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الفالنتاين:
الدباديب
تخسر
عشاقها
الكويت | ص05

كويت فبراير ..لوحة تأسر األلباب

الكويت | ص09

وحدة التحريات المالية بال رئيس

كيف فرض
اإليطاليون
طعامهم على
الذوق العالمي؟
اقتصاد | ص20

«الالفندر»
كنز نباتي
وغذائي وطبي
وعطري
اقتصاد | ص19

العطور للقداسة
والسعادة
والنظافة..
والحب

ً
منصب حساس جدا..
شاغر منذ سنتين
سالم عبد الغفور

علمت سبقلا أن نقاشًا «حاميًا» دار
أمس ،على مستويات رسمية ومالية
بشأن الفراغ املستمر على رأس وحدة
التحريات املالية .ومناسبة النقاش
م��ا ي�ث��ار ع�ل��ى ن�ح��و كثيف ح��ال�ي��ًا عن
عمليات غسل أم��وال باملاليني ناتجة
ع��ن فساد أو أع�م��ال مشبوهة ،والتي
باتت تضج بها وسائل اإلع�لام على
اختالف أنواعها ،بشكل شبه يومي.
يذكر أن تلك ال��وح��دة ب�لا رئيس منذ
اس �ت �ق ��ال ��ة ب ��اس ��ل ال� � �ه � ��ارون م� ��ن ه ��ذا
املنصب في أبريل  ،2018أي منذ نحو
سنتني.
وان�ق�س��م رأي «امل�ن��اق�ش�ين» أم��س ،بني
م ��ن ي��ؤك��د أن ه ��ذا «ال � �ف� ��راغ» خ�ط�ي��ر،

ورب � �م� ��ا م �ت �ع �م��د ع� ��ن س ��اب ��ق إص � ��رار
وتصميم بانتظار «شيء ما» ،مقابل
م��ن ينسبه إل��ى ع��دم االس �ت �ق��رار على
االس ��م امل �ن��اس��ب ل�ت��ول��ي رئ��اس��ة ه��ذا
املوقع الحساس جدًا.
وأك � � � � � ��دت م � � �ص� � ��ادر م� ��ال � �ي� ��ة م �ط �ل �ع��ة
ل� �ـ سبقلا أن ج� �ه ��ات دول� �ي ��ة م�ع�ن�ي��ة
ب �م �ك��اف �ح��ة غ �س��ل األم � � ��وال وم �ح��ارب��ة
ت� � �م � ��وي � ��ل اإلره � � � � � � � � � ��اب ،أع� � � ��رب� � � ��ت ع ��ن
استغرابها من استمرار «هذا الفراغ»،
متسائلة ع��ن ال�س�ب��ب الحقيقي وراء
ذلك .وأشارت إلى أن وحدة التحريات
ال ت�ق��ل أه�م�ي��ة ع��ن ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
األخ ��رى م�ث��ل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ودي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
وهيئة أس��واق امل��ال وجهاز املراقبني
امل ��ال� �ي�ي�ن ..ال ب ��ل ه ��ي ب �ن �ظ��ر ال �ج �ه��ات

¶ جهات دولية تعرب
عن استغرابها..
وشكوكها

¶ «الوحدة»
معنية بمكافحة
غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
ال��دول�ي��ة املعنية األه��م على اإلط�ل�اق،
ألن على عاتقها مهام جسيمة خاصة
ب�س�م�ع��ة ال �ب �ل��د ع �ل��ى ص�ع�ي��د األع �م��ال
واألموال والشفافية فيه.

أسباب الطالق ترتفع من  19إلى 29

اقتصاد | ص18

الهاتف
الذكي ينافس
المصوِّ رين
المحترفين

الكويت | ص07

قلم الكشخة
بألف دينار
لزوم الطلة
الكويت | ص06

 8آالف أسرة تتفكك
ً
سنويا في الكويت
حمد السالمة
ألس �ب��اب ت��اف�ه��ة اح �ي��ان��ا ،م��ا ب�ي�ن جهل
وع � �ن� ��اد ،وإم � ��ا ش ��ك ف��رض �ت��ه «وس ��ائ ��ل
ُ
التواصل» ،ضاعت أسر وه ّدمت بيوت
َ
وفقد صغار دفء والديهم ،بعد وصول
دف �ت��ي ال �ح �ي��اة األس ��ري ��ة إل� ��ى «أب �غ��ض
ال�ح�لال» ،اي الطالق ،وبمعدالت مقلقة
وص� �ل ��ت إل� � ��ى اك� �ث ��ر م ��ن  8آالف ح��ال��ة
سنويًا.
ومما يزيد معدالت الطالق في البالد،
تعامل بعض اآلب��اء مع أبنائهم بمبدأ
ال � �ت � �س� ��رع او ال� �ت� �س ��ري ��ع ع� �ل ��ى ق ��اع ��دة
«زوج� ��وه ي�ع�ق��ل» ،ال ��ذي اع�ت�ب��ره خ�ب��راء
اج �ت �م��اع �ي��ون وق��ان��ون �ي��ون ب��أن��ه «ه��دم
بيوتا على عروشها».
وتلقت إدارة اإلفتاء في وزارة األوق��اف
العام املاضي وحده  260حالة استفتاء
بشأن طلب الطالق.
ودق��ت وزارة العدل ناقوس الخطر في

إح �ص��ائ �ي��ات رس �م �ي��ة س �ن��وي��ة ،ب �ش��أن
أس� �ب ��اب وق � ��وع ال� �ط�ل�اق ال �ت��ي ارت �ف �ع��ت
م��ن  19ع��ام  1999إل��ى  29سببا باتت
ال تخلو م��ن التفاهة وال�غ��راب��ة أحيانا
ك�ث�ي��رة ،ك��اخ�ت�لاف ال��زوج�ين على مكان
شهر العسل ،أو على هدية الفالنتاين
او حتى على اختيار املطعم او اللبس،
وفقا ملا جاء في محاضر الدعاوى!
وت�ت��وق��ع دراس ��ة رس�م�ي��ة ل ��وزارة ال�ع��دل
وص��ول ع��دد ح��االت ال�ط�لاق ال��ى 8906
في  2022بعد ان كانت  7575حالة في
 ،2018ب��زي��ادة ت�ص��ل ال ��ى  1331ح��ال��ة،
ت�ق��ف أم��ام�ه��ا ال�ج�ه��ات املعنية ع��اج��زة،
ح�ت��ى وص ��ل ال �ع��دد اإلج �م��ال��ي ل�ح��االت
ال�ط�لاق خ�لال  10س�ن��وات إل��ى أكثر من
 83ألف حالة ،اي بمعدل وسطي سنوي
يزيد على  8آالف حالة.

الكويت | ص08

النعدام اشتراطات األمن والسالمة

 84ضحية حادث عمل في عامين
الرياضة..
السر الحقيقي
للحصول على
قلب سليم
اليت | ص12

هل العالم
على أبواب
أزمة ّ
سكر؟
اقتصاد | ص16

وقالت املصادر :إن املصارف وجهات
أخ � � ��رى م� �ل ��زم ��ة ب �م �خ��اط �ب��ة ال ��وح ��دة
مباشرة عند «ال�ش��ك» بمصدر أم��وال
ال�ع�م�لاء ،وه��ي (أي وح��دة التحريات
املالية) معنية بالتحقيق ثم اإلحالة
إل ��ى ال �ن �ي��اب��ة امل �خ �ت �ص��ة ع �ن��د ال �ت��أك��د
م��ن أن ف��ي الشبهات عناصر جرمية
معينة تستدعي تدخل النيابة العامة
ثم القضاء املختص.
تجدر اإلش��ارة إلى أن باسل الهارون
استقال بعد نحو أق��ل م��ن شهر على
تعيينه رئيسًا ل�ل��وح��دة ،وه��ذا األم��ر
أث � ��ار ف ��ي ح �ي �ن��ه اس� �ت� �غ ��راب ال �ج �ه��ات
ال��دول�ي��ة أي�ض��ًا وط��رح��ت أسئلة حول
أسبابه.
وأك � � � ��دت م � �ص� ��ادر م �ص��رف �ي��ة أه �م �ي��ة
اس �ت �ق�لال �ي��ة دور ال ��وح ��دة وخ �ط��ورة

املعلومات التي تجمعها ،ما يفرض
ح �ت �م��ا ع� ��دم ت��رك �ه��ا م ��ن دون رئ �ي��س
ق� � � ��وي وم� �س� �ت� �ق ��ل وص� � ��اح� � ��ب خ� �ب ��رة
ن � ��وع � �ي � ��ة .وأض� � � ��اف� � � ��ت :م � �ط � �ل� ��وب م��ن
وح��دة التحريات أيضا دور توعوي
وت �ث �ق �ي �ف��ي ب� �ج ��رائ ��م غ �س ��ل األم� � � ��وال،
ب��رس��ائ��ل م �ب��اش��رة ت��وج��ه للمجتمع
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات املعنية حتى
ال يبقى هناك جهل ف��ي تلك املسائل
ال �ح �س ��اس ��ة .وي� �ج ��ب أن ت� �ق ��وم ب ��دور
حيوي في الرد على اللغط إذا حصل،
وم��ا أك�ث��ره ه��ذه األي ��ام ،وت��وض�ي��ح ما
يمكن توضيحه ،وتصويب النقاشات
حول قضايا خطيرة يتناولها حاليا
م �ش �ك �ك��ون أو أش � �خ� ��اص ي� �ش � ِّ�ه ��رون
ب�غ�ي��ره��م ب�ش�ك��ل ال م �س ��ؤول ،ال ي�ق��در
العواقب على الدولة وسمعتها.

محمد المصلح وخالد الحطاب
فتح ح��ادث اال ن�ه�ي��ار الرملي ا ل��ذي
أودى ب�ح�ي��اة  6ع�م��ال ف��ي م�ش��روع
ا مل � �ط �ل�اع ،م �ل��ف ا ش� �ت ��را ط ��ات األ م ��ن
والسالمة في املشاريع.
و ب� �ي� �ن� �م ��ا ك � �ش� ��ف ر ئ � �ي� ��س ج �م �ع �ي��ة
ا مل� � �ه� � �ن � ��د س �ي��ن ف � �ي � �ص� ��ل ا ل� � �ع� � �ت � ��ل أن
ا مل �ه �ن��د س�ي�ن وا ل �ف �ن �ي�ي�ن ا مل �خ �ت �ص�ين
ب ��ا ل� �س�ل�ا م ��ة ا مل �ه �ن �ي ��ة ف� ��ي ا مل� �ش ��روع
غير معتمدين من الجمعية ،حذر
مختصون في السالمة املهنية من
أن ض�ح��ا ي��ا ا ل �ح��وادث ف��ي األ ع�م��ال
اإل ن �ش��ا ئ �ي��ة وا ل �س �ق��وط م��ن را ف �ع��ات
ً
و غ �ي��ر ه��ا ب �ل��غ  37 ( 84ق �ت �ي�لا و 47
مصابًا) في العامني املاضيني.
وإذ ت��وا ص �ل��ت ت��دا ع �ي��ات ا ل �ح��ادث
ا مل � ��أ س � ��اوي ا ل � ��ذي أدى ك ��ذ ل ��ك إ ل ��ى
إ ص ��ا ب ��ة  3ع� �م ��ال ،وال ي� ��زال ه �ن��اك
م � �ف � �ق � ��ود ح � �ت � ��ى س � ��ا ع � ��ة م � �ت� ��أ خ� ��رة
م� ��ن م � �س ��اء ا م� � ��س ،ش � �ه ��دت إ ح� ��دى
ض��وا ح��ي ا مل �ش ��روع إ ض� ��راب م �ئ��ات
ا ل �ع �م��ال ا ل �ن �ي �ب��ا ل �ي�ين أ م ��س ،ب�س�ب��ب
ض�ع��ف إ ج ��راء ات اال م��ن وا ل�س�لا م��ة،
م�ع�ل�ن�ين ر غ�ب�ت�ه��م ف��ي إ ن �ه��اء ا ل�ع�م��ل

 100ألف فرصة عمل جديدة
مطلوبة في  5سنوات
حسام علم الدين
ذك � ��ر ت �ق��ري��ر ح ��دي ��ث ل� �ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د
الدولي أن على الكويت خلق  100ألف
فرصة عمل جديدة في غضون – 2020
 .2025وأش��ار إل��ى أن األفضل هو خلق
ت �ل��ك ال �ف��رص ف��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،إذ
على الحكومة تشجيع قيام قطاع غير

¶ إضراب مئات
النيباليين في
مشروع المطالع
وا ل � � �ع� � ��ودة ا ل� � ��ى ب �ل��اد ه � ��م و ص � ��رف
رواتبهم املتأخرة بواقع شهرين.
وو ف ��ق م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ف��إن ف�ن�ي��ي
م � ��ؤ س� � �س � ��ة ا ل � � ��ر ع � � ��ا ي � � ��ة ا ل � �س � �ك � �ن � �ي ��ة
ا ن �ت �ق��دوا ق �ص��ور األ م� ��ن وا ل �س�ل�ا م��ة
ف � ��ي م � ��و ق � ��ع اال ن� � �ه� � �ي � ��ار ،م ��ؤ ك ��د ي ��ن
خ�ط��أ ن��زول ا ل�ع�م��ال ف��ي أ ن�ف��اق غير
مؤ منة .

ملف | ص02

تنويه
ورد ف��ي خ�ب��ر سبقلا
أم ��س ال �خ ��اص ب��دخ��ول
«ب � � ��ي ب � � ��ي» ط� ��رف� ��ًا ف��ي
قضية «رشى إيرباص»
خ� � �ط � ��أ ت � ��رج� � �م � ��ة غ �ي��ر
م� �ق� �ص ��ود ،ف��امل �ق �ص��ود
ه � � ��و ش � ��رك � ��ة «ب� ��زن� ��س
بارتنر» وليس «بريتش
بتروليوم» ..لذا اقتضى
التنويه واالعتذار.

نفطي نابض بالحياة.
وق� ��ال :ول�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��وازن ن�ح��و زي��ادة
توظيف الكويتيني في القطاع الخاص
ي �ج��ب ردم ال� �ه ��وة ال �ك �ب �ي��رة ب�ي�ن أج ��ور
القطاعني العام وال�خ��اص ،ومالزمتها
ب��إص�لاح��ات تعليمية ملعالجة مشكلة
ع ��دم ال�ت�ط��اب��ق ب�ين م�خ��رج��ات التعليم
وسوق العمل.

البورصة على موعد
مع  3.9مليارات دوالر
ط�ب�ق��ت ش��رك��ة ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ،أم��س،
اخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال � �ض � �غ ��ط ع � �ل ��ى ش ��رك ��ات
ال��وس��اط��ة ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ال� �س ��وق ،عقب
ان � �ت � �ه ��اء ال � � � �ت� � � ��داوالت ،وذل� � � ��ك ت �م �ه �ي��دا
الس�ت�ق�ب��ال ال �س��وق ن�ح��و  3.9م�ل�ي��ارات
دوالر ف ��ي  28م��اي��و امل �ق �ب��ل (م �ب��دئ �ي��ا)
م��ن ال�ص�ن��ادي��ق امل�ت��اب�ع��ة مل��ؤش��ر MSCI
لألسواق الناشئة.
وق ��ال ��ت م � �ص ��ادر م� �س ��ؤول ��ة ل � �ـ سبقلا:
إن االخ �ت �ب��ارات ج��رت ع�ل��ى ع��دد أوام��ر
ي �ت �ج��اوز  100أل� ��ف خ�ل��ال  10دق ��ائ ��ق،
إذ م��ن امل�ع�ل��وم أن ال�ص�ن��ادي��ق املتابعة

للمؤشرات العاملية تضخ السيولة في
جلسة املزاد بنهاية التداوالت.
وأش��ارت «هيرمس» إل��ى أن  8شركات
ك�ب��رى ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت تستقطب
 3.8م� �ل� �ي ��ارات دوالر ،ب � �ص ��دارة س�ه��م
بنك الكويت الوطني بقيمة  1.7مليار
دوالر ،ي �ل �ي��ه «ب �ي �ت��ك» ب� �ـ  822م�ل�ي��ون
دوالر ،و«األه �ل��ي امل�ت�ح��د» بقيمة 419
مليونًا (ب��ان�ت�ظ��ار إت�م��ام االن��دم��اج مع
«بيتك»).

اقتصاد | ص16
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ملف

فريق محمد المصلح  -عبدالرزاق المحسن  -محمد إبراهيم
العمل :محمود الزاهي  -خالد الحطاب  -هاني الحمادي ـ يسرا الخشاب

انهيار المطالع يفتح جراح اشتراطات األمن والسالمة

ال و 47مصاباً
 37قتي ً
في «حوادث عمل» خالل عامين
فتحت حادثة االنهيار
الرملي في مشروع المطالع
جراح بيئة العمل ،بسبب ضعف
اشتراطات األمن والسالمة
بصفة عامة في البالد ،مما
يعرض األرواح للخطر.
وتواصلت تداعيات الحادث
المأساوي الذي أودى بحياة
 6عمال من أبناء الجنسية
النيبالية وإصابة  3آخرين،
وال يزال هناك مفقود حتى
ساعة متأخرة من مساء امس،
وتحركت الجهات المعنية على
اكثر من مستوى ،حيث تبينت
مالمح اللجنة المحايدة التي
شكلتها وزيرة األشغال رنا
الفارس ،وهي تضم متخصصين
من كلية الهندسة والبترول
في جامعة الكويت ،وإدارة
الخبراء في وزارة العدل وإدارة
االمن والسالمة في بلدية
الكويت.
وستباشر اللجنة العمل فورا
في الرصد والتحقيقات ،وجمع
المعلومات الميدانية وصوال
إلى تحديد المسؤولية ،وستضع
تقريرها في غضون أسبوع.

◄ اللجنة المحايدة ستباشر
التحقيقات العاجلة وجمع
المعلومات الميدانية وصو اً
ل
إلى تحديد المسؤولية
◄ التقرير النهائي بالحادث
خالل أسبوع ..وال تهاون

خوذة السالمة شاهدة على االنهيار!  ..وفي اإلطار جانب من إضراب العمال | تصوير حسني هالل

◄ الحادث كارثي ..ويحتاج إلى وقفة حتى ال يتكرر
◄ إضراب مئات النيباليين :دماء أشقائنا توجعنا ..ونريد المغادرة
ق��ال م�ص��در مطلع ان اللجنة ال�ت��ي شكلتها ال��وزي��رة رنا
ال� �ف ��ارس س�ت�ب�ح��ث إج � � ��راءات االم � ��ن وال �س�ل�ام ��ة امل �ت �خ��ذة
وتحدد املسؤولية حتى ال تتكرر هذه املآسي مرة أخرى،
موضحا ان م��ن املفترض ع��دم ن��زول العمالة ال��ى أعماق
غير مؤمنة الجوانب.
وفي هذا الجانب ،قالت املؤسسة ان العمل سيتوقف في
املوقع الذي شهد حادثة انهيار الجدار الرملي ،مؤكدة ان
سير املشروع واالنجاز في باقي مواقع مدينة املطالع لن
يتأثر بالحادثة.

إضراب العمال
وف ��ي ت� ��داع م�ت�ص��ل ب ��ال �ح ��ادث ،ش �ه��دت إح� ��دى ض��واح��ي
مشروع املطالع السكني إضراب مئات العمال النيباليني
أمس ،إثر وفاة  6من أقرانهم ،واصابة  3اخرين ،معترضني
ع�ل��ى م��ا وص �ف��وه بضعف إج� ��راءات االم ��ن وال�س�لام��ة في
املشروع ،ورغبتهم في السفر الى بلدهم وصرف رواتبهم
املتأخرة بواقع شهرين.
وعلى إثر ذلك ،حضر القنصل العام في السفارة النيبالية
ال��ى امل �ش��روع ل�لاس�ت�م��اع ال��ى ش �ك��اوى ال�ع�م��ال وم�ح��اول��ة
تهدئتهم ،بينما وع��دت�ه��م ال�ش��رك��ة بتوفير ك��ل حقوقهم
املالية .وعبر العمال املضربون عن حزنهم على زمالئهم
الذين قضوا في الحادث.
وأك ��دت امل�ت�ح��دث��ة ال��رس�م�ي��ة ب��اس��م الهيئة ال�ع��ام��ة للقوى
العاملة ،مديرة إدارة العالقات العامة أسيل املزيد ،أن فرق
الهيئة تعاملت ظهر أم��س م��ع اإلض ��راب وح�ض��رت فرق

الهيئة منذ الساعات األولى.
وبشأن اإلض��راب ،قالت املزيد :انتقل موظفو الهيئة إلى
موقع ال�ب�لاغ القريب م��ن ح��ادث��ة االنهيار الرملي ،وتبني
ان ال��وق�ف��ة ال�ع�م��ال�ي��ة واح�ت�ج��اج�ه��م ج��اء بسبب السقوط
الصخري وحاالت الوفاة ،كما تضمنت مطالبهم «اإللغاء
النهائي للسفر ورفض العودة للعمل ،كما طالبوا بحقوق
زمالئهم امل�ت��وف�ين» .وتابعت :قامت ادارة ع�لاق��ات العمل
بالتنسيق مع االدارات املختصة باملركز الوطني للسالمة
وال�ص�ح��ة امل�ه�ن�ي��ة وادارة تفتيش ال�ع�م��ل ،بفتح محضر
تحقيق ب�ش��أن واق �ع��ة ال�ح��ادث��ة واالض � ��راب ،وح�ض��ر ام��ام
االدارة صاحب العمل واملسؤولون في الشركة.

تحرك سريع
وعن حادثة االنهيار ،أفادت املزيد «فور ورود البالغ انتقل
كل من مراقب عالقات العمل علي الدملاني ،ومراقب عالقات
عمل الجهراء مفوز العنزي إل��ى املوقع ،وبحضورهم عن
الهيئة ت��م ات�خ��اذ اإلج� ��راءات ال�لازم��ة م��ن ج��ان�ب�ه��م ،وأخ��ذ
بيانات الواقعة ف��ي امل��وق��ع ،واالن�ت�ق��ال إل��ى اإلدارة العامة
للتحقيقات ،حيث أحيل املسؤولون املعنيون من الشركة
إل ��ى ج �ه��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،وان �ت �ق��ل م�م�ث�ل��و ال�ه�ي�ئ��ة الس�ت�ك�م��ال
اإلجراءات وتسليم اإلجراءات الخاصة بالهيئة».
وزادت :ج ��رى ام ��س اس �ت��دع��اء ص��اح��ب ال�ع�م��ل وم�ش��رف��ي
امل � ��واق � ��ع ب��ال �ه �ي �ئ��ة ألخ� � ��ذ أق� ��وال � �ه� ��م ب� ��ال� ��واق � �ع� ��ة ،ح �س��ب
اختصاصات الهيئة ،وتم اإليعاز أيضا ملفتشي الضبط
القضائي في السالمة املهنية والرعاية العمالية ،التخاذ

◄«السكنية» :كان يفترض
عدم نزول العمالة
إلى أعماق غير مؤمنة
◄ المزيد لـ سبقلا:
العمال طلبوا إلغاء أذونات
العمل ومغادرة البالد

!

رئيس جمعية المهندسين لـ سبقلا:

مهندسو األمن
والسالمة في المطالع
غير معتمدين

ف�ج��ر رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين م.ف �ي �ص��ل ال�ع�ت��ل م�ف��اج��أة،
بتأكيده أن مهندسي األم��ن والسالمة والبيئة والفنيني في
م �ش��روع امل �ط�لاع ال�س�ك�ن��ي ل��م ي�ت�ق��دم��وا للجمعية للحصول
على االعتماد .وقال العتل تعليقا على حادثة انهيار الرمال
والصخور في املشروع :إن عدم تواجد املهندسني الكويتيني
في مثل هذه املشاريع واالعتماد على االستشاريني األجانب
في االشراف والتنفيذ سيزيد من الحوادث ،الفتًا إلى التحذير
ال�س��اب��ق م��ن ت�ب�ع��ات ه ��ذه ال� �ح ��وادث .وق ��ال ال�ع�ت��ل ل �ـ سبقلا:
«حذرنا سابقا من إهمال اشتراطات السالمة املهنية ،مبينًا
أن ه ��ذا ال �ح ��ادث ي ��دل ع�ل��ى أن م �ش��روع ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة في
املطالع ال يزال يعاني» .واشار العتل إلى أن غياب االحترافية
ف��ي اج ��راءات األم��ن وال�س�لام��ة م��ن قبل اس�ت�ش��اري امل�ش��روع
واعتماده على عمالة أجنبية أمر لم يعد مقبوال ،فنحن بحاجة
م��اس��ة ال��ى تسريع عملية اع�ت�م��اد أص�ح��اب امل�ه��ن الهندسية
املساندة للعمل بمختلف املشاريع ،وأن يكون لنا مهندسون
وفنيون كويتيون يقومون بتطبيق ك��ودات األم��ن والسالمة
ب�ح��زم وم��ن دون ت�س��اه��ل م��ع م�ق��اول أو اس �ت �ش��اري .وذك��ر
أن الجمعية ن��اش��دت الجهات املعنية أكثر م��ن م��رة ،ودعونا
الكثير منها الى التعاون لوضع خريطة طريق فنية  -هندسية
لتفعيل تطبيق اشتراطات األمن والسالمة بكل املواقع العامة
والخاصة ،كما ندعو املتخصصني لوضع مقترحات لتفعيل
تطبيق االشتراطات املتعلقة باألمن والسالمة للحفاظ على
األرواح واملمتلكات والحد من الهدر في املال العام.

ال� �ل ��ازم وال� �ح� �ض ��ور ال � ��ى امل ��وق ��ع ب �م��وج��ب ال �ص�ل�اح �ي��ات
املمنوحة للعاملني في القوى العاملة طبقا لقانون العمل،
واليزال ممثلو الهيئة واملعنيون موجودين في املوقع.
وأك ��دت أن الهيئة تتلقى وت�ت�ع��ام��ل م��ع ب�لاغ��ات العمالة
خالل حاالت الطوارئ والشكاوى على الخط الساخن على
مدار  24ساعة من خالل رقم .99175272

ملف الخطر
سبقلا ب��دوره��ا تفتح م�ج��ددا م�ل��ف األم ��ن وال�س�لام��ة في
موقع العمل ،وتفجرت مفاجأة على لسان رئيس جمعية
املهندسني فيصل العتل ،حيث أكد أن املهندسني والفنيني
امل�خ�ت�ص�ين ب��ال�س�لام��ة امل�ه�ن�ي��ة ف��ي م �ش��روع امل �ط�ل�اع غير
معتمدين من الجمعية.
ووفق مصادر سبقلا ،يبلغ أعداد هؤالء املختصني نحو
 60مهندسا وفنيًا ،يتبعون املكتب االستشاري.
وح ��ذر م�خ�ت�ص��ون ف��ي ال �س�لام��ة امل�ه�ن�ي��ة م��ن ان ضحايا
ال �ح ��وادث ف��ي األع �م��ال اإلن�ش��ائ�ي��ة وغ �ي��ره��ا ،إض��اف��ة إل��ى
ال�س�ق��وط م��ن راف�ع��ات وغ�ي��ره��ا م��ن ح ��وادث ارت�ف��ع إل��ى 37
ً
قتيال و 47مصابًا خالل العامني املاضيني.
وذك� ��رت امل �ص ��ادر أن أغ �ل��ب ه ��ؤالء ال�ض�ح��اي��ا ت�ب�ين أن�ه��م
كانوا يعملون في بيئة عمل ال توفر لهم اشتراطات األمن
والسالمة ،وال املعدات املطلوبة للحماية من املخاطر.
وطالبت املختصني بتحرك عاجل من الجهات املعنية
لحماية األرواح ،والحد من ال�ح��وادث التي تضاعفت
ً
أخيرا.

خبير جيولوجيا:
الحكم على األسباب سابق ألوانه
اعتبر أستاذ الجيولوجيا مبارك الهاجري أن من السابق
ألوانه الحكم على أسباب حادثة انهيار املطالع .وأضاف
الهاجري لـ سبقلا «من الصعب أننحكم من دون دراسه
تحليلية ،لكن شكل التشققات العامودية للقطع الصخرية
او البلوكات الكبيرة في خندق مدينة املطالع تشبه إلى
حد ما ما نراه في مرتفعات جال ال��زور» ،مشيرا إلى أن
إهمال العوامل الجيولوجية في املنطقة قد تكون وراء هذه
الكارثة.

القيادة تعزي
رئيسة نيبال
ب�ع��ث س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى
الرئيسة النيبالية بيديا دي�ف��ي ب�ه��ان��داري،
ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ ��ال ��ص ت �ع��ازي��ه
وص��ادق مواساته بوفاة عدد من املواطنني
النيباليني العاملني في أحد مواقع مشروع
امل �ط�لاع السكني ف��ي ال�ك��وي��ت إث��ر االن�ه�ي��ار
الرملي ال��ذي وق��ع ف��ي امل��وق��ع ،راج�ي��ًا سموه
للمصابني سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد
برقيات مماثلة( .كونا)

«اإلطفاء» :ال عالقة لنا
بمشروع المطالع
أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء عن انتهاء عمليات
البحث واإلنقاذ التي بدأت أعمالها منذ أمس األول
ف��ي م��وق��ع ح��ادث ان�ه�ي��ار ال �ج��دار ال��رم�ل��ي بمدينة
املطالع السكنية بعد جهود مضنية بذلتها فرق
البحث واإلنقاذ التابعة لإلطفاء .وأوضحت اإلدارة
في بيانها عن ارتفاع حصيلة عدد الوفيات إلى 6
أشخاص ،فيما تمكنت فرق البحث واإلنقاذ من
انتشال  3عمال بعد وقوع الحادث بلحظات وهم
على قيد الحياة.
وأض��اف��ت اإلدارة أن امل��دي��ر ال �ع��ام ال �ف��ري��ق خالد
املكراد تفقد موقع الحادث مع كبار القياديني في
اإلطفاء ،وأصدر تعليمات بفتح التحقيق بجانب
الجهات املسؤولة ملعرفة أسباب الحادث األليم.
وقال مصدر إطفائي مطلع لـ سبقلا إن اإلدارة
ل�ي��س ل�ه��ا ع�لاق��ه م��ن ق��ري��ب او ب�ع�ي��د ب��امل�ش��روع،
م��ؤك�دًا أن�ه��ا ال تختص وال ت�ح��دد ش��روط األم��ن
وال �س�ل�ام��ة س ��وى ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ت��ى ت �ص��در لها
رخصه إطفاء.
واضاف ان اإلدارة ستكون ضمن لجنة التحقيق
امل�ك��ون��ة م��ن وزارت ��ي اإلس �ك��ان واألش �غ��ال ،وهما
ال�ج�ه�ت��ان امل �س��ؤول �ت��ان ع��ن امل��وق��ع ،وع��ن ش��روط
األمن والسالمة.

آثار الدماء في الرمال

الممثل القانوني للشركة الصينية لـ سبقلا:

سبقلا تكشف

الحادثة ارتدام صخري والعمالة تحت كفالتنا
أك��د املمثل القانوني لشركة جيزهوبا الصينية املستشار
حسني الحريتي ،أن الحادثة األليمة التي وقعت في املطالع
عبارة عن ارتدام صخري.
ون�ف��ى ال�ح��ري�ت��ي ل �ـ سبقلا م��ا أث�ي��ر م��ن أن ال �ح��ادث��ة انهيار
رملي ،مبينا أن ذلك غير صحيح ،فهناك فرق كبير بينه وبني
االرت��دام الصخري الفتا إل��ى أن التحقيقات جارية ،وسوف
تظهر ذلك التقارير الفنية العاجلة.
وف�ن��د األق��اوي��ل ال��رام�ي��ة إل��ى التشكيك ف��ي إج ��راءات الشركة

الوكيل المحلي :منح العمالة
المغادرة مستحقاتها
أك��د م��دي��ر ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة وال �ش��ؤون اإلداري� ��ة في
شركة يونيفرسال ليدرز للتجارة واملقاوالت العامة
بالكويت الوكيل املحلي للشركة الصينية العاملة
ف��ي م�ش��روع امل�ط�لاع اح�م��د ال�غ��ري��ب ،ل�ـ سبقلا ،ان
بعض العمال تجمهروا منذ الساعة  7.30صباحا
بسبب وف��اة زم�لائ�ه��م ،مطالبني بتوفير متطلبات
االم��ن والسالمة في املشروع والسفر ال��ى بالدهم،
وق��د انفض التجمهر وحلت املشكلة عند الساعة
 3عصرا ،مضيفا ان «الشركة وبعد تنسيقها مع
القنصل النيبالي افادتهم بتوفير كل احتياجاتهم
وم �س �ت �ح �ق��ات �ه��م امل ��ال� �ي ��ة م �ت��ى م ��ا رغ � �ب ��وا ب��إن �ه��اء
عقودهم».

بشأن عقود العمالة ،مبينا أن جميع العمالة في الحادثة تتبع
الشركة ،وأن اجراءات االمن والسالمة ُمتبعة واملشكلة ليست
رملية بل ارتدام صخري الن طبيعة االرض صخرية.
وأش��اد الحريتي بسرعة استجابة أجهزة الدولة املعنية في
التعامل م��ع ال �ح��دث ،وال�ت��ي ضمت ع��ددا م��ن رج��ال االط�ف��اء
واالنقاذ الفني وفريق الطوارئ الطبية ،مشيدا ب��دور وزيرة
االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي � ��رة ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون االس� �ك ��ان د.رن� ��ا
الفارس على حضورها امليداني باملوقع ومتابعة كل االمور

واملستجدات عن كثب منذ الساعات االول��ى ونحن على ثقة
بجهات التحقيق إلظهار االهمال من عدمه.
وذكر أن الشركة اتخذت كل التدابير واالج��راءات االحترازية
الالزمة للحد من الخسائر الناجمة عن الحادثة ،فضال عن
حرصهم ال��دائ��م على أم��ن العاملني لديها وسالمتهم وفق
أح��دث معايير األم��ن والسالمة ،والتي تثبت انه لوال حرص
الشركة عليها لشهدنا حادثًا أكثر ترويعًا وحصدًا ألرواح
األبرياء من العمال ،متقدما بالتعازي ألهالي الضحايا.

كشف مصدر مطلع لـ سبقلا
عن مخالفات جسيمة في
المشروع منها:
 -1غياب إجراءات االمن والسالمة.
 -2غياب الدعائم املؤقتة ملنع سقوط جوانب
الحفر.
 -3وج ��ود آل �ي��ات ال�ح�ف��ر ب��ال�ق��رب م��ن ح��واف
الحفر.
 -4نزول العمال الى أعماق تصل الى  5امتار

أستاذة هندسة مدنية:

موقع العمل خال من وسائل تدعيم التربة
ح�م�ل��ت أس �ت ��اذة ال�ه�ن��دس��ة امل��دن �ي��ة ف��ي جامعة
ال �ك��وي��ت د.ه �ن��وف ال�ح�م�ي��دي امل �ق��اول وم�ش��رف
امل��وق��ع امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ال �ح��ادث ،مبينة أن��ه من
املفترض عند حفر األرض بأعماق  5أقدام «أي
م��ا ي�ع��ادل  150سنتم وأك�ث��ر ال�ق�ي��ام بتدعيمها
وهو األمر الذي لم نشاهده في مشروع املطالع
وكشف عنه الحادث».
وأض ��اف ��ت ال �ح �م �ي��دي ل� �ـ سبقلا ه �ن��اك وس��ائ��ل
تدعيم مختلفة كان يجب اعتمادها مثل ميالن
التربة ،السيما أن موقع الحفر خ��ال ،موضحة
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مخالفات جسيمة

أن امل��وض��وع ف��ي امل�ط�لاع يحتاج إل��ى مهندس
ج�ي��ول��وج��ي ف��ي ح ��ال ك ��ان ال�ع�م��ق أك �ب��ر م��ن 20
قدما ،السيما أن قاعدة ضغط الهيدرستاتيك
ع �ل��ى ج ��وان ��ب ال �ح �ف��ر م ��ؤث ��رة وك � ��ذا ال�ت�ح�م�ي��ل
باملعدات واملواد على جوانب الحفر.
ودع� � � ��ت امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن امل � �ش ��رف �ي�ن ع� �ل ��ى امل� ��واق� ��ع
االنشائية إلى البر بقسمهم والحفاظ على سر
امل�ه�ن��ة وأرواح ال�ع�م��ال��ة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر بيئة
عمل آمنة للعمال ،وذل��ك أكبر من مجرد خوذة
وحذاء.

 -5غياب تأمني املوقع خ�لال الحفر من قبل
الجهة الهندسية املختصة.
 -6ال توجد عالمات ارشادية.
 -7ضعف الرقابة على املقاول من قبل جهاز
االشراف.
 -8غ�ي��اب متطلبات اإلس �ع��اف ال�س��ري��ع مثل
النقاالت واألدوية املطهرة للجروح والضمادات.
 -9عدم ربط االف��راد الذي ينزلون الى أعماق
الحفر بأحزمة السالمة ،بحيث يمكن رفعهم
في حال تعرضهم ألي اخطار فجائية.
 -10غ�ي��اب م��راق�ب�ين م�س��ؤول�ين ع��ن سالمة
االفراد ولهم الخبرة الكافية الستعمال أجهزة
السالمة وصيانتها.
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صباح الخالد إلى مؤتمر ميونخ لألمن:

تأكيداً لما نشرته سبقلا

حشد الجهود الدولية لتخفيف األزمات

الفلبين رفعت الحظر..
وعمالها يعودون اليوم

ب��دأ رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
أمس زيارة رسمية إلى مدينة ميونخ األملانية على رأس
وف��د رف �ي��ع امل�س�ت��وى ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال� ��دورة ال � �ـ 56ملؤتمر
ميونخ لألمن.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار ميونخ
الدولي سفير الكويت لدى أملانيا االتحادية نجيب البدر
وقنصل ال�ك��وي��ت ل��دى مدينة ف��ران�ك�ف��ورت خ��ال��د املطيري
وأعضاء السفارة.
وأك ��د ال�خ��ال��د ف��ي ت�ص��ري��ح ل��دى وص��ول��ه أه�م�ي��ة مشاركة
الكويت في املؤتمر ال��ذي يعد من أهم املؤتمرات الدولية
التي تعنى بمناقشة الكثير من القضايا الحيوية التي
تهدف إلى تعزيز األمن واالستقرار في العالم.
وقال إن الكويت ،ومن خالل سياستها الحكيمة واملتوازنة،
التي أرسى دعائمها سمو أمير البالد ومساعيها السلمية
التي شهد لها العالم ،أصبحت طرفًا متابعًا في مجريات
ً
األح � ��داث ،وش��ري�ك��ًا اس��اس�ي��ًا ف��اع�لا ف��ي ال�ج�ه��ود ال��دول�ي��ة
املبذولة ملكافحة االره��اب ،وحل النزاعات وتحقيق االمن
والسالم في العالم.
كما أشار سموه الى الدور االنساني الذي تلعبه الكويت
ف��ي ال�ق�ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،ان�ط�لاق��ا م��ن ايمانها
ال��راس��خ بالقيم اإلنسانية وحشد الجهود الدولية نحو
تخفيف وط��أة االزم ��ات ال�ت��ي تواجهها الكثير م��ن ال��دول
واستثمارها في مستقبل الشعوب وتعليمها ،ال سيما
أن االم��م املتحدة قد منحت سمو أمير البالد لقب «قائد
للعمل اإلنساني».
وأك��د أهمية استثمار النجاحات ال�ت��ي حققتها الكويت
خ�لال عضويتها غير ال��دائ�م��ة ف��ي مجلس االم��ن ال��دول��ي
في العامني املاضيني ،بما يسهم في تعزيز مكانة الكويت
ع�ل��ى ال�س��اح��ة ال��دول �ي��ة ،وت��أك�ي��د دوره ��ا ع�ض��وا ف��اع�لا في
مختلف املنظمات االقليمية وال��دول �ي��ة ،واالس �ت �ف��ادة من
تجربتها الثرية في رئاسة اعمال املجلس ،خالل شهري
ّ
فبراير  2018ويونيو  2019وتبنيها الكثير من القضايا
امل�ه�م��ة ،وال �ت��ي ك��ان��ت م�ح��ل ت�ق��دي��ر واح �ت��رام م��ن املجتمع
الدولي.
وأوضح سموه أن مؤتمر ميونخ لألمن يعد فرصة طيبة
لتبادل اآلراء واالف�ك��ار ووج�ه��ات النظر مع الكثيرين من
ال �ق��ادة وامل�س��ؤول�ين امل�ش��ارك�ين ف��ي امل��ؤت�م��ر ح��ول مختلف
ال�ق�ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة امل �ه �م��ة ،خ��اص��ة ال�ق�ض��اي��ا
ّ
املتعلقة بمنطقة الشرق االوسط التي احتلت مكانة بارزة
ورئيسة في فعاليات املؤتمر في السنوات األخيرة.
وق��ال إن املؤتمر ل��م يعد ق��اص�رًا على مناقشة التحديات
األم �ن �ي��ة ال �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ال� �ع ��ال ��م ،ب ��ل أص �ب ��ح أح� ��د أب ��رز
املنتديات ال��دول�ي��ة التي تهتم بطرح ومعالجة القضايا
السياسية والدفاعية والصراعات االقليمية ،اضافة إلى
التجارة العاملية ،وسبل تعزيز التعاون االقتصادي بني
مختلف الدول.

خالد الحطاب
ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي أع �ل��ن ف �ي��ه وزي� ��ر ال �ع �م��ل ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي
سلفستر بيلو أم��س ،رف��ع الحظر ع��ن إرس ��ال جميع
أن��واع العمالة إلى الكويت تأكيدا ملا نشرته سبقلا،
اج� �ت� �م ��ع ن ��ائ ��ب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة خ ��ال ��د ال � �ج� ��اراهلل
ب��امل�س�ت�ش��ار ال��رئ��اس��ي ل�ل�ع�م��ال الفلبينيني ب��ال�خ��ارج
ال ��وزي ��ر ع �ب��د اهلل م��ام��او ال� ��ذي ي �ق��وم ب ��زي ��ارة ل�ل�ب�لاد
والوفد املرافق له.
وج ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث ع ��دد م��ن أوج ��ه ال�ع�لاق��ات
الثنائية ب�ين البلدين إض��اف��ة إل��ى متابعة موضوع
الحظر الذي فرضته الفلبني على إرسال العمالة إلى
الكويت بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها إحدى
العامالت املنزليات.
وأشاد الجانبان بنتائج االجتماعات التي عقدت في
الكويت مؤخرا للجنة املشتركة الكويتية الفلبينية
بشأن العمالة املنزلية ،حيث أك��د ال��وزي��ر ماماو عزم
بالده رفع الحظر الشامل.

ارتياح للقرار
صباح الخالد متجهاً إلى ميونخ

تطوير العالقات مع الصين
اجتمع نائب وزير الخارجية
خ��ال��د ال � �ج� ��اراهلل أم � ��س ،مع
ال�س�ف�ي��ر ال�ص�ي�ن��ي ل��ي مينغ
ق � � ��ان � � ��غ ،ح� � �ي � ��ث ت � � ��م خ �ل��ال
ال�ل�ق��اء بحث ع��دد م��ن أوج��ه
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ب�ين
البلدين ،إضافة إلى تطورات
األوض � � ��اع ع �ل��ى ال�س��اح�ت�ين
اإلقليمية والدولية.
من جانب آخ��ر ،قدم سفير
الكويت لدى السودان بسام
القبندي أوراق اعتماده إلى
ال��رئ�ي��س ال �ت �ش��ادي إدري��س
دي �ب��ي س �ف �ي��را م �ح��اال غير
مقيم لدى انجامينا.

توقيع االتفاقية

الجارالله أثناء اجتماعه مع السفير الصيني

مصادر عن توزيعهم للبطيخ مجاناً لدعم المزارعين:

موظفو السفارة في فيتنام
تبرعوا من حسابهم الخاص
حمد السالمة
علقت م�ص��ادر دبلوماسية على ق�ي��ام طاقم
س �ف��ارة ال�ك��وي��ت ف��ي ف�ي�ت�ن��ام ب �ش��راء البطيخ
وتوزيعه مجانًا أول من أمس دعمًا للمزارعني

الفيتناميني ،قائلة إن هدف طاقم السفارة من
ذلك العمل النبيل هو مساندة املزارعني الذين
لم يستطيعوا تصدير منتجاتهم إلى الصني
بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وأك��دت امل�ص��ادر أن املبلغ ال��ذي دف��ع الى

امل � ��زارع �ي��ن ك � ��ان م� ��ن ال� �ح� �س ��اب ال �خ ��اص
للدبلوماسيني وال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�س�ف��ارة
وليس من ميزانية السفارة ،مشيرة إلى
ان ال �ع��دي��د م��ن س �ف��ارات ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
قامت باملبادرة نفسها.

إلنقاذ حياة المنكوبين في الكوارث والحروب

«الهالل األحمر» :إستراتيجية للتوسع
في اإلغاثة الطبية حول العالم
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ج �م �ع �ي ��ة ال� � �ه �ل��ال االح � �م ��ر
د.ه�لال الساير أم��س ،أن الجمعية وضعت
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ت��وس��ع ف��ي م�ج��ال التدخل
اإلغاثي الطبي حول العالم ،مشيرا إلى أن
ذل��ك ي��أت��ي ف��ي إط ��ار ح��رص�ه��ا ع�ل��ى تطوير
أنشطتها وبرامجها اإلنسانية والتطوعية.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح ع�ل��ى ه��ام��ش حملة
إغ��اث�ي��ة وط�ب�ي��ة ت �ق��وم ب�ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة لدعم
األوضاع اإلنسانية لالجئني السوريني في
األردن.
وق��ال الساير إن الجمعية شهدت «توسعا
غ�ي��ر م�س�ب��وق» ب�ت��وف�ي��ر ال�ع�لاج��ات الطبية
للمرضى في كل من بنغالدش وأفغانستان
وق �ط��اع غ��زة وال�ي�م��ن وال �ع��راق وسريالنكا
إل��ى جانب الالجئني السوريني ف��ي ك��ل من
لبنان واألردن وتركيا في الفترة األخيرة.

إنقاذ حياة
وش � � � ��دد ال � �س� ��اي� ��ر ع � �ل ��ى أه � �م � �ي ��ة ال� �ت ��دخ ��ل
اإلغاثي الطبي للمساهمة في إنقاذ حياة
امل �ت �ض��رري��ن وامل �ن �ك��وب�ين م��ن وي �ل�ات الفقر
والحروب والكوارث الطبيعية بشكل «فعال
ومباشر».
وأك � ��د أن ع �ط��اء ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر «م�س�ت�م��ر
وممتد» بدعم من القيادة السياسية العليا
واملحسنني من املواطنني واملقيمني.
وحول الحملة اإلغاثية والطبية الحالية في
األردن ،ذكر الساير أن فريقا طبيا كويتيا
مكونا من خمسة أطباء متخصصني ،باشر
منذ يومني إج��راء نحو  50عملية جراحية
دق �ي �ق��ة وب�س�ي�ط��ة ل�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ي�ن في
األردن.

د.هالل الساير

الوفيات
• يوسف موسى بكر البكر،
( 86ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي� ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
ال �خ ��ال ��دي ��ة ،ق ،2ش ،29م�ق��اب��ل
ثانوية عبد اهلل العتيبي ،ديوان
موسى البكر ،للنساء :الشهداء،
ق ،3ش ،306م ،60ت55660303 :
 .66445151• ُس� َ�ودة ناصر سفر العجمي،
( 79ع� � ��ام� � ��ًا) ،ش � �ي� �ع ��ت ،ل� �ل ��رج ��ال:
ال��رق��ة ،ق ،4ش ،14م ،159للنساء:
ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ق ،1ش ،11م ،719ت:
.99995866 - 90005204

• خالد يعقوب عبد الرحمن
البعيجان 58( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي��ع،
ل �ل��رج��ال :ال ��زه ��راء ،ق ،1ش،101
م ،477للنساء :عبد اهلل املبارك،
ق ،1ش ،124م ،42ت.99637878 :

إل��ى ذل��ك ،عبر رئيس ات�ح��اد مكاتب العمالة املنزلية
خ��ال��د ال��دخ �ن��ان ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ع��ن ارت�ي��اح��ه
لقرار رفع الحظر ،مشيرا إلى أن العامالت املنزليات
سيبدأن العودة إلى الكويت اليوم ،وهو تاريخ تفعيل
رفع الحظر.
وذكر الدخنان أن «األمور عادت إلى وضعها السابق
ب�ن�ظ��ام ج��دي��د وه ��و ال�ع�ق��د ال�ن�م��وذج��ي امل��وح��د ال��ذي
ات�ف�ق��ت عليه ال�ك��وي��ت وال�ف�ل�ب�ين» ،متمنيا «أال تظهر
مشكالت أخرى».
وأش ��ار إل��ى أن «االت �ح��اد ت��اب��ع خ�ل�ال االي ��ام املاضية
عن كثب التقارير واالخبار الخاصة برفع الحظر من
الجانب الفلبيني ،حيث كانت هناك تباشير لوجود
قرار وخطوة إلصدار القرار» ،ومشيدا بجهود وزارة
الخارجية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة
وكل من ساند االتحاد في إنهاء املشكلة ورفع الحظر.

• طارق جمعة حسين الميعان،
( 53ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي� ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
ال � �خ� ��ال� ��دي� ��ة ،ق ،1ش ع� �ب ��د اهلل
ال�خ�ل��ف ال�س�ع�ي��د ،م ،23للنساء:
ب �ي��ان ،ق ،8ال� �ش ��ارع األول ،ج،6
م ،12ت.66410423 :

• حمد ناصر أحمد رجب الفيلكاوي،
( 36ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي� ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
م�ش��رف ،ق ،6ش��ارع األول ،م،24
الباب الخلفي ،للنساء :الشهداء،
ق ،5ش ،517م ،16ت99032514 :
 .99011403(إنا لله وإنا إليه راجعون)

• عبد الحميد حجي عبد الرحيم،
( 82عامًا) ،شيع ،للرجال :حسينية
م � �ع � ��رف � ��ي ال� � �ق � ��دي� � �م � ��ة ،ش � � � � ��رق ،ت:
.99363636

وك ��ان ال��وزي��ر ب�ي�ل��و ق ��ال خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه م��ع مكاتب
العمالة املنزلية بالفلبني ،وفق وسائل إعالم فلبينية،
«ان الحظر انتهى وعاد األمر كما كان بفضل الجهود
التي قامت بها وزارة الخارجية ووزارة العمل ،عالوة
على اتحاد مكاتب العمالة املنزلية في الفلبني».
وينتظر خالل أيام زيارة وفد فلبيني لتوقيع االتفاقية
العمالية مع الكويت ،وإعالن شكل وآلية العقد الجديد
التي سيتم اعتمادها في استقدام العمالة.
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«الكهرباء» :خطة لصيانة المحطات «تسكين الهيكل التنظيمي قريباً»
محمود الزاهي
علمت سبقلا أن وزارة الكهرباء وامل��اء تنفذ حاليا
خطة متطورة لصيانة املحطات وتقوية الشبكة
ملواكبة الزيادة اإلسكانية واملشاريع الجديدة.
إل ��ى ذل ��ك ق ��ال ال��وزي��ر د .خ��ال��د ال �ف��اض��ل ،إن ب��رام��ج
صيانة محطات ال�ق��وى الكهربائية وتقطير املياه
ت�س�ي��ر وف ��ق ال� �ج ��داول امل��وض��وع��ة ل �ه��ا ،وي�ت��اب�ع�ه��ا
بشكل مباشر وكيل الوزارة م .محمد بوشهري.
وأض� ��اف ال �ف��اض��ل ،ع�ل��ى ه��ام��ش ت�ك��ري�م��ه ال�ف��ائ��زي��ن
ب�ج��ائ��زة االب �ت �ك��ار وال�ت�م�ي��ز ،أم ��س ،أن االن�ق�ط��اع��ات
املتفرقة التي تحدث في بعض األحيان أمر طبيعي،
وم��ا ن�خ��اف م�ن��ه ه��و االن�ق�ط��اع��ات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي لم
ت �ح��دث وهلل ال�ح�م��د ف��ي ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،ون��أم��ل أال
تحصل خالل العام الجاري.

وب� �ش ��أن م ��ا ت � ��ردد ع ��ن ق� ��رب إج� � ��راء ع �ل��ى م�س�ت��وى
قياديي الوزارة ،قال الفاضل «تبقى أخبارا إلى حني
اإلعالن عنها رسميا».
وذكر الفاضل ان جائزة التميز تعد املبادرة األولى
ً
من نوعها في وزارة الكهرباء واملاء ،وتأتي استكماال
لرؤية واستراتيجية ال��وزارة التي أطلقناها تحت
ش �ع��ار «م�س�ت�ق�ب��ل ي�ت�ح�ق��ق» ف��ي س�ب�ت�م�ب��ر ال �ف��ائ��ت،
متمنيًا زيادة حجم املشاركات في النسخ القادمة.
ول �ف��ت إل ��ى دخ ��ول ع ��دد م��ن امل �ش��اري��ع ال �ت��ي قدمها
املوظفون حيز التنفيذ ،على أن توظف البقية في
خدمة تطوير العمل في ال��وزارة .وفي كلمته خالل
ال�ح�ف��ل ،ق��ال ال�ف��اض��ل «ان االب�ت�ك��ار وس�ي�ل��ة إلي�ج��اد
ح�ل��ول ج��دي��دة للتحديات ال�ت��ي نواجهها ،وتقديم
مثل ه��ذه ال�ج��وائ��ز يساعد بشكل كبير ف��ي تحفيز
املنظور غير النمطي والتفكير اإلبداعي الخالق .

«المواصالت» :إعفاء المعاقين
من الرسوم يصطدم بإجراءات تنفيذية
محمد المصلح
ك� �ش� �ف ��ت م� � �ص � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ف � ��ي وزارة
املواصالت أن الوزارة حائرة في تطبيق
القرار الصادر في شهر ديسمبر املاضي
بشأن إعفاء ذوي اإلعاقة من دفع الرسوم
الحكومية.
ووص� � �ف � ��ت امل � � �ص � ��ادر ل� � �ـ سبقلا ال � �ق� ��رار
بالضبابي ألن��ه ل��م يحدد آلية إعفائهم

من رسوم الخدمات املقدمة في قطاعات
املشتركني والنقل واالتصاالت والبريد.
ووف� � � ��ق امل� � �ص � ��ادر ف� � ��إن ال� � �ق � ��رار ت �ض �م��ن
إع�ف��اء امل�ع��اق م��ن دف��ع ال��رس��وم الخاصة
ب ��ال� �خ ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ال � � � � ��وزارة ف��ي
ق� �ط ��اع ��ات� �ه ��ا ،إال أن ع � ��دم ت� �ح ��دي ��د ت�ل��ك
الخدمات والبالغ عددها ما يقارب الـ45
خدمة بشكل مفصل جعل القرار يصطدم
بعوائق تنفيذية لدى موظفي املقاسم.

وتابعت« :رغم تحديد القطاعات املعفاة
ام��ام املعاقني ،لكنها لم تحدد الخدمات
املقدمة للمعاقني ضمن تلك القطاعات
وف ��ق الئ �ح��ة او ق��ائ�م��ة واض �ح��ة ،ك�م��ا لم
تعمم على إدارات الوزارة ،ما ألقى بظالل
ض �ب��اب �ي��ة ع �ل��ى ال �ف �ئ��ة ال �ت��ي سيشملها
القرار ،ما بني ذوي اإلعاقة البسيطة او
املتوسطة او الشديدة».
من جانب آخر ،قال وزير الدولة لشؤون

ال�خ��دم��ات وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
األم � � ��ة م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي خالل احتفالية األعياد الوطنية
�ار لتسكني الوظائف
أم��س «إن العمل ج� ٍ
اإلشرافية في الهيكل التنظيمي الجديد،
معلنًا إج��راء تنسيق مع دي��وان الخدمة
امل��دن �ي��ة ب �ش ��أن ال �ت��رش �ي �ح��ات ال �خ��اص��ة
ب��وك�ل�اء «امل� ��واص �ل�ات» مل��ن ان�ت �ه��ت ف�ت��رة
عملهم الرسمية».

«الباكستانية الدولية» ك َّرمت الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

الحفيتي لـ سبقلا :الكويت سبّ اقة
في نشر تعاليم الدين
هاني الحمادي
نظمت املدرسة الباكستانية الدولية
ً
بخيطان ،أمس ،حفال لتكريم الطلبة
الفائقني في املسابقة السنوية لتالوة
القرآن الكريم على مستوى امل��دارس
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة وال�ه�ن��دي��ة والفلبينية
لجميع املراحل التعليمية.
وأك� � � � � ��دت م� � ��دي� � ��رة امل � � ��درس � � ��ة ن� ��ادي� ��ة
ال� �ح� �ف� �ي� �ت ��ي ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل� � �ـ سبقلا
ح� ��رص ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ن �ش��ر ت�ع��ال�ي��م
ال� � � ��دي� � � ��ن وال � � � � �ق� � � � ��رآن ال � � �ك� � ��ري� � ��م ع� �ل ��ى
املستويني املحلي وال�ع��امل��ي ،إضافة
إل� � ��ى ت �ح �ف �ي��ز ال� �ط� �ل� �ب ��ة ع� �ل ��ى ح �ف �ظ��ه
وت�لاوت��ه ،موضحًا أن املسابقة تقام
ب �ش �ك��ل س �ن��وي ت �ح��ت إش � ��راف ودع��م
إدارة التعليم الخاص.
وأشارت إلى أهمية املشاركة في مثل
هذه املسابقات التربوية التي تهدف
إل��ى ت�ح�ف�ي��ز امل�ت�ع�ل�م�ين ع�ل��ى تحقيق
أهدافهم ،وحثهم على بذل املزيد من
ال �ج �ه��د ،م�ب�ي�ن��ة أن ه ��ذه االح �ت �ف��االت

جانب من الحضور خالل حفل التكريم | تصوير بسام زيدان

ت �ب��ث ال �ف��رح��ة ب�ي�ن ال �ج �م �ي��ع ،وت��زي��د
ال� � �ت � ��راب � ��ط ف � ��ي م � ��ا ب� �ي� �ن� �ه ��م ،وت� ��زي� ��د
امل� �ن ��اف� �س ��ة ف � ��ي ع� �م ��ل ال � �خ � �ي� ��ر ،ح �ي��ث
ي �ت �ن ��اف ��س ال � �ط�ل��اب ل �ل �ح �ص ��ول ع �ل��ى
أعلى املراتب.
وذك � � � ��رت أن أف � �ض� ��ل أع� � �م � ��ال ال �خ �ي��ر
ه � ��ي ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ك � �ش� ��ف امل � ��واه � ��ب

ال �ت��ي ت�ج�ي��د ال �ت�ل�اوة وال �ت��رت �ي��ل وم��ن
ث� ��م رع ��اي� �ت� �ه ��ا وم �ت ��اب �ع �ت �ه ��ا وص �ق��ل
م��وه�ب�ت�ه��ا ب��ال �خ �ب��رات وال �ت �ع �ل��م على
اي��دي متخصصني ف��ي ت�ل�اوة ال�ق��رآن
وترتيله.
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال امل� ��وج� ��ه ال� �ف� �ن ��ي األول
ل �ل �ت��رب �ي��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م

ال�خ��اص ف��ي كلمة ألقاها نيابة عنه
املوجه عبد املنعم عطية ،إن املسابقة
ت��أت��ي تشجيعا ل�ل�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات
وح �ث �ه��م ع �ل��ى امل��واظ �ب��ة ع �ل��ى ق ��راء ة
ال � � �ق � ��رآن وح � �ف � �ظ� ��ه ،م �ه �ن �ئ ��ًا ال� �ط�ل�اب
وال� �ط ��ال� �ب ��ات ع� �ل ��ى ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى
املراكز املتقدمة في هذه املسابقة.
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تجهيز الهدايا

شراء هدية | تصوير بسام زيدان

«الفالنتاين» ينعش مبيعات األزهار الحمراء ..والمجوهرات

هدية الحب..

من الوردة إلى األلماس

¶ محبوبات تكفيهن وردة ..كلمة رقيقة ..بيت شعر ..وأخريات «ماديات» ينتظرن يوم الحب لمعرفة قدرهن
محال اكتست باللون األحمر وأخرى رسمت
القلوب ووضعت الورود ،لتطرح هدايا يوم
الحب الذي يجذب المتحابين ،فيقفوا ليختاروا
من بين هدايا ،تتراوح أثمانها ما بين الرمزي
والباهظ ،إشعارا للمحبوب بأنه في القلب.
ورغم أن الحب مشاعر راقية ،تبدو بالتصريح
مرة وبالتلميح مرات ،تقف مجموعة ال بأس
بها من النساء في انتظار ما عرف بيوم
الحب لمعرفة كيفية تعبير الحبيب عن حبه،
وبعضهن يكتفي بالكلمة او الوردة أو بيت
شعر رومانسي ،ولكن البعض اآلخر ينتظر
الهدية القيمة ،الهدية التي تعبر عن قدر
الحب ،التي يتباهين بها امام نظيراتهن،
فيفضلنها من األلماس!

يسرا الخشاب
سبقلا سبرت أغ��وار أس��واق «ال�ح��ب» فأكد
املحتفلون بـ«الفالنتاين» أهمية شراء هدايا
إل ��ى أح�ب��ائ�ه��م ع�ل��ى اخ �ت�لاف توصيفاتهم،
فبعضهم يمنحها إل ��ى ال�ح�ب�ي��ب وآخ ��رون
يمنحونها للصديق ،وهناك من يشتريها
ليمنحها إل��ى األخ أو ال��وال��دي��ن ،ل��ذا يبقى
ال�ش�ع��ور ب��ال�ح��ب ه��و ال��داف��ع وراء االح�ت�ف��ال
بهذا اليوم.
وي �ب��دو أن ال��رج��ال وال�ن�س��اء م�ش�ت��رك��ون في
البحث عن أفضل هدايا عيد الحب ،فبينما
يؤكد بعض ال��رج��ال أن حبيباتهم يرضني
ب� � ��وردة ح� �م ��راء أو ب �ي��ت ِش �ع ��ر روم��ان �س��ي،
ي�ت�ط�ل��ب إرض � ��اء ب �ع��ض ال �ف �ت �ي��ات اغ��راق �ه��ن
بهدايا باهظة الثمن ،األمر الذي جعل بعض
امل �ح��ال ت �ط��رح ص�ن��دوق��ا ت��وض��ع ف�ي��ه ه��داي��ا
مختلفة كالكريمات أو املكياج.

ذهب وأملاس

عقد الحب

وي��ؤك��د رج ��ال أن ب�ع��ض ال�ف�ت�ي��ات ينتظرن
أطقم الذهب أو األملاس تعبيرًا عن االحتفال
ب� �ه ��ذا ال� � �ي � ��وم ،ف �ب �ع �ض �ه��ن ي� �ت ��رك ��ن ال �خ �ي��ار
للمحب ،وأخريات يطلنب هدايا محددة ليتم
إه ��داؤه ��ا إي��اه ��ا ،م��وض�ح�ين أن ه��داي��ا ي��وم
الحب قد تتراوح ما بني دينار واحد و1000
دينار.
أم��ا ال��رج��ال ،فهم أي�ض��ًا يبحثون ع��ن هدايا
ي��وم ال�ح��ب م��ن حبيباتهم ،وتحتل ساعات
ال�ي��د أع�ل��ى قائمة ال�ه��داي��ا ال�ت��ي ي��رغ��ب فيها
الرجال ،فيما يكتفي آخ��رون بالعطور ،وقد
يكتفي بعض املتحابني من الرجال والنساء
باالحتفال سويًا بتناول الغداء أو العشاء.
وب �ع �ك��س امل� �ت ��وق ��ع ،ي� �ب نّ�ّي� أص� �ح ��اب امل �ح��ال
التي تبيع هدايا يوم الحب ،أن «الدباديب»

 التهادي قد يكون بين األصدقاء أو اإلخوة أو الوالدين
 اإلقبال ضعيف على «الدباديب» وسعرها بين  7و 12ديناراً
 إرضاء بعض الفتيات ال يدرك إال بالهدايا الغالية
 بعض المحال تطرح صندوقا ً فيه مستحضرات تجميل
 ساعات اليد في صدارة قائمة الهدايا للرجال
 الورود ما زالت رمزاً للتعبير عن الحب
 بوكيه الورد 20 ..حبة بـ 5دنانير والـ 50حبة بـ18
وأغان هادئة
 الفنادق والمطاعم تستعد بشموع
ٍ
ال�ح�م��راء بأحجامها املختلفة ال تستهوي
األف � ��راد ،ف��االق �ب��ال عليها ض�ع�ي�ف��ًا ،ل�ك�ن��ه قد
يزيد يوم الفالنتني ،موضحني أن أسعارها
تتراوح بني  7و 12دينارا بحسب حجمها.
أم��ا ال��ورود ،فما زال��ت رم�زًا مهمًا للتعبير عن
ال�ح��ب ،فهناك محال ّ
زي�ن��ت بضاعتها بالورد
األحمر لجذب انتباه األف��راد ،بينما انتعشت
محال الورد لتبيع البوكيه الذي يحتوي على
 20وردة ب�ح��وال��ي  5دن��ان�ي��ر ،وال�ب��وك�ي��ه ال��ذي
يحتوي على  50وردة بحوالي  18دينارًا.
وق��د ج�م��ع ب�ع��ض أص�ح��اب امل�ح��ال ب�ين عيد
الحب واقتراب يوم التحرير ويوم االستقالل،
ّ
املعبرة عن حب الكويت،
فوضعوا هداياهم
وقدموا خصومات على بضاعات مختلفة،
ك�م��ا ّ
زي �ن��وا اع�لان��ات�ه��م وم�ح��ال�ه��م بالقلوب
املزينة بلون علم الكويت.

