الخميس

 4صفر  1441هـ •  3أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16605الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 24صفحة •  100فلس

الخميس

 4صفر  1441هـ •  3أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16605الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 24صفحة •  100فلس

«حسنة» ..وتصل إلى  15ألف دينار

ُ
قروض بال فوائد..تشعل منافسة البنوك!
تامر حماد
ف ��ي ظ ��ل اح� �ت ��دام امل �ن��اف �س��ة ب�ي�ن ال �ب �ن��وك ،ورغ �ب ��ة ك ��ل م�ن�ه��ا في
االحتفاظ بعمالئها وجذب عمالء جدد ،بدأت بعض املصارف؛
ت�ق�ل�ي��دي��ة وإس�ل�ام� �ي ��ة ،زي � ��ادة ت �ق��دي��م ق � ��روض ح �س �ن��ة ل�ل�ع�م�لاء
الكويتيني املميزين ل��دي�ه��ا ،تصل إل��ى  15أل��ف دي�ن��ار م��ن دون
فوائد ،وملرة واحدة.
وق��ال��ت م�ص��ادر متابعة إن��ه بعد أن ل�ج��أت ب�ن��وك خ�لال الفترة
املاضية إلى تقديم قروض بال فوائد للمواطنني ممن ّ
يحولون
رواتبهم إليها ،ضمن ع��روض تسويقية ،سعيا إلى استقطاب
ُ
عمالء جدد ،لوحظت موجة لنقل مواطنني حساباتهم من بنوك،
ّ
ال ّ
تقدم القرض الحسن إلى بنوك أخرى تقدمه ،ما حدا ببعض
املصارف إلى تقديم قروض بال فوائد لعدد من العمالء لديها،
لضمان االحتفاظ بهم ،وعدم استقطابهم من بنوك أخرى.
وقالت املصادر إن من بني شروط الحصول على القرض الحسن
ّ
أن ت�ت�ع��ل��ق بحجم ال��رات��ب وامل�ب�ل��غ امل ��ودع ف��ي ح�س��اب العميل،
إضافة إلى دراسة تاريخ العميل االئتماني بعناية.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذا النوع من القروض ،التي يتنازل
فيها البنك عن  500إلى  700دينار من الفوائد ،يستفيد منها في
املقابل بعموالت يأخذها على كثير من العمليات مثل بطاقات
االئتمان ،علما بأن البنك يعرف جيدا أن هذا العميل سيسدد
ه ��ذا ال �ق��رض ،ث��م ي�ط�ل��ب ق��رض��ا آخ ��ر الح �ق��ا ب �ف��وائ��د ه ��ذه امل ��رة،
َّ
والبنك يضمن أن الراتب موطن عنده لسنوات طويلة جدا ،وأن
العميل ب��ات ّ
وفيا؛ أي يتعامل دائمًا مع «بنكه الحسن» ،وفقًا
لتعبير أحد املصرفيني.

العالقون في قبرص لـ سبقلا:

ّ
ونفسيتنا «صفر»
حالتنا تعيسة..
¶ «الخارجية» ال تصرف لنا إال  6دنانير فقط للفرد يوم ّياً!

محمد عبدالناصر

ُ
ي�ع�ي��ش  9ك��وي �ت �ي�ين وش� ��اب س� �ع ��ودي ،اح ��ت �ج ��زوا ف ��ي ق �ب ��رص ،منذ
أغسطس امل��اض��ي ،أوض��اع��ًا إنسانية صعبة ،على خلفية شجارهم
مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية ،ما ترتب عليه اتهامهم بـ4
قضايا وسجنهم أسبوعًا ،قبل أن يجري دف��ع كفالة؛ قدرها  5آالف
يورو ،لكل شخص و 4آالف يورو لتنازل الطرف املتشاجر معهم ،إال
أنهم ُمنعوا من العودة إلى البالد ،بعدما َّ
أجل النائب العام القبرصي
ُ
قضيتهم م��رات ع��دة ،ك��ان آخ��ره��ا اإلث�ن�ين امل��اض��ي ،حيث أ ِّج �ل��ت إلى
فبراير املقبل.
وت� �ح � ّ�دث م �ح �م��د ال �ح �ج��ي ،أح� ��د ه � ��ؤالء امل �ح �ت �ج��زي��ن ل� �ـ سبقلا ،ع��ن
ً
أوض��اع �ه��م ،ق ��ائ�ل�ا« :أوض��اع �ن��ا ص�ع�ب��ة وت�ع�ي�س��ة ج� � ّ�دًا ،وال �ي ��وم يمر
كأنه شهر بالنسبة إلينا ،وذوون��ا حالتهم النفسية صعبةّ للغاية،
ّ
طالب
ويتحملون ضغوطًا كبيرة بسبب و
ج��ودن��ا هنا ،فكثير ّمنا ّ
ّ
في الجامعة وال يملكون مصدرًا شهريًا للدخل ،واثنان منا توقفت
رواتبهما بسبب ّ
تغيبهما عن العمل ،وجرى رفع كتاب ُيوصي بذلك؛
َّ
الت�خ��اذ إج ��راءات قانونية ضدهما ،واث�ن��ان آخ��ران تعرضا للسرقة
خالل املشاجرة.
وأض � � ��اف ال �ح �ج ��ي ،ال� � ��ذي ن � ��اب ع ��ن زم�ل�ائ ��ه ف ��ي ال �ح ��دي ��ث ع ��ن آخ��ر
املستجدات :وزارة الخارجية ّ
تقدمت مشكورة قبل أسبوعني وعرضت
ّ
مبلغًا ماليًا نظير توفير اإلقامة السكنية ،لكن املبلغ ضئيل جدا ،وال
يتناسب مع عددنا ومع ظروف املعيشة في قبرص ،إذ قدمت الوزارة
 280يورو في اليوم لسكن  14شخصًا( ،عشرة من الشباب العالقني
وأرب�ع��ة م��ن ذوي �ه��م) ،أي لكل شخص  20ي��ورو ،م��ا ي�ع��ادل  6دنانير
ك��وي�ت�ي��ة ،وال��وض��ع ال�ح��ال��ي اض�ط��رن��ا إل��ى اس�ت�ئ�ج��ار ش�ق�ت�ين؛ واح��دة
للشباب ّ
مكونة من غرفتني ،كل  5في غرفة ،وغرفة خاصة باألهالي.

اقتصاد | ص15

 9.2مليارات دينار فوائدها «صفر»
في مصارف الكويت ودائع تبلغ  9.2مليارات دينار بال فوائد كما
في نهاية اغسطس املاضي .وارتفعت هذه االموال املتراكمة من دون
اي استثمار نحو ملياري دينار منذ  2014اي بنسية  ،%24وذلك
في موازاة تراجع النشاط االقتصادي بعد تراجع اسعار النفط ،اذ
تكدست ه��ذه السيولة وغ�ي��ره��ا م��ن دون اي�ج��اد منافذ استثمارية
مناسبة لها.

الكويت | ص05

االكتفاء بشعار الجهة الحكومية

حجب صور مسؤولي الوزارات
في وسائل التواصل
حمد السالمة
وج��ه م��رك��ز ال �ت��واص��ل الحكومي
جملة من التوصيات واإلرشادات
ال� �خ ��اص ��ة ل � � �ل � ��وزارات وال �ج �ه��ات
الحكومية ،تتعلق بطريقة نشر
فعالياتها وأخبارها على وسائل
التواصل االجتماعي ،والتصدي
لإلشاعات بطرق منظمة وفعالة.
وش � � � � � ��ددت ال � � �ت � ��وص � � �ي � ��ات ،وف� ��ق
م �ص��ادر سبقلا ،ع�ل��ى ع ��دم نشر
ص ��ور ل� �ل ��وزراء أو ال �ق �ي��ادي�ين أو

املوظفني عمومًا مع أي تصاريح،
وإرف � � ��اق ش �ع��ار ال ��دول ��ة امل�ع�ت�م��د
ً
ب � ��دي �ل��ا ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ع � ��دم ن�ش��ر
االس�ت�ق�ب��االت ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ومنع
ت �ص��ري �ح��ات أي م��وظ��ف ب�ل�س��ان
ال��وزارة ،وقصر التصاريح باسم
الوزارة.
ووف � � ��ق امل� � �ص � ��ادر امل� �ع� �ن� �ي ��ة ،ف ��إن
اإلرش � � � � � � ��ادات ت �ت �ع �ل��ق ب �ش �ب �ك��ات
ال � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ف �ق ��ط،
وت �س �ت �ث �ن��ى م �ن �ه��ا ال �ت �ص��ري �ح��ات
للصحف.

واش �ت��رط��ت ال�ت��وص�ي��ات ال �ج��ودة
ال�ع��ال�ي��ة ف��ي م��ا ي�ن�ش��ر م��ن ص��ور
أو ف� � �ي � ��دي � ��وه � ��ات ف� � ��ي ش� �ب� �ك ��ات
التواصل أو اليوتيوب ،وتوحيد
ال �خ �ط��وط وال �خ �ل �ف �ي��ات واألل � ��وان
ل �ج �م �ي��ع األخ � �ب� ��ار وال� �ت� �غ ��ري ��دات
والتصريحات.
وتضمنت التوجيهات عدم نشر
أي ت �غ��ري��دات أو ت�ص��ري�ح��ات إال
ع�ب��ر إدارة اإلع�ل�ام امل�خ�ت�ص��ة في
ال�ج�ه��ة ،واع�ت�م��اد ح�س��اب رسمي
واحد لكل جهة.

خورشيد :المناقشة خالل األسابيع المقبلة

العثور على طفلتها ..وشكوك في اغتيالها

تعديل جديد
لقانون مدينة الحرير

لغز اختفاء هدير العنزي
ّ
يحير شرطة بريطانيا

حمد الخلف
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ل� �ـ سبقلا أن
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح ،أح��ال إلى مجلس
األم��ة كتابا تضمن جملة م��ن التعديالت
االض��اف �ي��ة ع�ل��ى امل �ش��روع ب�ق��ان��ون بشأن
إن �ش ��اء امل �ن �ط �ق��ة ال �ش �م��ال �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
(م��دي�ن��ة ال �ح��ري��ر) ،ال ��ذي أح �ي��ل إل ��ى لجنة
الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية في
 22سبتمبر املاضي.
وذك��رت املصادر أن التعديالت الحكومية
ال� �ج ��دي ��دة ت �ض �م �ن��ت  4ج ��وان ��ب رئ �ي �س��ة،
مشيرة إلى أن املكتب الفني للجنة املالية

في العدد

 6ماليين دينار
لتعليم  15ألف
«بدون»
سنوياً
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الصقر ُيشيد
بمسيرة
عبدالرحمن
الموسى
22

شؤون الديرة

رياضة

سيشرع في إجراءاته التحضيرية تمهيدا
ل�ش��روع اللجنة ف��ي مناقشة ال�ق��ان��ون مع
الجهات املعنية.
وأكد رئيس اللجنة املالية صالح خورشيد
أن اللجنة املالية تلقت رس��ال��ة م��ن النائب
األول ،وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع ،م �ت�ض�م �ن��ة ب�ع��ض
التعديالت على امل�ش��روع ،مشيرا إل��ى أن
هناك جوانب قانونية في القانون يحتاج
أن يناقشها امل�ك�ت��ب ال�ف�ن��ي ق�ب��ل أن تبدأ
اللجنة ف��ي اجتماعاتها ودع ��وة الجهات
امل �ع �ن �ي��ة .وق � ��ال خ��ورش �ي��د ل �ـ سبقلا إن
ال�ل�ج�ن��ة ل��م ت �ب��دأ م�ن��اق�ش��ة ال �ق��ان��ون ،وم��ن
املتوقع أن نحدد اجتماعا خالل األسابيع
املقبلة لدراسته.

الخراز :ضوابط
الدية
إلى مجلس
الوزراء
04
الكويت

تحقيق

07

أسلوب جديد لاللتفاف على العقوبات

إيرانيون «يغزون»
عقارات تركيا لحماية
مدخراتهم

وتوقف املراقبون أم��ام مجموعة من املالحظات
ال� �ت ��ي ت �ج �ع��ل ت �ل��ك االح� �ت� �ج ��اج ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ع��ن
سابقاتها ويمكن تلخيصها بما يلي:
أوال -ال �ت �ح��رك ش�ع�ب��ي ب��ام�ت�ي��از وغ �ي��ر م�س� َّ�ي��س،
ال ي�ق��ف ح��زب أو ميليشيا خ�ل�ف��ه ،ول��م ت��رف��ع في
ال�ت�ظ��اه��رات ص��ور أو راي ��ات ح��زب�ي��ة ،ب��ل األع�ل�ام
العراقية فقط.
ث��ان�ي��ا -امل�ت�ظ��اه��رون رف�ع��وا سقف مطالبهم إلى
ال�ح��د األق �ص��ى ،مطالبني باستقالة عبد املهدي
ووقف االرتهان إليران وإسقاط النظام السياسي
الذي بنته القوى السياسية بناء على مصالحها.
ث��ال�ث��ا  -ب��دا واض �ح��ا أن امل�ت�ظ��اه��ري��ن مصممون
على الوصول إلى أهدافهم ،إذ رفعوا الفتات كتب
عليها «تحقيق املطالب أو املوت».
وح � ��ول آف � ��اق ه ��ذا ال �ت �ح��رك ال �ش �ع �ب��ي ال� �ع ��ارم لم
تستبعد مصادر عراقية أن تتأجج التظاهرات
ويضيق الهامش السياسي والشعبي أمام عبد
املهدي ليصل إلى تغيير حكومته أو عزله ،بعد
 11شهرا من الحكم.

دولي | ص20

القضاء واألمن | ص05

كبد ..تتحول
إلى منطقة
خطرة خارجة
عن القانون

القضاء واألمن

تظاهرات العراق ..ضد الفساد
واالرتهان إليران
محرر الشؤون الدولية

ّ
تكثف الشرطة البريطانية
ال� �ب� �ح ��ث ح ��ال� �ي ��ًا ع � ��ن ام� � ��رأة
م �ف �ق��ودة م�ن��ذ م�ط�ل��ع يوليو
امل� ��اض� ��ي ،ق �ي��ل إن� �ه ��ا ق��دم��ت
م ��ن ال� �ك ��وي ��ت ،وع ��اش ��ت ف��ي
بريطانيا.
ووفق تقرير نشرته صحيفة
 Daily Mailال �ب��ري �ط��ان �ي��ة،
ف ��إن امل �ف �ق��ودة ت��دع��ى ه��دي��ر
ال�ع�ن��زي ( 26ع��ام��ًا) ،وك��ان��ت

 3عنابر جديدة
للنساء
في سجن
اإلبعاد
05

شعبية ووطن ّية ..وتريد تغيير المنظومة السياسية

اش� �ت� �ع� �ل ��ت ب� � �غ � ��داد وم� � � ��دن ال � �ج � �ن� ��وب ال� �ع ��راق ��ي
بالتظاهرات ،أم��س ،لليوم الثاني على التوالي،
ب��زخ��م أك�ب��ر ،عقب مقتل  3وج��رح امل�ئ��ات ،منذرة
ب��أن الغضب الشعبي م��ن األوض ��اع السيئة بلغ
م ��داه ،وواض �ع��ة حكومة ع��ادل عبد امل�ه��دي أم��ام
ت �ح� ّ�د ك�ب�ي��ر .وب�ي�ن�م��ا ف�ت�ح��ت ال�ح�ك��وم��ة تحقيقا
ب��ال �ع �ن��ف ال � ��ذي ت� �ع � ّ�رض ل ��ه امل �ح �ت �ج ��ون ،وأث� ��ار
انتقادات دولية ،خصوصا من واشنطن ولندن،
واص� �ل ��ت ق � ��وات األم � ��ن اس �ت �خ ��دام ال� �ق ��وة ،ل��وق��ف
اتساع الحراك ،الذي تجاوز بغداد إلى محافظات
الجنوب ،ليسقط  5قتلى جدد.
ورأى مراقبون أن جملة عوامل أذكت االحتجاجات
األخ �ي��رة ،أب��رزه��ا :فشل البرنامج الحكومي في
توفير الوظائف وال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة ،وتزايد
ح �ج��م ال �ف �س��اد ،وع� ��زل ع�س�ك��ري�ين ك ��ان ل �ه��م دور
مشهود في محاربة «داعش» ،في انعكاس ملا رآه
ّ
محتجون تدخال إيرانيا .وفي هذا الصدد أحرق
متظاهرون العلم اإليراني ،واتهموا قوات موالية
لطهران بإطالق النار عليهم.

محمد مراح

تعيش في الكويت ،وقدمت
إل � ��ى ب��ري �ط��ان �ي��ا ب� �ت ��اري ��خ 7
نوفمبر  2018برفقة ابنتها
ال� �ب ��ال� �غ ��ة  6س� � �ن � ��وات ،وق ��د
أب�ل��غ ع��ن اختفائها بتاريخ
 2يوليو املاضي.
وتشتبه الشرطة البريطانية
في اغتيالها ،وقد بدأ رجال
األم ��ن ال�ب�ح��ث ع��ن امل�ف�ق��ودة
ف ��ي م �ن��زل م �ه �ج��ور ي�ب�ع��د 5
أميال عن املكان ال��ذي كانت
تعيش فيه.

ووفق الشرطة ،فإن املفقودة
عاشت في منطقة روشوملي
ج �ن��وب م��ان �ش �س �ت��ر ،ب��رف�ق��ة
اب � �ن � �ت � �ه� ��ا ،وف� � � ��ي  2ي ��ول� �ي ��و
أب � � �ل� � ��غ ع � � ��ن اخ � �ت � �ف� ��ائ � �ه � �م� ��ا،
ل �ك��ن ال� �ش ��رط ��ة ع� �ث ��رت ع�ل��ى
االب� �ن ��ة ب �ص �ح��ة ج �ي��دة ب�ع��د
بضعة أي��ام ،بينما يستمر
ال�ب�ح��ث ع��ن أم �ه��ا ،ل�ف��ك لغز
اختفائها.

ي �ب��دو أن اإلي��ران �ي�ي�ن وج� ��دوا ف��ي ت��رك�ي��ا امل�ل�اذ اآلم ��ن ل�ح�م��اي��ة قيمة
مدخراتهم عبر االلتفاف على القوانني السارية في بالدهم لشراء
ال�ع�ق��ارات وال�ح�ص��ول على ج ��وازات سفر تركية ،وذل��ك رغ��م تشديد
العقوبات األميركية على طهران.
ووفقًا ملحامني وسماسرة أتراك التقتهم «رويترز» ،استغل اإليرانيون
مرونة القوانني التركية الخاصة بتملك األجانب للعقارات وسهولة
تأسيس األعمال في بلد ال يعترف بالعقوبات األميركية على إيران،
لتمرير تحويالت مالية هائلة تغلغلت في س��وق العقارات بعدما
عزفوا عن شراء املساكن في أوروبا وأميركا وكندا؛ خوفًا من تزايد
ش��دة ال�ع�ق��وب��ات ،ليتقدموا إل��ى امل��رت�ب��ة الثانية ف��ي قائمة مشتري
العقارات األجانب في تركيا بعد العراقيني.
غير أن محللني يقولون إن مثل هذه اإلجراءات والتدابير التي تهدف
إل��ى دع��م ال��ري��ال اإلي��ران��ي ،قوبلت بتجاهل على نطاق واس��ع ،األمر
الذي دفع الحكومة إلى اللجوء إلى املقايضة لحماية االقتصاد.
وي��رى أب�ن��اء الطبقة املتوسطة م��ن اإلي��ران�ي�ين ف��ي امللكية العقارية
ب�ت��رك�ي��ا ف��رص��ة ل�ل�ت�خ�ل��ص م��ن ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ي��واج �ه��ون �ه��ا في
بالدهم ،ومالذًا آمنًا من العقوبات األميركية التي شددتها واشنطن
منذ أسبوعني باستهداف البنك املركزي اإليراني.

متظاهر في بغداد متحدياً ..وخلفه النيران | أ ف ب
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نائب األمير مستقبالً الغانم

 ..والسفير األميركي

 ..وأنس الصالح

نائب سموه استقبل الغانم والخالد والصالح

األمير :حريصون على تعزيز عالقاتنا بالعراق
ب �ع��ث س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل ��ى ال��رئ �ي��س ال �ع��راق��ي د .ب��ره��م ص��ال��ح،
بمناسبة ذكرى استقالل العراق.
وأش ��اد س�م��و األم �ي��ر ب��ال�ع�لاق��ات الطيبة
وال � ��وط� � �ي � ��دة ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن وال� �ش� �ع� �ب�ي�ن
ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن ،وب ��ال� �ح ��رص امل� �ش� �ت ��رك ع�ل��ى
تعزيزها ف��ي مختلف امل�ج��االت ،متمنيا
للرئيس صالح دوام الصحة والعافية،
ولبالده كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو األمير برقية تهنئة الى
الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير،
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا

ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة ،ول �ب �ل��ده
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
إلى ذلك ،بعث سمو األمير برقية تهنئة
الى رئيس جمهورية غينيا الفا كوندي،
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة ،ول �ب �ل��ده
الصديق 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 م�ج�ل��س
ال � � � � ��وزراء س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
برقيات مماثلة.

م ��ن ج �ه��ة ث ��ان� �ي ��ة ،اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب
األمير ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد،
ف ��ي ق �ص��ر ب� �ي ��ان ،أم � ��س ،رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ،ون� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح.
ك �م��ا اس �ت�ق �ب��ل س �م��وه ال �س �ف �ي��ر االم �ي��رك��ي
ل��وران��س س �ي �ل �ف��رم��ان ،ب�م�ن��اس�ب��ة ان�ت�ه��اء
مهام عمله في البالد( .كونا)

تخليداً لذكراه ومواقفه الجليلة

إطالق اسم جابر األحمد على أحد طرق «أبها» السعودية
أعلن امير منطقة عسير السعودية تركي بن ط�لال ،أم��س ،إط�لاق اسم
أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد على أحد الطرق الحيوية بمدينة
أبها تخليدا لذكراه ومواقفه الجليلة في خدمة األمتني العربية واإلسالمية.
وق��ال أم�ين منطقة عسير د .وليد الحميدي ف��ي تصريح اوردت���ه وكالة
االن��ب��اء السعودية ان أمانة عسير نفذت توجيه االمير تركي بن طالل
بإطالق اس��م {أمير القلوب} على «طريق املحالة» الرئيس بمدينة أبها.
واضاف الحميدي ان ذلك يأتي تخليدا لذكرى الفقيد ودوره السياسي

غنيمة الصرعاوي 60 :وكيلة نيابة أثبتن جدارة منذ 2014

الدويسان :العرب يتطلعون
إلى نصرة بريطانيا لقضاياهم

 22كويتية قاضيات في 2020

اكد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى اململكة املتحدة خالد
ال��دوي �س��ان ان ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة تتطلع إل ��ى دور ب��ري�ط��ان�ي��ا ف��ي م�ن��اص��رة
القضايا العربية ،خاصة امللف االهم للعرب وهو القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها الدويسان في حفل العشاء الذي اقامه السفراء
العرب املعتمدون في اململكة املتحدة ،مساء أول من ام��س ،على هامش
اعمال املؤتمر السنوي لحزب املحافظني الحاكم بحضور عدد كبير من
النواب والسياسيني البريطانيني.
وثمن الدويسان مواقف بريطانيا االخيرة تجاه القضية الفلسطينية،
وكان ابرزها رفض نقل سفارتها في اسرائيل الى القدس ،مشيرا الى ان
«هذا املوقف محل تقدير».
وش ��دد ال��دوي �س��ان ع�ل��ى اه�م�ي��ة االج �ت �م��اع ال�س�ن��وي ل�ل�س�ف��راء ال �ع��رب مع
م�س��ؤول��ي ح��زب امل�ح��اف�ظ�ين ال�ح��اك��م ب��اع�ت�ب��اره «م�ن��اس�ب��ة ه��ام��ة» لعرض
وج �ه��ات ن�ظ��ر ممثلي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ق�ض��اي��ا ال��دول �ي��ة ذات االه�ت�م��ام
املشترك مع بريطانيا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

حنان الزايد
أكدت وكيلة النائب العام ،غنيمة الصرعاوي،
أن  60وك�ي�ل��ة ن�ي��اب��ة كويتية أح ��رزن ج��دارة
ون �ج��اح��ًا ف��ي عملهن م�ن��ذ تعيينهن ،وه��ن
م��ؤه�لات حاليًا لتبوؤ منصب القضاء في
عام .2020
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ال �ح �ل �ق��ة ال �ن �ق��اش �ي��ة ال �ت��ي
استضافتها الجمعية الثقافية االجتماعية
ال �ن �س��ائ �ي��ة ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي،
ت �ح ��ت ع � �ن� ��وان «امل � � � ��رأة ف� ��ي ق� �ط ��اع األع� �م ��ال
بدولة الكويت» ،في إط��ار ال��دورة االقليمية
لتعزيز وصول املرأة الى وظائف أفضل في
ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا ،بمشاركة
 36ش �خ �ص �ي��ة ن� �س ��ائ� �ي ��ة ق � �ي� ��ادي� ��ة ع ��رب �ي ��ة،
واس �ت �ع��رض��ت  4ك��وي �ت �ي��ات ت �ج��ارب �ه��ن ف��ي
قطاع األعمال.
وق ��ال ��ت ال� �ص ��رع ��اوي :إن  22وك �ي �ل��ة ن�ي��اب��ة
مستعدات حاليًا ليصبحن قاضيات العام
امل �ق �ب��ل ،وف ��ق م ��ا أع �ل �ن��ه ف ��ي ج ��ري ��دة سبقلا
س ��اب �ق ��ًا رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء
امل�س�ت�ش��ار ي��وس��ف امل �ط��اوع��ة ،ح�ي��ث أك ��د أن
ت��ول��ي امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ن �ص��ب «ق��اض �ي��ة»
مسألة محسومة ،وذل��ك بعد تقييم تجربة
ع �م �ل �ه��ا ف� ��ي ال� �ن� �ي ��اب ��ة ،وب� �ع ��د اس �ت �ي �ف��ائ �ه��ن
ال � �ش� ��روط وات� �م ��ام� �ه ��ن خ �م��س س � �ن� ��وات م��ن
الخدمة والتدرج الوظيفي.
وت �ح��دث��ت ال �ص��رع��اوي ع��ن ت �ج��رب��ة ال��دف�ع��ة
األول� ��ى م��ن ال�ع�ن�ص��ر ال�ن�س��ائ��ي ف��ي ال�ن�ي��اب��ة
ال � �ع ��ام ��ة ،وق � ��ال � ��ت :ن �ف �خ��ر ب ��ال� �خ� �ط ��وة ال �ت��ي
اتخذتها الكويت عام  2014لتعيني  22امرأة
لشغل منصب نائب الوكيل العام وتأهيلهن
ل�ل�ق�ض��اء ،وه ��ذا ي ��دل ع�ل��ى اي �م��ان ال�ح�ك��وم��ة
بقدرة وكفاءة املرأة الكويتية في العمل في
أي مجال تقوم به لخدمة وطنها.

على الصعيدين املحلي وال��ع��امل��ي وت��ق��دي��را ملكانته ال��راس��خ��ة ف��ي قلوب
السعوديني وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .واوضح ان
«طريق املحالة» ال��ذي جرى تغييراسمه إلى طريق األمير جابر االحمد
الجابر الصباح يعد من أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسة في مدينة
أب��ه��ا ،ك��ون��ه يمر ب��ع��دد م��ن املعالم مثل االس��ت��اد ال��ري��اض��ي واملستشفى
وي��ص��ل ب�ين ع���دد م��ن ال��ط��رق ال��رئ��ي��س��ة وي��ب��ل��غ ط��ول��ه ثمانية كيلومترات
بمسارات متعددة( .كونا)

عالقات مهمة
المشاركون في الحلقه النقاشية | تصوير مصطفى نجم

نجاح وكفاءة
وذك ��رت أن امل ��رأة الكويتية ب��اش��رت أع�م��ال
التحقيق وال�ج�ن��اي��ات ألول م��رة ف��ي ت��اري��خ
ال �ك��وي��ت وم �ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت وح �ت��ى ت��اري�خ��ه
ف��إن امل��رأة الكويتية ت�م��ارس جميع االعمال
املوكولة إليها كوكيل للنائب ال�ع��ام ،تمامًا
مثلما يقوم ب��ه وك�لاء النيابة ال��رج��ال ،مثل
ال �خ �ف��ارة واالن� �ت� �ق ��ال ال� ��ى م �س��رح ال�ج��ري�م��ة
والواقعة ومعاينة الجثث واج��راء التحقيق
في القضايا.
وأض��اف��ت م�ن��ذ ع��ام  2016أش��رف��ت وك�ي�لات
النيابة على العملية االنتخابية واملجالس
البلدية وقامت بعملية ال�ف��رز ،مشددة على
أن نجاح امل��رأة أعطى دافعًا للنيابة العامة
في فتح الباب امام دفعة جديدة من العنصر
النسائي لشغل هذا املنصب عام .2018

رائدات كويتيات
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،اس �ت �ع��رض��ت م �ن��ى امل�خ�ي��زي��م

أشرفنا على انتخابات
البلدي بكفاءة في 2016
نمارس جميع أعمال الخفارة
واالنتقال إلى مسرح
الجريمة ومعاينة الجثث
المخيزيم :تشجيع األسرة
ركيزة للنجاح
العيسى :نساهم في
حماية البيئة ومنع الهدر

ت �ج��رب��ة ت��أس �ي��س م � �ب ��ادرة «س � � ��رداب الب»،
ال�ت��ي ت�ه��دف ال��ى تمكني وتشجيع الراغبني
م ��ن أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع وت��وج �ي �ه �ه��م ن �ح��و ب��دء
مشاريعهم الصغيرة وريادة األعمال وتقبل
ال �ف �ش��ل ك �خ �ط��وة أول � ��ى ن �ح��و ت�ح�ق�ي��ق سلم
النجاح بتقديم النصائح والخبرات وورش
ال �ع �م��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة
املختلفة.
وأكدت املخيزيم ان دعم االسرة له دور وأثر
كبير في الصبر وتجاوز املعوقات ،خاصة
اننا في مجتمع ذكوري ،وان التحدي مقترن
باإلنجاز الذي يحقق النجاح.
ب��دوره��ا ،أوض�ح��ت مريم العيسى أن شركة
ري �ف��ود ،ال �ت��ي س��اه�م��ت ف��ي ت��أس�ي�س�ه��ا ،هي
ش��رك��ة غ�ي��ر رب �ح �ي��ة ،وت �ه��دف ال ��ى ال �ح��د من
ال �ه��در ف��ي ق �ط��اع امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة م��ن خ�لال
ت��وزي��ع امل�ن�ت�ج��ات ع�ل��ى األس ��ر امل�ت�ع�ف�ف��ة في
الكويت ،والعمل على خلق ف��رص تطوعية
وت�ع��زي��ز مكانة ال�ك��وي��ت ،ال��ى ج��ان��ب حماية
البيئة في تقليل النفايات.

م��ن ج��ان�ب��ه ،اك��د سفير ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ل��دى اململكة امل�ت�ح��دة اب��راه�ي��م
محيي الدين اهمية العالقات العربية البريطانية ورغبة الجانبني في
تعزيزها على كل االصعدة .وحول ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال
انه على الرغم من رفض الحكومة البريطانية االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،فإنها مازالت ترفض االعتراف بالدولة الفلسطينية.
واوض� ��ح م�ح�ي��ي ال��دي��ن ان ع ��ذر ال�ح�ك��وم��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ب �ع��دم االع �ت��راف
بفلسطني دولة مستقلة هو «ان الوقت غير مناسب» ،معربا عن استغرابه
ممن يدعو لحل الدولتني ويعترف فقط بدولة واحدة هي إسرائيل.
من جهتها ،اشادت مديرة مجلس حزب املحافظني لشؤون الشرق األوسط
شارلوت لزلي بعالقات بالدها الراسخة مع دول منطقة الشرق االوسط
معربة عن االمل في تعزيز هذه العالقات اكثر بعد اتمام اجراءات الخروج
من االتحاد االوروبي( .كونا)

الدويسان متوسطا السفراء العرب المعتمدين في بريطانيا

إطالق حملة «بدّ ي نفسج ..ال تنسين فحصج» للتوعية بالمرض:

 %12من الكويتيات المصابات بسرطان الثدي تحت الـ40
انطلقت مساء أول من أمس حملة التوعية بسرطان الثدي ،تحت
عنوان «بدّ ي نفسج ...ال تنسين فحصج» ،التي تأتي بالتعاون بين
الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع،
وحملة كان للتوعية بمرض السرطان ،وستمتد طوال الشهر
الجاري ،وستتخللها عدة فعاليات وأنشطة توعوية.

حسين الفضلي
ق ��ال ��ت رئ �ي �س ��ة م �ج �ل��س إدارة ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت �ط��وع �ي��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة ل�خ��دم��ة
وتنمية املجتمع الشيخة ،ف��ادي��ة السعد،
ف ��ي م��ؤت �م��ر ت��دش�ي�ن ال �ح �م �ل��ة :ان اخ �ت �ي��ار
شعار حملة ه��ذا العام ج��اء ملا يحمله من
أب�ع��اد م��ؤث��رة وت��وع��وي��ة على صحة امل��رأة
وامل�ح��اف�ظ��ة عليها وان�ع�ك��اس��ات إيجابية
للحملة ف��ي توعية امل��رأة بأهمية الكشف
املبكر لتفادي املرض ورفع نسب الشفاء.
وأض� ��اف� ��ت ان ح �م �ل��ة «ك � � ��ان» ن �ج �ح��ت ف��ي
تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التوعية
ب� � ��األم� � ��راض ال� �س ��رط ��ان� �ي ��ة ،وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��ا
«س� ��رط� ��ان ال� � �ث � ��دي» ،إذ ت �م �ك �ن��ت ال �ح �م �ل��ة
م��ن ت��دري��ب ال �ع��دي��د م��ن ط��ال �ب��ات امل ��دارس

الثانوية على الفحص الذاتي ألنفسهن.
وذك��رت الشيخة فادية ان ه��دف الجمعية
ورؤي �ت �ه ��ا م ��ن ه� ��ذه ال �ش ��راك ��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
ت ��رس �ي ��خ دوره� � � ��ا امل �ج �ت �م �ع��ي ف� ��ي أه �م �ي��ة
االع� � �ت� � �ن � ��اء ب� �ص� �ح ��ة امل � � � � ��رأة وت ��وع� �ي� �ت� �ه ��ا،
ب��اع�ت�ب��اره��ا م�س��ؤول�ي��ة مجتمعية ،مثمنة
ال� � � ��دور ال� �ق� �ي ��ادي وامل� � �ح � ��وري ل� �ل ��راح ��ل د.
عبدالرحمن العوضي ،صاحب اإلنجازات
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال�ع�م��ل ال �ع��ام ،ورائ� ��د العمل
ال �خ �ي��ري وال �ت��وع��وي ف��ي ت��أس �ي��س حملة
«كان» ،وسعيه الحثيث على استمراريتها
ورعايتها.

أكثر انتشارًا
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د رئ �ي��س ح�م�ل��ة «ك � ��ان» ،د.
خ��ال��د ال �ص ��ال ��ح ،ان س ��رط ��ان ال� �ث ��دي يعد
األك�ث��ر انتشارًا ف��ي العالم ،إذ يشكل %24

المشاركون في مؤتمر تدشين الحملة | تصوير أحمد سرور

م ��ن م �ج �م��وع األورام ل� ��دى ال �ن �س��اء ح��ول
العالم ،مبينا ان نسبة وقوع سرطان الثدي
متفاوتة في العالم ،ولكن أعلى معدالتها
ت �ق��ع ف ��ي ال � � ��دول ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت�ع�ت�ب��ر
الكويت م��ن ال��دول املتوسطة ب�ين العالية
وامل�ن�خ�ف�ض��ة ،ويعتبر س��رط��ان ال �ث��دي في
الكويت األك�ث��ر ان�ت�ش��ارًا ،حيث يمثل %23
م� ��ن م �ج �م ��وع ال� �س ��رط ��ان ��ات ب �ي�ن ال ��رج ��ال
وال�ن�س��اء ،و %41م��ن مجموع السرطانات
لدى النساء ،ويبلغ معدل اإلصابة في عام
 2015لدى النساء الكويتيات  66.0لكل مئة
أل��ف ن�س�م��ة (أي ح��وال��ي  67ل�ك��ل م�ئ��ة أل��ف

نسمة تقريبًا) (ف��ي بعض ال��دول الغربية
يصل معدل اإلصابة إلى حوالي  109لكل
مئة ألف نسمة).
ول �ف��ت إل ��ى أن ��ه م ��ن امل�ل�اح ��ظ أن  %12من
ح��االت اإلص��اب��ة بني الكويتيات أعمارهن
أقل من  40سنة ،كما بلغ معدل الوفاة في
الكويت  8وفيات لكل مئة ألف نسمة ،وقال
ه�ن��ا ي�ج��ب أن ن�ت��وق��ف ل�ن�ق��ول أن س��رط��ان
ال �ث��دي ف��ي ال�ك��وي��ت ي ��زداد ل�لأس��ف بنسب
م�ل�ح��وظ��ة ،ح�ي��ث ك��ان م�ع��دل اإلص��اب��ة بني
األع � ��وام  1984 – 1974ق��د وص ��ل ال ��ى 15
ح��ال��ة ل�ك��ل م�ئ��ة أل��ف ن�س�م��ة ،وق��د تضاعف

ه ��ذا امل �ع��دل  4م ��رات ل�ي�ب�ل��غ  56ح��ال��ة لكل
مئة ألف نسمة من السكان ما بني األعوام
 2008ــ  ،2012ويتوقع سجل السرطان في
ال �ك��وي��ت أن ت�س�ت�م��ر ال ��زي ��ادة ف��ي م�ع��دالت
اإلصابة لتبلغ ما يقارب  75حالة لكل مئة
ألف نسمة في عام .2029

بصمة واضحة
ب ��دوره ��ا ،أوض �ح ��ت ع �ض��و م�ج�ل��س إدارة
ال �ح �م �ل��ة وم �س ��ؤول ��ة امل � �ب� ��ادرة ال �ت��وع��وي��ة،
د .ح �ص��ة ال� �ش ��اه�ي�ن ،ان ح �م �ل��ة ال �ت��وع �ي��ة
بسرطان الثدي العام املاضي ،التي حملت

شعار «أنت تستحقني...اهتمامنا» ،حققت
ن �ج��اح��ا م �م �ي��زا وت ��رك��ت ب�ص�م��ة واض �ح��ة،
خ��اص��ة أن�ه��ا حملت ال�ع��دي��د م��ن املفاجآت
ع �ب��ر ف �ع��ال �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ت �ن��وع��ت م ��ا ب�ين
محاضرات ومعارض ون��دوات جماهيرية
وأنشطة ترفيهية للتوعية جرى تنظيمها
ع � �ل� ��ى م � � � ��دار ش � �ه� ��ر أك � �ت� ��وب� ��ر ف � ��ي ج �م �ي��ع
محافظات البالد.
وأش� � ��ارت ال �ش��اه�ي�ن إل ��ى أن ح�م�ل��ة «ك ��ان»
تؤمن بأن نجاح مسيرتها لنشر التوعية
ال�ص�ح�ي��ة ح ��ول األم � ��راض ال�س��رط��ان�ي��ة لم
يجر إال بتعاون وشراكة فعلية من مختلف
ال�ج�ه��ات ف��ي ال�ك��وي��ت ،حيث ت�ح��رص على
تحقيق هذا التعاون للوصول إلى الهدف
املنشود.
وش � ��ددت ع �ل��ى أن ح�م�ل��ة «ك � ��ان» مستمرة
في نشر الوعي بأنشطتها ،ليتأمل أف��راد
امل�ج�ت�م��ع ب��ال�ح�ق��ائ��ق ال�ع�ل�م�ي��ة الصحيحة
ح ��ول ه ��ذه األم� � ��راض ،وت�ص�ح�ي��ح األف �ك��ار
الخاطئة بشأنها للوقاية منها ،والحث
ع �ل ��ى ال �ك �ش ��ف امل �ب �ك ��ر ع �ن �ه��ا ل ��رف ��ع ن�س��ب
الشفاء منها ،علما بأن حملة «كان» دربت
م��ا ي �ق��ارب  12000أل��ف ط��ال�ب��ة م��ن املرحلة
ال �ث��ان��وي��ة ع �ل��ى ال �ف �ح��ص ال ��ذات ��ي ل�ل��وق��اي��ة
املبكرة من سرطان الثدي.
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شؤون الديرة

قياديو «السكنية» ّ
تفقدوا أعمال «المطالع»:

زيادة مقاولي الباطن ومصانع األسفلت

بعض القرارات الجامعية
حبيسة األدراج

محمد المصلح

وليد العبدالله

تأكيدا ملا نشرته سبقلا في عددها الصادر
 23س �ب �ت �م �ب��ر امل� ��اض� ��ي ،أع �ل �ن��ت امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية اتخاذ إجراءاتها
ن�ح��و ت�س��ري��ع االع �م ��ال ف��ي م��دي�ن��ة امل�ط�لاع
عبر زيادة توريد املعدات والعمالة واملواد
واألسفلت لتقليص مدة التأخير في العقد
الثاني الخاص بتنفيذ البنية التحتية لـ8
ضواح بعدد  18519قسيمة ،مشيره الى ان
قيمة تنفيذ  18عقدا في املدينة تبلغ نحو
مليار دينار.
وكشف املدير العام م .ب��در الوقيان ،أمس،
ع �ق ��ب زي� ��ارت� ��ه ال � ��دوري � ��ة مل� �ش ��اري ��ع م��دي �ن��ة
املطالع ،يرافقه نائب املدير لشؤون التنفيذ
م .ع�ل��ي ال�ح�ب�ي��ل ،ان امل��ؤس �س��ة ل��ن ت�ت��وان��ى
ف��ي ات �خ��اذ ج�م�ي��ع اإلج � � ��راءات ال� � ��واردة في
مستندات العقد الثاني في حالة أي تهاون
أو ت �ق �ص �ي��ر م ��ن ق �ب��ل امل � �ق� ��اول ف ��ي ال ��وف ��اء
بتعهداته والتزاماته املنصوص عليها في
شروط العقد.
وأكد الوقيان بدء التحسن في العقد الثاني
وزادت م �ع��دالت اإلن �ج��از ف�ي��ه نتيجة قيام
الشركة بالبدء في تنفيذ التعهدات الخطية
التي التزمت بها الشركة بجمهورية الصني
ال �ش �ع �ب �ي��ة م ��ن خ�ل��ال رئ �ي �س �ه��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي
حيث ج��رت زي��ادة م�ع��دالت ت��وري��د امل�ع��دات
والعمالة وامل��واد واألسفلت للمشروع ،كما
جرت زيادة أعداد مقاولي الباطن ومصانع
األسفلت املشاركة في تنفيذ األعمال.
وحث الوقيان مقاول العقد الثاني بضرورة
اتخاذ كل اإلجراءات التي من شأنها زيادة
م�ع��دالت اإلن�ج��از الشهرية ضمانًا لسرعة
االنتهاء م��ن تنفيذ األع�م��ال وتقليص مدة
التأخير ،مبينا ان الجولة التفقدية تأتي
ل�ل��وق��وف على سير العمل ب�ه��ذه املشاريع

كشفت مصادر مطلعة أن العديد من ق��رارات
امل� �ج� �ل ��س األع� � �ل � ��ى ل� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك ��وي ��ت ت �ظ��ل
حبيسة األدراج وت��ذه��ب أدراج ال��ري��اح بعد
انتهاء االجتماعات من دون أن تحرك اإلدارة
الجامعية ساكنًا تجاهها.
وأش � ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى أن م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة
سبق أن أق��ر ف��ي اجتماعه األخ�ي��ر ف��ي أبريل
امل��اض��ي ،تشكيل لجنة إلع ��داد استراتيجية
خاصة بسياسة القبول في الجامعة ،تعنى
بتطوير مخرجاتها ،وتطابق خطط القبول
السنوية واح�ت�ي��اج��ات س��وق العمل تماشيًا
مع متطلبات رؤية الكويت  ،2035إال أن قرار
تشكيل اللجنة لم يصدر بعد رغ��م مضي ما
يزيد على خمسة أشهر على إقرارها.
ولفتت املصادرإلى أن مثل هذه اللجان تحتاج

الوقيان وقياديو «السكنية» خالل تفقدهم مشاريع المطالع

وت��ذل�ي��ل أي��ة م�ع��وق��ات ت�ح��ول دون االنتهاء
من إنجازها في املواعيد املحددة.

مراحل التسليم
وأطلع الوقيان على مراحل تسليم مواقع
تنفيذ  4عقود إلن�ش��اء وإن�ج��از وصيانة
امل � �ب� ��ان� ��ي ال � �ع� ��ام� ��ة وم � ��راك � ��ز ال� �ض ��واح ��ي
الرئيسية ف��ي ال�ض��واح��ي م��ن  n6وحتى
 ،n11بحيث يجري االنتهاء من تنفيذها
في مواعيد تتزامن مع انتهاء املواطنني
م��ن ب�ن��اء قسائمهم السكنية وبالتوافق

م ��ع ن �س �ب��ة اإلش � �غ� ��ال ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ب�غ�ي��ة
ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�م��واط�ن�ين،
ح �ي��ث ت �ش �م��ل ال� �ع� �ق ��ود ان � �ج� ��از امل� � ��دارس
ومراكز صحية ومساجد ومبنى اسعاف
وغيرها من الخدمات.
وذكر ان املؤسسة قامت مؤخرا بطرح عدد
 6م �ن��اق �ص��ات ل �ت��وري��د وت �م��دي��د وص �ي��ان��ة
ال �ك �ي �ب�ل�ات ج �ه��د « 132/11ك.ف» ،ح�ي��ث
سيجري التوقيع على عقودها خالل شهر
أكتوبر الحالي.
وتفقد الوقيان سير العمل في العقد األول

توزيع  155قسيمة اليوم
اعلنت «السكنية» انها ستجري اليوم القرعة السابعة في الضاحية  n10في جنوب مدينة
صباح االحمد لعدد  155قسيمة .واشارت إلى عزمها توزيع الدفعة الثامنة من الضاحية
العاشرة من القسائم الحكومية في منطقة جنوب مدينة صباح األحمد وتشتمل على
 123قسيمة بمساحة قدرها  400متر مربع لكل منها على اصحاب الطلبات االسكانية
املخصص لهم حتى تاريخ  17فبرتير .2013

املتضمن أعمال الطرق الرئيسية وشبكات
خ ��دم ��ات ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وال � � ��ذي ي�س�ي��ر
ب�ص��ورة ج�ي��دة وم �ع��دالت التنفيذ متقدمة
ع��ن ال�ب��رن��ام��ج ال��زم�ن��ي امل�ع�ت�م��د ،ك�م��ا اطلع
الوقيــان على العقود الثالثة لتنفيـذ أعمال
ال� �ط ��رق وش �ب �ك��ات ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل�ع��دد
 28288قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية
وكذلك على سير العمل في  4عقود لتنفيذ
ع��دد  4محطات كهرباء رئيسية جهد 400
كيلوفولت التي يسير تنفيذ األعمال فيها
ب� �ص ��ورة ج� �ي ��دة وب� �م� �ع ��دالت م �ت �ق��دم��ة ع��ن
الواردة ببرامجها الزمنية.
وذكر الوقيان انه اطلع على سير العمل في
 3ع�ق��ود أخ ��رى لتنفيذ  24محطة تحويل
رئيسية ،وقد تبني أن األعمال تسير بصورة
ج� �ي ��دة وم �ت �ق ��دم ��ة ع� ��ن ال� �ب ��رام ��ج ال��زم �ن �ي��ة
املعتمدة لتنفيذ تلك املحطات ،وتضمنت
الجولة تفقد سير العمل في  3عقود لتوريد
وتمديد وصيانة الكيبالت األرضية ،وهي
اآلن في املرحلة التحضيرية.

الرئيس التنفيذي للصندوق الخيري سند المطيري لـ سبقلا:

 6ماليين دينار لتعليم  15ألف «بدون»
هاني الحمادي
علمت سبقلا أن اإلدارة ال�ع��ام للتعليم
ال � � �خ� � ��اص ب� � �ص � ��دد اس � �ت � �ق � �ب� ��ال ط �ل �ب ��ات
التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية
الطلبة املحتاجني من فئة غير محددي
الجنسية (ال �ب��دون) ع��ن ال�ع��ام ال��دراس��ي
 ،2020 - 2019وذلك بدءًا من األحد املقبل.
وأوض � ��ح م��دي��ر إدارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص
ب��اإلن��اب��ة ال��رئ�ي��س التنفيذي للصندوق
ال� �خ� �ي ��ري س �ن ��د امل� �ط� �ي ��ري أن اس �ت �ق �ب��ال
ط �ل �ب��ات امل �ت �ق��دم�ي�ن س �ي �ك��ون ف ��ي م�ب�ن��ى
التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير
م��ن ال��راب�ع��ة بعد العصر حتى السابعة
م �س��اء ،مبينًا أن ال �ص �ن��دوق سيستقبل
ط �ل �ب��ات ال �ط �ل �ب��ة «ال� � �ب � ��دون» امل �س �ت��وف�ين
لشروط القبول ملدة أسبوعني.
وأك��د امل�ط�ي��ري ل�ـ سبقلا أن ع��دد الطلبة
ال� ��ذي� ��ن ي �ش �م �ل �ه��م ال � �ص � �ن� ��دوق ال �خ �ي��ري
س�ن��وي��ًا ي �ت��راوح م��ا ب�ين  15إل��ى  16أل��ف
طالب وطالبة ،بتكلفة تصل إلى  6ماليني
دينار تقريبًا ،الفتًا إلى أن قبول الطلبات
سيتم وفق الشروط املحددة ،بعد تقديم
امل �س �ت �ن��دات ال ��دال ��ة ع �ل��ى وج� ��ود م�ش��اك��ل
م��ادي��ة ب�ن��اء ع�ل��ى ت�ق��ري��ر ال��رات��ب وكشف
ال�ب�ن��ك واألوراق ال��دال��ة ع�ل��ى امل�ص��اري��ف
الشهرية لرب األسرة.
وذك � ��ر أن امل �ت �ق��دم ع �ل �ي��ه ت��وف �ي��ر ش ��روط
ال �ق �ب��ول ،ب��وج��ود ب�ط��اق��ة أم�ن�ي��ة صالحة
ل�لأب واألم وال�ط��ال��ب م��ع ش�ه��ادة امليالد
ل �ل �ط��ال��ب أو ب �ل�اغ ال � � ��والدة ،إض ��اف ��ة إل��ى

سند المطيري

صورة من آخر مؤهل دراسي.
وأش��ار املطيري إل��ى أن لجنة الصندوق
ُ
الخيري شكلت برئاسته ،ومدير الشؤون
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��االن��اب��ة م�ن�ص��ور امل�ن�ص��ور
كنائب لرئيس اللجنة ،وعضوية عدد من
العاملني بإدارة التعليم الخاص.

فحص الطلبات
وأوضح أنه بعد انتهاء اللجنة املختصة
م ��ن ف �ل �ت��رة ال �ط �ل �ب��ات امل �ق��دم��ة وت �ح��دي��د
أسماء املستحقني ،يتم تسليم الكشوفات
التي تحمل اسماء الطلبة املتعثرين في
س� ��داد ال ��رس ��وم ال��دراس �ي��ة إل ��ى امل� ��دارس
األهلية الخاصة ال�ت��ي تحتضن الطلبة
الخاضعني للصندوق ال�خ�ي��ري ،والتي

تبلغ نحو  55م��درس��ة ،وم��ن ث��م يعقبها
إي � � ��داع دف� �ع ��ات م ��ن امل �ب ��ال ��غ امل � �ق� ��ررة ف��ي
حساباتها بالبنوك.
وأكد حرص التعليم الخاص على إحكام
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال� �ص� �ن ��دوق وض �ب ��ط آل �ي��ة
الصرف ،حيث تقوم الجهة املشرفة على
ال �ص �ن��دوق ال �خ �ي��ري ف��ي ض ��وء التنظيم
الحالي بموجب القرار  444لسنة 2009
ب��إج��راء تسوية شاملة م��ن خ�لال صرف
ال��دف�ع�ت�ين ال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة ب�ح�ي��ث يتم
م��ن خ�لال�ه�م��ا م��راج�ع��ة ق��وائ��م التسجيل
وال �ت �ح �ق��ق م ��ن ق �ي��د ال �ط ��ال ��ب ب��امل��درس��ة
واستمراره بها.
وأض� ��اف «ف ��ي ح��ال��ة ع ��دم ت�ل�ق��ي ال�ط��ال��ب
للخدمة التعليمية ي�ج��ري اس �ت��رداد ما
ُد ِف ��ع للمدرسة ع��ن ك��ل ط��ال��ب يثبت عدم
ق �ي��ده أو ان �ت �ظ��ام��ه ب��امل��درس��ة م ��ن خ�لال
الدفعتني الثانية والثالثة».

ضوابط وإجراءات
وذك ��ر امل�ط�ي��ري أن آل �ي��ة ع�م��ل ال�ص�ن��دوق
الخيري لرعاية الطالب املحتاجني تقوم
على أساس الصرف املباشر من ميزانية
ال�ص�ن��دوق ل�ح�س��اب امل ��دارس ال�ت��ي يقيد
بها املسجلون على نفقته ،وم��ن ث��م فإن
ول ��ي األم� ��ر ال ي�ت�س�ل��م أي م �ب��ال��غ ن�ق��دي��ة
م��ن ال �ص �ن��دوق ،ك�م��ا أن امل� ��دارس املعنية
يجري اخطارها مسبقًا بأسماء الطلبة
امل�ش�م��ول�ين ب��رع��اي��ة ال �ص �ن��دوق ال�خ�ي��ري
لضمان ع��دم تحصيل أي مبالغ أخ��رى،
من خالل ولي األمر ،أو أي جهة أخرى.

كويت اإلنسانية
تكفل تعليم
المحتاجين
ش ��دد س�ن��د امل �ط �ي��ري ع�ل��ى أن
اللجنة املختصة تحرص دائمًا
على ال��دق��ة وامل�ص��داق�ي��ة خالل
ب�ح��ث ال �ح��االت ك��ل ع�ل��ى ح��دة
من واقع املغلفات واملستندات
امل� �ق ��دم ��ة م ��ن أول � �ي� ��اء األم� � ��ور،
م�ش�ي��را إل��ى ات �خ��اذ اإلج ��راءات
ال�لازم��ة وف�ق��ا للنظم وال�ل��وائ��ح
املقررة.
وأك� ��د ح ��رص ال �ك��وي��ت ممثلة
ف��ي وزارة التربية على كفالة
ح��ق التعليم للفئات املحتاجة
وت� ��وف � �ي� ��ر ك � ��ل س � �ب� ��ل ال� ��دع� ��م
للمتعثرين ،وذل��ك م��ن منطلق
ال� ��واج� ��ب ال ��دي �ن ��ي واألخ�ل�اق ��ي
وال �ت ��رب ��وي وال ��وط �ن ��ي ،م�ن��وه��ًا
ب� ��أن ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ت ��أت ��ي ف��ي
إط� � ��ار امل � � �ب� � ��ادرات اإلن �س��ان �ي��ة
للكويت وتعزيزا لجهود العمل
اإلن � �س� ��ان� ��ي وان � �س � �ج ��ام ��ا م��ع
ال��رؤي��ة الخيرية ال�ت��ي تتبناها
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وتحقيقا
مل�ق�ت�ض�ي��ات امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
وحق التعليم للجميع.

إل��ى س��رع��ة ال�ع�م��ل مل��ا ملهامها م��ن أه�م�ي��ة في
تحديد املالمح الرئيسية للبرامج الجامعية،
ً
فضال عن أن قرارات املجلس األعلى للجامعة
يجب أن تحظى باهتمام أك�ب��ر م��ن املعنيني
باإلدارة الجامعية ،مشيرة في الوقت ذاته إلى
لجنة أخرى لم يتم تفعيلها وهي لجنة النظر
في كادر أعضاء هيئة التدريس.
وف��ي س�ي��اق ذي ص�ل��ة ،ك�ش��ف رئ�ي��س جمعية
أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
د.إب��راه �ي��م ال�ح�م��ود أن مجلس ال�ج��ام�ع��ة في
اجتماعه األخير أقر تشكيل لجنة للنظر في
ك��ادر أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ،إال أن�ه��ا ل��م تر
النور بعد .و دعا الحمود في بيان صحافي
إل � ��ى ض � � � ��رورة ت �ف �ع �ي��ل ال �ل �ج �ن��ة وم �ح��اس �ب��ة
امل �ت �س �ب��ب ب �ت��أخ �ي��ر ان �ع �ق��اده��ا ،م� �ش ��ددًا على
أن ت�ع�ط�ي��ل ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ق ��رارات ي�ع�ت�ب��ر مخالفة
جسيمة للقوانني واللوائح.

مبادرة إنسانية لجمعية الروضة اليوم:

استراحات مكيفة النتظار الباصات

استراحة محمية ومكيفة في الروضة

عبد الرزاق المحسن
أص � �ب � �ح� ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � � ��روض � � ��ة وح� ��ول� ��ي
ال �ت �ع��اون �ي��ة اول� ��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت��ي ت �ب��ادر
ب� �ط ��رح وت �ن �ف �ي��ذ م � �ش� ��روع ت �ك �ي �ي��ف ن �ق��اط
اس �ت��راح��ات رك ��اب ب��اص��ات ش��رك��ات النقل
ال �ع��ام ،وه��ي ال�ف�ك��رة ال�ت��ي راودت اك�ث��ر من
ج �ه��ة وج �م �ع �ي��ة س��اب �ق��ا ،اال ان �ه��ا ل ��م تنفذ
الس �ب��اب م�ت�ف��اوت��ة وظ�ل��ت حبيسة االدراج
ولم تطرح على ارض الواقع.
وسجلت تعاونية الروضة السبق في هذا
امل�ش��روع اإلن�س��ان��ي ،وم��ن امل�ق��رر ان تدشنه
اليوم لخدمة شريحة واسعة من مرتادي
ال � �ب� ��اص� ��ات ،وم � ��ن ث� ��م وق��اي �ت �ه��م م� ��ن س��وء
االحوال الجوية صيفا وشتاء.
وي � �ق ��وم امل � �ش� ��روع ع �ل��ى ت �ظ �ل �ي��ل وت �ك �ي �ي��ف
 4ن �ق��اط اس �ت��راح��ات «ك��اب �ي �ن��ات» م�ب��دئ�ي��ًا،
وس �ت �ك��ون اح ��داه ��ا ف ��ي ن �ق �ط��ة م �ط �ل��ة على
الدائري الرابع واخرى على الثالث ،والثالثة
ف ��ي ش� ��ارع رئ �ي �س��ي ب ��ال ��روض ��ة ،واالخ �ي ��رة
ب �م �ن �ط �ق��ة ح� ��ول� ��ي ،وذل � � ��ك ل �ت��وف �ي��ر اج � ��واء
مالئمة ملستخدمي ال�ب��اص��ات وحمايتهم
م��ن أش�ع��ة ال�ش�م��س ال �ح��ارة وال �غ �ب��ار خ�لال
فصل الصيف ،فضال عن االمطار الغزيرة
وانخفاض درج��ات ال�ح��رارة خ�لال الشتاء،
كما ستشهد ه��ذه الكبائن خ��دم��ات اخ��رى
ّ
مستقبال بحسب ال�خ�ط��ط تتعلق بخدمة
االنترنت للجالسني فيها.

