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 ..اﻟﻴﻮم
ذاﻛﺮة اﻷﺧﺒﺎر
 - 1973ﺑﻴﻠﻴﻪ:
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﺘﺮي
 6ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
وأﻻﻋﺐ ﺑﻬﻢ أي ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

ّ
ﻣﻠﻔﺎت وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 - 1975ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت  ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻔﺼﻞ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«

ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
 - 1972/10/1ﺧﺒﻴﺮ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪأ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣ ّﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻮر ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم
 - 1975ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ اﻷﺳﺮة ﻓﻮج ﻧﺴﺎﺋﻲ ّ
ﻳﻮزع
اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء

ﻟﻘﺎءات وﺣﻮارات
 - 1972اﻟﻌﻴﺎر:
ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺈﺿﺮاب ﻋﻤﺎل
اﻟــ»ﻛﻲ أو ﺳﻲ«

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ
أﻳﻬﻤﺎ أﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض ..ﺣﺮاﺋﻖ اﻷﻣﺎزون
أم ﻫﺪر اﻟﻄﻌﺎم؟

اﺷﺘﺮك ﻓﻲ
www. alqabas.com/premium

اﻹﻟـﻜــﺘﺮوﻧﻲ

مجلس العالقات
العربية :حادث
«أرامكو» اعتداء
على االقتصاد
العالمي
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تحايلوا على القانون ..زوَّ روا وتزوَّ جوا على الورق للحصول على الرعاية السكنية

ً
مواطنون يتزوجون ..وهميا !
عمن رفضوا  3بدائل ¶ توزيع  10520وحدة في السنة المالية الجديدة
¶ الناشي :إيقاف بدل اإليجار َّ
محمد المصلح

ف� َّ�ج��ر ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون ال��رق��اب��ة
ونظم املعلومات بالتكليف في املؤسسة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م .إب��راه �ي��م
ال � �ن� ��اش� ��ي ،م� �ف ��اج ��أة ب ��إع�ل�ان ��ه أن ه �ن��اك
مواطنني تحايلوا على القانون ،وتزوجوا
ع� �ل ��ى ال � � � ��ورق ل �ل �ح �ص ��ول ع� �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة
السكنية ،ملوحًا باتخاذ إجراءات مشددة
بحقهم.
وق��ال الناشي في لقاء خاص مع سبقلا:
«ه� �ن ��اك م��راق �ب��ة م �س �ت �م��رة ،وق� ��د ات �خ��ذن��ا
إج��راءات قانونية بحق عدد من الطلبات
اإلسكانية املخالفة التي جرى اكتشافها
عبر الربط اإللكتروني مع جهات الدولة».
وأض � � � ��اف أن امل� ��ؤس � �س� ��ة ات� � �خ � ��ذت ك��ذل��ك
إج � � � � � ��راءات ب� ��وق� ��ف ب� � ��دل اإلي � � �ج � ��ار ب �ح��ق
ال �ط �ل �ب��ات اإلس �ك��ان �ي��ة ال �ت ��ي ع� ��رض ع�ل��ى
أصحابها  3أنواع من البدائل اإلسكانية
(شقة ،بيت وقسيمة) ولم يقبلوا بها.
وكشف الناشي أن السنة املالية الحالية
 2020/2019س �ت �ش �ه��د ت� ��وزي� ��ع 10520
وح��دة سكنية ،منها  10آالف وح ��دة في
«ج�ن��وب صباح األح�م��د» ،و 520شقة في
مدينة جابر األحمد ،مؤكدًا أن «السكنية»
ل��م تعلن ع��ن أي ت��اري��خ لتسليم القسائم
ل �ل �م��واط �ن�ين ف ��ي «امل � �ط�ل��اع» ،وس�ي�ح�ص��ل
ذلك وفق مراحل بعد التنسيق مع جهات
الدولة.
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العازمي :نقصد بالحظر األماكن المغلقة في كبائن فقط

منع الشيشة

إسقاط حق المعلمين
الوافدين من «بدل»
المناطق النائية

ال يشمل
المقاهي

هاني الحمادي

والمطاعم

مبررات طلب منع الشيشة تؤكدها كل المراجع الصحية  ..ألنها أخطر
من السيجارة ! | تصوير مصطفى نجم

واف� ��ق امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ف��ي ج�ل�س�ت��ه ال �ت��ي ع�ق��دت
أم ��س( ،االث� �ن�ي�ن) ،ع�ل��ى اق �ت ��راح م�ن��ع ال�ش�ي�ش��ة في
األم ��اك ��ن امل �غ �ل �ق��ة ،ب �م��واف �ق��ة  10أع �ض��اء وام �ت �ن��اع
 2من أصل  15عضوًا.
ورد عضو املجلس البلدي وأحد مقدمي االقتراح
حمدي العازمي ،على التساؤالت بشأن املقصود
ب��األم��اك��ن امل�غ�ل�ق��ة ،م�ب�ي�ن��ًا أن ال �ق��رار ال ي�ق�ص��د به
ص��االت املطاعم وامل�ق��اه��ي امل�ت�ع��ارف عليها ،التي
تقدم الشيشة واملنتشرة بشكل كبير في الكويت،
فاملقصود باألماكن املغلقة هي التي تتيح غرفًا

مغلقة للزبائن ،وغير مكشوفة ،والبعيدة عن أعني
الناس ،مثل :الكبائن والغرف الخاصة في الكثير
م ��ن امل �ط��اع��م وامل� �ق ��اه ��ي ،م� �ب ��ررًا امل �ق �ت��رح «ب�س�ب��ب
امل�خ��ال�ف��ات الجسيمة وغ�ي��ر األخ�لاق�ي��ة ال�ت��ي تقع
داخل تلك األماكن املغلقة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ك�ش�ف��ت م �ص��ادر ح�ك��وم�ي��ة أن وزارة
ال �ب �ل��دي��ة س� �ت ��درس امل �ق �ت ��رح م ��ن ج �م �ي��ع األب� �ع ��اد
وستستعني بمختلف اآلراء ،بعيدًا ع��ن التكسب
االن �ت �خ��اب��ي ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال�ب�ل��دي��ة س�ب��ق أن أرس�ل��ت
كتابًا إلى املجلس البلدي رفضت فيه املقترح.

جامعة الكويت تستعد إلطالق
قمر صناعي تعليمي
بيبي الخضري
أع� �ل ��ن م ��دي ��ر ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت د .ح�س�ين
األنصاري ،أن الجامعة تعمل على مشروع
إن �ش��اء وإط �ل�اق ق�م��ر اص�ط�ن��اع��ي تعليمي
لها من خالل قسم الفيزياء في كلية العلوم
وأقسام أخرى في كلية الهندسة.
وق ��ال األن �ص��اري ،ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا،

ع � �ق ��ب م � �ح� ��اض� ��رة «ب � ��رن � ��ام � ��ج اإلم � � � � ��ارات
الفضائي ..من الحلم إل��ى ال��واق��ع» ،أمس،
إن «وك��ال��ة اإلم ��ارات الفضائية تعد بيت
خ �ب��رة ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ن��ا مل��ا ل �ه��ا م��ن ت �ج��ارب
ع ��دي ��دة ،وس �ي �ك��ون ه �ن ��اك ت� �ع ��اون وث �ي��ق
بيننا ،وسنحاول االستفادة من تجربتهم
في مجال البحث العلمي وتطبيقات علوم
الفضاء».

وأض ��اف «نعمل ف��ي ب��داي��ة ال�ع��ام املقبل
ع �ل��ى أن ي �ك��ون ل��دي �ن��ا ق �م��ر اص�ط�ن��اع��ي
تعليمي ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ،م��ن خ�ل�ال قسم
ال �ف �ي��زي��اء ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم وأق �س��ام في
ك�ل�ي��ة ال �ه �ن��دس��ة ،وي�س�ت�م��ر ال�ع�م��ل عليه
سنوات عدة».
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للكويتيين وغير الكويتيين

في العدد

رهن الموجودات الحكومية إلصدار صكوك

انطالق االكتتاب
بأسهم شركتي
اقتصاد
«الزور األولى»
16
و«البورصة»

كشفت مصادر حكومية عن تسليم مشروع
ق��ان��ون ال �ص �ك��وك إل ��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ،وال ��ذي
ي�س�م��ح ل�ل�ح�ك��وم��ة ب��االق �ت��راض م��ن األس ��واق
املحلية والعاملية عن طريق إصدار الصكوك
التي تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية بحيث
يمكن إصدارها استنادًا إلى أصول حكومية
قائمة .وأكدت الحكومة على ضرورة إصدار
القانون باعتباره أداة مهمة لتمويل املوازنة
العامة للدولة ،سواء لسد العجز في امليزانية
أو ل�ت�م��وي��ل اإلن �ف��اق ال��رأس �م��ال��ي مل�ش��روع��ات
التنمية.
ووفق مشروع القانون ،الذي تنشره سبقلا،
تؤسس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها
ك ��ل امل� ��وج� ��ودات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ض�م��ن

عمليات إصدار الصكوك ،وسيجري استثناء
ال� �ش ��رك ��ة م� ��ن أح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ه �ي �ئ��ة أس � ��واق
امل��ال ،مجيزًا في الوقت ذات��ه إدراج الصكوك
الحكومية في البورصة.
وأش � ��ار ال �ق��ان��ون إل ��ى ج� ��واز إص � ��دار ص�ك��وك
ي �ق �ت �ص��ر االك� �ت� �ت ��اب ف �ي �ه��ا أو ت �م �ل �ك �ه��ا ع�ل��ى
ال�ك��وي�ت�ي�ين ،ك�م��ا ي�ج��وز أن يحصر االك�ت�ت��اب
في الصكوك على غير الكويتيني فقط.
وأج� ��از ال �ق��ان��ون ت�ف��وي��ض ال�ب�ن��ك امل��رك��زي أو
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب��أع �م��ال إص ��دار
وط��رح وإدارة الصكوك ب��ال��داخ��ل أو الخارج
نيابة عن الشركة الخاصة باإلصدار.
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َّ
حذر من حرب أهلية ..وطلب اعتقال شيف

«التمييز»
فصلت في
 9600طعن

«اإلطفاء» تسترد
 450ألف دينار
ُمختلسة

هاجس العزل ُيشعل
هستيريا ترامب ..أكثر
الكويت
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ّ
للمرة األول ��ى ف��ي ت��اري��خ أم�ي��رك��ا ،يتبنى الرئيس
ّ
دونالد ترامب شعار «أنا أو الفوضى» ،محذرًا من
وقوع حرب أهلية إذا ُعزل.
وفي سلسلة تغريدات نارية ،كتب ترامب ،أمس،
م �ق �ت �ب �س��ًا م� � �ق � ��والت م � ��ن روب� � ��رت
ج�ي�ف��رس (ال �ق��س ال ��ذي ح��ل ضيفًا
ع�ل��ى ق �ن��اة «ف��وك��س ن �ي��وز» ص�ب��اح
األح� � ��د)« :ي �ق ��ول ال �س �ي��د ج�ي�ف��رس:
إذا نجح الديموقراطيون ف��ي إقالة
الرئيس م��ن منصبه ..فسيتسبب
ذلك في حرب أهلية ،ستكسر الدولة
ُ
كسرًا لن تشفى منه بسهولة أبدًا».
وتابع« :ال تستطيع نانسي بيلوسي
والديموقراطيون إخ�ض��اع ال�ب�لاد لفكرة اإلق��ال��ة».
ودع��ا ترامب إل��ى القبض على آدم شيف ،رئيس
لجنة املخابرات في مجلس النواب ،وقال« :اختلق
كالمًا خطيرًا ،ونسبه ل��ي زورًا ،ف��ي مكاملتي مع
ال��رئ�ي��س األوك ��ران ��ي ،وق ��رأه ف��ي ال�ك��ون�غ��رس على

ُصرف للكويتيين والخليجيين فقط

مسامع النواب والشعب ..ال عالقة لي بذلك الكالم
مطلقًا .أوقفوه بتهمة الخيانة العظمى».
ورأى ت ��رام ��ب أن م ��ن ح �ق��ه أن ي �ل �ت �ق��ي م �س� ِّ�رب
املعلومات امل�ج�ه��ول ،ال��ذي ق��دم ش�ك��وى ف��ي شأن
حديثه مع الرئيس األوك��ران��ي« :هل
ك��ان ه��ذا ال�ش�خ��ص يتجسس على
الرئيس األم�ي��رك��ي؟ يجب أن تكون
هناك عواقب كبيرة!».
ع�ل��ى امل�ق�ل��ب اآلخ� ��ر ،ق ��ال ش�ي��ف إن
املجلس ع��ازم على ال�ح�ص��ول على
ن �ص��وص امل �ح��ادث��ات ال�ه��ات�ف�ي��ة بني
ت��رام��ب ونظيره ال��روس��ي فالديمير
بوتني ،وقادة دول أخرى «ملعرفة ما
إذا ك��ان الرئيس ق��د ق��وض أمننا ،بطريقة اعتقد
ه��و أن �ه��ا ق��د ت�ف�ي��د ب �ص��ورة ش�خ�ص�ي��ة ح�م�ل�ت��ه».
(وكاالت)
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وم ��ن امل �ق��رر أن ي��رف��ع ال �ق��ان��ون إل ��ى وزي� ��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون البلدية فهد الشعلة ،للموافقة عليه أو
رفضه في اجتماع البلدية بعد أسبوعني.
ً
وخلف ق��رار املجلس البلدي ،أم��س ،ج��دال واسعًا
ب�ي�ن م ��ؤي ��د وم � �ع� ��ارض ،ح �ي��ث اع �ت �ب��ره امل ��ؤي ��دون
مقاه
حماية للصحة العامة ،فيما اعتبر أصحاب
ٍ
أن القرار صعب التطبيق عمليًا ويسبب خسائر
كبيرة.
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أسقطت وزارة التربية حق الوافدين العاملني في مدينة صباح
األحمد من «بدل املناطق النائية» ،إذ صرف لزمالئهم الكويتيني
وال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ف �ق��ط ،م �م��ا أص��اب �ه��م ب ��اإلح �ب ��اط ،ال س �ي �م��ا ان�ه��م
حصلوا على وع��ود كثيرة م��ن م�س��ؤول�ين ب��ال�ص��رف وشمولهم
بالقرار.
وعلمت سبقلا أن املعلمني الوافدين العاملني في منطقة صباح
األحمد بصدد تقديم شكوى جماعية ،ممهورة بتواقيع جميع
العاملني في املنطقة ،إل��ى وكيل وزارة التربية للتظلم من عدم
صرف البدل لهم حتى اآلن رغم صدور القرار العام املاضي.
وك �ش��ف م �ص��در م �س��ؤول ل �ـ سبقلا أن ال � ��وزارة خ��اط �ب��ت دي ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة م �ن��ذ م ��دة ل�لاس�ت�ف�س��ار ح ��ول م ��دى اس�ت�ح�ق��اق
املعلمني ال��واف��دي��ن ل�ل�ب��دل م��ن ع��دم��ه ،ل�ك��ن ال��دي��وان ل��م ي��رد على
الوزارة حتى اآلن.
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َّ
أتطلع إلى التعاون ..للحفاظ على السالم واألمن
غوتيريس لسموه:

العبد الله قدم واجب العزاء للسفارة

األمم المتحدة :األمير رجل دولة فريد

ممثل األمير حضر مراسم
تشييع شيراك

■ نائب األمير استقبل الدعيج وسفير كينيا
وص� ��ف األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة
أنطونيو غوتيريس سمو أمير البالد
بأنه رجل دولة فريد .وقال غوتيريس
ف��ي ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ،ب�ع�ث�ه��ا إل ��ى سمو
األم �ي��ر ،ب�م�ن��اس�ب��ة ت�ع��اف��ي س �م��وه من
ال�ع��ارض الصحي« :أب�ع��ث إليكم هذه
ال�ب��رق�ي��ة م��ع أط �ي��ب ال�ت�م�ن�ي��ات بشفاء
س �م��وك��م ال �ع��اج��ل ،وأت �م �ن��ى لسموكم
دوام ال� �ص� �ح ��ة وال � �ع� ��اف � �ي� ��ة .س �ت �ظ��ل
س� �م ��وك ��م رج� � ��ل دول � � ��ة ف � ��ري� � �دًا ،ك� � َّ�رس
ج �ه��ودًا مضنية ل�ب�ن��اء ع�لاق��ات قوية
م��ع األم ��م امل�ت�ح��دة وإع� ��ادة االس�ت�ق��رار
اإلقليمي والحفاظ عليه.
أتطلع إل��ى استمرار التعاون الوثيق
مع سموكم واملضي به قدمًا ،لتحقيق
أهدافنا املشتركة ،املتمثلة في الحفاظ
ع� �ل ��ى ال� � �س �ل��ام واألم � � � ��ن ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة
وخارجها.
أرج��و أن تقبلوا ــــ ي��ا ص��اح��ب السمو
ـ�ـ�ـ�ـ ت��أك�ي��د ت �ق��دي��ري ال�ك�ب�ي��ر م��ع أص��دق
ت � �م � �ن � �ي� ��ات� ��ي واح� � � �ت � � ��رام � � ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ق
والتقدير».
من جهة ثانية ،بعث سمو أمير البالد
ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل ��ى ال��رئ�ي��س الصيني

ممثل األمير أثناء حضوره مراسم التشييع

نائب األمير مستقبال إبراهيم الدعيج

ش ��ي ج�ي�ن ب �ي �ن��غ ب �ض �ح��اي��ا ال �ح��ري��ق
ال� � ��ذي ان� ��دل� ��ع ف� ��ي م �ص �ن��ع ب�م �ق��اط �ع��ة
ت �ش �ي �ج �ي��ان��غ ش ��رق ��ي ال� �ص�ي�ن ،راج �ي��ا
سموه للمصابني سرعة الشفاء.
ك � �م� ��ا ب � �ع� ��ث س� � �م � ��وه ب� ��رق � �ي� ��ة ت �ه �ن �ئ��ة
إل � ��ى رئ� �ي ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة ب��وت �س��وان��ا
مكغوتيسي أريك ماسيسي بمناسبة

ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل � �ب �ل�اده ،م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة ول �ب �ل��ده
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأرس��ل سمو نائب األمير ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم ،ورئيس مجلس
ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك

برقيات مماثلة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،استقبل س�م��و نائب
االمير ولي العهد الشيخ نواف االحمد
في قصر السيف ،صباح أمس ،الشيخ
د .ابراهيم الدعيج ،والسفير الكيني
ع�ل��ي ع �ب��اس ب�م�ن��اس�ب��ة ان �ت �ه��اء م�ه��ام
عمله في البالد( .كونا)

تعزية محمد
بن زايد
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى
ول��ي عهد أب��وظ�ب��ي ،ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د األعلى
ل�ل�ق��وات املسلحة اإلم��ارات �ي��ة ،محمد بن
زايد ،بوفاة املغفور له ــــ بإذن اهلل تعالى ــــ
ً
سهيل بن مبارك الكتبي ،سائال اهلل أن
ّ
يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح
جناته ،وأن يلهمه وأس��رة الفقيد جميل
الصبر ُ
وحسن العزاء.
وأرس� ��ل س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر ول��ي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ،ورئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
برقيتني مماثلتني( .كونا)

ح � �ض� ��ر م� �م� �ث ��ل س � �م� ��و ام� �ي ��ر
ال� �ب�ل�اد ،س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
املحمد ،أمس ،مراسم تشييع
ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي االس �ب��ق
ج� � � � ��اك ش � � � �ي� � � ��راك وذل � � � � � ��ك ف ��ي
العاصمة باريس.
ون �ق��ل م �م �ث��ل س �م��وه ت �ع��ازي
س �م��و األم � �ي� ��ر وس� �م ��و ن��ائ��ب
االم � �ي� ��ر ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
ن � � � � � ��واف االح� � � � �م � � � ��د ،وش � �ع� ��ب
ال� � �ك � ��وي � ��ت ب� � ��وف� � ��اة ال ��رئ� �ي ��س
شيراك.
بدوره ،زار نائب وزير شؤون
ال� � ��دي� � ��وان االم � � �ي� � ��ري ال �ش �ي��خ
محمد العبد اهلل ،أم��س ،مقر
السفارة الفرنسية في البالد،
حيث نقل تعازي سمو األمير

وس � �م� ��و ن� ��ائ� ��ب االم� � �ي � ��ر ول ��ي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د
ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء

س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك،
وح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت وشعبها
بوفاة الرئيس شيراك( .كونا)

العبدالله مقدما تعازي القيادة للسفيرة الفرنسية

رسالة حب ووفاء لقائد اإلنسانية

 ..وسفير كينيا

من محمد بن راشد وسلمها له الريسي

ناصر الصباح تلقى دعوة
لحضور معرض دبي للطيران

خطاك السوء يا سمو األمير | تصوير مصطفى نجم

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع الشيخ
ناصر الصباح ف��ي قصر السيف ،أم��س ،السفير اإلم��ارات��ي
صقر الريسي.
وج��رى خ�لال اللقاء تبادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة ومناقشة أهم
امل��واض �ي��ع ذات االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك ،وق ��دم ال�س�ف�ي��ر ال��ري�س��ي
ً
دع��وة م��ن نائب الرئيس اإلم��ارات��ي ،رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الدفاع حاكم إمارة دبي محمد بن راشد للشيخ ناصر
الصباح لحضور الدورة  16ملعرض دبي للطيران  2019في
شهر نوفمبر املقبل.
وأع ��رب الشيخ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح ع��ن ش�ك��ره وت�ق��دي��ره ملحمد
ب��ن راش��د على دع��وت��ه الكريمة ،متمنيًا ل��ه م��وف��ور الصحة
والعافية ولإلمارات الشقيقة دوام التقدم والرقي واالزدهار.
بدوره ،استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،أمس ،املدير العام لوكالة اإلم��ارات للفضاء
د .م�ح�م��د األح �ب��اب��ي وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه ب�ح�ض��ور السفير
اإلم��ارات��ي صقر ال��ري��س .وت��م خ�لال اللقاء ت�ب��ادل األح��ادي��ث
ال ��ودي ��ة ،وم�ن��اق�ش��ة أه ��م األم� ��ور وامل��واض �ي��ع ذات االه�ت�م��ام
املشترك.

ناصر الصباح مستقبالً سفير اإلمارات

مجلس الوزراء :تقريرا االقتراض الحكومي
والميزانية إلى «المالية»
¶ تعويض طلبة أميركا المتضررين من إعصار فلورنسا
أح��ال مجلس ال ��وزراء تقريري االق�ت��راض الحكومي
وم�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة  2019ـــــ  2020إل��ى وزارة امل��ال�ي��ة،
الت �خ��اذ م��ا ت� ��راه م�ح�ق�ق��ًا ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ،وذل��ك
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى
للتخطيط والتنمية.
وك ��ان امل�ج�ل��س ،ال ��ذي اج�ت�م��ع أم ��س ب��رئ��اس��ة رئيس
مجلس ال��وزراء باإلنابة وزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر
ال�ص�ب��اح ،ق��د أحيط علمًا بالتوصية ال ��واردة ضمن
محضر اج�ت�م��اع لجنة ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة بشأن
التقريرين اللذين أعدتهما لجنة التنمية االقتصادية
باملجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
كما تدارس املجلس توصية اللجنة بشأن طلب جامعة
ال �ك��وي��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ع��وي��ض ال�ط�ل�ب��ة املبتعثني
التابعني للجامعة املتضررين من إعصار فلورنسا
ّ
بالواليات املتحدة األميركية ،وكلف جامعة الكويت
بالتنسيق مع وزارة املالية لتوفير االعتمادات املالية
الالزمة لتعويض الطلبة املتضررين .وكان املجلس
قد استهل أعماله باالطالع على الرسالة التي بعثها
سمو أمير البالد إل��ى سمو رئيس مجلس ال��وزراء،
وع� ّ�ب��ر ف�ي�ه��ا س�م��وه ع��ن خ��ال��ص ال�ت�ه��ان��ي لتصنيف
مجموعة البنك ال��دول��ي الكويت ضمن قائمة ال��دول

مواصلة الجهود لدفع عجلة
االقتصاد الوطني
العشرين األكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة
األعمال ،مؤكدًا أهمية ذلك في تطوير بنية االقتصاد
الوطني ،ومنوهًا بالتقدير للجهود املخلصة التي
بذلت من قبل مختلف الجهات الحكومية لتحقيق
هذا اإلنجاز الطيب.
وع� ّ�ب��ر امل�ج�ل��س ع��ن عميق اع �ت��زازه ب��رس��ال��ة سمو
األم �ي��ر ،م��ؤك �دًا اع �ت��زام��ه م��واص �ل��ة ال �ج �ه��ود ل��دف��ع
ع �ج �ل��ة االق� �ت� �ص ��اد ال ��وط� �ن ��ي ،م �ش �ي �دًا ب��ال �ج �ه��ود
امل�ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل اللجنة ال��دائ�م��ة لتحسني بيئة
األعمال وتعزيز التنافسية برئاسة رئيس هيئة
تشجيع االستثمار املباشر وعضوية اثنتي عشرة
جهة حكومية وم�ش��ارك��ة م��ن مؤسسات املجتمع
املدني( .كونا)

بعد «السلفي»..
«التقدمية» تخوض
االنتخابات النيابية
بعد أي��ام من إع�لان التجمع اإلس�لام��ي السلفي،
عزمه خوض االنتخابات البرملانية املقبلة ،أعلنت
الحركة التقدمية الكويتية ،أم��س ،امل�ش��ارك��ة في
انتخابات مجلس األمة املقبلة.
وق��ال��ت ال�ح��رك��ة ف��ي ب�ي��ان تلقته سبقلا :إن��ه مع
اق�ت��راب موعد ب��دء دور االنعقاد األخير ملجلس
األم��ة الحالي وبالتالي اقتراب موعد االنتخابات
النيابية امل�ق�ب�ل��ة ،وم��ع ال�ت��زاي��د امل�ل�ح��وظ للنشاط
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ل �ل �ع��دي��د م� ��ن امل ��رش� �ح�ي�ن وال� �ق ��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي س �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات ،وب �ع �ي �دًا عن
أوه ��ام اإلص�ل�اح م��ن ال��داخ��ل ،وف��ي ال��وق��ت نفسه
بعيدًا عن نزعة العدمية السياسية واالنعزال عن
ال �ن��اس ،وب�ع��د ب�ح��ث وتحليل معمقني أجرتهما
الحركة خ�لال السنتني املاضيتني ،ف� ّ
�إن الحركة
التقدمية الكويتية حددت موقفها باملشاركة في
االنتخابات النيابية املقبلة.

ت�ح��ت ع �ن��وان «رس��ال��ة ح��ب ووف ��اء ل�ق��ائ��د وف��ي
لشعبه ..محب ألرض��ه ن��اص� َ�ر اإلن�س��ان ف��ي كل
مكان» ،نظمت إدارة م��دارس التربية الخاصة
حفال ،امس ،بمناسبة تعافي سمو أمير البالد
من الوعكة الصحية .ورف��ع الطلبة واملعلمون
أع �ل�ام ال �ك��وي��ت ،ووق �ع ��وا ع�ل��ى رس��ائ��ل تحمل
املحبة والوفاء وال��والء لسمو األمير ،معبرين

عن فرحتهم بتماثل سموه للشفاء.
وش� ��دد امل �ش��ارك��ون ف��ي ال �ح �ف��ل ع �ل��ى ان سمو
األم�ي��ر وال��دن��ا وق��ائ��دن��ا وق��دوت�ن��ا ف��ي الحكمة
وتقديم مصلحة الكويت على ما عداها ،الفتني
إلى أن الكويت أعطتنا الكثير وعلينا جميعا
رد ال�ج�م�ي��ل ل �ه��ا ،وامل �س��اه �م��ة ك��ل ب�ج�ه��ده في
تنميتها ونهضتها وإبراز وجهها الحضاري.

معلمة ّ
توقع على رسالة الوفاء

برنامج األغذية العالمي:

ريادة كويتية
في المجاالت اإلنسانية

الجارالله لدى لقائه إيريكا جويرجينسين

ال �ت �ق��ى ن��ائ��ب وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال� �ج ��اراهلل،
أم��س ،م��ع امل��دي��ر االقليمي لشرق ووس��ط أفريقيا
ل�ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ايريكا
جويرجينسني التي تقوم ب��زي��ارة للبالد والوفد
املرافق لها.

وب�ح��ث ال �ط��رف��ان خ�ل�ال ال�ل�ق��اء آف ��اق ال �ت �ع��اون بني
ال �ك��وي��ت وال �ب��رن��ام��ج واألن �ش �ط��ة ال �ت��ي ي �ق��وم بها
ال�ب��رن��ام��ج ف��ي ال �ع��ال��م ،وق��د أش ��ادت اي��ري�ك��ا خ�لال
ال�ل�ق��اء ب��ال��دور ال��رائ��د ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه ال�ك��وي��ت في
املجال االنساني ودعم أنشطة البرنامج( .كونا)
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شؤون الديرة

العقيل لـ سبقلا:

تقرير «التعاقد الحكومي»
إلى مجلس الوزراء نهاية أكتوبر
أميرة بن طرف
أع� � �ل� � �ن � ��ت وزي � � � � � ��ر ال � � � ��دول � � � ��ة ل � �ل � �ش� ��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ،م��ري��م ال �ع �ق �ي��ل ،ان لجنة
دراس��ة اج ��راءات التعاقد ل��دى الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ستلتئم ال �ي��وم برئاستها،
وسترفع تقريرها إل��ى مجلس ال��وزراء
خ�لال شهر ،اي نهاية اكتوبر الجاري،
لتقرير م��ا ي��راه مناسبا م��ن توجيهات
تلتزم اللجنة بتنفيذها.
وبينت العقيل لـ سبقلا ان هذه اللجنة
خ �ط��وة م�ه�م��ة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت��وج�ي�ه��ات
ل�ت�س��ري��ع ع�ج�ل��ة امل �ش��روع��ات التنموية
وت �ح �ق �ي��ق ال �ط �م ��وح ال �ت �ن �م��وي ورؤي � ��ة
الكويت  ،2035عبر العمل على حل كل
م��ا م��ن ش��أن��ه ع��رق �ل��ة اج � � ��راءات ال� ��دورة
املستندية الخاصة باجراءات التعاقد،
ل� �ض� �م ��ان س� ��رع� ��ة ان � �ج � ��از امل � �ش ��روع ��ات
التنموية في الجهات الحكومية.
واضافت ان العراقيل املتعلقة باجراءات
ال �ت �ع��اق��د ال �ح �ك��وم��ي ت �ع �ت �ب��ر م ��ن اب ��رز
ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال � �ت� ��ي ت� ��واج� ��ه امل� �ش ��روع ��ات
ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة ،وف � �ق ��ا ل� �ت� �ق ��اري ��ر امل �ت��اب �ع��ة

وابرزها قانون املناقصات رقم  49لسنة
 2016والئ�ح�ت��ه التنفيذية وتعديالته،
والقوانني املنظمة لعمل ديوان املحاسبة
وقانون املراقبني املاليني ،وتعميم نظم
ال �ش ��راء ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وغ�ي��ره��ا
م��ن ال�ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح والتعاميم ذات
العالقة بإجراءات التعاقد.
وب�ي�ن��ت ان ��ه ي�ن�ت�ظ��ر م��ن ال�ل�ج�ن��ة اي�ج��اد
ح �ل��ول للتنسيق ب�ين ال �ج �ه��ات ،وإل ��زام
كل منها الداء االعمال املنوطة بها بما
يكفل سرعة تنفيذ املشاريع.
وق��ال��ت ان ال�ل�ج�ن��ة ج� ��اءت ب��رئ��اس�ت�ه��ا،
وت �ض ��م ك�ل�ا م ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ادارة ال �ج �ه ��از امل� ��رك� ��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات
ال �ع��ام��ة رن� ��ا ال� �ف ��ارس ن��ائ �ب��ا ل�ل��رئ�ي��س،
وع �ض��وي��ة ك��ل م��ن وك �ي��ل وزارة امل��ال�ي��ة
ص ��ال ��ح ال � �ص � ��رع � ��اوي ،واالم� �ي� ��ن ال� �ع ��ام
ل�ل�ج�ه��از امل��رك��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة
ش �ع��اع أك �ب��ر ،ورئ �ي��س ق �ط��اع ال � ��وزارات
واالدارات الحكومية ب�ج�ه��از امل��راق�ب�ين
املاليني بدر الحماد ،وممثلني عن ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ووزارات امل��ال �ي��ة
واالشغال والكهرباء واملاء والنفط.

ال � ��دوري � ��ة ل �خ �ط��ط ال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ن��وي��ة،
م�ض�ي�ف��ة ان االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجلس
االع �ل��ى للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ت�ع��اون��ت
مع الجهات املختلفة ،لحل معظم هذه
ال�ع��راق�ي��ل ،اال ان اللجنة م��ن ش��أن�ه��ا ان
ت�ض��ع ال �ح �ل��ول واآلل� �ي ��ات ل �ت �ف��ادي ه��ذه
العراقيل.
ول �ف �ت��ت ال � ��ى ان� �ه ��ا ك ��ان ��ت ق� ��د اص � ��درت
ق��رارا بتشكيل اللجنة ف��ي  29سبتمبر
املاضي ،بناء على تكليفها من مجلس
ال � � ��وزراء ب�ت�ش�ك�ي��ل ه� ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ،وف�ق��ا
لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر املبارك ،بتسريع اج��راءات
تنفيذ املشاريع التنموية.

تبسيط اإلجراءات
واش� � � � ��ارت ال �ع �ق �ي ��ل إل� � ��ى ان م� ��ن م �ه��ام
ال �ل �ج �ن��ة وض� ��ع ح �ل ��ول ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ل �ت �س �ه �ي��ل وت �ب �س �ي��ط ه� ��ذه االج � � � ��راءات،
وخ �ف��ض امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة ال �ت��ي يتطلبها
التعاقد الحكومي لدى جميع الجهات،
ح�ي��ث س�ت��راج��ع ك��ل ال�ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح
والتعاميم املنظمة إلج ��راءات التعاقد،

مريم العقيل

تقليص الدورة
المستندية لتسريع
المشاريع التنموية

تفعيل الحوكمة لمكافحة الفساد
أك � ��د األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ج �ل��س األع �ل ��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة د .خ��ال��د م�ه��دي
أن اه�ت�م��ام ال�ك��وي��ت بتفعيل الحوكمة
في املؤسسات الحكومية يأتي تزامنًا
م��ع االه �ت �م��ام ب��امل��ؤش��رات ال�ت�ن��اف�س�ي��ة،
ومعالجة ال�ف�ج��وات التي يعاني منها
مؤشر مدركات الفساد ،وه��و أح��د أهم
املؤشرات املهمة والضرورية.
وق � ��ال م �ه��دي خ �ل�ال اف �ت �ت��اح ف�ع��ال�ي��ات
ورش � ��ة ع �م��ل خ��اص��ة ب ��إع ��داد امل��درب�ي�ن
للحوكمة املؤسسية أمس إن الحوكمة
امل��ؤس�س�ي��ة ت�ع��د أح��د ال �ب��رام��ج امل��درج��ة
ضمن ركيزة اإلدارة الحكومية الفاعلة
ف��ي خطة التنمية ،الفتًا إل��ى أن اإلدارة
الحكومية أساس عملية التنمية ،وهي
تدخل ف��ي الكثير م��ن ال��رك��ائ��ز األخ��رى،
وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا رأس امل ��ال ال �ب �ش��ري ال��ذي
ي�ع��د ال��داف��ع ن�ح��و وج ��ود ه ��ذه ال ��ورش
والدورات التي تؤدي إلى بناء القدرات

الشعلة لـ سبقلا:
تنفيذ وثيقة محاربة اإلرهاب
حمد السالمة
أص � ��در وزي � ��ر األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة وزي ��ر
ال�ب�ل��دي��ة ف�ه��د ال�ش�ع�ل��ة ،ق ��رارًا ب��إع��ادة تشكيل اللجنة
العليا لتعزيز الوسطية.
وق��ال الشعلة لـ سبقلا :إن ه��ذا ال�ق��رار ج��اء بناء على
ق��رار سابق ملجلس ال��وزراء بتشكيل اللجنة من عدة

جهات حكومية مختصة وسيتم وضع خطط وبرامج
«ل �ل��وس �ط �ي��ة» مل �ح��ارب��ة ال �غ �ل��و وال �ت �ط ��رف واالره� � ��اب
وح�م��اي��ة االج �ي��ال م��ن ان�ت�ش��اره��ا وال �ت �ص��دي ل�ه��ا في
افضل السبل والطرق.
وش ��دد الشعلة ع�ل��ى أن اللجنة ستعمل ع�ل��ى تنفيذ
الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء ملحاربة التطرف
والغلو والتي تتكون من عدة محاور واهداف.

ّ
«قوي قلبك»
طالل البحر :حملة
ً
نجاحا
حققت

متوسطاً فريق عمل الجمعية ومركز صباح األحمد للقلب
ّ
طالل البحر

ّ
ّ
الكويتية فعاليات اليوم العاملي
جمعية القلب
اختتمت
للقلب ،والتي أقيمت خالل الفترة من الخميس وحتى
األحد املاضي في مجمع األفنيوز – املرحلة األولى.
وق��ال رئ�ي��س الجمعية ط�لال ال�ب�ح��ر« :نشعر بالفخر
دائ� �م ��ًا ع �ن��دم��ا ت �ط ��رح م��واض �ي��ع ف� ّ�ع��ال��ة ت �ه ��دف إل��ى
ّ
ن �ش��ر ال �ت��وع �ي��ة ،وم �ك��اف �ح��ة األم� � ��راض امل �ت �ف��ش �ي��ة بني
أف��راد املجتمع .فرؤية اهتمام ال��زوار ب��أم��راض القلب
والشرايني تبعث على األمل ،ألن الخطوة األولى التي
ُ ّ
تمكننا من التغلب على األمراض هي الوعي واإلملام.
وه ��ذا م��ا ح��رص�ن��ا ع�ل��ى ت��وف�ي��ره خ�ل�ال ه��ذه الحملة،

ع��ن ط��ري��ق ت�ق��دي��م اإلرش� � ��ادات ال�ص�ح�ي��ة وع ��ن ط��ري��ق
ك��ذل��ك الحملة اإلع�لام� ّ�ي��ة ال�ت��وع� ّ
ّ
تضمنت
�وي��ة ،وال�ت��ي
ُ ّ
اإلع�لان التلفزيوني ال��ذي ُي ّ
ـوجه للمرأة رسالة تركز
ّ
أهمية التأكد من صحة قلبها لتنعكس قوتها
على
ّ
من الداخل إلى الخارج؛ ِلـتتمكن من االستمتاع بنمط
حياة سليم ومستقبل صحي».
ّ
ووج� �ه ��ت ج �م �ع� ّ�ي��ة ال �ق �ل��ب ال �ك��وي �ت �ي��ة ج �ـ �ـ��زي��ل ال�ش�ك��ر
واالمتنان لكل الكفاءات وأطباء مركز صباح األحمد
للقلب الذين ساهموا في نشر الوعي ،وشركة مباني
الستضافتهم الكريمة لهذ الفعال ّـية.

«القوى العاملة»:

ً
مواطنا في «الخاص»
تعيين 277
خالد الحطاب
مهدي متوسطاً فالح الدوسري ونادية الهمالن

املؤسسية.
وأضاف :إن مبادئ الحوكمة املؤسسية
ظ �ه��رت ض �م��ن امل � �ب� ��ادرات واألول ��وي ��ات
ف��ي إط��ار استراتيجية تعزيز النزاهة

ومكافحة الفساد التي أقرتها القيادة
السياسية ،وج��رى تشكيل لجان عليا
لتعزيز مبادئ الحوكمة املؤسسية في
ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،مشيرًا إل��ى أن��ه م��ن هذا

املنطلق ج��اءت م�ب��ادرة األم��ان��ة العامة
للمجلس األع�ل��ى للتخطيط والتنمية
لدعم هذه امللفات ،وعلى رأسها الخطة
االنمائية.

«البيئة» :تخفيض  5600طن من االنبعاثات
اعتمد املدير العام للهيئة العامة للبيئة
عبد اهلل االحمد وثيقة التقرير الحولي
األول ل �ل �ك��وي��ت وال � �خ � ��اص ب��ات �ف��اق �ي��ة
األم ��م امل �ت �ح��دة االط ��اري ��ة ل�ت�غ�ي��ر امل�ن��اخ
وه��ي وث�ي�ق��ة م�ل��زم��ة ع�ل��ى جميع ال��دول
وتحتوي على أحدث البيانات املتعلقة
بظاهرة تغير املناخ.
وق� � ��ال األح � �م� ��د ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه ان ال �ه �ي �ئ��ة
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التزمت بالقرارات واملبادئ التوجيهية
ال�ص��ادرة م��ن االتفاقية عند إع��داد هذا
ال �ن ��وع م ��ن ال �ت �ق��اري��ر وامل �ت �م �ث �ل��ة ب�ج��رد
االنبعاثات لغازات االحتباس الحراري
الرئيسية من جميع املصادر املحتملة
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ل� �ع ��ام  ،2016ح �ي��ث ج��اء
اجمالي االنبعاثات حوالي  86مليونا
و 336الف طن من ثاني اكسيد الكربون.

وت� ��وق� ��ع ت �خ �ف �ي��ض االن� �ب� �ع ��اث ��ات وف ��ق
امل� �ش ��اري ��ع امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ب �م �ق ��دار 5600
ط � ��ن ،أي م ��ا ي� �ع ��ادل  %4م ��ن إج �م��ال��ي
االنبعاثات في  ،2035الفتا إلى أن رؤية
صاحب السمو أمير البالد بتوفير ما
ي �ق ��ارب  %15م ��ن إج �م��ال��ي ال �ط��اق��ة من
خالل انتاج الطاقة املتجددة سيخفض
غ��ازات االح�ت�ب��اس ال �ح��راري على امل��دى

الطويل.
بدورها ،قالت نائبة املدير العام لشؤون
الرقابة البيئية م .سميرة الكندري أن
ال �ت �ق��ري��ر ال �ح��ول��ي س �ي �ت��م ت �ح��دي �ث��ه كل
عامني ،وان اصداره االول كان بتنسيق
وت � �ع� ��اون م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة وج �م �ي��ع ج �ه��ات
ال��دول��ة ذات العالقة لرصد االنبعاثات
التي تسبب تغيرا في املناخ.

ع�ي�ن��ت إدارة ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة  277م��واط �ن��ًا ف��ي ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
خالل شهر سبتمبر ،األمر الذي ساهم في انخفاض
إجمالي ع��دد منتظري الوظائف لديها إل��ى 15724
مواطنًا 52.6 ،في املئة من الجامعيني.
ووفق االحصائية ،التي حصلت سبقلا على نسخة
منها ،ف��إن  42.9في املئة من إجمالي املعينني خالل
شهر سبتمبر كانوا من حملة شهادة الدبلوم ،في
ظل استمرار ارتفاع أع��داد الجامعيني الباحثني عن
عمل ،واملسجلني لدى الهيئة منذ  6أشهر ،إلى 8276
مواطنًا.
وزاد ع��دد ح�م�ل��ة ش �ه��ادات امل��اج�س�ت�ي��ر  16م��واط�ن��ًا،
م� �ق ��ارن ��ة م� ��ع اح �ص ��ائ �ي ��ة ال �ش �ه ��ر امل � ��اض � ��ي ،ل �ي �ك��ون
اإلجمالي  160باحثًا عن عمل ،إلى جانب  4من حملة
شهادات الدكتوراه.
وب �ل��غ إج �م��ال��ي ع ��دد ح��ام �ل��ي ال� �ش� �ه ��ادات ال �ث��ان��وي��ة
بمختلف أنواعها ،سواء من يحملون دورات وخبرة
أو دون ذل��ك 2195 ،مواطنًا بانخفاض  69ملفًا عن
الشهر املاضي ،إلى جانب  1836من حملة الشهادات
املتوسطة ،إضافة إلى  605من فئة الباحثني عن عمل

من دون الشهادات املتوسطة والتأهيل املهني.
وعن نسب الباحثني عن عمل املسجلني لدى القطاع
الخاص حتى شهر سبتمبر املنصرم ،نّ
بي التقرير
أن ن�س�ب�ت�ه��م ت�ش�ك��ل  59ف��ي امل �ئ��ة م��ن إج �م��ال��ي ع��دد
الباحثني في القطاعني ،حيث بلغت أعدادهم حتى
اآلن  9297موطنًا ،منهم  3812يرغبون في القطاع
الحكومي.
من جانب آخر ،شهدت ادارات ومراكز الخدمة التابعة
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة رب�ك��ة بسبب تعطل
ن �ظ��ام امل�ي�ك�ن��ة ،أول م��ن ام ��س ،ك�م��ا غ ��ادر امل��وظ�ف��ون
مكاتبهم بعد إبالغهم للمراجعني بتعطل النظام.
ولفتت مصادر سبقلا الى ان النظام اآللي املعروف
بامليكنة تعطل منذ بداية الدوام حتى الحادية عشرة
ظهرا ،ثم عاد بعض املوظفني الستقبال املعامالت
في سياق آخ��ر ،اعلنت الهيئة اغ�لاق مركز الصديق
لصرف ال�ع�لاوة االجتماعية واالب �ن��اء م��ن  6اكتوبر
ال�ج��اري على ان يتم استقبال امل��راج�ع�ين ف��ي املركز
الرئيسي للهيئة في منطقة الرقعي ومراكز الخدمة
األخ��رى امل��وزع��ة ف��ي ب��رج التحرير وسنترال ك��ل من
ج ��اب ��ر ال �ع �ل��ي وج �ل �ي��ب ال �ش �ي��وخ وال� �ج� �ه ��راء ،ح�ي��ث
سيسمح هناك باستخراج اشعار تسجيل العمالة
الوطنية وصرف العالوات.

سبقلا رصدت األعمال على الدائري السابع ..استعداداً للمطر

سباق مع الزمن لمنع تكرار الغرق
تسابق الجهات الحكومية ولجان الرقابة البرملانية
الوقت لتنفيذ شبكة من خزانات املياه في املناطق
وامل��دن االسكانية تجنبا لتكرار ح��وادث السيول
التي ضربتها خالل موسم االمطار املاضي.
وباشرت الجهات املعنية امس تنفيذ أعمال مكثفة
على ال��دائ��ري السابع ومناطق تجمعات األمطار،
حيث عملت اآلل�ي��ات على إق��ام��ة السواتر الترابية
والخنادق وبحيرات تجميع املياه وغيرها.
وت��اب �ع��ت وزارات االش � �غ ��ال وال �ن �ف��ط وال��داخ �ل �ي��ة
وال ��دف ��اع وال �ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة وه�ي�ئ��ة ال�ط��رق
وال � �ح� ��رس ال ��وط �ن ��ي االع � �م� ��ال امل��وق �ع �ي��ة مل �ش��اري��ع
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الخزانات التي من املقرر االنتهاء منها قبل شهر
نوفمبر املقبل ،وه��و امل��وس��م املتوقع لألمطار في
البالد.
وم��ن امل �ق��رر أن تنفذ اللجنة الحكومية مجموعة
م��ن ال �خ��زان��ات ،وال�ت��ي ستكون على شكل «س��دود
وب �ح �ي��رات ص �ن��اع �ي��ة وق� �ن ��وات م ��وازي ��ة ل�ل�خ�ط��وط
وم �ن��اف��ذ ل�ل�ب�ح��ر وج ��ري ��ان ال �س �ي��ول» ل �ـ  11م��وق�ع��ا
موزعا ما بني شمال البالد وجنوبها.
وتقوم اللجنة العليا والفرق التنفيذية على ارض
ال��واق��ع بتنفيذ س��وات��ر ت��راب�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة صباح
األح�م��د م��ن خ�لال تشكيل مجموعة م��ن البحيرات

العمل مستمر لتنفيذ
خزانات أرضية وبحيرات صناعية
خطة مكثفة لحماية
المناطق الجديدة
من تجمع المياه

سواتر ترابية على الدائري السابع

وال �ق �ن��وات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ف �ض�لا ع��ن زي � ��ادة خ�ط��وط
وان��ان �ي��ب امل �ي��اه الي �ص��ال ت�ج�م�ع��ات امل �ي��اه وامل �ي��اه
املعالجة إل��ى خ��زان��ات وم�ض�خ��ات ال��رم��ي البعيدة
عن املدينة.
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ق��ام��ت ف ��رق «االش� �غ ��ال» و«ال�ب�ل��دي��ة»
بتنظيف املناهيل وال�ط��رق الداخلية والخارجية
ملدينة صباح االحمد والخيران وطريق الفحيحيل
وال �ت��أك��د م��ن ع�م��ل وت�ش�غ�ي��ل خ�ط��ة ال �ط��وارئ لنفق
املنقف وغيرها من الطرق الرئيسية والفرعية في
املناطق الداخلية والطرق الخارجية.
كما يجري حاليا العمل على إقامة محمية طبيعية

ش� ��رق م �ن �ط �ق��ة غ� ��رب ع� �ب ��داهلل امل � �ب� ��ارك ل�ح�م��اي�ت�ه��ا
م��ن االم �ط��ار واس�ت�ع�ج��ال رب��ط امل �ج��رور بمحطات
الصرف لتفادي التجمعات التي ج��رت من ناحية
الدائري السابع العام املاضي.
وم��ن املناطق املستهدفة ب��ال�خ��زان��ات والبحيرات
«تقاطع الفحيحيل والصباحية وهضبة األحمدي
ومدينة صباح االحمد والدائري السابع والتقاطع
م��ع ك�ب��د ووص �ل��ة ال��دوح��ة وال �ق �ي��روان وال �ش��دادي��ة
وصباح الناصر وأماكن تجمعات املياه على طريق
الفحيحيل».
( خ  .ا)

اآلليات تعمل في مواقع تجمعات المياه

 04الكويت
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مجلس العالقات العربية والدولية مستنكراً بشدة:

حادث «أرامكو» اعتداء على االقتصاد العالمي
¶ سياسات إيران التوسعية ستؤدي إلى تمزيق المنطقة
أعرب مجلس العالقات العربية
والدولية عن استنكاره وإدانته
الشديدين لجريمة االعتداء اإلرهابي
الذي استهدف منشآت نفطية
سعودية في بقيق وخريص ،وهي
الجريمة التي وصلت إلى درجة االعتداء
الحربي السافر على االقتصاد العالمي
كله ،كما جاءت دليالً آخر على إصرار
الحكم في إيران على استهداف أمن
واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

���ان ـ��ـ��ـ��ـ تلقته
اع��ت��ب��ر امل��ج��ل��س ،ف���ي ب���ي ٍ
سبقلا أم���س ـ��ـ��ـ��ـ أن س��ي��اس��ات إي���ران
ال����ت����وس����ع����ي����ة وم����ح����اول����ت����ه����ا ف����رض
ال���ه���ي���م���ن���ة وال�����ن�����ف�����وذ ،وإح�ل�ال���ه���م���ا
ً
ب��دي�لا ع��ن س��ي��اس��ات ُح��س��ن ال��ج��وار
وامل���ص���ال���ح امل��ش��ت��رك��ة ،ل���ن ت����ؤدي إال
إل��ى تمزيق املنطقة ،وتفتيت دولها
وتهديد سالمتها ووحدة أراضيها،
وك���ذل���ك ت��ق��س��ي��م ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ال��ى
م��ن��اط��ق ن��ف��وذ ب�ين ال��ق��وى اإلقليمية
والدولية.

تضامن عربي
وش��دد املجلس ،ال��ذي يرأسه محمد
جاسم الصقر ،على أن الدول العربية
م���دع���وة إل����ى ت��ض��ام��ن ع���رب���ي ش��ام��ل
وص���������ادق ل�������ردع ال����ت����غ����ول اإلي�����ران�����ي
وم��خ��ط��ط��ات��ه ال��ت��وس��ع��ي��ة ،وم��واج��ه��ة
أخ�����ط�����اره�����ا وت����ب����ع����ات����ه����ا ع����ل����ى أم����ن
وسالمة ومستقبل البلدان العربية
ورفاه وازدهار وكرامة شعوبها.
وط���ال���ب امل��ج��ل��س امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي
ب��ال��ن��ه��وض ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه وات���خ���اذ
موقف صارم تجاه سياسات النظام
اإلي�����ران�����ي وم���م���ارس���ات���ه ال���ع���دوان���ي���ة
الخطيرة ،التي تهدد أسس ومبادئ
ال����ق����ان����ون ال������دول������ي وم����ي����ث����اق األم�����م

امل��ت��ح��دة وت��ش��ك��ل خ��ط��رًا داه��م��ًا على
استقرار العالم وأمنه وازدهاره.

إعالن نتانياهو

مطلوب تضامن
عربي لردع التغوُّ ل
اإليراني
ومخططاته
التوسعية

وت�����دارس امل��ج��ل��س اإلع��ل��ان ال��ص��ادر
عن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي حول
أراض من الضفة الغربية
نيته ضم
ٍ
املحتلة إل���ى ال��س��ي��ادة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،
واع���ت���ب���ر أن ه����ذا امل���وق���ف ال���ع���دوان���ي
اإلس���رائ���ي���ل���ي ال���ج���دي���د ي���ض���اف ال���ى
سجل اسرائيل ال��زاخ��ر باالستهانة
ب��ال��ح��ق��وق ال��ع��رب��ي��ة امل���ش���روع���ة ،منذ
اغ����ت����ص����اب ف���ل���س���ط�ي�ن ،وع����ل����ى م���دى
ت��اري��خ دول���ة االح��ت�لال الصهيوني،
وال��ذي توج مؤخرًا باعتراف اإلدارة
األميركية الحالية بالقدس الشريف
ع�����اص�����م�����ة إلس�������رائ�������ي�������ل ،وب���ض���م���ه���ا
ً
ملرتفعات ال��ج��والن ال��س��وري��ة ،فضال
عن االعتراف بإعالن يهودية الدولة.
ّ
وعبر املجلس عن قلقه الكبير بشأن
ما آلت إليه أحوال األمة العربية من
ان��ق��س��ام وت���ف���رق واق��ت��ت��ال وخ��ض��وع
إلم�������ل�������اءات ك�������ل ال�������ق�������وى ال����ط����ام����ع����ة
وامل�����ع�����ادي�����ة ،ب���س���ب���ب ال���ف���ش���ل امل���ري���ع
للنظام العربي ونتائجه املأساوية
ع���ل���ى ك����ل ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة م����ن دون
استثناء.

مأزق تاريخي
وأك�������د م���ج���ل���س ال����ع��ل�اق����ات ال��ع��رب��ي��ة
وال��دول��ي��ة أه��م��ي��ة االع���ت���راف ب��امل��أزق
ال��ت��اري��خ��ي ،ال���ذي ب���ات عليه النظام
العربي الرسمي العاجز واملتهالك،
داع���ي���ا إل����ى إط��ل�اق ح��رك��ة نهضوية
شاملة تسعى إلى بناء نظام عربي
رسمي جديد على أسس ترتقي لقيم
وم���ف���اه���ي���م ال���ع���ص���ر ،وت���ت���ج���اوب م��ع
تطلعات وطموحات ال��دول العربية
وقدراتها وإمكاناتها.

إعالن نتانياهو
عدوان إسرائيلي
جديد واستهانة
بالحقوق العربية
المشروعة
نحتاج إطالق حركة
نهضوية شاملة
لبناء نظام عربي
رسمي جديد

محمد الصقر

وختم املجلس بيانه بأنه إذ يؤمن
إي����م����ان����ًا ع��م��ي��ق��ًا ب���أه���م���ي���ة اإلص���ل��اح
السياسي ال��داخ��ل��ي ال��ش��ام��ل ،القائم
على احترام السيادة اإلقليمية لكل
دول����ة ع��رب��ي��ة ،وع��ل��ى رف���ض مخاطر
االن����ق����س����ام ال���ع���ن���ص���ري وال���ط���ائ���ف���ي
وامل�������ذه�������ب�������ي وم������ن������زل������ق������ات ال����ع����ن����ف
وال���ت���ط���رف ،ف��إن��ه ي��ج��د ف���ي تجربتي
ك�������ل م�������ن ال���������س���������ودان وت�������ون�������س ف���ي
االنتقال السلمي الحضاري للسلطة

أم��ث��ول��ت�ين ت��ب��ع��ث��ان األم����ل وت��ج��ددان
اإلي���م���ان ب���ق���درة األم����ة ال��ع��رب��ي��ة على
اس���ت���ع���ادة زم�����ام أم���ره���ا واس����ت����دراك
مستقبلها.
َّ
وه�����ن�����أ امل���ج���ل���س ش���ع���ب���ي ال�����س�����ودان
وت�����ون�����س ع����ل����ى ن�����ج�����اح ن��ض��ال��ه��م��ا
الطويل في سبيل الحرية واإلصالح
وال��ت��ن��م��ي��ة ،داع���ي���ا اهلل ع���ز وج����ل أن
ي��ح��ق��ق آم����ال ك���ل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة في
بناء دولة الحرية والتقدم واالزدهار.

تجربتا السودان
وتونس في انتقال
السلطة سلميا ً
أمثولتان تبعثان
األمل
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القضاء واألمن

أرهقت القضاء ..وتمثل  % 70من القضايا اإلدارية

«معادلة الشهادات» و«اإلعاقة»
األكثر تداو ً
ال بالمحاكم!
¶ أحكام نهائية حسمت الجدال ويفترض من الجهات اتباعها
مبارك حبيب
قضايا «معادلة ال�ش�ه��ادات» واملطالبة
ب�ت�غ�ي�ي��ر ت �ق �ي �ي��م اإلع� ��اق� ��ات ه ��ي األك �ث��ر
ً
تداوال في املحاكم ..هذا ما أكده مصدر
مطلع لـ سبقلا ،كاشفًا عن ارتفاع كبير
وغير مسبوق في هذه القضايا.
وق� � � ��ال امل� � �ص � ��در ان ه � �ن� ��اك امل� � �ئ � ��ات م��ن
القضايا يرفعها الدارسون في الخارج
وي �ط��ال �ب��ون ب �م �ع��ادل��ة ش �ه��ادات �ه��م بعد
أن ت��م رف�ض�ه��ا م��ن ق�ب��ل وزارة التعليم
ال �ع��ال��ي ،وه ��و م��ا ح ��دا ب��امل��دع�ين إق��ام��ة
ه��ذه ال��دع��اوى اإلداري� ��ة ال�ت��ي يطالبون
فيها بإلغاء قرار معادلة الشهادات.
واض � � ��اف امل� �ص ��در ق ��ائ�ل�ا «أي� �ض ��ا ف��إن��ه
م ��ن امل�ل�اح ��ظ ارت � �ف� ��اع ك �ب �ي��ر ل�ل�ق�ض��اي��ا
التي يقيمها أص�ح��اب اإلع��اق��ات ،حيث
يطالبون بإلغاء ق ��رارات تقييم الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع��اق�ين ب �ع��د ت�غ�ي�ي��ر معظم
اإلع � ��اق � ��ات إل � ��ى ب �س �ي �ط��ة وم �ت��وس �ط��ة،
حيث يطالبون بإعادتهم إلى وضعهم
السابق».
ولفت امل�ص��در إل��ى ان بعض ال��دوائ��رف��ي
املحاكم تشكل فيها نوعية هذه القضايا
م��ا ي �ق��ارب  %70م��ن ال�ق�ض��اي��ا اإلداري � ��ة،
وه� ��و أم� ��ر ب �ح��اج��ة إل� ��ى م �ع��رف��ة ال�س�ب��ب

وتصحيح األوضاع.
ون� �ب ��ه امل � �ص� ��در إل � ��ى ان ه� �ن ��اك اح �ك��ام��ا
ص � ��درت م ��ن م �ح��اك��م ال �ت �م �ي �ي��ز ف ��ي ه��ذه
ال �ن��وع �ي��ة م��ن ال �ق �ض��اي��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ك��ان
ي�ف�ت��رض ع�ل��ى ب�ع��ض ال �ج �ه��ات ان تتبع

هذه األحكام النهائية وتتخذها نهجًا،
ول �ي��س ال�ت�س�ب��ب ب��إره��اق امل�ح��اك��م بهذه
القضايا.
ول� �ف ��ت امل� �ص ��در إل � ��ى ان ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا
تأخذ م��دة طويلة ،إض��اف��ة إل��ى التسبب

ب �خ �س��ائ��ر م��ال �ي��ة ل �ل �م��دع�ين ت �ت �م �ث��ل ف��ي
توكيل م�ح��ام�ين ،وإض��اف��ة وق��ت وجهد،
وت�ف��وي��ت م ��وارد م��ال�ي��ة وت��رق �ي��ات ،وه��و
األم� ��ر ال� ��ذي ي��دع��و مل�ع��ال�ج��ة األم� ��ر كحل
أفضل ،وتماشيًا مع املصلحة العامة.

وتسهيل اإلجراءات.
وق � ��ال � ��ت م� � �ص � ��ادر أم� �ن� �ي ��ة ل� � �ـ سبقلا إن
«م�ن��ع ال�ك�ف��االت» ي�ص��در بحق املواطنني
ال��ذي��ن ي�ت��اج��رون ب��اإلق��ام��ات إض��اف��ة إل��ى
املمتنعني عن شراء تذاكر سفر لخدمهم
ُ
املبعدين بسبب مخالفة قانون اإلقامة أو

املسجلة بحقهم قضايا تغيب.
وأوضحت املصادر أن «الداخلية» تضطر
إل��ى ش��راء ال�ت��ذاك��ر م��ن حسابها الخاص
ُ
لتسفير هؤالء املبعدين ،ثم تصدر الحقا
ق��رارات «منع الكفالة»؛ أي وضع «بلوك»
على معامالت هؤالء املواطنني إلجبارهم

على السداد.
وذكرت املصادر أن الوزارة ّ
حصلت نحو
 3.7ماليني دينار العام املاضي من كفالء
ُ
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة امل �ب �ع��دة ي ��دوي ��ًا ،وم��ن
ُ
امل �ح �ت �م��ل أن ت�ت�ض��اع��ف ه ��ذه الحصيلة
بتطبيق الربط اإللكتروني.

 450ألف دينار استولى عليها موظفان في قطاع الوقاية

«اإلطفاء» استردت أموالها ُ
المختلسة
ع�ل�م��ت سبقلا أن اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط�ف��اء
أقرت آلية جديدة مشددة للتدقيق وحماية
املال العام ،ومنع أي اختالسات.
وأوض� �ح ��ت م� �ص ��ادر م �س��ؤول��ة ف ��ي اإلدارة
ل � �ـ سبقلا أن امل� �ب ��ال ��غ امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي ج ��رى
االستيالء عليها م��ن قبل موظفني يعمالن
ف��ي اإلدارة املالية بقطاع الوقاية والبالغة
 450أل��ف دي�ن��ار استردتها اإلدارة بالكامل
بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
ول �ف �ت��ت امل � �ص� ��ادر إل � ��ى أن ه � ��ذا االس �ت �ي�ل�اء
ج��رى عن طريق سندات القبض وليس عن
ط��ري��ق ال �ك��ي ن ��ت ،وب �ع��د ال �ت��دق �ي��ق م ��ن قبل
القطاع املالي جرى ضبطهما العام املاضي،
وق�ض�ي�ت�ه�م��ا م �ح��ال��ة ح��ال �ي��ًا أم� ��ام ال�ج�ه��ات
املختصة ،مشددة على أنه ال تهاون مع أي
تعديات على املال العام.
وك��ان��ت اإلدارة أع�ل�ن��ت أم ��س ع��ن اس �ت��رداد
ك��ام��ل امل�ب��ال��غ امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ج��رى االس�ت�ي�لاء
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ص �ن��ادي��ق ق �ط��اع ال��وق��اي��ة ال�ع��ام
املاضي ،واملتهم بها عدد من موظفي اإلدارة.
وق ��ال ��ت ف ��ي ب �ي ��ان ل �ه��ا أم� ��س إن� ��ه ت�ج�س�ي�دًا
مل �ب��ادئ دول� ��ة ال �ح��ق وال �ق ��ان ��ون ،وف ��ي إط��ار
ت�ك�ث�ي��ف ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة ال �ت��ي تنتهجها
كل مؤسسات الدولة وأجهزتها الحكومية
ن�ح��و مكافحة ال�ف�س��اد وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل��ال
ال �ع��ام وص� ��ون م� �ق ��درات ال ��دول ��ة وم ��وارده ��ا
امل ��ال� �ي ��ة ،ف �ق��د ق ��ام ��ت اإلدارة وب��ال �ت �ن �س �ي��ق
والتعاون مع الهيئات القضائية املختصة
واإلدارات التنفيذية املعنية باسترداد كامل
قيمة امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ج��رى االس �ت �ي�لاء عليها

«التمييز» فصلت
في  9600طعن
قال رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة
التمييز واملحكمة الدستورية املستشار يوسف
امل�ط��اوع��ة ،إن ال�ط�ع��ون ال ��واردة إل��ى املحكمة في
ال�ع��ام القضائي امل��اض��ي ت�ج��اوزت  14000طعن،
فصلت املحكمة في نحو  9600منها.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة امل�س�ت�ش��ار امل �ط��اوع��ة ،أم��س،
ف��ي اج�ت�م��اع الجمعية ال�ع��ام��ة ملحكمة التمييز
ال�س�ن��وي بمناسبة ب��دء ال�ع��ام القضائي ،مبينًا
م��ن خ�لال�ه��ا ال��واق��ع ال�ع�م�ل��ي ل�ل�ط�ع��ون امل�ن�ظ��ورة
والواردة ملحكمة التمييز.
وأش ��ار إل��ى اإلج � ��راءات ال�ت��ي ت�س��رع ف��ي الفصل
ب��ال �ط �ع��ون ،داع� �ي ��ًا إل� ��ى االج �ت �م ��اع ال � � ��دوري مع
رؤس ��اء دوائ ��ر املحكمة ل �ت��دارس ال�ع�ق�ب��ات التي
تعيق سرعة الفصل وسبل تذليلها.
ول�ف��ت إل��ى أن��ه ت��م تخصيص ع�ض��و م��ن املكتب
ال�ف�ن��ي ف��ي امل�ح�ك�م��ة ل�ك��ل دائ ��رة لتسهيل عملها
وت ��زوي ��ده ��ا ب��امل �ب��ادئ واألح� �ك ��ام ال �ت��ي تعينها
ف��ي عملها واس �ت �خ�لاص امل �ب��ادئ ال�ت��ي تقررها
امل�ح�ك�م��ة وب �ي��ان م��ا ي �ت �ع��ارض م�ن�ه��ا م��ع أح�ك��ام
سابقة بهدف توحيد مبادئ األحكام.
ورح��ب املطاوعة بأعضاء املحكمة الجدد الذين
ان�ض�م��وا م��ؤخ �رًا ،م�ش�ي�دًا ب�ج�ه��ود امل�س�ت�ش��اري��ن

يوسف المطاوعة

الذين انتهت خدمتهم.
وف��ي نهاية االج�ت�م��اع ت��م إق��رار م�ش��روع توزيع
العمل واملصادقة عليه وتفويض رئيس املحكمة
إلج � ��راء م��ا ي ��راه م��ن ت�ع��دي��ل ت�ق�ت�ض�ي��ه مصلحة
العمل( .كونا)

المحكمة تغرّم شركة مقاوالت
 700ألف دينار
المحرر القضائي

«بلوك» على معامالت كفالء الخدم ُ
المبعدين
باشرت وزارة الداخلية تشغيل البرنامج
اآلل� ��ي ال �خ��اص ب�م�ن��ع ال �ك �ف��االت ،ورب �ط��ه
م� ��راك� ��ز خ ��دم ��ة امل � ��واط � ��ن امل� �ن� �ت� �ش ��رة ف��ي
املناطق ،لسرعة تحصيل مستحقاتها،

المطاوعة :تذليل العقبات أمام رؤساء الدوائر

إلخاللها بالتعاقد في مشروع حكومي

إذا امتنعوا عن سداد تذاكر سفرهم

منصور الشمري

الكويت 05

ّ
غرمت الدائرة التجارية باملحكمة الكلية إحدى
ش��رك��ات امل �ق��اوالت املتعاقدة م��ع بلدية الكويت
م�ب�ل��غ  700أل��ف دي �ن��ار ،وأل��زم�ت�ه��ا ب��أدائ �ه��ا إل��ى
ش��رك��ة م� �ق ��اوالت ص �ي �ن �ي��ة ،وذل� ��ك ب �ع��د تصفية
الحساب بينهما على أحد املشاريع الحكومية
إلنشاء مواقف متعددة الطوابق.
وتتحصل الواقعة ،في الدعوى التي أقامها
امل�ح��ام��ي د .محمد م�ن��ور وك�ي�لا ع��ن الشركة
ال�ص�ي�ن�ي��ة ،م�ط��ال�ب��ا ب�ت�ص�ف�ي��ة ال �ح �س��اب مع
ش ��رك ��ة م� � �ق � ��اوالت أخ� � � ��رى ،وب � �ي� ��ان اإلخ �ل��ال
بالتعاقد الحاصل معها ،تمهيدا إللزامها

ب��أداء املبلغ املستحق ع��ن تصفية الحساب
بينهم ال�ج��اب��ر مل��وك�ل�ت��ه وف�ق��ا مل��ا ن��ص عليه
القانون.
وق ��ال امل�ح��ام��ي م �ن��ور :إن ال�ق�ض��اء الكويتي
منارة مضيئة بأحكامها ،وال يسعنا سوى
الفخر بصون القضاء للحقوق بغض النظر
عن أطراف الخصومة املطروحة أمامه.
واش��ار إل��ى ان الدفوع القانونية املقدمة من
جانبنا ردا على ال��دف��وع املقدمة م��ن جانب
ال�ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة وب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ،اك��دت�ه��ا
املحكمة في حيثياتها ،وقضت بها ،مؤكدة
أح�ق�ي��ة موكلتنا ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى املبالغ
املستحقة لها في ذمة خصومها.

ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮض اﻷول

ً
ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ
 ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم

اﻟﺠﺰء
اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ

المكراد مستقبالً العقاب

تعاون مع مركز الطوارئ الخليجي
استقبل املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد رئيس مركز مجلس
التعاون الخليجي إلدارة حاالت الطوارئ وجدان العقاب ،وتم تباحث املواضيع ذات
االهتمام املشترك في مجال األزمات والكوارث والتنسيق االقليمي.
وأكد املكراد على دعم اإلدارة العامة لإلطفاء للمركز الخليجي لتحقيق أهدافه النبيلة
الرامية إل��ى حماية األرواح واملمتلكات من خ�لال الحد من آث��ار األزم��ات وال�ك��وارث
والتنسيق االقليمي.
من جانبها ،أش��ادت العقاب بقدرات وامكانات اإلطفاء الرائدة واملتميزة ،داعية إلى
تعزيز التعاون املشترك.
ممن ّ
سولت لهم أنفسهم العبث باملال العام
وإل� �ح ��اق ال �ض ��رر ب ��ه .وأك � ��دت أن ��ه ف ��ي إط ��ار
س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ح�س�ين أدائ� �ه ��ا وت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
وح��دات�ه��ا التنظيمية ،فإنها مستمرة على

موجز أمني

موقفها الداعم لكل أوجه النزاهة والشفافية،
وتصديها ألي تصرفات غير مسؤولة يكون
من شأنها املساس باملال العام أوعدم التقيد
في إنفاقه بالسبل املقررة قانونًا.

ﺗﻘﺪﻳﻢ:
ﻋﻤﺎر ﺗﻘﻲ
ّ

اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﻀﻴﻒ اﻷول

اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ

أحمد العنزي

سرقة في لندن

هوشة بسبب «الخبز»!

ت�ع��رض��ت أس ��رة ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�س��رق��ة م��ن ق�ب��ل ام��رأت�ين
ف��ي ل�ن��دن وت�ح��دي��دا ف��ي ش��ارع ري�ج�ن��ت ،حيث قامت
امرأتان بسرقة حقيبة يد تعود الى أحد أفراد األسرة
وتحتوي على جوازات سفر ومبلغ من املال ،إضافة
إل��ى بطاقات بنكية ،إذ ب��دت السارقتان متسوقتني
كما ظهر في التصوير بعد تفريغ الكاميرات ،قبل أن
يتم إلقاء القبض عليهما ،وإعادة املسروقات.
وقدم اإلعالمي نصار الخمسان الشكر إلى السفارة
الكويتية لتجوابها مع البالغ الذي قدمه إلى الجهات
األمنية في اململكة املتحدة ،إثر تعرضه للسرقة خالل
وجوده مع أسرته لعالج حفيدته.
وذك ��ر ال�خ�م�س��ان أن��ه «ف��ي م�س��اء األرب �ع��اء امل��اض��ي،
وب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت زوج �ت��ي واب �ن��ي وزوج �ت��ه ف��ي اح��دى
أس��واق ش��ارع ريجنت ستريت ،تمت سرقة حقيبة
زوجتي التي كانت داخل عربانة املشتريات ،وأظهرت
كاميرات املراقبة ام��رأت�ين سرقتا الحقيبة» ،مشيرا
إلى أن الحقيبة املسروقة تحتوي على جوازات سفر
ومبلغ مالي وهاتف نقال ،حيث «كنا نستعد للعودة
إلى الكويت».

أصيب آسيوي في مشاجرة مع شخص
ع��رب��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ب �س �ب��ب ال� �خ�ل�اف على
أسبقية ال ��دور ف��ي أح��د امل�خ��اب��ز بمنطقة
الحساوي أول من أم��س ،وتمكن املشكو
ف��ي ح�ق��ه م��ن ال �ه��رب ج��ري��ًا ع�ل��ى األق ��دام
وس� � ��ط ال� �ب� �ن ��اي ��ات ع� �ق ��ب اع � �ت� ��دائ� ��ه ع�ل��ى
اآلس� �ي ��وي ،وع �م��م رج ��ال األم ��ن أوص ��اف
املتهم على جميع النقاط األمنية تمهيدًا
لضبطه.

حريق أصباغ
تمكن رج ��ال اإلط �ف��اء م��ن إخ �م��اد حريق
اندلع في غرفة كيربي داخل محل أصباغ
سيارات بمنطقة الجهراء الصناعية أول
من أمس.
وف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،ورد ب�ل�اغ إل ��ى م��رك��ز
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء بالحريق،
ف�ج��رى تحريك ف��رق اإلط �ف��اء ال��ى امل��وق��ع،

وعند وصولها أخمدت الحريق من دون
إصابات.

ﺣﺼﺮﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ

انقالب شاحنة
تسببت السرعة الزائدة لشاحنة يقودها
مقيم آس�ي��وي ف��ي انقالبها على طريق
ال �ن��وي �ص �ي��ب أول م ��ن أم� � ��س ،وإص ��اب ��ة
ق��ائ��ده��ا ون� �ج ��اة ال �ع �ش ��رات م ��ن ق��ائ��دي
املركبات الذين تصادف م��روره��م وقت
انقالب الشاحنة.
وذك ��ر م �ص��در أم �ن��ي أن غ��رف��ة عمليات
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة تلقت ب�لاغ��ًا ب��ال�ح��ادث،
ف�ت��وج��ه رج� ��ال امل� ��رور وف�ن�ي��و ال �ط��وارئ
ال �ط �ب �ي��ة ال ��ى امل ��وق ��ع ،وت �ب�ي�ن أن ال �ح��ادث
أسفر عن إصابة قائد الشاحنة وجرى
نقله إلى مستشفى العدان لتلقي العالج
ال �ل��ازم ،م�ب� ّ�ي�ن��ًا إل ��ى أن ال �س��رع��ة ال��زائ��دة
تسببت ف��ي ان �ق�لاب ال�ش��اح�ن��ة وإغ�ل�اق
ال �ط��ري��ق ،وق ��د ع�م��ل رج ��ال امل� ��رور على
تسيير حركة املركبات.

اﻹﻟـﻜــﺘﺮوﻧﻲ

www.alqabas.com/premium
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«منع الشيشة» ُيثير اللغط مجدداً
¶ البعض يؤيدون قرار «البلدي» حظر تدخينها ..وآخرون يعتبرونه مصادرة حريات
هل أصبح مزاج مح ّبي الشيشة في خطر بعد قرار المجلس البلدي بمنع تدخينها في األماكن العامة؟
القرار القديم الذي رفض سابقا ،وتجدد امس ،اثار انقساما وجدال مجتمعيا ،حيث أكد البعض ان منع الشيشة يخالف
الدستور والقانون الذي كفل الحرية للمواطنين ،في وقت أ ّيد البعض اآلخر المقترح حفاظا على الصحة العامة.

محمد المصلح

منع الشيشة قرار صحي يواجه بعض الرفض | تصوير مصطفى نجم

ص� َّ�ب امل��واط�ن��ون وع��دد م��ن أص�ح��اب املقاهي،
ال��ذي��ن ال�ت�ق�ت�ه��م سبقلا ،غ�ض�ب�ه��م ع �ل��ى ف�ك��رة
املقترح في ظل ندرة األماكن السياحية وغالء
ب�ع��ض امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ،م��ؤك��دي��ن ان املقهى
ي�م�ث��ل ل�ل�ش�ب��اب وال �ع��وائ��ل ف��رص��ة لالستمتاع
وقضاء بعض الوقت مع أنفاس الشيشة خالل
ف �ت��رات امل �س��اء ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ت��وت��ر وض�غ��وط��ات
العمل اليومية ،فضال عما يتسبب ب��ه القرار
م��ن اض� ��رار م��ادي��ة جسيمة ق��د ت�ل�ح��ق ال�ض��رر
ب �م�لاك امل�ق��اه��ي م�م��ا ي ��ؤدي ال ��ى اغ�ل�اق امل�ئ��ات
منها.
ع�ل��ى ال �ج��ان��ب االخ� ��ر ،اي ��د ع ��دد م��ن امل��واط�ن�ين
فكرة املقترح ،حيث ان بعض املطاعم املغلقة
التي تتوافر بها خدمة الشيشة تشكل مصدر
ان��زع��اج لألهالي ال��ذي��ن ي��ري��دون قضاء نهاية

األسبوع مع أبنائهم ،بما يضر الصحة العامة القرارات التي تسبب جدلية في املجتمع دون
ويشكل تعديا على حريات االخرين ويتسبب ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت�ه��م امل��واط�ن�ين،
بالضرر الصحي لهم.
ق��ائ�لا «ال �ك��وي��ت دول ��ة م��دن�ي��ة وال �ح��ري��ات بها
وق ��ال ��وا ان ال�ك�ث�ي��ر م ��ن دول ال �ع��ال��م امل�ت�ق��دم��ة م �ك �ف��ول��ة وف � ��ق ال ��دس� �ت ��ور وي� �ج ��ب ان ت�ح�ف��ظ
منعت «ال�ش�ي�ش��ة» ف��ي امل��واق��ع امل�غ�ل�ق��ة ،فضال م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ه ��ذه ال �ح��ري��ات ب�ع�ي��دا عن
ع��ن تدخني السجائر ،حيث خصصت الكثير التضييق على املواطنني».
من املجمعات التجارية والجهات الحكومية وت ��اب ��ع ال �ف �ي �ل �ك��اوي :ل ��م ي�ت�ب��ق اال «ال �ش �ي �ش��ة»
م� ��واق� ��ع م �خ �ص �ص��ة ل �ل �م��دخ �ن�ي�ن ،وه � ��و االم� ��ر حتى يمنعوها ،م��ؤك��دا ان��ه ك��ان م��ن املفترض
ال��ذي يجب ان يطبق ف��ي املطاعم التي تحمل ان ي ��وض ��ع ت �ش��ري��ع ي �م �ن��ع ت ��دخ�ي�ن ال �ش �ي �ش��ة
ترخيصي مطعم ومقهى.
وال�س�ج��ائ��ر ل�لأط�ف��ال او م��ن ه��م دون  16عاما
وتساءل املواطن عبد اهلل الفيلكاوي عن سبب فقط منعا لألضرار الصحية.
ب � ��دوره ،ق ��ال خ��ال��د ال�س�ع�ي��د ان م�ن��ع الشيشة
ف� ��ي امل � ��واق � ��ع امل �غ �ل �ق��ة س �ي �ت �س �ب��ب ف� ��ي اغ�ل��اق
زيادة األسعار
مئات األم��اك��ن مما ينتج عنه خسائر فادحة
أعرب عدد من املواطنني الذين التقتهم سبقلا ملالكها وم�لاك املجمعات التجارية ،متسائال:
عن خشيتهم من أن يؤثر ذلك القرار في زيادة «اي ��ن ي��ذه��ب ال�ش�ب��اب ف�لا أم��اك��ن سياحية وال
أسعار الشيشة.
ترويحية امامهم؟».

ً
التكسب االنتخابي
ُّ
بعيدا عن
«البلدية» :سندرس المنع
أكد مصدر مسؤول لـ سبقلا ان البلدية ستدرس قرار
املجلس البلدي بمنع الشيشة في األماكن املغلقة بعيدا
ع��ن التكسب االن��ت��خ��اب��ي ،م��وض��ح��ا ان ق���رار ال��ب��ل��دي قد
تشوبه عيوب ومخالفة لقانون البلدية الذي يوجب وجود
ال���رأي الفني ف��ي أي معاملة او اق��ت��راح م��ن قبل املجلس
البلدي.
وكشف املصدر ان منع الشيشة او السماح بها ليس من

«الرخلة» ولعت
أسعار الخراف
وليد العبدالله
يبدو أن ق��رار وزارة التجارة
ب� �م� �ن ��ع ذب� � ��ح «ال � ��رخ� � �ل � ��ة» ف��ي
مسالخ الكويت ج��اء عكسيا
ع�ل��ى امل�س�ت�ه�ل��ك ،ح�ي��ث ب��دأت
اس � � � �ع� � � ��ار االغ� � � � �ن � � � ��ام ت ��رت� �ف ��ع
تدريجيا ،فقد سجلت أسعار
األغ� �ن ��ام ف ��ي ال� �ب�ل�اد ارت �ف��اع��ًا
ف ��ي األس � �ع� ��ار ،ووص � ��ل سعر
ال�خ��روف العربي املحلي إلى
ن�ح��و  97دي �ن��ارا ب�ع��د أن ك��ان
 85دي � �ن � ��ارًا ،ب� ��زي� ��ادة ب�ل�غ��ت
نسبتها .%7
أم ��ا أس� �ع ��ار ال� �خ ��روف ال �س��وري
واالردني فبلغت  90دينارا بعد
أن كانت  78دي�ن��ارا ،واالشفالي
صعد إلى  75دينارا والجورجي
يباع بـ  55دينارا.

اختصاص البلدية ،بل االمر منوط بكل من الهيئة العامة
للبيئة والهيئة العامة للغذاء وكذلك اإلدارة العامة لإلطفاء.
وب�ي�ن ان ال��ق��رار ي��ج��ب ان ي���درس بشكل مستفيض ويتم
اخ���ذ جميع آراء ال��ج��ه��ات امل��س��ؤول��ة ح��ت��ى ي��ص��در ب��ص��ورة
فنية وتنظيمية واضحة ،موضحا ان البلدية مسؤوليتها
تكمن في منح التراخيص الخاصة باملطاعم واملقاهي وفق
اشتراطات معينة شريطة تحقيق الشروط البيئية والفنية.
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البلدي

العازمي لـ سبقلا :الحظر للكبائن ال المقاهي والمطاعم

«البلدي» يمنع شيشة «األماكن المغلقة »
لقطات
من الجلسة

«سيلفي بلدي» في ختام الجلسة

مشعل السالمة ومحمد عبدالناصر
في جلسة ساخنة امتدت لـ 4ساعات ،وشهدت
ن����ق����اش����ات ط���وي���ل���ة ب��ي��ن االع�����ض�����اء وال���ج���ه���از
التنفيذي ،وافق املجلس البلدي باألغلبية في
جلسته ال��ع��ادي��ة أم���س ،ع��ل��ى اق��ت��راح عضوي
امل��ج��ل��س ح���م���دي ال���ع���ازم���ي وم��ح��م��د ال��رق��ي��ب،
القاضي بمنع الشيشة في األماكن املغلقة ،ملا
لها م��ن أض���رار صحية واجتماعية ،واق��ت��راح
األع����ض����اء ع���ل���ي امل����وس����ى وع����ب����داهلل ال���ك���ن���دري
وح���س���ن ك���م���ال ،ب���ش���أن االس���ت���ع���ان���ة ب��خ��دم��ات
املتقاعدين في املحافظة على البيئة البحرية
والحدائق العامة.
وش�����ه�����دت ال���ج���ل���س���ة ،ال����ت����ي ت����رأس����ه����ا اس���ام���ة
ال��ع��ت��ي��ب��ي ،ب��ع��ض امل��ش��اح��ن��ات ح���ول م��وض��وع
ت���رخ���ي���ص ال���ت���ش���وي���ن���ات وت���ف���وي���ض ال��ب��ل��دي��ة،
وتصدى لها رئيس لجنة العرائض والشكاوى
مشعل الحمضان بالرد على الجهاز التنفيذي
وزمالئه االعضاء.
وواف���ق املجلس على م��ش��روع امل��دي��ن��ة الطبية
ال��ت��اب��ع��ة مل��ؤس��س��ة ال��ت��أم��ي��ن��ات ،ال���واق���ع ش��رق
أم���غ���رة ،وت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه اإلج��م��ال��ي��ة 860203
أم����ت����ار م���رب���ع���ة ،ش���ري���ط���ة إق�������رار م��ن��ط��ق��ة أم����ان
ض��م��ن امل���س���اح���ة اإلج���م���ال���ي���ة مل���ش���روع امل��دي��ن��ة
الطبية ،واعتماد استعماالت األراضي ونسب
توزيعها ضمن املشروع كله ،ويكون توزيعها
كالتالي« %20 :طبي» ،و« %6ت��ج��اري» ،و%5
«س���ك���ن خ�������اص» ،و« %7خ����دم����ات وم����راف����ق»،
و« %16س��ك��ن اس���ت���ث���م���اري» ،و %2ل��ل��م��خ��ازن

من جلسة «البلدي» | تصوير محمد خلف

واملستودعات ،و %9حدائق ومنتزهات ،و%5
للترفيه والثقافة ،و %30للبنية التحتية.
وم���ن ال���ش���روط اي��ض��ا أن ت��ل��ت��زم «ال��ت��أم��ي��ن��ات»
بتزويد االدارة باملخطط الهيكلي التفصيلي
ل��ل��م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ،وم����راع����اة ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة ب��أك��م��ل��ه��ا وف���ق���ًا ل���ش���روط
وم��ت��ط��ل��ب��ات وزارات ال���خ���دم���ات ،وأن ي��ج��ري
ت��ص��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ م��ح��ط��ة امل����ت����رو ،ح�ي�ن إق����رار
املسار الخاص به وعمل االحتياطات الالزمة
لتنفيذ املحطة من دون التأثير على املراحل
التي جرى تنفيذها ،وتصميم وتنفيذ جميع
الخدمات على أسس املدينة الذكية ،وتحقيق
أه��������داف وم���ع���اي���ي���ر امل���ب���ان���ي ال����خ����ض����راء ال��ت��ي
تراعي عوامل االستدامة من خالل التخطيط
ال��ع��م��ران��ي وتصميم امل��ب��ان��ي ،وت��وف��ي��ر جميع
متطلبات الجهات العاملية ،والتي ستقوم على
إدارة املدينة الطبية ،واالل��ت��زام بلوائح البناء
واملعايير التخطيطية املعمول بها بالبلدية،
على ان يكون التنفيذ خالل  5سنوات ووجود
دراسة مرورية شاملة.

تمرير مشروع المدينة
الطبية التابعة لـ«التأمينات»
وفق شروط وتعهدات
االستعانة بخدمات
المتقاعدين في المحافظة
على البيئة البحرية
والحدائق العامة
ال�������������وزراء ت���خ���ص���ي���ص م����وق����ع ل�����ن�����ادي رج�����ال
اإلط�����ف�����اء ق�����رب ق���ري���ة امل���س���ي���ل���ة امل���ائ���ي���ة ض��م��ن
م���ح���اف���ظ���ة م����ب����ارك ال���ك���ب���ي���ر ،ع���ل���ى ان ي��س��ت��ق��ل
امل��وق��ع خ�لال  3س��ن��وات ،واح��ال��ت طلب أمانة

مجلس الجامعات الخاصة تخصيص موقع
بمساحة  150ال��ف متر م��رب��ع إلق��ام��ة جامعة
ميونخ التقنية في املنطقة بني شمال الدائري
ال��س��ادس والصليبية السكنية ،ال���ى الجهاز
التنفيذي للبحث عن موقع بديل.
ورف������ض امل���ج���ل���س ب���ال���ت���ص���وي���ت ط���ل���ب ب��ل��دي��ة
ال����ك����وي����ت ال����س����م����اح ل���ل���م���ق���اول�ي�ن ب���اس���ت���غ�ل�ال
مساحات ال تتجاوز  500متر مربع من أراضي
الدولة إلقامة مكاتب مؤقتة وتشوين ،بعد ان
تساوى عدد اصوات االعضاء  8مقابل  ،8فيما
رجحت كفة الرفض لتصويت الرئيس معها.
ّ
وش��ك��ل امل��ج��ل��س لجنة لحماية أم�ل�اك ال��دول��ة
لألراضي غير املستغلة من الجهات الحكومية،
ومضى على تخصيصها  6سنوات ،برئاسة
أحمد ه��دي��ان ،وامل��ق��رر حمد امل��دل��ج ،وعضوية
حسن كمال وعبدالعزيز املعجل.

كبائن مغلقة
وأث��������ارت امل����واف����ق����ة ع���ل���ى االق�����ت�����راح ت���س���اؤالت
الكثيرين حول ما املقصود باألماكن املغلقة،

رفض وموافقات
وواف������ق امل��ج��ل��س ك���ذل���ك ع��ل��ى إن���ش���اء وإن���ج���از
وص����ي����ان����ة ط�������رق وج�����س�����ور وص��������رف ص��ح��ي
وم���ج���اري م��ي��اه أم���ط���ار وخ���دم���ات أخ����رى بني
ال����دائ����ري ال��خ��ام��س وط���ري���ق ال���غ���زال���ي ب��ش��ارع
محمد بن القاسم املرحلة الثانية ،كما وافق
على طلب شركة نفط الكويت زح��زح��ة موقع
محطة توليد ال��ط��اق��ة الكهربائية املخصص
ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ع��ب��دل��ي ،وط��ل��ب أم���ان���ة مجلس

تقدير مكانة المتقاعدين
ّثمن عضو مجلس األمة النائب عبداهلل الكندري «موافقة املجلس البلدي على االقتراح
ال��ذي تقدمت ب��ه وبعض ال��زم�لاء ،باالستعانة بخبرات املتقاعدين ف��ي اع�م��ال البيئة
البحرية والحدائق العامة على بند املكافآت».
ودعا الكندري وزير البلدية فهد الشعلة الى «سرعة اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لتنفيذ
املقترح ،تقديرًا لدور ومكانة املتقاعدين باملجتمع».

حيث إن معظم املطاعم واملقاهي في الكويت
تعتمد على ال��ص��االت واملقاهي املغلقة نظرا
الرتفاع درج��ات الحرارة والرطوبة في معظم
أيام السنة ،وأن القرار إذا اعتبرها من ضمنها
فإن قطاع املقاهي واملطاعم سيتضرر بشكل
كبير ،وال���ذي يشهد طفرة كبيرة وصلت إلى
أكثر من  10آالف رخصة وفقا لوزارة «التجارة
والصناعة».
وقال عضو املجلس البلدي ومقدم اقتراح منع
الشيشة في األماكن املغلقة حمدي العازمي،
ف��ي ت��ص��ري��ح خ���اص ل��ـ سبقلا اإلل��ك��ت��رون��ي إن
ال��ق��رار ال���ذي ج���رى ال��ت��ص��وي��ت عليه ال يقصد
به صاالت املطاعم واملقاهي املتعارف عليها،
وال��ت��ي ت��ق��دم الشيشة واملنتشرة بشكل كبير
في الكويت.
وأض��������اف ال����ع����ازم����ي أن امل���ق���ص���ود ب���األم���اك���ن
املغلقة ه��ي التي تتيح غرفا مغلقة للزبائن،
وغ��ي��ر م��ك��ش��وف��ة وال��ب��ع��ي��دة ع���ن أع�ي�ن ال��ن��اس،
مثل الكبائن ،والغرف الخاصة في الكثير من
املطاعم واملقاهي ،مشيرا إل��ى أن القرار يأتي
بسبب املخالفات الجسيمة وغير األخالقية
ال��ت��ي ت��ق��ع داخ����ل ت��ل��ك األم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة وال��ت��ي
يسهم وجودها في تشجيعها.
ول���ف���ت ال�����ى أن���ه���ا ب���ات���ت أوك ً
���������ارا مل���م���ارس���ة ك��ل
ً
بعيدا عن أعني الناس ،وفي مأمن
املمنوعات
عن القانون ،كما أنها صارت مخبأ للمخالفني
وامل���ط���ل���وب�ي�ن ل���ل���ع���دال���ة .وم�����ن امل����ق����رر أن ي��رف��ع
القانون إلى وزير الدولة لشؤون البلدية فهد
الشعلة ،للموافقة عليه أو رفضه في اجتماع
البلدية بعد أسبوعني.

• بعد رفض املجلس موضوع
التشوينات ،غادر مدير البلدية
الجلسة في رسالة تنم عن عدم
رض��اه على التصويت ،ولحق
به املمثل القانوني للبلدية.
• ص� � ّ�وت امل �ج �ل��س ب��االغ�ل�ب�ي��ة
ع�ل��ى ح��ري��ة اخ �ت �ي��ار االع �ض��اء
ل � �ل � �م � �ح� ��اض� ��ر س� � � � � ��واء ك ��ان ��ت
إلكترونية او ورقية.
• أك� ��دت ال �ب �ل��دي��ة ان م��وض��وع
ال� �ت� �س� �م� �ي ��ات ع� �ل ��ى ال� � �ش � ��وارع
واملناطق بانتظار الئحة جديده
يعتمدها مجلس الوزراء.
• ع� � � ��رض ال � �ع � �ض� ��و ح� �م ��دي
العازمي فيديو على شاشات
ال � �ق � ��اع � ��ة ،ي� ��وض� ��ح اس� �ت� �غ�ل�ال
ً
امل �ق ��اه ��ي ل� �ي�ل�ا وت �ح��ول �ه��ا ال��ى
ممارسات غير اخالقية.
• وقع جدل بني رئيس الجلسة
أس� ��ام� ��ة ال �ع �ت �ي �ب ��ي ،وال �ع �ض��و
ح�م��دي ال�ع��ازم��ي ،حيث اعتذر
ال �ع��ازم��ي م��ن ال��رئ �ي��س لفهمه
امل � ��وض � ��وع خ � �ط ��أ ،ورد ع�ل�ي��ه
العتيبي بأن «االعتذار من شيم
الرجال».
• حذر العضو فهيد املويزري
م��ن االزدح ��ام ��ات امل ��روري ��ة اذا
ج� � � ��رى ت� �خ� �ص� �ي ��ص ج ��ام� �ع ��ة
خ � ��اص � ��ة م � � �ج� � ��اورة ل �ج��ام �ع��ة
ال � � �ش� � ��دادي� � ��ة ،وج � � � ��رى س �ح��ب
امل �ع ��ام �ل ��ة ل �ت �خ �ص �ي��ص م��وق��ع
بديل.
• تساءل نائب رئيس املجلس
ال �ب �ل��دي ،ع �ب��داهلل امل �ح ��ري ،عن
م� ��دى ق��ان��ون �ي��ة ط �ل��ب ال �ب �ل��دي��ة
ب �ش��أن ال �ت �ش��وي �ن��ات ،واف � ��ادت
اللجنة القانونية بأنه صحيح،
إال ان ال �ط �ل ��ب ج � ��رى رف �ض��ه
بالتصويت.
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مدير جامعة الكويت لـ سبقلا:

مشروع إلطالق
قمر اصطناعي تعليمي

مواقف الصرح األكاديمي في الشدادية مرتع للقمامة

عيب عليكم
منظر غير حضاري في المواقف | تصوير حسني هالل

األنصاري والسفير اإلماراتي واألحبابي ومسؤلون في الجامعة

بيبي الخضري  -سبقلا اإللكتروني
أعلن مدير جامعة الكويت د .حسني األنصاري،
أن ال�ج��ام�ع��ة تعمل ع�ل��ى م �ش��روع إط�ل�اق قمر
اصطناعي تعليمي لجامعة الكويت من خالل
قسم الفيزياء في كلية العلوم وأقسام أخرى
في كلية الهندسة.
وق � � ��ال األن � � �ص� � ��اري ،ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ«سبقلا
اإللكتروني» ،عقب محاضرة «برنامج اإلمارات
الفضائي ..من الحلم إلى الواقع» ،التي أقيمت
في جامعة الكويت ،أمس ،إن «وكالة اإلمارات
ال�ف�ض��ائ�ي��ة ت�ع�ت�ب��ر ب �ي��ت خ �ب��رة ب��ال�ن�س�ب��ة لنا
مل��ا ل �ه��ا م��ن ت �ج��ارب ع ��دي ��دة ،وس �ي �ك��ون ه�ن��اك
تعاون وثيق بيننا ،وسنحاول االستفادة من
تجربتهم لتنعكس على مجال البحث العلمي
وتطبيقات علوم الفضاء في جامعة الكويت».
وأض��اف «سنعمل في بداية العام املقبل على
أن ي�ك��ون ل��دي�ن��ا ق�م��ر اص�ط�ن��اع��ي تعليمي في
جامعة ال�ك��وي��ت ،م��ن خ�لال قسم ال�ف�ي��زي��اء في
كلية العلوم وأقسام في كلية الهندسة ،يستمر
العمل عليه سنوات عدة».
وأك��د األن�ص��اري أن «عنصر تشجيع االبتكار
وري� � ��ادة األع� �م ��ال ي��أت��ي ض �م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال �ج��ام �ع��ة ل �ل �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة ،وه � ��و ع�ن�ص��ر
أساسي فيها ،ويضم أهدافًا تنفيذية عدة».
وذكر أن الجامعة أسست «مركزًا لالبتكار في
الخالدية» ،الفتًا إلى أن «الطموح هو أن يكون
في كل كلية نشاط ،سواء مقررات دراسية في
امل��رح�ل��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة األول� ��ى ،أو ف��ي ال��دراس��ات

األحبابي :نقل تجربة
وكالة اإلمارات للفضاء
إلى الكويت
ال �ع �ل �ي��ا ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ورش ع �م��ل ف ��ي ه��ذا
املجال».
وأفاد األنصاري بأنه «استجابة لهذه األهداف
االستراتيجية استضفنا م�ح��اض��رة برنامج
اإلمارات الفضائي ،بهدف االطالع على تجربة
اإلمارات».
من جهته ،ق��ال مدير وكالة اإلم��ارات للفضاء
د .محمد األحبابي ،إن «الوكالة تتشرف بنقل
ً
تجربتها املتواضعة إل��ى الكويت ،فضال عن
بحث مجاالت التعاون مع الجامعة» ،مشيرًا
إل� ��ى أن «ل � ��دى اإلم� � � ��ارات ب��رن��ام �ج��ًا ف�ض��ائ�ي��ًا
ط �م ��وح ��ًا وم� �ت� �ن ��وع ��ًا ،وم � ��ؤخ � �رًا أط �ل �ق ��ت أول
رائ��د ف�ض��اء إم��ارات��ي للفضاء ،ويشرفنا نقل
خبراتنا املتواضعة وإمكاناتنا إلى الكويت،
س ��واء ف��ي ال�ج��ان��ب األك��ادي �م��ي أو امل��ؤس�س��ات
األخرى».
واعتبر األحبابي أن «جامعة الكويت قطعت
ً
ش��وط��ًا ط��وي�لا ف��ي م�ج��ال ب�ن��اء ال �ق��درات ،وف��ي
م�ج��ال ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ال�ف�ض��ائ��ي ،ولديها
م �ش��روع ق�م��ر اص�ط�ن��اع��ي تعليمي ،ويشرفنا
العمل معهم لدعم هذا املشروع».

في منظر غير حضاري
ويصيب باألسف واالستياء
تناثرت القمامة والقاذورات
في مواقف جامعة
الشدادية التي لم يمر على
افتتاحها سوى أسابيع
قليلة.
وكشفت جولة سبقلا
عن تحول أجزاء من مواقف
الصرح األكاديمي الوليد
إلى مرتع النتشار مخلفات
الطلبة وغيرهم ،حيث تناثرت
األكياس وعلب المشروبات
الغازية الفارغة من دون
أن يكلفوا أنفسهم
عناء وضعها في حاويات
القمامة المخصصة لذلك.

عبدالله السلطان
ع� �ب ��ر م � ��رت � ��ادو ال � �ص � ��رح األك � ��ادي � �م � ��ي ف��ي
ال�ش��دادي��ة ع��ن استيائهم م��ن ه��ذا السلوك
غ� �ي ��ر ال � �ح � �ض ��اري وال � �غ ��ري ��ب ع� �ل ��ى ط�ل�ب��ة
العلم ،الذين يفترض أن يكونوا نموذجا
ف��ي التحضر وال�س�ل��وك ال��راق��ي ،واالل �ت��زام
بقواعد النظافة.
ت��داول م�غ��ردون وأك��ادي�م�ي��ون على مواقع
ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ص ��ورا وف �ي��دي��وات
ت�ش�ي��ر ال ��ى رم ��ي «االوس� � � ��اخ» ف ��ي م��واق��ف
الشدادية وبعض املرافق الداخلية.
وأك � ��د امل � �غ ��ردون أن ه ��ذا ال �س �ل��وك خ��اط��ئ
ويحتاج الى وقفة رادع��ة ،السيما أن حرم
الشدادية حديث االنشاء واملباني صممت
وفق أطر عاملية ،واملحافظة عليها أمر في
غاية األهمية.
وط � � ��ال � � ��ب امل� � � � �غ � � � ��ردون ب � � � �ض� � � ��رورة وض� ��ع
كاميرات لرصد من يقوم برمي املخلفات
الس�ت��دع��ائ��ه وات �خ��اذ االج ��راء امل�ن��اس��ب من
خ�لال توقيعه على تعهد وف��ي ح��ال عدم
االلتزام تتم احالته الى التحقيق ،سبقلا
سألت بعض الطالب عن هذه الظاهرة في
مرافق الجامعة .وكانت اآلراء في ما يلي:

قمامة متناثرة

طلبة يلقون بالمخلفات
في الممرات
ق � ��ال ال� �ط ��ال ��ب ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال� �ه� �ن ��دس ��ة ع�ل��ي
الصفار :املفترض أن الدارسني يساهمون
ف ��ي ن �ظ��اف��ة ال �ب �ي �ئ��ة ،وي� �ج ��ب أن ي �ض �ع��وا
النفايات داخ��ل ال�ح��اوي��ة املخصصة لها،
مضيفًا أن بعض ال�ط�لاب يقومون برمي
األك�ي��اس بطريقة عشوائية ب�لا محاسبة
مشددا على ضرورة تطبيق قوانني رادعة
للحد من انتشار هذه الظاهرة.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،أوض � ��ح ط ��ال ��ب ك �ل �ي��ة اآلداب
عبدالرحمن املطيري أنه مع االسف لوحظ
ب�ع��ض ال �ط�لاب اث �ن��اء االس �ت��راح��ة يتركون
االوساخ خلفهم كعلب املاء وأكواب القهوة
وغيرها على الرغم من أن الحاويات قريبة
م �ن �ه��م ،ول �ك��ن ال ي �ق��وم��ون ب��رم �ي �ه��ا داخ ��ل
الحاويات وهذا السلوك يتطلب محاسبة.
وقال ان املواقف اثناء الصباح قبل الدخول

الى الحرم الجامعي نجدها نظيفة وعند
امل � �غ� ��ادرة ف ��ي امل� �س ��اء ن�ل�اح��ظ أن امل��واق��ف
ام �ت�ل�أت ب ��االوس ��اخ امل �ل �ق��اة ع �ل��ى األرض،
مؤكدا أن هذه االفعال غير مقبولة.
ف��ي املقابل ،ي��روي الطالب ناصر ال�ب��ارون
ب�ع��ض امل��واق��ف امل��ؤس �ف��ة ال �ت��ي ي�ش��اه��ده��ا
بشكل ي��وم��ي ،ح�ي��ث ي�ق��وم ب�ع��ض ال�ط�لاب
برمي أعقاب السجائر من السيارة وعلب
ال �ب �ي �ب �س��ي ع �ل��ى االرض دون م� �ب ��االة مل��ن
وراءه.
وأك��د ال�ب��ارون إن دل ذل��ك على ش��يء ،فإنه
ي��دل على قلة اح �ت��رام الشخص مل��ن حوله
ونقص التوعية ،فطالب الجامعة يفترض
أن يكون «قدوة» لغيره ،السيما أن البعض
منهم خريجون مقبلون على سوق العمل،
لذلك هذا التصرف بحاجة الى وقفة رادعة
من خالل وضع مخالفات صارمة.
من ناحيته ،أكد طالب العلوم علي املسري
أن تراكم النفايات واألوس��اخ وال�ق��اذورات
ي � ��ؤدي ال ��ى ان �ت �ش��ار ال �ح �ش��رات وك ��ل ذل��ك
يؤدي إلى انتشار األمراض ،مستغربا من
ق�ي��ام بعض ال�ط�لاب ب��رم��ي االوس ��اخ على
األرض بالرغم من وج��ود حاويات في كل
مكان.

مخلفات في كل مكان

المعلمون الوافدون في مدارس صباح األحمد لـ سبقلا:

حرماننا من بدل «النائية» ظلم وتمييز
هاني الحمادي
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تحتاج فيه م ��دارس املناطق
الجديدة عمومًا ،ومنطقة صباح األحمد على
وجه الخصوص ،إلى املزيد من املعلمني لسد
ال �ن �ق��ص ،ت �ض��رر م �ئ��ات امل �ع �ل �م�ين واإلداري �ي ��ن
ال��واف��دي��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ه ��ذه امل� ��دارس بسبب
حرمانهم من بدل املناطق النائية ،الذي ُصرف
لزمالئهم الكويتيني والخليجيني.
وعلمت سبقلا أن املعلمني الوافدين العاملني
ف��ي م� ��دارس «ص �ب��اح األح �م��د» ب �ص��دد تقديم
ش�ك��وى جماعية تحمل ت��واق�ي��ع ك��ل العاملني
منهم باملنطقة الى وكيل وزارة التربية ،للتظلم
من عدم صرف بدل املناطق النائية لهم حتى
اآلن ،رغم صدور القرار العام املاضي.
وأك ��د امل�ع�ل�م��ون خ�ل�ال ال�ش�ك��وى وق ��وع ال�ض��رر
عليهم ج��راء عدم صرف بدل املناطق النائية،
ال��ذي ج��رى اق��راره من مجلس الخدمة املدنية
ف��ي  5دي�س�م�ب��ر  ،2018م �س �ت��درك�ين« :ل ��م يجر

«األكاديمية»
و«الطبية»
تتنافسان اليوم
ي��واص��ل ال �ع��رس ال��دي�م��وق��راط��ي
ف �ع��ال �ي��ات��ه ،ح �ي��ث ي �ش �ه��د ال �ي��وم
انتخابات كلية الطب ويتنافس
ع �ل �ي �ه��ا ق��ائ �م �ت��ا «األك ��ادي� �م� �ي ��ة»
و«الطبية» ،في حرم كلية الطب
 الجابرية.وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة امل�ي��دان�ي��ة
ع �ب��د اهلل امل� �ط� �ي ��ري ان ال �ل �ج��ان
ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة ف � � ��ي االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات
الطالبية اس�ت�ع��دت بشكل جيد
ل � �ي ��وم االن � �ت � �خ ��اب ��ات م� ��ن خ�ل�ال
االجتماعات املستمرة ألعضاء
اللجان.
وح��ذر املطيري من أن��ه في حال
ً
ق� �ي ��ام غ� �ي ��ره ب��ال �ت �ص��وي��ت ب ��دال
عنه باستخدام هويته ،فإن كال
ّ
سيعرض نفسه للفصل
منهما
م��ن ال �ج��ام �ع��ة ،ب��اع�ت�ب��ار أن ذل��ك
يشكل مخالفة جسيمة لألنظمة
وال� �ل ��وائ ��ح ال �ج��ام �ع �ي��ة ،إض��اف��ة
ال��ى أن��ه سيتم تطبيق ال�ل��وائ��ح
على كل من يلجأ الى العنف او
املشاحنات الطالبية.
واض� ��اف أن ع ��دد ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن
ي �ح��ق ل �ه��م ال �ت �ص��وي��ت ب �ل��غ 662
ط ��ال � �ب ��ة و 183ط ��ال � �ب� ��ا م �ق �ي��دا
سيختارون ممثليهم في مقاعد
ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة لجمعية كلية
الطب والتي تتنافس عليها كل
من القائمة األكاديمية والقائمة.

ال�ص��رف لنا حيث ان ال�ق��رار ل��م يمنع عنا هذا
البدل».
وطالبوا وكيل وزارة التربية خالل التظلم بأن
يحث الجهات املختصة في الوزارة على صرف
ال �ب��دل ب��أث��ر رج�ع��ي م��ن ت��اري��خ ص ��دور ال �ق��رار،
أس��وة بزمالئهم م��ن الكويتيني والخليجيني
العاملني معهم في املدينة نفسها.
وب�ي�ن�م��ا أوض ��ح م�ص��در م �س��ؤول ل �ـ سبقلا أن
وزارة التربية خاطبت دي��وان الخدمة املدنية
رس �م �ي��ًا م �ن��ذ ف� �ت ��رة ل�ل�اس �ت �ف �س��ار ح � ��ول م��دى
استحقاق املعلمني الوافدين للبدل من عدمه،
ف��إن ال��دي��وان ل��م ي��رد ب��رأي��ه على ال ��وزارة حتى
اآلن.
وقد أعرب معلمون في مدارس مدينة صباح
األحمد عن استيائهم بسبب التهميش من قبل
متخذي القرار.
وق��ال املعلمون لـ سبقلا لقد أصابتنا أض��رار
نفسية وأسرية ومادية وما يترتب عليها من
تبعات نتيجة بعد املسافة ب�ين محل السكن

وم��رك��ز ال�ع�م��ل ،مشيرين إل��ى معاناتهم ج��راء
مشقة الطريق وخطورته ،إضافة الى التكلفة
امل��ادي��ة ال�ب��اه�ظ��ة ،ف�ض�لا ع��ن االج �ه��اد البدني
واالحباط النفسي اليومي.
وذك ��روا أن املسافة ب�ين مبنى إدارة االحمدي
التعليمية ومدارس صباح األحمد ،حيث مركز
العمل ،تستغرق قرابة الساعة ،وهذا في حال
عدم وج��ود أي عوائق مرورية ،علمًا أن هناك
من يقطن مناطق أبعد كاملهبولة والفنطاس.
وأك ��دوا أن زم�لاء ه��م الكويتيني والخليجيني
ال �ع��ام �ل�ي�ن م �ع �ه��م ف ��ي م ��راك ��ز ال �ع �م��ل ن�ف�س�ه��ا
أخبروهم بصرف بدل املناطق النائية ،ما عدا
من لم يستكمل أوراقه منهم.
وق ��ال ��وا« :ك �ل �م��ا س��أل �ن��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة األح �م��دي
التعليمية أو دي� ��وان ع ��ام ال � ��وزارة ع��ن ال�ب��دل
أج ��اب ��ون ��ا ب � � ��ردود م �ت �ب��اي �ن��ة ،إم � ��ا ن �ن �ت �ظ��ر رد
ال��دي��وان أو أن ال�ب��دل سيصرف الشهر املقبل،
ومنهم من يخبرنا بعدم شمولنا بالقرار ،وال
نعلم حقيقة األمر حتى هذه اللحظة».
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مجلس األمة

يشمل إجارة الموجودات والمضاربة والمشاركة في المشاريع

الحكومة أحالت مشروع «الصكوك»
إلى المجلس
أح� ��ال� ��ت ال �ح �ك ��وم ��ة إل � ��ى م �ج �ل��س األم� ��ة
م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش� � ��أن ال �ص �ك ��وك
الحكومية بعد أن أق��ره مجلس ال��وزراء
في اجتماعه األسبوع املاضي.
وذك��رت امل��ذك��رة اإليضاحية للقانون ان
ال �ق��ان��ون رق ��م  30ل�س�ن��ة  2003سيصدر
بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية
ال��ى ال �ب��اب ال�ث��ال��ث م��ن ال �ق��ان��ون رق��م 32
لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية ،وهو
ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ت��م ب� �ص ��دوره اس�ت�ك�م��ال
إطار التشريعات املصرفية في الكويت،
وإخضاع كل مؤسسات العمل املصرفي
امل�ح�ل��ي إلش� ��راف ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
ورقابته.
وأض��اف��ت امل��ذك��رة أن��ه وع�ل��ى ال��رغ��م مما
تضمنه امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  3لسنة
 2009بتمديد م��دة ال�ق��رض امل �ق��ررة في
امل��رس��وم بالقانون رق��م  50لسنة 1987
ب ��اإلذن للحكومة بعقد ق��رض ع��ام ،من
إضافة الصكوك اإلسالمية إلى وسائل
االق � �ت� ��راض امل �ح �ل �ي��ة ،إال أن اس �ت �ك �م��ال
البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة
املالية اإلسالمية في الكويت ،يستوجب
ضرورة توفير تشريع شامل ومتكامل
للصكوك اإلسالمية الحكومية ،بحيث
يتضمن األحكام القانونية والتنظيمية
ب �ش��أن ه ��ذه ال �ص �ك��وك ،وي�م�ث��ل بالتالي
م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ت��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار
ال� �س� �م ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب � �ه� ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
ال � �ص � �ك� ��وك ب� ��امل � �ق� ��ارن� ��ة م� � ��ع ال� �ص� �ك ��وك
الخاصة.

السياسة النقدية
وب �ي �ن��ت أن ت��واف��ر ت �ل��ك ال �ص �ك��وك يمثل
ضرورة الستخدامات السياسة النقدية
التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت
امل ��رك ��زي وألغ � ��راض ت�ن�ظ�ي��م م�س�ت��وي��ات
ال� �س� �ي ��ول ��ة ف� ��ي ال � �س� ��وق امل� �ص ��رف� �ي ��ة م��ن
ج �ه��ة ،وك� � ��أداة م�ه�م��ة ل �ت�م��وي��ل امل ��وازن ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة س� ��واء ل �س��د ال �ع �ج��ز في
امليزانية أو لتمويل اإلنفاق الرأسمالي

ملشروعات التنمية ،تساهم فيها البنوك
اإلسالمية ،وتلبي حاجات شرائح مهمة
في املجتمع من جهة أخرى ،وذلك أسوة
ب� � ��أدوات ال ��دي ��ن ال �ع ��ام (أذون وس �ن��دات
الخزانة) وسندات بنك الكويت املركزي
املتوافرة بالنسبة للبنوك واملؤسسات
املالية التقليدية.

قانون شامل
وع� � � ��ددت امل � ��ذك � ��رة م� ��ا روع � � ��ي ف� ��ي ن��ص
ال �ق��ان��ون ،وم ��ن ذل ��ك ان ي �ك��ون ال �ق��ان��ون
ً
م� �ت� �ك ��ام�ل�ا ك � �ق ��ان ��ون خ� � ��اص ل �ل �ص �ك��وك
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،ب �ح �ي��ث ي �ش �م��ل االح � �ك� ��ام
املتطلبة في شأن هذه الصكوك.
واض � ��اف � ��ت ان ي� �ك ��ون ال � �ق ��ان ��ون ش��ام�ل�ا
ويتسم باملرونة بحيث يغطي متطلبات
ك��ل ح ��االت اص ��دار ال�ص�ك��وك الحكومية
بكل ان ��واع ال�ع�ق��ود ال�ت��ي تتفق وأح�ك��ام
ال� �ش ��ري� �ع ��ة االس�ل��ام � �ي� ��ة ،ب �ح �ي��ث ي�م�ك��ن
اص ��داره ��ا ،ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال اس�ت�ن��ادا
ال� ��ى اص � ��ول ح �ك��وم �ي��ة ق��ائ �م��ة (ص �ك��وك
اجارة املوجودات الحكومية ،او صكوك
اج� � ��ارة امل �ن��اف��ع وال �ح �ق ��وق ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ل �ل �م��وج��ودات ال �ح �ك��وم �ي��ة) ،او االص ��ول
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي س� �ي� �ت ��م ت ��وف� �ي ��ره ��ا
(ص�ك��وك السلم وص�ك��وك االستصناع)،
كذلك صكوك املضاربة او املشاركة في
مشاريع حكومية جديدة في اطار خطط
التنمية الى غير ذلك من صيغ االصدار
لهذه الصكوك.
وت � �ط� ��رق� ��ت ال � � ��ى ان ال� � �ق � ��ان � ��ون ي �س �م��ح
بقيام ال�ج�ه��ات الحكومية ذات العالقة
(بالتحديد بنك الكويت املركزي والهيئة
العامة لالستثمار) بمهام اصدار وطرح
وادارة ه��ذه ال�ص�ك��وك فضال ع��ن بعض
امل �ه��ام االداري � � ��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة امل�ت�ط�ل�ب��ة
بالنسبة إلص��دارات الصكوك ،وذل��ك في
اطار التيسير في عملية التنفيذ.

دور الوزير
وتابعت ان القانون راع��ى التأكيد على
دور وزي ��ر امل��ال �ي��ة ف��ي ش ��أن تنفيذ ه��ذا

الكويت 09
الشعلة للهاشم:

ً
مجانا..
أسرتي لم َتحِ ّج
واالستضافة «بروتوكول» سعودي

وال�ن�ق��دي��ة وامل�ص��رف�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،وع��ن
املحافظة على استقرار سعر الصرف.

موافقة البنك
المركزي على إصدار
الصكوك بالدينار
أو بالعمالت األجنبية
يجوز إدراجها
في البورصة بقرار
من وزير المالية

ال �ق��ان��ون ،ف��ي ض ��وء اخ �ت �ص��اص وزارة
امل��ال�ي��ة ،وف�ق��ا للمرسوم ف��ي ش��أن وزارة
امل��ال �ي��ة ال� �ص ��ادر ب �ت��اري��خ /12/81986
ب�ت��ول��ي ش ��ؤون ال �خ��زان��ة ال�ع��ام��ة للدولة
واالش� ��راف على ام ��وال ال��دول��ة الخاصة
وال �ت �ص��رف ف �ي �ه��ا ،ف �ض�لا ع �م��ا تضمنه
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  50ل �س �ن��ة  1987امل �ع��دل
بمرسوم بقانون رقم  3لسنة  2009الذي
ي�ج�ي��ز ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة اص� ��دار ال�س�ن��دات
والصكوك االسالمية للوفاء بما عليها
م��ن ال�ت��زام��ات تجاه الجهات الحكومية
وامل��ؤس�س��ات والهيئات ذات امليزانيات
امللحقة واملستقلة.
وق� ��ال� ��ت امل � ��ذك � ��رة ان � ��ه ت �ض �م��ن م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون ال �ن��ص ع�ل��ى ان ي�ت��م ال�ح�ص��ول
ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
ب��ال �ن �س �ب��ة إلص � � � ��دارات ال �ص �ك ��وك داخ ��ل
ال �ك��وي��ت س � ��واء ب��ال��دي �ن��ار ال �ك��وي �ت��ي او
بالعمالت االجنبية ،وهو أمر له أهميته
في ضوء مسؤولية بنك الكويت املركزي،
وفقًا لقانون إنشائه رقم  32لسنة 1968
وت � �ع ��دي �ل�ات ��ه ،ع� ��ن ت �ن �ظ �ي��م م �س �ت��وي��ات
السيولة في السوق املحلية بما يتوافق
م� ��ع ت � �ط � ��ورات األوض � � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة

امتصاص السيولة
ولفتت ال��ى أن اإلص ��دارات م��ن الصكوك
ب ��ال ��دي� �ن ��ار ال �ك ��وي �ت ��ي س �ي �ك ��ون م �ص��در
ت �م��وي �ل �ه��ا م� ��ن ال � �س� ��وق امل� �ح� �ل� �ي ��ة ،م�م��ا
ي�ع�ن��ي ام�ت�ص��اص ال�س�ي��ول��ة ف��ي ال�س��وق
بقدر قيمة تلك اإلص ��دارات .وم��ن جانب
آخ��ر ،ف��إن إن�ف��اق حصيلة الصكوك ومع
ان�ف�ت��اح ال �س��وق املحلية ي�ج��ري تحويل
ج��زء كبير من ه��ذه األم��وال إل��ى الخارج
ل �ت �م��وي��ل االح� �ت� �ي ��اج ��ات م� ��ن ال � � � ��واردات
السلعية والخدمية ،وهو أمر يجري من
خالل البنوك املحلية التي تحصل على
املعادل بالعمالت األجنبية لتمويل تلك
االح �ت �ي��اج��ات م��ن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ،األم��ر
ال ��ذي ي�ت��رت��ب عليه بالتبعية تخفيض
االحتياطيات األجنبية للبنك امل��رك��زي
بالقدر الذي جرى تحويله ،مما يمكن أن
يخلق ضغوطًا على سعر صرف الدينار
الكويتي.
وأض � � ��اف � � ��ت :وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل �ل ��إص� � ��دارات
بالعمالت األجنبية في السوق املحلية،
ف��إن لها ت��أث�ي��را على السياسة النقدية
للبنك املركزي ،فيما يتعلق بمستويات
ال� �س� �ي ��ول ��ة ب ��ال� �ع� �م�ل�ات األج� �ن� �ب� �ي ��ة ل ��دى
ال�ب�ن��وك امل�ح�ل�ي��ة ت�ب�ع��ًا ل�ح�ج��م اإلص� ��دار،
وكذلك بالنسبة لهامش العائد املناسب
للحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة
الوطنية كوعاء للمدخرات املحلية ،بما
لذلك من آثار على سياسة سعر الصرف
املتمثلة ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االس�ت�ق��رار
النسبي لسعر الدينار الكويتي.
وت��اب �ع��ت :ك �م��ا ن ��ص ال �ق��ان��ون ع �ل��ى أن��ه
يجوز بقرار من وزي��ر املالية إدراج تلك
الصكوك في البورصة ،ويجري تداولها
وف� �ق ��ًا ل �ق��واع ��د ال � �ت� ��داول ال� �ت ��ي ت�ض�ع�ه��ا
هيئة أس��واق امل��ال بالتنسيق م��ع وزي��ر
املالية ،ووفقًا للشروط الواردة في نشرة
االكتتاب في الصكوك ،وطبقًا ملا تقرره
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

صفاء الهاشم

فهد الشعلة

المحرر البرلماني

ه�ن��اك «ال�ق�ي��ام بالترتيبات ال�لازم��ة أم�ن�ي��ا واداري ��ا
ّ
وب��روت��وك��ول �ي��ا» .وق ��ال إن��ه ف��ض��ل ال�ح��ج ع��ن طريق
االستضافة السعودية «لاللتقاء بكبار مسؤولي
ال�ح��ج ف��ي اململكة ،مما يسهم ف��ي تذليل العقبات
التي تواجه بعثة الحج الكويتية».
وف��ي رده على أح��د بنود ال�س��ؤال ال��ذي ينص على
«ه��ل م�ن��ح وزي ��ر األوق ��اف ل��ه ول��زوج�ت��ه واب �ن��ه أح��د
االج�ن�ح��ة ال�ف�ن��دق�ي��ة م��ن ض�م��ن  11ج�ن��اح��ا فندقيا
مقدمة للحجاج الكويتيني؟» ،نفى الشعلة وق��وع
ذلك ،موضحا انه «اعتذر وزوجته وابنه عن السفر
ألداء الفريضة بموجب كتاب رسمي م��ؤرخ ف��ي 3
يوليو املاضي ،وذل��ك قبل تقديم السؤال البرملاني
من النائبة».

أكد وزير األوقاف فهد الشعلة ،أن طلب االستضافة
الذي قدمه الى وزير الحج السعودي ألداء مناسك
الحج في املوسم الفائت «ت��م بناء على توجيهات
السلطات السعودية» ،نافيا أن تكون أس��رت��ه أدت
املناسك مجانا ،حيث «لم تصدر تصاريح خاصة
ألداء الحج لزوجة الوزير وابنه ،بالرغم من امكانية
السفر في حالة االستضافة».
وأوض��ح الشعلة ف��ي رد على س��ؤال النائبة صفاء
الهاشم ،أن االستضافة «تقليد سعودي متبع منذ
س �ن ��وات ،ت�س�ت�ض�ي��ف ف �ي��ه امل�م�ل�ك��ة وزراء األوق� ��اف
وأس� ��ره� ��م ألداء ال �ف ��ري �ض ��ة» ،وي �س �م��ح ل�ل�س�ل�ط��ات

الشطي يسأل عن نفايات «الصحة»
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب خ��ال��د ال �ش �ط��ي س � ��ؤاال إل� ��ى وزي ��ر
ال �ص �ح��ة ،م�س�ت�ف�س��را «ه ��ل ل ��دى ال � � ��وزارة الئ�ح��ة
ودل �ي��ل تشغيلي لتنظيم ج�م��ع ون �ق��ل وت�خ��زي��ن
نفايات الرعاية الصحية داخل املنشآت الصحية
التابعة لها؟» .وسأل الشطي« :هل لدى وزارتكم
ج�ه��ة ت��راق��ب م��دى ال �ت��زام امل�ع�ن�ي�ين بجمع ونقل
وتخزين نفايات الرعاية الصحية داخل املنشآت
الصحية التابعة لها وداخ��ل املنشآت الصحية
الخاصة (غير الحكومية)؟».
وط��ال��ب بإفادته عما إذا كانت ال ��وزارة تستعني
بمدققني أو م�ك��ات��ب ت��دق�ي��ق م��ن خ ��ارج وزارت �ك��م

لتقييم كفاءة إدارة نفايات الرعاية الصحية في
املنشآت الصحية التابعة للوزارة.
وق ��ال ال�ش�ط��ي إن ��ه ي �ه��دف م��ن خ�ل�ال س��ؤال��ه ال��ى
ال �ح��رص ع�ل��ى م��راق �ب��ة وت �ط��وي��ر ج ��ودة ال��رع��اي��ة
الصحية في دولة الكويت« ،ومن أجل التحقق من
دق��ة التصور ال��ذي تشكل ل��دي بشأن أزم��ة إدارة
نفايات الرعاية الصحية في املنشآت الصحية
ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال �ص �ح��ة ،وأث ��ره ��ا ع �ل��ى صحة
املرضى والكوادر الطبية واملساندة في األجنحة
وفي العيادات الخارجية ،وعلى الصحة العامة
وسالمة البيئة».
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مادة البيتومين

ال تخصيص وتنفيذ

ُّ
التسلم
فتح البدل بعد

لفت الناشي إلى أن التنسيق يجري مع شركة البترول الوطنية لتوفير مادة
البيتومني املخصصة لخلطة سفلتة الشوارع ،السيما ان الشركة تعد من أبرز
املتفاعلني مع مشاريع السكنية.

ب�س��ؤال الناشي ح��ول م��ا ستشهده السنة املالية املقبلة م��ن تخصيص
قسائم جنوب سعد العبد اهلل ،ق��ال «ل��م نعلن أي تاريخ للتخصيص وال
حتى مراحل التنفيذ».

ّ
اعلن الناشي ان فتح باب البدل الخارجي والداخلي والتنازل سيبدأ مع التسلم
الفعلي للمواطنني للقسائم ،وذلك وفق اإلج��راءات املعمول بها ،موضحا ان البدل
للقسائم املوزعة على املخطط متوقف منذ بداية عام .2019

نائب مدير الرقابة ونظم المعلومات في «السكنية» إبراهيم الناشي لـ سبقلا:

إجراءات بحق المتحايلين على قانون اإلسكان
أعلن نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف ،في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي ،عن إجراءات صارمة بحق
المتحايلين على القانون ممن يقومون بالزواج على الورق للحصول على الرعاية
السكنية ،قائالً« :هناك مراقبة مستمرة ،وقد ا ُّتخذت اإلجراءات القانونية بحق
عدد من الطلبات اإلسكانية المخالفة ،من خالل اكتشافها عبر الربط االلكتروني
مع جهات الدولة».
ً
وأضاف الناشي في لقاء مع سبقلا ان المؤسسة اتخذت أيضا إجراءات بوقف
بدل اإليجار بحق الطلبات اإلسكانية التي عرض على أصحابها  3أنواع من البدائل
اإلسكانية (شقة ،بيت ،قسيمة) ولم يتقدموا إليها ،ومنها طلبات .1997
محمد المصلح
ّ
أكد الناشي ،في ما يتعلق بتأخر املقاولني في تنفيذ
املشاريع اإلسكانية ،أن «ما يحكم التعامل بني املؤسسة
واملقاول هو االشتراطات التعاقدية ،وفي حال حصول
ت��أخ �ي��ر م �ب��ال��غ ف �ي��ه ف ��إن امل��ؤس �س��ة س�ت�ل�ج��أ إل ��ى سحب
األع�م��ال وتكليف م�ق��اول آخ ��ر» ،موضحًا أن أك�ث��ر فترة
س�ح�ب��ت ف�ي�ه��ا «ال�س�ك�ن�ي��ة» ال�ع�ق��ود م��ن امل �ق��اول�ين كانت
خ�لال ال �ـ 5س�ن��وات امل��اض�ي��ة وشملت م�ش��اري��ع للمباني
ال �ع��ام��ة ف��ي م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م��د وم �ش��روع��ًا ل�ل�ب�ن��اء
العمودي في «جابر األحمد».
وح� ��ول ع� ��زوف امل��واط �ن�ي�ن ع��ن م �ش��روع ج �ن��وب ص�ب��اح
األحمد ،كشف الناشي أن املشروع يعد ناجحًا بفضل
عدة عوامل؛ منها أن املخطط سيكون متميزًا عن بقية
امل �ش��اري��ع األخ� ��رى وأن ��ه س�ي�م�ث��ل ف��رص��ة أم ��ام أص�ح��اب
ً
الطلبات الحديثة للتخصيص ف�ي��ه ،ف�ض�لا ع��ن قربها
الجغرافي من مدينة صباح األحمد و 3مشاريع لتطوير
الطرق الرئيسية.
واع�ل��ن ان السنة امل��ال�ي��ة الحالية /2019 2020ستشهد
ت��وزي��ع  10520وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة ت�ش�م��ل  10االف وح��دة
ف��ي جنوب صباح األح�م��د و 520شقة ف��ي مدينة جابر
األح� �م ��د ،م ��ؤك ��دا ان ال�س�ك�ن�ي��ة ل ��م ت�ع�ل��ن ع ��ن أي ت��اري��خ
لتسليم القسائم للمواطنني في املطالع ،فيما سيكون
التسليم وف��ق م��راح��ل بعد التنسيق م��ع جهات الدولة
ولم يحدد لغاية االن تاريخ لتسليم املواطنني مستندات
أوامر البناء ،وفيما يلي نص اللقاء:

دور رقابي
• م��ا دور السكنية ف��ي ال��رق��اب��ة على ال�ش��رك��ات وضبط
جودة املواد املستخدمة في املشاريع؟

 ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ات امل�ن�ف��ذة ل�ل�م�ش��اري��ع ت�ك��ون منن��اح�ي�ت�ين األول� ��ى ت�خ��ص األداء ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي امل��راح��ل
االن �ش��ائ �ي��ة ع�ب��ر اع� ��داد ال �ت �ق��اري��ر م��ن ق�ب��ل ج �ه��از ق�ط��اع
التنفيذ واالمر االخر يتم ضبط جودة املواد وفحصها
ف ��ي امل �خ �ت �ب��رات ل �ل �ت��أك��د م ��ن م�ط��اب�ق�ت�ه��ا ل�لاش �ت��راط��ات
واألك ��واد املحلية وتطبيق ك��ل االخ�ت�ب��ارات عليها قبل
ت��وري��ده��ا ال��ى امل��ؤس�س��ة وف��ق امل��واص�ف��ات ال �ص��ادرة من
الدولة.

• ه��ل ت��م رص��د مخالفات بحق املقاولني املتخلفني عن
انجاز املشاريع االسكانية؟

 أداء ال �ش��رك��ات ي �ج��ري رص� ��ده م ��ن خ�ل�ال امل�ه�ن��دس�يناملشرفني على املشاريع ،الذين يقومون برصد أداء كل
شركة من خالل معرفة نسب اإلنجاز وجودة العمل ،وفي
ح��ال اخ�لال امل�ق��اول ب��اي ش��رط ج��زائ��ي تطبق الغرامات
وال� �ش ��روط ال �ج��زائ �ي��ة ال �ت��ي ت�ص��ل ال ��ي س�ح��ب امل �ش��روع
وإيقاف الشركة عن املشاركة في مناقصات املؤسسة.

تأخر املقاولني
• م��ا دور السكنية ف��ي ح��ال ت��أخ��ر امل �ق��اول عن

أش��ار الناشي ال��ى ان التعديالت التشريعية التي
تخص تطوير جنوب مدينة سعد العبد اهلل خاضعة
للتنسيق ب�ين السلطتني التشريعية والتنفيذية،
موضحا ان اعتماد املطورين العقاريني هو عنصر
اصيل ،فيما ستكون هناك عدة منتجات اسكانية
متوافرة في املنطقة.
وب�ي��ن ان ه �ن ��اك دراس � � ��ات اق �ت �ص��ادي��ة م�س�ت�م��رة
ومخططات تفصيلية ال تزال تدرس ،مؤكدا ان ما
ظهر من مخططات للمنطقة عبر مواقع التواصل
االجتماعي امر غير رسمي ولم يصدر أي مخطط
نهائي معتمد من السكنية.

