� ��ام
الدراسية التي أضاعوها بسبب الصداع
ح��وال��ي  1.29خ�ل�ال ال �ش �ه��ر ال �س��اب��ق م��ن
إج� ��راء االس �ت �ب �ي��ان ،أم ��ا أول� �ي ��اء أم��وره��م
ف �ق��ط ف �ق ��دوا م��ا ي �ص��ل إل ��ى ي ��وم أو أك�ث��ر
بسبب ص��داع أب�ن��ائ�ه��م ،وذل��ك لعينة من
األطفال قدرت بـ 3آالف و 432طفال.

لديهم صداع نصفي لكن بكثافة معتدلة،
ويوجد  %64.4من هؤالء املرضى طلبوا
النصيحة م��ن املختصني ،فذهب %62.4
إلى ممارس عام من األطباء ،بينما ذهب
ح��وال��ي  %17.2لالختصاصيني ف��ي امل��خ
واألع�ص��اب ،و %3.7توجهوا إلى غيرهم
من االختصاصيني.

النساء هن األكثر

ا لتشخيص

وأوض� �ح ��ت ال� ��دراس� ��ة أن م �ع��دل ان �ت �ش��ار
ال� � �ص � ��داع ال �ن �ص �ف��ي ل � ��دى االن� � � ��اث خ�ل�ال
ال�س�ن��ة وص��ل إل��ى  %31.7م�ق��اب��ل %14.8
لدى الرجال ،كما يزداد الصداع النصفي
لدى أفراد العينة األصغر سنًا ،إذ ينتشر
الصداع النصفي بني الفئة العمرية 18-
 30سنة ،ويقل بني األفراد في عمر 51-65
س�ن��ة ،ك�م��ا ك��ان��ت ال�ن�س��اء ال�لات��ي يعانني
م��ن ال�ص��داع النصفي أص�غ��ر م��ن ال��رج��ال
الذين يعانون منه.
وب �ي �ن��ت ال � ��دراس � ��ة أن  %60م ��ن األف� � ��راد

وب ��ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال �ت �ش �خ �ي��ص ،ف �ي��وج��د
 %4.6من الذين يعانون الصداع النصفي
ت��م تشخيصهم بشكل دق�ي��ق ،و %8.9تم
تشخيص حالتهم بالصداع الناتج عن
ال �ت��وت��ر و %2.1ت ��م ت �ش �خ �ي �ص��ه ب �ص��داع
ال �ج �ي ��وب األن� �ف� �ي ��ة ،وي ��وج ��د  %94.6م��ن
الذين يعانون الصداع النصفي تناولوا
األدوي� � � � ��ة ل � �ع �ل�اج األع� � � � ��راض امل �ص��اح �ب��ة
ل �ل �ص��داع خ�ل�ال ال �ش �ه��ر ال �س��اب��ق الج ��راء
ال��دراس��ة ،و %39.9أخ��ذوا أدوي��ة وقائية
من الصداع النصفي.

مطالب متزايدة بتقنين استخدامها ومراقبة الصغار لحمايتهم من مخاطرها

الهواتف الذكية تأكل صحة األطفال النفسية
مي السكري

% 25

رؤوس محنية على الهواتف الذكية ،وعيون منهمكة في متابعة
األجهزة اللوحية ،وعقول مستنفرة للفوز في صراعات األلعاب
اإللكترونية ،تلك حال أطفال ومراهقين يقضون ساعات وساعات
بتلك الوضعية غير آبهين بما تفعله بهم تلك السلوكيات التي
تقتل طفولتهم وتغتال حيويتهم ،فأصبحوا أسرى عالم افتراضي.
ورغم الكم الهائل من التحذيرات التي يطلقها المتخصصون
مرارا وتكرارا ،ورغم محاوالت بعض أولياء االمور المستميتة لتقنين
األوقات والمضامين التي يتعرض لها األبناء عبر االنترنت ،ال تجد
أصواتهم إال رد الصدى.
سبقلا س �ل �ط��ت ال� �ض ��وء ع �ل��ى آث � ��ار اف� ��راط
استخدام املراهقني واالطفال للتكنولوجيا
بشكل ع��ام ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي
ع �ل ��ى وج � ��ه ال� �خ� �ص ��وص ب ��اس� �ت� �م ��زاج رأي
متخصصني ،استعرضوا طريقة التعامل
م� � ��ع ت � �ل� ��ك امل� � �س � ��أل � ��ة م� � ��ن ح � �ي� ��ث امل� � �س � ��اوئ
واملحاسن.

دراسات وأرقام
ت �ش �ي��ر ال � ��دراس � ��ات إل � ��ى أن أك� �ث ��ر م� ��ن 1.8
م �ل �ي��ار ش �خ��ص ي �م �ت �ل �ك��ون ه ��وات ��ف ذك �ي��ة
ويستخدمون أجهزتهم بشكل يومي ،كما
تقدر دراسات أن الشخص العادي يفحص
شاشته بنحو  150مرة في اليوم.
وي�ن�ت�ق��ل ه��ذا االس �ت �خ��دام ال��واس��ع ال�ن�ط��اق
للتكنولوجيا إلى أصغر أف��راد مجتمعنا،
ُ
إذ ت �ظ �ه��ر ب� �ي ��ان ��ات م ��ن ب��ري �ط��ان �ي��ا أن م��ا
يقرب م��ن  %70م��ن األط�ف��ال ال��ذي��ن تتراوح
أع �م��اره��م ب�ين  11و 12ع��ام��ا ي�س�ت�خ��دم��ون
ه��ات�ف��ا م�ح�م��وال ،وه��ذا ي��زي��د إل��ى م��ا يقرب
من  %90بوصول الطفل إلى عمر  14عاما.
والح �ظ��ت ال ��دراس ��ات أن  %56م��ن األط �ف��ال
ال��ذي��ن ت�ت��راوح أعمارهم ب�ين  10و 13عاما
ي �م �ت �ل �ك��ون ه��ات �ف��ا ذك �ي ��ا ،ف ��ي ح�ي�ن أن ه��ذه
الحقيقة وحدها قد تكون بمنزلة صدمة،
إذ ت �ش �ي��ر ال� �ت� �ق ��دي ��رات إل � ��ى أن  %25م��ن
األط�ف��ال الذين ت�ت��راوح أعمارهم بني  2و5
لديهم هاتف ذكي.
وال ينبغي أن يكون مفاجئا أن الهواتف
ال��ذك �ي��ة واألج �ه ��زة ال�ل��وح�ي��ة ح�ل��ت اآلن
م �ح��ل ك ��رات ال �س �ل��ة ودم ��ى األط �ف��ال في
ق ��ائ� �م ��ة رغ � �ب� ��ات األط� � �ف � ��ال ،ح� �ي ��ث ي �ب��دأ
األط� �ف ��ال ف ��ي س ��ن امل ��درس ��ة االب �ت��دائ �ي��ة
في طلب اقتناء وشراء أحدث الهواتف
امل �ح �م��ول��ة م��ن دون أن ي��درك��وا ه��م وال
ذووه��م خطورة استخدامها على نمو
األدم �غ��ة وال�ح��ال��ة النفسية وال�ت��واص��ل

االجتماعي مع اآلخرين.
وفي هذا الصدد ،يقول استاذ علم النفس
د .خ� �ض ��ر ال � � �ب� � ��ارون «رغ� � � ��م ال� �ت� �ح ��ذي ��رات
وال��دع��وات ال��دائ �م��ة م��ن ق�ب��ل املتخصصني
ب� �خ� �ط ��ورة االس � �ت � �خ� ��دام امل � �ف� ��رط ل�ل�اط �ف��ال
واملراهقني لالجهزة االلكترونية ،ال سيما
ال �ه��ات��ف ،م��ا زال ��ت م �ع��دالت اس �ت �خ��دام تلك
الفئة في تزايد مستمر ،مدفوعة بانتشار
االجهزة الذكية وتنافس الشركات املنتجة
واملصنعة لها في خفض أسعار الهواتف».
وب � �ي ��ن ال � � � �ب� � � ��ارون أن «ع � � � � ��روض ش� ��رك� ��ات
االت� �ص ��االت ع �ل��ى االن �ت��رن��ت وت�س�ه�ي�لات�ه��ا
ال �ع��دي��دة اف �ض��ت إل ��ى زي � ��ادة ع ��دد وم �ع��دل
اس �ت �خ��دام االط� �ف ��ال وامل ��راه �ق�ي�ن ل�ل�ه��وات��ف
ال � � ��ذك� � � �ي � � ��ة ،ض� � � ��ارب� �ي� ��ن ع � � � � ��رض ال� � �ح � ��ائ � ��ط
ب��ال�ت�ح��ذي��رات وامل�خ��اط��ر ال�ت��ي ط��امل��ا نتجت
عن هذا االستخدام».
ك �م��ا ش� ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة «ع � ��دم امل� �ل ��ل ف��ي
التوعية بخطورة استخدام هذه الهواتف
ع� �ل ��ى االط� � �ف � ��ال وامل� ��راه � �ق �ي��ن ال � �ت� ��ي ت �ت �س��م
بالعناد وال تنصاع لنصائح الناصحني»،
مؤكدا دور االعالم في «تبني هذه القضية
واي �ض��اح االض ��رار ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي يسببها
االن� �ك� �ب ��اب ع �ل ��ى ت �ل ��ك ال ��وس ��ائ ��ل وال �ع ��زل ��ة
واالمراض النفسية التي قد تنتج عنها».

سالح ذو حدين
وي� ��رى ال �ع��دي��د م ��ن خ� �ب ��راء ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
أن ل�ل��وس��ائ��ط ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة م�ك��ان��ا ف��ي ح�ي��اة
ال�ط�ف��ل ،ال سيما ان ال دل�ي��ل ملموسا على
أن تكنولوجيا ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول مرتبطة
ب �ن �ت ��ائ ��ج س �ل �ب �ي ��ة ،ك� �م ��ا ان اس �ت �خ��دام �ه��ا
ي �ن �ط��وي ع �ل��ى ف��وائ��د ل�لاط �ف��ال وامل��راه �ق�ين
م �ن �ه��ا ت �ع��زي��ز ق��درت �ه��م ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل م��ع
األب� �ح ��اث اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �س��ري �ع��ة وات �خ��اذ
قرارات سريعة وتنمية حدة البصر وتعدد
املهام ،كما يميل مستخدمو اإلنترنت إلى

◄

أوقات مهدرة..
وعقول مستثارة
في صراعات افتراضية

◄

تقليد أللعاب العنف
وتأثيرات سلبية في
التفكير والسلوك

◄

خضر البارون :استخدام
األطفال والمراهقين
لألجهزة اإللكترونية
في تزايد مستمر

◄

ناصر األستاذ :بعض
البرامج تزود الطفل
بسرعة البديهة
وخلق اإلستراتيجيات

من األطفال بين
 2و 5سنوات يمتلكون
هواتف حديثة

اس �ت �خ ��دام م �ن��اط��ق امل� ��خ ف ��ي ص �ن��ع ال �ق��رار
وح � ��ل امل� �ش� �ك�ل�ات ف� ��ي ك �ث �ي��ر م� ��ن األح� �ي ��ان
ح�س�ب�م��ا اف ��اد ب��ه ال �خ �ب��راء وامل�ت�خ�ص�ص��ون
في هذا املجال.
وف � � � � ��ي ه � � � � ��ذا ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ،اع � � �ت � � �ب � ��ر خ� �ب� �ي ��ر
التكنولوجيا ناصر االستاذ ان «استخدام
التكنولوجيا بالنسبة لالطفال واملراهقني
هو س�لاح ذو حدين يمكن االستفادة منه
بشكل كبير وكذلك يمكن ان يصبح ضارا
بمستويات خطيرة».
وب �ي ��ن أن «ه � �ن � ��اك ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ال� �ب ��رام ��ج
التعليمية وك��ذل��ك الترفيهية التي تكسب
ال � �ط � �ف ��ل م � � �ه� � ��ارات ج � ��دي � ��دة وت � �ك � �ش ��ف ع��ن
ق ��دارت ل��دي��ه ل��م يعلم ب��وج��وده��ا ،ال سيما
ب�ع��ض االل �ع��اب االل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ت��ي تحتاج
إل � ��ى س ��رع ��ة ال� �ب ��دي� �ه ��ة وال �ت �ف �ك �ي ��ر وخ �ل��ق
استراتيجيات وحلول مبتكرة وهذا النوع
يجب التركيز عليه عند استخدام االنترنت
ووسائل التكنولوجيا الحديثة».

إيجابيات
واض � � � � � ��اف األس � � � �ت � � ��اذ أن «ه � � � � ��ذا ال� �ب� �ع ��د
االيجابي ال ينفي وج��ود آخ��ر سلبي بل
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واك�ث��ر خ�ط��ورة ،ال سيما تلك األل�ع��اب أو
البرامج التي تشترط االنخراط في عالم
االن �ت��رن��ت امل �ف �ت��وح ،وق ��د س �ب��ق وس�ج�ل��ت
ح��االت ان�ت�ح��ار واب �ت��زاز وتنمر وانتهاك
خصوصية واستغالل وغيرها ذات صلة
بذلك».
وف�ي�م��ا ن�ب��ه األس �ت��اذ إل��ى اه�م�ي��ة االط�ل�اع
على مضامني ومحتويات التكنولوجيا،
ش��دد على دور ال��رق��اب��ة االس��ري��ة ،التي ال
ت�ت��وق��ف ف�ق��ط ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ال��وق��ت وع��دد
س ��اع ��ات ج �ل��وس ال �ط �ف��ل ع �ل��ى االن �ت��رن��ت
ب��ل وك��ذل��ك ع�ل��ى م��ا ي�ش��اه��ده ال�ط�ف��ل وم��ا
يتعرض له.
كما لفت إلى أن «هناك انواعا من برامج
ال�ح�م��اي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بفلترة املضامني
وت�ح��دي��د م��ا يمكن م�ش��اه��دت��ه» ،محذرا
م��ن «ب�ع��ض مقاطع الفيديو ال�ت��ي تبث
ع �ب��ر ي��وت �ي��وب وغ �ي��ره��ا م ��ن ال�ش�ب�ك��ات
وال � � �ت� � ��ي ت� � �ك � ��ون م� �خ� �ص� �ص ��ة ل�ل�اط� �ف ��ال
ل�ك�ن�ه��ا ت�ح�م��ل ب�ين ط�ي��ات�ه��ا ال�ع��دي��د من
املحتويات غير الطفولية الضارة التي
تعلم االطفال عادات سيئة تهدد كيان
املجتمع بشكل عام».

مرة يوميا ً
يفحص الشخص
العادي شاشته

االعتدال
هو المفتاح
ق��د يغفل اآلب��اء اآلث��ار الجانبية املحتملة
التي يمكن أن يصنعها الهاتف الذكي وال
يدركون متى يجب أن يسمحوا ألطفالهم
بالوصول إلى الهواتف الذكية أو استخدام
التكنولوجيا ،ومع ذلك ،هناك شيء واحد
يبدو أن جميع الخبراء متفقون عليه هو
أن االعتدال هو املفتاح.
ويوصي األطباء بضرورة عدم استخدام
األط �ف��ال دون س��ن ال�ث��ان�ي��ة ال�ش��اش��ات أو
األج�ه��زة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وق�ص��ر استخدام
الشاشة على ساعة أو ساعتني في اليوم،
ويشمل ذلك الهواتف الذكية والتلفزيون
وأج �ه��زة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ،ف�ض�لا ع��ن اهمية
البحث عن التطبيقات العالية الجودة التي
تعزز بناء امل�ف��ردات واملفاهيم الرياضية
والعلوم ،الى جانب حفظ الهواتف الذكية
خارج غرف النوم نظرا لتأثيرها على نمو
أدمغتهم.
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البعض يحتفظون بها ..وآخرون يعتبرونها عبئاً زائداً في البيوت

األشياء القديمة ..صندوق ذكريات
ماذا تفعل بأشيائك القديمة؟ هل
ّ
تتخلص منها أوال ً فأول أم تحتفظ بها؟
ولماذا؟
هذه األسئلة وغيرها توجّ هت
سبقلا بها الى عدد من المواطنين
والمقيمين ،الذين باحوا بأسرارهم
وخفايا تعاملهم مع األشياء
والمقتنيات وغيرها ،وتباينت كيفية
التعامل ،فبينما أكد البعض أنهم
يعتزون جدا باألشياء القديمة ــــــ فهي
ّ
تمثل لهم مستودع ذكريات ،مبينين
أن األشياء المحببة لهم تحظى دائما
باالهتمام والحفظ ،لتكون جزءا من
مخزون حياتهم ـــــ ع ّبر آخرون عن عدم
اهتمامهم باالحتفاظ بهذه األشياء،
مشيرين إلى أنهم يحرصون على
ّ
التخلص من الكتب والمالبس واألحذية

الحداد لــ سبقلا:

اكتناز األشياء
القهري مرض
نفسي

والساعات القديمة وغيرها من األشياء
التي تأخذ وقتها ،ثم يكون مصيرها
التخلص منها بطريقة أو بأخرى ،لتحل
محلها اشياء أخرى ،على حد قولهم.
وعلل مح ّبو االحتفاظ باألشياء القديمة
هذا الشغف بأن وجودها يرتبط
بالذكريات ،في حين قال آخرون ان
األشياء التراثية تستهويهم ،ال سيما
السيارات القديمة والعمالت.

أسماء محمد :الفتيات
أكثر اعتزازاً بأشيائهن
ويحتفظن بها
ّ
أعتز بالمالبس
أنوار السعد:
القديمة ..إنها جزء
من الحياة
علياء :أحتفظ بالصور
ّ
أتخلص
والساعات ..وال
منها ألي سبب
الكندري :والدي حوَّ ل
«حوش» المنزل إلى سكراب
مزدحم بقطع غيار السيارات!
الشافي :شغوف
بالسيارات التراثية..
مجسماتها
ّ
وأجمع

!

محمد المصلح
ي �ق��ول ع �ب��داهلل ال�ش��اف��ي إن��ه م��ول��ع باقتناء
ال�س�ي��ارات القديمة واالث��ري��ة« ،ح�ي��ث انني
اج� �م ��ع امل� �ج � ّ�س� �م ��ات ال �ص �غ �ي ��رة ال �خ��اص��ة
ب��ال�س�ي��ارات ،وأض�ع�ه��ا ف��ي رك��ن خ��اص في
منزلي؛ لحبي وعشقي األشياء التراثية»،
ّ
م ��رج� �ع ��ا س� �ب ��ب ع� � ��دم ت �م ��ل �ك ��ه ل� �ه ��ا ب�ش�ك��ل
فعلي ال��ى غ�لاء أس�ع��ار ال�س�ي��ارات القديمة
والتراثية.
وأض� � � � ��اف« :ف� � ��ي ك� ��ل م � �ع ��رض ل �ل �س �ي ��ارات
ال �ت��راث �ي��ة أت ��واج ��د مل �ش��اه��دت �ه��ا ،وم �ع��رف��ة
خصائصها وتفاصيل البلد الذي أنشئت
ف� � �ي � ��ه» ،م ��وض� �ح ��ا ان ب� �ع ��ض ال � �س � �ي� ��ارات
الرياضية القديمة يسترجع معها ذكريات
الشباب.
م��ن جانبه ،ذك��ر عبدالرحمن ال�ك�ن��دري انه
ّ
ستتسبب
ال يفضل جمع األشياء ،لكونها
ب� �ع ��د م � � ��رور ال� ��وق� ��ت ف� ��ي إح� � � ��داث ف��وض��ى
باملكان ،وبالتالي يصعب التخلص منها،
ال س �ي �م��ا ال� � ��ورق وص � ��ور امل� �ع ��ام�ل�ات غ�ي��ر
املهمة ،حيث ان تراكمها بصورة عشوائية
يصعب فرزها في حال الحاجة إليها مرة
أخرى.
وت� � �ط � � ّ�رق ال � �ك � �ن� ��دري ال � ��ى ب� �ع ��ض امل ��واق ��ف
اليومية مع وال��ده ووالدته ،قائال ان والده
ح� ّ�ول «ح ��وش» امل�ن��زل ال��ى س�ك��راب ،بسبب
جمعه ق�ط��ع غ�ي��ار ال �س �ي��ارات« ،وه ��و االم��ر
ال � ��ذي ي �غ �ض��ب وال ��دت ��ي دائ� �م ��ا ب �س �ب��ب م��ا
ت �ح��دث��ه ت �ل��ك اآلالت م ��ن ف��وض��ى وت��راش��ق

الحمدان:

الحنين إلى الماضي وراء االلتصاق بالقديم
ق��ال��ت أس �ت��اذة علم النفس ف��ي كلية ال�ع�ل��وم االجتماعية د.ن��ادي��ة ال�ح�م��دان إن االحتفاظ
باألشياء القديمة قد يدل على األصالة ،موضحة ان األشياء التراثية ،على وجه الخصوص،
يتم االحتفاظ بها لكونها ذات أصول وصناعات .وأضافت إن حب األصولية يعني امتالك
األشياء التي تستهوي الفرد ،سواء اكانت تراثية او تاريخية ،مستدلة بحب الغربيني لتلك
ُ
األشياء التراثية ذات األصول العربية ،او التي تصنع في الدول العربية ،كما ان لديهم محال
متخصصة في األشياء االثرية ،موضحة ان البعض يحب األشياء القديمة من باب املثل
الكويتي «قديمك نديمك» .وأكدت ان هناك فئة من الناس يحبون االحتفاظ بالذكريات ،ال
سيما الصور القديمة ،لكون املاضي يعتبر مرحلة زمنية من حياتهم ،فبالتالي يفضلون
استرجاع املاضي وألبوم الذكريات بني الحني واآلخر.
للزيوت في ارجاء املكان ،يصعب مع الوقت
تنظيفها».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق ��ال خ��ال��د ع �ب��دال �ق��ادر ان ��ه ال
يفضل ج�م��ع األش �ي��اء ال�ق��دي�م��ة ب�ق��در حبه
وع �ش �ق��ه ل �ج �م��ع ال �ط �ي��ور ال � �ن � ��ادرة ،م�ب�ي�ن��ًا
ّ
«حولت جزءًا من منزلي الى مكان ألقفاص
ال � �ط � �ي � ��ور ،ال � �ت� ��ي أح � � � ��رص ع � �ل ��ى ج �م �ع �ه��ا
واالهتمام بها» ،موضحا ان تكاثر الطيور
ُي� � ّ
�در ع�ل�ي��ه أرب��اح��ًا ب�ص�ف��ة دوري� ��ة ،مكتفيا
بالقول« :هي عشق وتجارة».

جمع الطوابع
و ب � � ��دوره ،ع � ّ�ب ��ر ه ��ا ن ��ي ا ل �ش �م ��ري ع ��ن ان

ا ل� �ك� �ث� �ي ��ر ي ��ن م � ��ن ا ل � �ن � ��اس ي � �ه � ��وون ج �م��ع
ا ل �ط ��وا ب ��ع ا ل �ب ��ر ي ��د ي ��ة ،و ح �ت ��ى « ق ��وا ط ��ي»
ع �ب��وات ا مل �ش��رو ب��ات ا ل �غ��از ي��ة ،م��و ض�ح��ا
ان ه� ��ذا اال م � ��ر ي �ص �ي��ب ك� �ب ��ار ا ل� �س ��ن ف��ي
اال غ�ل��ب ،ا ل��ذ ي��ن ي�ش�ع��رون ب��أ ن�ه��م بحاجة
الى كل شيء ،وقد يستخدمونها في أي
و ق��ت م�س�ت�ق�ب�لا ،ف��ي ح�ين ان ب�ع��ض ت�ل��ك
األشياء انتفى الغرض منها ،وال داعي
لجمعها .
وي� �ب ��دو أن ال �ف �ت �ي��ات أك �ث��ر وف � ��اء ل�لأش �ي��اء
ّ
واملقتنيات التي تمثل لهن ذكريات ،حيث
ّ
يحتفظن بها ألوق��ات طويلة ،وتمثل لهن
قيمة غالية.

وتقول اسماء محمد ،إنها تحتفظ بالكتب
الدراسية القديمة منذ املرحلة االبتدائية،
وال تزال تنظر إلى خطها في سنوات العمر
ّ
األولى ،وتعتز به جيدًا.
وت�ح��ب أن ��وار ال�س�ع��د االح�ت�ف��اظ باملالبس
القديمة ،ألنها تمثل لها ج��زءا من الحياة
ّ
وتفاصيلها ،وتقول انها نادرا ما تتخلص
من املالبس القديمة.
بدورها ،أشارت علياء راشد إلى انها تحب
االحتفاظ بالصور والساعات ،وال تتخلى
عنها اب �دًا ،مؤكدة ان كل ص��ورة تمثل لها
ج � ��زءا م ��ن امل ��اض ��ي ،وك� ��ل س ��اع ��ة ت��ذك��ره��ا
بمواقف معينة.

أكد أستاذ علم االجتماع في جامعة الكويت
د.م�ح�م��د ال �ح��داد ان ه�ن��اك ف��رق��ا ب�ين جميع
األشياء التراثية والقديمة ،موضحا ان بعض
االف��راد يحتفظون باألشياء القديمة ،حتى
تصبح عبئاعلى ص��اح�ب�ه��ا ،وذل ��ك ال�ش��يء
إذا تطور فقد ّ
يتحول الى مرض واضطراب
نفسي ،يسمى «االكتناز القهري».
وبينّ الحداد ان مرض االكتناز القهري يأتي
للفرد لكونه يشعر بأن األشياء القديمة قد
يحتاجها في املستقبل؛ لذلك ّ هناك ارتباط
عاطفي ووج��دان��ي وح��ب للتملك؛ لذلك نجد
البعض يحتفظون بكل شيء ،سواء عبوات
او جرائد أو صحف أو كراتني ،أو كل شيء
ممكن ان يقع في يده حتى يصبح مصدر
إزعاج ملن حوله ،ومن يعيش معه.
وق � ��ال ان ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر ي �ج �م��ع األش �ي ��اء
ال �ق��دي �م��ة ال �ت��ي ت��رب �ط��ه ب �ه��ا ع�ل�اق��ة ج�م��ال�ي��ة
واجتماعية ،وكذلك األش�ي��اء ال�ن��ادرة ،ولكن
وفق املعقول ،على الرغم من ان بعض تلك
األدوات ال تستخدم في الغرض املخصص
لها في وقتنا الحاضر ،اال انه يعتبرها جزءًا
م��ن حياته الرتباطها بالجانبني الوجداني
والعاطفي.
وأرج ��ع اح�ت�ف��اظ األف ��راد ب��األش�ي��اء القديمة
ل�س�ب��ب؛ وه ��و ال�ق�ي�م��ة ال�ع��اط�ف�ي��ة وارت�ب��اط�ه��ا
ب��ال��ذك��ري��ات ،ف��ي وق��ت ي�ب�ل��غ ال�ب�ع��ض االخ��ر
بجميع األشياء ،وهو ما يعني وصوله الى
مرحلة االضطراب النفسي.
وأكد الحداد ان االحتفاظ باألشياء التراثية
او املوروثة هو دليل على االرتباط التاريخي،
واستدالل لربط الحاضر باملاضي ،موضحا
ان ح��ب االث��ار ه��و علم ي��درس ،لكونه يتيح
معرفة ت��اري��خ البشرية وال �ح �ض��ارات ،وهو
بوابة مهمة لفهم جزء من املاضي ،ويختلف
اخ �ت�لاف��ا ج��ذري��ا ع��ن االح �ت �ف��اظ ب��األش�ي��اء
القديمة.

يعملون خارج القانون ..ويضعون سيناريوهات لصيد الزبائن

شريطية السيارات ..احترافية المكاسرة
«السيارة للبيع ..بيع أبرك لك» بهكذا كلمات
يجذب سماسرة السيارات أو ما يطلق
عليهم «الشريطية» زبائنهم في مداخل
وكاالت السيارات ومخارجها.
ورغم أن عملهم مخالف ،وفي حال
ضبطهم قد تصل العقوبة الى الحجز أو
دفع مخالفة تصل الى  200دينار ،لكنهم
يعملون في وضح النهار وأمام الجميع،
وكأنهم اكتبسوا تلك المهنة عنوة من
خالل تواجدهم المنظم والمستمر بين
مداخل ومخارج معارض السيارات.
هم فئة مختلفة من الشباب ولهم لغة
يتفوهون بها تجذب القلوب والعقول،
وذلك بفضل خبراتهم ومعرفتهم
الدقيقة بالسيارات ،وإلمامهم برغبة
غالبية الناس في اقتناء سيارة.
رغبتهم الشديدة في الثراء السريع جعلت
البعض منهم محترفاً في أساليب الغش
والخداع ،فقد يظن البعض أنهم يتنافسون
على شراء سيارة أحد الزبائن ،وهم في
الحقيقة متفقون على سعر معين ،وعلى
طريقة معينة الصطياد الزبون ،والحصول
منه على سيارته بالسعر الذي اتفقوا عليه،
لكن في المقابل بينهم شرفاء وأمناء في
عمليات البيع والشراء.
سبقلا جالت على العديد من معارض
السيارات ،والتقت بعض «الشريطية»
للتعرف أكثر على طبيعة عملهم.

كمين محكم ومنظم

محمد إبراهيم
ف��ي ال�ب��داي��ة ق��ال الشريطي محمد شلوان
إن مهنتهم شاقة حيث يقف منذ الصباح
ال �ب��اك��ر ح�ت��ى ال�س��اب�ع��ة م �س��اء ي�ت�ن�ق��ل بني
م��دخ��ل وم�خ��رج إح��دى وك ��االت ال�س�ي��ارات
كي ينجح في ش��راء سيارة بسعر يضمن
له املكسب.
ً
واض � � � � ��اف ق� � ��ائ �ل ��ا« :ال � � ��زب � � ��ون ل � ��ه ح ��ري ��ة
االخ �ت �ي��ار ف��ي ال�ب�ي��ع ل�ن��ا أو ال�ب�ي��ع داخ��ل
ال��وك��ال��ة ،ون�ح��ن ال ن�ج�ب��ر أي زب ��ون على
ال �ب �ي��ع ل� �ن ��ا ،ون �ع �ط��ي أس � �ع� ��ارًا أك� �ث ��ر م��ن
ال��وك��ال��ة» ،م�ش�ي�رًا ال��ى أن ال�ع�م��ل ف��ي ه��ذه
امل �ه �ن��ة ش� ��اق وم �ت �ع��ب ج �س��دي��ًا ون�ف�س�ي��ًا
حيث يتعرض خالل عمله إلى ردود غير
متوقعة وألفاظ جارحة من بعض املارة.

«أحرقها وال أبيعها لكم»
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ش��ري �ط��ي خ��ال��د ن��اي��ف:
ال �ع �م��ل ف��ي ه ��ذه امل �ه �ن��ة ي�خ�ل��ق ق�ص�ص��ًا ال
يصدقها العديد من الناس ،حيث يفضل
ب�ع��ض ال��زب��ائ��ن ب�ي��ع س�ي��ارات�ه��م ل�ل��وك��االت
ب��أس�ع��ار أق��ل مما نعرضه عليهم ،مشيرًا
الى ان أحد املارة قال له وبأسلوب مستفز
«أحرقها وال أبيعها لكم».
وأض � ��اف ن��اي��ف :م�ه�ن��ة «ال �ش��ري �ط �ي��ة» هي
مهنة متعبة ج�دًا ،فالعديد من األي��ام تمر
علينا من دون ش��راء سيارة واح��دة ،األمر
ال� ��ذي ي �ض��اع��ف األع� �ب ��اء امل��ال �ي��ة امل�ط�ل��وب��ة

شريطية يعرضون شراء سيارة

الستمرار الحياة ،مشيرًا الى ان العديد من
«الشريطية» لو تتاح لهم فرصة التوظيف
في الشركات لن يتردد في قبول الوظيفة
وت��رك مهنته ،فالبطالة هي التي تدفعهم
إلى امتهان هذا العمل.

اشترى  4سيارات بيوم واحد
م ��ن ن��ا ح �ي �ت��ه ،أو ض � ��ح ح �س�ي�ن ع �ل��ي ا ن��ه
ا م �ت �ه��ن ت �ل��ك ا مل �ه �ن��ة م �ن��ذ ع �ش��ر س �ن��وات،
وال ع� ��دد م� �ح ��دودًا م ��ن ع �م �ل �ي��ات ش ��راء
ا ل � �س � �ي� ��ارات ي ��و م� �ي ��ًا ،ف �ع �م �ل �ي ��ات ا ل �ب �ي��ع
وا ل�ش��راء متغيرة و ف��ق األ ي��ام وا ل�ش�ه��ور
وا مل�ن��ا س�ب��ات ،فقد يبتاع  4س�ي��ارات في
اليوم الواحد ،وأحيانًا ال يبتاع سيارة
واحدة طيلة أسبوع كامل.

حلم الثراء السريع
يحوّ ل البعض إلى
محترفي غش وخداع
ول � �ف� ��ت ال� � ��ى ان� � ��ه أص � �ب� ��ح ص� ��اح� ��ب خ �ب��رة
كبيرة في بيع وشراء السيارات ،حتى أنه
يستطيع ومن النظرة األولى تحديد سعر
ال �س �ي��ارة ،م�ش�ي�رًا ال ��ى ان ��ه ي�ش�ت��ري جميع
السيارات الفارهة ،وكذلك املتوسطة« ،وفي
ح��ال ت�ع��ذري ع��ن دف��ع مبلغ س�ي��ارة فارهة

ف �ه �ن��اك أح ��د ال ��زم�ل�اء ي�س�ت�ط�ي��ع ش��راء ه��ا،
وفي هذه الحالة أربح جزءا بسيطا كوني
وسيطًا في عملية البيع والشراء».

املقيمون العرب في الصدارة
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ش��ري �ط��ي ع� �ب ��داهلل م��وس��ى
إن ��ه ام�ت�ه��ن ت�ل��ك امل�ه�ن��ة م�ن��ذ ص �غ��ره حيث
اكتسبها من أبيه الذي كان يعمل في تلك
املهنة ،مؤكدًا أن املقيمني العرب هم أكثر
الجنسيات الذين نشتري منهم سيارات.
وذك ��ر أن ب�ع��ض األش �خ��اص ي�ن�ظ��رون ال��ى
مهنة «الشريطية» على أنها مهنة سيئة،
مما يدفع بعض الشباب بالتلفظ ،وق��ول
ع� �ب ��ارات خ ��ادش ��ة ن �ت��ج ع �ن �ه��ا م �ش��اج��رات
واشتباكات.

ق ��ال امل �ق �ي��م م�ح�م��د ال�ل�ط�ي��ف إن ��ه ت�ع��رض
لعملية نصب ،ووق��ع في فخ كمني منظم
م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض «ال�ش��ري�ط�ي��ة» ف��ي مدخل
اح � ��دى وك� � ��االت ال� �س� �ي ��ارات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال � ��ري ،واش �ت �ك��ي م ��ا ي �ج��ري ف ��ي ال �س��وق
من عمليات نصب واحتيال ،حيث نجح
ب �ع��ض «ال �ش��ري �ط �ي��ة» ف ��ي إط ��اح ��ة س�ع��ر
س�ي��ارت��ه ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ق��در ب�ن�ح��و 2500
دينار ،لكن أحدهم َّ
سعرها بمبلغ 2000
دينار ،فأتاه أحد «الشريطية» وقال له :ما
تسوى إال  1800دينار ،وذهب ليأتي آخر
قائال :له ما تسوى إال  1600دينار حتى
وصلوا به إلى  1400دينار ،وفي النهاية
نصحوه بالبيع من الشريطي األول الذي
ع��رض عليه مبلغ ال � �ـ 2500دي �ن��ار ،وبعد
ات �م��ام عملية ال�ب�ي��ع ،اك�ت�ش��ف ان��ه تعرض
لعملية نصب منظمة.

أين األنظمة والقوانين؟
عدد من الزبائن الذين التقتهم سبقلا
طالبوا الجهات املختصة بوضع قوانني
م �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ي��ع وال � �ش� ��راء ف ��ي م �ع��ارض
ال � �س � �ي� ��ارات ،وع� � ��دم ت � ��رك ال �ح �ب ��ل ع�ل��ى
ال �غ ��ارب ل�ل�ش��ري�ط�ي��ة ح �ت��ى ال ي�ت�لاع�ب��وا
بالناس.
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سبقلا رصدت فيهما قِ بلة واعدة لفضاء رحب يسر الناظرين

أسعار
شبرة األندلس

الوفرة والعبدلي

 الطماطم  8كغمبـ 500و 750فلساً.
 -خيار  2.5كغم بـ 125فلساً.

مروج مثمرة ..وآفاق خضراء

 باذنجان  3.5كغمبـ 250و 300فلس.
 الفلفل البارد  3كغمبـ 400و 500فلس.

ما بين المزارع العامرة بالمحاصيل الزراعية
الغنية والمروج الخضراء الممتدة عبر
اآلفاق ،تقف مزارع الوفرة والعبدلي على
سدة الوجهات الثنائية المقصد ،إن بداعي
التسوق من المصدر أو بالرغبة في إمتاع
البصر والبصيرة بمناظر المروج الخضراء التي
تبهج النفس وتشبع الروح بالتأمل في
جميل صنع الله من حقول ونباتات.

 صغير فلفل حاربـ 200و 250فلساً.
 كوسة  1.5كغمبـ 300و 400فلس.
 زهرة  4كغم بـ200و 400فلس.

وتعتبر الفترة الحالية ذروة إنتاج المزارع
من المحاصيل الزراعية التي تلقى رواجا
واسعا على موائد المستهلكين ،خصوصا
الطماطم والخيار والبطاطس والفلفل
البارد والحار والزهرة ،إضافة إلى الورقيات
بأنواعها.

 فاصوليا  1.5كغم بـ200و 300فلس.
 بطاط  6كغم بـ500و 600فلس.

وتحولت بالفعل بعض المزارع إلى وجهة
سياحية لدى شرائح متفرقة من المجتمع،
ال سيما خالل عطلة نهاية األسبوع ،حيث
تضمن توافر األجواء المثالية ألي أسرة ،ومن
خالل وجود الزراعات والمحميات والنباتات
النادرة ،إضافة إلى أنشطة أخرى كانت غير
متوافرة قبل أعوام.
سبقلا قصدت المكان ،فأكد لها مزارعون
رغبتهم في تزويد تلك المناطق والمزارع
بمزيد من المرافق التي تالئم حاجات
األسر الزائرة لها ،خصوصا في العطالت
األسبوعية ،لتستقطب مزيدا من السياح.

 -فراولة  4كغم بـ 4.5دنانير.

توافد الزوار
أكد املزارعون أن العطل الرسمية أيضا تشهد توافد اعداد
كبيرة من املواطنني للمزارع في الوفرة والعبدلي ،خصوصًا
ان اج ��واءه �م ��ا ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن اج � ��واء امل �خ �ي �م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة،
واغ�ل�ب�ي�ت�ه��ا م� ��زودة ب��اس �ت��راح��ات وغ ��رف واج �ه ��زة تدفئة
وك�ه��رب��اء وم ��اء ،الف�ت�ين ال��ى ان معظمهم ي�ح��رص��ون على
اصطحاب افراد اسرهم للمزرعة خالل أي عطلة رسمية.

يا لجمال اللون األخضر في مزرعة ابن رجعان

عبدالرزاق المحسن
وزراع� �ي ��ا ،ك�ش��ف ال � ��زراع أن أغ �ل��ب م�ح��اص�ي�ل�ه��م يتم
بيعها من خ�لال م��زادات الشبرات التابعة لالتحاد
الكويتي ل�ل�م��زارع�ين ف��ي األن��دل��س وش�ب��رة واف��ر في
الصليبية ،ف�ض�لا ع��ن دخ ��ول بعضهم ف��ي االق�س��ام
املخصصة للمزارع في الجمعيات التعاونية (ركن
امل� ��زارع) ،وه��و االم��ر ال��ذي يضمن التسويق الجيد
ل �ه��ذه امل �ح��اص �ي��ل ودع� ��م امل �ن �ت��ج ال��وط �ن��ي ع �ب��ر ه��ذه
املنافذ الحيوية.
وأش��اروا إلى أن جودة املحاصيل تعتبر عالية جدا،
فهي تسقى باملياه العذبة أو املعالجة رباعيا ،مما
يضمن إنتاجا أج��ود للمحاصيل التي تتفوق على
ن�ظ�ي��رت�ه��ا م��ن امل �س �ت��ورد ،الف �ت�ين إل ��ى أه �م �ي��ة إب �ع��اد
ال��وس�ط��اء ع��ن امل� ��زادات ف��ي ال�ش�ب��رات ،ب�ه��دف وص��ول
املنتجات الزراعية بأسعار زهيدة للمواطن واملقيم،
وعدم ارتفاع األسعار تحت أي ذريعة قد تؤثر على
جيوب املستهلكني.
وش ��ددوا على ض��رورة االس�ت�ف��ادة م��ن م��زارع الوفرة
وال �ع �ب��دل��ي وال �ص �ل �ي �ب �ي��ة ،ع ��ن ط��ري��ق ت�ح��وي�ل�ه��ا إل��ى
وجهة سياحية تستقطب أعدادا كبيرة من الباحثني
ع��ن اآلف� ��اق ال��رح �ب��ة م��ن امل� ��روج ال �خ �ض��راء ،م��ؤك��دي��ن
ت��واف��ر أغ�ل��ب ع��وام��ل ن�ج��اح ه��ذا ال�ت��وج��ه ،ال��ذي يدعم
االقتصاد املحلي وي�ع��زز ال��دور الحيوي ال��ذي يقوم
به املزارع ،ال سيما مع زيادة عدد سكان البالد وقلة
املرافق السياحية.

دعوات لتكريس مرافقها
لتستقطب مزيدا
من السياح
الدماك :أكثر المحاصيل
المرغوبة تنتج
في يناير وفبراير
الدويلة :اإلنتاج الزراعي
المحلي أفضل من المستورد
الكريباني :أزرع منتجات
نادرة منذ  5أعوام
ابن رجعان :فلنجعل مزارعنا
وجهات سياحية وفق ضوابط

منافذ تسويقية
ي�ق��ول امل ��زارع خ��ال��د س�ع��د ال��دم��اك «ان ش�ه��ري يناير
وف �ب��راي��ر ي �ش �ه��دان ان �ت��اج امل � ��زارع الك �ث��ر امل�ح��اص�ي��ل
التي تعتبر مرغوبة لدى اغلب املواطنني ،كالطماطم
والخيار والبطاط والفلفل البارد والحار ،والفراولة
وال��ذرة بكميات أق��ل ،وبحسب انتاج امل��زرع��ة» ،الفتا
الى ان «هذه املحاصيل يقل انتاجها نسبيا بعد 15
فبراير مقارنة بالفترة الحالية».
وي��ؤك��د أن «ع�م�ل�ي��ة ب �ي��ع امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة ت�ك��ون
ع�ب��ر م�ن��اف��ذ االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�م��زارع�ين ف��ي شبرة
االن��دل��س ،وش �ب��رة واف ��ر بالصليبية ،ح�ي��ث يحرص
اغلب املزارعني على البيع هناك» ،مضيفا أن «االسعار
تختلف بحسب املزاد ،حيث تباع عبوة الخيار التي
تزن  2.5كغم بـ 75فلسا ،وعبوة الطماطم التي تزن 7
كغم بـ 700فلس ،وبحسب الجودة للمحصول».
وب �ي ��ن أن «االس � � �ع � � ��ار ت �خ �ت �ل��ف ع� �ن ��د ب �ي �ع �ه��ا ع �ل��ى
املستهلكني بحسب تسعيرة كل جمعية تعاونية»،
مؤكدا وج��ود اقبال واس��ع على املحاصيل الزراعية
املحلية نظرا لجودتها ونظافتها وطول فترة بقائها
بعد التخزين.

محاصيل حيوية

ُ
وانضم امل��زارع احمد الدويلة إلى سابقه ،فأكد على
ان م��زرع�ت��ه ف��ي ال�ع�ب��دل��ي تشهد ح��ال�ي��ا ان �ت��اج اغلب
امل�ح��اص�ي��ل ال��زراع �ي��ة ال�ح�ي��وي��ة ،ك��ال�خ�ي��ار وامل�ل�ف��وف
االحمر واالخضر والزهرة والفلفل الحار والبروكلي،
مبينا ان «االنتاج الحالي يعتبر قليال مقارنة بشهر
ابريل املقبل ،والذي يكون االنتاج فيه بصورة كبيرة
ف��ي اغ�ل��ب امل ��زارع ،ال سيما ملنتجات ال�خ��س العربي
والورقيات بأنواعها».
وأش ��ار ال��دوي�ل��ة ال��ى ان «ج ��ودة املحاصيل ال��زراع�ي��ة
املحلية تعتبر اف�ض��ل م��ن امل�س�ت��ورد ،بسبب حرص
املزارعني على سقي النباتات باملياه العذبة او املياه
املعالجة رباعيا ،وهي شبيهة للعذبة ،حيث يضمن
ذل ��ك ان �ت ��اج أف �ض��ل م �ح �ص��ول» ،م��وض �ح��ا ان «ت��رب��ة
الكويت واغلب دول الخليج تعتبر صالحة لالنتاج
الزراعي بشكل عام».
وذك � ��ر أن «امل� ��زارع�ي��ن ال ي �ت �ح �م �ل��ون ارت� �ف ��اع اس �ع��ار
امل� �ح ��اص� �ي ��ل ال� ��زراع � �ي� ��ة ف� ��ي ن� �ق ��اط ال� �ب� �ي ��ع وامل� �ن ��اف ��ذ

فراولة األناناس

ثمار مروج مزرعة بالوفرة

ال �ت �س��وي �ق �ي��ة» ،م��وض �ح��ا ان «ت ��دخ ��ل ال ��وس� �ط ��اء ف��ي
امل��زادات هو ما يؤثر سلبا في عملية زيادة االسعار
بعد الحصول عليها في املزاد بأسعار تنافسية».
وش� � ��دد ع �ل��ى اه �م �ي��ة وج� � ��ود م� �ن ��ادي ��ب ل�ل�ج�م�ع�ي��ات
ال�ت�ع��اون�ي��ة خ�ل�ال امل� � ��زادات ،ل�ض�م��ان ب�ي��ع محاصيل
املزارعني على التعاونيات بشكل مباشر ،وبالتالي
وضع الجمعية الرباحها املحددة.

توفير الثالجات
ول �ف��ت امل� � ��زارع ي��وس��ف ال �ك��ري �ب��ان��ي ال ��ى ان «ال�ش�ه��ر
ال �ج��اري يشهد زي ��ادة ف��ي ان �ت��اج م�ح��اص�ي��ل الخيار
وال� �ط� �م ��اط ��م وال � �ب � �ط� ��اط وال� � �خ � ��س ،وب� �ك� �م� �ي ��ات اق ��ل
الفاصوليا وال�ب�ص��ل وب�ع��ض ال��ورق�ي��ات كالجرجير
وال� �ك ��زب ��رة» ،م �ش �ي��را إل ��ى وج� ��ود زراع � ��ات ن � ��ادرة في
م��زرع�ت��ه ب��ال��وف��رة ،حيث ي�ح��رص على زراع�ت�ه��ا منذ
 5أع��وام ،ويقوم بإهدائها الشخاص واق��ارب وليس
بقصد ال�ت�ج��ارة ،بينها ال�ف��راول��ة البيضاء وال��زه��رة
البنفسجية والذرة الحمراء.

وذك��ر الكريباني ان «اغلب املزارعني يحرصون على
ب�ي��ع منتجاتهم ع�ب��ر امل�ن��اف��ذ التسويقية ف��ي شبرة
اتحاد املزارعني باالندلس وشبرة وافر بالصليبية،
لضمان وج��ود ممثلني عن الهيئة العامة للزراعة»،
مبينا ان «وج��وده��م ي�ع��زز وص��ول ال��دع��وم امل�ح��ددة
لهم وفق القانون ،والتي تتم بعد كل فترة معينة (3
اش�ه��ر) ،وذل��ك بعد انتهاء م��دة اح�ص��اء االن�ت��اج لكل
مزرعة على حدة».
وقال «ان املحاصيل املحلية تعتبر اجود من نظيرتها
املستوردة ،وذلك بحكم بيعها مباشرة من املزارع الى
املزادات» ،مطالبا بـ«ثالجات ومبردات في شبرة وافر
لتخزين املنتجات الزراعية الوطنية فيها ،وضمان
عدم تلفها».
واع �ت �ب��ر ال �ك��ري �ب��ان��ي أن «امل � � ��زارع ب�ش�ك��ل ع ��ام ب��ات��ت
متنفسا حقيقيا للعديد من األسر الكويتية ،خاصة
خالل عطلة نهاية االسبوع او بداية العام او العطلة
الصيفية» ،مستشهدا بوجود  3مزارع حالية ورابعة
بصدد االفتتاح في الوفرة والعبدلي ،تعتبر جاذبة

ملرتادي تلك املناطق ،ومن خالل وجود اكثر من مرفق
بداخلها يضمن استمتاع االطفال واألسر ،مؤكدا أن
«تعزيز فكرة تحويل امل��زارع باالضافة الى نشاطها
الزراعي الى وجهة سياحية يضمن استقطاب سياح
من خارج البالد».

ُ
ركن املزارع

وأش � � ��ار امل� � � ��زارع ب � ��در ب ��ن رج � �ع ��ان إل � ��ى ان «ال �ف �ت��رة
الحالية تعتبر ال ��ذروة بالنسبة الن�ت��اج املحاصيل
الزراعية ،كالطماطم والخيار والبطاط والباذنجان
وال��ورق�ي��ات» ،الفتا إل��ى «إمكان تأثر ه��ذه املحاصيل
خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ش �ت��اء او ال �ص �ي��ف ،ق �ي��اس��ا ب��ال �ظ��روف
املناخية التي تشهدها البالد ،حيث ان قلة او كثرة
االنتاج ال يمكن الحكم عليها مسبقا».
وأض��اف ان «ان�ت��اج اي م��زرع��ة يوميا م��ن الخيار إذا
ك��ان ي�ق��در ب � �ـ 100ك��رت��ون ،ف��إن��ه ق��د ي�ق��ل إل��ى النصف
عطفا على ح��دوث الصقيع او حتى ارت�ف��اع درج��ات
ال � �ح ��رارة» ،الف �ت��ا إل ��ى «ض � ��رورة اس �ت �ف��ادة امل��زارع�ي�ن

م��ن رك ��ن امل � ��زارع ال� ��ذي ي�ط�ب��ق ف��ي ن �ح��و  71جمعية
ت�ع��اون�ي��ة ،حيث يضمن ال�ت��وري��د ال�ي��وم��ي ملحاصيل
املزارع بالجمعية ،ومن ثم فتح منفذ تسويق حيوي
بالنسبة له».
وأشار بن رجعان الى ان «كل جمعية تقوم باعتماد 5
مزارعني لديها ،وهم من يقومون بتوريد املحاصيل
الزراعية الوطنية ،وبنسب  %20من سوق الخضار
بالجمعية او اق��ل ،وعليه يجب ع��دم االع�ت�م��اد على
املنافذ التسويقية املتمثلة بالشبرات فقط ،وتشجيع
االقبال على التعاونيات».
وأكد بن رجعان تأييده «تحويل املزارع الى وجهات
سياحية لتستقطب املواطنني واملقيمني ،وفق شروط
وض ��واب ��ط ،م��ع ال �ب �ق��اء ع�ل��ى ال �ن �ش��اط االس ��اس ��ي لها
امل�ت�م�ث��ل ف��ي زراع ��ة امل�ح��اص�ي��ل ط ��وال ال �ع��ام» ،مبينا
ان «ه�ن��اك جمعيات تعاونية تضع اس�ع��ارا مقاربة
ملا يتم بيعه ب��امل��زادات ،كالفنطاس وصباح السالم،
وباتتا محل ثقة لدى اغلبية سكان املنطقتني ،ومثاال
يحتذى في هذا املجال».

50

محميات
اش��ار امل��زارع��ون ال��ى ان�ه��م يحرصون
على ان�ش��اء املحميات ال��زراع �ي��ة ،التي
ت�ت�م�ي��ز ب��إن �ت��اج امل �ح��اص �ي��ل ف ��ي غير
اوان �ه��ا وف��ي غير موسمها ،كما انها
ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال� �ظ ��روف البيئية
املالئمة للنبات وحمايته من الظروف
ال �ب �ي �ئ �ي��ة غ �ي��ر امل�ل�ائ� �م ��ة ،اض ��اف ��ة ال��ى
حمايتها للنباتات م��ن بعض اآلف��ات
ال �ح �ش��ري��ة ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن تصيبها
ف��ي البيئة املفتوحة ف��ي حالة ال��زراع��ة
م��ن دون ال�ب�ي��وت املحمية ،فضال عن
توفيرها ظ��روف��ا بيئية ال ت�ت��واف��ر في
الظروف العادية ،ما يجعل النبات في
حالة جيدة أكثر من املعتاد.

فلفل من مزرعة أحمد الدويلة

الكريباني مستعرضاً طماطم سوداء

ً
ً
نادرا!
منتجا

أوض ��ح امل � ��زارع ي��وس��ف ال�ك��ري�ب��ان��ي
أن��ه ي�ق��وم ب��زراع��ات ن ��ادرة ،ك��زراع��ة
ال �ف��راول��ة ال�ب�ي�ض��اء وت�س�م��ى ف��راول��ة
األن � ��ان � ��اس م� ��ن ي� �ن ��اي ��ر ال � ��ى م� ��ارس
م ��ن ك ��ل ع � ��ام ،اض ��اف ��ة ال� ��ى ال ��زه ��رة
البنفسجية والخضراء والبرتقالية
خ�ل�ال ال�ش �ت��اء ،وال�ط�م��اط��م ال �س��وداء
وال� �ح� �م ��راء وال �ب ��رت �ق ��ال �ي ��ة ،وال� �ج ��زر
األص� �ف ��ر واألح � �م� ��ر وال �ب �ن �ف �س �ج��ي،
ً
ف� � � �ض� �ل ��ا ع� � � ��ن ال� � � � � � � ��ذرة ال � � �ح � � �م� � ��راء
والبنفسجية خ�لال نوفمبر ،مبينًا
أن إج �م��ال��ي ه��ذه امل ��زروع ��ات يصل
الى  50صنفًا تقريبًا.
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الكويت 09

مجلس األمة

«التشريعية» أقرته في أجواء انسحاب وانقسام وخلط أوراق:

عفو عن محكومي المجلس
وخلية العبدلي ودشتي

الغانم أثناء المباحثات مع شنتوب

حمد الخلف وفهاد الشمري

استعرضا في أنقرة سبل توحيد المواقف

أق ��رت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
اج�ت�م��اع�ه��ا أم ��س ق��ان��ون ال�ع�ف��و ال�ش��ام��ل،
بعد دمج ثالثة اقتراحات ،تضمنت العفو
عن محكومي قضية دخول مجلس األمة،
إض��اف��ة إل ��ى «خ�ل�ي��ة ال �ع �ب��دل��ي» ،وال�ن��ائ��ب
السابق عبدالحميد دشتي ،وسط انقسام
أعضاء اللجنة وانسحاب مقررها محمد
الدالل وعضو اللجنة خالد العتيبي.
وأق � ��رت ال�ل�ج�ن��ة ال �ق��ان��ون ب�ن�ت�ي�ج��ة  2إل��ى
 ،2ورج ��ح ت�ص��وي��ت رئ�ي��س اللجنة خالد
الشطي كفة املوافقة ،كما وافق على الدمج
ال�ن��ائ��ب خليل أب��ل ،فيما ص� ّ�وت النائبان
أحمد الفضل وفيصل الكندري بالرفض.
وذكرت مصادر لـ سبقلا أن اللجنة ثبتت
ف��ي ت�ق��ري��ره��ا ،امل��زم��ع رف�ع��ه إل��ى املجلس،
رأي الحكومة الرافض للمقترحات.
وذكر نواب أن اللجنة بدمجها املقترحات،
خ ��ال� �ف ��ت ال� � �ق � ��رار ال � � ��ذي ك �ل �ف �ه��ا امل �ج �ل��س
بموجبه مناقشة قانون العفو.
وق � � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة م �ح �م��د ال� � � ��دالل إن
انسحابه من اجتماع اللجنة التشريعية
بسبب إصرار عدد من أعضاء اللجنة على
ط��ري�ق��ة اع �ت �م��اد ال �ق��وان�ين وإح��ال �ت �ه��ا إل��ى
املجلس.
وأض��اف ال ��دالل «ك��ان النقاش مفيدًا جدًا
ّ
ويتعلق بالجانب الدستوري والقانوني،
ّ
لكن ت�ح��ول بعد ذل��ك إل��ى إص��رار البعض
ع � �ل� ��ى أن ت � ��وض � ��ع م � �ق � �ت� ��رح� ��ات ق� ��وان�ي��ن
ق�ض�ي��ة دخ ��ول امل�ج�ل��س وخ�ل�ي��ة ال�ع�ب��دل��ي
وع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي ف ��ي ق ��ان ��ون واح ��د
وت �ق��ري��ر واح� ��د وخ �ل��ط ال �ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل،

الغانم يبحث ونظيره التركي
تعزيز التعاون
اجتماع اللجنة قبل انسحاب الدالل والعتيبي

وامل �ج �ل��س ع �ن��دم��ا ي �ب �ح��ث امل ��وض ��وع إم��ا
أن ي�ق�ب��ل امل��واض �ي��ع ال �ث�لاث��ة أو يرفضها
جميعًا ،وهذا موقف سياسي سلبي غير
قانوني وغير دستوري ،وغير سليم خلط
األمور بطريقة سيئة للغاية ،وإعاقة لعمل
املجلس».
وت �س��اءل ال � ��دالل« :ك �ي��ف ت �ف��رض ع �ل� ّ�ي أن��ا
ك �ع �ض��و ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة أو في
مجلس أم��ة ث�لاث قضايا من دون منحي
ح ��ق االخ �ت �ي ��ار ،ف�ق�ض�ي��ة دخ� ��ول امل�ج�ل��س
تختلف تمامًا عن خلية العبدلي وما فيها
م��ن ب �ل�اوي ،وت�خ�ت�ل��ف ك��ذل��ك ع��ن األح �ك��ام
الصادرة بشأن السيد عبدالحميد دشتي،
وهل تريد مساواة هؤالء الناس بهؤالء..
ال يستويان؟».
وط ��ال ��ب ال� � ��دالل رئ �ي ��س وأع � �ض ��اء م�ك�ت��ب
املجلس واألخ رئيس اللجنة التشريعية
إع��ادة النظر في ه��ذا املوضوع والتراجع
ع ��ن ه� ��ذه ال �خ �ط��وه ال �خ �ط �ي��رة وال�س�ل�ب�ي��ة
وال�س�ي�ئ��ة ل�ل�غ��اي��ة ،ألن�ه��ا س�ت�ق��ود املجلس
إل� ��ى ص ��راع ��ات س �ي��اس �ي��ة ل �س �ن��ا ب�ح��اج��ة
إليها.
وأك � ��د ال � � ��دالل :ن �ح��ن م ��ع ال �ت �ص��ال��ح ،ل�ك��ن

الرويعي :الحكومة تنشئ
«محطة طاقة» مخالفة
وج��ه النائب ع��ودة ال��روي�ع��ي ،س��ؤاال ال��ى وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء خالد
الفاضل ،عما اذا سهلت «الكهرباء» حصول مؤسسة البترول على موافقة مجلس
الوزراء إلنشاء محطة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة باملخالفة للقانون ،وهل
ستشتري الوزارة الطاقة املتولدة من املحطة عند تشغيلها ودخولها للخدمة؟
وس��أل الرويعي الفاضل :هل عدلت ال��وزارة ق��راءة ال�ع��دادات عبر ك��ود اإلج�ب��ار في
 ،2019وف��ي ح��ال اإلج��اب��ة بنعم ك��م ع��دد موظفي ال ��وزارة املمنوحة لهم صالحية
تعديل القراءات عبر كود اإلجبار مع بيان حدود صالحياتهم؟
وكم يبلغ إجمالي الديون املستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة
م��ن الكهرباء وامل��اء ف��ي ب��داي��ة السنة املالية  ،2018/2019م��ع بيان تقييم ال��وزارة
ملوجودات الدولة العقارية من أراض ومبان.
كما استفسر عن عدد مرات السحب من املخزون االستراتيجي للمياه في سنة 2019
مع بيان قرين كل منها الكميات املسحوبة واألسباب التي أدت إلى ذلك.