فنادق ومطاعم
ك� �م ��ا ت �ت �ج �ه ��ز ال � �ف � �ن� ��ادق وامل � �ط� ��اع� ��م ل �ي ��وم
ال �ف��ال �ن �ت��اي��ن ب��زي �ن��ة ج�م�ي�ل��ة ت�ض�ي��ف أج ��واء
روم ��ان� �س� �ي ��ة ل �ت �ج �ت��ذب م� �ئ ��ات امل �ح �ت �ف �ل�ين،
ف��ال �ش �م��وع واألغ ��ان ��ي ال �ه��ادئ��ة ع �ل��ى ق��ائ�م��ة
االن�ت�ظ��ار ل��دى كثير م��ن امل�ط��اع��م الشهيرة،
حيث يحرص كثير من املحبني على الحجز
لالستمتاع بأجواء يوم الحب.
وي� � � � ��رد ال � �ب � �ع� ��ض ع � �ل� ��ى راف � � �ض� � ��ي االح � �ت � �ف� ��ال
بالفالنتاين ،بالتأكيد على أن يوم الحب يبرز
ُ
مشاعر ق��د يغفل عنها ال�ن��اس أو ق��د تلهيهم
الحياة عن االفصاح عنها ،إذ يعتبر هذا اليوم
فرصة الضافة البهجة والسعادة على مختلف
أن��واع العالقات ،ومن ثم فاستغالل هذا اليوم
للتعبير عن الحب امر صحي ال فكاك منه.

هدايا متنوعة

لقطات ومواقف
 %67زيادة المبيعات

أظافر حمراء!

قدر بائعون في محال الهدايا ومستلزمات االحتفال بالفالنتاين
زيادة كبيرة في املبيعات تقدر بنحو  %67مقارنة باأليام العادية،
مشيرين إل��ى ان ه��ذه املناسبة تعتبر فرصة لتحقيق مكاسب،
فما يباع في يوم واحد يعادل أوقاتًا طويلة من السنة.
ول�ف��ت البائعون إل��ى أن زب��ائ��ن ال�ه��داي��ا م��ن دب��ادي��ب وس��اع��ات
وورود ح �م��راء وغ �ي��ره��ا ت ��زاي ��دوا ب �ص��ورة م�ل�ح��وظ��ة ،ام��س،
مشيرين إل��ى ت�ن��وع أع�م��اره��م وف�ئ��ات�ه��م ،ك�م��ا أن الكثير من
النساء يقدمن على شراء هدايا بهذه املناسبة.

م��ن «ال�ف�ن��ات��ق» ال�ت��ي صاحبت عيد ال�ح��ب ه��ذا ال�ع��ام ،تركيب
ب�ع��ض ال�ف�ت�ي��ات ألظ��اف��ر صناعية مصبوغة ب��ال�ل��ون األح�م��ر
ومزينة برسم القلوب ،كما ازدادت أيضًا البالونات التي تعبر
ع��ن ال�ح��ب وال�ت��ي يهديها األف ��راد بعضهم لبعض ،ون�ظ��ارات
القلوب التي يلبسها العشاق لينشروا صورهم على مواقع
التواصل االجتماعي.

مأكوالت الحب
لعيد الحب تأثير على مختلف أنواع املأكوالت ،فقدمت بعض
املطاعم واملحال بيتزا وفطائر وكيك على شكل قلبّ ،
وزينت
م��أك��والت�ه��ا بأطعمة ح �م��راء ،فيما ّرك ��زت بعض امل�ط��اع��م في
إعالناتها على ح��ب الطعام ال��ذي يشترك فيه آالف األف��راد،
وكالعادة ،لم تغب الشوكوال عن عيد الحب ،فهي التي ترفع
هرمون السعادة وتثير البهجة ،لذا يحرص كثير من املتحابني
على اهداء أنواع الشوكوال لشركائهم.

وسم الرومانسية
للمغردين ،كان وسم #عيد الحب وسيلة إليضاح طريقة
االحتفال بهذا اليوم ،فبعض األف��راد ص��وروا املفاجآت
التي أع��دوه��ا لشركائهم ،وآخ��رون ص��وروا أمهاتهم أو
آبائهم الذين يحتفلون معهم ،فيما أطلق بعض األفراد
رس��ائ��ل روم��ان �س �ي��ة ت� ّ
�وج��ه إل ��ى م �ج �ه��ول ،ف�ي�م��ا ك��ان��ت
الفكاهة غالبة في تغريدات بعض األفراد الذين يبحثون
عن شركاء حياتهم.
واتسمت الكثير من التغريدات بالرومانسية ،وعبر املغردون
عن بهجتهم بهذه املناسبة التي تجدد املحبة على حد قولهم.

 ..وساعة للحبيب

الورود الحمراء جاهزة

محل ورد

 ..والبالونات

مجسمات عيد الحب
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بورصة األسعار ترتفع ما دام «التفرد» هدف الجميع

«قلم الكشخة»

بـ 1000دينار لزوم «البرستيج»

مي السكري

لم ولن تتوقف بورصة «الكشخة» عند
حد ،فما دامت «الطلة المميزة» مطلب
البعض سيظل بائعو «المزايا» يهرولون
لتلبية ما يرنو إليه هذا البعض ،حتى إن
كان قلماً «مرصعا بالماس» ،ثمنه يتجاوز
األلف دينار وال يستخدمه صاحبه إال في
االنتساب إلى «علية» القوم.
القلم شأنه شأن اإلكسسوارات
كالساعة والمسباح وغيرهما ،جزء ال
يتجزأ من شخصية الرجل الخليجي ،رغم
ما يفرضه زيه التقليدي من خصوصية
تحدد خياراته ،وتجعل األقالم «الشعبية»
التي يعتمد عليها كثيرون في الوفاء
بأغراضهم ،خارج حساباته.
«أقالم الكشخة» أضحت جزءاً مهماً من
طلة الكويتي األنيق ،شاباً كان أم كهالً،
وفي جميع المناسبات ،الرسمية منها
وغير رسمية ،فاألناقة ال تكتمل إال به ،ولذا
قد يدفع فيه مبلغاً كبيراً ليشبع ولهه به،
بعد أن بلغ الهوس بالقلم مبتغاه.

لعل تعدد امل��ارك��ات العاملية وتنوع
ال�خ�ي��ارات والتشكيلة ال�ت��ي تحاكي
أذواق ال��رج��ال وال�ن�س��اء ساهما في
إش� �ب ��اع ش �غ��ف ال �ب �ع��ض ف ��ي اق �ت �ن��اء
األق �ل��ام ال �ن �ف �ي �س��ة ،ل �ل �ت �ب��اه��ي ب �ه��ا ال
استخدامها.
سبقلا ت�ف�ق��دت ع��ددًا م��ن م�ح��ال بيع
األق �ل�ام ال��رج��ال��ي ،واس�ت�ط�ل�ع��ت آراء
ً
الباعة عن الفئات األكثر اقباال على
ش��رائ�ه��ا وأف�ض��ل امل��ارك��ات املطلوبة
وأسعارها وتصميمها.
املحطة األولى كانت مع أحد الباعة
اآلس� �ي ��وي�ي�ن ف ��ي م �ح��ل اك �س �س ��ورات
رج ��ال ��ي ،ح �ي��ث ت �ع��دد أن� ��واع األق�ل�ام
وم� ��ارك� ��ات � �ه� ��ا ف� �ه� �ن ��اك «ل� �ي� �م� �ي ��راج»
ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة الصينية املنشأ
ال� �ت ��ي ت �ل �ب��ي ش� �غ ��ف ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن ع��ن
األناقة بالقليل من التكاليف ،فسعر
الواحد منها يبلغ نحو  12دينارًا.
وغ� �ي ��ر ب �ع �ي��د ع� ��ن س ��اب� �ق ��ه ،ي �ع��رض
ب� ��ائ� ��ع ف� ��ي م �ت �ج ��ر آخ� � ��ر أق�ل��ام� ��ًا م��ن
«بيير كردان» تلك العالمة التجارية
الفرنسية األعلى سعرًا ،حيث يصل
س �ع��ر ال �ق �ل��م م �ن �ه��ا إل� ��ى  25دي� �ن ��ارًا،
إذ ي �ق��ول ال �ب��ائ��ع إن �ه��ا «ذات ج��ودة
ع��امل�ي��ة ل�ك��ن ال�ت�ق�ل�ي��د ي��وف��ره��ا بسعر
في متناول الجميع».

طلبات خاصة
وينحو بعض ه��واة وعشاق اقتناء
األقالم إلى بعض الطلبات الخاصة
وامل ��واص � �ف ��ات امل� �م� �ي ��زة ،ف �م �ن �ه��م م��ن
ي �ط �ل��ب ل ��ون ��ًا م � �ح� ��ددًا او ت �ص �م �ي �م��ًا
م�ع�ي�ن��ًا م��رص�ع��ًا ب��األح �ج��ار ال�ك��ري�م��ة
او ب �ط�ل�اء ال ��ذه ��ب وع � ��ادة م ��ا ت�ك��ون
أس � �ع � ��ار األق � �ل� ��ام ذات امل� ��واص � �ف� ��ات
ال� �خ ��اص ��ة م��رت �ف �ع��ة ج � ��دًا وال ي�ه�ت��م

◄ بائعو «المزايا» يهرولون لتلبية متطلبات المتشبهين بـ«علية» القوم
◄ الماركات تتعدد ..والخيارات تتنوع لتحاكي أذواق الرجال والنساء
◄ عالمة تجارية صينية تلبي شغف الباحثين عن األناقة بـ 12ديناراً
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◄ القلم الفرنسي ذو جودة عالمية ..والتقليد يجعله في متناول الجميع
◄ النساء يقبلن على شراء األقالم أيضاً ..لكن بنسبة أقل!
◄ «غير األصلي» يتراوح بين  80و 300دينار
◄ الرشيدي :أخصص لها  150ديناراً سنويا ً
◄ اإلبراهيم :المرصعة بالماس تتجاوز األلف دينار ..وذات األحجار ما بين  300و600
ال� �ع ��ادي ��ون ب��اق �ت �ن��ائ �ه��ا« ،ف��األم��اك��ن
امل �خ �ص �ص��ة ل �ص �ن��اع �ت �ه��ا م� �ح ��دودة
ومعروفة على مستوى الكويت».

أقالم النساء

ب �ع��ض ا ل �ن �س��اء ي �ق �ب �ل��ن ع �ل��ى ش��راء
األ ق�لام ا ي�ض��ًا ،وان كانت نسبتهن
قليلة مقارنة بالرجال باعتبارها
ه ��دا ي ��ا ر ج ��ا ل �ي��ة م �م �ي ��زة ،ف ��ي ح�ين
أن ب �ع ��ض ا ل ��ز ب ��ا ئ ��ن م ��ن ا ل �ف �ت �ي��ات
و س� � �ي � ��دات األ ع� � �م � ��ال ي �ق �ب �ل ��ن ع �ل��ى
ش� � ��راء ه � ��ذه األ ق � �ل ��ام ل�ل�ا س� �ت� �خ ��دام
ا ل� � � �ش� � � �خ� � � �ص � � ��ي ،و ل� � � � ��ذ ل� � � � ��ك ي � �ش � �ي� ��ر
ا ل �ب��ا ئ��ع إ ل ��ى « ت �ص��ا م �ي��م ق ��د ت�لا ئ��م
الجنسني».
ف ��ي م �ت �ج��ر آ خ � ��ر ،وو س � ��ط ا ل �ع��د ي��د
م ��ن األ ق �ل��ام ا مل �ت �ن��و ع��ة ا ل �ت �ص��ا م �ي��م
واأل ل � ��وان واأل ح� �ج ��ام ،أ ق �ل ٌ
�ام ي�ص��ل
س � �ع� ��ر ا ل� � ��وا ح� � ��د م� �ن� �ه ��ا إ ل � � ��ى 300
د ي� �ن ��ار ،م ��ن ع�ل�ا م��ة ش ��و ب ��ارد ،ك�م��ا
أن هناك أقالمًا يصل سعرها الى
 500د ي �ن��ار ل�ل�ق�ل��م ،و ه ��ذا ع ��ادة م��ا
ي �ك��ون ت��ا ب �ع��ًا ل �ل �م��ار ك��ات ا ل �ع��ا مل �ي��ة
م �ث��ل رو ل �ي �ك��س و ك��ار ت �ي �ي��ه وا ي�غ�ن��ر
و غ �ي��ر ه��ا م��ن ا مل��ار ك��ات ا ل �ت��ي ت�ل�ب��ي
حاجات طبقة معينة من الرجال.
ال� �غ ��ري ��ب أن ب �ع ��ض االق� �ل ��ام ي�ح�م��ل
ع�لام��ات م��ارك��ات ع��امل�ي��ة لكنها غير
أص �ل �ي ��ة ول �ي �س ��ت ب � �ج� ��ودة األص �ل ��ي
م� �ن� �ه ��ا ،إال أن س� �ع ��ره ��ا م �ن �خ �ف��ص
ي�ت��راوح ب�ين  80و 300دي�ن��ار ،لكنها

ت �ح �ظ��ى ب ��إق �ب ��ال الف� ��ت م ��ن ال �ش �ب��اب
عكس كبار السن.

إكسسوارات نفيسة
ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال��زب��ائ��ن ،ي�ع��د البعض
القلم جزءًا مهمًا من مظهره ،ومنهم
ال �ش��اب ع �ي��د ال��رش �ي��دي ال ��ذي ي�ق��ول
«إن القلم من االكسسوارات النفيسة
ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��ي» ،م��ؤك��دا ح��رص��ه على
اق� �ت� �ن ��ائ ��ه« ،وش � � � ��راء امل � ��ارك � ��ات ذات
التصاميم الجاذبة» ،كما يخصص
سنويًا  150دينارًا لشراء االقالم من
ماركات عاملية مثل كارتييه.
و ه � � � � � � ��واة األ ق � � �ل � � ��ام م� � �ث � ��ل ع� � �ب � ��داهلل
ّ
اال ب � � ��را ه� � � �ي � � ��م ي� � �ف � ��ض� � �ل � ��ون ا ق � �ت � �ن� ��اء
ا مل ��ار ك ��ات ،ف �ق��د ا ش �ت��رى «أ غ �ل��ى ق�ل��م
 ب��ا ل �ن �س �ب��ة ل � ��ه -م ��ن خ � ��ارج ا ل �ب�ل�ادب�ت�ص�م�ي��م و ل ��ون ف��ر ي��د ي��ن و ن��ادر ي��ن
من نوع كارتييه بـ 470دينارًا».
ويكشف اإلبراهيم من واق��ع خبرته
ف ��ي م �ج��ال ش� ��راء وب �ي��ع األق �ل ��ام ،أن
«ه �ن��اك أق�لام��ًا ذات أس �ع��ار مرتفعة
ت �ت �ج��اوز األل� ��ف دي �ن��ار ح �ي��ث ت�ك��ون
م��رص �ع��ة ب��امل��اس ،ف��ي ح�ي�ن ي �ت��راوح
سعر األقالم املصنوعة من األحجار
الكريمة بني  300و 600دينار».

المري :احذروا
هوس الشراء
مع تنامي الرغبة في الحصول على كل مظاهر
«الكشخة» ظهرت تحذيرات من خطورة «هوس
الشراء» و«التقليد األعمى» من شاكلة ما ذكره
أستاذ علم االجتماع في جامعة الكويت د.جميل
املري «ال سيما في دول مجلس التعاون نظرا
للوفرة املادية التي ينعم بها اهلها».
وال�لاف��ت أن «ال�غ�ن��ي وال�ف�ق�ي��ر ف��ي دول الخليج
ق��ادران على ال�ش��راء» ،ولكن «األول لديه وفرة
وسيولة مالية،أما األخير فلن يجد أمامه سوى
االقتراض».
وب��ال �ط �ب��ع« ،ال��زي �ن��ة وال �ظ �ه��ور ب �ه �ن��دام وم�ظ�ه��ر
الئقني من األمور املطلوبة ومنها اقتناء الساعة
أو القلم» ،ولكن ذلك يأتي بعد «استيفاء الحقوق
ال �ت��ي أم��رن��ا ب�ه��ا االس �ل�ام ك��ال��زك��اة وال �ت��زام��ات
الحياة».
وف� � ��ي ح� � ��ال ك� � ��ان رات� � � ��ب ال� �ش� �خ ��ص م �ت��دن �ي��ًا
وال ي�ت�س�ن��ى ل��ه اق �ت �ن��اء أش �ي��اء ب��اه �ظ��ة ال�ث�م��ن،
«ف�ل�ا ي�ص��ح ل��ه أن ي�ع�ط��ي األول ��وي ��ة للكماليات
ً
والوجاهة ب��دال من ال�ض��روري��ات» ،ال سيما أن
«التكنولوجيا والهواتف الذكية أغنت الناس عن
شراء األقالم والساعات».

خبيرة اإلتيكيت لطيفة اللوغاني :مكمل ألناقة الرجل
تضع خبيرة االتيكيت والبروتوكول
ال��دول��ي لطيفة اللوغاني القلم األنيق
ض�م��ن م�ك�م�لات ان��اق��ة ال ��رج ��ل« ،ول�ك��ن
ل�ي��س م��ن ال �ض��رورة أن ي�ك��ون مرصعًا
باألحجار أو باهظ الثمن» ،فاالتيكيت

«ل �ي �س ��ت ل� ��ه ع�ل�اق ��ة إط �ل�اق� ��ًا ب �غ �ل��و أو
رخ ��ص االك �س �س��وار ،واأله� ��م أن يكون
شكله أنيقًا وحجمه مناسبًا للبدلة أو
الدشداشة».
وي �ف �ض��ل اس� �ت� �خ ��دام ال� ��رج� ��ال ل�ل�أق�ل�ام

املرصعة باألحجار الكريمة واملزخرفة
للمناسبات املسائية ،بينما يظل القلم
م��ن امل�ق�ت�ن�ي��ات ال�ش��ائ�ع��ة ل ��دى س�ي��دات
األع �م��ال وال�ك��ات�ب��ات وي �ك��ون ف��ي مكان
مخصص له في حقيبتها.

المؤرخة غنيمة الفهد :فقط لـ«البرستيج»
الح� �ظ ��ت م ��ؤرخ ��ة ال �ل �ه �ج��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
غ �ن �ي �م��ة ال �ف �ه��د ت �ف �ش��ي م ��وض ��ة ش ��راء
أق �ل��ام امل� ��ارك� ��ات ب �ش �ك��ل غ �ي��ر طبيعي
«ع �ن��د أص �ح��اب ال ��روات ��ب م��ن ال�ش�ب��اب
وكبار السن مؤخرًا بغرض الوجاهة
أو ف��ي ح��ال��ة التوقيع ول�ي��س للكتابة
واالستعمال اليومي».
وم ��ر اس �ت �خ��دام ال �ق �ل��م ب �م��راح��ل ت�ق��ول
عنها الفهد «إن استخدامه بدأ عمومًا
في الستينيات بهدف الكشخة ،عندما

كان قلم باركر هو النوع املسيطر في
املجتمع».
وف ��ي ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،وال� �ك�ل�ام ل�ل�ف�ه��د،
ب � ��دأت ت �س �ت �خ��دم��ه ط �ب �ق��ة م �ع �ي �ن��ة م��ن
األث ��ري ��اء أص �ح��اب ال �ح�ل�ال «ول� ��م تكن
هناك م��ارك��ات معروفة إال عند طبقة
معينة م��ن األغ�ن�ي��اء ال��ذي��ن ي�س��اف��رون
وكذلك أفراد األسرة الحاكمة».
وب��دأت موضة املاركات تتفاقم بشكل
كبير منذ التسعينيات ،وأص�ب��ح كل

من لديه راتب «يتباهى» بأن يشترى
قلمًا م��ن امل��ارك��ات ،كما ك��ان القلم من
الهدايا املفضلة ألعياد الزواج في ذلك
الوقت.
ول��م ت�ك��ن أس �ع��ار األق �ل�ام ت�ت�ع��دى 100
دي � �ن� ��ار ف� ��ي ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ول �ك �ن �ه��ا
ت�ج��اوزت ه��ذا الحد في التسعينيات،
وص� � � � ��ارت ع�ل��ام� ��ة م� �م� �ي ��زة ل �ل �ث ��ري ��ات
والرشيقات الالتي يشترين املاركات
بخالف املمتلئات.

الهندال :البساطة سر األناقة
«ك�ش�خ��ة ال��دش��داش��ة وال �غ �ت��رة وخ �ص��وص��ًا ع�ن��د ال�ش�ب��اب
اليافعني في الخليج والكويت ال تكتمل اال بالساعة والقلم
وامل�س�ب��اح» ع�ب��ارة ب��دأ بها اس�ت��اذ االتيكيت د.عبداالمير
الهندال املتخصص بالتنمية اإلداري��ة والبشرية توضح
رؤيته بشأن مظهر الخليجي ،حيث اعتبر «القلم عنوان
الكشخة عند الشباب».
وليس بالضرورة أن يكون حامل القلم ذا مستوى ثقافي

عال «ولكن القلم مجرد جزء من االكسسوارات
وتعليمي ٍ
ال � �ش � �ب� ��اب � �ي� ��ة» ،ف �م �ث �ل �م ��ا «ه � � ��و أس � ��اس � ��ي ع � �ن ��د ال� �ش� �ب ��اب
ت�ه �ت��م ال �ش��اب��ات ب��ال �ل �ب��اس وال �ح �ق �ي �ب��ة امل ��ارك ��ة وال �س��اع��ة
واملجوهرات».
و«ال �ب �س��اط��ة ه��ي س��ر االن ��اق ��ة» ع�ن��د ال �ه �ن��دال «ب �ع �ي �دًا عن
املبالغة والتكلف والبهرجة» ،معتبرًا ان االهم هو «أناقة
الجوهر والروح واللسان واالخالق وما يكتب بهذا القلم».
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الصورة المحترفة
باقية

كغيرها من المهن ،لم تكن مهنة
التصوير الفوتوغرافي بمعزل عن
التكنولوجيا التي غ ّيرت فيها الكثير
من األمور خالل السنوات الماضية،
وهو ما انعكست تبعاته على
العاملين فيها بشكل متسارع.

يؤكد مدحت نجيب أنه على الرغم من كل
امل�ش��اك��ل امل��رت�ب�ط��ة بالتكنولوجيا ف��إن��ه ال
يمكن القول باختفاء الكاميرا أو املصورين
املحترفني ،ال��ذي��ن رب�م��ا يقل ع��دده��م يوما
بعد يوم ،في مقابل انتشار االعتماد على
ك��ام �ي��رات ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،ل�ك��ن ال�ص��ورة
الفوتوغرافية الخاصة بالكاميرا املحترفة
ستظل األك�ث��ر مناسبة ألج ��واء التصوير
امل �خ �ت �ل �ف��ة؛ ل� ��ذا ف��إن �ه��ا س�ت�ب �ق��ى األف �ض ��ل،
مقارنة بالهواتف ،وستبقى معها الحاجة
الى املصور الفوتوغرافي.

طوال عقود كان على مصوّ ري
الفوتوغرافيا التردد على المحال
المتخصصة لشراء افالم التصوير
التي توضع في الكاميرات ذات
الحجم الكبير ،لتصبح بعد ذلك
شريطا يتم تحميضه للحصول على
الصورة المطلوبة.
وفق الكثيرين من العاملين لم
يكن األمر بالسهولة التي هو
عليها اآلن ،ويكفى أن نعرف أن
تصوير بضع صور لمباراة كرة قدم
في استاد ال يبعد عن الجريدة كيلو
مترات عدة ربما استغرق إنتاجها
تعطل حركة
لساعات عدة ،نتيجة ّ
المرور ،على سبيل المثال ،بسبب
الزحام الناجم عن حركة الجمهور
عقب نهاية تلك المباراة.
اليوم تغ ّير كل شيء .لم تعد
هناك حاجة لألفالم أو التحميض،
بل إن الصورة نفسها قد تلف
العالم بأثره قبل أن يغادر مصوّ رها
سور االستاد أو موقع الحدث،
والفضل في ذلك إلى التطور
التكنولوجي الهائل الذي يشهده
العالم حاليا.

«كويتي وأفتخر» ّ
نظم ورشة تصوير فوتوغرافي للمصورين المتطوعين

مصوِّ رو «الفوتوغرافيا» يبوحون بهواجسهم لــ سبقلا:

كاميرات الهواتف الذكية «تلتقط رزقتنا»
محمود الزاهي

«التكنولوجيا» تجور
على االحترافية..
والمهنة تراجعت كثيراً
ال حماية لحقوق
الملكية الفكرية للصور
المبتكرة
ُ
البعض تركوا المهنة..
واألغلبية يتش ّبثون..
والعالقات تحكم
الدخل
بعض مشاهير
«السوشيال ميديا»
يروّ جون ألعمالهم
بصور مسروقة
مصوّ رون تركوا المجال..
ومحترفون قليلون..
وهواة ُكثر!

يجمع الكثيرون على أن التكنولوجيا أثرت
في العاملني باملهنة؛ إذ ح��دت من االعتماد
على أع ��داد ك�ب�ي��رة ،بعدما أت��اح��ت الهواتف
ال ��ذك� �ي ��ة ف ��رص ��ة ال �ت �ص��وي��ر أم� � ��ام ال �ج �م �ي��ع،
واص� �ب ��ح ب� ��اب االل �ت �ح ��اق ب��امل �ه �ن��ة م�ف�ت��وح��ا
م��ن دون ض��واب��ط ،لكنهم ي �ش��ددون ع�ل��ى أن
الحاجة للمصور املحترف ستظل موجودة،
وس �ي �ظ��ل ال �ت �ح��دي أم� ��ام ال �ع��ام �ل�ين ب��امل�ه�ن��ة،
كذلك ،هو قدرتهم على مواكبة هذا التطور
والتعامل معه.
ف��ي ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة م��ن ع �م��ره ،ح �ص��ل ب�ه��اء
ال �ق��زوي �ن��ي ع �ل��ى ك��ام �ي��را ص �غ �ي��رة ه��دي��ة من
أحد األق��ارب ،كان لها دور كبير في احترافه
التصوير الحقا ،وبالتحديد منذ عام 1984
ليتنقل منذ ذلك التاريخ للعمل بالكثير من
األماكن والشركات املتخصصة.
يحكى القزويني كيف أن التصوير في بداية
عمله لم يكن بالسهولة التي هو عليها اليوم،
س��واء على مستوى التعامل م��ع الكاميرات
والحاجة الى حرفية شديدة ،أو ّ
تقبل الناس
أنفسهم اللتقاط صور شخصية لهم.

سلبي وإيجابي

وف ��ق رأي � ��ه ،ف ��إن ل �ل �ت �ط� ّ�ور وج �ه�ي�ن؛ أح��ده�م��ا
إي� � �ج � ��اب � ��ي واآلخ � � � � � ��ر س � �ل � �ب� ��ي .ف � � � � ��إذا ك ��ان ��ت
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا س ��اه� �م ��ت ف� ��ي س ��رع ��ة ن�ق��ل
�وان م �ع��دودة لجميع
ال �ص��ورة ف��ي غ�ض��ون ث � ٍ
أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م ،وم� ��ن ث ��م ان �ت �ش��اره��ا ،إال أن
سهولة عملية التصوير ساهمت في الوقت
ن�ف�س��ه ف ��ي ان �ت �ش��ار م ��ن ي �ع��رف��ون «ب�ك�ب�ي�س��ة
ال��زر» ،ال��ذي��ن ال يفكرون ف��ي الجانب التقني
بقدر تركيزهم على كيفية الضغط والتقاط
الصورة ،مهما كانت جودتها ،هؤالء ليسوا
ّ
م��ن ع��ش��اق ال �ف��ن امل �ح �ت��رف�ين وإن �م��ا أغ�ل�ب�ه��م
هواة.
ت��زام �ن��ت ك �ث��رة ال � �ه� ��واة ،ك ��ذل ��ك ،م ��ع ان �ت �ش��ار

جمعية التصوير الفوتوغرافي:

برامج «الفوتوشوب» ّ
تزيف الحقيقة

بهاء القزويني

ثقافة «السوشيال ميديا» التي تعتمد في
ج��زء كبير منها على ال�ع�لاق��ات الشخصية
وامل �ص��ال��ح أك �ث��ر م��ن اه�ت�م��ام�ه��ا بالتصوير
ّ
ك� �ف ��ن ،م ��ا س��اه��م ف ��ي ظ �ه��ور ع� ��دد ك �ب �ي��ر من
ّ
ّ
امل �ص��وري��ن ال��ذي��ن ي��رك��زون ع�ل��ى ج��ذب آالف
«ال � �ف � ��ول � ��ورز» وي� �ع� �ت� �م ��دون ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ات
الشخصية ،رغ��م م�ح��دودي��ة ج��ودة صورهم
وامكانياتهم املحدودة.
ع�ل��ى م�س�ت��وى امل �ص��وري��ن امل�ح�ت��رف�ين ،هناك
م��ن ب�ح��ث م�ب�ك��را ع��ن م �ج��االت أخ ��رى ،ت��ارك��ا
ّ
يتشبثون باملهنة،
التصوير ،وآخ��رون ظلوا
ويعملون على تطويرإمكانياتهم؛ لتواكب
ري��اح التغيير ،أم��ا ال��دخ��ول؛ فهي ــــ كغيرها
م� ��ن امل� �ه ��ن ـ �ـ �ـ �ـ ال ي� �ش� �ت ��رط أن ت� �ك ��ون األك� �ف ��أ

لتصبح األع�ل��ى دخ�لا ،األم��ر تحكمه عوامل
أخ��رى أحيانا؛ ف��ي مقدمها شبكة العالقات
ّ
املتشعبة التي تفتح املجال أمام صاحبها.

ّ
مصور
حكاية

ف ��ي ع � ��ام  ،1976ت � ��رك م ��دح ��ت ن �ج �ي��ب (اب ��ن
السابعة عشرة) العاصمة (القاهرة)؛ بهدف
ق�ض��اء أس �ب��وع ف��ي ال�ك��وي��ت ،للحصول على
«فيزا» إلى انكلترا ،لسهولة هذا األمر وقتها،
ل�ك�ن��ه ف��وج��ئ ب �ش��رط وج ��ود م��ؤس�س��ة يعمل
ب�ه��ا ك��ي يمكنه ذل��ك م��ا اض �ط��ره ال��ى العمل
ّ
مصورا باحدى املجالت ،لسابق خبرته في
ال�ت�ص��وي��ر ،وه��ي ال��رح�ل��ة ال�ت��ي ام �ت��دت حتى
اآلن.

وف ��ق ن�ج�ي��ب ،غ� ّ�ي��رت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الكثير،
ف �ه��ي س� ّ�ه �ل��ت ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل� �ص ��وري ��ن أداء
عملهم ،لكن االس�ت�ف��ادة الكبرى منها كانت
لغير املحترفني؛ هؤالء الذين ال يعرفون كيف
يمكنهم تحميض فيلم أو تجهيز التركيبة
ال�خ��اص��ة ب��ال�ت�ح�م�ي��ض ،وي�م�ك��ن ال �ق��ول إنها
أدخ �ل��ت ال�ك�ث�ي��ري��ن للمهنة م�م��ن ال يملكون
الخبرة الكافية للعمل بها.
ويدلل الرجل على وجهة نظره بأن كثيرين
من محترفي التصوير يحنون حاليا للعودة
الى باستخدام األفالم لجودتها ،مشيرا إلى
أن��ك قد تجد شخصًا يجيد «الفوتوشوب»،
وي �ب��دع ف��ي ال �ت �ص��وي��ر ،ل �ك��ن ف��ي ال �ن �ه��اي��ة ال
يمكن وصفه باملحترف.

سعاد الحمر

«الروبوت»..
والصحافة
أك ��د ب �ه��اء ال �ق��زوي �ن��ي أن ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي
ب��ه ت� ّ
�وس��ع ف��ي االع �ت �م��اد ع�ل��ى «امل��وب��اي��ل»،
ألن م �ع �ظ��م امل� �ص � ّ�وري ��ن ال� �ج ��دد ه � ��واة ،أو
وف��ق ن�ظ��ام ال�ه�ب��ة؛ ول��ذل��ك ن�ج��د «امل��وب��اي��ل»
أسهل ،مضيفًا :إن الروبوت موجود منذ
س�ن��وات ويستخدم ف��ي رح�لات الفضاء،
وف��ي ال�ك��ام�ي��رات ال�ع�ل�م�ي��ة ،وال ي�ع��رف إل��ى
أي��ن سيصل ،وه��ل يمكن اس�ت�خ��دام��ه في
ّ
املصورين،
التصوير الصحافي بدال من
أم ال؟ فاألمر متروك للمستقبل.

استوديوهات
التصوير

التخزين الهائل
والحماية

ي ��رى ال �ك �ث �ي��رون أن ال�ت��أث�ي��ر
ال� � �س� � �ل� � �ب � ��ي ط� � � � � � ��ال ،ك� � ��ذل� � ��ك،
اس �ت��دي��وه��ات ال �ت �ص��وي��ر؛ إذ
ل��م ي�ع��د األش �خ��اص يذهبون
إليها إال ف��ي أضيق الحدود
بعدما بات بإمكانهم التقاط
ال � � �ص� � ��ور ال� � �ت � ��ي ت �ح �ت��اج �ه��ا
امل�ص��ال��ح ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ووض��ع
الخلفيات املطلوبة ،من خالل
ال�ه��وات��ف ،مؤكدين أن وضع
م �ص� ّ�وري ال�ف��وت��وغ��راف�ي��ا في
ً
ال� �خ� �ل� �ي ��ج أف � �ض� ��ل ح � � ��اال م��ن
ال �ك��وي��ت ،وأن األم� ��ر ي�ح�ت��اج
تنظيمًا بشكل احترافي.

ي � �ق� ��ول ا ل� �ق ��زو ي� �ن ��ي إن ح � �ق� ��وق ا مل �ل �ك �ي��ة
ا ل � �ف � �ك� ��ر ي� ��ة م� �ش� �ك� �ل ��ة ك � �ب � �ي � ��رة ،ف� � ��ي ظ��ل
«السوشيال ميديا» ،والطريقة الوحيدة
ل �ل �ح �ف ��اظ ع �ل �ي �ه ��ا ،ه� ��ي ت �س �ج �ي �ل �ه��ا ف��ي
ا مل �ك �ت �ب��ة ا ل��و ط �ن �ي��ة ،ل �ك��ن ه ��ذا األ م� ��ر ك��ان
ّ ً
فعاال في السابق بالحديث عن تصوير
أ ف�ل��ام ع� ��دة ،ت �خ �ت��ار م �ن �ه��ا ب �ض��ع ص��ور
ّ
متميزة لتسجيلها ،لكن اآلن ،و ف��ي ظل
ا ل� �ث ��ورة ا ل��ر ق �م �ي��ة و م �س��ا ح��ات ا ل �ت �خ��ز ي��ن
ا ل �ه��ا ئ �ل��ة ،ق ��د ي �ق��وم م �ص��ور ف ��ي ف�ع��ا ل�ي��ة
واحدة بتصوير آالف الصور ،وبالتالي
من الصعب تسجيلها لحفظ الحقوق.
تاريخ حماية امللكية الفكرية محدود ،ومن
السهل سرقة الصورة ،ما لم تكن مسجلة،
واألمر يحتاج تطوير تلك الخطوة؛ ليتماشي
مع التكنولوجيا.

للصغار كاميراتهم

عيون الكاميرا تزعج بعض المسؤولين أحياناً

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي د.سعاد الحمر أن التكنولوجيا ّ
سهلت
عملية التزييف والتصوير في الصورة التي يفترض أنها تسجيل للواقع والحقيقة ،كما تراه
ّ
العني ،إال أن برامج؛ مثل «الفوتوشوب» وغيرها مكنت الكثيرين من إج��راء تعديالت عليها
بالحذف واإلضافة .وتضيف الحمر لــ سبقلا :إن وجود مثل هذه البرامج على الهواتف الذكية
جعل الصورة التي تصل إلى املتلقي غير حقيقية ،على الرغم من وج��ود ف��ارق بني الفنون
الجميلة ـــــ على سبيل املثال ـــــ والتصوير كعملية احترافية ،يجب أال تخضع ألي إضافة.
أما على جانب امللكية وتأثير التكنولوجيا ،فقد شاعت السرقات وباتت القدرة على الحماية
محدودة؛ إذ يستلزم األمر أحيانا إتاحة الصورة عبر الوسائط بعد تدابير لحمايتها ،نظرا الى
أن الحماية السليمة تتطلب تسجيلها في املكتبة الوطنية.
وأضافت :أما في ما يخص دور الجمعية ،البالغ عدد املؤسسني فيها  56فردًا ،إضافة إلى نحو
 20عضوًا من املشتركني ،فإنها تركز على التواصل مع شركات التصوير لتقديم خصومات
ّ
املصورين من أعضائها.
للمنتسبني ،وكذلك مخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل مهام
وترى الحمر أن القول بضعف أداء الجمعية مردود عليها بأنها ال تحصل على أي دعم من
ال��دول��ة ،كما لم تحصل على مقر ،لكونها حديثة اإلن�ش��اء؛ ل��ذا فهي تحاول جاهدة ممارسة
مهامها ،من خالل تنظيم الورش واملعارض ،واملشاركة في املسابقات الخاصة بالتحكيم في
الكويت.
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التصوير الفوتوغرافي بات للمناسبات

تركيز في التقاط الصورة

ابتسامة من خلف الكاميرا

 08الكويت
«زوجوه يعقل» مبدأ خ ّرب بيوتاً

طالق في الكويت بـ« كورونا» والفالنتين
ما بين «العناد» و«وسائل التواصل» ضاعت أسر ،وبداعي البخل
وإهمال العناية بالنفس ُ
هدّ مت بيوت ،وألسباب أخرى وصلت إلى 29
ذريعة فقدَ الصغار دفء الوالدين ،ورعاية األبوين ،بعد وصول دفتي
الحياة األسرية إلى «أبغض الحالل» ،وربما من نافذة وسائل التواصل.
بالطالق تتهدد «نواة» المجتمع ،و«قلب» الجماعة ،وينضرب
تماسكها الذي لطالما استهدفته سلبيات التعاطي مع المدنية
الحديثة ،وسط «سبات» كيانات أنيط بها رأب الصدع األسري ،ولملمة
شمل زوجين «متناحرين» إن ألهواء شخصية من أحدهما أو إلصالح
ما أفسده آباؤهما بإهمال شروط أساسية ينبني عليها الزواج
الناجح مثل الموافقة والتكافؤ بكل جوانبه.
دقت وزارة العدل ،وما أكثر ما دقت ،ناقوس الخطر ،عبر إحصائية
رسمية سنوية ترصد خاللها األسباب التي تقف وراء حاالت الطالق
التي مرت بها ،حتى يعي اآلباء واألبناء على حد سواء عظم الجرم
الذي يرتكب بحق الجميع قبل ان يكون حق الصغار ،بإهمال التدقيق
في حالة الزوج أو الزوجة ،للتأكد قبل الموافقة من توافر السبل
التي تضمن استمرارية الحياة الزوجية وعدم إثمار أطفال تزيغ
قلوبهم قبل أن تزيغ عيونهم بحثا عن حنان أموي ورعاية أبوية،
فقدوهما بسبب تقصير أولياء األمور.

القشعان :الشباب
بحاجة إلى مدرسة
تعلمهم أمور الحياة

حمد السالمة

مختصون أكدوا أن
الظاهرة تزداد ألسباب
تعتبر كارثية وتحتاج وقفة
أغرب حاالت الطالق
مؤخراً :تغيير وجهة شهر
العسل ..واالختالف على
هدية «الحب»!
«اإلفتاء» تلقت
 260استفتاء
عن الطالق في 2019
«العدل» رصدت  29سببا ً
فأين الحلول؟
مراكز إصالح ذات البين
تحتاج تفعيالً ..وعدم
االكتفاء بالورش

«زوج � ��وه ي �ع �ق��ل» ..ج�م�ل��ة يطلقها ن��اص�ح��ون
ألول�ي��اء األم��ور ظنا منهم أنهم يساعدونهم
ل �ح��ل م �ش �ك�لات أب �ن��ائ �ه��م ،ول�ك�ن�ه��م م ��ن حيث
يجهلون أو ي ��درون ك��ان��وا يفتحون األب ��واب
ل �ك �ث �ي��ر م ��ن ح� � ��االت ال � �ط �ل�اق وت �ف �ك��ك األس � ��ر،
ومآسي األطفال الضحايا الحقيقيني للطالق.
ب��رغ��م ال�ت��وق�ع��ات املستقبلية بحسب دراس��ة
رس�م�ي��ة ل� ��وزارة ال �ع��دل ب��وص��ول ع ��دد ح��االت
الطالق الى  8906في  2022بعد ان كانت 7575
حالة في  ،2018بزيادة تصل الى  1331حالة
تقف الجهات املعنية بإيجاد حلول تحد من
تلك االع��داد وتحفظ للحياة الزوجية كيانها
«م�ك��ان��ك راوح» حتى وص��ل ال�ع��دد اإلجمالي
لحاالت الطالق خالل  10سنوات إلى أكثر من
 83ألف حالة.
الغريب أن وزارة العدل ترصد االسباب منذ
اكثر م��ن  10اع ��وام ،وال�ح�ل��ول شبه غائبة في
ظ��ل وج ��ود ق�ط��اع��ات معنية بمتابعة ال�ش��أن
األس � � � ��ري ي� �ف� �ت ��رض أن ت �ع �م��ل ك� �ح ��ائ ��ط ص��د
تتحطم عليها ك��ل م�ه��ددات الحياة األس��ري��ة،
ف �م��راك��ز إص �ل��اح ذات ال �ب�ي�ن ت �ك �ت �ف��ي ب ��ورش
وب��رام��ج نصح تحتاج ال��ى تطوير ،واملجلس
االعلى لألسرة يحتاج ال��ى «إن�ع��اش» ليؤدي
دوره .ما يدعو للدراسة ،أن إدارة االفتاء في
ً
وزارة االوقاف تستقبل سيال من االستفتاءات
حول الطالق بحثا عن رأي شرعي يفصل في
مسائل وع�ب��ارات تقال من ال��زوج إل��ى زوجته
خالل نوبات الغضب ،ما يشي بكم الضغوط
التي تعيشها األسر في ظل مشاغل ومتاعب
الحياة املعاصرة.
وعند النظر إل��ى التعاطي الحكومي مع تلك
الظاهرة من قبل الوزراء الذين تقلدوا حقيبة
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ال �ع��دل يتضح أن�ه��ا ك��ان��ت ك�ك��رة ث�ل��ج للعديد
م�ن�ه��م ،ح�ي��ث وع� ��دوا ب��إي �ج��اد ح �ل��ول للطالق
وآليات فاعلة للحفاظ على الكيان األسري إال
أنهم فوجئوا بتعاظمها فتبخرت وعودهم.
سبقلا سألت متخصصني عن ظاهرة الطالق
فشددوا على أنها تحتاج إلى وقفة حكومية
جادة لتوعية األسر ،وغلق الباب أمام الحاالت
ال �ت��ي ت �ص��ل إل ��ى ال �ط�ل�اق ب��أس �ب��اب غ��اي��ة في
التفاهة ،إضافة ال��ى سن قوانني وتشريعات
فاعلة تحفظ لألسرة كيانها.

ظاهرة مؤرقة
يؤكد مدير ادارة االفتاء والبحوث في وزارة
االوق � � ��اف ت ��رك ��ي امل �ط �ي��ري أن اإلح �ص��ائ �ي��ات
ال �ن �ه��ائ �ي��ة مل �س��ائ��ل ال� �ط�ل�اق م ��ا زال � ��ت م��ؤرق��ة
للجميع« ،فقد بلغ عدد ح��االت العام املاضي
 260حالة ممن استفتوا اإلدارة» ،تنوعت بني
طالق رجعي وبائن ،وطالق غضبان ومكره.
ول�ل�إف� �ت ��اء دور ،وف� ��ق امل� �ط� �ي ��ري ،ف ��ي ت �ج��اوز
ظاهرة الطالق املنتشرة في املجتمع ،من خالل
ما تقوم به من توجيه املستفتني ،وتزويدهم
بالنشرات التي تبني حقوق الزوجني ،وتسهم
في استقرار األسرة.

أسباب «رسمية» للطالق
 -1قانون األحوال رقم .51

 -16عدم القدرة على اإلنجاب.

 -2الخيانة وغياب الوعي.

 -17زواج المصلحة.

 -3سوء المعاملة والعناد.

 -18الخمر والمخدرات.

 -4تحكم األزواج.

 -19الشعور بالقيود.

 -5األوضاع المالية.

 -20عدم االهتمام بالمنزل.

 -6عدم التوافق في العالقة الخاصة.

 -21منع األهل.

 -7الملل.

 -22االختالف التعليمي
والثقافي.

 -8غياب الزوج فترة كبيرة.
 -9الكراهية.
 -10مسؤولية تربية األبناء.
 -11تدخل األهل.
 -12غياب التواصل.
 -13التقصير بحق اآلخر.
 -14عدم االعتناء بالنفس.
 -15اختالف الطموح واآلراء

الشطي :مواقع التواصل
زادت الشك بين األزواج
ت�������رى االم����ي����ن����ة ال���ع���ام���ة
امل������س������اع������دة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة
ال������ك������وي������ت������ي������ة ل����ح����ق����وق
االن��س��ان اطياب الشطي التعصب القبلي
أن أسباب ظاهرة الطالق
والقصور
ت��ت��وزع م��ا ب�ين التعصب
ال��ق��ب��ل��ي وع������دم ال���ك���ف���اءة
اإلعالمي
ف����ي ال���������زواج وان���ح���س���ار
والتقاعس
دور ال��ح��ك��م��اء وأول���ي���اء
االم���ر ف��ي ب���ذل مساعي
الديني تزيد
االص����ل���اح ،إض����اف����ة إل���ى
نسب أبغض
ال������ق������ص������ور االع���ل��ام������ي
وت�����ق�����اع�����س امل����ؤس����س����ة
الحالل
الدينية ،مبينة أن هناك
ق����ص����ورا م���ل���ح���وظ���ا ف��ي
ب�����رام�����ج امل��ت��خ��ص��ص�ين
االجتماعيني والنفسيني ،وم��واق��ع التواصل االجتماعي التي
ولدت شكًا بني االزواج.
وقانونيا ،قالت الشطي الطالق نوعان ،باالرادة املنفردة للزوج
دون طلب منها ،ودون موافقتها ومن دون اسباب او ألسباب
تافهة وهذا ناتج عن عقلية متهورة وعدم تقدير للمسؤولية،
ما يسبب للزوجة آالمًا نفسية ومعنوية هائلة.
وبينت أن النوع اآلخر يتمثل في طلب التفريق للضرر عندما
تطلب ال��زوج��ة ال��ت��ف��ري��ق بينها وب�ي�ن زوج��ه��ا ،م��ش��ي��رة إل���ى أن
العديد من الزوجات يلجأن الى هذه الدعوى بسوء نية ،بغية
انهاء الحياة الزوجية حتى إن لم يلحقها ض��رر من زوجها
وهو ما يؤدي الى زيادة نسب الطالق.
وذكرت أن هذه الدعوى تحتاج إلى تعديل بحيث يسري عليها
ما يسري على دعوى الزوج.

المجلس األعلى
لألسرة ..أين؟!
طالب القشعان وزير الشؤون بـ«تفعيل املجلس االعلى لالسرة»،
الذي «يفتقد الكثير من املتخصصن ،ال سيما أن التعيينات فيه
تبنى على املحسوبية».
كما دع��ا إل��ى معالجة الكثير من الثغرات في القوانني ،واع��ادة
النظر في قانون محكمة االسرة «ألنها تحتاج الى قوانني تعالج
الكثير من القضايا».

 -23غياب العدل في حال التعدد.
 -24التواصل االجتماعي.
 -25عدم رؤية الزوجة خالل الخطوبة.
 -26الزواج بال موافقة.
 -27الغيرة والشك.
 -28سوء الخلق.
 -29االستقالل المادي والبخل.

ي�������ؤك�������د ع�����م�����ي�����د ك�����ل�����ي�����ة ال�����ع�����ل�����وم
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت
د .ح��م��ود ال��ق��ش��ع��ان أن املجتمع
ال��ك��وي��ت��ي اص���ب���ح ال���ي���وم مجتمعا
م��ت��غ��ي��را «ف���أس���ب���اب ال���ط�ل�اق قبل
 20ع���ام���ا ت��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��ا ق��ب��ل 5
اع��������وام ألن م���س���ت���ج���دات ال���ط�ل�اق
وبواعثه يصعب على الباحث ان
يحصيها».
وأوض��ح القشعان أن وزارة العدل
أحصت في  1999نحو  19سببًا
ل���ل���ط�ل�اق ،زادت إل�����ى  29ح��ال��ي��ا،
منتقدا ان يكون هناك سبب واحد
ل��ل��ط�لاق «ف��ه��ن��اك خ��ل��ل ف���ي إع���داد
وتهيئة الشباب والفتيات للزواج،
وهناك فهم خاطئ وجهل بأمور
ال������زواج ،ح��ي��ث ي��دخ��ل امل��ت��زوج��ون
الحياة الزوجية كأنها متعة مؤقتة
او رح��ل��ة س��ف��ر او روم��ان��س��ي��ة او
تكميل لنقص».
وحمل أولياء االم��ور عدم منحهم
امل��س��ؤول��ي��ة كاملة ألبنائهم خالل
ف���ت���رة م��راه��ق��ت��ه��م ،م��ع��ت��ق��دي��ن أن
ع���ب���ارة «زوج�������وه ي��ع��ق��ل» ستحل
م����ش����ك��ل�ات األب�������ن�������اء وت���ج���ع���ل���ه���م
راش����دي����ن و«ه�������ذا امل���ف���ه���وم ط��ام��ة
كبرى في املجتمع الكويتي».
ون���ب���ه ال��ق��ش��ع��ان إل����ى أن ال��ش��ب��اب
وال���ف���ت���ي���ات ب���ح���اج���ة ال�����ى م���درس���ة
لتعليم ام���ور ال��ح��ي��اة ،مشيرا إلى
أن «ح���االت ال��ط�لاق ف��ي الكويت ال
تستحق أن نقول عنها انها تافهة
فهي نزوات» ،فهناك من «يختلف
ع��ل��ى ه���دي���ة ال��ف��ال��ن��ت��اي��ن او حتى
الذهاب الى املطعم او اللبس».
وذكر أن «زوج�ين اختلفا في ليلة
ال���زواج على جنس امل��ص��ور» ،كما
أن هناك من «اختلفا على وجهة
شهر العسل بعد وباء دول شرق
آس���ي���ا» ،الف��ت��ا إل���ى وق����وف ال��خ��داع
كأحد األسباب القوية املؤدية إلى
الطالق.
وأوضح القشعان ان «ثقافة الزواج
ثقافة هشة في املجتمع الكويتي
ف�������أي اس���������رة م���ت���ص���دع���ة ي��ح��م��ل
أبناؤها فيروس الطالق» ،واصفا
ال��ب��ع��ض ب��أن��ه��م «غ���ي���ر ص��ب��وري��ن
ومتذمرون».

الكويت 09
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لوحة فنية رائعة المنظر ،وصورة جمالية منمقة التفاصيل ،تلك الهيئة التي تبدو عليها كويت الخير واإلنسانية بمبانيها
الشاهقة المتألقة المزدانة بصور رموزها ،وألوان علمها الذي يجمل كل مكان ،في شهر فبراير شهر الذكريات العطرة ،والفعاليات
الوجدانية األخاذة ،المرتبطة بعقول وقلوب عشاق هذا البلد الطيب.
َ
العلم على األجواء ،وتجمل كل طريق وبناء ،واألعالم تنتشر على المنازل وفي الطرقات وعلى السيارات ،إشعاراً
األنوار تضفي ألوان
مواطنا كان أو مقيماً.
ً
بحلول األعياد الوطنية العزيزة على كل محب لهذه البالد،

الكويت تزدهي بأنوار األعياد | تصوير محمود الفوريكي

«الديرة» ازدانت بأنوار علمها وصور رموزها في األعياد الوطنية

«كويت فبراير» ..لوحة فنية
ما ان يدخل شهر فبراير من كل عام حتى تبدأ كل قريحة في اإلبداع،
ّ
ّ
تجسد حب
معبرة
وكل عقل في االبتكار ،بحثًا عن طريقة احتفالية

الكويت كأفضل ما يكون التجسيد ،إحياء لذكرى االستقالل وذكرى
التحرير يومي  25و 26من هذا الشهر االحتفالي بامتياز.
وي��رن��و امل�ح�ت�ف�ل��ون ،أف ��رادًا وم��ؤس�س��ات ،إل��ى ص��ورة احتفالية ف��ري��دة،
ف ��األض ��واء ف ��ي م �ت �ن��اول ال �ج �م �ي��ع ،وأع �ل��ام ال �ك��وي��ت م �ع �ل��وم��ة األل� ��وان
ّ
التفرد في تناولها يختلف من ف��رد إل��ى آخ��ر ،ومن
واملكونات ،إال أن
مؤسسة إلى أخرى ،وفق نصيب كل منهم من اإلبداع.
وت�ب�ع��ث ال �ل��وح��ات ال �ت��ي ت��رس�م�ه��ا األل� ��وان واألض� ��واء ب��أن��ام��ل وع�ق��ول
م�ح�ب��ي ال��وط��ن ف��ي ال�ن�ف��س األم��ل ل�ل��وص��ول إل��ى ال �ه��دف امل�ب�ت�غ��ى ،عبر
أض ��واء ت�ت�لأأل ع��اك�س��ة أل ��وان ال�ع�ل��م ،أو أع�ل�ام ت�ت�ه��ادى وت��رف��رف على
املباني والبيوت ،على السيارات وجدران األشجار ،مثيرة في النفس
مشاعر الحب املتجذر في األعماق ،الذي يكاد يمأل اآلفاق.
وال ت�غ�ي��ب ص ��ور س �م��و األم �ي��ر وس �م��و ول ��ي ع �ه��ده ع��ن ت �ل��ك ال �ص��ورة
الوطنية االحتفالية الرائعة ،فتراها ّ
ّ
وتجمل املركبات،
تزين البنايات،
اعترافًا بالوالء والعرفان لكل من يعمل من أجل الكويت ،ويخلص في
العمل من أجل وضعها في أعلى منزلة بني األمم.
وتكتمل ال�ص��ورة بذلك امل�ه��رج��ان ،ال��ذي يجذب السياح الخليجيني،
ب�م��ا ف�ي��ه م��ن ف�ع��ال�ي��ات م�ت�ن��وع��ة ،تشمل ال�ف�ن��ون وال�ت�س��وق وال�ت��رف�ي��ه،
ل �ي �ك��ون م �س��اح��ة ف �ض��اء ت �ه �ف��و إل �ي �ه��ا ال �ن �ف��وس امل �ت �ع �ب��ة م ��ن ض �غ��وط
الحياة ،لتسعد وتهنأ على أرض الخير أرض املحبة أرض اإلنسانية
كويت العطاء.

المباركية تتألأل

الكويت في القلب بالعديلية

تعليق الزينة في طريق المطار

بورصة الكويت

بنك الخليج مزدان بألوان العلم

علم الكويت على مبنيي الوطني وبرقان

غرفة التجارة والصندوق الكويتي للتنمية

أحد شوارع األحمدي| تصوير بسام زيدان

 10الكويت

البلدي

في جلسته العادية اإلثنين المقبل

«البلدي» يبحث مشاريع «الزراعة» المعلقة

زكريا صالح
يعقد امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي جلسة ع��ادي��ة ي��وم
اإلث�ن�ين امل�ق�ب��ل ،ب��رئ��اس��ة أس��ام��ة العتيبي،
يبحث خاللها الرسائل ال��واردة من وزير
ال �ب �ل��دي��ة ب �ش ��أن امل� �ص ��ادق ��ة ع �ل��ى م�ح�ض��ر
اجتماع املجلس رقم  10لسنة .2019
وسيطلع األع �ض��اء ع�ل��ى ال�خ�ط��اب ال ��وارد
م��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ف��ي الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية للشؤون
امل��ال �ي��ة واإلداري� � � ��ة أح �م��د ال �ع �ن��زي ،ب�ش��أن
امل��واض�ي��ع املعلقة م��ع ال�ب�ل��دي��ة ،والخاصة
ب��امل��زاي��دة على اس�ت�غ�لال موقعني كمبنى
مطعم وك��اف�ت�ي��ري��ا ف��ي ح��دي�ق��ة وه ��ران في

منطقة الشامية ،قطعة  ،2حيث جرى أخذ
م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي وال�ت��رس�ي��ة على
إحدى الشركات.
وأض � � � � ��اف ال � �ع � �ن� ��زي أن امل� �س� �ت� �ث� �م ��ر ل ��دى
مراجعته البلدية الستخراج التراخيص
ال�لازم��ة أف��اد بعدم املوافقة على استغالل
املباني ال��واق�ع��ة بجانب ال�س��ور ،مما أدى
إل� ��ى ط �ل��ب امل �س �ت �ث �م��ر ان� �ه ��اء ال �ع �ق��د ل�ع��دم
تسهيل مهمة استخراج التراخيص.
وب� نّ�ّي� ال�ع�ن��زي أن ال�ه�ي�ئ��ة ط��رح��ت م��زاي��دة
اس �ت �غ�ل�ال م �ب �ن��ى م �ط �ع��م وك��اف �ت �ي��ري��ا ف��ي
ح��دي�ق��ة ال �ع��دان ،قطعة  ،3وج ��رت اف��ادت�ن��ا
ب��أن��ه ي�ت�ط�ل��ب ن �ق��ل امل ��وق ��ع إل� ��ى منتصف
ال �ح��دي �ق��ة ،م �م��ا أدى إل ��ى ط �ل��ب املستثمر

أن �ه��اء ال�ع�ق��د ،علمًا ب��أن امل�ط�ع��م ُب�ن��ي منذ
إنشاء الحديقة.
وأوض � � ��ح ال �ع �ن ��زي أن امل� ��وض� ��وع ال �ث��ال��ث
ه��و ال �ج��دول ال �خ��اص ب��ال�ن�س��ب ال�ت�ج��اري��ة
ف��ي ال �ح��دائ��ق وامل �ن �ت��زه��ات ،ح�ي��ث ل��م تجر
أفادتنا بصدور قرار يخص االستعماالت
ال�ع��ام��ة وال�ن�س��ب ال�ت�ج��اري��ة امل�س�م��وح بها
ف� ��ي ال � �ح ��دائ ��ق وامل� �ن� �ت ��زه ��ات االق �ل �ي �م �ي��ة،
مشيرة إلى أنه تجري موافاتنا بالرد على
األنشطة املقترحة لالستثمار في الحدائق
العامة التابعة للهيئة.
وس �ي �ن �ت �ق��ل امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي ب� �ح ��ث ال � � ��ردود
ال��واردة من الجهاز التنفيذي على أسئلة
واق�ت��راح��ات األع�ض��اء ،ومنها استعدادات

بورسلي :يسأل عن الترشح للنفع العام

عبدالوهاب بورسلي

وج ��ه ال �ع �ض��و ع �ب��دال��وه��اب ب��ورس�ل��ي
ً
سؤاال بشأن جمعيات النفع العام.
وق��ال بورسلي ان مؤسسات املجتمع
امل��دن��ي تعتبر مهمة ج �دًا ف��ي ك��ل بلد
في العالم ،كما انها دليل على تطور
ورق��ي ونضج املجتمع ،ب��ل ان الكثير
م��ن ال �ك �ف��اءات ال �ت��ي ع��رف�ت�ه��ا ال�ك��وي��ت
كانت انطالقتها من خالل ابداعها في
عالم جمعيات النفع العام املشهرة من
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وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
حسب قانون األندية وجمعيات النفع
العام.
وت �س��اءل ب��ورس �ل��ي :ه��ل ي�ح��ق لعضو
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ،س� ��واء امل�ن�ت�خ��ب أو
امل� �ع�ي�ن ،أن ي �ك��ون ع �ض �وًا أو ي�ت��رش��ح
لعضوية مجلس إدارة جمعيات النفع
العام؟ داعيًا إلى تدعيم االجابة بفتوى
قانونية من إدارة الفتوى والتشريع.

ال �ب �ل��دي��ة مل��وس��م األم � �ط� ��ار ،وس ��رق ��ة ع�م��ال
النظافة أغطية امل�ن��اه��ل ،وت�ج��دي��د جميع
امل�ط�ب��ات امل��روري��ة وتخطيطها وصبغها
وفرز النفايات.
وسيطلع األعضاء على التوصيات الواردة
من اللجان املختلفة ،ومنها املوافقة على
اس �ت �خ��دام أك �ي��اس ص��دي�ق��ة للبيئة ضمن
ع� �ق ��ود ال �ن �ظ��اف��ة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،واع �ت �م��اد
ت��رق �ي��م ق �ط��ع م�ن�ط�ق��ة ال �س��امل �ي��ة ل �ت �ك��ون 12
قطعة ،وامل��واف�ق��ة على تمديد ق��رار دراس��ة
ال �ج��دوى م��ن إن�ش��اء امل�ن��اط��ق االقتصادية
ف��ي العبدلي والنعايم وال��وف��رة ،وتوحيد
نسب البناء في املنطاق الحرفية ،وحفظ
االسم التاريخي ملنطقة خباري العوازم.

إغالق  17مح اً
ل
ش� �ن ��ت األج� � �ه � ��زة ال ��رق ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ب �ل��دي��ة
م�ح��اف�ظ��ة ال �ف��روان�ي��ة ،ممثلة ف��ي ادارت ��ي
ال�ت��دق�ي��ق وم�ت��اب�ع��ة ال�خ��دم��ات والنظافة
ال �ع��ام��ة واش � �غ� ��االت ال � �ط ��رق ،ح �م �ل��ة ف��ي
منطقة جليب الشيوخ ،أسفرت عن إغالق
 17محال ،وتحرير  48مخالفة ،ورف��ع 6
س�ي��ارات وم �ص��ادرة حمولة شاحنة من
ال �خ �ض��روات وال �ف ��واك ��ه ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
مخالفة مكاتب تأجير السيارات.

الحمود يطلب إعادة تخصيص
مبنى البدع البحري لـ«البيئة»
زكريا محمد
ط�ل��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ،امل��دي��ر ال�ع��ام
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ،ال �ش �ي��خ ع �ب��داهلل
ال �ح �م ��ود ،إع� � ��ادة ت�خ�ص�ي��ص م �ب �ن��ى ال �ب��دع
البحري في شاطئ أنجفة.
وت �م �ن��ى ال� �ح� �م ��ود ،ف ��ي خ �ط ��اب وج �ه ��ه إل��ى
رئيس املجلس البلدي ،املوافقة على إعادة
تخصيص مبنى البدع البحري الكائن في
ش��اط��ئ أن�ج�ف��ة ،قطعة  ،13ط��ري��ق ال�ت�ع��اون،
التابع لوزارة الصحة العامة ،حيث ان املبنى
ع �ب��ارة ع��ن مختبر ل�ق�ي��اس ن�س��ب امل�ل��وث��ات،
وهو محطة لتجميع بيانات العينات ملياه
البحر الشمالية والجنوبية لدولة الكويت،
علمًا بأن إدارة حماية البيئة التابعة لوزارة

الصحة ال�ع��ام��ة سابقًا تستنفع م��ن املبنى
املذكور أعاله منذ عام .1980
وأضاف أنه بناء على القانون رقم  21لسنة
 1995بشأن الهيئة العامة للبيئة ،واملعدل
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  16ل �س�ن��ة  ،1996أص�ب�ح��ت
إدارة حماية البيئة تابعة للهيئة ،التي ما
زال ��ت م�ن�ت�ف�ع��ة م��ن امل�ب�ن��ى إل ��ى ي��وم�ن��ا ه��ذا،
خصوصًا بعد إصدار قانون حماية البيئة
رقم  42لسنة  ،2014الذي يستوجب املراقبة
ورص��د ال�ت�ج��اوزات والتعديات على البيئة
الكويتية.
وأع��رب الحمود عن أمله في التعاون بنقل
ملكية وإع ��ادة تخصيصه للهيئة م��ن أجل
النهوض معًا باملحافظة على الشأن البيئي
لدولة الكويت.