تنفيذ املشاريع؟

 ما يحكم تعامل املؤسسة مع املقاول هي االشتراطاتامل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ع �ق��د الس �ي �م��ا م� ��دة اإلن �ج ��از
التعاقدية والتي تبدأ بفترة التحضير وتجهيز املوقع
واملكاتب تليها مدة التنفيذ والتي خاللها يجري رصد
وم��راق�ب��ة امل�ق��اول بشكل دوري وف��ي ح��ال ت��أخ��ره تطبق
ال �ش��روط وامل�خ��ال�ف��ات ال�ج��زائ�ي��ة ،وام ��ا ان ك��ان التأخير
م �ب��ال �غ��ا ف �ي��ه ف ��ان امل��ؤس �س��ة ت �ل �ج��أ ح�ي�ن�ه��ا ال ��ى سحب
االعمال وتكليف مقاول آخر وتحميل املقاول األول قيمة
الفرق املالي في املناقصة الجديدة.
ودعني أشيرهنا إلى أن أكثر فترة سحبت فيها السكنية
العقود من املقاولني املنفذين للمشاريع هي في آخر 5
سنوات ،وهو ما يؤكد جدية املؤسسة في متابعة أعمال
امل�ق��اول�ين ع��ن ك�ث��ب ،ح�ي��ث ج��رى س�ح��ب ع�ق��ود مشاريع
املباني العامة في مدينة صباح األحمد ،وكذلك سحب
مركز لإلطفاء ومشروع مختص في البناء العمودي في
مدينة جابر األحمد.
ول��م تكتف السكنية بتلك اإلج � ��راءات ،ب��ل وص�ل��ت ال��ى
إي �ق ��اف ع ��دد م��ن ال �ش��رك��ات وم�ن�ع�ه��ا م ��ن امل �ش��ارك��ة في
مناقصات املؤسسة لفترة معينة.

شقق سكنية
• م��اذا ع��ن الشقق السكنية ف��ي مدينة ص�ب��اح األحمد
وإنشاء البنية التحتية لجنوب صباح األحمد؟

 بالنسبة للشقق يجري تنفيذها حاليًا على مرحلتني،األولى تضم  40عمارة ،والثانية  20عمارة ،ونحن حاليًا
ف��ي م��رح �ل��ة ت�ج�ه�ي��ز امل �س �ت �ن��دات ل�ع�ق��د ب �ن��اء  60ع �م��ارة
سيجري ط��رح مناقصتها ف��ي ال�ع��ام املقبل .أم��ا ف��ي ما
يخص جنوب مدينة صباح األحمد ،فإننا حاليًا نقوم
ب��إع��داد املستندات وتجهيزها تمهيدًا لطرح مناقصة
البنية التحتية والطرق.

• كيف ترى اإلقبال على مدينة جنوب صباح األحمد؟

 امل��دي�ن��ة مكونة م��ن  11ضاحية ب��دأ ال�ت��وزي��ع بها منذالسنة املالية /2018 ،2019وق��د ج��رى ت��وزي��ع  6ض��واح،
واملتبقي منها سيمثل فرصة مناسبة ألصحاب الطلبات
الحديثة ،حيث وص��ل التخصيص بها لغاية أغسطس
املاضي ،لذلك نحن نرى أن نسبة اإلقبال عادية ،بسبب
أن من يتقدم عليها هم أصحاب الطلبات الحديثة.

• وكيف تواجهون عزوف املواطنني عن املنطقة؟

 كلما كانت املنطقة قريبة من االم�ت��داد العمراني كاناإلق �ب��ال عليها أك �ث��ر .أم��ا م��دي�ن��ة ج�ن��وب م��دي�ن��ة صباح
األحمد ،فستكون فرصة أمام أصحاب الطلبات الحديثة
م��ن امل��واط �ن�ي�ن ،ح�ي��ث س�ت�ش�ه��د ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
ت��وزي��ع  10520وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة ت�ش�م��ل  10آالف وح��دة
ف��ي جنوب صباح األح�م��د و 520شقة ف��ي مدينة جابر
األحمد.
ون�ح��ن ل��دي�ن��ا ق�ن��اع��ة ب��أن ع��وام��ل ن�ج��اح امل��دي�ن��ة تعتبر
مكتملة ،حيث سنحرص على أن يكون مخططها مميزًا
عن بقية املشاريع األخرى ،كما أن ما يميزها هو قربها

الشروط التعاقدية
الناشي متحدثاً لـ سبقلا | تصوير أحمد سرور

مواطنون يتزوجون
على الورق فقط للحصول
على الرعاية السكنية
برنامج توزيعات السنة المالية
سيشمل  10520وحدة
رصد أداء الشركات دورياً..
وأي إخالل بالشروط س ُيقابل
بالغرامات وسحب المشروع
آخر  5سنوات كانت األكثر
في سحب المشاريع المتعثرة
مناقصة بناء  60عمارة
في «صباح األحمد»
العام المقبل
إيقاف بدل اإليجار
عن أصحاب الطلبات الذين
عُ رضت عليهم  3بدائل
لم نعلن عن أوامر بناء
«المطالع» حتى اآلن..
وتسليمها سيكون على مراحل

ال�ج�غ��راف��ي م��ن مدينة ص�ب��اح األح �م��د ،وب��ال�ت��ال��ي يمكن
اس �ت �غ�ل�ال ك ��ل ال �خ��دم��ات امل �ت ��واف ��رة ب �ه��ا ل �ح�ين اك�ت�م��ال
ً
ال �خ��دم��ات ف ��ي امل��دي �ن��ة ال �ج ��دي ��دة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن وج� ��ود 3
م �ش��اري��ع ح��ال �ي��ًا ل �ت �ط��وي��ر ال �ط ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة امل�ح�ي�ط��ة
باملنطقة ،وهو ما يخدم ساكنيها بشكل كبير.

عقد املطالع
• وماذا عن التأخير في عقد املطالع؟

 هناك  3عقود في املطالع تسير وفق البرنامج الزمني،وإن ك� ��ان ه �ن ��اك ب �ع��ض ال �ت��أخ �ي��ر ف �ي �ه��ا ،ال س �ي �م��ا ف��ي
ً
الضواحي من  1إلى  ،4حيث يعتبر ذلك التأخير مقبوال،
ويمكن تداركه خالل الفترة املقبلة.
أم ��ا ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ال �ع �ق��د ال �ث��ال��ث ال � ��ذي ي �ض��م 18519
قسيمة وامل�ت��أخ��ر ع��ن البرنامج ال��زم�ن��ي ،ف��ان املؤسسة
تقوم حاليًا بمراقبة حثيثة ملتابعة املشروع وتسهيل
اإلجراءات أمام املقاول إن كانت هناك إجراءات تنسيقية
م��ع أج �ه��زة ال��دول��ة .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��أخ��ر امل �ق��اول في
نسب اإلنجاز ،فإنه في املقابل ما زال يعمل في املوقع،
والسكنية تحاول قدر اإلمكان حث املقاول لالستعجال
ف��ي اإلن�ج��از ،وه��ي ملتزمة بتطبيق ال�ش��روط الجزائية
الواردة في مستندات العقد.

مدينة املطالع
• ما الجديد في أوامر البناء في مدينة املطالع؟

 دعني أؤكد أن السكنية لم تعلن عن أي تاريخ لتسليمال�ق�س��ائ��م ل�ل�م��واط�ن�ين ،إال أن �ن��ي أش �ي��ر إل ��ى أن التسليم
سيكون على م��راح��ل بعد التنسيق م��ع جهات ال��دول��ة،
ومنها البلدية واألش�غ��ال والكهرباء ،ول��م يحدد لغاية
اآلن تاريخ لتسليم املواطنني مستندات أوامر البناء.

• م��ا آل�ي��ة ضبط املتحايلني على ق��ان��ون اإلس�ك��ان ممن
ي �ق��وم��ون ب ��ال ��زواج ع�ل��ى ال� ��ورق ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ال��رع��اي��ة
السكنية؟

 إج� � � ��راءات ال �س �ك �ن �ي��ة ص ��ارم ��ة أم � ��ام امل �ت �ح��اي �ل�ين علىال �ق��ان��ون ،وه �ن��اك م��راق �ب��ة م�س�ت�م��رة ،وق ��د ج ��رى ات�خ��اذ
اإلج��راءات القانونية بحق عدد من الطلبات اإلسكانية
املخالفة من خالل اكتشافها عبر الربط اإللكتروني مع
جهات الدولة.
كما أن السكنية ات�خ��ذت إج ��راءات ب��وق��ف ب��دل االي�ج��ار
بحق الطلبات االسكانية التي عرض على أصحابها 3
أنواع من البدائل اإلسكانية «شقة / بيت / قسيمة» ولم
يتقدموا عليها ،ومنها طلبات .1997

 18سيارة إسعاف لنقل 1050
ً
أسبوعيا
حالة

ب� � � � ��دأت ال � �ج � �م � �ع � �ي ��ات ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة ب� ��إع �ل�ان
رغباتها في تكويت الوظائف اإلداري��ة فيها
واالستعانة باملتقاعدين تماشيا مع سياسة
الدولة إلحالل الكويتيني محل الوافدين.
وأع �ل �ن��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ش��ام �ي��ة وال �ش��وي��خ أن�ه��ا

فكرة خطأ
أك ��د ال �ن��اش��ي ان ال �ع��وائ��ق امل ��وج ��ودة ف��ي مدينة
جنوب سعد العبداهلل تتبع جهات الدولة ،وانها
م�ل��زم��ة ب��إزال �ت �ه��ا ،م��وض�ح��ا ان ال�س�ك�ن�ي��ة ت��رف��ع
ت�ق��اري��ر دوري ��ة ال��ى لجنة ال�خ��دم��ات ف��ي مجلس
ال� ��وزراء ع��ن ال�ع��وائ��ق مثبتة بالتصوير ال�ج��وي
إلثبات تلك املعوقات.
وأشاد الناشي بدور بلدية الكويت وإزالتها ملوقع
ح�ج��ز ال �س �ي��ارات ،ح�ي��ث ت�ع��د م��ن أول ��ى الجهات
امل �ب ��ادرة ف��ي امل�س��اه�م��ة ف��ي إزال� ��ة ال�ع��راق�ي��ل في
امل�ن�ط�ق��ة ،م��ؤك��دا ان ح�ص��ر امل �ع��وق��ات ف��ي ج��زء
م �ح��دد م��ن امل �ش��روع ه��و ف �ك��رة خ��اط �ئ��ة ،ب��ل ان
املعوقات موزعة على كل املواقع.

عامان لتخطيط الخيران
أش ��ار ال �ن��اش��ي ال ��ى ان ت�خ�ط�ي��ط وت�ص�م�ي��م مدينة
ال �خ �ي��ران ال�س�ك�ن�ي��ة س ��وف ي �س �ت �غ��رق م ��ا ي �ق��ارب
السنتني ،موضحا ان السكنية دعت مؤخرا الدور
االستشارية الستقبال ع��روض تخطيط املنطقة،
حيث س�ت��درس السكنية ال�ع��روض الفنية واملالية
ومن ثم الترسية على الفائز منها.

من سيبدأ أو ً
ال؟
ح��ول م��ن سيبدأ أوال ف��ي التخصيص مشروع
الخيران ام جنوب سعد العبد اهلل؟ افاد الناشي
ال نستطيع تحديد ذلك ،مؤكدا ان جنوب مدينة
س�ع��د ال�ع�ب��د اهلل م�ت��وق�ف��ة ع�ل��ى أم ��ور تشريعية
وع�ل��ى إزال ��ة امل�ع��وق��ات – ورب �م��ا  -ت�ك��ون وت�ي��رة
انجاز الخيران أسرع.

س �ك �ن �ي��ة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال �ش��ال �ي �ه��ات وامل � � ��زارع،
منوها بوجود  23مركزا صحيا ومستشفى».
وتطرق الشطي الى توزيع القوى العاملة في
منطقة األحمدي الصحية وتشمل  820طبيبا
في مستشفى العدان ،و 349طبيبا في مراكز
الرعاية الصحية االولية ،و 284طبيب اسنان،
اضافة الى  1088من فنيي املختبرات واألشعة
وال�ت�ع�ق�ي��م ،الف �ت��ا ال��ى وج ��ود  205صيدليني
وف�ن�ي�ين باملستشفى ،و 252صيدليا وفنيا
ب �م��راك��ز ال��رع��اي��ة ،ف �ض�لا ع��ن  3169م�م��رض��ا
وممرضة بمرافق املنطقة الصحية.

ال أزمة بصل واألسعار طبيعية
عبد الرزاق المحسن
ل � ��م ت �ش �ه ��د أس � �ع � ��ار ال� �ب� �ص ��ل ف � ��ي ال � �ف ��رض ��ة وأس � � ��واق
ال �خ �ض��روات داخ ��ل ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة اي ارت�ف��اع
ع��ن معدالتها أم��س ،على خلفية حظر الهند تصدير
منتجها من هذا املحصول إلى الكويت وبلدان أخرى
االح ��د امل ��اض ��ي ،ب�س�ب��ب ال�ف�ي�ض��ان��ات ال �ت��ي وق �ع��ت في
م�ن��اط��ق رئيسية ل��زراع��ة ال�ب�ص��ل ب��والي��ة م��اه��اراش�ت��را
غرب الهند ،ما عطل أعمال نقل هذا املحصول الحيوي.

ووج��دت كميات من البصل الهندي في بعض اسواق
ال �ت �ع��اون �ي��ات ،وغ��اب��ت ع��ن االخ � ��رى ،ف��ي ح�ي�ن ت��واف��رت
ان ��واع ال�ب�ص��ل االي��ران��ي وامل �ص��ري وال�ت��رك��ي بالفرضة
والجمعيات وبكميات كبيرة ،حيث ت��راوح��ت أسعار
«ال �ه �ن��دي» ف��ي ب �س �ط��ات ال �ش �ب��رة ب�ي�ن  5و 5.5دن��ان�ي��ر
ل �ل �ش��وال زن ��ة  20ك�ي�ل��و غ ��رام ��ا ،وب�ي�ن  1.75و  2دي�ن��ار
للشوال زنة الـ  7كيلوغرامات.
ووف ��ق ج��ول��ة سبقلا ام ��س ،ف��إن إق �ب��ال املستهلكني
م�ض��ى ب��وت�ي��رة ط�ب�ي�ع�ي��ة ،م��ن دون أي اخ �ت�لاف عن

جمعية الشامية تبدأ اإلحالل
خالد الحطاب

أكد نائب املدير العام لشؤون الرقابة ونظم املعلومات
بالتكليف ف��ي امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية
م.ابراهيم الناشي ان تسليم أوامر البناء للمواطنني
في مدينة املطالع سيكون بعد انتهاء املقاول من
كل الشروط التعاقدية املطلوبة منه ،ولن تسلم أي
ضاحية حتى يكمل املوقع ،وذلك ملنع التداخل بني
املقاولني في حال بناء املواطنني للقسائم.

بعد حظر تصديره من الهند إلى الكويت بسبب الفيضانات

«األحمدي الصحية»:

أك��د مدير منطقة األحمدي الصحية د.أحمد
الشطي ان خدمات االسعاف باملنطقة تتعامل
م��ع ن�ح��و  1050ح��ال��ة اس�ب��وع�ي��ا ،وبمتوسط
 800حالة عاجلة ،و 250غير عاجلة ،مبينا
وج� ��ود  18س �ي��ارة اس �ع��اف وب �ق��وة  258من
فنيي الطوارئ موزعني على  13مركزا ونقطة
اسعاف باملنطقة.
واضافت الشطي في تصريح صحافي امس،
«ان مراكز االسعاف باالحمدي تتضمن مركزا
رئيسيا و 5مراكز فرعية إضافة إلى  7نقاط
اس �ع��اف ح��دودي��ة ،بحيث تغطي  18منطقة

مخطط لجنوب
سعد العبدالله

س �ت �ب��دأ ب ��اإلح�ل�ال ف ��ي ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة
واالدارية بهدف خلق فرص وظيفية مناسبة
ل�ل�ع�م��ل ف��ي ظ��ل وج ��ود ش��واغ��ر ل��دي�ه��ا ش��رط
ان ي�ك��ون امل�ت�ق��دم ح��اص�لا ع�ل��ى ب�ك��ال��وري��وس
«محاسبة ،قانون ،ادارة اعمال ،تسويق» وأن
يكون م��ن اب�ن��اء املنطقة ومتفرغا للعمل في
الجمعية.

أسعار البصل مستقرة في فرضة الصليبية | تصوير محمد خلف

االيام املاضية.
وعلى صعيد التعاونيات ،بيعت عبوات البصل الهندي
بأسعار متقاربة مما جرى بيعه في بسطات الفرضة،
م �ق��اب��ل أن � ��واع أخ� ��رى ك ��االي ��ران ��ي وال �ت��رك��ي وامل �ص��ري
باسعار متفاوتة وبحسب االحجام والكيلوغرام ،وبلغ
س�ع��ر «ال�خ�ي�ش��ة» ذات ال�ح�ج��م ال�ط��وي��ل  770فلسا في
بعض الجمعيات ،و 385فلسا لالحجام املتوسطة.
كما ت��راوح سعر كرتون البصل االبيض «الفلني» بني
 440و 370فلسا في جمعيات اخرى ،كما وفرت بعض
التعاونيات عبوات صغيرة منه باسعار تصل الى 245
فلسا ،ومن مصادر متفرقة خصوصا ايران ومصر.
وحذرت مصادر مطلعة من تكرار «أزمة البصل» التي
ح��دث��ت ف��ي نوفمبر ع��ام  2017ومطلع ال�ع��ام ال�ج��اري،
بعدما ارتفعت االس�ع��ار ان��ذاك وتضاعفت ال��ى %300
الس� �ب ��اب م �ت �ف��اوت��ة ،ب�ي�ن�ه��ا ح �ج��ز ش �ح �ن��ات ل �ش��رك��ات
م� ّ
�وردة ،م��ن قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،الى
جانب وقف استيراد البصل من مصر حينها.
واضافت املصادر لـ سبقلا ان ضخ كميات كبيرة من
البصل االيراني واملصري والتركي خالل االيام القليلة
املقبلة من شأنه عدم تسجيل اي ارتفاع في االسعار،
خصوصًا مع ترقب غياب البصل الهندي عن االسواق
ت��دري �ج �ي��ا ،ب�س�ب��ب ح �ظ��ره م��ن امل �ص ��در .وش� ��ددت على
ضرورة وجود تنسيق بني الجهات الحكومية املعنية،
ال سيما وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وال�ه�ي�ئ��ة العامة
للغذاء ،لضمان ع��دم تحكم بعض اصحاب البسطات
في كميات البصل الهندي املوجودة حاليا.
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جرة قلم

إيمان «الرشيدة»
بمبدأ «من خاف
سلم»!
علي أحمد البغلي
لم نفق بعد من صدمة قرار وزير إعالم
ح�ك��وم�ت�ن��ا ال��رش �ي��دة ب�م�ن��ع اق��ام��ة ن��دوة
فكرية ملناقشة أعمال املفكر الصوفي
ج�ل�ال ال��دي��ن ال��روم��ي م�ن��ذ م� ��دة ..حتى
صحونا على خبر يكرر ضعف ارادة
التحدي الحكومي بمواجهة أي ضجيج
ن �ي��اب��ي ف � ��ارغ ،أو ت��ره��ات امل�ن�ت�م�ين إل��ى
التيارات االصولية من «اخوان وسلف»..
وال��ذي تمثل في إلغاء ن��دوة فكرية عن
اتجاه ديني تاريخي هو الصوفية ،وهو
اتجاه ديني موجود ومعروف في كثير
من الدول االسالمية والعربية ..وتوجد
كتب الب��ن تيمية واب��ن القيم ع��ن اع�لام
الصوفية في أوقاتهم ،مثل عبدالقادر
الكيالني ..وق��د حفظ علماء الصوفية
علم الحديث وكتبوا فيه كتبا كثيرة..
وش �ه��د ل �ه��م ب��ذل��ك ف �ق �ه��اء ك� �ب ��ار ،مثل
اإلمام النووي .ويرجع الفضل للصوفية
ف��ي ف �ت��ح ال �ق��دس وه��زي �م��ة الصليبيني
بقيادة صالح الدين االيوبي ومن جاء
ب �ع��ده ..ول�ه��م أي ��اد ب�ي�ض��اء ف��ي محاربة
امل�س�ت�ع�م��ري��ن ال�ص�ل�ي�ب�ي�ين ف��ي س��وري��ا
واملغرب العربي وليبيا (عمر املختار)
وان��دون�ي�س�ي��ا ..وتاريخهم م�ع��روف ملن
ي��رج��ع ل��ه وي�ت�م� ّ�ع��ن ف �ي��ه ،ب�ع��د أن ي�ت��رك
اآلراء املعلبة ال�ت��ي ان�ت�ش��رت اآلن ،بعد
خ��ذالن أه��ل االس�ل�ام بعضهم لبعض..
وأنا املسلم الحقيقي الوحيد ومصيري
ال �ج �ن��ة ..أم ��ا ك��ل اآلخ��ري��ن فسيقيمون
خالدين في جهنم!
***
ل � � ��ذا ،ال ن � � ��دري م � ��ن أف � �ت� ��ى مل �س��ؤول ��ي
حكومتنا ال��رش�ي��دة ،وه��ذه امل��رة ممثلة
ب��وزارة الداخلية ،بمنع تلك الندوة التي
ج �ع �ج��ع ال �ب �ع��ض ان� �ه ��ا س �ت �س��يء إل��ى
العقيدة االسالمية والقيم املجتمعية..
وه ��و أم ��ر ف��ي م�ن�ت�ه��ى ال �غ��راب��ة ،فكيف
ت��أك��د ه ��ؤالء ال�ظ�لام�ي��ون م��ن اتهامهم
امل �ش�ين ه��ذا ب�ح��ق م��ا س�ي�ق��ال ف��ي تلك
ال � �ن� ��دوة ،وه� ��و ل ��م ي �ق��ل ب� �ع ��د؟! ون �ح��ن
وعشرات اآلالف من الصامتني حوالينا
استأنا كثيرًا من ذلك املنع غير املبرر،
مس ّ
وهو منع ّ
مسا شديدًا مبدأ حرية
ال� �ق ��ول وال� �ف� �ك ��ر ،وه� ��ي م� �ب ��ادئ ن�ص��ت
ع�ل�ي�ه��ا ن �ص��وص واض �ح��ة ب��ال��دس�ت��ور
ال� � ��ذي ح � ��وى م� �ب ��ادئ واف� �ق� �ن ��ا ع�ل�ي�ه��ا،
ح �ك��ام��ًا وم �ح �ك��وم�ين ،م�ت�ج��اه�ل�ين آراء
وم�ب��ادئ أغلبية شعبهم املغلوب على
أم��ره بأمثالهم وب��أم�ث��ال أقلية التزمت
واالنغالق واملنع! ..فنحن نرى ما يدور
بالدول املتحضرة أن رأي االغلبية هو
الذي يسود ،أما لدينا فالعكس صحيح،
فاالغلبية املتزمتة التي اس�ت��وردت لنا
االف �ك��ار الظالمية م��ن خ��ارج ح��دودن��ا،
ّ
املتزمتة هي السائدة!..
نرى أن آراءه��ا
وهو حال معوج وغير مقبول ،ونطالب
ك��ل ذي رأي ح��ر ب�م��واج�ه�ت��ه م��واج�ه��ة
قوية وصريحة.
وهو ما كان يسود في املجتمع الكويتي،
قبل أن ي��رزأن��ا اهلل بجماعة األص��ل في
اآلراء املنع! وقبل أن نحظى بمسؤولينا
الحكوميني الذين يؤمنون حتى النخاع
بمبدأ «الباب اللي يجيك منه الريح سده
واستريح ..ومن خاف سلم»!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكويت 11

ّ
كتاب وآراء

ال ُبعد األميركي في العالقة الكويتية  -العراقية
سوف يبقى غزو العراق واحتالله من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا
م�ص��درًا للفكر السياسي ال�ن�ق��دي؛ باعتبار أن ه��ذا ال�غ��زو ُبني على
ادع ��اءات غير حقيقية ،صاغتها ال�ق�ي��ادات السياسية ف��ي ال��والي��ات
املتحدة وبريطانيا ،ومستشاروهم .كما سوف يبقى هذا الغزو ملهما
ّ
لكتاب وفنانني للكتابة والتأليف واإلخراج لفضح خداع السياسيني.
وي�ع��رض حاليا ف��ي ال�ك��وي��ت فيلم بريطاني اإلخ ��راج ،تحت مسمى
«أسرار رسمية» يحكي قصة املوظفة البريطانية في املخابرات التي
أفشت السر ح��ول أن ال��والي��ات املتحدة كانت تقوم بمحاولة ابتزاز
ملندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن لكي ّ
يصوتوا ملصلحة شن
الحرب على العراق.
ومع أن هذا الغزو قد حرر العراقيني من ظلم دكتاتور وسطوته ،فإن
اإلستراتيجية التي هدفت إلى إسقاط صدام لم تكن مستعدة لإلجابة
عن التساؤل ح��ول من سيمأل الفراغ بعد سقوط الدكتاتور؟ فبعد
ّ
تمكن من القضاء على آخر ّ
مكونات
أربعة عقود من حكم دكتاتوري
َ
يبق إال ّ
املكون الطائفي القادر على ملء الفراغ .هذا،
املجتمع املدني لم
وإن كانت الثورة اإليرانية عام  1979الشرارة األولى في تحفيز الفكر
والهوية الطائفية في غ��رب الخليج وشرقه ،ف��إن االحتالل األميركي
للعراق كان األهم في تعزيز املشاعر الطائفية في املنطقة.
هذا ،ومع أن الكويت والكويتيني ّ
رحبوا بزوال النظام الدكتاتوري الذي
ّ
كان قد استباح الوطن ،فإن زواله لم يصنع نظاما مستقرا يشعرنا
باالطمئنان .هذا ،وبعد سنتني تقريبا من انعقاد مؤتمر إعادة إعمار
العراق الذي ُعقد في الكويت في فبراير  ،2018والذي جرى ّ
التعهد فيه
بـ 88مليارا إلعادة إعمار العراق واملناطق املحررة من تنظيم داعش
ّ
على وجه الخصوص ،فإن النتائج كانت أدن��ى بكثير من التوقعات،

ّ
املتعهدة لم تجد الفرص املناسبة للصرف أو االستثمار
حتى ان الدول
ّ
بتعهداتها.
كما أن العالقة بني ال�ع��راق والكويت لم ترجع إل��ى طبيعتها املرجوة
من زيارات وتبادل تجاري في جميع املستويات .هذا ،على الرغم من
مضي ثالثة عقود على هذا الغزو ،وعلى الرغم من بناء عالقات قوية
ّ
بني حكومتي البلدين .هذا في الوقت الذي تمكنت فيه دول وشعوب
عديدة في العالم من عالج آثار الحروب بينها في وقت قصير نسبيا؛
فأملانيا استباحت معظم دول أوروبا في الحرب العاملية الثانية ،لكن
في فترة قصيرة بعد الحرب ،كانت الشركات األملانية تستثمر في
فرنسا ،وك��ان البولنديون ،الذين عانوا وي�لات الغزو واالح�ت�لال من
ّ
يتوجهون للعمل في أملانيا .فالعالقة الكويتية ـــــ العراقية لم
األمل��ان،
تتطور ،ال على املستوى الشعبي ،وال على املستوى االق�ت�ص��ادي.
ف��ال��زي��ارات إل��ى ال�ع��راق ت�ك��اد ت�ك��ون م�ح�ص��ورة نسبيا على األم��اك��ن
املقدسة في النجف وكربالء ،واالستثمار االقتصادي ،وإن كان قد
ّ
حقق نجاحات ف��ي بعض االستثمارات النفطية واالت �ص��االت ،فإنه
ُ
يبقى محدودا نسبيا .وتعزى األسباب إلى حد كبير إلى كون العراق
ّ
لم يحقق االستقرار حتى بعد  16سنة من سقوط النظام الدكتاتوري.
ويبقى أنه هل يمكن أن تتسارع عملية تعزيز هذه العالقة بني هذين
البلدين؟ وهل للواليات املتحدة دور تلعبه في هذا املضمار؟ حول هذا
املوضوع ،عقد مركز «ريكونسن» للبحوث وال��دراس��ات ن��دوة مغلقة
يوم األربعاء  18/09/2019تحت عنوان «البعد األميركي في العالقة
الكويتية ــــ العراقية» ،ك��ان املتحدث الرئيسي دوغ�لاس سيليمان –
السفير األميركي السابق في كال البلدين :الكويت والعراق .فالواليات
املتحدة هي الدولة األهم التي يمكن أن تلعب دورا محوريا في تطوير

د .حامد الحمود
Hamed.alajlan@gmail.com
@hamedalajlan

العالقة الكويتية ــــ العراقية ،فهي الحليف األكبر لكال الطرفني .وقد
دعا السيد سيليمان الكويت إلى املساهمة في استقرار العراق بدعمه
اقتصاديا ،وأش��اد بحكمة صاحب السمو ،ال��ذي رعى مؤتمر إعادة
إعمار ال�ع��راق .وميز السيد سيليمان العالقة األميركية ــــ العراقية
بأنها تتبع استراتيجية طويلة املدى ،وأنه ال إيران وال الواليات املتحدة
تتحكمان ف��ي ال�ع��راقّ ،
لكن لكل منهما تأثيرا كبيرا فيه .ل��ذا ،لكون
أميركا ستكون مؤثرة في ال�ع��راق على امل��دى الطويل ،ف��إن الواليات
املتحدة الدولة املؤثرة األهم في تقوية العالقات بني العراق والكويت.
والواليات املتحدة مدركة أن غزوها للعراق لم يحقق أهدافه ،وستلعب
دورا محوريا في استقراره .وهذا االستقرار املنشود هو الذي سيفتح
البلدين بعضهما على بعض.
أما بريطانيا ،فقد اعتذرت أكثر من مرة عن مشاركتها في الغزو على
لسان طوني بلير .وفي فيلم «أس��رار رسمية» ال��ذي هو اشبه بفيلم
وثائقي يسقط املدعي العام جميع االتهامات عن املوظفة التي أفشت
األسرار بعد أن كانت متهمة بالخيانة ،ألن االستمرار في االدعاء كان
ّ
سيكلف السياسيني الكثير.

مدونة مسافر

جوازي
األزرق
عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

عبدالوهاب العوضي

ومضات الحرية
لطاملا كررت أهمية العمل املجتمعي التطوعي
املسؤول الذي يستشعر نبض الشارع ويحس
ّ
بآالم وتطلعات وطموح واحتياجات ومشاكل
كل أفراد املجتمع بال استثناء ،العمل املجتمعي
التطوعي الذي ال ينتظر مردودا وال مكافأة وال
منصبا قياديا وال شهرة ،بل يسعى إلحداث
تغيير إي�ج��اب��ي يسعد املجتمع وي��دف��ع عجلة
الوطن نحو النمو والتطور واالزدهار.
تلك امل�س��ؤول�ي��ة العظيمة ال يمكن أن تتجلى
إال م��ن خ�ل�ال ع �ق��ول واع �ي��ة وق �ل��وب صافية
وات � ��زان ن�ف�س��ي ،وع ��دم ال �ت��أث��ر ب�ك��ل م��ا ي�ق��ال
وي �ث��ار ،ب��ل ت��رك��ز ال�ج�ه��ود للبحث ف��ي ج��ذور
األس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي أن �ت �ج��ت ال� �خ� �ل ��ل ،وم �ح��اول��ة
تعديلها ،بدال من شجب وترقيع الخلل الناتج
أساسا عن ممارسات خطأُ ،يخشى كشفها
وتصحيحها!
مجموعة طيبة من الناشطني من ابناء وطني
ح �م �ل��وا ع �ل��ى أك �ت��اف �ه��م ه� ��ذه امل �س��ؤول �ي��ة من
ّ
مواطنني أوفياء وكتاب ومثقفني وحقوقيني
وأكاديميني وأيضا سياسيني ،إليمانهم بأن
ال إص�ل�اح حقيقيا ي�ح��دث م��ن دون ش��راك��ة
مجتمعية فاعلة وواعية وتحقيق العدالة التي
بها تستقر األوطان.
استشعرت منصة الدفاع عن «بدون» الكويت
ّ
امل �س��ؤول �ي��ة ت �ج��اه ق�ض�ي��ة «ال � �ب ��دون» امل�ع��ل�ق��ة،
ّ
وبادرت إلى طرح حمالت توعوية مكثفة ،من
خ�لال وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي وبعض
ّ
ال�ن��دوات والفعاليات لتسلط الضوء على تلك

صيف «البدون»!
القضية االنسانية املهملة ،ول��م تتوقف عند
ه ��ذا ال �ح��د ،ب��ل ع�م�ل��ت ج��اه��دة ع�ل��ى توصيل
ُ
مطالب من أطلق عليهم بغير حق «املقيمون
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة» إل��ى أروق� ��ة ال�ب��رمل��ان،
ّ
التوصل إلى حلول منصفة تخفف
آملني في
من معاناة تلك الشريحة املضطهدة ،وتزيح
من فوق كاهل األجيال القادمة عبء هذا امللف
الذي يتعاظم حجمه ويزيد تعقيدا مع مضي
الزمن و«تزيد تكلفة الحلول».
َف َّعلت ّ
املنصة دورها كجهة مجتمعية ضاغطة
ّ
ل �ح��ل ق �ض �ي��ة ،ط� ��ال أم� ��د وج ��وده ��ا وت �ع��ق��دت
تفاصيل حلولها ،آملة ف��ي إغ�لاق ه��ذا امللف
الشائك من دون تسويف وتزييف.
وب �ن��اء ع�ل��ى ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة وت�ص��ري��ح
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة ب��أن��ه «خ�ل��ال ال�ص�ي��ف
س�ي�ك��ون ه �ن��اك ح��ل ج ��ذري وش��ام��ل وع ��ادل
لقضية ال�ب��دون» ،وص� ّ�رح أيضًا بأنه «يتمنى
ع�ل��ى جميع األط� ��راف ال �ت �ع��اون لتسكير ه��ذا
امللف» عبر قناة مجلس األمة في «اليوتيوب»
بتاريخ  21يوليو .2019
وعلى الدعوة ّ
املوجهة من قبل رئيس مجلس
األمة ألحد أعضاء املنصةبتاريخ  1أغسطس
ّ
 ،2019وس ��ل �م ��ت امل �ن � ّ�ص ��ة ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم��ة نسخة م��ن املعايير التي تقود إل��ى حل
ع��ادل وش��ام��ل لقضية «ال �ب��دون» ،وق��د سبق
اإلعالن عن تلك املعايير في وسائل التواصل
االجتماعي.
كما أصدرت املنصة بعد ذلك بيانا في تاريخ

إيمان جوهر حيات
emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

 24سبتمبر 2019؛ إيمانا بدورها املجتمعي،
وأث � ��ارت ب�ع��ض ال �ن �ق��اط امل�ه�م��ة ال �ت��ي ال يجب
إغفالها للوصول إلى حل عادل وشامل لهذه
القضية.
لالطالع على التفاصيل:
تويتر .@bedounplatform
إل� ��ى ي��وم �ن��ا ه� ��ذا ال �ح��ل ال� �ج ��ذري وال �ش��ام��ل
وال� �ع ��ادل امل��رت �ق��ب وامل �ف �ت��رض ع��رض��ه خ�لال
فترة الصيف املنتهية في بداية نوفمبر ..ما
زال تصريحا.
والشراكة املجتمعية التي تعقد لها الحكومة
الندوات واملؤتمرات لتحفيز العمل املجتمعي
عبارة عن نصوص بال تفعيل!
وال�س��ؤال ه��و :ه��ل ستنال الجهود املجتمعية
التطوعية اه�ت�م��ام ورع��اي��ة ال�ج�ه��ات املسؤولة
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ب��رمل��ان�ي��ة ،واألخ ��ذ بتوصياتها
وإش��راك �ه��ا ف��ي ص�ي��اغ��ة ال�ح��ل ال �ج��ذري لتلك
القضية األزل �ي��ة ،ام سنظل ن�ح��وم ف��ي دوام��ة
الفكر األحادي غير القابل للنقد والتقويم؟

التنمية في اإلدارة اإلستراتيجية

م��ا زال م��وض��وع التنمية يشغل ح� ّ�ي�زًا كبيرًا م��ن حديث ال��دواوي��ن
واملنتديات الفكرية والرسمية ،ولكن من دون جدوى أو ّ
تقدم حقيقي
على األرض ،وذلك لعدم االلتزام بإستراتيجية تضع آلية وخطوات
تنفيذ على مستوى الدولة أو املؤسسة ضمن إطار زمني محدد.
فاإلستراتيجية هي عبارة عن خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف
معينّ على املدى البعيد باالعتماد على الخطط واإلجراءات املسبقة،
ولكنها تتطلب إدارة والتزامًا لتحقيق أهدافها.
فبرامج وخطط التنمية بحاجة ال��ى إدارة استراتيجية تربط بني
مجموعة م��ن ال�ق��رارات والنظم االداري ��ة ،التي تحدد رؤي��ة ورسالة
املؤسسة في املدى البعيد ،في ضوء ميزاتها التنافسية ،وتسعى
نحو تنفيذها ،من خالل دراس��ة ومتابعة وتقييم فرص ومخاطر
بيئة العمل وعالقاتها بنقاط القوة والضعف في املؤسسة ،بالتوازن
مع متطلبات أصحاب املصلحة .وق��د م��رت اإلدارة االستراتيجية
بمراحل عدة ،حيث ابتدأت بالتخطيط املالي األساسي ،ثم التخطيط

ّ
امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ال �ت��وق �ع��ات ،وب�ع��ده��ا التخطيط االس�ت��رات�ي�ج��ي ،حتى
وص�ل��ت ال��ى مرحلة اإلدارة االستراتيجية ،ال�ت��ي تتكون م��ن أرب��ع
مراحل رئيسة مترابطة:
 1ـ املسح البيئي للعوامل الداخلية والخارجية للمؤسسة أو الدولة،
حيث تحتوي البيئة الخارجية على ّ
متغيرات (الفرص واملخاطر)،
وه��ي تقع خ��ارج ح��دود امل��ؤس�س��ة ،وليست تحت سيطرة اإلدارة
ورقابتها ،كأسعار النفط والعمالت .أما البيئة الداخلية فتتكون من
ّ
متغيرات (عوامل القوة والضعف) داخل املؤسسة ،وتخضع لرقابة
اإلدارة ،كالقوى العاملة واللوائح التنظيمية.
ّ
 2ـ إنشاء االستراتيجية أو التخطيط االستراتيجي ،وه��ي تتعلق
بوضع الخطط الطويلة األجل ،ملقابلة الفرص واملخاطر في البيئتني
الداخلية والخارجية ،ف��ي مقابل ال�ق��وة والضعف املؤسسي؛ ول��ذا
فهي تتضمن تعريف رسالة املؤسسة ورؤيتها ،وتحديد األهداف
التي يجب تحقيقها ووضع االستراتيجيات والسياسات املرشدة

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com

لألعمال.
ّ
 3ـ تنفيذ االستراتيجية ،وتتعلق بتحويل وترجمة االستراتيجيات
والسياسات إلى أفعال ،من خالل البرامج وامل��وازن��ات واإلج��راءات،
وهذه العمليات تتطلب تغيير ثقافة العمل والهياكل التنظيمية ونظم
اإلدارة باملؤسسة.
 4ـ التقييم والرقابة ،تقييم ورقابة أنشطة املؤسسة ونتائج أدائها
الفعلي في مقابل األداء املخطط له.

السنة األخيرة من عمر مجلس األمة ستكون عجيبة غريبة نشهد
فيها سيال من االستجوابات ،املستحق منها واالستعراضي ،وبعض
مشاريع قوانني ما أن��زل اهلل بها من سلطان ،وحكومة تناور هذا
وتراضي ذاك ،ومطالب تمس املال العام وقد تمس سقف الحريات
أو العكس ،بحسب ما تتطلبه الطبخة السياسية .وف��وق ه��ذا وذاك
سيفرض ال��وض��ع اإلقليمي والخليجي نفسه على أج�ن��دة املجلس
والحكومة ،ناهيك ع��ن اإلف ��رازات السياسية املرتبطة باالنتخابات
األميركية ال�ق��ادم��ة ،وال�ت��ي آم��ل أال يكون زج الخليج بحرب جديدة
أحد خياراتها .فمن يوم ما وعينا على الدنيا ونحن من حرب إلى
أخرى من حرب  ٦٧إلى حرب االستنزاف إلى أيلول األسود إلى حرب
 ،٧٣وكملتها الحرب اإليرانية العراقية ،وعماها غزو الكويت وحرب
التحرير ومن ثم غزو العراق ودخلنا بموضة الربيع العربي وما نتج
عنه من حروب طاحنة في ليبيا وسوريا ،وهذا غير أزمة حرب اليمن،
وال انسى الحرب اللبنانية ،لكن بفضل من اهلل سبحانه وتعالى ومن
ثم تماسك الشعب الكويتي والتفافه حول قيادته السياسية وبفضل
حكمة صاحب السمو الشيخ صباح حفظه اهلل وأدام عليه الصحة
والعافية وطول العمر ،استطاعت الكويت عبور تلك الحقب املظلمة،
وح�ت��ى ن�ق��در نستمر فعلى مجلسنا امل��وق��ر وحكومتنا الرشيدة
العمل يدًا بيد وبشكل وطني وبعيد عن املحاصصة .طالعوا شوي
شعبكم وش��وف��وا احتياجاته التعليمية والصحية والبنية التحتية
وعالجوا أسباب تراكم الديون على كاهل املواطنني ،وحاسبوا من
تسبب فيها ،واع�م�ل��وا على إي�ج��اد ح�ل��ول لتخفيف معاناتهم بدل
إضاعة الوقت بمشاريع ما منها فايدة مثل التي تصنف املجتمع
وتغرس طبقية ما لها أي داع .وأتكلم هنا عن قرار اللجنة التشريعية
بمجلس األم��ة إضافة فئات جديدة من املجتمع تستحق الحصول
على الجواز الخاص .وهني خلونا نعرف قصة الجواز وشنو مزاياه
ومنو املستحق له وليش يبونه .حسب معرفتي فالجوازات بالكويت
إما :جواز العامة األزرق ،الجواز الذي يمنح آلل صباح الكرام ،الجواز
الدبلوماسي ،وامل��دع��و «ال�ج��واز ال�خ��اص» ال��ذي يمنح لكبار موظفي
الدولة وأعضاء مجلسي البلدي واألم��ة .زين شنو ميزة هذا الجواز
ع��دا إع�ف��اء حامليه م��ن الحصول على تأشيرات م��ن بعض ال��دول،
يعني صاحبه ما يقدر يطوف الدور ويختم جوازه قبل الناس ،وال
يعطيه أي أفضلية بالخارج ،وال كل حامليه يقدرون يستعملون قاعة
التشريفات .يعني في األخير هو أداة محلية للتكشخ والتميز عن
اآلخ��ري��ن .وأص�ح��اب «ال�ج��واز ال�خ��اص» إم��ا منتخبون م��ن أصحاب
الجوازات ال��زرق ،أو قياديون يأخذون روات��ب من الدولة لخدمة أهل
ال�ج��وازات ال��زرق ،يعني ال ه��ذول يوصلون مراكزهم من دوننا وال
ذوالك قاعدين يخدمونا ببالش ،فليش التفرقة والتمييز .الصراحة
ما لقيت أي تحليل ،لكني دائمًا سأظل على جوازي األزرق اللي احبه
وأفتخر فيه ،ويكفي انه بلون فانيلة منتخبنا املغلوب على أمره.
وتسلمون.

ّ
أما أنواع اإلستراتيجيات ،فتتمثل في اآلتي:
1ـ إستراتيجية امل��ؤس�س��ة :ت�ص��ف ات�ج��اه��ات�ه��ا ال�ع��ام��ة ن�ح��و النمو
وإدارة أعمالها وخطوط منتجاتها.
ّ
 2ـ إستراتيجية األعمال :التي عادة ما تركز على تحسني الوضع
التنافسي للمنتجات أو الخدمات.
 3ـ إستراتيجية القطاع :لتحسني األداء وكفاءة العمليات ضمن إطار
السياسات واالجراءات الداخلية للمؤسسة.
لذا ،يجب أن يدرك الجميع أن تنفيذ خطة تنمية شاملة على أرض
ال��واق��ع يتطلب تطبيق ك��ل م��راح��ل اإلدارة اإلستراتيجية ،لضمان
رب��ط ال�خ�ط��ة بجميع امل�ت�غ� ّ�ي��رات ال�خ��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة ،السياسية
منها واالقتصادية والتعليمية واالجتماعية واملالية والتشريعية
والبشرية ،واملهنية ،وعلى مستوى األجهزة التنفيذية والتشريعية،
ّ
والرقابية ،بمختلف قطاعات الدولة ،حتى نتمكن من الوصول إلى
أهداف التنمية الشاملة واملستدامة ،ضمن إطار زمني محدد.
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دعوة
إلى وزير الصحة:
جلسات العالج الطبيعي

شكوى
د .باسل الصباح

للمتقاعدين بحاجة إلى زيادة
من أكثر االم��راض التي يعاني منها املتقاعدون واملتقاعدات هي
االمراض التي تحتاج الى عالج طبيعي في مختلف انحاء الجسم
وخاصة آالم الظهر واالط��راف واالكتاف وخشونة الركب ،وبعدما
ي�ت��م اخ��ذ ك��ل ال�ت�ح��ال�ي��ل واالش �ع��ه ال�لازم��ة ي�ت��م وض��ع ج ��دول زمني
للعالج الطبيعي سواء ملرض واحد او عدة امراض ولكن نفاجأ بان
كل متقاعد مشترك في بطاقة عافية يحق له  12جلسه طوال العام
وم��دة كل جلسة ساعة واح��دة موزعة على ك��ورس�ين ،كل ك��ورس 6
جلسات وبعدها على املتقاعد استكمال العالج على نفقته الخاصة،
فهل يجوز ه��ذا؟ فأغلب املتقاعدين يعانون من ه��ذه االم��راض وال
يستكملون ع�لاج�ه��م ن �ظ��را مل �ح��دودي��ة ال�ج�ل�س��ات ،ف��امل �ف��روض يتم
العالج وفقا لتعليمات الطبيب وليس ع��دد الجلسات ،ل��ذا نتمنى
من وزي��ر الصحة الدكتور باسل الصباح تعديل نظام عافية بما
يتالءم مع الحالة املرضية للمتقاعد.

حاالت خاصة
ساعدوني في رسوم الجامعة
أن��ا ط��ال��ب جامعي م��ن فئة ال �ب��دون ،أدرس ف��ي السنة النهائية في
إح��دى الكليات الجامعية ،ومطالب بدفع القسط األخير للدراسة،
وهو  1300دينار ،وأنا ال أعمل ،ووال��دي كذلك ال يعمل ويعاني من
أمراض عدة ،لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في دفع املبلغ مباشرة
إلى الكلية حتى استطيع استكمال دراستي والتخرج في الجامعة..
وجزاكم اهلل خيرًا.

مريضة بالسرطان تنشد مساعدتكم
أن��ا م��واط�ن��ة كويتية م�ت�ق��اع��دة وم�ط�ل�ق��ة ،ول��دي ول ��دان ،ومريضة
بالسرطان ،ومعي انتكاسة بالركبة ،أم��ر بظروف مادية صعبة
وع�ل� ّ�ي دي��ون متراكمة ،وق��د ص��در بحقي ضبط وإح�ض��ار بسبب
أح �ك ��ام ق �ض��ائ �ي��ة ص� ��درت ض ��دي ل �ت �س��دي��د ال ��دي ��ون ،وأن� ��ا ح��ال�ي��ا
مهددة بالسجن .لذا لجأت إليكم يا أهل الخير ملساعدتي ..واهلل
املستعان.

كالم الباب

إلى وزير الشؤون :

سعد الخراز

المساهمون المحتاجون أولى بزكاة مال الجمعيات التعاونية
س �ن��وي��ا ت �ق��وم ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ب��ارس��ال زك ��اة م��ال
امل �س��اه �م�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ال��ى
ب�ي��ت ال��زك��اة .وال �س��ؤال امل �ط��روح :أل�ي��س امل�س��اه��م الكويتي
امل��دي��ون وال��ذي عليه اق�س��اط واملعسر اول��ى بهذه االم��وال
ل�س��داد دي��ون��ه؟ مل��اذا ال ي�ق��وم وزي��ر ال �ش��ؤون بتفعيل دور
ال�ل �ج��ان االج�ت�م��اع�ي��ة امل��وج��ودة ف��ي ك��ل ج�م�ع�ي��ة ت�ع��اون�ي��ة
ل�ت�ق��وم ب��دوره��ا االج �ت �م��اع��ي ت �ج��اه امل�س��اه�م�ين امل�ع�س��ري��ن

م��ن خ�لال ق�ي��ام ك��ل جمعية باستقبال ط�ل�ب��ات املساهمني
فقط وفق مستندات واثباتات رسمية بالديون واالقساط
املستحقة على ه��ذا امل�س��اه��م املعسر ث��م ت��وزع امل�س��اع��دات
امل��ال �ي��ة ب��اش��راف وزارة ال �ش��ؤون ،واذا ك��ان ه �ن��اك ف��ائ��ض
م��ن االم ��وال ت��رس��ل ال��ى ب�ي��ت ال��زك��اة ،امل�ه��م ت�ك��ون االول��وي��ة
للكويتي املعسر.

مواطنون

وينكم

رسالة إلى:
رئيس «الطيران المدني»
الشيخ سلمان الحمود الصباح
انتخابكم نائبًا أول لرئيس
الجمعية العمومية ملنظمة
ال� � �ط� � �ي � ��ران امل � ��دن � ��ي ال� ��دول� ��ي
إن�ج��از ج��دي��د ،يسجل باسم
دول� � � � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ،وم� ��ؤش� ��ر
ع �ل��ى امل �ك��ان��ة ال��رف �ي �ع��ة ال�ت��ي
سلمان الحمود
وص � � � � ��ل إل � � �ي � � �ه� � ��ا ال � � �ط � � �ي� � ��ران
امل��دن��ي الكويتي على مستوى العالم بجهودكم
امل �خ �ل �ص��ة ،وج �ه��ود إخ��وان �ك��م ال �ع��ام �ل�ين م�ع�ك��م..
ف� �ب ��ارك اهلل ف �ي �ك��م وإل � ��ى امل ��زي ��د م ��ن اإلن � �ج� ��ازات
للوطن الغالي.

إدارة مستوصف أب��وف�ط�ي��رة ال�ص�ح��ي :م��راج�ع��و ع�ي��ادات
ال�س�ك��ر ي�ش�ت�ك��ون م��ن ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي ال��دخ��ول ع�ل��ى األط�ب��اء
بسبب الروتني اإلداري ،فهم يسلمون بطاقاتهم الصحية
الساعة السابعة والربع صباحا ،ويبدأ الدخول على األطباء
الساعة الثامنة والنصف صباحًا رغم وجود األطباء.

عطونا جواب
امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ن�ط�ق��ة ال �ف��روان �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ..أي��ن ال�ب��اص
املخصص لنقل ط��ال�ب��ات ث��ان��وي��ة ام زي��اد االشجعية في
اش�ب�ي�ل�ي��ة؟ ف��ال�ع��ام ال��دراس��ي ب ��دأ ،وال �ب��اص ل��م ي�ص��ل ال��ى
االن ،وادارة املدرسة تقول ان هذا من اختصاص املنطقة
التعليمية.

يعجبني
ال�ج�ه��د ال�ط�ي��ب واألخ �ل��اق ال��رف�ي�ع��ة التي
تتمتع بها إسراء أحمد الصفران ،منسق
إداري بإدارة املعادالت في وزارة التعليم
العالي ،وكذلك أسلوبها اإلنساني الطيب
مع جميع املراجعني.
بارك اهلل فيكم وأكثر من أمثالكم.

د .ش �ي��ري��ن س �ع �ي��د م ��ن م ��رك ��ز خ�ي�ط��ان
الجنوبي الصحي ،على تعاملها اإلنساني
ال��راق��ي م��ع امل��رض��ى ،وال ننسى موظفات
ق �س��م االس� �ت� �ق� �ب ��ال إي � �م� ��ان ن �ب �ي��ل وف �ج��ر
امل�ل�ا وأف� ��راح ال �ع��ازم��ي وآالء فيصل على
جهودهن الواضحة في خدمة املراجعني.

م��ي ع�ب��د ال �خ��ال��ق م��ن ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
واالع�ل�ام ف��ي شركة نفط ال�ك��وي��ت ،على
ت �ع��اون �ه��ا ال� ��دائ� ��م م ��ع وس ��ائ ��ل االع �ل��ام
وحرصها على تسهيل مهامهم وال��رد
على استفساراتهم بكل رحابة صدر،
فأكثر اهلل من امثالها.

أحمد شمس الدين
medianation@alqabas.com.kw

أه ً
ال أبونا العود
السعادة غمرتنا ،واألفراح الزمتنا ،عندما زف إلينا خبر عودة
صاحب السمو ،أمير ال�ب�لاد الغالي امل�ف��دى املحبوب ،وم��ازادن��ا
فرحًا ما أعلن عنه وزير االع�لام وزير الدولة لشؤون الشباب،
رئيس اللجنة الدائمة لالحتفال باألعياد واملناسبات الوطنية،
محمد الجبري ،من االستعدادات التي ستقام لعودة بابا صباح
من الواليات املتحدة األميركية بعد رحلة تخللتها فترة عالج.
هذا اإلع��داد املتميز ،واالستعداد الكبير ،حتما يحمل في طياته
كل معاني الفرح والسعادة والسرور ،برؤية صاحب السمو ،أمير
البالد على أرض الكويت الطاهرة الغالية الحبيبة ،التي ستتشرف
أيما شرف ،عندما تطأ قدم سموه تراب الوطن الغالي ،وما اللجنة
التي يترأسها الوزير الجبري ،والتي ستعمل على تهيئة األجواء
والجهود لهذا الحدث العظيم ،إال دليل على مدى املحبة والوفاء
لشخص سمو األمير ،والعطاء الالمحدود من أبناء الوطن ،الذي
يستحقه سموه ،حفظه الباري عز وجل ورعاه.
إن الفعاليات واالستعدادات ،التي أعلن عنها الوزير ،حتما لها من
الخطط واألف�ك��ار ما يتناسب وحجم الحدث الكبير املرتقب الذي
ستعبر عنه ك��ل الجهات املنضوية تحت ل��واء وإرش ��ادات الوزير
محمد الجبري ،واللجنة املكلفة ،والتي نأمل أن تترجم جهودها
وفعالياتها بما يضيف لبنة جديدة مفرحة إلى لبنات الخير والعمل
املتميز ،وال�ت��ي حتما ستعبر ع��ن م�ق��دار ال�ف��رح ال �ع��ارم ال��ذي مأل
ص� ��دور ج�م�ي��ع امل�ح�ب�ين ل�ش�خ��ص س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى من
املواطنني وأخوتنا الوافدين األعزاء.
الحق يقال إن كل األخبار والصور واللقطات التي نطالعها يومًا
بعد يوم عن آخر أخبار سموه ،حفظه اهلل ،إنما تدخل إلى قلوبنا
الفرح والسعادة والسرور واألمل باللحظة الغالية التي تتشرف بها
الديرة برؤية «أبونا العود الغالي أبو ناصر ..وعسى ربي يعيدك لنا
بالسالمة» ونحن بانتظار أجمل اللحظات وأغلى األوقات.
***

• آخر الكالم
أميرنا الغالي املفدى  +صحة وعافية  +عودة ميمونة = فرحة
سعادة

اليت

الثالثاء

13

LIGHT

 2صفر  1441هـ •  1أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16603

ALQABAS.COM

«القلق» لدى الرجال ..غضب ..صداع  ..فانتحار!
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً عن القلق كإحدى
المشاكل النفسية التي ال يقتصر تأثيرها في حياة الشخص
الذي يعاني منه ،بل يطول أقرباءه وأصدقاءه الذين يشعرون
بالعجز واإلحباط أمام عجزهم عن المساعدة.

مصطفى عرندس
أش � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة وول س�ت��ري��ت
ج ��ورن ��ال إل ��ى أن ال ��رج ��ال عندما
ينفجرون غضبًا من شيء يبدو
غير مهم ،فإنهم يكونون مصابني
ب � �م ��رض «ال� �ق� �ل ��ق امل � � �ف� � ��رط»؛ إم ��ا
بسبب ظروف العمل ،وإما الحياة
األسرية بشكل عام.
وأك� ��د ع�ل�م��اء ال�ن�ف��س أن م�ش��اك��ل
ال �ق �ل��ق ي �م �ك��ن أن ت �ب ��دو م�خ�ت�ل�ف��ة
لدى الرجال ،حيث ّ
يتحول «القلق
املفرط» ،إلى شكوى من الصداع،
أو صعوبة ال�ن��وم أو آالم عضلية
ّ
أو ت�ش��ن��ج ف��ي ال�ع�ض�لات أو ع��دم
ان� �ت� �ظ ��ام دق � � ��ات ال� �ق� �ل ��ب ،وي � � ��راود
امل � � �ص� � ��اب ال � � �خ� � ��وف م� � ��ن امل� � � ��وت،
وال �خ��وف م��ن ال�ش�ع��ور بالجنون،
ومشاعر ع��دم ال��واق�ع�ي��ة ،أو حتى
ّ
تبدد الشخصية.
ي �ق��ول ع��ال��م ن�ف�س��ي س��ري��ري في

ل��وي��زف �ي��ل ،ك�ي�ف��ن ت �ش��اب �م��ان« :ق��د
يظهر الرجال أنهم يتكلمون دائما
عن متاعبهم ،ولكنهم في الحقيقة
ُ َّ
ي�ش�ع��رون ب��ال�ق�ل��ق ،وال ت�ش��خ��ص
إص ��اب ��ة ال ��رج ��ال ب��ال �ق �ل��ق بسبب
أن ال� َع�ص�ب�ي��ة وال �غ �ض��ب ي�ك��ون��ان
ً
اجتماعيا لدى كثير من
مقبولني
الرجال».
وأك� � ��دت ال � ��دراس � ��ات ال �ح��دي �ث��ة أن
حوالي واحد من بني كل  5رجال
س� ُ�ي�ص��اب ب��اض �ط��راب ق�ل��ق أث�ن��اء
حياتهم ،ه��ذا أم��ر مثير للتساؤل
ب �ش �ك��ل خ � ��اص ،ب �ع��د أن وج ��دت
امل��زي��د م��ن األب �ح��اث ع�لاق��ة وثيقة
بني ًاإلصابة بالقلق واالنتحار.
ووف��ق��ا ل��دراس��ة أج��راه��ا باحثون
ب �ج��ام �ع��ة ه ��ارف ��ارد وك �ل �ي��ة ال�ط��ب
ب �ج��ام �ع��ة ه� ��ارف� ��ارد ع� ��ام ،2010
فإن اضطرابات القلق هي األكثر
ارتباطا بمحاوالت االنتحار؛ وقد
تكررت الصلة بني القلق واالنتحار

في الكثير من الدراسات الحديثة
أيضا.
وب �س �ب��ب اإلص ��اب ��ة ب��ال �ق �ل��ق ،ف��إن
الرجال أكثر ُعرضة بثالث مرات
للوفاة باالنتحار مقارنة بالنساء،
بالنظر ال��ى معدالت االنتحار في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وف �ق��ا مل��راك��ز
السيطرة على األم��راض والوقاية
بأميركا.
وي� �ق ��ول م��اث �ي��و ك .ن � ��وك ،أس �ت��اذ
ع �ل��م ال �ن �ف��س ب �ج��ام �ع��ة ه ��ارف ��ارد:
األش� �خ ��اص امل �ص��اب��ون ب��ال��ذع��ر،
ي �ك��ون ل��دي �ه��م رغ �ب��ة ش ��دي ��دة في
ال �ه��روب م��ن امل��وق��ف ،وق ��د ي�ك��ون
ه��ذا ش��رارة للعمل على أفكارهم
االنتحارية.
القلق هو عاطفة إنسانية طبيعية،
ب��ال �ط �ب��ع .ل�ك�ن��ه ي�ص�ب��ح اض �ط��راب��ا
ّ
ومستمرا ،ما
عندما يكون شديدا
ّ
يضر بحياة الشخص ،ويتسبب
في تدمير العالقات في العمل.

الجوع المزمن ..اكتئاب
«أنت مو أنت ..وأنت جوعان!!» ..رسالة يستخدمها اعالن مشهور
للترويج عن شوكوالتة معروفة .وإن كنت تعتقد بأن الجوع ال يغير
شخصية الفرد ،فعليك اعادة التفكير في ذلك .فوفق دراسة
كندية نشرتها أخيرا دورية «سيكو-فارماكولوجي» ،فإن الجوع
يسبب المزاجية والتوتر والتشويش الذهني وحتى االكتئاب.

د .خلود البارون
خ�ل�ص��ت ن�ت�ي�ج��ة ال ��دراس ��ة ال ��ى أن ال�ش�ع��ور
بالجوع وانخفاض معدل سكر ال��دم يسبب،
وب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ،ت �غ �ي��رات م��زاج �ي��ة ح ��ادة
ويحفز بدء نوبات االكتئاب وفرط التوتر.
ول�ل�ت�ف�ص�ي��ل ،الح ��ظ ال �ب��اح �ث��ون أن ت�ع��ري��ض
ف�ئ��ران املختبر لفترة م��ن ال�ج��وع (انخفاض
سكر الدم) يسبب ارتفاعا ملحوظا في معدل
هرمونات الكورتيزون في الدم ،ما يدل على
ارتفاع معدالت التوتر الفزيولوجي والنفسي.
كما رافق ذلك ظهور عالمات البالدة والخمول
والتشويش مما يؤشر الى انخفاض الطاقة
املتوافرة للعقل والعضالت .وعلق الباحث د.
فرانسيسكو ليري استشاري الطب النفسي
ف��ي ج��ام�ع��ة ج�ي��ول��ب ال�ك�ن��دي��ة ق��ائ�لا «ل�ل�ج��وع

وانخفاض سكر ال��دم تأثير مباشر وطويل
امل��دى في امل��زاج .مما يعلل شعور الجائعني
ب �ت �ع �ك��ر امل� � ��زاج وف � ��رط ال �ت��وت��ر وال �ت �ش��وي��ش
وح �ت��ى ال �ك��آب��ة .ول �ك��ن ع �ن��د اع �ط ��اء ال �ف �ئ��ران
الجائعة م�ض��ادات اكتئاب ،تحسن مزاجها
واختفت دالالت التشويش والخمول والبالدة،
واصبحت ال�ف�ئ��ران طبيعية الحركة ومتزنة
املزاج .وهذا امر مثير ،الن العضالت والدماغ
لم تحصل على الطاقة من السكر».
وش� � � ��رح د .ف ��ران �س �ي �س �ك ��و «ل �ل �م �ص��اب�ي�ن
باالكتئاب او ف��رط ال�ت��وت��ر ،ف�ه��ذا االكتشاف
يدل على تأثير عاداتهم الغذائية في حالتهم
ال�ن�ف�س�ي��ة وامل��رض �ي��ة .ل� ��ذا ،ي�ن�ص��ح بتقسيم
وجباتهم الغذائية الى  5و 6وجبات صغيرة
متقاربة املواعيد وذلك ملنع شعورهم بالجوع
الشديد (انخفاض في سكر الدم).

أفضل طرق لعالج الشخص القلق

1
2
3
4
5

ال تقدّ م إنذاراً إلى شخص غاضب

ّ
ً
اإلنذار النهائي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومته للعالج ،وبدال من ذلك ،سلط الضوء على
الطرق التي يمكن بها تحسني نوعية حياته مع العالج.
ُكن متعاطفا ً مع الشخص القلق

ّ
ال تنظر إليه على أنه عنيد ،ولكن انظر إليه كإنسان يكافح عبئا كبيرًا من التوقعات.
الحفاظ على الهدوء وتوفير االسترخاء

ّ
التحدث معه بلهجة هادئة ،وأن تشرح له أنك مستعد ملساعدته والوجود بجانبه.
من األفضل
تج ّنب اإلفراط في حمايته

من الشائع أن يكون لدى أقرباء وأحباء الشخص املصاب بالقلق ميل للتخفيف من قلقهم عن
طريق تأخير مواجهة املواقف أو الظروف التي يخشونها.
تشجيع ودعم وتحفيز الشخص الذي يعاني القلق

يجب االعتراف بكل ُّ
تقدم يحرزه الشخص القلق ،وتعزيزه؛ ألن األشخاص الذين يعانون القلق
ُّ
ال يدركون في كثير من األحيان تقدمهم.

الزهايمر يصيب
ً
شخصا كل  3ثوان
على مستوى العالم

ال تسرع في تناول الطعام
اكدت عدة دراسات ان بطء تناول الطعام من العادات الغذائية التي تسبب الشعور باالمتالء
رغم تناول كمية طعام اقل من املعتاد .واذا كان التعود على تناول الطعام ببطء امرا صعبا
عليك ،فجرب النصائح التالية:
 استراحة بين كل لقمة وأخرى ،ضع الملعقة في الصحن بعد كل لقمة. امضغ كل لقمة على االقل  5مرات قبل بلعها. ّصغر حجم الطعام الذي تضعه في الملعقة.
 من المفيد ان تنظر الى الساعة وتحاول ان تتناول الطعام ببطء لمدة 20دقيقة ثم تتوقف بعدها لتقييم شعورك بالجوع واالمتالء .وإن شعرت
باختفاء الجوع (واالمتالء) ،فال تتناول اي لقمة اضافية.

تحتوي على مبيدات حشرية!

