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تكويت  150ألف وظيفة في القطاع الخاص

االستغناء عن  ٪١٠من الوافدين

¶ ملف كامل باألرقام على طاولة مجلس الوزراء قريباً ..ترفع دعم العمالة إلى مليار دينار
أحمد عبدالستار
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء بصدد مناقشة دراسة حكومية،
تستهدف تكويت عشرات اآلالف من الوظائف في القطاع الخاص ،ضمن
جملة خطوات مرتقبة ،خالل املرحلة املقبلة على صعيد ملف التوظيف.
وذك��رت امل��ص��ادر أن الخطة الحكومية ترمي إل��ى إح�لال الوظائف التي
تشغلها عمالة واف��دة ،ويمكن استبدال عمالة وطنية بها ،وبموجبها
سترفض طلبات التعيني الجديدة للوافدين في الوظائف ،التي حددتها
ال����دراس����ة ،وت��ش��م��ل ع����ددًا ك��ب��ي��رًا م���ن امل��س ّ��م��ي��ات اإلداري�������ة؛ ك��ال��ق��ان��ون��ي�ين
والسكرتارية ،وغيرهم.
ووف��ق امل��ص��ادر ،ف��إن تلك الخطوة م��ن شأنها رف��ع املبالغ التي تدفعها
ال���دول���ة ل��دع��م ال��ع��م��ال��ة إل���ى ن��ح��و م��ل��ي��ار دي���ن���ار ،ال س��ي��م��ا أن ال��ت��ح ّ��رك��ات
الحكومية تسعى إل��ى خفض ،م��ن  130ألفًا ال��ى  150أل��ف واف���د ،بنسبة
ت���ت���راوح م���ا ب�ي�ن  %8و %10م���ن إج��م��ال��ي ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة ف���ي ال��ق��ط��اع
الخاص ،البالغ عددها نحو  1.6مليون.
ّ
وتتولى وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل مهمة التنسيق
م���ع ج��ه��ات ع���دة إلن���ه���اء إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة ل��ت��ن��م��ي��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة
الوطنية في «الخاص».
ً
وأف���ادت العقيل ـــــ في رد على س��ؤال النائب محمد ال��دالل ـــــ ب��أن أجهزة
حكومية تعمل على ه��ذه اإلستراتيجية؛ لتعزيز ف��رص الكويتيني في
ّ
التوجهات
الحصول على وظائف في القطاع الخاص .وقد تصطدم هذه
مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه ،ولو بشكل أقل
من السابق ،ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد
ال بأس به من الوظائف ،وفقًا ملصادر في القطاع الخاص.

عبر الهيئة العامة لالستثمار

الكويت مدعوّ ة لالستثمار في طرح «أرامكو»
هبة حماد
علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر مالية أجنبية أن الكويت مدعوة
لالستثمار في شركة «أرامكو» النفطية السعودية ،التي تستعد
لطرح جزء من أسهمها في اكتتاب «عمالق» .وأشارت املصادر
إلى أن البنوك االستثمارية الدولية املعنية بالترويج لطرح األسهم
واإلدراج ،ستتجه ناحية الصناديق السيادية عمومًا والخليجية
خصوصًا لتكتتب في الطرح ،وذلك ألسباب كثيرة ،أبرزها أن
لديها م��وارد مالية هائلة ،كما تعتبر الصناديق السيادية من
املساهمني «األوف�ي��اء» املستقرين ،إذ إن حيازتها لألسهم قد
تمتد حتى  4س�ن��وات أو أك�ث��ر ،وتعتبر الصناديق السيادية
الخليجية ،بما فيها صندوق األجيال ،الذي تديره الهيئة العامة
لالستثمار ،من املستثمرين االستراتيجيني «الطويلي النفس»
وفقًا لتعبير مصرفيني دوليني.
وأك ��دت م �ص��ادر سبقلا أن مساهمة ت�ل��ك ال�ص�ن��ادي��ق تدعم
اإلدراج وقد تحول دون تراجع السهم بعد إدراجه.
في املقابل ،أوضحت املصادر ان هذه الفرصة تعتبر مجزية،
ل�ك��ن ه�ن��اك ص�ن��ادي��ق خليجية ك��ان��ت ات �خ��ذت ق� ��رارات سابقة
ً
باالبتعاد عن االستثمار النفطي ،وراكمت أصوال في قطاعات
أخرى من باب التنويع بعيدًا عن النفط وتقلبات أسعاره.

مجرد سؤال
هل درستم خطط التكويت جيدا حتى ال
«تعفسوا» االقتصاد الوطني  ..أم انكم
على عادتكم ترتجلون الخطط عشوائيا
تحت ضغط الشارع وشعبويته ؟

تحليل
إخباري

 5عقبات تعرقل انطالقة
التحالف البحري ..كما يجب!

نعيم درويش
بعد ح��وال��ي  3أش��ه��ر على ال��دع��وة األميركية لتشكيل
ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ألم���ن امل�ل�اح���ة ال��ب��ح��ري��ة (آي إم إس
سي) ،الذي يغطي مضيقي هرمز وباب املندب وبحر
عمان والخليج العربي ،لم يستجب لهذا العرض سوى
 6دول (م��ن أص��ل  62دول��ة) ه��ي :البحرين والسعودية
واإلمارات وأستراليا وبريطانيا وإسرائيل.
وي��م��ك��ن ال��ت��وق��ف أم���ام ج��م��ل��ة م��ن األس��ب��اب ال��ت��ي تعيق
أو ت��ؤخ��ر تشكيل ه��ذا ال��ت��ح��ال��ف وان��ط�لاق عمله وفقًا
ملصادر متابعة.

«الخارجية» تطلب
من قبرص إخالء سبيل
كويتيين محتجزين

أو ً
ال  -الدول الحليفة لواشنطن ،ال سيما األوروبية ،تتوجس
م��ن ج��ره��ا إ ل��ى ن��زاع مفتوح م��ع إي��ران ف��ي املنطقة ،وت��رى أن
فكرة التحالف م��ا ه��ي إال تكملة لسياسة الضغط األقصى
ا ل �ت��ي ت �م��ارس �ه��ا اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ض��د إي ��ران وت�ع��ارض�ه��ا
بروكسل.
ً
ثانيا  -تضع مشاركة إسرائيل في التحالف العديد من الدول
العربية في موقف محرج ورافض ،خصوصًا أن هذه الدول تعتبر
إسرائيل بمنزلة عدو ال يمكن الدخول في تحالفات معه.
ً
ثالثا  -تغطي مهمة التحالف مساحة بحرية شاسعة ،وبالتالي
ف��إن التكلفة املالية ستكون مرتفعة ،وتخشى بعض ال��دول من

ً
مليارا
الحكومة تسدد للمصارف
وتودع فيها  530مليون دينار

حمد السالمة

سالم عبد الغفور

اس��ت��دع��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ف��ي��ر ال��ق��ب��رص��ي أم����س ،ع��ل��ى خلفية
محاكمة  9مواطنني في قبرص لتشاجرهم مؤخرا مع مجموعة من
البريطانيني رغم التوصل الى صيغة للمصالحة ،حيث جرى اخالء
سبيلهم اال انهم لن يتمكنوا من العودة الى البالد اال بعد االنتهاء
من القضية.
وأع���رب نائب وزي��ر الخارجية خالد ال��ج��اراهلل ع��ن ع��دم قبول وزارة
الخارجية بتأجيل محاكمة املحتجزين الى فبراير املقبل .وق��ال في
ن���دوة أم��س بمناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمسنني :ن��اس��ف مل��ا ح��دث مع
شبابنا في قبرص ،ومنذ ان تلقينا خبر احتجازهم تابعت السفارة
سير التحقيقات ولم ننقطع خالل الفترة السابقة عن التواصل معهم
وم��ع اهاليهم لتوفير ضمانات التحقيق ال��ع��ادل معهم ،كما جرى
توفير السكن في قبرص لذويهم.

واصلت ال��ق��روض االستهالكية نموها املتواصل منذ بداية العام
ال��ح��ال��ي ،لتقفز ف��ي أغسطس امل��اض��ي بنسبة  %26إل��ى  1.3مليار
دينار ،مقارنة بمستوياتها في نهاية العام املاضي.
من جهة أخرى ،انخفض رصيد الدين العام بنسبة  %27.4إلى 2.5
مليار دينار ،مقارنة بـ  3.5مليارات دينار في نهاية العام املاضي،
ما يعني أن الحكومة سددت للبنوك نحو مليار دينار ،ويرجح أن
يكون تراجع االحتياطي العام بالقيمة نفسها ،ويأتي ذلك في ظل
غياب قانون للدين العام ،ما يشكل نزيفًا لرصيد االحتياطي من
ً
ناحية ويشكل ضخًا كبيرًا للسيولة في البنوك املتخمة أصال في
ظ��ل ضعف نمو االئ��ت��م��ان ال��ع��ام ( %2.5فقط ف��ي  8أش��ه��ر) وت��راج��ع
طرح املشروعات الكبرى.
إلى ذلك ،ارتفعت الودائع الحكومية في املصارف  530مليون دينار
منذ ديسمبر  ،2018لترتفع إلى  7.1مليارات دينار.
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لجنة إلعادة تأسيس
المجلس الشبابي
م���ع ت��أي��ي��د إدارة ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع ل���ق���رار إب���ط���ال إج�������راءات هيئة
الشباب بشأن تشكيل املجلس الشبابي ،أعلن وكيل وزارة الدولة
لشؤون الشباب د.مشعل الربيع أن��ه سيجري تشكيل لجنة جديدة
إلعادة تشكيل املجلس وفق القانون وبشكل يراعي معايير املساواة
والشفافية.
وق���ال ال��رب��ي��ع ل��ـ سبقلا إن وزارة ال��ش��ب��اب ب��إع��ادة إج�����راءات تشكيل
املجلس من جديد ،تسجل سابقة في تصحيح الخطأ ،بما يحقق قيم
العدل واملساواة التي يحض عليها مجلس الوزراء.
وكانت «الفتوى» قد أكدت في تقرير لها أخطاء قانونية في إجراءات
تأسيس املجلس الشبابي ترتب عليها بطالن إجراءات تشكيله.
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أن الهدف من دعوتها إلى املشاركة يقتصر على تحمل األعباء
املالية التي يرفض الرئيس ترامب املشاركة فيها.
ً
رابعا  -ترتبط بعض الدول املدعوة إلى املشاركة في التحالف،
م �ث��ل :ال �ع ��راق وع �م��ان وق �ط��ر ،ب �ع�لاق��ات م��ع إي � ��ران ،وه ��ي تجد
نفسها في وضع تحاول فيه أن توازن ما بني عالقتها بأميركا
والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى.
ً
خامسا  -تخشى بعض ال ��دول م��ن أي تغيير ق��د ي�ط��رأ على
ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ظ ��ل ق� �ي ��ادة ت ��رام ��ب ل�ل�ب�ي��ت األب �ي��ض،
خصوصًا أن الرئيس األميركي ال يمكن توقع أفعاله وقد يقدم
على خطوات دراماتيكية غير محسوبة.
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«سيستم المدنية»
يعطل االكتتاب  3ساعات
تسبب خلل في نظام الهيئة العامة للمعلومات املدنية ،أمس،
بتوقف االكتتاب في شركتي شمال ال��زور األول��ى وشركة
البورصة ملدة  3ساعات تقريبًا ،من التاسعة صباحًا إلى
الـ  12ظهرًا ،ما أثر في عدد املواطنني املكتتبني.
وأف��ادت مصادر مطلعة بأن االكتتاب في الشركتني شهد
ً
إقباال ملحوظًا في اليوم األول ،علمًا بأن االكتتاب في الزور
األول��ى مستمر إلى  29نوفمبر ،بينما ينتهي االكتتاب في
شركة البورصة  1ديسمبر املقبل.

اعترافات جديدة لـ «اإلخواني» الذي ّ
سلمته الكويت إلى مصر :

استغالل مقتل خاشقجي الستهداف السعودية
القاهرة_ خالد زهران
ت���واص���ل���ت ت��ح��ق��ي��ق��ات األج����ه����زة األم���ن���ي���ة امل���ص���ري���ة م���ع ال��ق��ي��ادي
اإلخواني خالد املهدي الذي سلمته الكويت مؤخرًا إلى القاهرة،
وتكشفت معلومات جديدة وخطيرة ام��س ،حيث اعترف املتهم
بأنه كان على صلة وثيقة بعناصر إخوانية تقيم في تركيا ودول
أخرى.
ووفق املصادر ،فإن تعليمات صدرت عن قيادات إخوانية تقيم في
تركيا لبعض عناصر التنظيم من الشباب باستهداف السعودية

واستغالل قضية مقتل جمال خاشقجي في اإلس��اءة إليها عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وتأليب الرأي العام ضدها.
ولفتت إل��ى ان التحقيقات كشفت أيضًا ع��ن عناصر ج��دي��دة من
املصريني املقيمني في الكويت تعاونوا مع امل��ه��دي ،مشيرة إلى
أن األج���ه���زة األم��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة حققت خ�ل�ال األس��اب��ي��ع املاضية
م��ع ث�لاث��ة مطلوبني ل�لان��ت��رب��ول امل��ص��ري م��ن املتهمني ف��ي تنفيذ
عمليات إرهابية قبيل فرارهم إلى الكويت ،وكانوا على اتصال
ّ
مباشر بالخلية التي ُسلمت مؤخرًا.
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ه َّنأ نيجيريا وقبرص بعيديهما

األمير َّ
عزى الهند بضحايا الفيضانات
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية الى الرئيس الهندي
رام ناث كوفيند بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا
م��ن ال��والي��ات ف��ي شمال الهند ،راج�ي��ا سموه للمصابني
ّ
سرعة الشفاء ،وان يتمكن املسؤولون في البلد الصديق
من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي�ت��ي تهنئة إل��ى
الرئيسني النيجيري محمد بخاري ،والقبرصي نيكکوس
انستاسياديس؛ بمناسبة العيدين الوطنيني لبلديهما،
متمنيا لهما موفور الصحة والعافية ولبلديهما دوام
ّ
التقدم واالزدهار.
وأرس � ��ل س �م��و ن��ائ��ب األم� �ي ��ر ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح �م��د ،ورئ �ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ،ورئ�ي��س
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك برقيات مماثلة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،استقبل س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد ،في قصر السيف أمس ،ممثل سمو
األم �ي��ر ،س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د ،ب�ع��د أن ش ��ارك في
مراسم تشييع الرئيس الفرنسي األس�ب��ق ،ج��اك شيراك،
في العاصمة الفرنسية (باريس)( .كونا)

العتيبي :توأمة مع أمانة مجلس األمة

الغانم استقبل
رئيس وأعضاء «البلدي»
استقبل رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ف��ي مكتبه ،أم��س ،رئيس املجلس البلدي
اسامة العتيبي وعددا من اعضاء املجلس.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ��ب ح�م��د ال�ه��رش��ان��ي،
واعضاء املجلس البلدي مشعل الحمضان
ود .ح�س��ن ك �م��ال وامل �ه �ن��دس ع�ب��د ال�س�لام
ال��رن��دي وامل�ه�ن��دس��ة م�ه��ا ال�ب�غ�ل��ي واح�م��د
ال� �ع� �ن ��زي ود .ع �ل��ي ال� �ع ��ازم ��ي وع� �ب ��د اهلل
ال��روم��ي وف�ه�ي��د امل ��وي ��زري واالم�ي��ن ال�ع��ام
ملجلس االمة عالم الكندري واالم�ين العام
للمجلس البلدي بدر الرفاعي.
ال� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل��ن رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
اس ��ام ��ة ال �ع �ت �ي �ب��ي ،ع ��ن ال� �ب ��دء ف �ع �ل �ي��ا ف��ي
ت�ن�ف�ي��ذ ب �ع��ض ال �خ �ط��وات ،ل�ل�م�ش��ارك��ة في
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت��دخ��ل في
اختصاصات املجلس البلدي قريبا ،مثنيا
على اللقاء الذي جمعه بالرئيس الغانم.

نائب األمير مستقبال المحمد

ناصر الصباح استقبل حيات

وقال العتيبي ان اللقاء اشتمل على عرض
توجهات املجلس البلدي سواء باملشاركة
في بعض التعديالت على القوانني خاصة
ال�ت��ي ت��دخ��ل ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات��ه ،وال�ت��وأم��ة
ب�ي�ن األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ـ «ال �ب �ل��دي» وأم��ان��ة
مجلس االمة.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى م� � �ح � ��اوالت ال� �ت� �ق ��ري ��ب ب�ين
األم ��ان� �ت�ي�ن واالس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ال� �خ� �ب ��رات
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ،م �ث �م �ن��ا اس �ت �ج��اب��ة ال��رئ �ي��س
الغانم واالم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس االم��ة عالم
الكندري ل�لام��ر ،وسنبدأ خ�ط��وات قريبا
بهذا الشأن.
وك �ش��ف ع��ن ح ��رص اع �ض��اء ال �ب �ل��دي على
مد يد التعاون مع كل جهات ومؤسسات
الدولة ومنها «املؤسسة التشريعية» التي
ال ينفك عملنا اليومي عن العمل بالقوانني
املرعية التي تخرج من رحمها( .كونا)

اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
باإلنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر
ال�ص�ب��اح ف��ي قصر ال�س�ي��ف ،أم��س،
سفير الكويت لدى الصني سميح
جوهر حيات.
وج� � � � � ��رى خ � �ل� ��ال ال � � �ل � � �ق � ��اء ت� � �ب � ��ادل
األح ��ادي ��ث ال��ودي��ة وم�ن��اق�ش��ة أه��م
األم � ��ور وامل��واض �ي��ع ض�م��ن م�ح��ور
الزيارة ،مشيدًا بالدور الذي تقوم
ب��ه س�ف��ارة ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ص�ين من
خالل دعمها وتعزيزها للعالقات
الثنائية بني البلدين.
الغانم مستقبال رئيس وأعضاء البلدي

ناصر الصباح مستقبال سفير البالد في الصين

«استدعاء السفير القبرصي وإخالء سبيل محتجزينا في بالده»

ً
قريبا
الجارالله :حلول جديدة لــ«المقسومة» تتبلور..

الجارالله متحدثاً خالل الندوة | تصوير محمد خلف

حمد السالمة
اس � �ت ��دع ��ت وزارة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال �س �ف �ي��ر
ال�ق�ب��رص��ي أم��س ع�ل��ى خلفية م�ح��اك�م��ة 9
مواطنني في قبرص لتشاجرهم أخيرًا مع
مجموعة م��ن البريطانيني رغ��م التوصل
الى صيغة للمصالحة ،حيث جرى اخالء
سبيلهم اال انهم لن يتمكنوا من العودة
الى البالد اال بعد االنتهاء من القضية.
وأع� � � ��رب ن ��ائ ��ب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة خ��ال��د
ال�ج��اراهلل عن ع��دم قبول وزارة الخارجية
بتأجيل محاكمة املحتجزين ال��ى فبراير
امل �ق �ب��ل .وق � ��ال ف ��ي ن � ��دوة أم ��س ب�م�ن��اس�ب��ة
ال�ي��وم العاملي للمسنني :ن��أس��ف مل��ا حدث
م��ع شبابنا ف��ي ق�ب��رص ،وم�ن��ذ ان تلقينا
خ �ب��ر اح �ت �ج��ازه��م ت��اب �ع��ت ال �س �ف��ارة سير
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ول� ��م ن �ن �ق �ط��ع خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
السابقة عن التواصل معهم ومع اهاليهم،
لتوفير ضمانات التحقيق العادل معهم،
ك� �م ��ا ج � ��رى ت ��وف� �ي ��ر ال� �س� �ك ��ن ف� ��ي ق �ب��رص
لذويهم.
وذكر ان القضية تطورت وجرى تحويلهم
إل��ى القضاء ،حيث ج��رى تأجيل القضية
ال��ى فبراير املقبل ،مؤكدا ان��ه غير مقبول
ت��أج �ي��ل ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع ال � ��ى ه � ��ذه امل � ��دة،
ول��ذل��ك ج��رى استدعاء السفير القبرصي
أم��س لبحث ه��ذه القضية ،كما سيتحرك
س � �ف � �ي ��رن ��ا ف� � ��ي ق� � �ب � ��رص م� � ��ع ال� �س� �ل� �ط ��ات
ال�ق�ب��رص�ي��ة ب�م��ا ل ��دى ال�ك��وي��ت م��ن رصيد
عالقات وطيدة ،معربًا عن تفاؤله الحتواء
املوضوع.

املنطقة املقسومة
وعن الجديد بشأن املنطقة املقسومة ،قال
ال �ج ��اراهلل ه �ن��اك ج��دي��د ،ل�ك�ن��ه ل��م يتبلور
ب�ش�ك��ل ن �ه��ائ��ي ،وس �ي �ج��ري ال �ت��واص��ل مع
األشقاء في السعودية لبلورة محاولتنا
لطي صفحة هذا امللف.
وزاد :نحن على ت��واص��ل م��ع األش �ق��اء في
السعودية ،وسيتحدد موعد معهم لبحث
ّ
ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ن�ه��ائ�ي��ة امل�ت�ع��ل�ق��ة باملنطقة
امل�ق�س��وم��ة ،الف�ت��ًا ال��ى أن ال�ج��دي��د ف��ي ه��ذا
امللف سيصب في مصلحة البلدين.

ال نقبل بتأجيل
محاكمة المحتجزين
إلى فبراير المقبل
لسنا بعيدين عن
تحالف حماية المالحة
وندرس االنضمام
نأمل الجلوس
مع العراق ..لحسم
موضوع ترسيم
الحدود البحرية
العمالة الكورية
الشمالية محدودة..
وجار تقليصها وفق
فترة زمنية

وع � � ��ن اس� �ت� �ض ��اف ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت مل �ب ��اح �ث ��ات
وم�ش��اورات يمنية كما أعلن سمو رئيس
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك أمام
االم � ��م امل �ت �ح��دة أخ � �ي � �رًا ،ق � ��ال :م �س �ت�ع��دون
الس �ت �ض ��اف ��ة أي م �ب ��اح �ث ��ات م� ��ن ش��أن �ه��ا
التوصل الت�ف��اق للقضية اليمنية حاليًا
ً
أو م �س �ت�ق �ب�لا ،ك �م��ا ي �ت��زام��ن ه ��ذا اإلع�ل�ان
من الكويت مع تصريحات بوقف إطالق
ال� �ن ��ار ،م�ت�م�ن�ي��ًا أال ت �ك��ون ه ��ذه ال ��دع ��وات
ّ
معلقة في الهواء فقط ،وأن ت��رى طريقها
إلى أرض الواقع.

تحالف املالحة
وع� � ��ن م� �س� �ت� �ج ��دات م ��وق ��ف ال� �ك ��وي ��ت م��ن
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي لحماية
امل�لاح��ة ،ق��ال إن ال�ك��وي��ت ل��م تعلن رسميًا
موقفها م��ن االن�ض�م��ام ،ول�ك��ن ممارستنا
ال�ع�م�ل�ي��ة ت��ؤك��د ان �ن��ا ل�س�ن��ا ب�ع�ي��دي��ن عنه،
وسيجري إع�لان موقفنا الرسمي بشأن
االن � �ض � �م ��ام ع �ن ��دم ��ا ن �ن �ت �ه��ي م� ��ن دراس � ��ة
تفاصيل التحالف.
وأع � � ��رب ال� � �ج � ��اراهلل ع� ��ن ت � �ف� ��اؤل ال �ك��وي��ت
ب ��ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال� � � �ص � � ��ادرة م � ��ن إي � � ��ران
وال�س�ع��ودي��ة إلح�ل�ال ال �س�لام ف��ي املنطقة،
ال سيما ت�ص��ري��ح ول��ي ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي
محمد بن سلمان ال��رام��ي إل��ى إيجاد حل
سلمي في املنطقة.
وعن الجديد في ترسيم الحدود البحرية
بني الكويت والعراق بعد ان طلبت الكويت
في ردها على مذكرة العراق الجلوس لحل

التنمية في اإلنسان
قال األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي إن إبراز دور الكويت في
ً
مجال حقوق اإلنسان ورعاية وتأهيل املسنني يعد تفعيال إلحدى السياسات املدرجة في
الخطة االنمائية للبالد.
وأض��اف في كلمته خ�لال ن��دوة املسنني أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت في مجال
حقوق اإلنسان وتأهيل املسنني تمنحها مكانة دولية متميزة ،منوهًا بالسياسة التي تتبناها
وزارة الخارحية في هذا اإلطار املهم.
وذكر أن التنمية ال ترتبط باإلنشاءات والبنية التحتية وحسب ،بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا أيضًا
بالتنمية البشرية وتعزيز رأس املال البشري ،مشيرًا إلى تركيز رؤية الكويت على ركائز عدة،
منها اإلدارة الحكومية الفاعلة واالقتصاد املتنوع املستدام والبنية التحتية املتطورة والرعاية
الصحية واملكانة الدولية املتميزة.

القضية الثنائية بني البلدين منذ ،2005
ق ��ال ال� �ج ��اراهلل :ن�ح��ن ن�ط�ل��ب م��ن االش �ق��اء
ف ��ي ال� �ع ��راق ح �س��م ب �ح��ث م ��ا ي�ت�ع�ل��ق بما
بعد النقطة  162للحدود البحرية وبكل
اسف لم نحصل على تجاوب ولكن لدينا
امال كبيرا جدًا اننا سنجلس في يوم من
االي��ام مع اشقائنا في العراق لحسم هذا
الترسيم ما بعد .162

املذكرة العراقية
وح� ��ول وج� ��ود اي ت �ع��دي�لات ف��ي امل��ذك��رة
ال�ع��راق�ي��ة امل��رس�ل��ة ملجلس االم ��ن ،ق ��ال :لم
ن�خ�ط��ر ب ��أي ش ��يء ف ��ي ه ��ذا ال �خ �ص��وص،
وب �خ �ص��وص ت�ك�ف��ل ال �ك��وي��ت ب�م�ص��اري��ف
ت��رم�ي��م منفذ ص�ف��وان ال �ح��دودي ،اول من
ام ��س ،ات�ف�ق�ن��ا م��ع ال �ج��ان��ب ال �ع��راق��ي منذ
زم��ن ط��وي��ل ون�ح��ن ف��ي امل��رح�ل��ة النهائية
لتنفيذ ه��ذا االت �ف��اق للمنفذ ال �ب��ري على
نفقة الكويت.
وعن موعد انعقاد اللجنة الثنائية العليا،
قال :الى االن لم يتحدد وقد عقدت اللجنة
ف��ي م��اي��و امل��اض��ي وه ��ي س�ن��وي��ة وسيتم
ت �ح��دي��د م��وع��د ل �ه��ا وغ��ال �ب��ا س �ي �ك��ون في
بداية العام املقبل.
وحول ما كشفه البنك املركزي عن وجود
ك��وري�ي�ن ش�م��ال�ي�ين ي�ع�م�ل��ون ف��ي ش��رك��ات
صينية مما يعد مخالفة لقرارات دولية،
ق� ��ال :اع �ت �ق��د ان ه �ن��اك ع� ��ددًا م �ح ��دودًا من
الكوريني الشماليني في الكويت ووضعنا
ب��رن��ام �ج��ًا زم �ن �ي��ا ل �ت��واج��د ع �م��ال��ة ك��وري��ا
الشمالية في الكويت وه��ي تتقلص وفي
ط��ري�ق�ه��ا مل��زي��د م��ن ال�ت�ق�ل�ي��ص وال ي��وج��د
وق � ��ت م� �ح ��دد ل �ت �ق �ل �ي �ص �ه��ا ب �ش �ك��ل ك��ام��ل
ولكننا ماضون في التقليص.

عودة األمير
س �ئ ��ل ال� � �ج � ��اراهلل ع� ��ن ع� � ��ودة س �م ��و ام �ي��ر
ال�ب�لاد ،فقال :اتمنى ع��ودة سموه سليما
معافى وجميعنا نتطلع الى هذه العودة،
وس �ي �ك��ون ي ��وم ف ��رح ل�ج�م�ي��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين
عندما ي��رون س�م��وه سليما معافى على
ارض الوطن ،ولكني اتمنى لسموه املزيد
من الراحة والهدوء والتمتع بهذه الراحة.

تسلم أوراق اعتماد  3سفراء

الخالد :سيلفرمان عزز عالقاتنا بأميركا
أش� � ��اد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد بجهود السفير
األم �ي��رك��ي ل ��وران ��س س�ي �ل�ف��رم��ان وإس �ه��ام��ات��ه
لتعزيز عالقات بالده مع الكويت.
وك� ��ان ال �خ��ال��د ق��د اس�ت�ق�ب��ل س�ي�ل�ف��رم��ان أم��س
بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البالد.
من جهة ثانية ،تسلم الخالد نسخًا من أوراق
اعتماد  3س�ف��راء ج��دد ،ه��م :سفير ه�ن��دوراس
لويس الوتسو ،وسفير جورجيا كونستانتني
ج�غ�ي�ن�ط��ي ،وس �ف �ي��ر س��ري�لان �ك��ا ع �ث �م��ان ليبي
محمد جوهر.

ترحيب
بـ«الدستورية السورية»
رح �ب��ت ال �ك��وي��ت ب��إع�ل�ان األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م
امل �ت �ح��دة ،ب �ش��أن ات �ف��اق ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة
وه�ي�ئ��ة ال �ت �ف��اوض امل �ع��ارض��ة ،ح��ول تشكيل
ل�ج�ن��ة دس �ت��وري��ة «ذات م�ص��داق�ي��ة وم�ت��وازن��ة
وشاملة».
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس
األم ��ن ح��ول امل �س��ار ال�س�ي��اس��ي ف��ي س��وري��ا،
التي ألقاها مندوبها الدائم السفير منصور
العتيبي أول من أمس.
وأع � ��رب ال�ع�ت�ي�ب��ي ع ��ن أم �ل��ه ب ��أن ت �ك��ون ه��ذه
ال �خ �ط��وة ب��داي��ة االن �ط�ل�اق��ة ال �ت��ي ط ��ال أم��ده��ا
ل �ل �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال � �س� ��وري� ��ة ،وخ� �ط ��وة
مهمة لتمكني الشعب ال �س��وري م��ن تحقيق
طموحاته امل�ش��روع��ة عبر تسوية سياسية
تتوافق عليها جميع مكوناته ،وتحافظ على
وحدة واستقالل وسيادة وسالمة األراضي
السورية( .كونا)

وأع��رب الخالد خ�لال لقائه السفراء ع��ن أطيب
تمنياته لهم بأن يحظوا بكل التوفيق والنجاح
ف ��ي م �ه��ام ع�م�ل�ه��م ل� ��دى ال �ك ��وي ��ت ،ول �ل �ع�لاق��ات
الثنائية التي تربطها ببلدانهم املزيد من النمو
واالزدهار.
وك��ان وزي��ر امل��ال�ي��ة د.ن��اي��ف ال�ح�ج��رف استقبل
ال �س �ف �ي��ر األم � �ي ��رك ��ي ل � ��وران � ��س س �ي �ل �ف��رم��ان،
بمناسبة انتهاء فترة عمله ،حيث شكره على
الجهود التي قام بها في تعزيز الروابط األخوية
بني بالده والكويت ،وتمنى له التوفيق في مهام
عمله املستقبلية( .كونا)

تبرع لالجئين
سلمت الكويت أم��س تبرعا ماليا بقيمة 12
مليون دوالر ملفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني في مسعى للمساهمة في
دعم برامجها اإلنسانية في اليمن.
وق� ��ال م��دي��ر م�ك�ت��ب م �ف��وض األم� ��م امل�ت�ح��دة
ال � �س� ��ام� ��ي ل� � �ش � ��ؤون ال �ل�اج � �ئ �ي�ن س� �ل� �ف ��ادور
ل��وم�ب��اردو عقب لقائه م�ن��دوب الكويت الدائم
لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
بجنيف السفير جمال الغنيم لتسلم التبرع
إن املخصصات الكويتية ستوجه للتعامل مع
ازمات النازحني داخليا.
وأشاد بالدعم «السخي» الذي تقدمه الكويت
لتمويل ب��رام��ج مفوضية ال�لاج�ئ�ين باليمن،
واصفا العالقة بني الجانبني بأنها تاريخية،
م �ض �ي �ف��ا «ن� �ع ��ول ع �ل �ي �ه��ا دوم � ��ا ف ��ي ت �ع��اون
مشترك يتعلق بملفات الالجئني ليس فقط
في املنطقة بل ايضا في دول مختلفة أخرى».
(كونا)
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بعد إبطال «الفتوى» إلجراءات تشكيل «السابق»

لجنة جديدة إلعادة إنشاء المجلس الشبابي
مع إعالن وزارة الدولة لشؤون الشباب على لسان وكيلها
د .مشعل الربيع ،أمس ،أن إدارة الفتوى والتشريع أبطلت
إجراءات تشكيل المجلس الشبابي مؤيدة قرار وزير الدولة
لشؤون الشباب المتخذ في  25يوليو الماضي ،بوقف
إجراءات تشكيل ذلك المجلس ،فتحت صفحة جديدة
في هذا الملف ،تتجه نحو العمل بكل شفافية لخدمة
الشباب.
ق ��ال د .م�ش�ع��ل ال��رب �ي��ع ل �ـ سبقلا :إن�ن��ا
ننطلق في إجراءاتنا الجديدة في ضوء
ت��وج�ي�ه��ات س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال��دائ�م��ة
باالهتمام بالشباب وتنميتهم ،وهو
ما يؤكد سموه عليه في كل خطاباته
باعتبار الشباب أمل الوطن ومستقبله.
وأض � � ��اف ال ��رب� �ي ��ع :إن وزارة ال �ش �ب��اب
بتصحيح الخطأ ف��ي تشكيل املجلس
الشبابي ال�س��اب��ق تسجل س��اب�ق��ة ،بما
يحقق الشفافية واملساواة والعدل التي
يطالب بها مجلس الوزراء.
وعما سيتخذ من إجراءات في املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ،ق� ��ال ال ��رب� �ي ��ع :س �ت �ش �ك��ل ل�ج�ن��ة
ج��دي��دة ب �ق��رار وزاري ت�خ�ت��ص بوضع
الضوابط واملعايير واإلعالن عنها في
جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار
مل � ��دة ش �ه ��ر ي �س �ب��ق ف� �ت ��ح ب � ��اب ال �ت �ق��دم
لعضوية املجلس.
وتابع :إن إج��راءات االختيار ستراعي
أن تتم وفق معايير املساواة والشفافية
في ظل وج��ود تغطية إعالمية لوقائع
اختيار املرشحني.
وذك ��ر أن ��ه س�ي�ت��م ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى وج��ود
ت �م �ث �ي��ل ع� � � ��ادل ل� �ك ��ل ف � �ئ� ��ات وط� ��وائ� ��ف
املجتمع ال�ش�ب��اب��ي داخ ��ل امل�ج�ل��س بما
ّ
يعبر عن صورة دولة الكويت بتنوعها.
وش� � ��دد ع �ل ��ى أه �م �ي ��ة وج� � ��ود امل �ج �ل��س
ال �ش �ب��اب��ي ك�ج�ه��ة اس �ت �ش��اري��ة م�ع��اون��ة
مل�ك�ت��ب وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
وع� � � � ��رض م � �ق � �ت ��رح ��ات ��ه ع � �ل� ��ى ال � ��وزي � ��ر
ل� �ل� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب � �ش� ��أن � �ه� ��ا م� � ��ع ال � �ج � �ه ��ات
الحكومية املختلفة بما يحقق األهداف
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �س �ي��اس��ة ال��وط �ن �ي��ة
ل �ل �ش �ب��اب ،ال �ت��ي ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا مكتب
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ف��ي ظل

رؤية «كويت جديدة .»2035
وحول أهمية وجود مثل هذا املجلس،
ق� ��ال ال ��رب� �ي ��ع :إن� ��ه م ��وج ��ود ف ��ي ال� ��دول
ّ
ليعبر
املتقدمة ،والكويت بحاجة إليه
ع� ��ن ت ��وج� �ه ��ات وط � �م� ��وح� ��ات ال �ش �ب��اب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،م �م��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه أف �ض��ل
ال� �ع� �ن ��اص ��ر ل� ��دع� ��م س � �ي� ��اس ��ات ال� ��دول� ��ة
التنموية.
وأع � ��رب ال��رب �ي��ع ع��ن اع� �ت ��ذاره ل�ل�ش�ب��اب
امل � ��وج � ��ودي � ��ن ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س ال� �س ��اب ��ق،
وت�م�ن�ي��ات��ه ل�ه��م ب��ال�ت��وف�ي��ق ف��ي املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن� ��ه ي �س �م��ح ل�ه��م
بالتقدم للمجلس الجديد.
ولفت إلى أن وج��ود املجلس سيساهم
ف��ي س �ي��ر ال ��دول ��ة ن �ح��و اإلص� �ل��اح ،كما
سيسهم في رفع تصنيف الكويت لدى
األم� ��م امل �ت �ح��دة ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ق�ض��اي��ا
الشباب.

بيان رسمي
وك��ان الربيع قد أعلن في بيان رسمي
أمس أن إدارة الفتوى والتشريع أبطلت
ك��ل اإلج� ��راءات ال�ت��ي ق��ام��ت بها الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب ف ��ي ش � ��أن إج � � ��راءات
ت �ش �ك �ي��ل امل� �ج �ل ��س ال� �ش� �ب ��اب ��ي ،وأك � ��دت
صحة م��ا ق��ام ب��ه وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب ب �ت��اري��خ  2019/7/25ب��وق��ف
إج � � ��راءات ت�ش�ك�ي��ل امل �ج �ل��س ال�ش�ب��اب��ي،
املنشأ بموجب ال�ق��رار ال��وزاري رق��م 32
لسنة .2019
وق � � � � ��ال ال � ��رب� � �ي � ��ع إن � � � ��ه ك � � � ��ان س � �ب� ��ق أن
ص� ��رح ب �خ �ص��وص امل ��وض ��وع ب �ت��اري��خ
 ،2019/7/28وأنه لم يكن يشأ أن يزعج
الشباب الكويتي بأخبار ليست سارة
مع بداية توليه منصب وكيل ال��وزارة،

مشعل الربيع

الربيع لـ سبقلا:
نسجل سابقة
بتصحيح الخطأ
صفحة جديدة
وفق العمل بكل
شفافية ومساواة
لخدمة الشباب
المجلس س ُيسهم
في رفع
تصنيف الكويت
باألمم المتحدة

ال س �ي �م ��ا م � ��ع م� � ��دى ع �ل �م ��ه ب��اه �ت �م��ام
الشباب الكويتي باملجلس الشبابي.
وأك ��د أن��ه وج��د نفسه أم ��ام مسؤولية
أخالقية بني االستمرار في اإلجراءات
مع وج��ود شكوك حولها ،أم مواجهة
ال� �خ� �ط ��أ وال� �ت� �ح� �ق ��ق م� ��ن م� � ��دى ص�ح��ة
إج � ��راءات ت��أس�ي��س وت�ش�ك�ي��ل املجلس
ال�ش�ب��اب��ي ،وأوض ��ح أن��ه ق��د تعهد ب��أن
يتحمل أم��ان��ة ال �ع��رض ،ح�ت��ى ل��و ك��ان
به مساس بأعمال الجهة الحكومية،
ألن ال� � �ه � ��دف األس� � ��اس� � ��ي ه � ��و خ ��دم ��ة
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر عن
أش� �خ ��اص امل� �س ��ؤول�ي�ن ،وه� ��و م ��ا دع��ا
وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب إل��ى
التوجيه ب��وق��ف تلك اإلج � ��راءات ،كما
وج� ��ه ب� �ع ��رض امل� ��وض� ��وع ع �ل��ى إدارة
الفتوى والتشريع ،ملزيد من التأكد من
الناحية القانونية.
وأض� ��اف أن إدارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
ق ��د أش � ��ارت ص ��راح ��ة ب�ك�ت��اب�ه��ا إل� ��ى أن
هناك أخطاء قانونية وقعت بإجراءات
ال �ت �ش �ك �ي��ل ،ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا ب� �ط�ل�ان ك��ل
اإلجراءات وما يترتب عليها من نتائج.

السياسة الوطنية
وع� �ب ��ر ال ��رب� �ي ��ع ع ��ن ك��ام �ل��ة ث �ق �ت��ه ب��أن��ه
س� �ت� �ج ��ري إع � � � ��ادة إج � � � � � ��راءات ت �ش �ك �ي��ل
امل �ج �ل��س ال �ش �ب��اب��ي ف ��ي ض ��وء صحيح
ال �ق��ان��ون وال �ل��وائ ��ح ،م��ع م ��راع ��اة ك��ام��ل
معايير امل�س��اواة والشفافية ،وذل��ك في
ظ ��ل ت ��زام ��ن ق �ي��ام م �ك �ت��ب وزي � ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ب ��دوره ن�ح��و متابعة
آلية تنفيذ السياسة الوطنية للشباب،
في ض��وء ق��رار مجلس ال��وزراء في هذا
ال� �ش ��أن ،وأن رؤي� ��ة امل �ك �ت��ب ه��ي تفعيل
ب ��رام ��ج ال �س �ي��اس��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ش�ب��اب،
وتنسيق ك��ل ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ت�خ��دم فئة
الشباب بما يحقق رؤية الكويت ،2035
ف��ي ظ��ل ال��رع��اي��ة ال �ك��ري �م��ة م��ن مجلس
الوزراء.
ً
وردد قائال :إنه وال شك فيه من أن وجود
امل�ج�ل��س ال�ش�ب��اب��ي ع��ام��ل م�ه��م وم��ؤث��ر،
ُ
باعتباره جهة استشارية تعاون وزير
الدولة لشؤون الشباب على اقتراح ما
يحتاجه الشباب الكويتي بالفعل.

ً
عذرا شباب
الكويت
خ � ��اط � ��ب د .م� �ش� �ع ��ل ال ��رب� �ي ��ع
ً
ع� � ��ذرًا ق� �ط ��اع ال� �ش� �ب ��اب ق ��ائ�ل�ا:
ع ��ذرًا ش�ب��اب ال�ك��وي��ت ،أن يأتي
املجلس الشبابي م�ت��أخ�رًا ،مع
ال� �ت ��أك ��د م� ��ن ص� �ح ��ة وس�ل�ام ��ة
ت ��أس� �ي� �س ��ه وت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ه ،خ �ي��ر
م ��ن أن ي��أت��ي ع �ل��ى اس�ت�ع�ج��ال
وي�ب��اش��ر أع�م��ال��ه ،ث��م يبطل كل
م ��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه م� ��ن ن �ت��ائ��ج،
وأع� ��دك� ��م ب��أن �ك��م س �ت �س �ع��دون
بمجلسكم الشبابي عما قريب،
بما يلبي آمالكم وطموحاتكم،
وب �م��ا ي�ح�ق��ق ت��وج�ي�ه��ات سمو
أمير ال�ب�لاد وول��ي عهده األم�ين
باالهتمام بالشباب ورعايته.

فنادق بحرية
في «الترفيهية»
الجديدة
خالد الحطاب
فتح تصميم املدينة الترفيهية
ال �ج��دي��دة ال � ��ذي أع �ل��ن ع �ن��ه من
خ � �ل � ��ال ح � � �س� � ��اب «م� � �ش � ��روع � ��ي
كويتي» عبر شبكات التواصل
االجتماعي على أفكار مبتكرة
مل ��دي� �ن ��ة م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ع� �ل ��ى م��ا
ي �ب��دو ستحقق م��ا ي�ط�م��ح إليه
امل��واط�ن��ون م��ن م��راف��ق سياحية
مميزة.
وب �ح �س��ب م ��ا ج � ��اء ف ��ي امل�ق �ط��ع
امل ��رئ ��ي ،ف ��إن ال ��دي ��وان األم �ي��ري
مقبل على تنفيذ مدينة تفوق
ف��ي مساحتها ضعف املساحة
ال �ت��ي ك��ان��ت ع�ل�ي�ه��ا س��اب�ق��ا إل��ى
ج � ��ان � ��ب ت� � �ط � ��ور م � �ل � �ح� ��وظ ف��ي
اس� �ت� �غ�ل�ال امل� �س ��اح ��ة ال �ب �ح��ري��ة
امل �ح �ي �ط��ة ب ��امل ��دي �ن ��ة ،ن� �ظ ��را ألن
امل� �س ��اح ��ة ال� �ج ��دي ��دة م �ل �ي��ون��ان
و 600أل��ف ك�ل��م ،2حيث سيقوم
ال � � � ��دي � � � ��وان ب� �ت� �ج� �ه� �ي ��ز ال� �ب� �ن� �ي ��ة
التحتية للمشروع على أن يتم
ت��أه �ي��ل ش ��رك ��ات ل �ت �ن �ف �ي��ذ م��دن
األلعاب.
وي� �ح� �ت ��وي ال �ت �ص �م �ي��م األول � ��ي
ل�ل�م��دي�ن��ة ع�ل��ى م�ن��اط��ق ألل�ع��اب
م � �غ � �ل � �ق� ��ة وأخ � � � � � � ��رى خ �ص �ص��ت
ل�ل��أط � �ف� ��ال وم � � �س� � ��رح خ� ��ارج� ��ي
وم� � ��واق� � ��ف س � � �ي� � ��ارات وم� �ت� �ن ��زه
وم� �ن� �ت� �ج ��ع ي � �ش� ��اب� ��ه ال � �خ � �ي� ��ران
وفنادق بإطاللة بحرية وأخرى
ذات ط ��اب ��ع ال � �ج� ��زر وم �ت �ح �ف�ين
وواجهة بحرية تحتوي مطاعم
ومقاهي ،وجزء منها للفنادق.

«الفتوى» :تشكيل المجلس السابق

باطل

شددت إدارة الفتوى والتشريع في رأيها بشأن تشكيل المجلس الشبابي
الذي أوقف تشكيله على مخالفة قرار تشكيل لجنة وضع ضوابط ومعايير
اختيار أفضل العناصر الشبابية لعضوية المجلس الشبابي للقانون ،وعدم
صحة جميع اإلجراءات التمهيدية والتحضيرية التي قامت بها اللجنة .وفي
ما يلي خالصة رأي «الفتوى»:
من حيث إن املادة رقم  2من القانون رقم  100لسنة
 2015في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب تنص
على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية
ت�س�م��ى «ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب» وي �ش��رف عليها
الوزير املختص».
وت �ن��ص امل� ��ادة رق ��م  14م��ن ال �ق��ان��ون ذات ��ه ع�ل��ى أن��ه
«ي�ج��وز ب�ق��رار م��ن ال��وزي��ر إن�ش��اء مجلس للشباب،
وت�ح��دد الالئحة التنفيذية ق��واع��د اختيار أعضائه
ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم».
ومن حيث إن الالئحة التنفيذية للقانون رقم 100
ل�س�ن��ة  2015ق��د ص ��درت ب��ال �ق��رار ال � ��وزاري رق��م 4
امل��ؤرخ  3/3/2019ونصت في امل��ادة السابعة منها
على أن «ينشأ مجلس ال�ش�ب��اب ب�ق��رار م��ن ال��وزي��ر
املختص ويخضع إلشرافه».
وت �ن��ص امل� ��ادة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ال�لائ �ح��ة ذات �ه��ا ع�ل��ى أن
«يشكل املجلس من  36عضوًا يمثلون محافظات
ال�ك��وي��ت ،ل�ك��ل محافظة س�ت��ة أع �ض��اء نصفهم من
ال��ذك��ور وال�ن�ص��ف اآلخ��ر م��ن اإلن ��اث على أن يكون
منهم أعضاء من ذوي اإلعاقة ،بحد أدنى عضوان؛
أحدهما من الذكور واآلخر من اإلناث».

لجنة خبراء
وتنص امل��ادة الثالثة عشرة من الالئحة ذاتها على
أن «ي�ص��در ال��وزي��ر املختص ق ��رارًا بتشكيل لجنة
م ��ن ال �خ �ب��راء ت �خ �ت��ص ب��وض��ع ض ��واب ��ط وم�ع��اي�ي��ر
اخ �ت �ي��ار أف �ض��ل ال�ع�ن��اص��ر ال�ش�ب��اب�ي��ة ف��ي عضوية
مجلس ال�ش�ب��اب ،وتنظيم إج ��راءات وق��واع��د تقديم
طلبات العضوية وفحصها وتقييمها والبت فيها،
واختيار اعضاء املجلس من بني املتقدمني املقبولني
عن طريق القرعة العلنية واعضاء احتياطيني بذات
الطريقة).
ومفاد ما تقدم ان املشرع اصدر القانون رقم 100
لسنة  2015بإنشاء هيئة عامة للرعاية واالهتمام
ب�ش��ؤون ال�ش�ب��اب وام��وره��م تسمى «الهيئة العامة
للشباب» وعهد أمر اإلشراف عليها للوزير املختص،
وانه قد افرد في املادة رقم  14من القانون املشار اليه
نصًا متعلقًا بإنشاء مجلس الشباب وأحال لجميع
م��ا يتعلق بتحديد اختصاصه واخ�ت�ي��ار اعضائه
ون �ظ��ام ع�م�ل�ه��م وح�ق��وق�ه��م وس��ائ��ر واج�ب��ات�ه��م ال��ى
الالئحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزاري
رقم  4لسنة .2019
حيث نصت الالئحة في املادة السابعة على ان ينشأ
مجلس شباب بقرار من الوزير املختص ويخضع
إلشرافه ،وحددت في املادة الثامنة املشار إليها عدد
اعضائه وتقسيمهم بني محافظات الكويت الست،
ً
وصوال الى املادة  13من الالئحة املشار اليها ،والتي
اناطت بالوزير املختص اصدار قرار تشكيل اللجنة
املختصة بوضع ضوابط ومعايير اختيار افضل

العناصر الشبابية ،وتنظيم اجراءات وقواعد تقديم
طلبات العضوية وفحصها ومن ثم اختيار اعضائه
عن طريق القرعة العلنية بني املقبولني وعليه فإن
االخ�ت�ص��اص ب��إص��دار تشكيل تلك اللجنة املشار
اليها واختيار اعضائها من الخبراء يعود للوزير
املختص وفقًا للقانون.

غير مختص
وبتطبيق ما سبق من نصوص على وقائع الحالة
املاثلة وملا كان الثابت ان القرار رقم  34لسنة 2019
ال �ص��ادر بتشكيل لجنة وض��ع ض��واب��ط ومعايير
اختيار افضل العناصر الشبابية لعضوية املجلس
ال�ش�ب��اب��ي ق��د ص ��در م��ن م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للشباب ول�ي��س م��ن ال��وزي��ر املختص ف��إن��ه ب��ذل��ك قد
ص��در م��ن غير املختص ب��إص��داره قانونًا ،إذ عهد
القانون االختصاص بإصدار قرار تشكيل اللجنة
ل�ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص ك�م��ا س�ل��ف ال �ب �ي��ان ،وال ي�ن��ال من
ذل��ك ك��ون امل��دي��ر ال�ع��ام امل��ذك��ور مفوضا م��ن الوزير
في بعض اختصاصاته حسبما ورد في ديباجة
القرار رقم  34لسنة  2019املشار اليه من استناده
ال��ى ال�ق��رار رق��م  22لسنة  2016ال�ص��ادر من وزير
الدولة لشؤون الشباب بتفويضه ملدير ع��ام الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب ب�ب�ع��ض اخ�ت�ص��اص��ات��ه امل�خ��ول��ة له
ومنها تشكيل ال�ل�ج��ان ،ذل��ك إذ إن ال�ل�ج��ان املشار
اليها بقرار التفويض تقتصر على اللجان العاملة
فقط في كل قطاعات وادارات الهيئة والتي يخضع
نظامها وض��واب��ط تشكيلها وم�ك��اف��آت حضورها
ل �ن �ظ��ام وق ��ان ��ون ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،وه� ��ذا م��ا ي��ؤك��ده
صراحة نص املادة االولى من القرار رقم  22لسنة
 2016املشار إليه على أن «يفوض مدير عام الهيئة
العامة للشباب في مباشرة بعض االختصاصات
املخولة لنا بمقتضى قانون ونظام الخدمة املدنية»
بما مؤداه ان هذا التفويض ال يشمل االختصاصات
املخولة للوزير بقوانني وانظمة اخرى كاالختصاص
املخول له بموجب امل��ادة  13من الالئحة التنفيذية
لهذا القانون  -في اص��دار ق��رار بتشكيل لجنة من
الخبراء تختص بوضع ض��واب��ط ومعايير اختيار
اف �ض��ل ال�ع�ن��اص��ر ال�ش�ب��اب�ي��ة ف��ي ع�ض��وي��ة مجلس
الشباب.»....
وعليه ف��إن ق��رار تشكيل اللجنة امل�ش��ار إليها وقد
ص��در م��ن م��دي��ر ع��ام الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب بغير
ت�ف��وي��ض ي�ك��ون مخالفًا ألح �ك��ام ال�ق��ان��ون ول�ق��واع��د
ً
االخ�ت�ص��اص يكون ب��اط�لا ،وتبعا لذلك ف��إن جميع
االجراءات التنفيذية التي قامت بها تلك اللجنة تكون
باطلة ،ويتعني بالتالي اع��ادة تشكيل اللجنة بقرار
يصدر من الوزير واعادة جميع االجراءات التمهيدية
الختيار اعضاء املجلس الشبابي للوصول الى قرار
الوزير بتشكيل املجلس الشبابي.
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القضاء واألمن

 %80منها تتحقق فيها اإلدانة بحكم جنائي

اعترافات جديدة للقيادي اإلخواني

«الداخلية»:
 59قضية مخدرات في  3سنوات!
تلقت سبقلا ردًا من وزارة الداخلية على
م ��ا ن �ش��ر ي ��وم  24ال� �ج ��اري ت �ح��ت ع �ن��وان
«ب�ط�لان اإلج ��راءات ب��واب��ة لحماية تجار
ال � �س � �م� ��وم ..وت� �ب ��رئ ��ة  %80م� ��ن م �ج��رم��ي
تهريب املخدرات».
وجاء في الرد ما يلي:
ن�ت��وج��ه إل�ي�ك��م ب�خ��ال��ص التحية وعميق
ال� �ت� �ق ��دي ��ر ع� �ل ��ى إس� �ه ��ام� �ك ��م ال� �ت� �ن ��وي ��ري
امل�ت�م�ي��ز ودورك� ��م اإلع�ل�ام��ي ال��واض��ح في
خ��دم��ة ق �ض��اي��ا األم� ��ن وامل �ج �ت �م��ع ،وع�ل��ى
تواصلكم ال��دائ��م معنا م��ن أج��ل تحقيق
املصلحة ال�ع��ام��ة ،م��ؤك��دي��ن ع�ل��ى أن ه��ذا
ال �ت �ف��اع��ل ال� �خ�ل�اق ب�ي�ن وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام
ب��رؤاه��ا املخلصة واملستنيرة من ناحية
وب�ين املؤسسة األمنية من ناحية أخرى
أس � � ��اس ال غ� �ن ��ى ع� �ن ��ه ف � ��ي دع� � ��م ال �ع �م��ل
األم � �ن� ��ي وت �ف �ع �ي �ل��ه وت ��وع� �ي ��ة امل ��واط �ن�ي�ن
واملقيمني وتبيان الحقائق بكل شفافية
وموضوعية.
وب��اإلش��ارة إل��ى م��ا ن�ش��ر ف��ي صحيفتكم
ب ��ال �ع ��دد رق � ��م  16597ال � �ص� ��ادر ب �ت��اري��خ
 2019/9/24ت � �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «ب � �ط�ل�ان
اإلج��راءات بوابة لحماية تجار السموم..
وت � �ب� ��رئ� ��ة  %80م � ��ن م � �ج� ��رم� ��ي ت �ه��ري��ب
املخدرات».
ن��ود إف��ادت�ك��م ب��أن ق�ط��اع األم ��ن الجنائي
يؤكد الحقائق اآلتية:
ً
أوال :إن بطالن إج��راءات الضبط تسببت
ف��ي ت�ب��رئ��ة  %80م��ن م�ه��رب��ي امل� �خ ��درات..
فاإلحصائيات الصحيحة تبني حقيقة
عكس ذلك.
إن ح ��وال ��ي  %80م ��ن ق �ض��اي��ا امل� �خ ��درات
تتحقق فيها اإلدانة بحكم جنائي.
ثانيًا :املتهم الرئيسي ب��إدخ��ال مليوني
ح� �ب ��ة م � ��ؤث � ��رات ع �ق �ل �ي��ة (ول � �ي� ��س س�ب�ع��ة
ماليني حبة) في القضية رقم 2017/1135
ج � �ن� ��اي� ��ات امل� � � �خ � � ��درات ت � �م� ��ت م �ع��اق �ب �ت��ه
بالحبس ملدة  15عامًا إضافة إلى تغريمه
مبلغًا ق ��دره  15أل��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ،ول��م
تتم تبرئته.
ث ��ال �ث ��ًا :ق� �ط ��اع األم � ��ن ال �ج �ن��ائ��ي ي �ح��رص
ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي ي �ت��واله��ا

لدراسة حيثيات األحكام الصادرة فيها
وتحليلها وفق األدلة العلمية.
راب� � �ع � ��ًا :ي� �ل� �ت ��زم ق� �ط ��اع األم � � ��ن ال �ج �ن��ائ��ي
ب � � ��اإلج � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات
ال� � �ض� � �ب � ��ط وال � � �ت � � �ح � � ��ري واالس� � �ت� � �ي� � �ق � ��اف
والتفتيش وال�ق�ب��ض ال�ت��ي ينص عليها
القانون.
خ��ام �س��ًا :ي �ت��م ت �ن �ظ �ي��م دورات م�س�ت�م��رة
ملنتسبي اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
وفق اآلتي:
 دورة إجراءات الضبط والتفتيش. دورة األخ �ط ��اء ال�ش��ائ�ع��ة ف��ي محاضرالضبط والتحريات.
 دورة إج � � � � ��راءات امل� �ع ��اي� �ن ��ة وال �ق �ب��ضوالتفتيش في القانون الكويتي.
 دورة إج� � ��راءات ال�ب�ح��ث وال �ت �ح��ري فيمرحلة التحقيق األولي.
ال ��ى ذل ��ك ،ج ��اءت إح �ص��ائ �ي��ات ال��داخ�ل�ي��ة
عكس ذل��ك ،حيث إنها سجلت  59قضية
مخدرات خالل السنوات الثالث املاضية
«من  2016حتى  ،»2018وص��درت أحكام
إدان ��ة ف��ي  47قضية ،وان�ت�ه��ت  12قضية
بالبراءة.
ووف��ق توضيح «ال��داخ�ل�ي��ة» ال��ذي تلقته
سبقلا أمس ،فإن نسبة أحكام اإلدانة في
ج��رائ��م امل �خ��درات خ�لال ال�س�ن��وات الثالث
املاضية تبلغ .%79.6
ل � � �ك� � ��ن سبقلا رج� � � �ع � � ��ت م� � � � �ج � � � ��ددًا إل� � ��ى
اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات امل �ع �ل �ن��ة م ��ن ق �ب��ل وزارة

قطاع األمن الجنائي
يتبع السياسات
والتشريعات القانونية
في عمليات البحث
والتحري واالستيقاف
والتفتيش والقبض
المتهم بإدخال
مليوني حبة مخدرة
حكم عليه
بالحبس  15عاماً
تنظيم دورات تدريبية
لمنتسبي إدارة
مكافحة المخدرات
للمحافظة
على تحسين األداء

إحصائية القضايا وفق توضيح «الداخلية»
السنة

إجمالي
اإلحصائية

إدانة (حكم
جنائي)

براءة

النسبة
المئوية

2016

 18قضية

15قضية

 3قضايا

%83.3

2017

 24قضية

 18قضية

 6قضايا

%75

2018

 17قضية

 14قضية

 3قضايا

%82.3

اإلجمالي

 59قضية

 47قضية

 12قضية

%79.6

السجون إصالح ..وحرفة في اليد

الداخلية نفسها خالل السنوات املذكورة،
وتبني أن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
سجلت  1471قضية مخدرات خ�لال عام
 ،2017وتمكنت م��ن ضبط  1944متهمًا،
وق ��د ج ��اء ذل ��ك ع �ل��ى ل �س��ان امل ��دي ��ر ال �ع��ام
إلدارة املكافحة العميد ب��در الغضوري،
وه��و ما نشرته سبقلا بعددها الصادر
في  11أبريل .2018
ق �ض��ائ �ي��ًا ،ك �ش �ف��ت إح �ص��ائ �ي��ات ال�ن�ي��اب��ة
العامة أنها حققت في نحو  2000قضية
خالل عام  ،2018مشيرة إلى أن القضايا
ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري ال �ت �ح �ق �ي��ق ف �ي �ه��ا م� ��ن ق�ب��ل
وك�ل�اء النائب ال�ع��ام وت�ح��دي�دًا ف��ي نيابة
امل�خ��درات تبلغ نحو  300قضية شهريًا،
وق � ��د ي ��زي ��د ال � �ع� ��دد ف� ��ي ب �ع ��ض األش� �ه ��ر،
بحسب اإلحاالت من وزارة الداخلية.

