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الغانم: ناصر الصباح 
صاحب مشروع 

تنموي جريء

مشروع الحرير والجزر 
ينقل الكويت من حافة 

اليأس إلى قمة الحلم

سعاد عبدالله:   
«عبرة شارع»             
في الكويت ودبي

قضية اليوم

لن يسبقنا 
القطار

كــمــا عــاهــدتــكــم � دائــمــًا، وكما 
ماثلة  يوميًا  تبقى  فإنها  عهدتموها، 
فــــي مــحــكــمــة الـــــقـــــراء، فـــهـــم عــضــدهــا 
بوصلتها  تــوجــيــه  فـــي  ومــســاهــمــون 
ة الحياة، 

ّ
وهي ال تتردد، فالتجديد سن

والــــوقــــوف يجعل  مــــوات  ـــركـــود  ال ألن 
القطار يمر تاركًا املتلكئ من الركاب.

� اليوم في حلة جديدة، وهي ال 
تبدل في الخطوط وأشكال الصفحات 
فحسب، بل تجرأت، نعم تجرأت ع لى 
تعديل خط االسم وشكله، بعد صراع 

مع الذات ونقاش طويل وحاد.
� اســـــم عــــريــــق، لـــكـــن الـــعـــراقـــة 
تستحيل تحنيطًا إن لم تجار الحداثة، 
وعالم الصحافة متغير بسرعة فائقة، 

فاستوجبت املواكبة.
الحظتم من دون شك أننا في األشهر 
املـــاضـــيـــة أدخـــلـــنـــا بــــهــــدوء صــفــحــات 
جديدة، وأبوابًا غير مطروقة، وباشرنا 
مقاربات متنوعة لألحداث، في معظم 

األقسام.
والــــــورشــــــة مـــســـتـــمـــرة، وهــــــي عــمــلــيــًا 
تــارة  تتخللها محطات،  دائــمــة  ورشــة 
تـــتـــنـــاول املـــضـــمـــون، وطــــــورًا تــتــنــاول 
الــشــكــل، لــيــخــدمــا فـــي الــنــهــايــة هــدف 
� األســاســي، وهــو مــادة جيدة 
وذات مصداقية عالية، تعطي للكويت 
صورة عن صحافة محترمة، وتسهم 
فـــي نــشــر الــحــقــائــق، وتــعــمــيــق الــوعــي 
املؤسسات،  واحترام  بالديموقراطية، 
وتــصــويــب عــمــلــهــا عــبــر الــكــشــف عن 

اء.
ّ
األخطاء والخطايا، والنقد البن

إنها مسيرة 47 عامًا مليئة بإنجازات 
وعثرات، لكنها دائمًا في خدمة الحرية 
بالحريات،  والتشبث  الــدولــة  ومفهوم 
 
ً
وستبقى، شكال هــي �،  هكذا 
أن  عسى  متجددًا،  ومضمونًا  جديدًا 

يعجبا جميع القراء. 
�

مقاالت
ص 14

اتجاهات
ص 15

التسالي
ص 23

خدمات ومنتجات
ص 24

«الخارجية» تمهل سفير الفلبين 3 أيام:

منا المرتكبين أو تغادر سلِّ

انخفاض حساب العهد

أكدت مصادر في وزارة املالية لـ � أن الحساب 
الختامي للسنة املالية 2018/2017، الذي تعمل وزارة 
في  انخفاضًا  حاليًا، شهد  منه  االنتهاء  على  املالية 
حساب العهد مع إقفال السنة، بعد أن عمدت الوزارة 
الى تسوية ما قيمته 400 مليون دينار، من إجمالي 
ديــنــار مع  6 مليارات  الــى  التي وصلت  العهد  مبالغ 

نهاية عام 2017/2016.
الرقم  زيــادة وتيرة انخفاض هــذا  املــصــادر  وتوقعت 
خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة مـــع اإلجـــــــراءات الــتــي اتبعتها 
الــوزارة، والتي تضمنت التواصل بشكل مستمر مع 
الجهات الرئيسية املسؤولة عن تضخم هذا الحساب، 

وهي وزارات الخارجية والصحة والتعليم.

نواب أهدروا 30 ساعة من التشريع

الحكومة بدأت إعداد الردود
على استجواب المبارك

مدارس تبيع مذكرات تحتوي على 90% من االمتحان 

الغش ممنوع.. واالمتحان بـ «دينارين»!
مبارك حبيب

أردت نسخة من  إذا  لــكــن  مــمــنــوع..  الــغــش 
االختبار، ادفع دينارين!

هذا أحد أساليب التالعب التي ساهمت في 
مــدارس خاصة  التعليم، وتنتهجه  تراجع 
املرحلتني  فــي  معينة، السيما  مناطق  فــي 
االبتدائية واملتوسطة، حيث تبيع مذكرات 
تنطوي على 90 فــي املــئــة مــن االخــتــبــارات 

للطلبة حتى ينجحوا في االمتحانات.

مراقبون لهذا الوضع يؤكدون ان املدارس 
التي تتبع هذا النهج تؤكد ان هذه املذكرة 
هـــدفـــهـــا مـــســـاعـــدة الـــطـــالـــب فــــي املـــراجـــعـــة، 

لكنها في الواقع امتحان ُيباع للطلبة.
ويــــــرى املــــراقــــبــــون هـــدفـــني لــبــيــع املــــذكــــرة. 
األول: رفع نسبة النجاح أمام أولياء أمور 
التربية بغية تحسني  الطلبة وامــام وزارة 
التعليم في  بــأن  قناعة  وتــكــويــن  الــصــورة 
تلك املدارس يسير على أفضل حال. ثانيًا: 
كسب مبلغ مالي ال بأس به بعد الحصول 

على دينارين من كل طالب.

