صفاء الهاشم ومانشيت
سبقلا  ..ما القصة؟
ك��ان الفتا ،أ م��س ،في جلسة مجلس األمة
ا ل �ت �ق��اط ص� ��ورة ل �ل �ن��ا ئ �ب��ة ص �ف��اء ا ل �ه��ا ش��م،
و ه � ��ي ت �ح �م��ل ص �ح �ي �ف��ة سبقلا و ت �ش �ي��ر
ب� �ي ��د ه ��ا إ ل � ��ى «م ��ا ن� �ش� �ي ��ت اال ف� �ت� �ت ��ا ح� �ي ��ة»..
و ق ��ا ل ��ت ا ل� �ه ��ا ش ��م« :ا ف �ت �ت��ا ح �ي��ة سبقلا ُّأم
اال ف� �ت� �ت ��ا ح� �ي ��ات ،و ض� �ع ��ت أ ص �ب �ع �ه��ا ع �ل��ى
ا ل � �ج� ��رح ،و ح �ل �ل ��ت ص � ��ح ،وو ض � �ع� ��ت ا ل �ح��ل
ا مل� �ن ��ا س ��ب وا مل� � �س � ��ار ا ل� �ص� �ح� �ي ��ح ،ه � ��ذا ه��و
اإلعالم اللي يبني ما يهدم».

األربعاء

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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غدير لـ سبقلا :سأحضر جلسة  4فبراير

استجواب «المزايدات» ..ينتهي بطرح الثقة!
حمد الخلف وفهاد الشمري
انتهت مناقشة استجواب النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون االجتماعية
غدير أسيري بطلب تقدم به  10نواب لطرح الثقة في الوزيرة ،وأعلن رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم أن التصويت على الطلب سيكون ف��ي جلسة 4
فبراير املقبل.
ووق ��ع ال�ط�ل��ب ال �ن��واب ري ��اض ال �ع��دس��ان��ي ،وع�ب��دال�ك��ري��م ال �ك �ن��دري ،وع �ب��داهلل
ف �ه��اد ،وم�ح�م��د ه��اي��ف ،وخ��ال��د ال�ع�ت�ي�ب��ي ،وم�ح�م��د امل�ط�ي��ر ،ون��اي��ف امل ��رداس،
وعبد الوهاب البابطني ،وثامر السويط ،وعبد اهلل الكندري.
وأكدت أسيري بعد انتهاء جلسة أمس في تصريح لـ سبقلا أنها «ستحضر
جلسة  4ف�ب��راي��ر ،وباقية على رأس عملها واألم ��ور طيبة» ،م�ش��ددة على أن
«أغلب النواب يمدون أيديهم للتعاون بشكل مباشر».
وفي وقائع جلسة االستجواب ،استهدف الدمخي شخص الوزيرة وآراء ه��ا،
وأسرتها خالل مرافعته .فقال إن الوزيرة «صاحبة فكر إقصائي ،وكالمها عن
البارات والخمر مرفوض ،وإن في أسرتها  24معاقا ،وهيئة اإلعاقة تقاضي
خالها ،وإنها طلبت التقاعد املبكر لرعاية معاق وحصلت على الراتب كامال».
في املقابلَّ ،ثبتت الوزيرة خالل مرافعتها رفضها لالستجواب ،وأن املحاسبة
يجب أن ت�ك��ون على «أدائ �ه��ا ال على أهلها وأس��رت �ه��ا» ،مضيفة «أن النائب
املستجوب يؤسس إلحياء الدولة البوليسية ومحاكم التفتيش ،ويحاسبني
على ما قلته وعلى فكري ،وليس على عملي».
وأكدت مصادر مراقبة أن جلسة االستجواب حفلت باملزايدات ،وأن الحكومة
ب ��دت م�ت�ض��ام�ن��ة م��ع أس �ي��ري ،م��ا دف�ع�ه��ا إل ��ى االط�م�ئ�ن��ان وال�ت�ص��ري��ح بأنها
ستحضر جلسة  4فبراير.
وق��ال��ت وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية د .غ��دي��ر أس�ي��ري إن�ه��ا باقية على رأس
عملها وستعمل على تهيئة الجو األنسب ل��ذوي اإلعاقة واملسنني والشباب
الكويتي وتحقيق اإلصالح لبناء مستقبل أفضل لتلك الفئات.
وقالت في تصريح للصحافيني ،أمس ،بعد جلسة االستجواب املقدم لها من
النائب د .عادل الدمخي «إن شاء اهلل تكون األمور طيبة وأهم شيء أن ننظر
ملستقبل الشعب الكويتي».
وأض��اف��ت «ت�ح��دث��ت ع��ن ع��دم دس �ت��وري��ة االس �ت �ج��واب ب�س�ب��ب ت �ط��رق العضو
املستجوب ألمور ال عالقة لها باالستجواب ،وقد أعلنت خالل سير االستجواب
عن تحفظي على هذا األمر».
وأكدت أن أغلب نواب املجلس يمدون أيديهم للتعاون بشكل مباشر ،معربة
عن استعدادها لألخذ بما يقدمونه من نصائح لتطوير العمل بالوزارة وما
يطرحونه من خالل أسئلتهم البرملانية.

¶ الشاهين :الوزيرة أدخلت األمة في صراع إسالمي  -ليبرالي
¶ أسيري :حاسبوني على أدائي ..ال أهلي وأسرتي
قضية «اليورو فايتر»
 ..إلى النيابة
علي الخالدي
كشفت مصادر مسؤولة لـ سبقلا أن وزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور
أحال يوم أمس الثالثاء ملف «اليوروفايتر» إلى النيابة العامة.
وبينت املصادر أن اإلحالة تضمنت أسماء وزير دفاع سابق و 4قياديني
أحدهم متقاعد ،و 3ال يزالون على رأس عملهم.

ثقة األمة
اعتبر النائب أس��ام��ة الشاهني أن ال��وزي��رة غ��دي��ر أس�ي��ري ف�ق��دت ثقة األم��ة
وأدخلتها في صراع إسالمي ــــ ليبرالي ،وتحاول ّ
جر املجتمع إلى شيعي
وس �ن��ي .وق ��ال ال �ش��اه�ين خ�ل�ال ح��دي�ث��ه م � ّ
�ؤي �دًا ل�لاس �ت �ج��واب« :أع �ل��م أن�ه��م
نصحوها باالستقالة ،لكنها ّ
أصرت على صعود املنصة وإحراج الحكومة،
ُ
املستجوب عن أمور شخصية».
وأدخلت أسرتها في االستجواب ،رغم بعد
ِ

«كونا» مع المعارضة؟!
تعرضت وكالة «ك��ون��ا» ،أم��س ،لتهكم البعض عليها تعليقًا على خبر
بثته بعنوان« :الدمخي :وزيرة الشؤون مستمرة في التضليل».
وقد علق النائب محمد املطير :هل تحولت الحكومة للمعارضة من خالل
نقل «كونا» لهذا التصريح.
أقول لهم« :حياكم معانا في املقاعد الخلفية..العني آسع لكم من املكان».
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ل مكانها استجواب «التغريدة»
غابت استجوابات «الهيبة» ..وح َّ
على م��دى س�ن��وات طويلة م��ن البناء الديموقراطي ال��راس��خ،
صال وج��ال رج��االت الدولة في استجوابات لشيوخ ورموز
وطنية ،أثرت بنية الحياة السياسية من دون شطط ،وأضافت
لرصيد املسار الديموقراطي ،لكنها تحولت مع مر الزمن إلى
ذكرى جميلة تستجلب التحسر عند النظر إلى ما آلت إليه
املمارسات النيابية التي حولت أداة االستجواب إل��ى سلعة
انتخابية رخيصة ،وأداة ابتزاز.
وشهدت مسيرة الحياة النيابية منذ انطالقتها في بالدنا
 109استجوابات ،إال أن هذا السجل الحافل للرقابة البرملانية،
ال يكتسب قيمته الوطنية والتاريخية بعداد األرق��ام ،وإنما
باملنطلقات والبواعث ،واالتساق مع الغايات العليا للنصوص
الدستورية ،تحقيقا للمصالح الوطنية الخالصة.
وت�ظ�ه��ر ال� �ق ��راءة ف��ي س�ج��ل أداة ال��رق��اب��ة ب��ون��ا ش��اس�ع��ا بني
نوعني من االستجوابات .أولها ،وما أكثره ،اكتسى باملصالح
وامل ��زاي ��دات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وامل��راه ّ�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،واس�ت�ه��دف
تحقيق ان�ت�ص��ارات وه�م�ي��ة .وم��ث��ل ه��ذا ال�ن��وع ان�ح��راف��ا ينذر
بمخاطر ك�ب�ي��رة ع�ل��ى امل �س��ار ال��دي�م��وق��راط��ي ال�س�ل�ي��م .ون��وع
آخر تبناه رج��االت دول��ة ،وما أقلهم ،انطلق من رحم املبادئ
ال��دس �ت��وري��ة ،واس �ت �ه��دف ك�ش��ف ال�غ�ط��اء ع��ن ق�ض��اي��ا فساد
خطيرة وإهدار ملقدرات الوطن .تلك االستجوابات ،على قلتها،
قومت اعوجاجا حقيقيا في تسيير أمور الدولة ،وصححت
مسارات خاطئة إستراتيجيا ،وبقيت خالدة في ذاكرة الوطن
على أنها قدوة.

في العدد

«الوطني»
البنك
األكثر
ديناميكية 16

1

 16يوليو 1997

مايو 1985

مانشيتات سبقلا مواكبة عبر السنوات الستجوابات «الهيبة»..
وض ��رب ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ح�م��د ال �ج��وع��ان م �ث��اال ف��ي ال��رق��اب��ة
ال��دس�ت��وري��ة ال �ف��ذة ،عندما ت�ق��دم ف��ي أول ع�ه��ده ال�ن�ي��اب��ي ،في
 16إب��ري��ل  ،1985ب��اس �ت �ج��واب ،ب��رف�ق��ة ال�ن��ائ�ب�ين ال�س��اب�ق�ين
أحمد الربعي ومبارك الدويلة ،إلى وزير العدل آن��ذاك الشيخ
سلمان الدعيج ،على خلفية صرف سندات البن الوزير من
ص�ن��دوق صغار املستثمرين بمبلغ يزيد على  1.4مليون
دينار ،وأراد الجوعان االنتصار للمال العام وحرمته ،بعيدا
عن الشخصانية ودون الولوغ في شبهة تصفية الحسابات،

فسقط ال��وزي��ر وانتصر الحق ال�ع��ام .واستمر الجوعان في
دفاعه عن املصالح الوطنية العليا ،بعدما ع��اد على مقعده
املتحرك ليمثل األمة مجددا في  ،1992عقب محاولة اغتيال
أرادت إسكات صوته.
وي��ذك��ر ال�ت��اري��خ أي �ض��ا ،اس�ت�ج��واب ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق م�ش��اري
العصيمي ف��ي  24ي��ون�ي��و  ،1986ال ��ذي ق��دم��ه ل��وزي��ر النفط
والصناعة ،آنذاك ،الشيخ علي الخليفة،على خلفية تفجيرات
ط��ال��ت  4م ��واق ��ع ن �ف �ط �ي��ة ،وان �ت �ه��ى ب �ح��ل امل �ج �ل��س ح�ل�ا غير

 STCتوقع
اتفاقية
تمويل
مع «الوطني» 15
اقتصاد

اقتصاد

سرطان الرأس
والرقبة ..إصابتان
جديدتان أسبوعياً
في الكويت
الكويت

محمود الزاهي
ب �ي �ن �م��ا ت� ��واص� ��ل وزارة األش � �غ ��ال
والهيئة العامة للطرق أعمال خطة
فرش األسفلت التي انطلقت قبل 9
أش �ه��ر ،وق �ف��ت سبقلا ع�ل��ى م�لام��ح
خ��ري�ط��ة ت��وزي��ع أع �م��ال ت�ل��ك الخطة
على األرض.
ووف � �ق� ��ًا ل �ح �س ��اب ��ات ال� � � � ��وزارة ع�ل��ى
م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل ،ف �ق��د ب �ل��غ ع��دد
امل ��واق ��ع ال �ت��ي ش �ه��دت اع �م��ال ف��رش
 39م��وق�ع��ا ،منها ق�ط��ع ف��ي مناطق
داخلية وشوارع رئيسة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أن �ج��زت ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق
املرحلة األولى من أعمال الصيانة،
ّ
وتتعلق باملناطق األكثر تضررا.
وق� ��ال م��دي��ر إدارة ص �ي��ان��ة ال �ط��رق
ال � �س� ��ري � �ع� ��ة ،ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م.خ� ��ال� ��د
ال� �ع� �ص� �ي� �م ��ي ل � � �ـ سبقلا :إن ف� ��رق
ال �ف��رش ع�م�ل��ت ف��ي  7م��واق��ع خ�لال
الفترة املاضية ،التي شهدت فرش
م�ل�ي��ون ون�ص��ف امل�ل�ي��ون م�ت��ر مربع
م� ��ن األس� �ف� �ل ��ت ب �م �س��اح��ة ت� �ت ��راوح

شؤون الديرة | ص04

واشنطن س ُتنفق  65.5مليون دوالر على برنامج حرية اإلنترنت

أميركا ِّ
تزود المحتجين اإليرانيين ببرامج vpn
تساهم الواليات املتحدة على طريقتها في دعم
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي إي� ��ران للتخلص م��ن القبضة
الحديدية ال�ت��ي تفرضها السلطات ه�ن��اك على
شبكة اإلن�ت��رن��ت .وف��ي إط��ار سياسة الضغوط
القصوى التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد
ت��رام��ب على ط�ه��ران ،قالت صحيفة فايننشال
ت��اي�م��ز ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة إن ش��رك��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املمولة من الحكومة األميركية سجلت زيادة في
استخدام برامج ال �ـ vpnفي إي��ران في األسابيع
األخ� �ي ��رة ،ل �ت �ج��اوز إج � � ��راءات ال �ن �ظ��ام اإلي ��ران ��ي
ب�م��راق�ب��ة وح�ج��ب اإلن �ت��رن��ت ،م��ا يصعب ت�ب��ادل
املعلومات والصور والفيديوهات.
ومنذ احتجاجات عام  ،2018التي كانت األكبر
ف��ي ن �ح��و ع �ق��د م��ن ال ��زم ��ن ،س� َّ�رع��ت واش�ن�ط��ن
ج �ه��وده��ا ل �ت��زوي��د اإلي ��ران �ي�ي�ن ب �خ �ي��ارات أك�ث��ر

للتواصل فيما بينهم ومع العالم الخارجي ،كما
قال مسؤول بالخارجية األميركية لـ«فايننشال
تايمز».
وت �ش �م��ل إج � � � ��راءت ال ��دع ��م ت ��زوي ��د اإلي ��ران� �ي�ي�ن
بتطبيقات وخوادم وتقنيات أخرى ملساعدتهم
على التواصل ،وزيارة املواقع املحجوبة ،وتثبيت
برامج مكافحة التتبع وإغالقات نقل البيانات.
وخ�ل�ال االح�ت�ج��اج��ات العنيفة األخ �ي��رة بسبب

 500معلم
في  11تخصصاً
من األردن
وفلسطين

03

ً
ّ
داخلي ًا و 7طرق سريعة
موقعا
«فرش األسفلت» :إنجاز 39
ب�ين  80و 85كلم طوليا م��ن الطرق
املتضررة.
وأض� � ��اف إن ه �ن��اك خ �ط��ة لتغطية
ب ��اق ��ي ال � �ط� ��رق امل � �ت � �ض� ��ررة ،ت�ش�م��ل
ط � ��رح ع �ق��د ل �ص �ي��ان��ة ط ��ري ��ق امل �ل��ك
فهد بالكامل على م��دار  3سنوات،
باستثناء ما جرت صيانته مؤخرا،
وس�ي�ط��رح ال�ع�ق��د ف��ي ال��رب��ع الثالث
من العام الحالي بتكلفة تقديرية،
ت�ب�ل��غ ن�ح��و  15م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،إل��ى
�ان ب�ت�ك�ل�ف��ة م�م��اث�ل��ة
ج ��ان ��ب ع �ق��د ث � � ٍ
ل �ص �ي��ان��ة ط ��رق ال ��دائ ��ري ال�خ��ام��س
وال� �ج� �ه ��راء وال � �غ� ��زال� ��ي ،وس �ي �ط��رح
خالل الربع األول من العام الحالي.
وع��ن اس�ت�م��رار تطاير الحصى في
بعض امل��واق��ع ،ق��ال العصيمي« :قد
يكون هناك تطاير ،ولكن في املواقع
التي لم تشملها الخطة حتى اآلن،
وم � � ��ع ت ��وق� �ي ��ع ال � �ع � �ق� ��ود ال� �ج ��دي ��دة
سيشهد ّ
ّ
تحسنا
رواد تلك ال�ط��رق
كبيرا عن الفترة املاضية».

دستوري ،بعد أقل من  10أيام على تقديمه.
وه �ن��اك ن �م��وذج ث��ال��ث ،ل�لاس�ت�ج��واب��ات ال��راق�ي��ة ال�ت��ي ال ترمي
ب��ال �ض��رورة إل��ى إس �ق��اط ال��وزي��ر ،وإن �م��ا إل��ى فتح مناقشات
وطنية عامة بشأن قضايا جوهرية ،منها االستجواب الذي
تقدم به ال�ن��واب سامي املنيس وم�ش��اري العصيمي وأحمد
املليفي إلى الوزير السابق ناصر الروضان في عام ،1997
وان�ت�ه��ى دون طلب ط��رح ث�ق��ة ،وه��و االس�ت�ج��واب ال��ذي شكل
محطة تاريخية في الحياة البرملانية والسياسية ،وتناول أداء
 5مؤسسات أساسية في الدولة ،وشكل دعما لحماية املال
العام ،وتحصينا له أمام محاوالت العبث والتطاول.
وتزيح تلك املقاربات التاريخية الستار عن استجوابات أخرى
أهانت وق��ار ه��ذه األداة الدستورية ،وأسقطتها من عليائها
ال��رق��اب�ي��ة ،وأحالتها أداة اب�ت��زاز سياسي رخ�ي��ص ،وتكسبا
شعبيا مقيتا وت �ص� ِّ�ي��دا ان�ت�ه��ازي��ا ف��ي م��واس��م االن�ت�خ��اب��ات
واملزايدات.
شتان بني استجوابات رجاالت الدولة واستجوابات املزايدين
الباحثني عن تسجيل نقاط تكتيكية ..لذا ،وبفعل فاعل ،تغيب
القضايا الوطنية ال�ك�ب��رى ،وال ع��زاء للمواطن ال��ذي ينتظر
التنمية لتأمني مستقبل أبنائه وأحفاده في وطن عزيز ،ألن
ب�ع��ض امل�ت�ب��اري��ن م��ن ن ��واب امل��زاي��دات ي��رم��ون ف�ق��ط لتوسيع
ق��اع��دة ناخبيهم ب��ال��دغ��دغ��ة ال�غ��ري��زي��ة لضمان ع��ودت�ه��م إلى
مجلس األم��ة ن��واب خدمات وتكتيكات مصالح ضيقة غير
عابئني بسالمة الديموقراطية وال حتى بسالمة الوطن.

رف��ع أس�ع��ار البنزين ،قامت السلطات اإليرانية
بقطع خدمة اإلن�ت��رن��ت بشكل واس��ع ،وف��ي هذا
اإلطار تقول الصحيفة البريطانية إن املسؤولني
األم�ي��رك�ي�ين وش��رك��ات التكنولوجيا ي��درس��ون
حاليا كيفية مواجهة عمليات إي�ق��اف تشغيل
اإلنترنت في املستقبل من خالل تعزيز أدوات
املراسلة غير املتصلة باإلنترنت التي يمكنها
إرس��ال الرسائل عبر البلوتوث وشبكات peer
.to peer
ووف ��ق «ال�ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي �م��ز» ،ف�ق��د ب�ن��ت إدارة
ت��رام��ب على ب��رن��ام��ج ،منذ عهد أوب��ام��ا ،لتزويد
إنترنت آمنة ومجانية في عدد من الدول؛ بينها
إي��ران ،وستنفق أميركا هذا العام  65.5مليون
دوالر ،على األقل ،على برنامج حرية اإلنترنت،
بزيادة  %30منذ غادر أوباما البيت األبيض.

الكويت
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تلبية لطلبات الكويت

العمالة األثيوبية..
تأتي مدربة
خالد الحطاب
خ �ط��ت ال �ك��وي��ت ،أم � ��س ،خ�ط��وة
باتجاه حل أزمة نقص العمالة
امل �ن��زل �ي��ة ،الس �ي �م��ا ب �ع��د ات �خ��اذ
ال �ف �ل �ب�ي�ن ق � � ��رارا ب �م �ن��ع ت �ص��دي��ر
عمالتها ال �ج��دي��دة إل��ى ال�ب�لاد،
ع �ق��ب وف � ��اة إح � ��دى ال �ع ��ام�ل�ات،
وات� �ه ��ام ك�ف�ي�ل�ه��ا ب��ال�ت�س�ب��ب في
موتها.
فقد عقد الفريق الفني املشترك
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي االث� � �ي � ��وب � ��ي ب� �ش ��أن
اس � �ت � �ق � ��دام ال� �ع� �م ��ال ��ة امل �ن ��زل �ي ��ة
االث � �ي� ��وب � �ي� ��ة ،اج� �ت� �م ��اع ��ه األول
ملناقشة مشروع مذكرة تفاهم.
وعلمت سبقلا أن وفدا كويتيا
س � �ي � �ت� ��وج� ��ه إل � � � � ��ى ال� �ع ��اص� �م ��ة
االثيوبية أديس أبابا األسبوع

امل �ق �ب ��ل ،الس �ت �ك �م��ال م �ب��اح �ث��ات
ال� � �ج � ��ان� � �ب �ي��ن ،واالط� � � �ل � � ��اع ع �ل��ى
الشروط التي وضعتها اثيوبيا
ل� �ت� �ص ��دي ��ر ع� �م ��ال� �ت� �ه ��ا .ووف� � ��ق
م� �ص ��ادر سبقلا ،ف� ��إن ال �ك��وي��ت
ط�ل�ب��ت م��ن ال �ج��ان��ب االث �ي��وب��ي،
إن �ش��اء م��راك��ز ل�ت��دري��ب العمالة
مل � ��دة ش� �ه ��ري ��ن ل �ت��أه �ي �ل �ه��ا ق�ب��ل
إرسالها إلى الكويت.
وك �ش��ف رئ �ي��س ات �ح ��اد م�ك��ات��ب
العمالة املنزلية خالد الدخنان
ل� �ـ سبقلا أن أس� �ع ��ار اس �ت �ق��دام
ال �ع �م ��ال ��ة االث� �ي ��وب� �ي ��ة م��رش �ح��ة
ل � �ل� ��زي� ��ادة ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق
ع� �ن ��اص ��ر ال� � �ج � ��ودة وال� �ت ��أه� �ي ��ل
املسبق التي طلبتها الكويت.
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سموه استقبل وولي العهد ناصر المحمد

األمير تلقى رسالة من خادم الحرمين

األمير لدى تسلمه رسالة خادم الحرمين من السفير السعودي

استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو الشيخ ناصر املحمد.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،تسلم س�م��و األم �ي��ر أم��س رس��ال��ة خطية م��ن خ ��ادم الحرمني
الشريفني العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز تضمنت دعوة سموه
لحضور الحفل الختامي ملهرجان امللك عبد العزيز لالبل ال��ذي سيقام في
العاصمة الرياض الشهر الجاري.
وقام بتسليم الرسالة لسموه السفير السعودي سلطان بن سعد.
ب��دوره ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان صباح
أمس سمو الشيخ ناصر املحمد.

ولي العهد مستقبال ناصر المحمد

زيارة سودانية مرتقبة
أعلن رئيس املجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس ال��وزراء عبداهلل
ح�م��دوك أم��س رغبتهما ف��ي زي ��ارة ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة ،لبحث سبل تعزيز
العالقات بني البلدين في مختلف املجاالت.
ً
وقال سفير الكويت في الخرطوم بسام القبندي بعد لقائه البرهان وحمدوك كال على
حدة أمس بناء على طلبهما إنهما أكدا رغبة السودان في تعزيز العالقات مع الكويت
في كل املجاالت ،وأبلغاه برغبتهما في زيارة البالد ولقاء سمو األمير وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

اتفاقية وشيكة إلعادة االستقدام منها بشرط تأهيلهم وتدريبهم

عمالة منزلية أثيوبية ماهرة في الطريق
الدخنان لـ سبقلا :األسعار سترتفع بعد االتفاق مع أديس أبابا
خالد الحطاب
ف��ي م�ح��اول��ة ل�س��د ال�ن�ق��ص ف��ي العمالة
املنزلية عقب تجدد األزم��ة مع الفلبني،
التي حظرت التصدير للكويت مؤخرًا،
واصلت الجهات املعنية ،أمس ،خطوات
البحث عن أسواق بديلة.
وع�ق��د الفريق الفني املشترك الكويتي
االث � �ي� ��وب� ��ي ب� �ش ��أن اس � �ت � �ق� ��دام ال �ع �م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة االث�ي��وب�ي��ة اج�ت�م��اع��ه األول في
ال �ك ��وي ��ت ،ون ��اق ��ش ال �ج��ان �ب��ان م �ش��روع
م��ذك��رة تفاهم ب�ش��أن تنظيم واستقدام
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة االث �ي��وب �ي��ة ،م��رح�ب�ين
ب��ال �ت �ع��اون امل�س�ت�م��ر ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن على
جميع األصعدة.
وت��رأس الجانب الكويتي مساعد وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل�ش��ؤون القنصلية ال��وزي��ر
امل� �ف ��وض س ��ام ��ي ال �ح �م��د ،ف �ي �م��ا ت ��رأس
ال�ج��ان��ب االث �ي��وب��ي ،م��دي��ر ادارة ال�ش��رق
األوسط في وزارة الخارجية االثيوبية
بيرهانو جيالنية والسفير االثيوبي
لدى البالد عبدالفتاح حسن.
وأب� �ل� �غ ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة سبقلا أن

امل �ب��اح �ث��ات رك ��زت ع�ل��ى إع� ��ادة تصدير
العمالة املنزلية وامل��اه��رة إل��ى الكويت،
حيث قدم كل طرف شروطه أمام اللجنة
ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ع �ق��دت ب�م�ش��ارك��ة وزارت ��ي
ال�خ��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة والهيئة العامة
للقوى العاملة.
وأش��ارت املصادر إلى أن اللجنة الفنية
ب ��رئ ��اس ��ة وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة س �ت �غ��ادر
األسبوع املقبل إلى العاصمة االثيوبية
أديس بابا لالطالع على التطور في أداء
وزارة العمل هناك ،وآلية إرسال العمالة

إل� ��ى ال �ك ��وي ��ت وف� ��ق ض ��واب ��ط وش� ��روط
للحد من املشكالت املتكررة.
وذك��رت أن م��ن أب��رز ال�ش��روط الكويتية
رفع القدرات واملهارات للعمالة املنزلية
من حيث النظافة والرعاية وإجاة اللغة
االنكليزية إل��ى جانب التدريب املسبق
ل�ه��ا م��ن خ�ل�ال م�ع��اه��د متخصصة في
دورة ال تقل عن شهرين ومن ثم إرسالها
عبر وكاالت معتمدة لدى الكويت.
وأش � ��ارت إل ��ى أن ��ه وب �ع��د ان �ت �ه��اء ال��وف��د
ال�ك��وي�ت��ي م��ن زي��ارت��ه إل ��ى ادي ��س اب��اب��ا

ً
ألفا في منازلنا
األثيوبيون 18
كشفت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات املدنية عن وج��ود 17991
عامال اثيوبيا في املنازل داخل الكويت  94.2في املئة منهم إناث.
وتأتي العمالة االثيوبية في املنازل في املرتبة الخامسة ،بحسب اإلحصائيات
بني أعلى الجنسيات املوزعة في القطاع العائلي وتشكل  2.6في املئة من
إجمالي عدد العمالة املنزلية.

سيزور وفدها البالد لتوقيع االتفاقية
بهدف اعادة فتح السوق أمام استقدام
عمالة اثيوبية.
وبشأن فتح السوق للعمالة االثيوبية،
أكد رئيس اتحاد العمالة املنزلية خالد
الدخنان لـ سبقلا ضرورة اسراع وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ت��وق �ي��ع االت �ف��اق �ي��ة م��ع
ال �ط��رف االث �ي��وب��ي ،الف�ت��ا إل��ى أن وج��ود
االثيوبيني في السوق الكويتي سيخلق
منافسة ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود عمالة إال
من الفلبني.
وذك � ��ر أن االت� �ح ��اد وق �ب��ل  6أش �ه��ر ق��ام
ب��زي��ارة اثيوبيا واالت�ف��اق م��ع ال��وك��االت
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ع �م��ال��ة امل �ن ��زل �ي ��ة ه �ن ��اك،
مبينا أن االتفاقية بني البلدين ستكون
مشابهة ل�لات�ف��اق�ي��ة م��ع الفلبني وال�ت��ي
وقعت سابقا اضافة إلى دخول معايير
كويتية جديدة تخص تدريب العمالة
واالهتمام بتأهيلها قبل وصولها إلى
الكويت.
وأش � ��ار إل ��ى أن األس� �ع ��ار س�ت��رت�ف��ع عن
ال �ح��ال �ي��ة ع �ق��ب ت��وق �ي��ع االت �ف ��اق �ي ��ة م��ع
أثيوبيا.

كروت الصحة« ..جواز عمل»

تعزية بندر بن محمد
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى خادم الحرمني الشريفني العاهل السعودي امللك سلمان بن
عبد العزيز ،أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى
بندر بن محمد ،سائال اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة
الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وأرس��ل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد
برقيتني مماثلتني.

الجوعان في افتتاح ملتقى الثقافة المدنية:

تعزيز االنتماء الوطني
والهوية اإلنسانية
عبدالله السلطان
ب��أه��داف وطنية تتمثل ف��ي تعزيز االنتماء
ال ��وط �ن ��ي ،ان �ط �ل �ق��ت أم� ��س ف �ع��ال �ي��ات ملتقى
ال�ث�ق��اف��ة امل��دن �ي��ة ،ال ��ذي ي�ن�ظ�م��ه م�ع�ه��د امل ��رأة
للتنمية وال �س�لام ضمن فعاليات مهرجان
القرين الثقافي ،وذلك في مقر املعهد العربي
للتخطيط.
ودع��ت رئيسة املعهد ورئيسة امللتقى كوثر
ال �ج��وع��ان إل ��ى «ت �ح��دي��ث امل �ج �ت �م��ع ال �ع��رب��ي
ث �ق��اف �ي��ا ع �ب��ر ن �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة امل ��دن� �ي ��ة ،ال �ت��ي
ت �ح �ت �ض��ن ق �ي��م ال� �ت� �ق ��دم وال� �ت� �ط ��ور ،وت��وج��د
التعايش والتسامح والحوار ،وتحافظ على
إنسانية اإلنسان».
وأس �ن��دت ال�ج��وع��ان ،ف��ي كلمة خ�لال افتتاح
امللتقى« ،التراجع الذي نعيشه» إلى «طبيعة
ال �ث �ق��اف��ات ال �س��ائ��دة ال �ت��ي ت�ع�ب��ر ع��ن م��رح�ل��ة
م ��ا ق �ب��ل ال �ن �ه �ض��ة ال �ع �ل �م �ي��ة» ،الف �ت��ة إل� ��ى أن
«التخلص من الجوانب السلبية منها حاجة
ملحة».

تحديات
وف��ي ح�ين ع��ددت التحديات ال�ت��ي تواجهها
ال �ث �ق��اف��ة امل��دن �ي��ة ال� �ي ��وم ،م �ث��ل غ� ��زو ال �ع �ق��ول
واألف�ك��ار وتشويه االس�لام وإث��ارة الشبهات
حول القرآن ،ورب��ط اإلس�لام باإلرهاب ،قالت
الجوعان إن��ه آن األوان ملحاربتها «بتعزيز
ال �ه��وي��ة ع �ب��ر ت �ع��زي��ز ال �ص �ل��ة ب� ��اهلل وك �ت��اب��ه

الكريم ،والعناية بثقافاتنا ولغتنا العربية
ف��ي وس��ائ��ل االع �ل��ام وم�ن��اه�ج�ن��ا ال �ت��رب��وي��ة،
وإب��راز إيجابيات السالم وعامليته وتاريخه
وع ��دال� �ت ��ه ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ن �ه��وض األم � ��ة في
شتى امليادين الدينية والثقافية والسياسية
واالقتصادية والتقنية».
وذك� � ��رت ال� �ج ��وع ��ان أن امل �ل �ت �ق��ى ي� �ه ��دف ال��ى
ت �ع ��زي ��ز روح ال �ث �ق ��اف ��ة وال� � �ح � ��وار وال �ه ��وي ��ة
الثقافية والتفاهم وتشجيع االنتماء الحر،
ح��اث��ة وس��ائ��ل االع �ل��ام ع �ل��ى «ال �ح �ف��اظ على
ال� �ه ��وي ��ة ودع� �م� �ه ��ا ك ��ي ت �ن �ج��ح ف ��ي ت��أص �ي��ل
ال�ق�ي��م وامل �ه ��ارات وامل �ع��ارف وامل�ع�ل��وم��ات في
مؤسسات املجتمع املدني ،وتحصني الشباب
ض��د ث�ق��اف��ة االس �ت �ه�لاك وال �ت �غ��ري��ب ،وت�ق��دي��م
مواد ثرية تحدث أثرا إيجابيا ،وتترك صدى
قويا في نفوس الصغار والشباب».

التسامح واملدنية
من جانبه ،قال نائب رئيس مجلس األمناء
املدير التنفيذي ملركز عيسى الثقافي رئيس
م �ج �ل��س أم � �ن� ��اء م ��رك ��ز امل� �ل ��ك ح �م ��د ال �ع��امل��ي
للتعايش السلمي ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،ال�ش�ي��خ د.
خ��ال��د ب��ن خليفة« :ان الثقافة امل��دن�ي��ة قائمة
ع �ل��ى أس� ��س ،أب ��رزه ��ا ال �ت �س��ام��ح وال�ت�ع��اي��ش
ال �س �ل �م��ي واح � �ت� ��رام االخ� �ت�ل�اف ��ات ،وق�ب��ول �ه��ا
ك �ج��زء اص �ي��ل م ��ن ت�ش�ك�ي��ل امل �ج �ت �م��ع ال �ق��ائ��م
على التعددية املعرفية والعرقية واملذهبية
والدينية والفكرية وعلى كل املستويات».
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عمالة في انتظار إنجاز معامالتهم

عبدالله السلطان
ع �ش��رات امل��راج �ع�ي�ن ي �ط��رق��ون ب ��اب ق �س��م صحة
م� �ت ��داول ��ي األغ� ��ذي� ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ش� ��رق ي��وم �ي��ًا،

الس� �ت� �خ ��راج ك� ��رت ص �ح��ي ي��ؤه �ل �ه��م ل�لال �ت �ح��اق
ب��ال�ع�م��ل ف��ي امل �ط��اع��م وال �ج �م �ع �ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
وأس � ��واق األغ��ذي��ة وم �ح��ال ال�ع�ص��ائ��ر وامل�ق��اه��ي
وال �ص��ال��ون��ات ال��رج��ال�ي��ة وال�ن�س��ائ�ي��ة وم�غ��اس��ل

املالبس وغيرها ..وفي الصورة التي التقطتها
ع� ��دس� ��ة ال� ��زم � �ي� ��ل ب � �س� ��ام زي � � � ��دان ت � �ب� ��دو ع �م��ال��ة
أم� ��ام امل �ب �ن��ى ال �ك��ائ��ن ف��ي ش ��رق ب��ان �ت �ظ��ار تسلم
معامالتهم.

أش��ار األم�ين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،كامل العبدالجليل ،الى أن
«الكويت ال تزال حاضنة ثقافية لكل العرب ،ومنذ فترة طويلة تمتد الى ما قبل االستقالل»،
مشيرا إلى أن «هذا الدور ساهم في أن تكون الكويت الوطن امللهم في العطاء واالنتاج».
ولفت إلى ان امللتقى «سيتناول موضوع الثقافة املدنية ،لتسليط الضوء على هذا املفهوم
وبيان ماهيته وكيفية ال�خ��روج من مفهوم الثقافة التقليدية ال��ى مفاهيم أكثر شمولية
ملجتمعات ثقافية حديثة تواكب املتغيرات املتسارعة حول العالم».
وأوضح انه «يتناول ايضا اهمية الثقافة املدنية وتأثيراتها في جوانب كثيرة في املجتمع،
يقدمها شخصيات كويتية وعربية متخصصة» ،الفتا الى ان «هناك مقومات أساسية
مهمة للثقافة املدنية ،فال تنمية بال ثقافة وال ثقافة بال تنمية».
ودعا العبدالجليل إلى «التركيز على املزايا النسبية ملا لدينا من امكانات ثقافية في
الهوية الوطنية والثقل الثقافي ،ومن علماء ومبدعني ومثقفني ،واستغالل الجوانب
االي�ج��اب�ي��ة ،وع�ل�اج ف �ج��وات ال�خ�ل��ل وال�ض�ع��ف ل�لارت�ق��اء بمجتمعاتنا م��ن أج��ل تنمية
شاملة وثقافة مدنية».
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في الوقت الذي تتضاعف جهود
وزارة الصحة للحد من اإلصابة باألورام
السرطانية بصفة عامة ،وتحديث
منظومة العالج ،يقرع سرطان
الرأس والرقبة ناقوس الخطر ،ألنه
من أخطر انواع السرطانات التي
تصيب االنسان ،وتسجل إصابتان به
أسبوعيا في البالد.
وينقسم هذا النوع إلى سرطان
«الفم ،األنف ،الجيوب األنفية،
الغدد اللعابية ،الحنجرة والعقد
الليمفاوية في العنق» ،وتبدأ
أغلبها في النسيج الرطب المبطن
للفم واألنف ،ويعتبر التدخين وتناول
الكحول من أكثر عوامل الخطورة
المسببة لسرطانات الرأس والرقبة،
وخاصة الواقعة في تجويف
الفم ،والبلعوم الفموي ،البلعوم
السفلي ،والحنجرة.
ووفق آخر اإلحصائيات ،فإن سرطان
الرأس والرقبة ،أضحى عنصراً خطيراً
في «عائلة األورام السرطانية» ،األمر
الذي يستلزم االنتباه إلى مخاطره،
وبعد أن تزايدت معدالت اإلصابة به
تبرز حقائق عدة على لسان أطباء
ومختصين ،أبرزها أن نمط الحياة
الخاطئ يضاعف فرص اعتالل
الصحة عموماً ،والسرطان على
وجه الخصوص ،فالوجبات السريعة
والتدخين والكحوليات والكسل
وقلة النشاط البدني ،زادت معدالت
األورام السرطانية.
وينصح األطباء بضرورة تغيير نمط
الحياة والخروج إلى الهواء الطلق
وممارسة الرياضة ،واالبتعاد
قدر اإلمكان عن الغضب والتوتر
والضغوط النفسية والعملية.
سبقلا تفتح ملف سرطان الرأس
والرقبة مجدداً ،وذلك بعد ان كثر
الحديث عنه إثر اكتشاف المزيد من
الحاالت ،وكان البد من الوقوف على
آخر تطورات المرض.

عبدالرزاق المحسن
محليًا ،يصل ع��دد ح��االت اإلص��اب��ة بسرطان
ال��رأس وال��رق�ب��ة إل��ى نحو  101اص��اب��ة سنويا
بناء على إحصائيات مركز الكويت ملكافحة
ال �س��رط��ان ف��ي  ،2014ح�ي��ث يبلغ ع��دد ح��االت
اإلص ��اب ��ة ل ��دى ال �ن �س��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات  15ح��ال��ة،
ول�غ�ي��ر امل��واط �ن��ات  13ح��ال��ة ،أم ��ا ع ��دد ح��االت
اإلص ��اب ��ة ل ��دى ال ��رج ��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين  18ح��ال��ة،
ولغير املواطنني  55إصابة.
كما يبلغ عدد حاالت اإلصابة بسرطان الغدة
الدرقية نحو  219حالة بالعام ،منها  86حالة
لدى النساء الكويتيات ،و 82لغير الكويتيات،
كما تبلغ  30اص��اب��ة ل��دى ال��رج��ال الكويتيني،
و 82حالة لغير الكويتيني ،حيث يصل مجموع
عدد الحاالت لسرطان الرأس والرقبة وسرطان
ال �غ��دة ال��درق �ي��ة مجتمعني  320ح��ال��ة ف��ي ع��ام
 ،2014وهو االمر الذي يستدعي وقفة جادة من
قبل املسؤولني الصحيني للتوعية والتثقيف
عن الكشف املبكر املهم لهذه السرطانات ،فيما
يصيب سرطان الغدد الدرقية السيدات أكثر
من الرجال بنسبة  1إلى .4
ويرتبط س��رط��ان ال��رأس وال��رق�ب��ة بشكل كبير
بعوامل خطيرة بيئية وحياتية ،منها تدخني
التبغ وت�ن��اول الكحوليات والتعرض لبعض
امل� � ��واد ال� �ض ��ارة أث� �ن ��اء ال �ع �م��ل واألش� �ع ��ة ف��وق
البنفسجية ،ك�م��ا أن��ه ي�م�ك��ن ال�ش�ف��اء م��ن ه��ذه
السرطانات بدرجة كبيرة إذا ما تم اكتشاف
اإلص ��اب ��ة ب ��ه م �ب �ك��را ،وذل � ��ك ي �ك��ون ع ��ن ط��ري��ق
الجراحة ،كما يلعب العالج الكيماوي والعالج
اإلش�ع��اع��ي دورا مهما ف��ي ال�ش�ف��اء م�ن��ه ،فيما
بلغ عدد املصابني بسرطان الرأس والرقبة في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية خ�لال ع��ام 2009
نحو  35720حالة إصابة جديدة.

أعراض السرطانات
ت �ع �ت �ب��ر أع � � � ��راض س� ��رط� ��ان ال � � � ��رأس وال ��رق� �ب ��ة
واض �ح��ة ع�ل��ى ال�ش�خ��ص امل �ص��اب ب�ه��ذا ال�ن��وع
م��ن ال�س��رط��ان ،وذل��ك م��ن خ�لال ح��دوث انتفاخ
وظهور تقرحات ال ت��زول مع الزمن ،او ظهور
ن�ت��وء أو كتلة ف��ي ال ��رأس وال��رق �ب��ة ،ف�ض�لا عن
ظهور بقع بيضاء وحمراء في الفم ،والتهاب

إجراءات صحية
احترازية في المنافذ
ب � � � �م � � ��وازاة ال � � �ت � � �ط � ��ورات ال �ص �ح �ي��ة
واألم��راض العابرة للحدود ،وبعد
ظ � �ه� ��ور ال � �ف � �ي� ��روس ال � �غ ��ام ��ض ف��ي
ال�ص�ين وان�ت�ق��ال��ه إل��ى بعض ال��دول
األخ � � ��رى ،س ��ارع ��ت وزارة ال�ص�ح��ة
ب ��ات� �خ ��اذ اإلج � � � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة
املطلوبة لحماية البالد من املرض.
ون� �ظ� �م ��ت ال � � � � � ��وزارة ،أم � � ��س ،ورش� ��ة
ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة ح � � ��ول ت � �ع� ��زي� ��ز ق � � ��درات
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل �ن��اف��ذ ال �ح ��دودي ��ة،
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع خ �ب ��راء م ��ن منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وب �م �ش��ارك��ة 19
جهة من القطاعات ذات الصلة.
وق��ال��ت ال��وك�ي�ل��ة امل�س��اع��دة للصحة
العامة د .بثينة املضف« :إن الورشة
لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود،
وذلك استمرارا ملا تقوم به ال��وزارة
ف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،حيث تمت إع��ادة
تشكيل اللجنة ال��وط�ن�ي��ة امل�ت�ع��ددة
ال� � �ق� � �ط � ��اع � ��ات ل� � �ل � ��وائ � ��ح ال� �ص� �ح� �ي ��ة
الدولية».

الكويت 03

تحقيق

سرطان الرأس والرقبة..
ً
أسبوعيا في البالد
إصابتان

¶ عالمات الخطر :بحة الصوت ..صعوبة البلع ..ظهور كتلة في اللسان ..ورائحة الفم الكريهة
¶ الكويت تشهد تطورات كبيرة في إزالة أورام أسفل قاع الجمجمة ثم إعادة ترميمها
¶ أطباء ينصحون بالمراجعة العاجلة فور ظهور أي ورم في الجسد
¶  1 - 4نسبة إصابة السيدات بسرطان الغدة الدرقية مقارنة بالرجال
¶ الخمول البدني والتدخين وتناول الكحوليات تزيد فرص اإلصابة
¶ تقنيات متطورة بالميكروسكوب الجراحي في البالد
¶  %60من المرضى يراجعون في مراحل متقدمة
¶ االكتشاف المبكر يعجل بالتعافي ..والجراحة أحد الحلول
¶ التشخيص المبكر يسهم في السيطرة على األورام
¶  6أنواع للمرض تبدأ أغلبها في النسيج المبطن للفم واألنف
الحلق املزمن ،اضافة الى ازدواجية الرؤية ،مع
خروج رائحة كريهة من الفم ،واإلصابة ببحة
في الصوت ،واحتقان األنف املزمن وانسداده،
اض ��اف ��ة ال ��ى ص �ع��وب��ة ال �ت �ن �ف��س ،م ��ع اإلص��اب��ة
املتكررة بنزيف األنف وخروج إف��رازات غريبة
م ��ن األن� � ��ف ،وال �ش �ع ��ور ب ��أل ��م ،وص �ع��وب��ة ع�ن��د
املضغ ،وعند تحريك الفكني واللسان ،اضافة
الى الشعور بالخدران في بعض أجزاء الرقبة
والرأس ،وتساقط األسنان.

االم ��راض امل��زم�ن��ة غير ال�س��اري��ة ،منوهني الى
ان ج��راح��ة ام � ��راض ال � ��رأس وال��رق �ب��ة ت �ط��ورت
باستخدام تقنيات امليكروسكوب الجراحي،
وم� � ��ن خ �ل ��ال س� ��رع� ��ة ال � �ع �ل��اج االش � �ع� ��اع� ��ي أو
الكيماوي.
ُ
وأش � � � � ��اروا ال � ��ى ان أس� � �ل � ��وب ت �ج ��زئ ��ة ال �ع�ل�اج
اإلشعاعي هي إحدى الطرق التي أعطت نتائج
إيجابية في التقليل من انتكاسة االورام ،كما
أن إضافة العالجات الكيماوية واملوجة زادت

م��ن ن�س�ب��ة ال �ت �ح �س��ن ،م��وض �ح�ين أن  %60من
م��رض��ى س ��رط ��ان ال � ��رأس وال��رق �ب��ة ي��راج �ع��ون
الطبيب في مرحلة متقدمة من امل��رض ،وذلك
بحسب دراس ��ة علمية م��دع��وم��ة م��ن مؤسسة
ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ،ن �ش ��رت ن�ت��ائ�ج�ه��ا
األولية في املؤتمر األميركي لألورام السريرية
قبل سنوات.
ول �ف �ت��وا ال ��ى ان ارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة اإلص ��اب ��ة ل��دى
ال �ج��ال �ي��ة اآلس �ي ��وي ��ة ب �س��رط��ان ال �ف��م وال � ��رأس
وال ��رق �ب ��ة ،ال س�ي�م��ا س ��رط ��ان ال �ف��م ي��رج��ع إل��ى
أس �ب��اب رئ �ي �س��ة ،ت�ت�م�ح��ور ح ��ول م�ض��غ التبغ
وتناول البان ،أو ما يعرف بالسويكة ،مؤكدين
ّ
يتسببان في تهييج الغشاء
ان «التبغ والبان
ّ
املخاطي للفم ،فضال عن حدوث تليف ونشوء
ب �ق��ع ب �ي �ض��اء ت �ك��ون خ �ط��وة مل ��ا ق �ب��ل اإلص��اب��ة
بالسرطان» ،مشيرين الى ان االكتشاف املبكر
وال �ت �ع � ّ�رف ع �ل��ى ال �ع�ل�ام��ات األول� �ي ��ة ل�س��رط��ان
الرأس والرقبة يرفعان من نسب الشفاء ألكثر
من  %90تقريبا.

 - 3سن المريض وصحته العامة.

قلة االستشاريني

سلوكيات خاطئة
ووف��ق مسؤولني ب ��وزارة الصحة خ�لال ورش
ع �م��ل ط �ب �ي��ة ،ف� ��إن االص ��اب ��ة ب �س��رط��ان ال� ��رأس
والرقبة في الكويت يكون نتيجة السلوكيات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �خ��اط �ئ��ة ك��ال �ت��دخ�ي�ن وال �خ �م��ول
البدني ،الفتني الى ان التطور الطبي املستمر
ل �ط��رق ت�ش�خ�ي��ص وع �ل��اج س��رط��ان��ات ال� ��رأس
وال��رق�ب��ة اب �ت��داء م��ن فهم ال�س�ل��وك البيولوجي
ل�ل��اورام ال ��ى ت �ط��ور ال �ج��راح��ات ،س��اه��م كثيرا
في كشف االورام وع�لاج الكثير من االم��راض،
م ��ؤك ��دي ��ن ان ام � � ��راض ال� �س ��رط ��ان ورع��اي �ت �ه��ا
اصبحت اولوية عاملية ووطنية ضمن برنامج

ركائز عالجية
يعتمد نوع العالج الذي يحصل
عليه مرضى سرطان الرأس
والرقبة على بعض الركائز منها:

 - 1الموقع التشريحي للورم.
 - 2المرحلة التي وصل إليها.

أك � � ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ح� �م� �ل ��ة «ك � � ��ان»

اس �ت �ش��اري األورام د .خ��ال��د ال �ص��ال��ح ت�ط��ور
ال�خ��دم��ات العالجية امل�ق��دم��ة ف��ي م��راف��ق وزارة
ال �ص �ح��ة ال �خ��اص��ة ب �ع�ل�اج االورام ،وال�ك�ش��ف
عنها ف��ي م��راح�ل�ه��ا االول �ي��ة ،مبينا ان��ه ورغ��م
ق�ل��ة ع��دد االس�ت�ش��اري�ين واالخ�ت�ص��اص�ي�ين في
مجال ال�س��رط��ان ،ل��م يثن ه��ذا القائمني عليها
من تقديم اضافات جديدة تحسب لهم ،حيث
ساهمت في عالج مئات املرضى.
واش � � � ��ار ال � �ص ��ال ��ح ال� � ��ى ان� � ��ه وب� �ح� �س ��ب اخ ��ر
احصائيات رسمية صادرة من مركز الكويت
مل �ك��اف �ح��ة ال � �س ��رط ��ان ،ف � ��ان ع � ��دد اإلص ��اب ��ات
بسرطان ال��رأس والرقبة خالل العام الواحد
تصل الى  101حالة ،اي الكشف عن اصابتني
ج��دي��دت�ين ب �ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال �س��رط��ان��ات في
ك��ل أس �ب��وع ت�ق��ري�ب��ا ،م�ن��وه��ا ال ��ى ان ال�ت�ط��ور
ال� �ع�ل�اج ��ي خ ��اص ��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �خ��دم��ات
االشعاعية ،له دور كبير في عالج اقوى انواع
السرطانات.
وب�ي�ن ال �ص��ال��ح ان االون � ��ة االخ� �ي ��رة ش�ه��دت
ارت �ف��اع��ا ف��ي م �ع��دالت ال�ك�ش��ف ع��ن اص��اب��ات
سرطانات ال��رأس والرقبة وال�غ��دة الدرقية،
السباب متفرقة ،بينها زي��ادة ع��دد السكان
خالل الـ 6أعوام االخيرة ،خاصة على صعيد
ال �ج��ال �ي��ات االس� �ي ��وي ��ة ،اض ��اف ��ة ال� ��ى زي� ��ادة
التوعية الصحية في البالد بشكل ملحوظ،
وهو االم��ر ال��ذي ساهم في زي��ارة املراجعني
ل �ل �ع �ي��ادات ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ب �ن �س��ب اك �ث ��ر م��ن
االعوام السابقة.
ون � � ��وه ال � ��ى ان  %60م� ��ن ال � �ح � ��االت امل �ص��اب��ة
بسرطان ال��رأس والرقبة تصل الى املستشفى
بمراحل متقدمة من املرض ،وهو امر يستدعي
زي � � ��ادة ال �ف �ع ��ال �ي ��ات ال� �ت ��وع ��وي ��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
مناطق ال�ب�لاد ،وضمان وصولها ال��ى املرافق
وامل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة ،ال سيما ال�ت��ي يتوافد
اليها املقيمون ،خاصة الجاليات االسيوية.
واك � ��د ال �ص ��ال ��ح ح � ��دوث ت� �ط ��ور ع�ل�اج ��ي ع�ل��ى
ص �ع �ي��د ال� �ت ��دخ ��ل ال � �ج ��راح ��ي ،ح �ي��ث ك � ��ان ف��ي
ال �س��اب��ق م��ن ال �ص �ع��ب ازال � ��ة اورام اس �ف��ل ق��اع
الجمجمة ،وم��ن ث��م اع ��ادة ترميمه ،الف�ت��ا الى
ان الفترة الحالية تشهد تقدما في اج��راء هذا
ال �ن��وع م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ،وب��ال�ت��ال��ي زي ��ادة ف��رص
شفاء املرضى وخروجهم من املستشفيات.

الصالح« :الوجبات السريعة» قد تسبب سرطان القولون
ال ت� � ��زال ال� �ت� �ح ��ذي ��رات ت� �ت ��وال ��ى م ��ن ال �ن �م��ط
ال�ح�ي��ات��ي وال �ت �غ��ذوي ال �خ��اط��ئ ،ح�ي��ث ج��دد
مختصون صحيون التأكيد أن «الوجبات
الصحية تأكل الصحة وتسبب العديد من
األمراض وقد تكون من ابرز عوامل اإلصابة
بسرطان القولون».
وأك � � ��د األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ات� �ح ��اد ال �خ �ل �ي �ج��ي
مل �ك��اف �ح��ة ال� �س ��رط ��ان د .خ ��ال ��د ال �ص ��ال ��ح ان
االسبوع الخليجي ملكافحة السرطان الذي
ي�ع�ق��د م��ن  1ح�ت��ى  7ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل ،اص�ب��ح
ع�لام��ة ف��ارق��ة ل�ج�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين ف��ي م�ج��ال
التوعية ومكافحة السرطان ب��دول مجلس
التعاون ،وسيكون تحت شعار « 40في املئة
وقاية و 40في املئة شفاء».
وأش � � ��ار ال� �ص ��ال ��ح خ �ل��ال م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي
ام��س ال��ى نتائج دراس��ة بحثية ح��ول معدل
وق��وع السرطان في بلدان مجلس التعاون
الخليجي خ�لال السنوات من ،-2001 1998
حيث شخصت  32291حالة سرطان بواقع
 16342ل��دى ال��ذك��ور ،و 15949ل��دى االن ��اث،
ف �ي �م��ا ل��وح��ظ ارت� �ف ��اع ن �س��ب االص ��اب ��ة ل��دى
الذكور بنسبة أكبر في السعودية وسلطنة

أنواع العالج
ي�ت��م ت�ح��دي��د كمية ال �ع�لاج امل��أخ��وذ،
ك��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ن � ��وع واح� � ��د م��ن
العالج ،أو على مزيج من العالجات،
وال �ت��ي ت�ش�م��ل ال �ج��راح��ة واإلش �ع��اع
والعالج الكيميائي وغيرها.

التثقيف الصحي
أكدت رئيسة وحدة الطب النووي في
مستشفى العدان د .إيمان الشمري
ان الحملة ال�ت��وع��وي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها
«ك� ��ان» ع��ن س��رط��ان ال� ��رأس وال��رق�ب��ة
وال� �غ ��دة ال��درق �ي��ة خ�ل�ال ش �ه��ر ي�ن��اي��ر
تستحق االشادة والتقدير ،سيما من
خالل التوعية والتثقيف الصحي.
واض ��اف ��ت ال �ش �م��ري ل� �ـ سبقلا :ان
االع � � � ��وام االخ� � �ي � ��رة ش� �ه ��دت زي � ��ادة
م� �ل� �ح ��وظ ��ة ف � ��ي اع � � � � ��داد امل� �ص ��اب�ي�ن
ب ��أم ��راض س��رط��ان ال � ��رأس وال��رق �ب��ة
والغدة الدرقية.

دور حملة كان
ق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة
لفعاليات االسبوع د .حصة الشاهني
ان العمل الجماعي هو ترجمة لواقع
التوعية من السرطان املوجهة لكل
ف �ئ��ات امل �ج �ت �م��ع ،وه� ��و ال ��واق ��ع ال ��ذي
ت� �ت� �ص ��دى ل� ��ه ح �م �ل��ة ك � ��ان وت �ح �م��ل
م �س��ؤول �ي �ت��ه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ج �ه��ات
وجمعيات النفع العام ،الفتة الى انه
وف ��ي ف �ب��راي��ر م ��ن ك ��ل ع ��ام تجتمع
ه��ذه ال�ج�ه��ات تحت مظلة املشاركة
ف ��ي االس � �ب� ��وع ال �خ �ل �ي �ج��ي ل�ل�ت��وع�ي��ة
ب��ال�س��رط��ان م�ن��ذ ان�ط�لاق�ت��ه ف��ي ع��ام
 ،2016حيث تتعاون فيه مع االتحاد
الخليجي ملكافحة السرطان بإقامة
العديد من األنشطة والفعاليات.

تدخل جراحي
يشير اطباء الى انه في حال وجود
ورم متقدم بمنطقة ال�ل�س��ان ،وك��ان
ي�ح�ت��اج ال ��ى ازال� ��ة ال �ل �س��ان ب��ال�ك��ام��ل
او ج� ��زء ك �ب �ي��ر م� �ن ��ه ،ف� ��إن االج � ��راء
ال �ج��راح��ي ي�ت�م�ث��ل ب��إع �ط��اء امل��ري��ض
ال� �ع�ل�اج ال� �ك� �ي� �م ��اوي او االش �ع��اع��ي
لتصغير ح�ج��م ال � ��ورم ،وب �م��ا يتيح
للجراح االستئصال الجيد وتقليل
فرص االرتجاع.

أعراض مزعجة

الصالح والشاهين والمشاركون في المؤتمر الصحافي لإلعالن عن األسبوع الخليجي

عمان فقط ،مبينا ان معدل الوقوع بحسب
العمر لجميع انماط األورام السرطانية لدى
الجنسني محسوبا لكل الف من السكان كان
االع�ل��ى ف��ي ق�ط��ر ،ث��م ف��ي البحرين والكويت
وسلطنة عمان.
وتابع الصالح انه استكماال لنتائج الدراسة
ف��ان س��رط��ان��ات االط �ف��ال ت �ت��راوح ب�ين %9.5

من مجموع حاالت السرطان في السعودية
واالم � ��ارات ،و 4ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،كما
ان م �ت��وس��ط ال �ع �م��ر ع �ن��د ال �ت �ش �خ �ي��ص ف��ي
جميع البلدان كان اعلى في الذكور منه في
االن��اث ،موضحا ان سرطان الرئة وسرطان
البروستاتا هما االكثر شيوعا عند الذكور،
وسرطان الثدي والغدة الدرقية عند االناث.

وب�ين ان س��رط��ان ال��رئ��ة يحتل امل��رك��ز الثاني
لدى االناث في البحرين ،فيما يحتل سرطان
ال �ق ��ول ��ون امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ن��د ال ��رج ��ال في
ال �ك��وي��ت ،وال�ث��ال�ث��ة ع�ن��د ال �ن �س��اء ،م�ن��وه��ا ال��ى
تضاعف انتشاره عدة م��رات خالل العشرين
س�ن��ة امل��اض�ي��ة ،بسبب ال��زي��ادة ف��ي استهالك
الوجبات السريعة على حساب الغذاء املنزلي.

اشارت الشمري الى ضرورة مراجعة
ال �ط �ب �ي ��ب ل� � ��دى ش � �ع� ��ور اي ش�خ��ص
ب ��أع��راض م�ش��اب�ه��ة ل �س��رط��ان ال ��رأس
وال��رق �ب��ة وال� �غ ��دة ال��درق �ي��ة ،ك�ص�ع��وب��ة
ال �ب �ل��ع وح � ��دوث ب �ح��ة ف��ي ال� �ص ��وت ،او
ح�ت��ى ن �ش��وء ك�ت�ل��ة ب��ال�ل�س��ان ون��زي��ف
بالدم مستمر ،وخ��روج روائ��ح كريهة
من الفم ،مشددة على أن التشخيص
امل�ب�ك��ر ألي اورام س��رط��ان�ي��ة يساهم
ف��ي ال�س�ي�ط��رة عليها ،وم��ن ث��م زي��ادة
معدالت الشفاء.

 04الكويت
في الثاني من ابريل الماضي
انطلقت خطة وزارة األشغال
لفرش األسفلت ،وهي
تنقسم إلى شقين ،األول
يخص المناطق الداخلية
وبعض الطرق المتماسة
معها ،مثل الدائرين الثاني
والثالث والشريط الساحلي،
وهذه الطرق مسؤولة عنها
وزارة األشغال ،والشق الثاني
يتعلق بالطرق السريعة ،وهو
مسؤولية الهيئة العامة
للطرق والنقل البري.
وفي ظل استمرار سياسة
التكتم من قبل وزارة
األشغال فيما يخص تفاصيل
الخطة الخاصة بالمناطق
ونسب اإلنجاز ،رصدت سبقلا
المناطق التي شهدت أعمال
فرش االسفلت ،سواء على
مستوى أجزاء منها أو بشكل
كلي خالل الفترة الماضية.
ووفقا لحسابات الوزارة على
مواقع التواصل االجتماعي،
فقد بلغ عدد المواقع التي
شهدت اعمال فرش خالل تلك
الفترة  39موقعا ،منها قطع
معينة في المناطق وشوارع
رئيسية.
أما على مستوى هيئة الطرق،
فقد تم انجاز المرحلة األولى
من أعمال الصيانة ،وهي
تتعلق بالمناطق األكثر تضررا.

العصيمي في موقع العمل

العقود الجديدة
ستحد من تطاير الحصى

جانب من أعمال فرش األسفلت على «الدائري الرابع» | تصوير حسني هالل

العصيمي يكشف لـ سبقلا خريطة األسفلت:

ً
تضررا..
رصفنا المناطق األكثر
ً
قريبا
والمرحلة الثانية
محمود الزاهي

 39موقعا ً في المناطق
تابعة لـ«األشغال»..
و 7طرق سريعة لهيئة الطرق

شؤون الديرة
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ق��ال م��دي��ر إدارة ص�ي��ان��ة ال �ط��رق ال�س��ري�ع��ة ،م .خالد
ال�ع�ص�ي�م��ي ل �ـ سبقلا :إن ف ��رق ال �ف��رش ع�م�ل��ت ف��ي 7
م��واق��ع خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ،وال �ت��ي ش�ه��دت ف��رش
م �ل �ي��ون ون �ص��ف امل �ل �ي��ون م �ت��ر م��رب��ع م ��ن األس �ف �ل��ت
بمساحة تتراوح بني  80و 85كلم طوليا من الطرق
املتضررة.
وأض��اف العصيمي إن املواقع ،التي شهدت أعماال،
ه��ي أج � ��زاء م��ن ط��ري��ق امل �ل��ك ف �ه��د ،وك��ذل��ك ال��دائ��ري
ال � �س� ��ادس «امل� �س ��اف ��ة م� ��ن خ �ي �ط ��ان إل � ��ى م�س�ت�ش�ف��ى
ال �ف��روان �ي��ة» ،وه ��ذه ج ��رت اع� ��ادة ف ��رش ط�ب�ق�ت�ين من
األس�ف�ل��ت ب�ه��ا ،وال ت ��زال ه�ن��اك ب�ع��ض األع �م��ال على

م�س�ت��وى ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ط�ح�ي��ة ،م�ش�ي��را إل��ى أن طريق
الفحيحيل ،كذلك شهد ف��رش ع��دة م��واق��ع متضررة
مقابل منطقتي الجابرية واملهبولة ،وكذلك طريق
ص �ب �ح��ان ،وه ��و ع �ب��ارة ع��ن ال��وص �ل��ة ب�ي�ن ال��دائ��ري�ين
السادس والسابع.
وذك��ر أن الخطة غطت كذلك أج��زاء من طريقي امللك
فيصل وال��دائ��ري األول ،وأج ��زاء م��ن وصلة الدوحة
ب��ات �ج��اه م��دي �ن��ة ج��اب��ر األح �م ��د ،وع � ��ددا م��ن امل��واق��ع
ف��ي ال��دائ��ري ال��راب��ع مقابل وزارة ال��دف��اع ومنطقتي
املشاتل وقرطبة.

الخطة الثانية
ولفت إلى أن الهيئة لديها خطة ثانية لتغطية باقي

ال�ط��رق امل�ت�ض��ررة ،تشمل ط��رح عقد لصيانة طريق
امللك فهد بالكامل على م��دار  3س�ن��وات ،باستثناء
ما جرت صيانته مؤخرا ،وسيتم طرح العقد خالل
الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة تقديرية تبلغ
نحو  15مليون دينار ،وكذلك هناك عقد ثان بتكلفة
مماثلة لصيانة ط��رق ال��دائ��ري الخامس والجهراء
والغزالي ،وسيتم طرحه خالل الربع األول من العام
الحالي.
وردا ع�ل��ى س ��ؤال ب�ش��أن ان ه�ن��اك ت�ط��اي��را للحصى
في بعض امل��واق��ع ،ق��ال العصيمي« :ق��د يكون هناك
ت�ط��اي��ر ،ول�ك��ن ف��ي امل��واق��ع ال�ت��ي ل��م تشملها الخطة
ح�ت��ى اآلن ،وم��ع ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��ود ال�ج��دي��دة سيشهد
رواد تلك الطرق تحسنا كبيرا عن الفترة املاضية».

الطرق السريعة
التابعة للهيئة
 - 1طريق امللك فهد
 - 2الدائري السابع
 - 3الفحيحيل
 - 4صبحان
 - 5الدائري األول
 - 6الدائري الرابع
 - 7امللك فيصل

طرق رئيسية
تتبع «األشغال»
 - 1العبدلي
 - 2طريق كبد الوفرة
 - 3الشريط الساحلي
 - 4محمد بن القاسم
 - 5شارع عوض الشنفا
(بني العارضية والفردوس)

مناطق بها طرق فاصلة تتبع «األشغال»
العاصمة
 - 1النهضة
 - 2الصليبخات
 - 3الشعب
 - 4عبد اهلل السالم
 - 5شرق
 - 6الدعية
 - 7السرة
 - 8الروضة
الجهراء
 - 1الواحة
 - 2الدوحة
 - 3النسيم
 - 4الجهراء القديمة
 - 5الصليبية
مبارك الكبير
 - 1ال � � �ع� � ��دان ،ق �ط �ع��ة ،3
شارع 20
 - 2القرين
 - 3القصور
 - 4صباح السالم

حولي
 - 1الشهداء
 - 2الزهراء
 - 3السالم
 - 4الجابرية
 - 5الصديق
األحمدي
 - 1الرقة
 - 2الصباحية
 - 3املنقف
 - 4جابر العلي
 - 5العقيلة
الفروانية
 - 1صباح الناصر
 - 2الفروانية
 - 3األندلس
 - 4عبداهلل املبارك
 - 5شارع محمد بن القاسم
 - 6الفردوس
 - 7العارضية

إيصال الكهرباء
إلى  844قسيمة غرب
ً
قريبا
عبدالله المبارك
محمد المصلح
وافقت وزارة الكهرباء وامل��اء على توصيل التيار إل��ى القسائم
السكنية في القطعتني  1و 7في منطقة غرب عبداهلل املبارك.
وأكدت ال��وزارة في خطاب وجهته إلى املؤسسة العامة للرعاية
السكنية وبلدية الكويت أنه ال مانع لديها في تزويد املواطنني
ُ
م��ن قبل البلدية بكتب إي�ص��ال التيار الكهربائي إل��ى القسائم
ال�ب��ال��غ ع��دده��ا  844قسيمة منها  383ف��ي القطعة  1و 461في
القطعة .7
وت��وق��ع مصدر ل�ـ سبقلا أن إي�ص��ال الكهرباء إل��ى ه��ذه القسائم
قريبًا ،مشيرًا إلى أن «السكنية» أنجزت في سبتمبر املاضي أكبر
محطة رئيسية ضمن مشاريعها في منطقة غرب عبداهلل املبارك
التي تبلغ طاقتها االستيعابية  960ميغاواطًا تغذي من خاللها
 6محطات كهربائية بطاقة استيعابية تصل الى  96ميغاواطًا
تغذي بها  125محطة ثانوية موزعة على القطع السكنية.
م��ن جهة أخ��رى ،أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن
رفع األولوية التاريخية للتخصيص على قسائم جنوب مدينة
صباح األحمد حتى تاريخ  31ديسمبر  2019وما قبله.
ودعت املؤسسة في بيان صحافي املواطنني أصحاب الطلبات
اإلسكانية والراغبني التخصيص ضمن املشروع مراجعة صالة
خدمة امل��واط��ن ف��ي مبنى املؤسسة الرئيسي بجنوب ال�س��رة أو
ال�ف��روع التابعة لها بالحكومة م��ول ف��ي منطقة القرين أو برج
ً
ابتداء من األحد املقبل.
التحرير أو فرع الجهراء

الكويت 05
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سبقلا تنشر احتياجات «التربية» محلياً وخارجياً ..واإلعالن عنها خالل أيام

فتح التعاقدات الستقطاب
ً
تخصصا
 500معلم في 11
هاني الحمادي
علمت سبقلا أن وزارة التربية ممثلة في
قطاع التعليم العام قد انتهت من تحديد
اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا م ��ن امل �ع �ل �م�ي�ن وامل �ع �ل �م��ات
محليًا وخارجيًا والتخصصات املطلوبة
ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي امل�ق�ب��ل  2020/2021وم��ن
امل�ق��رر أن يتم االع�ل�ان عنها رسميًا خالل
أيام.
وكشفت مصادر مطلعة أن قطاع التعليم
العام خاطب وكيل وزارة التربية باالنابة
ياسني الياسني باحتياجاته من املعلمني
غير الكويتيني ،إذ بلغ عدد التخصصات
امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ال �ت �ع��اق��دات امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�ع��ام
امل�ق�ب��ل  11تخصصًا ه��ي :ال�ل�غ��ة العربية،
واالن �ك �ل �ي��زي��ة ،وال�ف��رن�س�ي��ة ،وال��ري��اض�ي��ات
وال�ع�ل��وم وال�ك�ي�م�ي��اء وال�ف�ي��زي��اء واألح �ي��اء
وال� �ج� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا وال � ��دي� � �ك � ��ور وال� �ت ��رب� �ي ��ة
املوسيقية ،بينما بلغ ع��دد التخصصات
امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ال� �ت� �ع ��اق ��دات ال �خ ��ارج �ي ��ة 7
ت�خ�ص�ص��ات ش�م�ل��ت ج�م�ي��ع م��ا س�ب��ق ع��دا
اللغة العربية والعلوم والديكور والتربية
املوسيقية.
وأش� � � ��ارت إل� ��ى أن ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ام
ح��دد دول�ت�ين فقط هما األردن وفلسطني
الستقدام معلمني ومعلمات ج��دد منهما
عبر ل�ج��ان ال�ت�ع��اق��دات الخارجية املتوقع
أن ت�ب��دأ عملها ه��ذا ال �ع��ام م�ب�ك�رًا بخالف
االع � ��وام ال �س��اب �ق��ة ،وت �ح��دي �دًا خ�ل�ال شهر
اب��ري��ل أو م��اي��و امل�ق�ب��ل ع�ل��ى أب �ع��د ت�ق��دي��ر،
ح�ي��ث س�ي�ت��م تشكيل  4ل �ج��ان ت�ع��اق��د لكل
دول � ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي م � ��واد اإلن �ك �ل �ي��زي��ة
والفرنسية والرياضيات والعلوم.

حصر االحتياجات
وذك� ��رت أن إدارة ال�ت�ن�س�ي��ق ح ��ددت كذلك
أعداد املعلمني واملعلمات املطلوبة في كل

اللجان الخارجية
في األردن وفلسطين
والمقابالت في أبريل
حصر المجتازين محليا ً
قبل السفر الخارجي
لتحديد االحتياجات
الخبرة مطلوبة
في جميع المواد
باستثناء الديكور
والموسيقى
وحملة الدكتوراه
والماجستير

الشروط املطلوبة

أولوية التعيين ألبناء
الكويتيات ودول
مجلس التعاون
الخليجي ثم البدون
فالمقيمين

إعالن التعاقدات المحلية للعام
الدراسي 2021 – 2020
المادة

المعلمون

المعلمات

المالحظات

اللغة
العربية

√

-

فقط خريجو
كليتي التربية
والتربية األساسية

اللغة
اإلنكليزية

√

-

اللغة
الفرنسية

√

-

الرياضيات

√
√
√
√
√
√
√

√
-

-

√

العلوم
الكيمياء
الفيزياء
األحياء
الجيولوجيا
الديكور
التربية
الموسيقية

تخصص بشكل ع��ام ،حيث بلغ اجمالي
امل �ط �ل��وب�ي�ن ق ��راب ��ة ال� � � �ـ 500م �ع �ل��م وم�ع�ل�م��ة
ف��ي ك��ل التخصصات ق��د ت��زي��د أو تنقص
وف � ��ق امل� �ت� �غ� �ي ��رات وال� �ط� �ل� �ب ��ات امل� ��وج� ��ودة
وترشيحات الديوان للمعلمني الكويتيني
في هذه املواد ،مبينة أن التعليم العام قرر
بدء اجراء مقابالت املتقدمني محليًا مطلع
مارس املقبل.
وأك � ��دت امل �ص ��ادر أن ال �ي��اس�ين واف� ��ق على
طلب التعليم ال�ع��ام وأح��ال امل��وض��وع إلى
ال �ق �ط��اع االداري الس �ت �ك �م��ال االج � � ��راءات
املتبعة ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،متوقعًا أن تعلن
ال �ت��رب �ي��ة رس �م �ي��ًا ع� ��ن اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا م��ن
وظائف الهيئة التعليمية خ�لال اليومني
امل�ق�ب�ل�ين ع �ل��ى أن ت �ب��دأ اس �ت �ق �ب��ال ط�ل�ب��ات
امل �ع �ل �م�ين غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��راغ� �ب�ي�ن ف��ي
العمل بالسلك التعليمي يوم األحد املقبل
عبر املوقع االلكتروني للوزارة.
ووف� �ق ��ًا ل �خ �ط��اب��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام ال �ت��ي
ح�ص�ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن�س�خ��ة م �ن �ه��ا ،ف��إن
ال �ت��رب �ي��ة ش � ��ددت ع �ل��ى ض � � ��رورة االل� �ت ��زام
بشرط الخبرة لقبول مستندات املتقدمني
ف� ��ي ج �م �ي��ع امل� � � ��واد ب��اس �ت �ث �ن��اء ال ��دي� �ك ��ور
وال�ت��رب�ي��ة امل��وس�ي�ق�ي��ة ،وذل ��ك ع�ل��ى ن�ح��و 3
س �ن��وات ل ��ذوي امل��ؤه�ل�ات غ�ي��ر ال�ت��رب��وي��ة،
وسنتي خبرة للمؤهالت التربوية.

ُّ
التخصصات المطلوبة
في التعاقدات الخارجية
المادة/
البيان

معلمون
األردن

اللغة
اإلنكليزية

شرط
الخبرة

ال يشترط الخبرة

ك�م��ا اس�ت�ث�ن��ت ال � ��وزارة م��ن ش ��رط ال�خ�ب��رة
حملة شهادة الدكتوراه والحاصلني على
ت �ق��دي��ر ال ي �ق��ل ع ��ن ج �ي��د ج � �دًا ف ��ي امل��ؤه��ل
ال �ج��ام �ع��ي ،وح �م �ل��ة ش� �ه ��ادة امل��اج�س�ت�ي��ر
والحاصلني على معدل ال يقل عن امتياز
في املؤهل الجامعي ،إضافة الى خريجي
كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي
كلية التربية االساسية في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.

√

معلمات
فلسطين

√

األردن

-

فلسطين

-

اللغة
الفرنسية

√

√

-

-

الرياضيات

√

√

√

√

الكيمياء

√

√

-

-

الفيزياء

√

√

-

-

األحياء

√

√

-

-

الجيولوجيا

√

√

-

-

ً
تظلما من نتائج «الثاني عشر»
1857
أغ �ل �ق��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ب ��اب ت�ق��دي��م
التظلمات على نتائج الفترة الدراسية
األول� ��ى ل�ط�ل�ب��ة ال �ص��ف ال �ث��ان��ي عشر
بأقسامه العلمي واألدب ��ي والتعليم
ال ��دي� �ن ��ي ل �ل �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي ال �ح��ال��ي

%8

 ،2020 - 2019ح�ي��ث ان�ت�ه��ت فترة
تقديم التظلمات مع نهاية دوام أمس
الثالثاء.
وكشف مصدر مسؤول لـ سبقلا
أن ع � ��دد إج� �م ��ال ��ي ال �ت �ظ �ل �م ��ات ف��ي

كنترولي الثانوية العامة بلغ 1857
ت�ظ�ل�م��ًا ،م��وض �ح��ًا أن ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن
تقدموا بتظلمات في كنترول القسم
العلمي بلغ أك�ث��ر م��ن  1427تظلمًا،
مقابل  430تظلمًا في القسم األدبي.