غير منطقي
وبالنظر إل��ى اإلحصائية املرفقة ف��ي رد
ال��داخ �ل �ي��ة ع�ل��ى سبقلا ،ي�ت�ب�ين أن ال��رق��م
املعلن عن قضايا املخدرات غير منطقي،
ف��ال �ن �ي��اب��ة ت �ح �ق �ق��ق ف ��ي م �ئ ��ات ال �ق �ض��اي��ا
شهريًا ،بينما الجهة األمنية تشير إلى
 59قضية فقط في  3سنوات! األمر الذي
يتنافى مع الكميات الهائلة من املخدرات
التي تعلنها وزارة الداخلية نفسها كل
ف �ت��رة ،وآخ��ره��ا م�ئ��ات ال�ض�ب�ط�ي��ات ،التي
اشتملت على طن من املواد املخدرة و2.5
مليون حبة م��ن امل��ؤث��رات العقلية خالل
ع ��ام  2017ف �ق��ط« ،وف� ��ق ب �ي��ان ال��داخ�ل�ي��ة
نفسها».

تفاعل ولكن
وفي الوقت الذي تثمن فيه سبقلا جهود
األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة ف ��ي ض �ب��ط امل� �خ ��درات
وم �ك��اف �ح��ة ال� �ج ��رائ ��م ع �م��وم��ًا ،ف �ض�ل�ا ع��ن
ال �ت �ف��اع��ل ال �ج �ي��د م ��ن ق �ب��ل إدارة اإلع�ل��ام
األمني ،إال أن الضرورة تستلزم التدقيق
في األرقام واإلحصائيات ،فالفجوة كبيرة
ج �دًا ،وال�ت�ب��اي��ن ه��ائ��ل ب�ين األرق ��ام املعلنة
سابقًا من الداخلية وب�ين األرق��ام ال��واردة
في معرض التعقيب على سبقلا.

مكتب فحص فني
للمتقاعدين
يفتتح ال�ي��وم وك�ي��ل وزارة الداخلية
امل�س��اع��د ل �ش��ؤون امل ��رور والعمليات
اللواء جمال الصايغ ،مكتب الفحص
الفني للضباط املتقاعدين وأسرهم
م��ن ال��درج��ة األول� ��ى ،وذل ��ك ف��ي مركز
خدمة صبحان.

فهاد الشمري
أ ك ��د و ك �ي ��ل وزارة األو ق� � ��اف وا ل� �ش ��ؤون
اإل س�ل��ا م � �ي� ��ة ا مل � �ه � �ن� ��دس ف� ��ر ي� ��د ع� �م ��ادي
أن ا ل � � ��وزارة ت �س��ا ه��م ف ��ي ت �ع��ز ي��ز األ م ��ن
اال ج � �ت � �م� ��ا ع� ��ي ب� ��ا مل � �ش� ��ار ك� ��ة م � ��ع ر ج � ��ال
الدولة.
و ق ��ال ع �م��ادي ف��ي ا ل�ك�ل�م��ة ا ل �ت��ي أ ل�ق��ا ه��ا
ن �ي ��ا ب ��ة ع ��ن وز ي � ��ر األو ق � � ��اف وا ل� �ش ��ؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية
ف �ه��د ا ل �ش �ع �ل��ة ف ��ي ا ف �ت �ت��اح ا ل �ح��ا ض �ن��ات
وا ل � � � � ��ورش ا ل � �ح ��ر ف � �ي ��ة ف � ��ي ا مل ��ؤ س � �س ��ات
اإل ص�ل�ا ح �ي ��ة ف ��ي ا ل �ص �ل �ي �ب �ي��ة أ م ��س «إن
هذه الحاضنات إحدى ثمرات التعاون
ونتاج الشراكة العميقة بني مؤسسات
ووزارات ا ل � ��دو ل � ��ة ا ل ��ر س� �م� �ي ��ة ،وا ل� �ت ��ي
حملت على عاتقها العناية واالهتمام
ب � ��إ ص �ل��اح ا ل � �ف � ��رد وا ل � � � ��ذي ي� �ع ��د إ ح � ��دى
ركائز وأعمدة األسرة الكويتية».
م��ن ج��ا ن �ب��ه ،ق��ال م��د ي��ر اإلدارة ا ل�ع��ا م��ة
ل� �ل �م ��ؤ س� �س ��ات اإل ص �ل�ا ح � �ي ��ة ف� ��ي وزارة
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مخالفات وتخزين
عشوائي

عمادي ومسؤولو الداخلية أثناء تدشين مشروع الحاضنات

الداخلية اللواء ناصر املعيلي «إن هذا
املكان كان مخصصًا لتنفيذ العقوبات
ا مل�ق�ي��دة ل�ل�ح��ر ي��ات ،و ب�ف�ض��ل اهلل ت�ع��ا ل��ى
ثم الجهود املشتركة أصبح هذا املكان
ل �ي��س م �ج��رد س �ج��ن ،إ ن �م��ا ت �ع��دى دوره
ك ��ذ ل ��ك ل� �ي� �ك ��ون م ��ؤ س� �س ��ة إ ص�ل�ا ح� �ي ��ة»،

م� �ش� �ي ��رًا إ ل � ��ى أ ن � ��ه « ق � �ب ��ل ع � ��دة س� �ن ��وات
ك��ان ي�ط�ل��ق ع�ل��ى ه��ذا ا مل�ك��ان ا مل��ؤ س�س��ات
ا ل �ع �ق��ا ب �ي��ة ،وا ل� �ي ��وم ب �ف �ض��ل اهلل أ ص �ب��ح
ا س �م��ه ا مل��ؤ س �س��ات اإل ص�ل�ا ح �ي��ة ،وا ل �ت��ي
ت�ح��و ل��ت إ ل��ى أ م��ا ك��ن ل�لإ ص�لاح وإ ك�س��اب
السجناء حرفة في اليد».

نفذت إدارة وقاية محافظة العاصمة
باإلدارة العامة لإلطفاء بالتعاون مع
الهيئة العامة للبيئة حملة تفتيشية
ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة،
شملت ع��ددًا من الكراجات واملخازن
وامل � �ح � ��ال؛ ب� �ه ��دف إزال � � ��ة امل �خ��ال �ف��ات
وتطبيق القانون.
وقالت «اإلطفاء» في بيان لها ،أمس،
إن الحملة أسفرت عن تحرير العديد
م ��ن امل �خ ��ال �ف ��ات ل �ب �ع��ض ال� �ك ��راج ��ات
واملخازن مثل التخزين العشوائي.

 3مصريين نفذوا عمليات
إرهابية ثم فروا إلى الكويت
القاهرة  -خالد زهران
ت��واص�ل��ت تحقيقات أج �ه��زة األم ��ن امل�ص��ري��ة مع
ال�ق�ي��ادي اإلخ��وان��ي خ��ال��د امل �ه��دي ،ال��ذي سلمته
الكويت إلى مصر مؤخرًا.
وأب� �ل� �غ ��ت م � �ص� ��ادر أم �ن �ي ��ة م �ص ��ري ��ة سبقلا أن
التحقيقات كشفت عن معلومات جديدة ،حيث
ً
تبني أن بعض أعضاء «اإلخوان» استهدفوا دوال
خليجية ،وأن التنظيم الدولي لهذه الجماعة كان
يستهدف السعودية واستغل قضية مقتل جمال
خاشقجي ف��ي استهدافها .ووف��ق امل�ص��ادر ،فإن
تعليمات أعطيت لشباب «الجماعة» باستغالل
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ف��ي اإلس � ��اءة إل��ى
امل �م �ل �ك��ة .وأش� � ��ارت إل ��ى أن امل �ه ��دي اع �ت ��رف ب��أن
السلطات الكويتية ألقت القبض على  3مصريني
كانوا على اتصال مباشر مع خلية «اإلخ��وان»،
التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرًا.

المهدي أكد أن جماعة
اإلخوان خططت لصعود
اإلسالم السياسي في
دول عربية وخليجية
الجماعة استغلت
مقتل خاشقجي
في اإلساءة للسعودية
بعد تضييق الخناق
على «اإلخوان» في دول
خليجية ..خططنا
للهروب إلى إيران ولندن

عمليات إرهابية
وذك� ��رت امل �ص��ادر أن امل �ه��دي اع �ت��رف أي �ض��ًا ب��أن
امل�ت�ه�م�ين ال �ث�لاث��ة ك ��ان ��وا م�ط�ل��وب�ين ل�لان�ت��رب��ول
امل�ص��ري لتورطهم ف��ي عمليات إره��اب�ي��ة ،منها
زرع عبوات ناسفة ،وأنهم كانوا ضمن الجناح
املسلح لـ«اإلخوان» قبل فرارهم إلى الكويت.
وذك� � ��ر أن األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ق��ام��ت
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع ال �ث�ل�اث��ة ع �ل��ى م � ��دار األس��اب �ي��ع
نّ
وتبي أن جميع املتهمني لديهم أفكار
املاضية،
تكفيرية وهربوا إلى الكويت ،لتكون مالذًا آمنًا
لهم لعمليات استقطاب بعيدًا عن عيون األجهزة
األمنية املصرية ،كما اتضح أن جماعة اإلخوان
خ�ط�ط��ت ل �ص �ع��ود اإلس �ل��ام ال �س �ي��اس��ي ف��ي دول
عربية وخليجية.

م�ل��ف «اإلخ � � ��وان» ،وه ��و م��ا دف ��ع ع�ن��اص��ر كثيرة
من «اإلخ��وان» للخروج من دول خليجية بشكل
ع��اج��ل وم �ف��اج��ئ ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ن�ق��ل أم��وال�ه��م
وأم � ��وال ت�ن�ظ�ي��م «اإلخ � � ��وان» إل ��ى ت��رك�ي��ا وأي�ض��ًا
بنوك في أميركا الالتينية في محاولة ملنع تتبع
هذه األموال ،وانه بالفعل خالل الشهور املاضية
ق��ام��ت ع �ن��اص��ر م��ن «اإلخ � � ��وان» ب�ت�ه��ري��ب أم ��وال
تابعة لـهم ونقلها لدول مختلفة وبعيدًا عن دول
عربية خوفًا من مصادرة هذه األموال.
وك�ش��ف امل �ص��در ،أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ك�ش�ف��ت أس�م��اء
ق �ي��ادات م��ن «االخ � ��وان» بينهم م�خ�ت��ار العشري
وم��دح��ت ال �ح ��داد ،ح�ي��ث ك��ان��ا ي �ق��وم��ان ب�ت��وزي��ع
مبالغ مالية كبيرة على شباب «اإلخوان» ،وذلك
ل�ل�س�ف��ر إل ��ى ل�ي�ب�ي��ا ل�لان �ض �م��ام إل ��ى م�ع�س�ك��رات
شباب «اإلخ��وان» هناك ،وكانت هذه املعسكرات
ض �م��ن م �ج �م��وع��ات م �س �ل �ح��ة ق ��ام ��ت ب��إن�ش��ائ�ه��ا
ال�ج�م��اع��ة ل�ل�ق�ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ات إره��اب �ي��ة ف��ي ليبيا
وتأهيل املصريني على حمل ال�س�لاح ث��م القيام
بعمليات في مصر.

نقل اإلقامة
وك � �ش ��ف امل � �ص � ��در أن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ك �ش �ف��ت أن
«اإلخ � � ��وان» ب �ع��د ال�ت�ض�ي�ي�ق��ات األخ� �ي ��رة عليهم
ف��ي دول ع��رب�ي��ة وخليجية ق ��رروا ن�ق��ل إقامتهم
بشكل ك��ام��ل وأك �ب��ر ال��ى إي ��ران وت��رك�ي��ا وأمل��ان�ي��ا
ول� �ن ��دن ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ع �ن��اص��ر ك �ث �ي��رة منهم
ت�ل�ق��وا ت�ع�ل�ي�م��ات ب��ال �خ��روج م��ن ال �ك��وي��ت ودول
ع��رب �ي��ة أخ� ��رى ق �ب��ل ال �ق �ب��ض ع�ل�ي�ه��م ،خ��اص��ة ان
التنسيق األم�ن��ي م��ع مصر زاد بشكل كبير في

موجز أمني

أحمد العنزي

«وجبة إفطار» أشعلت مشاجرة
تجدد مسلسل العنف والسلوك العدواني ،حيث نشبت مشاجرة بني مجموعة من الطالب في
إحدى املدارس الثانوية بمحافظة األحمدي أمس.
وقد أفاد بالغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية باملشاجرة ،فتوجهت على الفور الدوريات
األمنية إلى املوقع ،وعند وصولهما قام رجال األمن بفض املشاجرة ،وتبني أن سبب املشاجرة
هو الخالف على أولوية شراء وجبة إفطار من مقصف املدرسة.

مطلوب حاول الهروب
ألقى رجال أمن الفروانية القبض على مواطن مطلوب للتنفيذ املدني أول من أمس.
وخالل تجول دورية أمنية للحفاظ على األمن ولضبط املطلوبني واملخالفني ،الحظ رجال األمن
قائد مركبة ارتبك وحاول االلتفاف عكس السير ،وعند اللحاق به حاول الصعود على الرصيف،
محاولته باءت بالفشل ،فجرى ضبطه ،واتضح أنه مطلوب بـ 1416دينارا إلى إدارة التنفيذ
إال أن ُ
املدني ،وأحيل الى الجهة املختصة.

مخالفات مرورية
نفذ رجال مرور الفروانية أول من أمس حملة على املركبات املخالفة للقانون ،أسفرت عن مخالفة
عدد من املركبات أمام بوابة املطار الجديد والقديم ،بعد أن قام قائدوها بالوقوف في املمنوع ،أو
إغالق الطريق على مركبة أخرى ،أو تعمد تعطيل حركة السير.
وقال مصدر أمني ان رجال مباحث املرور متواجدون طوال اليوم باللباس املدني ،لضبط املركبات
الخاصة التي تقوم بتحميل الركاب ،مع رجال دوريات أمن املطار الخاصة ،مؤكدا أن الحمالت
املرورية مستمرة على كل الطرق الرئيسية والفرعية لتيسير الحركة املرورية ،والتصدي ألي
محاولة للخروج على القانون ،وضبط املخالفني واملستهترين ،داعيا املواطنني واملقيمني الى
االلتزام بقواعد وقوانني املرور حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

ندوة «الخريجين» تطالب بإعادة صياغة التشريعات

زمان 200 :مليون حساب وهمي عبر تويتر
غنام الغنام
قرعت الندوة ،التي نظمتها جمعية الخريجني
أول م ��ن ام � ��س ،أج � ��راس ال �خ �ط��ر إزاء ال�خ�ط��ر
ال�ك��ام��ن ف��ي ال�ح�س��اب��ات ال��وه�م�ي��ة ،وال�ت��ي تبث
الفتنة وتستهدف األمن واالستقرار.
وخ � �ل � �ص ��ت ال� � � �ن � � ��دوة ،ال � �ت � ��ي ح� �م� �ل ��ت ع � �ن ��وان
«الحسابات الوهمية ضرورة التشريع وأحقية
امل��راق�ب��ة» ،إل��ى أن الوضع في الكويت يستلزم
إعادة صياغة التشريعات.
وأك� � � ��دت رئ �ي �س ��ة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ألم ��ن
املعلومات عضو هيئة ال�ت��دري��س ف��ي جامعة
الكويت ،د .صفاء زم��ان ،ض��رورة نشر الوعي
بني جميع فئات املجتمع ،والعمل على جعل
السلوك الصحيح جزءا من املعامالت اليومية.
وأض� ��اف� ��ت إن � ��ه مل �ع��رف��ة ع �ل�ام ��ات ال �ح �س��اب��ات
الوهمية م��ن خ�لال ت�ك��رار األش�ي��اء نفسها مع
االف ��راط ف��ي ع��دد ال�ت�غ��ري��دات ،بحيث يمكن ان
نستبعد ان ي�ك��ون ه�ن��اك شخص حقيقي قام
ب�ه��ذا ال ��دور ،ووج ��ود ت�ض��اد ب�ين اس��م امل�ع��رف

المطوع:
تصرفات تعرض
مستخدم مواقع
التواصل إلى المساءلة
زمان والمطوع وعريف الندوة في جمعية الخريجين

وراب � ��ط ال �ح �س��اب ،ك �م��ا أن ص��اح��ب ال�ح�س��اب
الوهمي ال يضع صورة.
وأوض �ح��ت ان ال�ح�س��اب��ات ال��وه�م�ي��ة ق��د يكون
وراءها اشخاص او برمجيات.
وط��ال �ب��ت زم ��ان ب �ض ��رورة ان ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة
ب��إع��ادة ص�ي��اغ��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات امل �ط��روح��ة ،الن��ه
م�ن��ذ  2016ح��دث��ت ط �ف��رات تقنية ك�ث�ي��رة ،مما

يجعلنا نحتاج الى إعادة صياغة التشريعات
للحد من تلك الحسابات الوهمية.
وذكرت انه من الضروري قيام القطاعني العام
والخاص وجمعيات النفع العام بنشر الوعي،
مضيفة اننا بحاجة الى اعادة صياغة بعض
ال �ق ��وان�ي�ن ،ال �ت��ي اث �ب �ت��ت ف�ش�ل�ه��ا ف�ي�م��ا يخص
الحسابات الوهمية.

وتحدثت زمان عن اهم طرق االختراقات ،وهي
تتمثل في البرمجيات الخبيثة ومسح الشبكة
وال �ت �ع��رض ل�ل�ب�ي��ان��ات اث �ن��اء ان�ت�ق��ال�ه��ا وك�س��ر
الرقم السري ،والبحث عن الثغرات في األنظمة
والهندسة االجتماعية.
ودع � ��ت إل� ��ى ت �ج��اه��ل ال ��رس ��ائ ��ل امل �ش �ك��وك ف��ي
مصدرها وعدم الرد على التغريدات املشبوهة،

وإب � �ل � ��اغ ال � �ج � �ه� ��ات األم � �ن � �ي� ��ة ع� �ن� �ه ��ا ،وح �ظ ��ر
الحسابات املسيئة ،وتحذير اآلخرين من تلك
ال �ح �س��اب��ات .ول�ف�ت��ت إل ��ى ان ه �ن��اك  83مليون
ح�س��اب م��زي��ف ف��ي ف�ي�س�ب��وك ،ووف ��ق ت�ق��دي��رات
بعض األبحاث ف��إن ع��دد الحسابات الوهمية
على تويتر تبلغ  200مليون حساب ،وان نسبة
مستخدمي ت��وي�ت��ر الحقيقيني ل��م ي�ت�ج��اوزوا
 %40م��ن ال �ع��دد اإلج�م��ال��ي للمستخدمني في
تويتر حول العالم ،وكشفت دراسة أميركية ان
الروبوتات تشغل ما نسبته  %15من حسابات
امل�غ��ردي��ن ف��ي تويتر ال�ب��ال��غ ع��دده��م نحو 350
مليون حساب فعال.
ولفتت الى ان شركة  Ghost Dataقدرت النسبة
املئوية ملستخدمي انستغرام ،الذين هم عبارة
ع��ن حسابات وهمية ،ارتفعت ال��ى  %9.5عام
 ،2018بعد ان كانت  %7.9في ع��ام  ،2015كما
وجدت الشركة ان معظمها من برامج الروبوت.
وقالت زمان ان هناك طرقًا للتحقق من صحة
ال�ح�س��اب��ات او امل��واق��ع ،م�ث��ل ت��وث�ي��ق الحساب
وظ�ه��ور اي�ق��ون��ات زرق ��اء وع�لام��ة ص��ح ب�ج��وار
اس � ��م ال� �ح� �س ��اب ،وت �غ �ي �ي��ر م �س �ت �م��ر ف� ��ي ع ��دد

املتابعني وفي الحساب.
وأش � ��ارت ال ��ى ان ��ه ف��ي ال �ك��وي��ت ي��وج��د ق�ص��ور
ت �ش ��ري �ع ��ي ،ل� �ع ��دم ال �س �ي �ط ��رة ع �ل ��ى امل �ح �ت��وى
املنشور في مواقع التواصل االجتماعي.

املساءلة القانونية
من جانبه ،اف��اد املحامي احمد مبارك املطوع
ان ق ��ان ��ون ال� �ج ��رائ ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة ل �ل �ح��د م��ن
ال �ح �س��اب��ات ال��وه�م�ي��ة ال �ص��ادر ج ��رى تعديله
م ��رت�ي�ن ،آخ��ره �م��ا ع ��ام  ،2015م �ش �ي��را ال ��ى ان
امل �ش��رع ال�ك��وي�ت��ي ح��دد  10ت�ص��رف��ات ف��ي ح��ال
ت �ج ��اوزه ��ا ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ح �س��اب��ات ال��وه �م �ي��ة
يتعرض الشخص الى املساءلة القانونية.
وأض��اف امل�ط��وع ان��ه ف��ي ح��ال ق��ام الشخص او
الحساب الوهمي بنشر شيء مخالف للقانون
يتعرض للمساءلة ،مبينا ان الدستور يكفل
حرية الرأي ،وان هناك أمورًا جرمها القانون.
وق � ��ال امل� �ط ��وع ان� ��ه ف ��ي ح� ��ال ك ��ان ��ت ال �ش �ك��وى
م �ب��اش��رة ف ��إن اخ�ت�ص��اص�ه��ا ي �ك��ون ع��ن ط��ري��ق
مخفر املنطقة املختص مل��ن ت�ع��رض ل�لإس��اءة
من اي حساب وهمي.
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التعليم العالي

الرفاعي لـ سبقلا :الئحة المكاتب االستشارية
ً
قريبا
على طاولة مجلس الجامعة..
المزايا والمكافآت

أميرة بن طرف
كشف االمني العام لجامعة الكويت ،د .مثنى الرفاعي،
ان االدارة ال�ج��ام�ع�ي��ة ب �ص��دد تشكيل ل�ج�ن��ة مل��راج�ع��ة
ال�لائ�ح��ة املقترحة للمكاتب االس�ت�ش��اري��ة ،على ضوء
املالحظات الواردة من وزارة املالية واجراء التعديالت
الالزمة.
واش� � ��ار ال ��رف ��اع ��ي ل� �ـ سبقلا إل� ��ى ان امل �خ��اط �ب��ات ب�ين
ال�ج��ام�ع��ة ووزارة امل��ال �ي��ة ان�ت�ه��ت ال ��ى وض ��ع االخ �ي��رة
م�لاح�ظ��ات�ه��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع�ل��ى م �ش��روع ت�ع��دي��ل الالئحة
املالية املوحدة لهذه املكاتب.
نّ
وبي ان الالئحة النهائية ستعرض على لجنة العمداء
ف��ي اول اجتماع ل�ه��ا ،تمهيدا لعرضها على املجلس
االعلى للجامعة متوقعًا انعقاده خالل الفترة املقبلة.
وج��اءت ه��ذه الخطوة بعد اي�ق��اف العمل ف��ي املكاتب
االستشارية التابعة لجامعة الكويت لسنوات ماضية،
بسبب اللوائح والضوابط املالية.
وفي تفاصيل خطاب الوزارة للجامعة بشأن الالئحة،
ف �ق��د ن �ص��ت امل�ل�اح� �ظ ��ات ،ال �ت��ي ح �ص �ل��ت سبقلا على
ن�س�خ��ة م�ن�ه��ا ،ع�ل��ى ض � ��رورة اض��اف��ة ق � ��رارات مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��أح�ك��ام ال�ت��وظ�ي��ف ون�ظ��ام
امل �ك��اف��آت ،ف�ض�لا ع��ن ض� ��رورة ع ��رض ال �ل��وائ��ح امل��ال�ي��ة
واالداري � ��ة ع�ل��ى ك��ل م��ن امل��ال�ي��ة ودي� ��وان ال�خ��دم��ة ،ك��ون
االول ��ى معنية بتدبير االم ��وال ف��ي م�ي��زان�ي��ة الجهات
الحكومية ،والديوان مختص برسم سياسة التوظيف
للكوادر البشرية ،وذلك لتجنب تحميل امليزانية أعباء
مالية يمكن تجنبها.
ورفضت وزارة املالية مقترح الجامعة بفتح حساب
ب�ن�ك��ي خ ��اص ألي م�ك�ت��ب م ��ن امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة،

أدرج��ت وزارة املالية مالحظاتها على
املكافآت املبينة ف��ي الالئحة املقترحة
م��ن ال �ج��ام �ع��ة ،م �ش��ددة ع�ل��ى ض ��رورة
اع�ت�م��اد امل��زاي��ا وامل �ك��اف��آت ال � ��واردة في
الئحة املكاتب االستشارية من مجلس
الخدمة املدنية من موظفي الكادر العام.
وح� � � ��ددت «امل� ��ال � �ي� ��ة» ال� �س� �ق ��ف األع� �ل ��ى
مل �ك��اف��آت امل �ش��ارك�ين ب ��ال ��دورات داخ��ل
الجامعة وخ��ارج�ه��ا ،للساعة ال��واح��دة،
على أال تزيد عن  3ساعات في اليوم
كاآلتي:
حملة الدكتوراه 40 :دينارا في الساعة.
ح �م �ل��ة امل��اج �س �ت �ي��ر 25 :دي � �ن� ��ارا ف��ي
الساعة.
ح�م�ل��ة ال �ب �ك��ال��وري��وس 16 :دي �ن ��ارا في
الساعة.
ب� �ي� �ن� �م ��ا ح� � � � ��ددت م � �ك � ��اف � ��أة امل � �ش� ��رف
االكاديمي بما ال يزيد عن  95دينارا
اس�ب��وع�ي��ا ،وب�ح��د اق�ص��ى  350دي�ن��ارا
ب��ال �ش �ه��ر ،وال �ف �ن �ي��ون م �ك��اف��أة ال ت��زي��د
ع��ن  4دنانير للساعة ال��واح��دة ،وبحد
اقصى  4ساعات.
أم ��ا م �ك��اف��أة االداري �ي ��ن وال �س �ك��رت��اري��ة
ف�ل�ا ت ��زي ��د ع ��ن  3دن ��ان �ي ��ر ب��ال �س��اع��ة،
وامل�س�ت�خ��دم��ون وال �ع �م��ال ال ت��زي��د عن
دي�ن��اري��ن ف��ي الساعة وب�ح��د اق�ص��ى 4
ساعات يوميا.

أحكام التوظيف
والمكافآت وفقا ً لقرارات
«الخدمة المدنية»
«المالية» تخفض سقف
المكافآت بالساعة:
 40ديناراً لحملة الدكتوراه
و 25للماجستير
و 16للبكالوريوس
مثنى الرفاعي

ح�ي��ث ي �ج��ري ال �ص��رف خ�ص�م��ا م��ن ح �س��اب ال�ج��ام�ع��ة
ف ��ي ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ،م ��ع االل � �ت ��زام ب� ��إج� ��راءات ال� ��دورة
املستندية املتبعة قبل عملية الصرف ،وتوفر البيانات
وامل �س �ت �ن��دات ال ��دال ��ة ع �ل��ى اق��ام��ة ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة
ل �ل �ج �ه��ات ال �خ��ارج �ي��ة ،ف �ض�لا ع ��ن ض � ��رورة اي � ��داع كل
االي� � ��رادات امل�ح�ق�ق��ة م��ن ان�ش�ط��ة امل �ك��ات��ب ال ��ى اي� ��رادات
جامعة الكويت في حسابها الجاري باملركزي ،ويجب
ان تظهر بامليزانية أسوة بباقي االيرادات.
وخ �ف �ض��ت ال � � � ��وزارة ق �ي �م��ة س �ق��ف امل� �ك ��اف ��آت ،ال �ت��ي
اق� �ت ��رح� �ت� �ه ��ا ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ع � ��ن ك � ��ل س � ��اع � ��ة ت� ��دري� ��ب
للمحاضرين ،من  75دي�ن��ارًا إل��ى  40دي�ن��ارًا لحملة
الدكتوراه ،ومن  30إلى  25دينارًا لحملة املاجستير،

«األكاديمية» تفوز
في انتخابات «الطب»
أسفرت نتائج انتخابات كلية الطب عن فوز القائمة األكاديمية
في املركز األول بـ 402صوت ،وحلت في املركز الثاني القائمة
الطبية بـ 355صوتًا.
وج��رت االن�ت�خ��اب��ات أم��س ب�لا مشاكل ،وغ��اب��ت عنها حماسة
انتخابية ،حيث فضل الطلبة االلتزام باملحاضرات متجاهلني
التصويت واملشاركة.
وأش� � ��ادت رئ �ي �س��ة ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ط��ب غ ��ادة
الحلواجي بآلية وتنظيم عملية االقتراع بالكلية ،حيث شهدت
بداية فتح الصندوق للطلبة نشاطًا ملحوظًا في بيان اعداد
املقترعني الطلبة ،ووصل عدد املقترعني في االنتخابات حتى
الثانية عشرة ظهرا  152طالبا من أصل  183وعدد الطالبات
 450من أصل .662
وأضافت الحلواجي ان االنتخابات تشهد نشاطا ويسرا في
عملية االقتراع ،التي تنافس عليها كل من قائمتي «الطببة»
و«األكاديمية» بشكل مريح لم يشهد أي مالحظات تستحق
الذكر.

ومن  20إلى  16دينارا لحملة البكالوريوس.

أعداد املكاتب
وش ��ددت امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ض ��رورة اض��اف��ة أع ��داد وأس�م��اء
امل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة التابعة لكل ق�ط��اع وكلية وفقا
للهيكل التنظيمي املعتمد ،على ان تتقدم الجامعة
ب�ت�ق��دي��رات م��ال�ي��ة خ��اص��ة ب��امل�ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة في
م� �ش ��روع م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ال �س �ن��وي��ة وف �ق ��ا ل�لاح �ت �ي��اج��ات
ال �ف �ع �ل �ي��ة م ��ن امل� �ص ��روف ��ات ،ال �ت��ي ت �م �ك��ن امل �ك��ات��ب م��ن
ممارسة اعمالها وانشطتها ،وما هو متوقع تحصيله
من اي��رادات ،وبما ال يحمل امليزانية العامة اي اعباء
مالية.

معدالت الصرف على المشروع متدنية

«التربية» :الدورة المستندية
ُتعرقل «إصالح التعليم»!
هاني الحمادي
اعتبر قطاع البحوث التربوية واملناهج أن
تدني معدالت الصرف على مشروع املنظومة
املتكاملة إلص�لاح التعليم املكلفة ب��ه وزارة
التربية وت��أخ��ر االس�ت�ف��ادة منه ي�ع��ودان إلى
طول الدورة املستندية إلجراءات التعاقد.
ج��اء ذل��ك ف��ي معرض رد قطاع املناهج على
املخالفة التي رصدها ديوان املحاسبة بتأخر
االس �ت �ف��ادة م��ن م �ش��روع امل�ن�ظ��وم��ة املتكاملة
الص�لاح التعليم ،وأك��د القطاع حرصه على
ت�ن�ف�ي��ذ م �ش ��روع ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج وه ��و أح��د
مشاريع منظومة اص�لاح التعليم ،الفتًا إلى

أن طول ال��دورة املستندية يحول دون تنفيذ
العقد مما يترتب عليه تدني نسب الصرف.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،أع �ل �ن��ت ج �م�ع�ي��ة امل�ع�ل�م�ين
ع ��ن ح �س��م م ��وع ��د ص � ��رف م� �ك ��اف ��أة األع� �م ��ال
املمتازة للمستحقني من املعلمني واإلداريني
ال�ك��وي�ت�ي�ين وال��واف��دي��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن امل�ك��اف��أة ستصرف
بحد أقصى األحد املقبل.
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة م�ط�ي��ع ال�ع�ج�م��ي ان
اج �ت �م��اع��ا ج �م �ع��ه ام� ��س م ��ع امل �س ��ؤول�ي�ن في
ال �ق �ط ��اع امل� ��ال� ��ي ،ح �ي��ث ت� �ط ��رق ال� ��ى ال �ع��دي��د
م��ن األم� ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت��أخ��ر ص ��رف األع �م��ال
املمتازة بسبب طلب املراقبني املاليني بعض

البيانات واستكمال بعض االج ��راءات مثل
التوقيع على االس �ت �م��ارات وال�ك�ش��وف��ات من
قبل بعض املسؤولني في القطاع املالي.
وذكر العجمي أن هذه األمور بالطبع تؤخر
ص� ��رف األع � �م ��ال امل� �م� �ت ��ازة ،غ �ي��ر أن ت �ع��اون
مدير مكتب املراقبني املاليني مانع العجمي
وممثل القطاع املالي بدر املطيري مع تقريب
وجهات النظر أدى الى إزالة كل العقبات.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال� �ق� �ط ��اع امل� ��ال� ��ي س �ي �ق��وم
بتحويل املكافآت اليوم األربعاء إلى البنك
امل��رك��زي وس�ت�ك��ون بحسابات املستحقني
خ�لال األي ��ام ال�ث�لاث��ة املقبلة وب�ح��د اقصى
يوم األحد املقبل .

بحث أكاديمي :المشاريع التنموية تأخرت
يسرا الخشاب

أعضاء القائمة األكاديمية عقب التصويت

أك� ��د ب �ح��ث أك ��ادي� �م ��ي أه �م �ي��ة ت �ك��ات��ف ج�م�ي��ع
ال�ج�ه��ود الحكومية لتفعيل م�ش��ارك��ة القطاع
ال �خ��اص ف��ي امل�ش��اري��ع ال�ع��ام��ة لتطبيق رؤي��ة
سمو األمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي،
مشددا على إيضاح أهمية هذه املشاريع لكل
امل��ؤس �س��ات ل�ت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى ط��رح �ه��ا وف�ق��ًا
لقانون الشراكة بني القطاعني العام والخاص.
وب� نّ�ّي� ال �ب �ح��ث ال� ��ذي أع��دت��ه أس �ت ��اذة ال �ق��ان��ون
الدستوري واإلداري في كلية الحقوق بجامعة
الكويت د .منى الهاجري أن املشاريع التنموية

التي تحتاجها الدولة تأخرت ،كمشروع انشاء
املترو وتنفيذ خط السكة الحديدية واملشاريع
التنموية األخ ��رى ،مبينًا أن الخلل ق��د يكون
ب �س �ب��ب ض �ع��ف ال �ت �س��وي��ق ل �ج ��ذب امل�س�ت�ث�م��ر
امل�ح�ل��ي واألج�ن�ب��ي أو ل�ص�ع��وب��ات وتعقيدات
مشاريع الشراكة.
وأوض� ��ح ال�ب�ح��ث أن ال �ك��وي��ت ت �ب��دي اه�ت�م��ام��ًا
م �ت��زاي �دًا ب�ت�ن�ف�ي��ذ ج�م�ي��ع ع �ق��ود ال �ش��راك��ة بني
القطاعني العام والخاص بمفهومها الواسع،
ال سيما عقود «ال�ب��وت» ،بينما يعتبر تنفيذ
عقود ال�ش��راك��ة م��ن أن��واع العقود املعقدة إلى
حد ما ،كما يمكن أن يكون التعقيد حادًا لدينا.

ول�ف��ت إل��ى أن ال�ب�لاد ب��دأت ل�ت��وه��ا ف��ي تنظيم
الشراكة التي تشمل القطاعني العام والخاص
ب �ع��دة ق ��وان�ي�ن ل �ت��أس �ي��س م �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء
وتحلية املياه وغيرها.
وأض � � ��اف ال �ب �ح��ث أن ال� �ل� �ج ��وء إل � ��ى ال�ع�م�ل�ي��ة
التعاقدية إلسناد وإدارة واستغالل األنشطة
ذات االه� �ت� �م ��ام ال� �ع ��ام إل� ��ى امل �س �ت �ث �م��ري��ن م��ن
القطاع الخاص يعتبر «ث��ورة» ،حيث يفرض
ذل��ك رؤي ��ة ليبرالية ل�ل��دول��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن من
ال �ع��وام��ل ال �ت��ي س��اه�م��ت ف��ي ال �ل �ج��وء للقطاع
الخاص هي قيود امليزانية والحد من األموال
العامة أو عدم توافرها.

انتخابات «التطبيقي»  14الجاري
أع�ل��ن أم�ين س��ر االت �ح��اد ال�ع��ام لطلبة وم�ت��درب��ي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ،محمد ال�ج�ن�ف��اوي ،أن الهيئة
اإلداري� � ��ة ل�لات �ح��اد ع �ق��دت اج �ت �م��اع��ا م��ع ع�م�ي��د ش� ��ؤون الطلبة
بالتكليف ،د .مشعل امل�ن�ص��وري ،وج��رى االت �ف��اق على انعقاد
الجمعية العمومية العادية  12ال�ج��اري في العاشرة صباحا
بصالة األلعاب ،في املقر القديم لكلية التربية األساسية (بنني)
بالعديلية ،ملناقشة التقريرين اإلداري واملالي ،وما يستجد من
أعمال ،بينما تجرى عملية االنتخابات  14الجاري.

التحديث اآللي
بارك أمني سر رابطة أعضاء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��ب ف��ي ال�ك�ل�ي��ات
التطبيقية ،م .أح�م��د ع�ل��وان،
ل ��زم �ل�ائ ��ه امل � ��درب �ي��ن م ��واف �ق ��ة
امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة رسميا
ع �ل��ى ت�خ�ص�ي��ص م �ق��ر ج��دي��د
للرابطة في منطقة الشامية.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ� � � ��ر ،ب � ��ارك
ال� �ش� �م ��ري ل ��زم�ل�ائ ��ه ت�ط�ب�ي��ق
ن �ظ��ام ال �ت �ح��دي��ث اآلل� ��ي ل�ب��دل
السكن م��ن دون الحاجة الى
م��راج�ع��ة ال�ج�ه��ات الحكومية
األخ��رى ،كما ك��ان معموال به
من قبل.

لقاء تعريفي
ن �ظ��م ق �س��م اإلدارة وال�ت�خ�ط�ي��ط
ال � �ت� ��رب� ��وي ف � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال �ت��رب �ي��ة
بجامعة ال�ك��وي��ت ل�ق� ً
�اء تعريفيًا
ملسابقة امللصق املهني ل�لإدارة
املدرسية بمسرح الكلية.

هموم معلم
د .نورة المليفي

معلمة خصوصي باإلحراج!
لو جرب التعليم شوقي ساعة ..لقضى الحياة شقاوة وخموال
هكذا ق��ال الشاعر ال��راح��ل إبراهيم ط��وق��ان ،مختصرًا معاناة
املعلم منذ األزل البعيد.
زاويتنا «هموم معلم» نفتح من خاللها الباب على مصراعيه
للتعرف ع�ل��ى ه��ذه ال�ه�م��وم ع��ن ق ��رب ،وك��ل كلمة ه�ن��ا ليست
من نسج الخيال ،لكنها من واق��ع مرير ،علنا نساهم في حل
معاناته وتطوير التعليم.
زاوي �ت �ن��ا ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت��وث �ي��ق ص ��رخ ��ات امل �ع �ل �م�ين ،م ��ن خ�لال
االستماع إلى آهاتهم والتعرف على شجونهم وكشف الحقائق.
معلمة خصوصي باإلحراج:
«س» معلمة واف ��دة ف��ي م��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة مل ��ادة ال�ل�غ��ة العربية،
جاءت من بلدها ،وهي تحمل طموحاتها لشراء شقة العمر مع
زوجها ،الذي سبقها إلى الكويت معلمًا للغة اإلنكليزية.
وه��ي ع��روس ف��ي ب��داي��ة حياتها ،واآلن ه��ي حامل ف��ي الشهر
الثاني ،ولم تفكر بإعطاء الدروس الخصوصية ،فهدفها عملها
وبيتها وتحقيق حلمها بشراء شقة العمر ألوالده��ا لضمان
مستقبلهم.
ً
وفي يوم اتصلت املديرة على قسم اللغة العربية اتصاال داخليًا،
وطلبت من رئيسة القسم التوجه إليها.
وتوجهت رئيسة القسم إلى املديرة ،وهي في حالة ذهول ،ماذا
تريد؟ وما هو هذا الشيء الذي ال ترغب املديرة بالتحدث فيه
هاتفيًا ،بل يجب أن يكون الحوار وجهًا لوجه؟
وصلت رئيسة القسم إل��ى املديرة التي طلبت منها الجلوس.
وف�ت�ح��ت امل��وض��وع ،وه��و ف��ي غ��اي��ة ال�ح�س��اس�ي��ة ،ف��وال��د إح��دى
ال�ط��ال�ب��ات ط�ل��ب م� ّ
�درس��ة الب�ن�ت��ه م��ن خ�ي��رة امل�ع�ل�م��ات لتعطيها
دروسًا خصوصية ،فهو ال يثق بإعالنات الصحف ،فرشحت
رئيسة القسم «س» ،من مبدأ أنها جديدة في الكويت ،ولعلها
تكون بحاجة إلى املال أكثر ،وليس لديها أبناء ،وهي ما زالت
ح�ب�ل��ى ،وه ��ي األن �س��ب ل �ت��دري��س ال�ط��ال�ب��ة ـ �ـ ال �ت��ي ت �ب� ّ�رع وال��ده��ا
ّ
للمدرسة ــ دروسًا خصوصية.
وواجهت رئيسة القسم املعلمة «س» بما طلبته مديرة املدرسة،
ولم يكن أمام «س» إال املوافقة ،فوالد الطالبة له مكانة خاصة
ف��ي امل��درس��ة ،وق�ب�ل��ت «س» ال �ع��رض ب�ع��د أن أقنعتها رئيسة
قسمها بأن رفضها سيسبب لها إحراجًا.
أم ��ا زوج امل�ع�ل�م��ة «س» ،ف�ي�ش�ع��ر ب�ت�ق�ص�ي��ر زوج� �ت ��ه ،ب �ع��د أن
أصبحت معلمة تعطي دروس��ًا خصوصية ب �ـ«اإلك��راه» ،وفي
الجوف غصة.

«الوساطة الكويتية»
 ..أفضل ورقة بحثية
ح ��ازت ال�ط��ال�ب��ة ل��ول��وة ال �خ �ط��اف ،ط��ال�ب��ة ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا بقسم
ال�ع�ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة ،ع�ل��ى أف�ض��ل ورق ��ة بحثية باللغة اإلنكليزية
لطلبة ال��دراس��ات العليا ف��ي جامعة  Sciencespoالفرنسية لعام
 ،2019ويتنافس على الجائزة أكثر من  300ورقة بحثية.
وقدمت الخطاف ورقة البحث باللغة اإلنكليزية تحت عنوان« :ملاذا
لم تنجح جهود الوساطة الكويتية في حل األزمة اليمنية؟» ،حيث
يندرج البحث تحت دراسات الشرق األوسط ،كما تطرقت الباحثة
إلى مناقشة وتحليل مفاوضات الكويت التي عقدت خالل الفترة
من  21ابريل إلى  6أغسطس  ،2016وتقديم تقييم يشرح سبب عدم
النجاح ،وإظهار أهم الفرص التي كانت على وشك النجاح.

بدل السكن
ه�ن��أ ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ل��راب �ط��ة أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س للكليات
ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ،د.أح� �م ��د ال �ه �ي �ف��ي ،زم �ل��اءه أع �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س،
بمناسبة البدء في تحديث بيانات بدل السكن إلكترونيا من دون
الحاجة الى مراجعة جهات حكومية عدة ،كما كان في السابق ،وذلك
بهدف تبسيط اإلجراءات وتوفير الوقت والجهد على األساتذة.
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شؤون الديرة

«البيئة» ّ
تحذر :هواء األحمدي ملوث بسبب زيادة غاز NO2

الصالح لـ سبقلا:

مياه الشرب سيئة في محطة بالعديلية

ً
ً
وممرضا
طبيبا
330
للتطعيم ضد أمراض الشتاء

¶ األحمد لـ سبقلا :نظام متطور لمراقبة الوضع البيئي

محمد شمس الدين

خالد الحطاب

ق ��ال رئ �ي��س ق �س��م األم� � ��راض امل �ع��دي��ة في
وزارة ال �ص �ح��ة د .م �ص �ع��ب ال �ص��ال��ح إن
حملة التطعيم ملكافحة أم��راض الشتاء،
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت أم ��س ف��ي م��رك��ز ال�ي��رم��وك
ال�ص�ح��ي م��وزع��ة ع�ل��ى  34م��رك��زا صحيا
ب� �ك ��وادر ع��ام �ل��ة ت �ض��م  80ط�ب�ي�ب��ًا ،و250
ممرضا وفنيًا.
وأش� � � ��ار ال� �ص ��ال ��ح ل � �ـ سبقلا ع �ل ��ى ه��ام��ش
ان � �ط �ل�اق ال �ح �م �ل��ة إل � ��ى أن وزارة ال �ص �ح��ة
وف ��رت أك�ث��ر م��ن  140أل��ف ج��رع��ة للتطعيم
ضد أم��راض الشتاء وستستمر حتى نفاد
الكمية أو لنهاية شهر ديسمبر ،متمنيًا
م��ن ذوي األم ��راض املزمنة كمرضى القلب
والسكر والضغط وأصحاب أمراض الكبد
وال�ك�ل��ى وأم� ��راض ال �ص��در أو ال��رئ��ة وك�ب��ار
ال� �س ��ن واألط� � �ف � ��ال ال� �ص� �غ ��ار ب � ��أن ي � �ب� ��ادروا
ب��ال�ت�ط�ع�ي��م ل �ح �م��اي��ة أن �ف �س �ه��م ف �ل �ق��د أث�ب��ت
عامليًا وكذلك بالكويت بأن التطعيم ساهم
في خفض نسبة الوفيات بنحو  %50وعدم
دخ��ول امل��رض��ى للمستشفيات بما يقارب
.%25

أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة للبيئة
ع � �ب� ��داهلل األح � �م� ��د أن ال �ه �ي �ئ��ة م �ل �ت��زم��ة
بالتعاون مع الجهات املعنية في الدولة،
ل��وض��ع خ�ط��ة وط�ن�ي��ة إلدارة ال�ب�ي��ان��ات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة امل�ع�ت�م��دة م��ن امل�ج�ل��س األع�ل��ى
ً
للبيئة ،فضال عن تطبيق القانون.
ول �ف��ت األح �م ��د ل �ـ سبقلا إل ��ى ال �ح��رص
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح ��دي ��ث امل� �س� �ت� �م ��ر ل �ل �ت �ق��اري��ر
وال�ب�ي��ان��ات ،وذل��ك بجهود وطنية وفق
نظام معلومات الرقابة البيئية للدولة،
ويتضمن بيانات رقمية ونشرًا مباشرًا
لحالة جودة الهواء واملياه.
وكشفت الهيئة العامة للبيئة أن مياه
الشرب في أحد أج��زاء منطقة العديلية
غيرمحمية وتقييمها سيئ.
وقالت الهيئة خالل تطبيق جودة املياه
ف��ي م��وق�ع�ه��ا ال��رس �م��ي إن م�ح�ط��ة م�ي��اه
الشرب قرب مدرسة العديلية االبتدائية
بنات تظهرعليها مؤشرات تلوث بشكل
متكرر.
ورص � � � � � ��دت سبقلا ،أم � � � � ��س ،م � �م � �ي� ��زات
التطبيقات التي تقدمها الهيئة العامة
للبيئة من خالل موقع «بيئتنا» الطالع
الجمهورعلى البيانات الخاصة بجودة
الهواء واملاء على مدار الساعة.
وأض � � ��اف ال �ت �ط �ب �ي��ق :إن امل� �ي ��اه ف ��ي 25
م� �ح� �ط ��ة م � �ي� ��اه ش� � ��رب داخ� � � ��ل امل� � � ��دارس

الصحة والتنمية
من جانبها ،قالت الوكيلة املساعدة لشؤون
الصحة العامة د .بثينة املضف ان الصحة
ال�ج�ي��دة م��ن أه��م أه ��داف التنمية والخطة
امل� �س� �ت ��دام ��ة ،ح �ي��ث إن ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة
الصحية والتركيز على الصحة الوقائية
م ��ن أه� � ��داف ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ،وب��ال �ت��ال��ي
يأتي دور التطعيم ض��د األم ��راض املعدية
م��ن أه��م األه ��داف وال��رك��ائ��ز الصحية ،وقد
أب ��دت ال �ك��وي��ت اه�ت�م��ام��ا خ��اص��ًا ب��ال��وق��اي��ة
م ��ن األم � � ��راض امل �ع ��دي ��ة ،خ��اص��ة األم � ��راض
التنفسية.
والتي تسببت في عبء كبير على ميزانيات
الدول وتسبب في مضاعفات وحاالت وفاة،
حيث يتوفى سنويًا نصف مليون شخص

بثينة المضف

المضف %50 :انخفاض
وفيات أمراض الشتاء
جراء االنفلونزا املوسمية ،كما يتوفى عدد
كبير بسبب التهاب املكروب الرئوي.
وذك� � ��رت أن ال �ص �ح��ة ت �ن �س��ق م ��ع ال�ه�ي�ئ��ات
ال ��دول� �ي ��ة وع� �ل ��ى رأس� �ه ��ا م �ن �ظ �م��ة ال�ص�ح��ة
ال �ع��امل �ي��ة ل ��وض ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وط�ن�ي��ة
ملكافحة االن�ف�ل��ون��زا منذ  4س�ن��وات تقريبًا
ورف��ع م�ع��دالت التطعيم م��ن  50أل��ف جرعة
سنويًا إلى  62ألف جرعة ،وتعتبر الكويت
ال� ��رائ� ��دة إق �ل �ي �م �ي��ًا ف ��ي م �ك��اف �ح��ة االل �ت �ه��اب
الرئوي وتطعيم الحجاج وتطعيم الشتاء.
ولقد ساعدت حمالت التطعيم ضد أمراض
الشتاء التنفسية على تقليل عدد اإلصابة
بالوفيات  %50والدخول للمستشفى .%25

المشاري :تطبيق معايير «الصحة العالمية»
شدد مختار منطقة اليرموك عبد العزيز املشاري على أن وزارة الصحة دأبت على إطالق
حملة تطعيم امل��واط�ن�ين واملقيمني ف��ي مثل ه��ذا الشهر م��ن ك��ل س�ن��ة ،للحد م��ن األم��راض
املوسمية املتزايدة.
واشار املشاري إلى أن منطقة اليرموك تعد مدينة صحية عاملية منذ توقيع رسالة التعاون
مع املنظمة الصحية العاملية في مايو  ،2014ولقد تسلمنا شهادة اعتماد في شهر مارس
 ،2019وتعد اليرموك أول مدينة صحية بالكويت .وأض ��اف :نحرص دائ�م��ًا على تطبيق
معايير منظمة الصحة العاملية ،ويقدم مركز اليرموك الصحي الرعاية الطبية لـ 65من كبار
السن منذ أكثر من  5سنوات ،وذلك عبر زيارة طبيب مختص مع ممرضة لهم في منازلهم
ليقدموا كل الخدمات الصحية من تحليل وقياس ضغط.
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جانب من عمليات رصد جودة الهواء في األحمدي عبر تطبيق «بيئتنا»

وامل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ة وامل �ن��اط��ق الصحية
تظهر عليها قراءات جيدة وجيدة جدًا،
ما عدا ما رصدته محطة العديلية.
وع��ن ج ��ودة امل �ي��اه ف��ي األب� ��راج العشرة
امل��وزع��ة ف��ي ال �ب�لاد ،ب نّ�ّي� التطبيق أنها
ذات م � ��ؤش � ��رات ج � �ي� ��دة ،ف ��امل� �ي ��اه ف�ي�ه��ا
محمية بشكل ج�ي��د ج �دًا م��ع غ�ي��اب أي
مؤشرات للتلوث.
ورصدت الهيئة كذلك  21محطة تعبئة
مياه مخصصة للتناكرمن دون وجود
أي مالحظات عليها ،حيث كانت النسب

ط �ب �ي �ع �ي��ة ج � � �دًا وم� �ح� �م� �ي ��ة ب �ل��ا وج � ��ود
مؤشرات للتلوث.

جودة الهواء
أم ��ا ع��ن ت�ط�ب�ي��ق م��ؤش��ر ج ��ودة ال �ه��واء،
فقد تابعت الهيئة ح��االت ال �ج��ودة في
 16محطة موزعة في البالد ،وتبني من
خاللها بحسب البيانات ال��واردة حتى
ال�س��اع��ة  12ظ�ه�رًا أول م��ن أم��س وج��ود
ت � �ج� ��اوز ألح � ��د امل� �ل ��وث ��ات ع� ��ن ال� �ح ��دود
املسموح بها في املعاييرالوطنية ،وهو

غ ��از  NO2ث�ن��ائ��ي أك�س�ي��د ال�ن�ي�ت��روج�ين
ال� � ��ذي ب �ل �غ��ت ق� ��راء ت� ��ه  ،188وذل� � ��ك ف��ي
األحمدي.
أم� � ��ا ف� ��ي ب �ق �ي��ة امل � �ن� ��اط� ��ق ،ف� �ق ��د ك�ش�ف��ت
ال �ه �ي �ئ ��ة ع� ��ن  10م� �ن ��اط ��ق ذات ج� ��ودة
ج �ي��دة ل �ل �ه��واء ،وأن ت��رك �ي��زات م�ل��وث��ات
ال� �ه ��واء ض �م��ن ال� �ح ��دود امل �س �م��وح بها
ف��ي امل�ع��اي�ي��ر ال��وط�ن�ي��ة ،ف��ي ظ��ل تمتع 4
مناطق فقط بهواء جيد جدًا وه��ي« :أم
الهيمان واملنصورية وسعد العبداهلل
والجهراء».

إحصائية قطاع التنفيذ في «السكنية»:

 18500قسيمة ال تزال في دائرة التأخير
محمد المصلح
م��ع ق��رب ان�ت�ه��اء عقد ان�ج��از وصيانة
اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية
ل �ـ  18519ق�س�ي�م��ة ف��ي م��دي�ن��ة امل�ط�لاع
والبالغة تعاقديا  98.71ف��ي امل�ئ��ة ،اال
ان الواقع التنفيذي يثبت عكس ذلك،
ح �ي��ث ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة اإلن� �ج ��از الفعلية
 45.93في املئة ما يؤكد ان التأخير في
ان�ج��از  8ض��واح ال ي��زال مستمرا وان
وت�ي��رة االع�م��ال تسير ب�ص��ورة بطيئة
وبعيدة عن الجدول الزمني املحدد.
وجاء في اإلحصائية الشهرية لقطاع
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ع��ن ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر امل��اض��ي
وحصلت سبقلا على نسخة منها ،ان
نسبة االعمال الفعلية زادت في العقد
سالف الذكر بواقع  1.08في املئة مع
ت��أخ �ي��ر ب �ل��غ  9.06ف ��ي امل� �ئ ��ة م �ق��ارن��ة
بالوضع التعاقدي عن شهر أغسطس
امل��اض��ي ،االم��ر ال��ذي يتطلب إج��راءات
عاجلة وتدخال مباشرا لتسريع عجلة
املشروع.
وع� � �ل � ��ى ال� �ن� �ق� �ي ��ض م� � ��ن ذل � � ��ك ك �ش �ف��ت
اإلحصائية ع��ن إن�ج��از جديد يضاف
الح� � ��د ع � �ق� ��ود م ��دي� �ن ��ة امل� � �ط �ل��اع وه ��و
انشاء وإنجاز اعمال الطرق الرئيسية
والشبكات ،حيث بلغت نسبة اإلنجاز
 81.99ف��ي امل �ئ��ة م�ت�ق��دم��ا ع��ن ال��وض��ع
ال �ت �ع��اق��دي ،فيما ش�ه��د ع �ق��دي البنية
التحتية ل�ـ  4ض��واح ت��أخ��را ال يتعدى

مشروع المطالع يواجه التأخير

ال � � �ـ  20ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م � �ق ��ارن ��ة ب ��ال ��وض ��ع
ال�ت�ع��اق��دي ،ح�ي��ث بلغت نسبة ان�ج��از
الضاحيتني  n1و  n4بواقع  44.27في
امل �ئ��ة ب�ت��راج��ع ع��ن ال�ن�س�ب��ة التعاقدية
البالغة  64.06في املئة ،وكذلك الحال

ف� ��ي ال �ض��اح �ي �ت�ي�ن  n2و  n3وال �ل �ت�ين
ب �ل �غ��ت ن �س �ب��ة إن �ج��ازه �م��ا  50.22ف��ي
املئة متراجعة عن النسبة التعاقدية
البالغة  64.90في املئة.
وأش� � ��ارت اإلح �ص��ائ �ي��ة ال� ��ى ان ع�ق��ود

شفافية وجهود
ما يقوم به العاملون في املؤسسة العامة للرعاية السكنية من جهود وحرص متواصل
بدعم م��ن وزي��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون اإلس�ك��ان جنان ب��و شهري وامل��دي��ر ال�ع��ام ب��در الوقيان
في نشر احصائيات تنفيذ املشاريع االسكانية بصورة دورية على املوقع االلكتروني
لإلسكان ،يدل على شفافية ودقة املؤسسة في تحديد إنجازات واخفاقات كل مشروع
اسكاني على حدة ،مما يعكس الواقع االسكاني بكافة تفاصيله وحيثياته لكافة املهتمني.

محوالت الكهرباء في مدينة غرب عبد
اهلل امل �ب ��ارك ق��د اق �ت��رب��ت م��ن اإلن �ج��از،
ح� �ي ��ث ت� ��م اس � �ت�ل��ام م � �ش� ��روع ص �ي��ان��ة
م�ح�ط��ة م �ح��والت رئ�ي�س�ي��ة ج �ه��د 400
كيلو فولت واالنتهاء من اعمال عقود
ال �خ �ط��وط ال �ه��وائ �ي��ة وت �م��دي��د صيانة
ال�ك�ي�ب�لات األرض �ي��ة وع ��دد  6محطات
كهربائية.
وبينت اإلحصائية ان مشروعات البنية
التحتية لكل م��ن ش��رق تيماء واملساكن
املنخفضة التكاليف وان �ش��اء  40عمارة
في صباح األحمد تسير بصورة متقدمة
ع��ن ال �ج��دول ال��زم�ن��ي بنسب م�ت�ف��اوت��ة ال
تزيد على  15في املئة.

«لم نصل إلى صيغة توافقية مع الخدمة المدنية لتوفير األعداد»

وزير الشؤون :نقص في الكوادر الطبية بدور الرعاية
كشف وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية سعد ال�خ��راز
عن عدم التوصل مع دي��وان الخدمة املدنية الى
صيغة بشأن النقص الذي يواجه قطاع الرعاية
االجتماعية وخدمات املسنني من الفرق الطبية
والكوادر الطبية مما يؤثر في مواعيد الزيارات
والخدمات املقدمة للفئات املستهدفة.
وأض� � ��اف ال � �خ� ��راز ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع�ل��ى
هامش الفعالية التي أقامتها ال��وزارة بمناسبة
اليوم العاملي للمسنني ،أن «الشؤون» والجهات
امل �س��ؤول��ة ل��م ت�ص��ل إل��ى ص�ي�غ��ة ت��واف�ق�ي��ة بشأن
ت ��وف� �ي ��ر االط � � �ب � ��اء وال� � � �ك � � ��وادر امل� �ط� �ل ��وب ��ة ن �ظ��را
العتبارهم مسجلني لدى وزارات أخرى.
وب�ين أن ال ��وزارة تنظر حاليا إل��ى تجربة فكرة
ف�ت��ح ب ��اب ال �ت �ط��وع ل�لأط �ب��اء م��ن وزارة الصحة
لتوفير زي ��ادة ف��ي ع��دد ال �ف��رق وت�ق��دي��م الخدمة
ب��ال �ش �ك��ل ال �ص �ح �ي��ح وال� � ��ذي ي��ؤث��ر ف ��ي م��واع �ي��د
الزيارات.

إحالل العمالة
وعن طلب الوزارة بشأن وقف استقدام واصدار
أذون��ات العمل للوافدين في القطاع التعاوني،
بني أن الخطوة جاءت بعد دراسة حاجة السوق
وب �ي��ان وج� ��ود ت�ش�ب��ع ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف �ي��ه ،وال�ت��ي
يمكن استغاللها دون ال�ح��اج��ة ل�لاس�ت�ق��دام من
الخارج.
وأضاف أن استمرار فتح باب االستقدام للعمالة
في القطاع التعاوني من الخارج يعتبر عثرة في

60

ألف
ُم ّ
سن كويتي

جانب من الفعالية

قرار وقف استقدام العمالة
في التعاونيات لفائض السوق
الطبطبائي %6.7 :نسبة
الزيادة المتوقعة للمسنين

طريق تكويت الوظائف في هذا القطاع ،مبينا
ان العملية س�ت�ك��ون م��ؤق�ت��ة ورب �م��ا تمتد م��ن 6
أشهر إلى سنة.
أم��ا ب�ش��أن ال��وك��ال��ة ال�ق��اب�ل��ة ب��ال�ع��زل وارت�ب��اط�ه��ا
بصرف امل�س��اع��دات االجتماعية فبني أن الربط
مع وزارة العدل بني ان املواطنني مالك عقارات،
ف��ي ح�ي�ن أن ال� � ��وزارة ك��ان��ت ت�ن�ت�ظ��ر رد ال�ف�ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع ووزارة ال�ع��دل بعد اج�ت�م��اع��ات عدة
ع�ق��دت م��ع ق�ط��اع ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة ،حيث من
املقرر خالل اليومني القادمني الخروج بتصور
قانوني نهائي للموضوع.