أمـــــــا مــــــا يـــــؤكـــــد نــــيــــة غــــــش مـــســـبـــق بــبــيــع 
االمـــتـــحـــان، وان مـــا يـــعـــرض لــيــس مــذكــرة 
لــلــمــراجــعــة، فــهــو تــشــديــد بــعــض املعلمني 
عــلــى الــطــلــبــة بـــضـــرورة شــــراء املـــذكـــرة، ما 

يجعل األمر غير اختياري.
الغريب في األمر أن أولياء أمور سئلوا عن 
الظاهرة طلبوا عدم إثــارة الفضيحة، فهم 
املــدارس  إدارات  أن يدفع الضغط  يخشون 
الــــى حـــظـــرهـــا، وهــــو أمــــر قـــد يــعــيــق نــجــاح 
أبنائهم الذين اعتادوا النجاح منذ سنوات 

بواسطة هذا الوضع.

واشنطن:  التمييز 
ضد المرأة مستمر 

في الكويت

مي السكري

األميركية  الخارجية  وزارة  أصــدرت 
امـــــس، تـــقـــريـــرا شـــامـــال حــــول حــقــوق 
االنــــســــان فـــي كـــل دول الـــعـــالـــم، ومــن 
الــى أن هناك  الكويت، مشيرة  بينها 
تــمــيــيــزا ضـــد الــكــويــتــيــات، لــكــنــه أقــر 
في الوقت ذاتــه ان الكويتية حصلت 
وبإمكانها  السياسية  حقوقها  على 
انتخابات مجلس  الترشح وخــوض 

األمة.
وانتقد التقرير عدم قدرة املــرأة على 
مــنــح الــجــنــســيــة ألبــنــائــهــا فـــي حــال 

زواجها من غير كويتي.
وفي ما يتعلق بالحريات العامة، ذكر 
التقرير ان الحكومة الكويتية تراقب 
مــا تتم كتابته على االنــتــرنــت، الفتا 
الــــى وجـــــود مـــا أســـمـــاهـــم «مــعــتــقــلــني 

سياسيني».
وبــخــصــوص الــعــمــالــة الــــوافــــدة، ذكــر 
التقرير انها تعمل تحت ظروف غير 
طبيعية، ويصل عدد ساعات العمل 

ألكثر من 48 ساعة في االسبوع.
وتــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر الـــــى «املــتــشــبــهــني 
بــالــجــنــس اآلخـــــر»، مــشــيــرا الـــى انهم 
يــتــعــرضــون ملــضــايــقــات اجــتــمــاعــيــة 
بدرجة  االخــيــرة  كانت  وان  ورسمية 
أقل، لكن من يقدم على تغيير جنسه 

يكون منبوذا من أسرته وأقاربه.

يوسف المطيري

في ظل مطالبة الحكومة بإقرار 36 مطلبا 
البالد،  فــي  بالتنمية  للنهوض  تشريعيا 
ساهم أعضاء مجلس األمــة خــالل الفصل 
التشريعي الحالي من ديسمبر 2016 حتى 
الـــيـــوم فـــي هــــدر 30 ســـاعـــة مـــن الــتــشــريــع، 
لغيابهم عن نصف الساعة األولــى في 60 

جلسة برملانية.

الـــــنـــــواب  فــــــــإن  وبــــحــــســــب رصــــــــد �، 
ساهموا بشكل غير مباشر في إضاعة 6 
جلسات من عمر املجلس، وذلك بحساب 5 

ساعات للجلسة الواحدة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، عــلــمــت � أن فــريــق 
الرد على محاور استجواب النائب حمدان 
الـــعـــازمـــي املــــقــــدم لــســمــو رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الشيخ جابر املبارك، شرع في العمل أمس 

السبت.
وأكد مصدر مطلع أن «الحكومة مستعدة 

للمبارك،  املقدمني  االستجوابني  ملواجهة 
ولــوزيــر الــنــفــط بخيت الــرشــيــدي، إضــافــة 
إلـــى االســـتـــجـــواب املــتــوقــع تــقــديــمــه الــيــوم 

لوزيرة الشؤون هند الصبيح». 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، رفـــض الــنــائــب عــادل 
الــــدمــــخــــي لــــجــــوء الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى ســـريـــة 
االســتــجــواب، أو حــذف بعض املــحــاور، أو 

اللجوء إلى الدستورية أو التشريعية.

الرشيدي: االنتهاء 
من عوائق محطة 
«النويصيب» قريبًا

«حماس» تنعى البطش.. وأصابع االتهام لـ«الموساد»

اغتيال خبير «درون» فلسطيني في ماليزيا
ـــــعـــــيـــــد إلـــــى 

ُ
فــــــــي عــــمــــلــــيــــة ت

األذهـــــــان اغـــتـــيـــال إســرائــيــل 
«الــحــمــســاوي» الــتــونــســي  لـــ
مــحــمــد الــــــزواري، الــــذي كــان 
يشرف على مشروع لتطوير 
ـــــرة، قــتــل  الـــــطـــــائـــــرات املـــــســـــيَّ
أمــس،  مــجــهــوالن،  مسلحان 
األكـــــاديـــــمـــــي الــفــلــســطــيــنــي 
فــــادي الــبــطــش، الــخــبــيــر في 
أثناء  الكهربائية،  الهندسة 
توجهه إلى صالة الفجر في 

كواالملبور.
مــن  عـــــامـــــا)   35) والــــبــــطــــش 
ســـكـــان مــديــنــة جــبــالــيــا في 
قــــطــــاع غــــــــزة، ويـــعـــيـــش فــي 
مــــالــــيــــزيــــا بــــرفــــقــــة زوجــــتــــه 
وأبــــنــــائــــه الـــثـــالثـــة مـــنـــذ 10 
ســـنـــوات، ويــعــمــل مــحــاضــرا 
في جامعة ماليزية خاصة.