نواب :التراجع في مؤشر الفساد..
صناعة حكومية
اعتبر النواب ثامر السويط وحمدان العازمي ومحمد املطير ،أن استمرار تراجع
ال �ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر م��درك��ات ال �ف �س��اد «دل �ي��ل ع�ل��ى ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ري ف��ي جميع
املؤسسات الحكومية» ،متسائلني عن دور هيئة مكافحة الفساد التي «لم نسمع
عن انجازاتها اال في توقيع بروتوكوالت التعاون».
وق ��ال ال �ن��واب ال�ث�لاث��ة إن�ن��ا أم��ام م�ش��روع ف�س��اد حكومي ممنهج ب�لا أدن��ى شعور
باملسؤولية ،سيصل بنا إلى مرحلة نحلم فيها بالحصول على رواتبنا ،مبينني أن
النهج «ما يزال مستمرا ولم يتغير باختيارات بعض وجوه الحكومة».

الدالل والعتيبي
ينسحبان :عرقلة للقانون
وقرار غير دستوري
الفضل والكندري يصوّ تان
بالرفض ..والشطي يرجح
كفة دمج مقترحات العفو
نواب :اللجنة خالفت
قرار المجلس باستعجال
قانون العفو
وف��ق أس��س قانونية ودس�ت��وري��ة سليمة،
لكن لسنا مع إقحام السياسة واملصالح
ومحاولة وأد موضوع العفو العام بهذه
الطريقة.

من جانبه ،أعلن عضو اللجنة التشريعية
خ ��ال ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ان �س �ح��اب��ه م ��ن اج �ت �م��اع
اللجنة التشريعية ،ب�ع��د أن أص��ر بعض
أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة ع �ل ��ى ال �ت �ص ��وي ��ت ع�ل��ى
امل�ق�ت��رح��ات ب�ق��ان��ون ال�ث�لاث��ة ،م��وض�ح��ًا أن
ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ت �ج �ت �م��ع خ�ل��ال ال �ش �ه��ر ال ��ذي
كلفت فيه للنظر في قانون العفو الشامل
أي اجتماع ،واليوم (أم��س) ك��ان آخ��ر يوم
م��ن م ��دة ال�ش�ه��ر امل �ح ��ددة ل�ل�ج�ن��ة لتقديم
ت �ق��ري��ره��ا ل�ل�م�ج�ل��س ح ��ول ق ��ان ��ون ال�ع�ف��و
الشامل ،رغم وجود كل الردود من املجلس
األعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية
منذ عام.
واعتبر أن م��ا ح��دث دليل على محاوالت
خ �ل��ط األوراق ،واق� �ت ��رح ��ت ع �ل��ى رئ �ي��س
اللجنة أن نطلب الحكومة ونسمع رأيها
ف��ي ك��ل قضية ع�ل��ى ح ��دة ،ح�ت��ى وإن ك��ان
شفويًا إذا كانوا َي َر ْون أن آراءهم السابقة
ب� �ه ��ذه ال �ق �ض ��اي ��ا ق ��دي� �م ��ة ،إال أن � ��ه رف ��ض
حضور الحكومة.
ّ
يذكر أن مجلس األمة كان قد كلف اللجنة
التشريعية بإعداد تقرير خ�لال شهر عن
العفو العام.

موجز نيابي
سد احتياجات «الصحة»
ق��دم ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي اق�ت��راح��ًا ب��رغ�ب��ة ،إلع ��داد وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر الطبية لسد
االحتياجات الفعلية لوزارة الصحة ،واســتحداث برنامــج السالمة فــي املستشــفيات
عبر جوالت تفتيشـية علـى كامـل مستشـفيات الـوزارة ،بالتعاون مع مراكــز التدريــب
العامليــة فــي مجــال األمن والسالمة ،وزيـارة ميدانيـة دورية للمبانـي اإلداري��ة لـوزارة
الصحـة واملستشفيات التابعة للوزارة ،وتكوين فريق تابع ملكتب وزير الصحة ملتابعة
وبحث النواقص والخدمات الصحية في املناطق الصحية وإدراجها في خطط الوزارة
املقبلة.

مواجهة «كورونا» الصيني
سأل النائب أسامة الشاهني ،وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ،عن إجراءات الحجر
الصحي والفحص الطبي والطب الوقائي ،لالستعداد ملواجهة التهديدات التي يمثلها
فيروس «ك��ورون��ا» ال��ذي انتشر في ع��دد من امل��دن الصينية ،والفيروسات واألوبئة
املماثلة؟ حيث فرضت دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا والواليات املتحدة
إجراءات احترازية في مطاراتها ومنافذها املختلفة إثر ذلك ،مما قد يستلزم من الدولة
أخذ الحيطة والحذر لحماية السكان.

إشادة بـ « المقسومة»
أشاد النائب عبداهلل فهاد بإقرار اتفاقية املنطقة املقسومة ومذكرة التفاهم بني الكويت
والسعودية ،مشيرا إلى أنها تؤكد عمق العالقة بني البلدين ،وأن من املكاسب التي
تحققها االتفاقية تأكيد السيادة وكسب ميناء بحري ،اضافة الى خلق فرص عمل
جديدة للكويتيني.
واكد أن إقرار االتفاقية ومذكرة التفاهم يعتبر لحظة تاريخية ،ألنها حققت مكاسب
كبيرة للكويت ،خاصة أنها اخذت حقها من الدراسة والبحث والنقاش.

عقد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم والوفد
البرملاني املرافق له في العاصمة التركية أنقرة
أم � ��س ،م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م ��ع رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
التركي مصطفى شنتوب ،وذلك بمناسبة زيارته
إلى تركيا.
وتناولت املباحثات أطر تعزيز العالقات الثنائية
والشراكة االستراتيجية بني البلدين الصديقني،
اضافة الى استعراض أوج��ه العمل املشترك في
كل مجاالت التعاون ،السيما في شقها البرملاني.
كما تبادل الجانبان الحديث حول آخر التطورات
واملستجدات ال��راه�ن��ة على املستويني اإلقليمي
وال��دول��ي ،وسبل توحيد امل��واق��ف بني البرملانني
في مختلف املحافل البرملانية القارية والدولية،
وخ��اص��ة ف��ي م��ؤت�م��ر االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
املزمع عقده في جنيف ابريل املقبل.
وأك��د الجانبان اهمية توحيد وتنسيق املواقف
بني البرملانات االسالمية ،إزاء أبرز امللفات امللحة

في العالم االس�لام��ي ،وض��رورة مقابلة املجتمع
الدولي بموقف إسالمي موحد على قدر عال من
التنسيق والتطابق.
وح �ض��ر امل �ب��اح �ث��ات ال� �ن ��واب أس ��ام ��ة ال �ش��اه�ين،
وعبداهلل فهاد ،وحمود الخضير ،وفراج العربيد،
اضافة الى عدد من نواب البرملان التركي ،وعلى
رأسهم رئيس لجنة الصداقة التركية  -الكويتية
في البرملان التركي النائب أيوب اوسوي ،وسفير
ال�ك��وي��ت ل��دى تركيا غ�س��ان ال� ��زواوي ،والقنصل
العام للكويت في اسطنبول محمد املحمد.
وع�ق��ب امل�ب��اح�ث��ات ،أق��ام رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان التركي
مأدبة غداء في مقر البرملان على شرف الرئيس
الغانم والوفد املرافق له.
ي��ذك��ر ان ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م وص��ل وال��وف��د امل��راف��ق
ل��ه ال ��ى أن �ق��رة أول م��ن ام ��س ،ف��ي زي� ��ارة رسمية
تستغرق يومني تلبية لدعوة رسمية من رئيس
البرملان التركي.

الجبري في رد على سؤال الكندري:

نراقب وسائل اإلعالم المسيئة بالخارج
أك � � � ��د وزي � � � � ��ر اإلع � � �ل � � ��ام م �ح �م��د
ال� � �ج� � �ب � ��ري ،م� �ت ��اب� �ع ��ة ال � � � � ��وزارة
امل�س�ت�م��رة ل�ل�ع��دي��د م��ن وس��ائ��ل
اإلع�لام التي تسيء إل��ى سمعة
ال �ك��وي��ت ،م��ن خ�ل�ال رص ��د دائ��م
ومستمر لوسائل إعالمية في
عدد من الدول ،الفتا إلى انه تتم
ك�ت��اب��ة وإع� ��داد ت�ق��اري��ر ف��ي ه��ذا
ال �ش��أن رغ��م ع��دم ت��واف��ر مكاتب
إع�ل�ام �ي ��ة ف ��ي ج �م �ي��ع س� �ف ��ارات
الكويت بالخارج.
�ى
�
ل
�
ع
رده
�ي
�
�
ف
وق� � ��ال ال� �ج� �ب ��ري
محمد الجبري
س� � ��ؤال ب ��رمل ��ان ��ي ل �ل �ن��ائ��ب ع�ب��د
اهلل ال �ك �ن��دري ،ان «اإلع �ل��ام» تتعامل ف��ي م�ث��ل ه��ذه
ال �ح��االت ،م��ع ك��ل ح��ال��ة بالطريقة امل�ن��اس�ب��ة ،وذل��ك
م ��ن خ �ل�ال ال �ت��واص��ل م ��ع ال �ج �ه��ات وال�ش�خ�ص�ي��ات
اإلعالمية في الدول املختلفة ،والرد على اإلساءات

م� ��ن خ �ل��ال إي � �ض� ��اح ال �ح �ق��ائ��ق
وإب��راز الجوانب اإليجابية في
املوضوع ،والعمل على إيصال
ذل ��ك م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وأص � � �ح� � ��اب ال � � ��رأي
والفكر في الدول املختلفة.
وحول ما إذا تم اتخاذ أي اجراء
ضد الشركات املسجلة لدى إدارة
التراخيص التجارية في الكويت
وإحالتها إل��ى ج�ه��ات التحقيق
لتعمدها اإلساءة لدولة الكويت
وس �م �ع ��ة ج� �ه ��ازه ��ا ال �ق �ض��ائ��ي،
كشف الجبري أن وزارة اإلع�لام
لم ترصد ازدراء أي شركة كويتية للقضاء الكويتي
من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

( ح.ا)

 5نواب طلبوا تخصيصها بالجلسة المقبلة:

ساعتان لمناقشة القضية اإلسكانية
أعلن النائب عبداهلل الكندري عن تقديمه طلبًا،
أول من أمس ،مع  4نواب هم :رياض العدساني
وأس� ��ام� ��ة ال� �ش ��اه�ي�ن وع � � ��ادل ال ��دم� �خ ��ي وم �ح �م��د
ال��دالل ،لتخصيص ساعتني في جلسة املجلس
املقبلة ،ملناقشة القضية اإلسكانية واإلج��راءات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ح� �ي ��ال� �ه ��ا ،وخ� � �ط � ��وات اس �ت �ص�ل�اح
األراضي الفضاء.
وطالب النواب الخمسة بإدراج الطلب في جدول
أع�م��ال أول جلسة تالية ،وإب�ل�اغ رئيس مجلس
ً
ال��وزراء ووزيري اإلسكان واملالية بفحواه ،عمال
بنص املادة  148من الالئحة الداخلية للمجلس.

ول �ف��ت ال �ك �ن��دري ال ��ى م��ا ي�ع��ان�ي��ه امل��واط �ن��ون من
ت��أخ��ر ال��دول��ة ف��ي ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة السكنية لهم
ل�س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،وأن أس �ع��ار ال�ب�ي��وت السكنية
أصبحت خارج متناول األيدي.
وق � � ��ال :ان ط �ل��ب ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ي�ن مل�ن��اق�ش��ة
قضية اإلسكان ،يأتي من أجل العمل على توفير
حلول لتخفيف طوابير االنتظار ،وكل ما يتعلق
بالقضية اإلسكانية ،استنادا الى التزام املؤسسة
العامة للرعاية السكنية خالل ثالث سنوات من
ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب��ال�ق��ان��ون  ،8/2008باستصالح
األراضي الالزمة لتوفير  100ألف قسيمة سكنية.
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البلدي

أراض تحتوي على حقول نفطية وآبار منتجة
«النفط» رفضت تخصيص
ٍ

تقي :إجراءاتنا سليمة في «دراكيل» المطالع
زكريا محمد
أك��دت الهيئة العامة للصناعة سالمة إجراءاتها في
تخصيص وتسليم مواقع دراكيل املطالع.
وقال املدير العام للهيئة عبدالكريم تقي ،في خطاب
وج �ه��ه إل ��ى ال �ب �ل��دي��ة ،ب �ش��أن م �ش��روع ت �ط��وي��ر م��واق��ع
الدراكيل (موقع درك��ال امل�ط�لاع) ،ان ما يخص كتاب
ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت ،ورف �ض �ه��ا ت�خ�ص�ي��ص م��واق��ع
أراض ل��م ي�ج��ر ال �ت �ن��ازل ع�ن�ه��ا ،وت �ح �ت��وي على
ع�ل��ى
ٍ
ح�ق��ول نفطية وآب ��ار منتجة ال يمكن ال�ت�ن��ازل عنها،
أو تخصيصها مل �ش��اري��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،فإنه
ورد ال��ى الهيئة ق��رار اللجنة امل��ؤق�ت��ة ف��ي  25أكتوبر
 2017باعتماد نتائج ال��دراس��ة ،وتخصيص امل��واق��ع
ال �س �ب �ع��ة ل �ل��دراك �ي��ل ب �م��ا ي� �ج ��ري اس �ت �خ��دام �ه��ا وف��ق
األول��وي��ة ال � ��واردة ب��ال��دراس��ة وال �ح��اج��ة الفعلية لها،
بحيث تتوافق مع الخطة التنموية ومشاريع الدولة،
وع �ل��ى أن ي �ج��ري ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت
ووزارة الكهرباء واملاء والهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال �ث��روة السمكية عند ال�ب��دء بتشغيل أي م��وق��ع من
مواقع الدراكيل السبعة.
وأض ��اف ت�ق��ي أن ال�ب�ل��دي��ة ق��ام��ت ف��ي  22ي�ن��اي��ر 2018
ّ
بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة للمراجعة لتسلم
م��وق��ع درك� ��ال امل �ط�ل�اع ،وأن ��ه ق��د ج ��رى ت�ث�ب�ي��ت م��وق��ع
درك� ��ال امل �ط�لاع وإع � ��داد امل�خ�ط��ط امل �س��اح��ي بمساحة
 20.715كيلومترًا مربعًا ،وذلك بوجود العوائق التي
هي عبارة عن خط بايب ،وخط فايبر اتصاالت لوزارة
الداخلية ،ومنهول ومبنى ،وج��رى تقليص املساحة
املخصصة ل��درك��ال امل�ط�لاع م��ن  80.73كيلومترًا إلى
 20.715كيلومترًا ،أي ما يقارب  60كيلو مترًا مربعًا
ودون اإلش��ارة إل��ى ض��رورة التنسيق مع شركة نفط
الكويت.

ّ
تسلم املواقع

وب� نّّي� أن البلدية خاطبت الهيئة ف��ي  6فبراير 2018
لتسليم ثالثة مواقع للدراكيل وهي :املطالع والوفرة

«الصناعة» خصصت
 250دركاالً
الستخراج الرمال

حجز بقاالت متنقلة

سنستمر في تسليم
المواقع ما لم تخاطبنا
البلدية بإيقاف العمل
فيها
عبدالكريم تقي

وال� �خ� �ي ��ران ،وال � ��ذي ل ��م ي�ت�ض�م��ن ك��ذل��ك اإلش� � ��ارة إل��ى
ّ
التنسيق م��ع ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت ،مشيرًا إل��ى تسلم
الهيئة ح��دود موقع درك��ال امل�ط�لاع م��ن البلدية وفق
محضر التسليم.
وأك � ��د ت �ق��ي أن� ��ه ل ��م ي�ت�ض�م��ن أي م ��ن ال �ك �ت��ب ال� � ��واردة
ّ
للهيئة لتسلم موقع دركال املطالع ،ما يفيد بضرورة
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت ق�ب��ل
تخصيص أو تسليم مواقع الدراكيل للمستثمرين في
نشاط الدراكيل ،واقتصر قرار اللجنة املؤقتة فقط على
التنسيق مع شركة نفط الكويت قبل ب��دء التشغيل،
وه ��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة إلج � ��راءات ت�خ�ص�ي��ص وتسليم
املواقع للمستثمرين ،ولم يلزم الهيئة التنسيق قبل
تخصيص أو تسليم املواقع ألصحاب الدراكيل.

املردود البيئي

ً
وقال ان الهيئة ّ
خصصت ما يقارب من  250دركاال
الستخراج الرمال ،بمساحة  50ألف متر مربع لكل

مواقع الدراكيل ومساحتها
المنطقة

الموقع

المساحة بالكيلو متر مربع

الخيران

جنوب منطقة الخيران

3.9

الوفرة

جنوب منطقة عريفجان

89

كبد

شمال غرب منطقة كبد

32.42

المطالع

جنوب شرق منطقة الركسا

80.73

النعايم

جنوب غرب وسط منطقة الركسا

41.75

االبيرق

غرب وسط منطقة الركسا

39.00

الصابرية

غرب وسط منطقة الصابرية

21.60

درك ��ال ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل �ط�ل�اع ،وع �ل��ى ك��ام��ل امل�س��اح��ة
املخصصة ل�ه��ا ،وال�ت��ي تبلغ  20كيلومترًا مربعًا،
وي �ج��ري تسليم ال��دراك �ي��ل امل�خ�ص�ص��ة ف��ي املنطقة
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ف ��ي ه ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال �ن �ش��اط ،ب�ع��د
حصولهم على موافقة الهيئة العامة للبيئة ،التي
تتطلب إعداد دراسة مردود بيئي من أحد املكاتب
املعتمدة ،يتحمل تكاليفها أصحاب الدراكيل.
ً
وك�ش��ف ت�ق��ي ع��ن ت�س�ل�ي��م م��ا ي �ق��ارب  45درك ��اال في
امل �ن �ط �ق��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ال �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى امل��واف �ق��ة
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن امل�ت�ب�ق��ي م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن في
مرحلة الحصول على املوافقة البيئية حاليًا.

حق التخصيص
وق ��ال ان ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت خ��اط�ب��ت ال�ه�ي�ئ��ة في
 22س �ب �ت �م �ب��ر  ،2019ب� �ش ��أن رف �ض �ه ��ا ت�خ�ص�ي��ص
م ��واق ��ع ل �ل ��دراك �ي ��ل ع �ل��ى أراض ل ��م ي �ج��ر ال �ت �ن��ازل
عنها ،وتحتوي على حقول نفطية وآب��ار منتجة
ال ي�م�ك��ن ال �ت �ن��ازل ع�ن�ه��ا أو ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا مل�ش��اري��ع
الجهات الحكومية ،مشيرًا إل��ى أن الهيئة ل��م تقم
ب �ت �خ �ص �ي��ص أي م ��وق ��ع ل� �ل ��دراك� �ي ��ل خ � ��ارج ح ��دود
امل��واق��ع ،ال�ت��ي تمتلك ب�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ح��ق التخصص
واملخصصة لها.
وأك � ��د ت �ق��ي س�ل�ام ��ة إج � � ��راء ات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت ��ي ج��رى
ات �خ��اذه��ا ف��ي ت�خ�ص�ي��ص وت�س�ل�ي��م م��واق��ع دراك �ي��ل
امل�ط�لاع ،وتخلي مسؤوليتها القانونية حيال ما
يترتب على اعتراض شركة نفط الكويت ،أو إيقاف
العمل في موقع دركال املطالع.
وب� نّّي� أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة س��وف تستمر
في تخصيص وتسليم املواقع ما لم يرد إليها ما
يفيد بإيقاف العمل في املوقع من البلدية ،الجهة
امل�س��ؤول��ة ع��ن تخصيص وتسليم امل��واق��ع لجهات
ال��دول��ة ،ب�ن��اء ع�ل��ى ال �ق��رارات ال �ص��ادرة م��ن املجلس
البلدي.

رفع بقالة

ق ��ام ��ت م��راق �ب��ة إش � �غ� ��االت ال � �ط� ��رق ،ال �ت��اب �ع��ة
إلدارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة
ال�ج�ه��راء ،بحملة على الباعة املتجولني في
منطقتي ال�ع�ب��دل��ي وال �س��امل��ي ،وأس �ف��رت عن
حجز  9عربات متنقلة (بقاالت) ،وتحرير 7
مخالفات للباعة املتجولني.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د أخ � ��ر ،ك �ش �ف��ت إدارة ال �ت��دق �ي��ق

وم �ت��اب �ع��ة ال� �خ ��دم ��ات ف ��ي ب �ل��دي��ة م�ح��اف �ظ��ة
الجهراء على  400محل خالل شهر ديسمبر
امل��اض��ي ،أس �ف��رت ع��ن ت�ح��ري��ر  190مخالفة،
ب�ل�غ��ت غ��رام��ات �ه��ا  2300دي �ن ��ار ،ح�ي��ث ج��رى
الصلح في  23مخالفة ،وعدم الصلح في،167
وإزال� � ��ة  1994إع�ل�ان��ًا م�خ��ال�ف��ًا م��ن ال �ش��وارع
وامليادين.

إزالة تجاوزات
ّ
شن قسم إزالة املخالفات في بلدية محافظة مبارك الكبير ،برئاسة م .ماجد املطيري،
حملة على املخالفات املقامة على أمالك الدولة في منطقة صباح السالم االستثمارية،
والتى أسفرت عن إزالة عدد من التجاوزات ،وشملت حجز مواقف للسيارات ،وإقامة
مظالت من الكيربي من دون ترخيص.

استغالل مساحة
أسفرت حملة قامت بها مراقبة إشغاالت الطرق ،التابعة إلدارة النظافة العامة بفرع
بلدية محافظة حولي ،على التعديات املقامة على أمالك الدولة ،والتأكد من التراخيص
في منطقة حولي ،عن تحرير  10مخالفات الستغالل املساحة ،وتوجيه  5إنذارات.
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نور العمر :الرجيم القاسي و«األنوركسيا» يسببان الدوخة واإلغماء وتساقط الشعر

وسائل التواصل ..سبب هوس المراهقين بالنحافة
ً
ق �ض��اؤه وق �ت��ًا ط��وي�ل�ا ف��ي ال �ح �م��ام ،وظ�ه��ور
أع ��راض صحية ،كالتعب امل��زم��ن ،الشحوب
وال��دوخ��ة .كما يلحظ أيضا هوسه بامليزان
واخ �ت�ل�ال ص��ورت��ه ل�ج�س�م��ه( ،ف�ي�ش�ع��ر ب��أن��ه
بدين رغم نحافته وحتى لو برزت عظامه).

د .خلود البارون
رافق انتشار السمنة زيادة االهتمام العام بكل ما يمكنه أن يسبب
خسارة الوزن ،مثل الريجيم وعقاقير الحمية (سواء المرخصة وغير
المرخصة) وعمليات التجميل .كما أسهمت الحمالت اإلعالمية
والرسائل االجتماعية في زيادة بلورة فكرة مفادها بأن السمنة مرض
منبوذ وقبيح ،مما زاد التنمر والسخرية على البدناء .وأكثر فئة عمرية
تعاني التنمر وتشعر بالضغط النفسي ونقص الثقة بالنفس هي فئة
المراهقين .لذا ،فليس من المستغرب ان ينصب تركيز بعضهم على
محاربة السمنة والوصول الى أشد درجات النحافة ،رغبة منهم في
التقبل االجتماعي وتعزيز الثقة بالنفس .بيد ان وصولهم الى هذه
المرحلة قد يدل على اصابتهم باضطراب «نفسي  -تغذوي» قليال ما
يتم التطرق اليه .وشرحت نور العمر ،اختصاصية التغذية العالجية قائلة
«لزيادة الوزن والسمنة مضاعفات صحية ،لكن نقص التغذية والنحافة
الشديدة لهما مضاعفات ومخاطر صحية تفوقهما بكثير».
وتابعت «أمراض مثل البوليميا واالنوركسيا
(فقدان الشهية العصبي) تسبب مضاعفات
ك �ث �ي��رة ت �ت �ع��دى ت �س��اق��ط ال �ش �ع��ر وال ��دوخ ��ة
والتعب املزمن ،وتصل الى حد خفض معدل
ال�ن�م��و وت��دن��ي ال �ق ��درات ال��ذه�ن�ي��ة وال�ج�س��دي��ة
وال�ع�ق��م وه�ش��اش��ة ال�ع�ظ��ام وم�ش��اك��ل القلب،
ومن الخطأ االعتقاد بأن مرض االنوروكسيا
ح �ص��ري ل�ل�ب�ن��ات ف �ق��ط ،ف�ق��د ازدادت نسب
إصابة االوالد املراهقني كثيرا أخيرا .ويرجح
ان ي �ع��زى ذل ��ك ال ��ى ت��رك�ي��ز اإلع�ل��ام وم��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ع �ل��ى ج �م��ال ن�ح��اف��ة
جسم الرجال وبروز عضالتهم».
خسارة الوزن والمعاناة بصمت
ك�ث�ي��را م��ا ت�ك�ت�ش��ف االخ�ت�ص��اص�ي��ة ح��االت
مصابة ب��اض�ط��راب ت�غ��ذوي م��ن دون إدراك
او وع� ��ي م ��ن امل �ص��اب�ي�ن او امل �ح �ي �ط�ين ب�ه��م.
وأوض �ح ��ت «ب �ع��د ال �ق��اء م �ح��اض��رة ت��وع��وي��ة
في مدرسة للمرحلة الثانوية ،أش��ار مدرس
الى فخره بأحد الطالب الذي فقد ما يقارب
نصف وزن��ه خ�لال ع��دة اشهر ويستمر في
خ �س��ارة ال � ��وزن .وع �ن��د ال �ت �ح��دث م��ع ال�ط��ال��ب
ش ��رح ب��أن��ه ن ��زل م��ن  90ك �ل��غ ال ��ى  50ك�ل��غ.
وح��ال�ي��ا ي�ح��اول ان يمتنع ع��ن ال�ط�ع��ام بقدر

االم �ك��ان ح�ت��ى ي�خ�س��ر وزن ��ا أك �ث��ر ويصبح
اك�ث��ر ن�ح��اف��ة ،حتى ل��و على ح�س��اب صحته
وطاقته ،كما ش��رح صديقه (النحيف) بأنه
ي�ت�ب��ع ال�ح�م�ي��ة ن�ف�س�ه��ا ح�ت��ى ي�خ�س��ر ال ��وزن
ويصل الى النحافة الشديدة ألنه يشعر بأنه
سمني.
وتابعت نور العمر« :املدهش هو عدم ادراكهم
(وعدم ادراك املحيطني بهم) بأنهم مصابون
بمرض تغذوي خطر ويحتاجون للمساعدة
الطبية  -التغذوية فورا ،مما يدل على ضرورة
زي��ادة حمالت التوعية التي تزيد فهم اولياء
االمور واملدرسني بأمراض االنوركسيا والتي
ت�ح��ول اه�ت�م��ام امل��راه�ق�ين م��ن ال�ه��وس ب��ال��وزن
ال��ى التغذية الصحية وال�ح�ف��اظ على الصحة
وتحسني تقبل النفس وصورة الجسم».
الخوف من الطعام
واضافت العمر« :قد يصل االمر الى الخوف
من تناول الطعام ،فقد عالجت مراهقًا نزل
وزنه من  100الى  65كيلوغرامًا .ومن شدة
ف��رح��ه ب�ه��ذا ال ��وزن أص�ب��ح ي�خ��اف م��ن تناول
الطعام (سواء في املنزل او خارجه) ويعتبره
عدوا له ،مما ترتب عليه التزامه بحمية قاسية
ح�ت��ى ال ي ��زداد وزن ��ه .وه ��ذا اع�ت�ق��اد خ��اط��ئ،

نصائح ألولياء األمور
■ ع��دم السخرية من شكل جسم الطفل أو
زيادة وزنه.
 أن يكون ولي األمر قدوة .فمن غير املنطقيأن ي �ن �ص��ح ال �ط �ف��ل ب� �ع ��دم ت� �ن ��اول ال��وج �ب��ات
السريعة واملشروبات الغازية والحلويات وهو
الذي يشتريها له ،بل ويتناولها أمامه أيضًا.
■ ال ت��رب��ط ف�ق��دان ال ��وزن م��ع امل��دح والجمال
وال �ح ��ب ،وزي � ��ادة ال� ��وزن م��ع ال�ق�ب��ح وال�ك�س��ل
واإلهمال أو حتى عقاب .بل ركز على الوزن
الصحي والتغذية الصحية.
■ ت��ذك��ر ق��واع��د ال�ت�غ��ذي��ة ال�ص�ح�ي��ة ال�ي��وم�ي��ة،
مثل 5 - 4 :حصص من الخضار والفاكهة،
منتجات الحبوب الكاملة ،كأسني من حليب
خالي الدسم ،واإلكثار من شرب املاء.
أمراض مزمنة

فيجب ان ي��زداد الوعي ب��أن االع�ت��دال واتباع
أسلوب تغذية صحي هو االس��اس للحفاظ
على الصحة والوزن».
اختالل صورة الجسم لدى البنات
ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ن��ات ي�ك��ره��ن أو ع�ل��ى األق ��ل ال
يحبنب مظهرهن حتى لو كان جسمهن في
الحقيقه جميال وصحيا .والسبب يرجع الى
ان�خ�ف��اض الثقة ف��ي النفس وزي ��ادة الضغط
النفسي وتركيز غالبية احاديث التجمعات
االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ال �س��ؤال ع��ن ال ��وزن ورب��ط
الجمال بالنحافة .وشرحت االخصائية« :من
الشائع ان تشكو املراهقة من الضغط النفسي
الذي تواجهه نتيجة ربط كل شيء جميل مع
خسارة ال��وزن .فيقال لها برافو وانها ذكية

ومحظوظة واصبحت جميلة عندما تخسر
وزن ��ا .أم��ا إذا زاد وزن �ه��ا ،ف�ي�ق��ال ل�ه��ا بأنها
غبية وكسالنة وت�خ��رب جسمها وجمالها
واصبحت قبيحة ،لذا فالبنات يربطن فقدان
ال ��وزن م��ع االم ��ور االي�ج��اب�ي��ة ،وزي� ��ادة ال��وزن
بأمور سلبية والقبح وحتى النبذ .مما يعلل
فوبيا زي��ادة ال��وزن وص��ب اهتمام كثير من
البنات على خسارة الوزن بأي طريقة حتى
لو كان عبر اتباع رجيم قاس يسبب أعراضا
كثيرة مثل الدوخة ،التعب املزمن ،الشحوب،
االغ� �م ��اء ،ت�س��اق��ط ال �ش �ع��ر ،ت�ك�س��ر االظ��اف��ر،
ضعف الدورة الشهرية وغيرها .وحتى عند
وصولهن الى النحافة ،فهن يردن بأن يكون
شكل اجسامهن مثل «امل��ودل» التي يرونها
في التلفاز ومواقع االنترنت ،ببطن مسطح
وخ�ص��ر صغير وارج ��ل متناسقة نحيفة.

 Telfastمن أشهر مضادات الهيستامين في عالج أعراض الحساسية والجيوب األنفية

إزعاج حمى القش ..والتهاب األنف الموسمي
األعراض الجانبية
لحبوب «تلفاست»

د.والء حافظ
حمى القش هي حالة الحساسية التي تتم
استثارتها عن طريق استنشاق جزيئات
حبوب اللقاح .ي��ؤدي رد الفعل التحسسي
هذا إلى إطالق الهيستامني في الجسم ،مما
يسبب االلتهابات واألعراض املعروفة لحمى
القش التي تشمل عموما العطس وسيالن
األن� ��ف وع �ي �ن�ين وخ�ل�اي��ا م��ائ �ي��ة ح��اك��ة .أم��ا
التهاب األنف فهو املصطلح الطبي اللتهاب
الجيوب األنفية والذي يحدث عندما يصبح
الجسم شديد الحساسية للمواد مثل غبار
الطلع أو الغبار أو شعر الحيوانات.
وي �ب��دو أن��ه يشبه ن ��زالت ال �ب��رد م��ع سيالن
األن��ف ،ولكن على عكس األع��راض الناتجة
عن العدوى الفيروسية ،فإنه يشتمل أيضا
على سعال ج��اف وآالم في الوجه وإره��اق
وحكة وعينني مائيتني متحسستني.
ك ��ل م ��ن ح �م��ى ال �ق��ش وال �ت �ه��اب األن� ��ف من
ال �ح��االت ال�ش��ائ�ع��ة ج ��دا ،ح�ي��ث ي�ص��اب بها
واح� � ��د ض �م��ن خ �م �س��ة أش� �خ ��اص ي��وم �ي��ا،
م�م��ا ي��ؤث��ر ع�ل��ى ط��ري�ق��ة حياتهم وق��درت�ه��م
على مواصلة أنشطتهم اليومية املعتادة.
مضادات الهيستامني التي تؤخذ عن طريق
ال�ف��م ف�ق��ط ،تستخدم ل�ع�لاج أع ��راض حمى
القش والتهاب األن��ف املوسمي ،وأشهرها
دواء  Telfastال��ذي يحتوي على العنصر
الفعال  ،fexofenadineال��ذي يساعد على
ت�خ�ف�ي��ف أع� � ��راض ال �ح �س��اس �ي��ة امل��وس�م�ي��ة
والجلدية وكذلك الجيوب األنفية.
المادة الفعالة:
فيكسوفينادين
وهى من مضادات الهيستامني التي تعمل
ع�ل��ى تقليل آث ��ار الهيستامني الكيميائية
الطبيعية في الجسم ،ويعد «تلفاست» من
أكثر أدوية عالج الحساسية شهرة لتأثيره
القوى والسريع فى عالج الحساسية ،حيث
يقوم بمنع ارتباط مستقبالت الهيستامني،
وي �ك ��ون دوره ه ��و ت�ق�ل�ي��ل ت��دف��ق ال� ��دم إل��ى
املنطقة املتحسسة وبناء على ذلك يخفف
من أعراض الحساسية.
دواعي استعمال «تلفاست»:
 - 1ي�خ�ف��ف م��ن ال�ح�س��اس�ي��ة ال�ن��ات�ج��ة من
لدغ الحشرات ،كما يمكن أن يعالج حاالت
االكزيما والصدفية.
 - 2يخفف من حساسية األنف املوسمية،
كما يمكن أن يعالج العطس والرشح.

ال يستخدم هذا ال��دواء إال بمعرفة الطبيب،
حيث ان ه��ذه األدوي ��ة لها آث��ار جانبية قد
تظهر سريعًا:
 - 1نادرا ما تحدث زيادة في معدل ضربات
ال �ق �ل��ب ،ك �م��ا ي�م�ك��ن أن ي �ح��دث ان �ت �ف��اخ في
الجسم مصحوب بحكة ،وتهيج في الجلد
مع احمرار في الوجه.
 - 2أح �ي��ان��ا ي �ح��دث ع ��دم وض � ��وح ل �ل��رؤي��ة
وال�ش�ع��ور ب��ال�ن�ع��اس ،أو ال�ش�ع��ور بالصداع
والتعب.
 - 3ق ��د ت �ح ��دث اض� �ط ��راب ��ات ف ��ي ال �ج �ه��از
الهضمي مصحوبة بغثيان وقيء ،وفقدان
للشهية ،وهذا األمر شائع الحدوث خاصة
ملن لديهم التهابات في الجدار املعوي.
موانع االستعمال

 - 3يعالج الدواء سيالن األنف ،كما يمكن أن
يعالج حكة األنف والحنجرة.
 - 4يستخدم الدواء في عالج الحكة الجلدية
عند األطفال والكبار ،كما يعالج حساسية
ال�ع�ين املصحوبة ب��اح�م��رار ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ذلك فإنه يخفف من تورم الجفون.
 - 5تتحدد الجرعة املسموح بها من دواء
تلفاست بمعدل قرص واحد بتركيز 180
م�ل�غ��م م��رت�ين ي��وم�ي��ا ل�لأش�خ��اص ال�ب��ال�غ�ين،
بينما األط �ف��ال ف��وق س��ن  ١٢ع��ام��ا ق��رص
واحد بتركيز  120أو  180ملغم مرة واحدة
في اليوم.
األطفال والحساسية
ي �ع��ان��ي ال� �ع ��دي ��د م ��ن األط � �ف� ��ال م ��ن م��رض
الحساسية نتيجة فقر املناعة والحساسية
تجاه تقلبات املناخ ،وقد أثبت دواء تلفاست
أن��ه يساهم ف��ي ع�لاج العديد م��ن األم��راض
ال�ت��ي ينتج عنها ال�ت�ه��اب��ات ج�ل��دي��ة مزمنة،
ح �ي��ث ي �ح �ت��وي ع �ل��ى م� ��ادة ف �ع��ال��ة م �ض��ادة

ل �ل�ه�ي�س�ت��ام�ين؛ ك �م��ا ي �م �ت��ص داخ � ��ل جسم
ال �ط �ف��ل ب �س��رع��ة ف��ائ �ق��ة ال ت �ت �ع��دى ال�س��اع��ة
الواحدة.
كما يوجد دواء تلفاست في صورة شراب،
ول��ه العديد من االستخدامات األخ��رى ،إلى
ج��ان��ب ب�ع��ض امل�ع�ل��وم��ات االخ ��رى املتعلقة
ً
تجنبا
ب��ال�ع�ق��ار ال �ت��ي ينبغي االل �ت ��زام ب�ه��ا
لآلثار الجانبية التي قد تنتج عن االستخدام
الخطأ للعقار.
عالج الحكة
وعلى تلك الخلفية ،نشر ال��دك�ت��ور هاني
الناظر استشاري الجلدية على صفحته
الشخصية بموقع ال�ت��واص��ل االجتماعي
«فيسبوك» عالجا مناسبا للقضاء على
آث��ار الحساسية والحكة ونصح الناظر،
ب �ع�لاج ل�ل�ح�س��اس�ي��ة أوال ب �ت �ن��اول معلقة
م��ن ش��راب «ت�ل�ف��اس��ت» ص�ب� ً
�اح��ا وم�س� ً
�اء،
للتقليل م��ن الحكة وال�ه��رش بالجسم مع
استخدام كريم  litupلتفتيح آثار الحبوب
والحكة.

■ يحذر استعمال  Telfast 180لألشخاص
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون خلال ف��ي وظ��ائ��ف ال�ك�ب��د ،أو
الذين لديهم اضطرابات في وظائف الكلى.
■ يمنع استعمال ال��دواء لألشخاص الذين
ي �ع��ان��ون ف ��رط ال�ح�س��اس�ي��ة ألح ��د م�ك��ون��ات
ال��دواء أو أي مكون آخر من مكونات الدواء
األخرى.
■ ال يمكن استعمال ال��دواء للذين يعانون
نزيفا في املعدة أو ال��دم��اغ أو غير ذل��ك من
اضطرابات النزيف.
■ نظرا ألن مادة فيكسوفينادين املوجودة
في ال��دواء ال تسبب النعاس ألنها ال تدخل
امل � ��خ ،ل��ذل��ك ف ��إن دواء ت �ل �ف��اس��ت ال يسبب
ال�ن�ع��اس ،ول�ك��ن ه��ذا ال ��دواء ي��ؤث��ر ف��ي بعض
األش� �خ ��اص وي �س �ب��ب ل �ه��م ال �ن �ع ��اس ،ف�م��ن
األف �ض��ل ال �ح��ذر أث �ن��اء ال �ق �ي��ادة أو تشغيل
املاكينات.
■ تجنب شرب الكحوليات أو أي أدوية أخرى
ت�س�ب��ب ال�ن�ع��اس م��زام�ن��ة م��ع دواء تلفاست
حيث من املمكن أن يسبب عدم يقظة.
■ ي� �ح ��ذر اس �ت �ع �م��ال  Telfast 180ف��ي
حالتي الحمل وال��رض��اع��ة الطبيعية ،حيث
من املمكن أن يسبب خطرا على الجنني أو
الطفل الرضيع.
■ يمنع استعمال دواء تلفاست  180في
األط �ف��ال ت�ح��ت س��ن  12ع��ام��ا ،أو م��ع كبار
السن فوق  60عامًا.
ملحوظة :الصفحة غير مسؤولة ً
تماما عن
ت �ن��اول ال� ��دواء م��ن دون اس �ت �ش��ارة الطبيب
بشكل مباشر.

ولكن يجب زيادة وعي البنات بأن كل جسم
ي�خ�ت�ل��ف ع��ن االخ ��ر وع�ل�ي�ه��ن ت�ق�ب��ل تناسق
اجسامهن وتناول غذاء صحي للحفاظ على
الصحة».
دالالت الشك
ي �ف��رح األه� ��ل ع �ن��دم��ا ي �ق��وم ط�ف�ل�ه��م ال�ب��دي��ن
باتباع حمية تعتمد على تقليل كمية الطعام
ويشجعونه على خ�س��ارة ال��وزن ويمدحون
اجتهاده وزيادة جماله .بيد ان عليهم االنتباه
ال ��ى ال�ط��ري�ق��ة وت� ��درج ف �ق��دان ال � ��وزن ،ف�ن��زول
ال��وزن السريع م��ع ظهور اع��راض مقلقة قد
تدل على اصابته بمرض مثل االنوركسيا.
وم��ن أه��م دالالت االصابة هي مالحظة عدم
تناوله الطعام أم��ام اآلخ��ري��ن ،كرهه للطعام،

وأضافت نور :خذو الحذر واهتموا باطفالكم
مل�ن��ع إص��اب�ت�ه��م ب��أي اض �ط��راب ت �غ��ذوي مثل
األن��ورك �س �ي��ا وال �ب��ول �ي �م �ي��ا .ف �ه��ذه األم� ��راض
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة خ� �ط ��رة وع � � ��دم ع�ل�اج �ه ��ا م �ب �ك �رًا
ّ
سيحولها إلى أمراض مزمنة صعبة العالج.
وللعلم ،فمرض األنوركسيا يرتبط بالعامل
ال��وراث��ي ،ح�ي��ث وج��د أن إص��اب��ة أح��د أول�ي��اء
األمور به يضاعف فرصة إصابة أطفاله إلى
ثماني مرات .لذا ،يجب عليهم ان يكونوا اكثر
وعيا ومالحظة ألي تغير في عادات طفلهم
الغذائية ،مثل كره تناول الطعام او نقصان
وزن كبير وس��ري��ع .وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،يجب
االس� � ��راع ف ��ي ق �ص��د ال �ط �ب �ي��ب ل�لاس �ت �ش��ارة،
ألن اكتشاف الحالة مبكرا يسهل عالجها
وي�ت�ف��ادى امل�ض��اع�ف��ات .أم��ا اس�ت�م��رار الحالة
مل ��دة ط��وي�ل��ة ،ف�س�ي��زي��د ص�ع��وب��ة ال �ع�لاج وق��د
ي�ح� ّ�ول�ه��ا ال ��ى م ��رض م��زم��ن ي�ت�ط�ل��ب ع�لاج��ه
الدخول الى مصحات طبية..

مايو كلينك
قد يكون مصحوباً بنوبات هلع وآالم بالمعدة

«قلق االنفصال» ..اضطراب يصيب
األطفال حتى سن المراهقة
ي�م�ك��ن أن ي �م��ر األط� �ف ��ال ال �ص �غ��ار ب�ف�ت��رة
م��ن ق �ل��ق االن �ف �ص��ال ،ال� ��ذي ي�ع�ن��ي «ال�ق�ل��ق
امل �س �ت �م��ر وامل � �ف � ��رط ب� �ش ��أن ف � �ق� ��دان أح ��د
ال��وال��دي��ن أو األح�ب��ة ج��راء م��رض أو كارثة،
أو القلق املستمر من ح��دوث شيء سيئ،
م�ث��ل ف�ق��دان��ه أو اخ�ت�ط��اف��ه» ،وق��د ُي� َ�ع� ُّ�د ه��ذا
ُ
«القلق» عالمة لحالة أكثر خطورة تعرف
باضطراب قلق االنفصال ،الذي يبدأ ً
غالبا
في الطفولة ،لكنه قد يستمر حتى سنوات
املراهقة ،وفي بعض األحيان حتى البلوغ.
إذا ك��ان قلق االن�ف�ص��ال على طفلك يبدو
ق��اس� ً�ي��ا أو استمر لفترة ط��وي�ل��ة ،وخاصة
ل��و ب��دأ التأثير على أنشطته امل��درس�ي��ة أو
أنشطة يومية أخرى ،فإنه ربما يعاني من
متالزمة قلق االنفصال .ويرجع ذلك ً
غالبا
إلى قلق الطفل على أحد والديه.
ُيشخص اضطراب قلق االنفصال ،عندما
ت �ك��ون األع� � ��راض م �ف��رط��ة ف��ي س��ن ال�ن�م��و
ل��دى الطفل ،ويسبب ضائقة واض�ح��ة في
األعراض:
الوظائف
اليومية .قد ًتشمل ً
 - 1اض�ط� ً
�ررا وم�ف��رط��ا م��ن كونه
�راب��ا م�ت�ك�
ً
بعيدا عن املنزل أو األحبة.
 - 2القلق املستمر من حدوث شيء سيئ،
م�ث��ل ف�ق��دان��ه أو اخ�ت�ط��اف��ه ،م�م��ا ي ��ؤدي إل��ى
انفصاله عن الوالدين أو أحد األحبة.
 - 3رف� ��ض االب �ت �ع ��اد ع ��ن امل� �ن ��زل ب�س�ب��ب
الخوف من االنفصال.
 - 4ع��دم الرغبة ف��ي البقاء وح �ي� ً�دا ،ودون
وجود أحد من الوالدين أو األحبة في املنزل.
 - 5االمتناع أو عدم الرغبة في النوم ً
بعيدا
عن املنزل دون وجود أحد من الوالدين أو
األحبة بالقرب منه.
 - 6كوابيس متكررة تتعلق باالنفصال.
 - 7الشكاوى املتكررة م��ن ال�ص��داع وآالم
امل�ع��دة أو غيرها م��ن األع ��راض عند توقع
االنفصال عن أحد الوالدين.
 - 8ق��د ي �ك��ون اض �ط��راب ق�ل��ق االن�ف�ص��ال
م�ص�ح� ً
�وب��ا ب��اض�ط��راب��ات ون��وب��ات ال�ه�ل��ع -
ن��وب��ات م �ت �ك��ررة ج ��راء ال �ش �ع��ور امل�ف��اج��ئ
بالقلق املفرط والخوف أو الرعب ،وتصل
شدة هذه النوبات إلى ذروتها خالل دقائق.

الوقاية
ال طريقة مؤكدة للوقاية من اضطراب قلق

االن�ف�ص��ال ل��دى ط�ف�ل��ك ،ول�ك��ن ق��د تساعد
هذه التوصيات:
 - 1اطلبي املشورة املهنية في أق��رب وقت
ممكن إذا كنت متخوفة من أن قلق طفلك
أس ��وأ بكثير م��ن م �ج��رد م��رح�ل��ة طبيعية
ي �م��ر ب �ه��ا أث �ن��اء ن �م��وه .ي�م�ك��ن أن ي�س��اع��د
التشخيص وال �ع�ل�اج امل �ب �ك��ران ف��ي تقليل
األعراض ومنع تدهور االضطراب.
 - 2ال�ت� ِ�زم��ي بخطة ال�ع�لاج للمساعدة في
منع حدوث االنتكاسات أو تفاقم األعراض.
 - 3اط �ل �ب��ي ع�ل ً
�اج ��ا اح �ت��راف �ي��ًا إذا ك�ن��ت
تعانني م��ن القلق أو االك�ت�ئ��اب أو غيرهما
م��ن امل �ش��اك��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ص�ح��ة العقلية،
حتى تتمكني من تنمية م�ه��ارات التكيف
الصحي لطفلك.

العالج

ً
ع � � ��ادة م ��ا ي� �ج ��ري ع �ل��اج اض � �ط� ��راب ق�ل��ق
االنفصال من خالل العالج النفسي ،وفي
بعض األحيان مع األدوية .يتضمن العالج
ً
النفسي  -ال��ذي ُيطلق عليه أحيانا العالج
ب��ال �ت �ح��دث أو اإلرش � ��اد ال�ن�ف�س��ي  -ال�ع�م��ل
م ��ع م �ع��ال��ج ن�ف�س��ي ل�ت�ق�ل�ي��ل أع � ��راض قلق
االنفصال.
ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان ،ق��د ي �ك��ون م��ن املفيد
ال �ج �م��ع ب�ي�ن األدوي � � ��ة وال � �ع �ل�اج ال �س �ل��وك��ي
امل�ع��رف��ي ،إذا ك��ان��ت األع ��راض ش��دي��دة .قد
ت �ك ��ون م � �ض� ��ادات االك� �ت� �ئ ��اب ال �ت ��ي ُي�ط�ل��ق
عليها مثبطات ام�ت�ص��اص السيروتونني
االنتقائية  SSRIsخ�ي� ً�ارا لألطفال األكبر
ً
سنا والبالغني.
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منوعات

على مدار سنوات عشت في خوف وشعور بالذنب

علي خادمة وأنا طفلة ..هل أخبر ّ
أمي
اعتدت
ّ
أناليزا باربري (الغارديان)

عانيت في طفولتي من
الوحدة والخوف ،وعاشت
صديقة لنا مع أبي وأمي
وأخي عندما كنا أطفاالً،
لقد كانت على عالقة بأبي،
علي وعلى أخي
وكانت تتنمر
ّ
عندما ال يكون أحد معنا.
ل��م تكن ه��ذه العالقة خافية ع�ل� ّ�ي ،وتسببت
ب ��األذى ل��ي وال�ش�ع��ور ب��ال��ذن��ب وأن ��ا ف��ي سن
الخامسة ،وفي هذا الوقت حاولت ان تخنقني
ب��ال��وس��ادة ،والح �ق��ا وضعتني داخ ��ل كيس
الوسادة.
كما حاولت أن تغرقني في الحمام .ومازلت
أتذكر أنني كنت اتظاهر باملوت لتتوقف عن
خنقي .لقد عشت ملدة تصل إلى عامني في
خوف وشعور بالذنب .وخرجت تلك العالقة
بينها وب�ي�ن أب��ي ال��ى ال�ع�ل��ن .وب�ع��ده��ا بوقت
قصير توفي والدي.
كان أبي محبًا ومهتمًا بنا .ولكن ،لألسف ،لم
ً
يكن زوجا مثاليا .لقد كان رجال فيه عيوب،
ول �ك��ن ل �ي��س س �ي �ئ��ًا .أم ��ي ج� �ي ��دة ،ول �ك��ن من
الصعب الحديث معها عن املاضي .فلم تقبل
ان تناقش املاضي على اإلط�لاق ،لقد علمت
الكثير عنها من أعضاء العائلة اآلخرين.
والح�ق��ا ،تعرضت الع�ت��داء جنسي م��ن قبل
مربية .ال أتذكر ذلك جيدا؛ واظن ان عقلي ال
ّ
ماضي ال
يريدني أن أعلم ،فهناك ام��ور في
أستطيع أن أتذكرها ،فهي مخيفة.
أخبرت أخ��ي ،ال��ذي لم يكن قريبًا مني ،وهو
أرادني أن أخبر أمي .أنا اآلن في الثالثينيات
من عمري ،فكيف أخبرها اآلن أنني أخفيت
عنها ما تعرضت له من اع�ت��داءات؟ هل هذا

هو التصرف الصحيح؟ ال ُأري��د أن أقاضي
من اعتدى ّ
علي .أشك في تحقق العدالة.
ال�س�ب��ب ال��ذي دف�ع�ن��ي ل�س��ؤال أخ��ي ه��و أنني
أردت أن أع ��رف م��ا إذا ك��ان ح��دث ل��ه ش��يء
مشابه ،لطاملا ظل هذا السؤال يؤرقني .لكنه
لم يتعرض ألي اعتداء ،وهلل الحمد.

ماذا أفعل؟
أشعر أنني ضائعة .هل أخبر أمي بما حدث؟
لن يغير ذلك ما حدث من اعتداء ّ
علي.
تعرضت لسوء معاملة بشكل مخيف
 لقدِ
م��ن امل��رأة التي ح��اول��ت قتلك ،وه��ي مربيتك.

ورغ��م ك��ل م��ا ح��دث ل��ك ،ف��أن��ت تهتمني بأمر
أخ �ي��ك ،وت�ش�ع��ري��ن بالقلق ب�ش��أن إخ �ف��اء ما
ح��دث ل��ك ع��ن أم��ك .ال ش��يء مما ح��دث كان
تعرضت للخذالن وأوذيت من كل
خطأك .لقد
ِ
البالغني من حولك لألسف.
ل �ق��د ت �س��اءل��ت مل� ��اذا أخ �ب ��رت أخ �ي��ك وس��أل�ت��ه

اآلن وم��اذا ج��د بحياتك اآلن؟ أحيانا يصل
ال �ن��اج��ون م��ن االع �ت ��داء ال�ج�ن�س��ي وال�ن�ف�س��ي
والبدني إلى بر األمان ،ثم يعودون بذاكرتهم
ملا ح��دث معهم .هل ك��ان ملا ح��دث لك صدى
ل��دي��ك؟ أو رب �م��ا ق��د ت�ك��ون��ي ف��ي م��رح�ل��ة من
حياتك تفكري فيها في إنجاب أطفال؟

ت� �ح ��دث ��ت إل� � ��ى ج� ��وان� ��ا س� �ت ��اب� �ل ��ي ،ال �ط �ب �ي �ب��ة
االستشارية النفسية واألخصائية بمجال
الصدمات النفسية .وكانت معجبة بقدرتك
على التعرف على قصور أبويك ،وليس فقط
رؤي ��ة األش �ي��اء ب��ال�ل��ون�ين األب �ي��ض واألس� ��ود،
وهو ما يحدث عادة في الصدمات النفسية.
وقالت ستابلي ان «السؤال الكبير هو ما إذا
كان ينبغي أن تخبري أمك أم ال :ولكن هذا ال
يبدو أنه نابع منك ،بل من أخيك».
لقد شعرت بذلك ،وقبل أن تفعلي شيئا ،ربما
اردت «تجميع كل هذا معًا» .وبينما تتذكرين
االعتداءات التي صدرت من صديقة العائلة،
اعتقدت ستابلي أنك وصفت عملية الفكاك
قلت ان عقلك ربما ال
عن املربية بدقة ،عندما ِ
يريد أن يتذكر.
ات�ف�ق��ت ان��ا وس�ت��اب�ل��ي ع�ل��ى أن��ك ت�ح�ت��اج�ين ان
ت�ض�ع��ي ن�ف�س��ك ف��ي ب ��ؤرة أي ش��يء تفعلينه
م �س �ت �ق �ب�لا .أس �ت �ط �ي��ع أن أت �ف �ه��م رغ �ب �ت��ك في
ال�ت�ح��دث إل��ى أم ��ك ،ول�ك�ن��ي ل�س��ت م�ت��أك��دة من
أنها الشخص األنسب الذي تتحدثني معه في
ه��ذا امل��وض��وع ،اآلن .تريد ستابلي أن تكوني
متأكدة تماما  -أو قدر اإلمكان  -مما تفعلينه
م��ن اآلن ف�ص��اع�دًا ،بحيث ال تكوني مدفوعة
باالنتقام أو الغضب ،أو حتى الرغبة في إنقاذ
ش �خ��ص م ��ا .ه ��ذا م �ه��م ألن ��ك ب �ح��اج��ة ال ��ى أن
تكوني حريصة على عدم تكرار ما حدث معك
من قبل :أي أال ينتبه أحد أو يرى أو يسمع ،وال
يؤمن لك أحد الحماية .ولو حدث ذلك مجددًا،
فربما يعيدك إلى ما حدث معك في الطفولة.
م��ن ناحية تذكر السلبيات ،تقول ستابلي:
إن ال �ت��ذك��ر «ي�س�ت�ت�ب��ع ال �ش �ع��ور ب ��األل ��م مما
ح ��دث وال� �ح ��زن ع �ل��ى م ��ا ف �ق ��دت .وإذا كنت
قادرة على القيام بشيء ما لتحديد مواضع
التقصير فسيساعدك ذلك على الشعور بأن
ل��دي��ك امل��زي��د م��ن ال�خ�ي��ارات ح��ول ن��وع الحياة
التي تريدين ،وب��أن��ك لست مصابة بصدمة
نفسية».