خدمات صحية وتأهيلية
أك��دت مديرة إدارة رعاية املسنني د.أماني الطبطبائي ان ال��وزارة
تدعم بشكل مستمر شريحة كبار السن ،وان االحتفال بهم هذا
العام يتماشى مع الهدف العاشر لخطة التنمية املستدامة ،في حني
إن هناك توقعات بارتفاع نسبته مستقبال لتصل إلى .%6.7
واض��اف��ت ان االح �ت �ف��ال ب��امل�س�ن�ين ه��و الل �ق��اء ال �ض��وء على
ج�ه��ود الكويت ف��ي ال�خ��دم��ات ال�ت��ي ت�ق��دم ل�ه��ذه الفئة ،س��واء
خدمات تأهيلية أو صحية ،بالتعاون مع منظمات املجتمع
املدني ،إضافة إلى العمل على دمجهم مع املجتمع ،تنفيذا
التفاقيات الدولية وقانون املسنني.

ف � ��ي م � ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� �خ ��دم ��ات
املسنني التي تقدمها الوزارة،
لفت الخراز إلى أن هناك 60
أل��ف م��واط��ن ت�ف��وق أعمارهم
 65ع ��ام ��ا ،وه ��ي ال �ف �ئ��ة ال�ت��ي
ي � �م � �ك ��ن ان ت� �س� �ت� �ف� �ي ��د م��ن
خ ��دم ��ات ال ��رع ��اي ��ة ،ف ��ي حني
توفر الوزارة  9مراكز موزعة
ع �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات
تشتمل على  23فريقا طبيا،
تقدم خدماتها لــ 3837مسنا
ومسنة في منازلهم ،في حني
جرى إص��دار  19ألف بطاقة
اولوية للفئة ذاتها إلى جانب
ّ
رعاية  26مسنا ومسنة.

 08الكويت

أمة وبلدي

«المرأة واألسرة» البرلمانية اجتمعت لمناقشته:

قانون «العنف األسري»
ً
جاهزا قبل «االنعقاد»
سيكون
أعلنت رئيسة لجنة ش��ؤون األس��رة وامل��رأة
البرملانية ،صفاء الهاشم ،عن سعي اللجنة
ال��ى إع �ط��اء امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�لأس��رة جميع
ال �ص�ل�اح �ي��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل �ع �ن �ف�ين أس��ري��ا،
وذل��ك عبر تنقية ق��ان��ون «ال�ع�ن��ف األس��ري»
م��ن ش��وائ��ب ت��داخ��ل اخ�ت�ص��اص��ات الجهات
امل��رت �ب �ط��ة ب ��ه ،م �ث��ل «ال��داخ �ل �ي��ة» و«ال� �ع ��دل»
و«الشؤون» و«األعلى لألسرة».
وذك��رت الهاشم ،في تصريح عقب اجتماع
اللجنة أمس ملناقشة القانون« :كنت متعبة،
لكني فضلت ح�ض��ور االج �ت �م��اع ألهميته،
وألن �ن��ا ال ن��ري��ده أن ي �ك��ون ح�ب�ي��س االدراج
ك�ق��ان��ون ال�ط�ف��ل» ،مشيرة ال��ى «ت�ب��اي��ن حول
ت��داخ��ل اخ�ت�ص��اص��ات ال�ج�ه��ات ،حيث يتبع
أك �ث��ر م��ن وزارة ،وه��و م��ا ال ن��ري��ده ،وج��رى
االت�ف��اق م��ع أع�ض��اء اللجنة على ذل��ك للحد
من هذا التداخل».
واض� ��اف� ��ت« :ن ��ري ��د اع� �ط ��اء امل �ج �ل��س األع �ل��ى
لألسرة جميع الصالحيات ،حتى ما يخص
الصندوق الخاص بالصرف على املعنفني
أسريا ،ويشمل املرأة والطفل والرجل وكبار

الهاشم :منح
«األعلى لألسرة» جميع
الصالحيات المرتبطة
بالمع َّنفين أسر ّيا ً
الهاشم والدالل خالل اجتماع اللجنة

السن وامل�ع��اق» ،مشيرة إل��ى انها طلبت من
املكتب الفني «حصر املواد التي بها تداخل
اختصاصات من أصل  32مادة ،ولألسف لم
أكمل االجتماع ،وحددنا موعدا آخر اإلثنني
املقبل».
ب� � ��دوره ،ق ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب محمد
الدالل للصحافيني ،انه جرى النقاش بشكل
جدي ألهمية القانون ودوره األساسي في

ت�ق��وي��ة االواص� ��ر االس��ري��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان��ه
«غ�ي��ر م�ق�ب��ول ح�ص��ول ع�ن��ف ع�ل��ى امل ��راة في
املجتمع وال بد من حماية االسرة ،فهذا هو
ديننا وقيمنا».
ولفت ال��ى أن من ضمن املقترحات املقدمة،
ان ي �ك��ون ه �ن��اك ج �ه��از ف��ي ال ��دول ��ة م��رت�ب��ط
ب��وزارات مهمته تقديم التوعيه ،اضافة الى
ت��وف �ي��ر م��راك��ز إي � ��واء ل�ح�م��اي��ة امل�ع�ن�ف�ين من

أفراد االسرة بعد تقديم شكوى لهذا الجهاز
او القضاء او النيابة العامة.
ورج ��ح ال ��دالل ان تجتمع اللجنة منتصف
األس� � � �ب � � ��وع امل � �ق � �ب� ��ل الس � �ت � �ك � �م� ��ال م �ن��اق �ش��ة
امل ��وض ��وع ،وان ال�ل�ج�ن��ة ت�ن�ت�ظ��ر ت�ل�ق��ي رأي
وم�ل�اح� �ظ ��ات ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة إلك �م��ال
املشروع وتقديمه قبل دور االنعقاد املقبل
ليكون من أولويات املجلس.

يتعمدون إبقاءه حبيس األدراج
َّ
الفضل :نواب

ِّ
يعطل قانون القضاء
نصاب «التشريعية»
الشطي:
تقرير استجواب
المبارك قبل
دور االنعقاد

بورسلي :تحويل «النفع
العام» إلى مركز للمؤتمرات
دعا العضو عبد الوهاب بورسلي
إلى تحويل موقع جمعيات النفع
ال� �ع ��ام ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش��وي��خ إل��ى
م �ج �م��ع ف �ن��دق��ي وس �ي��اح��ي وذل ��ك
ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن رغ � �ب� ��ة س� �م ��و أم �ي��ر
البالد بجعل الكويت مركزا ماليا
وتجاريا.
وقال بورسلي ان منطقة جمعيات
ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ال �ق��دي �م��ة ت �ط��ل علي
الواجهة البحرية وهي قريبة من
م��رك��ز ج��اب��ر ال�ث�ق��اف��ي وال�ع��اص�م��ة
وح � ��اج � ��ة ال� � �ب �ل��اد ل � �ب � �ن ��اء ت �ج �م��ع
فندقي وم��رك��ز للمؤتمرات يخدم
اس� �ت� �ق� �ب ��االت ال � ��وف � ��ود ال��رس �م �ي��ة
للبالد ومتطلبات رؤي��ة الكويت
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة  2035وح��اج �ت �ه��ا
ل� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م م� � ��ؤت � � �م� � ��رات ض �خ �م��ة
للترويج وتسويق الفرص ،مشيرًا
إل � ��ى أن ال �ح �ك��وم��ة ق� � ��ررت إخ �ل�اء
جمعيات النفع العام من موقعها
ال� �ح ��ال ��ي ف ��ي ال� �ش ��وي ��خ وامل �ن �ط �ق��ة
أصبحت مهيأة إلع��ادة تنظيمها
ب ��ال� �ش� �ك ��ل ال � � ��ذي ي � �خ� ��دم ال �ك��وي��ت
الجديدة.
واقترح بورسلي أن تقوم األجهزة
املعنية وخصوصا البلدية ببحث
ت�ن�ظ�ي��م م�ن�ط�ق��ة ج �م �ع �ي��ات ال�ن�ف��ع
ال �ع��ام ب�م��ا ي �ت�ل�اء م م��ع متطلبات
ت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت ال��ى م��رك��ز مالي
وم � ��ا ت� �ه ��دف إل� �ي ��ه ال �ح �ك��وم��ة م��ن
ت �ن��وي��ع م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وم �ن �ه��ا

عبد الوهاب بورسلي

ت� � �ط � ��وي � ��ر ال� � �س� � �ي � ��اح � ��ة وج� �ع� �ل� �ه ��ا
م� �ص ��درا ل �ل��دخ��ل م ��ع ه� ��دم امل��وق��ع
القديم ملباني الجمعيات وإع��ادة
تخطيطها ب�م��ا يجعلها منطقة
عاملية تحاط باملناظر الخضراء.
وأوض � � � � ��ح أن امل� �ن� �ط� �ق ��ة ت �ص �ل��ح
ل � � �ع� � ��دة أغ� � � � � � ��راض م � �ن � �ه� ��ا م� ��رك� ��ز
م��ال��ي وت �ج��اري ب��ه م��رك��ز ضخم
ل�ل�م��ؤت�م��رات م�س��ان��د مل��رك��ز جابر
ال�ث�ق��اف��ي وي�م�ك��ن إق��ام��ة امل�ش��روع
بنظام الشراكة على أن يتضمن
تشييد منتجع سياحي ترفيهي.

قام فريق طوارئ بلدية محافظة مبارك الكبير بتوجيه  64إنذار تعد
على أمالك الدولة خالل شهر اغسطس  2019املاضي.
وق��ال رئيس الفريق ناصر الهاجري انه تم رفع  247إعالنا مخالفا
وضعت بطريقة عشوائية تشوه املنظر وتسبب الكثير من الحوادث،
إضافة إلى تحرير  10مخالفات وتوجيه  48إنذار سالمة ووضع 52
ملصق تعد على أمالك الدولة.
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

م��ن م ��رة ،ل�ك��ن ال�ن�ص��اب ل��م يكتمل ف��ي آخ��ر
االجتماع ولم نصوت على قانون مخاصمة
القضاء».
وع� ��ن اس �ت �ج ��واب رئ �ي��س ال � � � ��وزراء ،ق� ��ال إن
«ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ن ��اق� �ش ��ت م� � ��دى دس� �ت ��وري ��ة
االس�ت�ج��واب وت��م ت ��داول اآلراء الدستورية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وس �ن �ت �خ��ذ ال � �ق� ��رار ال �ح��اس��م

بعد إعادة تخطيط المنطقة

ً
إنذارا لتعديات
64
على أمالك الدولة

حمد الخلف
ح� ��ال ع� ��دم اك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب ف ��ي اج �ت �م��اع
اللجنة التشريعية ال�ب��رمل��ان�ي��ة أم ��س ،دون
التصويت على ق��ان��ون مخاصمة القضاء،
ب �ي �ن �م��ا ن��اق �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة م � ��دى دس �ت��وري��ة
اس�ت�ج��واب رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة واع�ل�ن��ت انها
ستتخذ القرار الحاسم وتحيله الى مجلس
األمة قبل دور االنعقاد املقبل.
وقال رئيس اللجنة خالد الشطي :ان اللجنة
ب �ح �ث��ت أم� ��س م ��واض �ي��ع ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا،
وبينها دراسة مدى دستورية االستجواب
امل � �ق� ��دم إل � ��ى رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء م� ��ن ال �ن��ائ��ب
ع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري ،إض��اف��ة إل ��ى ق��ان��ون
تنظيم القضاء ،مؤكدا أنه «قانون مستحق
ل�ك��ن م� ��واده ك �ث�ي��رة وت�ت�ط�ل��ب ال �ت��واف��ق بني
السلطات الثالث ،وقد يؤجل لدور االنعقاد
املقبل».
واض � � ��اف ال �ش �ط ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة «ت� ��دارس� ��ت
م��واد القانون ال��ذي سبق أن ناقشناه أكثر
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ونحيله الى املجلس قبل دور االنعقاد».
ال��ى ذل��ك ،انتقد ال�ن��ائ��ب أح�م��د الفضل عدم
ال �ت ��زام ب�ع��ض االع �ض ��اء ب�ح�ض��ور ال�ل�ج�ن��ة،
ّ
ّ
يتعمدون
التصرف كأنهم
معتبرا انهم بهذا
فقدان النصاب.
وأضاف الفضل «يبدو ان هناك من ال يريد
مناقشة ق��ان��ون مخاصمة القضاء وتعمد

فقدان النصاب ،وم��ن مثلهم ادعوهم لعدم
ال �ت��رش��ح ل�ل�ج�ن��ة ف ��ي دور االن �ع �ق��اد امل�ق�ب��ل
وافساح املجال لنواب آخرين ممن يرغبون
ف��ي حضور االجتماعات وان�ج��از القضايا
املدرجة على جدول اعمالها» ،مؤكدا أهمية
قانون مخاصمة القضاء «الذي بقي حبيس
ادراج اللجنة التشريعية لسنوات طويلة».

تخليد ذكرى سعد القديري
اقترح العضو م .عبد السالم الرندي إطالق اسم املرحوم سعد طالع
القديري على الشارع رقم  16فى منطقة كيفان قطعة  1وذلك تخليدًا
لذكراه.

ّ
كتاب وآراء

األربعاء  3صفر  1441هـ •  2أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16604

الجرائم
اإللكترونية

د .شيخة الجاسم
ّ
تسبب حساب عتيج املسيان بــ«تويتر» في
قلق للمجتمع الكويتي ،وذلك لنشره معلومات
ق� ��د ي� �ك ��ون ب �ع �ض �ه��ا ص �ح �ي �ح��ا وب �ع �ض �ه��ا
غ�ي��ر ذل��ك ب��أس�ل��وب وق��ح وب� ��ذيء ،وذل ��ك في
معرض انتقاده ألوضاع البلد وبعض الدول
املحيطة .تقدم العديد من املواطنني بشكاوى
ض��ده ع�ن��د اإلدارة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ج��رائ��م
اإللكترونية طلبا للعدالة ،والنتيجة كانت أن
صاحب الحساب مجهول ولم يستدل عليه.
ل�ك��ن ف��ي ق�ض�ي��ة أخ ��رى ج��رى ال�ق�ب��ض على
شخص تبينّ أنه صاحب الحسابّ ،
وجر معه
مجموعة من املتهمني وبدأ التحقيق.
وف ��ق م��ا ت ��ردد إع�لام� ً�ي��ا ان ��ه ج ��رى تسريب
محاضر التحقيقات وأدل��ة اإلثبات وغيرها
من أوراق القضية عبر «الواتس أب» لتصل
ال��ى القاصي وال��دان��ي ،وتبني احتمال ت��ورط
م� �س ��ؤول ف ��ي إدارة ال �ج ��رائ ��م اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
بتجنيد بعض الباحثني عن الرزق الرخيص
ل�ت�ح�ق�ي��ق أج� �ن ��دات س �ي��اس �ي��ة .ل ��م ي �ك��ن ذل��ك
صادما لنا ،فالبلد صغير واألخبار تنتشر
بسرعة وبعضنا كان قد سمع مسبقا عن
قيام «مسؤول م��ا» بتجنيد أذرع في تويتر
تقوم بالسب والشتم ونشر األخبار الكاذبة
والتعرض لسمعة شخصيات عامة.
إن ثبتت التهمة على املسؤول الحكومي ،فمن
املمكن تلخيص خطورة الحدث في التالي:
 - 1ان اإلدارة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ج��رائ��م
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وال �ت��ي ع��ن ط��ري�ق�ه��ا ت��م سجن
ع� �ش ��رات م ��ن ال �ش �ب��اب ب �س �ب��ب ت �غ��ري��دات �ه��م
والتي من املفترض فيها حماية املجتمع ،قد
تكون أح��د أه��م أس�ب��اب تفشي س��وء الخلق
اإللكتروني.
 - 2تجنيد بعض حسابات املرتزقة لتحقيق
أجندات سياسية أدى إل��ى حفظ العديد من
الشكاوى ضد ه��ؤالء املرتزقة بدعوى عدم
االستدالل على صاحب الحساب ،مما يعني
ض �ي��اع ح �ق��وق امل��واط �ن�ي�ن ال �ش��اكي��ن بسبب
فساد أو تقصير بعض عناصر هذه اإلدارة.
 - 3اس �ت �غل��ال ال �ح��اج��ة امل ��ادي ��ة وامل�ع�ي�ش�ي��ة
ل�ب�ع��ض ال �ش �ب��اب ع��ن ط��ري��ق ش� ��راء ذم�م�ه��م
وت�س��ري��ب أخ �ب��ار وم�ع�ل��وم��ات م��ن املفترض
أنها سرية ونشرها في تويتر.
 - 4ل�ي��س غ��ري�ب��ا وج ��ود ج��ري�م��ة وم�ج��رم�ين،
فهذه حال أي مجتمع ،لكن الغريب أن تكون
الجريمة برعاية أحد العناصر الحكومية.
 - 5ه��ل ج��رى ص��رف األم ��وال على الفساد
اإللكتروني بعلم وزارة الداخلية؟
ونتساءل هنا ح��ول الهدف من ذل��ك ،ما هي
األج�ن��دة السياسية وراء نشر أخبار كاذبة
وب��ذاءات تخص األوضاع في الداخل وبعض
ال��دول املحيطة؟ وكيف تبرر وزارة الداخلية
صرف هذه األموال على إساءات بما يخالف
قانون اإلعالم اإللكتروني؟
ورب� �م ��ا ال �ع �ظ��ة األخ�ل�اق� �ي ��ة ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ه��ي
ُ
أن ��ك ك�م��ا ت��دي��ن ت� ��دان ،وك �م��ا ن �ش��رت أخ�ب��ار
وت�ق��اري��ر وأوراق خ��اص��ة للعلن وت��م الطعن
بذمم الناس ،دارت الدوائر ليجري نشر أدلة
اإلدان��ة واالتصاالت التي جرت بني مجموعة
امل �ت �ه �م�ين ،ب �م��ن ف�ي�ه��م امل� �س ��ؤول امل �ت �ه��م في
اإلدارة العامة ملكافحة الجرائم اإللكترونية.
م��ا زال ��ت ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ف��ي التحقيقات ول��م
تثبت التهم بشكل نهائي على أطرافها ،لكننا
نتمنى أن ن��رى الشفافية ف��ي ه��ذه القضية
ألن �ه��ا ت �م��س أم� ��ن ال �ب �ل��د واس� �ت� �ق ��راره وأم ��ن
املواطنني وشعورهم بالعدالة .واألهم من ذلك
أن يعرف املواطن السبب الحقيقي وراء بث
أخبار كاذبة وزعزعة األمن.
ال �ش �ب��اب امل �ت �ه �م��ون ي ��ري ��دون امل� ��ال وت�ع��دي��ل
أوض � ��اع اإلق ��ام ��ة ،ل �ك��ن م ��ا ال� ��ذي ي ��ري ��ده من
ِّ
يزودهم باألخبار؟

الكويت 09

ال مصلحة عربية في الخالف مع إيران
منذ االتفاق بني (  ) 5+1مع إيران بخصوص البرنامج النووي اإليراني،
والبعض يتخوف من االتصاالت التي تتم بني أميركا وإيران ويذهب إلى أن
أميركا وإيران اتفقتا على تقاسم النفوذ في منطقة الخليج على حساب
الدول الخليجية ،وهذه نظرة تروج لها الصهيونية العاملية لرفع منسوب
العداء الخليجي ضد إي��ران ،وفي ذلك مصلحة للدول الغربية سواء من
حيث تفكيك دول املنطقة ومنعها من تكوين قوة ملواجهة نفوذها من
ناحية ،والترويج لبيع دول املنطقة بالسالح والترحيب بتواجدها ضمن
قواعد دائمة لها من ناحية أخرى .فمنذ بداية الثورة اإلسالمية في إيران،
ق��ام��ت الجمهورية اإلس�لام�ي��ة بغلق س�ف��ارة إس��رائ�ي��ل ال�ت��ي ك��ان��ت تقيم
عالقات دبلوماسية مع حكومة الشاه ،وسلمت سفارة إسرائيل للسلطة
الفلسطينية .فأعلنت أميركا عداءها للجمهورية اإلسالمية حتى يومنا
ه��ذا ،وقد اتخذت إي��ران ذلك اإلج��راء من منطلق عقائدي ضمن مبادئ
الثورة ،أال وهو تحرير القدس الشريف من االحتالل الصهيوني ،وبذلك
أصبح تأييد إيران للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل هدفا مشتركا.
وعندما احتلت إسرائيل جنوب لبنان سنة  1982وقفت إيران إلى جانب
املقاومة اللبنانية بدعمها ملقاومة إسرائيل وتحرير الجنوب اللبناني،
وق��د ت��م ذل��ك التحرير سنة  .2000وعندما احتلت أميركا ال�ع��راق بعد

اإلطاحة بنظام صدام وقفت مع املقاومة العراقية إلخراج األميركان من
العراق ألن تواجدها في الجوار يهدد أمنها ،فأقامت تقاربا مع النظام
الجديد في العراق على عكس ما كان بينها وبني نظام ص��دام حسني.
وذلك لتطويق إسرائيل ،وأمام تنامي هذا الخطر على الكيان اإلسرائيلي
بذلت أميركا عدة محاوالت لوقف هذا الخطر الداهم ،فشنت الحرب على
جنوب لبنان مع إسرائيل الستعادة احتالله ،ولكن عدوانها فشل في
تحقيق غايته بسبب دعم إيران وسوريا للمقاومة ،ثم استدارت أميركا
لتشن الحرب على سوريا لعلها تنجح في خضم الفوضى التي تعيشها
املنطقة العربية في ما سمي «الربيع العربي» ولكنها أيضا فشلت ،وذلك
لوقوف إي��ران إلى جانب سوريا باعتبار سوريا ما زال��ت دول��ة معادية
إلسرائيل وتعمل على تحرير ما احتل من أراضيها من قبل إسرائيل.
إن إسرائيل ومن ورائها الصهيونية وأميركا في حرب مع إيران ،دفاعا
– كما تدعي – عن وجودها ،وإيران تعادي إسرائيل وحلفاءها كقضية
ع�ق��ائ��دي��ة م�ب��دئ�ي��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة ،ول��ذل��ك ال ي�م�ك��ن أن يلتقيا،
وأميركا ال يمكن أن تفرط في إسرائيل .ولكن أميركا رضخت لألمر
الواقع ،أال وهو أن إيران دولة كبرى ذات تأثير بالغ في املنطقة ،وال يمكن
االستمرار في تجاهلها .والعقل السياسي السليم يقول «من ال تستطع

مصطفى الصراف
قهره صاحبه»  ،If you cant beet him join himوه��ذا م��ا ستقدم
عليه أميركا وحلفاؤها الغربيون للحفاظ على مصالحهم في املنطقة،
ولكن لن ي��ؤدي ذلك إلى إزال��ة العداء بينهم وبني إي��ران ،كما هو الوضع
بني أميركا ،وروسيا والصني ،فإن قيام عالقات سياسية ودبلوماسية
بينهما ال يعني زوال العداء بينهما .واألح��رى ب��دول الخليج العربي أن
تبادر بإقامة أحسن العالقات مع إي��ران وإيجاد تقارب إيجابي معها،
ال سيما أن إيران ال تضمر العدوان على الدول الخليجية التي بإمكانها
إقامة عالقات متوازنة مع الغرب والشرق دون االنحياز ألي منهما .وال
يعقل أن يكون االختالف املذهبي سببا للعداء السياسي .فمصالح الدول
وشعوبها أكبر من ذلك .فهذه برأيي مجرد مبررات لتضليل الشعوب
لبلوغ غايات أخرى.

توماس كوك..
وسيارات اإلسعاف
الوهمية

إلى سعادة «الشيطان األخرس»
ال يمكن ألك�ث��ر م��ؤي��دي الحكومة الحالية أن
ينكر ح��ال��ة ال �ت��ذب��ذب ال�ت��ي تشهدها الكويت
خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ،ف�ه�ن��اك إن �ج��ازات
تتزامن مع إخفاقات.
مثال على ذلك ،تزامن االنجازات التي تتحقق
ف ��ي م �ج��ال ال �ج �س��ور وال� �ط ��رق ال �س��ري �ع��ة مع
ّ
التعثر الواضح في االنتهاء من قضية تطاير
األس�ف�ل��ت ،ف��رغ��م م��رور نحو  4س�ن��وات على
ّ
إثارة هذه القضية املوجعة لم تتمكن الحكومة
م��ن إص�ل�اح معظم ال�ط��رق الرئيسية ،فضال
ع��ن وج��ود آالف ال�ط��رق الداخلية ف��ي مناطق
س �ك �ن �ي��ة ع� ��دة م �م �ت �ل �ئ��ة ب��ال �ح �ف��ر واألس �ف �ل��ت
املتطاير.
مثال آخر ،مؤسسة الرعاية اإلسكانية تفتخر
بأن نسبة االنتظار لطالبي الخدمات السكنية
وص �ل��ت إل ��ى ال �ص �ف��ر ع �ل��ى ض ��وء ف �ت��ح ب��اب
الطلبات للمتزوجني في شهر أغسطس 2019
للتقديم ملشروع جنوب مدينة صباح األحمد،
لكن املؤسسة ال تذكر أن سبب تلك املقاطعة
الكبيرة للمشروع من قبل الذين لديهم طلبات
م��ن ب �ع��د س �ن��ة  2000ك ��ان خ �ف��ض م�س��اح��ة
امل �ش��روع م��ن  600متر م��رب��ع إل��ى  400متر
مربع .كما أن املؤسسة نفسها لم تذكر في
بياناتها املطولة مل��اذا يتعطل تنفيذ مشروع

جنوب منطقة سعد العبداهلل رغم تخصيصه
منذ زمن طويل؟
مثال ثالث ،رغم كل الحديث املطول واملتكررعن
اإلصالح االقتصادي وتحقيق الكويت ملراكز
متقدمة في مؤشرات اقتصادية عدة لم يزل
وض ��ع االق �ت �ص��اد وال �ب��ورص��ة ف��ي ح��ال��ة من
االن�ح��دار ال��واض��ح ،كما أن الشركات الناشئة
ال�ت��ي ي�ق��وده��ا ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ل��م ت�ج��د إل��ى
اآلن فرصًا حقيقية في املشاريع الحكومية
وال في مشاريع أخ��رى بسبب س��وء تطبيق
ال � �ق� ��وان �ي�ن وب � �ح ��ث ال� �ج� �ه ��ات امل � �س� ��ؤول� ��ة ع��ن
ّ
االنجازات التي تتعلق بالتقدم في املؤشرات
ال��دول�ي��ة واالح �ت �ف��اء ب�ه��ا ون�س�ي��ان أن امل��ؤش��ر
ّ
ي �ت �ع��ل��ق ب �س �ي��اس��ات وق ��وان�ي�ن وق� � � ��رارات .أم��ا
ّ
اإلنجاز الحقيقي ،فيتعلق بمؤشرات قياس
أخرى ال يتم التركيز عليها.
م��ن ال��واض��ح ج��دا أن هناك تنازعا للسلطات
في الحكومة الحالية ،فمعظم الوزراء يعملون
ب �ش �ك��ل م �ن �ف �ص��ل ،وم � ��ن دون ت �ن �س �ي��ق م��ع
ال��وزارات األخ��رى ،والحكومة عمليا ال يوجد
لها برنامج عمل حقيقي يتم تطبيقه ،وكل ما
يصدر عن املجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ال يجد أي صدى فاعل في الجهات الحكومية.
السبب الرئيسي لكل ذلك غياب رجال الدولة

داهم القحطاني
الحقيقيني ال��ذي��ن ي �ق��ودون ال�ع�م��ل الحكومي
بحكمة وق��درة وأم��ان��ة وم��ن دون خضوعهم
لضغوط عدة.
غ� �ي ��اب ه� � ��ؤالء ال� ��رج� ��ال س �ب �ب��ه إدم � � ��ان ن�ه��ج
«ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ال� �ب ��اراش ��وت� �ي ��ة» ،وت� �ح ��ول والء
القيادات التنفيذية في أجهزة الدولة من كونه
والء يبدأ وينتهي في الوطن إلى والءات نفعية
ومصلحية.
هناك بالطبع قلة من القياديني الذين يعملون
ووالؤه��م للبلد ،لكنهم غير مؤثرين ف��ي ظل
هذا التذبذب والتراجع.
ك ��ل م� �ش ��روع إص�ل�اح ��ي ال ي �م �ك��ن ت�ن�ف�ي��ذه
بمجرد التمنيات والنوايا الحسنة ،بل يمكن
تنفيذه بالخطة املحكمة وبرجال ونساء الدولة
ال��ذي��ن ل��دي�ه��م ق ��درة ع�ل��ى م��واج�ه��ة ك��ل ضغط
م�ه�م��ا ك ��ان ،وت�غ�ل�ي��ب م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت وإن
ض��اع املنصب ،ف�لا خير ف��ي منصب يجعل
من اإلنسان شيطانًا أخرس.

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

محطـــــات

كذب ..تناقض ..زعل
اإلع�ل�ام وال��وس��ائ��ل اإلع�لام�ي��ة ف��ي ال ��دول املتقدمة
ُ
واملحترمة تستخدم لنقل األخبار واألح��داث التي
تقع في كل أنحاء العالم ،ولكن عندنا في معظم
ال��دول العربية واملتخلفة -فتستخدم تكنولوجيا
ال�ت�ل�ف��از وال ��رادي ��و وال �ق �ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي للتدخل في ما ال يعنيها وفي
ال�ت�ح��ري��ض وال �ض��رب ت�ح��ت ال �ح��زام وق�ل��ب األم��ور
وزيادة العنف وتبادل الشتائم واالنتقاد غير املبرر
وعدم الحيادية ،ومع كل ذلك يخرج علينا البعض
ب�ت�ح�ل�ي�لات وت �ف �س �ي��رات م�لائ �ك �ي��ة ،وي �ط��ل علينا
م�ن�ظ��رون وم�ت�ح��دث��ون وم��ذي�ع��ون الن�ت�ق��اد مواقف

ومدح مواقف أخرى إلقناع املشاهدين واملستمعني
بأنهم على ح��ق والبقية على ب��اط��ل! كيف لنا أن
ن �ص��دق ن��وع �ي��ة ه � ��ؤالء؟! وال ��ذي ��ن ن�ق�ص��ده��م هنا
ل �ي �س��وا إع�ل�ام �ي�ي�ن أو دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن أو م�ح�ل�ل�ين
متخصصني ف �ق��ط ،إن �م��ا م�ع�ه��م وزراء فتجدهم
في قمة التناقض في تصريحاتهم ومقابالتهم،
وخ�لال أي��ام أو أسابيع أو شهور قليلة يمكن أن
تتناقض مواقفهم وكالمهم ،وفوق ذلك تجد لهؤالء
ال�ق��وم جمهورا ومشجعني وم��ؤي��دي��ن مستعدين
ل�ل�اع �ت��داءات وامل �ش��اج��رات إن خ��ال��ف أو ب�ّي�نّ أح��د
عيوب من أدلوا بأحاديث وتصريحات متناقضة

عبدالله النجار
ملا ذكروا قبل فترة ،وبالتالي ال يحق لنا نحن الدول
العربية والعالم الثالث واملتخلف التحدث باملثاليات
وبالحيادية! ومطلوب منا بعد ذلك أن نصدق ما
ُيقال في وسائلنا اإلعالمية ويلوموننا على عدم
تصديق ال��رواي��ات والقصص القديمة والحكايات
التي تتحدث عن املشاهير وتصريحاتهم ..أتمنى
أن أسمع تصريحات حقيقية حتى تكون هناك
مصداقية في نقل األخبار والتحليالت والروايات.

العمالقة ..والقانون
إن ال�ن�ه��وض ال�ت��دري�ج��ي وامل �ت �س��ارع ال ��ذي م��ر به
ً
عمالقة االقتصاد العاملي ،بدءًا بأضخمها شهرة
وح�ج�م��ًا ،وه��و م��ا يطلق عليه ب�ع�م�لاق ال�ت�ج��ارة
واالستثمار الصيني ،ال��ذي ت� ّ�وج عميدًا لها منذ
عام  ،1820حتى حد من شراسة املنافسة بتربعه
ع�ل��ى ع��رش ال �ص��دارة اإلن�ت��اج�ي��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة
ب �ح �س��ب م ��ؤش ��ر االق� �ت� �ص ��اد ال� �ع ��امل ��ي ،ل�ي�ق��اب�ل��ه
ف��ي ال�ج�ه��ة األخ� � ٰ
�رى امل��واك �ب��ة ال�ض�خ�م��ة للعمالق
التكنولوجي والصناعي لإلمبراطورية اليابانية،
منذ أن أخ��ذ في النهوض تدريجيًا عقب تطبيق
معاهدة سان فرانسيسكو في  28أبريل ،1952
تجدر اإلش��ارة هنا إل��ى أن العمالقني لم ينهضا
لوال أن تم االعتماد النهائي للتشريعات الالزمة

ال�ت��ي انعكست بالتبعية إي�ج��اب��ًا ع�ل��ى تفوقهما
بني مصاف دول العالم ،وبالنظر إل��ى حجمهما
ت��ارة والنظر ت��ارة أخ��رى عبر مجهر االقتصاد
ال�ع��امل��ي ال��دق�ي��ق إل��ى ال�ب�ع��ض م�م��ن ي �ح��اول وض��ع
أرض تحتضن
العصا في دوالب النهضة ف��وق
ٍ
أضخم كنوز األرض وأع�ظ��م م��وارده��ا الطبيعية
وه��و الكنز األس ��ود ،بتأخير س��ن ال�ق��وان�ين التي
تنهض باالقتصاد املحلي إل��ى أول س�لال��م خط
اإلن�ت��اج نحو األس ��واق العاملية م��ن جهة ،والتلذذ
على أص��وات املطالبات الشعبية من جهة أخرى،
لعدم درايته بأبجديات أسس النمو االقتصادي،
ال س�ي�م��ا أن ال �ط��اق��ة ال �ب �ش��ري��ة ت �ع��د أه ��م رك��ائ��ز
النهضة والتقدم االقتصادية في جميع املجاالت،

ناصر المحياني
لتستوقفنا األسئلة التي تضع أصابع الحقيقة
على ج��رح ال��واق��ع :كيف ومتى سينهض عمالق
التجارة واالستثمار الخاص بنا؟ أم سيبقى في
س�ب��ات��ه ال�ع�م�ي��ق إل��ى ق�ي��ام ال �س��اع��ة؟ ك�ي��ف ومتى
أيضًا سيتم تطبيق رؤية حضرة صاحب السمو
 حفظه اهلل ورع ��اه  -حتى ت�ك��ون دول��ة الكويتمركزًا ماليًا واقتصاديًا؟

ت� ��وم� ��اس ك � ��وك ع� �م�ل�اق م� ��ن ع �م��ال �ق��ة ال �ش��رك��ات
البريطانية والرائدة في عالم السياحة والسفر عبر
العالم التي يستخدمها املاليني من البشر سنويًا،
فاجأت العالم قبل أي��ام بإعالن إفالسها وتوقف
جميع رح�لات�ه��ا وخ��دم��ات�ه��ا الفندقية لعمالئها.
 178عامًا عمر هذه الشركة ،لكنها لم تكن كافية
ل�ت�ش�ف��ع ل �ه��ا ع �ن��د ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة أو عند
مجموعة الدائنني فكان اإلفالس .تداعيات اإلفالس
ل��م ت�ك��ن م�ق�ص��ورة ع�ل��ى ب��ري�ط��ان�ي��ا ف�ق��ط ،ولكنها
ضربت اآلالف من األف��راد والعديد من الدول التي
تشكل السياحة ج��زءا رئيسيا م��ن اقتصادها.
مئات اآلالف من عمالء الشركة تقطعت بهم السبل
أثناء قضاء إجازاتهم في الخارج وعملية إعادتهم
تحتاج إل��ى ما يقارب  200مليون دوالر تعهدت
الحكومة البريطانية بتحملها ،وتعتبر هذه أضخم
عملية إعادة في زمن السلم في التاريخ البريطاني
بحسب وكالة رويترز .في تركيا أعلن رئيس اتحاد
الفندقيني أن انهيار شركة توماس كوك يعني أن
تركيا قد تخسر ما بني  600إلى  700ألف سائح
سنويا ،كما أعلنت الحكومة التركية أنها سوف
تقدم الدعم امل��ادي للشركات الصغيرة التي تقدم
الخدمات السياحية والتي تأثرت بانهيار الشركة.
أما في تونس ،فقد أعلن وزير السياحة التونسي
أن  45فندقا هناك تضررت ماليا كونها تتعامل
ح �ص��ري��ا م ��ع ال �ش ��رك ��ة ،وال �ح �ك��وم��ة ت � ��درس فتح
خطوط تمويل لها حتى يتم تسديد مستحقاتها
من توماس كوك البالغة  60مليون ي��ورو .أما في
مصر ،فقد أعلن وكيل الشركة عن إلغاء  25ألفا
م��ن ح �ج��وزات ال�ش��رك��ة وه��ي ج��زء م��ن  100أل��ف
س��ائ��ح ك��ان متوقعا زي��ارت�ه��م مل�ص��ر ع�ب��ر شركة
توماس كوك خالل عام  .2020أما على مستوى
األف��راد ،فقد أدى انهيار توماس ك��وك إل��ى فقدان
 21000موظف وموظفة لوظائفهم وم��دى تأثير
ذلك على أحوال أسرهم املعيشية .الشركة العمالقة
احتاجت ملبلغ  200مليون دوالر لتدبير أمورها
فلم يوافق الدائنون على طلبها وحالت السياسة
دون تدخل الحكومة البريطانية ،فكان االنهيار
الكبير.
• عجيب امر بعض األفراد أصحاب الثروات ومن
ع�ل��ى ش��اك�ل�ت�ه��م ،ف�م��ن أج ��ل راح �ت �ه��م ال ي�ت��وان��ون
ف� ��ي ك �س��ر ال� �ق ��وان�ي�ن واالل � �ت � �ف� ��اف ح ��ول� �ه ��ا .خ�ب��ر
طريف من طهران يقول إن املشاهير واملدرسني
الخصوصيني وغيرهم من أصحاب الدخل العالي
ي �ق��وم��ون ب��اس �ت �خ��دام خ��دم��ة س �ي ��ارات اإلس �ع��اف
الخاصة في تنقالتهم لتفادي ازدح��ام ال�ش��وارع،
وللوصول إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن .ومن
عنده حيلة ،فليحتل إلى أن يجري القبض عليه.

 89عاماً من العِ ّزة والتقدُّ م
نشارك أشقاءنا في اململكة العربية السعودية الفخر واالعتزاز
بما شهدته بالد الحرمني الشريفني من تقدم على جميع األصعدة
م�ن��ذ تأسيسها وق�ي��ام�ه��ا ق�ب��ل  89ع��ام��ًا ع�ل��ى ي��د امل�ل��ك امل��ؤس��س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود رحمه
اهلل ون�ت�م�ن��ى ل�ه��م امل��زي��د م��ن ال��رف�ع��ة واالزده� � ��ار ،ف�ن�ج��اح�ه��م من
نجاحنا ،وما يفرحهم يفرحنا ،فهم خير سند لنا ويجمعنا بهم
النسب والتاريخ لقرون طويلة ،فلوال الحدود الجغرافية واالوراق
الرسمية ملا استطاع احد التمييز بيننا لتشابه عاداتنا وتقاليدنا
وكل ما سبق ذكره.
تشهد اململكة في السنوات األخيرة تقدما ملحوظا على أكثر من

صعيد ،فأصبح الكثير م��ن امل��ؤس�س��ات الحكومية تتحول نحو
التطبيقات والحلول الذكية لتواكب التطور التكنولوجي السريع ،ما
عزز من فعالية واداء هذه الجهات ،ومن هذه املبادرات خدمة أبشر
الحكومية التي ساهمت في التخفيف من االج��راءات البيروقراطية
بشكل كبير.
على الصعيد االقتصادي ،جرت ترقية سوق األوراق املالية السعودية
وزي ��ادة وزن�ه��ا ع�ل��ى م��ؤش��رات ع��امل�ي��ة ع��دي��دة م��ن ض�م��ن األس ��واق
الناشئة ،م��ا نتج عنه ت��دف��ق اس�ت�ث�م��ارات اجنبية أك�ب��ر ف��ي السوق
ال�س�ع��ودي��ة املتعطشة للمشاركة األج�ن�ب�ي��ة وال��دول�ي��ة بمشاريعها
التنموية الطموحة ضمن رؤية  ،2030وقد أسفر ذلك عن شراكات

فراس عادل السالم
واهتمام عاملي كبير في أكبر اقتصاد عربي واملنتج األول للنفط في
الشرق االوسط واالكثر تأثيرا في منظمة أوبك واملالك الوحيد ألكبر
شركة نفطية بالعالم ،وال�ت��ي ان��درج��ت تحتها حديثا أكبر شركة
مدرجة في الشرق األوسط باكمله «سابك» ،والتي هي ضمن أكبر

خمس شركات عاملة في قطاع البتروكيماويات عامليا.
االن � �ج � ��ازات ال �ح��دي �ث��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ل �ه��ا اه� ��داف
استراتيجية واضحة ،وهي ناتجة عن عمل كبير يقوم به األشقاء
ه�ن��اك ،فالشباب السعودي ال�ي��وم أصبح أكثر ك�ف��اءة م��ن أي وقت
مضى وه��م أه��ل لهذه الثقة وق��ادرون على حمل املسؤولية امللقاة
على عاتقهم لتحقيق املزيد في املستقبل بإذن اهلل تعالى.
خ�ت��ام��ًا ،نتمنى للمملكة العربية ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة دوام األم��ن
واالم ��ان وامل��زي��د م��ن ال�ن�ج��اح��ات واالن �ج��ازات ف��ي ظ��ل ق�ي��ادة خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمير
محمد بن سلمان.

اليت

األربعاء
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نجوم يتابعهم  1.5مليار

محمد حنفي

المشاهير على مواقع التواصل..
لعبة كراسي موسيقية
1

كريستيانو رونالدو
( 183مليونا)

يشكل البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو ،نجم ن��ادي
يوفنتوس اإليطالي ( 34سنة) ،قوة هائلة على مواقع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ال�لاع��ب ال�ف��ائ��ز ب�ج��ائ��زة أفضل
العب في أوروبا والعالم عدة مرات كان يسجل ارتفاعا
ف��ي «ان�س�ت�غ��رام» م�ن��ذ س �ن��وات ،لكنه اآلن ي�ت��رب��ع على
عرش «الفلورز» برصيد  183مليونًا.

6

2

( 146مليونا)

تسير نجمة تلفزيون الواقع وعارضة األزي��اء الشابة
كايلي جينر( 22سنة) على خطى شقيقتها الكبرى كيم
كرداشيان ،جينر التي تنشر صورها وأخبارها وصور
امل�ن�ت�ج��ات ال �ت��ي ت�ع�ل��ن ع�ن�ه��ا م��ن م�لاب��س وم �ج��وه��رات،
تحظى بشعبية كبيرة على موقع «انستغرام» ،وصل
عدد املتابعني لها إلى  146مليون متابع.

( 159مليونا)

املغنية واملمثلة األميركية الشابة أريانا غراندي (26
س�ن��ة) واح ��دة م��ن النجمات األك�ث��ر ت��أث�ي��را وف��ق مجلة
«ت��اي��م» ،وه��ي كذلك على مواقع التواصل االجتماعي،
غراندي التي ينظر إليها كأيقونة بني شباب ومراهقي
العالم ،يتابع أخبارها وصورها على موقع «انستغرام»
 159مليون متابع.

7

كايلي جينر

أريانا غراندي

بيونسيه
( 133مليونا)

باعت أع�م��ال املغنية األميركية بيونسيه ( 38سنة)
م�ل�اي�ي�ن ال �ن �س��خ ح� ��ول ال� �ع ��ال ��م ،م �م��ا ج �ع �ل �ه��ا ب�م�ن��زل��ة
شخصية اس �ط��وري��ة ف��ي ع��ال��م امل��وس�ي�ق��ى ،بيونسيه
إح��دى اساطير القمة في مواقع التواصل االجتماعي
أيضا ،يتابع بيونسيه على موقع انستغرام ما يقارب
 133مليون شخص.

3

سيلينا غوميز
(156مليونا)

املغنية وامل�م�ث�ل��ة األم�ي��رك�ي��ة ذات األص ��ل املكسيكي-
اإلي �ط��ال��ي س�ي�ل�ي�ن��ا غ��وم�ي��ز ( 27س �ن��ة) ت�ح�ت��ل مكانة
م��رم��وق��ة ف��ي م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ف��ي ال�ع��ام
املاضي كانت على القمة في موقع «انستغرام» لكنها
تراجعت إل��ى امل��رك��ز الثالث ،يتابع غوميز حاليا على
املوقع  156مليون متابع.

8

ميسي
( 130مليونا)

ن �ج��م ن � ��ادي ب��رش �ل��ون��ة األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل
م�ي�س��ي ( 32س�ن��ة) ل�ي��س أس �ط��ورة ف��ي مالعب
ك ��رة ال� �ق ��دم ال �خ �ض��راء وح ��ده ��ا ،وإن� �م ��ا ي�ت�م�ت��ع
بشعبية كبيرة في مواقع التواصل أيضا ،لدى
ميسي على موقع انستغرام وحده  130مليون
متابع.

4

كل يوم يزيد عدد المتابعين أو ينقص ،هذا
حال معجبي المشاهير األكثر متابعة على
مواقع التواصل االجتماعي ،وكأنهم في
لعبة الكراسي الموسيقية .يتغ ّير مركز
القمة على قوائمهم باستمرار .الصراع
الهائل على عدد «الفلورز» ،لمحبي أبطال
الرياضة والفن والغناء .في ما يلي النجوم
األكثر متابعة على موقع انستغرام:

دوين جونسون
( 156مليونا)

تحظى أع�م��ال املمثل الشهير دوي��ن ج��ون�س��ون (47
سنة) واملعروف بلقب «ذا روك» برواج كبير في شباك
التذاكر وبني الجماهير ،خاصة سلسلة األفالم الرائجة
«السرعة والغضب» ،وتحظى صور املصارع السابق
ومقاطعه وأخباره بإعجاب ما يقارب  156مليونًا على
موقع انستغرام وحده.

9

نيمار
( 125مليونا)

على درب األس�ط��ورت�ين رون��ال��دو وم�ي�س��ي ،يشق
نجم ن��ادي باريس س��ان جرمان البرازيلي نيمار
( 27س �ن��ة) رح �ل��ة ال �ص �ع��ود ف��ي م��واق��ع ال�ت��واص��ل
بثبات ،أكثر من  125مليونًا يتابعون أخباره على
موقع انستغرام ،حيث يتمتعون بمهارات نيمار
الفذة.

5

كيم كرداشيان
( 147مليونا)

اب �ن��ة ن�ج�م��ة ت�ل�ف��زي��ون ال��واق��ع األم�ي��رك�ي��ة ذات األص��ل
األرم�ي�ن��ي ك�ي��م ك��رداش �ي��ان ( 38س �ن��ة) ،شهرتها من
خ�لال رواج أخ�ب��اره��ا وص��وره��ا ف��ي م��واق��ع التواصل
االجتماعي ،كرداشيان التي ت��روج لقائمة طويلة من
منتجات امل��وض��ة والتجميل ل�ه��ا ج�م�ه��ور كبير على
موقع «انستغرام» يقدر بـ 147مليون متابع.

10

تايلور سويفت
( 122مليونا)

م �غ �ن �ي��ة وك��ات �ب��ة أغ ��ان ��ي ال� �ب ��وب األم �ي��رك �ي��ة ت��اي �ل��ور
سويفت ( 29س�ن��ة) ،واح��دة م��ن أشهر األس�م��اء في
عالم موسيقى البوب ،باعت أعمالها ماليني النسخ
حول العالم ،وهي واحدة من نجوم القمة في مواقع
التواصل ،يتابع سويفت على موقع انستغرام 122
مليون متابع.

واجهت معارضة واسعة من األوساط العلمية

دم اصطناعي يصلح لكل الفصائل

دراسة جديدة:
اللحوم الحمراء بريئة من األمراض!

معجزة طبية ..أزمة «نقل الدم» إلى الزوال

محمد أمين
أث� ��ار ال �ع �ل �م��اء امل� �خ ��اوف ب �ش��أن دراس ��ة
ج��دي��دة ت� ّ�دع��ي أن��ه ال ي��وج��د دل�ي��ل يذكر
على أن تخفيض تناول اللحوم الحمراء
ي�ح� ّ�د م��ن خطر اإلص��اب��ة ب��ال�س��رط��ان أو
أمراض القلب والسكري.
ففي دراسة نشرت في مجلة «حوليات
ال �ط��ب ال �ب��اط �ن��ي» ،ن �ظ��رت ل�ج�ن��ة م��ن 14
خ �ب �ي �رًا ف��ي م�ن�ه�ج�ي��ة ال �ب �ح��ث وال�ت�غ��ذي��ة
م ��ن س �ب��ع دول ف ��ي دراس� � ��ات م �ت �ع��ددة
أج ��ري ��ت ع �ل��ى أك �ث ��ر م ��ن خ �م �س�ين أل��ف
ش�خ��ص .وق��ال أع�ض��اء اللجنة إن�ه��م لم
يعثروا على «دليل ذي داللة إحصائية»
ع �ل��ى ت��راج��ع ن�س�ب��ة ال �خ �ط��ر ع �ن��د إزال ��ة
اللحوم الحمراء أو اللحوم املصنعة من
الوجبات الغذائية.
وأض� � ��اف� � ��وا ان� � ��ه «ن� � �ظ � � ً�را ل � ��وج � ��ود أدل � ��ة
م�ن�خ�ف�ض��ة ال �ج��ودة أو أدل ��ة ق��وي��ة ،فقد
قدمنا توصية ضعيفة لبعض الناس-
ول�ي��س الجميع -أن النهج الصحيح هو

مواصلة استهالك اللحوم كاملعتاد».
ل �ك��ن ص �ح �ي �ف��ة ان ��دب� �ن ��دن ��ت أوردت أن
ال��دراس��ة واج�ه��ت معارضة ش��دي��دة من
األوس� ��اط ال�ع�ل�م�ي��ة ،ح�ي��ث دح��ض قسم
التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة
هارفارد النتائج واعتبرها كانت قراءة

خاطئة لبيانات الدراسة.
وق ��ال د .دي�ف�ي��د ك��ات��ز ،امل��دي��ر امل��ؤس��س
مل��رك��ز أب �ح��اث ي�ي��ل غ��ري�ف�ين «أع �ت �ق��د أن
القائمني على الدراسة مخطئون في كل
ش ��يء .ول��م أر ش�ي�ئ��ا ك �ه��ذا ف��ي حياتي
املهنية .وهذه التوصية مأساوية».

ب�ع��د ع �ق��ود م��ن م�ع��ان��اة ال�ب�ش��ر لتوفير
ال� ��دم ال�ل��ازم ل �ح��االت ال� �ط ��وارئ ،ك�ش��ف
ع �ل �م��اء أن �ه��م ن �ج �ح��وا ف ��ي ت �ط��وي��ر «دم
اصطناعي» داخ��ل املعامل ،يمكن نقله
إل � ��ى امل� �ح� �ت ��اج�ي�ن ب� �ص ��رف ال� �ن� �ظ ��ر ع��ن
ف�ص��ائ��ل دم��ائ �ه��م .وف��ق م��ا ن�ش��ر م��وق��ع
سكاي نيوز.
وق��ال ف��ري��ق البحث الياباني إن��ه أج��رى
ت �ج��ارب ن�ق��ل «ال ��دم االص�ط�ن��اع��ي» على
 10أرانب تعاني فقر الدم ،مما أدى إلى
ن�ج��اة  6م�ن�ه��ا ،وأك ��دوا أن ه��ذه النسبة
هي نفسها التي سيحصلون عليها إذا
عولجت الحيوانات بدم طبيعي.
ووف ��ق ال �ع �ل �م��اء ،ل��م ي�ت��م اإلب �ل�اغ ع��ن أي
آث ��ار ج��ان�ب�ي��ة ،م�ث��ل ال�ت�خ�ث��ر ،ع�ن��دم��ا تم
اختبار الدم االصطناعي على األرانب.
ويمكن أن يؤدي الكشف الطبي املذهل
ال ��ذي ت��م ال �ت��وص��ل ال �ي��ه ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ط��ب
الوطنية للدفاع ف��ي مدينة ت��وك��وروزاوا
وس � ��ط ال � �ي� ��اب� ��ان ،إل � ��ى إن � �ق� ��اذ ض �ح��اي��ا
ال� �ح ��وادث ،ال��ذي��ن ي �ف��ارق��ون ال �ح �ي��اة في
م��واق��ع ال �ح ��دث ،ن�ت�ي�ج��ة ف �ق��دان ك�م�ي��ات
كبيرة من الدماء.
وغ��ال �ب��ا م ��ا ي �ح �ت��اج ض �ح��اي��ا ال �ح ��وادث

ل�ل�ان �ت �ق��ال إل� ��ى امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ل�ف�ح��ص
ف �ص��ائ��ل دم��ائ �ه��م ،ق �ب��ل ب ��دء ع�م�ل�ي��ة قد
تكون شاقة وطويلة للبحث عن أكياس
دم ،أو متبرع من الفصيلة نفسها.
وق ��ال ق��ائ��د ال�ب�ح��ث م��ان��اب��و كينوشيتا
مل�ج�ل��ة «ت��ران �س �ف �ي��وش��ن» ال�ع�ل�م�ي��ة «م��ن
ال�ص�ع��ب ت�خ��زي��ن ك�م�ي��ة ك��اف�ي��ة م��ن ال��دم

ل�ن�ق�ل��ه ف��ي م�ن��اط��ق م�ث��ل ال �ج��زر ال�ن��ائ�ي��ة.
س��وف ي �ك��ون ال ��دم االص�ط�ن��اع��ي ق��ادرا
ع�ل��ى إن �ق��اذ ح �ي��اة األش �خ��اص ال��ذي��ن ال
يمكن إنقاذهم».
وق ��ال ال�ب��اح�ث��ون إن ال ��دم االص�ط�ن��اع��ي
ي �م �ك��ن ت �خ��زي �ن��ه ف� ��ي درج � � ��ات ح � ��رارة
طبيعية ألكثر من عام.
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اليت 11

منوعات

من  9دول عربية

جائزة الملتقى الثقافي للقصة
تعلن قائمتها الطويلة
مختلف أقطار الوطن العربي والعالم.
وتتشكل لجنة التحكيم للدورة الرابعة من:
د.ل��وي��س ميغيل ،رئيسًا ،وعضوية ك��ل من:
د.س�ع�ي��د ال��وك�ي��ل ،د.ع �ب��دال��رزاق امل�ص�ب��اح��ي،
د.رامي أبو شهاب ،والقاصة باسمة العنزي.
وج� � � � ��اء ف� � ��ي ح � �ي � �ث � �ي� ��ات اخ� � �ت� � �ي � ��ار ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ل� �ل� �م� �ج� �م ��وع ��ات ال� �ع� �ش ��ر امل� �ت ��أه� �ل ��ة ل �ل �ق��ائ �م��ة
ال �ط��وي �ل��ة «ت��أك �ي �دًا أله � ��داف ج ��ائ ��زة امل�ل�ت�ق��ى
ل �ل �ق �ص��ة ال �ق �ص �ي��رة ال �ع ��رب� �ي ��ة ،ف ��ي ت�ش�ج�ي��ع
ودع��م فن القصة القصيرة العربية ،وإع�لاء

محمد حنفي
أع�ل�ن��ت ج��ام�ع��ة ال �ش��رق األوس ��ط األم�ي��رك�ي��ة
 AUMالتي أسسها ويترأس مجلس أمنائها
فهد العثمان ،راع��ي «جائزة امللتقى للقصة
القصيرة العربية» ،القائمة الطويلة لدورتها
ال��راب�ع��ة ل�ع��ام /2018  ،2019وت�ض��م القائمة
 10م�ج�م��وع��ات ق�ص�ص�ي��ة ل�ك�ت��اب وك��ات�ب��ات
م��ن  9دول عربية ،وق��د تلقت ال�ج��ائ��زة لهذه
ال � � � ��دورة  209م� �ج� �م ��وع ��ات ق �ص �ص �ي��ة م��ن

ش��أن ال �ق��اص ال �ع��رب��ي امل �ب��دع ،وف��ي م�ح��اول��ة
مشروعة إلضافة رصيد جديد من النجاح
ل�ن�ت��ائ��ج ج��ائ��زة امل�ل�ت�ق��ى ،وذل ��ك ع�ب��ر اخ�ت�ي��ار
ّ
أع �م��ال ق�ص�ص�ي��ة الف �ت��ة ت �م��ث��ل وت �ش �ي��ر إل��ى
ال ��واق ��ع االج �ت �م��اع��ي وال �ف �ك��ري وال �س �ي��اس��ي
وامل�ع�ي�ش��ي ل�لإن�س��ان ال �ع��رب��ي .وف��ي ج��و من
ال�ش�ف��اف�ي��ة وامل��وض��وع�ي��ة وال �ن��زاه��ة وال�ن�ق��اش
ال� �ح ��ر وال �ع �م �ي��ق وامل �ت �ش �ع��ب ،ف �ل �ق��د ت��وص��ل
أع�ض��اء لجنة التحكيم إل��ى القائمة الطويلة
على النحو التالي:

احتراق الرغيف (وفاء الحربي -السعودية)،
األرض املشتعلة (س�ح��ر ي��اس�ين– األردن)،
ال �س��اع��ة األخ �ي��رة (س �ف �ي��ان رج ��ب– ت��ون��س)
الطلبية ( C345شيخة ح�س�ين -فلسطني)،
سواد (سعد هادي -العراق) ،صدفة جارية
(نجوى بن ش�ت��وان -ليبيا) ،صرخة مونش
(م�ح�م��ود ال��رج�ب��ي -سلطنة ع �م��ان) ،قميص
ت �ك��وي��ه ام ��رأت ��ان (أح �م��د ال��دري �ن��ي– م �ص��ر)،
ك��ذل��ك (ب��ره��ان امل�ف�ت��ي -ال �ع��راق) ،م��دن تأكل
نفسها (شريف صالح -مصر)».

جاكيت جينز يرد على المكالمات ..ويلتقط السيلفي
يبدو أن التقنية القابلة لالرتداء بدأت تأخذ مسارات جديدة ،ولم تعد تقتصر على بعض
التجهيزات اإللكترونية ،مثل النظارات والساعات والسماعات وما إلى ذلك.
ظ �ه��رت أخ �ي��را س �ت��رة ج�ي�ن��ز ج ��دي ��دة ،وإن ك��ان
مظهرها عاديا ،فإنها ليست كذلك على اإلطالق،
إذ أسهمت شركة غوغل في إضفاء صبغة تقنية
عليها ،بحيث ص ��ارت ت �ق��دم ،إل��ى ج��ان��ب ال��دفء
وامل�ظ�ه��ر الجميل ،تقنيات رائ �ع��ة ،ت�ف��وق املفهوم
املشابه الذي طرح في عام .2017
وم��رة أخ ��رى ،تكاتفت شركتا غ��وغ��ل وليفايس
لصناعة امل�لاب��س إلط�ل�اق مجموعة م��ن سترات
الدينيم (الجينز) امل�م�ل��وءة بالتكنولوجيا ،أطلق
عليها اسم «جاكيت تراكر».
وهذا الجاكيت ،أو السترة ،ممتلئة بتقنية «غوغل
ج��اك��ارد» ،حيث ال ت��زال التقنية األساسية وراء
السترة تعتمد على «ع�لام��ة» أو «منصة» تدعم
تقنية بلوتوث التي يتم تثبيتها في الكفة اليسرى
للسترة ،والتي تعمل بمنزلة لوحة اللمس حتى
تتمكن من التحكم في املوسيقى وعدد قليل من
التطبيقات األخرى.
لكن املنصة نفسها أصبحت اآلن أصغر بكثير

من اإلصدار السابق ،بحيث لم يعد هناك إال جزء
قليل جدا لجعل الجزء «الذكي» من السترة يبدو
مختلفا عن باقي أجزائها ،وفق ما نقل «سكاي
نيوز» عن موقع ماشابل اإلخباري.

قابلة للغسل
ومع ذلك ،يمكن أن تشعر بالتأكيد أنه يوجد داخل
طرف الكم أكثر مما تراه العني (العالمة أو املنصة
ستطلق االه �ت��زازات لبعض أن ��واع اإلش �ع��ارات)،
لكنها ال تزال قابلة للغسل تماما.
وم�ث��ل س�ت��رة ج��اك��ارد األخ �ي��رة ،يتم التحكم في
ك ��ل ش ��يء ع ��ن ط��ري��ق ل��وح��ة ال �ل �م��س ف ��ي ط��رف
ال �ك��م األي �س��ر ق ��رب ال �ك��ف .وب��اس �ت �خ��دام تطبيق
«ج��اك��ارد» ،يمكنك تعيني التطبيقات التي ترغب
ف��ي العمل بها م��ع ك��ل إي�م��اءة (ه�ن��اك  4إي�م��اءات:
التمرير ال�س��ري��ع ألع�ل��ى ،السحب ألس�ف��ل ،النقر
املزدوج ،والغطاء).
باإلضافة إلى ذلك ،قامت «غوغل» أيضا بترقية

بعض «قدرات» تطبيق جاكارد ،حتى تتمكن من
برمجة السترة للعمل مع املزيد من التطبيقات،
ف��إل��ى ج��ان��ب ال �ق��درة على التحكم ف��ي املوسيقى
وال� ��رد ع�ل��ى امل �ك��امل��ات ،ي�م�ك�ن��ك أي �ض��ا اس�ت�خ��دام
اإلي �م��اءات اللتقاط ص��ورة شخصية لهاتفك ،أو
تشغيل مساعد «غوغل» ،أو الحصول على نظرة
ع��ام��ة على ي��وم��ك اس�ت�ن��ادا إل��ى التقويم وظ��روف
حركة املرور الحالية.
وهناك أيضا ميزة جديدة «دائما معا» يمكنها
إرسال تنبيه إليك إذا انفصلت عن هاتفك أثناء
ارت��داء السترة .والسترة نفسها متوافرة اآلن
بأحجام عدة ،للرجال والنساء أيضا ،والسعر
قريب ج��دا من أسعار السترات العادية ،حيث
ي �ب��دأ س �ع��ر ال �س �ت��رة ال �ع��ادي��ة م��ن  198دوالرا
(ن�ح��و  60دي �ن��ارا) ،بينما ي�ب�ل��غ س�ع��ر ال�س�ت��رة
التقنية نحو  248دوالرا ،وه��و أق��ل كثيرا من
س�ع��ر ال�س�ت��رة التقنية ال�ق��دي�م��ة ال��ذي ك��ان يبدأ
من  350دوالرا.