وأطــــلــــق املـــســـلـــحـــان الــــلــــذان 
اســـتـــقـــال دراجــــــــة نــــاريــــة 10 

رصـــــاصـــــات عـــلـــى الــبــطــش، 
أصـــابـــتـــه 4 مـــنـــهـــا، فـــأردتـــه 

قتيال.
ولــــــم تـــســـتـــبـــعـــد الـــســـلـــطـــات 
املــــالــــيــــزيــــة شـــبـــهـــة إرهـــــــاب 
اســــتــــخــــبــــارات  تــــــــــــوّرط  أو 
أجــنــبــيــة، أو بــعــض الــــدول 

فــــــي االغــــــتــــــيــــــال، مـــوضـــحـــة 
«ذوا  الــعــمــلــيــة  مــرتــكــبــي  أن 
مـــــالمـــــح أجــــنــــبــــيــــة وبــــشــــرة 
فــــاتــــحــــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
عــــــــدم كــــونــــهــــمــــا مـــواطـــنـــني 
ماليزيني، ويرّجح أن يكونا 

من «عرقية القوقاز».

ونـــعـــت «حـــمـــاس» الــبــطــش، 
مــــوضــــحــــة أنـــــــه «عـــــالـــــم مــن 
عـــلـــمـــاء فــلــســطــني الـــشـــبـــاب، 
تــــمــــيــــز بــــتــــفــــوقــــه وإبــــــداعــــــه 
الـــــعـــــلـــــمـــــي»، بـــيـــنـــمـــا حـــّمـــل 
والـــــــد الـــبـــطـــش «املـــــوســـــاد» 

املسؤولية عن اغتيال ابنه.
واســـــتـــــحـــــوذ خــــبــــر اغـــتـــيـــال 
البطش على اهتمام وسائل 
وربــط  اإلسرائيلية،  اإلعـــالم 
مـــــراســـــل اإلذاعـــــــــــة الـــعـــبـــريـــة 
بينه  الفلسطينية  للشؤون 
وبـــني اغــتــيــال الـــــــزواري، في 
وقــــــت ذكــــــر كـــبـــيـــر مـــراســـلـــي 
القناة اإلسرائيلية العاشرة 
ألـــــــــون بـــــن دفـــــيـــــد، أنـــــــه «تــــم 
اغتيال أحد مطوري طائرات 
االســـتـــطـــالع لــــدى حـــمـــاس». 
(رويترز، أ ف ب، األناضول)
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اقتصاد | ص29

حمد السالمة
وغنام الغنام

أدخـــلـــت «اســــتــــفــــزازات» الــســفــارة 
الــفــلــبــيــنــيــة لــــدى الـــكـــويـــت قضية 
العمالة في أتون أزمة دبلوماسية 
تــــهــــدد الــــعــــالقــــات بــــني الـــبـــلـــديـــن، 
وســـــــط مـــــوجـــــة اســــتــــيــــاء رســـمـــي 
ونـــيـــابـــي وشــعــبــي مـــن ضــلــوعــهــا 
في عمليات تهريب الخادمات من 

بيوت كفالئهن.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة أن 
«الخارجية» منحت أمس السفير 
 3 مهلة  اوفــيــال  ريــنــاتــو  الفلبيني 
أيـــــام لــتــســلــيــم االشــــخــــاص الــذيــن 
ظـــــهـــــروا فـــــي الــــفــــيــــديــــو يـــهـــربـــون 
شخصا  سيعتبر  واال  الخادمات 
غير مــرغــوب بــه فــي الــكــويــت مما 
يــعــنــي ضــــــرورة مـــغـــادرتـــه الــبــالد 

بأسرع وقت.

واشــــــــــــــــــــارت املــــــــــصــــــــــادر الـــــــــــى ان 
عليها  تحصلت  الــتــي  املعلومات 
االجـــهـــزة االمــنــيــة اثــبــتــت ان احــد 
االشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن ظـــــهـــــروا فــي 
الــفــيــديــو يــعــمــل طــبــيــبــا فـــي احــد 

املراكز الطبية.
باملقابل، وصلت املطالب النيابية 
الدبلوماسية  البعثة  «طـــرد»  حــد 
على خلفية  الــبــالد  مــن  الفلبينية 
انتهاك االعراف الدولية والسيادة 
الــــنــــواب علي  الــكــويــتــيــة، اذ دعــــا 

الـــــدقـــــبـــــاســـــي ومــــــاجــــــد املــــطــــيــــري 
في تصريحات  الكندري  وفيصل 
لــــــ � الـــــــى ضــــــــــرورة اتــــخــــاذ 
قــرارات حازمة منها طرد السفير 
«التصرفات  على  ردا  الكويت  من 
غــيــر املـــســـؤولـــة الـــتـــي قـــامـــت بها 

السفارة».
الخارجية  اســتــدعــت  جهتها،  مــن 
الـــســـفـــيـــر الـــفـــلـــبـــيـــنـــي مــــــرة ثــانــيــة 
شديدة  احتجاج  مذكرة  وسلمته 
االخيرة  اللهجة على تصريحاته 

لوسائل االعالم.
ووســـــط هــــذه املـــطـــالـــبـــات، تــراجــع 
اليه  نسب  عما  الفلبيني  السفير 
غير جادة  الداخلية  وزارة  أن  في 
فـــي تــلــقــي الـــبـــالغـــات املـــقـــدمـــة من 
عــمــالــة بـــــالده، مــشــيــدا بــمــا تــقــوم 
جهود  من  الكويتية  الحكومة  به 

لحماية العمالة.

السفير الفلبيني متحدثا في مؤتمره الصحافي أمس | تصوير هشام خبيز الكويت | ص2

مجلس أمة | ص13

موقع الفيديو
كــشــف مــصــدر مــطــلــع على 
حــيــثــيــات الــفــيــديــو املــســرب، 
الــواقــعــة تــمــت فــي مدينة  أن 
صـــبـــاح األحـــمـــد الــســكــنــيــة، 
ولـــذلـــك تـــم تــســجــيــل قضية 

في مخفر ميناء عبداهللا.