ُ
نصفهم جامعيون
خالل ..2019

زيادة الكويتيين الراغبين
في «الخاص»

خالد الحطاب
أظ �ه��ر اح� �ص ��اء ات ق �ط��اع ال�ع�م��ال��ة
الوطنية في الهيئة العامة للقوى
العاملة عن  14697كويتيًا
ي �ن �ت �ظ��رون ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي وظ��ائ��ف
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص %55 ،م�ن�ه��م من
حملة الشهادات الجامعية.
وأظ� � � �ه � � ��رت إح � � � �ص� � � ��اء ات ح ��دي� �ث ��ة
حصلت سبقلا على نسخة منها،
ان� �خ� �ف ��اض ��ًا م� �ل� �ح ��وظ ��ًا ب��إج �م��ال��ي
أع� � � ��داد امل� �ن� �ت� �ظ ��ري ��ن م� ��ن ال �ع �م��ال��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م � �ق� ��ارن� ��ة م � ��ع األع� � � ��داد
امل �س �ج �ل��ة ف ��ي ع� ��ام  2019وال� �ع ��ام
الذي سبقه بانخفاض يقدر بألف

م��واط��ن ح�ي��ث أق�ف��ل ال �ع��ام امل��اض��ي
على  15600باحث عن عمل.
وذك ��رت م�ص��ادر مطلعة أن أع��داد
الراغبني في التوظيف لدى القطاع
ال �خ��اص ارت �ف �ع��ت ب�ن�س�ب��ة  %8في
 2019مقارنة مع عام .2018
وذك � � � � � ��رت امل � � � �ص � � ��ادر أن � � � ��ه خ�ل��ال
ال � �س � �ن� ��وات ال� �خ� �م ��س األخ� � �ي � ��رة ل��م
ت �ت �ج��اوز رغ� �ب ��ات ال �ك��وي �ت �ي�ين ف��ي
العمل ل��دى القطاع ال�خ��اص %37
ب �م �ت��وس��ط إج� �م ��ال ��ي ب �ل��غ  6آالف
باحث ع��ن عمل م��ن أص��ل  18ألفًا،
وارت �ف �ع��ت ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى  %47في
العام املاضي.
في السياق ،أعلنت الهيئة العامة

ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ع ��ن ت��وف �ي��ر 150
وظيفة شاغرة في القطاع الخاص
ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات حيث
سيتم التعرف على هذه الوظائف
والكشف عنها قريبا على مسرح
الهيئة في الدور الثاني.
وب� �ي� �ن ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة أن � �ه� ��ا س �ت �ش��رح
الخطوات التي تتبناها لتوظيف
ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
امل �ق �ب �ل��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ك �ث �ي��ر من
ال�ب�ن��وك وال �ش��رك��ات ال�ك�ب��رى لدعم
ت��وظ �ي��ف ال �ش �ب��اب وت��وف �ي��ر ف��رص
ع �م��ل ل� �ه ��م ،وذل� � ��ك ت �ش �ج �ي �ع��ًا ل�ه��م
ل�ل�ان� �خ ��راط ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �خ��اص
واالعتماد على أنفسهم.

كما اقتصر قبول املعلمني غير الكويتيني
الذكور حملة مؤهل العلوم على مخرجات
ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة االس��اس �ي��ة م��ن التطبيقي،
إض ��اف ��ة إل� ��ى ان� ��ه ي �ش �ت��رط ل �ق �ب��ول ت�ع�ي�ين
حديثي التخرج غير الكويتيني من كليات
إعداد املعلم اجتياز املقابلة الشخصية.
وش � ��ددت ال� � ��وزارة ع �ل��ى أن ت �ك��ون أول��وي��ة
التعيني ألبناء الكويتيات وغير محددي
ال�ج�ن�س�ي��ة وأب� �ن ��اء دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ث��م امل�ق�ي�م�ين ،وذل ��ك ب�ع��د قبول
ج� �م� �ي ��ع ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ف � ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات
املطلوبة.
كما ح��ددت التربية ش��روط��ا أخ��رى يجب
ت ��واف ��ره ��ا ف ��ي امل �ت �ق��دم�ي�ن م �ن �ه��ا ،وج ��وب
إح �ض��ار ش �ه��ادة ق �ي��ادة ال�ح��اس��وب ICDL
للمتقدم بوظيفة معلم دي �ك��ور ،وأال يتم
اس �ت �ق �ب��ال أي ط �ل��ب ل �ل �ت��وظ �ي��ف إال ب�ع��د
توافر جميع املستندات وفق اإلعالن ،ولن
تقبل طلبات حملة سمات ال��زي��ارة ،وعند
استقبال الطلبات يجب أن تكون املؤهالت
ال �ع �ل �م �ي��ة وك �ش��ف ال� ��درج� ��ات م �ص��دق��ا من
ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة ب�ص�ح��ة ال �ب �ي��ان��ات من
امل�ك��ات��ب الثقافية للكويت ببلد ال�ت�خ��رج،
ويتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية
وال �خ��اص��ة ب��ال�ت�ع�ي�ين ف�ق��ط ول �ي��س بنظام
الحصة واألجر وتكون موثقة من الجهات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ،ف �ض�ل�ا ع� ��ن م� �ع ��ادل ��ة امل �ج �ل��س
األع �ل��ى ل�ل�ج��ام�ع��ات ال �خ��اص��ة ل�ل�ش�ه��ادات
الصادرة من الجامعات الخاصة.

إخالء سبيل «عتيج المسيان»
ق ��ررت محكمة ال�ج�ن��ح إخ�ل�اء سبيل
املتهم ب��إدارة حساب عتيج املسيان
ف ��ي واح � ��دة م ��ن ال �ق �ض��اي��ا امل��رف��وع��ة
ضده.

وكان املتهم قد جرى حجزه على ذمة
 3قضايا ،حصل فيها على ال�ب��راءة
وت� �م ��ت إدان � �ت � ��ه وال� �ح� �ك ��م ب �ت �غ��ري �م��ه
مبلغا ماليا في إحداها.

ضبطتهما بعد نشرهما فيديو مستف ّزاً

ً
حدا لخروج
«الداخلية» تضع
«بدون» وزوجته على األخالق
محمد إبراهيم
وض� ��ع رج � ��ال اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ب��اح��ث
ال �ج �ن��ائ �ي��ة ،أم � ��س ،ح� ��دا ل� �خ ��روج شخص
م��ن فئة ال �ـ«ب��دون» وزوج �ت��ه امل��واط�ن��ة عن
ح��دود األخ�ل�اق وال�ق�ي��م وتقاليد املجتمع
الكويتي املحافظ ،عقب نشرهما فيديوها
غير أخالقي على حسابهما في «تويتر»
يجمعهما في وضع مستهجن أثار حفيظة
واس�ت �ن �ك��ار ال �ع��دي��د م��ن أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع.
وق��ال مصدر أمني إن املباحث الجنائية،
عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل
االجتماعي ،حركت دعوى للنيابة العامة
ب�ح��ق ال �ـ«ب ��دون» وزوج �ت��ه حملت مسمى
اإلخ�ل��ال ب � ��اآلداب ال �ع��ام��ة ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
النيابة العامة كلفت املباحث بضبطهما،
وإحضارهما.
وأض� ��اف امل �ص��در أن ��ه ج ��رى تشكيل فرقة
م ��ن رج � ��ال امل �ب��اح��ث ل �ت �ح��دي��د ه��وي�ت�ه�م��ا،
وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما
ف �ج ��رت م��داه �م �ت��ه ،وض �ب �ط �ه �م��ا (أم � ��س)،
وإحالتهما إلى مكتب التحقيق.

خططا الستفزاز
َّ
المتابعين واستقبال
الشتائم لرفع دعاوى
وأوض� ��ح أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات األول �ي ��ة معهما
أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل
م �س �ت �ف��ز إلث� � ��ارة امل �ت��اب �ع�ي�ن ح �ت��ى ي�ت�ل�ق��وا
شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها
برفع دعاوى قضائية بحق املتجاوزين.
وح� �س ��ب امل � �ص� ��در ،ف �ق��د ج � ��رى ح�ج��زه�م��ا
ف ��ي ن �ظ ��ارة امل �ب��اح��ث ال �ج �ن��ائ �ي��ة ،ت�م�ه�ي��دا
لعرضهما على النيابة العامة الحقا.
وخ �ت ��م امل� �ص ��در ب� ��أن امل �ب��اح��ث ال�ج�ن��ائ�ي��ة
تتابع وبشكل دقيق ما يجري على مواقع
التواصل ،ولن تسمح مطلقا بالتجاوزات
األخالقية التي تتنافى مع طبيعة املجتمع
الكويتي املحافظ.

 06الكويت

األربعاء  27جمادى األولى  1441هـ •  22يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16698

مجلس األمة

انتهت جلسة االستجواب المقدم من النائب عادل الدمخي إلى وزيرة
الشؤون غدير أسيري ،بتقدم  10نواب بطلب لطرح الثقة بالوزيرة ،يجري
التصويت عليه في جلسة  4فبراير المقبل.
وناقش المجلس أمس االستجواب المكون من محور واحد يتعلق
باإلخالل بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري ،حيث
دافعت أسيري عن نفسها معتبرة االستجواب «يؤسس لمبدأ خطير
هو أن المتهم مذنب حتى تصدر براءته» ،مشيرة إلى أنه رغم تحفظها
وعدم قناعتها به لتوقيته المبكر ،فإنها قررت أن تواجهه لتبيان
الحقائق.
وكان الدمخي اتهم الوزيرة ،خالل مرافعته ،باستباحة المال العام
من خالل تقاعدها المبكر لرعاية معاق وحصولها على راتب كامل ،ثم
تعيينها عضوة في هيئة تدريس واآلن وزيرة ،فيما اعتبرت أسيري أن
االستجواب «سقطة في تاريخ الحياة البرلمانية» ،ويؤسس إلحياء الدولة
البوليسية ومحاكم التفتيش.
بدوره تحدث النائب أسامة الشاهين مؤيدا لالستجواب ،واعتبره
استجواب اإلصالح واألمانة ،وقال إن الوزيرة صعدت المنصة ألهداف
انتخابية واستمرارها يحرج الحكومة ،بينما اعتبر النائب أحمد الفضل،
الرافض لمساءلة الوزيرة ،أن االستجواب غير دستوري ،والمحاسبة يجب
أن تكون على األعمال ال األقوال.
وكان المجلس وافق على طلب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر
مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة في جلسة اليوم (األربعاء)،
بينما رفض رسالة النائب أحمد الفضل بشأن إحالة االقتراحات ذات الصلة
بشكاوى المزارعين إلى لجنة تحسين بيئة األعمال.

فريق العمل :حمد الخلف وفهاد الشمري
تصوير :حسني هالل

الغانم :استكمال نقاش
«الخطاب األميري» اليوم
أع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ،ان
التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون
االجتماعية غدير أس�ي��ري ،سيكون في الجلسة
العادية املقرر عقدها في  4فبراير املقبل.
وق � ��ال ال �غ��ان��م ع �ق��ب ان �ت �ه��اء ال �ج �ل �س��ة ام � ��س ،ان
االستجواب املقدم من النائب ع��ادل الدمخي إلى
ال��وزي��رة أسيري «انتهى بتقديم طلب ط��رح الثقة
في األخت الوزيرة ،موقع عليه من  10نواب ،وأدرج
الطلب في الجلسة العادية املقبلة التي ستكون في
 4فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة».
من جهة أخرى ،قال الغانم «طلب وزير الخارجية
ال�ش�ي��خ أح� ًم��د ال�ن��اص��ر ف�ت��ح ب�ن��د م��ا يستجد من
أع �م��ال وف��ق��ا ل �ل �م��ادة  76م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ل�ل�م�ج�ل��س ،إلدراج ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ت�ق��ري��ر لجنة
الشؤون الخارجية في ما يخص اتفاقية املنطقة
املقسومة مع السعودية».
وذكر أن املجلس اتخذ قرارا بأن تكون مناقشتها
والتصويت عليها ي��وم غد بعد االنتهاء من بند
الرد على الخطاب األميري.
وأوضح الغانم أن جلسة اليوم (األربعاء) ستبدأ
ب�ب�ن��د األس�ئ�ل��ة ث��م اس�ت�ك�م��ال ال ��رد ع�ل��ى ال�خ�ط��اب
األم�ي��ري ث��م مناقشة اتفاقية املنطقة املقسومة،
مضيفا أنه عند الثانية عشرة والنصف ستكون
هناك انتخابات الشعبة البرملانية للعام الحالي.

الغانم مترئساً جلسة األمس

جلسة «الثقة» في أسيري  4فبراير ..ومناقشة المقسومة اليوم

تضليل وشبهات في استجواب «محاكم التفتيش»
افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم جلسة
امل�ج�ل��س ال �ع��ادي��ة أم ��س ،ف��ي ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف
صباحًا ،بعد أرجائها نصف ساعة ،لعدم اكتمال
ال �ن �ص��اب ،وان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س إل ��ى ال�ت�ص��دي��ق على
امل�ض��اب��ط ،ح�ي��ث استكمل ال �ن��واب م��ا ان�ق�ط��ع من
حديث في الجلسة السابقة.
وم �ن��ذ ال �ب��داي��ة ،دار ال�س�ج��ال ال�ت��ال��ي ب�ين رئيس
امل�ج�ل��س وال �ن��ائ��ب ش�ع�ي��ب امل ��وي ��زري ،ال ��ذي ق��ال:
«طلب سمو رئيس مجلس الوزراء شطب حديثي
في جلسة  25ــ  12ــ  ،2019وطلبت نقطة نظام بأن
كالمي مشطوب ،واملفترض أن يكون الشطب وفق
الالئحة ،وأنا لم أطلب الشطب ،ولكن فوجئت بأن
الكالم كله مشطوب».
الرئيس« :وضعت كلمتك كاملة من دون شطب،
وكلمة رئ�ي��س الحكومة ظ�ه��رت م��ن دون شطب،
ووفق املادة  69يجري نقل الكلمة من دون شطب،
وما جرى شطبه بعض الكلمات».
امل��وي��زري« :ان ��ت ت�ق��ول ل��م ت �ح��ذف ،وأن ��ا أق ��ول تم
حذفها ،وأنا أتكلم عن جلسة / 7 .»1
ً ُ
ال��رئ �ي��س« :ت��رك��ت ك�لام��ك ك��ام�ل�ا ،وت ��رك رد سمو
الرئيس حتى تكون الصورة واضحة ،والالئحة
تقول ان التقرير دون مناقشة ،ويحق للرئيس
شطب أي كالم ،وما تم شطبه بقرار من املجلس،
وما تم شطبه بموافقة املجلس».
امل��وي��زري« :م��ن خ�لال حديث سمو الرئيس طلب
شطب كالمه وفقًا لالئحة ،لكن فوجئت بأن كالمه
تم شطبه ،وفي جلسة  7ــ  1ــ  2020أعاد كالما قاله
في جلسة  25ــ  12ــ  2019تم شطبه ،وإذا كان قد
أخطأ في أرقام يطلب شطبها ،والسؤال تم شطب
كالم من دون الرجوع الى املجلس».
الرئيس :ما هو طلبك حتى نرجع الى املجلس؟
املويزري :نرجع الى املجلس.
الرئيس« :تركت كلمة شعيب كاملة ،وبناء على
امل�ج�ل��س ت��م ش�ط��ب م��وض��وع ع��دد أف ��راد األس ��رة،
واعتقد كان يقصد التاريخ ،وتم الشطب ،ويسقط
الطلب ،وتبقى املضابط كما هي».

شيء غير التباكي
وص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��ط ،وان �ت �ق��ل إل��ى
بند الرسائل ال ��واردة ،حيث ب��دأ النقاش النائب
علي الدقباسي ،إذ قال :ان رسالة األمانة مكررة،
وه ��ذا ع�م��ل اح�ص��ائ��ي يكشف ك��م ن�ح��ن ت��ائ�ه��ون،
واالخ��وان في اللجنة املالية في املجلس السابق
قدموا تقريرًا بهذا الشأن ،وم��ن املمكن الوصول
إل ��ى ص�ي�غ��ة ت��رض��ي امل �ت �ق��اع��دي��ن م��ع ال�ح�ك��وم��ة،
ولهذا أوج��ه مناشدة إل��ى أعضاء املجلس ،ألننا
مطالبون بتقديم شيء غير الكالم والتباكي على
أح��وال املتقاعدين ،وإج��راء واحد بتعديل قانون
واح� ��د ي��رف��ع امل �ع��ان��اة ع��ن ش��ري �ح��ة امل�ت�ق��اع��دي��ن،
ومجلسنا يفتقد البوصلة وغير قادر على إرضاء
ال�ن��اس ،ال�ك�لام وال�ن��اس سئموا ال�ك�لام وي��ري��دون
العمل وعلى النواب إقرار قانون االستبدال دون
الرجوع للحكومة حتى تقدم شيئا للناس.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ش�ك��ر ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور زميله
أح �م ��د ال �ف �ض��ل ب �س �ب��ب رس��ال �ت��ه ع ��ن امل ��زارع �ي�ن،
وق ��ال :إن رس��ال��ة ال�ف�ض��ل ت��أت��ي ألن�ه��م ينتظرون
من الحكومة إعادة التطرق ملشاكلهم ،لكن هناك
تباطؤا من الجانب الحكومي في النظر ملشاكل
املزارعني ،وبالتالي أعتقد إحالة املقترحات إلى
ل�ج�ن��ة ت�ح�س�ين ب�ي�ئ��ة األع �م ��ال ف��ي م�ح�ل�ه��ا حتى
يمكن إيجاد حل مناسب ملشاكل املزارع الكويتي،
ومعظم اللجان لم تجتمع حتى اآلن وهو مؤشر
خطير ،ألن اللجان هي املطبخ وبالتالي الجميع
ي��رى مجلسنا مقيدا وال يوجد لديه أي إنجاز،
وكان من املفترض أن يكون في آخر عمر املجلس
دافع لعمل اللجان واملجلس ،وكان من املفروض
أن ي �ت��م ال �ن �ظ��ر ف��ي امل �ق �ت��رح��ات ف��ي امل �ج �ل��س ألن
اللجان ال تجتمع وال تحرص على تفعيل دورها
وال يوجد دور لهذا املجلس كما كان للمجالس
السابقة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ين :شكرًا
ل�لأم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل �ه��ذه اإلح �ص��ائ �ي��ات وي �ج��ب ان
ت�ن�ش��ر ح �ت��ى ت �ك��ون رق ��اب ��ة ال �ن ��اس ع �ل��ى ال �ن��واب
أب �ل��غ وس ��ائ ��ل ال ��رق ��اب ��ة ،وأت �م �ن��ى أن ن�ن�ش��ر ه��ذه
اإلح �ص��ائ �ي��ات ف��ي ال �ص �ح��ف ال �ي��وم �ي��ة ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،ويجب أن يغير مصطلح
غ �ي��اب ب �ع��ذر إل� ��ى غ �ي��اب ب ��اع �ت ��ذار ل �ك��ي ن��رت�ق��ى
ب �ه��ذه امل �م��ارس��ة ،وأش �ك��ر األخ ��ت ص �ف��اء ال�ه��اش��م
على املالحظة التي أبدتها بخصوص الالئحة
الداخلية والشكر ألحمد الفضل بشأن الرسالة
ال�خ��اص��ة ب��امل��زارع�ين ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن تقصير
اتحاد املزارعني وآم��ل ان تنتشل اللجنة الوضع
وتعمل على تحسني أوضاع املزارعني.
أما النائب عبد اهلل الرومي ،فقال :عدلت الالئحة

م ��ع األخ م �ش ��اري ال �ع �ن �ج��ري ،وك� ��ان ال �ه ��دف من
ال�ت�ع��دي��ل ك�ش��ف حقيقة امل�ج�ل��س وع�ل��ى م��ن يقرأ
ه��ذا التقرير يكشف واقعًا مريرًا وان��ه يبني عدم
ال� �ت ��زام األع� �ض ��اء ب �ح �ض��ور اج �ت �م��اع��ات ال�ل�ج��ان
وذل��ك ع��دا لجنة امليزانيات ،والغريب ان اللجنة
التشريعية تجتمع  4اجتماعات في  3أشهر ،أمر
غريب خاصة أنها تتحمل عبئا كبيرا من العمل
وامل�س��ؤول�ي��ة ال �ي��وم ع�ل��ى ال�ن��اخ�ب�ين ل�ك��ي يقوموا
ب�ت�ق�ي�ي��م ع �م��ل ال� �ن ��واب ،ف �ه��و ش ��يء م�ع�ي��ب بحق
النواب واملجلس.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،رأى ال �ن��ائ��ب ع� �ب ��داهلل ال� �ك� �ن ��دري ،ان
امل��زارع الكويتي يعاني الكثير من األض��رار دون
أن ت �ت �ح��رك ال �ح �ك��وم��ة إلي �ق��اف ه ��ذا ال �ض ��رر ،ألن
ال��واف��د ه��و م��ن يحتكر س��وق املنتجات الزراعية
وامل�ت�ض��رر ه��و امل� ��زارع وامل�س�ت�ه�ل��ك ،وإذا ل��م نكن
قادرين على حماية امل��زارع واملستهلك الكويتي
فأي اقتصاد سنتحدث عنه؟ وال��دول الخليجية
استطاعت أن توفر األمن الغذائي لديها في حني
ن�ح��ن غ�ي��ر ق��ادري��ن ح�ت��ى اآلن ع�ل��ى ت��وف�ي��ر األم��ن
الغذائي ،والحكومة ال تقوم بواجبها خاصة أن
جميع االع �ت��داءات على امل��ال ال�ع��ام كانت بسبب
بالغات تقدم بها مواطنون سواء كانت موضوع
الضيافة أو التأمينات.
ب��دوره��ا ،قالت النائبة صفاء الهاشم :إن قضية
الهروب من اللجان أمر مخجل ،والحكومة قاعدة
على ب��اب الشماتة «ان�ت��م م��ا تجتمعون وتبونا
نجيكم» وه�ن��ا أؤي ��د ك�ل�ام االخ أس��ام��ة الشاهني
ب�ض��رورة نشر اس�م��اء املعتذرين ع��ن اجتماعات
اللجان وتعهدوا في املرة السابقة ولم يلتزم أحد،
وباألخير يهرولون في املمرات بحثًا عن الوزراء
لتوقيع امل�ع��ام�لات ،وات�ص��ل ب��امل��وب��اي��ل يطلعلي
م�غ�ل��ق «ع �ي��ب» األوادم اخ �ت��اروك��م وان �ت��م اله�ين
والبعض يعتذر ،وافتح الباب واالقيه بوجهي.
وأشكر األخ أحمد الفضل على تحريك موضوع
امل��زارع�ي�ن ف�ه�ن��اك جنسية واح ��دة ه��ي املسيطرة
على سوق املنتجات الزراعية.
من جهته ،ق��ال النائب أحمد الفضل :شكرًا لهذا
التفاعل مع ه��ذه الرسالة ،فمؤلم ج�دًا ما يحدث
م��ن ع ��زوف ال �ن��واب ع��ن ح�ض��ور ال�ل�ج��ان ،وه�ن��اك
شيء في النفوس لدى بعض النواب ،ولكن إلى
اآلن ال يحضرون ،واالخت صفاء تعاني «وهناك
اثنني من األعضاء قدموا استقاالتهم» ،من اللجنة
ونتكلم ع��ن أك�ث��ر م��ن أل��ف دي�ن��ار تنفقها األس��رة
على املنتجات ال��زراع�ي��ة لكن ال رق��اب��ة صحيحة
عليها ،وهناك من الوافدين من يسيطرون على
سوق الخضار.
إلى ذلك ،قال رئيس املجلس :االخوة في «املرافق»
يطلبون م��ن االخ ال�ف�ض��ل ش�ط��ب ط�ل��ب ال��رس��ال��ة،
فقال النائب السبيعي :ه��و اق�ت��راح برغبة وراح
نحوله ل�ك��م ،ف��رد ال��رئ�ي��س :ه�ن��اك طلب م��ن لجنة
تحسني بيئة األع �م��ال ب��االب�ق��اء بطلب ال��رس��ال��ة
وهناك طلب بعدم نقلها من لجنة العرائض.
وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ط�ل��ب م��ن وزی ��ر الخارجیة
الشیخ أحمد الناصر ،استعجال مناقشة تقریر
لجنة الشؤون الخارجیة بشأن اتفاقیة املنطقة
املقسومة في الجلسة التكمیلیة اليوم (األربعاء).
كما واف��ق أع�ض��اء املجلس على اق�ت��راح الرئیس
ال �غ��ان��م ب ��أن ت �ت��م م�ن��اق�ش��ة ال �ت �ق��ری��ر ب �ع��د ان�ت�ه��اء
املجلس من بند النظر في الخطاب األمیري.

مناقشة االستجواب
واستأنف مجلس األمة جلسته العادية باالنتقال
إلى مناقشة االستجواب املقدم من النائب عادل
الدمخي إلى وزي��رة الشؤون غدير أسيري .وقال
ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ف��ي ج�ل�س��ة /7 1واف��ق
املجلس على طلب تأجيل إلى جلسة  ،21وطلب
االس �ت �ي �ض��اح وال� � ��رد ع �ل �ي��ه ،وال � �ي ��وم ه ��و م��وع��د
مناقشة االستجواب.
وق ��ال ��ت وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون غ��دي��ر أس �ي ��ري إن ه��ذا
االستجواب به عيوب ومثالب دستورية أجمع
عليها الكثير من الدستوريني واإلخوة األعضاء
بشأن االستجواب املقدم من األخ ع��ادل الدمخي
ف�لا ُي�س��أل ال��وزي��ر عما ق��ام ب��ه قبل توليه العمل
الوزاري ،ومع ذلك أنا جاهزة لصعود املنصة.
وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ن��ائ��ب م��ؤي��د ،ف�ق��ال النائب
ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ال �غ��ري��ب أن ال ��وزي ��رة ق��ال��ت
االس � �ت � �ج� ��واب غ �ي ��ر دس � � �ت � ��وري ،ف �ك �ي��ف ت�ص�ع��د
للمنصة طاملا هو غير دستوري؟!
وق��ال ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م :ه��ذا األم��ر راج��ع للوزيرة
وهذا رأيها وقرارها وتريد أن تدافع عن موقفها.
وبدأ الدمخي مرافعته قائال :إن هذا االستجواب
يتعلق بالوزيرة واليوم نعتقد ان اإلصالح يبدأ
باختيار الوزير من أصحاب الخبرة ومن الذين
يتمتعون باملصداقية والقرار ،فأساس اإلصالح

عادل الدمخي:

الوزيرة استباحت المال العام..
و«اإلعاقة» تقاضي خالها بالتزوير
■ حصلت على تقاعد
مبكر لرعاية معاق
ولم ُت ِّ
بلغ رئيس الوزراء
■ لم أعارض دخول درع
الجزيرة البحرين..
ولم أمسح تغريداتي
■  24معاقا ً
يقولون استجوابي لها طائفي..
وأنا أيدت استجواب الصبيح
ه��و ال��وزي��ر وم��ن هنا ت��أت��ي أهمية االس�ت�ج��واب،
وت�ك�ل�م��وا ك�ث�ي��را ع��ن دس�ت��وري��ة االس�ت�ج��واب وان
ه� ��ذه األع� �م ��ال ق �ب��ل ت��ول��ي ال� ��وزي� ��رة ،وه � ��ذا غ�ي��ر
صحيح فما صدر منها بعد أدائها القسم قامت
ُ
بأمرين األول الطعن ب��ال�ن��واب وك��ذب��ت م��ا نسب
إل �ي �ه��ا ،وال �ي ��وم مل��ا ن�ت�ك�ل��م ع��ن ه ��ذا االس �ت �ج��واب
ن�ت�ك�ل��م ع��ن أم ��ور ف��ي اخ �ت �ص��اص ال ��وزي ��رة ،فمن
أهم اختصاصات الوزير تنفيذ السياسة العامة
ك�م��ا ج��اء ف��ي امل ��ادة  58م��ن ال��دس�ت��ور ول �ن��رى ما
ذه ��ب إل �ي��ه رئ �ي��س ال � � ��وزراء ب �ش��أن ت�ص��ري�ح��ات��ه
الخاصة بضرورة تنفيذ توجيهات سمو األمير،
وال�س�ي��اس��ة ال�ع��ام��ة للحكومة ب�م��د ي��د ال�ت�ع��اون،
وال��وزي��رة ض��رب��ت ع��رض ال�ح��ائ��ط ب�ك�لام وتعهد
الحكومة ،وطعنت ب��االخ��وة الذين اجتمعوا في
مكتب النائب محمد هايف واتهمتهم بمغازلة
ال �ن��اخ �ب�ين ،وه� ��ذا ط �ع��ن وق ��ع ب �ع��د ق�س�م�ه��ا وف��ي
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا وه ��ذه م�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة  50من
الدستور ،وهذا كالم وزير يجب أن يكون متزنا.
وأضاف :ان الوزيرة في االستيضاح قالت الوزير
يحاسب في األع�م��ال الداخلة في اختصاصاته،
وال ��وزي ��رة ه��ي ال �ت��ي ب��اش��رت ف��ي ات �ه��ام ال �ن��واب،
وتسألني عن القواعد االنتخابية ،وأنت ترشحت
ف��ي  2016وتعلمني م��ا ه��ي القواعد االنتخابية،
واعتقد أن ال��وزي��ر ال��ذي ينفي م��ا ه��و ك��ان عليه،
فإنه فقد املصداقية السياسية واملهنية.
وق��ال ال��دم�خ��ي إن ال��وزي��رة أل�غ��ت حساباتها في
مواقع التواصل ،وهناك من قال ملاذا االستعجال
في االستجواب ،واملستعجل هو من يبدي رأيه
قبل سماع االستجواب ،وهناك من يقول ملاذا ال

الخالد محاطاً بوزرائه خالل الجلسة

في أسرتك فقط
وهذا تضارب مصالح

تستجوب وزراء آخرين عن العجز في امليزانية
والوضع اإلقليمي ،والنائب عليه أن ّ
يفعل أدواته
فور رصد أي خلل أو خطأ ،وترى هناك  47نائبًا
غ�ي��ري يمكن ل�ه��م ت�ق��دي��م أي اس �ت �ج��واب ،وه�ن��اك
م ��ن ي �ق��ول إن� ��ي ض �ي �ع��ت وق� ��ت امل �ج �ل��س ف ��ي ه��ذا
االس�ت�ج��واب ،وأن��ا ال أض�ي��ع وق��ت املجلس ،فهذا
من صميم عملي ،وهناك من يقول إن االستجواب
طائفي ،وأن��ا م��ن تكلم م��ؤي�دًا الستجواب وزي��رة
ال �ش��ؤون ال�س��اب�ق��ة ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ،ل�ي��ش ه��ل ك��ان
ذلك االستجواب ليس طائفيًا ،والوزيرة الحالية
ال ت��دع��ي ال�ط��ائ�ف�ي��ة ب��ل ه��ي «ت �ط��ب» ف��ي الشيعة
ّ
وال �س��ن��ة؟ وه ��ل ال ي �ح��ق ل�ل�ن��ائ��ب اس �ت �ج��واب أي
وزي��ر على أخ�ط��ائ��ه؟ ف�ه��ذا االس�ت�ج��واب صاحبه
تدليس حني قالوا إن االستجواب على تغريدة
سابقة ،ومن قالوا هذا القول هم من أوقفوا وكالء
م�س��اع��دي��ن ب�س�ب��ب ت �غ��ري��دات س��اب �ق��ة ،وال �ي��وم ال
نحاسبك على م��ا ت�غ��ري��ده س��اب�ق��ًا ،ب��ل نحاسبك
ع �ل ��ى امل� �ص ��داق� �ي ��ة وامل� �ه� �ن� �ي ��ة ،وأن � � ��ا ت �غ��ري��دات��ي
موجودة ولم أمسح أي تغريدة وأنا لست وزيرًا
وتحاسبني األمة.
ول �ل �ع �ل ��م ع ��رض ��ت ع � �ل � ّ�ي ال � � � � ��وزارة ف� ��ي ال �س��اب��ق
ورفضتها ،فمصداقيتي م��ا تسمح .أم��ا الحنث
ب��ال �ق �س��م ح�ي�ن وص� �ف ��ت أن م ��ا ن �س��ب إل �ي �ه��ا م��ن
ت �غ��ري��دات ث��اب�ت��ة ،وال��وزي��ر ع�ن��دم��ا ي�ف�ق��د األم��ان��ة
املهنية واملصداقية السياسية ،حني قامت بمسح
ت��وي �ت��ر وان �س �ت �غ��رام ،واع �ت �ق��دت أن �ه��ا تستطيع
نفي ما تريد ،لكنها أنكرت ما قالته ،وهي التي
ق��ال��ت إن الحكومة متخلفة وال تطبق ال�ق��ان��ون،
وهل تريدين مسح كل تاريخك السابق من أجل

املنصب ال ��وزاري؟ وه��ي التي قالت عن الحجاب
ما لم يمكن قبوله منك ،ورفضت فكرة دعم حملة
وزارة األوقاف للبس الحجاب ،ولها تصريح آخر
تقول اإلسالم السياسي في حملة وزارة األوقاف،
ف �ه��ل ال ��دع ��وة إل� ��ى ل �ب��س ال �ح �ج��اب م ��ن اإلس�ل��ام
ال�س�ي��اس��ي؟ ف��ي ح�ين أن ال�ح�ج��اب ه��و م��ن صلب
ّ
ال��دي��ن ،وه��و امل��ؤك��د ف��ي ال�ق��رآن وال�س��ن��ة ،وقضية
ال�ب��ارات التي حاولت ال��وزي��رة نفيها ادع��ت أنها
فبركة موضوع ،واملقابلة واضحة ملن يستوعب
امل�ع�ن��ى ،وه��ي ال�ت��ي ق��ال��ت ف��ي مقطع ف�ي��دي��و «إن
ف�ك��رة ال�ب��ار ممكنة ،إذا ع�ن��دي تنظيم م��ن وزارة
الداخلية يمكن مع التطور».
ون �ح��ن ك�ش�ع��ب ك��وي �ت��ي ض ��د ال �خ �م��ر وال � �ب ��ارات،
فهذا ح�لال وح��رام وليست آراء ،فهل تريدون أن
ن�س�ك��ت ع��ن أم ��ور ت�خ��ص دي �ن �ن��ا؟ وت�ك�ل�م�ت��ي عن
االختالط فهذا رأيك ،لكن ال يمكن قبول الحديث
عن الثوابت ،فالحجاب والخمر ال يمكن املساس
بهما من حيث الحالل وال�ح��رام ،واألخ�لاق لديك
ن�س�ب�ي��ة ف �م��ا ل��م ي �ح��دث أم ��س ق��د ي �ح��دث ال �ي��وم،
وت �غ��ري��دة ال�ب�ح��ري��ن ح��اول �ت��ي ن�ف�ي�ه��ا وأن ��ا كنت
ف��ي ج�م�ع�ي��ة ح �ق��وق اإلن �س��ان وك �ن��ت ض��د القمع
لكن لست ض��د النظام ف��ي البحرين ،وكنت ضد
األن �ظ �م��ة ال �ت��ي دع �م��ت االن �ق�ل�اب ف��ي م �ص��ر ،وف��ي
البحرين ،ك��ان هناك ان�ق�لاب على الشرعية وأن��ا
ال أم�ث��ل ال�ح�ك��وم��ة وب��ال�ت��ال��ي ه��ذا رأي ��ي ،أم��ا أن��ت
ف�ع�ض��وة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة .وق��ال��ت أن دول ��ة عظمى
تدخلت وغ�ي��رت سياسة دول��ة ج��ارة فهل يعقل
ي��ا ح �ك��وم��ة ان ن�ق�ب��ل ب��وج��وده��ا ف��ي ال�ح�ك��وم��ة؟
فأنت عندك تطرف وان��ت صاحبة فكر اقصائي

ف��ي حكومة ك��ان م��ن امل�ف��روض أن تمثل املجتمع
وكل تغريداتها ما تمثل اإلسالم كما شاهدناها
ف��ي ال�ح�ج��اب وال� �ب ��ارات ،وال ��وزي ��رة غ�ي��ر متقبلة
للعاملني في وزارة األوقاف سواء كانوا سلفا أو
اخوانا ،فكيف راح تتقبلني الجمعيات الخيرية؟
واالخ ري��اض العدساني ال��ذي انتقد من استهزأ
باألذان انت من شن حملة عليه.

معاش تقاعدي
واس�ت��رس��ل ال��دم�خ��ي ف��ي م��راف�ع�ت��ه ،وق ��ال :االخ��ت
الوزيرة طلعت تقاعد مبكر لرعاية معاق يعني
حصلت على معاش كامل ،فهي تخالف السياسة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ألن ه ��ذا ال �ق��ان��ون خ �ص��ص م�ع��اش��ا
ك��ام�لا ل��رع��اي��ة امل �ع��اق ل�ك��ن م��ا ي�ج��وز مل��ن يحصل
على هذه الرعاية العمل في مجال آخ��ر ،وشلون
وانت وزيرة تقومني برعاية املعاق؟! فهي مخالفة
صريحة بالحصول على املال العام من دون وجه
حق واألدهى أن تأتي مسؤولة عن هيئة اإلعاقة
وه ��ي م ��ن خ��ال �ف��ت ق ��ان ��ون ه ��ذه ال �ه �ي �ئ��ة ،فيمكن
تجربة رئيس الوزراء جديدة في اختيار الوزراء،
أبلغت رئيس الوزراء بكل هذه املخالفات،
لكن هل
ِ
خصوصًا أن الحكومات السابقة كانت تبحث في
أمن الدولة عمن يأخذ رئيس قسم؟ وانت يجب أن
تذهبي إلى مكافحة الفساد.
وأض � � ��اف :ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ك ��ان ��ت ت �ع��ان��ي م��ن
م �ش��اك��ل ك �ث �ي��رة م��ع ه�ي�ئ��ة االع ��اق ��ة وك� ��ان ال �ك�لام
ع�ل��ى ق�ض�ي�ت�ين ،األول ��ى تسهيل االس �ت �ي�لاء على
امل��ال العام وت��زوي��ر وص��رف أم��وال من دون وجه
ح��ق ،وال�ق�ض�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ت��وري��د م �ع��دات م��ن دون
اإلج��راءات القانونية ومن قام بهذه املخالفة هو
خال الوزيرة وتمت اعادة فتح القضية مرة أخرى
أبلغت
وال تزال القضية في النيابة العامة .وهل
ِ
سمو رئيس ال��وزراء بقضية خالك وأنه مسؤول
م�س��ؤول�ي��ة م�ب��اش��رة ع��ن ق�ض�ي��ة م ��ال ع ��ام «ع ��داك
العيب»؟ فنحن هذا دورن��ا فالقضية ليست فكرًا
أو طائفية ،بل دفاع عن املال العام.
ورفعت الجلسة ألداء الصالة.
واس �ت��أن��ف ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة وط �ل��ب من
الوزيرة اسيري البدء بالرد على االستجواب.
وق � ��ال � ��ت اس � � �ي � ��ري :اش � �ك� ��ر االخ ال ��دم � �خ ��ي ع �ل��ى
ه� ��ذه امل �م ��ارس ��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة واس �ت �غ��ل ه��ذه
املناسبة،فإنني من املتمسكني بحق ال�ن��واب في
املمارسة الديموقراطية واقول ذلك رغم تحفظي
على االس�ت�ج��واب وامل�ح��اور املبهمة التي ج��اءت
ف��ي حيثياته «وق ��ل اع�م�ل��وا ف�س�ي��رى اهلل عملكم
ورس��ول��ه وامل��ؤم�ن��ون» ،ولكن لألسف ج��اءت هذه
املساءلة قبل العمل بالرغم من قسمي امام سمو
االم �ي��ر ،وأق ��ف ل�ل��رد ع�ل��ى اس �ت �ج��واب يحاسبني
على ك�لام يمكن قلته او ما قلته ،او افكار يمكن
قلتها او م��ا قلتها ،وه��ذا منعني م��ن استخدام
اآلي ��ة ال�ك��ري�م��ة ف��ي ال �ب��دء ل�ل��رد ع�ل��ى االس�ت�ج��واب
واق � ��ول اآلي� ��ة ال �ك��ري �م��ة «رب� ��ي اش� ��رح ل��ي ص��دري
وي �س��ر ل��ي ام � ��ري» ،وع �س��ى ان ي �ك��ون ل �ه��ذه اآلي��ة
ال�ك��ري�م��ة ل�ل��رد ع�ل��ى االس�ت�ج��واب وي�م�ك��ن ل��م تتح
ال �ف��رص��ة ألغ �ل��ب م��ن ه��م ف��ي ال�ق��اع��ة او خ��ارج�ه��ا
للتعرف على املواطنة غدير اس�ي��ري ،ولكن اجد
ن�ف�س��ي م�ج�ب��رة للكشف ع��ن حقيقة شخصيتي
فانا ابنتكم غدير محمد محمود اسيري مواطنة
كويتية عادية ام واخت وزوجة وتعلمت ان بيت
ال �ج��د ف�ي��ه اط �ف��ال ي�ن�ت�م��ون ال��ى م��ذاه��ب م�ت�ع��ددة
وت�ع�ل�م��ت م��ن اس��رت��ي ال�ت�ع��دد ف��ي ال ��رأي وال ��رأي
اآلخ� � ��ر وت �ع �ل �م��ت ك ��ل ذل � ��ك م ��ن خ �ل��ال امل �م��ارس��ة
العملية وليس الظواهر الصوتية ،فأنا من بيت
ي �ق��دس ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ،ول �ه��ذا ام � ��ارس اح �ت��رام
اآلخ��ر بالرغم من اختالفي معه وذهبت ألميركا
وحصلت على درجة املاجستير بتخصص نادر
في القانون االجتماعي وحصلت على الدكتوراه
وعملت في الجهات الحكومية وبعدها استاذة
ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ق��ان��ون وان �ق ��ل ل�ل�ط�ل�ب��ة ح ��ب ال��وط��ن
ومستقبال جميال وكنت اعلم طلبتي ان��ه يمكن
ان ننتقد فيه ما نشاء حتى انتقادي انا شريطة
ان يكون انتقادًا بناء فكنت اعلمهم كيف يكونون
ناقدين وليسوا معارضني ،والكل يعرف ان هذه
الحكومة عمرها قصير فكيف قبلت ال��دك�ت��ورة
غدير اس�ي��ري بالعمل ف��ي ه��ذه الحكومة لكنني
إليماني بضرورة العمل لخدمة وطني ومن هذا
الباب لم يكن لي عذر لالعتذار عن خدمة وطني،
خاصة ان الدعوة جاءتني من االخ العزيز سمو
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ص��اح��ب ال�ث��وب النظيف
ك �م��ا اط �ل��ق ع�ل�ي��ه ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد،
وب��ال��رغ��م م��ن ح�ب��ي وع�ش�ق��ي ل�خ��دم��ة ب �ل��دي وان��ا
ل �س��ت م ��ن ال ��ذي ��ن ي�ت�م�س�ك��ون ب��ال �ك��رس��ي وادع ��و
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مجلس األمة

الهاشم  :جنسية واحدة
تتحكم في أسعار إنتاج المزارع

الفضل للجبري :أنت شكو؟

انتقادات الذعة لغياب النواب

انتقد ن��واب غياب الرقابة على أسعار السلع ،واتهموا مقيمني باالحتكار
والتالعب في األسعار.
وق��ال��ت النائبة ص�ف��اء ال�ه��اش��م« :م��اف�ي��ا واف��دي��ن تتحكم ف��ي س��وق ال��وف��رة،
جنسية واحدة تتحكم بأسعار كل إنتاج املزارع ،وأصحاب املزارع يئنون،
إلى متى هذا الوضع يا حكومة؟!.

ناقش املجلس أمس رسالتني واردتني على بند الرسائل ،ولم يوافق في الرسالة األولى
على طلب النائب أحمد الفضل ،بإحالة جميع االقتراحات بقوانني ورغبة ذات الصلة
ب �ت �ج��اوزات ف��ي م� ��زادات ش�ب��رة ال�خ �ض��ار ،وش �ك��اوى ب�ش��أن ارت �ف��اع أس �ع��ار بيعها في
الجمعيات التعاونية واألس��واق ،إلى لجنة تحسني بيئة األعمال ،حيث صوت باملوافقة
على اإلحالة  11عضوا من إجمالي الحضور ،وعددهم  43عضوا.
و ف��ي الرسالة الثانية ،اطلع املجلس على تقرير من األمانة العامة عن اجتماعات
لجان املجلس الدائمة واملؤقتة خالل الفترة من  29اكتوبر  2019حتى  31ديسمبر
 ،2019حيث شهد النقاش انتقادات الذعة للتغيب عن اجتماعات اللجان ،وطالب
ن��واب ،خ�لال مناقشة رسالة الفضل ،الحكومة بالتحرك لحماية ا مل��زارع الكويتي
واملستهلك ،وضبط أ س�ع��ار البيع ،وإ ن�ه��اء سيطرة ا ل��وا ف��د ي��ن على س��وق املنتجات
الزراعية.
وفي مداخلة له ،قال وزير االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري :إن الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية أصدرت قرارات تنظم عمل الشبرات ،مطالبا باستمرار
مناقشة املوضوع في لجنة املرافق ،حيث جرى قطع شوط كبير فيه ،بالتعاون مع اللجنة،
فتدخل النائب أحمد الفضل قائال :يا وزي��ر االع�لام ان��ت شكو ..ه��ذا موضوع يخص
النواب؟
وخالل مناقشة الرسالة الثانية ،أشاد النواب بجهود األمانة العامة في إعداد هذه التقارير
الدورية ومتابعة عمل اللجان ،مؤكدين ضرورة تفعيل مواد الالئحة الداخلية ،لتحفيز
النواب على حضور اجتماعات اللجان لتعزيز إنجازات املجلس التشريعية.

وزيرة الشؤون :مستمرة في عملي
تعهدت وزيرة الشؤون غدير أسيري بمواصلة عملها .وقالت عقب جلسة
االستجواب املقدم لها من النائب ع��ادل الدمخي :أن��ا مستمرة في عملي،
واألم� ��ور ط�ي�ب��ة ،وس��أه�ت��م بتهيئة ال�ج��و األن �س��ب للشباب ول ��ذوي اإلع��اق��ة
واملسنني وأطفال الرعاية ،وتحقيق اإلص�لاح لبناء مستقبل أفضل لتلك
الفئات.
وأضافت «أهم شيء أن ننظر ملستقبل الشعب الكويتي» ،مشيرة الى انها
«تحدثت عن عدم دستورية االستجواب بسبب تطرق العضو املستجوب
ألمور ال عالقة لها باالستجواب ،وقد أعلنت خالل سير االستجواب عن
تحفظي على هذا األمر».
وأكدت أن معظم نواب املجلس يمدون أيديهم للتعاون بشكل مباشر ،معربة
عن استعدادها لألخذ بما يقدمونه من نصائح لتطوير العمل بالوزارة وما
يطرحونه من خالل أسئلتهم البرملانية.

الكويت 07

الهاشم ومانشيت سبقلا في جلسة أمس

الدمخي :من تريدين في األوقاف إذا لم تتقبلي االخوان والسلف؟
أسيري :تدافع عن الحريات وتحاسبني على رأيي؟ هل حكمت بالعدل يا عادل؟!
تتمة المنشور على الصفحة | 06
اهلل ان يعينني على حمل االم��ان��ة وس��أك��ون اول
املنسحبني من ه��ذا املنصب حني اشعر بعجزي
عن القيام بخدمة بلدي.
واض ��اف ��ت :ب ��دأ االخ امل�س�ت�ج��وب ب��االس�ت�ن��اد إل��ى
امل � � ��ادة ال � � � �ـ 100م ��ن ال ��دس� �ت ��ور ال �ت ��ي ن �ص��ت ع�ل��ى
محاسبة الوزير عن مهام واعمال وزارت��ه وهنا
اذك��ر اع�م��ال وزارة ال�ش��ؤون كونها املسؤولة عن
امل�س�ن�ين وامل �ط �ل �ق��ات واص �ح��اب االع��اق��ة وس�ج��ن
االحداث ودور الرعاية ،اي ان غالبية اعمال هذه
ال��وزارة ترتبط بالفئات املستضعفة ولهذا كنت
أت�م�ن��ى ان ي�ك��ون االس �ت �ج��واب فيما ي�خ��ص ه��ذه
ال�ش��رائ��ح وه��ذا االس�ت�ج��واب سيمضي اي��ا كانت
نتائجه لكن رسالتي لكم واطالبكم بااللتفات الى
هذه الفئات املستضعفة.
فأصابتني ال�ح�ي��رة وال �ت��ردد ح�ين ق��رأت العديد
من اآلراء التي ذهبت إلى شبهات دستورية حول
هذا االستجواب ،والتي قالت ال يجوز استجواب
ال ��وزي ��ر ع ��ن األع� �م ��ال ال �ت��ي س �ب�ق��ت وق ��ت ت��ول�ي��ه
مهام العمل ال��وزاري وق��رار املحكمة الدستورية
ف��ي ج�ل�س��ة /2006/10 ،9وب �ع��د اط �ل�اع ع ��دد من
امل�خ�ت�ص�ين أك ��دوا وج ��ود ال�ش�ب�ه��ات ال��دس�ت��وري��ة
في هذا االستجواب ،وألني حريصة على احترام
الدستور فقد سارعت بإرسال طلب االستيضاح
ح� ��ول م ��ا ك� ��ان ي �ق �ص��ده ف ��ي ال� �ع� �ب ��ارات امل�ب�ط�ن��ة
وامل �ب �ه �م��ة ،ع �ل �ن��ي أج� ��د م �خ��رج��ًا ل ��ي ول � ��ه ،ول�ك��ن
ل�لأس��ف ج��اء ن��ي رده خاليًا م��ن أي توضيحات،
وب��ذل��ك ل��م ت�ت��ح ل��ي ال �ف��رص��ة م �ع��رف��ة االت �ه��ام��ات
املوجهة لي ،فحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

الدولة البوليسية
وقالت :إن الشبهات الدستورية التي شابت هذا
االستجواب قد تجعلني شريكًا أساسيًا في هذه
املخالفة ،وهذا ما جعلني أتردد كثيرًا على اإلقدام
على هذه الخطوة ،ألنني ال أريد أن يذكر اسمي
وقد خالفت الدستور ،خصوصًا أنني قد أقسمت
أمامكم وأم��ام سمو األمير ،وه��ذا ما جعلني في
ح�ي��رة م��ن أم ��ري ،وإن كنت أش�ت��اق إل��ى مواجهة
ه ��ذا االس �ت �ج ��واب وإظ� �ه ��ار ال �ح �ج��ة ،وق ��د ي�ك��ون
استجواب األخ الدمخي من أقصر االستجوابات،
إال أنه كان فنانًا ومحترفًا في تعبئة الصفحات
بالعبارات التي أسست لعقلية الدولة البوليسية
وإع � ��ادة م�ح��اك��م ال�ت�ف�ت�ي��ش ،وي��ؤس��س أن املتهم
مذنب حتى تثبت ب��راء ت��ه ،وق��د ال يقتنع لكنني
سأثبت براءتي باألدلة والبراهني.
وم� ��ع األس � ��ف ال �ش ��دي ��د ل ��م ي �س �ت �ن��د إل� ��ى وق ��ائ ��ع،
وع �ن��دم��ا ط�ل�ب��ت اس�ت�ي�ض��اح�ه��ا ي��أت��ي ال� ��رد قبل
يومني ويذكر أنه سيقدم األدلة في الجلسة وكأنه
يريد اس�ت��دراج��ي ،وال أتذكر قيامي بالطعن في
اللحمة الخليجية ،فعلى ماذا نجتمع وعلى ماذا
ت�ق��ام ه��ذه امل�ح��اك�م��ة ط��امل��ا ي��رف��ض األخ الدمخي
اإلفصاح عن الوقائع والحوادث التي لم يذكرها
ف ��ي ص �ح �ي �ف��ة االس � �ت � �ج ��واب؟ ول �ح �س��اس �ي��ة ه��ذا
االس�ت�ج��واب ول�خ�ط��ورة م��ا ج��اء ف�ي��ه ،وذك��ر األخ
امل�س�ت�ج��وب أن�ن��ي ق�م��ت ب��ات�ه��ام ال �ن��واب بمغازلة
القواعد االنتخابية ،ولكن تصريحي كان حينها
ب��أن�ن��ي ل�ي��س ل ��دي وق ��ت ،وك �ن��ت أت�م�ن��ى م��ن األخ
ال��دم�خ��ي االت �ص��ال ب��ي مل�ع��رف��ة م ��اذا ك�ن��ت أقصد
أفضل من تضييع أوقاتكم الثمينة ،ولكن لألسف
ل ��م ي�ه�ت��م ب �ه��ذا ال �ج ��زء م ��ن ال �ت �ص��ري��ح ،ال سيما
أنني ب��دأت عملي ب��زي��ارة ميدانية ل��دور الرعاية
وحاولت تفهم معاناة األطفال ،وماذا يحتاجون
ل�ت�ع��دي��ل أوض��اع �ه��م ،وم��ا ه��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات التي
ً
يحتاجونها ،خصوصًا أن ه�ن��اك أط�ف��اال ليست
ل��دي�ه��م أوراق ث�ب��وت�ي��ة ح��ال��ت دون ت�م�ك�ن�ه��م من
ال �ع�ل�اج ،وأن ��ت ال �ي��وم ت�ق��ف أم ��ام اهلل ث��م الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ل�ي�ح��اس�ب��ك ف��ي تضييع وق��ت املجلس
وت�ن��اس��ي ح��اج��ات ن��زالء ه��ذه ال ��دور ،وخ��اف اهلل
فيهم وفي الكويت.
وب��ال �ف �ع��ل ق �ص��دت ب �ع��ض أع �ض��اء م�ج�ل��س األم��ة
وال� �ت� �ي ��ارات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،وه � ��ذا ال ي �ع �ن��ي جميع
ال �ن��واب ،وإن ك��ان ال يحمل ف��ي ط�ي��ات��ه أي تهمة
أو ج��ري�م��ة ،خصوصًا أن ذات األم�ي��ر مصونة ال
تمس ،وبهذا فهو الشخص الوحيد الذي ال يمكن
املساس به .أما غير سمو األمير ،فال ذات مصونة،
وإن كنت قد تعرضت إلى بعض التجريح ،لكنني
أع�ت�ق��د أن امل��وض��وع ن�س�ب��ي ،ف�لا أق�ص��د اإلس ��اءة
ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ،وإن ك ��ان اس �ت �ج��واب األخ ع��ادل
قصير ،لكنه يحمل في طياته أم�رًا خطيرًا ،حني
ق��ال إن ال��وزي��رة طعنت ف��ي ال �ن��واب ،وه��ذا اتهام
مباشر للشعب الكويتي ،وبهذه الجملة يؤسس
امل�س�ت�ج��وب إل ��ى أن ال�ط�ع��ن ب��ه يعتبر ط�ع�ن��ًا في
الشعب الكويتي ..ما هذا االستخفاف بالعقول؟

ف �ه��ل ال �ط �ع��ن ب ��ي ي �ع �ت �ب��ر ط �ع �ن��ًا ب �س �م��و رئ �ي��س
ال��وزراء ،وطعنًا بسمو األمير الذي اختاره؟ فهل
ح�ك�م��ت ب��ال �ع��دل ي��ا ع ��ادل وان ��ت ت�ع�ل��م ان ال�ظ�ل��م
ظلمات يوم القيامة؟
وأض��اف��ت أس�ي��ري :اتهمني املستجوب اتهامات
ع��دة ،فما ك��ان ينسب إل� ّ�ي م��ا ه��و إال تشكيك في
وطنيتي ،وم��ا هو مستند عليه في ادع��اءات��ه ما
هو إال افتراءات ّ
مست بثوابتي وثوابت أسرتي
في املادتني  35و 36من الدستور ،كفلت لي حق
التعبير ع��ن ال��رأي واالع�ت�ق��اد ،فهو ح��ق ل��ي .لكن
ال �غ��ري��ب ان ه �ن��اك ت�ن��اق�ض��ا ي��ا أخ ع � ��ادل ،ف��أن��ت
عضو في املجلس منذ  2011فأي التزامك بالقسم
ال��دس �ت��وري ال ��ذي تتكلم ع�ن��ه وأن ��ت م��ن ي��ري��د ان
ينصب املشنقة ل��ي سياسيًا؛ فقط ألنني ّ
عبرت
ع ��ن رأي ال �س �ي��اس��ي ،الن� ��ه خ �ل��ط ب�ي�ن م�ح��اس�ب��ة
املواطن وال��وزي��ر؟ وان كنت لم أخالف الدستور،
لكنه هو من خالف الدستور ،فأنا قمت بتجميد
ح�س��اب��ي ع�ل��ى «ت��وي�ت��ر» واح�ت�ك��ار ح�س��اب��ي على
«االن�س�ت�غ��رام» فقط ملتابعيني ال�س��اب�ق�ين ،وذل��ك
م��ن ب ��اب ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال�خ�ص��وص�ي��ة ،وح�ص��ره
على العائلة واألصدقاء ،وحسابي على «تويتر»
ّ
كنت أعلق فيه عما أشاء ،فأنا ال أندم عما كتبته
ّ
فهو يعبر عن رأي��ي في وقته ،وم��ن مبدأ حماية
الحكومة وصيانة العمل ال ��وزاري قمت بإقفال
ح �س��اب��ي ال �ش �خ �ص��ي م��ؤق �ت��ًا ،ول ��ذل ��ك أرج � ��و من
الجميع إزال��ة اللبس ب�ين إغ�لاق حسابي ،خوفًا
من بعض تغريداتي ،وحماية الحكومة وصون
وجودي فيها.
وش� � ��ددت ال� ��وزي� ��رة ع �ل��ى ان ه� ��ذا االس �ت �ج��واب
سقطة في حياة البرملان الكويتي ،وكيف قرأتم
ه ��ذا االس �ت �ج��واب ول ��م ُي �ص��ب أح ��د ب��ال�غ�ث�ي��ان؟
وه��ل ن�ح��ن ف��ي مجلس ت�ش��ري�ع��ي ع��ري��ق أم في
ت�ج� ّ�م��ع ل�ل�ق�ي��ل وال� �ق ��ال؟ وك �م��ا ات�ه�م�ن��ي ال�ن��ائ��ب
باالستحالل للبارات وشق املجتمع ،فهذا واهلل
كذب وتدليس وافتراء ان نجا منه الدكتور في
الدنيا فلن يفلت في اآلخرة من عقاب اهلل ،فكيف
له ان يتهم امرأة كويتية بهذه التهم ،وأنا بنت
أسرة محافظة لها مكانتها وتاريخها؟! أما في
م��ا ي�خ��ص م��وض��وع ال�ح�ج��اب ف��أن��ا أح �ت��رم كل
الديانات واملعتقدات ،وال ّ
أفرق في احترامي بني
دين وآخر أو مذهب وآخر ،لكن هذا االستجواب
ح � ��اول ال �ت��دل �ي��س ،ألن �ن ��ي ع �ل �ق��ت ع �ل��ى ن��وع�ي��ة
اإلعالن وليس مضمون اإلعالن والحجاب ،فأنا
مسؤولة عما ّ
صرحت به ،ال عما يفهمه الطرف
اآلخ��ر ،وعليه ان يعود إل��ى اآلي��ة الكريمة «وال
تلبسوا الحق بالباطل ،»..وكما قال املستجوب:
هل لهذه الوزيرة ان وزارة تهتم باألسرة؟ وأنا
أق��ول :من املستغرب ان يستجوب نائب وزي��رة
على رأيها ومن املستغرب ان يستجوب وزيرة
قبل أداء أعمالها ،وكنت ق��د ب��دأت حياتي بني
ط�ل�ب�ت��ي وق �ب �ل��ت ال �ع �م��ل ف ��ي ال �س �ل��ك ال�س�ي��اس��ي
وان ت�ت��اح ل��ي ال�ف��رص��ة ف��ي اإلص�ل�اح وان يكون
مستقبل ال�ك��وي��ت أف�ض��ل م��ن م��اض�ي�ه��ا ،لكنني
ص��دم��ت ب ��أن ه �ن��اك م��ن ي �ف� ُ�ج��ر ف��ي ال�خ�ص��وم��ة
معي؛ فقط لالختالف معه في الشكل واألفكار
وال� � �ع � ��رق ،وال � �ك ��وي ��ت ب ��اق �ي ��ة ون� �ح ��ن زائ � �ل� ��ون،
وامل �ن��اص��ب زائ �ل��ة وك�ل�ن��ا راح� �ل ��ون ،وع�ل�ي�ن��ا أن
ن� �ت ��واض ��ع أم� � ��ام اهلل .وال� �ك ��وي ��ت ب �ح ��اج ��ة إل ��ى
الجميع ،وأمد يدي لنتعاون ونخلص بالعمل
ِّ
حتى نسلم هذا الوطن إلى األبناء وهو بأفضل
حال ،تحت قيادة سمو أمير البالد.

حديث باسم بين الدمخي وعاشور

غدير أسيري:

استجواب الدمخي سقطة ..ويحيي الدولة
البوليسية ومحاكم التفتيش
■ لست ممن يستذبح
على الكرسي
■ يتهمني بتحليل
البارات وهذا كذب..
عائلتي محافظة وأمي
محجَّ بة
■ عائلتي تضم 1500
شخص ووجود  24معاقاً
بينهم طبيعي
وفي مرافعته الثانيةّ ،ردًا على الوزيرة أسيري،
قال الدمخي :تستمر الوزيرة بالطعن في النواب
وامل �ج �ل��س ،وت �ق��ول ي��ؤس��س ال��دول��ة ال�ب��ول�ي�س�ي��ة،
وتقول الدستور في هذا املجلس ال ُيحترم .وهذا
غيض من فيض االتهامات ،والوزيرة تستمر في
التضليل ،وأنا قلت بوضوح ان الرد في الجلسة،
ولكنها تنفي هذه الوقائع ،على الرغم من عرض
مقاطع فيديو توضح ما قالت من إس��اءة لدولة
خليجية والبارات والحجاب ،والغريب ان الكالم
عندك كثير ،وتقولني إنني ما تابعت ،وحولتيها
فأنت من
اليوم إسالمية ،واألخالق عندك نسبية،
ِ
قالت يجب وضع بارات في الكويت بشرط وجود
ال �ض��واب��ط ،وأن� � ِ�ت م��ن ق��ال��ت إن ح�م�ل��ة ال�ح�ج��اب
ت �ش��ق ص��ف امل �ج �ت �م��ع ..ول�ل�ع�ل��م ي��ا وزي� � ��رة ،ت��رى
من رسالة وزارة األوق��اف لديها رسالة واضحة
ب��دع��م وت��أص�ي��ل ال �ث��واب��ت ،وط��امل��ا أن��ت اآلن أم��ام
مخالفة جلية في القانون ال يجوز لك البقاء في
ال��وزارة ،واملفروض أن يتم تحويلك إلى «نزاهة»
أو النيابة الستحاللك امل��ال ال�ع��ام ،ولكي «أس��د»
عليك ال�ط��ري��ق ،وان كنت تريدين العمل ،فعليك
ال�ت�ق��دم إل��ى املحكمة إلص ��دار ح�ك��م ب�ع��دم ال�ق��درة
على رعاية املعاق.
وهل قلت لسمو الرئيس أن لديك تقاعدا لرعاية
املعاق؟ ومن أسرتك هناك  24معاقا ،وراح أطالب
بتحقيق في هذا العدد.
وه �ن��ا ،ق��اط��ع ال �ن��واب :ص�ف��اء ال�ه��اش��م وس�ع��دون
ح� �م ��اد وأح � �م ��د ال �ف �ض ��ل ،ال ��دم �خ ��ي الع �ت �ق��اده��م
ب�خ��روج��ه ع��ن م�ح��اور االس�ت�ج��واب وح��دي�ث��ه عن
أع��داد املعاقني من أس��رة ال��وزي��رة ،وطلبوا نقطة

ً
حفاظا
أقفلت حساباتي في «تويتر»
على خصوصيتي ..وال أندم على ما كتبته

نظام ،كي يوضح املستجوب أن هذه الجزئية من
االستجواب.
وت��اب��ع ال��دم �خ��ي ،وق � ��ال :ن�ع��م ه ��ذه ال�ج��زئ�ي��ة من
االستجواب ،ولم أخرج عن محوري ،وأقول اليوم
مل��اذا يجب ط��رح الثقة بها؟ بسبب اتهام النواب
وه��ل يقتنع ال �ن��اس ب�م��ا ق�ل��ت ،ول�ك��ن ي�ج��ب ط��رح
الثقة عندما تستحل محارم اهلل عز وجل ،واليوم
االصالح يأتي من خالل الوزراء ،وأن تأتي بوزير
يملك أمانة ومهنية وخبرة ،ولكن ما هي خبرتك
أنت لكي تكوني وزيرة؟ فما بالك بوزير يخالف
القانون؟! وهذا االستجواب الصالح نهج.
وت��دخ �ل��ت أس� �ي ��ري ب �ق��ول �ه��ا :خ ��ال ��ف األخ ع ��ادل
ال ��دم �خ ��ي ال�ل�ائ �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة ح�ي�ن ت �ط ��رق إل��ى
أس ��رت ��ي ،وإن ك ��ان ع ��دد أس��رت��ي أك �ث��ر م��ن 1500
شخص فمن الطبيعي أن يكون هناك  24شخصا
م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ،وأن��ا املسؤولة
عن رعاية والدي الذي يعاني من الفشل الكلوي،
وأن��ا خرجت على بند رع��اي��ة م�ع��اق ،وأن��ا أسكن
على نفس العنوان الذي يسكن به والدي ،وكانت
هناك مخالفات على الجمعيات ،وأعتقد أن األخ
املستجوب يستجوبني لهذا السبب ،وأن��ا أقول
لكم أن�ت��م ال�ق�ض��اة وأن�ت��م تحكمون وم��ا نقبل أن
ي�ح�ط�ن��ي ع �ل��ى امل �ن �ص��ة وي �س �ت �ش��رف ع �ل � ّ�ي ،وأن ��ا
ل��م أخ��ال��ف وال ي��وج��د ع �ل� ّ�ي أي م�خ��ال�ف��ة واح ��دة،
لكن م��ن غير املعقول أن أصعد م��ن يخالفني أو
ألنني ام ��رأة ،وه��ذه نكسة ف��ي مجتمعنا قبل أن
تكون نكسة في املجلس ،ولكن سنقاوم من أجل
ال�ك��وي��ت .وف��ي األث �ن��اء ،ح��دث ج��دل ب�ين ع��دد من
ال�ن��واب ،حيث قالت الهاشم «كملي وال تخافني

أسيري والعقيل ..يداً بيد

ت��راه��م خايفني على جمعياتهم الخيرية وأن��ت
وزيرة الشؤون».
وتدخل النائب عبدالكريم الكندري «يا رئيس إذا
كنت تسمح باملقاطعة ترى راح نقاطع».
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ه� ��اي� ��ف« :ج � ��اوب � ��ي ع�ل��ى
امل�ع��اق�ين» ،فأكملت ال�ه��اش��م وق��ال��ت« :ال تخافني
وك �م �ل��ي واك �ش �ف �ي �ه��م» وت ��دخ ��ل رئ �ي��س امل�ج�ل��س،
ووجه كالمه إلى أسيري« :يا وزيرة لو سمحتي
ال ت� ��ردي� ��ن ع� �ل ��ى أي ط � ��رف ي �ق��اط �ع��ك ووج� �ه ��ي
كالمك للرئاسة وم��ن يريد التعبير عن رأي��ه في
التصويت».
وواصلت أسيري قائلة« :هناك لجان طبية هي
التي ح��ددت أن الوالد يستحق االعاقة وال زالت
غير مضطرة لشرح حالة وال��دي الصحية ،ولم
أخ ��ال ��ف أي إج � ��راء ق��ان��ون��ي ،وه� ��ذا غ �ي��ر م�ق�ب��ول
ال �ت �ط��رق إل ��ى أس��رت��ي ،وه ��ذه س��اب �ق��ة ،واإلن �س��ان
متغير ،والحكومة متغيرة ،وحكموا ضمائركم،
وال�غ��ري��ب م��ا ف��ي أح��د منكم سألني ع��ن خطوات
االص�ل�اح ل��دي ،وم��ا ه��ي خطط العمل ل��دي؟ وما
سوف ّ
أقدم في املستقبل؟ وأنا متأكدة أن الحكم
امل� �ت ��زن ه ��و ال � ��ذي ي �ج �ع��ل ي ��د ال� �ت� �ع ��اون م �م �ت��دة،
وأشكرك يا سمو رئيس الوزراء على هذه الثقة».
وهنا تدخلت الهاشم :محشومة وما قصرتي.
وح�ين ق��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين« :سأتحدث
مؤيدًا لالستجواب» ،قاطعته الهاشم بقولها« :يا
وزيرة الشؤون هذه أول جمعية افتحي ملفاتها».
وب� ��دأ ال �ن��ائ��ب أس ��ام ��ة ال �ش��اه�ي�ن ح��دي �ث��ه ك�م��ؤي��د
ل�لاس �ت �ج��واب وق � ��ال :ان ال ��وزي ��رة رم ��ت امل�ج�ل��س
ب ��دائ �ه ��ا وان� �س� �ل ��ت ،وق ��ال ��ت ان امل �ج �ل��س ي �غ��ازل

الناخبني ،وكانت ممارسة الدكتور ع��ادل راقية،
رغم وجود البيانات الشخصية ،ولكنها حرصت
ع �ل��ى اق� �ح ��ام ال �ش �خ��ص ال � ��ذي ت ��رع ��اه ،ول�ل�اس��ف
زميلتها ت�ق��وم ب��إخ�لال الجلسة ،وأي��ن نحن من
مكافحة الفساد ،وتكون وحدة على رأس الهرم،
وهي من خالفت اللوائح.
والوزيرة تقول ان ما يثار بشأنها إشاعات ،ولم
تتكلم عن الحجاب ،وال درع الجزيرة وال�ب��ارات،
وبعد إظهار الوثائق تراجعت ،وقالت أن��ا قلت،
لكن ه��ذه اإلس��اءات غير مقبولة ال من سني وال
شيعي ،فكيف أضع على «الشؤون االجتماعية»
من ادعت بإقامة محاكم التفتيش ،واملسألة ليس
لها أي مصلحة عامة ،وك��ل الحجج الدستورية
س �ق �ط��ت ،ع �ن��دم��ا ق �ب �ل��ت ص� �ع ��ود امل� �ن� �ص ��ة ،ف��أي
ذريعة ادعتها ،والدستور يقول ّ
مجرد التلويح
ب��امل �س��ؤول �ي��ة وت �ج��ري��ح ال ��وزي ��ر ك�ف�ي��ل ب��إح��راج��ه
وال��دف��ع به إل��ى االستقالة ،واآلن قضية متداولة
منذ أكثر من أسبوع ،وهي تصر على الصعود،
ل�ك�ن�ه��ا ت�ف�ك��ر ف��ي ع�م�ل�ي��ة ان�ت�خ��اب�ي��ة ،ول �ه��ذا فهي
تصر على إح��راج الحكومة بتمسكها بالتجربة
االنتخابية .وهي التي حاولت جر املجتمع إلى
صراع ليبرالي ـــ إسالمي أو سني ــ شيعي ،وهي
ال�ت��ي ت �م��ارس ادخ ��ال عائلتها ف��ي االس�ت�ج��واب،
املستجوب ارتقى باملساءلة السياسية ،فهل
ولكن
ِ
سترتقي ال��وزي��رة باملنصب وت�ق��دم استقالتها؟
ونسأل اهلل أن يعيننا على تقديم ما ينفع األمة
بحضرها وبدوها وسنتها وشيعتها.
وبينما قال النائب صالح عاشور :انا معارض
ل�ل�اس �ت �ج ��واب ،ل �ك��ن ات � �ن� ��ازل ع ��ن دوري ل�ل�اخ
احمد الفضل ،قال الفضل :ان تصريح الوزيرة
ب��ان ال �ن��واب ي��دغ��دغ��ون امل �ش��اع��ر ،وان ��ا اح��اول
دغدغة مشاعر ناخبيني من خالل االلتزام بما
وعدتهم به ،وانت يا اخ عادل خير من يمارس
الدغدغة بما تقوم به خ�لال ه��ذا االستجواب،
وان� � � ��ت ب� ��ذل� ��ك ت� ��ري� ��د ان ن � �ع� ��رض ع �ل �ي ��ك ان ��ت
وربعك وال نريد الشخصنة في االستجواب،
فاستجواب ال�خ��راز وه��و م��ن ربعكم ،واالخ��ت
ص �ف��اء ك��ان��ت ض ��د ح �م �ل��ة ال �ح �ج��اب ف �م��ا ه��ذا
امل�ن�ط��ق االع� ��وج ،فكيف ت�ح��اس��ب ال �ن��اس على
آرائها وانت من يطالب بالعفو عن من صدرت
في حقهم احكام قضائية ،وتطالب بعودتهم،
فال َ
تنه عن خلق وتأتي بمثله وان��ت مخالف
للقانون يا اخ ع��ادل للوساطة عن ابنك الذي
كان يدخل هواتف نقالة الى املساجني ،وانت
م��ن ق��ال ك�لام��ا ف��ي ح��ق ال ��دول امل �ج��اورة اقسى
مما ذك��ر ،وال يفسر اال بانه اس��اءة للعالقات،
ويا رئيس ال��وزراء عليك ان تأتي بوزرائك من
كهف وليس لديهم حسابات وال آراء سابقة،
وك� ��م واح � ��د ف ��ي ال �ص ��ف االول ك ��ان ��ت ل ��ه آراء
مخالفة للتوجهات الحكومية ،وعليك ان تعلم
ان��ك أت�ي��ت ب�م��ا ل��م ي��أت ب��ه م��ن قبلك اح ��د ،ول��ن
يأتي من بعدك وراح نقص يد من يتعدى على
الحجاب ،ونكف يد من يتعدى على اي طرف
اخر ،ونعلم ان هناك عشرة موقعني على طلب
طرح الثقة ونعلم ملاذا هم هنا ،وان لم ننتصر
للمظلوم فإن اهلل سيعاقبنا على ذلك.

لن أرد الخطيئة
وتقدمت وزيرة الشؤون غدير اسيري بالحديث،
وق ��ال ��ت :اش �ك��ر س �م��و رئ �ي��س ال � � ��وزراء ع �ل��ى ه��ذه
الثقة ،واشكر الوزراء والوزيرات واالخوة النواب
واالخت النائبة بشكل خاص ،وهذا يدل على ان
ال�ك��وي��ت بتنوعها ،واش �ك��ر االخ ع ��ادل ال��دم�خ��ي،
واتعهد بأنني لن ارد الخطيئة بخطيئة ،بأنني
ال اف �ت��ح اي م �ل��ف ألي ش �خ��ص ال م��ن ق��ري��ب وال
بعيد ل�لاخ ع��ادل الدمخي ،وك��ل شخص لو نبي
نفتح ملفاته ما راح نخلص ،والدستور الكويتي
ي�ن��ص ع�ل��ى ع��دم تحمل ط��رف ع��ن ط��رف اخ��ر اي
تهمة او خطأ او تجاوز ،وانا من اسرة محافظة
وامي محجبة وادافع عن اللي البس اسود حتى
لو كنت البسة احمر ،واتمنى ان اي شخص قبل
ان يحكم على اي ط��رف قبل ان يتأكد من القرار
الذي سيتخذه ،وال يمكن ان اتطرق الى اي شيء
ق��د ي�ض��ر باملجتمع وه ��ذه االش �ي��اء دخ�ي�ل��ة على
الفريج الكويتي.
وهنا قال الرئيس الغانم :تقدم عشرة من االعضاء
بطلب ط��رح الثقة ب��وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية،
وه��م :ري��اض العدساني ،عبداهلل فهاد ،د.محمد
ه ��اي ��ف ،خ ��ال ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ،م �ح �م��د امل �ط �ي��ر ن��اي��ف
امل ��رداس ،ع�ب��دال��وه��اب البابطني ،ث��ام��ر السويط،
وعبدالكريم الكندري وعبداهلل الكندري.
واض��اف انه وفقًا لالئحة الداخلية ينظر الطلب
ف��ي جلسة  4ف�ب��راي��ر ،ث��م رف��ع ال�ج�ل�س��ة ال��ى الغد
(اليوم االربعاء).
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البلدي

إطالق اسم العجيري

التقيد بالئحة السالمة

تعديات على الممتلكات

اقترح العضو م .عبد السالم الرندي إطالق اسم العالم الفلكي صالح محمد العجيري
على شارع رقم  46في منطقة الزهراء (جنوب السرة) قطعة  7الكائن فيه مقر النادي
العلمي الكويتي ،تقديرًا ملا قدمة للبالد والعالم العربي من أبحاث ومؤلفات وإنجازات
وبرامج علمية ،وحصوله على قالدة دول مجلس التعاون الخليجي في العلوم عام .1988

دعت ادارة العالقات العامة في البلدية أصحاب الشركات الى التنبيه على سائقي الجرافات
والحفارات والنسافات التقيد الكامل بالقوانني واالنظمة املعمول بها في الئحة السالمة،
بعدم إلقائهم أية مخلفات تسد املناهيل أو ّ
تشوه املنظر العام وحتى ال يتعرضوا للمساءلة
في ظل رصد األجهزة الرقابية للمخالفات في جميع املحافظات.

قال رئيس فريق طوارئ بفرع بلدية املحافظة ناصر الهاجري ان املفتشني قاموا بالكشف
على  30محال ،أسفر عن تحرير  5مخالفات تنوعت ما بني إقامة إعالن واستغالل ارتداد
من دون ترخيص وتوجيه إن��ذاري تعد على أم�لاك ال��دول��ة ،مؤكدًا العمل على الحد من
املظاهر السلبية التي تشكل تعديًا صريحًا على املمتلكات العامة للدولة.