كاميرات مراقبة
واق� �ت ��رح ع� ��دد م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن ت ��زوي ��د ه��ذه
ال �ك �ب��ائ��ن ب �ك��ام �ي��رات م��راق �ب��ة ل �ض �م��ان ع��دم
تعرضها للتخريب من قبل بعض ضعاف
النفوس ،نظرا لكلفتها على الجمعية التي
تبنت امل�ش��روع ،وط��ول عمرها االفتراضي

مطالبة بتزويدها
بكاميرات مراقبة
لحمايتها من المخربين
واستمرارية خدمتها الي مرتاد لباصات
ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ،او ح�ت��ى م��ن تتعطل مركبته
في الطرق القريبة من النقاط املزمع تدشني
امل �ش��روع م��ن خ�لال �ه��ا ،وذل ��ك ح�ت��ى تكتمل
الخدمة بالشكل االمثل خالل الفترة املقبلة،
مع ربط هذه الكاميرات بالجهات املختصة
بوزارة الداخلية إن أمكن.
فأغلبية االس�ت��راح��ات املخصصة ملرتادي
الباصات غير مغطاة اساسا ،ومن يجلس
ف�ي�ه��ا ع��رض��ة الش �ع��ة ال �ش �م��س ،وه ��و االم��ر
الذي يتسبب في نفور الركاب من الجلوس
فيها ،حيث يضطرون ال��ى املكوث والبقاء
تحت اي مبان قريبة منها ،لضمان مرور
ال� �ب ��اص ،وم ��ن ث ��م ص �ع ��وده وال �ت��وج��ه ال��ى
امل �ن��اط��ق امل � ��راد ال ��وص ��ول ال �ي �ه��ا م ��ن خ�لال
هذه الباصات ،فتعميم مثل هذه التجارب
اصبح ض��رورة ملحة ،نظرا لوجود اع��داد
ك� �ب� �ي ��رة ت � �ح ��رص ع� �ل ��ى ص� �ع ��وده ��ا ووف� ��ق
م��واع�ي��د م�ح��ددة تلتزم بها ش��رك��ات النقل
يوميا.
وح�ظ�ي��ت م�ث��ل ه ��ذه امل �ش��اري��ع وال �خ �ط��وات
ب � � ��إش � � ��ادة وت � �ق� ��دي� ��ر م� � ��ن ق � �ب� ��ل م �س��اه �م��ي
الجمعيات التعاونية ،وج��اءت في توقيت
مناسب للحد م��ن االن �ت �ق��ادات ال�ت��ي تطول
بعض مجالس ادارات التعاونيات نتيجة
وجود قصور في الخدمات.

مواطنات لــ سبقلا عن التوظيف في الجمعيات التعاونية:

العمل «مو عيب» ..ونظرة المجتمع َّ
تغيرت
تفاعالً مع ما نشرته سبقلا ،تحت عنوان «الكويتيات يعملن في
الجمعيات قريباً» ،أكدت مواطنات تأييدهن لفكرة العمل في الجمعيات
التعاونية ،مشيرات إلى فوائد عدة من هذا العمل؛ كالتقليل من البطالة
واالستفادة من جهود المتقاعدات.
وبينما ترى بعض المختصات أن المجتمع يتق ّبل هذا العمل للمرأة،
أكدت أخريات ضرورة تغيير ثقافة رفض هذه الوظائف ،األمر الذي
يقلل من التكدّ س في بعض جهات العمل ،ويساعد على «تكويت»
عددٍ من القطاعات.
يسرا الخشاب
ق� ��ال� ��ت أس � � �ت� � ��اذة ع� �ل ��م االج � �ت � �م� ��اع وال� �خ ��دم ��ة
االجتماعية بجامعة الكويت د.هيفاء الكندري
إن املجتمع الكويتي يعتبر ج��اه�زًا ّ
لتقبل أي
انفتاح ملصلحة امل��رأة؛ فالبالد تعتبر ّ
سباقة
في دخ��ول امل��رأة للعمل في الجهات املختلفة،
مقارنة بدول الخليج ،مشيرة إلى أن املجتمع
ّ
التحركات إال عندما تبدأ الدولة
ال يجهز لهذه
في تطبيق هذه األفكار على أرض الواقع.
ّ
وبينت الكندري أن عمل املرأة الكويتية الشابة

أو املتقاعدة في الجمعيات التعاونية أمر جيد
وال يعيبه ش ��يء ،م��وض�ح��ة أن امل ��رأة يمكنها
ال�ع�م��ل ف��ي االدارات امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي الجمعيات

أو حتى في املحاسبة «الكاشير» ،كما عملت
النساء في مجاالت أخرى؛ كالشرطة النسائية
وسالح الطيران وغير ذلك.
وأض��اف��ت ال �ك �ن��دري إن ال�ع�م��ل ف��ي الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة ي�ح�ت��اج ن �س��اء ن��اض �ج��ات ق ��ادرات
على ّ
تحمل األم��ان��ة ،مبينة ان امل��رأة املتقاعدة
ذات م �س��ؤول �ي��ات ق�ل �ي�ل��ة ،وي�م�ك�ن�ه��ا أن ت�ق��وم
بنفع املجتمع ،من خالل العمل في هذا املجال،
الفتة إلى أنه من الضروري فتح مجال العمل
للشباب واملتقاعدين من الجنسني للعمل في
ً
مختلف املجاالت ،بدال من الوافدين.
بدورها ،أثنت الباحثة التربوية عهود الجدي
ع�ل��ى ف�ك��رة دخ ��ول امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة للعمل في
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ة أن �ه��ا خ�ط��وة

امل�ت�ق��دم��ة ي�ع�م�ل��ن ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات،
م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى أن ب� �ع ��ض األف � � � � ��راد ي ��رف �ض ��ون
ال �ف �ك��رة ب�س�ب��ب ت �ع��وده��م ع�ل��ى ت �ق��ارب الطبقة
االجتماعية ألغلبية الكويتيني.
ول �ف �ت��ت ال �ش��اي �ج��ي إل ��ى أن ال �ف �ت �ي��ات ي �ج��ب أن
يبدأن بالعمل في الجمعيات التعاونية ،حتى
وإن ك��ان ب��رن��ام�ج��ًا ت��دري�ب�ي��ًا أو دوام ��ًا جزئيًا،
ح�ت��ى ي�ع�ت��اد امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى وج� ��ود امل� ��رأة في
الجمعيات ،مشيرة إل��ى أن امل��رأة تعمل حاليًا
في املقاهي ،وهو أمر كان مرفوضًا في السابق،
ويتقبله األفراد اآلن.

املساواة بالرجل
هيفاء الكندري

عهود الجدي

ب��االت�ج��اه الصحيح ،ف��ي م�ح��اول��ة الستقطاب
ال �ع �ن �ص��ر ال �ك��وي �ت��ي م ��ن ت �خ� ّ�ص �ص��ات اإلدارة
وال�ت�س��وي��ق وامل�ح��اس�ب��ة وال �ق��ان��ون وال�ح��اس��ب
ّ
التخصصات املطلوبة في
اآللي وغير ذلك من
سوق العمل.
وأض ��اف ��ت ال �ج ��دي إن ه ��ذا األم� ��ر ي��دع��م رؤي ��ة
ال� �ك ��وي ��ت  ،2035ح �ي ��ث ي �ع �م��ل ع �ل ��ى إص�ل��اح
املمارسات اإلداري��ة والرقابية ،وبناء رأسمال
ب �ش��ري إب� ��داع� ��ي ،م ��ن خ �ل�ال ت �م �ك�ين ال �ش��اب��ات

وإعدادهن بصورة أفضل عن طريق احتكاكهن
ب��ال �ج��ان��ب امل� �ي ��دان ��ي ،ال � ��ذي ي �ص �ق��ل ق��درات �ه��ن
التنافسية واإلنتاجية.

الطبقة االجتماعية
ب��دوره��ا ،أي��دت امل��واط�ن��ة أري��ج الشايجي عمل
امل ��رأة ف��ي الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة وغ�ي��ره��ا من
امل �ج ��االت ال �ت��ي ك��ان��ت غ��ال�ب��ًا ل�ف�ئ��ة م�ع�ي�ن��ة من
امل �ج �ت �م��ع دون غ �ي��ره��ا ،ف��ال �ن �س��اء ف ��ي ال� ��دول

ب ��دوره ��ا ،أك� ��دت ال �ط��ال �ب��ة ب�ك�ل�ي��ة اآلداب شهد
الخليل أهمية مساواة املرأة بالرجل في جميع
امل �ج��االت ،م�ب� ّ�ي�ن��ة أن�ه��ا ال ت�ج��د عيبًا ف��ي عمل
املرأة في الجمعيات التعاونية ،مشيرة إلى أن
املجتمع الكويتي ُيظهر نقدًا كبيرًا ألي ق��رار
جديد ،بينما يتقبله بعض األفراد.
ولفتت الخليل إل��ى أن امل ��رأة أثبتت جدارتها
ف��ي أع �م��ال ع ��دة ،وس�ي�س�ه��م دخ ��ول امل� ��رأة إل��ى
إدارات الجمعيات التعاونية في تطوير اإلدارة
وتحسينها ملا تمتلكه امل��رأة من ق��درات ،األمر
الذي ينعكس إيجابًا على مستهلكي الجمعية.

مشاركة وعطاء
لفتت د.هيفاء الكندري إلى أن عمل املرأة
أو ت��دري��ب ال�ف�ت�ي��ات ف��ي ه��ذه األع �م��ال من
شأنه أن ُيعلي قيمة العمل لديهن ،مشددة
على ض��رورة أن يستغل األف��راد قدراتهم
ليمنحوا وطنهم م��ا يستحقه باملشاركة
الفاعلة في املجتمع ،وأال يقتصر األمرعلى
األخ ��ذ م��ن ال��وط��ن وس��ن ال�ق��وان�ين إلع�ط��اء
اإلعانات للمرأة املسنة والشابة.

مشكلة البطالة
أوضحت عهود الجدي أن عمل النساء في
الجمعيات ق��د يقلل م��ن مشكلة البطالة،
ويستثمر أوقات النساء بما يعود عليهن
بالنفع وعلى املجتمع بأكمله ،م��ؤك��دة أن
القوى العاملة الوطنية أمينة على مصالح
ال �ك��وي��ت وخ��دم��ات �ه��ا وث��روات �ه��ا ،وتسعى
ج��اه��دة لتحقيق ت�ق��دم ال��دول��ة ،راج�ي��ة «أن
يجري تنفيذ ه��ذه الخطوة بشكل ج��دي،
وال تكون مجرد حبر على ورق».
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َّ
شاقة
«القوى العاملة» :بالغات بتشغيل أطفال في مهن

براءة الصغار تعاني في ورش وكراجات
خالد الحطاب
ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت �ح��رك��ت ف �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة
الرباعية وفرق التفتيش التابعة للهيئة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ب �ك �ث��اف��ة مل�ن��ع
امل�خ��ال�ف��ات ف��ي ق�ط��اع��ات األع �م��ال ،تلقت
الهيئة مؤخرًا بالغات ع��دة عن تشغيل
أطفال في عمر الزهور في أعمال شاقة
داخ ��ل ورش وك ��راج ��ات س �ي��ارات تعمل
على مدار الساعة بمناطق عدة.
وأب� �ل� �غ ��ت م � �ص� ��ادر سبقلا أن ال �ه �ي �ئ��ة
اتخذت اإلج ��راءات القانونية املطلوبة،
وس� �ي� �ج ��ري ت �ن �ف �ي��ذ ح� �م�ل�ات ع �ل��ى ه��ذه
ال � �ك ��راج ��ات وامل � �ح� ��ال ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ع�ل��ى
تشغيل الصغار دون الـ 18عامًا ،مشددة
على أن��ه ال ت�ه��اون ف��ي تطبيق القانون
وحماية األطفال من اي استغالل.
وأس �ف��رت ال�ح�م�لات األخ �ي��رة ع��ن ضبط
 474وافدا خالفوا قانون العمل في عدد
من مناطق البالد خالل شهري سبتمبر
واغسطس املاضيني.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر ل �ـ سبقلا إل ��ى أن آخ��ر

ال �ح �مل��ات ال �ت��ي ن �ف��ذت �ه��ا ال �ف ��رق ف ��ي 30
س�ب�ت�م�ب��ر امل ��اض ��ي ع �ل��ى اح� ��د االس � ��واق
العشوائية ف��ي منطقة جليب الشيوخ
أس �ف��رت ع��ن ض�ب��ط  47م�خ��ال�ف��ا وج��رى
اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم التي
تنتهي اجراءاتها باإلبعاد عن البالد.
واض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر أن ال �ح �م�ل�ات ال�ت��ي
استهدفت الجليب ضبطت  155عامال
تقريبا وم��ن جنسيات م�ت�ن��وع��ة ،وذل��ك
اث � �ن� ��اء وج � ��وده � ��م ف� ��ي م� �ح ��ال ت �ج��اري��ة
ال ي �ت �ب �ع��ون ل �ت��راخ �ي �ص �ه��ا أو اس � ��واق
عشوائية اضافة إل��ى قيام بعضهم في
م �ه��ن م �ث��ل «ت�ن�ظ�ي��ف س� �ي ��ارات ،اح��ذي��ة،
اس� � � ��واق غ �ي ��ر م ��رخ� �ص ��ة ،ح�ل�اق�ي�ن غ�ي��ر
مرخصني».

ضبط  474عامالً
مخالفا ً لقانون
العمل في شهرين
 %22منهم خدم..
و %50يحملون
إقامات قطاع أهلي..
والباقون في الرعي

مشروع الشدادية
وب� �ي� �ن ��ت أن ال � �ف � ��رق اس� �ت� �ه ��دف ��ت ك��ذل��ك
م �ش��روع ال �ش��دادي��ة وتمكنت م��ن ضبط
أكثر من  140عامال مخالفا ،اضافة إلى
حملة أخ��رى على مشاريع قيد التنفيذ
ف ��ي ص �ب��اح ال �س��ال��م ض �ب��ط خ�لال �ه��ا 20
مخالفا تقريبا.

إبعاد املخالفني
وف��ي ال��ري ك��ان��ت حصيلة الحملة التي
شهدها س��وق الجمعة  95مخالفًا ،كما
ض �ب��ط  66واف � � �دًا آخ ��ري ��ن ض �م��ن ح�م�ل��ة

تفتيشية شملت ع��دة م��واق��ع ف��ي البالد
شملت عمالة توصيل الطلبات واملطاعم.
وأفادت املصادر ،أن  %22من املضبوطني
ه ��م م ��ن اص� �ح ��اب اإلق � ��ام � ��ات امل � � ��ادة 20
«ال �خ��دم» ،ح�ي��ث ي�ج��ري ال�ت�ع��ام��ل معهم
بإحالتهم إل��ى مباحث االق��ام��ة والتأكد
من وج��ود بالغات تغيب بشأنهم ومن
ث ��م اس �ت��دع��اء ك�ف�لائ�ه��م وال �ت �ح �ق �ي��ق في
قضيتهم من قبل االدارات املختصة ومن
ثم ابعادهم عن البالد.
وزادت :األكثرية من املخالفني هم حاملو
اإلق��ام��ة وف�ق��ا ل�ل�م��ادة « 18ق�ط��اع أهلي»
ويشكلون م��ا نسبته  %50م��ن إجمالي
امل �ض �ب��وط�ي�ن خ�ل��ال ح �م�ل�ات ال �ش �ه��ري��ن
امل��اض �ي�ين ،م�ب�ي�ن��ا أن ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع�ي��ة
تقوم بالتعاون مع «القوى العاملة» من
وقف ملفات أصحاب األعمال والشركات
املسجلة عليها هذه العمالة لحني سفر
عمالتهم وإع ��ادة التفتيش ع�ل��ى امللف
م � �ج� ��ددًا إال ف� ��ي ح � ��ال وج� � ��ود ش �ك ��اوى
«ت� �ج ��ارة اق ��ام ��ات» او ت �ج ��اوز ال �ق��ان��ون
ب �ح��ق ال �ع �م��ال ف �ي �ج��ري اغ �ل��اق امل �ل �ف��ات
بشكل كامل.

الضبطية القضائية
تمنح الضبطية القضائية ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا اف��راد اللجنة ال��رب��اع�ي��ة املختصني صالحية
تحرير إخطارات املخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل املحدد ،اضافة إلى الحق
باالستعانة بالسلطات العامة ،والتنسيق مع الجهات املعنية بشأن البضاعة التي تتركها
أي من العمالة وال يستدل على أصحابها .وت�ح��اول الهيئة من خ�لال فرقها التفتيشية
السعي الى ضبط السوق ومجابهة تجارة اإلقامات واملكاتب الوهمية التي اغرقت السوق
بالعمالة الهامشية.

وزير الشؤون :ضوابط الدية
ً
قريبا
إلى مجلس الوزراء..
ك� � � �ش � � ��ف وزي� � � � � � � � ��ر ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة س� �ع ��د ال � �خ ��راز
أن ال�ع�م��ل ج ��ار ل ��دراس ��ة أك�ث��ر
م � � ��ن ف � � �ك� � ��رة ب � � �ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م

ع� �م ��ل ج� �م ��ع ال � ��دي � ��ة داخ� �ل� �ي ��ا
وخارجيا ،ووضع التصورات
وال �ض��واب��ط ت�م�ه�ي��دا لرفعها
ق��ري �ب��ا إل� ��ى م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بشكل كامل إلصدارها.
ول� �ف ��ت ال � �خ � ��راز ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي أم ��س إل ��ى أن هناك
فكرة كذلك لقصر جمع الدية
داخليا فقط ،في حني لم يجر
االنتهاء م��ن وض��ع الضوابط
م��ن خ�ل�ال ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة،
والتي جرى تشكيلها برئاسة
وزارة ال� � �ش � ��ؤون وع� � � ��دد م��ن
جهات الدولة األخرى ،ومنها
«ال �خ��ارج �ي��ة ،ال�ب�ن��ك امل��رك��زي،
ووح� � � � � � � ��دة غ� � �س � ��ل األم� � � � � � � ��وال،
األوقاف ،والعدل».
وأض � ��اف أن ال�ل�ج�ن��ة ش��ارف��ت
ع � �ل� ��ى االن � � �ت � � �ه � ��اء م� � ��ن وض� ��ع
ال� �ض ��واب ��ط ال� �خ ��اص ��ة ب�ج�م��ع
ال ��دي ��ة ،ت �م �ه �ي �دًا ل��رف �ع �ه��ا إل��ى
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب �ع��د ورود
م� �ج� �م ��وع ��ة م� � ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات
م ��ن ج �ه ��ات ال� ��دول� ��ة ،ت�م�ه�ي��دا
ل��وض �ع �ه��ا واع� �ت� �م ��اده ��ا ق�ب��ل
ارسالها للمجلس.

دعم الطلبة
وف � � ��ي س � �ي� ��اق آخ� � � ��ر ،أش ��رف ��ت
وزارة ال�ش��ؤون على امل�ش��روع
الخيري ال��ذي اطلقته جمعية
ب � �ل� ��د ال � �خ � �ي� ��ر ل� �ك� �ف ��ال ��ة ط �ل �ب��ة
امل��دارس داخليا والتي جاءت
بعنوان «حقي أن اتعلم».
وق� � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
ال�ج�م�ع�ي��ة س �ع��د ال��راج �ح��ي لـ
سبقلا إن الحملة ج��اءت من
ح ��اج ��ة ال� �ن ��اس إل� ��ى ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ت ��ي ال ت �ق ��ل ع� ��ن ال � �غ� ��ذاء أو
ال� � � � � ��دواء أو ال � �ل � �ب � ��اس ،ح �ي��ث
استهدف املشروع  250طالبًا
ب�ق�ي�م��ة م�ت��وس�ط��ة  300دي�ن��ار
لكل طالب بتكلفة إجمالية 75
ألف دينار.

معامالت
المشاريع الصغيرة
أ ع � � �ل � � �ن � ��ت اإلدارة ا ل� � �ع � ��ا م � ��ة
لإلطفاء أنه بإمكان مراجعي
م ��ر ك ��ز ا ل� �ص ��د ي ��ق ل �ل �م �ش��ار ي��ع
ا ل � � �ص � � �غ � � �ي � � ��رة وا مل � � �ت� � ��و س � � �ط� � ��ة
إ ن �ج��از م�ع��ا م�لا ت�ه��م ف��ي مبنى
ق �ط��اع ا ل��و ق��ا ي��ة ا ل��ر ئ �ي �س��ي ف��ي
ض ��ا ح � �ي ��ة م� � �ب � ��ارك ا ل � �ع � �ب ��داهلل
«غرب مشرف» ،وذلك اعتبارًا
من األحد املقبل.
وأوض �ح��ت «اإلط �ف��اء» ف��ي بيان
ل� �ه ��ا أم� � ��س أن� � ��ه ن � �ظ � �رًا إلي� �ق ��اف
العمل في مركز الصديق ألعمال
التجديد والتي تستمر ملدة 30
ي��وم��ًا وع ��دم ت�ع�ط�ي��ل م�ع��ام�لات
املراجعني ،فعليهم التوجه إلى
مبنى الوقاية ،حيث وفرت لهم
اإلدارة ك��ل التسهيالت إلنجاز
معامالتهم بأسرع وقت.

النهام ومسؤولون خالل الجولة جواً

النهام َّ
تفقد وقياديي «األشغال» حركة الطرق جواً:

تطوير المنظومة المرورية
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حرص
ال�ق�ي��ادة العليا للمؤسسة األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ح��ل مشكلة
االزدح��ام امل��روري وإيجاد الحلول العلمية والعملية
لتحقيق املنظومة امل��روري��ة واألمنية املتكاملة ،التي
تعد من االستراتيجيات األساسية لوزارة الداخلية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ج��ول��ة ج��وي��ة ج��دي��دة ل�ت�ف�ق��د ال�ط��رق
الرئيسية والفرعية لالطمئنان على انسيابية الحركة
امل ��روري ��ة وأع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا ال �ط��رق
كافة ،ورافقه في الجولة وكيل وزارة األشغال العامة
امل�ه�ن��دس إس�م��اع�ي��ل أح �م��د ،ووك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
امل �س��اع��د ل �ش ��ؤون امل � ��رور وال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ل ��واء ج�م��ال
الصايغ ،واملدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل
البري باإلنابة سهى أشكناني ،ومسؤولون آخرون.

وخ�لال الجولة تمت متابعة مشاريع الهيئة العامة
ل �ل �ط��رق وال� �ن� �ق ��ل ال � �ب ��ري ووزارة األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
والتعرف على نسبة اإلن�ج��از وامل��دة الزمنية الالزمة
لالنتهاء منها ملساهمتها في الحد من االختناقات
املرورية ،كما تمت متابعة الحركة املرورية في نطاق
جامعة الشدادية ،وانتشار الدوريات املرورية الثابتة
وامل �ت �ح��رك��ة ف ��ي م �ح �ي��ط ال �ج��ام �ع��ة وال� �ط ��رق امل��ؤدي��ة
للمداخل واملخارج .كما تم بحث آلية تنفيذ الخطط
املوضوعة مع «هيئة الطرق» ووزارة األشغال لوضع
ال �ح �ل��ول ال�ع�م�ل�ي��ة امل �ن��اس �ب��ة ل�ل�ح��د م ��ن االزدح ��ام ��ات
املرورية ،واتفق الجميع على ضرورة سرعة االنتهاء
م��ن أع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة وف �ت��ح م �ح��اور م��روري��ة ج��دي��دة
تساهم في سيولة الحركة.

العنزي لـ سبقلا:
ً
نيابة عن المسنين
إنجاز المعامالت
ش � � � ��دد م � � �س� � ��ؤول� � ��ون ف � � ��ي وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م ك��ل ال��دع��م
وامل �س��ان��دة ل�ك�ب��ار ال�س��ن وتطوير
الخدمات األمنية املقدمة لهم.
وأشاروا خالل الحفل الذي نظمته
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ال �خ �ي��ري��ة
ل ��رع ��اي��ة وت ��أه �ي��ل امل �س �ن�ي�ن ام��س
بمناسبة اليوم العاملي التطوعي
ال��ى ان ال�ج�ه��ود ت�ت��واص��ل لرعاية
امل� �س� �ن�ي�ن وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى إن� �ج ��از
معامالتهم وتسهيل اإلج ��راءات
لهم .وأشار رئيس «فريق الوقاية
احتفال جمعية رعاية المسنين| تصوير محمد خلف
غ��اي��ة» لخدمة املسنني د.مساعد
العنزي ل�ـ سبقلا إل��ى أن برنامج
«عيالكم في خدمتكم» مختص بخدمة كبار السن في  12مجموعة تطوعية ،متجاوزة عدد أعضائها 120
إدارات الدولة ،وهذه السنة ستكون مخصصة لخدمة متطوعا ومتطوعة.
املسنني في إدارات املرور .ولفت إلى إقرار آلية لتسلم ش��اك�رًا وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��ري��ق ع�ص��ام النهام
املعاملة من كبير السن منذ دخوله للمبنى ومراجعة ع�ل��ى رع��اي�ت��ه ودع �م��ه ال�ف�ن��ي واإلداري وامل�ع�ن��وي من
ً
اإلدارة ف��ي وزارة الداخلية ليتم إن�ج��ازه��ا ب��دال منه ،خالل العاملني بمختلف الوظائف في وزارة الداخلية،
م �ث��ل م �ع��ام�لات رخ ��ص ال �ق �ي��ادة أو اس �ت �خ��راج دف�ت��ر لتنفيذ الفعالية الخاصة برعاية كبار السن.
السيارة وغيرها من معامالت.
ب ��دوره ،ذك��ر ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون اإلق��ام��ة ال�ل��واء
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة إب��راه �ي��م ال�ب�غ�ل��ي طالل معرفي أن احتفال اليوم نتذكر به كفاح آبائنا
ان الجمعية ت�ت�ش��رف ب��رع��اي��ة امل�س�ن�ين واإلع�ل��ان عن وأمهاتنا ،عرفانًا بعطائهم وتضحياتهم ،منطلقني
ب��دء ف�ع��ال�ي��ات ي��وم ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ال �ث��ال��ث ،وال��ذي من مبادئ ديننا الحنيف ،فلهم منا كل شكر وعرفان
تتعاون ب��ه الجمعية م��ع وزارة الداخلية وبمشاركة على عطائهم املوصول وفضلهم املحفوظ في ذاكرتنا.
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الكويت 05

القضاء واألمن

مجهزة بخدمات صحية ..وتستوعب  360امرأة

 3عنابر جديدة للنساء في سجن اإلبعاد
¶ إجراءات جديدة للحفاظ على كرامة النزالء ومنع التكدس
محمد إبراهيم
ف��ي خ �ط��وة ج��دي��دة ت�ك�ش��ف ال �ت �ط��ور املستمر
وال ��دائ ��م ف��ي س �ج��ن اإلب� �ع ��اد ل�ت�س��ري��ع وت �ي��رة
ُ
امل�ب�ع��دي��ن وع��دم مكوثهم كثيرًا خلف ج��دران
السجن ،األمر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة،
ً
ف�ض�لا ع��ن ال �ص��ورة السلبية أم ��ام املنظمات
الحقوقية ،افتتحت اإلدارة العامة للمؤسسات
اإلصالحية وتنفيذ األح�ك��ام  3عنابر جديدة
مخصصة للنساء داخ��ل سجن اإلب �ع��اد منذ
نحو  3أس��اب�ي��ع .وأبلغت م�ص��ادر سبقلا ،أن
العنابر الجديدة والتي تستوعب  360ام��رأة
مجهزة بكل خدمات الرعاية الطبية ،الفتة إلى
أن العنبر األك�ب��ر وال��ذي يستوعب  160ام��رأة
ي�م�ك��ث ب��داخ�ل��ه ح��ال�ي��ًا  10ن �س��اء ف�ق��ط وصلن
قبل يومني إلى اإلبعاد وفي انتظار ترحيلهن
لبلدانهن في غضون  3أيام فقط.
واوض�ح��ت امل�ص��ادر أن سجن اإلب�ع��اد أصبح
يضم ال��رج��ال والنساء حاليًا ،بعكس ما كان
معموال به سابقًا ،حيث كان يستقبل الرجال
فقط ،أما النساء فكان لهن عنبر مخصص في

القضايا المالية المتهم
األول في تأخر ترحيل
المبعدين
بعض ُ
السجن املركزي.

ترحيل سريع

ً
وقالت امل�ص��ادر أن  33رج�لا فقط متواجدون
في اإلبعاد حاليًا ،وجار ترحيلهم ،وأن غالبية
من يصلون الى اإلبعاد تنجز مهمة خروجهم
ال��ى اوط��ان �ه��م خ�ل�ال  5أي ��ام ع�ل��ى ح��د اق�ص��ى،
وذل��ك حسب جهة سفرهم واالماكن املتوافرة
على الطائرات.
وش � � ��ددت امل � �ص� ��ادر ع �ل��ى ال �ت �غ �ي��ر اإلي �ج��اب��ي
ُ
وال�ت�ط��ور الكبير ف��ي ح��رك��ة ترحيل املبعدين
بسرعة كبيرة ،مؤكده أن ذلك ساهم كثيرًا في

عنبر النساء الجديد في سجن اإلبعاد

تخفيف العبء عن نظارات الحجز في املخافر
وإدارات امل �ب��اح��ث .واش� ��ارت امل �ص��ادر ال��ى أن
إدارة سجن اإلب�ع��اد طبقت كثيرا م��ن النقاط
ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ك ��رام ��ة ال �ن��زالء

عيادة النساء من الداخل

ومنع التكدس ،وه��و ما يطلق عليه تبييض
السجون وتطوير السجن ،وايضا ما يتعلق
بالرعاية الصحية.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل��ى أن عملية ت�ط��وي��ر إدارة

سجن اإلبعاد حققت نجاحًا كبيرًا في القضاء
على الفوضى وتزايد أعداد املحتجزين بما ال
يتناسب مع الجو الصحي ويكون سببًا في
انتشار األمراض داخل عنابر السجن.

وب� ّ�ي �ن��ت امل� �ص ��ادر أن ع�م�ل�ي��ة ت��أخ �ي��ر ت��رح�ي��ل
ُ
بعض املبعدين سببها القضايا املالية التي
صدرت ضدهم ،ويكون مكوثهم بسبب موعد
جلسات املحاكمة.

الكويتيون العالقون في قبرص لــ سبقلا:

ً
سوءا
نقودنا َن ِف َدت وأحوالنا تزداد
محمد عبد الناصر

جانب من عمليات البحث عن المفقودة هدير

تبلغ  26عاماً ..ويعتقد أنها ٌقت َِلت

الشرطة البريطانية
تسعى لفك غموض
اختفاء هدير
محمد مراح
ت � � � �س � � � �ع� � � ��ى ال � � � �ش� � � ��رط� � � ��ة
البريطانية لفك غموض
اختفاء امرأة قالت إنها
ق � ��دم � ��ت م� � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت،
وع��اش��ت ف��ي بريطانيا،
قبل أن تختفي ،ويرجح
أن تكون قد قتلت.
وأوردت صحيفة Daily
 Mailال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ف��ي
ت �ق��ري��ر ل �ه��ا أن «ض �ب��اط
الشرطة ب��دأوا بالبحث
ع��ن امل �ف �ق��ودة ف��ي م�ن��زل
م � � �ه � � �ج� � ��ور ع � � �ل� � ��ى ب� �ع ��د
خمسة أميال من املكان
الذي كانت تعيش فيه».
وأوض �ح��ت أن امل�ف�ق��ودة
وال � � �ت� � ��ي ت � ��دع � ��ى ه ��دي ��ر
العنزي تبلغ من العمر
 26ع��ام��ًا ،ك��ان��ت تعيش
ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،وق ��دم ��ت هدير العنزي مع ابنتها
إل� � ��ى ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا ف � ��ي 7
نوفمبر  2018برفقة ابنتها البالغة الحوادث الكبرى« :لقد عمل فريقنا
 6س �ن��وات ،وق��د أب�ل��غ ع��ن اختفائها م� ��ن امل �ح �ق �ق�ي�ن ب �ل�ا ك� �ل ��ل ع� �ل ��ى ه ��ذه
في  2يوليو املاضي.
ال� �ق� �ض� �ي ��ة خ �ل ��ال األش� � �ه � ��ر ال �ق �ل �ي �ل��ة
وأك��دت الشرطة أن املفقودة عاشت امل��اض�ي��ة ،لكننا ل��م نتمكن ب�ع��د من
ف � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة روش� � � ��ومل� � � ��ي ج� �ن ��وب العثور على أي دليل على أن هدير
م��ان�ش�س�ت��ر ،ب��رف �ق��ة اب �ن �ت �ه��ا ،وف ��ي  2ال �ع �ن��زي ع �ل��ى ق �ي��د ال �ح �ي��اة ،ون�ح��ن
ي��ول �ي��و أب �ل��غ ع ��ن اخ �ت �ف��ائ �ه �م��ا ،لكن نواصل ه��ذا التحقيق على فرضية
ال�ش��رط��ة ع�ث��رت على االب �ن��ة بصحة أنها ليست على قيد الحياة».
ج �ي��دة ب �ع��د ب�ض�ع��ة أي � ��ام ،ل�ك�ن�ه��ا لم وت ��اب ��ع ب��ال �ق��ول« :ن �ح��ن م�ص�م�م��ون
تذكر أين عثرت عليها تحديدًا.
ع � �ل� ��ى م � �ع� ��رف� ��ة م� � ��ا ح� � � ��دث ل� �ه ��دي ��ر،
وأوردت ص�ح�ي�ف��ة  Daily Mailأن��ه خ��اص��ة م ��ع م�ع��رف�ت�ن��ا ب � ��اآلالم ال�ت��ي
«ت� ��م ال �ق �ب��ض ع �ل��ى رج �ل�ي�ن ي�ب�ل�غ��ان تمر بها ابنتها البالغة م��ن العمر
م��ن ال�ع�م��ر  40و 43ع� ً
�ام��ا لالشتباه س��ت س�ن��وات م��ن دون معرفة مكان
في ارتكاب جريمة قتل ،قبل أن يتم والدتها».
إطالق سراحهما بكفالة».
وأض ��اف« :م��ن ال �ض��روري أن يتقدم
وأوض�ح��ت الشرطة أن�ه��ا ت�ق��وم اآلن أي ش �خ��ص ل��دي��ه م �ع �ل��وم��ات ح��ول
ب�ت�ف�ت�ي��ش ع �ق��ار ش �ب��ه م�ن�ف�ص��ل في ه��دي��ر ال �ع �ن��زي أو م �ك��ان وج��وده��ا
منطقة  ،Stretfordوهو منزل محاط إلى الشرطة حتى نتمكن من إعطاء
ب��ال�س�ق��االت وق�ي��د ال�ت�ج��دي��د ح��ال� ً�ي��ا ،اب �ن �ت �ه��ا ال �ص �غ �ي��رة اإلج ��اب ��ات ال�ت��ي
وي� �ح ��وي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن م � ��واد ال �ب �ن��اء ت �س �ت �ح �ق �ه��ا ،وس �ي �ت��م ال �ت �ع��ام��ل م��ع
املكدسة على الرصيف.
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي �ت��م ن�ق�ل�ه��ا إل�ي�ن��ا
وقال كبير املفتشني ليز هوبكنسون ،ب ��أق� �ص ��ى درج� � � ��ات ال� �ث� �ق ��ة وي �م �ك �ن��ك
ً
ال � � ��ذي ي� �ق ��ود ال �ت �ح �ق �ي��ق م� ��ن ف��ري��ق أيضا القيام بذلك بشكل مجهول».

ج � َّ�دد ال�ك��وي�ت�ي��ون ال�ع��ال�ق��ون ف��ي قبرص
امل� �ط ��ال� �ب ��ة ب ��ال� �ت� �ح � ّ�رك ال� �ع ��اج ��ل إلط�ل��اق
سراحهم وإعادتهم إلى البالد ،مشيرين
إل � ��ى ان ح��ال �ت �ه��م س� � ��اءت وم �ع��ان��ات �ه��م
تفاقمت.
وأب �ل��غ ال �ك��وي �ت �ي��ون ال�ت�س�ع��ة وب��رف�ق�ت�ه��م
س � �ع� ��ودي سبقلا أم � ��س أن ال �س �ل �ط��ات
ال �ق �ب��رص �ي��ة أل� �ق ��ت ال �ق �ب��ض ع �ل �ي �ه��م ف��ي
أغ�س�ط��س امل��اض��ي ،ع�ل��ى خلفية شجار
م � � ��ع م � �ج � �م� ��وع� ��ة أخ � � � � ��رى م � � ��ن ج �ن �س �ي��ة
أوروب �ي��ة ،وج��رى اتهامهم في  4قضايا
واح �ت �ج��ازه��م مل ��دة أس �ب��وع ف��ي ال�س�ج��ن،
قبل أن يجري دف��ع كفالة قدرها  5آالف
ي � � � ��ورو ،ل� �ك ��ل ش� �خ ��ص و 4آالف ي � ��ورو
ل�ل�ت�ن��ازل ،ول��م يستطيعوا ،حتى ال�ي��وم،
العودة إلى الكويت ،في حني ّ
أجل النائب
العام في قبرص ،القضية مرات عدة ،كان
آخرها جلسة ي��وم اإلثنني املاضي التي
أجلت القضية حتى فبراير املقبل.
وروى محمد الحجي تفاصيل جديدة
ً
ح � � ��ول أوض� ��اع � �ه� ��م امل� �ع� �ي� �ش� �ي ��ة ،ق� ��ائ�ل��ا:
«أوض � ��اع� � �ن � ��ا ص� �ع� �ب ��ة وت� �ع� �ي� �س ��ة ج � � � ّ�دًا،
وذوون� � � � � ��ا ح ��ال� �ت� �ه ��م ال� �ن� �ف� �س� �ي ��ة ص �ع �ب��ة
ل �ل �غ��اي��ة ،وي �ت �ح� ّ�م �ل��ون ض �غ��وط��ًا ك�ب�ي��رة
بسبب وج��ودن��ا هنا مل��دة شهر ونصف
ال �ش �ه��ر ،وأغ �ل �ب �ن��ا ط �ل�اب ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة،
وال ي �م �ل �ك��ون م� �ص ��درا ش �ه��ري��ا ل �ل��دخ��ل،
ّ
ّ
واث� �ن ��ان م��ن��ا ت��وق �ف��ت روات �ب �ه �م��ا بسبب
ّ
تغيبهما ع��ن ال�ع�م��ل ،وج��رى رف��ع كتاب
يوصي بذلك التخاذ إج��راءات قانونية
ضدهما ،واثنان آخران ّ
تعرضا للسرقة
خ�ل�ال امل �ش��اج��رة ،ك�م��ا أن «ال �ف�ي�لا» التي
اس �ت ��أج ��رن ��اه ��ا ل�ل�إق ��ام ��ة ب �ه��ا ت �ع� ّ�رض��ت
ل �ل �س ��رق ��ة خ� �ل��ال ف � �ت� ��رة اح� �ت� �ج ��ازن ��ا ف��ي
ال �س �ج��ن ،وأب �ل �غ �ن��ا ال �ش��رط��ة ال�ق�ب��رص�ي��ة
باملفقودات ،ولكنهم لم يتجاوبوا معنا».
وح��ول دور وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية
حيال أزمتهم ،قال محمد الحجي ،الذي
ي�ن��وب ع��ن زم�لائ��ه ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن آخر
امل �س �ت �ج��دات :وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ت�ق� ّ�دم��ت
مشكورة قبل أسبوعني وعرضت مبلغًا
ماليًا نظير توفير اإلقامة السكنية ،لكن
املبلغ ضئيل جدا وال يتناسب مع عددنا
وم��ع ظ��روف املعيشة ف��ي ق�ب��رص ،حيث
قدمت «الخارجية»  280يورو في اليوم
لسكن  14شخصًا( ،ع�ش��رة م��ن الشباب
ال�ع��ال�ق�ين وأرب �ع��ة م��ن ذوي� �ه ��م) ،أي لكل
ش�خ��ص  20ي ��ورو ،م��ا ي �ع��ادل  6دنانير
كويتية ،وال��وض��ع الحالي اضطرنا الى
ّ
مكونة
استئجار شقتني؛ شقة للشباب
من غرفتني ،كل خمسة في غرفة ،وغرفة
خاصة باألهالي.
وح � � � ��ول ذوي � � �ه� � ��م ،أض � � � ��اف «ال � �ح � �ج� ��ي»:

اعتداء وحشي
بشأن الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل االجتماعي ،قال محمد حسني وهو أحد املحتجزين في قبرص« :بعد طردنا من الفندق بشكل
مسيء والتعدي علينا ،خرجنا للبحث عن مكان نرتاح فيه لطلب سيارات اإلسعاف وإب�لاغ الشرطة ،وأثناء طريقنا لحق بنا شخصان
أحدهما يحمل عصا واآلخر آلة حادة حيث قام األخير بالتعدي على أحدنا ،فتجمعنا حوله وقمنا بالدفاع عن أنفسنا ،وجرى تصويرنا
على أننا من افتعل الشجار ،لكن الواقعة كانت في الفندق وكاميرات املراقبة سجلت كل شيء ،وطالبنا أكثر من مرة بالرجوع إليها ،لكنهم
تجاهلوها ألنهم ستثبت حقوقنا».

لقطة سيلفي للمواطنين العالقين في قبرص

تع ّرضنا للظلم والضرب
المبرح والسرقة
تقصر
ِّ
«الخارجية» لم
في متابعة قضيتنا..
ونتمنى إعادتنا
إلى الكويت سريعا ً
أمن الفندق الحقنا
في الشارع وعاملنا
بوحشية

«م� �ص � �ي ��رن ��ا ال ي � �ت ��وق ��ف ع� �ل� �ي� �ن ��ا ف� �ق ��ط،
فجميعنا ل��دي��ه أس ��رة وأط �ف��ال وأع �م��ال،
وب ��دأت مشكلتنا ت�ط��ول عائالتنا التي
ل �ح �ق��ت ب� �ن ��ا ،وت � �ض � ��رروا م ��ادي ��ًا ب�س�ب��ب
إقامتهم الطويلة وإنفاقهم على اإلقامة
ّ
وامل �ع �ي �ش��ة ال� �ت ��ي ك��ل �ف �ه �ت��م م��دخ��رات �ه��م،
وبعضهم ال يملكون رص�ي�دًا كافيًا من
«اإلجازة» للبقاء بجانبنا ودعمنا».
ولفت الحجي إلى وعود أحد املسؤولني
ً
ب �ح��ل أزم� �ت� �ه ��م ق� ��ائ�ل��ا :ق �ب��ل أس �ب��وع�ي�ن،
ت ��واص ��ل األه ��ال ��ي م ��ع أح� ��د امل �س��ؤول�ي�ن،
وش�ك��وا ل��ه األوض ��اع الصعبة ال�ت��ي نمر
بها من كل الجوانب والظلم الواقع علينا،
ووع � ��د ب��ان �ه��اء أزم �ت �ن��ا وح� ��ل قضيتنا
خ� �ل��ال أس� � �ب � ��وع ،وق� �م� �ن ��ا وف � �ق� ��ا ل ��وع ��ده
ب �ح �ج��ز ال �ت��ذاك��ر ل �ل �ع��ودة إل� ��ى ال �ك��وي��ت،
ول �ك��ن ال�ق�ض�ي��ة ت��أج�ل��ت ،وع ��اد امل �س��ؤول
مرة أخرى للتأكيد على انتهاء القضية
قريبًا ،فقمنا بالحجز مرة أخ��رى ،ولكن
القضية ل��م ت�ح��ل ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،وه ��ذا ما
اس �ت �ن��زف �ن��ا ،ألن ك ��ل ال�ت�ك�ل�ف��ة نتحملها
من مصروفنا الشخصي ،في حني أننا
ع��ال�ق��ون ف��ي قضية ل��م ن��ذن��ب فيها ،ولم
نجد أي طريقة إلنهائها.
كان أحد الشباب املحتجزين في قبرص

روى ف��ي ت�ص��ري�ح��ات س��اب�ق��ة لـ«الـقبس
اإلل�ك�ت��رون��ي» م�لاب�س��ات اح�ت�ج��ازه��م في
ً
ق �ب��رص ق ��ائ�ل�ا« :ق �ص��دن��ا دول � ��ة ق�ب��رص
ل�ق�ض��اء ع�ط�ل��ة س�ي��اح�ي��ة ق�ص�ي��رة لنحو
ع �ش��رة أي� ��ام ،وخ�ل�ال إق��ام�ت�ن��ا ف��ي ف�ن��دق
 pambosوق � ��ع س � ��وء ت� �ف ��اه ��م ب �ي�ن أح ��د
أص��دق��ائ��ي وش��اب�ين يقيمان ف��ي الفندق
ذاته ،وتطور سوء التفاهم بيننا وتحول
إلى شجار وتبادلنا الضرب ،وبعد فترة
قصيرة تدخل األم��ن ال�خ��اص بالفندق،
وق��ام��وا ب��ال�ت�ع��دي علينا بشكل عنيف،
واس �ت �خ��دم��وا م�خ�ت�ل��ف أن� ��واع األس�ل�ح��ة
البيضاء وغ��ازا مسيال للدموع ،ووصل
ع ��دده ��م إل� ��ى أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث�ي�ن شخصًا
مقابل مجموعتي التي تتكون من عشرة
أشخاص ،في حني أن الشابني الكويتيني
املتسببني في املشكلة من البداية تركانا
نتشاجر مع أمن الفندق ،ولم نرهما بعد
ذلك».
وأضاف :إن «أمن الفندق وهم من جنسية
أوروب �ي��ة واص �ل��وا ال�ت�ع��دي علينا حتى
جرى طردنا من الفندق ،وبعد خروجنا
لحقوا بنا إل��ى ال �ش��ارع ،وتعرضنا إلى
السحل وال�ض��رب بشكل مبرح ،ولحقت
بنا إصابات بليغة».

طالبتهم بإرجاع مليون دينار ..فرفضوا!

النيابة تأمر بحبس عصابة تكييش القروض
مبارك حبيب
أم � ��رت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة أم � ��س ،ب�ح�ج��ز
تشكيل عصابي مكون من  5أشخاص
ملدة  21يوما ،على ذمة قضية تكييش
القروض وغسل األموال.

وأش � � ��ار م� �ص ��در م �ط �ل��ع ل � �ـ سبقلا إل��ى
أن خ� �ط ��ورة ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ت�ت�م�ث��ل في
ق � �ي ��ام األش� � �خ � ��اص ب �ت �م ��ري ��ر األم � � � ��وال،
ال �ت��ي ي�ت�ح�ص�ل��ون عليها م��ن خ�ل�ال 10
أش �خ��اص ،وإدخ��ال �ه��ا ال ��ى حساباتهم
بهدف اإليهام بأنها معامالت قانونية،

لكن في القضايا املماثلة كانت تمر هذه
املعامالت عبر حسابني أو ثالثة فقط.
واش ��ار امل �ص��در إل��ى ان ال�ن�ي��اب��ة العامة
عرضت على املتهمني إط�لاق سراحهم
م��ؤق �ت��ًا ،وم�ن�ع�ه��م م��ن ال �س �ف��ر ال ��ى حني
إح��ال��ة ال�ق�ض�ي��ة للمحاكمة ،ك�م��ا تفعل

في باقي القضايا ،إال ان املتهمني أكدوا
ان امل�ب�ل��غ امل �ط �ل��وب غ�ي��ر م�ت��وف��ر لديهم
حاليا (مليون دينار) ،وبعد ان وجدت
النيابة ع��دم جديتهم ،ق��ررت حبسهم،
ومن املتوقع إحالة القضية الى محكمة
الجنايات خالل األيام القليلة املقبلة.
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الكويت 07

تحقيق

كبد..

تكابد اإلهمال وضعف الرقابة
المتراكمة
جولة سبقلا كشفت العشوائية والمشكالت ُ
أسواق عشوائية ،ومشكالت متراكمة تبحث عن حل ،وضعف
الرقابة يغري بالمزيد من المخالفات وكسر القانون.
هذا أبرز ما تعانيه منطقة كبد ،التي وصفت بأنها تكابد اإلهمال
المزمن ،وعدم االلتفات إلى معاناة أصحاب الجواخير الذين
يتعرضون للسرقات المتكررة التي تستهدف «الحالل» ،فضال عن
انتشار العمالة المخالفة ،واألسواق العشوائية التي تباع فيها
سلع متنوعة في العراء وبال أي ضوابط.
سبقلا جالت مجدداً في منطقة كبد ورصدت المخالفات
وتراكم القمامة والنفايات وجثث الحيوانات النافقة المتروكة في
الساحات الترابية او بالقرب من قسائم الحظائر التي تخص المربين
والتي تعتبر مصدرا لنشر األوبئة.
راشد الشراكي
في ساحات كبد تنتشر السيارات التي
ألقيت بعد تخريبها ونهب محتوياتها
وي�ع�ت�ق��د ان �ه��ا م �س��روق��ة وم �ت��روك��ة منذ
ف� �ت ��رة ط ��وي �ل ��ة ،ك �م��ا ي �س �ت �غ��ل ك �ث �ي��ر م��ن
ال��واف��دي��ن ب�ع��ض ال�ق�س��ائ��م وال�ج��واخ�ي��ر
كمطاعم ،في مخالفة صريحة للقانون،
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن خ � �ط� ��ورة ذل � ��ك ع� �ل ��ى ص�ح��ة
ال� �ن ��اس ،ك �م��ا أن األس � � ��واق ال �ع �ش��وائ �ي��ة
تعرض سلعا تموينية وغيرها ،وحتى
االسماك واللحوم والطيور تباع فيها،
ب �ع �ي��دا ع ��ن رق ��اب ��ة ال �ب �ل��دي��ة وال �ج �ه��ات
األخرى املعنية.

شكاوى بالجملة
واش�ت�ك��ى م��واط�ن��ون م��ن ضعف الرقابة
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ك� �ب ��د ،م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى أن �ه��م

يربون الحالل ،ال سيما األغنام واإلبل،
في جواخيرهم لكن املنطقة تعاني من
ال�ع�ش��وائ�ي��ة وت �ن��اث��ر ال�ق�م��ام��ة وان�ت�ش��ار
ال� �ك�ل�اب ال� �ض ��ال ��ة ،ف �ض�لا ع ��ن اس �ت �غ�لال
بعض الجواخير في األعمال املنافية.
وش � ��دد امل ��واط� �ن ��ون ع �ل��ى أن �ه��م ت �ق��دم��وا
ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال� �ش� �ك ��اوى إل� ��ى ال �ج �ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ل �ك��ن أح � ��دا ل ��م ي� �ح ��رك س��اك �ن��ًا،
مبينني أن منطقة الجواخير تحتاج إلى
وقفة واهتمام فهي مصدر دخ��ل لكثير
م��ن األس� ��ر ل�ك��ن اإله �م ��ال ي��زي��د امل�ع��ان��اة
ويفاقم الخسائر.

عمالة عشوائية
وق � � ��ال راش � � ��د ال� �ح� �ف� �ي� �ت ��ي :إن ال �ع �م��ال��ة
ال �ع �ش��وائ �ي��ة ُص � ��داع ف��ي رأس أص �ح��اب
ال� �ج ��واخ� �ي ��ر ،ح �ي��ث ي ��وج ��د ال �ك �ث �ي��ر م��ن
مخالفي اإلق��ام��ة وال�ه��ارب�ين م��ن الكفالء
ف��ي كبد ب�ص��ورة ملحوظة ،مشيرا إلى

ض ��رورة تكثيف ال�ح�م�لات األم�ن�ي��ة ملنع
املستهترين وضبط املخالفني.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك� ��ر ع� �ب ��داهلل ال �ب �ل��وش��ي أن
«ك�ب��د» مهملة منذ س�ن��وات ،مشيرا إلى
أنه يقطنها ويعاني كغيره من املواطنني
من املستهترين الذين يعرضون األرواح
للخطر ،حيث يستعرضون باملركبات.
ولفت إلى أن بعض هؤالء املستهتيرين
يستعرضون بسيارات مسروقة ،وبعد
االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن االس � �ت � �ع� ��راض ي �ق��وم��ون
بحرقها ،وه��ذا يتطلب التحرك األمني
لضبطهم وحماية أص�ح��اب الجواخير
منهم.

إزعاج دائم
أما بو علي دشتي ،فتطرق إلى األسواق
العشوائية التي تسبب اإلزع��اج الدائم
وت � �ب ��اع ف �ي �ه��ا ب �ع��ض امل� �م� �ن ��وع ��ات م�ث��ل
ال�س�ل��ع ال�ت�م��وي�ن�ي��ة وأغ � ��راض أخ ��رى قد
تكون مسروقة وليس أدل على ذلك من
كونها تباع بثمن بخس.
ولفت إل��ى أن بعض الجواخير تستغل
في إقامة امل��زادات غير املرخصة والتي
يجري بثها عبر االنستغرام.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أش��ار فهد ال�ك�ن��دري إل��ى أن
ض�ع��ف ال��وج��ود األم �ن��ي ي �غ��ري ب��امل��زي��د
م��ن أع �م��ال االس�ت�ه�ت��ار ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن
دوري � � ��ة م� ��روري� ��ة وح� �ي ��دة ت� �ت ��واج ��د ف��ي
محيط الجمعية التعاونية ،لكن أماكن
ال �ج��واخ �ي��ر ت �ح �ت��اج إل� ��ى وج � ��ود أم �ن��ي
وم� � ��روري ورق ��اب ��ة م� �ش ��ددة ،ف�ك�ث�ي��ر من
ح� ��وادث ال �س��رق��ات وق �ع��ت م ��ؤخ �رًا ،كما
ت�ت�ك��رر ال �ج��رائ��م م�ث��ل ت��روي��ج امل �خ��درات
واملشاجرات وتخريب املمتكات.

سرقات متكررة..
عمالة سائبة..
وأسواق
عشوائية
أصحاب الجواخير:
المنطقة َّ
تحولت
إلى مأوى
لمخالفي اإلقامة

سوق سمك! | تصوير حسني هالل

مخالفون

مطاعم مخالفة..
وسلع تموينية
وممنوعات ُتباع
في العراء

تحولت منطقة كبد إلى
م��أوى ملخالفي قوانني
اإلق��ام��ة وال �ع �م��ل ،وأك��د
م� ��واط � �ن� ��ون أن ب�ع��ض
أص � �ح� ��اب ال �ج��واخ �ي��ر
ِّ
ُيشغلونهم ف��ي تربية
األغنام واملاعز واإلبل،
ل� � �ك � ��ن ب� � �ع � ��ض ه � � ��ؤالء
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن أق � � ��دم ع�ل��ى
س� � ��رق� � ��ة ال� � � �ح� �ل ��ال ث��م
توارى عن األنظار.

المطلوب تكثيف
الوجود األمني
لمنع الجرائم
 ..وسوق خضار

مأكوالت بال رقابة

ظالم دامس

ملثمان إلى أين؟

شراء المالبس

تخزين

سرقات

ل��وح��ظ خ�ل�ال ج��ول��ة سبقلا
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وج ��ود م��رك�ب��ات
ت ��اب� �ع ��ة مل� �ط ��اع ��م وش� ��رك� ��ات
معروفة تقف أمام الجواخير
ل � �ت � �ن� ��زي� ��ل ب� � �ض � ��ائ � ��ع ،ح �ي��ث
تستغل بعض الجواخير في
التخزين.

أكد مواطنون من أصحاب
ال� �ح�ل�ال أن أغ �ل ��ب ج��رائ��م
ال � �س� ��رق� ��ة ت� �ق ��ع ف � �ج� ��را ف��ي
ال� �ج ��واخ� �ي ��ر ،م ��ا ي�س�ت�ل��زم
ت�ك�ث�ي��ف ال �ت��واج��د األم �ن��ي
في املنطقة.

ف �ي �م��ا اش � ��اد أص �ح��اب
ال � �ج� ��واخ � �ي� ��ر ب��رص��ف
ال �ط��رق ال��رئ�ي�س�ي��ة في
ك� � �ب � ��د ،اش� � �ت� � �ك � ��وا م��ن
ان �ع��دام إن ��ارة ال �ش��وارع
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ،م � ��ا ي��زي��د
امل �خ��اط��ر وامل �ش �ك�ل�ات
امل �ت �ك��ررة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
بسبب الظالم الدامس
ً
ليال.
طيور مجهولة المصدر
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البلدي

البلدية :مخالفاتها تصل إلى  5آالف دينار

حمالت ضد االستغالل المخالف لسراديب
«االستثماري» وأسطح العمارات
شن فريق قسم إزال��ة املخالفات
ب� �ف ��رع ب� �ل ��دي ��ة م �ح��اف �ظ��ة ح��ول��ي
ح �م �ل��ة ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن ال �ع �ق��ارات
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �خ��ال �ف��ة ،وال �ت��ي
ق� ��ام� ��ت ب �ع �م ��ل غ� � ��رف م� ��ن امل� � ��واد
الخفيفة في السراديب واالدوار
االرضية وأسطح العمارات.
وك � � �ش � � �ف� � ��ت إدارة ال � � �ع� �ل��اق� � ��ات
ال �ع��ام��ة ،ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ،أن
ال� �ح� �م� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ق� � ��ام ب� �ه ��ا ف��ري��ق
إزال � � ��ة امل� �خ ��ال� �ف ��ات ،أس � �ف� ��رت ع��ن
ت� ��وج � �ي� ��ه  80إن� � � � � � ��ذارًا ت� �م� �ه� �ي ��دًا
إلزال �ت �ه��ا خ�ل�ال أس �ب��وع ،وك��ذل��ك
تحرير  30مخالفة إلق��ام��ة غرف
م� �خ ��ال� �ف ��ة م � ��ن امل � � � ��واد ال �خ �ف �ي �ف��ة
تستغل تجاريا بخالف الغرض
املرخص من البلدية ،واحالتها
إل��ى االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،تمهيدًا
لتحويلها ال��ى املحكمة إلص��دار
االح�ك��ام ب�ش��أن ال�غ��رام��ات املالية
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ق ��ان ��ون
ال �ب �ل��دي��ة ،وال �ت��ي ت �ت��راوح غ��رام��ة
املتر الواحد من ألف دينار حتى
 5آالف ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل��دوراالرض��ي
او ال � � �س � � �ط� � ��ح ،وأل � � � � � ��ف دي � � �ن � ��ار
للسرداب ،اما بالنسبة للسرداب
امل� �خ� �ص ��ص مل� ��واق� ��ف ال� �س� �ي ��ارات
فالغرامة  800دينار لكل موقف
في حال استغالله تجاريًا.