أبرزهن أنجيال ميركل وتيريزا ماي

 Daily Mirorالبريطانية وصفت الكويت بأنها «دولة إسالمية محافظة»

نساء رفضن األمومة طواعية..
«إنهن مخيفات»

الصحف العالمية تتحدث عن إلقاء القبض
على زوجين مشهورين في الكويت

سليمة لبال
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االن� �ت� �ق ��ادات ،ي �ت��زاي��د في
ال �غ��رب ن ��زوع ال�ن �س��اء إل ��ى ع ��دم اإلن �ج��اب،
وبني هؤالء ،نسوة حققن نجاحات كبيرة
ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �س �ي��اس��ي ،ن��ذك��ر منهن
أنجيال ميركل وتيريزا ماي وأنجيال إيغل
وروث دافيدسون زعيمة حزب املحافظني
االسكتلندي.
«س� �ت� �ن ��دم�ي�ن»«،س� �ت� �ت� �ق ��دم�ي�ن ف� ��ي ال �ع �م��ر
وتجدين نفسك لوحدك»«،أنت انانية» هذه
بعض التعليقات ال�ت��ي م��ا ت��زال تواجهها
النساء ال�ل��وات��ي اخ�ت��رن ع��دم االن�ج��اب في
ال� �غ ��رب ،خ��اص��ة ال �ن �س��اء ال �ل��وات��ي ي �ب� ّ�ررن
ه��ذا ال�خ�ي��ار ،ب�ع��دم رغبتهن ف��ي ممارسة
األمومة ،األمر الذي ال يتواءم وطبيعة املرأة.
في ع��ام  2016نشرت «ص��ان��داي تايمز»
البريطانية تقريرا أثار جدال واسعا ،ذلك
أنها رصدت فيه عدد النساء السياسيات
م��ن دون اط �ف��ال ،وبينهن انجيال ميركل
وت �ي��ري��زا م� ��اي ،م��ن دون أن ت �ت �ط��رق إل��ى
نظرائهن من الرجال الذين اخ�ت��اروا عدم
االنجاب.
وبالنسبة للكاتبة الفرنسية منى شولي
م��ؤل�ف��ة «ال �س��اح��رات ،ق��وة ال�ن�س��اء ال�ت��ي ال
تقهر» ف��إن من اخترن ع��دم اإلن�ج��اب هن
ال�ص��ورة العصرية للساحرات .وتضيف
«إن � �ه� ��ن م� �خ� �ي� �ف ��ات ،ذل � ��ك أن� �ه ��ن ت� �ح ��ررن
م��ن امل�ع��اي�ي��ر االج�ت�م��اع�ي��ة وم ��ن املجتمع،
ومتهمات دوما بعدم حب األطفال ،تقريبا
م �ث��ل ال� �س ��اح ��رات ال� �ل ��وات ��ي ي �ق ��ال ب��أن�ه��ن

هن الصورة العصرية
لساحرات األزمان الغابرة
في نظر بعض المختصين
يعتقدن أن األطفال
عائق أمام نجاحاتهن
المهنية
يلتهمن املواليد الجدد مساء أيام السبت».
بقاء النوع
ُ َ
تلقى دوما مسؤولية اإلنجاب على عاتق
امل ��رأة ،ليس فقط ألن�ه��ا م��ن تملك ال��رح��م،
ولكن الن ه��ذا االعتقاد رس��خ ف��ي الوع��ي
الناس منذ آالف السنني .وتقول املختصة
ال �ن �ف �س �ي��ة إدي � ��ث ف ��ال ��ي ،ال �ت��ي ت �ع �م��ل منذ
ثالثني عاما على املوضوع ،في مقابلة مع
صحيفة لوفيغارو «لم نتمكن من تقنيات
التوليد اال ف��ي نهاية ال�ق��رن ال��راب��ع عشر،
وق�ب��ل ذل��ك م��ات أط �ف��ال ك�ث��ر ب�ع��د ال ��والدة،
ومن هنا تكمن أهمية بقاء النوع».
وم � � ��ا ت� � � ��زال ن� �س� �ب ��ة األش � � �خ� � ��اص ال ��ذي ��ن
ي��رف �ض��ون اإلن �ج ��اب ط��وع�ي��ا م�ت��دن�ي��ة في
فرنسا ،لكن املطالبات باحترام هذا الخيار

تتزايد يوما بعد يوم من خالل املجموعات
ال �ت��ي ان�ت�ش��رت ع�ل��ى ف�ي�س�ب��وك ،أو الكتب
التي صدرت ،أو حتى االيام الخاصة التي
ب� ��دأت ب �ع��ض ال �ع��واص��م ب��االح �ت �ف��ال ب�ه��ا،
مثل بروكسل وباريس ومونتريال ،التي
اح�ت�ف�ل��ت ع ��دة م ��رات ب�ي�ن  2009و2015
ب ��االش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن رف � �ض ��وا االن� �ج ��اب
طوعيا.
من هن؟
م ��ن ه ��ن ال �ن �س ��اء ال� �ل ��وات ��ي ي �خ �ت��رن ع��دم
االنجاب؟ هل تعرضن لصدمة خالل فترة
الطفولة مثال َك ْ
بتت رغبة األمومة لديهن؟
تقول ايديث فالي إن بعض النساء يسعني
إلى إحداث قطيعة مع الجيل السابق ،لذلك
يرفضن تكرار ما عايشنه ولكن كثيرات
منهن يعكسن رف�ض�ه��ن ل�لام��وم��ة رغبة
في تحقيق ش��يء م��ا ،فبعضهن يعتقدن
ان ال�ط�ف��ل س�ي�ك��ون بمنزلة «ط�ف�ي�ل��ي» في
حياتهن العاطفية أو املهنية ،خصوصا
الباحثات أو الفنانات أو سيدات األعمال
أوال �ص �ح��اف �ي��ات ال �ف �ض��ول �ي��ات ال �ل��وات��ي ال
يتوقفن عن السفر والحركة.
ول �ك��ن ه��ل ي�م�ك��ن ل �ه��ؤالء ال �ن �س��وة التمتع
بالسعادة من دون أطفال ،رغبة منهن في
تنفيذ بعض االولويات او التمتع بالحرية،
عالوة على االسباب املالية وتلك املرتبطة
بالصحة؟ تقول املختصة النفسية إيزابيل
تيلمون انه يمكننا أيضا ان نتساءل عن
سبب لومنا لهن ،مع أنه بامكاننا احترام
رغبتهن وإن كنا ال نتفهمها.

تناولت وسائل اإلع�لام العاملية خبر
إلقاء القبض على زوجني مشهورين
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ب �ع��د ان� �ت� �ش ��ار م�ق�ط��ع
ف�ي��دي��و ل�ه�م��ا اع�ت�ب��ر م�س�ي�ئ��ا .وك��ان��ت
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��د أعلنت
أن ال ��زوج�ي�ن ق��ام��ا ب��أف �ع��ال ت�ت�ن��اف��ى
م ��ع اآلداب ال� �ع ��ام ��ة ،وت� ��م ض�ب�ط�ه�م��ا
وت�ح��وي�ل�ه�م��ا إل��ى ج�ه��ة االخ�ت�ص��اص
الت�خ��اذ اإلج� ��راءات القانونية ال�لازم��ة
بحقهما.
وك� �ت� �ب ��ت ص �ح �ي �ف��ة Daily Miror
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة خ �ب��را ق��ال��ت ف�ي��ه إن��ه «ت��م
إلقاء القبض على زوجني في الكويت،
ب� �ع ��د أن ظ� �ه ��ر ال� � � ��زوج وه � ��و ي�ن�ظ��ف
ش�ع��ر زوج �ت��ه ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ت ��وي� �ت ��ر» ،م �ض �ي �ف��ة أن

:New York Daily News
الفيديو ليس جديراً
بالمالحظة وفقا ً
للمعايير األميركية
«مقطع الفيديو اعتبر غير أخالقي
وج � � ��ذب رد ف� �ع ��ل ق � ��وي ف� ��ي ال ��دول ��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة امل� �ح ��اف � �ظ ��ة» ،ع� �ل ��ى ح��د
وصف الصحيفة البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن «املحققني في

الكويت قاموا بدراسة مقطع الفيديو
وت �ح��دي��د م �ك��ان ال��زوج�ي�ن ق�ب��ل إل�ق��اء
القبض عليهما في منزلهماُ ،
ويعتقد
أن الفيديو غير أخالقي وأن املحققني
يتابعون وسائل التواصل االجتماعي
ملنع نشر املحتوى الذي يتعارض مع
طبيعة امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي امل�ح��اف��ظ»،
وفق ما كتبته الصحيفة.
بدورها كتبت صحيفة New York
 Daily Newsاألميركية تعليقا على
الخبر« :أنه وفقا للمعايير األميركية،
ف��إن الفيديو ليس جديرا باملالحظة،
ل�ك��ن ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��ال��ت إن�ه��ا
ل ��ن ت �س �م��ح أب� � ��دا ب ��ال� �ت� �ج ��اوزات غ�ي��ر
األخ�لاق�ي��ة ال�ت��ي تتعارض م��ع طبيعة
املجتمع الكويتي املحافظ».

«ديزني بلس» ترفع سقف التحدي وتنتج
فيلما ً قصيراً يبث حصريا ً على منصتها
أحمد بدر
قبل إطالق فيلم  ،Toy Story 4تستعد
عمالقة اإلن �ت��اج السينمائي «دي��زن��ي»،
بالتعاون مع «بيكسار» ،لطرح أول فيلم
قصير لألطفال ،بعنوان ،Lamp Life
ي�ح�ك��ي ق�ص��ة  ،Bo Peepال�ب�ط�ل��ة ال�ت��ي
اختفت ف��ي ال�ج��زء ال�ث��ان��ي م��ن سلسلة
األفالم الكارتونية الشهيرة ،والتي تعود
ل�ت��روي قصتها ،وتخبر الجميع كيف
كانت حياتها.
وب � �ح � �س� ��ب م � ��وق � ��ع ET Online
األم �ي��رك��ي ال �ف �ن��ي ،ف��إن��ه م ��ن امل �ق��رر

ع ��رض ال�ف�ي�ل��م ال �ق �ص �ي��ر ،ال� ��ذي يعد
ت� �ح ��دي ��ًا ج� ��دي � �دًا ت� �خ ��وض ��ه ع �م�لاق��ة
اإلن �ت��اج «وال ��ت دي��زن��ي» ،ع�ل��ى خدمة
البث املباشر «ديزني بلس» في 31
يناير الجاري.
ويحكي الفيلم قصة اللعبة املصنوعة
من البورسلني «ب��و بيب» ،التي اختفت
مل � ��دة  20ع� ��ام� ��ًا ،وت � �ع� ��ود اآلن ل �ت��روي
لصديقها «وودي» كيف كانت ضائعة،
حيث ج��رى وضعها ف��وق مصباح في
غرفة طفل ،مما جعلها عرضة للحرائق
ب �س �ب��ب ال� �ك� �ه ��رب ��اء ،ل �ت �ت �ع��رض الح �ق��ًا
ملجموعة من املغامرات.
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اليت 13

ثقافة

جمعيات النفع العام اجتمعت برابطة األدباء

ً
مطلبا إلصالح الشأن الثقافي الكويتي
13
محمد حنفي

مواجهة «تهميش»
الثقافة والتوسع
في الرقابة والخضوع
لـ«المتزمتين» ال يكون
بـالـ«الءات» وحدها.
ربما كان هذا هو
الجديد الذي تمخض
عنه اجتماع  8من
ممثلي جمعيات النفع
الكويتية ،والذي جاء
بدعوة سابقة من
أمين عام رابطة األدباء
د .خالد عبداللطيف
رمضان ،وهي الدعوة
التي سبقت سبقلا
في اإلشارة إليها في
حوار مع رمضان األحد
الماضي جاء بعنوان
«دعوة إلى عالج الوضع
الثقافي ..إلى متى
نشكو؟».
ب� �ي ��ان ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ث �م��ان��ي ل ��م ي�ك�ت��ف
بإعالن موقف رافض لبعض املمارسات
املعوقة للعمل الثقافي ،بل قدم توصيات
وم �ق �ت��رح��ات م �ح��ددة ل�ل�ح�ك��وم��ة ،خ�لال
االج �ت �م ��اع ال � ��ذي ح �ض��ره أي� �ض ��ا ،وف��ق
تصريح رمضان ،النائبان أحمد الفضل
وعبدالوهاب البابطني.

خطوة أولى
أمني عام رابطة األدباء أكد لـ سبقلا
بعد انتهاء اجتماع الجمعيات الثماني،
أول م ��ن أم � ��س ،أن امل �ن��اق �ش��ات ال�ت��ي

خالد رمضان متحدثا في االجتماع

س��ادت االج�ت�م��اع ك��ان��ت ش�ف��اف��ة ،وأن بنود ومقترحات
البيان ال��ذي وق��ع عليه جميع ممثلي
ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت��ي ح �ض��رت االج�ت�م��اع
ي�ع��د بمنزلة خ�ط��وة أول ��ى .ك�م��ا أش��ار
إلى تشكيل لجنة للتنسيق واملتابعة
وإع��داد برنامج عمل للشأن الثقافي
وتقديمه إلى الجهات املعنية ،وتوسيع
املشاركة في املرحلة القادمة ،وأنهى
رم� �ض ��ان ت �ص��ري �ح��ه ل� �ـ سبقلا ب��أن
االجتماع ألقى حجرا في مياه الثقافة
الراكدة.
ج��اء ف��ي ال�ب�ي��ان ال��ذي حصلت سبقلا
ع� �ل ��ى ن �س �خ��ة م� �ن ��ه «اس � �ت � �ش � �ع ��ارا م��ن
ال �ج �م �ع �ي��ات األه �ل �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ش��أن
ال�ث�ق��اف��ي وال �ف �ن��ي ،ب�م��ا ت�ع��ان�ي��ه ال�ح��رك��ة
الثقافية في البالد من إهمال وتهميش
وخ� �ض ��وع ل �ل �م �ت��زم �ت�ين ف ��ي ال�ت�ض�ي�ي��ق
على املبدعني ،والتوسع في املحظورات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف امل �ص �ن �ف��ات
املقروءة واملرئية واملسموعة ،فقد تداعت
لالجتماع في مقر رابطة األدب��اء مساء
يوم  ،22-1-2020وبعد نقاشات معمقة
ات�ف��ق ال�ح�ض��ور ع�ل��ى ت��وج�ي��ه مجموعة
من املطالب للحكومة بهدف دعم الثقافة
ب�م�ف�ه��وم�ه��ا ال �ش��ام��ل ورع��اي �ت �ه��ا ورف��ع
سقف حرية التعبير».

اش�ت�م��ل ال�ب�ي��ان ع�ل��ى ع��دد م��ن امل�ط��ال��ب،
منها:
 - 1أن يتضمن خطاب الحكومة ،الذي
يبني برنامج عملها أم��ام مجلس األم��ة
في افتتاح دور االنعقاد ،على بند خاص
بالثقافة أسوة بباقي القطاعات.
 - 2نقل تبعية املجلس الوطني للثقافة
وال �ف�ن��ون واآلداب إل��ى مجلس ال� ��وزراء،
إلع �ط��ائ��ه امل��زي��د م��ن امل��رون��ة ف��ي العمل
وإبعاده عن الضغوط املختلفة.
 - 3تعيني أص�ح��اب الخبرة ف��ي املجال
الثقافي في املراكز القيادية للجهات التي
تشرف على العمل الثقافي ،والكف عن
التعيينات «ال�ب��راش��وت�ي��ة» ال�ت��ي تخضع
ل�ل�اع� �ت� �ب ��ارات االن �ت �خ��اب �ي��ة وال �ض �غ��وط
السياسية مما يسبب تفريغ املؤسسات
الثقافية من أصحاب الخبرة والكفاءة.
 - 4إق ��رار ت�ع��دي�لات ق��ان��ون املطبوعات
والنشر بما يلغي الرقابة املسبقة على
ال�ك�ت��ب ،ك�م��ا يلغي ع�ق��وب��ة ال�س�ج��ن عن
جرائم الرأي.
 - 5دع � ��م ال� �ف ��ن ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ب �ت��وف �ي��ر
م�س�ت�ل��زم��ات ال��رس��م وال �ن �ح��ت للمرسم
الحر ،وتهيئة الظروف املالئمة للفنانني

التشكيليني ملمارسة ابداعاتهم.
 - 6دعم الفرق املسرحية بمستلزمات
االنتاج وزيادة الدعم السنوي بما يوازي
ال�ت�ض�خ��م ال� ��ذي ت�ح�ق��ق ع �ب��ر ال �س �ن��وات
الطويلة منذ إنشاء هذه الفرق.
 - 7إل � � �غ � ��اء ال � ��رق � ��اب � ��ة ع � �ل� ��ى ع � ��روض
امل� �ه ��رج ��ان ��ات امل �س��رح �ي��ة ،ب��اع �ت �ب��اره��ا
م��وج �ه��ة إل ��ى ج �م �ه��ور خ ��اص م �ح��دود
العدد من املثقفني واملختصني.
 - 8تعزيز ال�ب��رام��ج الثقافية ف��ي اإلذاع��ة
والتلفزيون ،وتنشيط الدور الثقافي لقناة
العربي بمتابعة النشاط األدبي والثقافي
الذي يقام في الكويت وبثه للجمهور.
 - 9دعم املعاهد الفنية العليا بما يمكنها
من أداء رسالتها باعتبارها مؤسسات
ثقافية إلى جانب كونها معاهد أكاديمية.
 - 10تفعيل م��رس��وم إن�ش��اء أكاديمية
ال �ك ��وي ��ت ل �ل �ف �ن��ون ب��اع �ت �ب��اره��ا ال �ك �ي��ان
الحاضن للمعاهد الفنية العليا املوجودة
حاليا والتي تنشأ مستقبال ،وضرورة
استكمال بناء مباني األكاديمية املتوقفة
منذ عام .1990
 - 11إح � �ي� ��اء ال� �ن� �ش ��اط امل� ��درس� ��ي ف��ي
امل � ��دارس ب �ف��روع��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب��اع�ت�ب��اره
الحاضنة األول��ى ألصحاب املواهب في
مختلف املجاالت الفنية واألدبية.

إقبال مفاجئ ..وال مشاكل مع الرقابة

 4مشاهد ترسم مالمح معرض
القاهرة للكتاب
القاهرة  -محمد عبد الناصر
ليس معرضا ع��ادي��ا للكتاب ،ال ألن��ه من
ب�ي�ن األق � ��دم ع �ب��ر أك �ث��ر م��ن ن �ص��ف ق��رن،
وال ألن ��ه االض �خ��م ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
لكن لحال الزخم التي تصاحبه وتخطف
األض � ��واء إل �ي��ه ،وه ��و م��ا ع�ك�س��ه اإلق �ب��ال
الكبير للزائرين الذين وقفوا في طوابير
طويلة قبل افتتاحه للجمهور.
ب �ع��د أن أزي � ��ح ال �س �ت��ار ل �ل �ج �م �ه��ور أم��س
الخميس لالستمتاع بفاعليات معرض
ال� �ق ��اه ��رة ال� ��دول� ��ي ،ت �ج��ول��ت سبقلا ب�ين
قاعات املعرض وأجنحتها الغنية بالكتب،
والتي تنذر في يومها األول بالعديد من
الظواهر التي تجلت على السطح ،لترسم
الكثير من عالمات الدورة  51من املعرض.

المليون األول
قد يكون هذا العنوان مجازيا ،لكن ماذا لو
انبسطت أفواج الناس على مدى بصرك؟
ه��ذه ه��ي ال �ص��ورة ال�ت��ي ستجدها أمامك
عندما تبدأ جولتك ف��ي معرض القاهرة
ال� ��دول� ��ي ل �ل �ك �ت��اب ،زح � ��ام رب� �م ��ا ب �خ�لاف
املتوقع في ساعات الصباح األولى ،حيث
ان ال�خ�م�ي��س ه��و ي ��وم ع �م��ل رس �م��ي في
البالد ،وبعض الجامعات ال زال��ت تجري
اختباراتها ،كما أنه يتزامن ونهاية الشهر،
أي ق �ب��ل ت �ق��اض��ي امل��وظ �ف�ي�ن م��رت�ب��ات�ه��م
الشهرية ،رغم ذلك كان الحضور كثيفا،
وم��ن املتوقع أن تتجاوز أرق��ام الحضور
ه ��ذا ال �ع��ام أرق� ��ام ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه �ب��ي ال�ع��ام

زحام شديد في أروقة المعرض

املاضي ،والتي سجلت  4.5ماليني زائر.

ُكتاب «الفيسبوك»
ي �ب��دو أن ك �ت��اب��ات ال �ن �ش �ط��اء ع �ل��ى م��وق��ع
«ف �ي �س �ب��وك» ك��ون �ه��ا امل �ن �ص��ة األول � ��ى في
مصر ،والتي تحظى بمتابعة وبمشاركات
ك� �ب� �ي ��رة ،ل ��ن ت� �ك ��ون م �ك��ان �ه��ا ف �ق��ط ع�ل��ى
ص�ف�ح��ات م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي،
بل تلك البوستات والتغريدات قد أعيدت
م�ع��ال�ج�ت�ه��ا ،أو ك��ان��ت وراء ف �ك��رة ق��ادت
صاحبها إلى أول عمل روائي.
وب ��رزت معظم اإلص � ��دارات ال �ج��دي��دة في
امل �ع��رض م��ن ك �ت��اب ش �ب��اب وص �غ��ار في
ال� �س ��ن ،ع ��رف ��وا ب �ن �ش��اط �ه��م ع �ل��ى م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وش�ك�ل��وا أرض�ي��ة
ج �م��اه �ي��ري��ة ع �ل��ى امل ��واق ��ع االف �ت��راض �ي��ة،
لينطلقوا منها إلى أعمالهم الجديدة التي

القت تفاعال من قبل الشباب الذي تهافت
ح��ول�ه��م ،ف��ي ظ��ل ج ��دل دائ ��ر ح��ول�ه��م من
قبل النقاد وال��زوار ح��ول م��دى قيمة تلك
األعمال على املستوى األدبي ،في ظاهرة
مستمرة وتزداد خالل األعوام املاضية.

ال مصادرة
شبح ال��رق�ي��ب ال��ذي ي�ج��ول ب�ين األجنحة،
ويترقب ويتفحص العناوين والكتب لم
يسجل حضوره في املعرض .واستقصت
سبقلا ح��ول دور الرقابة وتعاملها مع
دور النشر العربية واألجنبية في قاعة ،3
والتي جاءت معظم اآلراء بأنها لم تتسبب
ب ��أي م�ش��اك��ل ،ول ��م ت �ص��ادر ك�ت�ب�ه��م ،وأن
هناك بعض املالحظات تم إخطارهم بها
ح��ول بعض ال�ك�ت��ب ،حيث ش��ارك��ت 255
دار نشر عربية.

جناح وزارة اإلعالم ..أرفف فارغة
ظ �ه��ر ج �ن��اح وزارة اإلع �ل��ام ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب��أرف��ف خ��ال�ي��ة م��ن ال �ك �ت��ب ،وم ��ن دون
م��وظ��ف ل�لاس�ت�ق�ب��ال ،أو ك��رات�ين تشير
إلى تجهيز الجناح ،وذلك حتى الساعة
الخامسة مساء أمس.
وخالل جولة سبقلا التي تفقدت فيها
دور النشر الكويتية ،ظهر جناح وزارة
اإلع �ل�ام ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ق��اع��ة  3م��ن دون
ممثلني أو إص��دارات ،بينما تعمل جميع
أج�ن�ح��ة ال�ك�ت��ب ال�ع��رب�ي��ة ب�ش�ك��ل طبيعي
وت � �ع� ��رض إص� ��دارات � �ه� ��ا وم �ن �ه ��ا ج �ن��اح
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
والحظت سبقلا سيدة تحمل مالمح
أجنبية تجلس في الكرسي املخصص
لجناح وزارة اإلعالم ،وحني تم سؤالها

جناح وزارة اإلعالم

إذا م��ا ك��ان��ت ت�ت�ب��ع ال� � ��وزارة ،ن�ف��ت ذل��ك
وقالت انها مجرد زائرة شعرت بالتعب
بعد جولتها الطويلة ،فوجدت كرسيا
فارغا ،فجلست لتستريح!
واستفسرت سبقلا حول غياب وزارة

اإلع� �ل��ام ح �ت��ى اآلن رغ� ��م م�ش��ارك�ت�ه��ا
ال��رس �م �ي��ة ف ��ي امل� �ع ��رض ،ف ��أش ��ار أح��د
م �س��ؤول��ي امل �ع ��رض ال ��ى أن إدارت� � ��ه لم
تتلق حتى اآلن أي رسالة تفيد بإلغاء
مشاركة الوزارة.

 - 12االهتمام باملواد الفنية في جميع
امل��راح��ل التعليمية (املوسيقى والتربية
الفنية) لالرتقاء بذائقة الطالب الفنية،
وح�س��ن اختيار النصوص األدب�ي��ة في
مواد اللغة العربية.
 - 13ت�ه�ي��ب ال�ج�م�ع�ي��ات األه �ل �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
ب��ال �ش��أن ال �ث �ق��اف��ي ب��ال �ح �ك��وم��ة ،أن ت��وع��ز
لجميع الجهات الحكومية املعنية بالتعليم
والتثقيف وال�ت��وج�ي��ه ،للعمل على تعزيز
ال�ث�ق��اف��ة امل��دن�ي��ة ل��دى ال�ج�ي��ل ال�ج��دي��د ،لكي
يصل بنا إل��ى ال��دول��ة املدنية ال�ت��ي نسعى
إليها والتي تحفظنا من التفتت واالنشقاق
والفنت وتقودنا إلى الرقي والتقدم.

الموقعون
ي ��ذك ��ر أن ال �ج �م �ع �ي��ات ال� �ت ��ي ح �ض��رت
االجتماع ووقعت على البيان هي :رابطة
األدباء الكويتيني ،مسرح الخليج العربي،
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت�ن�م�ي��ة امل�ن�ظ��وم��ة
ال �ت��رب��وي��ة ،امل� �س ��رح ال �ع ��رب ��ي ،ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ت��راث ،ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ،ن�ق��اب��ة الفنانني
واإلعالميني ،جمعية الخريجني ،جمعية
الصحافيني ،وانتهى االجتماع بإصدار
بيان وقع عليه الحضور.

حياة وأسطورة
صالح الدين
رافع البرغوثي
ص� � ��در ن� �ه ��اي ��ة ال� �ع ��ام
امل��اض��ي ك�ت��اب «ح�ي��اة
وأس � �ط ��ورة ال�س�ل�ط��ان
صالح الدين» ،للمؤرخ
ج ��ون ��اث ��ان ف�ي�ل�ي�ب��س،
املتخصص في تاريخ
ال �ص �ل �ي �ب�ي�ن ،وم ��ؤل ��ف
«ال �ح �م �ل ��ة ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة
الثانية :توسيع حدود
املسيحية» ،و«الحملة
الصليبية الرابعة ونهب القسطنطينية» ،و«الحروب الصليبية
 1095ــ  ،»1197و«امل��داف�ع��ون عن األراض��ي املقدسة  1187ــ
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يرى املؤلف ان صالح الدين ال يزال يتمتع بمكانة بارزة في
التاريخ والسياسة والثقافة .وهو يسلط الضوء على سيرته،
وع�ل��ى اس��اط�ي��ر نسجها ال�ن��اس ح��ول��ه عبر ال �ق��رون ،ويفسر
االعجاب املستمر به في العالم اإلسالمي وفي الغرب ،مؤكدا
ان كياسة ص�لاح ال��دي��ن وم��روءت��ه وشجاعته سمات أعجب
بها فرسان اوروب��ا بشدة .ويشير ال��ى ان معاملة السلطان
املتسامحة ل�لأس��رى ال�ف��رن�ج��ة  -ع�ل��ى النقيض م��ن املذبحة
الوحشية التي رافقت الحملة الصليبية األولى في عام 1099
 محل إعجاب واس��ع النطاق .ويقول ان «م��ن املستحيل أنً
تجد شخصية تاريخية أخ��رى ق��د أص��اب��ت ق� ً
�وم��ا أو عقيدة
ّ
بمثل هذا الضرر العميق ،ثم هم مع ذلك ُيكنون له مثل هذا
اإلع �ج��اب ال�ك�ب�ي��ر» .وي�س�ل��ط فيليبس ال �ض��وء ع�ل��ى عبقرية
ص�لاح ال��دي��ن ،باعتباره سياسيا محنكا ودبلوماسيا من
ال��درج��ة األول� ��ى ،منبها ال��ى ان��ه رغ��م ش�ج��اع��ة ص�ل�اح ال��دي��ن،
وكفاءته االستراتيجية ،فإنه كثيرا ما حقق انتصاراته من
دون معارك أو قتال ،بالعمل السري لبناء التحالفات ،وشراء
الوالءات ،وصرف الناس عن تأييد أعدائه.
ويشير الى وعي السلطان العميق بأهمية الدعاية السياسية،
وكسب العقول والقلوب .ويرى فيليبس ان أفضل استثمارات
السلطان ك��ان دع�م��ه ال��واس��ع ،م��ادي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا ،للمؤسسة
الدينية التي كانت في وقت الحق ذات دور محوري في نجاح
التعبئة العامة والتجهيز للزحف نحو القدس.
وينفي فيليبس كثيرا من الحكايات املتداولة عن صالح الدين،
ومنها حكاية لقائه ريتشارد قلب األسد ،فذلك لم يحدث قط.
وي��رف��ض ص��ورة القائد ال��ذي رح��م الفرنجة ال��ذي��ن ظفر بهم
عند تحرير ال�ق��دس ،فلم يعمل ف��ي رقابهم السيف ،وجلهم
من املقاتلني الوالغني في دم��اء املسلمني ،وسمح لهم بشراء
حريتهم وم �غ��ادرة امل��دي�ن��ة ،وي��رى أن السلطان ك��ان بحاجة
ماسة لألموال ليضمن استمرار حملته لتحرير بقية املنطقة.
وي�ق��دم امل��ؤل��ف ف��ي ال�ج��زء األخ�ي��ر م��ن الكتاب إش ��ارات تدعو
القارئ الى الربط بني وقائع الحروب الصليبية ،وما قد بقي
م��ن آث��اره��ا السيكولوجية وال�ث�ق��اف�ي��ة العميقة م�ح�ف��ورًا في
الوجدان الغربي حتى اليوم.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

تفاءلوا
بالخير تجدوه

محمد سالم البلهان*
ّ
السوي عدة أحاسيس وأفكار وتأمالت،
تتملك اإلنسان
لحظة وداعه عاما واستقباله عامًا جديدًا ال يعرف ماذا
سيواجه فيه من أقدار ،في تلك اللحظة تعود به األفكار
إل��ى ي��وم بداية العام املنصرم آخ��ذة به إل��ى نهاية أيامه،
مجسمة امامه كل ما شاهد وواجه من أحداث في تلك
األيام التي هي مقدرة بقدرة اهلل سبحانه وتعالى العلي
القدير.
ف�ف��ي ال �ع��ام امل�ن�ص��رم ف�ق� َ�د ال�ع��دي��د م��ن األح �ب��ة واألخ ��وة
واألص� ��دق� ��اء ،ف �ف��ي ت �ل��ك األي � ��ام ق��د ي �ك��ون ف� ��ارق األه��ل
وال��وط��ن ،واخ�ت�ل��ط ب�ق��وم آخ��ري��ن وش�ع��وب وأم��م وسمع
لغات ولهجات لم يسمعها من قبل ،وكلمات ،واستمع
إلى افكار وعبر .ومن اعتكف في عقر داره لم يتحرك
ولم يعرف أحدًا ،دخل عام عليه كما استقبل غيره من
االعوام دون حراك وال جهد وال تعب ،مثله كمثل الهوام
التي تعيش على ما يقدم إليها من كأل .ولذا فإن الذي
في حالته هذه تنتفي عنده املعرفة او الدراية او الحكمة.
اإلن�س��ان املتحرك النشط الفاعل املتفتح ال��ذي يتفاعل
مع كل عناصر مكونات الحياة التي يعيشها ،املر منها
والحلو ،البد أن يخرج بتجربة تخلق منه إنسانًا قادرًا
على تحمل األزم ��ات ،وتجعله ق��ادرًا كذلك على إعطاء
األم� ��ور ح��ق ق��دره��ا م��ن ال �ج��دي��ة وال �ب �ح��ث والتمحيص
والتفكير والتقدير ،كل حسب ما ينال منه من صميم
افكاره ومساعيه.
ولذا ،فقد ال يكون من املستبعد ان يقف اإلنسان السوي
يفكر فيما سيضيف م��ن أق��دار يقدرها اهلل سبحانه
وتعالى له في العام ال�ق��ادم ،ال��ذي ال ي��دري ما سيحمل
ل��ه املجهول فيه ،وم��ا علينا إال أن نتفاءل بالخير ،وأن
ُْ َ
نؤمن ب��أن اهلل سبحانه وتعالى رحيم بالعباد «ق��ل ل ْن
ََ
ََ
َ
ص َيبنا ِإال َما كت َب اللهَُّ لنا» ،فإن آمنا بذلك أبعدنا عنا
ُي ِ
ك��ل وس ��اوس ال �ق��در وتطلعنا إل��ى غ��د م��زده��ر جميل،
فتفاءلوا بالخير تجدوه.
*سفير سابق

تكاتف دول
مجلس التعاون
فخري هاشم السيد رجب
دول مجلس التعاون الخليجي واملطلب االساسي الستمرار
االستقرار في منطقتنا التي تنعم بالرخاء وحسن الجيرة،
فنحن االن بأمس الحاجة لتنظيم التكاتف القوي ولنكن اقوياء
اقتصاديا لتكون لنا كلمة في الشأن الدولي ،الن ما نشاهده
االن من امثلة ابتزاز يستدرجنا الى الحيطة والحذر الن صديق
اليوم عدو الغد ،فال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني.
تكاتف دول مجلس التعاون الخليجي هو مطلب قومي خليجي،
فالشعب اليهودي ب��دأ منتشرا مشردا في كل انحاء اوروب��ا
وال��دول العربية ،انظروا للقوة التي يملكونها االن اقتصاديا
واعالميا بالرغم من صغر حجم بما تسمى اسرائيل وعدد
سكانها يفوق ال�ـ  9ماليني نسمة بخالف اليهود املنتشرين
في العالم.
فيجب ان نقتدي بنفس االسلوب والحمد هلل لدينا املال لنصبح
اق ��وى م�ن�ه��م اق �ت �ص��ادي��ا ،ف�ه��م م��ن ع��ائ�ل��ة واح� ��دة وه ��ي عائلة
روثتشايلد اليهودية يتحكمون ف��ي ال �ق��رارات الغربية منها
اميركا بالدرجة االولى.
منذ تأسيس مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ف��ي ال �ـ  25م��ن مايو
سنة  1981وعالقات الدول اخوية ومتينة ،واهم أهداف املجلس
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بني ال��دول األع�ض��اء في
جميع امليادين ،صحيح نشهد خالفات بني الشقيقتني اململكة
العربية السعودية ودولة قطر ولكن املحصلة االخيرة فاالشقاء
مهما اختلفوا في النهاية يتم الصلح ،وكما قال تعالى«َ :و ِإ ْن
الس ِم ُ
اج َن ْح َل َها َو َت� َ�و َّك� ْ�ل َع َلى اللهَِّ إ َّن� ُ�ه ُه� َ�و َّ
َج َن ُحوا ِل َّلس ْلم َف ْ
يع
ِ
ِ
ْال َع ِل ُ
يم».
فانظروا لالتحاد االوروبي ،وعدد اعضائه الـ  28وبالرغم من
اختالف اللغات ( 23لغة) والعادات فهم متكاتفون وعلى قلب
واحد ،ونحن ست دول ولغتنا العربية لغة القرآن واحدة نختلف
ونعاتب ونعاقب بعضنا بعضًا ،فهو ال يجوز وخاصة بظرفنا
الحالي.
اهلل املوفق ورحم اهلل السلطان قابوس بن سعيد.

على أوتار الفكر
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أسوأ استجواب في تاريخنا الديموقراطي!

الكل أجمع على أن االستجواب ،الذي قدمه أحد النواب ضد
وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل م��ؤخ��را ،استجواب
«ماصخ»! لكن القوى األصولية وقفت كما توقعنا معه،
الن «م �غ��ارات علي ب��اب��ا» أو أغ�ل��ب ال�ل�ج��ان الخيرية ،التي
تكسب منها املاليني ،ستوضع تحت املجهر للمرة األولى
ف��ي ح�ي��ات�ه��م ،وه �ك��ذا ج�م��ع ه��ذا االس �ت �ج��واب ال �س��وء من
جميع اطرافه بخلفيته غير املوضوعية!
ث��م خ��رج علينا أح��ده��م إع�لام�ي��ا ي�ح��رض ع�ل��ى ال��وزي��رة،
بحجة أنها ضد الحجاب وأمور أخرى نفتها الوزيرة نفيا
قاطعا وب��األدل��ة امللموسةّ ،
فأمها محجبة فكيف تنتقد
ّ
الحجاب؟! مع العلم بأن الحكومة تغض النظر عنه خشية
من سطوة حزبه االصولي ،الذي شجعته الحكومة لعقود
ط ��وال ،وتمكن ذل��ك ال�ح��زب م��ن معظم م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
بسبب تخاذلها!
***
االس� �ت� �ج ��واب امل ��اص ��خ رك� ��ز ع �ل��ى إع ��اق ��ة وال � ��د ال ��وزي ��رة،
ومخالفات منسوبة ألحد أقاربها بهيئة االعاقة ..ذلك أن
الوزيرة أخ��ذت تفرغا من عملها للعناية بوالدها ،فكيف
بنظره تتولى منصب وزيرة مسؤولة عن هيئة االعاقة؟!..

وه��و أم��ر م��ردود عليه ب��أن هيئة االع��اق��ة تتبع ،كما تتبع
أك �ث��ر م��ن ع�ش��ر ه�ي�ئ��ات ودواوي� � ��ن ،م�ع��ال��ي ال �ن��ائ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء! وفات النائب أن السيد نائب رئيس
مجلس األمة حصل على تقاعد طبي من الخطوط الجوية
الكويتية ،ثم تولى رئاستها او االشراف عليها ،كما تولى
كرسي الوزارة (البلدية) بالرغم من ذلك التقاعد ،ولم يفتح
ذلك العضو او جماعته من االصوليني فمهم بكلمة واحدة
عن ذلك! وهذا هو الكيل بمكيالني الذي ال يبرع به أحد كما
يبرع االصوليون ،بالرغم أنه منهي عنه دينيًا!
أم��ا قريبها ال�ق�ي��ادي ف��ي هيئة اإلع��اق��ة ،ف�ل��م تثبت عليه
امل�خ��ال�ف��ة ،وق ��د اط�ل�ع��ت ع�ل��ى رس��ائ��ل ب��وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي تمدح ادارته لتلك الهيئة (االعاقة) ،التي تقطر
انسانية وإخالصا.
أكثر ما يقلقنا في ه��ذا االستجواب ،ال��ذي ال طعم له وال
رائحة ،املطالبات النيابية التي سيتقدم بها بعض النواب
للحكومة ال��رش �ي��دة ،ح�ت��ى ال ي�ص��وت��وا ع�ل��ى ط��رح الثقة
بالوزيرة البريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:

دريشة تراثية

فيلم  ..1917الوقت
الفعلي

د .سعود محمد العصفور
يضرب في الذل والهوان .ويقال« :من نية الحمار ما
ظهرت له قرون» ويقال :بصيغة أخرى« :زين الحمار
ما ظهرت له قرون» يضرب لسوء الطبع .ويقال« :إذا
ش�ب��ع ال�ح�م��ار ن�ه��ق» ي�ض��رب للبطر ف��ي النعمة وف��ي
نكران الجميل .ويقال« :التكرار يعلم الحمار» يضرب
ل�ق�ص��ور ال�ف�ه��م .وي �ق��ال« :ف�ل�ان نشيط م�ث��ل ال�ح�م��ار»
يضرب للصبر والقوة والنشاط والتحمل ،وهو مدح
في ذم .ويقال« :فالن حمار َّ
مكدة» ،يضرب للشخص
الذي يتحمل العمل الكثير مع املشقة ،ويقال« :صاحت
عليه ال �ح� َّ�م��ارة» ي�ض��رب ل�لإن�س��ان يفعل ال �ش��يء وال
ي��رض��ي الغير فيتصايحون اع�ت��راض��ا على فعله أو
َّ
الق َّرب على
قوله،
والحمارة هم الذين يحملون املاء في ِ
ظهور الحمير .ويقال« :يسوق حمارك أو ما يسوق»
عبارة يرددها األطفال عند ترددهم على البيوت في
مناسبة القرقيعان ،وهي سؤال ألهل البيت عن وجود
القرقيعان عندهم أو ع��دم��ه ،وف��ي ح��ال ع��دم وج��وده
فإنهم س��وف ينصرفون عنهم لبيت آخ��ر .و«حمارة
القايلة» ،وتسمى أيضا «أم حمار» شخصية خرافية
على ص��ورة ام ��رأة ع�ج��وز شمطاء ،لها رج��ل حمار،
خروجها وقت الظهيرة ،والقصد منها تخويف أطفال
الزمن الجميل من الخروج في ذلك الوقت.

من صيد الخاطر

ب ْالفِ ط َنة»
«البطنة ُتذهِ ُ

ُ
ْ َ
ذه ُب ال ِفطنة» ،و«القلب ينتحل الحكمة عند
«البطنة ت ِ
خ�ل��و ال �ب �ط��ن» ،و«م ��ن ق��ل ط�ع��ام��ه ،ص��ح ب��دن��ه ،وصفا
قلبه» ،و«ال تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ،فإن
القلوب تموت ك��ال��زرع إذا كثر عليه امل ��اء» ،و«م��ا مأل
آدم��ي وع��اء ش �رًا م��ن بطنه ،بحسب اب��ن آدم لقيمات
يقمن صلبه» ،و«إياكم والبطنة ،فإنها مفسدة للبدن،
ومورثة للسقم ،ومكسلة عن العبادة» ،إنها أحاديث
نبوية لم ينطق بها النبي عليه الصالة والسالم عن
الهوى.
أما لقمان الحكيم فقد قال البنه« :يا بني الشبع يمنعك
من نظر االعتبار ،ويمنع لسانك عن الحكمة ،ويثقلك
عن العبادة» ،أم��ا خليفتنا ال��راب��ع علي بن أب��ي طالب،
رضي اهلل عنه وأرض��اه ،وكرم اهلل وجهه ،فقال« :من
اق�ت�ص��د ف��ي أك �ل��ه ك �ث��رت ص�ح�ت��ه وص�ل�ح��ت ف�ك��رت��ه»،
و«م ��ن ق��ل أك�ل��ه ص�ف��ا ف �ك��ره» ،ك�م��ا ذك��ر ب��أن حكيما
سئل :بما تدرك الحكمة؟ فقال« :بقلة األكل».
أما علميًا فحتى األطباء نصحوا بقلة األك��ل ،وأكدته
دراس� � ��ة ن �ش��ره��ا م�س�ت�ش�ف��ى ك �ل �ي �ف�لان��د ك�ل�ي�ن��ك في
أب��وظ �ب��ي ،مل��ا ل�ل�إف ��راط ف��ي ت �ن��اول ال �ط �ع��ام م��ن نتائج

ف ��رح ��ت ألش �ق��ائ �ن��ا ف ��ي اإلم � � � ��ارات ،ع �ن��دم��ا ق � ��رأت خ �ب��را
اجتماعيا في صحيفة الشرق األوسط ،يقول :عهود بنت
خلفان الرومي ،وزيرة دولة السعادة وجودة الحياة ،مدير
مكتب رئاسة مجلس ال��وزراء ،استقبلت وف��دا رفيعا من
كوستاريكا م��ن كبار مسؤوليهم الحكوميني ،ج��اء في
زيارة رسمية لالطالع على التجارب الريادية في التحديث
والتطوير الحكومي في اإلمارات ،وأكدت الوزيرة ان تجربة
العمل الحكومي اإلماراتية تمثل نموذجًا عامليًا يحتذى
في التحديث والتطوير( ..انتهى).
وب�م��وج��ب ه ��ذا ،أط��ال��ب ب��اس�ت�ح��داث وزي ��ر دول ��ة التعاسة
وس��وء ال�ح�ي��اة ،فهذا م��ا ن��راه يوميا ام��ام�ن��ا ،وخصوصا
ف��ي دوائ��رن��ا الحكومية ،وأم�ث�ل��ة ال�س��وء أك�ث��ر م��ن أن تعد
وتحصى ..وكان اهلل في عوننا!

من شباك الباص

اللهجة الكويتية ..وقدرتها
على صنع المعاني ()19
تتمة ملا جاء في الحيوانات..
ال �ح �م��ار :يظلم كثير م��ن ال �ن��اس ال �ح �م��ار ،فيصفونه
بالغباء والبالدة ،مع أنه يستخدم في قيادة املواشي،
واالستدالل على املواضع التي سبق إتيانها ،كما أنه
َّ
صبار على تحمل املشاق واألحمال الثقيلة ،لكنه ال
محالة واق��ع في ال��ذم فيوصف بالبالدة وع��دم الفهم.
وي�ق��ال أيضا ف��ي ال�ح�م��ار« :ان�ط��ر ي��ا حمار مل��ا إييك -
يجييك  -الربيع» يضرب لكراهية طول االنتظار وعدم
تعجيل امل�ن�ف�ع��ة .وي �ق��ال« :م��ات��ت ال �ح �م��ارة وانقطعت
الزيارة» يضرب لصاحب املصلحة إن انتفت مصلحته
قل وفاؤه .ويقال« :اربط حمارك وال تتعدى حليتان»
(ح �ل �ي �ت��ان م �ك��ان ت�ك�ث��ر ب��ه امل �ي��اه ال �ع��ذب��ة ف��ي منطقة
ش� ��رق) .وي �ق��ال« :إن س�ك��ت ج ��دار وإن ن�ط��ق ح�م��ار»
يطلق على الغبي م��ن ال �ن��اس .وي �ق��ال« :ح�م��ار تركبه
خير من حصان تقوده» ،يضرب في املنفعة .ويقال:
«حمار يموت بمريطه» يضرب للذل والهوان .ويقال:
«ذي ��ل ح�م��ار بحلچ املتمني» ي�ض��رب ف��ي االس�ت�ه��زاء
بمن يكتفي باألمنية دون بذل للجهد .ويقال« :رجل
حمار في خشم ب��زون» يضرب في التناقض وسوء
التدبير ،والبزون هو القط .ويقال« :سوق حمارك ياك
 جاءك  -الليل» يضرب في الحث على سرعة إنجازالعمل .ويقال« :ال اتكبر الحمار بقولة هش» يضرب
في دف��ع ال�غ��رور عن شخص متخلق ب��ه .وي�ق��ال« :إذا
قالوا لك حمار فانهق» يضرب في شدة الغيظ والعناد
وامل �ك��اب��رة .وي �ق��ال« :م ��ا ي �م��وت ب�م��رب�ط��ه إال ال�ح�م��ار»

علي أحمد البغلي

طالل عبدالكريم العرب
سلبية ،فكثرة األكل ال تتسبب فقط في السمنة ،التي
قد تؤدي الى قصر في العمر ،ولكنها قد تؤثر حتى
ع�ل��ى امل�ل�ك��ات ال��ذه�ن�ي��ة بشكل واض ��ح ،ف�م��ن أصيبوا
بالسمنة يصابون بالخرف والزهايمر بنسبة تفوق
املتوسط بـ ،%15كما بينت الدراسة أن املسنني السمان
يستهلكون سعرات حرارية مرتفعة ،مما يزيد لديهم
اإلصابة بنوع من فقدان الذاكرة يدعى ضعف اإلدراك
امل�ع��رف��ي ،وه�ن��اك م��ن أط�ب��اء األع �ص��اب م��ن يعتقد أن
اإلسراف في األكل يحفز بروتينات التوتر في الدماغ،
ّ
ويسرع من تآكل الخاليا وفقد الذاكرة بسببها.
ْ
ُ
َ
ذه ُب ال ِفطنة»،
فصدق رسول اهلل حني قال« :البطنة ت ِ
وحني قال«َ :ما َمأل َآد ِم ٌّي و َع ًاء َش ًّرا ِم ْن َب ْطنَ ،ح ْسبُ
ْ ِ َ ََ
ٍ َْ
َ
االد ِم ِّي ُل َق ْي َم ٌ
ات ُي ِق ْم َن ُصل َب ُه ،ف ِإ ْن غل َب ِت ال َآْد ِم َّي نف ُس ُه،
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ ُ ُ ٌ َّ َ
َف ُثل ٌث للط َع َ ٌ
َ
س» ،فكفانا
ِ
ام ،وثلث ِللشر ِ
اب ،وثلث ِللنف ِ
ِ
اهلل شر اإلفراط في طعام ال نحتاج منه إال ثلثه.

صالح الغازي
@salehelghazy

قال املخرج البريطاني الشهير سام ميندز عن فيلمه« :أحداثه
ستظهر في الوقت الفعلي لجعل الجمهور أقرب ما يكون إلى
الشخصيات».
هذا التصريح جعلني أفكر في ما سيفعله وانتظرت الفيلم ،لكن
ملا عرض ترددت في حضوره لكونه فيلما حربيا ،وأثناء الحرب
العاملية األولى ،توقعت اثارة وعنفا ،لكن عدت وقررت مشاهدته،
في ابريل  1917شمال فرنسا ،يقول الضابط للعريف «بليك»
اخ �ت��ر م�ع��ك أح��ده��م وت �ع��ال ،ف��اخ �ت��ار ال �ج �ن��دي ال �ن��ائ��م ب �ج��واره
«شوفيلد» ،تم تكليفهما بمهمة داخل فرنسا لعدة أميال للحاق
بالفيلق املتقدم لتوصيل رسالة بإلغاء أوامر الهجوم على األملان
ألنهم انسحبوا ونصبوا فخا إلبادة الفيلق وقوامه  1600جندي،
العريف «بليك» متحمس إلنقاذ أخيه املالزم «جوزيف» بالفيلق،
و«شوفيلد» يلومه الختياره ،لكنه يؤكد أنه لم يكن يعلم ويطالبه
بالعودة لكنه يكمل .العريف «بليك» هو دين تشارلز تشابمان،
املمثل اإلنكليزي ال��ذي أب��دى جدية ف��ي أدائ ��ه ،و«شوفيلد» هو
املمثل اإلنكليزي املفاجأة جورج ماكاي.
ش��اب��ان إنكليزيان لطيفان ف��ي مقتبل العمر ،يعبران مناطق
خطرة باألفخاخ التي صنعها األمل ��ان ،فيقتل «بليك» ،ويأخذ
«شوفيلد» مقتنياته الشخصية ويكمل ،ليكون مصير املتحمس
املوت والجندي املتورط يكمل بدافع إنقاذ األبرياء! ماكاي أجاد
ّ
بشكل استثنائي ،ونجح في توصيل الرسالة للجنرال وسلم
املالزم مقتنيات أخيه الشهيد في مشهد مؤثر وقوي.
وفلسفة الوقت الفعلي ،العامل األبرز والحديث لتنفيذها نفذها
امل �ص��وراالن �ك �ل �ي��زي ال�ش�ه�ي��ر روج ��ر دي �ك �ن��ز ،ال ��ذي ق ��دم تقنية
تصوير كما لو ك��ان لقطة واح��دة ،باالضافة إل��ى ان املشاهدة
مترابطة ،وهناك دراية من اللحظة األولى بمعاناة الجنود ونقل
التفاصيل سواء الجغرافية أوعن الدمار ،واالنتقال بواقعية من
النهار إلى الليل ،وبإبهار بصري أوهمنا بالخطر وباحتماالت
مخيفة بعضها لم يحدث ،وإيهام اللقطة الواحدة جعلنا كمن
أخذ نفسًا وحبسه طيلة الساعتني ،ورغم أن مشاهد الخنادق
في البداية شعرت أن املسافة قريبة ج��دا وق��د أضرتها «أل��وان
شوت» ،لكن باملجمل وصلت واقعية مخيفة عن مدى عشوائية
تسيير األمور في الحرب وعبثها.
ب��ال�ت��أك�ي��د اس�ت�ن��دت فلسفة ال��وق��ت الفعلي إل��ى دق��ة امل��ون�ت��اج،
واملؤثرات الصوتية واملوسيقي التصويرية ،التي جاءت بعمق
إنساني شفيف لتوماس نيومان ،كرثت للحالة الواحدة املمتدة.
وألفت النظر إل��ى سبب مهم في ق��رب الشخصيات للجمهور،
حيث ب��راءة وص��دق وجدية جميع الشخصيات ،فلم يظهر أي
شرير أو متغطرس أو أحمق مثل افالم األكشن ،حتى الجنرال لم
يتغطرس ولم يرفض التراجع كما كان املتوقع ،حيث تم التحذير
أن يجعل معه شهودًا حني يسلمه الرسالة (لهوسه بالحرب)،
إنما أخذ القرار باالنسحاب في مشهد من أقوى مشاهد الفيلم.
أخيرًا ،أشهد أنني خرجت بعد مشاهدته بشحنة توتر عالية.

دللي ذاتك

ك�ث�ي��را م��ا سمعنا ت�ل��ك ال��دع��وة وت��أث��رن��ا ب�ه��ا واستجبنا لها،
فارتأيت ان اعرف فلسفتها وتقييمها لقبولها او استبعادها،
ف�ك��ان اخ�ت�ي��اري ه��و تهذيبها ال��ى أنصفي ذات ��ك ..الن عبارة
دللي ذاتك تفوح انانية ،ان لم يكن هذا التدليل بإنصافها فحب
الذات مطلب شرعي غير منكر ،ولكن بني حب الذات واالنانية
خيطا رفيعا ،فإن طغى حب الذات على النفس وتخلى االنسان
واهمل بعض مسؤولياته كان أنانيا ،وان افرط في تحقير ذاته
واهمالها ونسي انصافها كان ظاملا لها.
دل�ل��ي نفسك ف��ي جميع ال�ج��وان��ب ول�ي��س فقط ب��ال�ج��ري وراء
امل��وض��ة وامل �ق��اه��ي وال �س �ف��ر ل ��وح ��دك ،ف��إه �م��ال م�س��ؤول�ي��ات��ك

وواج�ب��ات��ك ليس بالتدليل ،م��ن ق��ال ان التدليل فقط بالترفيه
عن النفس؟ افهمي انعكاسك وكيف تعيشني الجمال الداخلي
والخارجي لتحبي ذاتك ،فأنا اتقبل دعوة انظري لنفسك باملرآة
وأحبي نفسك كما ه��ي ،فوصف حب ال��ذات بالعالقة االبدية
بينك وبني ذاتك ليس صوابا ،فالعالقة االبدية هي عالقة ذاتك
مع اهلل ..ل��ذا دلليها باتباع كتاب اهلل ،وليكن النصيب األكبر
من ال��دالل بالتعرف اكثر على الجانب الديني ،ومعرفة ما لك
وما عليك.
دللي نفسك اجتماعيا وصحيا وفكريا واسريا أيضا ..فال
يكون دالل��ك لنفسك سببا لضياع امانة اسرتك او والديك او

سهير ماجد بورسلي
اوالدك ،بل ّفوضي بعض مهامك البنائك الكبار حتى يتحملوا
املسؤولية ،وتخففي من ضغط املهام لديك ،ولكن اهمال هذا
الجانب كي تعيشي كما تريد نفسك ،لذلك أرى ان االنصاف
للنفس واح�ت��رام�ه��ا وم��راع��اة أول��وي��ات�ه��ا ي�ك��ون ب��ال�ت��وازن بني

االخذ والعطاء في املقابل ،دللي نفسك قد يجعلك تحت ضغط
نفسي شديد يترجم عندما ال تعرف التفريق بني احتياجاتها
ورغباتها ،فتهمل نفسها فتكون قليلة الصبر والتحمل عن
التعرض للضغوط ،وممكن ان تصاب بنوبات بكاء غير مبررة
وعرضة لالمراض النفسية والعصبية .نفسك ليست جهازا
فارفقي بها وأنصفيها ،فاالنسان روح وبدن فمن دللت بدنها
ولم تلتفت لروحها لم تعرف حقيقة خلقها ،وهي العبادة التي
تزكي النفوس واالرواح أوال ،فال تفرطي بحب ذاتك فتكوني
انانية ،وال تبخسي نفسك حقها فتكوني مهملة وظاملة لها،
وكوني وسطا فان اهلل جعلنا أمة وسطا.
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منطقة حطين
أرض فضاء  400م
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قالت وكالة موديز للتصنيف
االئتماني إن مشروع موازنة
السنة المالية  ،2021 /2020الذي
اعلن عنه مؤخرا ،يتوقع أكبر عجز
مالي ،من حيث الناتج المحلي
االجمالي منذ اوائل التسعينيات،
عندما كانت البالد تعيد البناء
بعد تحرير الكويت .وأضافت
في تقريرها الذي يصدر سنوياً
بعد اعالن مشروع الميزانية
العامة :في حين ان افتراضنا
لسعر نفط مرتفع ،يعني اننا
نتوقع ايرادات نفطية اعلى من
توقعات الميزانية (في ظل عدم
وجود تشريع جديد خاص برواتب
القطاع العام والدعم) ،ما زلنا
نرى مخاطر مرتفعة على هدف
الميزانية المتمثل في تجميد
االنفاق عند مستويات ميزانية
.2020 /2019
وأشارت الى ان زيادة العجز
المتوقع في الموازنة الى 9.2
مليارات دينار ( 30.3مليار دوالر)
او  %20من الناتج المحلي
االجمالي (بعد استقطاع حصة
صندوق االجيال القادمة) هي
في المقام االول نتيجة انخفاض
ايرادات النفط المتوقعة ،مقارنة
بالعام الماضي.
حسام علم الدين
وفقًا لتقديرات «موديز» ،فإن متطلبات التمويل االجمالية
التي يتضمنها م�ش��روع امل��وازن��ة ستستنفذ السيولة من
اصول صندوق االحتياطي العام في السنة املالية /2020
2021؛ لذلك من املرجح ان يظل اصدار النسخة املنقحة من
قانون الدين العام أولوية تشريعية للحكومة خالل العام
الحالي.
ولفتت الى ان افتراض متوسط سعر النفط عند  55دوالرا
للبرميل ه��و نفسه ف��ي م�ش��روع امليزانية الحالية ،رغ��م ان
احجام االنتاج قد تقل عن السابق بسبب موافقة الكويت
على تخفيض اضافي الى  2.67مليون برميل يوميا ضمن
اتفاقية منظمة اوبك في ديسمبر املاضي ،متوقعة ان يمتد
هذا التقييد النتاج املنظمة الى ما بعد نهاية مارس املقبل
خ�لال الفترة املتبقية م��ن ال�ع��ام ال�ح��ال��ي .ع�ل�اوة على ذل��ك،
يفترض مشروع امليزانية الكويتية ارتفاع تكاليف انتاج
الخام ،ما يخفض صافي االيرادات النفطية.