أدّ ت إلى ارتفاع اإليجارات وأسعار العقارات

العنزي لـ سبقلا :المضاربات العقارية ّ
حولت
السكن الخاص إلى مناطق استثمارية
زكريا محمد

كشف عضو المجلس البلدي ،م .حمود العنزي ،عن تقديمه
مقترحين لحل مشكلة ارتفاع إيجارات السكن الخاص وأسعار
المنازل بشكل كبير.
وقال العنزي ،في تصريح لـ سبقلا ،ان تخصيص مناطق السكن
الخاص يهدف الى توفير حق الرعاية السكنية للمواطنين،
وليست كمناطق لالستثمار والمضاربة العقارية.
ب�ي��ن ال� �ع� �ن ��زي أن ت ��دن ��ي ن� �س ��ب ال� �ب� �ن ��اء ف� ��ي ال �س �ك��ن
االستثماري وارتفاعها في السكن الخاص أدي��ا الى
جذب رؤوس األموال االستثمارية الى مناطق السكن
الخاص ،مما أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل كبير،
يفوق قدرة املواطن على شراء البيت.
وأوض� ��ح أن ك�ب��ح ه ��ذه األس �ع��ار امل��رت�ف�ع��ة مسؤولية
ال��دول��ة ،ع��ن ط��ري��ق ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى االق �ت �ص��اد بطريقة
إيجابية ،وتوفير بدائل لرؤوس األموال االستثمارية،
كذلك توفير بديل للطلب املتزايد على إيجارات السكن
الخاص ،على اعتبار ان السكن االستثماري فشل في
جذب العوائل الكويتية العتبارات اجتماعية ،مشيرًا
إلى أنه جرى تقديم مقترح لوضع قيود على تأجير
م �س��اح��ات ق �س��ائ��م ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص ،وك ��ذل ��ك ت��وف�ي��ر
م�ن��اط��ق تخصيص ج��دي��دة ت�ح��ت اس�ت�ع�م��ال السكن
املمتاز لألحياء الراقية م��ن خ�لال توفير فلل لجذب
العائالت الكويتية.

تنظيم اإليجارات
وش � � ��دد ال � �ع � �ن ��زي ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة أن ت � �ق� ��وم ال� ��دول� ��ة
بتخصيص م�س��اح��ات للسكن ال �خ��اص ،وتسليمها
للمؤسسة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية ،ل�ت�ق��وم ال��دول��ة
بتوفيرها للمواطنني وف��ق م�ب��دأ اإلس �ك��ان امليسور
التكلفة ،وت� ّ�رخ��ص البلدية البناء لقسائم املواطنني
وفق الئحة البناء ،التي يقوم أس��اس التصميم على
إس� �ك ��ان ع��ائ �ل��ة ك��وي �ت �ي��ة واح � � ��دة ،وي �س �م��ح ل�ص��اح��ب
العالقة بحرية التصميم لعقاره ،وعمل شقتني في
الدور األخير فقط ،على أن يكون املنزل غير مقسم إلى
شقق في األدوار األخرى ،ويجري تصميمها كوحدة
واحدة.
وأعرب عن أسفه لتأثر السكن الخاص كثيرًا وبشكل
س�ل�ب��ي ب�س�ب��ب دخ ��ول رؤوس األم � ��وال االس�ت�ث�م��اري��ة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ،ال� �ت ��ي ح ��ول ��ت ه � ��ذه ال �ق �س��ائ��م إل � ��ى س�ك��ن

تخصيص أحياء راقية
في مناطق جديدة
إعداد الئحة ّ
تنظم
إيجارات «الخاص»
استثماري ،مما رف��ع قيمتها بشكل خ��ارج عن طاقة
امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي ،وأض ��ر ب�م�ب��دأ اإلس �ك ��ان امل�ي�س��ور
الحال ،كما أدخل السكن الخاص في مضاربات رفعت
من أسعاره ،مما شل قدرة املواطن الكويتي على شراء
املنزل ،كما رفع اإليجارات بشكل كبير.
واقترح العنزي تكليف البلدية إعداد الئحة تنظيمية
ّ
تنظم إي �ج��ارات السكن ال�خ��اص ،وت�ض��ع ق�ي��ودا على
إي� �ج ��ارات م �س��اح��ات ال �س �ك��ن ال �خ��اص ب��االس �ت��رش��اد
باآلتي:
 ال ي �س �م��ح ب �ت��أج �ي��ر م �س��اح��ات ف ��ي ق �س��ائ��م ال�س�ك��نال �خ ��اص إال ب �ع��د ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص إلي �ج��ار
السكن الخاص من البلدية.
 ي�ح��دد ال�ت��رخ�ي��ص ال��وح��دات السكنية ال�ت��ي ممكنتأجيرها للغير ومساحات كل وحدة ،على أال تتجاوز
م�ج�م��وع امل�س��اح��ات الكلية امل��رخ�ص��ة للقسيمة وف��ق
رخصة البناء.
 يسمح بترخيص الوحدات السكنية حسب الوحداتاملسموح فيها في الئحة البناء بالشكل التالي:
أ  -تأجير إحدى الشقتني في الدور األخير أو كلتيهما.

حمود العنزي

ب  -تأجير باقي القسيمة بعد خصم الشقتني.
ج  -تأجير القسيمة بالكامل.
 ال يسمح بتأجير أي شقق أو مساحات غير مرخصةفي رخصة البناء الخاصة بالقسيمة.
 تشترط موافقة املؤسسة العامة للرعاية السكنيةعلى اصدار الترخيص.
 ال تزيد القيمة اإليجارية للترخيص على  750فلسًاللمتر الواحد شهريًا..
 يغرم تأجير مساحات قسائم السكن الخاص غيراملرخصة م��ن البلدية بمبلغ دينارين للمتر شهريًا
لكل متر مخالف.
وتمنى أن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بدراسة
إع � ��داد ال�ل�ائ �ح��ة م ��ع ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ،واح��ال �ت �ه��ا
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ب �ل��دي الق ��راره ��ا خ�ل�ال ث�ل�اث��ة أش �ه��ر من
تاريخ صدور قرار املجلس البلدي بالتوجيه إلعداد
الالئحة.

األحياء الراقية
وق ��ال ال�ع�ن��زي إن��ه ف��ي م��ا ي�خ��ص تخصيص مناطق
السكن املمتاز لألحياء الراقية باملشاركة مع القطاع
ال �خ��اص ،وذل ��ك نتيجة ل�ل�ح��اج��ة امل��اس��ة للمواطنني
لتوفير مساحات سكنية مالئمة لهم لحني الحصول
على حقهم بالرعاية السكنية ،والع�ت�ب��ارات لعزوف
الكويتيني ع��ن ت��أج�ي��ر م�س��اح��ات سكنية ف��ي السكن
االستثماري ،وأدى لفشل ق��درة السكن االستثماري

العمودي على استقطاب األسر الكويتية للسكن فيها
خالل فترة االنتظار لدورهم في الرعاية السكنية.
وأك��د أن تأجير الشقق داخ��ل مناطق السكن الخاص
أص � �ب ��ح س ��وق ��ا زاخ � � � ��را اس �ت �ق �ط��ب رؤوس األم � � ��وال
االستثمارية ،وأص�ب��ح يستحيل على امل��واط��ن ش��راء
منزل ،وتحولت كثير من مناطق السكن الخاص إلى
مناطق استثمارية بفرض الواقع ،مما أخرج السكن
الخاص عن الغايات التخطيطية له ،خاصة مع قيام
ك�ث�ي��ر م��ن أص �ح��اب رؤوس األم� ��وال بمخالفة الئحة
البناء إلق��ام��ة أكثر م��ن شقتني م��ع تقسيم امل�ن��زل إلى
عدة شقق في جميع األدوار.
وت �م �ن��ى ال �ع �ن��زي أن ت �ق��وم ال �ب �ل��دي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية وج �ه��ات ال��دول��ة
املختلفة بتخصيص أراض تستعمل للسكن املمتاز
ل�لأح�ي��اء ال��راق �ي��ة ،ت��وف��ر م�س��اح��ات سكنية إي�ج��اري��ة
يتم تخصيصها للمؤسسة لتطرحها على التطوير
االستثماري وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص
امل �ع �م��ول ب��ه ف��ي امل��ؤس �س��ة ع�ل��ى أن ي�ت��م االس �ت��رش��اد
باآلتي:
 تخصص مساحات السكن املمتاز لألحياء الراقيةبدءًا من مساحة  50ألف متر مربع وأعلى.
 م ��راع ��اة ق ��رب ه ��ذه امل �س��اح��ات ل�ل�م�ن��اط��ق السكنيةالحالية.
 دراس� � ��ة امل �س ��اح ��ات ال �ب �ي �ض��اء أو امل �س ��اح ��ات ال�ت��يخصصت لجهات حكومية عدة ولم يتم استغاللها،
وت�ب�ل��غ م�س��اح��ات�ه��ا  50أل ��ف م�ت��ر م��رب��ع أو أع �ل��ى في
جميع املحافظات.
 تخصص املساحات للسكن املمتاز لالحياء الراقية،وتحال إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية لطرحها
على مطورين للقطاع الخاص وفق نظام الشراكة.
 تصميم األح �ي��اء ال��راق �ي��ة ف��ي ه��ذه امل �س��اح��ات وف��قمخططات تعتمد من البلدية واشتراطات بناء خاصة
بها يصدر بها قرار خاص من املجلس البلدي.
 ت �ش �م��ل األح� � �ي � ��اء ال ��راق � �ي ��ة م� �س ��اح ��ات ل�ل�ت�خ�ض�ي��روم�س��ارات للمشاة وال��دراج��ات وإدارة خاصة بجمع
النفايات وتدويرها.
 تطبق املعايير العاملية في املدن الحديثة في تصميمهذه األحياء الراقية.
 توفير فلل سكنية لإليجار للمواطنني بنظام األدوارأو القسيمة بالكامل.
 تضع املؤسسة العامة للرعاية السكنية االشتراطاتوال �ض��واب��ط ال �ت��ي ت�ض�م��ن أن ت��وف��ر ه ��ذه امل �س��اح��ات
لإليجار.

تشكيل
«الخدمات العامة»
واف� ��ق م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ع �ل��ى ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ب��امل�ج�ل��س ل�ت�ت��ول��ى ال�ن�ظ��ر
ف ��ي امل ��وض ��وع ��ات ال �ت��ي ت��دخ��ل ض �م��ن ن�ط��اق
اختصاصاتها ومناقشتها ورفع توصياتها
إلى مجلس الوزراء برئاسة خالد الروضان
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وع�ض��وي��ة وزراء
ال�ن�ف��ط وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ،واألش �غ��ال ال�ع��ام��ة،
وال��دول��ة ل�ش��ؤون اإلس�ك��ان وال��دول��ة للشؤون
البلدية والدولة لشؤون الخدمات ،والدولة
لشؤون مجلس األمة.

إعادة ترقيم
 3قطع في الشويخ
وافقت البلدية على ترقيم القطع (، 7 ، 6
 )8بمنطقة الشويخ ،لتكون حدود القطعة
ً
رق��م  6ش �م��اال ط��ري��ق ج �م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر،
وج �ن��وب��ًا ط��ري��ق ال �ج �ه��راء وش��رق��ًا ش��ارع
خ��ال��د امل� ��رزوق «ال ��دائ ��ري ال �ث��ان��ي» وغ��رب��ًا
ال�ش��وي��خ اإلداري ��ة (ع) ،وح��دود القطعة 7
ً
ش �م��اال ش ��ارع ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،وج�ن��وب��ًا
ط��ري��ق ج�م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر ،وش��رق��ًا ش��ارع
خ��ال��د امل ��رزوق «ال��دائ��ري ال�ث��ان��ي» ،وغ��رب��ًا
ً
ميناء الشويخ ،وح��دود القطعة  8شماال
ش � ��ارع ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ،وغ ��رب ��ًا ش ��ارع
خالد املرزوق «الدائري الثاني» ،وجنوبًا
ط��ري��ق ج�م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر ،وش��رق��ًا ش��ارع
ال �س��ور ،ع�ل��ى أن ت�ق��وم اإلدارات املختصة
ب ��اع ��ادة ت��رق �ي��م ق �س��ائ��م ال �ق �ط��ع ورب �ط �ه��ا
ب �م �ع �ل��وم��ات �ه��ا األص� �ل� �ي ��ة ب� ��أرق� ��ام ال �ق �ط��ع
وال �ق �س��ائ��م ال �س��اب �ق��ة ،وإع� ��داد امل�خ�ط�ط��ات
الخاصة بذلك.

مركز فرعي
لتعاونية الجليب
أق��ر ال�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي ط�ل��ب وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية تخصيص موقع مركز ضاحية
فرعي ثان لجمعية جليب الشيوخ بمساحة
تقريبية ق��دره��ا  10آالف متر م��رب��ع تقريبًا،
بمنطقة جليب الشيوخ ،قطعة  ،25شريطة
االلتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق
معها قبل التنفيذ.
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تطوير التعليم
يحتاج إلى
إرادة سياسية
د .حامد الحمود
كنت والدكتور خالد السعد – أستاذ التمويل في جامعة الكويت
– ضيفني على برنامج هاشتاق ال��ذي بثته ق�ن��اة املجلس يوم
الخميس / 16 / 01 ،2020وكان هذا الهاشتاق حول التعليم في
الكويت .وقد أجاب الدكتور السعد على تساؤالت حول املشاكل
والفرص والتحديات التي تواجه الجامعة ،بينما أجبت أنا على
األسئلة التي تدور حول مشاكل التعليم التي تخص املراحل من
الروضة حتى الثانوي .وسأقوم بطرح أهم ما تم نقاشه حول
مرحلة م��ا قبل الجامعة ف��ي ه��ذا البرنامج ال��ذي قدمته املذيعة
املتميزة نجمة الشمالي.
ولعل أهم مدخل على موضوع التعليم يكمن في أن نبدأ الحديث
ح��ول كيفية قياس مستوى التعليم .وق��د رأينا أن هناك كثيرا
من أدوات القياس ،أهمها :أداء الطلبة الكويتيني في االمتحانات
الدولية؛ التيمز للعلوم والرياضيات والبيرلز للقراءة ،حيث نجد
أن أداء طلبة البحرين في هذه االمتحانات تفوق على أداء الطلبة
الكويتيني بأكثر م��ن مئة نقطة ،فقد بلغ متوسط أداء طلبتنا
حوالي  350نقطة ،بينما كان أداء طلبة البحرين يزيد على 450
نقطة .وللمقارنة ،فإن أداء دول متميزة مثل سنغافورا واليابان
وكوريا يزيد على  600نقطة.
أم��ا امل�ق�ي��اس ال�ث��ان��ي لتقييم ال�ط�ل�ب��ة ،ف�ي��أت��ي م��ن أداء الطلبة في
امتحانات القدرات التي تتطلبها جامعة الكويت لتقييم قدرات
الطلبة لدخول جامعة الكويت .وهذه البيانات واملعلومات تعامل
بسرية من قبل جامعة الكويت لكونها ال تقيم الطلبة فقط ،وإنما
تقيم امل��دارس التي تخرج فيها الطلبة .ولقد عرفت من أستاذ
ف��ي جامعة الكويت أن هناك فجوة تبلغ ح��وال��ي  30درج��ة بني
معدل التخرج في الثانوية ونتائجه في امتحانات ال�ق��درات في
ال�ج��ام�ع��ة .وللتوضيح ،ف��إن م��ن ي�ن��ال م�ع��دال ي��زي��د على تسعني
في املئة في الثانوية العامة يحصل على حوالي  60درج��ة في
امتحانات القدرات .هذا وتأكدت أن امتحان القدرات يعد بالتعاون
مع وزارة التربية ،أي ان مستواه ال يحدد من الجامعة فقط ،وإنما
بالتنسيق مع التربية ،مما يعني أن الدرجات العالية في الثانوية
العامة كثيرا ما توزع من دون استحقاق.
أما األداة الثالثة املتوافرة لتقييم قدرات الطلبة بعد الثانوية العامة،
فيمكن تحديدها ف��ي إج ��راء م�ق��اب�لات م��ع أس��ات��ذة م��ن جامعة
الكويت والطلب منهم تقييم مستوى طلبتهم في السنة الجامعية
األولى.
ومن املؤسف أو املؤلم أن هذه النتائج املتدنية للطلبة الكويتيني
تأتي من دولة تصرف على التعليم نحو مليار وسبعمئة مليون
دينار ،حيث إن طالب الروضة يكلف حوالي  4700دينار ،بينما
يكلف الطالب في املراحل االبتدائية وإلى الثانوية حوالي 4400
دينار .لذا ،فزيادة الصرف على التعليم لن تحل املشكلة .فاملشكلة
تأتي بأن هذه التكلفة العالية ال توجه نحو تطوير التعليم ،وإنما
إل��ى طبقات م��ن امل�س�ت��وي��ات اإلداري� ��ة ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة .فمثال
رخصة املعلم التي تتطلب تدريب املعلمني على محتوى امل��ادة
وطرق تدريسها ،وسمعنا عن تطبيقها منذ سنوات ،لم تبدأ بعد.
أما املنهج ،الذي يشمل طرق التدريس إضافة إلى الكتب املقررة،
فإن تطويره شبه مجمد .والكتب وبعد سنوات عديدة ال تأتي إال
من مصدر واحد .وهذا املنهج يسبب معاناة للطلبة خصوصًا
في مادتي الدين والقرآن واللغة العربية ،واملعاناة موصولة إلى
أمهاتهم وآبائهم الذين عليهم أن يلقنوا أبناءهم معلومات في
الدين ال يفهمون معانيها .ومن الغريب في املنهج أن مادة القرآن
وال��دي��ن يزيد وزن�ه��ا النسبي على م��ادت��ي الرياضيات والعلوم.
وزيادة ظاهرة الغش تثبت أن ما يدرس في الدين ال يتحول إلى
سمو في األخالق وال يرتقي بالسلوك .لكنه يعمل تدني جهوزية
الطلبة في العلوم والرياضيات واللغة العربية .هذا ومن ناحية
اخ��رى فإن عدد األي��ام التي يدرسها الطالب الكويتي في السنة
هي من األق��ل أو األق��ل في العالم .ووفقا ملا ذك��ره الدكتور زيد
الزيد من كلية التربية في األنباء في  ،2019 - 8 - 23فإن عدد
األيام التي يذهب فيها الطالب الكويتي الى املدرسة في املدارس
الحكومية تبلغ حوالي  119يومًا فقط بينما هي  170يومًا في
امل��دارس الخاصة .هذا واطلعت على دراس��ات اخ��رى حول عدد
األي ��ام ال��دراس�ي��ة ف��ي دول اخ ��رى ،ف��وج��دت أن امل�ت��وس��ط العاملي
حوالي  190يومًا ،وهي في اليابان و كوريا حوالي  225يومًا.
وقد صدم املهتمون بشأن التعليم في الكويت عندما وجدوا أن
عطلة نصف السنة للمدارس االبتدائية للعام الحالي قد بدأت في
 5ديسمبر وستنتهي في  2فبراير.
إن إصالح التعليم يعتبر مشروعا بالغ التعقيد ،ال يستطيع أن
يقود تنفيذه وزير أو وكيل أو حتى وزارة .فجهاز وزارة التربية
ال�ح��ال��ي غ�ي��ر م��ؤه��ل ل�ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ،ه��ذا م��ع وج ��ود عناصر
مخلصة ومتمكنة .تطوير التعليم يحتاج إل��ى إرادة سياسية
تشرف على تطوير استراتيجية ثم خطط يطبق بعضها من
خ�لال التنسيق وامل�ش��ارك��ة م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة .وال�ب�ع��ض اآلخ��ر
يطبق بالرغم من وزارة التربية.

الكويت 09

ّ
كتاب وآراء

جرة قلم

نقال شباب «المرور»ّ ..
َّ
نقال شابات «الجمارك»!

َّ
م��ل ال�ن��اس م��ن ال�ك�لام ع��ن ال�ف�س��اد وال�س��رق��ات ال�ت��ي تحدث
يوميًا لألموال العامة من قبل ضعاف النفوس من حراميتنا
الصغار والكبار ..إل��ى املستأثرين للمناقصات الحكومية
بأثمان مضاعفة ،مع تأخير بالتنفيذ وأخطاء فاحشة ،لم
تكن ترتكب على أيامنا من صغار املقاولني الوافدين! وال
ن��دري مل��اذا ال ي�ع��دل ال�ق��ان��ون بعد أن اش�ت��د ع��ود شركاتنا
وتجارنا املحليني ،وذل��ك بإلغاء ش��رط وج��ود وكيل محلي
للشركات األجنبية ..ألننا اكتشفنا أن الشريك املحلي هذه
ُ
األي��ام في أغلب الحاالت هو أ ّس البالء ..بينما أشقاؤنا في
الخليج ال��ذي��ن يتعاملون م��ع ال�ش��رك��ات األجنبية الشهيرة
ّ
مباشرة ،آسيوية كانت أو أوروبية أو أميركية ،تمشي األمور
لديهم بسهولة ويسر؟!
وه��ذا ليس بموضوعنا ..موضوعنا األول ه��و ع��ن أح��وال
املرور الكويتي الذي يمر بأسوأ حاالته منذ أن فتحنا أعيننا
ووعينا على هذه الدنيا في الكويت وغيرها من بلدان ،فقد
ّ
كنا «نتطنز» على أح��وال امل��رور في إح��دى ال��دول الشقيقة،
فأصبحنا ننافسها في السوء ،فقادة السيارة ال يحترمون
ً
السرعة إال عند املرور على الكاميرات ،والسيارات تقاد ليال

وأنوارها الخلفية واألمامية مغلقة أو محروقة ،وحارة األمان
أصبحت ح��ارة سباق ،خصوصًا لسيارات الدفع الرباعي
الضخمة التي يقودها الشباب هذه األيام ،والسيارات تقف
بوسط البلد أمام إشارات ممنوع الوقوف لساعات من دون
ّ
نترحم
حساب وال رقيب ،والحبل على الجرار! وأصبحنا
ع�ل��ى أي ��ام ال �ق �ي��ادات امل��روري��ة ال�س��اب�ق��ة؛ أم �ث��ال عبدالحميد
الحجي وثابت محمد املهنا ..وأصبحنا نتمنى أن يتوافر
ال��وق��ت ل��وزي��ر داخليتنا ال�ح��ال��ي امل�ش�غ��ول ب�م�ه��ام أك�ث��ر من
شعر رأسه ،ويعني على رأس هذه الدائرة من اشتهر بالحزم
والعزم أمثال طيب الذكر عبدالفتاح العلي ..ومؤخرًا ،سررنا
ل�ص�ح��وة إدارة امل ��رور ب��إص��داره��ا ق ��رارًا بمنع منتسبيها
العاملني بالشوارع بالبحلقة في هواتفهم النقالة ،متمنني أن
ن��رى تطبيقًا جديًا وحازمًا لهذا القرار املستحق منذ مدة
طويلة ،لكن أن تأتي متأخرًا خير من أال تأتي أبدًا ..وها نحن
ّ
باالنتظار ،واهلل الستار أال يكون ذلك القرار مثل الحبر على
ورق األشجار!
***
منذ أيام ،وصلت من رحلة طويلة من إحدى املدن األوروبية،

محطات

المعلومات المدنية..
والقيود االنتخابية!
بما أن البطاقة املدنية هي املستند األكبر واأله��م
ال��ذي يحمله املواطنون واملقيمون ،وال��ذي أدى إلى
استغناء حاملها عن جوازات السفر والجنسية في
حال املراجعة للدوائر الحكومية والوزارات واألجهزة
ال��رس�م�ي��ة ،فيجب وب�ع��د  35سنة على ص��دوره��ا،
أن ت�ت�ح� ّ�س��ن خ��دم��ات ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للمعلومات
املدنيةّ ،
وتطور من إجراءاتها ،وتتماشى مع الحياة
اإللكترونية ال�ت��ي يعيشها ال�ع��ال��م ،خصوصا في
التواصل مع أصحاب هذه البطاقات املعتمدة حتى
في السفر بني دول مجلس التعاون الخليجي.
هناك كالم عن أن الهيئة سجلت أناسا غرباء على
منازل مواطنني من دون معرفة أصحاب البيوت،
ل ��زوم ان�ت�خ��اب��ات م�ج�ل� َ�س��ي األم ��ة وال �ب �ل��دي ،وحتى
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ،وال �ك �ث �ي��رون م��ن امل��واط�ن�ين
يكتشفون هذا األمر بالصدفة ويستغربون كيفية
تسجيل الكثير م��ن األش�خ��اص على بيوتهم من
دون موافقتهم أو علمهم ،وه��و األم��ر ــــ إن ثبتت
ّ
يتسبب في مشاكل
صحة هذه االدع��اءات ـــــ الذي
تصل إلى حد الجرائم ،وان كان أحد املسجلني على
منزل شخص آخر ،ويكون مطلوبا أو مطاردا من
قبل أشخاص ألي سبب ،ولو تم استخراج عنوانه
فسيتوجهون إلى املنزل الخطأ ،ويمكن أن يشعلوا
ّ
ال�ن��ار ف��ي ال�س�ي��ارات املتوقفة ف��ي ال�خ��ارج ،اعتقادا
ُ
منهم أنه منزل الشخص امل َ
طارد ،ويمكن أن يعتدوا
ع�ل��ى أي م��واط��ن ي�خ��رج م��ن امل �ن��زل ،معتقدين أن��ه

عبدالله النجار
شقيق أو قريب للذي يطاردونه!
ربما الهيئة بشكل غير مقصود ،أو ت��م التحايل
ب � ��األوراق امل�ق��دم��ة ل�ه��ا وغ�ي��ره��ا م��ن االس �ب��اب ،في
ك��ل االح ��وال يجب اي�ج��اد الحلول املناسبة الب�لاغ
أصحاب امل�ن��ازل من املواطنني عن طريق خدمات
ال�ت��واص��ل وال�ه��وات��ف ان��ه ج��رى تسجيل أشخاص
على امل�ن��زل ال��واق��ع ف��ي املنطقة والقطعة وال�ش��ارع؛
ليعرف صاحب البيت ماذا يحدث في عقاره ،وهو
أم��ر سهل وال يمس أي أم��ور سرية أو شخصية،
وأع�ت�ق��د أن��ه أم��ر س�ه��ل ،خ��اص��ة أن ه�ن��اك خ��دم��ات
شبيهة ،تقدمها وزارات وأجهزة الدولة ،مثل وزارة
ّ
العدل ،التي تبلغ أي مواطن عن مواعيد الجلسات،
و«ال��داخ �ل �ي��ة» ال �ت��ي ت �ق��وم ب��إي �ص��ال م�ع�ل��وم��ات عن
م��واع�ي��د ان�ت�ه��اء صالحية رخ�ص��ة ال�ق�ي��ادة ودفتر
ال�س�ي��ارة وغ�ي��ر ذل��ك م��ن ال�خ��دم��ات ،وب�م��ا أن بداية
ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ه��ي م��وع��د ن�ق��ل ال�ق�ي��ود االنتخابية
وتغيير العناوين وتسجيل الناخبني الجدد ألول
مرة ،فيجب أن تبدأ من اآلن الهيئة العامة للمعلومات
املدنية ف��ي إي�ج��اد ح��ل لوقف التالعب بنقل قيود
الناخبني ،وأعتقد أن الحل املناسب إبالغ أصحاب
ال �ع �ق ��ارات إل �ك �ت��رون �ي��ا ب�ت�س�ج�ي��ل أش �خ ��اص على
منازلهم فورًا!

كبسولة

الفرصة تأتي مرتين
ك �ث �ي��را م ��ا م � ��رت م ��ن أم ��ام� �ن ��ا ف � ��رص ك �ث �ي��رة ول��م
نقتنصها فنضرب كفا بكف ألننا لم نستغل تلك
ال�ف��رص��ة ال�ت��ي ك��ان��ت م�ت��اح��ة أم��ام �ن��ا ،وب�ع�ض�ن��ا قد
ي�ه��ول امل��وض��وع فيبدأ بتوجيه كلمات قاسية إلى
نفسه ويصفها بالغباء ألن��ه أض��اع م��ن ي��ده شيئا
كان يتمناه .والبعض قد يعيش حياته وهو في كل
ح�ين ي��ذك��ر تلك ال�ف��رص��ة الضائعة ف��ي ك��ل مجلس
ولقاء ،ويحكي عنها ألوالده ويطلب من أوالده بأن
يحكوا قصته ألحفاده.
قد مرت ّ
علي الكثير من الفرص ولم استغلها ،وإذا
جلست ألع��د تلك الفرص فلن انتهي ،فليست كل
فرصة تستحق أن نستغلها ،فبعض الفرص ربما
توحي لنا بأنها البداية امل��رج��وة لكننا ف��ي م��ا بعد
ننتبه إلى أنها كانت فرصة سوداء.
ُ
يبقى السؤال :هل الفرص هي التي تتاح لنا أم نحن
من نوجدها؟
ب �ص��راح��ة ال أع� �ل ��م ،ألن اإلج��اب �ت�ي�ن ق ��د ت�ح�ت�م�لان
ُ
الصواب ،س��واء كانت هي التي تتاح لنا ،أو إذا كنا
ُ
نحن من نخلقها ،ال داعي بأن نشعر أنفسنا بأن

د .نادية القناعي
ضياع الفرصة هو النهاية ،ف��إذا استطعنا م��رة أن
نوجد فرصة فمعناها أننا نستطيع ذلك آالف املرات
ُ
بل أكثر ،وإذا أتيحت لنا الفرصة مرة ،فستتاح لنا
ثانية.
أذكر أن إحدى السيدات كانت تبكي بغزارة حتى
ظننت أنها فقدت عزيزًا ،وعندما استفسرت منها
عن السبب ،وصفت نفسها بالحمقاء وأنها كثيرًا
م��ا تضيع ال �ف��رص م��ن ي��ده��ا ح�ت��ى اع�ت�ق��دت بأنها
ال تستحق أي ف��رص أخ��رى ف��ي ه��ذه الحياة .كنت
أعلم ب��أن الكالم النظري لن يقنعها ،فقمت بسرد
حكاية قصيرة عن شخص هائم بالصحراء يشعر
ب��ال�ع�ط��ش ال �ش��دي��د ،وك ��ان ي�ح�ل��م ب�ق�ط��رة م ��اء حتى
يستطيع العيش ،وعندما وجد بئرا لم تصدق عيناه
ما رأت وف��رح فرحا شديدا ،فرمى نفسه بداخلها
ح�ت��ى ال يضيع ع�ل��ى نفسه ف��رص��ة ال�ت�ن�ع��م ب��امل��اء.
صحيح أنه لم يضيع الفرصة لكنه أضاع نفسه.

علي أحمد البغلي
ّ
فتوجهت إلى الجوازات ،وختمت جوازي ،وكانت الصفوف
ّ
ّ
طويلة جدًا في املطار القديم  ..T1تسلمت حقائبي وتوجهت
إلى مراكز التفتيش ،ف��إذا بي أفاجئ بأن من يقرر أن هذه
الحقيبة تفتش ،وت�ل��ك ال تفتش ،ه��و واف��د أجنبي ش��اب!!
ّ
ف �س �ك� ُّ�ت ع �ل��ى م �ض��ض ،ل �ك��ن م��ا أث� ��ار ح�ن�ق��ي ح��ق��ًا أن من
يجلس ليراقب شاشة ك��ام�ي��رات التفتيش ك��ان��وا  3فتيات
كويتيات ..وواح��دة منهن ،والتي كانت تجلس في الوسط،
كانت مشغولة بالبحلقة في هاتفها النقال ،وكان منظرها
ً
مخجال على كل األصعدة ،خصوصًا أن من كانوا ينتظرون
دوره��م للمرور أم��ام ح��زام التفتيش معظمهم من األجانب،
فماذا كانوا سيفكرون ويقولون عن موظفي حكومة «هذي
ّ
الكويت صل على النبي»؟! ومنا إلى األخوة املسؤولني عن
أولئك املوظفني الجمركيني ،ونقول لهم :ال يجوز إهمالكم
بعدم الرقابة على موظفيكم في تلك األماكن الحساسة.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكالم الحر
في ذكرى سعود الناصر

الدبلوماسي الذي
صنع المستحيل
داهم القحطاني
قبل  8سنوات انتقل إل��ى رحمة اهلل تعالى أح��د أه��م الدبلوماسيني العرب في
الوطن العربي خالل العقود األخيرة ،وهو الشيخ سعود الناصر الصباح.
وأقول أح��د أه��م الدبلوماسيني ال�ع��رب ألن��ه ،خ�لال عمله الدبلوماسي كسفير
للكويت في الواليات املتحدة ،قاد حربا دبلوماسية في العاصمة واشنطن ،حيث
ُيصنع ال�ق��رار األميركي في البيت األبيض والكونغرس .وفي نيويورك حيث
يصنع القرار األممي في األمم املتحدة.
واهلل يعلم وحده حجم الجهد الذي بذله الشيخ سعود كدبلوماسي إلنقاذ بلده
من الضياع والنسيان ،خصوصا أنه كان قلقا على أسرته وأقربائه املوجودين
في الكويت.
بوفواز كما ك��ان يحب أن نناديه عرفته ف��ي مناسبات ع��دة ،ك��ان أول�ه��ا قصة
طريفة جمعتنا خالل تغطية صحافية قمت بها لجريدة الراي عن حفل أقامته
جمعية هدية التعاونية ،برئاسة عضو مجلس األمة الحالي طالل الجالل ،لتكريم
الطالب املتفوقني تحت رعاية الشيخ سعود ،وحضرها ن��واب ينتمون للتيار
اإلسالمي ،حيث تم تكريم النائبني اإلسالميني على أنغام املوسيقى ،فكتبت عن
ذلك برصد املتغيرات التي جعلت نوابا إسالميني يشاركون الشيخ سعود في
الفعاليات ،بعد أن قام إسالميون قبل ذلك في مجلس األمة بمطاردته سياسيا،
والقيام باستجواب أجبره على تغيير منصبه الوزاري.
اتصل علي آنذاك ،وذكر لي أن هؤالء النواب انزعجوا مما كتبته ،واتهموني بأنني
أقوم بذلك ملصلحة نواب آخرين ،فشرحت له بأنني صحافي مستقل وأكتب ما
أرى من وقائع ،ومنها تغير موقف اإلسالميني من الشيخ سعود من املطاردة
السياسية للمشاركة في مرحلة معينة.
حينها ع��رض علي أن أعمل معه ضمن طاقمه في املجلس األعلى للتخطيط،
حيث كان عضوا فيه آنذاك ،فاعتذرت منه وشكرته.
القصة الثانية ،التي جمعتني بالشيخ سعود ،كانت خ�لال زي��ارة إعالمية لي
لجامعة والية أتالنتا ،حيث ذكرت لي بروفيسورة أميركية أنها ستطرح ،خالل
ن��دوة مقررة سلفا لنا كوفد عربي ،ما اسمته أكبر كذبة في تاريخ العالقات
العامة ،وهي ما َّادعته الكويت عن قيام الجيش العراقي ،خالل غ��زوه للكويت،
برمي األطفال الخدج لالستيالء على حاضنات األطفال في مستشفى العدان
ونقلها للعراق.
وهذا ِّ
االدعاء الكويتي الحقيقي كان باملناسبة من أهم أسباب موافقة الكونغرس
األميركي وبفارق بسيط على قرار الرئيس األميركي جورج بوش األب بشن
الحرب ضد الجيش العراقي لتحرير الكويت.
حينها قمت باالتصال بالشيخ سعود عبر هاتف منزله ،ورغم فارق التوقيت
ق��ام بالرد ف��ورا ،وح�ين أبلغته باملوضوع زودن��ي بتفاصيل قصة قتل الجيش
العراقي لألطفال الخدج ،وزودن��ي عبر الفاكس بالتقرير ،الذي انتهت له شركة
ك��رول للتحقيقات ،حيث ق��ام وف��د منها بزيارة مستشفى العدان بعد تحرير
الكويت ،وقابلت الطاقم الطبي ،ووصلت إلى أن القصة كانت بالفعل حقيقية.
في الندوة املقررة وحني انتهت األكاديمية األميركية من اتهامها للكويت باختالق
هذه الكذبة ،سألتها« :هل تثقني بشركة كرول للتحقيقات؟ فأجابت بالتأكيد أثق
بها» ،حينها طلبت أن تقرأ وعلى مسمع من مئات الطلبة الذين حضروا الندوة
نتائج تقرير شركة كرول عن املوضوع ،والتي تؤكد صحة رواية الكويت.
حينها قالت البروفيسورة إن هذا التقرير أنهى بالفعل هذه الكذبة ،وأثبت أن
الكويت كانت بالفعل صادقة في ِّادعائها.
رحم اهلل الشيخ سعود الناصر ،وغفر اهلل له ،فقد كان محبا حقيقيا لوطنه،
وتميز طوال فترة عمله الدبلوماسي والسياسي بالشخصية القوية الواضحة،
التي ال تضعف وال تهادن وال تتلون.

مجففات اليدين وأعقاب السجائر
ربما يبدو خ�لال وهلة أن ع�ن��وان املقالة غير متجانس وال
عالقة بني املوضوعني ،ولكن الحقيقة هي أن هناك ارتباطا
وتشابها بني االثنني ،في ما يخص البيئة وما يشكله االثنان
م��ن م�خ��اط��ر عليها وع�ل��ى العنصر ال�ب�ش��ري بالتبعية .أم��ا
مجففات اليدين والتي تستخدم بشكل كبير في الحمامات
العامة وبشكل خاص في املستشفيات ،فقد قال علماء في
جامعة ليدز البريطانية وفقا ملا أوردته صحيفة ديلي ميل إن
مجففات اليدين تزيد انتشار البكتريا على األرض بخمسة
أض �ع��اف اس�ت�ع�م��ال امل�ن��اش��ف ال��ورق �ي��ة ،وأن �ه��م ع �ث��روا خ�لال
تجاربهم على مستويات عالية م��ن البكتريا الخطرة التي
تسبب تسمم ال��دم واالل�ت�ه��اب ال��رئ��وي والتهابات أخ��رى في

املعدة واألمعاء عند استخدام تلك املجففات ،وأكد الباحثون
أن استخدام املجففات في دورات املياه يؤدي إلى خلق هباء
جوي مملوء بامليكروبات التي تلوث املنطقة املوجودة فيها،
ب�خ�لاف امل�ن��اش��ف ال��ورق �ي��ة ال�ت��ي ت�م�ت��ص امل �ي��اه وامل �ك��روب��ات
املوجودة على اليدين .أما أعقاب السجائر فقد أكدت األبحاث
أنها تمثل النسبة األكبر من «قمامة املحيطات» بما لها من
تداعيات صحية وبيئية هائلة على البشر .ورغم ذلك فإنها
ال تحظى بأهمية كبيرة في عملية التوعية البيئية ،ووفقا
ملنظمة «أوشن كونسرفانسي» األميركية فإنه قد تم إخراج
م��ا ي�ق��ارب م��ن ستني مليون عقب س�ي�ج��ارة م��ن السواحل
األم�ي��رك�ي��ة م�ن��ذ ث�م��ان�ي�ن��ات ال �ق��رن ،وه ��ذا رق��م م �ه��ول إذا ما

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

أخذنا في الحسبان حجم عقب السيجارة الواحدة ،وحيث
إن أعقاب السجائر تصنع في العموم من ألياف السيليلوز
التي ال تتحلل بصورة سريعة ،فإنها تدوم لفترة طويلة ويتم
تناولها م��ن قبل األس�م��اك وال�ك��ائ�ن��ات البحرية األخ ��رى ،ثم

تنتقل أضرارها إلى البشر .وهكذا يلتقي االثنان في دمار
البيئة واإلنسان.
• أزمة كبيرة كشفتها الصحافة البريطانية وجاءت مصاحبة
للجدل املثار حول خروج بريطانيا من االتحاد األوربي .فقد
كشفت محطة سكاي نيوز اإلخ�ب��اري��ة البريطانية أن سوق
«الكوكايني» ف��ي العاصمة البريطانية بلغ نحو مليار جنيه
إسترليني سنويا ،وأن متوسط استهالك هذه املادة املخدرة
يفوق استهالك مدن برشلونة وامستردام وبرلني مجتمعة،
وقد قدر االستهالك «اليومي» للكوكايني في لندن بنحو نصف
مليون جرعة ،وهي تساوي ضعف الكمية املستهلكة في أي
عاصمة أوروبية أخرى ..أرقام مخيفة لعاصمة «مسطولة».
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نور اإلسالم

حكم وأقوال

الفتح على اإلمام في الصالة

تسمية المولود

ــ قال أحد املفكرين :كلما وقفت أم��ام طفل شعرت بإحساسني :إحساس
العطف عليه لحياته الغضة ،وإح�س��اس االح �ت��رام للمكانة السامية التي
يمكن أن يصل إليها في املستقبل! فالطفل الذي نراه اليوم بني أيدينا يحبو
ويكبو ..قد يكون في املستقبل اآلمر الناهي واملتحكم في مصائر كثير من
الناس ،وقد يكون ذا شأن كبير وأمر خطير .فال تحقرن طفال وال تزدرين
أحدا ..وما رجال اليوم إال أطفال األمس!
ــ العقالء يختلفون ويتجادلون في حدود العقل ،دون بغض أو كراهية ،قال
الشافعي :أال يستقيم ْأن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟
اإلمام
ــ َو َالو ْق ُت َأ ْن َف ُس َما ُع ِن َ
يت ِب ِحف ِظ ِه
ََ
َ َ َ
ض ُ
يع
َوأ َر ُاه أ ْس َهل َما عل ْي َك َي ِ
ـ قال عمر بن عبدالعزيز :إن الليل والنهار يعمالن فيك ،فاعمل أنت فيهما.
وق��ال الحسن ال�ب�ص��ري :ي��ا اب��ن آدم ،إن�م��ا أن��ت أي��ام ف��إذا ذه��ب ي��وم��ك ذهب
بعضك.
َ َْ َ
َّ َ َ ْ
ـ ِإ ُن ُّا لنف َر ُح ِ َباأل َّي ِام نقط ُع َها
ْ
َوكل َي ْوم َمضى ُجز ٌء ِم َن ُ
الع ُم ِر
َ ٍ
ّ
ـ قال أكثم بن صيفي حكيم العرب :إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم.

سننه:
الفتح ْ َ ْعلى َاإلمام هو تصحيح خطئه وتذكيره ما نسي أثناء القراءة أو تلقينه
وبوب َأبو َداود ً َفي ْ ْ
إذا ُ َ
سكت في الصالة ،ويسمىْ :
إطعام ُ اإلمام!َّ َ َ
َ
َّ
َ
الص َال ِة ،وروى عن مُْال َس َّور ْبن َيز َيد مَْالا ِل ِك ِّى قال َشه ْد ُت َ
الصال ِة فت َر َك ش ْيئا ل ْم َيق َرأ ُه،
صلى َاهلل عليه وسلم َيق َرأ ِفي
للهَّ
ِ
ا
ول
س
ر
ِ
باب ال َ ُفت َ ِح ُعٌلى َ ِاإلَم ُ ِام ِ َفى َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ُ ِ ُ
ََ َ
َ َّ َ ْ َ
َ
ْ
فقال له رجل :يا رسول اللهَِّ ،تركت آية كذا وكذاُ .فقال رسول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم :هال أذكرت ِنيها .وعن عبد اهلل بن عمر أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم صلى صالة فالتبس عليه ،فلما فرغ قال ألبي بن كعب :أشهدت معنا؟ قال :نعم .قال :فما منعك أن تفتحها علي .وعن أنس رضي اهلل عنه :كنا
ُ
نفتح على األئمة على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .وروى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه :اذا استطعمك اإلمام فأطعمه؛ يعني:
ُ
الفتح عليه .وجاء عن عدد من الصحابة والتابعني استحباب الفتح على اإلمام .ويجب التنبيه الى أن التسارع الجماعي والتسابق والتساهل من بعض
املأمومني على الفتح على اإلمام من دون حاجة وبشكل فوضوي أمر غير محمود .وينبغي للمأموم إذا ارتج على اإلمام وعند استطعامه ،أن يخلص
النية هلل في الفتح على اإلمام ،والرد واجب إذا ّ
تغير املعنى ،أو كان الخطأ والنسيان في الفاتحة؛ ألنها من أركان الصالة التي ال تتم الصالة إال بها.
ويجب أن يكون الفتح برحمة وشفقة؛ ألن الفتح إعانة لإلمام ،وليس للتأديب ،وال مجال فيه للتشفي واالنتقام وتصفية الحساب ،كما يحصل من
بعض املأمومني إلحراج اإلمام أمام الناس .والغالب أن األئمة يتركون خلفهم من يفتح عليهم كاملؤذن ،وعليه فال ينبغي للمأموم أن يفتح على اإلمام
إذا كان يعلم أن خلفه من تكفل بالفتح عليه ،وإذا لم ُيعينّ خلف اإلم��ام فاتح ،فاألولوية في الفتح لألقربني من اإلم��ام ،وعليه فال ينبغي ملأموم في
أطراف املسجد أو في الصفوف املتأخرة والخلفية مزاحمة األقربني .كما أن كثرة الفاتحني على اإلمام فيه تشويش عليه وإرباك وخلط بني األصوات
لن يتمكن به اإلمام من سماع أحدهم بوضوح غالبًا ،وينبغي إعطاء اإلمام الفرصة في تصحيح الخطأ ،وعدم االستعجال عليه في الفتح ،والغالب أن
اإلمام املتقن قد يعرف خطأه مباشرة قبل الفتح ،فال حاجة للدخول السريع عليه ،ولهذا قال فقهاء الحنفية :وال ينبغي للمقتدي أن يفتح على اإلمام
من ساعته؛ ألنه ربما يتذكر اإلنسان من ساعته فتكون قراءته خلفه قراءة من غير حاجة .ويجب أن يكون الفتح بهدوء ورفق وصوت مسموع ال
عال وال مفاجئ يربك اإلمام.
مزعج وال ٍ

يسن أن َّ
يسمى املولود في اليوم األول أو اليوم السابع
من والدت��ه ،ويستحب للوالد أن يحسن اختيار اسم
امل ��ول ��ود؛ ل �ق��ول ال�ن�ب��ي ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م :إن�ك��م
ت��دع��ون ي ��وم ال�ق�ي��ام��ة ب��أس�م��ائ�ك��م وأس �م ��اء آب��ائ�ك��م،
ّ
فحسنوا أسماءكم (رواه أحمد وأب��و داود) .ويسن
َّ
أن يختار َّ ل��ه م��ن َاألس�م��اء َّم��ا ك��ان حسنًا؛ فقد غير
النبي َصلى اللهَُّ َعل ْي ِه َو َسل َم األسماء القبيحة ،وأمر
بذلك .فقد ّ
غير صلى اهلل عليه وسلم اسم عاصية،
وق��ال :أن��ت جميلة (رواه مسلم) .وأح�س��ن األ َّس�م��اء:
عبد اهلل َّوع�ب��د ال��رح�م��ن؛ ق��ال رس��ول اهلل َص��ل��ى اللهَُّ
َ
َعل ْي ِه َو َسل َم« :إن أحب أسمائكم إلى اهلل عبد اهلل وعبد
واألنبياء
الرحمن»َ .
وتجوز َالتسمية َ َ
بأسماء َّاملالئكة ُ ُ
�ات امل� ُ�ول��ود ْ ق� ْ�ب��ل الت ْس ِم َي ِة ا ْس��ت� ِ�ح� َّ�ب
َوال ت� ُك��رهَ .ول� ْ�و َم َ�
ت ْس ِم َيت ُهُ ،وي َس ُّن ت ْس ِم َية َّ
الروح،
السق ِط إن
فيه ُ َ
نفخت ْ ُ
َ َُْ
َ َ َ ََ َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ِّ
َ
َف ِإ َ ْن ل ْم ُي َْعل ْم َأ ْذك ٌ َر ُه َو أ ْم أنثى سمي ِباس ٍم يصلح لهما
كخار َجة َوطل َحة َوه ْندَ.
ِ
ِ

غش ..وكتمان للعيب

بيع المنتجات المنتهية الصالحية
األغذية التي لها تاريخ النتهاء الصالحية ،ومثلها
األدوي��ة وغيرها من املنتوجات ،لم يوضع عليها
تاريخ انتهاء الصالحية عبثًا ،وإنما بعد دراسة
لصالحية مركباتها ،وه��ذا يعتمد على دراس��ات
علمية يقررها صانعو األدوية واألغذية ،فما حكم
ّ
بيع األغذية املصنعة بعد انتهاء صالحيتها كما
هو مثبت عليها من قبل صانعيها؟ وهل ينبغي
التقيد بتاريخ االنتهاء؟ والجواب في هذا يعتمد
على رأي أهل الخبرة ،وأهل الخبرة في هذا الشأن
ي �ق��ول��ون :إن اس �ت �ع �م��ال األدوي� � ��ة واألغ ��ذي ��ة ال�ت��ي
انتهت صالحيتها قد يلحق الضرر واألذى بمن
ّ
يستهلكها ،ل��ذل��ك ف ��إن ت �ن��اول ه��ذه األط�ع�م��ة بعد
ّ
نهاية صالحيتها ،ي��ؤدي إل��ى ال�ض��رر باإلنسان،
ّ
ّ
ونهى النبي ،صلى اهلل عليه وس�ل��م ،ع��ن الضرر،
لاَ َ َ َ َ لاَ
َ
َ
ض��رار .وبيع األطعمة املنتهية
فقال :ض��رر و ِ
صالحيتها أو ال�ف��اس��دة ُي�ع� ّ�د م��ن ال�غ��ش وكتمان
َ
عيب السلع؛ فقد َم� َّ�ر َر ُس ��ول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه
َ
َ
َ
َ
َ
وسلمَ ،ع َلى ُص ْب َرة َط َعام َف َأ ْدخل َي َد ُه ف َ
يها ،فنال ْت
َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ َِ َ ٍ َ َ
ِ َ َّ
َ
ام؟»،
احب الطع
«ما هذا َيا َص
أص ِابعه بلال ،فقال:
ِ
ِ
َ
َ َ ََ َ ْ َ
َق َالَ :أ َص َاب ْت ُه َّ
الس َم ُاء َيا َر ُسول اللهَِّ ،قال« :أفال َج َعلت ُه
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ِّ
ام كى يراه الناس ،من غش فليس ِمني»؛
فوق الطع ِ
فاألطعمة املنتهية الصالحية أو الفاسدة يحرم
ّ
بيعها؛ ملا يترتب عليه من اإلضرار بصحة الناس
غالبا ،كما ّأن بيعها بعد انتهاء صالحيتها ُي ّ
ً
عد
من الغش املنهي عنه ،فيجب على البائع االمتناع
عن بيع السلع بعد انتهاء تاريخ صالحيتها ،كما
أن بيع منتجات منتهية الصالحية يندرج تحت
ْ
ما ُيل ِحق الضرر والغرر باإلنسان.

خداع
وقد صدرت فتوى لدار اإلفتاء املصرية أكدت فيها
أن بيع املنتجات املنتهية الصالحية واملشاركة
ً
ً
شرعا ،وممنوع قانونا؛
فيه واملساعدة عليه حرام
وف ��اع ��ل ذل� ��ك م �خ��ال��ف ل �ل �ش��رع م ��ن ج �ه��ة ارت �ك��اب��ه
لجملة من املحظورات الشرعية ،كالغش ،وكتمان
عيب السلع ،وأكل أموال الناس بالباطل ،وإلحاق
ال �ض��رر وال �غ��رر ب�ه��م ف��ي اق�ت�ص��اده��م ومعايشهم،
وم ��ن ج �ه��ة م�خ��ال�ف��ة ال �ن �ظ��م وال �ق��وان�ي�ن وال �ل��وائ��ح
امل�ن�ظ�م��ة ل �ه��ذه األم � ��ور .وأوض �ح��ت أن األص ��ل في
ْ
َ َ َّ
«وأ َحل اللهَُّ ال َب ْي َع
البيع حله وإباحته ،لقوله تعالى:
َو َح َّر َم ِّ
الر َبا» (البقرة ،)275 :والبيع من أفضل طرق
َ َ َّ
الكسب ،وأش��رف�ه��ا إذا ت��وق��ى البائع ط��رق الكسب
الحرام ،والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع
ال �ش��ري��ف ،وق��د ب�ّي�نّ ال�ن�ب��ي ص�ل��ى اهلل عليه وسلم
ُ
َ َ
َّ
�اج� ُ�ر ال� َّ�ص� ُ�دوق
منزلة التاجر ال�ص��ادق ،ف��ق��ال« :ال��ت� ِ

أساليب الغش والخداع متعددة ومتنوعة ..ال يجوز شرعاً بيع المواد المنتهية الصالحية

ُّ
َّ
َ
َ
َ ُ
األ ِم� �ي��ن َم � َ�ع ال��ن� ِ�ب� ِّ�ي�ي�نَ ،وال � ِّ�ص � ِّ�دي � ِق�ي�نَ ،وال ��ش � َ�ه � َ�د ِاء»
وأضافت الفتوى أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
َّ
حذر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في
ََ ْ َ
تجارتهم ،فعن رفاعة رضي اهلل عنه قال :خرجنا
َ َ َّ
الن ُ
اس
َم� َ�ع َر ُس��ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ،ف��إذا
َ َ َ َ ُ َ ِ ُ ْ َ ً َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ِ َّ َ َ
َّ
ار فلما
يتبايعون بكرة ،فناداهم :يا معشر التج
َ َ َ
َ
َ
َ َ
َّ ِ ُّ
ُ
َرف ُعوا أ ْب َص َاره ْم َو َم ُّدوا أ ْعناق ُه ْم ،قال«ِ :إن الت َّج َار
ُْ َ ُ َ
ون َي� ْ�و َم ْال ِق َي َامةِ ُف َّج ًارا ،إلاَّ َمن َّات َقى اللهََّ َو َبرَّ
يبعث
ِ
ِ
َ
َو َص� � َ�دق» وأش ��ارت الفتوى ال��ى أن��ه إذا م��ا اشتمل
البيع على محظور كالغش وامل�خ��ادع��ة ،وترويج
السلعة باليمني الكاذبة ،واالحتكار ،والبيع الذي
فيه ض��رر ب��اإلن�س��ان ،ف��إن حكم البيع يتحول إلى
الحرمة.

بيع الدواء الذي انتهت صالحيته
َ
ِّ
َّ
َّ
األص ��ل ف��ي ك��ل م��ا ي��ؤك��ل م��ن غ ��ذاء أو دواء أن� ُ�ه ال َي�س��ل��م م��ن ال��ت�غ� ُّ�ي��ر وال��ت�ل��ف ،وأن ل��ه زمنا
عول عليه في َّ
وتنقص فائدته ،والذي ُي َّ
ُ
يضعف فيه ُ
مدة استخدام األدوية هو الجهات
تأثير ُه
الطبية املعترف بها .ثم إذا َّقررت الجهات املعتبرة َّأن مدةَّ
العلمية املعتمدة ،وهي املؤسسات َّ
َّ
ً
صالحية دواء من األدوي��ة تصل إل��ى خمس سنوات مثال ،فالواجب أن يكون ه��ذا التاريخ
معلومًا للمريض ،وال ي�ج��وز للصيدلي إخ�ف��اؤه ع�ن��ه ،ألن امل��ري��ض اش�ت��رى ال ��دواء على أنه
وبيع الدواء بغير تبيني لذلك ُي ُّ
مطابق ملواصفات الهيئات الطبيةُ ،
عد لونا من ألوان ِّ الغش ،فال
ٍ
الصيدلي متيقنًا َّأن مدةَّ
ُّ
يجوز البيع إال بعد العلم بتاريخ انتهاء صالحية ال��دواء ،فإذا كان
�ى سبع سنوات ،وأن التاريخ املكتوب على ال��دواء ُح� ِّ�دد بخمس سنوات
صالحيته تصل إل� َ َ
َ
َّ
واطمأن إلى َّ
صحة كالم
املريض بذلك ،ف��إذا َع ِلم املريض،
من باب االحتياط ،فل ُه أن ُيخبر
الصيدلي ،فالبيع صحيح واهلل أعلم.

للمحافظة على كالم الله من االمتهان والعبث

سماع القرآن أثناء العمل يتنافى مع قدسيته
أص��درت لجنة الفتوى ب��وزارة االوق��اف والشؤون االسالمية
فتوى ح��ذرت بموجبها من االع��راض عن االستماع للقرآن
عند فتح املذياع او آلة التسجيل او االنشغال عنه بالحديث مع
اآلخرين ،الن ذلك ينقص من قدره وسمو منزلته ،واهلل اوجب
على املؤمنني عند سماع القرآن ،االنصات واالستماع اليه،
وعدم التشاغل او الكالم ،وأكدت اللجنة منع االستماع للقرآن
ف��ي امل��ذي��اع او امل�س�ج��ل اث �ن��اء ت��أدي��ة ال�ع�م��ل ،الن ذل��ك يشغل
امل��وظ��ف ع��ن ال��واج��ب امل�ن��وط ب��ه وال�ع�م��ل املكلف ب��أدائ��ه اثناء
الدوام ،ويجب عليه ان يغلقه لئال يكون مخالفا لألمر االلهي
في وجوب االنصات واالستماع .ومنعت اللجنة من تشغيل

تسجيل القرآن الكريم على جهاز البدالة الهاتفية اثناء العمل
اليومي ،الن ه��ذا االس�ت�خ��دام ،استعمال للقرآن ف��ي غير ما
انزل له ،وملا في قطع اآلي��ات من االخ�لال بمعانيها .وفي ما
يلي نص فتوى اللجنة :يجب على من يفتح املذياع او املسجل
على ق��راءة ال�ق��رآن ان يلقي اليه سمعه وينصت وال يتكلم،
لقوله تعالى« :وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
ترحمون» (االع��راف .) 204 :وال يكفي سكوته مع انشغال
فكره بأي عمل آخر يشغل فكره ،ف��اذا لم يمكنه االستماع
على الصفة املذكورة فعليه ان يقفل املذياع او املسجل عن
قراءة القرآن ،لئال يكون مخالفا لآلية املذكورة ،كما يجب ان

على مائدة أهل البيت

يقفله عن ق��راءة ال�ق��رآن اذا اشتغل بالتحدث مع املراجعني،
كما انه ال يجوز له ان يستمع الى القرآن الكريم من املذياع
او املسجل اثناء تأدية العمل ،لئال يشغله عما وج��ب عليه
من عمل .ويجب تنزيه القرآن الكريم عن كل ما من شأنه ان
ينقص من قدره وسمو منزلته ،كاإلعراض عن استماعه ،او
اتخاذه لغير ما انزل له ،وعليه فال يجوز استعمال تسجيل
القرآن الكريم على جهاز البدالة الهاتفية ملا فيه من االعراض
عن االستماع واالنصات اليه ،وملا في قطع اآليات من اخالل
بمعانيها الحتمال ال��وق��ف ف��ي غير امل��وض��ع الصحيح مما
يخل بالنظم واملعنى ،واهلل تعالى أعلم.

إعداد :عمار كاظم

اآلفاق الروحية للعبادة

ّ
إن القلب اإلنساني دائ��م الشعور بالحاجة إل��ى اهلل
ت �ع��ال��ى ،وه ��و ش �ع��ور أص �ي��ل ص� ��ادق ال ي�م�لأ ف��راغ��ه
ش��يء ف��ي ال��وج��ود إلاّ ُح�س��ن ال�ص�ل��ة ب � ّ
�رب ال��وج��ود،
ُ
وه ��ذا م��ا ت�ق��وم ب��ه ال�ع�ب��ادة إذا أدي ��ت ع�ل��ى وج�ه�ه��ا..
فالقلب فقير ب��ال��ذات إل��ى اهلل م��ن جهتني :م��ن جهة
العبادة ..وم��ن جهة االستعانة والتوكل ..فالقلب ال
ي�ص�ل��ح وال ي�ف�ل��ح وال ي�ن�ع��م وال ي �س��ر ،وال ي�ل�ت��ذ وال
يطيب ،وال يسكن وال يطمئن ،إلاّ بعبادة ّ
ربه وحده
ّ
ّ
وحبه واإلنابة إليه .ولو حصل له كل ما يلتذ به من
املخلوقات ل��م يطمئن ول��م يسكن؛ إذ فيه فقر ذات��ي
ّ
إلى ّ
ومحبوبه
ربه  -بالفطرة  -من حيث هو معبوده
ومطلوبه .وبذلك يحصل له الفرح والسرور ،واللذة
ِّ
والنعمة ،والسكون والطمأنينة .وهذا ال يحصل له
ّ
لاّ
إ بإعانة اهلل له؛ فإنه ال يقدر على تحصيل ذلك له
إلاّ اهلل تعالى ،فهو دائ�م��ًا مفتقر إل��ى حقيقة «إ َّي ��اكَ
ِ
َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ
اك ن ْست ِعني» (الفاتحة.)5 :
نعبد و ِإي
ّ
إن��ه ال شيء أح� ّ�ب إلى القلوب من خالقها وفاطرها،
ف�ه��و إاله �ه��ا وم�ع�ب��وده��ا ،وول�ي�ه��ا وم��واله��اّ ،
ورب�ه��ا
ّ
وم� ّ
فمحبته
�دب��ره��ا ورازق �ه ��ا وم�م�ي�ت�ه��ا وم�ح�ي�ي�ه��ا،
نعيم ال �ن �ف��وس ،وح �ي��اة األرواح ،وس ��رور ال�ن�ف��وس؛
وقوت القلوب ،ونور العقول ،وقرة العيون ،وعمارة
ال� �ب ��اط ��ن ..ف �ل �ي��س ع �ن��د ال �ق �ل��وب ال�س�ل�ي�م��ة واألرواح

ال�ط� ِّ�ي�ب��ة ،وال�ع�ق��ول ال��زاك�ي��ة ،أح�ل��ى وال أل��ذ وال أطيب
وال أسر وال أنعم من ّ
محبته واألنس به والشوق إلى
لقائه .وال�ح�لاوة التي يجدها املؤمن في قلبه بذلك
ّ
فوق كل حالوة ،والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من
ّ
ّ
كل نعيم ،واللذة التي تناله أعلى من كل لذة.
ّ
إن ح� ّ�ب اإلل��ه وعبادته والتصاغر أمامه والتواضع
ل�ع�ظ�م�ت��ه ه��و ث �م��رة م �ع��رف �ت��ه ،وامل �ع��رف��ة ه��ي أس��اس
ّ
العبادة والعبودية ،معرفة اهلل واإلق��رار بأنه خالق
ُ
ال� �ك ��ون واإلن � �س� ��ان ت �ش� ِ�ع��ر اإلن� �س ��ان ب��ال �ع �ب��ودي��ة هلل
ّ
والطاعة ألوام��ره ،ويتجلى هذا األم��ر ب��أروع صورة
ف ��ي ال� �ص�ل�اة ،وم� ��ا ف �ي �ه��ا م ��ن س �ج��ود ف ��ي ال �ح �ض��رة
اإلل�ه� ّ�ي��ة وم�ن��اج��اة ودع��اء وحمد وشكر وث�ن��اء عليه
ّ ّ َ
سر خلق اإلنسان والغاية من
سبحانه وتعالى ،إن
إيجاده هي عبادة اهلل وطاعته ،هذا ما تقوله اآلية
«و َم��ا َخ َل ْق ُت ْال��ج� َّ�ن َو ْ َ لاَّ َ ْ ُ ُ
املباركةَ :
ون»
ِ
اإلن ��س ّ ِإ ِل��ي��ع��ب��د ِ
ِ
(ال��ذاري��ات ،)56 :وه��ذه الحكمة اإلل�ه��ي��ة ه��ي نفسها
ََ َ
َْ
«ولق ْد َب َعثنا ِفي
أساس بعث األنبياء عليهم السالم:
ً َ
ُ ِّ ُ
َّ ُ
َ ْ َ
َ
اجت ِن ُبوا الطاغوت»
ك��ل أ َّم��ةٍ َر ُس��وال أ ِن ْاع� ُ�ب� ُ�دوا اهللَ و
(النحل.)36 :
ّ
ّ
إن سعادة اإلنسان وعزته كافية في العبادة ،والعبادة
ه��ي ال�ت�ج��ارة التي ال يربح أح��د منها غير اإلن�س��ان،
ّ
الغني املطلق ،ال��ذي ال تنفعه عبادة
فاهلل تعالى هو

ّ
تضره معصية املذنبني ،أال ت��رى إلى
العابدين ،وال
ّ
ُ ِّ
املعلم ،حني ُيوصي تالميذه بالدرس واملطالعة ،إنما
يقصد في ذلك فائدتهم وصالحهم ،وال يعود عليه
من نشاط ُامل ّ
جدين وفشل الكسالى نفعًا وال ضررًا!
ال�ع �ب��ادة ه��ي ط�ب��ع اإلن �س��ان وف�ط��رت��ه ،وه��و مجبول
عليها في طينته ،العبادة حاجة أصيلة في اإلنسان
ال ب� ّ�د م��ن إش�ب��اع�ه��ا ،ل��ذل��ك فقد يهتدي إل��ى الطريق
الصحيح والسبيل املستقيم ،وهو صراط العبودية
هلل ت �ع��ال��ى ،وف� ��ي ه� ��ذا ي �ك ��ون ال �ك �م��ال وامل � �ن ��ال وق��د
ّ
ّ
الجادة ،ويتجه إلى آلهة باطلة ،فيكون
ينحرف عن
ال�ه�لاك وال �خ �س��ران .وم��ن هنا ج��اءت بعثة األنبياء
ع �ل �ي �ه��م ال� �س�ل�ام ل �ت �ح �م��ل م �ع �ه��ا م �ع��ال��م ال� �ه ��دى إل��ى
ّ
الحق .يقول اإلمام ّ
علي عليه السالم« :فبعث
الصراط
ّ
ّ
محمدًا بالحق ليخرج عباده من عبادة األوثان
اهلل
عبادته» ..العبادة التي هي حضور أمام خالق الكون
ومالكه ،وجلوس على املوائد املعنوية التي جعلها
ُ
لاّ
اهلل تعالى لعباده ،ال تؤخذ إ منه سبحانه وتعالى،
ّ
ّ
ُ
فكما أن عنوان البيت يؤخذ من صاحبه ،وكما أن
ُ
ال�ض�ي��اف��ة الصحيحة ،ه��ي ال�ت��ي ي��راع��ى فيها رغبة
الضيف وذوق ��ه ،ك��ذل��ك ال�ع�ب��ادة – س��واء ف��ي شكلها
وكيفية أدائها ،أم في مضمونها ومحتواها – يجب
أن تكون وفقًا ملا أراده اهلل وأمر به.

قواعد في طلب الحق

اجتهد في إعمال فكرك
يتوجب على طالب الحق أن ُيعمل فكره في حاله وحال من حوله ،وينظر
ٌ
في أقوالهم ،وأفعالهم ،وأحوالهم ،وهل فيها امتثال وتحقيق ملا أمرنا به
اهلل تعالى في كتابه؟ وهل ينطبق عليهم ما وصف اهلل تعالى به عباده؟
وذلك أن كثيرًا من الناس يتبع املبدأ القائل« :إن ما عرفته وخبرته هو
خير لك مما لم تعرفه».
وهذا املبدأ وإن كان مفيدا في أحوال ولكنه ليس هكذا في باب العقائد،
ُّ
وك��ل ش��يء يسعك أن تخاطر به إال عقيدتك ،فال تتركها عرضة ألمثال
وأف �ك��ار ق��د تصيب وق��د تخطئ ،واق�ص��د البحر وامل�ن�ب��ع وال �ت��زم بما ال
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وهو كتاب اهلل ففيه واهلل الهدى
والنجاة.
ويجب على املرء أن «يستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه هو حاله في
نفسه ،فال يضره عند اهلل تعالى  -وال عند أه��ل العلم وال��دي��ن والعقل
ُ
معلمه أو مربيه أو أسالفه أو أشياخه على نقص ،وأفضل
 أن يكونهذه األمة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ؛ كان آباؤهم
وأسالفهم مشركني.
وعندما نقول انظر إلى أسالفك فإننا نعني العلماء ال العامة .فالعلماء
َ َ
ُ
الحكم ،وال نحاكم
املعيار واملقياس ،وأقوالهم هي
عنوان الدين ،وه� ُ�م
عقيدة أو فرقة بأقوال عامتها.
َ
ولو تأملنا ق َصص األنبياء في كتاب اهلل لوجدناهم جميعا قد جوبهوا
ُ
بعقبة حالت دون استجابة أقوامهم لهم ولدعوتهم ،وهذه العقبة هي
َ ْ َ ْ َ
َ َ َ
ُ
«وك��ذ ِل� َ�ك َما أ ْر َسلنا ِم��ن ق ْب ِل َك
جمودهم وتقليدهم آلبائهم ،قال تعالى:
ْ َ
َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ
َ
َْ
ير ِإال قال مترفوها ِإنا وجدنا آباء نا على أمةٍ و ِإنا على
ِف َي قر ْيةٍُ ْ ِم َ ُن ن ِ َذ ٍ
ار ِهم مقتدون» (الزخرف اآلية (.))23
آث ِ
وقد عاب اهلل تعالى عليهم هذا التقليد والجمود ،ولم يرخص لهم فيه،
بقوله سبحانه:
وأنكر عليهم
ُ َ َ ً
َ َ
َ َ َ َ
ُ ُ
«أ َول� ْ�و ك��ان َآب��اؤه� ْ�م ال َي ْع ِقلون ش ْيئا َوال َي� ْ�ه��ت� ُ�دون» (س��ورة البقرة اآلية
(.))170
َّ
فانظر إلى ما أنت عليه وإلى حال من حولك ،وتفكر واعرض ما هم فيه
على كتاب اهلل عز وجل ،وقد روي عن علي رضي اهلل عنه أنه قال« :من
أخذ دينه من كتاب اهلل وسنة نبيه صلوات اهلل عليه وآله زالت الجبال
قبل أن يزول .ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال»  -أي :ردته
أقوال رجال آخرين  -الفصول املهمة للحر العاملي (.)1/126
فإن وافق كالم الرجال كتاب اهلل فخذ به وال تبال ،وأما إن خالفه فابحث
عن أهل الحق وكن معهم ُ
تنج ،وكي تنجح في مسعاك ،وتنال مرادك فال
بد من أن تلتزم بما ذكرناه من االعتصام ب��اهلل والتوكل عليه فكم من
ذكي تاه في بحور املعصية والضاللة وذلك أنه أعمل فكره ووثق بعقله
ول��م يسأل اهلل التوفيق وال�س��داد ،وق��د ُسئل أح��ده��م :ما الشيء ال��ذي ال
يستغنى عنه؟ فقال :التوفيق ،قيل لهَ :
ولم لم تقل العقل؟ قال :العقل بما
ً
ً
هو عقل ال يجدي عاجال وآجال دون التوفيق الذي به يهتدى إلى ثمرة
العقل وينال درجة االنتفاع به.

ضوابط الشرع
وال ب��د ه�ن��ا م��ن ب�ي��ان أم��ر م�ه��م ،وه��و أن ال�ع�ق��ل ال�ب�ش��ري مهما اجتهد
فله ح��دود ليس بمقدوره أن يتخطاها ،فلذلك ينبغي أن يكون إعماله
مضبوطا بضوابط الشرع ال معزوال عنها .وه��ذا أم��ر واض��ح للعيان،
والشواهد النقلية والعقلية على ذلك كثيرة ،ولكنا وجدنا من يعترض
على الكالم السابق مع وضوحه وجالئه ،وسعى لدعم اعتراضه بسرد
اآلي��ات الكثيرة ال�ت��ي ح��ث اهلل تعالى فيها ع�ب��اده على إع�م��ال عقولهم
للوصول إل��ى الحق وح��اول اإلي�ه��ام ب��أن دع��وة إعمال العقل هي دعوة
مطلقة وال تقيد بوجه من الوجوه.
فأقول مستعينًا باهلل :من زعم أن اهلل تعالى أطلق للعقل الحرية ولم
يقيد ه��ذا بقيود في كل مسائل الشريعة ،فقد جانب ال�ص��واب وحاد
عن الجادة؛ إذ إن اهلل تعالى قد أطلق الحرية للعقل في مواطن معينة
وق�ي��ده��ا ف��ي أخ ��رى ،وإط�ل�اق ال�ع�ن��ان للعقل إن�م��ا ه��و ل�لاس�ت��دالل على
وج ��ود خ��ال��ق واح ��د ف��رد ص�م��د ،وم��ا ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ه��ذا م��ن استحقاق
الخالق للطاعة وال�ع�ب��ادة ،ونجد ه��ذا ف��ي كتاب اهلل ف��ي قوله تعالى:
َ لأْ َ
َّ
ْ ُ ْ َّ
َ ْ لاَ
الل ْيل َو َّ َ
«إ َّن في َخ ْلق َّ َ َ
ار َوالفل ِك ال ِتي
ف
َِ ِ
السماوات وا ْرض واخ ِت ِ
النه ِ
ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ َّ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ
ْ
َّ
َ
َّ
�اء
َت� َ�ج� ِ�ري ِف��يلأْ َالب َح ِر ِبما ينفع ال��ن��اس وم��ا أن��زل ِّ اللهَُّ ِم��ن َالسم ِاء ِم��ن م� ٍ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ِّ
ْ
اح
فأحيا ِبهِ ا رض بعد مو ِتها وبث ِفيها ِمن كل دابةٍ وت
ص ِر ِ
يف الري ِ
ِّ َ
ُ َ
َ
َو َّ
الس َح لمُْ َ َّ َ ينْ َ َّ َ َ لأْ َ ْ
�ات لق ْو ٍم َي ْع ِقلون» (سورة
ض لآَي� ٍ
اب ا سخ ِر ب السم ِاء وا ر ِ
ِ
البقرة اآلية .)164
وفي غيرها من اآليات التي تحث على النظر والتدبر في الكون ،فكل ما
فيه دال على وجود رب خالق قادر.