الحوالي :رفع ً 17728
طنا من المخلفات
أوضح مدير إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير ،ملفي
الحوالي ،انه جرى خالل النصف الثاني من
ال�ع��ام امل��اض��ي رف��ع  17728طنًا م��ن مخلفات
ال �س �ك��راب واألش �ج��اروال �ن �ف��اي��ات اإلن�ش��ائ�ي��ة
وأنقاض البناء.

وقال الحوالي ان اإلدارة وضعت  2998ملصقًا
على السيارات املهملة والسكراب ،ورفع 188
سيارة ،وإرسالها إلى موقع الحجز ،وتحرير
 427مخالفة تنوعت م��ا ب�ين ق��ان��ون النظافة
والباعة املتجولني وإشغال طريق ،مشيرًا إلى
إصدار  118ترخيصًا.

الجمعة  /السبت •  14و 15فبراير  • 2020السنة الـ • 48العدد 16718

الكويت 11

مجلس األمة

أقرت حق االطالع وأحالته إلى المجلس

«التشريعية» :عفو عن المسيئين للدول
حمد الخلف

أق� َّ�رت لجنة الشؤون التشريعية قانون حق االطالع
أم ��س،وم� �ق� �ت ��رح ب� �ش ��أن ال �ع �ف��و ع ��ن امل �ح �ك��وم�ي�ن ف��ي
ت �ه��م اإلض� � � ��رار ب �ع�ل�اق��ة ال �ك ��وي ��ت ب� ��ال� ��دول ال�ش�ق�ي�ق��ة
وال �ص��دي �ق��ة،أو إش��اع��ة أخ �ب��ار ك��اذب��ة ح ��ول أوض ��اع
البالد،وذلك منذ العام  2011وحتى نهاية .2019
وأكد مقرر اللجنة محمد الدالل أنه وافق على قانون
ح��ق اإلطالع،لكنه تحفظ على أم��ور ع��دة م��ن شأنها
أن تشل الهدف األساسي منه وهو حق االطالع على
املعلومات.
وق � � ��ال ال � � � ��دالل ل � �ـ سبقلا« :إن أب � � ��رز ن �ق �ط �ت�ي�ن ه�م��ا
املتعلقتني باملادة الـ 12من القانون بشأن املعلومات
املحظورة التي ال تتاح للجمهور» ،مؤكدا أن «األصل
ف��ي ال �ق��ان��ون اإلب��اح��ة وي �ج��ب أن ي �ك��ون ال�ح�ج��ب في
أض �ي��ق ال� �ح ��دود» ،م�ب�ي�ن��ا أن «ال �ق��ان��ون أورد ع�ب��ارة
اإلضرار باملصالح االستراتيجية للبالد وهي عبارة
مطاطة غير واضحة وال يمكن تحديدها».
وأض � ��اف« :ه ��ذه ال �ع �ب��ارة ت��دخ�ل�ن��ا ف��ي م�ع�م�ع��ة ليس

َّ
تحف ُ
ظت على
الدالل:
تعديالت تشل حق االطالع
الفضل :الطعن القضائي
ضمانة في مواجهة
حجب المعلومات
الفضل ودميثير والشطي والدالل خالل اجتماع اللجنة التشريعية أمس

لها أول أو آخر ،وتدخل في مزاجية املسؤول ،ولهذا
س�ج�ل��ت ت�ح�ف�ظ��ي ،وال�ح�ك��وم��ة واف �ق��ت ع�ل��ى ازال �ت �ه��ا،
ل �ك��ن ل�ل�أس��ف ب �ع��ض أع �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ت �م �س �ك��وا بها
وضمنوها القانون».
وأوضح أنه «من املحظورات ايضا التي تحفظ عليها
ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بالحظر بناء على

طلب من أحد الوزراء ،وهو األمر الذي تحفظت عليه
ألنها تفتح الحجب على مصراعيه ،وتمنح مجلس
الوزراء صالحية تحدد املعلومات املحظورة».
من جانبه أكد عضو اللجنة النائب أحمد الفضل أن
اللجنة أقرت القانون باإلجماع ،وضمنته،ما انتهى
إل �ي��ه امل �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي ب �ش��أن امل � ��ادة ال � �ـ 12م��ن ال �ق��ان��ون

 ،وأخ� � ��ذت ب��االع �ت �ب��ار ب �ع��ض امل�ل�اح �ظ ��ات امل�ن�ط�ق�ي��ة
للحكومة في هذا الخصوص ،ال سيما بعد االطالع
على تجارب دول أخرى .
وبني الفضل لـ سبقلا أن القانون نص على ضمانة
إضافية ،تمثلت في حق الطعن إزاء ّ
تعسف أي جهة
تنفيذية في كشف املعلومات».

«الصحية» تواصل
تحقيقات األخطاء الطبية
فهاد الشمري
ت��واص��ل لجنة ال �ش��ؤون الصحية واالج�ت�م��اع�ي��ة التحقيق ف��ي قضية
األخ� �ط ��اء ال �ط �ب �ي��ة ،ووف � ��اة امل��واط �ن�ي�ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ال��رش �ي��دي وح �ن��ان
العدواني ونوال الكندري ،سعيا إلى الوصول إلى تقرير شامل.
وق��ررت اللجنة الطلب من مجلس األمة تمديد تكليفها في شأن مدى
سالمة استخدام خدمة شبكات االتصال الجديدة ( ،)5Gملدة  3أشهر.
وق��ال مقرر اللجنة سعدون حماد ،بعد اجتماع لها أم��س ،أن اللجنة
استمعت في اجتماع سابق إلى أق��وال وال��د املرحوم الطفل الرشيدي
وتبني للجنة وجود بعض التناقض والغموض بني آراء وزارة الصحة
ووال� ��د امل �ت��وف��ى .وأك ��د ح �م��اد أن ال�ل�ج�ن��ة ،ب�س�ع��ي م�ن�ه��ا إل ��ى ال��وص��ول
للمعلومة ال�ص�ح�ي�ح��ة ،ال�ت�ق��ت ال �ي��وم وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ش�ي��خ د .باسل
الصباح واملعنيني بالوزارة ،ووالد الطفل الرشيدي ،مبينا أن اللجنة
استمعت إلى تفاصيل وتبريرات ومواقف الطرفني حيال حادثة الوفاة.
وأوض� ��ح أن ال�ل�ج�ن��ة س ��وف ت��دع��و ف��ي اج �ت �م��اع الح ��ق وزارة الصحة
ملواجهتها بإفادات ذوي املرحومتني حنان العدواني ونوال الكندري.
مشادة كالمية

مشادة كالمية
وش �ه��د اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة م �ش��ادة ك�لام�ي��ة ب�ين ح �م��اد وال �ن��ائ��ب ح�م��دان
العازمي،بعد منع األخير من الحديث نظرا لكونه ليس عضوا ،وتدخل
وزير الصحة إلنهاء املشادة بينهما.

الحكم البريطاني لم يذكر اسم أي شخص كويتي

عيسى الكندري :زور وبهتان..
الزج باسمي في قضية «إيرباص»
استغرب نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري محاوالت البعض زج
اسمه وإقحامه في قضية صفقات شركة «إيرباص» ،مؤكدً ا أن إجراءات
الصفقة بدأت قبل توليه وزارة المواصالت ،وعند توليه المسؤولية
استخدم صالحياته كافة لتحقيق أعلى درجات الشفافية وحماية المال
العام.
قال الكندري في تصريح صحافي في املركز اإلعالمي
ملجلس األمة «انه اطلع على الحكم الصادر من املحاكم
البريطانية بهذا الشأن ،وال��ذي دان (إيرباص) وخمس
ً
تحديدا التي حدث فيها فساد ورشاوى ،ولم يتبني
دول
ت��ورط شركة الخطوط الجوية الكويتية ،أو أي شركة
من الشركات التجارية العاملة في الكويت أو أي جهة
كويتية».
وأشار إلى أنه «لم يكن يرغب بالتحدث في هذا املوضوع
ل� ��وال م �ح��اول��ة ال �ب �ع��ض زج اس �م��ه وإق �ح ��ام ��ه ف ��ي ه��ذه
القضية ،وأن الحكم البريطاني أورد اسمه وأن��ه سيتم
الحجز على ممتلكاته وغيره مما انتشر عبر التسجيل

ال �ص��وت��ي ال� ��ذي ات�ه�م�ن��ي ب��ال �ت��ورط ف��ي ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة،
والذي صدر من أحد املرشحني السابقني املحسوب على
ً
ً
اإلسالميني ويعد ً
ً
وزورا وبهتانا مبينا».
ظلما
وقال الكندري إنه وبالبحث في حيثيات الحكم لم يتم
ذكر اسمه أو أي مسؤول حكومي أو أي شخص كويتي
على اإلطالق.
واستعرض الكندري تسلسل سير صفقة اإليرباص من
أول مرحلة إلى حني إتمام التعاقد ومن واقع املستندات
ال��دال��ة ،داعيا «أب�ن��اء الوطن إل��ى ع��دم التسرع في اتهام
اآلخ ��ري ��ن ق�ب��ل ال�ت�ث�ب��ت ،م ��ؤك � ً�دا أن اإلن �س ��ان رأس م��ال��ه
الحقيقي هو سمعته وشرفه».

ولفت إلى أنه أثبت وأوضح كل الحقائق وباملستندات،
وال�ت��ي تؤكد ات�خ��اذه جميع اإلج ��راءات القانونية التي
تحمي وتصون حرمة املال العام في حدود صالحياته
ً
مشيرا إل��ى أن��ه يتفهم ق��رب انتهاء
امل�ب��ررة في القانون،
الفصل التشريعي واالنتخابات ،لكنه ال يتمنى أن يصل
األمر إلى حد االفتراء والبهتان املبني.
ودع��ا الكندري الطامحني لعضوية مجلس األم��ة إلى
أن تكون منافستهم على استقطاب الناخب من خالل
رؤي�ت�ه��م وأف�ك��اره��م وط��رح�ه��م امل�م�ي��ز وال��وط�ن��ي ،م��ؤك� ً�دا
أن امل��واط��ن الكويتي فطن وص��اح��ب تجربة انتخابية
طويلة.
وأوض ��ح أن ب��داي��ة إج ��راءات الصفقة ك��ان��ت ب�ت��اري��خ 11
مارس  ،2013وأنه تولى الوزارة في شهر أغسطس 2013
أي بعد البدء في إجراءات سير الصفقة.
وأشار الكندري إلى أنه تولى مهامه بوزارة املواصالت
في شهر أغسطس من ع��ام  2013وأن��ه بالتالي لم يكن
وزي � ً�را أو ح�ت��ى ن��ائ� ً�ب��ا ع�ن��دم��ا ت�م��ت ك��ل ه��ذه اإلج ��راءات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال� �ص� �ف� �ق ��ة س � � � ��واء م � ��ن ت � �ح ��دي ��د األس � �ع� ��ار
واملواصفات وعدد الطائرات وإقرارها.

خطوات الصفقة كما استعرضها الكندري
● ب� ��داي� ��ة اإلج � � � � ��راءات م � � ��ارس  2013وت� ��وزي� ��ره
أغسطس من العام نفسه.
● إشعار من رئيس الكويتية إلى هيئة االستثمار
ببدء العروض واألسعار قبل توزيره.
● رد م��ن هيئة االس�ت�ث�م��ار ب��أن ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية هي املسؤولة عن شراء الطائرات.
● لجنة ش��راء ال �ط��ائ��رات ت�ق��ر ال�ص�ف�ق��ة ب��اإلج�م��اع
فنيا وماليا وقانونيا في مايو .2013
● م�ج�ل��س «ال �ك��وي �ت �ي��ة» ي��واف��ق ع�ل��ى ق ��رار ال�ل�ج�ن��ة
الفنية في  8مايو .2013
●  13مايو  ..2013كتاب من مجلس «الكويتية»

إل��ى وزي ��ر امل��واص�ل�ات األس �ب��ق ب�م��واف�ق��ة ال�ش��رك��ة
على عروض إيرباص.
● وزير املواصالت األسبق يحيط مجلس الوزراء
ً
علما بالصفقة املكونة من  25طائرة من طرازين
مختلفني .
● إخ �ط��ار ب�ح�ي�ث�ي��ات إق ��رار ال�ص�ف�ق��ة ف��ي نوفمبر
 2013م��ن رئ�ي��س «ال�ك��وي�ت�ي��ة» إل��ى ال �ك �ن��دري بعد
توليه وزارة املواصالت.
● س��ام��ي النصف للكندري :نحن على بعد أي��ام
قليلة م��ن إن�ه��اء صفقة ش��راء وت��أج�ي��ر ال�ط��ائ��رات
مع شركة إيرباص.

●  30نوفمبر « ..2013الكويتية» تجدد رغبتها
في الصفقة بعد إشعار بكتاب أرسلته إيرباص.
● ات �ص��ال م��ن أح��د أع �ض��اء م�ج�ل��س (ال�ك��وي�ت�ي��ة):
ف��ي ح��ال ع��دم إت�م��ام الصفقة سيستقيل مجلس
اإلدارة.
● الكندري يرد على «الكويتية» :اضمنوا سالمة
اإلج � � � ��راءات وت �ح �ق �ي��ق أع� �ل ��ى درج� � ��ات ال �ش �ف��اف �ي��ة
وحماية املال العام.
● خ �ط��اب إل ��ى «امل �ح��اس �ب��ة» م��ن ال ��وزي ��ر :أرس �ل��وا
مراقبني ماليني أث�ن��اء التعامل م��ع الشركة بشأن
الصفقة.

عيسى الكندري

العدساني في رسالة إلى مجلس األمة عن «رشى إيرباص»:

تقرير حكومي شامل خالل شهر
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ري � ��اض ال �ع��دس��ان��ي ب��رس��ال��ة إل��ى
مجلس األمة بشأن األحكام الصادرة ضد شركة
إيرباص والشبهات في صفقات شراء الطائرات.
وضمن العدساني رسالته حزمة توصيات ،على
أن ت��واف��ي الحكومة مجلس األم��ة بتقرير شامل
يتضمن نتائج الفحص وامل��راج�ع��ة واإلج ��راءات
القانونية التي تم اتخاذها ،خالل شهر من تاريخ
اقرار الرسالة.
وطلب من الحكومة االطالع على نسخة من الحكم
الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل
األوراق واملرفقات املتعلقة به.
وأوص � � � � ��ى ال � �ع� ��دس� ��ان� ��ي ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب �ت��وض �ي��ح
سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم
الصادر في هذا الشأن ،باإلضافة إلى اإلجراءات
ال�ت��ي ت��م ات�خ��اذه��ا اس�ت�ن��ادًا إل��ى اج�ت�م��اع مجلس
ال � � ��وزراء األس �ب��وع��ي ب �ت��اري��خ  10ف �ب��راي��ر ،2020
وال � ��ذي ك �ل��ف إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ووزارة
ال�خ��ارج�ي��ة وش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
وك ��ل ال �ج �ه��ات ذات ال �ص �ل��ة ،ب��ات �خ��اذ اإلج � ��راءات
ال�لازم��ة  -ك��ل ف��ي م�ج��ال اختصاصه  -الستيفاء
كل البيانات واملستندات والتدابير الهادفة إلى
تمكني الهيئة العامة ملكافحة الفساد من التوصل
إلى كل الحقائق املتعلقة بتلك الشبهات تمهيدًا
مل �ب��اش��رة اإلج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ح��ق ك��ل من
تثبت عليه جريمة االع �ت��داء على امل��ال ال�ع��ام أو
التقصير أو التسبب في اهداره وضياعه.
ودع � ��ا ال �ع��دس��ان��ي إل� ��ى ت ��زوي ��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة

ملكافحة الفساد بكل العقود واملستندات وإجراء
ال� �ت� �ح ��ري ��ات واالط � �ل� ��اع ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل ��راس �ل�ات
املتعلقة باألحكام ال�ص��ادرة ،وإع��داد تقرير بهذا
الشأن وارساله إلى مجلس األمة.
وط ��ال ��ب وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف ج �ه��از امل��راق �ب�ين
امل��ال �ي�ين لتشكيل ل�ج�ن��ة أو ف��ري��ق ع�م��ل للتحقق
من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في
«ص �ف �ق��ة اس �ت �ئ �ج��ار وش � ��راء وت�ج�ه�ي��ز ال �ط��ائ��رات
ً
ضمن ال�ع�ق��ود األخ �ي��رة» تفعيال لنص امل ��ادة 10
من قانون جهاز املراقبني املاليني ،وإع��داد تقرير
بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس األمة ،وأن يقوم
مجلس الوزراء بتكليف ديوان املحاسبة لفحص
ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية
في «صفقة استئجار وش��راء وتجهيز الطائرات
ض �م��ن ال �ع �ق��ود األخ� �ي ��رة» وارس � ��ال ن�ت��ائ�ج��ه إل��ى
مجلس األمة.
وعلى مجلس األمة القيام بإحالة التقارير الثالثة
الواردة أعاله إلى اللجنة البرملانية املختصة حال
اكتمال نتائجها ملطابقة نتائج م��ا انتهت إليه
الجهات الرقابية في الدولة ،للبت فيها بصورة
مستعجلة الت �خ��اذ ال �ق��رار امل�ن��اس��ب بشأنها في
تقرير متكامل ع��ن ه��ذه القضية ،إلحالتها إلى
جهات االختصاص للتحقيق مع املتسببني بما
يتناسب م��ع األف �ع��ال امل��رت�ك�ب��ة منهم جنائيًا أو
إداري��ًا ،تعزيزًا ملفهوم حماية امل��ال العام وصون
ح ��رم �ت ��ه م� ��ن ال �ع �ب ��ث واالس � �ت � �غ �ل�ال اآلث� � ��م وغ �ي��ر
املشروع.
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مايو كلينك

القلب القوي يساعدك على التك ّيف مع ضغوط الحياة

السر الحقيقي للحصول على قلب سليم
الرياضةّ ..
ممارسة التمارين الرياضية
بانتظام ال تحرق فقط
السعرات الحرارية و ُتشكل
العضالت ،ولكن تحمي
قلبك ً
أيضا .كيف؟ ُيصبح
قلبك أقوى ،مثل العضالت
األخرى ،عند ممارسة
النشاط البدني المنتظم.
ونظ ًرا إلى تحسن لياقة
القلب واألوعية الدموية ،فال
يلزم أن تعمل عضلة القلب
مثل ضخ الدم المش ّبع
باألوكسجين داخل الجسم.
تشير أبحاث «مايو كلينك» ،إلى أن تحسني
تدفق الدم بكفاءة من خالل التمارين يساعد
ق �ل �ب��ك ،ك �م��ا أن ال �ت �م��اري��ن امل�ن�ت�ظ�م��ة ب�ك�ث��اف��ة
متوسطة أو شديدة تقلل من خطر اإلصابة
ب��أم��راض القلب وال�ت�ع� ّ�رض إل��ى أزم��ة قلبية،
وأك��دت األبحاث أن القلب عندما يكون ً
قويا
يساعد اإلنسان على ّ
التكيف مع الضغوطات
األخ��رى في الحياة ،س��واء كانت جسدية أو
عاطفية.

وج �ي��زة ،وال�ت�ب��ادل م��ع ن�ش��اط آخ��ر أق��ل شدة
ً
سيكون فعاال بصفة خاصة .ويرجع السبب
في ذلك إلى:
يحفز التدريب الفتري قلبك ُويدخله ضمن
ِ
ح� ّ�ي��ز امل�ع��دل األق�ص��ى لنبض القلب لفترات
زمنية وجيزة.
امل� �ع ��دل األق� �ص ��ى ل �ن �ب��ض ال �ق �ل��ب ه ��و ال �ح��د
األق�ص��ى مل��ا يمكن لقلبك وأوع�ي�ت��ك الدموية
تحمله خ�لال النشاط البدني — وه��ي شدة
ً
مجهودا
تجعلك تشعر كما ل��و كنت ت�ب��ذل
ً
شاقا.
ي �ع��ود م �ع��دل ن �ب��ض ق�ل�ب��ك إل ��ى ح� ّ�ي��ز م�ع��دل
النبض األدن ��ى ب�ين ف��واص��ل ال�ش��دة العالية،
وهو ما يتيح تعافي معدل نبض القلب.
يحفز رفع معدل نبض قلبك مرة أخرى بعد
راح ��ة وج �ي��زة عضلة قلبك بطريقة تجعله
يعمل بشكل أكثر كفاءة.
كيف يعمل التدريب الفتري؟

أحد أفضل التمارين لقلبك
يمكن ألي شكل من أشكال التمرين الهوائي

«األي��روب�ك��س» ،كاملشي أو ال�ج��ري أو رك��وب
الدراجات أو السباحة ،أن يحسن لياقة قلبك
وأوعيتك الدموية.

التدريب الفتري
ع�ن��د م�م��ارس��ة ن �ش��اط ع��ال��ي ال �ش��دة ل�ف�ت��رات

إل�ي��ك ن�م��وذج لجلسة تمرين مل��دة  40دقيقة
تتضمن التدريب الفتري:
�ش ببطء لإلحماء .زد سرعة مشيك
 - 1ام� ِ
ب��ال�ت��دري��ج إل��ى س��رع��ة متوسطة مل��دة خمس
دقائق.
 - 2زد سرعتك بحيث تمشي بسرعة عالية.
 - 3ب�ع��د خ�م��س دق��ائ��ق م��ن امل �ش��ي بسرعة
عالية ،زد السرعة بحيث تهرول ملدة تتراوح

بني  30ثانية إلى دقيقتني.
 - 4أب �ط��ئ ل�ت�م�ش��ي ب�س��رع��ة م�ت��وس�ط��ة مل��دة
تتراوح بني دقيقة وثالث دقائق.
 - 5كرر الخطوات  2و 3و.4
�ش بسرعة أبطأ ملدة
 - 6بعد 35
دقيقة ،ام� ِ
خمس دقائق َ
لتهدأ.
 - 7إذا كنت تعاني مشكلة صحية مزمنة أو
لم تكن تمارس الرياضة بانتظام ،فاستشر
طبيبك قبل تجربة التدريب الفتري.
ت��وص��ي ال�ك�ل�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ط��ب ال��ري��اض��ي
ً
أن يتمرن األش�خ��اص وص��وال إل��ى مستوى
أساسي من اللياقة ،بمعدل ثالث إلى خمس
م��رات كل أسبوع مل��دة  20إل��ى  60دقيقة —
قبل بدء التدريب الفتري.
ي �ع��ود ت��دري��ب امل �ق��اوم��ة ،وي�س�م��ى ك��ذل��ك
بتدريب القوة ،بمنافع على قلبك كذلك.
قد يساعد تدريب املقاومة طويل األمد
ع�ل��ى خ�ف��ض ض�غ��ط ال� ��دم .ي��زي��د ت��دري��ب
امل�ق��اوم��ة ك��ذل��ك الكتلة العضلية .يسهل
ذل� � ��ك ع� �ل ��ى ج� �س� �م ��ك ح� � ��رق ال� �س� �ع ��رات
ال �ح��راري��ة وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى وزن ص�ح��ي،
وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة
قلبك.
ً
ً
اجتماعيا مرة
اجعل ممارسة الرياضة شأنا
كل أسبوع ،عن طريق التمرين بصحبة أحد
�اد للمشي أو
أص��دق��ائ��ك أو االن�ض�م��ام إل��ى ن� ٍ
تجربة نشاط جديد.

يعالج القلق والكآبة واإلدمان والضغط العصبي وأمراض الشيخوخة

دراسات حديثة:

الفن العالجي ..أداة لتحسين صحة اإلنسان

التهاب المفاصل الروماتويدي..
هل ممارسة الرياضة مهمة؟

د .والء حافظ

يمنحنا الفن فرصة فريدة
للتعبير عن أنفسنا ،ألنه
يكشف عن أكثر مشاعرنا
واعتباراتنا ومخاوفنا
وأحالمنا لبقية العالم.
فيجد معظم الناس أن
الفن وسيلة تلهمهم
وتبعث في نفوسهم
الراحة.
مع ذل��ك ،اتضح أنه يمكن أن يقدم لنا أكثر
بكثير مما نأمل ،حيث يشير العلماء إلى
أن��ه وس�ي�ل��ة ف�ع��ال��ة ل�ع�لاج ب�ع��ض املشكالت
الصحية ،وحل املشاعر واملشكالت املعقدة،
وإيجاد الراحة ،وفق ما ذكر «MEDICAL
 .»XPRESف ��ي ت �ق��ري��ر ح ��دي ��ث ل�ل�م�ك�ت��ب
اإلق�ل�ي�م��ي ألوروب � ��ا ال �ت��اب��ع ملنظمة الصحة
العاملية حول القوة املحتملة للعالج بالفن،
ج ��اء ف �ي��ه أن ال ��رس ��وم ��ات ال �ت��ي ي �ق��وم بها
األش �خ��اص تعد واح ��دة م��ن أف�ض��ل الطرق
للكشف عن حاالتهم ومكنونهم الداخلي،
لذلك ف�لا عجب ان الفن العالجي ق��د تأثر
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ب �ت �خ �ص �ص��ات ال �ف ��ن وع �ل��م
النفس .ويستخدم هذا العالج نهج اإلبداع،
ُ
وقد أنشئت ِقطع فنية أثناء العالج ،وهناك
أعمال فنية تمت لجهات خارجية ملساعدة
األش�خ��اص ف��ي ال�ع�لاج على تطوير الوعي
ال��ذات��ي ،واس�ت�ك�ش��اف امل �ش��اع��ر ،ومعالجة
ال �ص��راع��ات ال�ع��اط�ف�ي��ة ال �ت��ي ب�ق�ي��ت ع��ال�ق��ة،

ُ
وت�ن�م��ي امل �ه��ارات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وت��زي��د من
تقدير الذات.
وفي هذا الصدد ،يوضح الدكتور شيريدان
لينيل – مدير دورة ماجستير العالج عن
ط��ري��ق ال �ف��ن ف��ي ج��ام�ع��ة وي�س�ت��رن سدني
االس �ت��رال �ي��ة -أن اإلب� ��داع غ��ال� ً�ب��ا م��ا يساعد
الشخص على التعبير عن أجزاء من نفسه
مخفية ،حيث يمكن أن يكون التعبير من
خ�ل�ال ال �ف��ن ش �ف� ً�اء ب�ح��د ذات� ��ه ،وق ��د ي�ك��ون
ً
أيضا نقطة انطالق ألن الشخص قادر على
فهم نفسه والتعبير عن قصته لآلخرين.
ً
جديدا ،لكن منظمة
لذلك ،ليس العالج بالفن
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة اح �ت��اج��ت إل ��ى أك �ث��ر من
خ�م�س��ة ع �ق��ود ل�ك��ي ت�س�ل��ط ال �ض��وء عليه،
وهذا يعني أن قوة صحية عاملية رائ��دة قد
الحظته ً
أخيرا.
منهج جديد
وم ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ،ي�س�ت�ع�ين األط �ب��اء
ال�ن�ف�س�ي��ون ب�ب�ع��ض ط ��رق وأدوات معلمي
ال�ف�ن��ون مل�س��اع��دة م��رض��اه��م ع�ل��ى التعبير
عن مشاكلهم وحلها .على غ��رار الطريقة
التي تكشف بها األحالم الكثير عما يشغل
الشخص داخليًا ،فإن الصور التي يرسمها
ال �ن��اس تعكس معتقداتهم العميقة وغير
الواعية.
ً
ووفقا لجمعية العالج بالفن األميركية ،فإن
ال�ع�لاج بالفن ه��و منهج يمكن استخدامه
في مجال الصحة النفسية ،وذلك ملساعدة
امل��رض��ى ع�ل��ى ت�ح�س�ين ص�ح�ت�ه��م العقلية
وال�ب��دن�ي��ة وال�ع��اط�ف�ي��ة .ول �ي��س ض��روري��ا أن
يمتلك الشخص خبرة فنية سابقة أو قدرة
ف�ن�ي��ة ف�ط��ري��ة ل�ن�ج��اح ال �ع�ل�اج ،وإن �م��ا يمكن

ألي ف��رد ان يبحث ع��ن م�س��اع��دة م��ن ِق َبل
اختصاصي الصحة النفسية لكي يستفيد
من هذا العالج .ويمكن أن يستخدم العالج
ع ��ن ط��ري��ق ال �ف��ن ت �ق �ن �ي��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ،مثل
الرسم أو الطالء أو التلوين أو النحت أو الفن
التصويري.
ويستعرض تقرير منظمة الصحة العاملية
أك �ث��ر م��ن  900دراس � ��ة م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ع�لاج
ب��ال �ف��ن ،وي �خ �ل��ص إل ��ى أن ال �ف� ً�ن ي��ؤث��ر في
الصحة البدنية والعقلية .ووفقا للتقرير،
ف��إن ه��ذه النتائج تضفي مصداقية على
تأكيد أن قاعدة األدلة الشاملة تظهر ً
تأثيرا
ق� ً
�وي��ا للفنون ف��ي ك��ل م��ن الصحة العقلية
والبدنية.
الحفالت الموسيقية والمتاحف
ً
ووف ��ق ��ا ل �ل �ب��روف �ي �س��وروة ج��ري�ج��ا ك�ي�م��ال-
أس �ت��اذة م�ش��ارك��ة ف��ي ق�س��م ع�ل�اج الفنون
اإلبداعية بجامعة دريكسل األميركية ،فإن
التقرير يدعم فكرة أن الفن يمكن أن يكون
أداة عالجية قوية .فالتقرير يسلط الضوء
على أن املشاركة الثقافية مثل الذهاب إلى
الحفالت املوسيقية وامل�ت��اح��ف وامل�ع��ارض
ً
تعمق االحترام املعرفي ،لكنه يشير أيضا
إل ��ى أن امل��وس �ي �ق��ى ل �ه��ا آث� ��ار م �ه��دئ��ة على
األط �ف��ال أث �ن��اء زي � ��ارات ع �ي��ادات األس �ن��ان،
وأن أغ��ان��ي ال�ج��وق��ة ت�ع��زز ال�ح��ال��ة امل��زاج�ي��ة
ل�ل�م��رض��ى ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون ت�ل�ف��ا ف��ي ال��دم��اغ
املرتبط بحدوث السكتة الدماغية.
وهذا ما ُيظهر عيب العالج بالفن ،حيث من
املستحيل معرفة ط��رق ح��ول األش�خ��اص
ع � �ل� ��ى ع� �ل��اج� � ��ات ف� �ن� �ي ��ة ه� � ��ل ب� �م� �س ��اع ��دة
متخصصني م��رخ�ص�ين أم ب��ذه��اب�ه��م إل��ى

زي ��ارة امل�ت�ح��ف ،ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال .وع��دم
التحديد ه��ذا ال يعني أن تجربة ال�ف��ن في
س �ي ��اق غ �ي��ر ع�ل�اج ��ي ل �ي �س��ت ع�ل�اج �ي��ة أو
م �ف �ي��دة ،ل�ك��ن ف��ي م��ا يتعلق ب��ال �ق��درة على
عالج الحاالت السريرية ،فإن الخصوصية
مهمة.
جميع األعمار
وي�ب�ين التقرير أن ال�ف��ن العالجي تستفيد
منه جميع األع �م��ار .وتشير األب �ح��اث إلى
أن العالج بالفن يمكن أن ُيحسن االتصال
والتركيز ،ويمكن أن يساعد في الحد من
مشاعر العزلة .كما ثبت أن ه��ذا النوع من
ال �ع�لاج ي ��ؤدي إل��ى زي ��ادة ف��ي ت�ق��دي��ر ال��ذات
وال �ث �ق��ة وال ��وع ��ي ال ��ذات ��ي .وي �م �ك��ن تحقيق
النتائج اإليجابية في الفن العالجي من ِق َبل
أولئك الذين يواجهون مشكالت مثل :القلق،
الكآبة ،اإلدم��ان ،الضغط العصبي ،اإلجهاد
ما بعد الصدمة ،فرط الحركة وقلة االنتباه،
ق �ض��اي��ا ال�ش�ي�خ��وخ��ة وال� �ه ��رم ،ال �س��رط��ان،
اإلع� �ي ��اء ب�س�ب��ب ال �ت �ع��اط��ف ،م ��رض ال�ق�ل��ب،
فقدان الشهية ،النهام ُ
العصابي ،اضطرابات
األك��ل األخ��رى ،القصور اإلدراك ��ي ،قضايا
األسرة أو العالقات.
وألن ال� �ف ��ن ال� �ع�ل�اج ��ي ي �س �م��ح ل �ل �ن��اس
بالتعبير عن مشاعرهم حول أي موضوع
ً
من خالل العمل اإلبداعي بدال من الكالم،
ف �م��ن امل �ع �ت �ق��د أن� ��ه م �ف �ي��د ب �ش �ك��ل خ��اص
ألولئك الذين يشعرون بعدم التواصل مع
ً
عواطفهم أو مشاعرهم ،وأيضا قد يكون
م�ج��دي��ًا خ��اص��ة م��ع أول �ئ��ك األف� ��راد ال��ذي��ن
ي�ع��ان��ون ص�ع��وب��ة ال �خ��وض ف��ي ن�ق��اش أو
تذكر تجارب مؤملة.

ي �م �ي��ل ك �ث �ي��ر م� ��ن األش� �خ ��اص
امل �ص��اب�ين ب��ال �ت �ه��اب امل�ف��اص��ل
ال � ��روم � ��ات � ��وي � ��دي إل� � ��ى ت �ج �ن��ب
م �م��ارس��ة ال �ت �م��اري��ن ال��ري��اض�ي��ة،
ألن�ه��م يخشون م��ن أن ال�ن�ش��اط قد
ي��ؤدي إل��ى تفاقم آالم املفاصل لديهم.
لكن ممارسة التمارين الرياضية هي
أحد العالجات الرئيسية للمساعدة في
الحد من اإلعاقة التي ً
غالبا ما ترتبط
بالتهاب املفاصل الروماتويدي.
ويمكن مل�م��ارس��ة ال�ت�م��اري��ن الرياضية
ب��ان �ت �ظ��ام زي � ��ادة ال� �ق ��وة وامل ��رون ��ة ل��دى
األشخاص املصابني بالتهاب املفاصل
الروماتويدي .كما أن العضالت األقوى
تدعم املفاصل بشكل أفضل.
ك� ��ذل� ��ك ي� �م� �ك ��ن مل � �م� ��ارس� ��ة ال� �ت� �م ��اري ��ن
ال��ري��اض �ي��ة ،أن ت�ق�ل��ل ال �ت �ع��ب وت�خ�ف��ف
االكتئاب.
وتؤكد أبحاث ودراسات «مايو كلينك»،
أن اللياقة البدنية الشاملة تساعد على
ال��وق��اي��ة م��ن أم ��راض القلب وال�س�ك��ري،
وهما من األمراض التي ّ
تقصر الحياة
وال � �ت� ��ي غ ��ال � ً�ب ��ا م� ��ا ت �ص��اح��ب ال �ت �ه��اب
املفاصل الروماتويدي.
ك� � �م � ��ا ي � � �س� � ��رع ال � � �ت � � �ه� � ��اب امل � �ف� ��اص� ��ل
ال� � ��روم� � ��ات� � ��وي� � ��دي م� � ��ن ف � � �ق� � ��دان ك �ت �ل��ة
ً
ال �ع �ض�لات ،وه ��و م��ا ي �ح��دث ع� ��ادة مع
تقدم األش�خ��اص ف��ي ال�س��ن .وه��ذا هو
السبب في أن من املهم القيام بممارسة
ال�ت�م��اري��ن ال��ري��اض�ي��ة ال�ت��ي م��ن شأنها
بناء العضالت ،باإلضافة إلى التمارين

الهوائية ،التي تقوي قلبك ورئتيك.
وت�ش�ي��ر ال��دراس��ات إل��ى أن ممارسة
ال �ت �م��اري��ن ال��ري��اض �ي��ة ل��ن ت ��ؤدي إل��ى
ت �ف��اق��م أع � � ��راض ال� �ت� �ه ��اب امل �ف��اص��ل
الروماتويدي .ولكن إذا ك��ان التهاب
امل �ف��اص��ل ال ��روم ��ات ��وي ��دي ق ��د أل �ح��ق
ً
أضرارا بالغة في الوركني أو الركبتني،
فقد ترغب في اختيار التمارين ذات
التأثير املنخفض مثل السباحة أو
التمارين الهوائية املائية أو املشي أو
ركوب الدراجات.

بروتين  ..FHR-4السبب المباشر
لمعظم حاالت «العمى» عالميا ً
أحمد بدر
ك �ش �ف ��ت دراس � � � ��ة ح ��دي� �ث ��ة أن م ��رض
الضمور البقعي ،ال��ذي يصيب العينني
يمكن ع�لاج��ه مسبقا ،لتجنب العمى،
ع ��ن ط ��ري ��ق اخ �ت �ب ��ار دم ي �ك �ش��ف ع��ن
وجود بروتني معني في الدم ،يؤدي الى
هذا املرض.
وب� � �ح� � �س � ��ب ص � �ح � �ي � �ف� ��ة دي � � �ل� � ��ي م �ي ��ل
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ف��إن مجموعة م��ن علماء
وأط �ب ��اء ال �ع �ي��ون ب�ج��ام�ع��ة م��ان�ش�س�ت��ر،
ت��وص �ل��وا إلم�ك��ان�ي��ة إج� ��راء اخ�ت�ب��ار دم
جديد يساهم في تشخيص هذا النوع
م��ن ال�ع�م��ى ،ال ��ذي ي�ع��د األك �ث��ر ان�ت�ش��ارا
في العالم ،موضحة أنه صار باإلمكان
التنبؤ بمن يمكن أن يتعرض لضعف
البصر أو العمى بشكل كامل.
ونقلت الصحيفة البريطانية ع��ن بول
ب�ي�ش��وب ،أح��د امل�ش��ارك�ين ف��ي ال��دراس��ة
ال�ت��ي شملت أك�ث��ر م��ن  1000مريض،
قوله إنهم اكتشفوا أن بروتني FHR-
 4يلعب دورا في هذا املرض ،لذلك فإن
االخ�ت�ب��ار ي��وف��ر وس�ي�ل��ة للتنبؤ بخطر
اإلص��اب��ة ،ع��ن طريق قياس مستويات

البروتني في الدم.
وأوض � �ح� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن االخ �ت �ب��ار
ال�ج��دي��د يمكن اع�ت�ب��اره ط��ري�ق��ا ج��دي��دا
للعالج ،عن طريق تحديد مدى الحاجة
إلى خفض مستويات البروتني في الدم،
الستعادة وظائف الجهاز املناعي في
العينني ،الف�ت��ة إل��ى أن م��رض الضمور
ال �ب �ق �ع ��ي  AMDي �ص �ي��ب  600أل ��ف
بريطاني ،ومليوني أميركي.
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منوعات

حل جيد يمكن استخدامه في حفل زفاف ابنتك

التجاهل ..أفضل سالح لمواجهة «طليقك»
إيلينور غوردون سميث (الغارديان)
أرس� �ل ��ت ق ��ارئ ��ة ال � �س� ��ؤال ال �ت ��ال ��ي ل�خ�ب�ي��رة
العالقات األس��ري��ة في صحيفة الغارديان
البريطانية:
ح��دث الطالق بيني وب�ين وزوج��ي منذ 10
س �ن��وات .ل��م ت�ك��ن ت�ج��رب��ة م��ري��رة ،صحيح
أن��ه هجرني من أج��ل ام��رأة أخ��رى ،ولكن ـــــ
ع��ودة إلى ال��وراء ـــــ أتذكر أن سلوك زوجي
ّ
خالل زواجنا ،الذي دام  30عامًا ،لم يتسم
بالدفء تجاهي.
لم يحدث بيننا اتصال ،وعلى مدى سنوات
طويلة لم نتقابل إال عند تخرج ابنتي .لم
ت �ك��ن م�ن��اس�ب��ة س �ع �ي��دة .اح�ت�ف�ل�ن��ا بخطبة
ابنتنا في عيد امليالد ،وأنا اآلن مضطرة الى
ّ
التصرف ك �ـ«أم ال �ع��روس» على غير رغبة
م�ن��ي .ال تفهموني خ�ط��أ ،أن��ا أح��ب ابنتي،
وتربطني بها عالقة حميمة وأريد أن أقيم
ل�ه��ا ح�ف��ل زف ��اف ال ُي �ن �س��ى .ل�ك�ن�ن��ي لست
متأكدة من أنني أستطيع امتالك الشجاعة
الكافية ملقابلة زوج��ي ال�س��اب��ق وشريكته
ال � �ج� ��دي� ��دة وب� �ق� �ي ��ة أف� � � ��راد أس � ��رت � ��ه .ب�ع��ض
األشخاص الذين استشرتهم يقولون إنني
ّ
أنانية .والبعض اآلخر يتفهمون تحفظاتي.
كيف يمكنني تجاوز حقل األلغام هذا الذي
وجدت نفسي في خضمه؟
فجاءها الرد التالي من الخبيرة:
استوقفني ك�ث�ي�رًا ق��ول��ك« :ل��م ت�ك��ن تجربة
مريرة ،لقد تركني المرأة أخرى».
واسمحي لي أن أق��ول شيئًا حقيقيًا :أنت
تشعرين باملرارة .وكيف ال تشعرين بذلك؟

يمكن أن ي��ؤت��ي س��وء املعاملة ث �م��اره بعد
س�ن��وات ،وعندما يحدث ذل��ك تكون امل��رارة
ً
شديدة .إننا نقضي وقتًا طويال في إقناع

أنفسنا بأن ما حدث لم يكن بهذا السوء،
وإال فسيتعينّ علينا سماع القصة األخرى،
ال�ق�ص��ة امل��ؤمل��ة وال�ب�س�ي�ط��ة ب��أن�ن��ا تعرضنا

ل�ل��أذى ون��رف��ض ذل� ��ك .وع �ن��دم��ا نسمعها
أخ �ي �رًا ،ف��إن�ن��ا نطلق ال�ع�ن��ان للتنفيس عن
س� �ن ��وات م ��ن ال �غ �ض��ب واألل� � ��م واإلح � �ب ��اط.

ليست من املهني لك أن تقولي إنك تشعرين
ب��امل��رارة ،فأي ام��رأة مكانك كانت ستشعر
ب �ه��ا .وم ��ن ح�ق��ك ال�ت�ن�ف�ي��س ع�م��ا ي ��دور في

داخلك ،بل أن تصرخي به عاليًا.
ل �ك��ن ال �س � ّم��اح ل�ن�ف�س��ك ب ��أن ت �ش �ع��ري كما
ترغبني حقًا يختلف عن إعطاء نفسك إذنًا
ّ
للتصرف كما تريدين.
ّ
أع �ل ��م أن� ��ك ت �ع��رض��ت ل� �ل��أذى .ل �ك��ن ه� ��ذا ال
يخصك وح��دك ،في النهاية .ه��ذا ي��وم فرح
اب �ن �ت��ك .وال� �س ��ؤال ع�م��ا ي�م�ك��ن أن ت��واج� ّه��ي
ي �ج��ب أن ي�ت�م��اش��ى م ��ع األس �ئ �ل��ة امل�ت�ع��ل�ق��ة
بكيفية تأثير قرارك في ابنتك .وهذا يجب
ان يجعل ق��رارك محكوما بمصلحة ابنتك
وسرورها.
ربما إنك لست واثقة بما يكفي من أنه لن
ي�ت�ص��رف ب�ط��ري�ق��ة ق��د ت��دف�ع��ك إل ��ى ال�ب�ك��اء
أو إل ��ى ال �ش �ج��ار ،وح�ق�ي�ق��ة أن ��ه ال يمكنك
استبعاد ذلك يعني أنه ال ينبغي لك الذهاب.
ولكن أي قرار تتخذينه يجب أن يكون من
أجل ابنتك.
ي�م�ك�ن��ك ال �ب ��وح الب �ن �ت��ك ب �م��ا ت �ش �ع��ري��ن ب��ه.
واط �ل �ب��ي م �ن �ه��ا أن ت �ك ��ون ص��ري �ح��ة م�ع��ك
تمامًا بشأن ما إذا كانت تحتاج وج��ودك
إل ��ى ج��ان�ب�ه��ا ف ��ي ي ��وم زف��اف �ه��ا ،أو م ��ا إذا
ك��ان��ت ستكون سعيدة تمامًا ف��ي غيابك.
ولكن يمكنك القيام بما فعله الكثيرون من
قبلك ،وهو حضور حفل الزفاف وتجاهل
وجود الزوج السابق وأن تبدي بحالة طيبة،
وتذكري أنك تفعلني ذلك من أجل ابنتك.
ابنتك تقيم حفل زواجها الخاص ،ومثل كل
الزيجات ،ستكون هناك أوقات تشعر فيها
فاحرصي ان
بصعوبات الحياة وال��وح��دة.
ّ
تجعلي ه��ذا اليوم سعيدًا ،مهما كلف ذلك
من ثمن.

تدمر العالقة
سيطرة الزوجة ومراقبتها لزوجها ..وكبته لحريتها وطموحها ضمن  11سبباً ّ

«صدقوني»:

هل التوتر مسؤول عن مشاكلنا الزوجية؟

الثقة بالنساء
يمكن أن تغير العالم

 - 6مرور العالقة
بمرحلة صعبة وحرجة

د .خلود البارون
الغرائز اإلنسانية ال يمكننا إهمالها ،ملا لها
م��ن تأثير ق��وي على صحتنا النفسية قبل
البدنية .كما أن الدراسات تستمر في اثبات
أه�م�ي��ة العملية الحميمة ك��وس�ي�ل��ة أساسية
للحفاظ على عالقتنا الزوجية واستقرارنا
النفسي .ولكن ،لو كانت بهذه األهمية ملاذا
ي�ه�م�ل�ه��ا ال �ب �ع��ض ل�ت�ص�ب��ح ح �ي��ات��ه ال��زوج �ي��ة
فقيرة الى هذا التواصل الجسدي والعاطفي؟

إذا كانت العالقة الزوجية تمر بمرحلة من
امل �ش��اك��ل وال �ش �ج��ار أو ح �ت��ى ال� �ف ��راق ،فمن
ال �ص �ع��ب ان ي�ش�ع��ر ال �ط��رف��ان ب��ال��رغ �ب��ة في
العالقة الحميمة ،ل��ذا من املهم التركيز على
حل املشكلة االصلية التي تمر بها العالقة،
وع��دم جعل البرود الجنسي كذريعة لزيادة
ال� �ج ��دل وال �ن �ف ��ور ب �ي �ن �ك �م��ا .وم �ت��ى م ��ا حلت
امل� �ش ��اك ��ل األس ��اس � �ي� ��ة ،س �ت �ج��د ان ال��رغ �ب��ة
والشهوة ستعودان إلى سابق عهدهما.

 - 1عدم التحدث عن العالقة
ي � ��رى ال � �خ � �ب ��راء أن ال � �ت ��واص ��ل واس� �ت� �م ��رار
الحديث ب�ين ال��زوج�ين م��ن األم��ور األساسية
لتقوية العالقة الزوجية عموما ،والحميمية
خصوصًا.

 - 7كثرة االنتقادات أو املقارنة
بينت دراس��ة ب��أن االنتقاد من أكثر األم��ور
ال�ت��ي تتنبأ ب��ال�ط�لاق .واالن�ت�ق��اد يختلف عن
توجيه النصائح واالرشادات بهدف تحسني
الطرف اآلخر او العالقة .فاالنتقاد غير البناء
أو ال�س�خ��ري��ة وإب � ��راز ع �ي��وب ال �ط��رف اآلخ��ر
سيشعره باإلهانة والجرح والخوف والبرود
وح�ت��ى رف��ض ال �ت �ع��ري .ك�م��ا ان امل �ق��ارن��ة مع
اآلخرين تعزز مشاعر النقص والغيرة وتدل
على انخفاض ق��در الطرف اآلخ��ر ومكانته.
وعليك تذكر أن العالقة الحميمة تزدهر مع
زيادة الشعور بالتقبل واألمان والراحة.

 - 2فرط التوتر
ع�ن��دم��ا ت�ع��ان��ي م��ن ش ��دة ال �ت��وت��ر وال�ض�غ��ط
ال�ن�ف�س��ي وال �ت �ع��ب ،ف��ذل��ك ل��ن ي�س�ب��ب ب ��رودك
ال �ع ��اط �ف ��ي ف� �ق ��ط ،ب� ��ل اخ � �ت �ل�ال ه��رم��ون��ات��ك
الجنسية أي �ض��ا .ك�م��ا ان اس�ت�ه�لاك طاقتك
ف��ي التفكير ب��امل�ش��اك��ل وامل�س��ؤول�ي��ات ق��د ال
يترك لك مجاال او طاقة للتفكير في الجنس.
وأظ �ه��رت ع ��دة دراس � ��ات أن ال �ت��وت��ر وال�ت�ع��ب
الجسدي من األمور التي تسبب قلة الرغبة،
وتحول الحميمية من نشاط ترفيهي ممتع،
إلى واجب زوجي مزعج.
وي�ق�ت��رح ب�ع��ض ال�خ�ب��راء ت �ف��ادي م��ا يسببه
ذل ��ك م��ن ب �ل�ادة وان ��زع ��اج ع�ب��ر ع�م��ل ج��دول
ي �ح��دد م��واع�ي��د ال�ع�لاق��ة الحميمية ب ��دال من
ان �ت �ظ��ار ال �ش �ع��ور ب� ��امل� ��زاج وال ��رغ� �ب ��ة .ف��ذل��ك
ل��ن ي �ع��ود ال �ط��رف�ين ع�ل��ى رت ��م ال �ع�لاق��ة ف�ق��ط،
ب��ل وس�ي�س��اع��ده�م��ا ع �ل��ى ت �ح��ري��ر امل�ش��اع��ر
السلبية وخفض معدل هرمونات التوتر في
أجسامهم أيضا.

 - 3اضطرابات النوم
أظ� � � �ه � � ��رت دراس � � � � � � ��ة ان م � � �ع� � ��دل ه � ��رم � ��ون
ال �ت �س �ت��وس �ت �ي��رون ي �ت �ض��اع��ف ع �ن��د ال��رج��ل
ً
أث� �ن ��اء م��رح �ل��ة ال� �ن ��وم ال �ع �م �ي��ق ل �ي�ل�ا وخ�ل�ال
ساعات الصباح الباكر .ل��ذا ،فإن لم يحصل
الرجل على ساعات كافية من النوم العميق،
ف ��ذل ��ك س �ي �ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه ان� �خ� �ف ��اض م �ع��دل
ال �ت �س �ت��وس �ت �ي��رون ف ��ي ج �س �م��ه ،وب��ال �ت��ال��ي
ان� �خ� �ف ��اض ال ��رغ� �ب ��ة ال �ج �ن �س �ي��ة .م �م��ا ي �ب��رر
انخفاض معدل ه��ذا الهرمون ال��ذك��وري في
بعض الشباب «رجال األعمال والعاملني في
نظام املناوبات الليلية» ،لدرجة ان يتساوى
معدله م��ع رج��ال أكبر منهم بعشر سنوات

 - 8امللل وتقدم العمر
وأكثر .أما النساء ،فيعتمد شعورهن بالرغبة
الجنسية على شعورهن ب��ال��راح��ة واألم ��ان.
وق�ل��ة ال�ن��وم وال�ش�ع��ور بالتعب واالن �ه��اك من
العوامل التي تزيد برودهن.

ال��زوج��ة أك �ث��ر ت��أث��را ب��ال��رف��ض ،ف�ه��ي تعتبر
ع��دم رغبة ال��زوج بها (م��ن دون م�ب��رر) أم�رًا
ي��دل على وج��ود نقص فيها او مشكلة في
العالقة ،بل وحتى دليال على خيانته.

 - 4اختالفات شخصية

 - 5مشكلة نفسية وصحية

من الطبيعي ان تتقلب مشاعر ودرجة الرغبة
الحميمة بني الرجل واملرأة .فهذه الرغبة تتبع
رتم طبيعة الحياة والعالقة الزوجية ،وحتى
تغير معدل الهرمونات في الجسم .ومن املهم
أن يناقش كل طرف بشكل صريح مشاعر
الرغبة ،ويعبر عن مزاجه وحاجاته من دون
انتقاد وتحكم .فالتحدث عن هذه االختالفات
س�ي��وص��ل ال��زوج�ي�ن إل ��ى ح��ل وس ��ط ،وي ��درأ
ع�ن�ه�م��ا أي ب� ��ؤرة ل�ن�م��و امل �ش��اك��ل وم�ش��اع��ر
ال��رف��ض .فعدم التحدث ع��ن االخ�ت�لاف��ات في
ال��رغ�ب��ة ق��د يسبب ت�ص��اع��د م�ش��اع��ر التوتر
والنفور وحتى األلم النفسي.
ف�ق��د ي�ش�ع��ر ال �ط��رف ال� ��ذي ل��دي��ه رغ �ب��ة أك�ث��ر
تأججا ب��ال��رف��ض مما سيبعده وي�ن�ف��ره من
أي طلب مستقبلي .وق��د بينت دراس ��ة بأن

للحالة الصحية تأثير مباشر في الرغبة
وال �ق��درة الجنسية .واالم ��ر نفسه ينطبق
على الحالة النفسية أيضا ،ان كنت تعاني
ال�ت��وت��ر أو االك �ت �ئ��اب أو ال�ص��دم��ة أو حتى
النقص ف��ي الثقة بالنفس أو الخجل من
ش �ك��ل ال �ج �س��م ،ف �م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن ت�ب��رد
م�ش��اع��ر ال��رغ �ب��ة ب��ل وق ��د ت�ت��وق��ف نتيجة
لضعف ج�ن�س��ي .ك�م��ا ي�ع��رف ب��أن بعض
األدوي ��ة العالجية لديها أث��ر جانبي يقلل
ال �ش �ه��وة وال � �ق� ��درة ال �ج �ن �س �ي��ة .وإن كنت
ت�ت�ع��ام��ل م��ع أي م��ن ه ��ذه امل �ش��اك��ل ،فأهم
ع�ل�اج ل�ه��ا ه��و ال �ص��راح��ة وال �ت��واص��ل بني
الزوجني وتفهم كل طرف لآلخر .فالتقبل
وتعزيز التواصل النفسي سيزيد فرصة
نجاح العالقة الحميمة وتحفيز الرغبة.

العازبون أقصر عمراً
أظهرت دراسة لباحثني من مستشفى جامعة جون هوبكنز ،شملت  76ألف متطوع ،أن الرجال العازبون يموتون في سن مبكرة ،بل
ان نسبة الوفيات ترتفع الى  %63لدى االزواج الذين فقدوا زوجاتهم ،مقارنة بأقرانهم الذين يعيشون مع زوجاتهم .بينما ترتفع قدرة
املرأة على التعامل مع العنوسة وحتى الترمل مقارنة بالرجل .كما أظهرت الدراسة ان ما يميز املرأة عن الرجل ،هو قدرتها على القيام
بمهمات عدة .فهي تتمتع بقدرات طبيعية على رأسها الحمل واإلنجاب والصبر ،باإلضافة الى تحملها مسؤوليات رعاية األسرة وإدارة
حياتها الوظيفية لكسب لقمة العيش .وعلق أحد الباحثني قائال :يعتمد الرجل على املرأة بدرجة كبيرة في الحفاظ على توازنه النفسي
والعقلي .ويشعر أغلب األزواج بالكآبة عندما تغيب عنه زوجته لفترة طويلة .وكثير منهم يهمل طعامه وأعماله ومظهره الخارجي
ويلتزم البيت في حالة غياب الزوجة.
من األدلة الدامغة على حاجة الرجل للزوجة هي الدراسات ،التي أشارت إلى ارتفاع فرصة إصابة الرجال غير املتزوجني باألمراض
العضوية والنفسية ،كما انهم أقصر عمرًا .بينما تؤكد الدراسات نفسها أن النساء األرامل والعازبات تكون صحتهن أفضل .بل ان
درجة عدم قدرة الرجل على االستغناء عن املرأة وصلت الى تأكيد دراسة حاجة الرجل األساسية اليومية لحضن زوجته  24مرة على
األقل .حتى يساعده ذلك على خفض التوتر والتعب وتحسني صحته ومعنوياته .وقسمت الدراسة حاجة الرجل لألحضان إلى التالي:
 4حتى يستمر في الحياة ،و 8من أجل النشاط والنجاح ،و 12لتخفيف شعوره بالضغط النفسي.

ف��ي ب��داي��ة س �ن��وات ال� � ��زواج ي �ك��ون ل�ل�ع�لاق��ة
الحميمة طابع من اإلثارة والحماس وحتى
ال �ت �ج��دد .وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ان ي� ��ؤدي ت �ك��رار
النشاط نفسه باإليقاع عينه إل��ى الشعور
ً
بامللل وحتى الكبر سنا وعاطفيا ،عن أمور
كنتم تقومون بها وأنتم شباب .ولكن عليك
أن ت �ع��رف ب ��ان ال��رغ �ب��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ه��ي أم��ر
غ��ري��زي يستمر م��ع اإلن �س��ان ط��وال عمره،
وه ��ي ش �ع��ور إن �س��ان��ي ب �ح��ت ،وم ��ن الخطأ
وص �ف �ه��ا ب �غ��ري��زة ح �ي��وان �ي��ة .ل ��ذا ال تشعر
بالعار او الخجل أو حتى تقدم العمر على
مناقشة كيفية تجديد رتم العالقة وإدخال
تغييرات فيها.

 - 9عدم االهتمام بالنفس
يؤكد الخبراء ان االهتمام بالنفس واملظهر
م��ن األم��ور املهمة ال�ت��ي ت�ع��زز مشاعر أنوثة
الزوجة وذكورة الزوج.

 - 10التعامل
وكأنك ولي أمر الطرف اآلخر
تكثر بعض الزوجات من السيطرة ومراقبة
ال��زوج ،بحيث يصبح دوره��ا في حياته مثل
دور أمه .واالمر ذاته ينطبق على الزوج الذي
يحتل دور األب ف��ي ح�ي��اة زوج �ت��ه ،فيكبت
ح��ري�ت�ه��ا وم �ج��ال ت�ع�ب�ي��ره��ا ع��ن م�ش��اع��ره��ا
وخيالها وحتى طموحها .وهذه التصرفات
ليست غير طبيعية أو غير مقبولة للطرف
اآلخ� ��ر ف �ق��ط ،ب��ل وم �ن �ف��رة وم�س�ب�ب��ة ل�ل�ب��رود
الجنسي أيضا.

 - 11امليل إلى الحزن
ض � �غ� ��وط� ��ات ال � �ح � �ي� ��اة ق � ��د ت� �س� �ب ��ب م �ي��ل
ال�ش�خ��ص إل ��ى ال �ح��زن .وي�م�ك��ن ال �ق��ول ان
ه��ذا األم��ر أك�ث��ر تفشيا ب�ين ال�ن�س��اء .وقد
بينت دراسة أن الرجال يشعرون بالنفور
من امل��رأة الحزينة والنقدية ،وال يفضلون
قضاء وقت طويل معها .ورغم ان الرجل
يقدر ويتفهم حزن املرأة ،ولكنه يتوقع ان
يستمر ح��زن�ه��ا ون�ك��ده��ا ل�ف�ت��رة قصيرة
وليس طوال الوقت.

رافع البرغوثي
ت �ت �ح��دث ال �ن �س��اء ال�ل�ات ��ي ت�ع��رض��ن
للتحرش عن املهن ومعاناتهن ،بعد
ان كن يهمسن بذلك فقط ،وي��زداد
ع� ��دد ال ��ذي ��ن ي �ص��دق��وه��ن وي �ث �ق��ون
بهن.
ج� �م� �ع ��ت ال � �ك� ��ات � �ب � �ت� ��ان ج �ي �س �ي �ك��ا
فالنتي وج��اك�ل�ين ف��ري��دم��ان مؤلفة
«ن�ع��م تعني ن �ع��م» ،ف��ي ه��ذا الكتاب
«ص � ��دق � ��ون � ��ي» ال � � �ص� � ��ادر ح��دي �ث��ا
مساهمات عدد من اب��رز األص��وات
في الحركة النسوية ،في االجابة عن
ال�س��ؤال :م��اذا سيحدث إذا صدقنا
النساء؟ من اجل بناء «ثقة بسيطة
ول�ك��ن ج��ذري��ة ف��ي ال �ن �س��اء» ،النقاذ
االرواح وتحقيق ال�ع��دال��ة .والعنوان
ال�ف��رع��ي ل�ل�ك�ت��اب ه��و «ك �ي��ف يمكن
للثقة بالنساء ان تغير العالم؟».
ت�ق��ول جيسيكا فالنتي ان كاميرا
ب � ��والروي � ��د س ��اع ��دت ع �ل��ى خ�ف��ض
م� �ع ��دالت ال �ع �ن��ف امل �ن��زل��ي ب �ت��زوي��د
الضحايا بإثبات ف��وري وملموس
يقدمنه الى الشرطة ،وإن اإلنترنت
ً
ت� ��دش� ��ن «ت � � �ح� � ��وال ث � �ق ��اف � �ي ��ًا» ازاء
العنف الجنسي بالسماح للنساء
ب �م �ش��ارك��ة ت �ج��ارب �ه��ن الشخصية
والتأكيد عليها.
وي��ؤك��د م��وي��را دون�ي�ج��ان أن رفض
سيغموند ف��روي��د للنتائج األول �ي��ة
ال �ت��ي ت��وص��ل إل �ي �ه��ا ح ��ول ال��رواب��ط
بني الهستيريا واالع�ت��داء الجنسي
ال� ��واس� ��ع ال� �ن� �ط ��اق ،وض� ��ع ن �م��وذج��ا
ل ��رد ف�ع��ل ال�ج�م�ه��ور ع�ل��ى ات�ه��ام��ات
االغتصاب.

وي � �س � �ت � �ك � �ش� ��ف ج � �م � �ي� ��ل س �م �ي��ث
ال�ت�ق��اط�ع��ات ب�ين ث�ق��اف��ة االغ�ت�ص��اب
وال � �ع � �ن � �ص� ��ري� ��ة ف� � ��ي ق� �ض� �ي ��ة ب �ي��ل
كوسبي.
ويالحظ العديد من املساهمني في
ال�ك�ت��اب ،ومنهم عضو الكونغرس
آي ��ان ��ا ب��ري �س �ل��ي ،أه �م �ي��ة ت �ص��دي��ق
ضحايا العنف الجنسي وتحقيق
العدالة املوثوقة لهم.
ت�ق��ول دال�ي��ا ليثويك :ن�ع��م ،نحن في
لحظة سادية اآلن ،ه��ذه هي الكلمة
ال�ص�ح�ي�ح��ة ،ف ��رح داخ �ل��ي ب�م�ع��ان��اة
الذين نكرههم ...لست واثقة تماما
م��ن أن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام أو املحاكم
ت��ري��د أن تحسب ح�س��اب��ا حقيقيا
ل �ل �م �ع��ان��اة ...إن إدراك م �ع��ان��اة أي
شخص آخر غير األثرياء واألقوياء
يحتاج إلى مزيد من التعاطف .ليس
الفشل مجرد فشل للنظم ،إنه فشل
إنساني.