المصروفات العامة في  2021 /2020سترتفع إلى  23.2مليار دينار

«موديز»:

الكويت تفقد السيطرة على الرواتب
 ارتفاع كلفة األجور
بسبب نمو عدد
موظفي القطاع العام
والترقيات اإلدارية
التلقائية

 اإليرادات النفطية
َّ
تتأثر بخفض اإلنتاج
وارتفاع كلفته..
لكن سعر البرميل
سيرتفع قليالً

 أصول االحتياطي
العام انخفضت إلى

 عالقة الحكومة
بالبرلمان متو ِّترة..
وسنة االنتخابات
تحول دون أي تدابير
لزيادة اإليرادات

 14مليار دينار..

والجزء السائل سيذهب
لسد العجز
وق��ال��ت «م ��ودي ��ز» :ادت ه ��ذه ال �ع��وام��ل ال ��ى ق �ي��ام الحكومة
بتخصيص ايرادات نفطية ،بلغت  12.9مليار دينار ،وهي
اق��ل من تقديرات العام الحالي البالغة  13.9مليار دينار.
ونتوقع بعضا م��ن االت�ج��اه الصعودي املحتمل لعائدات
ال �ن �ف��ط ،م �ق��ارن��ة ب �م �ش��روع امل �ي��زان �ي��ة امل �ق �ت��رح ب��ال�ن�ظ��ر ال��ى
افتراضنا االعلى لسعر برنت عند  62دوالرا للبرميل لعام
.2020
ّ
كما توقعت «موديز» ان تبلغ العائدات النفطية  14.6مليار
دينار في السنة املالية املقبلة ،ونظرا الى ان ايرادات النفط
ف��ي ال�ك��وي��ت ت�ش�ك��ل اك �ث��ر م��ن  %90م��ن اج�م��ال��ي االي� ��رادات
الحكومية ،فإن االختالفات الطفيفة في االسعار والكميات
ّ
ت ��ؤث ��ر ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف ��ي رص �ي��د امل �ي��زان �ي��ة .وأض ��اف ��ت :ام��ا
بالنسبة الى االنفاق فإن التزام مشروع املوازنة االبقاء على
نفقات الحكومة ثابتة عند نفس املستوى من السنة املالية
/2019  2020ينطوي على موقف أكثر تشددا في امليزانية
الحالية ،والتي تتوقع الحكومة تحقيقها ،من خالل توفير
ال��روات��ب م��ن ال��زي��ادة ف��ي ع��دد امل�ت�ق��اع��دي��ن نتيجة اص��دار

قانون التقاعد املبكر في  ،2019وكذلك من خالل السيطرة
على الترقيات واملكافآت عبر ربطها بالتغيب.
ّ
وق��ال��ت :م��ع ذل ��ك ،ت�م��ث��ل األج ��ور وال��دع��م  %71م��ن االن�ف��اق
ّ
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي م �ش��روع امل �ي��زان �ي��ة ،وم ��ن امل��رج��ح ان ي��ؤدي
الجمع بني نمو عدد موظفي القطاع العام (بسبب ارتفاع
ن�س�ب��ة ف�ئ��ة ال �ش �ب��اب م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين) وال �ت��رق �ي��ات االداري� ��ة
التلقائية الى زيادة الضغط على فاتورة األجور في غياب
التدابير التشريعية للسيطرة عليها .يذكر انه جرى تقديم
م �ش��روع ق��ان��ون ل�ت��رش�ي��د ن�ف�ق��ات اج ��ور ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ال��ى
مجلس االمة في  ،2017لكن لم تجر املوافقة عليه.
ّ
وتوقعت «موديز» مع احتمال استمرار نمو عدد العاملني
ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،ارت �ف��اع اج�م��ال��ي النفقات بنسبة %3.2
ال��ى  23.2مليار دينار في السنة املالية /2020  ،2021كما
ّ
ت��وق�ع��ت وص��ول العجز امل��ال��ي ال��ى  8.3م�ل�ي��ارات دي �ن��ار ،او
 %17.7من الناتج املحلي االجمالي.
وأوضحت انه قد يحدث تعديل امليزانية في ما بعد ،النها
تخضع ألشهر ع��دة من التدقيق واملفاوضات في مجلس

بيع مجمع تجاري بـ 20مليون دينار

وافق على أنابيب غير مطابقة ..وتجاوزاته بدأت منذ ٢٠٠٤

صفقة عقارية «تاريخية» في الجهراء!
هبة حماد
علمت سبقلا من مصادر مطلعة عن صفقة عقارية
مليونية «تاريخية» ملجمع تجاري كائن في منطقة
الجهراء التجاري تم بيعه من قبل تاجر يملكه بقيمة
 20مليون دينار ملصلحة تاجر آخ��ر وبعائد ،%7.8
علمًا بأن مساحة املجمع تبلغ  1600متر مربع.
يذكر أن تقرير بيت التمويل الكويتي للربع الثالث
من  2019أشار إلى أن متوسط العائد على العقارات
ّ ً
مسجال ،%7.9
التجارية في محافظة الجهراء استقر
وه��ي نسبة أدن��ى من معدل العوائد التي تصل إلى
 %8.3للعقارات االستثمارية ،وف��ي منطقة الجهراء
التجارية إح��دى املناطق املتميزة باملحافظة يبلغ

معدل العائد على العقارات التجارية .%7.9
وب �ّي��نّ ال �ت �ق��ري��رارت �ف��اع م �ت��وس��ط س �ع��ر امل �ت��ر ف ��ي ال �ع �ق��ار
ال �ت �ج��اري مل�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء إل ��ى  2840دي �ن ��ارًا بنهاية
ّ ً
مسجال زيادة  %0.7عن الربع الثاني الذي
الربع الثالث،
ّ
سجل زيادة ملحوظة قدرها  %8على أساس ربع سنوي،
وب��ال �ت��ال��ي ح��اف �ظ��ت م �س �ت��وي��ات األس �ع ��ار ع �ل��ى م�س��اره��ا
التصاعدي ال�ق��وي ،وي�لاح��ظ اس�ت�م��رار تسجيل معدالت
زي ��ادة س�ن��وي��ة ملحوظة مل�ت��وس��ط س�ع��ر امل�ت��ر م��ن العقار
ال�ت�ج��اري ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ل�ت��أخ��ذ ات�ج��اه��ًا ت�ص��اع��دي��ًا حتى
وصلت إلى  %8.8في الربع الثالث على أساس سنوي.
وارتفعت مستويات األسعار بنهاية الربع الثالث في
معظم مناطق املحافظة ع��ن ال��رب��ع الثاني ،ف��ي حني
استقرت ف��ي تلك ال�ت��ي تعد أع�ل��ى مناطق املحافظة

أس �ع ��ارًا ،م�ن�ه��ا ب�ع��ض األم��اك��ن م��ن منطقة ال�ج�ه��راء
املركز التجاري واإلداري ،عند حاجز  4000دينار من
دون تغير عن الربع الثاني ،وارتفع متوسط السعر
في عدة أماكن بمنطقة الجهراء منها شارع مرزوق
املتعب إلى  2950دينارًا بنهاية الربع الثالث بزيادة
 %1.7على أساس سنوي.
وارتفعت مستويات األسعار في منطقة القيصريات
ّ
مسجلة  2900دي �ن��ار بنهاية ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ب��زي��ادة
 ،%1.8ف��ي ح�ين اس�ت�ق��رت ف��ي ب�ع��ض م��واق��ع منطقة
الجهراء منها األماكن ذات مساحة  1000متر مربع
ّ
مسجلة نحو  2350دينارًا للمتر ،وفي
في القطعة 41
ّ
مواقع تجارية مثل القطعة  21ما زال يسجل متوسط
السعر نحو  2000دينار بنهاية الربع الثالث.

نسبة عائد البيع من دخل العقار السنوي
المحافظة

الجهراء

المنطقة

نسبة البناء

للربع الثالث 2019
من

إلى

المتوسط

الجهراء

%180

مرزوق المتعب

%7.75

%8.00

%7.88

الجهراء
المركز اإلداري والتجاري

%300

االداري والتجاري

%7.75

%8.00

%7.88

الجهراء القيصريات

%300

قطعة 20

%7.50

%7.75

%7.63

الجهراء

%50

قطعة  41أ

%8.00

%8.00

%8.00

¶ املصدر بيت التمويل الكويتي ¶

«كفيك» :تحويل نقل ملكية
استثمار إلى «تابعة»
ق��ال��ت ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ل واالس �ت �ث �م��ار(ك �ف �ي��ك):
إنها قامت بتحويل نقل ملكية اح��د استثماراتها (شركة
ال�ص�ل�ب��وخ ال�ت�ج��اري��ة) وامل�م�ل��وك��ة للشركة األم إل��ى إح��دى
شركاتها التابعة وهي شركة كفيك للوساطة املالية بعد
موافقة الجهات الرقابية.

رئيس فريق في «نفط الكويت»
يتكسب  5ماليين دينار من عقد واحد
سعد الشيتي
تفاعال مع ما نشرته سبقلا بعددها الصادر امس،
حول كشف شركة نفط الكويت قضية فساد جديدة،
ك�ش��ف م �ص��در م�ط�ل��ع ان ال �ت �ج��اوزات وال�ت�ن�ف�ي�ع��ات
ف��ي ه��ذه القضية ب ��دأت م�ن��ذ ع��ام  ٢٠٠٤واس�ت�م��رت
لفترة ليست بالبعيدة .واش ��ار امل�ص��در نفسه الى
ان امل�س��ؤول ال��ذي تم فصله عن العمل ك��ان يمارس
تجاوزاته منذ ان ك��ان موظفا وقبل ان تتم ترقيته
الى منصب رئيس فريق وإنه تكسب من عقد واحد
فقط ما يقارب  ٥ماليني دينار.
وأوض � ��ح ان ت� �ج ��اوزات امل� �س ��ؤول امل �ت �ه��م ب�ش�ب�ه��ات
الفساد والتنفيع ،تكمن في اتفاقه مع احد املقاولني

على أن جميع األع�م��ال املدنية التي تتم ترسيتها
عليه بان يقوم بقبول أنابيب خاصة باملشروع غير
مطابقة لشروط العقد ومخالفة للمواصفات التي
ي�ن��ص عليها ال�ع�ق��د .وت��اب��ع :ل�لأس��ف ه��ذا امل�س��ؤول
ك��ان دائما ما ي��ردد أن��ه محسوب ومسنود من احد
أعضاء مجلس األمة الحاليني.
وذك� ��ر امل �ص ��در ان ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي شكلتها
الشركة ق��ررت فصل امل�س��ؤول ع��ن العمل وتحويله
إل��ى ن��زاه��ة .وأض��اف ان لجنة التحقيق ف��ي مجلس
األم��ة بشأن ال�ت�ج��اوزات ف��ي التعيينات والترقيات
استدعت بعض القيادات النفطية وبعض املديرين
ل�ب�ح��ث ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة وك�ي�ف�ي��ة ح��دوث�ه��ا ال��ى جانب
تجاوزات اخرى.

الشركة ترجع السبب إلى تدخالت أطراف خارجية

معدل العائد السنوي على العقارات التجارية في بعض المناطق الجهراء
الشارع

االمة ،ومع تحديد موعد االنتخابات التشريعية في الربع
الرابع من  ،2020فمن املحتمل ان يكون هناك ضغط أعلى
من املعتاد على الحكومة لزيادة مخصصات االنفاق قبل
التصويت على امليزانية ،وال��ذي يحصل ع��ادة قبل اج��ازة
الصيف مباشرة .ولفتت الى انه من املرجح ايضا ان تمنع
االنتخابات املقبلة الحكومة من اقتراح اي تدابير جديدة
ومهمة لزيادة االيرادات ،مذكرة بأنه منذ انتهاء صالحية
ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام ف��ي  ،2017اعتمدت الحكومة بالكامل
على ص�ن��دوق االحتياطي ال�ع��ام لتلبية متطلبات تمويل
العجوزات االجمالية ،ما أدى الى التسريع بخفض حجم
هذا الصندوق.
وق� ��ال� ��ت «م � ��ودي � ��ز» :ن � �ق� � ّ�در ان اج� �م ��ال ��ي اص� � ��ول ص �ن��دوق
االحتياطي العام سينخفض ال��ى  14مليار دينار بنهاية
العام املالي /2019 2020؛ لذلك نفترض ان الجزء السائل
من اصول الصندوق يعادل بشكل عام متطلبات التمويل
االجمالية للحكومة التي تضمنها مشروع امليزانية للسنة
املالية /2020  .2021وال ن��زال نتوقع ان يتم اق��رار قانون

ال��دي��ن ف��ي ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ب �ع��دم��ا ت��أج��ل م � ��رارا ف��ي ال�س�ن��ة
املاضية ،ما سيسمح للحكومة بتمويل بعض او جزء من
الدين من خالل القانون الجديد.
وختمت «م��ودي��ز» :أك � ّ�دت التصريحات األخ �ي��رة ل��وزي��رة
املالية مريم العقيل أهمية اق��رار قانون الدين ه��ذا العام
واع �ط��ائ��ه اول��وي��ة االج �ن��دة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س ،في
ح�ين ان اص ��ول ص �ن��دوق اح�ت�ي��اط��ي االج �ي��ال ت�ب�ق��ى اكثر
م��ن كافية لتغطية العجز امل��ال��ي للحكومة ف��ي املستقبل
امل�ن�ظ��ور ،ل�ك��ن ال�س�ح��ب م�ن��ه ال ي�ت��م اال ع��ن ط��ري��ق تشريع
م��ن مجلس االم ��ة ،وم��ع ذل��ك ،س�ي��واج��ه املجلس تحديات
على االقل حتى انتخابات نوفمبر املقبل ،وربما بعدها.
ورغ ��م ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ع�ق��ب اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة
السابقة في نوفمبر املاضي فإننا نتوقع ان تبقى العالقة
ّ
متوترة بينها وبني مجلس االمة ،ما قد يعيق من اصدار
ال �ت �ش��ري �ع��ات ف ��ي ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ،وت ��وف ��ر االن �ت �خ��اب��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ف��رص��ة غ�ي��ر م�ض�م��ون��ة ل�ع�لاق��ة أك�ث��ر
تماسكًا بني الحكومة واملجلس.

«العقارات المتحدة» :تمديد أجل دين
وقعت شركة العقارات املتحدة ،على عقد تجديد تسهيالت ائتمانية ممنوحة من البنك
األهلي املتحد بقيمة  9.9ماليني دينار وذلك بغرض تمويل استثمارات وأنشطة الشركة
العقارية ،على أن تستحق هذه التسهيالت في .2020/6/2
وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة ،أن أثر هذا التطور على املركز املالي للشركة،
يتمثل ف��ي تمديد استحقاق ال��دي��ن وبالتالي إع ��ادة تبويب التسهيالت م��ن ال�ت��زام��ات
قصيرة األجل إلى التزامات طويلة األجل بدءا من الربع األول لعام .2020

إيقاف تطبيق «كريم» في الكويت
بأوامر «الداخلية»
سالم عبد الغفور
في الوقت الذي اوقفت فيه منصة كريم في الكويت،
اع � �ت � ��ذرت ال� �ش ��رك ��ة ل �ع �م�ل�ائ �ه��ا ع� ��ن امل� �ش ��اك ��ل ال �ت��ي
تواجههم في استخدام التطبيق ،مرجعة األسباب
ال��ى ت��دخ�لات م��ن اط��راف خارجية ج��ار العمل على
ال ��وص ��ول ل �ح��ل ل �ه��ا .م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،اك � ��دت م �ص��ادر
مسؤولة في الهيئة العامة لالتصاالت لـ سبقلا ان
ايقاف التطبيق تم بناء على كتب رسمية من وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،ك��ون�ه��ا ال�ج�ه��ة امل �ن��وط ب�ه��ا ال�ت��راخ�ي��ص
الخاصة بأنشطة النقل في الكويت ،علما ان رخصة
كريم في الكويت «تاكسي جوال».
واوض �ح��ت امل �ص��ادر ان م��راس�ل�ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
تفيد بعدم وفاء الشركة ببعض املتطلبات املتعلقة
بالترخيص ،وبالتالي في حال استكمال االجراءات
واملتطلبات سوف تستأنف الشركة نشاطها.
ون �ف ��ت امل � �ص ��ادر م ��ا ت��دع �ي��ه ال �ش��رك��ة م ��ن ان وق��ف
التطبيق يرجع الى وجود تدخالت خارجية أو تم

«هيئة االتصاالت» :غير مستوفية
شروط التراخيص وال فارق ما بين
المستثمر المحلي واألجنبي
ملصلحة اطراف منافسة.
وشددت املصادر على أن الجميع امام القانون سواء
وال فارق ما بني املستثمر املحلي واألجنبي.
ي��ذك��ر ان ش��رك��ة «اوب� ��ر ت�ك�ن��ول��وج�ي��ز اي �ن��ك» امل��ال�ك��ة
ل �ش��رك��ة «ك ��ري ��م» ك��ان��ت ق ��د اب� ��دت رغ �ب �ت �ه��ا ب��دخ��ول
السوق املحلي ،وتفعيل منصتها في الكويت ،وذلك
ب�ش�ك��ل م�ن�ف�ص��ل ع ��ن ش��رك�ت�ه��ا ال �ت��اب �ع��ة ،وم ��ن غير
املعروف ما اذا كانت ازمة شركة كريم قد تؤثر على
خطط الشركة األم بالدخول الى الكويت.
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من خالل «نظام ائتمان اجتماعي»
يقوم على الثواب والعقاب

الصين

تتربص بشعبها
لتقويم سلوكه

سلوكيات تزيد من رصيد
النقاط للمواطن
 - 1التبرع بالدم.
 -2دفع الفواتير في مواعيدها.

يقدم الروائي جورج أورويل في روايته
( )1984رؤية متخيلة ،وإن استندت الى
واقع االتحاد السوفيتي آنذاك ،لما
سيؤول اليه العالم حين تتحكم به
األيديولوجيا الحزبية ونظام الحكم
الشمولي .مجتمع مرعوب محاصر
بشاشات المراقبة وأدوات الرصد،
تتربص به صورة «األخ األكبر» أينما حل،
تسلبه حرياته وتبث الرعب والذعر في
نفوس أفراده.
هذه الرؤية المفزعة على وشك
أن تتحقق واقعا ً في أكبر دولة
في العالم .قوائم سوداء ومنع
سفر وحرمان من التعليم ودخول
الفنادق وغيرها من العقوبات التي
سيواجهها المواطن الصيني حين
يفقد «ثقة الحكومة» به في ظل
نظام «نظام االئتمان االجتماعي
( ) Social Credit Systemالذي ستفرضه
الحكومة الصينية العام الحالي
ويخضع له حوالي  %17من سكان الكرة
األرضية .وهو نظام يشبه»التقرير
السنوي«لتقييم أداء الموظفين،
لكنه هنا سيعمل على رصد وتقييم
كل فرد وشركة وكيان في الصين.
وهو أشبه بالسمعة االقتصادية
واالجتماعية للمواطنين والشركات.

إيمان عطيه
منذ سنوات عديدة والصني تعمل على تطوير نظام مراقبة
جماعي مترامي األطراف ملراقبة الشركات واملواطنني على
مدار الساعة وتصنيفهم وفق سلوكهم .ومن املقرر أن يعمل
ه��ذا ال�ن�ظ��ام بكامل طاقته على ن�ط��اق البلد بأكمله خالل
ال�ع��ام الحالي  .2020وال�ه��دف ه��و مراقبة وتقييم وتنظيم
السلوك املالي واالجتماعي واألخ�لاق��ي للمواطن الصيني
ف��ي ت�ج��رب��ة ف��ري��دة وغ �ي��ر م�س�ب��وق��ة ف��ي ال �ع��ال��م ،ت �ق��وم على
منظومة للمراقبة الشاملة والتقييم باستخدام تكنولوجيا
حديثة وكاميرات املراقبة وأدوات جمع وتحليل البيانات
وت�ق�ن�ي��ة ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال ��وج ��ه وامل �س ��ح ال �ض��وئ��ي للجسم
والتتبع الجغرافي والذكاء االصطناعي.
عند بدء تشغيله في وقت الحق من العام الحالي ،سيكون
لكل فرد من السكان البالغ عددهم  1.4مليار نسمة رصيد
نقاط قائم على الثقة يزيد وينقص اعتمادًا على ما يقوم
به من أفعال وسلوكيات ت��رى الدولة أنها إم��ا مفيدة وإما
ضارة باملجتمع .وسوف يعتمد النظام على قاعدة بيانات
هائلة غير مسبوقة باستخدام السجالت الحكومية واملالية
والجنائية والتعليمية وح�ت��ى الطبية ل�ل�ف��رد ،اض��اف��ة الى
تاريخ تصفح االنترنت ومشاركاته على السوشيال ميديا
وعادات التسوق الخاصة به.
وق��ام��ت ال�ح�ك��وم��ة الصينية بالفعل باستثمار ض�خ��م في
ك��ام �ي��رات امل��راق �ب��ة  CCTVمل �س��اع��دة ال �ن �ظ��ام ع �ن��د اط�لاق��ه
بالكامل في البالد .ففي  2019قدر عدد الكاميرات املنتشرة
في الصني بأكثر من  200مليون كاميرا تشغلها الحكومة
ألغ ��راض ال��رق��اب��ة .وب�ح�ل��ول نهاية  2020سيقفز ال��رق��م الى
أكثر من  620مليون كاميرا ،أي تقريبا كاميرا واح��دة لكل
شخصني في البالد سيكون أغلبها م��زودة بتقنية جديدة
للتعرف على الوجه.
امل �خ �ي��ف ف ��ي األم � ��ر ه ��و أن رص �ي��د ن �ق��اط ال� �ف ��رد ي �ح��دد ما
سيحصل عليه من حقوق وخدمات في حني يتعرض ذوو
ال ��درج ��ات امل�ت��دن�ي��ة ل �ع��واق��ب وخ �ي �م��ة .م�ن�ظ��وم��ة ال�ع�ق��وب��ات
ً
مطبقة وقائمة فعال ،اذ أعلنت الصحف الرسمية الصينية
أنه منذ يونيو  2019قامت الصني بمنع اصدار  26.8مليون
تذكرة طيران و 6ماليني تذكرة للقطار السريع وهي أرقام
تعكس التطبيق ال��واس��ع النطاق للنظام م��ن خ�لال برامج
تجريبية اختيارية قائمة.
وم ��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام ن �ظ��ام ع �ق��وب��ات وم �ك��اف��آت وال �ق��وائ��م
ال �س��وداء ،تأمل الحكومة الصينية ف��ي تشكيل م��ا تعتبره
السلوك االجتماعي القويم ملواطنيها.
�أت ف�ك��رة ن�ظ��ام االئ �ت �م��ان االج�ت�م��اع��ي م��ن ف ��راغ .ب��دأت
ل��م ت � ِ
الصني تجربة هذا النظام في  2009عندما خولت مجالس
املدن واألقاليم باطالق أنظمة تجريبية خاصة بها يخضع
لها فعليًا ماليني الناس.
وقد جرى االعالن عنه ألول مرة في عام  ،2014بهدف تعزيز
فكرة أن»ال�ح�ف��اظ على الثقة أم��ر مجيد وخيانة الثقة أمر
مشني« ،وفقًا لوثيقة حكومية تقول»:سنقوم بتحسني نظام
القوائم السوداء القائمة على الثقة في املواطنني وسنكشف
عالنية عن سجالت الشركات واألفراد غير الجديرين بالثقة
بشكل منتظم كما سنشكل نظامًا لسحب الثقة والعقاب«.
ويعمل بالفعل في مختلف أنحاء الصني أكثر من  42نظامًا،

◄  620مليون كاميرا بتقنية التع ُّرف على الوجه تترصدهم بالثانية

 -3التبرع لألعمال الخيرية والعمل التطوعي
وخدمة املجتمع ورعاية كبار السن في العائلة.

◄ مراقبة جماعية على الشركات واألفراد ..وتصنيفهم وفق سلوكهم

 -4أن يكون املرء قدوة في عمله.

◄ قوائم سوداء وحرمان من التعليم عندما تفقد الحكومة الثقة بالمواطن
◄ لكل فرد صيني رصيد نقاط يزيد أو ينقص اعتماداً على أفعاله وسلوكياته

 -5م ��دح ال �ح �ك��وم��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ع�لان �ي��ة على
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي أو م�س��اع��دة
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ت �ع �ق��ب امل �ن �ش �ق�ين س�ي��اس�ي��ًا
واملتطرفني دينيًا.

◄ تأمل في تشكيل «السلوك االجتماعي القويم» لمواطنيها والشركات
◄ قواعد تقييم للسيطرة على األسواق وبيانات ضخمة قد تستخدم البتزاز الشركات

..وأخرى تقلصها
 - 1ال�غ��ش ف��ي أل �ع��اب الفيديوعلى االن�ت��رن��ت
واملبالغة في شرائها.
 -2إه��دار األم��وال على عمليات ش��راء تافهة
ون �ش��ر اإلش ��اع ��ات ع �ل��ى االن �ت��رن��ت ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي.
 -3ن �ش ��ر ب ��وس� �ت ��ات ض� ��د ال �ح �ك��وم ��ة ع�ل��ى
السوشيال ميديا وعدم زيارة الوالدين الكبار
كاف.
في السن بشكل ٍ
 -4امل�ش��ارك��ة ف��ي م�ظ��اه��رات ض��د السلطات
الصينية وعدم دفع الفواتير في موعدها.

 -5تشغيل امل��وس�ي�ق��ى ب �ص��وت م��رت�ف��ع في
امل��واص�لات العامة وعمل طلبية طعام وع��دم
تسلمها.
 -6حجز موعد مع الطبيب أو حجز في فندق
من دون االلتزام به.

كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه ترصد يوميات الصينيين

لكن كل نظام مختلف ومتفرد بمعايير مختلفة عما يعتبر
فعال ج�ي��دا أو سيئًا وآل�ي��ة م�ك��اف��آت وع�ق��وب��ات خ��اص��ة .لذا
من الصعب جدا تعميم النظم القائمة ومن الصعب أيضًا
ال�ت�ن�ب��ؤ ب�م��ا س�ي�ب��دو ع�ل�ي��ه ال �ن �ظ��ام ال�ن�ه��ائ��ي امل��وح��د ال��ذي
ستعتمده الحكومة املركزية في جميع أنحاء البالد.

نظام االئتمان االجتماعي للشركات
الشركات أيضا ستخضع لهذا النظام .اذ يعمل النظام على
تسجيل ال�ن�ق��اط للشركات العاملة ف��ي ال�ص�ين باستخدام
ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ( .)AIوق��د تكسب ال�ش��رك��ة أو تخسر
ن�ق��اط��ًا اع �ت �م��ادًا ع�ل��ى م��ا اذا ك��ان��ت ال�ش��رك��ة ت�ع�م��ل بموجب
ال �ق��وان�ين وال �ق��واع��د ال�ص�ي�ن�ي��ة وامل �م��ارس��ات ال �ج �ي��دة ال�ت��ي
وضعتها الحكومة الصينية .وكلما انخفض رصيد الشركة
من النقاط ،كان من الصعب عليها ممارسة أعمال تجارية
في البالد.
وقد تشمل العقوبات ،على سبيل املثال ،منع الدخول الى
ال�س��وق أو تعقيد منح األذون ��ات وال�ت��راخ�ي��ص .وف��ي أس��وأ
الحاالت ،قد تدخل الشركة في القائمة السوداء.
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،ق��د ي ��ؤدي رص �ي��د ال �ن �ق��اط ال�ع��ال�ي��ة ال��ى
فرض ضرائب أقل والحصول على قرض بمعدل فائدة أقل
وطلبات شراء ممكنة من اإلدارة العامة.
من الناحية النظرية ،يوفر النظام القواعد والفرص نفسها
ل�ج�م�ي��ع ال� �ش ��رك ��ات .وي �ت �م �ث��ل ال �ت �ح ��دي ،خ��اص��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�م��ؤس�س��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ال �ح �ج��م ،ف��ي م��واك�ب��ة
القواعد واللوائح املتغيرة باستمرار .ويؤثر التزام شركاء
ال �ش��رك��ة أي �ض��ًا ع �ل��ى رص �ي��د ال �ش��رك��ة .وب��ال �ت��ال��ي ،ت�ح�ت��اج
ال �ش��رك��ات ال ��ى م��راق �ب��ة ع�م�ل�ي��ات ش��رك��ائ �ه��ا .وي �ل ��زم سجل
النتائج الشركات بمراقبة ممثلي الشركة واالدارة العليا
ف �ي �ه��ا .وق��ال��ت غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ف��ي االت �ح ��اد األوروب� � ��ي في
ال �ص�ين ف��ي ت�ق��ري��ر إن ال �ج �ه��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ،من
مسؤولي ال�ض��رائ��ب وال�ج�م��ارك ،تقوم بتصنيف الشركات
بشكل م�ت��زاي��د وف�ق��ًا ل�لام�ت�ث��ال ل�لأن�ظ�م��ة ،وت�ت�ق��اس��م»ق��وائ��م
سوداء«للشركات التي تخالف القواعد .وأضافت الغرفة أن
بكني تعتزم دمج هذه التصنيفات في قاعدة بيانات واحدة

روبوتات آلية متحركة مزودة بكاميرات تجوب الشوارع

ستكون جاهزة خالل العام الحالي.
ِّ
ويحذر التقرير من أن الصني قد تتبع نهجًا مختلفًا جذريًا
لتصنيف املشاركني في ال�س��وق .وهناك الكثير من الريبة
وال�غ�م��وض ح��ول م�ف�ه��وم»ال�ك�ي��ان ال�ج��دي��ر ب��ال�ث�ق��ة«ال��ذي قد
ي��ؤدي ال��ى ف��رض قيود شديدة وم��ن املحتمل أال يتم اتباع
املعايير الدولية في تصنيف الشركات.

كيف يعمل النظام؟
ببساطة ،نظام االئتمان االجتماعي هو أداة بيد الحكومة
الصينية ملراقبة والسيطرة على األس��واق وتشكيل سلوك
ُ
َ
ِّ
ال�ش��رك��ات .وت�م��ك��ن تقنية ال�ي��وم ال ��دول م��ن جمع ومعالجة
كميات هائلة من البيانات .وه��ذا ب��دوره سيمكن الحكومة
الصينية من التحكم بشكل أكثر فاعلية في األدوات.
ومع فتح الصني ملزيد من األسواق أمام الشركات األجنبية،
أن�ش��أت الحكومة نظام االئتمان االجتماعي لتكون ق��ادرة
ع �ل��ى ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ك��ل ال �ش��رك��ات (األج �ن �ب �ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة)
العاملة في األس��واق الصينية .ويستعرض نظام االئتمان
االجتماعي الشركة من زواي��ا ع��دة مختلفة .قد تشمل هذه
ال ��زواي ��ا ال �ض��رائ��ب وال �ق �ض��اي��ا ال�ب�ي�ئ�ي��ة وج� ��ودة امل�ن�ت�ج��ات
وغيرها .وفعليًا ،تخضع جميع أنشطة األعمال للمراجعة.
وعادة ما يتم تقييم الشركات الكبيرة واملتعددة الجنسيات
اس �ت �ن��ادا ال ��ى ح��وال��ي  30ن��وع��ًا م�خ�ت�ل�ف��ًا م��ن ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات
املستخدمة بالفعل .وتعتمد ه��ذه التصنيفات على نوع
مختلف من معايير التصنيف ويمكن تصنيف الشركات
الكبرى مقابل أكثر من  300معيار مختلف.
وامل �ك��اف��آت وال �ع �ق��وب��ات تعتبر ج ��زءا م�ه�م��ا وأس��اس �ي��ا في
النظام االئتمان االجتماعي ،وهي مطبقة بالفعل .وتستند
جميعها ال��ى م��ذك��رة ت�ف��اه��م ،وق��د ج��رى وض��ع أك�ث��ر م��ن 50
م��ن ال�ع�ق��وب��ات وامل �ك��اف��آت املختلفة ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،لكن
نظام املكافآت ف��ي ال��وق��ت الحالي ليس متقدمًا مثل نظام
ال�ع�ق��وب��ات .وق��د تشمل ال�ع�ق��وب��ات م��راق�ب��ة أش��د وال�غ��رام��ات
وال �ت��دق �ي��ق امل ��ال ��ي وت �ق �ي �ي��د اص � ��دار امل ��واف �ق ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
واالستبعاد عن السياسات التفضيلية وعقود املشتريات
العامة وكذلك التشهير العلني.

وتحتاج الشركات الى فهم أن النظام لم يعد مجرد خطة-
جزء كبير منه هو قيد االستخدام بالفعل .ويسجل النظام
بالفعل النقاط للعديد من الشركات في الوقت الحالي ،وفي
ال��وق��ت نفسه ،يجمع كمية هائلة م��ن البيانات لتحليلها.
ولهذا السبب ،يؤثر رصيد النقاط بالفعل في الطريقة التي
يمكن أن تعمل بها الشركات وقدرتها على ممارسة األعمال
التجارية في الصني.

التصنيف االئتماني العام الشامل
ف��ي س�ب�ت�م�ب��ر  ،2019ك�ش�ف��ت وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�لاق�ت�ص��اد
الكلي ( )NDRCعن مزيد من التفاصيل حول نظام النقاط
ل�ل�ش��رك��ات ب�ع��د تسجيلها وتصنيفها ب��ال�ف�ع��ل  33مليون
ش��رك��ة ص�ي�ن�ي��ة .وس�ي�ق��وم ال�ن�ظ��ام ب�ت��رت�ي��ب ال �ش��رك��ات وف��ق
أرب��ع مجموعات مختلفة بموجب»مستوى االئتمان العام
الشامل« ،وهي ممتاز وجيد ومتوسط وضعيف.
وق��ال��ت ال�غ��رف��ة إن ال��وث��ائ��ق ال�ح�ك��وم�ي��ة ت�ب�ين أن مجموعة
م�ت�ن��وع��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ات التنظيمية ال�ص�ي�ن�ي��ة ،ال�ت��ي تغطي
مجاالت من سالمة العمل الى التجارة االلكترونية واألمن
السيبراني ،تجمع تصنيفات الشركات مقابل ما يصل الى
 300قاعدة محددة.
وفي ب �ع��ض ال� �ح ��االت ،ي�م�ك��ن ادراج ال �ش��رك��ة ف��ي ال�ق��ائ�م��ة
ال �س��وداء ل�ت�ص��رف��ات امل ��ورد امل�ح�ل��ي .وق��ال��ت ال�غ��رف��ة إن��ه في
حالة واح��دة على األق��ل ،أبلغت شركة أجنبية أن تصنيف
السلطات لشريكها سيؤثر في تصنيفها .وسلطت الغرفة
ال�ض��وء أي�ض��ًا على خطة ص ��ادرة ع��ن هيئة تنظيم السوق
ف ��ي ال �ص�ي�ن ،ج ��رى االع �ل��ان ع�ن�ه��ا م ��ؤخ� �رًا ،الن �ش ��اء ق��ائ�م��ة
م��ن»ال �ك �ي��ان��ات ال �ت��ي ال ت�ت�م�ت��ع ب�ث�ق��ة ك �ب �ي��رة«وال �ت��ي تمكن
معاقبتها على انتهاكها ملعايير واسعة مثل»تعريض األمن
القومي للخطر«.
ويعتقد املسؤولون في الشركات األجنبية أن هذا النظام قد
يعرقل الشركات من الوصول بصورة أفضل الى األس��واق،
ال سيما أن الحكومة ستعمل على جمع كمية ضخمة من
ال�ب�ي��ان��ات ع�ن�ه��ا ح�ت��ى وان ك��ان��ت غ�ي��ر ح�س��اس��ة ل ��ذا تتجه
الشركات االستثمارية الى االعتقاد بأن النظام سيكون آداة
تمتلكها الحكومة الصينية في النزاع التجاري لتستهدف
بها الشركات األجنبية.
من الناحية النظرية ،يؤسس نظام االئتمان االجتماعي
قواعد متساوية أمام الجميع .وربما يفتح أسواقا جديدة
أمام الشركات املتعددة الجنسيات.
بيد أن هناك العديد من التهديدات واملخاطر التي يمثلها
هذا النظام على الشركات العاملة في الصني التي قد تصل
حد االبتزاز.
أوال :س�ت�ك��ون األس ��واق ف��ي ال�ص�ين ت�ح��ت س�ي�ط��رة ش��دي��دة
ورقابة محكمة ويصعب ادارتها.
ثانيا :يمكن استخدام البيانات الستهداف أو ابتزاز بعض
الشركات.
ث��ال�ث��ا :بعض املتطلبات أس�ه��ل على ال�ش��رك��ات املحلية أن
توفي بها من الشركات األجنبية.
راب�ع��ا :تحظي ال�ش��رك��ات املحلية بميزة سهولة العمل مع
الحكومة وامكان الحصول على تدفق أفضل للمعلومات.
وهنا نأتي للنقطة الرابعة :وهي أن النظام قد يكون متحيزًا
للشركات الصينية.

 -7مخالفات م��روري��ة والتنزه مع الكلب من
دون ربطه بسلسلة أو عدم تنظيف قاذوراته.
 -8ال �ت��دخ�ين ف��ي امل �ن��اط��ق غ�ي��ر املخصصة
ون � �ش ��ر األخ� � �ب � ��ار امل ��زي� �ف ��ة وت � �ح� ��دي � �دًا ح ��ول
هجمات إرهابية أو أم��ن امل�ط��ارات واالحتيال
واالختالس.
اضافة الى امكان ان يتأثر الرصيد االئتماني
ل �ل �ف��رد ب��األش �خ��اص ال ��ذي ��ن ي��رت �ب �ط��ون ب�ه��م.
فبحسب ت�ق��اري��ر اع�لام �ي��ة»إذا ق��ال صديقك
الحميم أو وال��دك شيئًا سلبيًا عن الحكومة،
فسوف تخسر نقاطًا أيضًا».

نظام اإلدارة االجتماعية
نظام االئتمان االجتماعي ف��ي ال�ص�ين ،ليس
ج ��دي� �دًا ،ول ��ه س ��واب ��ق ف ��ي ال �ن �ق��اش ال��رس�م��ي
ال�ص�ي�ن��ي م�ن��ذ م�ط�ل��ع األل �ف �ي��ة وي�م�ك��ن ال�ق��ول
إن وزي ��ر األم ��ن ال �ع��ام ال �س��اب��ق ،امل� ��دان بتهم
ف �س��اد ،ت�ش��و ي��ون��غ ك��ان��غ ه��و األب ال��روح��ي
ل �ه��ذه ال �ف �ك��رة .ف��األف �ك��ار ال�ك��ام�ن��ة وراء نظام
االئ�ت�م��ان االج�ت�م��اع��ي ه��ي ج��زء م��ن سلسلة
مقاالت تنسب الى يونغ كانغ يتناول فيها ما
أطلق عليه»نظام االدارة االجتماعية«ملراقبة
السعادة وتشجيع االمتثال للقواعد والقوانني
وتشكيل ال �ق��رارات ال�ت��ي يمكن أن ت��ؤث��ر في
االس �ت �ق��رار االج�ت�م��اع��ي .وق��د س��اه��م التقدم
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق م�ف��اه�ي��م االدارة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رق��اب��ة واالم �ت �ث��ال والتشكيل
وال� �ت� �ح� �ك ��م ،ال �ق ��ائ �م ��ة م �ن ��ذ ع � �ق� ��ود ،ب �ص ��ورة
أك �ث��ر ك �ف��اءة وح ��داث ��ة وف �ع��ال �ي��ة .ال��رغ �ب��ة في
اس �ت �ب��اق امل �ش �ك�ل�ات ق �ب��ل أن ت �ب��دأ ت �ق��ع ف��ي
ص�ل��ب استراتيجية ال��رق��اب��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة .بيد
أن االستباقية التي يسعي اليها الحكم في
الصني هي أكثر من مجرد تحديد التهديدات
وال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا وت�ت�ع�ل��ق ب�ع�م�ل�ي��ة تشكيل
املطالب االجتماعية بحيث يكون لجهاز األمن
في الدولة سيطرة أقوى على األفراد.
االدارة االجتماعية هي العملية التي تحاول
م ��ن خ�لال �ه��ا ق �ي ��ادة ال �ح ��زب ادارة ع�لاق�ت�ه��ا
م��ع ك��وادر ال�ح��زب واملجتمع على ح��د س��واء،
لضمان أن تبقي لها السلطة املطلقة .جزء
من عملية االبتكار في االدارة االجتماعية ال
يتعلق فقط باستخدام التكنولوجيا ملراقبة
الفكر ولكن أيضًا لتشكيله بفعالية .والسؤال
هو ليس ما اذا كان نظام االئتمان االجتماعي
سيزيد م��ن ق��درة بكني على السيطرة ،لكن
كيف سيؤثر ذلك في سلوك الصينيني.
وي� �م� �ك ��ن ت� �ح ��دي ��د ف �ع��ال �ي��ة ن � �ظ ��ام االئ� �ت� �م ��ان
االج�ت�م��اع��ي ف��ي النهاية عندما يتبني م��ا اذا
س�ت�ن�ج��ح ال��دول��ة ف��ي ت�ش�ك�ي��ل س �ل��وك ال�ن��اس
بطرق يمكن التنبؤ بها لدى السلطات.
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ُتصنع في الصينُ ..تسوَّ ق بالتواصل االجتماعي ..وتستهوي الجميع

ماركات « ..High Copyإذا شاطر صيد الفرق»
تقليد الماركات العالمية ال يعد فرصة فقط لغير القادرين على شراء الحقائب
الباهظة الثمن ،بل أيضا ً فرصة للمقتدرين ماديا ً على شراء كميات كبيرة منها
شهريا ً ويتم تغييرها الشهر الذي يليه من منطلق من يستطيع التمييز بين
األصلي والمقلد بصورة جيدة جداً ،أي بمعنى «لو شاطر صيد الفرق» .وعلى
الرغم من عدم قانونية هذا األمر ،فإنه أصبح منتشراً بشكل ملحوظ ،سواء في
المحالت أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وال يقتصر اإلقبال على هذا السوق على شراء كل ما هو جديد في الحقائب
واتباع الموضة بسعر مناسب بالنسبة لهم ،بل أيضا أصبح هناك هوس من قبل
اإلناث ،على وجه التحديد ،بالفاشينستات ومشاهير السوشيال ميديا ،وارتداء
كل ما يرتدينه من حقائب وأحزمة وأحذية وإكسسوارات من الماركات العالمية.

دينا حسان
ت �ع �ت �ب��ر ال� �ص�ي�ن امل� ��رك� ��ز األول واألس � ��اس � ��ي ل�ت�ص�ن�ي��ع
ال�ح�ق��ائ��ب واألح ��زم ��ة واإلك �س �س ��وارات وح �ت��ى امل�لاب��س
امل�ق�ل��دة ل�ل�م��ارك��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وي��وج��د ل�ك��ل درج ��ة تقليد
مصنعه الخاص به ،حيث إن هناك مصنعًا للتقليد الـ
 ،High Copyومصنعًا لـ  ،First copyومصنعًا لـ second
 ،copyوكل درجة لها سعرها الخاص بها.

البيع أونالين
وال يقتصر ب�ي��ع ال�ح�ق��ائ��ب امل�ق�ل��دة ل�ل�م��ارك��ات العاملية
ال �ش �ه �ي��رة ع �ل��ى امل� �ح�ل�ات ف� �ق ��ط ،ب ��ل أي� �ض ��ًا ل�ص�ف�ح��ات
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ح�ص��ة ال ي�س�ت�ه��ان ب �ه��ا ،س��واء
كانت على الفيسبوك أو إنستغرام ،خصوصًا أنها تباع
بسعر أق��ل من سعر بيع امل�ح�لات ،مع إضافة رس��وم ال
تتعدى الثالثة دنانير للتوصيل وذلك بحسب املنطقة،
وت�س�ت�غ��رق م ��دة ال�ت��وص�ي��ل م��ن ي ��وم إل ��ى ي��وم�ين كحد
أقصى ،كما توفر هذه الصفحات عروضًا كثيرة كشراء
حقيبة وأخذ محفظة أو حزام هدية معها.

بضاعة أميركية
من ضمن الطرق التي تتحايل على غلو أسعار الحقائب
األصلية بشكل مبالغ ف�ي��ه ،ه�ن��اك شريحة م��ن التجار
ي �ق��وم��ون ب �ش��راء ال�ح�ق��ائ��ب ب��أح��دث ص�ي�ح��ات�ه��ا وذات
امل ��ودي�ل�ات ال �ج��دي��دة م��ن أم �ي��رك��ا وي�ب�ي�ع��ون�ه��ا بنصف
سعر الحقيبة األصلية ،وأقل أيضًا من النصف ،بحسب
م��ودي��ل وحجم الحقيبة وح��داث��ة موديلها ،وذل��ك عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،على أن يذهب الزبون إلى
البائع لرؤية الحقيبة وحجمها وجودتها ومن ثم يقوم
بشرائها منه مباشرة من دون وسيط أو توصيل.

ذوق الرجال
ي �ق �ب��ل ال � ��رج � ��ال ،خ �ص ��وص ��ًا ال� �ش� �ب ��اب ،ع �ل ��ى امل �ح��اف��ظ
والحقائب الصغيرة التي تحمل باليد ،كذلك األحزمة

امل �ق �ل��دة درج� ��ة أول� ��ى وذات ال�ت�ص�م�ي��م ال �ب �س �ي��ط ،وم��ن
أكثر األل ��وان ال��ذي يفضلونها البني الغامق والفاتح
واألس� � ��ود .أم ��ا امل ��ارك ��ات امل�ف�ض�ل��ة ل��دي �ه��م ،ف�ه��ي Louis
 Vuittonو Gucciو ،Montblancوي� �ت ��راوح س�ع��ر ه��ذه
املحافظ املقلدة من  10دنانير إلى  15دينارًا ،والحقائب
الصغيرة بمتوسط  25دينارًا.

النساء والتقليد
عادة تقوم النساء بشراء مختلف املنتجات ذات تقليد
درج��ة أول��ى للماركات العاملية وليست الحقائب فقط،
ف�ي�ش�ت��ري��ن امل �ح��اف��ظ وامل�ل�اب ��س واألح ��زم ��ة وال�ح�ق��ائ��ب
بمختلف أحجامها وال�ن�ظ��ارات و«ال�ش�ي�لان» الشتوية
واإلس �ك��ارف��ات واإلك �س �س ��وارات وال �س��اع��ات واألح��ذي��ة
الرياضية والكالسيك ،والشراء يتحدد وفقًا للموضة
ال�ج��دي��دة لهذه امل��ارك��ات .وم��ن أكثر امل��ارك��ات «املقلدة»
التي تقبل عليها النساء  Chanelو DiorوLouis Vuitton
و ،Gucciو Fendiو.Givenchy

«هبات» نسائية
بالنسبة للنساء الوضع مختلف ،فتسوقهن في سوق
ال �ح �ق��ائ��ب امل �ق �ل��دة ص ��ار أش �ب��ه ب��ال �ه��وس ،ح �ي��ث ت�ق��ول
إح��دى البائعات «استغرب من بعض الزبونات عندي
التي تشتري شهريًا ما ال يقل عن  4حقائب من ماركات
مختلفة بمتوسط سعر  150دينارًا للحقيبة الواحدة،
وت� �ع ��اود ال �ش �ه��ر ال� ��ذي ي�ل�ي��ه وت �ق��وم ب �ش��راء م�ج�م��وع��ة
أخرى».

فرق السعر

ّ
يقل سعر الحقائب املقلدة ع��ن األصلية بنحو  70في
ً
املئة ،فمثال لو كان سعر الحقيبة األصلية  650دينارًا،
ف��امل�ق�ل��دة ت�ب�ل��غ  150دي �ن��ارًا ،وي �ت��راوح س�ع��ر ال�س��اع��ات
م��ن  30 - 20دي �ن��ارًا ،واألح��زم��ة م��ن  30 - 15دي �ن��ارًا .أما
الحقائب على حسب الحجم واملوديل تبدأ من  80إلى
 160دي�ن��ارًا .أم��ا األح��ذي��ة ،فتبدأ من  20إل��ى  60دينارًا،

ماركات شهيرة من الصعب جمعها في مكان واحد ..إال إذا كانت مقلدة

 سعرها أقل بـ 70في المئة عن العالمات األصلية
 LouisVuitton و Gucciو Montblancاألفضل للرجال
 النساء يتبعن الموضة في لون وحجم وتصميم الحقيبة
 البعض يجلب «األصلي» من أميركا ويبيعه بنصف السعر
 تجار يروجون لبيع «المقلد» على وسائل التواصل االجتماعي
والنظارات ما بني  25 - 20دينارًا.

خصومات %50
كأي سوق آخر ،تقوم املحال التي تبيع املاركات املقلدة
ب�ت�ق��دي��م خ�ص��وم��ات م��وس�م�ي��ة ،ت�ص��ل إل��ى  50ف��ي املئة
على جميع املنتجات املختلفة املعروضة ،وهو ما يزيد
اإلقبال على الشراء.

شكاوى «األوريجينال»
أجمع البائعون في ه��ذه املحالت على أن��ه ب��دأ تضيق
الخناق عليهم في مسألة بيع الحقائب املقلدة للماركات
العاملية من قبل الحكومة ،وذلك نتيجة لشكوى املحالت
األصلية ل�ه��ذه امل��ارك��ات ،ل��درج��ة تخوفهم م��ن أن تقوم
وزارة التجارة بغلق محالتهم.
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دول كبرى تستخدمه رغم مخاطره على البيئة واإلنسان
شكل الفحم الحجري قبل اكتشاف
النفط حتى منتصف القرن الماضي
مصدراً رئيسيا للطاقة ولعب دورا بارزا
في الثورة الصناعية في منتصف
القرن التاسع عشر ،وتم تشغيل
اآلالت البخارية والقطارات على
الفحم ،اال ان الخام السائل حل
مكان الفحم لسهولة استخراجه
واستخدامه وحرقه وانخفاض أسعار
استخراجه في بعض الدول ،بينما
يعتبر الفحم مادة عالية التلوث في
كوكب اصبح يعاني من االحتباس
الحراري.
ورغم تقدم العلم ومجاالت الطاقة
واستخدام الطاقة النظيفة في
مختلف الدول الغنية والفقيرة،
اال ان دوال عدة ال زالت تستخرج
الفحم لتوليد الطاقة رغم مشاكله
العديدة ،وتشكل الصين والهند
واميركا ابرز  3دول منتجة للفحم
عالميا.

10
دول منتجة
أوض �ح��ت وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول �ي��ة ان ��ه يتم
ان �ت��اج ح��وال��ي  %90م��ن اج�م��ال��ي الفحم
العاملي من  10دول وفق الترتيب االتي:
 - 1الصني

 - 2اميركا
 - 3الهند
 - 4استراليا
 - 5اندونيسيا
 - 6روسيا
 - 7جنوب افريقيا
 - 8كازاخستان
 - 9كولومبيا
 - 10اوكرانيا

اال ان اح �ت �ف��اظ ال �ص�ين ب��ال �ص��دارة ج��اء
ع �ل��ى م ��دى ال �ع �ق��ود ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة ،اذ
تنتج حوالي  3.7مليارات طن من الفحم
ك��ل ع��ام وه��و م��ا يمثل ح��وال��ي  %47من
اجمالي انتاج الفحم العاملي.

الفحم الحجري..
عماد الثورة الصناعية الذي ال يموت
حسام علم الدين
توقعت وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر املاضي أن يظل
الطلب العاملي على الفحم مستقرًا حتى  2024اذ يعوض
نمو الطلب ف��ي آسيا ت��راج��ع الطلب ف��ي أوروب��ا واميركا،
وعقدت الوكالة اجتماعًا في مدريد الشهر املاضي لوضع
قواعد لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام  2015الذي طالب
بالتوقف االف�ت��راض��ي ع��ن توليد الكهرباء م��ن الفحم في
 ،2050وذك ��رت ان��ه رغ��م ن�م��و ال��وق��ود منخفض ال�ك��رب��ون
في العقود األخيرة ،اال أن الفحم يبقى وقودا رئيسيا في
أس��واق الطاقة العاملية ،الف�ت��ة ال��ى ان االس�ت�ه�لاك العاملي
للفحم حتى نهاية  2019يزيد  %65عن عام .2000
وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب العاملي على الفحم بمعدل
نمو سنوي  %0.5ليبلغ  5624مليون طن من مكافئ الفحم
في  ،2024فيما كشف تقرير ملجموعات مدافعة عن البيئة
أن مؤسسات مالية أقرضت  745مليار دوالر في السنوات
ال�ث�لاث امل��اض�ي��ة ل�ش��رك��ات تخطط لبناء محطات جديدة
لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم ،وأك�ب��ر امل��ؤس�س��ات التي
قدمت قروضا تضم  3بنوك آسيوية هي الياباني ميزوهو
وم �ج �م��وع��ة م�ي�ت�س��وب�ي�ش��ي امل��ال �ي��ة وال �ش ��رك ��ة امل�ص��رف�ي��ة
سوميتومو ميتسوي.

أوروبا ..سنة مخيبة لآلمال للفحم في 2020
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت��وق �ع��ت «ب �ل ��وم �ب �ي ��رغ» أن ي ��واج ��ه ال �ف �ح��م
األوروب��ي سنة أخ��رى مخيبة ل�لآم��ال ،وذل��ك في ظل وفرة
املعروض من الغاز الطبيعي في املنطقة وقلة الطلب على
الوقود األحفوري بسبب تبني سياسات استخدام الطاقة
النظيفة .ولفتت الوكالة إلى تراجع استخدام الفحم العام
امل��اض��ي ف��ي  7اق �ت �ص��ادات أوروب �ي ��ة ،ب�م�ع��دالت انخفاض
تاريخية ،وه��و م��ا أدى إل��ى ه�ب��وط السعر املرجعي لطن
الفحم بنحو الثلث ليصل إلى  62دوالرا.
وأوضحت الوكالة أن التوقعات بالنسبة للفحم لهذا العام
تبدو قاتمة ،حيث توقع محللون في «ستاندرد اند بورز
غلوبل بالتس» و«كابيتال إيكونميكس» انخفاض سعر
طن الفحم إلى  50دوالرا ،وهو ما سوف يمثل أكبر تراجع
له خالل  4سنوات ،مشيرة الى ان هذا التراجع يعد أحدث
مؤشر على انهيار اقتصادات الفحم ،فيما يزيد قليال على
عام ،وذلك منذ وصول سعر طن الفحم إلى  100دوالر.
ولفتت «بلومبيرغ» إل��ى م��ؤش��رات ب�ح��دوث خفض هائل
في أعداد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ،مثل
ه��دف أوروب ��ا املتمثل ف��ي خفض االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
إلى مستوى صفر بحلول منتصف هذا القرن ،إلى جانب
تكثيف استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية األرخص
تكلفة ،فضال عن انخفاض أسعار الغاز.
وق��ال جو ألدينا مسؤول التحليالت الخاصة باستخدام
ال �ف �ح��م ف ��ي «س �ت ��ان ��درد ان ��د ب� ��ورز غ �ل��وب��ل ب�ل�ات ��س» :رغ��م
أن توليد الفحم وص��ل إل��ى أدن��ى مستوياته ف��ي النصف

السلبيات

 % 40من الكهرباء التي
يتم توليدها عالمياً تأتي
من الفحم
 7200مليون طن فحم
أنتجت في  2016على
مستوى العالم

الثاني من عام  ،2019فإنه سيشهد انخفاضًا مرة أخرى
ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي ف��ي ال�ن�ص��ف األول م��ن  2020بسبب
انخفاض أسعار الغاز واستقرار تسعير الكربون.
وو ف�ق��ًا ل�ت�ح�ل�ي�لات « ب�ل��و م�ب�ي��رغ» ف��إن ا ل�ف��رق ب�ين تكلفة
ا ل ��و ق ��ود و س �ع��ر ا ل �ط��ا ق��ة ا مل ��و ل ��دة ف��ي م �ح �ط��ات ا ل �ط��ا ق��ة
ا ل �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ا ل �ف �ح��م ف��ي أ مل��ا ن �ي��ا ي �ت �ج��اوز ا ل �ف��ارق ف��ي
ا مل �ح �ط��ات ا ل �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ا ل �غ��از .وو ف �ق��ا ل��و ك��ا ل��ة ا ل�ط��ا ق��ة
ا ل��دو ل �ي��ة ف��ا ن��ه ال ي ��زال  %40م��ن ا ل �ك �ه��ر ب��اء ا ل �ت��ي ي�ت��م
ت��و ل�ي��د ه��ا ع��ا مل�ي��ا ت��أ ت��ي م��ن ا ل�ف�ح��م ،و ف��ي  2016م�ث�لا تم
إ ن �ت��اج أ ك�ث��ر م��ن  7200م�ل�ي��ون ط��ن ف�ح��م ع�ل��ى م�س�ت��وى
ا ل �ع��ا ل��م ،و ي�م�ث��ل ذ ل��ك ق �ف��زة ه��ا ئ�ل��ة ف��ي اإل ن �ت��اج م�ق��ار ن��ة
ب�ع��ام  .1973و ت��ر ج��ع ا ل��ز ي��ادة ا ل�ك�ب�ي��رة ف��ي اإل ن�ت��اج إ ل��ى
ز ي� ��ادة ح �ص��ة ا ل �ص�ي�ن ا ل �ع��ا مل �ي��ة م ��ن  %13.6ف ��ي ب��دا ي��ة
السبعينيات إلى  %44.5في .2016

ألمانيا 4.3 :مليارات يورو كلفة التخلي
عن الفحم حتى 2038
رغم االهتمام املتجدد لبعض الدول باستخدام الفحم فان دوال اخرى تتخلى تدريجيا عنه ،ومن أبرز تلك الدول
املانيا التي اعلنت مؤخرا انها ستدفع  4.35مليارات يورو ( 4.5مليارات دوالر) لشركات طاقة للتعويض عليها،
في إط��ار خطة البالد للتخلي التدريجي عن استخدام الفحم بحلول  .2038وق��ال وزي��ر املالية األملاني أوالف
شولتس إن  2.6مليار يورو ستدفع ملشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في غرب أملانيا ،بينما ستدفع
 1.75مليار يورو إلى مشغلي املحطات في الشرق .ووافقت الواليات األملانية املنتجة للفحم على جدول زمني
لوقف تشغيل محطات توليد الطاقة من الفحم الحجري ،ضمن خطط طموحة إلعادة هيكلة مشهد الطاقة في
البالد ،حسبما ذكرت مصادر لوكالة األنباء األملانية.