السجائر اإللكترونية ..كابوس في أميركا

«السكري ..»2
خطوة بسيطة
تقضي عليه

مصطفى عرندس

وفاء حسين
أظهرت درا س��ة عاملية عن معلومات األشخاص
تجاه مرض الزهايمر أن ثلثي الناس يعتقدون
أن ذ ل ��ك ي �ش �ك��ل خ �ط��رًا ط �ب �ي �ع �ي��ًا م ��ع ا ل �ت �ق��دم ف��ي
السن ،وتوصلت أبحاث جديدة إلى أن الغالبية
ا ل�ع�ظ�م��ى م��ن ا ل�ن��اس ي�ع�ت�ق��دون أ ن�ه��م س�ي�ص��ا ب��ون
ب��ا ل��ز ه��ا ي �م��ر وأ ن �ه ��م ال ي �س �ت �ط �ي �ع��ون ف �ع��ل ش��يء
حيال ذلك ،وفق منظمة الزهايمر العاملية .ADI
وذكرت الدراسة أن معدل املصابني بالزهايمر حول
ال �ع��ال��م ي �ت��زاي��د ك��ل  3ث� ��وان ،ب�م�ع��دل ش �خ��ص ،ففي
الواليات املتحدة وحدها يعاني  5.8ماليني شخص
من مرض الزهايمر ،وكل  65ثانية ،يصاب شخص
آخر بهذا املرض.
ويعد مرض الزهايمر سادس سبب رئيسي للوفاة
ف��ي ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ح�ي��ث ي�ت�ف��وق ع�ل��ى س��رط��ان
ال �ث��دي وال�ب��روس�ت��ات��ا م� ً�ع��ا ،وه��و أح��د أس ��رع أس�ب��اب
ً
الوفاة ً
نموا في العالم .ووفقا للدراسة التي تناولت
م��رض ال��زه��اي�م��ر ،م��ن امل�ح�ت�م��ل أن ي�ت�ض��اع��ف ع��دد
األشخاص املصابني بالزهايمر إلى ثالثة أضعاف
ً
ً
مليونا ً
حاليا إل��ى  152مليونا بحلول عام
من 50
.2050
و ع �ل ��ى ا ل ��ر غ ��م م ��ن ا ن �ت �ش ��ار ه� ��ذه اال ض� �ط ��را ب ��ات
ا ل�ت�ن�ك�س�ي��ة ا ل�ع�ص�ب�ي��ة ،ف�ق��د أ ظ �ه��رت أ ك�ب��ر درا س��ة
استقصائية في العالم عن معلومات األشخاص
تجاه الزهايمر ،أن هناك القليل ج��دًا م��ن الفهم
ا ل�ح�ق�ي�ق��ي ف��ي ج�م�ي��ع أ ن �ح��اء ا ل �ع��ا ل��م ع��ن ا مل��رض،
حتى بني املتخصصني في الرعاية الصحية.
ووج � ��دت ال ��دراس ��ة ال �ت��ي ش�م�ل��ت  70000شخص
ف� ��ي  155دول� � � ��ة ،أن  %62م� ��ن م �ع��ال �ج��ي امل� ��رض
ً
ومتخصصي الرعاية الصحية يعتقدون أيضا أن
الزهايمر جزء طبيعي من الشيخوخة.
وك�ش�ف��ت ال�ن�ت��ائ��ج أي �ض��ا أن  %16ف�ق��ط م��ن ال�ن��اس
ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ت�ق�ي�ي�م��ات م�ع��رف�ي��ة م�ن�ت�ظ�م��ة ،على
الرغم من أن التشخيص املبكر يمكن أن يساعد.
كما أشارت الدراسة التي قادها املعهد إلى أن القلق
م��ن امل�ج�ت�م��ع وال� �خ ��وف م��ن ن �ظ��رة ال �ن��اس ق��د يمنع
األش�خ��اص م��ن الحصول على امل�ش��ورة واملساعدة
الطبية والدعم الذي قد يساعدهم على العيش بشكل
جيد مع الزهايمر ألطول فترة ممكنة.

أك � � � � � ��د ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ن � �ش� ��رت� ��ه
صحيفة «فاست كماني»
أن الخوف ما زال يسيطر
ع� � �ل � ��ى أم � � �ي� � ��رك� � ��ا ب �س �ب ��ب
ال �س �ج��ائ��ر اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
حيث أكد مركز السيطرة
ع� �ل ��ى األم � � � � ��راض إص ��اب ��ة
 908أش�خ��اص ف��ي معظم
ال� � � ��والي� � � ��ات األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة،
ووف � � � ��اة  13ح� ��ال� ��ة ح �ت��ى
اآلن ب � � �س � � �ب� � ��ب م� � � ��رض
ال ��رئ ��ة ال �غ��ام��ض امل��رت�ب��ط
بالسجائر اإللكترونية.
وك�ش�ف��ت صحيفة «دي�ل��ي
م � �ي ��ل» ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة ،أن
ال �س �ج ��ائ ��ر اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
امل � �ه� ��رب� ��ة ت � �ح � �ت ��وي ع �ل��ى
س� �ي ��ان� �ي ��د ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن
ال �س��ام وم�ب�ي��دات حشرية
م �م��ا س �ب��ب إص ��اب ��ة ع��دد
ك � �ب � �ي� ��ر م � � ��ن االش � � �خ � ��اص
بمرض الرئة الغامض.
وح� � ��ث م� ��رك� ��ز ال �س �ي �ط��رة
على األمراض األشخاص
امل�ه�ت�م�ين ب��ال�ص�ح��ة على
ع ��دم اس �ت �خ��دام منتجات
ال �س �ج��ائ��ر اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
ح � �ي ��ث م � ��ن امل� �ح� �ت� �م ��ل أن
ت �ن �م��و ق ��ائ� �م ��ة األع � � ��راض
امل��رت�ب�ط��ة ب��امل��رض ،ولكن
ح �ت��ى اآلن أب �ل��غ امل��رض��ى
عما يلي :السعال وضيق
التنفس أو ألم في الصدر،
غثيان أو قيء أو إسهال،
التعب ،والحمى ،أو فقدان
الوزن.
وي �ق ��ول م��رك��ز ال�س�ي�ط��رة
ع� � � �ل � � ��ى األم � � � � � � � � � � � ��راض إن
م �س �ت �خ ��دم ��ي ال �س �ج��ائ��ر
اإلل� � �ك� � �ت � ��رون� � �ي � ��ة ال � ��ذي � ��ن
ي� � � � �ع � � � ��ان � � � ��ون أع� � � � ��راض� � � � ��ا
ك� �ه ��ذه ي �ج��ب أن ي �س �ع��وا
ل �ل �ح �ص��ول ع� �ل ��ى رع ��اي ��ة
طبية فورية.

ك �ش �ف��ت درا س� ��ة ج��د ي��دة أن ف �ق��دان ا ل� ��وزن م �ب��ا ش��رة
ب �ع��د ا ل �ت �ش �خ �ي��ص ب��اإل ص��ا ب��ة ب �م��رض ا ل �س �ك��ري م��ن
النوع الثاني يؤدي إلى الشفاء منه ،وفقا لصحيفة
«التلغراف» البريطانية.
وذ ك��رت ا ل��درا س��ة ،ا ل�ت��ي أ ج��ر ت�ه��ا ج��ا م�ع��ة ك��ا م�ب��ر ي��دج،
أن ا مل��ر ض��ى ا ل��ذ ي��ن ف �ق��دوا  10ف��ي ا مل �ئ��ة أو أ ك �ث��ر م��ن
وزنهم في السنوات الخمس األولى من تشخيصهم
ب��ا مل��رض ،ل��د ي�ه��م ف��ر ص��ة أ ك �ب��ر ل��و ض��ع أ ن�ف�س�ه��م ع�ل��ى
طريق الشفاء.
و ت� �ع ��د ا ل �س �م �ن��ة أ ك� �ب ��ر ع ��ا م ��ل خ �ط ��ر ل �ت �ط ��ور م ��رض
السكري من النوع الثاني .ويصيب هذا املرض نحو
 400م�ل�ي��ون ش�خ��ص ف��ي ج�م�ي��ع أ ن�ح��اء ا ل�ع��ا ل��م ،و ف��ق
الصحيفة البريطانية.
و ق ��د ي �ت �ع��رض ا مل ��ر ض ��ى ل �خ �ط��ر اإل ص ��ا ب ��ة ب��أ م��راض
القلب والسكتة الدماغية والعمى والبتر ،لكن يمكن
التغلب على ذلك على املدى الطويل من خالل تغيير
نمط الحياة وتناول األدوية.
و م� ��ن ا مل �م �ك��ن أ ي� �ض ��ا ل �ل �م��ر ض��ى إ ع� � ��ادة م �س �ت��و ي��ات
الغلوكوز ف��ي ا ل��دم إ ل��ى وضعها الطبيعي م��ن خالل
التقيد الشديد بالسعرات الحرارية وفقدان الوزن.
ف �م��ع ا ت �ب��اع ن �ظ��ام غ��ذا ئ��ي ي �ح �ت��وي ع �ل��ى  700س�ع��ر
ح� ��راري ف �ق��ط ف��ي ا ل �ي��وم ،مل ��دة  8أ س��ا ب �ي��ع ،ت��را ج �ع��ت
مضاعفات السكري لدى  9من أصل  10حاالت تم
ت�ش�خ�ي�ص�ه��ا ح��د ي�ث��ا .وو ج ��دت ا ل��درا س��ة ا ل�ج��د ي��دة أن
ف �ق��دان ا ل ��وزن س��ر ي�ع��ا ،ب�م�ج��رد م�ع��ر ف��ة ا ل�ت�ش�خ�ي��ص،
طريقة فعالة جدا في عالج املرض.
وأ ش��ارت ا ل��درا س��ة ،التي أجريت على  867شخصا،
تتراوح أعمارهم بني  40و 69عاما ،يعانون مرض
ً
ا ل�س�ك��ري ا ل��ذي ت��م ت�ش�خ�ي�ص��ه ح��د ي��ث��ا ،إ ل��ى أن 257
ش �خ �ص��ا ك��ا ن��وا ف��ي م��ر ح �ل��ة ا ل �ت �ع��ا ف��ي ،ب �ع��د م�ت��ا ب�ع��ة
ا س �ت �م��رت  5س �ن ��وات .وو ج ��د ا ل �ب��ا ح �ث��ون أن أو ل �ئ��ك،
الذين تمكنوا من إنقاص الوزن بنسبة  10في املئة
في هذه الفترة كانوا أكثر عرضة للتعافي ،مقارنة
بأولئك الذين ظلوا على الوزن نفسه.
وقالت إ ح��دى القائمني على ا ل��درا س��ة ،هجيرة دامبا
ميلر ،من قسم الصحة العامة والرعاية األولية في
ك��ا م �ب��ر ي��دج « ل �ق��د ع��ر ف �ن��ا م �ن��ذ ف �ت��رة أن م��ن ا مل�م�ك��ن
ا ل �ت �ع��ا ف��ي م ��ن م ��رض ا ل �س �ك��ري ب��ا س �ت �خ��دام ت��دا ب �ي��ر
ج ��ذر ي ��ة إ ل� ��ى ح ��د م ��ا م �ث��ل ف� �ق ��دان ا ل� � ��وزن ،وا ل �ت �ق �ي��د
بالسعرات الحرارية».
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ثقافة

معرض كتاب دائم ومسرح عامر بالبشر

«الكويت ..»2035
كيف يراها المثقفون؟
محمد حنفي
وسط كثير من المستجدات اإلقليمية والعالمية ،يطرح
الحديث عن رؤية «كويت جديدة  »2035نفسه في كثير
من االجتماعات والندوات ،وألن البعد الثقافي أحد أهم
المقومات التي تعتمد عليها تلك الرؤية ،فإن الحديث

عن وضع الثقافة فيها يبدو مشروعا للمثقف الكويتي،
سبقلا سألت مدير الملتقى الثقافي االديب طالب
الرفاعي ،ومدير تحرير مجلة العربي إبراهيم المليفي،
وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية د .علي العنزي،
عن رؤيتهم وتصورهم للثقافة في رؤية .2035
مركز عبدالله السالم الثقافي

مواكبة العصر
ّ
تصور الثقافة ضمن رؤية
يقول طالب الرفاعي:
كويت جديدة  ،2035هو تصور ملستقبل مختلف،
ب�ع��د ن�ح��و س��ت ع�ش��رة س�ن��ة م��ن اآلن ،سيتحول
العالم إلى قرية كونية أكثر مما نتصور ،وستحتل
العوملة الفكرية والثقافية واالقتصادية كل زاوية
ف��ي ال �ع��ال��م ،ول� ��ذا إذا ص��ح ل��ي أن أت �ص��ور ثقافة
كويتية ت��واك��ب تلك اللحظة ،فانني أرى الكويت
�ال ،وب��دي�م��وق��راط�ي��ة م�ت�ف��ردة في
بسقف ح��ري��ة ع � ٍ
محيطها الخليجي والعربي.
كما أحلم بمناهج دراسية عصرية ال عالقة لها
بالحشو البائس الذي يمأل كتب مدارسنا .مدارس
تتخذ من التربية والفكر منهجًا لها ،وليس التلقني
والخرافات ،مؤكد ستموت وتخمد رقابة الكتب،
ومؤكد سيكون للكتاب اإللكتروني حضور كما
الكتاب الورقي.
أرى الكويت كمعرض كتاب دائم ألهم اإلصدارات
العربية واإلنكليزية والفرنسية على م��دار العام،
ب �م �س��ارح ع��ام��رة ب��ال �ب �ش��ر ،ت �ق��دم ال �ف �ك��ر وامل�ت�ع��ة
البعيدة عن الرخص والتهريج ،مسارح تضاهي
أكبر مسارح العالم اليوم ،ليس من حيث املساحة
وال �ت �ص��ام �ي��م ول� �ك ��ن م� ��ن ح �ي��ث روح ال� �ع ��روض
املسرحية وطبيعتها وفنيتها ،وتحديدًا املوسيقية
منها ،أحلم بكويت يكون عنوانها الكتاب واملسرح
واملوسيقى واللوحة التشكيلية والفيلم السينمائي
العاملي.

ليست ديكوراً
وي�ق��ول إب��راه�ي��م املليفي :يجب أال ت�ك��ون الثقافة

املتعلقة بالكتب املخالفة وترك عملية املنع للقضاء.
ف��ي ال �خ �ت��ام ،ي�ج��ب أن ي�ع�ل��م م��ن ي�خ�ط��ط للكويت
الجديدة قضية مهمة ،وهي أن الكويت ال تصدر
النفط فقط ،ولكنها تصدر الثقافة أيضا من خالل
ال� ��دور ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي تلعبه ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��وط��ن
العربي والعالم أيضا.

أيقونة خاصة

الدكتور طالب الرفاعي

إبراهيم المليفي

علي العنزي

عال وبديموقراطية متف ّردة في محيطيها الخليجي والعربي
¶ الرفاعي :كويت بس��قف حرية ٍ
¶ المليف��ي :إلغ��اء الرقاب��ة المس��بقة عل��ى الكتب س��واء الص��ادرة ف��ي الكويت أو م��ن الخارج
¶ العن��زي :المس��رح ال ب��د أن يكون ضمن ه��ذه الرؤية ..ألنه يحق��ق التنمية الوجدانية لإلنس��ان
م �ج��رد دي �ك��ور ت�ج�م�ي�ل��ي ل�ه�ي��اك��ل ال ��دول ��ة ،وإن �م��ا
يجب أن تحتل الثقافة موقعا ب��ارزا في التفكير
امل�س�ت�ق�ب�ل��ي يستثمر م��ا ه��و ق��ائ��م وم �ت �ج��ذر في
تاريخ دول��ة الكويت من مؤسسات وجهود أهلية
وفردية.
لقد تعرضت الثقافة بمعناها الشامل في الكويت
لحاالت من الصعود والهبوط في العقود الثالثة

املاضية ،بدأت بانطالقة قوية من خالل مهرجان
ال�ق��ري��ن الثقافي وت��وس��ع ف��ي األن�ش�ط��ة وال�ب��رام��ج،
ولحقه مهرجان هال فبراير ال��ذي أنعش الجانب
املتعلق باألغنية املعاصرة ،ثم ما لبثت أن دخلت
الثقافة على طاولة الحسابات السياسية وهو ما
أضعفها وجعلها البند األول امل��رش��ح للتقليص
عندما يكون املوضوع عن ترشيد االنفاق.

ال��رؤي��ة ال�ت��ي أعتقد أن�ه��ا يجب أن ت�ك��ون م��وج��ودة
ل�ل�ث�ق��اف��ة ف��ي امل��رح �ل��ة ال �ق��ادم��ة ه��ي ان �ش��اء وزارة
مستقلة ل�ل�ث�ق��اف��ة ،وم�ض��اع�ف��ة م�ي��زان�ي��ة املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ودع��م املبادرات
املجتمعية ،وإلغاء الرقابة املسبقة على الكتب سواء
ال�ص��ادرة في الكويت أو من ال�خ��ارج ،واستبدالها
بلجنة تتبع وزارة الثقافة وظيفتها تطبيق القوانني

«قابل لالنفجار» ..رواية الرجل الحزين
حافظ الشمري
تواصلت العروض املسرحية ملهرجان
«ليالي كوميدية» بدورته الرابعة ،حيث
قدم أول من أمس عرض بعنوان «قابل
لالنفجار» لفرقة املسرح العربي ،وذلك
ع�ل��ى خشبة م�س��رح ال�ت�ح��ري��ر بمنطقة
كيفان.
دارت ف�ك��رة ال�ع�م��ل ح��ول ق�ص��ة ال��رج��ل
ال �ح��زي��ن ،ال� ��ذي ي�ح�ت�ف��ل ب �ع �ي��د م �ي�لاده
بقراءة رواية ،ينقل املتلقي من خاللها
إل � � ��ى ع � � ��دة ش� �خ� �ص� �ي ��ات م � ��ن أس� ��رت� ��ه
واملحيطني ب��ه عبر م�ف��ارق��ات وم��واق��ف
م ��ن ال �ك��وم �ي��دي��ا ،وال �ع �م��ل م ��أخ ��وذ ع��ن
ق �ص��ة ل �ل �م��ؤل �ف�ي�ن روب� �ي ��ر ب �ي��ك وب �ي �ي��ر
ه� � � ��واري ،م ��ن إخ � � ��راج ص ��ال ��ح ال �ح �م��ر،
إع ��داد وت�م�ث�ي��ل ص��ال��ح ال� ��درع ،وش��ارك
ف��ي التمثيل أم�ي��ر م�ط��ر ،س��ارة رش��اد،
ي �ع �ق��وب ح �ي��ات ،آي ��ة ال �غ �م��ري ،ع �ب��داهلل
البلوشي.
ق � ��ام ب ��ال� �ع ��زف امل ��وس �ي �ق ��ي وامل� ��ؤث� ��رات
الصوتية باسل نبيل وعبداهلل الخالدي
وع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ج��وه��ر ،األزي � ��اء دالل
ال� �ح� �س ��اوي ،ال ��دي �ك ��ور ش �ي �خ��ة ال �ح �م��ر،
مدير اإلنتاج ن��واف البحراني ،مساعد

«البا» ..تعاون مشترك
مع الفنان جورج خباز

جانب من توقيع االتفاقية

مسرحية قابل لالنفجار

املخرج فهد العثمان.
امل �خ��رج ال�ح�م��ر ق��دم رؤي �ت��ه اإلخ��راج�ي��ة
معتمدا على خبرته الطويلة بمثل تلك
العروض الكوميدية ،وتعامل مع النص

ب�ح��رف�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت�ح��ري��ك وت��وظ�ي��ف
الشخصيات ال�ت��ي ب��رزت منها موهبة
املمثل أمير مطر ف��ي األداء الكوميدي
و«األف � �ي � �ه ��ات» امل �ض �ح �ك��ة ،إل� ��ى ج��ان��ب

األدوار األخرى التي جسدها املمثلون:
صالح الدرعي وس��ارة رش��اد وعبداهلل
ال �ب �ل��وش��ي وغ� �ي ��ره ��م ،ول �ع �ب��ت ال �ف��رق��ة
املوسيقية دورا في متعة العرض.

بعد عام من تقفي خطوات المستشار السابق لترامب

فيلم وثائقي يكشف الوجه اآلخر لستيف بانون
سليمة لبال
بعد فيلمها الوثائقي األول الذي ً
خصصته
للفنان الصيني اي ويوي ،تعود الصحافية
واملخرجة األميركية أليسون كاليمان إلى
الواجهة بفيلم وثائقي يبدو مثيرا للجدل
ع��ن س�ت�ي��ف ب ��ان ��ون ،امل�س�ت�ش��ار ال�س��اب��ق
للرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس
حملته االنتخابية.
وك��ان ترامب قد ع��زل بانون من منصبه
في أغسطس  ،2017نتيجة خالفات قيل
إنها نشبت بني رئيس الحملة االنتخابية
لترامب ومستشاري البيت االبيض بشأن
جهود الرئيس لحمل الحزب الجمهوري
ع �ل��ى ق �ب��ول ج� ��دول أع �م��ال��ه االق �ت �ص��ادي
القومي ،لكن بانون قال إنه استقال.
وب�ي��ن اإلق ��ال ��ة واالس �ت �ق ��ال��ة وم� ��ا ق�ب�ل�ه�م��ا
تفاصيل كثيرة ترويها أليسون كاليمان
ع��ن ب��ان��ون ،ه��ذا اليميني االم�ي��رك��ي ،ال��ذي
ك� ��ان امل � �س ��ؤول ع ��ن امل ��وق ��ع االل �ك �ت��رون��ي
امل� �ع ��ادي ل�ل�اج��ان��ب «ب��ري �ت �ب��ارت ن �ي��وز»،
وس �ب��ق أن ان �ت��ج ع ��دة اف �ل�ام ف��ي االت �ج��اه

وي� �ق ��ول د .ع �ل��ي ال� �ع� �ن ��زي :دع� �ي ��ت أخ� �ي ��را م��ن
ق �ب��ل األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى للتخطيط
والتنمية د .خالد عبدالصاحب مهدي للحديث
ح � ��ول ال � �ت � �ص� ��ورات ال� �خ ��اص ��ة ب ��وض ��ع امل� �س ��رح
ك��أح��د رك��ائ��ز ال�ث�ق��اف��ة ف��ي رؤي��ة «ك��وي��ت ج��دي��دة
 ،»2035ووج��دت أن اإلخ��وة في التخطيط ،وفي
مقدمهم د .عبدالصاحب ،لديهم هاجس بشأن
كيفية توظيف معارف الكويت وموهبة أبنائها
ف ��ي م �ج��ال امل� �س ��رح ،ل �خ��دم��ة ال� �ح ��دود ال��واس �ع��ة
للمجتمع .
ه �ن��اك ق�ن��اع��ة ل��دى واض �ع��ي ال ��رؤي��ة ،ب ��أن امل�س��رح
يحقق التنمية ال��وج��دان�ي��ة ل�لإن�س��ان ،ويسهم في
تقدم ال��ذوق االجتماعي والعمق الفكري للشباب؛
وهناك رغبة بإعادة بوصلة املسرح ،وتطوير رؤية
الدولة تجاه مفهوم الثقافة عامة ،واملسرح خاصة،
بجانبه الجمالي والروحاني والتربوي.
هناك أيقونة خاصة بالثقافة ،في رؤي��ة «كويت
ج ��دي ��دة  ،»2035وامل �ج �ل��س األع� �ل ��ى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ،ي �ض��ع امل �س��رح ض �م��ن أح ��د ت�ف��رع��ات
هذه األيقونة؛ معتبرين -التخطيط -أن مستقبل
امل�ج�ت�م��ع وأح �ل��ام اإلن� �س ��ان ،وال �ق �ي��م اإلن �س��ان �ي��ة،
واألخ�ل�اق �ي��ات ،وت �ح��رر ال� ��روح اإلن �س��ان �ي��ة ،كلها
ترتبط بمستقبل املسرح.

غموض الشخصية

نفسه ،بعد ان رافقته طيلة عام كامل.
يبدأ الفيلم الوثائقي الذي يمتد على طول
ساعة ونصف الساعة بالعبارة التالية «ما
الذي اصبح عليه بانون؟».
في الواقع ال نعرف الكثير من التفاصيل،
ل�ك��ن ال�ف�ي�ل��م يسلط ال �ض��وء ع�ل��ى ج��والت
بانون في امل��دن االوروب�ي��ة ،مستفيدا من
س�خ��اء االث ��ري ��اء ،وع�ل��ى حلمه بتأسيس

ف��درال �ي��ة ع��امل�ي��ة واي �ض��ا ع�ل��ى ل �ق��اءات��ه مع
م�ح��اف�ظ��ي ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز م��ن الفاشيني
ّ
ال�ج��دد إل��ى اول�ئ��ك ال��ذي��ن يحنون ال��ى عهد
ادولف هتلر.
وفي موازاة ذلك ،يؤكد الفيلم أن بانون ال
ي��زال مهتما بالشان الداخلي االميركي،
وح��ري �ص��ا ع �ل��ى ال �ت �ح��رك ف��ي ال�ك��وال�ي��س
هناك وهناك.

ويبرز الفيلم الوثائقي غموض شخصية
ب ��ان ��ون ،ال� ��ذي ي� ��درك م��ا ال� ��ذي ي�ن�ب�غ��ي أن
يظهره وما الذي ينبغي ان يخفيه ،وايضا
تناقضاته ،فهو م��ن جهة ي��دي��ن الجرائم
التي ارتكبها ال�ن��ازي��ون ف��ي معسكراتهم
وي �ت��واص��ل م��ع ال �ن��ازي�ين ال �ج��دد م��ن جهة
أخرى.
كما يحلل الفيلم ايضا املسار السياسي
ل �ل��رج��ل واي��دي��ول��وج �ي �ت��ه واالدوات ال�ت��ي
سمحت ل��ه بالتأثير ف��ي س�ي��اس��ة ب�ل�اده،
واس�ب��اب قطيعته م��ع ت��رام��ب ع�ل�اوة على
استراتيجية حملته االوروبية.
ل�ك��ن م��ا وراء الفيلم ه�ن��اك م�ع��رك��ة ثانية
تحاول من خاللها املخرجة والصحافية
أل �ي �س��ون ك�ل�اي �م��ن ،اس �ق ��اط ق �ن��اع رج ��ل،
يتحكم في فن التواصل ،ليظهر شريفا
ام ��ام امل �ل�أ .وم ��ن دون ش ��ك ،ال�ف�ي�ل��م ليس
ترويجا لشخصية بانون ،وإنما محاولة
الكتشاف ال��رج��ل وتسليط ال�ض��وء على
جزء خفي من شخصيته.

أعلنت أكاديمية لوياك للفنون (البا) عن توقيع
اتفاقية تعاون مشترك في أعمال مسرحية
ومشاريع فنية مع الفنان جورج خباز.
ت�ت�ض�م��ن ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اون االس �ت �ف ��ادة من
خ � �ب� ��رات ج� � ��ورج خ� �ب ��از ف� ��ي م � �ج ��االت ف�ن�ي��ة
متعددة؛ كاملسرح والسينما واملوسيقى من
خالل عروض ومهرجانات مستقبلية تهدف
إلى إثراء املناخ الثقافي والفني في الكويت.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،رح�ب��ت رئ�ي�س��ة مجلس اإلدارة
ف ��ارع ��ة ال �س �ق��اف ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل �س��رح��ي
وال�ف�ن��ان ج��ورج خ�ب��از ،معبرة ع��ن سعادتها
وم�ش�ي��دة ب��أع�م��ال��ه الفنية ال�ت��ي جمعت أكثر

من موهبة في آن واح��د ،كالتمثيل والتأليف
واإلخراج واإلنتاج ،حيث استطاع من خاللها
أن يحتل مكانة فنية متميزة وم��رم��وق��ة في
لبنان والوطن العربي.
وم ��ن ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ل �ج��ورج خ �ب��از 25
ًل�اً
ً
مسرحيا
مسلسال ت�ل�ف��زي��ون� ً�ي��ا و 20ع �م�
وأربعة أفالم سينمائية ،عرضت على معظم
ال �ش��اش��ات امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة .ون �ج��اح��ه في
ال �ك��وم �ي��دي��ا ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ل��م ي�ن�س��ه امل �س��رح.
فكانت البدايات مع «غادة الكاميليا» (لجيزيل
هاشم زرد) ،و«هاملت ف��ي ورط��ة» و«تقرير
عاملسرح» (لشربل خليل).

حجازي والمقالح
يفوزان بجائزة «أحمد شوقي»
أعلن اتحاد الكتاب في مصر ،أول من أمس،
ف� ��وز ال �ش��اع��ر امل� �ص ��ري أح �م��د ع�ب��دامل�ع�ط��ي
حجازي ،والشاعر اليمني عبدالعزيز املقالح،
ب ��أول ج��ائ��زة يطلقها االت �ح��اد وت�ح�م��ل اس��م
أحمد شوقي أمير الشعراء.
وأكد د .عالء عبدالهادي ،رئيس اتحاد الكتاب
املصري واألمني العام التحاد الكتاب العرب،
خالل حفل أقيم في مركز الهناجر باألوبرا،
أن الشعر هو تعبير األلم الذي يأخذ بأيدينا
إلى شجوننا ،وإلى إنسانيتنا التى نضفيها
ع �ل��ى األش � �ي� ��اء ،ون �ح��ن ن �س �ت��درج أرواح� �ه ��ا
ل�ل�خ��روج ،ك��ي نعلنها لقرائنا ،وكأننا نراها
معهم للمرة األولى.
وأك��د األم�ين ال�ع��ام الت�ح��اد الكتاب ال�ع��رب ،أن
أحمد شوقي هو الشاعر ال��ذي لم يأت بعده
م��ن اس�ت�ط��اع أن يتبوأ مكانته الشعرية في
مصر والعالم العربي ،وال��ذي ك��ان له تأثيره
غير املحدود في الشعريات العربية املتعاقبة،
فهو ال�ق��ام��ة الشعرية ال�ب��اذخ��ة ذات الرصيد
الرفيع ،والصافي من الشاعرية.

أحمد عبدالمعطي حجازي

حضر االحتفال وفود اتحادات الكتاب العرب
التي اجتمعت في القاهرة ،السبت ،النتخاب
األمني العام الجديد لالتحاد.
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اليت 15

ميديا

بعد قرار المحكمة العليا البريطانية

«إبطال تجميد البرلمان» ..كيف تفاعلت معه الصحف األوروبية؟
محمد أمين
انقسمت الصحف البريطانية ح��ول املوقف من قرار
املحكمة العليا ،اع�ت�ب��ار ق��رار رئ�ي��س ال� ��وزراء بوريس
جونسون ،تجميد البرملان« ،غير قانوني».
ّ
فقد عنونت صحيفة غ��اردي��ان ان جونسون «ضلل
امللكة والشعب والبرملان» .وأضافت أن حكم املحكمة
العليا «وجه له االهانة وأجبره على العودة (من أميركا)
ملواجهة النواب الغاضبني».
«فايننشال تايمز» قالت ان جونسون يواجه دع��وات
لالستقالة ،ووصفت حكم املحكمة بأنه «إدانة صارخة
لرئيس الوزراء».
ص�ح�ي�ف��ة «اك� �س� �ب ��رس» أث � ��ارت ال �ش �ك��وك ح� ��ول ق ��رار
املحكمة الذي قالت انه تجاهل رغبة الشعب البريطاني
ال�ت��ي عبر عنها ف��ي االس�ت�ف�ت��اء ،ل�ل�خ��روج م��ن االت�ح��اد
األوروبي.
صحيفة «ديلي تلغراف» املؤيدة لخروج بريطانيا من
االت �ح��اد ،أوردت تصريح جونسون «م��ا م��ن ش��ك في
أن كثيرين يسعون ال��ى اح�ب��اط ب��ري�ك�س��ت» .واتهمت
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ب �ـ«م �ح ��اول ��ة اح� �ب ��اط إرادة ال�ش�ع��ب
البريطاني».
وأب ��رزت صحيفة «ص��ن» ردة فعل قرائها الساخطة
على القرار ،وأضافت انهم «أمطروا الصحيفة برسائل
التأييد لرئيس ال ��وزراء» ،ووج�ه��وا االن�ت�ق��ادات لقضاة
املحكمة العليا «غير املنتخبني».
ون �ش��رت ص�ح�ي�ف��ة «م� �ي ��رور» ع �ل��ى ص ��در صفحتها
األول��ى ص��ورا ل��رؤس��اء ال ��وزارات البريطانيني األقصر
والي� � ��ة ،وق ��ال ��ت ان «امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ف �ض �ح��ت ن��واي��ا
جونسون» ،الذي ربما يكون رئيس الوزراء البريطاني
األقصر والية.
صحيفة «دي�ل��ي ميل» اليمينية أش��ارت ال��ى ان رئيس
ال��وزراء أعلن الحرب على املحكمة .وان «قرار املحكمة
أث ��ار ال�س�خ��ط ف��ي داون �ن��غ س �ت��ري��ت» .ون�ق�ل��ت ع��ن أح��د
مساعدي جونسون قوله «إن هذا القرار يدفعنا لطرح
ال �س��ؤال :م��ن يحكم بريطانيا؟ وه��ل املحاكم ت��ري��د أن
تمارس الحكم اآلن»؟

ضربة ساحقة
صحيفة «اندبندنت» تناولت املوضوع بحدة أقل وكتبت
تقول ان «رئيس ال��وزراء الذي لحقت به املهانة يرفض
االستقالة .ووصفت قرار املحكمة بـ«ضربة ساحقة»
لرئيس الوزراء بوريس جونسون.
وه��اج�م��ت وس��ائ��ل اإلع �ل�ام األوروب �ي ��ة رئ�ي��س ال ��وزراء
ال�ب��ري�ط��ان��ي ب �ش��دة ووص �ف �ت��ه ب��أن��ه «ع��دي��م ال�ض�م�ي��ر»
و«م �س �ت �ب��د» و«غ �ي ��ر ص� � ��ادق» ،وأث �ن ��ت ع �ل��ى ال�ق�ض��اء
البريطاني لدفاعه عن الديموقراطية البرملانية.
واع �ت �ب��رت صحيفة «داي ت�س��اي��ت» األمل��ان �ي��ة ان ق��رار

¶ «ديلي ميل» تساءلت
َمن يحكم بريطانيا :الساسة
المنتخبون أم القضاة؟
¶ القرار جعل خيارات جونسون
محدودة ..وأيامه
في «داوننغ ستريت» معدودة
¶ «لوموند» :حكم تاريخي
وضربة هائلة لبوريس
جونسون الذي أصبحت
سلطته اآلن ضعيفة للغاية
¶ «إل باييس» :المحكمة
العليا قدّ مت خدمة كبيرة
لقضية الديموقراطية
البريطانية
تعليق الصحف على قرار المحكمة

املحكمة العليا باعتبار تعليق عمل البرملان ملدة خمسة
أسابيع بأنه عمل غير قانوني ،اعتبرته «ضربة قوية»
لرئيس الوزراء .وأضافت أنه «لم يتبق له غير االستقالة.
لقد أظهر امل��رة تلو األخ��رى على م��دى األشهر القليلة
املاضية أنه ال يعير اهتماما كبيرًا للقانون».
وأش ��ارت الصحيفة ال��ى ان��ه رب�م��ا ل��م ي�ح��دث أن سعى
رئيس وزراء بريطاني لتهميش ال�ب��رمل��ان مثلما فعل
جونسون ،الذي قالت انه «كذب على الشعب والبرملان
وعلى امللكة ،وأساء استغالل سلطته دون اهتمام».
وخلصت إل��ى أن جونسون ببساطة «ليس الشخص
املناسب لقيادة بريطانيا في مثل هذه األزمة الكبيرة.
وإذا ل��م ي�ت��م خ ��روج ب� ً�ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح��اد األوروب ��ي
بطريقة قانونية ووفقا للدستور ،فلن تجد بريطانيا
السالم ً
أبدا .يجب أن يقرر الناس اآلن ما يريدون ،إما
ثان».
من خالل انتخابات جديدة أو استفتاء ٍ

انهيار الوهم
أما صحيفة «دي فيلت» فرأت أن قرار القضاة «انفجر
مثل البركان» .وأن جونسون ،الذي ُمني بالهزيمة عدة

مرات في البرملان ،خسر اآلن بقوة ،أمام القانون .وقد
يتساءل املرء عما إذا كان بإمكانه البقاء وكيف يتسنى
له ذلك ،على رأس حكومة أقلية وبعد هذه اإلهانة له من
املحكمة العليا.
صحيفة «هاندلسبالت» أن حكم القضاء
وأوضحت َ
ك��ان «س��اح�ق��ا وب��اإلج �م��اع ،وس��وغ��ت ق��راره��ا بمنطق
ّ
صارم وواضح ،وفندت حجة الحكومة».
وع�ل��اوة ع�ل��ى ع��واق �ب��ه ع�ل��ى ج��ون �س��ون وال� �خ ��روج من
االتحاد االوروبي ،أظهر الحكم أن بريطانيا تحتاج إلى
دستور مكتوب .وإال فإن القادة عديمي الضمير مثل
جونسون يمكنهم إساءة استخدامه في أي وقت .يجب
أن يكون البرملان ً
قادرا على اتخاذ القرار في هذا الشأن
عندما يجتمع.
وفي مقال افتتاحي الذع ،قالت صحيفة «آيريش تايمز»
إن جونسون كان ً
دائما يعرض نفسه كسياسي يتقن
التكتيك وزعيم ذي رؤي��ة ثاقبة .ولكن تبني من خالل
ش�ه��ري��ن ف�ق��ط ف��ي داون �ن��غ س�ت��ري��ت ،ان ه��ذا ال��وه��م قد
انهار .ومن املؤلم ان جونسون ،بدد هذا الوهم بنفسه.
وق ��ال ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن ال �ح �ك��م ي �م �ث��ل «أك � �ب ��ر إه��ان��ة
لجونسون .لقد فتح القضاة ً
أسسا دستورية جديدة

كان «فريسته» ونجمه على مدى  25عاماً

هكذا ّ
عزز برنامج ساخر شعبية جاك شيراك
سليمة لبال

على مدى  25عاما ،أسهم الرئيس الفرنسي األسبق
جاك شيراك في شهرة البرنامج الفرنسي الساخر
«ليغينيولز دانفو» أو «دمى االخبار» ،بينما سمح
هذا البرنامج الذي تبثه قناة «كنال بلوس» طيلة
هذه المدة بصناعة صورة شيراك ،الى أن انتخب
رئيسا للجمهورية الفرنسية في عام .1995
تحول شيراك ،بفضل صوته ولغة جسده
وج �م �ل��ه ال �ت��ي ك ��ان ي�ط�ل�ق�ه��ا وق ��ت ال �ف��رح
والحزن ،إلى «نجم» البرنامج و«فريسته»
ايضا منذ انطالقه في عام 1983،واستمر
ذل��ك م��ع ظهور اول��ى دم��ى البرنامج ال��ذي
كان يبث تحت عنوان «حلبة االخبار» في
عام .1988
شعر شيراك بالفزع حني رأى دميته ،التي
ك��ان��ت ت�ق��ول ع�ل��ى ش��اش��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون ما
كان يخفيه ،وتتحدث عالنية عن طموحه
ورغ�ب�ت��ه ف��ي ق�ي��ادة ف��رن�س��ا ،بينما كانت
ابنته ك�ل��ود ت��ردد ب��ان البرنامج الساخر
ي�ق��دم وال��ده��ا ف��ي ص��ورة ال�خ��اس��ر دوم��ا،
قبل ان تكتشف بان دمية شيراك هي اداة
دعاية رهيبة خاصة لدى الشباب.
ف ��ي ب ��داي ��ات ��ه ،ك ��ان ج ��اك ش� �ي ��راك يظهر
ع �ل��ى ال �ش��اش��ة دوم� ��ا ال ��ى ج��ان��ب غ��ري�م��ه
فاليري جيسكار ديستان ،لكنه اصبح
نجم البرنامج بال منازع في عام .1995
ف ��ي ذل � ��ك ال � �ع ��ام اك �ت �ش ��ف ال �ف��رن �س �ي��ون
ج��اك ش�ي��راك الدمية وه��و يتناول التفاح
ويتجول م��ع سكاكني وضعها ع��دد من
اصدقائه «اليمينيني» على ظهره.
واستخدم البرنامج عبارة «كلوا التفاح»
للسخرية من بساطة برنامجه االنتخابي،
وقد رد اعضاء فريقه االنتخابي بتناول
ال �ت �ف��اح دوم� ��ا ف ��ي اج �ت �م��اع��ات �ه��م ف ��ي رد
ساخر أيضا.
م �ن �ح��ت ه � ��ذه امل� �ش ��اه ��د ل� �ج ��اك ش �ي ��راك
ص ��ورة ال��رج��ل ال��ذك��ي ال ��ذي وق��ع ضحية
خ��داع بعض الطامحني إل��ى الحكم عكس
«ب� � ��االدور» ال ��ذي ك ��ان م �ك��روه��ا .ويشير
كثير من املراقبني ،وفق «لوموند» ،إلى ان
فوز شيراك باالنتخابات يعود في جزء
منه الى العمل الجبار الذي قام به برنامج
«ليغينيولز»على مدى شهور.

برامج عنيفة
واش � ��ار م��دي��ر م�ع�ه��د «اي �ب �س ��وس» ج��ان
مارك ليش ،في مقال نشر في  2002إلى

أن ع�ن��ف ب�ع��ض ال�ب��رام��ج ال�ف�ك��اه�ي��ة تجاه
ّ
باالدور ،أثر في سير االنتخابات في عام
 .1995واضاف «باختصار كان لباالدور
ناخبون كبار في السن وأول�ئ��ك الذين ال
يشاهدون برنامج «ليغينيولز» ،وشيراك
تمكن م��ن اس�ت�ق�ط��اب ال�ن��اخ�ب�ين الشباب
أك�ث��ر م��ن غ�ي��ره م��ن مرشحي اليمني في
السابق ..الشباب الذين تتراوح أعمارهم
م��ا ب�ين  18و 32أك�ث��ر ت��أث��را بالطروحات
ال � �ت� ��ي ت � �ت ��م م �ن ��اق �ش �ت �ه ��ا ف � ��ي ب ��رن ��ام ��ج
«ليغينيولز» الساخر ،وال��دراس��ات تؤكد
أن ج �م �ه��ور ال �ن��اخ �ب�ين ال �ج ��دد ،يستهلك
ق�ل�ي�لا م��ن ال �ب��رام��ج ال �ت��ي ت�ب�ث�ه��ا ال�ق�ن��وات
الكالسيكية وح�ت��ى ال�ص�ح��اف��ة املكتوبة
العامة.
وام��ام ه��ذه االت�ه��ام��ات بالتواطؤ ،ارتفعت
اللهجة وأص�ب��ح ال�ب��رن��ام��ج أك�ث��ر ح��دة مع
ج� ��اك ش� �ي ��راك ال � ��ذي أرب �ك �ت��ه امل �ت��اب �ع��ات
القضائية حينها ،لكن «ش�ي��راك الدمية»
ع��اد للظهور ع�ل��ى ال�ش��اش��ة ل �ي��ؤدي دور
«الكاذب الكبير».
شيئا فشيئا ت�ح��ول ش�ي��راك ال��ى ظاهرة
اجتماعية ،غير ان السياسي والباحث في
املركز الفرنسي لالبحاث االجتماعية أرنو
مارسيي شكك في مقابلة مع «لوموند»
في التداعيات الحقيقية للبرنامج الساخر.
واضاف «يستهدف البرنامج جمهورا ال
ي�ص��وت ب�ك�ث��اف��ة ،ل�ك��ن ف��ي امل�ق��اب��ل يمكن

دمية شيراك

لبعض ال�ف�ق��رات ال�س��اخ��رة ان ي�ك��ون لها
ت��أث�ي��ر مثلما ح��دث ف��ي ب�ع��ض االح �ي��ان.
ففي  1995وزع شباب التجمع من اجل
ال�ج�م�ه��وري��ة ت �ف��اح��ات ف��ي االج �ت �م��اع��ات،
واليوم يتحدث الشباب االشتراكيون عن
الكاذب الكبير ..لكن يجب أال ننسى ابدا
ان البرنامج ال يضخم إال ما هو موجود
اص�لا ..وصفة الكاذب الكبير لم تأت من
العدم ،لكنها تعبر عن حقيقة».
وك� � �ت � ��ب ج � � � ��ان ف� � ��ران � � �س� � ��وا ه � ��ال �ي��ن ف��ي
«ليبيراسيون» في عام  1995أن التجمع
من اجل الجمهورية شكل في تلك الفترة

خلية ملتابعة البرنامج ال�س��اخ��ر ،بعد أن
شعر الحزب بان البرنامج بمنزلة ماكينة
قتل تسعى للنيل من قيادييه.

«الغبي شو»
قبل برنامج ليغينيولز ،كان لجاك شيراك
ال��دم �ي��ة ح �ض��ور ف��ي ال �س��اح��ة االع�لام�ي��ة
الفرنسية ،من خالل برامج اخرى حققت
نجاحا في ثمانينات القرن املاضي ،منها
ب��رن��ام��ج «ال �غ�ب��ي ش ��و» ال ��ذي ك ��ان يقدمه
جان روكاس على «تي اف »1ويلعب فيه
شيراك دور جاك األسود.

شيراك الدمية ..هل تقاعد؟
تقاعد جاك شيراك سياسيا ،لكن دميته حافظت على حضورها بانتظام على الشاشة ،حيث كانت تعلق على
مختلف االح��داث في فرنسا والعالم ،واالمر نفسه بالنسبة لزوجته برناديت ،التي انتقلت من دور السيدة التي
تسعى الى التشبث بحقيبة يدها الى دور السيدة األولى السابقة.
في عام  2009ادلى جاك شيراك بمقابلة لوكالة االنباء الفرنسية عشية احياء الذكرى العشرين مليالد برنامج
«ليغينيولز» وقال حينها انه يرى بان دميته لطيفة «رغم أني لم اكن دوما بمنأى عن تجاوزاتها».
وعما اذا كانت هذه الدمية ،قد أسهمت في انتخابه ،اجاب الرئيس االسبق قائال «ولكني انتخبت ايضا ألسباب
اخرى» لكن املؤكد هو ان شيراك قدم للبرنامج اكثر مما قدمه له البرنامج.

من خالل تأكيدهم القوي على سيادة البرملان وتوبيخه
القوي لهؤالء الذين يدوسون عليها .وقد حشر القرار
جونسون ف��ي ال��زاوي��ة وج�ع��ل خ�ي��ارات��ه ضيقة وأي��ام��ه
معدودة».

استبدادي شعبوي
أم ��ا ال�ص �ح��ف ال �ف��رن �س�ي��ة ،ف �ل��م ت�ب��ال��غ «ل��وم��ون��د» حني
وصفت الحكم بأنه «تاريخي» .وقالت «ان قرار املحكمة
ً
العليا سيبقى طويال في سجالت السياسة البريطانية.
ّ
لقد شكل ضربة هائلة لبوريس جونسون ،الذي يبدو
أن سلطته أصبحت اآلن ضعيفة للغاية».
وأض��اف��ت الصحيفة أن ال �ق��رار ج�ع��ل اح�ت�م��ال خ��روج
بريطانيا م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي ف��ي  31أك�ت��وب��ر بال
ً
اتفاق أقل احتماال«.فكيف يمكن لجونسون بعد هذه
الهزيمة القضائية املدوية ،أن يتحدى القانون؟»
صحيفة «ل�ي�ب��راس�ي��ون» ق��ال��ت إن ال�س�ي�ن��اري��و األك�ث��ر
ً
ترجيحا اآلن هو «تصويت بحجب الثقة عن الحكومة
يفضي إل��ى ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة ،وبطبيعة ال �ح��ال ،إل��ى
تأخر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي .ولكن ما

ي��زال جونسون يصر على أن اململكة املتحدة سوف
تغادر االتحاد األوروبي في  31أكتوبر».
وبالنسبة للصحف األسبانية ،قالت «إل باييس» في
ً
ً
ً
شعبويا» نال
استبداديا
«حاكما
مقال افتتاحي إن
توبيخا قضائيا لتجرؤه على مهاجمة الديموقراطية
البرملانية .وقالت إن قضاة املحكمة العليا األحد عشر
قدموا «خدمة كبيرة لقضية الديموقراطية البريطانية».
وف��ي هولندا ،قالت صحيفة «دي فولكس ك��ران��ت» إن
«القليلني توقعوا ه��ذا الحكم بمثل ه��ذا اإلج�م��اع وهذا
ال �ح��زم ،وال� ��ذي ل�ق��ي ال�ت��رح�ي��ب ب��ه ب��اع�ت�ب��اره ان�ت�ص� ً�ارا
ل�س�ي��ادة ال �ق��ان��ون» .ف�ق��د ت��م ت��ذك�ي��ر ج��ون�س��ون وكبير
م �س �ت �ش��اري��ه ،دوم �ي �ن �ي��ك ك��ام �ي �ن �غ��ز ،م ��ن ق �ب��ل ق�ض��اة
امل�ح�ك�م��ة ال �ع �ل �ي��ا ،ب ��أن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة «ال �ش �ع��ب م�ق��اب��ل
ال�ن�ظ��ام ال��راس��خ» ق��د تنجح فَ��ي ق�ض��اي��ا بسيطة ،لكن
إدارة بلد ،أم��ر مختلف تماما .لكن ،أض��اف��ت أن ق��رار
ً
القضاة املذهل «ليس حال لألزمة السياسية» .فرئيس
ال��وزراء ال يتمتع بأغلبية في البرملان ،لكن في الوقت
ً
نفسه ،يحجم البرملان عن اسقاط الحكومة خوفا من
انتخابات جديدة واملجازفة بخروج اململكة املتحدة من
االتحاد األوروبي من دون اتفاق.

للمرة األولى منذ ثالث سنوات

انتقادات لـ«نيويورك تايمز»
من خصوم ترامب!
للمرة األول��ى ،تجد صحيفة نيويورك تايمز نفسها تواجه
املعسكر
انتقادات ليس من الرئيس ترامب وإدارت��ه ،بل من ّ
اآلخ��ر ،بسبب كشفها التفاصيل ع��ن الشخص املبلغ عن
مكاملة دونالد ترامب مع الرئيس األوكراني ومحاوالت البيت
األبيض الواضحة للتستر عليها.
وأع��رب ال�ق��راء ،بمن فيهم أولئك الذين يعملون مع أو داخل
مجتمع االستخبارات ،وخبراء األمن القومي ودع��اة حماية
امل�ب�ل�غ�ين ع��ن امل�خ��ال�ف��ات ،ع��ن قلقهم م��ن أن ال �ق��رار يعرض
ً
سالمة الشخص للخطر .وأش��ارت صحيفة غارديان نقال
عن «نيويورك تايمز» أن الشخص يعمل في وكالة املخابرات
امل��رك��زي��ة وذك��رت تفاصيل ع��ن خبرته ،مستشهدة بثالثة
أشخاص مجهولي الهوية يعرفونه .وأضافت انه منذ نشر
امل�ق��ال��ة على اإلن�ت��رن��ت ي��وم الخميس امل��اض��ي ،أص�ب��ح البيت
األبيض يعرف ،على األرجح ،مكان عمله .ووصفت جيسلني
راداك ،م��دي��رة األم��ن ال�ق��وم��ي وح�ق��وق اإلن�س��ان ف��ي برنامج
التبليغ عن املخالفات وحماية املصدر ،قيام الصحيفة بنشر
املعلومات عن املصدر بأنه «عمل غير مسؤول وي��ؤدي الى
تضييق دائرة املشتبه بهم في التبليغ عن املخالفات .وهذا له
تأثير سلبي في أي شخص يفكر مجرد تفكير ،في التبليغ
عن أي خرق للقانون من خالل القنوات املناسبة».
بشكل خ��اص ،ن�ظ� ً�را ألن
وي�ت�ع��رض ذل��ك الشخص للخطر
ّ
ت��رام��ب ان�ت�ق��د أول �ئ��ك ال��ذي��ن زودوا امل �ب��ل��غ ب��امل�ع�ل��وم��ات عن
امل�خ��ال�ف��ات ،ووصفهم بالجواسيس ،ول� ّ�وح ب��االن�ت�ق��ام .ففي
ت�س�ج�ي��ل ص��وت��ي ح�ص�ل��ت ع�ل�ي��ه ص�ح�ي�ف��ة ل ��وس أن�ج�ل��وس
تايمز ،يمكن سماع ترامب يسأل «م��ن هو الشخص الذي
زود املبلغني باملعلومات؟ ألن ذلك أشبه بالعمل التجسسي.
وأنتم تعرفون ماذا اعتدنا أن نفعل في األيام الخوالي عندما
كنا أذكياء ،أليس كذلك؟ كنا نتعامل مع الجواسيس والخيانة
ً
بطريقة مختلفة قليال عما نفعله اآلن».

مصداقية املصدر
وق��ال��ت راداك ،ال�ت��ي تمثل م��وظ�ف��ي األم��ن ال�ق��وم��ي ومجتمع
امل �خ��اب��رات ،ب�م��ن ف�ي�ه��م إدوارد س �ن��ودن وج ��ون ك�ي��ري��اك��و،
اللذان خضعا للتحقيق ووجهت لهما تهم بموجب قانون
ال�ت�ج�س��س ،إن صحيفة ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز أض�ع�ف��ت موقف
«املبلغني عن املخالفات» بشكل خاص ألنهم «يواجهون القوة
للسلطة التنفيذية بأكملها».
الكاملة ّ
وأع��اد املبلغ عن املخالفات والعامل السابق في وكالة األمن
القومي توماس دراي��ك ،وهو أحد وكالء راداك الذين سربوا
معلومات حول جمع بيانات الوكالة في عام  ،2006التذكير
باملخاوف من أن الصحيفة قد ّ
عرضت املبلغ عن مخالفات
ت��رام��ب ،للخطر .وك�ت��ب ف��ي ت�غ��ري��دة ل��ه ،ان ال�ك�ش��ف ع��ن أي
معلومات تعريفية يجعل م��ن حماية م�ص��در املبلغني عن
املخالفات ،أمرًا يثير السخرية.
دافع مدير التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز ،دين
ً
باكيه ،عن ق��رار النشر ،قائال ان «الرئيس وبعض مؤيديه
شككوا في مصداقية املخبرين الذين قدموا املعلومات التي
أث ��ارت ال��دع��وات ملحاكمة ت��رام��ب .وأردن ��ا ت�ق��دي��م معلومات

جيسلين راداك

اتهامات للصحيفة بأنها تع ّرض
كاشف مخالفات الرئيس للخطر
مدير التحرير التنفيذي :أردنا إثبات
مصداقيتنا أمام القراء
للقراء تتيح لهم إصدار أحكامهم الخاصة بشأن مصداقية
امل �ص��در» .وج��ادل دانييل ب��ري��ان ،امل��دي��ر التنفيذي ملشروع
الربح ،بأن هذه الخطوة
مراقبة الحكومة الذي ال يهدف إلى ُ
غير ضرورية ألن مصداقية املصدر «أقرت بالفعل من قبل
املفتش ال�ع��ام وإدارة االستخبارات الوطنية» ،التي صنفت
الشكوى بأنها عاجلة وذات مصداقية .وأضاف بريان «لسنا
بحاجة لصحيفة نيويورك تايمز لتخبرنا عن الجهة التي
يعمل بها هذا الشخص»ّ .
وكتب مارك زيد ،محامي املبلغ عن املخالفة على تويتر يقول
«ليس من شأن نشر تفاصيل حول املبلغ عن املخالفات ،إال
شخص ما ،س��واء كان موكلي أو شخصا
التعريف بهوية ّ
خ �ط��أ ،ع�ل��ى أن ��ه امل �ب��ل��غ ع��ن امل �خ��ال �ف��ات .وه ��ذا س�ي�ض��ع ه��ذا
الشخص ف��ي موقف أكثر خ�ط��ورة ،ليس فقط م��ن الناحية
ً
املهنية ،ولكن أيضا سالمته الشخصية».
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أكد أن لدى الكويت القدرة والفرص لتصبح مركزاً تجارياً

الروضان يدعو الشركات العائلية
إلى اإلدراج في البورصة
حسام علم الدين
دع� ��ا وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة خ��ال��د
الروضان الى تشجيع الشركات العائلية
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ع �ل��ى إدراج أس �ه �م �ه��ا ف��ي
البورصة ،التي تحاول جذب استثمارات
اجنبية من أجل التوسع.
وق � � � � � ��ال ال� � � � ��روض� � � � ��ان ف� � � ��ي م � �ق� ��اب � �ل� ��ة م ��ع
«ب �ل��وم �ب �ي��رغ» :نعتقد ب ��أن ل��دي�ن��ا ال �ق��درة
ال �ك��اف �ي��ة وال � �ف� ��رص ل �ك��ي ن �ص �ب��ح م��رك��زا
ت �ج��اري��ا ،ن �ح��اول ت�ح�س�ين ب�ي�ئ��ة اعمالنا
ل �ي��س ل�لاج��ان��ب ف�ح�س��ب ب ��ل للكويتيني
ايضا.
واشار الى ان مؤسسات البالد تعمل على
مساعدة البورصة على النمو ،مشيرا الى
ان برامج االكتتابات املقبلة في البورصة
متطورة وطموحة للغاية من قبل هيئة
اس� ��واق امل� ��ال ،وت��رك��ز ت�ل��ك ال �ب��رام��ج على
ام �ك��ان �ي��ة دخ � ��ول امل �س �ت �ث �م��ري��ن االج��ان��ب
ال��ى السوق الكويتية ،فضال عن توسيع
حدود امللكية االجنبية.
وقال :ان طرح هيئة اسواق املال لحصتها
البالغة  %50في شركة بورصة الكويت

نحاول تحسين
بيئة أعمالنا لألجانب
وللكويتيين..
و 6قوانين قيد اإلعداد
ال �ي��وم س �ي �ع��زز م��ن م�ك��ان�ت�ه��ا وي��زي��د من
مكانتها التنافسية.
وأض��اف :يمكن للكويت ان تحصل على
مزيد من الترقيات والدخول في مؤشرات
ع��امل�ي��ة ب ��ارزة م��ن خ�ل�ال ت�س��ري��ع برنامج
ال�خ�ص�خ�ص��ة وت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع ال�ش��راك��ة
العامة.
وذك ��ر ال��روض��ان ان اس�ت�ث�م��ارات اجنبية
ب �ق �ي �م��ة  1.5م� �ل� �ي ��ار دوالر دخ � �ل� ��ت ال ��ى
البورصة الكويتية نتيجة ترقيتها على
م ��ؤش ��ر «ف ��وت� �س ��ي» ل �ل�اس ��واق ال �ن��اش �ئ��ة،
كما يتوقع ج��ذب نحو  2.5مليار دوالر
ب�ع��د ال�ت��رق�ي��ة ال��رس�م�ي��ة مل��ؤش��ر «م��ورغ��ان

ستانلي» لالسواق الناشئة.
واش� � � � ��ار ال � � ��ى ان ت ��رق� �ي ��ة «اس ان � � ��د ب��ي
داو ج ��ون ��ز» ل �ل �ب��ورص��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال��ى
س � � ��وق ن ��اش� �ئ ��ة س �ت �ش �ج��ع ع� �ل ��ى زي � � ��ادة
االس �ت �ث �م��ار االج �ن �ب��ي ف �ي �ه��ا ،م ��ذك ��را ب��أن
االس � �ت � �ث � �م ��اراالج � �ن � �ب ��ي امل � �ب� ��اش� ��ر ض �م��ن
اطارهيئة تشجيع االستثماراملباشر بلغ
 3.2مليارات دوالر بني عامي  2015حتى
مارس .2019
ول � � �ف � ��ت ال � � � ��روض � � � ��ان ال � � � ��ى ان ال � �ك� ��وي� ��ت
ت �ش��ق ط��ري �ق��ا ج ��دي ��دا ل �ج��ذب امل ��زي ��د من
املستثمرين االج��ان��ب ،وه �ن��اك  6ق��وان�ين
ق �ي ��د االع � � � ��داد ل �ل �م �س��اع��دة ع �ل ��ى ت �ع��زي��ز
االستثمار والتجارة في ال�ب�لاد ،بما في
ذلك قوانني االعسار واالستيراد وحماية
املنافسة.
وق��ال ال��روض��ان :نعتقد ب��أن هناك فرصة
كبيرة لتحسني العالقات مع ال�ع��راق ،ان
ت�ح�س�ين ت �ج��ارت �ن��ا م ��ع ب �غ ��داد م ��ن حيث
االرق � ��ام اق ��ل م��ن ال �ت��وق �ع��ات .م��ا ق�م�ن��ا به
م��ع ال�ع��راق ه��و محاولة لفصل القضايا
السياسية ع��ن االق�ت�ص��ادي��ة ،واع�ت�ق��د ان
هذا يعود بالفائدة على البلدين.

«البترول» تلغي لجنة التظلمات
سعد الشيتي
ع �ل �م ��ت سبقلا م � ��ن م� � �ص � ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة أل �غ��ت العمل
ب�ل�ج�ن��ة ال �ن �ظ��ر ف��ي ت�ظ�ل�م��ات ال �ع��ام �ل�ين في
املؤسسة ،على الرغم من أن اللجنة قد رفعت

ت�ق��ري��ره��ا ال�ن�ه��ائ��ي ل �ل�إدارة التنفيذية منذ
أكثر من شهر .وكانت اللجنة ،التي شكلت
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب للتسويق
العاملي ج�م��ال اللوغاني وعضوية ك��ل من
ح�ص��ة ال �ت��وي �ج��ري وخ��ال��د امل�ن�ي��خ واي �م��ان
ع �ب ��دال ��رزاق ،ق��د ان�ت�ه��ت م��ن أع�م��ال�ه��ا ال�ت��ي

ت � �ج� ��اوزت ث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر وأج � � ��رت خ�لال �ه��ا
ل�ق��اءات م��ع املتظلمني م��ن ال�ع��ام�ل�ين .يذكر
أن نقابة مؤسسة ال�ب�ت��رول تقدمت بكتاب
رس�م��ي ل�ل��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي تنقل ل��ه تذمر
العاملني من ع��دم اعتماد لجنة التظلمات
الخاصة في النظر بتقاييم األداء للعاملني.

بحضور الشركة المصدِّ رة

«هيئة األسواق» تطلق اكتتاب
البورصة اليوم

الملحم والعصيمي وصرخوه والقعود خالل المؤتمر الصحافي| تصوير هشام خبيز

بحضور الشركة المصدرة ،عقدت هيئة أسواق المال مؤتمراً صحافياً أمس
لشرح إجراءات طرح  50%من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة
بورصة الكويت ،الذي سوف يبدأ اليوم ،وينتهي في تمام الساعة الواحدة
ظهراً من يوم األحد الموافق  1ديسمبر من العام الحالي.
سالم عبدالغفور
ق��ال رئيس مجلس مفوضي هيئة
أس � ��واق امل� ��ال امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي د.
أح�م��د عبدالرحمن امل�ل�ح��م« ،ال�ي��وم
ن �س �ت �ك �م ��ل أح� � � ��د أه� � � ��م امل � �ش� ��اري� ��ع
االستراتيجية ف��ي تطوير أس��واق
امل ��ال ف��ي ال �ك��وي��ت ون�ع�ل��ن ع��ن ب��دء
املرحلة الثانية واألخيرة من خطة
خصخصة بورصة الكويت ،أعرق
بورصة في املنطقة واألف�ض��ل ً
أداء
في عام  ،2019وذلك من خالل طرح
 Pمن أسهم الشركة لالكتتاب العام
ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن اب� �ت � ً
�داء م��ن ال �ي��وم
وح �ت ��ى األول م ��ن دي �س �م �ب��ر .ه��ذه
ال�خ�ط��وة ت�ع��زز م��ن م�ك��ان��ة الكويت
ك� �م ��رك ��ز م� ��ال� ��ي إق� �ل� �ي� �م ��ي وت �م �ن��ح
القطاع الخاص بمساهمة مباشرة
ً
م��ن امل��واط�ن�ين دورًا أق��وى وف��رص��ة
أكبر لتطوير االقتصاد الوطني».
ّ
وأض � ��اف امل �ل �ح��م« :إن خصخصة
ال� � �ب � ��ورص � ��ة خ � �ط � ��وة م� �ه� �م ��ة ن �ح��و
تحقيق األهداف التنموية الوطنية
ال� �ط� �م ��وح ��ة وامل � � �ح� � ��ددة ف � ��ي رؤي � ��ة
ّ
الكويت  .2035وان االكتتاب الذي
سيبدأ ي��وم غ��د ،هو مرحلة مكملة
مل��راح��ل خصخصة ش��رك��ة بورصة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ،ح � �ي ��ث ق � ��ام � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة
بتاريخ  14فبراير  2019باالنتهاء
م��ن امل��رح�ل��ة األول ��ى م��ن تخصيص
الحصة البالغة  44%م��ن رأس�م��ال
شركة ال�ب��ورص��ة ،بترسية امل��زاي��دة
ع�ل��ى ال�ت�ح��ال��ف امل �ك��ون م��ن ك��ل من
بورصة أثينا وشركة االستثمارات
الوطنية وشركة األولى لالستثمار
وم�ج�م��وع��ة أرزان امل��ال�ي��ة للتمويل
واالس�ت�ث�م��ار ،ك�م��ا ق��ام��ت املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
بتاريخ  18فبراير  2019باالكتتاب
ف ��ي ال �ح �ص��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ج�ه��ات
ال�ع��ام��ة وال�ب��ال�غ��ة  %6م��ن رأس�م��ال
ال �ش��رك��ة ،وذل� ��ك اس �ت �ي �ف� ً
�اء ألح �ك��ام
امل��ادة  33م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  7لسنة
 2010ب �ش��أن إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة أس ��واق
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية
وتعديالته».
يذكر أن االكتتاب اختياري ومتاح
فقط للمواطنني املسجلة أسماؤهم
ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
امل��دن�ي��ة ف��ي ي��وم  8سبتمبر ،2019
وذلك خالل الفترة املحددة للسداد
واالكتتاب .وقدجرى توزيع أسهم
ال�ط��رح ب��ال�ت�س��اوي على املواطنني
ب� ��واق� ��ع  70س �ه �م��ًا ل� �ك ��ل م ��واط ��ن،
ب �ق �ي �م��ة اس �م �ي��ة ب ��واق ��ع  100ف�ل��س
للسهم الواحد ،ويجوز طلب زيادة
ال�ت�خ�ص�ي��ص م��ن األس �ه��م ال �ت��ي لم
ت �س��دد ق�ي�م�ت�ه��ا م��ن ق�ب��ل م��واط�ن�ين
ّ
آخرين ،علمًا بأن الحد األقصى هو
 1.003م�ل�ي��ون س�ه��م أي م��ا ي�ع��ادل
 %1من أسهم الطرح.