اإلنسان صانع التغيير

َ
َّ
َ
َ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ
اس ِل ُي ِذيق ُه ْم َب ْعض
يقول اهلل تعالى في كتابه املجيد« :ظ َه َر الف َس ُاد ِفي ال َب ِّر َوال َب ْح ِر ِب َما ك َس َب ْت أ ْي ِدي الن
ُ َ َّ
َّ
ِّ
َ
ّ
ال� ِ�ذي َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي� ْ�ر ِج� ُ�ع��ون» (ال��روم .)41 :يؤكد اهلل سبحانه وتعالى في هذه اآلي��ة ،أن ما يحدث في
ّ
ِّ
العالم اإلنساني كله ،من فساد ،على مستوى حركة اإلنسان في كل معامالته وعالقاته ،وعلى مستوى
ُ
ّ
يتحمل
اآلالم التي تعاني منها املجتمعات ،والخسائر التي تصاب بها ،واالنهيارات التي تحدث فيها،
ّ
ّ
مسؤوليته اإلنسان ،ألن اهلل سبحانه وتعالى قد رسم لإلنسان خطًا مستقيمًا ينفتح على القيم الروحية
ّ
ّ
ّ
تتحرك في خط تقوى اهلل ومحبته واإليمان به والخشية منه ،وعلى القيم األخالقية التي تحكم
التي
ُّ ّ
ِّ
حركة اإلنسان في نفسه ومجتمعه وفي األمة كلها ..فاإلنسان هو املسؤول عن كل ما يحدث له في حياته
ّ
ّ
والخاصة من أوضاع .وعلى هذا األساس ،ال يمكننا ـ كما يفعل البعض ـ أن ننسب تلك األحداث
العامة
ّ
إلى اهلل بشكل مباشر ،فاهلل سبحانه وتعالى هو ّ
ولي الكون كله ،وقد وضع لإلنسان نظامًا ُيصلح له
ّ
حركته في الحياة ،وأراد له أن يأخذ به ويلتزمه ،ولكن اإلنسان انحرف عنه ،فكان نتيجة ذلك الفساد ،مع
علم اهلل سبحانه بما يحدث لإلنسان ..فاإلنسان هو صانع الفساد ،وهو صانع الصالح ،ولذلك كانت
ُ
دع��وة األنبياء أممهم إلى أن يأخذوا بأسباب الصالح واإلص�لاح ،وه��ذا ما جاء في القرآن الكريم على
ُ
ُ
َ
لاَّ
َ
ْ
ُ
يد إ اإل ْص َ
الح َما ْاستط ْع ُت» (هود ،)88 :فأنا أريد أن أصلحكم،
لسان أحد األنبياء (عليه السالم)«ِ :إن أ ِر ِّ ِ ِ
وأن أجعل الصالح هو الذي يسيطر على كل مجتمعاتكم ،لتكون مجتمعات خير وإنتاج وسالم.
َ
َُْ
َ
َ
َّ
َّ
وفي القرآن الكريم ،نقرأ قول اهلل تعالى«ِ :إن اهللَ ال ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما ِبأنف ِس ِه ْم» (الرعد،)11 :
ّ
ّ
ليعرفنا سبحانه أن اإلنسان هو الذي يصنع التغيير ،من خالل فكره الذي ينفتح على سلوكه وعلى
ِّ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
عالقته بالناس وبالحياة كلها ،حتى إن اهلل تعالى قد يقدر سلب النعم عن الناس ،سواء كانت ِنعمًا
في حياتهم االقتصادية أو في حياتهم األمنية أو االجتماعية ،في ح��ال ّ
تغيرت ممارساتهم العملية
َ
ّ
«ذ ِل َك ب َأ َّن اهللَ َلمْ
التابعة ألفكارهم ،بحيث تصبح في خط الفساد وخط املآسي واالنهيار ،يقول تعالى:
ِ
َ َ
َ
ْ
ً َْ
ُ
َ
َ
َّ
َي ُك ُمغ ِّي ًرا ِن ْع َمة أن َع َم َها َعلى ق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما ِبأنف ِس ِه ْم» (األنفال ..)53 :فاهلل يريد أن يقول لإلنسان:
ّ
ّ
ّ
ّ
يتجسد من خالل الفكرة الداخلية التي تحكم التخطيط اإلنساني
غير نفسك تغير الواقع ،ألن الواقع
َ َ ََْ ً َ َ ْ ًَ
َ
َ
لطبيعة حركته في الحياة .وورد في هذا املجال أيضًا قوله تعالى« :وض� َ�ر َب اهللُ مثال قرية كانت ِآمنة
َ ُ
اس ْال ُج َ ْ َ ْ
ُم ْط َمئ َّن ًة َي ْأت َ
يها ر ْز ُق َها َر َغ ًدا ِم ْن ُك ِّل َم َكان َف َك َف َر ْت ب َأ ْن ُعم اهللِ َف َأ َذ َاق َها اهللُ ِل َب َ
ف ِب َما كانوا
ِ
وع والخو ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َي ْصن ُعون» (النحل.)112 :

اليت

األربعاء
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سمية اإلبراهيم :الدهون الطبيعية ليست السبب الرئيس وراء انتشار السمنة

الحليب ..يحوي أدوية األبقار وهرموناتها
د .خلود البارون

المصنعة تشمل الوجبات السريعة
قد تعتقد ان األطعمة ُ
والحلويات الملونة والمعلبات ،ولكنها في الحقيقة تشمل
جميع أنواع الطعام الحديث ،حتى المنتجات التي تعتقد أنها
طبيعية  %100مثل الحليب والخضار.
ُ ّ
يمكن تعريف الطعام املصنع بأنه كل غذاء
تم تغييره عمدًا بطريقة ما او تغير مصدره.
ويشمل ذلك تغير تركيبة املنتج عبر اضافة
اي مادة ،سواء كيميائية او طبيعية ،او إزالة
أي م� ��ادة م �ن��ه ،او ت�ح�ض�ي��ره ب�ط��ري�ق��ة غير
طبيعية ،وح�ت��ى ت�ع��ري�ض��ه لعمليات حفظ
غير طبيعية ل��زي��ادة فترة صالحيته .ومن
ه�ن��ا يتضح ان غالبية منتجاتنا الغذائية
تعد ُمصنعة ،بما فيها منتجات الخضار
والفاكهة والحليب واللحوم ،ألنها تتعرض
للتعديل الجيني والعالج الهرموني واملبيدات
ال�ح�ش��ري��ة وع�م�ل�ي��ات التحضير والتخزين
ال �ت �ق �ن �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة .وم � ��ن امل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي
ح�ص��دت ال�ج��ان��ب األك�ب��ر م��ن االه�ت�م��ام منذ
نهاية ال�ق��رن امل��اض��ي ه��ي منتجات الطعام
املنزوعة الدسم.
وش� ��رح� ��ت س �م �ي��ة اإلب � ��راه � �ي � ��م ،اخ �ص��ائ �ي��ة
ال�ت�غ��ذي��ة ال�ع�لاج�ي��ة ،ق��ائ�ل��ة« :م��ع ب��دء انتشار
ال�س�م�ن��ة خ�ل�ال سبعينيات ال �ق��رن امل��اض��ي،
اعتقد الخبراء أن افضل طريقة ملكافحتها
ه ��ي ب �م �ح��ارب��ة ال� ��ده� ��ون ،وت �ش �ج �ي��ع ت �ن��اول
ت �غ��ذي��ة م�ن�خ�ف�ض��ة ال� ��ده� ��ون ،م �م��ا أدى ال��ى
اب �ت �ك��ار م�ن�ت�ج��ات غ��ذائ �ي��ة م �ن��زوع��ة ال��دس��م،
مثل منتجات الحليب والبسكويت والكيك
وال��وج �ب��ات ال �ج��اه��زة .وب��اس �ت �ث �ن��اء ال�ح�ل�ي��ب
وال ��روب ،فغالبية املنتجات ال�ت��ي ي�ن��زع منها
ال��ده��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ت �ض��اف ل�ه��ا م ��واد اخ ��رى،
ب�ه��دف تحسني م��ذاق�ه��ا ومظهرها ال�ج��ذاب،
مثل مواد سكرية ودهون مهدرجة ومنكهات
كيميائية .ولكن رغم شيوع وشعبية تناول
األغ��ذي��ة امل �ن��زوع��ة ال��دس��م م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن 20
سنة ،فإن الخبراء فوجئوا باستمرار زيادة
ال�س�م�ن��ة ،ب��ل وتضاعفها ف��ي جميع الفئات
ال�ع�م��ري��ة ،م�م��ا ي ��دل ع�ل��ى ان ال��ده��ون ليست
السبب الرئيسي وراء انتشار السمنة.

مايو كلينك

ال تتفادَ تناول الدهون
الطبيعية ..بل الدهون
المهدرجة والمقليات
معتقدات خطأ
بين أولياء األمور
تفسر دورهم في
ّ
سمنة أطفالهم
األسباب الحقيقية
بحسب االبحاث الحديثة ،ان تناول الدهون
الطبيعية امل ��وج ��ودة ف��ي األغ��ذي��ة الطبيعية،
كالحليب ال�ك��ام��ل ال��دس��م واالج �ب��ان وال��روب
واللحوم ،وحتى الزبدة والسمنة املستخلصة
م��ن م��اش�ي��ة ت��رب��ت ع�ض��وي��ا (ت��أك��ل اع�ش��اب
طبيعية) ،ليس سببا في انتشار السمنة ،بل
السبب الحقيقي هو لعب مصنعي االغذية
ب��امل�ن�ت�ج��ات الطبيعية وت�ح��وي�ل�ه��ا او اب�ت�ك��ار
منتجات غير طبيعية (ت�ح�ت��وي على م��واد
غير طبيعية) ،وغنية بالسكر .لذا ،من الخطأ
ان نشجع على تفادي تناول األغذية الكاملة
ال��دس��م ،ب�ي�ن�م��ا ن�ه�م��ل ون�ق�ل��ل أه�م�ي��ة ت�ف��ادي
تناول االغذية الغنية بالسكر وامللح والدهون
املتحولة ،التي اثبتت عالقتها بأمراض القلب
والشرايني والسكري والسمنة وغيرها.
وقد اثبتت دراسات عدة ان تناول اغذية تحتوي
على ال��ده��ون املتحولة واملقليات بكل انواعها

(تسمى ايضا ترانز -فات او دهون مهدرجة)
يرتبط مباشرة بارتفاع الكولسترول وامراض
القلب وال�س�م�ن��ة ،وع��دة اض�ط��راب��ات وام��راض
ه�ض�م�ي��ة وع�ص�ب�ي��ة .ف��ال�ج�س��م ص�م��م لهضم
ال��ده��ون الطبيعية (ح�ت��ى ال�ن��وع املشبع منه)،
ول��م يصمم (وق��د ال يقدر) على هضم دهون
مهدرجة صناعية ،تضاف الى الطعام لزيادة
هشاشته ومذاقه اللذيذ.

طبيعية ،وج ��رى ع�لاج�ه��ا بحقن هرمونية
وم � �ض� ��ادات ح �ي��وي��ة ب� �ه ��دف زي � � ��ادة وزن �ه��ا
وإدرارها للحليب .وهذه املواد غير الطبيعية
ت�ت��رس��ب ف��ي ل�ح��وم�ه��ا وحليبها لتصل ال��ى
اجسامنا بعد تناولها ،مما قد يسبب لنا عدة
اضطرابات وامراض صحية ،مما يعلل توجه
الكثير الى تناول األغذية العضوية واملنتجات
مراع طبيعية).
الحيوانية العضوية (تربت في ٍ

هرمونات ومضادات حيوية

معتقدات خطأ ..سببها
ولي األمر

وأضافت االخصائية سمية« :يحتوي حليب

االب �ق ��ار ال �ك��ام��ل ال��دس��م ع�ل��ى ال �ن��وع امل�ش�ب��ع ل�ف�ت��ت االخ �ص��ائ �ي��ة ال ��ى ق �ل��ة ال ��وع ��ي امل�ح�ل��ي فائدة شرب األطفال حليبا ً
م��ن ال��ده��ون ،ول�ك�ن�ه��ا ده ��ون طبيعية يمكن ب��أه�م�ي��ة ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى وزن ال�ط�ف��ل ال�ص�ح��ي .كامل الدسم
للجسم هضمها واالستفادة منها .وبغض
النظر عن سعرات الحليب الكامل الدسم ،فاه
تجب االش��ارة الى ان غالبية منتجات حليب
االبقار الحالية ليست طبيعية  ،%100ألنها
استخلصت م��ن أب �ق��ار ت�ن��اول��ت ت�غ��ذي��ة غير

وشرحت موضحة« :تنتشر معتقدات خاطئة
عدة بني أولياء االمور ،تفسر دورهم في سمنة
اطفالهم ،مثل أن على الطفل تناول حصص
ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ط �ع��ام ح �ت��ى ي�ك�ب��ر ج�س�م��ان�ي��ا،
ويحافظ على صحته وقوته .كما يعتقدون أن

ُّ
التغلب على التو ُّتر اليومي ومشكالت صحية كثيرة
تساعدك في

تقنيات االسترخاء 13 ..فائدة بينها تحسين
الهضم وتخفيض ضغط الدم
تعد تقنيات االس�ت��رخ��اء واح��دة م��ن الطرق
ال��را ّئ �ع��ة ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي إدارة ال �ت��وت��ر .وال
يتعلق االسترخاء بالطمأنينة أو االستمتاع
بممارسة إح��دى ال�ه��واي��ات وح�س��ب ،ب��ل إن
ّ
االس�ت��رخ��اء ه��و عملية خفض آث��ار التوتر
ع �ل��ى ع �ق �ل��ك وج � �س� ��دك .وي �م �ك��ن ل� ّت�ق�ن�ي��ات
االس �ت��رخ��اء أن ت�س��اع��دك ف��ي ال�ت�غ��ل��ب على
ال �ت��وت��ر ال �ي��وم��ي وال �ت��وت��ر امل�ت�ع�ل��ق بمختلف
امل� �ش� �ك�ل�ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ،ك � ��أم � ��راض ال �ق �ل��ب
والشعور باأللم.
وس � ��واء ك ��ان ال �ت��وت��ر ،ال� ��ذي أص��اب��ك ي�خ��رج
ع��ن ن �ط��اق ال�س�ي�ط��رة ،أو ك�ن��ت ق� ّ�د َّروض �ت��ه
بالفعل ،فتمكنك االستفادة من تعلم تقنيات
االس�ت��رخ��اء .وإن تعلم تقنيات االسترخاء
األس��اس �ي��ة أم ��ر س �ه��ل .ك�م��ا أن �ه��ا غ��ال�ب��ًا ما
ت �ك��ون م�ج��ان�ي��ة أو منخفضة ال�ت�ك�ل�ف��ة ،وال
تفرض خطرًا كبيرًا ،وتمكن ممارستها في
أي مكان تقريبًا.

فوائد أساليب االسترخاء
عندما تواجه الكثير من املسؤوليات واملهام
أو متطلبات امل��رض ،فقد ال تكون ألساليب
االس � �ت� ��رخ� ��اء أول � ��وي � ��ة ف� ��ي ح� �ي ��ات ��ك ،ول �ك��ن
ه ��ذا ي�ع�ن��ي أن ��ك ق��د ف � ّ�وت ال �ف��وائ��د الصحية
لالسترخاء.
يمكن أن يكون ملمارسة أساليب االسترخاء
الكثير من الفوائد ،بما في ذلك:
 - 1بطء معدل ضربات القلب.
 - 2انخفاض ضغط الدم.
ّ
 - 3بطء معدل تنفسك.
 - 4تحسني الهضم.
 - 5الحفاظ على املستويات الطبيعية للسكر
في الدم.
 - 6ال �ح��د م ��ن ن �ش��اط ه��رم��ون��ات ال�ض�غ��ط
العصبي.
ّ
 - 7زيادة تدفق الدم إلى العضالت الرئيسة.
 - 8الحد من التوتر العضلي واأللم املزمن.
 - 9تحسني التركيز واملزاج.
 - 10تحسني جودة النوم.
 - 11تقليل الشعور باإلرهاق.
 - 12تقليل الشعور بالغضب واإلحباط.

 - 13تعزيز الثقة ومعالجة املشكالت.
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى أق �ص��ى ف ��ائ ��دة ،اس �ت �خ��دم
أس��ال �ي��ب االس �ت��رخ��اء ج�ن�ب��ًا إل ��ى ج �ن��ب مع
أس��ال �ي��ب ال�ت��أق�ل��م اإلي �ج��اب �ي��ة األخ � ��رى ،مثل
التفكير اإلي�ج��اب��ي ،وإي�ج��اد الفكاهة ،وحل
امل � �ش � �ك �ل�ات ،وإدارة ال � ��وق � ��ت ،وم� �م ��ارس ��ة
ال��ري��اض��ة ،وال �ح �ص��ول ع�ل��ى م��ا ي�ك�ف��ي من
ال �ن��وم ،وال �ت��واص��ل م��ع ال�ع��ائ�ل��ة واألص��دق��اء
الداعمني.

أنواع أساليب االسترخاء
يمكن أن ي�ق��وم متخصصو ال�ص�ح��ة ،مثل
م �م ��ارس ��ي ال �ص �ح��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة واألط� �ب ��اء
واالخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن ال� �ن� �ف� �س� �ي�ي�ن ،ب �ت �ع �ل �ي��م
الشخص أس��ال�ي��ب االس �ت��رخ��اء .وف��ي حالة
ال��رغ �ب��ة ،ي�م�ك��ن أي �ض��ًا أن ي�ت�ع�ل��م الشخص
بعض أساليب االسترخاء بنفسه.
وبشكل ع��ام ،تتضمن أساليب االسترخاء
إعادة التركيز على االهتمام بشيء ّ
يسبب

زي��ادة وزن الطفل دالل��ة على تدليلهم وحبهم
ل��ه ،ب��ل وح�ت��ى ج�م��ال��ه ،ول�ك�ن�ه��م ي�غ�ف�ل��ون انهم
ّ
يعودون الطفل على سلوكيات غذائية خاطئة،
مثل االفراط في تناول الطعام ،واالعتماد عليه
كطريقة للمكافأة والرضا النفسي ،بل وحتى
إنكار أهمية الحرص على الوزن الصحي.
ل��ذا ،ملكافحة سمنة الطفولة يجب أن تركز
الجهات على زيادة ثقافة ووعي اولياء االمور
ب ��ال� �ع ��ادات ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ص �ح �ي��ة ،وال�ح�ص��ص
املثالية للطفل ،وكيفية تحديد وزنه الصحي
ومخاطر زيادة الوزن».

الهدوء وزيادة الوعي بالجسم .وال يهم نوع
أسلوب االسترخاء ،الذي يختاره الشخص.
إن ما يهم هو محاولة ممارسة االسترخاء
بانتظام للحصول على فوائده.
تتضمن أنواع أساليب االسترخاء ما يأتي:

االسترخاء التلقائي

الكثير يحفظ النصيحة الصحية والتغذوية،
التي توصي بتفادي تناول الحليب ومنتجاته
الكاملة الدسم من بعد عمر السنتني ،واستبدالها
ب�م�ن�ت�ج��ات خ��ال �ي��ة ال ��دس ��م .وال� �ه ��دف م ��ن ه��ذه

النصيحة هو مكافحة زي��ادة ال��وزن والسمنة.
بيد أن الكثير م��ن خ�ب��راء الصحة شككوا في
صحة هذه االرشادات ،واالعتقاد بأن االعتدال
في تناول املنتجات الطبيعية (التي لم تخضع
ألي تغيير) هو الخيار االفضل للحفاظ على
ال�ص�ح��ة وت �ف��ادي ال�س�م�ن��ة .وق��د ن�ش��رت املجلة
االميركية للتغذية اإلكلينيكية مؤخرا مراجعة
بحثية ،قامت بتحليل نتائج  28دراسة أجريت
في  7دول ،هدفها تقييم عالقة شرب األطفال
للحليب البقري الكامل الدسم مع خطر االصابة
بالسمنة مستقبال ،وتضمنت عينة الدراسات
أكثر من  21الف طفل ،واستمرت ملا يصل الى
 18سنة ،واقترحت نتيجتها أن شرب االطفال
للحليب الكامل الدسم هو األفضل ،حيث ساهم
ف��ي خفض اصابتهم ب��زي��ادة ال ��وزن والسمنة
مستقبال.
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،خ �ل �ص��ت اب� �ح ��اث م��ن
م�س�ت�ش�ف��ى س �ن��ت م��اي �ك��ل وم��رك��ز ت��ورن�ت��و
الصحي الى ان شرب االطفال للحليب الكامل
ال ��دس ��م ي �خ �ف��ض اص��اب �ت �ه��م ب ��زي ��ادة ال� ��وزن
والسمنة بنسبة  ،%40مقارنة بمن شربوا
حليبا منخفض او منزوع الدسم.
وع�ل��ق د .ج��ون��اث��ان م��اج��وي��ر ،ال�ب��روف�ي�س��ور
م��ن مستشفى سنت مايكل ق��ائ�لا« :معظم
االط�ف��ال في كندا واميركا واورب��ا يتناولون
ي ��وم� �ي ��ا ك� � ��أس ح �ل �ي��ب واح � � � ��دا ع� �ل ��ى االق� ��ل
وح�ص�ص��ا أخ ��رى م��ن م�ن�ت�ج��ات��ه .ل ��ذا ،فيعد
الحليب ومنتجاته املصدر اليومي الرئيسي
ل �ل��ده��ون امل�ش�ب�ع��ة ،ال �ت��ي ي �خ��اف ال�ك�ث�ي��ر من
ض��رره��ا ع �ل��ى ال �ص �ح��ة وال� � ��وزن .ول �ك��ن من
املثير أن دراسات حديثة عدة اشارت الى أن
تناول الحليب الكامل الدسم ،وحتى الدهون
الطبيعية ،بكمية معتدلة يوميا يعزز صحة
الجهاز الهرموني وعمليات االي��ض والنمو،
ك�م��ا ي��زي��د (ي �ط �ي��ل) ال �ش �ع��ور ب��ال�ش�ب��ع ،مما
يخفض فرط الطعام وبالتالي زيادة الوزن.
م��ن جانب آخ��ر ،أظ�ه��رت دراس��ة أن األط�ف��ال،
ال��ذي��ن ي�ت�ب�ع��ون ال�ن�ص�ي�ح��ة ال �ع��ام��ة ،ب�ت�ن��اول
م �ن �ت �ج��ات ح �ل �ي��ب م �ن ��زوع ��ة ال� ��دس� ��م ،ك��ان��وا
اض�ع��ف خ�ل�ال ف�ت��رة ال�ط�ف��ول��ة ،م�ق��ارن��ة بمن
ش��رب��وا حليبا ك��ام��ل ال��دس��م ،بيد ان فرصة
اصابتهم بزيادة ال��وزن والسمنة تضاعفت
مع تقدمهم في العمر.

دراسات حديثة

الهواء الملوث ..يسبب األزمات
القلبية المفاجئة

ف ��ي أح � ��د أس ��ال� �ي ��ب اس� �ت ��رخ ��اء ال �ع �ض�ل�ات
ال �ت��دري �ج��ي ،ي �ب��دأ ال �ش �خ��ص ب �ش��د وإرخ� ��اء
ال �ع �ض�ل�ات ف ��ي أص ��اب ��ع ال� �ق ��دم وت��دري �ج �ي��ًا
يصعد إلى العنق والرأس .يمكن أيضًا البدء
بالرأس والعنق والهبوط إل��ى أصابع القدم.
ُّ
�وان ثم
يمكن ش��د ال�ع�ض�لات مل��دة خ�م��س ث � ٍ
إرخاؤها ملدة  30ثانية ،وتكرار اإلجراء.

«التلقائي» يعني شيئًا ي�ص��در م��ن داخ��ل التخ ّيل المرئي

ال �ش �خ��ص .وف ��ي أس �ل��وب االس �ت��رخ��اء ه��ذا،
ً
ّ
التخيل املرئي
يستخدم الشخص ك�لا من
والوعي البدني لتقليل الضغط العصبي.
وي� �ق ��وم ب �ت �ك��رار ال �ك �ل �م��ات أو االق �ت ��راح ��ات
ف��ي ال �ع �ق��ل ،وال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ت �س��اع��د على
ّ
االس �ت��رخ��اء وت�ق�ل��ل ت��وت��ر ال �ع �ض�لات .على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ي�م�ك��ن ت�خ�ي��ل م �ك��ان آم ��ن ثم
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ت �ن �ف��س امل �ن �ت �ظ��م امل�س�ب��ب
لالسترخاء وتبطئة معدل ض��رب��ات القلب
أو الشعور بأحاسيس بدنية مختلفة ،مثل
إرخاء كل ذراع أو ساق ،واحدة تلو األخرى.

استرخاء العضالت التدريجي
ّ
في أسلوب االسترخاء هذا ،يركز الشخص
على شد كل مجموعة عضالت ثم إرخائها
ببطء.
يمكن أن يساعد ه��ذا األم��ر الشخص على
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ف��رق ب�ي�ن ت��وت��ر ال�ع�ض�لات
واالس�ت��رخ��اء .يمكن أن يصبح امل��رء واعيًا
باألحاسيس البدنية.

في أسلوب االسترخاء ه��ذا ،يمكن إنشاء
ص��ور عقلية للمضي ف��ي رحلة مرئية إلى
ّ
مكان أو موقف يتسم بالسالم والهدوء.
ل�ل�اس �ت��رخ��اء ب��اس �ت �خ��دام ال �ت �خ� ّ�ي��ل امل��رئ��ي،
ت�م�ك��ن م �ح��اول��ة دم ��ج ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ح��واس
قدر املستطاع ،بما يتضمن الشم والبصر
وال � � �ص� � ��وت ،وال � �ل � �م� ��س .ف � ��ي ح� ��ال� ��ة ت �خ� ّ�ي��ل
االسترخاء في املحيط .على سبيل املثال،
يمكن التفكير في رائحة املاء املالح ،وصوت
األم� � ��واج امل �ت�ل�اط �م��ة ،ودفء ال �ش �م��س على
الجسم.
ق � ��د ي� ��رغ� ��ب ال� �ش� �خ ��ص ف � ��ي إغ � �ل ��اق ال �ع�ي�ن
والجلوس في مكان هادئ ،وفك ّأي مالبس
ّ
ضيقة والتركيز على التنفس .يمكن أيضًا
استهداف التركيز على الحاضر والتفكير
في أفكار إيجابية.
ي �م �ك��ن أن ت�ت�ض�م��ن أس��ال �ي��ب االس �ت��رخ��اء
ّ
األخ ��رى م��ا ي�ل��ي :التنفس العميق ،التدليك،
ّ
التأمل ،رياضة التاي تشي ،اليوغا ،االرتجاع
البيولوجي ،العالج بالفن واملوسيقى ،العالج
بالعطور ،ال�ع�لاج ب��امل��اء ،وممارسة أساليب
االسترخاء.
ّ
أث �ن��اء تعلمك أس��ال�ي��ب االس �ت��رخ��اء ،يمكنك
أن ت �ص �ب��ح أك �ث ��ر وع �ي ��ًا ب �ت��وت��ر ال �ع �ض�لات
وأشكال اإلحساس البدني األخرى املرتبطة
بالضغط العصبي .بمجرد أن تعرف شعور
االس�ت�ج��اب��ة للضغط العصبي يمكنك بذل
واع ملمارسة أسلوب استرخاء في
مجهود ٍ
اللحظة التي تشعر فيها بأعراض الضغط
ال �ع �ص �ب��ي .ه� ��ذا ي �م �ك��ن أن ي �م �ن��ع ال�ض�غ��ط
ال �ع �ص �ب��ي م ��ن ال �ت �ص��اع��د ل �ي �ت �ج��اوز ن�ط��اق
السيطرة.

أحمد بدر
كشفت دراسة حديثة ،أجراها باحثون
ف��ي ج��ام�ع��ة ي�ي��ل ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األميركية ،بالتعاون مع باحثني أمل��ان،
أن التعرض لجزيئات متناهية الصغر،
م��وج��ودة ف��ي ال�ه��واء امل�ل��وث ،واح��دة من
األس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة ل �ح��دوث األزم ��ات
القلبية املفاجئة.
ووف� ��ق م��وق��ع Health Prospective
ال �ص �ح��ي امل �ت �خ �ص��ص ،ف � ��إن ال �ع �ل �م��اء
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ،اع� �ت� �م ��دوا ع �ل��ى ت�ح�ل�ي��ل
أج ��راه ب��اح�ث��ون أمل ��ان ف��ي أوغ �س �ب��ورغ،

لبيانات  6آالف حالة مصابة بانسداد
عضلة القلب ،ومقارنة حدوث النوبات
بمعدالت تلوث الهواء ،ليخرجوا بنتائج
تشير إلى االرتباط الوثيق بني األمرين.
وأوض � ��ح امل ��وق ��ع ال �ط �ب��ي ،أن ال�ب��اح�ث�ين
أخ� ��ذوا ف��ي اع�ت�ب��اره��م ب�ع��ض ال�ع��وام��ل،
م�ث��ل ال�ت��وق�ي��ت واألوض � ��اع االجتماعية
واالقتصادية للمرضى ،حيث اكتشفوا
أن الجزيئات املنتشرة في الهواء امللوث،
بإمكانها إح ��داث خلل ف��ي القلب بعد
ال �ت �ع��رض ل �ه��ا ب �س��اع��ات ق �ل�ي �ل��ة ،حيث
تخترق ال��دم والخاليا بسهولة بسبب
صغر حجمها.

باحثون يقدمون حلولاً طبية
لمقاومة «الجلوس القاتل»

ّ
ح��ذر تقرير نشرته مجلة «كليفالند
كلينيك» ال�ط�ب�ي��ة ،ال�ت��اب�ع��ة لكلية الطب
في كليفالند ،من خطر الجلوس لفترة
طويلة في العمل ،والذي وصفته بأنه قد
يكون قاتال في بعض الحاالت.
ووفق التقرير ،فإن باحثني من جامعة
ك �ل �ي �ف�لان��د ،ح � ��ددوا م �خ��اط��ر ال�ج�ل��وس
لفترات طويلة في مقر العمل ،والتي كان
أب��رزه��ا آالم العنق والكتفني ،وتصلب
العضالت واالنزالق الغضروفي ،وتلف
أعصاب الظهر والرقبة ،باإلضافة إلى
تلف مفاصل الركبة.

وق � ��ال اخ �ت �ص��اص��ي ت �ق��وي��م ال �ع �م��ود
ال �ف �ق��ري أن� ��درو ب��ان��غ ،للمجلة الطبية
امل �ت �خ �ص �ص��ة ،إن ه� ��ذه امل �خ��اط��ر ق��د
تكون قاتلة أحيانا ،ولكن هناك طرق
ملقاومتها ،مثل إع��داد املكتب وتثبيته
بحيث يكون الكتفان والذراعان بزاوية
 90درج��ة ،مع رفع شاشة الكمبيوتر
في مستوى العني ،وتعديل ظهر املقعد
للوضع املستقيم ،مع ضرورة الحركة
كل ساعة ،كالتجول حول املكتب.
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ثقافة

د .خليفة الوقيان في «حديث اإلثنين»:

ُّ
ي وراء تراجع الثقافة
المد األصول ُّ
«عالم املعرفة» وأشياء أخرى ستؤدي إلى
تدمير املجلس.

محمد حنفي

«الصمت ُيحمد في زمان
الثرثرة» ..الكلمات للشاعر
واألكاديمي د .خليفة
الوقيان ،لكن الوقيان
لم يلذ بالصمت في
مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،حيث حل ضيفا
في «حديث االثنين» .أبحر
الوقيان في نصف الوقت
المخصص مع رياح الشعر،
وفي النصف اآلخر تحدث
حديث «الخروج من الدائرة».

تهميش الثقافة الكويتية

تهميش الثقافة
الكويتية يتم عن
جهل بدورها
وأهميتها
الغزو لم يفقدني
اإليمان بالتيار
العروبي ألن
المشكلة
فيمن أفشلوه
تقدمت باستقالة
مسببة من المجلس
الوطني ألن الوزير أراد
تحويله إلى مجرد
مجلس استشاري

بعد املقدمة التي احتفت فيها الكاتبة بثينة
ال �ع �ي �س��ى ب� ��ه ،دخ� ��ل ال ��وق �ي ��ان م �ب��اش��رة إل��ى
عالم القصيدة ،فتح مظروفه األصفر ليقرأ
م�ج�م��وع��ة م��ن أش �ه��ر ق �ص��ائ��ده ال �ت��ي ك��ان��ت
مكتوبة بالحبر األزرق بخط جميل ،يقول:
يسألونني ك�ث�ي��را مل ��اذا ال�ص�م��ت ع��ن الكثير
من القضايا التي تحدث في الكويت والعالم
العربي؟ ويرد شعرا بقصيدة «ثرثرة»:

قيمة الثقافة
الكويتية اتضحت بعد
الغزو ألن الناس كانوا
يعرفون الكويت من
خالل المشروعات
الثقافية

ال�ص�م��ت ي�ح�م��د ف��ي زم ��ان ال�ث��رث��رة
وال �ص��ام �ت��ون ع �ي��ون ح��ق مضمرة
وال� �ص ��ام� �ت ��ون م �س ��ام ��ع وب �ص��ائ��ر
وم � � ��دارك وس� �ي ��وف رص� ��د م�ش�ه��رة
غابت شموس الساهرين الحاملني
ال �ح��ام �ل�ي�ن رؤى ال �ل �ي��ال��ي امل �ق �م��رة
وع�ل�ا ضجيج ال�س��ارق�ين العابثني
ال ��راق �ص�ي�ن ع �ل��ى ح �ب��ال ال�ح�ن�ج��رة

بعض الشعراء عادوا
بالشعر إلى زمن صقر
الشبيب في مطلع
القرن العشرين

تحوالت األزمنة
م��رة أخ��رى يجيب الوقيان على س��ؤال :ملاذا
ال تكتب قصيدة ع��ن األوض ��اع الحالية في
امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ش�ظ�ي��ة؟ وي � ��رد :ف�ك��رت

بثينة العيسى وخليفة الوقيان

ف��ي ك�ت��اب��ة ق�ص�ي��دة ،ول�ك�ن��ي وج ��دت قصيدة
«تحوالت األزمنة» ،التي كتبتها منذ  30سنة،
تغني عن الجديد .لم يقل الوقيان إن األوضاع
ت��وق�ف��ت ع�ن��د زم ��ن ال �ق �ص �ي��دة ،وإن األزم ��ان
تحولت في العالم كله إال منطقتنا:
هنيئا لثوارنا
في ثغور العواصم
ُ
يقيمون صرحا ِّ ُ ّ ْ
الخزف الفارسي املنمق
من
ُِ ّ
ْ
والعمائم
الل َحى
يبوسون ك َل ِ
ّ
يسلون سيف الكرامات
واملعجزات
ِ
َّ
والت ْ
ُيعيدون مجد ُّ
مائم
الرقى
ّ
ُيصلون في معبد النار
ركب «ماني»
يمشون في ِ
ليوم الخالص

في معرض تشكيلي

َّ
«شحاذون ونبالء»..
أنشودة البساطة والحياة اليومية
القاهرة – أحمد يوسف

في عالم من البساطة والصور اليومية ،تأتي لوحات الفنان التشكيلي المصري رضا
خليل ،الذي يقدم معرضه الجديد عن عالم الكاتب الراحل ألبير قصيري ،وفلسفته
الخاصة.
المعرض اختار له خليل عنوان «شحاذون ونبالء» ،رواية قصيري األشهر عربيا والتي
كتبها في الخمسينيات و ُترجمت إلى العربية في الثمانينيات وكذلك تحولت إلى
فيلم سينمائي عام  1991من إخراج أسماء البكري.
ي �ق��ول التشكيلي رض ��ا خ�ل�ي��ل ل �ـ سبقلا
إن� ��ه أح� ��ب ال �ك��ات��ب أل �ب �ي��ر ق �ص �ي��ري ط ��وال
حياته وأعجب بفلسفته في إمكانية تأثير
ال�ب�س��اط��ة وال�س�خ��ري��ة ع�ل��ى ح��ل ال�ن��زاع��ات
بدال من العنف والحروب ،وكذلك تصويره
للحياة العادية اليومية لألشخاص ،حيث
كتب ألبير قصيري املصري املغترب في
فرنسا كتابات غارقة في الداخل املصري
ومعبرة عنه وكأنه يكتب من بيننا ،وهكذا
ي��رى رض��ا خليل أن ال�ف��ن التشكيلي يقع
عليه دور بكسر الجمود في عوالم مغلقة
بعيدة عن الحياة اليومية للرجل البسيط.
ن �ح��و  30ع �م�لا ي �ق��دم ف�ي�ه��ا رض ��ا خليل
صورا للحياة اليومية البسيطة ،قد تكون
م�ن��اظ��ر ع��ام��ة ل�ط�ق��وس ي��وم�ي��ة أو مشاهد
ف ��ي ال� �ش ��ارع امل �ص ��ري أو ح �ت��ى ت�ص��وي��را
ألش �خ��اص م�ع�ي�ن�ين ل�ك�ن�ه��م ي �ع �ب��رون عن
ح��االت خ��اص��ة ،وق��د اخ�ت��ار اس��م معرضه
من أكثر أعمال قصيري تجسيدا لفلسفة
م �ع��رض��ه ،ح�ي��ث ي �ق��دم أن��اس��ا ب�س�ط��اء قد
ي��راه��م ال�ب�ع��ض م�ع��دم�ين وش� ّ�ح��اذي��ن لكن
بينهم معادن نبيلة ،أو العكس من نماذج
ي � � َّ
�روج ل �ه��ا ع �ل��ى أن �ه��ا ش �خ �ص �ي��ات مهمة
ورفيعة املستوى لكنها سيئة.
ي��ؤك��د ال �ف �ن��ان رض ��ا خ�ل�ي��ل ل �ـ سبقلا أن
فنان بصمته الخاصة ولهذا لم يخش
لكل ّ
م��ن ت��وق��ع امل�ش��اه��د ال �ع��ارف ب�ع��وال��م ألبير
ّ
سيقدم
قصيري وال��ذي قد يتساءل م��اذا
ه��و م��ن جديد على ورق ال��رس��م ،ويوضح
أن��ه إذا ت �ص� ّ�دى ف�ن��ان��ون م�ت�ع��ددون لنفس
امل��وض��وع فدائما م��ا ستجد هناك بصمة
جديدة في كل منهم.
وأضاف خليل أنه يمارس الفن التشكيلي
ط��وال نحو  35عاما ،ويحرص في أعماله
دائ �م��ا ع �ل��ى االت� �ص ��ال ب��ال �ش��ارع امل �ص��ري
وت �ص��وي��ر م �ش��اه��ده وم �ظ��اه��ره وع ��ادات ��ه
وأشخاصه املعبرين عن حاالت ومواضيع
ش �ي �ق��ة ،م��ؤك��دا أن ه ��ذا دور أص �ي��ل للفن
التشكيلي.
ّ
في هذا السياق يتذكر رضا خليل بداياته
الفنية وتأثره بالفنان سيد دروي��ش الذي
ك ��ان ي �ل� ّ�ح��ن ص �ف �ح��ات ال �ج��ري��دة ال�ي��وم�ي��ة،

ُيديرون في حفل
«قورش» ْ
ِّ ُ َ ّ
َ
نخب الهوى البابلي املعتق

الذين شوهوا العروبة
ثم جاء وقت الحوار بني العيسى والوقيان،
س��أل �ت��ه ال �ع �ي �س��ى ع ��ن ان �ت �م��ائ��ه إل ��ى ال �ت�ي��ار
العروبي وإن كان إيمانه بالعروبة قد اهتز
ب�ع��د ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ف��ي ع ��ام  1990وع��ن
وض��ع ه��ذا التيار ف��ي ه��ذه اللحظة الراهنة،
وأجاب الوقيان:
نحن عرب وليس لدينا خيار آخر ،وأنا أنتمي
إلى أمة تمتد من الخليج إلى املحيط وقوامها
م�ئ��ات امل�لاي�ين م��ن ال�ب�ش��ر .وأك��د ال��وق�ي��ان أن
قناعته ل��م تهتز ف��ي ع��ام 90؛ ألن��ه ي��درك أن
املشكلة ليست في املفاهيم وإنما في الذين

ش��وه��وه��ا ،س� ��واء ب��اس��م ال �ع��روب��ة أو ب��اس��م
اإلسالم.

استقالة مسببة
وسألته العيسى مرة أخرى عن استقالته
امل �س �ب �ب��ة ،ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ب �ه��ا م ��ن امل �ج �ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب في عام
 ،1987ف �ق��ال إن ��ه ع�م��ل ف��ي امل�ج�ل��س منذ
تأسيسه م��ع ع�ب��دال�ع��زي��ز ح�س�ين وأح�م��د
العدواني وأسماء أخرى من أعالم الثقافة
ف ��ي ال �ك��وي��ت ،وك� ��ان م ��ن ال �ص �ع��ب ال�ع�م��ل
بعدهم مع أناس ليس لهم عالقة بالثقافة،
وإن ال ��وزي ��ر ال� ��ذي ك ��ان م ��وج ��ودا ي��وم�ه��ا
كانت لديه رؤي��ة ب��أن يجعل دور املجلس
ال��وط�ن��ي اس�ت�ش��اري��ا ف �ق��ط ،وك��ان��ت هناك
نية إللغاء معرض الكتب ووق��ف سلسلة

وع��ن الوضع الثقافي في الكويت ،ال��ذي كان
محور تساؤل أيضا من األمني العام لرابطة
األدب��اء د .خالد رم�ض��ان ،وإن ك��ان تهميش
ال�ع�م��ل ال�ث�ق��اف��ي ي�ت��م ع��ن ع�م��د أو ج�ه��ل ،ق��ال
الوقيان إن املجتمع عندما يكون في حالة من
التنوير تتقدم الثقافة ،وعندما يسيطر على
املجتمع املد األصولي تتراجع الثقافة ،ألن هذا
املد يقيد الحريات واإلبداع.
وإن م��ن ي�س�ي�ط��رون ع�ل��ى م�ع�ظ��م م��ؤس�س��ات
الدولة ال يؤمنون باإلبداع ،وأعرب الوقيان عن
اعتقاده بأن تهميش العمل الثقافي في الكويت
يتم عن جهل بدور وأهمية الثقافة ،وأن بعض
امل�س��ؤول�ين يعتقدون أن الثقافة تعني مجرد
ك�ت��ب ي �ق��رأه��ا امل �ع �ق��دون ،رغ ��م أن ال �غ��زو أثبت
قيمة الثقافة في الكويت ،حيث كانت الكويت
تعرف بسبب املشروعات الثقافية التي قدمتها
للقارئ العربي مثل «العربي» و«عالم املعرفة».
ال��وق�ي��ان أك��د على أن املشكلة «ال�ع��وي�ص��ة» أن
ال��دول��ة ال ت�م�ت�ل��ك اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للمستقبل ال
للثقافة وال ألي ش��يء ،فأغلب القياديني يتم
اختيارهم م��ن غير املتخصصني ،واأله��م هو
ب �ن��اء اإلن� �س ��ان مل��واج �ه��ة ت �ح��دي��ات امل�س�ت�ق�ب��ل،
مؤكدا على أن كل املشروعات الثقافية الكبرى
كانت مقررة منذ عام  1975ومن بينها مركز
جابر الثقافي الذي أنشئ بعد  40عاما.

الشعر في زمن الرواية
وعاد الوقيان للحديث عن األصولية مرة أخرى
خ�لال رده على س��ؤال الناقد فهد الهندال عن
مكانة الشعر في زم��ن سطوة ال��رواي��ة ،الوقيان
أشار إلى أن بعض الشعراء عادوا بالشعر إلى
زمن صقر الشبيب في مطلع القرن العشرين
وكأنها عودة أصولية أخرى طالت الشعر ،ورغم
اعترافه بأننا في زم��ن ال��رواي��ة إال أن��ه أك��د على
وج��ود الشعر وم�ك��ان�ت��ه ،وأن بالكويت شعراء
كبارا ومجددين لكنهم يعانون من االختفاء.

كتاب يتعرض لجرائم االحتالل

حين تكبر الطفولة في زنزانة
رافع البرغوثي
ص� ��در ب��ال �ل �غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ع ��ن مطبعة
ج ��ام� �ع ��ة ك� �م� �ب ��ري ��دج ك � �ت ��اب «ال �ط �ف ��ول ��ة
امل �ح �ت �ج ��زة وس� �ي ��اس ��ة ن � ��زع ال �ط �ف��ول��ة»
ل�ل�ب��اح�ث��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ن � ��ادرة ش�ل�ه��وب
ك�ي�ف��ورك�ي��ان ،أس �ت��اذة ك��رس��ي ال�ق��ان��ون
الدولي بجامعة لندن.
ت��ؤك��د امل��ؤل �ف��ة أن دراس � ��ات ع�ل��م النفس
وعلم اإلج��رام غير كافية وحدها لقراءة
الطفولة الفلسطينية ،املختلفة عن أنماط
ط �ف��ول��ة أخ � ��رى ت �ع��رض��ت ل�لاس �ت �ع �م��ار
االستيطاني في أستراليا وأميركا وكندا
وغيرها.
وه��ي ت��رى أن��ه ال يمكن ألح��د أن يجرح
الطفولة الفلسطينية «أنا أجلس لساعات
في باب العامود ،أراهم قادمني من الشيخ
ج � ��راح ،وم �خ �ي��م ش �ع �ف��اط ،وأرى فيهم
الحياة والعنفوان ،وربما هذا ما يخيف
اإلسرائيلي الذي يريد أن ّ
يحول كل طفل
منهم إلى مجرم قاتل وإرهابي».
وت ��وض ��ح ال �ب��اح �ث��ة «إن إس��رائ �ي��ل ليست
ك��األم�ي��رك�ي�ين ال��ذي��ن أرادوا ق�ت��ل ال�ه�ن��دي
األح�م��ر إلن�ق��اذ الطفل ،وال سرقة الطفولة
على غ��رار األستراليني ،ب��ل ه��ي تستعمل
القتل أداة لبناء كيانها ،والطفل الفلسطيني
ب �م ��ا ي �م �ث �ل��ه م� ��ن اس� �ت� �م ��راري ��ة ف� ��ي ح �ي��اة
الفلسطيني يخيفها ،ولذلك تنزع طفولته
ّ
وتحوله إلى إرهابي ليتسنى لها قتله».
الكتاب يبدأ من  1948ومن اللد تحديدًا،

نادرة شلهوب

وي� ��ورد أح��ادي��ث ع�ل��ى ل �س��ان م��ن ك��ان��وا
ً
أطفاال في ذاك الزمان واملكان في عملية
تأريخ للطفولة الفلسطينية ،إذ ال يمكن
الحديث عن الطفل الفلسطيني من دون
الحديث عن التاريخ ،ولذلك تبدأ املؤلفة
بجرائم االحتالل في اللد ،ثم تنتقل إلى
الخليل لتصل املاضي بالحاضر.
في الخليل رأت كيف يحبس األطفال في
«أقفاص» ،لكنها ال تستعمل هذه الكلمة،
ألن ط�ف�ل��ة ق��ال��ت ل �ه��ا «ل �س �ن��ا ح �ي��وان��ات
لتقولي إن�ن��ا محبوسون ف��ي أق�ف��اص»،
ف ��آث ��رت اس �ت �ع �م��ال ت�ع�ب�ي��ر «ال ��زن ��زان ��ة»،
ونقلت كيف تصير الطفولة التي تكبر
في زنزانة.
وم ��ن ال�خ�ل�ي��ل وال �ل��د ت�ن�ت�ق��ل إل ��ى ال�ن�ق��ب

وتحكي عن قضية الطفلة البدوية البالغة
من العمر  12عامًا ،التي احتجزها جنود
«م�ش�لاط نيريم» ع��ام  ،1949وص� ّ�وت��وا
ع�ل��ى اغ�ت�ص��اب�ه��ا أو ق�ت�ل�ه��ا ث��م ارت�ك�ب��وا
ّ
جماعيًا قبل أن يقوموا بقتلها.
اغتصابًا
وتربط املاضي بالحاضر ال��ذي يعيشه
أطفال النقب ،في القرى التي ال تعترف
ب�ه��ا ال�س�ل�ط��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وتحرمهم
دول� ��ة االح� �ت�ل�ال أب �س��ط ش� ��روط ال�ح�ي��اة
اإلنسانية ،مثل املاء والكهرباء وخدمات
الصحة والتعليم.
ويركز الكتاب على ما يجري في القدس
م��ن اع �ت �ق��ال وق �ت��ل ل�لأط �ف��ال واح�ت�ج��از
جثامينهم ،وتحويل البيت إل��ى سجن،
واألهل إلى سجانني.

هكذا يهمس المحكوم
من وراء ظهر الحاكم

لوحة من المعرض

يقدم أناسا ً
بسطاء لكن
معادنهم نبيلة

ورغبته في أن يتمكن من تصوير الجريدة
اليومية واألحداث العابرة للشارع املصري
في أعماله دائ�م��ا ،وربما نجح في ذل��ك ،إذ
يعبر له الكثيرون عما يجدونه من صور
بسيطة ف��ي أع�م��ال��ه رب �م��ا ال يستطيعون
التعبير عنها بهذا القدر.
املعرض يستمر حتى نهاية يناير الجاري
بقاعة  Art Cornerبمنطقة الزمالك ،حيث
تم افتتاحه في منتصف الشهر.

ص��درت عن دار الساقي الطبعة الثانية
ل�ك�ت��اب ع��ال��م االج�ت�م��اع جيمس سكوت
«امل �ق��اوم��ة ب��ال �ح�ي �ل��ة» ،ال� ��ذي يستقصي
«ك �ي��ف ي�ه�م��س امل�ح�ك��وم م��ن وراء ظهر
الحاكم» ،كما يبني عنوانه الفرعي .وقد
نقل الكتاب الى العربية ابراهيم العريس
ومخايل خوري.
«ت �ح �م��ل امل ��واج �ه ��ة ب�ي�ن ال� �ق ��وي وم� ��ن ال
ق��وة ل��دي��ه ق��درا م��ن ال �خ��داع .فالفالحون
واالق �ن��ان ل�ي�س��وا أح� ��رارا ف��ي أن يقولوا
آراءه � � � ��م ف� ��ي ح� �ض ��ور ال �س �ل �ط ��ة .إن �ه��م
يخلقون خطابا سريا يمثل نقد السلطة،
ويتم تداوله من وراء ظهرها .أما القوي
فيؤسس ،ب��دوره ،ح��وارا خاصا ب��ه عن
ممارسات حكمه وأهدافه ،وهو حوار ال
يعلن على املأل».
ب��اس�ت�ع�م��ال أم�ث�ل��ة م��ن األدب وال �ت��اري��خ

وس�ي��اس��ات الثقافة ،ف��ي أمكنة ع��دة من
ال �ع��ال��م ،يتفحص س �ك��وت ب�ع��ض أقنعة
ال�خ�ط��اب وب �ع��ض ن��واي��اه ،وال�ت�ن��اق�ض��ات

التي يعكسها ،فضال عن الغموض حني
يكون شكال من أشكال املقاومة.
وهدفه الكبير -كما يقول -هو ان يبني
ك �ي��ف ي�م�ك��ن ق � ��راءة وف �ه��م وتفسير
ال �ت �ص��رف ال �س �ي��اس��ي امل � ��راوغ غالبا
للجماعات املحكومة .يدرس عالقات
السلطة ح�ين ي�ك��ون ال��ذي��ن ال سلطة
لهم مجبرين في الغالب على اتخاذ
م ��وق ��ف اس �ت��رات �ي �ج��ي ف ��ي ح �ض��ور
األقوياء ،او حني تكون لذوي السلطة
م�ص�ل�ح��ة ف��ي امل�ب��ال�غ��ة ف��ي مكانتهم
وسيادتهم.
ينبه الى اننا اذا أخذنا ذلك كله بظاهره
ف��إن �ن��ا ق ��د ن �خ �ط��ئ ون �ح �س��ب ال�ت�ك�ت�ي��ك
الحقيقة بكاملها .وب��دال من ذل��ك ،يقدم
دراس � ��ة ل�ل�س�ل�ط��ة ت�ك�ش��ف ال�ت�ن��اق�ض��ات
والتوترات واالمكانات الوشيكة.
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منوعات

األمير هاري ته َّرب من لقاء أخيه ويليام ..في قصر باكنغهام!

َّ
تتخلص من ضغوط «الملكية»
ماركل
محمد مراح

بابتسامة عريضة ،ظهرت
ميغان ماركل ،التي
فقدت لتوِّ ها ألقابها
الملكية برفقة زوجها
األمير هاري ،الذي لم يعد
أميراً منذ القرار الذي
أصدرته جدته الملكة
إليزابيث ،بتجريده وزوجته
من األلقاب الملكية في
بريطانيا ،ظهرت ميغان
هي وابنها أرتشي ،وهي
تتجوّ ل برفقة كلبيها في
منطقة فانكوفر بكندا.
ورصدت عدسات كاميرات
المصوّ رين ميغان تتجوّ ل
باسترخاء ،قبيل ساعات
من وصول زوجها األمير
هاري إلى كندا ،وكان
برفقتها ابنها أرتشي،
إضافة إلى َ
رجلي أمن من
الحماية الملكية ،وفق
ما كشفت عنه صحيفة
 Daily Mailالبريطانية.
وحين اكتشفت
المصوّ رين ابتسمت
ميغان ابتسامة عريضة،
وظهر عليها االسترخاء
والراحة في جولتها
أثناء تجوالها في متنزه
«هورث هيل» اإلقليمي
بالقرب من قصر جزيرة
فانكوفر الفخم الذي
استخدمته هي وزوجها
منذ عيد الشكر العام
الماضي.

ظهرت ميغان ،وهي تكافح من أجل إبقاء ابنها
أرتشي ( 8أشهر) متوازنًا ،بعد أن انزلقت إحدى
ّ
أشرطة حمالة الرضع التي كانت ترتديها.
الحماية الملكية
َ
وت �ق��ول ال�ص�ح�ي�ف��ة إن ظ �ه��ور رج��ل��ي أم ��ن من
ال�ح�م��اي��ة امللكية م��ع م�ي�غ��ان أع ��اد ال �ج��دل ح��ول
م��ا إذا ك��ان داف �ع��و ال�ض��رائ��ب ال�ب��ري�ط��ان�ي��ون أو
الكنديون سيدفعون فاتورة الحماية الشخصية
البالغة  3ماليني جنيه إسترليني بالنسبة الى
هاري وميغان.
هذا ،وكشفت الصحيفة أن األمير هاري ّ
تهرب
م��ن أول ل �ق��اء ي�ج�م�ع��ه م��ع ش�ق�ي�ق��ه وي �ل �ي��ام في
قصر باكنغهام ،منذ إعالن تجريده من ألقابه
امل�ل�ك�ي��ة ،وه ��رع م�ب��اش��رة إل��ى ه�ي�ث��رو ،ل�ل��رك��وب
على منت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية
ً
مساء إلى مطار
البريطانية في الساعة الــ 5.30
فانكوفر الدولي ،قبل أن يستقل طائرة أصغر
من طراز ويست جيت إلى مطار فيكتوريا في
جزيرة فانكوفر ،حيث وص��ل الساعة ال�ـ 9.45
ً
مساء بالتوقيت املحلي .وارت��دى األمير هاري
عند وصوله إلى مطار فانكوفر الدولي معطفًا
ً
وس ��رواال أزرق وقبعة ل�ل��رأس ،حامال حقيبته
ع �ل��ى ظ �ه ��ره ،وف ��ق م��ا ك�ش�ف�ت��ه ص ��ور خ��اص��ة
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي.
ويليام الملك
وفي الوقت ال��ذي طار فيه ه��اري إلى فانكفور،
اس� �ت� �ض ��اف ش �ق �ي �ق��ه وي� �ل� �ي ��ام وزوج � �ت� ��ه ك�ي��ت
ميدلتون أول حفل استقبال مشترك لهما في
قصر باكنغهام ،حيث ّ
رح�ب��ا ب��رؤس��اء ال��دول
األفريقية ف��ي ال�ح��دث ال��ذي ك��ان يفترض على
هاري حضوره.
وتقول الصحيفة إن حفل االستقبال بمناسبة
قمة االستثمار بني اململكة املتحدة وأفريقيا ،هو
نقطة انطالق أخ��رى لويليام في طريق إع��داده
الطويل ليصبح ملكًا.
وأض ��اف ��ت :إن األم �ي��ر ول �ي��ام ت ��رأس ف��ي قصر
سانت جيمس اجتماعًا لجمعية United for
 ،Wildlifeال�خ�ي��ري��ة ل�ل�ح�ي��اة ال�ب��ري��ة األف��ري�ق�ي��ة
التي أسسها مع أخيه األمير هاري ،وفي لحظة
م��ؤث��رة ،ذك��ر ول �ي��ام شقيقه ه ��اري ف��ي خطاب
ال�ت��رح�ي��ب ،ح�ين ق ��ال« :ال �ق��ارة األف��ري�ق�ي��ة تحتل
مكانًا مميزًا للغاية في قلبي ..إن��ه املكان الذي
ذه�ب��ت ال�ي��ه أن��ا وأب ��ي وأخ ��ي ب�ع��د م��وت وال��دت�ن��ا
بفترة قصيرة».
وكانت هذه الجمعية قد أسسها ويليام وزوجته
ك�ي��ت ،وشقيقه ه��اري ،قبل زواج��ه م��ن ميغان
بست سنوات ،وعقب زواجه انفصل هاري عن

ميغان ماركل تتجوَّ ل باسترخاء مع كلبيها ..وفي اإلطار لحظة وصول هاري إلى كندا

املؤسسة الخيرية في يونيو املاضي ،بعد تزايد
اإلشاعات عن خالفات بني الشقيقني.

ظهور فردَ ين
من الحماية
الملكية معها..
أعاد الجدل حول
من يدفع راتبيهما
:Daily Mail
ويليام يسير
بخطى ثابتة
نحو الملك

 5أسئلة عن مستقبل
هاري وميغان
ّ
سيتمكن األم �ي��ر ه ��اري وزوج �ت��ه م�ي�غ��ان بعد
ت �ح��رره �م��ا م��ن دوره� �م ��ا ك ��أف ��راد ن�ش�ط�ين في
العائلة امللكية البريطانية ،من كسب املال بشكل
مستقل ،كما ي��رغ�ب��ان ،وه�م��ا يحمالن معهما
ثروة كبيرة وشهرة ،جراء انتمائها إلى العائلة
امللكية ،ما يفتح أمامهما فرصا تجارية جذابة،
ُ
لكن تطرح أسئلة حول الدعم الذي سيستمران
في الحصول عليه من األمير تشارلز والحماية
األمنية ،التي سيتمتعان بها ،وفق وكالة فرانس
برس.
• ما مصدر دخلهما حتى اآلن؟
حتى اآلن ،كان يستمد دوق ودوق��ة ساسكس
 %5م��ن مداخيلهما م��ن املخصصات امللكية
ُ
«سوفيرين غرانت» التي تدفع إلى امللكة لتغطية

بعد سنوات من البحث

تكلفته تجاوزت  175مليون دوالر

روائية فرنسية
تكتشف أسرار إمبراطورة النمسا

خسائر غير متوقعة
لفيلم Dolittle
أحمد بدر
كشف تقرير ملوقع «هوليوود ريبورتر» األميركي ،أن فيلم
«دول�ي�ت��ل» ال�ج��دي��د ،م��ن امل�ت��وق��ع أن تشهد ال�ش��رك��ة املنتجة
له «يونيفرسال» خسائر كبيرة ،مع التراجع غير املتوقع
في إي��رادات الفيلم ،حيث لم يحقق منذ طرحه قبل  10أيام
س��وى  29.5مليون دوالر ،منها  21مليونا خ�لال العطلة،
رغم أن تكلفته تخطت  175مليون دوالر .ووفق املوقع الفني
األميركي ،فإن الفيلم الجديد ،الذي يعد من امليزانيات الكبرى
لعام  ،2020توقع كثيرون أن يحقق أرباحا بعشرات املاليني،
ولكن األزم��ة أن��ه ط��رح في توقيت تحاول فيه استديوهات

سليمة لبال

هيوليوود الكبرى مالحقة عمالقة اإلنتاج «والت ديزني»،
بجانب بعض اآلراء السلبية من جانب الجمهور.
وأك ��د امل��وق��ع أن��ه ل�ي��س واض �ح��ا ح�ت��ى اآلن ح�ج��م الخسائر
ال�ت��ي سيحققها  Dolittleلشركة  ،Universalال�ت��ي م��ا زال��ت
ت �ع��ان��ي خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ب�س�ب��ب  ،Catsوه ��و ف�ي�ل��م آخ ��ر من
نوعية الحيوانات الناطقة ،إال أن هناك آم��اال معلقة على
فيلم دوليتل ،ب��أن يحقق نجاحات خ��ارج أميركا ،حيث لم
يطرح بعد في بعض ال��دول .وك��ان فيلم دوليتل حل ثانيا
ف��ي ترتيب األف�ل�ام التي حققت إي ��رادات خ�لال عطلة نهاية
األسبوع املاضي في أميركا ،محققًا  21مليون دوالر ،بعد
فيلم «باد بويز» ،الذي حقق  59مليون دوالر.

Spenser Confidential
على «نتفليكس» 6 ..مارس

 NBCتعتزم تجديد سلسلة
«بروكلين  »99لموسم ثامن

أحمد بدر

إسالم عبد التواب
أعلنت شبكة «إن بي س��ي» األميركية
ع ��ن ت �ج��دي��د س�ل�س�ل��ة «ب��روك �ل�ي�ن »99
التلفزيونية للموسم الثامن ،وذلك قبل
حلول امل��وع��د الرسمي لعرض املوسم
السابع املقرر عرضه في السادس من
فبراير املقبل.
ت �ع �ت��زم ال �ش �ب �ك��ة ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة إط�ل�اق
امل��وس��م ال �ج��دي��د ض�م��ن ع ��رض خ��اص
يمثل الحلقة األول ��ى على م��دار ساعة
ك��ام�ل��ة ،وف�ق��ا مل��ا ن�ش��ر ع�ل��ى صفحتها
ع �ب��ر م�ن�ص��ة «ت��وي �ت��ر» ،ح �ي��ث كشفت
ال�ش��رك��ة أي�ض��ا ع��ن لحظة تلقي البطل
«آندي سامبيرغ» وزمالئه في مسلسل
الكوميديا البوليسية الشهيرة الخبر
السار.
جاء ذلك بعد عدة أيام من الكشف عن
خريطة ع��روض مسلسالت منتصف
امل ��وس ��م ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ل�ش�ب�ك��ة «إن بي
س � � ��ي» ،ال � � ��ذي ت �ض �م��ن م ��وع ��د ع ��رض
املوسم السابع من مسلسل «بروكلني

ي �ن �ت �ظ��ر م �ش �ت��رك��و خ��دم��ة
البث املباشر «نتفليكس»،
ف ��ي ال � �س� ��ادس م ��ن م ��ارس
املقبل ،طرح فيلم Spenser
 ،Confidentialال��ذي يقوم
ب�ب�ط��ول�ت��ه ال�ن�ج��م األم�ي��رك��ي
م � � � ��ارك وال� � �ب� � �ي � ��رغ ،وال � � ��ذي
قامت الشبكة ببث الفيديو
الترويجي له مؤخرا.
وب� �ح� �س ��ب م� ��وق� ��ع «م ��وف ��ي
ن� �ي ��وز» ال �ف �ن��ي األم� �ي ��رك ��ي،
ف� ��إن ال �ف �ي �ل��م ال � ��ذي ت�ط��رح��ه
«نتفليكس» لروادها قريبا،
ي� �ح� �ك ��ي ق � �ص ��ة ال� �ش ��رط ��ي
السابق سبنسر (والبيرغ) ،الذي يسعى إلى تحقيق العدالة والقصاص
م��ن أش �خ��اص أوق �ع��وه ف��ي ف��خ ق ��اده إل ��ى ال �س �ج��ن ،ح�ي��ث ي�ح�ص��ل على
مساعدة م��ن م��درب��ه القديم للمالكمة ،وي�ب��دأ جمع فريق م��ن أصدقائه
وزمالئه ،ليساعدوه في تقديم الجناة للعدالة.
والفيلم من إخراج كل من بوكيم وودبني ،ومارك مارون ،وبوست مالون،
وكولني كامب.

ت�ك��ال�ي��ف م�ش��ارك�ت�ه��ا وأف� ��راد م��ن عائلتها في
م�ن��اس �ب��ات ع��ام��ة وأج � ��ور م��وظ�ف�ي�ه��ا وص�ي��ان��ة
باكينغهام.
قصر ّ
أم��ا م��ا تبقى ،وال��ذي ي��زي��د على مليوني جنيه
استرليني ( 2.6مليون دوالر) وف��ق الصحف
البريطانية ،فيأتي من والد هاري األمير تشارلز
ومصدره دوقية كورنويل التي تعود منذ القرن
الرابع عشر الى وريث العرش الذي يدير  53ألف
هكتار من األراضي واالستثمارات املالية.
• ما الذي خسراه؟
ّ
ك ��ان ال ��زوج ��ان أع �ل �ن��ا م��ن ق �ب��ل ت�خ��ل�ي�ه�م��ا عن
املخصصات امللكية .لكن ثمة غموضًا حول
ّ
األموال التي يوفرها األمير تشارلز الذي فوجئ
بإعالن ابنه ،رغبته في االنسحاب من العائلة
امللكية ،ما كان له وقع الصدمة.
وت �ح��دث��ت ص �ح �ي �ف��ة دي �ل ��ي ت �ل �غ��راف ع ��ن ح��ل
محتمل يقوم على دفع تشارلز لهاري وميغان
مساعدة مأخوذة من «استثماراته الخاصة».
• ما ممتلكاتهما؟
ذك ��رت ال�ص�ح��ف ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة أن األم �ي��ر ه��اري

يملك ع �ش��رات م�لاي�ين ال � ��دوالرات ال�ت��ي ورث�ه��ا،
خ �ص��وص��ا ب �ع��د وف� ��اة وال ��دت ��ه األم� �ي ��رة دي��ان��ا،
م��ن جهتها كسبت ميغان م��ارك��ل مئات آالف
ال� � ��دوالرات ع�ن��دم��ا ك��ان��ت م�م�ث�ل��ة ،ال س�ي�م��ا في
املسلسل األم�ي��رك��ي «س��وت��س» ،وك��ان��ت لديها
ّ
مدونة بعنوان «ذي تيغ».
• ما العقود التي يمكنهما إبرامها؟
ل �ه ��اري وم �ي �غ��ان ع�ل�اق ��ات ك �ث �ي��رة ب�م�ش��اه�ي��ر؛
ل��ذا يتوقع أن تنهال عليهما ال�ع��روض لتمثيل
م��ارك��ات أو امل �ش��ارك��ة ف��ي س �ه��رات خ�ي��ري��ة أو
تأليف كتب.
ّ
• من سيتولى أمنهما؟
العاملية
يعتبر هاري وميغان من الشخصيات ّ
املهمة ،ما يؤهلهما لحماية من الشرطة مكلفة
جدا ،يرفض قصر باكينغهام حتى اآلن إعطاء
تفاصيل بشأنها .واملسألة حساسة جدا لكندا،
حيث سيقيم الزوجان في الفترة الراهنة؛ ففي
ّ
انغوس ريد ،رفض
استطالع للرأي ،عده معهد ّ
ث�لاث��ة أرب ��اع ال�ك�ن��دي�ين أن ت�ت��ول��ى ب�لاده��م كلفة
حمايتهما.

.»99
يعد امل��وس��م ال�س��اب��ع ه��و ث��ان��ي مواسم
السلسلة ال�ك��وم�ي��دي��ة البوليسية على
ش��اش��ة «إن ب��ي س ��ي» ،ون �ظ��را ل��زي��ادة
اإلق �ب��ال ب�ع��د ع��رض امل��وس��م ال �س��ادس،
ق��ررت الشبكة التجديد ملوسم سابع،
ي�ت�ب�ع��ه  -ح��ال �ي��ا  -ال �ت �ج��دي��د ل�ل�م��وس��م
الثامن.

ت � ��روي امل �م �ث �ل��ة وال ��روائ� �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ن�ي�ل��ي
أالر س�ي��رت�ه��ا ال��ذات �ي��ة ،ف��ي رواي �ت �ه��ا ال�ج��دي��دة
«الحياة التي تصورتها» الصادرة مؤخرا عن
منشورات غاليمار ،على آث��ار االب�ن��ة الخفية
ُإلمبراطورة النمسا .فكيف ذلك؟
أعجبت نيلي أالر باملحظية ايستر غوبسيك،
ب�ط�ل��ة إح ��دى رواي � ��ات ب �ل��زاك ف��ي وق ��ت كانت
فيه كل املراهقات في الغرب معجبات بجون
ت ��راف ��ول �ت ��ا .وت �م �ك �ن��ت أالر م ��ن أن ت�ك�ت�ش��ف
ف��ي  ،1980ح�ين ك��ان��ت ممثلة ش��اب��ة مولعة
بهوليوود ،وبعد عملية بحث طويلة ،أن لهذه
املحظية ال�ت��ي أص�ب�ح��ت الح�ق��ا االم �ب��راط��ورة
سيسي ،ام�ب��راط��ورة النمسا ،ابنة مخفية لم
يكن أحد يعرف شيئا عنها.

لغز وتخمين
تدعى هذه االبنة كارولني زاناردي الندي ،وقد
ولدت في النارماندي في عام  ،1870في فترة
كانت فيها عائلة هابسبورغ امللكية وفرعها
النمساوي في أوج قوتهما.
لم ُيعرف والد الفتاة إلى يومنا هذا ،لكن هذا
اللغز دف��ع الكثيرين إل��ى التخمني ب��أن الوالد
هو لويس الثاني ،فيما رجح آخرون ان يكون
الرقيب ميدلتون.
على ط��ول صفحات روايتها الثالثة ،والبالغ
ع ��دده ��ا  450ص �ف �ح��ة ،ت� �س ��رد ن �ي �ل��ي أالر،
ال�ح��اص�ل��ة ع�ل��ى ج��ائ��زة أن�ت�ي��رال��ي ف��ي ،2013
ق �ص��ة ت�ح�ق�ي��ق أخ� ��ذ م �ن �ه��ا س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة،
رصدت خالله وتتبعت بطالت غير عاديات.
ب� ��دأ ت �ح �ق �ي��ق أالر م ��ع ظ �ه ��ور إل �ي �س��ا الن ��دي
اب�ن��ة ك��ارول�ين زان ��اردي الن��دي ،وك��ان��ت نجمة
ص��اع��دة ف��ي ه��ول�ي��وود ف��ي ب��داي��ة ثالثينيات
القرن املاضي .لعبت هذه الفتاة دور ضحية
م�س�ي�ح�ي��ة ف��ي ف�ي�ل��م «إش � ��ارة ال �ص �ل �ي��ب» ،ثم
ش� ��ارك� ��ت ف� ��ي ف �ي �ل��م «ال� �ك ��ون ��ت دي م��ون �ت��ي
كريستو» في  ،1934بعد ث�لاث سنوات من
نجاح فيلم «جسد وروح» ،الذي مثلت فيه الى
جانب هامفري بوغارت.

أرملة قاتلة
وأما الشابة نيلي أالر فكانت تعاني من فقدان

نيلي أالر

الشهية وال�ك��آب��ة ،وتقضي معظم وقتها في
الركض بني الكاستينغ ،وتصور هنا وهناك،
ق �ب��ل أن ت�ظ�ه��ر ك��أرم �ل��ة ق��ات �ل��ة ف��ي مسلسل
بوليسي.
ت� �ت� �ط ��رق ال� ��روائ � �ي� ��ة ب � �ع ��زة ن� �ف ��س إل � ��ى ه ��ذا
امل��اض��ي م��ن دون ت��أن�ي��ب ضمير وال حنني
وال ح�ت��ى م��رارة أو ش�غ��ف ،وت�خ�ب��رن��ا كيف
اك �ت �ش �ف��ت ص� �ن ��دوق�ي�ن م ��ن األرش � �ي� ��ف ف��ي
ش �م��ال ن �ي��وي��ورك ل ��دى اب �ن��ة أل �ي �س��ا الن ��دي،
لتحملنا م�ع�ه��ا ف��ي رح �ل��ة ال��ى أوروب� ��ا ،من
منطقة تيرول إلى لندن ،مرورا بشونبرون
وروم ��ا ون��اب��ول��ي وخ�ل�ي��ج ك��ون�ك��ارن��و ،حيث
ق �ض��ت ه ��ي ،أي ن �ي �ل��ي ،ح�ي�ن ك��ان��ت ش��اب��ة،
اجازات الصيف والتقطت صورا واحتفظت
بقصاصات صحف.

عودة في الزمن
في هذه الرواية ،التي عادت فيها نيلي بالزمن
ال��ى ال ��وراء ،هناك حجم كبير م��ن ال��ذك��ري��ات،
ول�ك�ن�ه��ا ع ��ودة أي �ض��ا إل ��ى ع ��دد م��ن ال�ص��دف
واألق��دار املتشابهة سيكتشفها ال�ق��ارئ ،بني
قصة الروائية وحفيدات االمبراطورة سيسي.
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أرض فضاء  750م
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شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في يناير 2020

KD 440,000

األربعاء  27جمادى األولى  1441هـ •  22يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16698

بلغ في  9أشهر  %27.4فقط من المقدَّ ر لكامل السنة المالية

هبوط ٌّ
ٌ
حاد في اإلنفاق الرأسمالي ..والتنموي!
إبراهيم عبدالجواد
كشفت إح�ص��ائ�ي��ة ح��دي�ث��ة ص ��ادرة ع��ن وزارة
ٍّ
املالية ع��ن ت��دن كبير ف��ي اإلن�ف��اق الرأسمالي
بموازنة السنة املالية الحالية ،2020 /2019
والذي بلغت نسبته بنهاية ديسمبر املاضي
( 9أش�ه��ر م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة)  %27.4ف�ق��ط من
اجمالي املبالغ املرصودة له في املوازنة.
وأظ� � �ه � ��رت أرق � � � ��ام االح� �ص ��ائ� �ي ��ة ان اج �م��ال��ي
امل �ص��روف��ات ال��رأس�م��ال�ي��ة خ�ل�ال ف�ت��رة األش�ه��ر
ال�ت�س�ع��ة املنقضية م��ن امل��وازن��ة ال�ح��ال�ي��ة بلغ
 895مليون دينار من أصل  3.2مليارات دينار
م��رص��ودة ل �ه��ا ،م��ا ي��ؤك��د اس �ت �م��رار ان�خ�ف��اض
االن � �ف ��اق ال ��رأس �م ��ال ��ي م �ق��اب��ل ارت � �ف ��اع وت �ي��رة
االن �ف ��اق ال� �ج ��اري ،االم� ��ر ال� ��ذي ان�ع�ك��س سلبًا
على قيمة املشاريع املرساة في  ،2019والتي
انخفضت  %38الى  3.8مليارات دوالر ،مقارنة
بعام  2018لتسجل أدنى مستوى سنوي على
االط�ل��اق ،ووف �ق��ًا ل �ـ«م �ي��د» ف��إن  2019ك��ان ع��ام
الرابع على التوالي ال��ذي انخفض فيه انفاق
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى امل �ش��اري��ع ،وب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة عقود
املشاريع  %13فقط من مستوى العقود ،التي
ج��رى تسجيلها ف��ي  2015عندما ج��رى منح
عقود بـ 29مليار دوالر.
وب��ال�ع��ودة ال��ى االرق ��ام ال ��واردة ف��ي إحصائية
وزارة امل��ال�ي��ة ،ي�ت�ب� نّّي� أن إج�م��ال��ي م�ص��روف��ات
الجهات الحكومية خالل األشهر الـ 9املاضية
م��ن م��وازن��ة ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة /2019  2020بلغ
 13.6مليار دي �ن��ار ،ف��ي ح�ين بلغت اإلي ��رادات
خالل الفترة ذاتها  12.6مليار دينار؛ ليصبح
إج�م��ال��ي ع�ج��ز امل��وازن��ة ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن اب��ري��ل
وحتى نهاية ديسمبر املاضي ،مليار دينار،
ق� �ب ��ل اس� �ت� �ق� �ط ��اع ح� �ص ��ة ص � �ن � ��دوق األج � �ي� ��ال
ال �ق��ادم��ة ،وي��رت�ف��ع ال��ى  2.2م�ل�ي��ار دي �ن��ار بعد
استقطاع حصة االجيال القادمة.
واستحوذت اإليرادات النفطية على النصيب
األكبر من جملة إيرادات املوازنة خالل الفترة،
ح �ي ��ث ب �ل �غ��ت  11.5م �ل �ي ��ار دي � �ن� ��ار م��دع��وم��ة
بارتفاع اسعار النفط خالل األشهر املاضية،
ّ
لتحصل بذلك ما نسبته  %83.6من إجمالي

ً
مليونا  ..من أصل  3.2مليارات دينار ُأنفقت على المشاريع الرأسمالية
895

2.2

مليار دينار عجز الميزانية
العامة في  9أشهر..
بعد استقطاع
حصة األجيال القادمة

400

مليون دينار إيرادات
ضرائب ورسوم..
ونسبة التحصيل %69.9
اإلي � � � ��رادات ال �ن �ف �ط �ي��ة امل � �ق� � ّ�درة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
بالكامل ،والبالغة  13.8مليار دينار.
أم��ا بالنسبة ال��ى االي ��رادات غير النفطية ،فقد

وص��ل اج�م��ال�ي�ه��ا خ�ل�ال ف�ت��رة األش �ه��ر التسعة
ال�ف��ائ�ت��ة م��ن امل ��وازن ��ة إل ��ى  1.08م�ل�ي��ار دي �ن��ار،
م�ن�ه��ا  400م �ل �ي��ون دي �ن ��ار رس ��وم ��ًا وض ��رائ ��ب،

أهم أرقام موازنة  / 2020/2019بالمليار دينار
(من  1ابريل  2019حتى  31ديسمبر 9 .. 2019أشهر)
إجمالي االيرادات
اجمالي المصروفات
نصيب صندوق االجيال القادمة
العجز قبل خصم نصيب صندوق االجيال
العجز بعد خصم نصيب صندوق االجيال
االيرادات النفطية
االيرادات غير النفطية
االنفاق الرأسمالي
الديون الحكومية المستحقة

12.6
13.6
1.2
1
2.2
11.5
1.08
0.895
1.9

ب�ن�س�ب��ة ت�ح�ص�ي��ل  ،%69.9خ��اص��ة أن اج�م��ال��ي
الرسوم والضرائب املقررة في امل��وازن��ة للسنة
املالية بلغ  575.8مليون دينار .واشارت االرقام
ال��ى اس �ت �م��رار االزم ��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تحصيل
ديونها ،خاصة أنها شهدت زيادة كبيرة خالل
ال�ف�ت��رة امل�ن�ق�ض�ي��ة م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة؛
لتزيد م��ن  1.54مليار دي�ن��ار ف��ي ب��داي��ة السنة
املالية الى  1.92مليار دينار بعد م��رور تسعة
اشهر ،بزيادة  378مليون دينار بنسبة .%24.5
وت �ح��دث��ت م �ص��ادر ع��ن إش�ك��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة منذ
ف� �ت ��رة ل �ي �س��ت ب��ال �ق �ص �ي��رة ،ت �ت �م �ث��ل ف ��ي ع��دم
االهتمام ب��زي��ادة اإلن�ف��اق الرأسمالي ،مشيرة
�ف ب �خ �ف��ض نسبة
ال� ��ى ان ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ك �ت� ِ
الصرف على ه��ذا البند خ�لال ميزانية السنة
الحالية ،بل قامت بتخفيضها خالل تقديرات
امل��وازن��ة الجديدة بنسبة  ،%4.5وذل��ك بعد ان
رص ��دت ل�ه��ا م�ب�ل��غ  3.5م �ل �ي��ارات دي �ن��ار خ�لال
السنة املالية  ،2021 /2020مقابل  3.7مليارات
م ��رص ��ودة ل�لإن �ف��اق ال��رأس �م��ال��ي ف��ي امل��وازن��ة
الحالية.