100 فلسرئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف 40 صفحة
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خدمات ومنتجات

الجائزة ألف دينار

«وربة» يعلن الرابحين 
في سحب «السنبلة»

هــذا وقد  الثاني عشر؛  االسبوعي  السنبلة  بنك وربــة سحب  أجــرى 
والصناعه  التجارة  وزارة  عن  ممثل  السحوبات بحضور  إجــراء  تم 

وموظفي بنك وربة.
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــالء الـــذيـــن حــالــفــهــم الـــحـــظ خــــالل ســحــب الــســنــبــلــة 
االســبــوعــي الــثــانــي عــشــر، فقد فــاز كــل مــن عــمــالء بنك وربـــة وحصل 
الرحمن شرفي،  كل منهم على 1000 دينار كويتي وهــم: احمد عبد 
جــمــعــان دخـــني ســالــم الــعــازمــي، حــســني عــلــي عــبــدالــهــادي الــعــازمــي، 

شاوانا عبد العزيز عبدالكريم، وعائشة بدر حامد املال.
األمــوال  بتوفير  الراغبني  لكل  األمثل  الخيار  السنبلة  حساب  يمثل 
وتــحــقــيــق عـــوائـــد مــالــيــة ثــابــتــة عــلــى أرصـــدتـــهـــم فـــي الـــوقـــت نفسه 
باالضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ونظرًا 
ه من 

ّ
لإلقبال الكبير الذي القاه هذا الحساب من قبل العمالء ملا يؤمن

فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على 
التي  الــتــطــورات  وتشمل  العمالء،  استحسان  القــت  السنبلة  حساب 
تمت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحني عبر اضافة 
سحب أسبوعي باالضافة الى السحب الشهري وذلك إلتاحة فرص 
أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار 
كويتي  تذهب إلى 5 رابحني ويتم السحب عليها في يوم الخميس 
من كل أسبوع. باإلضافة الى ذلــك، يستمر سحب السنبلة الشهري 
في بداية كل شهر على الجوائز الكبرى - بحضور وإشراف ممثل من 
وزارة التجارة والصناعة - والتي يبلغ إجمالها 30 ألف دينار كويتي 
موزعة كالتالي على 4 رابحني: الجائزة الكبرى بقيمة 10 آالف دينار 
كويتي ستكون من نصيب رابحني اثنني، والجائزة  الثانية بقيمة 5 

آالف دينار كويتي من نصيب رابحني اثنني أيضًا.

تغطية لغاية 500 ألف دوالر

«برقان» يذّكر عمالء «بريميير» 
بتأمين السفر المجاني

في غضون سبع سنوات 

«السيف»: أنجزنا 6 آالف عملية 
جراحية للسمنة

VIVA تطلق«نينتندو سويتش»

نــظــرًا الـــى قـــدوم مــوســم الــســفــر، يـــود بــنــك بــرقــان أن 
ه البريميير لالستفادة من تأمني السفر  يذكر عمالء
املــجــانــي عــنــد حــجــز رحــالتــهــم بــاســتــخــدام بــطــاقــة 

.VISA Signature
حــيــث أوضـــــح الــبــنــك أنــــه مـــن خــــالل هــــذه الــخــدمــة، 
ســيــحــصــل عــــمــــالء «بـــريـــمـــيـــيـــر» وعـــائـــالتـــهـــم عــلــى 
بقيمة  النفقات  من  وغيرها  السفر  لحوادث  تغطية 
الــشــخــصــيــة،  لــلــحــوادث  ألـــف دوالر  إلـــى 500  تــصــل 
الطارئة  الطبية  النفقات  لتغطية  دوالر  ألــف  و150 
الــرحــالت، الفتًا إلــى أنــه يمكن  و1500 دوالر إللــغــاء 
للعمالء الحصول على تغطية أيضًا في حال تأخير 
الرحالت وفقدان أمتعة السفر. وذكر بنك برقان أنه 
 VISA يمكن لــعــمــالء «بــريــمــيــيــر» الــحــامــلــني بــطــاقــة
للسفر  املــجــانــي  الــتــأمــني  مــن  االســتــفــادة   ،Signature
أطــفــال كحد  البطاقة وزوجــتــه/ زوجــهــا و5  لحامل 

أقصى إلى جميع الوجهات ملدة 90 يومًا.
االستفادة  في  الراغبني  للعمالء  يمكن  أنه  بّني  كما 
من هذا العرض، الدخول إلى موقع فيزا اإللكتروني 
لالطالع   /https://cardholderbenefitsonline.com

التأمني  لبوليصة  الكاملة  واألحــكــام  الــشــروط  على 
وكــيــفــيــة الــحــصــول عــلــيــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى تحميل 

شهادة إثبات التغطية التأمينية.

في سبع سنوات منذ بدء تشغيل غرف عملياته، 
حــــقــــق مـــســـتـــشـــفـــى الـــــســـــيـــــف، وهـــــــو مــســتــشــفــى 
الكويت،  في  التخصصات  رائــد ومتعدد  خــاص 
العمليات  جميع  فــي   %100 بلغت  نــجــاح  نسبة 
الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي أجــــراهــــا لــلــســمــنــة والـــتـــي بلغ 

عددها 6 آالف عملية جراحية. 
النجاحات  الجديد سلسلة  اإلنجاز  هــذا  ويدعم 
التي حققها املستشفى في مجال الرعاية الطبية 
الكويت،  فــي  للمرضى  يوفرها  التي  والصحية 
أنجزها  التي  الجراحية  العمليات  عــدد  يعد  إذ 
املستشفى بنسبة نجاح 100% رقمًا قياسيًا في 

الكويت وكذلك في املنطقة. 
ويـــعـــود الــفــضــل لـــهـــذا اإلنــــجــــاز إلــــى اإلجـــــــراءات 
الــصــارمــة والـــكـــوادر املــتــمــّكــنــة الــتــي يتمتع بها 
وأطــــبــــاء  الــــجــــراحــــني  فــــريــــق  ان  إذ  املـــســـتـــشـــفـــى، 
الــتــخــديــر ومـــســـاعـــدي الـــجـــراحـــة مـــؤهـــل بــأعــلــى 
مستوى من الكفاءة في هذا النوع من الجراحات. 
التقنيات  أن تكون  املستشفى على  كما يحرص 
العمليات من أفضل ما  املستخدمة داخــل غــرف 
هو متاح في هذا القطاع، األمر الذي يساعد في 
املــقــام األول عــلــى تحقيق أعــلــى مــعــايــيــر األمـــان 
والسالمة للمريض ويوفر بيئة مناسبة للجّراح 