زكريا محمد

آالف متر مربع بمنطقة جنوب الصباحية ،من
وزارة الشؤون االجتماعية إلى الهيئة العامة
للقوى ال�ع��ام�ل��ة ،لتصبح م��رك��ز إي ��واء للعمالة
ال ��واف ��دة ،واع�ت�م��اد ت��رق�ي��م القطعتني  7و 8في
منطقة الشويخ ،وطلب الهيئة العامة لشؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة إل �غ��اء تخصيص
م ��وق ��ع ق �س �ي �م��ة اس � � �ت� � ��زراع س� �م� �ك ��ي ،وإع � � ��ادة
تخصيصها للهيئة في منطقة الصليبية.
وس �ت� �ب� �ح ��ث ال� �ل� �ج� �ن ��ة ط� �ل ��ب ج �م �ع �ي��ة امل �ن ��اب ��ر
القرآنية تخصيص أرض إلق��ام��ة مركز قرآني
في القطعة  2بمنطقة املهبولة ،لخدمة أهالي
مناطق الفنطاس وأبوحليفة والرقة والعقيلة
واملهبولة ،وكذلك إع��ادة تنظيم الجزء اإلداري
بمشروع مركز الفنطاس سابقًا الكائن ضمن
القطعة  5بمنطقة العقيلة.

«الخدمات الوزارية»تستفسر
عن جواز استغالل محطات الباصات
عائشة علي

إزالة مخالفة في إحدى العمارات| البلدية

إضافة أنشطة تجارية في ميناء الشويخ
أوصت لجنة محافظة العاصمة في املجلس
البلدي باملوافقة على طلب مؤسسة املوانئ
إضافة أنشطة تجارية ملبنى املجمع اإلداري
ض�م��ن م�ي�ن��اء ال�ش��وي��خ ،ب��ال�ق��رب م��ن ال�ب��واب��ة
رق��م  ،1وبنسبة ال تجاوز  %10من مساحة
األرض وه��ي« :أف��رع ب�ن��وك ،كافتريا ،محال
ص��راف��ة ،س ��وق م��رك��زي��ة ،خ��دم��ات ات �ص��االت
دول �ي ��ة ،م�ك��ات��ب س �ف��ري��ات ،ص��ال��ون ح�لاق��ة،
شركة تأمني ،مكاتب التخليص الجمركي»،
شريطة أن تقام ضمن الطابق األول العلوي
وال� �ث ��ان ��ي ب �ع��د ال �ط��اب��ق األرض� � ��ي امل�س�ت�غ��ل

«التنسيقية» تبحث
زيادة إيرادات البلدية

كمنصات إعالنية تدر إيرادات

بورسلي :إيرادات المنطقة الشمالية ستصل إلى  10مليارات دوالرخالل عام

مشعل السالمة

مركز إيواء للعمالة الوافدة في «جنوب الصباحية»

ي �ت��رأس م��دي��ر ال�ب�ل��دي��ة ال �ع��ام امل �ه �ن��دس أح�م��د
املنفوحي اج�ت�م��اع اللجنة التنسيقية ال�ي��وم،
ح �ي��ث س �ي �ت��م ب �ح��ث زي � � ��ادة إي � � � ��رادات ال �ب �ل��دي��ة
ومراجعة تقرير ديوان املحاسبة.
وس� �ي� �ن ��اق ��ش أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن ��ة م� ��ن رؤوس � � ��اء
القطاعات مخالفات أبراج االتصاالت والنظام
اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ل �ت��راخ �ي��ص ال �ه �ن��دس �ي��ة (ض�ب��ط
الجودة).
على صعيد اخ��ر ،تعقد لجنة التدقيق الفني
مل �ع��ام�ل�ات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي اج �ت �م��اع��ًا ال �ي��وم،
برئاسة املستشارة وداد املخلد ،تبحث خالله
ن �ق��ل ت�ب�ع�ي��ة األرض امل �خ �ص �ص��ة مل �ب �ن��ى إدارة
التأهيل املهني للمعاقني ،والبالغة مساحتها 5

غرامة  800دينار
لكل موقف
سيارة في حال
استغالله تجاريا ً
وق ��ال ��ت اإلدارة ان ق �س��م إزال � ��ة
امل � � �خ� � ��ال � � �ف� � ��ات دع � � � � ��ا اص � � �ح� � ��اب
العقارات االستثمارية املخالفة
إل ��ى س��رع��ة إزال � ��ة م�خ��ال�ف��ات�ه��م،
ت �ج �ن �ب��ًا ل �ل �م �س��اء ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
وال � � �غ� � ��رام� � ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة ف � ��ي ظ��ل
ت �ك �ث �ي��ف ال � �ف� ��رق ال ��رق ��اب� �ي ��ة م��ن
ج��والت �ه��ا امل �ي��دان �ي��ة ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش
ع �ل ��ى ت �ل ��ك ال � �ع � �ق� ��ارات ل�ت�ط�ب�ي��ق
ال�ق��ان��ون ض��د املخالفني للوائح
وأنظمة البلدية.
وأش��اد رئ�ي��س القسم ،املهندس
ع��اي��ض ال �ه��اج��ري ،ب��اس�ت�ج��اب��ة
ب� � �ع � ��ض اص� � � �ح � � ��اب ال � � �ع � � �ق� � ��ارات
امل�خ��ال�ف��ة ف��ي إزال� ��ة م�خ��ال�ف��ات�ه��م
بعد توجيه اإلنذار لهم.
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كمواقف للسيارات.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ،د .ح�س��ن ك �م��ال ،بعد
االجتماع الذي عقدته اللجنة أمس ،انه جرت
املوافقة على اقتراح العضو حمد املدلج عمل
حاجز حديدي لحماية رواد ممشى العديلية
واملطل على الدائري الرابع ،واقتراح العضو
عبدالعزيز املعجل استحداث مبنى مواقف
سيارات وفصول دراسية مكون من أرضي
وس�ت��ة أدوار وس�ط��ح سفلي وع �ل��وي ضمن
حدود الجامعة في منطقة الخالدية.
على صعيد آخ��ر ،أك��د رئيس لجنة متابعة
امل �خ �ط ��ط ال �ه �ي �ك �ل��ي ف� ��ي امل �ج �ل ��س ال �ب �ل ��دي،
ع�ب��دال��وه��اب ب��ورس�ل��ي ،ان اللجنة اجتمعت

م ��ع ادارة امل �خ �ط��ط ال �ه �ي �ك �ل��ي ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة
لعرض آخر تطورات املخطط الرابع للدولة
 ،2040حيث ج��رى االت�ف��اق على عمل عرض
ع ��ن آخ��رامل �س �ت �ج��دات خ�ل��ال ش �ه��ر ن��وف�م�ب��ر
املقبل.
وب� �ّي� نّ�� ب� ��ورس � �ل� ��ي ان امل �ن �ط �ق ��ة ال �ش �م��ال �ي��ة
تستوعب  200مليون نسمة ،وتعتبرمعبرًا
تجاريًا وحلقة الوصل مع الشرق االوس��ط،
وستتوفر  250ألف وظيفة للشباب في هذه
املنطقة ،وستكون إيراداتها للبالد خالل عام
أكثر من  10مليارات دوالر.
وق ��ال ال�ع�ض��و م�ش�ع��ل ال�ح�م�ض��ان ان ��ه ج��رى
االت�ف��اق مع الجهازالتنفيذي على ان تكون

ه �ن��اك ج�ل�س��ات ل�ل�ج��ان مفصلة ف��ي ال�ق��ري��ب
العاجل عن دور الجهات الحكومية ،لوضع
ب�ص�م��ات�ه��ا ف��ي امل �خ �ط��ط ،ول �ت�لاف��ي امل�ش��اك��ل
ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف��ي ال �س��اب��ق ،م�ش�ي�رًا إل ��ى ان
املخطط الرابع كان يفترض ان يصدر خالل
عام  2019الحالي ،ولكنه سيتأخر الى ابريل
.2020
وأوض � � ��ح ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي،
عبداهلل املحري ،ان املخطط السابق كان فيه
اخ �ت�ل�اف م��ع خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ،وج ��رى ان�ج��از
 40باملئة منه ،وه��ذا االم��ر محزن ويزيد من
التكلفة ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام وب��ادرن��ا لتتظافر
الجهود مع البلدية إلنجاز املخطط الرابع.

وج��ه األم�ي�ن ال�ع��ام امل�س��اع��د ألم��ان��ة اللجان
ف��ي مجلس ال� ��وزراء ،ص��ال��ح امل�ل�ا ،االق�ت��راح
بإنشاء وإنجاز وتنظيم محطات االنتظار
الخاصة بمستخدمي خدمات قطاع النقل
العام في دولة الكويت.
وق� ��ال امل�ل�ا ان ل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة قد
ع ��اودت ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا م�ن��اق�ش��ة االق �ت��راح،
بإنشاء وإنجاز وتنظيم محطات االنتظار
الخاصة بمستخدمي خدمات قطاع النقل
ال �ع��ام ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ،ع�ل��ى أن ت�ت��واك��ب
م��ع دول ال�ع��ال��م امل�ت�ق��دم��ة ف��ي م�ج��ال تقديم
ال �خ��دم��ات امل�ت�م�ي��زة مل�س�ت�خ��دم�ي��ه ،وت��وف�ي��ر
سبل الراحة ملرتاديه.
وأض � ��اف أن ال �ل �ج �ن��ة ق � ��ررت ت�ك�ل�ي��ف إدارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ك ��ل من
«بلدية الكويت ،شركة النقل العام الكويتية،
الهيئة العامة لالستثمار ،الشركة الوطنية
مل �ش��اري��ع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وال� �ج� �ه ��ات ذات
ال �ص �ل��ة» ل��دراس��ة األب �ع��اد ال�ق��ان��ون�ي��ة مل��دى
جواز استغالل محطات االنتظار الخاصة
بمستخدمي خدمات قطاع النقل العام في
دولة الكويت كمنصات إعالنية ،تؤمن من
خ�لال�ه��ا إي� ��رادات م�لائ�م��ة للجهة املستغلة
ل�ت�ل��ك امل �ح �ط��ات ،وم ��واف ��اة ل�ج�ن��ة ال�خ��دم��ات
العامة بما ينتهي إليه األمر.

ك�م��ا وج ��ه امل�ل�ا خ�ط��اب��ه ب �ش��أن ط�ل��ب مكتب
وزير الدولة لشؤون الخدمات (املواصالت)
ت � �خ � �ص � �ي� ��ص م� � ��وق� � ��ع ب� � ��دي� � ��ل الس � �ت � �ي � �ف� ��اء
احتياجاته عن املوقع املحدد ،واملستغل من
قبل املوظفني.
وق� ��ال إن ل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ع ��اودت
االطالع في اجتماعها رقم  39/2019املنعقد
ب� �ت ��اري ��خ  29أغ �س �ط ��س  ،2019امل �ت �ض �م��ن
ط �ل��ب ت �خ �ص �ي��ص م ��وق ��ع ب ��دي ��ل الس �ت �ي �ف��اء
احتياجات مكتب الوزير عن املوقع املحدد،
واملشغول حاليًا بـ 3مبان رئيسية ،و 7مبان
فرعية ،ويستغلها ع��دد كبير م��ن موظفي
املكتب ،وذل��ك لتنفيذ ق��رار مجلس ال��وزراء
ب �ش ��أن اع� � ��ادة ت �ن �ظ �ي��م امل ��واق ��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة
ف ��ي امل �ن ��اط ��ق امل �ح �ي �ط��ة ب �م �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ،
وال �ق��اض��ي بتكليف ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ات�خ��اذ
اإلجراءات اإلدارية بتخصيص البلوك «+ 3
 »4لإلدارة العامة للجمارك ،بعد تخصيص
م��وق��ع ب��دي��ل الس�ت�ي�ف��اء اح �ت �ي��اج��ات وزارة
املواصالت.
وأض��اف أن اللجنة أوص��ت بتكليف مكتب
وزي��ر الخدمات سرعة التنسيق مع كل من
«وزارة املالية ،بلدية الكويت ،والجهات ذات
العالقة» ،لحصر كل املباني غير املستغلة
م��ن ب�ع��ض ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،الستغالل
م ��وظ� �ف ��ي م �ك �ت ��ب ال � ��وزي � ��ر (امل � � ��واص� �ل ��ات)،
وموافاة اللجنة بما ينتهي إليه األمر.
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مجلس األمة

الشعلة في رد على سؤال برلماني:

الصالح أكد قانونية قرار «التظلمات»:

التحقيق في شبهات «ضيافة الحج» مستمر

ٌ
شرط لدخول
إبراء الذمة
«شركات األمطار» المناقصات

أك � ��د وزي � � ��ر األوق � � � ��اف ف� �ه ��د ال �ش �ع �ل��ة
أن ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق امل �ح��اي��دة ،ال�ت��ي
ش �ك �ل �ت �ه��ا ال� � � � � � ��وزارة ف � ��ي  3ي��ول �ي��و
امل ��اض ��ي ،ل�ت�ق� ّ�ص��ي ص�ح��ة ال�ش�ب�ه��ات
وال �ت �ج��اوزات امل��ال �ي��ة ،ال�ت��ي رص��ده��ا
ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى بعثة
ال �ح��ج ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
2018ـــ ،2019ال تزال تباشر أعمالها.
وق � ��ال ال �ش �ع �ل��ة ،ف ��ي رد ع �ل��ى س ��ؤال
للنائبة صفاء الهاشم ،تضمن بندا
ع ��ن ش �ب �ه��ات ف ��ي «ض� �ي ��اف ��ة ال �ح��ج»
خ�ل�ال ذل ��ك امل ��وس ��م ،ت�ض�م��ن ت��وزي��ع
 500ت �ص��ري��ح ل �ل �ح��ج ،وح �ج��ز غ��رف
وأج� �ن� �ح ��ة ف �ن��دق �ي��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ،ان
ُ ّ
ال �ل �ج �ن��ة ش ��ك� �ل ��ت ق �ب��ل ورود س ��ؤال
ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ،م �ش� �ي ��را ال � ��ى ان� �ه ��ا ت�ن�ظ��ر
ف��ي األم ��ر وس�ت��رف��ع ت�ق��ري�رًا بنتيجة
أعمالها لعرضه على الوزير قريبا.

حجّ اج الموسم
قبل األخير بلغوا
 9315موزعين
على  49حملة
وب �ّي � نّ�� ان ح� �م�ل�ات ال� �ح ��ج ل �ل �م��وس��م
املعني بلغت  49حملة ،تضم 9315
ح��اج��ا ،دون أي ش ��روط أو معايير
مستجدة بشأن «ح��ج ال �ف��رادى» ،بل
جرى منح التصاريح ملن تقدم بطلب
أداء الفريضة من الحجاج الفرادى،
الفتا الى ان الوزارة ألغت ذلك النوع

الحجرف :إحصائيات
«التأمينات» لم تتوقف
أك � � � � ��د وزي� � � � � � ��ر امل � ��ال� � �ي � ��ة
ن��اي��ف ال�ح�ج��رف ال�ت��زام
امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
للتأمينات االجتماعية
ب � �م � �ب� ��دأ ح � ��ق االط� �ل ��اع
وال � �ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة «م� � � ��ا ل��م
تقض املصلحة العامة
خالف ذلك».
وق ��ال ال�ح�ج��رف ف��ي رد
ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ح �ص �ل��ت
سبقلا ع � �ل� ��ى ن �س �خ��ة
م � � �ن� � ��ه ،إن امل� ��ؤس � �س� ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية لم تتوقف
عن نشر احصائياتها
ال � � � �س � � � �ن� � � ��وي� � � ��ة ورب� � � � � ��ع
ال�س�ن��وي��ة ف��ي موقعها
نايف الحجرف
االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي ،ح �ي��ث
ت��م ن�ش��ر االح�ص��ائ�ي��ات رب��ع ال�س�ن��وي��ة ل�ع��ام��ي  2017و2018
باإلضافة الى احصائية ربع السنة االول لعام .2019
وذكر ان املؤسسة قد انتهت من إعداد االحصائية السنوية
لعام  ،2018وسوف تقوم بنشرها على موقعها االلكتروني
فور االنتهاء من طباعتها بشكل نهائي.
وأوض��ح ان املؤسسة اع��دت نسخة مبدئية من االحصائية
ال�س�ن��وي��ة ل �ع��ام « 2018ع�ل�م��ا ب ��ان ذات االح �ص��ائ �ي��ة سيتم
نشرها في املوقع االلكتروني للمؤسسة ف��ور االنتهاء من
طباعتها بشكل نهائي».
وش ��دد ال��وزي��ر ع�ل��ى ان امل��ؤس�س��ة ف�ع�لا م�ل�ت��زم��ة ب�م�ب��دأ حق
االطالع والشفافية في نشر املعلومات ما لم تقض املصلحة
العامة خالف ذلك.

تحويل «جسر المهبولة»
ً
ً
علويا
طريقا
أعلن النائب ماجد املطيري عن موافقة وزارة الداخلية على
اقتراح كان قد تقدم به ،لتحويل جسر بني املهبولة والرقة
إلى طريق علوي ونفق يخدم املنطقتني ،اضافة الى انشاء
دوار يفصل بني املنطقتني ،مطالبا هيئة الطرق باالستعداد
ملوسم األمطار ومراعاة الخرائط الخاصة بمجرى السيول
تجنبا ملا حدث في املوسم املاضي.
وقال املطيري أمس ،ان رد «الداخلية» على االقتراح برغبة
ال ��ذي ت �ق��دم ب��ه ل�ل�ح��د م��ن االزدح � ��ام امل� ��روري ف��ي املنطقتني
امل��ذك��ورت�ي�ن «خ �ط��وة اي �ج��اب �ي��ة ،ح�ي��ث وض �ح��ت ال� � ��وزارة ان
االتفاقية االستشارية تضمنت بند تطوير الجسر ،وتمت
املوافقة على تحويله الى طريق علوي ونفق يخدم املهبولة
والرقة».

فهد الشعلة

من الحج واستعاضت عنه بـ «الحج
امليسر» ف��ي امل��وس��م األخ�ي��ر ،لتقليل
أعباء املناسك على املواطنني.
وأض � � � � � ��اف أن ال � �ت � �ع� ��اق� ��د ال � �خ� ��اص
بتصاريح حمالت الحج الكويتية،
ي � � �ج� � ��ري ب� �ي ��ن ال � �ح � �م � �ل� ��ة وم � �ق� ��دم� ��ي
ال � � � �خ� � � ��دم� � � ��ات م � � � ��ن خ � � �ل � ��ال امل � � �س� � ��ار
االلكتروني السعودي ،أما تصاريح
«حج الفرادى» امللغاة فيجري سداد
ق�ي�م��ة م �ق ��درة م ��ن ق �ب��ل وزارة ال�ح��ج
ُ
ال �س �ع��ودي��ة ت� �س ��دد ب �م �ع��رف��ة ال �ح��اج
نفسه.
ون� �ف ��ى ال �ش �ع �ل��ة أي ش �ب �ه��ة ت�لاع��ب
ف��ي ت �ص��اري��ح ال �ح��ج امل�م�ن��وح��ة في
امل��وس��م م�ح��ل ال� �س ��ؤال ،وال تسوية
ل �ع �ق ��ود وه �م �ي��ة م �ق��دم ��ة ل �ل �م��واق��ع
االلكترونية السعودية الستخراج
التصاريح آنذاك.

سأل عن فتاوى تح ّرم صناعتها وبيعها

هايف :ما «شرعية»
ً
نصبا تذكارية؟
وضع التماثيل
وج ��ه ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ه��اي��ف ،س ��ؤاال برملانيا
الى وزير األوقاف وزير البلدية فهد الشعلة،
عن اللوائح والقوانني التي تضبط «صناعة
ال �ت �م��اث �ي��ل» ل��وض �ع �ه��ا ك�ن�ص��ب ت��ذك��اري��ة في
امليادين العامة ،مستفسرا عما اذا «سبق أن
صدرت فتاوى بشأن صناعة ونحت التماثيل
إلن �س��ان ع �ل��ى ص��ورت��ه أو غ �ي��ر ص ��ورت ��ه؟ اذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم اط�ل��ب ت��زوي��دي بصورة
ضوئية من تلك الفتاوى؟ واذا كانت بالنفي
اط �ل��ب ت ��زوي ��دي ب��ال�ح�ك��م ال �ش��رع��ي ل�ص�ن��اع��ة
ال�ت�م��اث�ي��ل وب �ي �ع �ه��ا؟» ،م�س�ت�ف�س��را ع��ن «ح�ك��م
صناعة التماثيل لوضعها نصبا تذكارية
في امليادين واألماكن العامة».
وس ��أل اي �ض��ا ع�م��ا اذا ك��ان��ت ه �ن��اك ل��وائ��ح او
ق � ��رارات ب �ش��أن وض ��ع ال�ت�م��اث�ي��ل ف��ي األم��اك��ن
العامة والنصب التذكارية؟ اذا كانت اإلجابة
بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك
اللوائح والقرارات؟ ،وهل قامت البلدية بإزالة
او م�ن��ع تماثيل او ن�ص��ب ت��ذك��اري��ة م�ن��ذ ع��ام

 1967ح�ت��ى اآلن؟ م��ع ت��زوي��دي ب��امل�س�ت�ن��دات
ال��دال��ة على ذل��ك اذا كانت اإلج��اب��ة نعم ،وهل
أغ �ل �ق��ت ال �ب �ل��دي��ة م �ح��ال ل�ب�ي�ع�ه��ا ت �م��اث �ي��ل او
مجسمات منذ عام  2000حتى اآلن؟
وف��ي ال�س�ي��اق ذات� ��ه ،وج��ه ه��اي��ف س ��ؤاال ال��ى
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء وزي ��ر ش ��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء أن ��س ال �ص��ال��ح ،ع��ن م ��دى ص ��دق ما
نشر مؤخرا في صحيفة محلية أن الديوان
األم �ي��ري ط�ل��ب ع�م��ل ن�ص��ب ت��ذك��اري ليجري
وض �ع��ه ف��ي ق��ري��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د أو
أي م��وق��ع آخ� ��ر ي� �ح ��دده ال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري،
مستفسرا عما اذا كان الديوان األميري طلب
م��ن أش �خ��اص أو ش��رك��ات داخ ��ل ال�ك��وي��ت او
خارجها بناء تمثال تمهيدا لوضعة كنصب
ت��ذك��اري في امليادين أو األم��اك��ن العامة؟ اذا
كانت اإلج��اب��ة بنعم أطلب ت��زوي��دي بالسند
القانوني لذلك وص��ورة ضوئية من العقود
املبرمة في هذا الشأن مع بيان تاريخ ومبلغ
التعاقد؟

 5نواب :إللزام شركات
«تحلية المياه» بالشريعة
ت� �ق ��دم خ �م �س��ة ن � � ��واب ،ه ��م أس ��ام ��ة ال �ش��اه�ين
وع �ب��داهلل ال�ك�ن��دري ومحمد ه��اي��ف وع�ب��داهلل
ف �ه ��اد وخ ��ال ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ،ب ��اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون
يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص
بتأسيس ش��رك��ات كويتية مساهمة تتولى
ب �ن��اء وت�ن�ف�ي��ذ م �ح �ط��ات ال �ق��وى ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وتحلية امل�ي��اه ف��ي ال�ب�لاد ،باضافة بند على
امل��ادة األول��ى للقانون تنص على ان «تلتزم
ال�ش��رك��ة ب��أح�ك��ام ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة ،وف��ق
ض��واب��ط ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ،وتعليمات
هيئة أسواق املال».
وذكر مقدمو االقتراح في املذكرة االيضاحية،
انه «ملا كان القانون  39/2010بشأن تأسيس
شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ

م�ح�ط��ات ال �ق��وى ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت�ح�ل�ي��ة امل�ي��اه
ف��ي ال �ك��وي��ت ي�س�ت�ه��دف – ف�ي�م��ا ي�س�ت�ه��دف��ه –
تعزيز امللكية الشعبية املباشرة في املرافق
ّ
واإليرادات العامة ،وملا كان استكمال تطبيق
أح �ك ��ام ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ال� �غ ��راء واج �ب��ا
ّ
دستوريا فرضته املادة الثانية منه ،وملا كان
هناك حرج شرعي قائم بشأن جواز اكتتاب
امل��واط �ن�ي�ن ف��ي ش��رك��ة ش �م��ال ال � ��زور امل�ن�ش��أة
وفق أحكام القانون املشار إليه ،لذا كان هذ
االقتراح بقانون من أجل جعل توافق أوضاع
ال�ش��رك��ة – وال�ش��رك��ات املستقبلية – ملتزمة
م��ع أح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة ال �غ��راء وف��ق
تعليمات وتوجيهات البنك املركزي وهيئة
أسواق املال».

أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ش ��ؤون
مجلس الوزراء ،أنس الصالح ،أن محاسبة الشركات
امل �ت �ع �ث��رة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة أو ال�ت��ي
ل��م ت�ن�ف��ذه��ا ب��ال�ش�ك��ل امل�ط�ل��وب ،إج ��راء م�ل��زم ق��ان��ون��ا،
وي�خ��ول لجنة التظلمات ح��رم��ان ه��ذه الشركات من
الدخول في أي مناقصة جديدة ،ما لم تجر تسوية
ت��داع�ي��ات املناقصة محل ال�خ�لاف ،وال�ح�ص��ول على
ابراء ذمة من الجهة املختصة.
وق � � ��ال ال � �ص� ��ال� ��ح ،ف� ��ي رد ع� �ل ��ى س � � ��ؤال ب ��رمل ��ان ��ي،
ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب شعيب امل��وي��زري ،ع��ن عمل اللجنة
واعضائها وال�ش��رك��ات امل��وق��وف��ة م��ن قبل الجهاز
امل� ��رك� ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة م �خ��ال �ف��ات
بسبب تداعيات األم�ط��ار ،ان  7ش��رك��ات ومكتبني
هندسيني م��ن أص��ل  12ش��رك��ة ومكتبا هندسيا،
تقدمت ال��ى لجنة التظلمات التابعة ال��ى مجلس
ال� ��وزراء ،ب�ت�ظ�ل��م م��ن ق ��رار «امل �ن��اق �ص��ات» ،وع�ق��دت
ال�ل�ج�ن��ة  9اج�ت�م��اع��ات للنظر ف��ي ت�ل��ك التظلمات،
وص� ��در ق� ��رار ف ��ي  10ي��ون �ي��و امل ��اض ��ي ،م�ت�ض�م�ن��ا
إعادة عرض القرار محل التظلم على مجلس ادارة
الجهاز كإجراء تصحيحي يستلزم وق��ف القرار،
الى حني تعديله بخصوص الشركات ،مع االلتزام
ب�ق��رار مجلس ال ��وزراء ال��ذي قضى بحرمان التي
حددها تقرير لجنة تقصي الحقائق من الدخول
ف��ي أي م�ن��اق�ص��ة ج��دي��دة ،ح�ت��ى اص�ل�اح األض ��رار
ال�ن��اش�ئ��ة ع��ن األم �ط��ار ،وإب� ��راء ذم�ت�ه��ا م��ن الجهة
امل�ح�ت�ص��ة ،أم��ا ب�خ�ص��وص امل�ك�ت�ب�ين ال�ه�ن��دس�ي�ين،

أنس الصالح

فقد تقرر رفض التظلمني املقدمني منهما.
وذكر ان قرار اللجنة قضى بتكليف الجهة املختصة،
في حال امتناع أي شركة عن تنفيذ إصالح األضرار،
ع ��رض األم � ��ر ع �ل��ى م �ج �ل��س «امل �ن ��اق �ص ��ات» ل�ت��وق�ي��ع
ال �ج��زاء ات بما يتناسب م��ع املخالفة املنسوبة لكل
شركة أو مكتب هندسي ،مع كفالة حق الجهاز في
اتخاذ االجراء ات الالزمة والجزاء املناسب.

توظيف مرشدين للزوار في المطار
اق �ت ��رح ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال � ��دالل أن ت��وظ��ف اإلدارة
العامة للطيران املدني مرشدين سياحيني إلرشاد
الزوار وأصحاب الترانزيت ،ومساعدتهم بتسهيل
اإلج� ��راءات ل�ه��م ،وي�ك��ون��ون على معرفة بأكثر من
ل�غ��ة ت�خ��اط��ب ف��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي ال�ح��ال��ي
وال �ج��دي��د ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ق��اع��ات ال �ق��دوم وق��اع��ات
السفر األخرى.

وذك��ر ال��دالل في االقتراح برغبة ال��ذي تقدم به أنه
ل��وح��ظ ع��دم وج ��ود أش �خ��اص أو م��واق��ع إرش��ادي��ة
ك��اف�ي��ة ب�ك��ل ال �ل �غ��ات ،إلرش ��اد ال �ق��ادم�ين م��ن السفر
م��ن رج��ال األع �م��ال أو ال��واف��دي��ن ال��راغ�ب�ين بالعمل
في الكويت ،أو حتى للمسافرين إلرشادهم بشأن
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي،
أسوة بما تقوم به مطارات مختلفة عبر العالم.
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ف��ي ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ال ��دول
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،ال وق� ��ت ل �ل �ت �ج��رب��ة وال �خ �ط��أ،
خصوصًا للدول التي تقود العالم كما تدعي،
والتي تملك زمام األم��ور ،ولديها فائض قوة..
ل��ذا ف��إن ال�ع��ال��م ي��راق��ب ت�ص��رف��ات زع �م��اء ه��ذه
ال � ��دول ،وك �ي��ف س�ي�ك�ت��ب ال �ت��اري��خ ع�ن�ه��م بعد
انتهاء مدتهم.
ب �ن��اء ع �ل��ى ذل � ��ك ،ف� ��إن م ��ا ي �ق��وم ب ��ه ال��رئ �ي��س
ً
األم �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب أض �ح��ى م �ج��اال
لدراسات أكاديمية عديدة ،خصوصًا في ما
يطلق عليه مجازًا أنها «اجتهادات شخصية»؛
ألن ال�ق��رار األم�ي��رك��ي يصدر م��ن مؤسسات
حاكمة تشارك الرئيس في دراسة القضايا،
إال أن الدستور األميركي ،كما هو معروف،
أع� �ط ��ى ص�ل�اح �ي ��ات م �ه��ول��ة ل �ل��رئ �ي��س؛ ف�ه��و
الوحيد الذي من حقه اختيار املسار املطلوب
م��ن ضمن ع��دة م �س��ارات تعطى ل��ه وتوضع
ع�ل��ى ط��اول �ت��ه ،وع �ل��ى امل��ؤس �س��ات التنفيذية
االنصياع له.
ويرى املراقبون أن الرئيس ترامب قد بالغ كثيرًا
ف��ي اس�ت�خ��دام س�لاح «املقاطعة االقتصادية»
في مواجهة الدول التي تختلف معه في بعض
القضايا العاملية.
ف�ق��اط��ع روس �ي��ا وال �ص�ين ال��دول�ت�ين صاحبتي
ال �ن �ف��وذ ال �ع��امل��ي ،ك�م��ا ق��اط��ع ك��وري��ا الشمالية
وإيران صاحبتي النفوذ اإلقليمي ..كما قاطع
س��وري��ا وك ��وب ��ا ،وواص � ��ل م�ق��اط�ع��ة ال �س��ودان
وليبيا والعراق واليمن والصومال ،ناهيك عن
تهديده املتواصل لجارتيه كندا واملكسيك.
وف��ي االت �ج��اه ن�ف�س��ه ،ه��دد ب�م�ق��اط�ع��ة فرنسا
وب�ع��ض ال ��دول األوروب �ي��ة ب��أن��ه سيمنع بعض
وارداتها من دخول الواليات املتحدة.
ه��ذا امل �ن��ع ،وإن استخدمته ال�ع��دي��د م��ن ال��دول
ك� ��رادع ل ��دول أخ� ��رى ،ف��إن��ه س�ل�اح ذو ح��دي��ن،
فقد يتضرر منه تجار الدولة املقاطعة أيضًا
حني تمنع بضائعهم من التصدير لهذه الدول
املقاطعة.
ولعل من الطريف أن نذكر تاريخيًا أن أول من
استخدم هذا النوع من الحصار االقتصادي
هم كفار قريش ،الذين حاصروا النبي صلى
اهلل ع�ل�ي��ه وآل� ��ه وب �ن��ي ه��اش��م ف ��ي ش �ع��ب أب��ي
طالب ،وقاطعوهم ملدة ثالث سنوات منذ السنة
السابعة للبعثة النبوية الشريفة ،وانتهى األمر
بانتصار بني هاشم وفشل ال�ح�ص��ار ،ال��ذي
ارت��د سلبًا على مشركي قريش ،وساهم في
نشر الرسالة اإلسالمية.
ل��ذا ،ف��إن ه��ذا النوع من العمل االس�ت�ف��زازي لم
تعد ل��ه أهمية م��ع ظ�ه��ور «ال�ع��ومل��ة» ،ال�ت��ي ألغت
ال �ح��دود السياسية ف��ي التعامل االق�ت�ص��ادي
العاملي ،ولعل هذا ما دفع الرئيس ترامب إلى
الخروج عن كل اتفاقيات العوملة التي وقعتها
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ع ال�ع��ال��م ،وال�ت��ي ق��د تجعل
ّ
ب�ل�اده م �ع��زول��ة ف��ي ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات املتعلقة
بهذا الشأن .وإن العديد من املراقبني يرون أن
ً
ً
أميركا سترجع آج�لا أم ع��اج�لا إل��ى السياق
ال ��دول ��ي امل �ع �ت��اد ال � ��ذي خ �س��رت��ه ف ��ي ره��ان��ات
الرئيس الحالي.
ولعل ما يواجهه الرئيس ترامب هذه األيام من
نقمة داخلية هو بسبب هذه التصرفات ،التي
ع��ادت ب��ال�ض��رر على ص��ورة أم�ي��رك��ا ب�ين أمم
العالم ،وخشية القيادات السياسية املعارضة
لترامب من توغل الرئيس في ق��رارات جدلية
كثيرة استطاع تمريرها بأصوات قليلة.

الذين يقولون دائماً :هل من مزيد؟!

جرة قلم

رأي وموقف

المقاطعة االقتصادية
والعولمة
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امل �ع �ن��ى امل �ط ��روح ف��ي ع �ن��وان امل �ق��ال ي �خ� ّ�ص ق �ي��ادات
ال�ت�ي��ارات الدينية الكويتية ..ن�ع��م ..فحكومة الكويت
الرشيدة هي الحكومة الخليجية الوحيدة التي ال تزال
تجزل العطاء والسخاء ألفراد وقيادات تلك التيارات..
م��ن خ�لال فتح األب ��واب لها وتمكينها م��ن مفاصل
كثيرة للدولة في وزارة األوق��اف ،والتربية على وجه
الخصوص ،ووزارات أخرى بشكل عام ..ونحن نعلم
ورأينا رأي العني أنك إذا ما مكنت أو سلمت لسلفي
أو اخ��وان�ج��ي منصبا ع��ام��ا رف�ي�ع��ا ،ف��أب�ش��ر بملئها
بغمضة ع�ين باملوالني واملنتمني صدقًا وزورًا لتلك
التيارات التي ابتالنا اهلل بها ..واقصد باملنتمني زورًا
أن هناك من اكتشف من أي��ام الدراسة الجامعية ،أو
سمع بالدواوين او املخيمات ،أن املنتمني لهذه التيارات
ستفتح لهم األب��واب ،وينالون ال��رزق الوفير من دون
تعب أو نصب ،ملجرد االنتماء لتلك التيارات ،فيعلن
ان�ت�م��اءه لتفتح ل��ه أب ��واب ال�س�م��اء ب��ال�خ�ي��رات وال�ن�م��اء،
وه �ك��ذا ك��ون��ت ت�ل��ك ال �ت �ي��ارات وك �ب��رت أع ��داد املنتمني
اليها ،وكثير منهم انتماؤه لها كان مصلحيًا بحتًا..
ول��م تقصر الحكومات ال��رش�ي��دة م��ع ق�ي��ادات ه��ؤالء،

فأعطت ال�ش��رك��ات ال�ت��ي يملكونها وامل�ك��ات��ب املهنية
للهندسة واملحاماة على سبيل املثال ،عقودًا باملاليني
إلرض ��اء تلك ال�ق�ي��ادات عليها ،وع�ل��ى ع��دم انجازها
وفشلها الذريع على أكثر من صعيد مع التجاوزات
امل�ن�ت�ش��رة ف��ي ج�س��ده��ا – أي ال�ح�ك��وم��ة ال��رش �ي��دة –
كانتشار النار في الهشيم ...ليسود هؤالء املهنيون
وج ��ه م��ن م�ن�ح�ه��م ت�ل��ك ال �ع �ط��اي��ا ،وذل ��ك ب� ��أداء أول�ئ��ك
املهنيني السيئ ألعمالهم ،وهناك أكثر من مثل على
ذل��ك ف��ي مجال املحاماة والهندسة ،وال�ك��ل يعرفها..
ولكن ال حياة ملن تنادي..
***
مؤخرًا خرج علينا أحد املنتمني لهذه التيارات ليطالب
بإدخال املرحلة االبتدائية في التعليم الديني ،أسوة
ببقية امل��راح��ل التعليمية ،وذل��ك بنظري – إن جرى
– فهو «أم ال �ك��وارث» ..فهؤالء لم يشبعهم االمساك
بمفاصل كثيرة للدولة وتنفيع الدولة لهم مع فشلهم
على أكثر من صعيد ،لكنهم يريدون استالم أوالدنا
وأوالدك��م منذ نعومة أظفارهم في املرحلة االبتدائية
ل�ك��ي ي�ق��ول�ب��وا أذه��ان �ه��م ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال ��ذي ي��ري��دون��ه

ّ
وي��رغ�ب��ون��ه ،ليتخرج ال�ش��اب لنا ف��ي ال�ث��ان��وي��ة مكفرًا
الجميع ،مهاجمًا ع��ادات��ه وتقاليده ألنها ال تتناسب
مع ما تلقاه من ذلك التعليم املوغل بالجهل والتخلف
وال�ب�ع��د ع��ن ال�ح��اض��ر ..ن�ق��ول للمذكور وح��زب��ه :اننا
درسنا دروس التربية الدينية قبل أن تتمكنوا منها،
وتعلمنا التسامح واملحبة وال��دع��وى لربنا بالحكمة
واملوعظة الحسنة ،بعكس دعواتكم الجهادية العنيفة
التي أنجبت لنا حركات الغلو والتطرف والتحزيب،
كالقاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها.
سماحة «البوق األصولي» ،الذي يشغل منصبا رفيعا
ب��وزارة التربية ،لم يكتف بذلك املطلب ،ولكنه أضاف
عليه «ضرورة العمل على التوسع في املعاهد الدينية،
معلنا أنهم طالبوا بأرض ألحد تلك املعاهد باملنقف،
ووافقت البلدية على ذلك ..مع أنه شرح لنا أن التربية
لديها  7معاهد دينية في الكويت (متوسط وثانوي)
في الفحيحيل (قرب املنقف!) وقرطبة وجابر األحمد
والصليبخات» ..ومع ذلك فهو يطالب لنا باملزيد ،ألن
حزبه املتمكن علمه أن يقول دائمًا :هل من مزيد؟! اذا
ُسئل :هل امتألت؟!

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

• هامش:
 - 1ن�ق��ول لصاحبنا الحزبي ال�ت��رب��وي :ان�ن��ا قبل أن
ُ
نبتلى بأمثاله ،كان في الكويت معهد ديني واحد في
منطقة األسواق القديمة ،وقد سمي الشارع الذي يقع
فيه باسمه «شارع املعهد الديني» ،وكان أهل الكويت
متدينني بالفطرة ،بعضهم يحب بعضا ،ومتعايشني
بسالم وسعادة.
 - 2ص��اح�ب�ن��ا ال ��ذي ل��م ي�ك�ت��ف ب �ـ 7م�ع��اه��د دي�ن�ي��ة له
ولجماعته ،هل يرتضي بفتح معاهد دينية ملذاهب
أخ��رى على سبيل املثال لتدريس أبناء تلك املذاهب
بالطرق األكاديمية؟!

اإلعالم الحربي..
ضرورة

«جامعة صباح السالم»..المدينة الواعدة
س � �ن ��وات م ��ن ال �ع �م��ل ح �ت��ى ي � ��رى ح � ��رم «ج��ام �ع��ة
الشدادية» النور ،وهو فعال مدينة جامعية متكاملة
جمعت الطلبة في كليات مختلفة ،وكذلك اساتذة
وإداريني حالت بينهم مسافات حتى اصبح الجميع
ال �ي��وم ت �ح��ت م�ظ�ل��ة واح� � ��دة ،ل�ي�ص�ب��ح ل��دي �ن��ا م��وق��ع
اكاديمي جديد جامع للكل ،ب��دال م��ن التناثر هنا
وهناك في دولة صغيرة بمساحتها ،بغض النظر
عن املوقع.
ق��رأت االخبار عن املدينة الجامعية ال��واع��دة ،ولكن
ل��م ت��رت��ق املعلومات ال��ى مستوى رواي ��ات ميدانية
للدكتور قتيبة وانطباعات انسانية للدكتورة انوار،
فقد تقاسم ك��ل منهما ال��دور ف��ي الحديث املهني
والعلمي بشكل واف.
حقيقة ،ك��ان حديثهما مكمال مل��ا ورد ف��ي مقال
ل�لأخ��ت ال �ع��زي��زة ال��دك �ت��ورة م��وض��ي ال�ح�م��ود (11
سبتمبر « )2019لقد اصبح واقعا جميال» ،حيث
وثقت توقيع اول عقد تنفيذي للمدينة الجامعية
الجديدة في  ،2011تصحيحا ملعلومات مغلوطة
ع��ن ت�ع�ث��ر ان �ش��ائ��ي ل�ل�ج��ام�ع��ة م�ن��ذ  1986او منذ
صدور مرسوم االنشاء في !2004
هناك نواقص وربما اخطاء كثيرة ،وه��ذا ال يعني

خالد احمد الطراح
ال�ت��وق��ف ع�ن��ده��ا وإن �م��ا معالجتها ،ف�ه��ذا امل�ش��روع
الجديد ال يلغي ايقونة التصاميم ،التي تستدعي
الزيارة لجامعة كانت حلما وتحقق اليوم على اياد
كويتية من الجنسني.
تحتضن املدينة الجامعية الواعدة تقنيات حديثة
وم�ت�ط��ورة ،ول�ع��ل ال�ت�ح��دي ليس ف��ي م��ا سيواجهه
الطلبة ،بقدر بعض اساتذة الجامعة الذين تعودوا
على ط��رق تقليدية في الشرح و«الطباشير» بدال
من السبورة التفاعلية .Smart Board
ل�ي��ت ب�ع��ض ال �ك �ت��اب ي �ق��رأون ب�ت�م�ع��ن التسلسل
ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ج��دي��دة وأي م�لاب�س��ات
اخ � ��رى ع ��ن ال� �ح ��رائ ��ق وال� �ج� �ه ��ات ال �ت ��ي ت�ح�م�ل��ت
نفقات هذه االخطاء ،بمن في ذلك املسؤول عن
اختيار مساحات املكاتب والتصميم لكل كلية،
قبل اب��داء رأي ال عالقة له بالحقائق ،خصوصا
ان ك��ل كلية ك��ان��ت تحت ي��ده��ا ح��ري��ة ال �ق��رار في
تحديد االحتياجات واملساحات وليس البرنامج
االنشائي!

التاجر األسوة ()144

بعد السالم

التاجر سيف بن سيف مثال للشجاعة والذكاء
م� ��ن ال �ق �ص ��ص ال ��واق� �ع� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت ��رس ��خ م�ع�ن��ى
الشجاعة عند التاجر الكويتي ،وتجسد ال��روح
التي يجب أن يكون عليها كل مسلم ،هذه القصة
(التي تم اقتباسها من كتاب العم سيف مرزوق
الشمالن «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت
والخليج العربي»  -الجزء الثاني) والتي نستمد
منها أسمى معاني الشجاعة والشهامة واملروءة
والتضحية ،وه��ي قصة مقتل سيف ب��ن سيف
ً
رحمه اهلل ،حيث يروي العم سيف الشمالن قائال:
في سنة 1331ه �ـ 1919 -م إب��ان موسم الغوص
على اللؤلؤ في فصل الصيف سافر سيف بن
سيف في سفينته الشراعية إلى مغاصات اللؤلؤ
في الكويت واالحساء لشراء اللؤلؤ ،وكان ربانًا
ح��اذق��ًا بمجاري البحر ف��ي ال��وق��ت نفسه ،وك��ان
بحارته من الصومال اإلنكليزي أربعة أشخاص،
وك��ان معه ابن عمه املرحوم «يوسف بن حسني
بن علي آل سيف» يساعده في عمله ويكتب له
حساباته ألن سيف ورغ��م تميزه التجاري كان
أميًا ،وكان يوسف آنذاك في مطلع شبابه.
طمع البحارة الصوماليون األربعة في مال سيف
وسفينته فصمموا على قتله والهرب بالسفينة
إلى سواحل فارس ومن ثم السفر بالباخرة إلى

Ali-albaghli@hotmail.com

تحت المجهر

من الذاكرة

ثمة لغط كبير صاحب إنشاء مدينة صباح السالم
ال�ج��ام�ع�ي��ة م�ن��ذ «ال�ث�م��ان�ي�ن��ات» ح�ت��ى ج��رى افتتاح
الجامعة اخيرا ،فقد شهد هذا املشروع تفاؤال قليال
وتشاؤمًا كثيرًا ،بني املحيط القريب من البرنامج
االن �ش��ائ��ي وم �ح �ي��ط آخ ��ر ق ��دم رأي� ��ا س�ل�ب�ي��ا على
االيجابي ،بني اطراف ذات عالقة باملدينة الجامعية
الجديدة وأخرى ليست لها اي صلة بالواقع!
ي�ع�ت�ب��ر م�ث��ل ه ��ذا ال��وض��ع ع�م��وم��ا ام � �رًا اع�ت�ي��ادي��ًا،
لالسف ،على مجتمع يتأثر باإلشاعة واألق��اوي��ل،
فاقد عامل اهمية التثبت في البداية من صحة ما
ي��دور ح��ول��ه م��ن ح��دي��ث يحتمل ال�ص��واب والخطأ،
فثمة قاعدة صحافية في كتابة الخبر مفادها ان
الخبر في «انسان يعض كلبًا وليس في كلب يعض
انسانًا» ،فقد بدا واضحا ان هذه القاعدة حصدت
لها جمهورا لم يفرق بني املضمونني!
استمعت يوم السبت ( 14سبتمبر  )2019لحديث
متناغم بني شخصيتني هما الدكتور قتيبة رزوقي
(م��دي��ر ال�ب��رن��ام��ج االن �ش��ائ��ي ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت)
والدكتورة ان��وار االبراهيم (نائبة مدير البرنامج)،
ف�ق��د ت �ن��اوال ب��أس�ل��وب غ�ي��ر ه�ن��دس��ي او ب��األح��رى
بمزيج من املعلومات الهندسية املبسطة وحصاد

علي أحمد البغلي

الصومال ،فأخذوا بندقية سيف خلسة لقتله مع
يوسف بها.
وفي ليلة من الليالي وكانت السفينة تسير في
عرض البحر أمام سواحل االحساء ،وبعد صالة
العشاء استلقى سيف على فراشه للنوم ،وكان
ي��وس��ف ي�م�س��ك دف��ة السفينة «ال �س �ك��ان» فترك
«ال �س �ك��ان» وم�س�ك��ه ال�ص��وم��ال��ي ال�ك�ب�ي��ر ال�ق��ات��ل،
وأخذ يوسف يصلي العشاء وفي أثناء ذلك أطلق
الصومالي البندقية على سيف وأصابه في ظهره
ب�ج��رح بليغ ،فقطع ي��وس��ف ص�لات��ه وات�ج��ه نحو
القاتل ألخ��ذ البندقية منه فأطلق البندقية على
يوسف ولكنه أخطأه عندئذ تشابك يوسف معه
باأليدي واستطاع أن يأخذ البندقية منه وملا رفع
يوسف البندقية ليضربه بها س��اع��ده أصحابه
وتعاركوا مع يوسف فما كان من يوسف إال أن
ألقى بالبندقية في البحر ألن الذخيرة ليست معه.
كان سيف جالسًا وال يستطيع الوقوف ملساعدة
ي��وس��ف م��ن ج� ��راء ال �ج��رح ال �ب �ل �ي��غ ،ف �ك��ان ي�ق��ول
ليوسف قربهم مني ألمسك أرجلهم ،ثم إن سيف
ق��ال ليوسف أل��ق نفسك في البحر فألقى سيف
نفسه في البحر وتبعه يوسف وحمله على ظهره،
وق ��ال ل��ه س�ي��ف «ن�ح��ر امل��اي��ة» أي س��ر بمعاكسة

د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي
ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

ال �ت �ي��ار ألن ال �ه ��واء ك ��ان س��اك �ن��ًا وال �ص��وم��ال�ي��ون
سوف يتركون السفينة يدفعها التيار إلى الخلف
وبذلك يتمكنون من إلقاء القبض عليهما ،وهذه
املالحظة املهمة ت��دل على ذك��اء سيف ومهارته
ف��ي ش ��ؤون امل�ل�اح��ة ،وظ ��ل ي��وس��ف ي�س�ب��ح طيلة
ال�ل�ي��ل وس �ي��ف ع�ل��ى ك�ت�ف��ه ،وق ��رب ح �ل��ول الفجر
أبصر يوسف سفينة راس�ي��ة فقصدها وكانت
ألحد تجار اللؤلؤ في بلدة الجبيل فرفع يوسف
«سيف» إلى أهل السفينة فسمحوا له بالصعود
وف��ي أث �ن��اء ذل��ك ت��وف��ي س�ي��ف ،وب�ع��د ال�ظ�ه��ر ن��زل
ي��وس��ف إل��ى ال �ب��ر وم �ع��ه ب�ع��ض ال �ب �ح��ارة ودف �ن��وا
سيف قرب بلدة الجبيل.
رح ��م اهلل س�ي��ف ب��ن س�ي��ف واب ��ن ع�م��ه ي��وس��ف،
ورزق �ه �م��ا أع ��ال ��ي ال �ج �ن��ان ،ف �ق��د ك��ان��ا ت��اج��ري��ن
شجاعني ،وبطلني فطنني ذكيني لم يقبال أن يكونا
لقمة سائغة لألشرار ،بل قدما أمثلة في الشجاعة
والذكاء والتضحية في آن واحد.

أ .د .بهيجة بهبهاني
نشرت بعض وسائل االعالم الكويتية أخبارا عن احتمالية
نشوب حرب شاملة في املنطقة ،واث��ر ذلك تم رفع درجة
استعداد الجيش والقوات إلى الدرجة القصوى بناء على
االحداث الجارية في املنطقة .وذكرت تلك الوسائل« :أنجزت
الحكومة توفير املخزون االستراتيجي من املاء والكهرباء
وامل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال �ت �م��وي �ن �ي��ة ،م �ن��ذ ف �ت��رة ع �ل��ى م�س�ت��وى
ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة» .وامل ��واط ��ن ي�ت�ف��ق م��ع ال�ح�ك��وم��ة
ف��ي ات �خ��اذ جميع ه��ذه االج � ��راءات االح �ت��رازي��ة ،ألن موقع
الكويت الجغرافي يحتم عليها ويلزمها باتخاذ مثل هذه
االج��راءات ،للحد من تأثرها بأضرار من الحرب املحتملة.
وج �م �ي��ع ت �ل��ك االح �ت �ي��اط��ات واالج� � � ��راءات ت�ع�ت�ب��ر خ �ط��وات
اس��اس�ي��ة لحفظ ارض ال�ك��وي��ت وح�ي��اة شعبها واملقيمني
ب�ه��ا ،اال ان ه�ن��اك خ�ط��وات رئيسية أخ��رى على الحكومة
م��ن خ�لال مؤسساتها املعنية ان ت�ب��ادر ب��االع�لان عنها
ف��ي وس��ائ��ل االع�ل�ام امل �ق��روءة وامل�س�م��وع��ة وامل��رئ�ي��ة ،وهي
مواقع املالجئ في كل منطقة ،التي يجب لجوء املواطنني
واملقيمني إليها اثناء ح��دوث الخطر ،مع توفير املتطلبات
الحياتية االس��اس�ي��ة ب�ه��ا ،مثل امل��اء وال�ط�ع��ام (امل�ع�ل�ب��ات)..
م �ص��اب �ي��ح وب� �ط ��اري ��ات ك��اف �ي��ة وال �ب �ط��ان �ي ��ات وص� �ن ��دوق
اإلس �ع��اف��ات األول �ي��ة ،وغ�ي��ره��ا م��ن امل ��واد ال �ض��روري��ة .كما
يجب التنبيه إلى إبعاد جميع مصادر الخطر عن مواقع
املالجئ أو في املنازل ،مثل املواد الكيماوية واملواد القابلة
لالشتعال ومصادر التيار الكهربي ،وغيرها من مصادر
الخطر .كما يجب تزويد املالجئ بأدوات اتصال للتواصل
م��ع امل�ت��واج��دي��ن ب��امل�لاج��ئ إلط�لاع�ه��م على ال��وض��ع القائم
ب�ين ف�ت��رة وأخ ��رى ،ول�ه��ذه األس�ب��اب الجوهرية يجب على
الحكومة إعداد خطة الطوارئ بهذا الشأن ،وإعالم املواطنني
واملقيمني بإجراءاتها ،باالضافة الى تأمني مكان بديل في
حال تطورت األم��ور في املنطقة ..وه��ذه االم��ور ت��ؤدي الى
نشر االمان واالطمئنان في النفوس والقدرة على التفاعل
االيجابي مع كل االوض��اع السلبية التي قد تتعرض لها
اثناء فترة الحرب.
لكن ماذا لو حدث انفجار نووي ،الذي يتطلب وضع خطة
للبقاء بامللجأ ملدة ال تقل عن  200ساعة ( 8ـــ  9أيام)؟ وهل
ت��م إع��داد دليل إرش��ادي لعرضه ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام عن
اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند حدوث انفجار نووي؟
ان هناك تعليمات ذات اهمية بالغة يجب على الحكومة
إع�لام املواطنني واملقيمني بها بشأن العمل بها ،حفاظا
على حياتهم عند حدوث انفجار عسكري باملنطقة ..وهذا
ليس ببعيد ع��ن ال��واق��ع ،خ��اص��ة ان بعض أط ��راف الحرب
«املحتملة» يملكون االسلحة النووية.

سلسلة كويت االستدامة

المجتمع في االقتصاد الريعي ()٢-١
انقسمت اآلراء بني مؤيد ومعارض تجاه أي انتقاد يوجه إلى الكوكبة.
والكوكبة هنا ال تعني «الحكومة» وحسب ،فلكم ولكم شهدنا قدرة
السلطة التشريعية على الخوض في تفاصيل أداء السلطة التنفيذية
بشكل م�ب��اش��ر .فالكوكبة ه�ن��ا ت��أت��ي بمعنى السلطتني ،التنفيذية
والتشريعية ،وحكومة الظل عديمة الصفة ذات النفوذ الشبكي .آراء
وأصوات خاضعة تردد بانصياع تام «اهلل ال يغير علينا» ،ترفع من
ش��أن أب�س��ط إن �ج��ازات تلك ال�ك��وك�ب��ة ،وت�غ��ض ال�ط��رف ع��ن مساوئها،
وه��ي إن استطاعت ،فإنها تأتي بحجة لها وتختلق األع ��ذار دفاعا
عن نفسها .ومن الضفة املقابلة ،تصدح آراء أخرى مخالفة ملا سبق،
يتالزم نقدها تباعا مع أي تقصير يصدر من تلك الكوكبة ،وكأنها
في الوقت ذاته تتعمد غض الطرف عن أي محاسن من أفعالها –إن
وج��دت– وتتسابق في التشكيك والتقصي باحثة عن أي علة تظهر
الجانب السلبي ألي إنجاز صفق له الشارع والرأي العام تقديرا.
ومع ما يلف كال من تلك الفئتني من غموض وخفايا ،تجد الفئة
ال�ص��ام�ت��ة ال�ت��ي ال ح��ول ل�ه��ا وال ق��وة متعطشة ألي إن �ج��از يسد

اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا ،وي��زي��د م��ن ف ��رص رف��اه�ي�ت�ه��ا .وف �ئ��ة أخ ��رى محور
تفكيرها ي�ت��أص��ل ح��ول امل��وض��وع�ي��ة؛ ف�م��ا يحكم تحالفاتها هو
القضايا التي تتفق إجماعا معها ،واضعة نصب عينيها املصلحة
ال�ع��ام��ة ق��در استطاعتها .وم��ا ك��ان ل�ل�ع��دول ع��ن ال �ص��واب وفجور
الخصومة إال أن يزرع الشك عند هاتني الفئتني ،مخلفا كال منهما
على هامش األمل ،لتنضما إلى تلك الجموع  -املؤيدة واملعارضة -
بقصد تحقيق مصالحهما وسد احتياجاتهما في زمن رفاهية
لحظي اقترب أوان زواله.
«اهلل ال يغير علينا» ،لطاملا انتفعت هذه الفئة في هذه الحقبة ،وفق
أسسها املبنية على التملق واإلشادة بما ال يستحق اإلشادة به ،من
أجل إرض��اء ما أسميناها الكوكبة .و«ارح��ل»؛ وقد رأت هذه الفئة
الضرر فيها متفشيا على نفسها وعلى من هم حولها من بقية
أبناء هذه الغابة ،تحت ظل وضع يلزمها أن تسعى جاهدة لتكون
عونا للضعيف ،حامية لحقوقه من تلك املجموعة التي سمحت
لنفسها أن تضطهد الضعفاء ،بما يخدم تطلعاتها ومصالحها.