المعروض يناسب الطلب

أسواق النفط ستكون
متوازنة في 2020
حسام علم الدين
قالت وكالة «ستاندرد ان��د ب��ورز غلوبل بالتس»
ان ��ه م��ن غ�ي��ر امل��رج��ح ح �ف��اظ أس �ع��ار ال�ن�ف��ط على
اي م�ك��اس��ب ك�ب�ي��رة ال �ع��ام ال�ح��ال��ي رغ��م تصاعد
التوترات الجيوسياسية في املنطقة.
وقال مارتن فراينكل رئيس الوكالة« :رغم الهجوم
ع�ل��ى م�ن�ش��آت أرام �ك��و سبتمبر امل��اض��ي ومقتل
ال�ق��ائ��د ال�س��اب��ق ل�ل�ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي قاسم
سليماني في بغداد مطلع الشهر الجاري اال أن
ردود أف�ع��ال اس��واق النفط كانت قصيرة االج��ل
بسبب االدراك السريع لوجود امدادات كبيرة».
وأض��اف في حديث ملوقع «ناشيونال» بالتزامن
مع انعقاد االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي
العاملي في دافوس« :ال أعتقد ان االسواق راضية
لكنها واقعية بشأن االضطرابات التي شهدناها
حتى االن ،والسبب الرئيسي ال��واض��ح هو النمو
الهائل ف��ي ان�ت��اج اميركا النفطي وال��ذي يستمر
في النمو حتى لو كان بمعدل ابطأ .واذا تعطلت
االم��دادات لفترات زمنية قصيرة فهناك ام��دادات
اخرى متوافرة ،فضال عن امتالك املنتجني داخل
اوب ��ك وخ��ارج �ه��ا ب�ع��ض االح �ت �ي��اط �ي��ات ل�س��د اي
نقص».
وت��اب��ع ف��راي �ن �ك��ل :ان ض�ع��ف اس� ��واق ال�ن�ف��ط ام��ام
تعطل االم��دادات يعتمد بشكل فعلي على وضع
ال �ع��رض وال�ط�ل��ب االج �م��ال��ي ،ن ��رى ان م�خ��زون��ات
ال�ن�ف��ط ف��ي ج�م�ي��ع ان �ح��اء ال�ع��ال��م م�ع�ق��ول��ة وع ��ادت
بعض الدول املستهلكة الرئيسية مثل الصني الى
اعادة تخزينها خالل السنوات القليلة املاضية.
وأض ��اف :لدينا استنتاج ب��ان امل�ع��روض النفطي
م�ع�ق��ول بالنسبة للطلب ونعتبر ان ال �س��وق في

ع��ام  2020سيكون م�ت��وازن��ا على ن�ط��اق واس��ع،
موضحا ان االم��ور قد تتغير اذا حدث اضطراب
طويل االج��ل مما سيؤدي ال��ى تغيير ج��ذري في
املعروض لدى كبار املنتجني.
وق� � ��ال :ان ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م �ن �ش��آت ارام� �ك ��و في
س �ب �ت �م �ب��ر امل� ��اض� ��ي رب � �م ��ا ك � ��ان اخ � �ط ��ر ح ��دث
ج�ي��وس�ي��اس��ي ش�ه��دن��اه ،وف��ي امل��اض��ي ك��ان من
املمكن ان ت�ك��ون اث��ار ه��ذا ال�ح��ادث على السوق
طويلة االجل وهائلة الشهر وربما لسنوات ،لكن
السعودية استطاعت اعادة انتاج النفط بسرعة
كبيرة وكانت املعنويات تعتبر ان هذا الحادث قد
يحصل مل��رة واح��دة فقط ول��ن ي�ك��ون ل��ه أي اث��ار
طويلة االمد على االسواق.
الى ذلك ،كشف فراينكل انه مقارنة بالعام املاضي
كان هناك اعتماد اقل على نفط الشرق االوسط
بالنسبة الجمالي العرض والطلب ،مشيرا الى ان
ه��ذا ق��د يعني ان نوعية ص��دم��ات االس �ع��ار التي
شوهدت في املاضي قد ال تتكرر اليوم ،رغم انه
بشكل عام وليس دائما فان الصدمات تأتي من
الشرق االوسط.
وق ��ال :م��اذا ح��دث الس�ع��ار النفط عندما تعطلت
االم� � ��دادات ع�ن��دم��ا اس�ت�ه��دف��ت م�ن�ش��آت ارام �ك��و؟
ارتفعت االسعار الى  70دوالرا للبرميل ،اضافة
ال��ى ان اغلب منتجي النفط الصخري االميركي
يقومون بالتحوط وبيع الخام والحد من ارتفاع
االسعار ،يمكنهم زيادة االنتاج في العام املقبل الى
 18شهرا املقبلة بناء على تلك التحوطات ،نرى
الكثير من االسباب التي رفعت االسعار الى 70
دوالرا للبرميل متاحة دائما ،ويبدو هذا املستوى
م ��ن ال �س �ع��ر ن �ق �ط��ة م �ق��اوم��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�اح ��داث
الجيوسياسية التي قد تحدث في اي وقت.
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وقعت شركة
االتصاالت الكويتية
 stcومجموعة بنك
الكويت الوطني
اتفاقية تمويل
طويلة االجل،
بقيمة  40مليون
دينار تمتد لفترة
 10سنوات ،بهدف
تنفيذ خطط
التوسع في االعمال
التشغيلية وتغطية
المصروفات
الرأسمالية للشركة.

لقطة جماعية لفريقي عمل «الوطني» وشركة  stcيتوسطهما صالح الفليج ومزيد الحربي

بقيمة  40مليون دينار ..وتمتد لفترة  10سنوات

 stcتوقع اتفاقية تمويل مع «الوطني»
لتنفيذ خطط التوسع
في األعمال التشغيلية
وتغطية المصروفات
الرأسمالية للشركة
الحربي :نستهدف
دعم النمو
في عملياتنا تماشيا ً
مع استراتيجيتنا للتوسع
في نطاق األعمال
الفليج :ميزانيتنا
الضخمة وخبراتنا
الواسعة
تجعالننا الخيار األول
لتمويل الشركات
بالسوق المحلي
نركز على تنويع
المنتجات المصرفية
للشركات وتطوير
الخدمات القائمة
على التكنولوجيا
الحديثة

ح �ض��ر م ��راس ��م ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د م�م�ث�ل��و
االدارة التنفيذية من كلتا املؤسستني،
ح �ي��ث ت ��م ات� �م ��ام االت � �ف� ��اق ف ��ي ح �ض��ور
ك� ��ل م� ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ش��رك��ة
االت� � �ص � ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة  stcامل �ه �ن��دس
م ��زي ��د ال �ح��رب��ي وال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لبنك الكويت الوطني – الكويت صالح
ال�ف�ل�ي��ج ،وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للقطاع
املالي لشركة االتصاالت الكويتية stc
م �ح �م��د ال �ع �س��اف وامل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ب�ن��ك
ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي – ال� �ب� �ح ��ري ��ن ع �ل��ي
فردان.
وب � � �ه� � ��ذه امل� � �ن � ��اس� � �ب � ��ة ،ع � �ل� ��ق ال� ��رئ � �ي� ��س
التنفيذي لشركة االتصاالت الكويتية
 stcامل� �ه� �ن ��دس م ��زي ��د ال� �ح ��رب ��ي ق ��ائ�ل�ا:
«ي� �ك� �ل ��ل ت ��وق� �ي ��ع ال� �ص� �ف� �ق ��ة م� �ج� �ه ��ودات
ال� �ت� �ع ��اون امل� �ش� �ت ��رك وال� �ث� �ق ��ة امل �ت �ب��ادل��ة
التي تتمتع بها املؤسستان ،ويسطر
ألك�ث��ر م��ن عقد العمل الثنائي ب�ين stc
وال��وط �ن��ي ،وأود أن أت �ق��دم ال��ى اإلدارة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وف � ��ري � ��ق ع � �م� ��ل ال ��وط� �ن ��ي
ب��ال�ش�ك��ر ع�ل��ى م�ج�ه��ودات�ه��م وك�ف��اء ت�ه��م
في ترتيب واتمام الصفقة».
وأض� ��اف« :ت��زام �ن��ًا م��ع اط�ل�اق ال�ع�لام��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ،ت �س �ط��ر ص�ف�ق��ة
التمويل ه��ذه خ�ط��وة ج��دي��دة وان�ج��ازا
ملموسا في سبيل تنفيذ استراتيجية
 stcل� �ل �ن �م ��و امل � �س � �ت� ��دام ودع� � � ��م ال �ن �م��و
التشغيلي وتماشيًا مع استراتيجيتنا
ل �ل �ت��وس��ع ف� ��ي ن� �ط ��اق االع� � �م � ��ال ،ح �ي��ث
يستهدف االئتمان تغطية املصروفات
التشغيلية والرأسمالية املترتبة على
تنفيذ الخطط املستقبلية للشركة».
وأكد الحربي «لن نألو جهدًا في سبيل
ت �ع��زي��ز ت �ك��ام �ل �ي��ة االع� �م ��ال وال� �ع ��روض
وال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة ال ��ى ع�م�لائ�ن��ا بما
يفوق توقعاتهم ،وكذلك دعم خدماتنا
ف��ي م�ج��ال تمكني التحول الرقمي بما
ي� �ع ��ود ب��ال �ن �ف��ع ع �ل��ى ج �م �ي��ع اص �ح��اب
املصلحة من مساهمني وحملة اسهم».

إفصاحات
«سنام» تشتري مبنى عيادات طبية
بـ 2.7مليون دينار
ّ
وقعت شركة سنام العقارية العقود النهائية الخاصة بشراء عقار
محلي عبارة عن مبنى عيادات طبية بقيمة  2.7مليون دينار .وقالت
«سنام» في افصاح للبورصة امس إن تسجيل العقود تم في إدارة
ال�س�ج��ل ال�ع�ق��اري ب ��وزارة ال �ع��دل .وأوض �ح��ت أن ُم �ع��دل ال�ع��ائ��د على
االستثمار في العقار محل الشراء تبلغ نسبته  ،%9.04وسينعكس
األثر املالي في البيانات املالية السنوية للشركة.

«ياكو» :إطفاء خسائر متراكمة
بـ 24مليون دينار
أق � ّ�ر م�س��اه�م��و ش��رك��ة ي��اك��و ال�ط�ب�ي��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع ال�ع�م��وم�ي��ة غير
العادية ال��ذي انعقد ،أم��س ،إطفاء الخسائر املتراكمة على الشركة
وخ �ف��ض رأس �م��ال �ه��ا .وق��ال��ت «ي ��اك ��و» ف��ي اف �ص��اح ل�ل�ب��ورص��ة ام��س
إن ال �ق��رار تمت امل��واف�ق��ة عليه باألغلبية ،واملتضمن إط�ف��اء رصيد
الخسائر املتراكمة والبالغة  24.007مليون دي�ن��ار .وأوض�ح��ت أن
اإلطفاء سيتم باستخدام الرصيد الكامل ملبلغ االحتياطيات والبالغ
 7.528ماليني دينار ،وإطفاء الجزء املتبقي من الخسائر املتراكمة
البالغ  16.479مليون دينار عن طريق تخفيض رأس املال بما ُيعادل
هذه الخسائر .وذكرت «ياكو» أن رأس املال بعد إطفاء كامل الخسائر
املتراكمة على الشركة ُ
سيصبح  1.712مليون دينار تقريبًا.
ّ
وبينت عدم وجود أثر على املركز املالي للشركة إلى اآلن ،حتى يتم
اعتماد محضر الجمعية والتأشير بالسجل التجاري واستكمال
إجراءات اإلشهار.

حكم برفض دعوى «كميفك»
ضد دار االستثمار
أعلنت شركة الكويت والشرق األوس��ط لالستثمار املالي «كميفك»
عن صدور حكم أول درجة من املحكمة الكلية برفض دعوى الشركة
ُ
وامل �ق��ام��ة ض��د ش��رك��ة دار االس�ت�ث�م��ار .وق��ال��ت «ك�م�ي�ف��ك» ف��ي اف�ص��اح
ّ
ل�ل�ب��ورص��ة إن ال�ق�ض�ي��ة ت�ت�ع��ل��ق ب �ن��دب خ�ب�ي��ر .وج� ��اء م�ن�ط��وق حكم
ُ
أول درج��ة ب��رف��ض ال��دع��وى األص�ل�ي��ة وال��دع��وى الفرقية امل�ق��ام��ة من
ُ
«كميفك» ب��إل��زام امل��دع��ى عليها شركة دار االستثمار ب �ـ 5001دينار
ُ
على سبيل التعويض املؤقت ،ومنعها من التعرض للمدعية فرعيًا.
وأوضحت «كميفك» أنه ال يوجد أثر في الوقت الحالي على املركز
املالي للشركة.

آن� � ��د ب� � ��ور وف � �ي � �ت� ��ش .ك� �م ��ا ي �ت �م �ي ��ز ب �ن��ك
الكويت الوطني بانتشار شبكته محليًا
وعامليًا ،والتي تمتد في  4قارات لتشمل
أفرعا وشركات تابعة في كل من الصني،
وجينيف ،ولندن ،وباريس ،ونيويورك،
وس �ن �غ��اف��ورة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��واج��ده��ا
اإلق �ل �ي �م��ي ف ��ي ك ��ل م ��ن ل �ب �ن��ان ،واألردن،
وم� � �ص � ��ر ،وال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ن ،وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة،
والعراق ،وتركيا ،واالمارات.

خدمات فريدة

صالح الفليج ومزيد الحربي بعد توقيع االتفاقية

تمويل الصفقات
من ناحيته ،قال الرئيس التنفيذي لبنك
الكويت الوطني – الكويت صالح الفليج:
«ي �م �ث��ل ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ال �خ �ي��ار
األول ل�ت�م��وي��ل ال�ص�ف�ق��ات وامل �ش��روع��ات
الكبرى لدى شركات القطاع الخاص في
الكويت ف��ي ظ��ل م��ا يتمتع ب��ه البنك من
ميزانية ضخمة وخبرات واسعة تجعله
األجدر دائمأ في قيادة التمويالت كبيرة
ال �ح �ج��م وط ��وي �ل ��ة االج � ��ل وال � � ��ذي ي��أت��ي
انعكاسًا لريادتنا للقطاع املصرفي».
وأك��د الفليج أن توقيع صفقة التمويل

م��ع ش��رك��ة  stcي�م�ث��ل ت��أك �ي �دًا ل�ل�ع�لاق��ات
امل �ت �م �ي��زة ال� �ت ��ي ت �ج �م��ع م �ج �م��وع��ة ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي وال� �ش ��رك ��ة ،وامل �م �ت��دة
ع �ل��ى م� � ��دار س � �ن� ��وات ط ��وي� �ل ��ة .وأض � ��اف
ال�ف�ل�ي��ج «ن �س �ع��ى إل ��ى ت��رس �ي��خ ري��ادت �ن��ا
في تقديم الخدمات املصرفية املتميزة
للشركات املحلية معتمدين في ذلك على
العالقات الوثيقة مع عمالئنا واملستوى
االستثنائي لخدمة العمالء وما نقدمه
م��ن اس�ت�ش��ارات مهنية متخصصة إلى
جانب القيمة املضافة التي نكتسبها من
انتشار عمليات املجموعة في األس��واق
ال��رئ �ي �س �ي��ة ب��امل �ن �ط �ق��ة ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى

تركيزنا على تنويع املنتجات املصرفية
امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �ش��رك��ات م� ��ن خ �ل��ال ت �ط��وي��ر
ال �خ��دم��ات ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
الحديثة».

ريادة محلية وانتشار دولي
يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة
مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة على
ق �ط��اع ال �ب �ن��وك ال �ت �ج��اري��ة وي �ح��اف��ظ ف��ي
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ع �ل��ى أع �ل��ى ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات
االئ �ت �م��ان �ي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ك ��ل ال �ب �ن��وك
ف��ي املنطقة بإجماع وك��االت التصنيف
االئتماني املعروفة :موديز ،وستاندرد

ت �س �ع��ى  stcج ��اه ��دة ل �ت��زوي��د ع �م�لائ �ه��ا،
سواء األف��راد أو الشركات ،stc business
ب � �م � �ج � �م� ��وع� ��ة ف � � ��ري � � ��دة م � � ��ن امل � �ن � �ت � �ج� ��ات
وال� � �خ � ��دم � ��ات ال � �ت� ��ي ت� �ل� �ب ��ي ت �ط �ل �ع��ات �ه��م
واح �ت �ي��اج��ات �ه��م .ت��وف��ر  stcال �ع��دي��د م��ن
الفرص في مجاالت االتصاالت والترفيه
وامل�ع�ل��وم��ات وال �خ��دم��ات ال��رق�م�ي��ة ون�ق��ل
البيانات ،وتقدم أفضل تجربة للعمالء
على مدار الساعة.
ون� �ج� �ح ��ت  stcف� ��ي ج � ��ذب اس� �ت� �ث� �م ��ارات
ال � �ق � �ط� ��اع ال � � �خ� � ��اص ،ودف� � � ��ع االق � �ت � �ص ��اد
وإع� � � � ��ادة ت� �م ��وض ��ع ق � �ط� ��اع االت� � �ص � ��االت
ب��اع�ت�ب��اره م��ن ال�ق�ط��اع��ات األك�ث��ر حيوية
ف � ��ي ت � �ط� ��ور ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال� �ع ��امل� �ي ��ة،
وت ��وف� �ي ��ر أف� �ض ��ل ت �غ �ط �ي��ة الس �ل �ك �ي��ة ف��ي
الكويت ،ولعب دور رئيسي في تحسني
البنية التحتية ال�ع�ص��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت.
م �ن��ذ ع� ��ام  ،2008غ � ّ�ي ��رت إن � �ج� ��ازات stc
م� �ف� �ه ��وم س � ��وق االت� � �ص � ��االت ال �ك ��وي �ت ��ي،
ب�م��ا ف��ي ذل��ك ن�م��ط ت�ع��رف��ة االت �ص��ال .في
ع � ��ام  ،2016أص� �ب� �ح ��ت  stcع� �ض ��وًا ف��ي
االت �ح��اد ال��دول��ي ل�لات�ص��االت  .ITUوف��ي
ع ��ام  ،2018أص �ب �ح��ت أول ش �ب �ك��ة ت�ق��دم
ل �ع�م�لائ �ه��ا خ��دم��ة ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س 5G
وتمكني الشركات في مجال االتصاالت.
اس�ت�ث�م��رت  stcف��ي ب �ن��اء ال�ش�ب�ك��ة األك�ث��ر
ت �ق ��دم ��ًا ،وت �م �ت �ل��ك ب �ف �خ��ر أك� �ب ��ر ع� ��دد م��ن
امل� ��واق� ��ع ال� �ت ��ي ت �غ �ط �ي �ه��ا خ ��دم ��ة  5Gف��ي
الكويت.
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أكدّ أن نمو أرباح المجموعة يرتكز على أسس صلبة

الصقر« :الوطني» ..البنك األكثر ديناميكية
أحرزنا تقدما ً ملحوظا ً

في تنفيذ خارطة التحول
الرقمي ..واكتسبنا ميزة
تنافسية في تطور الخدمات
إيرادات األنشطة المصرفية
الرئيسية وتراجع وتيرة
دعما نمو أرباحنا
المخصصات َ
خالل العام الماضي
حجم ميزانيتنا وخبراتنا
الواسعة تجعلنا الخيار األول
لتمويل المشروعات
الخاصة والحكومية
نركز على التوسع في
األسواق التي نعمل فيها
وزيادة التكامل
بين عملياتنا الدولية
نهدف لزيادة حصتنا السوقية
بقطاع التجزئة في مصر وإدارة
الثروات في السوق السعودي
سياستنا المتحفظة في إدارة
المخاطر تمكننا من توقعها
واحتواء أثرها في كل األسواق
بدأنا إستراتيجيتنا للتنوع
منذ سنوات طويلة..
واآلن نجني الثمار

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني
ع �ص��ام ال �ص �ق��ر «ل��دي �ن��ا أس ��س ص�ل�ب��ة ت��دع��م ال�ن�م��و
املستمر ألرباحنا ،والتي تمثل ركيزتها األساسية
استراتيجيتنا ال�ت��ي ب��دأن��ا تنفيذها م�ن��ذ س�ن��وات
ط��وي�ل��ة ،ب�ه��دف ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل والعمليات
التشغيلية والتي نجني ثمارها اآلن».
وأش��ار الصقر في مقابلة مع قناة العربية ،إل��ى أن
العمليات الدولية قد اسهمت بما يقارب  %30من
ص��اف��ي أرب� ��اح امل�ج�م��وع��ة ل�ل�ع��ام  ،2019ك�م��ا اس�ه��م
بنك بوبيان ال��ذي يمثل ذراع الصيرفة اإلسالمية
للمجموعة بما يقارب  %10من صافي األرباح.

العام وهو ما سمح لبنك الكويت املركزي بالخفض
م��ع ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ج��اذب�ي��ة ال��دي�ن��ار ك��وع��اء ادخ ��اري
واس �ت �م��رار تمتعه ب�م�ي��زة تنافسية م�ق��اب��ل ال ��دوالر
األميركي» .وأوضح الصقر «تعرض هامش صافي
الفائدة لبعض الضغوط نتيجة خفض بنك الكويت
املركزي لسعر الخصم  %0.25في عام  2019وخاصة
في ظل ثبات سعر الخصم في فترة املقارنة من العام
املاضي ،ولكننا في املقابل نسعى إلى تعويض ذلك
من خالل خفض تكلفة الفوائد».

نمو االئتمان

التحول الرقمي
وأض ��اف ال�ص�ق��ر «ل�ق��د أح��رزن��ا ت�ق��دم��ًا ملحوظًا في
تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة ،ما اسهم
بتحقيق ت�ط��ور مستمر ف��ي خ��دم��ات�ن��ا ومنتجاتنا
امل� �ص ��رف� �ي ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة ،األم � � ��ر ال � � ��ذي م �ن �ح �ن��ا م �ي��زة
تنافسية وجعل الوطني البنك األكثر ديناميكية».
وب�ين الصقر «لقد أث�م��رت استراتيجيتنا للتنويع
والتحول الرقمي عن مواصلة تحقيق أرب��اح جيدة
ف��ي ال �ع��ام  2019وال �ت��ي بلغت  401.3م�ل�ي��ون دي�ن��ار
بنمو س�ن��وي  %8.2وذل��ك على ال��رغ��م م��ن التباطؤ
ال��ذي شهدته البيئة التشغيلية ف��ي الكويت حيث
السوق الرئيسي لعملياتنا».
ّ
وأكد الصقر أن النمو في األرباح للعام  2019يستند
إل ��ى اإلي� � ��رادات م��ن األن �ش �ط��ة امل�ص��رف�ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة،
إل ��ى ج��ان��ب ال �ت��راج��ع ال �ت��دري �ج��ي ب��وت �ي��رة تجنيب
املخصصات ،حيث بلغ صافي اإليرادات التشغيلية
ل�ل�ب�ن��ك  895.5م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي .ب�ي�ن�م��ا نمت
ال� �ق ��روض وت�س�ل�ي�ف��ات ال �ع �م�لاء  %6.8ع �ل��ى أس��اس
سنوي لتصل إلى  16.6مليار دينار بنهاية العام،
وك��ذل ��ك ن �م��ت ودائ � ��ع ال �ع �م�لاء  %10.7ع �ل��ى أس��اس
سنوي لتبلغ  15.9مليار دينار كويتي بنهاية العام.
وأض� � � ��اف «ي � �ت ��زام ��ن ن �م ��و األرب � � � ��اح وال � �ت ��وس ��ع ف��ي

عصام الصقر

ميزانيتنا العمومية مع نجاحنا في املحافظة على
ق��وة معايير ج��ودة األص��ول والرسملة ل��دى البنك،
حيث بلغ معدل كفاية رأس امل��ال  %17.8بما يفوق
املتطلبات التنظيمية ،فيما بلغت نسبة القروض
املتعثرة  %1.1إلى إجمالي القروض بنسبة تغطية
بلغت .»%272.2

ميزانية قوية
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى ت��أث��ر ه��ام��ش ص��اف��ي ال �ف��ائ��دة ل��دى
ال ��وط� �ن ��ي ب �خ �ف��ض ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل � ��رك � ��زي ل�س�ع��ر
الخصم ،قال الصقر «يجدر اإلش��ارة إلى أن القطاع
املصرفي ق��د حقق اس�ت�ف��ادة م��ن رف��ع سعر الخصم
ع�ل��ى م ��دار ع��ام��ي  2017و 2018وه��و م��ا س��اه��م في
تحسن ال�ه��وام��ش ل��دى ال�ب�ن��وك وق��د ق��اب��ل الخفض
األخير ال��ذي ق��ام به بنك الكويت امل��رك��زي في الربع
ال ��راب ��ع م ��ن ع ��ام  2019وال��وح �ي��د ع �ل��ى م� ��دار ال �ع��ام
تخفيض الفدرالي األميركي للفائدة  3م��رات طوال

وبني الصقر أن الوطني يتمتع بمستويات سيولة
ج�ي��دة وق��اع��دة ودائ ��ع واس �ع��ة نتيجة ري ��ادة البنك
وال�ث�ق��ة الكبيرة ال�ت��ي يتمتع بها وه��و م��ا ينعكس
على النمو املستمر ف��ي حجم ميزانيته م��ا يسمح
ل��ه ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ح�ص�ت��ه امل�ه�ي�م�ن��ة ف ��ي ال �س��وق
واالستفادة من تلك املتغيرات في ظل تفرده بالعديد
من امليزات التنافسية.
وأش��ار الصقر إل��ى أن بنك الكويت الوطني يتميز
بحصوله ع�ل��ى أع�ل��ى التصنيفات االئ�ت�م��ان�ي��ة بني
بنوك املنطقة م��ا يدعم ق��درت��ه على ج��ذب املودعني
وامل �س �ت �ث �م��ري��ن وه � ��و م� ��ا ان �ع �ك ��س ب� ��وض� ��وح ع�ل��ى
م�س�ت��وي��ات اإلق �ب��ال ال�ك�ب�ي��رة ع�ل��ى اإلص � ��دار األخ�ي��ر
للبنك م��ن األوراق امل��ال�ي��ة ال��دائ�م��ة ضمن الشريحة
األول � ��ى ل� ��رأس امل� ��ال ب�ق�ي�م��ة  750م �ل �ي��ون دوالر من
م �س �ت �ث �م��ري ال� ��دخ� ��ل ال� �ث ��اب ��ت ح � ��ول ال � �ع ��ال ��م .وع ��ن
توقعاته لنمو االئتمان خالل عام  ،2020قال الصقر
«م �ت �ف��ائ �ل��ون ب�ت�ح�س��ن ال�ب�ي�ئ��ة ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ف��ي ع��ام
 2020في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة
لتحفيز النشاط االقتصادي وهو ما سوف يدعم من
تسارع وتيرة تنفيذ املشروعات ويساهم في تحسن
معدالت اإلقبال على االئتمان حيث من املتوقع أن
يصل معدل نمو الناتج املحلي للقطاع غير النفطي
للكويت إل��ى  %2.5ف��ي ع��ام  2020م�ق��ارن��ة بتباطؤ
ملحوظ في النمو خالل عام .»2019

في ظل تذبذب أسعار النفط وتراجع سيولة االحتياطي العام

الموافقة على قانون الدين العام الجديد ..حاجة ملحة
قال الصقر إن هناك حاجة ملحة للموافقة على
قانون الدين العام الجديد خالل عام  ،2020في
ظل الضغوط التي تتعرض لها إيرادات الدولة
نتيجة ت��ذب��ذب أس�ع��ار النفط وت��راج��ع معدالت
السيولة ف��ي ص�ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام .وفي
حالة تمرير القانون سوف يؤثر إيجابا على
معدالت نمو االئتمان بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن املوازنة التقديرية للكويت للعام

امل��ال��ي  2020/2021وال �ت��ي ت��م اإلع �ل�ان عنها
األس �ب��وع امل��اض��ي ،ق��د أظ �ه��رت ع��زم ال�ح�ك��وم��ة
على الحفاظ على معدالت اإلنفاق االستثماري
على الرغم من زيادة العجز ،حيث يمثل اإلنفاق
االستثماري  16في املئة من إجمالي اإلنفاق
ال �ع��ام ،وه��و م��ا ي�م�ث��ل م��ؤش��را إي�ج��اب�ي��ا ،حيث
ُي �ع��د اإلن �ف��اق االس �ت �ث �م��اري ال�ح�ك��وم��ي ال�ع��ام��ل
األكثر تأثيرا في النشاط االقتصادي واملحرك

ال��رئ �ي �س��ي ل �ن �م��و االئ� �ت� �م ��ان .وأض � ��اف ال�ص�ق��ر
«ي �ح �ت �ف��ظ ال��وط �ن��ي ب �م��وق��ع ري� ��ادي ف��ي ط�ل�ي�ع��ة
القطاع املصرفي الكويتي كأكبر املستفيدين
من الفرص التمويلية للمشروعات الحكومية
بفضل حجم امليزانية العمومية للبنك وهيمنته
الفعلية على السوق ،وما ينفرد به من قدرات
وخبرات مميزة تجعله الخيار األول في تمويل
املشروعات العامة والخاصة».

مساهمات
«الوطني  -لبنان» ..محدودة
ح ��ول ت��أث��ر ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ن��ك ف��ي ال �س��وق ال�ل�ب�ن��ان��ي،
ق��ال الصقر «تشهد عملياتنا الدولية أداء ممتازا
وت ��واص ��ل م�س��اه�م��ات�ه��ا ف��ي ت�ق�ل�ي��ل امل �خ��اط��ر ال�ت��ي
ت��واج��ه املجموعة ككل ف��ي ظ��ل استراتيجية تنويع
العمليات التشغيلية جغرافيا وقطاعيا ،ويساهم
بنك الكويت الوطني  -لبنان ،والذي تمتلك املجموعة
 % 85م��ن أس �ه �م��ه ب�ن�س�ب��ة ض�ئ�ي�ل��ة م��ن م�س��اه�م��ة
العمليات الدولية في موجودات املجموعة وصافي
أرب��اح �ه��ا» .واخ �ت �ت��م ال �ص �ق��ر «ن�ن�ت�ه��ج ف��ي ال��وط�ن��ي
س�ي��اس��ات متحفظة ف��ي إدارة امل�خ��اط��ر ت�ق��وم على
تحديد احتماالت التعرض للمخاطر وفقًا ملؤشرات
عاملية ملراقبة تلك االحتماالت ما يدعم من تقليل
تأثير املخاطر املرتبطة بالبيئة التشغيلية على أداء
املجموعة في كل األسواق التي نعمل بها».

توسعات في السعودية
ومصر
ح��ول م�لام��ح اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة «ال��وط �ن��ي» ف��ي م��ا يتعلق
بالتوسع الخارجي خالل الفترة املقبلة ،أجاب الصقر
«ن��رك��ز ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي على ال�ت��وس��ع ف��ي األس��واق
ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي ن�ع�م��ل ب �ه��ا ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ح�ص�ت�ن��ا
السوقية ،خصوصا ف��ي أس��واق السعودية ومصر،
األم� ��ر ال� ��ذي ن �ح��رز ف �ي��ه ت �ق��دم��ا م �ل �ح��وظ��ا م�ع�ت�م��دي��ن
ف��ي ذل��ك على تحقيق م��زي��د م��ن النمو وال�ت�ك��ام��ل بني
ع�م�ل�ي��ات�ن��ا ال��دول �ي��ة ف��ي إط ��ار اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا لتنويع
مصادر الدخل واالستفادة من موقعنا الريادي في
تقديم الخدمات الرقمية» .وأكمل الصقر «نستهدف
زي� � ��ادة ح �ص �ت �ن��ا ال �س��وق �ي��ة ف ��ي ق �ط ��اع ال �ت �ج��زئ��ة ف��ي
ال�س��وق امل �ص��ري األك �ب��ر م��ن ح�ي��ث ع��دد ال�س�ك��ان في
املنطقة ،إلى جانب ترسيخ دورن��ا الريادي في قطاع
الشركات ،كما نواصل التوسع في السوق السعودي
وذل��ك بعد االنتهاء من تشغيل الفروع الجديدة التي
تم افتتاحها من قبل مع التركيز على توسيع قاعدة
األصول املدارة وذلك بعد نجاحنا في تدشني شركة».
وأش��ار الصقر إل��ى أن بنك الكويت الوطني كانت له
ال��ري��ادة ف��ي ال �ت��وس��ع خ ��ارج ال �س��وق ال �ك��وي �ت��ي ،حيث
اع �ت �م��د ال �ب �ن��ك ع �ل��ى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض �ح ��ة ف ��ي ه��ذا
اإلط��ار تتمثل ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى خ�ل��ق قيمة مضافة
ل �ل�م �س��اه �م�ين م ��ن خ�ل�ال ت �ق �ي�ي��م ال �س ��وق امل �س �ت �ه��دف
وت��أث�ي��ر دخ��ول��ه ع�ل��ى تحقيق م��زي��د م��ن ال�ت�ك��ام��ل بني
عمليات املجموعة ،وهو ما يمثل الركيزة األساسية
للمنهج املتبع لدى البنك في ذلك اإلط��ار ،وال��ذي أثبت
نجاحه على مدار سنوات طويلة ،ولذلك سوف يتبع
«ال��وط �ن��ي» ال �ن �ه��ج ن�ف�س��ه ف��ي ح ��ال وج ��ود أي ف��رص
استثمارية قد تظهر في املستقبل.

شيخة البحر في مقابلة مع «بلومبيرغ»:

استثمارات «الوطني» الرقمية ضمان للربحية والنمو
ق��ال��ت ن��ائ�ب��ة ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة ب�ن��ك الكويت
الوطني شيخة البحر :إن استراتيجية التنويع والتركيز
على األنشطة املصرفية الرئيسة شكلت أهم العوامل التي
ساهمت في تعزيز نمو وربحية البنك خالل عام .2019
وأضافت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ اإلخبارية:
سجلت ّ
إن عمليات البنك في الكويت ّ
نموًا جيدًا في كال
القطاعيني التقليدي واإلس�لام��ي ،حيث واصلت ذراعنا
اإلسالمية التابعة للمجموعة ،واملتمثلة في بنك بوبيان،
تسجيل ات�ج��اه��ات ن�م��و ق��وي��ة ل�ل�غ��اي��ة ،ي�ض��اف إل��ى ذل��ك
التراجع التدريجي بوتيرة تجنيب املخصصات.
وأوضحت أن معدل نمو القروض بلغ  %6.8هذا العام،
حيث ل��م يقتصر ذل��ك على س��وق واح��د أو قطاع أعمال
م �ح��دد ،ب��ل ام �ت��د ل�ي�ش�م��ل ات �ج��اه��ات ن �م��و ج �ي��دة داخ��ل
ال�ك��وي��ت ،وك��ذل��ك ف��ي أس��واق�ن��ا ال��دول�ي��ة الرئيسة .وأك��دت
ال�ب�ح��ر أن األن�ش�ط��ة امل�ص��رف�ي��ة ال��رئ�ي�س��ة داخ ��ل ال�ك��وي��ت
بجانب أداء عملياتنا الدولية ساهمت جميعًا في دعم
نمو صافي أرباح املجموعة بنحو  %8.2خالل .2019
وأش��ارت إل��ى أن عمليات البنك الخارجية ساهمت بما
يقارب  %30من أرباح املجموعة في عام  ،2019في حني
س��اه��م ب�ن��ك ب��وب�ي��ان بنسبة ت �ق��ارب  ،%10م��وض�ح��ة أن
ً
تنويع مصادر الدخل يعد عامال جوهريًا في استمرارية
أرباح املجموعة وقوتها ،على مدار السنوات املاضية.
وقالت البحر إن بيئة أسعار الفائدة على مستوى العالم
ك��ان لها تأثير ق��وي ف��ي أداء معظم البنوك ف��ي املنطقة
خالل العام املاضي ،حيث نتج عن خفض أسعار الفائدة
عامليًا بعض الضغوط على الهوامش .وأضافت إن العام
امل��اض��ي س�ج��ل ارت �ف��اع��ًا ف��ي ال�ت�ك��ال�ي��ف ،إل��ى ح��د م��ا ،في
ظ��ل مواصلة بنك االستثمار ف��ي تنمية وتعزيز النمو
املستقبلي للمجموعة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن ت�ل��ك التكاليف
تغطي مجاالت عديدة ،من شأنها أن تسهم في ترسيخ
مكانتنا الريادية في األسواق الرئيسة التي نعمل بها.
وأوضحت أن استثمارات البنك ليست موجهة فقط نحو
تطوير تكنولوجيا املعلومات ،بل تتجه أيضًا نحو مزيد
من االتجاهات الحديثة التي تستهدف مجاالت تحليل
ومعالجة البيانات في جميع األس��واق التي نعمل بها
من أج��ل التنبؤ وفهم احتياجات وسلوك العمالء على
نحو أفضل.
وك �ش �ف��ت ال �ب �ح��ر ع ��ن ق� �ي ��ام ال �ب �ن��ك ب �ت��أس �ي��س م�ن�ص��ة
للتقنيات الرقمية الحديثة ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال�ت��ي تتمتع
بأفضل الكوادر البشرية ،حيث ستكون القوى الداعمة
ّ
التحول الرقمي ومنصة الكترونية تدعم
الستراتيجية
تقديم أفضل الخدمات واملنتجات في عدد من األسواق
التي نتواجد بها.

َّ
عززنا االستثمار في مجاالت
تحليل ومعالجة البيانات
لتحسين التن ّبؤ بسلوك
العمالء واحتياجاتهم
ّ
مؤشرات ربحية البنك تواصل
تحسنها واستمرار قوة معايير
ُّ
جودة األصول والرسملة
االستثمارات الرقمية تش ِّ
كل
المح ِّرك الرئيس إلستراتيجيتنا
في استقطاب العمالء
من فئة الشباب
نسعى للحفاظ على صدارتنا
َّ
مفضل للشركات
كبنك
الكبيرة واالستمرار في اختراق
قطاع الشركات المتوسطة

ثقة عالمية

ح��ول ب�ل��وغ س�ه��م ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي أع�ل��ى مستويات
تاريخية له خالل الفترة املاضية ،قالت شيخة البحر إن
هناك أسبابا ع��دة ،من بينها جاذبية السهم لالستثمار
امل��ؤس �س��ي ،وت �ص ��در اه �ت �م��ام ال �ص �ن��ادي��ق وامل��ؤس �س��ات
اإلقليمية والعاملية بفضل األداء املالي القوي واالستراتيجية
الواضحة للبنك ،بجانب التوزيعات النقدية املستقرة على
مدى السنوات املاضية ،يضاف إلى ذلك التأثير اإليجابي
لترقية البورصة الكويتية ال��ى مصاف األس��واق الناشئة

شيخة البحر

فرص 2020
وقالت البحر إن «الوطني» سيواصل في  2020التركيز
ع�ل��ى ال �ع �م�لاء ف��ي ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي ،م��ن خ�ل�ال تحسني
وتسهيل القدرات الرقمية ،وكذلك االستمرار في خدمة
ق��اع��دة ع�م�لائ��ه ب�ش�ك��ل أف �ض��ل ،األم ��ر ال ��ذي سيسهم في
ت��رس�ي��خ وتنمية موقعنا ال��ري��ادي ف��ي س��وق ال�خ��دم��ات
املصرفية لألفراد.
ّ
وردًا على سؤال حول إمكانية زيادة حصة «الوطني» في
بنك بوبيان ،أوضحت البحر أن «الوطني» سيقدم على
زيادة حصته في بنك بوبيان إذا ما أتيحت له الفرصة،
م��وض�ح��ة أن ذل��ك يتطلب ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف �ق��ات من
الجهات الرقابية.

ضمن مؤشر  MSCIمؤخرًا.
وأضافت البحر أن االقبال الكبير من املستثمرين العامليني
على اصدار البنك األخير من األوراق املالية الدائمة ضمن
الشريحة األول��ى ل��رأس امل��ال ،والبالغة قيمته  750مليون
دوالر يعكس ثقة املستثمرين العامليني ،ويضع البنك في
مكانة ريادية غير مسبوقة فيما يتعلق بإمكانية جذب
املستثمرين على املستوى الدولي.
وأوض �ح��ت أن طلبات االك�ت�ت��اب على تلك األوراق املالية

ّ
وأش��ارت إلى أن بنك بوبيان يحقق معدالت نمو قوية،
باإلضافة إلى كونه يعد اآلن بنك الشباب واألسرع نموًاّ
في الكويت في تقديم الخدمات املصرفية الرقمية.
وعلى املستوى الدولي ،أكدت البحر مواصلة استهداف
زي��ادة نمو عملياتنا ف��ي األس ��واق اإلقليمية الرئيسية
م��ن خ�لال استراتيجية ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ،حيث ينصب
ت��رك �ي��ز ال �ب �ن��ك خ� ��ارج ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ت �ع��زي��ز م�ك��ان�ت��ه في
األسواق املوجود بها ،كما أن لدى البنك خططًا للتوسع
في كل من السعودية ومصر وزيادة استفادة عملياتنا
هناك من االستثمارات الهائلة التي يقوم بها البنك في
التكنولوجية الرقمية.
وأض ��اف ��ت أن ال �ب �ن��ك ي �ن �ظ��ر إل ��ى م �ص��ر ك��أح��د األس � ��واق
الرئيسية لتنمية أع�م��ال��ه ،ح�ي��ث ق��ام ال��وط�ن��ي بتطوير
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب ��دأ ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف��ي أواخ � ��ر ال �ع��ام امل��اض��ي
ت�س�ت�ه��دف ق �ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن ��ه ف��ي أع�ق��اب
اإلص�ل�اح ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي أج��ري��ت إل ��ى ج��ان��ب ما
تشهده البالد من استقرار سياسي وتزايد معدالت الثقة
ف��ي ال �س��وق امل�ص��ري��ة ،ف��إن�ن��ا نشعر ب�ت�ف��اؤل كبير تجاه
خططنا نحو التوسع في السوق املصري.
وفي السعودية ،أكدت نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني على أن البنك يعمل على ترسيخ
مكانة شركة إدارة ال�ث��روات التي ق��ام بتأسيسها أخيرًا
وربطها بمنصة إدارة الثروات العاملية لدى املجموعة.
ك�م��ا يسعى ال�ب�ن��ك أي�ض��ًا إل��ى زي ��ادة ع��روض��ه املصرفية
التجارية م��ن خ�لال ات�ب��اع أساليب مختلفة تساعد في
تنمية وتعزيز وج��وده تدريجيًا ف��ي اململكة ،وبالتالي
زيادة مساهمتها في أعمال املجموعة.

استراتيجية التنويع
أش � ��ارت ال �ب �ح��ر إل ��ى أن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ي �ع��د م ��ن أه��م
املكونات الرئيسية الستراتيجية التنويع التي يتبعها

تخطت مستوى قياسي بلغ  2.3مليار دوالر ،وه��و ما
ي�ع��ادل تغطية اإلص ��دار ب�ح��وال��ي  3.1م��رات ع�ل��ى خلفية
االقبال الشديد من أكثر من  160مستثمرا دوليا ،حيث
تميز هذا اإلصدار بتنوع قاعدة املستثمرين ،إذ استحوذ
مستثمرو الواليات املتحدة األميركية على نسبة  %33من
تغطية اإلص��دار ،ون�ح��و %27من اململكة املتحدة ،و%20
من مستثمري آسيا واملحيط الهادئ ،و %10ملستثمري
أوروبا وشمال افريقيا والشرق األوسط.

بنك الكويت الوطني ،موضحة أن البنك لم يقتصر دوره
ف��ي ت�ص�م�ي��م ن �م��وذج أع�م��ال�ن��ا ل�خ��دم��ة ال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي
فحسب ،ب��ل ق��ام أي�ض��ًا ب��وض��ع هيكل تنظيمي لتوجيه
مسار التحول الرقمي لدى البنك.
وأك��دت نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت
ال��وط�ن��ي أن منصة التقنيات الرقمية الحديثة ال�ت��ي تم
تأسيسها حديثا تأتي في صدارة استراتيجية التحول
ال��رق�م��ي ،حيث تمثل ال�ق��وى التنفيذية لتحويل الخطط
إلى واقع ملموس ،مشيرة إلى أنه تم تأسيس هذه املنصة
الرقمية في الكويت لخدمة جدول أعمال التحول الرقمي
ع�ب��ر امل�ج�م��وع��ة ب��أك�م�ل�ه��ا .وأض��اف��ت أن م �ب ��ادرات البنك
الرقمية ت��م تصميمها لتنعكس على تجربة عمالئنا،
كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تطوير منتجات وخدمات
ال�ب�ن��ك ،ح�ي��ث تمتد ه��ذه امل �ب��ادرات امل�ت�ع��ددة لتشمل كل
القطاعات واملناطق الجغرافية املختلفة ،مضيفة أن البنك
سيعمل على استغالل تدشني مركز البيانات الحديث
لالستفادة بشكل أفضل من تحليل البيانات والعمل على
خفض التكاليف بجانب الحد من املخاطر.

االستثمارات التكنولوجية
حول استراتيجية البنك في السوق املحلي ،أكدت البحر
أن استراتيجية البنك قائمة على عدد من األسس ،أهمها
الدفاع عن مكانته املهيمنة في السوق املحلي ،باإلضافة
إل ��ى ال�س�ع��ي ن�ح��و ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ص��دارت��ه ك�ب�ن��ك مفضل
للشركات الكبيرة ،واالستمرار في اختراق قطاع الشركات
امل �ت��وس �ط��ة .وأوض �ح��ت أن ال�ب�ن��ك س �ي��واص��ل االس �ت �ف��ادة
م��ن البيئة التشغيلية املستقرة نسبيًا ،وال�ت��ي تستمر
في خلق ف��رص جيدة للنمو ،باعتبار الوطني مؤسسة
رائ ��دة ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �س��وق .وأض��اف��ت أن ب�ن��ك الكويت
الوطني نجح حتى اآلن في قيادة قطاع تمويل املشاريع
ف��ي ال�ك��وي��ت ،ولعب دورًا حيويًا ف��ي تنفيذ ك��ل املشاريع
التي ج��رى اسنادها م��ؤخ�رًا ،مؤكدة أن البنك سيواصل
االحتفاظ بهيمنته على السوق املحلي في هذا القطاع،
وذلك بفضل امليزانية العمومية الكبيرة للبنك ،وحصوله
على أعلى التصنيفات االئتمانية ،وق��وة العالقات التي
يحافظ عليها على الصعيدين املحلي والدولي.
وأش � � ��ارت ال �ب �ح��ر إل� ��ى أن االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
والرقمية تعد في الوقت الراهن املحرك الرئيسي التجاهنا
االس �ت��رات �ي �ج��ي ،ح �ي��ث ت�ش�ك��ل ح �ج��ر ال ��زاوي ��ة للمنهجية
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي ن �ت �ب �ع �ه��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �خ��دم��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة الك �ت �س��اب ال �ع �م�ل�اء م ��ن ال �ش �ب��اب
واالحتفاظ بتلك الفئة املهمة .كما نركز أيضًا على تنمية
مجموعة املنتجات والخدمات التي نقدمها لعمالئنا.
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«الجمعية االقتصادية» مستضيفة الحوار المفتوح بين القطاعين:

مؤشر سهولة األعمال «وسيلة»..
والغاية تعزيز الدورة اإلنتاجية
إبراهيم عبدالجواد
ق � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س إدارة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
االقتصادية ،مهند الصانع ،إن ملتقى «منصة
الحوار السادس املفتوح بني القطاعني العام
وال �خ��اص ح��ول بيئة األع �م��ال ف��ي ال�ك��وي��ت»،
ُيعقد بمناسبة دخ��ول الكويت ضمن قائمة
الدول العشر األكثر تحسنا في بيئة األعمال
ف��ي ت�ق��ري��ر م��ؤش��ر س�ه��ول��ة م �م��ارس��ة أن�ش�ط��ة
األع �م��ال  2020ال �ص��ادر ع��ن م�ج�م��وع��ة البنك
الدولي.
وأض� ��اف ال �ص��ان��ع ف��ي ك�ل�م�ت��ه ،خ�ل�ال اف�ت�ت��اح
فعاليات امللتقى ف��ي الجمعية االقتصادية،
م�س��اء أم��س األول ،أن امللتقى ي��أت��ي ،لتبيان
مدى جدية الجهات الحكومية املسؤولة عن
مكونات مؤشر تقرير ممارسة أنشطة األعمال
ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى إح ��داث التحسينات ،وال�ت��ي
ج��اءت م��ن خ�لال عمليات ال��رب��ط االلكتروني
ب�ي�ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ف ��ي امل ��ؤش ��ر ،واص� ��دار
ح��زم��ة م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات وال� �ق ��رارات امل�س��ان��دة
لجعل الكويت بيئة جاذبة لالستثمار.
ب� ��دوره ،أوض ��ح امل��دي��ر ال �ع��ام لهيئة تشجيع
االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر ورئ�ي��س اللجنة الدائمة
لتحسني ب�ي�ئ��ة األع �م��ال وت�ع��زي��ز التنافسية
ال�ش�ي��خ ال��دك �ت��ور م�ش�ع��ل ال �ج��اب��ر ،أن تحسن
وض ��ع ال �ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر س�ه��ول��ة م�م��ارس��ة
أن� �ش� �ط ��ة األع� � �م � ��ال  ،2020ق� ��د ج� � ��اء ن�ت�ي�ج��ة
ال�ت�ن�س�ي��ق امل�س�ت�م��ر م��ن ق�ب��ل أع �ض��اء اللجنة
ال��دائ �م��ة لتنفيذ األج �ن��دة ال��وط�ن�ي��ة لتحسني
بيئة األع �م��ال ف��ي ال�ك��وي��ت ،الف�ت��ا ال��ى أهمية
إب��راز دور ف��رق عمل مكونات مؤشر سهولة
م� �م ��ارس ��ة أن� �ش� �ط ��ة األع� � �م � ��ال ل � ��دى ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ،وت �ع ��اون �ه ��م م ��ع ب�ق�ي��ة
الجهات الحكومية األخرى والقطاع الخاص
وم��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،للمضي قدما
ف��ي تسجيل ت�ق��دم ملحوظ ومتتال ف��ي بيئة
األعمال للوصول إل��ى كفاءة أعلى في األداء،
وش�ف��اف�ي��ة ف��ي ت��وف�ي��ر امل�ع�ل��وم��ات وج ��ودة في
ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ،ت� � ��ؤدي إل��ى
تعزيز الدورة االقتصادية اإلنتاجية ،وزيادة
تدفقات االستثمار لتحقيق النمو املستدام
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مشعل الجابر :للوصول
إلى كفاءة أعلى وزيادة
تدفقات االستثمار تحقيقا ً
للنمو المستدام
خوجه :ال تزال عملية
اإلصالح لتحسين بيئة
األعمال في الكويت
في مرحلة مبكرة
والتنويع االق�ت�ص��ادي وف��ق ال��رؤي��ة الوطنية
«كويت  »2035وأهدافها التنموية.
ول �ف��ت ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل إل ��ى أن امل ��ؤش ��رات هي
وس� �ي� �ل ��ة ،ول� �ك ��ن ال� �غ ��اي ��ة ه� ��ي ال� ��وص� ��ول إل��ى
تحسني ج��ودة ال�خ��دم��ات وس�ه��ول��ة تقديمها
من خالل تسهيل اإلجراءات وتبسيطها.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أش ��ار امل�م�ث��ل امل�ق�ي��م ملكتب البنك
ال��دول��ي ف��ي ال�ب�لاد ،غ�س��ان خ��وج��ه ،إل��ى أن��ه ال
ت��زال عملية اإلص�لاح لتحسني بيئة األعمال

ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ف ��ي م��رح �ل��ة م �ب �ك ��رة ،وت�ت�ط�ل��ب
ت �ع��اون��ًا م �س �ت �م �رًا ب�ي�ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وم ��ؤس� �س ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص وم �ن �ظ �م��ات
املجتمع امل��دن��ي لتنفيذ اإلج� ��راءات املعتمدة
في البرنامج الوطني لتحسني بيئة األعمال،
ونحث جميع أص�ح��اب ال�ش��أن على مواصلة
السير في طريق اإلصالح.
ولفت خوجة إل��ى الخطوات الجدية والقوية
ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ط��ري��ق تحقيق
التحسن في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة
األع �م��ال  ،2020وال� ��ذي ج ��اء ب�ف�ض��ل ب��رن��ام��ج
إص�ل��اح ش��ام��ل خ�ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي وال ��ذي
يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البالد
 2035ك��وي��ت ج��دي��دة ،م�ع��رب��ا ع��ن تطلعه إل��ى
استمرار الكويت في ب��ذل املزيد من الجهود
على مدار األعوام املقبلة نحو تحقيق الرؤية
السامية.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال � � ��دول ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ه�ي�ئ��ة
بيئة أع �م��ال تتسم ب��ال�ك�ف��اءة ال�ج�ي��دة ،ك��أداة
لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وجذب
االستثمار األجنبي املباشر ،وتسعى ال��دول
لبناء مؤسسات حديثة ولتطوير لوائح من
أجل تبسيط إجراءات العمل.
وأض � � ��اف «ض� �م ��ت م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس � ��ط
وش�م��ال أفريقيا ه��ذاال�ع��ام  4م��ن ال ��دول ال �ـ10
األكثر تحسنًا في مؤشر سهولة األعمال في
ال�ع��ال��م ،وه��ي ال�س�ع��ودي��ة واألردن والبحرين

والكويت ،حيث تمثل هذه البلدان ما يقارب
ن�ص��ف إص�ل�اح��ات امل�ن�ط�ق��ة ،وظ �ل��ت اإلم� ��ارات
أق ��وى ال ��دول أداء ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث احتلت
املركز السادس عشر على الرغم من تراجعها
من املركز.»11
وزاد «قفز ترتيب الكويت ف��ي مؤشرسهولة
م�م��ارس��ة أن�ش�ط��ة األع �م��ال م��ن  97ع ��ام 2019
إل��ى  83ع��ام  ،2020وق��د نفذت الكويت سبعة
إص �ل��اح � ��ات ل �ت �ح �س�ي�ن االط � � � ��ار ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
لالعمال ،وهو رقم قياسي بالنسبة للكويت
منذ إطالق تقرير ممارسة أنشطة األعمال».
وش �ه��د امل�ل�ت�ق��ى اس �ت �ع��راض ممثلي ال�ج�ه��ات
الحكومية من بلدية الكويت واإلدارة العامة
للجمارك ،وزارة العدل ،وزارة الكهرباء واملاء،
ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي ،وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة،
وأي �ض��ًا ش��رك��ة شبكة امل�ع�ل��وم��ات االئتمانية
 Ci-Netم �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال� � �ع � ��روض امل��رئ �ي��ة
ح��ول أه��م ال �ت �ط��ورات ال�ق��ان��ون�ي��ة واإلج��رائ�ي��ة
واإلن � �ج� ��ازات ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا ف��رق
عمل الجهات الحكومية املنبثقة من اللجنة
ال ��دائ� �م ��ة ل �ت �ح �س�ين ب �ي �ئ��ة األع � �م� ��ال وت �ع��زي��ز
التنافسية في دولة الكويت ،كما شهد امللتقى
جلسات نقاشية مفتوحة «طاولة مستديرة»
ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �ع ��ام وال � �خ� ��اص الل �ت �م��اس
االص �ل��اح � ��ات وت��وض �ي �ح �ه��ا ب ��دق ��ة أك� �ث ��ر م��ن
خالل االستفسارات والنقاشات املباشرة بني
رؤساء واعضاء الفرق والقطاع الخاص.

«القطاع الخاص محوري في تعزيز التعاون»

الوزان 32 :مليون دوالر
تبادل تجاري مع أوكرانيا
سعد الشيتي
قال النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت عبدالوهاب ال ��وزان ان حجم التبادل
ال �ت �ج��اري م��ع اوك��ران �ي��ا ب�ل��غ  32م�ل�ي��ون دوالر
ف ��ي ع � ��ام  ،2018م � �ش ��ددا ع �ل��ى ض � � ��رورة ب��ذل
امل��زي��د م��ن الجهود م��ن ك�لا الجانبني لتطوير
العالقات التجارية .ورح��ب ال��وزان ف��ي كلمته
اثناء استقبال وف��د اقتصادي أوك��ران��ي أمس،
برئاسة سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت
أولكساندر باالنوتسا ،وحضور اللقاء وكيل
وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح،
وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي
الشركات الكويتية ،بالوفد األوكراني ،وإقامة
ه � ��ذا ال �ل �ق ��اء ال � ��ذي ي �ج �م��ع أص� �ح ��اب األع� �م ��ال
الكويتيني مع نظرائهم األوكرانيني.
واك��د أهمية مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات ال�ت��ي تساهم
ف��ي ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات االق �ت �ص��ادي��ة امل�ش�ت��رك��ة،
وتعتبر فرصة سانحة للتعرف على الفرص
االس�ت�ث�م��اري��ة امل�ت��اح��ة ف��ي مختلف امل �ج��االت،
م �ش �ي �رًا ف ��ي ه � ��ذا ال �س �ي ��اق إل � ��ى أن ال �ع�ل�اق��ات
الكويتية  -األوكرانية تطورت بشكل ملحوظ
منذ بدئها في عام  ،1993وذلك بفضل جهود
ح �ك��وم �ت��ي ال �ب �ل��دي��ن وال� �ت ��ي ت �ك �ل �ل��ت ب�ت��وق�ي��ع
اتفاقيتي تجنب االزدواج الضريبي وحماية
االستثمارات املتبادلة.
كما أك��د ال ��وزان أهمية دور ال�ق�ط��اع الخاص
ف��ي ع�م�ل�ي��ة دف ��ع ع�ج�ل��ة ال �ت �ع��اون االق �ت �ص��ادي
ب�ين البلدين الصديقني ،مضيفا أن الشركات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ت�ط�ل��ع إل ��ى ال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال�ف��رص

االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة ف ��ي أوك ��ران �ي ��ا وك��ذل��ك
بيئة األعمال واملزايا التي تقدم للمستثمرين
األجانب ،معربًا عن استعداد الغرفة للتعاون
م ��ع ال �س �ف��ارة األوك ��ران� �ي ��ة ف ��ي س�ب�ي��ل تحقيق
األهداف االقتصادية املشتركة.
م��ن جانبهّ ،
عبر السفير األوك��ران��ي ف��ي كلمته
ع ��ن ش �ك��ره ل �ل �غ��رف��ة ع �ل��ى اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ل�ه��ذا
اللقاء ،مشيرًا إلى أنه منذ قدومه إلى الكويت
في شهر يونيو من العام املاضي وهو يعمل
جاهدًا على إقامة الفعاليات التي من شأنها
أن ت �ع��رف ع��ن أوك��ران �ي��ا وامل� �ج ��االت ال�ح�ي��وي��ة
التي تتميز بها ،وم��ن ه��ذا املنطلق أت��ت فكرة
إق ��ام ��ة «األس � �ب � ��وع األوك � ��ران � ��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت»
والذي يتضمن سلسلة من الفعاليات في عدة
مجاالت :االقتصادية ،والثقافية ،والتعليمية،
والرياضية ،والفنون.
وأع� ��رب ع��ن أم �ل��ه ف��ي أن ي�ث�م��ر ه��ذا ال�ل�ق��اء عن
ن �ت��ائ��ج إي �ج��اب �ي��ة وم �ث �م ��رة م ��ن خ �ل��ال إق��ام��ة
ش��راك��ات ت�ج��اري��ة واس�ت�ث�م��اري��ة م�ش�ت��رك��ة بني
قطاعي األع�م��ال الكويتي واألوك��ران��ي ،مشيرًا
إلى أن الشركات األوكرانية تعمل في قطاعات
ال� ��زراع� ��ة ،وامل� � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ،وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال��ذك �ي��ة ،وال �س �ي��اح��ة ،واألدوي� � ��ة ،واالس�ت�ث�م��ار،
وال�ع�ق��ار .وم��ن ث��م ق��ام��ت ال�ش��رك��ات األوك��ران�ي��ة
املشاركة بالوفد بتقديم عروض عن خدماتها
ومنتجاتها املتنوعة ،ث��م عقب ذل��ك اللقاء تم
افتتاح «م�ع��رض املنتجات األوك��ران �ي��ة» ال��ذي
س�ي�س�ت�م��ر ع �ل��ى م� ��دى ي��وم��ي  20و 21ي�ن��اي��ر
الجاري ،حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية بني
أصحاب األعمال الكويتيني واألوكرانيني.

عبدالوهاب الوزان متوسطاً نمر الصباح والسفير األوكراني خالل افتتاح المعرض األوكراني

« كامكو إنفست»« :أرامكو» و«بورصة الكويت» و«شمال الزور» أبرزها
قال تقرير لشركة كامكو
إنفست ان عام 2019
شكل عالمة بارزة لسوق
االكتتابات العامة األولية
في دول مجلس التعاون
الخليجي ،وذلك على
الرغم من انخفاض عدد
اإلصدارات على أساس
سنوي مقارنة بمستويات
عام  ،2018إذ تراجع إجمالي
عدد االكتتابات العامة
األولية في المنطقة إلى
 9إصدارات في عام 2019
مقابل  17إصداراً في عام
 ،2018و 28إصداراً في عام
.2017

تراجع عدد االكتتابات
العامة األولية
إلى  9إصدارات مقابل
 17إصداراً في 2018
إصدارات رأس المال
قفزت  12.9مرة
إلى  31.1مليار دوالر بفضل
اكتتاب «أرامكو»
التخصيص واكتتابات
الشركات الحكومية
طغيا على ساحة سوق
االكتتابات في المنطقة
عائدات سوق
االكتتابات العامة األولية
في الكويت من شركتين
 214.6مليون دوالر

االكتتابات الحكومية في 2019
دفعت شركات لتأجيل الطرح إلى 2020
اك��د ت�ق��ري��ر «ك��ام�ك��و إن�ف�س��ت» أن ط��رح «ارام �ك��و»
ج��اء ف��ي ص��دارة اكتتابات ع��ام  2019ال��ذي طال
انتظاره وجرى اإلعالن عنه في الربع الرابع من
عام  .2019وتمكن االكتتاب العام األولي في أسهم
أرامكو من تجميع  29.4مليار دوالر ،بعد طرح
 1.7ف��ي امل�ئ��ة م��ن أس�ه��م ال�ش��رك��ة .وج ��رت تغطية
االك�ت�ت��اب بنسبة  4.65م ��رات ،م��ن خ�ل�ال إص��دار
 450مليون سهم إضافي ،بعد ان مارست الشركة
خيار التخصيص اإلضافي لألسهم .greenshoe
ونتيجة لذلك ،قفزت إصدارات رأس املال في دول
مجلس التعاون الخليجي خالل عام  2019عبر
سوق االكتتابات العامة األولية بواقع  12.9مرة
على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى  31.1مليار
دوالر .وكانت عمليات التخصيص واالكتتابات
ال �ع��ام��ة األول �ي ��ة ل�ل�ش��رك��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن أب��رز
املوضوعات على ساحة سوق االكتتابات العامة
األول�ي��ة في املنطقة ،وم��ن أب��رزه��ا ط��رح االكتتاب
في رأسمال بورصة الكويت وشركة شمال الزور
االول ��ى ل�ل�ط��اق��ة وامل �ي��اه ف��ي ال �ك��وي��ت ،إل��ى جانب
االكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

الكويت
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ج ��رت ت�غ�ط�ي��ة االك �ت �ت��اب ال�ع��ام
األول��ي ف��ي أس�ه��م ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت بقيمة
 33.1مليون دوالر ( 10.04ماليني دينار) ،وطرح
شركة شمال ال��زور األول��ى للطاقة واملياه بقيمة
 181.5مليون دوالر ( 55مليون دينار) بمعدل 8.5
أض�ع��اف ،و 1.27ضعف األس�ه��م امل�ط��روح��ة ،على
التوالي .لكن الشركات األخرى شهدت انخفاض
إص� ��دارات � �ه� ��ا ،وذل � ��ك ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن م�ع�ظ��م
األسواق الخليجية الثانوية شهدت مكاسب في
ع��ام  .2019وق��د ي�ج��ري تأجيل ط�م��وح الشركات
ف� ��ي ط � ��رح أس �ه �م �ه��ا ل�ل�اك �ت �ت ��اب ال � �ع� ��ام األول� � ��ي،
سعيًا منها ال��ى زي��ادة مشاركة املستثمرين في
املستقبل ،وذلك نظرًا الى أن سيولة معظم أسواق
االكتتابات العامة األولية قد جرى امتصاصها
م ��ن ق �ب��ل االك �ت �ت��اب��ات ال �س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر امل�م�ل��وك��ة
للدولة.
واض��اف التقرير أنه في املقابل تراجعت أنشطة
االكتتابات العامة األول�ي��ة على مستوى العالم
على أساس سنوي ،على الرغم من املكاسب التي
شهدتها األسواق الثانوية خالل عام  ،2019حيث
تأثرت أسواق األسهم الرئيسية باألزمة التجارية
ب�ي��ن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وال � �ص�ي��ن وال �ق �ض��اي��ا
الجيوسياسية ،مثل خ��روج اململكة املتحدة من
االت �ح��اد األوروب � ��ي وال �ق �ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة في
ه��ون��غ ك��ون��غ .وي �ش��ار إل ��ى أن ح�ج��م االك�ت�ت��اب��ات
ال�ع��ام��ة األول �ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��ال��م ق��د ت��راج��ع
بنسبة  19ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي مقابل

االكتتابات العامة األولية لدول الخليج (مليار دوالر أميركي) 2019-2013

عدد االكتتابات العامة األولية لدول الخليج 2019-2013

المصدر :برايس ووتر هاوس كوبرز ،بلومبيرغ وبحوث كامكو إنفست

المصدر :برايس ووتر هاوس كوبرز ،بلومبيرغ وبحوث كامكو إنفست

صعيد النشاط العاملي من حيث عدد الصفقات
والعائدات في عام  ،2019إذ شكلت ما نسبته 60
في املئة من اجمالي عدد الصفقات ،واستحوذت
على نسبة  45في املئة من قيمة العائدات .إال انه
على أساس سنوي ،شهد عدد الصفقات تراجعًا
ه��ام�ش�ي��ًا بنسبة  1ف��ي امل �ئ��ة ،ف��ي ح�ين ت��راج�ع��ت
العائدات بنسبة  8في املئة خالل الفترة نفسها،
إذ أدت ح��ال��ة ع��دم ال�ي�ق�ين ب�ش��أن خ ��روج اململكة
املتحدة من االتحاد األوروبي ،والغموض املحيط
ب�ب�ع��ض ال�ق�ض��اي��ا ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة األخ� ��رى ،إل��ى
تراجع حجم الصفقات بنسبة  47في املئة على
أس��اس سنوي في دول أوروب��ا والشرق األوسط
وال �ه �ن��د وأف��ري �ق �ي��ا ،وت��راج��ع س �ن��وي ب�ن�س�ب��ة 14
في املئة في قيمة رأس امل��ال بالنسبة إلص��دارات
ع��ام  2019م�ق��ارن��ة ب�ع��ام  .2018ال��ى ذل��ك ،تراجع
ن�ش��اط االك�ت�ت��اب��ات ال�ع��ام��ة األول �ي��ة ف��ي ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ف��ي ال �ع��ام  2019م�ق��ارن��ة ب� ��األداء ال�ق��وي
الذي تم تسجيله خالل العام  ،2018حيث تراجع

ش��ارك��ت ك��ل م��ن قطر وسلطنة ع�م��ان ف��ي سوق
االكتتاب العامة األولية من خالل االكتتاب في
أسهم شركة األل�ب��ان القطرية (بلدنا) ،في حني
شهدت سلطنة عمان طرح أسهم شركة مسندم
للطاقة ( 23.1مليون دوالر).
أم � ��ا ق� �ط ��اع ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ال� �ع� �ق ��اري ��ة امل� �ت ��داول ��ة،
ال ��ذي ج��اء ف��ي ص ��دارة ال�ق�ط��اع��ات امل�ش��ارك��ة في
االك�ت�ت��اب��ات ال�ع��ام��ة األول �ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى دول
الخليج اب �ت��داء م��ن ع��ام  2017ف�ص��اع��دا ،وال��ذي
ت��رك��ز ب�ص�ف��ة رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال �س��وق ال �س �ع��ودي،
فقد شهد تمثيال على ن�ط��اق أوس��ع خ�لال عام
 .2019ف�ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ق �ط��اع ال �ط��اق��ة وال�ع�ق��ار
وال �ق �ط��اع امل��ال��ي واالس �ت �ه�لاك��ي ش��ارك��ت اي�ض��ا
ق �ط��اع��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �خ��دم��ات ال�ت�ج��اري��ة
وامل�ه�ن�ي��ة ف��ي س��وق االك�ت�ت��اب��ات ال�ع��ام��ة األول�ي��ة
في املنطقة ،حيث تم إدراج شركة املعمر لنظم
املعلومات ( 57.6مليون دوالر) وش��رك��ة مهارة
للموارد البشرية ( 207ماليني دوالر) .كما شهد
قطاع التعليم ،الذي ال يزال أحد أكثر القطاعات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة امل �ف �ض �ل��ة ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى دول
املنطقة ،إدراج شركة تشغيل املدارس السعودية
الخاصة  -شركة عطاء التعليمية ،حيث تمكنت
ال�ش��رك��ة م��ن تجميع  92.8م�ل�ي��ون دوالر ،وذل��ك
على الرغم من العدد املحدود لألسهم املدرجة
ضمن القطاع.
وق��د يشهد س��وق االكتتابات العامة األول�ي��ة في
دول الخليج أداء نشطا في ع��ام  ،2020باعتبار
أن الشركات التي كانت بانتظار إق��دام الشركات
اململوكة للدولة على توفير ال��ري��ادة ف��ي أس��واق
االكتتابات قد أصبح بإمكانها دخول السوق في
الوقت الحاضر ،إال أننا نرى أن األسواق الثانوية
ستظل في غاية األهمية بالنسبة إلى التقييم.

املستويات املسجلة ف��ي ع��ام  ،2018إذ بلغ عدد
االصدارات  1115في عام  ،2019في حني تراجعت
ع��ائ��دات االك�ت�ت��اب��ات ال�ع��ام��ة األول �ي��ة بنسبة %4
ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي م �ق��ارن��ة ب �ع��ام  ،2018حيث
بلغت قيمة رأس املال املجمع  198.0مليار دوالر
ف��ي ع ��ام  .2018إال ان ��ه ف��ي ظ��ل م �م��ارس��ة ش��رك��ة
أرام�ك��و ال�س�ع��ودي��ة خ�ي��ار التخصيص اإلض��اف��ي
ل�لأس�ه��م  greenshoeن ��رى م��ن وج �ه��ة ن�ظ��رن��ا أن
عوائد االكتتابات قد تخطت  201مليار دوالر.

متوسط الصفقات
وذك � ��ر أن م �ت��وس��ط ح �ج��م ص �ف �ق��ات االك �ت �ت��اب��ات
العامة األول�ي��ة ف��ي ال�س��وق ارت�ف��ع بنسبة  13في
املئة على أس��اس س�ن��وي ،ليصل إل��ى  76مليون
دوالر في عام  ،2019ويعزى ذلك إلى تزايد عدد
االك �ت �ت��اب��ات ال �ض �خ �م��ة .أم ��ا م��ن ح �ي��ث امل �ش��ارك��ة
اإلقليمية ،فقد أف��ادت التقارير أن منطقة آسيا
واملحيط الهادئ احتفظت بموقعها الريادي على

عوامل دعم
يسهم عدد من العوامل المحلية إلى جانب الخارجية في مساندة
ودعم كل من أسواق األسهم األولية والمستثمرين ،وأهمها:

1

المب��ادرات الحكومي��ة والدعم التنظيم��ي ،مثل قيام الهيئ��ة المالية
الس��عودية برفع مس��توى الملكية االستراتيجية للمس��تثمر األجنبي
إلى نسبة  49في المئة.

2

المب��ادرات والسياس��ات الت��ي تدع��م وتش��جع الش��ركات الصغي��رة
والمتوس��طة والش��ركات العائلي��ة على الس��ير في طري��ق االكتتابات
العامة األولية ،وهو موضع دراسة من قبل دولة اإلمارات حاليا.

ع��دد االك�ت�ت��اب��ات األول �ي��ة ف��ي ب��ورص�ت��ي ن��اس��داك
ونيويورك بنسبة  20في املئة على أساس سنوي
في عام  2019وبلغ  165اص��دارا ،في حني تراجع
اجمالي رأس املال املجمع بنسبة  5في املئة على
أس ��اس س �ن��وي ،ل�ي�ص��ل إل ��ى  50.0م�ل�ي��ار دوالر.
وك��ان التوزيع القطاعي ل�لإص��دارات العاملية في
عام  2019مشابهًا إلى حد كبير ألداء عام 2018
م��ن حيث ع��دد الصفقات ،حيث ج��اءت قطاعات
التكنولوجيا ( )263وال��رع��اي��ة الصحية ()174
والصناعة ( )147في ص��دارة القطاعات األخرى.
إال أن حجم االكتتاب العام األولي ألسهم أرامكو
ال�س�ع��ودي��ة أدى إل��ى تميز ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ودف�ع��ه
ال��ى تصدر باقي القطاعات م��ن حيث رأس امل��ال
املجمع ،إلى جانب قطاع الرعاية الصحية.

موقع ريادي
وع �ل��ى ص�ع�ي��د دول ال �خ �ل �ي��ج ،ق ��ال ال �ت �ق��ري��ر إن
ال �س �ع��ودي��ة اح�ت�ف�ظ��ت ب�م��وق�ع�ه��ا ال ��ري ��ادي على
مستوى أس��واق االكتتابات العامة األول�ي��ة في
عام  ،2019حيث تم طرح  6من أصل  9إصدارات
من خالل البورصة السعودية (ت��داول) .وكانت
ق�ي�م��ة ع��ائ��دات االك �ت �ت��اب��ات ال �ع��ام��ة األول �ي��ة في
امل�م�ل�ك��ة ،ب��اس�ت�ث�ن��اء ش��رك��ة أرام �ك��و ال�س�ع��ودي��ة،
أع�ل��ى م��ن اكتتابات ك��ل دول الخليج مجتمعة،
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت قيمتها  1.04م�ل�ي��ار دوالر .وك��ان
ط��رح أسهم شركة امل��راك��ز العربية ه��و املساهم
ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �ع��ائ��دات ،ح �ي��ث ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة رأس
امل � ��ال امل �ج �م��ع  658.6م �ل �ي��ون دوالر .ف ��ي ح�ين
بلغت عائدات سوق االكتتابات العامة األولية
في الكويت  214.6مليون دوالر ،حيث تم طرح
 50ف��ي املئة م��ن رأس�م��ال ك��ل م��ن شركة بورصة
الكويت وال ��زور الشمالي لالكتتاب ال�ع��ام .كما
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بصفقة قد تتجاوز  750مليون إسترليني

عقاريات
سليمان الدليجان
@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

هل سيسكن الكويتيون في البحر؟
في يوليو املاضي كتبت عن سكان مدينة أمستردام في
ه��ول�ن��دا ،ك��ان الحديث ع��ن ارت�ف��اع أس�ع��ار الشقق والبيوت
في تلك املدينة ،ما دعا مجلس املدينة الى االجتماع واتخاذ
ّ
قرارات مصيرية؛ منها السماح بتملك قوارب على ضفاف
القنوات املائية والسكن فيها ،باعتبارها منازل!! أدى األمر
إلى انخفاض أسعار الشقق والبيوت..
ً
السؤال :هل من املمكن مستقبال ان يؤدي تضخم أسعار
ردم أجزاء
السكن الخاص بالكويت ّإلى اضطرار الحكومة ّ ُ
من البحر والسماح بالتملك فيه ،هل خيارات التملك أعدمت
حتى تضطر الحكومة الى خيارات قد تكون مكلفة؟
ّ
ح��ال �ي��ًا ،ال �ك��ل ي�ش�ت�ك��ي م��ن ال �ت �ض��خ��م :ال �ت��اج��ر ،امل�ش�ت� ً�ري،
الوسيط الذي باتت َسلعته التسويقية (أرض��ًا أو بناية او
برجًا تجاريًا) صعبة التسويق.
باملناسبة ،في الثمانينيات كان كثير من الحديثي الزواج
من الكويتيني يسكنون في مناطق استثمارية؛ مثل :حولي،
الساملية ،خيطان ،املهبولة ..إل��خ .كانت نسبة الكويتيني ال
تقل عن  %30مقابل عدد الوافدين في العمارات ،في حني
خالل السنوات الـ 15ــــ الـ 20املاضية ،اصبح الحديثو الزواج
يرغبون في السكن باملناطق السكنية ،ما ّأدى الى تشجيع
اراض وتطويرها ،حتى باتت بعض
املستثمرين على شراء
ٍ
املناطق الحديثة؛ كالعمارات الصغيرة املتناثرة ،بني البيوت
السكنية ،على اث��ره��ا ارتفعت االي �ج��ارات نتيجة طبيعية
للطلب املتزايد من الكويتيني وارتفاع تكلفة الشراء ،وبلغ
متوسط ايجار الشقق في املناطق السكنية بحدود 450
ـــــ  500دينار فأكثر ،وه��ي تمثل  %30من دخ��ل املواطن
الحديث ال��زواج ،بافتراض متوسط راتبه  1200ــــ 1400
دينار ،على الرغم من وجود  150دينارًا ،بدل االيجار من

ال��دول��ة ،ال��ذي ب��ات ال يكفي ل�س��داد اإلي�ج��ار الشهري .كان
اقتراح الوزير السابق لإلسكان د.عادل الصبيح مصيبًا،
إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر ،ف��ي ان يحتسب االي �ج��ار ال �ش �ه��ري على
املواطن عند تسليم وحدته السكنية من الحكومة ،شرط
ت�س�ل�ي�م�ه��ا ف��ي وق ��ت أس� ��رع م��ن س��اب�ق �ه��ا ،ب �ش��رط ت��واف��ر
خدمات متكاملة.
َ
هذا االقتراح لم يلق القبول عند بعض اعضاء مجلس االمة،
ولم ينجح الوزير في تطبيق ما يراه مناسبًا للمواطن الكويتي.
أظ ��ن ان االم ��ر اذا وك ��ل ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة م��ن دون ت ��رك م�ج��ال
لها لبدائل اخ��رى ،غير ان��ه وع�ل��ى ال��وض��ع الحالي بالتوزيع،
فسيكون م��ن ال�ص�ع��وب��ة ح��ل املشكلة االس�ك��ان�ي��ة ،م��ع العلم
بوجود عدد غير قليل من الطلبات االسكانية الجديدة سنويًا.