ليعمل من خاللها بكل ثقة وأمان.
وبــمــنــاســبــة هــــذا اإلنــــجــــاز، قــــال أشـــــرف الـــحـــاج، 
الــســيــف:  فـــي مــســتــشــفــى  املـــالـــي واإلداري  املـــديـــر 
«يلتزم مستشفى السيف بأعلى املعايير العاملية 
املـــعـــمـــول بــهــا فـــي قـــطـــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، إذ 
الجراحية  العملية  فــي  فقط  ليس  ذلــك  ينعكس 
فــحــســب، بــل أيــضــًا خـــالل مــرحــلــة الــتــحــضــيــر ما 
وكــذلــك  العملية  وغــرفــة  للمريض  العملية  قــبــل 
في املرحلة ما بعد العملية للتأكيد على سالمة 

وصحة املريض». 
وأضــاف الحاج: «مع زيــادة املنافسة في السوق 
الــتــي تؤثر  الــجــراحــيــة  العمليات  هــذه  على مثل 
املـــرضـــى، إال أن مستشفى  فــي  صــحــيــًا ونــفــســيــًا 
السيف وضع معايير لتكاليف مثل هذا النوع من 
للعملية  عادلة  قيمة  للمريض  توفر  الجراحات 
غــيــر مخططة،  أو  زائـــــدة  املــبــالــغ  تــكــون  أن  دون 
وتــمــّكــن املستشفى فــي الــوقــت ذاتـــه مــن الحفاظ 
عــلــى أعــلــى مــعــايــيــر الـــجـــودة واألمـــــان للمريض 
وعلى االمكانات املتوافرة للجّراح على حد سواء 

لتكون النتيجة هي صحة املريض أوًال».
وفــي هــذا اإلطـــار، حافظ مستشفى السيف على 

مـــســـتـــواه الـــطـــبـــي وذلــــــك بـــهـــدف تـــوفـــيـــر األمـــــان 
والجودة املطلوبة ملثل هذا النوع من الجراحات، 
أهمها استخدام املستلزمات الخاصة بالعمليات 
املـــــذكـــــورة ذات الــــجــــودة الـــعـــالـــيـــة وأيــــضــــًا عـــدم 
من   للوقاية  املستلزمات  بعض  استخدام  إعــادة 
األمــراض املعدية والتأكيد على سالمة املريض. 
ومـــــن اإلجــــــــــراءات الـــتـــي يـــلـــتـــزم بـــهـــا املــســتــشــفــى 
وتكون إجبارية على املريض أيضًا هي اإلقامة 
املريض قبل  ملــدة يومني لالطمئنان على صحة 

عودته إلى حياته الطبيعية.

أطلقت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، مشغل 
االتـــــصـــــاالت األســـــــرع نـــمـــوًا فــــي الـــكـــويـــت، عـــرض 
 VIVA بــاقــات مــن  بــاقــة  أي  مــع   Nintendo Switch
ألعابا  لتمنح عمالءها  منافس،  لإلنترنت بسعر 

و«أكثر». 
الــــحــــصــــول عــلــى  فــــرصــــة  لـــلـــعـــمـــالء   VIVA تــــوفــــر

لترافقهم  خصيصًا  املصممة   Nintendo Switch
أينما كانوا، وتحويلها من وحدة تحكم رئيسية 
إلى نظام محمول في ملح البصر للتمتع بمزيد من 
 Nintendo الوقت ملمارسة ألعابهم املفضلة. وتأتي
الــرائــعــتــني   Joy-Con تحكم  وحــدتــي  مــع    Switch
الرباعية  ملنافسة األصدقاء أو خوض املواجهات 
إمكانية وصل  للعمالء  توفر  كما  اإلنــتــرنــت.  عبر 
النظام بالشاشة والتمّتع بالدقة العالية لأللعاب 
وفصل الشاشة حسب عدد الالعبني. كما تقدم لهم 
رها وحــدات تحكم  

ّ
اللعب توف سهولة تامة خــالل 

Joy- التحكم  إمكانية دمــج وحــدتــي  مــع   Joy-Con
Con في وحــدة تحكم تقليدية واحـــدة، فضًال عن 
وفريدة  مذهلة  ألعاب  لتجربة   HD rumble نظام 
واملــســافــة  للحركة  حــســاســة   IR Motion وكــامــيــرا 

ملغامرات افتراضية أقرب إلى الواقع.
ا من منتجات وعروض  ويعتبر هذا العرض جزء
العمالء  احــتــيــاجــات  تلبي  الــتــي  املــتــجــددة   VIVA

وتحاكي توقعاتهم وتطلعاتهم.

البنك يدعو عمالئه لالستفادة من تأمين السفر

VIVA ملصق الحملة االحدث من

أسماء الرابحين في سحب السنبلة األسبوعي

أشرف الحاج

33 اقتصاد
١٦١٢٥ ٤٧ ٢٢ أبريل ٢٠١٨ األحد ٦ شعبان  ١٤٣٩

انقسامات في اجتماعات 
صندوق النقد
اســتــمــر الــتــبــاعــد فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــني أمــيــركــا 
وحـــلـــفـــائـــهـــا حــــــول مـــــوضـــــوع الـــــتـــــجـــــارة، فــانــقــســم 
املشاركون بني من يعتبر املمارسات «غير النزيهة» 
بــمــنــزلــة تــهــديــد للنمو الــعــاملــي ومـــن يــنــدد بحرب 
تـــجـــاريـــة تـــلـــوح بــــوادرهــــا بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة 

والصني.
ألــقــاه بمناسبة اجــتــمــاعــات صندوق  وفــي خــطــاب 
الــنــقــد الــدولــي فــي واشــنــطــن، أعـــرب وزيـــر الــخــزانــة 
األميركي ستيف منوتشني عن قناعته القوية بأن 
املمارسات التجارية غير النزيهة في العالم تعيق 