لوحة «رقصة الخماري»
تظهر بعد  30عاما ً
محمد حنفي
بعد  30عاما من الغياب ،عادت لوحة
«رق �ص��ة ال �خ �م��اري» ل�ش�ي��خ ال�ن�ح��ات�ين
الكويتيني ال��راح��ل عيسى صقر إلى
أحضان الكويت ،اللوحة سرقت أثناء
الغزو في ع��ام  1990ورسمها صقر
عام  1968بالزيت على الخشب مقاس
.60*80
قصة عودة اللوحة بعد اختفائها ملدة
 30سنة بطلها مهندس مصري مقيم
ب��ال �ك��وي��ت وع��اش��ق ل�ج�م��ع األن�ت�ي�ك��ات
ي��دع��ى ع �م��رو ه�ي�ك��ل ،ق��رر ه�ي�ك��ل بيع
مجموعة منها م��ن أج��ل اإلن�ف��اق على
التكاليف الباهظة لعالج ابنه املريض
ب��ال �ت��وح��د ،وذه� ��ب إل ��ى ال �ف �ن��ان يحيى
س��وي �ل��م م ��دي ��ر غ ��ال �ي ��ري ب ��و ش �ه��ري
ل �ي �س��اع��ده ف��ي ب�ي�ع�ه��ا ،وب�ي�ن�م��ا يقلب
س��وي�ل��م ف��ي امل�ق�ت�ن�ي��ات ح�ت��ى ألجمته
املفاجأة بوجود اللوحة املفقودة.
امل �ه �ن��دس امل �ص��ري وف� ��ور ع�ل�م��ه من
سويلم بأن اللوحة مسروقة من أيام
ال �غ��زو ق ��رر إع� ��ادة ال �ل��وح��ة ل�ل�ك��وي��ت،

امل � �س ��ؤول ��ون ف ��ي امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب ،ق��ام��وا
باالتصال بهيكل ،وق��ام��وا بتكريمه
في مكتب األمني العام بحضور ابن
ال �ف �ن��ان ال��راح��ل ع�م��ر ع�ي�س��ى صقر
وال��وك �ي��ل امل �س��اع��د د .ب ��در ال��دوي��ش
ومدير إدارة الفنون التشكيلية ضياء
البحر واملستشار اإلع�لام��ي مظفر
عبد اهلل.
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ُك َّتاب وآراء

ً
كرامة
إن للعمالة السائبة

رسالة

«طلعت
غلطان»
قيس األسطى
بعد الفحص واملعاينة على الطبيعة اتضح أن عدد مواقف السيارات
املخصصة ملستوصف الدسمة خمسة وعشرون وليس عشرين
كما ذكرنا في مقال س��اب��ق ..ولكن ما لم نذكره أن املبنى محاط
بصالة أفراح وفرع لبنك ومبنى لوزارة التجارة ومحال تجارية ،فهل
املطلوب أن نذهب إلى هذه املباني بهليكوبتر مثال حتى نستطيع أن
نصل إليها؟! والسؤال األهم :من املهندس املسؤول الذي وقع على
هذه املخططات بهذا الشكل؟! وملاذا ال تتكرم وزارة الصحة بالرد
بدل التلهي بنشر صور مسؤوليها على الفاضي واملليان؟!
هذه الذهنية تدلل على أن الحكومة ال تقيم وزنا للناس وال تحترم
آراءه��م ،وإال بماذا نفسر هذه التصرفات؟! ففي البلدان املجاورة
تشيد مواقف السيارات قبل املباني ،أما لدينا فدبر نفسك ،إن شاء
اهلل تأتي «بقاري» وهذا مناسب على اعتبار أن وزارة الصحة يجب
أن تشجعنا على الرياضة.
ف��ي م��وض��وع آخ ��ر ،ت�ع��ب أص �ح��اب ق�س��ائ��م غ��رب ع�ب��د اهلل امل�ب��ارك
من املناشدة بخصوص إيصال التيار الكهربائي إل��ى منطقتهم،
فقد انتهى بعضهم من البناء منذ سنة ووص��ول فصل الصيف
وال �ح��ر ال�ش��دي��د إل��ى ه��ذه امل�ب��ان��ي م��ن دون تكييف يعني خسائر
ب��آالف ال��دن��ان�ي��ر ،ألن أراض ��ي ال��رخ��ام والسيراميك ستتكسر في
مكانها ووزي��رة األشغال واإلسكان الدكتورة رنا خير من يعرف
ذلك ،والبديل استئجار مولدات كهرباء كبيرة للتبريد ،وهذا أيضا
سيكلف أصحاب القسائم مبالغ كبيرة أيضا.
كل ما نرجوه من الدكتورة رنا أن تتابع املوضوع وأن توليه اهتماما
خاصا ،خصوصا أنها ب��دأت بداية صحيحة وإن ش��اء اهلل تكمل
مشوارها صح ،وأن تعمل للناس ال لعدسات الكاميرات.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

أبداً ما «راحوا الطيبين»
سعاد أحمد الدبوس
«راح��وا الطيبني» ..نغمة نشاز تعزف بكثرة هذه األيام يرددها البعض
دون إدراك لخطورتها ومن دون وعي ملدى تأثير هذه الكلمة على األنفس..
فذلك  -بقصد أو من دون قصد ،بعلم أو بجهل  -يرسخ نظرة تشاؤمية
سوداوية ويرسخ انطباعا عاما بنفي الخيرية في الناس وتحولهم إلى
ّ
أناس أشرار وهو هنا يدعوهم ضمنا إلى الفساد والخبث ،فقد ولى زمن
أهل الصالح وأهل الطيب« ،إذا قال الرجل هلك الناس فهوأهلكهم» حديث
صحيح -فهو يظن بنفسه السوء وعدم الصالح لذلك هو يرى اآلخرين
بعينه ،ويريد من الجميع أن يحملوا هذا الظن السيئ ،والسلوك املذموم،
ً
وكما قيل ّ
ود السارق لو كل الناس ّ
سراق حتى ال يكون منبوذًا معزوال..
هذا الفكر وهذا النمط وباء على املجتمعات تجب مقاومته واستئصاله..
ُ
باق في هذه األمة إلى قيام الساعة ..ولو خليت لخربت .أنتم خير
فالخير ٍ
أمة أخرجت للناس ،وال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ثابتني
ال يضرهم من خذلهم وال يؤثر عليهم ضغط األقران إلى قيام الساعة،
كما بشرنا بذلك رسولنا صلىاهلل عليه وسلم.
إن بث روح اليأس واإلحباط أعظمدمار للمجتمعات ،والهزيمة النفسية
تجر بعدها ال�ه��زائ��م كلها بجميع أن��واع�ه��ا ،لذلك كان ال�ي��أس كفر قال
تعالى «إ َّن� ُ�ه َال َي� ْ�ي� َ�أ ُس م��ن َّر ْوح اللهَِّ إ َّال ْال� َ�ق� ْ�و ُم ْال� َ�ك��اف� ُ�ر َ
ون».ال�ط� ّ�ي��ب هو من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
طيب مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وح��رص أن يكون من كسب
ح�لال ،ويتحقق أن ما يتقاضاه من م��ال يكون مستحقا وف��ي مقابل
عمل مخلص جاد ،حينما طلب الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص
ً
طلبًا ذكيًا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائال يا رسول اهلل ادع
اهلل أن يجعلني مستجاب الدعوة رد عليهالرسول صلى اهللعليه وسلم
ً
مباشرة «أط��ب مطعمك تستجب دعوتك» حديث صحيح ،كأنه يخبره
أن املعادلة سهلة فحينما تحرص على املكسب الطيب وامل��أك��ل الطيب
تكون مستجاب الدعوة ،وهذه وصية لكل مسلم في كل زمان وفي كل
م�ك��ان ..انها البركة التي ستعم وال�ف�لاح وال �س��داد ال��ذي سينتشر .من
َ َّ
الط ِّي َب ُ
ات
طابت نواياه وأفعاله طابت كلماته وزان منطوقه قال تعالى «و
َّ ِّ َ َّ ِّ َ َّ ِّ
ات» فالكلمات الطيبة ال تصدر إال من األرواح
ِللطي ِبني َوالطي ُبون ِللطي َب ِ
الطيبة والنفوس الزكية التي ال تنشر إال الخير وال تعمل إال الخير .ال،
أب �دًا ،ما «راح��وا الطيبني» نحن نراهم بيننا ينشرون الخير ويعمرون
األرض بكل ما هو جميل ،يدخلون السرور على القلوب وينفعون الناس
بما يحتاجون «وأح��ب الناس إل��ى اهلل أنفعهم للناس» حديث صحيح.
وه��ؤالء الطيبون إذا انتهت رحلتهم على ه��ذه األرض ُيقابلون بجزاء
جميل في جنة ربهم ،تستقبلهم املالئكة بالبشارات والسالم ،تقول لهم
َ َ َّ َ َّ َ
ين اتق ْوا
طبتم وسلمتم فالجزاء من جنس العمل ،قال تعالى «وسيق الذ
َ
َِ َ َ ِ َ َ ُ
َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ً َ َّ َ َ ُ َ ُ
وها َوف ِت َح ْت أ ْب َو ُاب َها َوقال ل ُه ْم خ َزنت َها
ربهم ِإلى الجن ِة زمرا حتى ِإذا جاؤ
َ ٌ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ
وها خا ِل ِدين» ،أبدا ما «راح��وا الطيبني» وهم
س�لام عليكم ِطبتم فادخل
كثير ،اللهم اجعلنا منهم.

تحت المجهر
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على رصيف مدخل املحال التجارية في منطقة العبدلي
شاهدت تجمعًا من الناس ينتظرون من يحتاج خدماتهم
ليتناولوا منه أجرًا ،هذا ما سمعته منهم .لألسف الشديد،
ه ��ؤالء ال�ع�م��ال مجموعة يطلق عليها «ال�ع�م��ال��ة ال�س��ائ�ب��ة»،
ُّ
والتسيب وعدم االستقرار،
يعيشون في حالة من التشتت
خوفًا من تطبيق اإلج��راءات األمنية القانونية بحقهم ،ولذا
ت�ج��د ه ��ؤالء ال�ب��ؤس��اء ي�ت�ه� ّ�رب��ون م��ن م�ك��ان مل �ك��ان .التقيت
أحدهم من جنسية إح��دى ال��دول العربية الشقيقة ،سألته
عن سبب حضوره في هذا املكان في الوقت الذي يجب أن
يكون في مكان عمله ،وفق عقد العمل الذي حصل بموجبه
ُّ
للتسيب بل للعمل ،وهذا
على تأشيرة دخول البالد ،ليس
هو املفروض.
ً
بتأفف قائال :لقد اشتريت عقدًا للعمل من
البائس
رد ذلك
ٍ
أحد املكاتب املنتشرة في بالدنا التي تقوم ببيع عقود العمل
لراغبي العمل في دول الخليج ،وكان من نصيبي عقد عمل
للكويت ،اشتريت عقد العمل هذا بمبلغ كلفني الكثير ،على
أمل أن أحصل على إيراد شهري حني وصولي الى الكويت،

ق��دره  250دي�ن��ارًا ،ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي بعد هبوطي
م��ن ال�ط��ائ��رة التقيت أح��ده��م م��ن الجنسية اآلس�ي��وي��ة ،وملا
تعرف على هويتي قادني إلى الجهات الرسمية ،حيث عمل
على إنهاء إج��راءات دخولي للبالد حسب ما هو متبع من
إج��راءات ،ثم قادني بعد ذلك إلى منزل وجدت به مجموعة
من االخوة العمال من أبناء بالدي ،وفي اليوم التالي قادني
ذل��ك الشخص نفسه إل��ى إح��دى اإلدارات الحكومية ،حيث
ً
ح��رر لي عقدًا للعمل بمبلغ  80دي�ن��ارًا شهريًا عامال في
إحدى املزارع بــ «العبدلي».
أودع�ن��ي ذل��ك الرجل في إح��دى امل��زارع التي لم أمكث فيها
سوى أيام معدودة ..جاء بعد ذلك ليقول لي ليس لي مكان
َّ
وعلي أن أغادرها ،وأن أدبر حالي بنفسي ،بسبب
باملزرعة،
أن الشركة التي أبرمت معي العقد قد أفلست ،وأن صاحبها
متوار عن األنظار وال َيعرف مكانًا له ،وعليه فقد التحقت
ٍ
بمجموعة م��ن االخ ��وة م��ن «ب�ل��دي��ات��ي» ش��ارك�ت�ه��م السكن
واملأكل ،ولكي أعيش وجدتني في هذا املكان كما ترى ال
أملك سوى ما يجود ّ
علي اهلل به من أجر.

اللهجة الكويتية..
وقدرتها على صنع
المعاني ()21

فايق عبدالجليل ..شاعر الصمود
أدع��و ال��ى إل�غ��اء االش ��ارة الضوئية بني
لغتنا األم ولهجتنا ،هذه اللهجة الطفلة
الجميلة التي يصطحبها الناس معهم
ف��ي مجالس الحكمة ومجالس الحب..
هذا الغصن من هذه الشجرة أي ان هذه
اللهجة الجميلة من هذه اللغة الرائعة».
ليؤكد أن لديه مشروعا تجاوز الكثير
م� ��ن م �ج��اي �ل �ي��ه ال� ��ذي� ��ن ان �ح �ب �س ��وا ف��ي
األط��ر أو أعاقتهم اللهجة العامية عن
استيعاب الجمال ولم أفاجأ بأن كبار
مطربي الخليج تغنوا بكلماته :طالل
املداح وعبادي الجوهر وابو بكر سالم
ومحمد عبده وغيرهم.
واعجبت كثيرا بـ «فينا واح��د بيلعب»
و«ع �ط �ش��ان اس �م��ع ي��ا ن �ه��ر» ،ك�م��ا ق��دم
«أوبريتات» ومسرح عرائس ودواوي��ن
فيها التفرد ،وأتوقف بمزيد من التقدير
وقت غزو الكويت ،حني قرر أال يغادر
ال��دي��رة ،وك�ت��ب أغ��ان��ي وطنية وانتجها
وغ �ن��اه��ا م ��ع امل �ج �م��وع��ة ف ��ي ج�ل�س��ات
مسجلة بالفيديو ،منها أغنية اختار
أن تغنيها طفلة صوتها رن��ان محفز
وم�ع�ب��ر«ن�ب�ق��ى نبقى ك��وي�ت�ي�ين /كسرة
خبز واس��م ك��وي��ت /تكفى ك��ل اللي في

صالح الغازي
@salehelghazy

ال�ب�ي��ت» وأغ�ن�ي��ة أخ ��رى رم��زي��ة تكشف
الوضع «جانـا الذيـب جانـا الذيـب خـرب
فـي ال��دي�ـ��رة تخـريب /ع��ض الطيب بعد
الطيب شطب على الديرة تشطيب /جانا
الذيب مكشر حاقد طالع صوب الشعب
الصامـد» ،وأغنية حماسية «م��ا نطلع
منها ما نطلع  /صوت الحق أقوى من
املدفع» ..أغان معجونة بالصمود وأداء
املجموعة الحماسي انتشرت في بيوت
الكويت وقت االحتالل وأقلقت املحتل،
ليضع الكلمة في موضعها الصحيح،
رافقه في ه��ذه املرحلة امللحن الشهيد
عبد اهلل ال��راش��د ،وم��ن خطورتهما تم
أسرهما في يناير .1991
عرف فايق عبد الجليل كأشهر أسير
ك��وي �ت��ي ..س �ي��رة ن� ��ادرا م��ا ن�ج��ده��ا في
عصرنا لشاعر بطل أحب الوطن ودفع
الثمن حياته.

السلطان قابوس ..نصف قرن من اإلنجازات
رحل عن دنيانا الفانية الى الدار الباقية
جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن
ت�ي�م��ور آل س�ع�ي��د س�ل�ط��ان ُع �م��ان ي��وم
الجمعة ،املوافق  ،18/1/2020عن عمر
يناهز  79عامًا قضاها في خدمة بلده
وشعبه وأمته.
فقد اعتلى ع��رش السلطنة ع��ام 1970
ب�ع��د ح�ك��م وال� ��ده ال�س�ل�ط��ان س�ع�ي��د بن
تيمور ،وقد استمر في الحكم خمسني
ع��ام��ا ،وه��ي اط��ول فترة قضاها زعيم
عربي في السلطة في العصر الحديث.
وقد شهدت السلطنة الشقيقة في عهد
جاللته نقلة نوعية ،حيث ّ
وحد واليات
السلطنة امل�ت��رام�ي��ة األط ��راف وقبائلها
في دولة عصرية تنعم باألمن واألمان
واالستقرار ،بفضل سياسته الحكيمة،
باتباع سياسة الحياد االيجابي وعدم
االن �ح �ي��از ،وال �ق �ي��ام ب��وس��اط��ات ه��ادئ��ة
ب�ين ال��دول املتنازعة ،إذ لديها عالقات
مستقرة مع جميع دول العالم.
وال ي�ت�س��ع امل �ق��ال ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ت��اري��خ
السلطنة وحكم السالطني من آل سعيد
وإنجازاتهم ،واألس�ط��ول البحري الذي
جاب أعالي البحار ،ووصل الى سواحل
دول ب �ع �ي��دة ،وس��أك�ت�ف��ي ب��ذك��ر بعض
م �ش��اه��دات��ي ف��ي ال�س�ل�ط�ن��ة ،ح�ي�ن كنت
مستشارًا في سفارة دولة الكويت في
مسقط ألكثر من خمس سنوات (1987
ـ�ـ�ـ  ،)1992ح�ي��ث اط�ل�ع��ت وت��اب �ع��ت عن

ن�ع��م ..كما يقول صاحبنا إن وض��ع الكثير م��ن ه��ؤالء
ال�ع�م��ال ال�س��ائ�ب�ين ف��ي ال�ك��وي��ت ك��ال��وض��ع ال ��ذي يعيشه
ه��ذا العامل البائس ،وه��م يطالبون بالعدل واإلن�ص��اف
والس�ت�ي�ع��اب�ه��م للعمل ف��ي أم��اك��ن تقترحها السلطات
الرسمية أو إع��ادت�ه��م إل��ى ب�لاده��م م�ك� ّ�رم�ين ،وال يعني
أن ن�ع��ال��ج أوض��اع �ه��م ب��ال�خ�ط��أ ك��ال�خ�ط��أ ال ��ذي اق�ت��رف��وه
للحصول على تأشيرة الدخول للبالد ،ومعاقبة كل من
ّ
ّ
وتسيبهم ف��ي ه��ذا ال��وض��ع املشني
تسبب ف��ي دخولهم
الذي يعيشونه.
إن لهؤالء الرجال كرامة فأكرموهم.
* سفير سابق

دريشة تراثية

من شباك الباص
ك�ل�م��ات أس �ت��اذ األدب ب�ج��ام�ع��ة جنيف
سيمون جارجي في صحيفة لوموند
« 1970التصميم على ع��دم االنسالخ
م � ��ن األرض ال� �ق ��دي� �م ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �ل��وى
ف ��ي ع��روق �ه��ا ج � ��ذور ح �ن�ي�ن ال �ش �ع��راء
وعواطفهم ،هو أشد بروزا لدى أصغر
ش �ع��راء ال �ك��وي��ت (ف��ائ��ق ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل)
واكثر ما يتمثل صدقه في تعابير هي
مزيج من العامية والفصحى».
ه� ��ذه ال �ك �ل �م��ات وش � �ه� ��ادات أخ � ��رى عن
بداياته حفزتني لقراءة شعره ،هو من
مواليد  ،1948تتجاوز أشعاره الشكل
وموضوعاته فيها رهافة ورومانسية
محببة مستخدما أل�ف��اظ��ا وت�ع�ب�ي��رات
عامية كويتية موحية وصياغة بسيطة
قادرة على تمثيل لهجته ببالغة ناجزة
غير متكلفة (حبيت في كل اللغات /لغة
اهتزاز الوردة وهي مفتحة)
ف� � ��ي ت � �ص � ��دي� ��ره ل � ��دي � ��وان � ��ه «س ��ال� �ف ��ة
ص �م �ت��ى« :»1977م�ن��ذ امل �ح��اول��ة األول��ى
حتى هذه املحاولة وأنا ال أرفض القديم
لكونه قديما وإنما أرفضه ألنه ال يزال
يركب الجمل ويمتنع عن ركوب طائرات
العصر السريعة ...منذ الخطوة األولى

محمد سالم البلهان*

كثب اإلنجازات الكثيرة واملتنوعة ،وفي
مقدمتها التنمية البشرية والتعليمية
وال�ص�ح�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ع�م��ران�ي��ة،
واالهتمام بالنواحي الثقافية واملحافظة
على التراث ،كما جرى تسخير الثروة
النفطية ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن محدوديتها
ل �خ��دم��ة ت �ن �م �ي��ة وت � �ط ��ور ال � �ب�ل��اد ،وق��د
ام�ت��از امل��واط��ن العماني بطيبته وكرمه
واخ�لاص��ه ب��ال�ع�م��ل ،وال �ت��زام��ه بتطبيق
القوانني والتعليمات.
وترتبط سلطنة عمان بعالقات متميزة
وراس� �خ ��ة م ��ع دول � ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى مر
ال �ت��اري��خ ،ح�ي��ث ك��ان��ت السلطنة محطة
وممرًا حيويًا للسفن الكويتية العابرة
ال��ى شبه القارة الهندية وأفريقيا ،كما
ك��ان ع��دد م��ن أب �ن��اء السلطنة يتلقون
تعليمهم في مدارس الكويت ،وقد تبوأ
بعضهم مراكز قيادية في بلدهم.
وم ��ن امل �ش��اري��ع ال �ع��دي��دة ف��ي السلطنة
إن �ش��اء امل �س��اك��ن وال �ف �ل��ل ال �ت��ي تميزت
بطريقة هندسية وذوق رف �ي��ع ،وال�ت��ي
ت �ك �ت �س��ي ب��ال �ل��ون األب � �ي ��ض ،وت�خ�ض��ع
لشروط معينة لبنائها ،كذلك الشوارع
وال� �ط ��رق وامل �س��اح��ات ال �خ �ض��راء على
ج ��وان� �ب� �ه ��ا ،ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن وع � ��ورة
ال �ت �ض��اري��س أح �ي��ان��ا ،ك��ذل��ك ال �ح��دائ��ق
واملتنزهات ..ويالحظ ال��زائ��ر للسلطنة
اللمسات الجمالية في املشاريع املنفذة،
وي�ت�م�ت��ع ب��امل�ن��اظ��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة واالف �ل�اج

محمد سعود
يوسف البدر*
وامل �ي��اه امل�ع��دن�ي��ة ال�ت��ي تنبع م��ن سفوح
ال�ج�ب��ال ،ك��ذل��ك موقعها االستراتيجي
امل �ت �م �ي��ز ف ��ي م ��دخ ��ل ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
وال �س��اح��ل ال �ط��وي��ل امل�م�ت��د ع�ل��ى خليج
عمان واملحيط الهندي.
وال يتسع املقال لذكر اإلنجازات الكثيرة
واملتنوعة التي أنجزت في عهد جاللة
ال�س�ل�ط��ان ال ��راح ��ل ق��اب��وس ب��ن سعيد
طيب اهلل ثراه.
ّ
وقد تسلم الراية في العهد الجديد ابن
عمه جاللة السلطان هيثم بن طارق بن
تيمور ،الذي أعده الراحل لهذا املنصب
ليقود السلطنة ال��ى آف��اق ج��دي��ده نحو
م��زي��د م��ن ال�ت�ق��دم وال�ت�ط��ور واالزده ��ار،
وهي تنعم باألمن واألمان واالستقرار،
وت� �ش ��ارك ش�ق�ي�ق��ات�ه��ا ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ودول ال �ع��ال��م ف��ي ص�ن��ع ع��ال��م ي�س��وده
السالم واألمن واألمان ،وتنعم الشعوب
بالطمأنينة واالستقرار ،وهذا ما نتمناه
للجميع.
واهلل املوفق.
* سفير سابق

د .سعود محمد العصفور
الغيم وه��و السحاب ،ويسمى أيضا امل��زن :يقال« :الغيم
ي�ح��وم وال ��رب رح ��وم» ي�ض��رب ف��ي ط�ل��ب ال ��رزق .وي�ق��ال:
«أيش على السحاب من نبح الكالب» ،أو بصيغة أخرى:
«م ��ا ي�ض��ر ال�س�م��ا ن�ب��ح ال �ك�ل�اب» ي �ض��رب ف��ي التسامي
والترفع عن الغير ،ويقال« :في السما غيم» يضرب في
التحذير .ويقال« :سحابة صيف ما تبلل» ،يضرب في
تهوين األمر ،وقد يقال فقط« :سحابة صيف» بمعنى ان
هذا األمر السيئ عارض لن يدوم.
املطر ويسمى أيضا الغيث :ويقال في االه��زوج��ة« :طق
يا مطر طق ،بيتنا يديد ،مرزامنا حديد» ،ويقال أيضا:
«يا أم الغيث اغيثينا خلي املطر إيينا  -يجينا» ،ويقال:
«امل�ب�ل��ل م��ا ي�خ��اف م��ن امل �ط��ر» ،وي �ض��رب ف��ي ال�لام�ب��االة
َ ْ
ع�ن��د ع �م��وم ال��خ��ط��ب ،ك�م��ا ي �ض��رب ف��ي ع��دم ال �ح��ذر من
ش��يء وق��ع وانتهى وال يمكن دفعه بحال .وأن��واع املطر
في اللهجة الكويتية« :إنميلي» ،و«إرش��اش» ،و«الطش»،
و«ال� ��رذاذ» ويعبر عنه باملطر الخفيف ،وإذا زاد سماه
البدو تسميات كثيرة منها« :السح» و«النضح» و«البغش»
و«ال��دث» و«ال��رك» و«الرهمة» وإذا كثر سمي« :تسكاب»،
واذا زادت قوته أكثر قيل« :السيل» و«الهتان» و«الهطل»
وهو املطر الغزير املتتابع ،ويقال في ذلك مثل« :إذا دلق
سهيل ال تامن السيل» ،واملعنى إذا طلع نجم السهيل
ال ت��أم��ن ه �ط��ول امل �ط��ر امل�ن�ه�م��ر ب� �غ ��زارة ،وي �ق��ال أي�ض��ا:
«مطر غزير» واملعنى يدل عليه .و«الديمة» املطر املتتابع
املستمر طويال وقد يستمر اليوم كله أو يومني أو أكثر،
وي�ق��ال أي�ض��ا« :س�ي��ل م��ا يبلك م��ا يهمك» واملعنى العام
ي�ض��رب ف��ي ال�لام�ب��االة م��ن ش��يء ال ش��أن ل�لإن�س��ان به،
و«املرزمات» ،و«مطر الصراقيع» مطر مصحوب بالبرق
والرعد وأحيانا بالريح العاصفة .وم��ا يتركه املطر من
مستنقعات الكبيرة منها تسمى «إب �ح��رة» ،وإذا كانت
َّ
«خبرة» ،وأصغر منها تسمى «نقعة».
صغيرة سميت
وي �ق��ال« :ت �ج��ري ال��ري��اح ب�م��ا ال ت�ش�ت�ه��ي ال �س �ف��ن» وه��و
م��واف��ق ل ��ذات امل�ث��ل ال�ع��رب��ي ،وي �ض��رب ف��ي ع��دم حصول
امل��ؤم��ل .وي�ق��ال« :محد يعير م��رزام��ه بيوم امل�ط��ر» ،وي��رد
أيضا بعبارة مشابهة «م��ن يعير مرزامه وق��ت املطر»؟
ويضرب لحسن التصرف والتدبير ،ويقال« :مطر صيف
على ن��اس ون��اس» ويضرب في الظلم وع��دم اإلنصاف،
ويقالَّ :
«فر من املطر ،ووقف تحت امل��رزام» ،وامل��رزام هو
«امليزاب» لغة ،معروف .واملثل يضرب ملن يفر من شيء
فيقع بأسوأ منه.
ال �ب��رق وال��رع��د :ي�ق��ال «ل��ي ب��رق ال �ب��رق ط��ال��ع ع�ين ث��ورك»
يضرب في التحقق واليقني .ويقال« :صراقيع صيف»
وال�ص��رق�ع��ة لغة ال�ق��رق�ع��ة ،ت�ق��ال ل�ص��وت ال��رع��د ف��ي مطر
ال�ص�ي��ف ال ��ذي ال ت��أث�ي��ر ل��ه ع�ل��ى اإلن �ب��ات ،وي �ض��رب في
الالمباالة بأمر ما وتهوين األمر.

إعانة الطلبة ..ضرورة أم ترفيه؟!

أدى تصريح دكتورة أكاديمية ،تشغل منصب مساعدة مدير
البرنامج اإلنشائي ف��ي جامعة الكويت ،بشأن إل�غ��اء اإلعانة
ال�ط�لاب�ي��ة إل ��ى إث� ��ارة ال�س�خ��ط وال�غ�ض��ب ف��ي ن �ف��وس شريحة
كبيرة م��ن امل��واط�ن�ين ،ومعظمهم م��ن أول�ي��اء أم��ور الطلبة ،بل
ت�ع��دى األم ��ر إل��ى غ�ض��ب ع ��ارم م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض ال �ن��واب ،وم��ن
رواد وسائل التواصل االجتماعي ،الذين أعلنوا أن «صرف
املكافآت االجتماعية جاء بقانون دعمًا من سمو أمير البالد
للتخفيف من الضغوط االجتماعية ،ودون اعتبار للمدخول
ال �ش �ه��ري ل�ك��ل ع��ائ �ل��ة»« ،وال ي�م�ك��ن ت�ع��دي��ل ه ��ذا ال �ق��ان��ون إال
بقانون» ،وعليه ال يحق ألي مسؤول جامعي أن يتخذ قرارا
ب��ان�ف��راد إلل�غ��اء ق��رار تمت امل��واف�ق��ات العليا عليه! وامل�ع��روف

أن اإلع��ان��ة أو املكافأة االجتماعية تصرف للطلبة الكويتيني
وأبناء الكويتيات املستحقني لها وبحد أدنى  200د.ك شهريا
وملدة اثني عشر شهرا في السنة ،تبدأ من تاريخ بداية العام
ال��دراس��ي ،وم��ن شروطها أال يكون الطالب أو الطالبة موظفا
أو يتلقى مكافأة شهرية من أي جهة حكومية .ومن خبرتي
باملتطلبات الجامعية األساسية للطلبة وذلك من خالل عملي
كمعيدة بجامعة ال�ك��وي��ت ث��م كعضو هيئة ت��دري��س بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لفترة تقارب أربعة عقود
م��ن ال��زم��ن فإنني أج��د أن اإلع��ان��ة الطالبية ض ��رورة لغالبية
ال�ط�ل�ب��ة م��ن األس ��ر امل�ت��وس�ط��ة ال��دخ��ل ،ف�ه�ن��اك ع��دة متطلبات
جامعية أساسية على الطلبة توفيرها ،كشراء الكتب الدراسية

أ .د .بهيجة بهبهاني
وامل��راج��ع العلمية وب�ع��ض األدوات العلمية ال�لازم��ة ل�لأج��زاء
العملية م��ن امل�ق��ررات ال��دراس�ي��ة ،وم�ع��روف أن ه��ذه املتطلبات
باهظة األس �ع��ار ..ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن على الطلبة اقتناء
الهواتف وامتالك سيارة وغيرها من األمور الحياتية ،كما أن
بعض أعضاء الهيئة التدريسية يطالبون الطلبة بإعداد وسائل

تعليمية في بعض املقررات الدراسية العملية ،وهي تستنفد
ميزانيته الشهرية .وقد ذك��رت املسؤولة الجامعية أن «هناك
اختالفًا في املستوى املعيشي لدى الطلبة ،وأن قيمة اإلعانة
يجب أن تتوافق مع املستوى املادي للطالب ،بحيث تزيد على
القيمة الحالية للمستحقني وتقل أو تنقطع عن ذوي الدخول
العالية» ..وهنا سؤال يفرض نفسه بقوة :كيف يمكن قياس
ّ
ه��ذا األم��ر؟ ففيه تدخل سافر في الحياة الشخصية للطلبة
وإحراجهم ،وهذا أمر ال نرتضيه .ولهذا فإن اإلعانة الشهرية
ل�غ��ال�ب�ي��ة ال�ط�ل�ب��ة تعتبر ض� ��رورة ول�ي�س��ت ت��رف�ي�ه��ا ،ف��ال�ط��ال��ب،
وهو االستثمار الحقيقي للكويت ،يصرف هذه اإلعانة على
متطلبات الدراسة ،وليس على احتياجاته الخاصة.

15 بورصة

16718  • العدد48 • السنة الـ2020  فبراير15 و14 •  السبت/ الجمعة

202013






600



6,400
500

6,200
6,000

400

5,800

300

5,600
200
5,400
100

5,200

Feb-2020






 

.


(1.08%)

(1.81%)

(0.1%)

35,951.0

▼

1.45%

(2.83%)

0.1%

261.6

▲

(4.87%)

(5.20%)

0.8%

768.7

▲

(0.22%)

(1.16%)

0.4%

3,283.4

▲

1.71%

2.63%

4.0%

200.8

▲

(3.76%)

(1.75%)

(1.7%)

422.1

▼

(6.04%)

(3.77%)

(2.1%)

518.5

▼

(3.64%)

0.13%

0.3%

3,294.6

▲

(0.91%)

(2.32%)

(0.3%)

21,792.1

▼

1.84%

0.38%

(0.3%)

353.7

▼

0.80%

(0.46%)

0.5%

2,267.5

▲

(0.12%)

(1.04%)

(0.1%)

2,764.4

▼

(3.86%)

6.43%

4.1%

23.6

▲


(%)

(%)

()



(1.11%)

(1.92%)

(0.17%)

(11.6)

6,898.36

▼

NA

NA

0.22%

11.1

4,976.55

▲

50

(1.34%)

(1.57%)

0.08%

3.8

4,844.88

▲



(1.16%)

(1.83%)

(0.10%)

(6.5)

6,209.30

▼



(1.08%)

(1.81%)

(0.10%)

(35.2)

35,951.01

▼

(.)





(%)
















2019


%

2020








88.6

237.5

44.6%

417.9

()

16.9

41.7

43.1%

37.0

(..)

3,810

8,790

10.2%

11,167












 


 


 





)
 
 


(
()
() (.) *













 
     
 
()    
()
() (.) *

0.019

0.050

6.6

0.30

NM

0.0%

6%

3,475

75

-3%

-0.6

0.022 ▼



0.750

0.930

105.0

1.81

31.9

2.1%

0%

0

0

-7%

-50.0

0.700 ▼



0.800

1.115

6,667.5

2.01 16.6

3.4%

3%

6,523

6,682

-0.9%

-9.0

1.022 ▼



0.060

0.086

13.6

0.58

NM

0.0%

9%

82

6

1%

1.0



0.067

0.090

12.1

6.05

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.067 



0.260

0.330

917.5

1.44 17.9

3.2%

4%

1,797

539

1%

2.0

0.026

1.7

0.29

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.021 



1.188

1.260

305.0

8.36

NM

0.4%

0%

0

0

0%

0.0

1.220 



0.450

0.650

1,006.0

1.41 15.4

3.9%

0%

51

26

0%

-1.0

0.301 



0.015

0.076 

0.505 



0.011

0.018

3.0

0.25

NM

0.0%

28%

7,098

101

0%

0.0

0.014 



422

4.37

NM

0.8%

0

0

-3.8%



0.245

0.350

424.2

0.73 13.9

5.3%

1%

127

33

0%

0.0

0.262 



0.040

0.074

4.8

0.56

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.048 





N/A

N/A

17.5

2.71

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.350 

0.341 

0.050

0.198

12.9

0.82

11.1

0.0%

1%

20

1

10%

7.9

2,267

0.79

30.5

2.4%

163,727

4,069

0.8%

0.088 

52
(.)


 






 





)
 
 


(
()
() (.) *

Jan-2020

Dec-2019

Nov-2019

Oct-2019

Sep-2019

Aug-2019

Jul-2019

May-2019

Mar-2019

Feb-2019

Jun-2019

0
Apr-2019

5,000










()

52
(.)







()

(.)

0.750

1.050

89.1

1.16

10.5

5.2%

0%

16

14

0%

-1.0

0.882 



0.285

0.365

703.4

1.57 13.2

4.0%

1%

700

237

1%

2.0



N/A

N/A

5.8

1.17

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.100 



0.248

0.330

295.6

1.07 16.2

3.6%

11%

1,045

286

0%

1.0



0.036

0.061

31.3

0.75

NM

0.0%

1%

32

2

-1%

-0.6

0.054 

.

0.268

0.386

800.6

1.07 10.1

3.9%

3%

399

121

1%

0.012

0.032

0.5

0.52

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.014 



0.558

0.837

5,692.8

2.85 22.9

2.4%

4%

6,526

5,335

0.058 



0.520

0.670

1,842.9

3.25 30.2

1.3%

1%

582

0.127 



0.215

0.293

417.0

1.97 24.9

0.0%

5%

0.060 



0.222

0.342

2,957.0

2.39 13.3

3.4%

1.000 



0.019

0.026

67.6

2.16

NM

0.0%



2.02 17.6

3.0%



0.117

0.172

91.0

0.76

10.0

6.0%

7%

4,683

787

0%

0.0

0.165 



0.039

0.073

36.9

1.16

NM

0.0%

0%

9

0

2%

1.0

0.178

0.235

112.2

0.70

8.3

7.7%

2%

586

123

-2%

-4.0

0.209 



0.113

0.134

51.4

0.74

13.0

3.9%

1%

37

5

0%

0.0

0.041

0.060

15.4

0.69

NM

0.0%

12%

356

21

0%

-0.1

0.058 



0.050

0.064

11.9

0.43

9.6

8.3%

12%

521

31

1%

0.7

0.090

0.155

127.1

0.71

15.5

4.4%

6%

1,166

170

1%

1.0

0.720

1.110

200.0

4.86

14.0

3.5%

1%

236

240

-5%

-58.0

0.184

0.233

412.0

1.20

13.4

5.7%

1%

330

68

0%

0.0

0.145  
0.206 



0.114

0.129

51.4

0.81

14.8

3.9%

2%

138

17

2%

2.0

0.030

0.045

26.4

0.50

NM

0.0%

11%

1,886

82

-5%

-2.4

0.042 



0.075

0.135

10.5

0.53

22.1 13.1%

0%

35

3

0%

0.1

0.127 

0.039

0.062

20.7

0.52

NM

0.0%

11%

515

24

0%

0.1



0.029

0.065

8.3

0.61

NM

NM

0%

60

2

-5%

0.022

0.047

30.3

0.31

7.7

0.0%

78%

15,939

606

1%

0.3

0.046 



0.034

0.077

14.4

0.38

10.2

0.0%

3.6%

153

6

0.082

0.121

54.3

0.59

34.1

4.4%

10%

4,033

454

3%

3.0



0.039

0.086

7.2

0.41

5.1

0.0%

2.2%

105

0.032

0.108

23.0

1.48

NM

0.0%

3%

213

18

1%

0.9

0.113 

519

1.16

NM

4.6%

0.048

0.081

9.2

0.54

12.1

0.0%

7%

0

0

1%

0.9

0.028

0.045

24.2

0.27

NM

0.0%

79%

5,995

223

1%

0.4

0.061 

0.008

0.021

4.3

0.54

NM

0.0%

24%

30,266

460

12%

0.040

0.078

38.9

1.07

3.1

0.0%

5%

859

52

0.039

0.066

38.6

0.49

NM

0.0%

41%

1,768

0.032

0.053

15.7

0.44

NM

0.0%

2%

0.063

0.095

13.4

0.61

9.5

7.8%

0.034

0.058

17.4

0.44

74.2

0.067

0.110

33.2

1.00

0.051

0.085

17.1

0.036

0.080

0.082

0.038 

52

21,792

2.0

0%

-3.0

372

0%

1.0

1,088

301

0%

4%

17,981

6,072

0%

0

0

36,819 20,004

0.305 



0.816 




1.0

0.639 

0%

0.0

0.278 
0.337 



0%

0.0

0.022 



0.034

4.6

0.32

NM

0.0%

7%

1,612

37

1%

0.3

-1.9

0.036 



0.379

0.497

86.7

0.91 14.8

6.3%

0%

0

0

0%

-1%

-0.5

0.041 



0.940

1.389

127.0

3.34 10.3

5.3%

0%

0

0

8

0%

0.0

0.072 



0.017

0.047

16.4

0.65

NM

0.0%

1%

526

1,343

329

(6.0%)



0.016

0.033

10.1

0.24

NM

0.0%

49%

0.577 



0.064

0.110

16.8

0.26 11.6

0.0%

0%

262

0.94 19.6

4.7%

0.013 

0.443

0.604 2,496.7 1.96

11.8

5.2%

3%

4,166

2,408

0%

2.0



0.640

0.835

391.6

0.70

10.6

6.4%

0%

3

2

1%

5.0

1.5

0.037 



0.010

0.021

11.7

0.40

14.4

0.0%

60%

54,455

732

6%

0%

-0.2

0.060 



0.705

0.899

394.5

1.94

8.8

5.1%

1%

19

15

-1%

83

1%

0.4



3,295

1.59

11.2

5.3%

1

0

-5%

-2.0

0.047 

0.040 



0.298

0.427

67.5

0.68

6.8

6.8%

0%

0

0

0%

0.0

0.348 



7%

68

6

0%

0.0

0.085 



0.585

0.730

123.1

1.21

10.2

5.2%

0%

0

0

0%

0.0

0.658 



0.0%

5%

551

29

0%

0.0

0.054 



0.401

0.450

86.0

0.82

8.9

8.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.430 



0.066

13.6

0.0%

3%

1

0

0%

0.1



0.056

0.080

10.8

0.28

7.4

0.0%

0%

249

15

-5%

-3.1

0.062 



0.43

7.6

5.8%

2%

3

0

0%

0.0

0.097 

0.079  

0.118

0.165

29.8

0.57

7.0

3.1%

0.1%

0

0

0%

0.0

0.158 

11.5

0.51

NM

6.2%

3%

775

38

-3%

-1.6

0.048 



0.034

0.056

5.0

0.49

5.9

0.0%

1.0%

56

3

-7%

-3.5

0.173

19.4

0.90

5.5

0.0%

3%

85

7

-1%

-0.6

0.091 



0.023

0.040

3.0

0.25

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.010

0.021

3.8

0.81

5.4

0.0%

4%

1,248

24

-3%

-0.5

0.019 



N/A

N/A

28.6

0.96

11.5 12.5%

0%

0

0

0%

0.025

0.043

8.3

0.27

41.2

0.0%

32%

5,123

160

1%

0.4



354

0.79

8.7

6.3%

305

18

1.8%

0.012

0.021

5.0

0.37

NM

0.0%

3%

6,024

97

5%

0.8

0.031 

0.013

0.025

6.5

0.51

NM

0.0%

18%

25,997

445

7%

1.0

0.078

0.184

69.8

1.23

3.2

3.0%

26%

422

71

1%

0.268

0.400

124.2

0.50

12.3

3.3%

0%

0

0

N/A

N/A

4.0

0.60

8.9

0.0%

0%

0

0.022

0.082

5.6

0.27

NM

9.4%

2%

0.031

0.041

32.0

0.45

NM

0.0%

0.050

0.063

9.2

0.82

NM

0.030

0.087

7.2

0.74

0.106

0.147

142.8

0.002

0.012

0.020

58,643 3,158





-0.9%

0.016



0.014 












0.274 

0.090 

0.087 


()



0.0

0.023 
0.460 



0%

0.0

1.270 



12

1%

0.2



14,020

316

0%

0.1

0.022 

1

0

0%

0.2



16,159

365

1.5%

0.070 

0.022 





0.8

0.777 



0.306

0.615

23.5

1.07 31.9 12.3%

0%

0

0

0%

0.0

0.325 



-6.0

0.790 



0.620

0.995

341.8

1.30 30.1

7.6%

4%

102

65

1%

8.0





0.850

0.850

85.8

2.77 14.1

5.9%

0%

0

0

0%

0.0

0.639 
0.850 



0.283

0.401

317.7

0.75

7.0

5.2%

2%

1,081

308

1%

2.0



769

1.04 12.1

6.6%

1,183

373

-4.9%

0.289 

0.086

11.9

0.41

7.3

0.0%

9%

288

23

-1%

-0.6

0.079 



0.220

0.350

161.3

0.80 34.0

6.6%

0%

31

7

-4%

-8.0

0.220 





0.355

0.517

104.1

0.62 19.3

5.4%

9%

79

39

0%

0.0

0.496 



0.047 



0.372

0.423

73.0

1.24

7.4%

4%

87

35

0%

2.0



0.0

0.027 



0.945

1.459

95.2

1.37 11.0 10.5%

1%

23

22

1%

5.0

0.405 

0.0

0.200 



0.122

0.200

13.9

0.78 24.7

7.1%

0%

47

7

0%

0.012

0.089

4.9

0.40

NM

0.0%

1%

6

0

-3.6%



6.9







0.0

0.950 
0.138 



-1%

-0.5

0.049 



0.122 





0.029

0.043

21.9

0.45

NM

0.0%

9%

432

16

0%

0.0

0.037 



0.116

0.167

38.7

0.39 16.5

4.1%

3%

66

8

1%

1.0



0.056

0.115

96.6

0.72

11.4

0.0%

7%

718

73

0%

0.0

0.102 



0.074

0.146

10.1

0.77 45.3 15.0%

0%

0

0

0%

0.0

1.0

0.016 



0.054

0.066

71.2

0.36

NM

0.0%

0%

5

0

-1%

-0.6

0.060 



0.150

0.199

60.5

0.74 15.8

5.9%

0%

18

3

10%

15.0

0%

0.0

0.169 
0.360 



0.068

0.095

123.6

0.47

13.1

0.0%

7%

275

25

0%

0.1



0.015

0.029

2.9

0.43

NM

0.0%

6%

1,581

32

6%

1.2

0

0%

0.0

0.086 



0.313

0.460

228.2

1.52

15.6

4.3%

1%

125

55

4%

17.0

0.091 

0.168  



0.010

0.100

9.0

1.11

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.100 



124

4

0%

-0.1

0.032 



0.266

0.400

132.2

0.75

17.0

3.2%

0%

20

6

0%

0.0

0.445 
0.306 



0.035

0.052

5.1

0.61

NM

0.0%

10%

192

9

0%

0.2



0%

56

2

1%

0.5



0.123

0.224

35.4

0.28

14.9

2.6%

1%

96

18

-1%

-1.0

0.191 



0.652

0.860

1,443.8

1.37 16.8

1.7%

3%

996

814

0%

1.0

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.040 

0.048 

0.061 



0.031

0.041

7.3

0.33

NM

0.0%

0%

54

2

-7%

-2.2

0.031 



0.285

0.475

89.5

2.11 11.6 16.2%

0%

19

7

1%

11.0

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.040 



0.023

0.035

16.3

0.29

NM

0.0%

8%

3,132

97

3%

1.0



0.054

0.088

17.2

0.48

9.7

7.0%

7%

361

25

0.64

5.1

6.1% 12.9%

2,270

286

0%

0.0

0.126 



0.032

0.079

30.9

0.68

NM

0.0%

6%

407

26

5%

3.5

0.032 



0.058

0.094

16.9

0.26 18.6

7.8%

3%

21

0.3

0.05

NM

0.0%

0.0%

0

0

0%

0.0

0.005 



0.541

0.930

929.9

2.03

16.7

1.3%

2%

1,396

1,244

0%

-3.0

0.069 

0.892 



0.189

0.293

28.2

1.10

6.5

6.9%

3%

0.048

16.8

0.93

NM

0.0%

7%

497

19

-1%

-0.5

0.039 



0.074

0.091

27.7

0.45

8.2

8.5%

0%

180

14

-5%

-3.9

0.080 



2.855

3.500

397.3

5.62 11.2

5.7%

0.157

0.261

341.3

0.95

14.6

5.0%

9%

638

152

0%

0.0

0.239 



0.007

0.014

9.0

0.35

NM

0.0%

51% 111,052 1,648

4%

0.6



0.001

0.188

3.4

1.13

NM

0.059

0.068

1.3

0.15

NM

0.0%

5%

0

0

0%

0.0

0.061  

0.083

0.102

175.3

0.60

13.3

5.0%

3%

1,325

132

4%

3.4

0.014 



0.008

0.016

3.0

0.16

0.064

0.337

33.7

1.36

NM

0.0%

3%

128

25

-4%

-9.0

0.195  

0.030

0.050

4.4

0.46

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.100 
0.036 



0.177

0.314

40.7

0.87

0.043

0.065

32.0

0.37

NM

9.5%

3%

3,698

190

6%

3.2

0.053

0.080

29.9

0.42

4.3

6.8%

1%

31

2

0%

0.0

0.072 



0.362

0.585

0.013

0.037

3.3

0.61

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.053  



0.055

0.089

18.0

0.64

11.4

5.9%

1%

0

0

0%

0.0

0.077 



0.217

0.360

0.500

404.7

2.48

14.8

5.1%

0%

0

0

0%

0.0

0.395  

0.023

0.034

5.7

0.54

38.1

0.0%

7%

145

4

-6%

-1.8

0.030 



0.063

0.080

265.4

0.81

7.6

6.0%

1%

1,567

113

-2%

-1.4

0.072  

0.051

0.072

44.0

0.51

NM 12.5%

7%

182

12

2%

1.0

0.056

0.086

20.5

0.50

10.1

7.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.071 



0.034

0.055

18.1

0.46

15.2

4.1%

0%

60

3

0%

0.1

0.064 

0.100

0.110

43.7

1.10

28.4

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.100 



0.017

0.046

6.3

0.36

28.3

0.0%

24%

6,727

176

-8%

-2.3

0.049 

0.025

0.066

10.2

0.59

NM

0.0%

9%

36

2

12%

5.3



0.073

0.092

19.8

0.56

26.9 10.1%

4%

49

4

-4%

0.035

0.075

17.3

0.52

21.8

0.0%

4%

185

10

2%

1.0

0.051 



0.090

0.176

28.4

0.32

57.8

4.5%

0%

0

0

2,764

0.81

12.5

4.4%

118,090

4,851

-0.1%

0.056 

0.006

0.018

8.6

0.17

NM

0.0%

14%

23,461

0.066 



0.065

0.104

23.7

0.51

NM

0.0%

3%



0.026

0.055

47.2

0.64

NM

0.0%



0.035

0.046

27.0

0.40

9.5

0.180

9.9

0.65

0.016 

0.020 





5.0

0.819 

0%

1

112

8.9%

0.0%

NM

-0.2

0.069 



0%

-0.2

0.061 



32

0%

-1.0

0.281 



394

1,295

0%

-10.0

3.250  

0%

0

0

0%

0.0

0.085 



0.0%

12%

7,956

95

8%

0.8



7.7

8.0%

12%

161

40

0%

0.0

0.011 

98.6

1.33 10.2

3.4%

0%

0

0

8%

36.0

0.309

252.3

0.79 14.3

3.0%

2%

2,290

606

2%

6.0

0.054

0.089

11.4

0.56

8.2

7.0%

34%

249

17

3%

1.9



0.034

0.043

25.8

0.25

5.5

0.0%

4%

1,482

52

0%

0.1



0.360

0.807

125.4

1.85 12.3

7.0%

7%

17

10

0%

0.026 



0.042

0.085

25.7

0.22 17.4 19.0%

0%

0

0

-3.0

0.079 



0.046

0.069

39.3

0.47

16.7%

1%

1,445

0%

0.0

0.107 



0.052

0.091

24.2

0.45 13.3 10.5%

0%

187

1%

0.1



0.040

0.058

17.4

0.20 21.1 12.2%

145

10

3%

2.0

0.008 



0.053

0.080

32.5

0.53 23.0

7.7%

11%

2,010

95

0%

0.2

0.074 

3,283

1.05 14.9

4.5%

6.6%

8%

451

19

0%

NM

5.3%

0%

0

0

6.6

0.51

NM

6.1%

0%

1

0

10%

6.0

0.094

0.124

11.8

0.92

17.5

8.5%

3%

296

35

1%

1.0

0.025

0.100

5.2

0.51

18.5

0.0%

2%

0

0

4%

2.4

24

0.66

39.1

5.9%

297

35

-3.9%

0.056 



0.086

35,951

1.47

16.61

3.5%

-1.1%



0.033

0.049

5.0

0.25

3.8

0.0%

35%

259

0.015

0.029

2.1

0.16

NM

0.0%

16%

0.018

0.042

3.9

0.17

NM

0.0%

19%

 .20193012 :
 .2018 .201930
NMNA .





0.118

417,932 37,043

0.021 



0.365 

0.051

0.118 

0.100 

NM

0.249 



0.500 



0.265 





1.0

0.035 

0%

69

0

2%
0%

0.070 





0.0

0.570 
0.042 



-10%

-5.1

0.048 



0

0%

0.0

0.067 



22

1

0%

0.0

0.049 



0

0

0%

0.0

0.065 



17,941

3,248

-0.2%



0.0

0.047 



0.043 



0.025

0.076

3.1

0.47

NM

16.6%

0%

0

0

0%

0.0

0.060 



-6%

-5.5

0.090 



0.160

0.201

39.4

1.01

NM

2.7%

0%

5

1

4%

7.0



9

-1%

-0.3

0.036 



0.012

0.043

1.6

0.31

NM

0.0%

23%

2,290

34

2%

0.3

0.182 

273

6

0%

0.0

0.021 



0.401

0.645

156.6

1.42 17.9

3.1%

3%

1,131

558

4%

20.0



42

1

3%

0.8

0.028 



201

1.24 75.0

3.2%

3,426

593

1.7%

0.503 

0.015 





16

منطقة الشهداء
أرض فضاء  400م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في يناير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 362,000
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سبقلا تنشر قائمة األسهم الكويتية على MSCI

3.9

ُّ
مليارات دوالر تدفقات إلى البورصة

◄ اختبارات ضغط الوسطاء جرت بعدد أوامر تجاوز  100ألف خالل  10دقائق
◄ «الوطني»
يستقطب الحصة
الكبرى بـ  1.7مليار
دوالر يليه «بيتك»
بـ  822مليونا ً
◄  8شركات كبيرة
تستحوذ على 3.8
مليارات دوالر مقابل
 59مليونا ً
لـ  10شركات صغيرة

سالم عبدالغفور
َّ
طبقت ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت أم��س اختبارات
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ش ��رك ��ات ال��وس��اط��ة ال �ع��ام �ل��ة في
ال �س��وق ،ع�ق��ب ان�ت�ه��اء ال �ت ��دوالت ،وذل ��ك تمهيدًا
الستقبال ال�س��وق نحو  3.9م�ل�ي��ارات دوالر في
 28مايو املقبل (مبدئيًا) من الصناديق الخاملة
املتابعة ملؤشر  MSCIلألسواق الناشئة.
وقالت مصادر مسؤولة لـــ سبقلا :إن االختبارات
ج��رت على ع��دد أوام ��ر ي�ت�ج��اوز  100أل��ف خالل
 10دقائق؛ إذ من املعلوم أن الصناديق املتابعة
ل�ل�م��ؤش��رات العاملية تضخ السيولة ف��ي جلسة
املزاد بنهاية التداوالت.
وذك � � � ��رت امل� � �ص � ��ادر أن� � ��ه س �ي �ت��م إع� �ل ��ان ن �ت��ائ��ج
اختبارات الضغط نهاية األسبوع املقبل ،علمًا
ب��أن شركة ناسداك سترفع تقريرها ال��ى شركة
البورصة يوم االثنني املقبل عقب اطالعها على

بيئة االختبارات.
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ك�ش�ف��ت م��ؤس �س��ة إي إف جي
ه �ي��رم��س ع ��ن ق��ائ �م��ة ال �ش��رك��ات امل �ب��دئ �ي��ة ال�ت��ي
ّ
ي� �ت ��وق ��ع أن ت �ن �ض��م مل ��ؤش ��ر  MSCIل �ل�أس ��واق
ال�ن��اش�ئ��ة ،متوقعة ان تستقطب ت�ل��ك ال�ش��رك��ات
نحو  3.9م�ل�ي��ارات دوالر ،ف��ي وق��ت يرتفع وزن
السوق الكويتي على املؤشر .%0.77
وأش��ارت «هيرمس» إلى أن  8شركات كبرى في
ب��ورص��ة الكويت تستقطب  3.8مليارات دوالر،
ب � �ص ��دارة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ب �ق �ي �م��ة 1.67
مليار دوالر ،يليه «بيتك» بـ  822مليون دوالر،
و«األهلي املتحد» بقيمة  419مليونًا (بانتظار
إتمام االندماج مع «بيتك») .وأملحت الى أن نحو
 10ش ��رك ��ات ص �غ �ي��رة ف ��ي ال �س ��وق ستستقطب
 59م�ل�ي��ون دوالر ب �ص ��دارة «ه �ي��وم��ن س��وف��ت»،
ب�ق�ي�م��ة ت�ب�ل��غ  11م�ل�ي��ون دوالر ،ي�ل�ي�ه��ا ب��وب�ي��ان
ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ب �ـ �ـ  9م�ل�اي�ي�ن ،و«االم �ت �ي ��از»
بقيمة  3ماليني دوالر.

قائمة األسهم الكويتية على مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة (مبدئية)
الشركات

الوزن ()%

التدفقات السلبية
(بالمليون دوالر)

الشركات

الوزن ()%

التدفقات السلبية
(بالمليون دوالر)

أجيليتي

0.04

208

هيومن سوفت

0.14

11

بوبيان

0.03

143

المتكاملة

0.04

3

المتحد –
البحرين

0.09

419

الجزيرة

0.04

3

الدولي

0.07

5

المشاريع

0.07

5

الصناعات

0.11

9

الوطنية
العقارية

0.03

2

بنك وربة

0.09

7

اإلجمالي

0.77

3897

الخليج

0.02

121

بيتك

0.17

822

المباني

0.02

121

زين

0.07

326

الوطني

0.34

1678

اإلمتياز

0.04

3

بوبيان
للبتروكيماويات

0.12

9

«االستثمارات» :المكتوم
ضمن أحد كبار التنفيذيين

بعد توقف دام  ٥سنوات

ً
ّ
مجددا في حقل الوفرة
تدب
الحياة
◄ استئناف إنتاج النفط
األحد المقبل وفقا ً لخطة
إعادة التشغيل المعتمدة

أعلنت شركة االستثمارات الوطنية ،عن موافقة هيئة أسواق املال
على ترشيح املثنى محمد املكتوم بوظيفة أحد كبار التنفيذيني
 نائب رئيس تنفيذي قطاع إدارة الثروات ،وتم تسجيله اعتبارامن تاريخ أمس.

ال تأثير إلنتاج «المقسومة»
في االمتثال التفاق «أوبك»

إنجاز مصفاة الزور ديسمبر المقبل

حسام علم الدين

سعد الشيتي
بعد توقف دام  ٥سنوات في الحقول املشتركة باملنطقة
املقسومة بني الكويت والسعودية ،فان الحياة ستدب
م��ن جديد داخ��ل حقل ال��وف��رة ف��ي العمليات املشتركة
رسميا يوم األحد املقبل.
وبحسب مذكرة داخلية حصلت سبقلا على نسخة
منها ،أرسلها املدير العام لعمليات الوفرة املشتركة
ح �م��د ال�ع�ج�م��ي ل�ل�م��دي��ري��ن وامل �س �ت �ش��اري��ن ورؤس� ��اء
الفرق العاملني بعمليات الوفرة املشتركة ،اعرب فيها
ع��ن سعادته بابالغهم «ان��ه تماشيا م��ع توجيهات
مذكرة ر
اإلدارة العليا ،فإن عمليات الوفرة املشتركة ستبدأ
سم
ية
ل
إلع
الن
عن
ب
دء اإلنتاج
رسميا التشغيل اآلمن إلنتاج النفط بشكل فعال يوم
االحد املوافق  ١٦فبراير  ٢٠٢٠وفقا لخطة اعادة التشغيل بطريقة آمنة ومنتجة للنمو والنجاح بالعمل في
املعتمدة» ،الفتا الى ان الحفاظ على السالمة اولوية في عمليات الوفرة املشتركة.
جميع األوقات.
وي��ذك��ر ان حقل ال��وف��رة ال��ذي ت��وق��ف ع��ن االن �ت��اج ف��ي عام
وتابع العجمي :اود ان انتهز الفرصة ألبارك لكم واشكركم  2015تبلغ طاقته اإلنتاجية نحو  220ألف برميل يوميا
جميعا للعمل الجدير بالثناء الذي قمتم به في املحافظة وتديره شركة شيفرون العربية السعودية بالتعاون مع
على املعدات واملرافق اثناء فترة التوقف.
شركة نفط الخليج ،فيما تبلغ طاقة حقل الخفجي نحو
وأض� ��اف ال�ع�ج�م��ي ف��ي رس��ال �ت��ه :دع��ون��ا ن�س�ت�م��ر بالعمل  300ألف برميل يوميا.

* املصدر ،MSCI :هيرمس EFG

توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» ان تحافظ الكويت على مستويات عالية من امتثالها
لقرار خفض االنتاج ملنظمة اوب��ك وشركائها ،وقالت ان استئناف االنتاج من املنطقة
املقسومة سيتيح لها االن�ت��اج م��ن حقلي ال��وف��رة ب �ـ 200ال��ف برميل يوميا والخفجي
البحري ب �ـ 300ال��ف برميل يوميا .وق��ال تقرير لـ الوكالة «م��ع ذل��ك ال نتوقع ب��ان يؤدي
االن�ت��اج م��ن هذين الحقلني الي مخاطر صعودية على القيود التي تفرضها «اوب��ك»
لالنتاج على املدى القريب» .وذكرت ان املنظمة سمحت للكويت بسقف انتاج يبلغ 2.7
مليون برميل يوميا منذ يناير  ،2019مشيرة الى انه سيكون من الصعب على الكويت
ادخ��ال حقول انتاج جديدة لسببني ،هما محافظة البالد على مستويات مرتفعة من
االمتثال التفاق اوبك لخفض االنتاج مع معدل بلغ  2.69مليون برميل يوميا في ،2019
والسبب الثاني العالقات القوية بني الكويت والسعودية.
ولفتت «فيتش سوليوشنز» الى ان انتاج مصفاة الزور العام الحالي سيوسع طاقة انتاج
البالد بمقدار  615الف برميل يوميا ،مبدية اعتقادها ان تركيز مؤسسة البترول على
نشاطات املصب سيستمر على املدى القصير الى حني تنويع البالد لعائداتها املالية.
وقالت ان طاقة التكرير توفر حماية ضد اي تقلب السعار النفط ،خصوصا ان اي
انخفاض لالسعار سيؤدي الى زيادة هوامش الربح في قطاع التكرير وستؤدي زيادة
اسعار الخام الى زيادة هوامش ربح االنتاج .لذلك وبصرف النظر عن تقلب االسعار فمن
املحتمل وجود بعض الفوائد ملنتجي النفط من خالل تنويع مصادر دخلهم.
واضافت :ان توقعات الطاقة للكويت توضح ان البالد ستدرس الدخول في مشاريع
لتكرير النفط والبتروكيماويات مما سيزيد من قيمة منتجاتها النفطية ،لكن هناك امرا
سلبيا يتمثل في بداية عمل مصفاة الزور في  2020مما قد يؤدي الى انخفاض في
متطلبات النفقات الرأسمالية هذا العام.

ق��ال األم�ين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد
مهدي :إن نسبة االنجاز في مشروع مصفاة الزور بلغت  94في
ّ
املئة ،متوقعًا االنتهاء منه في شهر ديسمبر املقبل.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح ،أدل��ى ب��ه مهدي للصحافيني أم��س ،على
هامش زيارة ،نظمها فريق عمل متابعة مشاريع خطة التنمية
ّ
في املجلس االعلى للتخطيط والتنمية لتفقد أعمال املشروع.
وأوضح مهدي أن مصفاة الزور تعتبر أكبر مصفاة في الكويت
ي�ت��م إن �ش��اؤه��ا ب�م��ا ي�ت��واف��ق م��ع امل��واص �ف��ات وامل�ع��اي�ي��ر البيئية
العاملية؛ إذ ستسهم في تحسني جودة الهواء عبر خفض نسبة
ال �غ��ازات امل�ل��وث��ة املنبعثة م��ن محطات توليد ال�ك�ه��رب��اء بنسبة
 75ف��ي امل�ئ��ة ع�ب��ر ت��زوي��ده��ا ب��وق��ود بيئي ذي م�ح�ت��وى كبريتي
منخفض.
ّ
وأف��اد ب��أن املصفاة ستوفر إم��دادًا ثابتًا ملحطات الطاقة بنحو
 225ألف برميل يوميا من الوقود البيئي ،فضال عن إنتاج نحو
 340أل��ف برميل يوميا م��ن املنتجات البترولية عالية الجودة
وامل�ط��اب�ق��ة ل�ل�م��واص�ف��ات املستقبلية ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا األس ��واق
العاملية( .كونا)

توضيح
توضح سبقلا أن الرقم الرسمي الصادر عن وزارة املالية للعجز
خالل الـ ١٠أشهر هو  2.26مليار دينار ،وليس  5مليارات دينار،
كما ورد في عدد يوم أمس.