1

تلوث عال نتيجة احتراقه وتهديد
مرتفع لالنسان والبيئة نتيجة غاز
ثاني أكسيد الكربون.

2

زي���ادة نسبة االحتباس ال��ح��راري
لكوكب االرض.

3

ال ي��ت��ج��دد وال���م���خ���زون األرض����ي
سينتهي خالل  200عام.

4

التنقيب ع��ن��ه ي��س��اه��م بهدم
وتخريب النظم البيئية المجاورة
لمناطق استخراجه.

5

ال��ب��ق��اي��ا ال��ن��ات��ج��ة ع���ن اح��ت��راق��ه
ت��ول��د إش��ع��اع��ات تشكل خ��ط��راً
على اإلنسان والكائنات األخرى
المحيطة.

اإليجابيات

1

مخزون كبير في ال��دول النامية
وم����ص����در م���ه���م ف����ي ال�����دول
الصناعية كأميركا والصين.

2
تكاليف استخراج منخفضة.
3
إم���ك���ان ت��ح��وي��ل��ه إل����ى خ��ام��ات
 4وسوائل أخرى كالغاز والسوائل
ط��اق��ة إن��ت��اج مرتفعة واعتماد
الكثير من الصناعات على الفحم.

القابلة لالشتعال.

بحلول  ..2030مع التوجه الالفت نحو اإلنتاج

 124.5مليار دوالر حجم سوق طاقة الرياح
◄  %35نمواً خالل
 8سنوات إلى 96.4
مليار دوالر في 2018
◄ السعة الدولية
ارتفعت من 115.3
غيغاواط في 2008
إلى  513.5غيغاواط
في 2017
◄ أول استخدام بشري
لطاقة الرياح عام
 5000قبل الميالد
على نهر النيل
◄ ارتفاع منشآت
الطاقة عزز االستثمار
في القطاع بقيادة
 5دول
◄ الصين تتصدر قائمة
الدول المنتجة
برصيد  221غيغاواط

مي مأمون
سجل التاريخ أول استخدام بشري لطاقة الرياح من
أج��ل دف��ع ال�ق��وارب على نهر النيل في ع��ام  5000قبل
امليالد ،وبحلول عام  200قبل امليالد ،كانت مضخات
امل �ي��اه ال�ب�س�ي�ط��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ال��ري��اح ت�س�ت�خ��دم في
ال�ص�ين ،وك��ان��ت ط��واح�ين ال �ه��واء ذات ال�ش�ف��رات تقوم
بطحن الحبوب في بالد فارس والشرق األوسط.
تال ذلك ،انتشار طرق جديدة الستخدام طاقة الرياح
في جميع أنحاء العالم ،وبحلول القرن الحادي عشر،
كان الناس في الشرق األوسط يستخدمون مضخات
ال��ري��اح وط��واح�ي�ن ال �ه��واء ع�ل��ى ن �ط��اق واس ��ع إلن�ت��اج
الغذاء.
وجلب التجار والحمالت الصليبية تكنولوجيا الرياح
إلى أوروبا ،وبعدها طور الهولنديون مضخات رياح
كبيرة لتصريف البحيرات واملستنقعات في دلتا نهر
الراين .ونقل املهاجرون من أوروبا في نهاية املطاف
تكنولوجيا طاقة الرياح إلى نصف الكرة الغربي.
ّ
وتوسع استخدام طاقة الرياح في أعقاب النقص في
ال�ن�ف��ط وامل �خ��اوف البيئية ،وأدى ال�ن�ق��ص ف��ي النفط
في السبعينيات إلى تغير بيئة الطاقة في الواليات
امل �ت �ح��دة وال �ع��ال��م .وج� ��اء ن �ق��ص ال �ن �ف��ط ف��ي مصلحة
تطوير طرق الستخدام مصادر الطاقة البديلة ،مثل
طاقة الرياح ،لتوليد الكهرباء.
وتقوم العديد من البلدان بتسريع جهودها لتحولها
إل��ى ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن تنمو ال�ق��درة
العاملية لطاقة الرياح بشكل كبير في السنوات املقبلة.
وارت� �ف� �ع ��ت ال �ط ��اق ��ة ال �ع��امل �ي��ة م ��ن ال� ��ري� ��اح م ��ن 115.3
غيغاواط في عام  2008إلى  513.5غيغاواط في ،2017
وذلك وفقا لتقرير صادر من الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة .وخ�لال نفس الفترة ،ارتفعت طاقة الرياح
ال�ب�ح��ري��ة إل��ى  18.7غ �ي �غ��اواط م��ن  1.4غ �ي �غ��اواط ،مع
التقدم في تكنولوجيا التوربينات باعتبارها واحدة
من املساهمني الرئيسيني في زيادة السعة العاملية في
السنوات األخيرة.
إلى ذلك ،ارتفع حجم سوق طاقة الرياح العاملية من
 71.6مليار دوالر في  2010إلى  96.4مليار دوالر في
 ،2018وهو ما يمثل زيادة بنسبة .%35
وتستخدم ط��اق��ة ال��ري��اح بشكل ت�ج��اري ف��ي أك�ث��ر من
نصف دول العالم ،حيث حققت ع��دة دول مستويات
ع��ال�ي��ة م��ن إن �ت��اج ط��اق��ة ال��ري��اح ،م�ث��ل ال��دن �م��ارك التي
يعتمد  %41من إنتاج الكهرباء على طاقة الرياح ،وما
نسبته  %28في أيرلندا ،و %24في البرتغال ،و%21
في أملانيا في  2018و %19في أسبانيا.
وف ��ي ن��وف �م �ب��ر  ،2018ك ��ان ت��ول �ي��د ط��اق��ة ال ��ري ��اح في

طاقة الرياح تسهم في تحسن جودة الحياة

اسكتلندا أعلى من استهالك الكهرباء في البالد خالل
الشهر .وفي عام  ،2018بلغت حصة طاقة الرياح من
اس �ت �خ��دام ال�ك�ه��رب��اء ف��ي جميع أن �ح��اء ال�ع��ال��م ،%4.8
بزيادة  %3.1عما كان قبل أرب��ع سنوات ،فيما بلغت
حصة أوروب��ا من طاقة توليد الرياح  %18.8في عام
.2018
ووفقا لتقرير شركة «غلوبل دانا» للفترة من - 2019
 ،2030على خلفية اإلضافات الكبيرة للقدرة اإلنتاجية
ف��ي آس �ي��ا وامل �ح �ي��ط ال� �ه ��ادئ ،ف �م��ن امل �ت��وق��ع أن يصل

ال �س��وق إل��ى  124.5م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ع��ام  ،2030وإذا
تحققت هذه التوقعات ،فإن تلك الزيادة سوف تعني
ارتفاعًا بنسبة  %29بناء على بيانات عام .2018
كما أن هناك زيادة كبيرة في االستثمار بهذا القطاع،
ويرجع ذلك إلى االرتفاع في منشآت الطاقة ،بقيادة
دول مثل الصني وال��والي��ات املتحدة وأملانيا والهند.
وتعد الحاجة إل��ى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار
معقولة أهم عامل أساسي لنمو سوق طاقة الرياح.
ووف� � �ق � ��ًا ل� �ت� �ق ��ري ��ر ح� ��دي� ��ث ص� � � ��ادر ع � ��ن م� �ج� �ل ��ة ب � ��اور

هل صوت التوربينات عال؟
الحقيقة ،لم تجد الدراسات املستقلة التي أجريت في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك الواليات املتحدة ،أي دليل على
أن حقول إنتاج الرياح تسبب أي آثار سلبية على الصحة البدنية ،وفي العادة يمكن لشخصني إجراء محادثة على
مستويات الصوت العادية بأقرب أو حتى أثناء الوقوف مباشرة أسفل التوربينات .ويعيش اآلالف من الناس في
جميع أنحاء العالم بالقرب من مزارع الرياح من دون أي آثار سيئة.
ً
وعلى سبيل املثال ،لم تجد دراسة في والية ماساتشوستس األميركية دليال على وجود مجموعة من اآلثار الصحية
الناجمة عن التعرض لتوربينات الرياح أو لوجود ما حاول البعض وصفه بأنه «متالزمة توربينات الرياح» .كما أكدت
دراسة في كندا شملت أكثر من ألف منزل عدم العثور على دليل يدعم وجود صلة بني التعرض لضوضاء توربينات
الرياح وأي من األمراض املبلغ عنها ذاتيًا.

ت�ك�ن��ول��وج��ي ،ت�ت�ص��در ال �ص�ين ق��ائ�م��ة ال� ��دول املنتجة
لطاقة الرياح برصيد  221غيغاواط من طاقة الرياح
املركبة تليها الواليات املتحدة وأملانيا.
وت�ع�ت�ب��ر ال �ص�ين رائ� ��دة ع��امل�ي��ًا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،حيث
ت�ن�ت��ج وح��ده��ا ث �ل��ث س �ع��ة ال �ع��ال��م م��ن ط��اق��ة ال��ري��اح،
ولديها أكبر حقل إنتاج رياح في العالم بسعة تصل
إلى  7965ميغاواط ،وهو أكبر بخمس مرات من أقرب
منافسيها.
وت��أت��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ق��درة
إنتاج تبلغ  96.4غيغاواط ،فيما تمتلك ستة من أكبر
 10حقول إنتاج للرياح البرية ،ويشمل ذلك مركز ألتا
لطاقة الرياح في كاليفورنيا ،ثاني أكبر حقل رياح في
العالم بسعة  1548ميغاواط.
وتحتل أملانيا امل��رك��ز الثالث وتنتج  59.3غيغاواط،
ولديها أع�ل��ى سعة إلن�ت��اج ط��اق��ة ال��ري��اح ف��ي أوروب��ا،
وأكبر حقول إنتاج الرياح البحرية ،التي تبلغ سعتها
اإلجمالية  582م�ي�غ��اواط .وتمتلك الهند ثاني أعلى
إن �ت��اج ل�ط��اق��ة ال��ري��اح ف��ي آس�ي��ا ب�ع��د ال �ص�ين ،وتحتل
املركز الرابع عامليًا بسعة إجمالية تبلغ  35غيغاواط،
وتمتلك الهند ثالث ورابع أكبر مزارع رياح برية في
ال�ع��ال��م  -م��زرع��ة ري ��اح م��وب��ان��دال ال�ت��ي تبلغ طاقتها
 1500م �ي �غ ��اواط ف ��ي ت��ام �ي��ل ن � ��ادو وم �ت �ن��زه ال��ري��اح
جايساملر وتبلغ طاقته  1.064ميغاواط في راجستان.
وت��أت��ي أس�ب��ان�ي��ا ف��ي امل��رك��ز ال �خ��ام��س ع��امل�ي��ًا وت��وف��ر
طاقة الرياح البالغة  23غيغاواط في أسبانيا  19في
املئة من احتياجاتها من الكهرباء .وذك��ر التقرير أن
صناعة الرياح األسبانية شهدت انخفاضًا حادًا على
مدار األعوام القليلة املاضية ،مع إضافة  104ميغاواط
فقط إلى مزيج الطاقة في .2017 - 2016
وع�ل��ي عكس م��ا ي��روج ل��ه ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د
ترامب ضد الطاقة البديلة ،فإن طاقة الرياح هي األقل
ض��ررًا بكثير على الحياة البرية م��ن م�ص��ادر الطاقة
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال �ت��ي ت�ح��ل م�ح�ل�ه��ا ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ط�ي��ور
وأم��اك��ن وج ��وده ��ا ،وه ��ي واح� ��دة م��ن م�ص��ادرال�ط��اق��ة
الوحيدة التي ال تترك آثارًا على تعداد الطيور .وتجد
اإلشارة إلى أن طاقة الرياح تتسبب في وفيات أقل من
 0.01في املئة من جميع ح��وادث وفيات الطيور ذات
الصلة باإلنسان.
ً
إج� �م ��اال ،ال ي��وج��د ش �ك��ل م��ن أش �ك��ال ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة
خ��ال �ي��ًا م��ن اآلث� ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ،وم ��ع ذل ��ك ف �ق��د أظ �ه��رت
ال ��دراس ��ات أن ت��أث �ي��رات ط��اق��ة ال ��ري ��اح ه��ي األدن ��ى،
ح�ي��ث ال تنبعث م�ن�ه��ا أي م�ل��وث��ات ل�ل�ه��واء أو امل��اء،
وال ت�ت�ط�ل��ب أي ت�ع��دي��ن أو ت�ن�ق�ي��ب ع��ن ال��وق��ود ،وال
تستخدم أي م�ي��اه ف��ي ت��ول�ي��د ال�ك�ه��رب��اء ،وال تخلق
أي نفايات خطرة أو مشعة تتطلب تخزينًا دائمًا.
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◄ «الطاقة الشمسية» صناعة
واعدة ..حجمها بلغ  52.5مليار
دوالر في 2018

تشهد صناعة الطاقة الشمسية
ازدهاراً في جميع أنحاء العالم ،وأصبح
استخدامها أكثر شعبية في دول
الخليج والمنطقة والعالم ،حيث إنها
من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة،
وتمثل مصدراً واعداً لحل المشاكل التي
ّ
تتعلق بأزمة الطاقة مستقبالً.
تتطور صناعة الطاقة الشمسية بشكل
مضطرد ،بسبب ارتفاع الطلب على
الطاقة ،في حين أن مصدر الطاقة
الرئيسي الحالي «الوقود األحفوري» بات
محدوداً ،بينما المصادر األخرى باهظة
الثمن ،لذلك تمثل الطاقة الشمسية
أداة لتطوير الوضع االقتصادي في
البلدان النامية ،وقد أثبتت فعاليتها
بعد إجراء العديد من البحوث المطولة
عليها.
مي السكري
أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن الطاقة
الشمسية أصبحت املصدر األس��رع لتوليد الطاقة في
العالم -وألول م��رة يتفوق فيها نمو الطاقة الشمسية
ع �ل��ى ك ��ل أن � � ��واع امل� � �ص � ��ادراألخ � ��رى .ل � ��ذا ،ف � ��إن ال �ح��اج��ة
الستخدام الطاقة الشمسية ذاهبة إلى االزدياد .وبلغت
قيمة سوق الطاقة الشمسية العاملي  52.5مليار دوالر
في عام  ،2018ومن املتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية
ل �ل �ط��اق��ة ال �ش �م �س �ي��ة  140م �ل �ي��ار دوالر ب �ح �ل��ول ،2023
وق��د تصل إل��ى  223.3مليار دوالر بحلول  ،2026ومن
املرتقب أيضًا ارتفاع معدل استخدام الطاقة الشمسية
ف ��ي ال �ق �ط ��اع ��ات ال �ت �ج ��اري ��ة وال �س �ك �ن �ي��ة م �ث��ل ال �ف �ن��ادق
واملستشفيات واملنازل.
خليجيًا ،ن�ق��ل م��وق��ع «أراب �ي ��ان ب�ي��زن��س» ت�ق��ري�رًا للوكالة
الدولية للطاقة املتجددة ،يفيد بأن دول الخليج ستوفر
ما يصل إلى  87مليار دوالر من انخفاض استهالك النفط
وال �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي إذا ح�ق�ق��ت أه ��داف ��ًا الس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ة
امل�ت�ج��ددة بحلول ع��ام  .2030وك�ش��ف التقرير أن تحقيق
أه � ��داف م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ل �ل �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ط��اق��ة امل�ت �ج��ددة يمكن أن يخلق  140أل��ف
�ط ،وق��د ي�ص��ل ع��دد ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ه��ذا
وظ�ي�ف��ة ف��ي امل �ت��وس� 
القطاع الى  207آالف شخص في .2030
ولفت التقرير الى أن انخفاض أسعار النفط بنحو %70
خالل السنوات الثالث املاضية دفع بعض دول الخليج إلى
التخطيط لخفض اإلنفاق أو إلغاء دعم الوقود ،الفتًا إلى
تركيز الطاقة املتجددة في منطقة الخليج ألن بعض دول
مجلس التعاون الخليجي ال تستطيع تلبية احتياجاتها
من الوقود التقليدي بسبب تزايد الطلب.
وق��ال التقرير إن انبعاثات الكربون يمكن أن تنخفض
ب�م�ق��دار  1غيغا ط��ن ب�ح�ل��ول ع��ام  ،2030م��ا ي ��ؤدي إل��ى
خ�ف��ض بنسبة  %8م��ن نصيب ال �ف��رد م��ن ال�ك��رب��ون في
ّ
املنطقة .وأملح التقرير إلى أن الطاقة الشمسية ستشكل
 %85م��ن وظ��ائ��ف ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ف��ي ع��ام  ،2030مع
تحويل النفايات إلى طاقة بنسبة  .%14ووفقًا للتقرير،
ف��إن استهالك ال��وق��ود سينخفض  %23ف��ي السعودية
و %21في الكويت.
وت�ش�ي��ر ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة ب�ب�س��اط��ة إل ��ى ال �ط��اق��ة ال�ت��ي
نحصل عليها من الشمس والتي يتم تحويلها بعد ذلك
إلى طاقة حرارية أو كهربائية .يمكن تسخير الحرارة
امل �ش �ع��ة وال� �ض ��وء امل�ن�ب�ع��ث م��ن ال �ش �م��س ف��ي م�ج�م��وع��ة
متنوعة م��ن التقنيات امل�ت�ط��ورة ب��اس�ت�م��رار .وي�ع��د هذا
النوع من الطاقة نظيفًا ومجانيًا ومتوافرًا على نطاق
واس��ع ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م .ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة،
استفاد ع��دد متزايد من مالكي املنازل ورج��ال األعمال
م��ن ه ��ذا امل �ص��در امل�ت�ج��دد ل�ل�ط��اق��ة ل �ع��دة أس �ب��اب ،منها
ال�ك�ه��رب��اء للتدفئة وال �ت�ب��ري��د ،ك�م��ا أن �ه��ا ط��ري�ق��ة أفضل
لتسخير الطاقة من دون اإلضرار بالبيئة ،نظرًا للكمية
الكبيرة من الطاقة الشمسية املتاحة.

◄ قيمتها السوقية قد تصل
إلى  223.3ملياراً بحلول 2026
◄ أصبحت المصدر األسرع
لتوليد الطاقة في العالم..
تفوقت على المصادر األخرى

من الشمس..

ُ
ل أزمات الطاقة عالمياً
ستح ّ

ُ
ال �ك �ه��روض��وئ��ي .وف ��ي ه ��ذه األي � ��ام ،ت�س�ت�خ��دم مجموعات
الخاليا الشمسية إلنشاء وحدات شمسية لتوليد الطاقة
ُ
الكهربائية ال�ت��ي ت�س�ت�خ��دم ب�ع��د ذل��ك للمباني السكنية
والتجارية.
وش � �ه� ��دت ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة ت �ط��ورًا
م�ل�ح��وظ��ًا ف��ي ب�ع��ض ال �ب �ل��دان لتتنافس م��ع امل �ص��ادر
التقليدية ف��ي توليد ال�ك�ه��رب��اء ،لتصبح ف��ي غضون
بضعة عقود فقط ال�ج��زء الرئيسي م��ن نظام الطاقة
املستدامة في العالم.
تعتبر الطاقة الشمسية مفتاح مستقبل
ال �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة ح �ي��ث ت�ع�ط��ي
ال �ش �م��س ط��اق��ة أك �ث��ر بكثير
م �م��ا ن �ح �ت��اج��ه ل�ت�ش�غ�ي��ل
كل ش��يء على األرض
ف��ي ك��ل ي��وم ،وه��ذا
ه��و ال�س�ب��ب في
أننا نستثمر
ب �ك �ث��اف��ة ف��ي
م� � � �ح� � � �ط � � ��ات
ال � � � � �ط� � � � ��اق� � � � ��ة
ال �ش �م �س �ي��ة.
ك � � �م� � ��ا ت� �ع� �ت� �ب ��ر
ال � � � � � � � �ط � � � � � � ��اق � � � � � � ��ة
ال � � � �ش � � � �م � � � �س � � � �ي � � ��ة
م �ص��درًا للوقود
ال ي� �ن� �ض ��ب وه ��و
�ال م��ن ال�ت�ل��وث
خ� ٍ
وغ� � � � � ��ال � � � � � �ب� � � � � ��ًا م � ��ا
ي �ك��ون خ��ال �ي��ًا من
الضوضاء ،على
س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال،
ت ��ول ��د ال �خ�لاي��ا
ال � � �ش � � �م � � �س � � �ي� � ��ة
ال � � � � � � � �ط� � � � � � � ��اق� � � � � � � ��ة
ألم� ��اك� ��ن ب �ع �ي��دة
م � � �ث � ��ل األق� � � �م � � ��ار
ال �ص �ن��اع �ي��ة في
م � � ��دار األرض
وف��ي أع�م��اق
ال � �ج � �ب� ��ال

�ان وس��ط املدينة
بالسهولة ال�ت��ي يمكن ب�ه��ا تشغيل م �ب� ٍ
والسيارات املستقبلية.

مزايا
 -1قابلة للتجديد ،فاأللواح الشمسية تنتج الكهرباء عن
ط��ري��ق تحويل ال�ت��دف��ق املستمر للطاقة م��ن الشمس إلى
الكهرباء.
 -2خالية من ثاني أكسيد الكربون ،فال يجري إطالق أي
ان�ب�ع��اث��ات ض��ارة ف��ي ال �ه��واء عندما يتم إن�ت��اج الكهرباء
بواسطة األلواح الشمسية.
 -3ان �خ �ف ��اض ت �ك��ال �ي��ف ال �ت �ش �غ �ي��ل ،ح �ي��ث إن
العملية الكهروضوئية التي تحول ضوء
ال �ش �م��س إل ��ى ك �ه��رب��اء ال ت�ت�ط�ل��ب أي
وقود وال تكاليف متغيرة.
 -4ال � �ط� ��اق� ��ة ال �ش �م �س �ي ��ة غ �ي��ر
م �ح��دودة ،حيث ت��وف��ر الشمس
أكثر من كمية الطاقة املطلوبة
ل �ت �ل �ب �ي��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ع��ال��م
ب ��أس ��ره م ��ن ال� �ط ��اق ��ة ،وع �ل��ى
ع �ك��س ال� ��وق� ��ود األح � �ف� ��وري،
ل��ن تنفد ف��ي أي وق��ت قريب،
كمصدر للطاقة املتجددة،
ف��إن القيد الوحيد للطاقة
ال �ش �م �س �ي��ة ه � ��و ق ��درت �ن ��ا
ع � �ل� ��ى ت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا إل� ��ى
كهرباء بطريقة فعالة
ورش �ي��دة م��ن حيث
التكلفة.
 -5ت� � �ع� � �ت� � �ب � ��ر
م � � � � � � � � � �ص� � � � � � � � � ��درا
م � � � � �ت � � � � �ج� � � � ��ددا
ون � � �ظ � � �ي � � �ف� � ��ا
ل � �ل � �ط � ��اق � ��ة
وي � � � ��دوم
لألبد

تاريخ وتطورالطاقة الشمسية
بزغ استخدام الطاقة الشمسية على يد العالم السويسري
ه ��وراس بنديكت دي س��وس��ور ال ��ذي اخ �ت��رع أول مجمع
للطاقة الشمسية في العالم عام  ،1767يتكون من صندوق
معزول بثالث طبقات من الزجاج تم تصميمه المتصاص
الطاقة الحرارية.
ف��ي وق��ت الح��ق ،ف��ي ع��ام  ،1830اكتشف ال�ع��ال��م الفرنسي
أل �ك �س �ن��در ب�ي�ك��ري��ل ط��ري �ق��ة اب �ت �ك��ار ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا تسخير
الطاقة الشمسية من خالل التأثير الكهروضوئي.
بعد عقدين م��ن ال��زم��ن ،توصلت مختبرات بيل إل��ى أول
خلية شمسية من السيليكون وهي أداة تعمل على تحويل
الطاقة الضوئية مباشرة إلى كهرباء باستخدام التأثير
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◄ دول الخليج ستوفر 87
مليار دوالر إذا حققت أهدافاً
الستخدام الطاقة المتجددة
بحلول 2030

حيث ال يتم إصدار أي انبعاثات غازات دفيئة في الغالف
الجوي عند استخدام األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء،
ونظرًا ألن الشمس توفر طاقة أكثر مما نحتاج إليه من أي
وقت مضى ،فإن الكهرباء من الطاقة الشمسية هي مصدر
طاقة مهم للغاية.
 -6بعد تثبيت األلواح الشمسية ،تكون تكاليف التشغيل
منخفضة ج�دًا مقارنة باألشكال األخ��رى لتوليد الطاقة،
ك �م��ا أن ال ��وق ��ود غ �ي��ر م �ط �ل��وب ،وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن ال �ط��اق��ة
الشمسية يمكنها توليد كميات كبيرة من الكهرباء دون
التيقن من حساب تأمني إمدادات الوقود.
 -7يقلل من استخدام الطاقة في املنازل والشركات ويقلل
في النهاية من فواتير الخدمات.
 -8تكاليف صيانة منخفضة حيث إن األل��واح الشمسية
تدوم أكثر من  30عامًا.
 -9يتوافر كل يوم تقريبًا ،حيث ال يزال من املمكن إنتاج
بعض الطاقة حتى في األيام امللبدة بالغيوم.
 -10استخدام الطاقة الشمسية يقلل من اعتمادنا على
ال��وق��ود األح�ف��وري والنفط األجنبي ،كما أن��ه يوفر عائدًا
ً
كبيرًا لالستثمارات ،بدال من دفع فواتير الطاقة كل شهر.
 -11إن��ه أكثر أم��ان��ًا م��ن االس�ت�خ��دام م��ن التيار الكهربائي
ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ك �م��ا أن ��ه ي �س��اع��د االق �ت �ص��اد م ��ن خ �ل�ال خلق
ف��رص عمل ملصنعي الطاقة الشمسية وتركيبات الطاقة
الشمسية.
 -12يمكن تخزين طاقة إضافية في البطاريات لالستخدام
في الليل ،كما يمكن استخدام الطاقة الشمسية ليس فقط
لتوليد الكهرباء ،ولكن حتى السيارات أيضًا.

 ..وعيوب
على الرغم من أن الطاقة الشمسية لديها الكثير من
ّ
االس�ت�خ��دام��ات ويمكن أن ت�ك��ون ال�ح��ل عندما يتعلق
األم ��ر ب��اس�ت�ب��دال م�ص��در م�س�ت��دام وم�ت�ج��دد ب��ال��وق��ود
األح �ف��وري ،ف��إن ه��ذه الطاقة م��ن الشمس لها جوانب
مظلمة أيضًا ،منها:
 -1التكاليف األولية للمواد والتركيب مرتفعة نسبيًا.
 -2ي �ت��م ت�س�خ�ي��ر ال �ط��اق��ة ب �ش �ك��ل م�ت�ق�ط��ع اع �ت �م ��ادًا على
الطقس ،ف�لا يمكن أن تنتج الكثير م��ن الطاقة ف��ي األي��ام
امللبدة بالغيوم أو عندما تكون هناك عاصفة ،اضافة الى
انخفاض إنتاج الطاقة خالل أشهر الشتاء.
 -3ت�خ��زي��ن ف��ائ��ض ال�ط��اق��ة امل �ت��ول��دة ي�م�ك��ن أن يكون
مكلفًا.
 -4ترتبط ال�ط��اق��ة الشمسية م��ع ال�ت�ل��وث (عند
إنشاء األل��واح الشمسية) ،وقد يستغرق األمر
ً
وق �ت��ًا ط��وي�ل�ا ل��رؤي��ة ع��ائ��د ع �ل��ى االس�ت�ث�م��ار
األولي.
 -5ه � �ن� ��اك ح� ��اج� ��ة إل� � ��ى م� �س ��اح ��ة ك �ب �ي��رة
ل �ت �س �خ �ي��ر ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة ال �ك��اف �ي��ة
للمنازل أو األعمال التجارية.
 -6األل� ��واح الشمسية ه�ش��ة ،وي�م�ك��ن أن
تتضرر بسهولة ،وبالتالي هناك حاجة
إلى تكاليف التأمني اإلضافية.
 -7تكنولوجيا الطاقة الشمسية ال يتم
إنتاجها بكميات كبيرة (ق��د يقلل هذا
من التكلفة بما يكفي لتكون أكثر تكلفة).
 -8ال ت �ت �م �ت��ع ال � �س � �ي� ��ارات ال � �ت ��ي ت�ع�م��ل
بالطاقة الشمسية بنفس السرعة والقوة
ال�ت��ي تتمتع بها ال�س�ي��ارات التقليدية التي
تعمل بالغاز.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ع �ي��وب ،ف�ق��د ارت �ف��ع اس�ت�خ��دام
الطاقة الشمسية بنحو  20في املئة سنويًا على مدار
الخمسة عشر عامًا املاضية ،وذل��ك بفضل االنخفاض
السريع في األسعار واملكاسب في الكفاءة .وتعد اليابان
وأمل��ان �ي��ا وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة أس��واق��ًا رئ�ي�س�ي��ة للخاليا
الشمسية.

حقائق ..وغرائب
 يحصل كل متر مربع من األرض علىنحو  1.366واط من اإلشعاع الشمسي
املباشر.
 ت �ع��د أك �ث��ر أن � ��واع ال �ط��اق��ة ت ��واف� �رًا علىاألرض ،فاألرض تستقبل نحو  173ألف
تيراواط من الطاقة ،وهذا الرقم أكثر من
استهالك الكوكب للطاقة بـ 10آالف مرة،
وفقًا لـ«موقع وزارة الطاقة األميركية».
 يقدر الخبراء أن األرض تحصل على مايكفي من الطاقة من الشمس في ساعة
واحدة فقط لتلبية احتياجات الطاقة ملدة
عام لجميع سكان العالم.
 الصني هي أكبر منتج للطاقة الشمسيةف��ي ال �ع��ال��م ،وه��ي ت�س�ع��ى إل��ى مضاعفة
طاقتها إل��ى ث�لاث��ة أض�ع��اف بحلول عام
.2020
 يمكن ل�لأس��ر ف��ي أي ج��زء م��ن العالمالتي تستخدم الطاقة الشمسية أن تقلل
بالفعل التلوث بمئات األط�ن��ان من ثاني
أكسيد الكربون في حياتهم.
 يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسني جودةال�ه��واء بشكل كبير للبشر والحيوانات
التي تتأثر بالتلوث كل عام.
 تقع أكبر محطة للطاقة الشمسية فيالعالم في صحراء موهافي بكاليفورنيا،
وتمتد على مساحة أكثر من ألف فدان.
ك �م��ا أن� �ه ��ا ت �ه �ي �م��ن ع �ل��ى س� ��وق ال �ط��اق��ة
الشمسية.
 كانت شركات الفضاء أول من استخدمالطاقة الشمسية عام  ،1960حيث ُصنع
أول ق �م��ر اص �ط �ن��اع��ي ف��ي خمسينيات
القرن العشرين ُ
وسمي «فانغارد .»1
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دول رائدة
في إنتاج الطاقة الشمسية

ن �ق��ل م��وق��ع  Izismileت �ق��ري �رًا ل��وك��ال��ة
الطاقة الدولية حول الدول الرائدة في
مجال توليد الطاقة الشمسية ،وهي
كالتالي:

ألمانيا 38250 :ميغاواطاً
الصين 28330 :ميغاواطاً
اليابان 23409 :ميغاواط
ايطاليا 18622 :ميغاواطاً
اميركا 18317 :ميغاواطاً
فرنسا 5678 :ميغاواطاً
إسبانيا 5376 :ميغاواطاً
أستراليا 4130 :ميغاواطاً
بلجيكا 3156 :ميغاواطاً
كوريا (ج) 2398 :ميغاواطاً

دول تعتمد في طاقتها على الشمس

 - 1قبرص

 -3جوال «كوريا الجنوبية»

 -5إيطاليا

تتوافر الطاقة الشمسية في قبرص أكثر من أغلب الدول األوروبية ،وتهدف الجزيرة املتوسطية
إلى أن تصل نسبة توليد الطاقة الشمسية بنوعيها الخاليا الشمسية ،وأنظمة الطاقة الشمسية
املركزة إلى  %7بحلول عام  ،2020لتصبح بذلك واح��دة من أكثر ال��دول مشاركة في سوق
الطاقة امل�ت�ج��ددة ،بعد أسبانيا ب�ـ  ،%8وتتساوى م��ع أملانيا ب�ـ  ،%7وتسبق اليونان ب�ـ ،%5
والبرتغال بـ  ،%4ومالطا بـ .%1

عام  ،2009وصلت سعة محطة الطاقة الشمسية في سنان بمقاطعة جوال الجنوبية
في كوريا الجنوبية إلى  24ميغاواطًا ،لتصبح بذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية
ف��ي آس�ي��ا ،حيث قامت شركة كونيرجي األملانية بتطوير املحطة بتكلفة ،وصلت
إل��ى حوالي  150مليون دوالر ،أم��ا املحطة فأنشأتها شركة دونجيانج للمنشآت
الهندسية.

بنهاية  ،2010كان هناك  155.977محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية  3.469.9ميغاوات
في إيطاليا ،وارتفعت أعداد املحطات والسعة الكلية في الفترة ما بني  2009و 2010نتيجة الحوافز
العالية التي قدمتها كونتو إنيرجيا؛ ففي عامني فقط تضاعفت السعة ثالثة أضعاف.
وفي عام  ،2010جرى توليد ما يقرب من  1.905.7غيغاواط ،لتصبح معدالت النمو سريعة ّ
جدًا في
السنوات األخيرة ،حيث بلغت  %182في ذاك العام ،مقارنة بـ  %251في عام .2009

 -2اليابان

 - 4ألمانيا

 - 6تشيلي

شهدت اليابان ت�ط� ّ�ورًا كبيرًا في االستفادة من الطاقة الشمسية منذ أواخ��ر التسعينيات،
حيث أصبحت إحدى الدول الخمس الرائدة في املجال ،واحتلت املركز الثالث من حيث «أكبر
التثبيتات» بعد أملانيا ،وإيطاليا ،كما احتفظت بمركزها الثاني ضمن أكبر أس��واق الطاقة
الشمسية في العالم ملدة عامني متتاليني  2013و ،2014بسعة  6.9و 9.6غيغاواط على التوالي.
وقد وصلت السعة الكلية إلى  23.3غيغاواطًا ،متخطية بذلك إيطاليا « 18.5غيغاواطًا» ،لتصبح
ثالث أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم بعد أملانيا « 38.2غيغاواطًا» ،والصني «28.2
غيغاواطًا» ،حيث تنتج طاقة كافية لتغطية  %2.5من الطلب السنوي للكهرباء في البالد.

ّ
تربعت أملانيا على قمة دول العالم املنتجة للطاقة الشمسية سبع سنوات ابتداء من
عام  ،2005برصيد توليد وصل إلى  36غيغاواطًا في فبراير ،لتصل نسبة مساهمة
ال�ط��اق��ة الشمسية ف��ي ذاك ال�ع��ام إل��ى  %6م��ن إج�م��ال��ي إن�ت��اج ال�ك�ه��رب��اء ف��ي الشبكة
الكهربائية .اال أن فترة االزده��ار هذه تأثرت عام  2012بانخفاض السوق الوطني
للطاقة الشمسية في أملانيا نتيجة التعديالت في قانون الطاقة املتجددة  ،EEGالذي
ينص على تخفيض تسعيرة وحدة الطاقة ،ووضع قيود على املنشآت لكيال تزيد
سعتها على  10ميغاوات.

في نوفمبر  ،2016جرى افتتاح محطة روميرو للطاقة الشمسية في فالينار بمنطقة أتاكاما في
تشيلي؛ لتصبح بذلك أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في أميركا الالتينية .وفي النصف األول من
 ،2015وصلت سعة الطاقة الشمسية في تشيلي إل��ى  546ميغاواطًا ،مع محاولة تثبيت 1647
ميغاواطًا .نظام توليد الطاقة الشمسية عبارة عن ألواح على أسطح املنازل واملباني ،أو في املزارع
الشمسية ،حيث ّ
تثبت فيها األلواح على ارتفاع مناسب من األرض ،وبميل يحدد وفق زاوية سقوط
َّ
األشعة الشمسية ،ويقوم النظام ال��ذي يتكون من أل��واح شمسية ،وإنفرتر ،وبطارية ،وكونفرتر
لتحويل التيار املستمر إلى تيار ّ
متردد ،بتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية.

 20اقتصاد
توقع المركز البحثي األوروبي
«أيد دايت ديجي وورلد»
المتخصص في االقتصاد
الرقمي ،ازدهار سوق الروبوتات
في العالم ليصل حجمه الى 90
مليار يورو بحلول  .2030وذكر
المركز في دراسة تحت عنوان
«الروبوتيك :سوق مزدهر في
خضم التحول الرقمي للصناعات
العمودية» أن هذا السوق واعد
تجسد
ّ
بعد أن أصبحت الروبوتات
المسار المستقبلي لإلنسانية.
ويعد ظهورالروبوتات أحد
أساسيات العالم الرقمي والنمو
الحالي للسوق يعد مسبوقا
خاصة في بعض القطاعات
االستراتيجية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع
الصناعة يبقى أبرز سوق عمودي
للروبوتات بفضل الروبوتات
الصناعية التقليدية ،وأيضا اختراع
الروبوتات المساعدة المختصة
بأعمال الصيانة ،والروبوتات
التي يرتديها العمال لتقليص
مشقة العمل ،وتأتي في شكل
وسادات مخصصة للساقين
أو «جاكيتات» ميكانيكية من
الداخل تسمح على سبيل
المثال برفع قطعة كبيرة من
االسمنت المسلح والبقاء في
وضعية الوقوف لمدة طويلة مع
احساس الموظف بانه جالس.
تضاعفت سوق الروبوتات
الصناعية خالل السنوات الماضية
بسبب اعتماد قطاع الصناعة
على الروبوتات منذ نحو  50عاما،
كما يمثل قطاع الصناعة %44
من السوق العالمي للروبوتات.
وتطور استخدام الروبوتات في
قطاع الصحة الذي يمثل قرابة
ربع السوق بفضل روبوتات
الجراحة.
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تسيطر عليه  5دول ..والصدارة للصين

عالم الروبوتات..

مالمح جديدة لمستقبل اإلنسان وصناعته
◄ توقعات ببلوغ حجم السوق
 90مليار دوالر بحلول 2030
◄ أميركا واليابان وكوريا الجنوبية
وألمانيا ..األكثر إنتاجا ً بعد الصين
◄ ربع اإلنتاج العالمي موجّ ه ألقسام
الجراحة في قطاع الصحة
◄ بيع  422ألف روبوت عبر العالم
في  ..2018واليابان األكثر استخداما ً
◄ «الجمعية الفدرالية الدولية» تتوقع
بيع  584ألف روبوت بحلول 2022
◄ قطاع السيارات يعزز نموها بـ %26
في ألمانيا ..واستخداماتها تتزايد
◄ روبوتات مختصة بالزراعة ومراقبة صحة
الحيوانات والنباتات في 2025
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ليست الروبوتات كلها متشابهة ،لذلك يعج عالم الروبوتات
بأشكال وأنواع عدة من هذه اآلليات التي تساعد اإلنسان في
عمله ،وهذه أبرزها:

سليمة لبال
في النصف األول من  2019اهتم قطاع الزراعة
ك�ث�ي��را ب��ال��روب��وت��ات ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن تحتل
ال ��زراع ��ة ال��ذك �ي��ة م �س��اح��ة ك �ب��رى ف ��ي ال �س��وق
العاملية بحلول  .2030ويعتمد ه��ذا التوسع
ف ��ي األس� � ��اس ع �ل��ى روب� ��وت� ��ات ح �ل��ب األب �ق��ار
وان �ط�لاق��ا م��ن  ،2025وس �ت �ك��ون ه �ن��اك ان ��واع
اخ��رى م��ن ال��روب��وت��ات املختصة ف��ي ال��زراع��ة
ومراقبة صحة الحيوانات والنباتات .ومن
ال��واض��ح أن ت��زاي��د اس�ت�خ��دام ال��روب��وت��ات في
القطاع الزراعي م��رده الضغوط على القطاع
ب�س�ب��ب ح��اج��ات ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ة وح��اج��ات
االستهالك عالوة على املتطلبات البيئية.
ي�ش�ي��ر رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ف��درال �ي��ة ال��دول �ي��ة
ل�ل��روب��وت��ات تونجي ت �س��ودا ،إل��ى أن التطور
التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة،
يترجم نمو السوق حيث من املتوقع
ب�ي��ع  584ال ��ف روب� ��وت ف��ي  .2022ج�غ��راف�ي��ا،
تبقى آسيا في املقدمة ،لكن نمو هذه املنطقة
من حيث عدد الروبوتات لم يتعد  1في املائة
في  .2018وفي املقابل نمت السوق االوروبية
ال �ت��ي ت�ع��د ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ب�ن�س�ب��ة ،%14
لتبلغ اعلى مستوى لها خالل  6أعوام.
أم� ��ا أك �ب ��ر ن �س �ب��ة ن �م��و ف �س �ج �ل��ت ف ��ي ال �س��وق
االم� �ي ��رك ��ي ،ث ��ال ��ث س� ��وق ف ��ي ال �ع ��ال ��م ف ��ي م��ا
يخص الروبوتات الصناعية مع نسبة ربح
بلغت  20ف��ي امل �ئ��ة .وس�ي�ط��رت  5دول كبرى
على سوق الروبوتات مستحوذة على ،%74
وف��ق ت�س��ودا ،وه��ي الصني وال�ي��اب��ان وكوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة وأمل ��ان� �ي ��ا وال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح ��دة.
والصني لوحدها استحوذت على  36في املئة
م��ن ال��روب��وت��ات ف��ي  2018ب� �ـ 154ال��ف روب��وت
بقيمة  5.4مليارات دوالر.

نمو متسارع
في اليابان ،ارتفع عددها بنسبة  21في املئة
لتصل الى  55ألف روبوت ،وفي الوقت نفسه
تعد اليابان أول منتج في العالم للروبوتات

أنواع من الروبوتات

 - 1الرجل اآللي
هذا النوع من الروبوتات هو األكثر شهرة بسبب الترويج الذي استفاد منه بفضل علم
الخيال ،وتجمع هذه الفئة كل اآلليات التي تذكرنا بمرفولوجية اإلنسان .وهذه الروبوتات
لها ص��در ورأس وذراع��ان وس��اق��ان .ويمكن ان نذكر روب��وت «أسيمو» التابع لهوندا،
والروبوت «نيكسي» الذي طوره معهد ماساشوستس للتكنولوجيا .وال يشبه هذا النوع
من الروبوتات اإلنسان فقط ،وإنما يقلد أيضًا حركاته.

 - 2الروبوت الصناعي
أغلبية هذه الروبوتات لها قاعدة ثابتة ،وحني ال تكون القاعدة ثابتة يتم وضع الروبوت
عادة على سكة .ونجد في هذا النوع من الروبوتات التي تستخدم في عمليات اللحام،
وأخرى في الطالء ،وأبرز الروبوتات العاملة نذكر بينها روبوت سكارا أو الروبوت دلتا
الذي ّ
طورته شركة ياسكاوا.

طفرة هائلة مع انتشار الذكاء االصطناعي عبر الروبوتات

الصناعية ،حيث تستحوذ على  52في املئة
م ��ن ال� �س ��وق .وف� ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ،نمت
ص� �ن ��اع ��ة ال � ��روب � ��وت � ��ات ل� �ل� �ع ��ام ال� �ث ��ام ��ن ع�ل��ى
التوالي بنسبة  22في املئة ب �ـ 40300روب��وت،
بينما انخفضت بنسبة  5في املئة في كوريا
الجنوبية لتصل إل��ى  38ال��ف روب��وت بسبب

ت��راج��ع ال �ط �ل��ب ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة امل �ص��اع��ب ال�ت��ي
يواجهها قطاع االلكترونيات.
أما البلد األوروب��ي الوحيد الذي يلمع اسمه
بني أكبر الدول الخمس املصنعة للروبوتات
في العالم ،فهو أملانيا ،التي شهدت في عام
 2018ارت�ف��اع ع��دد ال��روب��وت��ات بنسبة  26في

خدمة لإلنسان
تطور استخدام الروبوتات مع تطور اإلنسان ،وحللت دراسة «أيد دايت ديجي وورلد» تفاعل الروبوتات
مع عدد من التكنولوجيات الناشئة كالذكاء االصطناعي وتقنية الجيل الخامس في االتصاالت والواقع
االفتراضي ،عالوة على تداعيات التحول الرقمي للصناعة والزراعة الذكية والصحة والسيارات الذاتية
القيادة على تطور الروبوتات وحياة اإلنسان.

زيادة اإلنتاج
أش��ار تقرير اقتصادي للجمعية الفدرالية الدولية للروبوتات نهاية العام املاضي إل��ى أن شركات
الروبوتات تمكنت في  2018من بيع  422ألف روبوت في العالم كله ،بزيادة تصل نسبتها الى  6في
املئة مقارنة بعام  .2017ومن حيث الحجم ،تتصدر املصانع الصينية العالم من حيث الطلب ،فيما
تعد اليابان أكثر دول العالم تجهيزًا بالروبوتات.

املئة ،ليصل عددها إلى  27الف روبوت ،وهو
مستوى غير مسبوق ع��ززه قطاع السيارات.
ووف ��ق ال�ت�ق��ري��ر ت�ت�ق��دم امل��ان �ي��ا ع�ل��ى اي�ط��ال�ي��ا
وفرنسا في صناعات الروبوتات.
أم��ا ف��ي م��ا يخص كثافة ال��روب��وت��ات ،مقارنة
بعدد السكان لكل  10آالف موظف ،فتتصدر
سنغافورة بكثافة تقدر بــ 831روبوتا لكل 10
االف موظف ،متقدمة على كوريا الجنوبية
( 774روبوتا) وأملانيا ( 338روبوتا).
أما فرنسا ،فهي بعيدة جدا عن املنافسة حيث
تحتل امل��رت�ب��ة السابعة ع�ش��رة ع��امل�ي��ا ،بينما
يصل امل�ع��دل العاملي ال��ى  99روب��وت��ا لكل 10
االف موظف ،وفي ما يخص أنواع الروبوتات،
ال تزال الروبوتات الصناعية التقليدية تشكل
األغلبية لكن «الفدرالية الدولية للروبوتات»
تشير ال��ى ال�ط�ف��رة ال�خ�ج��ول��ة ل�ل��روب��وت��ات أو
الرجل اآلل��ي ،الذي بدأ يعمل مع االنسان يدا
بيد في عدد من املصانع منذ عامني .وتمثل
هذه الروبوتات  3.24في املئة من السوق وفق
اح�ص��ائ�ي��ات  2018ب �ـ �ـ 14ال��ف روب ��وت مقابل
 11الفا في  2017اي بزيادة  23في املئة ،لكن
العدد يمكن ان يتضاعف وف��ق الجمعية في
غضون السنوات الثالث املقبلة.

 - 3الروبوتات المتحركة
هذه الفئة تجمع كل الروبوتات ذات القاعدة املتحركة ،وتشمل الروبوتات التي تستخدم
عجلتني ف��ي الحركة وت��دع��ي «ي��و ج��ي ف��ي» ،وتستخدم ه��ذه ال��روب��وت��ات ف��ي ال�ع��ادة في
عمليات االستكشاف ،وأك�ث��ره��ا شهرة ه��و روب��وت ك��وري��وزي�ت��ي ،ال��ذي ارسلته ناسا
الستكشاف املريخ ،وأي روبوت  510الذي يستخدمه الجيش األميركي في التحقق من
خلو األراضي من األلغام قبل إيفاد جنوده.

%16.2

نمو القطاع في الصين
ال تزال الصني وفق عدة تقارير تحافظ على مكانتها كأكبر سوق للروبوتات
الصناعية في العالم ،للعام السادس على التوالي ،حيث شهد عام  2018بيع
 156ألف روبوت وهو ما يمثل  36في املئة من إجمالي الروبوتات في العالم.
وأشار تقرير للجمعية الفدرالية الدولية للروبوتات إلى أن الصني حافظت على
مكانتها عامليا ،من حيث حجم املبيعات .وبحسب تقرير لتحالف صناعة
الروبوتات في الصني ،فإن نسبة نمو قطاع الروبوتات بلغت  16.2في املئة في
الصني خالل .2018
ويعود هذا النمو بحسب نائب رئيس املنظمة الدولية للروبوتات ستيف يات
الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجموعة اي بي بي إلى سياسة الصني
التي تهدف إلى دعم وتشجيع الشركات الوطنية.

ّ
وثقها أفراد عائلته على «إنستغرام»

276

 38رحلة استجمام لغصن
على حساب «نيسان»
سليمة لبال
كشفت مجلة ليكسبرس الفرنسية ،تفاصيل
تحقيق داخ�ل��ي أج ��راه تحالف ري�ن��و نيسان
في يونيو املاضي ،وانتهى إلى أن كارلوس
غ �ص ��ن أن� �ف ��ق  11م �ل �ي ��ون ي� � ��ورو م� ��ن أم � ��وال
املجموعة بشكل غير مبرر ،سدد بجزء منها
تكاليف  38رحلة جوية قام بها برفقة عائلته
إلى وجهات مختلفة ال عالقة لها بالعمل.
وب �ّي � نّ�� ال �ت �ق ��ري ��ر ال � � ��ذي ال ي � � ��زال س ��ري ��ًا وف ��ق
ليكسبرس ويمتد على طول  280صفحة ،أن
غصن أنفق  5.1ماليني يورو لتسديد تكاليف
 38رحلة جوية شخصية بني  2015و،2018
ت ��اري ��خ ت��وق �ي �ف��ه .واس �ت �غ ��ل غ �ص��ن ف ��ي ه��ذه

ال��رح�لات ،طائرة من ن��وع غالف ستريم جي
 650تابعة للمجموعة تم شراؤها في 2015
مقابل  67مليون دوالر وغالف ستريم أخرى
وطائرة ثالثة مؤجرة من فيستاجات.
وأش ��ارت ليكسبرس إل��ى أن مكتب م��ازارس��ا
دق ��ق ف��ي أج �ن��دة غ�ص��ن وف ��ي ه ��ذه ال��رح�لات
وق ��ارن� �ه ��ا ب �م �ن �ش ��ورات أف � � ��راد ع��ائ �ل �ت��ه ع�ل��ى
انستغرام .ووفق التقرير ،فإن الزوجني غصن
ن��زال ع��دة م��رات ف��ي م��وان��ئ قريبة م��ن املكان
ال��ذي ك��ان ي��رس��و فيه يخت العائلة شاشو،
ّ
فعلى سبيل املثال حطت طائرة نيسان في
ي��ون �ي��و  2017ب��ال �ق��رب م��ن ن��اب��ول��ي وم�ك�ث��ت
ً
هناك أسبوعًا كامال ،ما أك��د أن استخدامها
كان لغرض غير مهني.

وش�ك��ل ع��دد امل ��رات ال�ت��ي ت��وق��ف فيها غصن
في لبنان مشكلة بالنسبة للمدققني ،ذلك أن
لبنان ليس معروفًا كوجهة للرؤساء املديرين
العامني لتحالف نيسان رينو .وذكر التقرير
أن طائرة غصن كانت تعود إل��ى الرناكا في
ّ
قبرص كل مرة ،بعد أن تقله إلى لبنان.
وص�ي�ف��ًا وش �ت��اء ك��ان��ت ط��ائ��رة ن�ي�س��ان تحط
دوم��ًا في األماكن الراقية والغريبة في الكرة
ّ
األرض�ي��ة ،حيث كانت تقل عائلة غصن إلى
ب�ي��ورت��و ب�لات��ا ف��ي ج�م�ه��وري��ة الدومينيكان
وب��ورت��و سيغورا ف��ي ال�ب��رازي��ل ،حيث يوجد
منتجع مشهور ومالدونادو في األوروغواي
وب��ال�ي��رم��و ف��ي إي�ط��ال�ي��ا وب� ��ودروم ف��ي تركيا
وتيفات في مونتينيغرو وزاقورا في املغرب.

ساعة طيران
دفعت
تكلفتها
الشركة
اليابانية من
دون تحمله
سنتا ً واحداً

كارلوس غصن وعائلته خالل إحدى الحفالت

وأفادت ليكسبرس ،أن عائلة غصن استعارت
الطائرة لقضاء  10أيام في ريو دي جانيرو
لقضاء عيد امليالد في  ،2016وحني تزوجت
ك� � ��ارول �ي ��ن غ� �ص ��ن إح � � � ��دى ب � �ن� ��ات ك� ��ارل� ��وس
ف ��ي ي��ول �ي��و  2018ف ��ي ال� �ج ��زي ��رة ال �ي��اب��ان �ي��ة
ّ
ن ��اووش� �ي� �م ��ا ،ح ��ط ��ت ط ��ائ ��رة ت �ح��ال��ف ري �ن��و
نيسان على الجزيرة لنقل العائلة.
واستغل غصن طائرات نيسان أيضًا لزيارة
ف��ان�ك��وف��ر ال�ك�ن��دي��ة ،وأش ��ار امل�ح�ق�ق��ون إل��ى أن

نجل غصن قضى عدة أيام في محطة للتزلج
في جبل ويستلر القريب من املطار في 2016
و 2017و .2018وف��ي أح��د أي ��ام  2016ط��ارت
الطائرة من بودابست إلى سان فرانسيسكو،
غير بعيد عن ستانفورد ،حيث كانت تجري
م ��راس ��م ت �س �ل �ي��م ال� �ش� �ه ��ادة الب� �ن ��ه ان �ط��ون��ي.
وي ��وث ��ق ان �س �ت �غ��رام ح �ض��ور األب وال �ع��ائ �ل��ة
لالحتفال .وب�ع��د ف�ت��رة حطت ط��ائ��رة نيسان
أي �ض��ا ف ��ي ن��وك �س �ف �ي��ل ف ��ي والي � ��ة ت�ي�ن�ي�س��ي،

ح�ي��ث اج�ت�م��ع أف ��راد ع��ائ�ل��ة غ�ص��ن ف��ي نهاية
العام في الفندق الفخم بالك بيري فارم .وفي
صيف  2018وقبل أن يتم توقيفه في طوكيو،
ت � �ج � ّ�ول ك� ��ارل� ��وس غ �ص��ن ف ��ي ج � ��زر ال �ب �ل �ي��ار
وج��زي��رة إيبيزا وباليرمو وف��ي ك��ل م��رة كان
يخت العائلة يرسو غير بعيد .وق� ّ�در مكتب
م� ��ازارس ع��دد س��اع��ات ال�ط�ي��ران ال�ت��ي دفعت
تكلفتها نيسان واستفاد منها غصن بـ 276
ساعة ،من دون أن يدفع أي سنت مقابلها.
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اقتصاد 21

بورصة العقارات العالمية

إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

ً
طلبا ..وأسعارها األغلى
أحياء مراكش األكثر

المغرب ..وجهة عقارية تستقطب الخليجيين
%5.5
%3.7

ً
ربحا
¶ عوائد تأجير الشقق ..أكثر
في السنوات األخيرة ،نجح المغرب في جذب تدفق ثابت
لرأس المال األجنبي ،ويرجع ذلك أساسا إلى تحويل الدين
الخارجي إلى استثمارات ،وبرنامج الخصخصة الوطني في
البالد ،والتنازالت على خدماته العامة ،حيث سيطر االستثمار
األجنبي في الغالب على السياحة والبنوك وصناعات
الطاقة ،وقطاع العقارات ،وفق ما يؤكده المحللون بشركة
 african cubeاالستشارية.