عبدالله سالم السلوم

@alsalloumabdul
contact@abdullah.com.kw

وإن كان األمر نسبيا ،ويختلف في موازنته من فرد إلى آخر ،ومن
زمن إلى آخر ،فما الذي تبدل إذا؟ سواء شاؤوا أم أبوا ،ها هي الكويت
ت��واج��ه ع �ص��ره��ا ،وت�ش�ه��د زم �ن��ا ت�س�ج��ل ب��ه ت��راج �ع��ا ف��ي خ��دم��ات�ه��ا
وتطلعاتها وسبل إدارتها الداخلية ،بما يتجاوز املقرر في ميزانياتها.
وقد مرت عبر أزمنة كان بها املعارض في يومنا هذا حليفا للحكومة،
وأزم�ن��ة أخ��رى ك��ان بها حليف ال�ي��وم م�ع��ارض��ا ل��ذات الحكومة ،وإن
اختلفت املعايير وتبدل األشخاص ،فالقضايا واحدة ،واملشهد يعاد
تكراره ،ينتفع به من ينتفع ،ويخسر به الوطن الذي صيروه بهمجية
أفعالهم غابة يبطشون بها من غير تحكيم عقل وال منطق.
إن التباين ال��ذي تفرضه طبائع الناس وما ينطلقون منه من مبادئ
ي�ج�ع�ل�ه��م م�ن�ق�س�م�ين م��ا ب�ي�ن س�م��و أخ �ل�اق وع�ق�لان�ي��ة وم �ن �ط��ق ،وم��ا

ه��و نقيض ذل��ك تماما .فما ب�ين ح��ب وك��ره وتقدير ،ون�ك��ران وعطاء
وتقاعس ،وبذل وجحود وجود ،وبخل ووفاء وخيانة وقناعة وجشع،
يتلون الناس ويختلفون وفقا لطباعهم وشخصياتهم ،وم��ا يحكم
ض�م��ائ��ره��م .ف�ل�ي��س ل �ه��ذا ال�ت�ب��اي��ن أدن ��ى ح��ق ف��ي أن ت�س�ل��م ل��ه ال��راي��ة
للمشاركة في إدارة الوطن ،فما يجب أن يحكم هذا التباين في إدارة
هذا الوطن هو النظام السياسي .وليس العيب بالضرورة كامنا في
شخصك إن كنت فردا من تلك الكوكبة وتسببت في الفساد ،وليس
كذلك في املعارض الذي يفجر في الخصومة ،والذي لم تكن له حجة
جلية إال بعد تشخيص قضاياه ،إنما العيب في املنظومة التنفيذية -
التشريعية التي سمحت وفق قانونها ،قاصر التشريع ،للكوكبة أن
تقوم بما هو فاسد  -وفق العقل واملنطق واألعراف  -فساد قد تراه
هي بأنه يأتي بحجة املصلحة العامة ،وهذا قد يخدم قضايا ،ولكنه
في الوقت ذات��ه يضر بقضايا أكثر عمقا .منظومة ُت ّ
سهل تجييره
خدمة ملصالح ذاتية.
يتبع ..
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يقدّ م في حفلين متتاليين بمركز جابر الثقافي
حافظ الشمري

تقديرا وعرفانا لمسيرته
الموسيقية الحافلة
بالعطاء واإلبداع محليا
وعربيا ،ومن منطلق
تكريم الفنانين الكويتيين
الرواد ،يحتفي مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي في
أول أنشطته الموسيقية
للموسم الثقافي الثالث،
باألعمال والمسيرة الفنية
الحافلة للموسيقار
القدير يوسف المهنا،
وذلك بإقامة حفلين
غنائيين تحت عنوان «ألحان
يوسف المهنا -من غير
ميكروفون» ،تحييهما
فرقة المركز الموسيقية
في الثامن والتاسع على
التوالي من شهر أكتوبر
الجاري.

فرقة مركز جابر الموسيقية

«من غير ميكروفون»..
روائع ألحان يوسف المهنا

ف��ي ال�ح�ف�ل�ين امل �ق��ررة إق��ام�ت�ه�م��ا ،ت �ق��دم ف��رق��ة م��رك��ز
اً
جابر املوسيقية برنامجا حافل يتضمن مجموعة
منتقاة م��ن أع�م��ال ي��وس��ف املهنا ال�ت��ي رس�خ��ت في
ذاك ��رت �ن ��ا ،وارت �ب �ط��ت ب��أه��م م �ن��اس �ب��ات �ن��ا وأف��راح �ن��ا
ف��أص�ب�ح��ت ج � ً
�زءا م��ن ح�ي��ات�ن��ا ،وذل ��ك ف��ي أمسيتني
مميزتني يستمتع فيهما الحضور باملوسيقى كما
كانت ُتعزف ً
قديما من دون مؤثرات صوتية ،حيث
ت �ق��دم أم �س �ي��ات «م ��ن غ�ي��ر م �ي �ك��روف��ون» امل��وس�ي�ق��ى
بصورتها النقية ،من دون االستعانة بميكروفونات
أو س� �م ��اع ��ات ،ل �ك ��ي ي �ص ��ل اإلح � �س� ��اس ب ��ذب ��ذب ��ات
املوسيقى وبأصوات كورال فرقة املركز املوسيقية

إلى املستمعني على نحو مباشر وبال حواجز.

ألحان عاطفية
ويعد الفنان يوسف املهنا أح��د أعمدة التلحني في
األغ �ن �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ب�ن�ح��و ع ��ام ،ف�ق��د ق��دم
خ�ل�ال م�س�ي��رت��ه ال�ف�ن�ي��ة م�ج�م��وع��ة م��ن األل �ح��ان في
ّ
كل امل�ج��االت ،ففي األغنية العاطفية ،تغنى شقيقه
الفنان عبداملحسن املهنا بقائمة طويلة من ألحانه
ّ
أهمها «أبو قذيلة» و«اهلل َأمر» و«عوافي» و«مع ريح
الهوى مسافر» و«يا متلف الروح» وغيرها الكثير،

ّ
كما غنى له الفنان مصطفى أحمد «يا أهل اهوى»،
وال �ف �ن��ان ح �س�ين ج��اس��م «ح �ل �ف��ت ع� �م ��ري» ،وف �ن��ان
العرب محمد عبده «بعاد» ،والفنانة القديرة نجاح
س�لام «بعيد يا حبيبي» ،والفنانة نادية مصطفى
ّ
«ب� �ك ��ل ل �غ ��ات ال� �ع ��ال ��م» ،وغ ��ن ��ى ال �ف �ن ��ان ع �ب��دال �ك��ري��م
َ
عبدالقادر من أعماله  17لحنا ومنها «اهلل معاي».

البلوشي ومحمد املسباح وغيرهم ،ولقد أبدع املهنا
ف��ي ت�ل�ح�ين م�ج�م��وع��ة «س��ام��ري��ات» خ��ال��دة ّ أصبحت
ّ
ج� ً
يتجزأ م��ن ال�ت��راث املوسيقي املحلي ،ولعل
�زءا ال
ّ
من ّأهمها «ترى الليل عودني» ملصطفى أحمد و«أنا
يا خلي ما ّ
قصرت» و«أال يا عبرةّ تجري» لعائشة
املرطة و«البارحة بالليل واجهت خلي».

سامريات خالدة

«أوه يا األزرق»

لحن املهنا أعماال أخرى متعددة للفنانني في الساحة
امل �ح �ل �ي��ة ،ب�ي�ن�ه��م ع �ب��داهلل ال��روي �ش��د ون� ��وال وم�ح�م��د

وفي مجال الرياضة واألغنية الوطنية ،له أغنيات ما
زالت تتغنى بها األجيال ،مثل« :أوه يا األزرق» و«يا

بشوارب الفأر وشفاه المهرج ..هل أنت األجمل في عام 2019؟
إنجي غالي
في مجال عروض األزياء العاملية ،ال يتنافس مصممو األزياء فقط ،ولكن
كل من خبير التجميل أو «امليكب ارتيست» ومصممي االكسسوارات،
وك � ��ذا ت �س��ري �ح��ات ال �ش �ع��ر .ع ��ام  2019ش �ه��د ال �ع��دي��د م ��ن ال�ص�ي�ح��ات
واالط �ل��االت ال�غ��ري�ب��ة املتعلقة ب�ه��ذه ال�ت�ص��ام�ي��م وخ��اص��ة خ�ل�ال أس�ب��وع
املوضة في عواصم العالم الكبرى لألزياء.

رسم الفاكهة والكرتون
في بداية العام ،انتشر طالء االظفار برسومات الفاكهة ،ولم تقتصر تلك
املوضة على ذلك فقط ،وإنما امتدت إلى رسم وجوه بطريقة فن الكرتون.

التواصل االجتماعي «االنستغرام» صور متعددة للمشاهير في آسيا،
وهم يضعون رموشا مستديرة في أنوفهم على شكل شارب الفأر ثم
شوارب للشفاه.

شفاه ّ
املهرج

منذ عام  2017يالقي اهتمام كثير من النساء ،الالتي يتمتعن بالجرأة
والقوة ،وضع احمر الشفاه بطريقة «السموكي» أو ّ
املهرج أو «البلياتشو»،
كما يطلق عليه البعض ،حيث ظهر مرة اخرى في عرض أزياء الخريف
 2019لخبير التجميل العاملي  valgarlandوهو عبارة عن وضع احمر
شفاه ق��وي ال�ل��ون خ��ارج ح��دود الشفاه م��ن األع�ل��ى واالس�ف��ل م��ن خالل
استخدام فرشاة املكياج مع وضع ّ
ملمع للشفاه.

شارب الفأر

أجنحة الطيور

ظهرت منذ ع��دة سنوات موضة فصوص االن��ف ،وكانت منتشرة عند
اغلب الفتيات في سن املراهقة ،وهي عادة لدى النساء في الهند وبعض
دول آسيا ،ولكن ما انتشر أخيرا كان االغ��رب ،حيث نشرت على موقع

هي أحدث قصات الشعر ،وقد ظهرت في عروض دار جيفنشي األخيرة،
حيث أطلت العارضات بقصات شعر قصير تشبه الطيور أثناء تحليقها
في الفضاء ،وقد ابتكرها مصفف الشعر العاملي جويدو باالو.

ألولياء األمور:
نوم الطالب أقل من  7ساعات
يحرمه من التفوق
والء حافظ
أك��دت دراس ��ة ج��دي��دة ن�ش��رت ف��ي صحيفة «دي�ل��ي ميل»
البريطانية أن الطالب الذين ينامون أق��ل من  7ساعات
ليال يحصلون على درجات أقل بنسبة .50%
ووج��د الباحثون أن الحصول على  6س��اع��ات ونصف
ال�س��اع��ة م��ن ال�ن��وم ك��ل ليلة سبب ح�ص��ول ال�ط�لاب على
درج��ات تقل بنسبة  50ف��ي املئة ع��ن ال�ط�لاب ال��ذي��ن بلغ
متوسطهم ساعة واحدة أكثر كل ليلة.
وأكد فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،MIT
اً
ً
إضافيا على مدى تأثير قلة
أن النتائج تضيف دليل
ال �ن��وم ف��ي ت��رك�ي��ز ال��دم��اغ وم��دى ض ��رورة ت��أك�ي��د قيمة
النوم لنجاح الطالب .حيث وجدوا أن طالب الجامعات
ً
صباحا ،حتى لو
الذين ذهبوا إلى الفراش في الثانية
ً
حصلوا على سبع س��اع��ات م��ن ال�ن��وم ،أدوا أداء أس��وأ
في االمتحانات.
وم��ع أن ه�ن��اك أوق ��ات ن��وم مقتطعة خ�ل�ال ي��وم�ه��م .ف��إن
أداء الطالب الذين ذهبوا إلى الفراش بعد الساعة الثانية
ص �ب� ً
�اح��ا أس ��وأ ف��ي االخ �ت �ب��ارات م��ن أق��ران �ه��م ،ح�ت��ى لو
حصلوا على سبع ساعات من النوم.
وأوص��ت ال��دراس��ة ب��أن متوسط احتياج الطالب في فترة
املراهقة من النوم يبلغ من  8الى  10ساعات ،وال ينبغي
ان يقل ع��دد س��اع��ات ال�ن��وم في
ه� ��ذا ال �ع �م��ر ع ��ن  7س��اع��ات،
ب�ي�ن�م��ا ي��وص��ي ال�ب��اح�ث��ون
لطلبة ال�ج��ام�ع��ات بعدد
ساعات نوم بني  7و9
س ��اع ��ات م�ت��واص�ل��ه
ق�ب��ل منتصف
الليل.

تسريحة مستوحاة من أجنحة الطيور

متكتك» و«هيدوه» ،باإلضافة إلى األغنيات الوطنية،
م�ث��ل« :ح� ّ�ب��ي وت�ق��دي��ري ل�ه��ا» و«ص�ب��اح��ك صباحني
ي��ا دي��رة الطيبني» وأوب��ري��ت «ال�ك��وي��ت دائ� ً�م��ا» ،كذلك
ّ
ت ��رك امل �ه��ن��ا أي �ض��ا ب�ص�م��ة ف��ي ال�ت�ل�ح�ين امل �س��رح��ي،
حيث ك��ان عضوا ف��ي فرقة مسرح الخليج العربي
الذي ّ
قدم ألعمالها الكثير من األلحان ،مثل أغنيات
مسرحية «ض��اع ال��دي��ك» و«ش�ي��اط�ين ليلة الجمعة»
و«بحمدون املحطة» ،كما كانت له تجربة مع مسرح
ا ّل�ط�ف��ل ،ح�ي��ث ق��ام بتلحني مسرحية «أ ب ت» التي
أل�ف�ه��ا ف��اي��ق العبدالجليل وك��ان��ت م��ن بطولة الفنانة
هدى حسني.

والد بيونسيه مصاب بسرطان الثدي
ّ
أع� �ل ��ن وال� � ��د امل �م ��ث �ل ��ة وامل �غ �ن� ّ�ي��ة
األم� �ي ��رك � ّ�ي ��ة ب �ي��ون �س �ي��ه ،م��اث �ي��و
ن� ��ول� ��ز ،ال � � ��ذي ي �ب �ل��غ م� ��ن ال �ع �م��ر
ّ
 67ع��ام��ًا ،أن ��ه م�ص��اب ب�س��رط��ان
ال� � � �ث � � ��دي ،وف� � �ق � ��ًا مل � ��وق � ��ع metro
البريطاني.
ّ
ّ
وأك � � ��د ن ��ول ��ز أن� � ��ه س �ي �ش��رح ع��ن
�اء س �ي �ج ��ري ��ه
ح� ��ال � �ت� ��ه ف� � ��ي ل � � �ق� � � ٍ
ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج Good Morning
.America
وكانت والدة بيونسيه وزوجها
ّ
ّ
األول م��اث �ي��و ن ��ول ��ز ق ��د ت�ط��ل�ق��ا
ّ
ً
رس �م��ي��ا ف��ي ع ��ام  ،2011ب�ع��د أن
انفصال في عام  ،2009وذلك بعد
ثالثني عامًا من الزواج.
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ثقافة

فنانو الكاريكاتير في الكويت:

نواجه تحديات العصر الرقمي
عبدالوهاب العوضي:
يعاني هبوط الفكرة

محمد حنفي

رغم أن فن
الكاريكاتير في
الكويت هو األقدم
على الساحة
الخليجية ،حيث ارتبط
بالنشاط الصحافي
المبكر واحتفى
به الكثير من
المعارض الفردية
والجماعية ،وكان له
فنانوه المخضرمون
والشباب ،فإنه
يعاني الكثير من
التحديات .سبقلا
التقت رئيس جمعية
الكاريكاتير الكويتية
محمد ثالب ،والفنان
الزميل عبدالوهاب
العوضي ،والفنان بدر
بن غيث وسألتهم
عن وضع الكاريكاتير
الكويتي وما
يواجهه من تحديات.

الكاريكاتير من األعمدة الرئيسية في الصحافة العاملية ،ومادة منافسة للمقال السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،كونه فن االختصار في املساحة والفكرة وأيضا مساحة لخلق
فكرة ومادة فنية تثير املشاهد وأصحاب الشأن والسياسيني والسلطة أيضا .في زمن ازدهار الصحافة الورقية كان رموز هذا الفن في أوج إبداعهم في تلك الفترة.
مع ظهور التطور التكنولوجي الرقمي وبزوغ الصحافة اإللكترونية ،اتجه فنانو الكاريكاتير الى استخدام القلم اإللكتروني في الرسم ،هذا االمر ،وفق رأيي الخاص ،أصبح سهال
على الكثيرين ممارسته ،وأدى ذلك الى هبوط مستوى الفكرة وسطحيتها ،اضافة الى تشابه خطوط الرسم ألغلب الرسامني ،وفقدان خصوصية الخط وهوية كل منهم ،مما ادى
الى زيادة عدد الرسامني وعدم تسهيل اندماجهم في الصحافة الورقية.
وإذا نظرنا الى الفن الكاريكاتيري فإنه يعاني ،كما الفن التشكيلي ،انحدارا في املستوى الفني والتنظيمي بشكل عام ،فليست هناك أسس نقابية فنية سليمة تنظم الفنون البصرية
بشكل عام ،وليست هناك جهة حكومية (مثل املجلس الوطني للثقافة) تقوم بهذا االمر من ضوابط وفرز وأسس أكاديمية للفنون بشكل عام .هذا اإلهمال ادى إلى وجود مصاعب
لرسام الكاريكاتير وللفن التشكيلي.

بدر بن غيث:
هامش الحرية ضئيل
وضع الكاريكاتير في الكويت في ظل التقنيات الحديثة يواجه خطورة ،وال بد من تطويره للرسوم املتحركة .معظم فناني الكويت في الكويت مشغولون بالشأن
املحلي ،كما أن هناك بعض الفتور لدى الفنان ّ
تحرزا من انتقاد بعض الشخصيات العامة أو املسؤولني خوفا من املسألة القانونية ،وهو ما يقتطع من هامش الحرية
لدى رسام الكاريكاتير ،لذا من النادر أن تجد رسمة كاريكاتيرية تنتقد مسؤوال ،أيضا من أهم التحديات التي تواجه الكاريكاتير الكويتي عدم وجود صف جديد
من فناني الكاريكاتير ،ألن معظم الصحف واملواقع اإللكترونية ال تتبنى أجياال جديدة ،ورغم وجود بعض الجهود املحدودة مثل ورش العمل ،فان هناك خلال في
وجود صف شاب ممن تحت الثالثني يمارسون فن الكاريكاتير في اإلعالم الكويتي.

محمد ثالب:
جمعية الكاريكاتير تسابق التغيير
فن الكاريكاتير في الكويت له تاريخ طويل ،كانت بدايته مع املرحوم احمد محبوب العامر ثم عبدالرضا كمال وعبدالسالم مقبول ،وبعدها انتشر الكاريكاتير الكويتي حيث له
السبق في نشر الكاريكاتير السياسي في منطقة الخليج.
ويواجه الكاريكاتير اليوم تحديات كبيرة ،لذا أنشأ الشباب الكويتي «جمعية الكاريكاتير الكويتي» ،وهي جمعية مشهرة من قبل وزارة الشؤون وتضم غالبية فناني الكاريكاتير.
في العصر الحالي دخلت الكثير من عوامل التغيير والتطور على فن الكاريكاتير ،اغلب رسامي الكاريكاتير الحاليني يمارسون عملهم من خالل األجهزة اإللكترونية ،ونحن في
جمعية الكاريكاتير نقدم دورات وورش عمل ملساعدة الرسامني على إتقان التعامل مع هذه االجهزة ،كما نقدم الدعم لعمل االنيميشن (الرسوم املتحركة) ،وفي املستقبل نسعى
لعمل مجموعة من املعارض بدعم من القطاع الخاص والقطاع الحكومي ممثال باملجلس الوطني ووزارة االعالم واألندية الرياضية.

ينطلق  30أكتوبر بحضور روائيي «نوبل»

العامري :معرض كتاب
الشارقة سيكون عالميا ً

وفق المخرج التشيلي «التسعيني» جودوروفسكي

«فن التعافي»..
عالج غير نمطي لألحزان
سليمة لبال

أحمد ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب

أحمد ناصر
في ع��ام تتويج الشارقة «العاصمة العاملية
ل�ل�ك�ت��اب» ،تنطلق فعاليات ال ��دورة ال �ـ 38من
م �ع��رض ال �ش��ارق��ة ال��دول��ي ل�ل�ك�ت��اب ي ��وم 30
اك �ت��وب��ر ال� �ج ��اري ح �ت��ى  9ن��وف�م�ب��ر ،2019
بحضور روائ�ي�ين يحملون «ن��وب��ل» ل�لآداب،
وم �خ��رج�ي�ن س�ي�ن�م��ائ�ي�ين ع��امل �ي�ين ح �ص��دوا
جوائز في األوسكار.
ت�ح��ت ش�ع��ار «اف �ت��ح ك �ت��اب��ًا ..ت�ف�ت��ح أذه��ان��ًا»
تستضيف ال �ش��ارق��ة  2000دار ن�ش��ر من
 81دول��ة عربية وأجنبية في مركز إكسبو
ال �ش ��ارق ��ة ،وس �ت �ك��ون ج �م �ه��وري��ة امل�ك�س�ي��ك
ضيف شرف.
وي� � �ق � ��دم امل� � �ع � ��رض ل � �ج � �م � �ه ��وره اإلع�ل��ام� ��ي
األميركي ستيف هارفي ،والروائي التركي
الحاصل على جائزة نوبل ل�لآداب ،أوره��ان
ب��ام��وك ،وف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ي�ع��رض تجربة
امل �خ��رج ال�ه�ن��دي س��ام �ب��وران ك ��اراال غ��ول��زار
ال �ح��اص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة األوس �ك ��ار ال�ع��امل�ي��ة،
ع�ل��ى م��وس�ي�ق��ى ف�ي�ل�م��ه ال�ش�ه�ي��ر slumdog
 ،millionaireك �م��ا ي�س�ت�ض�ي��ف امل �ع��رض
الروائية الحاصلة على جائزة الرواية العاملية
(البوكر) جوخة الحارثي ،والشاعر الهندي
فيكرام سيث.
ج ��اء اإلع �ل��ان ع��ن ه ��ذه االخ �ت �ي ��ارات خ�لال
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق��دت��ه ه �ي �ئ��ة ال �ش��ارق��ة
للكتاب في مقرها بالشارقة أول من أمس،
وك�ش��ف أح�م��د ب��ن رك��اض ال�ع��ام��ري رئيس
ه �ي �ئ��ة ال� �ش ��ارق ��ة ع ��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل ال �خ��اص��ة
بالدورة الجديدة للمعرض.
وأش� ��ار إل ��ى م �ش��ارك��ة  173ك��ات�ب��ًا وروائ �ي��ًا
م ��ن  68دول � ��ة ع��رب �ي��ة وأج �ن �ب �ي��ة ،ي �ق��دم��ون
ّ
تتوزع على الفعاليات
 987فعالية متنوعة

الثقافية ،وفعاليات الطفل ،وفعاليات الطهي
ال �ت��ي ي�ح�ت�ض�ن�ه��ا رك ��ن ال �ط �ه��ي ،إل ��ى ج��ان��ب
تقديم باقة متنوعة من األعمال املسرحية،
إض��اف��ة إل ��ى ف�ع��ال�ي��ات رس��وم��ات ال�ق�ص��ص
امل� � �ص � ��ورة ،وف� �ع ��ال� �ي ��ات م �ح �ط��ة ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي.
وأضاف العامري «يستضيف املعرض لهذا
العام  88عرضًا مسرحيًا يقدمه  17ضيفًا
من  8بلدان عربية وعاملية ،أبرزها :املسرحية
الكويتية «واكاندا» ،بطولة :هنادي الكندري،
وطارق الحربي ،إلى جانب سلسلة فعاليات
ن��وع�ي��ة ت�ق��دم ل�ل�م��رة األول ��ى ،أب��رزه��ا :ع��رض
التصوير املفاهيمي ،وفعاليات عالم الدمى،
ومعرض الطباعة ثالثية األبعاد ،إضافة إلى
مختبر ميكاترونيكس».

نخبة إبداعية
وي�س�ت�ض�ي��ف امل �ع��رض ن�خ�ب��ة م��ن امل�ب��دع�ين
العرب والعامليني ،منهم :ال��روائ��ي الجزائري
واسيني األع��رج ،والشاعر والكاتب والناقد
علي الهويريني ،كما يحل على الحدث من
ال �ع ��راق ال��روائ �ي��ة وال �ص �ح��اف �ي��ة إن �ع��ام كجه
ج ��ي ،وال��روائ �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ث�ي�ن��ة ال�ع�ي�س��ى،
ترافقها الشاعرة التونسية جميلة املاجري،
وال�ش��اع��ر ال�س�ع��ودي محمد ال�س�ك��ران نجم
برنامج شاعر املليون.
وق ��ال ��ت ف��ران �س �ي �س �ك��ا إس� �ك ��وب ��ار ،س�ف�ي��رة
املكسيك لدى دولة اإلمارات ،إن االستضافة
ٌ
عظيم للمكسيك ،وخطوة مهمة في
ش��رف
تقوية العالقات الثنائية بني البلدين ،الفتة
إل��ى أن ال �ش��ارق��ة م�ه��دت ال�ط��ري��ق م��ن خ�لال
ال�ك�ت��اب للتعرف ع�ل��ى ح �ض��ارات ال�ش�ع��وب،
ّ
وتقبل اختالفاتها الثقافية بطريقة إيجابية
تعزز جوهر قيمة التسامح.

ل��م ي��رك��ن ال �ك��ات��ب وامل �خ��رج السينمائي
التشيلي ألخاندرو جودوروفسكي إلى
ال��راح��ة أب ��دا ،رغ��م ان��ه مقبل ع�ل��ى إط�ف��اء
شمعته التسعني هذا العام .فبعد فيلمه
«ش� �ع ��ر ب �ل�ا ن� �ه ��اي ��ة» ال � � ��ذي ع � ��رض ف��ي
م �ه��رج��ان ك ��ان ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ف��ي ،2016
عاد الشاعر التشيلي ،املعروف بتجديده،
الى الساحة السينمائية ،من خالل فيلم
وثائقي يحمل عنوان «فن التعافي».
ق� �ب ��ل ث �ل��اث س � �ن� ��وات س ��أل ��ت ص�ح�ي�ف��ة
ل��وف�ي�غ��ارو ال�ف��رن�س�ي��ة ،ج��ودوروف�س�ك��ي
عما اذا كان سيتقاعد قريبا عن العمل
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ،ف��أج��اب «ان �ت �ب �ه��وا ،روح��ي
ال تخشى امل ��وت ول�ك�ن��ي أع ��رف ب��أن��ه لم
يبق لي سوى القليل من الوقت ،وإلى أن
اتخطى املئة عام ،يمكنني أن انجز ثالثة
أفالم أو اربعة».
في فيلم الجديد «فن التعافي» الذي يمتد
ع�ل��ى ط ��ول س��اع��ة و 44دق �ي �ق��ة ،ي�ح��اول
ج� ��ودوروف � �س � �ك� ��ي اس� �ت� �غ�ل�ال ال �س �ل��وك
ال �ب �ش��ري ف ��ي ال� �ع�ل�اج ،ع� ��وض ال�ت�ح�ل�ي��ل
النفسي الذي لجأ اليه فرويد مستندا الى
أرضية علمية.

لغة األحالم
ك��ان ف��روي��د يوصي بعدم مل��س مرضاه،
لكن ج��ودوروف�س�ك��ي ف��ي فيلمه الجديد

مشهد من الفيلم

ي� �ش� �ج ��ع ال� � �ع �ل��اج ب ��ال� �ل� �م ��س .ل� �ق ��د ك ��ان
الفنان السريالي سلفادور دال��ي يرغب
دوم ��ا ف��ي ن�ق��ل االح�ل�ام ال��ى ال��واق��ع ،لكن
ج��ودوروف�س�ك��ي ،أح��د مؤسسي حركة
«ال� ��ذع� ��ر» رف �ق ��ة ت ��وب ��ور وأراب� � �ي � ��ل ،ي��رى
ال �ع �ك��س ،إن ��ه ي��رغ��ب دوم� ��ا ف��ي أن ي��دف��ع
الواقع الى تبني لغة االحالم.
ف�ي�ل��م ج��ودوروف �س �ك��ي ي�ش�ب�ه��ه ت�م��ام��ا،
فهو يتحدث ع��ن ح��االت ع��دة ومرضى
ي�ع��ان��ون ،وغالبا م��ا ي��أت��ون ال�ي��ه وال��دم��وع
تنهمر م��ن ع�ي��ون�ه��م ،ف�ه��ذا رج��ل يعاني
تعسف وال��ده ويسعى لالنتحار ،وه��ذه

س �ي ��دة ش ��اب ��ة ل ��م ت �ح��ب ي ��وم ��ا وال��دي �ه��ا،
وه� ��ؤالء زوج� ��ان ي��واج �ه��ان ازم� ��ة ،وه��ذا
رجل يتأتئ في نهاية عقده الرابع ،وهذه
سيدة مكسيكية انتحر زوج�ه��ا عشية
زفافهما.
في هذا الفيلم ،يحاول جودوروفسكي أن
يؤسس لفن عالج جديد بطريقة شاعرية
قوية ،مكنته من خنق كل العبرات وتهدئة
ك��ل اآلالم ف��ي ن�ف��وس ه��ؤالء االش�خ��اص
الذي كانوا يتوافدون عليه ،طلبا للراحة
النفسية والجسدية أيضا.
ط��ري �ق��ة ج��ودوروف �س �ك��ي ج�م�ي�ل��ة الن�ه��ا

متلونة وجريئة ومختلفة ع��ن اي طرق
ع�لاج أخ��رى .إنها مثله ،النها محفوفة
بالشعر وممتلئة باالبتكار؛ ففي الفيلم
يمكن أن نرى مشاهد المراة ترتدي ثوب
زف ��اف ،وه��ي ف��ي امل�ق�ب��رة تستعد لحرق
ف �س �ت��ان �ه��ا االب� �ي ��ض ف ��ي ف� ��رن خصص
ل �ح��رق ال �ج �ث��ث ،ق �ب��ل ان ت�ق�ف��ز ب�م�ن�ط��اد
ل�ت�ت�ح� ّ�رر م��ن ال �ح��داد ال ��ذي س�ك��ن قلبها
ب�ع��د ان�ت�ح��ار ع��ري�س�ه��ا .ان�ه��ا واح ��دة من
طرق العالج غير النمطية التي يقترحها
ج��ودوروف �س �ك��ي ل� ��وأد ال �ح��زن واف �س��اح
مجال اكبر للفرح في دواخلنا.

ً
سهوا»
«سقط
يختتم عروض «ليالي مسرحية كوميدية»
حافظ الشمري

مشهد من مسرحية «سقط سهوا»

أس��دل الستار على فعاليات ال��دورة الخامسة من مهرجان «ليالي
مسرحية كوميدية» ،ال��ذي نظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب على مدار عشرة أيام متتالية ،حيث اختتم املهرجان بعرض
مسرحية «سقط سهوًا».
العمل تأليف الكاتب االماراتي جاسم طحنون ،إخراج سامي بالل،
تمثيل مجموعة م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال�ش��اب��ة بينهم سليمان امل ��رزوق،
إب��راه�ي��م ب��وط�ي�ب��ان ،ع�ب��دال�ق��دوس اس�م��اع�ي��ل ،ع�ل��ي ك��ري��م ،شيرين
حجي ،هيا السعيد ،سارة ،حسن كمال.
دارت القصة حول عدد من املشكالت االجتماعية ،بينها االنفصال
بني الزوجني وتشتت األبناء عبر مواقف ومفارقات من الكوميديا،
واتسم العرض بتميز الرؤية اإلخراجية وتوافق عناصر الفرجة
املسرحية مع األداء التمثيلي ،الذي برزت منه قدرات املمثل سليمان
املرزوق.
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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

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

12,781,138

68,828,247

-0.67%

q

9,988,615

22,895,539

-0.46%

q

2,792,523

45,932,708

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

-0.18%

q

33,022

1,610,030

981.61

-0.14%

q

205,541

860.92

-0.28%

q

1,929,626

3,692,017

718.06

-1.81%

q

4,491

8,155

921.88

0.00%



-

-

937.91

-0.26%

q

112,222

524,133

992.14

-1.25%

q

734,247

1,920,667

1,296.98

-0.63%

q

6,908,637

16,919,078

975.08

-0.25%

q

1,103

2,903

912.20

-0.39%

q

935,619

16,092,511

1,052.55

-0.63%

q

1,916,630

27,600,594

516.53

0.00%



-

-

نسبة التغير

 2أكتوبر 2019

أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة قبل نهاية األسبوع على انخفاض جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث انخفض مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.6%مؤشر السوق األول بنسبة  ،0.7%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.5%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
6,119.56
القيمة املتداولة  12.8مليون د.ك من خالل تداول  69مليون سهم.
4,696.57
شهدت مؤشرات البورصة ً
أداء سلبيا وسط استمرار حالة العزوف من قبل األوساط اإلستثمارية ،وهو ما تسبب في تراجع قيم وأحجام
ع .س :عائد سعري
التداول إلى مستويات قياسية لم نراها منذ فترة طويلة .يذكر أن شبح التباطؤ اإلقتصادي بدأ يخيم على األسواق املالية مرة أخرى ،وهو
ما أفرز حالة من الحذر والترقب لدى الكثير من األوساط األستثمارية.
مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على انخفاض نسبي وذلك للجلسة الخامسة على التوالي ،دون أي نشاط ايجابي ملحوظ ،القطاع
 2أكتوبر 2019
حيث أغلق كافة أسهم مؤشر السوق األول في املنطقة الحمراء ،عدذا سهمني فقط أقفال على مكاسب هامشية.
تراجع مؤشر السوق الرئيسي مع انحسار عمليات الشراء اإلنتقائي واقتصارها على عدد محدود من أسهم املؤشر ،وفي املقابل امتدت
عمليات الضغوط البيعية إلى شريحة واسعة ،حيث شهدت العديد من األسهم تراجعات حادة خالل الجلسة ،كما أقفلت بعض األسهم
مع نهاية الجلسة عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها خالل ال  52أسبوعا املاضية.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تراجع في أداء كافة مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،تصدرها قطاع
السلع اإلستهالكية بنسبة  ،1.8%تاله قطاع اإلتصاالت بنسبة  ،1.3%ثم قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية بنسبة  0.6%لكل منهما.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  15.1% ،54.1%و 15%على التوالي.

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

5,635.90

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

1,154.27

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع البنوك وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 23.4% ،24.6% ،40.1%على التوالي.

نسبة التغير

15.0%

نشاط السوق األول

0.0%

التكﻨولوﺟيا
40.1%

54.1%

23.4%
0.0%

التﺄمﲔ
24.6%

البﻨوك
5.7%

2.8%
0.8%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.0%
5.4%

الﺼﻨاعة
املواد األساسية

2.3%

الﻨفﻂ و الغاز

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  293ألف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  55.6فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%وجاء سهم شركة اإلنماء العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  196الف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  46فلس متراجعا بنسبة  ،2.5%ثم جاء سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت
 183الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  459فلس متراجعا بنسبة .2.6%

780
823

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

852

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,270

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,018مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  647مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  495مليون د.ك.

1,595

مليون د.ك.

190

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

253

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

311

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

361

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

374

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

445

2,332

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

2,351

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

495

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

647

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,170

الﻨفﻂ و الغاز

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

198

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,711

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
شركة املبانﻲ

الﺼﻨاعة
0.7%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
441

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

0.3%

.نشاط السوق الرئيسي

البﻨوك
اﻻﺗﺼاﻻت

الرعاﻳة الﺼﺤية

1.6%

مليون د.ك.

التﺄمﲔ

السلﻊ اﻻستهالكية

15.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,170مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,711مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,351
مليون د.ك.

العقار

اﻻﺗﺼاﻻت
0.9%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.0%

458,159

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية
7.3%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  1.8مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  668فلس متراجعا بنسبة  ،0.9%وجاء سهم بنك الكويت
الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.5مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  941فلس متراجعا بنسبة ،0.3%
ثم جاء سهم بنك الخليج باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.2ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  538فلس متراجعا
بنسبة.1.1%

-0.62%

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة
0.0%

q

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,018

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,710,662,308

668.0

-0.9%

800.0

520.0

6,169,786,791

1,807,197

2,700,887

941.0

-0.3%

1,024.0

767.6

1,526,815

1,622,700

851,966,539

276.0

-1.1%

330.0

246.0

1,230,492

4,436,496

2,351,200,090

267.0

-0.7%

299.0

179.1

957,523

3,581,253

382,681,214

3102.0

-0.7%

3,500.0

2,910.0

815,328

262,415

2,332,170,151

531.0

-1.3%

603.0

435.0

700,216

1,315,685

290,727,633

266.0

-1.1%

329.8

219.2

480,579

1,798,188

823,111,737

310.0

-1.0%

385.7

245.7

476,162

1,534,419

320,416,192

221.0

-1.3%

261.0

143.8

451,536

2,037,801

90,804,014

409.0

-0.7%

890.0

360.0

318,054

784,445

1,269,840,708

720.0

0.1%

834.0

652.2

283,655

395,129

780,187,687

740.0

-0.9%

800.0

541.5

272,602

367,218

1,594,892,620

550.0

-0.4%

622.0

466.5

162,403

295,338

440,796,184

220.0

0.0%

233.0

183.5

161,351

742,880

371,170,423

246.0

-0.4%

265.0

205.0

135,183

549,445

412,022,907

770.0

0.1%

1,070.0

723.0

106,440

139,669

343,568,651

310.0

-0.6%

415.0

304.0

98,096

316,419

180,271,463

565.0

-2.3%

665.0

401.0

4,491

8,155

266,812,889

70.3

-1.8%

102.0

63.0

492

6,997

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

القطاع
)(Sector
هو مجموعة من الشركات
التي تصنف بطبيعة
متجانسة تتيح لها
االنفصال عن بقية الشركات
والمؤسسات العاملة في
االقتصاد.

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)

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,016,253

55.6

0.7%

60.8

31.1

292,532

5,261,000

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,016,253

55.6

0.7%

60.8

31.1

292,532

5,261,000

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

4,688,468

22.0

12.8%

45.9

17.0

102,285

4,494,711

شركة اإلنمــاء العقارية

21,303,717

46.0

-2.5%

49.8

29.5

195,765

4,149,345

شركة اإلنمــاء العقارية
الشركة األولى لالستثمار

21,303,717
19,110,886

46.0
29.2

-2.5%
-0.3%

49.8
43.1

29.5
28.8

195,765
118,182

4,149,345
4,073,705

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

99,056,566

459.0

-2.6%

495.0

346.0

182,737

395,551

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,671,608

406.0

-0.5%

499.0

370.0

165,706

408,874

21,234,454

26.0

-1.5%

37.8

24.0

70,035

2,690,149

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

15,184,522

50.0

6.4%

54.7

33.0

132,808

2,643,908

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

19,319,772

73.7

0.8%

108.0

25.5

125,825

1,734,186

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

9,817,035

20.6

-4.2%

32.9

19.0

33,022

1,610,030

شركة املدار للتمويل واالستثمار

24,425,144

118.0

3.5%

180.0

86.0

158,923

1,360,399

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,755,978

12.9

-1.5%

22.9

11.1

15,151

1,177,601

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
خالل  52أسبوع
أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

4,688,468

22.0

12.8%

45.9

17.0

102,285

4,494,711

شركة منشات للمشاريع العقارية

22,354,978

76.2

10.0%

120.0

64.8

0.076

1

2,234,416

12.3

8.9%

26.0

10.2

4,500

377,385

13,079,650

65.0

8.0%

81.4

51.1

336

5,650

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

15,184,522

50.0

6.4%

54.7

33.0

132,808

2,643,908

الشركة الكويتية السورية القابضة

5,562,770

33.4

6.0%

82.0

30.5

6,427

206,002

شركة الديرة القابضة
الشركة الوطنية الدولية القابضة

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

15,184,522

50.0

6.4%

54.7

33.0

132,808

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

19,319,772

73.7

0.8%

108.0

25.5

125,825

1,734,186

19,110,886

29.2

-0.3%

43.1

28.8

118,182

4,073,705

الشركة األولى لالستثمار

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

141,958,580

124.0

-0.8%

147.0

106.0

103,808

835,391

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

4,688,468

22.0

12.8%

45.9

17.0

102,285

4,494,711

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

شركة املدار للتمويل واالستثمار

24,425,144

118.0

3.5%

180.0

86.0

158,923

1,360,399
2,643,908

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة (ش.م.ع).

28,741,659

64.8

-10.0%

91.0

58.0

5

82

شركة صكوك القابضة

19,014,986

29.0

-9.4%

47.5

29.0

14,446

483,000

شركة سنام العقارية

4,406,619

33.3

-7.5%

49.5

27.9

472

14,158

شركة وربة للتأمني

12,099,788

65.0

-7.0%

84.8

56.0

26

403

يونيكاب لالستثمار و التمويل

11,065,401

43.1

-6.5%

84.5

40.1

12,024

278,460

شركة مجموعة الخصوصية القابضة

10,879,651

68.0

-6.1%

82.0

60.0

5,941

87,351

شركة أسيكو للصناعات

46,426,470

131.0

-5.8%

197.1

125.0

9,790

74,000

شركة اكتتاب القابضة

5,298,733

15.7

-5.4%

24.0

13.1

4,751

302,600

19,987,393

68.0

-5.4%

104.0

66.0

1,020

15,000

25,421,057

130.0

-5.1%

152.0

123.0

333

2,500

شركة أصول لالستثمار

13,233,255

74.0

5.7%

74.0

53.0

572

8,000

شركة دبي األولى للتطوير العقاري
شركة املدار للتمويل واالستثمار

30,855,733

32.1

4.2%

42.6

25.6

11,179

360,600

24,425,144

118.0

3.5%

180.0

86.0

158,923

1,360,399

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

شركة مبرد للنقل

9,429,366

59.0

2.6%

80.0

54.0

12,172

207,656

شركة أجيال العقارية الترفيهية

14
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القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 728,000
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بلغت  1.4مليار دينار في نهاية سبتمبر

استثمارات األجانب في البنوك
تقفز  %65خالل  9أشهر
ب �ه��ا امل �س �ت �ث �م��ر امل �ح �ل��ي ق �ب��ل األج �ن �ب��ي،
السيما اذا كانت العديد من األسهم في
محافظهم حققت مكاسب سوقية كبيرة
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ،وب��ال�ت��ال��ي ه��ي فرصة
لتبديل املركز ،بمعنى تخفيف التركز في
ب�ع��ض األس �ه��م يعتقد ان�ه��ا وص�ل��ت إل��ى
ال �ح��د األع �ل��ى واالن �ت �ق��ال ألس �ه��م ج��دي��دة
يعتقد أنها ستحقق مكاسب أعلى.

سالم عبدالغفور
أش� ��ارت أص��اب��ع االت �ه��ام ح ��ول األس �ب��اب
ال �ت��ي دف �ع��ت ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ه�ب��وط
ال� �ح ��اد ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،ق �ب��ل أن
ت��رت �ف��ع ع �ل��ى وق � ��ع امل ��راج� �ع ��ة وال �ت��رق �ي��ة
ع �ل��ى م � ��ؤش � ��ري« »S&Pو«ف��وت �س��ي» إل��ى
امل�س�ت�ث�م��ري��ن األج ��ان ��ب ،ب��اع�ت�ب��اره��م من
أط�ل�ق��وا إش ��ارة البيع وتبعهم املحليون
كنتيجة مباشرة للهجوم االرهابي على
منشآت شركة ارامكو السعودية.
واتفق عدد من قيادات قطاع االستثمار
وخ � �ب � ��راء ال � �ب ��ورص ��ة أن االس� �ت� �ث� �م ��ارات
األج�ن�ب�ي��ة س�ل�اح ذو ح��دي��ن ،ف�ك�م��ا أن�ه��ا
ت��دخ��ل س�ي��ول��ة ج��دي��دة ل�ل�س��وق وتخلق
طلبات ج��دي��دة على بعض األس �ه��م ،من
امل �م �ك��ن أي �ض ��ًا أن ت �خ ��رج وت �ت �س �ب��ب ف��ي
تراجعات قياسية للمؤشرات وألسعار
السلع.
في الوقت نفسه ،تشير آخر االحصائيات
الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة
إل ��ى أن األج ��ان ��ب ع � ��ززوا م�ل�ك�ي��ات�ه��م في
ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة وال� �ت ��ي ت �ت��رك��ز فيها
غ��ال �ب �ي��ة األم � � ��وال ،ال �ت��ي دخ �ل��ت ال�ك��وي��ت
ب�ع��د ترقيتها ع�ل��ى م��ؤش��ري «ف��وت�س��ي»
و« »S&Pم��ن  844مليون دي�ن��ار بنهاية
العام املاضي إلى  1.4مليار دينار بنهاية
ال �ش �ه ��ر امل� ��اض� ��ي ب �ن �س �ب��ة زي� � � ��ادة ،%65
وينتظر أن تصل الى مستويات قياسية
ج��دي��دة بعد االدراج على م��ؤش��ر MSCI
منتصف العام املقبل..
ف ��ي ال � �ب ��داي ��ة ،ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
إلح ��دى ال �ش��رك��ات ال�ق��اب�ض��ة امل��درج��ة أن
حجم االستثمارات األجنبية التي دخلت
بورصة الكويت ما زال��ت ال تتجاوز %7
من إجمالي القيمة السوقية للبورصة،
وب��ال �ت��ال��ي ال ي�م�ك�ن�ه��ا زع ��زع ��ة اس �ت �ق��رار
ب � ��ورص � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ،ل �ك �ن �ه��ا ق � ��د ت �ع �ط��ي
إش � � ��ارات اي �ج��اب �ي��ة او س �ل �ب �ي��ة ي�ت�ب�ع�ه��ا
املستمر املحلي والخليجي.
ون ��وه ال ��ى أن اس �ت �ث �م��ارات األج��ان��ب في
غ��ال �ب �ي �ت �ه��ا اس� �ت� �ث� �م ��ارات ط��وي �ل��ة اآلج ��ل
ت �س �ت �ه��دف أس �ه �م��ا ق �ي ��ادي ��ة م �ع �ي �ن��ة ف��ي
م� �ق ��دم� �ت� �ه ��ا ال� � �ب� � �ن � ��وك ،وع � � � ��دد آخ � � ��ر م��ن
األسهم املدرجة على املؤشرات العاملية،
وت �س �ت �ه��دف ف ��ي امل �ق ��ام األول ال�ح�ص��ول
ً
على توزيعات جيدة ،فضال عن املكاسب
ال�س��وق�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة للسهم ،مبينة أنهم
ال ي �ش �ت��رون إال ب �ن ��اء ع �ل��ى اس �ت �ش��ارات
ودراس � ��ات معمقة ع��ن ال �س��وق وال�س�ه��م،
وم��ن خ�لال وم��ؤس�س��ات محلية تتعاون
م�ع�ه��م ف��ي ان �ت �ق��اء األس �ه��م ،وب��ال �ت��ال��ي ال
يفرطون فيها بسهولة.
ون��وه ال��ى أن ال�ت��راج��ع األخ�ي��ر للبورصة
وإن ك ��ان األج��ان��ب م��ن أط�ل�ق��وا ش��رارت��ه،
ف��إن��ه س �ل��وك م�ع�ت��اد ع�ن��د ك��ل أزم ��ة يقوم

ال تتجاوز %7
من القيمة السوقية
للبورصة ..ال يمكنها زعزعة
السوق لكنها
قد تعطي إشارات

التحرك الجماعي
وق��ال الرئيس التنفيذي لالستثمار في
إح��دى الشركات املدرجة ان املستثمرين
األج ��ان ��ب ل �ي �س��وا ك �ت �ل��ة واح� � ��دة ت�ت�ح��رك
ب �ش �ك��ل ج� �م ��اع ��ي ،خ �ص��وص��ًا امل �ت��اب �ع�ين
ل �ل �م��ؤش��رات ال �ع��امل �ي��ة ،ف�ه��ي اس�ت�ث�م��ارات
م��ؤس �س �ي��ة ت �ن �ق �س��م ل �ص �ن��ادي��ق س�ل�ب�ي��ة
تتبع امل��ؤش��ر وت�ل�ت��زم بالنسب امل�ح��ددة
لها ،وه��ي استثمارات طويلة األج��ل ،أم
الصناديق االيجابية ،فهي دائمة التحرك
وفقًا للفرص االستثمارية املتاحة ،وهم
م��ن ي �ش �ت��رون ق�ب��ل االدراج ع�ل��ى امل��ؤش��ر
ويبيعون على الصناديق السلبية عقب
االدراج ويدخلون ويخرجون على أسهم
املؤشر.
وأوض��ح أن الغلبة في تلك االستثمارات
للصناديق السلبية ،وال�ت��ي ال تتخارج
من األسهم املحددة لها من قبل املؤشرات
العاملية ،إال في حالة تخفيض السوق من
سوق أعلى إلى سوق أقل ،وهذا بالنسبة
للكويت مستبعد تمامًا ،بل على العكس
ف � ��اآلم � ��ال م �ع �ل �ق��ة ع �ل ��ى ت ��رق �ي ��ة ب ��ورص ��ة
الكويت ملصاف األسواق املتقدمة.
وب�ّي نّ�� أن ح� ��االت ال� �خ ��روج امل�ح�ت�م�ل��ة قد

غالبيتها الساحقة
استثمارات مؤسسية تتبع
مؤشرات عالمية وملتزمة
بنسب تركز محددة
الخروج والدخول سمة
مشتركة لكل
المستثمرين ..من حقهم
االستفادة بالفرص البديلة
المخاطر فقط حال تخفيض
تصنيف البورصة ..وهذا بات
مستبعداً تماماً

التغيير في ملكيات األجانب في البنوك المحلية
خالل  9أشهر
البنك

نسبة الملكية
في 26
ديسمبر2018

القيمة
السوقية
بالمليون
دينار

نسبة
الملكية في
 25سبتمبر
2019

القيمة
السوقية
بالمليون
دينار

الوطني

%10.3

534

%14.57

883

الخليج

%3.4

27.1

%11.47

91.9

التجاري

%0.21

1.9

%0.39

3.8

األهلي

%0.1

0.477

%0.12

0.585

المتحد

%0.32

1.8

%0.72

4.2

KIB

% 7.14

19.5

% 4.72

12.1

برقان

%1.72

11.9

%4.79

38.9

بيتك

%5.35

205.9

%7.68

370

بوبيان

%2.53

34.5

%3.55

55.4

وربة

%2.39

7.5

%3.11

11.4

اإلجمالي

8445

1471

ت �ج��ري ب�ش�ك��ل ف� ��ردي ،ب�م�ع�ن��ى ف��ي ح��ال��ة
م��راج �ع��ة األس� �ه ��م امل ��درج ��ة م ��ن ب��ورص��ة
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى امل��ؤش��ر ال�ع��امل��ي ق��د تجري
زي� � ��ادة وزن � ��ه أو ت�خ�ف�ي�ض��ه أو خ��روج��ه
كليًا ،وبالتالي تقوم الصناديق السلبية
بإعادة بناء مركزها وفقًا لتلك التطورات.
ولفت إل��ى أن املستثمر األجنبي عندما
ي �ت �خ��ذ ق � ��رار ال� �ت� �خ ��ارج م ��ن س �ه��م ي �ق��وم
بالبيع بأي سعر ،مهما كان السهم واعدًا
وأي��ًا ك��ان��ت ال �ظ��روف ،فهو مرتبط بقرار
امل ��ؤش ��ر ال � ��ذي ي �ت �ب �ع��ه ،وه �ن��ا ق ��د يخلق
ذلك فرصًا استثمارية واعدة للمستثمر
املحلي.

تنوع صحي
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م��دي��ر ت�ن�ف�ي��ذي إلدارة
األص � � � ��ول ف� ��ي ش� ��رك� ��ة اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة إن
دخول املستثمر األجنبي في البورصة
خلق تنوعًا صحيًا في بورصة الكويت
م��ا ب�ي�ن امل�س�ت�ث�م��ر امل �ح �ل��ي وال�خ�ل�ي�ج��ي
واألج � �ن � �ب� ��ي ،وإن ك ��ان ��ت ال �غ �ل �ب��ة ت�ظ��ل
ل �ل �م �س �ت �ث �م ��ر امل � �ح � �ل� ��ي ،ك � �م� ��ا أن ن �م��ط
السوق قد شهد تغييرات جذرية خالل
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ب��ال�ت�ح��ول م��ن س��وق
فردية الى سوق مؤسساتية.
وأكد أن هروب املستثمرين من سوق ما
يرتبط بالوضع االقتصادي والسياسي
للدولة ،والكويت تنعم باستقرار واضح
على الصعيدين االقتصادي والسياسي،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ب ��ورص� �ت� �ن ��ا م ��رش� �ح ��ة أك �ث��ر
م ��ن غ �ي��ره��ا ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن اي �ج��اب �ي��ات
االس �ت �ث �م��ارات األج �ن �ب �ي��ة ،الف �ت��ًا إل ��ى ان
املحفظة الوطنية قد تلعب دورًا في حفظ
ت � ��وازن ال �س ��وق ح ��ال ت �ع��رض ال �ب��ورص��ة
للجانب السلبي.

سالح ذو حدين
ول� � �ف � ��ت ن � ��ائ � ��ب ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
لالستثمار املالي في شركة استثمارية
إل��ى أن االس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة س�لاح
ذو ح��دي��ن ،ف�ه��ي ت�ص�ن��ف ك��اس�ت�ث�م��ارات
ش �ب��ه س��اخ �ن��ة ،وي �ج��ب أن ي�ع�ل��م جميع
امل �س �ت �ث �م��ري��ن أن �ه��ا ك �م��ا ت��دخ��ل س�ي��ول��ة
ج ��دي ��دة ل �ل �س��وق وت ��زي ��د ال �ط �ل ��ب ع�ل��ى
األسهم يمكن أن تخرج وتزيد العرض
منها ،ولكن علينا تقبل ه��ذا ،ال سيما
إذا كانت سوقنا مؤهلة أكثر من غيرها
في املنطقة لالستفادة من االيجابيات
بشكل أكبر.
وب نّ�ّي� أن األج��ان��ب عندما دخ�ل��وا السوق
الكويتية كانت أسعار السلع لدينا مغرية
أك �ث��ر ب �ك �ث �ي��رم��ن ن �ظ �ي��رات �ه��ا ف ��ي أس� ��واق
املنطقة ،وبالتالي عندما ترتفع األسعار
يصبح من حقها كباقي املستثمرين في
السوق البحث عن الفرص البديلة ،سواء
ف��ي ن �ف��س ال �س��وق أو ف��ي أس � ��واق اخ��رى
وفقًا الستراتيجيتها االستثمارية.

جار ٍ تحديد األسهم المستهدفة

«كميفك» تجتاز االختبارات النهائية
لصانع السوق

تامر حماد
ً
ك� �ش� �ف ��ت م� � �ص � ��ادر م �ط �ل �ع��ة ال � �ن � �ق� ��اب أن ك �ل ��ا م��ن
ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،ب��اع �ت �ب��اره ق��ائ �دًا للبنوك
التقليدية املحلية ف��ي إق ��راض م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية ،انتهى من توزيع الحصص على البنوك
التقليدية ،ب�ع��د أن ج��رى تخصيص  200مليون
دينار للبنوك التقليدية في تمويل املؤسسة ،في
م��ا أن�ج��ز ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي (ب�ي�ت��ك) ،القائد
للبنوك اإلسالمية ،توزيع الحصص على البنوك
اإلس�لام �ي��ة ال�ب��ال��غ إج�م��ال�ي�ه��ا  150م�ل�ي��ون دي�ن��ار،
مؤكدة االنتهاء من جميع اإلج��راءات والترتيبات
ال �خ��اص��ة ب �ه��ذا ال �ت �م��وي��ل ،ال � ��ذي س �ي �ك��ون مل� ��دة 5
سنوات.
وأف � ��ادت امل �ص ��ادر أن ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال��رق��اب �ي��ة لبنك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ت �س �م��ح ل �ل �ب �ن��وك ب� ��أال ي �ت �ج��اوز
ت ��رك ��زه ��ا االئ� �ت� �م ��ان ��ي  15ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن ال �ق��اع��دة
الرأسمالية للبنك التي تتضمن رأسماله ،وأرباحه
امل�ح�ت�ج��زة ،ورأس �م��ال��ه امل �س��ان��د ،بينما ال يسمح
رقابيًا برفع سقف التركز إال في ح��االت تمويلية
تخدم االقتصاد الوطني ،وملشاريع تتمتع بهيكل
تمويلي مثالي تعزز جدواها.
وأوضحت أن تعليمات جديدة تقضي باستثناء
بعض البنوك من نسبة الحد األعلى املسموح لها
بالتركز على القطاع النفطي الحكومي ،وإقراض
مؤسساته ،مبينة أن هذا التعديل سيرفع من قدرة
البنوك املحلية على مقابلة الطلبات االئتمانية.

 200مليون دينار من
«التقليدية» و150
مليونا ً من «اإلسالمية»
وأوضحت املصادر أن التمويل ملؤسسة البترول
سيكون ملشاريع املؤسسة االستثمارية ،مضيفة
أن آلية التمويل لدى مؤسسة البترول  30في املئة
ً
ً
تمويال ذاتيًا و 70في املئة تمويال خارجيًا ،خاصة
أن مشاريع املؤسسة تشمل العديد من املشاريع
داخ� ��ل ال �ك��وي��ت وخ ��ارج �ه ��ا ،وف �ق��ا الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ط �م��وح��ة ت �ض �م��ن ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى م �ك��ان��ة ال ��دول ��ة
النفطية في األسواق العاملية.
وأك � ��دت امل �ص ��ادر أن م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
كانت قد أعدت دراسة بالتعاون مع مستشار مالي
متخصص ،أوضحت أن الهيكل التمويلي األمثل
للمؤسسة يلبي احتياجاتها التمويلية من دون
ال�ل�ج��وء إل ��ى تسييل م�ح��اف�ظ�ه��ا امل��ال�ي��ة ب��ال�ك��ام��ل،
م��ن حيث تأثيره على بيانات التدفقات النقدية
ل �ل �م��ؤس �س��ة ،وك ��ذل ��ك ق� ��درة امل��ؤس �س��ة ع �ل��ى خ��دم��ة
ال��دي��ن ،وم��دى جاذبية هيكلها التمويلي للبنوك
املمولة لتمثل نسبة التمويل الذاتي إلى االقتراض
 70في املئة إلى  80في املئة.

أحالت الشق الجنائي إلى «الهيئة»

البورصة توقف سهمي
«ياكو» و«اإلثمار» لمدة سنة
أع�ل�ن��ت ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت م�ج�م��وع��ة ق � ��رارات تأديبية
صادرة عن لجنة النظر في املخالفات بحق الشركات
امل�خ��ال�ف��ة ،حيث اوق�ف��ت ت ��داول اس�ه��م ك��ل م��ن شركتي
ي��اك��و الطبية ،واالث �م��ار القابضة مل��دة سنة وأح��ال��ت
الشق الجزائي الى هيئة أسواق املال.
واص� � � � � � ��درت  9ق� � � � � � ��رارات ش� �م� �ل ��ت ك �ل ��ا م� � ��ن ش� ��رك� ��ات
ال �ت �ج��ارة واالس �ت �ث �م��ار ال �ع �ق��اري ،ال �ك��وت ل�ل�م�ش��اري��ع
ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة ،ال �خ �ل �ي �ج �ي ��ة امل � �غ� ��ارب � �ي� ��ة ال� �ق ��اب� �ض ��ة،
التسهيالت ال�ت�ج��اري��ة ،تصنيف وتحصيل االم ��وال،
ال �ت �ق��دم ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي،امل�ص��ال��ح ال �ع �ق��اري��ة ،الشعيبة
الصناعية،ومشاريع الكويت القابضة ،وذلك بالتنبيه
ل�ع��دم ت �ك��رار م�خ��ال�ف��ات ت��وزع��ت ب�ين ق��واع��د االف�ص��اح
وال� �ت ��زام ��ات ال �ش��رك��ات امل ��درج ��ة ف ��ي ال �س ��وق االول� ��ى،

نبهت  9شركات وأنذرت
واحدة
واستحقاقات االسهم ،والبيانات املالية السنوية.
كما انذرت لجنة النظر في املخالفات ،الشركة االولى
للوساطة املالية بسبب مخالفتها بنودا من الكتاب
ال � �ح ��ادي ع �ش��ر «ال �ت �ع��ام��ل ف ��ي االوراق امل ��ال �ي ��ة» م��ن
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق املال ،ومادتني
من كتاب قواعد البورصة.