هل هناك بدائل أخرى؟
ن�ع��م ،ه�ن��اك ب��دائ��ل م�ت�ع��ددة ل�ح��ل املشكلة االس�ك��ان�ي��ة ،مع
اتفاقنا على عدم وجود مشكلة سكن أكثر منها مشكلة
ّ
تملك ،وإليكم البدائل:
 - 1إنشاء مناطق حكومية جديدة ،توكل مهمة انجازها
ّ
يتحمل املواطن جزءًا من تكلفة البنية
الى القطاع الخاص،
التحتية ،والحكومة تتحمل قيمة االرض (بطبيعة الحال)
مع الجزء االكبر من تكلفة البنية التحتية ،بحيث تقسط
على املواطن( .ال يزيد على  %10ـــ  %20من دخل املواطن
ّ
بحد اق�ص��ى) ،كما ه��و اق�ت��راح ال��وزي��ر الصبيح م��ع بعض
التعديالت.
 - 2إنشاء عمارات استثمارية بارتفاع ،ال يزيد على  3ــــ 4
َ
أدوار ،كما في منطقتي غرب الصليبخات وجابر االحمد،

مجموعة سعودية مهتمة
بشراء «ريتز» لندن
حسام علم الدين

اللتني نجحتا في استقطاب العائالت الحديثة الزواج.
 - 3التفكير ف��ي ب��دائ��ل أخ��رى لتزويد الطاقة الكهربائية
ل �ل �م �ن��اط��ق ال �ج ��دي ��دة ال �ت��ي ب��ات��ت ت �س �ت �غ��رق وق �ت��ا ط��وي�لا
ّ
النشائها ،مثل محطات كهربائية متنقلة على اليابسة او
البحر.
 - 4تسريع وت�ي��رة ان�ج��از ال�خ��دم��ات الحكومية املتكاملة
ب��امل�ن��اط��ق ال �ج��دي��دة ،م�ث��ل ال � ��وزارات وامل� ��دارس وال�ج��ام�ع��ات
واملساجد ..إلخ؛ تشجيعًا للعائالت للسكن فيها.
 - 5ت�ح�م��ل ال �ب �ن��وك ج ��زءًا م��ن م�س��ؤول�ي��ة امل�ش�ك�ل��ة بمنح
ق ��روض م�ي� ّ�س��رة منخفضة ال �ف��ائ��دة ،ط��وي�ل��ة األج ��ل ،مثل
الرهن العقاري.
ال شك في أن االم��ر ال يتوقف عند ه��ذه البدائل ،التي قد
ي�ت�ف��ق م�ع�ه��ا ال�ب�ع��ض او ال ي�ت�ف��ق .امل �ه��م أن االم ��ر يحتاج
تضافر الجهود.

«كفى باملرء إثمًا أن ِّ
يحدث بكل ما سمع»
تتناقل األخبار عن صفقات عقارية باملاليني ،وللعلم:
 - 1ال �ب �ي �ع��ات ب��امل�ل�اي�ي�ن ت �ح��دث ب�ش�ك��ل ش �ب��ه ي��وم��ي بني
الشركات واألفراد بكل من السكن الخاص واالستثماري
والتجاري.
 - 2غالبًا ،من يتناقل الخبر ال يعلم عن السعر الحقيقي
للعقار.
 - 3نشر أخبار أسعار العقار فيه تتبع ألخبار الغير ،وهو
شيء غير صحي ،إال للمهتمني.

ك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة ف��اي�ن�ن�ش��ال تايمز
أن م �ج �م��وع��ة س� ��درة االس �ت �ث �م��اري��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة م �ه �ت �م��ة ب � �ش ��راء ف �ن��دق
ريتز في لندن من األخوين باركلي.
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن م �م �ث��ل ع��ن
«س��درة» ،التي تتخذ من ج��دة مقرا
ل� �ه ��ا ،ي� �ج ��ري م� �ح ��ادث ��ات م� ��ع م�ل�اك
الفندق لبيعه ،ونقلت الصحيفة عن
مقربني م��ن املناقشات أن األخ��وي��ن
ب��ارك�ل��ي ي��راج�ع��ان اه�ت�م��ام «س��درة»

وأن�ه�م��ا طلبا أك�ث��ر م��ن  750مليون
إسترليني لبيع الفندق الفخم الذي
تم بناؤه عام  1906ويتمتع بشعبية
ك �ب �ي��رة ب �ي�ن األث � ��ري � ��اء وامل �ش��اه �ي��ر.
وذك� � � ��رت «ف ��اي� �ن� �ن� �ش ��ال ت ��اي� �م ��ز» أن
األخ ��وي ��ن ب��ارك �ل��ي اش �ت��ري��ا ال�ف�ن��دق
الفاخر ال��واق��ع على تقاطع «سانت
ج� �ي� �م ��س» و«م ��اي � �ف � �ي ��ر» ف� ��ي وس ��ط
ل�ن��دن مقابل  75مليون إسترليني
ف��ي  1995واس�ت�ث�م��روا ف�ي��ه ع�ش��رات
امل�لاي�ين إلع��ادت��ه ع�ل��ى م��ا ه��و عليه
اليوم.

واحدة خضعت للتصفية في ديسمبر الماضي

«التجارة» :تخفيض لثالث
وزيادة رأسمال  3شركات
أع�ل�ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
أم � ��س ،ع ��ن ت �ص �ف �ي��ة ش ��رك ��ة واح� ��دة
خالل شهر ديسمبر املاضي ،وزيادة
رأس � � �م� � ��ال  3ش � ��رك � ��ات وت �خ �ف �ي��ض
رأسمال  3أخرى.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي،
إن �ه��ا أص � ��درت خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا
 800معاملة وك��االت تجارية ،منها
تسجيل  477وتجديد  203وتعديل
 13وإلغاء  14واحدة بدل فاقد ،فيما
تم الرد على  92استفسارا.
وأض � � ��اف � � ��ت أن� � �ه � ��ا أص � � � � ��درت 1495
رخصة استيراد ،منها  274جديدة

األمم المتحدة:

و 1221تجديدا لتراخيص سابقة،
باالضافة إلى إصدار  986ترخيصا
ل �ل�اس � �ت � �ي� ��راد امل� � ��ؤق� � ��ت ،م� �ن� �ه ��ا 377
ل �ل �ب �ض��اع��ة وواح� � ��د ل �ل �ص �ل �ب��وخ و4
آلالت ال �ت �ص��وي��ر و« 304اس �ت �ث �ن��اء
س � �ي � ��ارات» و 212ل �ل �س �ي ��ارات و70
للمواد الكيماوية.
وذك � � � � � ��رت «ال� � � �ت� � � �ج � � ��ارة» أن إدارة
التراخيص التجارية أصدرت خالل
الفترة ذاتها  304تراخيص تجارية
ف��ردي��ة وع��ادي��ة ،وال �ن��اف��ذة ال��واح��دة
أص� � ��درت  4148ت��رخ �ي �ص��ا ،وإدارة
شركات األشخاص  162ترخيصا.

!

نصف مليار شخص في العالم« ..عاطلون»
أعلنت األم��م امل�ت�ح��دة أن أك�ث��ر م��ن 470
م�ل�ي��ون ش�خ��ص ح��ول ال�ع��ال��م عاطلون
ّ
ع��ن العمل ،أو ف��ي حالة بطالة مقنعة،
م � �ح� ��ذرة م� ��ن أن غ � �ي� ��اب ال� � �ق � ��درة ع �ل��ى
ال��وص��ول إل��ى وظ��ائ��ف الئقة يسهم في
االضطرابات االجتماعية.
وب �ق��ي م �ع� ّ�دل ال�ب�ط��ال��ة ع��امل�ي��ا م�س�ت�ق� ّ�رًا
ن� �س� �ب� �ي ��ا ع� �ل ��ى م � � ��دى ال� �ع� �ق ��د امل ��اض ��ي
بمعظمه ،وفق ما أفادت منظمة العمل
الدولية التابعة لألمم املتحدة االثنني.
وب �ي �ن �م��ا ال ي �ت��وق��ع أن ي �ت �غ� ّ�ي��ر امل �ع��دل،
ال ��ذي ب�ل��غ  5.4ف��ي امل �ئ��ة ال �ع��ام امل��اض��ي
كثيرًاّ ،
يرجح أن يرتفع العدد اإلجمالي
للعاطلني عن العمل بعض الشيء ،في
وق��ت ي ��ؤدي ال�ت�ب��اط��ؤ االق �ت �ص��ادي إل��ى
انخفاض ع��دد الوظائف املتاحة لعدد
السكان املتزايد.
وأف��ادت املنظمة في تقريرها السنوي
ب�ش��أن «مستقبل التوظيف ف��ي العالم
واملجتمع» بأنه م��ن املتوقع أن يرتفع
عدد األشخاص الذين جرى تسجيلهم
«ك� �ع ��اط� �ل�ي�ن ع� ��ن ال� �ع� �م ��ل» إل� � ��ى 190.5
مليونًا ،مقارنة بـ  188مليونًا في .2019
وفي الوقت ذاتهّ ،
شددت الهيئة التابعة

غياب القدرة
على الوصول إلى وظائف
الئقة ُيسهم في حدوث
اضطرابات اجتماعية
أكثر من  %60من القوة
العاملة في العالم
تتقاضى أجوراً متد ّنية
 630مليون شخص ُ
«خمس
السكان العاملين في
العالم» ضمن «العمال
الفقراء» ..في 2019

لألمم املتحدة على أن نحو  285مليون
ش �خ��ص ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ي �ع �ت �ب��رون ف��ي
ّ
حالة بطالة مقنعة ،ما يعني أنهم إما
يعملون أق��ل مما يرغبون ،وإم��ا فقدوا
األم��ل ف��ي العثور على وظيفة ،وإم��ا ال
يمكنهم الوصول إلى سوق العمل.
وي ��رق ��ى ذل� ��ك إل� ��ى ن �ح��و ن �ص��ف م�ل�ي��ار
ّ
شخص ،ويمثل  13في املئة من القوة
ال �ع��ام �ل��ة ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ع��امل��ي ،وف��ق
منظمة العمل الدولية.
وق��ال املدير العام للمنظمة غاي رايدر
للصحافيني في جنيف إن��ه «بالنسبة
إل ��ى م�لاي�ين امل��وظ �ف�ين ،أع�ت�ق��د أن بناء
ح �ي��اة أف �ض��ل م��ن خ�ل�ال ال �ع �م��ل أص�ب��ح
أمرًا تزداد صعوبته».

غياب املساواة

ّ
وحذر من أن «غياب املساواة املتواصل
وامللموس املرتبط بالتوظيف وحرمان
البعض من ذل��ك يمنعان الكثيرين من
ال �ع �ث��ورع �ل��ى وظ �ي �ف��ة الئ �ق��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
خلق مستقبل أفضل».
وقال« :أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقًا
كبيرًا» ،مضيفًا :إن غياب ال�ق��درة على

طوابير العاطلين في العالم ُتنذر بخطر داهم

الحصول على وظيفة الئقة ه��و ج��زء،
ع �ل��ى م ��ا ي� �ب ��دو ،م ��ن ت �ن��ام��ي ال �ح��رك��ات
االحتجاجية واالضطرابات في العالم.
وق � � ��ال« :ت �س �ه��م ظ� � ��روف س � ��وق ال �ع �م��ل
ب �ت�ل�اش ��ي ال �ت �م ��اس ��ك االج� �ت� �م ��اع ��ي ف��ي
الكثير من مجتمعاتنا »،مشيرًا ،على

وجه الخصوص ،إلى التظاهرات التي
خرجت في لبنان وتشيلي.
ووف� � � � � � � ��ق «م� � � � ��ؤش� � � � ��ر االض� � � � �ط � � � ��راب � � � ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة» ال �ت��اب��ع للمنظمة ،ال��ذي
ي �ق �ي��س ت � �ك� ��رار ت � �ح� � ّ�رك� ��ات ع� �ل ��ى غ� ��رار
التظاهرات واإلض��راب��ات ،ازدادت هذه

ال �ت �ح� ّ�رك��ات ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن امل�ح�ل��ي
وال� �ع ��امل ��ي ،وف� ��ي س �ب� ٍ�ع م ��ن  11منطقة
فرعية بني عامي  2009و.2011
ّ
وأك��د تقرير املنظمة أن أكثر من ستني
ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ق��وة العاملية ف��ي العالم
تعمل حاليا في االقتصاد غير املنظم،
ّ
مقابل أجور متدنية ومن دون الحصول
على حماية اجتماعية أساسية.
وفي  ،2019اندرج أكثر من  630مليون
ُ
ش� �خ ��ص (خ � �م� ��س ال� �س� �ك ��ان ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف��ي ال �ع��ال��م) ض�م��ن م��ا ي�ع��رف بالعمال
ال�ف�ق��راء ،م��ا يعني أنهم حققوا أق��ل من
 3.20دوالرات ف ��ي ال� �ي ��وم م ��ن ال �ق ��درة
الشرائية.
ّ
وف��ي ال��وق��ت ذات��ه ،ح��ذر تقرير املنظمة
من عدم املساواة في الدخول والوصول
إل� � ��ى ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ،ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر
ع �ل��ى غ � ��رار ال �ج �ن��س وال �ع �م��ر وامل ��وق ��ع
ّ
ال� �ج� �غ ��راف ��ي .وح � � ��ذر راي � � ��در م� ��ن «ع� ��دم
امل� � �س � ��اواة ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ل� �ل� �غ ��اي ��ة» ف��ي
األج� ��ور ب�ين م��ن ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى أعلى
ّ
األج ��ور وأول �ئ��ك ال��ذي��ن ف��ي أس�ف��ل سلم
األج� ��ور .وأض� ��اف« :ال��وض��ع أس ��وأ مما
كنا نعتقد في السابق»( .أ.ف.ب)

اقتصاد 19

األربعاء  27جمادى األولى  1441هـ •  22يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16698

ترامب متفاخراً بواليته في «دافوس»:

ُ
ُ
ل الطبقة الوسطى
وتآك
البطالة
حاربت
َ
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب في كلمة افتتح
بها المنتدى االقتصادي العالمي في مدينة دافوس
الجبلية السويسرية ،أمس :إن «الواليات المتحدة تزدهر
مرة ثانية ،كما لم يسبق لها من قبل» ،مؤكداً أن زيادة
إنتاج الواليات المتحدة من النفط الخام التي وصلت إلى
 13مليون برميل يومياً ،جعلت بالده «تقترب من مرحلة
االستقالل عن اآلخرين في مجال الطاقة».

أش� � � ��ار ال� ��رئ � �ي� ��س األم � �ي � ��رك � ��ي ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه
للمنتدى في عامه الخمسني ،إل��ى توقيع
أم� � �ي � ��رك � ��ا ،األس � � �ب� � ��وع امل� � ��اض� � ��ي ،ات� �ف ��اق�ي�ن
ت � �ج� ��اري�ي��ن م � ��ع ال � �ص�ي��ن م � ��ن ج � �ه� ��ة ،وم ��ع
املكسيك وكندا من جهة ثانية ،معتبرًا أن
هذا التوجه في االتفاقات سيمثل نموذجًا
جديدًا للتجارة في القرن الحالي.
وأوض� � � ��ح أن «االت � � �ف � ��اق م� ��ع ال � �ص �ي�ن ف��ي
م��رح�ل�ت��ه األول ��ى وس�ت�ك��ون ه�ن��اك مرحلة
ث��ان �ي��ة» ،م�ب�ي�ن��ًا أن ه ��ذا االت� �ف ��اق «وض ��ع
ع� � � ��ددا م � ��ن امل � �ع ��اي � �ي ��ر ل � �ض � �م ��ان ت �ط �ب �ي��ق
القانون».
واعتبر أن اإلدارة األميركية «عملت على
إن� �ه ��اء ال� �ك ��ارث ��ة ال �ت ��ي س �ب �ب �ت �ه��ا ات �ف��اق �ي��ة
ال� �ت� �ج ��ارة ال � �ح� ��رة ألم� �ي ��رك ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة»،
م�ض�ي�ف��ا إن ه ��ذه االت �ف��اق��ات واإلج � ��راء ات
ف ��ي اق� �ت� �ص ��اد أم� �ي ��رك ��ا ت �ض��ع «أول� ��وي� ��ات
العاملني واألسر ،وهذا لم يكن قبل ثالثة
أع� � ��وام ،ح �ي��ث ك ��ان االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي
مزر ،وكانت األجور متراجعة،
في وضع ٍ
وف �ق��د آن � ��ذاك  5م�ل�اي�ي�ن أم �ي��رك��ي ع�م�ل�ه��م،
و 10م�لاي�ين أض�ي�ف��وا إل��ى ق��ائ�م��ة م��ن هم
يستفيدون من املساعدات الغذائية».
وت�ح��دث ت��رام��ب ع��ن الحقبة ال�ت��ي سبقت
والي�ت��ه ،مؤكدًا أن «البطالة كانت عالية،
وق��وة العمل م�ت��ردي��ة ،والطبقة الوسطى

الواليات المتحدة تقترب
من االستقالل عن
اآلخرين بالطاقة
االتفاقيات مع الصين
وكندا والمكسيك
نموذج جديد للتجارة
معدل البطالة عند
 ..%3.5وهو األقل على
مدى  50عاما ً
أسواق المال أضافت 19
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م�ت��آك�ل��ة ،وامل��واط �ن��ون ش �ع��روا ب��ال�خ��ذالن
وأن � �ه� ��م م �ن �س �ي��ون وأص � �ب � �ح ��وا ي �ف �ق��دون
ثقتهم بالنظام ،وكان هناك تراجع نحو
رك��ود ع��امل��ي ،وع�ن��ده��ا ق��ام البنك ال��دول��ي
ّ
بخفض ت��وق�ع��ات النمو مل�ع��دالت ،ال أحد
يريد أن يفكر فيها».
وق��ال الرئيس األميركي إن��ه «على الرغم
من ّ
تعرضنا لكثير من االنتقاد فإنني لم
أك��ن واث�ق��ا م��ن مستقبل أم�ي��رك��ا ،ك�م��ا أن��ا
في الوقت الحاضر ،وسنحقق الخطوات
االي �ج��اب �ي��ة م ��ع ت��ول �ي��د امل ��زي ��د م ��ن ف��رص
العمل وإطالق إمكانات شعبنا ،وخفض
ال �ض��رائ��ب وت�ق�ل�ي��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال �ت��ي لم

ي �س �ب��ق ل �ه��ا إن ح ��دث ��ت ف ��ي وق� ��ت ق�ص�ي��ر
كهذا الوقت الحالي».
وأك � ��د أن ق� �ط ��اع ال �ط ��اق ��ة األم� �ي ��رك ��ي ع��اد
ب � �س� ��رع� ��ة ق � �ي� ��اس � �ي� ��ة« ،م� � �ن � ��ذ ان� �ت� �خ ��اب ��ي
اس� �ت� �ع ��ادت أم� �ي ��رك ��ا أك� �ث ��ر م ��ن  7م�لاي�ين
وظ �ي �ف��ة ،وه� ��ذا ه ��و ال ��رق ��م ال� ��ذي ك ��ان ف��ي
ذهني ،وكنا نتطلع إلى مليوني وظيفة،
لكننا تمكنا من تحقيق رقم أكبر بكثير».
وأش��ار إلى ان معدل البطالة املسجل في
الواليات املتحدة عند نسبة  ،%3.5وهو
األقل على مدى  50عامًا.
ّ
وق� ��ال إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت�م��ك�ن��ت من
جعل اقتصادها يعمل «بمعدل عال جدا،

محاكمته باتت مستحيلة بعد هروبه

بريطانيا واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل الخبرات

البنوك المركزية تبحث
مستقبل العمالت الرقمية

«نيسان» تتهم غصن
باختالس  300مليون دوالر
سليمة لبال

ّ
ع ��ق ��د ه� � ��روب ك� ��ارل� ��وس غ �ص��ن إل � ��ى ل �ب �ن��ان
متابعته قضائيًا ،إن لم يكن قد أنقذه منها،
وفق ما جاء في تقرير نشرته أمس صحيفة
لوفيغارو ،وعادت فيه إلى أبرز التهم التي
وج�ه��ت إل��ى ال��رئ�ي��س امل��دي��ر ال �ع��ام السابق
لتحالف «ري�ن��و -نيسان» وأهمها الرواتب
العالية التي استفاد منها من دون أن تحول
أب� �دًا ال��ى ح�س��اب��ات��ه ،واس �ت �ي�لاؤه ع�ل��ى فيال
ب�ي��روت التي اشترتها «ن�ي�س��ان» ،وحفالت
ً
فيرساي التي نظمها ،فضال عن االحاديث
عن صندوق أسود كان تحت تصرف غضن.
ت�ق� ّ�در مجموعة نيسان حجم األم ��وال التي
اخ�ت�ل�س�ه��ا ك ��ارل ��وس غ �ص��ن وف ��ق صحيفة
ل��وف �ي �غ��ارو ب� � �ـ 35م �ل �ي��ار ي ��ن أي م ��ا ي �ع��ادل
 300مليون دوالر ،بينها  32مليون دوالر
استفاد منها وكيل نيسان في سلطنة عمان
سهيل البهوان و 14.7مليون دوالر منحها
ك��ارل��وس عمولة لشركة سعودية ف��ي حني
أن�ف��ق  3.9م�لاي�ين ي ��ورو ع�ل��ى حفلة نظمها
في قصر فرساي وكارنفال ريو ومهرجان
ك��ان ،وم�ن��ح ه�ب��ات بقيمة  2.37مليون ل�ـ10
منظمات بينها  9في لبنان.
ووفق «لوفيغارو» يتهم غصن أيضًا بمنح
عموالت بقيمة  0.75مليون دوالر لشقيقته
كلودين بشارة دي أوليفيرا ،وش��راء يخت
في جزر العذراء «فيرجني ايالند» بقيمة 12
مليون دوالر س�م��اه ش��اش��و وتعني املدير
باليابانية.

منح هبات بـ 2.37مليون
دوالر لـ 10منظمات
بينها  9في لبنان
اشترى يختا ً بــ 12مليون
دوالر في «فيرجن
أيالند» البريطانية

بداية القصة
ل��م ي�ك��ن ت��وش�ي��اك��ي أن��وم��ا ي�ت��وق��ع ي��وم��ًا أن��ه
س�ي�ص�ب��ح ش�خ�ص�ي��ة م �ش �ه��ورة وه ��و ال��ذي
يشغل منصب مدير سكرتارية في الطابق
ال� � � �ـ 21ف ��ي م �ق��ر ش ��رك ��ة ن �ي �س��ان ف ��ي م��دي �ن��ة
ي��اك��وه��ام��ا ال�ي��اب��ان�ي��ة .وأن��وم��ا ه��و م��ن سلم
ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي ق ��ادت إل ��ى إي �ق��اف ك��ارل��وس
غ �ص ��ن ف� ��ي  19ن��وف �م �ب��ر امل� ��اض� ��ي ب �ع ��د أن
َّ
وق��ع ات�ف��اق ت�ع��اون م��ع النائب ال�ع��ام ملدينة

ط��وك�ي��و ،وه��و م��ن ك�ت��ب ف��ي  9سبتمبر في
إط � ��ار ت�ح�ق�ي��ق داخ� �ل ��ي ب� ��أن غ �ص��ن وغ��ري��ك
كيلي (كادر سابق في نيسان ومتهم ايضا
في القضية) قاما باخفاء حوالي  94مليون
دوالر من املرتبات التي دفعت الى غصن.
ووفق الرئيس املدير العام السابق لتحالف
«ن�ي�س��ان ـ�ـ ري�ن��و» ف��إن ه��ذه ال��وث��ائ��ق ليست
أدلة وإنما مذكرات بال قيمة قانونية .ولفهم

ق �ص��ة غ �ص��ن ج� �ي� �دًا ،ع�ل�ي�ن��ا أن ن �ع��ود ست
سنوات الى الوراء .ففي  2009دعت طوكيو
م��ؤس�س��ات�ه��ا امل��درج��ة ال ��ى اض �ف��اء شفافية
على روات��ب مديريها ،لكن ك��ارل��وس غصن
كان يخشى من أن يكتشف ال��رأي العام في
اليابان وفرنسا شهادة راتبه ،خصوصا أن
الدولة الفرنسية مساهمة في رينو .وكشف
غصن أول مرة راتبه في نهاية مارس 2010
وك��ان أق��ل م��رت�ين مما ك��ان يتقاضاه بعيدًا
عن األعني.
منذ  2010أوعزغريك كيلي الى شركة «أر أن
بي في» الهولندية التابعة لـ«رينو نيسان»
ب��دف��ع رات ��ب ل�غ�ص��ن وق ��ال إن��ه سيعلن ذل��ك
أمام الرأي العام.
في تلك الفترة أنشأت «نيسان» هيئة أخرى
ف��ي ه��ول�ن��دا ت�ح��ت م�س�م��ى « »Zi-Aلتتكفل
ف �ق��ط ب��ال �ع �م �ل �ي��ات امل��ال �ي��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة.
وم� � �ج � ��ددًا ق� � ��رر رج � � ��ال ال � �ط ��اب ��ق 21ال� � � � �ـ ف��ي
يوكوهاما تخصيص راتب لغصن .ومجددا
جرى التخلي عن الفكرة ليس صدفة وإنما
بسبب ضعف موقف الرئيس امل��دي��ر العام
ف� ��ي ف ��رن� �س ��ا ع� �ق ��ب ف �ض �ي �ح��ة «ج ��واس� �ي ��س
ري�ن��و» .وبعد ذل��ك أع��دت «نيسان» برنامج
تقاسم ارباح ،كان غصن املستفيد الرئيسي

الصندوق األسود
يدفع الحديث عن مخصصات الرئيس املدير العام او صندوق الرئيس املدير العام ،الى التفكير في صندوق اسود وتمويل غامض ،لكن
نيسان تقول إن األمر يتعلق بأموال يتصرف فيها الرئيس املدير العام في حاالت استثنائية مثل ال��زالزل .وفي الواقع لم يكن هناك
ال أموال وال صندوق وإنما محاسب يدفع املصاريف غير ال��واردة في امليزانية .ويدحض كارلوس فكرة وجود صندوق اسود تحت
تصرفه ،لكن من هذه املخصصات تلقت مجموعة سهيل البهوان للسيارات وكيل نيسان في عمان  32مليون دوالر كمكافأة نظير
حجم املبيعات وحصة املجموعة في السوق في إطار العقود التي ابرمت معها.
ورغم ان احمد البهوان ابن سهيل الذي اصبح مالك الشركة ادلى بشهادته ونفى كل التهم فإن نيسان تؤكد أن هيئة مرتبطة باملجموعة
العمانية حولت عشرات املاليني من الدوالرات لغصن او شركة مرتبطة به.
وهذا الكالم يستهدف املدير العام لشركة سهيل البهوان للسيارات الهندي ديفوندو كومار الذي أنشأ في  2015هولدينغ فيث انفستمنت
وركز القضاء الياباني اتهامه على الـ 15مليونًا من  32التي تم تحويلها في صيغة أرباح منذ  2015وبعد تأسيس الهولدينغ.
وتعتقد نيسان أن هذه الشركة املسجلة في لبنان التي كان يشرف عليها محامي الرئيس السابق لتحالف «نيسان ـ رينو» فادي جبران
قبل وفاته ،هي في الواقع تحت تصرف غصن .لكن األخير ينفي ذلك.

ول�ل�م��رة األول��ى منذ ع�ق��ود ب��دأن��ا ن��رى أن
الثروة لم تعد تتركز فقط بني يدي أقلية،
ب ��ل م ��ن أج� ��ل اق� �ت� �ص ��اد ش� �م ��ول ��ي ،ون �ح��ن
نرفع قدرات األميركيني من كل الخلفيات
الثقافية والعرقية والطائفية».
وأوض� � ��ح أن ج �م �ي��ع م��واط �ن��ي ال ��والي ��ات
امل � �ت � �ح � ��دة «أص� � �ب� � �ح � ��وا ي � �س� ��اه � �م� ��ون ف��ي
االق � �ت � �ص� ��اد ،وب� � ��ات م� �ع ��دل ال �ب �ط ��ال ��ة ب�ين
األميركيني م��ن أص��ول أفريقية ه��و األق��ل
في تاريخ دولتنا ،كما أن الفقر انخفض
وم �ع��دل ال �ب �ط��ال��ة ب�ي�ن ال �ن �س��اء وص ��ل ال��ى
أدنى مستوى من عام  ،1953وهذا يحدث
للمرة األولى».

وس� � ��رد ال ��رئ� �ي ��س األم� �ي ��رك ��ي ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه
ل�ل�م�ن�ت��دى ال �ع��امل��ي ،م �ن �ج��زات اق�ت�ص��ادي��ة
عدة جرت في حقبته ،منها «ارتفاع دخل
ق��دام��ى امل�ح��ارب�ين ،كما أن األج��ور ترتفع
في مختلف القطاعات األميركية».
وق � � ��ال ت� ��رام� ��ب إن «م � ��ن ك� ��ان� ��وا ف� ��ي ق ��اع
ف� � � ��رص ال � �ع � �م� ��ل ف� � ��ي أم� � �ي � ��رك � ��ا أص� �ب� �ح ��ت
أج��وره��م ترتفع بشكل أكبر من ذي قبل،
وب ��ات خ��ري�ج��و امل� ��دارس ي�ح�ص�ل��ون على
مساعدات غير مسبوقة ،وهناك مليونان
م��ن أب�ن��اء األل�ف�ي��ة ح�ص�ل��وا ع�ل��ى وظ��ائ��ف،
وأج ��وره ��م ارت �ف �ع��ت ب�ن�س�ب��ة  %5س�ن��وي��ًا،
وه� ��ذا ال ��رق ��م ال� ��ذي ل ��م ن �ف �ك��ر ب ��ه أب� ��دًا م��ن
قبل وك��ان في حكم املستحيل قبل ثالثة
أعوام».
وأض ��اف إن «األم�ي��رك�ي�ين ب��أع�م��ار م��ن 34
إل� ��ى  45ع ��ام ��ًا أص� �ب� �ح ��وا أك� �ث ��ر ح �ض��ورًا
ف� ��ي ق� �ط ��اع ال� �ع� �م ��ل ،وه � �ن� ��اك أك� �ث ��ر م� ��ن 5
م�لاي�ين ان�ض�م��وا إل��ى ق��وة ال�ع�م��ل ،وثالثة
م�ل�اي�ي�ن ج ��رى رف ��ع أس �م��ائ �ه��م م ��ن ق��وائ��م
املساعدات».
وت �ح��دث ع��ن «ارت� �ف ��اع األج � ��ور ب��ال�ن�س�ب��ة
ال��ى م�ت��وس�ط��ي ال��دخ��ل ،وذل ��ك ي�ش�ي��ر إل��ى
أن الحلم األم�ي��رك��ي ي�ع��ود ب�ق��وة أك�ث��ر من
ذي ق�ب��ل ،م��ع ك��ون ال�ط�ب�ق��ة ال��وس�ط��ى هي
األك�ث��ر اس�ت�ف��ادة ،م��ع ع��ودة امل�ص��ان��ع إل��ى
الواليات املتحدة ،وزيادة فرص العمل».
ّ
وكشف أن أسواق املال األميركية تمكنت
«م � ��ع ارت� � �ف � ��اع األس� � �ه � ��م ،م� ��ن إض� ��اف� ��ة 19
تريليون دوالر للثروة األميركية والدفع
ن � �ح ��و ت� �ح� �س�ي�ن ال � ��دخ � ��ل ل �ل �م �ت �ق ��اع ��دي ��ن،
ّ
لتعوض سنوات من الركود االقتصادي».
وف � ��ي س � �ي ��اق ت �ع �ل �ي �ق��ه ع� �ل ��ى ال� �ت� �ط ��ورات
ال�ع��امل�ي��ة ،أك��د ت��رام��ب أن ب�لاده ستواصل
اس� �ت � �ع ��ادة ق ��وت� �ه ��ا االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ،و«ل� ��ن
ن �س �م��ح ل�ل�أش ��رار ف ��ي أي م �ك��ان ب�ت�ه��دي��د
حريتنا»« .وكاالت»

م�ن��ه ،ل�ك��ن ت��م التخلي ع�ن��ه بسبب املخاطر
ال�ض��ري�ب�ي��ة وغ �ي��ره��ا .ف��ي ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ك��ان
املشكل هو الفارق بني راتب رئيس نيسان،
مهندس نهضتها بعد  199ونظرائه وعلى
ال �خ �ص��وص ل� ��دى ج� �ن ��رال م� ��وت� ��ورز .وه�ن��ا
بالضبط تدخلت وثائق توشياكي اونوما،
التي اوردت عاما بعد عام الفارق بني راتب
كارلوس غصن و«قيمته السوقية».
ووف� ��ق غ �ص��ن ف ��إن ه ��ذه أرب ��اح ��ه ال �ت��ي ك��ان
س�ي�ت�ق��اض��اه��ا ع�ن��د م �غ��ادرة امل�ج�م��وع��ة وال
شيء غير ذل��ك ،وأم��ا نيسان والنائب العام
وهيئة اس ��واق امل��ال ف��ي ال��والي��ات املتحدة،
فكانوا يتتبعون رواتب حصل عليها غصن
م��ن دون ان ت�ح��ول ال��ى ح�س��اب��ات��ه البنكية،
ولو تمت التحويالت ،لكان عليه أن يعلنها
حتى يطلع املستثمرون في التحالف عليها.
ل�ك��ن غ�ص��ن ي�ق��ول ان ه��ذه ال��روات��ب ل��م تكن
ثابتة ولم يتخذ قرار بشأنها ولم تدفع له.

خيانة الثقة
قبل شهرين م��ن توقيفه ،وات�ه��ام��ه باخفاء
م��داخ�ي�ل��ه ،ت��م وض��ع ك��ارل��وس غ�ص��ن تحت
ال��رق��اب��ة القضائية ف��ي ي�ن��اي��ر  2019لسبب
اكبر هو خيانة الثقة .لكن القضية تعود الى
عشر سنوات ،ففي نهاية  2008كان رئيس
ن �ي �س��ان ب �ح��اج��ة ال� ��ى ال �س �ي��ول��ة ،ل �ك��ن ب�ن��ك
شينسي ال ��ذي ي��دي��رع�ق��ود تغطية مخاطر
الصرف اشترط ضمانات ملواجهة تغيرات
سعر الني .في البداية نيسان هي من كانت
ال� �ض ��ام ��ن ،م ��ا دف � ��ع غ �ص��ن خ �ل��ال م��ؤت �م��ره
الصحافي ال��ى ع��رض ق��رار مجلس االدارة
في تلك الفترة ال��ذي ذي��ل بتوقيع كارلوس
ترافرس.
وت �ع �ي ��ب ن �ي �س ��ان ع �ل ��ى رئ �ي �س �ه��ا ال �س��اب��ق
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ق ��رار ي �ه��دف ال ��ى مصلحة
شخصية ،لكن غصن يؤكد أن املجموعة لم
تخسر شيئا ،خصوصا أن نيسان اعترفت
بأن رئيسها السابق ّ
عوض الخسارة التي
ّ
تحملتها عنه.
لكن االمور تعقدت اكثر في وقت ثان ،فبعد
ن �ي �س��ان ،ق ��ام رج ��ل أع �م��ال س �ع��ودي ي��دع��ى
خ��ال��د ال�ج��وف��ال��ي ب�ض�م��ان غ�ص��ن ل��دى بنك
شينسي ،لكن الجوفالي حصل ب�ين عامي
 2009و 2012على عمولة بقيمة  14.7مليون
دوالر م��ن نيسان وه��و م��ا اع�ت�ب��ره القضاء
ال �ي��اب��ان��ي ت �ع��ارض��ا ف��ي امل �ص��ال��ح ويتعلق
االمر وفق النائب العام بخيانة ثقة .وتقول
ن �ي �س��ان إن ه� ��ذه االم � � ��وال دف �ع��ت ف ��ي إط ��ار
م �ش��اري��ع ع �م��ل خ ��اص ��ة ت ��م اع �ت �م��اده��ا م��ن
خالل مخصصات طوارئ ترتبط بكارلوس
مباشرة وعدد من املساعدين املباشرين.
ب �ي �ن �م ��ا ي � �ق� ��ول غ� �ص ��ن إن رج � � ��ل االع � �م� ��ال
السعودي ساعد نيسان في ربط عالقة مع
م��وزع آخ��ر ف��ي اململكة العربية السعودية
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل ��ى ت �م ��وي ��ل م� ��ن ال �ص �ن��ادي��ق
ال�س�ي��ادي��ة ال�س�ع��ودي��ة وال �ت �ف��اوض م��ن اج��ل
اقامة مصنع لنيسان في البالد.

ق � ��ال ب �ن ��ك إن �ك �ل �ت ��را امل � ��رك � ��زي وال �ب �ن��ك
امل� ��رك� ��زي األوروب � � � ��ي أم� � ��س ،إن ب �ن��وك��ا
مركزية رئيسية ستبحث معا إمكانية
إصدار عمالت رقمية خاصة بها وسط
حديث متصاعد عن مستقبل املال ومن
سيتحكم فيه.
وأ ض��اف البنكان أن البنوك املركزية
لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان
وا ل� � �س � ��و ي � ��د و س � ��و ي� � �س � ��را س� �ت� �ت� �ب ��ادل
خ�ب��را ت�ه��ا ف��ي إ ط��ار م�ج�م��و ع��ة ج��د ي��دة
ي��رأ س�ه��ا ب�ي�ن��وا ك��و ي��ر ،و ه��و م�س��ؤول
س��ا ب��ق ف��ي ا ل�ب�ن��ك ا مل��ر ك��زي األورو ب��ي،
ب � ��ا ل� � �ت� � �ع � ��اون م� � ��ع ب � �ن� ��ك ا ل � �ت � �س� ��و ي� ��ات
الدولية.
وتسرع البنوك املركزية في أنحاء العالم
خ �ط��ى دراس � ��ة إم �ك��ان �ي��ة إص��دارع �م�ل�ات
رقمية خاصة بها بعد سعي فيسبوك
إلصدار العملة ليبرا.
وي � �ب� ��دو أن ال �ب �ن ��ك امل � ��رك � ��زي ال �ص �ي �ن��ي
يتصدر السباق بني البنوك الرئيسية،
وأنه بصدد إصدار عملته اإللكترونية،

الصين بصدد إصدار
عملة إلكترونية..
وتتصدر السباق بين
البنوك الرئيسية
وإن ك��ان��ت ت�ف��اص�ي��ل ه ��ذا امل� �ش ��روع ما
زالت شحيحة جدا.
وق � ��ال ب �ن��ك إن �ك �ل �ت��را وال �ب �ن��ك امل��رك��زي
األوروب � � � � � � ��ي ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان «امل � �ج � �م� ��وع� ��ة
س �ت �ع �ك��ف ع� �ل ��ى ت� �ق� �ي� �ي ��م ...ال� �خ� �ي ��ارات
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة وال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة وال� �ف� �ن� �ي ��ة
ل �ت �ص �م �ي��م (ال � �ع � �م � �ل� ��ة) ،ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
ال�ت��واف��ق عبر ال�ح��دود؛ فضال ع��ن نقل
املعرفة في ما يتعلق بالتكنولوجيات
الناشئة»(.رويترز)

بسبب ارتفاع األسعار وتباطؤ االقتصاد

تراجع استهالك الصين للذهب
أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات ات �ح��اد ش��رك��ات ال��ذه��ب
ال �ص �ي �ن �ي��ة أم� � ��س ،أن اس� �ت� �ه�ل�اك ال �ص�ين
ل�ل��ذه��ب ت��راج��ع ف��ي  2019ل�ل�م��رة األول ��ى
في ثالثة أع��وام ،إذ تأثر الشراء بارتفاع
األس � �ع ��ار وت �ب��اط��ؤ االق� �ت �ص ��اد ف ��ي أك �ب��ر
سوق للذهب في العالم.
وذكر االتحاد أن الصني استهلكت 1002.8
ط ��ن م ��ن ال ��ذه ��ب ف ��ي  2019ب��ان �خ �ف��اض
نسبته  12.9في املئة على أساس سنوي.
وأضاف أن التراجع كان بسبب استمرار
ال � �ض � �غ� ��وط ع� �ل ��ى االق � �ت � �ص� ��اد ال �ص �ي �ن��ي
وارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني
من العام املاضي.
وأظ �ه��رت ب�ي��ان��ات ف��ي  17ي�ن��اي��ر ال�ج��اري
ت �ب��اط��ؤ ن �م��و االق �ت �ص��اد ف��ي ال �ص�ي�ن إل��ى
أض �ع��ف وت �ي��رة ف��ي ح��وال��ي  30ع��ام��ا في
 2019ف ��ي ظ ��ل ال� �ح ��رب ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي
ك��ان��ت م �ح �ت��دم��ة م ��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة.
وتبلغ أسعار الذهب حاليا  1555دوالرا
لألوقية ،وك��ان��ت وصلت ه��ذا الشهر إلى

استهلكت 1002.8
طن العام الماضي
بانخفاض  12.9في
المئة على أساس
سنوي
أعلى مستوى لها في نحو سبع سنوات
بوصولها إلى  1610.90دوالرات.
وق ��ال االت �ح��اد إن ارت �ف��اع األس �ع��ار «دف��ع
امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن ف � ��ي ال � ��ذه � ��ب إل � � ��ى ت �ب �ن��ى
م ��وق ��ف «ن �ن �ت �ظ��ر ل� �ن ��رى م� ��ا س �ي �ح ��دث»،
ك �م��ا ان�خ�ف�ض��ت ب �ح��دة م�ب�ي�ع��ات س�ب��ائ��ك
ال��ذه��ب ل��دى ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى وال�ب�ن��وك
التجارية»( .رويترز)
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ادعاءات بابتزازها شركات أميركية للحصول على أسرارها

الصين في دائرة االتهام
ات�ه��م كثير م��ن ال��دول ال�ص�ين منذ ف�ت��رة طويلة
ب�م�ح��اول��ة س��رق��ة أس��رار تكنولوجية وت�ج��اري��ة
ق� ّ�ي �م��ة ،وف ��ي خ �ض��م امل �ف��اوض��ات ال �ت �ج��اري��ة مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أراد امل �ف��اوض��ون ت�ع� ّ�ه��دًا من
ب�ك�ين ب��وق��ف ه��ذه امل �م��ارس��ات وح�م��اي��ة امللكية
الفكرية.
َّ
ووق� � � ��ع ال ��رئ � �ي ��س األم � �ي� ��رك� ��ي دون � ��ال � ��د ت ��رام ��ب
ون ��ائ ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال ��دول ��ة ال �ص �ي �ن��ي ل�ي��و
ه��ي على امل��رح�ل��ة األول��ى م��ن االت�ف��اق التجاري
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وال �ت��ي تشمل ال�ت��زام��ًا م��ن جانب
بكني بمشتريات ،قيمتها  200مليار دوالر من
السلع واملنتجات األميركية على مدار عامني.

الصني والتكنولوجيا الغربية
اتهمت السلطات األميركية شركات ومسؤولني
ف ��ي ال �ص�ي�ن ب �ق��رص �ن��ة أع �م��ال �ه��ا ل �س��رق��ة أس ��رار
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،وأع � ��رب ب �ع��ض م �س��ؤول��ي إدارة
ت��رام��ب ع��ن ال�ق�ل��ق م��ن ش ��راء ه��ذه األس� ��رار عبر
صفقات .وت��رى شركات أميركية أن نظيراتها
ّ
الصينية تنفذ تكتيكات خبيثة ،للوصول إلى
التكنولوجيا ال�ق�ي�م��ة؛ م�ث��ل إب ��رام ش��راك��ات مع
كيانات محلية كشرط لدخول السوق الصيني.
م��ن ب�ين تلك األس��ال�ي��ب اش�ت��راط تصنيع نسبة
م �ع� ّ�ي �ن��ة م ��ن اإلن � �ت� ��اج وال �ت �ص �ن �ي��ع ف ��ي ال �س��وق
امل �ح �ل��ي ال �ص �ي �ن��ي ،ك �م��ا ح� ��دث ف ��ي ت��ورب �ي �ن��ات
الرياح وألواح الطاقة الشمسية.
واض �ط��رت ش��رك��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،م�ث��ل «أب��ل»
و«أم � ��ازون دوت ك� ��وم» ،إل ��ى ع�ق��د ش��راك��ات مع
كيانات محلية للتعامل مع بياناتها في بكني،
امتثاال للقوانني .وقيل إن مسؤولني صينيني
ضغطوا على ش��رك��ات أجنبية للحصول على
تكنولوجيا بالغة الحساسية؛ بحجة أن هذا
األم��ر ض��روري للتأكيد على س�لام��ة املنتج أو
الخدمة للمستهلكني.
نجحت أساليب الصني في عدد من القطاعات،
ّ
حيث تمكنت من بناء صناعات مختلفة ،بناء
على األس��رار ال�ت��ي حصلت عليها م��ن شركات
ً
غ��رب�ي��ة ،وت �ع��د أن�ش�ط��ة ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة م�ث��اال
على هذا النجاح.

خطوة مبدئية

شركات أميركية
تتهم نظيراتها الصينية
بتنفيذ تكتيكات
خبيثة للوصول
إلى التكنولوجيا الق ّيمة
بكين تنفي أي ضغوط
من جانبها على شركات أجنبية..
َّ
وتتعهد بمعاقبة المتورِّطين
ترامب :سرقة الصين
أسرار شركاتنا تسببت
في اندالع الحرب التجارية
المرحلة األولى من االتفاق التجاري
ُتلزم الصين وقف الممارسات
المتهمة بها
«أبل» و«أمازون» تعاقدتا
مع كيانات محلية للتعامل
مع بياناتهما في بكين..
امتثاالً للقوانين
الصين تم َّكنت من بناء صناعات
مختلفة ..مستفيدة من أسرار
حصلت عليها من شركات غربية

ي ��رى م �ح �ل �ل��ون أن ت��وق �ي��ع امل��رح �ل��ة األول � ��ى م��ن

الشركات الصينية تحصل على األسرار التكنولوجية من نظيرتها األميركية

االتفاق التجاري بني الواليات املتحدة والصني
م� �ج ��رد خ� �ط ��وة م �ب��دئ �ي��ة ،ن� �ظ ��رًا إل� ��ى أن ه �ن��اك
ع��ددًا من املشكالت ال ي��زال قائمًا في العالقات
التجارية بني البلدين.
م��ن أب��رز ه��ذه امل�ش�ك�لات ح�م��اي��ة ح�ق��وق امللكية
ال� �ف� �ك ��ري ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة م� ��ن ق��رص �ن��ة
ّ
ال �ص �ي �ن �ي�ين ،وه ��ي ن �ق �ط��ة رك� ��ز ع�ل�ي�ه��ا ال��رئ �ي��س
ترامب ،وبعض مسؤولي إدارت��ه خالل جوالت
املفاوضات التجارية .وليست أميركا وحدها،
ُّ
ب��ل إن ال �ص�ين ات� ِ�ه �م��ت ب �س��رق��ة أس� ��رار ت�ج��اري��ة
من شركات في قطاعات مختلفة بدول الغرب،
وهو ما سيحاول املفاوضون التركيز عليه مع
بكني في الجوالت املقبلة.
واعتبر ترامب سرقة الصني األسرار التجارية
ل �ش��رك��ات ب �ل�اده وش ��رك ��ات ف��ي ال �غ��رب م��ن ب�ين

ّ
أس��س ح��رب��ه ال�ت�ج��اري��ة ال �ت��ي ش��ن�ه��ا ض��د بكني
قبل نحو عامني.
ّ
وش�م�ل��ت امل��رح�ل��ة األول ��ى (امل��وق �ع��ة ح��دي�ث��ًا) من
االت� �ف ��اق ال �ت �ج��اري ال �ت��زام��ًا م ��ن ال �ص�ي�ن ب��وق��ف
ب �ع ��ض امل � �م� ��ارس� ��ات ال� �ت ��ي ان �ت �ق��دت �ه��ا ش ��رك ��ات
غربية بسببها .وتبقى املخاوف قائمة ،في ظل
قدرات الصني في الحصول على التكنولوجيا
وب � �ن ��اء ك� �ي ��ان ��ات م �ن��اف �س��ة ل� �ش ��رك ��ات أم �ي��رك �ي��ة
ب ��دع ��م ح �ك ��وم ��ي ،وي �خ �ش��ى م� �س ��ؤول ��و ش��رك��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م ��ن ت� �ك ��رار ذل� ��ك .ون �ف��ت ال �ص�ين
أي ض �غ��ط م��ن ج��ان�ب�ه��ا ع �ل��ى ش��رك��ات أج�ن�ب�ي��ة
ّ
ب��ال�ت�خ��ل��ي ع��ن أس ��راره ��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة م�ق��اب��ل
ّ
دخول سوقها الضخم ،وتعهدت ضمن املرحلة
األول ��ى م��ن االت �ف��اق ال �ت �ج��اري ب �ع��دم إج �ب��ار أي
شركة على نقل تكنولوجيتها إلى بكني.

ُّ
تعهد باملعاقبة

ّ
ّ
متورطة
تعهدت الصني أيضًا بمعاقبة أي شركة
ف��ي االس�ت�ي�لاء ع�ل��ى أس ��رار ت�ج��اري��ة م��ن ش��رك��ات
ً
أم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن وق � ��ف ق� ��واع� ��د امل� �ش ��ارك ��ة
املفروضة في قطاعات كالسيارات (وه��ي قاعدة
ت �ف��رض �ه��ا ب �ك�ي�ن ع �ل��ى ش ��رك ��ة ت ��ري ��د ال �ع �م��ل ف��ي
سوقها ،من خالل وضع شريك محلي معها).
ي �ب �ق��ى ال� �ت� �س ��اؤل األه� � ��م :ه ��ل س �ت �ل �ت��زم ال �ص�ين
ال �ت �ع� ّ�ه��دات ال �ت��ي ق�ط�ع�ت�ه��ا ع �ل��ى ن�ف�س�ه��ا؟ رب�م��ا
ال ��وق ��ت ك �ف �ي��ل ب ��ال ��رد ع �ل��ى ذل� ��ك ،م ��ع األخ� ��ذ ف��ي
االع�ت�ب��ار وج��ود ف�ت��رة تقييم مل��دة ث�لاث��ة أشهر
س�ت�ت��اب��ع ف�ي�ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م ��دى ال �ت��زام
ب� �ك�ي�ن ش � � ��روط امل� ��رح � �ل� ��ة األول � � � ��ى م � ��ن االت � �ف� ��اق
التجاري( .نيويورك تايمز ،وأرقام)

تحليل إخباري

األسهم األميركية قد تواجه مصير«دوت نت»
عشية عيد امل�ي�لاد ع��ام  ،2018وألول م��رة منذ عقد
م ��ن ال ��زم ��ان ،ج ��رى اس �ت��دع��اء ف��ري��ق «ال �ح �م��اي��ة من
ال�ه�ب��وط» التابع للبيت األب�ي��ض ب��دع��وة عاجلة من
وزي��ر الخزانة ستيفن منوتشني ،حيث كان الخوف
من الركود يسيطر على أسواق املال ،ومحا مليارات
الدوالرات من القيمة.
وض � ��م ف ��ري ��ق م �ن ��وت �ش�ي�ن ،امل � �ع� ��روف س ��اب �ق��ًا ب��اس��م
«مجموعة العمل املعنية ب��األس��واق امل��ال�ي��ة» ،كبار
امل �ن �ظ �م�ين ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س االح �ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي
ً
ج �ي��روم ب� ��اول ،ول��وه�ل��ة ب ��دا ذل ��ك ف ��أال س� ّ�ي �ئ��ًا؛ ف��امل��رة
األخ�ي��رة التي اجتمع فيها الفريق لتقديم املشورة
للرئيس ،ان�ه��ار م�ص��رف «ل�ي�م��ان ب ��راذرز» واندلعت
األزمة املالية.
وبعد أي��ام قليلة م��ن اس�ت��دع��اء ال�ف��ري��ق ،أرس��ل ب��اول
إش��ارة قوية للمستثمرين الذين استعادوا الهدوء
أخيرًا ــــ وب��دؤوا منذ ذلك الحني إمالء أوامرهم على
السوق لسنوات مقبلة ــــ حيث قال رئيس «الفدرالي»:
ّ
إن البنك امل��رك��زي سيتحلى بالصبر قبل مواصلة
رفع أسعار الفائدة.
ك��ان��ت ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات بمنزلة ت �ح� ّ�ول م��ذه��ل في
السياسة ،وبعد بضعة أشهرّ ،
قدم «الفدرالي» وغيره
من البنوك املركزية الكبرى بالفعل ،ما هو أكثر من
ذلك ،حيث أعادوا تفعيل سياسة التحفيز مرة أخرى
لتفادي الركود املحتمل.

انفصال عن الواقع
رأى ال�ب�ع��ض أن اس�ت�ج��اب��ة ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة ك��ان��ت
ّ
ً
استسالمًا كامال لضغط ال�س��وق ،األم��ر ال��ذي يبشر
ب�ع��ال��م ج��دي��د ال ي�ت��وان��ى ف��ي اإلب �ق��اء ع�ل��ى التيسير
ال�ك�م��ي وال �ف��ائ��دة امل�ن�خ�ف�ض��ة ،ل�ك��ن ال �خ��وف اآلن أن
التحفيز ال ��ذي م�ن��ع االق �ت �ص��ادات م��ن االن� ��زالق إل��ى
الكساد ،قد يروي بذور االنهيار التالي في األسواق.
ي � �ب� ��دو أن األس� � �ه � ��م ت� �ن ��دف ��ع ب� �ش �ك ��ل م �ص �ط �ن��ع ف��ي
االت �ج ��اه ��ات ال �ص �ع��ودي��ة ال �ف��ري��دة ال �ت��ي ب� ��دأت بعد
األزم � ��ة ،ب�ف�ع��ل ط �ف��رة ع�م�ل�ي��ات إع� ��ادة ال �ش��راء ون�م��و
االستثمار السلبي ،وه��ذا قد يضيف للمخاوف من
ّ
تحول مفاجئ مفزع في األسواق ،ربما هذا العام.
يخشى كبار املستثمرين واملحللني م��ن أن األس��واق
ّ
باتت منفصلة عن الواقع االقتصادي ،وال��ذي تجلى
ف��ي األداء املميز لألسهم ال�ع��ام امل��اض��ي ،حيث ارتفع
مؤشر «إم إس سي آي» لألسهم العاملية بنسبة %25
العام املاضي ،مضيفًا  10تريليونات دوالر من القيمة.
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،م��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ظ�ه��ر ال�ب�ي��ان��ات
النهائية للنمو في  ،2019توسع االقتصاد العاملي
بأبطأ وتيرة له منذ األزم��ة العاملية ،ويقول محللو
«برنسيبال غلوبال إنفستورز» :منذ األزم��ة املالية
ً
ونحن نشهد اتجاهًا صعوديًا مذهال ،إال أنه ليس
مرتبطًا في الواقع بأي نمو اقتصادي قوي.
يوضح املحللون أن األداء ال�ق��وي لألسهم املتزامن
ّ
م��ع وه��ن النمو ،ك��ان مدفوعًا بشكل أس��اس بتدفق

الممارسات الحالية تعيد
الى األذهان فقاعة أزمة
اإلنترنت عام 2000
السوق األميركي
قد يستقبل تحوُّ الً مفاجئا ً
ومفزعا ً في 2020
األسهم تندفع بشكل مصطنع
في االتجاهات الصعودية
التي بدأت بعد األزمة
كبار المستثمرين
يخشون من انفصال األسواق
عن الواقع االقتصادي
الفوضى آتية ربما ..وسرعة انتقالها
إلى االقتصادات ال يمكن تصوّ رها
هل تستمر وتيرة النمو السريعة في البورصات األميركية خالل 2020؟

السيولة مع خفض البنوك املركزية ألسعار الفائدة
ثم تطبيق التيسير الكمي.

فوضى آتية
ي� �ق ��ول ك �ب �ي��ر االق� �ت� �ص ��ادي�ي�ن ل � ��دى «دوي� �ت� �ش ��ه ب�ن��ك
س �ي �ك��ورت �ي��ز» ت ��ورس�ت�ن س� �ل ��وك :ه �ن ��اك م �ع��رك��ة ف��ي
األس��واق ب�ين األس��س االقتصادية ،التي م��ن شأنها
أن تحفز انخفاض األسعار ،وسياسات التيسير من
قبل البنوك املركزية التي تعزز األس�ه��م ،حيث بات
االث �ن��ان ف��ي ح��ال��ة اض �ط��راب وان �ف �ص��ال م�ن��ذ األزم ��ة
املالية.
املشكلة أن هذا الوضع يتفاقم بعد ّ
تحول سياسات
ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة م��رة أخ��رى وس��ري�ع��ًا إل��ى التيسير
ف��ي  ،2019ح�ي��ث خ�ف��ض ال �ف��درال��ي وال�ب�ن��ك امل��رك��زي
األوروبي أسعار الفائدة ،وعدال برامج طباعة النقود
ل��دع��م ال ��دورة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ب��دت ع�ل��ى م�ش��ارف
النهاية.
ي �ق ��ول س� �ل ��وك :ل �ق��د أدم � ��ن ال �ع��ال��م األم � � ��وال ال�س�ه�ل��ة
الرخيصة ،ليس فقط عبر الفائدة املنخفضة ،ولكن
أي �ض��ًا ال�ت�ي�س�ي��رات ال�ك�م�ي��ة ،وال �ت��وق �ع��ات ال��رس�م�ي��ة،

وأس� �ه ��م خ �ف��ض ال �ف ��ائ ��دة إل� ��ى م �س �ت��وي��ات ق�ي��اس�ي��ة
(س��ال�ب��ة ف��ي ب�ع��ض امل �ن��اط��ق) ،ف��ي تغيير ح�س��اب��ات
املستثمرين بعد األزمة.
أس� �ع ��ار ال �ف��ائ��دة امل �ت��دن �ي��ة ،ال �ت��ي خ �ف �ض��ت ع��ائ��دات
ال �س �ن��دات ،أج �ب��رت امل�س�ت�ث�م��ري��ن ع �ل��ى ال �ل �ج��وء إل��ى
األص ��ول ال�ع��ال�ي��ة امل �خ��اط��رة ،م�ث��ل األس �ه��م وال��دي��ون
املرتفعة العائد ،وأدى التيسير الكمي إلى انخفاض
أسعار الفائدة الطويلة األجل ،ودفع املستثمرين إلى
الخروج من السندات اآلمنة.
على األرج��ح ،كانت اضطرابات األس��واق في ،2018
اس�ت�ج��اب��ة مل�ح��اول��ة ت��راج��ع «ال �ف��درال��ي» ع��ن سياسة
التيسير الكمي ،وإنهاء «املركزي» األوروبي برنامج
ال�ت�ي�س�ي��ر ال �خ��اص ب ��ه ،واآلن ي �ب��دو أن ال �ع ��ودة إل��ى
ّ
الوضع الطبيعي للسياسة النقدية تشكل كابوسًا
ّ
لصناع القرار ،خشية إغضاب األسواق.
ّ
من شأن االرتفاع األخير ،غير املتوقع في التضخم،
أن يجبر ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ع�ل��ى رف��ع ال �ف��ائ��دة لكبح
ج �م��وح األس � �ع ��ار ،وال� �ت ��راج ��ع ع ��ن ال ��دع ��م ال � ��ذي ق��اد
االت�ج��اه ال�ص�ع��ودي ل�لأس��واق خ�لال العقد امل��اض��ي،
وهو ما يطرح تساؤالت عن حجم ونطاق الفوضى

ال �ت��ي ق ��د ت �ق��ع ف��ي األس� � ��واق وس��رع ��ة ان�ت�ق��ال�ه��ا إل��ى
االقتصادات.

سيناريو يناير 2000
ع�ل��ى ال�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي ،ي�ج��ب أن ي�ت��ذك��ر املستثمرون
الذين احتفلوا قبل أيام بتجاوز مؤشر «داو جونز»
حاجز  29ألف نقطة ،ما حدث قبل  20عامًا ،وتحديدًا
ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن يناير ع��ام  ،2000عندما ارتفع
امل��ؤش��ر ب�ن�س�ب��ة  %0.17إل ��ى أع �ل��ى م�س�ت��وي��ات��ه قبل
انهيار السوق مع انفجار فقاعة «دوت نت».
يقول الصحافي مارك هولبرت :أدهشتني النشرات
اإلخ �ب��اري��ة ليناير ع��ام  2000ع�ن��دم��ا راج�ع�ت�ه��ا ،في
إح��داه��ا ،على سبيل امل �ث��ال ،ق��ال أح��د امل�ح��رري��ن إنه
يشعر بالتحفيز ألن االحتياطي الفدرالي أشار إلى
ع��دم رف��ع الفائدة بنفس الوتيرة السابقة ،ف��ي حني
ّ
قال آخر إن التضخم قد مات ،وأثنى ثالث على قوة
االقتصاد.
كانت قمة مؤشر «داو جونز» في يناير  2000إيذانًا
ّ
املخيب ل�لآم��ال ،وحتى
ببدء فترة ممتدة م��ن األداء
أواخر عام  ،2011لم يتجاوز املؤشر هذه القمة ،وقبل

أن ي �ك��رر ال �ت��اري��خ امل��ؤس��ف ن�ف�س��ه م �ج��ددًا ،سيكون
على األسواق مراقبة عوامل رئيسة ،مثل التقييمات
واالختالفات.
التقييمات ،التي تعد عنصرًا مهمًا بالنسبة الى آفاق
السوق الطويلة األجل ،كانت مرتفعة بشكل ال يمكن
تجاهله ع��ام  ،2000لكن م��ؤش��رات�ه��ا ت�ب��دو اآلن أقل
جموحًا بشكل نسبي مما كانت عليه قبل  20عامًا.
تشير االخ�ت�لاف��ات إل��ى س��وق غير ص�ح��ي ،وعندما
ّ
بلغ «داو جونز» قمته في يناير  ،2000تخلف مؤشرا
«إس آند بي» و«ناسداك» ،ولم يبلغا قمتيهما حتى
شهر مارس من نفس العام ،ويعزى ذلك النخفاض
تعرض املؤشر األول ألسهم التكنولوجيا واختالف
نوع املكونات (أسهم قيمة ونمو).
ووف � � � � ��ق رئ � � �ي� � ��س ش� � ��رك� � ��ة م � � ��ارك � � ��ت إك� �س� �ت ��ري� �م ��ز
ل�ل��اس � �ت � �ش� ��ارات ه� ��اي� ��ز م� � ��ارت� � ��ن :ف � � ��إن م � �ث ��ل ه ��ذه
االختالفات ليست م��وج��ودة في السوق الحالي،
وت �ب��دو األس�ه��م كلها ف��ي ح��ال��ة ن �ش��اط ،س��واء في
القطاعات املختلفة (تكنولوجيا ورعاية صحية
وم��ال �ي��ة) أو ب��أن��واع �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة (ن �م� ّ�وًا وق�ي�م��ة).
(التلغراف ،ماركت ووتش ،وأرقام)
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تاج المبيعات ..ال يليق إال بـساعاتها

«رولكس» ..في الصدارة عالمياً
عبدالرزاق العطار
جرياً على عادة نهاية كل سنة،
تعلن الشركات عن تفاصيل
أمورها المالية واالقتصادية
بالتقرير المالي للشركة ،وهو
يساعد المستثمرين على تحديد
وجهاتهم وتحركاتهم المالية
بناء على تلك البيانات المتوافرة
ً
في التقرير ،كما تكشف هذه
التقارير مبيعات الشركات وأرباحها
وخسائرها ومعرفة خطط اإلدارة
للحفاظ على النجاح أو التعافي
من سنة سيئة إن وجدت.
وبطبيعة الحال تكون هذه
المعلومات المالية غنيمة بالنسبة
لشركات التحليل واإلحصاء،
حيث تتلقف الشركات المختصة
بالتحليل وتعيد صياغتها بشكل
مبسط وتقارن أرباح الشركات
بالسنوات الماضية كما تقارن بين
الشركات ومبيعاتها وفق تقارير
كل شركة على حدة.

◄ األكثر تداو ً
ال

بينت إح��دى شركات التحليل واإلحصاء استحواذ «رولكس» على مبيعات الساعات في
العالم بنسبة  .٢٢%لتتربع بذلك على ع��رش الساعات األكثر مبيعًا في  ،٢٠١٩كما تلتها
شركة «أوميغا» بنسبة  ٩%من املبيعات العاملية ،أما املركز الثالث فكان من نصيب شركة
«لونجني» بنسبة  ،٦%وحلت الشركة العريقة «باتيك فيليب» في املركز ال��راب��ع ،في حني
«كارتيه» للكماليات والجلديات والساعات الفاخرة جاءت خامسًا بنسبة  ٤%من السوق
العاملي للساعات ،تلتها شركة «تيسوت» بالنسبة نفسها باملركز السادس ،وأخيرًا شركة
«أوديمار بيغيه» استحوذت على  ٣%من سوق مبيعات الساعات عامليًا.

لماذا «رولكس»
◄

والحفاظ على األسعار

؟

�وق ال�ع��امل��ي م��ن حيث
اإلجابة :إن «رول �ك��س» تعتبر م��ن ال�س��اع��ات امل�ت��وس�ط��ة ف��ي ال �س� ً
السعر ،فأكثر ما تعتمد فيه على االنتشار هو سعرها املناسب مقارنة مع بقية الساعات
السويسرية الفاخرة ذات األسعار املرتفعة.

◄

ً
ثانيا :أهم ركيزة تعتمد عليها «رولكس» باالنتشار في العدد الكبير التي تنتجه سنويًا
من الساعات وفق آخر اإلحصاءات ،أن الشركة تنتج من  ٩٠٠ - ٨٠٠ألف ساعة سنويًا وهذا
هو الرقم األكبر بني شركات الساعات الفاخرة.

◄

ثالثا :في انتشار «رولكس» يتمثل ُّ
ً
التنوع الكبير في خطوط اإلنتاج بالشركة ،حيث تنتج
ما يناسب جميع أذواق املستهلكني وهذا التنوع يناسب جميع الفئات والشرائح من ناحية
الذوق والسعر ،فمن املمكن أن يشتري املستهلك ساعة بسعر ١٤٠٠دينار مصنوعة من
مشتر آخر من املمكن أن يشتري ساعة من الذهب األصفر أو األبيض أو الوردي
الستيل أو
ٍ
أو حتى البالتني بسعر يفوق الـ ٣٠ألف دينار وفق رغبته.

◄

ً
رابعا :إن أح��د أه��م األس �ب��اب ب��وج�ه��ة ن�ظ��ري الن�ت�ش��ار «رول �ك��س» ف��ي األس ��واق العربية
ُّ
الساعات املصنوعة من الفوالذ «الستيل» ،وتنوع أحجامها وأسعارها،
والخليجية ،هو كثرة ً
وه��ي األكثر مبيعًا ورغبة في تلك األس��واق واملفضلة لألغلبية بسبب تحريم الذهب في
الشريعة اإلسالمية على الرجال ،مما أكسب الفوالذ هذه الشعبية الطاغية في املنطقة.
ً
ً
خامسا :بسبب جميع ما سبق فتعتبر «رولكس» أكثر ساعة تداوال باألسواق الرمادية
وأسواق الساعات املستعملة ،فسهولة بيعها وشرائها وتداولها بني الناس هي ما أكسبتها
هذه السمعة بني الساعات واملكانة بهذا العالم.

في األسواق الرمادية
لسهولة البيع والشراء

أو ً
ال :س��ؤال ي�ت�ب��ادر إل��ى ذه��ن ال �ق��ارئ وامل�ت��اب��ع ل�س��وق ال�س��اع��ات ،هو
ملاذا استحوذت «رولكس» على هذه النسبة املرعبة من السوق العاملي
للساعات؟

ً
مبيعا
أغلى ساعات رولكس ..وأكثرها

◄

سعرها ارتفع من  8آالف إلى 20

GMT MASTER
Ice

PEARLMASTER
39

DAY-DATE
40

DAY-DATE
36

DAYTONA
Eye of The Tiger

DAYTONA
RAINBOW

 150300د.ك

 39470د.ك

 36135د.ك

 42500د.ك

 ٣٢١٨0د.ك

 66800د.ك

تربع عالمي
ال ننسى أيضًا تربع «رولكس» واستحواذها على  ٤٠%من أغلى  ١٠ساعات مبيعًا في املزادات العاملية ،ففي ٢٠١٩
َّ
تغيرت خريطة الساعات األغلى في العالم بهذه امل��زادات ،وبتصنيف الساعات األغلى واملباعة عن طريق امل��زادات
فـ«رولكس» تستحوذ على  ٤ساعات من بني العشر األغلى عامليًا.

ً
دينارا
سعرها يصل إلى 23780

ألف دينار

 Nautilusأغلى ساعة رياضية ..من معدن الستيل
تجسد  Nautilusالساعات
الرياضية األنيقة منذ عام
 1976بشكلها المثمن
المستدير لإلطار حول زجاج
الساعة المستوحى من
شباك السفن ،وتتميز
بالميناء المنقوش بشكل
أفقي.

وليد الصقعبي
بعد أربعني عامًا ،تضم مجموعة رائعة من املوديالت الرجالية
وال�ن�س��ائ�ي��ة .م��ن ال �ف��والذ وال��ذه��ب ال� ��وردي وال��ذه��ب األب �ي��ض أو
خليط من درجتني من املعادن لتواكب أكثر أنماط الحياة نشاطًا
راق ال ي�ض��اه��ى ،وج ��رى تصميم ال�س��اع��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
ب�ش�ك��ل ٍ
املصمم الشهير جيرالد جينتا لتكون الساعة الرياضية األغلى
من معدن الستيل.
وي�ب��دو أن الشغف ات�ج��اه  Nautilusأص�ب��ح شاسعًا وشائعًا في
ال�س��وق�ين امل�ح�ل��ي وال�ع��امل��ي ،م�م��ا أدى إل��ى ع��دم اس�ت�ي�ع��اب محال

السعر:

20.000

د.ك

«باتيك فيليب» لطلب العمالء للساعة ،وذلك أدى إلى كثرة الطلب
وقلة العرض ليسهم في ارتفاع سعر الساعة بشكل مبالغ فيه في
السوق الرمادي.
كذلك ثقة الناس في شركة بحجم «باتيك فيليب» ُيزيد من اإلقبال
على اقتناء ساعاتها وتحديدًا ساعة  Nautilusبمعدن الستيل،
خصوصًا أن هذا املعدن يعتبر بمنزلة استثمار للشخص وذلك
بسبب ت��اري��خ ال�ش��رك��ة ف��ي ه��ذا امل�ع��دن ،وال�ت��ي تستخدمه بشكل
قليل.
وف ��ي م��ا ي�ل��ي م�ت��وس��ط أس �ع��ار س��اع��ات ب��ات�ي��ك فيليب Nautilus
 5711Aفي السوق الرمادي وفق موقع :Chrono24

السعر:

8000
د.ك

2016
2020

زيادة سعر الساعة خالل  4سنوات

 Royal Oakحصرية ..للسوق الصيني
محمد مراح
ك�ش�ف��ت ش��رك��ة  ،Audemars Piguetعن
ساعة Royal Oak Perpetual Calendar
امل �ص �ن ��وع ��ة ح �ص ��ري ��ًا ل �ل �س ��وق ال �ص �ي �ن��ي،
ويتوقع أن تكون مبيعاتها قياسية.
وكشف موقع مجلة «أن سوار» ،أن الساعة
مصنوعة م��ن التيتانيوم ،كما يبلغ وزنها
اإلج �م��ال��ي  104غ��رام��ات ف �ق��ط ،وه ��ي امل��رة
قطر 41 :ملم
سمك 9.5 :ملم
حالة المواد :التيتانيوم
اللون :الئحة الرمادية «غراندي
»TAPISSERIE
مؤشرات :عالمات بيضاء تطبيقية ،ساعة
الذهب واألرقام العربية
مقاومة الماء 20 :مترًا
حزام  /سوار :التيتانيوم املتكاملة يأتي
مع حزامي التمساح الرمادي واملطاط األحمر
العيارAudemars Piguet caliber 5134 :
الوظائف :الساعات والدقائق والتقويم
الدائم وعرض مؤشر القمر
القطر 29 :مم
ُ
السمك 4.31 :مم
احتياطي الطاقة 40 :ساعة
التردد التلقائي 2.75 :هرتز (19،800
فولت في الساعة)
جواهر38 :

األول ��ى ال�ت��ي ي�ت��م فيها إن �ت��اج Royal Oak
 Perpetual Calendarم ��ن ال�ت�ي�ت��ان�ي��وم
الكامل.
تقتصر هذه الساعة على  88قطعة مرقمة
فقط (ثمانية منها عبارة عن عدد محظوظ
ف��ي الثقافة الصينية) ،وه��ي متوافرة فقط
ف��ي م�ت��اج��ر  Audemars Piguetف��ي البر
الرئيسي للصني.
وفي ما يلي الخصائص الكاملة للساعة:

 22اقتصاد وأعمال
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معرفي افتتح ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

للشباب قصص نجاح ..بال دعم حكومي

المتحدثون في الجلسة الثانية من جلسات الملتقى

إحدى جلسات الملتقى | تصوير بسام زيدان

قال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المناقصات للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة داود معرفي إن طموح الشباب في الكويت
أن يتلمسوا قيام حكومتنا الموقرة بتبني مفهوم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة كخيار إستراتيجي وترسم له أهدافاً مرحلية
آنية وطويلة األجل ،حيث ما زالت محاوالتها لدعم الشباب دون
الطموح.
وب ّين معرفي في كلمته بمناسبة انطالق فعاليات ملتقى
المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه شركة
امتداد تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن الملتقى
جاء ليشكل نقلة نوعية في تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة لدى االجهزة الحكومية ،وفتح آفاق جديدة أمام
المبادرين.
علي الخالدي
أك��د داود م�ع��رف��ي ان امل�ل�ت�ق��ى ي��أت��ي ب�ع��د أشهر
قليلة م��ن ص��دور ال�ق��ان��ون رق��م  74لسنة 2019
ال ��ذي م�ن��ح امل �ب��ادري��ن وأص �ح��اب امل�ش��اري��ع حق
االس � �ت � �ف ��ادة م ��ن امل �ن ��اق �ص ��ات ال� �ت ��ي ت� �ف ��وز ب�ه��ا
ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى .وه��و مطلب ل�ط��امل��ا ك��ان في
مقدمة التوصيات الصادرة عن امللتقيات التي
نظمتها الشركة على مدى السنوات السابقة.
وأش��ار معرفي إل��ى حرصه على أن يشكل هذا
امل�ل�ت�ق��ى م�ن�ص��ة ت �ف��اع��ل وح � ��وار ب�ي�ن امل �ب��ادري��ن
وأص �ح��اب امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية
املعنية بالقطاع .
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ق� �ط ��اع امل � �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ش �ه ��د خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �ق �ل�ي �ل��ة
املاضية تطورات نوعية تجلت في عدة مبادرات
أميرية سامية وحكومية ،لكن املطلوب أكثر.
بدعم
وأض��اف« :نحن ال نقول هذا الكالم طمعًا
ٍ
م��ن ه�ن��ا أو بمنفعة م��ن ه �ن��اك ،إذ ل�ط��امل��ا حقق
الشباب وامل �ب��ادرون الكويتيون قصص نجاح
باهرة من دون أي دعم حكومي ومن بينهم من
هو موجود بيننا اآلن».
وط ��ال ��ب م �ع��رف��ي ب ��أن ت�ت�ب�ن��ى ال �ح �ك��وم��ة خ�ي��ار
امل� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ك �م �ل��ف
اس �ت��رات �ي �ج��ي م ��ن ش��أن��ه م �ع��ال �ج��ة ال �ت �خ �م��ة في
ال �ج �ه��از ال��وظ �ي �ف��ي ال �ح �ك��وم��ي ،وارت � �ف� ��اع ع��دد
ط��ال�ب��ي ال��وظ��ائ��ف م��ن ال �ش �ب��اب ع�ل��ى ك�ش��وف��ات
مجلس الخدمة املدنية ،مع األخذ بعني االعتبار
التغيير الديموغرافي الحاصل ف��ي مجتمعنا
مع سيطرة شريحة الشباب على النسبة األكبر
من املواطنني وسط توقعات بدخول نحو 300
أل��ف ش��اب إل��ى س��وق العمل خ�لال  10س�ن��وات،
خصوصا ان الحكومة ت��واج��ه مخاطر ناتجة
ع ��ن ارت � �ف� ��اع ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة واالع� �ت� �م ��اد ع�ل��ى
االحتياطي العام لسد احتياجاتنا وسط جدل
سطحي عما اذا كان العجز حقيقيًا أو دفتريًا.
وأك � � ��د م �ع ��رف ��ي أن دع � ��م امل � �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة وتكريس بيئة حاضنة للمبادرين
ه�م��ا السبيل ال��وح�ي��د لتوفير م��زي��د م��ن ف��رص
العمل أمام الشباب ،ال بل إننا نطمح ألن نجعل
هذا القطاع بمنزلة النفط الجديد للكويت ،وهو
ما يستلزم تضافر الجهود الصادقة للجهات
واملؤسسات الحكومية املختصة ،بما يجعل من
القطاع مساهمًا مهمًا في الناتج املحلي.

 2019أف�ض�ل�ي��ة ألص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
بنسبة  ،%20كما استثنت املشاريع الصغيرة
من رسوم شراء دفاتر املستندات.
وأك � ��دت أن األف �ض �ل �ي��ة ال �ت��ي م�ن�ح��ت ألص �ح��اب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل قانون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ج��دي��د ج ��اءت لتشجيعهم على
العمل واملنافسة مع كبار املقاولني املعتمدين،
حيث ساعدت هذه املميزات أصحاب املشاريع
الصغيرة على خوض هذه املجاالت بكل ثقة.

معرفة القانون
م��ن ناحيته ،ق��ال األم�ين ال�ع��ام املساعد للجهاز
املركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج :إن
املشاريع الصغيرة واملتوسطة تمثل ركيزة من
رك��ائ��ز املجتمع ال�ك��وي�ت��ي ،وإن دع��م ه��ذه الفئة
ضرورة حتمية.
وأض��اف :إن القانون رقم  74لسنة  2019يعتبر
خ �ط��وة إل ��ى األم � � ��ام ،ل �ك �ن��ه دع ��ا امل� �ب ��ادري ��ن إل��ى
االط�ل�اع على ال�ق��ان��ون رق��م  49لسنة  2016ألنه
األساس ،وبالتالي ال بد من فهم إجراءات إدارة
عملية الشراء باعتبارها ثقافة تحكمها قواعد،
ومن ثم فإن فهم القانون هو الخطوة األولى في
االتجاه الصحيح.
وأك� ��د ع �ل��ى أن امل ��زاي ��ا ال �ت��ي م�ن�ح�ه��ا امل �ش��رع في
القانون  74لسنة  ،2019تعتبر إضافة من شأنها
أن تحفز املبادرين على املساهمة في املناقصات
ال �ع ��ام ��ة ،م �ب �ي �ن��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه أن ش��ري�ح��ة
املبادرين هي أساس أي اقتصاد ،وأن نسبة %70
من املشروعات الصغيرة واملتوسطة تساهم في
اقتصادات العديد من دول العالم املتقدم.