نمو االقتصاد العاملي واقتصاد الواليات املتحدة.
وفـــي وقـــت يــثــيــر الــخــالف الــتــجــاري بــني واشــنــطــن 
العالم، حض منوتشني  في  كبيرة  وبكني مخاوف 
أعلى  بــصــوت  التكلم  الــدولــي على  النقد  صــنــدوق 
وأشــــد حــــول مــســألــة الــخــلــل فـــي مـــوازيـــن الــتــجــارة 

الخارجية.
وبعد حوالي عشر سنوات على بدء أزمة االنكماش 
االقــــتــــصــــادي، أعـــلـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي هــذا 
االســــبــــوع لـــــدى نـــشـــر آخـــــر تـــوقـــعـــاتـــه أن اقــتــصــاد 
السلع  بــات حيويا وال سيما بفضل تبادل  العالم 
والــــخــــدمــــات، غـــيـــر أنـــــه حـــــذر بـــــأن هـــــذه املــــبــــادالت 
الــعــاملــي إلى  تــدفــع االقــتــصــاد  قــد  التجارية نفسها 

«الخروج عن السكة» بأسرع ما هو متوقع.
البرازيلي إدواردو ريفينيتي  املالية  كما أكد وزير 
أن «الخطر األكبر هو تصاعد الخالفات التجارية»، 
مــعــتــبــرا أن االنـــطـــواء عــلــى الـــــذات لــيــس «الــطــريــقــة 
املفيدة» للتصدي للخلل في املوازين التجارية، في 

انتقاد مبطن للواليات املتحدة.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب في 8 مارس 
فرض رسوم جمركية أحادية على واردات الصلب 
ثم  القومي.  األمــن  عن  بالدفاع  متذرعا  واألملنيوم، 
اســتــهــدفــت إدارتــــــه بـــصـــورة مـــحـــددة الـــصـــني الــتــي 
للتكنولوجيا  الــقــســري  «الــنــقــل  بـــ تــرامــب  يتهمها 
فوضعت  الفكرية»،  امللكية  «ســرقــة  وبـــ األميركية» 
قائمة مؤقتة من املنتجات الصينية التي قد تفرض 
أيــضــا رســـوم جمركية جــديــدة فــي مواجهة  عليها 
املمارسات التجارية «غير النزيهة» برأي واشنطن.

تــدابــيــر مماثلة  بــاتــخــاذ  اآلســـيـــوي  الــعــمــالق  ورد 
تــرد بعد على  طالت منتجات بحجم مطابق، ولــم 

آخر تعليقات وزارة الخزانة.

«نهب التكنولوجيا»
التي  الـــدول  إلــى  أيضا  انتقاداته  ووجــه منوتشني 
معه  التقى  وقــد  أملانيا،  مثل  تجاريا  فائضا  تملك 
النقد الدولي حــول هــذه النقطة، إذ أبدى  صندوق 
قــلــقــه الــجــمــعــة حـــيـــال الــفــائــض الـــتـــجـــاري األملـــانـــي 

املستمر.
مــــن جــهــتــهــا، أبــــــدت فـــرنـــســـا اســـتـــعـــدادهـــا لـــإلقـــرار 

بضرورة أن تحسن الصني ممارساتها التجارية.
إننا  الفرنسي برونو لومير  وقــال وزيــر االقتصاد 
نواجه صعوبات  األميركيني تشخيصهم،  نشاطر 
في ما يتعلق بالقدرات اإلنتاجية الفائضة للفوالذ، 
التكنولوجية،  ولدينا مشكلة مع حماية وسائلنا 
ال نريد ان تتعرض التكنولوجيا الفرنسية للنهب.

غير أنــه رفــض في املقابل «الــدخــول في معركة مع 
الـــصـــني» ســتــكــون بـــرأيـــه «عــديــمــة الـــجـــدوى وغــيــر 
الــدخــول في  مفيدة»، داعيا إلــى حض الصني على 

حوار بناء.
وقـــال إن فــرنــســا تــبــذل كــل مــا فــي وســعــهــا لتفادي 
املعاملة باملثل، وهي  حرب تجارية، وتؤيد قواعد 

القواعد «الوحيدة القادرة على االستمرار».
ولــفــت إلـــى أن الــــدول األوروبـــيـــة تــقــف صــفــا واحـــدا 
بــهــذا الــصــدد وتــتــقــدم «بـــصـــورة مـــوحـــدة»، مــؤكــدا 
بذلك كالما صدر عن نظيره األملاني أوالف شولتز.

وقـــــال مـــصـــدر أوروبـــــــي: «يــتــهــيــأ لــنــا أن الـــواليـــات 
املــتــحــدة تلعب بــالــنــار. إن مــمــارســة الــضــغــط على 
الجميع وعلى األخص على الحلفاء ليس بالوسيلة 

املفيدة».
وكان املدير العام ملنظمة التجارة العاملية روبرتو 
أزفــــيــــدو حــــذر فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن أن «الــقــطــعــيــة 
فـــي الــعــالقــات الــتــجــاريــة بـــني الـــقـــوى االقــتــصــاديــة 
الرئيسية قد تحبط االنتعاش االقتصادي املسجل 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، ويــهــدد النمو االقــتــصــادي 

ويهدد الكثير من الوظائف». (واشنطن - أ ف ب)

اعترف «دويتشه بنك» (أكبر بنك في أملانيا) 
34.5 مليار  يــورو (حوالي  بتحويل 28 مليار 
دوالر) في عملية روتينية بالخطأ، ويزيد هذا 

املبلغ على قيمة املصرف.
ووقع هذا الخطأ في السادس عشر من مارس 
املـــاضـــي عــنــدمــا نــفــذ «دويــتــشــه بــنــك» عملية 
التحويل إلــى حسابه فــي بــورصــة «أوركـــس» 

وليس لحساب أحد العمالء.
وكــــان مـــن املــفــتــرض إجـــــراء عــمــلــيــة الــتــحــويــل 
الــروتــيــنــيــة بــمــبــلــغ يــقــل عـــن ذلـــك بــكــثــيــر – لم 

الخطأ يرجع  بــأن  البنك – وأفـــاد  يكشف عنه 
لــخــلــل تــقــنــي، ورغــــم حــــدوث أخــطــاء حسابية 
يوميا في العديد من البنوك حول العالم، إال 
أنــهــا لــم تــحــدث بــهــذا الــحــجــم مــن األمــــوال من 