استثمرتا  2.4مليار دوالر في «آر تي إنفست»

روسيا :الكويت والسعودية تشاركان
في توليد الكهرباء من النفايات
حسام علم الدين
قالت وكالة بلومبيرغ إنه بعد عقود من إلقاء القمامة
ف ��ي روس� �ي ��ا ف ��ي م �ك �ب��ات ض �خ �م��ة ،وض �ع��ت م��وس�ك��و
برنامجًا ملدة  5سنوات ملعالجتها وتوليد الكهرباء
ع�ب��ره��ا ،ب�م�ش��ارك��ة م��ن ص�ن��دوق��ي ال �ث��روة السياديني
السعودي والكويتي.
واستحوذ صندوقا الثروة السعودي والكويتي في
وقت سابق من هذا العام على حصة تبلغ  5في املئة،
بقيمة  151مليار روب��ل ( 2.4ميار دوالر) ،من شركة
«آر تي إنفست» لتوليد الكهرباء من ح��رق النفايات
عبر  4محطات قرب موسكو .فيما يمتلك بنك التنمية
الحكومي الروسي حصة  10في املئة من املصانع التي
يمكنها معالجة  2.8مليون طن سنويا من النفايات.

من جهته ،قال أن��دري شيبيلوف ،الرئيس التنفيذي
في «آر تي إنفست» :إنها الجولة األولى من استثمارات
امل �ش��روع وال �ت��ي يمكن زي��ادت �ه��ا ،ل��دي�ن��ا اه�ت�م��ام ج��اد
باملستثمرين النهم سيحصلون على رب��ح ثابت من
املشروع بنسبة  12في املئة خالل  15عامًا.
وأصبحت القمامة قضية سياسية حساسة بالنسبة
إلى الرئيس فالديمير بوتني ،وكانت القضية من بني
القضايا الرئيسية التي اث�ي��رت ف��ي مؤتمر االتصال
السنوي في يونيو في موسكو.
واحتج نشطاء في  26منطقة روسية على خطط نقل
نفايات موسكو إلى مناطقهم في وقت سابق من هذا
العام ،كما أثار مشروع بناء مصانع معالجة القمامة
الغ �ل�اق امل �ك �ب��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م �ع��ارض��ة ق��وي��ة م��ن قبل
سكان املناطق املختلفة القلقني من التلوث.

إفصاحات

سالم محمد
اج �ت��ازت ش��رك��ة «ك�م�ي�ف��ك» ،أول ش��رك��ة تحصل على
رخصة صانع سوق في بورصة الكويت ،االختبارات
النهائية لشركة البورصة لتصبح جاهزة ملباشرة
الدور في أقرب وقت ممكن.
وق��ال��ت م�ص��ادر مطلعة إن ش��رك��ة «كميفك» ت��درس
حاليًا األوراق املالية املستهدفة ،بما يتناسب مع
استراتيجيتها ،وبعد تحديد األسهم تقوم بتوقع
عقد مع شركة البورصة لبدء ممارسة دور صانع
السوق ،علمًا أن كل صانع س��وق ال يحق له تقديم
الخدمة ألكثر من  25سهمًا ،فيما يحق لكل شركة أن
تتعاقد مع  5صناع سوق بحد أقصى.
وأضافت ان نظام صانع السوق في حال دخوله حيز
التنفيذ سيصبح رك�ن��ًا أساسيًا يسهم ف��ي تنويع
خيارات االستثمار ،ويعالج العيوب التي سيطرت
على السوق في ما سبق من تداوالت فردية تعتمد
على اإلش��اع��ات وامل�ض��ارب��ات غير امل�ب��ررة ،ويساهم
في جذب املزيد من االستثمارات املؤسسية املحلية
واألجنبية ،كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع،
وهي إحدى أهم وظائف أسواق املال.
على صعيد متصل ،تساءلت مصادر استثمارية..
مل��اذا ال ت�ك��رر هيئة االس�ت�ث�م��ار تجربتها الناجحة
في املساهمة بصناديق استثمارية ،وإسناد إدارة
املحفظة الوطنية إل��ى ش��رك��ات م�خ�ت��ارة م��ع نشاط
صانع السوق؟
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ن �ج��اح ص��ان��ع ال �س��وق يتطلب

«الوطني» و«بيتك» ينجزان توزيع
حصص البنوك في تمويل «البترول»

«الصناعات» :موافقة على نشرة اكتتاب سندات
أعلنت شركة الصناعات الوطنية القابضة عن حصولها على موافقة هيئة أس��واق امل��ال على نشرة
االك�ت�ت��اب ال�خ��اص إلص ��دار س�ن��دات دي��ن ،وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي اف�ص��اح على م��وق��ع ال�ب��ورص��ة ام��س ،إن
السندات بقيمة اسمية ال تتجاوز  30مليون دينار.

«أعيان» :أرباح من بيع عقار
أعلنت شركة أع�ي��ان ل�لإج��ارة واالستثمار ع��ن تحقيق أرب��اح بقيمة  40أل��ف دي�ن��ار م��ن بيع عقار في
منطقة الشويخ الصناعية والخاص بشركة توزان القابضة التابعة للمجموعة واململوكة لها بالكامل.
وقالت «أعيان» على موقع البورصة امس ،إن العقار تم بيعه بقيمة إجمالية تبلغ  490ألف دينار.

«منشآت» :حكم لمصلحة منظمة المدن العربية
صانع السوق ركن أساسي في تنويع خيارات االستثمار

دخ ��ول امل��ؤس�س��ات الحكومية ال�ك�ب��رى ع�ل��ى ال�خ��ط،
ف��ي مقدمتها هيئة االس�ت�ث�م��ار وامل��ؤس �س��ة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات ،س ��واء ع�ب��ر أذرع �ه �م��ا االس�ت�ث�م��اري��ة أو
م��ن خ�ل�ال ش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار ال �ت��ي ت��دي��ر محافظ
استثمارية لها للعب دور صانع سوق.
وذك� ��رت أن ال�ح�ك��وم��ة ي�ج��ب أن ي �ك��ون ل�ه��ا دور في

دعم البورصة باعتبارها م��رآة االقتصاد الوطني،
م��ن خ�لال األط��ر االستثمارية التي تضمن تحقيق
مكاسب للمال العام ،كما فعلت من خ�لال املحفظة
الوطنية ،والتي لم يستغل منها سوى  500مليون
دينار ،علمًا أن السقف املرصود كان نحو  1.5مليار
دينار.

أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية عن صدور حكم ملصلحة منظمة املدن العقارية في دعوى
«إل ��زام ب��رد مبلغ مساهمة واألرب� ��اح ال�ع��ائ��دة م��ن االس�ت�ث�م��ار» .وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ب�ي��ان على موقع
البورصة امس ،إن هيئة التحكيم القضائي (الدائرة الثانية) ،حكمت بأغلبية اآلراء بإلزام «منشآت»
برد مبلغ املساهمة في مشروع برج القبلة ( أ ) باملدينة املنورة وقدره مليون دوالر لـ«املدن العربية».
ُ
كما حكمت الهيئة على «منشآت» بسداد األرب��اح العائدة من االستثمار املشار إليه بنسبة  %15مع
التعويض املؤقت وقدره  5001دينار .وأوضحت الشركة انها ستقوم بدراسة آثار الحكم ومن ثم اتخاذ
االجراءات الالزمة للطعن عليه.
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جاء في المركز  56عالمياً على مؤشر «هينلي»

للمحافظة على عمالئها المتميزين

تنافس محتدم بين البنوك في تقديم
«القروض الحسنة»
تامر حماد
ف ��ي ظ ��ل اح� �ت ��دام امل �ن��اف �س��ة ب�ي�ن ال �ب �ن��وك،
ورغبة كل منها في االحتفاظ بعمالئها
وج � � � � ��ذب ع � � �م �ل��اء ج � � � � ��دد ،ب � � � � ��دأت ب �ع��ض
امل � �ص� ��ارف ،ت �ق �ل �ي��دي��ة وإس�ل�ام� �ي ��ة ،زي� ��ادة
تقديم قروض حسنة للعمالء الكويتيني
املميزين لديها ،تصل إلى  15ألف دينار
من دون فوائد ،وملرة واحدة.
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر م �ت��اب �ع��ة إن � ��ه ب� �ع ��د ان
ل �ج��أت ب �ن��وك خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة إل��ى
ت �ق��دي��م ق� � ��روض ب�ل�ا ف ��وائ ��د ل �ل �م��واط �ن�ين
م �م��ن ي �ح��ول��ون روات� �ب� �ه ��م إل �ي �ه��ا ،ض�م��ن
ع��روض تسويقية سعيًا إل��ى استقطاب
عمالء جدد ،لوحظ موجة لنقل مواطنني
ح �س��اب��ات �ه��م م ��ن ب �ن��وك ال ت �ق��دم ال �ق��رض
الحسن إل��ى بنوك أخ��رى تقدمه ،م��ا حدا
ب�ع��ض امل �ص��ارف إل��ى ت�ق��دي��م ق ��روض بال
ف��وائ��د ل�ع��دد م��ن ال�ع�م�لاء ل��دي�ه��ا ،لضمان
االح �ت �ف��اظ ب �ه��م ،وع� ��دم اس�ت�ق�ط��اب�ه��م من
بنوك أخرى.
وقالت املصادر إن شروط الحصول على
ال �ق ��رض ال �ح �س��ن ت�ت�ع�ل��ق ب�ح�ج��م ال��رات��ب
واملبلغ املودع في حساب العميل ،إضافة

¶ القرض لمرة واحدة ويصل
إلى  15ألف دينار للعميل
¶ قيمة الفائدة تعوضها عموالت
العمليات والبطاقات
¶ البنوك واثقة بأن العميل سيعود
لالقتراض بفوائد بعد سداد قرضه
إل� ��ى دراس� � ��ة ت ��اري ��خ ال �ع �م �ي��ل االئ �ت �م��ان��ي
بعناية لضمان عدم تعثره.
واكدت مصادر مصرفية أن البنوك تعمل
على تعويض مبلغ الفائدة ال��ذي تفقده
ع�ل��ى ال �ق��رض ال�ح�س��ن ،وال �ب��ال��غ ب�ين 500
و 700دينار ،عبر العموالت على عمليات
العميل املصرفية مثل بطاقات االئتمان،
إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ض � �م� ��ان «وف � � � � ��اء» ال �ع �م �ي��ل
ل�ب�ن�ك��ه  -ح�س��ب وص ��ف أح ��د امل�ص��رف�ي�ين،
كما أن البنوك واثقة ب��أن ه��ؤالء العمالء
س �ي �ع��ودون ل�ل�اق �ت��راض ح�ت�م��ًا ،وب�ف��ائ��دة
هذه املرة ،بعد سدادهم القرض الحسن.
وأوض � �ح� ��ت أن ال� �ق ��رض ال �ح �س��ن ي�ش�م��ل

املوظفني الكويتيني ممن أتموا  21عامًا
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي وك��ذل��ك
العاملني في القطاع األه�ل��ي ،إضافة إلى
امل�ت�ق��اع��دي��ن ،ع�ل��ى أن ي �ك��ون ه ��ذا ال�ق��رض
األول ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ه��م ،ب�م�ع�ن��ى أال ي�ك��ون
املتقدم قد حصل على قرض حسن سابق،
مشيرين إلى أن فترة سداد القرض تصل
إلى  3سنوات.
وذك � ��رت امل� �ص ��ادر ان ال �ق��رض ال �ح �س��ن ال
ت��وج��د ل��ه تعليمات معينة مفروضة من
بنك الكويت املركزي ،لكن يتم منحه وفقا
لسياسة ك��ل ب�ن��ك ،وي��دخ��ل ك�ق��رض تحت
االل�ت��زام��ات املصرفية تجاه بنك الكويت

املركزي والساي نت.
وأف � ��ادت ب ��ان أح ��د ال �ب �ن��وك اإلس�ل�ام �ي��ة ال
ي�م�ن��ح ه ��ذا ال �ق ��رض ،ن �ظ �رًا ل��رف��ض هيئة
ال��رق��اب��ة الشرعية ل��دي��ه ،بحجة أن��ه يجب
أن ال ي�ك��ون ال �ق��رض م�ش��روط��ًا ،وم��ن حق
ج�م�ي��ع ع�م�لاء ال�ب�ن��ك ال�ح�ص��ول ع�ل�ي��ه من
دون تفرقة بني عميل وآخر.

تصدر منتجاتها إلى كل دول العالم في المستقبل

الروضان :نتطلع إلى منطقة
صناعية وتجارية كويتية – تركية
ب �ح��ث وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة وزي ��ر
الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان
مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي
مصطفى وران��ك اقامة مشاريع صناعية
مشتركة بني البلدين.
ووصف الروضان ،في اجتماع ضم وفدي
ال �ب �ل��دي��ن ،ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي جميع
امل �ج ��االت «ب��امل�ت�ي�ن��ة وامل �ت �م �ي��زة» ،بفضل
ال��زي��ارات املتبادلة على مستوى القيادة
وامل �س��ؤول�ين .وق��ال ان نقل التكنولوجيا
ال �ت��رك �ي��ة ال� ��ى ال �ك��وي��ت ي �ح �ت��اج ال ��دراس ��ة
والتخطيط ،متطلعا ال��ى تعزيز التعاون
الصناعي بني البلدين في ايجاد منطقة
ص �ن��اع �ي��ة وت �ج��اري��ة ت �ب��دأ ف ��ي ال�ت�ص��دي��ر
ل�ك��ل دول ال �ع��ال��م ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل .واوض ��ح
ان ال��زي��ارة تتضمن االط�لاع على العرض
امل � �ق ��دم م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة ،وع �ل��ى
ضوئها ي�ج��ري ال�ب��دء بالعمل م��ع جميع
امل� ��ؤس � �س� ��ات ،الف� �ت ��ا ال � ��ى اج� � � ��راء ال �ف��ري��ق
ال�ف�ن��ي ب ��ال ��وزارة عملية ب�ح��ث ك��ام�ل��ة عن
الصناعات التركية.
واشار الى االستثمار في مجالي صناعة
ال �ب �ت ��روك �ي �م ��اوي ��ات وص� �ن ��اع ��ة االدوي � � ��ة،
اللتني من املمكن ان يثمر التعاون فيهما
تغطية احتياجات الكويت واملنطقة من
االدوي� � � ��ة .وذك � ��ر ال� ��روض� ��ان ان امل �ش��اري��ع
ال�ص�ن��اع�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت�م��ر ب�م��راح��ل
عدة ،منها ايجاد بنية تحتية واالستفادة
م��ن ال�ب�ع��د ال�ج�غ��راف��ي ،الف�ت��ا ال��ى الحاجة
لخبرات الشركات التركية إلجراء املعايير
وامل �ق��اي �ي��س وإع � ��داد وت�ش�غ�ي��ل األراض � ��ي.

الروضان يلتقي وزير الصناعة التركي بحضور عبدالكريم تقي

واعتبر ان اي منتج بالكويت يكون منتجا
خليجيا لوجود اتفاقية مجلس التعاون
الخليجي ،ويمتلك ميزة تنافسية ،مشيدا
بأداء الشركات التركية التي تنفذ مشاريع
بالكويت ،منها مطار الكويت الدولي.
واوضح ان تركيا تستضيف أكثر عدد من
شركات القطاع الخاص الكويتي بمنطقة
الشرق األوسط ،مما يؤكد الثقة والتعاون
على الصعيدين ال��رس�م��ي وال �خ��اص بني
البلدين.
م��ن ج��ان �ب��ه ،اش ��اد وران� ��ك ب��ال��دور الكبير
ال � ��ذي ت ��ؤدي ��ه ال �ك ��وي ��ت ق� �ي ��ادة وح �ك��وم��ة
وش�ع�ب��ا ف��ي اح�ل�ال االس �ت �ق��رار باملنطقة،

خ�ص��وص��ا ف��ي ق�ض��اي��ا ف�ل�س�ط�ين وال�ي�م��ن
وح��ل االزم��ة الخليجية ،معربا ع��ن تطلع
ب �ل ��اده ال � ��ى ت �ع ��زي ��ز وت� �ط ��وي ��ر ال �ع�ل�اق ��ات
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة م � ��ع ال� �ك ��وي ��ت
ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور  55ع��ام��ا ع�ل��ى تأسيس
العالقات الدبلوماسية.
واك��د اهمية تقاسم ال�ت�ج��ارب الصناعية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وع�ق��د االج�ت�م��اع��ات الفنية،
الفتا الى وج��ود فرص كبيرة لالستثمار
بني تركيا والكويت.
واس � �ت � �ع ��رض ت� �ج ��رب ��ة ب� �ل ��اده ف� ��ي م �ج��ال
امل �ن��اط��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة ،وال� �ت ��ي ت �ع ��ود ال��ى
عام  ،1960مبديا استعداد تركيا إلنشاء

م�ن��اط��ق صناعية ب��ال�ك��وي��ت .واك ��د اهمية
اق��ام��ة اس �ت �ث �م��ارات م�ش�ت��رك��ة ف��ي صناعة
ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات ،م �ث �م �ن��ا اس �ت �ث �م��ار
امل��واط �ن�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي م �ج��ال ال�ع�ق��ار
ب �ت��رك �ي��ا .واش � � ��ار ال � ��ى ال �ن �ج ��اح ��ات ال �ت��ي
تحققت ف��ي م�ج��ال ال�ص�ن��اع��ات الدفاعية
ال �ت��رك �ي��ة ،خ �ص��وص��ا ال �ط ��ائ ��رات امل�س�ي��رة
ب � ��األع � ��وام االخ� � �ي � ��رة ،داع � �ي ��ا ال � ��ى ت �ع��زي��ز
ال �ت �ع��اون ال��دف��اع��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن .وش�ه��د
ال��روض��ان وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه عرضا حول
املناطق الصناعية التركية ،والتي تنتشر
في مدن تركية عدة ،منها أنقرة وبورصة
وقوجة ايلي وأضنة( .كونا)

في ندوة ناقشت مشاريع «العام» و«الخاص»

 KPMGتسلط الضوء على تحديات
وحلول للبنية التحتية في الكويت
هبة حماد
ن�ظ�م��ت ش��رك��ة ك ��ي ب ��ي إم ج ��ي KPMG
ن � ��دوة ح� ��ول االت� �ج ��اه ��ات ال �ن��اش �ئ��ة في
ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي ��ة ،ل �ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء
ع�ل��ى ال �ف��رص ال�ح��ال�ي��ة وس �ب��ل معالجة
التحديات التي تواجه ه��ذا القطاع في
ال�ك��وي��ت .وض�م��ت ال �ن��دوة أك�ث��ر م��ن مئة
ضيف ،من بينهم قيادات في الصناعة
من الجهات الحكومية وكبرى الشركات
امل�ح�ل�ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة وق�ط��اع
البنوك والتمويل.
حضر الندوة خبراء مخضرمون عامليًا
ف ��ي م� �ج ��ال ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
االتجاهات الناشئة في البنية التحتية
من زوايا ووجهات نظر متنوعة ،وكان
من بينهم رئيس فريق خدمات البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ف� ��ي ش ��رك ��ة ك� ��ي ب� ��ي إم ج��ي
العاملية ريتشارد ثريل فول ،الذي سلط
بدوره الضوء على االتجاهات الناشئة
واآلثار املترتبة عليها من منظورعاملي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��دم رئ �ي��س ف��ري��ق ت�م��وي��ل
خ��دم��ات البنية التحتية ف��ي ش��رك��ة كي
بي إم جي العاملية والشريك في كي بي
إم ج��ي اإلم � ��ارات ُ
وع �م��ان راڤ ��ي س��وري

جواز السفر الكويتي يتراجع
ً
خليجيا
مرتبة ..ويبقى الثاني
حسام علم الدين
ت��راج��ع ج��واز ال�س�ف��ر ال�ك��وي�ت��ي م��رك�زًا واح� �دًا ليحتل
امل��رت �ب��ة  56ع��امل�ي��ًا م��ن ب�ي�ن ج � ��وازات  107ب �ل��دان في
 ،2019م �ق��ارن��ة ب��امل��رك��ز  55ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،بحسب
مؤشر «هينلي» الذي يصنف جوازات السفر العاملية
اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ح��ري��ة م��واط �ن��ي ك��ل دول� ��ة ف��ي ال�س�ف��ر
وال�ت�ن�ق��ل ب�ين ال ��دول م��ن دون ت��أش�ي��رة ،او الحصول
عليها في مكان الوصول.
وبحسب التصنيف ،فإن جواز السفر الكويتي يتيح
إم �ك��ان �ي��ة دخ� ��ول امل��واط �ن�ي�ن إل ��ى  93ب �ل �دًا ف��ي 2019
م��ن دون تغيير ع��ن ال�ع��ام ال�س��اب��ق ،ف��ي ح�ين تقدمت
اإلم��ارات من املركز  21عامليًا (دخ��ول  161دول��ة) في
 2018ال��ى امل��رك��ز  15ه��ذا ال �ع��ام م��ع ام�ك��ان�ي��ة دخ��ول
مواطنيها إلى  172دولة ،لتتصدر عربيًا وخليجيًا.
كما تقدمت قطر ف��ي التصنيف م��ن امل��رك��ز  60العام
املاضي إلى املركز  57هذا العام مع  92وجهة متاحة.
عامليًا ،تساوت اليابان وسنغافورة في املركز األول
للتصنيف مع وجهات متاحة عددها  190دولة ،كما
تساوت كوريا الجنوبية وأملانيا وفنلندا في املركز
الثاني ب�ـ  188وج�ه��ة ،وف��ي امل��رك��ز الثالث ج��اءت كل
من الدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورغ ب �ـ 187وجهة،
وف��ي املركز الرابع فرنسا والسويد وأسبانيا ب�ـ186
وج� �ه ��ة ،وف � ��ي امل ��رك ��ز ال �خ ��ام ��س ال �ن �م �س��ا وه��ول �ن��دا
والبرتغال بـ 185وجهة .وجاء في املركز السادس كل
من النرويج وسويسرا وبريطانيا وأميركا وبلجيكا
وك�ن��دا وال�ي��ون��ان وأي��رل�ن��دا ب �ـ 184وج�ه��ة ،وف��ي املركز
ال�س��اب��ع تشيكيا وم��ال�ط��ا ب� �ـ 183وج �ه��ة ،ون�ي��وزل�ن��دا
في املركز الثامن بـ 182وجهة ،وأستراليا وليتوانيا
وس�ل��وف��اك�ي��ا ف��ي امل��رك��ز ال�ت��اس��ع ب � �ـ 181وج �ه��ة ،وف��ي
امل��رك��ز ال�ع��اش��ر ك��ل م��ن ه�ن�غ��اري��ا واي�س�ل�ن��دا والتفيا
وسلوفينيا بـ 180وجهة.
وتذيلت قائمة ج��وازات السفر للعام الحالي كل من
أفغانستان في املركز األخير  25( 107وجهة متاحة
فقط) والعراق في املركز قبل األخير  27( 106وجهة)

يتيح إمكانية دخول
المواطنين  93بلداً من دون
تأشيرة أو الحصول على
«الفيزا» في مكان الوصول
وس��وري��ا في املركز  29( 105وجهة) والصومال في
املركز  31( 104وجهة).
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ق��ائ �م��ة «ه �ي �ن �ل��ي» ل �ج��وازات
السفر جرى انشاؤها لتصنيف جوازات السفر وفقا
المكانية السفر من دون تأشيرات أو الحصول عليها
ع�ن��د ال��وص��ول ال��ى وج�ه��ة ح��ام�ل�ه��ا ،ويعتمد مؤشر
القائمة على البيانات املقدمة من اتحاد النقل الجوي
الدولي (اياتا) ويغطي حولي  200جواز سفر و227
وجهة ،ويتم تحديث املؤشر على م��دار العام او في
حال حدوث تغييرات في اجراءات تأشيرات الدول.

تصنيف «هينلي» لجوازات سفر
دول الخليج لعام 2019
الدولة

الترتيب
خليجياً

الترتيب
عالمياً

عدد الوجهات
المتاحة

اإلمارات

1

15

172

الكويت

2

56

93

قطر

3

57

92

البحرين

4

63

81

عمان

5

64

79

السعودية

6

69

74

تخشى فقدان السيطرة على ملكيتها

«عائلية» تعزف عن اإلدراج
للحفاظ على خصوصيتها
ع � ��زا اق� �ت� �ص ��ادي ��ان ك ��وي� �ت� �ي ��ان ع � � ��زوف ب�ع��ض
ال �ش��رك��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ع��ن اإلدراج ف��ي ب��ورص��ة
ال �ك��وي��ت إل ��ى م�ج�م��وع��ة أس �ب��اب ،أب��رزه��ا ع��دم
ت ��واف ��ق ب �ع��ض ش � ��روط اإلدراج ال �ح��ال �ي��ة م��ع
خصوصية هذه الشريحة من الشركات.
وأضاف االقتصاديان لـ «كونا» ،أمس ،أن هذه
الشركات ترى أن عملية اإلدراج قد ال تضيف
الكثير إل��ى نشاطها ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن بقدر
ف� �ق ��دان ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م�ل�ك�ي�ت�ه��ا وت �ع��ري��ض
أسهمها ملخاطرات السوق.
وأوضحا أن بعض الشركات العائلية تفضل
االنتظار الكتمال عملية تخصيص البورصة
واس �ت �ج�لاء ت�ع��دي�لات ب�ع��ض ش ��روط اإلدراج؛
م �ث ��ل ال� ��رس� ��وم امل� �ف ��روض ��ة وت �ط �ب �ي��ق م �ب ��ادئ
ً
الحوكمة ،ف�ض�لا ع��ن إدخ ��ال بعض املنتجات
االس �ت �ث �م��اري��ة امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ب �ع��ض أس� ��واق
املنطقة كالصكوك والسندات وغيرهما.
وك��ان وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة وزي��ر ال��دول��ة
لشؤون الخدمات خالد الروضان قد دعا إلى
تشجيع ال�ش��رك��ات العائلية ف��ي ال�ك��وي��ت على
إدراج أسهمها في البورصة التي تحاول جذب
استثمارات أجنبية من أجل التوسع.
وعزا املدير العام لشركة «عذراء العقارية» ميثم
ال �ش �خ��ص ،ع � ��زوف ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة
ع��ن اإلدراج ف��ي ب��ورص��ة الكويت رغ��م ال��دع��وات
امل�ت�ك��ررة م��ن ج��ان��ب هيئة أس ��واق امل ��ال؛ بسبب
تحقيقها أرباحًا كبيرة ال ترغب في مشاركتها
مع أحد في حالة إدراجها .وأضاف الشخص أن
ثمة نوعية أخرى من الشركات العائلية قد تلجأ
إلى اإلدراج للبحث عن أرباح إضافية تقوي من
ً
مركزها املالي ،فضال عن الحصول على تمويل
إض��اف��ي ،خصوصًا إذا م��ا ك��ان وضعها املالي
غير مستقر .وأوض��ح أن هناك بعض الشركات
ال�ع��ائ�ل�ي��ة ت��رغ��ب ف��ي اإلدراج لكنها ت�خ�ش��ى أن
تشكل رقابة هيئة أسواق املال أو تطبيق قواعد
الحوكمة عبئًا على كاهلها.
وأش��ار إل��ى أن إيجابيات إدراج تلك النوعية
م��ن ال �ش��رك��ات ستكمن ف��ي ض� ��رورة تطبيقها

بعضها يترقب اكتمال
خصخصة البورصة واستجالء
تعديالت الرسوم وتطبيق
مبادئ الحوكمة
شروطا عدة أبرزها أن تكون ناجحة وتتمتع
ب� ��إي� ��رادات م �س �ت �م��رة وم �س �ت �ق��رة ول��دي �ه��ا ُب�ع��د
اس�ت��رات�ي�ج��ي ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي أي ق �ط��اع ،ول��و
اس �ت��وف��ت ه ��ذه ال �ش��روط س�ي�ك��ون ُم��رح �ب��ًا بها
لالستثمار.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أوض��ح رئ�ي��س جمعية امل�ت��داول�ين
محمد الطراح ،أن هناك العشرات من الشركات
العائلية العريقة ف��ي الكويت تقتنص حصة
ك� �ب� �ي ��رة ب ��ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال� �خ ��دم� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�م�ث��ل
الثروات الحقيقية لالقتصاد الوطني ،مؤكدًا
أن إدراجها سيخلق قيمة مضافة لالقتصاد.
ودل � ��ل ال� �ط ��راح ع �ل��ى ن �ج��اح إح � ��دى ال �ش��رك��ات
العائلية املدرجة حاليًا في بورصة الكويت؛ ما
يستدعي أن تحذو حذوها شركات أخرى كي
تشارك في اقتصاد الدولة عبر طرح أسهمها
في البورصة.
وع ��دد ال �ط��راح ب�ع��ض ف��وائ��د اإلدراج ،ومنها
إم� �ك ��ان� �ي ��ة ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ت� �م ��وي ��ل إض ��اف ��ي
ل �ل��دخ��ول ف��ي م �ش��روع��ات ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع على
ً
الشركة وعلى املساهمني ،فضال عن إمكانية
طلب زي��ادة رؤوس األم��وال ،إضافة إلى فوائد
عامة منها إمكانية إصدار سندات ما سيزيد
م ��ن ت��وس��ع ال �ش��رك��ة .وأج � ��رت ه�ي�ئ��ة األس� ��واق
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة م� �ش ��اورات م��ع ال�ع��دي��د
من الشركات العائلية لشرح مميزات اإلدراج
وب�ع��ض ال�ش��روط ال�ت��ي م��ن املفترض توافرها
ومطابقتها مع الشروط( .كونا)
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دبي :مستعدون للمزيد
من الديون إذا اقتضت الضرورة
فريق  KPMGوالمشاركون في الندوة

مل�ح��ة ع��ام��ة ع��ن ال �ت �ح��والت ال�ح��ال�ي��ة في
مجال تمويل مشاريع البنية التحتية
والدروس املستفادة األساسية الواجب
أخذها في االعتبار في الكويت.
وف � ��ي ج �ل �س��ة ش� �ه ��دت م �ش ��ارك ��ة ك �ب �ي��رة
م��ن ال�خ�ب��راء ،استعرض مدير األبحاث
وال �ت �خ �ط �ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي ف ��ي هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
وال�خ��اص املهندس ن��اي��ف ال�ح��داد ملحة
عامة عن املشاريع املقترح طرحها من
قبل الهيئة والتي تشمل عدة قطاعات،

وق� ��ام ب �ع��د ذل ��ك ب�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء على
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ن�ظ��ام ال�ش��راك��ة
ب�ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ف��ي
ال �ك��وي��ت ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى دورال�ح�ك��وم��ة
وسعيها الحثيث لحل وم��واج�ه��ة هذه
التحديات.
تلت ذل��ك حلقة نقاشية ضمت قيادات
ب� � � ��ارزة ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ق � �ط� ��اع ،م� ��ن ب�ي�ن�ه��م
الرئيس التنفيذي لشركة شمال ال��زور
األول � ��ى ب ��ول ف ��راي ��ن ،وامل ��دي ��ر اإلق�ل�ي�م��ي
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ل� �ش ��رك ��ة ل� �ي� �م ��اك ال �ق��اب �ض��ة

ريتشارد ميريديث ،وكبير خبراء املياه
في البنك الدولي سهيل جمعان.
ك� � �م � ��ا أك � � � � � ��دت ال� � � � �ن � � � ��دوة ع� � �ل � ��ى ت ��أث� �ي ��ر
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وك �ي �ف �ي��ة ت �ط��ور ال�ب�ن�ي��ة
التحتية والخدمات املساندة في العصر
ال �ح��دي��ث ،وي �ش �م��ل ذل ��ك إدخ � ��ال ق ��درات
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ج ��دي ��دة ي �م �ك��ن أن تنمي
ع�م�ل�ي��ة االب �ت �ك��ار واإلب � � ��داع ،م�ص�ح��وب��ة
بوضع أنظمة رقابية من قبل الحكومات
وال�ت��ي تتسم ب��امل��رون��ة واالس�ت��دام��ة في
مواجهة التغييرات التكنولوجية.

قال مسؤول اقتصادي في دبي إن اإلمارة مستمرة
في خدمة ديونها ،ومستعدة للحصول على املزيد
من الدين إذا اقتضت الضرورة ،مضيفا أن الدين
الحالي لدبي يبلغ  124مليار دوالر.
وق��ال كبير املستشارين االقتصاديني ف��ي دائ��رة
التنمية االقتصادية ب��دب��ي ،رائ��د ص�ف��دي ،خالل
مناسبة« :ن��واص��ل خدمة ال��دي��ون ف��ي مواعيدها
كما ه��و م�ق��رر .مستعدون للحصول على املزيد
من الديون إذا كان ضروريا».
ج� ��اءت ت �ص��ري �ح��ات��ه ،ب �ع��د أن ك��ان��ت روي� �ت ��رز قد
ذك � ��رت ف ��ي ال �ع��اش��ر م ��ن س�ب�ت�م�ب��ر امل ��اض ��ي نقال
ع��ن م �ص��ادر ،أن ح�ك��وم��ة دب��ي ت�ج��ري م�ح��ادث��ات
مع بنوك بشأن إص��دار محتمل لسندات مقومة
بالدوالر األميركي في ما سيكون أول بيع ديون
عاملي لها منذ .2013

وت �ح��ذر وك� ��االت ت�ص�ن�ي��ف ائ�ت�م��ان��ي دب ��ي ب�ش��أن
ديون الكيانات اململوكة للحكومة في ظل تباطؤ
اقتصادي في املنطقة.
وب�ن�ه��اي��ة  ،2018ب�ل��غ ح�ج��م اق�ت�ص��اد دب��ي 398.5
مليار درهم إماراتي ( 108.50مليارات دوالر).
وقالت «فيتش» في وقت سابق من الشهر الجاري
إن ج��زءا كبيرا من ال�ق��روض البالغة قيمتها 23
م �ل �ي��ار دوالر ل �ك �ي��ان��ات م��رت�ب�ط��ة ب�ح�ك��وم��ة دب��ي
املستحقة السداد بحلول نهاية  ،2021قد تجري
إعادة هيكلتها مجددا.
وق� � � ��ال ص� � �ف � ��دي« :أث� �ب� �ت� �ن ��ا م� � � � ��رارا وت� � � �ك � � ��رارا أن
االستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي
استثمارات ذات قيمة ،وأن معدالت العائد تغطي
وزيادة عبء خدمة الديون ،وبالطبع تخلق نموا
وتدفع النمو»( .رويترز)
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«الغرفة» تستقبل القائم باألعمال معكرون

الغانم :إلقامة شراكات
كويتية ــ لبنانية

الغانم مستقبالًَ معكرون

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
علي الغانم صباح أمس ،القائم باألعمال لدى
سفارة الجمهورية اللبنانية في دولة الكويت
السفير ج��ان معكرون ،وامللحق التجاري في
السفارة د .شادي أبو ضاهر.
ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ل �ق ��اء ،رح� ��ب ال �غ��ان��م ب��ال�س�ف�ي��ر،
حيث ت�ط��رق ال��ى سبل تنمية أوج��ه التعاون
االق �ت �ص��ادي ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين ،م��ؤك�دًا
أهمية بذل مزيد من الجهود لتطوير العالقات
امل �ش �ت ��رك ��ة ،وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ت� �ب ��ادل زي � ��ارات
ال��وف��ود التجارية واالقتصادية ،للتعرف عن
ك�ث��ب ع�ل��ى ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة امل�ت��اح��ة في
ل�ب�ن��ان ،وإط�ل�اع ق�ط��اع األع �م��ال الكويتي على
ال �ن �ظ��م وال �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا تسهيل
إجراءات املستثمر الكويتي .وأشار الى أهمية
دور ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ف ��ي م �ج ��االت ال�ت�ن�م�ي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ،وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري من

خ �ل��ال اس �ت �ق �ط��اب امل� �ش ��اري ��ع االس �ت �ث �م��اري��ة،
وعمل شراكات ناجحة بني الجانبني الكويتي
واللبناني.
من جانبه ،تقدم معكرون بالشكر للغرفة على
ح�س��ن االس �ت �ق �ب��ال ،مثمنًا ج �ه��وده��ا الكبيرة
ف ��ي س �ب �ي��ل ت �ط��وي��ر ال� �ع�ل�اق ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،م��ؤك �دًا ح��رص��ه ع�ل��ى االس�ت�م��اع
وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى م ��رئ� �ي ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال �خ��اص
الكويتي حول كيفية زيادة حجم االستثمارات
في املجاالت التجارية واالقتصادية في لبنان.
ودع ��ا ال�ش��رك��ات الكويتية ال��ى ع�م��ل ش��راك��ات
إستراتيجية م��ع نظيراتها اللبنانية لتفتح
آفاقًا اقتصادية جديدة بني البلدين الشقيقني.
وفي نهاية اللقاء ،أعرب معكرون عن خالص
ام �ت �ن��ان��ه وت �ق��دي��ره ل �غ��رف��ة ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة
الكويت على تعاونها ،وما تقدمه من خدمات
لقطاع األعمال.

«الكويتية» تستضيف المنتدى الفني لـ «االتحاد العربي»

العوضي :توطيد العالقات بين
الشركات يطور صناعة الطيران
اس � �ت � �ض ��اف ��ت ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية املنتدى الفني
ل�لات �ح��اد ال �ع��رب��ي للنقل ال�ج��وي
« »AACOب� �م� �ش ��ارك ��ة االت � �ح ��اد
ال��دول��ي للنقل ال �ج��وي «،»IATA
وس � �ل� ��ط امل � �ن� �ت ��دى ال � �ض � ��وء ع�ل��ى
أح � ��دث ت � �ط ��ورات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
وت��أث�ي��ره��ا ف��ي صناعة ال�ط�ي��ران،
كما ناقش كيفية اس�ت�خ��دام تلك
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي دع ��م ش��رك��ات
ال �ط �ي��ران ل�ت�ع��زي��ز وت�ح�س�ين أم��ن
وس�لام��ة عملياتها والعمل على
ت�ط��وي��ره��ا ب��ال�ش�ك��ل األم �ث��ل ،كما
ت� �ط ��رق امل� �ن� �ت ��دى إل � ��ى ال �ص �ي��ان��ة
الهندسية للطائرات وأح��دث ما
كامل العوضي متحدثاً في المنتدى
توصل إليه قطاع النقل الجوي
في هذه الصناعة.
للجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لات�ح��اد ال�ع��رب��ي للنقل
وق ��ال ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال �ج��وي ،ح�ي��ث ان ذل��ك يعتبر خ�ط��وة مضافة
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ه �ن��دس ك��ام��ل ال �ع��وض��ي« :ي�س��ر ع�ل��ى ط��ري��ق ت��وط�ي��د أواص� ��ر ت�ل��ك ال�ع�لاق��ة بني
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة أن ت�ك��ون الجهة ش��رك��ات ال�ط�ي��ران ال�ع��رب�ي��ة ،وذل��ك للعمل على
املستضيفة للمنتدى الفني لالتحاد العربي تنمية صناعة النقل الجوي العاملية والعربية
ل �ل �ن �ق��ل ال � �ج ��وي ب �م �ش��ارك��ة االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي ول �ت �ح �ق �ي��ق امل �ن��اف��ع امل ��أم ��ول ��ة ل �ك��ل ال �ش��رك��ات،
للنقل الجوي  ،IATAاالمر الذي يضفي طابع خصوصا أن الخطوط الجوية الكويتية كانت
االهمية على مناقشة وايجاد الحلول املناسبة وال تزال تلعب أدوارًا فعالة في أنشطة االتحاد
والعوائق التي تواجه الجهات املشاركة سواء العربي للنقل الجوي».
ل �ش��رك��ات ال �ط �ي ��ران أو ال �ج �ه��ات ال �ع��ام �ل��ة في من جانبه ،قال مدير االدارة الفنية في االتحاد
قطاع النقل الجوي والطيران كما يساعد في العربي للنقل الجوي رشاد كركي «ان املنتدى
ربط وتوطيد العالقات بني تلك الشركات في الفني لالتحاد العربي للنقل الجوي عبارة عن
تطوير صناعة الطيران».
منصة ال�ت�ق��اء ب�ين ش��رك��ات ال�ط�ي��ران العربية،
وأضاف العوضي« :يعتبر هذا املنتدى بوابة وذلك ملناقشة أهم الحلول والتطورات الجديدة
جيدة للمشاركني لبحث سبل تطوير صناعة ف��ي ق�ط��اع صناعة ال�ط�ي��ران ك��األم��ن والسالمة
ال �ط �ي��ران وت�ع��زي��زه��ا ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع أح��دث وال� �ص� �ي ��ان ��ة وأح � � ��دث م ��ا ت��وص �ل��ت إل� �ي ��ه ت�ل��ك
م��ا يقدمه ق�ط��اع النقل ال�ج��وي ال�ت�ج��اري ،كما الصناعة» ،مؤكدًا أهمية بحث سبل مشاركة
ن��أم��ل ب ��أن ي �خ��رج ه ��ذا امل�ن�ت��دى ب�ك��ل م��ا يعود ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران ل�ل�ن�ظ��ر ودراس� � ��ة امل �ش��اري��ع
باملنفعة على شركات الطيران باملنطقة ويلبي ال �ق��ادم��ة ل�لات �ح��اد وال �ع �م��ل ع�ل��ى ال �ت �ع��اون في
تطلعاتهم بخيارات متنوعة وايجابية تعمل ايجاد الحلول والخيارات املناسبة بما تخدم
على تطوير وتحسني هذا القطاع».
الصناعة بشكل عام والشركات بشكل خاص
وتابع العوضي« :تستضيف الخطوط الجوية وب �م��ا ي �س��اع��د ف ��ي ت �ع��زي��ز دور ال �ش��رك��ات في
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ن��وف �م �ب��ر امل �ق �ب��ل ال� � ��دورة ال � �ـ  52املنطقة.

«المركزي» :ضمن مبادرة «كفاءة» ..بالتعاون مع البنوك

استقبال الدفعة التاسعة في برنامج
تأهيل الكويتيين للعمل المصرفي
أع� �ل ��ن ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي ع ��ن ب��دء
اس�ت�ق�ب��ال ط�ل�ب��ات ال��دف�ع��ة ال�ت��اس�ع��ة من
ال ��راغ� �ب�ي�ن ف� ��ي االل� �ت� �ح ��اق ب��ال �ب��رن��ام��ج
ّ
ال��وط �ن��ي ل �ت��أه �ي��ل ال �ح��دي �ث��ي ال��ت �ـ �خ� ّ�رج
ل� �ل� �ع� �م ��ل امل� � �ص � ��رف � ��ي ،ض � �م� ��ن م� � �ب � ��ادرة
«ك � � �ف� � ��اءة» ال � �ت� ��ي أط� �ل� �ق� �ه ��ا ب ��ال� �ت� �ع ��اون
م ��ع ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة ،وإش� � ��راف معهد
الدراسـات املصرفية وف��ي إط��ار الرؤية
االستراتيجية للبنك امل��رك��زي الرامية
إل� � ��ى ب � �ن ��اء ك � � � ��وادر وك � � �ف� � ��اءات وط �ن �ي��ة
ق��ادرة على املساهمة ف��ي دع��م املسيرة
التنموية في دول��ة الكويت ،ومواصلة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ب ��رن ��ام ��ج ت ��أه� �ي ��ل وت��وظ �ي��ف
الكويتيني الحديثي التخرج.
ي� �ق ��دم ال �ب ��رن ��ام ��ج ل �ل �ح��دي �ث��ي ال �ت �خ� ّ�رج
التدريب على مجاالت العمل املصرفي
وي �س �ع��ى ل �ب �ن��اء م �ه ��ارات �ه ��م م ��ن خ�ل�ال
ال�ت��دري��ب النظري وامل�ي��دان��ي على مدى
س �ن��ة ف ��ي ال� �ب� �ن ��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة وب �ع��ض
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل � �ش � �ه� ��ود ل �ه��ا
ب��ال �ك �ف��اءة وال�س�م�ع��ة ف��ي م �ج��ال العمل
امل �ص��رف��ي ،وي��وف��ر ل�ل�م�ش��ارك�ين ف��رص��ة
ّ
ليمد
اكتساب الخبرة العملية واملهنية
ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ب�م��زي��د م��ن ال�ط��اق��ات
ال��وط�ن�ي��ة ال�ش��اب��ة ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��أه�ي��ل في
هذا املجال.
وق � ��ال م �ح��اف��ظ ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي
رئ�ي��س مجلس إدارة معهد ال��دراس��ات
امل �ص��رف �ي��ة د.م �ح �م ��د ال �ه ��اش ��ل إن ه��ذا
ال �ب��رن��ام��ج ه ��و أح ��د أف �ض��ل ال �خ �ي��ارات
ّ
املتاحة لحديثي التخرج ممن يرغبون
ف ��ي ال �ع �م��ل ب��ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ،ن�ظ��را

محمد الهاشل

الهاشلّ :
نوفر أفضل فرص
التدريب للشباب الكويتيين
بما يعزز دورهم في خدمة
االقتصاد الوطني
ال��ى ت�ن� ّ�وع امل �ج��االت املصرفية واملالية
التي يشملها ،وكذلك املستوى الرفيع
م� ��ن امل� � �ه � ��ارات وامل� � �ع � ��ارف ال� �ت ��ي ي� ��زود
ب �ه��ا امل� �ت ��درب�ي�ن ،ح �ي��ث ي �ح��رص معهد
ال��دراس��ات املصرفية على ال�ت�ع��اون مع

بنوك عاملية متميزة في مجاالت إدارة
الثروات واألصول على مستوى العالم
وع� �ق ��د ات �ف��اق �ي��ات ت ��دري ��ب م �ع �ه��ا ل �ه��ذا
ال� �غ ��رض ،واخ �ت �ت��م ال �ه��اش��ل ت�ص��ري�ح��ه
بالتأكيد على أن بنك الكويت املركزي

س �ي��واص��ل ج� �ه ��وده ال �ح �ث �ي �ث��ة ل�ت��وف�ي��ر
أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي،
ف��ي إط��ار سعيه املستمر ل��رف��د القطاع
املصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في
خدمة االقتصاد الوطني.

مكاسب األسهم الكويتية تظل إيجابية منذ بداية 2019

«المركز»ُّ :
ً
تقلبات النفط عكست ّ
سلبيا
جو ًا
على األسواق الخليجية في سبتمبر
قال تقرير صادر عن املركز املالي الكويتي،
ان األس� � ��واق ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ش �ه��دت ت��راج�ع��ًا
م��ع نهاية شهر سبتمبر متأثرة بتراجع
األس� � ��واق ال�ك��وي�ت�ي��ة وم ��ا ش �ه��دت��ه أس �ع��ار
النفط من تقلبات حادة في أعقاب الهجوم
ال ��ذي ت�ع��رض��ت ل��ه م�ص��اف��ي ت�ك��ري��ر النفط
التابعة لشركة أرامكو السعودية.
وأشار التقرير الى ان املؤشر العام لألسهم
الكويتية سجل تراجعًا للشهر الثاني على
التوالي نسبته  4.4في املئة خالل سبتمبر
املاضي ،مدفوعًا بتوجه املستثمرين لجني
أرباحهم بعد اإلعالن عن إدراج السوق في
مؤشر مورغان ستانلي العاملي لألسواق
ال �ن��اش �ئ��ة ف ��ي ي��ول �ي��و امل� ��اض� ��ي .وس�ج�ل��ت
ج �م �ي ��ع األس� � �ه � ��م ال � �ق � �ي ��ادي ��ة ف � ��ي ال� �س ��وق
الكويتية تراجعًا الفتًا في شهر سبتمبر.
وم ��ع ذل ��ك ،ت�ظ��ل م�ك��اس�ب�ه��ا ال�س�ن��وي��ة عند
مستويات إيجابية منذ بداية العام وحتى
نهاية سبتمبر.
واض��اف التقرير :ك��ان سهم بيت التمويل
ال�ك��وي�ت��ي وس �ه��م «زي� ��ن» أك �ب��ر ال�خ��اس��ري��ن
بني األسهم القيادية ،بتراجع نسبته 9.8
في املئة و 4.8في املئة على التوالي ،بينما
س�ج�ل��ت غ��ال�ب�ي��ة امل ��ؤش ��رات ال�ق�ط��اع�ي��ة في
الكويت تراجعًا خ�لال الشهر امل��اض��ي ،إال
أن مؤشر قطاع التأمني ق��د ارت�ف��ع بنسبة
 3.2في املئة ليصبح املؤشر األفضل ً
أداء.
في املقابل ك��ان قطاع التكنولوجيا أسوأ
القطاعات ً
أداء حيث ت��راج��ع بنسبة 11.2
في املئة.
وب��ال�ن�ظ��ر إل��ى أداء ال�ق�ط��اع��ات م�ن��ذ ب��داي��ة
ع��ام  2019وحتى نهاية سبتمبر ،تصدر
ال � �ق � �ط� ��اع امل � �ص� ��رف� ��ي ق ��ائ� �م ��ة ال� �ق� �ط ��اع ��ات
بمكاسب بلغت نسبتها  19.5في املئة ،في
ح�ين ت��راج��ع ق�ط��اع التكنولوجيا بنسبة
 34.3في املئة ،مما يجعله القطاع األسوأ

اتجاهات األسواق العالمية  -سبتمبر 2019

املصدر رويترز
ً
أداء حتى اآلن خالل .2019

بورصات الخليج

 %19.5نموّ اً في القطاع
المصرفي المحلي
خالل  9أشهر
 %0.7تراجعا ً في
مؤشر ستاندرد آند بورز
لألسواق الخليجية

وعلى صعيد أس��واق املنطقة ،ذك��ر تقرير
«امل ��رك ��ز» أن م��ؤش��ر س �ت��ان��درد آن ��د ب ��ورز
لألسواق الخليجية تراجع خالل سبتمبر
ب�ن�س�ب��ة  0.7ف ��ي امل� �ئ ��ة ،ن�ت�ي�ج��ة ال�ت�ق�ل�ب��ات
ف ��ي أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط وت ��راج ��ع أداء ال �س��وق
الكويتية .إال أن األداء اإليجابي نسبيًا ميز
أس� ��واق ال�س�ع��ودي��ة ُ
وع �م��ان ودب ��ي وق�ط��ر،
وال �ت��ي س�ج�ل��ت م�ك��اس��ب نسبتها  0.9في
املئة و 0.3في املئة و 0.8في املئة و 1.3في
امل �ئ��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي .وف ��ي ال �ج��ان��ب اآلخ ��ر،
تراجعت أسواق البحرين وأبوظبي بنسبة
 1.1ف��ي امل�ئ��ة و 2.1ف��ي امل�ئ��ة على ال�ت��وال��ي.

وب ��ذل ��ك ،ك��ان��ت س� ��وق أب� ��و ظ �ب��ي ص��اح�ب��ة
األداء األفضل خالل الشهر املاضي.
ول� �ف ��ت ال �ت �ق��ري��ر إل � ��ى ت �ح �ق �ي��ق س �ه��م ب�ن��ك
اإلم � � � ��ارات دب� ��ي ال��وط �ن��ي أع �ل ��ى امل �ك��اس��ب
بني األسهم القيادية الخليجية ،بارتفاع
ب� �ل ��غ  12.1ف � ��ي امل � �ئ� ��ة ف � ��ي س� �ع ��ر ال �س �ه��م
خ�ل�ال س�ب�ت�م�ب��ر،ك�م��ا ت��راج��ع س �ه��م س��اب��ك
السعودية ،الشركة صاحبة أكبر رأس مال
سوقي في دول مجلس التعاون الخليجي،
بنسبة  7.9في املئة لتصل خسائر السهم
منذ بداية العام إلى  20.8في املئة ،ليكون
السهم القيادي الخليجي األس��وأ ً
أداء في
عام .2019
وأوض ��ح التقرير أن التقلبات ف��ي أسعار
النفط شهدت أعلى مستوياتها في شهر
سبتمبر م�ق��ارن��ة ب��ال�ع�ق��ود األخ �ي��رة ،بعد
أن أدى ال �ه �ج ��وم ع �ل��ى م �ص��اف��ي أرام� �ك ��و
ال �س �ع��ودي��ة إل� ��ى ت �ن��ام��ي امل� �خ ��اوف ب�ش��أن
ع��دم اس�ت�ق��رار أه��م منطقة منتجة للنفط
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م .وش� �ه ��دت ع �ق ��ود خ� ��ام ب��رن��ت
املستقبلية ارتفاعًا قياسيًا بلغ  12دوالرًا
ل�ل�ب��رم�ي��ل ال ��واح ��د ف ��ي  16س�ب�ت�م�ب��ر ،قبل
أن يستقر س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل ع�ن��د  69دوالرًا،
ليسجل أكبر نسبة مكاسب في يوم واحد
منذ بداية العمل بالعقود في عام  .1988إال
أن األس�ع��ار ب��دأت ف��ي التراجع بعد إع�لان
الحكومة السعودية عن استعادة طاقتها
اإلنتاجية إلى تلك املستويات التي كانت
ق �ب��ل وق � ��وع ال� �ه� �ج ��وم ،وذل � ��ك ف ��ي غ �ض��ون
ع�ش��رة أي ��ام ف�ح�س��ب ،لينهي س�ع��ر برميل
خام برنت شهر سبتمبر بصعود نسبته
 0.5في املئة.
وت��راج�ع��ت أس �ع��ار ال��ذه��ب بنسبة  3.1في
املئة خ�لال سبتمبر ،إال أن أس�ع��ار الذهب
ارت�ف�ع��ت م�ن��ذ ب��داي��ة ع��ام  2019ح�ت��ى اآلن
بنسبة  14.8في املئة.

استطالع لـ «ماغنيت» ..بالتعاون مع Startups 500

 %62من مؤسسي الشركات الناشئة يفضلون المستثمرين الدوليين
ك�ش��ف ت�ق��ري��ر ص ��ادر ع��ن منصة «م��اغ�ن�ي��ت» للشركات
الناشئة ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع «س�ت��ارت��اب��س  ،»500أن ح��وال��ي  81في
املئة من مؤسسي الشركات الناشئة في منطقة الشرق
األوس��ط وش�م��ال أفريقيا يتطلعون إل��ى تحسني نمو
أعمالهم خالل العام الحالي.
وأش � ��ارت ن�ت��ائ��ج االس �ت �ط�لاع إل ��ى أن  71ف��ي امل �ئ��ة من
ال �ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة ت�ت��وق��ع ت��وظ�ي��ف م��ا ي�ص��ل إل ��ى 10
موظفني جدد مع توسع عملياتها ،بينما  62في املئة
م��ن م��ؤس �س��ي ه ��ذه ال �ش��رك��ات ي�ف�ض�ل��ون امل�س�ت�ث�م��ري��ن
الدوليني على اإلقليميني.
وي�س�ت�ع��رض ال�ت�ق��ري��ر رؤى ح��ول ات �ج��اه��ات ال�ت�م��وي��ل،
وف ��رص ال �ت �خ��ارج ،وال �ت��وظ �ي��ف ،وت�ح�س�ين ال �ن �م��و ،مع
دخ ��ول ال�ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة ف��ي ن�ظ��ام إي�ك��ول��وج��ي ق��وي
وسريع النمو في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وي�ت�ض�م��ن ال �ت �ق��ري��ر ن �ت��ائ��ج اس �ت �ط�لاع ش �م��ل أك �ث��ر من
 100من مؤسسي الشركات التقنية الناشئة السريعة
النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ممن
ش��ارك��وا ف��ي ج��ول��ة اس�ت�ث�م��اري��ة واح ��دة ع�ل��ى األق ��ل من
شركة  .Startups 500ويتمثل الهدف من االستطالع في
تحديد اتجاهات التمويل في املرحلة األولية وما قبلها
بني الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا،
وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تأسيس
وتشغيل شركة ناشئة.
وي � �ق ��دم ال �ت �ق��ري��ر رؤى م �س �ت �ن��دة إل � ��ى ال �ب �ي ��ان ��ات ف��ي
ات �ج ��اه ��ات ع� ��دة م� �ج ��االت رئ �ي �س �ي��ة ت �ش �م��ل ال �ت �م��وي��ل،
وتوظيف امل��واه��ب ،واستراتيجيات النمو ،باإلضافة
إلى التحديات التي تواجه عمليات تأسيس وتشغيل
ش��رك��ة ن��اش �ئ��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وش �م��ال
أفريقيا.