%1.7

معدل ارتفاع أسعار العقارات
في أبرز المدن المغربية

مراكش

يقول املحللون :إن املغرب أطلق مجموعة متنوعة من املشاريع بهدف جعله مركزًا ماليًا
ودوليًا ،ويعود مناخ االستثمار العقاري املواتي في املغرب إلى موقعه االستراتيجي بني
أوروبا وأفريقيا ،وقد كانت دول الخليج في مقدمة الدول املستثمرة في املغرب وبشكل
رئيس على قطاعات العقارات.
يجد املستثمرون األجانب فرصا مواتية لالستثمار العقاري في املغرب لعدة أسباب
أبرزها ،أن تدابير املساعدة واألطر القانونية في البالد تالئم املستثمرين ،وهذا يوفر
لهم الحماية في حاالت تقلبات السوق ،وأيضًا يشجع توافر املهنيني الشباب واملدربني
تدريبًا جيدًا إلى جانب تكاليف العمالة املنخفضة نسبيًا ،أصحاب املشاريع العقارية
على االستثمار في البالد .ويؤكد خبراء موقع  Global Property Guideفي تحليلهم
لسوق العقارات في املغرب ،أن اململكة تتمتع بهدوء سياسي ،إضافة إلى نمو اقتصادي
يساهم في جعل االستثمار في العقارات هناك مربحًا ويدر عوائد مالية جيدة ،سواء
ً
بالنسبة للبيع أو التأجير ،فضال عن أن عام  ،2018شهد زيادة كبيرة في الطلب على
العقارات السكنية املحلية ،مما يعكس االقتصاد املتنامي.
وتوسع االقتصاد املغربي بنسبة  %3.2في عام  ،2018بعد نموه بنسبة  %4.1في
عام  ،2017و %1.1في عام  ،2016وفقًا ألرقام صادرة من صندوق النقد الدولي ،ومن
املتوقع أن ينمو االقتصاد بنسبة  %3.8أخرى في عام .2020

مزايا كثيرة
ووفق  ،Global Property Guideفقد ارتفعت أسعار املنازل في املغرب بنسبة
بلغت  %0.8في عام  ،2018كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة  %0.6على أساس
سنوي ،وأيضًا صعود أسعار الفلل بنسبة  %5.9على أس��اس سنوي في عام
 ،2018بعد انخفاضها في  2017بنسبة .%2.6
ومن بني األمور ،التي ساهمت في ارتفاع الطلب على عقارات املغرب ،هو عدم توافر
قيود على امتالك األجانب لألراضي والعقارات ،باستثناء املناطق املخصصة
لألغراض الزراعية ،كما أن الدرهم ،الذي يمثل العملة املغربية ،مستقر نسبيًا.
ويشير الخبراء إلى أن عائدات اإليجار من االستثمار العقاري في املغرب ،تتراوح
بني  %3.7إلى  ،%7.0وهي نسبة جيدة جدًا ،حيث يتهافت السياح على املنطقة
في فترات مختلفة من السنة ،وهو ما يجعل العقارات مطلوبة ،ويساهم في زيادة
األرباح املحصلة من التأجير.
وينصح الخبراء في املوقع العقاري العاملي بشراء شقق وتأجيرها ،أفضل من
اقتناء منازل عتيقة أو فلل كبيرة ،فالعوائد على تأجير الشقق أكثر ربحًا.

بدورها ،تقول املحللة  :Zainab Mehdiإن سوق العقارات املغربي أظهر عالمات على االنتعاش ،ال سيما
في مراكش ،التي تجتذب املشترين األجانب بشكل متزايد ،وتشير البيانات إلى أن الفيالت الراقية في
منطقة امليراي ،وهي واحة تضم آالفًا عدة من أشجار النخيل خارج مراكش ،كانت األعلى في الطلب من
قبل األجانب.
وأدت الزيادة في االستثمار األجنبي في القطاع العقاري املغربي ،وخاصة في مدينة مراكش ،إلى ارتفاع
أسعار العقارات في املنطقة.
وتشير املحللة إلى أن الخليجيني اشتروا عقارات في املنطقة بسعر يتراوح بني  1.1مليون دوالر و5.6
ماليني دوالر ،وهي عقارات تستخدم كمنازل للعطالت.
وتضيف أن األكثر جاذبية من حيث االستثمار هو حي غويليز ،حيث بلغ متوسط سعر القدم املربعة 207
ً
دوالرات للعقارات الحديثة ،التي شهدت نموًا هائال في الطلب على مدى العامني املاضيني ،تليها املناطق
األكثر كالسيكية ،وهي حي هيفرنيدج الشتوي ،الذي تبلغ أسعاره  362دوالرا للقدم املربعة ،وحي palm
 groveالذي يصل إلى  312دوالرا للقدم املربعة ،التي هي مناطق منفصلة وأنيقة مع سهولة الوصول إلى
الخدمات الرئيسية في املدينة.

النمسا

أسعار العقارات تتصاعد

ً
ارتفاعا في العاصمة بنهاية 2019
%7.62

أسعار العقارات
ارت �ف �ع��ت أس� �ع ��ار ال� �ع� �ق ��ارات ف ��ي ف �ي �ي �ن��ا ال �ع��اص �م��ة
النمساوية بنسبة  %7.62خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث من
 ،2019كما شهد مؤشر أسعار العقارات السكنية في
فيينا ارتفاعًا خ�لال الربع األخير من نفس السنة،
وهذا ما يتماشى مع أرقام قاعدة بيانات اإلحصاء
النمساوية ،والتي أظهرت أن املؤشر العام ألسعار
ال �ع �ق��ارات ارت �ف��ع ب �ق��وة بنسبة  %6.18خ�ل�ال ال�ع��ام
ليصل إلى  %4.72في الربع الثالث من سنة .2019

طنجة

الدار
البيضاء

الرباط

مناطق مطلوبة

أثرياء أوروبا ينجذبون إلى بيئة فيينا اآلمنة

يبني اتجاه سوق االستثمار العقاري لعام 2020
ال�ص��ادر ع��ن هيئة التدقيق واالس�ت�ش��ارات ،EY
ّ
واملتعلق باملسح الذي أجري حول  50مستثمرًا
ع� �ق ��اري ��ًا م� �م ��ن ن� �ش� �ط ��وا ف� ��ي س� � ��وق ال� �ع� �ق ��ارات
النمساوي في السنوات املاضية ،أن هذا السوق
ال ي ��زال وج�ه��ة ش�ه�ي��رة للمستثمرين املحليني
وال��دول�ي�ين ،إال أن ال��وض��ع أص�ب��ح أك�ث��ر تحديًا،
فأسعار املساكن النمساوية تستمر في االرتفاع
ب �ق��وة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�ب��اط��ؤ االق �ت �ص��اد خ�لال
الربع الثالث من سنة .2019
ف�ق��د ارت �ف��ع م��ؤش��ر أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات السكنية في
النمسا بنسبة  ،%5.22بعد ارت�ف��اع سنوي ق��دره
 %7.4في الربع الرابع  ،2018استنادًا إلى أرقام من
بنك النمسا الوطني .OeNB

%1.5

المعامالت العقارية
تستمر املعامالت العقارية النمساوية في االرتفاع ،حيث ارتفعت قيمة
معامالت اإلس�ك��ان بنسبة  %15.3إل��ى  22.58مليار ي��ورو ،أي م��ا يعادل
 25.37م�ل�ي��ار دوالر أم�ي��رك��ي ف��ي ع��ام  ،2019وف�ق��ًا ل�ت�ق��اري��ر ب�ن��ك النمسا
الوطني .)Oesterreichische Nationalbank (OeNB
وف��ي السياق ذات ��ه ،ص� ّ�رح بيتر م��ارش��ال م��ن ش��رك��ة «م��ارش��ال» العقارية
ً
ومقرها في فيينا حول األوض��اع العقارية في البالد قائال« :منذ األزمة
االقتصادية في عام  2008أصبح املستثمرون يبحثون عن استثمار آمن،
كما أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية».

تهافت أجنبي
تشهد الشقق الجديدة ارتفاعًا في الطلب ،خصوصًا من املشترين األجانب،
ف�ف��ي ال �س��وق السكنية ال��راق �ي��ة ي�م�ث��ل ال�ن�م�س��اوي��ون ن�ح��و  %60م��ن مشتري
ال�ع�ق��ارات ،ف��ي ح�ين أن  %40املتبقية م��ن نصيب األج��ان��ب ،وم��ن دول أوروب��ا
الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا ،إذ شهدت أسعار الشقق الجديدة في فيينا
وبقية النمسا ارتفاعًا بنسبة  %6.2و %0.6على التوالي ،األم��ر ال��ذي يؤكد
أن األثرياء ينجذبون من أوروب��ا الشرقية إلى النمسا بسبب أوجه التشابه
الثقافية ،ويرون في فيينا بيئة آمنة للغاية ومالذًا آمنًا الستثماراتهم.
من ناحية أخ��رى ،تستقطب منطقة «السوبر برايم» في فيينا مجموعة
أك �ث��ر ت�ن��وع��ًا م��ن امل�ش�ت��ري��ن األج ��ان ��ب ،ي��أت��ي ب�ع��ض ه ��ؤالء م��ن س��وي�س��را
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال �ش��رق األوس ��ط وه��ون��غ ك��ون��غ ،وف�ق��ًا لتصريحات
 Richard Buxbaumرئ �ي ��س ق �س��م ال �ت �س��وي��ق ال �س �ك �ن��ي ل� ��دى م�ج�م��وع��ة
 Immobilienالعقارية.

المبيعات قوية ..رغم الغالء

بلجيكا

السوق ينبض بالحياة

مؤشر األسعار صعد  ..%3.93بنهاية 2019
ي�ش�ع��ر ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ح�ل�ل�ين أن س ��وق اإلس �ك��ان
البلجيكي ُم �ب��ال��غ ف �ي��ه ،ل�ك��ن أس �ع��ار امل �ن��ازل في
بلجيكا ت��واص��ل االرت �ف��اع وس��ط ال�ط�ل��ب ال�ق��وي
وت �ب��اط��ؤ ن �ش��اط ال �ب �ن��اء ال�س�ك�ن��ي ،وف ��ق م��ا ي��راه
الخبراء بموقع  Global Property Guideالعقاري
العاملي.
خ�لال الربع الثالث من ع��ام  ،2019ارتفع مؤشر
أسعار العقارات في بلجيكا بنسبة  ،%3.93بعد
ارت�ف��اع��ه بنسبة  %2.54ف��ي ال�ف�ت��رة امل�م��اث�ل��ة من
ال�ع��ام امل��اض��ي ،وعلى أس��اس رب��ع سنوي ارتفع
املؤشر بنسبة  %2.92في الربع الثالث من عام
 ،2019وف�ق��ًا ل�لإح�ص��ائ�ي��ات ال �ص��ادرة ع��ن البنك
الوطني البلجيكي .NBB
ارتفعت أسعار العقارات الحالية بنسبة %4.37
على أس��اس س�ن��وي ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن العام
امل��اض��ي ،كما شهدت أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات الجديدة
(امل�ب�ن�ي��ة ح��دي�ث��ًا) ارت �ف��اع��ا بنسبة  %2.09خ�لال
الفترة نفسها.
وال ي � ��زال س ��وق اإلس� �ك ��ان ف ��ي ب�ل�ج�ي�ك��ا ن��اب�ض��ا
ب��ال�ح�ي��اة ،ح�ي��ث ارت �ف��ع ع��دد امل�ع��ام�لات للمنازل
بنسبة  %3.6على أس��اس سنوي خ�لال األرب��اع
الثالثة األولى من عام  ،2019وفقا لتقارير موقع
 ،Global Property Guideوباملثل زادت املعامالت
السكنية بنسبة  %8.5خالل الفترة نفسها.

البناء السكني
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ،ف��إن ن �ش��اط ال�ب�ن��اء ال�س�ك�ن��ي ف��ي بلجيكا
ش�ه��د ت�ب��اط��ؤا خ�ل�ال األش �ه��ر الثمانية األول ��ى م��ن ع��ام  ،2019إذ انخفض
عدد تصاريح البناء بنسبة  %19تقريبا على أس��اس سنوي إلى ،36126
كما تشير تقارير بنك  INGإل��ى أن��ه م��ن املتوقع أن ترتفع أس�ع��ار امل�ن��ازل
البلجيكية بنحو  %2في عام .2020

ثاني أكبر سوق
املعهد ال�ف��درال��ي البلجيكي للحسابات القومية ي��رى أن أس�ع��ار العقارات
البلجيكية مبالغ فيها بنحو  ،%9كما أظهرت تقارير صادرة عن مجلة The
 Economisأن أسعار العقارات في العاصمة بروكسل كانت أعلى بنسبة
 %65مما ينبغي ،بناء على متوسط دخ��ل األس��ر ف��ي بلجيكا ،كما تؤكد
وكالة  Moody›s Investors Serviceأن بلجيكا هي ثاني أكبر سوق إسكان
مبالغ فيه ،من بني االقتصادات املتقدمة العشرين املدرجة في االستطالع،
بجانب النرويج.

نمو الطلب
خ�لال األرب ��اع ال�ث�لاث��ة األول ��ى م��ن ع��ام  2019ارت�ف�ع��ت م�ع��ام�لات ال�ع�ق��ارات في
بلجيكا بنسبة  %3.6مقارنة بالعام السابق ،وارتفعت معامالت الشقق بنسبة
ُ
 .%8.5وت �ع��زى ال��زي��ادة ف��ي م�ع��ام�لات ال�ع�ق��ارات السكنية جزئيا إل��ى اإلل�غ��اء
املتوقع لنظام التخفيضات الضريبية لألشخاص الذين لديهم رهن عقاري،
األمر الذي دفع الناس نحو شراء العقارات في النصف األخير من .2019
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«نوكيا» ..عمالق تكنولوجي بدأ من ورق
إسالم شكري
م ��ر ق �ط��اع ص �ن��اع��ة ال �ه ��وات ��ف ال �ن �ق��ال��ة في
ع�م�لاق التكنولوجيا ش��رك��ة «ن��وك�ي��ا» في
آخ ��ر س �ن��وات ب�ل�ح�ظ��ات ع�ص�ي�ب��ة ،ل��م ترها
املجموعة الفنلندية منذ تاريخ إنشائها الذي
ي�ص��ل إل��ى  150ع��ام��ًا ،وص�ح�ي��ح أن قطاع
الهواتف باملجموعة فقد مجده السابق في
ظل صراع محتدم بني املنافسني العمالقني
«س��ام�س��ون��غ» و«اب� ��ل» ،لكن ه��ذا ال يجافي
ح�ق�ي�ق��ة أن ه ��ذه ال �ش��رك��ة ذات �ه��ا ه��ي ال�ت��ي
ح ��ددت وج ��ود ص�ن��اع��ة «ال �ه��وات��ف النقالة»
بفعالية ألكثر من عقد من الزمان ،وأعطتنا
ُ
بعضا من أكثر الهواتف التي ال تنسى.
وت �ع �ت �ب��ر «ن ��وك� �ي ��ا» م ��ن ب�ي�ن ع � ��دد ق�ل�ي��ل
م��ن ال �ش��رك��ات ال �ت��ي أث ��رت ف��ي ال�ب�ش��ري��ة،
وأح� ��دث� ��ت ث � ��ورة ف ��ي ع ��ال ��م االت � �ص� ��االت،
وب �م��رور ال�س�ن�ين ،وع�ل��ى م��دى تاريخها،
ش�ه��دت ال�ش��رك��ة الفنلندية ع��دة تقلبات
صعودا وهبوطا.

بدايات متواضعة

ُ
ذكر معظمنا
على الرغم من أن نوكيا قد ت ِ
بالهواتف النقالة فقط ،إال أن الشركة بدأت
ف ��ي ال ��واق ��ع ك�م�ص�ن��ع ل� �ل ��ورق ،ت ��م إن �ش��اؤه
ف��ي ع��ام  1865ع�ل��ى ي��د م�ه�ن��دس التعدين
فريدريك ايديستام في جنوب غرب فنلندا،
بحسب ما ذكر موقع .gsmarena
ً
واف �ت �ت��ح إي��دي �س �ت��ام م�ع�م�لا ث��ان�ي��ًا ف��ي ع��ام
 1868ع �ل��ى ض �ف��اف ن �ه��ر ن��وك�ي��ان�ف�ي��رت��ا،
وال ��ذي أخ ��ذت ال�ش��رك��ة ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة الناشئة
آنذاك اسمها الشهير منه حتى أصبح فيما
بعد أشهر عالمة تجارية في العالم.
ت �ع��اون ف��ري��دري��ك إي��دي �س �ت��ام م��ع ص��دي�ق��ه
املقرب ليو ميكيلني إلطالق الشركة ،وحاول
«ميكيلني» إق�ن��اع فريدريك ب��دخ��ول مجال
الكهرباء إال أن األخير رفض ذلك.
وت�ق��اع��د ف��ري��دري��ك بعدها ب�س�ن��وات ،وت��رك
ال �ش��رك��ة ب��ال�ك��ام��ل ل�ص��دي�ق��ه ل�ي��و ميكيلني

 )6650ف��ي ع ��ام  ،2002وف ��ي ن�ف��س ال �ع��ام،
أطلقت الشركة أيضا (نوكيا  ،)3650وكان
أول هاتف نوكيا يحتوي على مسجل فيديو.
وأط�ل�ق��ت ال�ش��رك��ة ه��ات��ف (ن��وك�ي��ا  ،)1100في
عام  2003وهو هاتف اقتصادي نسبيًا ،وبيع
م�ن��ه ح��وال��ي  250م�ل�ي��ون وح ��دة ،م�م��ا يجعله
أفضل الهواتف مبيعا وكذلك أفضل املنتجات
اإللكترونية االستهالكية مبيعا في العالم.

تنشط في 4
قطاعات ..الورق
واإللكترونيات
والمطاط والكيبالت

بداية انخفاض

في عام  1998باتت

ويعتبر ال�ع��ام  2008ب��داي��ة انهيار نوكيا،
حيث انخفضت أرباحها للربع الثالث من
نفس ال�ع��ام بنسبة  ،%30بينما تراجعت
املبيعات بنسبة  .3.1وفي املقابل ،ارتفعت
مبيعات آيفون الصاعد بقوة بنسبة %330
خالل نفس الفترة.

أكبر شركة للنقال
في العالم ببيعها
 41مليون وحدة

«مايكروسوفت»

الذي أقنع املستثمرين في الشركة باقتحام
صناعة املطاط ،ومجال الكهرباء ،ليصبح
م��ن ض�م��ن أن�ش�ط��ة ال�ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة بعد
ذلك.
واس� �ت� �م ��رت ال� �ش ��رك ��ات ف ��ي ال �ع �م��ل ح�ت��ى
ع��ام  ،1967ع�ن��دم��ا ت��م دم�ج�ه��ا أخ � ُي��را في
مجموعة «نوكيا» ،وركزت الشركة املشكلة
حديثا بشكل أساسي على أربعة أس��واق:
«الورق واإللكترونيات واملطاط والكيبالت»،
وطورت أشياء مثل ورق التواليت وإطارات
ال��دراج��ات وال �س �ي��ارات واألح��ذي��ة املطاطية
وأج �ه��زة ال�ت�ل�ف��زي��ون وك�ي�ب�لات االت �ص��االت
وأج �ه��زة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر وامل� �ع ��دات العسكرية
وغيرها.

الهاتف الالسلكي
دخ �ل��ت ن��وك �ي��ا ف ��ي م� �ش ��روع م �ش �ت��رك مع
ش ��رك ��ة «س� ��ال� ��ورا  « Saloraال� ��رائ� ��دة ف��ي
ص�ن��اع��ة ال�ت�ل�ف��از ف��ي ع ��ام  ،1979إلن�ش��اء
ش��رك��ة ال�ه��ات��ف ال�لاس�ل�ك��ي .Mobira Oy

وبعد بضع سنوات على الشراكة ،أطلقت
ن��وك�ي��ا أول ن �ظ��ام ه��ات��ف خ �ل��وي دول ��ي في
العالم يطلق عليه شبكة Nordic Mobile
 Phoneورب �ط��ت ب�ي�ن ال �س��وي��د وال��دن �م��ارك
والنرويج وفنلندا ،وأعقب ذل��ك إط�لاق أول
هاتف سيارة للشركة في العالم يطلق عليه
اسم «موبيرا سيناتور» ،وال��ذي يبلغ وزنه
حوالي  10كغم.
اس �ت �ح��وذت ن��وك�ي��ا ع�ل��ى س��ال��ورا ف��ي ع��ام
 ،1984وغ� �ي ��رت اس� ��م وح � ��دة االت� �ص ��االت
الخاصة بها إل��ى «نوكيا م��وب�ي��را» ،وشهد
ذل��ك ال �ع��ام أي�ض��ا إط�ل�اق «م��وب�ي��را ت�ل�ك��وم»،
الذي تم اإلعالن عنه كأحد الهواتف النقالة
األولى ،على الرغم من أن وزنه كان  5كغم.
وق��دم��ت ال �ش��رك��ة ب �ع��د ث�ل�اث س �ن��وات أول
هاتف خفيف نسبيًا لها يسمى Mobira
 ،Cityman 900وال ��ذي ك��ان وزن��ه حوالي
 800غرام.

طفرة الهواتف املحمولة
ق��ررت ش��رك��ة نوكيا ف��ي التسعينيات من
ال �ق��رن امل��اض��ي ال�ت��رك�ي��ز ف�ق��ط ع�ل��ى س��وق
االت� �ص ��االت ،ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ب��اع��ت وح ��دات
ال�ب�ي��ان��ات وال �ط��اق��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون واإلط� ��ارات
والكيبالت الخاصة بالشركة في السنوات
القليلة األولى من العقد.

أول مكاملة GSM

ُ
أجريت أول مكاملة  - GSMنظام اتصاالت
نقالة عاملي ويعتبر الجيل الثاني من نظم
االت�ص��االت في الشبكات الخلوية  -وذلك
ف��ي ع ��ام  1991م��ن ق�ب��ل رئ �ي��س ال� ��وزراء
الفنلندي آن��ذاك ،وتمت صناعة االتصال
باستخدام معدات نوكيا ،وفي العام التالي
ت��م إط�ل�اق ه��ات��ف (ن��وك�ي��ا  )1011النقال،
وبعدها توالت نسخ الهواتف من الشركة
الفنلندية.
وب��اع��ت ال�ش��رك��ة م��ا ي�ق��رب م��ن  41مليون

إغالقها في فترات العروض والتخفيضات لمواجهة «المد اإللكتروني»

«غرف القياس»..
«قياس» لمبيعات تجزئة المالبس
د .بلقيس دنيازاد عياشي
تبحث شركات البيع بالتجزئة عن أساليب
جديدة ،تمكنها من البقاء صامدة أمام «املد
اإللكتروني» ،الذي ساهم بشكل كبير في
انخفاض املبيعات ،فقد أثبتت اإلحصائيات
األخ� �ي ��رة أن م �ج��ال ال �ت �ج��ارة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ي�ع�ت�ب��ر م��ن أس ��رع م �ج��االت األع �م��ال ن�م��وا
خ �ل�ال ال �س �ن��وات ال �ع �ش��ر امل��اض �ي��ة ،حيث
ارتفعت عائدات مبيعات هذه التجارة عامليا
لتصل إلى  653مليار دوالر في عام ،2018
بعد أن كانت  144مليار دوالر عام .2008
م �ح��ال ب �ي��ع امل�ل�اب��س ه��ي أك �ث��ر ال �ش��رك��ات
ال �ت��ي ت �ح ��اول ال ��وق ��وف ف ��ي وج ��ه ال �ت �ج��ارة
اإللكترونية ،إم��ا عبر التكيف وات�ب��اع هذه
الطريقة ف��ي امل�ب�ي�ع��ات ،م��ن خ�لال التركيز
ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ب�ش�ك��ل أك�ب��ر،
أو عبر ابتكار أساليب ج��دي��دة ،وال�ت��ي من
أب ��رزه ��ا إغ�ل��اق «غ� ��رف ق �ي��اس امل�ل�اب ��س»،
خاصة في فترات العروض والتخفيضات،
ه��ذه االستراتيجية أثبتت نجاعتها ،وفق
م��ا ي��ؤك��ده امل�ح�ل�ل��ون ع�ب��ر م��وق��ع «ب�ي��زن��س
انسايدر» االقتصادي.

عصر جديد
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ن��وك �ي��ا ك��ان��ت ال �ش��رك��ة
ال��رائ��دة عامليًا في س��وق الهواتف النقالة ،إال
أن العقد الجديد جلب مجموعة ج��دي��دة من
التحديات للشركة ،وب��دأت نوكيا ف��ي إنتاج
كل من أجهزة الهاتف املتطورة ،حيث شهد
ع��ام  2001إط�ل�اق ال�ش��رك��ة (ن��وك�ي��ا ،)7650
وه��و أول ه��ات��ف يشتمل على ك��ام�ي��را ،وتال
ذلك إطالق أول هاتف  3Gفي العالم (نوكيا

«بوسو» منصة إلكترونية لتعلم
اللغات مباشرة عبر الفيديو

عمرو حسني
اس � �ت � �ح� ��وذت م �ن �ص��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ل �غ��وي
«ب � � ��وس � � ��و» ع � �ل� ��ى ش � ��رك � ��ة «ف� �ي ��رب� �ل� �ي� �ن ��غ»
للتدريس املباشر عبر الفيديو في صفقة
لم يتم اإلفصاح عنها قد تكون تجاوزت
ماليني الدوالرات.
وت�س�ع��ى منصة «ب��وس��و» بحسب موقع
«ت � � ��ك ك� � ��ران� � ��ش» إل � � ��ى م� �ن ��اف� �س ��ة ت �ط �ب �ي��ق
اللغات الشهير «ديو لينغو» ،ويستخدم
«ب��وس��و» ح��ول ال�ع��ال��م  100مليون وتعد
اح� ��دى أس� ��رع ال �ش��رك��ات ن �م �وًا ،ح �ي��ث من
املتوقع تحقيقها أكثر من  40مليون دوالر
في عائدات العام الحالي .2020
ويسعى القائمون على الشركة لطرحها
ل�ل�اك �ت �ت��اب ال � �ع� ��ام ،وي �ب �ل��غ س� ��وق ت�ع�ل�ي��م

فكرة مجدية
ب� � ��دوره ،ي �ق��ول أح ��د ال �خ �ب��راء ع �ب��ر م��وق��ع
 :mumsnet:3إن سياسية إغ�ل�اق غرف
ق �ي��اس امل�ل�اب��س خ�ل�ال ف �ت��رات ال �ع��روض
تعمل بشكل كبير على زي��ادة املبيعات،
أم ��ا ال�ع�ك��س ـ �ـ ف�ت��ح غ ��رف امل�ل�اب��س خ�لال
العروض ــ فيضر كثيرًا باملبيعات ،ويجعل
محال املالبس تخسر جهدًا كبيرًا ووقتًا
أكبر من دون تحقيق عائد.
وي �ض�ي��ف« :خ�ل�ال ف �ت��رة أع �ي��اد امل�ي�لاد
ي�ف�ض��ل إغ�ل�اق غ ��رف ق �ي��اس امل�لاب��س،
فعلى سبيل املثال ،إذا أخذ شخص ما
دخل إلى املحل في فترة العروض 10
أغراض أو مالبس من أجل قياسها في
الغرفة ،ففي الغالب يعيد هذا الشخص
 9أغ��راض ،ويشتري واح��دة فقط ،وإذا
ق��ام ع�ش��رة أش�خ��اص ب��ال�ش��يء نفسه،
فسيجد العامل في املتجر نفسه أمام
 90قطعة م�لاب��س ف��ي غ��رف ال�ق�ي��اس،
ومن أجل إعادتها إلى مكانها وترتيبها
ـــ هذا إذا لم تفقد إحداها زرًا من األزرار
أو تعرضت للتمزق ـــ سيحتاج إلى وقت
طويل ،ويهمل خ�لال ه��ذا الوقت البقاء
بجانب أش�خ��اص آخ��ري��ن يرغبون في
ال� �ش ��راء ب�ش�ك��ل ج� ��دي ،وه ��و م��ا ي��دف��ع
املحل أو املتجر إلى اإلحساس بنقص
ف ��ي امل ��وظ� �ف�ي�ن ،وع� �ن ��د ال �ق �ي ��ام ب ��زي ��ادة
أع��داده��م سيتطلب ذل��ك روات� ��ب أك�ث��ر،
ورب �م��ًا ت��أم�ي�ن��ًا ،وب��ال �ت��ال��ي م�ص��روف��ات
أك�ث��ر ،م��ن دون دخ��ل جيد أو مبيعات

ه��ات��ف خ �ل��وي ف��ي ع ��ام  ،1998وأص�ب�ح��ت
أك �ب��ر ش��رك��ة لتصنيع ال �ه��وات��ف امل�ح�م��ول��ة
في العالم في ذلك العام ،وارتفعت مبيعات
نوكيا الصافية بنسبة تزيد عن  %50على
أس ��اس س �ن��وي ،وص �ع��دت أس �ع��ار األس�ه��م
بنسبة هائلة بلغت  ،%220مما أدى إلى
زي��ادة القيمة السوقية م��ن نحو  21مليار
دوالر إل��ى ح��وال��ي  70مليار دوالر ،خالل
تلك الفترة.

خبراء يرونها إستراتيجية جديدة لمحال التجزئة بهدف تحقيق أرباح
كبيرة تساهم في تحقيق أرباح».
ويقول كل من «نافجيت باهزن» ،وشريكه
«م��ارك الي�ت��وب��ودي» ،ال�ل��ذان يملكان شركة
 ،Newmineفي حديث لهما عبر بيزنس
ان �س��اي��در :إن «ت�خ�ف�ي��ف م�ي��ل املستهلكني
إل��ى التوجه ل�غ��رف تجربة امل�لاب��س ،يمكن
أن ي�س��اه��م ف��ي ت�ح�س�ين امل�ب�ي�ع��ات وزي ��ادة
األرب � ��اح» ،رغ ��م أن�ه�م��ا ال ي�ن�ص�ح��ان أيضًا
ب��اس �ت �خ��دام ه� ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة بشكل
مكثف ،بل فقط أثناء فترات التخفيضات
وال � �ع � ��روض ،ح �ت��ى ال ت ��دف ��ع ال ��زب ��ائ ��ن إل��ى
العزوف عن زيارة املتجر.

غرف القياس ..تكسب
ل�ك��ن ه �ن��اك م��ن ي ��رى خ�ل�اف ذل ��ك ،فتقول
الخبيرة «آنا دي سوزا» عبر مجلة «توداي»:
إن ت �ج ��ار ال �ت �ج��زئ��ة ي�م�ك�ن�ه��م االس �ت �ف��ادة
أكثر من غ��رف تجربة امل�لاب��س ،في زي��ادة
مبيعاتهم ومواجهة التجارة اإللكترونية،
فهي تشير الى ان الشراء اإللكتروني كثيرًا
م��ا ي �ص �ط��دم ب��رغ �ب��ة امل �ش �ت��ري ف��ي إع ��ادة
املنتج ،وهذه النقطة قد تكون في مصلحة
أصحاب متاجر التجزئة ،فمن خالل توفير
ّ
غرف قياس مالبس بمعايير جذابة ُيمكن
ذلك املتاجر من زيادة مبيعاتها.

ون� �ق� �ل ��ت «آن � � ��ا دي س � � � ��وزا» ع� ��ن «داف � �ي ��ت
فانمبورغ» ،وهو مصمم حائز على جائزة
إي �م��ي ،وم��ؤل��ف ك �ت��اب «ك �ي��ف ت��رب��ح أث �ن��اء
التسوق؟» ،أن «البيع بالتجزئة يعد مسرحًا
إذا ج��رى اس�ت�غ�لال��ه ب�ش�ك��ل ج�ي��د فيمكن
تحقيق أرباح من خالله».

 3أساليب تدفع للشراء
وت � � �ع� � ��دد ال � �خ � �ب � �ي� ��رة  3أس � ��ال � �ي � ��ب ي �م �ك��ن
استخدامها في غرف قياس املالبس ،تدفع
الزبون للشراء بشكل أكبر ،بل تقوده إلى
اقتناء أي قطعة مالبس يجربها:
 - 1ستارة بدل الباب
اس�ت�خ��دام س �ت��ارة ف��ي غ��رف امل�لاب��س ب��دل
الباب يجعل املتسوق يركز على شيء واحد
وهو قياس املالبس بسرعة والخروج ،لكن
إن جرى استخدام باب يستطيع املتسوق
إغالقه بإحكام ،فيمكن أن يجعل ذلك يأخذ
ً
وقتًا طويال في قياس املالبس ،بل يمكنه
أيضًا التقاط صورة لتلك املالبس وإرسالها
لصديق ما ،وسيقوم هذا الصديق بإعطاء
مشورة قد تكون سيئة ،وتدفع الزبون إلى
ت�غ�ي�ي��ر رأي ��ه وع ��دم ش ��راء ق�ط�ع��ة امل�لاب��س،
حتى إن كان في بادئ األمر مقتنعًا بها.

 - 2مرايا خارج الغرفة
استخدام مرايا خارج غرف قياس املالبس
ً
ق ��د ي��دف��ع ش �خ �ص��ًا م�س�ت�ع�ج�لا إل� ��ى ع��دم
ال��دخ��ول نهائيًا إل��ى الغرفة ،فقط مشاهدة
ق�ط�ع��ة امل�ل�اب��س ع �ل��ى ج �س��ده م��ن دون أن
يرتديها تدفعه إل��ى القبول بها واقتنائها،
وال �ت��وج��ه م �ب��اش��رة ال ��ى دف ��ع ث�م�ن�ه��ا ،وه�ن��ا
ُ
تمكن هذه االستراتيجية من جعل املتجر
يحقق مبيعات أكثر ويخفف من الضغط
على املوظفني.
 - 3اإلضاءة اإلستراتيجية
اس�ت�خ��دام إض ��اءة ج�ي��دة وم�م�ي��زة سيدفع
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن األش� � �خ � ��اص إل � ��ى اإلع� �ج ��اب
باملالبس التي يجربونها ،وبالتالي تحقيق
مبيعات أكثر.
وتقول «دي س��وزا» :إن األض��واء العمودية
على جانبي املرآة في زاوية غرفة القياس،
تعتبر ط��ري�ق��ة رائ �ج��ة ل��دى م�ت��اج��ر عاملية
تستخدمها من أج��ل تحقيق رؤي��ة أفضل
للزبون تمكنه من االقتناع بما يجربه من
مالبس.

أع�ل�ن��ت م�ج�م��وع��ة ن��وك�ي��ا ع��ن ب�ي�ع�ه��ا قسم
ال� �ه ��وات ��ف إل� ��ى ش ��رك ��ة «م��اي �ك��روس��وف��ت»
األم �ي��رك �ي��ة ،وت �ض �م �ن��ت ال �ص �ف �ق��ة ،ب� ��راءات
اخ�ت��راع الشركة الفنلندية وخ��دم��ات رسم
الخرائط ،وتم االنتهاء من البيع رسميا في
أبريل .2014
وبلغت إي ��رادات مجموعة «ن��وك�ي��ا» لالثني
عشر شهرا املنتهية في  30سبتمبر ،2019
 26.3مليار دوالر أميركي ،بانخفاض قدره
 %0.64ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،ب�ح�س��ب ما
ذكر «ماكروترندس».
أرج��ع محللون سر هيمنة نوكيا على سوق
الهواتف النقالة في أواخ��ر تسعينيات القرن
امل��اض��ي ،إلي�م��ان الشركة بتقدير األشخاص
في كل ما يتم إن�ج��ازه ،والحفاظ على البيئة،
واستخدام التكنولوجيا واالبتكار لحياة أفضل
للبشر ،وإح��داث التغيير كجهد من التعاون،
مشيرين إلى أن نوكيا ملست حياة الناس من
خ�لال تمكني التكنولوجيا م��ن ال��وص��ول إلى
األشخاص العاديني في وقت قصير ،بحسب
ما ذكر موقع «ساكسيستسوري».

 60مليار دوالر..
حجم سوق تدريس
اللغات العالمي
ال�ل�غ��ات ال�ع��امل��ي ح��ال�ي��ًا  60م�ل�ي��ار دوالر،
وس��ط توقعات ب��أن تصبح قيمة الشركة
ال�س��وق�ي��ة ف��ي ع ��ام  2027ن�ح��و  17مليار
دوالر.
ت ��أس �س ��ت «ب � ��وس � ��و» ف� ��ي م ��دي �ن ��ة م ��دري ��د
االس�ب��ان�ي��ة ع ��ام  2008ث��م ت��م ن�ق��ل مقرها
إلى مدينة لندن في عام  ،2012أما شركة
«فيربلينغ» فمقرها ال��رئ�ي�س��ي ف��ي س��ان
فرانسيسكو بالواليات املتحدة األميركية.

«سبوتيفي»
ُتطلق قوائم
أغان للحيوانات األليفة!
ٍ
محمد خليفة

أطلق موقع البث الصوتي (سبوتيفي)،
الذي يضم  113مليون مشترك ،مجموعة
قوائم جديدة ،يمكن تشغيلها للحيوانات
األليفة ،وفقًا لصحيفة سي إن إن بزنس.
وتهدف قائمة األغاني واملوسيقى ،التي
أطلقتها «سبوتيفي» ،إلى تهدئة الكالب
املتروكة بمفردها.
وأك ��دت «س�ب��وت�ي�ف��ي» أن ق��وائ��م التشغيل
تعتمد ع�ل��ى األذواق امل��وس�ي�ق�ي��ة وأن ��واع
الحيوانات األليفة الخاصة باملشتركني،
ف� ��ي ح �ي�ن ج � ��رى إن � �ش� ��اء «ال� �ب ��ودك ��اس ��ت»
املفضل لكل حيوان ،بالتعاون مع خبراء
ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات ،ل �ل �م �س ��اع ��دة ف� ��ي ت�خ�ف�ي��ف
ّ
توترها خالل تركها بمفردها.
وي � � �ج� � ��ري ت� �ش� �غ� �ي ��ل الئ� � �ح � ��ة امل ��وس� �ي� �ق ��ى
ّ
وتتميز
واألغ��ان��ي على ام �ت��داد س��اع�ت�ين،
ب��أص��وات إن�س��ان�ي��ة مطمئنة ،وموسيقى
مريحة ،وأص��وات تشعرها بالراحة ،بما
في ذلك صوت املطر.
وقالت الجمعية امللكية ملنع القسوة على
الحيوانات ،وهي أكبر جمعية خيرية في
اململكة املتحدة لرعاية الحيوانات :إنها
دع �م��ت الئ �ح��ة امل��وس �ي �ق��ى ال �ت��ي أطلقتها

لتهدئة الكالب
المتروكة بمفردها
في المنزل
الشركة.
وق� ��ال ع��ال��م ال �ف �ي��زي��ول��وج �ي��ا ال �ح �ي��وان �ي��ة،
األس � � � �ت � � � ��اذ ب � �ج� ��ام � �ع� ��ة غ� �ل��اس � � �غ� � ��و ،ن �ي��ل
إي � �ف� ��ان� ��ز ،ال � � ��ذي ع� �م ��ل م� ��ع «س �ب��وت �ي �ف��ي»
ل� �ت� �ط ��وي ��رال�ل�ائ� �ح ��ة :إن ت � ��زوي � ��د ال� �ك�ل�اب
باملوسيقى واألص ��وات املريحة يمكن أن
ً
استرخاء.
يساعدها على أن تكون أكثر
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لتدريب الجامعيين الكويتيين وتأهيلهم إلى سوق العمل

ّ
«تمكن»
«الوطني» يدعم برنامج
بالتعاون مع «كرييتيف كونفيدانس»

أع �ل��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع ��ن دع�م��ه
ّ
ل � �ب ��رن ��ام ��ج «ت� � �م � ��ك � ��ن» ل � �ت� ��دري� ��ب ح �م �ل��ة
ال� �ش� �ه ��ادات ال �ج��ام �ع �ي��ة م ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
وت��أه �ي �ل �ه��م ل� ��دخ� ��ول س � ��وق ال �ع �م ��ل ف��ي
إط��ار ش��راك�ت��ه االستراتيجية م��ع شركة
 .Creative Confidenceوي �ش��ارك البنك
ال� ��وط � �ن� ��ي ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ب ��رن ��ام ��ج ك ��داع ��م
اس �ت��رات �ي �ج��ي ،ح �ي��ث ي �ق ��دم ل�ل�م�ت��درب�ين
ال� � � � � � ��دورات ال � �ت� ��ي ت� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ط��وي��ر
م �ه��ارات �ه��م ل�ي�ت�ح��ول��وا إل ��ى ق ��وى ع��ام�ل��ة
فاعلة.
وبإمكان الراغبني ف��ي املشاركة ف��ي هذا
ال �ب��رن��ام��ج م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين وال�ك��وي�ت�ي��ات
الجامعيني حديثي التخرج تقديم طلب
امل �ش��ارك��ة م��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال ��راب ��طwww. :
/creativeconfididence.co.tamakan
ويستمر البرنامج ملدة  10أسابيع ،ابتداء
م��ن  10ف�ب��راي��ر ول�غ��اي��ة  20أب��ري��ل ،2020
وي�س�ت�ض�ي��ف ال �ب�ن��ك ال��وط �ن��ي امل�ت��درب�ين
ف��ي م��واق��ع ت��دري��ب ال�ب�ن��ك .ويتطلب ه��ذا
ً
البرنامج التزامًا كامال من املتدربني فهو
بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.
وف� ��ي ت�ع�ل�ي�ق�ه��ا ب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،أك ��دت
م�س��اع��دة امل��دي��ر ال�ع��ام للعالقات العامة
وال� �ت ��واص ��ل ف ��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي
ّ
م �ن��ال امل �ط��ر أن ب��رن��ام��ج «ت �م��ك��ن» يمثل
فرصة استثنائية للكويتيني الجامعيني

سمية الجاسم

منال المطر

ح��دي �ث��ي ال �ت �خ ��رج ال ��ذي ��ن ه ��م ف ��ي أم��س
الحاجة في ه��ذه املرحلة إل��ى ه��ذا النوع
م ��ن ال �ت �ج��رب��ة ال �ع �م �ل �ي��ة امل �ك �ث �ف��ة ال�غ�ن�ي��ة
ب��ال �ت �ج��ارب وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي يتطلب
م�ن�ه��م اج �ت �ي��ازه��ا ل �ي �ت �ح��ول��وا إل ��ى ق��وى
عاملة حقيقية.
كما لفتت امل�ط��ر إل��ى أن القيمة املضافة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ه��ذا ال �ب��رن��ام��ج س�ت�ن�ع�ك��س
ن �ت��ائ �ج �ه��ا م �ب��اش��رة ع �ل��ى س� ��وق ال�ع�م��ل
باعتباره يوفر قوى عاملة كفوءة وذات

خبرة جاهزة لخوض غمار األعمال.
وأض��اف��ت امل�ط��ر أن ال�ب��رن��ام��ج ت��م إع��داده
الستيعاب  30متدربًا .وتكفل بنك الكويت
ال ��وط� �ن ��ي ب��دع �م��ه ان� �ط�ل�اق ��ًا م ��ن إي �م��ان��ه
ب��أه�م�ي��ة دع ��م ش �ب��اب ال �ك��وي��ت وال �ت��زام��ه
بتبني م�ث��ل ه��ذه ال �ب��رام��ج ال �ه��ادف��ة إل��ى
تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم.
وتؤكد مشاركة البنك على تقديم فرص
فريدة واستثنائية لكفاءاتنا الوطنية.
ك �م��ا اع �ت �ب��رت امل �ط ��ر أن ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج

يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم
الشباب ،وفتح املجال أمامهم ليكتسبوا
ال�خ�ب��رات ال�لازم��ة ول�ي��رت�ق��وا بمعرفتهم
وي��وس�ع��وا آف��اق م��دارك�ه��م ال�ت��ي تؤهلهم
ملواجهة متطلبات سوق العمل.
بدورها ،قالت سمية الجاسم مؤسسة
 Creative Confidenceإننا في Creative
 Confidenceن �ف �خ��ر ب� �م� �ش ��ارك ��ة ب�ن��ك
ّ
الكويت الوطني ف��ي برنامج «تمكن»،
ون��دع��و ال �ج��ام �ع �ي�ين ح��دي �ث��ي ال�ت�خ��رج
إلى استغالل هذه الفرصة االستثنائية
ال� �ت ��ي ن �ق��دم �ه��ا ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع أع� ��رق
م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،مل��ا ل��ذل��ك
م��ن ق�ي�م��ة ت��دري�ب�ي��ة م�ض��اف��ة سيوفرها
للمشاركني.
ّ
ول�ف�ت��ت ال�ج��اس��م إل ��ى أن ب��رن��ام��ج تمكن
ي� �ع� �ت� �ب ��ر ت � �ج� ��رب� ��ة ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة م �ب �ت �ك ��رة
ل�ل�خ��ري�ج�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ال �ش �ب��اب ال��ذي��ن
ب �م �ع �ظ �م �ه��م ي� �ح� �ت ��اج ��ون إل� � ��ى دع� � ��م ف��ي
مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم
ألعمالهم الخاصة ،وذلك بسبب تطوير
امل �ه ��ارات امل�ط�ل��وب��ة وال �خ �ب��رة .وتكتسب
هذه الفرصة أهميتها باعتبارها جسر
عبور إلى قوى عاملة حقيقية.
وت�ع�ت�ب��ر  Creative Confidenceش��رك��ة
استشارات وتدريب كويتية متخصصة
في االبتكار واإلبداع والتعاون.

المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في ُملتقى ُ

«زين» تستعرض جهودها لدعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة

أع �ل �ن��ت زي� ��ن امل � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
ال��رق �م �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ع ��ن ُم �ش��ارك �ت �ه��ا
ُ
ف ��ي ُم �ل �ت �ق��ى امل �ن ��اق �ص ��ات ل �ل �م �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ،وذل� � ��ك ض�م��ن
رعايتها االستراتيجية ُ
للملتقى ال��ذي
ّ
نظمته شركة امتداد في حديقة الشهيد
تحت رعاية الجهاز املركزي ُ
للمناقصات
ال �ع��ام��ة وب �ح �ض��ور ع ��دد م ��ن م�س��ؤول��ي
القطاعني العام والخاص.
وذك� ��رت ال �ش��رك��ة ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي أن
ُ
دع �م �ه��ا االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ل� �ه ��ذا امل �ل �ت �ق��ى
أت � � ��ى م � ��ن م �ن �ط �ل ��ق إي� �م ��ان� �ه ��ا ب��أه �م �ي��ة
دور م ��ؤس� �س ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص ف��ي
دع ��م م �ج��االت االس �ت��دام��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقتصادية وريادة األعمال ،وانطالقًا
م��ن ال �ت��زام �ه��ا امل�ت�ن��ام��ي ن�ح��و امل�م��ارس��ة
السليمة ملسؤوليتها االجتماعية ،فإنها
ت �ل �ت��زم ب ��إح ��داث آث � ��ار إي �ج��اب �ي��ة ف ��ي كل
نشاطاتها ،ومنها تقديم ال��دع��م ال�لازم
ل �ت �ط��وي��ر ري � ��ادة األع� �م ��ال واإلب � � ��داع في
الدولة.
وبينت زين أن الرئيس التنفيذي لقطاع
األع �م��ال وال�ح�ل��ول بشركة زي��ن الكويت
ح� �م ��د امل � � � � ��رزوق ق � ��د ش � � ��ارك ف � ��ي إح � ��دى
ال �ج �ل �س��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة ال� �ت ��ي أت� ��ت ع�ل��ى
ُ
ه��ام��ش امل �ل �ت �ق��ى ت �ح��ت ع� �ن ��وان« :ف ��رص
ُ
املبادرين – فرص ألصحاب املشروعات
ال �ص �غ �ي��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ل�ل��إق� ��دام ع�ل��ى
ُمناقصات املشاريع الحكومية» ،والذي
اس �ت �ع��رض م��ن خ�لال�ه��ا ج �ه��ود زي ��ن في
دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة في

«بيتك» يواصل تقديم
خدماته في معرض السيارات

جناح «بيتك» في المعرض

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،تقديم
خدماته التمويلية والعروض والخصومات
املميزة بمجال بيع وشراء وتأجير السيارات
الجديدة واملستعملة واملركبات ،وذلك خالل
تواجده في معرض الكويت للسيارات ،2020
ال��ذي تستمر فعالياته حتى  25الجاري في
مول .360
وت��أت��ي م�ش��ارك��ة «ب�ي�ت��ك» ف��ي امل�ع��رض ضمن
إط� ��ار ح��رص��ه ع �ل��ى خ��دم��ة ع �م�لائ��ه وت�ق��دي��م
ال �ح �ل��ول ال�ت�م��وي�ل�ي��ة وإب � ��راز م�س��اه�م��ات��ه في
سوق السيارات.
ويعتبر م�ع��رض ال�ك��وي��ت للسيارات أضخم
ح ��دث س �ن��وي ل �ل �س �ي��ارات ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،وه��و
امل � �ع� ��رض األه� � ��م ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال� � ��ذي ي�ش�ه��د
م�ش��ارك��ة أش�ه��ر األس �م��اء ال�ت�ج��اري��ة العاملية
م��ن خ�لال ال��وك��االت املعتمدة محليا لعرض
ك��ل ط ��رازات ال�س�ي��ارات ال�ج��دي��دة ل�ع��ام .2020
كما ويكشف الغطاء عن بعض أهم سيارات
السنة ألول مرة في السوق الكويتي.
ويضم املعرض أكثر من  150سيارة ودراجة
ن��اري��ة م��ن أك �ب��ر وأف �خ��م امل ��ودي�ل�ات ال�ع��امل�ي��ة
ألكثر العالمات التجارية شهرة في صناعة
ال �س �ي��ارات م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية
وأوروب � ��ا وال �ي��اب��ان وال �ص�ي�ن وك��وري��ا تحت
س�ق��ف واح ��د وت�س�ت�ع��رض أح ��دث م��ا توصل
إليه هذا القطاع.
ويوفر «بيتك» من خ�لال عالقة الشراكة مع
جميع وك��االت السيارات في الكويت ،أفضل
ال �ع��روض ال�ت�س��وي�ق�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب ب��اق��ة من
الخدمات التمويلية والتسهيالت االئتمانية
املتميزة ،حسب اإلجراءات والضوابط.
ك � �م� ��ا ي� �ت� �ي� �م ��ز «ب � �ي � �ت � ��ك» ب� �ت ��وف� �ي ��ر امل �ن �ص ��ة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا ت�ح��ت اس ��م kfh.
 ،com/autoال� �ت ��ي ت �ش �م��ل ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
ال� �س� �ي ��ارات ،م �ن �ت �ج��ات ال � ��دراج � ��ات ال �ن��اري��ة،

والقوارب واملعدات البحرية.
وتتيح املنصة اإللكترونية إمكانية التعرف
على آخر عروض السيارات من «بيتك» التي
ت�ش�م��ل ت �م��وي��ل ش� ��راء ال �س �ي ��ارات ال �ج��دي��دة،
وت � �م� ��وي� ��ل ش� � � ��راء ال� � �س� � �ي � ��ارات امل �س �ت �ع �م �ل��ة،
وال�ت��أج�ي��ر م��ع امل��واع��دة بالتملك ،والتأجير
مع خدمة الصيانة ،باإلضافة إلى منتجات
ال� � ��دراج� � ��ات ال � �ن ��اري ��ة وم� �ن� �ت� �ج ��ات ال � �ق� ��وارب
وامل� �ع ��دات ال �ب �ح��ري��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ع�لام��ات
التجارية العاملية.
وي �ق ��دم «ب �ي �ت��ك» خ��دم��ة «ت �م��وي��ل ال �س �ي��ارات
وال�ق��وارب وال��دراج��ات مقابل ضمان مالي»،
وه � ��ي ال� �خ ��دم ��ة ال� �ت ��ي ت �س��اع��د ال �ع �م �ي��ل ف��ي
الحصول على تمويل مقابل حجز الوديعة
ال�ت��ي يمتلكها ل��دى «ب �ي �ت��ك» .وك��ذل��ك خدمة
«م� � ّ�ول س�ي��ارت��ك ف��ي ال�ك��وي��ت واس�ت�ل�م�ه��ا في
الخارج» ،بحيث يمكن للعميل تسلم سيارته
ال�ج��دي��دة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ال�ت��ي وص��ل
إليها «ب�ي�ت��ك» وه��ي «ت��رك�ي��ا ،م�ص��ر ،األردن،
أميركا».
وي �ع �ت �ب��ر م� �ع ��رض ب �ي �ت��ك ل� �ل� �س� �ي ��ارات KFH
 ،Autoاألكبر واألح��دث على مستوى الشرق
األوسط ،ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 38
ألف متر مربع ،منها صالة عرض مساحتها
 17أل� ��ف م �ت��ر م ��رب ��ع ت �ت �س��ع ألك �ث ��ر م ��ن 200
س �ي��ارة ،وي�ض��م امل�ع��رض أك�ث��ر م��ن  20وكالة
س �ي��ارات و 30ع�لام��ة ت �ج��اري��ة ب�ين س �ي��ارات
ودراج ��ات بخارية ومائية وق ��وارب بحرية،
ويمثل مدينة متكاملة تضم ك��ل م��ا يتعلق
ببيع وشراء السيارات الجديدة واملستعملة
واملركبات األخ��رى ،باإلضافة إل��ى منتجات
التأجير والتثمني وخدمات املرور والتأمني،
باإلضاقة إلى قسم خاص للسيدات ،ويعمل
املبنى بنظام املبانى الذكية ويضم مواقف
لشحن السيارات الكهربائية.
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ً
الكويت ،وخاصة في ما يتعلق بتقديم
ال� �ح� �ل ��ول وال � �خ� ��دم� ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
األح� � � ��دث ل �ه ��م ل �ض �م ��ان أع� �ل ��ى درج � ��ات
الكفاءة واإلنتاجية واستمرارية العمل،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أه�م�ي��ة ال �ش��راك��ة م��ا بني
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ل �ت �ق��دي��م
ُ
الفرص املناسبة أمام أصحاب الشركات
الصغيرة واملتوسطة.
ُ
وأوض � ��ح امل� � ��رزوق أن زي ��ن ت � ��درك ج�ي�دًا
دور ال �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
ف � ��ي ت �ح �ق �ي ��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق � �ت� �ص ��ادي ��ة
ُ ّ
واالجتماعية بالكويت ،فهي تمثل ُجزءًا
كبيرًا من قنوات اإلنتاج في الدولة ،كما

أصبحت الشركات الصغيرة واملتوسطة
من األدوات الرئيسية التي تدفع بجهود
التنمية ،ول�ه��ذا ف��إن زي��ن تفخر بكونها
شريكًا رئيسيًا لهم في مسيرة النجاح
من خالل تزويدهم بالخدمات والحلول
األف� � �ض � ��ل واألك � � �ث� � ��ر ت � �م� � ّ�ي � �زًا م � ��ن ك �ب ��رى
الشركات الرائدة حول العالم.
وه� ��دف� ��ت ال� �ج� �ل� �س ��ات ال � �ح� ��واري� ��ة ال �ت��ي
ُ
أت� ��ت ع �ل��ى ه��ام��ش ُم �ل �ت �ق��ى امل �ن��اق �ص��ات
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
ب �ش �ك��ل رئ �ي �س��ي إل� ��ى ش� ��رح ق ��ان ��ون رق��م
 74ل�س�ن��ة  2019ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  49ل �س �ن��ة  2016ب �ش��أن

ُ
امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة ،وال � � ��ذي ي�ت�ض�م��ن
ح� �ق ��وق أص� �ح ��اب امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ُم�ن��اق�ش��ة
ف ��رص أص �ح��اب امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ل �ل�إق ��دام ع �ل��ى ُم �ن��اق �ص��ات
امل �ش��اري��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وال �ح��دي��ث ح��ول
الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة م ��ن ال �ج��وان��ب ال�س�ي��اس�ي��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ُم �ن��اق �ش��ة
ال � �ف� ��راغ� ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م� ��ع أص� �ح ��اب
ال�ق��رار م��ن أع�ض��اء مجلس األم��ة لوضع
الحلول التشريعية بما يخدم املشاريع
الصغيرة واملتوسطة.

مسابقة رسم للطلبة تحت شعار «لبنان تاريخ وثقافة»
ُ
ه��م م��ن ال� �ع ��رب ،ت �ع� ّ�د ال �ث �ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
ه� ��ي ال� �ث� �ق ��اف ��ة ال � �س� ��ائ� ��دة ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
ً
بناء
اللبناني .تعددت أن��واع السياحة
ع�ل��ى ال �ه��دف امل�ق�ص��ود م�ن�ه��ا ،السياحة
ال �ث �ق��اف �ي��ة :ي ��وج ��د ف� ��ي ل �ب �ن��ان ال �ع��دي��د
م��ن ال� �ق�ل�اع ،وال �ن �ق��وش ،وال�ف�س�ي�ف�س��اء،
وامل� �ع ��اب ��د ،وال �ت �م ��اث �ي ��ل ،وامل� �ج ��وه ��رات
واألوان � ��ي ،وال�ع�م�لات امل�ع��دن�ي��ة ،إض��اف��ة
إل� ��ى امل �ن �ح ��وت ��ات ،وال� �ل ��وح ��ات ال �ف �ن �ي��ة،
وبسبب تنوع الحضارات التي تعاقبت
على لبنان ّ
تم إنشاء العديد من املتاحف
ال � �خ ��اص ��ة وال� � �ع � ��ام � ��ة ،ب �ع �ض �ه��ا داخ � ��ل
األض��رح��ة واألدي ��رة الدينية ،وبعضها
اآلخ ��ر داخ ��ل امل��واق��ع األث��ري��ة .السياحة
الطبيعية وسياحة امل�غ��ام��رات :يحظى
لبنان بطبيعته الفريدة املتنوعة التي
تجمع ب�ين الساحل وامل�ن��اط��ق الجبلية
املغطاة بالثلوج ،وغابات األرز ،إضافة
إلى تنوعه البيولوجي ،إذ ُي ّ
عد الساحل
الجنوبي موطنًا للسالحف الخضراء.