شركة البورصة
وب� � ��دوره ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ف � ��ي ش� ��رك� ��ة ب ��ورص ��ة
الكويت ،محمد سعود العصيمي
ب ��ال� �ن� �ي ��اب ��ة ع � ��ن رئ � �ي� ��س وأع � �ض� ��اء
مجلس إدارة شركة البورصة :أود
ان اشكر مجلس املفوضني وجميع

الملحم:
خطوة مهمة نحو
تحقيق األهداف
التنموية في رؤية
الكويت 2035
العصيمي :السوق
باتت تنعم ببنية
تحتية قوية
مدعومة
بتوجيهات ورقابة
حصيفة
صرخوه :نفخر
باختيار «كامكو»
مستشاراً
للخصخصة ووكيالً
لالكتتاب العام
القعود :تطوير
خدمة IPO Kuwait
تسهل عملية
االكتتاب للمواطنين
العاملني في الهيئة على جهودهم
في تطوير سوق املال والذين كانوا
الداعم والعامل الرئيسي لوصولنا
لهذا اليوم التاريخي.
وأض� ��اف :ان�ط�ل�ق��ت م�س�ي��رة تطوير
ال� �س ��وق ف ��ي ع� ��ام  2016م ��ن خ�ل�ال
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ت � �ح� ��ول م� �ت� �ع ��ددة

امل� ��راح� ��ل ل �ت �ط��وي��ر وض � ��ع ال �س ��وق
ال � �ك � �ل� ��ي ح � �ت� ��ى ي� ��رت � �ق� ��ي مل �س �ت ��وى
املعايير الدولية .ومن أه��داف هذه
االستراتيجية إعادة هيكلة السوق
ل��رف��ع ق��درت �ه��ا ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ،ت�ع��زي��ز
الشفافية وتدعيم ثقة املستثمرين
وت �ن��وي��ع ق��اع��دت �ه��م وخ �ل ��ق ف��رص
جاذبة لالستثمارات.
وت��اب��ع :ل�ق��د ك ��ان وم ��ا زال ملجلس
االدارة والجهاز التنفيذي للشركة،
وب��ال �ت �ع��اون وال ��دع ��م ال�ل�ا م�ح��دود
م ��ن ه�ي�ئ��ة اس � ��واق امل� ��ال وال �ش��رك��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �م �ق��اص��ةٌ ،
دور ف�ع��ال
ف��ي ه��ذا ال �ص��دد لتقديم منتجات
وخ � � ��دم � � ��ات ج � � ��دي � � ��دة ،ف � �ض �ل�ا ع��ن
الجهود املبذولة لجذب الكيانات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ش ��رك ��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة
ف��ي سبيل إدراج�ه��ا ف��ي البورصة،
وامل � � �ش� � ��ارك� � ��ة ف� � ��ي اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
اع� �ت� �م ��دت م �ع��اي �ي��ر دول � �ي� ��ة م��رن��ة
ل � �ل� ��ادراج وذل � � ��ك ب� �ه ��دف ت�ش�ج�ي��ع
الشركات األجنبية لالستثمار في
السوق املحلية.
وأشار إلى انه نتيجة لذلك ،ارتقت
س ��وق امل ��ال ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي املنطقة
ون ��ال ��ت ع ��وام ��ل ج ��اذب ��ة س��اه �م��ت
ّ
ب �ت��دف��ق ال�س �ي��ول��ة ل �ه��ا .وت ��م إدراج
ال�ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر فوتسي راس��ل
ل �ل�أس ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر
 ،2017وف��ي مؤشر اس ان��د بي داو
ج ��ون ��ز ض �م��ن ت �ص �ن �ي��ف األس � ��واق
ال�ن��اش�ئ��ة ف��ي دي�س�م�ب��ر  ،2018كما
اع �ل��ن م��ؤش��ر  MSCIع ��ن امل��واف �ق��ة
املشروطة لتصنيف الكويت ضمن
تصنيف االسواق الناشئة.
ون ��وه إل ��ى ان ال �س��وق ت�ن�ع��م ال�ي��وم
ب �ب �ن �ي ��ة ت �ح �ت �ي ��ة ق� ��وي� ��ة م ��دع ��وم ��ة
بتوجيهات ورقابة حصيفة قادرة
على م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ونتطلع
إل� � ��ى م ��رح� �ل ��ة م � ��ا ب� �ع ��د االك� �ت� �ت ��اب
ح�ي��ث ن��رح��ب بمساهمينا ال�ج��دد
ون� � �ح � ��رص ع� �ل ��ى االس� � �ت� � �م � ��رار ف��ي
تطوير البورصة تحت رقابة هيئة
أس��واق امل��ال الحصيفة وبالتعاون
مع عمالئنا وشركائنا في السوق.

سوق المزادات قيد الدراسة
ق��ال محمد العصيمي إن��ه تجري حاليًا مراجعة املراحل التي جرى
تطبيقها من مشروع تطوير السوق ،وإن سوق املزادات قيد الدراسة.

إطالق موقع إلكتروني
أطلقت الهيئة املوقع اإللكتروني  boursaipo.comاملخصص الكتتاب
املواطنني ،وال��ذي سيجري من خالله التعرف على الشركة ونموذج
عملها ،باإلضافة إلى توفير نشرة االكتتاب وإج��راءات السداد وفقًا
ل�لإج��راءات واألحكام والشروط التي تشتمل عليها نشرة االكتتاب
املتاحة على املوقع.

آلية الدفع
في حال كانت قيمة األسهم املطلوبة  10آالف دينار أو أقل ،فسوف
تجري عملية السداد من خالل املوقع اإللكتروني ومن خالل بطاقة
الكي -نت .K-Net
أما إذا كانت قيمة األسهم املطلوبة أكثر من  10000دينار ،فسيجري
ّ
والتوجه به إلى مقر الجهة
توفير إيصال إلكتروني لتجري طباعته
املستلمة املحددة للسداد واستكمال عملية االكتتاب.

«كامكو»
ومن جانبه ،قال الرئيس التنفيذي
ف� ��ي ش ��رك ��ة ك ��ام �ك ��و ل�ل�اس �ت �ث �م��ار،
فيصل منصور ص��رخ��وه« :نفخر
ب ��اخ� �ت� �ي ��ار «ك� ��ام � �ك� ��و» م �س �ت �ش��ارًا
ً
ل �ل �خ �ص �خ �ص��ة ووك � �ي �ل��ا الك �ت �ت��اب
إدارة وتنفيذ عملية طرح الحصة
ال�ب��ال�غ��ة  %50م��ن أس �ه��م رأس �م��ال
ش��رك��ة ال �ب��ورص��ة ل�لاك�ت�ت��اب ال�ع��ام
ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن�ي��ن ،ح �ي ��ث ان �ج��زن��ا
ال � �ع � �م� ��ل امل� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��وض � ��ع خ �ط��ة
زمنية تتوافق مع الجدول الزمني
امل �ح��دد ل�ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ة االك�ت�ت��اب
وإع � � ��داد خ �ط��ة ت �س��وي �ق �ي��ة ل�ل�ط��رح
وم� ��ن ث ��م ت �ح��دي��د ع� ��دد امل��واط �ن�ي�ن
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل �س �ج �ل��ة أس �م��اؤه��م
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
امل��دن�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة ال�ق�ي��ام ب��دورن��ا
ف ��ي ت �ح��دي��د اآلل� �ي ��ات ال �ت��ي سيتم
م ��ن خل��ال �ه��ا ت ��وزي ��ع وت�خ�ص�ي��ص
األس �ه��م ل�ل�م��واط�ن�ين ب��ال �ك��ام��ل مع
ت�ح��دي��د آل �ي��ة رد امل �ب��ال��غ ال�ف��ائ�ض��ة
وتحديد آلية مواعيد س��داد قيمة
األسهم املكتتب بها».

املقاصة
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ق � ��ال ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ق �ط��اع ال�ع�م�ل�ي��ات في
الشركة الكويتية للمقاصة عصام
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال � �ق � �ع� ��ود« :ت �م �ت �ل��ك
ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �م �ق��اص��ة
س� �ن ��وات ع ��دي ��دة م ��ن ال �خ �ب��رة ف��ي
م �ج��ال إدارة االك �ت �ت��اب��ات ال�ع��ام��ة
ال�ن��اج�ح��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ،وق��د
وضعت الشركة خبراتها من خالل
تطوير خدماتها ف��ي ه��ذا املجال.
وق��د ق��ام��ت أخ �ي �رًا بتطوير خدمة
اك �ت �ت ��اب ال �ك ��وي ��ت ،IPO Kuwait
ب �ه��دف ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة االك �ت �ت��اب
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ع � ��ن ط� ��ري� ��ق امل ��وق ��ع
االل �ك �ت��رون��ي وت �ط �ب �ي��ق ال �ه��وات��ف
ال��ذك�ي��ة .ونسعى م��ن خ�لال تقديم
هذه الخدمة إلى أن تكون املنصة
ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ج �م �ي��ع االك �ت �ت��اب��ات
ال � �ق ��ادم ��ة س � � ��واء ال� �ع ��ام ��ة أو ت�ل��ك
ّ
املتعلقة ب��زي��ادات رؤوس األم��وال.
وت �ت �م �ي��ز ه� ��ذه ال �خ��دم��ة ب�س�ه��ول��ة
اإلج� � � � � � ��راءات م � ��ن خ �ل ��ال خ� �ط ��وات
ب�س�ي�ط��ة وس�ه�ل��ة ت�ت�ي��ح للمكتتب
ط �ل��ب األس �ه ��م ودف� ��ع ق�ي�م�ت�ه��ا من
خ�لال منصة واح ��دة ف�ق��ط .ونحن
نتقدم بالشكر لهيئة أس��واق املال
وش ��رك ��ة ك��ام �ك��و ل�لاس�ت�ث�م��ارع�ل��ى
ث �ق �ت �ه �م��ا ف � ��ي امل � �ق� ��اص� ��ة ل �ت �ق��دي��م
ه ��ذه ال �خ��دم��ة ول �ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وال � � �خ� � ��اص� � ��ة ال� �ت ��ي
س� ��اه � �م� ��ت م� �ع� �ن ��ا ب� ��ان � �ج� ��اح ه� ��ذا
املشروع».

الجدول الزمني
 8سبتمبر  :2019ال� �ي ��وم ال ��ذي
ج� � � � ��رى ف� � �ي � ��ه ح� � �ص � ��ر امل � ��واط� � �ن �ي��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل �س �ج �ل�ي�ن ف ��ي ن �ظ��ام
امل�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة وت��وزي��ع أسهم
الطرح عليهم (يوم االكتتاب).
 1أك��ت��وب��ر  :2019ت ��اري ��خ ب��داي��ة
فترة السداد واالكتتاب في فائض
األسهم.
 1ديسمبر  :2019ت��اري��خ نهاية
فترة السداد واالكتتاب في فائض
األسهم.
 8دي��س��م��ب��ر  :2019ت � ��اري � ��خ
تخصيص أسهم الطرح.
 29ديسمبر ( 2019أو قبله):
رد مبالغ االكتتاب إلى املكتتبني.

مزايا سهم البورصة
◄ س��عر االكتت��اب  100فل��س للس��هم مقابل  237فلس��ا ً دفعها الش��ريك االس��تراتيجي.
◄ م��ن المتوق��ع تحقيق أرب��اح صافية بقيم��ة تتجاوز  30فلس��ا ً في نهاية الع��ام الحالي.
◄ بورص��ة الكوي��ت س��وق الم��ال الوحيدة ف��ي الكويت ..واألول��ى في الخصخص��ة خليجياً.
◄ األفض��ل أداء ف��ي  ..2019واألفض��ل ف��ي اس��تقطاب األم��وال األجنبي��ة ف��ي .2018
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اختتام أعمال اللجنة الكويتية  -العراقية المشتركة

ملحقية تجارية في بغداد لتنفيذ االتفاقيات

خالد الروضان مترئساً الجانب الكويتي | تصوير أحمد سرور

سعد الشيتي
ع�ب��ر وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الخدمات خالد ال��روض��ان في مؤتمر
ص �ح��اف��ي ع �ق��د أم � ��س ب� �ش ��أن اخ �ت �ت ��ام أع �م��ال
اللجنة التجارية الكويتية  -العراقية املشتركة
األول��ى ،عن بالغ ارتياحه لتقدم العالقات بني
البلدين الشقيقني ،آمال استمرار االرتقاء بها
إلى مستويات أفضل عن طريق دعم التعاون
امل �ش �ت��رك ب�م��ا ي��رت�ق��ي إل ��ى ط �م��وح��ات ال�ق�ي��ادة
السياسية في كال البلدين.
وذك��ر أن ما حققته اللجنة ال��وزاري��ة من إتمام
التوقيع على محضر االجتماع املشترك يعد
أم �رًا إيجابيًا نحو تمكني البلدين م��ن تفعيل
العالقات في مختلف املجاالت ،لتحقيق نقلة
مستقبلية مشرقة ،مؤكدًا حرص الكويت على
تذليل ك��ل املعوقات التي ق��د تعترض مسيرة
التعاون الثنائي.

ملحقية تجارية
وأوض� � ��ح «أن م ��ا أث� �م ��رت ع �ن��ه ال �ل �ج �ن��ة ي��ؤك��د
حرص بلدينا على تعزيز التعاون والتنسيق
ف��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ،واالرت � �ق ��اء ب �م��ا ت�ش�ه��ده
ال�ع�لاق��ات األخ��وي��ة واالستراتيجية الراسخة
بينهما من تطور مستمر» ،مشددا في الوقت
نفسه على ض ��رورة متابعة م��ا ج��رى االت�ف��اق
عليه في محضر االجتماع والعمل على تنفيذ
املقترحات والتوصيات ال�ص��ادرة عن اللجنة
امل �ش �ت��رك��ة وت �ج �س �ي��ده��ا ف ��ي إط ��اره ��ا ال�ع�م�ل��ي
امل �ن��اس��ب مل��ا ل �ه��ا م��ن دور ح �ي��وي ف��ي ت�ع��زي��ز
التعاون الثنائي على كل األصعدة.
ول �ف��ت ال��روض��ان ال��ى ان ال�ل�ق��اء س�ي�ت�ج��دد في
ش�ه��ر ن��وف�م�ب��ر خ�ل�ال م �ع��رض ب �غ��داد ال��دول��ي،
مؤكدا ان��ه سيترأس وف��د الكويت من مختلف
الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف :منذ شهر فبراير املاضي وحتى اآلن،
ج��رى عقد  4اجتماعات ثنائية ،أهمها تمثل
ب��ال��زي��ارة ال �ت��اري �خ �ي��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
البالد إل��ى بغداد ،وك��ل ه��ذه النتائج أت��ت بعد
هذه الجهود املضنية املبذولة بني البلدين.
وأش� � ��ار ال� ��روض� ��ان ال� ��ى امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ان �ش��اء
ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة
ّ
لبحث جميع االتفاقيات املوقعة بني البلدين،
مؤكدًا املضي قدمًا في العمل لتحقيق خطوات
م �م �ت��ازة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ت �ج��اري .وت ��اب ��ع :ان
انعقاد اجتماعات ه��ذه اللجنة ألول م��رة منذ

الروضان والعاني أثناء توقيع محضر اجتماع اللجنة الكويتية  -العراقية

 2014ي �ع��د إح � ��دى ال� �خ� �ط ��وات امل �ه �م��ة مل ��ا ف��ي
مصلحة مستقبل البلدين ال��واع��د ،خصوصًا
إذا وضعنا ك��ل الخطط وب��اش��رن��ا بتنفيذها،
م��ا سينعكس م��ن دون أدن ��ى ش��ك ع�ل��ى أرق��ام
حجم التبادل التجاري .وشدد الروضان على
أن وج��ود االه��داف االقتصادية املشتركة بني
البلدين سيعالج الكثير من القضايا املختلفة.

منفذ صفوان
ب � ��دوره ،ل�ف��ت وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة ال �ع��راق��ي محمد
ال �ع��ان��ي إل ��ى أن االج �ت �م��اع��ات ن��اق �ش��ت منفذ
ص �ف��وان ال� �ح ��دودي ال ��ذي ات �خ��ذ ق ��رار مجلس
ال ��وزراء ال�ع��راق��ي بتخصيص قطعة أرض له،
وال� ��ذي س�ي�ت��ول��ى ال �ج��ان��ب ال�ك��وي�ت��ي إن �ش��اءه،
ناهيك عن تداول العديد من املوضوعات التي
تخص الجوانب التجارية واالقتصادية بني
ال�ب�ل��دي��ن ،وال �ت��ي ش�ه��دت ت�ج��اوب��ا م��ن الجانب
ال �ك��وي �ت��ي ،إل ��ى ج��ان��ب ات �ف��اق��ات ف��ي ك�ث�ي��ر من
األم � ��ور ال �ت��ي س �ت �ج��ري م�ت��اب�ع�ت�ه��ا م ��ن خ�لال
وزارتي التجارة في البلدين.
وأك � � ّ�د ال �ع��ان��ي أن ال�ل�ج�ن��ة ح�ق�ق��ت ن �ج��اح��ًا في
اج �ت �م��اع �ه��ا األول ب��ال �ك��وي��ت ،ع �ل��ى ان ي�ك��ون
االجتماع املقبل في ب�غ��دادّ ،
مبينًا أن محضر
اج� �ت� �م ��اع ال � � � ��دورة األول � � ��ى ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ج��اري��ة
ال �ع��راق �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة ي�ع�ت�ب��ر حجر
االس ��اس ل�ع�لاق��ات ت�ج��اري��ة واس �ع��ة ومتنوعة
بني البلدين.
وش ��دد ع�ل��ى أن امل�ح�ض��ر ال ��ذي ج��رى التوقيع
عليه يمثل خريطة طريق حقيقية وواضحة
لتذليل كل العقبات التي تعيق تنشيط التبادل
ب�ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن ،ون �ق �ط��ة االن � �ط �ل�اق ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
لعالقات تجارية واقتصادية مستقبيلة تصب
في مصلحة البلدين ،مؤكدًا ان النجاح الذي
ت�ح�ق��ق خ�ل�ال االج �ت �م��اع��ات ي�س�ت�ل��زم امل �ث��اب��رة
وال�ع�م��ل بجد لتنفيذ م��ا ج��رى االت �ف��اق عليه،
وصوال الى تحقيق األهداف التي نسعى اليها
ف��ي خ �ل��ق ت �ك��ام��ل اق �ت �ص��ادي ي �خ��دم ال�ش�ع�ب�ين
الشقيقني.
وأك��د ال�ع��ان��ي ان حكومة ال�ع��راق ع��ازم��ة وبكل
جهد على تقوية وتأصيل عالقاتها التجارية
واالقتصادية مع اشقائها وجيرانها ،مضيفًا:
ت �ج �م �ع �ن��ا م ��ع دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت راب� �ط ��ة االخ� ��وة
والجيرة ،وتحرص وزارة التجارة على متابعة
تنفيذ ما جرى االتفاق عليه في هذا املحضر
م��ع ال �ج �ه��ات ال �ع��راق �ي��ة امل�خ�ت�ص��ة وت��ذل �ي��ل كل
امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت �ح��ول دون ت�ن�م�ي��ة وت�ط��وي��ر
العالقات التجارية واالقتصادية.

الروضان :األهداف
االقتصادية المشتركة
بين البلدين ستعالج
الكثير من القضايا
الشائكة
العاني :مجلس الوزراء
العراقي خصص
قطعة أرض
لمنفذ صفوان
على أن تتولى
الكويت إنشاءه
الخالد :الظروف
مهيأة لمزيد من
النجاح وأيادي
«الغرفة» مفتوحة
للتعاون في كل
المجاالت
جعفر :االتفاقيات
تسمح للتاجر الكويتي
بأن يكون منتجا ً
ومصدّ راً ومستثمراً
في السوق العراقية

«السكب» توزع
ً
أرباحا نقدية
%40
عن النصف األول
دينا حسان
أق � � � ��رت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ع �م ��وم �ي ��ة
العادية لشركة السكب الكويتية
أم� ��س ،ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
اإلدارة اح �م��د ال�ق�م��ر ،التوصية
ب �ت��وزي��ع أرب� � ��اح ن �ق��دي��ة بنسبة
 40في املئة من القيمة االسمية
للسهم ،أي م��ا ي �ع��ادل  40فلسًا
للسهم ال��واح��د ،بمبلغ إجمالي
ق� � ��دره  2.8م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ،ع��ن
ال�ن�ص��ف األول م��ن ال �ع��ام امل��ال��ي
 ،2019وذل��ك خصما من األرب��اح
املرحلة.
ت � � �س � � �ت � � �ح� � ��ق ه � � � � � � ��ذه األرب � � � � � � � � ��اح
ال �ن �ق��دي��ة وت � ��وزع ح �س��ب ج ��دول
اس � �ت � �ح � �ق � ��اق � ��ات األس � � � �ه� � � ��م ،م��ع
ت �ف��وي��ض إدارة ال �ش��رك��ة تغيير
ت�ل��ك ال �ت��واري��خ امل �ح��ددة مسبقا
في حال وجوب تغييرها.

«دار الثريا»:
 763.7ألف دينار
ربح تخارج
أف��ادت شركة دار الثريا العقارية
بتخارجها من أحد استثماراتها،
ع �ب��ر ب �ي��ع ك��ام��ل أس�ه�م�ه��ا بمبلغ
 7م�ل�اي�ي�ن دي � �ن� ��ار ،م��وض �ح��ة أن��ه
سينتج ع��ن ذل��ك تحقيق الشركة
رب �ح��ًا ي�ب�ل��غ  763.74أل ��ف دي �ن��ار،
سيظهر اث��ره في البيانات املالية
للشركة كما في  30سبتمبر .2019

ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ع �ض ��وغ ��رف��ة ت � �ج� ��ارة وص �ن��اع��ة
الكويت ممثل القطاع ال�خ��اص خالد مشاري
الخالد إن كل الظروف مهيأة ملزيد من النجاح،
وكل االي��ادي مفتوحة للتعاون ،وكل املجاالت
ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر وامل� �ش ��ارك ��ة ،ون �ح��ن م �ث��ل كل
الدول الشقيقة في الوطن العربي فريق واحد،
نتعاون ف��ي مضمار التنمية وال�ت�ق��دم مل��ا فيه
ازدهار اوطاننا واستقرارها.

شراكة القطاع الخاص
وأكد أن اللقاء يعد هدفا استراتيجيا لتعزيز
ال �ع�لاق��ات امل�ش�ت��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ،وان
مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت تعكس
اه �ت �م ��ام ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا ب� ��اش� ��راك ال �ق �ط��اع
الخاص في عمليات تعزيز العالقات املشتركة،
وت ��ؤك ��د ع �ل��ى ال� ��رواب� ��ط ال �ث �ن��ائ �ي��ة وال �ت �ع��اون
املتبادل للخبرات وتطوير القطاعات التجارية
بني البلدين.
وب �ّي��نّ ان ال �ل �ق��اء ي �ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ع��ان��ي
وال � � � ��دالالت ال� �ت ��ي ت �ع �ك��س اإلص ��رارع � �ل ��ى ف�ت��ح
ق �ن��وات ال �ت��واص��ل لتحقيق ال�ن�ج��اح وال�ع�ط��اء
لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية االستراتيجية
املنشودة بني البلدينّ ،
مبينًا ان مهمة اللجنة
كما يراها القطاع الخاص في البلدين تتطلب
جهودا كبيرة ترسخ رغبة بلدينا في تعميق
عالقاتنا التجارية واالستثمارية ،ملا لها من
اثر على االقتصاد ،وبالتالي هي احدى ركائز

التعاون الفعال لتسريع النهوض بعالقاتنا
املشتركة.
وأك ��د ق�ن��اع��ة غ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال�ك��وي��ت
ب�ن�ت��ائ��ج م��ؤت�م��ر«اس�ت�ث�م��ر ف��ي ال� �ع ��راق» ،ال��ذي
ع�ق��د ف��ي ف�ب��راي��ر  ،2018ب�م�ش��ارك��ة واس �ع��ة من
املجتمع الدولي االقتصادي ،والذي اجمع على
النهوض باقتصاد ال�ع��راق الشقيق ،وال شك
ف��ي ان تنفيذ م��ا ورد م��ن توصيات ومشاريع
مرتقبة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص على
مختلف االنشطة ف��ي ذل��ك املؤتمر سيكون له
اكبر االث��ر على خلق ف��رص وش��راك��ات جديدة
توثق اواصر التعاون االقتصادي بني بلدينا
الشقيقني.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��ال م �م �ث ��ل ال �ه �ي �ئ ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لالستثمار العراقية الدكتور زهيرعبدالكريم
جعفر إن م�ج��االت التعاون الكويتي العراقي
تتجه ن�ح��و ال�ت��وس��ع ول�ي��س ن�ح��و االن�ح�س��ار،
مؤكدا ان دولة الكويت تسعى جاهدة لتنمية
العالقات التجارية واالستثمارية بني البلدين،
ال س�ي�م��ا ال �ع�لاق��ة االس �ت �ث �م��اري��ة ال�ك�ب�ي��رة بني
القطاعني العام والخاص ،وتعزيز التعاون بني
القطاع الخاص الكويتي والقطاع الحكومي
في العراق.
واضاف جعفر ان قانون الشراكة بني القطاعني
ال�خ��اص وال�ع��ام م�ع��روض حاليا ام��ام مجلس
ال� �ن ��واب ال �ع��راق��ي ،م��وض �ح��ا ان ذل ��ك ال �ق��ان��ون
سيوفر الحماية الكاملة للمستثمر االجنبي

داخ��ل العراق ،ويوفر الحصانة لالستثمارات
ال�ك��وي�ت�ي��ة وي�ع�ط�ي�ه��ا ام �ت �ي��ازات وخ�ص��ائ��ص
متعددة في العراق .ولفت الى ان العراق سوق
ت�ج��اري��ة واق�ت�ص��ادي��ة واع ��دة ت�ض��م  40مليون
نسمة ،مشيرا ال��ى ان رج��ال االع�م��ال والتجار
سيجدون فرصا استثمارية وتجارية كبيرة
في السوق العراقية.

انفتاح تجاري
وذك��ر جعفر ان انفتاح السوق العراقية على
املنتجات واالس�ت�ث�م��ارات الكويتية سيسمح
للتاجر الكويتي ب��أن يكون منتجا ومصدرا
ومستثمرا في السوق العراقية ،مشددا على
ان تلك الخطوات ستحقق التكامل والشراكة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين ،متمنيًا م��ن ال�ق�ط��اع
ال� �خ ��اص ال �ك��وي �ت��ي أخ� ��ذ ال� �خ� �ط ��وات ال �ج ��ادة
باتجاة السوق العراقية ،ال سيما مع وجود
ع��دد كبير م��ن ال�ش��رك��ات تطمح ف��ي ال�ت�ع��اون
وال�ش��راك��ة ب�ين الجانبني .وأوض ��ح ان السوق
العراقية تضم ع��ددا كبيرا من امل�ج��االت التي
ت�ت�ض�م��ن م �ش��روع��ات اس �ت �ث �م��اري��ة وت �ج��اري��ة
ض �خ �م��ة ،اب ��رزه ��ا م �ش��اري��ع ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة
والسكنية وخطوط السكك الحديدة والطرق
وامل� �ش ��اري ��ع ال �ص �ن��اع �ي��ة وال� ��زراع � �ي� ��ة ،وال �ت��ي
ستنعكس ايجابا على التالحم بني البلدين
ف��ي ك��ل امل �ج��االت االق�ت�ص��ادي��ة واالستثمارية
والثقافية.
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«الغرفة» تستقبل السفير داداه

الغانم :إلقامة شراكات
كويتية – موريتانية ناجحة

الغانم مستقبالً داداه

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي
الغانم صباح أم��س سفير الجمهورية اإلسالمية
امل��وري �ت��ان �ي��ة ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ح �م��دن داداه.
وحضر اللقاء املدير العام للغرفة رباح الرباح.
في بداية اللقاء ،رحب الغانم بالسفير ،حيث قدم
له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير
ل �ل �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة امل��وري �ت��ان �ي��ة ل� ��دى دول ��ة
الكويت ،متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في تأدية
مهام عمله .وأشار الى أهمية دور القطاع الخاص
في مجاالت التنمية االقتصادية وتعزيز التعاون
التجاري من خالل استقطاب املشاريع االستثمارية
وع �م��ل ش ��راك ��ات ن��اج �ح��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ال�ك��وي�ت��ي
واملوريتاني ،كما أكد استعداد الغرفة التام لتقديم
جميع خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بني
البلدين ال�ص��دي�ق�ين ،وذل��ك م��ن خ�لال ت�ب��ادل زي��ارة

الوفود التجارية واالقتصادية ،للتعرف عن كثب
على الفرص االستثمارية املتاحة في موريتانيا.
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ت� �ق ��دم داداه ب��ال �ش �ك��ر ل �ل �غ��رف��ة ع�ل��ى
ح �س��ن االس �ت �ق �ب��ال ،م�ث�م�ن��ًا ج �ه��وده��ا ال �ك �ب �ي��رة في
سبيل تطوير العالقات االقتصادية بني البلدين،
ومؤكدًا حرصه لالستماع والتعرف على مرئيات
القطاع الخاص الكويتي ح��ول كيفية زي��ادة حجم
االستثمارات في املجاالت التجارية واالقتصادية
ف��ي موريتانيا .ودع��ا السفير ال�ش��رك��ات الكويتية
ل �ع �م ��ل ش � ��راك � ��ات إس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م � ��ع ن �ظ �ي��رات �ه��ا
امل��وري �ت��ان �ي��ة ل�ت�ف�ت��ح آف ��اق اق �ت �ص��ادي��ة ج��دي��دة بني
البلدين الصديقني.
وفي نهاية اللقاء ،أع��رب داداه عن خالص امتنانه
وت �ق��دي��ره ل �غ��رف��ة ت �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت على
تعاونها ،وما تقدمه من خدمات لقطاع األعمال.
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معكرون :التجارة
قد ّ
تحول الخصم إلى صديق

لخدمة عمالء «الرواد» و«التميز»

«بيتك» يفتتح قاعة مصرفية
بتقنيات متطورة في مبارك الكبير
اف�ت�ت��ح «ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي» (ب�ي�ت��ك)،
ق��اع��ة مصرفية بتقنيات م�ت�ط��ورة لخدمة
ع �م�لاء «ال� � ��رواد» و«ال �ت �م �ي��ز» ف��ي محافظة
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ،وذل � ��ك ب �ح �ض��ور ال��رئ �ي��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م �ج �م��وع��ة م � ��ازن ال �ن��اه��ض،
وم �ح��اف��ظ م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ال� �ل ��واء امل�ت�ق��اع��د
م �ح �م��ود ب ��وش� �ه ��ري ،ال � ��ى ج ��ان ��ب م �خ �ت��ار
محافظة مبارك الكبير ،وعدد من مسؤولي
«بيتك».
وت��أت��ي ه��ذه ال�خ�ط��وة ض�م��ن ج�ه��ود البنك
بتقديم جيل جديد من الخدمات املصرفية
امل��دع��وم��ة ب ��أح ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات امل��ال �ي��ة ،مع
االل� �ت ��زام ب�ت�ط�ب�ي��ق أع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر ال �ج��ودة
وال �ت �م �ي ��ز ب �م ��ا ي �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات ال �ع �م�ل�اء،
ويعكس مكانة «بيتك» الرائدة عامليًا.
وع �ل��ى ه��ام��ش االف� �ت� �ت ��اح ،أع � ��رب امل �ح��اف��ظ
ب ��وش �ه ��ري ع ��ن س �ع ��ادت ��ه ب �ه ��ذه ال �خ �ط��وة،
م �ش �ي��دا ب��ال �ج �ه��ود ال ��واض� �ح ��ة ف ��ي ت�ق��دي��م
ال �خ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة امل �ت �ط��ورة ل�ل�ع�م�لاء،
م��ؤك��دا االس�ت�ع��داد لتقديم ال��دع��م لـ«بيتك»
ل �خ��دم��ة ال �ج �م �ه��ور ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة م �ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر وال � �ك ��وي ��ت ب �ش �ك��ل ع � � ��ام ،وزي � � ��ادة
االنتشار الجغرافي عبر زيادة عدد الفروع،
واستمرار تقديم أفضل الخدمات.
وب� � � ��دوره ،أش � ��ار ال �ن��اه��ض ال� ��ى أن ال �ق��اع��ة
امل� �ص ��رف� �ي ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ل� �ع� �م�ل�اء «ال� � � � ��رواد»
و«ال� �ت� �م� �ي ��ز» ت �ع �ت �ب��ر إن� � �ج � ��ازا ج� ��دي� ��دا ف��ي
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة خ� ��دم� ��ة ال� �ع� �م� �ي ��ل ،م �ن��وه��ا
بمواصلة تطوير شبكة الفروع واستمرار
تقديم افضل الخدمات واملنتجات املصرفية
املبتكرة بأعلى املعايير العاملية في الجودة
وال�ت�م�ي��ز ،م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه االهتمام
ب�ج�م�ي��ع ش ��رائ ��ح ال �ع �م�ل�اء ب �ش �ك��ل م �ت��وازن
وم �ن ��اس ��ب ل�ط�ب�ي�ع��ة ك ��ل ش ��ري �ح��ة ،وك��ذل��ك
املضي قدما في استراتيجية تبني وتنمية
الخدمات العصرية املتقدمة والتكنولوجيا
امل��ال�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة .وأك ��د ال�ن��اه��ض مواصلة
امل �ض��ي ق��دم��ا ف��ي رح �ل��ة ال �ت �ح� ّ�ول ال��رق �م��ي،
مشيرا الى ان «بيتك» قطع اشواطا كبيرة
في تعزيز تجربة العميل.
واستعرض الناهض خدمة  Skiplinoاألولى
من نوعها على مستوى القطاع املصرفي
في الكويت لحجز املواعيد الكترونيا عبر
الهواتف الذكية ل��زي��ارة ال�ف��روع املصرفية،
حيث يعتبر  Skiplinoن�ظ��ام إدارة انتظار
ي �س �م��ح ل �ـ«ب �ي �ت��ك» ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ان �ت �ظ��ار
العمالء بشكل ذك��ي وس��ري��ع ،ويسهل على

الناهض وبوشهري مع مسؤولين في «بيتك» ومحافظة مبارك الكبير

الناهض:

نواصل تطوير شبكة
الفروع ومواكبة
آخر ما توصلت إليه
التكنولوجيا المالية

بوشهري:

جهود «بيتك» واضحة
في تقديم الخدمات
المصرفية المتطورة
القاعة المصرفية الجديدة

العمالء إمكانية الحصول على الخدمات
املصرفية حسب الوقت املناسب لهم .وأملح
الناهض ال��ى ان الفرع يضم قسما خاصا
للسيدات ،كميزة تنافسية للبنك ولتوفير
خصوصية اكبر لعميالت «بيتك».
ورافق الناهض املحافظ في جولة الطالعه
على اقسام القاعة والخدمات التي يقدمها

ال � �ب � �ن ��ك .واس � �ت � �م ��ع ب ��وش � �ه ��ري ال� � ��ى ش ��رح
املوظفني في قسمي الرجال والسيدات عن
امل�م�ي��زات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا عمالء
«التميز» و«الرواد».
ي��ذك��ر أن اف �ت �ت��اح ق��اع��ة «م� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر»
املصرفية يأتي اس�ت�م��رارا ملفهوم القاعات
املصرفية الذي طبقه «بيتك» على أكثر من

ف��رع .وتعتبر ه��ذه ال�ق��اع��ة ،ال�س��ادس��ة على
م �س �ت��وى ال �ك��وي��ت ل �خ��دم��ة ش ��رائ ��ح ع�م�لاء
«ال�ت�م�ي��ز» و«ال� � ��رواد» .وس�ي��واص��ل «بيتك»
اف�ت�ت��اح ق��اع��ات مصرفية ج��دي��دة م��ن نفس
ال�ط��راز بحيث تصل إل��ى  8ق��اع��ات بنهاية
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي  2019لتقديم معايير أعلى
في تجربة العميل املصرفية.

مي مأمون
قال القائم باألعمال في السفارة اللبنانية في الكويت
ال �س �ف �ي��ر ج ��ان م �ع �ك��رون إن ��ه ك�ل�م��ا ازده� � ��رت ال �ت �ج��ارة
واألع� �م ��ال ،ت �ض��اء ل��ت ال �ح��روب وال �ن ��زاع ��ات ،موضحًا
أن ف��ي ال�ت�ج��ارة ق��وة سحرية؛ ألنها ق��د ت�ح� ّ�ول أحيانًا
الخصم الى صديق.
واض ��اف ان��ه انسجامًا م��ع التقليد الكويتي الجميل
«ال��دي��وان �ي��ة» ،اب�ت�ك��رت ال �س �ف��ارة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة «دي��وان�ي��ة
اقتصادية» للقاء والنقاش وال�ح��وار واالستنتاج ثم
اقتراح مبادرات قابلة للتنفيذ.
وأض� � � � ��اف م � �ع � �ك� ��رون ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه خ �ل ��ال ال ��دي ��وان� �ي ��ة
االقتصادية التي أقامتها السفارة اللبنانية االسبوع
املاضي ،للتداول مع رجال االعمال اللبنانيني لتعزير
العالقات االقتصادية ب�ين لبنان وال�ك��وي��ت ،أن لبنان
ي �ن �ت��ج ال �ق �ل �ي��ل وي� �س� �ت ��ورد ال �ك �ث �ي��ر ،وي� �ص ��در ال�ق�ل�ي��ل
ويستهلك الكثير ،مشيرا الى ان هذه ظاهرة اقتصادية
غير صحية ،متمنيًا م��ن الحضور ع��رض املقترحات
لغربلتها واختيار األنسب للتنفيذ.
واوضح ان حضور الديوانية االقتصادية ضم النخبة
العلمية والفكرية واالق�ت�ص��ادي��ة واملالية والقانونية
في الجالية اللبنانية ،متمنيا مساعدة لبنان لتنشيط
ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي ،واق�ت��راح السبل التي ت��ؤدي الى
زيادة التبادل التجاري بني لبنان والكويت ،وتشجيع
االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان وك ��ذل ��ك االس �ت �ث �م��ار
اللبناني في الكويت .ولفت إل��ى أن التبادل التجاري
ي��رض��ي م�ص��ال��ح ال�ط��رف�ين ،وي�خ�ل��ق ال��وظ��ائ��ف وف��رص
ال�ع�م��ل ،وي��زي��ل أو يخفف ال �ه� ّ�وة ب�ين ال�غ�ن��ي والفقير،
وحيث يوجد ازدهار يوجد سالم واستقرار مجتمعي.
وأش � ��ار إل ��ى ال �س �ع��ي ل�ل�ع�م��ل ب �ج��دي��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة من
الفرص املتاحة ،وليكون للبنان مكان تحت الشمس،
داع�ي��ا رج��ال االع �م��ال وال�ح�ض��ور أن ي�ك��ون��وا صانعي
األمل وصانعي الفرص.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال امل �ل �ح��ق االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ال �س �ف��ارة
اللبنانية د .شادي أبو ضاهر إن العمل الدبلوماسي
هو أكثر من وظيفة ،بل رسالة سامية ،مضيفًا :نحن
أحوج ما يكون لتفعيل هذه الرسالة ومضاعفة الجهد
في أصعب مرحلة يمر فيها اقتصاد لبنان ،إذ يواجه
لبنان اليوم وضعًا اقتصاديًا دقيقًا ،يتمثل بارتفاع
املديونية والعجز في املالية العامة وميزان املدفوعات.

ظاهرة غير صحية :لبنان ينتج
ويصدر القليل بينما يستورد
ويستهلك الكثير
أبو ضاهر :فرص استثمارية
عديدة يمكن أن يستفيد
منها الكويت ولبنان
واوض��ح ان الدبلوماسية االقتصادية ليست ترفًا وال
وج��اه��ة ،وإن �م��ا واج ��ب وع�م��ل دؤوب ل��رف��د االق�ت�ص��اد
ال��وط �ن��ي ب ��امل ��وارد امل�ط�ل��وب��ة ع�ب��ر ف�ت��ح األس � ��واق أم��ام
السلع والخدمات اللبنانية ،والترويج لالستثمارات
املباشرة في لبنان ،وتشجيع مختلف أنواع السياحة
إل��ى ل�ب�ن��ان .وأف ��اد أب��و ض��اه��ر أن االن �ت �ش��ار اللبناني
م�ص��در ق��وة اق�ت�ص��ادي��ة وم��ال�ي��ة ل�ل�ب�ن��ان ،ف�ك��ل لبناني
مغترب هو سفير لالقتصاد الوطني ،واملطلوب عمل
يشترك فيه جميع أبناء الجالية اللبنانية.
وقال انه ال بد من التنويه بتميز الجالية اللبنانية في
الكويت التي تعتبر م��ن أكثر الجاليات نجاحًا حول
ال�ع��ال��م ،الس�ي�م��ا ون�ح��ن نطمح ل�ب�ن��اء شبكة اغترابية
ت �ق��وم ع �ل��ى ت�س�خ�ي��ر اإلم �ك ��ان ��ات وال � �ق� ��درات ال�ح�ي��وي��ة
للمغتربني اللبنانيني ف��ي الكويت لخدمة االقتصاد
الوطني.
وق ��ال إن اج �ت �م��اع ال��دي��وان �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة م��ا ه��و اال
ال �خ �ط��وة األول � ��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه ال �غ��اي��ة ول�لاس �ت�ف��ادة
م��ن خ �ب��رات ال �ح �ض��ور واالس �ت �م��اع إل ��ى م�ق�ت��رح��ات�ه��م،
مؤكدًا انه منذ التحاقه بمركز عملي قبل ثالثة أشهر
ب ��دأ ب��االج �ت �م��اع م ��ع ال �س �ل �ط��ات ال��رس �م �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وع� � ��دد م ��ن رج� � ��ال األع� �م ��ال
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ح �ي��ث ت��رس �خ��ت ق�ن��اع�ت��ه ب��وف��رة ال �ف��رص
التجارية واالستثمارية التي يمكن أن يستفيد منها
كال البلدين.

«بي دبليو سي» :تطورات في الشراكات بين القطاعين واالستثمار األجنبي

«إكسبو  »2020وقمة العشرين تجذبان
أنظار المستثمرين إلى منطقة الخليج
ت� �ت ��وق ��ع «ب � ��ي دب� �ل� �ي ��و س � ��ي» أن ي�س�ه��م
إص�ل�اح االس�ت�ث�م��ار وال�ت��رك�ي��ز على دول
ال�خ�ل�ي��ج م��ن خ�ل�ال إك�س�ب��و  2020وق�م��ة
العشرين ف��ي ع��ام  2020ف��ي دف��ع النمو
وغ ��رس ال�ث�ق��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن االض� � �ط � ��راب � ��ات ف� ��ي س� � ��وق ال �ن �ف��ط،
واالن�ك�م��اش املستمر وت��زاي��د الضغوط
املالية في بعض البلدان.
وتتناول النسخة األخيرة من نشرة بي
دبليو سي االقتصادية للشرق األوسط
م��ا ه��و أب �ع��د م��ن امل ��ؤش ��رات ال�ق�ي��اس�ي��ة،
ون ��راج ��ع ال �ت �غ �ي �ي��رات اإلي �ج��اب �ي��ة ال�ت��ي
ح��دث��ت ف��ي م �ج��ال االس�ت�ث�م��ار األج�ن�ب��ي
والشراكات بني القطاعني العام والخاص
 .PPPك �م��ا ي �ت �ن��اول ال �ت �ق��ري��ر االه �ت �م��ام
امل� �ت ��زاي ��د ف� ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج م� ��ن خ�ل�ال
م �س �ت �ث �م��ري أس �ه ��م وس � �ن ��دات األس � ��واق
الناشئة ،والتي أصبحت ممكنة بفضل
إصالحات سوق رأس املال؛ وهو مؤشر
إي�ج��اب��ي آخ��ر آلف ��اق ال�ن�م��و ف��ي املنطقة.
وأخيرًا يسلط التقرير الضوء على تأثير
وأهمية اثنني من األحداث الكبرى خالل
عام  2020في دبي ،وقمة قادة مجموعة
العشرين  G20في الرياض على البلدان
املضيفة وما حولها.
وي �ق��ول ري �ت �ش��ارد ب��وك �س �ش��ال ،ال�خ�ب�ي��ر
االق �ت �ص��ادي األول ف��ي ب��ي دب �ل �ي��و سي

دول المنطقة
تكتسب مزيداً
من الثقل في مؤشرات
األسواق الناشئة
ال �ش��رق األوس � ��ط« :ه �ن��اك م��وج��ة ك�ب�ي��رة
م ��ن اإلص �ل��اح � ��ات ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � ��ط
س� � ��واء ف ��ي ال � � ��دول امل � �ص� ��درة ل �ل �ن �ف��ط أو
ال� � � ��دول امل � �س � �ت� ��وردة ل � ��ه ،وت � �ه� ��دف ه ��ذه
اإلص�ل�اح ��ات إل ��ى ت�ح��دي��ث ال�ت�ش��ري�ع��ات
وت �ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل .ك �م��ا أن ال�ت�ح��ول
نحو أشكال متنوعة من نماذج الشراكة
ب�ين القطاعني ال�ع��ام وال�خ��اص لتطوير
املشاريع في املنطقة ال يزال يجري على
ق��دم وس��اق ،م��ع ت��زاي��د كبير ف��ي وتيرته
خ�لال ال�س�ن��وات القليلة امل��اض�ي��ة .وه��ذا
التوجه نحو إصدار قوانني وتشريعات
ت�ن�ظ��م ال �ش��راك��ات ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال � �خ� ��اص ،ال �ت ��ي ال ت �ع��د ج ��دي ��دة ع�ل��ى
املنطقة ،حيث سبق أن رأينا هذا االتجاه
ف ��ي م �ص��ر واألردن وال� �ك ��وي ��ت ،ق �ب��ل أن

«إنفستكورب» يبيع محفظة
عقارات سكنية أميركية بـ  109ماليين دوالر
أعلن «إنفستكورب» عن نجاحه في إتمام عملية
بيع محفظة عقارات سكنية تقع في مدينة رالي
ب��والي��ة كارولينا الشمالية لشركة «تروأميريكا
ملتي فاميلي» مقابل سعر إجمالي بلغ نحو 109
م�لاي�ين دوالر أم �ي��رك��ي .وك ��ان إن�ف�س�ت�ك��ورب قد
استحوذ على هذه املحفظة املكونة من  830وحدة
عام  2016وأجرى عليها أعمال تجديد وصيانة
وتحديث لتعزيز جاذبيتها وقيمتها تماشيًا مع
استراتيجيته الرامية الى االستحواذ على األصول
القوية األداء واملولدة للسيولة للنقدية لرفع قيمتها
مع مرور الوقت.

وف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،ق��ال ب��اب��اك سلطاني ،املدير
التنفيذي لالستثمار العقاري لدى إنفستكورب:
«ت��ؤك��د ه��ذه الصفقة املربحة نجاحنا ف��ي تنفيذ
فلسفتنا االستثمارية ،حيث تمكنا في السنوات
الثالث املاضية من رفع قيمة هذه العقارات عبر
إج��راء تحسينات وأعمال تجديد عليها ،كما أن
موقعها االستراتيجي في مدينة رالي مكننا من
االس �ت �ف��ادة م��ن تحسن ظ ��روف ال �س��وق ونموها
املستمر .ونتطلع إلى مواصلة مسيرة استثماراتنا
الناجحة واملربحة في س��وق املجمعات السكنية
ذات اإلمكانات القوية في الواليات املتحدة».

أثر اقتصادي كبير متوقع لمعرض إكسبو  2020في دبي

ت �ل �ح��ق دب� ��ي ول �ب �ن ��ان ب� ��إص� ��دار ق��وان�ي�ن
الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
ومن املتوقع أن نرى ذلك في السعودية
وق�ط��ر وال �ع��راق بحلول ع��ام  .2020وقد
أص ��درت ُع �م��ان م��ؤخ �رًا ق��وان�ين لتنظيم
الشراكات بني القطاعني العام والخاص،
ولكن ما يميز تجربة ُعمان أنها أصدرت
ثالثة قوانني دفعة واحدة».

جذب استثمارات
وع � � �ل � ��ى م � � � � ��دار ال � � �س � � �ن� � ��وات امل� ��اض � �ي� ��ة
استطاعت دول الخليج تحقيق تقدم في
جذب االستثمارات العاملية .وشهد هذا
العام تطورين بارزين ،أولهما انضمام
خمس دول خليجية إل��ى سلطنة ُعمان
(وغ�ي��ره��ا م��ن دول ال�ش��رق األوس ��ط) في
ال ��دخ ��ول إل ��ى م��ؤش��ر ج ��ي ب ��ي م��ورغ��ان
ال �ع ��امل ��ي ل �س �ن ��دات األس� � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة.
وان �ض �م��ت امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
إلى مؤشر مماثل لألسهم ،وهو مؤشر
إم إس سي آي لألسواق الناشئة لتلحق
بكل من اإلمارات العربية املتحدة وقطر،
اللتني سبق ان انضمتا إلى هذا املؤشر
ف��ي ع��ام  .2014وت��رج��ع ال�ت�ط��ورات التي
شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي
في جزء منها إلى حجم هذه ال��دول ،مع
االعتراف بدور اإلصالحات التي عمدت

ه��ذه ال��دول إل��ى تبنيها ،والتي ساهمت
ف��ي تحسني ال�س�ي��ول��ة وآل �ي��ات التسوية
واملقاصة وتعزيز حقوق املستثمرين.
وجاء االنضمام إلى املؤشرات املعيارية
ع�ل��ى م� ��دار ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ليساهم
ف� ��ي ت ��دف ��ق رؤوس األم � � � ��وال األج �ن �ب �ي��ة
إل ��ى امل �ن �ط �ق��ة ،م �م��ا س��اع��د ع �ل��ى ت�ح��ري��ك
األس� �ع ��ار وت �ح �س�ين م �س �ت��وى ال�س�ي��ول��ة،
ّ
وه��و م��ا ُيمكن ال��دول م��ن تمويل العجز
ُ ّ
املالي لديها ،ويمكن الشركات من تأمني
ال�ت�م��وي��ل ال�ل�ازم س��واء م��ن خل��ال أس��واق
األسهم ،أو من خالل السندات التي يمكن
أن تتحسن أسعارها نسبيًا إذا وضعنا
في اعتبارنا منحنى العائدات السيادية.
ومل��زي��د م��ن ال�ت �ف��اص�ي��لُ ،ي�م �ك��ن م��راج�ع��ة
ن�ش��رة األس� ��واق امل��ال�ي��ة الخليجية التي
تصدرها بي دبليو سي كل ثالثة شهور.
وإذا تطلعنا إل��ى املستقبل فسنجد أن
املنطقة على موعد مع استضافة حدثني
ع��امل�ي�ين ك�ب�ي��ري��ن ف��ي ع ��ام  ،2020وه�م��ا
إكسبو  2020في دبي وقمة العشرين في
اململكة العربية السعودية .ومن املتوقع
أن يكون ملعرض إكسبو أث��ر اقتصادي
كبير على دبي ،التي نتوقع أن يضعها
امل �ع��رض ف��ي امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ب�ي�ن أك�ب��ر
ً
م ��دن ال �ع��ال��م اس �ت �ق �ب��اال ل �ل ��زوار ف��ي ع��ام
 .2020ويكمن ال�ت�ح��دي هنا ف��ي ضمان
ترجمة االتجاه التصاعدي املؤقت ،الذي
سينشأ نتيجة استضافة ه��ذا املعرض
الدولي إلى نمو يستمر على مدى أطول.
وه�ن��اك أس�ب��اب وجيهة ت��دف��ع لالعتقاد
بقدرة دبي على تحقيق ذلك.
وف��ي ال�ع��ام نفسه ،ستستضيف اململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ق� �م ��ة م �ج �م��وع��ة
ال�ع�ش��ري��ن ف��ي ال ��ري ��اض ،ل�ت�ص�ب��ح ب��ذل��ك
أول دول��ة عربية تستضيف ه��ذه القمة،
التي وإن ك��ان ع��دد امل�ش��ارك�ين فيها أقل
من املشاركني في معرض إكسبو ،ولكن
سيكون لها دور مشابه م��ن حيث دعم
ص� ��ورة ال ��دول ��ة امل�س�ت�ض�ي�ف��ة ،وت�س�ل�ي��ط
ال �ض��وء ع�ل��ى اإلص�ل�اح ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقتصادية التي جرت خالل السنوات
األخ� � �ي � ��رة ،م �م��ا ق ��د ي �س �ه��م ف ��ي ت�ح�ف�ي��ز
االستثمارات املستقبلية.
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بنسبة  %2.9في أغسطس

أول تراجع لصادرات النفط الكويتية
إلى اليابان في  7أشهر
أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات ح �ك��وم �ي��ة ي��اب��ان �ي��ة أن واردات
اليابان من النفط الخام الكويتي سجلت تراجعا
في أغسطس املاضي ألول مرة خالل سبعة أشهر.
وأوض � �ح ��ت ال �ب �ي��ان��ات ال �ت ��ي أص ��درت� �ه ��ا ال��وك��ال��ة
اليابانية ل�ل�م��وارد الطبيعية وال�ط��اق��ة ف��ي تقرير
أول��ي أن واردات النفط م��ن ال�ك��وي��ت ت��راج�ع��ت في
أغسطس بنسبة  2.9في املئة مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضي لتصل إلى  8.04ماليني برميل أي
ما يعادل  259ألف برميل يوميا.
وأش��ارت البيانات إل��ى أن الكويت احتلت املرتبة
ال��راب�ع��ة ف��ي ق��ائ�م��ة أك�ب��ر م ��زودي ال�ي��اب��ان بالنفط
ب�ع��دم��ا ش�ك�ل��ت ال�ش�ح�ن��ات م�ن�ه��ا  8.4ف��ي امل �ئ��ة من
إجمالي واردات اليابان من الخام.
كما أظهرت البيانات أن اجمالي واردات اليابان
من النفط الخام تراجع بنسبة  8.6في املئة على

أساس سنوي ليصل إلى  3.1ماليني برميل يوميا
في أول هبوط منذ أربعة أشهر.
ولفتت إلى أن شحنات النفط من الشرق األوسط
شكلت  88.1في املئة من إجمالي واردات اليابان
من الخام في انخفاض بنسبة  1.1في املئة مقارنة
بالعام السابق.
وعادت اإلمارات إلى صدارة قائمة مزودي اليابان
بالنفط بعدما نمت الواردات منها بنسبة  9.9في
املئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى  1.01مليون
برميل ي��وم�ي��ا .وت��راج�ع��ت ال�س�ع��ودي��ة إل��ى املرتبة
الثانية ب��واردات بلغت  923ألف برميل يوميا في
انخفاض بنسبة  20.6في املئة.
واحتلت قطر املرتبة الثالثة ب��واردات بلغت 319
أل��ف برميل يوميا ف��ي م��ا ج��اءت روس�ي��ا باملرتبة
الخامسة بواقع  211ألف برميل يوميا( .كونا)

محطات البترول الوطنية الجديدة تتميز بتصميم عصري ومبتكر | حسني هالل

محطات وقود عصرية
تدشن شركة البترول الوطنية الكويتية قريبًا ،مجموعة م��ن محطات
ال ��وق ��ود ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب�ت�ص��ام�ي�م�ه��ا امل �ب �ت �ك��رة ل�ت�ل�ب��ي ح��اج��ات
وم�ت�ط�ل�ب��ات ال �ع �م�لاء ب�م�ف�ه��وم ع �ص��ري ي��واك��ب رؤي� ��ة ال �ك��وي��ت ال�ح��دي�ث��ة
ومشاريعها التنموية الطموحة.

من مرحلة التطبيق المبدئي لبرنامج المؤهالت المهنية

هيئة األسواق :إعفاءات لشاغلي الوظائف
الواجبة التسجيل ومرشحيها
أص ��درت هيئة أس ��واق امل ��ال ق ��رارًا بتعديل
كل من املالحق الخاصة بالكتاب الخامس
(أن � �ش � �ط ��ة األوراق امل ��ال � �ي ��ة واألش � �خ � ��اص
املسجلون) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010كاآلتي:
 تعديل امللحق رق��م  - 3املؤهالت العلميةوال �خ �ب��رات العملية ال��واج��ب ت��واف��ره��ا في
امل �ن��اص��ب وال��وظ��ائ��ف ال��واج �ب��ة التسجيل
ل ��دى ال �ش �خ��ص امل��رخ��ص ل��ه وف �ق��ًا ل�ق��واع��د
الكفاءة والنزاهة.
 ت�ع��دي��ل امل�ل�ح��ق رق��م  - 4آل�ي��ة ت�ق��دي��م طلبالترشيح والتسجيل.
 ت �ع��دي��ل امل �ل �ح��ق رق � ��م  - 5ن� �م ��وذج ط�ل��بترخيص أنشطة أوراق مالية.
 تعديل امللحق رقم  - 6نموذج طلب تجديدأنشطة أوراق مالية.
 ت �ع��دي��ل امل �ل �ح��ق رق ��م  - 10ن �م ��وذج طلبال �ت��رش��ح ل�ل�م�ن��اص��ب وال��وظ��ائ��ف ال��واج�ب��ة
التسجيل ل��دى الشخص امل��رخ��ص ل��ه وفق
تعليمات الكفاءة والنزاهة.
 إض ��اف ��ة امل �ل �ح��ق رق ��م  - 14ن �م ��وذج طلبت�س�ج�ي��ل امل �ن��اص��ب أو ال��وظ��ائ��ف ال��واج�ب��ة
التسجيل لدى الشخص املرخص له.
إض ��اف ��ة امل �ل �ح��ق رق� ��م  - 15ن� �م ��وذج ط�ل��بت � �ج ��دي ��د ت �س �ج �ي ��ل ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال ��واج � �ب ��ة
التسجيل لدى الشخص املرخص له.
 إضافة امللحق رقم  - 16نموذج طلب إلغاءت�س�ج�ي��ل امل �ن��اص��ب أو ال��وظ��ائ��ف ال��واج�ب��ة
التسجيل لدى الشخص املرخص له.
ك� �م ��ا ن� ��ص ق � � ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ع� �ل ��ى أن ي��دخ��ل
م�ش��روع االخ �ت �ب��ارات التأهيلية للوظائف
ال��واج �ب��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ب��ال �ت �ع��اون م��ع معهد
 CISIح�ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ اع �ت �ب��ارًا م��ن أم ��س 30
سبتمبر  2019من خالل برنامج املؤهالت
املهنية ال��وارد في امللحق رقم « 3املؤهالت
ال �ع �ل �م �ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة وال � �خ � �ب ��رات ال�ع�م�ل�ي��ة
ال��واج��ب توافرها ف��ي املناصب والوظائف

«أصول»:
خفض رأس
المال %16.7

لتفادي آثارهما السلبية

األيوب :البد من ضوابط لتحقيق
الهدف من القانونين  8و9
أك � ��د ال �خ �ب �ي��ر ال� �ع� �ق ��اري س �ع��ود
األي� � � � ��وب أن � � ��ه ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن
ال�ن�ت��ائ��ج ال�س�ل�ب�ي��ة ل�ل�ق��ان��ون�ين 8
و 9ال�ل��ذي��ن ي�م�ن�ع��ان امل��ؤس�س��ات
م ��ن م ��زاول ��ة م ��ا ي �ع��رف ب��ال��ره��ن
ال� �ع� �ق ��اري ،ف��إن �ن��ا ال ن �ش �ك��ك ف��ي
أهميتهما ف��ي ال�ح��د م��ن ارت�ف��اع
األسعار ،مضيفًا انه من األفضل
أال يعمم املنع مع إيجاد ضوابط
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال � �ه� ��دف م� ��ن ت �ش��ري��ع
القانون.
وأش��ار األي��وب إل��ى أن أب��رز هذه
الضوابط هي:
 - 1أن ت�ق��وم ال�ش��رك��ات بتطوير
األراض� � ��ي ال �ف �ض��اء ال �ت��ي ت��رغ��ب
في شرائها خالل فترة أقصاها
 3س �ن��وات وأن ي�ت��م م�ن��ع إع ��ادة
بيعها كأرض فضاء.
 - 2ف � ��رض رس� � ��وم ع �ل��ى إع � ��ادة

سعود األيوب

البيع الفضاء بنسبة  15في املئة
في حالة عدم التطوير.
 - 3ال �س �م��اح ب �م��د ف �ت��رة ال��ره��ن
ال� �ع� �ق ��اري إل � ��ى  30س �ن��ة أس ��وة
ب� ��ال� ��دول األخ � � ��رى م �ث��ل أم �ي��رك��ا

وكندا وغيرهما من الدول.
 - 4السماح بدمج الراتب.
 - 5ال �س �م��اح ب��االس �ت �ق �ط��اع من
ال��رات��ب م��ن جهة العمل إذا كان
ال �ع �م ��ل ف� ��ي ج �ه ��ة ح �ك��وم �ي��ة أو
قطاع خاص معتمد.
 - 6ت�ط�ب�ي��ق ج�م�ي��ع ال�س�ي��اس��ات
االئتمانية الحالية من حيث أال
ي�ت�ج��اوز إج�م��ال��ي االل �ت��زام أكثر
م��ن  50ف��ي امل�ئ��ة أو  60ف��ي املئة
من الراتب والعمر.
 - 7تغطية الدين بتأمني الحياة.
 - 8ال�س�م��اح ب�ت��أج�ي��ل ال�ق�س��ط 5
مرات خالل فترة الدين.
 - 9أال تزيد املرابحة على  2في
املئة فوق سعر الخصم.
 - 10يجب أن يصل التمويل إلى
نسبة تتراوح ما بني  65في املئة
و 70في املئة.

أقرت الجمعية العمومية غير العادية
املؤجلة لشركة أص��ول لالستثمار،
التي عقدت أمس ،تخفيض رأسمال
الشركة من  18.87مليون دينار إلى
 15.71مليونًا ،بقيمة  3.16ماليني
دي �ن��ار ،وب�ن�س�ب��ة  ،%16.75ب��إل�غ��اء
 31.6مليون سهم بالقيمة االسمية
ال�ب��ال�غ��ة  100ف�ل��س للسهم ال��واح��د،
وس� ��داد ق�ي�م��ة األس �ه��م امل�ل�غ��اة على
النحو التالي:
 إلغاء وشطب  14.14مليون سهمامل�م�ل��وك��ة م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ة (أس�ه��م
ال �خ��زي �ن��ة) وس � � ��داد ق �ي �م��ة األس �ه��م
امل �ل �غ��اة ض �م��ن ح �ق��وق امل�س��اه�م�ين،
بواقع  100فلس دفتريًا.
 إل � �غ� ��اء وش� �ط ��ب  17.45م �ل �ي��ونس�ه��م امل�م�ل��وك��ة م��ن ق�ب��ل مساهمي
الشركة وسداد قيمة األسهم امللغاة
للمساهمني بواقع  100فلس نقدًا.
 س ��داد م�ب�ل��غ  1.74م�ل�ي��ون دي�ن��ارللمساهمني املقيدين ف��ي سجالت
الشركة في نهاية ي��وم االستحقاق
امل �ح��دد ب � �ـ 60ي ��وم ع �م��ل م��ن ت��اري��خ
ان �ع �ق��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة غ�ي��ر
العادية.
كما واف�ق��ت العمومية على خفض
أعضاء مجلس اإلدارة من  7إلى 5
أعضاء.

التطبيق اإللزامي لبرنامج المؤهالت المهنية مطلع أكتوبر من العام المقبل

مهلة لـ «المسجلين»
حتى  30سبتمبر 2020
الستيفاء أحد
 3متطلبات

الواجبة التسجيل لدى الشخص املرخص
له وفقًا لقواعد الكفاءة والنزاهة» .ويعفى
األشخاص املسجلون بالوظائف الواجبة
التسجيل لدى الهيئة قبل مرحلة التطبيق
املبدئي التي تبدأ بتاريخ  1أكتوبر 2019
من تطبيق برنامج املؤهالت املهنية ،ويتم
منحهم مهلة تمتد لغاية  30سبتمبر 2020
الستيفاء أحد املتطلبات اآلتية:
 املشاركة في ال��دورات التدريبية املتعلقةنْ
باملؤهلي الفني والرقابي وفقًا ملتطلبات
برنامج املؤهالت املهنية.

«مركز سلطان» :سندات قابلة للتحويل
إلى أسهم بـ  15مليون دينار
أف��ادت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بحصولها على موافقة هيئة أس��واق امل��ال على
إص��دار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة بقيمة ال تتجاوز 15
مليون دينار ،على أن تلتزم الشركة ووكالة املقاصة بأال يتم نقل ملكية هذه السندات إال إلى
عميل محترف .وأوضحت أنها ستعد نشرة اكتتاب خاص وفقًا للقانون رقم  7لسنة 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،متضمنا شرطًا تلتزم الشركة بمقتضاه بأال يتم نقل ملكية
هذه السندات إال إلى عميل محترف.