قبل.
التنفيذي  باملدير  اإلطــاحــة  قبل  الخطأ  ووقــع 
للبنك جــون كــريــان بفترة قــصــيــرة، وســرعــان 
ما تم إصالحه، ولم ُيضر أي شخص، ولكنه 
يثير تساؤالت تخص إدارة املخاطر واملراقبة 

والتحكم داخل «دويتشه بنك». (أرقام)

ل  «دويتشه بنك» حوَّ
28 مليار يورو.. بالخطأ

ب الخوف من الندم كيف تتجنَّ
في استثماراتك؟

به فــي عــالــم االستثمار، 
ّ
املــخــاطــرة هــي جــزء ال يمكن تجن

وذلـــك بغض النظر عما إذا كــان هــذا هــو يــومــك األول في 
الــســوق أو أنــك أتممت لــتــوك عــامــك األربــعــني منذ دخولك 
إليه ألول مرة. لكن وظيفتك مديرًا ألي استثمار أو نشاط 
تجاري على األغلب تنطوي على اتخاذ قرارات استثمارية 
محفوفة باملخاطر. والقرار لك في النهاية، إما أن تستثمر 

وإما تبحث عن رزقك في مجال آخر.
ترتبط  التجارية  األعــمــال  أو  االستثمارات  إدارة  وعملية 
بشكل عام بعقولنا أكثر من قلوبنا، ولكن هل سمعت عن 
الفرص  إلــى تفويت كثير مــن  الــنــاس  الــذي يدفع  الشعور 

االستثمارية؟ «تجنب الندم».
السلوكي  االقــتــصــاد  بعلم  هــو مصطلح  الــنــدم»  و«تجنب 
يــقــوم عــلــى أســـاس شــعــور اإلنــســان بــالــنــدم تــجــاه قـــرارات 
ا 

ً
استثمارية أو تجارية اتخذها في املاضي، اتضح له الحق

ا لتجنب اتخاذ 
ً
أنها لم تكن موفقة، وهو ما يدفعه أحيان

ا.
ً
قرارات يندم عليها الحق

اتخاذ  مــا يحاولون تجنب  غالًبا  الــنــاس  أن  هــي  والفكرة 
ا 

ً
القرارات بسبب خشيتهم من عواقبها إذا اتضح لهم الحق

أنــهــا كــانــت خــاطــئــة، وعـــدم رغــبــتــهــم فــي الــشــعــور بــالــنــدم. 
بــعــبــارة أخـــرى، الــخــوف مــن الــنــدم فــي املستقبل يــؤثــر في 
حكم الشخص على األمـــور حــني يــحــاول اتــخــاذ قـــرار في 

الوقت الحاضر.

«التنافر املعرفي».. كيف نخدع أنفسنا؟
أمـــام نفسه بأنه  كــثــيــًرا مــا يفشل املستثمر فــي االعــتــراف 
ا، وبـــدال مــن ذلك 

ً
قـــراًرا استثمارًيا أو تــجــارًيــا سيئ اتــخــذ 

ب املشاعر غير السارة 
ّ
يختار تجاهل األمــر من أجل تجن

النفس  علماء  قـــراراتـــه.  لنتائج  مواجهته  مــن  تنشأ  الــتــي 
بــالــنــدم تــحــت مــا يسمى  الــشــعــور  صــنــفــوا ميلنا لتجنب 

«التنافر املعرفي». ولكن ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟
العقلي  اإلجــهــاد  أو  التوّتر  مــن  هــو حالة  املعرفي  التنافر 
اثنني  الــذي يحمل  الــراحــة يعاني منها الشخص  أو عــدم 
أو أكــثــر مــن املــعــتــقــدات أو األفــكــار والــقــيــم املــتــنــاقــضــة في 
نــفــس الـــوقـــت، أو يــقــوم بــســلــوك يــتــعــارض مـــع معتقداته 
وأفكاره وقيمه، أو يواَجه بمعلومات جديدة تتعارض مع 

املعتقدات واألفكار والقيم املوجودة لديه.
فــي الـــواقـــع الــعــمــلــي، عــنــدمــا نــواجــه بــمــعــلــومــات وحقائق 
صلبة تتعارض مع أفكارنا ومعتقداتنا، نميل إلى إيجاد 
طرق تساعدنا على تجاهل تلك الحقائق، وتجعل أفكارنا 
وذلــك  بالفعل،  عليه  هــي  مما  منطقية  أكثر  وكأنها  تبدو 

ب الشعور بالندم املرير.
ّ
ألننا نريد بأي طريقة أن نتجن

وقصة الثعلب والعنب الخيالية للكاتب اإلغريقي الشهير 
إيسوب تعتبر مثاال كالسيكيا على التنافر املعرفي: ثعلب 
يرى عنقوًدا من العنب يتدلى عاليا من إحــدى األشجار، 
ويــرغــب فــي تــنــاولــه، وبــعــد كثير مــن املـــحـــاوالت الفاشلة 
إيجاد  على  قـــادر  غير  أنــه  الثعلب  يـــدرك  عليه  للحصول 
بأن  نفسه  إقناع  في  الثعلب  فيبدأ  إليه.  للوصول  طريقة 
العنب على األرجـــح غير صالح لــألكــل، وأنــه على األغلب 
حـــامـــض، وذلـــــك بـــغـــرض تــقــلــيــل تــأثــيــر الــتــنــافــر املــعــرفــي 
الــذي يشعر به بعد فشله في  وتخفيض تأثير االنــزعــاج 
الــوصــول إلــى مــا سعى إلــيــه. الــشــاهــد هــو: «يستطيع أي 
ساذج أن يحتقر ما ال يمكنه الحصول عليه». فأي شخص 
أنــه غير قــادر على تحقيقه، سيقلل من  يريد شيئا، يجد 

التنافر املعرفي لديه بانتقاد هذا الشيء.
وفي سياق التخطيط املالي واتخاذ القرارات االستثمارية، 
من املمكن أن يؤدي التنافر املعرفي إلى حالة يصبح فيها 