األسعار إلى ارتفاع ..ونقص في المعروض

هل العالم على أبواب
أزمة ّ
سكر

؟

يتوقع أكبر تجار السكر في العالم حدوث نقص عالمي في
السلعة ،جراء عدة عوامل منها ارتفاع استهالك الغذاء
في العقد الماضي في العديد من الدول ،حيث يؤدي الثراء
المتزايد إلى تغيير النظم الغذائية وأنماط الحياة.
وليد قرضاب
وفق بيانات مؤشر منظمة األغذية والزراعة
ال �ت ��اب �ع ��ة ل�ل�ام ��م امل� �ت� �ح ��دة (ال � �ف � ��او) ألس �ع ��ار
الغذاء ،بلغ متوسط مؤشر املنظمة ألسعار
السكر  200.7نقطة خ�لال يناير امل��اض��ي أي
بارتفاع قدره  10.4نقاط ( 5.5في املئة) عما
كان عليه في شهر ديسمبر  ،2019وهذه هي
ال��زي��ادة ال�ش�ه��ري��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة ال��راب �ع��ة وأع�ل��ى

م�س�ت��وى م�س� ّ�ج��ل م�ن��ذ ش�ه��ر دي�س�م�ب��ر .2017
ُ
وتعزى الزيادة األخيرة إلى توقعات تراجع
إن�ت��اج ال�س�ك��ر ف��ي ال�ه�ن��د بنسبة  17ف��ي املئة
مقابل ان�خ�ف��اض ق��دره  66ف��ي امل�ئ��ة ف��ي أكبر
منطقة إنتاج في البرازيل (املنطقة الوسطى
ال �ج �ن��وب �ي��ة) وان �ك �م��اش ن�س�ب�ت��ه  25ف��ي امل�ئ��ة
ّ
ف��ي ك �م �ي��ات ال �ح �ص��اد ف��ي امل �ك �س �ي��ك .غ �ي��ر أن
ال �ت��راج��ع األخ �ي ��ر ف ��ي أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال �خ��ام
واس�ت�م��رار ضعف العملة ال�ب��رازي�ل�ي��ة مقابل

ال��دوالر االم�ي��رك��ي ق��د ح� ّ�دا م��ن ن�ط��اق ارت�ف��اع
األسعار الدولية للسكر.
وق��ال��ت ان��دون �ي �س �ي��ا ،امل �س �ت��ورد األول للسكر
الخام إنها تريد كمية قياسية من هذه املادة
ُ
امل�ح�ل�ي��ة .وت �ه��دف ال��دول��ة ال��واق �ع��ة ف��ي جنوب
ش��رق آس�ي��ا ،إل��ى اس�ت�ي��راد ح��وال��ي  1.4مليون
ط��ن م��ن السكر ال�خ��ام ،أو  1.33مليون ط��ن من
الصنف املكرر ،لالستخدام املنزلي هذا العام
وف��ي أوائ��ل ع��ام  ،2021أي ب��زي��ادة  11م��رة عن
ع��ام  ،2019ف��ي وق��ت م��ن امل�ت��وق��ع أن ينخفض
اإلن�ت��اج مع زي��ادة الطلب ،بحسب مجلة تايم
االميركية.
وق� ��ال ي� ��ادي ي �س��ري��ادي ك �ب �ي��ر امل �س �ت �ش��اري��ن
ف��ي جمعية السكر االندونيسية ف��ي مؤتمر
صحافي ف��ي ج��اك��رت��ا ان��ه «إذا ل��م يكن هناك

ع ��رض إض ��اف ��ي م ��ن خ �ل�ال ال � � ��واردات ب�ي�ن�م��ا
ي �س �ت �م��ر ال �ط �ل ��ب ف� ��ي ال� � ��زي� � ��ادة ،ف �س �ت �س �ت �م��ر
األسعار بالتأكيد في االرتفاع».
ارتفعت أسعار السكر العاملية بحوالي ٪12
ه ��ذا ال �ع��ام ألف �ض��ل ب��داي��ة ل �ع��ام م�ن��ذ ع�ق��د من
الزمان مع انخفاض االنتاج في تايلند ،ثاني
أكبر مصدر في العالم ،بسبب الجفاف ،االمر
ال��ذي شكل مفاجأة للتجار ف��ي وق��ت ك��ان فيه
االن� �ت ��اج ي�ن�خ�ف��ض ف ��ي اوروب� � ��ا ال �ت��ي ان�ت�ج��ت
ك �م �ي��ات أق � ��ل ،ف �ي �م��ا ح ��ول ��ت ال� �ب ��رازي ��ل م�ع�ظ��م
محصول قصبها إلى امليثانول ،وأدت الظروف
امل�ن��اخ�ي��ة ال �ب ��اردة إل ��ى ت��دم�ي��ر امل�ح��اص�ي��ل في
اميركا الشمالية.
شركة  ،ED&Fالتي تتخذ من لندن مقرًا لها،
رفعت توقعاتها للعجز العاملي ف��ي كميات

ال �س �ك��ر ه ��ذا امل��وس��م ب �ح��وال��ي  ٪10إل ��ى 7.7
ماليني طن متري بعد ان ك��ان يوجد فائض
م��ن السكر ف��ي ال�ع��ام الفائت .وق��ال��ت الشركة
إن السوق ،الذي كان مشبعًا في املاضي مع
زي��ادة امل�ع��روض م��ن الهند ،يحتاج اآلن إلى
السكر.
وب�ح�س��ب ال �ت �ق��اري��ر ف��إن ال�ط�ل��ب امل �ت��زاي��د من
ان��دون �ي �س �ي��ا ق��د ي�ف�ي��د أك �ب��ر م�ن�ت�ج��ي ال�س�ك��ر
ف��ي الهند وال�ب��رازي��ل ،وكلتاهما تسعى إلى
س��د ال �ف �ج��وة ف��ي ال �ع��رض م��ن ت��اي�ل�ن��د ،فيما
ت�س�ع��ى ج��اك��رت��ا أي �ض��ًا إل��ى اس �ت��دارج ع��رض
م��ن اس �ت��رال �ي��ا ،ح �ي��ث إن ال � ��دول ال �ث�ل�اث ه��ي
م ��ورد م�ف�ض��ل ل�ه��ا ب�س�ب��ب ق��رب�ه��ا ال�ج�غ��راف��ي
ُ
وب �س �ب��ب أن امل �ح �ل �ي ��ات ت �ح �م��ل ن �ف��س ق�ي�م��ة
رسوم االستيراد البالغة .٪5

◄ توقعات بعجز عالمي
في كميات السكر بنحو
 7.7ماليين طن متري
◄ الجفاف في تايلند
والبرودة في أميركا
الشمالية أديا
إلى انخفاض اإلنتاج
◄ البرازيل حوّ لت معظم محصول
قصب السكر إلى الميثانول
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صناعة يدوية

ّ
تعلقت نكهتها بقلوبنا ونحن أطفال ،وال تزال
تمنحنا السعادة وذلك الذوق الفريد الذي يالزم
االنسان منذ قرون .إنها الفانيال ،هذه الثمرة
العطرية التي تستخدم في صناعات عدة بينها
التجميل والعطور وأيضا الحلويات .فمن أين تأتي
وكيف تزرع وما هو حجم مبيعاتها في العالم
ولم هي غالية جدا وتعد من المنتجات الفاخرة؟

ي�ح�ت��اج إن �ت��اج  10ل�ي�ت��رات م��ن مستخلص الفانيال
ال��ى تلقيح  600زه��رة ي��دوي��ا .تنفتح ك��ل زه��رة مرة
واحدة ويجب مراقبة االزهار يوميا من اجل تلقيحها
واح��دة واح ��دة ،إذ تنتج م��ا ب�ين  50ال��ى  70ف��ي املئة
من هذه االزهار قرونا ،يتم قطفها بعد تسعة شهور
وغطسها قي امل��اء الساخن لوقف نموها ثم تغطى
وتترك في صندوق ما بني يومني الى ثالثة ايام حتى
يتحول لونها ال��ى االس��ود ،ثم تربط في شكل حزم
وتترك لتجف لشهور.

اكتشف األسبان الفانيال في المكسيك في عام
 ،1519وهي ثمرة عطرية تنمو في شكل قرون
انطالقاً من زهرة تشبه لدى قطفها البازالء
أو الفاصولياء الخضراء ،ويتم تجفيف عيدانها
لشهور حتى يسودّ لونها ،قبل أن تستخرج
بذورها السوداء الصغيرة .واليوم تتمركز زراعة
الفانيال في مدغشقر التي تستحوذ على 80
في المئة من اإلنتاج العالمي وجزيرة الريونيون
الفرنسية والمكسيك وتاهيتي واندونيسيا.

ال وسطاء
تعد زراعة الفانيال من الزراعات النادرة ،التي تسمح
ل�ل�م��زارع�ين ب��االس�ت�ف��ادة م��ن ال��رب��ح إذ ت�ب��اع مباشرة
م��ن دون وس��ائ��ط ف��ي ال�غ��ال��ب .ف�ف��ي مدغشقر على
سبيل املثال تعيش اكثر من  100الف عائلة من هذه
الزراعة .وعادة ما ينتج هكتار واحد ما بني  500الى
 800كيلوغرامات.

األغلى بعد الزعفران ..واألثرياء األكثر استهالكاً

الفانيال..

والتطيب معاً
ُّ
عط ُر الطعام
 6أشياء نجهلها عن الفانيال

سليمة لبال
تعد زراعة الفانيال ،الزراعة الوحيدة التي ما تزال تعتمد
في كل مراحلها على العمل ال�ي��دوي ،أم��ا أنواعها فهي:
فانيال ب��ورب��ون ،ال�ق��ادم��ة م��ن املحيط الهندي س��واء من
مدغشقر أو جزر القمر أو جزيرة موريشيوس ،وتتميز
قرونها بلونها األس��ود ال��داك��ن كما أنها دهنية ومرنة
وتنبعث منها رائحة تمزج بني رائحة الورود والكاكاو.

النساء في مدغشقر
يلقحن آالف الزهرات يوميا ً
وبعد  9أشهر ُيجنى المحصول

سوق الفانيال

أميركا وفرنسا وألمانيا أهم
الدول المستوردة بهدف
إعادة التصدير

تعتبر الفانيال م��ن امل��واد ال�ف��اخ��رة ،إذ ال يزيد مستوى
إن�ت��اج�ه��ا ع�ل��ى  8آالف ط��ن س�ن��وي��ًا ف��ي ال�ع��ال��م بقيمة 4
مليارات دوالر .كما تعتبر مدغشقر وأندونيسيا أبرز
منتجني ل�ه��ا ،بينما ت�ع��د ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية
وفرنسا وأملانيا ،أهم دول مستوردة للفانيال في العالم.
وتقوم هذه الدول الثالث التي تسيطر على  80في املئة
من س��وق ه��ذه امل��ادة العطرية ،ب��إع��ادة تصدير الفانيال
في أشكال عدة.
وخ�ل�ال ال�س�ن��وات املاضية شهد س��وق الفانيال تذبذبا
ك �ب �ي��را ف ��ي األس� �ع ��ار ،إذ ان �ت �ق��ل س �ع��ره��ا م ��ن  50دوالرا
للكيلوغرام في  1999إل��ى  350دوالرا في  2002ثم 500
دوالر للكيلوغرام ف��ي  2003واستمر التذبذب صعودًا
ً
ون��زوال إل��ى أن ارتفع السعر مجددا إل��ى  570دوالرا في
 ،2018وقد أدى ارتفاع األسعار إلى ازده��ار الزراعة في
مدغشقر ودخول فاعلني جدد في هذه الزراعة مثل الهند
وأوغندا وغينيا الجديدة.
تتطلب زراعة الفانيال الكثير من اليد العاملة الرخيصة،
لذلك لم تستطع دول مثل الصني تحقيق أرب��اح كثيرة
واكتساح السوق العاملية ألن مداخيل العمال أكثر ،لكن
ف��ي دول ضعيفة النمو االق�ت�ص��ادي مثل أوغ�ن��دا ،تبدو
هذه الزراعة واعدة مثلها مثل مدغشقر ،حيث يعمل 70
في املئة من السكان في الزراعة.

أنواع الفانيال
تختلف خصائص ومميزات كل قرن من ق��رون الفانيال
باختالف املنشأ وأيضا نسبة رطوبته ،فبعد التجفيف
تحت أشعة الشمس ثم في الظل ،يتفاعل كل قرن بطريقة
مختلفة ،فبعض ال�ق��رون تجف بسرعة مقارنة بأخرى
ل�ك��ن ج��ودت�ه��ا ال يمكن ال�ح�ك��م عليها اال ب�ع��د نضجها.
وهناك ثالثة انواع مشهورة ولكل خصائصها.
قرون الفانيال السوداء دهنية ومرنة والمعة وأما لونها
فداكن جدا ،تفوح منها رائحة األزهار ممزوجة برائحة
الكاكاو الساخن .وتحتوي على ما بني  6 .1الى  2 .2في
املئة من الفانيلني وأما نسبة رطوبتها فتتراوح ما بني
 30إلى  38في املئة وأما طولها فيصل إلى  15سم فيما
يصل وزنها الى  5غرامات .يتوجب حفظ هذا النوع من
الفانيال في مكان جاف بعيدا عن الشمس.
يعتمد املختصون عدة معايير لتقدير نوعية الفانيال
وأهمها غناها بمادة الفانيلني وعطرها وتعد فانيال
ال �ب��ورب��ون األك �ث��ر ع�ب�ق��ا ،ح�ي��ث تنمو ف��ي ش�م��ال ج��زي��رة

للطن إلى  500دوالر في
غضون خمس سنوات
القرنفل بديل
منخفض التكلفة لصناعة
المادة العطرية التي تتميز
بها الفانيال
غالبا ً ما يستبدل الفانيلين
الصناعي المستخلص من
مشتقات البترول بالطبيعي
تباع بالكيلوغرام
في األسواق العالمية ..بينما
تباع بالقطعة في منطقتنا
دخول فاعلين جدد
في هذه الزراعة مثل الهند
وأوغندا وغينيا الجديدة

1500

ً
سنويا حجم
آالف طن
اإلنتاج العالمي..
مدغشقر وأندونيسيا
في الصدارة

8

تعد الفانيال من النباتات املتسلقة التي تعيش في
ال�غ��اب��ات االس�ت��وائ�ي��ة وت�ح�ت��اج إل��ى دع��ام��ة لتكبر ،إذ
ُ ّ
تلتف حول بعض األشجار التي تفضلها .والفانيال
ن �ب��ات خ �ن �ث��ى ،ل �ك��ن أع �ض ��اء ه ��ا ال ��ذك ��ري ��ة واألن �ث��وي��ة
مفصولة بغشاء صغير يمنع عملية التخصيب ،لذلك
تتم العملية يدويا عن طريق إبر .وفي مدغشقر تلقح
النساء آالف ال��زه��رات يوميا باستخدام إب��ر صغيرة
وحادة وبعد  9أشهر يتم جني املحصول.
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سعرها ارتفع من  50دوالراً

دوالر
سعر الكيلوغرام الواحد
من مستخلص الفانيال

عطور من أصل
 10تستخدم الفانيال
في تركيبها..
وكذلك صناعة
الشموع والصابون

 - 1نبتة متسلقة

مدغشقر في منطقة سافا وهي مثالية للطبخ وصناعة
ال �ح �ل��وي��ات واالي � � ��س ك ��ري ��م وال� �ش ��وك ��والت ��ة ول �ص �ن��اع��ة
مشتقات الحليب وان��واع من الخبز .ويتراوح سعر هذا
النوع من الفانيال ما بني  140الى  660دوالرا ويختلف
ال�س�ع��ر بحسب ال�ن��وع�ي��ة وال �ط��ول وال�ح�ج��م وأي�ض��ا بلد
املنشأ.

السوداء TK
ت�س�م��ى أي �ض��ا ال�ف��ان�ي�لا ال �س �م��راء وت�ن�م��و ف��ي م��دغ�ش�ق��ر.
ق��رون�ه��ا أق��ل م��رون��ة م��ن ف��ان�ي�لا ب��ورب��ون ل�ك��ن رائحتها
تقترب م��ن رائ�ح��ة ال�ش��وك��والت��ة ،فيما يصل طولها الى
 13س��م وت�ت�م�ي��ز ع��ن ف��ان�ي�لا ب��ورب��ون بنسبة رطوبتها
املنخفضة ولونها االسمر واملحمر في بعض املناطق.
ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن ال �ف��ان �ي�لا م �ث��ال��ي ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ح�ل��وي��ات
ومنتجات الحليب وصناعة الشوكوالتة كما تستخدم
لصناعة املستخلص الطبيعي والبودرة.
الفانيال الحمراء
ي��وج��د ن ��وع ��ان م ��ن ال �ف��ان �ي�لا ال �ح �م ��راء .ه �ن��اك ال�ف��ان�ي�لا
األم �ي��رك �ي��ة ال� �ح� �م ��راء وال �ف��ان �ي�ل�ا األوروب � �ي � ��ة ال �ح �م��راء،
ول �ل �ن��وع�ين ال��رائ �ح��ة ن�ف�س�ه��ا ،ل �ك��ن ب�ل�م�س��ة ش��وك��والت��ة،
وي �ت��م ت �ح��وي��ل ه ��ذه ال �ف��ان �ي�لا ال ��ى ق �ط��ع أو مستخلص
الستخدامها في الصناعات الغذائية.
والنوعان مخصصان للمنتجات الصناعية وتختلف
الفانيال الحمراء االميركية عن االوروبية من حيث شدة
ج�ف��اف�ه��ا .وت�ع��د ال�ش��رك��ات االم�ي��رك�ي��ة االك �ث��ر استخداما
للفانيال الحمراء التي يتراوح ط��ول قرونها ما بني 14
و 20سم.

استخدامات مختلفة
تعد الفانيال ثاني أغلى التوابل في العالم ،بعد الزعفران،
وقرونها هي املنتوج الخام واألكثر غنى بالعطر ،ويشير
خبراء الى أن  8عطور من أصل  10تستخدم الفانيال في
تركيبتها ،بينما تستخدم الفانيال أيضا ف��ي صناعة

الشموع وصابون الحمام والعطور املزيلة للعرق.
وك��ان��ت عالمة ريمر للعطور أول م��ن استخدم الفانيال
ال�ص�ن��اع�ي��ة امل �ع��روف��ة ب��اس��م ال�ف��ان�ي�ل�ين ف��ي ع ��ام ،1876
وتتعامل عالمة سيمريز إحدى أكبر مجموعات صناعة
العطور في العالم ،مباشرة مع  17ال��ف م��زارع يزرعون
الفانيال في مدغشقر.
بودرة الفانيال هي بقايا القرون املطحونة ،وتستخدم
ف��ي ص�ن��اع��ة امل��رب��ى وم�ط�ب��وخ ال �ف��واك��ه ،ول�ك��ن ال ينصح
باستخدامها في صناعة االيس كريم النها تحول لونه
الى بني ما قد يشوه شكله.

مستخلص الفانيال
هو الشكل السائل للفانيال ويستخدم في عدة وصفات
إلعداد كثير من الوصفات .منكه غذائي ،غالبا ما يخضع
منكه الفانيال الغذائي إلى عملية تحول كيميائي وهو
أقال تركيزا من مستلخص الفانيال.

الطبيعي والصناعي
اثبت الكيميائيون أن رائحة الفانيال مصدرها الفانيلني،
وه��و م�ك��ون ع�ط��ري ق��وي ج��دا وي�م�ك��ن اس�ت�خ�لاص��ه من
ق��رون الفانيال ،ومن الفانيلني الطبيعي الصافي يمكن
تصنيع ب �ل��ورات ال�ف��ان�ي�لا .وي�م�ك��ن اس�ت�خ�لاص  25كلغ
ف��ان�ي�ل�ين م��ن ك �ي �ل��وغ��رام واح ��د م��ن ال �ق ��رون ،ل��ذل��ك يصل
سعر ال�ك�ي�ل��وغ��رام ال��واح��د م��ن مستخلص الفانيال إلى
 1500دوالر ولهذا السبب يتم غالبا استبدال الفانيلني
الصناعي املستخلص من مشتقات البترول بالطبيعي.
والفانيلني الصناعي يشبه تماما الفانيلني املستخلص
من ق��رون الفانيال ،أو ذل��ك ال��ذي ينتج عن تخمر أوراق
ال �ص �ن��وب��ر االب� � ��ري ،وي �ط �ل��ق اس ��م ال �ف��ان �ي �ل�ين ال�ط�ب�ي�ع��ي
املطابق على الفانيلني الصناعي ،أما سعره فال يتجاوز
في الغالب  5 .16دوالرات ،لكن ه��ذا املنتج الصناعي ال
يحبذه املستهلكون كثيرًا ،ألن رائحته تختلف عن رائحة
الفانيلني الطبيعي.

يملك  15ن��وع��ا ف�ق��ط م��ن ال�ف��ان�ي�لا رائ �ح��ة ،فيما تملك 3
أن � ��واع ف �ق��ط رائ �ح��ة ي�م�ك��ن ت �ط��وي��ره��ا ل�ل�ت�س��وي��ق وه��ي:
ف��ان�ي�لا ب�لان�ي�ف��ول�ي��ا املكسيكية وف��ان �ي�لا ب��ورب��ون التي
تنمو في دول املحيط الهندي كمدغشقر وموريشيوس
وغ�ي��ره�م��ا وف��ان �ي�لا ت��اه�ي�ت��ون�ت�ي��س ال �ت��ي ت��دع��ى فانيال
ب��ول �ي �ن �ي��زي��ا وت� � ��زرع خ��اص��ة ف ��ي ت��اه �ي �ت��ي وف� ��ي غينيا
الجديدة واندونيسيا ايضا وهناك ايضا فانيال املوز
وه��ي ن��ادرة وتنمو ف��ي غ��وادل��وب الفرنسية وال�ب��رازي��ل
وغايانا بأميركا الجنوبية.

 - 3كوكا كوال أكبر مستهلك
ال ت��وج��د إح�ص��ائ�ي��ات ح��دي�ث��ة ،ل�ك��ن ق�ب��ل س �ن��وات كانت
كوكا كوال تشتري حوالي  60في املئة من اإلنتاج العاملي
من الفانيال لصناعة مشروباتها .ومع ظهور كوكاكوال
ف��ان�ي�لا ف��ي ع��ام  ،2000ارت �ف��ع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ف��ان�ي�لا في
العالم بنسبة  10في املئة.

 - 4بني األغلى
تعد الفانيال من أغلى  3توابل في العالم ،حيث تحتل
املرتبة الثانية بعد الزعفران وتتقدم على الهيل.

 - 5يمكن االحتفاظ بها لـ 5أعوام
يمكن لقرون الفانيال املجففة جيدا أن تحتفظ برائحتها
مل��دة  5أع ��وام ع�ل��ى أن ي�ت��م تخزينها ف��ي ع�ل��ب زجاجية
مثل تلك املخصصة لحفظ سيقان الهليون ،بعيدا عن
الحرارة والضوء والرطوبة.

 - 6مصدر الرائحة
ال �خ�لاي��ا ال �ت��ي ت�ح�ي��ط ب��ال �ب��ذور ه ��ي ال �ت��ي ت�ح�ت��وي
ع�ل��ى ع�ط��ر ال �ف��ان �ي�لا ،ف�ح�ين ت �ف��رك��ون ق��رن��ا منقسما
على اثنني ،تلتصق البذور بعضها ببعض وتشكل
ع�ج�ي�ن��ة الص �ق��ة ،ه��ي ال �ت��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ال��رائ �ح��ة.
ول �ط��ول ال �ق��رون أه�م�ي��ة ك �ب��رى ،إذ ت�ش�ت��رط املعايير
األوروبية أال تقل عن  15سم حتى تحتوي على أكبر
عدد من البذور.
وم��ن ط��رائ��ف ال�ف��ان�ي�لا أن�ه��ا ت�ب��اع ف��ي األس ��واق العاملية
بالكليوغرام بينما تباع في متاجرنا بالقطعة.

الدول الرائدة في اإلنتاج
المرتبة

الدولة

إنتاج الفانيال
بالطن

1

مدغشقر

2936

2

أندونيسيا

2304

3

الصين

885

4

المكسيك

513

5

غينيا الجديدة

502

6

تركيا

303

7

أوغندا

211

8

تونغا

180

9

بولينزيا الفرنسية

24

10

الريونيون الفرنسية

21

11

ماالوي

20

12

جزر القمر

15

13

كينيا

15

14

غوادلوب

11

15

زيمبابوي

11
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كانت مصدر سعادة و«قداسة» لدى الحضارات القديمة

العطور من قبرص إلى كليوباترا..
ولويس الخامس عشر
تعد العطور أحد المنتجات الجمالية المهمة التي ال يمكن االستغناء عنها في الحياة
اليومية والمناسبات المختلفة ،كما باتت جزءاً ال يتجزأ من ثقافة الشعوب والمجتمعات
بمختلف أجناسها وفئاتها العمرية.
ومع التنوع الكبير في المنتجات وماركات العطور المختلفة ،والتي تمأل األسواق ،فإن
عملية إيجاد عطر جديد ومميز ليست مهمة سهلة سواء للرجل أو المرأة ،فلكل منهما
ذوقه الخاص وشخصيته التي تختلف عن اآلخرين ،فهناك عطور أكثر مناسبة للصيف،
وأخرى أكثر مناسبة للشتاء ،ناهيك عن تلك المخصصة لمناسبات معينة.
مي السكري
مرت صناعة العطور بمراحل عديدة في التاريخ البشري،
ل�ك��ن ال �ح �ض��ارة اإلس�لام �ي��ة اس �ت �ح��وذت ع�ل��ى م�ك��ان��ة كبيرة
م ��ن ت ��اري ��خ ص�ن��اع�ت�ه��ا وأح ��دث ��ت ف �ي �ه��ا ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة عبر
اخ�ت��راع أن�م��اط ج��دي��دة ل��م ت��وج��د ف��ي ال�ح�ض��ارة الفرعونية
ً
مثال ،والقبرصية قبل  4آالف ع��ام ،حيث تعتبر الحضارة
اإلس�لام �ي��ة ث ��ورة ف��ي ت��اري��خ ال �ع �ط��ور ،ع�ب��ر اب �ت��داع وسيلة
التقطير والعمليات الكيميائية العلمية ،التي تعتمد حاليا
بطريقة أكثر تطورا.
وك ��ان ��ت ال �ع �ط ��ور امل �س �ت �خ �ل �ص��ة وال� �ب� �خ ��ور أغ �ل ��ى ب�ض��اع��ة
ّ
تبادلتها شعوب الشرق األدنى ،النها لم تكن كما هي اآلن،
ّ
جزءا من حياة األناقة والترف ،بل كانت حسب اعتقادهم،
ّ
األسطورية.
مصدر سعادة وتقرب إلى آلهتهم
وارت �ب��ط اس�ت�خ��دام ال�ع�ط��ور ف��ي مصر القديمة بالطقوس
الدينية الخاصة كالتقرب لآللهة ،وتعطير األم��وات .وكان
تداولها حكرا على الطبقة العليا والصفوة م��ن املجتمع،
ال سيما ب�ين الكهنة وامل�ل�ك��ات وزوج ��ات األم ��راء دون بقية
الشعب .وبلغت العطور ذروت�ه��ا ف��ي عهد كليوباترا التي
بوفاتها تراجع االهتمام بها كثيرا .وحل الفينيقيون محل
املصريني في تصنيع العطور ،وتولوا نقل ه��ذه الصناعة
إل��ى ال�ي��ون��ان ال��ذي��ن أس�ه�م��وا ف��ي ت�ط��وي��ره��ا واب �ت �ك��روا لكل
م�ن�ط�ق��ة ف��ي ال�ج�س��م ع �ط��را خ��اص��ا ب �ه��ا .ووص �ل��ت ال�ع�ن��اي��ة
بالعطر حد الهوس في الحضارة الرومانية التي انتهى بها
األمر حد تعطير األرضيات والجدران والحيوانات.
كما وصلت ثقافة العطور إلى أرض الحضارات في العراق
ال �ق��دي �م��ة .ف�ف��ي ال �ع �ص��ور ال��وس �ط��ى اك�ت�ش��ف ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ون
األوروب� �ي ��ون ال�ك�ح��ول اإلي�ث�ي�ل�ي��ة وع�م�ل�ي��ات ال�ت�ق�ط�ي��ر ،التي
مهدت إلنتاج العطور على الطريقة الكيميائية .ومع دخول
م��واد جديدة من أميركا والهند ،أصبحت صناعة العطور
عملية يمكن أن يكون لها م��ردود م��ادي طويل األم��د .وكان
ً
املجتمع الفرنسي ،ال سيما الطبقات الراقية ،عامال رئيسيًا
في زيادة الطلب على العطور ،وقد استخدمت العطور ألول
م��رة وب�ش�ك��ل دائ ��م إلخ �ف��اء رائ �ح��ة ال�ج�س��م ،وم��ن خ�ل�ال ذل��ك
فتحت ه��ذه الثقافة أبعادًا جديدة لصناعة العطور ،حيث
تطلب في هذه املرحلة عمل القطارين والكيميائيني الذين
عملوا باستمرار على تحسني عملية تصنيع العطور.
وم��ا ال يعرفه كثيرون ان سبب رب��ط العطر الثمني بمدينة
باريس الفرنسية ،دون غيرها من مدن العالم ،يخفي وراءه
قصة غريبة ملرض نفسي ،وليس لسبب تجميلي.
فامللك الفرنسي ل��وي��س الخامس عشر ك��ان يعاني هوسا
نفسيا ،يدفعه الى استهالك كميات هائلة من العطور التي
ينثرها على ك��ل م��ا يحيط ب��ه م��ن أث��اث وأدوات وم�لاب��س،
وإلش �ب��اع ح��اج��ات ال�ق�ص��ر ال�ت��ي ال تنتهي م��ن ه��ذه امل ��ادة،
زرع الفرنسيون الورد وأسسوا مصانعه ،مما جعل فرنسا
تحتل املركز األول عامليًا منذ ذلك الحني في صناعة العطر.
تاريخيًا ،ارتبط العطر بالدخان ،وكان البخور أول أشكال
ال �ع �ط��ر ،إذ اك�ت�ش��ف ق��دم��اء ال�ع��راق�ي�ين ف��ي ح �ض��ارة م��ا بني
النهرين قبل نحو أربعة آالف سنة البخور ألول مرة .وجرى
التقليد ع�ن��ده��م ع�ل��ى ح��رق أن ��واع م��ن ال��رات �ن� ِ�ج واألخ �ش��اب
في مراسيم دينية ،كما عرف عنهم فرك أجسامهم بسائل
معطر يصنعونه من نقع األخشاب العطرية في خليط من
املاء والزيت.
وم��ع أن ال�ح�ض��ارة اإلس�لام�ي��ة ورث��ت الكثير ع��ن الحضارة
األغ��ري �ق �ي��ة ،ف ��إن ال �ع��رب ه��م أول م��ن اس�ت�خ��دم ت ��اج ال��زه��رة
الستخراج ماء الزهور منذ  1300عام ،ولم يستعمل العرب
كعطر فقط ،بل استعملوه ك��دواء أيضًا .ولعل
تاج األزه��ار
ٍ
أقدم أنواع العطور في العالم يدعى «عطر الورد» ،وقد كان
رائجًا جدًا لدى القبائل العربية.
وتعتبر األزه��ار مثل الياسمني والبنفسج وزه��ر الليمون
والورد وغيرها ،من املصادر املهمة الستخراج العطور عند
ال�ع��رب ،لكن جوهر العطر من مصادر أخ��رى غير األزه��ار،
ك��ال �خ �ش��ب ،الس �ي �م��ا خ �ش��ب األرز وخ �ش��ب ال �ص �ن��دل ،وم��ن
األوراق م�ث��ل ال�ن�ع�ن��اع وال �غ��رن��وق وال �خ��زام��ى ،وم��ن ج��ذور
معينة مثل الزنجبيل والسوسن.
وم ��ن أه ��م ال �ع �ط��ور ال �ت��ي ك ��ان ي�ع�ت�م��ده��ا ال �ع��رب ف��ي امل��زج
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وال�ت��رك�ي��ب ه��ي امل�س��ك وال�ع�ن�ب��ر وال �ع��ود وال �ص �ن��دل ،وال�ت��ي
ي �ج��ري اس �ت �ي��راده��ا م��ن ال�ه�ن��د وب �ل��دان ج �ن��وب ش ��رق آسيا
والصني.

مليون دوالر على تسويق
ً
سنويا
العطور

في دول الخليج
ت�ع��د ال �ع �ط��ور ال�ع��رب�ي��ة ج ��زءًا م�ه�م��ًا ف��ي ح �ي��اة امل�ج�ت�م�ع��ات
الخليجية املهيمنة على ال �س��وق ،فهي تعبر ع��ن األص��ال��ة
وال�ع��راق��ة وك��رم الضيافة ،وتستخدم ف��ي األف ��راح واألع�ي��اد
واملناسبات املختلفة .وبحسب موقع  ،Bussineswireبلغت
قيمة سوق العطور في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر
م��ن  2.5م�ل�ي��ار دوالر أم�ي��رك��ي ف��ي ع��ام  .2018وم��ن املتوقع
أن تصل قيمة السوق إل��ى ما يقرب من  3.7مليارات دوالر
أميركي بحلول عام  ، 2023بمعدل نمو سنوي مركب بلغ
حوالي  %8.9خالل الفترة  2018ـــ .2023
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية ،شهد قطاع السياحة
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموًا كبيرًا ،مما
أدى إلى زيادة املبيعات املعفاة من الرسوم الجمركية ،وكان
هذا بمنزلة عامل رئيسي أدى إلى تعزيز سوق العطور في
املنطقة.
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،زاد الدخل املتاح
للمستهلكني بسبب قدرتهم على تحمل فئات متميزة من
العطور والعطور املختلفة .وقد ساهم ذلك في زيادة الطلب
على العطور عالية الجودة في جميع أنحاء املنطقة.
ً
وذك��ر موقع  ،Gulftoday.aeأن��ه ووف��ق��ا للمحللني في شركة
يورومونيتور إنترناشيونال  ،EMIأن قيمة العطور في
دول مجلس التعاون الخليجي حوالي  3.6مليارات دوالر
في عام  ، 2021منها  2.1مليار دوالر ستنسب إلى اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة  ،و 807م�ل�ايي��ن دوالر إل ��ى اإلم � ��ارات
العربية املتحدة .علمًا ب��أن قيمة ال�س��وق الخليجية ق��درت
بنحو  3.5مليارات في .2019
تشكل العطور ً
جزء ا ال يتجزأ من التراث التقليدي والثقافي
لألشخاص ف��ي دول ال�ش��رق األوس��ط ،حيث يتم اختيارها
بانتقائية ،كما يتم ان�ف��اق ق��در كبير م��ن ال��دخ��ل على هذه
املنتجات .ال�ي��وم ،تطلق العديد م��ن الشركات املصنعة في
املنطقة روائ ��ح مبتكرة وم�م�ت��ازة م��ن خ�ل�ال م��زج ال�ن�م��اذج
األصلية الشرقية مع التواقيع األوروبية.
وأظهر التقرير أن اململكة العربية السعودية تتمتع باملكانة
ال��رائ��دة ف��ي س��وق ال�ع�ط��ور ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط ف��ي ال��وق��ت
الحالي ،حيث يقوم عدد كبير من الشركات بتوسيع خطوط
منتجاتها من خالل إنشاء مجموعة من العطور املخصصة
وال��روائ��ح الطبيعية .وبلغت القيمة السوقية للعطور في
اململكة العربية السعودية  1.73مليار دوالر أمريكي في عام
 ،2018ومن املتوقع أن تصل إلى  2.64مليار دوالر اميركي
بحلول ع��ام  ،2024مسجلة م�ع��دل نمو س�ن��وي م��رك��ب بلغ
 %7.1خالل الفترة .2024 - 2019
ف��ي اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،ينتقل ال�ن��اس م��ن العطور
التقليدية ال�ت��ي تعتمد على ال�ع��ود إل��ى م��زي��ج م��ن العطور
الشرقية والفرنسية .إذ بلغت القيمة السوقية للعطور في
اإلم��ارات العربية املتحدة  440مليون دوالر في عام .2018
وب�ح�ل��ول ع��ام  ،2024م��ن امل�ت��وق��ع أن تصل إل��ى  750مليون
دوالر ،بمعدل نمو سنوي مركب ق��دره  %9.3خ�لال الفترة
املتوقعة.
ف �ي �م��ا ت �م �ث��ل ال �ك��وي��ت واح� � ��دة م ��ن أس � ��رع األس � � ��واق ن�م �وًا
للمنتجات امل�ت�م�ي��زة ،بما ف��ي ذل��ك ال�ع�ط��ور ،حيث يتمتع
سكانها بدخل مرتفع للغاية للفرد الواحد .وبلغت قيمة

سالح ضد الروائح الكريهة
من الطرائف الغريبة أن العطور في املاضي كانت تستعمل
للتغطية ع�ل��ى ال��روائ��ح ال�ك��ري�ه��ة ،ال�ت��ي ت�ص��در ع��ن الجسم
نتيجة لقلة االستحمام! فقد كان األرستقراطيون نادرًا ما
يغتسلون لذا كان العطر سالحهم ضد الروائح الكريهة.

أول عطر
تم اكتشاف أول عطر تاريخي في العالم في جزيرة قبرص
على ي��د علماء إيطاليني ف��ي مايو  ،2004وي��رج��ع تاريخه
إلى  4000سنة مضت ،وأيضا اكتشفت إحدى البعثات ان
قطعة أرض تبلغ حوالي  4000متر مربع كانت مخصصة
ل�ص�ن��اع��ة ال �ع �ط��ور وال �ت��ي غ��ال�ب��ا أخ� ��ذت ط��ري�ق��ة صناعتها
م��ن ال�ح�ض��ارة امل�ص��ري��ة القديمة لتشابه طريقة الصناعة
واألغراض املستخدمة.

اف��ادت «بلومبيرغ» بأنه يتم إنفاق ما يقدر ب� ًـ800
مليون دوالر على تسويق العطور كل عام ،وفقا ملا
ذكرته شركة  A.T. Kearneyالعاملية املتخصصة
في االستشارات اإلدارية.

ً
استهالكا
 ..والبرازيل أكثر

العرب والمسلمون أسهموا
في تطوير هذه الصناعة بعلوم
التقطير والكيمياء
الشهرة الفرنسية أتت
من ملك مريض نفسيا ً مهووس
بتعطير كل شيء!
السوق الخليجي ينمو  % 9وحجمه
في  2019نحو  3.5مليارات دوالر
يرتفع االستهالك في موازاة
ارتفاع مستوى الدخل وتحسن
مستوى المعيشة
النساء يستحوذن على % 60
من إجمالي اإلنتاج ..ويشترين
المنتج شهرياً!
العرب اخترعوا عطر الورد ..لكنهم
اليوم يفضلون المسك والعنبر
والعود والصندل
الحجم العالمي بلغ  31.4مليار دوالر
في  ..2018وفرنسا أول
المنتجين والمصدرين

ص�ن��اع��ة ال�ع�ط��ور ف��ي ال�ك��وي��ت  113م�ل�ي��ون دوالر ف��ي ع��ام
 .2018وم��ن امل�ت��وق��ع أن تنمو بنسبة  %9.5خ�ل�ال الفترة
 ،2024 - 2019حيث تصل القيمة السوقية إلى  196مليون
دوالر بحلول عام .2024
ويفضل املستهلكون الخليجيون العطور التي تعتمد على
الزيوت بسبب قوتها االستثنائية ورائحتها القوية.

تمتلك البرازيل أكبر سوق للعطور في العالم،
بقيمة أكبر من ال��والي��ات املتحدة تصل ال��ى 6
م�ل�ي��ارات دوالر ،ألن البرازيليني يستخدمون
ف��ي امل �ت��وس��ط ث�ل�اث��ة أض �ع��اف م��ا يستخدمه
املستهلكون االميركيون.

السوق العاملي
عامليا ،بلغ حجم س��وق العطور العاملي  31.4مليار دوالر
في عام  ،2018ومن املتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي
مركب ق��دره  %3.9من  2019إلى  .2025ويعزى نمو السوق
إل��ى ت��زاي��د ات�ج��اه االستمالة الشخصية ،إل��ى جانب زي��ادة
الطلب على الرفاهية والعطور الغريبة.
واستحوذت العطور الفاخرة على الحصة األكبر وبنسبة
 %65.0ف��ي ع ��ام  .2018وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ت��وس��ع ال�ع�ط��ور
ال�ف��اخ��رة ب��أس��رع م�ع��دل نمو س�ن��وي م��رك��ب ق��دره  %3.9في
ال�ف�ت��رة م��ن  2019إل��ى  2025ن�ظ��را ل�ت��زاي��د تفضيل العطور
الفريدة من نوعها واملصنوعة يدويًا.
كما استحوذت النساء على الحصة األكبر البالغة %60.1
ف��ي ع��ام  .2018وي�لاح��ظ أن ال�ن�س��اء يشترين ع�ط��را جديدا
مرة واحدة شهريا ،مقارنة بالرجال الذين يشترونه بمعدل
م��رة أو مرتني في السنة ،ووفقا للمسح ،يستخدم حوالي
 %41من اإلناث في الواليات املتحدة العطور يوميا مقارنة
بالرجال.
وفي اململكة املتحدة ،تدفع النساء مقابل العطور أكثر من
الرجال ،حيث تكلف العطور النسائية حوالي  6باوند في
امل�ت��وس��ط ل�ك��ل ملليترمقارنة ب�ع�ط��ور ال��رج��ال ال�ت��ي تحمل
العالمات التجارية نفسها .ومن املتوقع أن ترتفع مبيعات
العطور بني النساء بغض النظر عن األسعار املرتفعة ،حيث
يعتبرن ذلك جزءا أساسيا من العناية الشخصية.
واس �ت �ح��وذت أوروب� ��ا ،تليها أم�ي��رك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،ع�ل��ى أكبر
ح�ص��ة ف��ي ع ��ام  ،2018وال ي� ��زال س��وق��ا ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وأوروبا يمثالن اتجاهات الصناعة .من بني الدول الرئيسية
التي ساهمت في نمو سوق أوروبا أملانيا وفرنسا واململكة
املتحدة ،حيث شكلت أملانيا  %16.3في عام  .2018في عام
 ،2017احتلت «ك��وت��ي» مكانة رائ��دة ف��ي س��وق العطور في
أملانيا.

%30

ً
ً
رجاليا
عطرا
من النساء يعتمدن
«ال �ع �ط��ور ال��رج��ال�ي��ة ل�ي�س��ت ل �ل��رج��ال ف �ق��ط» ه ��ذا ما
كشفت ع�ن��ه اإلح�ص��ائ�ي��ات ال�ت��ي أظ �ه��رت أن %30
من النساء يعتمدن عطرا رجاليا ،واألمر يعود إلى
تركيبة بعض العطور الدقيقة التي ال تظهر فرقا
واض �ح��ا ب�ين ال��روائ��ح ال��رج��ال�ي��ة ال �ب��ارزة والنفحات
األنثوية.

اختالف التأثير
قد ال يعلم كثيرون أن تأثير رائحة العطور تختلف
باختالف األشخاص الذين يضعون العطر ،حيث
تختلف نوعية الجلد م��ن شخص إل��ى آخ��ر ،وفقا
لعدة عوامل منها الرطوبة والهرمونات وحتى لون
البشرة ونوعيتها ،لذا ينصح بعدم شراء العطر قبل
تجربته على البشرة.

أغلى أنف في العالم..
والتأمين مليون دوالر
كما يؤمن الرياضي على قدميه التي تضمن
له االستمرار والنجاح ،كذلك العطار يجب أن
ي��ؤم��ن على أن�ف��ه! ه��ذا مافعله ج��اي��ن تشارلز،
ح�ي��ث ق ��ام ب��ال�ت��أم�ين ع�ل��ى أن �ف��ه ب�م�ب�ل��غ مليون
دوالر ام�ي��رك��ي! واألم ��ر األك �ث��ر إث ��ارة أن��ه وم��ع
تقدمه في السن فقد حاسة الشم تمامًا ،لكن
فقدانه حاسة الشم لم يكن عائقًا أمامه ليصنع
تحفة أخ��رى مثل عطر «مس دي��ور» يضيفها
إلى رصيده.

عدم النظافة سبب شهرة
العطور الفرنسية

أهم صادرات العالم
أعلى الدول المصدرة للعطور في العالم لعام  2018حسب الترتيب:
فرنسا 5.3 :مليارات دوالر أميركي ،ما يعادل  %26من
إجمالي العطور المصدرة.
أسبانيا 2.2 :مليار دوالر ،ما يعادل .%10.6
ألمانيا 2 :مليار دوالر ،ما يعادل .%9.9
الواليات المتحدة 1.8 :مليار دوالر ،ما يعادل .%8.8
إيطاليا 1.3 :مليار دوالر ،أي ما يعادل .%6.5
اإلمارات العربية المتحدة 1.2 :مليار دوالر ،بواقع %5.7
من إجمالي العطور المصدرة.
سنغافورة 1.1 :مليار دوالر ،بواقع .%5.5

دهن العود ..عنوان للتعطر عند الخليجيين
يعتبر التعطر ب��ده��ن ال�ع��ود م��ن أه��م امل��وروث��ات وال �ع��ادات القديمة ال�ت��ي ت��وارث�ت�ه��ا دول الخليج.
فال تخلو البيوت في ال��دول الخليجية من أغلى وأج��ود ان��واع العود التي يعطرون بها منازلهم
ويستخدمونها في املناسبات.

المملكة المتحدة 666.3 :مليون دوالر ،بمعدل .%3.3
هولندا 571.5 :مليون دوالر ،بنسبة بلغت .%2.8
بولندا 541.3 :مليون دوالر ،بواقع .%2.7
بلجيكا 489.3 :مليون دوالر ،بمعدل .%2.4
جمهورية التشيك 425.1 :مليون دوالر ،بواقع .%2.1
سويسرا 327.6 :مليون دوالر ،ما يعادل .%1.6
هونغ كونغ 301.4 :مليون دوالر ،بواقع .%1.5
الصين 171.5 :مليون دوالر ،بنسبة بلغت .%0.8

م��ن ال�ح�ق��ائ��ق ال�غ��ري�ب��ة ال �ت��ي ص ��درت م�ن��ذ س�ن��وات
طويلة فى مذكرات الكاتب ساندور ماراي ،أن عدم
النظافة ل��دى األوروب�ي�ين قديما كانت سبب شهرة
العطور الفرنسية ،حيث ك��ان يعتقد أن االغتسال
يسبب أض��رارا بدنية وصحية ،وأن األطفال الذين
يستعملون املاء كثيرا تتعرض أبدانهم للهشاشة.
وك��ان أغلب األوروب �ي�ين يغتسلون ف��ي مناسبتني،
االستعداد للزواج ،أو في حالة املرض.
واعترف ماراي ،الذي ولد في بداية القرن العشرين
ف ��ي ع��ائ �ل��ة ب ��ورج ��وازي ��ة ذات أص � ��ول ن �م �س��اوي��ة-
هنغارية ،في كتابه بأن االعتقاد ال��ذي كان شائعا
ف��ي عائلته الغنية ه��و أن االغ�ت�س��ال الكثير يضر
بالصحة ،فقد كان األوروبيون كريهي الرائحة.
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استخدمها الفراعنة في التحنيط وإنتاج العطور قبل  2500سنة

«الالفندر» كنز غذائي وطبي وعطري
نبتة «الالفندر» أو عشبة الخزامى ،استخدمها الفراعنة
والرومان قديماً وما زالت تحتفظ بمكانتها في حياتنا
اليومية حتى اآلن ،فهي إحدى الزهور العطرة التي ال يمكن
االستغناء عنها في تعطير المنازل والثياب أو حتى لمواد
التنظيف ،كما ان هذه النبتة ذات اللون البنفسجي تستخدم
ايضا كدواء لالكتئاب وزيت لتدليك الجسم.
حسام علم الدين
«ال�لاف �ن��در» ال�ت��ي ت�ع��رف باسمها العلمي
« ،»Lavandulaنبتة عشبية يتم تحويلها
ال��ى ع��دة منتجات ع�ط��ري��ة أب��رزه��ا ال��زي��ت
املكثف ،وعرفت هذه النبتة عند الفراعنة
م �ن��ذ  2500س �ن��ة ح �ي��ث اس �ت �خ��دم��وه��ا في
التحنيط وإنتاج العطور ،كما استخدمها
الرومان في االستحمام.

قيمة عطرية طبية
تشتهر نبتة «الالفندر» بقيمها العطرية
وال �ط �ب �ي��ة ال� �ع ��دي ��دة ،وت �ت �س��اب��ق ش��رك��ات
ص�ن��اع��ة م ��واد التنظيف وم�ع�ط��رات الجو
وم �ن �ظ �ف��ات األط � �ب� ��اق وص� ��اب� ��ون ال �ح �م��ام
وأدوي��ة مكافحة الحشرات على استخدام
«الالفندر» في منتجاتها لجذب الزبائن.
ك �م ��ا ي �ت ��م اس� �ت� �خ ��دام زي �ت �ه ��ا امل �ك �ث ��ف ف��ي
التدليك ،وحرقه لتوليد رائحة تعمل على
تهدئة األعصاب وتخفيف التوتر ومضاد
ل� �ل ��أرق ،ك �م��ا ي �س��اع��د ع �ل��ى ع �ل��اج ال �ش �ع��ر
وم �ع��ال�ج��ة أن� ��واع م�ع�ي�ن��ة م��ن ال�ح�س��اس�ي��ة
وارت� � �ف � ��اع ض �غ��ط ال� � ��دم وب� �ع ��ض امل �ش��اك��ل
ال �ن �س��ائ �ي��ة .ك �م��ا ي �م �ك��ن اس� �ت� �خ ��دام ن�ب�ت��ة
«ال�ل�اف� �ن ��در» ف��ي ال �ط �ه��ي ك �ب��دي��ل ع��ن نبتة
إكليل الجبل.

األكثر شيوعًا
يشكل «الالفندر» اإلنكليزي أكثر األن��واع
شيوعًا بني األن��واع املختلفة لـ«الالفندر»
ب� �ع ��د ال� �ف ��رن� �س ��ي واألس� � �ب � ��ان � ��ي ون� � � ��وع ال� �ـ
«ه� �ي ��دك ��وت» و«م��ون �س �ت �ي��د» و«غ ��روس ��و»
و«بروفينس» وغيرها .وب��دأت هذه املادة
باالنتشار في أميركا الشمالية في القرن
السابع عشر ،وي�ق��در موقع «ستاتيستا»
أن تصل القيمة السوقية لزيت «الالفندر»
في  2022ال��ى  44.68مليون دوالر مقارنة
ب � � �ـ 33.37م�ل�ي��ون دوالر ف��ي  2017و26.24
مليون دوالر في .2014

اإلنتاج والتصدير
ت�ش�ك��ل ب�ل�غ��اري��ا أك �ب��ر م�ن�ت��ج وم �ص��در في
ال �ع��ال��م ل �ـ«ال�ل�اف �ن��در» وزي ��وت ��ه ،وض��اع�ف��ت
إن �ت��اج �ه��ا م ��ن  60ط �ن��ًا /ب��امل �ت��ر ف ��ي 2001
ال ��ى  120ط �ن��ًا /م �ت��ر ف ��ي  2014وف ��ق آخ��ر
االحصاءات ،وتشكل شمال بلغاريا %50
من زراعة وانتاج «الالفندر».
وت �ح �ت��ل ف��رن �س��ا امل ��رت� �ب ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع��امل �ي��ًا
ف��ي إن �ت��اج وت�ص��دي��ر «ال�لاف �ن��در» وزي��وت��ه،
وتأتي بعدها بريطانيا وأسبانيا وأملانيا
وأوك � ��ران� � �ي � ��ا ،وف � ��ي آس� �ي ��ا ت� �ق ��وم ال �ي ��اب ��ان
والصني والهند وأستراليا ب��زرع وإنتاج
«ال�لاف�ن��در» ال�ت��ي يناسبها امل�ن��اخ ال��داف��ئ.

استخدامات
«الالفندر»
■ الشاي

ن �ظ��را ل��وج��ود م ��واد م�ه��دئ��ة ف��إن
الشاي املصنوع من أوراق النبتة
البنفسجية يساعد على تخفيف
األرق وينصح بشربه قبل النوم،
كما يساعد على ع�لاج مشاكل
الجهاز الهضمي وم��رض املعدة
العصبي.
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مليون دوالر ..القيمة
السوقية لزيت النبتة
في 2022

■ الزيت

◄ بلغاريا تسحب البساط
من تحت أقدام فرنسا
كأكبر منتج ومصدر
◄ يزرع في شمالي
أفريقيا والمناطق الجبلية
في الشرق األوسط
◄ الرومان استخدموه
في االستحمام
◄ يعالج االكتئاب
والحساسية وارتفاع
ضغط الدم والمشاكل
النسائية
◄ يتفرع منه أكثر
من  400نوع مختلف
في جميع أنحاء العالم
◄ رمزية زراعته في المنزل
تمثل النقاء والصفاء
والنعمة والهدوء
◄ بديل جيد عن نبتة
إكليل الجبل في
الطهي ..وزيت لتدليك
الجسم
◄ االستخدام المتكرر
يسبب مخاطر صحية على
الجلد والحامل والجراحة

أم ��ا ف ��ي أم �ي��رك��ا ،ف�ت�ل�ق��ب والي� ��ة واش�ن�ط��ن
بعاصمة «الالفندر» في أميركا الشمالية،
ك �م��ا ت �ت��م زراع � ��ة «ال�ل�اف� �ن ��در» ف ��ي ش�م��ال��ي
أف��ري �ق �ي��ا وامل �ن ��اط ��ق ال �ج �ب �ل �ي��ة ف ��ي ال �ش��رق
األوسط.

حقائق مذهلة
االس � ��م ال �ع �ل �م��ي ل �ع �ش �ب��ة «ال �ل�اف � �ن� ��در» ه��و
« »lavandulaاملشتق من الكلمة الالتينية
« »lavaال �ت��ي ت�ع�ن��ي غ �س��ل ،وك��ان��ت امللكة
ف �ي �ك �ت��وري��ا م ��ن م �ح �ب �ي��ه وط �ل �ب��ت ت�ع�ط�ي��ر
أث��اث�ه��ا بمحلول النبتة ك�م��ا أدم �ن��ت على
ش� ��اي «ال�ل�اف� �ن ��در» ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى جسم
رشيق ،كما أن الفراعنة استخدوا العشبة
في تحنيط موتاهم ،واستخدم في القرن
ال� �س ��اب ��ع خ �ل��ال ان� �ت� �ش ��ار ال� �ط ��اع ��ون ل� ��درء
األمراض الناتجة عنه.
وتتم تسمية «الالفندر» امللون بـ«lavandula
 »angustifoliaوه��و أكثر األن��واع زرع��ًا من
ال�ع��ائ�ل��ة ال��واس �ع��ة ،ك�م��ا ت�ص��ل أن��واع��ه إل��ى

 400نوع مختلف في جميع أنحاء العالم،
ورغم التفكير الشائع بأن لونه بنفسجي
فقط ،إال أنه قد ينمو بألوان مختلفة مثل
األزرق والوردي واألبيض وحتى األخضر.
ي �ع �ت �ب��ر م� ��ن ال� �ع ��ائ� �ل ��ة ال� �ن� �ب ��ات� �ي ��ة ن�ف�س�ه��ا
للنعناع ،في حني أنه يمكن استخدامه في
أمور عدة إال أن القيمة التجارية األساسية
ل��ه ت��أت��ي م��ن إن �ت��اج زي��وت��ه ال�ك�ث�ي�ف��ة ،وف��ي
لغة ال��زه��ور قد تعني «الالفندر» التفاني
والحظ والنجاح والسعادة أو على عكس
ما سبق «عدم الثقة».
ي�ع�ت�ق��د ب�ع��ض ال �ش �ع��وب أن رم��زي��ة زراع ��ة
«ال� �ل��اف � � �ن� � ��در» ف � ��ي امل� � �ن � ��زل ت� �م� �ث ��ل ال� �ن� �ق ��اء
واالخ �ل�اص وال �ص �ف��اء وال�ن�ع�م��ة وال �ه��دوء،
ك�م��ا ت�س�ه��م ب �ط��رد ال �ح �ش��رات ،إض��اف��ة إل��ى
ت��دل �ي��ك ال �ج �س��م ب��زي �ت��ه ي �ه��دئ ال �ع �ض�لات
وامل� �ف ��اص ��ل وي �ق �ل��ل م ��ن ال �ق �ل��ق واالج� �ه ��اد
ويزيد النعاس ،وك��ان الهنود أول من قام
بتطوير مزارعه وإنتاج االعشاب الخاصة
ب��ه وبيعه ال��ى األس ��واق ال�ع��امل�ي��ة ،رغ��م أنه

■ السعرات الحرارية والدهون

تحتوي  100غ��رام م��ن «ال�لاف�ن��در» على  49س�ع��را ح��راري��ا ،تحتوي  100غ��رام من «الالفندر» على  215ملليغراما من
ال�ك��ال�س�ي� ّ�وم ،م��ع اإلش ��ارة إل��ى ّأن جسم اإلن�س��ان يحتاج إلى
وغرام واحد من الدهون
 1000م��ل��غ م��ن ال�ك��ال�س�ي��وم ي��وم�ي��ًا ،وي �ع� ّ�زز ال�ك��ال�س�ي��وم ق� ّ�وة
العظام ويقي من هشاشتها.
■ فيتامين أ
ت� ّ
�زود ال�ح� ّ�ص��ة ال��واح��دة م��ن «ال�لاف �ن��در» ال�ج�س��م ب�ق��راب��ة  ■ 287الحديد
وح��دة دول�ي��ة م��ن ف�ي�ت��ام�ين أ ،وه��و ي�ع��ادل ج��زءًا ص�غ�ي�رًا من
ّ
ّ
ّ
حاجة الجسم التي تبلغ  5000وح��دة من فيتامني أ يوميًا،
الحصة الواحدة من «الالفندر» الجسم بقرابة  2ملغ من
تزود
ويساهم فيتامني أ في الوقاية من العمى الليلي ،والتهابات الحديد ،والذي ُي ّ
عزز إنتاج الهيموغلوبني وامليوغلوبني في الدم،
ّ
صحة البشرة.
العيون وجفافها ،كما يعزز
وباملقابل يسبب نقص الحديد في الجسم اإلصابة بفقر الدم.

كورونا والبجعة السوداء

«كورونا» هو البجعة السوداء الخاصة بسوق النفط

سوق النفط
◄ أسعار النفط انخفضت
ي� �ت ��أث ��ر س � � ��وق ال� �ن� �ف ��ط ب �خ �م �س ��ة ع � ��وام � ��ل ه��ي
املعروض والطلب وق��رارات «أوب��ك» والتطورات بنحو  %20خالل األسابيع
الجيوسياسية وث�ق��ة املستثمرين ،وف��ي حالة األربعة الماضية

■ كريم
ال يساعد على ترطيب البشرة
فحسب ب��ل ي��وف��ر أي�ض��ا تأثيرا
مهدئا نظرا لرائحته الزكية.

■ في المطبخ
ي � � � �ع � � � ��د ع� � � �ش� � � �ب � � ��ة م� � � �ت� � � �ع � � ��ددة
االس� � �ت� � �خ � ��دام � ��ات ف � ��ي امل �ط �ب ��خ
وتضيف نكهة نباتية حلوة إلى
الطعام وأنواع السلطة املختلفة
وأط� � �ب � ��اق ال � �ل � �ح� ��وم ،ك� �م ��ا أن �ه��ا
ت�ض�ي��ف ل��ون��ًا ج�م�ي�لا إل��ى طبق
الطعام ،ويمكن استخدامها في
كوكتيالت الشراب املختلفة.

■ رذاذ وشموع

ي � �ض � �ي� ��ف رذاذ «ال� �ل��اف � � �ن� � ��در»
وال �ش �م��وع إل ��ى امل �ن��زل وامل�لاب��س
ً
عطرًا جميال وخفيفا ويعمالن
على الشعور ب��ال�ه��دوء وال��راح��ة،
وي � �م � �ك� ��ن اس � �ت � �خ ��دام � �ه � �م ��ا ف��ي
مختلف أرج��اء املنزل وليس في
الحمام فحسب.

ُّ
وتفهمات مع «التجارة» لمراجعته
ُيط َّبق في ..2020

ال ت� �س� �ي ��ر األم� � � � � ��ور دائ � � �م� � ��ا ب� �ح� �س ��ب ال �خ �ط ��ط
والتوقعات ،بل هناك ما يظهر من أحداث تقلب
ال�ط��اول��ة وي �ك��ون ل�ه��ا ت��داع�ي��ات غ�ي��ر محسوبة،
وذلك وفقا لكتاب «البجعة السوداء – تداعيات
األحداث غير املتوقعة» للكاتب نسيم نيكوالس
طالب.
وتم ت��داول هذا املصطلح في عدة أح��داث مالية
مثل انهيار س��وق األسهم األميركية ع��ام 1987
واألزم��ة املالية العاملية عام  2008وغير ذلك من
األحداث ،وتم الحديث عن «البجعة السوداء» في
سوق النفط أيضًا بعد ظهور فيروس «كورونا»
وتأثيره السلبي على الطلب.

◄ الحديث عن «البجعة
السوداء» في سوق النفط
بعد ظهور «كورونا»

ال تخلو أي نبتة رغ��م ك�ث��رة ف��وائ��ده��ا من
بعض املخاطر ،وكشفت دراسة نشرت في
مجلة «نيوانجلند» الطبية أن االستخدام
املتكرر لزيت الالفندر على الجلد قد يؤدي
إل��ى ال�ت�ث��دي ق�ب��ل ال �ب �ل��وغ ،ك�م��ا أن تكثيف
اس �ت �خ��دام زي �ت��ه ق ��د ي �ك��ون س��ام��ًا ل�خ�لاي��ا
الجلد وقد يسبب تهيج األنسجة الجلدية
والطفح الجلدي.
وت �ق��ول امل �ج �ل��ة إن ��ه ل��م ي �ت��م ت��أك �ي��د س�لام��ة
تناول «الالفندر» أثناء الحمل أو الرضاعة
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ل �ك��ن وب� �م ��ا أن ل� �ـ«ال�ل�اف� �ن ��در»
ت��أث �ي��رات م �ه��دئ��ة ع �ل��ى ال �ج �ه��از ال�ع�ص�ب��ي
ف�ي�ن�ص��ح أط� �ب ��اء ال �ج ��راح ��ة ب��ال �ت��وق��ف عن
اس�ت�خ��دام��ه ق�ب��ل أس�ب��وع�ين ع�ل��ى األق ��ل من
إجراء أي جراحة طبية.

■ الكالسيوم

«البجعة السوداء» ّ
يخيم على سوق النفط

◄ المصطلح جرى تداوله مع
انهيار سوق األسهم األميركية
واألزمة المالية العالمية

مخاطر االستخدام

العناصر الغذائية

«كورونا» قلب الطاولة

في الوقت الحالي ،اعتبر بعض املحللني فيروس
«كورونا» هو البجعة السوداء الخاصة بسوق
النفط ،فمنذ نحو شهر ،تعرضت أسعار الخام
لضغوط بسبب مخاوف انتشار الفيروس.
ان �خ �ف �ض��ت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ب �ن �ح��و  %20خ�ل�ال
األس��اب�ي��ع األرب �ع��ة امل��اض�ي��ة ،وم��ن غير ال��واض��ح
بعد ما إذا ك��ان الفيروس يواصل االنتشار في
ال�ص�ين وخ��ارج�ه��ا أم ال ،وذل��ك رغ��م تصريحات
بأن وتيرة االنتشار بدأت تتباطأ.
ق � ��ال م �ح �ل �ل��و «س �ي �ت ��ي غ� � � ��روب» إن ال �ف �ي ��روس
الصيني ربما يقلص الطلب على النفط بمليون
ب��رم�ي��ل ي��وم �ي��ًا ،ل�ك��ن امل��وق��ف ال ي ��زال ف��ي ت�ط��ور
مستمر ،وأث�ي��ر ج��دل ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة بشأن
تدخل «أوب��ك» وحلفائها املستقلني باملزيد من
ال�خ�ف��ض ف��ي اإلن �ت��اج وس ��ط أن �ب��اء ب ��أن روس�ي��ا
ترفض تعميق خفض اإلنتاج.

ي �م �ك��ن ل�ل�ع�ش�ب��ة أن ت��زه��ر ح �ت��ى ف ��ي ح��ال
إهمالها أو في حال كانت التربة املزروعة
فيها سيئة.

ي�ع�ت�ب��ر زي ��ت ال�لاف �ن��در م��ن أك�ث��ر
ال��زي��وت العطرية استخداما في
ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م وي�ش�ت�ه��ر
على وجه الخصوص في التدليك
وف ��ي م�س�ت�ح�ض��رات ال�ت�ج�م�ي��ل،
كما يشكل مادة مهدئة ومضادا
ل�ل�أك� �س ��دة وي� �س� �ت� �خ ��دم ل �ع�ل�اج
ال�ف�ط��ري��ات واالل�ت�ه��اب��ات الجلدية
وم �ض��ادا ل�ل�م�ي�ك��روب��ات وم��زي�لا
للسموم الجلدية ويعالج الحروق
وي� �خ� �ف ��ف ال� � �ص � ��داع ال �ن �ص �ف��ي،
وع �ن ��د اس �ت �ن �ش��اق��ه ع �ن��د ح��رق��ه
أو اس�ت�خ��دام��ه بشكل موضعي
يعزز الصحة الجسدية والعقلية،
ويخفف التوتر والقلق.

ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» ،ف��إن��ه ي��رت�ب��ط ع�ل��ى األرج��ح
بالثقة .وت��درس «أوب��ك» واملنتجون املستقلون
امل��وق��ف ف��ي ال �س��وق وت ��راق ��ب ال �ت �ط��ورات ب�ش��أن
فيروس «كورونا» ،لكن أي قرار أو تحرك يتأثر
بشكل كبير بالقلق على الطلب ح��ال املزيد من
التفشي للفيروس.
ول� ��و ت ��م رب� ��ط ف� �ي ��روس «ك � ��ورون � ��ا» ب�م�ص�ط�ل��ح
ال�ب�ج�ع��ة ال �س��وداء ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،ف��إن��ه من
ال�ص�ع��ب ال�ت�ك�ه��ن ب�ت��داع�ي��ات ذل��ك ح�ت��ى ينتهي
الحدث نفسه ،وهذا لم يحدث بعد.