نْ
املؤهلي الفني والرقابي اختياريًا
 اجتيازمن دون الحاجة إلى املشاركة في ال��دورات
التدريبية.
 الحصول على الشهادة املهنية أو سنواتالخبرة املطلوبة لإلعفاء من املؤهل الفني
وفقًا ملا ورد في برنامج املؤهالت املهنية.
ك�م��ا ي�ع�ف��ى األش �خ��اص امل�ت�ق��دم��ون للهيئة
ب�ط�ل�ب��ات ال �ت��رش��ح وال�ت�س�ج�ي��ل ل�ل��وظ��ائ��ف
الواجبة التسجيل ما بني مرحلة التطبيق
املبدئي التي تبدأ بتاريخ  1أكتوبر 2019
وت�ن�ت�ه��ي ب �ت��اري��خ  30س�ب�ت�م�ب��ر  2020من
ت�ط�ب�ي��ق ب��رن��ام��ج امل��ؤه�ل�ات امل�ه�ن�ي��ة ،وذل��ك
إل��ى ح�ين تجديد تسجيلهم ف��ي الوظائف
ال��واج �ب��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ل ��دى ال �ه �ي �ئ��ة ،وي �ك��ون
تطبيق ب��رن��ام��ج امل��ؤه�لات املهنية إلزاميًا
عند تجديد التسجيل.
وت�ب��دأ مرحلة التطبيق اإلل��زام��ي لبرنامج
املؤهالت املهنية على األشخاص املتقدمني
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ب �ط �ل �ب��ات ال� �ت ��رش ��ح وال �ت �س �ج �ي��ل
ل�ل��وظ��ائ��ف ال��واج�ب��ة التسجيل اع�ت�ب��ارًا من
تاريخ  1أكتوبر .2020

مسح «رويترز» 65.19 :دوالراً متوسط «برنت» هذا العام

توقعات باستقرار أسعار النفط
رغم التوترات الجيوسياسية
أظ� �ه ��ر م �س��ح ل ��روي� �ت ��رز أن أس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط س �ت �ظ��ل ع�ل��ى
األرجح مستقرة هذا العام ،حيث أخفقت صدمة إمدادات
السعودية ف��ي رف��ع األس�ع��ار ف��ي س��وق تعاني م��ن ضعف
الطلب ،مع تنامي التحذيرات من تباطؤ اقتصادي عاملي.
وي �ت��وق��ع امل �س��ح ،ال� ��ذي ش �م��ل آراء  53خ �ب �ي��را اق�ت�ص��ادي��ا
ومحلال ،أن يبلغ خام القياس العاملي مزيج برنت 65.19
دوالرا للبرميل في املتوسط في  ،2019من دون تغير يذكر
عن  65.02دوالرًا في توقعات الشهر املاضي .إال أنه أعلى
قليال من متوسط سعر خ��ام برنت منذ بداية العام عند
 64.76دوالرًا للبرميل.
وم��ن املنتظر أن تبلغ العقود اآلجلة لخام غ��رب تكساس
ال��وس�ي��ط األم�ي��رك��ي  57.96دوالرًا ف��ي امل�ت��وس��ط للبرميل،
م�ق��اب��ل  57.90دوالرًا ف��ي ت��وق�ع��ات ال�ش�ه��ر امل��اض��ي .وبلغ
م�ت��وس��ط س�ع��ر ال �خ��ام األم �ي��رك��ي م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام 57.11
دوالرًا للبرميل.
وق��ال ك��ارس�تن فريتش كبير محللي السلع األول �ي��ة لدى
كومرتس بنك «تواجه سوق النفط أوقاتا صعبة .أوضح
الهجوم على منشأتني للنفط في السعودية أخيرا املخاطر
التي تتهدد إمدادات الخام ،وهذا هو السبب وراء إمكانية
حدوث قفزات لألسعار في أي وقت على األمد القصير».
وتابع «من جهة أخرى ،فإن العوامل األساسية في سوق
النفط تتدهور ،فنمو الطلب يضعف ،وإمدادات النفط من
خارج منظمة أوبك ترتفع بشكل كبير ،وااللتزام باإلنتاج
ل��دى أوب��ك وحلفائها انحسر أخ�ي��را ...ل��ذا ال ن��رى أن قفزة
األسعار في اآلونة األخيرة ستكون مستدامة».
وس �ج �ل��ت أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط أك �ب��ر ق �ف��زة ل �ه��ا ف ��ي ي ��وم واح ��د
خ�لال ثالثني ع��ام��ًا ،بعد الهجوم على منشأتني ألرامكو
السعودية ف��ي وق��ت سابق ه��ذا الشهر تسبب ف��ي توقف

نصف إمدادات النفط من أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وأدى الهجوم إلى ضبابية في السوق وزاد التوترات في
منطقة مضطربة بالفعل ،نظرا للخالفات املستمرة بني
الواليات املتحدة حليفة اململكة وإيران.
وق ��ال ك��ال�ين ب�ي��رت��ش امل�ح�ل��ل ل ��دى وح ��دة اإلي�ك��ون��وم�س��ت
للمعلومات «ف��ي نهاية امل�ط��اف ،يتوقف تأثير الهجمات
ب��ال �ط��ائ��رات امل �س �ي��رة ع �ل��ى أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ع �ل��ى ع��ام�ل�ين
رئ �ي �س �ي�ين :ال��وق��ت ال� ��ذي س�ت�س�ت�غ��رق��ه إع � ��ادة ال�س�ع��ودي��ة
املنشآت املتضررة إلى العمل ،وما إذا كانت ستقع هجمات
أخرى مباشرة».
ورغ��م الهجوم ،فقد ق��ال معظم املحللني إن منظمة أوب��ك
تستطيع مواصلة خفض اإلنتاج حتى نهاية العام القادم،
كما استبعدوا تخفيف العقوبات على إي��ران وفنزويال
قريبًا.
ورغم أن هناك طاقة فائضة كافية لتعويض نقص اإلنتاج،
فقد قال محللون إن النزاع التجاري بني الواليات املتحدة
والصني وزي��ادة اإلن�ت��اج من دول خ��ارج أوب��ك سيكبحان
أسعار النفط على املدى الطويل.
ويتوقع املحللون نمو الطلب العاملي على النفط بني 0.9
مليون و 1.3مليون برميل يوميًا في  ،2019و 0.8مليون
و 1.5مليون برميل يوميًا العام القادم.
وخ�ف�ض��ت إدارة م�ع�ل��وم��ات ال�ط��اق��ة األم�ي��رك�ي��ة توقعاتها
ل�ن�م��و ال�ط�ل��ب ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ف��ي سبتمبر لثمانية
أشهر متتالية إلى  0.89مليون برميل يوميًا.
ومن جهة اإلم��دادات ،قال املشاركون في املسح إن اإلنتاج
م��ن خ��ارج أوب��ك سيواصل االرت �ف��اع م��ع هيمنة ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة ع �ل��ى ن �م��و اإلم� � � � ��دادات ال �ع ��امل �ي ��ة ،وس � ��ط زي � ��ادة
متواضعة من البرازيل والنرويج واملكسيك( .رويترز)

استطالع  :HSBCفي توظيف رؤوس أموالهم

مصدرو السندات واألوراق المالية في المنطقة يخططون لتحوالت كبيرة
أظهرت نتائج االستبيان الخاص بالتمويل املستدام
ُ
واالستثمار لعام  ،2019الذي نشر من قبل بنك ،HSBC
أن أكثر من  90في املئة من الجهات املصدرة للسندات
وال�ق��روض واألوراق املالية األخ��رى في منطقة الشرق
األوس��ط عبرت ع��ن اعتقادها بأنها ستشهد تأثيرات
ح�ق�ي�ق�ي��ة ع �ل��ى أع �م��ال �ه��ا خ�ل��ال ال �ع �ق��د امل �ق �ب��ل ن�ت�ي�ج��ة
للتغيرات املناخية.
كما أن  56في املئة من جهات اإلصدار في املنطقة تأثرت
أع�م��ال�ه��ا واس�ت�ث�م��ارات�ه��ا ب��ال�ف�ع��ل بمشكلة االح�ت�ب��اس
ال�ح��راري ،خصوصًا في منطقة الشرق األوس��ط ،حيث
إنه لم تعبر أي واحدة من جهات اإلصدارعن اعتقادها
بأن أعمالها واستثماراتها ستكون بمأمن من تأثيرات
التغير املناخي على مدى السنوات الثالثني املقبلة.
وب�ن��اء عليه ،أب��دت ج�ه��ات اإلص ��دار ف��ي منطقة الشرق
األوس��ط تفاعلها ف��ي ع��دم ال��وق��وف جانبًا والتخطيط
الت�خ��اذ اإلج� ��راءات ال�لازم��ة ب�ه��ذا ال �ص��دد ،ح�ي��ث بينت
نتائج التقرير أن  86في املئة من جهات اصدار السندات

والقروض واالوراق املالية تخطط لنقل رؤوس االموال
على م��دى السنوات الخمس القادمة إم��ا من األنشطة
ال�ت��ي يمكن أن ي�ك��ون لها ثأثيرعلى القضايا البيئية
واالجتماعية أو تحويلها نحو األنشطة التي تسهم في
ترك أثر إيجابي على املستوى البيئي أو االجتماعي.
وه��ي نسبة عالية ج �دًا مقارنة ب��أق��رب منطقة للشرق
األوسط ،وهي أوروبا ،حيث يتوقع أن يقوم  69في املئة
من املستثمرين فيها بنقل رؤوس أموالهم وتحويلها
باتجاه نشاطات أخرى.
وأظ� �ه ��رت ال ��دراس ��ة أن ال �ج �ه��ات امل� �ص ��درة ف ��ي منطقة
الشرق األوس��ط مدركة تمامًا لقضايا التغير املناخي
وت�ن�ظ��ر إل�ي�ه��ا ك�خ�ط��ر حقيقي وح��اض��ر ع�ل��ى أعمالها
واستثماراتها ،وبأنها تقوم بدمج أهدافها الخاصة
ب�م�ع��ال�ج��ة ت��أث �ي��رات ال�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ��ي واالس �ت��دام��ة في
عملية صنع القرار واالستراتيجيات الخاصة بها.
وق��ال��ت ص��اب��ري��ن رح �م��ن ال��رئ�ي�س��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة ل�ش��ؤون
االس �ت��دام��ة ل�ل�ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا وت��رك�ي��ا

 %86يخططون لتحويل
رؤوس أموالهم نحو أنشطة
ذات أثر إيجابي بيئيا ً
أو اجتماعيا ً
ل��دى بنك « :HSBCيوضح استبيان التمويل املستدام
واالستثمار لعام  2019أن الجهات املصدرة في املنطقة
مدركة تمامًا لتأثير التغير املناخي على بيئة األعمال
واالس �ت �ث �م��ار .واأله � ��م م��ن ذل� ��ك ،أن ن�ت��ائ��ج االس�ت�ب�ي��ان
ت�ظ�ه��ر أن ال �ج �ه��ات امل� �ص ��درة وامل �س �ت �ث �م��ري��ن ي�ق��وم��ون
ّ
بدمج األه��داف املركزة على االستدامة ضمن خططهم

االستراتيجية ،وكذلك حماسهم وإقبالهم على التعامل
باألدوات والسندات االستثمارية الخضراء».
ويشير ه��ذا ال��وع��ي واإلدراك ملخاطر التغير املناخي
أن معظم ج�ه��ات اإلص��دارف��ي منطقة ال �ش��رق األوس��ط
ل��دي�ه��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ل�ل�ح��د م��ن ت��أث�ي��ر أع�م��ال�ه��ا على
ال�ب�ي�ئ��ة وأخ� ��رى ل�ض�م��ان ال�ت��أث�ي��ر اإلي �ج��اب��ي ألع�م��ال�ه��ا
واستثماراتها على املجتمع.
وي��وض��ح التقرير أن ه�ن��اك اهتمامًا كبيرًا بالقروض
امل��رت �ب �ط��ة ب�ت�س�ه�ي�لات ال �ت �م��وي��ل امل �س �ت��دام وال�ح��وك�م��ة
البيئية واالجتماعية  ESGفي املنطقة ،حيث قال  94في
املئة من جهات اإلصدار إن املنتج يبدو «مشجعًا جدًا»
أو «مثيرًا لالهتمام».
وم��ع ذل��ك ،ف��إن املستثمرين في منطقة الشرق األوس��ط
ه ��م األك� �ث ��ر إدراك � � ��ًا ووع� �ي ��ًا ع �ل��ى امل �س �ت ��وى اإلق �ل �ي �م��ي
ل�ل�ع�ق�ب��ات وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت �ح��ول دون ال�ض�ل��وع في
أي استثمارات مرتبطة بالتمويل املستدام والحوكمة
ً
البيئية واالجتماعية بشكل أكبر وأكثر شموال 77 :في

املئة مقابل  61في املئة على املستوى العاملي.
ووفقًا للمستثمرين ،فإن أكبر العقبات والتحديات في
املنطقة تتمثل في عدم قابلية مقارنة بيانات التمويل
املستدام والحوكمة البيئية واالجتماعية بني جهات
اإلصدار ( 54في املئة مقارنة بـ  26في املئة على املستوى
العاملي)؛ وكذلك نقص الخبرة أو املوظفني املؤهلني (46
في املئة مقابل  27في املئة على املستوى العاملي)؛ أو
قلة الطلب من العمالء ( 41في املئة مقابل  20في املئة
على املستوى العاملي).
ك�م��ا أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر أي �ض��ًا أن امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي منطقة
الشرق األوسط إيجابيون بشكل خاص بشأن السندات
الخضراء والتمويل املستدام والحوكمة االجتماعية.
ي��ذك��ر أن م��ا ي�ق��رب م��ن نصف املستثمرين ف��ي املنطقة
  49ف��ي امل�ئ��ة – سيباشرون ول�ل�م��رة األول ��ى ف��ي ش��راءهذه السندات واألدوات ويأخذونها على محمل الجد
على مدى العامني املقبلني ،في حني أن  19في املئة من
املستثمرين سيقومون بزيادة حجم استثماراتهم.
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هل انتهى زمن رواج السندات؟

تريليون دوالر َّ
تبخرت من السوق خالل أسبوعين

ثلث السندات العالمية ..عوائده سلبية
¶ الخوف من الحروب التجارية ساهم في جذب ديون جديدة بتكلفة ضئيلة

ان �خ �ف �ض��ت ق �ي �م��ة س � ��وق ال� �س� �ن ��دات ال �ع��امل �ي��ة ب�ن�ح��و
ت��ري�ل�ي��ون دوالر خ�ل�ال األس �ب��وع�ين األول �ي�ن م��ن شهر
سبتمبر ،في تغير أث��ار في األذه��ان مجددًا التساؤل
ح��ول ما إذا كانت املوجة الصعودية واألي��ام الجيدة
ق��د انتهت ف��ي س��وق ال�س�ن��دات ،وذل��ك حسبما ذك��رت
«فايننشال تايمز».
على م��دى عقود من ال��زم��ان ،سلكت أسعار السندات
م �س��ارًا ص �ع��ودي��ًا ح�ت��ى وص �ل��ت إل ��ى م�س�ت��وي��ات غير
م �س �ب��وق��ة ف ��ي األش� �ه ��ر ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ،وب �ح �ل��ول
نهاية أغسطس ك��ان ه�ن��اك نحو  17تريليون دوالر
من السندات سالبة العائد .وتمثل ه��ذه الكومة من
السندات السالبة العائد ثلث إجمالي سوق السندات
العاملية ،وبلغت أسعارها مستويات مرتفعة للغاية،
بمعنى أن�ه��ا ستحقق خ �س��ارة أك �ي��دة ل�ح��ائ��زي�ه��ا إذا
تمسكوا بها حتى تاريخ االستحقاق.

تالشي الزخم
ويعني االنتعاش األخ�ي��ر ف��ي س��وق السندات وال��ذي
ج��اء مدفوعًا بالخوف م��ن نتائج ال�ح��روب التجارية
والتوقعات بشأن تحفيز البنوك املركزية لألسواق أن

املقترضني استطاعوا جذب املزيد من الديون الجديدة
إلى السوق بتكلفة ضئيلة وربما سالبة.
وه��ذا يعني بطبيعة ال�ح��ال ابتعاد املستثمرين عن
األصول اآلمنة ،لكن بنهاية األسبوع الثاني من شهر
سبتمبر تلقت ه��ذه امل��وج��ة الجنونية صفعة ن��ادرة
أوقفت هذا الزخم وعطلت االتجاه الصعودي.
وقفز العائد على مؤشر «بلومبيرغ باركليز املتعدد»
(املقياس األوسع نطاقًا لسوق السندات الذي يتكون
من ديون قيمتها  58تريليون دوالر) بشكل حاد من
املستوى القياسي املنخفض عند  %1.4إل��ى %1.65
بنهاية الجمعة  13سبتمبر.

خسائر فادحة
وخ�س��رت س��وق ال�س�ن��دات العاملية أك�ث��ر م��ن تريليون
دوالر م��ن ق�ي�م�ت�ه��ا خ�ل�ال  10ج�ل�س��ات ف �ق��ط ،وت��رت��ب
ع �ل��ى ذل � ��ك ت �ق �ل��ص ح �ج��م س � ��وق ال� �س� �ن ��دات ال �س��ال �ب��ة
العائد بنحو  3تريليونات دوالر .وال ت��زال األسعار
مرتفعة عند مستويات تاريخية حتى اآلن ،لكن هذا
ال �ت��راج��ع ال �س��ري��ع ي�ش�ي��ر إل ��ى أن ب�ع��ض ال �ق��وى ال�ت��ي
تدفع املستثمرين الخائفني نحو األصول اآلمنة حول

المستثمرون أصبحوا أكثر انفتاحا ً
على احتمال تفادي االقتصاد
العالمي الركود
كلما كانت ّ
توقعات االقتصاد
أكثر إشراقاً ..تع ّرضت سوق
السندات إلى ضغوط أكبر
ّ
تقلص حجم سوق السندات
السالبة العائد
بنحو  3تريليونات دوالر

العالم بدأت تتالشى .األمر املالحظ أيضًا أن تحركات
ال�ع��ائ��د ك��ان��ت ح ��ادة ،إذ ق�ف��ز ع��ائ��د س �ن��دات ال�خ��زان��ة
األميركية ألجل عشر سنوات من مستوى منخفض
ع �ن��د  %1.46خ�ل�ال أغ �س �ط��س إل ��ى  ،%1.82وارت �ف��ع
عائد السندات األملانية من سالب  %0.71إلى سالب
 ،%0.49والبريطانية من  %0.41إلى .%0.68
ح �ت��ى ت �ك��ال �ي��ف االق � �ت� ��راض ال �ق �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال �ي��اب��ان،
وال �ت��ي م��ن امل�ف�ت��رض خ�ض��وع�ه��ا ل�س�ي��اس��ة «التحكم
ف��ي منحنى ال �ع��ائ��د» ال �ت��ي يطبقها ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
هناك ،ارتفعت من سالب  %0.29إل��ى سالب .%0.15
وأضافت األسواق األوروبية إلى الشعور بأن االتجاه
الصعودي على وشك االنعكاس ،حيث خفض البنك
امل��رك��زي س�ع��ر ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى ال��ودائ��ع ،وأع ��اد تفعيل
برنامج شراء السندات ،في محاولة جديدة لتعزيز
التضخم ،ومع ذلك لم تنخفض عائدات السندات في
املنطقة.
ويبدو املستثمرون اآلن أكثر انفتاحًا على احتمال
تفادي االقتصاد العاملي للركود ،مع التفاؤل بشأن
مبيعات التجزئة األميركية والثقة في أملانيا ،وكلما
كانت التوقعات أكثر إشراقًا تعرضت سوق السندات

ِّ
سيولد الكهرباء بنفسه
منزلك

إنتاج الكهرباء من الضوء الداخلي في المنازل يمثل إنجازاً عظيماً

الوقود األحفوري
في ضوء مطالبات األمم املتحدة ،يبقى التحدي
األصعب أمام الدول والحكومات عامليًا ،أال وهو
ش��رك��ات ال�ن�ف��ط وال� �غ ��از ،ف �ه��ذه ال�ص�ن��اع��ة تشمل
اس �ت �ث �م��ارات ض �خ �م��ة وع �م��ال��ة ك�ث�ي�ف��ة وأن �ش �ط��ة
واعدة.
ل�ي��س م��ن ال�س�ه��ل ت �ح��ول ش��رك��ات م�ث��ل «إك �س��ون
موبيل» أو «شيفرون» بعيدا عن مصادر الوقود
األحفوري وإقناعها بإهمال صناعتها الرئيسية.
ويشير محللون إلى أن ثلث الطلب العاملي على
النفط يأتي من مستهلكي السيارات ،وبالتالي،
ف ��إن ال �ت �ح��ول ن �ح��و امل��رك �ب��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ي�ب��دو
مشكلة لشركات الطاقة على املدى الطويل.
ك �م ��ا ب � � ��دأت ش� ��رك� ��ات ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ك� �ب ��رى م�ث��ل
«فيسبوك» و«غوغل» في اتخاذ خطوات ملموسة
نحو خفض انبعاثات الكربون واالع�ت�م��اد على
الطاقة املتجددة في تشغيل مراكزها ومنشآتها.

تجربتها حققت نجاحا ً
في تحويل الضوء الداخلي
إلى كهرباء باستخدام خاليا
كهروضوئية عضوية
الجيل الثالث من تكنولوجيا
الطاقة الشمسية يتميز
بتكلفته الرخيصة وقدرته
على االستدامة

مولدات ضوئية منزلية
ك �ش��ف ف��ري��ق م��ن ال �ع �ل �م��اء م��ن ال �ص�ين وال �س��وي��د
مؤخرًا أن فكرة املولدات الضوئية املنزلية ربما
تشكل مستقبل البشر والطاقة حول العالم بعد
نجاح تجربتها في تحويل الضوء الداخلي إلى
كهرباء باستخدام خاليا كهروضوئية عضوية.
وتمثل الخاليا الكهروضوئية العضوية الجيل

يقول محللو مصرف «رويال بنك أوف سكوتالند»:
بعد الزخم الذي شهدته السوق خالل شهر أغسطس
م��دع��وم��ًا ب��ال�ت��وق�ع��ات امل�ت�ش��ائ�م��ة ،ف�م��ن امل�ح�ت�م��ل أن
يكون هناك قدر كبير من التعديل في موقفها.
وي �ن �ص��ح م� �ص ��رف «س��وس �ي �ت �ي��ه ج � �ن� ��رال» ال �ع �م�لاء
بتخفيف التعرض ألصول الدخل الثابت ،استجابة
مل ��ا ي � ��رى أن� �ه ��ا ره� ��ان� ��ات «ع ��دوان � �ي ��ة م� �ف ��رط ��ة» ع�ل��ى
احتماالت التيسير النقدي للبنوك املركزية الكبرى.
مع ذلك ،يحجم املحللون واملستثمرون عن القول إن
االت�ج��اه الصعودي املمتد من م��دة بعيدة في سوق
السندات قد انتهى تمامًا ،نظرًا للقوى العميقة التي
تغذيه ،خصوصًا في الفترة الحالية.
يرجع ذلك لطول دورة التوسع االقتصادي العاملية
م�ن��ذ م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د األزم � ��ة ،وال �ت��وت��رات ال�ت�ج��اري��ة
املستمرة بني االقتصادين األكبر في العالم ،لذا يظل
الكثير من املستثمرين مقتنعني بأن مرحلة عائدات
السندات املنخفضة ـــ حقًا ـــ لم تأت بعد( .أرقام)

السعودية :تصنيف «فيتش» ال يعكس
استجابتنا لهجوم «أرامكو»
ش�ك�ك��ت وزارة امل��ال�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ب��إع�لان وك��ال��ة فيتش
العاملية خفض التصنيف االئتماني للمملكة ،مشيرة الى
أن ما تضمنه تقرير الوكالة ال يعكس دالالت استجابة
اململكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو.
وذك � ��رت ال� � ��وزارة أن س��رع��ة اس �ت �ج��اب��ة وم ��رون ��ة أرام �ك��و
ال �س �ع��ودي��ة ل �ل �ه �ج �م��ات ،ع � ��ززت م��وث��وق �ي��ة ال �ش��رك��ة ف��ي
عمليات إمداد الخام إلى األسواق العاملية.
يأتي بيان الوزارة ،عقب خفض وكالة فيتش للتصنيف
االئ �ت �م��ان��ي ،ت�ص�ن�ي��ف ال �س �ع��ودي��ة إل� ��ى « »Aم ��ن «»+A
م� ��ع ن � �ظ ��رة م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة م� �س� �ت� �ق ��رة ،ب �س �ب��ب ال� �ت ��وت ��رات
الجيوسياسية والعسكرية املتزايدة في منطقة الخليج،
ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية.
وأدت هجمات أخيرة بطائرات من دون طيار وصواريخ،
على البنية التحتية للنفط في اململكة ،إلى تعليق مؤقت
ألكثر من نصف إنتاج النفط في اململكة.
وحثت ال ��وزارة« ،فيتش» ،على أن تعيد نظرتها« ،التي
يبدو عليها االستعجال في التصنيف ،وأن تأخذ بعني
االع�ت�ب��ار اس�ت�م��رار واس�ت�ق��رار ال�ع��رض ال��ذي يعكس ثقة

عودة إنتاج النفط السعودي
إلى مستوى ما قبل الهجمات

فكرة المولدات الضوئية
المنزلية قد تشكل مستقبل
البشر والطاقة حول العالم

مزيد من االنخفاض

المملكة تدرس بيع صكوك مقوّ مة بالدوالر

ابتكارٌ جديد في الطاقة الشمسية

ع �ل��ى ه��ام��ش ف �ع��ال �ي��ات ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م
امل�ت�ح��دة ،عقدت جلسة للمناخ ح��ث فيها األم�ين
العام أنطونيو جوتيريس الحكومات والشركات
ع� �ل ��ى االم � �ت � �ث� ��ال أله � � � ��داف خ� �ف ��ض االن� �ب� �ع ��اث ��ات
ال� �ك ��رب ��ون� �ي ��ة وال � �ت � �ح ��ول ن� �ح ��و م � �ص� ��ادر ال �ط��اق��ة
املتجددة كاأللواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وكشف جوتيريس عن مبادرة تضم نحو تسعني
ش��رك��ة ع��امل�ي��ة م��ن مختلف ال ��دول اجتمعت على
ت��وف �ي��ق أع �م��ال �ه��ا م ��ع أه � ��داف خ �ف��ض ان �ب �ع��اث��ات
الكربون إلى الصفر بحلول عام .2050
والى جانب خطابات واجتماعات األمم املتحدة،
احتشد العديد من املتظاهرين خارج مقر الهيئة
ال��دول �ي��ة ب �ن �ي��وي��ورك م�ط��ال �ب�ين ب �ب��ذل امل ��زي ��د من
الجهود لكبح تغيرات املناخ.

إلى ضغوط أكبر.

ال�ث��ال��ث م��ن تكنولوجيا ال�ط��اق��ة الشمسية التي
تحمل في طياتها بديال واعدا ورخيص التكلفة
 عند امل�ق��ارن��ة بالخاليا الشمسية م��ن الجيلنيال �س��اب �ق�ي�ن  -ن� �ظ ��را ل �ت �م �ي��زه��ا ب ��امل ��رون ��ة ن�ت�ي�ج��ة
ص �ن��اع �ت �ه��ا م ��ن ط �ب �ق �ت�ين م ��ن أش� �ب ��اه امل ��وص�ل�ات
املبلمرة.
وتكمن ف�ك��رة الخاليا الكهروضوئية العضوية
في أنه عندما تمتص الخلية «الفوتون الضوئي»
ينتج ع��ن ذل��ك «إل�ك�ت��رون» داخ��ل ذرات البوليمر
لينجم م��ا يسميه ال�ع�ل�م��اء ب �ـ«اإلك��زي �ت��ون» ال��ذي
ينقسم بدوره وتتحرر اإللكترونات وتندمج مع
غيرها لينتج تيار كهربائي.
وال ت� ��زال ه ��ذه ال �ف �ك��رة ق �ي��د ال �ت �ج��ارب وال ��دراس ��ة
ال �ف �ن �ي��ة م� ��ع ت �ح �س�ي�ن ك �ف ��اء ت �ه ��ا ف� ��ي ام �ت �ص��اص
الفوتونات وإط�لاق اإللكترونات ،وهذا ما يعمل
عليه العلماء بجامعتي «لينكوبينغ» السويدية
واألك��ادي �م �ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم وك �ل �ي��ة ال�ع�ل��وم
والتكنولوجيا في بكني.
ن � �ج� ��ح ال � �ع � �ل � �م� ��اء ب ��ال � �ف � �ع ��ل ف� � ��ي إن � � �ت� � ��اج ال �خ �ل �ي ��ة
ال�ك�ه��روض��وئ�ي��ة ك �ه��رب��اء م��ن ال �ض��وء ال��داخ �ل��ي في
امل�ن��ازل ،وه��و م��ا يمثل إن�ج��ازا عظيمًا ربما يجعل
كل منزل يكتفي ذاتيًا ،أي أن األض��واء التي يجري
ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ب��ال �ك �ه��رب��اء ت�ن�ت��ج ه��ي ن�ف�س�ه��ا ك�ه��رب��اء
وهكذا.
بالطبع ،س��وف ت��زداد ك�ف��اءة عمل ه��ذه امل��ول��دات
ال�ش�م�س�ي��ة امل�ن��زل�ي��ة داخ ��ل امل �ن��ازل ب��ال �ت��زام��ن مع
ث ��ورة إن�ت��رن��ت األش �ي��اء وال �ت��واص��ل األف �ض��ل بني
ال�ب�ش��ر واآلل � ��ة .وم ��ا ي�م�ي��ز ه ��ذه ال �ف �ك��رة ،تكلفتها
الرخيصة وقدرتها على االستدامة بالتزامن مع
التطور املستمر في تكنولوجيا الطاقة الشمسية
وال� �س� �ب ��اق ن �ح��و ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ط ��اق ��ة ن�ظ�ي�ف��ة
ورخيصة بعيدا عن الوقود األحفوري(.أرقام)

قال إبراهيم البوعينني الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة
التابعة لشركة أرامكو السعودية إن أرامكو ع��ادت بطاقة
إن�ت��اج النفط إل��ى مستوى م��ا قبل هجمات  14سبتمبر
املاضي على منشأتي نفط تابعتني للشركة.
وأبلغ مؤتمرا في مدينة الفجيرة باإلمارات العربية املتحدة
أن الطاقة استرجعت بالكامل ف��ي  25سبتمبر املاضي.
وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه «املستهدف».

املجتمع الدولي ،في قدرة اململكة على الوفاء بالتزاماتها
تجاه األسواق العاملية».
وف� ��ي  17م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ع � ��ادت إم� � � ��دادات ال�ن�ف��ط
ال�س�ع��ودي��ة بشكل طبيعي ،مل��ا ك��ان��ت عليه قبل الهجوم
على معملني تابعني لشركة «أرام�ك��و» السعودية ،الذي
وقع في  14من ذات الشهر ،وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم
عنه.
في سياق متصل ،أك��دت ال��وزارة أن عجز امليزانية ،يقع
ض�م��ن خ�ط�ط�ه��ا ال �ت��ي ج ��رى اإلع�ل��ان ع�ن�ه��ا ف��ي امل��وازن��ة
العامة للدولة لعام .2019
وتتوقع الحكومة السعودية عجزا بنحو  34مليار دوالر
في موازنة .2019
وكانت «فيتش» قد توقعت عجزا ماليا قدره  6.7في املئة
من إجمالي الناتج املحلي في  ،2019من  5.9في املئة في
2018؛ بسبب السياسة املالية للمملكة وهبوط أسعار
النفط.
وذك ��رت ال��وك��ال��ة أن ه��ذا ال�ه�ب��وط يمثل ري��اح��ا معاكسة
لبرنامج التوازن املالي ،الذي تهدف من خالله الحكومة
ال �س �ع��ودي��ة م ��وازن ��ة امل �ي��زان �ي��ة (ت� �س ��اوي اإلي� � � ��رادات مع
النفقات) بحلول .2023
إلى ذلك ،أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن السعودية تدرس
بيع صكوك ّ
مقومة بالدوالر مطلع أكتوبر الجاري ،ضمن
خطة تقديم قروض ملشاريع الطاقة املتجددة والشركات
املصنعة ملكونات الطاقة املتجددة .واشارت الوكالة إلى
أن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ،ال��ذي تبلغ
قيمته  105مليارات ريال ،سيتكفل بهذه املهمة ،إذ سيقدم
الصندوق قروضًا تصل إلى  1.2مليار ريال اعتمادًا على
ً
ملكية الشركة .كما سيقدم الصندوق تمويال للشركات
في القطاعات األخرى التي ترغب في البدء في استخدام
هذه الطاقة( .أ ف ب ،العربية)

في الربع الثالث على أساس سنوي

ً
عالميا
 %16تراجع عمليات االندماج واالستحواذ
أف � ��ادت ب �ي��ان��ات م ��ن رف�ي�ن�ي�ت�ي��ف أن ع �م �ل �ي��ات االن ��دم ��اج
واالس �ت �ح��واذ ت��راج�ع��ت ع��امل�ي��ا بنسبة  16ف��ي امل�ئ��ة على
أس ��اس س�ن��وي إل��ى  729م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ال��رب��ع الثالث
من العام ،وهو أدن��ى حجم فصلي منذ  ،2016إذ كبحت
ال�ض�ب��اب�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة امل �ت��زاي��دة ال�ش�ه�ي��ة ل�ل�م�خ��اط��رة
لدى الشركات التي ت��درس إب��رام الصفقات .وتأثر إبرام
الصفقات باملخاوف من أن الحرب التجارية بني الواليات
املتحدة وال�ص�ين تدفع النمو االق�ت�ص��ادي العاملي نحو
أدن ��ى م�س�ت��وي��ات��ه ف��ي ع�ش��ر س �ن��وات ،وذل ��ك ب��ال��رغ��م من
أن تمويل ال��دي��ن لعمليات االس�ت�ح��واذ م ��ازال منخفض
التكلفة والت��زال أس��واق األسهم متينة .وق��ال مايكل كار
الرئيس املشارك العاملي لشؤون االندماج واالستحواذ
ل� ��دى م �ج �م��وع��ة غ ��ول ��دم ��ان س��اك��س «ت �ت �ض ��اءل أح �ج��ام
االندماج واالستحواذ ألن هناك مخاوف من أن املخاطر

قد تكون في ارتفاع في عدة نقاط ..في األسواق وغيرها».
وك ��ان ال�ت��أث��ر األب ��رز ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ح�ي��ث ارت�ف��ع
إنفاق املستهلكني بشكل هزيل في فصل الصيف وظل
استثمار الشركات مكبوحا بفعل ال�ت��وت��رات التجارية.
وتراجعت عمليات االن��دم��اج واالستحواذ في الواليات
املتحدة بنسبة  40في املئة على أساس سنوي إلى 246
مليار دوالر ف��ي ال��رب��ع الثالث ،وه��و أدن��ى مستوى ربع
سنوي منذ .2014
وج��اء األداء أف�ض��ل ف��ي آس�ي��ا ،امل�ت�ض��ررة ج��راء امل�خ��اوف
ح�ي��ال مستقبل ه��ون��غ ك��ون��غ ك�م��رك��ز م��ال��ي ع�ق��ب موجة
م��ن االحتجاجات املناصرة للديموقراطية ،لكن بفارق
ليس بالكبير .وتراجع نشاط االندماج واالستحواذ في
املنطقة  %20على أس��اس سنوي إل��ى  160مليار دوالر،
وهو أدنى مستوى منذ ( .2017رويترز)

«بتكوين» دون  8آالف دوالر
انخفضت «بتكوين» دون مستوى  8آالف دوالر ،بعدما
ت��راج�ع��ت خ�ل�ال األس �ب��وع امل��اض��ي ب�ح��وال��ي  20ف��ي امل�ئ��ة،
متجهة نحو تسجيل ت��راج��ع فصلي .وت��راج�ع��ت العملة
االفتراضية األك�ب��ر ف��ي العالم «بتكوين» بنسبة  1.7في
ً
املئة إلى  7881دوالرًا ،خالل تداوالت أمس ،وفقا لبيانات

«كوين ديسك» ،وذل��ك بعدما تجاوزت مستوى  10آالف
دوالر خ�لال يونيو للمرة األول ��ى منذ أوائ ��ل ع��ام .2018
لكن «بتكوين» ال ت��زال مرتفعة خالل العام الحالي حتى
اآلن بنسبة  115في املئة ،وأعلى من أدنى مستوياتها في
 2019البالغ  3400دوالر واملسجل في يناير( .أرقام)
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صافي قيمة الوحدة  0.6661دينار كويتي
كما في 2019/08/31
أعضاء الهيئة اإلدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

253.52%

16.17%

16.96%

2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجيـة ولـم يتـم إغفـال ذكـر أي بيانـات ضروريـة عـن الالسـتثمار بصنـدوق الوطنية االسـتثماري ،كما أن مـا حققه الصنـدوق في السـابق ال يمكن االعتمـاد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

نشاط بورصة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لثاني جلسات هذا األسبوع على انخفاض جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.3%مؤشر السوق األول بنسبة  ،0.4%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 .0.04%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  19.1مليون د.ك من خالل تداول  102.1مليون سهم .شهدت مؤشرات البورصة ً
أداء سلبيا طفيفا وسط استمرار تراجع كبير في قيم وأحجام التداول
بنسبة  30% ،43%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقةُ .يذكر أن قيم تداول الجلسة هي األدنى منذ جلسة السادس من شهر مايو املاضي.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على انخفاض طفيف وسط استمرار تدني قيم وأحجام تداول املؤشر بشكل عام ،حيث ال تزال البورصة تشهد حالة من العزوف النسبي من قبل املتعاملني ،وهو ما انعكس
على اقفال شريحة واسعة من أسهم املؤشر في النطاق السلبي .ال تزال بعض أسهم مؤشر السوق الرئيسي تشهد نشاطا مضاربيا ملحوظا ،وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام تداول املؤشر بنسبة  34%مقارنة
مع الجلسة السابقة .حيث استمرت وتيرة الشراء اإلنتقائي على شريحة من األسهم محققة بذلك مكاسب سوقية ملحوظة ،كما ال تزال شريحة أخرى من األسهم تعاني من الضغوط البيعيةُ .يذكر أن سهم الخليج
للكابالت والصناعات الكهربائية شهد نشاطا معاكسا وسط عمليات بيعية واضحة منهيا الجلسة على خسائر سوقية بلغت  4.1%ومقفال عند مستوى  471فلس ،وذلك عقب ست جلسات متتالية من الصعود.

(نقطة)
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نسبة التغير

مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

ملخص أداء السوق خالل شهر أغسطس
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر على تباين في أداء مؤشراتها وذلك باملقارنة مع إقفالها لشهر ديسمبر  ،2018حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  11.8%محققا
مكاسب سوقية بلغت  599نقطة ،وارتفع مؤشر السوق األول بنسبة  17.2%محققا مكاسب سوقية بلغت  907نقطة ،في حني تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.5%خاسرا بذلك نحو  25نقطة .كما بلغ
املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة خالل الفترة  33مليون د.ك ،أما متوسط أحجام التداول فقد سجلت مستوى  158مليون سهم.

القطاع

وبالنظر إلى مكاسب البورصة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو ،نجد أنها جاءت نتيجة تزامن العديد من املحفزات اإليجابية ،يأتي في صدارة هذه املحفزات جهود كافة األطراف ذات الصلة بالبورصة وسعيهم
في تطويرها على كافة املستويات ،وهو ما ساعد من ارتفاع ثقة األوساط اإلستثمارية في البورصة الكويتية بمختلف فئاتهم ،األمر الذي عزز من ترقية بورصة الكويت وانضمامها إلى مؤشر (،)FTSE Russell
األمر الذي ترتب عليه تدفقات نقدية أجنبية بلغت نحو  1.5مليار دوالر من خالل ثالث مراحل تقريبا ،ناهيك عن امكانية انضمام بالبورصة إلى مؤشر شركة  MSCIلألسواق الناشئة الثانوية اعتبارا من
ُ
ُ
مايو  ،2020وهوما يعني دخول تدفقات نقدية تقدر بنحو  2.8مليار دوالرأمريكي في حال تمت هذه الترقية .يذكر أن هذه الترقية تعد الثالثة ( بعد ترقية مؤشر  ،S&P Dow Jonesومؤشر ،)FTSE Russell
ُ
كذلك عززت أيضا افصاحات الشركات املدرجة لبياناتها السنوية لعام  2018والتوزيعات املجزية من املكاسب السوقية لبورصة الكويت خالل الشهور األولى من العام ،كما ساهمت أيضا البيانات املالية للربع األول
والربع الثاني في استمرار الحالة اإليجابية لدى املتداولني ،وزيادة الشهية اإلستثمارية لديهم ،وهو ما دفع مؤشر السوق العام والسوق األول إلى مواصلة رحلة الصعود وتسجيل أعلى مستوياتهما خالل شهر
يوليو ،وبطبيعة الحال كانت البنوك صاحبة النصيب األكبر من هذه الرحلة ،حيث كان قطاع البنوك بمثابة قاطرة صعود البورصة بشكل عام ،األمر الذي جعله يأتي في صدارة قطاعات البورصة الرابحة ،حيث نما
مؤشر قطاع البنوك بنسبة  19.5%منذ بداية العام ،مما استوجب استحواذه على نحو  63.2%من اجمالي قيم تداول السوق خالل الفترة والبالغة نحو  6.1مليار د.ك 32.5% ،من اجمالي أحجام التداول والبالغة نحو
 29مليار سهم.وفي املقابل رافقت تداوالت شهر أغسطس وسبتمبر بعض العوامل السلبية ،يأتي في مقدمتها وجوب عمليات تصحيحية ،حيث كانت مؤشرات البورصة آنذاك عند مستويات سعرية تاريخية،
األمر الذي استوجب بعض عمليات التصحيح وجني األرباح ،كما أن انحسار املحفزات اإليجابية وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسة اإلقليمية والتي ظهرت على الساحة بني الحني واآلخر ،زاد من حالة الحذر
والترقب ،كذلك تراجعت الشهية اإلستثمارية لدى املتعاملني بشكل كبير ،وهو ما جعل كافة أسهم السوق األول على وجه التحديد تتعرض إلى ضغوط بيعية عنيفة ،اضافة إلى العديد من أسهم السوق الرئيسي،
وهو ما انعكس بنهاية األمر على تراجع كافة مؤشرات البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ الربع األول من العام الجاري .ومع نهاية شهر سبتمبر تتوجه أنظار األوساط اإلستثمارية إلى افصاحات الشركات املدرجة
لبياناتها املالية لفترة التسعة أشهر ،وهو ما ُيعد من أهم املحفزات اإليجابية املرتقبة خالل الفنرة القادمة ،والتي من املمكن أن تقود حركة التداوالت خالل ما تبقى من السنة ،كما أنها تعتبر معيارا استرشاديا لدى
بعض األوساط اإلستثمارية على حجم التوزيعات السنوية املتوقعة للشركات املدرجة.
ُ
وفيما يتعلق بأهم أخبار الشركات املدرجة ،تصدرتها عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك األهلي املتحد البحريني ،اعتمد مجلس إدارة البنك التقارير املعدة من قبل املستشارون العامليني ونتائج دراسات
الفحص النافي للجهالة كما تم اعتماد معدل التبادل النهائي بني سهمي بيتك والبنك األهلي املتحد والبالغ  2.325581سهم من أسهم البنك األهلي املتحد لكل سهم من أسهم بيتكُ ،يعد هذا اإلستحواذ األول من نوعه
في الكويت ،وهو ما سنجم عنه والدة أكبر كيان مصرفي في الكويت وسادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون العربي بإجمالي أصول تناهز ال  94مليار دوالر أمريكي.وعلى الجانب االقتصادي ،وفيما يتعلق
يالسياسة النقدية األمريكية ،وألول مرة منذ عام  2008قام البنك الفيدرالي األمريكي بتخفيض سعر الفائدة مرتني منذ بداية العام بمقدار  0.25نقطة في كل مرة ،لكن املركزي الكويتي خالفه في كليهما ،حيث أبقى
البنك املركزي الكويتي على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ  ،3%وذلك في ضوء رؤيته للتطورات اإلقتصادية واملصرفية وكذلك تحركات أسعار الفائدة العاملية .أما بالنسبة لسعر خام برنت فقد حقق نموا
بنسبة  13.4تقريبا مقارنة مع نهاية العام املاضي ،لكنه شهد العديد من التقلبات خالل هذه الفترة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسة اإلقليمية من جانب  ،والنزاعات التجارية بني واشنطن وبكني من جانب آخر.

5,678.70

-0.31%

q

19,101,674

102,061,758

6,174.78

-0.40%

q

11,230,230

23,976,616

4,713.82

-0.04%

q

7,871,444

78,085,142

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

نجح مؤشر السوق العام وكذلك مؤشر السوق األول خالل تداوالته منذ بداية العام وحتى منتصف شهر يوليو املاضي في تحقيق أطول سلسلة مكاسب سوقية شهرية على اإلطالقُ ،حيث سجل مؤشر السوق
العام قمته السعرية خالل الفترة عند مستوى  6,155نقطة في الرابع عشر من شهر يوليو ،كما سجل مؤشر السوق األول قمته عند مستوى  6,800بذات التاريخ ،وبطبيعة الحال لم يخل هذا الصعود من بعض
الضغوط البيعية وجني األرباح من قبل املتعاملني بني الحني واآلخر ،والتي دفعت املؤشرات إلى التراجع في بعض الجلسات ،أي أن الشهية اإلستثمارية كانت ايجابية بشكل كبير حتى أواخر شهر يوليو املاضي،
وهو ما عزز من قدرة املؤشرات على تحقيق مكاسب شهرية متتالية طيلة السبعة شهور األولى من العام .أما مؤشر السوق الرئيسي فقد غرد بشكل مختلف قليال ،فهو ال يزال يتداول بعيدا دون قمته السنوية
والتي تم تحقيقها في السادس من شهرأبريل املاضي عند مستوى  5063نقطة .أما تداوالت شهر أغسطس وشهر سبتمبر فقد جاءت معاكسة تماما للشهور الستة األولى ،حيث ُمنيت كافة مؤشرات البورصة
بسلسلة طويلة من التراجعات اليومية خالل جلسات هذه الفترة ،وهو ما دفع مؤشرات البورصة إلى الهبوط بشكل حاد مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف شهر مارس تقريبا ،مما قلص كثيرا من األداء
األيجابي السنوي ملؤشر السوق العام والسوق األول ،مع تراجع مؤشر السوق العام إلى مستوى  5393نقطة ومؤشر السوق األول إلى مستوى  5782نقطة وذلك خالل تعامالت جلسة التاسع عشر من شهر
سبتمبر ،غير أن كافة مؤشرات البورصة نجحت في الصعود من أدنى مستوياتها بشكل الفت خالل الجلسات األخيرة من شهر سبتمبر.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

املؤشر
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نسبة التغير

النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعة
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

1,156.30

1.63%

p

10,929

426,016

982.72

0.32%

p

576,497

848,102

864.27

-0.26%

q

5,006,029

12,897,569

731.17

-0.28%

q

21,964

516,096

921.88

0.00%



-

-

939.56

0.40%

p

218,057

444,669

1,003.84

0.09%

p

432,716

1,208,916

1,306.22

-0.54%

q

9,258,752

20,741,074

976.93

0.07%

p

250,438

600,000

928.34

0.00%



1,733,941

35,768,257

1,060.70

0.05%

p

1,592,352

28,611,059

516.53

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة
0.0%
8.3%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا

28.0%

الﺨدمات املالية

9.1%

48.5%

0.6%

التﺄمﲔ

20.3%

اﻻﺗﺼاﻻت

1.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.4%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.5%

السلﻊ اﻻستهالكية

26.2%
3.0%
0.1%

12.6%

املواد األساسية

0.4%

الﻨفﻂ و الغاز

مليون د.ك.

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  2.8مليون د.ك ،لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  947فلس متراجعا بنسبة  ،0.6%وجاء سهم بيت التمويل الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.9مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  675فلس متراجعا بنسبة  ،0.6%ثم جاء سهم بنك الخليج باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.9مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 278
فلس متراجعا بنسبة  .0.4%في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,178مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  4,709مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,347مليون د.ك.

797
832

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

847

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,268
1,598

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.6مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  471فلس متراجعا بنسبة  ،4.1%وجاء سهم شركة التسهيالت التجارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  428الف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  210فلس مرتفعا بنسبة  ،3.5%ثم جاء سهم البنك التجاري الكويتي باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  415الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  500فلس متراجعا بنسبة  .0.2%في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي
املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  644مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  494مليون د.ك

مليون د.ك.

191

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

199

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

255

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

363

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

368

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

2,328
2,347

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

440

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

494

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

644

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,178

الﻨفﻂ و الغاز

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

4,709

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
شركة املبانﻲ

اﻻﺗﺼاﻻت

الﺼﻨاعة
0.8%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

.نشاط السوق األول

البﻨوك

الﺼﻨاعة

440

التﺄمﲔ

1.2%

2.3%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع العقار وقطاع الخدمات املالية وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  20.3% ،28% ،35%على التوالي.

العقار

البﻨوك

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

35.0%

العقار
1.3%

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث كان اإلرتفاع األكبر من نصيب قطاع النفط والغاز بنسبة
 ،1.6%وقطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة  ،0.4%بينما تراجع قطاع البنوك بنسبة  ،0.5%تاله قطاع السلع اإلستهالكية بنسبة  .0.3%خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك
وقطاع الصناعة وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  26.2% ،48.5%و 9.1%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول
الشركة
بنك الكويت الوطني
بيت التمويل الكويتي
بنك الخليج
البنك األهلي املتحد (ش.م.ب)
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
بنك بوبيان
شركة بوبيان للبتروكيماويات
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة هيومن سوفت القابضة
شركة املباني
بنك الكويت الدولي
الشركة املتكاملة القابضة
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)
بنك برقان
بنك وربة
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
مجموعة جي اف اتش املالية (ش.م.ب)
شركة مشاريع الكويت القابضة
شركة ميزان القابضة

خالل  52أسبوع
أدنى سعر (فلس)
أعلى سعر (فلس)

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

6,178,214,635

947.0

-0.6%

1,024.0

767.6

2,779,939

2,928,321

4,709,130,211

675.0

-0.6%

800.0

520.0

1,935,677

2,859,577

847,379,556

278.0

-0.4%

330.0

246.0

1,861,787

6,658,158

2,347,339,334

268.0

-1.1%

299.0

179.1

1,308,628

4,875,514

1,267,547,071

719.0

-0.7%

834.0

652.2

793,354

1,102,035

1,597,780,021

554.0

0.0%

622.0

466.5

539,422

973,983

408,604,581

764.0

1.1%

1,070.0

723.0

496,803

649,031

2,327,957,693

538.0

0.0%

603.0

435.0

373,380

693,484

381,990,000

3125.0

1.5%

3,500.0

2,910.0

194,404

62,891

796,501,686

764.0

0.1%

800.0

541.5

170,598

224,950

292,360,149

271.0

0.4%

329.8

219.2

167,031

618,604

89,980,000

409.0

-0.7%

890.0

360.0

147,365

362,211

321,265,289

225.0

-0.4%

261.0

143.8

133,468

594,625

832,125,000

317.0

0.3%

385.7

245.7

129,264

409,177

373,500,000

249.0

0.4%

265.0

205.0

129,188

521,103

346,245,661

315.0

0.0%

415.0

304.0

29,959

94,504

266,374,773

71.1

-1.3%

102.0

63.0

18,490

260,000

440,000,000

220.0

-0.5%

233.0

183.5

18,140

82,518

179,945,850

578.0

-0.3%

665.0

401.0

3,334

5,930

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

هامش الربح
اإلجمالي
ُتحلل هذه النسبة الربح
اإلجمالي للمبيعات من أجل
تقييم العوامل المؤثرة على
هامش الربح اإلجمالي ،على
سبيل المثال ،زيادة تكاليف
السلع والزيادة في حجم
المنافسة وغيرها.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

20,859,756

46.3

-0.6%

49.8

29.5

840,170

17,724,829

19,922,759

30.6

-3.8%

43.1

30.6

220,014

6,991,130

شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
شركة اإلنمــاء العقارية
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت
البنك التجاري الكويتي

شركة اإلنمــاء العقارية
الشركة األولى لالستثمار
مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

21,517,253

26.8

0.4%

37.8

24.0

128,613

4,796,617

2,772,000

13.2

0.0%

22.9

11.1

56,560

4,259,838

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

الشركة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

98,877,647

471.0

-4.1%

495.0

346.0

1,635,739

3,436,493

73,178,056

406.0

1.0%

499.0

370.0

1,589,838

3,903,234

20,859,756

46.3

-0.6%

49.8

29.5

840,170

17,724,829

37,746,734

231.0

0.9%

392.0

177.0

453,049

1,963,688

73,178,056

406.0

1.0%

499.0

370.0

1,589,838

3,903,234

996,028,000

500.0

0.0%

650.0

410.0

338,543

676,925

شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

98,877,647

471.0

-4.1%

495.0

346.0

1,635,739

3,436,493

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

21,896,644

83.0

3.8%

108.0

25.5

280,516

3,344,439

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

21,896,644

83.0

3.8%

108.0

25.5

280,516

3,344,439

شركة أبيار للتطوير العقاري
شركة التعمير لإلستثمار العقاري
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

الشركة األهلية للتأمني
الشركة األولى لالستثمار
شركة الصالحية العقارية
شركة طيران الجزيرة

86,000,000

430.0

0.0%

450.0

401.0

248,970

579,000

19,922,759

30.6

-3.8%

43.1

30.6

220,014

6,991,130

171,249,620

334.0

1.2%

350.0

313.0

210,565

636,141

199,000,000

995.0

2.3%

995.0

700.0

199,235

202,100

13,840,938

12.5

0.0%

19.3

11.5

39,262

3,112,548

4,944,000

20.6

11.4%

45.9

17.0

49,532

2,424,610

37,746,734

231.0

0.9%

392.0

177.0

453,049

1,963,688

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
الشركة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

4,944,000

20.6

11.4%

45.9

17.0

49,532

2,424,610

9,041,898

38.8

9.6%

89.0

29.1

16.228

505

16,374,075

69.9

7.5%

82.0

55.0

797

11,583

4,785,000

29.0

7.4%

36.5

12.9

0

10

24,794,000

77.0

5.5%

120.0

64.8

4

50

شركة التعمير لإلستثمار العقاري
شركة مجموعة الراي االعالمية
شركة عقار لالستثمارات العقارية
شركة تصنيف وتحصيل األموال
شركة منشات للمشاريع العقارية
شركة املجموعة البترولية املستقلة

86,667,450

460.0

5.0%

490.0

379.0

197

420

الشركة القابضة املصرية الكويتية (ش.م.مصرية)

440,362,184

500.0

4.2%

500.0

310.0

16,692

33,733

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

21,896,644

83.0

3.8%

108.0

25.5

280,516

3,344,439

شركة أسيكو للصناعات
شركة مجموعة عربي القابضة

46,342,613

139.0

3.0%

197.1

125.0

29,943

216,551

16,085,489

93.0

2.9%

94.5

60.0

139,866

1,512,460

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أموال الدولية لالستثمار

6,499,845

36.0

-20.0%

87.3

35.0

4,419

113,891

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

28,912,256

45.5

-12.3%

98.0

39.0

658

14,066

شركة بيت االستثمار الخليجي
شركة األرجان العاملية العقارية

17,885,809

44.0

-10.8%

82.8

36.4

25,685

588,502

28,885,000

109.0

-9.2%

176.0

109.0

436

4,000

شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع)

50,342,809

58.2

-9.1%

87.0

53.5

588

10,100

5,552,722

31.5

-9.0%

82.0

30.5

42,080

1,330,002

11,277,266

26.2

-8.1%

32.8

20.2

31,486

1,200,210

7,622,637

24.9

-6.0%

49.9

19.3

15,210

596,850

34,085,928

82.5

-5.2%

99.9

49.8

22,377

271,145

45,121,705

58.5

-5.7%

84.9

53.0

354

6,056

الشركة

الشركة الكويتية السورية القابضة
شركة منازل القابضة
شركة رمال الكويت العقارية
شركة نور لالستثمار املالي
شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية (ش.م.ع)

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)
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العرض متاح اليوم فقط

قهوة مجانية لعمالء
«برقان» في توبيز إستيت

متدربو ومتدربات الدفعة الـ 28من أكاديمية األهلي

تخ َّرج فيها  627متد ِّرباً ومتدربة حتى اآلن

«األهلي» يحتفل بتخريج الدفعة الـ 28في أكاديميته
اح�ت�ف��ل ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي م��ؤخ�رًا
بتخريج الدفعة الثامنة والـعشرين في
أكاديمية األهلي ،حيث ك� ّ�رم  27موظفًا
أك �م �ل��وا ب �ن �ج��اح ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي
امل� �ك� �ث ��ف ،ال � � ��ذي اس �ت �م ��ر ل �ف �ت ��رة أرب �ع ��ة
أسابيع.
ت �ض �م �ن��ت ال � � ��دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ث��ام �ن��ة
والعشرين جزأين متكاملني ،الجزء االول
رك��ز ع�ل��ى ال�ج��ان��ب ال�ن�ظ��ري األك��ادي �م��ي،

بينما رك��ز ال�ج��زء الثاني على التدريب
امليداني في أفرع البنك األهلي الكويتي،
وذلك إلتاحة الفرصة للمتدربني ملعرفة
الجانب العملي ف��ي العمليات اليومية
وتزويدهم باملهارات العملية.
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل ��ى أن ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
ال �ك��وي �ت��ي ق ��د أن �ش��أ أك��ادي �م �ي��ة األه �ل��ي
الستقطاب وت��دري��ب الخريجني الجدد
والباحثني ع��ن فرصة عمل ف��ي القطاع

امل�ص��رف��ي .وق��د تمكنت األك��ادي�م�ي��ة من
رفع كفاءة املشاركني وتطوير مهاراتهم
وإم � �ك� ��ان� ��ات � �ه� ��م ال� �ح ��ال� �ي ��ة وت��وظ �ي �ف �ه��ا
الح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �ب� �ن ��ك ،ب �م ��ا ي �ت �ي��ح ل�ه��م
استخدام طاقاتهم ملمارسة مهام عملهم
ب �ك��ل ث �ق��ة وب� ��راع� ��ة .وس� �ي ��واص ��ل ال�ب�ن��ك
األهلي الكويتي أداء دوره االجتماعي
الفاعل من خ�لال دع��م أكاديمية األهلي
وغيرها من املبادرات.

وق ��د ت �خ��رج م��ن أك��ادي�م�ي��ة األه �ل��ي 627
م� �ت ��درب ��ًا ح �ت��ى اآلن .وي � �ح ��رص ال �ب �ن��ك
األه �ل��ي ع�ل��ى ت��أه�ي��ل ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
ل �ل �ع �م��ل ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي .وه ��ذا
التأهيل ال ي�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة على البنك
األه� �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي ف �ح �س��ب ،ب ��ل ي�ش�م��ل
القطاع املصرفي ككل ،ويساعد الشباب
ع�ل��ى اك�ت�س��اب م�ع��رف��ة فعلية ف��ي مجال
األعمال املصرفية.

نظمه «بوبيان» و«كلينكا» و«تكوين» في مول 360

ماراثون القراءة الخيري 2600 ..مشارك
من مختلف األعمار
حقق ماراثون القراءة الخيري السادس،
ال��ذي نظمه بنك بوبيان ،بالتعاون مع
م��رك��ز ك�ل�ي�ن�ك��ا دن �ت��ل ل�لاس �ن��ان ومكتبة
تكوين ف��ي م��ول  360االس�ب��وع املاضي،
نجاحًا كبيرًا من خ�لال ع��دد املشاركني،
ال��ذي ت�ج��اوز  2600م�ش��ارك م��ن مختلف
األعمار ،بإجمالي تبرعات تجاوزت 15
ألف دينار.
وي�ع�ت�ب��ر «م ��اراث ��ون ال� �ق ��راءة ال �خ �ي��ري»،
ال ��ذي ب��دأ ان�ط�لاق�ت��ه ف��ي سبتمبر 2017ـ
م��ن الفعاليات ال�ف��ري��دة م��ن نوعها على
مستوى الكويت واملنطقة ،حيث تتولى
«مكتبة تكوين» توفير الكتب ،ويتبرع
ك��ل م��ن «ب�ن��ك ب��وب�ي��ان» و«م��رك��ز كلينكا
دن �ت��ل ل�ل�اس �ن ��ان» ب�م�ب�ل��غ دي� �ن ��ار واح ��د
ع ��ن ك ��ل  10ص �ف �ح��ات ت �ج��ري ق��راء ت �ه��ا،
وي � �خ � �ص� ��ص ع � ��ائ � ��د امل � � � ��اراث � � � ��ون ل ��دع ��م
وم �س��اع��دة ال�ط�ل�ب��ة غ�ي��ر ال �ق��ادري��ن على

استكمال دفع مصروفاتهم الدراسية.
وق��ال محمد ال�ص�ف��ي ،م��ن م��رك��ز كلينكا
دن� �ت ��ل ل�ل�أس� �ن ��ان ،ان م� ��ا ت �ح �ق��ق خ�ل�ال
امل� ��اراث� ��ون ال� �س ��ادس ي �ق �ت��رب م �م��ا ج��رى
ت �ح �ق �ي �ق��ه ف � ��ي امل� � ��اراث� � ��ون� � ��ات ال �خ �م �س��ة
السابقة ،سواء من حيث عدد املشاركني
او حجم التبرعات التي سيجري التبرع
ب� �ه ��ا م� ��ن ب ��وب� �ي ��ان وك �ل �ي �ن �ك��ا مل�ص�ل�ح��ة
املعسرين من الطلبة.
م��ن جانبه ،ق��ال امل��دي��ر التنفيذي إلدارة
االت� �ص ��االت وال �ع�ل�اق��ات امل��ؤس �س �ي��ة في
البنك ،قتيبة البسام :ان اهداف املاراثون
ع ��دي ��دة ،اول� �ه ��ا ال �ت �ث �ق �ي��ف ل�ل�ج�م�ي��ع من
خ�ل�ال ال� �ق ��راءة ،وال �ث��ان��ي امل�س��اه�م��ة في
ت �ع �ل �ي��م ط� �ف ��ل م� �ع� �س ��ر ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى ان
ب� �ن ��ك ب ��وب� �ي ��ان ي �س �ع��ى م� ��ن خ �ل��ال ه ��ذه
الفعاليات واالنشطة إل��ى املساهمة في
خدمة املجتمع ،من خالل مبادرات غير

قتيبة البسام

جانب من ماراثون القراءة الخيري

ت�ق�ل�ي��دي��ة ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة مختلف
ش� ��رائ� ��ح امل �ج� �ت �م ��ع ،خ ��اص ��ة ت� �ل ��ك ال �ت��ي
تحتاج الدعمني املادي واملعنوي.
واوض��ح البسام انه وبعد ما تحقق من
نجاح في ماراثون القراءة الخيري خالل
دورات� � ��ه ال� �س ��ت ،ف��إن��ه س �ي �ج��ري تنظيم
ال�س��اب��ع ب ��إذن اهلل ف��ي ي�ن��اي��ر او ف�ب��راي��ر
املقبل ،وبصورة أكبر إلمكانية الوصول
إل ��ى ش��ري �ح��ة أك �ب��ر م ��ن م�ح�ب��ي ال �ق ��راءة
والنجاح في تحقيق اه��داف اوس��ع كان
يهدف إليها املاراثون منذ دورته األولى.
تقول األدي�ب��ة بثينة العيسى ،مؤسسة
مكتبة تكوين :انها أطلقت فكرة ماراثون
ال � �ق � ��راءة ال� �خ� �ي ��ري وت �ن �ظ �ي �م��ه وت��وف �ي��ر
ال �ك �ت��ب ،ث ��م ات �ف �ق��ت م ��ع «ب �ن��ك ب��وب �ي��ان»
و«م��رك��ز كلينكا دنتل لألسنان» لتولي
الجانب املالي من هذا املشروع الخيري
ال� �ث� �ق ��اف ��ي ،ح �ي ��ث وف � � ��رت امل �ك �ت �ب��ة ل �ه��ذا

املاراثون  2000كتاب.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ع �ب��داهلل ب��وف�ت�ين ،ال��ذي
ي ��واظ ��ب ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م ��اراث ��ون
ال � �ق ��راءة م �ن��ذ ب ��داي ��ة ان �ط�لاق �ت��ه األول� ��ى،
ح �ض��ر امل ��اراث ��ون ال� �س ��ادس م��ع زوج �ت��ه
وأوالده ،وع�ك��ف ك��ل منهم على ال�ق��راءة
في املواضيع التي تهمه.
أم � ��ا ذك� ��ري� ��ات امل� �ط� �ي ��ر ،ال �ح��اص �ل��ة ع�ل��ى
م��اج �س �ت �ي��ر إدارة أع � �م� ��ال ،وت �ع �م��ل ف��ي
م �ج��ال ال �ت��دري��ب ،ف �ت �ق��ول ان �ه��ا ت�ح��رص
على ح�ض��ور م��اراث��ون ال �ق��راءة الخيري
مع زوجها منذ ب��دأ في سبتمبر ،2017
وانها تقرأ كل ي��وم حوالي  100صفحة
في كتب تختارها غالبًا من الروايات.
وم��ن اململكة العربية السعودية ،شارك
في هذا امل��اراث��ون الخيري الثقافي علي
أحمد رضي وابنته حنان اللذان حضرا
من اململكة مع باقي أفراد العائلة.

محمد الصفي

«آغنر» تطلق مجموعة جديدة
من الساعات الرجالية والنسائية
ت �ع �ت �ب��ر س ��اع ��ة آغ� �ن ��ر ق �ط �ع��ة ك�لاس�ي�ك�ي��ة
ح��دي�ث��ة ،ت�م��ت إع ��ادة تصميمها وإع ��ادة
تفسيرها لتالئم تطلعات الرجال والنساء
ف��ي ال�ت�ص�م�ي��م ب��أن��اق��ة ألك �ث��ر م��ن خمسة
عقود .في مجموعة خريف  /شتاء 2019
الجديدة ،تعيد العالمة التجارية تعريف
رموز التصميم الخاصة باألناقة الفخمة
م��ن خ�ل�ال م�ج�م��وع��ة م��ن س��اع��ات ال�ع�م��ل
التي تالئم املكتب واملساء بكل سهولة.
ت �ت �ص��در امل �ج �م��وع��ة س ��اع ��ة «ك��ات��ان �ي��ا»،
وه��ي قطعة مذهلة ببساطة تفاصيلها.
ت�ت�م� ّ�ي��ز ح� ��دوة ال �ح �ص��ان ،امل �ق �ت��رن��ة ب ��دار

أو ال �ق��رص م��ع ن��اف��ذة ال�ت��اري��خ
وع��داد ال�ث��وان��ي ،تعتبر فيرارا
س ��اع ��ة رائ� �ع ��ة ال �ص �ي��اغ��ة ت�ع��د
بأسلوب ووظائف استثنائية.
ي �س �ت �ك �ش��ف آغ� �ن ��ر ال � �ف� ��روق ال��دق �ي �ق��ة
ف��ي ال�س��اع��ات ال�ف��اخ��رة ال�ت��ي يمكن أن
ت �ض�ف��ي أي �ض��ا س �ح��را ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة
الخريف  /الشتاء الجديدة املتوافرة في
متاجر آغنر واملحال الفاخرة في جميع
أنحاء الشرق األوسط.