ع �ق��د م �ج �ل��س إدارة ب �ي��ت ال ��زك ��اة اج �ت �م��اع��ًا
في ي��وم األرب�ع��اء امل��واف��ق  15يناير برئاسة
امل �س �ت �ش��ار د .ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي وزي� ��ر ال �ع��دل
وزير األوق��اف والشؤون اإلسالمية «رئيس
م �ج �ل��س إدارة ب �ي��ت ال � ��زك � ��اة» ،ح �ي��ث رح��ب
الوزير بأعضاء املجلس املوقر وأثنى على
جهودهم في النهوض بمسيرة بيت الزكاة
الخيرية ،كما أعرب عن سعادته بانضمامه
ألس� ��رة امل �ج �ل��س ،وت �م �ن��ى ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة ك��ل
ال �ت��وف �ي��ق وال � �س� ��داد ف ��ي رس��ال �ت��ه ال �خ �ي��ري��ة
واإلنسانية في املجتمع.
وق ��د اس �ت �ع��رض امل �ج �ل��س ت �ق��ري��ر م��ؤش��رات
األداء وس� �ي ��ر ال �ع �م��ل ف ��ي ق �ط ��اع ��ات ال �ب �ي��ت
املختلفة خالل الربع الثالث من عام ،2019
واح �ص��ائ �ي��ات امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن م �س��اع��دات
وأن �ش �ط��ة ال �ب �ي��ت ،وات �خ��ذ امل �ج �ل��س ح�ي��ال�ه��ا
التوصيات والقرارات الالزمة.
ك �م��ا ق� ��رر امل �ج �ل��س امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة
ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�ل��زك��اة وال �خ �ي��رات للسنة امل��ال�ي��ة

 2020م املعتمدة من لجنة الرقابة والتدقيق،
واستعرض املجلس أيضا التقارير واملذكرات
امل��رف��وع��ة م��ن ال �ل �ج��ان امل�ن�ب�ث�ق��ة ع��ن امل�ج�ل��س
حول نتائج أعمالها واتخذ حيالها القرارات
والتوصيات الالزمة.
ك�م��ا ت��م إق ��رار ب�ع��ض ال�ل��وائ��ح اإلداري ��ة التي
ت�ن�ظ��م ال�ع�م��ل ف��ي ب�ي��ت ال��زك��اة ،واس�ت�ع��رض
املجلس أيضا تقرير سير العمل في متابعة
ت�ن�ف�ي��ذ ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ل �ع ��ام  ،2019/2020وم� ��ؤش� ��رات األداء ف��ي
تنفيذ الخطة.
وفي الختام ،وجه مجلس إدارة بيت الزكاة
ال �ش �ك ��ر وال� �ت� �ق ��دي ��ر إل � ��ى امل �ح �س �ن�ي�ن ال� �ك ��رام
والجهات الداعمة على تبرعاتهم ودعمهم
ل� �ت� �م� �ك�ي�ن ال � �ب � �ي ��ت م � ��ن م� ��واص � �ل� ��ة م �س �ي��رت��ه
ال �خ �ي��ري��ة واالن �س��ان �ي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،مثنيًا
على إدارة بيت ال��زك��اة وال�ج�ه��ود املخلصة
لعموم موظفيه ،وتمنى للجميع املزيد من
التوفيق والنجاح.

ً
رئيسا لـ«استشارية
العازمي
المحاسبة والمراجعة الخليجية»

السياحة الدينية
ّ
تميز لبنان باختالف الطوائف الدينية
فيه ،كما تميز بوجود أكبر ديانات العالم
فيه ،وهما :اإلسالمية ،واملسيحية ،والتي
أوج� � ��دت م��زي �ج��ًا م ��ن ال� �ت ��راث وال �ت �ق��ال �ي��د
الدينية. .
وم��ا على املشترك باملسابقة اال ان يضع
لبنان ف��ي مخيلته ويعبر عنه م��ن خالل
رس��م لوحة بالطريقة واألس �ل��وب اللذين
يجدهما مناسبني ل��رس��م ل��وح��ة مميزة.

«الزكاة» يستعرض تنفيذ
خطته االستراتيجية

جانب من اجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة

تقام برعاية السفارة اللبنانية في الكويت

تنظم سفارة لبنان في الكويت ،بدعم من
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم
ال �ع��ال��ي ،م �س��اب �ق��ة ال ��رس ��م ل�ل�ط�ل�ب��ة تحت
شعار «لبنان تاريخ وثقافة».
ت �ق��ام امل�س��اب�ق��ة ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن  26يناير
حتى  19مارس  ،2020واملسابقة مفتوحة
ل�ل�ط�ل�ب��ة م��ن ج�م�ي��ع امل ��راح ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة،
وللمدارس الحكومية والعربية واملدارس
الخاصة واألجنبية .والهدف من املسابقة
ان يعبر الطالب عن مشاعرهم ،ومعرفتهم
ع��ن الطبيعة الجميلة وال�ت�ق��دم وال�ت��راث
ال �ح �ض ��اري وال � �ع� ��ادات ف ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
اللبنانية ،عبر رسوماتهم سواء باأللوان
املائية او الشمعية أو أي م��واد تمكنهم
م��ن اإلب � ��داع ف��ي رس ��م ص ��ورة ع��ن ل�ب�ن��ان،
ك �م��ا أن� �ه ��ا ت �س��اع��د ف ��ي ت �ن �م �ي��ة ال �ت �ف��اه��م
وتطويره بني الثقافات عن طريق التعلم
واالستفادة من ثقافة الطالب ومن ثقافة
اآلخ ��ري ��ن ،واس�ت�ك�ش��اف ان�ع�ك��اس مفهوم
ت�ب��ادل ال�ث�ق��اف��ات على املستويني املحلي
والعاملي .يشتهر لبنان بنظامه التربوي
العريق؛ حيث يسمح بإنشاء مؤسسات
تعليمية من ثقافات مختلفة ،كما يشجع
على التعليم بلغات مختلفة؛ كالفرنسية
واإلنكليزية ،باإلضافة إلى اللغة العربية.
كما ك��ان له دور كبير في إث��راء الثقافات
ال �ع��رب �ي��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة ف ��ي م � �ج ��االت ال �ف��ن
والعلوم واآلداب.
ي �ع��د ل �ب �ن��ان م ��ن ال� � ��دول ذات ال �ث �ق��اف��ات
امل �ت �ع� ّ�ددة؛ نتيجة لتعاقب ال�ح�ض��ارات
ّ
وال�ث�ق��اف��ات عليه ،وألن غالبية السكان
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شعار المسابقة

سيتم توزيع أوراق الرسم للمشاركني من
طلبة امل ��دارس م�ج��ان��ا ،وم��ا على الطالب
سوى رسم لوحة جميلة تقدم في نهاية
املسابقة للجنة التحكيم ال�خ��اص��ة لفرز
ال �ل ��وح ��ات واخ �ت �ي��ار ع �ش��رة ف��ائ��زي��ن من
املراحل املشاركة ،حسب التالي :امل��دارس
االب�ت��دائ�ي��ة م��ن ( 9 - 6س �ن��وات) امل ��دارس
امل�ت��وس�ط��ة م��ن (  13 - 10س�ن��ة) امل ��دارس

الثانوية من ( 14سنة وما فوق ) باإلضافة
إل��ى م�ش��ارك��ة م ��دارس ذوي االحتياجات
الخاصة ،وفئة اخيرة ملدرسي ومدرسات
التربية الفنية الراغبني باملشاركة.
ام ��ا ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ف�م�ك��ون��ة م ��ن أرب �ع��ة
فنانني خبراء من خارج قطاع التدريس،
حيث سيختارون أفضل األع�م��ال الفنية
باختيار  10فائزين لكل مرحلة.

عقدت اللجنة االستشارية لهيئة املحاسبة
وامل� ��راج � �ع� ��ة ل � � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� ��دول
الخليج العربية اجتماعها األول ف��ي مدينة
ال��ري��اض باململكة العربية السعودية في 19
ي�ن��اي��ر ال� �ج ��اري ،ح�ي��ث ت�م��ت ت��زك�ي��ة ال��دك�ت��ور
فالح ب��ن راش��د العازمي ممثل دول��ة الكويت
رئ�ي�س��ًا للجنة ،وال��دك�ت��ور ع�ب��د ال�ك��ري��م أحمد
الزرعوني ممثل دولة اإلمارات نائبًا للرئيس.
وح � � ��ول أه �م �ي ��ة ال �ل �ج �ن��ة وع �م �ل �ه ��ا ،أوض� ��ح

الدكتورالعازمي أن اللجنة شكلت بناء على
قرار لجنة التعاون التجاري ل��وزراء التجارة
والصناعة ب��دول مجلس التعاون الخليجي
وذل� � ��ك خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع  53ال� � ��ذي ع �ق ��د ف��ي
ال�ع��اص�م��ة ال�ع�م��ان�ي��ة م�س�ق��ط ف��ي م��اي��و 2019
وذل��ك ل�لإش��راف على أع�م��ال هيئة املحاسبة
واملراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية فنيًا واداري��ًا إلث��راء الفكر املحاسبي
علميًا ومهنيًا.
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تشييع األم الحنون ..يتحول لتظاهرة في البصرة
شيع املئات من املحتجني في مدينة البصرة جنوبي العراق ،املسعفة جنان الشحماني التي قتلت ليلة
االربعاء في املدينة ،بعدما هاجمها ورفاقها مسلحون يستقلون سيارات مدنية.
وتحول تشييع املسعفة أم جنات الى تظاهرة كبيرة انطلقت من ساحة االعتصام إلى التقاطع التجاري
وسط البصرة ،وردد املشيعون شعارات ّ
تحمل السلطة مسؤولية اراقة الدماء ،مؤكدين ان هذه الدماء
ال�ت��ي تسيل ستزيدهم اص ��رارا وثباتا ف��ي ال�س��اح��ات .واستنكر املشيعون ه��ذا االغ�ت�ي��ال مؤكدين ان
الضحية كانت مهمتها فقط اسعاف املتظاهرين.
ووصف ناشطون أم جنات ( 49عاما) بأنها كانت بمنزلة األم الحنون للثوار ،فكانت تؤدي دور املسعفة
لكل من يسقط من املتظاهرين ،مشيدين بأعمالها الخيرية ،ومتوعدين من قتلوها بدفع الثمن.
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المليونية ..ضد أميركا أم لوأد االنتفاضة الشعبية؟

الصدر ينفذ خطة سليماني في العراق
محرر الشؤون الدولية
ق �ب��ل م�ق�ت�ل��ه ب �س ��اع ��ات ،ك� ��ان ق��ائ��د ف �ي �ل��ق ال� �ق ��دس في
ال �ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي ال�ج�ن��رال ق��اس��م سليماني
يجهد وه��و يبحث عن وسيلة يمكن من خاللها وأد
التظاهرات التي خرجت في العراق مستهدفة الفساد
والتدخالت اإليرانية ،وتطالب بمستقبل متحرر من
سطوة امليليشيات .بدا لسليماني أن الطريقة األمثل
لتحقيق هدفه تتمثل في حرف التظاهرات نحو هدف
آخ ��ر ،ف�ق��رر اس�ت�ف��زاز األم�ي��رك�ي�ين ع�ب��ر ق�ص��ف قواتهم
ومحاولة اقتحام سفارتهم لدفعهم إلى رد يؤدي إلى
مقتل ع��راق�ي�ين فتتحول االح�ت�ج��اج��ات ض��د ال��وج��ود
األم �ي��رك��ي .ي�ق��ول ال�ك��ات��ب األم�ي��رك��ي الشهير ت��وم��اس
ف��ري��دم��ان إن ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب ل��م ي��أك��ل الطعم
وقرر قتل سليماني.
م� ��ات س�ل�ي �م��ان��ي ل �ك��ن م�خ�ط�ط��ه ب �ق��ي ،وف� ��ي م �ح��اول��ة
لتدارك الوضع كان ال بد من إيجاد الشخص املناسب
لتنفيذ هذا املخطط ،ب��دأت االجتماعات واالتصاالت
والضغوط اإليرانية لرأب الصدع بني مقتدى الصدر
وق�ي��ادات الحشد الشعبي ،تدخل األم�ين العام لحزب
اهلل ح�س��ن ن �ص��راهلل شخصيا ل�ح��ل ه��ذه اإلش�ك��ال�ي��ة،
فاستضاف ق��ادة الفصائل العراقية املوالية لطهران
في بيروت ،بغية التنسيق وعقد الصلح بينهم وبني
زعيم التيار الصدري .انتهت العملية بإعالن الصدر
قائدا لـ «محور املقاومة».
يقول مراقبون إن إيران نجحت في اختيار شخصية
عراقية تمتلك قاعدة شعبية ال يستهان بها ،لتنفيذ
خطة سليماني ،ففي أول تحرك ل��ه كقائد ل�ـ «محور
امل�ق��اوم��ة» دع��ا ال�ص��در إل��ى ت�ظ��اه��رة مليونية ال�ي��وم،
للمطالبة بإخراج القوات األميركية ،لم تمر ساعات
على إعالن الصدر ،حتى التف قادة الفصائل املسلحة
وال�ت�ي��ارات السياسية املوالية إلي��ران حولها ،مبدين
دعمهم واستعداداهم للمشاركة فيها.
تحالف سائرون ،الذي يتزعمه الصدر ،شدد على أن
تظاهرة اليوم لن تتعارض مع االحتجاجات الشعبية
ف��ي محاربة الفساد ورم ��وزه ،لكن املراقبني ي��رون أن
ال �ص��در ُي �ح��اول اآلن إج �ه��اض ال�ح��رك��ة االحتجاجية
ال�ت��ي ك��ان ي�ق��ول إن��ه «داع ��م ل�ه��ا» .وي��ؤك��دون أن «ه��ذه
ال��دع��وات ال تخرج عن سياق دع��م سطوة إي��ران على
العراق ،ومحاولة إسكات كل األصوات املعارضة لها».
وي�ت�س��اءل ال�ع��دي��د منهم :إذا ك��ان ال�ص��در ص��ادق��ا في
رفضه للتدخل األجنبي ،فلماذا لم يندد بالصواريخ
اإلي��ران�ي��ة ال�ت��ي استهدفت القاعدتني العراقيتني في
ع�ين األس ��د وارب� �ي ��ل؟! وي�خ�ش��ى ال �ش��ارع امل�ن�ت�ف��ض أن
تكون تظاهرة حلفاء إي��ران اليوم ،تهدف إل��ى إدخ��ال
الحشود إلى ساحة التحرير للتسبب في احتكاك مع
املتظاهرين السلميني ،وبالتالي التمهيد الستخدام
العنف ضد الشباب املنتفض بحجة وجود شارع ضد
شارع .ويؤكد املحتجون أن تحرك الصدر يؤكد بما ال
ي��دع مجاال للشك أن دع��وات��ه األول��ى الداعمة للحراك
ال�ش�ع�ب��ي ل��م ت�ك��ن أك �ث��ر م��ن م �ح��اول��ة ل��رك��وب امل��وج��ة،
مظهرا نفسه على أنه ضد الفساد والتدخل األجنبي.

ويضيف« :يدرك الصدر جيدا أن هذه القوات بقيادتها
للتحالف ال��دول��ي ض��د اإلره� ��اب ه��ي ال�ت��ي تمكنت من
دحر داعش ولكنه يدرك أيضا أن وجودها يعني تمددا
للنفوذ األميركي وهو ما ال يرغب فيه وال ترغب فيه من
خلفه إيران التي يواصل الصدر دراسته العلمية فيها».
ل �ك��ن ال��دل �ي �م��ي ي �ش �ي��ر إل� ��ى أن� ��ه «وف � ��ي ظ ��ل االن �ت �ف��اض��ة
الشعبية العارمة في مدن العراق املختلفة ،فإن الصدر
س�ي�س�ع��ى إل ��ى ال �ل �ع��ب ب� �ه ��دوء ،ب�م�ع�ن��ى أن ��ه ل ��ن يحتك
باملتظاهرين ،ألن احتكاكه بهم سيعني ف�ق��دان املزيد
من قاعدته الشعبية التي باتت تنظر إلى دوره بريبة
وشك».
وي �خ �ت��م ال �ك��ات��ب ال �ع��راق��ي« :ال� �ص ��در وم �ن��ذ االح �ت�لال

األميركي عام  ،2003وهو يعمل كصمام أمان للعملية
ال�س�ي��اس�ي��ة ،م�ت��ى م��ا ك��ان��ت تختنق يظهر بشعبيته
الجارفة ليؤدي دور املنقذ لها ،لذا أعتقد أن الحديث
ع��ن مليونية إلخ��راج ال�ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ،ليس سوى
مسعى آخ��ر م��ن طرفه لتقديم ط��وق النجاة للعملية
السياسية التي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود».

تحقيق الرغبات اإليرانية
ب ��دوره ��ا ،ت��ؤك��د ازه� ��ار إب��راه �ي��م اإلع�لام �ي��ة ال�ع��راق�ي��ة
وال �ن��اش �ط��ة ف��ي م�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق اإلن� �س ��ان أن دع��وة
ال� �ص ��در ل �ت �ظ��اه��رة م �ل �ي��ون �ي��ة «ال ت �م �ث��ل ك ��ل ال�ش�ع��ب

ال � �ع ��راق ��ي ،وه � ��ي ت �م �ث��ل م �ق �ت��دى ال � �ص ��در وج �م��اع �ت��ه
واألح��زاب التي التفت معه خلف اإلعالنات اإليرانية
والرغبات اإليرانية بتدخالتها في العراق».
وف� ��ي ات� �ص ��ال م ��ع سبقلا ق��ال��ت إب��راه �ي��م إن «ه �ن��اك
أح��ادي��ث ع��ن أن ه��ذه املليونية تهدف إل��ى التخريب،
وهناك جماعات ستندس معها باالتفاق مع األحزاب
ب �ه��دف ال�ت�خ��ري��ب وال �ق�ت��ل م��ن أج ��ل أن ت�ع��م ال�ف��وض��ى
وإنهاء التظاهرات الحقيقية».
وت ��ؤك ��د إب ��راه� �ي ��م أن «ال � �ه� ��دف م ��ن ه � ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة
ه��و االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال �ت �ظ��اه��رات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة وال �ح��راك
الشعبي في ساحات االعتصام ،ال��ذي يتبرأ من هذه
ال�ت�ظ��اه��رة» ،مشيرة إل��ى أن��ه «ل�ي��س م��ن ح��ق األح��زاب

إياد الدليمي :المليونية اليوم ضد االنتفاضة ..لكن الصدر سيلعب بهدوء
الناشطة أزهار إبراهيم :هدفهم إنهاء االحتجاجات الشعبية ..وتحقيق الرغبات اإليرانية
د .محمد نعناع :الصدر قد يغير مواقفه وبوصلته السياسية في أي لحظة

ضد االنتفاضة
يقول الكاتب والباحث العراقي إياد الدليمي لـ سبقلا:
«قطعا ال يمكن لهذه الدعوة أن تكون موجهة إلخراج
القوات األميركية من العراق بقدر ما أنها موجهة ضد
االنتفاضة الشعبية املستمرة منذ أكثر من شهرين».

أن ت� �ص ��وت ع �ل��ى إخ � � ��راج ال � �ق� ��وات األم �ي��رك �ي��ة ألن �ه��ا
ب��ات��ت م�ن�ب��وذة م��ن ال �ش��ارع ال ��ذي ي��رف�ض�ه��ا ،ويطالب
بخروجها من السلطة وجلب حكومة عبر انتخابات
شرعية وبمراقبة أممية».
وت��رى الناشطة العراقية أن الشارع يطالب بالتحرر
م ��ن ك ��ل ال� �ق ��وى األج �ن �ب �ي��ة ،ل �ك��ن ال � �ق� ��وات األم �ي��رك �ي��ة
موجودة بفعل اتفاقية ،وإلغاء هذه االتفاقية يتم من
خالل حكومة يختارها الشارع بشكل شرعي ،وليس
من حق الصدر وغيره أن يقرر نيابة عن الشعب.
وتؤكد إبراهيم أن «في الشارع العراقي مكونات أخرى
لم تصوت على قرار إخراج القوات األميركية ،وهناك
قوات إيرانية موجودة أيضا في العراق ،وكيف لنا أن
نطالب ب��أن يخرج الجانب األميركي وال نطالب بأن
يخرج من خرب ودمر في العراق».
وترى أن هناك خطورة في مغادرة القوات األميركية
فيما القوات وامليليشيات اإليرانية مستفحلة في كل
مناطق العراق تقريبا.

حالة تخادمية جديدة
وي��رى الباحث واألكاديمي العراقي د .محمد نعناع
ف ��ي ات �ص ��ال م ��ع سبقلا أن «ت �ظ ��اه ��رات ال �ي ��وم تمثل
حالة تخادمية جديدة هي األول��ى من نوعها ،حيث
سيلتقي جماهير ط��رف�ين متناقضني لطاملا خاضا
حربا خطابية حد وصف بعضهما لبعض بالعمالة
وال�ح��ال��ة ال��ذي�ل�ي��ة ،ف��ال�ت�ي��ار ال �ص��دري ب�ق�ي��ادة مقتدى
ال �ص��در ي ��رى أن امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات امل�ن�ض�م��ة إل ��ى ال�ح�ش��د
الشعبي تمثل ام �ت��دادا لطموحات إي ��ران ف��ي ال�ع��راق
واملنطقة ،بينما ينظر قادة امليليشيات وجماهيرها
إل��ى ال�ت�ي��ار ال �ص��دري وزع�ي�م��ه على أن�ه��م منسجمون
م��ع م �ش��روع إق�ل�ي�م��ي ع��رب��ي ه��دف��ه ت�ق��وي��ض التشيع
وم��ن ث��م ض��رب ال�ق�ي��ادة امل��رك��زي��ة للشيعة ،واملتمثلة
في الجمهورية اإلسالمية ،وكل ذلك يجري في إطار
حالة استقطاب داخلية وعملية اس�ت�ق��واء خارجية،
رغم أن التيار الصدري يعلن أنه مستقل تماما عن أي
تأثيرات داخلية أو إقليمية أو دولية ،بينما ال ينكر
الطرف اآلخر صلته باملشروع اإليراني».
وي �ش �ي��ر ن �ع �ن��اع إل� ��ى أن ال� �ص ��در «ي �ل �ع��ب ع �ل��ى ورق ��ة
التوازنات ويعيد حساباته بني فترة وأخرى ،ويطلق
مواقف وتصريحات تنسجم مع الحالة الراهنة ،وهذا
يعني أن��ه قد يغير مواقفه وبوصلته السياسية في
أي لحظة».
وع��ن السبب ال��ذي دف��ع ال�ص��در إل��ى االت�ف��اق م��ع ق��ادة
امليليشيات فمرده إل��ى أمرين بحسب نعناع «األول:
ال ي��ري��د أن ي �ك��ون ن �ش��ازا ب�ي�ن ال�ش�ي�ع��ة ب�ع��د ال�ض��رب��ة
األم�ي��رك�ي��ة لسليماني وأب ��و م�ه��دي امل�ه�ن��دس وال�ت��ي
أج �ج��ت ال �ع��اط �ف��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة ،ول� �ه ��ذا ي �س �ع��ى ال �ص��در
ب �م �ش��ارك �ت��ه م ��ع امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ف ��ي ه� ��ذه ال �ت �ظ��اه��رات
إل � ��ى ام� �ت� �ص ��اص ال� �غ� �ض ��ب وال� �ن� �ق� �م ��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة م��ن
ال �ش��ارع وح�ت��ى م��ن امليليشيات وج�م��اه�ي��ره��ا ومنع
أي اع� �ت ��داءات م��ن قبلها ع�ل��ى ال�ح��رك��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة
ال �ت��ي ي��دع��ي ال �ص��در ح�م��اي�ت�ه��ا .وال �ث��ان��ي :وه ��و أم��ر
استراتيجي يسعى الصدر واتباعه إلى تأكيده وهو
أن�ه��م م�ق��اوم��ون لالستكبار األم�ي��رك��ي وال يمكن ألي
أحد أن يزايد على مقاومتهم ألهداف أميركا ،وكذلك
قطع الطريق على استهدافات أميركية محتملة قد
يكون الصدر هو أحد املستهدفني فيها».
وي �خ �ت��م ال �ب��اح��ث واألك ��ادي� �م ��ي ال �ع��راق��ي ب��ال �ق��ول إن
«ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رات س�ت�ك��ون ح��ال��ة اس�ت�ق�ط��اب ج��دي��دة
واستثمارا في موقف قد يجلب الكثير من املصالح».

1095يوماً
16241كذبة لترامب في 			
محمد أمين
منذ ان أقسم دونالد ترامب اليمني في  20يناير 2017
ليصبح ال��رئ�ي��س ال �ـ  45ف��ي ت��اري��خ ال��والي��ات املتحدة
االميركية ،ب��دأت صحيفة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» تحقق
في كل كلمة يقولها ،بهدف ج��ردة الـ  100يوم األولى
م��ن حكم الرئيس ،إال أن ال��رص��د استمر الحقًا بشكل
اكثر حماسة وكشف عن معدالت مرتفعة من األكاذيب
التي يطلقها ترامب بشكل يومي ،مرجعة السبب في
ذلك إلى حد كبير إلى عدم تمكنها من مواكبة وتيرة
وحجم مغالطات الرئيس.
وتقول «واشنطن بوست» انها سجلت  492مرة كذب
ً
فيها الرئيس ،أي ما يقل قليال عن خمس مرات يوميا،
وط��ال�ب��ت ال �ق��راء ب�م��واص�ل��ة تسجيل ه �ف��وات ال��رئ�ي��س
حتى نهاية واليته.
وأوردت ال�ص�ح�ي�ف��ة ت �ق��ري��را مل��راس�ل�ي�ه��ا غ�ل�ين كيسلر
ّ
وس �ل �ف��ادور ري ��زو وم �ي��غ ك�ي�ل��ي وث��ق��ت ف�ي��ه ل�لأك��اذي��ب
وأس��ال �ي��ب ال�ت�ض�ل�ي��ل ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال��رئ �ي��س خ�لال
ال�س�ن��وات ال�ث�لاث األول ��ى م��ن حكمه ،وق��ال��ت ان��ه أدل��ى
ب��أك �ث��ر م ��ن  16241ت �ص��ري �ح��ا ك ��اذب ��ا أو م �ع �ل��وم��ات
م�ض�ل�ل��ة ف ��ي  1095ي��وم��ًا ف ��ي م �ن �ص �ب��ه ،وه ��و رق� ��م لم
ي�ك��ن أح��د ي�ت�ص��وره ع�ن��دم��ا أن �ش��أت الصحيفة ق��اع��دة
بيانات «مدقق الحقائق» الذي يتولى متابعة تحليل
وتصنيف كل عبارة مثيرة للشبهة ينطق بها الرئيس.
في عام  ،2017قدم ترامب  1999من االدعاءات الكاذبة
أو املضللة .وفي عام  ،2018أضاف  5689ادع��اء كاذبا
آخ ��ر ،ل�ي�ص�ب��ح امل �ج �م��وع  .7688وف ��ي ع ��ام  ،2019ق��دم
 8155من املزاعم املشتبه بها مضاعفا العدد اإلجمالي

للمزاعم الكاذبة أو املضللة التي قدمها ف��ي العامني
السابقني مجتمعني ،حيث بلغت ف��ي املتوسط ستة
مزاعم كاذبة في اليوم الواحد عام  ،2017وحوالي 16
كذبة يوميا ،عام  2018وأكثر من  22كذبة يوميا عام
.2019

االنتخابات النصفية
وم �س��اء األح ��د امل��اض��ي ،أض ��اف ت��رام��ب إل��ى مجموعة
أكاذيبه أكثر من عشرين كذبة ،خالل خطاب ألقاه في
املؤتمر السنوي التحاد املكاتب الزراعية ،حيث وصف
ــــ بشكل غير صحيح ــــ االتفاقيات التجارية ،وأشار إلى
إلغاء تعريفة األلبان الكندية ،وأن االتفاق مع اليابان
لخفض  7مليارات دوالر من الرسوم الجمركية على
امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة ،ب��أن�ه��ا «ص�ف�ق��ة بقيمة  40مليار
دوالر» ،ك �م��ا أك ��د ب�ش�ك��ل خ �ط��أ أن امل ��زارع�ي�ن وم��رب��ي
املاشية كانوا يبكون أثناء توقيعه إلغاء لوائح عهد
أوب��ام��ا .ث��م ت��م ب��ث ف�ي��دي��و ل�ل�ح��دث ،ال يظهر ف�ي��ه أح��د
يبكي.
ِّ
في عامي  2018وُ ،2019صنف شهرا أكتوبر ونوفمبر
ب��اع�ت�ب��اره�م��ا ال�ش�ه��ري��ن ال �ل��ذي��ن أط �ل��ق ف�ي�ه�م��ا ت��رام��ب
أك �ب��ر ع ��دد م��ن األك ��اذي ��ب واالدع � � ��اءات امل�ض�ل�ل��ة؛ ففي
أك�ت��وب��ر  ،2018وص��ل ع��دده��ا ال��ى  ،1205وف��ي أكتوبر
 ،2019بلغت  .1159وف��ي نوفمبر  ،2019بلغت ،903
وف��ي نوفمبر  ،2018وصلت ال��ى  867كذبة ،أو عملية
تضليل.
في عام  ،2018أطلق ترامب أكبر عدد من األكاذيب في
يوم واح��د .وكان ذلك قبيل االنتخابات النصفية ،في
محاولة يائسة إلحباط سيطرة الديموقراطيني على

ادعى  257مرة أن االقتصاد
األميركي اليوم هو األفضل
في التاريخ
أكتوبر ونوفمبر هما أكثر
شهور الكذب
في عامين متتاليين
 3ادعاءات حول أوكرانيا
أدرجت على قائمة
«بينوكيو الذي ال قعر له»
مجلس ال�ن��واب .فقد أطلق ي��وم  5نوفمبر  139كذبة،
تاله يوم  3نوفمبر ،بـ  128كذبة.
ك��ان��ت األس �ب��اب الرئيسة ل��زي��ادة ك��ذب ال��رئ�ي��س العام
امل ��اض ��ي ،خ��اص��ة ف��ي ش �ه��ري أك �ت��وب��ر ون��وف �م �ب��ر هي
الضجة التي أثيرت بشأن مكاملة هاتفية في  25يوليو،
حث فيها ترامب الرئيس األوكراني على التحقيق مع
ابن نائب الرئيس السابق جو بايدن ،وأطلق ترامب ما

يقرب من ألف تصريح كاذب أو مضلل حول التحقيق
من املكاملة التي أجراها مع رئيس أوكرانيا.
ّ
يبدو أن��ه يعتقد أن��ه ق��ادر على التغلب على املساءلة
الديموقراطية في الكونغرس من خالل إطالق وتكرار
األكاذيب .فعلى سبيل املثال ،زعم ما يقرب من  70مرة
أن شكوى املبلغني عن املكاملة كانت غير دقيقة .بينما
أورد التقرير بدقة ،محتوى مكاملة ترامب وتم تأكيد
الكثير من التفاصيل األخ��رى .وزع��م ترامب ما يقرب
من  100مرة ،أن مكاملته الهاتفية مع الرئيس األوكراني
كانت «مثالية» ،على ال��رغ��م م��ن تعبير مسؤولني في
البيت األبيض عن قلقهم.

ترامب وبينوكيو
ووف��ق التقرير ت��وج��د ث�لاث��ة ادع ��اءات ح��ول التحقيق
في أوكرانيا أدرجت اآلن على القائمة التي تحمل اسم
«بينوكيو الذي ال قعر له» ،في إش��ارة إلى تعذر سبر
غ��ور أك��اذي�ب��ه ،وم��ا اس�ت�ح��ق دخ��ول��ه ف��ي ه��ذه القائمة
هو تكرار ثالثة أو أربعة ادعاءات  20مرة ،واالدعاءان
اآلخران املدرجان في قائمة «بينوكيو» هما :أن بايدن
أجبر املدعي العام األوكراني على االستقالة؛ ألنه كان
يحقق مع ابنه هانتر ب��اي��دن .وأن هانتر حصل على
 1.5مليار دوالر م��ن ال�ص�ين ،بعد أن ق��ام برحلة على
طائرة سالح الجو رقم  2مع والده.
وتقول الصحيفة إن ترامب تجاوز عالمة عشرة آالف
ادع��اء ك��اذب ف��ي  26أب��ري��ل ،ومنذ ب��داي��ة رئ��اس�ت��ه ،بلغ
م�ت��وس��ط ادع��اءات��ه ن�ح��و  15ف��ي ال �ي��وم .وك ��ان ح��وال��ي
واح � ��د م ��ن ك ��ل خ �م �س��ة م ��ن ه� ��ذه امل ��زاع ��م ي � ��دور ح��ول
االقتصاد أو الوظائف.

وم��ع اق �ت��راب م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات ،ف��إن ادع ��اءه األك�ث��ر
ت�ك� ً
�رارا  257 -م��رة  -ه��و أن االقتصاد األميركي اليوم
هو األفضل في التاريخ؛ فاالقتصاد األميركي اليوم ال
يضاهي االقتصاد كما كان في عهد الرؤساء دوايت
أي��زن�ه��اور أو ل�ي�ن��دون ج��ون�س��ون أو بيل كلينتون أو
أوليسيس غرانت ،ويواجه متاعب ناجمة عن الحروب
ال �ت �ج��اري��ة ل �ت��رام��ب ،ح�ي��ث ي�ع��ان��ي ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ات
التحويلية من ركود واضح.
وتبينّ أن واحدا من بني كل ستة مزاعم كاذبة لترامب،
ّ
يتعلق بالهجرة ،وزادت ف��ي أوائ��ل ع��ام  2019عندما
جرى إغالق الحكومة جزئيًا بسبب تمويل الجدارعلى
ط ��ول ال �ح��دود ب�ين ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وامل�ك�س�ي��ك .في
ال��واق��ع ،ف��إن ادع ��اءه ال�ث��ان��ي األك�ث��ر ت �ك��رارًا  242 -م��رة
 ه��و أن العمل ج��ار ف��ي ب�ن��اء ال �ج��دار ،ف��ي ح�ين رفضالكونغرس تمويل املشروع.
ق��ال ت��رام��ب ،ك��ذب��ًا 184 ،م��رة إن��ه أج��رى أكبر تخفيض
ض��ري�ب��ي ف��ي ال �ت��اري��خ .ف��ي ح�ي�ن ب�ل�غ��ت التخفيضات
الضريبية في عهد ريغان عام  %2.9 1981من الناتج
امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ،أي أك �ب��ر ب�ك�ث�ي��ر م��ن ت�خ�ف�ي�ض��ات
ترامب.
وزعم الرئيس ،في  176مناسبة ،أن الواليات املتحدة
«خ� �س ��رت» أم��وال �ه��ا ب�س�ب��ب ال �ع �ج��ز ال �ت �ج ��اري .وه ��ذا
ي�ع�ك��س س ��وء ف�ه��م أس��اس��ي ل�لاق �ت �ص��اد .ألن ال� ��دول ال
«تخسر» األموال بسبب العجز التجاري.
وي�ت�ض��ح م�ي��ل ت��رام��ب ل�ت�ك��رار االدع � ��اءات ال �ك��اذب��ة من
خ�ل�ال ح�ق�ي�ق��ة أن «ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات م��دق��ق ال�ح�ق��ائ��ق»
سجلت أكثر من  400حالة ك��رر فيها صيغة مختلفة
لالدعاء نفسه ثالث مرات على األقل.
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وسط بيروت..
قلب فاخر في جسد يتداعى فقراً
تحولت منطقة وسط
بيروت ساحة للتظاهر
واالحتجاج منذ انطالقة
االنتفاضة اللبنانية في
 17أكتوبر .لكن موجة
االنتفاضة الثانية اختلفت
عن موجتها األولى.
فبعد ثالثة أشهر من
االحتجاجات والتظاهرات
السلمية والندوات
الحوارية التي شكلت
ساحتي الشهداء ورياض
الصلح مسرحها ،توغل
المحتجون الى محيط
مبنى البرلمان محولين
اياه مركزاً للمواجهات
واالشتباكات اليومية مع
القوى األمنية ،ناهيك
عن تكسير واجهات
المحال التجارية وجدران
المباني الفاخرة واقتالع
بالط االرصفة المنمقة
التي ال تتواجد اال في
تلك البقعة من لبنان،
فينقسم اللبنانيون
المتابعون لهذا
المشهد بين مؤيد
لالحتجاج الثوري العنيف
حتى نيل المطالب وبين
متأثر يذرف دموعه على
بيروت «الحلم».

بيروت  -أنديرا مطر
منذ ان�ط�لاق��ة أس�ب��وع الغضب قبل نحو ع�ش��رة أي��ام ،يتوافد
ع�ش��رات ال�ش�ب��ان ال��ى وس��ط ب�ي��روت ،ويتجمعون ف��ي ال�ش��ارع
امل��ؤدي ال��ى امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي .ت�ب��دأ االح�ت�ج��اج��ات سلمية ثم
يرشقون العناصر األمنية املولجة حماية املجلس بالحجارة
واملفرقعات النارية ،وأحيانًا باالشجار والعوائق الحديدية،
ف�ت�ع�م��د ه��ي ل �ل��رد ع�ل�ي�ه��م ب�خ��راط�ي��م امل �ي��اه وال�ق�ن��اب��ل املسيلة
للدموع قبل ان تبدأ مطاردتهم وإبعادهم الى خارج منطقة
ال��وس��ط على م�ش��ارف مقر ح��زب الكتائب امل��رك��زي ف��ي ش��ارع
ال �ص �ي �ف��ي .وم ��ن م �ف��ارق��ات ال �ق��در وال �ت��اري��خ ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ان
يتحول مركز الحزب املسيحي اليميني مالذًا ملحتجني جلهم
م��ن ال�ي�س��ار وم��ن املسلمني .وي�ق��ول اح��د الناشطني امل��داوم�ين
ع �ل��ى امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي االن �ت �ف��اض��ة ان� ��ه ي �س �م��ع ص ��رخ ��ة واح� ��دة
م��ن «ال �ث ��وار» ال �ه��ارب�ين م��ن م �ط��اردة ال �ق��وى االم �ن �ي��ة ل�ه��م في
علميات الكر والفر «عبيت الكتائب يا شباب» ،جملة يقولها
الطرابلسي والبقاعي والجنوبي والبيروتي.
ُّ
تبدل املشهد على هذا النحو طرح تساؤالت عدة ،وأثار املخاوف
م��ن االن�ت�ف��اض��ة وع�ل�ي�ه��ا .م��ن ه��م ه ��ؤالء ال�ش�ب��ان ،وم��ا هويتهم
السياسية ،وم��ن أي��ن ي��أت��ون ك��ل ي��وم بشكل منظم وك��أن لديهم
مهمة محددة ينفذونها ويمضون الى منازلهم .ثم يعودون في
اليوم التالي؟!.
أحزاب السلطة املناوئة للحراك صنفتهم كمجموعات تخريبية،
وت�ن�ظ��ر إل�ي�ه��م ب�ع��ض م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي امل �ش��ارك��ة في
االن�ت�ف��اض��ة ع�ل��ى أن�ه��م م �ن��دس��ون ،م��رت��زق��ة ،غ��رب��اء ع��ن ب�ي��روت.
فيما فسر بعض املحللني ومراقبي املشهد أن عمليات الشغب
والتكسير واالعتداء على املمتلكات العامة والخاصة في وسط
بيروت ،التي يقوم بها هؤالء املحتجون ،ليست إال تنفيسا عن
حقد طبقي :فقراء حاقدون على األثرياء ،وأبناء ريف مهمشون
ينتقمون من املدينة املركز.

ثأر طبقي ..أم صرخة جوع؟
الواقع أن َمن شارك في احتجاجات األيام العشرة الفائتةَ ،
ومن
جلس في منزله يشاهد البث املباشر للمواجهات على شاشات
التلفزة ،يعرف أن الشريحة الكبرى م��ن املحتجني تحضر من
ش�م��ال ل�ب�ن��ان ،م��ن طربلس والضنية وع �ك��ار ،إض��اف��ة إل��ى عدد
م�ح��دود م��ن أب�ن��اء ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي .وق�ب��ل البحث ف��ي انتمائهم
السياسي ،غير الجلي حتى اآلن ،إال أن هويتهم االجتماعية
واضحة ال لبس فيها .هم فئة الفقراء واملهمشني العاطلني عن
العمل ،هم الذين ال تسمع أصواتهم وال تصل إليهم كاميرات
التلفزة ف��ي مناطقهم النائية ،ه��م امل�ب�ع��دون ع��ن م��راك��ز ال��دول��ة

◄ من قبضة
الميسورين إلى صيحات
المهمشين
◄ البعض يرى فيه وجه
المدينة المشرق
و«إرث رفيق الحريري»
◄ تصرفات المحتجين
في خانتي
الحقد الطبقي
وصرخات الجوع

ومشاريعها اإلن�م��ائ�ي��ة ،ال��ذي��ن ال يحصلون م��ن الحكومات إال
على وعود باإلنماء املتوازن وبوظائف وفرص عمل تتبدد قبل
أن يجف حبر بياناتها الوزارية.

حلم رفيق الحريري
ي �ع��ان��ي أه��ال��ي ب �ي ��روت ،ال س�ي�م��ا أن �ص��ار ت �ي��ار «امل�س�ت�ق�ب��ل»،
م��ن ح�س��اس�ي��ة م�ف��رط��ة إزاء م�ن�ط�ق��ة وس��ط ب �ي��روت ال يقبلون
ال �ت �ع��رض ل�ه��ا أو خ��دش�ه��ا ح �ت��ى .ف�ه��ي وج ��ه امل��دي �ن��ة امل�ش��رق
و«إرث» مؤسس التيار الرئيس الراحل رفيق الحريري ،الذي
نفض عنها آثار الحرب وأعاد إحياء ها من قلب الركام.
ل�ك��ن وس��ط ب �ي��روت ،ال ��ذي ي�س�م��ى ب�ح�س��ب أه ��واء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
الثقافية ،تارة «الداون تاون» وتارة «السنتر فيل» ،لبث منذ
«إنشائه» حكرًا على فئة اجتماعية معينة من البورجوازيني
وامل �ي �س ��وري ��ن .ك� ��ان وس �ط ��ا م �ض �ي �ئ��ا خ ��اوي ��ا ف ��ي ب �ق �ع��ة ت�ع��ج
بالفقراء ومهمشي املناطق النائية من املحرم عليهم دخول
ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة .ف �ف��ي م �ق��ال ل �ه��ا ق �ب��ل س �ن��وات ك �ت �ب��ت ص�ح�ي�ف��ة
ال��واش�ن�ط��ن ب��وس��ت «ب�ع��د إن �ف��اق م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات ،أصبح
وس ��ط امل��دي �ن��ة ي �ض��م ش�ق�ق��ا ف��اخ��رة وم �ق��اه��ي ح��دي �ث��ة وك��ذل��ك
ت��م ت �ج��دي��د امل �ب��ان��ي ال �ت��ي ت �ع��ود إل ��ى ال �ع �ص��ر ال �ع �ث �م��ان��ي .كل
شيء أعيد ترميمه وإعماره ما عدا شيء واح��د يبدو أنه تم
نسيانه ،وهو السكان».
وساحة النجمة هي الساحة املركزية في وسط بيروت .ويقول
امل �ه �ن��دس امل �ع �م��اري ره �ي��ف ف �ي��اض إن ال �ف��رن �س �ي�ين ح��اول��وا
أن ي��زرع��وا ف��ي وس ��ط ب �ي��روت ال �ت��اري �خ��ي ،س��اح��ة ش��وارع�ه��ا
َ
شعاعية مستقيمة س� ّ�م��وه��ا «س��اح��ة ال�ن�ج�م��ة» ،وأرادوه ��ا أن
ت�ح��اك��ي س��اح��ة ال�ن�ج�م��ة ال�ب��اري�س�ي��ة .ف�ه� ّ�دم��وا م�ع�ظ��م النسيج

سوق لكل لبنان
في حقبة ما قبل الحرب األهلية ،كان وسط بيروت هو «سوق اللبنانيني» من مختلف املناطق ومن جميع املستويات والفئات
االجتماعية« .كان من أكثر املناطق التي يمكن الشعور فيها باملحيط الشرقي ،فالناس من جميع املستويات يتجمعون في
املساجد والكنائس كما كانت تتوافر األس��واق وم�ح��ال الحلوى وال�خ�ض��روات ،إض��اف��ة إل��ى امل�س��ارح التي كانت تستضيف
عروضا لكبار املطربني العرب وعلى رأسهم أم كلثوم ومحمد عبد ال��وه��اب» .وشهد وسط بيروت أط��وارا مختلفة صعودا
وهبوطا ،وظل اسيرا للتجاذبات السياسية التي تشهدها البالد ،ينفرج حني تخفت ويختنق حني تشتد ،ونال نصيبه األكبر
من الدمار خالل الحرب ،كونه يقع على خط تماس بني ما سمي بيروت الشرقية وبيروت الغربية ،غير أن حقبته الذهبية
لم تعمر طويال ،فهي بدأت في  2002واستمرت حتى مطلع  ،2005عشية اغتيال رفيق الحريري ،عندما كان لبنان يعيش
حاال من االزدهار واالستقرار .كان حينذاك قبلة السياحة الخليجية واألجنبية ،إضافة إلى أفواج املغتربني اللبنانيني .وكان
شارع املعرض في محيط ساحة النجمة مركز النشاط السياحي ،كونه احتضن القسم األكبر من املطاعم واملقاهي وأماكن
السهر ومراكز الصحف العربية.

املبني التقليدي لتحقيق ذلك.

تاريخ مع االحتجاجات
يمكن ال�ق��ول إن اغ�ت�ي��ال رف�ي��ق ال�ح��ري��ري أس��س وس��ط بيروت
مسرحا للتظاهر واالح�ت�ج��اج .ف��وج��ود ضريحه ف��ي املنطقة
بمحاذاة جامع محمد األم�ين ال��ذي بناه ايضا ،جعل للمكان
رم��زي��ة ل�ف��ري��ق  14آذار ال ��ذي أط �ل��ق «ث ��ورة األرز» م��ن س��اح��ة
ال �ش �ه��داء واع �ت �م��د ع �ل��ى م ��دى س �ن ��وات ه ��ذه ال �س��اح��ة م��رك��زا
لتظاهراته السنوية في ذكرى اغتيال الحريري.
ل ��م ي �س �ت �ف��ق وس� ��ط ب� �ي ��روت ال � ��ذي ي �ض��م ال� �ب ��رمل ��ان وال� �س ��راي
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن ص��دم��ة اغ�ت�ي��ال ال �ح��ري��ري ،ح�ت��ى ب ��ادرت ق��وى
 8آذار ال ��ى م �ح��اص��رت��ه وش ��ل ح��رك �ت��ه .ف �ف��ي أع �ق��اب ال �ع��دوان
اإلسرائيلي على لبنان عام  ،2006استقال ال��وزراء التابعون
ل �ق��وى  8آذار م��ن ح�ك��وم��ة ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ،واع�ت�ب��رت�ه��ا تلك
القوى حكومة غير ميثاقية ،ما دفعها إلى محاولة إسقاطها
ف��ي ال�ش��ارع م��ن خ�لال اعتصام كبير أم��ام ال�س��راي��ا الحكومي
اس �ت �م��ر ع��ام��ا ون �ص��ف ال �ع ��ام .ول ��م ي �ن �ت � ِه االع �ت �ص��ام إال ب�ع��د
أحداث السابع من مايو  2008واجتياح حزب اهلل لبيروت.
وم��ا ب�ين األن�ش�ط��ة الجماهيرية لفريقي  14آذار و 8آذار ،مر
ال��وس��ط ال �ت �ج��اري ب �م��راح��ل رك ��ود وت�ق�ل�ص��ت ح��رك��ة ال��وس��ط
ال �ت �ج��اري��ة وال �س �ي��اح��ة ب �س �ب��ب اإلج � � ��راء ات األم �ن �ي��ة امل �ت �خ��ذة
ل�ح�م��اي��ة زع �م��اء ال �ط��وائ��ف .ل�ك��ن ت�لاش��ي دوره ت�م��ام��ًا ب��دأ مع
َ
األزمة السورية في  2011ولم يبق في محيط ساحة النجمة
ُ
إال ب�ض��ع م��ؤس�س��ات ت�ع��د ع�ل��ى أص��اب��ع ال�ي��دي��ن .وق�ب��ل عامني
أص��در رئيس مجلس النواب نبيه بري ق��رارًا برفع الحواجز
وم �ك �ع �ب ��ات األس� �م� �ن ��ت م� ��ن ال� � �ش � ��وارع امل� ��ؤدي� ��ة إل � ��ى ال ��وس ��ط
ال�ت�ج��اري .وات��ى ق��رار ب��ري ف��ي اع�ق��اب اح�ت�ف��ال شعبي ضخم
تناقلته الشاشات املحلية والعاملية وسط بيروت بمناسبة
رأس السنة أوحى بإمكان عودة الحياة إلى قلب العاصمة.
ا ل � �ي� ��وم ،و ع� �ل ��ى أ ث� ��ر ا مل ��وا ج� �ه ��ات ا ل �ي��و م �ي��ة ب�ي�ن ا مل �ح �ت �ج�ين
والقوى األمنية  ،احتجاجًا على السلطة برمتها ،ورفضًا
لحكومة حسان دياب املقنعة بتكنوقراط هم ظالل ألحزاب
ا ل�س�ل�ط��ة ،ا ت �خ��ذ ا ل �ق��رار م��رة أ خ��رى ب��إ ق�ف��ال و س��ط ب �ي��روت ال
س �ي �م��ا ا مل ��دا خ ��ل ا مل ��ؤد ي ��ة إ ل� ��ى س ��ا ح ��ة ا ل �ن �ج �م��ة ب��ا ل �ف��وا ص��ل
ا ل�ح��د ي��د ي��ة واأل س�ل�اك ا ل�ش��ا ئ�ك��ة .وذ ل��ك ت�ح�س�ب��ًا ألي م�ح��او ل��ة
م��ن ق�ب��ل ا مل�ن�ت�ف�ض�ين مل�ن��ع ا ل�ن��واب م��ن ا ل��و ص��ول ا ل��ى ا ل�ب��ر مل��ان
ف��ي ج�ل�س��ة ا ل�ث�ق��ة ا مل�ن�ت�ظ��رة .و م�ع��ه س�ت��د ف��ع ه��ذه ا ل�ب�ق�ع��ة م��ن
لبنان التي صرفت عليها عشرات مليارات الدوالرات ثمن
التناتش السياسي والفساد بني مسؤولني أرادوها مرتعًا
ل�ه��م و ق�ل�ب��ًا ا ص�ط�ن��ا ع�ي��ًا ف��ا خ��رًا ف��ي ج�س��د و ط��ن ي�ت��دا ع��ى فقرًا
وبؤسًا وحرمانًا.

«األمفيتامين» وقود البشر في الحروب الخاطفة
في فن الحرب السرعة
هي «جوهر الحرب»،
وتحقيق هذه السرعة
يتم في أحد جوانبه
بالقدرة على التجييش
والحشد عبر التأثيرات
النفسية القوية في
الجمهور التي تسهل
إقناعهم بجدوى
ذهابهم إلى الحرب،
وفي الحروب التي
تشهدها منطقتنا
برزت بوضوح كيفية
عمل بعض األنظمة
والتنظيمات في عملية
اإلقناع والتحشيد
والتجنيد ،وكان ما يعرف
علميا بـ «األمفيتامين»
في مقدمة األدوات
المستخدمة ،وأطلق
عليه اسم «حبوب
الذهاب» في ألمانيا
النازية ،إذ إنها تحول
المسلحين إلى آالت
قتل وتخريب من دون
عاطفة.

وليد قرضاب
م ��ؤخ ��را أث �ي ��ر م ��وض ��وع ت �ع��اط��ي االم �ف �ي �ت��ام�ي�ن خ�ل��ال ظ �ه��ور
مناصرين لحزب اهلل في لبنان يجتاحون خيم املحتجني في
وسط بيروت ويشتبكون مع األمن مظهرين فائض قوة ال
يمكن السيطرة عليها بسهولة ،ووردت تقارير ،نقال عن
تسجيالت صوتية لبعض ه��ؤالء ،يعترفون بتناولهم
ح�ب��وب الكبتاغون املنشطة م��ع أدوي ��ة م�ض��ادة للسعال
تحتوي على مادة الكودايني البديل الطبي للكوكايني.
ه ��ذه األم�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ،غ��ال�ب��ا م��ا ت �ك��ون ع�ل��ى ش�ك��ل ح�ب��وب
ومنشطات وتحتوي على مجموعة من األدوية املصنعة التي
تحفز الجهاز العصبي امل��رك��زي ،وتقلل م��ن التعب والشهية
وتزيد من اليقظة .والحبوب املعروفة اليوم بـ«الكبتاغون»،
ك ��ان ��ت ت �س �ت �خ��دم ف ��ي ع�ل��اج ال� �ص ��رع واالن� �ف� �ص ��ام وال� �ص ��داع
النصفي ،غير أن منظمة الصحة العاملية أدرجتها في قائمة
الحبوب املمنوعة ألنها من أكثر املواد التي تؤثر على العقل،
وتؤدي إلى الهلوسة ،وهي أيضا سهلة الصنع إذ تعتمد في
تركيبتها على مادة األمفيتامني التي يتم الحصول عليها من
أحد أنواع البنزين بعد تحويله ويضاف إليها الالكتوز.

جنون وهستيريا
وش�ه��دت صناعة الكبتاغون ازده� ��ارا الف�ت��ا خ�لال األزم ��ة في
سوريا منذ ع��ام  .2011وي��روي أح��د عناصر النظام السوري
ال��ذي��ن ان �ش �ق��وا ع�ن��ه الح �ق��ا أن ��ه ك ��ان ف��ي ب��داي��ة ال �ح��رب ي�خ��دم
في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األس��د شقيق الرئيس
ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د ،وأن ��ه ع�ن��د تكليف ال�ع�ن��اص��ر بمهمات
مداهمات أو اقتحام ،كان يأتي ضابط وي��وزع على العناصر
حبوبا يقول إنها منشطة ،تزيل التعب والخوف ،وتساعد على
االستيقاظ لفترة طويلة ،وتمنحهم قوة خارقة .ويضيف هذا
الجندي السابق أن الجنود كانوا يشعرون بالنشاط والقوة
ف��ور تناول ه��ذه الحبوب ،ويدخلون بحالة جنون هستيرية
ويقومون بإحراق أبنية ،وإطالق النار على أي شخص يرونه
ف��ي طريقهم م��ن دون وع��ي أو إدراك .كما الق��ت تلك الحبوب

◄ وسيلة للتحشيد والتجنيد والدفع إلى المعركة
◄ «حزب الله» والنظامان السوري والليبي استخدموها
في مناطق سيطرة املعارضة املسلحة رواجا ،وتم استخدامها
لنفس الغرض.
وخالل الثورة الليبية عام  ،2011استخدمت قوات العقيد معمر
القذافي االمفيتامني كسالح ضد الثوار ،ال سيما بعد اعتماد
االغتصاب كأدا ٍة ضد الناشطات املشاركات في االحتجاجات
ضد النظام ،ولفت مدعي ع��ام املحكمة الجنائية الدولية في
ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ل��وي��س م��وري�ن��و أوك��ام �ب��و ،إل��ى اس�ت�خ��دام كتائب
القذافي للمنشطات ألجل االغتصاب الجماعي لنساء الثوار.

الحرب العاملية الثانية
استخدامات هذه االن��واع من العقاقير املخدرة ليست جديدة
او ط��ارئ��ة ف��ي ع��ال��م ال �ح ��روب ،ف�ق��د وص ��ل األم �ف �ي �ت��ام�ين ،،إل��ى
وق��ت متأخر نسبيا ف��ي ت��اري��خ امل��واد امل��ؤث��رة على العقل وتم
تسويقه لالستهالك الشامل خالل الحرب العاملية الثانية التي
لم تكن أكثر ال�ح��روب تدميرًا في تاريخ البشرية فحسب ،بل
كانت أيضا الحرب األكثر تعزيزا من الناحية الدوائية .وربما
أعطت هذه الحرب أكبر قوة دافعة حتى اآلن لإلذن القانوني
ملالحقة تجار هذه الحبوب على نطاق عاملي .فقد استهلكت
ال�ق��وات اليابانية واألميركية والبريطانية كميات كبيرة من
األم�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ،ل�ك��ن األمل ��ان ك��ان��وا أك�ث��ر م��ن ت�ب�ن��وا الحماس
مبكرًا ،وك��ان��وا رائ��دي��ن ف��ي ظهورهم ف��ي ساحة املعركة خالل

املراحل األولية من الحرب.
ف��رغ��م ان االي��دي��ول��وج�ي��ة ال �ن��ازي��ة ك��ان��ت م�ت�ط��رف��ة ف��ي موقفها
امل�ض��اد ل�لأدوي��ة واع�ت�ب��رت االس�ت�خ��دام االج�ت�م��اع��ي للعقاقير
ع�لام��ة على الضعف ورم ��زا ل�ت��ده��ور البلد األخ�لاق��ي ،غير ان
امل�ي�ث��ام�ف�ي�ت��ام�ين او «االم �ف �ي �ت��ام�ين» ك ��ان ل��ه اس�ت�ث�ن��اء متميز،
اذ وص��ف كمنتج معجزة عندما ظهر ف��ي ال�س��وق ف��ي أواخ��ر
ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ات ،وك��ان��ت ال �ح �ب��ة ال �ص �غ �ي��رة ه��ي ال � ��دواء ال �ن��ازي
املثالي« :أملانيا ،استيقظ!» فتم تعزيزه لدى االملان ولعب دورا
ف��ي ه��اج��س ال��راي��خ ال�ث��ال��ث بالتفوق ال�ج�س��دي وال�ع�ق�ل��ي ،فتم
أخ��ذ الشباب االملاني من خ�لال تعزيز مقولة اليقظة املفرطة،
واآلري � ��ون ي�ج�س��دون ال�ك�م��ال ال�ب�ش��ري ويمكنهم أن يطمحوا
إل��ى أن يكونوا ف��وق البشر ويتحولوا إل��ى خارقني .وف��ي احد
خطاباته كان هتلر يقول« :نحن لسنا بحاجة إلى أشخاص
ض�ع�ف��اء ي�ت�ع��اط��ون امل �خ��درات ل�ل�ه��رب ..ن��ري��د األق��وي��اء ف�ق��ط!»،
مشيرًا إلى الذين يتناولون االمفيتامني.