خالف وتوصيات
عقدت اللجنة الفنية املكونة من مندوبي «أوبك»
وحلفائها املستقلني ع��دة اج�ت�م��اع��ات م��ن أجل

التوافق على املزيد من الخفض في إنتاج النفط
ملواجهة تباطؤ الطلب نتيجة تفشي «كورونا».
أف� ��ادت وك� ��االت أن �ب��اء ب ��أن روس �ي��ا ال ت ��زال غير
مقتنعة باملزيد من الخفض في اإلنتاج ،وصرح
وزي��ر ال�ط��اق��ة أل�ك�س��ان��در ن��وف��اك ب��أن موسكو ال
ت ��زال ت ��درس امل �ق �ت��رح .وخ��رج��ت ال�ل�ج�ن��ة الفنية
بتوصية بخفض اإلنتاج بنحو  600ألف برميل
إضافية الى الخفض الحالي املقدر بـ 1.7مليون
برميل يوميًا.
أفاد مسؤولو روسيا بأنهم يرون هذه التوصية
ع �ق�لان �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��م ف ��ي ح��اج��ة مل��زي��د م ��ن ال��وق��ت
ل��دراس��ة األم��ر ،ورب�م��ا يحتاجون ال��وق��ت ملعرفة
مدى تأثير كورونا على الطلب( .أوي��ل برايس،
نيويورك تايمز ،أرقام)

المطيري :القرار  520يسبِّ ب
خل ً
ال في سوق الذهب
ق� ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س إدارة االت �ح��اد
الكويتي ّ
لتجار ال��ذه��ب وامل�ج��وه��رات عبيد
امل�ط�ي��ري :إن الفرصة مواتية أم��ام الكويت،
لتصبح أك �ب��ر س��وق ذه ��ب وم �ع��ادن ثمينة
وأح�ج��ار كريمة في املنطقة ،وإن ذل��ك األمر
ي�م�ك��ن ت�ف�ع�ي�ل��ه ارت� �ك ��ازًا ع�ل��ى م��ا ت�ت�م�ت��ع به
ال �ك��وي��ت م ��ن م �ق � ّ�وم ��ات اق �ت �ص ��ادي ��ة ،ودع ��م
حكومي لكل ما يمكنه دفع عجلة االقتصاد
املحلي إل��ى األم��ام ،وكذلك وس��ط ما تمر به
امل�ن�ط�ق��ة م��ن أح� ��داث ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة ،تتميز
فيها الكويت بعالقاتها املتوازنة مع جميع
دول الجوار.
وأش � � ��ار امل �ط �ي ��ري ف ��ي ب �ي ��ان ص �ح��اف��ي إل��ى
أن ال �ك��وي��ت أم��ام �ه��ا ف��رص��ة ل�ت�ص�ب��ح قبلة
ل�ل�ب��اح�ث�ين ع ��ن ك ��ل م ��ا ه ��و ج��دي��د وم�ت�م�ي��ز
ً
في قطاع الذهب واملعادن الثمينة ،مواكبة
م��ع رؤي ��ة س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ب��ال�ت�ح� ّ�ول إل��ى
مركز مالي وت�ج��اري ،وه��و األم��ر ال��ذي دفع
به «االتحاد» خالل لقائه مع وزير التجارة
والصناعة خالد ال��روض��ان ،ووكيل ال��وزارة
الدكتور عبداهلل العفاسي ،والوكيل املساعد
محمد مخلف العنزي ،وال��ذي تناول خالله
ّ
كل املوضوعات املتعلقة بالسوق املحلي.
وأك ��د امل �ط �ي��ري أن ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��رار رق ��م 520
لسنة  2014ال�خ��اص ب��ال��رس��وم على الدمغ
وال �ف �ح ��ص وال �ت �ح �ل �ي��ل ل �ل �م �ع��ادن ال�ث�م�ي�ن��ة
ي�ح�ت��اج م��راج�ع��ة ك�ب�ي��رة ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ما
ّ
ّ
يتعلق بالرسوم لألحجار الكريمة املركبة
ومدى جدوى تطبيقها في سنة  ،2020وهو
م��ا يثبت ص�ع��وب��ة تطبيقه ،خ��اص��ة أن��ه مر
عليه أكثر من ست سنوات ،ولم ّ
يطبق ،وذلك
لعدم امكانية تطبيقه وانعكاساته السلبية
على السوق ،وكان لتفعيل هذا القرار بداية

عبيد المطيري

ال�ش�ه��ر ال �ج��اري أص ��داء سلبية ك�ب�ي��رة ل��دى
تجار الكويت ،وهو ما أب��دى الوزير ّ
تفهمه
ل�ل�م��وض��وع ،وح��رص��ه ع�ل��ى م��راج�ع��ة ال�ق��رار
بشكل كامل وشامل .وأمل��ح املطيري إل��ى أن
فريق وزارة التجارة أب��دى تعاونه لتسوية
األمور املعرقلة لحركة تجارة الذهب محليًا،
مثل عمليات ال��دم��غ والفحص واإلع �ف��اءات
ّ
امل �ت �ع��ل �ق��ة ب �ه��ا ،م�ب�ي�ن��ًا ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه أن
ال � � ��وزارة ل ��م ت�ب�خ��ل ب�ج�ه��د ف ��ي ت�ي�س�ي��ر تلك
األمور ،سواء من خالل العمل على ورديتني
او تطوير إدارة املعادن الثمينة باستقطاب
أح��دث أجهزة الفحص ،ولكن حركة تجارة
الذهب في تزايد ،وهو ما يتطلب جهدًا أكبر
م��ن قبل ال ��وزارة ملواكبتها ،ف��ي ح�ين طالب
االت �ح��اد «ال �ت �ج��ارة» ب��إص��دار ق ��رار لتنظيم
إقامة معارض محلية ودولية بطراز عاملي
على أرض الكويت.
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لعل بساطة المكوّ نات
وجودتها الس ّر الذي يجعل
من الطعام االيطالي
محبوبا عند جميع شعوب
األرض ،فمن منا ال يحب
البيتزا أو الباستا أو الكانولي
والفوكاشيا؟ ورغم
التنوّ ع الكبير في األطباق
االيطالية فإن االيطاليين ال
«يتفلسفون» في أساليب
الطهي ،ويركزون على
ابراز المكونات المحلية
الطازجة ،ولسان حالهم
يقول «دع المكوّ نات تتحدث
عن نفسها ،ودع عنك
ّ
المعقدة»،
تقنيات الطبخ
التي يتباهى بها طهاة
منافسهم األبرز «المطبخ
الفرنسي».

ّ
يفضل الناس
لماذا
الطعام اإليطالي؟
ّ
ألن ه�ن��اك ،ح��ق��ًا ،شيئًا لكل ذوق ،ايطاليا
بلد أصغر من الكثير من البلدان األخرى،
ل �ك��ن ت� � ��راث ت� � ��ذوق ال� �ط� �ع ��ام ال� � ��ذي ت �ق��دم��ه
واس� � ��ع ل �ل �غ��اي��ة؛ ل ��درج ��ة ت �ح �س��ده��ا ع�ل�ي��ه
بقية ال�ع��ال��م .ول�ي��س م��ن الصعب أن نفهم
ك �ي��ف؟ .م��ن ال �ش �م��ال إل ��ى ال �ج �ن��وب ه�ن��اك
ن �ك �ه��ات وأط �ع �م��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى م �ك� ّ�ون��ات
من جميع األن��واع .فما هي الدولة األخرى
التي يمكن أن تفتخر بمجموعة متنوعة
من األطعمة ،والتي تشمل كستناء ميالنو
وبارميجيانو ريجيانو وفيورنتينا وبارما
ه��ام وج�ي�لات��و وأران �س �ي �ن��ي..؟ ن��اه�ي��ك عن
زيت الزيتون البكر املمتاز.
يشتهر االيطاليون بحبهم الشديد للطعام.
وه ��م ي �ع��رف��ون أك�لات �ه��م ج �ي��دا .وينعكس
شغفهم وأس �ل��وب حياتهم ع�ل��ى األط�ب��اق
الرائعة التي يصنعونها لهذا السبب من
الطبيعي أن ت�ج��د ع��ائ�لات ت�ت�ن��اول وجبة
طعام مكونة من  9أطباق.
المطبخ االيطالي مفضل للذواقة

هكذا فرض اإليطاليون طعامهم
على الذوق العالمي
إيمان عطية

س ّر نجاحهم
في المكوِّ نات
الطبيعية
والبسيطة..
إلى جانب شغفهم
وعشقهم للطهي
ال مطبخ واسع
االنتشار في العالم
كــ «اإليطالي»..
و ُيص َّنف
على أنه األفضل
تناوُ ل الطعام
في إيطاليا أكثر
من مج ّرد حاجة..
إنه أسلوب حياة
ممتلئ بالحب
ُ
«صنع في إيطاليا»..
عبارة لها قيمة
معترف بها عالمياً..
وتضمن سالمة
الغذاء
كل طبق في إيطاليا
يروي قصة عن
منطقة..
والمائدة تعني
«لمة» األهل
واألصدقاء

يفاخر االيطاليون بقدرتهم على فرض طعامهم على الذوق
العاملي ،وبأنهم فعلوا بالشوك واملالعق ما فعله الرومان
بالسيف ،وجعلوا من الطعام االيطالي امبراطورية عاملية؛
اذ ال ي��وج��د م�ط�ب��خ ف��ي ال �ع��ال��م واس� ��ع االن �ت �ش��ار كاملطبخ
ّ
االيطالي ،الذي ُصنف أكثر من مرة بأنه املطبخ األفضل في
العالم.
فأي نوع من «الوباء» اجتاح العالم ،ودفع الناس لتبجيل
األكل االيطالي؟ ال يكمن السر في مزيج املكونات الطازجة
والنكهات الشهية فحسب ،ولكن أيضا ف��ي فكرة أن طهي
ال �ط �ع ��ام ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �غ��ف وت� �ن ��اول ��ه ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ح��ب
واالس�ت�م�ت��اع ه��و ج��زء م��ن ال�ث�ق��اف��ة االي�ط��ال�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة .بل
ان هناك طريقة ف��ي األك��ل تحمل اس��م «الطريقة االيطالية
للطعام» املحبوبة في جميع أنحاء العالم ،والتي يصعب
تقليدها .ف�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ف��ي ايطاليا ه��و أك�ث��ر م��ن مجرد
قوت إلشباع جوع ،انه طريقة حياة يقصد بها االستمتاع
وعدم االستعجال.
فحتى لو كان لديهم يوم عمل مزدحم ،فسيتناول االيطاليون
وجبة غداء من ثالثة أطباق ثم يعودون الى العمل .وبرأيهم
أن تناول وجبة من ثالثة أطباق (بحصص صغيرة عادة)
أكثر تحضرًا وصحة .كما أن الطريقة االيطالية في تناول
الطعام ترفع من قيمة ومستوى املطبخ االيطالي ألسباب
ً
ع ��دة :أوال ،وق �ب��ل ك��ل ش ��يء ،ه��ي ال �ج��ودة امل�ض�م��ون��ة ال�ت��ي
تقدمها ،ألن عبارة ُ
«صنع في إيطاليا» لها قيمة معترف
بها عامليا وتضمن سالمة ال�غ��ذاء .ثانيًا ،التقاليد؛ ألن كل
طبق في ايطاليا يروي قصة عن املنطقة وقيمها .ثم هناك
الشعور بالراحة ،ألنه فقط في ايطاليا ،مائدة الطعام كبيرة
ج��دا وال��وج �ب��ات ال تنتهي أب ��دا واألك ��ل يعني التجمع مع
األهل واألصدقاء .لكن ملاذا الطعام االيطالي هو األفضل في
العالم؟

الجودة وسهولة الطهي
ت�ع�ت��ز اي�ط��ال�ي��ا ب��اس�ت�خ��دام�ه��ا خ �ي��رات األرض وطيباتها
وال��وص�ف��ات املحلية امل�ت��وارث��ة ع��ن االج ��داد ،م��ن ال��ري�ح��ان
الطازج الى صلصة املارينارا املنزلية الصنع املصنوعة
م ��ن ال �ط �م��اط��م امل �ن �ت �ق��اة ح��دي �ث��ا وال �ع �ج�ي�ن امل �ص �ن��وع م��ن
ّ
املكونات البسيطة ،يقدر املطبخ اإليطالي أهمية الطعام
األصيل ،فوصفاته أصلية مرتبطة بتراث غني تنتقل من
جيل الي جيل وال يجرؤ أحد على العبث بها .وكل وجبة
تطبخ هي بمنزلة احتفاء بالطهي اإليطالي التقليدي.
ال�ح�ق��ول ال�ش��اس�ع��ة ال�خ�ص�ب��ة ف��ي اي�ط��ال�ي��ا تنتج املنتجات
الغنية بالنكهات النقية واألصيلة؛ مثل :البرتقال والطماطم
والبطاطس والزيتون وال ��ذرة ،والعنب .وأغلب امل��زارع في
اي�ط��ال�ي��ا مملوكة ل�ل�ع��وائ��ل ال�ت��ي تعتني ب�ه��ا ع�ن��اي��ة فائقة.
واهتمامهم الشديد بمستويات الرطوبة والتربة والبيئة،
وشغفهم بالطعام ي�س��اع��دان ف��ي ض�م��ان ان�ت��اج محاصيل
بجودة عالية غير معدلة وحصاد وافر .كما يلتزم املزارعون
قواعد صارمة ،ومن النادر استخدام املبيدات الحشرية في
رش محاصيلهم.

ّ
التجمع
متعة

حقائق وغرائب

يعد الطعام في ايطاليا متعة حقيقية
ي �ت��م االح� �ت� �ف ��اء ب ��ه ي��وم �ي��ا ب�ص�ح�ب��ة
ال �ع ��ائ �ل ��ة أو األص � ��دق � ��اء ،س� � ��واء ف��ي
املنزل أو في مطعم جيد .يتم اعداد
ال��وج�ب��ة النموذجية بكميات كبيرة،
وق��د ي�س�ت�غ��رق ال�ط�ه��ي س��اع��ات ،ألن
االيطاليني ال يأكلون وحدهم مطلقا.
ينظر ال��ى ال�غ��داء أو العشاء على أنه
وقت يجب أن تقضيه العائالت معا
في التحدث عن املشكالت واألحداث
والتجارب.
ولهذا ،تعتبر ايطاليا واحدة من الدول
ال�ق�ل�ي�ل��ة األخ �ي��رة ف��ي أوروب � ��ا ال �ق��ادرة
على الحفاظ على تقليد جمع العائلة
واألص��دق��اء إل��ى ال �ط��اول��ة .وي�ن�ظ��ر ال��ى
ه��ذه ال�ط�ق��وس ف��ي اي�ط��ال�ي��ا ع�ل��ى أنها
هروب من حياة تسير بخطى سريعة
وخ �ل ��اص م� ��ن ال� �ع ��زل ��ة ال� �ت ��ي ت �ط ��ارد
البشرية.

◄ ف��ي  13ف�ب��راي��ر م��ن ك��ل ع��ام يحتفل
االيطاليون بيوم تناول الطعام .
◄ تم ابتكار البيتزا في نابولي في القرن
الثامن عشر.
◄ ف��ي ال�ق��رن الثالث عشر وض��ع البابا
معايير الجودة للباستا.
◄ سلطة سيزر الشهيرة تم اختراعها
ف ��ي ال �ع �ش��ري �ن �ي��ات م ��ن ال �ق ��رن امل��اض��ي،
بواسطة سيزار كارديني ،صاحب مطعم
ايطالي أميركي ،كان يعيش في تيخوانا
ب��امل�ك�س�ي��ك .وت �ق��ول ال�ت�ق��اري��ر إن��ه خ�لال
ع�ط�ل��ة ن�ه��اي��ة أس �ب��وع م��زدح �م��ة ،اض�ط��ر
ّ
باملكونات القليلة
سيزار الى صنع سلطة
املوجودة لديه ،فكانت والدة طبق السلطة
الشهير.
◄ ش ��ورب ��ة ال� � � ��زواج االي �ط ��ال �ي ��ة ل�ي�س��ت
ش� ��ورب� ��ة ت �ق �ل �ي��دي��ة ت� �ق ��دم ف� ��ي ح �ف�ل�ات

!

ّ
مكونات بسيطة..
وطعم شهي!
الباستا وصلصة الطماطم وبارميجيانو
وم� � ��وزاري �ل ��ا وال� ��ري � �ح� ��ان وال� �ب� �ق ��دون ��س
والكراث والثوم وزيت الزيتون ..جميعها
م �ك� ّ�ون��ات اي�ط��ال�ي��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة ت �ح� ّ�ول��ت ال��ى
ّ
مكونات عاملية متوافرة ف��ي ك��ل سوبر
ماركت.
ويعد الطعام االيطالي األفضل في العالم؛
ألن� ��ه ب �ب �س��اط��ة م ��ن ب�ي�ن أك� �ث ��ر األط �ع �م��ة
انتشارا في الخارج .يمكنك العثور على
ايطاليا صغيرة في كل القارات تقريبا.
وت�ن��اول الطعام اإليطالي أم��ر ممكن في
كل ركن من أركان الكوكب.

طعام يبعث
على السعادة
ال �ط �ع��ام اإلي� �ط ��ال ��ي غ �ن��ي ب��ال �ك��رب��وه �ي��درات
التي ترفع من مستوى اإلح�س��اس بالراحة
وال� �س� �ع ��ادة؛ ف �ف��ي اي �ط��ال �ي��ا أك �ث ��ر م ��ن 600
شكل م��ن الباستا ،امللفوفة وامل�ط��وي��ة حول
أي ش��يء من األع�ش��اب ،ال��ى تلك التي تأخذ
ش�ك��ل ط�ب�ق��ات لتخبز م��ن أج��ل ال�لازان �ي��ا أو
الكانيلوني .ث��م ه�ن��اك ك��ل األش �ي��اء األخ��رى
التي يستخدمها االيطاليون مع العجني من
البيتزا الى البانيتون والفوكاشيا والكرنيتو
والبانيني ..الخ.

نظام غذائي صحي
البيتزا اإليطالية غزت العالم بمكونات بسيطة وتكلفة زهيدة

لدى إيطاليا معايير عالية خاصة بعملية التحضير ،فمن
املهم عندهم طهي الطعام ببطء واه�ت�م��ام ،ليقدموا طبقا
عالي ال�ج��ودة وغنيا ب��امل��ذاق والنكهات الشهية .هل هناك
أسهل وأسرع وأرخص من طهي الطبقني األكثر شهرة في
ايطاليا :الباستا والبيتزا؟ ليست هناك حاجة للذهاب الى
املطعم لتناول األكالت االيطالية .فسهولة وسرعة ورخص
تحضيرها بدرجة ال تصدق تجعل من املمكن ألي شخص
أن يطهوها في املنزل .كما أن كثيرا من األطباق االيطالية
ع �ب��ارة م��زي��ج م��ن ال�ن�ك�ه��ات الكالسيكية؛ م�ث��ل ال�ش��وك��والت��ة
والبندق والطماطم والريحان أو البطيخ والبروسسيوتو،
ّ
التي تشكل أساسا للكثير من الطعام االيطالي ،الذي يمكن
ألي منا أن يطبخه في املنزل.

اعتزاز باملحلية
ي��رت�ب��ط االي�ط��ال�ي��ون ب��أرض�ه��م ومناطقهم ارت�ب��اط��ا ش��دي��دا
ويغضبون اذا جاءوا من البندقية الى فلورنسا ،ووجدوا أن
أكلهم معد بطريقة مختلفة .الوصفات ال تنتقل من منطقة
الى أخرى ،ألن االيطاليني يحبون كل ما هو محلي.

اليها ،ولم يكن يزرع في صقلية خالل العصر الروماني.

لكل منطقة مطبخها
تتميز كل منطقة وكل بلدة وكل أسرة في ايطاليا بوصفاتها
املميزة م��ن امل��أك��والت .ف��ي توسكانا ،ه�ن��اك املطبخ الريفي
البسيط ،ال��ذي يتميز ب��ه ال�ف�لاح��ون وال �ق��روي��ون .وتشتهر
إميليا رومانيا باألجبان الصلبة والباستا املحشوة .أما
اه��ال��ي ش�م��ال اي�ط��ال�ي��ا ف�ي�ب� ّ�رع��ون بطهي األرز وال�ع�ص�ي��دة
وص�ن��ع ال��زب��دة .وف��ي ج�ن��وب اي�ط��ال�ي��ا ،ل��ن ي��ري امل��رء ال��زب��دة
فهناك ال يوجد اال زي��ت الزيتون .بعض املناطق يتمحور
أكلها حول املأكوالت البحرية ،وبعضها يستخدم الطماطم
أكثر من غيرها .هناك عالم كامل من الطعام في هذا البلد،
ما يعني أن هناك شيئا لكل فرد.

ّ
«املتعصب»
برلسكوني

يقال إن الرئيس االيطالي األسبق سيلفيو برلسكوني كان
وطنيا ومعتزا بقوميته؛ لدرجة أنه ال يقدم الطعام لضيوفه
إال باأللوان الثالثية لعلم بالده.

الخبز ..والحظ ّ
السيئ

تأثير عربي
ت��أث��ر امل�ط�ب��خ االي �ط��ال��ي ب�م�ط��اب��خ ع ��دة ،م��ن أب��رزه��ا ك��ل من
املطبخ :العربي واليوناني والتركي ،والنمساوي .فبسبب
انتشار االسالم في جنوب أوروبا في القرن التاسع ،تمكن
رؤي ��ة ال�ت��أث�ي��ر ال�ش��رق��ي ال��واض��ح ف��ي امل�ط�ب��خ االي �ط��ال��ي .في
صقلية وجنوب ايطاليا ،جلب العرب تقنية انتاج السكر
وثقافة إعداد اآليس كريم ،وغيرها من األطباق والحلويات
العربية .الحلوى الصقلية الشهيرة «الكاساتا» ،على سبيل
امل�ث��ال ،مستمدة م��ن االس��م العربي للخزف .ووف��ق مصادر
تاريخية ،ف��ان السكر وص��ل ال��ى صقلية مع وص��ول العرب

من الخرافات الشائعة في ايطاليا ان وضع رغيف الخبز
ووجهه مقلوب على الطاولة يجلب الحظ السيئ .ويقول
البعض إن هذا التقليد يعود الى العصور الوسطى عندما
كان يقلب الخبز املخصص للجالدين على وجهه لتمييزه
ع��ن الخبز املخصص لبقية أف ��راد املجتمع .وك��ان يحدث
ذلك ألسباب صحية أثناء انتشار وباء الطاعون ،وبسبب
ازدراء ال�ن��اس للوظيفة امل��ؤس�ف��ة ،ال�ت��ي ي�ق��وم بها ال�ج�لاد،
ّ
الذي كان ُينظر اليه على أنه في مكانة اجتماعية متدنية
للغاية!

ّ
لتجسد
ال��زف��اف؛ ه��ي تحمل ه��ذا االس��م
معنى أن اللحوم والخضروات يمتزجان
بشكل جيد معا.
◄ يشرب االيطاليون القهوة بالحليب،
م�ث��ل ال�ك��اب�ت�ش�ي�ن��و وال �ك��اف �ي��ه الت �ي��ه ،في
ال �ص �ب��اح ف �ق��ط؛ ألن �ه��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل�ي�ه��م
مخصصة لوقت االفطار ،ولن ترى أبدا
ايطاليا يطلب الكابتشينو بعد الساعة
الــ 11صباحا .القهوة التي تشرب ما بعد
الوجبات هي مجرد قهوة إسبرسو.

◄ معظم االيطاليني يأكلون الباستا مرة
واحدة على األقل يوميا.

◄ السباغيتي وكرات اللحم ،الذي يعتقد
أن ��ه ع�ن�ص��ر أس� ��اس ف ��ي ث �ق��اف��ة ال�ط�ع��ام
االيطالية وامل��وج��ود على ق��وائ��م املطاعم
االيطالية ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،ليس
طبقا ايطاليا تقليديا .فعلى الرغم مما
ي�ع�ت�ق��ده ال�ج�م�ي��ع ،ف ��إن ه ��ذا ال�ط�ب��ق غير
موجود في قوائم الطعام في ايطاليا ،ألن
نشأته تعود الى أميركا.

◄ م��ن غ�ي��ر ال�ل�ائ��ق أب ��دا امل �ش��ي وال�ح��رك��ة
أث�ن��اء ت�ن��اول ال�ط�ع��ام؛ ففي ه��ذا قلة اح�ت��رام
للشخص الذي قضى وقتا وجهدا في صنع
الطعام لك لتناوله واالستمتاع ب��ه .ويرتبط
هذا األمر بالعقلية الشاملة تجاه الطعام في
إيطاليا ،فمن املهم جدا تناول الطعام ببطء
واالستمتاع واالسترخاء وت�ب��ادل الضحك
والحديث مع األصدقاء والعائلة.

◄ «لوبستر ف��را دي��اف��ول��و» ليس طبقا
ت�ق�ل�ي��دي��ا ق��دي �م��ا .ه��و اب �ت �ك��ار اي �ط��ال��ي ـــــ
أميركي آخر.

◄ ال�ب�ي�ت��زا االي �ط��ال �ي��ة ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة هي
أبسط مما يعتقد .ففي ايطاليا ،البيتزا
ال ��وح �ي ��دة ال �ت��ي س �ت �ج��ده��ا ه ��ي ال�ب�ي�ت��زا
الرقيقة .أما البيتزا ذات العجينة السميكة
االسفنجية هي شيء تم اختراعه خارج
ايطاليا .واالضافات عادة ما تكون أبسط
بكثير مما نراه خارج ايطاليا .وأكثرها
شعبية ه��ي بيتزا م��ارغ��ري�ت��ا البسيطة.
ك �م��ا أن ال �ب �ي �ت��زا ال ت �ط �ل��ب ف ��ي امل �ط��اع��م
االي �ط��ال �ي��ة ،ف�ه�ن��اك م�ط��اع��م متخصصة
بالبيتزا فقط.
◄ السلطة ليست ّ
مقبالت في ايطاليا.
وتقليديا يأكل االيطاليون سلطاتهم بعد
الوجبة؛ ألنها ،وفق اعتقادهم ،تساعدهم
ع �ل��ى ال �ه �ض��م .ك �م��ا أن ال �ص �ل �ص��ة ال�ت��ي
تستخدم مع السلطات بسيطة للغاية ال
تتجاوز في األغلب زي��ت الزيتون البكر
والخل.

ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي للبحر األب�ي��ض امل�ت��وس��ط،
وال � �ن � �ظ� ��ام االي � �ط� ��ال� ��ي ع� �ل ��ى وج� � ��ه ال� ��دق� ��ة،
يتوافقان مع النظام الغذائي األكثر صحة.
ال��وص�ف��ات االي�ط��ال�ي��ة غنية ب��زي��ت ال��زي�ت��ون،
ب� ��دال م ��ن ال ��ده ��ون األخ � � ��رى ،وال ي �ح �ت��وي
املطبخ االيطالي على مكونات صناعية أو
ّ
أطعمة ُمصنعة.

بيتزا ..هل هناك حاجة
إلضافة المزيد؟
أكثر األك�لات االيطالية شهرة وانتشارا
ف��ي العالم ه��ي البيتزا ،وه��ي واح��دة من
ّ
أك �ث��ر األط �ع �م��ة ل� ��ذة ع �ل��ى وج ��ه األرض.
ال ت �ح �ت��اج ال�ت�ش�ك�ي��ك ف ��ي ت� ��راث ال�ط�ه��ي
اإليطالي عندما تذكر كلمة بيتزا ،التي
ه ��ي ب�ل�ا ش ��ك أه � ��م اخ� �ت ��راع ��ات امل �ط �ب��خ
االيطالي .يتفق الجميع على مدى روعة
ه��ذه األك �ل��ة .وال ي��وج��د م�ك��ان ف��ي العالم
ال يمكنك ت�ن��اول البيتزا ف�ي��ه ،والنسخة
املحبوبة ه��ي النسخة الكالسيكية من
نابولي.

الباستا على أنواعها
ط� �ب ��ق ا ي� �ط ��ا ل ��ي ب ��ا م� �ت� �ي ��از ،و ه � ��ي ا ل ��ى
ج��ا ن��ب ا ل �ب �ي �ت��زا ،ل �ي��س ل �ه �م��ا م �ن��ا ف��س
ف ��ي ا ل� �ع ��ا ل ��م .ا ل� �ب ��ا س� �ت ��ا ف ��ي إ ي �ط��ا ل �ي��ا،
ب�غ��ض ا ل�ن�ظ��ر ع��ن ك�ي�ف�ي��ة تحضيرها،
دا ئ� �م ��ا را ئ� �ع ��ة .ف ��ي ك ��ل م �ن �ط �ق��ة و ف��ي
ك��ل مدينة ،لها وصفاتها وبهاراتها
ا ل �خ��ا ص��ة ا مل �م �ي��زة :ب �ي �س �ت��و أال ج �ن��وة
وأماتريكيانا ونورما ،وراجو .أربعة
أ م �ث �ل��ة ل �ق��ا ئ �م��ة ال ن �ه��ا ئ �ي��ة .ود ع ��و ن ��ا ال
ن�ن� َ�س ف�خ��ر ا ي�ط��ا ل�ي��ا ا ل�ك�ب�ي��ر «ا ل�ب��ا س�ت��ا
ا مل �ح �ش��وة» .أ ع��ط ا ل�ب��ا س�ت��ا ل�لإ ي�ط��ا ل�ي�ين
ّ
وسيحو لونها الى تحفة فنية.

نكهات غنية
نكهات ق��و ي��ة؛ مثل ا ل�ث��وم ،تكمل ا مل��ذا ق��ات
األ خ��ف ط�ع�م��ا ،م�ث��ل ز ي��ت ا ل��ز ي�ت��ون ا ل�ب�ك��ر
ا مل�م�ت��از .تمتزج ا ل�ت��وا ب��ل الغنية ف��ي ك��رات
ا ل �ل �ح��م م ��ع ص �ل �ص��ة ا مل� ��ار ي � �ن� ��ارا .ف ��ي م��ا
ت �ض �ف��ي ا ل � �خ � �ض� ��روات ا ل� �ط ��از ج ��ة ق ��وا م ��ا
لطيفا للبيتزا.
وح��ده��ا ايطاليا ابتكرت طرقا ع��دة الدخ��ال
جميع أن��واع الخضروات في الطهي .لدرجة
أن الفليفلة والفلفل أصبحا مرادفني للجنوب
وال� �ب ��اذن� �ج ��ان ،م��رت �ب �ط��ًا ب�ص�ق�ل�ي��ة وط�ب�ق�ه��ا
الشهير كابوناتا.
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لتباطؤ حركة دوران الزبائن

المطاعم ..الخاسر الوحيد في عيد الحب
قد يعتقد الكثيرون من الناس أن عيد الحب يزيد كثيراً من أرباح المطاعم
في مختلف أنحاء العالم ،باعتبار أن الكثيرين من العشاق سيفضلون
قضاء أمسية جيدة خارج المنزل ،وبالتالي تناول الطعام في مكان
مميز ،احتفاال ً بهذا اليوم الخاص في كل عام ،لكن اتضح ـــــ وفق خبراء
ومحللين ــــــ أن هذا األمر غير صحيح ،بل إن بعض المطاعم أصبحت تكره
عيد الحب؛ ألنه يس ّبب لها خسائر.

متوسط جلوس شخصين
ِّ
إلى طاولة في الليلة
الموعودة 3 ..ساعات

د .بلقيس دنيازاد عياشي
تشير املحللة ،كيت كرايدر ،عبر وكالة بلومبيرغ،
إل��ى أن ت��اري��خ  14ف�ب��راي��ر ل�ي��س ي��وم��ًا ج�ي�دًا بشكل
خ��اص مل�ع�ظ��م امل�ط��اع��م املستقلة ف��ي ج�م�ي��ع أن�ح��اء
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ال �س �ب��ب ال ي �ك �م��ن ف ��ي تحقيق
إي ��رادات عبر تقديم أط�ب��اق م�م�ي��زة ،لكن ف��ي حركة
دوران زبائن املطعم ،فهم في ه��ذا اليوم يجلسون
إلى الطاوالت لوقت طويل ّ
جدًا قد يصل إلى ساعات
ّ
الصباح األول��ى ،وهو ما يتسبب في عدم استفادة
املطعم بشكل أكبر من وجود زبائن أكثر.
وي �ق��ول ه��اك��ان س ��وان ،ص��اح��ب مطعم «أك��واف �ي��ت»
ال�ح��ائ��زع�ل��ى ن�ج�م��ة م�ي�ش�لان ف��ي ب�ط��ول��ة م��ان�ه��ات��ن
للمطاعم :إنه «من الصعب تحقيق أرباح كبيرة إن
ك��ان شخصان يجلسان إل��ى الطاولة لفترة طويلة
ّ
جدا».
ب��دوره ،يقول ماركو شيريكو ،مالك مطعم Marco
 Polo Ristoranteف��ي ب��روك�ل�ين ــــ ن �ي��وي��ورك ــــ وف��ق
صحيفة  usa todayإن «عيد الحب يمكن أن يكون
صعبًا من الناحية املالية على أصحاب املطاعم».
إل��ى ذل��ك ،تقول أرق��ام ص��ادرة ع��ن االت�ح��اد الوطني

في جعل املطعم يحجز الطاولة املخصصة ألربعة
أشخاص في العادة ،لشخصني فقط ،وهو ما يعني
نتائج وأرباحًا أقل.
■ قد يكون عدد الزبائن كبيرًا ،في هذه الليلة لكن
ذل ��ك ق��د ي�ع�ن��ي ت�ك��ال�ي��ف أك �ث��ر ل�ل�ع�م��ال��ة ال �ت��ي ت�ق��وم
بخدمة هؤالء الزبائن.
■ ارت �ف��اع تكاليف امل ��واد املستخدمة ف��ي امل�ط��اع��م،
حيث إن بعض ّ
املوردين يرفعون أسعار املواد التي
يستخدمها الطهاة ،وقد يكون الطلب عليها كبيرًا
ّ
يتسبب في زيادة سعرها.
ما
■ قد يقوم مالك املطاعم بصرف أموال أكثر من أجل
تزيني املطعم بإضاءة خاصة ووضع ورد وشموع،
وهو ما يعني مصاريف أكثر.

اقتراح جيد

يمكن للمطاعم
استئجار طاوالت أصغر
لحجز أماكن أكثر..
لتحقيق إيرادات أعلى
للبيع بالتجزئة ومسجلة بنهاية عام  2018إنه في
املعدل العادي ينفق األميركيون  3.7مليارات دوالر
خالل ليلة عيد الحب.

أسباب واضحة
وتقول محللة املطاعم زالتي ماير ،عبر صحيفة usa

 :todayإنه «عند النظر إلى التكاليف اإلضافية التي
ّ
تتحملها املطاعم في ليلة العشاء األكثر رومانسية
ف��ي ال �ع��ام سنجد أن ه��ذه امل�ط��اع��م تخسر الكثير،
وتتمثل تلك التكاليف في:
■ دوران ع�ج�ل��ة ال��زب��ائ��ن ت �ك��ون أب �ط��أ ..وه��و ما
ي�ع�ن��ي أن االس �ت �ف��ادة ال �ت��ي يحققها امل�ط�ع��م قد

«نينتندو»
تطلق خدمة «بوكيمون هوم»

كيف «تتوسع»

أحمد عبدالفتاح

في تجارتك عبر

انستغرام؟

إسالم شكري
تعتبر وسائل التواصل االجتماعي وسيلة أكثر
م��ن رائ�ع��ة لتسويق املنتجات ال�ت�ج��اري��ة ،ال سيما
«االنستغرام» ،ملا لها من شهرة عاملية متصاعدة
ب�ين ف�ئ��ة ال �ش �ب��اب ،خ�ص��وص��ا ف��ي منطقة الخليج
ال� �ع ��رب ��ي .وامل� �س� �ت� �خ ��دم ��ون ،خ �ص ��وص ��ا ال �ش �ب ��اب،
يتقبلون كثيرا فكرة الشراء عبر االنستغرام.
ولكن الشراء والبيع عبر االنترنت ليسا بالسهولة
املتوقعة ،حيث يتحكم في ذلك أبعاد كثيرة ،منها
ع��دد امل�ت��اب�ع�ين واألس �ع��ار والتخفيضات وتغيير
ق�ن��اع��ات امل�س�ت�خ��دم�ين .وف��ي م��ا ي�ل��ي ت��وص�ي��ات قد
ت �س��اع��دك ف��ي ت��وس �ي��ع ت �ج��ارت��ك ع �ب��ر االن �س �ت �غ��رام
ومنها:

 - 1التحلي بالصبر
يستغرق الشراء والبيع بعض الوقت ،وقد يكونان
ب �ع��د م �ح��ادث��ة م �ط��ول��ة م ��ع ال �ع �م �ي��ل ،ك �م��ا أن نمو
الصفحة يستغرق عامني تقريبا كي تصل إلى عدد
متابعني بالنتيجة امل��رض�ي��ة للتاجر ،ل��ذا ُينصح
البائعون املبتدئون بالصبر واملثابرة في املراحل
املبكرة.
ويشير موقع بيزنس إنسايدر إل��ى أن��ه للحصول

ع�ل��ى م�ت��اب�ع�ين ي�ج��ب أن ي�ت��اب��ع ال�ب��ائ��ع ال�ك�ث�ي��ر من
ال� �ح� �س ��اب ��ات وي� �ت ��واص ��ل م� ��ع ص �ف �ح ��ات م �ش��اب �ه��ة
لحملها على الترويج لصفحته.

 - 2بناء الثقة
من دون أي وسطاء وأنظمة مصادقة رسمية في
املعامالت التجارية ،يعتمد ج��زء كبير م��ن أعمال
ال �ب��ائ��ع ع �ل��ى ش� �ه ��ادات م ��ن ال �ع �مل��اء ال ��راض�ي�ن عن
ب �ض��اع �ت��ه ،ل �ب �ن��اء ال �ث �ق��ة ،وي �ع��رض ال �ت��اج��ر ص��ورا
ملراجعات من الزبائن الذين قاموا بالتعامل معه.

 - 3التأكد من أن األسعار عادلة وتنافسية
يجب على التاجر إج��راء الكثير من البحث ملعرفة
أفضل األسعار لبضائعه ،والحصول على أسعار
ت �ن��اف �س �ي��ة؛ ألن ه� �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ن��اف �س��ة ب�ين
الشركات والتجار في هذا املنتج الذي يباع.

 - 4معرفة أفضل وقت للنشر
ي�ن�ش��ر ال �ت��اج��ر ع�ل��ى ح�س��اب��ه م��ن م��رت�ين إل ��ى ث�لاث
م��رات في اليوم الواحد ،مع التركيز على أن يكون
وق ��ت ال �ن �ش��ر م��ن  4إل ��ى  6م �س��اء ،ألن ت �ل��ك ال�ف�ت��رة
ستكون بعد نهاية العمل والساعات املدرسية ،مع
زيادة التركيز في أيام عطالت نهاية األسبوع.

ت� �ك ��ون ق �ل �ي �ل��ة؛ ف �ف��ي ح�ي�ن إن م �ت��وس��ط ج �ل��وس
شخصني إل��ى طاولة ي�ت��راوح بني نصف ساعة
وساعة ،ففي ليلة عيد الحب قد يصل األمر إلى
ثالث ساعات.
■ ه �ن��اك أم ��ر آخ ��ر ي��زع��ج امل �ط��اع��م ،وه ��و أن أغ�ل��ب
ال �ح �ج��وزات ي�ك��ون لشخصني ف�ق��ط ،فيتسبب ذل��ك

ف��ي ح�ين يقول املحلل نيك ج��اي�ل��ورد ،عبر شركة
 ،Womplyوه ��ي ش��رك��ة ب��رم�ج�ي��ات؛ م�ق��ره��ا س��ان
ف��ران �س �ي �س �ك��و ،ت �ق��وم ب�ت�ح�ل�ي��ل ب �ي��ان��ات ب�ط��اق��ات
االئ �ت �م��ان ألك �ث��ر م ��ن  36أل� ��ف م �ط �ع��م ب��ال��والي��ات
امل � �ت � �ح� ��دة« :إن ه � �ن� ��اك زي � � � ��ادة ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ع ��دد
األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن ي �ت �ن��اول��ون ال �ط �ع��ام ف ��ي ه��ذه
ّ
التوجه إلى مطاعم في
الليلة داخل منازلهم بدل
الواليات املتحدة».
وي�ق��دم كريس ستابلز ،املتحدث باسم شركة إيت
ريستورانت بارتنرز في فرجينيا ،اقتراحا يمكن
للمطاعم تطبيقه في ليلة عيد الحب لضمان أرباح
أك �ث��ر ،وي�ش�ي��ر إل ��ى أن ��ه ي�م�ك��ن ل�ل�م�ط��اع��م اس�ت�ئ�ج��ار
طاوالت أصغر بدل الطاوالت الكبيرة املتواجدة في
املطعم ،وبالتالي الحصول على مزيد من الزبائن
وتحقيق أرباح أكبر.

 - 5من المهم أن تعرف جمهورك
يتعامل م��ع االن�س�ت�غ��رام ال�ج�ي��ل األص �غ��ر س�ن��ا في
األغلب ،لذا يجب التركيز على املنتجات التي ترغب
فيها هذه الفئة.

 - 6استخدام الصور التي تجذب العين
يجب على التاجر أن يختار صورا للمنتجات تبدو
ج��ذاب��ة ل�ل�ج�م�ه��ور ،ع�ب��ر ال�ت��أك��د م��ن أن�ه��ا متناظرة
وم� �ت ��وازن ��ة وم�م�ت�ل�ئ��ة ب� ��اإلض� ��اءة ال �ج��ذاب��ة إلب� ��راز
بضاعته.

أط �ل �ق��ت ش ��رك ��ة ن �ي �ن �ت �ن��دو ،امل � �ط� ��ورة ألل �ع��اب
«بوكيمون» ،خدمتها السحابية «بوكيمون
ه��وم  ،»Pokémon Homeال�ت��ي تعتبر منصة
ألل�ع��اب «نينتندو سويتش» ،لألجهزة التي
تعمل بنظامي تشغيل «أن��دروي��د» و«آي أو
اس».
وب �ح �س��ب م��وق��ع «ت ��ك ك ��ران ��ش» ال �ت �ق �ن��ي ،ف��إن
ال�خ��دم��ة السحابية «ب��وك�ي�م��ون ه ��وم» تعمل
ك��وح��دة ت�خ��زي��ن ،ح�ي��ث يمكن للمستخدمني
نقل البوكيمونات إلى األلعاب املتوافقة ،كما
يمكن االش �ت��راك ف��ي النسخة امل��دف��وع��ة منها
«ب��ري�م�ي��وم» م�ق��اب��ل  3دوالرات ش�ه��ري��ا ،أو 5
دوالرات لثالثة أشهر ،أو  16دوالرا سنويا.
وأوض� � ��ح امل ��وق ��ع أن ال �ن �س �خ��ة امل ��دف ��وع ��ة م��ن
بوكيمون ه��وم ،تتيح للمستخدمني تخزين
 6آالف بوكيمون ،بجانب إمكانية نقلها من
ال �ب �ن��ك ،ك �م��ا ت�س�م��ح ال�ن�س�خ��ة امل��دف��وع��ة على
األج �ه��زة امل�ح�م��ول��ة ب��اس�ت�ض��اف��ة «م�ق��اي�ض��ات

ال � � �غ� � ��رف» ال � �خ� ��اص� ��ة ب � �ه� ��ا ،وت� ��وس � �ع� ��ة ع ��دد
ال� �ب ��وك� �ي� �م ��ون ��ات ال � �ت� ��ي ي �م �ك��ن وض� �ع� �ه ��ا ف��ي
« »Wonder Boxو« ،»GTSب�ي�ن�م��ا ال�ن�س�خ��ة
املجانية منها م�ح��دودة اإلم�ك��ان��ات ،حيث ال
يمكنها ت�خ��زي��ن أك�ث��ر م��ن  30ب��وك�ي�م��ون ،وال
تسمح بنقلها.

األميركيون ينفقون
 8مليارات دوالر على أظافرهم!

 - 7االستفادة من اإلعالنات المدفوعة
الدفع مقابل اإلعالن على االنستغرام هو طريقة قد
تمكن التاجر م��ن جعل حسابه وت�ج��ارت��ه ينموان
ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي � ��وم ،ح �ي��ث ي �س��اع��د ذل � ��ك ع �ل��ى ج��ذب
متابعني جدد وعمالء محتملني.

 - 8المثابرة
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ننصح ال�ب��اع��ة امل�ب�ت��دئ�ين باملثابرة
خ�لال املراحل املبكرة من نمو حساباتهم ،وبعد
وص��ول ال�ح�س��اب إل��ى  10آالف م�ت��اب��ع ،سيصبح
األمر أسهل.

عبر شراء «تصفيق»

«يوتيوب» تتيح التبرع ألصحاب المحتوى
أحمد بدر
تختبر منصة الفيديو العاملية الشهيرة «يوتيوب»
م � �ي ��زة ج � ��دي � ��دة ،أط� �ل� �ق ��ت ع �ل �ي �ه��ا اس� � ��م «ت �ص �ف �ي��ق
امل �ش��اه��دي��ن» ،ت�ت�ي��ح مل�ن�ش�ئ��ي امل �ح �ت��وى ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى م�ك��اس��ب م��ال�ي��ة إض��اف �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال تشجيع
متابعيهم على التبرع لهم ودعمهم ماديا.
وبحسب موقع «ذا فيرغ» التقني ،فإن امليزة الجديدة،
التي تختبرها «يوتيوب» حاليا في بعض املناطق،
تقوم فكرتها على دع��م املتابعني ملنشئي املحتوى،
وتسمح لهم بشراء ص��ورة تصفيق متحركة ،تظهر
فوق الفيديو الذي يختارون دعمه.
ون �ق��ل امل��وق��ع ع��ن «ي��وت �ي��وب» ت��أك �ي��ده��ا أن امل �ي��زة
الجديدة ما زال��ت في مراحلها التجريبية األول��ى،
م��ن خ�لال ش��راء ص��ورة تصفيق ،وف��ي ه��ذه الحالة
ي �ت��م ال �ت �ب��رع ب�م�ب�ل��غ دوالري � ��ن ل �ص��اح��ب امل �ح �ت��وى،
م��وض�ح��ا أن ه��ذه امل �ي��زة لجميع م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و،
وليس البث املباشر فقط.

وتتوافر هذه امليزة حاليا في أستراليا والبرازيل
وال �ه �ن��د وال �ي��اب��ان وك ��وري ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة وامل�ك�س�ي��ك
ونيوزيلندا والواليات املتحدة ،ومتاحة على موقع

يوتيوب على أجهزة سطح املكتب فقط ،وهي أيضا
قيد التجريب ،أي أن يوتيوب تتيحها ملن تختارهم
من منشئي املحتوى فقط.

إسالم شكري
ضخت صالونات االهتمام باألظافر في الواليات
املتحدة األميركية أكثر من  8مليارات دوالر في
ع��ام  ،2017على صناعة العناية الشخصية في
البالد ،وساهم الرجال في ه��ذه الصناعة ،نظرا
ألن امل��زي��د م��ن رج ��ال األل�ف�ي��ة ال�ج��دي��دة أصبحوا
يهتمون وينفقون أموالهم بكثرة على العناية
الشخصية ،ومنها العناية باألظافر.
وأط �ل��ق أح ��د ال �ص��ال��ون��ات ف��ي م��دي�ن��ة ن�ي��وي��ورك
األميركية برنامج «مانيكير االثنني» التسويقي
لجذب املزيد من العمالء الذكور.
وم �ن��ذ إط�ل�اق ال �ب��رن��ام��ج ،ش�ه��د ال �ص��ال��ون زي��ادة
بنسبة  10في املئة إل��ى  15في املئة في العمالء
الذكور.
وأش� � ��ار م��وق��ع ب �ي��زن��س إن �س ��اي ��در إل� ��ى أن ط�لاء
األظ ��اف ��ر ل �ل��رج��ال ل �ي��س م�س�ت�ح��دث��ا أو ب��ال�ش��يء
ال �ج ��دي ��د ،ح �ي��ث إن ال ��رج ��ال اس �ت �خ��دم��وا شيئا
يشبه الطالء منذ قرون ،ومثاال على ذلك املناظر
املصورة على جدران املعابد واملقابر الفرعونية
في مصر ،حيث أظهرت رسومات مللوك وملكات
أظ��اف��ره��م بطالء أح�م��ر ،مضيفا« :ال�ش��رك��ات اآلن

 81مليار دوالر قيمة
«الرعاية الشخصية»
للرجال في  5سنوات
أصبحت تصنع طالء أظافر للرجال فقط».
وت� ��وق� ��ع «ب� �ي ��زن ��س إن � �س� ��اي� ��در» أن ي �ص��ل س��وق
الرعاية الشخصية للرجال في الواليات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة ،إل��ى  81مليار دوالر خ�لال السنوات
الخمس املقبلة.
وت � ��اب � ��ع« :ال � ��رج � ��ال أص� �ب� �ح ��وا ي �ح �ص �ل��ون ع�ل��ى
امل��زي��د م��ن األش �ي��اء التجميلية الكيميائية غير
الجراحية ،مثل البوتوكس والفصل والتقشير،
وزادت ه��ذه اإلج � ��راءات بنسبة  17ف��ي امل�ئ��ة في
الفترة من  2005إلى .»2014
وارت �ف��ع م�ع��دل ح�ض��ور ال��رج��ال ف��ي ال�ص��ال��ون��ات
ال �ص �ح �ي��ة (ال � �س � �ب� ��ا) ب �ن �س �ب��ة  16ف� ��ي امل � �ئ ��ة ف��ي
ال�ف�ت��رة م��ن  2007إل��ى  ،2017وف�ق��ا مل�س��ح أج��رت��ه
ج�م�ع�ي��ة ال�س�ب��ا ال��دول �ي��ةُ ،
وي �ع��د ف��ن األظ��اف��ر من
ال�ط��رق ال�ع��دي��دة التي يمكن للرجال م��ن خاللها
استكشاف أسلوبهم الخاص.

 22اقتصاد
باريس ولندن وميالنو ،هي
المدن األوروبية التي تتبادر إلى
ذهن أي شخص عندما نتحدث
عن العيش برفاهية ،هذه المدن
الكبرى كانت تعتبر األفضل في
العالم لعيش حياة مفعمة
بالرفاهية ،لكن اآلن هناك
مدينة أخرى تدخل بقوة ،إنها
العاصمة الكاتالونية برشلونة،
التي أصبحت محط اهتمام
لمن يبحثون عن العيش الفاخر،
لكنها تتميز بشكل آخر عن باقي
المدن األوروبية ،فرغم عقاراتها
الفاخرة فان أسعارها في
المتناول.
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بورصة العقارات العالمية

إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

ارتفاع مؤشر أسعار العقارات األسبانية من  2015إلى 2020
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أسبانيا ..أحسن وجهة لحياة فاخرة

برشلونة ..األكثر جاذبية لالستثمار العقاري
 2700دينار متوسط سعر متر العقار الفاخر
ً
وف��ق��ا ل��دراس��ة ت�ح�م��ل ع �ن��وان Lifestyle
 Index 2020التي أجراها البنك الخاص
ال� �س ��وي� �س ��ري «ي� ��ول � �ي� ��وس ب � ��اي � ��ر» ،ف ��إن
أف �ض��ل م��دي�ن�ت�ين ف��ي ال� �ق ��ارة األوروب� �ي ��ة
ل �ع �ي��ش ح� �ي ��اة م��رف �ه��ة ه� �م ��ا :ب��رش �ل��ون��ة
وف ��ران� �ك� �ف ��ورت ،ف �ه ��ات ��ان امل��دي �ن �ت��ان م��ن
األكثر جاذبية لالستثمار في العقارات.
ه ��ذا ه��و االس �ت �ن �ت��اج ال ��ذي ت��م ال�ت��وص��ل
إليه بعد تحليل االتجاهات في أسعار
املنتجات والخدمات «األولية» في املدن
ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ،وال � �ت ��ي ت�ش�م��ل
اإلس � � �ك � ��ان وال� � �س� � �ي � ��ارات وامل � �ج� ��وه� ��رات
واملالبس والسفر من الدرجة األولى.
ف��ي ح��ال��ة ال�ع��اص�م��ة ال�ك��ات��ال��ون�ي��ة ،يبرز
التقرير أن جاذبية برشلونة الرئيسية
ً
نسبيا
هي أن العقارات الفاخرة رخيصة
م �ق ��ارن ��ة ب �ت �ل��ك امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ل� �ن ��دن أو
ب��اري��س ،على سبيل امل�ث��ال ،بينما يبرز
املركز املالي األملاني أنه أكثر ق��درة على
املنافسة في املنتجات املحمولة الراقية
وأجنحة الفندق.
فيما يتعلق ب��أغ�ل��ى امل ��دن ،تحتل لندن
رأس القائمة ،وتأتي زيوريخ في املرتبة
الثانية ،بسبب ارتفاع أسعار خدماتها،
وخاصة في صناعات الفنادق واملطاعم
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ع��امل��ي ،ب�ي�ن�م��ا اح�ت�ل��ت
برشلونة املرتبة  24من بني  28مدينة تم
تحليلها ،مما يعني أنها واحدة من املدن
املتميزة بأسعار معقولة ،تم تجاوزها
ف �ق ��ط م� ��ن ق �ب ��ل إس �ط �ن �ب ��ول ف� ��ي ت��رك �ي��ا،
وفرانكفورت في أملانيا ،وجوهانسبرغ
في جنوب أفريقيا ،ومومباي في الهند.

أسعار معقولة
ف��ي م��ا يتعلق بقطاع ال �ع �ق��ارات ،يسلط
التقرير الضوء على أن برشلونة ال تزال
واح ��دة م��ن أك�ث��ر امل ��دن ب��أس�ع��ار معقولة
لشراء العقارات الفاخرة ،على الرغم من
االرت�ف��اع في السوق السكنية في اآلون��ة
األخ �ي��رة ،وخ��اص��ة ف��ي املناطق املرموقة
في برشلونة Eixample :و .Esplugues
ع�ن��د إل �ق��اء ن �ظ��رة ف��اح�ص��ة ع�ل��ى أس�ع��ار
امل� � � �ن � � ��ازل ،ي� �ب� �ل ��غ م� �ت ��وس ��طال� �س� �ع ��ر ف��ي
برشلونة نحو  8200يورو لكل متر مربع
(أي ما يعادل  2700دينار كويتي) ،وفي
موناكو يبلغ نحو  90أل��ف ي��ورو ،وفي
ل �ن��دن أو ه��ون��غ ك��ون��غ أو ط��وك�ي��و ي��زي��د
على  43ألف يورو.
وف� ��ي م� ��دن أخ � ��رى م �ث��ل ب ��اري ��س ول ��وس
أن� � � �ج� � � �ل � � ��وس وس � � � ��دن � � � ��ي وش� � �ن� � �غ� � �ه � ��اي
وس � �ن � �غ� ��اف� ��ورة ون � � �ي� � ��وي� � ��ورك ،ي � �ت� ��راوح
ً
م�ت��وس��ط ال�س�ع��ر ب�ي�ن  20أل��ف��ا و 36أل��ف
يورو لكل متر مربع.
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ� � ��رى ،ت ��ؤك ��د ال� ��دراس� ��ة أن
برشلونة على ق��دم امل�س��اواة م��ع ،أو أقل
م��ن امل �ت��وس��ط  ،ب��ال�ن�س�ب��ة لجميع السلع
الفاخرة تقريبا ،وتمثل قيمة في متناول
املستهلك الفاخرة وخاصة في مجاالت
املالبس وحقائب اليد ،وتمكن من الجمع
بني التجارة مع االسترخاء.

 %5.1زيادة في إيجارات عقارات ماربيا
عقارات العطالت

إيجارات ماربيا ..تتصاعد
كشفت أرق��ام ،نشرها موقع  fotocasaالعقاري ،أن استئجار
العقارات في مدينة ماربيا األسبانية قد زاد بشكل كبير ،حيث
اختتم عام  2019بزياة قدرها  %5.1مقارنة بعام .2018
وب �ل��غ م �ت��وس��ط س �ع��ر امل �ت��ر امل��رب��ع ش �ه��ري��ًا  10.18ي� ��ورو في
ديسمبر املاضي ،وهو ما ُيعد أعلى متوسط سعر وطني منذ
عام  ،2006متجاوزًا املستوى السابق البالغ  9.1يورو لكل متر
مربع شهريًا ،والذي سجل في مايو .2007
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ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ف��إن ال��زي��ادة السنوية بنسبة  %5.1هي
سادس أعلى زيادة سنوية في السنوات الـ 13املاضية ،والزيادة
السنوية الخامسة على التوالي ،آخر مرة حدث فيها انخفاض
سنوي في تكاليف اإليجار كانت في عام .2014
وأوض��ح إسماعيل ك��ردودي ،مدير الدراسات في ،fotocasa
وف��ق ما أورده موقع  marbella forsaleالعقاري« :لقد كان
االرت �ف��اع ف��ي متوسط سعر مساكن اإلي �ج��ار منتشرًا على

نطاق واس��ع ف��ي جميع مجتمعات الحكم ال��ذات��ي تقريبًا في
عام  ،2019على الرغم من أن جميعها لم ترتفع بنفس القوة،
على سبيل امل�ث��ال ،ب��دأت مجتمعات كاتالونيا وم��دري��د التي
ارتفعت بقوة في السنوات األخيرة في تخفيف نموها بزيادة
ق��دره��ا  %3.1ف��ي حالة كاتالونيا ،و %2.3ف��ي حالة مدريد،
ومن املتوقع أن تتبعها بقية املجتمعات ،وسوف تبدأ زيادات
األسعار في التراجع».

● ملاذا تريد شراء عقار عطالت؟

نصائح لراغبي
الشراء في مدريد

ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى س �ت �ي��ف ش � � ��واب ،م��ؤس��س
 ،Casagoوه ��ي ش��رك��ة إلدارة امل�م�ت�ل�ك��ات،
ف��إن األسباب األكثر شيوعا لشراء منازل
ال �ع �ط�ل�ات ه ��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ن��زل في
وج�ه��ة س�ف��رك املفضلة ،أو كاستثمار من
أجل تحقيق ربح.

من يرد شراء عقار في العاصمة األسبانية مدريد فيجب
ً
ملما بجميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن،
أن يكون
ومن أجل ذلك قدمت شركة  Moving2Españaالعقارية
المتخصصة مجموعة نصائح:

ً
سريعا..
كن
ولكن ليس متسر ً
ّعا

ً
جاهزا..
كن
ً
ً
قانونيا
ومرتبا

ل�ي��س ه�ن��اك ح��اج��ة ال��ى
ت ��أخ �ي ��ر ق � � ��رار ال � �ش� ��راء،
وينصح خبراء الشركة
ب� ��ال � �ط � �ل� ��ب م � � ��ن م� �ح ��ام
م �ت �خ �ص��ص وم ��وث ��وق
ال�ت��أك��د م��ن ع��دم وج��ود
ديون مرتبطة بالعقار،
وأن ال �ب��ائ��ع ه ��و امل��ال��ك
الشرعي لهذا العقار.

توفير ال�ن�ق��ود وتغيير
عملتك إل��ى ال�ي��ورو ،إذا
ك �ن��ت س �ت �ق��وم ب�ع�م�ل�ي��ة
الشراء باستخدام شيك
ب �ن �ك��ي ،ف��ام �ن��ح ن�ف�س��ك
ال��وق��ت ال�ك��اف��ي إلص��دار
هذا الشيك.
أي � � � � � �ض� � � � � ��ًا ج � � � � �ه � � � ��ز ك � ��ل
مستنداتك القانونية.

1

2

3

4

تأكد من حصولك على تقييم للسعر

التفاوض بشكل معقول

من الجيد أن تكون ذا معرفة مسبقة بأسعار العقارات في
املنطقة ال�ت��ي ت��ري��د ال �ش��راء فيها ،ألن ذل��ك سيساعدك في
النهاية على التفاوض بشأن سعر البيع النهائي.

يتحرك سوق العقارات في مدريد بسرعة ويمكن أن يكون
التفاوض صعبا ،حيث يتم فقدان ما بني  30في املئة و50
في املئة من املعامالت في عملية التفاوض.

أسعار عقارات هولندا..
يعد النمو المستمر
في عدد األسر واحداً
من أهم المحركات
الرئيسية للطلب
المستمر على اإلسكان
بأسعار معقولة في
هولندا ،حيث تغذيه
تدفقات العمال
األجانب وغيرهم من
المهاجرين.

ي�ت�ج��ه ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل��واط �ن�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
ل � �ش � ��راء ع � �ق� ��ار م � ��ن أج� � ��ل ق � �ض� ��اء ال �ع �ط �ل��ة
ال �ص �ي �ف �ي��ة ف� �ي ��ه ،وي� �ف� �ك ��رون ف ��ي وج �ه��ات
ع��دي��دة ،غ�ي��ر أن أس�ب��ان�ي��ا ف��رض��ت نفسها
ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة واح� ��دة م��ن أفضل
الوجهات السياحية لدى الخليجيني ومن
بينهم ال�ك��وي�ت�ي��ون .وم ��ن أج ��ل ذل ��ك يجب
على أي مواطن معرفة التفاصيل الدقيقة
واملترتبة على شراء عقار في إحدى املدن
األسبانية ،خصوصا إن ك��ان ه��ذا العقار
سيكون مخصصا فقط لقضاء عطلة.
ويتعني على مشتري العقار في أسبانيا
التفكير في النفقات التي سيتم دفعها من
حيث الضرائب وصيانة املنزل ،خاصة إذا
ك��ان ه��ذا العقار يبقى فارغا معظم أشهر
ال�س�ن��ة ،أم��ا إذا ق��رر أي شخص استخدام
العقار كاستثمار عبر تأجيره ،وهو خيار
م �ف �ض��ل ،ف�ع�ل�ي��ه ت �ح��دي��د م ��ا إذا ك� ��ان ه��ذا
التأجير سيكون طويال أم قصيرا ،وأيضا
إن كان سيديره بنفسه وبشكل مباشر أو
عبر االتفاق مع شركة مختصة في ذلك.
ويقدم موقع  idealistaالعقاري مجموعة
نصائح وإج��اب��ات ع��ن أسئلة متكررة من
خبراء عقاريني في هذا الشأن:

كما أنه من املتوقع أن يرتفع عدد السكان الهولنديني بنسبة
ً
سنويا ،وهو أعلى بكثير من املتوسط بالنسبة ألوروبا
%0.5
وال �ص�ين ،وف�ق��ا ألرق ��ام املكتب امل��رك��زي ل�لإح�ص��اء الهولندي
.CBS
جاء هذا االتجاه جنبًا إلى جنب مع االرتفاع املستمر في عدد
األسر الصغيرة ويرجع ذلك إلى حد كبير للهجرة
وارتفاع عدد الطالب املحليني والدوليني.
تشير ت�ق��اري��ر  CBSإل��ى أن��ه ستضاف
 800أل� ��ف أس � ��رة ج ��دي ��دة ب �ح �ل��ول ع��ام
 ،2040األمر الذي يجعل من الطلب على
العقارات أكثر تباينًا ونموًا خاصة في فئة
كبار السن.

أسعار
المنازل

● هل لديك وقت إلدارة العقار؟

ه�ن��اك ال �ت��زام زم�ن��ي واض��ح ف��ي إدرة عقار
ال � �ع � �ط �ل��ات ،وي� �ت� �ض� �م ��ن ذل � � ��ك ال �ت �س ��وي ��ق
والصيانة والتعامل مع املستأجرين.
يقول شواب« :لقد وجد بعض األشخاص
الذين قاموا باقتناء عقار للعطالت أنهم
ً
ل��م ي�ش�ت��روه م �ن��زال ،ب��ل ه��و أق ��رب لوظيفة
ج��دي��دة» ،ويقدر الخبير أن مالكي املنازل
ي�ق�ض��ون ح��وال��ي س�ب��ع س��اع��ات أسبوعيا
في إدارة منازل العطالت.

● ه ��ل ت ��ري ��د ت ��أج� �ي ��ره ع �ل��ى امل ��دى
القصير أم الطويل؟

تأجير عقار العطالت ،على امل��دى الطويل
ه��و خ �ي��ار إي �ج��اب��ي ،ألن ��ك ل��ن ت�ض�ط��ر إل��ى
إدارة العقار بشكل يومي ،لكن يجب أيضا
أن تأخذ في االعتبار أن ذلك قد يعني عدم
استمتاعك باملنزل في أي وقت ،فقد يكون
محجوزًا من املستأجر.
وم �ث��ل أي ع� �ق ��ار ،ت��أت��ي م� �ن ��ازل ال �ع �ط�لات
بضرائب ،وتأمني ،باإلضافة إلى ذلك ،من
املحتمل أن تكون هناك تكاليف إضافية
م �ث��ل :ال �ص �ي��ان��ة واإلص �ل�اح� ��ات وال ��رس ��وم
األخرى.