ع �ل��ى إن �س �ت �غ��رام @ ،BurganBankKuwaitأو
االتصال بمركز خدمة العمالء على .1804080

 1000دينار لكل رابح

«الخليج» يعلن الفائزين
في سحب الدانة
أج � � � � � ��رى ب� � �ن � ��ك ال � �خ � �ل � �ي ��ج
س�ح��ب ال��دان��ة األس�ب��وع��ي
ب � �ت� ��اري� ��خ  29س �ب �ت �م �ب��ر،
وأع � � �ل� � ��ن م� � ��ن خ �ل��ال � ��ه ع��ن
أسماء الفائزين الخمسة
خ � �ل� ��ال ال� � �ف� � �ت � ��رة م � � ��ن 22
إل� ��ى  26س �ب �ت �م �ب��ر 2019
ب �ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة ق�ي�م��ة كل
منها  1000دينار كويتي
أسبوعيًا.
وف � � �ي � � �م� � ��ا ي � � �ل� � ��ي أس � � �م� � ��اء
ملصق سحب حساب الدانة
ال �ف��ائ��زي��ن ال �خ �م �س��ة ل�ه��ذا
األس �ب��وع :ن��زي��ه ع�ب��دال�ح�م�ي��د ،ع�ل��ي رض��ا فتح ال� ��ذي س�ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ب�ق�ي �م��ة م�ل�ي��ون
اهلل غ�ل��ام� ��ي ،ط ��ال ��ب ح� �س�ي�ن ع� �ل ��ي ال � �ص� ��راف ،دينار كويتي.
ب ��در رخ �ي��ص ال� �ب ��دري ،ع �ب��د اهلل م�ن�خ��ي خلف ويشجع بنك الخليج عمالء ال��دان��ة على زي��ادة
الفضلي.
ف ��رص ف ��وزه ��م ع ��ن ط��ري��ق زي � ��ادة امل �ب��ال��غ ال�ت��ي
ه� � ��ذا ،وي � �ج� ��ري ب� �ن ��ك ال �خ �ل �ي��ج س� �ح ��ب ال ��دان ��ة يجري إيداعها في الحساب ،باستخدام خدمة
األخ �ي��ر ف��ي  16ي�ن��اي��ر  ،2020وس�ي�ت�خ�ل��ل ه��ذا ال��دف��ع اإللكتروني الجديدة املتاحة عبر موقع
ال�س�ح��ب ت�ت��وي��ج م�ل�ي��ون�ي��ر ال��دان��ة ل �ع��ام  2019البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

«وربة» ُيعلن
الرابحين الـ 5في «السنبلة»
أعلن بنك وربة ،سحب السنبلة االسبوعي السابع
وال�ث�لاث�ين ف��ي ت�م��ام ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة ظهرًا
من يوم الخميس؛ هذا وقد تم اإلعالن عن الفائزين
ال �خ �م �س ��ة ب� �ح� �ض ��ور م �م �ث��ل ع� ��ن وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب
السنبلة السابع والثالثني ،فقد توج  5رابحني من
عمالء بنك ورب��ة حصل كل منهم على  1000دينار
كويتي وه��م :اح�م��د ص�لاح ن��اص��ر امل�س�ب��اح ،محمد
ن ��اص ��ر م �ش �ع��اب امل� �ط� �ي ��ري ،م �ط �ل��ق س� �م ��ران م�ط�ل��ق
العازمي ،عبد اهلل حسني جوهر علي ،وغازي عبيد
مرضي العنزي.
يمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبني
بتوفير األم��وال وتحقيق ع��وائ��د مالية ثابتة على
أرص��دت �ه��م ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ب��االض��اف��ة ال ��ى ف��رص
ل�ل�ف��وز ب �ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة ط ��وال ال �ع��ام .وت�م��اش�ي��ًا مع
رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله املصرفية
بما يتوافق م��ع تحقيق املصلحة وال�ف��ائ��دة األكبر
لعمالئه ون�ظ�رًا لتنامي ق��اع��دة عمالئه والتجاوب
الكبير ال��ذي لقاه الحساب ،يعيد بنك ورب��ة إطالق

متوافرة في متاجر العالمة الفارهة في منطقة الشرق األوسط

االزي � � ��اء ،ب�ش�ك��ل أك �ث��ر وض��وح��ا ف��ي ه��ذه
ال�س��اع��ة ال��رائ �ع��ة ل�ل�س�ي��دات ،ال �ت��ي تجمع
بني املجوهرات الحديثة املذهلة والجمال
التقليدي.
ي�ض�ي��ف ق ��رص ال �س��اع��ة امل �ص �ق��ول م��ن أم
ال �ل��ؤل��ؤ م��زي��دا م��ن ال ��وض ��وح ع �ل��ى وج��ه
ال �س��اع��ة ال � ��ذي ي �ت��م ت �م �ي �ي��زه ب �م��ؤش��رات
م ��رص� �ع ��ة ،واإلط � � � ��ار األن � �ي ��ق ع �ل��ى ش�ك��ل
ح ��دوة ح �ص��ان ،وال� ��ذي ي ��ذوب بسالسة
ّ
في السوار املعقد ليمنح الساعة أناقة ال
مثيل لها.
س��اع��ة أخ� ��رى رائ �ع��ة ل �ل �س �ي��دات م��ن ه��ذه
امل�ج�م��وع��ة ه��ي ت�ك��ري��م ل�لأن��وث��ة املطلقة -
أب��ري �ل �ي��ا .ي�ت��م ت�ع��ري��ف ال �س��اع��ة ب��واس�ط��ة
ال� � ��رق� � ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �م� � ّ�ي� ��ز ك� � ��ل ت� �ف� �ص� �ي ��ل م��ن
تفاصيلها .في إط��ار ص��ورة ظلية رائعة،
ت �ض��م ال �س��اع��ة واح � ��دة م ��ن أك �ث��ر األوج ��ه
الرائعة التي صممتها آغنر على اإلطالق.
ت� ّ
�زي��ن ال�ك��ام�ي�ل�ي��ا ال�ب�ي�ض��اء  -ال �ت��ي تمثل
رم��زا للحب والعشق  -اللوحة القماشية
للقرص ال��ذي ح��ددت��ه سلسلة رائ�ع��ة من
املؤشرات الالمعة واملعدنية.
الساعة التي تحدد نغمة مجموعة الرجال
هي آغنر فيرارا .مع امليزات املبسطة التي
تعيد ت�ح��دي��د ال��وض��ع ال��راه��ن للساعات
ال��ذك��وري��ة ،تتميز ف �ي��رارا ب��أن�ه��ا مبهجة
ورياضية وعصرية .س��واء كانت الحافة
م �ت �ع��ددة األوج � ��ه م ��ع األخ ��ادي ��د امل �م �ي��زة

أعلن بنك برقان عن تعاونه مع توبيز إستيت،
املتخصصة في تحضير القهوة ذات الجودة
العالية ،بمناسبة اليوم العاملي للقهوة ،حيث
سيتمكن عمالء بنك برقان من الحصول على
أي م��ن أن ��واع ال�ق�ه��وة امل�ف�ض�ل��ة ل��دي�ه��م مجانًا
ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء  1أك �ت��وب��ر ال �ج��اري .وال �ع��رض
م �ت��اح ل �ي��وم واح� ��د ف �ق��ط ،ف ��ي اث �ن�ي�ن م ��ن أف ��رع
توبيز إستيت ،وهما شرق والشويخ.
ي �ه��دف ال�ب�ن��ك إل ��ى إرض� ��اء ج�م�ي��ع ع�م�لائ��ه مع
هذا العرض املمتع ،حيث يحرص بنك برقان
ع�ل��ى ت�ج��اوز ت��وق�ع��ات ع�م�لائ��ه م��ن خ�لال ط��رح
عروض مستمرة تحوز إعجابهم.
ملعرفة املزيد حول أحدث عروض بنك برقان،
أو أي من منتجاته وخدماته ،يمكن للعمالء
زيارة أي من فروع بنك برقان أو صفحة البنك

أسماء الفائزين في سحب السنبلة

ّ
حساب «السنبلة» بحلة جديدة ومتطورة في 2019
تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ،حيث
ق��ام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
ل�ل�ج��وائ��ز ال�ن�ق��دي��ة وال�ع�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ص��ل عليها
العمالء لتصل الى أكثر من مليون دينار كويتي!

اتحاد معاهد التدقيق الداخلي األوروبي

«المحاسبة» يشارك
في مؤتمر ECIIA

مجموعة
متنوعة من
ساعات AIGNER
الجديدة

شارك وفد من ديوان املحاسبة في املؤتمر السنوي
التحاد معاهد التدقيق الداخلي األوروبي ،ECIIA
وال ��ذي ان�ع�ق��د ف��ي ل��وك�س�م�ب��ورغ خ�ل�ال ال�ف�ت��رة من
 18حتى  20سبتمبر  ،2019ف��ي امل��رك��ز األوروب��ي
ّ
للمؤتمرات ،وك��ان املؤتمر ح��ول موضوع «تبني
التغيير واالبتكار في التدقيق الداخلي».
ومثل الديوان في املؤتمر كل من مدقق أول صادق
الغتم ،ومدقق مساعد نوف الرومي بإدارة الرقابة
على التسويق واالستثمار للجهات النفطية.
وقال صادق الغتم ان املؤتمر اشتمل على العديد
من ورش العمل وم��ن أه��م املواضيع التي طرحت
هي دور الذكاء االصطناعي في التدقيق الداخلي،
وأث� ��ر ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ع �ل��ى ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي،
باإلضافة إلى التحديات املستقبلية التي تواجه
التدقيق الداخلي في القطاع العام.
وأشار الغتم الى أن إحدى ورش العمل تطرقت إلى
أهمية إجراء برامج ضمان الجودة والتحسني من
قبل األط��راف الخارجية والتي تهدف إل��ى التأكد
م��ن االل� �ت ��زام ب��إط��ار امل �م��ارس��ات امل�ه�ن�ي��ة ال��دول �ي��ة
وك��ذل��ك تقييم ك�ف��اءة وفعالية التدقيق الداخلي،
ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى ت �ح��دي��د ف� ��رص ال �ت �ح �س�ين ،حيث
ت��م ال�ت�ع��رف م��ن خ�لال تلك ال��ورش��ة على التجربة
الهولندية.

صادق الغتم ونوف الرومي

وأضافت نوف الرومي أن املؤتمر سلط الضوء على
أه��م املخاطر التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي
في عام  2020والتي تركزت في ثالث بنود رئيسية
وهي األمن السيبراني وحماية البيانات باإلضافة
إل��ى ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التخريبية
وأخ �ي��را ال�ت�غ�ي��رات التنظيمية ،وكيفية استخدام
التكنولوجيا للحد من املخاطر التشغيلية.
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الديفندر الجديدة متأ ِّلقة في معرض فرانكفورت للسيارات

جناح الند روفر في معرض فرانكفورت

زيارة معرض فرانكفورت للسيارات بدعم ورعاية من «علي الغانم وأوالده»

نادي مالك ديفندر الكويت يحضرون إطالق «الندروفر ديفندر» طراز ٢٠٢٠
بدعم ورعاية من شركة علي محمد ثنيان
الغانم وأوالده للسيارات ،وكيل سيارات
الندروفر البريطانية ،وبدعوة خاصة من
الشركة األم ،حضر وفد من فريق الجديدة
ك�ل�ي��ا ،ب �ت��اري��خ  ١٠سبتمبر ال �ف��ائ��ت .وق��د
تلقى أعضاء الفريق من مديري وكبيري
مهندسي شركة الن��دروف��ر عرضًا خاصًا
مل��واص �ف��ات وم ��زاي ��ا ال��دي �ف �ن��در ال �ج��دي��دة،
وسياسات الشركة التسويقية وشريحة
الزبائن املستهدفة.

فئة جديدة
وتعتبر سيارة الندروفر ديفندر الجديدة
ك�ل�ي��ا ،ال��رائ��دة لفئة ال �س �ي��ارات ذات ال��دف��ع
الرباعي ،والتي توفر صالبة وقدرة عالية
ع �ل��ى ال �ت �ح �م��ل وق � ��درة ع��ال �ي��ة ع �ل��ى ع�ب��ور
املوانع الطبيعية ،وفي نفس الوقت توفر
سيارة الندروفر ديفندر الجديدة مستوى
عاليا من الراحة واألم��ان ،وتوفير الوقود
ع�ل��ى ال �ط��رق امل��دن �ي��ة .وت�س�ت�ه��دف س�ي��ارة
الن ��دروف ��ر دي �ف �ن��در ال �ج��دي��دة ف�ئ��ة واس�ع��ة
م��ن ال��زب��ائ��ن ،ح�ي��ث تجمع م��ا ب�ين محبي
ال��رح�لات والطبيعة واالستخدام اليومي
في آن واحد في جو من الفخامة والراحة،
لذلك تعتبر الديفندر الجديدة األولى في
هذه الفئة.

قدرات كبيرة
وت��وف��ر س �ي��ارة دي �ف �ن��در ال �ج��دي��دة هيكال
صلبا مصمما المتصاص اشد الصدمات،
التي من املمكن أن تتعرض لها أثناء عبور
األراض � ��ي ال ��وع ��رة ،ح �ي��ث ي �ت �ك��ون الهيكل

أعضاء نادي ديفندر الكويت في لقطة تذكارية

م� ��ن ش �ب �ك��ة م �ع��دن �ي��ة م �ح �ي �ط��ة ب ��ال ��رك ��اب
توفر الصالبة العالية للهيكل .كما توفر
أجهزة التعليق السميكة والقوية مرونة
كبيرة لعبور كل أن��واع املوانع الطبيعية،
وف��ي ذات ال��وق��ت توفر راح��ة على الطرق.
ويتكون نظام التعليق املستقل بالكامل
ف��ي األم � ��ام وال �خ �ل��ف م��ن أذرع م�ص�ن��وع��ة
م��ن ال�س�ب��ائ��ك امل�ع��دن�ي��ة م��دع�م��ة ب ��أذرع من
الفوالذ الصلب .كما توفر داخلية السيارة
ص�لاب��ة غير مسبوقة ب��أي س�ي��ارة مدنية

المقصورة الداخلية

سبق تصنيعها بتاريخ السيارات ،حيث
ان داخ�ل�ي��ة ال��دف �ن��در ال �ج��دي��دة ال تحتوي
على البالستيك ،بل ج��رى تصنيعها من
سبائك املغنيزيوم ذات الصالبة العالية،
وج � � ��رى ط�ل��اؤه� ��ا ب �ط �ب �ق��ة خ ��اص ��ة ت��وف��ر
امل �ل �م��س ال �ن��اع��م امل�ل�ائ��م ل �ب �ش��رة االن �س��ان،
وفي ذات الوقت املقاومة العالية للخدوش
والصدمات.
وقد جرت تجربة سيارة ديفندر الجديدة
ب��االص �ط��دام ب��رص �ي��ف اس�م�ن�ت��ي ب��ارت �ف��اع

 ٢٠س��م ع�ل��ى س��رع��ة  ٤٠ك �ل��م/س م��ن دون
حدوث أي أضرار بالسيارة او الهيكل .كما
تستطيع سيارة الندروفر ديفندر الجديدة
خوض املياه حتى عمق  ٩١سم مع خلوص
أرض � ��ي ي �ب �ل��غ  ٢٩س� ��م ،وه� ��ي ق� � ��درات غ�ي��ر
مسبوقة بتاريخ صناعة السيارات.

مواصفات لجميع االستخدامات
وتوفر سيارة الندروفر ديفندر الجديدة
م��واص �ف��ات ت�ل�ائ��م ج �م �ي��ع ال �ف �ئ��ات ،حيث

ت�ت��راوح م��ا ب�ين م��واص�ف��ات الفخامة التي
ت �ت �م �ث��ل ف ��ي ال �خ �ش��ب ال �ط �ب �ي �ع��ي وامل �م �ي��ز
ب� �ج� �م ��ال ال � �ش � �ك� ��ل ،وم � �ق� ��اوم� ��ة ال � �خ� ��دوش
م ��ع ال �ج �ل��د ال �ط �ب �ي �ع��ي امل � �ق� ��اوم وال �س �ق��ف
البانورامي وال��دواس��ات القابلة لالنطواء
وعجالت تصل لحجم  ٢٢انشا .كما تتوفر
امل� ��واص � �ف� ��ات ال �ع �م �ل �ي��ة مل �ح �ب��ي ال ��رح�ل�ات
وت �ت �م �ث��ل ف ��ي ال ��ون ��ش األم� ��ام� ��ي ب� �ق ��درة ٤
أطنان ونصف الطن مع كمبريسر الهواء
العالي القدرة والقادر على نفخ العجالت

بأقل من  ٣٠ثانية ،بعد قضاء يوم جميل
وسط الطبيعة .كما توفر سيارة الندروفر
ديفندر الجديدة كليا للركاب  ١٢مخرجا
كهربائيا لجميع أن��واع األج�ه��زة تتراوح
ب�ين م �خ��ارج ال�ط��اق��ة ب �ـ ١٢ف��ول��ت وم�خ��ارج
 USBوم� �خ ��ارج  ،USB-Cوك��ذل��ك ي�ت��واف��ر
م �خ��رج ك�ه��رب��اء م�ن��زل��ي ب �ق��وة  ٢٤٠ف��ول��ت.
ك �م��ا ت �ت��واف��ر أي �ض��ا ال �س �ل��ة ال �ع �ل��وي��ة ذات
التحمل العالي مع السلم الجانبي األنيق،
وال� � � ��ذي ي� �س ��اع ��د ل� �ل ��وص ��ول إل � ��ى ت��رت �ي��ب
األغ � ��راض ع �ل��ى ال �س �ل��ة أو ل �ل �ص �ع��ود ،إل��ى
خ�ي�م��ة ال �س �ق��ف ل�ش�خ�ص�ين ال �ت��ي ت��وف��ره��ا
ش��رك��ة الن ��دروف ��ر ،وامل �ص �ن��وع��ة م��ن أج��ود
األقمشة التي توفر ال��راح��ة وال��دفء لنوم
شخصني في وسط الطبيعة بأمان بعيدا
ع ��ن ج �م �ي��ع م ��ا ق ��د ي �ه��دد االس �ت �م �ت��اع في
ال��رح �ل��ة .وت �ت��واف��ر مل�ح�ب��ي ال �ب��ر وال�ق�ن��ص
عجالت حديدية بحجم  ١٨انشا مع سقف
قماشي م ��دروس ق��اب��ل ل�لان�ط��واء ،ويتيح
لجميع الركاب الوقوف بالسيارة ،متيحا
لهم الفرصة للتصوير او الصيد .ويتوفر
أيضا لسيارة ديفندر الجديدة صندوق
خ� ��ارج� ��ي مل� �س� �ت� �ل ��زم ��ات ال� � ��رح� �ل��ات ،ال �ت��ي
ي �ت �ع��ذر ت�خ��زي�ن�ه��ا داخ� ��ل ال �س �ي��ارة ،وذل��ك
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى راح ��ة ون �ظ��اف��ة ال�س�ي��ارة
اثناء االستمتاع بالطبيعة.
وف��ي ختام الرحلة ،يتوجه أع�ض��اء فريق
نادي مالك ديفندر الكويتي بجزيل الشكر
لشركة علي محمد ثنيان الغانم وأوالده
للسيارات على دعمهم للفريق وأنشطته
لرفع اسم الكويت عاليا بجميع األنشطة
واملجاالت.

باقة مزايا تتضمن تأميناً شامالً وصيانة وتوفير سيارة بديلة

«كايكو» تواصل عروض التأجير على سيارات مازدا
ت � ��واص � ��ل ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة الس� �ت� �ي ��راد
ال�س�ي��ارات ،كايكو الشايع والصقر ،الوكيل
املعتمد ل�س�ي��ارات م��ازدا ف��ي ال�ك��وي��ت ،أق��وى
ع��روض التأجير على جميع سياراتها ،إذ
حرصت بمناسبة املوسم الدراسي الجديد
على تقديم هذا العرض لالستمتاع بقيادة
سيارات مازدا على طرق الكويت.
وي �ش �م��ل ع� ��رض ال �ت��أج �ي��ر ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ال �س �ع��ر ال �ت �ن��اف �س��ي ،ب ��اق ��ة م ��زاي ��ا ت�ت�ض�م��ن
تأمينا ش��ام�لا وص�ي��ان��ة خ�ل�ال ف�ت��رة العقد
وت��وف �ي��ر س �ي��ارة ب��دي �ل��ة .وك ��ل ذل ��ك ل�ض�م��ان
راحة بال العمالء.
وي �ش �م��ل ال� �ع ��رض ال �ج��دي��د أش �ه��ر س �ي��ارات
مازدا مثل مازدا  CX9ومازدا  6الحاصلتني
على جوائز عديدة خالل السنوات املاضية.
وت �ت �م �ي��ز م � � ��ازدا  CX9ب��ال �س�ل�ام��ة ال �ف��ائ �ق��ة
وال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ال � ��ري � ��اض � ��ي وم � � �ح � ��رك ح �ج��م
 L 2.5ت� � ��ورب� � ��و ب� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة SKYACTIV
 TECHNOLOGYوقوة  231حصانا.
س� �ي ��ارة م � ��ازدا  ،CX9س� �ي ��ارة ك � ��روس أوف ��ر
عائلية ال�ح�ج��م ذات ث�لاث��ة ص �ف��وف ،تحدت
تصميم ومزايا القيادة التقليدية املتوقعة
م��ن ال �س �ي��ارات م��ن ف�ئ�ت�ه��ا .ال� �ـ  CX9أب �ه��رت
ص �ن��اع��ة ال� �س� �ي ��ارات ،وف� � ��ازت ب��ال �ع��دي��د من
ال �ج��وائ��ز .ف�م�ق�ص��ورت�ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة تحبس
األنفاس وقيادتها تجربة ال مثيل لها.
ام ��ا م � ��ازدا  ،6ب��اع �ت �ب��اره��ا امل ��ودي ��ل ص��اح��ب
ال� � ��ري� � ��ادة ف� ��ي ت �ش �ك �ي �ل��ة م � ��ودي �ل��ات م � � ��ازدا،
فلطاملا كانت االكثر اناقة بفضل تصميمها
الديناميكي وأج�ن�ح��ة ن�م��وذج�ي��ة بتصميم

 CX9مازدا

مازدا 6

ث�لاث��ي األب� �ع ��اد .وت�ع�ت�ب��ر م� ��ازدا  6ال�س�ي��ارة
امل �ث ��ال �ي ��ة ل �ل �س ��ائ ��ق ،ان� �ه ��ا س � �ي� ��ارة ص ��ال ��ون
رياضية شخصية مجهزة بكل ما يلزم في
قمرة القيادة التي تم تخصيصها ملساعدتك
على االستمتاع بالقيادة.
محرك البنزين عالي الكفاءة SKYACTIV-G
ذو ال�ح�ق��ن امل�ب��اش��ر يحقق ك �ف��اءة استهالك

ملصق العرض من الشركة الكويتية الستيراد السيارات

وق��ود تصل لغاية  15ف��ي امل�ئ��ة .واب�ت�ك��ارات
االم� ��ان ت�ش�م��ل ن �ظ��ام امل �س��اع��دة ع�ل��ى ال�ب�ق��اء
ف��ي امل�س��ار ،ن�ظ��ام التنبيه عند ال�خ��روج من
املسار ونظام مراقبة النقطة العمياء .بينما
امل �ق �ص��ورة ال��داخ �ل �ي��ة ت�ت�م�ي��ز ب �ن �ظ��ام MZD
 CONNECTال��ذي يمنحك ات�ص��اال متفوقا
باالنترنت ونظام مالحة متطورا.

وص��رح أشيش ت�ن��دون ،املدير العام لشركة
كايكو قائال «العميل يمثل اولويتنا دائما،
ل ��ذل ��ك ن �ح��ن ن �ع �م��ل ج ��اه ��دي ��ن ع �ل��ى ت �ق��دي��م
ع� � ��روض وخ � ��دم � ��ات ت �ل �ي��ق ب ��اس ��م ال �ع�ل�ام��ة
التجارية اليابانية املميزة».
وق��ال ن��ادر ساملة م��دي��رأول قطاع السيارات:
«نحن ف��ي كايكو عموما نعلم ب��أن العمالء

 CX-5مازدا

لديهم ثقافة السيارات ويتابعون بدقة كل
جديد ،لذلك نحرص على ارضائهم بتقديم
اف�ض��ل التكنولوجيا ف��ي ال�س�ي��ارات وأق��وى
ال� �ع ��روض وم ��ن ض�م�ن�ه��ا ع� ��روض ال�ت��أج�ي��ر
التنافسية».
ودع��ت «كايكو» العمالء ال��ى االستفادة من
ع��روض التأجير الحصرية من خالل زيارة

م �ع��ارض م� ��ازدا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال ��ري أو م ��ازدا
بوتيك االول من نوعة في مجمع األفنيوز.
يعود تاريخ  Mazdaإل��ى أكثر من ً 90
عاما،
و Kaicoشريكتها م�ن��ذ  50ع� ً
�ام��ا .تأسست
«ك� ��اي � �ك� ��و» ف � ��ي ع� � ��ام  1936وت � �ع� ��د واح� � ��دة
م ��ن ال��رك��ائ��ز ال��رئ �ي �س �ي��ة مل �ج �م��وع��ة ال �ش��اي��ع
التجارية.
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الملك سلمان وولي عهده ينعيان الفغم
نعى العاهل السعودي ،امللك سلمان بن عبد العزيز ،حارسه الشخصي ،اللواء عبد العزيز الفغم،
الذي قتل فجر األحد ،على يد صديقه .واستقبل امللك سلمان في قصره بمدينة ّ
جدة ،والد الفغم،
وع��ددا من أف��راد أسرته ،مقدما التعازي لهم ،وناعيا الفغم بالثناء عليه .وقال امللك سلمان ،إن
الفغم كان متفانيا في عمله ،وخدمة وطنه .وذكرت «واس» أن والد وأشقاء الفغم ،وابنيه ،تقدموا
بالشكر للملك سلمان على مواساته لهم .ونشرت «واس» صورا أخرى تظهر استقبال ولي العهد
األمير محمد بن سلمان ،ألسرة الفغم ،قائال إن «وفاته مؤملة على الجميع».
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«هدفهم اإلستراتيجي بضرب «أرامكو» هو إثبات أنهم حمقى»

ابن سلمان :األولوية للحل السياسي مع إيران
من الهجوم اإلرهابي على شركة أرامكو إلى حرب اليمن
وتدخالت إيران في المنطقة ،وصوال ً إلى قضية مقتل الصحافي
جمال خاشقجي ،ملفات عدة تطرق إليها وأوضحها ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان في حديث لبرنامج « 60دقيقة»
على قناة «سي .بي .إس» األميركية ،حيث قال إنه يتفق مع وزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو في أن هجوم «أرامكو» كان إعالن
حرب من طرف إيران ،وانه يأمل أال يكون الرد على إيران عسكرياً بل
سياسياً ،مؤكداً أنه في حال لم يجتمع العالم على ردع إيران ،فإن
مزيداً من المخاطر ستأتي منها أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى
«أرقام خيالية».
قال ولي العهد السعودي إن هجوم «أرامكو»
ل��م ي�ض��رب ق�ل��ب ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ال �س �ع��ودي ،بل
ض ��رب ق�ل��ب ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ال �ع��امل��ي وع �ط��ل ما
يقارب  5.5في املئة من احتياج العالم للطاقة،
احتياج أميركا والصني والعالم بأسره.
وعن عدم منع هكذا هجوم رغم إنفاق اململكة
م � �ل � �ي ��ارات ال� � � � � ��دوالرات ع �ل ��ى ش � � ��راء األس �ل �ح��ة
وامل �ن �ظ��وم��ات ال��دف��اع �ي��ة ،ق ��ال اب ��ن س �ل �م��ان إن
ال �س �ع��ودي��ة ه ��ي ب �ح �ج��م ق � ��ارة ت �ق��ري �ب��ًا ،ف�ه��ي
أكبر من غ��رب أوروب��ا كلها ،ولديها تهديدات
م��وج��ودة من  360درج��ة ،ويصعب تغطية كل
هذه التهديدات بشكل كامل.
وع��ن السبب اإلستراتيجي ال��ذي جعل إي��ران
ت�ض��رب «أرام �ك ��و» ،ق ��ال« :أع�ت�ق��د أن�ه��ا حماقة،
ال ه ��دف إس�ت��رات�ي�ج�ي��ا ،ف�ق��ط األح �م��ق ه��و من
يهاجم  5في املئة من إم��دادات العالم ..الهدف
اإلس �ت��رات �ي �ج��ي ف �ق��ط ه��و إث �ب��ات أن �ه��م حمقى
وه��ذا م��ا ف�ع�ل��وه» .واض ��اف« :ب�لا ش��ك نعم هو
عمل حربي من قبل ايران».

العالقة مع أميركا

هجوم «أرامكو» إعالن
حرب ..وأتمنى أن يكون الرد
سياسيا ً ال عسكريا ً
محمد بن سلمان مع نورا أودونيل خالل المقابلة مع برنامج « 60دقيقة»

جميعنا نرغب في لقاء
ترامب وروحاني ..لكن
اإليرانيين هم من يرفضون
لم آمر بقتل خاشقجي..
وأتحمل المسؤولية
ّ
كقائد في السعودية

الحل السياسي أفضل
وعن تأثير وقوع حرب بني السعودية وإيران
على املنطقة ،أشار ابن سلمان إلى أن املنطقة
ت�ش�ك��ل ت�ق��ري�ب��ًا  %30م��ن إم � ��دادات ال �ط��اق��ة في
ال� �ع ��ال ��م ،وت �ش �ك��ل ت �ق��ري �ب��ا  %20م ��ن امل �ع��اب��ر
ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وت �ش �ك��ل ت�ق��ري�ب��ا  %4من
الناتج القومي العاملي ،تخيلوا أن تقف هذه
األم ��ور ال�ث�لاث��ة .ه��ذا معناه ان�ه�ي��ار االقتصاد
ال �ع��امل��ي ك�ل��ه ول �ي��س ف�ق��ط ال �س �ع��ودي��ة أو دول
الشرق األوسط.
وع��ن استعداد اي��ران للمجازفة بحرب بهدف
ت �ح �س�ي�ن م ��وق� �ف� �ه ��ا ،وال� � �خ� � �ي � ��ارات امل� �ط ��روح ��ة
مل��واج �ه �ت �ه��ا ،ق� ��ال اب� ��ن س �ل �م��ان« :ب �ل�ا ش ��ك إذا
ل��م ي �ق��م ال �ع��ال��م ب��ات �خ��اذ م��وق��ف ح� ��ازم ورادع
إلي � ��ران ،ف �س��وف ن ��رى ت�ص�ع�ي�دًا أك �ب��ر ،وس��وف
تهدد مصالح العالم ،وسوف تتعطل إمدادات
الطاقة ،وس��وف تصل أسعار النفط إلى أرقام
خ�ي��ال�ي��ة ل��م ن��ره��ا ف��ي ح�ي��ات�ن��ا» .وح ��ول خيار

وح��ول ع��دم علمه بالعملية ،ق��ال ول��ي العهد
ال �س �ع��ودي« :ال�ب�ع��ض يعتقد أن�ن��ي ي�ج��ب أن
أكون على علم بما يقوم به  3ماليني شخص
يعملون للحكومة السعودية ي��وم�ي��ا ..ومن
املستحيل أن يرفع الثالثة ماليني تقاريرهم
ال �ي��وم �ي��ة ل �ل �ق��ائ��د أو ث ��ان ��ي أع �ل ��ى رج� ��ل ف��ي
حكومة اململكة».
وع � ��ن ات � �ه ��ام اث� �ن�ي�ن م ��ن أق� � ��رب م �س �ت �ش��اري��ه
ب�ت��دب�ي��ر ه ��ذه امل ��ؤام ��رة ،ق ��ال ان التحقيقات
ق ��ائ �م ��ة ،وم� �ت ��ى م ��ا ث �ب �ت��ت ال �ت �ه �م��ة ع �ل��ى أي
ش�خ��ص ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن م�ن�ص�ب��ه ف�س��وف
يحال للمحكمة من دون أي استثناء.

ال تهديد من أي صحافي
والتهديد يأتي من تص ّرفات
من قتلوا خاشقجي
المهم أن نتعلم
من أخطائنا وال نكررها
إعالن الحوثي
وقف النار إيجابي ويدفع
بالنقاش السياسي

ال��رد ال�ع�س�ك��ري ،ق��ال«:أرج��و ع��دم ح��دوث ذل��ك،
ألن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من
الحل العسكري» .وحول لقاء ترامب وروحاني
لصياغة صفقة جديدة ،قال ابن سلمان« :بال
ش��ك ه��ذا م��ا يطلبه ال��رئ�ي��س ت��رام��ب ،وه��ذا ما
ن�ط�ل�ب��ه ج�م�ي�ع��ًا ،وم ��ن ال ي��ري��د ال �ج �ل��وس على
الطاولة هم اإليرانيون».

إنهاء حرب اليمن
وع��ن إن �ه��اء ح��رب ال�ي�م��ن وال �ح��ل ال ��ذي ي��راه،
ق��ال األمير محمد« :إذا أوقفت إي��ران دعمها
مل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال �ح��وث��ي ،ف �س��وف ي �ك��ون ال�ح��ل
ال �س �ي��اس��ي أس �ه��ل ب �ك �ث �ي��ر ..ن �ح��ن ن �ف �ت��ح كل

امل � �ب� ��ادرات ل �ل �ح��ل ال �س �ي��اس��ي داخ � ��ل ال �ي �م��ن،
ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد».
وع��ن اس �ت �ع��داده ل�ل�ت�ف��اوض إلن �ه��اء ال �ح��رب،
اض ��اف اب ��ن س �ل �م��ان« :ن �ح��ن ن �ق��وم ب��ذل��ك كل
يوم ،لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى
تطبيق ع�ل��ى األرض ،وإع�ل�ان ال�ح��وث��ي منذ
عدة أيام وقف إطالق النار من جانبه نعتبره
مبادرة إيجابية التخاذ خطوة جديدة للدفع
بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر».
وع ��ن ت �ف��اؤل��ه ب��اس�ت�م��رار وق ��ف إط�ل�اق ال�ن��ار
وص ��وال إلن �ه��اء ال �ح��رب ،أج� ��اب« :ان ��ا كقائد
ً
يجب أن أكون متفائال كل يوم ،ال أستطيع أن
أكون متشائمًا ..إذا كنت متشائمًا ،فيجب أن

أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر».

قضية خاشقجي
ح��ول قضية الصحافي جمال خاشقجي ،أكد
اب ��ن س�ل�م��ان أن ��ه ل��م ي��أم��ر ب�ق�ت�ل��ه .وق� ��ال« :ت�ل��ك
كانت جريمة شنيعة وأن��ا لم آم��ر بها ،لكنني
أت �ح� ّ�م��ل ك��ام��ل امل �س��ؤول �ي��ة ب�ص�ف�ت��ي ق��ائ��دا في
السعودية ،خاصة أن الجريمة ارتكبها أف��راد
يعملون لدى الحكومة ،فعندما ترتكب جريمة
بحق م��واط��ن س�ع��ودي م��ن قبل مسؤولني في
الدولةّ ،
علي أن أتحمل املسؤولية» ،مشيرا إلى
أن قتل خاشقجي كان خطأ ،مما يتطلب اتخاذ
إجراءات كي ال يتكرر هذا األمر مستقبال.

«إذا ثبت التعذيب فسيكون أمراً بشعاً للغاية»

إطالق الهذلول بيد المدعي العام ..وسأتابع القضية
ع��ن حقوق امل��رأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة ووج��ود
محتجزات في السجن ،السيما لجني الهذلول ،ق��ال االمير محمد بن
سلمان ان «السعودية دولة تحكمها القوانني ،وقد ال أتفق مع بعض هذه
القوانني ،لكن طاملا أنها قوانني موجودة اليوم يجب احترامها حتى يجري
إصالحها» .وأض��اف أن مسألة إط�لاق س��راح لجني الهذلول تعود إلى
املدعي العام ،الذي يمثل سلطة مستقلة ،لكنه قال إنه سيتابع شخصيا
هذه املسألة ،مبينا أنه إذا كان ما يقال عن تعذيب الهذلول صحيحا،
فسيكون أمرا بشعا للغاية ،ألن الدين اإلسالمي يحرم التعذيب ،كما أن

القوانني السعودية والضمير اإلنساني يمنعان التعذيب.
وح��ول االن �ت �ق��ادات ل��ه واالن�ط�ب��اع ب��أن��ه ال ي��ؤي��د ح�ق��وق امل ��رأة وحقوق
اإلنسان جراء استمرار سجن الناشطات ،رغم تعهده بتغيير اململكة
والحديث عن اإلسالم املعتدل ،والسماح للنساء بالحصول على مزيد
من الحقوق .قال ولي العهد السعودي« :يؤملني هذا االنطباع ،ويؤملني
أن البعض ينظر إلى الصورة من خانة ضيقة جدا ،أتمنى أن الجميع
ي��أت��ي إل��ى ال�س�ع��ودي��ة ،وينظر إل��ى ال��واق��ع وي�ق��اب��ل ال�ن�س��اء وامل��واط�ن�ين
السعوديني ويحكم بنفسه».

طهران :رئيس إحدى الدول أوصل رسالة لروحاني من السعودية

عبد المهدي:هناك استعداد لتقديم تنازالت
ق��ال رئيس ال ��وزراء ال�ع��راق��ي ع��ادل عبد امل�ه��دي إنه
يعتقد أن السعودية تبحث عن السالم والتهدئة،
م�ش�ي��را إل ��ى أن ه �ن��اك اس �ت �ع��دادا ل�ت�ق��دي��م ت �ن��ازالت
وفتح ملفات كانت مغلقة ،في حني أعلنت إيران أن
الرئيس حسن روح��ان��ي تلقى  -عبر دول��ة ثالثة -
رسالة من السعودية.
وخالل مقابلة مع قناة الجزيرة ،أضاف عبد املهدي
أن ��ه «ي �ج��ب ال �ع �م��ل ع �ل��ى إب �ع ��اد ش �ب��ح ال �ح ��رب عن
املنطقة ،ألن ال��دم��ار واألذى سيصيبان الجميع»،
معربًا عن اعتقاده بأن «هناك الكثير من املؤشرات
ع �ل��ى أال أح � ��د ي ��ري ��د وق � ��وع ال� �ح ��رب ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
باستثناء إسرائيل».
وأوض ��ح عبد امل�ه��دي أن زي��ارت��ه للسعودية كانت

م��ن أج��ل التهدئة ،وأن ح��ل األزم��ة ف��ي اليمن يمكن
ّ
أن ي �م��ث��ل م�ف�ت��اح��ا ل �ح��ل أزم� ��ة ال �خ �ل �ي��ج ،م��ؤك �دًا أن
ج�م�ي��ع ال � ��دول امل�ع�ن�ي��ة ب ��األزم ��ة ف��ي ال �خ �ل �ي��ج ،وم��ن
ض�م�ن�ه��ا أم �ي ��رك ��ا ،ت �ت �ح��دث ع ��ن امل� �ف ��اوض ��ات ،وأن
السعودية وإيران مستعدتان للتفاوض .ولفت إلى
أن «الحديث عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة
الخليج ،سيضعنا أمام طريق مسدود».

رسالة إلى طهران
على صعيد متصل؛ أفاد علي ربيعي الناطق باسم
ّ
الحكومة اإلي��ران�ي��ة ب��أن روح��ان��ي تلقى رس��ال��ة من
السعودية ،سلمها له رئيس إحدى الدول ،مردفا أن
طهران مستعدة للحوار إذا غيرت الرياض سلوكها

في املنطقة ،وأوقفت الحرب في اليمن.
في غضون ذلك ،أكد عباس موسوي الناطق باسم
ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة أن ب �ل�اده م�س�ت�ع��دة لخفض
ال �ت��وت��ر م��ع ال �س �ع��ودي��ة ،إذا م��ا ك ��ان ال �ط��رف اآلخ��ر
م�س�ت�ع��دا .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة األن �ب ��اء اإلي��ران �ي��ة (إرن ��ا)
ع �ن��ه« :ه �ن ��اك دائ �م ��ا إم �ك��ان �ي��ة ل �ح��ل ال �ن ��زاع ��ات من
خالل الحوار ،وإيران ال ترفض جهود أولئك الذين
ّ
يرغبون في تجنب انعدام األمن في املنطقة ،نعلن
دائ�م��ا أن�ن��ا ن��دع��م ه��ذه اإلج � ��راءات ،س��واء ف��ي شكل
مباشر أو غير مباشر».

خفض التوتر
وأض � ��اف م ��وس ��وي« :س��اب �ق��ا ب��ذل��ت دول ف��ي آس�ي��ا

وأوروبا جهودا ،وأبلغت إيران ،ورحبت إيران بهذه
الجهود ،لكن الجانب اآلخر ليس مستعدا ،وعندما
ي �ك��ون م�س�ت�ع��دا ف�ن�ح��ن م�س�ت�ع��دون أي �ض��ا لخفض
التوتر».
وك��ان ��ت ت �ق��اري��ر أش � ��ارت إل ��ى أن ع �ب��د امل �ه ��دي ق��دم
خالل زيارته للسعودية ،األسبوع املاضي ،مقترحا
ّ
للحوار مع إي��ران «يتلخص في مطالبة السعودية
بالجلوس إل��ى ط��اول��ة ح��وار لتخفيف ال�ت��وت��ر في
املنطقة».
وع��ن احتمال زي��ارة عبد املهدي قريبا لطهران،
قال موسوي« :نرحب بزيارته إذا رغب باملجيء،
ول� �ك ��ن ل� ��م ي �ت ��م ت �ح��دي ��د أي ش � ��يء ح �ت ��ى اآلن».
(الجزيرة .نت ،أف ب)

نقل تمثاله من الموصل إلى مكان مجهول

التحاق الساعدي بوزارة الدفاع العراقية
أف� ��اد ب �ي��ان ص� ��ادر م��ن وزارة ال ��دف ��اع ال �ع��راق �ي��ة،
بالتحاق ال�ف��ري��ق عبد ال��وه��اب ال�س��اع��دي ،قائد
ُ
قوات مكافحة اإلرهاب ،املقال أخيرًا من منصبه،
بالوزارة ،اعتبارًا من أمس.
وكان الساعدي أكد أنه جندي ،وسيمتثل ألوامر
القائد العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء عادل
عبد املهدي بإقالته ،درءا للفتنة ،وسيقدم نفسه
للتقاعد املبكر.
واس�ت�ب�ع��د ع�ب��د امل �ه��دي ال �س��اع��دي م��ن منصبه،
مثيرًا غضبًا في ال�ع��راق ،حيث رأى مراقبون أن
ّ
القرار جاء نتيجة تدخل إيران .وكان عبد املهدي
أع� �ل ��ن ،األح� � ��د ،ت�م�س�ك��ه ب � �ق� ��راره« :ال ت ��راج ��ع عن
قرارنا ..والعسكري عليه تنفيذ األوامر» .كما ذكر
أن «الساعدي يخطئ بنقل األمر الى اإلعالم».

إزالة التمثال

ً
ف��ي س�ي��اق متصل ،أزال��ت ق��وة أمنية تمثاال

للساعدي ف��ي منطقة ح��ي ال�ن��ور باملوصل،
ً
ونقلته ،ليال ،إلى مكان مجهول.
وكان نحات من املوصل يدعى عمر الخفاف
ن�ح��ت ال�ت�م�ث��ال ف��ي ديسمبر ال �ع��ام امل��اض��ي،
وك��ان منصوبًا تمهيدًا إلزال ��ة ال�س�ت��ار عنه،
ل�ك��ن ال�س�ل�ط��ات ال��رس�م�ي��ة ف��ي ب �غ��داد منعت
ذلك.
وت � � � � ��داول ن� ��اش � �ط� ��ون ص� � � ��ورة ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
َّ
خلو املكان من
التواصل االجتماعي أظهرت
التمثال.
وب� �ع ��د رف � ��ع ال� �ت� �م� �ث ��ال ،ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ع��ن
م �ح��اف �ظ��ة ن �ي �ن��وى أح �م��د ال �ج �ب��وري رئ�ي��س
ال��وزراء بإزالة صور «القادة اإليرانيني» من
امل��وص��ل« :نطلب منك إص ��دار أم��ر ب��رف��ع كل
ص��ور ال �ق��ادة اإلي��ران�ي�ين م��ن امل��وص��ل وبقية
املحافظات ،حفاظًا على السيادة والكرامة
العراقية»( .السومرية .نيوز ،أ ف ب)

رفع تمثال الساعدي من حي النور بالموصل أمس | إنترنت

وفي سؤال عن ماذا كان يعتقد عندما سمع
أن أش �خ��اص��ًا ُم �ق��رب�ي�ن م �ن��ه وف� ��ي ح�ك��وم�ت��ه
ارت�ك�ب��وا م�ث��ل ه��ذه ال�ج��ري�م��ة ،وأن الحكومة
األميركية تعتقد أنه هو من أمر بها ،قال ولي
العهد ملحاورته« :أعتقد أن ما ذكرتيه غير
ُ
صحيح .ال بيان رسميًا أع�ل��ن م��ن الحكومة
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �خ �ص ��وص .ال ت��وج��د
م�ع�ل��وم��ة أو دل �ي��ل واض� ��ح ع �ل��ى أن شخصًا
قريبًا مني ق��ام ب��أم��ر مثل ه��ذا ..ت��وج��د تهم،
وه ��ي ت �ح��ت ال �ت �ح �ق �ي��ق .ل �ك��ن م ��رة أخ � ��رى ،ال
يمكنك أن تتصوري األل��م ال��ذي نعاني منه
كحكومة جراء جريمة كهذه».
وع � � ��ن اس� �ت� �ن� �ت ��اج االس � �ت � �خ � �ب � ��ارات امل ��رك ��زي ��ة
األميركية بثقة متوسطة إل��ى عالية ب��أن ولي
العهد استهدف شخصيا خاشقجي ،او على
األرج��ح أم��ر بقتله .اج��اب اب��ن سلمان« :أتمنى
أن يجري إخراج هذه املعلومات إلى العلن ..إذا
كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي
عمل ،أتمنى أن يجري إخراجها» .وحول نوع
التهديد ال��ذي ُيشكله خاشقجي حتى يجعله
يستحق أن يقتل ،قال ابن سلمان«:ال أي تهديد
من أي صحافي ..والتهديد على السعودية هو
من تصرفات كهذه ضد صحافي سعودي ،من
هذه الجريمة البشعة التي حصلت».
وعن تأثير قضية خاشقجي وحرب اليمن على
العالقة م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وحجم الضرر
ال� ��ذي ح ��ل ب �ه��ذه ال �ع�لاق��ة م ��ع وج� ��ود اص ��وات
معارضة له في الكونغرس ،قال ابن سلمان ان:
«العالقة أكبر بكثير من هذه الحادثة البشعة
وامل��ؤمل��ة ،دورن��ا أن نعمل ليال ون�ه��ارا لتجاوز
ه��ذا األم ��ر ،وال �ت��أك��د م��ن أن مستقبلنا أفضل
بكثير من أي شيء حدث في املاضي».
وع ��ن ال � ��دروس ال �ت��ي ت�ع�ل�م�ه��ا ،وه ��ل ارت �ك��ب
أخ�ط� ً
�اء ،ق��ال اب��ن سلمان« :األن�ب�ي��اء أخ�ط��أوا،
ف�ك�ي��ف ب�ن��ا ن �ح��ن ،ل�ك��ن امل �ه��م إذا أخ �ط��أن��ا أن
نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر».
(العربية.نت)

الحوثيون يفرجون
ً
ً
يمنيا
أسيرا
عن 290
أفرجت جماعة الحوثي ،أمس ،عن مئات األسرى اليمنيني،
وهو ما رحب به مبعوث األم��م املتحدة ال��ذي عبر عن أمله
في أن يفضي ذل��ك إل��ى مزيد من التقدم بخصوص تنفيذ
اتفاق لتبادل األسرى.
وقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،التي ساعدت في
عملية اإلف� ��راج ع��ن ال�س�ج�ن��اء ،إن ��ه ت��م ن�ق��ل  290يمنيًا من
ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ،ال �ت��ي يسيطر عليها ال �ح��وث �ي��ون ،إل��ى
بيوتهم.
وكان تبادل األسرى بني الحوثيني وحكومة اليمن املعترف
بها دوليا أحد األركان الثالثة التفاق السويد.
وتعثر اتفاق تبادل األسرى الذي توسطت فيه األمم املتحدة
وال ��ذي ي�ش�م��ل ح��وال��ي  7000س�ج�ين ل��دى ك��ل ط ��رف ،وذل��ك
بعدما لم يتمكنا من االتفاق خالل املحادثات بشأن تنفيذه.
ك � ��ان ال �ح ��وث �ي ��ون ق ��د ق ��ال ��وا ف ��ي وق � ��ت س ��اب ��ق أم � ��س إن �ه��م
سيفرجون عن  350أسيرا ممن شملتهم قوائم األسرى في
اتفاق السويد ،بينهم ثالثة سعوديني ،تحت إشراف األمم
املتحدة( .وكاالت)

أفغانستان :عبدالله يعلن
فوزه في االنتخابات الرئاسية
وسط استمرار عملية فرز االصوات،أعلن عبداهلل عبداهلل،
رئ�ي��س السلطة التنفيذية ف��ي أفغانستان وأب ��رز منافس
للرئيس أش ��رف غ�ن��ي ،ام��س ف ��وزه ف��ي ال�ج��ول��ة األول ��ى من
االنتخابات الرئاسية التي جرت السبت.
وق � � ��ال ع � �ب � ��داهلل ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي «س �ت �ع �ل ��ن ل �ج �ن��ة
االنتخابات املستقلة النتائج ،لكننا حصلنا على غالبية
األصوات .لن تجري جولة ثانية».
وأوض � ��ح ع� �ب ��داهلل ،ال� ��ذي ت��رش��ح ل �ل��رئ��اس��ة ل �ل �م��رة ال�ث��ال�ث��ة
ّ
ّ
بعد خسارته في عامي  2009و ،2014أن فريقه «سيشكل
الحكومة الجديدة».
وع �ل��ى ال �ف��ور ،اع�ت�ب��ر رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االن �ت �خ��اب��ات املستقلة
ً
حبيب رحمن نانغ إعالن عبد اهلل «سابقا ألوانه ،وال يحق
الي م��رش��ح إع�ل�ان ف ��وزه» ،وت��اب��ع «لجنة االن�ت�خ��اب��ات هي
التي لديها الحق العالن هوية الفائز».
وال يتوقع أن تعلن اللجنة االنتخابية النتائج األولية قبل
19أكتوبر(.ا ف ب)
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«عزلي يعني حرباً أهلية ..أوقفوا شيف بتهمة الخيانة العظمى»

هستيريا الرئيس األميركي :أنا أو الفوضى
بدا ،أمس ،أن الرئيس األميركي دونالد ترامب انتقل إلى
مستوى أعلى من التصعيد والتهويل وتخويف األمة،
مستنهضاً عزم الجهوريين ،واإلنجيليين تحديداً ،لمواجهة
ضغوط الديموقراطيين المتالحقة ،الهادفة إلى عزله ،وللمرة
االولى في تاريخ اميركا يتبنى الرئيس شعار «انا او الفوضى»،
محذرا من وقوع حرب اهلية اذا ما عزل.
محرر الشؤون الدولية
ف � ��ي س �ل �س �ل��ة م � ��ن ال � �ت � �غ� ��ري� ��دات ع� �ل ��ى ح �س��اب��ه
َّ
الشخصي بموقع تويتر ،أم��س ،ح��ذر الرئيس
األميركي دونالد ترامب من أن ب�لاده قد تنجر
إلى «حرب أهلية» في حال نجح الديموقراطيون
في اإلطاحة به.
واق�ت�ب��س م�ق��والت م��ن روب ��رت جيفريس ،القس
ال � � ��ذي ح� ��ل ض �ي �ف��ا ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج «ف� ��وك� ��س أن ��د
فريندز» على قناة «فوكس نيوز» صباح األحد.
وأض� � ��اف« :ي �ق ��ول ال �س �ي��د ج �ي �ف��ري��س :إذا نجح
الديموقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه،
وه��و م��ا ل��ن ي�ك��ون��وا عليه أب� �دًا ،سيتسبب ذل��ك
في حرب أهلية ستكسر الدولة كسرًا لن ُيشفى
منه بلدنا بسهولة أب �دًا» .وت��اب��ع« :ال تستطيع
ن��ان�س��ي ب�ي�ل��وس��ي وال��دي �م��وق��راط �ي��ون إخ�ض��اع
البالد لفكرة اإلق��ال��ة» .واستمر« :إنهم يعلمون
أن �ه ��م ل ��م ي �ت �م �ك �ن��وا م ��ن ال �ت �غ �ل��ب ع �ل � َّ�ي ف ��ي ع��ام
 2016ض��د ه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،وان �ه��م ي��درك��ون
بشكل متزايد حقيقة أنهم لن ي�ف��وزوا َّ
علي في
ع��ام  ،2020واإلق��ال��ة ه��ي األداة ال��وح�ي��دة لديهم
للتخلص من دونالد جيه ترامب».
ك� � ��ان م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب -ال � � � ��ذي ي �س �ي �ط��ر ع�ل�ي��ه
الديموقراطيون -فتح تحقيق مساءلة لترامب،
تمهيدًا لعزله ،بتهمة إس��اءة استخدام السلطة
وخيانة القسم الرئاسي ،بعد اتهامه بالضغط
على نظيره األوكراني فالديمير زيلينسكي ،كي
ي�ج��ري تحقيقا ح��ول قضية ف�س��اد ف��ي كييف،

ض��د م�ن��اف�س��ه ال��دي �م��وق��راط��ي ف��ي االن �ت �خ��اب��ات
امل�ق�ب�ل��ة ج��و ب��اي��دن ،واب �ن��ه ه��ان�ت��ر ،ع�ل��ى خلفية
شبهات كانت ت��دور ح��ول شركة غ��از أوكرانية
يعمل فيها األخير منذ سنوات.
وذك� ��ر دي �م��وق��راط �ي��ون أن ت ��رام ��ب ّ
أج� ��ل إرس ��ال
مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة  400مليون
دوالر ،كوسيلة ضغط على زيلينسكي .وجاءت
خطوتهم ب�ع��د أن ق � ّ�دم رج��ل ف��ي االس�ت�خ�ب��ارات
شكوى حول سلوك ترامب ،خالل مكاملة له مع
زيلينسكي ،في يوليو املاضي.
ون� �ش ��ر ال �ب �ي ��ت األب � �ي� ��ض م� ��وج � �زًا ع� ��ن امل �ك ��امل ��ة.
واعتراف ترامب بأنه ّ
تحدث خاللها عن بايدن.

من هو جيفرس؟
جيفرس القس املعمداني للكنيسة املعمدانية
األول� ��ى ف��ي داالس ،األك �ث��ر ن �ف��وذا ف��ي املجتمع
اإلن �ج �ي �ل��ي األم� �ي ��رك ��ي ،وه� ��و م ��ن اإلن �ج �ي �ل �ي�ين،
ومؤيد قوي لترامب.

«النواب» :سنحصل
على مكالمات ترامب
مع بوتين ..وقادة آخرين
وم � �ع� ��روف ع ��ن ج �ي �ف��رس ت �ص��ري �ح��ات��ه امل �ث �ي��رة
ل �ل �ج��دل ،ف �خ�ل�ال ظ� �ه ��وره ،ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،في
ب��رن��ام��ج إذاع � ��ي ع �ل��ى «ف��وك��س ن� �ي ��وز» ،ق ��ال إن
«ال�ي�ه��ود وأط�ف��ال�ه��م سيلعنهم اهلل إذا ص� ّ�وت��وا
للديموقراطيني».
ويبدو أن ترامب بات في وضع صعب ،استدعى
اس �ت �ن �ه��اض ح �ل �ف��ائ��ه ال �ج �م �ه��وري�ين ،وق��اع��دت��ه
الشعبية من اإلنجيليني ،ورموز الدين البارزين،
مثل ج�ي�ف��رس ،لصد هجمات الديموقراطيني،
قبل االستحقاق االنتخابي في .2020
واستكمل ترامب تغريداته ،داعيًا إل��ى القبض
على رئيس لجنة املخابرات في مجلس النواب،
آدم شيف ،بتهمة الخيانة« :النائب شيف اختلق
كالما خطيرا ،ونسبه لي زورا ،في مكاملتي مع
الرئيس األوك��ران��ي ،وق��رأه في الكونغرس على
مسامع ال�ن��واب والشعب األم�ي��رك��ي» .وأض��اف:
«ال عالقة لي بذلك الكالم مطلقا .أوقفوه بتهمة
الخيانة العظمى».

كييف :لن نتورّط بأالعيب السياسة
الداخلية ألميركا
قال أندريه يرماك مساعد الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي،
إن كييف ال تريد ال�ت��ورط ف��ي ال�ش��ؤون الداخلية للواليات املتحدة،
مردفًا« :ال��والي��ات املتحدة صديقتنا وشريكتنا اإلستراتيجية .ما
يحدث هناك هو أالعيب السياسة الداخلية الخاصة بهم .ولن نشترك
في هذا بأي حال».

ورأى ت ��رام ��ب ان م ��ن ح �ق��ه أن ي �ل �ت �ق��ي م �س� ِّ�رب
املعلومات املجهول ،ال��ذي قدم شكوى في شأن
حديثه مع الرئيس األوكراني .وأكمل« :مثل كل
أم�ي��رك��ي ،أستحق مقابلة م��ن اتهمني ،خاصة
ع �ن��دم��ا ي�س�ت�ع��رض م��وج��ه االت� �ه ��ام ه� ��ذا ،ال ��ذي
ِّ
مسرب املعلومات ،محادثة مثالية
يطلق عليه
م��ع زع�ي��م أج�ن�ب��ي بطريقة غ�ي��ر دق�ي�ق��ة ومزيفة
ت� �م ��ام ��ا» .وأض � � � ��اف« :ه � ��ل ك � ��ان ه � ��ذا ال �ش �خ��ص
ي�ت�ج�س��س ع �ل��ى ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي؟ ي �ج��ب أن
تكون هناك عواقب كبيرة!».
وط � �ل� ��ب ال ��رئ � �ي ��س األم � �ي� ��رك� ��ي م� �ق ��اب� �ل ��ة ج �م �ي��ع
ُ
ِّ
املصادر التي أبلغت بشكوى
مسرب املعلومات
واس� �ت� �ج ��واب ش �ي��ف ،ل �ك �ش��ف م� �ح ��اوالت ال�غ��ش
والخيانة.

نصوص املحادثات
وش �ي��ف ه ��و رئ �ي��س ل �ج �ن��ة االس �ت �خ �ب ��ارات في
مجلس ال �ن��واب ،وق��ال ،ام��س ،إن املجلس ع��ازم
ع� �ل ��ى ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى ن � �ص� ��وص امل� �ح ��ادث ��ات
الهاتفية بني ترامب ونظيره الروسي فالديمير
بوتني ،وقادة دول أخرى ،في سياق اإلجراءات
ال�ه��ادف��ة إل��ى ع��زل��ه .وذك��ر لشبكة (إن.ب��ي.س��ي):
«أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية األم��ن
القومي للواليات املتحدة ومعرفة م��ا إذا كان
الرئيس قد قوض أمننا أيضا خالل محادثاته
مع زعماء آخرين ،وخصوصا بوتني ،بطريقة
اع �ت �ق��د ه ��و أن �ه��ا ق ��د ت �ف �ي��د ب� �ص ��ورة شخصية
حملته».

استطالع %55 :مع محاكمته
أظهر استطالع أجرته شبكة «سي بي إس» األميركية ،األحد ،أن %55
م��ن األميركيني ي��ؤي��دون ال�ج�ه��ود الساعية ملحاكمة ال��رئ�ي��س برملانيا،
وعزله .ووفق نتائج االستطالع ،ظهر االستقطاب واالنقسام السياسي
ب�ين أن �ص��ار ال �ح� َ
�زب�ين ال�ج�م�ه��وري وال��دي �م��وق��راط��ي ،ح�ي��ث رأى معظم
الديموقراطيني معالجة ترامب للمسائل مع أوكرانيا غير قانونية وأنه
يستحق العزل ،بينما َع� َّ�د معظم الجمهوريني أن تصرفاته صحيحة،
وحتى إن لم تكن كذلك ،فهي ال تزال قانونية.

في حال عُ زل ..أو خسر االنتخابات

ماذا لو رفض تسليم السلطة؟
محمد أمين
يقول سيغموند فرويد« :ال يوجد شيء اسمه املزاح» .ومن هذه الزاوية
ينظر البعض بعني الريبة الى تغريدة الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ّ
يتحدى الدستور ويبقى في الحكم ألكثر من
التي ق��ال فيها إن��ه قد
ثماني سنوات ،ووصفها البعض بأنها «أخطر تغريدة لترامب على
اإلطالق».
وف��ي شهادته أم��ام الكونغرس ،م��ارس امل��اض��ي ،وج��ه مايكل كوهني
امل �ح ��ام ��ي ال �س ��اب ��ق ل �ت ��رام ��ب ت �ح ��ذي �رًا خ �ط �ي �رًا ف ��ي ش � ��أن م�س�ت�ق�ب��ل
الديموقراطية األميركية ،إذا لم ينجح الرئيس في انتخابات ،2020
وأوضح أن ترامب يرفض التخلي عن مفاتيح البيت األبيض ،حتى لو
جرى عزله ،أو لم تجر إعادة انتخابه .وأفاد كوهني« :بالنظر إلى خبرتي
من العمل مع ترامب ،أخشى أنه إذا خسر االنتخابات عام  ،2020فلن
يكون هناك انتقال سلمي للسلطة».
وش��ارك��ت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس ال�ن��واب كوهني مخاوفه،
ّ
نحصن أنفسنا ضد
وقالت لصحيفة نيويورك تايمز إن «علينا أن
مثل هذا السيناريو».

اعتقال الخصم
وأث ��ار تحذير ك��وه�ين ت�س��اؤالت ح��ول م��ا يمكن أن ي�ح��دث إذا رفض
رئيس ال��والي��ات املتحدة ت��رك منصبه بعد خسارته في االنتخابات،
فالدستور األميركي ال يذكر كيفية إقالة الرئيس إذا خسر االنتخابات
ورفض تسليم السلطة لخصمه.
وح ��ول ذل ��ك ،ي�ق��ول ب��ول ك�ي��رك أس �ت��اذ ال�ع�ل��وم السياسية ف��ي جامعة
كولومبيا البريطانية إنه لم يفكر في هذه املسألة كثيرًا «ألنها غريبة،
ل�ك��ن ل�ح�ظ��ة ح ��دوث م�ث��ل ه ��ذا ال �خ�ل�اف س�ت�ك��ون ب�ي�ن ن��وف�م�ب��ر ،حيث
االنتخابات ،ويناير ،حيث موعد تأدية اليمني الدستورية» .ويضيف:
«إذا ق��رر ت��رام��ب أن االن�ت�خ��اب��ات ل��م تكن ن��زي�ه��ة ،ورف��ض التخلي عن
منصبه ،فال أع��رف ما إذا ك��ان سيحاول اعتقال خصمه ومنعه من
ّ
تولي املنصب ،أو إن ك��ان سيعلن ي��وم  21يناير أن��ه لن يغادر البيت
األبيض .وفي مرحلة ما ،قد يصبح السؤال :من الذي ينبغي ألجهزة
تطبيق القانون أن تطيعه؟ ألنه سيصبح األم��ر في النهاية استخدام
القوة في هذا االتجاه أو ذاك».

تدمير اإلرث
أما جوشوا ساندمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو هافن،
ف��ذك��ر أن «ال�ض�غ��ط ال�س�ي��اس��ي وال�ك��ون�غ��رس س�ي�ج�ب��ران ت��رام��ب على
ترك منصبه بسرعة في حال خسارته في االنتخابات .ال أعتقد أنه
ّ
سيدمر إرث ��ه» .وت��اب��ع س��ان��دم��ان« :خط
سيرفض ت��رك منصبه ،ألن��ه
ال��دف��اع األول ه��و ال�ك��ون�غ��رس ،ث��م ال�ض�غ��وط م��ن ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري،
الذي عليه أن يخير ترامب بني االستقالة أو املغادرة .وحتى لو رفض
املغادرة ،فإن الرئيس املنتخب يمكن أن يضطلع بمسؤولياته من أي
مكان ،والبيت األبيض رمزي فقط .إنه ليس مقر السلطة بالضرورة».

انتفاضة جماعية
ورأى خبراء قابلتهم صحيفة إندبندنت أنه «لن تحدث أي انتفاضة
جماعية إذا خسر ترامب انتخابات  2020أو إذا عزله الكونغرس .فكما
حدث في انتخابات عام  ،2000يمكن للمحكمة العليا حسم األم��ر».
ولفتوا إلى أن «قاعدة الرئيس التي تضم  30في املئة من السكان قد
تكون ملتزمة به ،لكن هذا ال يعني بالضرورة أنهم سيقومون بخطوات
إلبقائه في منصبه إذا خسر في صناديق االقتراع».
ب��دوره ،أفاد روس بيكر الخبير السياسي بجامعة روج��رز في والية
نيوجيرسي بأن «أكثر التحديات صعوبة قد تنشأ إذا خسر ترامب
إع ��ادة انتخابه ب�ف��ارق ضئيل للغاية .حينها يمكن لألميركيني أن
يستيقظوا على تغريدات من الرئيس تصف نتائج االنتخابات بأنها
عملية احتيال .وفي الوقت نفسه ،تتولى شبكة فوكس نيوز استضافة
املحللني الذي يشككون بنتائج االنتخابات».
وفي هذه الحالة ،يقول بيكر« :ال يمكن حسم من الفائز أو من سيكون
الرئيس الشرعي للواليات املتحدة .ستواجه البالد أزمة دستورية من
الدرجة األولى».

إجراءات المساءلة الهادفة إلى عزل ترامب أشعلته غضباً

رئيس الوزراء ينفي مزاعم تحرشه بصحافية

المحافظون يتصدرون االنتخابات

ملكة بريطانيا :كيف يمكنني عزل جونسون؟
ق ��ال ��ت ص �ح �ي �ف��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة إن م �ل �ك��ة ال �ب�ل�اد
إل�ي��زاب�ي��ث ال�ث��ان�ي��ة ط�ل�ب��ت امل �ش��ورة ح ��ول سبل
ع ��زل رئ �ي��س ال � � ��وزراء ب ��وري ��س ج��ون �س��ون قبل
صدور قرار املحكمة العليا ببطالن تعليق عمل
البرملان.
وكشف تقرير نشرته صحيفة «آي» البريطانية
أن «امل �ل �ك ��ة ال �ي��زاب �ي��ث ط �ل �ب��ت م ��ن م �س��اع��دي �ه��ا
توضيحات بخصوص متى وكيف يمكنها عزل
رئيس الوزراء الذي رفض التنحي».
ال �ص �ح �ي �ف��ة ن �س �ب��ت ال �ت �ق��ري��ر إل � ��ى م � �ص� ��ادر ل��م
تسمها ،وأشارت إلى أن خطوة امللكة تمت قبل
أن ت�ق�ض��ي امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ال �ب�ل�اد ب �ـ«ع��دم
شرعية» تعليق عمل البرملان ملدة  5أسابيع.
ووفق التقرير ،فإن جونسون هاتف امللكة ،بعد
صدور قرار املحكمة ،و«اعتذر منها عن اقتراحه

تعليق البرملان».
وق��ال الصحافي إي��ان بيريل ،كاتب التقرير ،إن
ه��ذه الخطوة تعتبر «األول ��ى م��ن نوعها خالل
فترة حكم امللكة إليزابيث».
وأوض ��ح بيريل أن ه�ن��اك بعض «الصالحيات
غير املعهودة» في الدستور البريطاني ،تعطي
امل�ل�ك��ة س�ل�ط��ات ت�ق��دي��ري��ة ش�خ�ص�ي��ة ،م�ن�ه��ا حق
تعيني رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة.
ووف ��ق ال�ت�ق��ري��ر ،أش� ��ارت ل�ج�ن��ة شكلها مجلس
ال �ع �م��وم ف ��ي  2003إل� ��ى أن ه� ��ذه ال �ص�لاح �ي��ات
ت�ت�ض�م��ن أي �ض��ا ح��ق ال �س �ي��ادة خ�ل�ال «األزم� ��ات
الدستورية العميقة»؛ حيث يمكن للملكة اتخاذ
ق ��رارات م��ن دون ال��رج��وع إل��ى ال� ��وزراء أو حتى
اتخاذ قرارات معاكسة لرغبتهم.
وب � �خ � �ص ��وص ه� � ��ذه اإلدع � � � � � � ��اءات ،أع � �ل� ��ن ق �ص��ر

باكنغهام أنه «غير معني بالرد على اإلشاعات».
الى ذلك ،نفى جونسون ،أمس ،أن يكون قد ملس
جسد صحافية بطريقة غير الئقة قبل  20عاما
وق��ال إن م��ا يهم ال ��رأي ال�ع��ام أك�ث��ر م��ن ذل��ك هو
أن يسمع عن خططه املتعلقة بالخدمات العامة.
وب�ي�ن�م��ا ي�س�ت�ع��د ج��ون �س��ون ل �ق �ي��ادة ان�س�ح��اب
بريطانيا من االتحاد األوروبي يوم  31أكتوبر،
ت� �ع ��رض ��ت ع�ل�اق ��ات ��ه ال� �س ��اب �ق ��ة م� ��ع ع � ��دة ن �س��اء
للتدقيق .وأل�ق��ت امل��زاع��م بظاللها على املؤتمر
ال �س �ن��وي ل �ح��زب امل �ح��اف �ظ�ين ال� ��ذي ب ��دأ أع�م��ال��ه
األحد.
وك�ت�ب��ت ال�ك��ات�ب��ة الصحافية ش��ارل��وت إدواردز
في صحيفة صنداي تايمز تقول إن جونسون
ت �ح �س��س ج �س��ده��ا خ �ل�ال غ � ��داء ف ��ي ع� ��ام 1999
عندما كان رئيسا لتحرير مجلة ذا سبكتاتور.