ا تــجــاه الـــقـــرارات الــتــي يــجــب عليه  املستثمر مـــتـــرددًا جــــًدّ
اتخاذها، وهذا يؤدي إلى احتفاظه باستثمارات خاسرة 
لــفــتــرة طــويــلــة، مــحــاوال إقــنــاع نفسه بــأنــهــا ستتحرك في 
الطريقة  وبــهــذه  أمـــوالـــه،  املــعــاكــس وسيسترجع  االتــجــاه 
ليس عليه أن يــواجــه الــشــعــور بــالــنــدم تــجــاه اتــخــاذه هذا 

القرار االستثماري من البداية.
ا يمكن أن يقود املستثمر في سوق 

ً
والخوف من الندم أيض

وقت  فــي  مربحة  استثمارات  بيع  إلــى  بالتحديد  األســهــم 
ا، في محاولة لتأمني األرباح قبل أن تتحول إلى  مبكر جًدّ

خسائر، وبالتالي يضيع على نفسه مكاسب محتملة.

ال تجعل الخوف من الندم يكّبلك 
أجــرى األســتــاذان بجامعة إيــداهــو جيفري بيلي وكريس 
كينرسون دراسة حول هذا املوضوع، قاما خاللها بإعطاء 
املـــشـــاركـــني مــعــلــومــات افــتــراضــيــة عـــن الــســهــم «أ» والــــذي 
ا وخــســروا، وعــن حساب توفير كان 

ً
استثمروا فيه سابق

ا إلى خسارة، وخلصت الدراسة إلى اآلتي:
ً

قد تحول أيض
ــر بــشــكــل كــبــيــر في 

ّ
1 - رغــبــة الــشــخــص فــي املــخــاطــرة تــؤث

اختياراته وسلوكه أثناء قيامه باتخاذ قرارات استثمارية.
2 - هؤالء الذين شعروا بالندم تجاه استثمارهم في أصل 
معني يميلون إلى عدم االستثمار فيه مرة أخرى، حتى لو 

تغّيرت الظروف واملعطيات.
يعيق  أن  يمكنه  نفسًيا  تحّيًزا  بالندم يخلق  الشعور   -  3

التفكير العقالني للشخص حني يحاول اتخاذ قرار.
والــشــخــص الـــذي لــديــه رغــبــة عــالــيــة فــي املــخــاطــرة، غالًبا 
مــا يــكــون أكــثــر إيــجــابــيــة تــجــاه قــبــول الـــقـــرارات الــتــجــاريــة 

واالستثمارية املحفوفة باملخاطر.
ورغــم ذلــك، إذا كنت قد مــررت بتجربة استثمارية سلبية 
(على سبيل املثال اتخذت قرارا استثماريا أو تجاريا كلفك 
أمــواال ومـــوارد) فأنت على األغلب لن تتخذ قــراًرا مماثال 
في املستقبل بغض النظر عن عقالنية هذا القرار، وسوف 

تجد نفسك منحاًزا لالستثمار الجديد.
على سبيل املثال، لنفترض أنك استثمرت في سهم الشركة 
«س»، ولــكــن بــعــد ذلــــك قــــررت تــحــويــل أمـــوالـــك إلــــى سهم 
الشركة «ص». وفي وقت الحق من العام، اكتشفت أنك كنت 
مــن سهم  بــحــيــازتــك  احتفظت  لــو  ريـــال  آالف  ستجني 10 
الشركة  وترتبط  بــالــنــدم،  تشعر  وبالتالي  «س»،  الشركة 

«ص» في ذهنك بهذا الشعور السلبي.
قــراراتــك االستثمارية  الغالب سيؤثر في  هــذا الوضع في 
املستقبلية. ففي املستقبل قد تشير معطيات السوق إلى 
الشركة «ص»، ولكنك  أن تستثمر في  لك  أنــه من األفضل 
على األغلب لن تفعل ألنك ال ترغب في الشعور بالندم مرة 

أخرى، وبالتالي ستفوت على نفسك فرصة لكسب املال.

ما الذي عليك فعله؟ 
عليك أن تدرك أن املخاطرة هي أساس االستثمار، ستفشل 
مــــــرات، واإلدارة  مــــرة أو  الـــنـــجـــاح  مــــرة وســـتـــتـــذوق طــعــم 
أكثر  تتطلب  التجارية  واألعــمــال  لالستثمارات  الناجحة 
مــن مــجــرد الــحــظ، واعــتــمــادك فقط على تــجــاربــك السابقة 
أثــنــاء اتـــخـــاذك قـــراراتـــك االســتــثــمــاريــة يــفــقــدك املـــرونـــة في 

التكيف مع األوضاع املستجدة.
ا إلى 

ً
وعدم الرغبة في الشعور بالندم تدفع البعض أحيان

االستثمارية،  فــي خياراتهم  املــألــوف  عــن  الــخــروج  ب 
ّ
تجن

أنهم  التي يصعب على هــؤالء تقبلها هي  الحقيقة  ولكن 
حتى لــو بــذلــوا قــصــارى جهدهم فــي التحليل، مــن املمكن 
حــــــدوث ظــــــروف وســـيـــنـــاريـــوهـــات غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، كــالــتــي 

يعيشها السوق من آن آلخر.
التي  االستثمارات  بعض  أن  تعرف  أن  كمستثمر  وعليك 
الــعــوائــد املــرجــوة، ألن هــذا هو  ستدخل بها قــد ال تحقق 
جـــوهـــر االســـتـــثـــمـــار فـــي األســـــــاس، واســتــيــعــابــك لــظــاهــرة 
عليك حني  آثــارهــا  مــن تخفيف  الــنــدم» سيمكنك  «تجنب 

تحاول اتخاذ قراراتك االستثمارية أو التجارية. (أرقام)

تجنب الندم شعور يفّوت الكثير من الفرص االستثمارية | إنترنت

الحاج: نوفر قيمة عادلة 
للعملية وأعلى معايير 
الجودة واألمان للمريض
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