إلى انخفاض

شهدت أسعار املساكن في هولندا ارتفاعًا بشكل ح��اد في الفترة األخ�ي��رة ،لكن من املتوقع
أن األسعار ستشهد استقرارًا ،باعتبار أن الطلب يفوق بكثير العرض في املواقع الحضرية
املرغوب فيها في هولندا ،وذلك تماشيًا مع االتجاهات في كثير من البلدان املتقدمة األخرى
التي تعاني من تدفقات قوية من السكان الجدد إلى املدن الرئيسية وارتفاع أسعار املساكن.
ً
وأعطت أسعار الفائدة املنخفضة القياسية الهولندية السوق السكنية حافزا هائال في السنوات
الـ  10املاضية ،والتي شجعتها دخول عدد كبير من املستثمرين من القطاع الخاص في السوق،
مما أدى إلى تضخم التأثيرعلى األسعار.
إل��ى ذل��ك ،تلعب القدرة على تحمل تكاليف السكن دورًا مهمًا في السوق العقاري الهولندي،
فعلى سبيل املثال بدأت أسعار املنازل في أمستردام في االستقرار ،كما أن املعامالت تتباطأ،
وبسبب انخفاض أسعار الفائدة انخفضت تكلفة السكن كنسبة مئوية من إجمالي الدخل إلى
حوالي الثلث في املتوسط بجميع أنحاء هولندا إلى  %29في  ،2018ولكن هذه النسبة تستمر
في االرتفاع بسبب الزيادة املستمرة في األسعار.
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فاز بجائزة أعلى نسبة تعيين خالل 2019

«الوطني» يتصدر مؤسسات القطاع الخاص
في توظيف الكويتيين
م�ن�ح��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
بنك الكويت الوطني جائزة أعلى نسبة
تعيني في األيام الوظيفية على مدار عام
 ،2019وذل��ك على هامش مشاركة البنك
في معرض توظيف الشباب الكويتي في
القطاع الخاص «ألن��ك تستاهل  »3الذي
نظمته الهيئة األسبوع املاضي بمنطقة
الرقعي.
وت �س �ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل �م��وارد ال�ب�ش��ري��ة
للمجموعة ،عماد العبالني درع التكريم،
وذل��ك تقديرًا ل��دور البنك ال��رائ��د ف��ي دعم
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ن ال�ش�ب��اب الكويتي
من خالل توفير أفضل الفرص الوظيفية
باإلضافة إل��ى توفير نخبة م��ن البرامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ال �ب �ن��ك لطلبة
الجامعات واملدارس بهدف تأهيلهم إلى
سوق العمل املستقبلي.
وش � ��ارك ال �ب �ن��ك ك� ��راع ب�لات�ي�ن��ي مل�ع��رض
ال�ت��وظ�ي��ف ال ��ذي ي�ه��دف إل��ى ف�ت��ح ق�ن��وات
ل�ل�ت��واص��ل امل�ب��اش��ر ب�ين ش��رك��ات ال�ق�ط��اع
ال� �خ ��اص وال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن ال �ع �م��ل .حيث
تأتي رعاية «الوطني» للمعرض تأكيدًا
على ح��رص��ه املستمر على دع��م ال�ك��وادر
الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل
وتعريفهم بمتطلباته واحتياجاته من
أجل تحديد مساراتهم املهنية وفقًا لذلك.
وبهذه املناسبة ،قال املدير العام للموارد
البشرية للمجموعة عماد العبالني «إن
م �ش ��ارك ��ة ال �ب �ن��ك وال� �ت ��واج ��د ال� ��دائ� ��م ف��ي
م�خ�ت�ل��ف امل� �ع ��ارض امل�ه�ن�ي��ة وال��وظ�ي�ف�ي��ة
ال� �س� �ن ��وي ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا ال� �ع ��دي ��د م��ن
ال � �ج � �ه ��ات ت �ش �ك ��ل ف� ��رص� ��ة م �ه �م ��ة ت �ت �ي��ح
للبنك اخ�ت�ي��ار واس�ت�ق�ط��اب امل��واه��ب كما

جناح «الوطني» في معرض األيام الوظيفية

أنها تمثل في الوقت ذات��ه نافذة للطلبة
وحديثي التخرج م��ن أج��ل االط�ل�اع على
ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال�ت��دري�ب�ي��ة امل�ت��اح��ة
لدى البنك».
وأوض� � ��ح ال �ع �ب�ل�ان��ي أن ال �ب �ن��ك ي��واص��ل
ت �ك��ري��س م��وق �ع��ه ال � ��ري � ��ادي ف ��ي ص � ��دارة
م��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال �ت��ي دأب��ت
ع� �ل ��ى اس� �ت� �ق� �ط ��اب ال � �ك � �ف� ��اءات ال��وط �ن �ي��ة
وتشجيع الشباب الكويتي على اكتشاف
الفرص الواعدة داخل مؤسسات القطاع
الخاص.
وأضاف أن البنك يوفر للخريجني الجدد
واملنضمني للعمل ل��دي��ه أف�ض��ل البرامج
التدريبية التي يتم إعدادها بالتعاون مع

أع��رق الجامعات واملؤسسات التعليمية
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ث �ق��ل م� �ه ��ارات� �ه ��م ب��ال �خ �ب��رات
واملعلومات املهنية والتدريبات العملية.
وخ� � �ل � ��ال امل� � � �ع � � ��رض ح � � � ��رص م ��وظ� �ف ��و
م �ج �م��وع��ة امل� � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ف� ��ي ب�ن��ك
ال � � �ك � ��وي � ��ت ال � ��وط � � �ن � ��ي ع� � �ل � ��ى ال � �ت � �ف� ��اع� ��ل
وال �ت��واص��ل امل �ب��اش��ر م��ع ال�ط�ل�ب��ة وال ��رد
ع�ل��ى اس�ت�ف�س��ارات�ه��م وأس�ئ�ل�ت�ه��م ب�ش��أن
ال� � �ج � ��وان � ��ب امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ل� �ب� �ي� �ئ ��ة ال� �ع� �م ��ل
وس��اع��ات ال��دوام واملسؤوليات املنوطة
بمختلف الوظائف داخل البنك.
وي �ل �ت��زم ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي بتوفير
ب��رام��ج تدريبية للخريجني والطلبة من
الكوادر الوطنية الشابة ،ملدهم بالخبرات

واملعلومات املهنية والتدريبات العملية
وإع ��داده ��م ب�ش�ك��ل م�ح�ت��رف ل�ل��دخ��ول في
معترك س��وق العمل ،حيث يعد الوطني
م ��ن أك� �ب ��ر ج� �ه ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص ف��ي
الكويت دعمًا لفئة الشباب.
كما تلتقي جهود الوطني في استقطاب
ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة بخططه التطويرية
والتدريبية الساعية لالستثمار بالكوادر
ال��وط �ن �ي��ة وإع� � ��داد ج �ي��ل م �ص��رف��ي واع ��د.
وي�ح��رص البنك على تقديم سلسلة من
ال��دورات التدريبية والبرامج األكاديمية
املحترفة باعتباره م��ن رواد املؤسسات
ّ
املصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم
برامج تدريبية للشباب.

من  16إلى  19فبراير في قاعة الراية

«بيتك» يشارك في معرض االختراعات
في الشرق األوسط
كراع
يشارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ٍ
ب�لات �ي�ن��ي ف ��ي ف �ع��ال �ي��ات امل �ع ��رض ال��دول��ي
ال� �ث ��ان ��ي ع �ش��ر ل�ل�اخ� �ت ��راع ��ات ف ��ي ال �ش��رق
األوس��ط ،ال��ذي سيقام برعاية سامية من
س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح ،خ�لال الفترة من  16إلى
 19فبراير الجاري ،بقاعة الراية في فندق
كورت يارد ماريوت.
وت ��أت ��ي م �ش ��ارك ��ة «ب �ي �ت ��ك» ف ��ي امل �ع��رض
للسنة ال �ع��اش��رة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ف��ي إط��ار
حرص البنك على دعم األنشطة واملبادرات
ال�ع�ل�م�ي��ة واألع� �م ��ال ال �ه��ادف��ة إل ��ى ت�ط��وي��ر
ق��درات املجتمع ،وإب ��راز ج�ه��ود املبتكرين
من الشباب بمعرض يجمع تحت مظلته
م�ش��ارك��ات واس �ع��ة م��ن أك�ث��ر م��ن  40دول��ة،
حيث يشكل املعرض منصة يلتقي عبرها
كل من املستثمرين واملخترعني واملهتمني
وال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة لخلق
الفرص االستثمارية أمام القطاع الخاص
للنهوض بالبحث العلمي.
ويعتبر املعرض اكبر معرض لالختراعات
ف��ي ال�ش��رق االوس ��ط ،وث��ان��ي اك�ب��ر معرض
ل�ل�اخ� �ت ��راع ��ات ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ب �ع ��د م �ع��رض

ج �ن �ي��ف .وس� �ي� �ج ��ري االف� �ت� �ت ��اح ب �ح �ض��ور
م�م�ث��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األحمد الجابر الصباح ،ورئيس مجلس
ادارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا
للمعرض ط�لال ال�خ��راف��ي ،وس �ف��راء ال��دول
املشاركة في املعرض ،الى جانب عدد كبير
م ��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن وامل �ه �ت �م�ين وامل �ش��ارك�ي�ن
والرعاة.
ويضطلع «بيتك» بدور بارز في مبادرات
خ ��دم ��ة أن� �ش� �ط ��ة ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي ودع� ��م
املخترعني واملبدعني في الكويت ،وتوفير
الفرص املناسبة لهم لعرض اختراعاتهم
واستثمارها لتحقيق التطور املنشود في
مختلف جوانب حياة املجتمع.
وي�ع�ت�ب��ر «ب �ي �ت��ك» ال�ب�ن��ك ال��وح �ي��د ،ال��ذي
أط� �ل ��ق م �ن �ص��ة «أن� �ت ��م ف� �خ ��رن ��ا» ،ل �ت �ك��ري��م
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أص� � �ح � ��اب االخ � � �ت� � ��راع� � ��ات واالن� � � �ج � � ��ازات
بمختلف م�ج��االت�ه��ا .ك�م��ا ل��ه دور سباق
ف ��ي دع� ��م وت �ك��ري��م امل �ب��دع�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
أص � � �ح� � ��اب االخ � � �ت� � ��راع� � ��ات ال� � �ف � ��ائ � ��زة ف��ي
امل �ع��ارض ال��دول �ي��ة ال �ك �ب��رى وامل �س��اب �ق��ات
االق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة وال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة ،إض� � ��اف� � ��ة ال� ��ى
ت�خ�ص�ي��ص ج��ائ��زة ل�ل�إب ��داع ت �س��اه��م ف��ي
تشجيع وتحفيز املبدعني.
ويولي «بيتك» االبتكار واإلب��داع أولوية
أساسية في أسلوب عمله ،ويقدر أصحاب
االفكار املبتكرة على مستوى موظفيه ،وقد
نجحت ال�ع��دي��د م��ن ال�خ��دم��ات واملنتجات
التي قدمها «بيتك» وكانت من نتاج أفكار
مبدعة واقتراحات وتصورات ايجابية من
موظفيه ،كما يعد «بيتك» اول بنك لديه
م��رك��ز ب �ح��وث واب �ت �ك��ار ،ول�ج�ن��ة مختصة

بمتابعة االب��داع واالبتكار لدى املوظفني.
ُ َ َّ
وت ��ن ��ظ ��م م �س��اب �ق��ة س �ن��وي��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
مجموعة «بيتك» ترصد لها جوائز كبيرة.
وي � � � � � ��درك «ب� � �ي� � �ت � ��ك» دور االخ � � �ت� � ��راع� � ��ات
واالب� � �ت� � �ك � ��ارات ف� ��ي امل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي ت �ق��دم
املجتمع ،السيما أن استراتيجية «بيتك»
ف ��ي امل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ت ��رك ��ز ع�ل��ى
تطوير ودع��م نشاط البحث العلمي الذي
يعود بالفائدة على الجميع.
وي� �ت� �م� �ي ��ز «ب � �ي � �ت� ��ك» ب� �س� �ج ��ل ح� ��اف� ��ل ف��ي
املسؤولية االجتماعية وتشجيع االبتكار
وري � ��ادة االع �م��ال واالب � ��داع ل ��دى ال�ش�ب��اب،
ورعاية مبادرات التحول الرقمي وتنفيذ
التطبيقات التكنولوجية ،بما يرسخ ريادة
البنك في تحقيق استراتيجية االستدامة
في مختلف الجوانب االجتماعية.
يذكر أن املعرض الدولي لالختراعات في
الشرق األوس��ط هو األول من نوعه ،الذي
ي �ق ��دم ج ��وائ ��ز م��ال �ي��ة وت �ش �ج�ي �ع �ي��ة ت�ف��وق
قيمتها اإلجمالية  50ألف دوالر أميركي،
ل �ت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د م ��ن ال ��دع ��م وال �ت �ش �ج �ي��ع
للمخترعني ،وت�ق��وي��ة ودع��م ال�ت�ع��اون بني
املستثمرين واملخترعني.

«لولو هايبر»
تطلق عروض هال فبراير
أع� �ل� �ن ��ت ل ��ول ��و ه ��اي� �ب ��رم ��ارك ��ت،
ش ��رك ��ة ال �ت �ج ��زئ ��ة ال � ��رائ � ��دة ف��ي
امل � �ن � �ط � �ق ��ة ،ع � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
العروض الترويجية لعمالئها،
لتكون ج��زءا من متعة التسوق
في «هال فبراير».
وت�ش�م��ل ال �ع��روض ال�ت��روي�ج�ي��ة
ال � ��رائ� � �ع � ��ة خ� �ل ��ال االح � �ت � �ف� ��االت
ال�ت��ي تستمر مل��دة ش�ه��ر ،عرض
«ت� � � � � ��رول� � � � � ��ي» ،ح� � �ي � ��ث ي �ح �ص ��ل
ال � �ف� ��ائ� ��زون امل� �ح� �ظ ��وظ ��ون ع�ل��ى
ك� � ��ل م� � ��ا ف� � ��ي ع � ��رب � ��ة ال � �ت � �س ��وق
م �ج��ان��ا ،و«دي �ج �ي �ت��ال ف�ي�س��ت»
ال ��ذي ي�ع��رض أف�ض��ل املنتجات
اإللكترونية بأسعار تنافسية،
ك �م��ا أن ه �ن��اك أي �ض��ًا «ال �ع�لام��ة
ال�ت�ج��اري��ة ل�لأس �ب��وع» و«منتج
ال� � � �ي � � ��وم» ال� � � � ��ذي ي� � �ب � ��رز أف� �ض ��ل
املنتجات والعالمات التجارية،
ل� �ت� �ق ��دي ��م ال� � ��دع� � ��م ل� �ل� �م ��زارع�ي�ن
املحليني كجزء من االحتفاالت،
وس �ي �ت ��م م � ��لء أق � �س� ��ام ال �ب �ق��ال��ة
ف� � ��ي ف� � � � ��روع ل � ��ول � ��و ب ��ال � �ف ��واك ��ه
وال� � �خ� � �ض � ��روات ال � �ط� ��ازج� ��ة م��ن
امل� � � � ��زارع ال � �ت ��ي ي� �ت ��م ال �ح �ص��ول
عليها محليا.
وك� �ج ��زء م ��ن م �ب��ادرت �ه��ا ل�ج�ع��ل
التسوق حدثا ممتعا ال ينسى
للعمالء ،ستعرض ف��روع لولو
هايبرماركت «زاوي��ة السيلفي»

العروض الترويجية خالل االحتفاالت مستمرة لمدة شهر

خ �ل��ال ف � �ت ��رة ال� � �ع � ��رض ،وال� �ت ��ي
ّ
ستمكن املتسوقني م��ن التقاط
ص� ��ور ألن �ف �س �ه��م أو ألح�ب��ائ�ه��م
مقابل صور خلفية مثيرة ،كما
ي �ت��م ت�ن�ظ�ي��م ع ��دد م��ن األح� ��داث
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ك �ج��زء من
العروض الترويجية االحتفالية
للترفيه عن املتسوقني وتسليط
الضوء على الحماسة الوطنية
وحب البلد.
وب� � � � � ��اإلض� � � � � ��اف� � � � � ��ة ل � � �ل � � �ع � � ��روض
ال �ت ��روي �ج �ي ��ة امل � �ع � �ت� ��ادة ،ه �ن��اك
عرض مدهش مستمر لـ «دريم
درايف» في الفترة من  29يناير
إلى  14مارس في جميع متاجر

لولو ف��ي الكويت .خ�لال الفترة
ال � �ت� ��روي � �ج � �ي� ��ة ،ح � �ي ��ث ي �ح �ص��ل
املتسوقون على كوبون سحب
إل� �ك� �ت ��رون ��ي واح � � ��د م� �ق ��اب ��ل ك��ل
م� �ش� �ت ��ري ��ات ب �ق �ي �م��ة  5دن��ان �ي��ر
ف ��ي أي ف � ��رع م ��ن ف� � ��روع ل��ول��و،
م �م��ا س �ي��ؤه �ل �ه��م ل� �ل ��دخ ��ول ف��ي
السحب للفوز بواحدة من أربع
س � �ي � ��ارات ن �ي �س ��ان اك � ��س ت��ري��ل
 .2020وب��اإلض��اف��ة إل��ى ج��وائ��ز
ال� �س� �ي ��ارات األرب� � � ��ع ،س�ي�ح�ص��ل
 100فائز محظوظ على قسائم
هدايا بقيمة  100دينار كويتي
لكل منهم ،بمبلغ إجمالي يصل
إلى  10آالف دينار كويتي.

لالرتقاء به إلى مستوى أعلى

ً
ً
جديدا
إصدارا
«بليمز» تطرح
من تطبيقها
أعلنت ش��رك��ة بليمز م��ؤخ�رًا عن
إط�لاق اإلص��دار الحديث واألكثر
ت�ط��ورًا للتطبيق ،حيث يضعها
ه��ذا التحديث ف��ي مقدمة مجال
ط�ل��ب وت�ق��دي��م ال��زه��ور وال�ه��داي��ا
في املنطقة ،مما يجعل استخدام
التطبيق أسهل للعمالء بدءا من
طريقة االخ�ت�ي��ار وح�ت��ى إيصال
الطلب بالوقت واملكان املحددين.
أدرك م �ن��ذ ال �ب ��داي ��ة ،امل��ؤس �س��ون
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ،ال�ل�غ��ة ال�ن�ف�س�ي��ة وراء
الهدايا والزهور ،والحظوا حاجة
السوق املحلية ملثل هذه النوعية
م ��ن ال� �خ ��دم ��ات ،وق� � ��ررا ت��أس�ي��س
ت �ط �ب �ي��ق ب �ل �ي �م��ز ف ��ي ع� ��ام ،2012
ك�ت�ط�ب�ي��ق ي �ق��دم ل �ل �س��وق منصة
لتوصيل الزهور والهدايا حسب
املناسبات العامة والخاصة.
ال�ي��وم وبعد س�ن��وات م��ن الخبرة
ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ،س��اه�م��ت ردود
أف � �ع� ��ال ال� �ع� �م�ل�اء ع� �ل ��ى ت�ح�س�ين
ال �ت �ط �ب �ي ��ق ،واالرت� � � �ق � � ��اء ب � ��ه إل ��ى
م �س �ت��وى أع �ل��ى ي��واك��ب ح��اج��ات
السوقني املحلي واإلقليمي.
وب �ه��ذا ال �ص ��دد ،ص ��رح سليمان
ال � � �ط� � ��راح ،ال ��رئ � �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
وال � �ش� ��ري� ��ك امل � ��ؤس � ��س ل �ـ �ب �ل �ي �م��ز:
«ب� �ف� �خ ��ر ن � �ق� ��دم ه � � ��ذا ال �ت �ط �ب �ي��ق
للسوق كأكثر التطبيقات تطورًا
ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ش � ��رق األوس � � ��ط

عرض تقديمي لوجبات متنوعة بالتعاون مع «كاسكو»

تطبيق بليمز الجديد

وش� � � �م � � ��ال أف � ��ري� � �ق� � �ي � ��ا ،ل �ي �ض �م��ن
ال �ت �ج��رب��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل�ع�م�لاء
بليمز».
ً
وت � � ��اب � � ��ع ق� � � ��ائ � �ل ��ا« :إن ال � �س� ��وق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي م� �ت� �ط ��ور ف � ��ي امل� �ج ��ال
ال� � �ت� � �ق� � �ن � ��ي وال � � �ت � � �ك � � �ن � ��ول � ��وج � ��ي،
وم ��واك� �ب ��ة ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات األخ� ��رى
ب��ات اع�ت�ي��ادي��ًا ،ول�ك��ن استباقها
ه ��و األم� � ��ر االس �ت �ث �ن ��ائ ��ي ،وه ��ذا
م� ��ا ح � ��رص ع �ل �ي��ه ف ��ري ��ق ب�ل�ي�م��ز
ّ
م � �ن� ��ذ ال � � �ب� � ��داي� � ��ة .ول� � �ق � ��د ص ��ن ��ف
التطبيق كمنصة ذكية ج�دًا ،من

ن��اح�ي��ة ت�ق��دي��م األف �ض��ل لتجربة
املستخدمني الحاليني والجدد».
ّ
وع ��ل ��ق ع �ث �م��ان ش ��وك ��ت ،رئ �ي��س
تكنولوجيا املعلومات في بليمز:
«إننا قمنا بتطوير هذا التطبيق
ب�ش�ك��ل ك��ام��ل م��ن داخ ��ل ال�ش��رك��ة،
ب � �ع� ��د ج � �م� ��ع آراء م �س �ت �خ��دم��ي
ال�ت�ط�ب�ي��ق ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق��دي��م
ما يلزمهم من الناحيتني الفنية
والتقنية ليشمل جميع أساليب
االس �ت �خ��دام املتبعة ف��ي شبكات
اإلنترنت العاملية».

ً
بدءا من أبريل المقبل
«الكويتية» ..قوائم طعام جديدة
نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية عرضًا
تقديميًا على ق��وائ��م ال�ط�ع��ام ال�ج��دي��دة املقدمة
على منت طائراتها ،والتي سيتم اطالقها بداية
من ابريل املقبل ،حيث قدمت الشركة الكويتية
لخدمات الطيران «كاسكو» العرض في مبنى
الشركة الرئيسي ،بحضور رئيس مجلس إدارة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية ،ي��وس��ف الجاسم،
وأع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة ،ب �س��ام العسعوسي
وأس��ام��ة ال�ف��ري��ح وع�ي�س��ى ال��وق �ي��ان ،وال��رئ�ي��س
التنفيذي كامل العوضي ،ورئيس مجلس إدارة
الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو»
أحمد البناي ،وعدد من مسؤولي الشركة.
هذا واطلع الحضور ،يتقدمهم رئيس مجلس
اإلدارة ،على قوائم الطعام املعروضة واستمعوا
أيضًا إلى شرح مفصل على اآللية التي يتم من
خاللها تحضير ال�ط�ع��ام قبل تقديمه للركاب
ال� �ك ��رام ع �ل��ى م�ت�ن ط ��ائ ��رات ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية ،كما قاموا بتجربة الطعام لتقييمه
والذي القى استحسان الجميع.
وع �ل��ى ه��ام��ش ال� �ع ��رض ،ق ��ال رئ �ي��س مجلس
االدارة يوسف الجاسم «يسر الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة أن ت �ط��رح ق��وائ��م ال �ط �ع��ام ال �ج��دي��دة
على م�تن طائراتها ،حيث سعدت م��ع اخواني
أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية
باالطالع على النقلة النوعية في قوائم الطعام،
التي سيتم تقديمها على منت طائرات الخطوط
الجوية الكويتية بداية من شهر ابريل املقبل،
ونؤكد ثقتنا الكبيرة ب��أن تنال قائمة الطعام
ال �ج��دي��دة اع �ج��اب ال��رك��اب ال �ك ��رام ،اض��اف��ة إل��ى
الفارق امللحوظ في تلك القوائم ،كما ان الخطوط

يوسف الجاسم مستمعاً لشرح عن طريقة تحضير الطعام بحضور العسعوسي والفريح والوقيان والكابتن عبدالحليم زيدان

الجوية الكويتية على أت��م االستعداد للتكيف
م ��ع امل �ت �غ �ي��رات وال� �ت� �ط ��ورات ال �ت��ي ت �ح��دث في
مجال الخدمة على الطائرة ،وخاصة في مجال
ال�ط�ع��ام ال��ذي ي�ق��دم ،ك��ذل��ك وج��دن��ا م��ن الشباب
ال �ك��وي �ت �ي�ين االك� �ف ��اء وامل �خ �ت �ص�ين ف ��ي ال �ش��رك��ة
الكويتية ل�خ��دم��ات ال�ط�ي��ران (ك��اس�ك��و) ال�ق��درة
على اي�ج��اد أفضل سبل تطوير ق��وائ��م الطعام
ونحن فخورون بوجودهم واسناد املهام لهم
ف ��ي ه ��ذا ال �ج ��زء امل �ه��م م ��ن خ ��دم ��ات ال �ط �ي��ران».
وأضاف الجاسم «تحرص الشركة بشكل دوري
ع�ل��ى اط �ل�اق وت�غ�ي�ي��ر ق��وائ��م ج��دي��دة تتناسب
مع أذواق ركابها الكرام في مختلف الدرجات
ال��روي��ال واالول��ى ورج��ال االع�م��ال والسياحية،
وتتماشى أيضًا م��ع أح��دث م��ا تقدمه االطباق

العاملية املتميزة ،كما تولي الخطوط الجوية
الكويتية اهتمامًا خاصًا بتقديم االطباق التي
تختص باملطبخ الكويتي ،االم��ر ال��ذي تسعى
من خالله الكويتية إلى احداث نقلة نوعية في
ج ��ودة امل��أك��والت ال�ت��ي ت�ق��دم لعمالئها ال �ك��رام،
وذل��ك عبر وض��ع اللمسة الكويتية التقليدية
ع �ل �ي �ه��ا م ��ن خ�ل��ال ال �ط �ه��اة ال �ك��وي �ت �ي�ين ال��ذي��ن
لديهم خبرة كبيرة في اع��داد الطعام الكويتي
التقليدي».
وتابع الجاسم «إن الشركة الكويتية لخدمات
ال�ط�ي��ران (ك��اس�ك��و) ال�ت��اب�ع��ة للخطوط الجوية
الكويتية تقوم ب��إع��داد تلك القوائم على أعلى
مستوى من االحترافية ،حيث ان ل��دى كاسكو
ط �ه��اة م�ت�م�ي��زي��ن ي�م�ت�ل�ك��ون خ �ب��رات ك�ب�ي��رة في

م �ج��ال ال�ض�ي��اف��ة وامل ��أك ��والت ف��ي أه ��م ال�ف�ن��ادق
واملطاعم املعروفة».
وأش� � ��ار رئ �ي ��س م �ج �ل��س االدارة إل� ��ى أن ط��رح
الخطوط الجوية الكويتية لقوائم طعام جديدة
ع�ل��ى م�تن ط��ائ��رات�ه��ا ي��أت��ي ت��زام�ن��ًا م��ع تحديث
الشركة ألسطولها ،حيث تسلمت حتى اآلن 3
طائرات من نوع ايرباص  A320neoخالل عام
 2019وع� ��ام  2020ع �ل��ى أن ت�ت�س�ل��م ال �ش��رك��ة 3
طائرات أخرى من النوع نفسه خالل عام ،2020
عالوة على ذلك فإن الشركة ستتسلم في نهاية
العام الحالي طائرتني من نوع ايرباص A330-
 ،800ذلك باالضافة إلى خدماتها املتنوعة التي
أطلقتها أخ �ي��را تلبية ل��رغ�ب��ات رك��اب�ه��ا ال�ك��رام
واحتياجاتهم.

قوائم الطعام الجديدة

24

السودان ّ
يعوض أسر ضحايا المدمرة كول
في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أميركية لـ«الدول الراعية لإلرهاب» منذ عام ،1993
وقعت وزارة العدل السودانية اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا املدمرة كول التي تعرضت لهجوم
ارهابي قبالة ميناء عدن اليمني عام  ،2000حيث قتل  17بحارا اميركيا .وأكدت الوزارة أن االتفاق تم
توقيعه في  7فبراير من دون أن تذكر مبلغ التسوية ،مشيرة إلى انه تم التأكيد صراحة في االتفاقية
على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الحادثة او أي أفعال إره��اب أخ��رى ،وأنها دخلت في التسوية
بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها واشنطن لحذف اسم السودان من القائمة .مصدر مطلع طلب
عدم ذكر اسمه أشار إلى أن السودان وافق على تسوية القضية مقابل  30مليون دوالر .وكان قاض
أميركي أصدر عام  2012حكما بتدفيع السودان  300مليون دوالر.
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الفيروس يقتل  242في يوم واحد بالصين

ثالثة سيناريوهات لوباء كورونا

■ أول وفاة في اليابان ..وفيتنام تحجر على  10آالف شخص صحيا ً
محرر الشؤون الدولية

أحدها قتل  100مليون شخص

بعد م��رور شهر على وف��اة أول شخص مصاب بفيروس
كورونا يعتقد الخبراء أنهم يواجهون لحظة حاسمة في
الحرب ضد الفيروس.
وقالت الكاتبة فيليسيا سيديريس في التقرير الذي نشره
موقع «ال ش��ان إن�ف��و» إن ف�ي��روس ك��ورون��ا يشكل تهديدا
خطيرا بالنسبة للعالم بأسره ،لكن هناك فرصة واقعية
للقضاء عليه .وبينت الكاتبة أن��ه نظرا الستمرار القلق
في الوقت الراهن يتساءل الكثيرون عن مدى تطور هذا
الوضع ،وبالتالي لسائل أن يسأل :هل سيستمر الفيروس
في االنتشار عبر الكوكب؟ هل يمكن كبح جماح انتشاره
على حدود الصني ،أو حتى وقفه تمامًا؟ وبالتالي ،بناء
على األوب�ئ��ة السابقة وتوقعات منظمة الصحة العاملية
وما نعرفه عن الفيروس التاجي تظهر سيناريوهات عدة.

أوبئة قاتلة فتكت بالبشر
في القرن العشرين

الفرضية األولى:
احتواء الوباء ووقف انتشاره
أب��رزت الكاتبة أن أشخاصا يأملون أن يظل الفيروس
ف ��ي ال �ص�ي�ن دون أن ي �ن �ت �ش��ر ف ��ي م �ن��اط��ق أخ � ��رى ،وه��و
اح�ت�م��ال يمكن أن ي�ت��وج ب��ال�ن�ج��اح بفضل ق�ي��ود السفر
وإق��ام��ة ح�ج��ر ص�ح��ي غ�ي��ر م�س�ب��وق ف��ي م�ق��اط�ع��ة هوبي
موطن املرض.
في الوقت الحالي ،توضح هذه القواعد الصارمة سبب
وجود حوالي  99%من الحاالت في البلد الذي نشأ فيه
الفيروس ،وفقًا ملنظمة الصحة العاملية.
وبعيدًا عن الصني ،يؤكد الدكتور غابرييل ليونغ عالم
األوب�ئ��ة امل�س��ؤول عن قسم الصحة العامة في الجامعة
من هونغ كونغ أن «العشرات من الدول اتخذت تدابير
صارمة بشكل متزايد ملحاولة احتواء الوباء».
وف��ي ح��ال ات�ب��اع جميع التعليمات فإنه م��ن املتوقع أن
يتم احتواء الوباء ،وعلى حد تعبير املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية «يعد ذلك اختبارًا» ،ويعتمد فقط على
اتحاد الدول «ملحاربة عدو مشترك».

الفرضية الثانية:
أن ينتهي الوباء من تلقاء نفسه
وف�ق��ًا ل�ل�ب��اح��ث األم �ي��رك��ي ري �ت �ش��ارد وي�ب��ي ع�ض��و منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ف ��إن امل� ��رض ل ��ن ي�س�ت�م��ر س ��وى ل�ف�ت��رة
محددة من السنة.
ووف��ق «ستايت نيوز» فإن «ه��ذه األن��واع من الفيروسات
ال يمكنها تحمل الحرارة والرطوبة ،إنها تفضل الظروف
الباردة والجافة التي يتميز بها الشتاء والربيع».

الفرضية الثالثة:
أن يصبح الوباء كارثة
أوردت الكاتبة أنه إذا لم تستطع الصني احتواء املرض ولم
يتوقف مع نهاية فصل الشتاء فسنواجه أسوأ سيناريو
يتمثل في حدوث كارثة ،أي «إنه ينتشر العامل املمرض
بسهولة م��ن شخص إل��ى آخ��ر ف��ي جميع أن�ح��اء العالم»
على النحو املحدد من قبل منظمة الصحة العاملية.
وبخصوص معرفة عدد األشخاص الذين سيكونون في
حصيلة الضحايا ،ال يزال الخبراء يفتقرون إلى البيانات،
خصوصًا بشأن عدد املرضى الذين يتعافون.
وإذا قالت السلطات الصينية إن ح��وال��ي  1540شخصا
قد تعافوا من الفيروس التاجي وعادوا إلى ديارهم فإنه

مصابون باإلنفلونزا األسبانية في مستشفى طوارئ عسكري بكنساس في الواليات المتحدة

ّ
شهد ال�ق��رن ال�ح��ال��ي تفشي ف�ي��روس «اإلي �ب��وال»
الغرب إفريقي ع��ام  ،2013والكوليرا في هايتي
عام  ،2010ثم «كورونا» اآلن في الصني ،وغيرها
الكثير الذي هدد حياة املاليني.
في مايلي بعض أسوأ األوبئة التي هددت العالم
في القرن العشرين وفق موقع :Worldatlas

 - 1اإليدز (نقص المناعة البشرية)

من املمكن أن يكون قد حدث خطأ ما في تقدير الحاالت.
وأف��ادت الكاتبة بأنه بالنسبة إلى عالم األوبئة الرئيسي
للصحة العامة في هونغ كونغ -ال��ذي يترأس فريقا من
الخبراء -فإن وباء الفيروس التاجي قد ينتشر إلى «ثلثي
سكان العالم» تقريبا ( 5مليارات إنسان).
وردا ع�ل��ى س ��ؤال م��ن صحيفة ال �غ��اردي��ان ،ق��ال غابرييل
ليونج إن كل شخص مصاب سينقل الفيروس إلى حوالي
 2.5شخص آخر.
وف��ي ه��ذه ال �ح��االت ،ه�ن��اك أم��ل ف�ق��ط ف��ي أن ي�ك��ون امل��رض
التنفسي الحاد املرتبط بفيروس كورونا الجديد إنفلونزا
موسمية «بسيطة».

ارتفاع بالوفيات
وقفز عدد الوفيات وحاالت اإلصابة الناجمة عن كورونا
في الصني بشكل كبير بعد تسجيل  242حالة وف��اة في
ي��وم واح��د بمقاطعة ه��وب��ي ،إض��اف��ة إل��ى  15أل��ف إصابة.
وب �ع��د إع�ل��ان ال �س �ل �ط��ات ع��ن األرق� � ��ام ال �ج��دي��دة ب �ل��غ ع��دد
ال��وف�ي��ات  1355شخصًا على األق��ل و 60أل��ف م�ص��اب ،في
ح�ين خ��رج  3441مريضًا م��ن املستشفيات بعد تماثلهم
ل�ل�ش�ف��اء .وأك� ��دت ل�ج�ن��ة ال�ص�ح��ة ف��ي م�ق��اط�ع��ة ه��وب��ي -ف��ي
تحديثها اليومي -وق��وع  14840إصابة جديدة في هذه
املقاطعة وسط الصني التي شكلت البؤرة التي بدأ منها
ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس .وت��أت��ي ه��ذه ال�ق�ف��زة ف��ي الحصيلة مع
إع�لان مسؤولني محليني إع��ادة تغيير طريقة تشخيص
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا الذي اختارت له منظمة
الصحة اسمًا جديدًا هو «كوفيد  ،»19ومن اآلن فصاعدًا
سيضم سجل اإلصابات الرسمية حاالت تم «تشخيصها
عياديًا».

وه��ذا يعني أن ص��ور الرئتني ف��ي ح��االت محتملة يمكن
ً
اعتبارها كافية لتشخيص اإلصابة بالفيروس ب��دال من
فحوص الحمض النووي.
ال��ى ذل��ك ،أعلن وزي��ر الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو
ام��س ان ام��رأة في الثمانينيات من عمرها أصبحت أول
م�ص��اب ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ي�ت��وف��ى ف��ي ال�ي��اب��ان،
لكنه أك��د ان��ه م��ن غير ال��واض��ح م��ا إذا ك��ان ال�ف�ي��روس هو
ال�س�ب��ب ف��ي وف��ات�ه��ا .وق ��ال ال��وزي��ر «ال�ع�لاق��ة ب�ين ف�ي��روس
كورونا املستجد ووفاة املرأة ال تزال غير واضحة».
وأكد «هذه أول وفاة لشخص مصاب بالفيروس».
وسجلت اليابان أكثر من  200اصابة مؤكدة بالفيروس
على منت سفينة سياحية ف��رض عليها الحجر الصحي
وال تزال متوقفة قبالة الساحل منذ مطلع فبراير.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ف��رض��ت ف�ي�ت�ن��ام ام��س ح�ج��را ص�ح�ي��ا على
ق ��رى ي�س�ك�ن�ه��ا  10آالف ش�خ��ص وت �ق��ع ع�ل��ى م�ق��رب��ة من
ال �ع��اص �م��ة ه��ان��وي وذل� ��ك ب �ع��د ت�س�ج�ي��ل س��ت إص��اب��ات
ج��دي��دة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد امل�م�ي��ت .وإج ��راء ات
ال �ع��زل ال�ت��ي ف��رض��ت ع�ل��ى م�ن�ط�ق��ة س��ون ل��وي ع�ل��ى بعد
ق��راب��ة  40ك �ل��م ع��ن ه ��ان ��وي ،ت�ع�ت�ب��ر األول� ��ى م��ن ن��وع�ه��ا
خارج الصني .وسون لوي منطقة زراعية تضم العديد
من القرى ،وأقامت السلطات نقاط تفتيش حول املنطقة
املعزولة.
وق ��ام م�س��ؤول��و «ال�ص�ح��ة» ال��ذي��ن ي��رت��دون س �ت��رات واق�ي��ة
ب��رش امل��واد املطهرة على السيارات التي تمر أم��ام نقاط
التفتيش.
وفي بريطانيا ،أعلنت السلطات تسجيل أول حالة إصابة
بفيروس كورونا الجديد في العاصمة لندن ،ليرتفع بذلك
عدد املصابني في البالد إلى .9

ك� ��ان أك �ث��ر األوب� �ئ ��ة ف �ت �ك��ًا ف ��ي ال� �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن،
اك� ُ�ت� ِ�ش��ف ل�ل�م��رة األول ��ى ع��ام ُ ،1918
وس�ج�ل��ت 30
مليون حالة وفاة بسبب هذا املرض ،أثناء العقد
األول من القرن الحادي والعشرين.
وبلغ ع��دد املصابني ب��امل��رض م��ا يقرب م��ن 36.7
م �ل �ي��ون ش �خ��ص ع� ��ام  ،2016ووص � ��ل ال�ت�ف�ش��ي
العاملي للفيروس أوج��ه ع��ام  ،1997حيث سجل
ال �ع��ام وح ��ده م��ا ي �ق��رب م��ن  3.3م�لاي�ين إص��اب��ة،
وم��ع ذل��ك انخفضت النسبة بشكل ملحوظ مع
نهاية القرن .وفي عام  2005كان عدد اإلصابات
ُامل َّ
سجل حتى نهاية السنة  2.6مليون شخص،
ولسوء الحظ ،لم يحدث سوى تغير طفيف في
تقليل عدد اإلصابات حتى عام  ،2015خاصة في
جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا.

 - 2اإلنفلونزا األسبانية
م�ن��ذ ع ��ام  1918أودت ب�ح�ي��اة  %3إل ��ى  5%من
تعداد سكان العالم ،وتضمنت فيروس إنفلونزا
.H1N1
ع��امل �ي��ًا ،ع��ان��ى  500م�ل�ي��ون ش�خ��ص م��ن امل ��رض،
وف�ق��د م��ن  50إل��ى  100م�ل�ي��ون ش�خ��ص حياتهم
ب�ع��دم��ا ان�ت�ش��ر ال �ف �ي��روس ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال�ع��ال��م
تقريبًا ،بما في ذلك الجزر البعيدة في املحيطني
القطبي والهادئ.
وعلى الرغم من أن الوباء كان يسمى «اإلنفلونزا
األس�ب��ان�ي��ة» ،ف��إن ه��ذا االس��م خ��اط��ئ ،ف��ال��وب��اء لم
ي�ن�ش��أ ب��داي��ة ف��ي أس�ب��ان�ي��ا ،ل�ك��ن ب�س�ب��ب ال��رق��اب��ة
أث �ن��اء ال �ح��رب ،ف��رض��ت ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ق�ي��ودًا

ع�ل��ى ال�ص�ح��اف��ة ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتغطية تفشي
امل��راح��ل املبكرة للمرض ،لكن اإلع�ل�ام األسباني
ّ
ك�ت��ب ع��ن ت�ف��ش��ي ال ��وب ��اء ،ل�ي�ع�ط��ي ذل ��ك ان�ط�ب��اع��ًا
خاطئًا بأن الدولة قد ضربها املرض.

 - 3اإلنفلونزا اآلسيوية
استمرت ثالث سنوات ،من عام  1956حتى 1958
هاجمت العالم ب��أس��ره ،م��ودي��ة بحياة امل�لاي�ين،
ُ
وأطلق على ذلك الوباء «اإلنفلونز اآلسيوية».
ونشأ املرض بسبب فيروس إنفلونزا «أ» ،وجرى
التعرف عليه للمرة األولى مرة في قويتشو في
الصني عام  ،1956ولم يكن املرض محصورًا في
آسيا ،بل انتشر عامليًا وقتل  69800شخص في
ال��والي��ات املتحدة وحدها ،و 2.5مليون شخص
تقريبًا في العالم.

 - 4الكوليرا السادسة
ٍّ
ت��وف��ي أك �ث��ر م��ن  800أل ��ف ش �خ��ص أث �ن��اء ت�ف��ش
ه��ائ��ل ل��ذل��ك امل � ��رض ،ال� ��ذي ظ �ه��ر ف��ي ال �ه �ن��د ع��ام
 ،1899وانتشر الحقًا في الشرق األوسط وأوروبا
الشرقية وروسيا وإفريقيا .امتدت فترة التفشي
إلى القرن العشرين ،وانتهت عام ُ .1923
ويعتقد
أن ال�ك��ول�ي��را تفشت ل�ل�م��رة األول ��ى ف��ي مهرجان
كومبه ميال الديني في حيدر آباد.

 - 5وباء الجدري في الهند
ع��ام  1974ض��رب واح��د من أس��وأ أوبئة الجدري
في القرن العشرين الهند .مات أكثر من  15ألف
ش�خ��ص ب�ي�ن ي�ن��اي��ر وم��اي��و م��ن ال�س�ن��ة نفسها،
َّ
وخ ��ل ��ف امل � ��رض ع � ��ددًا أك� �ب ��ر ع �ل��ى ق �ي��د ال �ح �ي��اة
يعانون من التشوهات.
ك��ان��ت ه �ن��اك م �ح ��اوالت الح �ت ��واء امل� ��رض وم�ن��ع
ان�ت�ش��اره ع�ل��ى ن�ط��اق أوس ��عُ .س�ج�ل��ت آخ��ر حالة
إص��اب��ة ب��ال �ج��دري ف��ي  24م��اي��و  ،1975وب �ع��د 5
سنوات اختفى الوباء.

جونسون كسر شوكته بالتعاون مع الصينيين

ترامب لم يعد يخيف حلفاءه األوروبيين
محمد مراح
ل��م ت�ع��د ت �ه��دي��دات ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د
ت��رام��ب تؤتي ثمارها كما ف��ي ال�س��اب��ق ،ب��ل إن
حلفاء ال��والي��ات املتحدة األوروب �ي��ون توقفوا
ع ��ن ال �ش �ع ��ور ب ��ال �خ ��وف م ��ن إدارت � � � ��ه ،ب �ع��د أن
ق��ررت اململكة املتحدة ،بقيادة رئيس وزرائها
بوريس جونسون ،الوقوف في وج��ه املطالب
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ش ��أن ف ��رض ح�ظ��ر ش��ام��ل على
شركة هوواي الصينية.
وأوردت صحيفة بزنس إن�س��اي��در ،ف��ي تقرير
ل�ه��ا ،أن��ه «ف��ي األش�ه��ر األخ �ي��رة ،أص��در ترامب
سلسلة م��ن ال�ت�ه��دي��دات لحلفائه األوروب �ي�ين،
إلج�ب��اره��م ع�ل��ى ات �ب��اع ال�ح�ظ��ر األم�ي��رك��ي على
شركة االتصاالت الصينية ،لكن يبدو أن هذه
التهديدات ،قد فشلت».

تهديد واشنطن
وذه � �ب � ��ت واش � �ن � �ط ��ن إل� � ��ى ح � ��د ت� �ه ��دي ��د ل �ن��دن

ب��االن �س �ح��اب أو ت�ق�ل�ي��ص ت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،ف��ي ح��ال ق��ررت
ب��ري �ط��ان �ي��ا امل� �ض ��ي ق� ��دم� ��ًا ،وم� �ن ��ح ت �ص��اري��ح
ل� � �ـ«ه � ��وواي» ل �ب �ن��اء م� �ع ��دات ت �ت �ع �ل��ق ب��ال�ج�ي��ل
ال �خ��ام��س م��ن االت� �ص ��االت ،وه ��و ال �ق ��رار ال��ذي
اتخذه جونسون حني أعلن في يناير املاضي
ال �س �م��اح ل �ل �ش��رك��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي
األج� � ��زاء «غ �ي��ر ال �ح �س��اس��ة» ب �ش �ب �ك��ات ال�ج�ي��ل
ال �خ��ام��س ،ع �ل��ى أال ت �ت �ج��اوز ن�س�ب��ة امل �ش��ارك��ة
.35%
وغضب ترامب من قرار بريطانيا ،ودفعه ذلك
إل��ى مهاتفة جونسون نهاية الشهر املاضي،
حيث انتقد إج ��راءات اململكة ،وف��ق م��ا تقوله
«بزنس إنسايدر».

ّ
تحرك أوروبي

وم ��ع ذل � ��ك ،وب �ع �ي �دًا ع ��ن ال� �خ ��وف م ��ن رد فعل
مماثل من إدارة ترامب ،تتحرك بلدان أوروبية
أخ��رى اآلن التخاذ موقف مشابه ج�دًا ل�لإدارة

الحكومية التي لديها موارد كافية ،يمكنها
ال �ت �س �ل��ل إل ��ى ش �ب �ك��ة أي ص��ان��ع ل �ل �م �ع��دات».
واع � �ت � �ب ��ر ه � � ��ؤالء أن «اس � �ت � �خ� ��دام ال �ت �ش �ف �ي��ر
ال�ق��وي وال�ش��ام��ل يمكن أن ي��ؤم��ن ال�س� ّ�ري��ة في
التواصل وتبادل البيانات».
ويأتي تحرك أملانيا نحو دعم «ه��وواي» بعد
ال �ف �ش��ل ال ��واض ��ح إلدارة ت ��رام ��ب ف ��ي م�ت��اب�ع��ة
التهديدات التي أطلقت ضد للمملكة املتحدة.

أكبر هزيمة

جونسون تجاهل تحذير ترامب ..ولم يكترث

البريطانية.
ف �ف��ي ه � ��ذا األس � �ب � ��وع ،ق � ��رر ال��دي �م��وق��راط �ي��ون
امل�س�ي�ح�ي��ون ف��ي أمل��ان �ي��ا دع ��م ورق� ��ة تستبعد
فرض حظر شامل على «هوواي».

وقالت مصادر مسيحية ديموقراطية لوكالة
روي�ت��رز إن «زع�م��اء األح��زاب ق��رروا ع��دم دعم
ال �ح �ظ ��ر ال� �ش ��ام ��ل ع �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ة ،وأرج � �ع ��وا
ال �س �ب��ب ف��ي ذل ��ك إل ��ى أن «ال �ج �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة

وت �ق��ول صحيفة بوليتيكو إن «ق ��ادة أوروب ��ا
اآلخ��ري��ن م��ن املحتمل أن ي�ح��ذو ح��ذو اململكة
املتحدة في دعم شركة هوواي الصينية».
وق � ��د دف � ��ع ه � ��ذا ال� �ت� �ط ��ور ال ��رئ� �ي ��س ال �س��اب��ق
مل �ج� �ل ��س ال� � �ن � ��واب األم � �ي � ��رك � ��ي ،ال� �ج� �م� �ه ��وري
ن�ي��وت غينغريتش ،إل��ى وص��ف فشل ترامب
ف��ي إق �ن��اع ال�ح�ل�ف��اء األوروب�ي��ن ب �ف��رض حظر
ش��ام��ل ع � �ل ��ى«ه ��واوي» ،ب��أن��ه «أك �ب ��ر ه��زي�م��ة
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة م�ن��ذ األي��ام

األولى للحرب العاملية الثانية».

تراجع أميركي

ّ
وح ��ذرم� �س ��ؤول ��ون ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة األم �ي��رك �ي��ة
نظراءهم البريطانيني قبل إص��دار جونسون
لقراره من أن «دونالد ترامب يراقب عن كثب».
وم� � ��ع ذل� � � ��ك ،ت � �ح� ��دث م� ��اي� ��ك ب ��وم� �ب� �ي ��و ،وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ،ف��ي ل �ن��دن ،ب�ع��د ص��دور
ً
ال�ق��رار البريطاني ،ق��ائ�لا إن «العالقة املسماة
ب��األع�ي�ن ال�خ�م�س��ة  Five Eyesس�ت�ظ��ل ق��ائ�م��ة،
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ق� ��رار ج��ون �س��ون ع �ق��د صفقة
م��ع ه ��واوي» .وأض ��اف« :ه��ذه ال�ع�لاق��ة عميقة،
إن �ه��ا ق��وي��ة وس�ت�ب�ق��ى» .وت��اب��ع ب��وم�ب�ي��و« :ف��ي
ح�ي�ن ي�ظ��ل ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ص�ي�ن��ي يمثل
التهديد الرئيس في عصرنا ،فإن الصفقة مع
اململكة املتحدة تخاطر بتسليم الباب األمامي
ل�ل�ات �ص ��االت ال �غ��رب �ي��ة» ،م �ض �ي �ف��ًا« :ال ��والي ��ات
املتحدة ستجد طريقة إلنجاح العالقة بينها
وبني بريطانيا» ،وفق «بزنس إنسايدر».
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كانوا يعيشون بـ «رغد وهمي» ..وي َّتجهون إلى نمط حياة بعيداً عن الرفاهية

اللبنانيون كبروا فجأة 10 ..سنوات
في منتصف نوفمبر ،2019
وبعد قرابة الشهر على
اندالع االنتفاضة الشعبية
اللبنانية ،احتجاجا ً على األوضاع
االقتصادية المتردية ،قامت
مجموعة من المحامين
بتقديم إخبار أمام النيابة،
ضد مجلة ذي إيكونوميست
البريطانية ،على خلفية
نشرها مقاالً حول الوضع
االقتصادي المتدهور في
لبنان ،مطالبين بمنع دخول
المجلة إلى لبنان.

بيروت ــــــ أنديرا مطر
سبب ال��دع��وى ،وف��ق املحامني ،هو إش��ارة املقالة
ال� ��ى اح �ت �م��ال ت� �ع � ّ�رض ال� �ب�ل�اد ل�ل�ان �ه �ي��ار ،ج� � ّ�راء
ّ
ض �ع��ف ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ف��ي ال �ت��دخ��ل لتثبيت
ً
سعر الليرة مقابل الدوالر ،كما كان حاصال منذ
التسعينيات ،مع ّ
شح السيولة بالعملة الصعبة
ف��ي األس � ��واق .وألن امل�ج�ل��ة أرف �ق��ت امل�ق��ال��ة برسم
ّ
يظهر تمزق العلم اللبناني ،وسقوط األرزة من
داخ �ل ��ه ،األم ��ر ال ��ذي ي�ض��ر ب�ـ�ـ�ـ«ال�س�م�ع��ة وامل�ك��ان��ة
املالية للدولة اللبنانية».
ه ��ذا ن �م��وذج ع��ن ح��ال��ة االن �ك ��ار ال �ت��ي ت� ّ
�وس�ل�ت�ه��ا
ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ب��ال�ت�ك��اف��ل وال �ت �ض��ام��ن مع
ال �س �ل �ط��ات امل �ص��رف �ي��ة ،ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع أخ�ط��ر
وأعمق أزمة اقتصادية مالية تضرب لبنان منذ
الحرب العاملية األولى.
«س �م �ع��ة ل �ب �ن��ان ف ��ي ال� �خ ��ارج م ��ن س�م�ع��ة ن�ظ��ام��ه
املصرفي» ،حتى لو أسهم هذا النظام بسياساته
امل�ت�م��ادي��ة ع�ب��ر ال�س�ن�ين ف��ي ج�ع��ل ال �ن��اس يقفون
ط��واب �ي��ر أم � ��ام امل� �ص ��ارف ب��ان �ت �ظ��ار «زوادت � �ه� ��م»
امل ��ال� �ي ��ة األس � �ب ��وع � �ي ��ة ،او م �ن �ت �ظ��ري��ن ح�ص�ص��ا
غذائية واعاشات «تتحنن» بها عليهم األح��زاب
والجمعيات الخيرية .وسمعة لبنان الخارجية
ال ت�ت��أث��ر وال يصيبها أي خ��دش ج ��راء االخ�ب��ار
املتواترة عن حضور عدد من التالمذة في املدارس
الرسمية الى مدارسهم من دون «ساندويتش» او
«خ��رج�ي��ة» ل�ع��دم ق ��درة أه��ال�ي�ه��م ال��ذي��ن اصبحوا
عاطلني عن العمل او يعملون بشكل جزئي على
توفيرها لهم.

أزمة مستدامة
األزم� � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة امل �ت �ف��اق �م��ة ،ال �ت��ي ت�ك�ش�ف��ت
م�لام�ح�ه��ا ت �ب��اع��ا ،ب� ��دءًا م��ن اج � � ��راءات امل �ص��ارف

�اس ج � ��دا ع �ل ��ى س �ح��وب��ات
ب ��اع �ت �م ��اد ت �ق �ن�ي�ن ق � � � ٍ
امل��ودع�ين ،ال��ى ارت �ف��اع نسبة البطالة م��ع اض��رار
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��ؤس� �س ��ات وامل� �ص ��ان ��ع ال � ��ى اق �ف��ال
اب��واب �ه��ا ،ال ��ى ت��زاي��د ال �ه �ج��رة ،ك��ل ذل ��ك ل��م ي��دف��ع
باملسؤولني الى تشكيل خلية ازم��ة لوضع خطة
انقاذية «تفرمل» االنهيار.
اما اآلن وقد وقع املحظور ،لم يعد بعض الخبراء
يجدون حرجا في التبشير بأن لبنان دخل فعليا
في «نفق األزمة الطويل وأننا منذ اآلن وصاعدا
س �ت �ت �س��ارع األح � � ��داث وال � �ت � �ط ��ورات ،وس�ت��أت�ي�ن��ا
الكثير م��ن األخ �ب��ار غ�ي��ر ال �س��ارة» ،مبشرين في
املقابل بأنه «بعد املخاض الذي سيمتد لسنوات،
س �ن �خ ��رج ب ��اق �ت �ص ��اد م �ن �ت��ج ل �ل �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة
وللوظائف وربما ...لألمل!».
بات اللبنانيون يرزحون تحت أزمة «مستدامة»
ب �ح �س��ب ك� ��ل امل� � ��ؤش� � ��رات .أزم� � ��ة ق �ل �ب��ت ح �ي��ات �ه��م
رأس ��ا ع�ل��ى ع�ق��ب وس �ت��ؤدي إل��ى ت�لاش��ي الطبقة
املتوسطة لتتسع ال�ه��وة ف��ي املجتمع ب�ين طبقة
غنية وطبقة معدمة.

مصارف َّ
نظمت قروضا ً
للسفر وللتجميل لكل
فئات المجتمع
وليد أجَّ ل خطوبته ..ووضع
قيوداً على السهر وارتياد
المقاهي
ربيع :وضعنا جنى عمرنا
في المصرف باعتباره آمناً..
فخدعونا!

؟

نمط حياة قسري
وإزاء هذا الواقع الجديد ،سيكون على اللبناني
من اليوم وصاعدا ان يعتاد على نمط حياة آخر،
بعيدا ك��ل البعد ع��ن مظاهر ال��رخ��اء والرفاهية
ال �ت��ي ع��رف �ه��ا ق �ب��ل س �ن ��وات .م��ع اإلش � ��ارة ال ��ى ان
تأقلم ال�ن��اس م��ع أوض��اع�ه��م املعيشية وقدرتهم
على استيعاب التغيير الطارئ على حياتهم ،ال
يمر من دون أكالف باهظة ستظهر انعكاساتها
الخطيرة في املدى املنظور.
خبيرة الطب النفسي نورما عيد ول��دى سؤالها
عن تبعات هذا االنقالب املفاجئ في نمط الحياة
على املجتمع قالت« :ان�ظ��روا ال��ى وج��وه الناس،
ف��ي ال �ش��ارع ،ف��ي ال�س��وب��رم��ارك��ت ،ف��ي وظ��ائ�ف�ه��م،

ك��أن�ه��م ك �ب��روا ف �ج��أة ع �ق �دًا م��ن ال��زم��ن» وأض��اف��ت
«ه��ذا التغيير فرض عليهم فرضا ولم يختاروه
بإرادتهم» وهذا اقسى ما يمكن ان يختبروه.
ب�ع��ض اللبنانيني ب��دأ ي�ت�ح��دث ع��ن زم��ن م��ا قبل
االزم� ��ة ال��راه �ن��ة ب��وص�ف��ه «ال��زم��ن ال�ج�م�ي��ل» رغ��م
ك ��ل ال �ع��واص��ف ال �س �ي��اس �ي��ة امل�ل�ازم ��ة ل�لاج�ت�م��اع
اللبناني.
منى وهيبي ،موظفة متقاعدة وأم لثالثة أوالد
تقول لـ سبقلا« :تخليت عن زيارة املول للتبضع
وقضاء الوقت .فأنا اكتفي اليوم بشراء الضروري
فقط .جل همي تأمني مأكل وتعليم أوالدي الى ان
تفرج علينا من باب ما».
ام ��ا ول �ي��د ع ��اق ��وري ،امل ��وظ ��ف ف ��ي اح ��د امل �ط��اع��م
ال�ك�ب��رى وال �ت��ي ك��ان��ت تستقطب ف�ئ��ة امليسورين
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ،ف �ه��و ي �ع �م��ل ال� �ي ��وم ب �ن �ص��ف رات ��ب
ونصف دوام .كان ينوي عقد قرانه على خطيبته
لكن الظروف اجلت أحالمه.
ي�ق��ول ل �ـ سبقلا ان ال�ت�غ�ي�ي��رات ف��رض��ت نفسها،
ليس على مشاريعه املستقبلية فحسب ،بل على

تفاصيل يومياته« .قلصت نشاطي االجتماعي
ال ��ى ال �ح��د األدن � � ��ى» .وب �س �خ��ري��ة م��ري��رة يضيف
«أج ��ري ��ت ق �ي ��ودا م �ش ��ددة ع �ل��ى ال �س �ه��ر وارت �ي ��اد
امل�ق��اه��ي وش ��راء م��ا ي�ل��زم وم��ا ال ي �ل��زم ،وأح�ي��ان��ا
كثيرا اترك سيارتي مركونة امام املنزل واستقل
ب��اص ال�ن�ق��ل ال�ع�م��وم��ي ألص��ل ال��ى عملي بهدف
توفير ثمن البنزين».

شعور بالخديعة
ب �ح��زن ظ��اه��ر ي �خ �ب��رن��ا رب �ي��ع رزق ع ��ن ش �ع��وره
ب��ال �خ��دي �ع��ة« .ن �ع��م خ��دع��ون��ا ،ج�م�ي�ع�ه��م .عملت
ل �س �ن��وات ان ��ا وزوج �ت��ي ل�ن��ؤم��ن مستقبل أف�ض��ل
الط�ف��ال�ن��ا ،وض�ع�ن��ا ك��ل م��ا ج�ن�ي�ن��اه ف��ي امل�ص��رف
باعتباره امل�لاذ اآلم��ن ،لم افقد االم��ل اال باألمس
ح�ين سمعتهم يطلبون م�ش��ورة ص�ن��دوق النقد
ال��دول��ي ،عرفت ال��ى أي درك وصلنا ،كنت ال أزال
م�ص��دق��ا ك�ل�ام االق �ت �ص��ادي�ين وال�س�ي��اس�ي�ين بأنه
لم يحدث في لبنان ان خسر م��ودع أمواله حتى
في عز الحرب االهلية ،كذبوا وواص�ل��وا مراكمة

الكل مسؤولون

هل يتحمل اللبنانيون ،كأفراد ،جزءا من املسؤولية في وصول بلدهم الى االنهيار على ما يحاول عدد من السياسيني واملصرفيني
تسويقه دفاعا عن انفسهم؟
يمكن القول ان ذلك صحيح بنسبة كبيرة .فقد ارتضوا على الدخول كرعايا ضمن زعامات ووالءات تمكنهم من التعيش على نفقة
الخزينة العامة للدولة .ومنذ انتهاء الحرب اللبنانية شكلت الدولة مصدرا لغنائم الزعامات الطائفية :من صندوق املهجرين ومجلس
الجنوب الى مجلس االنماء واالعمار الى قطاع الكهرباء وصوال الى الكارثة االكبر وهي حشو القطاع العام بجيش من املوظفني ال
على معيار الحاجة والكفاءة ،بل على معيار الوالء للزعيم .وما فاقم هذه الكوارث هي الهندسات املالية التي اقرها املصرف املركزي
والقائمة على تمويل خزينة الدولة بديون مرتفعة الفوائد داخلية وخارجية.

!

أرباحهم على حسابنا».
رب �ي ��ع ك� �س ��واه م ��ن م��واط �ن �ي��ه ،ب ��اش ��ر ب�ت�ط�ب�ي��ق
اج� � � � ��راء ات ال �ت �ق �ش ��ف ،ال س �ي �م��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق
بنفقاته الشخصية ،ف��االط�ف��ال ال��ذي��ن اع�ت��ادوا
ع �ل��ى ن �م��ط م �ع�ين م��ن امل�ع�ي�ش��ة ي�ص�ع��ب ع�ل�ي�ه��م
استيعاب عجز والدهم عن تأمني متطلباتهم،
وي � �ق ��ول ان � ��ه ب � ��دء م ��ن ه � ��ذا ال � �ع ��ام ل ��ن ي�ن�ش�غ��ل
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ق�ض��اء ع�ط�ل��ة س�ن��وي��ة م��ع عائلته
في الخارج كما اعتاد على مدى سنوات خلت،
فال مبالغ متوفرة ملصاريف الرحلة ،والسيولة
ال �ق �ل �ي �ل��ة ب ��ال �ك ��اد ت �ك �ف��ي ت��دب �ي��ر االح �ت �ي��اج��ات
األساسية لعائلته.

مستوى رغد وهمي
نظرة استعادية لواقع املجتمع خ�لال السنوات
امل ��اض �ي ��ة ت �ظ �ه��ر ان ال �ل �ب �ن��ان��ي ك� ��ان ي �ع �ي��ش في
مستوى اعلى مما يسمح به اقتصاده الوطني
الذي يقوم بشكل اساسي على السياحة وبعض
الخدمات .في عام  ،2017نشر موقع متخصص
ف��ي تكلفة امل�ع�ي�ش��ة ح��ول ال�ع��ال��م ـ�ـ�ـ�ـ ت�ق��ري�رًا ح��ول
روات� � ��ب امل ��واط �ن�ي�ن ال� �ع ��رب ـ �ـ �ـ �ـ أظ �ه��ر ان امل��واط��ن
اللبناني حل في املرتبة السابعة على الصعيد
ال �ع��رب� ّ�ي م��ع  1031دوالرًا ف��ي ال �ش �ه��ر وه ��ي من
النسب األعلى في محيطه.
كثيرة ه��ي املظاهر االجتماعية املعبرة ع��ن هذا
االم��ر :ارت�ي��اد املطاعم والسهر الليلي يعتبران
من سمات عيش اللبناني ،ثقافة السياحة تفشت
حتى لدى الطبقات الفقيرة نسبيا وحلت تركيا
مقصدا اول للعائالت اللبنانية ،مظاهر البذخ في
ال�س�ي��ارات وامل�لاب��س ،واستسهال االس�ت��دان��ة من
املصارف طاملا أن القدرة متوفرة على تسديدها
الى حد ان املصارف آنذاك نظمت قروضا للسفر
وللتجميل.

يمكن للجنود تعلم تشغيل كل شيء قبل أن تطأ أقدامهم ميدان الرماية

أكبر ملوث للجو في أوروبا

تكنولوجيا الواقع االفتراضي
في خدمة الجيش األميركي

فحم بولندا..
«مقدسات الكنيسة»!