ّ
يسلط الضوء على «التوحد»

متالزمة العبقرية في «الطبيب المعجزة»
إنجي غالي
عقب االنتهاء من املسلسل التركي الرومانسي
«الطائر املبكر أو طائر الصباح» ،الذي بث أخيرا
على قناة ستار التركية ملوسمني متتالني 2018
و  ،2019والذي القى نجاحا ومتابعة جماهيرية
ك�ب�ي��رة ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ب�س�ب��ب ش�ح�ن��ة ال�ح��ب
والرومانسية الكبيرة التي م�لأت كل لحظة فيه.
تجتذب الدراما التركية االن املشاهدين من خالل
م�س�ل�س�ل�ه��ا ال �ج��دي��د ال ��ذي ي�ح�م��ل اس ��م «ال�ط�ب�ي��ب

املعجزة»  Mucize Doktorوهو مسلسل درامي
يواجه قضية التنمر.

متالزمة العبقرية
املسلسل يلقي ال �ض��وء ع�ل��ى م�ع��ان��اة طبيب ش��اب
يعيش في الريف ،تنكر له والده منذ الصغر فنشأ
في دار لأليتام ،وبمجهود جبار ومثابرة استطاع
ه� ��ذا ال� �ش ��اب ان ي �ص �ب��ح ط�ب�ي�ب��ا ج ��راح ��ا م �س��اع��دا
عقب تخرجه في الجامعة ،على الرغم من اصابته
بمتالزمة التوحد ،التي تعرف في مجال علم الطب

النفسي بمرض العبقرية .ومرضى تلك املتالزمة
ي��واج�ه��ون مشكلة كبرى ف��ي نظرة املجتمع إليهم
وتنمر االخرين وأيضا في كيفية التواصل .فلهم
دائرة خاصة بهم ال يسمحون لشخص باالقتراب
م�ن�ه��ا ،ف�ه��م ي �ج��دون ف��ي ال��وح��دة ام��ان��ا ل�ه��م فكيف
سيعالج هذا الطبيب املعجزة املرضى؟.
و م�ن��ذ ع��رض ا ل�ح�ل�ق��ات األو ل��ى ل�ل�م�س�ل�س��ل حقق
أ ع �ل��ى ن �س �ب��ة م �ش��ا ه��دة م �ت �ف��و ق��ا ع �ل��ى م�س�ل�س��ل
« ق �ي��ا م��ة أر ط� �غ ��رل وا ل �ط��ا ئ��ر ا مل �ب �ك��ر» و م �س �ل �س��ل
«نور ومهند».

فهد العثمان

من الذاكرة
جاسم عباس

سر
ِب ُ
ك�ل�م��ة ا ل� ِ�ب� ُ�س��ر ع��ر ب �ي��ة ف�ص�ي�ح��ة ت�ع�ن��ي ث �م��ر ش�ج��رة
«ا ل�ن�خ�ي��ل» ،و ي��د ع��ى ب�ل�ح��ًا إذا ك��ان أ خ �ض��ر ،ور ط�ب��ًا
ح�ين يلني وينضج يسمى «ا ل�ت�م��ر» ،والبشر عرف
ا ل �ت �م��ر م �ن��ذ أ ك �ث��ر م��ن خ �م �س��ة آالف س �ن��ة ،را ف �ق �ن��ا
ا ل� ِ�ب� ُ�س��ر (ا ل�ت�م��ر) خ�لال ه��ذه ا ل�س�ن��وات ،فمنه العالج
وا ل� � �ش � ��راب ،وذ ك� � ��ر ف� ��ي ا ل� �ك� �ت ��ب ا ل� �س� �م ��او ي ��ة ،و ف ��ي
األشعار والحكايات ،وآباؤنا قالوا ال داعي للطبيب
أن ُ
مقو للعضالت ،ومرمم ،ولفقر
البسر (التمر) ِ
ِ
ا ل��دم ،و م�ف�ي��د ل�ل��ر ي��ا ض�ي�ين واألوالد وا ل�ص�غ��ار ،منه
ا ل��د ب��س وا ل�خ��ل وا مل��ر ب��ى ،و ك��ا ن��وا ي�ق��و ل��ون :إذا أكلنا
ا ل�ت�م��ر و ش��ر ب�ن��ا ا مل��اء « ،ن��ا ه��ت أ ن�ف�س�ن��ا ع��ن ا ل�ل�ح��م»،
ف �ك��ان ا ل� �غ ��ذاء ا ل� ��ذي را ف� ��ق األ ج � ��داد ف ��ي ر ح�لا ت �ه��م
أ ي�ن�م��ا ذ ه �ب��وا ،وأ ك �ث��ر أ م��وال ا ل�ق��د م��اء م��ن م�ع��ا ش�ه��م
وأ ق��وا ت �ه��م و ص��د ق��ا ت �ه��م ه��ي ا ل �ن �خ �ي��ل ،ن �ق �ل��و ه��ا إ ل��ى
الب ُسر (التمر) مصدرًا لحياتهم.
العالم واتخذوا ِ
ف�م��ن ال �ت �م��ور ال �ت��ي ان ��دث ��رت وم�ن�ه��ا ب�ي�ن اي��دي �ن��ا وع�ل��ى
م��وائ��دن��ا ،ففي ال�ك��وي��ت :أش�ق��ر  -ب��ري��م  -ع��وي��دي  -ابو
س�ي��ف  -ب��رح��ي  -خ�ل�اص  -ن�ب��وت س�ي��ف  -ف��رس��ي -
هاللي  -حويز  -جوزي  -خنيزي  -مدجول  -أم الدهن
 ونانة  -قنطار  -سكري  -زهدي  -ليلوي.والكويتيون لحبهم للتمر في املاضي ،ك��ان لهم ثالثة
أماكن لبيع التمر عند املدخل الجنوبي للسوق الداخلية
من النوع الرخيص ،وامل��وق��ع الثاني بالقرب من سوق
ال�ح�م��ام ،ال�ن��وع ال��ذي يباع يسمى «تمر ال�ح��وي��ل» ،وام��ا
االنواع الجيدة من التمور فتباع في سوق التمر القريبة
من سوق الخضرة في املباركية ،والتاجر كان يخزن
التمور في مخازنهم وتسمى «املدابس».
وهناك أنواع من التمور في الجزيرة العربية والعراق ال
ذكر لها اال نادرًا منها :الصيحاني  -العدائم  -العظامي
 عنتري  -الغارب  -العزيس  -القرن  -الكبيس  -لسانالطير.
والنخلة ال تباع ،لها الفضل والفائدة ،وهي الذخيرة ملن
يشتريها ،هي املال والظل حق الظليل واملنظر األحسن
األجمل.

مثل كل فن عظيم

الضحك ثورة ..وانتصار على الكراهية

مهاب نصر

«من يضحك ال يستطيع أن يعض» ..عبارة الفتة لعالم
االجتماع الراحل نوربرت إلياس .حين يأخذ اإلنسان في
الضحك فإنه ،حتى من الناحية الفزيولوجية ،يكون شبه
فاقد للسيطرة على جسده ،انفالت بال تحكم يستحيل
معه أن تمتد يد صاحبه باألذى لآلخرين.
أيحق أن يكون الضحك إذاً ،ومن ثم الفكاهة ،نوعا من
السالم؟ أي تغير يطرأ علينا حين نضحك؟ هل يخرج الضحك
ّ
يطهر؟ أم من الممكن
والفكاهة عن نطاق العقل ،هل
أيضا أن يهين ويجرح؟
ف��ي ك �ت��اب��ه ال �ط��ري��ف «ف�ل�س�ف��ة ال �ف �ك��اه��ة»،
وال ��ذي ي��أت��ي ض�م��ن م�ن��اخ ع��امل��ي ي�س��وده
ال�ت��وت��ر ،ي�ط��رق الناقد واملفكر اإلنكليزي
ت �ي ��ري إي �غ �ل �ت��ون ،ال � ��ذي ت �ت �م �ي��ز ك �ت��اب��ات��ه
النظرية ه��و نفسه ب��روح الدعابة الذكية،
باب «الفكاهة» ليطلعنا على عاملها الغني،
وتفسيراتها امل�ت�ع��ددة .فليس صحيحا،
وف ��ق إي �غ �ل �ت��ون ،أن ال�ض�ح��ك أو ال�ف�ك��اه��ة،
مجرد اختراق للعقل او تجاوز له «يفتقر
الضحك إلى اإلحساس الجوهري ،بل هو
أشبه بصراخ الحيوان ،ولكن على الرغم
من ذلك ،فهو غني باملعاني الثقافية».

نظرية التفوق
ق��د ي�ك��ون ال�ض�ح��ك وال�ف�ك��اه��ة ن��وع�ين من
ال �ت �ف��وق ،وه� ��و أح� ��د ال �ت �ف �س �ي��رات األك �ث��ر
ذيوعا ،حيث يتجاوز اإلنسان األلم بجعله
م��وض��وع��ا ل�ل�ت�ه�ك��م وال��دع��اب��ة .وت�ت�ج��اوز
نظرية «التفوق» حدود التفسير الفردي،
حني يواجه األفراد ظلما عاما أو استبدادا،
وح �ي�ن ي �ت �ح��دون ال �س �ل �ط��ة ف ��ي أش�ك��ال�ه��ا
املختلفة ب��داي��ة م��ن ال�ع��ادات الراسخة إلى

الضحك المتبادل
قد يكون شكالً
من أشكال
«نزع السالح»
يتمتع بوعي حاد
بالمفارقات
واصطياد األخطاء
والتالعب اللفظي
الضاحك يجرؤ على رؤية
ما يخجل منه مستمعوه

غالف الكتاب

ف��ال �س �خ��ري��ة ق ��د ت �ص �ب��ح س�ل�اح��ا م��ؤذي��ا
ل�ت�ط��وي��ق خ�ص�م�ن��ا وإس �ك��ات��ه .وي�ت�س��اءل
إي�غ�ل�ت��ون :ه��ل صحيح أن نكتة ال ت��ؤذي
بقدر ما يؤذي األلم الجسدي املباشر؟

فن وتاريخ

القوانني الجائرة .ولكن هل تتمكن النكتة
ف�ع�لا م��ن إض �ع��اف االس �ت �ب��داد وتحطيم
ص��رح��ه؟ أم أن ال�س�خ��ري��ة وال�ت�ه�ك��م حل
مؤقت ربما يؤكد باستثائيته ،بقاء العادة
ودوام اس �ت �ب��داده��ا؟ .ف��ال�ض�ح��ك فوضى
غير قابلة لالستمرار ،وال تقدم بديال عن
الوضع الذي تنال منه بالسخرية والتهكم.
ل��ذا يقول إيغلتون «إن النظام ال��ذي أخل
ب��ه س�ي�ع��ود ل��وض�ع��ه الطبيعي ال محالة،
وربما سيتم تعزيزه بهذه املحاولة العابرة
ل�لاس �ت �خ �ف��اف ب � ��ه» ،وك� �م ��ا ت� �ق ��ول ب�ع��ض
سطور رواي��ة الليلة الثانية عشرة «ليس
هناك ض��رر من أحمق مسموح ب��ه ،على
النقيض من ذلك ،فإن املهرج الذي يسخر
م��ن األع� ��راف االج�ت�م��اع�ي��ة ه��و ب�ح��د ذات��ه
شخصية تقليدية».

مع ه��ذا ،تبقى ق��درة الفكاهة على التغلب
ع�ل��ى األل ��م م��ن خ�ل�ال ن ��وع م��ن االع �ت��راف
به ،ومن تفهم القدرة املحدودة لإلنسان،
وحينها يحقق الضحك والفكاهة شيئا
شبيها بالخلود« .إن أولئك الذين وصلوا
إل ��ى ال �ق��اع ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ن��وع غ �ي��ر م��أل��وف
من القدرة على الصمود» ،وفق إيغلتون
«وكأن امتالك املرء وعيا راسخا بالفناء
ي�م�ن�ح��ه ح �ك �م��ة ت �س �م��ح ل ��ه ب ��االرت� �ق ��اء ملا
بعده».

عقاب اجتماعي
ك � � ��ان ال� �ف� �ي� �ل� �س ��وف ال � �ف� ��رن � �س� ��ي ه� �ن ��ري
ب��رغ �س��ون ي �ت �س��اءل :م��ا ال ��ذي يضحكنا
ح�ين ن��رى رج�لا؛ ب��دال م��ن أن يضع قلمه

ف��ي امل �ح �ب��رة يسقطه ف��ي ك ��أس ال �ش��اي؟
ويجيب بأن الضحك هو نوع من العقاب
االجتماعي ع��ن الغفلة .ف��اإلن�س��ان؛ عقله
وجسده ،يصبحان مع األيام أسيري نمط
م��ن ال�ح��رك��ة وال�ت�ف�ك�ي��ر ،ف�ل��و تغير وض��ع
ك��أس ال�ش��اي م�ك��ان امل�ح�ب��رة ق��د ال ينتبه
املرء لذلك .الضحك عودة إذن إلى اليقظة
والتنبه إل��ى ض��رورة أن يتعامل جسدنا
وعقلنا مع التغير الدائم املحيط بنا ،وأال
نركن إلى التنميط والعادة.
يعد الضحك والفكاهة نوعا غنيا أيضا
من الفن ،فهو ال يشترط التنبه فحسب ،بل
يتمتع بوعي حاد باملفارقات ،واصطياد
األخطاء والتالعب اللفظي .لكن ثمة فارقا
بني أن يسخر اإلنسان من آالم اآلخرين
وأن تكون السخرية انتصارا على األل��م.

تحتاج الفكاهة الحقة والنبيلة نوعا من
املكاشفة وال�ص��راح��ة وال �ج��رأة ،ن��وع��ا من
«ال �ب �ص �ي��رة ال ��ذات� �ي ��ة ،وال �ت �ح �ك��م ب ��ال ��ذات».
فالضاحك النبيل «ي�ج��رؤ على رؤي��ة ما
يخجل منه مستمعوه ،م��ا ي�خ��اف��ون من
ال�ت�ع�ب�ي��ر ع �ن��ه ،وإن م��ا ي ��راه ه��و ن ��وع من
ال�ح�ق�ي�ق��ة ح ��ول ال� �ن ��اس ،ح ��ول وض�ع�ه��م،
حول ما يؤملهم وما يرعبهم».
في فصل طريف عن النزعة القومية يرى
إي�غ�ل�ت��ون أن ال�ض�ح��ك امل �ت �ب��ادل ق��د يكون
شكال من أشكال «نزع السالح» .غير أنه
ينبه إل��ى ق��درة النظم على تسخير هذه
الطاقة بشكل عدائي للنيل من اآلخر.
ما يؤكده إيغلتون عموما ،هو أن الضحك
بحد ذاته (والفكاهة إحدى وجوهه) ليس
م �ج��رد ع � ��ارض ج� �س ��دي ،ب ��ل ل ��ه ت��أوي �ل��ه
التاريخي والثقافي ،ومن أجل أن يصبح
شيئا إيجابيا فعليه أن يتخذ سمت الفن
العظيم ومقوماته.
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«كفيك» نحو التخارج من أصول بـ  25مليون دينار
ّ
وقعت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار «كفيك» ،مذكرة تفاهم للتخارج من بعض أصول
املجموعة بقيمة اجمالية تبلغ  25مليون دينار تقريبًا .وقالت الشركة في افصاح على موقع
البورصة امس ،ان مذكرة التفاهم غير ملزمة الي من االطراف لحني االنتهاء من أعمال التقييم
والفحص النافي للجهالة وتوقيع العقود النهائية ،واملتوقع االنتهاء منها خالل الربع الرابع من
العام الحالي .وأوضحت الشركة ان األثر املالي ملذكرة التخارج من بعض األصول سيتم تحديده
عند توقيع العقود النهائية ،واالنتهاء من اعمال التقييم والفحص النافي للجهالة.
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مصرفيون واقتصاديون يحذرون:

تأخير االقتراض يقوض مالءة الحكومة
يضعف قدرتها على مواجهة
التحديات المالية المقبلة
تامر حماد

أكد مصرفيون واقتصاديون أن التأخير في إقرار قانون الدين العام ،بما يسمح للحكومة
باالقتراض ،له انعكاسات سلبية عديدة ،خاصة إذا كان الهدف من االقتراض تمويل مشروعات
تنموية تعمل على خلق وظائف خارج القطاع العام ،وتدعم القطاع الخاص ،بما يعود بالنفع
على الحكومة ويقلص بعضاً من عبء الرواتب ومزايا الموظفين من على كاهلها.
وعددوا الكثير من المساوئ للتأخير في لجوء الحكومة لالقتراض أبرزها :استنفاد االحتياطي
العام للدولة الذي من المفترض ان تتم المحافظة عليه واستثماره في مشاريع مجدية تحقق
عوائد ،والتأثر المحتمل للتصنيف السيادي ،وإضعاف قوة الدينار الكويتي ،وإضعاف قدرة الكويت
على التصدي ألي تحديات مقبلة ،ال سيما مع تآكل االحتياطي العام.

الماجد :استمرار تأخير االقتراض الحكومي
يهدد التصنيف السيادي وقوة الدينار

الناهض :تآكل االحتياطي العام
يتطلب إجراءات سريعة ومدروسة

¶ الطريقة األفضل :توجيه االقتراض نحو تمويل
مشاريع تنموية مع سداد القروض من عوائدها

¶ مواءمة الدعومات ودعم القطاع الخاص لتوفير
وظائف أبرز سبل تفادي أثر تأجيل االقتراض

أك� ��د رئ �ي��س ات� �ح ��اد امل� �ص ��ارف ون��ائ��ب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س اإلدارة وال ��رئ� �ي ��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ف� ��ي ب� �ن ��ك ب ��وب� �ي ��ان ع� ��ادل
املاجد ،أن لتأخير االقتراض الحكومي
ان�ع�ك��اس��ات سلبية ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،ألن
ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��وم ح��ال �ي��ًا ب��ال�س�ح��ب من
االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ،وف��ي ال��وق��ت نفسه
ال ت �ف �ي��د ص� �ن ��دوق األج � �ي� ��ال ال �ق��ادم��ة،
م��وض �ح��ًا أن ع�ل�ي�ه��ا اإلس � ��راع بتمرير
ق��ان��ون االق� �ت ��راض ال� ��ذي ت �ح �ت��اج إل�ي��ه
ال �ك��وي��ت ل�ت�م��وي��ل م �ش��روع��ات تنموية
تحقق عوائد ،ال من أجل تقديم خدمات
إنتاجية.
وق� ��ال امل ��اج ��د إن ذل ��ك س �ي �ك��ون أف�ض��ل

ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �س �ح��ب م ��ن االح �ت �ي��اط��ي
ال � � �ع � � ��ام ،ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع � �ل� ��ى ال �ت �ص �ن �ي��ف
السيادي وعلى قوة الدينار الكويتي،
وكذلك على قدرة الدولة على مواجهة
التحديات القادمة ،خصوصًا أن هناك
ع �ج �زًا ف��ي م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة وت�ن��اق�ص��ًا
واض� �ح ��ًا ف ��ي االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ل�ه��ا،
مضيفًا :نحن لسنا م��ع م�ب��دأ السحب
م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ،ارت �ف��اع أس�ع��ار
ال�ن�ف��ط ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي أخ��ر موعد
استنفاد هذا االحتياطي بعض الوقت.
وأف ��اد امل��اج��د ب��أن ت��أخ��ر ال�ح�ك��وم��ة في
إص� � ��دار ق ��ان ��ون االق � �ت� ��راض اض �ط��ره��ا
إل��ى سحب نحو  6مليارات دي�ن��ار من

عادل الماجد

صندوق االحتياطي العام خالل الربع
األول من العام املالي /2020 2019ليصل
إج �م��ال��ي ال �س �ح��وب��ات م ��ن ال �ص �ن��دوق
خ �ل�ال األش� �ه ��ر ال �س �ب �ع��ة األخ� �ي ��رة إل��ى
 12.4مليار دي�ن��ار ،وه��ذه املبالغ جرى
اس�ت�خ��دام�ه��ا لتمويل امل��وازن��ة إض��اف��ة
إل ��ى ت �س��دي��د ال �ف��وائ��د امل �ف��روض��ة على
السندات الدولية واملحلية ،فضال عما
ج��رى تحويله إل��ى وزارة ال��دف��اع طبقا
للقانون رقم  3لسنة .2016
وأض � � � ��اف امل � ��اج � ��د أن أف � �ض� ��ل ط��ري �ق��ة
ل �ل�اق � �ت� ��راض ه� ��ي أن ت � �ك� ��ون م� ��ن أج ��ل
امل�ش��اري��ع التنموية حتى يتم ال�س��داد
من عوائد هذه املشاريع.

أش � � � ��ار ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ف��ي
م�ج�م��وع��ة ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل الكويتي
(ب� �ي� �ت ��ك) م � � ��ازن ال� �ن ��اه ��ض إل � ��ى أن
الحكومة تسد عجز موازنة الدولة
حاليًا ،إن ُوج��د ،من خ�لال السحب
م��ن االحتياطي ال�ع��ام ،مضيفا أنه
ف��ي ح ��ال اس�ت�م��ر ال��وض��ع ف ��إن ه��ذا
االح� �ت� �ي ��اط ��ي س �ي �ت��آك��ل ،ل � ��ذا ي�ج��ب
اإلسراع في اتخاذ إجراء ات سريعة
ووقتية ومدروسة.
وأض� ��اف أن ه �ن��اك ف��رص��ة الب ��د من
اقتناصها ،خاصة أن الوضع املالي
ال �ح��ال��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت ج �ي��د بسبب
ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،ال ��ذي جعل

الدولة تتجه إلى تأجيل االقتراض،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى ط��ري �ق �ت�ين ي �ج��ب على
ال �ح �ك��وم��ة ت�ن�ف�ي��ذه�م��ا ل �ت �ف��ادي أث��ر
تأجيل االقتراض:
 - 1خ �ل��ق وظ ��ائ ��ف خ � ��ارج ال �ق �ط��اع
ال �ع��ام ع �ب��ر دع ��م ال �ق �ط��اع ال �خ��اص،
وه� � � � ��و م� � � ��ا س � �ي � �ح � �ق� ��ق اس� � �ت� � �ف � ��ادة
للشركات وتحقيقها أرب��اح��ًا ،كما
يعود بالنفع على الحكومة ويقلل
عبء الرواتب على كاهلها.
 - 2تنفيذ خطة مواء مة الدعومات
مل� ��ن ي �ح �ت��اج �ه��ا ،ول� �ي ��س ل�ل�ج�م�ي��ع
ك� �م ��ا ه � ��و م� �ع� �م ��ول ب � ��ه ح ��ال� �ي ��ًا ف��ي
ال �ك��وي��ت ،ف �ه �ن��اك م ��ن ل��دي��ه ال �ق��درة

وال يحتاج إلى الدعومات ،وهناك
من ليس لديه القدرة ويحتاج إلى
الدعومات.
وأض ��اف ال�ن��اه��ض أن اإلق� ��دام على
ت�ل��ك ال�خ�ط��وات يعتمد ع�ل��ى ال�ق��رار
ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ي �ش �ه��د ت �ق �ل �ب��ًا ال
ي �ث �م��ر ،ألن ال ��رؤي ��ة ت �ت �غ �ي��ر بتغير
أس � � �ع� � ��ار ال � �ن � �ف� ��ط ،ف� �م� �ث�ل�ا ح �ي �ن �م��ا
تراجعت أسعار النفط خالل عامي
 2015و 2016ات�ج�ه��ت ال��دول��ة إل��ى
ات�خ��اذ اج ��راء ات إصالحية سريعة
برفع الدعم عن املحروقات ،أما اآلن
فنجد تباطؤًا ف��ي اإلص�لاح��ات مع
ارتفاع أسعار النفط.

الغانم :للتأجيل مساوئ على الدولة..
والقطاع المصرفي

ً
نافعا
البدر :االقتراض لن يكون
إال لتمويل مشاريع إنتاجية

¶ االقتراض لمشاريع جديدة من شأنه خلق فرص وظيفية

ق ��ال ع�ض��و امل�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط ع�ل��ي رش �ي��د ال �ب��در ان ��ه ض��د م �ب��دأ االق �ت��راض
الحكومي ،إال إذا كان االقتراض نافعًا ،بمعنى انه اذا كان لتمويل مشاريع إنتاجية تدر
دخال للدولة ،يكفي لسداد القرض ،أما إذا كان االقتراض لتمويل نفقات استهالكية
للدولة فهو خاطئ ،إذ ال يوفر للدولة إيرادات تمكنها من سداد القرض.

تخفف العبء عن القطاع العام وتدعم «الخاص»
قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة
ش��اه�ين ال�غ��ان��م إن التأخير ف��ي إق��رار
قانون جديد للدين العام له مساوئ
على الدولة بشكل عام ،وعلى القطاع
املصرفي بشكل خاص.
وأض��اف :املساوئ على الدولة تتمثل
في تآكل االحتياطي ال�ع��ام ،ال��ذي من
املفترض املحافظة عليه واستثماره
ف ��ي م �ش��اري��ع م �ج��دي��ة ت �ح �ق��ق ع��وائ��د
ي� �م� �ك ��ن م � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا س� � � ��داد أق� �س ��اط
االق �ت��راض ،إض��اف��ة إل��ى أن االق�ت��راض
لتمويل مشاريع تنموية سيؤدي إلى
خ �ل��ق ف ��رص وظ�ي�ف�ي��ة ت�خ�ف��ف ال �ع��بء
ع� ��ن ال� �ق� �ط ��اع ال � �ع� ��ام وت� ��دع� ��م ال �ق �ط��اع
الخاص ،كما انه مفيد للشركات التي
ت�ق��وم بتنفيذ ه��ذه امل�ش��اري��ع لتحقق
أرباحًا جيدة ،وبالتالي ف��إن الجميع
مستفيد ،ال��دول��ة وال �ق �ط��اع ال �خ��اص،

أم��ا إذا ك��ان الهدف من االق�ت��راض هو
س��داد ال��روات��ب فقط فلسنا معه ،ألنه
ب��ال �ن �ه��اي��ة ل �ي��س م �ج��دي��ا وال ي�ح�ق��ق
الهدف املرجو منه.
وأض � ��اف ال �غ��ان��م ان ال �ب �ع��ض ي ��رى أن
أف� �ض ��ل ال � �ط� ��رق ل �ت �م��وي��ل ال �ع �ج��ز ه��و
ال �س �م��اح ل �ل �ح �ك��وم��ة ب ��االق� �ت ��راض م��ن
صندوق االجيال القادمة ملرونته مع
الحكومة ف��ي ح��ال التأخر ع��ن ال��وف��اء
بااللتزامات عكس الجهات الخارجية،
إال أن ه��ذا األم��ر ال يمنع كليًا اللجوء
إلى األسواق الخارجية لرسم منحنى
األس� � �ع � ��ار واالس � � �ت� � ��دالل ع� ��ن ال ��وض ��ع
االئ� �ت� �م ��ان ��ي ف� ��ي األس � � � � ��واق ،وه � ��و م��ا
ج� ��رى خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،فضال
عن زيادة الجهود الحكومية لترشيد
مصروفات املوازنة وتقليص االنفاق،
إضافة إلى ايجاد مصادر دخل بديلة

شاهين الغانم

عن النفط من خالل إطالق املشروعات
ال�ك�ب��رى وزي� ��ادة االن �ف��اق ال��رأس�م��ال��ي،
ولكن من وجهي نظري كما ذكرت فإن
االق�ت��راض إذا كانت له ج��دوى ورؤي��ة
واض �ح��ة تنعكس بالشكل االي�ج��اب��ي
ف�لاب��د م�ن��ه ،أم��ا إذا ك��ان غ�ي��ر ذل��ك وال
جدوى منه فال داعي له.
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م :أم� � ��ام ب �خ �ص��وص
امل � � �س� � ��اوئ ال � �ت� ��ي ي �ج �ن �ي �ه��ا ال� �ق� �ط ��اع
امل � �ص� ��رف� ��ي م � ��ن ت ��أخ� �ي ��ر االق� � �ت � ��راض
ال �ح �ك��وم��ي ف�ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ع ��دم وج ��ود
س�ع��ر ع ��ادل ي�ك��ون مرجعية لتحديد
األس� � �ع � ��ار ع� �ن ��د إص � � � ��دار ص � �ك� ��وك أو
خ�ل�اف ��ه ،ل� ��ذا ك� ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض على
ال ��دول ��ة أن ت�ن�ش��ئ أس� �ع ��ارًا م��رج�ع�ي��ة
ل �ت �ح��دي��د األس� �ع ��ار ال �ع��ادل��ة ع �ل��ى أي
ورق� ��ة ي �ت��م إص� ��داره� ��ا ،وه� ��ذا م��ا يهم
القطاع املصرفي بشكل عام.

مازن الناهض

علي البدر

رمضان :وقف االستقطاع لصندوق األجيال
بد ً
ال من االقتراض الخارجي
ل �ف��ت ال �ك��ات��ب وال �ب��اح��ث االق �ت �ص��ادي
محمد رم �ض��ان إل��ى أن ت��أخ�ي��ر إق��رار
ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال �ع ��ام ل ��ه آث� ��ار سلبية
م�س�ت�ق�ب�لا ،ول �ك��ن إذا ك ��ان االق �ت��راض
ال�ح�ك��وم��ي س�ي��وج��ه ل �س��داد ال��روات��ب،
ف� � ��إن ف� ��وائ� ��د ال� ��دي� ��ن س� �ت ��زي ��د ال� �ع ��بء
أك�ث��ر ،خصوصًا ف��ي ظ��ل السحب من
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ع� ��ام ل �س ��د ع� �ج ��وزات
امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة وال � ��ذي ي�ت�س�ب��ب في
استنفاد رصيد االحتياطي ،مع عدم
توافر بدائل لسد عجز املوازنة ،مشيرًا

إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت
ال �ح��ال��ي ق ��د ي ��ؤخ ��ر م ��وع ��د اس �ت �ن �ف��اد
االحتياطي العام بعض الوقت.
وأوض � � � ��ح رم � �ض� ��ان أن ه � �ن� ��اك ط��رق��ًا
عديدة بدال من االستدانة من األسواق
العاملية ،أبرزها وقف االستقطاع إلى
صندوق األجيال القادمة ،فاستمرار
ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي ذل � ��ك ف� ��ي ظ� ��ل ال �ع �ج��ز
امل� �ت ��وال ��ي ل �ل �م��وازن��ة ع ��ام ��ًا ب �ع��د ع��ام
غير منطقي ب��امل��رة ،كما يمكن طرح
مشاريع تنموية جديدة واالق�ت��راض

لها ثم سداد القروض عبر عوائد تلك
املشاريع.
وأف � ��اد ب ��أن س �ي��اس��ة االس �ت �ق �ط��اع من
شأنها أن تؤذي صندوق االحتياطي
ال� �ع ��ام ،ك �م��ا أن �ه��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه ال
تفيد صندوق األجيال ،وذلك بالنظر
إل ��ى ح�ج��م ك��ل م��ن ال �ص �ن��دوق�ين ،فمع
ض �خ��ام��ة ص �ن��دوق األج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة
وت �ق �ل ��ص ح �ج ��م االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال �ع ��ام
أصبحت عملية التحويل ب�لا معنى
وال جدوى.

نزيف االحتياطي العام يتواصل

الحكومة سددت  970مليون دينار للبنوك في  8أشهر
سالم عبدالغفور
واص � �ل� ��ت ال� � �ق � ��روض االس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة ن �م��وه��ا
املتواصل منذ بداية العام الجاري ،لتقفز في
شهر اغسطس املاضي بنسبة  %26الى 1.3
مليون دينار ،مقارنة مع مستوياتها في نهاية
العام املاضي.
وعلقت مصادر مصرفية بالقول إن هذا النمو
يشير إل��ى ن�ج��اح ق��رار بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
في نهاية العام املاضي برفع سقف القروض
االستهالكية من  15إلى  25الف دينار ،وهو
ال �ق��رار ال ��ذي اس �ت �ف��اد م�ن��ه أص �ح��اب ال��روات��ب

امل��رت �ف �ع��ة وس ��اه ��م ف ��ي ام �ت �ص��اص ج ��زء من
سيولة البنوك الراكدة.
وأظهرت اإلحصائية الشهرية لبنك الكويت
امل��رك��زي أن م �ع��دل ن�م��و االئ �ت �م��ان م�ن��ذ ب��داي��ة
العام ارتفع بنهاية أغسطس الى  %2.7مقارنة
م��ع  %2.5ف��ي ال �ش �ه��ر ال �س��اب��ق و %4.2في
ع��ام  2018بالكامل ،م��ا يعني ان معدل نمو
االئتمان ف��ي  2019والباقي على نهايتها 4
أش�ه��ر ق��د ال يتجاوز ال�ع��ام امل��اض��ي ،السيما
في ظل دوران حركة القروض املمنوحة لباقي
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة ح��ول معدالتها منذ
بداية السنة.

رفع سقف االئتمان
يؤتي ثماره ..القروض
االستهالكية قفزت %26
 % 2.7معدل نمو االئتمان
في نهاية أغسطس
مقابل  %4.2في 2018

ف ��ي امل �ق��اب��ل،ان �خ �ف��ض إج �م��ال��ي ال� ��ودائ� ��ع ف��ي
أغسطس بنسبة  %1بواقع  458مليون دينار
على مستوى شهري لتصل الى  7.1مليارات
دي �ن��ار ،ك�م��ا ت��راج�ع��ت ب�ن�ف��س ال�ق�ي�م��ة تقريبًا
على مستوى سنوي ،علمًا ان ودائع الحكومة
ارتفعت بقيمة  528مليون دينار منذ نهاية
ديسمبر  ،2018في ما ارتفعت ودائع القطاع
الخاص بنسبة  %2.2إلى  35.9مليار دينار.
وت ��راج �ع ��ت ال � � � ��واردات ال �ك��وي �ت �ي��ة «امل ��دف ��وع ��ة»
بالعمالت الرئيسية بنسبة  %10.9منذ نهاية
العام املاضي إلى  270مليون دينار ،وتركزت
تلك ال�ت��راج�ع��ات خ�لال أش�ه��ر الصيف خالل

الفترة من مايو إلى أغسطس.
م� ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ان �خ �ف��ض رص� �ي ��د ال��دي��ن
ال�ع��ام بنسبة  %27.4إل��ى  2.57مليار دينار
م�ق��ارن��ة م��ع  3.54م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ف��ي نهاية
ال�ع��ام امل��اض��ي ،م��ا يعني ان الحكومة س��ددت
للبنوك  970مليون دينار وتراجع االحتياطي
العام بنفس القيمة ،يأتي ذل��ك في ظل غياب
قانون للدين ال�ع��ام ،ما يشكل نزيفًا لرصيد
االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام م��ن ن��اح�ي��ة ،وض�خ��ًا كبيرًا
ً
للسيولة في البنوك املتخمة أص�لا بالسيولة
ف��ي ظ��ل ض�ع��ف ن�م��و االئ�ت�م��ان وت��راج��ع ط��رح
املشروعات الكبرى.
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في الكويت لعام  2019من جمعية MEIRA

مع نظرة مستقبلية مستقرة

«الوطني» يحصد جائزتي أفضل مؤسسة
ومسؤول لعالقات المستثمرين
ح �ص��د ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ج��ائ��زة أف �ض��ل م��ؤس�س��ة
ف��ي م�ج��ال ع�لاق��ات املستثمرين ع�ل��ى م�س�ت��وى الكويت
لعام  2019من جمعية عالقات املستثمرين في الشرق
األوسط  ،MEIRAكما أعلنت الجمعية فوز مدير عالقات
املستثمرين في بنك الكويت الوطني أمير حنا بجائزة
أف�ض��ل م �س��ؤول ع�لاق��ات مستثمرين ف��ي ال�ك��وي��ت لعام
 2019وذلك خالل املؤتمر السنوي للجمعية في نسخته
الحادية عشرة وال��ذي انعقد في دبي وتم خالله تكريم
أبرز الشركات واألفراد الذين اعتمدوا أفضل املمارسات
في مجال عالقات املستثمرين في مختلف دول الشرق
األوسط.
وي �ت��م م �ن��ح ال �ج ��وائ ��ز وف �ق��ًا ل �ن �ت��ائ��ج االس �ت �ب �ي��ان ال ��ذي
ت �س �ت �ط �ل��ع ف� �ي ��ه م ��ؤس� �س ��ة  Extelال� �ع ��امل� �ي ��ة آراء أب� ��رز
م��دي��ري االستثمار واملحللني املاليني ف��ي أك�ب��ر البنوك
واملؤسسات االستثمارية الدولية واإلقليمية.
وبهذه املناسبة ،قال مدير عالقات املستثمرين في بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي أم�ي��ر ح�ن��ا« :ن�س�ع��ى ف��ي ب�ن��ك الكويت
الوطني إلى تعزيز طرق وقنوات التواصل مع املساهمني
وامل �س �ت �ث �م��ري��ن ،وق ��د أث �م��رت ج �ه��ودن��ا ت��رس �ي��خ ص��ورة
واض �ح��ة ت�ع�ك��س ق�ي�م��ة وري � ��ادة ال��وط �ن��ي أم ��ام مجتمع
االستثمار العاملي واملساهمة ف��ي بناء عالقة متميزة
بني البنك واملستثمرين على اختالف شرائحهم».
وأض � ��اف ح �ن��ا «س� �ع ��داء ب �ه��ذا االخ �ت �ي��ار ال � ��ذي يعكس
ال �ن �ض��ج امل ��ؤس� �س ��ي ل �ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي ودرج � ��ة
الشفافية وحرفية عملية التواصل التي ينتهجها البنك
مع املساهمني واملستثمرين ،خصوصا لكون االختيار
ناتجا عن تصويت مديري االستثمار واملحللني املاليني،
كما تعد الجائزة بمنزلة تقدير لجهود البنك في اعتماد
أف�ض��ل معايير ال�ح��وك�م��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة ،وتطبيق أفضل
امل�م��ارس��ات ف��ي م�ج��ال ع�لاق��ات املستثمرين وال�ت��واص��ل
املؤسسي».
ك �م��ا أك ��د ح �ن��ا ع �ل��ى ري � ��ادة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي بني
مؤسسات املنطقة في انتهاج سياسة الشفافية التامة
ف��ي ال �ت��واص��ل ال �خ��ارج��ي م��ع االل� �ت ��زام ب��أع�ل��ى امل�ع��اي�ي��ر
الدولية في حوكمة الشركات ،وقد عزز ذلك التوجه قيام

■ حنا :الشفافية وحرفية التواصل ساهمتا في بناء عالقة راسخة ومتميزة مع المستثمرين
■ ندعم أفضل ممارسات الشفافية ضمن التزامنا تجاه مساهمي البنك ومجتمع االستثمار
■ «الوطني» من أوائل البنوك في المنطقة التي أنشأت إدارة متخصصة لعالقات المستثمرين
■ جهود تعزيز الشفافية والحوكمة أثمرت إقباالً على االستثمار في أسهم «الوطني»

أمير حنا يتسلم الجائزتين

الوطني بإنشاء واح��دة من أول��ى اإلدارات املتخصصة
في عالقات املستثمرين في املنطقة ،وهو ما يؤكد الدور
الفعال لإلدارة التنفيذية في هذا املجال ودعمها الكامل
للوصول إلى أفضل املمارسات العاملية في الشفافية مع
االلتزام التام تجاه مساهمي البنك ومجتمع االستثمار.
وأش��ار حنا إل��ى انعكاس جهود عالقات املستثمرين
في بنك الكويت الوطني على تصدر اهتمام الصناديق
وامل ��ؤس� �س ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ب��االس �ت �ث �م��ار ف��ي
أس �ه��م ال �ب �ن��ك امل ��درج ��ة ف��ي ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت وه ��و م��ا

يعكس ج�ه��ود البنك ف��ي تعزيز م�م��ارس��ات الشفافية
وال�ح��وك�م��ة وال �ت��ي ت�ع��د م��ن أب ��رز م�ع��اي�ي��ر االس�ت�ث�م��ار
لدى تلك املؤسسات.
ويعتبر املؤتمر السنوي لجمعية عالقات املستثمرين
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � ��ط أك �ب��ر ت �ج �م��ع ل �ل �ش��رك��ات امل��درج��ة
ف��ي ال �ب��ورص��ات امل�ح�ل�ي��ة ب ��دول امل�ن�ط�ق��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى
املؤسسات الدولية من الشركات االستشارية واألبحاث
وم�م�ث�ل�ين ع��ن ال �ه �ي �ئ��ات ال��رق��اب �ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ،حيث
يتبادل امل�ش��ارك��ون ال�ح��وار ح��ول أب��رز تحديات السوق
وأف� �ض ��ل امل� �م ��ارس ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ع�ل�اق��ات امل�س�ت�ث�م��ري��ن
والشفافية واإلفصاح والحوكمة.
يذكر أن جمعية ال�ش��رق األوس��ط لعالقات املستثمرين
 MEIRAه��ي منظمة مستقلة غ�ي��ر رب�ح�ي��ة ت�ه��دف إل��ى
ت�ع��زي��ز دور ع�ل�اق��ات امل�س�ت�ث�م��ري��ن وم�ع��اي�ي��ر ال�ص�ن��اع��ة
ف��ي ح��وك �م��ة ال �ش��رك��ات ،وت�ت�م�ث��ل رس��ال �ت �ه��ا ف��ي ت�ع��زي��ز
سمعة أس��واق رأس امل��ال في الشرق األوس��ط وكفاءتها
وج��اذب �ي �ت �ه��ا ،وت �س �ع��ى ال�ج�م�ع�ي��ة إل ��ى ت �ع��زي��ز ال �ح��وار
امل�ت��زاي��د ف��ي م��ا ب�ين أعضائها وتشجيعهم على تبادل
وتبني أفضل املمارسات في مجال عالقات املستثمرين
بالشراكة مع األسواق املالية والهيئات الرقابية وغيرهم
من املشاركني في السوق.
ويتمتع بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي بشبكة محلية وعاملية
واس �ع��ة ،كما يمتد ال�ت��واج��د ال�ع��امل��ي للبنك ف��ي العديد
م��ن امل��راك��ز امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ك��ل م��ن ل �ن��دن ،ب��اري��س،
جنيف ،نيويورك ،سنغافورة والصني (شنغاهاي) .هذا
باإلضافة إلى تواجده في بلدان الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بما فيها لبنان ،األردن ،العراق ،مصر ،البحرين،
السعودية ،اإلمارات وتركيا.

لشغل الوظائف بالدرجات  17فما أعلى

هاشم يعتمد تعديل نظام الترقيات
في القطاع النفطي
سعد الشيتي
اعتمد الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ه��اش��م ه��اش��م م�ق�ت��رح��ات تعديل
نظام الترقيات لشغل الوظائف بالدرجات
 ١٧وأع� �ل ��ى ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ،امل�ع�ت�م��د
ب �ت��اري��خ  ،٢٠١٦-٦-١ب �ن��اء ع �ل��ى ال�ت�ع��دي�لات
املقترحة م��ن لجنة ع�لاق��ات العمل ،التي تم
اس�ت�ع��راض�ه��ا ب��االج �ت �م��اع امل�ن�ع�ق��د ب�ت��اري��خ
 .٢٠١٩-٩-٢ومن التعديالت التي ادخلت على
ن�ظ��ام ال�ت��رق�ي��ات ال �ج��دي��د ،اس�ت�ي�ف��اء امل��رش��ح
امل � ��دة امل� �ح ��ددة ل �ل �خ �ب��رة ال�ع�م�ل�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة

حسب ال��وص��ف الوظيفي للوظيفة املرشح
لها ،وتحسب الخبرة العملية السابقة في
القطاع النفطي كاملة ،كما تحسب الخبرة
العملية خارج القطاع وفق املؤهل الجامعي
وال �ت��ي ت��م األخ ��ذ ب�ه��ا ع�ن��د ال�ت�ع�ي�ين وب�م��ا ال
ي�ت�ج��اوز س�ن��وات ال�خ�ب��رة العملية املطلوبة
لشغل الوظيفة التي تم التعيني عليها .بما
م �ف��اده أن م��ن ت��م ت�ع�ي�ي�ن��ه ع�ل��ى ال ��درج ��ة 15
ل��ن يحتسب ل��ه أك�ث��ر م��ن  6س�ن��وات وم��ن تم
تعيينه على الدرجة  16لن يحتسب له أكثر
من  8سنوات بغض النظر عن العدد الفعلي
لسنوات الخبرة الخارجية.

ك �م��ا ت��م ت �ع��دي��ل ش� ��روط واح� �ك ��ام ال�ت��رش�ي��ح
بحيث ال يقل عدد املرشحني عن  ٣وال يزيد
ع�ل��ى  ١٠ل�ك��ل وظ�ي�ف��ة ش��اغ��رة ،وع �ن��د ت��واف��ر
اكثر من شاغر يتم تقديم عدد  ١٠مرشحني
مقابل كل شاغر (مضاعفات العدد  ١٠لكل
ً
ش��اغ��ر) .وذل��ك ب��دال من  7مرشحني كما كان
معموال به في السابق ،وذلك إلتاحة الفرصة
أم ��ام امل��زي��د م��ن امل��رش �ح�ين ال��ذي��ن ال تسنح
لهم ال�ف��رص��ة ل��دخ��ول امل�ف��اض�لات ف��ي بعض
ال �ع��وائ��ل ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة م�ث��ل امل�ش��اري��ع
وال �ص �ي��ان��ة ف ��ي ن �ف��ط ال �ك��وي��ت ،وال �ت �س��وي��ق
العاملي بمؤسسة البترول.

احتساب سنوات الخبرة
في القطاع كاملة
وبما ال يتجاوز الخبرة
العملية المطلوبة
لشغل الوظيفة
للقادمين من خارجه

بلغت  750مليون دينار

«كامكو» %53 :ارتفاع تداوالت بورصة
الكويت في سبتمبر
ق��ال تقرير لشركة كامكو لالستثمار إن
األح��داث الجيوسياسية في دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر 2019
اخ �ت �ب ��رت ث �ق��ة امل �س �ت �ث �م��ري��ن ف ��ي أس � ��واق
امل�ن�ط�ق��ة ،إذ ت��راج�ع��ت األس ��واق ب�ح��دة في
أع� �ق ��اب ال �ه �ج �م��ات ع �ل��ى م �ن �ش��آت ال�ن�ف��ط
السعودية .وكان أداء املؤشرات الخليجية
مختلطًا ف��ي ظ��ل ال�ت��ذب��ذب ال�ش��دي��د ال��ذي
ش �ه��دت��ه ،خ��اص��ة خ �ل�ال ال �ن �ص��ف ال�ث��ان��ي
م� ��ن ال� �ش� �ه ��ر .وأض� � � ��اف ال� �ت� �ق ��ري ��ر :دف �ع��ت
ال�ه�ج�م��ات أداء امل��ؤش��ر ال�ق�ي��اس��ي للسوق
السعودية منذ بداية العام حتى تاريخه
إلى تسجيل أداء سلبي للمرة األولى منذ
ً
ب��داي��ة ال�ع��ام وص ��وال إل��ى  7589.50نقطة.
إال ان البورصة السعودية تعافت سريعًا
عاكسة تراجعها ومسجلة ن�م�وًا تخطى
أكثر من  3في املئة بنهاية الشهر .من جهة
أخ��رى ،تراجع أداء بورصة الكويت خالل
الشهر املاضي وكانت السوق األسوأ ً
أداء
ب��ان�خ�ف��اض ب�ل�غ��ت ن�س�ب�ت��ه  4.4ف��ي امل�ئ��ة،
ن�ت�ي�ج��ة ل�ت��وج��ه امل�س�ت�ث�م��ري��ن ن�ح��و جني
األرب � ��اح ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ارت �ف��اع التقييمات
وتسجيل ال�ب��ورص��ة ألع�ل��ى مكاسب منذ
ب��داي��ة ال�ع��ام حتى ت��اري�خ��ه على مستوى
دول مجلس التعاون الخليجي.
أما على صعيد االداء القطاعي ،فواصلت
أسهم البنوك واملواد األساسية والعقارات
ت��راج�ع�ه��ا خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ،ف��ي ح�ين شهدت
ال �ق �ط ��اع ��ات االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
امل � � ��واد ال �غ ��ذائ �ي ��ة وامل � �ش� ��روب� ��ات وال �ت �ب��غ

األحداث
الجيوسياسية تختبر
ثقة المستثمرين
بأسواق المنطقة
 %7.5انخفاض
إجمالي تداوالت
بورصات الخليج
إلى  23.9مليار دوالر
وت �ج ��ارة ال�ت�ج��زئ��ة واألدوي� � ��ة وال �خ��دم��ات
االستهالكية واالت �ص��االت ن�م�وًا هامشيًا
اح � � ��ادي ال ��رق ��م خ �ل��ال ال� �ش� �ه ��ر .م ��ن ج�ه��ة
أخ � ��رى ،ت��راج �ع��ت أس �ه��م غ��ال�ب�ي��ة ال�ب�ن��وك
خ �ل��ال ال �ش �ه ��ر ،وه � ��و األم� � ��ر ال� � ��ذي ق��اب �ل��ه
جزئيًا نمو سعر سهم بنك اإلم��ارات دبي
الوطني بنسبة  12.1في املئة وال��ذي بلغ
أعلى مستوياته املسجلة في  12عامًا في
اعقاب قيام البنك ب��زي��ادة الحد املسموح
مللكية األجانب إل��ى  20في املئة واالع�لان
عن اعتزام رفعه إلى  40في املئة .من جهة
أخ��رى ،ظل أداء أسهم شركات االتصاالت

مختلطًا وان ك��ان األداء العام للقطاع قد
تلقى دعمًا على خلفية نمو سهم شركة
االت � �ص� ��االت ال �س �ع��ودي��ة ب�ن�س�ب��ة  8.3ف��ي
امل�ئ��ة .وتراجعت انشطة ال�ت��داول ف��ي دول
مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاعها
خ�لال الشهر السابق .وانخفض إجمالي
القيمة املتداولة في البورصات الخليجية
بنسبة  7.5في املئة ببلوغها  23.9مليار
دوالر في سبتمبر  2019مقابل  25.9مليار
دوالر أميركي الشهر السابق .ويعزى هذا
ال �ت��راج��ع ف��ي امل �ق��ام األول إل ��ى ان�خ�ف��اض
ن �ش��اط ال � �ت� ��داول ف ��ي ال� �س ��وق ال �س �ع��ودي��ة
وال��ذي ساهم في تعويضه تزايد أنشطة
ال �ت ��داول ف��ي م�ع�ظ��م أس� ��واق دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى.

الكويت
ت ��راج � �ع ��ت امل� � ��ؤش� � ��رات ال � �ث �ل�اث ��ة ل �ل �س��وق
ال�ك��وي�ت�ي��ة خ�ل�ال ش�ه��ر سبتمبر ب�ص��دارة
أس �ه��م ال �ش��رك��ات ال �ك �ب��رى .وان �ع �ك��س ه��ذا
التراجع على مؤشر السوق األول��ى الذي
انخفض بنسبة  5.4في املئة في ظل تراجع
جميع مكونات املؤشر للشهر الثاني على
ال �ت��وال��ي .ف��ي ذات ال��وق��ت ،ت��راج��ع مؤشر
ال �س��وق ال��رئ�ي�س�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  1.6ف��ي امل�ئ��ة،
األم � ��ر ال � ��ذي أدى إل� ��ى ان �خ �ف��اض امل��ؤش��ر
العام بنسبة  4.4في املئة .ودفع ذلك األداء
السلبي ال��ذي منيت ب��ه ب��ورص��ة الكويت
خ�لال الشهر إل��ى احتاللها امل��رك��ز الثاني
بعد البحرين على قائمة أك�ث��ر األس��واق

ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ن �م��وا م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام حتى
تاريخه ،بنمو املؤشر العام بنسبة 11.8
ف��ي امل�ئ��ة ،حيث إن ارت �ف��اع م��ؤش��ر السوق
األول��ى بنسبة  17.2في املئة قابله تراجع
م��ؤش��ر ال�س��وق الرئيسية بنسبة  0.5في
امل�ئ��ة .وعلى صعيد األداء القطاعي ،كان
ق�ط��اع ال�ت��أم�ين ه��و ال��راب��ح ال��وح�ي��د خ�لال
ً
الشهر ،مسجال نموًا بنسبة  3.2في املئة.
وج� ��اء س �ه��م ش��رك��ة ت�ص�ن�ي��ف وت�ح�ص�ي��ل
األم� ��وال (ت�ح�ص�ي�لات) ف��ي ص ��دارة قائمة
األسهم الرابحة بنمو بلغت نسبته  51في
امل�ئ��ة ،تبعه سهم كميفك وس�ه��م املساكن
ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ت �ط��وي��ر ال� �ع� �ق ��اري ب�م�ك��اس��ب
ش�ه��ري��ة ب�ل�غ��ت نسبتها  41.9ف��ي امل �ئ��ة و
 41.8ف��ي امل�ئ��ة ،على ال�ت��وال��ي .وف��ي الجهة
امل� �ق ��اب� �ل ��ة ،ت� �ص ��در س �ه ��م ورب� � ��ة ك��اب �ي �ت��ال
ال�ق��اب�ض��ة ت��راج�ع��ًا بنسبة  36.2ف��ي امل�ئ��ة،
ت�ب�ع��ه س �ه��م أم � ��وال ال��دول �ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
واألرجان العاملية العقارية بتراجع بلغت
نسبته  34.5في املئة و 23.8في املئة ،على
التوالي .وانتعشت أنشطة التداول خالل
الشهر مقارنة بأداء أغسطس  .2019حيث
ارتفعت قيمة ال�ت��داوالت الشهرية بنسبة
 53ف��ي امل �ئ��ة وب �ل �غ��ت  750م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر  2019م �ق��اب��ل 490
مليون دينار كويتي خالل الشهر السابق.
كما ارتفعت كمية األسهم املتداولة خالل
ً
الشهر وإن ك��ان بوتيرة أبطأ قليال بنمو
بلغت نسبته  20.3ف��ي امل�ئ��ة ،حيث بلغت
 3.1مليارات سهم.

«فيتش» تثبت تصنيف
 KIBعند A+
ق��ال ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي  KIBإن وك��ال��ة التصنيف
العاملية فيتش ،إح��دى وك��االت التصنيف االئتماني
ال� ��رائ� ��دة ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ،ث �ب �ت��ت ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م��ان��ي
ط��وي��ل األج ��ل ( )Long-term IDRللبنك ع�ن��د «،»+A
ك �م��ا ث�ب�ت��ت ال� �ق ��درة ال��ذات �ي��ة ( )VRل�ل�ب�ن��ك ع �ن��د «-bb
» م��ع ن�ظ��رة مستقبلية «م�س�ت�ق��رة» ،وف�ق��ًا لتقريرها
الصادر بتاريخ  30سبتمبر  .2019وقالت الوكالة إن
النظرة املستقبلية املستقرة لـ ( )KIBتعكس النظرة
املستقبلية للتصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال �س �ي��ادي ل��دول��ة
الكويت.
كما أف��ادت ب��أن ( )KIBيواصل االستفادة من البيئة
التشغيلية املستقرة نسبيًا ف��ي الكويت على الرغم
من اآلث��ار االقتصادية الناتجة من انخفاض أسعار
النفط .وال يزال البنك عرضة لتباطؤ مستوى النمو
االقتصادي ،إال أن وكالة فيتش للتصنيف االئتماني
تعتقد أن استمرار اإلنفاق الرأسمالي وفقًا للخطط
الحكومية س��وف ينخفض جزئيًا م��ن مستوى تلك
الضغوطات .وبينت «فيتش» أن توقعاتها للدعم من
السلطات تستند إلى قدرة دولة الكويت القوية على
تقديم الدعم للبنوك املحلية ،األمر الذي انعكس على
التصنيف السيادي لدولة الكويت عند ( AAمع نظرة
مستقبلية مستقرة) ،وأن هنالك رغبة قوية في القيام
ب��ذل��ك ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ح�ج��م ال �ب �ن��وك وام�ت�ي��ازات�ه��ا
وهيكل التمويل ونسب ملكية الحكومة .وهذا الرأي
ي�ع��زز م��ن سجل السلطات ف��ي دع��م ال�ن�ظ��ام املصرفي
املحلي في حالة الضرورة.
وأض ��اف ��ت ال��وك��ال��ة أن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي يطبق
نظامًا حصيفًا ع��ن طريق امل��راق�ب��ة امل�ب��اش��رة لضمان
اس�ت�م��راري��ة عمل ال�ب�ن��وك ب�ن�ج��اح ،حيث دأب سابقًا،
وم ��ن دون إب� �ط ��اء ،ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال ��دع ��م ل�ل�ب�ن��وك عند
الحاجة .وف��ي رأي «فيتش» ،يعكس تصنيف القدرة
ال��ذات�ي��ة للبنك ص�غ��ر حجمه لكنه م�ت�ن��ام ،وام�ت�ي��ازه
املحلي ،وميزانيته العمومية املتركزة ،وجودة أصوله
املتقلبة ،وربحيته املتغيرة ،واع�ت�م��اده بشكل كبير
على تمويل الشركات.
كما أكدت «فيتش» أن عناصر تصنيف القدرة الذاتية
للبنك ك��ان��ت ف��ي الرسملة الكافية وال�س�ي��ول��ة امل��دارة
بشكل جيد ،باإلضافة إلى البيئة التشغيلية املستقرة
في الكويت.
ورأت «ف �ي �ت��ش» أن م�خ��اط��ر ال�س�ي��ول��ة ل�ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
ال ��دول ��ي م ��ازال ��ت م �ق �ي��دة ،م�ب�ي�ن��ة أن إص � ��دار ص�ك��وك
ال�ش��ري�ح��ة األول� ��ى م��ن رأس امل ��ال بقيمة  300مليون
دوالر أميركي خالل الربع الثاني من عام  ،2019أعاد
ل�ل�ب�ن��ك ن�س��ب ال�ش��ري�ح��ة األول � ��ى وم �ع��دل ك�ف��اي��ة رأس
املال عند  19.5%و 20.7%على التوالي كما في نهاية
النصف األول من عام .2019
ك� �م ��ا أك � � ��دت ال� ��وك� ��ال� ��ة أي � �ض� ��ًا ت �غ �ط �ي��ة م �خ �ص �ص��ات
ال�ت�م��وي�لات امل�ن�خ�ف�ض��ة ال�ق�ي�م��ة ستستمر ب��االرت�ف��اع
نتيجة املعايير الدولية بسبب اإلج ��راءات الحكيمة
ال�ت��ي ي�ت�خ��ذه��ا ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وال �ت��ي تتطلب
تكوين مخصصات عامة احترازية .تعتبر فيتش أن
هذا ضروري لتخفيف التركزات العالية للبنك.
وبهذا الصدد ،قال رئيس مجلس إدارة ( )KIBالشيخ
م�ح�م��د ال� �ج ��راح ال �ص �ب��اح« :ي �ع �ك��س ه ��ذا ال�ت�ص�ن�ي��ف
االئ�ت�م��ان��ي األخ �ي��ر امل�ك��ان��ة امل�م�ي��زة ل �ـ ( )KIBويسلط
الضوء على املتانة املالية وسالمة استراتيجية النمو
ل��دى مصرفنا .إن ه��ذه االستراتيجية وال�ت��ي ال ت��زال
ّقيد التنفيذ تهدف إل��ى تلبية االحتياجات املتغيرة
لعمالئنا ،من خ�لال تبني أح��دث التقنيات والحلول
الرقمية التي يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي

محمد الجراح

الجراح :تصنيف يعكس
مكانة البنك المميزة
ومتانته المالية وسالمة
إستراتيجية النمو لديه
أي مكان وذلك لتلبية حاجات عمالئنا».
وأض��اف ال�ج��راح« :أن القطاع املصرفي العاملي يجب
أن يتطور بطريقة متوافقة م��ع املستقبل ،وف��ي هذه
الجهود ،قام ( )KIBباستثمارات متميزة في تطوير
البنية التحتية لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،وتبسيط
ال �ن �ظ��م وال �ع �م �ل �ي��ات وذل � ��ك ل �ت��وف �ي��ر ت �ج��رب��ة رق�م�ي��ة
ً
للعمالء» .واختتم رئيس مجلس اإلدارة حديثه قائال:
خالل السنوات األخيرة ،حصد ( )KIBمجموعة كبيرة
م��ن ال�ج��وائ��ز املحلية واإلقليمية والعاملية املتميزة،
والتي تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات املشرفة.
وتشمل أح��دث ه��ذه اإلن �ج��ازات حصوله على جائزة
«أف�ض��ل ب�ن��ك إس�لام��ي ف��ي ال�ك��وي��ت» وج��ائ��زة «أف�ض��ل
ّ
جائزة«التميز في
بنك إسالمي في الخليج» ،وأيضًا
املنتجات وال�خ��دم��ات املصرفية اإلس�لام�ي��ة» م��ن قبل
االتحاد الدولي للمصرفيني العرب.