 %57يتوقعون التخارج
من الشركات الناشئة
خالل  5سنوات
 %71واجهوا تحديات
في جمع التمويل
لتعزيز شركاتهم

وفي ما يخص التمويل أظهر االستطالع ان  71في املئة
من الشركات الناشئة واجهت تحديًا في جمع التمويل
الذي استغرق سبعة أشهر في املتوسط إلغالق الجولة
األولى .ومن املثير لالهتمام أن  47في املئة من الشركات
في محفظة  Falcons 500أكدت أنه «كانت هناك صعوبة
نوعًا ما في جمع التمويل» ،بينما قالت  67في املئة إنه
تعني عليها االستعانة بـ  10مستثمرين لجمع تمويل
إضافي .وف��ي ه��ذا السياق ،وعند البحث عن مستثمر
رئيسي ،أشار املؤسسون إلى أنه كان من املهم بمكان
أن يكون لديك شبكة مستثمرين ذات اتصاالت جيدة.
وأظ� � �ه � ��رت ن �ت ��ائ ��ج االس � �ت � �ط �ل�اع أن  57ف� ��ي امل� �ئ ��ة م��ن
املؤسسني يتوقعون ال�ت�خ��ارج م��ن ال�ش��رك��ات الناشئة
خالل  5سنوات ،مع «تأكد»  59في املئة منهم من إنشاء
شركة بقيمة تخارج تبلغ  100مليون دوالر .وشهدت
ش��رك��ة  Startups 500ح�ت��ى اآلن ع��دة ع�م�ل�ي��ات خ��روج

لشركات تتخذ من ال��والي��ات املتحدة مقرًا لها ،ومنها
شركة  Wrappupإلى شركة  Voiceraوشركة Harmonic
إلى شركة .Match Group
وذك��ر  62في املئة منهم أن توظيف املواهب املناسبة
ك� ��ان أح� ��د ال �ت �ح��دي��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة .وم� ��ن ال� ��واض� ��ح أن
ال�ش��رك��ات الناشئة واج�ه��ت عقبات رئيسية لتوظيف
مواهب عالية الجودة كان أولها االفتقار إلى املهارات
املتخصصة في بعض القطاعات ،وثانيها عدم قدرتها
على املنافسة ف��ي م��ا يخص ال��روات��ب .وي��رك��ز نحو 81
في املئة من املؤسسني على تحسني النمو عوضًا عن
التركيز على الربحية كعمل تجاري .وعند النظر بشكل
خاص في عمليات الشركات الناشئة ،كشفت النتائج
أن  84ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ش��رك��ات الناشئة امل�م� ّ�ول��ة تمتلك
ف��رق��ًا تقنية داخ�ل�ي��ة ت�س��اع��ده��ا ع�ل��ى ت�ن��وي��ع املنتجات
والخدمات ودفع الشركة نحو النمو.
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ّ
يلتفون على العقوبات األميركية لحماية مدخراتهم

إيرانيون «يغزون» سوق العقارات التركية
وج��د اإليرانيون في تركيا وسيلة لاللتفاف على
ال �ق��وان�ي�ن ال �س��اري��ة ف ��ي ب�ل�اده ��م ل �ش ��راء ال �ع �ق��ارات
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ج � ��وازات س �ف��ر ت��رك �ي��ة ع �ل��ى أم��ل
ح�م��اي��ة ق�ي�م��ة م��دخ��رات�ه��م رغ ��م ت�ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ات
األميركية على إيران.
ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل
األم��وال في إي��ران دف��ع اإلق�ب��ال على ش��راء املساكن
اإلي ��ران� �ي�ي�ن ل�ي�ح�ت�ل��وا امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ق��ائ�م��ة
مشتري العقارات األجانب في تركيا بعد العراقيني.
وق ��ال ص��اح��ب متجر س��اب��ق ل �ل�أدوات الكهربائية
ي� �س ��اع ��د اآلن ب� �ن ��ي وط � �ن� ��ه ع� �ل ��ى ش � � ��راء وح� � ��دات
س�ك�ن�ي��ة ف��ي اس �ط �ن �ب��ول ،إن م �ئ��ات اإلي��ران �ي�ي�ن من
أصحاب املهن اضطروا إلج��راء «تحويالت نقدية
باالحتيال» لتسيير أمورهم.
وفي مقابلة جرت في مجمع يضم أبراجا سكنية
وم �ت��اج��ر وي� ��دور ال �ح��دي��ث ف�ي��ه ب��ال�ل�غ��ة ال�ف��ارس�ي��ة
ج�ن�ب��ا إل ��ى ج �ن��ب م��ع ال �ل�غ��ة ال �ت��رك �ي��ة ق ��ال ص��اح��ب
امل�ت�ج��ر ال �س��اب��ق إن ��ه ل�ي��س ف �خ��ورا ب�م��ا ي�ف�ع�ل��ه ألن
عمله ينطوي على مساعدة اإليرانيني في تحويل
األموال من بالدهم مقابل عمولة.
وبعض التعامالت التي يبرمها لحساب مواطنيه
مخالفة للقانون ،وهو يعلم أنه إذا عاد إلى بالده
فستقبض السلطات عليه بتهمة غسل األموال.
وق��ال مشترطا ع��دم نشر اسمه «ال توجد وسيلة
إلن�ج��از ذل��ك بطريقة قانونية ول��ذا نساعدهم في
تحويل األم� ��وال .م��ن أن��ا لكي أف�ع��ل ذل��ك؟ يجب أن
يقوم بنك في الواقع بهذه املهمة» .وكانت سياسة
«ال �ض �غ��وط ال �ق �ص��وى» ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا واش�ن�ط��ن
ل�ت�ك�ب�ي��ل اق �ت �ص��اد إي� � ��ران وإرغ ��ام� �ه ��ا ع �ل��ى ت�ق��دي��م
ت�ن��ازالت ف��ي برنامجها ال�ن��ووي ق��د دفعت طهران
لفرض قيود على حيازة املواطنني للنقد األجنبي
خارج البنوك.

مقايضة لحماية االقتصاد
غير أن محللني يقولون إن ه��ذا اإلج ��راء وتدابير
أخ� ��رى ت �ه��دف إل ��ى دع ��م ال ��ري ��ال اإلي ��ران ��ي ق��وب�ل��ت
ب �ت �ج��اه��ل ع �ل ��ى ن� �ط ��اق واس� � � ��ع ،األم� � ��ر ال� � ��ذي دف ��ع
الحكومة للجوء إلى املقايضة لحماية االقتصاد.
ويقول خمسة إيرانيني حاورتهم رويترز عن شراء
العقارات في تركيا إن ما أغراهم هو تشابه الثقافة
في البلدين حيث األغلبية من املسلمني وسهولة
ت �س �ج �ي��ل األع � �م� ��ال ك ��أج ��ان ��ب ف ��ي ب �ل��د ال ي �ع �ت��رف
بالعقوبات األميركية على إي��ران .وبعد أن انزلق
االقتصاد التركي إل��ى ال��رك��ود بسبب أزم��ة العملة

تقدموا إلى المرتبة الثانية في
قائمة مشتري العقارات األجانب
في تركيا بعد العراقيين
مئات اإليرانيين اضطروا إلجراء
«تحويالت نقدية باالحتيال»
للحفاظ على قيمة أموالهم
استغلوا تسهيالت الحكومة
التركية في منح الجنسية لمن
يستثمر  250ألف دوالر بالعقار
عزفوا عن شراء المساكن
في أوروبا وأميركا وكندا..
خوفا ً من تزايد ضغوط العقوبات
في العام املاضي سهلت الحكومة التركية حصول
رع��اي��ا دول أخ��رى على الجنسية وخفضت الحد
األدنى املطلوب لالستثمار في العقارات من مليون
دوالر إلى  250ألف دوالر.
وال� �ه ��دف م ��ن إص � ��دار ج� ��واز ال �س �ف��ر م ��دى ال�ح�ي��اة
ل�ل�أج��ان ��ب ال ��ذي ��ن ي �ل �ت��زم��ون ب��االم �ت �ن��اع ع ��ن ب�ي��ع
عقاراتهم ملدة ال تقل عن ثالث سنوات هو الحفاظ
على تدفق األموال إلى االقتصاد الذي كان ازدهار
حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا
منذ سنوات.
غير أن أبناء الطبقة املتوسطة اإليرانيني رأوا في
امللكية العقارية فرصة للتخلص من الصعوبات
ال �ت��ي ي��واج �ه��ون �ه��ا ف ��ي ب�ل�اده ��م وم �ل��اذا آم �ن��ا من
العقوبات األميركية التي شددتها واشنطن منذ
أسبوعني باستهداف البنك املركزي اإليراني .وقال
املحامي اإليراني علي أصغر زادة الذي ينوي نقل
أس��رت��ه م��ن تبريز إل��ى اسطنبول بسبب األوض��اع

اإليرانيون وجدوا في سوق العقارات التركية مالذاً لاللتفاف على العقوبات وحماية مدخراتهم في أصول مضمونة

االق �ت �ص��ادي��ة «ل � ��دي أص ��دق ��اء وم� �ع ��ارف ك �ث �ي��رون
اشتروا مساكن في اسطنبول وازمير .الناس تفكر
في شراء مساكن كخطة بديلة».
وأضاف أصغر زادة أنه فوجئ بارتفاع ثمن ألبان
(حليب) األطفال في إيران لثالثة أمثاله في غضون
شهور بعد إعادة فرض العقوبات وعندها قرر أن
تركيا هي الخيار السليم لعائلته.

جوازات سفر لإليرانيني
تبني أرقام رسمية أن عدد العقارات التي اشتراها
إي ��ران� �ي ��ون ف ��ي ت��رك �ي��ا ارت� �ف ��ع إل� ��ى م�ث�ل�ي��ه ت�ق��ري�ب��ا
ف��ي األش �ه��ر ال�ث�م��ان�ي��ة األول� ��ى م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري.
وان�خ�ف��ض م��ؤش��ر أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات السكنية بعد
أخ��ذ التضخم ف��ي االع�ت�ب��ار بنسبة  11.2ف��ي املئة
خالل يوليو املاضي على أساس سنوي.
وربما يكون انخفاض األس�ع��ار قد عجل بتراجع
إق �ب��ال اإلي��ران �ي�ين ع�ل��ى ش ��راء وح� ��دات سكنية في

صندوق النرويج يبيع أسهم
شركات نفطية بــ 5.9مليارات دوالر

تحليل إخباري

ركود قادم أم ثقة زائدة؟

ماذا يعني بلوغ مبيعات ديون
ً
قياسيا؟
الشركات العالمية مستوى
كان شهر سبتمبر املاضي غير مسبوق ومميزًا
للمشاركني في سوق ديون الشركات حول العالم
ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ب�ل�غ��ت م�ب�ي�ع��ات ال �ش��رك��ات من
ً
قياسيا ،فيما اعتبره البعض
السندات مستوى
إش��ارة إيجابية تقلل من املخاوف بشأن التباطؤ
االقتصادي املحتمل.
ً
نشاطا ً
قويا في
وع��ادة ما يشهد شهر سبتمبر
سوق السندات ،حيث تعود البنوك واملستثمرون
من العطالت الصيفية متحمسني لتشغيل بعض
األم � � ��وال ،ل �ك��ن األداء ف ��ي ج��ان��ب ال �ش��رك��ات ك��ان
ً
مختلفا ه��ذا ال�ع��ام بعد ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي شهدتها
سوق الديون في أغسطس.
وخالل أغسطس املاضي ارتفعت أسعار السندات
العاملية بشكل م�ل�ح��وظ ،األم��ر ال��ذي ق��اد تكاليف
الديون إلى االنخفاض ً
كثيرا ،وشجع الشركات في
على بيع مئات مليارات ال��دوالرات
أن�ح��اء األرض ً
من السندات ،وفقا لبيانات «ديلوجيك» للخدمات
املالية والتحليل.

 434مليار دوالر مبيعات
الشركات العالمية
من السندات
في سبتمبر الماضي
 27مليار دوالر ديون باعتها
الشركات األميركية ..نصفها
لـ«ديزني» و«أبل»

خ �ل�ال س�ب�ت�م�ب��ر ،ب��اع��ت ال �ش��رك��ات ح ��ول ال�ع��ال��م
م��ا قيمته  434م�ل�ي��ار دوالر م��ن ال �س �ن��دات ،وه��و
أع�ل��ى م�س�ت��وى ش�ه��ري ع�ل��ى اإلط �ل�اق ،ك�م��ا شهد
السوق أعلى مستوى أسبوعي من مبيعات ديون
ًل�اً
ً
ال �ش��رك��ات ال�ش�ه��ر امل��اض��ي أي��ض��ا ،م�س�ج� 150
مليار دوالر في األسبوع األول من سبتمبر.
في الواليات املتحدة وحدها ،وخ�لال يوم الثالثاء
امل� ��واف� ��ق ال� �ث ��ال ��ث م ��ن س �ب �ت �م �ب��ر امل� ��اض� ��ي ،ب��اع��ت
الشركات سندات قيمتها  27مليار دوالر ،وكان
نصيب شركة «ديزني» منها  7مليارات دوالر ،في
محاولة لالستفادة من انخفاض تكلفة التمويل.
جاء هذا األداء القوي بعدما شهدت سوق الديون
العاملية إص��دارات دي��ون شركات هي األدن��ى منذ
ع��ام  2014خ�لال الثمانية أشهر األول��ى من العام
الحالي ،لكن مجرد البداية القوية في شهر سبتمبر
كانت كافية لعكس اتجاهات السوق ليتماشى مع
متوسط أداء السنوات الخمس املاضية.
ف ��ي ح�ي�ن ي �ب ��دو إص� � ��دار ال� �ش ��رك ��ات ل �ل �م��زي��د م��ن
ال �س �ن��دات إش � ��ارة ل�ب�ح�ث�ه��ا ع ��ن م �ص ��ادر ت�م��وي��ل
مل�ش��اري�ع�ه��ا واس�ت�ث�م��ارات�ه��ا امل��رت�ق�ب��ة ،ل�ك��ن إق�ب��ال
املستثمرين الشديد على السندات هو نذير خطر
وربما يعكس القلق املتزايد في األسواق والخوف
من املخاطرة.
ويخشى االقتصاديون أن تؤدي الحرب التجارية
العاملية واملناوشات السياسية إلى ركود االقتصاد

عن أخ��رى توفر لهم عائدا معقوال ،وهو ربما ما
وجدوه في سندات الشركات ذات العائدات املجزية.
يشار إلى أن  159مليار دوالر من مبيعات ديون
الشركات الشهر املاضي كانت ّ
مقومة بالدوالر مع
عودة قوية للشركات األميركية إلى السوق ،حيث
ب��اع��ت «أب ��ل» نفس ال�ق��در م��ن ال��دي��ون ال��ذي باعته
«ديزني» في أوائل سبتمبر.
ووف �ق��ًا مل ��زود ال�ب�ي��ان��ات «إي ب��ي إف آر غ�ل��وب��ال»،
ش �ه��دت ص �ن��ادي��ق س �ن��دات ال �ش��رك��ات األم�ي��رك�ي��ة
تدفقات داخلة قدرها  17مليار دوالر خالل الشهر
املاضي ،لتمدد أطول سلسلة من التدفقات إلى 38
أسبوعًا ،ما يعكس أيضًا حماس املستثمرين.
ويقلل محللون من مخاوف اإلف��راط في االعتماد
على الديون ،بالقول إن الشركات تحاول استغالل
الظروف املواتية بتوسيع آج��ال استحقاق الديون
وخفض تكاليف االقتراض.

الفدرالي ..والثقة في الشركات

أداء السوق

األميركي ومعه االقتصاد العاملي ،ورب�م��ا يفسر
ذلك انتعاش السندات التي تعد االستثمار املفضل
ملن يبحثون عن تجنب املخاطر في سوق األسهم،
وم��ع اإلق �ب��ال عليها ت��رت�ف��ع أس�ع��اره��ا وتنخفض
العائدات.

ماذا وراء هذا اإلقبال الهائل؟
قاد االرتفاع األخير في أسعار السندات عائدات
جميع أنواع الديون إلى االنخفاض ،حتى أنه بنهاية
الشهر املاضي ،كان هناك نحو  15تريليون دوالر
م��ن ال�س�ن��دات السالبة ال�ع��ائ��د ح��ول ال�ع��ال��م ،وعلى
النقيض بلغ متوسط عائد السندات األميركية ذات
الفئة االستثمارية .%2.96
وف��ي ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ،ان��دف��ع امل�س�ت�ث�م��رون إل��ى
ال� �خ ��روج م��ن االس �ت �ث �م��ارات ال �ت��ي ت�م�ن�ح�ه��م ق��درا
أك�ب��ر م��ن األم ��ان مثل ال�س�ن��دات الحكومية ،بحثًا

أسواق العقارات الغربية في الوقت الذي قللت فيه
شركات إيرانية استثماراتها في الخليج.
وق��ال فاتح جاياباتماز املدير بشركة «في.آي.بي
تيركش ب��اس» االستشارية التي تساعد األجانب
ف ��ي ال �ت �ق ��دم ب �ط �ل �ب��ات ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة
التركية من خالل االستثمار إن اإليرانيني اعتادوا
الشراء في الواليات املتحدة أو كندا أو أوروبا.
غير أن السياسات األميركية التي تعتبر مناهضة
للهجرة وازدي ��اد ال�خ��وف م��ن األج��ان��ب ف��ي أوروب��ا
أق �ن��ع اإلي ��ران� �ي�ي�ن ب��ال�ت�ف�ك�ي��ر ف ��ي س� ��وق أق � ��رب إل��ى
ب�ل�اده��م .وق ��ال ج��اي��اب��ات�م��از «ن �ح��ن ن��رى أن هناك
زي � ��ادة ف ��ي اإلق� �ب ��ال (م ��ن ج��ان��ب اإلي ��ران� �ي�ي�ن) على
الجنسية التركية» .وأضاف أن من املفيد أن تركيا
ت �م �ن��ح األج ��ان ��ب ب �س �ه��ول��ة أرق � ��ام ه��وي��ة ض��ري�ب�ي��ة
ي�م�ك�ن�ه��م م��ن خ�لال �ه��ا ش� ��راء ال �ع �ق��ارات وت��أس�ي��س
الشركات.
وق� � � � ��ال «األم � � � � � ��ر ب� � �ه � ��ذه ال� � �ب� � �س � ��اط � ��ة .اإلج � � � � � � ��راءات

ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ف��ي ت��رك�ي��ا ت�ك��اد ت�ص��ل إل��ى الصفر
عندما يتعلق األمر باألجانب».
حصل أكثر من  981أجنبيا على الجنسية التركية
م�ن��ذ سبتمبر م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ع�ن��دم��ا خفضت
أن �ق��رة ال�ح��د األدن ��ى ل�لاس�ت�ث�م��ار ال �ع �ق��اري بغرض
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة ،وذل ��ك وف �ق��ا مل��ا ذك��رت��ه
وكالة أنباء األناضول اململوكة للدولة .وكان أكثر
من  250منهم من اإليرانيني.
ورغم العقوبات األميركية فقد قال الرئيس التركي
رج��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان األس �ب��وع امل��اض��ي إن ب�لاده
تحتاج للنفط والغاز الطبيعي اإليراني وستواصل
ش ��راء ه� �م ��ا .وق� ��ال ص��اح��ب امل �ت �ج��ر ال �س��اب��ق ال ��ذي
طلب عدم نشر اسمه إن مئات الشركات أصبحت
م��وج��ودة «على ال ��ورق» ف��ي تركيا ال لشيء سوى
ت�م�ك�ين اإلي��ران �ي�ين م��ن ت�ح��وي��ل امل� ��ال .وأض� ��اف أن��ه
سجل بعض الشركات ومنها شركة للمجوهرات
وشركة للمستلزمات الدوائية( .رويترز)

رب �م��ا ي �ك��ون ن�ه��ج ال �ف��درال��ي ل�خ�ف��ض ال �ف��ائ��دة أح��د
العوامل التي عززت ثقة املستثمرين في الشركات
األميركية حتى املثقلة منها بالديون ،والتي ُيعتقد
بأنها األكثرعرضة للخطر حال انكمش اقتصاد
ال�ب�لاد ،إذ يستهدف البنك امل��رك��زي تعزيز النمو
االقتصادي عبر الحد من تكاليف االقتراض.
وم� ��ع ب �ل ��وغ ع� ��ائ� ��دات س� �ن ��دات ال� �خ ��زان ��ة م�س�ت��وى
منخفض قياسيًا أخيرًا ،يراهن املستثمرون على
أن التمويل غير املكلف للديون سيساعد الشركات
على التوسع ويقود األرباح إلى النمو في املستقبل.
وج � � � ��اءت ش ��رك� �ت ��ا «ك � ��ارم � ��اك � ��س» و«إدي� � �س � ��ون
إنترناشونال» املدرجتان في مؤشر «إس آند بي
ً
 »500من بني أكثر الشركات تحمال ألعباء الديون
وفقًا ملؤشر «نسبة صافي الدين إلى األرباح» ،ومع
ذل��ك بلغت م�ك��اس��ب سهميهما  %30ه��ذا ال�ع��ام،
مقارنة بـ  %18للمؤشر.
وي �ق��ول م�ص��رف «غ��ول��دم��ان س��اك��س» إن صافي
الرافعة املالية (التي تقيس مقدار الديون املستحقة
عن كل دوالر من األرب��اح بعد استبعاد النقدية)
ملتوسط الشركات في مؤشر «إس آند بي »500
بلغ مستوى قياسيًا ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي .وم��ع ذلك
ً
يبدو املستثمرون أكثر ثقة وإقباال على الشركات
ذات املخاطر العالية ،حيث تفوقت سلة «غولدمان
ساكس» ألسهم الشركات ذات امليزانيات العمومية
الضعيفة على نظيرتها للشركات القوية ألربعة
أش�ه��ر متتالية ،مرتفعة بنسبة  %20منذ بداية
العام( .أرقام)

سمحت ال�ن��روي��ج لصندوقها ال�س�ي��ادي ببيع أسهم
ش��رك��ات ب�ق�ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از ب�ق�ي�م��ة  5.9م�ل�ي��ارات
دوالر ،وف�ق��ًا للخطة النهائية ال�ت��ي أص��درت�ه��ا وزارة
املالية أول من أمس ،على الرغم من أن هذا الرقم يقل
ك�ث�ي�رًا ع�م��ا ت��وق�ع�ت��ه ال�ح�ك��وم��ة ف��ي م ��ارس ال �ب��ال��غ 70
مليار كرونة ( 7.6مليارات دوالر).
وفي عام  ،2017طلب الصندوق من الحكومة السماح
ب�ب�ي��ع أس �ه��م ب�ق�ي�م��ة ن �ح��و  40م �ل �ي��ار دوالر ،وج ��رى
تخفيف تلك الخطة بشدة بشكل يحمي أكبر شركات

النفط في العالم .وستشمل عملية سحب االستثمارات
ال �ش��رك��ات امل�ص�ن�ف��ة ك�ـ«م�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط ال� �خ ��ام» .وف��ي
منتصف سبتمبر ،بلغ ع��دد الشركات م��ن تلك الفئة
التي يستثمر بها الصندق  95شركة .هذا ،وأوضحت
الحكومة أن سحب االستثمارات سيجري تدريجيًا
عبر الوقت .وتمثل الخطة حال وسطا للحكومة التي
يقودها املحافظون والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على
دخل النفط وتواجه حركة بيئية قوية بشكل متزايد.
(أرقام)

في حال حصول «بريكست» من دون اتفاق

َّ
مهدد بفقدان %0.4
النمو األلماني
ّ
قدرت أبرز املؤسسات االقتصادية في أملانيا ،أمس ،أن
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون اتفاق
سيتسبب في تراجع النمو األملاني  0.4في املئة عام
ّ
 ،2020مخفضة بذلك توقعاتها الظرفية جراء «ركود»
اقتصادي.
واعتبرت املؤسسات الخمس لألبحاث في تقريرها
نصف السنوي أن خروجًا غير منظم للمملكة املتحدة
من االتحاد األوروبي «قد يخلف تداعيات كبيرة على
النمو في أملانيا» .وبحسب الخبراء ُ
«يتوقع تراجع
(النمو في أملانيا) بنسبة  0.4في املئة» ،بينما ينبغي
ّ
ّ
تتحسن ال�ت��وق�ع��ات الظرفية ف��ي ح��ال «توضحت
أن
العالقات املستقبلية مع اململكة املتحدة».
لكن «ل��ن يسجل تراجع مأساوي للوضع في منطقة
اليورو» وفق خبراء أملان توقعوا تراجع النمو بنسبة
 0.2في املئة عام  2020في حال حصول بريكست من
دون ات�ف��اق .وبحسب ال�ن�م��اذج ،إم��ا سيتراجع النمو
ف��ي فرنسا بنسبة  0.2ف��ي املئة أو ل��ن يتأثر فيما قد
ينخفض النمو اإليرلندي بنسبة  0.9في املئة.
ّ
وال ُيتوقع أن تتأثر أسبانيا بشكل خاص .وخفضت
امل��ؤس�س��ات توقعاتها لنمو االق�ت�ص��اد األمل��ان��ي لعام
ّ ً
 2019وب �ش �ك��ل أوض � ��ح ل �ع��ام  ،2020م � �ح� ��ذرة م ��ن أن

«ال��رك��ود ف��ي ال�ق�ط��اع الصناعي ي�ت� ّ
�وس��ع» حاليًا إلى
قطاعات أخرى.
وي�ت��وق��ع ال�خ�ب��راء ن�م�وًا ال ي�ت�ج��اوز  0.5ف��ي امل�ئ��ة ع��ام
 2019مقابل  0.8في املئة في تقريرهم السابق الصادر
ف ��ي ف �ص��ل ال ��رب �ي ��ع وي �ت ��واف� �ق ��ون ب ��ذل ��ك م ��ع ت��وق �ع��ات
الحكومة .أما بالنسبة إلى عام  ،2020فتظهر املعاهد
أنها أكثر تشاؤمًا وتتوقع تسجيل نسبة نمو  1.1في
املئة مقابل توقع الحكومة نموًا بـ 1.5في املئة .وكانت
ّ
سيسجل
أعلنت في وق��ت سابق أن النمو ع��ام 2020
نسبة  1.8في املئة.
وتشير املعاهد إلى أن «أسباب النمو املنخفض هي
تراجع الطلب الدولي على السلع االستثمارية وهي
اختصاص الصناعة األملانية والتقلبات السياسية
والتغيرات الهيكلية في قطاع صناعة السيارات».
وي �ش �ك��ل ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،ال� ��ذي ُي �ع �ت �ب��ر رك �ي ��زة ال�ق�ط��اع
الصناعي في أملانيا منذ عقود ،نقطة ضعف على نحو
متزايد وهو أكثر هشاشة بسبب النزاعات التجارية.
ّ
مستعد للثورة الكهربائية.
ويبدو أيضًا غير
وع �ل��ى غ � ��رار ال �س �ن ��وات األخ � �ي� ��رة ،ي �ب �ق��ى االس �ت �ه�لاك
ال� �خ ��اص م ��دف ��وع ��ا ب �ص�ل�اب��ة س � ��وق ال� �ع� �م ��ل ،امل� �ح � ّ�رك
الرئيسي للنمو في البالد ،بحسب الخبراء( .أ ف ب)

أسعار النفط ترتفع

انخفاض مفاجئ في مخزونات
الخام األميركية
انتعش النفط بعد أن تراجعت أس�ع��اره على م��دى أي��ام
ع��دة ،بعدما أظ�ه��رت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا
في مخزونات الخام األميركية ،وطغت على أثر بيانات
اقتصادية ضعيفة في الواليات املتحدة أدت الى هبوط
أسواق األسهم العاملية.
وارتفع خام القياس العاملي برنت  47سنتا ،أو  0.8باملئة
إلى  59.36دوالر للبرميل بحلول الساعة  06:57بتوقيت
غرينتش امس ،ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها
في الجلسات الثالث الفائتة .وسجل خام غرب تكساس

ال��وس�ي��ط األم�ي��رك��ي  54.29دوالرًا للبرميل ب��ارت�ف��اع 67
س�ن�ت��ان م��ا ي �ع��ادل  1.3ب��امل �ئ��ة .وق �ل��ص ال�ن�ف��ط ج ��زءا من
ال �خ �س��ائ��ر ،ب�ع��دم��ا أظ �ه��رت ب �ي��ان��ات م��ن م�ع�ه��د ال�ب�ت��رول
األميركي اول من امس تراجع مخزونات الخام األميركية،
ب��واق��ع  5.92ماليني برميل ف��ي األس�ب��وع امل��اض��ي ،بينما
ت��وق��ع امل �ح �ل �ل��ون زي��ادت �ه��ا ب �م �ق��دار  1.6م �ل �ي��ون ب��رم�ي��ل.
وأس�ع��ار النفط حاليا أق��ل من مستوياتها قبل هجمات
 14سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتني ،مع استئناف
أكبر دولة ُمصدرة للخام اإلنتاج بالكامل( .رويترز)
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BUSINESS

عبر الخدمة الهاتفية اآللية

بهدف تنمية مواهب األطفال

يحسن
ِّ
«الخليج»
من تجربة العميل

راع ذهبي لكرنفال
«برقان» ٍ
«البريطانية للفنون العالمية والرياضة»

أطلق بنك الخليج أخيرًا خدمته الهاتفية اآللية
امل� �ح ��دث ��ة ،ال �ت ��ي ت �ق ��دم خ ��دم ��ات ج� ��دي� ��دة ،وت��وف��ر
مستوى أعلى من األم��ن .وج��رى تصميم الخدمة
بحيث ي�ص��ل العميل إل��ى ال�ق�س��م ال ��ذي يحتاجه
ب�ش�ك��ل أس � ��رع ،ك �م��ا ي��وف��ر ه ��ذا ال �ت �ح��دي��ث خ��دم��ة
تفعيل البطاقات البنكية عبر الخدمة الهاتفية
اآللية.
ويهدف التحديث األخير إلى تقديم خدمة إجابة
هاتفية آلية سريعة ،تسهل على العمالء الوصول
إل��ى ال�خ��دم��ات ال�ت��ي ي�ح�ت��اج��ون ل�ه��ا ،ح�ي��ث ج��رى
ُ
تحديث ال�ق��وائ��م ال�ت��ي ت�ع��رض على العميل عند
اتصاله لتصبح أكثر دقة ويصبح الوصول إليها
أسهل.
ك �م��ا ي�ض�ي��ف ه ��ذا ال �ت �ح��دي��ث أي �ض��ًا إل ��ى درج ��ات
األم� ��ان ف��ي ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،ب�ح�ي��ث ي�خ�ت��ار العميل
رق�م��ًا س��ري��ًا خ��اص��ًا بالخدمة املصرفية الهاتفية
ليتمتع بمزيد من األمان ،ما يتيح للعمالء إتمام
م�ع��ام�لات�ه��م امل �ص��رف �ي��ة ع �ب��ر ال �ه��ات��ف ف��ي ال��وق��ت
وامل � �ك ��ان ال �ل��ذي��ن ي �ن��اس �ب��ان �ه��م .ك �م��ا ي �س �م��ح ل�ه��م
بالتفعيل الهاتفي والبطاقات البنكية ،بما فيها
البطاقات االئتمانية وال�ب�ط��اق��ات املسبقة الدفع
كذلك .وأصبح اليوم بإمكان عمالء بنك الخليج
ال�ق�ي��ام بأكثر العمليات املصرفية عبر الهاتف،
وم ��ن دون ال �ح��اج��ة ل�ل�ت�ح��دث إل ��ى م��وظ��ف خ��دم��ة
العمالء ،مما يوفرعليهم الوقت والجهد.

أحمد األمير

وح��ول ذل��ك ،ق��ال مساعد املدير العام لالتصاالت
الخارجية في بنك الخليج أحمد األمير« :نسعى
دائمًا في بنك الخليج إلى إيجاد مستويات أعلى
م��ن ال��راح��ة واألم ��ن لعمالئنا .وق��د ج��رى تحديث
الخدمة الهاتفية اآللية لهذا الغرض .فتمكنا من
تقديم التجربة املصرفية الهاتفية التي ترضي
ع �م�لاء ن��ا وت �ن��اس��ب اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ،ح�ي��ث أص�ب��ح
الوصول إلى األقسام املطلوبة وإنهاء املعامالت
أسهل وأسرع ،كما أن املعامالت الهاتفية أصبحت
آمنة من أي وقت مضى».

انطالق معرض السيارات
في «األفنيوز»
ينطلق ال�ي��وم م�ع��رض ل�ل�س�ي��ارات  -ف��ي األف�ن�ي��وز،
وال� � � ��ذي س �ي �س �ت �م��ر إل � ��ى  12أك � �ت ��وب ��ر ،م�ت�ض�م�ن��ا
عرضا أول ملوديالت السيارات  2020من مختلف
العالمات التجارية.
تتمثل رؤي ��ة امل �ع��رض ف��ي إن �ش��اء ح �ل��ول مبتكرة
ومميزة لتسهيل بيع وش��راء السيارات الجديدة
ف��ي م�ك��ان واح��د ألك�ب��ر ع��دد م��ن ال ��زوار ،م��ع عرض
أح� � � ��دث امل � � ��ودي �ل ��ات واالب � � �ت � � �ك� � ��ارات وامل� �ن� �ت� �ج ��ات
وال� �خ ��دم ��ات ،وه� ��و م��زي��ج ي �ض �م��ن أن ي �ك��ون ه��ذا
امل�ع��رض ه��و ال�ح��دث األك�ب��ر ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي عالم
ال �س �ي��ارات ،بحيث يجمع امل �ع��رض ب�ين البائعني
واملستهلكني تحت سقف واحد في األفنيوز ،وهو
املكان األمثل إلقامة مثل هذا الحدث الضخم ،الذي
سيشجع بالتأكيد امل�ش��ارك�ين ف��ي امل �ع��رض نحو
رفع تطلعاتهم.
وأع��رب��ت إدارة األفنيوز ع��ن سعادتها الحتضان
معرض ال�س�ي��ارات ألول م��رة ف��ي األف�ن�ي��وز ،وال��ذي
يعد أكبر معرض يجمع مختلف أنواع السيارات
ف� ��ي م � �ك ��ان واح � � � ��د ،ح� �ي ��ث ي �ع �ت �ب��ر ه� � ��ذا امل� �ع ��رض
أك� �ب ��ر ح � ��دث خ �ل��ال ع � ��ام  2019ل �ع �ش��اق وم �ح �ب��ي

السيارات في الكويت ،وق��د قامت اإلدارة بجميع
االس �ت �ع��دادات إلدارة وتنظيم ح��دث ب�ه��ذا الحجم
على م��دى  10أي��ام إلضافة تجربة جديدة للزوار
من خالل اطالعهم على أحدث موديالت السيارات
التي تعرض ألول م��رة ف��ي الكويت وبعضها في
الخليج.
وأض� ��اف� ��ت أن األف� �ن� �ي ��وز أص� �ب ��ح ع�ل�ام ��ة ت �ج��اري��ة
ف��ري��دة م��ن نوعها ،حيث يعتبر أح��د أب��رز املعالم
التسويقية والسياحية ،من خالل العدد الكبير من
زواره من الكويت ودول الخليج ومنطقة الشرق
األوسط.
وي �ت �ض �م��ن األف �ن �ي ��وز م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى  1100محل
ت�ج��اري وم�ط��اع��م وم�ق��اه وم��راك��ز للترفيه ،وتقدم
تصميماته الحديثة «والتي طورت مع كل مرحلة»
تجربة استثنائية ف��ي مجال الترفيه والسياحة
ف��ي ال�ك��وي��ت ،وذل��ك م��ن خ�لال ت�ن��وع امل�ن��اط��ق ال �ـ12
املختلفة التي يحمل كل منها طابعا فريدا يخلق
تجربة مميزة ّ
للزوار ،باإلضافة إلى العدد الكبير
للبوابات واملداخل في جميع أنحائه مما يساعد
على سهولة عملية الدخول والخروج للزوار.

ملصق المعرض

عروض «أوتوماك» للمدرسين
الراغبين في استئجار سيارة
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة «أوت ��وم ��اك ل �ل �س �ي��ارات» ،ال ��رائ ��دة في
ت�ق��دي��م ح�ل��ول ال�ن�ق��ل ،ع��ن إط�لاق�ه��ا ع��رض��ًا تسويقيًا
مميزًا خاصًا باملدرسني الراغبني باستئجار سيارة،
وذلك بمناسبة موسم العودة الى املدارس.
وب �م ��وج ��ب ه � ��ذا ال � �ع� ��رض ،س �ي �ح �ص��ل ال �ع �م�ل�اء م��ن
امل��درس�ين الراغبني باستئجار سيارة من اوتوماك
ع �ل��ى ع ��دة م �م �ي��زات ،ت �ه��دف ال ��ى ت�س�ه�ي��ل مهمتهم
وم �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى ات �م ��ام واج �ب��ات �ه��م خ�ل�ال ال �ع��ام
الدراسي.
وتشمل هذه املميزات كفالةوصيانة ومساعدة على
الطريق وسيارة بديلة مجانًا ،باالضافة ال��ى عداد
مفتوح واالستئجار من دون دفعة اولى.
ويأتي ه��ذا العرض في إط��ار سعي اوت��وم��اك الدائم
ال � ��ى إرض � � ��اء ع �مل��ائ �ه��ا وت �ق ��دي ��م أف� �ض ��ل ال �خ��دم��ات
واملنتجات لهم ،كما يعكس اهتمام الشركة بمواكبة
موسم ال�ع��ودة ال��ى امل ��دارس ،واملساهمة ف��ي إنجاح
العام الدراسي.
وعندما يستأجر امل��درس ،او اي عميل آخ��ر ،سيارة

ملصق العرض الخاص بالمدرسين من «أوتوماك»

م��ن أوت��وم��اك ،ف��ذل��ك ال يعني حصوله على وسيلة
نقل وح�س��ب ،ب��ل إن��ه ينعم ب��راح��ة ال�ب��ال الكاملة من
ً
خالل خدمة املساعدة على الطريق ليال ونهارًا طوال
أي��ام األس �ب��وع .وتشمل تغطية ال�خ��دم��ات استبدال
السيارة في حالة وق��وع ح��ادث أو عطل ،باإلضافة
إلى املساعدة على الطريق  24/24ساعة.
وت�ق��دم «أوت��وم��اك» لعمالئها ال��راغ�ب�ين باستئجار
سيارة مجموعة واسعة من الخيارات ،من سيارات
الصالون إلى الشاحنات الصغيرة ،وسيارات الدفع
الرباعي والحافالتُ ،ت ّ
قدم كلها وفق تغطية تأمينية
شاملة ،وخدمات إصالح وصيانة ما بعد البيع او
التأجير .ويمكن للمدرس او اي عميل طلب السيارة
ال�ت��ي ي��ري��ده��ا ع�ب��ر االت �ص��ال خ��دم��ة وي ��اك الهاتفية
 ،1845555أو ال�ح�ض��ور إل��ى أح��د ال�ف��روع املنتشرة،
ال �ت��ي ت�غ�ط��ي أغ �ل��ب امل �ن��اط��ق وامل �ح��اف �ظ��ات الخ�ت�ي��ار
السيارة التي تناسب العميل .كما توفر «أوتوماك»
خ��دم��ة التأجير مل��دة ع��ام ك��ام��ل أو مل��دة أط��ول ،وذل��ك
بأسعار تنافسية سواء لألفراد او الشركات.

اخ� � �ت� � �ت � ��م ب� � �ن � ��ك ب � � ��رق � � ��ان أح � � � ��د أك � �ب� ��ر
امل �س��اه �م�ين ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
أخ� �ي ��رًا رع��اي �ت��ه ال��ذه �ب �ي��ة ل �ل �ك��رن �ف��ال
ال�س�ن��وي ل�ـ «األك��ادي�م�ي��ة البريطانية
ل�ل��ري��اض��ة وال �ف �ن��ون ال �ع��امل �ي��ة» ،حيث
ت� � �ن � ��درج رع � ��اي � ��ة ب� �ن ��ك ب � ��رق � ��ان ل� �ه ��ذا
ال �ح��دث ض�م��ن إط ��ار س�ي��اس�ت��ه ب��دع��م
ال ��ري ��اض ��ة وال� �ف ��ن واإلب � � ��داع وت�ن�م�ي��ة
م��واه��ب األط� �ف ��ال ب�ش�ك��ل أك �ب��ر ل�ب�ن��اء
جيل مثقف.
ك � � �م� � ��ا ي� � � �ه � � ��دف ب � � �ن� � ��ك ب � � � ��رق � � � ��ان م ��ن
خ� �ل��ال دع � �م� ��ه مل� �ث ��ل ه� � ��ذه األن� �ش� �ط ��ة
وال �ف �ع��ال �ي��ات إل ��ى ت�ش�ج�ي��ع األط �ف��ال
على التعبيرعن ذوات�ه��م واكتشاف
مواهبهم وتنميتها في سن مبكرة.
وق� � ��د ت� �ض� �م ��ن ب� ��رن� ��ام� ��ج ال� �ك ��رن� �ف ��ال
ال � ��ذي أق� �ي ��م ف ��ي م �ب �ن��ى األك��ادي �م �ي��ة
ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة م� �ج� �م ��وع ��ة م �ت �ن��وع��ة
م ��ن األن� �ش� �ط ��ة ال� �ه ��ادف ��ة وامل �ن��اس �ب��ة
ل �ل �ص �غ��ار وال �ك �ب��ارع �ل��ى ح ��د س� ��واء،
م �ث��ل ري� ��اض� ��ات ال �ك �ي��ك ب��وك �س �ي �ن��غ،
ال � �ك � ��رات � �ي � ��ه ،ال � ��زوم� � �ب � ��ا ،ال� �ج� �م� �ب ��از،
ال� � �ع � ��روض واألل� � �ع � ��اب ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة،
كما تضمن العديد من السحوبات
والجوائز القيمة.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه ��ذا ال �ك��رن �ف��ال
ي �ت �ي��ح ال� �ف ��رص ��ة مل� �ش ��ارك ��ة األط� �ف ��ال
م��ن ج�م�ي��ع ال�ج�ن�س�ي��ات وم��ن جميع
امل��دارس في الكويت ،حيث يمكنهم
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة األه � � � ��ل ال � �ت � �ع� ��رف ع �ل��ى
مختلف الدورات الرياضية والفنية
أث� � �ن � ��اء اج� �ت� �م ��اع� �ه ��م م � ��ع امل � ��درب �ي��ن
وامل� ��درس�ي��ن امل �ح �ت��رف�ي�ن .ك �م��ا ت �ق��دم

(من اليسار) لوسيان أنيسيا والسفير األسترالي جونوثان غيلبرت وفيرا المطوع وحصة النجادة وكريسيا ديريكي

األك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ل �ل �ف �ن��ون
الدولية  BAIAأنشطة مختلفة ،مثل
املسرحيات ،الفعاليات املوسيقية،
ال�ف�ن��ون ،ال�ح��رف ال�ي��دوي��ة ،والباليه
ال �ك�لاس �ي �ك��ي ،إض ��اف ��ة إل ��ى ال �ب��رام��ج
وامل �ع �س �ك��رات ال�ص�ي�ف�ي��ة وال �ح �ف�لات
والكرنفاالت الفنية ،ويجري توزيع
ج��وائ��ز وم�ي��دال�ي��ات ع�ل��ى ال�ف��ائ��زي��ن.
أما األكاديمية البريطانية للرياضة
 ،BASفهي األكاديمية الوحيدة في

ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت �ق��دم دورات ألك �ث��ر
م ��ن  11ن �ش��اط��ًا ري ��اض� �ي ��ًا ل�لأط �ف��ال
وال � �ك � �ب� ��ار ،ب �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك ال �س �ب��اح��ة
وال �ت��زح �ل��ق «رول� ��ر س�ك�ي�ت�ن��غ» وك��رة
السلة والريشة الطائرة وكرة القدم
وغيرها الكثير.
وتندرج هذه املبادرة ضمن برنامج
بنك ب��رق��ان االجتماعي تحت عنوان
« ENGAGEم �ع��ًا ل �ن �ك��ون ال�ت�غ�ي�ي��ر»،
ال � �ه ��ادف إل� ��ى ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء ع�ل��ى

الجوانب املهمة واملؤثرة في املجتمع،
إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ت � �ع� ��زي� ��ز م� �س ��ؤول� �ي� �ت ��ه
االجتماعية من خالل دعم املبادرات
اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ض� �م ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه
للمسؤولية االجتماعية .ويأتي نهج
حملة  ENGAGEتماشيًا مع مبادئ
بنك برقان ،كمؤسسة مالية كويتية
رائ � � � � � ��دة ،ب� �ح� �ي ��ث ي� �ن� �س� �ج ��م أس � �ل� ��وب
س�ي��اس��ات��ه م��ع اح�ت�ي��اج��ات ومصالح
املجتمع.

الخدمة األولى من نوعها في الكويت

«بيتك» :إيداع الشيك عبر الموبايل
ً
أمانا
أصبح أسهل وأسرع وأكثر
م��ن خ�ل�ال خ��دم��ة إي� ��داع ال�ش�ي�ك��ات عبر
امل � ��وب � ��اي � ��ل ،ال � �ت� ��ي ب� � ��دأ ب� �ي ��ت ال �ت �م��وي��ل
ال �ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت��ك) ت�ق��دي�م�ه��ا ل�ع�م�لائ��ه،
وه ��ي األول � ��ى م��ن ن��وع �ه��ا ف��ي ال �ك��وي��ت،
يؤكد «بيتك» ريادته في طرح الخدمات
وال �ح �ل��ول ال��رق�م�ي��ة ت�ل�ب�ي��ة الح�ت�ي��اج��ات
العمالء العصرية ،حيث يمكن عمالءه
م ��ن إي� � ��داع ش �ي �ك��ات �ه��م ف ��ي ح�س��اب��ات�ه��م
إل �ك �ت��رون �ي��ا ب �س��رع��ة وس �ه��ول��ة وأم � ��ان،
من خ�لال تسجيل ال��دخ��ول إل��ى تطبيق
 ،kfhonlineوإدخ ��ال مبلغ الشيك امل��راد
إي��داع��ه ،ث��م التقاط ص��ورة لكال جانبي
ال �ش �ي��ك ب��اس �ت �خ��دام ك��ام �ي��را ه��وات�ف�ه��م
الذكية ،وسيجري بعد ذلك إيداع املبلغ
مباشرة في حساباتهم.
وت ��وف ��ر ال �خ ��دم ��ة ال� �ت ��ي ج � ��اء اط�ل�اق �ه��ا،
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ش ��رك ��ة ProgressSoft
ال� � � ��رائ� � � ��دة ع� ��امل � �ي� ��ًا ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ت �ق �ن �ي��ة
املعلومات ،على العمالء الوقت والجهد،
ً
فبدال من زيارة الفرع إلتمام معامالتهم
امل �ص��رف �ي��ة ،ي�م�ك�ن�ه��م ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك عبر
املوبايل ،مع ضمان املحافظة على أعلى
مستويات األم ��ان وال�س��ري��ة ،باالضافة
الى قدرة أكبر على إدارة أموالهم بشكل

سريع ومريح ،خصوصا أن الخدمة ال
تتطلب تسليم الشيك االصلي للفرع.
وت�ع��ززال�خ��دم��ة املبتكرة ري ��ادة «بيتك»
ك� �م ��زود ل �ل �ح �ل��ول امل �ص��رف �ي��ة امل �ت �ق��دم��ة،
وم ��واك� �ب ��ة ال� �ت� �ط ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ف��ي
ال �ص �ن��اع��ة امل �ص��رف �ي��ة ب �ط��ري �ق��ة ت �خ��دم
اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال � �ع � �م �ل�اء وم �ت �ط �ل �ب��ات �ه��م
الفورية ،من خالل مواصلة توفير املزيد
من الحلول سهلة االستخدام ،وقد نجح
«بيتك» في تمكني عمالئه من االستفادة

من أفضل الخدمات واملنتجات ،وإتاحة
الفرص الجديدة أمام تيسير معامالتهم
البنكية وأنشطتهم التجارية.
كما تأتي الخدمة بعد ان قطع «بيتك»
أش � ��واط � ��ا ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي رح � �ل� ��ة ال �ت �ح ��ول
الرقمي ،واط�ل��ق على اث��ره��ا العديد من
ال�خ��دم��ات واملنتجات امل��ال�ي��ة العصرية
وامل� �ب� �ت� �ك ��رة م� �ث ��ل :خ ��دم ��ة ال �ت �ح��وي�ل�ات
امل ��ال� �ي ��ة ال � �ف� ��وري� ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام ش�ب�ك��ة
ري �ب ��ل  ،RippleNetوخ ��دم ��ة Skiplino

لحجز امل��واع�ي��د ال�ك�ت��رون�ي��ا ف��ي ال�ف��روع
املصرفية ،وافتتاح  3فروع  KFH Goفي
اشبيلية والجابرية واملنقف ،والسحب
ال�ن�ق��دي م��ن دون ب�ط��اق��ة م��ن خ�ل�ال QR
 ،codeأوالبطاقة املدنية أورق��م الهاتف،
وخ��دم��ة ال�ت�ح��وي��ل امل��ال��ي ال �س��ري��ع عبر
الحدود  ،KFH Xpressوخدمة KFH Pay
للدفع االلكتروني ،وخدمة الروبوت ،والـ
 ،Chatbotوغيرها الكثير من الخدمات
الرقمية.

ّ
نظم معرضاً لوظائفه الشاغرة في «القوى العاملة»

«السالم» يطلق مبادرة لتوظيف الكوادر الوطنية
أط � �ل � ��ق م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� � �س �ل��ام ال � ��دول � ��ي
م �ب ��ادرة م�ه�م��ة م��ن ن��وع �ه��ا ل�ل�ت��وظ�ي��ف
بني مستشفيات القطاع الطبي األهلي
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،الس �ت �ق �ط��اب ال� �ك� �ف ��اء ات
الوطنية في املجاالت الطبية واإلدارية
بالهيكل امل��ؤس�س��ي ملستشفى ال�س�لام
الدولي.
ً
وتفعيال لتلك املبادرة نظم املستشفى
م � �ع� ��رض� ��ًا ل � �ل� ��وظ� ��ائ� ��ف ال� � �ش � ��اغ � ��رة ه��و
األك � � �ب� � ��ر ب� �ي��ن م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال� �ق� �ط ��اع
ال�خ��اص ب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة العامة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ،ح �ي��ث أق �ي��م امل �ع��رض
ص �ب��اح أول م��ن أم ��س (ال �ث�ل�اث ��اء) ،في
م �ق��ر ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة
واستقطب مئات الطلبات.
وحضر افتتاح املعرض مدير تطوير
األع�م��ال في مستشفى السالم الدولي
أنس الشرهان ،الذي ألقى كلمة أكد من
خ�لال�ه��ا س�ع��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ل�لاس�ت�ف��ادة
من العناصر الوطنية في بناء هيكل
م��ؤس�س��ي ي��واك��ب ال�ب��رام��ج التطويرية
واألهداف املستقبلية للمستشفى.
وأوض � ��ح أن ��ه م �ث��ل م ��ا ه ��و م �ع �ل��ن ق�ب��ل
انطالق املعرض فإن الفرص الوظيفية
ال ت �ق �ت �ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى م �ج��ال وظ�ي�ف��ي
ً
بعينه ،وإنما تشمل  13مجاال وظيفيًا
م�ت�ن��وع��ًا ف��ي األع �م��ال اإلداري � ��ة ،يشمل
امل�ح��اس�ب��ة ون �ظ��م امل�ع�ل��وم��ات وامل ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة وال � �ت � �س� ��وي� ��ق ،وال� �ه� �ن ��دس ��ة
ال �ط �ب �ي��ة وخ� ��دم� ��ة ال� �ع� �م�ل�اء وال �ت ��أم�ي�ن

جانب من المعرض التوظيفي

أنس الشرهان

الطبي ،واملشتريات والضيافة ومركز
خ ��دم ��ة االت� � �ص � ��ال ون � �ظ ��م امل �ع �ل ��وم ��ات
الطبية والسكرتارية ،بما يلبي حاجة
هيكل مؤسسي كامل.
وأض� � ��اف ال� �ش ��ره ��ان «إن � ��ه مل ��ن دواع� ��ي
سرورنا اليوم انطالق مبادرة السالم
ال� ��دول� ��ي ل �ل �ت��وظ �ي��ف م ��ن خ�ل��ال إق��ام��ة
معرض الوظائف الشاغرة بالتعاون
م��ع الهيئة العامة للقوى العاملة في
ال� �ك ��وي ��ت ،وال � � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه م�س�ت�ش�ف��ى
السالم ليكون نافذة جديدة للتوظيف

ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وال �ق �ط��اع الطبي
األهلي على وجه التحديد».
وأع � ��رب ال �ش��ره��ان ع ��ن ش �ك��ره ل �ل �ك��وادر
الوطنية التي حرصت على التفاعل مع
امل �ع��رض ال��وظ�ي�ف��ي ق��ائ�لا «ن�ت�م�ن��ى لكم
ال�ت��وف�ي��ق ف��ي ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة الوظيفية
املتميزة» ،مؤكدًا أن «العمل في القطاع
ال� �خ ��اص ه ��و امل�س�ت�ق�ب��ل وه ��و ال �ف��رص��ة
ال �ت ��ي ت �س �ت��وع��ب أف� �ك ��ارك ��م وط �م��وح �ك��م
فبقدر ما تمتلكون من طموح ستجنون
ثمارا تسعدكم وتحقق ذاتكم».
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بيروت تستضيف رئيسة «المؤسسة» الملكة سيلفيا ملكة السويد

اقتصاد وأعمال 19
من مؤتمر عالم االتصاالت في المنطقة

 Ooredooتفوز بجائزة
«زين» و« MBCاألمل» تتشاركان
«مينتور العربية» دعم حملة « #قوة_الوقاية» «أفضل خدمة رقمية»
أع�ل�ن��ت م�ج�م��وع��ة زي��ن أن�ه��ا دخ�ل��ت في
شراكة مع « MBCاألمل» لدعم مؤسسة
«م�ي�ن�ت��ور ال �ع��رب �ي��ة»  -ال �ف��رع اإلق�ل�ي�م��ي
مل��ؤس �س��ة م�ي�ن�ت��ور ال �ع��امل �ي��ة – ل�ت�ش��ارك
ف��ي ف�ع��ال�ي��ات ب��رن��ام��ج ال ��زي ��ارة األول ��ى
لرئيسة مؤسسة مينتور العاملية إلى
ل �ب �ن��ان امل �ل �ك��ة س�ي�ل�ف�ي��ا م�ل�ك��ة ال �س��وي��د،
وذلك ضمن إطار حملة  #قوة_ الوقاية
لتمكني األطفال والشباب العرب.
وذك��رت الشركة ،في املؤتمر الصحافي
ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ب� �ي ��روت ،أن �ه��ا س�ت��دع��م
ج �ه��ود ال�ع�م��ل امل�ش�ت��رك��ة ل �ه��ذه امل �ب��ادرة
من خالل السياسات ،وتنمية القدرات،
واإلرش��اد ،وحمالت التوعية ،واملعرفة،
م�ب�ي�ن��ة أن ه ��ذا ال �ح��دث ال� ��ذي سيشهد
زي��ارة امللكة سيلفيا للمرة األول��ى إلى
ب � �ي� ��روت س� �ي� �ج ��ري م� ��ن خ �ل�ال ��ه إط�ل��اق
مبادرة «منصة إرش��اد الشباب» ،وهي
عبارة عن شراكة بني «مينتور العربية»
والجامعة األميركية في بيروت ،AUB
وتهدف تلك املبادرة إلى إنشاء «مساحة
حوار» للشباب للتعبير عن آرائهم فيما
يتعلق بالتحديات التي قد يواجهونها،
إلى جانب استكشاف الفرص والحلول
امل�م�ك�ن��ة وال �ع��وام��ل التمكينية لتعزيز
قدراتهم إلى أقصى حد ممكن.
وأوض� � �ح � ��ت امل� �ج� �م ��وع ��ة ،ال � �ت� ��ي ت �م �ل��ك
وت��دي��ر  8ش�ب�ك��ات ات �ص��االت م�ت�ط��ورة،
أن �ه��ا ك �ج��زء م��ن ش��راك�ت�ه�م��ا اإلقليمية،
تعاونت مع « MBCاألمل» لدفع جهود
مؤسسة «مينتور العربية» في تنفيذ
البرامج املختلفة ،التي تهدف إلى دعم
عمل وأنشطة الشباب العربي.
وم ��ن امل �ق��رر أن ت�ش�ه��د ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات
إق ��ام ��ة ح �ف��ل ب �ح �ض��ور امل �ل �ك��ة سيلفيا،
وأع � �ض� ��اء م� ��ن ال �س �ل ��ك ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي،
وم�م�ث�ل�ين ع��ن امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات،
وش� �خ� �ص� �ي ��ات إع �ل�ام � �ي� ��ة وأك ��ادي� �م� �ي ��ة
واجتماعية ،وسيجري في ذل��ك الحفل
تسليط الضوء على مزيد من املبادرات
املوجهة إلى الشباب مع تقديم تفاصيل
عن قنوات التعاون.
وستشمل فعاليات هذا الحدث الدولي
م �ن��ح ج��ائ��زة «م �ي �ن �ت��ور ال �ع��رب �ي��ة ل ��رواد

حايك وقيومجيان وإسماعيل والخشتي والفنان المصري «أبو»

الخشتي« :زين»
تشعر بمسؤوليتها
تجاه شبابنا التخاذ
قرارات رشيدة
األع � �م � ��ال ال � �ش � �ب� ��اب» ،ت �ش �ج �ع �ي��ا ل� �ق ��ادة
الشباب ال�ع��رب ،الذين قدموا اسهامات
استثنائية في مجال العمل االجتماعي
واإلن� �س ��ان ��ي وال �ت �ن �م ��وي ،وال� �ت ��ي أث ��رت
بشكل إيجابي على املجتمعات العربية.
وخ�ل�ال امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي ،ق ��ال وزي��ر
ال�ش��ؤون االجتماعية في لبنان ريشار
قيومجيان« :على الحكومات في جميع
أن�ح��اء ال�ع��ال��م أن ت��دع��م عمل املنظمات

ّ
غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ت �م��ك��ن ال�ش�ب��اب
وتعزز قدراتهم ،من أجل حمايتهم من
السلوكيات الخطرة ،وفي الوقت نفسه
تطوير املجتمعات».
وم��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي
للعالقات واالت �ص��االت ف��ي ش��رك��ة زين
ال� �ك ��وي ��ت ،ول �ي ��د ال �خ �ش �ت��ي« :ب�ص�ف�ت�ه��ا
م�ش�غ��ل ات� �ص ��االت رائ � �دًا ع �ل��ى م�س�ت��وى
امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ف ��إن م�ج�م��وع��ة زي��ن
ل ��دي� �ه ��ا ش � �ع� ��ور ع� �م� �ي ��ق ب ��امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
ك ��ي ت �ل �ع��ب دورا ف ��ي ت��وج �ي��ه وإل� �ه ��ام
ش�ب��اب�ن��ا ال �ع��رب��ي ن �ح��و ات �خ��اذ ق� ��رارات
رش �ي��دة إلب� ��راز إم�ك��ان��ات�ه��م وق��درات �ه��م،
ن� �ح ��ن م �ت �ح �م �س��ون ل �ح �م��اي��ة األط� �ف ��ال
والشباب من العنف ،وكذلك في الفضاء
اإللكتروني».
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت ث��ري��ا إس�م��اع�ي��ل،
امل��دي��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ـ�م��ؤس�س��ة مينتور
ال �ع��رب �ي��ة« :إن ج��وه��ر ك ��ل م ��ا ن �ق��وم به
هو أن نصنع فارقًا في حياة الشباب،

وحتى اآلن ،تمكنا من إحراز تقدم كبير
في هذا املجال؛ وذل��ك بفضل الدعم من
جانب شخصيات وهيئات بارزة».
وع�ل��ق م ��ازن ح��اي��ك ،امل�ت�ح��دث الرسمي
باسم مجموعة « :MBCإن شراكتنا مع
مؤسسة مينتور العربية تترجم جهود
مجموعة  MBCلتمكني الشباب العربي
وتحفيزهم كي يصلوا إل��ى االستفادة
ال �ك��ام �ل��ة م ��ن إم �ك ��ان ��ات �ه ��م ،ف��رس��ال �ت �ن��ا
س�ت�ظ��ل دائ �م��ا م�س�ت��وح��اة م��ن ش�ع��ارن��ا
(نحن نرى األمل في كل مكان)».
وم� ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ش� ��دد ال �ف �ن��ان امل �ص��ري
«أب� � � � ��و» ،ال� �ع� �ض ��و ف� ��ي ل �ج �ن��ة أص ��دق ��اء
م��ؤس �س��ة م�ي�ن�ت��ور ال �ع��رب �ي��ة ،ع �ل��ى دور
الفن في زيادة مستوى الوعي بمخاطر
ال� �س� �ل ��وك� �ي ��ات امل� �ح� �ف ��وف ��ة ب ��امل� �خ ��اط ��ر،
وتوسيع اهتمام الجمهور بمنظمات
ك �م��ؤس �س��ة م �ي �ن �ت��ور ال �ع��رب �ي��ة ب�س�ب��ب
ت ��أث� �ي ��ره ��ا اإلي � �ج� ��اب� ��ي ع� �ل ��ى امل �ج �ت �م��ع
بجميع فئاته.