استراتيجية جديدة
ب ��دوره ،كشف امل��دي��ر ال�ع��ام للصندوق الوطني
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
م �ن��اف امل �ن �ي �ف��ي ،ع ��ن االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ج��دي��دة
للصندوق ،ال�ت��ي ق��ال إن�ه��ا ج��اءت لتتوافق مع
التعديالت التي ط��رأت على قانون املناقصات،
الفتا إلى أن هذه االستراتيجية قوامها موظفو
الصندوق ،ورواد االعمال والتجارب السابقة.
وأض� � � ��اف :أن دور ال� �ص� �ن ��دوق ل ��م ي �ع��د م �ج��رد
دور تمويلي ،وإن�م��ا تحول إل��ى رع��اي��ة وتنمية
ح �ق �ي �ق �ي��ة م � ��ن خ �ل ��ال ت �م �ث �ي��ل رواد االع � �م � ��ال،
فالتمويل مجرد أداة ،كما أن التمويل قد يكون
عائقا في بعض االحيان ما لم تكن هناك أدوات
تساعد امل�ب��ادر على منافسة التجار وال��دخ��ول
في املناقصات الكبرى.

الجلسة األولى

آلية تطبيق التعديالت

وف� ��ي ال �ج �ل �س��ة األول� � ��ى ل�ل�م�ت�ل�ق��ى ال �ت ��ي ج ��اءت
ب�ع�ن��وان ش��رح ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة رقم
 74لسنة  ،2019قالت نائبة رئيس مجلس إدارة
الجهاز املركزي للمناقصات العامة شعاع أكبر:
إن ال �ق��ان��ون رق ��م  49ل�س�ن��ة  2016أوج ��د بعض
املواد التي تساعد أصحاب املشاريع الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ع �ل��ى ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل أف �ض ��ل ،فيما
منحت الالئحة التنفيذية للقانون رقم  74لسنة

م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال م ��دي ��ر م �ج �م ��وع ��ة امل� �س ��ان ��دة
التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد،
إن��ه ب�م�ج��رد ص ��دور ت�ع��دي��ل أح �ك��ام ال�ق��ان��ون 49
لسنة  ،2016قامت شركة نفط الكويت بتشكيل
ف��ري��ق ع�م��ل ب��رئ��اس��ة ال��رئ�ي��س التنفيذي هاشم
ه��اش��م ل��دراس��ة ال��رب��ط ب�ين ال�ص�ن��دوق والجهاز
امل ��رك ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ،ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ح� ��ول آل �ي��ة
تطبيق التعديالت الجديدة والعمل على إشراك
املبادرين في املناقصات التي تطرحها الشركة.

عبدالرحيم :قانون المناقصات
الجديد يشجع الشباب
على العمل والمنافسة
المنيفي :دور الصندوق
الوطني لم يعد تمويلياً..
بل تحوّ ل لرعاية وتنمية
الدعيج :تجب معرفة إجراءات
إدارة عملية الشراء..
ومن ثم ْ
فهم القانون
الرشيد« :نفط الكويت»
بصدد تأسيس موقع إلكتروني
خاص بالمبادرين
الكندري« :المالية» خاطبت
الجهات الحكومية لدعم
المشروعات الصغيرة
مهدي :ال بد من التركيز على
الجانب غير النفطي في الدولة
المرزوق :استثمارات المبادرين
ال تقتصر على األغذية ..بل
تخطتها لقطاع التكنولوجيا
العيار :هناك إشكاليات
في الهيئات الحكومية
تتعلق بالتسويق
الشعالن :قياد ّيو الحكومة
ال معرفة لديهم
عن التكنولوجيا الحديثة
الخنجي :مقولة المناقصات
ال تذهب إال للكبار مختلقة
وغير صحيحة
الصالح :مجالس إدارات
الصندوق الوطني
للمشروعات أتت عن طريق
المحاصصة السياسية

داود معرفي

وأض ��اف ب��أن «ن �ف��ط ال �ك��وي��ت» ب �ص��دد تأسيس
م��وق��ع إل�ك�ت��رون��ي خ��اص ب��امل�ب��ادري��ن يستطيع
صاحب أي مشروع صغير أو متوسط الدخول
م��ن خ�لال��ه ل�ت�س�ج�ي��ل ش��رك �ت��ه ض �م��ن ال �ش��رك��ات
املعتمدة ل��دى ال�ش��رك��ة ،على أن يتم ف��ي خطوة
الح �ق��ة ف ��رز ال�ط�ل�ب��ات وت�ص�ن�ي�ف�ه��ا ع�ل��ى حسب
اختصاص كل شركة ،متوقعا أن يكون املوقع
جاهزا للعمل خالل شهر فبراير املقبل.
بدوره ،أكد مراقب املتابعة لنظم الشراء بوزارة
املالية خالد الكندري ،اهتمام وزارته باملشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،م�ش�ي��را إل ��ى أن امل��ال�ي��ة
ق��ام��ت ب�م�خ��اط�ب��ة ك��ل ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة بما
ف �ي �ه��ا ص� �ن ��دوق امل� �ش ��روع ��ات ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ح��ول
الجوانب املتعلقة بقانون املناقصات الجديد،
وال�ع�م��ل وف�ق��ا مل�لاح�ظ��ات ه��ذه ال�ج�ه��ات ف��ي هذا
ال� �خ� �ص ��وص ،م ��ؤك ��دا أن امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة هي مستقبل هذا البلد.

الجلسة الثانية
وخ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة للملتقى ،ق��ال األم�ين
العام لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة خ��ال��د م �ه��دي إن ��ه ف��ي  2010ص��درت

أول وثيقة تسمى الخطة الخمسية ،وك��ان من
أه��م رك��ائ��زه��ا تشجيع وت�ف�ع�ي��ل دور امل�ش��اري��ع
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،وب�ن��اء عليه أس��س أول
صندوق لرعاية املشاريع الصغيرة واملتوسطة
برأسمال وصل إلى ملياري دينار ،األكبر على
مستوى العالم في هذا املجال.
وأوض��ح أن من أح��د أدوار «األع�ل��ى للتخطيط»
وض � ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة ل �ت �ن��وي��ع
االق�ت�ص��اد ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ن�ف��ط ،م��ؤك�دًا ف��ي ال��وق��ت
نفسه أن الكويت م��ن أكثر ال��دول اع�ت�م��ادًا على
النفط ،وه��ذا أمر غير مستدام ،ولذلك ال بد من
التركيز على الجانب غير النفطي ف��ي ال��دول��ة،
وع�ل��ى رأس�ه��ا امل�ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة،
ألن أهم اقتصادات العالم تعتمد عليها ،ودور
الحكومة يكمن في تمكني الشباب لبدء أعمالهم.

التطور التقني والفرص املتاحة
من جهته ،قال حمد امل��رزوق الرئيس التنفيذي
لقطاع األع�م��ال وال�ح�ل��ول بشركة زي��ن الكويت:
إن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ي �ق��وم بتنفيذ ال �ع��دي��د من
امل� �ب ��ادرات ب�ح��ق أص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة من منظور املسؤولية االجتماعية،
م �ش��ددًا ع�ل��ى ض ��رورة وج ��ود منصة تجمع كل
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب�ش�ك��ل ف ��ردي ،وذل ��ك من

سوق جديد للمبادرين
ق��ال نائب امل��دي��ر ال�ع��ام لشركة كونسبت كومنيكيشنز للتجارة العامة وامل �ق��اوالت ،حسني صالح
العريان :إن من شأن القانون أن يفتح سوقًا جديدًا للمبادرين ،حيث سيضعهم في موضع املنافسة
مع كبرى الشركات في ما يخص املناقصات.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة واملتوسطة تعمل على توفير وظائف لشريحة واسعة للشباب ،األمر
الذي يدعم اقتصاد البالد ،ويخفف من بند الرواتب على الدولة.

متابعة من الحضور الكثيف

خالل منظور واحد.
وأض��اف امل ��رزوق أن��ه م��ع التطور التكنولوجي
أص �ب �ح��ت ه �ن��اك ف ��رص م�ت�ن��وع��ة ل�ل�م�ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ب��ادري��ن ،الف �ت��ًا إل��ى أن الحكومة
ت �ب �ح��ث ع ��ن م ��دخ ��ول ث � ��ان ل �ل��دخ��ل وال � � ��ذي م��ن
امل�م�ك��ن أن ي�ك��ون ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص دور حيوي
فيه لتنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على
القطاع النفطي.
وزاد امل � ��رزوق إن امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة ت�ح�ت��اج
إل��ى ن�ف��س ط��وي��ل إلث �ب��ات وج��وده��ا ونجاحها،
خصوصًا في مجالي األغذية والضيافة ،حيث
أصبحت الكويت عاصمة لهما في املنطقة.
وأوض� ��ح امل � ��رزوق أن اس �ت �ث �م��ارات امل �ب��ادري��ن ال
تقتصر ك�م��ا يظهر ف��ي ال �ص��ورة ع�ل��ى األغ��ذي��ة،
ب � ��ل ه � �ن� ��اك اس � �ت � �ث � �م� ��ارات م �ت �م �ي ��زة ف � ��ي ق �ط��اع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،ول �ك �ن �ه��ا ت �ح �ت��اج إل � ��ى ال��دع��م
ال �ح �ك��وم��ي ،ألن االق �ت �ص��اد امل�س�ت�ق�ب�ل��ي يعتمد
على التكنولوجيا ،الفتًا إلى أن تداخل الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ي � ��ؤدي إل� ��ى دخ � ��ول امل� �ب ��ادري ��ن ف��ي
بيروقراطية طويلة ،ولذا فالحكومة تحتاج إلى
تشريعات لسرعة إنجاز املشاريع.
وأش ��ار امل ��رزوق إل��ى أن «زي ��ن» تساعد الشباب
وامل �ب��ادري��ن ف��ي إط ��ار امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
ون �ح��ن ن�س�ع��ى إل ��ى م�س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى ال�ن�ج��اح،
ون �ج �ت �م��ع م� ��ع أص � �ح� ��اب ال � �ش ��رك ��ات واألف � �ك� ��ار
ملساعدتهم على ربط منتجاتهم مع شركة زين.

تغيير مفهوم التسويق..
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت ري �ه��ام ال �ع �ي��ار ،امل��ؤس�س��ة
ال ��رئ� �ي� �س ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ل� �ش ��رك ��ة ف �ي �ل��وس��وف��ي
ل�لاس �ت �ش��ارات االع�ل�ام �ي��ة :ن ��رى ان ال �ف��رص في
ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي اك �ث��ر م��ن ف ��رص ال �ع �م��ل مع
القطاع ال�خ��اص ،إال أن املشكلة التي تواجهنا
ه ��ي م �ف �ه��وم ال �ت �س ��وي ��ق ،ح �ي��ث ي �ع �ت �ق��د ب�ع��ض
املسؤولني ان التسويق يكون لالشخاص فقط،
وهذا خطأ؛ فالتسويق من املؤكد ضم الترويج
لرؤية حكومية او قانون او خطط للدولة بشكل
واس � ��ع ،ول �ه��ذا ف�ن�ح��ن ن�س�ع��ى إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ه��ذه
الثقافة.
وزادت :ان��ه ال ب��د م��ن تغيير الثقافة الحكومية
البطيئة ،بما يساعد املبادرين على خلق فرص
اك �ث��ر؛ ول ��ذا ال ب��د م��ن وض��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لهذا
األم ��ر ،بما يكفل ف��رص عمل خ�لال األع ��وام ال�ـ5
ً
املقبلة للشباب ،موضحة ان ه�ن��اك إشكاليات
ف��ي ال�ت�س��وي��ق ف��ي ال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ويجب
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ج�ه��ات م��واك�ب��ة ال�ع�ص��ر ،وان تعمل
على تسويق نفسها وقوانينها حتى يستفيد
الناس منها ،على اعتبار أن تلك القوانني ُو ِجدت
للناس واملستثمرين.
من ناحيته ،قال نواف الشعالن مدير املشاريع
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ش��رك��ة ال�ك��وي��ت ن��ت :إن أه��م
إش�ك��ال�ي��ة ف��ي ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي تقوم
ع �ل��ى ص �ع��وب��ة ت��واص �ل��ه م ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص؛
فهناك قصور في تطبيق آلية التواصل ،ولذلك
ال ب��د م��ن ال�ت�ع��اون م��ع القطاع الحكومي ،الفتًا
إل��ى أن املوظفني الحكوميني لديهم مشكلة في
تنفيذ استراتيجية التعاون مع القطاع الخاص.
وش � � � ��دد ال � �ش � �ع�ل��ان ع � �ل ��ى ان ق � �ط� ��اع ال� �ش� �ب ��اب
واملبادرين ،ال يكون لهم حق اصيل في املشاريع
امل �ط��روح��ة ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وال �ت��ي ت �ف��وز بها
الشركات الكبيرة؛ ولذا ال بد من تعديل الرؤية
واالب � �ت � �ع ��اد ع ��ن اح� �ت� �ك ��ار ال� �ب� �ع ��ض ،وذل� � ��ك الن
الشركات الجديدة قد تكون لديها افكار جديدة
وغ �ي��ر ت�ق�ل�ي��دي��ة ع��ن ال �ش��رك��ات ال �ق��دي �م��ة ،ألن�ه��ا
أصبحت تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات
الحديثة.
واوضح انه ال حكومة الكترونية في الكويت ،بل
ّ
للتحول إلى العمل اإللكتروني،
هناك فقط نية
وذل��ك بسبب اشكاليات في التنفيذ ،ول��ن تحل
اال بالتعاون مع القطاع ال�خ��اص ،الفتا إل��ى أن
ال�ش��رك��ات القديمة وأغ�ل��ب ال�ق�ي��ادات الحكومية
ليست ل��دي�ه��ا م�ع��رف��ة ك��ام�ل��ة ع��ن التكنولوجيا
الحديثة.

الجلسة الثالثة من الملتقى
ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ال�ث��ة ال �ت��ي اف�ت�ت�ح��ت تحت
ع� �ن ��وان ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي ل �ل �م �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة ،م�ج��ام�ل��ة س�ي��اس�ي��ة ام منفعة
اقتصادية..
ق ��ال امل �س �ت �ش��ار ف ��ي ال �ت �ط��وي��ر وت��أس�ي��س
امل �ش��اري��ع ال�ت�ج��اري��ة ع�ب��د اهلل الخنجي ان
قصة املناقصات ال تتم ترسيتها اال على

الكبار «مختلقة» وغير صحيحة اطالقًا..
ولالسف يطلقها اشخاص ليس لهم عالقة
في االقتصاد ،او تقدموا ملناقصات..
وت �س��اءل :ه��ل م��ن املمكن ان نمنح شركة
صغيرة مشروعا ملياريا؟
وق � � ��ال :ه� �ن ��اك ش� �ب ��اب اس � �س� ��وا ش ��رك ��ات
صغيرة هي االن تأخذ مناقصات حكومية

دون اي واسطة او تقديم رشوة ألحد.
وان م��ن ي�ق��ول ان املناقصات فقط تذهب
«ل �ل �ك �ب��ار» اق ��ول ل��ه ان  60%م��ن اج�م��ال��ي
مناقصات الدولة الكبرى تذهب لشركات
اجنبية.
وق� ��ال ان ال ��دول ��ة س �خ��رت ق��وان�ي�ن ج��دي��دة
ل �ل �ش ��رك ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ،وع� �ل ��ى ال �ش �ب��اب

ال�س�ع��ي وراء ه ��ذه امل �ن��اق �ص��ات وال�ن�ش��اط
الذي يعملون فيه ،وسيجدون ان صاحب
الكفاءة سيتم تمكينه من االستفادة من
هذه املناقصات.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،ق � � � ��ال امل � �ت � �خ � �ص� ��ص ف��ي
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وت �ح �س�ي�ن ب�ي�ئ��ة
االعمال أحمد الصالح :من ي��رد ان يتأكد

ان هناك مجامالت سياسية في موافقات
ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل�ل�م�ش��روع��ات فعليه
ان ي�ط�ل��ع ع �ل��ى ت �ق��ري��ر م�لاح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة بشأن مخالفات الصندوق ،وان
هناك مشروعات مولت من دون موافقات
اللجان ،والتمويل يتم تحت سقف مقولة
«ه � ��ذا ول� ��دن� ��ا» ،ول �ي��س ه �ن��اك آل �ي��ة معينة

ل �ل �م��واف �ق��ات ول��رف �ض �ه��ا ،ك �م��ا ان ب�ع��ض
اع�ض��اء مجلس ادارة ال�ص�ن��دوق الوطني
غير متخصصني.
واك� � ��د ال� �ص ��ال ��ح أن ك ��ل م �ج��ال��س ادارات
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة
السابقة والحالية بما فيها االدارة التنفيذية
اتت عن طريق املحاصصة السياسية.
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BUSINESS

ُمبادرة  WE ABLEلتعزيز دمج ذوي االحتياجات

«بيتك تكافل»
تشارك في معرض بـ360

«زين» شريك استراتيجي ُ
لملتقى W3C

الناشطة زيل إزكيل متوسطة موظفي «زين» في مركز زين لإلبداع

أع�ل�ن��ت زي ��ن امل � � ّ
�زود ال��رائ��د ل�ل�خ��دم��ات
ال��رق �م �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ع ��ن ش��راك �ت �ه��ا
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل� ُ�م �ل �ت �ق��ى اإلق �ل �ي �م��ي
الثاني الت�ح��اد شبكة ال��وي��ب العاملية
 W3Cلدول مجلس التعاون الخليجي
 ،2020والذي ُيقام بالتعاون مع معهد
ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة في الفترة
من  23 – 20يناير.
وذك � � � � � � ��رت ال � � �ش� � ��رك� � ��ة أن ش� ��راك � �ت � �ه� ��ا
ُ
االستراتيجية لهذا امللتقى أتت ضمن
ُمبادرتها التي أطلقتها على مستوى
م� �ج� �م ��وع ��ة زي� � ��ن ت� �ح ��ت ع� � �ن � ��وان WE
 ،ABLEوال�ت��ي ت�ه��دف بشكل رئيسي

إل ��ى ت �ع��زي��ز دم ��ج ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال �خ��اص��ة ف��ي ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل ،وذل ��ك من
خ�ل�ال زي� ��ادة ع��دد ذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة بني قوة العمل الخاصة بزين
والتأكد من أن جميع برامج التدريب
ت�ش�م��ل ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ض� �م ��ان أن إم �ك��ان �ي��ة
ال��وص��ول م�ت��اح��ة ل ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ج�م�ي��ع نقاط
التماس الخاصة بشركات املجموعة،
وت � �ح � ��دي � ��د ال � �ت � �ق � �ن � �ي ��ات االب � �ت � �ك� ��اري� ��ة
وامل� �س ��اع ��دة ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا تمكني
املزيد من ذوي االحتياجات الخاصة
م� ��ن االن � �ض � �م� ��ام إل� � ��ى زي� � ��ن وت �ح �ق �ي��ق

النجاح والتطور الوظيفي.
وب�ي�ن��ت زي ��ن أن �ه��ا ق��ام��ت باستضافة
جلسة حوارية وورش��ة عمل في مركز
زي � ��ن ل�ل��إب� ��داع  ZINCب �م �ق��ر ال �ش��رك��ة
الرئيسي في الشويخ ،والتي تحدثت
فيها زي��ل إزك �ي��ل ال�ن��اش�ط��ة ف��ي مجال
وص ��ول اإلن �ت��رن��ت ل�ل�م�ك�ف��وف�ين وذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ،حيث ناقشت
الجلسة مواضيع عدة تمحورت حول
تهيئة اإلنترنت لألشخاص من ذوي
االحتياجات الخاصة وتوظيف أحدث
تقنيات التكنولوجيا الحديثة لضمان
إم� �ك ��ان �ي ��ة وص ��ول� �ه ��م ل�ل�إن� �ت ��رن ��ت ب�م��ا
ي�ت�م��اش��ى م��ع امل�ع��اي�ي��ر ال �ت��ي وضعها

اتحاد شبكة الويب العاملية .W3C
ُ
وأضافت الشركة أن امللتقى اإلقليمي
الثاني الت�ح��اد شبكة ال��وي��ب العاملية
 W3Cلدول مجلس التعاون الخليجي
 2020سيتضمن أيضًا عددًا من ورش
ال �ع �م��ل وال �ج �ل �س��ات ال� �ح ��واري ��ة ال �ت��ي
ستستضيف ال �ع��دي��د م��ن امل�ت�ح��دث�ين
امل�ح�ل�ي�ين وال �ع��امل �ي�ين ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
مشاركة خاصة من زين ،هذا إلى جانب
ت�ن�ظ�ي��م ت �ح��دي ال �ه��اك��اث��ون للبرمجة
الذي سيتمحور حول تطوير األدوات
البرمجية لتمكني ذوي االحتياجات
الخاصة من استخدام اإلنترنت بشكل
طبيعي.

رعى ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«الخليج» :نحرص على توفير أفضل الخدمات
المصرفية للشركات
أع � � �ل � � ��ن ب� � �ن � ��ك ال� � �خ� � �ل� � �ي � ��ج ع� � � ��ن دع � �م� ��ه
�راع رئ� �ي� �س ��ي مل �ل �ت �ق��ى امل �ن ��اق� �ص ��ات
ك���� ٍ
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
الذي عقد أمس (الثالثاء) ،في حديقة
ال� �ش� �ه� �ي ��د ،ب� �ح� �ض ��ور ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
واألم� �ي��ن ال� �ع ��ام واألم � �ن� ��اء امل �س��اع��دي��ن
ف� ��ي ال� �ج� �ه ��از امل � ��رك � ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��ات
العامة ،ومدير عام الصندوق الوطني
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
وممثلي ع��دد م��ن الجهات الحكومية
وأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم � � ��ة .وق � ��د رح��ب
امللتقى بجميع أص�ح��اب امل�ش��روع��ات
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة وال � �ك � �ب ��رى
للحضور ومناقشة بنود الجلسات.
وه� � � � ��دف امل � �ل � �ت � �ق� ��ى ،ال� � � � ��ذي اس� �ت� �م ��رت
ج �ل �س��ات��ه م ��ن ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ا إل��ى
ال� �ث ��ام� �ن ��ة م� � �س � ��اء ،إل� � ��ى ن� �ش ��ر ال ��وع ��ي
ب��ال �ت �ع��دي�لات األخ� �ي ��رة ب �ش��أن ق��ان��ون
امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة وح �ق��وق أص�ح��اب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة فيها،
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى خ� �ل ��ق ف � ��رص ألص� �ح ��اب
امل� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة
ل�ل��إق� ��دام ع �ل��ى م �ن��اق �ص��ات امل �ش��اري��ع
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق��ات بني
الجهات الحكومية والشركات الكبرى
وت�ح��دي��د سبل ال�ت�ع��اون م��ع املشاريع
الصغيرة واملتوسطة .كما هدف أيضا
إلى مناقشة الفراغات التشريعية مع
أص� �ح ��اب ال� �ق ��رار م ��ن أع� �ض ��اء مجلس

لجين القناعي

األم ��ة ل��وض��ع ال �ح �ل��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ملا
يخدم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وف��ي سعيه م��ن أج��ل ت��وف�ي��ر خ��دم��ات
ّ
أف�ض��ل للعميل ،يمثل البنك الوجهة
ال� ��واح� ��دة ال �ت��ي ت �ل �ب��ي ك ��ل م�ت�ط�ل�ب��ات
الشركة املتعلقة بالخدمات املصرفية
االس �ت �ث �م��اري��ة ،وت �م��وي��ل امل��ؤس �س��ات
وال� �خ ��دم ��ات االس �ت �ش��اري��ة .ب�ح�ي��ث ال
ت�ض�ط��ر ال �ش��رك��ات ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ع��دة
جهات استشارية مختلفة للحصول
ع �ل��ى خ� ��دم� ��ات وإرش � � � ��اد ب �خ �ص��وص

خ �ط��ط إع� � ��ادة ال �ه �ي �ك �ل��ة ،أو ال �ت��وس��ع
والنمو ،وه��ي الخدمات االستشارية
ال � � �ت� � ��ي ُت� � � �ق � � ��دم ب� � � �ن � � � ً
�اء ع� � �ل � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج
خ ��دم ��ات أخ � ��رى م �ث��ل خ �ط��ط ال �ع �م��ل،
وت�ق�ي�ي��م أس �ع��ار األص ��ول وامل �ش��اري��ع،
واالس � � � �ت � � � �ح � � ��واذات وال� � �ت� � �خ � ��ارج � ��ات،
واالس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال � �خ� ��اص� ��ة ،وإدارة
األص� � � ��ول ،واالن� ��دم� ��اج� ��ات ،وغ �ي��ره��ا.
ويضمن البنك تنظيم ك��ل متطلبات
الشركة بصورة احترافية ،والتفاوض
ع�ل�ي�ه��ا وإدارت � �ه� ��ا ،ل�ي�ت�م�ك��ن أص �ح��اب
ال �ش��رك��ة م��ن ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى نشاطهم
التجاري الرئيسي.
وح� � ��ول ذل� � ��ك ،ق ��ال ��ت م� �س ��اع ��دة امل��دي��ر
لالتصاالت الخارجية في بنك الخليج،
لجني القناعي« :نعتبر في بنك الخليج
ك ��ل ع�م�ي��ل م ��ن ع �م�لائ �ن��ا ش��ري �ك��ا على
امل ��دى ال �ط��وي��ل ،ح�ي��ث ن �ق��دم مجموعة
شاملة م��ن الخدمات التي م��ن شأنها
م�س��اع��دة ال�ع�م�لاء ع�ل��ى ف�ه��م شركتهم
بصورة أفضل .لهذا السبب ،نفخر بأن
مجموعة الخدمات املصرفية الخاصة
ب ��امل ��ؤس� �س ��ات ف� ��ي ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ه��ي
الجهة البنكية ال�ت��ي يختارها رج��ال
األعمال في الكويت .كما نفخر بثقافة
البنك العريقة التي توصي باملحافظة
ع� �ل ��ى ال � �ش� ��راك� ��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م��ع
العميل ب��دال م��ن تكوين عالقة نفعية
بني الطرفني فقط».

خدمات الشركات
ت �ق �ي �ي��م ال � �ش� ��رك� ��ات ودراس � � � ��ات
الجدوى :توفر خدمات بنك الخليج
أس� �ل ��وب ��ا ع �ل �م �ي��ا م �س �ت �ق�لا ل�ت�ق�ي�ي��م
الشركات .وتشمل العملية الحصول
على استيعاب كامل وشامل للقطاع
ال ��ذي ت�ع�م��ل ف�ي��ه ال �ش��رك��ة ،وت�ط��وي��ر
ن�م��وذج م��ال��ي ،والتقييم حسب عدة
مؤشرات ومقاييس.
اس�ت�ش��ارات ح��ول إع��ادة هيكلة:
ت��رت �ك��ز ال�ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ش��اري��ة على
الحلول املستندة إلى فهم التغييرات
الهيكلية املطلوبة ماليا وتشغيليا
ل�ت�ل�ب�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات وظ � ��روف ال �س��وق
ال �ح��ال �ي��ة وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة .وي �م �ك��ن أن
يستمر ال��دع��م االس �ت �ش��اري إل��ى أن
يتم تنفيذ الحلول وإعادة الهيكلة.
اس� �ت� �ش ��ارات ح � ��ول االس �ت �ث �م��ار
وال �ن �م��و :س�ت�ش�م��ل ال�ع�م�ل�ي��ة وض��ع
خطة عمل مصممة لتلبية احتياجات
هذا النمو االستثماري. .
عمليات الدمج واالستحواذات:
تأخذ الوحدة االستشارية تفويضا
من جهة البيع أو جهة الشراء ،وتبدأ
ال�ع�م��ل م��ن م��رح�ل��ة تشكيل ال�ف�ك��رة،
وتنتهي بإتمام الصفقة.

ت�ش��ارك ش��رك��ة بيتك للتأمني
التكافلي (بيتك تكافل) عبر
جناح بيت التمويل الكويتي
(ب �ي �ت��ك) ف ��ي م �ع��رض motor
 ،showاملقام في مول  ،360في
الفترة من  16الى  25يناير.
وت �س �ت �ق �ب��ل «ب �ي �ت ��ك ت �ك��اف��ل»
ع �م�لاء ه��ا م��ن زوار امل �ع��رض
ف� � ��ي ج� � �ن � ��اح خ � � � � ��اص ،ح �ي��ث
سيقوم فريق «بيتك تكافل»
ب �ع��رض خ ��دم��ات وم�ن�ت�ج��ات
ال � �ش ��رك ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ت��أم�ي�ن
ال �س �ي��ارات وامل��زاي��ا ال�ع��دي��دة،
التي يحملها كل منتج ،وما
تنفرد به خدمات الشركة من
خ�ص��ائ��ص م�ن��اف�س��ة تناسب
م �خ �ت �ل��ف ش� ��رائ� ��ح ال� �ع� �م�ل�اء،
ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � � ��ى ت ��وض� �ي ��ح
الجانب الشرعي في املعاملة،
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن االم � � � ��ور ال �ت��ي
تهم العمالء وزوار املعرض،
وتقديم العديد من العروض
وامل ��زاي ��ا وال �خ �ص��وم��ات على
ب�ع��ض امل�ن�ت�ج��ات التأمينية
التي تقدمها الشركة.

جناح «بيتك تكافل»

وس� � �ت � ��وف � ��ر امل � � �ش� � ��ارك� � ��ة ف��ي
املعرض فرصة اللقاء املباشر
م � ��ع ال � �ع � �م �ل��اء ،وال � � � � ��رد ع �ل��ى
استفساراتهم وتساؤالتهم،
مع التعريف بسلة الخدمات
وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال � �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا
ال�ش��رك��ة بشكل ع��ام ،وتعزيز
أساليب التواصل مع العمالء
ض � � �م � ��ن خ � � �ط � ��ة ت� �س ��وي� �ق� �ي ��ة
ش��ام �ل��ة ،ت�س�ت�ه��دف ال��وص��ول
ل� �ش ��رائ� �ح� �ه ��م امل �خ �ت �ل �ف ��ة ف��ي

أم ��اك ��ن ت ��واج ��ده ��م ،وت �ق��دي��م
معلومات ورؤي��ة شاملة عن
«بيتك تكافل» ،ودورها املهم
في صناعة التأمني التكافلي
واض��اف��ات �ه��ا االي �ج��اب �ي��ة في
هذا املجال.
وت�س�ت�ه��دف «ب�ي�ت��ك ت�ك��اف��ل»،
م��ن خ�ل�ال ت��واج��ده��ا ف��ي ه��ذا
امل � � �ع� � ��رض ال � �ك � �ب � �ي� ��ر ،ت �ع ��زي ��ز
االنتشار والتواجد ،لتصبح
اقرب الى عمالئها.

على اإلبداع الوظيفي

الجامعة المفتوحة :دورة
تدريبية لموظفي «الصحة»
أكد مدير مركز التدريب في
الجامعة العربية املفتوحة،
م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ج� �م ��ي ،أه �م �ي��ة
ال� � �ش � ��راك � ��ات واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات
التي أبرمها امل��رك��ز م��ع عدد
م ��ن ال� �ج� �ه ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة واأله � � �ل � � �ي� � ��ة،
داخ � ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا،
وال �ت��ي ت �ه��دف ف��ي مجملها
إل � � ��ى ت �س �خ �ي��ر ك � ��ل خ� �ب ��رات
وإمكانات املركز للمساهمة
الفاعلة التي تتطلبها برامج
خ �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
إلع � � � � ��داد ال� � �ق � ��وى ال� �ب� �ش ��ري ��ة
للقطاعني ال �ع��ام وال �خ��اص،
وب��رام��ج خ��دم��ة املجتمع في
دولة الكويت.
وأشار العجمي الى أن املركز
يعمل على توسيع أنشطته
ال �ت��دري �ب �ي��ة واالس �ت �ش ��اري ��ة
م ��ن خ �ل��ال خ �ط��ط ال �ت��دري��ب
ال� �خ ��اص ��ة ب � ��ه ،إض� ��اف� ��ة إل ��ى
أن امل��رك��ز اس�ت�ق�ط��ب ال�ع��دي��د
م � ��ن األس � � ��ات � � ��ذة وال � �خ � �ب� ��راء
واالس � � � � �ت � � � � �ش� � � � ��اري � �ي � ��ن أه � � ��ل
االخ � � �ت � � �ص� � ��اص ف� � ��ي م� �ج ��ال
ال �ت��دري��ب وت�ن�م�ي��ة امل �ه��ارات،

ف � � � ��ي م � �خ � �ت � �ل� ��ف ال � � �ب� � ��رام� � ��ج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ل �ل �ع��ام ال �ح��ال��ي
/ 2019  ،2020م �ع��رب��ًا ع��ن
ت��رح �ي��ب امل ��رك ��ز ب��ال �ت �ع��اون
م� ��ع ك� ��ل م ��ؤس� �س ��ات ال ��دول ��ة
ب � �ق � �ط� ��اع � �ي � �ه� ��ا ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي
والخاص.
ج� � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال اخ �ت �ت ��ام
ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ال ��ذي
ح � � �م� � ��ل ع� � � � �ن � � � ��وان اإلب � � � � � � ��داع
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي وال� �ت� �م� �ي ��ز ن �ح��و
إدارة الذات ،وشارك فيه عدد
م��ن م��وظ�ف��ي وزارة الصحة،
وح ��اض ��ر ب��ال �ب��رن��ام��ج ال ��ذي
ع� �ق ��د ف � ��ي ق� ��اع� ��ة ب��رش �ل��ون��ة
ب �ف �ن��دق ك��وس �ت��ا دي ��ل س ��ول،
امل� � � � � ��درب ال � ��دك� � �ت � ��ور م �ح �م��د
ال��دغ�ي��م ،ب�ح�ض��ور األس�ت��اذة
ً
فاطمة الحبابي ممثلة عن
إدارة ال� �ت ��دري ��ب ف ��ي وزارة
الصحة.
من جهته ،أكد االختصاصي
ف� � ��ي ع � �ل� ��م اإلدارة امل� � � ��درب
محمد ال��دغ�ي��م أن�ن��ا تطرقنا
خ � �ل� ��ال ه � � � ��ذه ال � � � � � � ��دورة إل� ��ى
ع � ��دة م � �ح � ��اور ،اس �ت �خ��دم �ن��ا
خاللها العرض النظري في

التركيز على مفهوم وماهية
ال � � � ��ذات وإدارت� � � �ه � � ��ا وض �ب��ط
ً
وف �ه��م ال �ن �ف��س ،وص � ��وال إل��ى
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ب �ن��اء ال ��ذات
وك �ي �ف �ي��ة ت �ش �ك��ل امل �ع �ت �ق��دات
م��ن ال ��ذات وك�ي��ف نعتبرها،
ك�م��ا تطرقنا إل��ى ال ��ذات بني
ال��وراث��ة واالكتساب وكيفية
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى نمطك وكيف
ً
ت � �خ� ��رج م � �ن� ��ه ،إض � ��اف � ��ة إل ��ى
كيفية التعرف على أساليب
ال�ت�ف��اع��ل م��ع ال ��ذات املخالفة
وض �ب��ط ال �ن �ف��س ،وال �ت �ع��رف
ع � �ل � ��ى م � ��واج� � �ه � ��ة امل� � ��واق� � ��ف
م ��ن خ�ل��ال األب � �ع� ��اد ال��ذات �ي��ة
واالت� � � �ص � � ��ال غ � �ي ��ر ال �ل �ف �ظ��ي
وع�ل�اق �ت��ه ب��ال �ع �ق��ل ال �ب��اط��ن،
م��ع اك�ت�س��اب م �ه��ارات الربط
وال�ت�ك�ي��ف ال�ع�ص�ب��ي ،مشيرا
ال��ى أن�ن��ا ن��رك��ز ب ��إدارة ال��ذات
ع �ل��ى ال ��وص ��ول إل ��ى م��رح�ل��ة
االب � � � � ��داع امل � �ه � �ن ��ي ،م�ط�ب�ق�ين
نظرية االخ�ت�ي��ار ف��ي املنهج
االبداعي املتميز ،وطارحني
ف��ي ال��وق��ت نفسه املعتقدات
امل ��ان� �ع ��ة وامل �ع �ي �ق��ة ل�ل�اب ��داع
وطرق التغلب عليها.

صورة جماعية لموظفي وموظفات وزارة الصحة

«تويوتا جازو» يفتتح موسم بطولة العالم للراليات 2020
افتتح فريق تويوتا جازو لسباقات الرالي العاملية
حملته لعام  2020في طوكيو أوتو صالون في - 10
 12ينايرالجاري ،بفريقه الجديد كليًا من السائقني
ً
ال ��ذي يتضمن ك�ل�ا م��ن ن�ج��وم ال�س�ب��اق سباستيان
أوغ �ي��ر /ج��ول�ين إن �غ��راس �ي��ا ،إل �ف�ين إف��ان��ز /س�ك��وت
مارتن وكالي روفانبيرا /جوني هالتونني الذين تم
تقديمهم الى جانب تويوتا ياريس لسباقات الرالي
العاملية أمام العديد من املشجعني اليابانيني.
وتعتبر هذه هي املرة األولى التي يبدأ فيها الفريق

تويوتا ياريس

ع��ام��ه ف ��ي ال �ي ��اب ��ان ،إلط�ل��اق م��وس��م ال �س �ب��اق ال ��ذي
سوف ينتهي في نوفمبر ليصبح أول بطولة عالم
للراليات في البالد منذ عام .2010
ويتزامن هذا الظهور في طوكيو أوتو صالون مع
العرض العاملي األول ملركبة ياريس  GRالجديدة،
ال �ت��ي ت��دم��ج ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وامل �ع��رف��ة املكتسبة من
التنافس في بطولة العالم للراليات.
ي��دخ��ل ف��ري��ق تويوتا ج��ازو لسباقات ال��رال��ي عامه
الرابع لعودته الناجحة الى بطولة العالم للراليات،

وذل� ��ك ب �ع��د ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ل �ق��ب ال �س��ائ��ق وم�س��اع��د
السائق في  ،2019ليضيفهما إل��ى تتويج الشركة
ّ
ُ
امل�ص��ن�ع��ة ال ��ذي ف��از ب��ه ف��ي  ،2018وتستمر مركبة
تويوتا ياريس لبطولة العالم للراليات في التطور
بشكل م�ت��واص��ل ،وذل��ك بإضافة ت�ط��وي��رات جديدة
ل�ع��ام  ،2020م��ن ضمنها تخفيف ال ��وزن وتحسني
املحرك.
وي �ع �ت��زم ال �ف��ري��ق ال �ن �ض��ال ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ف��ي جميع
ال �ج �ب �ه��ات م ��رة أخ� ��رى م ��ع س��ائ �ق �ي��ه ال� �ج ��دد ال��ذي��ن

ي� �ق ��دم ��ون م ��زي� �ج ��ًا م� �ث� �ي� �رًا م� ��ن ال� �س ��رع ��ة وال� �خ� �ب ��رة
والشباب ،وذلك ابتداء من رالي مونتي -كارلو في
 26 - 23يناير.
وق��ال مدير الفريق تومي ماكينني« :إن��ه ألم��ر رائع
أن نكون في اليابان إلطالق موسمنا مع سائقينا
ال� �ج ��دد .ن �ح��ن ن�ت�ط�ل��ع ح �ق��ًا ل� �ع ��ودة ب �ط��ول��ة ال�ع��ال��م
ل �ل��رال �ي��ات إل ��ى ال �ي ��اب ��ان ،ل��ذل��ك ف��إن��ه م ��ن ال �ج �ي��د أن
ن�ب��دأ امل��وس��م هنا م��ع العديد م��ن ع�ش��اق السيارات
اليابانية .من جهة أخ��رى ،تبدو سيارتنا مشابهة

الواجهة األمامية لسيارة فريق تويوتا جازو

ل �س��اب �ق �ت �ه��ا ،ك �م��ا أن� �ن ��ا غ��ال �ب��ًا م ��ا ن �ح �ت �ف��ظ ب�ن�ف��س
املواصفات التي كانت قوية في العديد من الظروف
امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي .ول�ك�ن�ن��ا ن�ع�م��ل دائ�م��ًا
على إضافة بعض التحسينات البسيطة لجعلها
أفضل من ذي قبل ،وسنخوض هذا املوسم بسيارة
أكثر خفة وقوة .إنني على ثقة بأن سائقينا الجدد
امل��وه��وب�ين س��رع��ان م��ا س ��وف ي �ش �ع��رون ب��ال��راح��ة،
وأن �ن��ا س�ن�ح��رز أع �ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج م��رة أخ ��رى ف��ي ه��ذا
املوسم».

24

ضبط منصة صواريخ تستهدف السفارة األميركية
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،العثور على املنصة التي أطلقت منها صواريخ باتجاه السفارة
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ب �غ��داد .وق��ال��ت إن ��ه «ب �ع��د ت �ع��رض ال �س �ف��ارة إل ��ى ص��واري��خ ت��م اس�ت�ن�ف��ار الجهد
االستخباري والعثور على منصات إطالق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة أخرى
بكامل صواريخها ،وتجري عملية تتبع الجهات التي ارتكبت هذا العمل اإلرهابي».
وكان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي استنكر استهداف السفارة ،معتبرًا ذلك «جريمة تتعرض
لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق».
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مرحلة المواجهة انتهت ..وابن علوي في طهران

مصدر لـ سبقلا :أميركا وإيران تتبادالن الرسائل
¶ براين هوك :التفاوض يجب أن يشمل «النووي» و«الباليستي»
أميركيني في العراق.

نعيم درويش
يبدو ان مرحلة املواجهة بني الواليات املتحدة وايران
انتهت ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ،اذ ي�ق��ول م�ص��در مطلع في
واشنطن لـ سبقلا انه ال مؤشرات من قبل الجانبني
للرجوع الى سياسة املواجهة ،مشيرا في هذا املجال
ال��ى نشاط مكثف ألكثر من جهة خارجية ،ال سيما
عمان على خط التهدئة وتبادل الرسائل بني طهران
وواشنطن.
ووص��ل وزي��ر الخارجية ُ
العماني يوسف ب��ن علوي
ام��س العاصمة اإليرانية ط�ه��ران ،في زي��ارة مفاجئة
لم يعلن عنها مسبقا ،وه��ي الثانية له إلي��ران خالل
الشهر الجاري.
والتقى الوزير العماني نظيره اإليراني محمد جواد
ظريف؛ لبحث التعاون الثنائي وأه��م القضايا ذات
االهتمام املشترك ،بحسب وكالة فارس لالنباء ،ولم
يتطرق املصدر إلى مدة الزيارة أو تفاصيل أخرى عن
فحواها.
وس �ب��ق الب ��ن ع �ل��وي أن ال�ت�ق��ى ظ��ري��ف ف��ي  17يناير
الجاري ،في العاصمة العمانية مسقط ،أثناء عودة
األخير إلى طهران قادما من الهند.
كما سبق للوزير ُ
العماني أن أجرى زيارة إلى إيران
للمشاركة في «منتدى طهران للحوار» مطلع الشهر
الجاري.
وخالل املنتدى ،قال يوسف بن علوي إن بالده تملك
ع�ل�اق��ات م�ه�م��ة م��ع ال�ج��ان�ب�ين اإلي ��ران ��ي واألم �ي��رك��ي،
وإنها تسمع من الطرفني.
وق ��دم ظ��ري��ف ف��ي  12ال �ج��اري اي�ض��ا ال�ت�ع��ازي ب��وف��اة
ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ال ��ى م �س �ق��ط ،كما
بارك للسلطان الجديد هيثم بن طارق توليه شؤون
السلطنة ،م��ؤك��دا اس�ت�ع��داد اي ��ران لتوسيع وتعزيز
العالقات الثنائية العريقة بني طهران ومسقط.
وق ��ال امل �ص��در امل�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا ان «ه �ن��اك ش�ي�ئ��ا ما
يطبخ بني عمان واي��ران يتعلق بالواليات املتحدة،

وحدة كورية الى املنطقة

ظريف مستقبالً ابن علوي في طهران | إرنا

وت �ك��رار ال ��زي ��ارات ب�ين ال�ط��رف�ين ال�ع�م��ان��ي واالي��ران��ي
ي �ع �ن��ي ان ه � �ن� ��اك اق � �ت� ��راح� ��ات وه � �ن� ��اك ردود ع�ل��ى
االقتراحات يقوم الجانب العماني بنقلها» .وبحسب
املصدر ،فإن املباحثات تركز في الوقت الحالي على
ضرورة التهدئة «والعودة الى طريق التفاوض ولو
م��ن تحت ال�ط��اول��ة» ،مشيرا ال��ى ان الجهد سينصب
حاليا على مسألة ت�ب��ادل املحتجزين ب�ين البلدين،
اض��اف��ة ال ��ى امل �ل��ف ال �ع��راق��ي واخ �ت �ي��ار رئ �ي��س وزراء
يرضي الطرفني في هذا البلد.
واك��د امل�ص��در ان «ال�ط��رف العماني ليس الوحيد ال��ذي
يقوم بنقل الرسائل» ،مشيرا الى ان سفير سويسرا في
طهران ماركوس ليتنر ينشط في هذه القضية ايضا.
وام��س قال املبعوث األميركي الخاص بإيران براين

هوك إن «طهران تحتاج للتفاوض مع واشنطن حول
ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية».
ويقول مصدر خليجي لـ سبقلا ان ايران باتت تدرك
جيدا الخط االحمر االميركي املتمثل بعدم تعرض
املصالح االميركية والجنود االميركيني في املنطقة
ألي خطر ،وبالتالي ف��إن اي��ران واذرع�ه��ا في املنطقة
س�ت�ب�ق��ي ردود اف�ع��ال �ه��ا ع�ل��ى م�ق�ت��ل ال �ج �ن��رال ق��اس��م
سليماني تحت هذا الخط.
وش� �ه ��دت امل �ن �ط �ق��ة خ �ل�ال ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري ت�ص�ع�ي��دا
خ�ط�ي��را ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإي � ��ران ،ع�ق��ب إق ��دام
األول� � ��ى ع �ل��ى اغ �ت �ي��ال س �ل �ي �م��ان��ي ب� �غ ��ارة ج��وي��ة ف��ي
ال�ع��اص�م��ة ال�ع��راق�ي��ة ب �غ��داد ،ث��م رد األخ �ي��رة ب��إط�لاق
صواريخ باليستية على قاعدتني تستضيفان جنودا

ع �ل��ى ص �ع �ي��د اخ � ��ر ،ذك � ��رت وزارة ال� ��دف� ��اع ال �ك��وري��ة
ال�ج�ن��وب�ي��ة ام ��س أن �ه��ا ت�ع�ت��زم ت��وس�ي��ع م �ه��ام وح��دة
م�ك��اف�ح��ة ال�ق��رص�ن��ة ال�ع��ام�ل��ة ح��ال�ي��ا ق�ب��ال��ة ال�س��واح��ل
األفريقية لتشمل املنطقة املحيطة بمضيق هرمز بعد
ضغوط من ال��والي��ات املتحدة للمساعدة في حماية
ناقالت النفط.
ودف �ع��ت ه�ج�م��ات ع�ل��ى ن��اق�لات ن�ف��ط بمضيق هرمز
ق �ب��ال��ة س��اح��ل إي � ��ران ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي م �س��ؤول�ين
أميركيني لدعوة الحلفاء لالنضمام إلى مهمة أمنية
بحرية مزمعة.
وقالت وزارة الدفاع إنه رغم اعتزام كوريا الجنوبية
إرسال قوات إلى املنطقة والخليج إال أنها لن تنضم
إلى تحالف قوات دولي.
وقال مسؤول بالوزارة للصحافيني «قررت الحكومة
الكورية الجنوبية توسيع انتشار وحدة تسونجيه
ال�ع�س�ك��ري��ة ب�ش�ك��ل م��ؤق��ت ن �ظ��را ل�ل��وض��ع ال��راه��ن في
ال �ش��رق األوس ��ط ل�ض�م��ان س�لام��ة م��واط�ن�ي�ن��ا وح��ري��ة
مالحة سفننا».
وت �ت �م��رك��ز وح � ��دة ت �س��ون �ج �ي��ه ف ��ي خ �ل �ي��ج ع� ��دن منذ
ع��ام  2009للمساعدة ف��ي ال�ت�ص��دي للقرصنة وذل��ك
ب��ال �ش��راك��ة م ��ع دول أف��ري �ق �ي��ة وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
واالتحاد األوروبي.
ووف�ق��ا لتقرير حكومي بكوريا الجنوبية ص��در في
ع��ام  2018ف��إن ال��وح��دة م��ؤل�ف��ة م��ن  302ف��رد وتضم
مدمرة وطائرة هليكوبتر لينكس مضادة للغواصات
وثالثة زوارق سريعة.
وأوقفت كوريا الجنوبية ،وهي خامس أكبر مستورد
ل �ل �ن �ف��ط ف ��ي ال �ع��ال��م وأح � ��د أك �ب ��ر م� �س� �ت ��وردي ال�ن�ف��ط
اإلي��ران��ي ،استيراد الخام من الجمهورية اإلسالمية
ف��ي م��اي��و ب�ع��د إل �غ��اء إع� �ف ��اءات ت��رت�ب��ط ب��ال�ع�ق��وب��ات
األميركية على طهران.

إيران عرضت على أسترالية معتقلة العمل جاسوسة
ك �ش �ف��ت رس� ��ائ� ��ل م �س ��رب ��ة ك �ت �ب �ت �ه��ا األس �ت ��رال �ي ��ة
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ك��اي �ل��ي م� ��ور غ �ي �ل �ب �ي��رت ،امل�ع�ت�ق�ل��ة
ف ��ي س �ج��ن إي �ف�ي�ن اإلي� ��ران� ��ي ب �ت �ه �م��ة ال �ت �ج �س��س،
أن ال �س �ل �ط��ات اإلي ��ران �ي ��ة ع��رض��ت ع�ل�ي�ه��ا ال�ع�م��ل
جاسوسة لحسابها ،في مقابل إطالق سراحها
وإعفائها من السجن  10سنوات وكانت كايلي
مور غيلبيرت ،املحاضرة في الدراسات اإلسالمية
بجامعة ميلبورن األسترالية ،موجودة في إيران
للمشاركة ف��ي مؤتمر أك��ادي�م��ي ،لكن السلطات
اعتقلتها ف��ي امل �ط��ار ق�ب��ل م�غ��ادرت�ه��ا ال �ب�لاد في
سبتمبر .2018
وت �م��ت م �ح��اك �م��ة األس �ت��رال �ي��ة وإدان �ت �ه ��ا بتهمة

التجسس ب �ص��ورة س��ري��ة ال �ع��ام امل��اض��ي وحكم
ع �ل �ي �ه��ا ب ��ال� �س� �ج ��ن  10س� � �ن � ��وات .وق� � ��د رف �ض��ت
السلطات اإليرانية طلبها لالستئناف.
وكتبت م��ور غيلبيرت العديد م��ن الرسائل إلى
إدارة ال �س �ج��ن ،ف ��ي ال �ف �ت��رة م ��ا ب�ي�ن ي��ون �ي��و إل��ى
ديسمبر  ،2019إال أن أكثر ما يثير االنتباه ،جاء
في رسالة كتبت في نوفمبر امل��اض��ي ،أوضحت
فيها مور غيلبيرت أن السلطات اإليرانية عرضت
عليها العمل جاسوسة مقابل أن تحظى بحكم
بالحبس  13شهرا (وهي املدة التي قضتها في
السجن بالفعل).
وأضافت« :من الواضح أن االستخبارات التابعة

ل�ل�ح��رس ال �ث��وري اإلي ��ران ��ي ت�ل�ع��ب ل�ع�ب��ة فظيعة
م �ع��ي .أن ��ا ض�ح�ي��ة ب��ري �ئ��ة» وف ��ق م ��ا ذك ��ر م��وق��ع
صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.
وت �ح��دث��ت األك��ادي �م �ي��ة األس �ت��رال �ي��ة ع ��ن ظ ��روف
اعتقالها ،واص�ف��ة إي��اه��ا بـ«غير اإلن�س��ان�ي��ة» ،إذ
تقبع ف��ي ال�س�ج��ن االن �ف��رادي م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن ع��ام،
في غرفة مساحتها مترين مقابل  3أمتار ،حيث
تبقى األضواء منارة  24ساعة يوميا.
ك �م��ا أش � ��ارت إل ��ى أن س �ل �ط��ات ال �س �ج��ن حرمتها
من إج��راء مكاملات هاتفية مع عائلتها ،وقيدت
وص��ول�ه��ا إل��ى األدوي� ��ة ،ف��ي ظ��ل ت��ده��ور حالتها
البدنية والنفسية.

كايلي مور غيلبيرت

طلبت مساعدة أميركا وفرنسا
لتفريغ الصندوقين األسودين

إيران ُتق ّر بضرب
«األوكرانية» بصاروخين
ُأك��دت هيئة الطيران امل��دن��ي اإلي��ران�ي��ة أن صاروخني
أطلقا باتجاه الطائرة األوك��ران�ي��ة التي أسقطت في
وقت سابق من هذا الشهر ،وأدى ذلك الى مقتل 176
شخصا ،في حني قالت طهران إنها طلبت مساعدة
فرنسا وأم�ي��رك��ا ف��ي تفريغ محتويات الصندوقني
األس � ��ودي � ��ن .وأف� � ��اد ت �ق��ري��ر ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��أن امل�ح� ُق�ق�ين
اكتشفوا أن صاروخني من ط��راز «ت��ور-إم »1أطلقا
باتجاه الطائرة ،مضيفا إن التحقيق ما زال جاريا
لتقييم آثارهما.
وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة الطائرة التي أسقطها
الحرس ال�ث��وري ،قالت الهيئة إنها ال تملك األجهزة
ال �ل�ازم ��ة ل �ت �ف��ري��غ ب �ي��ان��ات ال �ص �ن��دوق�ي�ن ال �خ��اص�ين
بالطائرة املنكوبة ،وهي من طراز بوينغ .737
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن �ه��ا ط �ل �ب��ت أج� �ه ��زة م ��ن ال�س�ل�ط��ات
األم �ي��رك �ي��ة وال �ف��رن �س �ي��ة ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى ل �ه��ا ت�ف��ري��غ
ّ
البيانات ،ولكنها لم تتلق ردا إيجابيا ،وفق الهيئة.
وك��ان��ت إي ��ران ق��د ق��ال��ت إن�ه��ا ستفرغ ب�ي��ان��ات الرحلة
وأجهزة تسجيل األصوات على أراضيها ،بعد إشارات
متضاربة بشأن م��ا إذا كانت سترسل الصندوقني
األسودين للخارج بناء على طلب كندا وأوكرانيا ودول
أخرى ،لها مواطنون قتلوا في الحادث.
ً
وأق� ��رت ط �ه��ران ب ��أن ال �ح��رس ال �ث��وري أس �ق��ط خ�ط��أ
الطائرة التي كانت ف��ي طريقها إل��ى كييف ،وأظهر
مقطع فيديو إصابتها ب�ص��اروخ�ين ب�ف��ارق ثالثني
ثانية بني األول والثاني ،ووقعت الحادثة بعد ساعات
م��ن قصف ال�ح��رس ال�ث��وري ق��اع��دة ع�ين األس��د التي
ت�ض��م ق ��وات أم�ي��رك�ي��ة ف��ي محافظة األن �ب��ار (غ��رب��ي
العراق) ،ردا على اغتيال الجيش األميركي قائد فيلق
القدس قاسم سليماني في بغداد.
وأفادت تقارير إيرانية بأن الطائرة املنكوبة لم تسقط
مباشرة بعد القصف ،بل أخذت تدور حول املطار،
وال�ن�ي��ران تشتعل فيها ،لتنفجر بعد بضع دقائق،
وتسقط حول قرية خليج آباد ،وأن الرؤوس الحربية
للصواريخ « TOR-M1ش��دي��دة االن�ف�ج��ار» ،وأن ما
ّ
تسبب ف��ي انفجار ال�ط��ائ��رة ه��و املصاهر امل�ج��اورة
ل �ل �ص��اروخ ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم ف��ي م�ع�ظ��م ال �ص��واري��خ
الدفاعية في العالم.
وأك ��د ال�ت�ق��ري��ر أن ج� ّه��از اإلرس� ��ال واالس�ت�ق�ب��ال في
الطائرة املنكوبة تعطل بعد إط�لاق الصاروخ األول،
وأن الطائرة سقطت بعد إصابتها بالصاروخ الثاني.
وم��ن ب�ين ضحايا ال�ط��ائ��رة املنكوبة ّ 67
كنديًا و11
أوك��ران�ي��ا و 17س��وي��دي��ا وأرب �ع��ة بريطانيني وأرب�ع��ة
أف �غ ��ان ،وت�ض� ّغ��ط ال� ��دول ال �ت��ي ك ��ان م��واط �ن��وه��ا بني
القتلى كي تسلم طهران بيانات رحلة طائرة بوينغ
ً
 737لتحليلها على أيدي خبراء غربيني ،فضال عن
تقديم تعويضات للضحايا.

تجدُّ د قطع الطرق مع ُّ
تعثر تكليف رئيس جديد للوزراء

العراق ..شلل مروري نصفي وشلل سياسي تام
محرر الشؤون الدولية
تصاعدت حدة االحتجاجات في العراق مع انعدام اي
فرص لالتفاق السياسي على مرشح لرئاسة الوزراء،
وت��رح�ي��ل التسمية إل��ى م��ا ب�ع��د ع ��ودة ال��رئ�ي��س برهم
ص��ال��ح م��ن منتدى داف ��وس االق�ت�ص��ادي .وم��ع ان�س��داد
االف��ق أم��ام الشعب العراقي ،تجددت اعمال قطع طرق
وش��وارع وجسور حيوية في  9من أص��ل  18محافظة
عراقية ،بينها بغداد ومحافظات الوسط والجنوب،
االم��ر ال��ذي تسبب لليوم الثاني على التوالي في شل
حركة املركبات.
وبحسب وكالة االنباء العراقية ،فقد عاد املحتجون إلى
قطع طريق محمد القاسم السريع ببغداد واالشتباك
مع رجال الشرطة والجيش ما اسفر عن سقوط قتيل،
ب�ع��د إص��اب �ت��ه ب�ق�ن�ب�ل��ة غ ��از م�س�ي��ل ل �ل��دم��وع ،واص��اب��ة
ال �ع �ش��رات ب �ح ��االت اخ �ت �ن��اق ن�ق�ل��ت ال ��ى م�س�ت�ش�ف�ي��ات
ق��ري �ب��ة .وك�ش�ف��ت ق �ي��ادة ع�م�ل�ي��ات ب �غ��داد ع�م��ا وصفته
ب�ـ«ت�ط��ور خطير» وه��و وج��ود مسلحني يستخدمون
اسلحة كاتمة للصوت من داخل التظاهرات في ساحة
قرطبة وس��ط ال�ع��اص�م��ة ،مشيرة ال��ى اص��اب��ة ع��دد من
عناصر القوات االمنية لليوم الثاني على التوالي ،في
وقت اكدت استمرارها بالتزام ضبط النفس.
وقالت قيادة عمليات ب�غ��داد« :تأكد لنا تطور خطير
وه ��و وج � ��ود م�س�ل�ح�ين ي �س �ت �خ��دم��ون اس �ل �ح��ة ك��ات�م��ة
للصوت من داخل املتظاهربن باتجاه القوات االمنية
وامل �ت �ظ��اه��ري��ن ل�خ�ل��ط األوراق ،ح �ي��ث أدت ال ��ى ج��رح
جندي بطلقة ن��اري نقل الى املستشفى إلج��راء عملية
له» ،داعية «كل املتظاهرين السلميني لالنتباه الى ذلك
والتعاون في كشف املسلحني».
وف��ي النجف ،اغلق محتجون ط��رق وأن�ف��اق املحافظة

¶ عمليات بغداد :مسلحون يستخدمون أسلحة كاتمة من داخل التظاهرات في قرطبة
¶ «إمالءات» يمارسها أصحاب أجندات خاصة وراء اعتذار أغلبية المرشحين للمنصب
وال�ط��ري��ق ال��دول��ي ال��ذي ي��رب��ط ك��رب�لاء بالنجف وقطع
الطريق الذي يربط الكوت ببغداد.
وفي محافظة ذي قار ،استمر قطع الطريق الدولي
الرابط بني الناصرية وبغداد ولم يسمح املحتجون
ب �م��رور امل��رك �ب��ات اال ل�ل�اس��ر وامل��رك �ب��ات ال�ص�غ�ي��رة

وشاحنات نقل امل��واد الغذائية ،فيما منعوا م��رور
ش��اح �ن��ات ت�ن�ق��ل امل�ن�ت�ج��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة .وأع �ف��ى وزي��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ح �ك��وم��ة ت �ص��ري��ف االع � �م ��ال ي��اس�ين
الياسري قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء ريسان
اإلب��راه �ي �م��ي م��ن منصبه م��ن دون ب �ي��ان األس �ب��اب.

وك ��ان اإلب��راه �ي �م��ي ت�س�ل��م م�ن�ص�ب��ه م�ط�ل��ع ديسمبر
 ،2019خلفًا لزيدان القريشي الذي استقال احتجاجًا
على استخدام ق��وات أمنية أرسلتها بغداد العنف
املفرط ضد املتظاهرين.
ف��ي ح�ين ش�ه��دت محافظة امل�ث�ن��ى اع �م��ال ق�ط��ع للطرق
وال�ج�س��ور والتقاطعات ال�ع��ام��ة ب��اإلط��ارات املحترقة،
م��ا ت�س�ب��ب ب��اخ�ت�ن��اق��ات م��روري��ة وزح� ��ام ش��دي��د .وف��ي
م�ح��اف�ظ��ة م�ي�س��ان ،اس�ت�م��ر اغ�ل�اق ال ��دوائ ��ر الحكومية
وتعطيل الدوام في الكليات واملدارس باستثناء دوائر
الصحة والشرطة.
وف ��ي ال �ب �ص��رة ،اغ �ل��ق امل �ت �ظ��اه��رون ع � ��ددا م ��ن ال �ط��رق
ال��رئ�ي�س��ة ،وش � ��وارع ف��رع�ي��ة م��ؤدي��ة إل ��ى م �ي��دان «فلكة
البحرية» والطرق املؤدية إلى ميناءي أم قصروخور
الزبير.

اجتماعات صالح

متظاهرون يسحبون زميالً لهم اصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع في بغداد أمس | ا ف ب

وامس ،اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد
من النواب لحسم مرشح رئيس الوزراء ،في وقت نفى
امير الكناني ،مستشار الرئيس ،وجود اي مباحثات
مع محمد توفيق عالوي ،واصفا تلك االشاعات بانها
من «قصص الف ليلة وليلة».
ب� ��دوره ،ق��ال ال�ن��ائ��ب محمد ال�خ��ال��دي ان ص��ال��ح يريد
ضمان التصويت على املرشح الذي سيكلفه باملنصب
داخل البرملان مع ضمان قبول املحتجني به.
م��ن جانبه ،أرج��ع عضو النائب علي البديري اعتذار

أغ�ل�ب�ي��ة امل��رش �ح�ين ل�ت��ول��ي رئ��اس��ة ال� � ��وزراء ع��ن تسلم
امل�ن�ص��ب إل ��ى «إم� �ل��اءات» ت�م��ارس�ه��ا أط� ��راف ل�ـ«ت�م��ري��ر
أج � �ن� ��دات خ� ��اص� ��ة» ،م � �ح� ��ذرًا م� ��ن خ � �ط� ��ورة «ال �ت �م �س��ك
باملصالح الضيقة» .وقال إن «هناك العديد من األسماء
ي�ت��م ط��رح�ه��ا وك��ان��ت أغلبيتها ت�ض��ع رؤي�ت�ه��ا لتولي
امل�ن�ص��ب وف��ق م�ن�ظ��ور وط�ن��ي وت��ري��د منحها الحرية
الكافية للمضي باإلصالحات ،لكنها تواجه بإمالءات
م��ن بعض األط ��راف وم �ح��اوالت لتمرير أج�ن��دات على
حساب املصالح الوطنية العليا ما يجعل تلك األسماء
تعتذر عن تولي املنصب».
ام��ا نائب رئيس ال ��وزراء السابق بهاء األع��رج��ي ،فقد
ابدى استغرابه من انتظار تكليف رئيس الجمهورية
مل��رش��ح ل��رئ��اس��ة الحكومة املقبلة رغ��م ع��دم وج��ود أي
مرشح رسمي من الكتلة النيابية األكثر ع��ددًا والتي
هي األخرى ال وجود لها!

مزدوجو الجنسية
وفي املقلب االخر ،ابدى عدد من الناشطني اعتراضهم
ع �ل��ى ت��رش �ي��ح اش� �خ ��اص م ��ن «م� ��زدوج� ��ي ال�ج�ن�س�ي��ة»
ال��ى رئ��اس��ة ال ��وزراء ،فضال ع��ن ع��دم اس�ن��اد امل��وق��ع الي
شخصية ت��ول��ت منصبًا سياسيا س��اب�ق��ا .وق��ال أح��د
الناشطني على تويتر إن «اي م��رش��ح م��ن قبل الكتل
السياسية يجب ان ي�ك��ون ح��ام�لا للجنسية العراقية
فقط ،ويجب ان يتحلى بالنزاهة والشجاعة ويمتلك
املواصفات املطلوبة من حيث االستقاللية».
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انفراجة مسائية ..وتساؤالت حول قدرتها على جلب المساعدات الخارجية

لبنان :حكومة جديدة وتحديات كثيرة
¶ االنهيار االقتصادي ..والشارع والمعارضة

بيروت  -أنديرا مطر
ب �ع ��د ت� ��أرج� ��ح ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة ت ��أل �ي ��ف ال �ح �ك��وم��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ت ��ي اف� �ت ��رض ال �ج �م �ي��ع ان� �ه ��ا ل��ن
تستغرق وقتا ط��وي�لا ،رغ��م ال�ت��أزم ال��ذي يشل
ال �ب�لاد ع�ل��ى ك��ل امل �س �ت��وي��ات ،تحلحلت العقد
مساء امس بشكل الفت بعد تعقيدات صباحية
اوح��ت ب��أن التعثر سيد املوقف ،اال ان املشهد
ً
تغير ليال ،فباتت الحكومة الجديدة واقعًا.
اجواء التفاؤل عززتها تغريدة لوزير املال في
ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م ��ال ح�س��ن خ�ل�ي��ل عبر
ت��وي�ت��ر ق��ائ�لا« :س��اع��ات ون �ك��ون أم ��ام حكومة
ج��دي��دة» الفتا إل��ى ان الرئيس نبيه ب��ري بذل
أقصى م��ا يمكن لتسهيل والدت�ه��ا وك��ان على
ت��واص��ل م��ع ال �ج �م �ي��ع ،م��ؤك �دًا ان ت �ي��ار امل ��ردة
ج� ��زء م �ن �ه��ا وح � ��زب اهلل ل ��م ي �ت �خ��ل ع ��ن دوره
اإلي �ج ��اب ��ي أب � � �دًا .وك � ��ان الف �ت��ا اي �ض��ا ت �غ��ري��دة
للنائب جميل السيد ،ال��ذي تم وصفه مؤخرًا
ّ
إشتدي
بعراب الحكومة ،قال فيها« :كما يقال،
أزم��ة تنفرجي ،وبعدما كان حزب اهلل قد أبلغ
الجميع ب��أن��ه ق��ام ب��واج�ب��ات��ه ل�ت��أم�ين ال�ت��واف��ق
داع �ي��ًا ال �ف��رق��اء إل ��ى إك �م��ال م�س��اع�ي�ه��م ف��ي ما
بينهم وم��ع الرئيس املكلف ،حصلت تنازالت
متبادلة ،وتحلحلت.»..
وك ��ان ��ت م �ع �ل��وم��ات اش � ��ارت ال ��ى ان ح ��زب اهلل
ي �ع �ت �ب��ر ن �ف �س��ه ف ��ي م ��وق ��ف امل� �ح ��رج ح �ك��وم� ّ�ي��ًا
ّ
لحساسية املرحلة،
نتيجة عدم إدراك حلفائه
وه��و ينفي وج��ود ت��وزي��ع ل�ل�أدوار بينه وبني
الحلفاء ،كما ينفي أن يكون الهدف من تأخير
تشكيل الحكومة تسهيل عودة الحريري.
كما ب��رزت اش��ارات ال��ى ات�ج��اه لتشكيل حكومة
أم��ر واق��ع أو َ
بمن حضر ،أي من  18وزي �رًا ،بعد
املؤتمر الصحافي لرئيس تيار امل��ردة سليمان
ّ
فرنجية ال��ذي اع�ل��ن خ�لال��ه أن��ه ل��م يحسم ق��راره
ب �ع��د ف ��ي ال � �خ� ��روج م ��ن ال �ح �ك��وم��ة أو ال ��دخ ��ول
ً
إليها ،الفتا إلى أنه وضع معاييره ولن يعرقل
وسيعطي الثقة ولن يترك حزب اهلل ال اليوم وال
ال�غ��د وال ب�ع��د  100س�ن��ة وه��و ف��ي ص�ل��ب  8آذار
ومنفتح ومع الوفاق .وشدد على رفضه حصول
أي ط��رف على الثلث امل�ع�ط��ل ،معتبرا ان جشع
وزي��ر الخارجية ج�ب��ران باسيل وطمعه ه��و ما
يعرقل الحكومة ويضع لبنان امام الهاوية.
اال ان مساعي اللحظات االخ �ي��رة اف�ض��ت إلى
ق�ب��ول ال��رئ�ي��س املكلف ح�س��ان دي��اب بحكومة
عشرينية فيها وزي��ران لرئيس تيار «امل��ردة»
س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة وه �م��ا األش� �غ ��ال وال �ع �م��ل،
وت �ن��ازل ال�ح��زب ال�س��وري ال�ق��وم��ي االجتماعي

ستوصم بحكومة اللون
الواحد وستواجه
بمعارضة شرسة
أكثر من  160ألف عامل
مهددون بالصرف
من العمل
عن تمثيله في الحكومة لرفضه املقعد الدرزي.
فيما بقيت ح�ص��ة «ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر» 6
وزراء ،والحصة الدرزية املؤلفة من وزارتني.
وبحسب اخر املعطيات ،توزعت الوزرات على
الشكل التالي
السنة :رئيس الحكومة حسان دي��اب ،العميد
م�ح�م��د ف�ه�م��ي وزي ��ر داخ �ل �ي��ة ،ط ��ارق م�ج��ذوب
وزي � ��ر ت��رب �ي��ة ،ط�ل��ال ح � ��واط وزي � ��ر ات �ص ��االت
(اللقاء التشاوري).
املسيحيون :بترا خوري نائبة رئيس مجلسوزراء وزي� � � ��رة دف� � � ��اع .ن ��اص �ي ��ف ح �ت ��ي وزي� ��ر
خارجية .دميانوس قطار وزي��ر تنمية اداري��ة
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(من حصة دياب)..ماري كلود نجم وزيرة عدل.
ري �م��ون غ�ج��ر وزي ��ر ط��اق��ة .م�ن��ال مسلم وزي��رة
بيئة .ووزير كاثوليكي لحقيبة االقتصاد (من
حصة رئيس الجمىهورية ) .ملياء الدويهي
وزي��رة العمل وميشال نجار ،العميد السابق
ل�ك�ل� ّ�ي��ة ال �ه �ن��دس��ة ف��ي ج��ام �ع��ة ال�ب�ل�م�ن��د ،وزي��ر

االشغال (املردة) .كما حصل الطاشناق على
الثقافة مسميًا فارتيه أوهانيان.
ال ��دروز :رم��زي مشرفية ال�ش��ؤون االجتماعية
وش��ؤون ال�ن��ازح�ين ،واي�م��ان نويهض لالعالم
والسياحة.
الشيعة :الخبير االقتصادي غازي وزني وزيرًا

ويتوقع محللون ان تواجه الحكومة الجديدة
مصاعب كثيرة ،اهمها:

ريفي لـ سبقلا :ال أدعي شرف المشاركة بالثورة
طرحت مقررات االجتماع األمني الذي انعقد في بعبدا االثنني،
ت�س��اؤالت ح��ول خطة السلطة ف��ي التعامل م��ع املحتجني في
املرحلة املقبلة .مصادر اعالمية موالية ألحزاب السلطة كشفت
أن تقارير قادة األجهزة األمنية «اظهرت أن مندسني ينتمون
إلى مجموعات تخريبية يقومون بأعمال الشغب والتكسير
واالع� �ت ��داء ع�ل��ى ال �ق��وى األم �ن �ي��ة» .وح � ��ددت ال �ت �ق��اري��ر ال�ه��وي��ة
السياسية او الحزبية للمجموعات َ لناحية مسؤوليتهم عن
الشغب،
ِ
بأعمال
تحريض وت��أم�ين التمويل وال��دع��م مل��ن يقوم
ِ
ِ
ومنها مجموعة منظمة وممولة يتم استقدامها ال��ى بيروت
ّ
«مدني» حديث
«من الشمال والبقاع» ،إضافة الى دور لحزب
«الوالدة» ،ومجموعات يديرها رجال أعمال نافذون .وتحدثت
امل �ص��ادر ع��ن خطط أع��دت�ه��ا ه��ذه امل�ج�م��وع��ات تتضمن ثالث

مراحل اخطرها املرحلة الثالثة إذ إنها تتمثل باملرحلة الدموية.
وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي أحد «املتهمني» بلعب
دور فاعل في ادارة «املجموعات التخريبية» ،ويتم التصويب
عليه ب��اع�ت�ب��اره م�ح��رك��ا أس��اس�ي��ا الن�ت�ف��اض��ة ط��راب �ل��س ،علق
على االتهامات ،مؤكدا وقوفه الى جانب الثورة .وفي اتصال
م��ع سبقلا دع��ا ريفي املتظاهرين ال��ى الحفاظ على سلمية
احتجاجاتهم محذرا من خطورة االن��زالق ال��ى العنف .وأنكر
ريفي أي دور عملياتي له في االحتجاجات ،الفتا الى ان دوره
يقتصر على دور «الناصح واملوجه» ألن من يقودها هو جيل
ال�ش�ب��اب ول�ي��س«ج�ي�ل�ن��ا» .وح ��ول ع�لاق�ت��ه بمجموعة «ح��راس
املدينة»  -وهي مجموعة متطوعني من مختلف مناطق الشمال،
كانوا بدأوا عملهم امليداني قبل نحو أربع سنوات ،وبرز دورها

ف��ي انتفاضة طرابلس تنظيما وانضباطا ،وأمل�ح��ت التقارير
االم�ن�ي��ة إل��ى دوره ��ا ف��ي تصعيد امل��واج�ه��ات االخ �ي��رة ،كشف
ري�ف��ي أن ع�لاق�ت��ه باملجموعة ت�ع��ود ال��ى االن�ت�خ��اب��ات البلدية،
مشددا على أن تحركاتهم الثورية يقررونها بأنفسهم .وقال
«حراس املدينة من أبناء طرابلس ويعملون لخدمتها بتمويل
ذاتي ،من املعيب اتهامهم بالتبعية ألي كان».
وع��ن اشتباه األج�ه��زة األمنية ب�ت��ورط امل�خ��اب��رات التركية في
الحراك انطالقا من منطقة الشمال ،والذي تقاطعت معه بعض
قيادات املستقبل ،رأى ريفي ان رمي مثل هذه االتهامات يرمي
ال��ى ه��دف�ين ،أوال ،شيطنة ال �ث��ورة باتهامها بالعمالة ألجهزة
مخابرات غربية ،ودق اسفني ف��ي ال�ش��ارع السني ل�ف��رزه بني
سنة بيروت وسنة الشمال.

امل �ت �خ �ص �ص ��ة ف � ��ي ق� �ط ��ع ال� � �س� � �ي � ��ارات ح �ت��ى
ديسمبر .2011

التحاق بالثورة
اقتنع الفحفاخ بمبادئ الثورة ،التي أطاحت
ف��ي يناير  2011ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س األس�ب��ق زين
العابدين بن علي ،ليلتحق بها ويعلن دعمه
ملطالبها.
ويشغل حاليًا مهمة رئيس املجلس الوطني
لحزب التكتل الديموقراطي ،وك��ان مرشحه
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة امل��اض �ي��ة ،ل�ك�ن��ه لم
ّ
يتمكن من تجاوز الدور األول.