ملخص تصنيف
«فيتش» لـ KIB
• تثبيت تصنيف قدرة املصدر على الوفاء
ب��ال�ت��زام��ات��ه ط��وي�ل��ة األج ��ل ع�ن��د « »+Aمع
نظرة مستقبلية «مستقرة».
• تثبيت تصنيف قدرة املصدر على الوفاء
بالتزاماته قصيرة األجل عند «.»F1
• ت�ث�ب�ي��ت ت�ص�ن�ي��ف ال �ق��درة ال��ذات �ي��ة للبنك
عند«.»-bb
• تثبيت تصنيف الدعم عند«.»1
• تثبيت تصنيف الحد األدن��ى م��ن الدعم
عند «.»+A
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«الغرفة» تستقبل السفير أبو شتال

الغانم :تشجيع إقامة
معارض للمنتجات األردنية

في األنظمة األمنية من «مايلستون»

«األفنيوز» يحصد جائزة أفضل
وجهة تسوق في الشرق األوسط

الغانم مستقبالً السفير األردني

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
ال�ك��وي��ت ع�ل��ي ال�غ��ان��م ص �ب��اح أم��س س�ف�ي��ر اململكة
األردن �ي��ة الهاشمية ل��دى دول��ة ال�ك��وي��ت صقر أبو
شتال ،بحضور املدير العام للغرفة رباح الرباح.
وب�ح��ث ال�غ��ان��م م��ع السفير األردن ��ي سبل تكثيف
التبادل التجاري وتنشيط العالقات االقتصادية
وإق� ��ام� ��ة م� �ش ��روع ��ات اس �ت �ث �م��اري��ة م �ش �ت��رك��ة ب�ين
البلدين الشقيقني ،كما ج��رت مناقشة أه��م قنوات
ت �ع��ري��ف أص� �ح ��اب األع� �م ��ال ف ��ي ال �ب �ل��دي��ن ب��امل �ن��اخ
االق�ت�ص��ادي وتشجيع إق��ام��ة م�ع��ارض للمنتجات
األردنية في دولة الكويت ،موضحًا أن الغرفة على
أتم االستعداد لتقديم خدماتها للشركات األردنية،
واستقبال الوفود التجارية ونشر فرص التعاون
االستثمارية املتاحة على أعضائها املهتمني.
ومن جانبه ،أكد أبو شتال سعي السفارة الدائم
ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ال �ق��ائ��م ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ف��ي ش �ت��ى ال �ق �ط��اع��ات ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أه �م �ي��ة ال�ع�م��ل

امل�ش�ت��رك ب�ين ال�غ��رف��ة وال �س �ف��ارة لتنمية ال�ت�ع��اون
ال�ث �ن��ائ��ي وزي � ��ادة االس �ت �ث �م��ارات امل �ش �ت��رك��ة ،وذل��ك
م��ن خ�ل�ال ت �ب��ادل زي� � ��ارات ال ��وف ��ود ال �ت �ج��اري��ة بني
ال� �ط ��رف�ي�ن واس � �ت � �ع� ��راض اإلم � �ك� ��ان� ��ات ال� �ت ��ي ي�ج��ب
استغاللها لتعزيز ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة .وأوض��ح
أن م��ؤس�س��ة تشجيع االس�ت�ث�م��ار ب � ��األردن تعتزم
تنظيم زي��ارة وف��د اق�ت�ص��ادي أردن��ي إل��ى الكويت
خالل العام املقبل إلقامة ملتقى استثماري أردني
يتم من خالله ع��رض ف��رص التعاون االستثماري
والتجاري املشترك.
وفي نهاية اللقاء أبدى الغانم اهتمامه وترحيبه
بزيارة الوفد االقتصادي األردن��ي املرتقبة ،مؤكدًا
أن الغرفة لن تألو جهدًا في إنجاح امللتقى وتحقيق
أهدافه املنشودة.
وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة
وصناعة الكويت على تعاونها الدائم ،وما تقدمه
من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين.

مجلس الوزراء يعتمد مرسوم
تعيين نمر الصباح وكي ً
ال لـ «النفط»
اعتمد مجلس ال ��وزراء مرسوما أميريا بتعيني
ال �ش �ي��خ د .ن �م��ر ال �ص �ب��اح ب�م�ن�ص��ب وك �ي��ل وزارة
النفط ،وذلك بناء على املرسوم األميري رقم ،250
الصادر عن مجلس ال��وزراء بتاريخ  22سبتمبر
املاضي.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي ،أم��س ،ان
د .نمر الصباح يعد من الشخصيات املشهود لها
باإلنجاز والكفاءة وعضو فعال بتمثيل الكويت
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن الجمعيات وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة،
ول� ��دي� ��ه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �س ��اه� �م ��ات ف� ��ي ال �ب �ح��وث
العلمية ،حيث حصل على العديد من الدرجات
العلمية املتخصصة والخبرات الوظيفية .وتقلد
الصباح العديد من املناصب في وزارة التجارة
والصناعة الكويتية إلى أن أصبح وكيال لوزارة
النفط.

نمر الصباح

لضغوط ج��راء تباطؤ االقتصاد وتراجع القطاع
ال �ع �ق��اري ،وه��و م��ا دف��ع وك��ال��ة التصنيف فيتش
ّ
إل��ى التحذير من مخاطر تتعلق بجودة األص��ول
املصرفية في البالد.
وف��ي تقريره السنوي ل�ع��ام  ،2018ذك��ر ستاندرد
ت � �ش� ��ارت� ��رد دول� � � ��ة اإلم � � � � � ��ارات ك � ��إح � ��دى األس� � � ��واق
املنخفضة العائد .وقال التقرير إن دخل التشغيل
لستاندرد تشارترد ف��ي اإلم ��ارات ف��ي  2018هبط
إل��ى  637مليون دوالر م��ن  733مليون دوالر في
العام السابق( .رويترز)

خفض توقعات نمو التجارة العالمية
إلى %1.2
ّ
خ��ف�ض��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ت��وق�ع��ات�ه��ا لنمو
التجارة الدولية ه��ذا ال�ع��ام بأكثر م��ن النصف أم��س،
وق ��ال ��ت إن امل ��زي ��د م ��ن ج� ��والت ال ��رس ��وم واإلج � � ��راءات
االن�ت�ق��ام�ي��ة وت�ب��اط��ؤ االق�ت�ص��اد وان�ف�ص��ال بريطانيا
عن االتحاد األوروب��ي بشكل غير منظم ،ربما تؤدي
جميعها إلى مزيد من الخفض في توقعات النمو.
وأض��اف��ت امل�ن�ظ�م��ة أن �ه��ا ت�ت��وق��ع اآلن زي� ��ادة ال�ت�ج��ارة
الدولية بنسبة  1.2في املئة هذا العام ،مقابل توقعات
س��اب �ق��ة ل �ه��ا ف��ي أب��ري��ل ب��ارت �ف��اع ق� ��دره  2.6ف��ي امل �ئ��ة.
وبلغ نمو التجارة العاملية ثالثة في املئة في .2018
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ع ��ام  ،2020ت�ت��وق��ع م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ج��ارة

العاملية نموا قدره  2.7في املئة ،مقابل ثالثة في املئة
ف��ي ت �ق��دي��رات س��اب�ق��ة .وق ��ال روب��رت��و أزي �ف �ي��دو امل��دي��ر
العام ملنظمة التجارة الدولية في بيان «األف��ق القاتم
ل�ل�ت�ج��ارة غ�ي��ر م�ش�ج��ع ،لكنه م�ت��وق��ع» ،مطالبا ال��دول
األعضاء بحل الخالفات التجارية والتعاون إلصالح
املنظمة .وق��ال��ت منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية إن خفض
ت��وق�ع��ات�ه��ا ي�ع�ك��س ت �ق��دي��رات ب�ن�م��و أب �ط��أ ل�لاق�ت�ص��اد
العاملي ،ويرجع ذل��ك جزئيا إل��ى التوترات التجارية،
وأيضا بسبب عوامل هيكلية وأخرى مرتبطة بالدورة
االقتصادية ،وف��ي أوروب��ا ،بفعل الضبابية املرتبطة
بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي( .رويترز)

انكماش أنشطة المصانع في اليورو
أظهر مسح يقيس االنتاج أن أنشطة املصانع انكمشت
في منطقة اليورو بأكبر نسبة في نحو سبعة أعوام
الشهر املاضي ،ما يلمح إلى أنه لن يكون هناك تحسن
في أي وق��ت قريب .وسجلت ال�ق��راءة النهائية ملؤشر
آي.ات� � ��ش.اس م��ارك��ت مل��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات ف��ي ال�ق�ط��اع
الصناعي  ،45.7وه��ي أعلى قليال من ال�ق��راءة األولية
عند  ،45.6لكنها األقل منذ أكتوبر  ،2012كما أنها تقل
كثيرا عن مستوى الخمسني نقطة الفاصل بني النمو
واالنكماش .وه��وى مؤشر يقيس اإلنتاج ويستخدم
في املؤشر املجمع ملديري املشتريات ال��ذي من املقرر

أن� ��ه ص� ��در ي� ��وم ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي ،وي �ع ��د م�ق�ي��اس��ا
جيدا لسالمة االقتصاد ،إلى  46.1من  ،47.9وهو أقل
مستوى منذ ديسمبر  2012وه��و الشهر ال�ث��ام��ن له
دون مستوى الخمسني نقطة.
وق � ��ال ك��ري��س ول �ي��ام �س��ون ك �ب �ي��ر اق �ت �ص��ادي��ي ق�ط��اع
األعمال في آي.اتش.اس ماركت «صحة قطاع الصناعة
ف��ي منطقة ال�ي��ورو ت��ده��ورت م��ن سيئ إل��ى أس��وأ في
سبتمبر .وم��ن امل��رج��ح أن املستقبل سيشهد م��ا هو
أسوأ مع مزيد من التدهور في املؤشرات املستقبلية
خالل الشهر»( .أ ف ب)

تسلم الجائزة

م��ن اإلج� ��راء ات األم�ن�ي��ة لتكون على
ج �ه��وزي��ة ت��ام��ة ف ��ي ح� ��ال وق� ��وع أي
ح ��وادث تتعلق ب��ال�س�لام��ة ،وتلتزم
اإلدارة أيضا بضمان أعلى مستوى
للسالمة ،حيث يعتبر األڤنيوز أكبر
مركز تسوق من حيث عدد كاميرات
امل � ��راق� � �ب � ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى ال � �ش� ��رق

األوس� � � � ��ط ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ت ��زوي ��د
غ� ��رف ك ��ام� �ي ��رات امل ��راق� �ب ��ة ال �خ��اص��ة
باألڤنيوز بأنظمة التحكم املتطورة
ذات الجودة ومعايير األمن العالية،
إض��اف��ة إل��ى وج��ود أرب�ع��ة ماسحات
ض� ��وئ � �ي ��ة أم � �ن � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ب� ��واب� ��ات
الرئيسية في األڤنيوز.

كما ي�ت��واف��ر ع��دد كبير م��ن موظفي
األم� ��ن م�ن�ت�ش��ري��ن ف��ي ج�م�ي��ع أن�ح��اء
األڤنيوز بما يشمل مكتبا للشرطة،
ال� ��ذي ي �ش��ارك ب�م�س��ؤول�ي��ات وم�ه��ام
ع ��دي ��دة ت � �ت� ��راوح ب�ي�ن ال �ح �م��اي��ة م��ن
وقائع السرقة إلى التعامل مع وقائع
التدخني أو األطفال املفقودين.

مع «تاتا باور» و ICICIوصندوق االحتياطي العماني

تحالف هيئة االستثمار يستحوذ
على  %75من شركة طاقة هندية
حسام علم الدين

«ستاندرد تشارترد»
يشطب  100وظيفة في اإلمارات
قالت مصادر مطلعة إن وحدة لستاندرد تشارترد
ق�ل�ص��ت أك �ث��ر م��ن م �ئ��ة وظ �ي �ف��ة ف��ي ق �ط��اع أن�ش�ط��ة
التجزئة في دولة اإلم��ارات العربية املتحدة خالل
ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي .وت �ت��وس��ع ال �ب �ن��وك ف��ي اإلم � ��ارات
في العمليات املصرفية الرقمية وإسناد األعمال
الداعمة ألماكن منخفضة التكلفة مثل الهند .ولم
يؤكد ستاندرد تشارترد خفض الوظائف ،ولكنه
ق��ال في رسالة الكترونية «ن��راج��ع بشكل مستمر
أنشطتنا ون�س��رع خطى ال�ت�ح��ول نحو (أنشطة)
رقمية وم��ا يفضله العمالء» .وتعرضت األنشطة

أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة امل � �ب� ��ان� ��ي ع � ��ن ف ��وز
األڤ � �ن � �ي� ��وز ب� �ج ��ائ ��زة أف� �ض ��ل وج �ه��ة
ت � �س� ��وق ف � ��ي ال� � �ش � ��رق األوس� � � � ��ط ف��ي
األنظمة األمنية م��ن حيث أع��داده��ا
ون��وع �ي��ات �ه��ا وت ��راب� �ط� �ه ��ا م ��ع ب�ق�ي��ة
األن� �ظ� �م ��ة األم� �ن� �ي ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة ل �ع��ام
 .2018ج��اء ال�ت�ك��ري��م م��ن ق�ب��ل شركة
م��اي �ل �س �ت��ون ال �ع��امل �ي��ة وه� ��ي ش��رك��ة
رائ� ��دة ع��امل� ً�ي��ا ض�م��ن ب��رن��ام��ج إدارة
ال �ف �ي��دي��وه��ات امل �ف �ت��وح��ة ل�ل�م��راق�ب��ة
ب��ال �ف �ي��دي��و ع� �ل ��ى ش �ب �ك��ة  ،IPوه ��ي
مكرسة لتقديم برامج عالية الجودة
ل� ��دم� ��ج ح � �ل� ��ول ال� �ف� �ي ��دي ��و ال� �خ ��اص ��ة
باألمن والسالمة.
تهتم إدارة األڤنيوز بضمان صحة
وس �ل��ام � ��ة امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن وال � � � � ��زوار
واملوظفني ،من خالل تطبيق العديد

قال موقع  equitybulls.comإن محكمة
هندية وافقت على نقل ملكية  75في
املئة من شركة «براياغراج» للطاقة،
إل ��ى «ري �ن��اس �ن��ت» ،ال�ت��اب�ع��ة بنسبة
 100في املئة لـ «ريسرجنت للطاقة»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال�ص�ف�ق��ة س�ت�ت��م من
دون تخفيض التعريفات املعتمدة.
وق��ال املوقع إن «ب��راي��اغ��راج» تمتلك

وت��دي��ر م �ش��روع ط��اق��ة ب �ق��درة 1980
ميغاواط في والية «أوتار براديش»
ال � �ه � �ن� ��دي� ��ة ،ك � �م� ��ا ان «ري� �س ��رج� �ن ��ت
للطاقة» هي تحالف مشترك لشراء
أص��ول في قطاع الطاقة الهندي تم
تأسيسه بني «تاتا ب��اور» الهندية،
وب� �ن ��ك  ICICIوه� �ي� �ئ ��ة االس �ت �ث �م��ار
ال �ك��وي �ت �ي��ة وص � �ن� ��دوق االح �ت �ي��اط��ي
العام العماني.
وت ��م اخ �ت �ي��ار «ري�س��رج�ن��ت للطاقة»
لنجاحها ف��ي ت�ق��دي��م ع��رض ل�ش��راء

م ��وج ��ودات «ب ��راي ��اغ ��راج» ،ووق �ع��ت
اتفاقية ش��راء األسهم مع املقرضني
ل �ش��راء  75ف��ي امل �ئ��ة م��ن م��وج��ودات
ال� �ش ��رك ��ة األول � � � ��ى وك� ��ان� ��ت م��واف �ق��ة
ال�ج �ه��ات التنظيمية أح ��د ال �ش��روط
إلتمام الصفقة.
وقال برافير سينها ،املدير التنفيذي
وال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ل �ـ «ت ��ات ��ا ب � ��اور»:
إن م��واف �ق��ة امل�ح�ك�م��ة ال �ه �ن��دي��ة على
ه��ذه الصفقة تطور إيجابي لقطاع
ال �ط��اق��ة وت��وف �ي��ر ب�ي�ئ��ة اس�ت�ث�م��اري��ة

ج�ي��دة مل�ق��دم��ي ال �ع��روض للمشاركة
ف��ي ش��راء أص��ول م��ن ه��ذا ال�ن��وع في
البالد.
وأشار املوقع إلى أنه مع هذا التطور
ت�ت�ط�ل��ع «ري �س��رج �ن��ت ل �ل �ط��اق��ة» إل��ى
االنتهاء م��ن ه��ذه الصفقة ف��ي أق��رب
وق ��ت واس �ت �ك �م��ال االس �ت �ح��واذ على
«ب ��راي ��اغ ��راج» وت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق��رار
وت�ح�س�ين ع�م�ل�ي��ات م �ش��روع الطاقة
وس��د ال�ف�ج��وة امل �ت��زاي��دة للطاقة في
والية «أوتار براديش».

الخاص بإثبات حالة

«الجزيرة» :حكم بانتهاء دعوى «الدفاع»
أ ع �ل �ن��ت ش ��ر ك ��ة ط� �ي ��ران ا ل� �ج ��ز ي ��رة ع ��ن ح �ك��م
ا مل �ح �ك �م��ة ا ل �ك �ل �ي��ة ا ل� ��دا ئ� ��رة ( م �س �ت �ع �ج��ل ،)3
ا ل �ص��ادر ف��ي  16س�ب�ت�م�ب��ر  ،2019ب��ا ن�ت�ه��اء
ا ل��د ع��وى ا مل��ر ف��و ع��ة م��ن و ك�ي��ل وزارة ا ل��د ف��اع
ضد املمثل القانوني للشركة بصفته.

و ق��ا ل��ت ط �ي��ران ا ل �ج��ز ي��رة ف��ي ا ف �ص��اح ع�ل��ى
م � ��و ق � ��ع ا ل � � �ب� � ��ور ص� � ��ة ا م� � � � ��س ،إن م� ��و ض� ��وع
ا ل� �ق� �ض� �ي ��ة ا ل� � ��ذي ت� ��م ا ل� �ف� �ص ��ل ف� �ي ��ه؛ ي �ت �ع �ل��ق
بدعوى إثبات حالة.
وأ ف � � ��ادت ب� �ع ��دم و ج � ��ود أ ث� ��ر م ��ا ل ��ي ل �ل �ح �ك��م

ا ل � �س� ��ا ب� ��ق ع � �ل� ��ى ا مل � ��ر ك � ��ز ا مل � ��ا ل � ��ي ل� �ل� �ش ��ر ك ��ة،
م��و ض�ح��ة ب��أ ن��ه س�ت�ت��م م�ت��ا ب�ع��ة ق�ض�ي��ة ب��ذات
ا ل� �ط� �ل� �ب ��ات ب� �ش� �ك ��ل م ��و ض ��و ع ��ي ف� ��ي د ع� ��وى
ع ��اد ي ��ة ر ق ��م (  )2019/2014أ م� ��ام ا مل �ح �ك �م��ة
ا لكلية .

إفصاحات
«نور» :تخارج من شركة زميلة
أعلنت شركة نور لالستثمار املالي عن توقيع عقد تخارج من حصة لها في
شركة زميلة غير م��درج��ة ملصلحة ط��رف ذي صلة (الشركة االم) بقيمة 3
ماليني دينار ،على ان تكون قيمة الصفقة عبارة عن سداد مبكر لجزء من
رصيد املديونية القائمة على «نور» ملصلحة الشركة األم .وقالت الشركة في
ب�ي��ان للبورصة ام��س ،ان��ه سيتم ادراج الصفقة خ�لال ال��رب��ع الثالث ف��ي حال
استكملت االج��راءات الرسمية لنقل امللكية قبل تاريخ البيانات املالية للربع
الثالث املنتهي في  30سبتمبر .2019
الى ذل��ك ،أعلنت شركة نور لالستثمار املالي عن قيامها بسداد مبلغ  555ألف
دينار سدادًا مبكرًا لجزء من املديونيات القائمة على الشركة للجهات الدائنة.
وق��ال��ت ف��ي ب�ي��ان ل�ل�ب��ورص��ة أم ��س ،إن ال �س��داد سيترتب عليه ان�خ�ف��اض رصيد
املديونية على الشركة بقيمة  555ألف دينار.

«أسيكو» تستحوذ على «أصالن العقارية»
أ ع�ل�ن��ت ش��ر ك��ة أ س�ي�ك��و للصناعات ع��ن ت��و ق�ي��ع ا ل�ع�ق��د ا ل�ن�ه��ا ئ��ي ل�ش��راء كامل
ا ل �ح �ص��ص ف��ي ش��ر ك��ة أ ص�ل�ان ا ل �ع �ق��ار ي��ة ،و ق��ا ل��ت ان ق �ي �م��ة ا ل �ص �ف �ق��ة ت�ب�ل��غ
 181.49ألف دينار.
وأضافت الشركة :ستصبح كامل ملكية اسيكو للصناعات في اسيكو لالنشاءات
ملكية مباشرة و(غير مباشرة عن طريق شركة أص�لان) تقدر بـ  %70بحيث
يصبح تصنيف شركة أسيكو لالنشاءات شركة تابعة.
وق��ال��ت ف��ي اف�ص��اح للبورصة ام��س ،ان صفقة االس�ت�ح��واذ على شركة اص�لان
سيكون لها اثر ايجابي على اداء الشركة في الربع الرابع من العام الحالي.

زيادة رأسمال «مينا هومز»
بـ  10.9ماليين دينار
أعلنت شركة العقارات املتحدة أن مجلس إدارة شركة مينا
ه��وم��ز ال�ع�ق��اري��ة ،ال��زم�ي�ل��ة للمجموعة وامل�م�ل��وك��ة ل�ه��ا بنسبة
 ،%33.33ق��رر باجتماعه اول م��ن ام ��س ،زي ��ادة رأس امل��ال
بمقدار  10.985ماليني دينار.
�ورص��ة ام��س إن
�
ب
�
ل
ا
�ع
�
ق
�و
�
م
�ى
�
ل
�
ع
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي اف �ص��اح
ُ
رأسمال «مينا هومز» سيصبح بعد الزيادة املقررة 48.677
مليون دينار .وأوضحت أن أثر الزيادة سينعكس على املركز
املالي لـشركة العقارات املتحدة ،وذلك بزيادة االستثمار في
الشركة الزميلة وانخفاض مديونياتها لدى شركة العقارات
امل�ت�ح��دة ب�م�ق��دار  3.662م�لاي�ين دي �ن��ار ،وال �ت��ي تمثل حصة
الشركة في مقدار الزيادة برأسمال «مينا هومز».

انسحاب «المنتجعات»
في  9يناير 2020
اع �ل �ن��ت ال �ش��رك��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�ج�ع��ات ع��ن م��واف �ق��ة مجلس
مفوضي هيئة اس��واق امل��ال على طلب الشركة باالنسحاب
االختياري من  ،علما ان الشركة ح��ددت تاريخ االنسحاب
بنهاية دوام يوم الخميس املوافق  9يناير .2020
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دراسة

مقترح تأميني

تعويض إنهاء الخدمة عند اإلحالة إلى التقاعد
¶ هناك في العالم تعويضات مقابل ما قد يسمى «الفصل غير التأديبي»
يدور جدل كبير حول موضوع
االستبدال والقروض الحسنة التي
يجب أن تقدمها التأمينات للجميع
من دون أن يتم التركيز على فئة 60
سنة فأكبر التي تطبق عليها فوائد
فاحشة في االستبدال .وهي الفئة
ذاتها التي ال تستطيع االقتراض
بسهولة من البنوك .فليس من
المنطق أن تنافس التأمينات البنوك
وليس من المنطق أيضا أن تقدم
خدمة القروض الحسنة الميسرة في
السداد لمن ال يحتاجها .مع العلم أن
العديد من البنوك الكويتية تعطي
قرضا من دون فوائد لفئات من
العمالء الكويتيين يصل إلى  15ألف
دينار.
بينما يدور جدل كبير حول مقترحات تقدم مزايا
لجميع امل��واط��ن�ين امل��ت��ق��اع��دي��ن أو ح��ت��ى امل��وظ��ف�ين،
إال أن هناك ح��االت خاصة بالعديد من املواطنني
لو تم طرحها ومعالجتها لكان قبولها أكبر نظرا
لكونها منطقية أكثر ،ولكان حالنا أفضل مما هو
عليه اآلن نظرا ألنها تعالج مشكلة حقيقية تمس
بعض املواطنني .كمثال على هذه الحاالت السابقة
ن��ج��د أن ه��ن��اك ظ��ل��م��ا ي��ق��ع ع��ل��ى امل��ح��ال�ين للتقاعد
قد يحرمهم من مبالغ كبيرة كانت ستمثل زي��ادة
ف��ي امل��ع��اش ال��ت��ق��اع��دي ال��ش��ه��ري فيما ل��و ت��ق��اع��دوا
برغبتهم بعد االستمرار بالخدمة لسنوات.
م����ن امل����ت����ع����ارف ع���ل���ي���ه أن االح���������االت ل���ل���ت���ق���اع���د ف��ي
الحكومة تكون مل��ن أت��م  30سنة بالخدمة أو أكثر
شريطة أن يصل للسن التي تؤهله للحصول على
معاش أساسي غير مخصوم .وهنا يجب االنتباه
إلى أن املعاش التقاعدي الشامل عبارة عن:

1

معاش أس��اس��ي :وه����و ي��م��ث��ل ن��س��ب��ة من
ال�����رات�����ب األس�����اس�����ي م���ض���اف���ا ال����ي����ه ال����ع��ل�اوة
االج��ت��م��اع��ي��ة وع��ل��اوة األب���ن���اء ب��س��ق��ف 1500
دي����ن����ار .ت���ب���دأ ال��ن��س��ب��ة م���ن  65%مل���ن ات����م 15
سنة خدمة وتصل إلى  95%ملن أتم  30سنة
خدمة .ولذلك نجد اإلحالة للتقاعد تتم بعد
 30س��ن��ة خ��دم��ة أي ع��ن��د ب��ل��وغ ال��ح��د األع��ل��ى
لنسبة املعاش األساسي.

2

معاش تكميلي :وهو يمثل معاشا مبنيا
على تجميع االستقطاعات من ال��ب��دالت في
الراتب بسقف للراتب املستقطع منه وليس
للمعاش ي��ص��ل إل���ى  1250دي���ن���ارا .أي ليس
هناك سقف للمعاش التكميلي ألن املدخرات
ال���ت���ي ت��ت��ج��م��ع ش���ه���ري���ا م����ن االس��ت��ق��ط��اع��ات
ليس لها س��ق��ف .ويعتمد ح��س��اب وتحويل
امل����دخ����رات إل����ى م��ع��اش ت��ق��اع��دي ع��ل��ى ال��س��ن
عند التقاعد وس��ن��وات الخدمة ،حيث يزيد
املعاش التكميلي بزيادتهم.

3

ً
 120دي��ن� ً
دينارا
�ارا غ�لاء معيشة و50
دعم مالي.

4

 12.5%زيادة على المعاش الكلي.

المعاش التكميلي
سندع املكونات السابقة للمعاش التقاعدي ونركز
فقط على املعاش التكميلي الذي يتركز في طريقة
حسابه على ثالثة عوامل رئيسية وه��ي :متوسط
ال��رات��ب التكميلي ط���وال ف��ت��رة االش��ت��راك ،وس��ن��وات
االش������ت������راك ف�����ي ال����ت����أم��ي�ن ال���ت���ك���م���ي���ل���ي أي س���ن���وات
الخدمة ملن تعني بعد  1995والسن عند التقاعد أو
استحقاق املعاش التقاعدي.
ال��ف��رق ف��ي امل��ع��اش التكميلي ب�ين اإلح��ال��ة للتقاعد
وان��ت��ه��اء الخدمة ببلوغ السن القانونية وه��ي 65
ألغلب الوظائف.
ب���دأ ال��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ت��أم�ين التكميلي س��ن��ة ،1995
وع��ل��ى عكس ن��ظ��ام ال��ت��أم�ين األس��اس��ي ال���ذي يحدد
سقفا أع��ل��ى للمعاش التقاعدي األس��اس��ي ب��ـ 95%
من الراتب األساسي والعالوة االجتماعية وعالوة
األوالد ي��س��ت��ح��ق ع���ن���د  30س���ن���ة خ����دم����ة ،ي��ع��ت��م��د
ن��ظ��ام ال��ت��أم�ين التكميلي على تحديد سقف أعلى
للراتب املستقطع منه ،ويعتمد كذلك على تجميع
االس��ت��ق��ط��اع��ات ك���م���دخ���رات ي��ت��م ت��ح��وي��ل��ه��ا مل��ع��اش
ليس له سقف عند التقاعد .ويرتفع معدل تحويل
هذه املدخرات إلى معاش بارتفاع السن وسنوات
ال��خ��دم��ة ع��ن��د ال��ت��ق��اع��د أو ع��ن��د اس��ت��ح��ق��اق امل��ع��اش
التكميلي.

بعض األمثلة
ن���ظ���رًا ال����ى ك����ون ن���ظ���ام ال��ـ��ت��أم�ين ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ح��دي��ث��ا
نسبيا ،فسنجد أن التشريعات واألنظمة السابقة
وح���ت���ى ال���ح���دي���ث م��ن��ه��ا ت���رك���ز ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ت��أم�ين
األس���اس���ي .وب��ال��ت��ال��ي ج���رى اغ���ف���ال ت��أث��ي��ر امل��ع��اش
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ع��ل��ى اج��م��ال��ي امل���ع���اش ال��ت��ق��اع��دي عند
اإلحالة إلى التقاعد ،وجرت إحالة من أتم  30سنة
خ��دم��ة للتقاعد على بلوغه ال��ح��د األق��ص��ى لنسبة
املعاش األساسي .وهنا يجب توضيح بعض أمثلة
للمعاش التقاعدي ف��ي م��ا ل��و أت��م امل��وظ��ف خدمته
حتى السن االجبارية لترك الخدمة وهي  65سنة

محمد رمضان

ألغلبية الوظائف:
 - 1ب��اف��ت��راض س��ن��ة  2015ه��ي س��ن��ة اإلح���ال���ة إل��ى
التقاعد عند نهايتها ،ج��رت إحالة موظف عمره
 53سنة وأت��م  30سنة خدمة إل��ى التقاعد .كانت
م��دة اش��ت��راك��ه بالتأمني التكميلي  20سنة نظرا
لبداية العمل به منذ  .1995وكان راتبه التكميلي
عند الحد األعلى أي  1250دينارًا ،فسنجد التالي:
ع��ن��د اف���ت���راض م��ت��وس��ط ال���رات���ب ال��ت��ك��م��ي��ل��ي خ�لال
فترة االشتراك بـ 500دينار ،فإن معاشه التقاعدي
التكميلي سيكون  284دينارًا ،ولو استمر بالخدمة
لسن ال��ـ  65بنفس ال��رات��ب التكميلي األخ��ي��ر وهو
 1250دي���ن���ارًا ،ف��س��ي��ك��ون م��ع��اش��ه ال��ت��ك��م��ي��ل��ي عند
ال��ت��ق��اع��د  1350دي���ن���ارًا أو  4.75أض���ع���اف امل��ع��اش
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ع��ن��د اإلح���ال���ة إل����ى ال��ت��ق��اع��د .ول����و ك��ان
متوسط ال��رات��ب التكميلي خ�لال ف��ت��رة االش��ت��راك
ه��و  700دي��ن��ار ،ف��إن معاشه التقاعدي التكميلي
عند اإلحالة إلى التقاعد سيكون  398دينارًا ،ولو
اس��ت��م��ر ب��ال��خ��دم��ة ل��س��ن ال���ـ  ،65ف��س��ي��ك��ون معاشه

◄

البحرين تعوِّ ض من تحيله
للتقاعد بسبب فقدانهم
زيادة المعاش التكميلي
عند االستمرار بالخدمة

◄

المعاش التكميلي ليس له
سقف وممكن إلى آالف
الدنانير عند التقاعد في
سن متأخرة

◄

البنوك في الكويت ُتقرض من
دون فوائد ..فلماذا يحاولون منح
جميع المواطنين قروضا ً حسنة
من «التأمينات»؟

◄

أكثر المتضررين من أحيلوا إلى التقاعد في
السنوات الماضية ألن مدة اشتراكهم في التأمين
التكميلي قليلة وسن تقاعدهم أقل من 55

؟

التكميلي  1566دي��ن��ارًا أو  3.93أض��ع��اف املعاش
التكميلي عند اإلحالة إلى التقاعد.
 - 2ب��اف��ت��راض سنة  2025ه��ي سنة اإلح��ال��ة إلى
ال���ت���ق���اع���د ع���ن���د ن���ه���اي���ت���ه���ا ،ج�����رت إح����ال����ة م��وظ��ف

عمره  55سنة وأت��م  30سنة خدمة إل��ى التقاعد.
كانت م��دة اشتراكه بالتأمني التكميلي  30سنة
ن��ظ��را ل��ب��داي��ة ال��ع��م��ل ب��ه م��ن��ذ  .1995وك����ان رات��ب��ه
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ع��ن��د ال��ح��د األع���ل���ى أي  1250دي���ن���ارًا،
فسنجد ال��ت��ال��ي :ع��ن��د اف���ت���راض م��ت��وس��ط ال��رات��ب

جدول يبين تأثير تأخير التقاعد في المعاش التكميلي ،الذي بدأ االشتراك به من سنة  1995مقارنة
بإحالة افتراضية للتقاعد جرت بنهاية سنة  2015بعمر  53سنة و 30سنة خدمة و 20سنة اشتراكا ً بالتأمين
التكميلي ،وبمرتب تكميلي أخير مستمر  1250ديناراً
سنوات االشتراك
(سنوات الخدمة
 30سنة بافتراض
سنة االحالة )2015

السن
عند
التقاعد

متوسط الراتب التكميلي عند
اإلحالة للتقاعد  500دينار

متوسط الراتب التكميلي عند
اإلحالة للتقاعد  700دينار

متوسط الراتب التكميلي عند
اإلحالة للتقاعد  900دينار

متوسط الراتب
التكميلي مع
االستمرار بالخدمة

المعاش
التكميلي

متوسط الراتب
التكميلي مع
االستمرار بالخدمة

المعاش
التكميلي

20

53

500

284

700

398

900

21

54

536

334

726

453

917

571

22

55

568

388

750

512

932

636

23

56

598

445

772

575

946

704

24

57

625

507

792

642

958

778

25

58

650

574

810

715

970

856

26

59

673

645

827

793

981

941

27

60

694

722

843

876

991

1031

28

61

714

822

857

986

1000

1150

29

62

733

932

871

1108

1009

1283

30

63

750

1056

883

1244

1017

1431

31

64

766

1194

895

1396

1024

1597

32

65

781

1350

906

1566

1031

1782

متوسط الراتب
التكميلي مع
االستمرار بالخدمة

المعاش
التكميلي

512
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جدول يبين تأثير تأخير التقاعد في المعاش التكميلي الذي بدأ االشتراك به من سنة  1995مقارنة
بإحالة افتراضية للتقاعد تجرى بعد سنة  2025بعمر  55سنة و 30سنة خدمة و 30سنة اشتراكا ً بالتأمين
التكميلي وبمرتب تكميلي أخير مستمر  1250ديناراً
سنوات االشتراك
(تساوي سنوات
الخدمة بعد سنة
)2025

السن
عند
التقاعد

متوسط الراتب التكميلي عند
اإلحالة للتقاعد  600دينار

متوسط الراتب التكميلي عند
اإلحالة للتقاعد  800دينار

متوسط الراتب التكميلي عند
اإلحالة للتقاعد  1000دينار

متوسط الراتب
التكميلي مع
االستمرار بالخدمة

المعاش
التكميلي

متوسط الراتب
التكميلي مع
االستمرار بالخدمة

المعاش
التكميلي

متوسط الراتب
التكميلي مع
االستمرار بالخدمة

المعاش
التكميلي

30

55

600

630

800

840

1000

1050

31

56

621

702

815

921

1008

1140

32

57

641

780

828

1008

1016

1236

33

58

659

863

841

1101

1023

1338

34

59

676

951

853

1199

1029

1447

35

60

693

1046

864

1305

1036

1563

36

61

708

1171

875

1446

1042

1722

37

62

723

1310

885

1604

1047

1897

38

63

737

1464

895

1778

1053

2092

39

64

750

1637

904

1973

1058

2308

40

65

763

1830

913

2190

1063

2550
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التكميلي خالل فترة االشتراك بـ  600دينار ،فإن
معاشه التقاعدي التكميلي سيكون  630دينارًا،
ول��و استمر بالخدمة لسن ال��ـ  65بنفس ال��رات��ب
التكميلي األخ��ي��ر وه���و  1250دي���ن���ارًا ،فسيكون
معاشه التكميلي عند التقاعد  1830دينارًا أو 2.9
ضعف املعاش التكميلي عند اإلحالة إلى التقاعد.
ول��و ك��ان متوسط ال��رات��ب التكميلي خ�لال فترة
االش��ت��راك هو  800دي��ن��ار ،ف��إن معاشه التقاعدي
التكميلي عند اإلحالة إلى التقاعد سيكون 840
دينارًا ،ولو استمر بالخدمة لسن الـ  ،65فسيكون
م��ع��اش��ه التكميلي  2160دي��ن��ارًا أو  2.57ضعف
املعاش التكميلي عند اإلحالة إلى التقاعد.
ط���ب���ع���ا ك���ل���م���ا اس���ت���م���ر امل����وظ����ف ب���ال���خ���دم���ة ،زاد
متوسط ال��رات��ب التكميلي نظرا الرت��ف��اع الراتب
التكميلي األخ��ي��ر ع��ن امل��ت��وس��ط ،وزادت سنوات
االش���ت���راك وارت��ف��ع��ت ال��س��ن ع��ن��د ال��ت��ق��اع��د .وه��ذه
االرت����ف����اع����ات وال�����زي�����ادات ت��س��ب��ب ق���ف���زات ك��ب��ي��رة
ف��ي امل��ع��اش ال��ت��ق��اع��دي التكميلي ن��ظ��را الرت��ف��اع
معدالت تحويل املدخرات إلى معاش مع التقدم
في السن.

التعويض المطلوب
اإلحالة إلى التقاعد هي فصل غير تأديبي
يجب تعويض الموظف عنها:
تنص املادة  76من نظام الخدمة املدنية على اآلتي:
«يجوز إحالة املوظف إلى التقاعد بشرط أن يكون
مستحقًا مل��ع��اش ت��ق��اع��دي فيما ل��و انتهت خدمته
ب��االس��ت��ق��ال��ة وق����ت ه����ذه اإلح����ال����ة» .وج�����رى تفسير
امل��ع��اش ال��ت��ق��اع��دي امل��ق��ص��ود ب��ه��ذه امل����ادة ع��ل��ى أن��ه
املعاش غير املخصوم وغير املؤجل الصرف.
ك��م��ا ي��ت��ب�ين م��ن ق��ان��ون ون��ظ��ام ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة أن
اإلح����ال����ة ال����ى ال��ت��ق��اع��د ه���ي م���ن ب����اب ال��ف��ص��ل غير
ال���ت���أدي���ب���ي م����ن ال���خ���دم���ة ،أي أن���ه���ا ل��ي��س��ت ب��س��ب��ب
ذن��ب اق��ت��رف��ه امل��وظ��ف ،وإن��م��ا ب��ه��دف إق��ص��اء بعض
العناصر املعوقة ،أو بقصد إع��ادة التنظيم أو ألي
أسباب أخرى.
حسب النظام والقانون يحال املوظف الى التقاعد،
أي ي��ت��ق��اع��د ،رغ���م���ا ع��ن��ه دون ال���ح���ص���ول ع��ل��ى أي
تعويض يميزه عمن تقاعد باختياره .وهنا جرى
اغ���ف���ال م��ف��ه��وم م���ه���م ،وه����و ت��ع��وي��ض��ات اإلق���ال���ة أو
الفصل غير التأديبي املعمول بها في العديد من
دول العالم  Severance packageكنوع من التعويض
ع���ن ال���ض���رر ب��س��ب��ب ق�����رار ال��ف��ص��ل غ��ي��ر ال��ت��أدي��ب��ي
أو اإلح���ال���ة ال���ى ال��ت��ق��اع��د .وك��م��ث��ال ق��ري��ب ج����دا ،في
البحرين ذات امل��وارد املالية املحدودة جدا مقارنة
ب��ال��ك��وي��ت ،ي��ن��ص ق��ان��ون��ه��ا ع��ل��ى أن���ه «ع��ن��د إح��ال��ة
املوظف ال��ى التقاعد املبكر لبلوغه سن  55فأكثر،
وله مدة خدمة تعطيه الحق في املعاش ،تضاف له
املدة الباقية لبلوغه سن التقاعد ،بحيث ال تجاوز
مدة خدمته بعد اإلضافة  40سنة».
أما عندنا فيعتمد مجلس ودي��وان الخدمة املدنية
على املعاش األساسي فقط ،ظنًا منهم أن ال ضرر
ماليًا كبيرًا يقع على امل��وظ��ف بسبب اإلح��ال��ة الى
التقاعد بعد  30سنة خدمة نظرًا الستحقاقه أعلى
ن��س��ب��ة ل��ل��م��ع��اش األس����اس����ي .وال��ح��ق��ي��ق��ة ك��م��ا ج��رى
توضيحها عكس ذلك تماما.

معاش متزايد
م��ع��اش تكميلي م��ت��زاي��د حتى ب��ل��وغ سن
التقاعد القانونية كنوع من التعويض:
لو نظرنا الى الجداول لوجدنا أن املعاش التكميلي
يتزايد مع االستمرار بالخدمة .وبالتالي وكنوع
من التعويض العادل يجب زيادة املعاش التكميلي
(ج�����زء م���ن امل���ع���اش ال��ت��ق��اع��دي ال���ش���ام���ل) ل��ل��م��وظ��ف
امل��ح��ال ال��ى التقاعد سنويا ،كما ل��و أن��ه تقاعد في
ال��س��ن��ة ن��ف��س��ه��ا ح��ت��ى ي��ص��ل ال����ى ال��س��ن ال��ق��ان��ون��ي��ة
إلنهاء الخدمة ،وهي  65سنة ألغلب الوظائف .أي
يستلم املوظف املحال الى التقاعد في السنة األولى
معاشه كما ه��و ف��ي ال��وض��ع ال��ق��ائ��م .بعد سنة من
اإلحالة للتقاعد يعاد حساب املعاش التكميلي كما
ل��و ج��رت اإلح��ال��ة للتقاعد بعد سنة م��ن تاريخها.
وي��س��ت��م��ر ال���وض���ع ع��ل��ى ذل����ك س��ن��وي��ا ح��ت��ى ب��ل��وغ
سن ال��ـ 65وبعدها ال تجري إع��ادة حساب املعاش
التكميلي ويتوقف عن الزيادة نهائيا.

محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
@rammohamma
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في حال حدوثه

«عزل ترامب» قد يصدم البورصات..
لكنه ُيعيد التوازن لالقتصاد العالمي
مع إعالن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بدء إجراءات عزل الرئيس األميركي دونالد ترامب ،بسبب
ّ
اتهامه بالضغط على رئيس أوكرانيا إلدانة منافسه الديموقراطي جو بايدن ،وبغض النظر عن احتمالية تحقق
هذا األمر على أرض الواقع ،فإن األمر يستحق التوقف عند آثار عزله في سوق األسهم واالقتصاد.
ي � �م � �ك ��ن ت� �ق� �س� �ي ��م ت� ��أث � �ي� ��ر ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ع� ��زل
ّ
ّ
(إذا ح ��دث ��ت) إل � ��ى ش ��ق �ي�ن؛ األول م�ت�ع��ل��ق
ب��ال�ب��ورص��ة ،وك�ي��ف ستستفيد أو تتضرر
من قرار اإلقالة؟ والثاني باالقتصاد بشكل
ع��ام ،وكيف سيستجيب؟ ومن املتضررون
واملستفيدون من قرار اإلقالة؟
أما عن األسواق املالية ،فيمكن استنباط رد
فعلها من خالل ق��راءة للتطورات املشابهة
في ما سبق ،ومن ذلك عملية إقالة الرئيس
األس �ب��ق ري �ت �ش��ارد ن�ي�ك�س��ون ،وال �ت��ي ب��دأت
رسميا في أوائل مايو عام .1974
وم �ن��ذ اس�ت�ق��ال��ة ن�ي�ك�س��ون ف��ي  9أغسطس
ّ 1974
تعرضت األسواق لردة فعل متباينة،
ففي ي��وم االس�ت�ق��ال��ة نفسه انخفض سوق
ً
األسهم أقل قليال من  ،%1أما في األسبوع
التالي فقد انخفضت األسهم بنسبة %6.4
إضافية .منذ أن بدأت عملية اإلقالة وحتى
استقالته ،تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز
 500بنسبة .%13
وب�ش�ك��ل ع ��ام ،ف��إن ال�ش�ك��وك املحيطة بعزل
ال ��رئ� �ي ��س ت �س� ّ�ب �ب��ت ف ��ي ح� � ��دوث اض� �ط ��راب

ف� ��ي س � ��وق األس � �ه� ��م ،ول� ��ذل� ��ك ف �ق ��د خ �س��رت
س ��وق األس �ه��م ال��رئ�ي�س�ي��ة  %23م��ن قيمته
خ�لال ع��ام��ي  1973و ،1974ول�ك��ن األس��واق
ارتفعت بقوة عام  ،1975حيث ارتفع مؤشر
ستاندرد آن��د ب��ورز  500بنسبة  ،%37لكن
هذا يرجع في معظمه إلى انخفاض األسهم
ً
تقريبا ف��ي ال�س��وق الهابطة،
بنسبة %50
والذي استمر خالل العامني املشار إليهما.
وي �ش �ي��ر م��وق��ع «ف��ورت �ش��ن» إل ��ى أن ه�ن��اك
الكثير من األسباب التي تجعل من الصعب
ل �ل �غ��اي��ة ال �ت �ن �ب��ؤ ب� �م ��دى ت ��أث� �ي ��ر األح � � ��داث
السياسية في األسواق ،فعلى سبيل املثال
ً
مهددا
وإبان الفترة التي كان بيل كلينتون
ب��اإلق��ال��ة ت��راج�ع��ت ال�ب��ورص��ة بنسبة ،%20
إال أن غالبية التحليالت ح��ول تلك الفترة
تشير إل��ى ت��أث�ي��ر أزم ��ة روس �ي��ا ال�ت��ي كانت
تواجه اإلفالس حينئذ.

تأثير محدود
ً
تقريبا
ويضيف امل��وق��ع ان��ه م��ن املستحيل
إي� �ق ��اف األح � � ��داث ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ع�ن��دم��ا

كروغمان :سياساته الضريبية
لم تؤدِّ إال إلى تخطي عجز
الموازنة تريليون دوالر
استفاد منه األغنياء ..بينما لم
ُيم ّرر مشروع للرعاية الصحية
يخدم  30مليون أميركي
إقصاؤه ُيج ّنب النمو
االقتصادي العالمي مشاكل
هيكلية بسبب الحروب
التجارية التي يخوضها

ي�ت�ع�ل��ق األم � ��ر ب� ��رد ف �ع��ل ال� �س ��وق ،ف�ع�ن��دم��ا
اغتيل الرئيس جون كنيدي في داالس في
 22نوفمبر  1963جرى إغالق سوق األوراق
امل��ال �ي��ة ي ��وم اإلث �ن�ي�ن ال �ت��ال��ي ،ول �ك��ن عندما
فتح مرة أخرى في  26نوفمبر  ،1963ارتفع
بنسبة  .%4أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز
 500في العام التالي مرتفعا أكثر من ،%16
ً
متحديا كل التوقعات باالنخفاض ،ولكن
األس� � ��واق اس�ت�ق�ب�ل��ت ب��اس �ت �ح �س��ان ان �ت �ه��اء
سياسات كنيدي االقتصادية التقشفية.
وت� � �ت � ��وق � ��ع ك� ��رس � �ت�ي��ن روم� � � � � � ��ان ،امل� ��راس � �ل� ��ة
االق�ت�ص��ادي��ة لشبكة «س � ��ي.إن.إن» ،تراجعا
نسبيا ،ولكنه محدود ،ول��ن يتخطى %10
لسوق األسهم ،إذا جرت اإلطاحة بالرئيس
األميركي بالفعل ،ولكنها تؤكد أن األسواق
بدأت خالل األيام األخيرة في «االستعداد»
من خالل التحركات املحدودة في عمليات
ال �ب �ي��ع وال � �ش� ��راء ،ف ��ي م ��ا ي�ع�ت�ب��ر ح��ال��ة من
الترقب.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن دع ��م ال �ب��ورص��ة ال��واض��ح
ل�س�ي��اس��ات ت��رام��ب بشكل ع ��ام ،ف��إن سحب

ُ
الركود املتجمعة هددت هذا الدعم املطلق.
أم��ا في ما يتعلق باالقتصاد نفسه ،فيرى
ب ��ول ك��روغ �م��ان ،االق �ت �ص��ادي ال �ح��ائ��ز على
ج ��ائ ��زة ن ��وب ��ل ،أن ع� ��زل ت ��رام ��ب م ��ن ش��أن��ه
ً
ً
مشيرا
املساهمة في اقتصاد أكثر ت��وازن��ا،
ف��ي «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» إل ��ى أن س�ي��اس��ات��ه
ال �ض��ري �ب �ي��ة ل ��م ت� ��ؤد إال إل� ��ى ت �خ �ط��ي عجز
امل��وازن��ة التريليون دوالر ،واس�ت�ف��اد بذلك
األغ�ن�ي��اء ،بينما ل��م ُي�م� ّ�رر م�ش��روع للرعاية
الصحية ،الذي يخدم  30مليون أميركي.

تأثر االقتصاد العاملي
بينما يبدو أن إقصاء ترامب إذا ج��رى قد
ي ��ؤدي ل �ت��راج��ع م �ع��دالت ال�ن�م��و األم �ي��رك��ي،
ب �س �ب��ب اح �ت �م��ال �ي��ة ال� �ن� �ك ��وص ع ��ن ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال �س �ي��اس��ات ،امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�س�ع��ر ال �ف��ائ��دة
ً
وال �ض��رائ��ب وال� �ح ��روب ال �ت �ج��اري��ة ،ووف��ق��ا
لتقديرات موقع «بوليتيكو» ،فإن التراجع
لن يتجاوز  %0.5فحسب.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،فيمكن اع�ت�ب��ار أن��ه
سيكون في وسع الواليات املتحدة العودة

ً
إل��ى سياسات نمو أكثر ت��وازن��ا ،وال سيما
ف��ي ظ��ل ت �ح��ذي��رات م �ت �ع��ددة ،م�م��ا وصفته
«إي� �ك ��ون ��وم� �ي� �س ��ت» ق �ب��ل ع � ��ام ت �ق��ري� ً�ب��ا م��ن
«رف��ع ح��رارة محرك االقتصاد» ،بما يجعل
ً
كارثيا.
التراجع أو الكساد املقبل
ولذلك يصف كروغمان عزل ترامب املحتمل
بأنه «شيء جيد» لالقتصاد ،ألنه سيبعده
ب �ع �ي � ً�دا ع ��ن ال � �ح� ��روب ال �ت �ج��اري��ة ُ
وي �ج �ن��ب
االقتصاد العاملي االستمرار في سياسات
ال �ح��دود االق�ت�ص��ادي��ة امل�س�ت�ج��دة ،وال�ت��ي ال
ت�ه��دد النمو األم�ي��رك��ي على امل��دى الطويل
فحسب ،ولكن هيكل االقتصاد العاملي ككل.
ّ
أم��ا في ما يتعلق ببقية االق�ت�ص��ادات ،فإن
التوقعات املتعلقة بتراجع النمو الصيني
ت �ح��ت ح��اج��ز  ،%6ق ��د ال ت�ت�ح�ق��ق ك �م��ا قد
ت� �ع ��اود ال� �ق ��وى األوروب � �ي� ��ة امل �ع �ت �م��دة على
ال �ت �ص��دي��ر ،وع �ل ��ى رأس� �ه ��ا أمل ��ان� �ي ��ا ،ال�ن�م��و
الحدي املوجب بعد تراجع معدالت النمو،
ولكن حالة «التفاؤل» التي ستعقب إبعاد
ترامب ستكون رهينة بسياسات من يتبعه
بطبيعة الحال( .أرقام)

النرويج تسحب
 395مليون دوالر
من صندوقها السيادي

طفرة األعمال الصخرية تتباطأ

هل ّ
حق ًا يتزايد االهتمام
بالنفط األميركي؟

ً
س�ح�ب��ت ال �ن��روي��ج أم � ��واال م��ن ص�ن��دوق
ال � � �ث� � ��روة ال � �س � �ي� ��ادي خ �ل ��ال أغ �س �ط��س
امل ��اض ��ي ل �ل �م��رة األول � � ��ى ف ��ي أك� �ث ��ر م��ن
ع ��ام ،ف��ي خ �ط��وة غ�ي��ر م�ت��وق�ع��ة بعدما
أوض � �ح� ��ت ال �ح �ك��وم��ة ف� ��ي م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
امل �ع��دل��ة ف ��ي م��اي��و أن �ه��ا ت �ت��وق��ع إي ��داع
إجمالي  34مليار دوالر في الصندوق
خالل عام .2019
وس �ح �ب��ت أك �ب ��ر دول � ��ة م �ن �ت �ج��ة ل�ل�ن�ف��ط
والغاز في أوروبا الغربية  3.6مليارات
كرونة ( 395مليون دوالر) من صندوق
الثروة السيادي ،ليصل صافي اإليداع
خ �ل�ال ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ح �ت��ى أغ�س�ط��س

إلى  19.9مليار كرونة .وفي عام ،2016
اض �ط��رت ال �ن��روي��ج إلج� ��راء أول عملية
س �ح��ب ع �ل��ى اإلط� �ل��اق م ��ن ال �ص �ن��دوق،
بعد تراجع أسعار النفط ،وتمكنت من
ال �ع��ودة إل��ى إي ��داع إي � ��رادات ال�ن�ف��ط في
الصندوق بعد تعافي السوق ً
بدء ا من
يونيو  ،2018وم�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين تضخ
ت��دف �ق��ات ن �ق��دي��ة ش �ه� ً
�ري ��ا .ول� ��م يتضح
بعد السبب وراء عملية السحب التي
أجرتها الحكومة ،جدير بالذكر أن خام
برنت تراجع إل��ى أدن��ى مستوياته في
سبعة أشهر في أوائل أغسطس عند 56
ً
دوالرا للبرميل( .أرقام)

أقل وتيرة منذ  8أشهر

بريطانيا :زيادة أسعار
المنازل تتباطأ
نمو محدود إلنتاج النفط األميركي في 2019

ت�ت�ب��اط��أ ط �ف��رة ال�ن�ف��ط ال �ص �خ��ري في
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ت��زام�ن��ا م��ع ه��دوء
ثورة االبتكارات التي قادتها ،لكنها
ت ��أت ��ي أي� �ض ��ا ف ��ي ت��وق �ي��ت ي� �ق ��ال ف�ي��ه
إن االه �ت �م��ام ب ��اإلم ��دادات األم�ي��رك�ي��ة
يتعاظم ،خاصة بعد التعطل الجزئي
ل�ل�إن� �ت ��اج ال� �س� �ع ��ودي ع �ق��ب ال �ه �ج��وم
اإلره� ��اب� ��ي ع �ل��ى م �ن �ش��آت «أرام � �ك� ��و».
وارت� �ف ��ع إن �ت��اج ال �ن �ف��ط ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ب�ن�س�ب��ة ت �ق��ل ع��ن  %1خ�لال
النصف األول من العام الحالي ،وفقا
ل �ب �ي��ان��ات وزارة ال �ط��اق��ة األم �ي��رك �ي��ة،
وه� ��و م �ع��دل م �ن �خ �ف��ض م �ق��ارن��ة بما
ُس �ج��ل خ�ل�ال ن�ف��س ال �ف �ت��رة م��ن ال�ع��ام
املاضي عند .%7

عوامل تقود التباطؤ
على عكس ما كانت عليه الحال قبل
عدة سنوات ،عندما انخفض اإلنتاج
ال� �ص� �خ ��ري ب �ف �ع��ل ان� �ه� �ي ��ار األس� �ع ��ار
العاملية ،فإن التباطؤ هذا العام يأتي
مدفوعا جزئيا بالقضايا التشغيلية
األساسية ،بما في ذلك تراجع إنتاج
اآلب � ��ار ب �ع��د ح �ف��ر ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا على
مسافات متقاربة للغاية .كما هناك
ت�ح��دي��ات أخ��رى متمثلة ف��ي الخوف
م ��ن أن م ��وج ��ة االب � �ت � �ك ��ارات ال�ت�ق�ن�ي��ة
وال �ه �ن��دس �ي��ة ال� �ت ��ي م �ك �ن��ت ش��رك��ات
ال�ن�ف��ط ال�ص�خ��ري م��ن ت�ح��ري��ر كميات
قياسية م��ن ال�خ��ام وال �غ��از م��ن باطن
األرض ،ب� ��دأت ت�ن�ح�س��ر دون ت�ق��دي��م
جديد.
األك� �ث ��ر م ��ن ذل � ��ك ،أن� ��ه ب �ن �ه��اي��ة شهر
سبتمبر ،تراجع عدد منصات النفط
النشطة في الواليات املتحدة بمقدار

 29منصة ،وهو االنخفاض الشهري
العاشر على التوالي ،في ظل تركيز
املنتجني على خطط خفض اإلنفاق
على العمليات الجديدة.
وخالل األسبوع املنتهي في السابع
وال� �ع� �ش ��ري ��ن م ��ن س �ب �ت �م �ب��ر امل ��اض ��ي،
انخفض ع��دد منصات التنقيب عن
النفط في الواليات املتحدة بمقدار 6
منصات ،إلى  713منصة ،وهو أدنى
م �س �ت��وى م �ن��ذ م��اي��و  ،2017وي �ق��ارن
ب� �ـ 863منصة خ�لال نفس ال�ف�ت��رة من
العام املاضي.

حقيقة النمو
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق ��ال ��ت وزارة ال �ط��اق��ة
األميركية إن إنتاج البالد من النفط
يسير على الطريق الصحيح ليبلغ
م�ت��وس��ط  12.2م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يوميا
ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ارت �ف��اع��ا م ��ن  11م�ل�ي��ون
برميل يوميا في .2018
ل �ك��ن ن� �ظ ��را ل �ن �م��و اإلن � �ت� ��اج ب �س��رع��ة
كبيرة في العام املاضي (من متوسط
 10م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ف��ي يناير
إل��ى  12مليون برميل ف��ي ديسمبر)
وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن ال�ن�م��و الحقيقي في
 2019سيكون محدودا.
ف��ي الحقيقة ،وك�م��ا تعكس بيانات
منصات التنقيب ع��ن ال�ن�ف��ط ،تباطأ
ال � �ن � �ش� ��اط م � ��ؤخ � ��را وان � �خ � �ف� ��ض ع ��دد
ال� �ع� �م ��ال ��ة ف� ��ي ب� �ع ��ض أك � �ث� ��ر م �ن��اط��ق
النفط حيوية في ال��والي��ات املتحدة،
وف�ق��ا لتقرير ص ��ادر م��ن االحتياطي
ال�ف��درال��ي ف��ي داالس خ�لال سبتمبر.
وي � � � ��رى امل � �ح � �ل � �ل� ��ون أن االن � �خ � �ف� ��اض
ال�ن�س�ب��ي ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال�ض�غ��وط

نمو إنتاج النفط
في الواليات المتحدة
هبط من  % 7إلى % 1
خالل النصف األول
نشاط منصات التنقيب
يتباطأ ...وعدد العمالة
في مناطق النفط
الحيوية يتراجع
امل��ال�ي��ة امل�س�ت�م��رة ف��ي ص�ن��اع��ة النفط
الصخري األميركية ،يشكالن رياحا
م�ع��اك�س��ة ل�ل�ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة ،وت��زي��د
اح�ت�م��االت تباطؤ اإلن�ت��اج بأكثر من
املتوقع.
وخ � �ل� ��ال األش� � �ه � ��ر امل � ��اض� � �ي � ��ة ،ك ��ان ��ت
ع� �م� �ل� �ي ��ات ال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ف � ��ي ال� �ح� �ق ��ول
ال�ب�ح��ري��ة س�ب�ب��ا رئ�ي�س�ي��ا ف��ي ت��راج��ع
اإلم � � ��دادات ف��ي ب �ع��ض األوق� � ��ات ،لكن
ك� � � ��ان م� � ��ن امل� �ل��اح� � ��ظ أي� � �ض � ��ا ت� ��راج� ��ع
إمدادات بعض الحقول الرئيسية في
أوكالهوما وأالسكا.