وق��ال��ت إدواردز إن �ه��ا أس� ��رت ب��ذل��ك إل ��ى ام ��رأة
أخ� � ��رى ك ��ان ��ت ت �ج �ل��س ب � �ج� ��وار ج ��ون� �س ��ون م��ن
الناحية األخرى .وأضافت أن املرأة قالت لها إن
جونسون تحسسها أيضا.
وردا على س��ؤال في مقابلة تلفزيونية عما إذا
كان فعل ذلك ،رد جونسون« :ال».
وعند سؤاله بعد ذلك عما إذا كانت قد اختلقت
ال��رواي��ة ،ق��ال جونسون «أق��ول م��ا قلته وأعتقد
أن ما يريد أنه يسمعه الناس هو ما نفعله من
أجلهم ومن أجل البالد ومن أجل االستثمار في
سبل توحيدها».
وب �ع��د أن ن �ف��ت رئ ��اس ��ة ال � � ��وزراء امل ��زاع ��م كتبت
إدواردز على تويتر تقول «إذا كان رئيس الوزراء
ال يتذكر الواقعة فمن الواضح أن ذاكرتي أقوى
من ذاكرته»( .االناضول ،رويترز)

السيسي :ملتزمون المحافظة على حقوق البسطاء

دورة أخيرة للبرلمان ..وتوجه لتعديل حكومي
القاهرة – مؤمن عبدالرحمن
ونبيل عبدالعظيم
يفتتح مجلس ال�ن��واب املصري دورت��ه الخامسة
واألخ�ي��رة ال�ي��وم ،حيث س�ي��درس بعض مشاريع
ال �ق��وان�ي�ن واالت �ف ��اق �ي ��ات ،ع �ل��ى أن ي�ع�ق��د جلسته
الثانية غدًا األربعاء ،ويعلن قوائم تشكيل اللجان
النوعية ،وعددها  25لجنة.

ف��ي غضون ذل��ك ،قالت م�ص��ادر مطلعة ل�ـ سبقلا
إن رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء م �ص �ط �ف��ى م ��دب ��ول ��ي ي ��درس
تغيير ب�ع��ض س�ي��اس��ات ح�ك��وم�ت��ه االق�ت�ص��ادي��ة،
وب� �ح ��ث إج� � � ��راء ت �ع ��دي ��ل ع �ل ��ى ب �ع ��ض ال � � � ��وزارات
وال ��ذي ي�س�ت�ل��زم ت�ص��وي��ت مجلس ال �ن��واب عليه.
وأشارت إلى أن مدبولي يدرس تقاريرعن بعض
ال��وزراء املرشحني للخروج في التعديل ال��وزاري،
ً
خصوصًا في الوزارات الخدمية ،واملرشحني بدال
منهم.

في غضون ذلك ،كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي
ع�ل��ى ح�س��اب��ه ال��رس�م��ي ف��ي م��وق��ع ف�ي�س�ب��وك« :ف��ي
إط ��ار م�ت��اب�ع�ت��ي ل�ك��ل اإلج� � ��راءات ال �خ��اص��ة ب��دع��م
محدودي الدخل ،فإنني أتفهم موقف املواطنني
ال ��ذي ��ن ت� ��أث� ��روا س �ل �ب��ًا ب �ب �ع��ض إج � � � ��راءات ت�ن�ق�ي��ة
البطاقات التموينية وح��ذف بعض املستحقني
م�ن�ه��ا ..أق ��ول ل�ه��م اط�م�ئ�ن��وا ألن�ن��ي أت��اب��ع بنفسي
ه��ذه اإلج ��راءات ،وأؤك��د لكم أن الحكومة ملتزمة
ت �م��ام��ًا ات � �خ ��اذ م ��ا ي� �ل ��زم ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ح �ق��وق

امل��واط �ن�ي�ن ال �ب �س �ط��اء ،وف ��ي إط� ��ار ال �ح ��رص على
تحقيق مصلحة املواطن والدولة».
وف ��ي اإلط� � ��ار ،ك�ش�ف��ت م �ص��ادر خ��اص��ة ل �ـ سبقلا
أن ال�ح�ك��وم��ة ب�ص��دد ات �خ��اذ خ �ط��وات ت�ه��دف إل��ى
ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن م �ع��ان��اة امل��واط �ن�ي�ن ب�س�ب��ب وط��أة
األزمة االقتصادية الناتجة عن برنامج اإلصالح
االقتصادي الذي تبنته الحكومات املتعاقبة منذ
 ،2014م�ش�ي��رة إل ��ى أن ه �ن��اك ع ��ددًا م��ن ال�ح��واف��ز
االقتصادية من املقرر طرحها خالل الفترة املقبلة.

اليمين المتطرف
يتقهقر في النمسا
ت �ص��در ح ��زب «ال �ش �ع��ب» امل �ح��اف��ظ ب �ق �ي��ادة امل �س �ت�ش��ار ال�ن�م�س��اوي
السابق سيباستيان كورتس نتائج االنتخابات املبكرة التي جرت
األح ��د ،ف��ي ح�ين تلقى ح��زب «ال �ح��ري��ة» اليميني امل�ت�ط��رف ضربة
موجعة.
ودع��ت إلى هذه االنتخابات املبكرة مؤسسة الرئاسة في النمسا
بعد انهيار حكومة كورتس االئتالفية مع حزب «الحرية» في مايو
املاضي.
ووف��ق استطالع أجرته هيئة اإلذاع��ة النمساوية (حكومية) بعد
انتهاء التصويت ،يتوقع أن يحصل حزب «الشعب» على %37.2
م��ن األص � ��وات ب ��زي ��ادة ق��دره��ا  5.7ن �ق��اط م�ئ��وي��ة ع��ن االن�ت�خ��اب��ات
السابقة التي جرت عام .2017
وح ��ل االش �ت��راك �ي��ون ال��دي �م��وق��راط �ي��ون (ي �س��ار وس ��ط) ف��ي امل��رت�ب��ة
الثانية ب �ـ %22م��ن األص ��وات ،ب�ت��راج��ع ق��دره  4.9ن�ق��اط مئوية عن
االنتخابات السابقة.
وج��اءت الضربة األك�ب��ر لحزب «ال�ح��ري��ة» اليميني املتطرف ال��ذي
خسر  10نقاط مئوية ليحتل املرتبة الثالثة ،بحصوله على %16
من األصوات.
ويدير البلد الذي يبلغ عدد سكانه  8.8ماليني نسمة ،إدارة مؤقتة
غير حزبية ت��م تعيينها ف��ي يونيو امل��اض��ي ،بعد انهيار ائتالف
كورتس عقب فضيحة سياسية أرغمت نائبه زعيم حزب «الحرية»
هاينتس كريستيان شتراخه على التنحي.
وآن � ��ذاك ،أع �ل��ن ش �ت��راخ��ه اس�ت�ق��ال�ت��ه م��ن ج�م�ي��ع م�ن��اص�ب��ه إث ��ر نشر
وسائل إع�لام أملانية مقطع فيديو يظهر لقاءه مع ام��رأة روسية
ّ
ثرية قبيل االنتخابات البرملانية عام .2017
وادع��ت صحف أملانية أن شتراخه وعد خالل اللقاء بمنح روسيا
بعض املناقصات الحكومية حال تقديمها الدعم املالي لحزبه في
االنتخابات.
وسيواجه كورتس اآلن تحدي مشاورات ستكون مضنية للبحث
عن حلفاء لتشكيل ائتالف حاكم( .ا ف ب)
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خسارة «ودية» لسيدات الصاالت أمام لبنان
خسر منتخب الكويت للسيدات لكرة قدم الصاالت مباراته الودية أم��ام منتخب لبنان
بثالثة أهداف لهدف أول من أمس ،في اللقاء الذي أقيم ضمن استعدادات األزرق لبطولة
كأس الخليج التي تقام نوفمبر املقبل وكأس آسيا للسيدات  ،2020وسجل هدف األزرق
الوحيد الالعبة فجر محمد.
ويعد هذا اللقاء هو الثاني بني الفريقني ،حيث انتهت املباراة الودية األولى بفوز املنتخب
اللبناني أيضًا وبسداسية نظيفة.
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الصقعبي :الكويت ستشارك
في بطولة العالم لمهارات الكرة
اخ �ت �ت �م��ت ب �ط��ول��ة م � �ه� ��ارات ال� �ك ��رة «رد ب��ل
ستريت ستايل» وال�ت��ي أقيمت على صالة
ه�ل�ال ف �ج �ح��ان امل �ط �ي��ري ب �ن ��ادي ال�ق��ادس�ي��ة
ب� �ف ��وز ال �ل�اع ��ب ع �ب��د ال� ��وه� ��اب م �ح �م��د ع�ل��ى
الالعب ميشيل في املباراة النهائية للبطولة
التي أقيمت بعد م��رور ثالثة اع��وام من اخر
بطولة ليمثل بالتالي ال�لاع��ب ال�ك��وي��ت في
منافسات بطولة العالم واملقرر ان تقام في
مدينة ميامي األميركية.
وق� ��ال د .ع �ل��ي ال�ص�ق�ع�ب��ي ال� ��ذي أخ �ت �ي��ر من
ق�ب��ل االت �ح��اد ال �ع��امل��ي  wffaل�ل�إش��راف على
ال�ل�ع�ب��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك��وي��ت مل ��ا يمتلكه
م��ن ان �ج��ازات وخ�ب��رة على مستوى اللعبة،
ان البطولة اقيمت ف��ي وق��ت ضيق ووج��ود
الكثير من العقبات لكن إصرارنا على وجود
ممثل لدولة الكويت في البطولة العاملية هو
ما دفعنا نحو تنظيمها وهلل الحمد وفقنا
بذلك ،مشيرًا الى ان املباراة النهائية انتهت
بفوز عبد الوهاب في الوقت اإلضافي ليربح
فرصة تمثيل الكويت في املحفل الدولي.
وأش� � ��ار ال �ص �ق �ع �ب��ي ال� ��ى أن� ��ه س �ي �ع �م��ل ع�ل��ى
تطوير اللعبة وأن هذه البطولة هي البداية
ف �ق��ط مل��زي��د م��ن ال �ب �ط��والت ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
العربي والعاملي.

الرشيدي بدال ً من عجب المصاب

ّ
«األزرق» دشن استعداداته لألردن
عمر بركات

جانب من تتويج الفائزين

عقلة« :األبيض» حقق
األهم أمام النصر

ّ
دشن منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
اس� �ت� �ع ��دادات ��ه ،ام � ��س ،ل �خ��وض م �ب��ارات��ه
املرتقبة امام نظيره االردن��ي  10اكتوبر
ضمن التصفيات امل��وح��دة امل��ؤه�ل��ة الى
ن �ه��ائ �ي��ات ك ��أس ال �ع��ال��م  2022ف��ي قطر
وك� ��أس آس �ي��ا  2023ف ��ي ال �ص�ي�ن ،وذل ��ك
تحت ق�ي��ادة امل��درب الوطني ثامر عناد
ومساعده الكرواتي بوزيدار وبحضور
 20الع �ب��ًا م��ن أص ��ل  24شملتهم قائمة
امل � � � ��درب ل � �ل � �م � �ب� ��اراة ،ح� �ي ��ث ت �خ �ل��ف ع��ن
الحصة التدريبية االول��ى للمنتخب كل
م��ن فيصل عجب وفيصل زاي��د وحميد
القالف وفهد الهاجري بداعي االصابة،
حيث خضع الجميع للفحص الطبي من
قبل رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة
د.عبداملجيد البناي لتحديد البرنامج
ال �ع�ل�اج ��ي ل �ك��ل م �ن �ه��م وم � ��دى ام �ك��ان �ي��ة
التحاقهم باملباراة.
وق��رر ال�ج�ه��از الفني للمنتخب ض��م العب
ً
ال�ق��ادس�ي��ة ع�ي��د ال��رش�ي��دي ب ��دال م��ن فيصل
ع�ج��ب امل �ص��اب ،ال ��ذي أث�ب�ت��ت األش �ع��ة ع��دم
ق��درت��ه ع �ل��ى االل �ت �ح��اق ب��ال�ل �ق��اء ب �ن��اء على
ت��وص �ي��ة د.ع �ب��دامل �ج �ي��د ال �ب �ن��اي .وي�ل�ت�ح��ق
ال �ي ��وم ال��رش �ي��دي ب �ت��دري �ب��ات االزرق بعد
استدعائه.
وح ��رص ع �ن��اد ع�ل��ى االج �ت �م��اع ب��ال�لاع�ب�ين
ق� �ب ��ل ب� � ��دء امل � � � ��ران وذل � � ��ك إلط�ل�اع� �ه ��م ع�ل��ى
البرنامج التدريبي للمنتخب ومطالبتهم
ببذل كل الجهود في الفترة املقبلة لتحقيق
الجهوزية القصوى من الناحيتني الفنية
وال �ب��دن �ي��ة وص � ��وال ل �ي��وم امل � �ب ��اراة ل�ت�ق��دي��م
امل� �س� �ت ��وي ��ات امل� �ط� �ل ��وب ��ة واس � �ت � �ع � ��ادة ث�ق��ة
جماهير االزرق.
من جانبه ،أك��د فهد ع��وض مدير املنتخب
ث �ق��ة ال �ج �م �ي��ع ف ��ي ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة وال �ج �ه��از

جانب من تدريبات األزرق أمس | تصوير هشام خبيز

االداري ل �ل��ازرق ب �ق ��درة ع �ن��اد ع �ل��ى ت��ول��ي
املهمة رغم صعوبتها في املرحلة الحالية،
مشيرا الى دعم الجميع للمدرب في مهمته.
واض � ��اف ان ال �ح��دي��ث ع ��ن م�س�ت�ق�ب��ل ع�ن��اد
ف��ي ق �ي��ادة امل�ن�ت�خ��ب م��ن ع��دم�ه��ا ع�ق��ب لقاء
االردن ي�ب�ق��ى ام ��را س��اب�ق��ا ألوان � ��ه ،م�ش��ددا
على ان الجميع يركز حاليا في االستعداد
ل �ل �م ��واج �ه ��ة امل� �ص� �ي ��ري ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق االداء
املطلوب وتبقى النتيجة في علم الغيب.
واوضح عوض ان تدريبات االزرق ستمتد
خ�ل�ال ال�ي��وم�ين املقبلني ع�ل��ى اس �ت��اد ن��ادي

عباس قلي يحقق برونزية
«آسيا» للغطس

العهد يصطدم
بالجزيرة األردني
جمعة سعيد يحاول المرور من عبدالعزيز المشعان | تصوير مصطفى نجم

حكم عبدالمولى
يستأنف الفريق األول لكرة ال�ق��دم ب�ن��ادي الكويت
ت��دري �ب��ات��ه اس �ت �ع��دادًا مل�ل�اق��اة ال �ع��رب��ي ف��ي مستهل
مشوار الفريقني في كأس االتحاد التنشيطية لكرة
القدم التي ستقام السبت املقبل على استاد ثامر.
من جانبه ،أشاد نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة
ب��ال�ف��وز ال ��ذي حققه األب �ي��ض ع�ل��ى ال�ن�ص��ر بهدفني
لالشيء بتوقيع املحترف كالديرون وفيصل زايد
ف��ي ث��ان��ي ج��والت��ه ف��ي مسابقة دوري فيفا املمتاز
ورف��ع رص�ي��ده إل��ى  6ن�ق��اط منحته ش��راك��ة ص��دارة
الترتيب.
وق��ال عقلة إن الفوز ج��اء في توقيت مناسب عقب
ال �خ��روج م��ن ك��أس امل �ل��ك م�ح�م��د ال �س��ادس ل�لأن��دي��ة
العربية ،مشيرًا إلى أن اجتماع رئيس النادي خالد

الغانم مع الالعبني قبل مواجهة النصر كان دافعًا
م�ع�ن��وي��ًا ل �ل �ع��ودة م �ج��ددًا إل ��ى ط��ري��ق االن �ت �ص��ارات
وم�ص��ال�ح��ة ال�ج�م��اه�ي��ر ،وك ��ان ال�لاع �ب��ون ع�ل��ى ق��در
امل �س��ؤول �ي��ة ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق االن� �ت� �ص ��ار وم� �ح ��وا آث ��ار
ال�خ�س��ارة أم ��ام ال�ش��رط��ة ال�ع��راق��ي وال �ت��ي يعتبرها
صفحة قد انطوت.
وأوض��ح عقلة أن األب�ي��ض حقق األه��م وه��و حصد
ن �ق��اط امل� �ب ��اراة ال �ث�ل�اث ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ف��ري��ق
امل�ن��اف��س ظ�ه��ر ب�م�س�ت��وى أف �ض��ل ف��ي ب�ع��ض ف�ت��رات
امل �ب��اراة ،وك��ان��ت خبرة الالعبني وتركيزهم وتألق
ع �ب��داهلل ال�ب��ري�ك��ي ال ��ذي ص�ن��ع ه��دف��ي امل �ب��اراة وراء
تحقيق الفوز واملحافظة عليه حتى نهاية املباراة
التي شهدت محاوالت من النصر لتعديل النتيجة.
وبني عقلة أن مباريات كأس االتحاد فرصة للوقوف
على مستوى البدالء والعائدين من اإلصابة.

الكويت من دون الدخول في معسكر داخلي
محلي على ان ي�غ��ادر املنتخب ال��ى االردن
في الثالث او الرابع من اكتوبر وفقا للمتاح
م ��ن ال �ح �ج ��وزات الق ��ام ��ة م�ع�س�ك��ر ت��دري�ب��ي
مصغر هناك بناء على طلب امل��درب ملزيد
من التأقلم مع االج��واء والدخول تدريجيا
في اجواء املواجهة.
وع��ن م��دى امكانية مشاركة م�ش��اري غنام
ف ��ي امل� � �ب � ��اراة ،اك � ��د ع � ��وض ب � ��ذل م �س��ؤول��ي
االت� �ح ��اد ك��ل ج �ه��وده��م مل �ح��اول��ة اس�ت�ي�ف��اء
شروط مشاركة الالعب في املباراة ،مشيرا

الى امنيات الجميع بتواجده في اللقاء وما
يتبقى من مواجهات في مشوار التصفيات
ك��ون��ه اض��اف��ة حقيقية ل�ل�ازرق ف��ي املرحلة
الحالية.
ك �م��ا ب�ي�ن ان ال �ج �م �ي��ع ي �ت �ط �ل��ع ال� ��ى ظ �ه��ور
مغاير للمنتخب امام االردن ملحو الصورة
التي ظهر عليها امام استراليا ،مؤكدا بذل
امل��درب السابق ل�لازرق ج��وزاك كل الجهود
ل�ت�ح�ق�ي��ق االف� �ض ��ل ل �ك��ن رب �م ��ا ل ��م ي�ح��ال�ف��ه
التوفيق ليكمل مساعده ثامر عناد املهمة
في ظل درايته بكل اوضاع الالعبني.

بيروت  -سبقلا
تتجه األنظار مساء اليوم إلى استاد مدينة كميل شمعون الرياضية
في بيروت ،الذي يستضيف املباراة الحاسمة بني حامل لقب بطولة
لبنان ف��ري��ق العهد ون�ظ�ي��ره ف��ري��ق ال�ج��زي��رة األردن ��ي ،ضمن إي��اب
نهائي بطولة ك��أس االت�ح��اد اآلس�ي��وي في ك��رة القدم ملنطقة غرب
آسيا .وكانت بعثة ن��ادي الجزيرة األردن��ي وصلت إل��ى العاصمة
اللبنانية بيروت مساء يوم األح��د املاضي ،وت��درب الالعبون على
أرض ملعب نادي العهد استعدادًا للمباراة ،على أن يقوم النشامى
بتمرين أخير على أرض ملعب املباراة ،وضمت البعثة  21العبًا ،من
ضمنهم املهاجم عبداهلل العطار ،الذي لم يشارك في مباراة الذهاب
بسبب اإليقاف ،والتحق بالبعثة يوم اإلثنني الالعب الفلسطيني
إسالم البطران بسبب تأخر وصول تأشيرة دخوله إلى لبنان.
وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني في العاصمة األردنية ّ
عمان
انتهت بالتعادل السلبي (صفر  -ص�ف��ر) ،النتيجة التي اعتبرها
املدير الفني لفريق العهد باسم مرمر «إنجازًا» على أرض الجزيرة،
ك��ون�ه��ا ّ
أج �ل��ت ال�ح�س��م إل��ى م �ب��اراة اإلي ��اب ع�ل��ى أرض ال�ع�ه��د وب�ين
جمهوره ،ويحتاج العهد إل��ى ال�ف��وز ب��أي نتيجة لضمان التأهل،
فيما أي تعادل إيجابي سيؤهل الفريق األردني إلى النهائي ،وفي
حال التعادل السلبي ،سيجري اللجوء إلى األشواط اإلضافية ،ثم
ركالت الجزاء الترجيحية .ويتأهل الفائز إلى نهائي كأس االتحاد
اآلسيوي ملواجهة الفائز من املناطق.

ي��واص��ل أب �ن��اء ال �ك��وي��ت ت�ح�ق�ي��ق اإلن �ج��ازات
في البطولة اآلسيوية لأللعاب املائية التي
تقام منافساتها في الهند خالل الفترة من
 24سبتمبر وح�ت��ى  3أك �ت��وب��ر ،ح�ي��ث نجح
عباس أحمد قلي في تحقيق املركز الثالث
وامليدالية البرونزية في منافسات 10م ثابت
للغطس ع�ق��ب منافسة ق��وي��ة ن�ج��ح خاللها
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق إن �ج��از ج��دي��د ل�ل�ك��وي��ت لتصل
حصيلة الكويت حتى اآلن إلى  4ميداليات
ت��أت��ي كانطالقة ق��وي��ة ل�لأل�ع��اب امل��ائ�ي��ة على
املستوى القاري عقب رفع اإليقاف.

عباس قلي

«يد» الكويت يهزم «أكادير»
حقق الفريق األول لكرة اليد ب�ن��ادي الكويت ف��وزًا
مستحقًا على رج��اء أكادير املغربي  26ـــ  19ضمن
دور الترضية للبطولة العربية لكرة اليد (بطولة
األمير فيصل بن فهد) ،املقامة في العاصمة األردنية
عمان ،وانتهى الشوط األول بتقدم األبيض ( 12ــ .)8

ون��ال الع��ب األب�ي��ض عبدالعزيز ال��دوس��ري جائزة
أفضل العب في املباراة.
وسيلتقي الكويت نظيره الترجي التونسي يوم
غ��د األرب �ع��اء لتحديد ص��اح��ب امل��رك��ز ال�خ��ام��س في
البطولة ،وكان الترجي قد هزم قطر القطري  36ــ .21

بعد مشوار حافل

الخطيب يعلن اعتزاله
أعلن ف��راس الخطيب ال�ه��داف التاريخي
للمنتخب ال �س��وري ل�ك��رة ال �ق��دم ،اعتزاله
اللعب بعد مسيرة ألكثر من عقدين في
امل�ل�اع��ب ال �س��وري��ة وال �ع��رب �ي��ة ،م��ؤك��دا أن
«القادم أفضل» بعد تلميحه الى خوض
مسيرة تدريبية.
وك �ت��ب ال�خ�ط�ي��ب ع �ب��ر ح �س��اب��ه ال��رس�م��ي
ع�ل��ى «ت��وي�ت��ر» ب�ع��د  26س�ن��ة ال يمكن أن
أنساها بجميع تفاصيلها أعلن انتهاء
مسيرتي ف��ي م�لاع��ب ك��رة ال�ق��دم كالعب،
والقادم أفضل إن شاء اهلل.
ويأتي إعالن الخطيب بعد أيام من كشف
م � ��درب امل �ن �ت �خ��ب ف �ج��ر إب ��راه �ي ��م ل��وك��ال��ة
فرانس ب��رس أن الالعب البالغ  36عاما،
بات خارج حساباته.
وش � � � ��ارك ال �خ �ط �ي ��ب أول م � ��ن أم� � ��س ف��ي
ب ��رن ��ام ��ج «ص� � ��دى امل �ل��اع � ��ب» ،ح �ي��ث ق��ال
«فراس الخطيب اعتزل كرة القدم اليوم»،
مؤكدا أن قرار االعتزال يشمل اللعب على
مستويي األندية واملنتخب.
وأوض��ح «منذ شهر وأن��ا أفكر باالعتزال
أغلب ال�ن��اس نصحوني بعدم االع�ت��زال،
ل�ك��ن ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ي أرى أن (م ��ا ق�م��ت به

فراس الخطيب في لقاء سابق مع المنتخب السوري

�اف» ،م��ؤك��دا اح�ت��رام��ه ق��رار
حتى اآلن) ك � ٍ
اب ��راه �ي ��م ب �ع��دم اس �ت��دع��ائ��ه ن �ظ��را ل�ع��دم
�اد .وش� ��دد ع �ل��ى أن ��ه لن
ارت �ب��اط��ه ب ��أي ن � � ٍ
يترك ك��رة القدم «ق��د أعمل فيها كمدرب،
كمساعد أو محلل» ،لكن «أي خطوة في
املستقبل تحتاج الى دراسة».
وك ��ان اب��راه�ي��م أك��د األس �ب��وع امل��اض��ي أن
ال �خ �ط �ي��ب أص �ب��ح خ � ��ارج ح �س��اب��ات��ه ف��ي

التصفيات املشتركة ملونديال قطر 2022
وكأس أسيا .2023
وق � � ��ال ل� �ف ��ران ��س ب� � ��رس «ك� ��ان� ��ت م � �ب ��اراة
الفليبني في الجولة األولى من التصفيات
املشتركة التي شارك فيها فراس ملدة 80
دق�ي�ق��ة وس �ج��ل ف�ي�ه��ا ه��دف��ا م��ن األه ��داف
الخمسة ،املحطة األخيرة في مسيرته مع
منتخب سوريا» ،علما بأن مباراة مطلع

سبتمبر انتهت بفوز «نسور قاسيون»
5ـــ .2وعن أسباب استبعاده ،قال ابراهيم
«اجتمعت مع فراس بحديث ّ
ودي للغاية
واتفق مع رأيي بأن وقت االعتزال اقترب
وأنه لن يكون ضمن تشكيلة سوريا في
امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،خ�ص��وص��ا أن��ه ال يلعب
اآلن مع أي فريق».
وأض� � � � � � ��اف «اق� � �ت� � �ن � ��ع ف � � � � ��راس ب� ��أس � �ب� ��اب
اس �ت �ب �ع��اده ،س�ي�م��ا ف��ي امل��رح �ل��ة ال�ق��ادم��ة
أم��ام جزر املالديف وغ��وام التي ستشهد
عودة عدة العبني مؤثرين للمنتخب في
مقدمتهم مهاجم الهالل السعودي عمر
خريبني».
وداف ��ع ال�خ�ط�ي��ب ع��ن أن��دي��ة س��وري��ة ع��دة
في مسيرته التي بدأت في نادي الكرامة
الحمصي ،قبل أن يخوض تجربة عربية
تنقل خاللها بني أندية مختلفة أبرزها
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ح �ي��ث داف� � ��ع ت ��وال� �ي ��ا م�ن��ذ
ع ��ام  2014ع��ن أل� ��وان ال �ع��رب��ي وال�ك��وي��ت
وال �س��امل�ي��ة ال ��ذي أم �ض��ى م�ع��ه امل��وس�م�ين
املاضيني.
ك �م��ا خ ��اض خ �ل�ال م �س �ي��رت��ه ت �ج��رب��ة مع
شنغهاي شينخوا الصيني(.أ ف ب)
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عالمية

دوري أبطال أوروبا:

توتنهام ×

بايرن..

مواجهة دامية

ليفاندوفسكي

هاري كين

هداف بايرن

نجم توتنهام

ي�س�ع��ى ت��وت �ن �ه��ام اإلن �ك �ل �ي��زي وص �ي��ف ال �ب �ط��ل ،إل��ى
اس�ت�ع��ادة بريقه وال �خ��روج م��ن الصعوبات التي
ي�م��ر ب�ه��ا ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي ��رة ،ع�ن��د استقباله
ب��اي��رن م �ي��ون��خ األمل ��ان ��ي ال �ي��وم ف��ي ال�ج��ول��ة
الثانية م��ن منافسات املجموعة الثانية
ملسابقة دوري أبطال أوروب��ا لكرة
القدم.
وي � �ع� ��ان� ��ي ت ��وت� �ن� �ه ��ام م �ن��ذ
انطالق املوسم الحالي من
عدم ثبات مستواه ،في أداء
ك�ل�ف��ه خ��روج��ا م�ف��اج�ئ��ا أم��ام
كولشستر يونايتد من الدرجة اإلنكليزية الثالثة بركالت
الترجيح في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة األندية
املحترفة.
وع�ل��ى رغ��م احتالله امل��رك��ز الخامس ف��ي ترتيب ال��دوري
اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ،اك �ت �ف��ى ف��ري��ق امل � ��درب األرج�ن�ت�ي�ن��ي
م��اوري�س�ي��و بوكيتينو ب��ال�ف��وز ف��ي ث�ل�اث م�ب��اري��ات فقط
م��ن أص ��ل س �ب��ع ،م �ق��اب��ل خ �س��ارت�ين وت �ع��ادل�ي�ن ،ع ��دا عن
تعادله في افتتاح املسابقة األوروبية  2-2أمام مضيفه
أوملبياكوس اليوناني املتواضع نسبيًا ،على رغم تقدمه
 2صفر.ف��ي امل�ق��اب��ل ،ي��واص��ل ال�ف��ري��ق ال�ب��اف��اري هيمنته املحلية
م�ت�ص��درًا ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا ،وه��و ف��از ف��ي م �ب��ارات��ه األول��ى
أوروب� �ي ��ا ع �ل��ى ض�ي�ف��ه ال �ن �ج��م األح �م��ر ب �ل �غ��راد ال�ص��رب��ي
بثالثية نظيفة ،ما منحه صدارة املجموعة بثالث نقاط،
أم� ��ام أومل �ب �ي��اك��وس وت��وت �ن �ه��ام (ن �ق �ط��ة واح � ��دة) وال�ن�ج��م
األحمر (بدون نقاط).

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ 2020 - 2019
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1 :أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ A

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻠﻮب ﺑﺮوج ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻏﻠﻄﺔ ﴎاي ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟريﻣﺎن ﻓﺮﻧﺴﺎ

المباريات المنقولة اليوم
التوقيت

الفريقان

القناة

دوري ابطال أوروبا (المجموعات)
ريال مدريد × كلوب بروج

 7.55مساء

beIN SPORTS HD 1

أتالنتا × شاختار

 7.55مساء

beIN SPORTS HD 4

سرفينا زفيزدا × أوليمبياكوس

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 6

يوفنتوس × باير ليفركوزن

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 4

مانشستر سيتي × دينامو زغرب

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 2

توتنهام × بايرن ميونخ

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 5

لوكوموتيف × أتلتيكو مدريد

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 3

غلطة سراي × سان جيرمان

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 1

اليوفي لتحسني الصورة
وفي املجموعة الرابعة ،سيكون فريق يوفنتوس ومدربه

1 1 0
2 0 2

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ B

رﻳﺪ ﺳﺘﺎر ﴏﺑﻴﺎ
أوﳌﺒﻴﺎﻛﻮس اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم إﻧﻜﻠﱰا
ﺑﺎﻳﺮن أﳌﺎﻧﻴﺎ

أول ﻟﻘﺎء
2 1 1

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ C

ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﺳﻴﺘﻲ إﻧﻜﻠﱰا
دﻳﻨﺎﻣﻮ زﻏﺮب ﻛﺮواﺗﻴﺎ
أﺗﻼﻧﺘﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺷﺎﺧﺘﺎر أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ D

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ روﺳﻴﺎ
أﺗﻠﻴﺘﻴﻜﻮ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

أول ﻟﻘﺎء
أول ﻟﻘﺎء
1 0 1
2 1 0

ﺑﺎﻳﺮن
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
أوﳌﺒﻴﺎﻛﻮس
رﻳﺪ ﺳﺘﺎر
زﻏﺮب
ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ
ﺷﺎﺧﺘﺎر
أﺗﻼﻧﺘﺎ
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
أﺗﻠﻴﺘﻴﻜﻮ
ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن

3
0
0
34
3
341
0
0
1-

3
1
1
0
3
3
0
0
3
1
1
0

ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ

الريال يستقبل كلوب
وض�م��ن امل�ج�م��وع��ة األول� ��ى ،يستقبل ري��ال
م ��دري ��د االس� �ب ��ان ��ي ض �ي �ف��ه ك� �ل ��وب ب ��روج
ال� �ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ي ،ت � �ح� ��ت ش� � �ع � ��ار م �ص��ال �ح��ة
جماهيره التي خذلها بعد خسارته القاسية
ف��ي م�ب��ارات��ه األول��ى أم��ام مضيفه ب��اري��س س��ان جيرمان
الفرنسي صفر  .3 -ويطمح ال�ن��ادي امللكي ح��ام��ل الرقم
القياسي بعدد ألقاب البطولة ( 13لقبا) ،الى أن يواصل
نجاحاته على الصعيد املحلي ال�ت��ي جعلته ف��ي األي��ام
األخيرة متصدرًا للدوري االسباني.
وف��ي املجموعة نفسها يستضيف غلطة س��راي التركي
نادي العاصمة الفرنسية الذي يتصدر املجموعة بثالث
ن�ق��اط ،أم��ام ب��روج وغلطة س��راي (نقطة واح ��دة) وري��ال
مدريد (صفر).
وفي املجموعة الثالثة ،يأمل مانشستر سيتي اإلنكليزي
في االنفراد بصدارة املجموعة عند استضافته دينامو
زغ ��رب ال �ك��روات��ي .وج �م��ع ك�ل�ا ال�ف��ري�ق�ين ث�ل�اث ن �ق��اط من
امل�ب��اراة األول ��ى ،عندما ف��از األول على مضيفه شاختار
دان�ي�ي�ت�س��ك األوك ��ران ��ي ب�ث�لاث�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ،وال �ث��ان��ي على
أتاالنتا اإلي�ط��ال��ي  - 4صفر .وضمن املجموعة نفسها
ي�ح��ل ش��اخ�ت��ار ضيفا ع�ل��ى أت��االن�ت��ا ال��واف��د ال�ج��دي��د إل��ى
املسابقة ،والباحث عن أولى نقاطه فيها.
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ماوريتسيو س��اري مطالبني بالظهور ب��ال�ص��ورة التي
اع�ت��ادت عليها الجماهير ف��ي األع��وام الثمانية املاضية
التي ف��رض فيها فريق الـ«بيناكونيري» سيطرته على
ال � ��دوري امل �ح �ل��ي دون م �ن��اف��س ،ع �ن��د اس�ت�ض��اف�ت��ه ل�ب��اي��ر
ليفركوزن األملاني.
ويعاني فريق «السيدة العجوز» مؤخرا من عدم الثبات
ف��ي م �س �ت��واه وت ��راج ��ع أدائ� � ��ه ،وه ��و م��ا ي�ظ�ه��ر م��ن خ�لال
الصعوبات التي واجهها في كل املباريات التي خاضها

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺬﻫﺎب :ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ مل ﻳﻬﺰم
ﰲ ﺗﺴﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺬﻫﺎب ﰲ أوروﺑﺎ،
ﻣﻨﺬ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟريﻣﺎن
ﰲ دور اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﻌﺎم 2017
ﺳﺠﻞ اﻟﺬﻫﺎب
ﰲ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ
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م�ن��ذ ان �ط�لاق امل��وس��م ال �ح��ال��ي .ول��م ي�ت��وص��ل س ��اري بعد
لتشكيلة ثابتة تكون هي اللبنة التي يبني عليها فريقه
الجديد .وخرج يوفنتوس بتعادل  2-2مع أتلتيكو مدريد
في الجولة املاضية ،بعدما كان متقدما بهدفني نظيفني
حتى الدقيقة .70
ب � ��دوره ي�ل�ع��ب ف��ري��ق ال �ع��اص �م��ة االس �ب��ان �ي��ة أم� ��ام ضيفه
ل��وك��وم��وت�ي��ف م��وس �ك��و ،وت �ب��دو ال �ف��رص��ة س��ان�ح��ة أم��ام��ه
للظفر بنقاط املباراة( .لندن -ا.ف.ب)

نوير ..إلثبات أحقيته بحراسة عرين ألمانيا
يدخل قائد بايرن ميونخ وحارس مرماه مانويل نوير اليوم
الى مباراة ناديه البافاري مع مضيفه توتنهام ،بهدف إثبات
أحقيته في الدفاع عن عرين منتخب بالده أملانيا على حساب
م��ارك أن��دري��ه تير شتيغن .ويأمل نوير اإلف��ادة من االهتمام
املسلط على ه��ذه املواجهة التي تعتبر األق��وى ب�ين مباريات
ال �ي��وم ،م��ن أج��ل التأكيد ب��أن��ه ال ي��زال ال�خ�ي��ار رق��م واح��د بني
الخشبات ال�ث�لاث مل��رم��ى املنتخب ال��وط�ن��ي ،ف��ي ظ��ل املنافسة

الحامية بينه وبني حارس برشلونة اإلسباني تير شتيغن.
ويتوجب على اب��ن ال �ـ 33عاما أن يقدم ف��ي لندن أداء أفضل
بكثير من الذي ظهر به السبت في الدوري املحلي على ملعب
بادربورن متذيل الترتيب ،إذ تلقت شباكه هدفني ،أحدهما من
مسافة بعيدة ،دون أن يحرم ذلك النادي البافاري من حسم
اللقاء  3-2وتصدر الترتيب للمرة األولى هذا املوسم.
ويجد نوير نفسه في وضع غير مألوف على صعيد املنتخب

ميسي وديمبيلي يعاودان التدريب
أعلن نادي برشلونة االسباني أن قائده األرجنتيني
ليونيل ميسي ،والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي،
عاودا بشكل تدريجي التمارين الجماعية مع الفريق
إثر تعافيهما من إصابات عضلية ،قبيل استحقاق
ف��ري�ق�ه�م��ا األوروب � ��ي أم ��ام إن �ت��ر م �ي�لان اإلي �ط��ال��ي في
الجولة الثانية من املجموعة السادسة من مسابقة
دوري أبطال أوروبا غدا.
وأف� ��اد ب�ط��ل أس�ب��ان�ي��ا ف��ي امل��وس �م�ين امل��اض �ي�ين ،عبر
حسابه على ت��وي�ت��ر« ،ش ��ارك ميسي وديمبيلي في
جزء من الحصة (التدريبية) مع الفريق».
وتعرض ميسي ،املتوج مؤخرا بجائزة أفضل العب
ف��ي ال �ع��ال��م م��ن ق �ب��ل االت �ح ��اد ال ��دول ��ي (ف �ي �ف��ا) ل�ل�م��رة
ال� �س ��ادس ��ة ،ل �ت �م��دد ف ��ي ع �ض�ل�ات ف �خ��ذه األي� �س ��ر في
ال�ش��وط األول م��ن مواجهة ف�ي��اري��ال ( 2ـ  )1األسبوع
امل��اض��ي ،ف��ي أول م�ش��ارك��ة أس��اس�ي��ة ل��ه ه��ذا امل��وس��م،
بعدما غاب عن أول أرب��ع مباريات في الليغا بسبب
إصابة في ربلة الساق تعرض لها خالل تحضيرات
املوسم.
أم ��ا دي�م�ب�ي�ل��ي ف �ك��ان ب� ��دوره ي�ت�ع��اف��ى م��ن إص��اب��ة في
الفخذ األي�س��ر ،تعرض لها الجمعة خ�لال التمارين،

ميسي وديمبيلي خالل التدريبات | موقع برشلونة

وه��و دخ��ل ب��دال من ميسي في مطلع الشوط الثاني
ملباراة فياريال ،التي كانت ضمن املرحلة السادسة
من الدوري األسباني( .برشلونة ـــ ا.ف.ب)

ِّ
يجدد الموعد مع االنتصارات
أشبيلية
ع��اد إشبيلية ال��ى سكة االن�ت�ص��ارات التي ح��اد عنها ف��ي مباراتيه األخ�ي��رت�ين ،وذل��ك بتغلبه على ضيفه ري��ال
سوسييداد  3-2األحد في املرحلة السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وبعد أن كان متصدرا للترتيب ،مني إشبيلية بهزيمتني في املرحلتني املاضيتني على يد ضيفه ريال مدريد
(صفر )-1وإيبار ( )2-3ما تسبب بتراجعه ،لكنه عوض األحد بعدما حول تخلفه أمام ضيفه الباسكي بهدف
الى فوز  .3-2وسجل نوليتو ( )18واألرجنتينيان لوكاس أوكامبوس ( )47وفرانكو فاسكيز ( )80أهداف النادي
األندلسي الذي رفع رصيده الى  13نقطة في املركز الخامس بفارق نقطتني فقط عن ريال مدريد املتصدر الذي
تعادل السبت مع جاره أتلتيكو دون أهداف ،فيما سجل ميكل أويراسابال ( )4وكريستيان بورتوغيس ()87
هدفي سوسييداد الذي تجمد رصيده عند  13نقطة في املركز الخامس بفارق األه��داف أمام مضيفه وخلف
برشلونة الرابع(.مدريد  -ا.ف.ب)

األملاني ،بعد االنتقادات التي وجهت له من تير شتيغن بعد
تلقيه أرب �ع��ة أه ��داف أوائ ��ل ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ف��ي امل �ب��اراة التي
خسرها «مانشافت» على أرض��ه أم��ام غريمه الهولندي 2-4
في تصفيات كأس أوروبا .2020
وق��ال ح��ارس م��رم��ى ب��رش�ل��ون��ة «م��ا زل��ت أح ��اول ال�ق�ي��ام بكل
شيء لكن هذه الرحلة مع أملانيا كانت نكسة كبيرة بالنسبة
إلي» ،في اشارة الى بقائه على دكة البدالء في مباراتي هولندا

جامباولو
في وضع حرج
تفاقمت أزمة ميالن ومدربه ماركو جامباولو
بالخسارة أم��ام فيورنتينا  1ـ�ـ  ،3ف��ي املرحلة
السادسة من الدوري اإليطالي.
وع �ل��ى م�ل�ع��ب «س� ��ان س �ي ��رو» ،أص �ب��ح امل ��درب
ال �ج��دي��د مل �ي�لان م��ارك��و ج��ام �ب��اول��و ف��ي م��وق��ف
ح��رج ،وذل��ك بسقوط الفريق اللومباردي على
أرضه أمام فيورنتينا  1ــ .3
وافتتح التشيلي إيريك بولغار التسجيل في
الدقيقة  14م��ن رك�ل��ة ج��زاء تسبب بها ال��واف��د
ال�ج��دي��د ال �ج��زائ��ري إس�م��اع�ي��ل ب��ن ن��اص��ر على
ف �ي��دي��ري �ك��و ك �ي �ي��زا .وت �ف��اق �م��ت م �ش��اك��ل م�ي�لان
بإكماله اللقاء بعشرة العبني ،بعد خطأ قاس
م ��ن م��ات �ي��و م��وس��اك �ي��و ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي ف��ران��ك
ريبيري ( ،)55مما سهل من مهمة فيورنتينا
ال � � ��ذي ي� �ش ��رف ع �ل �ي��ه م � � ��درب م� �ي�ل�ان ال �س��اب��ق
فينشينزو مونتيال ،فأضاف ثانيا في الدقيقة
 66عبر غايتانو كاستروفيلي ،وك��ان بإمكانه
إض ��اف ��ة ث ��ال ��ث ،ل �ك��ن ك �ي �ي��زا أه � ��در رك �ل ��ة ج ��زاء
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  70ت�س�ب��ب ب�ه��ا ب��ن ن��اص��ر أي�ض��ا،
ل�ك��ن جانلويجي دون��اروم��ا ت��أل��ق ف��ي ص��ده��ا.
وع��وض كييزا ه��ذه الفرصة عندما م��رر الكرة
ال��ى ريبيري داخ��ل املنطقة ،فتالعب الفرنسي
ب��امل��داف�ع�ين وس��دد ف��ي ش�ب��اك دون��اروم��ا (،)78
ق �ب��ل أن ي�س�ج��ل ال �ب��رت �غ��ال��ي راف ��اي ��ل ل �ي��او (20
ع��ام��ا) ه ��دف ال�ت�ق�ل�ي��ص ب�م�ج�ه��ود ف ��ردي رائ��ع
( .)80وم��ن املؤكد أن جامباولو أصبح مهددا
بخسارة منصبه ،بعد أن مني ميالن بهزيمة
ثالثة ت��وال�ي��ا ،وراب�ع��ة م��ن أص��ل س��ت مباريات
ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ،ف �ي �م��ا ح �ق��ق ف �ي��ورن �ت �ي �ن��ا ف ��وزه
الثاني تواليا ،وحافظ على سجله دون هزيمة
للمرحلة الرابعة على التوالي( .روما ـــ ا.ف.ب)

وايرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس أوروبا .2020
وتبع ذلك ردا من نوير الذي أكد أن «املوضوع مغلق بالنسبة
ل��ي» ،لكنه وج��ه انتقادا لتير شتيغن باعتباره أن ما أدل��ى به
أضر باملنتخب.
وتواصلت الحرب الكالمية بني الحارسني ،اذ قال تير شتيغن
«ال أعتقد أنه يعود ملانويل أن يبدي رأيه بشأن (تعبيري عن)
مشاعري».

مونديال الدوحة 2019

برايس متألقة في المضمار ..وناشطة خارجه
ق��د ال تملك ال �ع��داءة الجامايكية ش�ي�ل��ي-آن ف��راي��زر-ب��راي��س،
املتوجة بذهبية سباق  100م في بطولة العالم أللعاب القوى
ف��ي ال��دوح��ة ،ال�ق��وة االع�لام�ي��ة ملواطنها االس �ط��ورة أوس��اي��ن
ب��ول��ت ،لكنها بنت سجال خ��ارق��ا على امل�ض�م��ار ،ام��ا خارجه
ف�ه��ي ن��اش�ط��ة اج�ت�م��اع�ي��ا ،الن �ه��ا ت�ك��اف��ح ض��د ال �ف �ق��ر ،وت�ق��وم
بمساعدة املنظمات الخيرية.
على الرغم من إحرازها اللقب العاملي أربع مرات وذهبيتني
اوملبيتني ،فإن فرايزر-برايس تتميز بالتواضع الكبير بعيدا
عن االضواء.
ه��ي س �ف �ي��رة مل�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ي��ف ،ح �ي��ث ت��داف��ع ع��ن ت��أم�ين
ظروف افضل للوالدة في جامايكا ،ال سيما انها تحمل اجازة
من جامعة التكنولوجيا لتطوير الطفل واملراهقني.
وت�ع�ش��ق ف��راي��زر-ب��راي��س ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال ن�ب�ي�ل��ة ،وق ��ال االب
ونستون جاكسون لصحيفة «ذي غلينر» الجامايكية عام
« :2012شيلي آن تعمل في الظل ،وراء الكواليس .اذا قررت
مساعدة اح��د االش�خ��اص فإنها تقوم بذلك بشكل بعيد عن
االضواء ،ال تحب إثارة الضجة».
ويعود العمل الذي تقوم به تجاه االطفال الى اجواء العنف،
ال �ت��ي ع��اش �ت �ه��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ووت� ��ر ه� ��اوس ف ��ي ك�ي�ن�غ�س�ت��ون
عاصمة جامايكا ،حيث كان احد اقربائها ضحية ذلك .لكن
شيلي رفضت ان تقف مكتوفة االيدي.
تملك فرايزر-برايس قوة ذهنية حديدية ورثتها عن والدتها
ماكسني ،التي اشرفت على تربيتها الى جانب شقيقني لها،
وقالت لها بالحرف ال��واح��د «ان��ت تملكني املوهبة ،فاذهبي
واستعمليها».
وج �س��دت ف��راي��زر-ب��راي��س ه ��ذه ال��ذه�ن�ي��ة ال �ق��وي��ة م��ن خ�لال
عودتها املظفرة الى املضمار بعد غياب قرابة سنتني ،بسبب
وضع مولودها خالل بطولة العالم أللعاب القوى في لندن
عام  ،2017فهي لم تكتف بإحراز ذهبية بطولة العالم للمرة

ً
حاملة ابنها بعد فوزها | رويترز
برايس

الرابعة بعد اعوام  2009و 2013و ،2015بل حققت أفضل رقم
هذا العام مسجلة  10.71ثوان.
وقالت الفائزة ،التي حملت طفلها زيون ،وطافت به في ارجاء
استاد خليفة الدولي في الدوحة بعد تتويجها« :انا مغتبطة
ألن��ي اق��ف ه�ن��ا كبطلة ل�ل�ع��ال��م م��رة ج��دي��دة ب�ع��د ان وضعت
طفلي».
واضافت «لم اتمكن من النوم ليلة البارحة .املرة االخيرة التي
تواجدت فيها في بطولة كبيرة كانت في االلعاب االوملبية
في ريو دي جانيرو عام ( .»2016الدوحة ــــ ا.ف.ب)
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حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية وتظهر
بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية تتحول
إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
( 8ـــ  32كلم /ساعة).
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كالم الناس
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الصغرى

45

الكبرى

الرطوبة

1.10
ً
صباحا

يمكن آلالف النساء التغلب على أحد أكثر أشكال
ً
سرطان الثدي فتكا ،وذل��ك بفضل ع�لاج جديد،
ب�ع��دم��ا وج ��د ال�ع�ل�م��اء أن دواء م�ع�ي�ن��ا مقترنا
ب��األن�ظ�م��ة امل�ن��اع�ي��ة ي�ج��ب أن ي�ت�ن��اول��ه امل��رض��ى
إل� ��ى ج��ان��ب ال� �ع�ل�اج ال �ك �ي �م��اوي .ون �ق��ل م��وق��ع
«سكلي نيوز» عن صحيفة الصن البريطانية
أن األشخاص الذين يعانون من أورام (سلبية
ثالثية) أكثر عرضة للشفاء م��ن امل��رض قبل
إج ��راء ال �ج��راح��ة ،م�م��ا ي��زي��د م��ن ف��رص��ة ع��دم
عودة املرض أبدا.
ويمكن أن يكون العالج متاحا على ج��دول هيئة الصحة الوطنية
خالل السنتني أو السنوات الثالث املقبلة ،وفقا للصحيفة.
وق��ال الباحث بيتر شميد م��ن جامعة كوين م��اري ف��ي ل�ن��دن« :ه��ذا
النهج يمكن أن ينقذ اآلالف من األرواح».

ً
«ديونا»
الكويت ضمن الدول األقل
في العالم

■ الدولة العربية الوحيدة في القائمة
محمد عبدالناصر
كشفت ب�ي��ان��ات ح��دي�ث��ة؛ ن�ش��ره��ا ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ،عن
قائمة الدول األقل «ديونًا» في العالم ،بالنسبة للناتج املحلي
اإلجمالي ،وشملت  10دول .وجاءت الكويت ضمن هذه الدول،
حيث احتلت املركز العاشر في القائمة بنسبة  17.8في املئة،
لتكون الدولة العربية الوحيدة في القائمة.
ّ
وتصدرت القائمة هونغ كونغ ،بنسبة صفر في املئة ،وساوتها
في النسبة ذاتها ماكاو ،وكلتاهما منطقتان إداريتان تابعتان
لجمهورية الصني الشعبية.
وج��اءت في املركز الثاني بروناي ،بديون بلغت نسبتها 2.6

ف��ي امل�ئ��ة م��ن الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي ،تلتها أفغانستان في
املركز الثالث بنسبة ديون؛ بلغت  6.9في املئة.
أما في املركز الرابع فجاءت أستونيا بنسبة دين بلغت  7.6في
املئة ،في حني احتلت بوتسوانا املركز الخامس بديون ،بلغت
 12.8في املئة.
واحتلت روسيا املركز السادس بني الدول العشر األقل دينا في
العالم بنسبة  13.8في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي.
وحلت في املركز السابع الكونغو الديموقراطية بنسبة ديون
وصلت إلى  14في املئة ،تلتها جزر سليمان في املركز الثامن
بنسبة دي��ون  14.6في املئة ،في حني احتلت أذربيجان املركز
التاسع ،من حيث الديون بنسبة  17.6في املئة.

 ..اﻟﻴﻮم
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عشاء

حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة

املتتبع ّ
لتطور األوض��اع في منطقة الشرق األوسط
وال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ي�لاح��ظ ت �س��ارع وت �ي��رت �ه��ا نحو
ال �ت �ص �ع �ي��د ،وي �ش �ع��ر ب��ال �خ �ط��ر ي �ق �ت��رب م ��ن دول �ن��ا
الصغيرة ،بعد أن أح��رق طرفًا من الكبيرة ،وكلنا
آت على املنطقة
يعلم ج�ي�دًا ت��داع�ي��ات أي تصعيد ٍ
ع��ام��ة ،وال �ك��وي��ت خ��اص��ة؛ ل��ذل��ك وج ��ب االس �ت �ع��داد
للمقبل م��ن األي ��ام ،وأول ��ى خ�ط��وات ه��ذا االس�ت�ع��داد
هي تحصني البيت من الداخل! نعم ،البيت الكويتي
من الداخل يحتاج اهتمامًا وترميمًا؛ النه متصدع!
كيف ال والخالف بني أبناء البيت الواحد ظهر للعلن،
والصراع الداخلي على الكراسي أشغل الكثيرين منا
عن الصراع الخارجي على كيكة النفط الخليجي،
اليوم تقام االنتخابات البرملانية على أسس ودوافع
قبلية أو طائفية أو م��ادي��ة(!) ،وان�ت�ق��ل ه��ذا امل��رض
َ
ال��ى الجسم ال�ط�لاب��ي ،وكلنا ش��اه��د النفس القبلي
والعنصري في انتخابات الجمعيات العلمية ،حتى
ّ
الجو الحكومي أصبح موبوءًا بني الكثير من أطرافه،
ف��ال�ص��راع ب�ين ال��وزي��ر امل�ش��رف على هيئة ال��زراع��ة
ومديرها العام يبدو وصل الى م��داه ،ولعل محاولة
إل�غ��اء ن��دوة ال�ع��دوان��ي ال��زراع�ي��ة خير دل�ي��ل على ما
ّ
نقول ،وشعور بعض الشرفاء بأن الفساد متجذر
ف��ي م�ع�ظ��م ال�ج�س��د ال�ح�ك��وم��ي ،وي�ص�ع��ب اجتثاثه
مما يدفعهم الى االنسحاب من املشهد السياسي،
ّ
تصدع البيت من الداخل ،ناهيك
يعتبر مؤشرًا على
ع��ن ال�ص��راع ف��ي ال��وس��ط ال��ري��اض��ي وك�ث��رة قضايا
س��رق��ة امل��ال ال�ع��ام امل�ح��ال��ة للمحاكم وح��ل مجالس
ادارات الجمعيات التعاونية املنتخبة بسبب الفساد
ّ
التصدي لترميم البيت
امل��ال��ي؛ كل ذل��ك يدفعنا ال��ى
الكويتي من الداخل قبل التفكير في كيفية مواجهة
الخطر املحتمل من الخارج! لذلك ،إن أردن��ا النجاة
وح�ف��ظ مستقبلنا ومستقبل أجيالنا علينا عقد
الندوات للمصارحة في أسباب هذا التردي ،وتنفيذ
ورش عمل تضع الحلول الناجعة ملجتمع متماسك
ومنسجم في أولوياته.

أزمة ثقافة

ذاﻛﺮة اﻷﺧﺒﺎر
 - 1973ﺑﻴﻠﻴﻪ:
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﺘﺮي
 6ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎدي
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وأﻻﻋﺐ ﺑﻬﻢ
أي ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ّ
ﻣﻠﻔﺎت وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

 - 1975ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت
½ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻔﺼﻞ وزارة
اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«

ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
 - 1972/10/1ﺧﺒﻴﺮ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪأ زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺣ ّﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻮر ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم
 - 1975ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ اﻷﺳﺮة ﻓﻮج
ﻧﺴﺎﺋﻲ ّ
ﻳﻮزع اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺮ
اﻟﺸﻬﺪاء

ع �ن��دم��ا ت � ّ�دع ��ي ان� ��ك م �ث �ق��ف ،وت �ت �ص � ّ�رف ت �ص� ّ�رف
الجاهل ،فإنك هنا تفضح نفسك أمام ّ
قرائك وتؤكد
لهم ضحالة تفكيرك وح��دود معرفتك ،خاصة ان
ً
أسأت استخدام «غوغل»؛ فمثال عندما أطالب بذكر
العمليات اإلرهابية التي قامت بها جماعة االخوان
امل�س�ل�م�ين ،وال �ت��ي ع�ل��ى أس��اس�ه��ا ج��رت شيطنتها
ومحاربتها ومتابعة املنتمني اليها ومالحقتهم ،ثم
ت��أت��ي وتستشهد باستجواب نوابهم ف��ي البرملان
ل �ل ��وزراء وع ��دم دع�م�ه��م ل �ل �ك �ف��اءات ،ف �ه��ذا اس �ت��دالل
س� ��اق� ��ط ،ي � ��دل ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ت �ف �ك �ي��ر ص��اح �ب��ه،
وع�ن��دم��ا تعجز ع��ن الحجة وت��رد ف��ي مقالة اخ��رى
ب��االس�ت�ش�ه��اد ف��ي ك�ل�ام ك��ات��ب س��ودان��ي شيوعي
ً
عن اره��اب «االخ��وان املسلمني» ،معتبرًا ذل��ك دليال
واض �ح��ًا ع�ل��ى اس�ت�ح�ق��اق ال�ج�م��اع��ة الشيطنة فهذا
هو السقوط الذي ال نجاة بعده! وكان يسعك ان لم
يسعفك «غوغل» بغير هذا الكاتب أن تقول :سمعت
الناس تقول ،وقلت كما يقولون! هنا نرفع لك العقال
ملصداقيتك مع نفسك والحترامك ألمانة الكلمة!
أم ��ا ع ��ن س ��ؤال ��ك ع ��ن ش �ع��ار «اإلخ� � � ��وان» (س�ي�ف�ين
وم �ص �ح��ف) ف �ل��ه دالالت ال ي�ع��رف�ه��ا اال امل�ط�ل�ع��ون
على ت��اري��خ وظ��روف نشأة الجماعة ،وال أل��وم��ك ان
لم تدركها فــ«غوغل» ال تجد فيه مثل هذه األمور.
نشأت الجماعة عام  ،1928بعد وعد بلفور وبداية
دخ ��ول ال�ي�ه��ود فلسطني ،وب�ع��د وض��ع جميع دول
العالم العربي تحت االنتداب الفرنسي والبريطاني
واإليطالي ،وكان على األمة ان تعمل جاهدة لتحرير
األراض � ��ي م��ن امل�س�ت�ع�م��ر األج �ن �ب��ي ،ال� ��ذي ل��م يكن
يحترم إرادة الشعوب ولم يعط أي اعتبار لحريتها
وكرامتها؛ لذلك كانت قناعة اإلمام البنا ـــ عليه رحمة
اهلل ـــ ان الجهاد في سبيل اهلل هو الطريق للحرية من
االستعباد واالحتالل األجنبي! كالم كبير يصعب
على أدعياء الثقافة فهمه!

الوفيات
● عبدالله علي عبدالرحمن النصيبي 85( ،عامًا)،
شيع ،للرجال :كيفان ،ق ،4ش ،45م ،9للنساء :السالم،
ق ،2ش ،217م ،7ت.99006500 :

ﻟﻘﺎءات وﺣﻮارات

● عياد عيد مصلح الرشيدي 66( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
ل� �ل ��رج ��ال :اش �ب �ي �ل �ي��ة ،ق ،2ش ،211م ،14ل �ل �ن �س��اء:
ال �ع��ارض �ي��ة ،ق ،11ش ،2ج ،1م ،15ت– 66755534 :
.66660501

 - 1972اﻟﻌﻴﺎر:
ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺈﺿﺮاب ﻋﻤﺎل
اﻟــ»ﻛﻲ أو ﺳﻲ«

كشفت شركة نينتندو اليابانية عن ألعاب « »Brain Ageالجديدة،
ح�ي��ث ق��ام��ت ب��إي�ص��ال سلسلة أل �ع��اب تنمية ال �ق��درات العقلية إل��ى
«سويتش» ألول مرة ،وفق ما ذكر موقع «ذا فيرج».
وت ��دور أل �ع��اب « »Brain Ageبتقديم الكثير م��ن األل �غ��از البسيطة
َّ
املصممة للمساعدة في الحفاظ على نشاط العقل وقدراته ،وتشمل
لعبة سودوكو أيضًا.
وأش� ��ار م��وق��ع «ذا ف �ي��رج» أن ال�ل�ع�ب��ة ال �ج��دي��دة س�ت�ك��ون م�ت��اح��ة في
اليابان كبداية ،ومن ثم االنتشار العاملي ،حيث يطلق عليها ّ
«درب
عقلك» ،وستعتمد اللعبة بشكل أساس على «نينتندو سويتش».
ُ
وست َ
صدر نسخة اللعبة على «نينتندو سويتش» في اليابان يوم
 27ديسمبر املقبل ،بتكلفة  9دوالرات لإلصدار ،مع قلم تكنولوجي
ُيستخدم في بعض األلعاب.

مساءً

عصر

تحصين البيت
من الداخل

ألعاب  Brain Ageالعقلية..
تعود إلى «نينتندو سويتش»

إسالم شكري

ً
صباحا

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ديموقراطية البنا
وشراسة «اإلخوان»

ِّ
يمهد
دواء واعد
للقضاء على سرطان الثدي

ً
ظهرا

7.57 7.37

فجر

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

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

ي�ع�ت�ق��د األس �ت ��اذ م�ح�م��د ال��رم�ي�ح��ي أن ن �ش��وء ح��رك��ة اإلخ� ��وان
املسلمني جاء ك� ّ
�رد فعل اعتراضي على سقوط الخالفة ،وهذا
يتماشى م��ع م��ا ك��ان ي�ن��ادي ب��ه البعض م��ن أن دور مصر قد
جاء لتنتقل اليها الخالفة اإلسالمية ،بسبب موقعها ومكانتها
وثرائها النسبي.
ويستطرد في مقال له في الشرق األوسط بعنوان «مأساة رجل
أم أزم��ة حركة سياسية؟» تعليقا على النهاية املأساوية التي
لقيها محمد مرسي ،من أن وفاته ّبينت ضحالة آلية االختيار
في التنظيم ،وكيف أن تثبيته للرئاسة املصرية ك��ان ظلمًا له،
بسبب تواضع قدراته السياسية ،ولم يكن من املمكن فرز أحد
ال يشابهه ،حيث إن آليات التنظيم أصال ال تسمح بذلك ،فمرسي
لم يكن قطبًا ،بل كان محصلة ،فوقع في ما وقع ّفيه من أخطاء
سياسية أصبحت معروفة ،أساسها ارت�ب��اك مخل في ثنائية
«حكم املرشد أم حكم الرئيس؟!».
والحقيقة أن «اإلخ ��وان» ليسوا ّ
مؤهلني اص�لا لقيادة اي دول��ة
ب�س�ب��ب ارت �ب��اط ت�ف�ك�ي��ره��م وخ�ط�ط�ه��م ب��ال �ت��راث ب�ش�ك��ل اص�ي��ل،
وه��م محكومون باملاضي وليس بالحاضر ،وماضي التنظيم
وهيكليته غير قابلني للتبديل أو املرونة ،وبالتالي يصعب عليهم
االرتباط باملستقبل وقبول األدوات السياسية الحديثة ،كتداول
السلطة والحريات املدنية وحقوق اإلنسان ،وكلها أمور ال يقبلها
اي منهج ديني.
كما أن هيكليته الكهنوتية األبوية ال تسمح بالنقد ،من أي كان،
بل السمع والطاعة من الجميع للمرشد األعلى ،وهذا ما ّأدى الى
تجميد أو طرد من ّ
أصر على النقد الذاتي ،فإذا كان بداخله هكذا
فكيف سيكون في الخارج مع معارضيه ،وهو املعادي أصال
للديموقراطية بمعناها الشامل؟ فكيف يمكن ان يحكم تنظيم
ّ
يعتقد أن جزءا من اي أمة هم أعداء وكفار وال يحق لهم بالتالي،
ّ
تولي أي من مناصب الدولة ،حتى لو كانوا أفضل املؤهلني لها؟
وحتى اليوم ،ال يوجد مصري واحد من «اإلخوان» ّ
تجرأ وطرح
السؤال الحيوي :ملاذا وصل الوضع في مصر في الثالثني من
يونيو الى ما وصل إليه ،عندما خرج عشرات ماليني املصريني،
منددين بحكم املرشد؟! ال أحد من «اإلخوان» قبل او ّ
تجرأ على
ِ
طرح هذا السؤال ،والسبب أنهم حتى بعد مرور  91عاما على
تأسيس تنظيمهم غير مؤهلني لفكرة النقد الذاتي.
ُ
ك�م��ا ت �ب��دي ق �ي��ادة اإلخ � ��وان ،محليا وع��امل �ي��ا ،ش��راس��ة ،ت�ق��ارب
ش� ّ�راس��ة املافيا ف��ي ال��دف��اع ع��ن مناطق نفوذها ،خوفًا على ما
حققوه ألنفسهم وللتنظيم من ثروة وتغلغل في مفاصل الدولة.
وليس هناك من يعرف هذه األسرار عن «اإلخ��وان» ،مثل اولئك
ال��ذي��ن ك��ان��وا يوما ج��زءا منهم ،وانفصلوا عنهم ،بعد أن تبينّ
لهم ان�ح��راف��ه وت�لاع��ب ق�ي��ادات��ه ،ورفضهم للنقد أو إب��داء ال��رأي
أو م�ع��ارض��ة امل��رش��د األع �ل��ى ،أو ال�ت�س��اؤل ع��ن مصير أرص��دة
ح �س��اب��ات ال�ت�ن�ظ�ي��م .وم ��ن ه� ��ؤالء ث� ��روت ال �خ ��رب ��اوي ،ال �ق �ي��ادي
اإلخ��وان��ي ال�س��اب��ق ،ال ��ذي يعتقد أن ن�ت��ائ��ج ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
املصرية التي فاز فيها السيسي بأغلبية ساحقة ،قضت على
مستقبل «اإلخ��وان» في مصر ،ألنها منحته شرعية انتخابية
لحكم البالد.

1.37

أدنى جزر

3.02 4.22

● ش��ري��ف��ة راش����د س��ال��م ال���رش���ود 64( ،ع� ��ام� ��ًا)،
شيعت ،للرجال :الرميثية ،ق ،7ش ،78م ،17للنساء:
املنصورية ،ق ،1ش ،15م ،4ت.99600699 :

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ
أﻳﻬﻤﺎ أﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض ..ﺣﺮاﺋﻖ
اﻷﻣﺎزون أم ﻫﺪر اﻟﻄﻌﺎم؟

● فاديا احمد مجيدي 64( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
ال �ش��ام �ي��ة ،ق ،9ش ،91م ،1دي� ��وان ال ��روي ��ح ،ل�ل�ن�س��اء:
الشامية ،ق ،9ش ،91م ،3ت.97884446 :
● سارة طلق ماطر العتيبي ،أرم�ل��ة مزعل عبداهلل
العتيبي 81( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال :ب�ي��ان ،ق،12
ش ،1ج ،6م ،7ل�ل�ن�س��اء :م �ش��رف ،ق ،3ش ،1م ،52ت:
.51011474 – 92222239

اﺷﺘﺮك ﻓﻲ
اﻹﻟـﻜــﺘﺮوﻧﻲ

www. alqabas.com/premium

● توفيق بدر محمد بهادر البلوشي 60( ،عامًا)،
شيع ،حسينية البلوش ،الجابرية ،ق ،11ش ،108ت:
.99030750 – 99990093 - 98787878

● منيرة فراج الشراري ،ارملة منصور سعد البذال،
( 94ع ��ام ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ال��راب �ي��ة ،ق ،4دي ��وان
البذال ،للنساء :الرحاب ،ق ،3ش ،4م ،18ت55797988 :
– .99879099
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