فرقة عسكرية ال تتعب
ك ��ان ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي األمل ��ان ��ي ف��ري��دري��ش ه��اوس�ش�ي�ل��د ع �ل��ى علم
ب��األم�ف�ي�ت��ام�ين األم�ي��رك��ي ب�ن��زي��دري��ن ،م�ن��ذ أن ج��رى اس�ت�خ��دام
هذا الدواء كمنتج تعاطي املنشطات في األلعاب األوملبية في
ّ
برلني في عام  .1936وفي العام التالي تمكن من تصنيعه في

شركة أدوية مقرها برلني والتي بدأت في بيعه تحت االسم
ال�ت�ج��اري  Pervitinف��ي ش�ت��اء ع��ام  1937م��ن دون وصفة
ط�ب�ي��ة ،وك��ان يمكن ل�ل�م��رء ح�ت��ى ش��راء ال�ش��وك��والت��ة التي
تحتوي على امليثامفيتامني.
وك ��ان ل��دى ال��دك�ت��ور أوت ��و ف .ران ��ك ،م��دي��ر معهد أب�ح��اث
ف�س�ي��ول��وج�ي��ا ال ��دف ��اع ،آم ��ال ك�ب�ي��رة ف��ي أن ي�ث�ب��ت Pervitin
بأنه مفيد في ساحة املعركة .كان هدفه هزيمة العدو بجنود
م�ح� َّ�س�ن�ين ك�ي�م�ي��ائ�ي��ًا ،ج �ن��ود ي�م�ك��ن أن ي�م�ن�ح��وا أمل��ان�ي��ا م�ي��زة
عسكرية من خالل القتال بقوة أكبر وأطول من خصومهم .بعد
اختبار ال ��دواء على ض�ب��اط ،اعتقد ران��ك أن  Pervitinسيكون
«مادة ممتازة لتكوين فرقة عسكرية ال تتعب».
ورغ ��م ال �ت �ح��ذي��رات ال�ط�ب�ي��ة م��ن م �خ��اط��ر ه ��ذه االدوي � ��ة على
ص�ح��ة ال �ج �ن��ود ال�ع�ق�ل�ي��ة وال�ق�ل�ب�ي��ة ،ف��إن ق ��وات ه�ت�ل��ر أدارت
ل�ه��ا آذان ��ًا ص �م��اء ،واس�ت�م��ر اس�ت �خ��دام ال ��دواء ب�ش�ك��ل م�ط��رد،
وأدى إل ��ى زي� ��ادة م �ف��رط��ة ف��ي إن �ت��اج��ه ،ح �ي��ث ض �غ��ط ه�ت�ل��ر
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م��ا ي�ص��ل إل��ى  833ال��ف ق��رص ي��وم�ي��ا ،وب�ين
أب��ري��ل وي��ول �ي��و  ،1940ت�ل�ق��ى ال �ج �ن��ود األمل � ��ان أك �ث��ر م��ن 35
م�ل�ي��ون ق��رص م��ن امل�ي�ت��ام�ف�ي�ت��ام�ين ،وج ��رى ت��وزي�ع�ه��ا حتى
على الطيارين وأطقم الدبابات في شكل ألواح الشوكوالتة.
وكان هذا أول استخدام واسع النطاق للدواء املعزز لألداء،
وس �رًا م��ن أس ��رار ال�ح��رب ال�خ��اط�ف��ة أو ح��رب ال�ب��رق ال�ن��ازي��ة،
التي اعتمدت على السرعة ،حيث انه في ابريل  1940تقدمت
قوات الدبابات بال هوادة ليال ونهارا مما أدى إلى سقوط
الدنمارك والنرويج .في الشهر التالي ،انتقلت القوات إلى
هولندا وبلجيكا وأخيرا فرنسا .وغطت الدبابات األملانية
 240ميال من التضاريس الصعبة خالل  11يومًا.
لكن خالل غزو فرنسا ،أبلغ مستخدمو االمفيتامني ،من بينهم
ضابط برتبة مقدم ،عن إصابتهم بنوبات قلبية ،ووسط تزايد
امل�خ��اوف بشأن اآلث��ار السلبية املحتملة ل�لإف��راط ف��ي تعاطي
ه��ذه ال�ح�ب��وب ،ب��دأ الجيش األمل��ان��ي ف��ي تقليص مخصصات
امليثامفيتامني بحلول نهاية عام  .1940وانخفض االستهالك
بشكل ح��اد ف��ي عامي  1941و ،1942وم��ع ذل��ك استمر توزيع
الدواء على الجبهتني الغربية والشرقية.
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الرياحي على أبواب النصر
دخلت مفاوضات نادي النصر مع نظيره القادسية مرحلة الحسم الستعارة األردني
أحمد الرياحي لنهاية املوسم الجاري ،لتدعيم صفوف العنابي ،جاء ذلك بعد فسخ
إدارة النصر عقد املحترف البحريني محمد الرميحي ،وفي ظل تضاؤل حظوظ أحمد
الرياحي في املشاركة مع القادسية ،اثر التعاقد مع عدي الدباغ وتعافي البرازيلي
لوكاس جاوتشيو من اإلصابة.
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«ديربي» «األصفر» و«األخضر» يخطف األنظار

ً
العربي إلنهاء عقدة الـ« 18عاما»!
أرقام
■ التقيا  119في الدوري  ..فاز
القادسية  ..44فاز العربي ..37
تعادال 38
■ سجل القادسية  146هدفا..
بينما سجل العربي  144هدفا
■ أكبر فوز للقادسية  1/6موسم
 ..77-76وأكبر فوز للعربي 1/4
موسم 81-80
■ يحتل القادسية الترتيب األول
برصيد  22نقطة ،في حين يحتل
العربي الترتيب السابع  12نقطة
■ هدّ اف القادسية بدر المطوع
( 5أهداف) ..هدّ اف العربي
السنوسي الهادي ( 3أهداف)
سليمان عبدالغفور

ل��ن ت �ك��ون م �ب��اراة ال �ع��رب��ي وال �ق��ادس �ي��ة م�ج��رد
مباراة ضمن دوري  stcاملمتاز لكرة القدم ،بل
ت�ت�ع��دى ذل ��ك ب�ك�ث�ي��ر ،ف�ه��ي م��واج�ه��ة تاريخية
ت �ح �م��ل ف ��ي ط �ي��ات �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ح��دي��ات
واألرقام..
وعلى ال��رغ��م م��ن التفوق الكبير لألصفر على
االخضر في السنوات األخيرة ،فان املباراة ال
تعترف بكل هذا وغالبًا ما تخالف التوقعات،
مثلما حدث أخيرا عندما استطاع العربي ان
يهزم القادسية ويبعده من الدور االول لبطولة
ك ��أس س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ،ال �ت��ي ب �ل��غ االخ �ض��ر

فهد األنصاري

ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة ق�ب��ل ان يخسر ام ��ام الكويت
بضربات الترجيح.
ال�ع��رب��ي يتطلع ف��ي ل �ق��اء ال �ي��وم ل�ف��ك «ن�ح��س»
يالزمه ام��ام القادسية ،حيث عجز عن تخطي
االصفر في بطولة ال��دوري على ملعب صباح
السالم منذ  18عاما ،وكان اخر فوز لالخضر
على االص�ف��ر ف��ي امل��وس��م ال�ك��روي 2001-2002
وكان بنتيجة 2-1
األخ � �ض � ��ر ي �م �ن ��ي ال� �ن� �ف ��س ب� �م ��واص� �ل ��ة رح �ل��ة
االن�ت�ص��ارات متسلحا بصالبة دفاعه بقيادة
أح�م��د ال�ص��ال��ح م��ع ت��وري��س ،إل��ى ج��ان��ب حالة

الرياضة ..الداء والدواء!
محمد سليمان
ذهب اإليقاف الرياضي إلى غير رجعة ،وتبدّ لت الوجوه في المناصب
الرياضية ،غير أن ممارسات البعض ما زالت «على طمام المرحوم».
من بيدهم مقاليد السلطة في الوسط الرياضي ،وإن كانت
لديهم رغبة حقيقية في أن تبدو الصورة أكثر وضوحاً ،وأن تع ّبر
مالمحها عن إصالح حقيقي لما أفسده الدهر ،إال أن االختيار لم
يكن موفقاً ،وها نحن نشاهد الصراعات داخل االتحادات واألندية قد
وصلت الى المخافر والمحاكم؛ في مشهد ال يليق بمن يعتبرهم
البعض قدوة للشباب ولألجيال القادمة.
َّ
وشخصت داء الرياضة،
سبقلا رصدت سلبيات الفترة الماضية،
ووضعت الوصفة لدوائها بين أيدي أصحاب القرار.
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أسباب

1

– غ �ي��اب ال��وع��ي وامل �س��ؤول �ي��ة ع�ن��د أع�ض��اء
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ل � �ع� ��دد م � ��ن األن� ��دي� ��ة
واالتحادات أثناء اختيار أصحاب املناصب.

2

6

– غياب الرقابة املالية املحكمة القادرة
ع �ل��ى ح �م��اي��ة امل� ��ال ال� �ع ��ام ،رغ ��م ال�ج�ه��ود
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ت �ب��ذل�ه��ا ال�ه �ي �ئ��ة ف ��ي ه��ذا
الشأن ،بسبب بعض الثغرات التي تمثل
ّ
متنفسًا للبعض للهروب من املساءلة أو
االل�ت�ف��اف على ال�ل��وائ��ح وال�ن�ظ��م املنظمة
لهذا األمر «فواتير ،تسويات وهمية».

7

– عدم وصول الدعم ملستحقيه ،فرغم املبالغ
املالية الطائلة التي تنفق على الرياضة من قبل
الحكومة ،فإن بعض الهيئات الرياضية تفتقد
امل�ن�ظ��وم��ة امل��ال�ي��ة اآلم �ن��ة ،ال�ت��ي ي�ت��م م��ن خاللها
إي �ص��ال ال��دع��م امل��ال��ي ف��ي امل �ق��ام األول لالعبني،
والدليل الكثير م��ن القضايا املالية التي جرت
إحالتها أخيرًا الى النيابة.
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4

– ال �ت �ع��اون ب�ي�ن «ال �ه �ي �ئ��ة» و«األومل� �ب� �ي ��ة» ما
زال غ�ي��ر مكتمل األرك� ��ان ،وه��و م��ا ي��دف��ع بعض
املتنفعني للحصول ع�ل��ى مبتغاهم ،م��ن خ�لال
البطوالت واملعسكرات الخارجية الوهمية ،التي
ال تسمن وال تغني من جوع ،ويذهب مردودها
املالي ألرصدة هؤالء.

5

– األنظمة األساسية الجديدة التي منحت
الجمعيات العمومية السلطة امل�ط�ل�ق��ة ،وغلت
يد الهيئة العامة للرياضة عن أي رقابة سوى
املالية؛ فجاءت النتائج كارثية« :شطب وإقصاء
وتهميش» من دون حسيب أو رقيب.

جدول المباراة
التوقيت

المباراة

الملعب

القناة الناقلة

 5.45م

العربي × القادسية

صباح السالم

كويت سبورت

صافرة سويدية
ي ��دي ��ر ال� �ل� �ق ��اء ال� �ح� �ك ��م ال ��دول ��ي
ال � �س� ��وي� ��دي ال � ��دول � ��ي ج ��ون ��اس
ايكبيرغ ومساعداه علي جراغ
وظافر العجمي ،والحكم الرابع
ع�ل��ي ال �ح��رز ،وف��ي تقنية ال�ف��ار
عبداهلل جمالي وعلي كرم.

«الحلم اآلسيوي» طموح «األبيض»

«األبيض» يتدرب قبل المواجهة اإليرانية المرتقبة

– إف ��رازات امل��رح�ل��ة ج��اءت ببعض ال�ق�ي��ادات
ال��ري��اض �ي��ة غ�ي��ر امل��ؤه �ل��ة ف�ن�ي��ًا وإداري � � ��ًا ،وح�ت��ى
نفسيًا ،فكان الواقع األليم .ال ق��درة على تغيير
ّ
امل �س �ت��وى امل �ت��دن��ي ،وال رؤي� ��ة واض �ح��ة امل�ع��ال��م
للمستقبل.

3

ال�ت��أل��ق للمحترف السنوسي ال �ه��ادي بالشق
ال �ه �ج��وم��ي ،ب ��وج ��ود ف �ي �ص��ل ع �ج��ب وه �ن��ري،
وامل �ح �ت��رف ال�ج��دي��د ال�غ��ان��ي ع�ي�س��ى يعقوبو،
ال� � ��ذي ش� � ��ارك ف ��ي ح �ص �ت�ي�ن ت��دري �ب �ي �ت�ي�ن ق�ب��ل

املباراة ،ويفتقد االخضر جهود محمد فريح.
ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،ال ت� �ق ��ل ط� �م ��وح ��ات وت �ط �ل �ع��ات
القادسية صاحب الصدارة ،عن حصد النقاط
الثالث ملواصلة رحلة الصدارة ،بانتظار تعثر

م�ن��اف�س��ه ال �ك��وي��ت ،وي �ع��ول امل � ��درب االس �ب��ان��ي
فرانكو على خبرة وق��وة دف��اع��ات��ه التي تضم
امل�ح�ت��رف�ين ال �ث�لاث��ة :ع ��دي ال�ص�ي�ف��ي وجيمس
وسومايال ال��ى جانب ال��دول��ي عامر املعتوق،
وف� � ��ي ال� ��وس� ��ط ي� �ج ��د ال� �ج� �ه ��از ال� �ف� �ن ��ي ن�ف�س��ه
ف� ��ي ح� �ي ��رة م� ��ن ك� �ث ��رة ال� �ج ��اه ��زي ��ن وص �ع��وب��ة
االخ�ت�ي��ارات التي تضم الظفيري واالن�ص��اري
وم � ��اوي وه ��ان ��ي ،ال ��ى ج��ان��ب ال �خ �ب��رة ص��ال��ح
الشيخ في تأكد غياب املطوع لالصابة ،وفي
ال�ه�ج��وم ت�ع��ززت ق��وت��ه ب��امل�ه��اج��م الفلسطيني
عدي الدباغ بجانب لوكاس او عيد الرشيدي.

– ت �م� ّ�رد ب�ع��ض االت �ح ��ادات ورفضها
الدخول تحت مظلة اللجنة األوملبية ،في
ظ��ل م��ا ت�ق��وم ب��ه اللجنة م��ن وض��ع نظام
ص� ��ارم ي �ت��واف��ق م��ع ال ��رؤي ��ة املستقبلية
ل �ل��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وال� �ت ��ي ف ��ي ح��ال
تطبيقها س�ي�ت��م تضييق ال�خ �ن��اق على
سياسة الصراع على الكراسي.
– ت ��أخ ��ر ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي ل�ب�ع��ض
ال � �ك � �ي � ��ان � ��ات امل� ��رت � �ب � �ط� ��ة ب� �ش� �ك ��ل وث� �ي ��ق
ب � ��ال � ��ري � ��اض � ��ة ،وم � �ن � �ه� ��ا ه � �ي � �ئ ��ة ف �ح��ص
املنشطات ،وما لها من أهمية كبيرة في
تصحيح مسار ال��ري��اض��ة الكويتية ،في
ظ��ل ان�ت�ش��ار ت�ع��اط��ي امل�ن�ش�ط��ات واآلث ��ار
السلبية لذلك.
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– عدم تفعيل االتفاقيات املوقعة بني
وزارة التربية واللجنة األوملبية الكويتية
الخاصة باحتضان  5آالف طالب وطالبة
م��ن امل��راح��ل السنية املختلفة ،وال�ت��ي من
ش��أن�ه��ا ت��أس�ي��س ق��اع��دة ق��وي��ة للرياضة
الكويتية بشكل عام.

عمر بركات
يتصدر فريق الكرة بنادي الكويت املشهد غ�دًا عندما
يلتقي استقالل طهران االيراني في الخامسة وعشرين
دق �ي �ق��ة ب��ال�ت��وق�ي��ت امل �ح �ل��ي ض �م��ن ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة من
ملحق التأهل لدوري ابطال اسيا في نسخته الجديدة
 ،2020/2021ف��ي ال�ل�ق��اء ال��ذي يستضيفه اس�ت��اد ن��ادي

اه �ل��ي دب ��ي ف ��ي ام � ��ارة دب ��ي ب ��دول ��ة االم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
الشقيقة ب�ع��د ان ت��م تأجيله م��ن ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي
ب�ق��رار االت�ح��اد االس�ي��وي بنقله ال��ى خ��ارج اي��ران ،ليقام
غدًا في دبي.
االبيض يتطلع الى حصد الفوز في اللقاء الذي ال يقبل
القسمة على اث�ن�ين ،وامل�ض��ي ق��دم��ًا ف��ي ط��ري��ق املشاركة
بالبطولة االقوى على املستوى القاري ،وافساح املجال

امام مشاركة الساملية ببطولة كأس االتحاد االسيوي،
حيث ترتبط مشاركة االخير في البطولة بتأهل الكويت
الى دوري االبطال.
وعلى مدار تاريخ االبيض عجز الفريق عن تحقيق اي
فوز على االندية االيرانية حيث خسر في  3مواجهات
وت � �ع ��ادل ف ��ي ل �ق ��اء وي �ب �ح��ث ف ��ي ل �ق ��اء ال� �ي ��وم ل�ت�ح�ق�ي��ق
االنتصار األول له.

جماهير «اليد»ِ ..ملح البطولة
ال ش��ك ف��ي أن البطولة اآلس�ي��وي��ة لكرة
اليد ،التي تستضيفها البالد وتختتم
ف� ��ي ال� �س ��اب ��ع وال� �ع� �ش ��ري ��ن م� ��ن ال �ش �ه��ر
ال � � �ج� � ��اري ،خ �ل �ق ��ت ح� ��ال� ��ة ج �م��اه �ي��ري��ة
فريدة افتقدناها في املالعب الكويتية
ل � �س � �ن� ��وات ،وذل� � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ال ��زح ��ف
املتواصل ملساندة املنتخب والشد من
أزر ال�ل�اع �ب�ي�ن ف ��ي ك ��ل امل� �ب ��اري ��ات ،على
ال ��رغ ��م م ��ن ان� �ع ��دام ح �ظ��وظ��ه ف ��ي ب�ل��وغ
األدوار النهائية وم��ن ث��م ك��أس العالم،
لكن جماهير الكويت أثبتت أنها ملح
البطولة ودائ �م��ًا م��ا ت�ك��ون عند ال��وع��د،
ب ��ل وت� �ب ��دو م �ت �ل� ّ�ه �ف��ة إلق ��ام ��ة م �ث��ل ه��ذه
امل �ن��اف �س��ات ع �ل��ى أرض ال �ك��وي��ت ،ال�ت��ي
دائ �م��ًا م��ا ت�ح�ت�ض��ن ب �ك��ل ح��ب األش �ق��اء
من الدول العربية وقارة آسيا على حد
سواء.

الجمهور الكويتي ضرب المثل في مساندة منتخب اليد
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سولسكاير..

ثقة

ات� � �خ � ��ذت إدارة م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
اإلنكليزي قرارًا يدعم املدرب النرويجي
أوليه غونار سولسكاير.
ووف � � � ��ق ش� �ب� �ك ��ة «س� � �ك � ��اي س � �ب� ��ورت� ��س»
ال�ع��امل�ي��ة ،ف�لا نية ل��دى إدارة مانشستر
يونايتد ف��ي إق��ال��ة امل � ّ
�درب ،ال��ذي م��ا زال
ي �ح �ظ��ى ب��دع��م ك��ام��ل م ��ن ط��رف �ه��م ،رغ��م
ال �س �ق��وط ،وت ��ذب ��ذب ال �ن �ت��ائ��ج وتحقيق
أقل عدد نقاط في تاريخ النادي منذ 30
عامًا.
وكان فريق مانشستر يونايتد دخل في
أزم��ة كبيرة تحت قيادته ،وذل��ك بعد أن
ت�ع��رض ل�خ�س��ارة ج��دي��دة أم ��ام منافسه
ب �ي��رن �ل��ي ف� ��ي م �ل �ع��ب «أول � � ��د ت� ��راف� ��ورد»
صفر ُ ،2 -ليحقق أقل رصيد من النقاط
ف ��ي ت ��اري ��خ م �ش��ارك��ات��ه ف ��ي م �ن��اف �س��ات
«البريميرليغ».
وت �ج �م��د رص �ي��د {ال �ش �ي��اط�ي�ن} ع �ن��د 34
نقطة في املركز الخامس بذات رصيد كل
من توتنهام ووولفرهامبتون ،وبنقطة
أقل من شيفيلد يونايتد مفاجأة املوسم
الثامن.
ووفقًا ل�لأرق��ام ،ف��إن مانشستر يونايتد
ي� �ع� �ي ��ش أس� � � � ��وأ ف� � �ت � ��رة ل� � ��ه ف� � ��ي ت� ��اري� ��خ

غريزمان
يحرج
مذيعة!
ت� �س� �ب ��ب ال� �ن� �ج ��م ال� �ف ��رن� �س ��ي،
أن� �ط ��وان غ ��ري ��زم ��ان ،م�ه��اج��م
ن ��ادي ب��رش�ل��ون��ة ،ف��ي إح��راج
إح � � � � � ��دى امل � � ��ذي� � � �ع � � ��ات خ �ل��ال
ح ��واره ��ا م �ع��ه ،ع �ق��ب ن�ه��اي��ة
مباراة «البلوغرانا» وإيبيزا،
األرب � � �ع� � ��اء ،ف� ��ي ال� � � ��دور ال� � �ـ32
لكأس ملك أسبانيا.
وظهر غريزمان عقب املباراة
وه � � � ��و ي � � �ج� � ��ري ح� � � � � � ��وارا م��ع
إح��دى املذيعات ،حيث كانت
األخ� �ي ��رة ت�ح�ت�م��ي بمظلتها
م ��ن األم � �ط� ��ار ال� �غ ��زي ��رة ال �ت��ي
ك��ان��ت تتهاطل ع�ل��ى امللعب،
م��ن دون أن تعير أي اهتمام
ل � �غ � ��ري � ��زم � ��ان ال� � � � ��ذي ت �ب �ل �ل��ت
م�لاب �س��ه وش� �ع ��ره ،وذل � ��ك ما
دفع املهاجم الفرنسي لجذب
امل �ظ �ل��ة ن �ح��وه ل�ي�ح�ت�م��ي بها
ه��و اآلخ� ��ر ،ل�ت�ب�ت�س��م امل��ذي�ع��ة
وعالمات اإلحراج بادية على
محياها.
الطريف في اللقطة أن املذيعة
أع ��ادت ج��ذب امل�ظ�ل��ة نحوها
ليبقى غ��ري��زم��ان م��رة أخ��رى
من دون حماية من األمطار.
ي� ��ذك� ��ر أن غ� ��ري� ��زم� ��ان ف ��رض
نفسه نجما ملباراة برشلونة
وإي� �ب� �ي ��زا ،ب�ت�س�ج�ي�ل��ه ه��دف��ي
ف � � � ��وز ف � ��ري� � �ق � ��ه ( ،)2/1ف��ي
الدقيقتني  72و.90

ال� ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي بنسخته ال�ج��دي��دة
«البريميرليغ» ،إذ لم يسبق للفريق أن
جمع  34نقطة فقط في  24مباراة ،وهو
ما ُينذر بأن األسوأ قادم ربما بالنسبة
إلى املدرب سولسكاير.
وفي هذا اإلطار طالبت جماهير الفريق
إدارة «ي��ون��اي�ت��د» عبر م��واق��ع التواصل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وخ � �ص� ��وص� ��ًا «ت� ��وي � �ت� ��ر»
ب��أن ت�ت�ح��رك إلن �ق��اذ امل��وق��ف ق�ب��ل نهاية
«امل �ي��رك��ات��و ال �ش �ت ��وي» وف� � ��وات األوان،
وع�ن��ده��ا ق��د ُينهي مانشستر يونايتد
املوسم بطريقة كارثية ربما في ظل كل
األرقام السلبية.
وف��ي مقارنة صغيرة ب�ين أرق��ام جوزيه
م��وري �ن �ي��و وأول� �ي ��ه غ ��ون ��ار س��ول�س�ك��اي��ر
ع��رض�ت�ه��ا ق �ن��اة «س �ك��اي س �ب��ورت» بعد
ن� �ه ��اي ��ة م� � �ب � ��اراة م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
وب�ي��رن�ل��ي ،ت�ب�ين أن م��وري�ن�ي��و ح�ق��ق 17
فوزًا مقابل  3خسائر في أول  32مباراة
م��ع ف��ري��ق «ال �ش �ي��اط�ين ال� ُ�ح �م��ر» ،بينما
حقق سولسكاير  11ف��وزًا و 12خسارة
ف��ي أول  3م�ب��اري��ات .ك��ذل��ك ح��اف��ظ فريق
م��وري �ن �ي��و ع �ل��ى ن �ظ��اف��ة ش �ب��اك��ه ف ��ي 14
مباراة ،مقابل  4فقط لسولسكاير.

عالمية
◄ حقق أسوأ أرقام مانشستر يونايتد
◄ مورينيو يتفوق عليه خالل قيادة الفريق

إدارة مانشستر يونايتد تدعم المد ِّرب سولسكاير

اإلصابات تضرب المهاجمين اإلنكليز
◄ كين وراشفورد وفاردي وأبراهام أبرز األسماء
◄ قد تؤثر سلبا في إنكلترا خالل «يورو »2020
عاصفة من اإلصابات ضربت املهاجمني اإلنكليز لتهدد فرص املنتخب
اإلنكليزي في بطولة كأس أوروبا املقبلة ،وتفتح السباق لجائزة هداف
البريميرليغ.
وت �ع��رض أب ��رز  4مهاجمني إنكليز إلص��اب��ات خ�ط�ي��رة ،ف��ي ف�ت��رة زمنية
قصيرة ،لتخلي الساحة أمام املهاجمني األجانب في ال��دوري اإلنكليزي
امل�م�ت��از .وت�ع��رض ه��اري ك�ين ،ق��ائ��د املنتخب اإلن�ك�ل�ي��زي ون�ج��م توتنهام
األول ،إلص��اب��ة خ�ط�ي��رة بعضلة ال�ف�خ��ذ ال�خ�ل�ف�ي��ة ،ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل��اض��ي،
لتنهي موسمه فورا .وستؤثر هذه اإلصابة كثيرا على فرص توتنهام في
الوصول إلى دوري أبطال أوروبا هذا املوسم ،وتطرح سؤاال مهما حول
جهوزية كني للمشاركة في كأس أوروبا.
أم��ا مانشستر يونايتد ،فتفاقمت مشاكله مطلع ال�ع��ام ،بإصابة هدافه
األول م��ارك��وس راش� �ف ��ورد ،ف��ي ال �ظ �ه��ر ،م�م��ا ي�ع�ن��ي اب �ت �ع��اده ع��ن اللعب
مل��دة شهرين على األق��ل .مانشستر يونايتد خسر أول لقاءين م��ن دون
راشفورد ،لتتضح صورة الفريق املهزوزة بالدوري ،مما قد يعني ضياع
حلم الوصول إلى املركز الرابع ،واملشاركة في دوري أبطال أوروبا.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ت �ع��رض تشلسي ل�ض��رب��ة م�ش��اب�ه��ة ،ب��إص��اب��ة ه��داف��ه تامي
أبراهام في الكاحل ،الذي كان يخوض موسما قويا مع «البلوز».
إصابة أبراهام ستبعده عن املالعب ألشهر ،وقد تؤثر على مشاركته في
يورو  ،2020وقد تؤدي إلى املساهمة في هزيمة الفريق أمام بايرن ميونخ
بمواجهة دور الـ 16من دوري األبطال.
وكذلك أصيب هداف الدوري اإلنكليزي املمتاز ،وأفضل مهاجم في إنكلترا
هذا املوسم ،جيمي فاردي ،خالل مباراة فريقه ليستر سيتي األخيرة أمام
وست هام .وعلى الرغم من تأكيدات مدرب الفريق بريندان روج��رز ،بأن
اإلصابة ليست قطعا في أربطة الفخذ ،فإن الشكوك ما زالت تحوم حول
عودته ،التي قد تستمر لشهر على األقل.
وم��ع إص��اب��ة ف ��اردي ،فتح ال�ب��اب أم��ام املهاجمني األج��ان��ب ل�ت�ج��اوزه في
سباق الهدافني ،الذي يتصدره نجم ليستر سيتي برصيد  17هدفا.
ول��م ينتظر املهاجم األرجنتيني سيرجيو أغويرو كثيرا ليبدأ بتهديد
جائزة ف��اردي ،حيث سجل  6أهداف في  3مباريات ،أوصلته إلى الهدف

طبيب فريق ليستر يطمئن على إصابة فاردي | ا.ف.ب

رقم  ،16متخلفا عن فاردي بهدف واحد.
كما ستتيح اإلص��اب��ة للمهاجم اإلن�ك�ل�ي��زي دان��ي إن�غ��ز ،وال �ه��داف ال�غ��اب��ون��ي بيير
إيميريك أوباميانغ ،فرصة اللحاق ب�ف��اردي ،حيث ال يفصل بينهما وب�ين هداف
ليستر سيتي سوى هدفني ،في قائمة الهدافني.
ويبقى السؤال األهم هو جهوزية املهاجمني لبطولة كأس أوروبا التي تنطلق في
يونيو املقبل ،وتأثير هذه اإلصابات املفاجئة على فرص «األسود الثالثة» بتحقيق
بطولتهم األوروبية األولى بالتاريخ.

رونالدو  ..العمر مجرّد رقم

س � �ج� ��ل رون � � ��ال � � ��دو ال� � �ه � ��دف األول ل �ف��ري��ق
يوفنتوس في مرمى روما في مواجهة ربع
نهائي ك��أس إيطاليا ،وس��اه��م بفوز فريقه
( )1 – 3في اللقاء .ليرفع رون��ال��دو رصيده
م��ن األه� ��داف ه��ذا امل��وس��م إل��ى  30ه��دف��ًا في
 31م �ب��اراة خ��اض�ه��ا ف��ي ج�م�ي��ع امل�س��اب�ق��ات
املحلية واألوروبية.
والالفت في االمر البداية القوية والنارية
ل��رون��ال��دو ف��ي ع ��ام  ،2020إذ س�ج��ل حتى
اآلن  7أهداف في  4مباريات خاضها منذ
بداية العام الجديد ،وكل هذه األرقام وهو
يبلغ من العمر  34سنة واقترابه من يوم
االع� �ت ��زال ون �ه��اي��ة م� �ش ��واره ف��ي ع��ال��م ك��رة

عائدات قياسية
لصفقات انتقال الالعبين
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،في تقرير ،أن أندية كرة القدم
سجلت رقما قياسيا من حيث االنفاق على التعاقدات في  ،2019بلغ
 7.35مليارات دوالر ( 6.63مليارات يورو).
وشكل ه��ذا املبلغ زي��ادة بنسبة  5.8باملئة مقارنة م��ع  ،2018وكانت
األندية اإلنكليزية األكثر إنفاقا بما يزيد على  1.5مليار دوالر ،لكن
ذلك أقل بنسبة  22.1باملئة عن أرقام العام الذي سبقه.
وك �ش��ف ت�ق��ري��ر س ��وق االن �ت �ق��االت ال �ع��امل��ي أن  80ب��امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي
اإلنفاق حصل من قبل  100ناد ،وكانت األندية البرتغالية األكثر كسبا
بمردود صاف بقيمة  384مليون دوالر ،فيما كانت األندية اإلنكليزية
صاف ،وقدره  549.9مليون دوالر.
صاحبة أكبر ميزان سلبي
ِ
وأج��ري م��ا مجموعه  18042عملية انتقال دول�ي��ة ،وه��و رق��م قياسي
آخر ،شملت  15463العبا من  178جنسية مختلفة.
كما ك��ان��ت ه�ن��اك زي ��ادة إن�ف��اق ف��ي ك��رة ال�ق��دم النسائية بنسبة 16.3
باملئة ،حيث ارتفعت األرقام من  560ألف دوالر في  2018الى  652ألفا،
فيما ارتفع عدد االنتقاالت من  696الى ( .833باريس ـــ ا.ف.ب)

بيل مفاجأة
«الميركاتو الشتوي»

فاردي آخر املصابني

واصل النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو عروضه
االستثنائية مع يوفنتوس
اإليطالي في بداية عام
 ،2020وأثبت أن العمر
مج ّرد رقم  ،وأن اإلرادة
والعزيمة تقودان أي العب
كرة قدم نحو القمة ،وذلك
بعد أن ساهم في قيادة
«البيانكونيري» إلى نصف
نهائي كأس إيطاليا.

رياضة 27

تحيط الكثير من االشاعات بالنجم الويلزي غاريث بيل في السنوات
األخ �ي��رة ،ورغ��م اح�ت�ف��اظ ن��ادي ري��ال م��دري��د االس�ب��ان��ي بخدماته في
املوسم الحالي ،إال أن فريقه السابق توتنهام أشعل «ميركاتو» الشتاء
خ�لال اجتماع س��ري .ونشر ن��ادي توتنهام عبر حسابه الرسمي في
ً
«إنستغرام» تسجيال مصورًا ألبرز لقطات غاريث بيل بقميص الفريق
اللندني ،وذل��ك بعد اجتماع بني رئيسه دانييل ليفي مع فلورنتينو
بيريز رئيس ري��ال م��دري��د .وتكهنت صحيفة «آس» االسبانية ،بأن
ليفي سأل بيريز في االجتماع السري ،الذي جمع بينهما عن إمكانية
استعادة الويلزي ،الذي ال يشارك كثيرًا مع املدرب الفرنسي زين الدين
زي ��دان ،س��واء لإلصابة أو ألس�ب��اب فنية .وأش ��ارت الصحيفة إل��ى أن
توتنهام لم يحدد إن كان يرغب في ضم بيل هذا الشتاء أو في الصيف
املقبل ،لكن ضغط امل��درب جوزيه مورينيو لتعزيز صفوفه قد يجبر
ليفي على حسم الصفقة هذا الشهر ،على أمل مساعدة توتنهام في
التأهل إلى األدوار املقبلة في دوري أبطال أوروبا.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

أوساسونا × ليفانتي

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الحادية والعشرون)
مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 4

الدوري األلماني (المرحلة التاسعة عشرة)
دورتموند × كولن

بعد عامه الـ30

مساء
10.30
ً

beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة الحادية والعشرون)
نيس × رين

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 6

 ..وغـــداً

◄ سجل  7أهداف
في العام الحالي
القدم.
في املقابل ،ف��إن رون��ال��دو ومنذ بداية عامه
ال � �ـ 30ت �ح��ول إل ��ى «م��اك �ي �ن��ة» أه � ��داف ،حيث
سجل  58هدفًا بعمر الـ 30سنة ،وسجل 54
هدفًا بعمر ال �ـ 31سنة 53 ،هدفًا بعمر ال�ـ32
س�ن��ة 49 ،ه��دف��ًا بعمر ال� �ـ 33سنة و 42هدفًا
بعمر الـ 34سنة.
ُ
وف��ي ح��ال استمر رون��ال��دو على ه��ذا املعدل
ال�ت�ه��دي�ف��ي ف��ي ع ��ام  ،2020ف ��إن ال�ب��رت�غ��ال��ي
ُ
س�ي�ك�س��ر ال��رق��م ال �ق �ي��اس��ي امل �س �ج��ل ب��اس�م��ه
في موسم  2014ــ  ،2015وذلك عندما سجل
 61ه��دف��ًا ف��ي م��وس��م واح��د م��ع ري��ال مدريد
األسباني.

التوقيت

الدوري األسباني (المرحلة الحادية والعشرون)

بريشيا × ميالن

◄ أحرز  256هدفا ً

القناة

الدوري األسباني (المرحلة الحادية والعشرون)
إسبانيول × أتلتيك بلباو

 3.00عصرا

beIN Sports HD 3

فالنسيا × برشلونة

مساء
6.00
ً

beIN Sports HD 3

إشبيلية × غرناطة

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الحادية والعشرون)
سبال × بولونيا

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 4

فيورنتينا × جنوى

مساء
8.00
ً

beIN Sports HD 4

تورينو × أتالنتا

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 4

الدوري األلماني (المرحلة التاسعة عشرة)
آينتراخت × اليبزيغ

مساء
5.30
ً

beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ × شالكه

مساء
8.30
ً

beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة الحادية والعشرون)

سجل رونالدو التهديفي يتواصل | ا.ف.ب

موناكو × ستراسبورغ

مساء
10.00
ً

beIN Sports HD 6

مونبلييه × ديجون

مساء
10.00
ً

beIN Sports HD 8

الحرارة

الجمعة  /السبت

 24و 25يناير  • 2020السنة الـ • 48العدد  • 16700الكويت

الطقس

18

5

الكبرى

الصغرى

الرطوبة

%80

ً
جزئيا والرياح جنوبية غربية
مائل للبرودة وغائم
تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 10ـــ  40كلم /ساعة).

ً
برقيا :سبقلا
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي 13078
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

من صندوق المب ّيت

سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي
m.alsanousi@alqabas.com.kw

اإلعالم الرسمي..
من أين وإلى أين؟!
اإلعالم الكويتي تحول غالبا إلى «مهنة من ليس له مهنة»..
ال �ك �ث �ي��رون أص �ب �ح��وا ي ��ري ��دون أن ي �ظ �ه��روا ع �ل��ى ال�ش��اش��ة
ويتكلمون في جميع املجاالت ،على الرغم من عدم مهنيتهم
وأدائهم اإلعالمي الخاطئ ،مما نتج عن ذلك خلط األوراق،
ووق� ��ع اإلع�ل��ام ف��ري�س��ة وض�ح�ي��ة ل �ه��ؤالء األش �خ ��اص غير
القادرين على نقل الرسالة اإلعالمية بشكل سليم ،وأيضا
تحول اإلعالم إلى ساحة من االتهامات امللقاة عليه من دون
أن نعطيه فرصة للدفاع عن نفسه .وأؤكد أننا أمام فرصة
لتطهير اإلع�لام والتخلص من االتهامات من خالل إنشاء
مجلس أعلى ل�لإع�لام ،وليس وزارة اإلع�ل�ام ،ألن��ه ال يصلح
أنها تقدم إعالما وتحاسب وتعاقب وتقيم املهنة في الوقت
نفسه ،ولكن هذا املجلس تنحصر مهمته في تقييم األداء
اإلعالمي وتنظيم العملية اإلعالمية .وتكليف جامعة الكويت
بالقيام باالستطالعات (وق�ي��اس ال��رأي ال�ع��ام) ح��ول املنتج
واملشاهدة ثم التحليل العلمي للوصول إلى تقييم ما ينتج
ويبث.
م��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي�ت��ي ب��ال�ع��دي��د م��ن األزم� ��ات ف��ي ال�ف�ت��رة
امل��اض�ي��ة ،مما أث��ر عليه بشكل سلبي ،ل��ذل��ك ك��ان الب��د من
وضع حلول عاجلة لحل املشاكل في ظل اإلمكانات املتاحة.
وب��دأ جميع مسؤولي اإلع�لام بوضع خطط سريعة لعودة
مبنى وزارة اإلعالم إلى الريادة.
أنا أرى في الفترة املقبلة ان من ال يعمل ال يوجد مكان له
داخل املبنى .ويتم االختيار بكفاءة عالية ،ألننا نحتاج إلى
مجهود مكثف من جميع العاملني في اإلذاع��ة والتلفزيون
ب��ال ��ذات .وم��ن ح��ق ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي�ت��ي عليهم أن يعملوا
بجدية مع مراعاة املصلحة العامة للعمل .ومن أجل إغناء
النقاش العلمي واملوضوعي ح��ول ال ��وزارة ومكوناتها من
إذاعة وتلفزيون ومطبعة ومجلة العربي ..وفرقة التلفزيون
وال�ع��دي��د م��ن مسؤولياتها .وانتشالها م��ن أزم��ات�ه��ا وبقي
توفير املستلزمات الضرورية لتقوم الوزارة بدورها الريادي
وأخذ موقعها املتقدم في اإلعالم املرئي واملسموع بالذات.
وألن ملف اإلعالم الرسمي من التعقيد بحيث استنزف مال
الدولة واستعصى حله على الحكومات واإلدارات املسيسة
التي تعاقبت عليه ،فإن ترك الوزارة على وضعيتها الراهنة
واإلبقاء على املعالجة املجتزأة ملشكالتها سيضاعف ويراكم
م��ن األع �ب��اء .ف��ي مرحلة خطيرة سيكون لها انعكاساتها
املالية واالجتماعية والوطنية إذا لم يصر إلى اتخاذ تدابير
سريعة إلنقاذ ه��ذا املرفق الوطني ،آملني أن يوفق صديق
اإلع�لام�ي�ين ال��وزي��ر محمد ال�ج�ب��ري ب��وض��ع فاتحة سعيدة
فيتبدد قلق االعالميني ويعود إلى الدولة منبرها الذي من
خالله يجب أن يصل صوتها إلى العالم كله.

أعلى مد
البحـــــــر

يكرر المسلمون كثيرا كلمة آمين في صلواتهم وأدعيتهم،
وربما ال يعرف الغالبية ما تعني:
يختتم أبناء الديانات «السماوية» الثالث صلواتهم أو
أدعيتهم بـ«آمين»  Amenوهي كلمة عبرية تأتي من
الجذر العربي « »AMNوالتي تعني االستقرار واألمان،
وتعني «فليكن كذلك» أو «أوافق» .والكلمة تستخدم في
العهدين القديم والجديد ويقال انها انتقلت إلى اإلسالم،
وتعني الثناء وحمد الله وتمجيده ،أو اننا قلنا صالة قصدناها
ً
حقا ،ونتمنى أو نعتقد ان الله سيستجيب لها بطريقته.

5.52 6.22 11.10 12.53
ً
ظهرا

!

ف��ي ع��دده��ا ال�ص��ادر بتاريخ  28مايو
 ،1980ن � �ش ��رت سبقلا خ� �ب ��ر إق ��ام ��ة
جمعية الصحافيني الكويتية حفال
فاخرًا بفندق ماريوت لتكريم الرعيل
األول من رواد الصحافة الكويتية.

م �س �ي��رة ال �ص �ح��اف��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وف��ي
مقدمتهم عبدالعزيز الرشيد وغيره
من الرواد.
وت � �خ� �ل ��ل ال � �ح � �ف ��ل ت � ��وزي � ��ع ال � �ج ��وائ ��ز
التذكارية ،وتبادل أحاديث الذكريات.
وق � ��ام ال ��وزي ��ر ال��رج �ي��ب ب �ق �ط��ع كعكة
ً
وزيرا
تهنئة قدمت له ملناسبة تعيينه
لإلسكان.

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

سعرها  44ألف دينار

وليد الصقعبي
في عام  ،2011كان الظهور األول لطراز « ،»RM 033من ساعات ريتشارد ميل  Richard Milleالشهيرة ،التي
ساعد نجاحها في االستمرار على تكوين قناعة الشركة بأن هناك حاجة لطراز جديد ،والذي جاء تحت
اسم «.»RM 33-02
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» األميركية ،فإن الساعة الجديدة ،تشارك سابقتها في التصميم القديم نفسه،
ولكن ليس كليا ،حيث ان سوارها رفيع جدا ،وساعتها مستديرة ،رغم أن معظم ساعات ريتشارد ميل
ليست مستديرة ،لتكون مناسبة لالرتداء في أي مناسبة.
وجاء الطراز الجديد من الساعة الشهيرة ،مصنوعا من  ،TPTأي الفايبر الكربوني ،والذهب الوردي ،فيما
يبلغ حجمها  41ملم ،وهي مزودة ببلورات من الياقوت من األمام والخلف ،مما رفع من قيمتها ،وجعلها
تستحق ثمنها ،الذي بلغ  145ألف دوالر ،أي نحو  44ألف دينار.

 5.47مليارات دوالر إيرادات العام الماضي

● هيله فرج أمان 90( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :الشامية ،ق ،7ش
عبداهلل الرومي ،م ،50للنساء :الشامية ،ق ،3ش عبداهلل الرومي ،م،87
ت.99017103 - 99933535 :
● عبيد ثامر عتيق العتيبي 79( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :ديوان صنت
العتيبي ،الفحيحيل ،ق ،4شارع محمد عبدالعالي العتيبي ،م،180
للنساء :الفحيحيل ،ق ،2ش ،6م ،47ت.51616226 :
● دليّ ل مبارك طلق الميع ،زوج��ة زب��ن دهيسان امليع 70( ،عامًا)،
شيعت ،للرجال :الصباحية ،ق ،2ش ،11م ،60دي��وان دهيسان زبن
امليع ،للنساء :الصباحية ،ق ،2ش ،11م ،66ت.65591111 - 50642888 :
● شيخة فهد عبدالرحمن الجسار ،زوج ��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز ع�ب��داهلل
املنصور 62( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :العزاء في مقبرة الصليبخات
فقط ،للنساء :بيان ،ق ،7ش األول ،ج ،13م ،11ت.99612363 :
● حسين أحمد مكي الصيرفي 74( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :مسجد
البحارنة ،الدعية ،مقابل محطة البنزين ،للنساء :القصور ،ق ،6ش،4
م ،43ت.99553336 :
● حاجي علي حسين خاجة 92( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال :حسينية
علي املوسوي ،بنيد القار ،للنساء :حسينية علي املوسوي ،شرق،
ت.66565242 - 99463699 :
● مريم جاسم محمد المزعل ،أرملة محمد نايف محمد املزعل،
( 75عامًا) ،شيعت ،للرجال :حطني ،ق ،1ش ،113م ،22للنساء :جابر
العلي ،ق ،6ش ،4م ،25ت.99063005 - 99702970 :
● حصة محروت الشمري ،أرملة جعيثن جزاع فليفل الشمري90( ،
ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :الجهراء القديمة ،ش ع�ب��داهلل ب��ن جدعان،
ق ،2م ،32ديوان جعيثن جزاع فليفل ،للنساء :الجهراء القديمة ،ش
عبداهلل بن جدعان ،ق ،2م ،32ت.66266656 - 66289942 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

« »NETFLIXتضيف  8.8ماليين مشترك
في الربع األخير من 2019
عمرو حسني
ك� �ش ��ف ت � �ق� ��ري� ��ر ،ن � �ش� ��ره م� ��وق� ��ع «ت ��ك
ك � ��ران � ��ش» ال� �ت� �ق� �ن ��ي األم� � �ي � ��رك � ��ي ،ع��ن

ارت� �ف ��اع ع ��دد م �ش �ت��رك��ي خ��دم��ة ال�ب��ث
التليفزيونية امل�ب��اش��رة «نتفليكس»
ب �ن �ح��و  8.8م�ل�اي�ي�ن م �ش �ت��رك ج��دي��د،
خالل الربع األخير من عام .2019

فجر

عصر

6.41

5.19

شروق

مغرب

6.39 12.00
ظهر

عشاء

بالرصاص
بسام العسعوسي
b.alasousi@alqabas.com.kw

فساد الصحة!..
تعالوا نعد فتح ملف وزارة الصحة مجددا ،وال��ذي سبقنا
الكثيرون إل��ى سبر أغ ��واره وك�ش��ف م�س�ت��وره وف�ض��ح من
يقف خلفه ،وأج��زم أن نصيب األسد من مجموع البالغات
املقدمة لدى هيئة مكافحة الفساد ،والتي قامت نزاهة الحقا
بإحالة بعضها إلى الجهات القضائية ،هي بالغات متعلقة
بجرائم االعتداء على املال العام في وزارة الصحة ،وقد كان
للنائب راكان النصف قصب السبق في ضبط تلك الجرائم
وتحريز أدلتها الدامغة بمساعدة بعض العناصر املخلصة
من الوزارة وخارجها ،وقد نتج عن تكثيف الضغط أن تمت
إحالة ال��وزي��ر والوكيل السابقني إل��ى القضاء وبانتظار ما
يقرر بشأنهما.
يبدو أن جرائم التبديد والتسهيل واالنتفاع من امل��ال العام
ما زالت مستمرة على الرغم من املحاوالت الحثيثة والجهود
«الباسلة» للوزير الحالي باسل إليقاف هجمات الكر والفر
والتضبيط واالنتفاع.
وال�ه�ج��وم وأق��ول�ه��ا وحبر قلمي يحمر خجال إن م��ن يقوم
بتلك العمليات هم بعض «مالئكة الرحمة» من أه��ل ال��رداء
األبيض ،أكرر يا سادة بشجاعة ،ويجب أال ندفن رؤوسنا
بالتراب ،فلو أن تلك املمارسات قد قام بها اح��اد الناس أو
أرب��اب السوابق من أه��ل اإلج��رام ألصبح األم��ر مبررا نوعا
ما ،لكن السواد األعظم من تلك البالغات ضد أطباء بعضهم
يشار إليهم بالبنان ،وقطعا التعميم هنا مرفوض باملطلق،
فهناك باملقابل دكاترة وأطباء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة
والسمعة الحسنة.
لألمانة ،أتألم كثيرا كمحام وأن��ا أت��ردد بني قاعات املحاكم
وأشاهد بعض األطباء يقفون خارج قاعات دوائر الجنايات
متهمني ف��ي قضايا متعلقة بتبديد أو تسهيل االستيالء
على امل��ال ال �ع��ام ،وامل��ؤل��م ف��ي األم��ر أن تلك ال�ب�لاغ��ات ق��د تم
تقديمها من بعض املواطنني الشرفاء الذين تحلوا بأقصى
درج��ات الوطنية واملسؤولية الدستورية التي توجب على
امل��واط�ن�ين ال��دف��اع ع��ن ح��رم��ة امل��ال ال �ع��ام ،وه��ذا ال ��دور منوط
أص�لا بالقائمني على إدارة امل��رف��ق الصحي ،وال أعلم مل��اذا
قعدوا عن مباشرته؟!
أخيرًا وم��ن خ�لال اطالعنا على العديد من القضايا في
هذا الشأن ،أرجو أن توضع آليات وقواعد وأنظمة محكمة
لشراء املعدات والتجهيزات الطبية ،فعندما ال تكون هناك
مثل تلك األن�ظ�م��ة يصبح األم��ر ع��رض��ة للتسيب وال�ه��در
ف�ل��ن نعيد اك�ت�ش��اف ال�ع�ج�ل��ة ،ف�ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الجهات
ال��رق��اب �ي��ة ال �ق��ادرة ع�ل��ى ض�ب��ط م�س��أل��ة ال �ش��راء وال �ت��وري��د
لكنها تحتاج فقط إل��ى ق��رار «باسل وش�ج��اع» ،فالفساد
قد ضرب أطنابه وعم أرجاء املعمورة وأزكم االنوف ،لكن
ما زالت ثقتنا بالدكتور الوزير كبيرة وعليه أن يستخدم
ك��ل عمليات التعقيم والتطهير ح�ت��ى ت�ع��ود ال�ع��اف�ي��ة إل��ى
الجسد الصحي.

مايو كلينك

ساعات  Richard Milleالجديدة..
من الياقوت والذهب الوردي

الوفيات

مساء

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

 - 1980تكريم ّ
الرواد األوائل للصحافة الكويتية

ً
ث��م ت�ح��دث حمد ال��رج�ي��ب م��رك��زا على
امل �ف��ارق��ات وال �ط��رائ��ف ف��ي ال�ص�ح��اف��ة
َ
ال� �ق ��دي� �م ��ة أي � � ��ام م �ج �ل ��ت ��ي «ال �ب �ع �ث ��ة»
و«ال� � ��رائ� � ��د» وع� � ��رض م� ��ن خ �ل��ال ذل ��ك
ت� �ج ��رب� �ت ��ه ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ة وم� �ع ��ان ��ات ��ه
ومتاعبه في تلك الفترة.
ك�م��ا أث �ن��ى ال�س�ي��د ع�ب��دال�ع��زي��ز حسني
ع� �ل ��ى م� ��ن س ��اه� �م ��وا ب �م �ق��االت �ه��م ف��ي

ً
صباحا

مساءً

الصــــالة

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

في سبقلا بريميوم

وفي ما يلي نص الخبر:
أقامت جمعية الصحافيني الكويتية
بفندق م��اري��وت حفل تكريم للرعيل
األول م��ن رواد ال�ص�ح��اف��ة الكويتية،
ُ
ح�ي��ث ك��رم ك��ل م��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز حسني
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء،
وأحمد السقاف رئيس هيئة الجنوب
وال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ،وح �م��د ال��رج �ي��ب
وزي � ��ر اإلس � �ك� ��ان ،وأح� �م ��د ال �ع ��دوان ��ي
األمني العام للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،وفهد الدويري.
وتضمن برنامج الحفل كلمة للزميل
ع� �ب ��داهلل ال �ش �ي �ت��ي ،ق� ��دم ف �ي �ه��ا رئ�ي��س
الجمعية ي��وس��ف ع�ل�ي��ان ال ��ذي رح��ب
في كلمته بالحضور واملحتفى بهم،
وأش ��اد ب�ج�ه��وده��م ف��ي إرس ��اء دع��ائ��م
الصحافة املحلية وتطورها.

أدنى جزر

2.59 5.19

وبحسب املوقع ،فإن االرتفاع الحالي
ت �ج��اوز ت��وق�ع��ات ال�ن�م��و ل��دى امل��وق��ع،
وال � �ت ��ي ك ��ان ��ت م � �ق ��درة ب� � � �ـ 7.6م�لاي�ين
م�ش�ت��رك ف�ق��ط ،ليصل ع��دد مشتركي
الخدمة حاليا إل��ى نحو  167مليون
مشترك في جميع أنحاء العالم ،منهم
 100مليون خ��ارج ال��والي��ات املتحدة
األميركية.
وأوض� ��ح امل��وق��ع أن إي � ��رادات ال�ش��رك��ة
ب�ل�غ��ت  5.47م �ل �ي��ارات دوالر ،بينما
وصلت أرب��اح سهم الشركة إلى 1.30
للسهم ،وهي أعلى أيضا من تقديرات
املحللني ،ال�ت��ي توقعت أرب��اح��ا تقدر
بـ 5.45مليارات دوالر ،وأرباحا للسهم
بقيمة  53سنتا.
ول �ف �ت��ت ال �ت �ق��دي��رات إل ��ى أن مسلسل
«ذا ويتشر» ك��ان األكثر شعبية لدى
«نتفليكس» ،ح�ي��ث ح�ق��ق  76مليون
مشاهدة.

المدخنون األكثر عرضة لإلصابة به

تمزق
األوعية
الدموية..

قاتل

تمدد األوعية الدموية ،يعد انتفاخا أو تضخما غير طبيعي في جدار
األوعية ّ
الد ّ
موية ،ويؤدي إلى انفجارها أو «تمزقها» ،مما يسبب نزيفا
داخليا غالبا ما ينتج عنه الوفاة.
يقول الدكتور بيرنارد بيندوك من «مايو كلينك» ،إن «تمزق األوعية
َّ
تتسبب ف��ي نزيف باملخ
الدموية املتمددة ُي� َ�ع��د حالة طبية ط��ارئ��ة ق��د
ً
م�ه� ِّ�دد للحياة» .وأض��اف «يظهر ع��ادة تمدد األوع�ي��ة ف��ي ص��ورة أس��وأ
صداع يمكن أن يشعر به املرء على اإلطالق».
ّ
َّ
ويتضمن ذلك
ضروريا،
وأوضح بيندوك ،أن «العالج السريع ُيعد أمرا
ُّ
الجراحة املفتوحة أو خيارات أقل توغال؛ مثل سد الشريان املتمزق من
داخل الوعاء الدموي باستخدام اللفائف املعدنية أو الدعامات».
ُّ
وعن األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بتمزق األوعية الدموية،
قال« :من لديهم تاريخ عائلي ُّ
بتمدد األوعية الدموية ،أو املصابون بداء
ُ
الكلى املتعددة الكيسات أو داء النسيج الضام أو األشخاص املدخنون».

4

«بابليون هيلث»..
ً
يوميا
استشارة طبية

آالف

إسالم عبد التواب
بدأت شركة بابليون هيلث ،وهي شركة بريطانية تعمل في املجال
ال�ط�ب��ي بتقنيات ال��ذك��اء االص �ط �ن��اع��ي ،ت�ط��وي��ر تطبيق إل�ك�ت��رون��ي
م �ت �خ �ص��ص ف ��ي ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة ،ب�م��دي�ن��ة
ولفرهامبتون ،مستهدفة تقديم خدماتها لنحو  300ألف بريطاني،
وفق موقع «تك كرانش» التقني .وتعمل «بابليون هيلث» في مجال
تأسيس امل�ن�ص��ات اإللكترونية القائمة على ال��ذك��اء االصطناعي،
ووف �ق��ا إلح �ص��اءات �ه��ا ،ف�ه��ي ت �ق� ّ�دم  4آالف اس �ت �ش��ارة ط�ب�ي��ة ي��وم�ي��ا،
ول��دي �ه��ا  4.3م�لاي�ين م�ت�ع��ام��ل ح ��ول ال �ع��ال��م ،ت �ق� ّ�دم ل�ه��م  1.2مليون
استشارة رقمية.