آفاق سيئة للمنتجني
ق � ��ال � ��ت ش � ��رك � ��ة ال � � �خ� � ��دم� � ��ات امل ��ال � �ي ��ة
األميركية «ك��وي��ن آن��د ك��و» قبل أي��ام،

إن ش��رك��ات التنقيب واإلن �ت��اج التي
ت �ت �ع �ق��ب أداء ه� � � ��ا ،ت �ت��وق��ع ان �خ �ف��اض��ا
نسبته  %5ف��ي النفقات الرأسمالية
ألعمال الحفر والتطوير على أساس
سنوي ه��ذا ال�ع��ام .وأش ��ارت «كوين»
إل� � � ��ى ت � ��وق � ��ع امل� �ن� �ت� �ج�ي�ن امل �س �ت �ق �ل�ي�ن
انخفاضا نسبته  %11ف��ي اإلن �ف��اق،
ف ��ي ح�ي�ن ت�خ�ط��ط ال �ش��رك��ات ال�ك�ب��رى
لزيادة إنفاقها بنحو  ،%16وإجماال،
فمن املتوقع بلوغ إنفاق القطاع 80.5
م �ل �ي��ار دوالر خ�ل��ال ال� �ع ��ام ال� �ج ��اري
مقارنة بـ 84.6مليار دوالر في .2018
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � � ��رى ،ي �ت��وق��ع م�ح�ل�ل��و
امل�ص��رف�ين االس�ت�ث�م��اري�ين «سيمونز
آند كو» و«بايبر جافري» ،انخفاض
متوسط عدد منصات النفط والغاز
م�ع��ا م��ن أع�ل��ى مستوياتها ف��ي أرب��ع
سنوات واملسجل العام املاضي عند
 1032م �ن �ص��ة إل� ��ى  951م �ن �ص��ة ه��ذا
العام ثم إلى  906منصات في .2020
كما يرى املحللون أن بقاء األسعار قرب
 60دوالرا للبرميل ،يساعد على تباطؤ
ن�م��و اإلن �ت��اج األم �ي��رك��ي ،ح�ي��ث يشجع
م�ن�ت�ج��ي ال �ن �ف��ط ال �ص �خ��ري ع �ل��ى ال�ح��د
من التوسعات لتأمني ربحية معقولة،
ُ
ويعتقد أنه سيصبح من الصعب حفر
وتأهيل آبار جديدة سريعا.
وت� � � �ق � � ��ول «إت� � � � � ��ش إس م � ��ارك� � �ي � ��ت»
ل�لأب �ح��اث ،إن ارت �ف��اع أس �ع��ار النفط
ن �ت �ي �ج��ة ال �ه �ج �م��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي
وق �ع��ت ف��ي خ��ري��ص وب�ق�ي��ق سيكون
ل��ه تأثير م �ح��دود على إن �ت��اج النفط
الصخري ،ألن املستثمرين يطالبون
باالنضباط املالي ،ملجابهة الضغوط
التي يتعرض لها القطاع( .أرقام)

أظ �ه ��ر م �س��ح ل �ش��رك��ة ال ��ره ��ن ال �ع �ق��اري
ن �ي �ش��ن واي � ��د ،ام � ��س ،أن زي � ��ادة أس �ع��ار
امل � �ن� ��ازل ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا س �ج �ل��ت أب �ط��أ
وت �ي��رة ف��ي ث�م��ان�ي��ة أش �ه��ر ع�ل��ى أس��اس
سنوي في سبتمبر املاضي.
وق��ال��ت ن�ي�ش��ن واي ��د إن أس �ع��ار امل �ن��ازل
ارت� �ف� �ع ��ت  0.2ف� ��ي امل � �ئ ��ة ع� �ل ��ى أس� ��اس

س �ن��وي ل �ت �ت �ب��اط��أ م �ق��ارن��ة م ��ع  0.6في
املئة في أغسطس .ك��ان استطالع آلراء
خبراء اقتصاديني أجرته رويترز أشار
إل��ى زي ��ادة نسبتها  0.5ف��ي امل�ئ��ة .وفي
س�ب�ت�م�ب��ر امل��اض��ي ف �ق��ط ،ن��زل��ت أس �ع��ار
امل� �ن ��ازل  0.2ف ��ي امل �ئ��ة م �ق��اب��ل ت��وق�ع��ات
بزيادتها  0.1في املئة( .رويترز)

في ظل عدم إحراز تقدم اقتصادي

«موديز» تضع تصنيف
لبنان قيد المراقبة..
باتجاه التخفيض
ح � � ��ذرت وك � ��ال � ��ة «م� � ��ودي� � ��ز» م � ��ن اح �ت �م ��ال
ت�خ�ف�ي��ض ال�ت�ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��ان��ي ل�ل�ب�ن��ان
خالل األشهر الثالثة املقبلة ،في ظل عدم
اح� � ��راز ت �ق ��دم اق �ت �ص ��ادي ح �س �ب �م��ا ذك ��رت
وزارة املالية في بيروت امس.
وك� ��ان� ��ت «م� � ��ودي� � ��ز» خ �ف �ض��ت ف� ��ي ي �ن��اي��ر
امل��اض��ي ،ت�ص�ن�ي��ف ل�ب�ن��ان ال �ط��وي��ل األج��ل
للديون من «ب��ي »-3إلى «سي ايه ايه ،»-1
م��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى «م�خ��اط��ر ائ�ت�م��ان�ي��ة كبيرة
ج� ��دا» ،ب�ح�س��ب امل�ق��اي�ي��س ال �ت��ي ت�ح��دده��ا
الوكالة.
وذكرت وزارة املالية في بيان أن «موديز»
قد «قررت اإلبقاء على التصنيف الحالي»
ل �ك �ن �ه��ا وض �ع �ت��ه «ق �ي ��د امل ��راق� �ب ��ة ب��ات �ج��اه
التخفيض خالل ثالثة أشهر إذا لم يتبلور
مسار األم��ور باتجاه إيجابي» .وستقوم
ال��وك��ال��ة ،خ�لال ه��ذه ال�ف�ت��رة« ،بتقييم أداء
الحكومة وم��دى التزامها ب��إق��رار م��وازن��ة

عام  ،»2020بحسب البيان.
يأتي هذا التراجع في ظل أزمة اقتصادية
ومخاوف ازاء تدهور سعر الصرف.
وتزايد القلق ،في األسابيع األخيرة ،حول
اح �ت �م��ال م��راج �ع��ة س �ع��ر ال �ص��رف ال�ث��اب��ت
ال��ذي تفرضه السلطات منذ عقدين عند
 1507ليرات لبنانية مقابل الدوالر.
ول� �ج ��أت م� �ص ��ارف وم �ك��ات��ب ص ��راف ��ة ال��ى
ال� �ح ��د م� ��ن ب �ي ��ع ال � � � ��دوالر خ �ش �ي��ة ت ��راج ��ع
احتياطي العمالت األجنبية .وأصبح من
ش�ب��ه املستحيل ال�ح�ص��ول ع�ل��ى دوالرات
من الصرافات اآللية كما كانت الحال في
السابق.
الى ذلك أصدر مصرف لبنان امس تعميما
ج��دي��دا لتسهيل ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال ��دوالر
ملستوردي الوقود والقمح واألدوية ،الذين
يشكون من صعوبة الحصول على العملة
االميركية( .أ ف ب)
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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.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة منتصف األسبوع على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة ،0.1%
مؤشر السوق األول بنسبة  ،0.2%في حني أقفل مؤشر السوق الرئيسي على استقرار ايجابي .أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  12.9مليون د.ك من خالل تداول  87مليون سهم.
شهدت مؤشرات البورصة ً
أداء متباينا وسط استمرار تراجع قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  15% ،33%على التوالي مقارنة مع
الجلسة السابقةُ .يذكر أن قيم تداول الجلسة هي األدنى منذ جلسة الثاني من شهر ديسمبر .2018
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على انخفاض طفيف وسط استمرار تدني قيم وأحجام تداول املؤشر بشكل عام ،حيث
ال تزال البورصة تعيش حالة من العزوف الواضح من قبل املتعاملني ،وهو ما انعكس على تراجع قيم تداول املؤشر إلى أدنى مستوى لها
منذ جلسة الحادي عشر من نوفمبر .2018
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على استقرار ايجابي ،مع استمرار العمليات املضاربية على األسهم بشكل عام ما بني الشراء اإلنتقائي
على شريحة محدودة من األسهم ،والضغوط البيعية على شريحة أخرىُ .يذكر أن سهم شركة األولى لإلستثمار شهد ضغوطا بيعية
حادة للجلسة الثانية على التوالي منهيا الجلسة على خسائر سوقية بلغت  4.3%ومقفال عند مستوى  29.3فلس ،وهو أدنى مستوى
له على اإلطالق منذ اإلدراج.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث كان اإلرتفاع
األكبر من نصيب قطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة  ،0.1%وقطاع اإلتصاالت بنسبة  ،0.1%بينما تراجع قطاع العقار بنسبة ،1.4%
تاله قطاع الخدمات املالية بنسبة .0.1%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  20.1% ،34.4%و 15.9%على التوالي.

(نقطة)

12,855,883

86,584,757
14,338,356
72,246,401

 1أكتوبر 2019

نسبة التغير

5,670.89

-0.14%

q

6,161.01

-0.22%

q

7,042,488

4,718.47

0.10%

p

5,813,395

مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)
ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

1,156.30

0.00%



982.97

0.03%

p

105,295

863.33

-0.11%

q

2,581,170

6,269,109

731.29

0.02%

p

34,000

1,296,740

921.88

0.00%



-

-

940.40

0.09%

p

1,622,678

2,093,125

1,004.65

0.08%

p

878,513

2,377,774

1,305.23

-0.08%

q

4,427,414

9,926,455

977.54

0.06%

p

2,112

4,900

915.75

-1.36%

q

1,151,212

1,059.21

-0.14%

q

2,043,181

40,521,914

516.53

0.00%



-

-

15.9%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا

46.8%

الﺨدمات املالية
9.0%

27.0%

العقار
0.0%

34.4%
6.8%
12.6%

التﺄمﲔ

11.5%

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

2.4%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

0.3%

1.5%
7.2%

الﺼﻨاعة

مليون د.ك.

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة طيران الجزيرة قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.6مليون د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  990فلس متراجعا بنسبة  ،0.5%وجاء سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 629
الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  408فلس مرتفعا بنسبة  ،0.5%ثم جاء سهم شركة اإلنماء العقارية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  586الف
د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  47.2فلس مرتفعا بنسبة .1.9%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,016مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  646مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  494مليون د.ك.

الﻨفﻂ و الغاز

0.6%

الﻨفﻂ و الغاز

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي
مليون د.ك.

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

822

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

850

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

198

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة
شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

360

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

373

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

439

2,328
2,347

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

494

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

646

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,159

189

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

252

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

4,702

الﺼﻨاعة

املواد األساسية

779

1,592

السلﻊ اﻻستهالكية

0.2%

شركة املبانﻲ

1,268

الرعاﻳة الﺼﺤية

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
440

البﻨوك
2.7%

0.0%

0.1%

التﺄمﲔ

اﻻﺗﺼاﻻت

الرعاﻳة الﺼﺤية

20.1%

نشاط السوق الرئيسي

العقار
0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.8%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

البﻨوك

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  1.4مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  674فلس متراجعا بنسبة  ،0.2%وجاء سهم بنك الكويت
الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  944فلس متراجعا بنسبة ،0.3%
ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  857ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار
عند سعر  538فلس.

195,417

23,413,303

0.0%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,159مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,702مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,347
مليون د.ك.

10,308

486,020
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مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

نشاط السوق األول

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

نسبة التغير

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

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 11.5% ،27% ،46.8%على التوالي.

.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,016

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,702,153,722

674.0

-0.2%

800.0

520.0

6,158,642,677

944.0

-0.3%

1,024.0

767.6

1,141,829

2,327,957,693

538.0

0.0%

603.0

435.0

857,318

الشركة األولى لالستثمار

1,444,508

2,151,510
1,212,853
1,599,772

1,267,547,071

719.0

0.0%

834.0

652.2

684,154

954,007

2,346,953,259

269.0

0.4%

299.0

179.1

644,419

2,417,928

381,990,000

3125.0

0.0%

3,500.0

2,910.0

496,661

160,132

370,500,000

247.0

-0.8%

265.0

205.0

415,285

1,686,704

319,837,443

224.0

-0.4%

261.0

143.8

263,253

1,180,234

290,202,510

269.0

-0.7%

329.8

219.2

236,537

878,348

778,778,481

747.0

-2.2%

800.0

541.5

226,428

304,126

1,592,011,862

552.0

-0.4%

622.0

466.5

153,142

277,827

821,625,000

313.0

-1.3%

385.7

245.7

151,027

480,492

850,427,684

279.0

0.4%

330.0

246.0

113,819

407,689

411,278,695

769.0

0.7%

1,070.0

723.0

72,720

94,917

440,000,000

220.0

0.0%

233.0

183.5

68,672

311,067

90,640,000

412.0

0.7%

890.0

360.0

42,084

102,737

342,948,084

312.0

-1.0%

415.0

304.0

28,823

92,570

266,330,961

71.6

0.7%

102.0

63.0

1,810

25,443

179,945,850

0.0

0.0%

665.0

401.0

-

-

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

الربح الموزع إلى السعر
)(Dividend Yield
عائد الربح الموزع إلى السهم
إلى قيمته السوقية.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

19,076,367

29.3

-4.3%

43.1

30.6

478,079

16,208,093

شركة طيران الجزيرة

198,000,000

990.0

-0.5%

995.0

700.0

1,599,174

1,613,103

شركة اإلنمــاء العقارية

21,265,237

47.2

1.9%

49.8

29.5

585,597

12,320,245

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,538,539

408.0

0.5%

499.0

370.0

629,376

1,535,250

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

19,284,876
44,934,943

73.1
55.2

-11.9%
-1.8%

108.0
60.8

25.5
31.1

473,876
283,523

6,170,585
5,143,480

شركة اإلنمــاء العقارية

21,265,237

47.2

1.9%

49.8

29.5

585,597

12,320,245

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

21,196,099

26.4

-1.5%

37.8

24.0

78,965

3,003,224

شركة مينا العقارية

5,152,048

37.6

-1.3%

49.9

25.1

94,685

2,517,179

شركة املال لالستثمار

3,722,951

12.0

-2.4%

25.0

11.9

26,508

2,195,567

198,000,000

990.0

-0.5%

995.0

700.0

1,599,174

1,613,103

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,538,539

408.0

0.5%

499.0

370.0

629,376

1,535,250

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,751,000

13.1

-0.8%

22.9

11.1

18,812

1,455,003

شركة طيران الجزيرة

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

الشركة األولى لالستثمار

19,076,367

29.3

-4.3%

43.1

30.6

478,079

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

19,284,876

73.1

-11.9%

108.0

25.5

473,876

6,170,585

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

44,934,943

55.2

-1.8%

60.8

31.1

283,523

5,143,480

البنك األهلي الكويتي

493,845,701

305.0

0.0%

350.0

285.0

111,678

365,991

شركة مينا العقارية

5,152,048

37.6

-1.3%

49.9

25.1

94,685

2,517,179

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

37,746,734

231.0

0.0%

392.0

177.0

82,738

360,870

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

7,131,774

39.5

9.7%

87.3

35.0

237

6,000

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

19,284,876

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

50,334,529

63.7

9.5%

87.0

53.5

0.637

10

شركة منشات للمشاريع العقارية

22,314,600

69.3

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

31,136,276

49.0

7.7%

98.0

39.0

381

8,600

شركة مراكز التجارة العقارية

2,898,000

20.7

شركة منازل القابضة

11,836,825

27.5

5.0%

32.8

20.2

8,949

336,047

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

4,680,000

19.5

-5.3%

الشركة الدولية للمنتجعات

الشركة
شركة أموال الدولية لالستثمار

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

نسبة
التغير

شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

98,877,647

471.0

0.0%

495.0

346.0

533,319

1,136,614
16,208,093

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

73.1

-11.9%

108.0

25.5

473,876

6,170,585

-10.0%

120.0

64.8

700

10,000

-9.6%

36.7

19.9

178

8,610

45.9

17.0

13,172

660,000

2,193,646

14.2

4.4%

30.1

11.5

631

50,100

شركة التجارة واالستثمار العقاري

12,654,000

34.2

-5.3%

55.5

35.5

27,035

790,423

الشركة العربية العقارية

13,154,001

25.8

4.0%

35.1

23.0

10,911

427,650

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

49,262,177

53.0

-5.2%

78.0

52.0

12,331

235,000

شركة املدار للتمويل واالستثمار

24,381,026

114.0

3.6%

180.0

86.0

33,656

300,653

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

15,157,095

47.0

-4.9%

54.7

33.0

30,061

630,750

الشركة الكويتية للمنتزهات
شركة نور لالستثمار املالي

11,198,534

57.0

3.6%

67.3

50.0

198

3,600

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

5,232,038

8.4

-4.6%

13.5

8.4

12,414

1,452,158

35,325,416

85.5

3.6%

99.9

49.8

622

7,434

شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية

9,764,693

84.0

-4.6%

135.0

75.0

500

5,954

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

25,803,572

98.0

3.2%

106.0

63.0

0

1

الشركة األولى لالستثمار

19,076,367

29.3

-4.3%

43.1

30.6

478,079

16,208,093
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تمنح عمالء البنك عروضاً وخصومات حتى % 50

«األهلي» يبرز أهمية الصحة
واللياقة البدنية في أماكن العمل
تأكيدًا على التزامه املستمر بالتشجيع
على ات�ب��اع نمط حياة صحية وهانئة،
نظم البنك األهلي الكويتي يوما للحياة
الصحية ،بهدف تثقيف وتوعية موظفي
البنك حول أهمية اتباع بعض الخطوات
لحياة أكثر صحة وسعادة.
وف��ي إط ��ار ه��ذه ال �ن��دوة ،وب�م��وج��ب عقد
ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي،
ومركز «شريدز فيتنس» للياقة البدنية،
ومركز «لينز أند دينز الستشارات الغذاء
والتغذية» ،قدم املدربون املحترفون من
م��رك��ز ش��ري��دز ف�ي�ت�ن��س ل�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة
إرشادات للموظفني حول التمارين ،التي
ي�م�ك��ن م�م��ارس�ت�ه��ا أث �ن��اء ال�ج�ل��وس على
املكتب .كما ق��دم أخصائيو التغذية من
مركز لينز أن��د دينز الستشارات الغذاء
والتغذية استشارات خاصة للموظفني
ح� ��ول ع� � ��ادات األك � ��ل ال �ص �ح �ي��ة وب ��رام ��ج
الحمية.
وق� ��د س �ل �ط��ت ال �ج �ل �س��ات ال �ت��ي ق� ��ام بها
امل� ��درب� ��ون م ��ن ش ��ري ��دز ف�ي�ت�ن��س ال �ض��وء
ع �ل��ى ال �ت �م��ري �ن��ات أث� �ن ��اء ال �ع �م��ل ،وال �ت��ي
ي�م�ك��ن م�م��ارس�ت�ه��ا أث �ن��اء ال�ج�ل��وس على
امل�ك�ت��ب ،مل�س��اع��دة امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى تجنب

«برقان» يوقع اتفاقية مع «اليوسفي»

(من اليسار) عمر مسوح وعارف اليوسفي وحنين الرميحي وناصر القيسي وأحمد ثابت وعبدالله المقصيد

محاضرات للبنك األهلي حول أولوية اللياقة في أماكن العمل

األضرار املتكررة من جراء اإلجهاد ،وفي
الوقت نفسه املساعدة في تقليل الخمول
البدني أثناء العمل.
وي��ؤم��ن ال �ب �ن��ك األه �ل��ي ال �ك��وي �ت��ي ب�ش��دة
ببناء ثقافة الصحة والسعادة ،من خالل
تعزيز أنماط الحياة الصحية والرعاية
الوقائية ،التي تساعد على خلق بيئة من
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الرفاهية الشاملة واإلن�ت��اج�ي��ة العالية.
وم ��ن خ�ل�ال ورش ��ة ال�ص�ح��ة وال��رف��اه �ي��ة،
ق��دم ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي اإلرش ��ادات
وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�س��اع��د ع�ل��ى توعية
املوظفني بشأن تبني خيارات نمط حياة
أف �ض ��ل ل�ت�ح�ق�ي��ق ال � �ت� ��وازن ال �س �ل �ي��م ب�ين
العمل والحياة.

أعلن بنك برقان عن توقيعه على شراكة
ح � �ص� ��ري� ��ة م� � ��ع ش � ��رك � ��ة ع� �ي� �س ��ى ح �س�ين
اليوسفي وأوالده ،الذي بموجبه يجري
منح ع�م�لاء البنك ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��روض
والخصومات الحصرية.
وق � � ��د ص � � ��رح ن� ��اص� ��ر ال� �ق� �ي� �س ��ي ،رئ �ي ��س
املجموعة املصرفية الشخصية في بنك

برقان« :نحن سعداء بشراكتنا مع شركة
ال �ي��وس �ف��ي ،ال �ت��ي ت �ع��د م ��ن أك �ب��ر وأع ��رق
الشركات التجارية في الكويت ،لكي نقدم
لعمالئنا كل ما هو مميز ومختلف».
وال � �ج� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن� � ��ه ب� �م ��وج ��ب ه ��ذه
االت �ف��اق �ي��ة س �ي �ت �م �ك��ن ع� �م�ل�اء ال �ب �ن��ك م��ن
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى خ �ص ��وم ��ات ت �ص��ل إل��ى

 ،%50ك �م��ا ان ه ��ذه ال� �ع ��روض ل��ن ت�ك��ون
موسمية بل على مدار السنة.
للمزيد من املعلومات عن منتجات بنك
برقان وخدماته ،يمكن للعمالء زيارة أي
من فروع بنك برقان ،أو االتصال بمركز
خ��دم��ة ال�ع�م�لاء على ال��رق��م  ،1804080أو
الدخول إلى املوقع اإللكتروني للبنك.

مع إتاحتها إمكانية االختيار من بين  4500قناة

«طيران اإلمارات»تكشف عن تفضيالت
الركاب على نظامها الترفيهي

ممثلو الرعاة والمنظمون للفعالية

رعاية رئيسية من «الوطني» و«زين» و«السينما الكويتية» و«أسنان تاور»

«ليغو شوز» ..المرح والترفيه  15الجاري
في معرض الكويت
ب �ع ��د ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ت ��رق ��ب ال � � ��ذي ط ��ال
ان �ت �ظ��اره« ،ليـــغو ش�ـ�ـ��وز» ألول م��رة في
الكويت من  15إل��ى  19أكتوبر الجاري
ِل�ي�ق� ّ�دم ُمـغامرات عالم «ليغو» الفريدة
في معرض الكويت الدولي – قـاعــة .4A
ُ
ويذكر بأن «ليـــغو شــوز» هو الفعال ّــية
الــليــغو الرسمية ف��ي ال�ش��رق األوس��ط،
ُ
وتعتبرهذه املرة األولى التي تستقطب
ف �ي �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت ه � ��ذه ال �ف �ع ��ال � ّ�ي ��ة وذل� ��ك
بالتعاون م��ع ش��رك��ة ل��وك��ل فليفر .ومن
املقرر أن يكون ليـــغو شــوز الكويت هو
الحدث األول من نوعه في الكويت الذي
ّ
يتضمن على ُمشاركة ورعايــة العديد
م��ن امل�ن�ظ�م��ات الكويتية ال��رائ��دة ،تحت
سقف واحد.
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ص � ��دد ،أوض � � ��ح ال��رئ �ي��س
التنفيذي لشركة لوكل فليفر ،عبد اهلل
ب��وف�ت�ين« :ل�ق��د حرصنا على أن تصبح
تجربة «ليـــغو شــوز» لهذا العام تجربة
فريدة لجميع عشاق الـليغو ،لتكون هذه
ال�ف�ع��ال� ّ�ي��ة ممتعة ل�لأط �ف��ال وع��ائ�لات�ه��م
ّ
ّ
بأهمية
ع�ل��ى ح��د ال �س ��واء ،إي�م��ان��ًا م��ن��ا
وج ��ود أن�ش�ط��ة ت��رف�ي�ه� ّ�ي��ة ت�ت�ن��اس��ب مع
ّ
جميع الفئات واألعمار .كما تعاونا مع
ّ
الكويتية الرائدة،
العديد من املؤسسات
ُ
ح �ي ��ث ك� ��ان ل �ه��م دور ك �ب �ي��ر ف ��ي رع��اي��ة
ّ
الفعالية وم�ن�ه��م :ش��رك��ة السينما
ه��ذه
ّ
الكويتية ،شركة زي��ن لالتصاالت ،بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ،ع �ي��ادة أس �ن��ان ت��اور،
ّ
ّ
الكويتية .ومن املقرر
الجوية
والخطوط
ُ
ّ
ب��أن ت �ش��ارك ال�ج�ه��ات ال��راع��ي��ة ال �ت��ي تم
ذك��ره��ا ب�ط��ري�ق��ة ُم�ب�ت�ك��رة؛ ل� ُ�ي�ـ�ق��دم��وا من
خ�لال �ه��ا أف �ك��اره��م أو م�ن�ت�ج��ات�ه��م على
طريقة الـليغو».
ّ
ُمشاركــة الجـهات ال ّ
الفعالية:
ــراعيــة في
ّ
فضال عن األنشطة وشخصيات الليغو

عبد الله بوفتين

ّ
ّ
الفعالية أف�لام
تتضمن
املمتعة س��وف
ّ
الليغو املعروفة واملحببة لدى الجميع،
ُ
وال �ت��ي س ��وف ت �ق� ّ�دم ب��رع��اي��ة م��ن شركة
ُ ّ
ّ
الكويتية .حيث تمكن تذاكر الـ
السينما
«ليـــغو شــوز» املرتادين من االستمتاع
ِب� ُ�م�ش��اه��دة أف�ل�ام الليغو امل�ع��روف��ة دون
أي رس � ��وم إض��اف �ي ��ة .وف� ��ي ه� ��ذا اإلط� ��ار
أوض� �ح ��ت ش ��رك ��ة ال �س �ي �ن �م��ا ال �ك��وي �ت �ي��ة
ّ
والسباقة في مجال العرض
الرائدة
ّ
والتوزيع السينمائي أنها تتطلع دائمًا
إلى رعاية مثل هذه الفعاليات واملشاركة
فيها ،وذلك ألنها تسعى جاهدة ملواكبة
ت �ط��ور ق �ط��اع ال�ت��رف�ي��ه وت �ق��دي��م ت�ج��ارب
تزخر باملتعة والتشويق وتتناسب مع
جميع األذواق واألعمار املختلفة.

«زين موزاييك»
وف ��ي ق�س��م آخ ��ر س ��وف َي�ش�ه��د م��رت��ادي
ف�ع��ال� ّ�ي��ة ال� �ـ «ل�ي�ـ�ـ�ـ�غ��و ش �ـ �ـ��وز» ع�ل��ى ل��وح��ة
زي ��ن م��وزاي �ي��ك ال�ـ�ـ�ه��ائ�ـ�ـ�ل��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ك��ون

(من اليسار) طالل التركي وحمد المطر وعبد الله بوفتين وياسمين خيرالله

م� � ��ن م� � �ئ � ��ات آالف ال� �ـ� �ل� �ي� �غ ��و وب� �ح� �ج ��م
ّ
ك �ل��ي  8*5م�ت�ـ�ـ��ر ،ل�ي�ت�م��ك��ن ج�م�ي��ع أف ��راد
ُّ
العائلة من املشاركة في تركيبها .كما
س �ي �ك��ون ه �ن ��اك ُم �ج� ّ�س��م ص� � ��اروخ زي��ن
ُ
للجيل الخامس  5Gاملصنوع كليًا من
الليغو .وف��ي تعليقه على ه��ذه الرعاية
واملشاركة ،أوضح مدير إدارة العالقات
ال �خ��ارج �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ش��رك��ة زي��ن
ال �ك ��وي ��ت ،ح �م��د امل� �ط ��ر« :ن �ح��ن ف ��ي زي��ن
س �ع��داء ب��رع��اي��ة ف�ع��ال�ي��ة «ل �ي �غ��و ش��وز»
ف� ��ي إط� � ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ن��ا ل�ت�ش�ج�ي��ع
االب �ت �ك ��ار ،وال �ت ��ي ن �ح��رص م ��ن خ�لال�ه��ا
ع �ل��ى امل �س��اه �م��ة ف� ��ي ت �ن �م �ي��ة وت �ط��وي��ر
اإلب� ��داع ل ��دى ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ال�ش��اب��ة،
وخ��اص��ة األط� �ف ��ال .ح�ي��ث ن �ح��رص على
دعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة
امل�ن��اس�ب��ة ل�لأج�ي��ال ال �ق��ادم��ة وف��ق أعلى
املعايير العاملية ،ول��ن ن� ّ�دخ��ر جهدًا في
تقديم املساندة والدعم لكل جهة تملك
ف �ك��رة ورؤي� � ��ة ت �ت �س��م ب �ن��واح��ي اإلب � ��داع
وتخدم املجتمع».
ّ
وبهذه املناسبة ،علق رئيس فريق إدارة
ال �ت��واص��ل وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي بنك
ً
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ط�ل�ال ال �ت��رك��ي ق��ائ�لا:
«ن� �ح ��ن س � �ع ��داء ب �م �ش��ارك �ت �ن��ا ف ��ي دع��م
ورعاية هذا العرض األول من نوعه في
الكويت».
وأضاف التركي بأن «ليغو شوز» يشكل
قيمة مضافة حقيقية لألطفال وأسرهم
من خالل العروض التفاعلية الترفيهية
التي سيتخللها ،مشيرًا إلى أن مشاركة
الوطني تأتي إنطالقًا من إدراكه أهمية
املساهمة واملشاركة الفاعلة في تنمية
م �ه��ارات األط �ف��ال مل��ا ف��ي ذل��ك م��ن تأثير
إيجابي كبير على النجاح في مختلف
جوانب حياتهم املستقبلية.

وأش��ار التركي إلى أن ركن بنك الكويت
ُّ
ال��وط �ن��ي امل �خ �ص��ص ف ��ي ه� ��ذا ال �ع��رض
س� �ي� �ك ��ون األض � �خ� ��م وس �ي �ت �ي��ح ل� �ل ��زوار
االس� �ت� �م� �ت ��اع ِب� �ـ� �س� �ب ��اق اف � �ت� ��راض� ��ي م��ع
ّ
إح � ��دى ش �خ �ص �ي��ات ال �ـ �ل �ي �غ��و امل �ص��غ��رة
ّ
الشهيرة .كما سيتمكن الحاضرون من
رؤي��ة ُمج ّـسم ّ
مميز ِلـح ّـصالة الوطني
امل �ص �ن��وع��ة م ��ن ال �ل �ي �غ��و .وأك � ��د أن ه��ذه
ال ��رع ��اي ��ة ت ��أت ��ي ف ��ي إط� � ��ار ال � �ت� ��زام ب�ن��ك
الكويت الوطني تجاه املجتمع بجميع
فئاته ،من خالل دعم األنشطة الهادفة.
ّ
فعالية الـ «ليـــغو شــوز»
هذا وستشتمل
ّ
على قسم أسنان تاور والذي سيتضمن
ع �ل��ى ُم �س��اب �ق��ة ال �س �ب��اق وال �ب �ن ��اء ،وف��ي
ّ
ّ
الكويتية سوف
الجوية
قسم الخطوط
ُ
ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت� �ح ��دي ��ات م �م �ت �ع��ة ت��ض��م
ُم �ح �ب��ي ال�ـ�ل�ي�غ��و م��ن ُم�خ�ت�ل��ف ال� �ق ��ارات؛
وال� ��ذي� ��ن س �ي �ق��وم��ون ب � �ع� ��روض ش� ّ�ي �ق��ة
ّ
لبناء ُمجسمات ليغو بطريقة خالقة،
ً
ُمباشرة على مرآى من جميع الحضور.
ُ
ً
فضال عن وج��ود امل ّ
جسم الفــذ ِلـطائـرة
ُ
 777من طراز بــوينغ املصنوعة كـليًا من
الـليغو.
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،أع � ��رب م ��دي ��ر دائ� ��رة
ال� �ت� �س ��وي ��ق ب ��ال ��وك ��ال� �ـ ��ة ف � ��ي ال �خ �ط ��وط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة س�ـ�ـ�ط��ام ال��رش �ي��دي،
ّ
الجوية
ع��ن سعادته برعاية الخطوط
ال �ك��وي �ت� ّ�ي��ة ل �ـ «ل�ي�ـ�ـ�ـ�غ��و ش �ـ �ـ��وز» بصفتها
ّ
الفعالية .وأضاف:
الناقل الرسمي لهذه
ّ
«جاءت رعايتنا لهذه الفعالية انطالقًا
م ��ن م �س��ؤول �ي �ت �ن��ا االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،ال �ت��ي
لطاملا التزمنا بها وعملنا من خاللها
ع �ل��ى ت��رس �ي��خ ح �ض��ورن��ا ف��ي امل�ج�ت�م��ع،
عبر تقديم الدعم والرعاية ألي مبادرة
تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للكويت.
فنحن نهدف من خالل هذه الرعاية إلى
تنشيط قطاع السياحة في الكويت؛ ألن
ّ
الفعالية م��ن املتوقع أن تستقطب
ه��ذه
ّ
أعدادا كبيرة من الزوار».
وم ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أوض� ��ح رئ �ي��س مجلس
اإلدارة املدير التنفيذي في أسنان تاور،
الدكتور عيسى العيسى« :نحن ُسعداء
ُ ّ
ّ
الفعالية ألنها تسلط
برعاية مثل هذه
ّ
أهمية التواصل مع األطفال
الضوء على
ُ
وت� �ق ��دي ��م ك� ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه أن ي �ن �م��ي
ق��درات�ه��م وم�ه��ارات�ه��م .ون�ح��ن دائ�م��ًا في
ّ
أس�ن��ان ت��اور نتطلع إل��ى االن �خ��راط في
مثل هذه التعاونات التي تدعم األطفال
واح �ت �ي��اج��ات �ه��م ل �ي��س ف �ق��ط ف ��ي م�ج��ال
األس � �ن� ��ان ،ول �ك ��ن دورن� � ��ا أي �ض ��ًا ت��وف�ي��ر
ّ
الجسدية
الدعم كذلك في مجال الصحة
ّ
والذهنية».

ن�ق�ل��ت ط �ي��ران اإلم � ��ارات  16م�ل�ي��ون م�س��اف��ر خ�لال
الصيف ،من يونيو إلى أغسطس ،وقد أعطى %75
منهم تجربة الترفيه ال�ج��وي تقديرًا عاليًا .ومع
إت��اح�ت�ه��ا إم�ك��ان�ي��ة االخ �ت �ي��ار م��ن ب�ين  4500ق�ن��اة،
كشفت الناقلة للمرة األولى عن الخيارات املفضلة
لركابها على الرحالت.
وي � ��وف � ��ر ن � �ظ� ��ام ط � �ي � ��ران اإلم� � � � � ��ارات ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
واالت�ص��االت والترفيه الجوي  iceقنوات تعرض
تشكيلة واسعة من األفالم يبلغ عددها  1500فيلم
بـ 44لغة مختلفة .وكان واضحًا تفضيل املسافرين
أفالم األبطال الخارقني خالل فصل الصيف ،حيث
أدخ �ل ��ت «ط� �ي ��ران اإلم� � � ��ارات» م �ج �م��وع��ة م ��ن أف�ل�ام
املانجا اليابانية واستوديوهات مارفل ودي سي
يونيفيرسيز .وح�ص��د فيلم ك��اب�تن م��ارف��ل نسبة
امل�ش��اه��دة األع �ل��ى ع�ل��ى ال�ط��ائ��رة خ�ل�ال ي��ون�ي��و في
حني احتل فيلم أليتا« :مالك املعركة» املركز األول
في يوليو واملنتقمون :نهاية اللعبة املركز األول
في أغسطس.
وتقوم «طيران اإلمارات» بتحديث محتوى النظام
الترفيهي شهريًا ب��إح�لال نحو  100فيلم جديد
م��ن ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ب��اإلض��اف��ة إل ��ى إدخ ��ال
ت�ش�ك�ي�ل��ة واس� �ع ��ة م ��ن امل �س �ل �س�ل�ات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
واملوسيقى واألف�ل�ام الوثائقية .وأطلقت «طيران
اإلم � ��ارات» م�ي��زة ج��دي��دة ع�ل��ى تطبيقها املحمول
بهدف مساعدة العمالء على التخطيط لرحالتهم
ب �ك �ف��اءة .وت�ت�ي��ح ه ��ذه امل �ي��زة ل�ل�م�س��اف��ري��ن تصفح
آالف األف �ل��ام واألل �ب ��وم ��ات امل��وس�ي�ق�ي��ة وال �ب��رام��ج
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة امل� �ت ��واف ��رة ع �ل��ى ن �ظ��ام �ه��ا ل�ل�ت��رف�ي��ه
الجوي ،وإعداد قوائم تشغيل ببرامجهم املفضلة
قبل السفر ،ثم مواءمتها من أجهزتهم املحمولة
وع��رض�ه��ا ع�ل��ى ش��اش��ة ال�ف�ي��دي��و ال�ش�خ�ص��ي على
الطائرة .وقد أنشأ املسافرون خالل الصيف أكثر
من  40أل��ف قائمة فريدة .وق��د ضمت تلك القوائم
ً
فيلمًا واح �دًا على األق��ل ما شكل دليال على مدى
عشقهم ملشاهدة األفالم .وأضاف مسافر واحد من
ً
بني كل  6مسافرين مسلسال تلفزيونيًا إلى قائمته
الخاصة.

أفالم بوليوود
وأفالم بوليوود هي األفالم األجنبية األكثر شعبية
ع�ل��ى ال �ط��ائ��رة .وق ��د ت �ع��ددت ف �ئ��ات األف �ل�ام األك�ث��ر
مشاهدة خالل الصيف لتشمل الحديثة منها مثل:
«والدة نجمة» و«بوهيميان راب�س��ودي» ،وتلتها
أفالم ديزني الكالسيكية من عام  1951مثل «أليس
ً
ف��ي ب�ل�اد ال �ع �ج��ائ��ب» وص � ��وال إل ��ى «ع �ل�اء ال��دي��ن»
الذي أطلق هذا العام .وكانت أفالم بوليوود الفئة
الثالثة األكثر شعبية خالل الصيف حيث استمتع
العمالء بمشاهدة  2.0وكالسيكيات مثل «دابانغ
 .» 2وت�ت�ض�م��ن ق��ائ�م��ة  iceأي �ض��ًا أف�ل�ام ب��ول�ي��وود
عربية مثل «ديوانجي» و«إقبال» و«تال وكولي».
وي�م�ك��ن للباحثني ع��ن ف�ئ��ات أخ ��رى االخ�ت�ي��ار من
بني  1200ساعة من البرامج التلفزيونية .وتصدر
مسلسل «تشيرنوبيل» الحائز جائزة إيمي قائمة
املسلسالت التلفزيونية األكثر مشاهدة على ice
خ�ل�ال األش �ه��ر ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة ،ف��ي ح�ين تصدر

وث��ائ �ق��ي األس� ��ود األف��ري �ق �ي��ة  2011ق��ائ�م��ة األف�ل�ام
الوثائقية .ويتحدث الوثائقي عن أس��ود وعائلة
م��ن ال�ف�ه��ود ت �ح��اول ال�ع�ي��ش ف��ي غ��اب��ات السافانا
األفريقية.
وت �س �ع��ى ط� �ي ��ران اإلم � � ��ارات إل� ��ى ت��وف �ي��ر م�ح�ت��وى
خاص باألطفال ،حيث تقدم لهم مجموعة واسعة
من األفالم والقنوات التلفزيونية املخصصة لهم.
ويعد برنامج  Paw Patrolاألكثر شعبية .وتشمل
ب ��رام ��ج األط� �ف ��ال ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ن�ي�ك�ي��س ال�ف��ظ
وجومبيلز ويحيا أنغلو وميراكيلوس :قصص
«الفتاه الدعسوقة» و«القط األس��ود» و«بابريكا»
وغيرها.
وي ��وف ��ر ن� �ظ ��ام «ط � �ي� ��ران اإلم� � � � ��ارات» ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
واالت � �ص� ��االت وال �ت��رف �ي��ه ال �ج��وي  iceق �ص��ائ��د من
تأليف وإل�ق��اء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راش��د آل مكتوم ،ول��ي عهد دب��ي .وت��دور القصائد
ح� ��ول ال �ع ��دي ��د م ��ن امل ��واض� �ي ��ع ك��ال �ح��ب وال �ح �ي��اة
والتقاليد واإلبل والخيول.

قناتان لألطعمة واملشروبات
وك ��ان ��ت «ط � �ي� ��ران اإلم � � � ��ارات» ق ��د أط �ل �ق��ت ق�ن��ات�ين
لألطعمة وامل�ش��روب��ات على نظامها للمعلومات
واالت�ص��االت والترفيه الجوي  iceالحائز جوائز
ع��امل�ي��ة ،وذل ��ك الط�ل�اع رك��اب�ه��ا ع�ل��ى كيفية إع ��داد
ق��وائ��م ال�ط�ع��ام وال �ش��راب ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات والعمل
مع شركائها العامليني .كما تقدم لركابها برامج
تعليمية م��ن «ل�ي�ن�ك��د-إن» ودورات تعليم اللغات
«يو توك» .وتعد العربية اللغة التي يسعى العدد
األكبر من املسافرين إلى إتقانها.

خدمة اإلنترنت الالسلكي Wi-Fi
ت �ت��واف��ر خ��دم��ة اإلن �ت��رن��ت ال�لاس�ل�ك��ي  Wi-Fiعلى
جميع طائرات أسطول طيران اإلم��ارات .ويحصل
ال��رك��اب ف��ي جميع ال��درج��ات ع�ل��ى  20ميغابايت
م��ن ال �ب �ي��ان��ات م �ج��ان��ًا الس �ت �خ��دام �ه��ا ع �ل��ى جميع
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات أو س��اع �ت�ين م �ج��ان �ي �ت�ين ل�ل�م��راس�ل��ة
النصية على أشهر تطبيقات املراسلة .وفاق عدد
مستخدمي اإلنترنت على رحالت الناقلة خالل كل
شهر من أشهر الصيف املليون مستخدم ،واختار
 %40امل ��راس �ل ��ة ال �ن �ص �ي��ة ل �س��اع �ت�ين ل �ل �ب �ق��اء ع�ل��ى
اتصال مع األهل واألصدقاء.

البث التلفزيوني الحي

ّ
تتصدر الرياضة عندما يتعلق األمر بخدمة البث
التلفزيوني الحي .ويتيح البث التلفزيوني الحي
مل�ش�ج�ع��ي وم �ح �ب��ي ال��ري��اض��ة م�ت��اب�ع��ة ال �ب �ط��والت
واملباريات على  8قنوات مخصصة لهذا الغرض.
كما يمكن للركاب أيضًا متابعة عدد من القنوات
اإلخ� �ب ��اري ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،م �ث��ل «س� ��ي إن إن» ،و«ب ��ي
ب��ي س��ي وورل ��د ن �ي��وز» و«س �ك��اي ن �ي��وز» و«ي ��ورو
نيوز» و«سي إن بي سي» و«إن إتش كي وورلد».
وت � �ص ��درت س� �ب ��ورت  24ق��ائ �م��ة ال� �ق� �ن ��وات األك �ث��ر
م�ش��اه��دة .وت�ع��رض جميع م�ب��اري��ات ك��أس العالم
ل�ل��رغ�ب��ي  2019م �ب��اش��رة ع�ل��ى  175ط��ائ��رة ضمن
أسطول طيران اإلمارات .

الناقلة اإلماراتية تكشف عن خيارات الركاب المفضلة للنظام الترفيهي
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البنك يقدِّ م عروضاً تمويلية للشراء والتأجير

إضافة إلى المتقاعدين وذوي اإلعاقة

«بيتك» يشارك في معرض للسيارات بـ «األفنيوز»

ّ
يقدم
مسلخ العاصمة
ً
مجانا لكبار السن
خدماته

ي� � �ش � ��ارك ب� �ي ��ت ال� �ت� �م ��وي ��ل ال �ك ��وي �ت ��ي
(ب �ي �ت��ك) ،ك ��راع ب�لات�ي�ن��ي ف��ي م�ع��رض
ل �ل �س �ي��ارات ف��ي م�ج�م��ع االف �ن �ي��وز في
الفترة من  3حتى  12الجاري.
ي� � ��أت� � ��ي ذل � � � ��ك ض� � �م � ��ن اط � � � � ��ار ح � ��رص
ال� �ب� �ن ��ك ع� �ل ��ى ال � �ت� ��واج� ��د وامل � �ش� ��ارك� ��ة
ف� ��ي ه � ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة امل� �ه� �م ��ة ل �خ��دم��ة
ال�ع�م�لاء وامل�ج�ت�م��ع ،وت�ق��دي��م الحلول
ال�ت�م��وي�ل�ي��ة ل ��رواد امل �ع��رض ،ال سيما
أن «ب� �ي� �ت ��ك» ي �ل �ع��ب دورا ب � � ��ارزا ف��ي
ن �ش��اط ت�م��وي��ل ش ��راء وب �ي��ع وت��أج�ي��ر
ال � �س � �ي� ��ارات ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� �س ��وق
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ول��دي��ه م�س��اه�م��ات كبيرة
في هذا املجال بالتعاون مع الوكالء
املحليني.
وي�ت�م�ي��ز «ب �ي �ت��ك» ب �ت��اري��خ ع��ري��ق في
س � ��وق ال � �س � �ي� ��ارات ،اذ ي �م �ت �ل��ك أك �ب��ر
وأح� � ��دث م �ع ��رض  ،KFH Autoع�ل��ى
مستوى الشرق االوس��ط ،ويقع على
م�س��اح��ة اج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ  38ال��ف متر
م��رب��ع ،يتسع الك�ث��ر م��ن  200س�ي��ارة،

تاريخ عريق لـ «بيتك» في سوق السيارات

وي �ض��م امل �ع��رض اك �ث��ر م��ن  20وك��ال��ة
س � �ي� ��ارات و 30ع�ل�ام ��ة ت� �ج ��اري ��ة ب�ين
س �ي��ارات ودراج� ��ات ب�خ��اري��ة وم��ائ�ي��ة

وقوارب بحرية تحت سقف واحد.
وت��رك��ز ج�ه��ود «ب�ي�ت��ك» ع�ل��ى تنشيط
امل �ب �ي �ع��ات وت �ح��ري��ك ال �س��وق وت�ل�ب�ي��ة

متطلبات العميل والتاجر على حد
س � ��واء ،م ��ن خ �ل�ال ع� ��روض ت�م��وي�ل�ي��ة
وت � �س � �ه � �ي �ل�ات ائ� �ت� �م ��ان� �ي ��ة وح � �م �ل�ات
ترويجية أثبتت جدارتها في تلبية
متطلبات العمالء ،فقد نجح «بيتك»
ف ��ي إط �ل��اق م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ع��روض
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة امل� �م� �ي ��زة خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
االخيرة بالتعاون مع كبرى وكاالت
ال �س �ي ��ارات وم ��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ع�لام��ات
التجارية.
وي� �ق ��دم «ب� �ي� �ت ��ك» ب ��اق ��ة م �ت �ن��وع��ة م��ن
امل �ن �ت �ج��ات وال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت�ت�س��م
ب��امل��رون��ة مل�لاء م��ة م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�م�لاء
املختلف ومنها :خ��دم��ة التأجير مع
ال �ص �ي��ان��ة ،وال �ت��أج �ي��ر م ��ع امل ��واع ��دة
ب ��ال� �ت� �م� �ل ��ك ،وال� � �س� � �ي � ��ارات ال� �ج ��دي ��دة
وأخ� � � � � � � ��رى م � �س � �ت � �ع � �م � �ل� ��ة ،وت� � �م � ��وي � ��ل
ال �س �ي��ارات وال� �ق ��وارب م�ق��اب��ل ض�م��ان
م � � ��ال � � ��ي ،وغ� � �ي � ��ره � ��ا م � � ��ن ال� � �خ � ��دم � ��ات
امل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ل� �ب ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات
واحتياجات العمالء املختلفة.

خبرة  15عاماً في إدارة الثروات

ً
نائبا للرئيس إلدارة العمالء
علي الفليج
في «رساميل»
أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة رس��ام �ي��ل ل�لاس �ت �ث �م��ار
ع��ن ت�ع�ي�ين ع �ل��ي ع�ب��دامل�ح�س��ن ال�ف�ل�ي��ج
ف��ي منصب ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س التنفيذي
إلدارة العمالء ،وذلك ابتداء من األول
من شهر أكتوبر الجاري.
ي �ت �م �ت��ع ال �ف �ل �ي ��ج ب� �خ� �ب ��رة ك� �ب� �ي ��رة ف��ي
األس � � � ��واق امل �ح �ل �ي��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة ت �ص��ل
إل� ��ى ح ��وال ��ي  20ع��ام��ًا ش �غ��ل خ�لال�ه��ا
م �ن��اص��ب ق �ي��ادي��ة ك �ث �ي��رة ف��ي ش��رك��ات
اس�ت�ث�م��اري��ة أب��رزه��ا ب�ي��ت االس�ت�ث�م��ار
ال�ع��امل��ي (غ�ل��وب��ل) وب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج .كما
شغل منصب عضو مجلس إدارة في
م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش��رك��ات وال�ص�ن��ادي��ق
االستثمارية في الكويت والسعودية.
وس � � � ��وف ي � �ق � ��ود ال� �ف� �ل� �ي ��ج ف � ��ي ش ��رك ��ة

علي الفليج

رس��ام �ي��ل ل�لاس �ت �ث �م��ار ع�م�ل�ي��ة ت�ط��وي��ر
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة إدارة ال � �ع � �م �ل�اء ب �م��ا
ي �ت �ن ��اس ��ب م� ��ع اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ش��رك��ة
رس ��ام �ي ��ل ورؤي� �ت� �ه ��ا ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
إش ��راف ��ه ع �ل��ى إدارة ال� �ث ��روات امل�ع�ن�ي��ة
ب � �خ� ��دم� ��ة أص � � �ح� � ��اب امل � � �ل � ��اء ة امل ��ال� �ي ��ة
ً
ال �ع��ال �ي��ة ،ح �ي��ث ت��دي��ر ال �ش��رك��ة أص ��وال
ت �ت �ج��اوز ق�ي�م�ت�ه��ا  100م �ل �ي��ون دوالر
أميركي.
وق ��ال ��ت ش��رك��ة رس��ام �ي��ل إن ان �ض �م��ام
ع �ل��ي ال�ف�ل�ي��ج إل ��ى ف��ري��ق ال �ع �م��ل ي��أت��ي
ف � ��ي إط� � � ��ار ال� �س� �ع ��ي ال� � ��دائ� � ��م ل � �ل ��إدارة
لتطوير كوادرها البشرية بالخبرات
بما يؤهلها لخدمة عمالئها وتلبية
اح�ت�ي��اج��ات�ه��م االس�ت�ث�م��اري��ة ،ال سيما

أن ال�ف�ل�ي��ج ق�ي�م��ة م �ض��اف��ة ل�ل�ش��رك��ة ملا
ي�ت�م�ت��ع ب��ه م��ن خ �ب��رة وك �ف ��اء ة ت��ؤه�ل��ه
ل �ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة ال� �ش ��رك ��ة ف ��ي ال �ت��وس��ع
باألسواق اإلقليمية إلى جانب خبرته
الكبيرة في السوق املحلية.
ي ��ذك ��ر أن ال �ف �ل �ي��ج أك� �م ��ل دراس � �ت ��ه ف��ي
جامعة ليدز في اململكة املتحدة ،وهو
م��دي��ر ث ��روات م�ع�ت�م��د م��ن األك��ادي�م�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل �ل� �خ ��دم ��ات امل ��ال� �ي ��ة .وق ��د
أمضى ما يقرب من  15سنة في إدارة
ال�ث��روات مسؤوال عن العمالء من فئة
ال� �ش ��رك ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ف ��ي ال �ك��وي��ت
وال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة .ك � �م ��ا ت� ��ول� ��ى م �ن �ص��ب
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة ل�ش��رك��ة
بيت االستثمار العاملي – السعودية.

كشفت شركة نقل وت�ج��ارة امل��واش��ي أنها شرعت
ف��ي ت �ق��دي��م ْخ ��دم ��ات ال��ذب��ح وال�ت�ق�ط�ي��ع ( 10قطع
أو ث�لاج��ة) ل�لأغ�ن��ام م�ج��ان��ًا ف��ي م�س�ل��خ العاصمة
وس� ��وق امل��اش �ي��ة امل��رك��زي��ة ال �ج��دي��دة ،اع �ت �ب��ارًا من
أمس  1أكتوبر ،2019وذلك للعمالء من كبار السن
الكويتيني حاملي بطاقة «أول��وي��ة» ال�ص��ادرة من
وزارة ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ،وال�ع�م�لاء
امل�ت�ق��اع��دي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ح��ام�ل��ي ب�ط��اق��ة «ع��اف�ي��ة»،
وال �ع �م�ل�اء م ��ن ذوي اإلع ��اق ��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ح��ام�ل��ي
بطاقة اإلعاقة الصادرة من الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة ،وذلك حتى إشعار آخر.
وبهذه املناسبة ،صرح الرئيس التنفيذي لشركة
نقل وتجارة املواشي أسامة بودي بأن هذا القرار
ي�ع��د م�س��اه�م��ة م��ن ش��رك��ة ن�ق��ل وت �ج��ارة امل��واش��ي
وشركاتها التابعة في تعزيز الخدمة املجتمعية،
وم �ب��ادرة م��ن ال�ش��رك��ة تقدمها ت�ق��دي�رًا للمواطنني
املشمولني لالستفادة من هذا العرض ،خصوصًا
ُ
أن هذه الفئات الكريمة من املجتمع تشكل أغلبية
عمالء ومرتادي املسلخ واملستفيدين من خدماته.
وأوض ��ح ب ��ودي أن��ه للحصول ع�ل��ى خ��دم��ة ال��ذب��ح
امل�ج��ان�ي��ة ي�ل��زم ح�ض��ور العميل شخصيًا وإب ��راز
ال�ب�ط��اق��ة امل��دن�ي��ة وال�ب�ط��اق��ات امل�ش�م��ول��ة ألول م��رة
لتسجيله على النظامّ ،
مبينًا أن مسلخ العاصمة
وس � � ��وق امل ��اش� �ي ��ة امل ��رك ��زي ��ة ال � �ج ��دي ��دة م �ج �ه��زان
الستقبال ذوي اإلع��اق��ة وك�ب��ار ال�س��ن ،م��ن ناحية
ت��وف �ي��ر امل ��راف ��ق وامل� ��واق� ��ف وال� �خ ��دم ��ات وامل� �م ��رات
املخصصة لهم ،والتي ستسهل لهم تنقلهم بيسر
وانسيابية في جميع مرافق املسلخ.
وي�ق��ع امل�س�ل��خ ال ��ذي يعتبر األك �ب��ر م��ن ن��وع��ه في

أسامة بودي

م�ن�ط�ق��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط ال � ��ذي ت �ق��در م�س��اح�ت��ه
اإلجمالية بـ  94000متر مربع بمنطقة الري خلف
سوق الجمعة وبجانب سوق الخيام ،ويحتوي
املسلخ على صالة األهالي املكيفة بمساحة 2500
متر مربع والتي يمكن من خاللها متابعة اعمال
الذبح والسلخ من بدايتها الى نهايتها ،ويحتوي
أيضا على سوق مركزية ومقهى ومطبخ للوالئم
الى جانب املحال التجارية املتنوعة ،كما يحتوى
ع�ل��ى س ��وق ل�ل�م��اش�ي��ة وح�ظ��ائ��ر م�غ�ط��اة لتبييت
املاشية بكل أنواعها ،وتتوافر فيه مواقف تسع
ل� � �ـ 400س� �ي ��ارة ،م �ن �ه��ا م ��واق ��ف م�خ�ص�ص��ة ل ��ذوي
اإلعاقة وكبار السن ،ومسجد يتسع لـ  400مصل،
وهو صديق للبيئة.