ريان بيكريل (بزنس إنسايدر)
ــــــ (ترجمة محمد أمين)
باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،يمكن
للجنود األميركيين تعلم أساسيات تشغيل
كل شيء من قاذفات القنابل إلى مدافع
رشاشة من عيار  50قبل أن تطأ أقدامهم
ميدان الرماية.
فقد أجرى فوج من فرقة مشاة الحرس
الوطني في والية نيوجيرسي ،أخيراً «تدريبات
واقع افتراضي» على عدد من األسلحة
الثقيلة في «المركز اإلقليمي للتدريب على
محاكاة المعارك» ،التابع لفريق «عمليات
المراقب  /المدرب» في «قاعدة هيئة األركان
المشتركة» (ماكغواير -ديكس  -ليكهورست)
في الوالية.

ت� �ح ��دث ال �ن �ق �ي��ب ج �ي �م��س روان مل ��وق ��ع ب��زن��س
إن� � �س � ��اي � ��در اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ع � ��ن ن � �ظ� ��ام ال� ��واق� ��ع
االف � �ت� ��راض� ��ي ،ش� ��ارح� ��ًا ك �ي ��ف ي �ع �م��ل وي �س��اع��د
املقاتل« :عندما يرتدي ال��رام��ي ن�ظ��ارات واقية،
تصبح لديه ال�ق��درة على النظر حوله ،فيشعر
وكأنه في بيئة حرب فعلية».
ونظام الواقع االفتراضي مصمم ملحاكاة سالح
ث�ق�ي��ل م�ث� َّ�ب��ت ع�ل��ى م��رك �ب��ة .وف ��ي ب�ي�ئ��ة م�ح��اك��اة
ال �ت��دري��ب ،يمكن للمستخدمني إش ��راك أه��داف
م �ح �م��ول��ة وراج � �ل� ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى امل��رك �ب��ات
املتحركة واألهداف الثابتة.

تجربة حقيقية
وق � ��ال ال �ن �ق �ي��ب روان« :إن� �ه ��ا األه � � ��داف نفسها
التي سنقتحمها في الرماية الحية» ،مضيفًا:
ً
«عندما تسحب الزناد وتطلق هذا الشيء فعال،
فانه يتحرك .وله االرتداد نفسه الذي يتمتع به
ن�ظ��ام األس�ل�ح��ة .ل��ذا فهو يمنح ال��رام��ي تجربة
حقيقية ق��در اإلم�ك��ان ف��ي البيئة االفتراضية».
وم��ع ذل��ك ،ه�ن��اك ق�ي��ود على ال�ن�ظ��ام تمنعه من
أن يكون منصة مثالية للتدريب الفردي .فعلى
س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ال ت��أخ��ذ م�ن�ص��ة ت��دري��ب ال��واق��ع
االف �ت��راض��ي ه ��ذه ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ع��وام��ل ،مثل
االخ�ت�ن��اق��ات أو تغييرات البرميل ،على الرغم
من أن كلتا املسألتني هما جزء مهم من تشغيل

تحض أوروبا منذ فترة بولندا
على إغالق محاجر الفحم
في منطقة سيليسيا
حتى تتراجع نسبة انبعاثات
غاز ثاني أوكسيد الكربون،
لكن فرصوفيا تواجه
مقاومة شديدة لتنفيذ
ً
خاصة من
الخطة األوروبية،
الكنيسةُ ،ترى ما عالقة
الكنيسة بمحاجر الفحم َ
ولم
ترفض إغالقها؟

سليمة لبال

ّ
وتقلل األخطاء في الميدان
التدريبات االفتراضية تقوّ ي الذاكرة

العمل كطاقم

نظارات واقية تجعل
المقاتل وكأنه
في بيئة حرب فعلية
النظام الجديد مصمم
لمحاكاة سالح ثقيل
مث َّبت على مركبة

مدفع الرشاش الثقيل.
وتابع روان« :ف��ي عملية اإلع��داد ،لديك سائق،
وق��ائ��د مركبة ،ورام .ول��دي��ك أي�ض��ًا ال �ق��درة على
ع �ن��اص��ر م �ش ��اة ،وج �م �ي��ع أع �ض ��اء ه ��ذا ال�ط��اق��م
موصولون بالنظام االفتراضي ذاته» .وأضاف:
«إن� �ه ��م ج �م �ي �ع��ا ي� ��رت� ��دون ال� �ن� �ظ ��ارات ال ��واق �ي ��ة.
ول��دي�ه��م جميعًا أنظمة أسلحة ملحقة بنظام
الحقيقة االفتراضية ،بما في ذلك عنصر املشاة
ُ
امللحقة به آلة .»M4

وأوضح النقيب« :إنهم يعملون كطاقم» ،فبينما
ي��رك��ز ال �ت��دري��ب ال ��ذي ي �ج��ري ع�ل��ى م ��دار عطلة
نهاية األسبوع ،على أخذ القوات إلى منصات
االط�لاق ،يمكن أيضًا استخدام جهاز املحاكاة
لتدريب القوات ،لحماية الدوريات وغيرها من
مهمات أكثر تعقيدًا.
وي�ش�م��ل ال�ت��دري��ب ع ��ادة ط��اق� َ�م�ين م��ن امل��رك�ب��ات،
لكن يمكن توصيله بأنظمة أخ ��رى للتدريب،
باستخدام عنصر بحجم مفرزة عسكرية.
وأكد روان أنه رأى «تحسنًا كبيرًا خالل السنوات
الخمس املاضية» ،مردفًا« :في البداية ،كان على
ال�ط��واق��م تنفيذ عمليات ال��رم��ي ع�ل��ى املدفعية
مرتني أو ثالث م��رات» ،وكان الجنود يرتكبون
أخطاء بسيطة .أما اآلن فيمكن للطواقم تجاوز
ارتباطاتهم وال�ت��أه��ل ك�ف��ري��ق ،م��ع بعض أعلى
الدرجات التي رأيناها في دورة التسجيل على
مدار السنوات الخمس املاضية.
ومضى يقول« :الكثير من الناس  -خاصة من
العسكريني في امل��دارس القديمة  -يعتقدون أن
أش�ي��اء ال��واق��ع االف�ت��راض��ي تبتعد ع��ن نطاقات
ال��رم��اي��ة ال�ح �ي��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ،ف��ي ح�ي�ن أن ه ��ذا في
الواقع يعمل على تحسينها» ،موضحًا« :عندما
تذهب إلى ميادين إطالق النار ستكون ذاكرتك
حية ،ولن ترتكب أي أخطاء».

ه��ل ي�ك�ف��ي ص��ك ي�ح�م��ل رق �م��ًا ضخمًا
إلق � �ن � ��اع ف ��رص ��وف� �ي ��ا ب��ال �ت �خ �ل��ي ع��ن
محاجر الفحم؟ ه��ذا م��ا ت��راه��ن عليه
امل�ف��وض�ي��ة األوروب �ي ��ة ال�ت��ي اق�ت��رح��ت
إق��ام��ة «آل �ي��ة ل�لان�ت�ق��ال ال �ع��ادل» نحو
اق� �ت� �ص ��اد م� ��ن دون ث ��ان ��ي اوك �س �ي��د
ال �ك��رب��ون ب ��أول ت�م��وي��ل ت�ص��ل قيمته
إل ��ى  7.4م �ل �ي��ارات ي � ��ورو ،م��ا يسمح
الحقًا بتخصيص ليس أق��ل من 100
مليار ي��ورو في أول مرحلة ملصلحة
بولندا لدعم نقل عمال محاجر الفحم
إلى وظائف أخرى.
وف� � � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،ي� �ن� �ت� �ظ ��ر ال � �ش� ��رك� ��اء
األوروب � �ي� ��ون ل �ف��رص��وف �ي��ا أن تنضم
ب� ��ول � �ن� ��دا إل � � ��ى ال � �ط � �م� ��وح األوروب� � � � ��ي
امل�ش�ت��رك وال �ق �ض��اء ع�ل��ى االن�ب�ع��اث��ات
الغازية في غضون .2050
ف�م�ن��ذ امل�ج�ل��س األوروب � ��ي ال ��ذي عقد
في ديسمبر امل��اض��ي ،ال ت��زال بولندا
ال��دول��ة األوروب �ي��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي لم
ت�ق�ب��ل ب �ع��د ه ��ذا ال �ه ��دف وت � ��رى أن�ه��ا
بحاجة الى املزيد من الوقت لتلزم به
ألن عليها أن تتحمل أكثر من غيرها
من الدول ،الكلفة العالية لهذا التحول
الطاقوي.
تستخدم بولندا الفحم إلنتاج  75في
امل�ئ��ة م��ن ال�ك�ه��رب��اء ،ل��ذل��ك تعد إح��دى
أك�ث��ر ال ��دول األوروب �ي��ة امل�ل��وث��ة للجو
بغازي ثاني أوكسيد الكربون .وعلى
الرغم من أن بداية استغالل النفط في
ه��ذه ال��دول��ة ت�ع��ود ال��ى ال�ق��رن الثامن

عشر ،فإن احتياطي بولندا من الفحم
ال يزال ضخمًا جدًا خاصة في منطقة
سيسيليا ،التي كانت تتنازعها مع
بروسيا ثم أملانيا.
وخ �ل��ال ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ق��رن
ال�ع�ش��ري��ن ،ف��ي عهد الشيوعيني كان
ال�ف�ح��م ال�ب��ول�ن��دي ي �ص� ّ�در ال��ى العالم
ك �ل��ه م �ق��اب��ل ال � � ��دوالر ،وال� �ي ��وم ت��ؤم��ن
محاجر الدولة أمن الطاقة في بولندا
وت �ح� ّ�د م��ن ارت�ب��اط�ه��ا ب��ال �خ��ارج ،كما
تعد اكبر منتج اوروبي للفحم ،فيما
يوفر القطاع حوالي  200الف وظيفة
مباشرة وغير مباشرة.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ل�ي��س م�ف��اج�ئ��ًا أن
يكون ق��رار الخروج من قطاع الفحم،
ح� ّ�س��اس��ًا م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة.
وي � �ق� ��ول روب � � � ��رت ت��وم��اس��زي��وس �ك��ي
امل �ت �خ �ص��ص ف ��ي ش� ��ؤون ال �ط��اق��ة في
مركز التحليل بوليتيكا انسايت في
مقابلة م��ع مجلة ليكسبرس «لدينا
ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة ف��ي ش�ه��ر يوليو
املقبل وال�ن�ظ��ام ال�ح��ال��ي،ال ي��رغ��ب في
مواجهة عمال مناجم الفحم» .وحتى
إن ك��ان عددهم يتراجع إال أن لديهم
قدرة هائلة على التجنيد والتحرك.
وق � �ب ��ل أي � � ��ام م � ��ن اج � �ت � �م ��اع امل �ج �ل��س
األوروب��ي ،اجتمعت النقابة املركزية
س��ول �ي��دارن��وس��ك واع �ل �ن��ت ان �ه��ا ضد
اق � �ت� ��راح� ��ات امل� �ف ��وض� �ي ��ة االوروب� � �ي � ��ة
ف��ي م��ا ي�خ��ص امل �ن��اخ رغ ��م عالقاتها
القوية مع الحكومة وهددت بتنظيم
احتجاجات كبيرة.
ي� �م� �ث ��ل ال � �ف � �ح� ��م ض � �م� ��ان� ��ًا ل� �ل� �س� �ي ��ادة

بالنسبة للنظام الحالي ف��ي بولندا
وهو وطني محافظ .في البداية تجاه
روس� �ي ��ا ،ف��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم
فيها موسكو شحنات الغاز ألهداف
سياسية تثير ق�ل��ق ف��رص��وف�ي��ا التي
تخشى أن يدفعها تراجع استخراج
ال�ن�ف��ط ال��ى اس�ت�ي��راد ال �غ��از ال��روس��ي.
وت �ج��اه االت �ح��اد االوروب � ��ي ف��ال�ن�ظ��ام
ي�س�ت�خ��دم ه��ذا امل�ل��ف ل�ي��ؤك��د للشعب
بأنه ال يتقبل كل قرارات بروكسل.
وإضافة الى ذلك ،هناك طابع ثقافي
ي�م�ي��ز ب��ول�ن��دا ،ف�ف��ي م�ق��اب�ل��ة اج��راه��ا
ال�ن��ائ��ب االوروب� ��ي وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
االسبق ويتولد فاسكيكوفسكي مع
ال�ت��اب�ل��وي��د االمل��ان��ي ب�ي�ل��د ف��ي ،2016
ذك� ��ر ان ال� �ل ��ون االخ� �ض ��ر ل ��ن ي �ك��ون
أبدا لونًا بولنديًا .وأض��اف «العالم
ال��ذي ي�ت�ك��ون م��ن دراج�ي�ن ونباتيني
ي�س�ت�خ��دم��ون ف�ق��ط ال�ط��اق��ة النظيفة
ويناضلون ضد كل اشكال التعبير
ال ��دي� �ن ��ي ال ع �ل�اق ��ة ل� �ه ��م م� ��ع ال �ق �ي��م
البولندية التقليدية».
وه � ��ذا امل ��وق ��ف ه ��و م��وق��ف ال�ك�ن�ي�س��ة
البولندية ،واسعة التاثير .ففي نهاية
 2019وعشية االحتفال بأعياد امليالد
أك��د م��اري��ك جيدراسيفسكي م�ط��ران
ك��راك��وف��ي أن ه ��ذه امل �س��اع��ي البيئية
ه��ي م�ح��اول��ة للتشكيك ف��ي ثقافتنا
وم �ت �ع��ارض��ة ت �م��ام��ًا م ��ع م ��ا ج ��اء في
اإلنجيل ألن سفر التكوير يطلب من
االنسان اخضاع االرض .ويشبه رجل
ال��دي��ن قضية امل�ن��اخ بقضية املثليني
التي سبق أن وصفها بالطاعون.

26

القادسية واليرموك إلى ملعب كاظمة
قرر اتحاد الكرة نقل مواجهة القادسية مع اليرموك املقررة غدًا السبت في الجولة الرابعة
عشرة من دوري  stcاملمتاز لكرة القدم الى استاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة في
الساعة الخامسة اال ربعا مساء ،وكان مقررًا ان تقام املباراة على استاد محمد الحمد،
كذلك تم تعديل توقيت مواجهة الكويت املتصدر مع الساحل ،حيث ستقام في الساعة
ً
مساء على استاد الصداقة والسالم وك��ان املوعد السابق للمباراة في الساعة
الثامنة
السابعة والربع مساءً.

!
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األندية مطالبة بحل تلك المعضلة

«أزمة هجومية» تواجه األزرق

يوسف ناصر خالل مباراة سابقة لألزرق | أرشيفية

سعد عايد
يعيش منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ال �ق��دم «أزم��ة
ه �ج��وم �ي��ة» ق �ب��ل امل��واج �ه �ت�ي�ن امل��رت �ق �ب �ت�ين مع
أس� �ت ��رال� �ي ��ا واألردن ي ��وم ��ي  26و 31م� ��ارس
امل�ق�ب��ل ض�م��ن التصفيات اآلس�ي��وي��ة املشتركة
وامل��ؤه �ل��ة ل �ك��أس ال �ع��ال��م (ق �ط��ر  )2022وك��أس
آس�ي��ا (ال �ص�ين  .)2023وتتلخص ه��ذه األزم��ة
ف��ي غ�ي��اب ال�ع�ن�ص��ر األس��اس��ي ي��وس��ف ناصر
عن املشاركة مع ناديه الكويت بسبب اإلصابة
وتحوم الشكوك ح��ول جهوزيته قبل انطالق

فترة استعدادات األزرق للمواجهتني ،وكذلك
تراجع مستوى املهاجم البديل فيصل عجب
ال ��ذي ع ��اد إل ��ى ال�ت�ض��ام��ن الس �ت �ع��ادة شهيته
التهديفية ،بعد تجربة لم يكتب لها النجاح
م��ع ال �ع��رب��ي خ�ل�ال ال�ن�ص��ف األول م��ن امل��وس��م
الكروي الحاليّ .أما البديل الثالث فهو حسني
امل��وس��وي ال��ذي ل��م يلعب أغلب ف�ت��رات املوسم
بسبب املشكلة التي حدثت بينه وب�ين ناديه
العربي وعلى الرغم من انتقاله إل��ى الساملية
ف��ي ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي ف��إن��ه ل��م ي�ح��ظ ح�ت��ى اآلن
ب��ال�ل�ع��ب ب �ص��ورة أس��اس �ي��ة ،وه ��و األم ��ر ال��ذي
يضعف حظوظه في اللعب مع املنتخب.

بدائل عناد!
سيكون م��درب منتخبنا الوطني ثامر عناد في
حيرة من أمره ،خصوصا أن الكرة الكويتية تفتقد
ح��ال �ي��ا امل �ه��اج��م ال� �ه ��داف ف��ي ظ��ل اع �ت �م��اد معظم
األندية املحلية على مهاجمني محترفني ،وهو ما
يضيق أفق االختيارات أم��ام عناد ،ال��ذي تنتظره
أه� ��م م� �ب ��ارات�ي�ن ف ��ي م� �ش ��وار األزرق امل��ون��دي��ال��ي
وتحتاجان إلى وجود هداف وقناص من الطراز
األول ،لكن الخيارات  -وإن وجدت  -ستكون أسماء
جديدة قد ال تمتلك الخبرة إال إذا طبق عناد ما
طبقه م��درب��ون عامليون وه��و االستغناء عن دور

املهاجم الصريح ،وهو األمر الذي لم يعتد األزرق
أن يقوم به خالل السنوات املاضية.

عالجوا تلك املشكلة
ح�ت��ى وإن ك��ان��ت ه�ن��اك أس �م��اء ه�ج��وم�ي��ة ج��اه��زة
ل�ل�م�ش��ارك��ة م��ع األزرق ،ي �ق��ع ع �ل��ى ع��ات��ق األن��دي��ة
ح��ل ت �ل��ك امل�ش�ك�ل��ة وإت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة أم� ��ام أس �م��اء
شابة من أجل أن تأخذ فرصتها بدال من البحث
ع��ن محترفني «معظمهم ال يعلو م�س�ت��واه��م عن
مستوى الالعبني امل�ح�ل�ي�ين» ..ل��ذل��ك على األن��دي��ة
أن تقوم بحل هذه املعضلة وعالجها حتى تكون
الخيارات متاحة أمام الجهاز الفني لألزرق.

الكويت واألسرة الرياضية
ّ
ودعت «الحجي»
ّ
ودع��ت االس��رة الرياضية امس احد رموز
ال ��ري ��اض ��ة ف ��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة وه � ��و ال �ف��ري��ق
متقاعد عبدالحميد الحجي أول رئيس
لالتحاد الكويتي للسباحة.
وب��دأ الفقيد حياته الرياضية العبًا لكرة
ال�س�ل��ة وال �ط��ائ��رة وك ��رة ال �ق��دم ف��ي م��درس��ة
الصباح سنة  1952ثم انتقل الى «ثانوية
الشويخ» وحرس مرمى مدرسته الى عام
 1957ق �ب��ل ان ي�ن�ت�ق��ل ال ��ى ان �ك �ل �ت��را حيث
ال�ت�ح��ق بكلية ال�ش��رط��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ول��م
يتوقف خالل دراسته الشرطية عن مزاولة عبدالحميد الحجي
هواياته الرياضية في جميع االلعاب التي لعبها حتى عودته الى البالد
لاللتحاق بكلية الشرطة في الكويت ومثل فرقها في ألعاب السلة والطائرة
لثالث سنوات ،وذلك في ظل اهتمام كبير من الفقيد بااللعاب املائية وهو
ما دفعه رفقة بعض زمالئه الى تأسيس أول اتحاد كويتي للسباحة لرعاية
اللعبة ومنتسبيها ،ليتم بعد ذل��ك انتخابه أول رئيس لالتحاد الكويتي
للسباحة بعد اشهاره من وزارة الشؤون في عام  ،1964إضافة الى دخوله
عضو مجلس ادارة في نادي الساملية لدورتني انتخابيتني تبوأ في األولى
أم��ان��ة الصندوق بالنادي وف��ي الثانية ك��ان نائبًا لرئيس مجلس االدارة،
وشغل الراحل مناصب عدة منها رئيس االتحاد الرياضي العربي والدولي
للشرطة ورئيس املكتب التنفيذي.
وعلى املستوى العملي فقد ت��درج الفقيد في جميع الرتب العسكرية في
ً
ً
وزارة الداخلية وصوال لرتبة الفريق وكيال بوزارة الداخلية لشؤون املرور
ق�ب��ل ان ي�ت��م تعيينه محافظًا ل�ح��ول��ي وم��ن ث��م ال�ف��روان�ي��ة ف��ي ح�ي��اة ثرية
باملناصب الرسمية والرياضية التي خدم من خاللها الوطن واثرى الحركة
ّ
تتقدم بخالص
الرياضية ب��ه ،وسبقلا إذ آملها ه��ذا الخبر املفجع ،فإنها
ال�ع��زاء م��ن اس��رة امل��رح��ومّ ،
تغمده اهلل ب��واس��ع رحمته ،وأل�ه��م أه�ل��ه وذوي��ه
الصبر والسلوان« .إنا هلل وإنا إليه راجعون».

البدر ينعاه
نعى رئيس اتحاد السباحة ،الشيخ خالد البدر الصباح ،فقيد الرياضة
الفريق متقاعد عبدالحميد الحجي ،أول رئيس التحاد السباحة الكويتي
عند تأسيسه ،وال��رئ�ي��س ال�ف�خ��ري ل�لات�ح��اد ،مشيرا إل��ى أن الفقيد وضع
اللبنة األولى للعبة في الكويت ليمضي من بعده الجميع على مدار تاريخ
اللعبة ملواصلة مسيرة التطوير ونشر األلعاب املائية ،وصوال ملا تحققه
تلك األل�ع��اب م��ن م�ش��ارك��ات كبيرة ف��ي ال�ف�ت��رات الحالية ،م��ؤك��دا أن الفقيد
جاءت بصماته واضخة على الرياضة الكويتية بشكل عام ،وكان لعطائه
املتواصل بالغ األثر في النهوض بها.

الخطأ ممنوع في «الممتاز»
دخل قطار الدوري املمتاز منعطفا جديدا ،بعد
أن رفع الجميع شعار «ممنوع الخطأ» من أجل
املنافسة على اللقب أو الهروب من الهبوط.
وتقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة
ال��راب �ع��ة ع� �ش ��رة ،ح �ي��ث ي �ح��ل ال �ش �ب��اب ضيفا
على النصر على اس�ت��اد علي ص�ب��اح السالم
ف��ي ال�س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة إال رب �ع��ا ،وف��ي الساعة
السابعة والربع يتقابل التضامن مع الساملية
على استاد التضامن.
في املباراة األولى يحاول النصر (قبل األخير بـ
 9نقاط) الخروج من محنته ،بعد أن وصل إلى
مرحلة حرجة ،ويدرك مدربه أحمد عبدالكريم
أن الفريق ال يتحمل املزيد من نزيف النقاط،
وف ��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ل��دي��ه ال �ث �ق��ة ف��ي إم �ك��ان��ات
العبيه الفنية في استعادة نغمة االنتصارات.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي�ط�م��ح ال �ش �ب��اب (ال� �س ��ادس ب �ـ 16
نقطة وامل�ن�ت�ش��ي ب�ف��وز ث�م�ين ع�ل��ى ك��اظ�م��ة في
ال �ج��ول��ة امل��اض �ي��ة) إل ��ى ال �ت��واج��د ف��ي املنطقة
الدافئة.
وتعد مواجهة التضامن (الثامن ب �ـ 12نقطة)
مع الساملية (الثالث بـ 23نقطة) ،مهمة صعبة
ل �ل �ط��رف�ي�ن امل �ن �ت �ش �ي�ين ب � �ع ��ودة االن � �ت � �ص ��ارات؛
ال �ت �ض ��ام ��ن ق � � ��ادم م� ��ن ال � �ف� ��وز ع �ل ��ى ال �ي ��رم ��وك

من لقاء سابق بين السالمية والتضامن

وال� �س� �م ��اوي اس �ت �ع ��اد ان� �ت� �ص ��ارات ��ه ،وي�ط�م��ح
الفريقان إلى الحفاظ على نغمة االنتصارات.
وتختتم امل��رح�ل��ة غ��دا (ال�س�ب��ت) بمواجهتني
غاية ف��ي األهمية؛ القادسية ال��ذي يطمح إلى
مواصلة احتفاظه بالقمة التي يعتليها بـ 27
نقطة ،على حساب اليرموك (األخير بـ 7نقاط)
ال�ب��اح��ث ع��ن ط��وق ال�ن�ج��اة للبقاء ب�ين الكبار.
وي�ش�ه��د ال�ل�ق��اء اس�ت�ع��ادة األص �ف��ر ج�ه��ود فهد

األنصاري وعامر املعتوق.
وفي املقابل ،يدخل حامل اللقب نادي الكويت
برصيد  24نقطة وال بديل أمامه سوى الفوز
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى م� �ط ��اردة امل �ت �ص��در أم�ل�ا في
ال� �ع ��ودة م� �ج ��ددا إل� ��ى ال � �ص� ��دارة ،ب �ع��د خ��وض
امل� �ب ��ارات�ي�ن امل��ؤج �ل �ت�ي�ن ،م �ع �ت �م��دا ع �ل��ى خ �ب��رة
ال�لاع�ب�ين ال��دول�ي�ين ،لكنه يخشي م��ن تقلبات
الساحل صاحب املركز السابع بـ  14نقطة.

«م َّ
وترجل ُ
َّ
حنك» اإلدارة الكروية ..المخلد!

ُ ُّ
عندما َّ
وصناع املواقف الخالدة
يترجل الكبار
فال بد للتاريخ أن يقف احترامًا لهم ..وعندما
ً
ن ِّ
��ودع اليوم رج�لا بمكانة املرحوم عبدالعزيز
املخلد ـــــ طيب اهلل تعالى ث��راه ـــــ فإنه َّ
يتوجب
علينا أن نقف تقديرًا واحترامًا لهذا الرجل؛
مل��ا ق ّ��دم��ه م��ن أع��م��ال وس��اه��م ب��ج��زء كبير في
حياتنا نحن كرياضيني ،وإلى كل من تعامل
معه ،وهو الذي كان بمنزلة املعلم واملرشد لنا
عندما كان يتحدث عن العطاء واإلخالص في
اداء الواجب للوطن في فترة ما قبل املباريات
وب���ع���ده���ا؛ ل��ل��دف��اع ب��ق��وة ع���ن ف��ان��ي��ل��ة ال��ك��وي��ت،
وس���اه���م ك��ث��ي��رًا ف���ي ح��ف��ظ ح���ق���وق ال�لاع��ب�ين
بجميع الوسائل ،وسعى بشكل كبير من دون
ّ
كلل او ملل لحل مشاكلهم ،وليجنبهم الوقوع
في أزمات تعرقل طريقهم ومسيرتهم..
املرحوم «بوخالد» ،غفر اهلل له ،كان لنا بمكانة
األب ال��ذي ال تعصى له أوام��ر ويكافئك بمثل
وأح���س���ن م��م��ا ت��ع��ط��ي ..امل���رح���وم ع��ب��دال��ع��زي��ز
امل��خ��ل��د ،رح��م��ه اهلل وغ��ف��ر ل���ه ،ت��ع��ب ك��ث��ي��رًا في
ص��ن��اع��ة ج��ي��ل ري���اض���ي ذه���ب���ي ل���ك���رة ال���ق���دم،
بفضل حكمته في التعامل مع الالعبني الكبار،
ومن انضموا كالعبني جدد للمنتخب ،وأوجد
بينهم حسن التعامل الجيد ،وأرس��ى وأسس
العالقة الوثيقة بني الالعبني الكبار والصغار؛
ل�لاس��ت��م��رار ف��ي ال��ع��ط��اء ب��ع��ي��دًا ع��ن ال��خ�لاف��ات
وزع��زع��ة ال���روح األخ��وي��ة ب�ين الفريق ال��واح��د..
بوخالد ـــــ اهلل يرحمه ـــــ رح��ل ،ولكن تاريخه
ال���ري���اض���ي س��ي��ظ��ل أب����ي َ����ض ن���اص���ع���ًا ،ت���ذك���ره
األج���ي���ال ال��ت��ي ع��اش��ت ع��ص��ر دورات الخليج

بأفضل صورها وأجمل وأصعب مبارياتها،
وأكثرها إثارة.
وقد كان للمرحوم ال��دور الكبير في تحقيق
الفوز في أربع بطوالت متتالية وقاد املنتخب
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ف��وز ب����ج����دارة ف���ي ك����أس ال��خ��ل��ي��ج
الرابعة ،بفضل الخبرة التي يمتلكها كإداري،
وعمل مع أفضل ّ
مدربي العالم ،ووقتها كان
ماريو زاغالوا البرازيلي ..وبعد سنوات ،عاد
بوخالد ـــ غفر اهلل له ـــ في سنة  ١٩٨٦ليتولى
رئاسة االتحاد الكويتي لكرة القدم.
وي��ع��ت��ب��ر امل���رح���وم ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��خ��ل��د ال��رج��ل
اإلداري الوحيد ال���ذي حقق ال��ف��وز ف��ي بطولة
الخليج  5مرات؛ أربع منها كان مديرًا للفريق،
وواح��دة رئيسًا لالتحاد ..عبدالعزيز املخلد ــــ
ّ
اهلل يرحمه ــــ شخصية رياضية محنكة ،ملا
يتمتع به من قوة في اتخاذ القرارات الصعبة
ملصلحة الالعب ونحفظ حقه ،وطاملا بوخالد
ك����ان م���وج���ودًا ف����إن ال���ع���دل ي��ت��م ع��ل��ى الجميع
س��واس��ي��ة م��ن دون تفرقة ب�ين ال�لاع��ب�ين ..هي
السمة التي أوجدت فينا أشياء كثيرة ،وجعلتنا
نكون املنتخب العربي ،الذي جعل أنظار دول
وش��ع��وب وك��ث��ي��ري��ن ،ت��ه��ت��م ب��م��ت��اب��ع��ة منتخب
قوي بروحه ومستواه املتطور؛ النه يستحق
املتابعة .ولقد كانت هناك ل��ي م��واق��ف كثيرة
معه ّأيام املعسكرات والرحالت ،ولن أنسى ما
حدث لي في بطولة الخليج الثالثة في الكويت
عندما تم منحي رقم  5للفانيلة التي أرتديها،
ولكوني أحب رقم  6طلبت من املرحوم بوخالد
تغييره في كشف الالعبني ،حتى ال ألتزم به

ف��ي ك��ل امل��ب��اري��ات .وشعر امل��رح��وم م��ن خالل
ح��دي��ث��ي م��ع��ه ان��ن��ي ك��ن��ت م��ت��أث��را ومتضايقا
باستبدال رقمي برقم ابراهيم دريهم ..وغاب
عني فترة ،ولكنه ع��اد بخبر أفرحني كثيرًا،
وه����و ت��ع��دي��ل األرق�������ام ل���ي ول��ل��ك��اب�تن اب��راه��ي��م
دريهم ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على
انه عرف كيف يتعامل مع هذا الجانب ،بفضل
ح��ك��م��ت��ه وخ��ب��رت��ه ال��ري��اض��ي��ة ،ول����ن أن��س��ى يا
بوخالد ما قلته عني في كلمتك ،عندما طلبت
منك ان ت��ق��ول رأي���ك «ف��ي��ن��ي» ،وم��ا تحدثت به
عني ،ودوري الذي قمت به وأديته في مباراتنا
النهائية مع املنتخب السعودي الشقيق ،وقولك
إنني قطعت امل��اء والكهرباء عن افضل العب
لديهم ..سيظل املرحوم عبدالعزيز املخلد رمزًا
شامخًا للرياضة الكويتية وعلمًا نفتخر به
دائ��م��ًا ،ول��ن ننسى ك��ل م��ا ق ً��دم��ه وأف��ن��ى عمره
وت��ع��ب وع��ان��ى ل��ك��ي ي���رى البهجة ع��ل��ى وج��وه
امل��واط��ن�ين ،وي��دخ��ل ال��ف��رح وال���س���رور ف��ي قلب
ك���ل ك��وي��ت��ي ،وي��س��ه��م ف���ي رف����ع اس����م كويتنا
ع���ال���ي���ًا ..وم��ه��م��ا ت��ح��دث��ن��ا وك��ت��ب��ن��ا ع��ن��ك أي��ه��ا
الكبير بعطائك ،فنحن ل��ن نوفيك ج���زءًا من
حقك الكبير ،وع��زاؤن��ا ال��ح ّ��ار أق��دم��ه إل��ى كل
فرد من أسرتك الكريمة :بناتك وأوالدك ،فردًا
ف��ردًا ،وإل��ى عائلة املخلد الكريمة ،وان يلهمها
اهلل تعالى الصبر والسلوان بفقيدهم الغالي،
وفقيد ال��ك��وي��ت وري��اض��ت��ه��ا ،األب عبدالعزيز
املخلد ،رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته..
ِّ
َّ
«إنا هلل وإنا إليه راجعون».

سعد الحوطي
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شقيقات النجوم ..دروع واقية

رونالدو وشقيقته كاتيا

يسعى املعجبون بنجوم ك��رة ال�ق��دم إلى
ّ
تتبع أخ�ب��اره��م ،وخ��اص��ة الثنائي األكثر
شهرة وجماهيرية على مستوى العالم،
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي
كريستيانو رونالدو ،ويتطرق املعجبون
ال� ��ى االم� � ��ور ال �ع��ائ �ل �ي��ة وأدق ال�ت�ف��اص�ي��ل
الشخصية لنجومهم املفضلني.
ويحمل رونالدو بعض الشبه بينه وبني
اف��راد عائلته ،حيث يعد رون��ال��دو الطفل
األصغر بني إخوته ،ووالدته اسمها ماريا
دول ��وري ��س ،وت�ع�م��ل ف��ي م �ج��ال ال�ط�ب��اع��ة،

 ..وميسي وماريا

ووال ��ده ج��وزي دينيس أف�ي��رو توفي عام
 2015بسبب إدمانه للكحول.
أم��ا شقيقة رون��ال��دو ك��ات�ي��ا ف�ق��د اتجهت
للغناء ،وب��دأت حياتها الفنية عام ،2005
بإطالق ألبومها األول.
وت�غ�ن��ي ك��ات�ي��ا م��وس�ي�ق��ى «ال� �ب ��وب» ،وف��ي
 2006أط�ل�ق��ت أل�ب��وم�ه��ا ال �ث��ان��ي ،وتضمن
أغ �ن �ي��ة ب� �ع� �ن ��وان «ش � �ك� � ً�را أخ � � ��ي» ،م �ه��داه
لشقيقها كريستيانو رونالدو.
ل��م ت�ت��ردد كاتيا ف��ي ال��رد على «سخرية»
م��داف��ع ليفربول فيرجيل ف��ان داي��ك ،ال��ذي

 ..ونيمار ورافيال

علق على غياب النجم البرتغالي عن حفل
ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة ملجلة «ف��ران��س ف��وت�ب��ول»
ً
ف��ي ال �ع��اص �م��ة ب ��اري ��س ،ق ��ائ�ل�ا« :ه ��ل ك��ان
ً
(رونالدو) فعال منافسا؟».
وأش��ارت صحيفة ميرور البريطانية إلى
أن كاتيا أفيرو ،كتبت رسالة مطولة على
ح �س��اب �ه��ا ال� �خ ��اص ف ��ي م��وق��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي «ان �س �ت �غ��رام» ،م��ن أج ��ل ال��رد
على سخرية فان داي��ك ،وع��ددت إنجازات
شقيقها في عالم الساحرة املستديرة.
وقالت كاتيا أفيرو« :اآلن عزيزي فان دايك

إلى أين أنت ذاهب؟ كريستيانو رونالدو
ذه��ب وذه��ب أل��ف م��رة (تقصد حفل الكرة
الذهبية)».
وت��اب�ع��ت« :ك�م��ا ت��رى ي��ا ع��زي��زي ف��ان داي��ك
ً
أن كريستيانو رون��ال��دو ك��ان ب�ط�لا ثالث
م��رات في البلد ال��ذي تلعب فيه (إنكلترا)
منذ سنوات».
أما رافيال شقيقة النجم البرازيلي نيمار
دا سيلفا ،فقد أصبحت مشهورة ،بعدما
دخ �ل��ت ع��ال��م األزي � � ��اء ،ك �م��ا ت �ح��رص على
نشر صورها عبر صفحاتها على مواقع

فالفيردي :تجربة بلباو األفضل !

خرج إرنستو فالفيردي ،مدرب فريق برشلونة
ال �س��اب��ق ،ع ��ن ص�م�ت��ه م �ن��ذ إق��ال �ت��ه م ��ن ت��دري��ب
الفريق الكتالوني وتعيني كيكي سيتني بدال
م �ن��ه ف ��ي األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،وأث� �ن ��اء وج ��وده
ف��ي إح��دى الفعاليات ف��ي بلباو وال�ت��ي ضمت
العديد من املدربني الكبار ،كشف عن رأي��ه في
ما يتعلق بخروجه من الفريق وانتقادات إريك
أبيدال له.
وب��دأ ف��ال�ف�ي��ردي حديثه ق��ائ�لا« :مل ��اذا رح�ل��ت؟..
ه��ذا ال�س��ؤال ال يوجه ل��ي ،لكن هناك ج��زءا من
وظيفتنا يجب أن تتقبله».
وأردف فالفيردي عن صدارة ريال مدريد لليغا،
ق��ائ�لا« :ف��ي امل��وس��م الحالي ري��ال م��دري��د فريق
قوي ويركز كثيرا في الليغا».
وع ��ن ت��دري �ب��ه ل �ب��رش �ل��ون��ة ،أض� ��اف ف��ال �ف �ي��ردي:
«جميع األندية ستترك لك بصمتها ،وتدريبي
ل�ل�ب��رش��ا ك��ان ح�ظ��ا رائ �ع��ا ،وك�ن��ت الع�ب��ا وأع�ل��م

ما يعنيه األم��ر عندما تذهب إل��ى ن��اد من هذا
امل�س�ت��وى ،وأش�ع��ر بالسعادة لكوني ت��واج��دت
هناك».
وأض��اف أن فترته مع فريق أتلتيك بلباو هي
التجربة األفضل بالنسبة إليه خالل مسيرته
التدريبية.
واس �ت �ك �م��ل إرن �س �ت��و ح��دي �ث��ه« :وع �ن��دم��ا ت�ب��رم
ال �ع �ق��ود ت �ع �ل��م أن األض � � ��واء ق ��د س �ل �ط��ت عليك
لشهرة ال�ن��ادي ،وب��داي��ة م��ن ه��ذه اللحظة تقرر
النتائج ونعلم أن امل��درب هو امل�س��ؤول عن كل
شيء».
ورد فالفيردي على مسألة ش�ع��وره بظلم في
ال� �ن ��ادي ال �ك �ت��ال��ون��ي ،ق��ائ�ل�ا« :ال أف �ك��ر ف��ي ه��ذا
األمر ،وفي معاملتي بطريقة غير عادلة ،يجب
أن أت�ج�ن�ب��ه ،واألم ��ر بمنزلة ط��ي ص�ف�ح��ة ،وف��ي
النهاية نحن نفكر ف��ي م��ا ح��دث ومل ��اذا ،علينا
التفكير ناحية األمام وليس للخلف».

زياش« ..تشلساوي»

إرنستو فالفيردي

«كورونا» يبعد إيغالو عن «الشياطين»
ذك � ��رت ت �ق��اري��ر إع�ل�ام �ي��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة أن
ال �ن �ي �ج �ي��ري أودي� � � ��ون إي� �غ ��ال ��و ،م �ه��اج��م
م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د ال �ج��دي��د ل ��م ي �ب��دأ
ب�ع��د امل� ��ران ال �ج �م��اع��ي ،م�ن��ذ إع ��ارت ��ه من
شنغهاي شينهوا بعد إبالغه بضرورة
االبتعاد خوفا من فيروس كورونا.

بيكهام
أمام األمر الواقع
يواجه أسطورة كرة القدم اإلنكليزية،
ديفيد بيكهام ،أولى عقباته مع نادي
إن �ت��ر م�ي��ام��ي ال ��ذي أن �ش��أه ح��دي�ث��ًا ،إذ
كشفت صحيفة «ميامي نيو تايمز»،
أن الفريق الجديد صار يواجه مشكلة
م��ع ال �ع��دال��ة ب�ع��د أن ت �ق��دم ن ��ادي إنتر
ميالن اإليطالي بشكوى ضده.
وتقدم نادي إنتر ميالن اإليطالي سنة
 ،2014بطلب حفظ العالمة في املكتب
األميركي لشهادات العالمات ،بغرض
حرمان كل األندية األميركية من حمل
ً
اس��م إن�ت��ر مستقبال ،ت�ف��ادي��ًا للوقوع
ف��ي خطأ التشابه ،وه��و االت�ف��اق ال��ذي
انتهكه رئيس الفريق ،ديفيد بيكهام،
ب �ع��د أن اخ �ت��ار إط�ل��اق ت�س�م�ي��ة إن�ت��ر
ميامي على فريقه.
وك�ش��ف امل �ح��ام��ي ،دي�ف�ي��د وي�ن�ك��ر ،أن
بيكهام سيخسر القضية التي رفعها
ض ��ده ال� �ن ��ادي اإلي �ط��ال��ي ،األم� ��ر ال��ذي
ّ
ق��د ي�ك��ل�ف��ه ت�ع��وي�ض��ات م��ادي��ة ك�ب�ي��رة،
ق��د تثقل ك��اه�ل��ه ق�ب��ل ان�ض�م��ام ن��ادي��ه
ل� �ل ��دوري األم �ي��رك��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم في
املوسم الجديد.
واع � �ت � �ب � ��رت ص �ح �ي �ف ��ة «غ � � ��اردي � � ��ان»
البريطانية ،أن نجم منتخب «األس��ود
الثالثة» السابق ،قد ُوض��ع أم��ام األمر
ال ��واق ��ع ،رغ ��م ال ��دف ��اع ال� ��ذي ي �ل �ق��اه من
راب �ط��ة ك ��رة ال �ق��دم األم �ي��رك �ي��ة ،حيث
سيكون مضطرا إليجاد اس��م جديد
لفريقه ،وه��و م��ا م��ن ش��أن��ه أن يفسد
اإلشهار الذي ّقدمه من أجل ناديه.

وق �ت��ل ال �ف �ي��روس ال �غ��ام��ض ،ال ��ذي يشبه
اإلن�ف�ل��ون��زا ،أك�ث��ر م��ن  1300ش�خ��ص ،في
ً
ح�ين أصيب نحو  60أل��ف��ا ب��ال�ع��دوى في
ال�ص�ين ،منذ ظ�ه��وره ف��ي مدينة ووه��ان
نهاية العام املاضي.
وذك � � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة ت ��اي� �م ��ز أن إي �غ ��ال ��و

ي�ت��درب ف��ي امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للتايكوندو
ب �م��ان �ش �س �ت��ر م �ن��ذ ق� ��دوم� ��ه م� ��ن ال� �ن ��ادي
الصيني قبل أسبوعني.
وستنتهي فترة حضانة فيروس كورونا
ال�ت��ي تستمر  14ي��وم��ا ن�ه��اي��ة األس�ب��وع
الجاري ،ومن املتوقع أن يلتحق إيغالو

بمران الفريق األول قبل مواجهة تشلسي
في الدوري اإلنكليزي يوم االثنني املقبل.
وغ� � ��اب م �ه��اج��م وات � �ف � ��ورد ال� �س ��اب ��ق ع��ن
م�ع�س�ك��ر «امل ��ان �ي ��و» ف ��ي أس �ب��ان �ي��ا ،لكنه
يواصل تجهيز نفسه بدنيا تحت قيادة
مساعد املدرب وين ريتشاردسون.

«شبيه صالح» وكاسياس
نشر إيكر كاسياس ،أس�ط��ورة أسبانيا
وق ��ائ ��د ري� � ��ال م ��دري ��د ال� �س ��اب ��ق ،ف �ي��دي��و
ساخرا لشخص شبيه بالنجم املصري
محمد صالح هداف ليفربول.
ّ
وع��ل��ق ال�ح��ارس املخضرم ضاحكا على
ف�ي��دي��و ف��ي ت��وي�ت��ر ل�لاع��ب رغ �ب��ي شبيه
لصالح في الشكل ،وف��ي سرعة الركض
أي� �ض ��ا ،وح �م��ل ال �ف �ي��دي��و ت�ع�ل�ي�ق��ا ي�ق��ول
«يبدو أن صالح غير لعبته خالل العطلة
الشتوية».

وه� ��ذه ل�ي�س��ت امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي ينشر
فيها كاسياس م��ادة تتعلق بصالح ،إذ
نشر ف��ي ال�س��اب��ق ص��ورة لتدخل عنيف
ارتكبه املهاجم املصري في مباراة ضد
ب ��ورت ��و ف ��ي دوري أب �ط ��ال أوروب� � ��ا دون
التعرض للطرد.
ك �م��ا ام �ت��دح��ه ف ��ي وق ��ت س��اب��ق ب�ج��ان��ب
زميليه س��ادي��و ماني وفيرمينو ،قائال
ع�ب��ر ت��وي�ت��ر أي �ض��ًا «م ��ن ال�ص�ع��ب اي�ج��اد
ثالثي هجومي بهذه القوة».

كوتينيو

أك��د ن��ادي أي��اك��س ،متصدر ال ��دوري الهولندي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،ان �ت �ق��ال الع ��ب وس �ط��ه ال�ه�ج��وم��ي
ال ��دول ��ي امل �غ��رب��ي ح �ك �ي��م زي � ��اش ال� ��ى ت�ش�ل�س��ي
االن�ك�ل�ي��زي ب ��دءًا م��ن ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل م�ق��اب��ل 40
مليون يورو.
وك�ت��ب ال �ن��ادي ع�ل��ى م��وق�ع��ه ال��رس�م��ي« :ت��وص��ل
اي��اك��س ال ��ى ات �ف��اق م��ع ت�ش�ل�س��ي ح ��ول ان�ت�ق��ال
زي��اش ال��ى ال�ن��ادي االنكليزي .يصبح االنتقال
ساري املفعول اعتبارًا من  1يوليو  .2020اتفق
الناديان على مبلغ  40مليون يورو (نحو 43
م�ل�ي��ون دوالر) ،وق ��د ي�ص��ل ال ��ى  44مليون
يورو من خالل املتغيرات».
وأنهى االعالن أياما من التكهنات حول
الالعب البالغ  26عامًا ،الذي انضم الى
إياكس في  2016من تفنتي مقابل 11
مليون يورو.
وأض � � ��اف اي ��اك� ��س ان ع �ق��د ال�ل�اع��ب
االف � �ض� ��ل ف� ��ي ال � � � ��دوري ال �ه��ول �ن��دي
لعام « 2018يمتد حتى  30يونيو
.»2022
ب� � � � � ��دوره ،أش� � � ��ار ت �ش �ل �س ��ي ال � � ��ى ان
«ال �ص �ف �ق��ة ب �ح��اج��ة مل��واف �ق��ة ال�لاع��ب
على الشروط الشخصية ،وسيبقى مع
فريقه الهولندي حتى نهاية املوسم».
وك ��ان ��ت ص�ح�ي�ف��ة ت �ل �غ��راف ال �ه��ول �ن��دي��ة،
ال�ت��ي ك�ش�ف��ت ع��ن ان�ت�ق��ال ال�لاع��ب األع�س��ر
امل��ول��ود ف��ي ه��ول �ن��دا االرب� �ع ��اء ،ق��د أش ��ارت
ال��ى ان ف��ران��ك الم �ب��ارد ،م��درب تشلسي ،يعتبر
زياش «العبا ب��ارزًا سيعزز وضع الفريق ،وأنه
أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل
الصيف».
وخ�ل�ال رح �ل��ة إي��اك��س ف��ي دوري األب �ط��ال،

تابع تشلسي النجم املغربي عن قرب ،بعد فوزه
على أرض إياكس  - 1صفر ،ثم تعادلهما 4 - 4
في ملعب ستامفورد بريدج.
وف ��ي امل � �ب� ��اراة األخ � �ي� ��رة ،ص �ن��ع زي � ��اش ث�لاث��ة
أهداف للفريق الزائر ،الذي أهدر التأهل بفارق
نقطة .كما سجل هدفا رائعا في املسابقة من
نحو  30مترا ف��ي مرمى فالنسيا االسباني.
(امستردام  -ا.ف.ب)

مباريات اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة السادسة والعشرون)
ولفرهامبتون × ليستر سيتي

beIN Sports HD 2

مساء
11.00
ً

الدوري االسباني (المرحلة الرابعة والعشرون)
غرناطة × بلد الوليد

beIN Sports HD 3

مساء
11.00
ً

الدوري األلماني (المرحلة الثانية والعشرون)
دورتموند × آينتراخت فرانكفورت

كاسياس معلقاً على شبيه صالح

«افتكينا منه»!
ف ��ي خ �ض��م ال �ت �ق��اري��ر ال �ت ��ي ت �ش �ي��ر إل��ى
اح �ت �م��ال ع� ��ودة ف�ي�ل�ي�ب��ي ك��وت�ي�ن�ي��و إل��ى
صفوف ليفربول ،أطلق املدير التنفيذي
للنادي اإلنكليزي تصريحا «صادما»
يجعل استعادة النجم البرازيلي تبدو
«شبه مستحيلة».
وق� ��ال امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب�ي�ت��ر م� ��ور ،إن
رحيل كوتينيو عن «أنفيلد» كان «أمرا
مفيدا» بالنسبة للفريق.
وان � �ت � �ق� ��ل ك ��وت� �ي� �ن� �ي ��و إل� � � ��ى ب ��رش� �ل ��ون ��ة
االس�ب��ان��ي ف��ي ي�ن��اي��ر  2018م�ق��اب��ل 160
م�ل�ي��ون ي� ��ورو ،ل�ك�ن��ه ل��م ي �ق��دم امل�س�ت��وى
امل ��أم ��ول م��ع ال �ف��ري��ق ال�ك�ت��ال��ون��ي فتمت
إع��ارت��ه إل��ى ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي في
العام التالي.
وع �ق��ب خ� ��روج ص��اح��ب ال� � �ـ 27ع��ام��ا من
ل �ي �ف��رب��ول ،ن �ج��ح ال �ف��ري��ق ف ��ي ال��وص��ول
إل��ى نهائي دوري أبطال أوروب��ا مرتني
م �ت �ت��ال �ي �ت�ي�ن ،وت� � ��وج ب �ط�ل�ا ل� �ل� �ق ��ارة ف��ي

ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وال ��دف ��اع ع��ن أي
انتقاد يواجهه شقيقها.
وب��ال��ذه��اب ال��ى عائلة ميسي ،ف��دائ�م��ًا ما
تضع م��اري��ا ،شقيقة النجم األرجنتيني،
ن� �ف� �س� �ه ��ا ك� �م� �ح ��ام� �ي ��ة دف� � � � ��اع ع � �ن� ��ه أم� � ��ام
االنتقادات التي يتعرض لها ،خاصة إذا
ت��راج��ع م�س�ت��واه م��ع منتخب األرج�ن�ت�ين،
ودخ �ل ��ت ف ��ي م��واج �ه��ات م ��ع ص�ح��اف�ي�ين،
وت�ش��ارك الجمهور بنشاطاتها العائلية
واالجتماعية على مواقع التواصل.
وت�ش��اب�ه��ت م��ري��م ،شقيقة ق��ائ��د منتخب

أسبانيا وريال مدريد سيرجيو راموس،
م ��ع ش�ق�ي�ق��ة م �ي �س��ي ،ح �ي��ث ت �ق��وم األول ��ى
ب �ص��د أي ان� �ت� �ق ��اد ي �ت �ع��رض ل ��ه ال�ل�اع ��ب،
ودائمًا تشجعه وتحتفل معه عندما يفوز
ريال مدريد.
ك�م��ا اخ �ت��ارت غ��اب �ي��ري�لا ،ش�ق�ي�ق��ة ال�لاع��ب
ال �ب��رازي �ل��ي أوس� �ك ��ار ،أن ت�ص�ب��ح ع��ارض��ة
أزي��اء وتستعرض إطالالتها الالفتة عبر
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل وت �ن �ش��ر ص� ��ور أخ�ي�ه��ا
للدفاع عن هجوم يواجهه في «السوشال
ميديا».

امل��وس��م امل��اض��ي ،كما ب��ات ق��اب قوسني
أو أدن� � ��ى م ��ن اس� �ت� �ع ��ادة ل �ق��ب ال� � ��دوري
اإلنكليزي املمتاز الغائب منذ  30عاما.
وق � ��ال م� ��ور ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات لصحيفة
«م� �ي ��رور» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة« :ع �ن��دم��ا غ ��ادر
كوتينيو ح��دث ت�غ�ي�ي��ر .ل�ي��س ف�ق��ط في
تركيبة الفريق لكن أيضا ف��ي الطريقة
التي يلعب بها كرة القدم».
وأض � � ��اف أك� �ب ��ر م � �س� ��ؤول ت �ن �ف �ي��ذي ف��ي
النادي« :لو تتذكرون ،عندما رحل منذ
ع��ام�ين ح��دث تغيير ش��ام��ل ف��ي طريقة
اللعب ،وبعدها أصبحنا بالكاد نخسر
مباريات في بقية املوسم».
لكن مور استطرد« :هذا ليس تقليال من
اح�ت��رام��ي لفيليب لكن أس�ل��وب��ه كالعب
كان مختلفا .أتتنا األموال من برشلونة
(م ��ن ب �ي��ع ك��وت �ي�ن �ي��و) وس��اع��دت �ن��ا على
ال �ت �ع��اق��د م ��ع أل� �ي� �س ��ون ب �ي �ك��ر (ح � ��ارس
املرمى)».

beIN Sports HD 5

مساء
10.30
ً

الدوري الفرنسي (المرحلة الخامسة والعشرون)
موناكو × مونبلييه

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 6

 ..وغداً
الدوري االنكليزي (المرحلة السادسة والعشرون)
ساوثمبتون × بيرنلي

 3.30عصرا

beIN Sports HD 2

نوريتش سيتي × ليفربول

مساء
8.30
ً

beIN Sports HD 2

الدوري االسباني (المرحلة الرابعة والعشرون)
برشلونة × خيتافي

مساء
6.00
ً

beIN Sports HD 3

فياريال × ليفانتي

مساء
8.30
ً

beIN Sports HD 3

فالنسيا × أتلتيكو مدريد

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 3

الدوري االيطالي (المرحلة الرابعة والعشرون)
بولونيا × جنوا

مساء
8.00
ً

beIN Sports HD 4

أتالنتا × روما

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 4

الدوري األلماني (المرحلة الثانية والعشرون)
اليبزيغ × فيردر بريمن

مساء
5.30
ً

beIN Sports HD 5

دوسلدورف × مونشنغالدباخ

مساء
8.30
ً

beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة الخامسة والعشرون)
أميان × سان جيرمان

مساء
7.30
ً

beIN Sports HD 6

الحرارة
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سنعوسيات
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m.alsanousi@alqabas.com.kw

الوهم الكبير
ه��ذا ال�ش�ع��ب امل�ن��اض��ل ،ال ��ذي ي�ت��واص��ل ك�ف��اح��ه منذ
ظهرت جحافل الشر على أرض��ه ،وخططت أطماع
الصهيونية بالتآمر لالستيالء عليها تحت عقيدة
«أرض امل�ي�ع��اد وال��وع��د اإلل �ه��ي» ف��ي ن�ه��اي��ات ال�ق��رن
التاسع عشر ،والذي استمر نضاله ومقاومته حتى
اآلن ،يحلم بيوم لـ«التحرير والعودة» في رحلة عذاب
ط��وي�ل��ة ت��راوح��ت م�س�ي��رت�ه��ا م��ا ب�ي�ن ش�ب��ح ال�ض�ي��اع
وت �ب��دي��د األم ��ل ت� ��ارة ،وات �ه��ام��ه ظ�ل�م��ا وب�ه�ت��ان��ا ب��أن��ه
«شعب الفرص الضائعة» ت��ارة أخ��رى ،ثم نأتي إلى
بيت القصيد وهو الصفقة التي طرحها ترامب على
أساس أنها تستهدف تسوية شاملة ونهاية للصراع
الفلسطيني – اإلسرائيلي خالل أربع سنوات ،والتي
يدور جوهرها حول وجوب إنهاء ما يطلقون عليه
«اإلرهاب والعنف» على أساس «خطة كوشنير» ،ثم
يجري التفاوض واالتفاق في شأن «دولة فلسطينية
م �س ��امل ��ة» ،ك �م��ا ح �ص��ل ن �ت��ان �ي��اه��و ع �ل��ى ت��أك �ي��دات
وتطمينات لالستجابة للمطالب اإلسرائيلية ،ليسجل
بدء الخطوة األول��ى على طريق الضياع األكبر لكل
الحقوق الفلسطينية امل�ش��روع��ة ..ودخ�ل��ت القضية
الفلسطينية في متاهات الضياع ،وعاش الالجئون
الفلسطينيون ف��ي ال�ش�ت��ات ف��ي امل�ه��اج��ر ع�ل��ى أم��ل
يوم «العودة والتعويض» ،الذي صدر به قرار األمم
املتحدة رقم  ،194القاضي «بوجوب السماح بالعودة
ل�لاج �ئ�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال��راغ �ب�ي�ن ف��ي ال� �ع ��ودة إل��ى
بيوتهم في أقرب وقت ممكن ،والتعويض عما لحق
بهم من أذى ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات
ال��ذي��ن ي�ق��ررون ع��دم ال�ع��ودة إل��ى بيوتهم» ،والغريب
أن هذا القرار قد صدر بناء على مشروع بريطاني
م�ق��دم إل��ى الجمعية ال�ع��ام��ة ،ث��م ك��ان��ت ح��رب ،1967
التي خططت لها الواليات املتحدة مع اسرائيل ،والتي
تمكنت من خاللها دولة الصهيونية من االستيالء
على باقي أرض فلسطني في غزة والضفة الغربية،
ودخ�ل��ت القضية الفلسطينية ف��ي إط��ار املخططات
األميركية الصهيونية للهيمنة على املنطقة العربية
كلها ،وتمكني الدولة الصهيونية من فرض سطوتها
وق�ي��ادت�ه��ا وف ��رض ش��روط�ه��ا وأط�م��اع�ه��ا ع�ل��ى دول
املنطقة كلها ،لتدخل القضية الفلسطينية طريقا
مسدودا تتعقد به مسألة الحقوق الفلسطينية على
طريق الضياع.

الطقس

7

الصغرى

23

الكبرى

الرطوبة

%52

ً
جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى
معتدل وغائم
متقلبة االتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ
 28كلم /ساعة).

من صندوق المب ّيت

أعلى مد
البحـــــــر

10.18 9.38 3.46 2.55
ً
ظهرا

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

!

 - 1994عبدالعزيز المخلد :الحكومة يمكنها
إعادة الرياضة إلى مكانتها إذا رغبت
نشرت سبقلا ،في عدد  27مارس عام  ،1994حديثا خاصا مع املرحوم عبدالعزيز
املخلد رئيس مجلس إدارة ن��ادي القادسية السابق ،ال��ذي توفي أول من أمس بعد
صراع مع املرض ،تحدث فيه عن النشاط الرياضي الكويتي وإمكانية إعادة الرياضة
إلى مكانتها السابقة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
ق��ال رئ�ي��س مجلس إدارة ن ��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ال�س��اب��ق ال �ل��واء ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�خ�ل��د إن
الحكومة باستطاعتها وإمكانها إع��ادة الرياضة الكويتية إلى مكانتها السابقة
متى أرادت ذلك ورغبت فيه.
وأض ��اف أن امل�ط�ل��وب م��ن ال�ح�ك��وم��ة ه��و ح��ل جميع ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة الحالية،
ً
وتعيني أعضاء جدد لعضوية مجالس اإلدارات بدال من األعضاء الحاليني ،وذلك
ملدة ثماني سنوات بحيث يجري اختيار لجنة من الرياضيني الكبار.
وقال اللواء املخلد :قد يتهمني البعض! وذلك أمر وارد ،بأنني ضد الديموقراطية
واالنتخابات ،ومثل هذا االتهام قبل أن يردد أود أن أوضحه ،وهو أن عبدالعزيز
املخلد يؤمن حق اإليمان بالديموقراطية واالنتخابات املفتوحة التي تكفل حرية
االختيار ،إال أن ما يحدث بالرياضة ليست انتخابات بل هي ظاهرة انتخابية
تغلف اإلط��ار الخارجي ،في حني أن الحقيقة هي عملية تعيني مبطنة يتزعمها
شخص واحد يقرر من يريد لهذا االتحاد أو ذاك.

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

الوفيات ● ص ● 3

مساء

ً
صباحا

مساءً

فجر

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

ُتقدّ م القهوة العربية في فناجين صغيرة ،وتحضر في دالء ،وتقدّ م للضيوف باليد
اليمنى ،وبكمية ال تتجاوز ثلث الفنجان ،الذي يتكرر ملئه المرة تلو األخرى إلى أن
يكتفي الضيف بهز الفنجان عالمة االكتفاء .وسبب هز الفنجان يعود إلى أن كبار
القوم كانوا يحرصون على تكليف من لديه «صمم» ليقوم بالمهمة ،فوقوف من
يسمع جيداً أمامهم مطوال ً قد يتيح له سماع ما ال يرغبون من الغير سماعه.
وبسبب صمم صباب القهوة ،فإن الضيوف يعلمونه باكتفائهم منها بهز
الفنجان!

في سبقلا بريميوم

أدنى جزر

3.12 5.08
عصر

5.36 6.28
شروق

مغرب

6.54 12.02
ظهر

عشاء

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

األوقاف والفساد
والدين
ه�ن��اك رج ��ال دي��ن أح�ب�ه��م ويحبونني وتجمعني مع
العديد منهم صداقة دائمة وقديمة ،وبعضهم يتمتع
بخفة دم وفكاهة ويحب جدًا «أم علي» و«الكنافة» ،وإذا
جلست بينهم فستجد أن بعضهم مثقف وصاحب
رأي سديد وثاقب ،ورجائي أال يغضب علينا بعضهم
بسبب الحديث عما يجري في وزارتهم من تجاوزات
ومحسوبيات .ولعل ما يشفع لنا أن سندنا ودليلنا
في الكشف عن فساد مرفقهم ثابت بتقارير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ،وأح � �ك ��ام ال �ق �ض ��اء ،وأخ� �ب ��ار ال �ص �ح��اف��ة،
وتحقيقات النيابة ال�ع��ام��ة ،وهيئة مكافحة الفساد،
ل��درج��ة أن ال �ن��اس ق��د ن �س��وا ف �س��اد ب �ع��اري��ن ال�ب�ل��دي��ة
وأصبحوا يتحدثون عن شكل بعارين األوقاف ولونها
وحجمها ،وكم من أطنان الفساد قادرة على التحمل.
امل�ف��روض ،ووف�ق��ًا للمنطق وامل�ج��رى الطبيعي لألمور،
أن تكون وزارة األوق��اف النموذج األمثل ال��ذي يحتذى
وي �ت �ف��اخ��ر ب ��ه ع ��ن ب ��اق ��ي وزارات ال ��دول ��ة وم��راف �ق �ه��ا
وهيئاتها ،من حيث النزاهة والشفافية والحفاظ على
امل��ال ال�ع��ام وامل�ح�س��وب�ي��ات وال��رش��ى ،ذل��ك على اعتبار
أن من يضطلع بالعمل في وزارة «اإلخ��وان والسلف»
هم رج��ال دي��ن يخافون اهلل ويذكرونه قياما وقعودا،
وم�ن��اط عملهم ن��اب��ع م��ن معايير دي�ن�ي��ة وأوام ��ر إلهية
ول �ي��س ق��وان�ي�ن وض�ع�ي��ة وق� � ��رارات إداري� � ��ة ،وه ��م أك�ث��ر
التصاقا وعلما ومعرفة باآليات واألحاديث التي تحث
على االل �ت��زام الديني واألخ�لاق��ي ،وتطهير النفس من
رج��س الشيطان وال �ع��ذاب ال�ش��دي��د واألل �ي��م للمجرمني
وال�ف��اس�ق�ين وال �س��ارق�ين وأك ��ل األم� ��وال ب��ال�ب��اط��ل ،لكن
لألسف ما يحدث ويجري من البعض فيها مغاير لذلك
تماما «وي��ام��ا تحت السواهي دواه��ي» ،فقد اتضح أن
بعض من يرتدي ُ
«السبحة» أخطر من
«الجبة» ويحمل ِ
أرباب السوابق ،نقولها ولن نخشى في الحق لومة الئم.
قصارى ال�ق��ول ..كيف سيقبل الناس حديث خطباء
وزارة األوقاف على املنابر في املساجد ،وهم يحثونهم
ع�ل��ى ال�خ�ل��ق ال�ق��وي��م وال�ع�م��ل ال�ص��ال��ح وال �ت �ق��وى ،وه��م
ك��ل ي��وم ي�ق��رأون على صفحات ال�ج��رائ��د ع��ن الفساد
وال� �ت ��زوي ��ر واالس� �ت� �ي�ل�اء وال� �ه ��در ف ��ي امل � ��ال ال� �ع ��ام في
وزارتهم؟!