ف��ازت  Ooredooال�ك��وي��ت ب�ج��ائ��زة أف�ض��ل خدمة
رقمية عن خدمة  ANAالرقمية من مؤتمرعالم
االت �ص ��االت ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط  ،2019وال ��ذي
أقيم األسبوع املاضي في فندق كونراد في دبي.
ويعد مؤتمرعالم االتصاالت في الشرق األوسط
إح��دى أه��م الفعاليات املرموقة املقامة سنويًا،
وت �ش��رف ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ال �ف��ائ��زي��ن ض �م��ن ف�ئ��ات
ال �ج��وائ��ز امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م متخصصة
مل��راج �ع��ة أداء م�ش�غ�ل��ي االت� �ص ��االت ،خ�ص��وص��ًا
ال�ش��رك��ات ال�ت��ي أظ�ه��رت أداء متميزًا وإن�ج��ازات
وابتكارات ملحوظة خالل العام.
ف� ��ازت  Ooredooب �ه��ذه ال �ج��ائ��زة امل��رم��وق��ة عن
خ��دم��ة  ANAال��رق �م �ي��ة .وت� �ع� �ت� �ب ��ر Ooredooأول
ش��رك��ة ات� �ص ��االت ف��ي ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة تطلق
م�ث��ل ه��ذه ال �خ��دم��ة ،وال �ت��ي ت��وف��ر منتجًا رقميًا
بالكامل مخصصًا بشكل ف��ردي يتيح للعمالء
التحكم ال�ك��ام��ل ف��ي ب��اق��ات االش �ت��راك وال�ع��وال��م
ال��رق�م�ي��ة ،وي�س�ه��ل عليهم ال �ش��راء واالس �ت �خ��دام
والدفع مقابل الحصول على خدمات Ooredoo
م �ب��اش��رة م��ن ه��وات�ف�ه��م ال �ن �ق��ال��ة .وت��ؤك��د خ��دم��ة
 ANAمن جديد مكانة  Ooredooالكويت كشركة
رائ� ��دة ف��ي ال �س��وق ف��ي م �ج��ال ال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي.
وتحرص  Ooredooعلى أن تكون  ANAاملنصة
املثلى للشباب في الكويت واملساعدة في تزويد
الشباب من العمالء األذكياء واملهتمني بأحدث
تكنولوجيا االتصاالت وبما يتماشى مع خطط
التحول الرقمي ورؤية الكويت .2035
وتعليقًا على الجائزة ،قال مدير إدارة التسويق
لدى  Ooredooالكويت يوسف الشالل «يعد هذا
ً
اإلنجاز دليال على ري��ادة  Ooredooالكويت في
مواكبة قطاع االت�ص��االت الحيوي ،وحصولنا
على هذه الجائزة يأتي ليتوج العالقة املميزة

يوسف الشالل

التي تجمعنا مع عمالئنا ،حيث إن اهتمامنا
ب�ع�م�لائ�ن��ا وال �ت��زام �ن��ا ب�ت�ق��دي��م ك��ل م��ا م��ن شأنه
إث ��راء تجاربهم يحتمان علينا االس�ت�م��رار في
ت �ق��دي��م األف �ض��ل ل �ه��م ،وذل� ��ك ات �س��اق��ًا م��ع قيمنا
األساسية وهي االهتمام والتواصل والتحدي.
ح�ص��ول�ن��ا ع�ل��ى ه ��ذه ال �ج��ائ��زة دل �ي��ل ع�ل��ى أن�ن��ا
كسبنا ال�ت�ح��دي بفضل اه�ت�م��ام�ن��ا وت��واص�ل�ن��ا
مع عمالئنا ،ونهديهم هذا النجاح لثقتهم التي
م�ن�ح��ون��ا إي��اه��ا ع�ل��ى م� ��دار األع � � ��وام» .وأض ��اف
ال �ش�لال أن «رؤي ��ة  Ooredooتتطابق م��ع رؤي��ة
الكويت «كويت جديدة»  ،2035التي ترتكز على
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ع�ل��ى ك��ل األص �ع��دةOoredoo ،
اليوم كونها م��زودًا لالتصاالت تقدم من خالل
ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ال �خ��دم��ات م��ن خ�ل�ال رؤي�ت�ه��ا
للتحول ال��رق �م��ي» ،م��ؤك �دًا أن رؤي�ت�ه��ا أن تقود
التحول الرقمي.

شعار الجائزة

بالتعاون مع لجنة النطاق العريض وبرعاية «اليونيسكو» و«الدولي لالتصاالت»

بالتعاون مع «رويال حياة»

«زين» تنشر تقرير «سالمة الطفل على اإلنترنت»

«األهلي» يشارك في شهر
التوعية بسرطان الثدي

أع �ل �ن��ت م�ج�م��وع��ة زي ��ن ع��ن ن �ش��ر أح��دث
ت � �ق� ��اري� ��ره� ��ا ف � ��ي م� � �ج � ��االت االس � �ت� ��دام� ��ة
ب�ع�ن��وان «س�لام��ة الطفل على اإلن�ت��رن��ت:
ت�ق�ل�ي��ص خ �ط��ر ال �ع �ن��ف وس� ��وء امل�ع��ام�ل��ة
واالستغالل عبر اإلنترنت» ،الذي تطلقه
ب��ال �ت �ع��اون م��ؤس �س��ة  ،Childhoodال�ت��ي
تتشارك معها رئاسة مجموعات العمل
في مبادرة سالمة الطفل على اإلنترنت
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ن��ة ال �ن �ط��اق ال �ع��ري��ض من
أج��ل التنمية امل �س �ت��دام��ة ،ال �ت��ي ت��رع��اه��ا
م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ك��و واالت� �ح ��اد ال��دول��ي
لالتصاالت .ITU
وذك� � ��رت امل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي ت �م �ل��ك وت��دي��ر
ث�م��ان��ي ش�ب�ك��ات ات �ص��االت م �ت �ط��ورة في
أس� � ��واق ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وأف��ري �ق �ي��ا أن
ال �ت �ق��ري��ر ي �س �ت �ن��د إل� ��ى خ� �ب ��رة م�ف��وض��ي
وخ�ب��راء النطاق العريض (البرودباند)
م��ن ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،وال� ��ذي ج��رى
استعراضه في فعاليات األم��م املتحدة،
ال �ت��ي ان �ع �ق��دت ت �ح��ت ع� �ن ��وان« :األط �ف ��ال
والعالم الرقمي :التهديدات وال�ف��رص»،
ب�ح�ض��ور امل�ل�ك��ة سيلفيا م�ل�ك��ة ال�س��وي��د
بصفتها صاحبة ف�ك��رة ت��أس�ي��سWorld
.Childhood Foundation USA
وأوض �ح��ت «زي ��ن» أن ات �ص��االت النطاق
العريض (البرودباند) تجلب العديد من
الفوائد لألطفال ،بما ف��ي ذل��ك الوصول
إلى التعليم والترفيه ،إال أن هناك جانبا
م�ظ�ل�م��ا ،ح �ي��ث م��ن امل�ح�ت�م��ل أن ي�ع��رض
هذا األطفال ملخاطر وتهديدات رئيسية
عبر اإلن�ت��رن��ت ،وك��ذل��ك ألش�ك��ال مختلفة
من العنف واالستغالل ،مثل االستغالل
ال�ج�ن�س��ي ل�لأط�ف��ال واالع� �ت ��داء الجنسي
عليهم والتنمر والتطرف.
وب �ي �ن��ت امل �ج �م��وع��ة أن ت �ق��ري��ر «س�ل�ام��ة
ال �ط �ف��ل ع �ل��ى اإلن� �ت ��رن ��ت» ي �ج �م��ع األدل� ��ة
امل �ت��اح��ة ع �ل��ى ن �ط��اق وط�ب�ي�ع��ة امل�خ��اط��ر
واألض� ��رار ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا األط �ف��ال عبر
اإلنترنت ،كما أنه يقدم توصيات عملية
ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة إع� �ط ��اء األول� ��وي� ��ة ل�س�لام��ة
األطفال على اإلنترنت ،وقد جرى إعداد
ال�ت�ق��ري��ر ت�ح��ت ق �ي��ادة ك��ل م��ن ال��دك �ت��ورة
ج��وان��ا روبنشتاين ،الرئيس التنفيذي
ملؤسسة  ،Childhoodوالرئيس التنفيذي
ل �ل �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي م �ج �م��وع��ة زي� ��ن س �ك��وت
جيجنهايمر ،ال ��ذي ي �ش��ارك ف��ي رئ��اس��ة
مجموعة العمل.
وك � �ش � �ف ��ت «زي � � � � ��ن» أن إح � � � ��دى ال� �ن� �ق ��اط
الرئيسية ال�ت��ي وردت ف��ي ذل��ك التقرير
ب �ي �ن��ت أن ه �ن��اك ح��اج��ة إل� ��ى أن نعطي
األول��وي��ة ل �ـ«م �ب��ادرة س�لام��ة الطفل على
اإلن �ت��رن��ت» ،وخ��اص��ة ت�ح�س�ب��ا لتوسيع
النطاق العريض (البرودباند) في العالم
ال �ن��ام��ي ،ح �ي��ث ي �ع �ي��ش م �ع �ظ��م األط �ف��ال
ال � �ي� ��وم ،وي �ت �ع�ي�ن ع �ل��ى ج �م �ي��ع أص �ح��اب
امل� �ص� �ل� �ح ��ة وال � �ح � �ك � ��وم � ��ات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات

ج��دي��دة ف��ي ال �ج��دار ال ��ذي ن �ق��وم ببنائه
م ��ن أج� ��ل زي� � ��ادة م �س �ت��وى ال ��وع ��ي ح��ول
املخاطر ،التي يمكن أن تأتي مع طفرات
الرقمنة ،والخطوات التي يمكن اتخاذها
للتخفيف من هذه املخاطر».
وأض��اف��ات« :ه��ذا التقرير ي��وض��ح اآلث��ار
ال �س �ل �ب �ي��ة امل �ح �ت �م �ل��ة ل �ل �ن �ط��اق ال �ع��ري��ض
(البرودباند) ،كما أنه يسلط الضوء على
الكيفية التي نتخذ بها خطوات عملية
نحو معالجة ه��دف التنمية املستدامة
لألمم املتحدة رقم  ،16.2والذي يدعو إلى
إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال
بحلول عام .»2030

حلول قابلة للتطوير

غالف التقرير الصادر عن «زين»

األطفال على اإلنترنت.

تطوير حلول للتصدي
إلساءة معاملة
األطفال واستغاللهم
عبر الشبكة العنكبوتية
التنظيمية واملشغلني وم��زودي خدمات
اإلن �ت��رن��ت وامل �ن �ظ �م��ات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة،
واملجتمع املدني واألوس��اط األكاديمية،
ت ��وح� �ي ��د ج� �ه ��وده ��م ف� ��ي س �ب �ي��ل ت�ن�ف�ي��ذ
استراتيجيات مشتركة لجعل اإلنترنت
أك �ث��ر أم��ان��ًا ل�لأط�ف��ال م��ن أج��ل امل�س��اع��دة
في إع��داد األجيال املقبلة كي تزدهر في
الفضاء الرقمي.
وأف��ادت املجموعة أن التقرير يتضمن
تدابير وتوصيات لحماية األطفال عبر
اإلن�ت��رن��ت ف��ي خطط ال�ن�ط��اق العريض
(ال�ب��رودب��ان��د) ،وض�م��ان أن التطبيقات
وال� � �خ � ��دم � ��ات م� �ن ��اس� �ب ��ة وآم� � �ن � ��ة ل �ع �م��ر
األط �ف��ال ،م��ع ن�ش��ر ح �ل��ول تعتمد على
التكنولوجيا من أج��ل تحسني سالمة

جيجنهايمر
وق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي للعمليات في
مجموعة زين ،سكوت جيجنهايمر« :إن
سالمة الطفل على اإلنترنت هي موضوع
ذو أهمية كبيرة بالنسبة ملجموعة زين،
ونحن ملتزمون بلعب دورن��ا الرئيسي
ف ��ي م �ع��ال �ج��ة ه ��ذا األم� ��ر ع �ل��ى امل�س�ت��وى
ال ��دول ��ي» .وأوض � ��ح ج�ي�ج�ن�ه��اي�م��ر« :ف��ي
م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ت��وج��د ص ��راع ��ات وت �ح��دي��ات
ف� ��ري� ��دة م� ��ن ن��وع �ه��ا م� �ق ��ارن ��ة ب��األم��اك��ن
األخرى في العالم ،كما توجد بها زيادة
م �ط��ردة ف��ي م �ع��دالت ات �ص ��االت ال�ن�ط��اق
العريض (البرودباند)».
وأوص � � � � � ��ى ج� �ي� �ج� �ن� �ه ��اي� �م ��ر امل� �ن� �ظ� �م ��ات
وامل ��ؤس� �س ��ات ،ال �ت��ي ت �ت �خ��ذ م ��ن أس� ��واق
املنطقة مقرًا لها ،بضرورة أن تكون في
طليعة الجهود املبذولة من أجل حماية
ال �ض �ح��اي��ا األك� �ث ��ر ض �ع �ف��ا ف ��ي ال �ف �ض��اء
اإللكتروني.

روبنشتاين
وف � � � ��ي س � � �ي� � ��اق ت� �ع� �ل� �ي� �ق� �ه ��ا ع� � �ل � ��ى ن �ش��ر
ذل� ��ك ال �ت �ق��ري��ر ،ق��ال��ت ال ��دك� �ت ��ورة ج��وان��ا
روب�ن�ش�ت��اي��ن« :ي�م�ث��ل ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر لبنة

وت� ��واص� ��ل م �ج �م��وع��ة زي � ��ن دع � ��م ق�ض�ي��ة
ح �ق��وق ال�ط�ف��ل وح �م��اي �ت��ه ،ن �ظ��را ل�ت��زاي��د
ال�ت�ح��دي��ات ف��ي م�ج��ال م�ع��ال�ج��ة الجانب
امل �ظ �ل��م م��ن االت� �ص ��ال ب��اإلن �ت��رن��ت ،حيث
ي � �ه � ��دف ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر إل � � ��ى رف � � ��ع م �س �ت��وى
أول� ��وي� ��ة م ��وض ��وع س�ل�ام ��ة ال �ط �ف��ل ع�ل��ى
اإلنترنت ب�ين جميع أص�ح��اب املصلحة
الرئيسيني وصناع ال�ق��رار ،بما في ذلك
في الحكومات ،القطاع الخاص ،املجتمع
امل � ��دن � ��ي ،امل� �ن� �ظ� �م ��ات غ� �ي ��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة،
واألوساط األكاديمية.
ودأب � � ��ت «زي� � ��ن» ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون ج��ري�ئ��ة
وش � �ف� ��اف� ��ة ف � ��ي ت� �س� �ل� �ي ��ط ال� � �ض � ��وء ع �ل��ى
امل��وض��وع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إس��اءة معاملة
األط �ف��ال ،م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال�ح��اج��ة إل��ى
ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ت �ل��ك اإلس� � � ��اءة ،وق� ��د أدى
اإلن� �ت ��رن ��ت ف �ع �ل �ي��ًا إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر ح�ي��ات�ن��ا
بوتيرة وحجم غير مسبوقني.
وبالنسبة لألطفال في البلدان املتقدمة،
ف� ��إن ال �ع ��ال ��م ال ��رق �م ��ي ه ��و ال �ع ��ال ��م ال ��ذي
ي� ��ول� ��دون ف �ي��ه وي �ع �ي �ش��ون ف �ي��ه ي��وم �ي��ا،
فاإلنترنت والتقنيات املرتبطة به يجري
دم �ج �ه �م��ا ب��ال �ك��ام��ل ف ��ي ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي
يعيشون بها عبر مجموعة واسعة من
األن�ش�ط��ة ،ل��ذا ي�ت��وج��ب ع�ل��ى الحكومات
واألوس � � � � � � ��اط األك � ��ادي� � �م� � �ي � ��ة وامل� �ج� �ت� �م ��ع
امل��دن��ي وال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي منطقتنا
االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر ح� �ل ��ول ق��اب �ل��ة
للتطوير ،واإلسراع بتطويرها للتصدي
إلس� ��اءة م�ع��ام�ل��ة األط �ف��ال واس�ت�غ�لال�ه��م
عبر اإلنترنت.
وإذ ي�ت�ط�ل��ب ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة
امل �س �ت��دام��ة ل�لأط �ف��ال ب�ح�ل��ول ع ��ام 2030
ابتكارا وعمال جماعيا ،فإن الواقع يدلنا
ع �ل��ى أن االت � �ص ��ال ب��ال �ن �ط��اق ال �ع��ري��ض
(ال�ب��رودب��ان��د) ه��و ع��ام��ل تمكني رئيسي
مل �س �ت �ق �ب��ل األط� � �ف � ��ال ،ح �ي��ث أن � ��ه ي�ض�م��ن
ح � �ص ��ول ج �م �ي��ع األط� � �ف � ��ال ع� �ل ��ى ف ��رص
م �ت �س��اوي��ة ل�ل�ن�م��و وال� �ت� �ط ��ور ،ب �ح �ي��ث ال
يترك أي طفل متخلفا ع��ن مواكبة هذه
التطورات.

أع �ل��ن ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن م�ش��ارك�ت��ه
ملستشفى روي��ال حياة خ�لال شهر أكتوبر في
التوعية بمرض سرطان الثدي وتقديم عروض
خاصة لعمالئه.
وتشجيعا على إجراء الكشف املبكر ،يقدم البنك
األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ع��رض��ا خ��اص��ا للعميالت من
ح�م�ل��ة ب �ط��اق��ات األه �ل ��ي ،ح�ي��ث ي�ش�م��ل ال�ع��رض
استشارة طبية مع د .نهى الصالح – استشاري
ال �ج��راح��ة ال�ع��ام��ة وج��راح��ة األورام بمستشفى

روي��ال ح�ي��اة ،باإلضافة إل��ى فحص املاموغرام
والسونار بقيمة  75دينارًا كويتيًا ،وهو سعر
م�خ�ف��ض ع��ن ال�س�ع��ر األص �ل��ي ل�ل�ف�ح��ص وال ��ذي
يبلغ  120دينارًا كويتيا.
وي��دع��م ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ش�ه��ر التوعية
بمرض السرطان ،ويتبنى العديد من املبادرات
خ�ل��ال ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ع ��امل ��ي ،ت�ت�ض�م��ن ح�م�لات
ال �ت��وع �ي��ة ب� �م ��رض س ��رط ��ان ال � �ث� ��دي ،وت�س�ل�ي��ط
الضوء على عوامل الوقاية منه.

العومي :للمملكة مكانة رفيعة في قلوبنا

«الراجحي» يشارك في حفل
اليوم الوطني السعودي

فريق مصرف الراجحي على هامش االحتفال

شارك مصرف الراجحي الكويت بمناسبة اليوم
الوطني السعودي في نشاط أقيم في املباركية
ً
يومي  23و 24سبتمبر  2019احتفاال باملناسبة
وق��د ش��ارك في النشاط ع��دد من موظفي البنك
واإلداريني.
وب� �ه ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ،ق � ��ال ف �ه��د ال� �ع ��وم ��ي م��دي��ر
ال � �خ ��دم ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة ل �ل��أف � ��راد ف� ��ي م �ص��رف
ّ
الراجحي  -فرع الكويت« :إن هذه الذكري التي
ّ
وح ��د ف�ي�ه��ا امل �ل��ك ع�ب��د ال �ع��زي��ز رح �م��ه اهلل ه��ذا
الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية هي

فخر لنا» ،مشيرًا إلى أن ذكرى تأسيس اململكة
ه��ذا ال�ع��ام تأتي ف��ي ظ��ل األوض��اع التي تشدد
ع�ل��ى امل �ك��ان��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي تحتلها اململكة
ف��ي ق�ل��وب جميع ال �ع��رب ،ال سيما األخ ��وة في
الكويت الشقيقة.
وس� ��أل ال �ع��وم��ي اهلل ت �ع��ال��ى «أن ي��دي��م نعمتي
األم� ��ن واألم� � ��ان ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ن ال �ش �ق �ي �ق�ين ،وأن
يثبت اململكة كدولة قوية متطورة وقادرة» ،هذا
وجرى خالل االحتفال تقديم هدايا وتوزيعات
على الحضور من وحي املناسبة.

20

توقف «فيسبوك» و«واتس أب»
توقف موقعا فيسبوك وواتس أب وبعض مواقع التواصل االجتماعي االخرى
في العراق ،بشكل جزئي ،أمس ،مع تصاعد حدة التظاهرات.
ويستخدم املتظاهرون «فيسبوك» لبث مقاطع التصويراملباشرة لتظاهراتهم
التي انطلقت مساء الثالثاء ،للمطالبة باإلصالح.
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ّ
مسلحة في الناصرية
 5قتلى ..حظر تجوّ ل في ذي قار ..واشتباكات

العراق يشتعل بالتظاهرات ..واستنفار شامل
يستخدم القوة ضد املتظاهرين».

محرر الشؤون الدولية

ارتهان القرار

ل � �ل � �ي ��وم ال � �ث� ��ان� ��ي ع � �ل ��ى ال� � �ت � ��وال � ��ي ت ��واص� �ل ��ت
التظاهرات في بغداد ،ومدن الجنوب العراقي،
مطالبة ب�م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد وت��وف�ي��ر ال�خ��دم��ات
وت �ح �ق �ي��ق ال � �ع� ��دال� ��ة ،وس � �ق ��ط  5ق �ت �ل��ى خ�ل�ال
مواجهات أم��س؛ وذل��ك عقب ليلة عنيفة ،أدت
إل��ى مقتل  3متظاهرين وج��رح ال�ع�ش��رات ،في
ت�ح� ّ�رك ه��و األول ال��ذي تواجهه الحكومة منذ
تشكيلها ق�ب��ل ع ��ام ت�ق��ري�ب��ًا .وف ��ي ت �ظ��اه��رات،
أم � ��س ،ردد امل �ح �ت �ج��ون ه �ت��اف��ات ض ��د إي� ��ران
وتدخلها ف��ي ال�ش��أن ال�ع��راق��ي ،بينما سارعت
ب �غ��داد إل��ى اح �ت��واء ال �ت �ح� ّ�رك ،ال ��ذي ُي �ن��ذر ب��أن
ال�غ�ض��ب ال�ش�ع�ب��ي م��ن األوض � ��اع ال�س�ي�ئ��ة بلغ
مداه ،وأن تلك التظاهرات ربما تكون مختلفة
ع��ن سابقاتها .وف��ي م��ا يلي أب��رز أس�ب��اب تلك
االحتجاجات ،وما ّ
يميزها ،وسيناريوهاتها
املستقبلية.

وت��أت��ي ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رات ب �ع��د أي� ��ام م��ن دع ��وات
ال �ن��اش �ط�ين ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
ل��رف��ض إق��ال��ة ال �ق ��ادة امل �ي��دان �ي�ين ال��ذي��ن ح��ارب��وا
تنظيم داعش ،ومن بينهم رئيس جهاز مكافحة
اإلره��اب عبدالوهاب الساعدي ،واعتبرت جهات
عراقية أن ق��رار إق��ال��ة ال�س��اع��دي بأمر م��ن رئيس
الحكومة يأتي في إطار تنفيذ أجندات خارجية،
ترمي إلى القضاء على هيبة املؤسسة العسكرية
املتمثلة بالجيش العراقي ،وتعمل على أن تكون
للحشد الشعبي قوة أكبر من قوة الجيش.
وذك��ر ه��اش��م أن��ه ف��ي ظ��ل ارت�ه��ان ال �ق��رار العراقي
للخارج والفساد املنتشر في النخبة السياسية،
ف ��إن ت�غ�ي�ي��ر ب �ن �ي��ة ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي أص�ب�ح��ت
مطلبا جماهيريا.

فتح تحقيق

ٌ
تصعيد متواصل

واستخدمت األجهزة األمنية الرصاص الحي
لتفريق املتظاهرين في ساحات الوثبة
والطيران والخالني ،ومنعهم من الوصول إلى
ساحة التحرير ،بينما أغلق محتجون
الطريق املؤدي إلى مطار بغداد.
ُ
وذك��ر ناطق م��ن وزارة الداخلية أن طفال قتل
عندما ألقى أحد املحتجني زجاجة
ح ��ارق ��ة ع �ل��ى س � �ي ��ارة ت �ق��ل م��دن �ي�ي�ن ف ��ي ح��ي
الزعفرانية ،وأصيب  8متظاهرين.
وفي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار ،وقعت
اشتباكات مسلحة بني املحتجني وقوات األمن،
ُ
وق �ت��ل ش��رط��ي و  4م �ت �ظ��اه��ري��ن ،وأص �ي��ب 50
متظاهرا ،بعدما فرقت القوات تظاهرة ،حيث
اق�ت�ح��م امل�ح�ت�ج��ون مبنى امل�ح��اف�ظ��ة وأش�ع�ل��وا
حريقًا كبيرًا ،وفرضت السلطات حظر تجول.
واق�ت�ح��م م�ت�ظ��اه��رون مبنيي محافظتي بابل
وم� �ي� �س ��ان ،وف� � ّ�رق� ��ت ق� � ��وات ال� �ش ��رط ��ة ع �ش��رات
املحتجني الذين حاولوا اقتحام مبنى مجلس
محافظة واسط ،شرقي البالد.
وف��ي محافظة املثنى ،أشعل املحتجون النار
في اإلطارات.
وذك��رت مصادر محلية ،أن التظاهرات امتدت
إل� ��ى م �ح��اف �ظ��ات ال �ن �ج��ف وك ��رب�ل�اء وال �ب �ص��رة
والديوانية.
ووق �ع��ت اح�ت�ج��اج��ات م �ح��دودة أي�ض��ا ف��ي مدينة
ك ��رك ��وك ش �م��ال��ي ال� �ب�ل�اد ،وم �ح��اف �ظ��ة دي ��ال ��ى ف��ي
الشرق.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ن ال ��وط� �ن ��ي
ج�ل�س��ة ط��ارئ��ة ،ب�ح�ض��ور ع�ب��د امل �ه��دي ،ووج��ه
بحماية املواطنني واملمتلكات وتلبية مطالب
امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل� �ش ��روع ��ة .ك �م��ا دع� ��ا إل� ��ى رف��ع
الجهوزية والتأهب.
واع� �ل ��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع ادخ� � ��ال ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات
العسكرية في حالة استنفار شامل.

أسباب الحراك
ي�ح�ت��ج امل �ت �ظ��اه��رون ع�ل��ى أداء ح�ك��وم��ة ع��ادل
عبد املهدي ،التي فشلت في تنفيذ برنامجها،
خالل عام من عمرها .ويقولون إنها «لم تنجز
أي ش ��يء م �ه��م ف ��ي امل �ل �ف��ات ال �ك �ب �ي��رة ك�ت��وف�ي��ر
ف��رص العمل وتحسني ال�خ��دم��ات» .وفشلت -
في تقديرهم  -في تكليف وزير للتربية خالل
ع��ام ك��ام��ل ،ن��اه�ي��ك ع��ن ت��ده��ور ق�ط��اع الصحة
وضعف أداء األجهزة األمنية.
وخ��رج��ت جموع غاضبة م��ن الشعب العراقي
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ع �ب��ر ت�ن�س�ي��ق ش �ب��اب��ي ع �ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي للتعبير ع��ن اح�ت�ج��اج��ات�ه��ا ضد
الفساد الحكومي ،ووصل سقف مطالبها منذ
ال�ي��وم االول إل��ى استقالة عبد امل�ه��دي ،منددة
بارتهان القرار العراقي بأوامر النظام اإليراني
في طهران.

الحاكمة في البلد.

احتجاجات شعبية وغير
ُّ
التدخل
مس َّيسة ترفض
اإليراني

ال رايات وال صور
وه ��ذه ال�ت�ظ��اه��رات غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ،إذا إن�ه��ا لم
تنطلق ب��دع��وة م��ن ح��زب أو زع�ي��م دي�ن��ي كما
تجري العادة في بغداد ،بل جمعت الغاضبني
امل �ح �ت �ج�ي�ن ع� �ل ��ى غ � �ي� ��اب ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ع ��ام ��ة
والبطالة ،أو ضد عزل قائد عسكري شعبي.
ّ
«البينة الجديدة» العراقية
وعنونت صحيفة
أن ه��ذا ال�ح��راك لم يشهد «ألول م��رة ..ال راي��ات
وال صور وال شعارات حزبية».
وي�ع��ان��ي ال �ع��راق ،ال ��ذي أن�ه�ك�ت��ه ال �ح��روب ،من
انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب
منذ سنوات.
وردد امل �ت �ظ��اه��رون ،ال �ث�لاث��اء ،ش�ع��ار «ب��اق��ون��ا
(س��رق��ون��ا) ال�ح��رام�ي��ة» ،ف��ي إش��ارة إل��ى الطبقة

الفساد وفشل برامج
الحكومة وإقالة
الساعدي أذكت الحراك
مراقبون :عبدالمهدي
يواجه حراكا ً قد يغ ّير
حكومته..
أو حتى يصل إلى عزله

خصوصية املشاركني
ووف � ��ق م �ت �ظ��اه��ري��ن ،ف �ب �ع��د ع� ��ام ك��ام��ل ل ��ه في
ال �س �ل �ط ��ة ،ل� ��م ي �ح �ق��ق ع �ب��د امل � �ه� ��دي ت �ط �ل �ع��ات
العراقيني في ملفات مكافحة الفساد وتحسني
الخدمات املعيشية.
وذك��ر م��دي��ر م��رك��ز التفكير السياسي إحسان
ال �ش �م��ري ل �س �ك��اي ن �ي ��وز ع��رب �ي��ة«:ن�ل�اح��ظ أن
املتظاهرين ال يملكون اإلمكانات الكبيرة التي
ت��وف��ره��ا األح� ��زاب وال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة عندما
تدفع أنصارها للتظاهر» ،مردفًا أن ما يميز
هذه التظاهرات أنها «غير َّ
مسيسة وال حزبية،
وتشير الشعارات املرفوعة من اليوم االول إلى
اإلصرار على استمرارية الحراك».
ورف��ع املتظاهرون الفتات تشير إلى «تحقيق
امل �ط��ال��ب أو امل � � ��وت» ،ك �م��ا دع � ��وا إل� ��ى إس �ق��اط
النظام السياسي.
وت ��اب ��ع ال �ش �م��ري أن «ال �ح ��رك ��ة االح �ت �ج��اج �ي��ة
ت�س�ت�ه��دف ح��ال�ي��ا تغيير أس ��س ال �ن �ظ��ام ال��ذي
بنته القوى السياسية بناء على مصالحها،

م��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى أه�م�ي��ة ه ��ذا ال �ح��راك واخ�ت�لاف��ه
عن تحركات سابقة كانت مدفوعة من أحزاب
بعينها».

غير َّ
مسيسة

وي �ع �ت �ب��ر امل �ح �ل ��ل ال �س �ي ��اس ��ي ال� �ع ��راق ��ي ن�ج��م
ال �ق �ص��اب أن «ال �ت �ظ��اه��رات ال �ح��ال �ي��ة ه ��ي أول
ت� �ظ ��اه ��رات ش �ع �ب �ي��ة غ �ي��ر م �س �ي �س��ة ي�ش�ه��ده��ا
ال� �ع ��راق ،م��ا يعطيها زخ �م��ًا ك �ب �ي �رًا» ،مضيفًا:
«ال أح ��د يستطيع أن ي�ت�ه��م ه ��ذه ال�ت�ظ��اه��رات
باإلقليمية أو السياسية أو الطائفية..
وه��ذا مكمن قوتها ،فاملواطنون على اختالف
م�س�ت��وي��ات�ه��م االج�ت�م��اع�ي��ة ي�ن�ت�ق��دون الطبقة
السياسية بسبب الفساد املستشري فيها».
ويتساءل الباحث في املركز العراقي للدراسات
االستراتيجية رعد هاشم عن سبب استخدام
ق��وات األم��ن العنف ض��د املتظاهرين« ،بينما
ال ن� ��رى ه� ��ذا ال �س �ل��وك م ��ع ال �ت �ظ ��اه ��رات ال �ت��ي
ترعاها األح��زاب وال�ق��وى السياسية» .ويقول
إن «رئيس الوزراء قال في برنامجه الحكومي
إن ��ه ض��د ق�م��ع ال �ت �ظ��اه��رات ب��ال �ق��وة ،واآلن هو

السفارة األميركية تأسف الستخدام العنف
أعربت السفارة األميركية في بغداد عن أسفها الستخدام العنف ضد املتظاهرين ،داعية
إلى «تخفيف حدة التوتر» .وأوضحت أنها تواصل مراقبتها عن كثب لالحتجاجات األخيرة،
ٌ
مشيرة إل��ى أن التظاهر السلمي هو ح��ق أساسي في جميع األنظمة الديموقراطية ولكن ال
مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من األطراف.

السفير البريطاني :التظاهرات تستحق االحترام
رأى السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس أن التظاهرات الحالية تستحق االحترام في
إطار حق التظاهر السلمي ،مؤكدًا ضرورة تلبية مطالب املحتجني ،التي وصفها بـ«املشروعة»،
ُم ً
ناشدا في الوقت نفسه قوات األمن العراقية ضبط النفسّ .
وغرد ويليكس« :من املهم تلبية
املطالب املشروعة للمتظاهرين في اإلص�لاح وتوفير املزيد من فرص العمل وتحسني واقع
الخدمات ومحاربة الفساد».
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وات � �ه � �م� ��ت ال � �ح � �ك ��وم ��ة ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة «م� �ع� �ت ��دي ��ن»
و«مندسني» بالتسبب عمدًا بسقوط ضحايا بني
املتظاهرين .وأع�ل��ن عبداملهدي ال�ب��دء ف��ي إج��راء
تحقيق ف��ي ش��أن ح��وادث العنف ،مشيرا إل��ى أن
األول��وي��ة ك��ان��ت ،وس�ت�ب�ق��ى ،م��رك��زة ع�ل��ى تحقيق
ت�ط�ل�ع��ات ال �ش �ع��ب امل �ش��روع��ة واالس �ت �ج��اب��ة لكل
مطلب عادل.
وف � ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص ��ل ،أع �ل �ن ��ت رئ� ��اس� ��ة م�ج�ل��س
ال �ن��واب ت��وج��ه لجنتني نيابيتني بفتح تحقيق
ف ��ي األح� � ��داث ال �ت��ي راف �ق ��ت ال �ت �ظ��اه��رات ،بينما
قالت لجنة حقوق اإلن�س��ان ف��ي ال�ب��رمل��ان إن قمع
التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.
ودع��ا ال��رئ�ي��س ال�ع��راق��ي ب��ره��م ص��ال��ح إل��ى تلبية
م�ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن ب��اإلص�ل�اح وت��وف �ي��ر ف��رص
العمل .بدوره ،دعا زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر الرئاسات الثالث إلى فتح تحقيق عادل
في مقتل متظاهرين وإصابة مئات.
وكان الصدر انتقد في بيان مقتضب اإلج��راءات
األم�ن�ي��ة ض��د امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،م�ش��ددًا على أن هيبة
الدولة ال تكون على حساب الشعب والفقراء.

ّ
والتحديات
املآالت

ال تستبعد مصادر عراقية أن يكون إلي��ران دور
في تأجيج الحراك الحالي ّ
ضد عبداملهدي الذي
وج��د نفسه أم��ام اخ�ت�ب��ار ص�ع��ب إلح ��داث ت��وازن
ف��ي ع�لاق��ات ب�ل�اده م��ع حليفيه الخصمني إي��ران
والواليات املتحدة.
وي � ��رى م ��راق �ب ��ون أن ال �خ �ن��اق ي �ض �ي��ق س�ي��اس�ي��ا
وش�ع�ب�ي��ا ع�ل��ى ع �ب��دامل �ه��دي ال ��ذي ي��واج��ه ح��راك��ا
سياسيا يستهدف تغيير حكومته أو عزله بعد
 11ش�ه�رًا م��ن الحكم ،م��ردف�ين أن��ه م��ن املتوقع أن
ي�ت��أج��ج ال �ح ��راك أك �ث��ر ب�ع��د م�ق�ت��ل  3م�ت�ظ��اه��ري��ن
وق�س��وة التعامل االم�ن��ي م�ع��ه ،حيث ق��ال رئيس
تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم (معارضة) إن
«استخدام العنف املفرط في تفريق املتظاهرين
أم��ر مستنكر وغ�ي��ر م�ق�ب��ول وب�ح��اج��ة إل��ى وقفة
ج��ادة ومراجعة عاجلة» .وإضافة إل��ى الهتافات
امل�ط��ال�ب��ة ب��ال �خ��دم��ات وت��وظ �ي��ف ال �ش �ب��اب ال��ذي��ن
تطالهم البطالة بنسبة  25في املئة وهو ضعف
امل�ع��دل ال�ع��ام ،حمل آخ��رون الف�ت��ات داع�م��ة لقائد
ق � ��وات م �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب ال �ف��ري��ق ع �ب��دال��وه��اب
ال�س��اع��دي ،ال��ذي أث��ار ق��رار عبداملهدي ،األسبوع
امل ��اض ��ي ،اس �ت �ب �ع��اده ،غ�ض�ب��ًا ف��ي ال� �ب�ل�اد ،وس��ط
عالمات استفهام عن أسباب القرار ،ال��ذي فسره
البعض بإحكام سيطرة األح ��زاب وامليليشيات
املوالية إليران على امللف األمني في البالد.

قدم مقترحه النهائي بشأن اتفاق مع االتحاد األوروبي

جونسون« :بريكست» 31أكتوبر ..وليكن ما يكون
¶ سكان «عاصمة بريكست»« :الخروج» يسبب لنا صداعاً ..ليتنا صوّ تنا للبقاء

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرضه
ال �ن �ه��ائ��ي ب �ش��أن خ� ��روج ب�ل��اده م��ن االت �ح ��اد األوروب � ��ي،
لكنه ق��ال ان��ه إذا ل��م تتجاوب بروكسل م��ع املقترح فإن
بريطانيا لن تتفاوض مجددا وستغادر االتحاد في 31
أكتوبر الجاري من دون اتفاق.
وف ��ي ك�ل�م�ت��ه ال�خ�ت��ام�ي��ة أم� ��ام امل��ؤت �م��ر ال �س �ن��وي ل�ح��زب
املحافظني الحاكم تمسك جونسون بموقفه الصارم من
خروج بالده من االتحاد وقدم للحزب بعض التفاصيل
األول�ي��ة ،وإن كانت غامضة ،ملا وصفها بأنها «تسوية
عادلة ومنطقية».
وقال جونسون بعد أن عبر عن «حبه» ألوروبا في كلمة
ت��رك��زت ب��األس��اس ع�ل��ى ال�ق�ض��اي��ا املحلية م�ث��ل الصحة
واالقتصاد والجريمة« :سنخرج من االتحاد األوروب��ي
يوم  31أكتوبر وليكن ما يكون».
وأض� � ��اف «ن� �ع ��رض م ��ا أع �ت �ق��د ان �ه ��ا م �ق �ت��رح��ات ب �ن��اءة
ومنطقية ت�ق��دم ح�لا وس�ط��ا للجانبني ،ه��و «ت �ن��ازل من
جانب اململكة املتحدة وعلى االتحاد األوروب��ي «تقديم
تنازل بدوره».
وحذر جونسون من أن «خروجا من دون اتفاق» سيكون
البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها لألوروبيني،

واض � ��اف« :وه � ��ذه ل�ي�س��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي ن��ري��ده��ا ،لكن
دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها» .وقال
جونسون أن أي تأجيل آخر «ال معنى له ومكلف».
ل �ك��ن ال �ب��رمل��ان أق ��ر ق��ان��ون��ا ي �ن��ص ع �ل��ى أن ب��ري�ط��ان�ي��ا ال
يمكنها م�غ��ادرة االت�ح��اد األوروب ��ي م��ن دون ات�ف��اق ولم
يكشف جونسون كيف يعتزم تجاوز ذل��ك إذا فشل في
التوصل التفاق.

آخر عرض
وبعد محادثات على مدى أسابيع منذ تولى جونسون
منصبه في يوليو يقدم رئيس ال��وزراء مقترحا جديدا
يصفه امل�س��ؤول��ون البريطانيون ب��أن��ه ال�ع��رض األخ�ي��ر.
وقال مسؤول بريطاني بارز «الحكومة إما ستتفاوض
على اتفاق جديد أو ستعمل على الخروج من دون اتفاق
 ال احد سيعمل على التأجيل».وقال دون أن يورد تفاصيل تذكر عن املقترحات ،إنه لن
يكون هناك تفتيش على ال�ح��دود األيرلندية أو قربها.
وتابع أن لندن ستحترم اتفاق السالم املوقع عام 1998
وأن�ه��ى ال �ص��راع ال��ذي استمر  30ع��ام��ا ف��ي اإلق�ل�ي��م .ولم
ي��وض��ح ك �ي��ف .وح� ��ول ذل ��ك ق ��ال ج��ون �س��ون «ع ��ن ط��ري��ق

عملية موافقة ديموقراطية متجددة من جانب السلطة
التنفيذية وال�ب��رمل��ان ف��ي أي��رل�ن��دا ال�ش�م��ال�ي��ة ...سنمضي
قدما في حماية الترتيبات التنظيمية القائمة للمزارعني
وغ�ي��ره��م م��ن أص�ح��اب األن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة على جانبي
ال �ح��دود» .وق ��ال إن ب��ري�ط��ان�ي��ا «ب��أس��ره��ا» س�ت�خ��رج من
االت �ح��اد األوروب � ��ي م��ع اح�ت�ف��اظ ل�ن��دن ب��ال�س�ي�ط��رة على
سياساتها التجارية من البداية .وقال إن التكنولوجيا
قد تقدم حال لكنه لم يذكر تفاصيل.
ورد دبلوماسيون من االتحاد ومسؤولون من بروكسل
ع�ل��ى ت �ق��اري��ر إع�لام �ي��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة ع��ن م�ح�ت��وى امل�ق�ت��رح
واصفينه ب��أن��ه «معيب بشكل ج��وه��ري» وتشككوا في
إمكانية قبوله.

ندم وصداع
إلى ذلك ،يريد العديد من سكان مدينة ستوك أون ترينت
البريطانية ،امللقبة بـ«عاصمة بريكست» ،التي تعاني
م��ن ال �ح��رم��ان ،أن ت�ن�ت�ه��ي ع�م�ل�ي��ة ال �خ��روج م��ن االت �ح��اد
األوروب � � ��ي ،ل �ك��ن ب �ط��ل ب��ري�ك�س��ت ب��وري��س ج��ون �س��ون ال
يحظى باإلجماع في هذا املكان.
ويقول الثالثيني كارل ويلسون إن «بريكست يسبب لنا

صداعًا» ،خالل جلوسه في حانة في هذه املدينة وسط
إنكلترا ،حيث يمكن رؤية صف كامل من املتاجر املغلقة.
من جهته يشير صاحب الحانة داي��ف روبسون ،البالغ
 50ع��ام��ًا ،إل��ى أن��ه «منذ ث�لاث س�ن��وات ،حصل استفتاء،
وص��وت��ت أغ�ل�ب�ي��ة ال�ب�ل��د ملصلحة ال �خ��روج .وب�ع��د ث�لاث
سنوات ،ما زلنا نتشاجر حول املسألة».
يتدخل أحد زبائن الحانة دايف هيل العاطل عن العمل
بالقول «يجب احترام نتائج التصويت» ،ولكن هو نفسه
ّ
صوت ملصلحة البقاء «إذ يجب أن تبقي أعداءك قريبني
منك» .وتلقب ستوك أون ترينت بـ«عاصمة بريكست»
حيث ّ
صوت  %69.4من سكانها ملصلحة الخروج.

مثل ترامب
وي �ق��ول داي ��ف روب �س ��ون ص��اح��ب ح��ان��ة «واي� ��ت س�ت��ار»
إن إرج� ��اء ب��ري�ك�س��ت أو إع� ��ادة ط��رح��ه الس�ت�ف�ت��اء ج��دي��د
ل��ن ي��ؤدي��ا إال «إط��ال��ة العملية أك �ث��ر» .وأض ��اف «إذا كان
ً
ب��ري�ك�س��ت ق��اب�لا ل�ت�ح�ق��ق ،ف��إن��ه س�ي�ت�ح�ق��ق .وإذا ل��م يكن
كذلك ،فهذه هي الحياة!».
أما بالنسبة لصاحب متجر اللحوم غراهام فنتون ،فإن
ب��وري��س ج��ون�س��ون «بالتأكيد» الشخص ال��ذي تحتاج

إل�ي��ه اململكة امل�ت�ح��دة .وي�ق��ول «شخصيته ج�ي��دة ،وه��و
ً
مناسب لهذا الدور .يشبه قليال رئيس الواليات املتحدة
دونالد ترامب :حاضر للتنفيذ».

زير نساء
ت�ق��ول س ��وزان ه ��ود ،ال�ب��ال�غ��ة  69ع��ام��ًا« ،ع�ن��دم��ا أسمع
األخ �ب��ار ،ي�ب��دو ل��ي أن ج��ون�س��ون ي��ري��د تنفيذ بريكست
مهما ك��ان ال�ث�م��ن» .وتعتبر س ��وزان ه��ود أن جونسون
«زير نساء» ،لكن «ذلك ليس له أهمية طاملا أنه سيقوم
بالعمل املطلوب».
وم ��ن امل �ف��ارق��ة أن ه ��ود ل ��ن ت�ع�ط�ي��ه ص��وت �ه��ا إذا ع�ق��دت
انتخابات ع��ام��ة مبكرة ،وت��ؤك��د «س��أص� ّ�وت لليبراليني
الديموقراطيني (الذين يريدون إلغاء بريكست) ،أو لن
أصوت على اإلطالق» ،معترفة ،مثل سكان آخرين ،بأنها
ً
تائهة قليال أمام تشعبات بريكست.
وترى كاي لويس صاحبة متجر صغير بهتت واجهته
«ق �م��ت ب��ال�ت�ص��وي��ت مل�ص�ل�ح��ة ال� �خ ��روج ،ل�ك�ن�ن��ي أت�م�ن��ى
ل��و ص� ُّ
�وت للبقاء ،ألن ك��ل م��ا أخ�ب��رون��ا ب��ه ه��و مجموعة
أكاذيب ،وأنا ال أتحدث عن حزب واحد بل عن الجميع».
(ا ف ب ،رويترز)
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استبعد الحوار معها في شأن اليمن

الجبير يعلن  6مطالب سعودية من إيران
¶ لم نبعث رسائل ..وما حدث هو أن دوالً سعت إلى التهدئة
ب� �ع ��د س� ��اع� ��ات م� ��ن ح ��دي ��ث إي� � � ��ران ع��ن
ال �ت��رح �ي��ب ب ��ال� �ح ��وار م ��ع ال �س �ع��ودي��ة،
وكشفها عن تلقيها رسالة من الرياض
ل�ل�ح��وار ،بواسطة رئ�ي��س إح��دى ال��دول
(ل��م ت�س�م��ه) ،أع �ل��ن ع ��ادل ال�ج�ب�ي��ر وزي��ر
ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج � �ي ��ة ل� �ل� �س� �ع ��ودي ��ة 6
ّ
مطالب ،تمثل موقف بالده من طهران،
مستبعدا أن تبحث الرياض معها أزمة
ال �ي �م��ن .وف ��ي ت �غ��ري��دات ن �ش��ره��ا ،أم��س،
أوض ��ح ال�ج�ب�ي��ر أن «م ��ا ذك ��ره متحدث
النظام اإلي��ران��ي م��ن أن اململكة أرسلت
رس��ائ��ل ل�ل�ن�ظ��ام اإلي��ران��ي ه��و أم��ر غير
دقيق».
وك� � � ��ان ع� �ل ��ي رب� �ي� �ع ��ي ال � �ن� ��اط� ��ق ب��اس��م
ال�ح�ك��وم��ة اإلي��ران �ي��ة أع �ل��ن أن ال��رئ�ي��س
ح � �س� ��ن روح� � ��ان� � ��ي ت� �ل� �ق ��ى رس � ��ال � ��ة م��ن
ّ
الرياض ،سلمها له رئيس إحدى الدول،
لكنه لم يحدد محتواها ،مرحبا بحوار
مع السعودية حال ّ
غيرت سلوكها في
املنطقة ،وأوقفت الحرب في اليمن.
ً
وقال الجبير« :ماحدث أن دوال شقيقة
س �ع��ت إل ��ى ال �ت �ه��دئ��ة ،وأب �ل �غ �ن��اه��م ب��أن
م ��وق ��ف امل �م �ل �ك��ة ي �س �ع��ى دائ� �م ��ا ل�لأم��ن
واالستقرار في املنطقة» .وأضاف« :كما
أبلغناهم ب��أن التهدئة يجب أن تأتي
من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر
الفوضى باملنطقة».
وتحدث الجبيرعن  6مطالب سعودية
تمثل م��وق��ف ب�ل�اده م��ن ط �ه��ران ،ق��ائ�لا:
«م� ��وق� ��ف امل �م �ل �ك��ة أع � �ي� ��ده ه �ن ��ا ل�ع�ل�ه��م
ي �س �م �ع��ون :أوق� �ف ��وا دع �م �ك��م ل�ل�إره ��اب،
وس� � �ي � ��اس � ��ات ال � �ف � ��وض � ��ى وال � �ت� ��دم � �ي� ��ر،
وال �ت��دخ��ل ف ��ي ش� ��ؤون ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ال ��داخ �ل �ي ��ة» .ودع � ��ا ط� �ه ��ران أي �ض��ا إل��ى
«وق��ف تطوير أسلحة ال��دم��ار الشامل،
وب ��رن ��ام ��ج ال � �ص� ��واري� ��خ ال �ب��ال �س �ت �ي��ة»،
م �ط��ال �ب��ًا إي� ��اه� ��ا ب� �ـ«ال� �ت� �ص ��رف ك ��دول ��ة

سليماني يروي مشاركته
في «حرب تموز» 2006

محمد جواد ظريف

عادل الجبير

ط�ب�ي�ع�ي��ة ول �ي��س ك ��دول ��ة م ��ارق ��ة راع �ي��ة
لإلرهاب».
وع��ن دع��وة طهران للتهدئة في اليمن،
ذك��ر الجبير« :اململكة ل��م ول��ن تتحدث
عن اليمن مع النظام اإلي��ران��ي ،فاليمن
ش � ��أن ال �ي �م �ن �ي�ين ب �ج �م �ي��ع م �ك��ون��ات �ه��م،
وسبب أزمة اليمن هو الدور اإليراني».
ووص��ف الجبير النظام في إي��ران بأنه
«م��ارق» ،مشيرا إل��ى أن «آخ��ر ما يريده
ه � ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام ف ��ي إي � � ��ران ه ��و ال �ت �ه��دئ��ة
وال �س�ل�ام ف��ي ال �ي �م��ن» .وأك ��د أن ال�ن�ظ��ام
اإلي � ��ران � ��ي «ي� � � � ّ
�زود أت� �ب ��اع ��ه ب��األس �ل �ح��ة
والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن
وأم��ن اململكة ودول املنطقة» ،متسائال
عن سبب عدم تقديم طهران مساعدات
لليمن بدال من جلب األسلحة.

صدر رحب
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ق ��ال م�ح�م��د ج� ��واد ظ��ري��ف
وزير الخارجية اإليراني« :لطاملا أكدنا
أن� �ن ��ا ن �س �ع��ى ل �ل �ت �ف��اه��م م ��ع ج �ي��ران �ن��ا،
ول �س �ن��ا وراء إي � �ج ��اد ال � �ت� ��وت� ��رات ..إذا
ّ
توصلت السعودية إلى قناعة بأنها ال

ظريف :مستعدون
الستقبال المملكة
بصدر رحب ..لكن بشرط
خامنئي :مواصلة
خفض التزاماتنا
النووية حتى بلوغ
النتيجة المرغوبة
بوتين :مساعي فرنسا
فشلت ألن طهران
تريد أوالً رفع العقوبات

تستطيع تحقيق أمنها بشراء السالح،
فستستقبلها إيران بصدر رحب».
أما روحاني ،فأوضح أن ب�لاده ال تزال
«م �ن �ف �ت �ح��ة» ع �ل��ى ال � �ح� ��وار ،ب �ع��د ف�ش��ل
املبادرة الفرنسية الهادفة للتقريب بني
األم�ي��رك�ي�ين واإلي��ران �ي�ي�ن ،ع�ل��ى هامش
أع�م��ال الجمعية العامة لألمم املتحدة
ف��ي ن�ي��وي��ورك ،وم�ح��اول��ة عقد ل�ق��اء بني
روحاني وترامب.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال ��روس ��ي
ف�ل�ادي� �م� �ي ��ر ب� ��وت�ي��ن« :ف ��رن� �س ��ا ح ��اول ��ت
ترتيب اجتماع بني روح��ان��ي وترامب،
ل�ك��ن امل�س��اع��ي فشلت ألن ط �ه��ران تريد
ً
أوال رفع العقوبات األميركية املفروضة
عليها».
إل� ��ى ذل � ��ك ،ق� ��ال امل ��رش ��د اإلي� ��ران� ��ي ع�ل��ي
خ ��ام� �ن� �ئ ��ي خ� �ل ��ال اج � �ت � �م� ��اع م � ��ع ق � ��ادة
ال� �ح ��رس ال � �ث� ��وري« :س �ن ��واص ��ل خفض
التزاماتنا النووية ..املسؤولية تحملها
ّ
منظمة الطاقة الذرية ،وعليها أن تنفذ
ال �ت �ق �ل �ي��ص ..ع �ل��ى ن �ح��و دق �ي ��ق وك��ام��ل
وش��ام��ل وأن تستمر إل��ى أن نصل إلى
نتيجة مرغوبة»( .رويترز ،أ ف ب ،إرنا)

ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلي ��ران ��ي ال��رس �م��ي م �س��اء ال�ث�لاث��اء
مقابلة حصرية مع الجنرال قاسم سليماني قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري ،خصصها لدوره
في لبنان خالل النزاع بني اسرائيل وحزب اهلل عام
.2006
وقدمت املقابلة على أنها األول��ى للجنرال سليماني
املكلف العمليات الخارجية خصوصا في سوريا
وال�ع��راق ،لحساب الحرس الثوري اإلي��ران��ي .وخالل
املقابلة التي استمرت  90دقيقة ،ش��رح سليماني
كيف انتقل الى لبنان للوقوف الى جانب حزب اهلل
طيلة ه��ذه ال�ح��رب ال�ت��ي اس�ت�م��رت  34ي��وم��ا .يشرح
ال�ج�ن��رال أن��ه دخ��ل لبنان مطلع ال�ح��رب م��ن سوريا
برفقة املسؤول العسكري الكبير في حزب اهلل عماد
مغنية (قتل عام  .)2008وتطرق الجنرال اإليراني
الى الحادث الذي أطلق ش��رارة الحرب وتمثل بقيام
مجموعة من حزب اهلل في  12يوليو بـ«الدخول الى
فلسطني املحتلة ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر
جنديني جريحني».
ويوضح سليماني أن��ه بعد أسبوع من وصوله الى
لبنان غ��ادر ال��ى اي��ران ليطلع املرشد علي خامنئي
ع�ل��ى ت �ط��ورات ال��وض��ع ف��ي ل�ب�ن��ان ،ل�ي�ع��ود ف��ي ال�ي��وم
نفسه ن��اق�لا رس��ال��ة م��ن امل��رش��د ال��ى أم�ين ع��ام حزب
اهلل حسن نصراهلل .واوضح أنه بقي في لبنان حتى
نهاية الحرب.
وخالل املقابلة لم يشر سليماني الى وجود ايرانيني
آخرين ،واكتفى برواية تجربته الشخصية خصوصا
ع�ب��ر ات �ص��ال��ه امل �ت��واص��ل بمغنية ون� �ص ��راهلل .وروى
أن��ه أم ��ام ت�ص��اع��د وت �ي��رة ال�ق�ص��ف االس��رائ�ي�ل��ي على
ال�ض��اح�ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ل�ب�ي��روت م�ع�ق��ل ح��زب اهلل ،ق��ام
ش�خ�ص�ي��ا م��ع م�غ�ن�ي��ة ب��إج�ل�اء ن �ص��راهلل م��ن «غ��رف��ة

صورة نشرها حساب سليماني على «تويتر» تظهره
إلى جانب نصرالله ومغنية خالل «حرب تموز» 2006

العمليات» التي كان فيها .وأوض��ح أنه قام مع مغنية
خ�لال تلك الليلة بنقل ن�ص��راهلل م��ن م�ك��ان ال��ى آخر
لتجنب القصف ،قبل العودة الى مقر قيادتهما.
وي��أت��ي ب��ث ه��ذه املقابلة ال�ت��ي أج��راه��ا مكتب املرشد
بعد أي��ام على قيام ه��ذا املكتب نفسه بنشر ص��ورة
ل�ن�ص��راهلل ال��ى ج��ان��ب خ��ام�ن�ئ��ي وس�ل�ي�م��ان��ي ،م��ا دف��ع
ال��ى التكهن ب��أن الثالثة قد يكونون التقوا قبل فترة
قصيرة ف��ي ط �ه��ران ،كما ي��أت��ي بعد ي��وم م��ن تكريم
اي ��ران ل�ه��ادي حسن ن�ص��راهلل خ�لال اح�ت�ف��ال ف��ي قم
شاركت فيه عائلة نصراهلل( .ا ف ب)

تحليل إخباري

بدء جلسات االستماع حول قضايا الفساد

تساؤالت حول دعاوى التغيير في مصر

 4أيام حاسمة لنتانياهو

ال �ت �ص��ري �ح��ات ب�م�ن��زل��ة اح �ت ��واء ل�ت�ح��رك��ات
ال � �ش� ��ارع ال� �ت ��ي ظ� �ه ��رت خ �ل��ال األس��اب �ي��ع
املاضية؟
وك��ان��ت ب�ع��ض األق�ل��ام امل �ق��رب��ة م��ن دوائ ��ر
صنع القرار قد أملحت خالل الفترة املاضية
إل��ى وج��ود توجه إلح��داث ح��راك سياسي
يبدد رتابة الحياة السياسية.
وأش ��ار ال�ك��ات��ب ي��اس��ر رزق إل��ى أن رواف��د
الحياة السياسية تحتاج إل��ى شخصيات
ذات ك�ف��اءة عالية ،لكنه أوض��ح أن الجيش
سيظل هو الرافد الرئيسي لهذه الكفاءات،
م �ع �ي �دًا ف �ك��رة دم� ��ج األح� � � ��زاب ،ال �ت��ي يبلغ
ع��دده��ا  104أح ��زاب ف��ي تكتالت لخوض
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب��ة امل �ق��ررة ال �ع��ام املقبل

القاهرة – سبقلا
اس �ت �ه��ل م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب امل� �ص ��ري أول ��ى
ج �ل �س��ات دورت � ��ه األخ� �ي ��رة ب��ال�ت��أك�ي��د على
وج� � ��ود إص�ل��اح� ��ات س �ي��اس �ي��ة وح��زب �ي��ة
وإعالمية خالل الفترة املقبلة ،مكشرًا عن
أنيابه ،ألول م��رة ،تجاه حكومة مصطفى
م��دب��ول��ي ،م �ت��وع �دًا أن ت �ك��ون ه ��ذه ال� ��دورة
صعبة عليها (الحكومة) بخالف الدورات
األربع السابقة.
ويتساءل الشارع املصري بكل مستوياته
ع��ن أس �ب��اب ات �خ��اذ ال �ب��رمل��ان ل�ه��ذا املنحى،
وهل جاء بناء على تغييرات تنوي الدولة
ات�خ��اذه��ا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،أم ان ه��ذه

ملجلسي النواب والشيوخ.
ل�ك��ن األح � ��داث األخ �ي��رة ق��د ت�غ�ي��ر م��ن ه��ذا
التصور ،فمن جديد عاد الحديث عن دور
للمعارضة في نظام الحكم ،بعد أن غابت
طيلة ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،م��ا يفسر حاليًا
بأنه توجه نحو وج��ود تكتالت انتخابية
جديدة.
ح��دي��ث ال �ن��واب ع��ن ال�ت�غ�ي�ي��رات السياسية
ق��وب��ل ب� ��ردود أف �ع��ال م�ت�غ�ي��رة ع�ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،وطرحت تساؤالت
ع �م��ن ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي �ق��ود امل �ع��ارض��ة في
الفترة املقبلة ،خصوصًا أن املطالب بعودة
ً
«والء
املعارضة جاءت من نواب هم األكثر
ً
للحكمومة» ،فضال عن الحديث الدائم حول

تفكك تحالف  30يونيو.
م �ح��ور آخ ��ر ي�ن�ظ��ر إل �ي��ه امل ��راق �ب ��ون ح��ول
ت�ص��ري�ح��ات رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ،ي�ت�ع�ل��ق ب��ان
هذه آخر دورة للمجلس ونوابه يحتاجون
إل��ى أص��وات ناخبيهم وه��ذه األص ��وات لن
ت��أت��ي إل��ى ن��واب ال يعلم اح��د عنهم شيئا
ط�ي�ل��ة ال �س �ن��وات األرب � ��ع ،وي �ح �ت��اج��ون إل��ى
العودة إلى املشهد من جديد ،لكن يبدو أن
عودتهم ه��ذه امل��رة ستكون على «حساب
الحكومة» التي يبدو أنها ستتلقى الكثير
من الضربات خالل الفترة املقبلة بوصفها
الطرف األضعف تنفيذيًا من جهة ،وعدم
السماح بتصدير مشاكلها للرئيس من
جهة أخرى كما أكد عبد العال!