 KCSTتستضيف دورة
أساسيات التصنيع الرقمي
تحتضن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دورة
أساسيات التصنيع الرقمي التي سيقام بتاريخ
 6اك�ت��وب��ر ال �ج��اري ح�ف��ل االف�ت�ت��اح ل�ه��ا ،وستكون
الدورة ملدة اربعة اسابيع في مبنى الكلية الكائن
ف��ي منطقة ال��دوح��ة بمشاركة  ١٠٠طالب وطالبة
ذوي الفئات العمرية من  ٩الى  ١٦سنة من مختلف
مدارس الكويت ،وذلك دعما لتحقيق رؤية صاحب

السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
ال �ص �ب��اح ،ف ��ي ت �ح��وي��ل ال �ك��وي��ت ال ��ى م��رك��ز م��ال��ي
وت �ج��اري وت�ق�ن��ي وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ج�ه��ود املميزة
للقائمني ع�ل��ى ج��ائ��زة س�م��و ال�ش�ي��خ س��ال��م العلي
الصباح للمعلوماتية ،حيث تهدف ه��ذه ال��دورة
ال ��ى ت�ط��وي��ر ق� ��درات وم� �ه ��ارات ال�ط�ل�ب��ة البرمجية
وذلك بالتعاون مع شركة .creative Bits Solution

مركباتها النموذجية ُتبرز القدرات التقنية التي يجري إنتاجها

رؤية«هيونداي» لمستقبل التنقل ..االستدامة والتقنيات الحديثة
ت �ج� ّ�س��د امل ��رك� �ب ��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة EV 45
ال �ت��ي ك �ش �ف��ت ع �ن �ه��ا ه �ي ��ون ��داي ال �ن �ق��اب
ف � ��ي ال� � � � � ��دورة امل� �ن� �ق� �ض� �ي ��ة م � ��ن م� �ع ��رض
ف��ران �ك �ف��ورت ال ��دول ��ي ل �ل �س �ي��ارات ،رؤي��ة
م� �ث� �ي ��رة مل �س �ت �ق �ب��ل ذي ت �ق �ن �ي��ة رف �ي �ع ��ة.
وت� ��أت� ��ي ه � ��ذه امل ��رك� �ب ��ة ب� �خ� �ط ��وط ج �س��م
أن �ي �ق��ة وم� �ق� �ص ��ورة رح � �ب ��ة ،ج � ��رى دم��ج
وح� � � ��دات ال �ت �ح �ك ��م ف� ��ي ل ��وح ��ة ال� �ق� �ي ��ادة
أو أن �ه��ا اس �ت �ب��دل��ت ب��واج �ه��ة اس �ت �خ��دام
م� � �ت� � �ط � ��ورة ت� �ع� �م ��ل ب� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة اإلس� � �ق � ��اط
ال � �ش � �ع� ��اع� ��ي .وت� �ش� �ب ��ه م� �ق ��اع ��د امل ��رك� �ب ��ة
نظيراتها في صاالت الجلوس؛ فيمكن
ُ
ل� �ل ��رك ��اب ت ��دوي ��ره ��ا ل� �ي ��واج ��ه ب �ع��ض �ه��م
ال �ب �ع ��ض اآلخ � � ��ر ،ف� ��ي ح �ي�ن أن ال �ق �ي ��ادة
ال��ذات�ي��ة م��ن دون س��ائ��ق ت�ت�ي��ح للجميع
االس �ت��رخ��اء واالس �ت �م �ت��اع ب��ال��رح �ل��ة في
راح��ة وأم��ان .وبالطبع ،يأتي نظام قوة
الحركة كهربائيا بالكامل ،وضعت فيه
املحركات والبطاريات خارج املقصورة
أو أس �ف �ل �ه��ا ،م ��ن أج � ��ل زي � � ��ادة م �س��اح��ة
املقصورة إلى أقصى ّ
حد ممكن.
وبخالف العديد من الطرز النموذجية،
ف��إن  EV 45ل�ي�س��ت ح�ل�م��ا ب�ع�ي��د امل �ن��ال،
ف �ه��ي ت� �ن ��درج ض �م��ن ت �ق��ال �ي��د ه �ي��ون��داي
ال� �ت ��ي ت �ق �ض��ي ب��ال �ن �ظ��ر ف� ��ي ال �ت �ق �ن �ي��ات
املتاحة على أرض ال��واق��ع ،س��واء كانت
ف��ي ط��ور اإلن �ت��اج أو ال�ت�ط��وي��ر ،وإن�ش��اء
ت�ص��ام�ي��م مل��رك �ب��ات ت�س�ت�ه��دف ال��وص��ول
بها إلى صاالت العرض.
وأوض ��ح م��اي��ك س��ون��غ ،رئ�ي��س عمليات
هيونداي في الشرق األوسط وافريقيا،
أن مفهوم التنقل املستقبلي «ي�ج��ب أن
ي�ه�ي�م��ن ع�ل��ى ت�ف�ك�ي��رن��ا» ،م�ش�ي��را إل��ى أن
ص �ن��اع��ة ال� �س� �ي ��ارات ت �م � ّ�ر ب �م��ا وص �ف �ه��ا
ب��ال�ت�غ�ي�ي��رات ال �ج��ذري��ة ،وق ��ال« :تشتمل
ط� ��رز اإلن � �ت� ��اج ال� �ت� �ج ��اري م ��ن امل��رك �ب��ات
ع� �ل ��ى أن� �ظ� �م ��ة ق� � ��وة ح� ��رك� ��ة ك �ه��رب��ائ �ي��ة
وتقنيات للقيادة الذاتية وأنظمة دائمة
االتصال ،مع كاميرات وشاشات تعمل
ّ
ّ
ب��ال �ل �م��س ت �ح��ل م �ح��ل امل ��راي ��ا واألدوات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وه ��ذه األن �ظ �م��ة وال�ت�ق�ن�ي��ات
ُ
ت� �ج ��ري ت �غ �ي �ي��رات واس� �ع ��ة ف ��ي ط��ري �ق��ة
عمل املركبة وقيادتها ،وسوف نشاهد
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة م ��ن ال �ت �ط��ور ك�ي��ف
ُ
ّ
تحوال شامال في
تحدث هذه التقنيات
ّ
يتضمن
أس��اس �ي��ات تصميم امل��رك �ب��ات،
ترتيب املكونات والقطع بطريقة كانت
ِل �ت �س �ت �ح �ي��ل ب� ��وج� ��ود م � �ح� ��رك اح � �ت� ��راق
داخلي».
وت� �ل� �ت ��زم ه� �ي ��ون ��داي ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن�ف�س��ه
ب� �م� �ب ��ادئ ال �ه �ن��دس��ة وال �ت �ص �م �ي��م ال �ت��ي
ت� �ع ��زز االس � �ت� ��دام� ��ة م� ��ع إط �ل ��اق ال �ع �ن��ان
ل �ك��ام��ل ال� �ق ��درات ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ن �ظ��را إلدراك
ال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م��ن
أس��ال �ي��ب ال�ت�ن�ق��ل امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة امل�ن�ش��ودة

مايك سونغ

سيارة هيونداي المستقبلية

المركبات الكهربائية
والذاتية القيادة
ُتحدث التغيير
في أسس التصميم
السيارات الرفيقة
بالبيئة بدائل مرغوبة
وممتعة وعملية
لتحقيق التغيير.
وكانت املركبة أيونيك التي تنتمي إلى
الجيل الحالي م��ن ط��رز ه�ي��ون��داي ،أول
مركبة بيئية في العالم تتألف من قاعدة
واحدة تتيح طرزا قائمة على ثالثة نظم
ل �ق��وى ال �ح��رك��ة؛ ه �ج�ين ،وق��اب��ل للشحن

ب��ال �ق��اب��س ،وك �ه��رب��ائ��ي ب��ال �ك��ام��ل ،وه��ي
ت�ل�ائ��م م�خ�ت�ل��ف اح �ت �ي��اج��ات امل �ش �ت��ري��ن.
ث� ّ�م ج��اء ت امل��رك�ب��ة نيكسو لتصبح أول
مركبة من هيونداي مصممة خصيصا
ل �ل �ع �م��ل ب� �خ�ل�اي ��ا وق� � ��ود ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن.
وت ��أت ��ي ال �ط ��رز ال��رئ �ي �س��ة األخ � ��رى ،م�ث��ل
س��ون��ات��ا وك��ون��ا ،ب��إص��دارات هجينة أو
كهربائية في كثير من األسواق.
ّ اً
تحول
وأض��اف س��ون��غ« :تشهد ال�س��وق
م�ت�س��ارع��ا ن�ح��و امل��رك �ب��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة،
ُي � �ع� ��زى ف� ��ي ج ��ان ��ب م �ن ��ه إل � ��ى امل� �خ ��اوف
البيئية ،ول�ك�ن��ه ي�ق��وم أي�ض��ا ع�ل��ى ّ
تقبل
امل��رك �ب��ات ال �ع��ام �ل��ة ب��ال �ك �ه��رب��اء وك��ون�ه��ا
ّ
ومميزا في
أصبحت خيارا مرغوبا فيه
ص ��االت ال �ع��رض ،ي��دع�م��ه ال �ح��رص على
ع��دم ت�ف��ري��ط امل��رك�ب��ات ال��رف�ي�ق��ة بالبيئة
اليوم باألداء ومدى القيادة ،ما يجعلها
ممتعة وعملية مثل نظيراتها العاملة
بالوقود التقليدي».
وت�س�ع��ى ه �ي��ون��داي ج��اه��دة ،م��ن ج��ان��ب
آخ� � � ��ر ،إل � � ��ى ن� �ق ��ل ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات ال ��رف� �ي� �ع ��ة
امل� �ت� �م� �ي ��زة م� ��ن ال � �ط� ��رز ال� �ف� �خ� �م ��ة ع��ال �ي��ة
األداء إل ��ى م��رك �ب��ات امل��دي �ن��ة وامل��رك �ب��ات

المقصورة الداخلية بتصميمها الثوري

ال�ع��ائ�ل�ي��ة ذات األس �ع��ار امل�ع�ق��ول��ة ،حتى
أص � �ب � �ح� ��ت م � ��واص� � �ف � ��ات ع� � ��دي� � ��دة ،م �ث��ل
ال� �ك ��ام� �ي ��رات وأن �ظ �م��ة األم� � ��ان ال �ن �ش �ط��ة،
شائعة االستخدام في أح��دث طرز هذه
املركبات ،إما ضمن الخيارات اإلضافية
أو ف��ي امل��واص�ف��ات ال�ق�ي��اس�ي��ة .وتشتمل

مجموعة م��زاي��ا «س �م��ارت س�ي�ن��س» من
هيونداي على أنظمة ع� ّ�دة بينها نظام
التحذير من االصطدام األمامي ونظام
ال�ت�ح��ذي��ر م��ن م �غ��ادرة امل �س��رب ،ف��ي حني
يستخدم نظام الكشف عن املركبات في
البقعة العمياء أجهزة استشعار خلفية

الك�ت�ش��اف اق �ت��راب امل��رك�ب��ات م��ن الخلف
أو الجانبني وتنبيه السائق باستخدام
م� ّ
�وج��ه ص��وت��ي أو م��رئ��ي .وت �ت �ح��د ه��ذه
ال �ت �ق �ن �ي��ات إلب� �ق ��اء ع �ي �ن��ي ال �س��ائ��ق ع�ل��ى
ال �ط��ري��ق أم��ام��ه ،ي �ض��اف إل�ي�ه��ا ف��ي ذل��ك
شاشة العرض األمامية في العديد من
أح ��دث ط ��رز ال �ع�ل�ام��ة .وح �ت��ى ف��ي ح��ال��ة
ح �ص��ول ه �ف��وة م ��ن ال �س ��ائ ��ق ،ي �م �ك��ن أن
ي�ت��دخ��ل ن�ظ��ام ال�ف��رم�ل��ة ال�ط��ارئ��ة ال��ذات�ي��ة
لتجنب حدوث اصطدام.
وت� �ع� �م ��ل إم� �ك ��ان� �ي ��ة االت � �ص� ��ال امل �ح� ّ�س �ن��ة
ع�ل��ى دم��ج أن�ظ�م��ة امل�ع�ل��وم��ات وال�ت��رف�ي��ه
ب �س�لاس��ة م��ع األج �ه��زة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،من
أج��ل تحقيق ال��راح��ة للسائق وال��رك��اب،
وت �ض �م ��ن ع �م ��ل ت �ق �ن �ي��ات ال� �س� �ي ��ارة ف��ي
�ام ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،وذل ��ك ّ
ان�س�ج��ام ت � ّ
يمهد
ال�ط��ري��ق ل��دم��ج ال �س �ي��ارات ف��ي محيطها
ال �ح �ض��ري م��ن خ�ل�ال ت �ق �ن �ي��ات «امل��دي �ن��ة
ال��ذك �ي��ة» ،ورب �م��ا م��ع امل��رك �ب��ات األخ ��رى
على الطريق.
ّ
وأكد سونغ أن كل جيل جديد من مركبات
ه�ي��ون��داي ي��دف��ع التقنيات امل�ت�ط��ورة إلى
األم ��ام ليضعها ف��ي إط ��ار م��ا ه��و س��ائ��د
ومعتاد ،مشيرا إلى ّ
تغير دور املركبات
ال �خ��اص��ة م��ع ل �ج��وء أع� ��داد م �ت��زاي��دة من
امل� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن إل� � ��ى خ� ��دم� ��ات امل� �ش ��ارك ��ة
ً
ف ��ي امل ��رك� �ب ��ات ب� � ��دال م ��ن ام� �ت�ل�اك م��رك �ب��ة
ّ
ّ
خ��اص��ة ت�ظ��ل غير مستغلة أك�ث��ر وقتها،
وأن امل��رك �ب��ات ذات� �ي ��ة ال �ق �ي��ادة «س�ت�غ�ي��ر
ه� ��ذا األم � ��ر ت �غ �ي �ي��را أك� �ب ��ر ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
امل �ن �ظ��ور ،ت ��ارك ��ة م �س��اح��ة أرح� ��ب ل��راح��ة
الركاب» ،وانتهى إلى القول« :ليست طرز
ّ
هيونداي النموذجية إال نوافذ ُمشرعة
ّ
على هذا املستقبل ،توضح لنا ما يمكن
تحقيقه ب��اس�ت�خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات الناشئة
إلى أقصى قدراتها».

20

صالح خاشقجي :أرفض استغالل
ذكرى والدي ..للنيل من وطني

ّ
أكد صالح جمال خاشقجي أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته.
وفي تغريدة ،نشرها عبر صفحته في موقع تويتر ،اإلثنني املاضي ،كتب أن «ه��ؤالء هم خصوم الوطن
وأعداؤه» ،مردفًا ان والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منه .وانه بدوره لن يقبل أن
تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله .كذلك ،أشار صالح إلى أن لديه ثقة مطلقة بقضاء
السعودية ،للوصول إلى العدالة الكاملة ومعاقبة مرتكبي الجريمة النكراء ،موضحا أنه سيكون كما كان
والده جمال مخلصًا هلل ،ثم للوطن وقيادته( .العربية .نت)
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قتيالن و 200جريح ..ومحافظات أخرى تتظاهر

احتجاجات «إسقاط الفاسدين» تعصف ببغداد

محتجون حول مصاب خالل تظاهرة بغداد أمس | أ ف ب

اشتعلت ب�غ��داد ،ومحافظات جنوبي ال�ع��راق،
أم��س ،ب�ت�ظ��اه��رات ع��ارم��ة ،ش��ارك فيها اآلالف،
تحت شعار «إسقاط الفاسدين» ،وأسفرت عن
سقوط قتيلني وإصابة العشرات.
ف �ف��ي س��اح��ة ال �ت �ح��ري��ر ،وس� ��ط ب� �غ ��داد ،تجمع
اآلالف للمطالبة بتوفير فرص العمل وإصالح
واق��ع املؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد
في البالد.
وردد امل�ت�ظ��اه��رون ش�ع��ار «ب��اق��ون��ا (س��رق��ون��ا)
الحرامية» ،في إشارة إلى الطبقة الحاكمة في
البلد ال��ذي يحتل املرتبة  12ف��ي الئحة ال��دول
األكثر فسادًا في العالم ،وفق منظمة الشفافية
ال ��دول �ي ��ة .ووس� ��ط ان �ت �ش��ار أم �ن��ي ك �ث �ي��ف ،رف��ع

املتظاهرون األعالم العراقية والفتات ،دعت إلى
تحسني األحوال املعيشية وإبعاد «الفسادين»
من السياسيني ،منددين بـ«تجاوزات» أقدمت
ع �ل �ي �ه��ا ال � �ق � ��وات األم� �ن� �ي ��ة ،ط� ��اول� ��ت ع� � ��ددًا م��ن
املعتصمني ،من حملة الشهادات العليا ،أثناء
تجمعهم للمطالبة بتوفير فرص العمل.
وإض ��اف ��ة إل ��ى ال �ه �ت��اف��ات امل�ط��ال�ب��ة ب��ال�خ��دم��ات
وت��وظ �ي��ف ال �ش �ب��اب ال ��ذي ��ن ت �ط��ال �ه��م ال �ب �ط��ال��ة
بنسبة  25ف��ي املئة وه��و ضعف امل�ع��دل العام،
حمل آخرون الفتات داعمة للفريق عبدالوهاب
الساعدي.
وأث ��ار ق ��رار رئ�ي��س ال � ��وزراء ع ��ادل ع�ب��د امل�ه��دي
األسبوع املاضي استبعاد قائد قوات مكافحة

اآلالف في ساحة التحرير | رويترز

هتافات :باقونا الحرام ّية..
والفتات دعم للساعدي
الصدر :االعتداء
على المطالبين بلقمة
العيش خيبة ..ال هيبة

اإلره��اب الفريق الساعدي ،الذي اضطلع بدور
كبير في املعارك ضد تنظيم داعش ،غضبًا في
البالد وسط تساؤالت عن أسباب القرار.
وت �م��رك��زت ال �ق��وات األم�ن�ي��ة ع�ل��ى س�ط��ح مبنى
ش ��اه ��ق ي �ط ��ل ع �ل ��ى س ��اح ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر ،ن�ق�ط��ة
التجمع التقليدية للمتظاهرين وس��ط بغداد،
وع�ل��ى جسر الجمهورية ال�ق��ري��ب ،امل ��ؤدي إلى
امل�ن�ط�ق��ة ال �خ �ض��راء ،ح�ي��ث ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة
ومقار حكومية.
وأطلقت الشرطة في بادئ األمر الرصاص في
ال �ه��واء ،لكن عندما ح��اول امل�ت�ظ��اه��رون ،الذين
بلغت أع��داده��م نحو ث�لاث��ة آالف ،ع�ب��ور جسر
إلى املنطقة الخضراء ،استخدمت قوات األمن،

«نوصي الحوثيين بقبول أي وقف للنار مع المملكة»

إيران للسعودية :أبوابنا مفتوحة للحوار
في أح��دث مواقف إي��ران مما أشيع عن
م�ب��ادرات التهدئة ،ق��ال رئيس برملانها
علي الريجاني ،أم��س ،إن ب�لاده ترحب
ب��رغ �ب��ة ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ح��ل ال �خ�لاف��ات
ب��ال�ح��وار ،مشيرا إل��ى أن أب��واب طهران
مفتوحة لذلك.
وخ �ل��ال ت �ص��ري �ح��ات ل �ق �ن��اة ال �ج��زي��رة،
أض��اف الري�ج��ان��ي أن «ح ��وارا سعوديًا
إيرانيًا يمكنه حل الكثير من مشكالت
املنطقة األم�ن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة» ،م��ؤك��دا
أن «ط �ه��ران ت��وص��ي ال�ح��وث�ي�ين بقبول
أي وقف للنار مع السعودية» ،كما دعا
أيضا إل��ى تشكيل نظام أمني جماعي
خ� ��اص ب��ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ،ب �م �ش��ارك��ة
جميع الدول الخليجية.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،ق ��ال م�ح�م��د علي
ال �ح��وث��ي ،ع �ض��و م ��ا ي �س�م��ى «امل �ج�ل��س
السياسي األع�ل��ى» مليليشيا الحوثي،
إن تفاؤل ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان بوقف الحرب في اليمن أمر
إيجابي.

وقف النار
وك � ��ان ول� ��ي ال �ع �ه��د ال� �س� �ع ��ودي األم �ي��ر
محمد بن سلمان قد طالب ب��أن توقف
إيران دعمها للحوثيني .وأعرب عن أمله
في أن يؤدي وقف النارعلى السعودية،

الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم ،إلى
حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن.
وق � �ب� ��ل أق � � ��ل م � ��ن أس� � �ب � ��وع �ي��ن ،ع ��رض ��ت
م �ي �ل �ي �ش �ي��ا ال� �ح ��وث ��ي وق � ��ف ال �ع �م �ل �ي��ات
ال�ه�ج��وم�ي��ة ع�ل��ى ال �س �ع��ودي��ة ،وط��ال�ب��ت
ال� ��ري� ��اض ب� ��رد م� �م ��اث ��ل ،ف ��ي ح�ي�ن ردت
اململكة على لسان وزير الدولة للشؤون
الخارجية عادل الجبير بأنها ستراقب
م� � ��دى ج ��دي ��ة ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن ف� ��ي ت�ط�ب�ي��ق
مبادراتهم.
إلى ذلك ،أعاد مجلس الوزراء السعودي
ت��ذك �ي��ر ط �ه��ران ب ��أن «ال �ن �ظ��ام اإلي��ران��ي
منذ  40ع��ام��ًا ال ي�ع��رف س��وى التفجير
والتدمير واالغتيال».
وخالل جلسته في قصر السالم بجدة،
برئاسة خادم الحرمني الشريفني امللك
س �ل �م��ان ب ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ،أط� �ل ��ع امل �ل��ك
سلمان املجلس على نتائج املحادثات
ال��رس�م�ي��ة م��ع رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ع��راق��ي
ع� � ��ادل ع� �ب ��دامل� �ه ��دي ال� � ��ذي زار امل �م �ل �ك��ة
أخ�ي�رًا ،ف��ي سعي منه لتخفيف التوتر
بني اململكة وإيران.
وع �ق��ب ال�ج�ل�س��ة ،أوض ��ح وزي ��ر اإلع�ل�ام
ت ��رك ��ي ال �ش �ب��ان��ة أن «م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ش��دد على مضامني كلمة اململكة أم��ام
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،وم��ا
اش �ت �م �ل��ت ع �ل �ي��ه م ��ن دع � ��وة ل�ل�م�ج�ت�م��ع

الرياض ّ
تذكر:
النظام اإليراني
ال يعرف سوى التفجير
والتدمير واالغتيال
الواليات المتحدة
تنسقان في
والمملكة ّ
مجال الدفاع البحري
ال� ��دول� ��ي إل� ��ى ال� ��وق� ��وف م��وق �ف��ًا م��وح �دًا
وصلبًا ملمارسة أقصى درجات الضغط
إلن �ه��اء ال�س�ل��وك اإلره ��اب ��ي وال �ع��دوان��ي
ل �ل �ن �ظ��ام اإلي � ��ران � ��ي ،وت �غ �ي �ي��ر ط�ب�ي�ع�ت��ه
وس �ل��وك��ه ،ب �ع��د أن أص �ب��ح م ��ن أرب �ع�ين
عامًا ال يعرف سوى التفجير والتدمير
واالغتيال في العالم أجمع».
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن «امل� �ج� �ل ��س أع � � ��رب ع��ن
تقديره مل��ا ع� ّ�ب��رت عنه ال��دول املشاركة
م� ��ن ت� �ن ��دي ��د واس� �ت� �ن� �ك ��ار ل�ل�اع� �ت ��داء ات

ال�ت�خ��ري�ب�ي��ة ع�ل��ى م�ن�ش��أت��ي ال�ن�ف��ط في
خ ��ري ��ص وب� �ق� �ي ��ق ال �ت��اب �ع �ت�ي�ن ل �ش��رك��ة
أرامكو واعتبارها تهديدًا خطيرًا على
أم��ن املنطقة واألم��ن ال��دول��ي وإم��دادات
ال�ط��اق��ة العاملية ،وم��ا أب��دت��ه م��ن تأييد
لجميع التدابيرالتي تتخذها اململكة
م� ��ن أج � ��ل ت� �ع ��زي ��ز األم� � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار
والتصدي ألي عدوان».

دفاع بحري
من ناحية أخ��رى ،زار ضابط كبير في
ال �ب �ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ه��ذا
األسبوع ،لبحث التنسيق
ف��ي ال��دف��اع ال �ب �ح��ري ،ب�ع��د ه�ج�م��ات 14
َ
س �ب �ت �م �ب��ر ،ال �ت ��ي اس �ت �ه��دف��ت م �ن �ش��أت��ي
ش� ��رك� ��ة ال� �ن� �ف ��ط (أرام � � �ك � � ��و) ف� ��ي ب�ق�ي��ق
وخ��ري��ص ،شرقي السعودية ،واتهمت
الرياض وواشنطن ودول
أوروب� � � �ي � � ��ة ع � � ��دة ط� � �ه � ��ران ب �ت �ن �ف �ي��ذه��ا.
وال� �ت� �ق ��ى ج �ي��م م� ��ال� ��وي ،ق ��ائ ��د ال �ق �ي��ادة
املركزية للقوات البحرية األميركية في
الشرق األوسط قائد ال�ق��وات البحرية
السعودية فهد الغفيلي ،في
ّ
الرياض ،األح��د ،وأك��د أن الزيارة مثلت
«ف��رص��ة لبحث ج�ه��ودن��ا امل�ش�ت��رك��ة في
التقدم لتنسيق الدفاع ضد االستفزاز
والهجوم»( .الجزيرة ،أ ف ب ،واس)

الوقوف «دقيقة دعم» للسيسي في البرلمان المصري

ً
قريبا
عبدالعال :إصالحات سياسية وإعالمية
القاهرة – سبقلا
بدأ مجلس النواب املصري امس دور االنعقاد
الخامس واألخير من الفصل التشريعى األول،
ح�ي��ث ع�ق��د جلسة افتتاحية ن��اري��ة ،برئاسة
علي عبد العال ،وجه خاللها رئيس البرملان
رسائل شديدة اللهجة للحكومة وأعضائها،
راف �ض��ا ت�ص��دي��ر ال�ح�ك��وم��ة امل�ش��اك��ل للرئيس
ع �ب ��د ال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي وط ��ال �ب �ه ��ا ب�ت�ح�م��ل
امل�س�ئ��ول�ي��ة ،ك�م��ا ت��وع��د ال � ��وزراء وامل�ح��اف�ظ�ين
ُ
املقصرين.
ق ��ال ع �ب��د ال �ع ��ال إن أم ��ن ال ��وط ��ن م�س�ت�ه��دف،
وأن م��واج�ه��ة م�ش�ك�لات ال��واق��ع ف��ي امل �ج��االت
املختلفة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو
السياسية تحتاج إلى التكاتف واالصطفاف
م ��ن ال �ج �م �ي��ع ح � ��ول ال� ��وط� ��ن ،الف� �ت ��ا إل � ��ى أن��ه
يمكن االخ�ت�لاف ف��ي التفاصيل لكن ال يمكن
االختالف على الوطن وسالمته وأمنه.

واضاف ان الفترة املقبلة ستشهد إصالحات
س �ي��اس �ي��ة وح ��زب �ي ��ة وإع�ل�ام� �ي ��ة أي� �ض ��ا ،وان
ال�ش�ع��ب ق ��ال إن ��ه «إي ��د واح� ��دة خ�ل��ف ال�ق�ي��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ق �ي��ادة س�ت�ب��ادر بتحية أك�ب��ر،
اطمئنوا تماما».
واستطرد« :الشعب ونواب املجلس أغلبيبة
وم�ع��ارض��ة ي��د واح ��دة وان الجميع وطنيون
س� � ��واء ك� ��ان� ��وا ف� ��ي األغ �ل �ب �ي ��ة أو امل� �ع ��ارض ��ة،
وف��ي ال�ف�ت��رات السابقة ك��ان��ت ه�ن��اك إج��راءات
تقتضيها املرحلة حتى ال ن��ذه��ب ف��ي اتجاه
آخر ،وحاليا بدأت األمور تتحسن واالقتصاد
يتعافى ،وفي القريب ستكون هناك إصالحات
سياسية ،وأيضا إصالحات إعالمية».
وق ��ال ان االج �ه ��زة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
ت �ح �ت��اج إل ��ى م��راج �ع��ة دق �ي �ق��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال � � � ��وزراء وامل �ح ��اف �ظ�ي�ن ،م �ش �ي��را إل� ��ى ان دور
االنعقاد سيشهد وقفة شديدة مع الحكومة:
«لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة

البرملان ،ولن نسمح للمسؤولني التنفيذيني،
والحكومة واملحافظني أن ي�ص��دروا املشاكل
ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ع�ل�ي�ه��م أن ي�ت�ح�م�ل��وا
املسؤولية».
وأضاف« :على الحكومة أن تحنو على الشعب
ال��ذي ق��دم الكثير ،وينتظر الكثير .م��ؤك��دا أن
ال�ه��دف م��ن الجلسة ه��و ال��دع��وة إل��ى اللحمة
الوطنية ودع��م ق��وات�ن��ا املسلحة ،متابعًا في
رسالة للرئيس« :نحن معك ووراءك وأرواحنا
على أكفنا دفاعًا عن هذا الوطن».
ووقف أعضاء البرملان« ،دقيقة دعم» للسيسي
في مشروعه لبناء الدولة املصرية الحديثة،
وال�ق��وات املسلحة وال�ش��رط��ة؛ بناء على طلب
عبدالعال.
وأشار عبدالعال إلى أن قاعة البرملان ستكون
منبرًا حرًا للجميع ،أغلبية وأقلية ومستقلني،
وس ��اح ��ة رح �ب ��ة ل� �ل ��رأي وال � � ��رأي اآلخ� � ��ر ،ول��ن
ُيصادر رأي ولن تحجب رؤية.

وأح ��ال رئ�ي��س ال �ن��واب ع ��ددا م��ن امل�ش��روع��ات
التي أحالتها الحكومة إلى اللجان لدراستها
من بينها قانون بتعديل بعض أحكام قانون
قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني ،قانون
املرور وقانون هيئة الشرطة.

بطاقات التموين
وفي أول إج��راء المتصاص غضب املواطنني
ب�س�ب��ب األوض� ��اع االق�ت�ص��ادي��ة أع�ل�ن��ت وزارة
ال �ت �م��وي��ن إع � ��ادة م �ل �ي��ون و 800أل ��ف م��واط��ن
ع �ل��ى ب �ط��اق��ات ال �ت �م��وي��ن امل��دع �م��ة م ��ن ج��دي��د
لصرف السلع التموينية ،وج��ار أيضا تلقي
التظلمات ألي مواطن يرى أحقيته للدعم ِمن
خالل مكاتب التموين في مختلف املحافظات.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت منظمات حقوقية مصرية،
أن ق ��وات األم ��ن أط�ل�ق��ت ال �ع �ش��رات م�م��ن ألقي
القبض عليهم في تظاهرات  20و 27سبتمبر
املاضي ،من دون توجيه أي تهم لهم.

قنابل الصوت ومدافع املياه ،لكن املتظاهرين
رف �ض��وا م� �غ ��ادرة امل �ك��ان ف�ف�ت�ح��ت ق� ��وات األم��ن
النار ،ما أسفر عن سقوط قتيل في بغداد وآخر
ف��ي ال�ن��اص��ري��ة ج�ن��وب��ي ال �ع��راق وإص��اب��ة نحو
 ،200م�ن�ه��م  40م��ن رج ��ال األم� ��ن .ك�م��ا خ��رج��ت
َ
ت �ظ ��اه ��رات ف ��ي م �ح��اف �ظ��ت��ي م �ي �س��ان وواس � ��ط،
م�ط��ال�ب��ة ب�ح��ل م�ج��ال��س امل �ح��اف �ظ��ات وتحسني
الواقع الخدمي وإبعاد الفاسدين عن املناصب،
ف ��ي وق ��ت اس �ت �خ��دم��ت ال� �ق ��وات األم �ن �ي��ة ال �ق��وة
لتفريق التظاهرات ف��ي م��دن جنوبية ،أبرزها
البصرة وميسان وذي قار والديوانية.
ُ
وأع � َّ�د ل�ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رات مسبقًا ،ع�ب��ر تحشيد
كبير في وسائل التواصل االجتماعي.

وفي بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة،
ج��اء م��اي�ل��ي« :ن��أس��ف مل��ا راف ��ق االح�ت�ج��اج��ات
من أعمال عنف .نحترم حرية التعبير ،وندعو
املواطنني إلى التهدئة وضبط النفس» .وأردف
ال �ب �ي ��ان« :األج � �ه� ��زة األم �ن �ي��ة س �ت��واص��ل م�ه��ام
حماية أمن
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ..م �ج �م��وع��ة م ��ن م �ث �ي��ري ال�ش�غ��ب
أسقطت املحتوى الحقيقي ملطالب املحتجني».
م��ن جهته ،ذك��ر زع�ي��م التيار ال�ص��دري مقتدى
ال� �ص ��در أن «االع � �ت� ��داء ع �ل��ى امل �ط��ال �ب�ين بلقمة
ال �ع �ي��ش خ �ي �ب��ة ،ول �ي��س ه �ي �ب��ة» ،م ��ردف ��ًا« :ع�ل��ى
الرئاسات الثالث فتح تحقيق عادل في أحداث
ساحة التحرير ببغداد»( .أ ف ب ،الحرة)

التهامه بقبول الرشى وغسل األموال

السجن  5سنوات لشقيق روحاني
ق�ض��ت م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز اإلي��ران �ي��ة ،أم� ��س ،ب�س�ج��ن حسني
فريدون ،شقيق الرئيس حسن روحاني ملدة  5سنوات ،بعد
إدانته بقبول رشى.
وأوضح غالم إسماعيلي الناطق باسم القضاء أن «املحكمة
ّ
أص � ��درت ح�ك�م��ًا ن�ه��ائ�ي��ًا ع �ل��ى ح �س�ين ف ��ري ��دون ،وخ��ف�ض��ت
عقوبته من سبع سنوات إلى خمس سنوات».
ووف�ق��ا لوكالة ف��ارس ،ف��إن التهم «تتعلق بالرشوة وغسل
األم� ��وال وج�ن��ي األم� ��وال ال �ق��ذرة» ،م��ردف��ة أن��ه «ت�س�ل��م رش��ى
بعشرات مليارات التومانات ،مقابل التأثير في تعيينات
ألشخاص معينني كمسؤولني في بعض البنوك وغيرها
من القطاعات امل��ؤث��رة في االقتصاد» .وال يشترك فريدون
وشقيقه ف��ي االس ��م ال�ع��ائ�ل��ي ن�ف�س��ه ،ألن روح��ان��ي ق��د غير
اسمه بلقب ديني عقب انتصار ال�ث��ورة ،كحال الكثير من
رجال الدين .وتم اعتقال فريدون في يوليو  ،2017وسرعان
ما تم اإلفراج عنه بكفالة مالية .

حسين فريدون

الجيش األميركي :ال خطة لمغادرة «العديد»
نفت املتحدثة باسم وزارة الدفاع األميركية لشؤون القيادة الوسطى ريبيكا ريباريتش وجود
أي خطة للقوات األميركية ملغادرة قاعدة «العديد» الجوية في قطر ،وذلك بعدما أجرت القيادة
األميركية الجوية الوسطى بقاعدة العديد أول عملية ناجحة إلدارة عملياتها من قاعدة «شاو»
في والية كارولينا الشمالية في الواليات املتحدة.
وأضافت ريباريتش أن عملية النقل املؤقت لقيادة العمليات الجوية تم التخطيط املسبق لها
منذ أش�ه��ر ،مشيرة إل��ى أن العملية ستتكرر ف��ي املستقبل م��ن أج��ل توسيع العمق التشغيلي
للقيادة الوسطى ،وتعزيز قدرتها على السيطرة الجوية .وك��ان املسؤولون في مركز العمليات
الجوية املشتركة في «العديد» ،الذي يضم قيادات نحو عشرين دولة ،قالوا إن النقل املؤقت لقيادة
العمليات الجوية من شأنه تأكيد جهوزية سالح الجو األميركي والتحالف الدولي ألي عمليات
أو سيناريوهات في أي زمان ومن أي موقع جغرافي .وتستضيف قاعدة العديد حاليا أكثر من
عشرة آالف فرد من القوات األميركية ،وآخرين من قوات التحالف الدولي .وأكدت القيادة الوسطى
في بيان منفصل أنه ليست هناك خطة ملغادرة قاعدة «العديد» ،وأن الوجود في املنطقة مسألة
قيمة ،وأن العالقات مع الشركاء مهمة.

شاركا في إعداد «قانون تجريم التعذيب»

قاضيان يعودان إلى المنصة
بعد رفض دعوى «صالحيتهما»
القاهرة – محمود كمال
قضى املجلس األعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس
مجلس القضاء األعلى ،برفض استئناف النيابة على حكم مجلس التأديب برفض
إحالة املستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف للصالحية ،وقرر تأييد رفض
دعوى الصالحية ضدهما ،وبهذا الحكم يكون القرار نهائيا غير قابل للطعن عليه.
وكان مجلس صالحية وتأديب القضاة قد رفض في يونيو املاضي ،الدعوى املقامة
ضد كل من املستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ،واملستشار
هشام رؤوف رئيس بمحكمة استئناف ال�ق��اه��رة ،وال�ت��ي كانت تطالب بإحالتهما
للصالحية بسبب اشتراكهما في إعداد مشروع قانون ملناهضة التعذيب في مصر
كانت قد أعدته املجموعة املتحدة لالستشارات القانونية ،تنفيذا لالتفاقية الدولية
ملناهضة التعذيب التي صدقت عليها القاهرة.
وتداولت الدعوى أمام املجلس منذ عام  ،2017وعلى مدار السنتني املاضيتني كان
يتم االستماع لدفاع القاضيني ،وصدر صباح امس القرار النهائي برفض الدعوى
ضدهما.
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ّ
يركز نشاطه حالياً على «مرصد الطائف» وتجديد «العروبة»

فؤاد السنيورة لـ سبقلا:

«حزب الله» وضع لبنان في ممر األفيال
يركن رئيس الوزراء اللبناني
األسبق فؤاد السنيورة الى
مقولة «ليس كل ما يعرف
يقال» في مسائل متصلة
بالسياسة وبعالقته بأهل بيته
«تيار المستقبل» ،لكن الرجل
الذي يجمع ،بشهادة خصومه
قبل حلفائه ،الحنكة
السياسية الى الخبرة المالية
واالقتصادية ال تعوزه الوسائل
لتمرير رسائله تارة بالحكم
واآليات الدينية ،وطورا باألمثلة
والتوريات ،مصوباً على مكمن
العلة في واقعنا المتردي.
في حوار خاص مع سبقلا،
يرى السنيورة أن جوهر
المشكلة اللبنانية اليوم هو
االنتهاك الفاضح التفاق
الطائف والدستور .لذا ،يركز
نشاطه حاليا على «مرصد
الطائف» الذي يضم مجموعة
من الشخصيات السياسية
والقانونية مهمتها رصد
االنتهاكات والخروق
والمخالفات التي ترتكب في
حق الطائف .وهذا الى جانب
عمله على إعادة احياء النادي
الثقافي العربي في بيروت،
وتجديد العروبة «بمعناها
الحضاري النهضوي بعيدا عن
رومانسية الخطاب الثوري،
بعدما أدت الهزائم
واالخفاقات المتتالية الى
تراجع الفكر العربي ،وتعبئة
الفراغ الناشئ عن تراجعه بما
يفرق العالم العربي ويمزقه ،ال
بما يجمعه».

بيروت  -أنديرا مطر
يوضح ف��ؤاد السنيورة في حديثة لـ سبقلا
جملة العوامل التي تؤسس العادة احياء هذه
العروبة .فيركز على عامل املصالح املشتركة.
ً
ويسوق من خبرته املصرفية مثاال« :املصرف
ي��س��أل دائ��م��ًا ع��ن صحة زب��ائ��ن��ه ،ألن أي سوء
ي��ص��ي��ب��ه��م ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى امل����ص����رف ..وم��ن��ط��ق
ال��ع��روب��ة ك��م��ا أراه منطق ح��ض��اري وث��ق��اف��ي،
ولكنه عالقات ومصالح مشتركة أيضا».
وعن فاعلية هذا املشروع النهضوي العربي
ف��ي ه���ذه ال��ظ��روف ال��ص��ع��ب��ة ،وم��ن��ه��ا مواجهة
امل��ش��روع اإلي��ران��ي ف��ي املنطقة ،ي��ق��ول« :اي���ران
حقيقة ج��غ��راف��ي��ة ،وال��ع��رب حقيقة جغرافية
َ
أيضا ،وكالهما له تاريخه ..وبالتالي يمكن
تأسيس عالقات تعود بالخير على الجميع،
مبنية على االح��ت��رام وع��دم التدخل بشؤون
اآلخر الداخلية».
م��ع��ض��ل��ة ال���ع���رب ال��راه��ن��ة م���ع إي�����ران ،ف���ي رأي
ال����س����ن����ي����ورة ،ظ����ه����رت م���ن���ذ ج���ري���م���ة اح���ت�ل�ال
الكويت ،واندالع الحرب اإليرانية  -العراقية،
ح��ي�ن ات���ج���ه���ت ال���ج���م���ه���وري���ة اإلس�ل�ام���ي���ة إل���ى
تصدير الثورة لنقل مشكالتها إلى الخارج،
ب���ن���اء ع��ل��ى م���ب���دأ« :خ���ل���ق أع������داء ف���ي ال���خ���ارج
يخفي مشكالت الداخل وي��ؤدي إلى تماسكه
وكتم أنفاسه» .ويستعمل اإليرانيون في ذلك
ت��ارة قضية فلسطني ذري��ع��ة ،وط���ورًا مقاومة
«شيطانهم األكبر».
وعن دور حزب اهلل في ذلك ،يجيب السنيورة:
«ال يمكن إنكار أن حزب اهلل طرف أساسي في
ّ
املعادلة اللبنانية» .ويذكر بأنه «بيننا وبني
إسرائيل عداوةّ ،أما مع إيران فهناك خصومة
ش�����دي�����دة» .وي���ت���اب���ع« :إس����رائ����ي����ل ب��اح��ت�لال��ه��ا
أراضي لبنانية مأهولة ّ
شرعت قيام املقاومة،
ل���ك���ن م���ن���ذ ع�����ام  2000ان���س���ح���ب���ت إس���رائ���ي���ل،
وأص��ب��ح ح��زب اهلل ق��وة مهيمنة على ال��دول��ة،
وأف���رغ شعار ال��ن��أي بالنفس وتحييد لبنان
عن صراعات املنطقة من معناه ،ووضع لبنان
في ممر الفيلة».

املخاطر املحدقة
يدرج السنيورة املخاطر املحدقة بلبنان ضمن
ثالث مجموعات متداخلة ومتقاطعة :األزمة
االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ،ال��خ��ط��اب التحريضي

معضلة العرب
مع إيران
هي تصدير الثورة
«حزب الله»
قوة مهيمنة
على الدولة
أفرغ شعار النأي
بالنفس

العقوبات األميركية
السنيورة متحدثاً لـ سبقلا

ال���ش���ع���ب���وي ،وإق�����ح�����ام ل���ب���ن���ان وت����وري����ط����ه ف��ي
ً
ص��راع��ات املنطقة .وال يبدي ت��ف��اؤال بنجاعة
ال����رؤي����ة ال��ح��ك��وم��ي��ة امل���ع���ت���م���دة ف����ي م��واج��ه��ة
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات؛ فالخطط االق��ت��ص��ادي��ة على
أهميتها وض��رورت��ه��ا غ��ي��ر ك��اف��ي��ة ،ألن��ه��ا لن
تساهم في رفع مستوى النمو ولن تستعيد
الثقة بالبلد .وه��و ي��رى أن «املشكلة بحاجة
إل������ى م���ع���ال���ج���ة وط���ن���ي���ة وس���ي���اس���ي���ة ،وأول������ى
خطواتها العودة إلى اتفاق الطائف واحترام
الدستور والنظام».
وي���ع���ت���ب���ر أن م����ؤت����م����رات ال����دع����م وق���روض���ه���ا
املوعودة ،وما يحكى عن ضخ ودائع سعودية
وأميركية في املصارف اللبنانية ش��يء جيد
َّ
ومفيد ،لكنه لن ي��ؤدي إل��ى ش��يء إذا لم يتنب
ً
اللبنانيون طريق اإلص�ل�اح .ويقتبس دليال
على ذل��ك مقولة لتوما األك��وي��ن��ي« :اهلل ال��ذي
خلقك من دونك ،ال يخلصك من دونك».
وي��س��ه��ب ال��س��ن��ي��ورة ف���ي اس��ت��ع��راض مرحلة
مؤتمرات الدعم السابقة ،باريس  2و 3التي
ع��ق��دت بعد س��ن��وات م��ن االس��ت��ع��ص��اءات (من

 1995ل��غ��اي��ة  .)2002وي��ق��ول« :آن����ذاك أرسلنا
رس���ائ���ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ع���ن ج��دي��ت��ن��ا في
ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ل��ة م��ش��اري��ع إص�لاح��ي��ة ،كترشيد
وت��ن��ظ��ي��م وزارة اإلع���ل���ام وت���ل���ف���زي���ون ل��ب��ن��ان
وش����رك����ة ط����ي����ران ال����ش����رق األوس��������ط .وأق����ررن����ا
ق�����وان��ي��ن أس����اس����ي����ة ف�����ي االق�����ت�����ص�����اد ت��ت��ع��ل��ق
ب��ق��ط��اع��ات ال��ك��ه��رب��اء واالت���ص���االت وال��ط��ي��ران
املدني .ولكن عندما حصلنا على املساعدات
ّ
نكلنا بالقوانني الثالثة ،فلم يطبق منها شيء
حتى اآلن.

التحريض والوحدة الوطنية
يعتبر ال��س��ن��ي��ورة أن ال��خ��ط��اب التحريضي
امل�����ت�����ش�����ن�����ج ،ال������������ذي ي����س����ت����خ����دم����ه ال�����زع�����م�����اء
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون ،ال ي���ق���ل خ����ط����ورة ع����ن ال���وض���ع
االقتصادي واملالي .فهو يقوض اسس الدولة
وي���غ���رق ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ف���ي م��ن��اخ��ات ال��ك��راه��ي��ة
والعنصرية .فالتحريض وس��ع��اره  -يقول -
ّ
«يجعلنا أحيانا نواجه يوميا مسائل تهشم
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة» .وض����رب ع��ل��ى ذل���ك مثال:

توقعات بتوغالت مدروسة خشية االصطدام مع واشنطن

تركيا تلوح بعملية منفردة شمال سوريا
انقضت مهلة تركية إلقامة «منطقة آمنة»
باالشتراك مع الواليات املتحدة في شمال
س��وري��ا بنهاية سبتمبر ل��ي��ل��وح ف��ي األف��ق
اآلن ت��ه��دي��د أن���ق���رة ب��ال��ت��دخ��ل ع��س��ك��ري��ا من
ج���ان���ب واح������د .وق�����ال ال���رئ���ي���س رج����ب طيب
أردوغ�����ان ام���س إن ب�ل�اده ل��ي��س أم��ام��ه��ا من
خ��ي��ار س���وى ال��ع��م��ل م��ن��ف��ردة ن��ظ��را لضعف
التقدم الذي أحرز مع الواليات املتحدة من
أج��ل إق��ام��ة «منطقة آم��ن��ة» ف��ي شمال شرق
سوريا.
وأض���اف اردوغ���ان «نعتزم توطني مليوني
شخص في املناطق اآلمنة التي سنقيمها.
ح���س���ب���ن���ا ال����ت����ك����ال����ي����ف وس�����ن�����ق�����وم ب���ج���ه���ود
لتحسني ال��وض��ع .سنبدأ باتخاذ خطوات
فور إنقاذ املنطقة من غزو اإلرهاب».
ُ
وإذا ن���ف���ذ ه�����ذا امل����ش����روع ف���إن���ه ي��م��ك��ن أن
ي��خ��ف��ض ع�����دد ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال���س���وري�ي�ن ف��ي
ت���رك���ي���ا إل�����ى ال���ن���ص���ف ت���ق���ري���ب���ا وس���ي���دف���ع
بوحدات حماية الشعب الكردية السورية
بعيدا عن الحدود التركية .وتصف أنقرة

الوحدات بأنها منظمة إرهابية.
وتصريحات أردوغان امس أوضح إشارة
ع��ل��ى ن��ي��ة أن���ق���رة ش���ن ه��ج��وم ف���ي املنطقة
ف��ي ح�ين ي��ق��ول دب��ل��وم��اس��ي��ون ومحللون
واملعارضة الرئيسية في البالد إن تركيا
ل���ن ت���ك���ون م��س��ت��ع��دة إلغ���ض���اب واش��ن��ط��ن
ب���ت���وغ���ل ع���س���ك���ري ف����ي وق�����ت ي����ح����اول ف��ي��ه
ال��ح��ل��ي��ف��ان ت��ح��س�ين ال���ع�ل�اق���ات امل���ت���وت���رة
بالفعل.

تحذير أميركي
وتختلف الواليات املتحدة وتركيا ،فيما
ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ل��ى ع��م��ق امل��ن��ط��ق��ة اآلم���ن���ة وم��ن
ال����ذي ي��ت��ع�ين أن يسيطر عليها ف��ي حني
تتجنب ال��والي��ات املتحدة حتى اإلش���ارة
إلى «منطقة آمنة» وتتحدث بدال من ذلك
عن «آلية أمنية».
وح����ذرت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��رك��ي��ا م��ن أن
أي ع��م��ل م���ن ج��ان��ب واح����د ل���ن ي��ص��ب في
مصلحة أمن أي دولة.

وق����ال أوزج�����ور أون��ل��وه��ي��س��ارج��ي��ك��ل��ي من
صندوق مارشال األملاني في أنقرة «آخر
ما تريده تركيا هو اشتباك غير مقصود
مع القوات األميركية على األرض».
وتابع أن تركيا يمكنها ،بدال من ذلك ،أن
تتبنى «استراتيجية تدريجية» وتواصل
التفاوض مع واشنطن إلى جانب التوغل
في مناطق ال توجد فيها ق��وات أميركية
وال ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه��ا س����وى ق��ل��ة م���ن أف����راد
وحدات حماية الشعب.
وح��ت��ى ف���ي ه����ذه ال��ح��ال��ة س��ت��ش��ع��ر ت��رك��ي��ا
ب���ال���ق���ل���ق م�����ن ال����ع����واق����ب ال���س���ي���اس���ي���ة ف��ي
واش���ن���ط���ن ،ح���ي���ث ي���ص���ط���دم دع�����م ت���رام���ب
املعلن ألردوغ��ان بمطالب في الكونغرس
ب���ف���رض ع���ق���وب���ات ع���ل���ى أن����ق����رة ل��ش��رائ��ه��ا
منظومة (إس )-400الروسية.
وق����ال وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي ج��اوي��ش
أوغلو إن أنقرة ستتحرك على مراحل ،من
ال���دوري���ات امل��ش��ت��رك��ة إل���ى «ال��ت��وغ��ل وط��رد
اإلره���اب���ي�ي�ن» ث���م إق���ام���ة م��ن��ش��آت ل��ق��وات��ه��ا

داخل سوريا ويتبع ذلك «البعد اإلنساني
وعودة الالجئني».
على صعيد اخر ،ذكرت صحيفة نيويورك
ت��اي��م��ز أن م��س��ؤول�ين أم��ي��رك��ي�ين ن��س��ق��وا مع
نظرائهم الروس لتنفيذ هجمات استهدفت
الجماعات املرتبطة بالقاعدة ،التي تخشى
من تخطيطها لهجمات ضد الغرب .ونقلت
عن مسؤولني أميركني ومحللني قولهم إن
ج��م��اع��ة ح����راس ال���دي���ن اس��ت��غ��ل��ت ال��ف��وض��ى
األمنية في شمال غربي البالد ،والحماية
ال��ت��ي قدمها ال��ط��ي��ران ال��روس��ي دون قصد،
وه���و يغطي ت��ق��دم ق���وات ال��ن��ظ��ام ال��س��وري.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطورة الجماعة
تتجلى في قيام البنتاغون باتخاذ خطوة
غ��ي��ر م���ع���ت���ادة الس���ت���خ���دام ال���خ���ط ال��س��اخ��ن
ال���خ���اص م���ع ال����ق����ادة ال������روس ف���ي س���وري���ا،
للسماح للجيش األميركي بتنفيذ غ��ارات
ض���د ق�����ادة ال���ق���اع���دة وم��خ��ي��م��ات ت��دري��ب��ه��م
ف��ي محافظتي ح��ل��ب وإدل����ب خ�ل�ال شهري
يونيو واغسطس( .وكاالت)

لضرب مصداقية تحقيق مولر حول «التدخل الروسي»

معركة العزل :ترامب يطلب مساعدة أستراليا
ّ
ع���زز ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د ترامب
ه��ج��م��ات��ه ع��ل��ى ال��دي��م��وق��راط��ي�ين ال��ذي��ن
أم����روا م��ح��ام��ي��ه ال��ش��خ��ص��ي بتسليمهم
وث��ائ��ق تتعلق بقضية أوك��ران��ي��ا ،وذل��ك
على خلفية بدء إجراءات عزله.
وف���ي س��ي��اق م���ن ال��ت��وت��ر امل��رت��ب��ط ب��ه��ذه
القضية ،أفادت صحيفة نيويورك تايمز
ب�����أن ال���رئ���ي���س ط���ل���ب م����ن رئ���ي���س وزراء
أس��ت��رال��ي��ا س��ك��وت م��وري��س��ون مساعدة
وزير العدل األميركي بيل بار في جمع
معلومات تساعد في ض��رب مصداقية
تحقيق امل��دع��ي ال��خ��اص روب����رت مولر
ح��ول التدخل ال��روس��ي في االنتخابات
الرئاسية األميركية عام .2016
وف���ي ب��ي��ان ،أك���د ن��اط��ق ب��اس��م الحكومة
األس�����ت�����رال�����ي�����ة أن ك����ان����ب����ي����را «ح�����اض�����رة
دائ��م��ًا للمساعدة وال��ت��ع��اون ف��ي جهود
توضيح مواضيع خاضعة للتحقيق»،
مضيفًا أن «رئيس الوزراء أكد من جديد
ه����ذا امل���وق���ف ف���ي ح���دي���ث م���ع ال��رئ��ي��س»
األميركي.

ط��رح م��وض��وع العمالة األجنبية والالجئني
ال���س���وري�ي�ن ف����ي ل���ب���ن���ان ب��ط��ري��ق��ة م���رض ّ���ي���ة أو
ّ
هوسية .علما أن الفلسطينيني العاملني في
لبنان ال يتعدى عددهم  38ألفًا ،يعمل جلهم
في قطاعي ال��زراع��ة والصناعة .وض��رب مثال
آخر على التحريض :حديث الرئيس ميشال
ع�����ون ف����ي ال����ذك����رى امل���ئ���وي���ة ل��ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر،
وك��ل�ام����ه ع����ن «إره��������اب ال����دول����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة»،
وفتكها بمئات اآلالف من اللبنانيني ،فيما لم
يكن عدد سكان لبنان حينذاك يتعدى الـ500
ألف نسمة.
ال��خ��ط��ر ال��ث��ال��ث ال���داه���م ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ي��ك��م��ن -
ب��ح��س��ب ال��س��ن��ي��ورة  -ف���ي اق���ح���ام���ه ف���ي أت���ون
الصراعات اإلقليمية والدولية .وبعد إخالل
حزب اهلل بالتوازنات الداخلية ،نرى انه يلعب
ف��ي ال��ت��وازن��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،ع��ب��ر ان��خ��راط��ه في
ح��روب املنطقة ،وه��ذا ّ
يعرض البالد ألخطار
تفوق قدرتها على التحمل.

ّ
«أق ّ��ر على التلفزيون بأنه طلب ،بصفته
امل�����ح�����ام�����ي ال����ش����خ����ص����ي ل����ل����رئ����ي����س ،م��ن
ال��ح��ك��وم��ة األوك���ران���ي���ة اس���ت���ه���داف ن��ائ��ب
الرئيس السابق جو بايدن» على خلفية
أنشطته في أوكرانيا.

بدء التحقيق

ترامب يصافح موريسون في المكتب البيضاوي خالل زيارة في  20سبتمبر الماضي | أ ف ب

استدعاء جولياني
وق��������ام ال����ك����ون����غ����رس ،ال��������ذي ي���ح���ق���ق ف��ي
م��م��ارس��ة ت���رام���ب ض��غ��وط��ًا ع��ل��ى نظيره
األوك����ران����ي ل��ي��ق��وم ب��ت��ح��ق��ي��ق��ات مرتبطة
بخصمه املحتمل ف��ي ان��ت��خ��اب��ات 2020
ج����و ب�����اي�����دن ،ب��ت��ص��ع��ي��د امل�����وق�����ف ،ح��ي��ث
ت��ل��ق��ى امل��ح��ام��ي ال��خ��اص ل��ت��رام��ب رودي

جولياني أم��رًا بتسليم وث��ائ��ق مرتبطة
بامللف.
وكتب الديموقراطيون في بيان يلزمون
جولياني فيه بتقديم الوثائق ذات الصلة
بحلول  15أكتوبر املقبل أن «رف��ض��ك أو
عدم امتثالك لهذا األمر الزجري سيكون
ً
دل��ي�لا على إع��اق��ة التحقيق ال��ج��اري في
م��ج��ل��س ال����ن����واب» .وق���ال���وا إن ج��ول��ي��ان��ي

وق���ب���ل س��ت��ة أي������ام ،ف��ت��ح م��ج��ل��س ال���ن���واب
تحقيقًا بشبهة إساءة استخدام الرئيس
ل��س��ل��ط��ت��ه خ���ل��ال م���ك���امل���ة ه���ات���ف���ي���ة ج���رت
بينه وب�ي�ن ن��ظ��ي��ره األوك���ران���ي فالديمير
زي��ل��ن��ي��س��ك��ي .وس���ي���ت���ق ّ���رر ب��ن��ت��ي��ج��ة ه���ذا
ّ
سيصوت
التحقيق م��ا إذا ك��ان املجلس
ّ
ع���ل���ى ت���وج���ي���ه ات����ه����ام رس���م���ي ل��ل��رئ��ي��س،
وبالتالي ت��رك مصيره ملجلس الشيوخ
الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو
تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
وأصدر النواب الديموقراطيون ،الجمعة،
أول أوام���ر اإلح��ض��ار ،وأم���روا خصوصًا
وزير الخارجية مايك بومبيو ،بأن يقدم
لهم وثائق ضرورية للتحقيق( .رويترز)

غير متفائل
برؤية الحكومة
لمواجهة
التحديات والمخاطر
ّ
نكلنا
بقوانين اإلصالح
بعدما حصلنا
على المساعدات
العقوبات األميركية
لن يقف
في دربها «صعاليك»

وح�����ول ت��ص��اع��د ال��ع��ق��وب��ات االم��ي��رك��ي��ة على
اي���������ران وح�������زب اهلل ،وم�������دى ت���أث���ي���ره���ا ع��ل��ى
اللبنانيني عامة ،يؤكد السنيورة رفضه بأن
تفرض أي دولة عقوبات على مواطن لبناني،
ث��م يسترشد بقول للرسول (صلى اهلل عليه
وسلم)« :قيل يا رسول اهلل كيف يلعن الرجل
أب��اه ،فقال يسب الرجل أب��ا رج��ل آخ��ر ،ليسب
اآلخ��ر أب��اه ويسب أم���ه» .ه��ذا م��ا يفعله حزب
اهلل بخطابه الهجومي ،مدركًا أن لبنان غير
ق���ادر ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ف��ي��ل��ة ،وغ��ي��ر ق���ادر على
مواجهة النظام املالي العاملي.
وذك����ر ال��س��ن��ي��ورة أن أح���د امل���ص���ارف العربية
ُ
غ ّ��رم ب��ـ 800مليون دوالر بسبب تحويل مالي
الى الضفة الغربية بقيمة ثالثة آالف دوالر،
خالفًا للقوانني األميركية.
وأخ��ي��را دع��ا ال��س��ن��ي��ورة ال��ى التنبه ،ف���اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة اس��ت��ه��دت ع��ل��ى س�ل�اح ال��ع��ق��وب��ات
كما استهدى اآلخ���رون على س�لاح ال��درون��ز.
وال ي��ق��ل��ل أح����د م���ن اح���ت���م���ال ت���وس���ع م��روح��ة
العقوبات الى داعمي وحلفاء حزب اهلل ،ذلك
ان «االميركيني يمارسون سياسة العقوبات
على ك��ب��ار مثل روس��ي��ا ودول أوروب���ي���ة ،ولن
ي���ق���ف ف����ي درب����ه����ا «ص���ع���ال���ي���ك» ،و«ن����ح����ن ف��ي
مفهوم املنظومة الدولية مجرد صعاليك».

«نيويورك تايمز» :دفع  16مليون دوالر لعارضة أزياء

لبنان :تساؤالت حول توقيت
«استهداف» الحريري

كانديس فان دير ميروي امام محكمة كيب تاون عام 2013

سعد الحريري

بيروت  -سبقلا

االج��ت��م��اع��ي ،ل��ك��ون ال��ح��ري��ري ي��دف��ع م��ب��ل��غ��ًا ك��ه��ذا
ل���ع���ارض���ة ازي�������اء ،ف��ي��م��ا م��ؤس��س��ات��ه االق��ت��ص��ادي��ة
واالع�لام��ي��ة تتعرض ل�لاف�لاس واالق��ف��ال ويصرف
موظفوها.
واوردت «ن����ي����وي����ورك ت���اي���م���ز» ف����ي ت���ق���ري���ره���ا أن
ال���ح���ري���ري دف����ع ن��ح��و  16م��ل��ي��ون دوالر ل��ع��ارض��ة
األزياء كانديس فان دير ميروي (26عامًا) في مايو
 ،2013ح�ين ل��م يكن يشغل أي منصب رس��م��ي في
تلك الفترة ،وأنه لم يرتكب أي مخالفات قانونية.
وف�������ان دي������ر م����ي����روي ك����ان����ت ت����ش����ارك ف����ي ج����والت
التصوير لإلعالنات التجارية ملشروبات الطاقة
وم��ل�اب����س ال���س���ب���اح���ة ،ول�����م ت���ت���ج���اوز م��داخ��ي��ل��ه��ا
السنوية  5400دوالر ،ولكن في مايو حصلت على
مبلغ  15م��ل��ي��ون��ًا و 299أل��ف��ا و 965دوالرا ،ج��رى
ت��ح��وي��ل��ه ع��ب��ر م��ص��رف ل��ب��ن��ان��ي .وق��ال��ت ال��ف��ت��اة إن
هذا املال كان هدية ،وال يخضع للضرائب بحسب
قوانني جنوب أفريقيا .وتحدثت خالل املرافعات
القضائية أن الحريري حول هذا املبلغ من دون أي
شروط من جانبه.

توقف مراقبون ومحللون لبنانيون ام��ام توقيت
امل��ق��ال ال���ذي ن��ش��رت��ه صحيفة «ن��ي��وي��ورك تايمز»
االم��ي��رك��ي��ة متضمنا ات��ه��ام��ات ل��رئ��ي��س الحكومة
سعد الحريريّ ،
تمسه بالشخصي وتتهمه بدفع
 16م��ل��ي��ون دوالر ل��ع��ارض��ة أزي����اء ج��ن��وب افريقية
جمعته بها عالقة عاطفية.
ورأى امل��راق��ب��ون ان ت��وق��ي��ت ن��ش��ر امل��ق��ال ي��أت��ي في
وقت صعب بالنسبة للحريري ،ويثير التساؤالت
ح��ول ال��رس��ائ��ل السياسية والشخصية املوجهة
إلى رئيس الحكومة من أكثر من جهة ،مع وجود
الحكومة في عني عاصفة من الغضب الشعبي إزاء
التراجع الحاد في األوضاع االقتصادية.
ورب����ط ال��ب��ع��ض م��ا اث���ارت���ه الصحيفة بالضغوط
ال��ت��ي ي��ت��ع ّ��رض إل��ي��ه��ا ال��ح��ري��ري م��ن��ذ ف��ت��رة ليست
ب���ق���ص���ي���رة .وي���ق���ول ه�����ؤالء ان����ه ع����دا ع���ن اإلح�����راج
ّ
سيسببه األمر لرئيس الحكومة،
الشخصي الذي
والذي من املمكن أن يدفع أي رئيس للحكومة في
أي بلد إلى االستقالة ،يأتي ق��رار النشر في وقت
ي��ق��وم فيه ع��دد م��ن «أص���دق���اء» ال��ح��ري��ري بإقناعه
ب���ض���رورة االس��ت��ق��ال��ة وت���ف���ادي ح��ص��ول االن��ه��ي��ار
االقتصادي في عهده.
من جهته ،اكد الحريري اصراره على العمل قدما
لتحقيق االص�لاح��ات املنشودة للنهوض بالبلد
وت���ج���اوز االزم�����ة ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا ،وق����ال:
ّ
«مهما ش��ن��وا م��ن ح��م�لات ض ّ���دي ومهما ق��ال��وا او
كتبوا او فعلوا ،فسأستمر في العمل ولن اتوقف..
ص��ح��ي��ح ان��ن��ا ن��م��ر ب���أوض���اع اق��ت��ص��ادي��ة ص��ع��ب��ة،
ولهذا علينا اتخاذ ق��رارات جريئة ،وهذا امر غير
قابل للنقاش ،الن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار
ال���ب���ل���د» .ون��ف��ى ال���ح���ري���ري اإلش����اع����ات ع���ن إس��ق��اط
ال��ح��ك��وم��ة او ت��ش��ك��ي��ل��ه ج��ب��ه��ة س��ي��اس��ي��ة نتيجة
خالفات بينه وبنيالرئيس ميشال عون.
وقد اثار تقرير نيويورك تايمزموجة من السخط
والتندر من قبل اللبنانيني على مواقع التواصل

«أحبك يا سعد»
وكتبت الصحيفة ان ال��رس��ال��ة ال��ت��ي بعثتها فان
دير ميروي إلى الحريري عبر البريد االكتروني،
وال����ت����ي ت��ض��م��ن��ت ت��ف��اص��ي��ل ح��س��اب��ه��ا امل��ص��رف��ي
ال�لازم��ة لتحويل األم����وال ،أرف��ق��ت ب��ع��ب��ارة «أحبك
ي��ا س��ع��د» .وب��ح��س��ب وث��ائ��ق ال��ق��ض��اء ،ف��إن��ه ج��رى
ت���وظ���ي���ف دي�����ر م����ي����روي ل�����دى م��ن��ت��ج��ع ب�لان��ت��ي��ش��ن
في ج��زر السيشل ،ال��ذي ي��زوره الكثير من أثرياء
ال���ع���ال���م ،وع��ن��دم��ا س����أل م��ف��ت��ش��ون ح��ك��وم��ي��ون عن
مصدر الـ  15مليون دوالر ،قال ممثل املصرف إن
«محول املبلغ واملستفيد منه لهما عالقة عاطفية
وهما موجودان معا في السيشل» .وعندما فتحت
السلطات ف��ي ج��ن��وب أفريقيا تحقيقا م��ع الفتاة
للشبهات بشأن طبيعة التحويالت املالية ،حول
ال��ح��ري��ري م��ل��ي��ون دوالر آخ���ر إل���ى ال��ف��ت��اة لتغطية
النفقات القضائية ،بحسب وثائق القضاء.