رجل دولة
ش� ��ارك ال �ف �خ �ف��اخ ف ��ي أول ح �ك��وم��ة منتخبة
بعد الثورة التي قادتها «الترويكا» كأصغر
وزي � ��ر؛ إذ ت ��م ت�ع�ي�ي�ن��ه وزي� � �رًا ل�ل�س�ي��اح��ة في
حكومة ح�م��ادي الجبالي (ديسمبر  2011ـــــ
مارس .)2013

إلياس فخفاخ

وإث� ��ر اس �ت �ق��ال��ة ال �ج �ب��ال��ي ف��ي ن �ه��اي��ة ف�ب��راي��ر
 ،2013ت��م تعيني الفخفاخ ف��ي منصب وزي��ر
املالية بحكومة علي العريض (م��ارس 2013

ـــــ يناير .)2014
ورغ��م ت��راج��ع حزبه «التكتل الديموقراطي»
ش�ع�ب�ي��ًا ف��ي ان �ت �خ��اب��ات أك �ت��وب��ر  2014ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إذ
ل��م يتمكن م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى أي م�ق�ع��د في
ال�ب��رمل��ان ـــــ ف��إن ال�ف�خ�ف��اخ واص ��ل ن�ش��اط��ه في
ال�ت�ك�ت��ل ع �ك��س ق� �ي ��ادات أخ� ��رى ان�س�ح�ب��ت أو
ّ
غيرت االنتماء.
وداف��ع خ�لال حملته الرئاسية ،ف��ي سبتمبر
املاضي ،عن قيم التعايش مع اآلخر املختلف
والعدالة االجتماعية ،خاصة ضرورة تطوير
التعليم ،وتوفير الخدمات الصحية الراقية.
وي � ��رت� � �ب � ��ط ال � �ف � �خ � �ف� ��اخ ب� � �ع �ل��اق � ��ات واس � �ع� ��ة
ب��ال�ن��اش�ط�ين امل��داف �ع�ين ع��ن ق�ي��م ث ��ورة 2011
م��ن ك��ل ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ،م�ث��ل اإلس�لام�ي�ين
وامل�ن�ت�س�ب�ين ل �ت �ي��ارات ي �س��اري��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
ديموقراطية مختلفة.
وب�خ�لاف ح��زب��ه ،يتوقع أن يجد ال��رج��ل دعم
ك �ت��ل ب��رمل��ان �ي��ة ع � ��دة؛ م �ث��ل ح ��رك ��ة ال �ن �ه �ض��ة،
وحركة تحيا تونس التي اقترحت اسمه.

 12قتيالً بينهم  7أطفال ..بغارات روسية غربي حلب

خبز سوريا يباع بثالث عمالت
في مشهد يجسد الواقع السوري ولعبة
السيطرة والنفوذ الدولية ،لم تعد الليرة
ال �س��وري��ة ه��ي ال��وس�ي�ل��ة ال��وح �ي��دة ل�ش��راء
الخبز في هذه البالد التي مزقتها الحرب
ُ
ط �ي �ل��ة  10س� �ن ��وات ،إذ اع ��ت �م ��دت ع�م�لات
أخ� ��رى ،ل�ك��ن ل�ك��ل منطقة ع�ل��ى ح ��دة .ه��ذا
ال �ت �غ �ي��ر ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل ب��ال �ل �ي��رة ال �س��وري��ة
ط��رأ ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ال يسيطر عليها
ال� �ن� �ظ ��ام ،ب �س �ب��ب م ��ا ت �ش �ه��ده ال �ل �ي��رة م��ن
ت ��ده ��ور ف ��ي ق�ي�م�ت�ه��ا ،ح �ي��ث وص �ل��ت إل��ى
أدن� ��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا ف��ي ت��اري �خ �ه��ا ،وب�ل��غ
سعر الصرف الليرة مقابل الدوالر .1150
وص��ار بإمكان من يعيش في ري��ف حلب
ال س �ي �م��ا ق� ��رب م �ع �ب��ر اع� � ��زاز أن ي�ش�ت��ري
ال�خ�ب��ز بالعملة ال�ت��رك�ي��ة ،أم��ا م��ن يعيش
في إدلب فعليه شراء الخبز بالدوالر ،لكن
الحال بقيت على ما هي عليه في املناطق
ال�خ��اض�ع��ة لسيطرة ال �ن �ظ��ام ،إذ م��ا زال��ت
العملة ال�س��وري��ة ه��ي السبيل للحصول
على الخبز .في شأن متصل ،قال مصدر
ب��ال�ن�ظ��ام ال �س��وري إن م��ؤس�س��ة ال�ح�ب��وب

عقبات كثيرة

بعد تلميحات بتورطه في دعم مجموعات شاركت باالشتباكات األخيرة

الفخفاخ ..مهندس حكومة تونس العتيدة
ق�ب�ي��ل ان �ت �ه��اء امل �ه �ل��ة ال��دس �ت��وري��ة ب �س��اع��ات،
وب �ع��د م �ش ��اورات م��ع ع ��دد م��ن الشخصيات
السياسية حول اختيار ما يسميه الدستور
التونسي «الشخصية األقدر» ،أعلن الرئيس
قيس ب��ن سعيد الليلة قبل املاضية تكليف
م�ه�ن��دس امليكانيكا إل �ي��اس ف�خ�ف��اخ تشكيل
الحكومة الجديدة ،بعد فشل حكومة الحبيب
ال �ج �م��ال��ي ،م��رش��ح ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة ص��اح�ب��ة
األغلبية البرملانية ،في نيل ثقة البرملان.
ويجمع الفخفاخ ( 48عامًا) املولود في مدينة
صفاقس (ج�ن��وب) ب�ين ال�ك�ف��اءة العلمية في
مجال الهندسة وإدارة األعمال وبني الخبرة
السياسية ،حيث انخرط في العمل السياسي
بعد ال�ث��ورة م��ع ح��زب التكتل الديموقراطي
من أجل العمل والحريات.
وع �م��ل ال�ف�خ�ف��اخ ف��ي ش��رك��ة ت��وت��ال النفطية
ال �ف��رن �س �ي��ة ب� �ت ��ون ��س ،ق� �ب ��ل أن ي �ن �ت �ق��ل إل ��ى
م��دي�ن��ة ب��ول��ون�ي��ا اإلي�ط��ال�ي��ة ع��ام  ،2006وم��ن
ّ
ثم تقلد منصب املدير العام لشركة كورتيل

للمالية عماد حب اهلل وزي��ر الصناعة وحمد
حسن وزير الصحة.

سوريون يدفنون ضحايا الغارات الروسية على كفرتعل في ريف إدلب الغربي | أ.ف.ب

ال �س��وري��ة أل �غ��ت م�ن��اق�ص��ة ع��امل �ي��ة ل �ش��راء
 200ألف طن من القمح اللني للتوريد من
روسيا دون أن تتعاقد على أي كمية.
ميدانيًا ،قتل  12مدنيا على األقل ،بينهم
سبعة أطفال ،الثالثاء في غ��ارات شنتها

ط��ائ��رات ح��رب�ي��ة روس �ي��ة ف��ي ش�م��ال غ��رب
س ��وري ��ا ،وف ��ق م��ا أف� ��اد امل��رص��د ال �س��وري
ل �ح �ق��وق اإلن � �س� ��ان ،وم� ��ن ب�ي�ن ال �ض �ح��اي��ا
عشرة مدنيني ،بينهم عائلة كاملة مؤلفة
م��ن ث�م��ان�ي��ة م��دن�ي�ين بينهم س�ت��ة أط�ف��ال،

ف� ��ي غ� � � ��ارات ع �ل ��ى غ � ��رب م �ح��اف �ظ��ة ح�ل��ب
املتاخمة ملحافظة إدلب ،حيث استهدفت
ً
إح��دى ال�غ��ارات م�ن��زال على م�ش��ارف قرية
ك �ف��رت �ع��ال ،م �م��ا أدى إل ��ى م �ق �ت��ل ال�ع��ائ�ل��ة
بأكملها ،ضمنها ستة أط �ف��ال ،كما قتل
م ��دن� �ي ��ان ج� � ��راء ال� �ض ��رب ��ات ال� �ج ��وي ��ة ف��ي
محافظة إدل��ب .وأعلنت جمعية «منسقو
االستجابة املدنية في الشمال السوري»،
ع ��ن م �ص��رع  50م��دن �ي��ًا ون � ��زوح أك �ث��ر من
 31أل �ف��ا آخ ��ري ��ن ،ف ��ي إدل � ��ب ه ��ذا ال �ش �ه��ر،
نتيجة هجمات النظام وحلفائه ال��روس
واإليرانيني.
في املقابل ،ق��ال وزي��ر الخارجية التركي،
م � ��ول � ��ود ج � ��اوي � ��ش أوغ � � �ل � ��و ،إن ال� �ن� �ظ ��ام
ال �س��وري ي��واص��ل اع �ت��داءات��ه رغ ��م إع�ل�ان
وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ،م�ش�ي��را إل��ى أن أن�ق��رة
تعمل على إنشاء منازل مؤقتة في إدلب
لتوفير ظروف معيشية أفضل للنازحني.
وشدد على ضرورة إنهاء النظام السوري
هجماته ،من أجل تحقيق تقدم في املسار
السياسي.

اوال  -م��واج�ه��ة االن�ه�ي��ار امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي،
حيث دخل لبنان في اسوأ ازمة اقتصادية في
تاريخه ،وسط مؤشرات على ان البالد تتجه
ال��ى امل��زي��د م��ن املصاعب املالية واالقتصادية
ف��ي االش �ه��ر امل�ق�ب�ل��ة م��ع اس�ت�ف�ح��ال م��ا يسميه
بعض االقتصاديني «ازمة الكساد».
ث��ان�ي��ا  -س�ت�ج��د ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة صعوبة
في اقناع الشارع املنتفض بأنها تحمل خطة
انقاذية النتشال لبنان من ازم�ت��ه ،وم��ن خالل
ردود ال�ف�ع��ل االول �ي��ة ب��دا واض �ح��ا ان ال �ش��ارع
امل�ن�ت�ف��ض ي��رف��ض ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة وي�ع�ت�ب��ره��ا
ح �ك��وم��ة ت �ت �ب��ع ل�ل��اح� ��زاب ال� �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف��ي
ال�س�ل�ط��ة ط ��وال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
ساهمت في االنهيار الحاصل.
ثالثا  -ستواجه حكومة حسان دياب معارضة
شرسة من قبل االفرقاء الذين رفضوا املشاركة
ف �ي �ه��ا (ال� � �ق � ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ت� �ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
وال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي) ،وسيتم وصم
ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة ب��أن�ه��ا ح�ك��وم��ة ال �ل��ون ال��واح��د،
وم ��ن غ �ي��ر امل�س�ت�ب�ع��د ان ت�ل�ج��أ ه ��ذه االح� ��زاب
لتحريك الشارع ضد الحكومة ،مع ما يحمله
ذلك من مخاطر امنية.
راب �ع��ا  -بالنظر ال��ى م��ا ورد س��اب�ق��ا ،فستجد
ال �ح �ك��وم��ة ص �ع��وب��ة ب��ال �غ��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع
املجتمع الدولي ،وفيما لبنان بأمس الحاجة
ال ��ى م �س��اع��دة خ��ارج �ي��ة ،ف ��إن وص ��م ال�ح�ك��وم��ة
بأنها حكومة لون واح��د او حكومة حزب اهلل
ومع رفض الشارع املنتفض لها ،يمكن توقع
استبعاد حصولها على اي دعم خارجي.

آخر صرخة
إلى ذلك ،تتفاقم مؤشرات االنهيار االقتصادي
ال� � ��ذي اص� � ��اب م �ع �ظ��م ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة
وي�ن��ذر ب�ك��وارث اجتماعية :اق�ف��االت للمصانع،
ارت� �ف ��اع أس� �ع ��ار ال �س �ل��ع االس �ت �ه�لاك �ي��ة بنسبة
تفوق ال �ـ 50في املئة ،وأكثر من  160أل��ف عامل
مهددون بالصرف من العمل .ونظمت جمعية
ال�ص�ن��اع�ي�ين ت�ج� ّ�م�ع��ًا ض�خ�م��ًا ف��ي م�ج� ّ�م��ع ب�ي��ال
وس��ط ب�ي��روت تحت ش�ع��ار «آخ��ر ص��رخ��ة ،آخر
فرصة» ،وشدد الصناعيون على ضرورة وضع
حد للخسائر التي ُمني بها أرباب العمل جراء
ارتفاع سعر صرف الدوالر ،ووقف التسهيالت
ّ
املصرفية وال�ت�ح��وي�لات ،م��ا ح��ال دون تمكنهم
من استيراد املواد األولية .وحذر رئيس جمعية
ال �ص �ن��اع �ي�ين ف � ��ادي ال �ج �م �ي��ل م ��ن «االس �ت �ه �ت��ار
بمصير آالف املصانع والعاملني فيها».

األمم المتحدة ترفض إرسال
قوات حفظ سالم إلى ليبيا
أع� ��رب امل �ب �ع��وث األم �م��ي ال �خ��اص إل��ى
ل�ي�ب�ي��ا ،غ�س��ان س�لام��ة ،ع��ن معارضته
إلرسال قوات دولية لحفظ السالم إلى
هناك.
وقال سالمة في تصريحات لصحيفة
«فيلت» األملانية« :ال يوجد في ليبيا
ق �ب��ول ل �ق��وات أج �ن �ب �ي��ة ..ال أرى أي�ض��ا
في املجتمع الدولي استعدادا إلرسال
ق��وات ..لذلك فإنني ال أسعى إل��ى مثل
هذه العملية العسكرية».
وذك� ��ر س�لام��ة أن األه� ��م ه��و أن ي��ؤدي
وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ال�ح��ال��ي إل��ى هدنة
دائ � �م � ��ة ،م ��وض �ح ��ا أن � ��ه ل �ي �س��ت ه �ن��اك
ض� ��رورة إلرس� ��ال ج �ن��ود أم�م�ي�ين لهذا
ال �غ��رض ،ب��ل «يكفي فقط ع��دد صغير
م ��ن امل ��راق �ب�ي�ن ال �ع �س �ك��ري�ي�ن» ،بحسب

تعبيره.
ك� �م ��ا أك � � ��د س�ل��ام� ��ة أه� �م� �ي ��ة أن ي �ت �ف��ق
ال �ط��رف��ان امل �ت �ن��ازع��ان (ق � ��وات ح�ك��وم��ة
الوفاق الوطني والقوات املوالية للواء
خ�ل�ي�ف��ة ح �ف �ت��ر) ع �ل��ى ل �ج �ن��ة ع�س�ك��ري��ة
مشتركة للتفاوض حول الهدنة.
وأض� ��اف أن ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة املشكلة
ح ��دي� �ث ��ا وال � �ت� ��ي ت �خ �ت��ص ب �م��واص �ل��ة
ت �ن �س �ي��ق ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ب� � � ��دأت ف��ي
مؤتمر برلني ،ستجتمع للمرة األولى
م �ن �ت �ص��ف ف� �ب ��راي ��ر امل �ق �ب ��ل أي� �ض ��ا ف��ي
العاصمة األملانية.
وأش ��ار إل��ى أن��ه م��ن امل��رج��ح أن تتولى
أمل��ان �ي��ا -ب ��االش� �ت ��راك م ��ع م �ه �م��ة األم ��م
امل� �ت� �ح ��دة ب� �ش ��أن ل �ي �ب �ي��ا -ق � �ي� ��ادة ه ��ذا
االجتماع.

ِّ
منظري «داعش»
كان أحد

ّ
عربي ًا
خليفة البغدادي ليس
أف� � � � � � � ��ادت ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ال� � � �غ � � ��اردي � � ��ان
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ن �ق�ل�ا ع ��ن م �ص��ادر
اس�ت�خ�ب��اري��ة ــــــ أن ال��زع �ي��م ال�ج��دي��د
ل� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م داع� � � � � ��ش أب � ��وإب � ��راه� � �ي � ��م
ال�ه��اش�م��ي ال �ق��رش��ي ه��و ف��ي ال��واق��ع
أح� � � ��د م� ��ؤس � �س� ��ي ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ،وم� ��ن
ّ
ك�ب��ار م�ن��ظ��ري��ه ال�ع�ق��ائ��دي�ين ،واس�م��ه
الحقيقي أم�ي��ر محمد عبدالرحمن
املولى الصلبي.
وك��ان التنظيم أع�ل��ن ــــــ ُبعيد مقتل
زع�ي�م��ه أب��وب�ك��ر ال �ب �غ��دادي ف��ي غ��ارة
أميركية ف��ي س��وري��ا نهاية أكتوبر
امل��اض��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اخ �ت �ي��ار «خ�ل�ي�ف��ة ج��دي��د
للمسلمني» هو الهاشمي القرشي،
يعن شيئا لكثير
لكن هذا االسم لم
ِ
م��ن ال�خ�ب��راء ف��ي ش ��ؤون الجماعات
«ال� �ج� �ه ��ادي ��ة» ،ل ��درج ��ة أن بعضهم
ّ
ش��ك��ك ح �ت��ى ف��ي إم �ك��ان �ي��ة أن ي�ك��ون
شخصية وهمية ،في حني قال عنه
مسؤول أميركي رفيع املستوى إنه
«مجهول تماما».
ل� �ك ��ن ص �ح �ي �ف��ة ال� � �غ � ��اردي � ��ان ن �ق �ل��ت

االث�ن�ين ع��ن م�س��ؤول�ين ف��ي جهازين
استخباريني ـــــ لم تسمهم ـــــ أن الزعيم
الجديد لتنظيم داع��ش ه��و املولى،
وك� ��ان ق �ي��ادي��ا رف�ي�ع��ا ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م،
و«أحد منظريه العقائديني».
ووفق الصحيفة ،فإن املولى ينحدر
من األقلية التركمانية في العراق ،ما
يجعله واحدا من القادة غير العرب
القالئل في التنظيم.
ّ
تخرج (وفق املصدر
واملولى ــــ الذي
نفسه) في جامعة املوصل ـــــ كانت له
اليد الطولى في «حملة االضطهاد»
ال �ت��ي ش�ن�ه��ا ال�ت�ن�ظ�ي��م ض��د األق�ل�ي��ة
االيزيدية في العراق عام .2014
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،رص � � � ��دت ال � ��والي � ��ات
املتحدة في أغسطس  2019مكافأة
م��ال �ي��ة ت �ص��ل ق�ي�م�ت�ه��ا إل� ��ى خ�م�س��ة
م�ل�اي�ي�ن دوالر م �ق��اب��ل أي م�ع�ل��وم��ة
تقودها إلى املولى ،الذي كان ال يزال
ح�ي�ن�ه��ا ق �ي��ادي��ا ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م ،لكنه
مع ذلك كان «خليفة محتمال لزعيم
داعش أبوبكر البغدادي».
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«كاس» تغرم القادسية  20ألف فرانك
أعلنت ،أمس ،املحكمة الرياضية الدولية (كاس) تغريم نادي القادسية  20ألف فرانك سويسري،
بعد خسارته للقضية التي سبق أن أقامها ضد اتحاد الكرة .وكان نادي القادسية أقام دعوى
قضائية ف��ي املحكمة الرياضية ال��دول�ي��ة طعن فيها على صحة انتخابات ات�ح��اد ال�ك��رة التي
أسفرت عن املجلس الحالي ،وهي القضية التي خسرها األصفر .ومن املقرر أن يدخل املبلغ ،الذي
سيحصل من نادي القادسية ،إلى خزينة اتحاد الكرة .جدير بالذكر أن القادسية قام في ديسمبر
املاضي ،بسحب الشكوى التي تقدم بها ضد إجراءات انتخاب مجلس اإلدارة الحالي لالتحاد.
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جهات رياضية دولية تترقب قرار الكويت

تفعيل هيئة المنشطات أو..

اإليقاف
مستقبل ضبابي ينتظر ألعاب القوى

محمد سليمان
هل ينتظر الرياضة الكويتية ايقاف جديد؟
س��ؤال يطرح نفسه بقوة في ظل املعطيات الحالية
والتي تؤكد جميع املؤشرات أن الوضع غير آمن في
ظل غياب التعاون وع��دم الوفاء ببعض االلتزامات
املتفق عليها مع املنظمات الرياضية الدولية.
فقد أكدت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن ما تم االتفاق
ع �ل �ي��ه س��اب �ق��ًا ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وامل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة
الدولية من ش��روط لرفع اإلي�ق��اف ما زال هناك أحد
البنود التي تم التأكيد عليها ولم يتم تفعيله حتى
اآلن م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة رغ��م وف ��اء املنظمات
ال��دول �ي��ة ب�ت�ع�ه��دات�ه��ا ب��رف��ع اإلي� �ق ��اف ع ��ن ال��ري��اض��ة
الكويتية.

وشددت املصادر على أن عدم الوفاء بما تم االتفاق
عليه م��ن ض ��رورة أن ت�ق��وم لجنة فحص املنشطات
بممارسة عملها بشكل ك��ام��ل وتذليل ك��ل العقبات
التي تواجهها قد يعرض الرياضة الكويتية لخطر
اإلي �ق ��اف م �ج��ددًا ف��ي ظ��ل اص� ��رار ب�ع��ض االت �ح ��ادات
الدولية على أن تقوم اللجنة بأداء عملها على أكمل
وجه.

«دولي القوى»
وأوضحت املصادر أن االتحاد الدولي أللعاب القوى
ي �ع��د اول االت � �ح ��ادات ال �ت��ي ت �ه��دد ب��إي �ق��اف ال�ن�ش��اط
ال �خ��ارج��ي ل�ل�ك��وي��ت إذا ل��م ت�ص�ل��ه ت �ق��اري��ر ال�خ��اص��ة
ب��ال�لاع�ب�ين ب�ش�ك��ل م�ن�ت�ظ��م وف ��ق م��ا ه��و م�ت�ف��ق عليه
وحتى ال يكون مصير اللعبة اإليقاف كما حدث مع

«التحكيم» تستعين
بمح ِّ
كمين من الخارج
االتحاد الروسي للعبة الذي تعرض لإليقاف بسبب
وقائع املنشطات.
وأملحت املصادر الى أن لجنة فحص املنشطات التي
تم تشكيلها ما زال��ت تعاني بسبب عدم تخصيص
م �ي��زان �ي��ة ل �ه��ا ف ��ي ظ ��ل ض �ع��ف امل �ي��زان �ي��ات ال�خ��اص��ة
باالتحادات وعدم تخصيص بند لهذا األمر وارتفاع

!

تكاليف تلك الفحوصات مما اضطر اللجنة إلجراء
تلك الفحوصات على نفقة أعضائها الخاصة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ان ه �ن��اك أوج �ه��ا أخ ��رى للمعاناة
منها عدم التزام بعض الالعبني بالخضوع للفحص
مما يضع اللجنة في حرج شديد خالل أداء عملها
وهو ما يتطلب أن يكون هناك تعاون كامل من قبل
االتحادات واألندية مع اللجنة لتسهيل عملها.

تخصيص ميزانية
وطالبت املصادر الجهات املعنية بضرورة اإلسراع
بتخصيص م�ي��زان�ي��ة للجنة م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى رب��ط
ص ��رف م �ب��ال��غ االح� �ت ��راف وج �م �ي��ع امل �م �ي��زات امل�ع�ل��ن
ع �ن �ه��ا ل �ل��ري��اض �ي�ي�ن م ��ؤخ ��را ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ل�ج�ن��ة
فحص املنشطات وهو ما سيدفع الالعبني لاللتزام

وال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال �ل �ج �ن��ة مل ��ا ف �ي��ه امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة الكويتية.

هيئة التحكيم
م ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ،ق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ان ه�ي�ئ��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ال��ري��اض��ي رب �م��ا ت�س�ت�ع�ين ب�م�ح�ك�م�ين من
خ ��ارج ال�ك��وي��ت ،وأن ه�ن��اك ت��وج�ه��ا اآلن لالستعانة
بمحكم قطري وآخر بحريني خالل الفترة الحالية،
حيث تبدأ عملها نهاية الشهر الجاري.
وأك � � � ��دت امل� � �ص � ��ادر أن م �ل �ف ��ي ال � �ع ��رب ��ي وال � �ج � �ه ��راء
س�ي�ت�ص��دران املشهد م��ع ان�ط�لاق��ة عمل الهيئة التي
تسعى للتعامل مع األزم��ات الرياضية وفق اللوائح
وال�ق��وان�ين املنظمة ل�ه��ذا األم��ر وب�م��ا يحقق العدالة
وعدم اللجوء ألي جهات أو منظمات خارجية.

«اليد المرتعشة»..
تغادر باألخطاء «السبعة»

النواف والفهد والناصر متوِّ جين إسطبل العصيمي بكأس ولي العهد

«فيصل» للعصيمي بط ً
ال لكأس
ولي العهد في الفروسية
ُ
ت � ��وج ال � �ج ��واد «ف �ي �ص��ل» ال �ع��ائ��د إل� ��ى إس�ط�ب��ل
العصيمي بقيادة الجوكي زرات��ي بكأس سمو
ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ف��ي ال�ش��وط
السابع لجياد ثنايا مواليد  2017على مسافة
 1400م �ت��ر ،ض�م��ن م�ن��اف�س��ات س �ب��اق االج�ت�م��اع
الـ  11لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية
بزمن  1.29.7دقيقة ،وقام محافظ حولي الفريق
املتقاعد الشيخ أحمد النواف ،ممثال عن سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس نادي
الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد ،وأمني
ال �س��ر ال �ع��ام ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �ن��اص��ر ،بتسليم
الكأس إلى إسطبل العصيمي.
وأعرب الشيخ أحمد النواف عن فخره واعتزازه

!

الكبيرين بتمثيل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد لحضور مهرجان سموه لسباق الخيل
في نادي الصيد والفروسية.
وقال النواف« :بطولة سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد مسابقة سنوية تقام تحت رعاية
سمو ول��ي العهد لسباق الفروسية لدعم هذه
ال��ري��اض��ة ال �ج �م �ي �ل��ة ،وان ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
دائما ما تعمل على دعم الرياضة بصفة عامة
ورياضة الفروسية بصورة خاصة».
وب�ي�ن أن ري��اض��ة ال�ف��روس�ي��ة ل�ه��ا متعة خاصة
تتعلق ب�ه��ا ال�ج�م��اه�ي��ر امل�ح�ب��ة ل�ه��ذه ال��ري��اض��ة
النبيلة حتى الثواني األخيرة من نهاية الشوط،
ويسعى الجميع للفوز وتحقيق املركز األول.

النصر يفسخ عقد الرميحي
ق ��رر م �س��ؤول��و ال �ف��ري��ق االول ل �ك��رة ال �ق��دم ب �ن��ادي ال �ن �ص��ر ف �س��خ ع �ق��د امل�ح�ت��رف
البحريني محمد جاسم الرميحي ،ال��ذي انضم قبل قرابة ثالثة اسابيع فقط،
وذل��ك ب��ال�ت��راض��ي ب�ين ال�ط��رف�ين ،حيث ل��م ينجح ال�لاع��ب ف��ي التأقلم م��ع اج��واء
ال ��دوري املحلي ،ورب�م��ا ل��م يكن على ق��در خدمة خطط امل��درب الوطني الجديد
للفريق احمد عبدالكريم .ويسعى مسؤولو العنابي الى ابرام تعاقد جديد مع
محترف اخر قبل اغالق فترة االنتقاالت الشتوية الحالية ،ويبرز اسم االردني
ً
بهاء عبدالرحمن ليكون بديال للرميحي في الفترة الحالية.

مباراتان في «الدرجة األولى»
تقام اليوم مباراتان في دوري  stcللدرجة األول��ى لكرة القدم ،حيث يلتقي الجهراء املتصدر
م��ع خيطان ص��اح��ب امل��رك��ز االخ�ي��ر على اس�ت��اد م�ب��ارك ال�ع�ي��ار ،وف��ي ال�ل�ق��اء ال�ث��ان��ي يستضيف
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ن�ظ�ي��ره ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ع�ل��ى م�ل�ع��ب ن��اي��ف ال ��دب ��وس ،وت �ق��ام امل �ب��ارات��ان ف��ي ال�س��اع��ة
السادسة إال ربعًا مساء .ويمتلك الجهراء  16نقطة في املركز األول ،يليه الصليبخات ،وبرقان
الذي يغيب عن هذه الجولة ،برصيد  12نقطة ،ويحتل الفحيحيل املركز الرابع بـ 9نقاط ،بينما
يمتلك خيطان (االخير)  8نقاط.

المنتخب خ َّيب آمال جماهيره

محمد سليمان
ّبدد «أرزق اليد» آمال الجميع في ّ
التأهل ملنافسات كأس العالم في مصر  2020ــــ  2021بعد خسارته أمام العمالق الكوري
في منافسات البطولة اآلسيوية الـ 19لكرة اليد ،التي تستضيفها الكويت بنتيجة  26 /34وخروجه من منافسات البطولة.
بدت يد املنتخب الكويتي مرتعشة ،بعدما فقد العبوه الكثير من التركيز والقدرة على مجاراة السرعة والقوة للمنتخب
ّ
وتسببت األخطاء القاتلة لــ«أزرق اليد» في توسيع الفارق؛ ليعزز املنتخب الكوري حظوظه في التأهل عقب لقائه
الكوري،
املنتخب اإليراني كمحطة أخيرة.

األخطاء الـ7
وجاءت األخطاء السبعة التي وقع فيها منتخب الكويت ،لتوقف مسيرته نحو التأهل كالتالي:
 - 1عدم القدرة على إيقاف الهجوم املرتد لكوريا ،بسبب ضعف الدفاع.

 - 2إخفاق واضح للهجوم في اختراق الدفاع الكوري الضاغط ،خصوصًا في ظل الرقابة املشددة على محمد
الغربللي.

-3
-4
ّ
 - 5عدم استغالل عدد من األوراق الرابحة ،خالل الشوط األول ،مثل :عبداهلل الغربللي ،ومحمد عامر ،وتغير
إهدار كرات سهلة ،استغلها املنتخب الكوري في تسجيل أهداف.
ّ
التسرع في التصويب على مرمى املنتخب الكوري من دون أي جدوى وغياب التسجيل.

السياسة الهجومية لــ«األزرق».

-6
 - 7أخطاء بديهية لالعبني ،بسبب غياب التركيز الذهني ،وضعف اللياقة البدنية.

ضعف أداء األجنحة وعدم استغالل قدرات بعض الالعبني وتوظيفها في فتح ثغرات في الدفاع الكوري.

قطر واليابان
أول المتأهلين
لمونديال اليد
ح� �س ��م م �ن �ت� �خ �ب ��ا ق� �ط ��ر وا ل � �ي� ��ا ب� ��ان
ت��أ ه �ل �ه �م��ا إ ل ��ى ك ��أس ا ل �ع��ا ل��م ل �ك��رة
ا ل �ي��د ف��ي م �ص��ر  ،2021وذ ل��ك ب�ع��د
أن ح �ق��ق ا مل �ن �ت �خ��ب ا ل �ق �ط��ري ف ��وزًا
م�ه�م��ًا ع�ل��ى إ ي��ران ب�ن�ت�ي�ج��ة /31،25
و ج � � � ��اءت ن� �ت� �ي� �ج ��ة ا ل� � �ش � ��وط األول
/13 11مل�ص�ل�ح��ة إ ي��ران.
و ج��اء ت��أ ه��ل ا ل �ي��ا ب��ان ع �ل��ى ح�س��اب
ا ل�ب�ح��ر ي��ن ب�ن�ت�ي�ج��ة /25 ،23و ت�ب�ق��ى
ن �ت �ي �ج��ة م �ب��ارا ت �ه �م��ا ا مل �ق �ب �ل��ة ،ق �ط��ر
مع الكويت واليابان مع اإلمارات،
ب�م�ن��ز ل��ة ت�ح�ص�ي��ل ح��ا ص��ل.

األربعاء  27جمادى األولى  1441هـ •  22يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16698

رياضة 27

عالمية

ِّ
«محطم األرقام»
ليفربول..
واصل نادي ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،وكان فريق مانشستر يونايتد آخر ضحايا كتيبة يورغن كلوب،
بعدما نجحت التشكيلة في حسم «الكالسيكو» بنتيجة هدفين دون
مقابل ،في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب «أنفيلد» ،في إطار
منافسات األسبوع الثالث والعشرين.
وذكر موقع «ليفربول إيكو» اإلنكليزي أن رفقاء النجم المصري محمد
صالح قدموا موسما مميزا تمكنوا خالله من كسر األرقام القياسية
والهيمنة على بطولة «البريميرليغ» ،بتوسيع الفارق بينهم وبين
مانشستر سيتي الوصيف إلى  16نقطة ،مع امتالكهم لمباراة مؤجلة
ضد وست هام يونايتد.

 21 - 1فوزًا من  22لقاء

 - 2شباك نظيفة

كان الفوز الذي حققه ليفربول على مانشستر
يونايتد هو الرقم  21هذا املوسم في الدوري
املمتاز من مجموع  22مباراة لعبها الفريق،
وهو أكبر عدد من االنتصارات والنقاط (،)64
التي تمكن من جمعها ،أكثر من أي فريق آخر
في الدوريات الخمسة الكبرى.

كما كافحت تشكيلة كلوب للحفاظ على نظافة
شباكها منذ انطالق املوسم ،فقد نجح الفريق
ف��ي تحقيق ذل��ك ف��ي  9م�ب��اري��ات ،أك�ث��ر م��ن أي
�اد آخ��ر 7 ،منها ج��اءت في اللقاءات السبعة
ن� ٍ
املاضية ،حيث كانت آخر مرة استقبلت فيها
ش �ب ��اك ل �ي �ف��رب��ول أه ��داف ��ا ف ��ي ال � � ��دوري خ�ل�ال

مباراة «الديربي» ضد إيفرتون ،التي انتهت
بنتيجة  5ــ  2في ديسمبر املاضي.

 - 3تألق أليسون
وح ��اف ��ظ ال �ب��رازي �ل��ي أل �ي �س��ون ب �ي �ك��ر ،ح ��ارس
م��رم��ى ل�ي�ف��رب��ول ،م�ن��ذ وص��ول��ه ف��ي ع��ام 2018
قادما من روم��ا اإليطالي ،على نظافة شباكه
بشكل مميز في  28مباراة ،أكثر من األه��داف
ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا ف��ي ال� ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از
ً
والتي بلغت  27هدفا.

 - 4فارق أهداف كبير
واستقبلت شباك ليفربول في املوسم الحالي
ببطولة «البريميرليغ»  14هدفا فقط ،أي أقل
م��ن جميع األن��دي��ة ،كما يمتلك ال�ف��ري��ق ف��ارق
أهداف كبيرا وصل إلى (.)+38

 - 5انتصارات متتالية على «أنفيلد»
وواص��ل رفقاء املدافع الهولندي فيرجيل فان

دايك سلسلة االنتصارات املتتالية على ملعب
«أن �ف �ي �ل��د» ه ��ذا امل ��وس ��م ،ح�ي��ث ف� ��ازوا بجميع
املباريات الـ 12بمسابقة الدوري.

 39 - 6مباراة من دون هزيمة
وكانت آخ��ر هزيمة تعرض لها أبطال العالم
في ال��دوري املمتاز ضد كريستال ب��االس في
إبريل ع��ام  ،2017وه��ذا يعني أن «ال��ري��دز» قد
خاض  39مباراة من دون هزيمة.

 - 7أمر ال يصدق
وبشكل ال يصدق ،ف��إن النقاط التي تفصل
ب�ين ل�ي�ف��رب��ول وكتيبة ب�ي��ب غ��واردي��وال هي
أكثر من فارق النقاط بني سيتي ومانشستر
يونايتد ص��اح��ب امل��رك��ز ال�خ��ام��س ،كما هي
أك �ث��ر م ��ن ف� ��ارق ال �ن �ق��اط ب�ي�ن «ال �ش �ي��اط�ين »
وبورنموث القابع في الصف التاسع عشر،
ح �ي��ث وص ��ل ب�ي�ن األط � ��راف ال �ث�لاث��ة إل ��ى 14
نقطة.

غوارديوال يطالب بإلغاء
إحدى المسابقات
ط��ال��ب االس �ب��ان��ي ج��وس�ي��ب غ ��واردي ��وال م��درب
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت ��ي ،ب � �ض � ��رورة إل � �غ� ��اء ب�ع��ض
املسابقات في إنكلترا من أجل حماية الالعبني
ورف� ��ع ج� ��ودة ال �ل �ع��ب ف ��ي امل� �ب ��اري ��ات .وت �ع��رض
م �ه��اج �م��ا ت��وت �ن �ه��ام ه� � ��اري ك �ي�ن وم��ان �ش �س �ت��ر
ي ��ون ��اي� �ت ��د م� � ��ارك� � ��وس راش � � �ف � � ��ورد إلص ��اب� �ت�ي�ن
خطيرتني ق��د ي�ك��ون لهما ت��أث�ي��ر ع�ل��ى حظوظ
املنتخب اإلنكليزي في نهائيات ك��أس أوروب��ا
 2020ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل ،م��ا دف��ع غ ��واردي ��وال إل��ى
االعتقاد بأن الوضع الحالي «ال يحتمل» .وقال
غ� ��واردي� ��وال ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي «ال�ل�اع �ب��ون
ي �ص �ل��ون إل� ��ى ك� ��أس أوروب � � ��ا وي� �ح ��اول ��ون ب��ذل
ق�ص��ارى جهدهم م��ع منتخباتهم الوطنية ثم
يعودون إلى صفوف أنديتهم بعد  20يوما من
الراحة ألن البطوالت املحلية ستنطلق مجددا.
إن ��ه وض ��ع غ�ي��ر م�ح�ت�م��ل» .وأض� ��اف «أن ��ا آس��ف
ل�ك�ين وراش� �ف ��ورد ألن�ه�م��ا ج �ي��دان ف��ي ال� ��دوري،
لكننا نطلب ال�ش��يء الكثير م��ن ال�لاع�ب�ين ،هذا
ك�ث�ي��ر ج � ��دا» .وت��اب��ع «ع�ل�ي�ه��م (راب� �ط ��ة ال� ��دوري
اإلنكليزي املمتاز) التفكير في األمر ،لكن جميع
املدربني اشتكوا من ذلك وال يهتمون».

«الملكي» يستثمر
في المواهب الشابة
ُي�ت��اب��ع ف��ري��ق ري ��ال م��دري��د األس�ب��ان��ي استثماره
ف��ي ال�لاع�ب�ين ال�ش�ب��اب ت�ح�ض�ي��را ملستقبل واع��د
ُ
وم�ش��رق بعد رحيل النجوم واألس �م��اء الكبيرة،
وذلك بعد التعاقد مع املوهبة البرازيلية الجديدة
رينييه جيسوس ( 18عاما) والذي ُيعتبر واحدا
من أفضل املواهب الكروية في العالم.
ومع انضمام املوهبة البرازيلية الشابة الالعب
رينييه جيسوس إلى فريق ريال مدريد األسباني
ق��ادم��ا م��ن ف��ري��ق فالمينغو ال�ب��رازي�ل��ي ،سيكون
إلى جانب مجموعة من الالعبني الشباب الذين
ي�ت�ح�ض��رون لتسلم ال��راي��ة م��ن األس �م��اء الكبيرة
والنجوم ف��ي املستقبل القريب .وم��ن املنتظر أن
ُي �ش �ك��ل ج �ي �س��وس ب��رف �ق��ة ال �ب��رازي �ل��ي رودري �غ ��و،
ال ��ذي ب��دأ ُي �ش��ارك أس��اس�ي��ا م��ع ال �ن��ادي «امل�ل�ك��ي»
مؤخرا ،قوة برازيلية ضاربة في املستقبل ،وإلى
ج��ان�ب�ه�م��ا م��وه�ب��ة ب��رازي �ل �ي��ة ت�ت�ط��ور ف��ي ال��وق��ت
الحالي وهي الجناح فينيسيوس جونيور الذي
لم يجد نفسه حتى اآلن في ريال مدريد.
وب �ع �ي��دا ع��ن امل ��واه ��ب ال �ب��رازي �ل �ي��ة ،ال �ت��ي جذبها
ريال مدريد وتعاقد معها مؤخرا ،هناك املوهبة
ال �ن��روي �ج �ي��ة م ��ارت�ي�ن أودي � �غ� ��ارد ال � ��ذي ل �ع��ب مع
النادي «امللكي» لفترة قبل أن ُيغادر على سبيل
اإلعارة لكي يكتسب مزيدا من الخبرة ،ثم العودة
إل ��ى ري � ��ال م ��دري ��د .وه �ن ��اك امل��وه �ب��ة األس �ب��ان �ي��ة
ال�ص�غ�ي��رة م��ارك��و أسينسيو ال ��ذي ف��رض نفسه
واحدا من أفضل النجوم الشباب في ريال مدريد
خ�لال السنوات األخ�ي��رة ،باإلضافة إل��ى املوهبة
اليابانية الكروية تاكيفوسا كوبو ،الذي وصفته
الصحافة األسبانية بأنه ميسي اليابان بسبب
طريقة لعبه.

فان دايك يسجل برأسه هدفاً لليفربول في مرمى يونايتد

ً
إنفاقا
مورينيو األكثر
على شراء الالعبين
¶ ّ
كلف األندية  1.5مليار يورو
كتب عدد من املدربني أسماءهم في تاريخ
ك ��رة ال �ق��دم ب�ح�ج��م ال�ص�ف�ق��ات امل�ب��رم��ة
خ�ل�ال م ��روره ��م ب�م�خ�ت�ل��ف األن��دي��ة،
وح�ظ��ي ه��ؤالء بصفقات قياسية
أدخ�ل�ت�ه��م ق��ائ�م��ة ق�ص�ي��رة تخطى
أصحابها حاجز املليار يورو.
وي� �ت� �ق ��دم ت� �ل ��ك ال� �ق ��ائ� �م ��ة  -ال �ت��ي
نشرتها صحيفة «أس» األسبانية
 املدرب البرتغالي جوزيه مورينيوال��ذي تخطت القيمة املالية للصفقات
التي أبرمها خ�لال إش��راف��ه على العديد
من األندية  1.5مليار يورو.
جوزيه مورينيو
ويعد نادي تشلسي أكثر األندية التي دفعت األموال
في مسيرة مورينيو كمدرب ،ويأتي بعده ريال مدريد ،ثم مانشستر يونايتد الذي
اشترى في عهد املدرب البرتغالي بول بوغبا الصفقة األغلى في تاريخ النادي.
ويحتل املركز الثاني املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،ففي عهده مع ريال مدريد
تعاقد مع الويلزي غاريث بيل ،وكانت الصفقة األغلى في تاريخ كرة القدم حينها.
وخالل مسيرته الطويلة كمدرب مع العديد من األندية الكبرى التي بدأت عام ،1995
ّ
كلف أنشيلوتي األندية التي ّ
دربها أكثر من مليار يورو في صفقات الالعبني.
ويوجد في املركز الثالث األسباني بيب غوارديوال الذي أنفق في مشواره مع أندية
برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي  1.16مليار يورو.
وك��ان��ت الصفقة القياسية ف��ي مسيرة امل��درب األس�ب��ان��ي ض��م املهاجم السويدي
زالتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة مقابل سبعني مليون يورو.
ويغلق املدرب التشيلي مانويل بليغريني قائمة املدربني الذين تخطوا حاجز املليار
يورو خالل مسيرتهم في الصفقات التي طالبوا بها.
وكانت أب��رز فترات االستثمارات املالية لبليغريني في  ،2009عندما ك��ان مدربًا
لريال مدريد ،حيث تعاقد النادي امللكي مع كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا
وكريم بنزيمة وتشابي ألونسو ،وكانت صفقة النجم البرتغالي األغلى في التاريخ
وقتها.
وبلغ حجم الصفقات التي أبرمت تحت مسؤولية بليغريني مع مختلف األندية التي
أشرف عليها  1.07مليار يورو.

عين مبابي على «الثالثية»
لقطة من لقاء بين فريقي غاريسون غانرز وويلباك واندرز

قواعد غريبة
في أصغر دوري كرة بالعالم
دائ �م��ا م��ا ت�ش�ه��د ك ��رة ال �ق��دم ف��ي مالعبها
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �غ ��رائ ��ب وال �ع �ج ��ائ ��ب ،ال �ت��ي
ت �ج��ذب ان �ت �ب��اه ال �ن��اس ح ��ول ال �ع��ال��م ،لكن
ربما أغربها ما يحصل في سانت ماري
إح��دى جزر سيلي البريطانية االستثناء
الوحيد ،إذ يجري الديربي فيها أسبوعيًا
تقريبا.
وت� �ع ��د س ��ان ��ت م� � ��اري أك� �ب ��ر ج � ��زر س�ي�ل��ي
الواقعة في األرخبيل املمتد على املحيط
األطلسي والتابعة للحكومة البريطانية،
والتي يبلغ عددها  150جزيرة ،وال يزيد
عدد سكانها عن  2.250ألف نسمة حسب
آخر إحصاء.
وت�ح�ظ��ى س��ان��ت م ��اري ب��ال��ري��ادة ف��ي ك��رة
ال�ق��دم هنالك ،وذل��ك الحتضانها ال��دوري
الرسمي لجزر سيلي ،وال��ذي يعد أصغر
دوري ف��ي ال �ع��ال��م ،ل�ج�ه��ة أن ��ه ي�ل�ع��ب بني
ف��ري�ق�ين ف�ق��ط م�ن��ذ  ،1980يتنافسان على
لقب البطولة وكأس رسمية ودرع خيرية.
ً
وت ��أخ ��ذ ال � � ��درع ال �خ �ي��ري��ة ش� �ك�ل�ا م�ب�ت�ك�رًا

للغاية ،إذ تلعب بني بطل ال��دوري وفريق
مجمع من زائري املدينة وكبار السن ممن
كان لهم في أيام الصبا شغف بالكرة.
وي�ل�ع��ب ال � ��دوري ال��رس �م��ي م��ن  20ج��ول��ة،
ي� �ت ��وج ف �ي �ه��ا ص ��اح ��ب أع� �ل ��ى رص� �ي ��د م��ن
ال �ن �ق ��اط ب��ال �ل �ق��ب ،وي �ن �ط �ل��ق ال � � ��دوري ف��ي
أك �ت��وب��ر وي�خ�ت�ت��م ف��ي م��اي��و ،وي �ج��رى كل
صباح يوم أحد طوال هذه الفترة.

استعدادات فريدة من نوعها
ف��ي ي��وم ك��ل س�ب��ت يتجمع الع�ب��و فريقي
غ� ��اري � �س� ��ون غ � ��ان � ��رز ووي � �ل � �ب� ��اك وان� � � ��درز
املتنافسني في الدوري ،حيث يتم تنصيب
ال ��راي ��ات ال��رك �ن �ي��ة ،م � ��رورًا ب�ث�ب�ي��ت امل��رم��ى
امل �ت �ح��رك ،ف��ي ح�ي�ن ي�ن�ص��رف آخ� ��رون إل��ى
ردم الحفر التي أحدثتها األران��ب ،والتي
تلوذ بامللعب الصغير ف��رارًا من عواصف
األطلسي املستمرة.
وت� ��واج� ��ه م �ن �ظ �م��و ال �ب �ط��ول��ة ال �ك �ث �ي��ر م��ن
امل �ص��اع��ب ،أب ��رزه ��ا ت �ق �ل �ب��ات ال �ط �ق��س ،إذ

!

غ��ال �ب��ًا م ��ا ت �ه��ب ع �ل��ى ال �ج��زي��رة ع��واص��ف
مرعبة تستمر نحو أسبوع.

قوانني غريبة

ع � �ل� ��ى ال � � ��رغ � � ��م م � � ��ن ت� �س� �ج� �ي ��ل ال� �ب� �ط ��ول ��ة
واع�ت�م��اده��ا م��ن ق�ب��ل االت �ح��اد اإلن�ك�ل�ي��زي،
باعتبارها بطولة داخلية بغرض الترفيه،
وب��ال �ت��ال��ي اع �ت �م��اده��ا م��ن ق�ب��ل ف�ي�ف��ا ،ف��إن
هنالك قوانني غريبة تحكمها.
وأثناء االجتماع التنسيقي لوضع برمجة
ال � � ��دوري ي �ح �ض��ر م �م �ث �ل��ون م ��ن ال�ف��ري�ق�ين
امل�ت�ن��اف�س�ين ف��ي ال � ��دوري ،وي�ط�ل��ب منهما
رئ� �ي ��س ال� � � ��دوري ج �ي �ب��ون��س أن ي �ت �ب��ادال
الع �ب�ين اث �ن�ي�ن ،م��ن أج ��ل ت��وف�ي��ر ال�ت�ن��اف��س
وضبط ميزان القوة بني الفريقني.
وماليًا ،يكلف انضمام الالعب لفريق نحو
 50دوالرًا ،لكن الشرط األهم هو أن تلتزم
عائلة الالعب املنضم حديثًا بحضور كل
م�ب��اراة م��ن أج��ل تشجيعه ،ومنح امل�ب��اراة
طابعًا جماهيريًا ملتهبًا.

كشف مهاجم باريس س��ان جيرمان كيليان مبابي ان��ه يحلم هذا
العام بإحراز ثالثية «دوري ابطال اوروب��ا ،كأس أوروب��ا واأللعاب
األوملبية» مع ناديه ومنتخب بالده.
وج ��اء ك�ل�ام م�ب��اب��ي ،خ�ل�ال اف�ت�ت��اح مؤسسته ال�خ�ي��ري��ة ،ال�ت��ي تضم
 98طفال ت�ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين  9و 16س�ن��ة ،وي��أت��ون م��ن «أوس��اط
اجتماعية مختلفة» ،ليساعدهم على تحقيق «أحالمهم».
وف��ي س��ؤال عما ه��و حلمه لعام  ،2020ق��ال بطل العالم ع��ام 2018
مع منتخب بالده «إحراز ثالثية دوري ابطال اوروبا وكأس اوروبا
وااللعاب االوملبية .سيكون االمر ال بأس به!».
واض ��اف« :ي�ب��دو ه��ذا االم��ر صعب امل�ن��ال ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،لكني
سأحاول جاهدا تحقيق هذا الحلم .سأشعر بفخر كبير اذا نجحت
في املساهمة في إح��راز اول لقب لباريس سان جيرمان في دوري
أب �ط��ال أوروب � � ��ا ،واالس� �ت� �م ��رار ف��ي م �س��اع��دة ب�ل��ادي ع �ل��ى م��واص�ل��ة
االنتصارات».

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري االنكليزي (المرحلة الرابعة والعشرون)
ليستر سيتي × وست هام

مساء
10.30
ً

beIN Sports HD 3

توتنهام × نوريتش

مساء
10.30
ً

beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × بيرنلي

مساء
11.15
ً

beIN Sports HD 2

كأس ايطاليا (ربع النهائي)
يوفنتوس × روما

-

مساء
10.45
ً

كأس الرابطة الفرنسية (نصف النهائي)
ستاد ريمس × سان جيرمان

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 6

كأس اسبانيا (دور الـ )32
إيبيزا × برشلونة

مساء
9.00
ً

-

اونيونيستا ساالمنكا × ريال مدريد

مساء
11.00
ً

-

الحرارة

األربعاء

الطقس
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الصغرى

21

الكبرى

الرطوبة

%88

غير مستقر مع فرصة للغبار وأمطار متفرقة تكون رعدية
أحياناً والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 25ـــ  60كلم /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

9.37 11.14

3.55 4.35

ً
ظهرا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

2.57 5.19
فجر

الصــــالة

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس

رنة قلم

أحمد الصراف

إقبال األحمد

د .طارق العلوي

a.alsarraf@alqabas.com.kw

أحمد الفضل ..ما أروعك!
تقال ّأمور مهمة وخطيرة كثيرة تحت قبة «عبداهلل السالم»،
ويتعلق ج��زء منها باملصلحة العامة ومصير ال��وط��ن ،إال
أن�ه��ا تمر م��ن دون أن يعلم بها حتى املعنيون ب��األم��ر ،إن
ل��م ي�ت��واج��دوا ف��ي ال�ب��رمل��ان وق��ت اإلدالء بتلك التصريحات
أو امل��داخ�لات .وألهمية بعض ه��ذه القضايا وجدنا أن��ه من
الضروري تسليط الضوء عليها بني الحني واآلخر.
ف��ي مقابلة تلفزيونية للنائب السابق م�ب��ارك الدويلة طلب
ح��رف�ي��ًا م��ن ال�ن��ائ��ب ال�ح��ال��ي أح�م��د ال�ف�ض��ل أن ي�ت��رك��ه لحاله
وال ي �ت �ع��رض ل� ��ه ..وض � َّ�م ��ن ك�ل�ام��ه ت �ه��دي �دًا واض �ح ��ًا بحق
النائب الفضل ،فما ك��ان من ه��ذا األخير إال أن ق��ام بقراءة
نص س��ؤال سبق أن وجهه إلى وزي��رة اإلسكان ،وإجابتها
على السؤال ،حيث طلب منها إفادته بتاريخ تسجيل «دار
ال��دوي �ل��ة ل�لاس�ت�ش��ارات ال�ه�ن��دس�ي��ة» ف��ي س�ج�لات مؤسسة
ً
الرعاية السكنية ،بعد أن وجد النائب الفضل إخ�لاال بدور
ومسؤولية الشركات القائمة على إقامة املدن السكنية ،سواء
من ناحية اختيار موقع هذه املدن الجديدة أو طريقة تنفيذ
امل �ش��روع ،وكيف أن مالك إح��دى ه��ذه ال�ش��رك��ات ظهر على
قناة تلفزيونية وطلب ،بطريقة تتضمن تحديًا ،من ٍّأي كان
أن يسأل عن الشركة التي يمتلكها ،والتي لها مناقصات
مع الدولة ،ويثبت أن عليها أي مخالفات! ومن هذا املنطلق
أي�ض��ًا ق��ام ال�ن��ائ��ب أح�م��د ال�ف�ض��ل ب ��دوره م�ش��رع��ًا وم��راق�ب��ًا
حيث ذكر أنه
ألعمال السلطة التنفيذية وبني هذه املخالفاتّ ،
تلقى إجابة من الوزارة تتكون من  120صفحة تعلقت بالرد
على س��ؤال عن «دار الدويلة» ،وتبني منها أن م��دة التأخير
في املشروع األول بلغت  .%120وفي املشروع الثاني بلغت
نسبة التأخير  ،%647حيث كان يفترض أن ينتهي تنفيذ
ال�ع�ق��د خ�ل�ال  18ش �ه �رًا ،لكنه ام�ت��د لعشر س �ن��وات وث�لاث��ة
أشهر .وفي العقد الثالث كانت نسبة التأخير  ،%128وأن
هناك غرامة تأخير قيمتها  320ألف دينار لم تحاول الدولة
تحصيلها من الدويلة ،وأن قيمة املشاريع الثالثة بلغت أربعة
ماليني و 467ألف دينار ،وأن عقد مدينة صباح األحمد لم
ينفذ بالكامل على الرغم من مرور أكثر من  10سنوات على
امل�ش��روع ،والكارثة أن املبلغ املحجوز على ال��دار ال يتجاوز
 12ألف دينار.
ووص��ف النائب الفضل األم��ر بالتهاون غير املبرر ،وطالب
الوزيرة املعنية بإحالة كل هذه املخالفات إلى النيابة العامة
للتحقيق فيها ،مع تقارير ديوان املحاسبة التي انتهت إلى
ع��دم ك�ف��اءة «دار ال��دوي�ل��ة» ،وه��ي التوصية التي ت�ك��ررت في
مالحظات الديوان من عام .2012
وختم النائب الفضل مداخلته بطرح تساؤل خطير ،هو ُّلب
مقالنا ه��ذا وال�غ��رض األس��اس��ي منه ،حيث ق��ال إن السؤال
أظهر نفوذًا قويًا ودائمًا لشخصيات معينة ،وإن هذا النفوذ
سمح باستمرار هذه الجهات في نيل العقود واملناقصات
على الرغم من مخالفاتها!
ن�ض��ع م�ض�م��ون ه��ذا امل �ق��ال ب�ت�ص� ُّ�رف ك��ل ص��اح��ب ضمير
ليتساءل معنا ومع النائب الفضل :إلى متى كل هذا التراخي
في محاسبة املخالفني؟! إلى متى هذا السكوت غير املبرر
عنهم؟ ومتى ينتهي تحكم اإلخوان في مفاصل الدولة؟!

باشتراك  6.99يورو شهريا ً

ّ
تبث في أوروبا..
Disney+
 24مارس

l.alahmad@alqabas.com.kw

يا زين عيالنا
ق��در م��ا ن�ت� ّ
�ذم��ر ون�ع� ّ�ب��ر ع��ن إح�ب��اط�ن��ا وي��أس�ن��ا لبعض
ال �ق �ض��اي��ا ع �ن��دن��ا ب��ال �ك��وي��ت ،إال أن ه �ن��اك ب ��ارق ��ة ،لن
ً
أسميها «أمال» ،بل هي طاقة من النور واألمل والتفاؤل،
ن �س �ت �م��ده��ا م ��ن ب �ع��ض ال �ع �ن��اص��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ك��ل
مجاالت العمل داخل الكويت ..تنسينا كل هذه الهموم
وتعمينا عنها لنرى مكانها ّ
كمًا من التفاؤل والفخر
َ
الالمحدودين.
ش�ب��اب�ن��ا ال�ك��وي�ت��ي ال�ج�م�ي��ل امل �ب��دع ف��ي ش�ت��ى ق�ط��اع��ات
الحياة من الجنسني هو ما بقي لنا من أم��ل ،وه��و ما
نعقد عليه كل إش��راق��ات الغد ومستقبل ه��ذه الحياة،
خ �ص��وص��ا ش �ب��اب �ن��ا م� ��ن األط � �ب� ��اء واالس� �ت� �ش ��اري�ي�ن
املنتشرين في مستشفياتنا ..اهلل يحميهم ويحرسهم،
هم وكل شبابنا الناجح.
أكثر من موقف المست فيه ماذا يعني أن يقوم طبيب
كويتي أو فريق من األطباء الكويتيني بإجراء عمليات،
ّ
والتميز ..ملست قدر الفخر
ليست عادية ،تحتاج الدقة
والزهو الذي يشعر به املريض وأهله ..عندما يقف هذا
الطبيب الشاب أو ذاك الفريق للتحدث ب��ذات اللهجة..
ويتفاعل كما تعلم في ذات البيئة وذات الحياة.
ّ
شباب يرفع الرأس ويبعث على الفخر ..شباب متمكن
ّ
تولى مهمة إكمال الطريق في وزارة الصحة والعيادات
ّ
الخاصة ،بعد أن قدم لنا إخواننا وأشقاؤنا من األطباء
غير الكويتيني ال��ذي��ن ال ننسى فضلهم ودوره ��م في
النهوض بقطاع الصحة في الدولة.
وال يمكن أن ننكر دور األط �ب��اء غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين في
تدريب بعض هذا الشباب من األطباء ،حتى تمكن من
نفسه ووقف بكل ثقة يجري أصعب العمليات وأكثرها
دق��ة ..ويتابعها ويتفاعل مع كل تطوراتها وأعراضها
الجانبية.
أيضا ّ
نقدر وزارة الصحة التي دعمت هذا الشباب من
ّ
األط�ب��اء ووف ��رت ل��ه سبل االرت �ق��اء وراح��ة العمل حتى
خ��رج لنا جيل من األط�ب��اء الكويتيني املتمكنني ،يرفع
الرأس ّ
ويبيض الوجه.

إال أن��ه ال ي��زال هناك من األط�ب��اء من الشباب الكويتي
املبدع ال��ذي ينتظر الفرص ليمارس عمله على أرضه
وب�ين أهله ..ولكنه لم يجد الفرص املتاحة ..في الوقت
الذي تتسابق املستشفيات الخليجية والعاملية للفوز به
ّ
وضمه لها ..لتسمى نجاحاته باسم هذه ال��دول ..رغم
أن الكويت ب�لاده ه��ي التي أوصلته إل��ى ه��ذا املستوى
املتميز من العلم والتخصص.
صحيح أننا انتظرنا كثيرا حتى وصلنا إلى ما نحن
عليه ال�ي��وم..ع�ن��دم��ا ت�س��أل ع��ن أف�ض��ل دك �ت��ور يجري
ّ
ال�ع�م�ل�ي��ة «ال �ف�لان �ي��ة» ،ال �ت��ي ت�ح�ت��اج ك�ث�ي�رًا م��ن ال�ت�م��ك��ن
والقدرات العالية ..فتعرض عليك أسماء أغلبيتها من
األط�ب��اء الكويتيني ..وبعضهم فى سن أبنائك ..ولكن
هذا هو مدعاة فخرنا وتفاؤلنا بهذا البلد.
أعرف أن هناك كويتيني ّ
متميزين في قطاعات كثيرة..
ولكنني خصصت مقالي هذا للقطاع الطبي؛ ألهميته
في حياتنا اليومية.
شكرًا أطباءنا املتميزين ..وشكرا ألنكم تبعثون فينا
األمل والتفاؤل بهذا البلد ..فكما هناك سلبيات ..يكفينا
أن وج��ودك��م وت�م� ّ�ي��زك��م وع�ط��اءك��م ت��روي فينا عطشا
لرؤية أبناء هذا البلد يبدع كل في مجاله وتخصصه..
شكرًا ألنكم كويتيون في كل شيء.
شكرًا لكم.

***
نبارك البن الكويت د.وضاح الرفاعي اختياره «أفضل
ج � ّ�راح للسرطان ف��ي والي��ة واش�ن�ط��ن األم�ي��رك�ي��ة لعام
 ..»2019وه��و ال��ذي يشغل حاليا ومنذ فبراير 2018
منصب الرئيس اإلقليمي لجراحات األورام وكرسي
«جون ديلون» لدراسات جراحة األورام في مستشفى
م�ي��دس�ت��ار ج ��ورج ت ��اون ب��واش�ن�ط��ن ..وه��و أول طبيب
عربي يتولي هذا املنصب.
«ش�ن��و» ن��اق��ص «ع �ش��ان» نقتنع ب��أن د.وض ��اح ّ
مميز،
ّ
ويستحق أن يكون في «ديرته»؟

5.17 6.42
شروق

مغرب

6.38 12.00
ظهر

شاطئ الكلمات

عصر

عشاء

t.alalawi@alqabas.com.kw

والله إنك تدري!
من ضمن أصحاب «الرأي» ،الذين يطالب النائب املستجوب وزمالؤه بالعفو
عنهم ،م��ن أدان�ت��ه املحاكم الكويتية بحكم نهائي بجريمة اإلس ��اءة للذات
َ ُ َ َ
َْ
األميرية .ونحن نستشهد باآلية الكريمة َ«و ِإن ت ْعفوا َوت ْصف ُحوا َوتغ ِف ُروا
ور َّر ِح ٌ
َفإ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
يم» .لذا فإن العفو والصفح أمران محمودان ..لكن ما بال
ِ
أقوام تنادي« :اللهم اغفر لي ولربعي ..وال تغفر ألحد معنا أبدًا»!
فإن كانت اآلراء قد صدرت من «ربعهم» فذنبهم مغفور وسعيهم مشكور،
حتى لو ك��ان القضاء الكويتي قد أدان بعض تلك اآلراء واعتبرها إس��اءة
يجرمها القانون .وأما إن كانت اآلراء قد صدرت من غير «ربعهم» ،وهي
آراء لم يجرمها قضاء ولم تخالف قانونًا ..فجزاؤها «طرح الثقة» ..وبئس
املصير!
ال يهم نتيجة االستجواب ،فالضرر قد وقع .إذ كشف هذا االستجواب عن
«ازدواجية» صارخة في املعايير ..عند من كان يرفع شعارات الدفاع عن
املساواة في حقوق اإلنسان ،وعلى رأسها الحق في «التعبير عن ال��رأي».
فقد أعلن هؤالء أن حرية التعبير مثل «صكوك الغفران» ،ال ينبغي أن تمنح
إال لـ« ..جماعتهم» ومن لف لفيفهم!
وأما ملن خالفهم ال��رأي ،فإن مجرد تصريح بأن «هناك من يغازل قواعده
االنتخابية» ،يكون قد مس بـ«الذات النيابية» لهؤالء النواب ..وعليه تكون قد
حلت اللعنة والغضب من السماء ،وحق على قائل التصريح أن ُيحرق في
االستجواب ،كما كانت تحرق الساحرات في أوروبا العصور الوسطى!
ً
أمر مخجل أن يصعد نائب مستجوب فيقول منفعال« :اهي ليش تقول عنا
إننا نغازل قواعدنا االنتخابية ..خالص إحنا بنطرح فيها الثقة»!
فمثل هذا التصريح قد يصلح لسنة ثانية روضة ،حينما يقول طفل لزميله:
«ان��ت ليش ت�ق��ول عني م��و ح�ل��و ..أن��ا م �ح��ارب��ك»! ..لكنها ال تصلح لنواب
مجلس أمة يمثلون واجهة «الديموخراطية» في املجتمع الكويتي!

***

ً
ختم النائب املستجوب مرافعته قائال« :ونؤكد أننا ال نحاسب الوزيرة على
آرائها وأفكارها السابقة ..بل على اإلنكار والتكذيب والطعن في النواب
بعدما أدت القسم»!
واهلل إنك تدري أنك تحاسبها على «آرائها وأفكارها» السابقة ..واهلل إنك
تدري ..واهلل إنك تدري..
مع االعتذار من النائب الحميدي السبيعي.

أول امرأة تلعب في مباراة نسائية احترافية في الكويت

الكويتية سهام الخريف..
بطلة العالم لألندية في الكيك بوكسينغ
بيبي الخضري
ل��م ت�ع��د ال��ري��اض��ة بمختلف أل�ع��اب�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت ح�ك�رًا على
الرجل ،إذ قطعت الفتاة خطوات عمالقة على طريق التطور،
ف�ه��زم��ت ال�خ�ج��ل م��ن ن �ظ��رة امل�ج�ت�م��ع ،ووص �ل��ت إل ��ى منصات
التتويج في املحافل الدولية.
تقول العبة الفنون القتالية املختلطة ومدربة الكيك بوكسينغ
وبطلة العالم لألندية ف��ي الكيك بوكسينغ س�ه��ام الخريف:
«ي��رى البعض أن أل�ع��اب الفنون القتالية والكيك بوكسينغ
تعتبر م��ن ال��ري��اض��ات العنيفة ،ول�ك��ن م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري هي
ري��اض��ة ع�ل��ى ك��ل ف �ت��اة ت�ع�ل�م�ه��ا ،وأي �ض��ًا األط� �ف ��ال ،ليتعلموا
الدفاع عن النفس وليصلوا إلى مستويات عالية في اللياقة».
وأض ��اف ��ت«:م ��ن ال�س�ه��ل ع�ل��ى ال �ف �ت��اة م �م��ارس��ة ري��اض��ة الكيك

بوكسينغ أو أي ري��اض��ة بالفنون القتالية إن ك��ان��ت تمتلك
اإلرادة ،وذلك من تجربة شخصية ،حيث كنت أعاني من زيادة
الوزن وضيق تنفس ،ولم أتخيل أن أكون يومًا ما بطلة عالم
في هذه الرياضات ومدربة خاصة للفتيات».
وعن بدايتها ،قالت« :بدأت في هذه الرياضات قبل  3سنوات،
ح�ي��ث م��ارس��ت ال �ك��رات �ي��ه ،وم ��ن ث��م دخ �ل��ت ف��ي م �ج��ال ال�ف�ن��ون
القتالية ،حيث كانت البداية في البطوالت املحلية الخاصة
بالهواة ،ولجان الكيك بوكسينغ ساهمت في تطويري ،حيث
ن�ظ�م��ت ع ��ددًا م��ن ال �ب �ط��والت ال �خ��اص��ة ب��ال �س �ي��دات ،ث��م وف��رت
لي فرصة للمشاركة في بطولة خاصة باملحترفني الرجال،
وك�ن��ت ال�ف�ت��اة ال��وح�ي��دة وأول أم ��رأة كويتية ت�ش��ارك ف��ي هذه
ال�ب�ط��ول��ة ال �خ��اص��ة ب��ال�ك�ي��ك ب��وك�س�ي�ن��غ ،وه �ن��ا دخ �ل��ت ت��اري��خ
الكيك بوكسينغ الكويتي كأول امرأة وبطلة تلعب في مباراة
نسائية احترافية».

سهام الخريف

أحمد بدر
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة «وال ��ت
دي� ��زن� ��ي» األم �ي��رك �ي��ة،
ع ��ن إط� �ل��اق خ��دم�ت�ه��ا
للبث املباشر املشفرة
 ،Disney Plusفي دول
أوروبا ،يوم  24مارس
املقبل.
ووف ��ق م��وق��ع «ت ��ك رادار» ال�ت�ق�ن��ي األم �ي��رك��ي ،ف ��إن ع�م�لاق��ة اإلن �ت��اج
السينمائي ديزني ،ستطلق خدمتها للبث املباشر إل��ى بريطانيا
وبقية دول أوروب ��ا خ�لال النصف ال�ث��ان��ي م��ن شهر م��ارس املقبل،
حيث من املقرر أن يكون سعر االشتراك الشهري للخدمة  6.99يورو
شهريا ،أو  69.99يورو سنويا.
ولفت املوقع إلى أن الخدمة ،التي أطلقت للمرة األول��ى في هولندا
وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وك �ن��دا وأس�ت��رال�ي��ا ف��ي نوفمبر  ،2019أح��دث��ت
ت�غ�ي�ي��را ف��ي ج��دول�ه��ا للبث ف��ي أوروب � ��ا ،وال ��ذي ك��ان م �ق��ررا ي��وم 31
مارس ،قبل تقديم موعده أسبوعا ،ليصبح  24مارس.
وم ��ن امل �ق��رر أن ي�ت��م ال �ب��ث ال �ج��دي��د ف��ي ك��ل م��ن ب��ري�ط��ان�ي��ا وأي��رل �ن��دا
وف��رن�س��ا وأمل��ان�ي��ا وإيطاليا وأسبانيا والنمسا وس��وي�س��را ،ودول
أخ��رى ،بينما ال توجد أي معلومات حتى اآلن ح��ول موعد إط�لاق
الخدمة في منطقة الشرق األوسط.

الوفيات
● عبدالرحمن مبارك يوسف القبندي 64( ،عامًا) ،شيع،
للرجال :ضاحية عبداهلل السالم ،ق ،1شارع راشد بورسلي،
م ،11الديوان خلف املنزل ،للنساء :العدان ،ق ،7ش ،18م ،16ت:
.99948440 - 97906336 - 99929966
● فاطمة عبد علي ناصر حسين اإلبراهيم ،زوجة فاضل
حبيب اإلب��راه�ي��م 62( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ل�ل��رج��ال :املنصورية،
حسينية األوحد ،شارع محمد جاسم الوزان ،للنساء :مبارك
الكبير ،ق ،1ش ،7م ،7ملحوظة( :عزاء الرجال والنساء اعتبارًا
من اليوم) ،ت.66689960 :
● محمد عبدالمانع الصوان العجمي 81( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
للرجال :بيان ،ق ،11ش ،1م ،3للنساء :بيان ،ق ،11ش ،1م ،1ت:
.65663399 - 97729211
● عبدالعزيز جاسم محمد المويجد 74( ،عامًا) ،التشييع
بعد ص�لاة عصر اليوم ،للرجال :بيان ،ق ،4الشارع الثاني،
م ،24للنساء :الفنطاس ،ق ،4ش 27 / 50 ،15مدخل (ب) ،ت:
.97210110 - 99541237
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

َّ
تتخلص من ضغوط «الملكية»..
ماركل
وتتجوَّ ل باسترخاء مع كلبيها
محمد مراح
بابتسامة ع��ري�ض��ة ،ظ�ه��رت ميغان
م��ارك��ل ،ال�ت��ي ف�ق��دت ل�ت� ِّ�وه��ا ألقابها
امللكية برفقة زوجها األمير هاري،
ال��ذي لم يعد أميرًا منذ القرار الذي
أص ��درت ��ه ج ��دت��ه امل �ل �ك��ة إل �ي��زاب �ي��ث،
ب� �ت� �ج ��ري ��ده وزوج� � �ت � ��ه م� ��ن األل� �ق ��اب
امللكية في بريطانيا ،ظهرت ميغان
ّ
تتجول
ه��ي واب�ن�ه��ا أرت �ش��ي ،وه��ي
برفقة كلبيها ف��ي منطقة فانكوفر
بكندا.
ورص� � � � � � � ��دت ع� � � ��دس� � � ��ات ك � ��ام� � �ي � ��رات
امل � � � �ص� � � � ّ�وري� � � ��ن م � � �ي � � �غ � ��ان ت � �ت � �ج � � ّ�ول
ب� ��اس � �ت� ��رخ� ��اء ،ق� �ب� �ي ��ل س � ��اع � ��ات م��ن
وص� ��ول زوج �ه��ا األم �ي��ر ه� ��اري إل��ى
كندا ،وك��ان برفقتها ابنها أرتشي،
َ
إضافة إلى رجلي أمن من الحماية
امللكية ،وفق ما كشفت عنه صحيفة
 Daily Mailالبريطانية.

َ
وت�ق��ول الصحيفة إن ظ�ه��ور رجلي
أم��ن من الحماية امللكية مع ميغان
أع � � � ��اد ال� � �ج � ��دل ح � � ��ول م � ��ا إذا ك ��ان
داف � �ع� ��و ال� �ض ��رائ ��ب ال �ب��ري �ط��ان �ي��ون
أو ال �ك �ن��دي��ون س �ي��دف �ع��ون ف��ات��ورة
ال� �ح� �م ��اي ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ال� �ب ��ال� �غ ��ة 3
م�لاي�ين جنيه إسترليني بالنسبة

الى هاري وميغان.
ه ��ذا ،وك�ش�ف��ت الصحيفة أن األم�ي��ر
هاري ّ
تهرب من أول لقاء يجمعه مع
شقيقه ويليام في قصر باكنغهام،
م� �ن ��ذ إع� �ل ��ان ت� �ج ��ري ��ده م� ��ن أل �ق��اب��ه
امللكية.
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رئيس «أبل» يستثمر أمواله
في شركة تنتج «دش استحمام»
أحمد بدر
كشفت وكالة بلومبيرغ األميركية أن
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ع�م�لاق صناعة
التكنولوجيا «أب��ل» ،تيم ك��وك ،ن��ادرا
ما يستثمر وقته أو ماله في منتجات
ال تحمل شعار الشركة التي يرأسها،
ولكنه ّ
غير ه��ذا االت�ج��اه بعدما جرب
«رأس دش» أو «م � ��رش اس �ت �ح �م��ام»
وص� �ف ��ه ب� �ـ«ال� �ن� �م ��وذج ��ي» ف� ��ي ص��ال��ة

ألعاب رياضية منذ  5سنوات.
وت��وض��ح ال��وك��ال��ة ،أن فيليب وينتر،
ال � � � ��ذي ط � � ��ور رأس ال� � � � ��دش ،امل �س �م��ى
«نيبيا»  ،Nebiaك��ان انتقل إل��ى سان
فرانسيسكو في  2014لتنفيذ فكرته،
ال�ت��ي اع�ت�م��دت على اس�ت�ه�لاك كميات
أق� � ��ل م � ��ن امل� � �ي � ��اه ،م � ��ع ال � �ح � �ف ��اظ ع �ل��ى
أداء وظ�ي�ف�ت��ه ب�ن�ف��س ال �ك �ف��اءة ،ن�ظ��را
لتصميمه من م��واد ،بينها األملنيوم،
لذلك رأى أن «أبل» يمكنها صناعته.

وت� �م� �ك ��ن وي� �ن� �ت ��ر م � ��ن إق� � �ن � ��اع ص ��ال ��ة
رياضية في وادي السليكون بإجراء
اخ� �ت� �ب ��ارات وت� �ج ��ارب ع �ل��ى اب �ت �ك��اره،
ح �ي��ث رك �ب �ت��ه ال � �ص� ��االت ال��ري��اض �ي��ة،
وان� � � �ت� � � �ظ � � ��ر ه � � � ��و ل� � �ل� � �ح� � �ص � ��ول ع� �ل ��ى
امل�ل�اح �ظ��ات ،ل�ي�ل�ت�ق��ي م �ص��ادف��ة بتيم
ك��وك ،ال��ذي س��أل��ه عما إذا ك��ان يرغب
ف��ي االس�ت�ث�م��ار ب��اخ�ت��راع��ه ،موضحة
أنه كان متحمسا للمنتج ،رغم أنه لم
يجرب سوى النموذج األولي.

اكتشاف جديد ِّ
يبشر بالقضاء
على معظم أنواع السرطان
كشف أطباء في جامعة كارديف باململكة املتحدة ،عن نوع جديد من الخاليا
املناعية يعالج السرطان ،وهو ما قد يؤدي إلى ّ
تقدم كبير في مسار العالج.
وق��ال��ت صحيفة م�ي��رور البريطانية :إن باحثني بجامعة ك��اردي��ف كانوا
ي�ح�ل�ل��ون ع�ي�ن��ات م��ن ال ��دم وي�ب�ح�ث��ون ع��ن ال�خ�لاي��ا امل�ن��اع�ي��ة ال�ت��ي تمكنها
ّ
يتوصلوا إل��ى ن��وع جديد تماما من «الخاليا
محاربة البكتيريا ،قبل أن
التائية».
والخاليا التائية « »T cellتشكل مجموعة من الخاليا الليمفاوية املوجودة
بالدم ،وتلعب دورا أساسيا في املناعة الخلوية.
وسيناسب هذا العالج جميع األعمار ،حيث ستتم من خالله إزال��ة خاليا
مناعية وتعديلها ،وم��ن ث��م إع��ادت�ه��ا م��رة أخ��رى إل��ى امل��ري��ض ،ويستطيع
أيضا التمييز بني الخاليا املصابة بالورم واألخ��رى السليمة ،حيث يقتل
املصابة فقط.
وفي هذا الصدد ،ذكر البروفيسور أندرو سيويل ،املؤلف الرئيسي للدراسة
والخبير في الخاليا التائية ،وفق «تلغراف» ،انه «من غير املعتاد» العثور
على خلية تملك إمكانيات هائلة ملكافحة السرطان.
وأضاف« :كان هذا اكتشافًا رائعًا ..لم يكن أحد يعلم بوجود هذه الخلية».
وت��اب��ع «اكتشافنا يثير احتمال التوصل إل��ى ع�لاج واح��د يناسب جميع
أن��واع السرطان ..هذا النوع من الخاليا التائية يمكن أن يكون ق��ادرا على
تدمير الكثير من أشكال السرطان ..في السابق لم يكن أحد يعتقد أن ذلك
ممكن».
وأب��رز سيويل أن «ه��ذه الخلية املناعية قد تكون ن��ادرة ج��دا ..أو قد تكون
لدى الكثير من األشخاص ،لكن لسبب من األسباب لم يتم تنشيطها ..نحن
ال نعرف حتى اآلن تفاصيل أكثر».