22

ً
وديا
«الصاالت» يخسر أمام إيرا بات التشيكي
خسر «أزرق الصاالت» املباراة الودية التي جمعته مع نادي إيرا بات التشيكي  6-4في اللقاء
الذي اقيم في العاصمة التشيكية براغ ،حيث يعسكر املنتخب استعدادًا لخوض التصفيات
االسيوية التي ستقام في البحرين واملؤهلة الى كأس العالم.
واحرز اهداف «األزرق» ناصر العلبان (هدفني) واحمد الفارسي وعبدالعزيز البسام ،ويعد
فريق إيرا بات احد أفضل االندية على املستوى االوروبي ،وكذلك احرز الكثير من البطوالت
على املستوى املحلي.
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في بطولة العالم بالدوحة

اليوحه يتأهل إلى نصف
نهائي  110أمتار حواجز

العبو «األزرق» خالل التدريبات | تصوير هشام خبيز

«األزرق» مكتمل الصفوف
قبل المغادرة لألردن
عمر بركات
اك�ت�م�ل��ت ص �ف��وف م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط�ن��ي
االول ل � � �ك� � ��رة ال� � � �ق � � ��دم ف � � ��ي ال� �ح� �ص ��ة
ال �ت��دري �ب �ي��ة ام � ��س ،وذل � ��ك ب��ان �ض �م��ام
ال � �ث�ل��اث� ��ي ح� �م� �ي ��د ال� � �ق �ل��اف وف �ي �ص ��ل
زاي� ��د وف �ه��د ال �ه��اج��ري ال ��ذي ��ن غ��اب��وا
ع��ن امل� ��ران االول ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الس �ب��اب
خ��اص��ة ب��االض��اف��ة ال��ى م �ش��اري غنام
ال ��ذي خ�ض��ع ال��ى ت��دري �ب��ات ال�ت��أه�ي��ل،
اول من امس ،لتكتمل صفوف االزرق،
استعدادًا ملواجهة االردن في العاشر
من الشهر الجاري ضمن التصفيات
االس� � �ي � ��وي � ��ة امل� � ��وح� � ��دة امل� ��ؤه � �ل� ��ة ال ��ى
نهائيات ك��أس العالم  2022في قطر

وكأس اسيا  2023في الصني.
وي �س �ع��ى امل� ��درب ال��وط �ن��ي للمنتخب
ث��ام��ر ع�ن��اد ال��ى ال�ص�ع��ود ال�ت��دري�ج��ي
باالحمال البدنية لالعبني ،ال سيما
في ظل خوض بعضهم للقاء ات قوية
ب� � ��دوري ف �ي �ف��ا ،ف ��ي االي� � ��ام ال �س��اب �ق��ة،
ع�لاوة على التركيز على ان تتوازى
ال� �ت ��دري� �ب ��ات ال� �ب ��دن� �ي ��ة ب��ال �ت��دري �ب��ات
ال�ف�ن�ي��ة وال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ل�لاع�ب�ين ف��ي ظل
ضيق الوقت قبل خوض املواجهة.
وق � ��رر ال� �ج� �ه ��از االداري ل� � �ـ� � �ـ «االزرق»
ان ت �ك��ون م �غ��ادرة وف��د امل�ن�ت�خ��ب ال��ى
ال� �ع ��اص� �م ��ة االردن � � �ي� � ��ة (ع� � �م � ��ان) غ ��دًا
(ال �خ �م �ي��س) ،وذل� ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى ط�ل��ب
م � � � ��درب امل � �ن � �ت � �خ� ��ب ،ح � �ي� ��ث س� �ي ��دخ ��ل

ّ
الالعبون في معسكر تدريبي مصغر
ف��ي االردن ل �ق��راب��ة خ �م �س��ة اي� ��ام ق�ب��ل
خوض املواجهة املرتقبة التي يتطلع
خ�ل�ال� �ه ��ا «االزرق» ال � � ��ى اس� �ت� �ع ��ادة
التوازن مجددًا بالتصفيات املوحدة،
ال س�ي�م��ا ب�ع��د ان ت�ل�ق��ى خ �س��ارة ام��ام
املنتخب االسترالي بثالثة اهداف في
ال �ج��ول��ة ال�س��اب�ق��ة وم��ن ث��م ف�لا م�ج��ال
سوى الخروج بنتيجة ايجابية امام
املنتخب االردني.
وي �خ �ت �ت��م ال � �ي� ��وم االزرق ت��دري �ب��ات��ه
ال��داخ �ل �ي��ة ق �ب��ل امل � �غ� ��ادرة غ � ��دًا ،ح�ي��ث
سيتم الوقوف على اخ��ر التجهيزات
االداري� � � � ��ة ل �ل �م �ن �ت �خ��ب وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
استكمال االحتياجات قبل املغادرة.

تأهل الالعب يعقوب اليوحه أول من امس الى
نصف النهائي في مسابقة  110أمتار حواجز في
بطولة العالم أللعاب القوى (الدوحة  )2019بعد
ان حل رابعا بزمن قدره  13.43ثانية.
وج��اء االميركي هالو وي في املركز االول بزمن
 13.22ثانية ،والثاني الياباني تاكا ياما بزمن
 13.32ثانية ،فيما ج��اء اليوناني دي��و فالديس
بزمن  13.43ثانية.
واشاد مدير الفريق لوفد الكويت لبطولة العالم،
ع�ض��و م�ج�ل��س ادارة االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ألل�ع��اب
ال�ق��وى ،ف��اروق الشاعر ،عقب انتهاء املنافسات،
ب��االن�ج��از ال�ك��وي�ت��ي املتميز ال ��ذي حققه ال�لاع��ب
ال�ي��وح��ه ،على ال��رغ��م م��ن املنافسة ال�ش��دي��دة منذ
ب ��دء ال �س �ب��اق وح �ت��ى ن�ه��اي�ت��ه م��ع اف �ض��ل اب �ط��ال
العالم في هذه اللعبة.
وقال الشاعر ان هذا االنجاز يعد خطوة متميزة
في مسيرة الالعب اليوحه نحو تحقيق نتيجة
مشرفة في املنافسات النهائية ،معربا عن أمله
في ان يحقق فيها احد املراكز املتقدمة والتأهل
الى النهائي.

واض��اف ان ه��ذه النتيجة املتميزة ج��اءت ثمرة
التدريب املتواصل واالستعداد الكبير من العبي
املنتخب الكويتي ،كما كانت ثمرة الجهود التي
بذلها االتحاد الكويتي أللعاب القوى في تهيئة
جميع املستلزمات من مدربني واداريني ومعدات
وامور فنية اخرى.
م��ن جهته ،أع��رب املستشار ف��ي س�ف��ارة الكويت
لدى قطر ،محمد الزعبي ،في تصريح مماثل ،عن
فخره بهذا االنجاز الجديد لرياضة ألعاب القوى
الكويتية ،ال��ذي ج��اء ث�م��رة ج�ه��ود كبيرة بذلها
الالعب اليوحه ،ومتابعة مستمرة من املسؤولني
ف ��ي االت � �ح� ��اد ال �ك��وي �ت��ي ألل� �ع ��اب ال � �ق� ��وى ،ودع ��م
وتشجيع كبيرين م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
والجهات الحكومية االخرى املعنية بالشباب.
وق ��ال ال��زع�ب��ي ان ه��ذا االن �ج��از ي��دل ع�ل��ى ام�ت�لاك
ال�ك��وي��ت ط��اق��ات شبابية ع��دي��دة وواع ��دة ،تتسم
باالبداع والعطاء ،وعلى وجود تصميم من هذه
الشريحة املتميزة على اعالء اسم الكويت عاليا
ورفع علمها في كل املحافل االقليمية والعاملية.
(الدوحة  -كونا)

تسجيالت لــ «النشامى»
وف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ي�ن�ت�ظ��ر ان يتخلل
امل �ع �س �ك��ر ال �ت ��دري �ب ��ي ف ��ي االردن اق��ام��ة
محاضرات لالعبني من قبل الجهاز الفني
في االوقات ما بني الحصص التدريبية،
حيث ستقام التدريبات على مرحلتني،
ح �ي��ث س �ي �ج��ري خ�ل�ال ت �ل��ك امل �ح��اض��رات
ع � ��رض امل � �ب ��اري ��ات االخ � �ي� ��رة ل�ل�م�ن�ت�خ��ب
امل �ن��اف��س ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م ��واط ��ن ال �ق��وة
والضعف في صفوفه والعمل على اعداد
الخطة املناسبة ملواجهته ،باالضافة الى
تلقني الالعبني مهامهم بشكل دقيق من
خالل مراقبة مفاتيح اللعب في صفوف
االردن واستغالل بعض مواطن الضعف.

الفارس األسمر عاد من رحلة العالج

يعقوب اليوحه حامالً علم الكويت ..بعد تأهله

«يد» برقان يلتقي الوحدة
على ثالث «العربية»
ي �ل �ت �ق��ي ال �ف ��ري ��ق األول ل� �ك ��رة ال� �ي ��د ف ��ي ن ��ادي
برقان نظيره الوحدة السعودي ،في الساعة
ال�خ��ام�س��ة م��ن م�س��اء ال �ي��وم ،ل�ت�ح��دي��د صاحب
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�لأن��دي��ة
ل �ك��رة ال �ي��د ،وامل �ق��ام��ة ف��ي ال �ع��اص �م��ة األردن �ي��ة
ّ
عمان.
وك��ان برقان قد خسر م�ب��اراة نصف النهائي

أم��ام ن��ادي املجمع ال�ب�ت��رول��ي ال�ج��زائ��ري  32ـــ
( 25ال �ش��وط األول  13ـ �ـ  ،)11ف��ي م �ب��اراة ق� ّ�دم
خاللها فريق ب��رق��ان أداء مميزًا ،لكن الفريق
الجزائري ّ
تفوق بخبرته والعبيه املحترفني.
كذلك يلتقي اليوم نادي الكويت مع الترجي
التونسي لتحديد صاحب املركز الخامس في
البطولة.

سالمات فواز الحساوي
فتحي كميل

حكم عبدالمولى
ع��اد ال��ى ال �ب�لاد ام��س ال �ف��ارس االس�م��ر،
ن� �ج ��م ال � �ك� ��رة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف� ��ي ع �ص��ره��ا
ال��ذه�ب��ي ،فتحي كميل بعد رحلة عالج
ف��ي ال��والي��ات املتحدة االميركية ،وك��ان
ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه ف��ي امل�ط��ار رئ�ي��س ات�ح��اد

..و متوسطاً مستقبليه | تصوير مصطفى نجم

ك��رة ال�ي��د ن��اص��ر ص��ال��ح ،ع�ض��و مجلس
ادارة ن ��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ال�س��اب��ق س�ع��ود
ب ��وح �م ��د ،رئ �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ال��ري��اض �ي�ين
ن � ��واف ال �ب �غ �ي �ل��ي ،ام �ي��ن س ��ر ال �ج �م �ع �ي��ة
ه� ��ادي ال ��دوس ��ري وع� �ب ��داهلل ال�س�ب�ي�ع��ي
م � ��دي � ��ر االع� � �ل � ��ام ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � �ل� ��ري� ��اض� ��ة ،وم � �ج � �م ��وع ��ة م � ��ن زم �ل�ائ ��ه

وأصدقائه.
و ت��وا ف��دت ج�م��وع ع�ل��ى د ي��وا ن�ي��ة كميل
م ��ن ا ص��د ق��ا ئ��ه ا ل�ل�ا ع �ب�ي�ن ا ل �ق��دا م��ى ف��ي
ج �ي �ل��ه ا ل��ذ ه �ب��ي ج��ا س��م ي �ع �ق��وب ،س�ع��د
الحوطي.
م ��ن ج��ا ن �ب��ه ،ق ��دم ف �ي �ص��ل ن �ج��ل ف�ت�ح��ي
ك � �م � �ي ��ل ك� � ��ل ا ل � �ش � �ك� ��ر وا ل � �ت � �ق � ��د ي � ��ر ل �ك��ل

املسؤولني في الدولة وشعب الكويت
ع �ل ��ى م �س��ا ن��د ت �ه��م واال ط� �م� �ئ� �ن ��ان ع �ل��ى
ص� �ح ��ة ا ل � ��وا ل � ��د ط � � ��وال ف � �ت� ��رة ع�ل�ا ج ��ه،
م�ش�ي��را ا ل��ى ا م�ك��ا ن�ي��ة ا ج��راء فحوصات
طبية ا خ��رى ف��ي ش�ه��ر م��ا ي��و م��ن ا ل�ع��ام
ا مل �ق �ب��ل ف ��ي ا م �ي ��ر ك ��ا ل�ل�ا ط �م �ئ �ن��ان ع�ل��ى
مراحل العالج.

دوري فيفا للدرجة األولى

الصدارة للصليبخات ..وفوز ثمين للجهراء
سعد عايد
ح ��اف ��ظ ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات ع �ل ��ى ص � � ��دارة دوري ف�ي�ف��ا
ل �ل��درج��ة األول ��ى ل �ك��رة ال �ق��دم ب�ع��د ت �ع��ادل��ه ال�س�ل�ب��ي
م��ع خ �ي �ط��ان ف��ي ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ج �م��ع ب�ي�ن ال�ف��ري�ق�ين
على استاد ناصر العصيمي أول من أمس ،وبهذا
ال �ت �ع��ادل رف��ع ف��ري��ق امل ��درب ال��وط�ن��ي ان ��ور يعقوب
رصيده الى  5نقاط في املركز األول من  3مباريات،
ب �ي �ن �م��ا ي �ح��ل خ �ي �ط��ان ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي ب��رص�ي��د
نقطتني من مباراتني.
وف��ي ل �ق��اء آخ��ر ق�ف��ز ال �ج �ه��راء ل�ل�م��رك��ز ال �ث��ال��ث بعد
ف��وزه الثمني على ب��رق��ان بهدفني لهدف ف��ي اللقاء
ال ��ذي ج ��رى ع �ل��ى اس �ت��اد ن ��ادي ال �ت �ض��ام��ن ل�ي��رت�ف��ع
رص �ي��د ف��ري��ق امل ��درب م�ح�م��د امل �ش �ع��ان ال��ى  4ن�ق��اط
من  3مباريات ،بينما بقي برقان في املركز الرابع
ب��رص �ي��د ن�ق�ط��ة م��ن م �ب��ارات�ي�ن وي �ح �ت��ل ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل
الذي غاب عن الجولة في املركز الخامس واألخير
بال رصيد ولم يخض مباراة في هذه الجولة.
واف� �ت� �ت ��ح ال� �ج� �ه ��راء ال �ت �س �ج �ي��ل م �ب �ك��رًا ع �ب��ر الع �ب��ه
األسترالي أولسن الذي تالعب بدفاع برقان قبل ان
يسدد الكرة قوية على يسار الحارس عبدالرحمن
الشريفي لتسكن شباكه اال ان برقان عادل النتيجة

أج � � � � � � � � ��رى رئ � � � � �ي� � � � ��س ن� � � � � ��ادي
ال� �ق ��ادس� �ي ��ة ال � �س ��اب ��ق ف � ��واز
ال � � �ح � � �س � � ��اوي ج � � ��راح � � ��ة ف ��ي
ال� ��رك � �ب� ��ة ،أم� � � ��س ،ف � ��ي دول � ��ة
اإلم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة ت�ك�ل�ل��ت
بالنجاح ،وراف��ق الحساوي
خ �ل ��ال إج � � � ��راء ال �ع �م �ل �ي ��ة د.
م �ح �م��د خ �ل �ي��ل األم �ي�ن ال �ع��ام
ال� � �س � ��اب � ��ق الت� � � �ح � � ��اد ال � �ك � ��رة
وأحمد الدارمي.
س�ل��ام� ��ات ب ��وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز..
وأجر وعافية.

الحساوي مع خليل والدارمي عقب إجراء الجراحة

النجمة يواجه الترجي
التونسي في «العربية»
بيروت  -سبقلا

فواز الدوسري ُمبعداً تسديدة المحترف إبراهيما| تصوير أحمد سرور

عبر ركلة ج��زاء تحصل عليها املحترف جيوفاني
ونفذها بنجاح على يسار فواز الدوسري.
وف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي ن�ج��ح امل�ح�ت��رف ال�ك��ام�ي��رون��ي
دي �ن �ج��ر ف ��ي اس �ت �غ�ل�ال درب� �ك ��ة ام � ��ام م��رم��ى ب��رق��ان

ل �ي �ح��ول ال� �ك ��رة ب� �ـ «ال� �ك� �ع ��ب» ال� ��ى ال �ش �ب��اك ل�ي�ح�ق��ق
ال �ج �ه��راء ،ب��ال�ت��ال��ي ف ��وزه األول ف��ي امل�س��اب�ق��ة ال�ت��ي
وف��د إل�ي�ه��ا ب�ع��د ه�ب��وط��ه م��ن دوري امل�م�ت��از امل��وس��م
املاضي.

ي�ل�ت�ق��ي ف��ري �ق��ا ال�ن�ج�م��ة ال�ل�ب�ن��ان��ي وح��ام��ل لقب
دوري األبطال األفريقي في املوسمني املاضيني
فريق الترجي التونسي ،في التاسعة من مساء
اليوم ،على ملعب رادس في العاصمة التونسية
ف��ي إي��اب دور ال� �ـ( )٣٢م��ن ك��أس محمد ال�س��ادس
لألندية العربية األبطال.
وك ��ان ��ت ب�ع�ث��ة ال�ن�ج�م��ة وص �ل��ت إل ��ى ال�ع��اص�م��ة
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة ،وك � � ��ان ف� ��ي اس �ت �ق �ب��ال �ه��ا م� �س ��ؤول
البروتوكول في نادي الترجي التونسي درديري
خ�م�ي��س ،ال ��ذي راف ��ق البعثة إل��ى م�ك��ان إقامتها
وأشرف على كل التحضيرات املتعلقة باملباراة،
علمًا أن ل�ق��اء ال��ذه��اب ال ��ذي أق�ي��م ف��ي العاصمة
اللبنانية ب �ي��روت  ٣٠أغ�س�ط��س امل��اض��ي انتهى
بالتعادل اإليجابي (.)١ - ١
وق �ب �ي��ل س �ف��ر ال�ب�ع�ث��ة إل ��ى ت��ون��س ،ع �ق��د رئ�ي��س
ّ
ن ��ادي ال�ن�ج�م��ة أس �ع��د ص��ق��ال اج�ت�م��اع��ًا موسعًا
ج�م��ع ال�لاع �ب�ين ،ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي وإدارة ال �ن��ادي
ب�ح�ض��ور اإلع �ل�ام ال��ري��اض��ي ،ح�ي��ث أع�ل��ن رض��اه
عن تحضيرات الفريق وق��ال« :قمنا بكل ما هو

متاح أمامنا لجهة ضم العبني لبنانيني ،وللمرة
األول� ��ى ت��زخ��ر ص �ف��وف ال�ف��ري��ق ب�لاع�ب�ين أج��ان��ب
مميزين ،بعدما ك��ان يقتصر األم��ر ف��ي امل��واس��م
املاضية بما فيها تلك التي أحرز النجمة اللقب
على أجنبي مميز واح��د فقط من ثالثة» ،وختم
بالقول «التوفيق من عند اهلل».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ل�ف��ري��ق امل�ص��ري
م �ح �م��د ع �ب��د ال �ع �ظ �ي��م ان ال �ت��رج��ي ف ��ري ��ق ق ��وي،
كبير وم�ح�ت��رم« ،ل�ه��ذا ف��إن ل�ل�م�ب��اراة حساباتها
الخاصة» ،وأعلن أن الخبرة التي يمتلكها على
مستوى الكرة االفريقية ستساعده بهذه املباراة،
وه ��و درس ال �ت��رج��ي ب�ش�ك��ل ج �ي��د ،وال�ت�ح�ض�ي��ر
سيثمر بحال نجح فريقه في استثمار سلبيات
الترجي.
م��دي��ر ب �ع �ث��ة ال �ن �ج �م��ة ،أس �ع��د س�ب�ل�ي �ن��ي أع �ل��ن
عقب وص��ول��ه إل��ى ت��ون��س أن األج��واء إيجابية
ج� ��دًا ،وط �م��وح��ات ال �ن �ج �م��ة ك �ب �ي��رة ،وال�لاع �ب�ين
مصممون على فرض هيبة الفريق ،كما فعلوا
ف ��ي م � �ب ��اراة ال ��ذه ��اب ال �ت ��ي ان �ت �ه��ت ب��ال �ت �ع��ادل
اإلي�ج��اب��ي ( ،)١ - ١ح�ين خ�ط��ف ال�ت��رج��ي ال�ف��وز
في الثواني األخيرة.
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دوري أبطال أوروبا

أكتوبر

العين على «الكامب نو»
سيحاول فريق إنتر ميالن استنساخ األداء الجيد الذي
يقدمه في ال��دوري اإليطالي لكرة القدم في دوري أبطال
أوروب��ا عندما يحل ضيفًا على فريق برشلونة اليوم في
ملعب كامب نو في دوري األبطال.
وت�ش�ه��د امل�ج�م��وع��ة ال�س��ادس��ة ص��دام��ًا م��ن ال�ع�ي��ار الثقيل،
عندما يستضيف برشلونة ،ال��ذي يعاني من ع��دم ثبات
أدائ��ه ه��ذا امل��وس��م ،إنتر متصدر الترتيب ف��ي «س�ي��ري أ»،
والفائز في مبارياته الست كلها .وفي مواجهة االنتقادات
التي ِّ
تحمل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي مسؤولية
تراجع النتائج ،يكال املديح ألنطونيو كونتي في إنتر.
وينسب إلى املدرب الجديد الفضل في األداء الالفت الذي
يقدمه ال�ـ«ن�ي��رات��زوري» ه��ذا امل��وس��م ،وجعله مهددًا فعليًا
ليوفنتوس ال �ف��ارض هيمنته على البطولة املحلية في
األعوام الثمانية املاضية.
وي�ج��د إن�ت��ر نفسه ف��ي إح��دى أزه��ى ف�ت��رات��ه منذ تتويجه
األخ � �ي ��ر ب �ط�ل�ا ألوروب � � � ��ا ع��ام
.2010
وي � � � � ��أم � � � � ��ل ب � ��رش � � �ل � ��ون � ��ة
ف � � � � ��ي ع � � � � � � � � ��ودة ق � � ��ائ � � ��ده
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل
م �ي �س��ي وج �ن��اح��ه

غريزمان نجم
برشلونة والمدرب
فالفيردي

الفرنسي عثمان ديمبيلي إل��ى صفوفه م��ع معاودتهما
التمارين بشكل تدريجي بعد اإلص��اب��ة ،وبلوغ مهاجمه
ال�ج��دي��د ال�ف��رن�س��ي أن �ط��وان غ��ري��زم��ان امل�س�ت��وى ال ��ذي ك��ان
يقدمه مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.
وض �م��ن امل�ج�م��وع��ة ن�ف�س�ه��ا ي�ل�ع��ب ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د
األملاني مع سالفيا براغ التشيكي ،بعدما أنهى كل منهما
الجولة األول��ى بتعادل :دورت�م��ون��د م��ع برشلونة سلبيا،
وسالفيا براغ مع إنتر بنتيجة .1-1

ليفربول يواجه سالزبورغ
يستعد ليفربول اإلنكليزي (ح��ام��ل اللقب) لخوض أول
مباراة على أرضه هذا املوسم.
ويأمل الفريق اإلنكليزي على ملعب أنفيلد ،في تعويض
سقوطه غير املتوقع في الجولة األولى ملنافسات املجموعة
الخامسة ،بثنائية نظيفة على أرض نابولي اإليطالي.
وسيعود ليفربول ال��ى ملعبه الشهير للمرة األول��ى على
الصعيد القاري ،منذ «الريمونتادا» الشهيرة التي حققها
ف��ي إي��اب ال��دور نصف النهائي للموسم امل��اض��ي ،حني
تفوق على برشلونة  - 4صفرّ ،
وعوض خسارته بثالثية
نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.
وي�ع� ّ�ول م��درب ال �ـ«ري��دز» األمل��ان��ي يورغن
ك �ل��وب ،ال�ح��اص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة أفضل
م � � � ��درب ف� � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ف� � ��ي ح �ف��ل
ال�ج��وائ��ز ال�س�ن��وي��ة لالتحاد
ال � � ��دول � � ��ي (ف� � �ي� � �ف � ��ا) ،ع �ل��ى
ث �ن��ائ �ي��ة امل � �ص� ��ري م�ح�م��د
ص�لاح والسنغالي ساديو
م��ان��ي ال�ه�ج��وم�ي��ة م��ن ج�ه��ة،
وع �ل ��ى ال �س ��د امل �ن �ي��ع دف��اع �ي��ا
للهولندي فيرجيل ف��ان داي��ك
من الجهة األخرى.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ل��ن ت �ك��ون زي ��ارة
ال �ف ��ري ��ق ال �ن �م �س ��اوي ال �ف��ائ��ز
في مباراته األول��ى على جنك
البلجيكي  6-2مللعب أنفيلد سهلة ،ال
سيما أن ال مجال للمقارنة بني منافسه في
الجولة األولى ومضيفه في الثانية.
وضمن املجموعة نفسها ،يسعى نابولي
إل ��ى ال �ب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ح�ق�ق��ه ف��ي ال�ج��ول��ة
األول� � � ��ى ،ع �ن��دم��ا ي �ح��ل ض �ي �ف��ًا ع�ل��ى
جنك.
وفي املجموعة الثامنة يأمل
أياكس الهولندي ،الذي
ب� � �ل � ��غ ن� � �ص � ��ف ن� �ه ��ائ ��ي
امل� �س ��اب� �ق ��ة ف� ��ي امل ��وس ��م

امل��اض��ي ،ف��ي م��واص�ل��ة ن�ج��اح��ات��ه رغ��م رح �ي��ل ال�ع��دي��د من
الالعبني عن صفوفه ،عندما يزور استاديو دي ميستيال
معقل فريق فالنسيا األسباني.
ويتشارك الفريقان ص��دارة املجموعة برصيد ثالث نقاط
مع أفضلية للفريق الهولندي بفارق األه��داف بعدما فاز
في املباراة األول��ى على ليل 3-صفر ،فيما تغلب فالنسيا
على تشلسي اإلنكليزي في ستانفورد بريدج 1-صفر.
وفي املباراة الثانية يسافر الـ«بلوز» مع مدربهم الجديد
ونجمهم السابق فرانك المبارد إلى ليل ،أمال في أن تشكل
امل�ب��اراة نقطة تحول الستعادة مستوى حامل لقب بطل
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ).
وي �ح��ل الي �ب��زي��غ األمل ��ان ��ي (م �ت �ص��در امل �ج �م��وع��ة ال�س��اب�ع��ة
ب��رص�ي��د ث�ل�اث ن �ق��اط) ض�ي�ف��ًا ع�ل��ى وص�ي�ف��ه زي�ن�ي��ت س��ان
ب�ط��رس�ب��ورغ ال��روس��ي (ن�ق�ط��ة واح � ��دة) ،ف�ي�م��ا يستضيف
ل � �ي� ��ون ال� �ف ��رن� �س ��ي ال �ث ��ال��ث
(نقطة واحدة) بنفيكا
ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ال� ��راب� ��ع
(ب� � � � � � � � ��دون ن � � � �ق � � ��اط).
(ل � � � �ي � � � �ف� � � ��رب� � � ��ول-
ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

أظهرت املؤشرات األولية أن عودة أنطونيو كونتي الى الدوري
االيطالي من بوابة إنتر قد تأتي بثمارها ،بعد قيادته الفريق
ال��ى ص��دارة «سيري أ» مع انطالق امل��وس��م .لكن رحلته الى
ب��رش�ل��ون��ة  ،ستضعه ت�ح��ت اخ�ت�ب��ار حقيقي ل�ق��درت��ه على
املنافسة في املسابقة القارية األسمى.
واعتبر كونتي ال��ذي تشير التقارير ال��ى أن��ه امل��درب األعلى
أج � ً�را ف��ي إيطاليا ب��رات��ب يبلغ  10م�لاي�ين ي��ورو سنويا ،أن
فريقه ي�ق��دم مستويات ج�ي��دة ألن��ه ّ
يبسط ك��رة ال�ق��دم التي
يقدمها.

قبل العودة

توخيل يدعو كافاني
إلى الصبر
أعلن األملاني توماس توخيل ،مدرب فريق باريس سان
جيرمان الفرنسي ،أن مهاجمه األورغوياني ادينسون
كافاني ،يحتاج الى «القليل من الصبر» قبل العودة الى
صفوف بطل فرنسا.
وقال توخيل« :قام كافاني بالتدرب (األحد) من دون ألم،
ولكن لم يكن مرتاحا في الكرات الرأسية والتحركات
والسرعة والتسديدات ..ما زلنا بحاجة إلى القليل من
الصبر».
ويغيب كافاني ،الهداف التاريخي للنادي الباريسي،
ع��ن صفوف الفريق منذ تعرضه إلص��اب��ة عضلية في
أواخر أغسطس( .باريس ـــ ا.ف.ب)

التوقيت

لوكاكو
والمدرب
كونتي

سالفيا براغ × بوروسيا دورتموند

 7.55مساء

beIN SPORTS HD 5

جينك × نابولي

 7.55مساء

beIN SPORTS HD 1

برشلونة × انتر ميالن

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 1

اليبزيغ × ليون

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 5

ليل × تشلسي

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 6

فالنسيا × أياكس

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 3

زينيت × بنفيكا

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 4

ليفربول × سالزبورغ

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 2

غريزمان ينتظر فرصة إثبات النفس
انتصارات متتالية مع انطالق الدوري في موسم 1966ـــ1967
(لم يفز إنتر باللقب حينها) ،وقادهم الفائز بلقب «سيري
أ» ثالث مرات ( 1965 ،1963و )1966الى لقبني على التوالي
في كأس األندية البطلة عامي  1964و( 1965االسم السابق
ملسابقة دوري األبطال).
ويسعى كونتي (ً 50
عاما) الى قيادة النادي الى لقبه األول
في ال��دوري املحلي منذ  ،2010حني حقق ثالثية تاريخية
(ال� ��دوري وال �ك��أس ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ودوري أب �ط��ال أوروب� ��ا) في
إشراف املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو(.برشلونة-ا.ف.ب)

توقع أنطوان غريزمان أن تكون بدايته مع برشلونة األسباني صعبة ،لكن مشواراملهاجم الفرنسي الدولي
مع فريقه الكاتالوني الجديد ال يزال بحاجة إلى الكثيرمن التطمينات.
ويستقبل برشلونة على ملعبه «كامب ن��و» إنتر املتالق راهنًا في إيطاليا ،باحثًا عن تعويض تعادله
االفتتاحي سلبًا ضد بوروسيا دورتموند األملاني.
يريد بطل العالم إثبات نفسه في فريق يعج بالنجوم ،وعلى رأسهم األرجنتيني ليونيل ميسي املتوج
أخيرًا بجائزة أفضل العب في العالم من قبل االتحاد الدولي ،وذل��ك بعدما أطلق برشلونة سراحه من
ً
أتلتيكو مدريد مفعال بنده الجزائي البالغ  120مليون يورو.
وق��ال مدربه أرنستو فالفيردي مطلع املوسم «ضد بلباو لم يكن مشاركًا كما نطمح .لكن يتعني على
الفريق مد مهاجمينا بالكرات».
وعندما سجل غريزمان هدفني في املباراة التالية ضد ريال بيتيس ،اعتقد جمهور «كامب نو» أنها البداية
الحقيقية ملهاجمهم الجديد( .برشلونة  -أ ف ب)

أرسنال يزيد الضغوط
على سولسكاير

بارما يخطف الفوز
من تورينو
خ �ط��ف ب ��ارم ��ا ان� �ت� �ص ��ارًا ص �ع �ب��ًا م ��ن ض �ي �ف��ه ت��وري �ن��و
الناقص عدديا ،بالفوز عليه في اللحظات األخيرة / 3
 2أول من أمس (االثنني) على ملعب إينيو تارديني في
ختام مباريات املرحلة السادسة من ال��دوري اإليطالي
لكرة القدم.
وتقدم دي��ان كولوسيفسكي بهدف لبارما في الدقيقة
ال �ث��ان �ي��ة،ول �ك��ن ك��ري �س �ت �ي��ان ان �س ��ال ��دي ادرك ال �ت �ع��ادل
لتورينو في الدقيقة الـ.12
وتلقى ت��وري�ن��و صفعة ق��وي��ة ف��ي الدقيقة ال �ـ 29عندما
ط��رد ج�ل�ي�س��ون ب��ري�م��ر ،ورغ ��م ال�ن�ق��ص ال �ع��ددي ،أح��رز
أندريا بيلوتي الهدف الثاني لتورينو من ركلة جزاء
في الدقيقة الـ.43
واس �ت �غ��ل ب��ارم��ا ال�ن�ق��ص ال �ع ��ددي ف��ي ص �ف��وف ضيفه
وسجل ه��دف التعادل بواسطة أن��دري��اس كورنلويس
في الدقيقة الـ.48
وق �ب ��ل دق �ي �ق �ت�ين م ��ن ن �ه��اي��ة امل � �ب � ��اراة ،خ �ط��ف روب ��رت ��و
إنجليسي هدف الفوز القاتل لبارما.
ورف ��ع ب��ارم��ا رص �ي��ده ب �ه��ذا ال �ف��وز إل ��ى ت�س��ع ن �ق��اط في
امل��رك��ز التاسع ب�ف��ارق األه ��داف خلف تورينو صاحب
املركز الثامن( .روما  -أ.ف.ب)

القناة

دوري أبطال أوروبا (المجموعات)

اختبار حقيقي لكونتي
وقال املدرب السابق لتشلسي اإلنكليزي «أنا مدرب يعطي
دائ� ً�م��ا ف�ك��رة دقيقة ع��ن ك��رة ال�ق��دم لفريقه .وأق��وم ب��ذل��ك من
خالل التكتيك الذي أتبعه».
وتابع كونتي الذي أشرف سابقا على يوفنتوس «كرة القدم
التي أعتمدها لطاملا كانت منظمة ،لدينا فكرة محددة ونعمل
جاهدين على سيناريوهات مختلفة  ..ك��ل امل�ب��اري��ات التي
قدمناها هذا املوسم تظهر مدى تنظيمنا ،لكن العقلية تشكل
الفارق عندما تريد الخروج من أوضاع صعبة».
وكان األرجنتيني إيلينيو هيريرا آخر من قاد إنتر الى ستة

تشيكيا

ً
مجنونا..
رونالدو :لست
أنا مهووس بالنجاح
صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس
اإلي� �ط ��ال ��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ب ��أن ��ه ل �ي��س م �ه ��ووس ��ًا ب �م �م��ارس��ة
التدريبات البدنية بكثرة ،وإنما مهووس بالنجاح ،وهما
أمران مختلفان تمامًا.
وق � ��ال رون� ��ال� ��دو ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع م��وق��ع «س� �ب ��ورت ب�ي�ب��ل»
الشهير ف��ي أح��د مطاعم مدينة تورينو اإليطالية« :لست
مجنونًا ألكون مهووسًا بالتمرينات الكثيرة ..أنا مهووس
بالنجاح ،وهما أمران مختلفان تمامًا».
وتابع الدون« :حتى الرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى
لديهم دواف ��ع دائ�م��ًا ،وعليهم العمل بجد لتحقيق أشياء
جيدة ،هذا هو ما يحفزني ،كل شخص لديه ضغط ،فأنت
لديك ضغوط إلج��راء مقابلة جيدة مع كريستيانو ،ولكن
األمر يعتمد على الطريقة التي تتعامل بها مع هذا األمر،
وه� ��ذا ه��و امل �ه ��م» .وأض � ��اف ال�ن�ج��م ال �ب��رت �غ��ال��ي« :ع�ل�ي��ك أن
تثق ف��ي نفسك ،ف��ي ك��رة ال�ق��دم ل��دي سيطرة أك�ب��ر ،وأع��رف
ما يمكنني القيام ب��ه ،لكن في مجال األع�م��ال ،فاألمر أكثر
صعوبة ،أنت تعتمد على أشخاص آخرين».
واختتم رونالدو ( 34عامًا) حديثه حول ما إذا كان بإمكانه
ال��وص��ول إل��ى ن�ف��س امل�س�ت��وى ف��ي م�ج��ال األع �م��ال ب�ق��در ما
حققه ف��ي م�لاع��ب ك��رة ال �ق��دم «ل�ق��د اس�ت�غ��رق األم ��ر س�ن��وات
عديدة من العمل الشاق والتدريبات والتفاني لتحقيق ما
وصلت إليه في كرة القدم ،خارج كرة القدم أنا لست هناك
بعد ،لكنني رج��ل تنافسي وال أح��ب أن أك��ون رق��م اثنني أو
رقم ثالثة ،دائمًا أريد أن أكون رقم  ، 1وسوف أفعلها بنسبة
مئة في املئة».

هرنانديز :مبالغ سوق
أوباميانغ محرزاً هدف التعادل ألرسنال | رويترز

اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل  1/1مع
ض�ي�ف��ه أرس� �ن ��ال ف��ي خ �ت��ام امل��رح �ل��ة ال�س��اب�ع��ة
م��ن ال ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي ل�ك��رة ال �ق��دم ،ليتراجع
ال� � ��ى امل� ��رك� ��ز ال� �ع ��اش ��ر ف� ��ي ال� �ت ��رت� �ي ��ب وي ��زي ��د
الضغوط على مدربه النرويجي أولي غونار
سولسكاير.
وب�ح��ث «ال�ش�ي��اط�ين» ع��ن ف��وزه��م ال�ث��ال��ث فقط
هذا املوسم في الدوري املحلي ،لكنهم سقطوا
في فخ التعادل ،بعد خطأ دفاعي منح أرسنال
نقطة ثمينة بهدف تعادل من الغابوني بيار-
إيمريك أوباميانغ ،احتسب بعد اللجوء الى

تقنية املساعدة بالفيديو في التحكيم (فار).
وف ��ي ح�ي�ن رف �ع��ت ه ��ذه ال �ن �ق �ط��ة أرس� �ن ��ال ال��ى
امل��رك��ز ال��راب��ع ف��ي ترتيب ال ��دوري برصيد 12
ن �ق �ط��ة ،ت��راج��ع ي��ون��اي �ت��د ال ��ى امل��رك��ز ال�ع��اش��ر
(أن �ه��ى امل��رح�ل��ة ال �س��ادس��ة ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ام��ن)
برصيد تسع نقاط فقط من سبع مباريات.
وبحسب إحصاءات «أوبتا» ،مجموع النقاط
ه��ذا ملصلحة ي��ون��اي�ت��د ف��ي امل �ب��اري��ات السبع
األول��ى م��ن بطولة إنكلترا ،ه��و األدن��ى ل��ه في
هذه املرحلة منذ موسم  1989ــــــ .1990
وافتتح يونايتد التسجيل عبر االسكتلندي

س �ك��وت م��اك �ت��وم �ي �ن��اي ( ،)45ق �ب��ل أن ي �ع��ادل
أوب��ام�ي��ان��غ ملصلحة ف��ري��ق امل ��درب االس�ب��ان��ي
أوناي إيمري (.)58
ورف��ع أوب��ام�ي��ان��غ ،ه��داف ال ��دوري ف��ي املوسم
املاضي ( 22هدفا مع نجمي ليفربول املصري
م�ح�م��د ص�ل�اح وال �س �ن �غ��ال��ي س��ادي��و م��ان �ي��ه)،
رص�ي��ده م��ن األه ��داف ه��ذا امل��وس��م ال��ى سبعة،
ت �س��اوي��ا م ��ع الع ��ب ت�ش�ل�س��ي ت��ام��ي أب ��راه ��ام،
خلف املتصدر األرجنتيني سيرجيو أغويرو
مهاجم مانشستر سيتي (( .)8مانشستر ـــــ
أ.ف.ب)

االنتقاالت «غير معقولة»!
اعتبر الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي أصبح أغلى العب
ف��ي ت��اري��خ ن ��ادي ب��اي��رن م�ي��ون��خ األمل��ان��ي أن م�ب��ال��غ «غ�ي��ر
ُ
م�ع�ق��ول��ة» ت�ن�ف��ق ف��ي س��وق ان �ت �ق��االت ك��رة ال �ق��دم ف��ي اآلون��ة
األخ�ي��رة ،ما يتسبب بضغط على الالعبني لتبرير املبالغ
التي تدفع للحصول على خدماتهم.
وق � ��ال ه��رن��ان��دي��ز ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات ل �خ��دم��ة «دازن» للبث
التدفقي «أصحبت األرق��ام مبالغًا فيها بشكل كبيرأخيرًا.
ُ
تدفع مبالغ ال تصدق وغير معقولة».
وأضاف «بسبب الثقة التي وضعها النادي بي بدفعه هذا
املبلغ ،جاء دوري اآلن ألرد الجميل على أرض امللعب وأقدم
كل ما لدي»( .برلني  -أ ف ب)
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حار وتظهر بعض السحب العالية والرياح
جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  28كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

على «سبقلا اإللكتروني»

هذا ما ّ
حذرنا منه
يقول أبوالطيب املتنبي:
ل� � �ك � ��ل داء دواء ي � �س � �ت � �ط� ��ب ب��ه
إال ال �ح �م��اق��ة أع� �ي ��ت م ��ن ي��داوي �ه��ا

جنان الزيد

وص�ف�ن��ي م��ن ي��دع��ي األم��ان��ة وال �ش��رف ،وامل�ن�ت�م��ي ال��ى
ح��زب إسالمي إخ��وان��ي ،بأنني مدعي ثقافة وجاهل
وضحل التفكير ومحدود املعرفة! وحيث ان مقالي
اليومي ،وأق��ول ذل��ك مضطرا ،األك�ث��ر متابعة وق��راءة،
وف��ق ما قيل ل��ي ،فهو بالتالي يتهم ،عن جهل طبعا،
ك��ل م��ن يتابعني ب��أن��ه ي�ق��رأ ل�ج��اه��ل وي�ت��اب��ع صاحب
فكر ضحل ،ويهتم بكتابات محدودي املعرفة! سألت
مدعي االستقامة والشرف هذا أن يجيب عن سؤالي
ع�ل��ى الكيفية ال�ت��ي يسعى فيها اإلخ� ��وان املسلمون
ال��وص��ول ال��ى ال�ح�ك��م ،ع�ل��ى ض��وء رف��ض مؤسسهم
ومرشدهم للديموقراطية واألحزاب طريقا ،مع اعتبار
ال��وص��ول ال��ى السلطة ف��رض��ا على ك��ل مسلم وركنا
أس��اس�ي��ا م��ن أرك ��ان ال��دي��ن ك��ال�ص�لاة وال �ص��وم؟ فلم
يجب .طلبنا منه ومن غيره ،أكثر من مرة ،أن يشرح
م�ع�ن��ى ودالالت وج ��ود س�ي�ف�ين ،وك�ل�م��ة «أع � ��دوا» في
صلب شعار «اإلخ� ��وان» ،ف��رد ب��أن تأسيس اإلخ��وان
تزامن مع وعد بلفور وبداية دخول اليهود فلسطني،
وكان على األمة ان تعمل جاهدة لتحرير األراضي من
املستعمر األجنبي ،الذي لم يكن يحترم إرادة الشعوب،
ول��م يعط أي اعتبار لحريتها وكرامتها؛ لذلك كانت
قناعة املرشد ان الجهاد في سبيل اهلل هو الطريق الى
الحرية من االستعباد واالحتالل األجنبي! وهذا كالم
رائع ،ولكن ال عالقة له بالواقع ،وأقرب لالدعاء الكاذب.
ف�ق��د ان�ش�غ��ل إخ ��وان م�ص��ر ،ال��ذي��ن وق�ف��ت امل�خ��اب��رات
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وراء ت�م��وي�ل�ه��م ،م�ن��ذ ي��وم�ه��م األول ،في
الخوض في وح��ول السياسة املصرية ،وف��ي ارتكاب
عشرات جرائم االغتيال الجبانة ضد قضاة ورؤساء
ح�ك��وم��ات وض�ب��اط ك�ب��ار ،ول��م يطلقوا ،خ�لال نصف
القرن املاضي على األقل ،طلقة أو «طقعة» واحدة ضد
إسرائيل! كما سخر املدعي من الطريقة التي وصفت
بها عمليات اإلخ��وان اإلرهابية ،وكيف انني تطرقت
الى أم��ور ال ّ
تمت الى اإلره��اب بصلة ،وه��ذا دليل على
قلة الفهم بالفعل .فاإلرهاب الفكري أشد خطرا وقوة
من إره��اب القنبلة أو املسدس .ف��اإلره��اب ال يقتصر
فقط على استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية،
ول�ل��وص��ول ال��ى السلطة م��ن خ�لال ارت �ك��اب اع �ت��داءات
فردية أو جماعية أو تدمير ممتلكات ،وه��ذا ما يقوم
به اإلخ��وان حاليا في مصر ،بل تعني أيضا محاولة
الجماعات الدينية السياسية فرض أفكارها ومواقفها
أو مذاهب دينية سياسية معينة على اآلخرين بالقوة.
ويدرج تحت اإلرهاب اإلصرار ،بقوة االستجواب ،على
تعيني الضعيفي القدرة والقليلي الفهم في مناصب
ال��دول��ة العليا ،ليتم التخريب على ايديهم! فكل جهة
تعطي نفسها وضع الوصاية على الغير ،كما يفعل
اإلخ��وان ،فإنها تمارس اإلره��اب األخطر .فكل أولئك
الذين التحقوا باملنظمات اإلرهابية لم يفعلوا ذلك غالبا
ألن أح��دا م��ارس اإلره ��اب املسلح ض��ده��م ،ب��ل ألنهم
تعرضوا إلرهاب فكري وحرمان سياسي.
وبالتالي ،فإن صنوف اإلرهاب التي سبق أن تطرقنا
إليها ،وال�ت��ي سخر منها الجهلة ،ه��ي األخ�ط��ر ،وهي
التي تدمر املجتمعات ،وتفرق الشعوب.

«سيجا» تعود إلى السوق..
بذكرى الثمانينات
مصطفى عرندس
ّ
ت �ح��اول ش��رك��ة س�ي�ج��ا ال�ي��اب��ان�ي��ة امل�ص��ن�ع��ة ألج�ه��زة
ألعاب الفيديو الدخول إلى سوق األلعاب اإللكترونية
ّ
م��ن ج��دي��د ،م��ن خ�لال ط��رح نسخة مصغرة م��ن أحد
أجهزتها الكالسيكية أللعاب الفيديو جيم.
وس �ت �ط �ل��ق ال �ش ��رك ��ة ن �س �خ��ة م �ص �غ��رة م ��ن «س �ي �ج��ا
جينسيس» التي أطلقت أول م��رة في أكتوبر 1988
في اليابان ،وحققت مبيعات خيالية للشركة ،ولكن
ال�ش��رك��ة انسحبت م��ن ال�س��وق ورك ��زت على تطوير
وترخيص األلعاب في السنوات األخيرة.
وستصدر الشركة أيضًا بعض األلعاب الكالسيكية
بما ف��ي ذل��ك Street Fighter II: Special Champion
 Editionو  Sonic the Hedgehogو World of
 Illusion Starring Mickey Mouseو«دون��ال��د داك»
و ،Castlevania: Bloodlinesوي �ع ��ود ت ��اري ��خ ه��ذه
اإلصدارات إلى أواخر الثمانينات.
ويبلغ سعر الجهاز الجديد  79.99دوالرا أميركيا
(نحو  24دينارا كويتيًا) ،ويأتي مع  42لعبة واثنتني
م��ن وح � ��دات ال�ت�ح�ك��م ال �ب�س �ي �ط��ة ،وي �م �ك��ن ت��وص�ي�ل��ه
ً
مباشرة بالتلفزيون ووحدات التحكم عبر .USB
وفي اآلون��ة األخيرة ،باعت شركات تصنيع أجهزة
ال�ت�ح�ك��م ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك نيتيندو وس��ون��ي إص ��دارات
محدودة من لوحات املفاتيح القديمة ،وقد ثبت أنها
تحظى بشعبية كبيرة.

راكان الفضالة

تكون داعمًا معنويًا أساسيًا في شق
ال�ط��ري��ق» ،ويلفت إل��ى أن االس�ت�م��رار
بالنجاحات يتطلب أن يطور املبادر
نفسه باستمرار.
وأت � � � ��ت ف� � �ك � ��رة م � � �ش � ��روع ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال� � �غ � ��ذائ� � �ي � ��ة م� � ��ن ب� � � ��اب امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
االجتماعية من شركة «شوكلتنس»
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع  18ع�ل�ام ��ة ت �ج��اري��ة

ً
ظهرا

ً
صباحا

الصــــالة

مساءً

م�ح�ل�ي��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ،ال� �ه ��دف منها
إي� �ج ��اد م� �ص ��ادر دخ� ��ل غ �ي��ر ن�ف�ط�ي��ة،
ولتكون الكويت عاصمة غذائية على
امل� ��دى ال �ب �ع �ي��د ،م�س�ت�ن�دًا إل ��ى وج��ود
العالمات التجارية التي تشتهر بها
البالد عن بقية الدول.
وتناول اللقاء مع الفضالة جولة أفق
حول طموحاته السياسية والعلمية.

5.41
شروق

عصر

5.33
مغرب

6.50 11.38

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

■ «العاصمة الغذائية» من باب المسؤولية االجتماعية لـ «شوكلتنس»

***

ً
صباحا

1.51

8.33 8.20

فجر

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

راكان الفضالة:
المبادرة واإلخالص ..محركا النجاحات

ح� ��ل ال� �ش ��ري ��ك امل� ��ؤس� ��س ف� ��ي ش��رك��ة
«شوكلتنس» راك��ان الفضالة ضيفًا
ف� ��ي ال �ح �ل �ق ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن ب��رن��ام��ج
«م��ن أن ��ت؟» ال ��ذي انطلق على موقع
«سبقلا اإللكتروني» ومنصاته على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ويبث
ً
كل ثالثاء الساعة  10ليال.
ي � �ب� ��دأ ال� �ف� �ض ��ال ��ة ح ��دي� �ث ��ه ب �ق �ي �م �ت�ين
ي��رى فيهما م�ح��رك ال�ن�ج��اح��ات ،هما
«امل� � � �ب � � ��ادرة واإلخ � � �ل � � ��اص» ،وي� �ش ��رح
الفضالة ذل��ك ب��ال�ق��ول« :ه��ي املثابرة
في تحقيق املبادرات».
وم��ن ه��ات�ين القيمتني ي��رى الفضالة
شيئًا ألهمه ليكون قدوة لنفسه بعد
ً
 10س �ن��وات ،ب��دال م��ن أن يضع ق��دوة
من الصعب أن يصل إليها.
وي��ؤك��د أن قصص النجاح ال ترتبط
ب� ��وج� ��ود ال� ��دع� ��م امل� ��ال� ��ي م� ��ن األس � ��رة
فحسب ،بل يكمن النجاح في املبادر
نفسه ،وهذا ال يعني أن األسرة ليس
ل�ه��ا دور ف��ي دع��م امل �ب��ادر« ،ف��األس��رة

1.10

أدنى جزر

3.01 4.22

ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال االحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com

إنها مصيبة
ّ
وطامة وكارثة!..
 15ألف مخالفة يوميًا 4 ..ماليني مخالفة في  9أشهر ..بمعدل
 625مخالفة كل ساعة ..ومنذ بداية العام الحالي سجلت نحو
 1.5مليون مخالفة م�ب��اش��رة ..أغلبها ت�ج��اوز ال�س��رع��ة وكسر
اإلش��ارة ال�ح�م��راء ..واملخالفات املسجلة م��ا رص��دت��ه الكاميرات
والدوريات فحسب ،وما خفي ،ولم يتم رصده ،كان أعظم.
عندما وصفت سبقلا هذه االرقام بأنها «أرقام تقرع الجرس»
فقد كانت لطيفة للغاية ،ألن ه��ذه األرق��ام ينبغي أن تقلق أكبر
�ين ف��ي «ال��داخ�ل�ي��ة» ،ال سيما ف��ي إدارة امل ��رور؛ ألن هذه
امل�س��ؤول ّ
األرقام تدل على المباالة من مستخدمي الطريق ومن املسؤول
عن مراقبتهم ومخالفتهم.
 4م�لاي�ين مخالفة ف��ي تسعة اش�ه��ر رق��م مخيف ج � �دًا ...ينبئ
بكارثة مرورية تداعياتها على األسرة واملجتمع والقانون.
ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات ب��ال�ت��أك�ي��د س �ت��ودي ب�ح�ي��اة ك�ث�ي��ري��ن ل�ه��م أس��ر..
واملجتمع يفقد كثيرًا من مكوناته ،والقانون يفقد الكثير من
هيبته ..وهذا ما حصل بالفعل عندنا في قطاع املرور ،فقد فقد
القانون هيبته بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ..لم يعد أحد
يعمل حساب قانون املرور بدءًا من تجاوز حارة إلى أخرى من
دون إش��ارة ،إل��ى تجاوز اإلش��ارة الحمراء التي تعتبر من أكبر
املخالفات وأخطرها في الدول املتحضرة ،إلى الوقوف بكل مكان
على الشارع وفوق األرصفة.
ً
استغرب فعال أال يتقدم املسؤول عن إدارة امل��رور باالستقالة
الفورية بعد ه��ذه األرق��ام املرعبة التي تختصر الكارثة بجملة
واحدة..ال قانون مرور وال هيبة له.
بالفعل ،وكما ي��ردد الكثيرون ..قبل أن يخرج أي ف��رد منا من
بيته ي��ودع أه�ل��ه ،ألن��ه ال ي�ع��رف م��ا إذا ك��ان سيعود أم ال ،وإذا
عاد فسيعود ساملًا أم ال ،وإذا عاد ساملًا فهل ستعود سيارته
من دون أي ضرر ،وإذا عاد الكل من دون أي ضرر ،فبالتأكيد
سيكون ال�ض��رر النفسي موجعًا ج �دًا بسبب ح��االت املباغتة
وامل �ف��اج��آت امل��رع�ب��ة غ�ي��ر امل�ت��وق�ع��ة ال�ت��ي ت��أت�ي��ك م��ن ال�ي�م�ين وم��ن
الشمال في كل الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية أيضًا.
ل ��م ي �ع��د ه �ن��اك اح� �ت ��رام ل �ل��ون األص �ف ��ر ف ��ي ت�خ�ط�ي��ط ال �ش ��وارع
واألرصفة الذي ينبه إلى ممنوع الوقوف أو التجاوز ،لم تعد هناك
هيبة لإلشارة الحمراء ،وال احترام للشارع واإلشارات املرورية،
وال احترام ملستخدمي الشارع في كل مكان.
حتى وإن تعدى عليك أحد مسرعًا أو متجاوزًا حقك باملرور،
خاصة في التفريعات من الطرق األساسية إلى الطرق الجانبية
تحت الجسور وعند اإلش ��ارات وب ��ادرت بتنبيهه إل��ى خطأ ما
يقوم ب��ه ..يتصرف وكأنه هو صاحب الحق وه��و الصح وأنت
الخطأ ..فال تملك إال أن تهز رأسك حسرة على ما يسمى قانون
املرور.
كتبت ألف مرة عن املرحومة «حارة األمان» التي استبيحت في
ك��ل مكان على م��رأى م��ن «ال��داخ�ل�ي��ة» كلها ،وطالبت ب��أن يلغى
اسمها ويتغير إل��ى ح��ارة «ك��ل من اي��دو ال��و» ،ألن ه��ذه الخطوة
كانت الطامة وليست القشة التي قصمت ظهر «الداخلية» (ادارة
امل ��رور) ،وكتبت أل��ف م��رة عن مصيبة س�ي��ارات اإلس�ع��اف التي
ت�ح��وم ح��ول نفسها ت �ح��اول ،ج��اه��دة أن تجد س��ائ�ق��ًا ،أو اثنني
محترمني يتيحان لها الطريق لتنجو باملريض ال��ذي تنقله إلى
أقرب مستشفى لعلها تنجح في إنقاذ حياته.
هذا كله ليس جرسًا يقرع ..إنه مصيبة وطامة وكارثة..

***
كل الشكر والتقدير والتحية للواء منصور وكيل وزارة الداخلية
املساعد ل�ش��ؤون املنافذ للجهود ال�ت��ي يبذلها وك��ل املسؤولني
التابعني ل��ه ..في تغيير الصورة السابقة لطريقة املعاملة وأداء
العمل في مطار الكويت اليوم مقارنة بالوضع البائس الذي كان
عليه سابقًا ،وال��ذي أكد لي حرصه الشديد على تحويل املطار
إل��ى واجهة مشرفة للكويت في اح�ت��رام كل املسافرين من كل
الجنسيات وطريقة التعامل معهم باالحترام والتقدير ومحاسبة
امل�ق� ّ�ص��ري��ن م��ن دون ت �ه��اون أو ت�ف��رق��ة أو م�ح��اب��اة ،إض��اف��ة إل��ى
ترتيب املظهر وشكل رجال األمن في كل مكان باملطار .أتمنى
من كل قلبي أن يتأكد هذا املوضوع يومًا بعد يوم ،وأال يتوانى
أي مسافر في إبداء وجهة نظره إيجابًا أو سلبًا ،حتى نتمكن
كلنا من القضاء على أي سلبية تطول الوطن في أي مكان فيه..
بدءًا من املطار وانتهاء به.

الوفيات
● عالية محمد السيد علي ،أرملة مرجي قوطان العنزي71( ،
عامًا) ،شيعت ،سعد العبداهلل ،ق ،8ش ،851م ،4ت- 55949666 :
.55552422
● علي أحمد يوسف إبراهيم 75( ،ع��ام��ًا) ،ش �ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
الصباحية ،ق ،4ش ،16م ،832للنساء :املنقف ،ق ،2ش ،17م ،6ت:
.97675789
● سمية عبدالحميد سلمان العيسى 59( ،ع��ام��ًا) ،شيعت،
ل�ل��رج��ال :الفيحاء ،ق ،9دي��وان عبداللطيف ب��ن عيسى ،للنساء:
القرين ،ق ،3ش ،7م ،18ت.99595922 - 97654448 :
● شعاع فهد علي الدويلة ،زوجة خالد مطلق زايد الدويلة،
( 68ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال :ال�ع�م��ري��ة ،ق ،5ال �ش��ارع األول ،م،1
للنساء :أشبيلية ،ق ،1ش  ،115م ،15ت.96669825 - 50650000 :
● مبارك سعود مبارك الدليمي 88( ،ع��ام��ًا) ،التشييع بعد
ص �ل�اة ع �ص��ر ال� �ي ��وم ،ل �ل��رج��ال :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق ،2ش � ��ارع ج�م�ع��ان
ال �ح��ري �ت��ي ،ج ،20م9أ ،ل �ل �ن �س��اء :ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ق ،2ش� ��ارع ج�م�ع��ان
الحريتي ،م9ب ،ت.99829987 :
● حثلة سعد حسن العجمي ،أرم�ل��ة خميس ال�ش��وي�ع��ر98( ،
ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :أب��وح�ل�ي�ف��ة ،ق ،2ش ��ارع امل �خ �ف��ر ،م،40
للنساء :هدية ،ق ،1ش ،2م ،205ت.99003615 :
● عائشة عبدالله سعد السبيتي ،أرم�ل��ة عبدالرحمن سعد
ال ��وادي 86( ،ع��ام��ًا) ،التشييع بعد ص�لاة عصر ال �ي��وم ،بمقبرة
صبحان ،للرجال :العدان ،ق ،2ش ،89م ،27للنساء :القرين ،ق،3
ش ،5م ،14ت.99711039 - 66567032 :
● محمد تقي غ��ال��ب محمد ت��ق��ي 69( ،ع� ��ام� ��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع
ال�ث��ام�ن��ة وال�ن�ص��ف ص�ب��اح��ًا ،ل �ل��رج��ال :ال��دس �م��ة ،م�س�ج��د ال�ن�ق��ي،
للنساء :الدسمة ،ق ،2شارع بلقيس ،ج ،25م ،1ديوان الزلزلة ،ت:
.99634564 - 60400484
« -إنا لله وإنا إليه راجعون»