ِّ
سيحاسب
َ
المقصر
«النواب» يستدعي الحكومة:
ّ
صعد مجلس النواب املصري امس من
موقفه ضد حكومة مصطفى مدبولي
م��ع مستهل دورت ��ه األخ �ي��رة ،فبعد يوم
م��ن ت��أك �ي��ده ب��أن��ه ل��ن ي�س�م��ح للحكومة
وامل� �ح ��اف� �ظ�ي�ن أن ي � � �ص � � ّ�دروا امل �ش��اك��ل
لرئيس الجمهورية ،أعلن رئيس املجلس
على عبد ال�ع��ال ع��ن استدعاء الحكومة
األس �ب��وع املقبل ل�ـ«ب�ي��ان حقيقة األم��ور
واألحداث التي تدور في البالد».
وق ��ال ع�ب��د ال �ع��ال ف��ي ج�ل�س��ة ،أم ��س ،إن��ه
سيتم استدعاء رئيس مجلس ال��وزراء
وك ��ل ال � ��وزراء مل�ج�ل��س ال �ن��واب األس �ب��وع

املقبل ،منتقدًا من روج بأن هجوم النواب
على الحكومة ومطالباتهم بفتح املجال
ال� �ع ��ام ،ب��أن �ه��ا «م �ح��اول��ة ك�ل�ام م��ن أج��ل
تنييم ال �ن��اس» ،وق ��ال إن ث ��ورة املجلس
ل��ن ت �ه��دأ إال إذا وص �ل��ت ال�ح�ق�ي�ق��ة لكل
مواطن وأي مسؤول يقصر لن نصمت
عليه .وأضاف علي عبدالعال« :نحن في
مصر أثبتنا أن لدينا حصانة ومناعة
ق��وي��ة ض��د ال�ش��ائ�ع��ات واألك ��اذي ��ب ويتم
تقويتها بإجراءات إصالحية ،وهذا ليس
كالما لننيم به الناس ،ووستتم محاسبة
أي م�س��ؤول تنفيذي ُم�ق�ص��ر» ،مشيرا

إل��ى أن��ه يتم استخدام وسائل التواصل
االجتماعي لتزييف الحقائق.

توضيح حول {هتلر}
وتعليقًا على ما ذكره البعض بإشادته
بهتلر وأن أملانيا م��ا زال��ت تعيش على
البينة التحتية التي أسسها ،قال رئيس
ال �ب ��رمل ��ان امل� �ص ��ري« :ه �ت �ل��ر شخصية
ارتكبت العديد م��ن ال�ج��رائ��م والخطايا
ب �ح��ق ال �ع��ال��م ،وال ي �م �ك��ن أن أش �ي��د به
إط�لاق��ا ،ول�ك��ن إش��ادت��ي ك��ان��ت بالبنية
التحتية التي تمتاز بها أملانيا وحققها

الشعب األمل��ان��ي ،وت�ع��د ن�م� ً
�وذج��ا ف��ري� ً�دا
ف ��ي ال �ب �ن �ي��ات ال �ت �ح �ت �ي��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال� �ع ��ال ��م واإلش � � � ��ادة ب �ع �ظ �م��ة ال �ش �ع��وب،
وال �ع �ظ �م��ة ل�ل�ش�ع��ب وه ��و ال �ب��اق��ي دائ �م��ا
ونحن نسير على الطريق الصحيح».
وق��ال إن هناك مجموعة من الحاقدين
ً
م� ��ن ال � ��داخ � ��ل ت� �غ ��ذي ال� � �خ � ��ارج ق ��ائ�ل�ا:
يجندون بعض ضعاف النفوس داخل
ال ��دول ��ة وي �ف �س��رون أي ك�ل�ام وي �ب��دأون
بتحريفه بشكل سيئ ،لذا لن نرد على
«ح��راف�ي��ش» أح��ده��م «س�ك��ران» والثاني
«مخمور» والثالث «مجنون».

الرئيس اللبناني :عهدي مستهدف
بيروت -أنديرا مطر
ب� �ع ��د دخ� � � ��ول م � �ص� ��رف ل� �ب� �ن ��ان ع� �ل ��ى خ��ط
املعالجات الحتواء ازمة الدوالر التي أثارت
ال�ه�ل��ع ،سيشهد ال��وض��ع امل��ال��ي ان�ف��راج��ات
ت��دري �ج �ي��ة ب �ح �ي��ث ت �ق �ل �ص��ت امل � �خ ��اوف م��ن
فقدان العملة الصعبة وتراجع الطلب على
ال ��دوالر .لكن ت��داع�ي��ات االزم ��ة ،وم��ا خلفته
من اتهامات متبادلة بني ارك��ان الحكم قد
يحتاج وقتا للمعالجة.
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال ع � ��ون ،وك�م��ا
ن�ق�ل��ت م �ص��ادر م �ق��رب��ة م �ن��ه ،رأى ف��ي ازم��ة
ال � � ��دوالر ،والح �ق ��ا ف ��ي االح �ت �ج��اج��ات ،ب��أن
ثمة «استهدافًا منهجيًا للعهد ،بتحريض
من جهات في الخارج واستجابة من قوى
ف��ي ال��داخ��ل» ،وأن ه��ذا االس�ت�ه��داف ب��دأ مع
ذهابه الى نيويورك وما رافقه من اشاعات
عن ع��دد الوفد امل��راف��ق .ام��ا أسباب التوتر
ال�ع��ون��ي – املستقبلي ف �ت��رده م �ص��ادر ال��ى
جملة م�لاح�ظ��ات أورده� ��ا ال �ح��ري��ري خ�لال
لقائه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون،
وتتضمن «شكوى» من عرقلة وزراء «التيار
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الوطني الحر» لتنفيذ بعض اإلصالحات
املطلوبة من قبل مانحي «سيدر» .وتتابع
املصادر ان الرئيس الفرنسي ولدى مفاتحة
ال��رئ�ي��س ع��ون ب��األم��ر ،س�م��ع م�ن��ه ات�ه��ام��ات
مماثلة ل�ل�ح��ري��ري ب��ان��ه «ال ي�ح��رك العجلة
الحكومية وال ي�ق��وم بما ه��و مطلوب منه
ل��وض��ع ال��ورق��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي وضعها
عون على سكة التنفيذ».
غير ان ع��ون داف��ع ع��ن الحكومة ورئيسها
سعد الحريري «ألنهما مستهدفان أيضًا،
بدءًا من التسريبات املشبوهة حول ضرورة
ً
استقالة الحكومة ،وص��وال ال��ى التصويب

على شخص ال�ح��ري��ري ف��ي خبر نيويورك
تايمز».
كما ان العالقة بني فريق رئيس الجمهورية
من جهة ،ورئيس مجلس النواب من جهة
أخ��رى ،ليست على ما ي��رام ،فثمة اتهامات
أي�ض��ا م��ن مقربني م��ن ع��ون ب��أن م��ن افتعل
ت �ظ��اه��رات األح ��د ال�ف��ائ��ت وأط �ل��ق ش�ع��ارات
نابية ضد العهد ،هم شباب منطقة موالية
لحركة امل ،ونقل عن عون قوله ان «الزعران
ّ
ي�ت�س��ل�ل��ون ال��ى ص �ف��وف االوادم ويتلطون
خلفهم الفتعال الشغب واطل��اق الهتافات
املشينة ،في سياق استهداف سياسي».

وج � ��راء ه ��ذه االت �ه ��ام ��ات رب �م��ا ل ��م يحضر
اي ن��ائ��ب م��ن ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر «ل�ق��اء
االرب � �ع� ��اء ال �ن �ي��اب��ي» م ��ع ب� ��ري ام � ��س .ل�ك��ن
ال�ن��ائ��ب علي ب��زي نقل ع��ن رئ�ي��س البرملان
قوله ان «ال�ط��ري��ق معروفة ومفتوحة ام��ام
امل�ع��ال�ج��ة الحقيقية إلن �ق��اذ ال�ب�ل��د ،مطالبا
م �ج��ددا «ب �ض��رورة تفعيل هيئة ال �ط��وارئ
االق �ت �ص��ادي��ة ،وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ك �ه��رب��اء،
ت �س��اءل ب��ري مل ��اذا امل�م��اط�ل��ة وال�ت��أخ�ي��ر في
تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط؟».

تعميم مصرف لبنان
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ع �ك��س ال�ت�ع�م�ي��م ال ��ذي
أصدره مصرف لبنان ارتياحا في األسواق
امل��ال �ي ��ة ،ل �ج �ه��ة ت�ن�ظ�ي�م��ه ع �م �ل �ي��ات ت�م��وي��ل
ّ
امل �ش �ت ��ق ��ات ال �ن �ف �ط� ّ�ي��ة وال� �ق �م ��ح واألدوي� � � ��ة.
ف ��ان� �خ� �ف ��ض س � �ع ��ر ص � � ��رف ال � � � � � ��دوالر ل ��دى
ّ
الصرافني ،كما ارتفعت الليرة أمام الدوالر
ّ
وك��ذل��ك س�ن��دات ال�خ��زي�ن��ة امل�ق��وم��ة بالعملة
األجنبية .وترافق تعميم املركزي وتعميم
رئاسة الجمهورية ملالحقة مرتكبي جرائم
النيل من املكانة املالية للدولة.

القدس-أحمد عبد الفتاح
ب ��دأت ،ام ��س ،ج�ل�س��ات االس�ت�م��اع ال�ت��ي ستمتد ال��ى 4
اي� ��ام ف��ي م �ل �ف��ات ال �ف �س��اد امل��وج �ه��ة ل��رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
االسرائيلية بنيامني نتانياهو ،وسيتقرر بنتيجتها
مصيره ،بينما َّ
صعد حزب أزرق / أبيض من ضغوطه
عليه ،حيث اعلن عن الغاء اجتماع كان مقررًا مع طاقم
املفاوضات عن كتلة اليمني يعقبه اجتماع بني زعيمه
بيني غانتس ونتانياهو.
وم�ث��ل نتانياهو ال ��ذي تغيب ع��ن جلسة ام ��س ،طاقم
ي �ض��م  10م �ح��ام�ين س �ي �ح �ض��رون ج �ل �س��ات االس �ت �م��اع
على م��دار ي��وم�ين ،لالستماع إل��ى االدع ��اءات املتعلقة
ب�ـ «القضية  ،»4000التي تنسب لنتانياهو وزوجته
شبهات الفساد في منح امتيازات لشركة بيزك املالكة
ملوقع «وال�لا» االلكتروني ،مقابل التدخل في محتوى
ومضامني املواد التي تنشر على «والال» ملصلحته.
وستتجدد يومي األح��د واإلث�ن�ين جلسات االستماع،
حيث سيجري االستماع للطعون في «القضية »1000
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ص��ول ن�ت��ان�ي��اه��و وزوج �ت��ه ون�ج�ل��ه على
منافع وه��داي��ا من رج��ال اعمال وأث��ري��اء ،حيث تحوم
حوله الشبهات بأنه عمل على مساعدة رجل األعمال،
أرنون ميلتشني ،في الحصول على تأشيرة مكوث في
الواليات املتحدة.
أم��ا «ال�ق�ض�ي��ة  ،»2000املتعلقة ب�م�س��اوم��ة نتانياهو
ن��اش��ر صحيفة ي��دي�ع��وت أح��رون��وت ،أرن ��ون م��وزي��س،
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ت �غ �ط �ي��ة إع�ل�ام �ي��ة إي �ج��اب �ي��ة ،م�ق��اب��ل
التضييق على منافستها صحيفة يسرائيل هيوم.
واع��رب محامي نتانياهو ،رام كسبي ،ع��ن ثقته بأنه
ً
بناء على امل��واد والحجج التي سيقدمونها ،سيكون
أس ��اس م�ت�ين لتغيير امل �س��ار .مضيفًا ب��أن املستشار
القانوني للحكومة اف�خ��اي مندلبليت س��وف «يبلور
ق� � ��رارات� � ��ه ب �ش �ك ��ل م �ه �ن ��ي وم � ��وض � ��وع � ��ي ،وي �ت �ج��اه��ل
الضجيج في الخلفية ،والتظاهرات التي ال داعي لها
والضغوطات اإلعالمية».
ون �ف��ى امل �ح��ام �ي��ان ع�م�ي��ت ح� ��داد وك �س �ب��ي ،ق�ب�ي��ل ب��دء

ال �ج �ل �س��ة أن ت �ك��ون ه �ن��اك ص �ف �ق��ة ادع � ��اء ع �ل��ى ج ��دول
األعمال .وادعى كسبي أن هذه املسألة لم تطرح حتى
في الجلسات الداخلية.
ووف�ق��ا ل�لإذاع��ة اإلسرائيلية (ك��ان) ستتواصل جلسة
االس �ت �م��اع ل�ن�ت��ان�ي��اه��و ب �ث�لاث��ة م �ل �ف��ات ف �س��اد تتصل
ب �ـ«ال��رش��وة واالح �ت �ي��ال وخ �ي��ان��ة األم ��ان ��ة» ع�ل��ى م��دار
أرب �ع��ة أي ��ام ،وق��د تستمر اك �ث��ر ح�س��ب ال�ح��اج��ة ل��ذل��ك،
حيث يهدف املستشار القضائي للحكومة ،إلى الحسم
وات �خ��اذ ق� ��رارات ن�ه��ائ�ي��ة ب��امل�ل�ف��ات ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
الجاري.
يذكر أن املستشار القضائي للحكومة استجاب لطاقم
ال��دف��اع ع��ن ن�ت��ان�ي��اه��و ل�ت�ح��دي��د أرب �ع��ة أي ��ام لجلسات
االس �ت �م��اع ب ��دال ع��ن ث�لاث��ة أي ��ام ك��ان��ت م�ق�ت��رح��ة ل��ذل��ك،
وذل��ك ب�غ��رض أن يتمكن ط��اق��م نتانياهو استعراض
كامل الطعون والحجج التي لديه ،فيما رفض اقتراحا
من نتانياهو طالب فيه ببث حي ومباشر لجلسات
االستماع ،ألن «ليس لديه ما يخفيه» ،ويؤكد أن��ه لم
يقبل سوى هدايا من أصدقاء من دون مقابل.
ف� ��ي ال � �غ � �ض ��ون ،اع � �ل ��ن ح � ��زب أزرق / أب� �ي ��ض إل� �غ ��اء
اجتماعني كانا مقررين ،امس ،الستئناف املفاوضات
ح��ول تشكيل حكومة وح��دة ،االول مع طاقم الليكود،
والثاني بني غانتس ونتانياهو.
وع �ل��ل «أزرق / أب �ي��ض» ف��ي ب �ي��ان ال �غ��اء االج�ت�م��اع�ين
ألن «ال �ش��روط األس��اس�ي��ة ال�ت��ي يجب ت��واف��ره��ا إلج��راء
محادثات جديدة بني فريقي املفاوضات غير متوافرة».
ول� ��م ي��وض��ح ح� ��زب أزرق / أب �ي��ض م��اه �ي��ة ال �ش��روط
ال�ت��ي ي�ف�ت��رض ت��واف��ره��ا الس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات ،لكن
ال�ت�ق��دي��رات تشير إل��ى أن م�س��ؤول��ي ال�ح��زب يعتبرون
أن نتانياهو ال يمكن أن يترأس حكومة قبل تسوية
مشاكله مع القضاء .وفي تعقيبه على موقف «أزرق /
أبيض» قال حزب الليكود في بيان إنه «فوجئ بقرار
حزب أزرق / أبيض ضرب املفاوضات».
وأضاف البيان أن «نتانياهو يدعو غانتس إلى إظهار
املسؤولية ومنع الذهاب الى انتخابات ثالثة وااللتقاء
به كما هو مخطط له».

أفاع وتماسيح
جدران مكهربة وخنادق فيها ٍ

ترامب أراد إطالق النار
على سيقان المهاجرين!
اق�ت��رح الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب إط�لاق النار
على سيقان املهاجرين الذين يحاولون دخول الواليات
املتحدة ،وفقا لكتاب يحمل ع�ن��وان «ح��روب ال�ح��دود:
ن�ظ��رة على سياسة ت��رام��ب الهجومية على الهجرة»
صدر حديثا وأع��ده صحافيان من «نيويورك تايمز»
وورد ف�ي��ه أن ت��رام��ب اق�ت��رح «ات �خ��اذ إج� ��راءات قاسية
ل��ردع امل�ه��اج��ري��ن تتضمن ب�ن��اء ج ��دران يمر فيه تيار
كهربائي وخنادق تتجول فيها األفاعي والتماسيح»
ويعتمد الكتاب الذي ألفه مايكل شير وجولي ديفيز
ع�ل��ى م�ق��اب�لات م��ع أك�ث��ر م��ن ع�ش��رة م�س��ؤول�ين ل��م ت��رد
أس�م��اؤه��م وي�ع��رض األح ��داث ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي أسبوع
واح��د من شهر م��ارس من العام الجاري ( )2019حني
أفادت تقارير بأن ترامب اقترح في محادثة خاصة مع

مساعديه إطالق النار على سيقان املهاجرين ،لكنهم
أخبروه أن ذلك غير قانوني.
وي �ف �ي��د ال �ك �ت��اب أن ت ��رام ��ب اق �ت ��رح ب �ع��ض اإلج� � ��راءات
املتطرفة األخرى كتعزيز الحدود بحفر خنادق وملئها
باملاء وإط�لاق الثعابني والتماسيح فيها ،وطلب من
مساعديه السؤال عن تكاليف ذلك .وكان يريد تزويد
الجدار بمسامير وتيار كهربائي.
وتفيد املعلومات أن املساعدين ح��اول��وا تغيير فكرة
ت��رام��ب ع��ن إغ�ل�اق ال �ح��دود ،لكنه م��ارس ضغوطا في
وق��ت الح��ق على بعض املساعدين ال��ذي��ن ك��ان يعتقد
أنهم يقفون في طريق إج��راءات��ه ،ومنهم وزي��رة األمن
الداخلي كيرستني نيلسن .ولم يصدر أي تعليق من
البيت األبيض على الكتاب( .بي بي سي)
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«الكراتيه» ..إلى موسكو
غ��ادر ال�ب�لاد وف��د منتخب الكراتيه إل��ى العاصمة الروسية (م��وس�ك��و)؛ وذل��ك للمشاركة في
بطولة ال��دوري العاملي التي ينظمها االتحاد الدولي للعبة خالل الفترة من  4إلى  6الشهر
ال �ج��اري .يضم ال��وف��د ال�لاع�ب�ين :ع�ب��داهلل شعبان وعمر القناعي ومحمد امل�ج��ادي ويوسف
محمد (الكوميتيه) ،وسيد محمد املوسوي وسيد سلمان املوسوي ومحمد حسني (الكاتا)،
باإلضافة إلى املدرب جابر حماد ،ويرأس الوفد عبدالعزيز شعبان ،كذلك يرافق الوفد الحكم
الدولي احمد الدوسري.
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الصقر ُيشيد بمسيرة
عبدالرحمن الموسى
أشاد رئيس مجلس العالقات العربية والدولية،
ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق محمد الصقر بمسيرة العب
ن� ��ادي ال �ق��ادس �ي��ة وم �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
ل�ك��رة ال �ق��دم ال�س��اب��ق ع�ب��دال��رح�م��ن امل��وس��ى وم��ا
قدمة للكرة الكويتية خالل مسيرته  ,جاء ذلك
خ�لال إستقباله للموسى وال��ذي ق��دم ل��ه دع��وة
لحضور مهرجان اع�ت��زال��ه ،ال��ذي سيقام تحت
رع��اي��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ن� ��ادي ال�ق��ادس�ي��ة
الشيخ خ��ال��د ال�ف�ه��د ،على ه��ام��ش امل �ب��اراة التي
تجمع القادسية والكويت ضمن الجولة الرابعة
من دوري فيفا في الـ  25من الشهرالجاري على
استاد محمد الحمد بنادي القادسية.
وق��ال الصقر إن ماقدمه الالعب ط��وال مشواره
ال ��ري ��اض ��ي س � ��واء م ��ع األن ��دي ��ة ال �ت��ي م�ث�ل�ه��ا أو
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ي�س�ت�ح��ق اإلش� � ��ادة ،وط��ال�ب��ه

ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة من أجل خدمة
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن اإلداري
أو الفني  ,كما أثنى على ال��دور ال��ذي يقوم به
املوسى في جانب االعالم الرياضي ،متمنيا له
التوفيق والنجاح .وأهدى املوسى الصقر درعا
تذكارية بهذه املناسبة.

مسيرة حافلة
وي �ع��د امل��وس��ى اح ��د اب ��رز الع �ب��ي االزرق ب��داي��ة
األل �ف �ي��ة ،ح�ي��ث ب��دأ م�م��ارس��ة ال�ل�ع�ب��ة ف��ي ن��ادي��ي
القادسية واليرموك ثم انضم الى العربي ولعب
معه موسمًا قبل ان يتوقف عن ممارسة اللعبة
لعامني ثم أنضم الى نادي الكويت وش��ارك مع
فريق تحت  19سنة وتدرج في املراحل السنية
إلى ان وصل إلى الفريق األول ،قبل أن يتوقف

م ��رة ث��ان�ي��ة ع��ن م �م��ارس��ة ك ��رة ال �ق��دم مل ��دة ث�لاث
س�ن��وات وبعدها ع��اد إل��ى نقطة إنطالقه ن��ادي
القادسية بعد ان نجح الالعب السابق لألصفر
ن��اص��ر بنيان بضمه ال��ى ص�ف��وف ال�ف��ري��ق وفي
أول موسم له  ،وجاءت بصمات املوسى واضحة
خ�ل�ال امل��وس��م األول ل��ه ح�ي��ث ن�ج��ح ال�ق��ادس�ي��ة
بالفوزبالثالثية التاريخية ،وهي بطوالت كأس
ولي العهد وكأس األمير باإلضافة الى الدوري.
و ف ��ي م��وس��م 2004ـ �ـ �ـ �ـ  2005أح� ��رز م ��ع ال �ن��ادي
بطولة الدوري وبطولة كأس سمو ولي العهد،
وفي موسم  2005ـــ  2006فاز مع النادي بثالثية
أخرى .
وبعدها انتقل على سبيل االع��ارة الى صفوف
نادي النصر ثم انتقل الى صفوف نادي الساملية
قبل أن يقرر مغادرة املستطيل األخضر.

ِّ
ً
متسلماً درعاً
تذكارية من الموسى
الصقر

اتحاد الكرة ِّ
يوفر مسعفين
للمراحل العمرية

الشمري يترأس الوفد ..ويرحِّ ب باستمرار عناد

«األزرق» يغادر ..إلى األردن

كشف عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة املسابقات
ف�ه��د ال �ه �م�لان أن االت �ح��اد ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق مع
وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية ملسابقات
الفئات العمرية.
وق � � ��ال ال� �ه� �م�ل�ان إن ال � � � � ��وزارة س� �ت ��وف ��ر م�س�ع�ف�ين
مجهزين بجميع االح�ت�ي��اج��ات الطبية للتواجد
ف��ي امل�لاع��ب اث�ن��اء إق��ام��ة م�ب��اري��ات امل��راح��ل ليكون
ً
دور املسعفني بديال لسيارة اإلسعاف ،مشيرًا إلى

أن جميع دول ال�ع��ال��م تستعني باملسعفني خالل
م �ن��اف �س��ات امل ��وس ��م ،وف ��ي ح ��ال ت �ع��رض أي الع��ب
لحالة طارئة يتم التعامل معها بشكل سريع قبل
وصول سيارة اإلسعاف.
وق��دم الهمالن الشكر إل��ى رئيس وأع�ض��اء اتحاد
ال �ك��رة لتلبيتهم ط�ل�ب��ات ال � ��وزارة ال �ت��ي ت �ق��دم لها
ب��ال�ش�ك��ر أي �ض��ًا اله�ت�م��ام�ه��ا ورع��اي �ت �ه��ا ل�ل��ري��اض��ة
والرياضيني في الكويت.

ً
وديا
«األصفر» يكتسح التضامن..
الجهاز الفني لـ«األزرق» مجتمعاً بالعبي المنتخب ..قبل بدء إحدى الحصص التدريبية

عمر بركات
ي� �غ ��ادر ف ��ي ال ��راب� �ع ��ة ع �ص��ر ال� �ي ��وم وف��د
م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي االول ل �ك��رة ال �ق��دم،
متجهًا ال��ى ال�ع��اص�م��ة االردن �ي��ة ع�م��ان،
وذل��ك استعدادًا لخوض مباراته املهمة
ام��ام نظيره االردن ��ي ضمن التصفيات
امل ��وح ��دة امل��ؤه �ل��ة ال� ��ى ن �ه��ائ �ي��ات ك��أس
العالم  2022في قطر ،وكأس آسيا 2023
في الصني.
وت��أت��ي امل� �ب ��اراة ض�م��ن ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة
ب��امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ال �ت �ص �ف �ي��ات،
وي �س �ع��ى األزرق خ�ل�ال �ه��ا ال� ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ف��وز يستعيد ب��ه آم��ال��ه للمنافسة على
ال�ت��أه��ل كمتصدر للمجموعة ،السيما
ب �ع��د خ �س��ارت��ه االخ� �ي ��رة ام� ��ام امل�ن�ت�خ��ب

االسترالي في الجولة الثانية.
وي �ت��رأس وف��د االزرق ال��ى االردن خالد
الشمري عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة
ورئ�ي��س اللجنة الفنية ،وي�ض��م اعضاء
الجهازين الفني واالداري بقيادة املدرب
الوطني ثامر عناد ،ومساعده الكرواتي
ب ��وزي ��دار ،وم�خ�ط��ط االح �م��ال التونسي
خ�ل�ي��ل ال �ج �ب��اب �ل��ي ،ب��االض��اف��ة ال ��ى فهد
عوض مدير املنتخب ،وابراهيم شهاب
م �ش ��رف ��ا ،وع� �ل ��ي م �ح �م��ود اداري � � � ��ا ،و24
العبا كان قد وقع عليهم اختيار املدرب
لتمثيل االزرق في اللقاء.
م��ن جانبه ،اب��دى خالد الشمري رئيس
ال��وف��د ت�ف��اؤل��ه ق�ب��ل امل �غ��ادرة ال��ى ع� ّ�م��ان،
م ��ؤك �دًا ث �ق��ة ال �ج �م �ي��ع ف ��ي رج� ��ال االزرق
الستعادة ثقة جماهيرهم في املواجهة،

ً
وديا  15الجاري
 ..ويلتقي تركمانستان
أق� ّ�رت اللجنة الفنية باتحاد الكرة اقامة لقاء تجريبي للمنتخب  15الجاري،
يجمعه ام��ام تركمانستان ،وذل��ك استعدادًا لخوض لقاءي املنتخب املقبلني
بالتصفيات امام املنتخبني التايواني والنيبالي.
ومن املنتظر عودة وفد «األزرق» الى البالد مساء الجمعة املقبل ،وعقب مباراته
مع االردن مباشرة ،حيث سيجري استئناف منافسات دوري فيفا قبل ان
يتجمع املنتخب ّ
ّ
مجددًا للقاء الودي.

ب �ع��د ال� �ص ��ورة ال �ت��ي اظ �ه��ره��ا امل�ن�ت�خ��ب
ام� ��ام امل�ن�ت�خ��ب االس �ت��رال��ي ،م�ش�ي �رًا ال��ى
ان الجميع يتطلع ال��ى تقديم املنتخب
لالداء املعهود من خالل بذل كل الجهود
ف ��ي امل ��واج �ه ��ة امل �ه �م��ة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ان
ال �ف��وز ع�ل��ى االردن ص�ع��ب ،ول�ك�ن��ه ليس
ً
مستحيال.
واض � ��اف ال �ش �م��ري ان ال �ج �م �ي��ع ينتظر
اداء راق �ي��ًا م��ن االزرق ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر عن
النتيجة التي تبقى في علم الغيب.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى م ��دى ام�ك��ان�ي��ة اس�ت�م��رار
ث��ام��ر ع�ن��اد ك �م��درب ل�ل�ازرق ف��ي امل��راح��ل
امل �ق �ب �ل��ة ،اك ��د ال �ش �م��ري ان ��ه ش�خ�ص�ي��ًا ال
يمانع في استمرار امل��درب ال��ذي يمتلك
كل مقومات تدريب املنتخب ،اال انه عاد
ّ
مخولة
واكد ان مثل هذه القرارات تبقى
مل�ج�ل��س ادارة االت �ح��اد وف �ق��ًا مل��ا ي��رت��أي��ه
ملصلحة املنتخب.
وع ��ن ام�ك��ان�ي��ة م �ش��ارك��ة م �ش��اري غ�ن��ام،
العب املنتخب ،في املباراة ،افاد الشمري
ان االت � �ح� ��اد ف ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ق� � ��رار ن �ظ �ي��ره
األسيوي بهذا الشأن ،وذلك بعد تقديم
كل املستندات املطلوبة ملشاركته ،الفتًا
ال ��ى ان ال�ل�اع ��ب س �ي �ت��واج��د ض �م��ن وف��د
االزرق للقاء ،وتبقى مشاركته في حال
موافقة «اآلسيوي» قيد قرار من الجهاز
الفني للمنتخب.

هزم السد القطري بــ«رباعية»

الهالل يقترب من نهائي «أبطال آسيا»
انتزع الهالل السعودي فوزا ساحقا على
مضيفه ال�س��د ال�ق�ط��ري ( )1/ 4ف��ي ذه��اب
ال � � ��دور ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي مل �س��اب �ق��ة دوري
أب �ط��ال آس �ي��ا ف��ي ك ��رة ال� �ق ��دم ،ف��ي م �ب��اراة
تقدم بطل قطر في بدايتها بهدف نظيف،
قبل أن يتراجع أداؤه ويكمل الجزء األكبر
منها بنقص عددي.
وأت��ت أه��داف امل�ب��اراة عبر مهاجم الهالل
الفرنسي بافيتيمبي غوميس خطأ في
م��رم��ى فريقه ( ،)14قبل أن يمنح بنفسه
ال �ت �ع��ادل ل�ل�ه�لال ( ،)33وي�ص�ن��ع ت�م��ري��رة
حاسمة للهدف الثاني ال��ذي سجله علي
البليهي ( .)45وجاء الهدف الثالث للهالل
عن طريق العب السد سالم الهاجري خطأ
ف��ي م��رم��ى ف��ري �ق��ه ( ،)60وأض � ��اف محمد
الشلهوب الرابع للفريق السعودي (.)67
ووض ��ع الع �ب��و ال �ه�ل�ال ب��إش��راف م��درب�ه��م
ال� ��روم� ��ان� ��ي رازف� � � � ��ان ل��وش �ي �س �ك��و ،ال �س��د
وم ��درب ��ه االس �ب��ان��ي ت �ش��اف��ي ه��رن��ان��دي��ز،
أمام مهمة شبه مستحيلة في لقاء اإلياب
املقرر في الرياض في  22الشهر الجاري .
م��ن ج��ان�ب��ه وض��ع أوراوا ري ��دز ال�ي��اب��ان��ي،
ً
قدما في النهائي بفوزه (/2صفر) على
ضيفه قوانغتشو إي�ف��رج��ران��د الصيني،

علي البليهي محاوال ً إيقاف حسن الهيدوس

بذهاب نصف النهائي.
َّ
ورج� � � � ��ح أوراوا ك� �ف� �ت ��ه ب� �ع ��د أن س �ج��ل
فابريسيو ،وتاكاهيرو سيكيني ،ثنائية

في الدقيقتني (الـ ،19الـ.)75
وس �ت �ق��ام م� �ب ��اراة اإلي� � ��اب  23م ��ن ال�ش�ه��ر
الجاري.

اإلعالن عن قائمة
«النشامى» للقاء
أعلن البلجيكي فيتال بوركلمانز،
امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ملنتخب األردن ،عن
ق��ائ�م��ة ت�ض��م  28الع �ب��ًا اس�ت�ع��دادًا
ملواجهة سنغافورة ودي��ًا ،ولقائي
ال � �ك ��وي ��ت ون � �ي � �ب ��ال ب��ال �ت �ص �ف �ي��ات
املونديالية ،ايام  5و 10و 15اكتوبر
الجاري على استاد عمان.
وض�م��ت قائمة النشامى ك�لا من:
ع��ام��ر ش�ف�ي��ع ،اح �م��د ع�ب��دال�س�ت��ار،
ي��زي��د اب ��و ل�ي�ل��ى ،ع �ب��داهلل ال��زع�ب��ي،
ط ��ارق خ �ط��اب ،ان ��س ب�ن��ي ي��اس�ين،
ي ��زن ال� �ع ��رب ،ب � ��راء م ��رع ��ي ،اح�م��د
ال �ص �غ �ي��ر ،ف� � ��راس ش �ل �ب��اي��ة ،ورد
ال� � �ب � ��ري ،اح � �س� ��ان ح� � � ��داد ،م�ح�م��د
الدميري ،محمد بني عطية ،سالم
ال� �ع� �ج ��ال�ي�ن ،ن � ��ور ال� � ��رواب� � ��دة ،ب �ه��اء
ع �ب��دال��رح �م��ن ،خ�ل�ي��ل ب �ن��ي ع�ط�ي��ة،
احمد سمير ،صالح رات��ب ،سعيد
م��رج��ان ،يوسف ال��رواش��دة ،احمد
ع��رس��ان ،ي��اس�ين البخيت ،موسى
ال�ت�ع�م��ري ،محمد اب��و زري ��ق ،بهاء
فيصل ،وعبداهلل العطار.

إنجاز
«آسيوي للعهد»
بيروت  -سبقلا
تمكن حامل لقب لبنان نادي العهد،
ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي ت��اري��خ ل�ب�ن��ان من
تحقيق إنجاز تاريخي ،بتأهله إلى
نهائي كأس االتحاد اآلسيوي بفوزه
على ضيفه نادي الجزيرة األردني (١
 صفر) ،في املباراة التي جرت علىأرض م�ل�ع��ب م��دي�ن��ة ك�م�ي��ل شمعون
ال��ري��اض��ي ف��ي ب �ي ��روت ،ض�م��ن إي��اب
نهائي غرب آسيا للمسابقة ،متفوقًا
بواقع ( - ١صفر) مجموع املباراتني.
و ك ��ان ل �ق��اء ال ��ذه ��اب ال� ��ذي أق �ي��م في
األردن بداية األسبوع املاضي انتهى
ب��ال �ت �ع��ادل ال�س�ل�ب��ي (ص �ف��ر  -ص�ف��ر).
س�ج��ل ه ��دف ال �ف��وز ل�ل�ع�ه��د محترفه
ال� �ت ��ون� �س ��ي أح � �م� ��د ال� �ع� �ك ��اي� �ش ��ي ف��ي
الدقيقة ()٣٢
وب� ��ات ال�ع�ه��د ق ��اب ق��وس�ين أو أدن��ى
م��ن ت�ح�ق�ي��ق إن �ج��از ت��اري �خ��ي ل�ل�ك��رة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وإح� � � ��راز ك � ��أس االت� �ح ��اد
اآلسيوي ،حني يواجه في الثاني من
نوفمبر املقبل الفائز من لقاء هانوي
ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي و ( )٢٥أب ��ري ��ل ال �ك��وري
الشمالي.

ح �ق ��ق ال� �ق ��ادس� �ي ��ة ف � � ��وزا م �ع �ن��وي��ا ب �ت �غ �ل �ب��ه ع�ل��ى
التضامن بخمسة اه��داف مقابل ه��دف في اللقاء
الودي الذي اقيم بينهما مساء أول من امس على
اس�ت��اد ن��ادي ال�ت�ض��ام��ن ،سجل اه ��داف القادسية

مشعل فواز (هدفني) والبرازيلي رونينهو واحمد
الرياحي وع�ب��داهلل م��اوي (ه��دف��ا) ،في حني سجل
هدف التضامن الوحيد عبدالعزيز العنزي املعار
من القادسية.

برونزية ثانية ألحمد قلي
في «آسيوية األلعاب المائية»
ُّ
واص ��ل ال �س� َّ�ب��اح أح �م��د ق�ل��ي ت��أل �ق��ه ف��ي م�ن��اف�س��ات
البطولة اآلس�ي��وي��ة ل�لأل�ع��اب امل��ائ�ي��ة ال�ت��ي تختتم
منافساتها اليوم في الهند ،حيث نجح في تحقيق
ّ
متحرك»،
امليدالية البرونزية في سباق «1م غطس ـــــ
ّ
وهي امليدالية الثانية له في البطولة ،بعدما حقق
قبل يومني برونزية «10م ـــ ث��اب��ت»؛ لترتفع بذلك
حصيلة الكويت إلى خمس ميداليات ،حيث نجح
ع�ل��ي ال��زام��ل ف��ي تحقيق ب��رون��زي��ة «50م ـ�ـ�ـ�ـ ظهر»
وع �ب��اس ق�ل��ي ب��رون��زي��ة «100م ـ�ـ�ـ ف��راش��ة» ،وول�ي��د
عبدالرزاق فضية «50م ــــ فراشة» ،وسط منافسات
ق��وي��ة م��ن ال�س� ّ�ب��اح�ين امل�ش��ارك�ين ،وال��ذي��ن خ��اض��وا
ف �ت��رات إع� ��داد ط��وي �ل��ة ،ف��ي ظ��ل ت �ع� ّ�رض ال��ري��اض��ة
الكويتية لإليقاف خالل الفترة املاضية.

أحمد قلي محتفالً بالبرونزية مع مد ِّربه

«الطلبة» يغيب عن الدوري العراقي!
ق��ررت لجنة التراخيص في االت�ح��اد العراقي لكرة
القدم حرمان نادي الطلبة من املشاركة في الدوري
املحلي ،وذل��ك بسبب ع��دم تسوية ال�ت��زام��ات مالية
تجاه العبني ومدربني سابقني على الرغم من منحه
أكثر من فرصة لحل أزمته بحسب رئيس اللجنة.
وذك ��ر رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ت��راخ �ي��ص م�ح�م��د ال�ع�ب��ودي
«أمهلنا إدارة ن��ادي الطلبة كثيرًا لتسوية مشاكل
ال�ن��ادي املالية لكنها ل��م تستجب ،وب�ع��د األول من
أكتوبر لم تعد هناك اي مهلة جديدة ،وقررنا عدم
منح فريق كرة القدم رخصة املشاركة في مسابقة
الدوري».
وأضاف العبودي «اآلن ،هناك خياران وضعا أمام
االت �ح��ادّ ،إم��ا تجميد م�ش��ارك��ة ف��ري��ق الطلبة حتى

ً
املوسم املقبل الجديد ،أو تسمية فريق آخر بدال منه
هذا املوسم».
وي��واج��ه ال�ط�ل�ب��ة م�ش��اك��ل م��ال�ي��ة م��ع الع �ب�ين مثلوا
الفريق ف��ي م��واس��م سابقة وك��ذل��ك م��درب�ين أشرفوا
على تدريب فريق كرة القدم يطالبون باستحقاقات
مالية متبقية في ذمة اإلدارة.
وي �ع��د ال�ط�ل�ب��ة أح ��د أك �ب��ر أرب �ع��ة أن��دي��ة جماهيرية
في العاصمة إل��ى جانب الشرطة وال ��زوراء والقوة
الجوية ،وأح��رز لقب مسابقة ال��دوري خمس مرات
في تاريخه.
وأرج� � ��أت ل �ج �ن��ة امل �س��اب �ق��ات م �ب��ارات��ي ال �ف��ري��ق في
املرحلتني األول��ى والثانية م��ن ال ��دوري بعد تعهد
إدارة النادي أكثر من مرة بحل األزمة( .ا.ف.ب)

الشارقة أمام العين في «اإلماراتي»
تشهد املرحلة الثالثة من الدوري اإلماراتي لكرة
القدم قمتني من العيار الثقيل ،وذلك حني يتواجه
ال�ش��ارق��ة ح��ام��ل اللقب م��ع ضيفه ال�ع�ين ،وشباب
األهلي املتصدر مع مضيفه الجزيرة اليوم.
وت�ع��د ال�ف��رق األرب �ع��ة مرشحة لنيل ال�ل�ق��ب ،لذلك
تحظى املباراتان باهتمام كبير واطلق عليهما
في الصحف اإلماراتية تسمية قمتي «الخميس
الكبير» ،كونهما تقامان في اليوم نفسه.
وس �ت �ك��ون ق�م��ة ال �ش��ارق��ة ال �ث��ان��ي وال �ع�ي�ن ال�ث��ال��ث
مثيرة ،بعدما حقق الفريقان الفوز في مباراتيهما
االفتتاحيتني ،وسيتسلح حامل اللقب بأفضليته
ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ف��ي امل �ب��اري��ات األرب� ��ع األخ �ي��رة حني
عرف االنتصار مرتني والتعادل مثلهما.
ك�م��ا أن ال�ش��ارق��ة ل��م ي�ع��رف ال�خ�س��ارة أم ��ام العني

ف��ي خمس م�ب��اري��ات تحت ق�ي��ادة م��درب��ه الحالي
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع�ن�ب��ري ( 3ان �ت �ص��ارات وت�ع��ادل�ين)،
وإن كان األخير قلل من شأن هذه االحصاءات.
ويختبر شباب األهلي املتصدر ،والذي فاز أيضا
في أول مباراتني ،قدراته الهجومية في مواجهة
مضيفه الجزيرة الذي تراجع إلى املركز الخامس
بثالث نقاط بعدما خسر في املرحلة الثانية امام
جاره الوحدة.
وس� �ج ��ل ش� �ب ��اب األه � �ل� ��ي ث �م��ان �ي��ة اه� � � ��داف ف��ي
مباراتي حتا والفجيرة ،ونفس العدد في ثالث
م�ب��اري��ات خاضها ف��ي ك��أس املحترفني ،بينها
رب��اع �ي��ة ف ��ي ش �ب��اك ال �ج��زي��رة ن �ف �س��ه ،م ��ا ي�ع��زز
ال�ت��رش�ي�ح��ات ال �ت��ي وض�ع�ت��ه ف��ي م�ق��دم��ة ال�ف��رق
املنافسة على اللقب( .أ ف ب)
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غنابري ينضم
إلى نادي «السوبر هاتريك»
أب��دع امل�ه��اج��م األمل��ان��ي س�ي��رج غ�ن��اب��ري ف��ي ليلة إذالل ف��ري��ق ب��اي��رن ميونخ
لفريق توتنهام بسبعة أهداف ،وذلك بعد أن سجل «سوبر هاتريك» تاريخيًا
في دوري أبطال أوروبا ،لينضم إلى نادي أبرز النجوم التي سجلت أربعة
أهداف .وأمست قائمة الذين سجلوا «سوبر هاتريك» في دوري األبطال على
الشكل التالي:

بني  2000و2019

سيرج غنابري المتأ ّلق مسجالً هدفاً لبايرن ميونخ في مرمى توتنهام | رويترز

دوري أبطال أوروبا

«سوبر هاتريك» قبل األلفية

«البافاري»« ..سبع»
ف ��رض امل �ه��اج��م س �ي��رج غ �ن��اب��ري ن�ف�س��ه نجمًا
ل�لأم �س �ي��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة ل �ل �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
مسابقة دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ف��ي ك��رة ال�ق��دم،
ب �ق �ي��ادت��ه ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ األمل� ��ان� ��ي إل � ��ى ف��وز
ص ��اع ��ق ع �ل��ى م �ض �ي �ف��ه ت��وت �ن �ه��ام اإلن �ك �ل �ي��زي
(وص �ي��ف ب�ط��ل امل��وس��م امل��اض��ي) 7-2 ،أول من
أم ��س (ال �ث�ل�اث��اء) ف��ي ل �ن��دن .وس �ج��ل غ�ن��اب��ري
س��وب��ر «ه��ات��ري��ك» ف��ي ال��دق��ائ��ق ال � �ـ 53وال � �ـ55
وال� � � �ـ 83وال � � � �ـ ،88وأض� � ��اف ال �ب��ول �ن��دي روب� ��رت
ل�ي�ف��ان��دوف�س�ك��ي ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي ال��دق�ي�ق�ت�ين 45ال� �ـ
وال� � � � � �ـ ،87ب� �ع ��دم ��ا اف� �ت� �ت ��ح ي� ��وش� ��وا ك �ي �م �ي �ت��ش
التسجيل في الدقيقة الـ ،15فيما كان توتنهام
ال � �ب� ��ادئ ب��ال �ت �س �ج �ي��ل ع �ب��ر امل �ه ��اج ��م ال� �ك ��وري
ال �ج �ن��وب��ي ه �ي��ون��غ م�ي�ن س ��ون ( )12وأض ��اف
هاري كني الثاني ( 61من ركلة جزاء).
وف� ��ي امل �ج �م��وع��ة ذات � �ه� ��ا ،ق �ل��ب ال �ن �ج��م األح �م��ر
ال �ص��رب��ي ال �ط ��اول��ة ع �ل��ى ض �ي �ف��ه أومل �ب �ي��اك��وس
ّ
اليوناني عندما حول تخلفه الى فوز .1 / 3

كلوب بروج يحرج «امللكي»
وأح ��رج ك�ل��وب ب ��روج البلجيكي مضيفه ري��ال
م��دري��د األس �ب��ان��ي ع�ن��دم��ا أرغ �م��ه ع�ل��ى ال�ت�ع��ادل
 ،2/2فيما حقق باريس س��ان جرمان الفرنسي
ف��وزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه
غلطة س��راي ال�ت��رك��ي /1ص�ف��ر ضمن املجموعة
األول � � � ��ى .وك� � ��ان ك� �ل ��وب ب� � ��روج ف ��ي ط��ري �ق��ه إل��ى
ال�ف��وز بعد تقدمه بثنائية مهاجمه النيجيري
إي�م��ان��وي��ل دي�ن�ي��س ب��ون��اف��ون�ت��ور ( 9و ،)39لكن
ري� ��ال م ��دري ��د ،ح��ام��ل ال��رق��م ال �ق �ي��اس��ي ف��ي ع��دد
األلقاب ( ،)13رد بثنائية في الشوط الثاني عبر
ق��ائ��ده س�ي��رج�ي��و رام� ��وس ( )55والع ��ب وس�ط��ه
البرازيلي كاسيميرو (.)86
وت��اب��ع ب��اري��س س��ان ج�ي��رم��ان انطالقته القوية
في املسابقة بتحقيقه الفوز الثاني تواليا وكان
خارج قواعده على حساب غلطة سراي /1صفر.
وي ��دي ��ن ف��ري��ق ال �ع��اص �م��ة ب �ف ��وزه إل ��ى م�ه��اج�م��ه

ال�ج��دي��د األرج�ن�ت�ي�ن��ي م ��اورو إي �ك��اردي املنتقل
إلى صفوفه على سبيل اإلع��ارة من إنتر ميالن
اإليطالي ،حيث سجل الهدف الوحيد في الدقيقة
الـ .52وفي املجموعة الثالثة ،جنب البديل رحيم
ستيرلينغ فريقه مانشستر سيتي اإلنكليزي
اح��راج التعادل على أرض��ه أم��ام دينامو زغ��رب
الكرواتي ،وذل��ك بقيادته للفوز /2صفر بعدما
س�ج��ل ال�ه��دف األول ( )66ب�ع��د ع�ش��ر دق��ائ��ق من
دخوله مكان البرتغالي برناردو سيلفا ،وصنع
الثاني للبديل اآلخر فيل فودن (.)5+90
وقد ال يكون التعادل السلبي بالنتيجة الكارثية
ضد فريق اكتسح أتاالنتا اإليطالي /4صفر في
الجولة األولى.

يوفنتوس وأتلتيكو يحددان
وجهة مجموعتهما
وح ��دد ك��ل م��ن ي��وف�ن�ت��وس اإلي�ط��ال��ي وأتلتيكو

مدريد األسباني وجهة املجموعة الرابعة ،بعد
أن ح�ق��ق األول ف ��وزا ك�ب�ي��را ب�ين ج�م��اه�ي��ره على
ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن األمل ��ان ��ي /3ص� �ف ��ر ،ف�ي�م��ا ع��اد
الثاني من روسيا بفوز مقنع على لوكوموتيف
موسكو /2-صفر.
وبعد أن فرط في الفوز في مباراته األولى خارج
ملعبه ض��د أت�ل�ت�ي�ك��و ب�ت�ق��دم��ه ب�ه��دف�ين نظيفني
ق�ب��ل االك�ت�ف��اء ب��ال�ت�ع��ادل  ،2/2خ��رج يوفنتوس
منتصرا م��ن م�ب��ارات��ه األول ��ى ف��ي امل�س��اب�ق��ة ه��ذا
املوسم بني جماهيره.
و ك��ان األر ج�ن�ت�ي�ن��ي غ��و ن��زا ل��و ه�ي�غ��وا ي��ن ن�ج��م
اللقاء بتسجيله الهدف األول ( )17وتمريره
ك��رة ا ل �ه��دف ا ل �ث��ا ن��ي ا ل ��ذي س�ج�ل��ه ف�ي��د ي��ر ي�ك��و
ب��ر ن��ارد ي �س �ك��ي ( )61ق �ب��ل أن ي �ض �ي��ف ا ل�ن�ج��م
ا ل �ب��ر ت �غ��ا ل��ي ك��ر ي �س �ت �ي��ا ن��و رو ن� ��ا ل� ��دو ا ل �ث��ا ل��ث
(.)88
وف � ��ي ال �ع��اص �م��ة ال ��روس � �ي ��ة ،ق � ��اد ال �ب��رت �غ��ال��ي
الشاب جواو فيليكس فريقه الجديد أتلتيكو
م ��دري ��د ل �ل �ع��ودة ب��ال �ن �ق��اط ال� �ث�ل�اث م ��ن م�ل�ع��ب
لوكوموتيف موسكو بالفوز على األخ�ي��ر /2
ص �ف��ر ،ب�ع��د أن اف �ت�ت��ح ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي ال��دق�ي�ق��ة
الـ ،48ثم لعب دورا أساسيا في الهدف الثاني
ب�ق�ي��ادت��ه ال�ه�ج�م��ة امل��رت��دة ق�ب��ل أن ي�م��رر ب��ذك��اء
لدييغو كوستا ال��ذي ح��ول ال�ك��رة ال��ى الغاني
ت��وم��اس ب��ارت��ي ،ف�س��دده��ا األخ �ي��ر ف��ي ال�ش�ب��اك
(( .)58لندن ـــ أ.ف.ب)

حصون الريال تت َّ
صدع أمام بروج
استمر تراجع ريال مدريد األسباني كعمالق
يرعب القارة األوروبية ،وكان تعادله الشاق
في حصنه «سانتياغو برنابيو» مع كلوب
ب � ��روج ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ( ،)2/2أب � ��رز دل �ي��ل على
الحالة الصعبة التي يمر بها بقيادة مدربه
الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان.
ق��رع��ت ص�ح��ف ال�ع��اص�م��ة غ�ي��ر امل�ع�ت��ادة على
ب��داي��ة م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ل �ل��ري��ال ف��ي امل�س��اب�ق��ة
ال�ق��اري��ة« ،ج��رس اإلن ��ذار»
ب� �ح� �س ��ب م � ��ا ع �ن��ون��ت
«أس» ال�ت��ي أش��ارت
ال� � � � � � � � � � � ��ى

زيدان
محبطاً
| ا.ف.ب

ص �ع��وب��ة م�ه�م��ة ف��ري��ق زي � ��دان «ب �ع��د أن عقد
حياته في دوري األبطال» .من جهتها ،أعربت
صحيفة «م��ارك��ا» ع��ن قلقها ب�ش��أن حظوظ
ريال في التأهل الى الدور ثمن النهائي الذي
سقط عنده املوسم املاضي وتنازل عن اللقب
املتوج به ثالث مرات متتالية وأربع مرات في
غضون خمسة م��واس��م ،بسقوطه ايابا على
أرضه  4/1أمام أياكس.

«السقوط في فخ الغطرسة»
ورأت الصحيفة األكثر شعبية في أسبانيا
أن ري��ال «ف��ي خ�ط��ر» ،منتقدة «ال�ش��وط األول
امل �ت��واض��ع» ال ��ذي ق��دم��ه رام ��وس ورف��اق��ه في
إع ��ادة مل��ا ح�ص��ل م�ع�ه��م امل��وس��م امل��اض��ي
ح �ي��ن م� �ن ��ي ال � � �ن� � ��ادي امل� �ل� �ك ��ي ب ��أس ��وأ
ه��زي �م �ت�ي�ن ل� ��ه ب�ي��ن ج �م ��اه �ي ��ره ض��د
س�س�ك��ا م��وس�ك��و ص �ف��ر 3/وأي��اك��س
.4/1
واعتبرت في صفحاتها الداخلية
أن� � ��ه «ض� � ��د ب � � � ��روج ،س� �ق ��ط ري � ��ال
ف ��ي ف ��خ ال �غ �ط��رس��ة واف �ت �ق ��ر ال��ى
االنسجام الجماعي».
دافع زي��دان عن نتيجة فريقه ،معتبرا
أنه «لم تعد هناك أندية صغيرة .في
دوري األب �ط��ال أي ف��ري��ق ب��إم�ك��ان��ه
ال �ف��وز ع�ل��ى أي ف��ري��ق .م��ن الصعب

األمل��ان��ي س�ي��رج غ�ن��اب��ري م��ع ب��اي��رن م�ي��ون��خ ف��ي م��رم��ى ت��وت�ن�ه��ام اإلنكليزي(.)2019
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو مع ري��ال مدريد في مرمى ماملو السويدي(.)2015
ال �س��وي�
�دي
زال
ت
�
�ان
إبراه
يموفيتش
م��ع س��ان ج�ي��رم��ان ف��ي م��رم��ى أن��درل�خ��ت
البلجيكي (.)2013
ال�ب��ول�ن��دي روب �ي��رت ليفاندوفسكي م��ع دورت �م��ون��د ف��ي م��رم��ى ري ��ال م��دري��داالسباني (.)2013
األملاني ماريوغوميز
مع
بايرن
ميونخ
في
مرمى
بازل
ال
سويسري
(.)2012
الفرنسي بافيتيمبي غوميس مع ليون في مرمى دينامو زغ��رب الكرواتي(.)2011
األرجنتيني
ليونيل
ميسي مع برشلونة في مرمى أرسنال اإلنكليزي (.)2010
األوكراني
أندري
ش
يفشينكو
مع
ميالن في مرمى فنربغشة التركي (.)2005
الهولندي
رود
فان
ن
يستلروي
مع
مانشستر
يونايتد في مرمى سبارتا براغ
التشيكي (.)2004
الكرواتي دادو بيرسو مع موناكو في مرمى ديبورتيفو ال كورونيا االسباني(.)2003
-اإليطالي سيموني إنزاغي مع التسيو في مرمى مارسيليا الفرنسي (.)2000

ال �ف��وز ب��امل �ب��اري��ات .إذا ل��م ت��دخ��ل ج �ي��دا في
أجواء املباراة ،فهناك إمكانية أن تصبح في
م ��أزق ب�س��رع��ة» .ه�ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة تفسر
ت ��راج ��ع ال� �ن ��ادي امل �ل �ك��ي ،إن ك��ان��ت م��رت�ب�ط��ة
ب��ال �ف��رق امل �ن��اف �س��ة ال �ت��ي أص �ب �ح��ت ت��واج �ه��ه
دون أي عقد ،أو بريال بالذات الذي لم يجدد
جلده بالشكل املناسب رغم انفاقه قرابة 300
مليون يورو خالل الصيف الحالي.
وما يزيد من معاناة الدفاع امللكي اإلصابة
التي تعرض لها ناتشو ضد بروج في رباط

ال�ه��ول�ن��دي م��ارك��و ف��ان ب��اس�تن م��ع م�ي�لان ف��ي م��رم��ى غ��وت�ي�ب��ورغ ال�س��وي��دي(.)1992
األوكراني سيرجيي يوران مع بنفيكا في مرمى هامرون سبارتانز املالطي(.)1991
اإلن�ك�ل�ي
�
�زي
آالن
سميث
م
�
�ع
أر
س �ن��ال ف��ي م��رم��ى أوس�ت��ري��ا فيينا النمساوي
(.)1991
امل�ك�س�ي�ك��ي ه��وغ��و س��ان�ش�ي��ز م��ع ري ��ال م��دري��د ف��ي م��رم��ى ت �ي��رول ال�ن�م�س��اوي(.)1990
الجزائري
رابح
ماجر
مع
فريق
بورتو
في
مرمى
ب
ورتاداون
األيرلندي
(.)1990
ال�ه��ول�ن��دي م��ارك��و ف��ان ب��اس�تن م��ع ف��ري��ق م�ي�لان ض��د ف��ري��ق فيتوشا صوفياالبلغاري (.)1988

أرقام × أرقام
 1ـ فشل ريال مدريد في الفوز على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالي بعد
الهزيمة في النسخة املاضية أمام سسكا موسكو وأياكس أمستردام.
 2ـ للمباراة الثالثة على التوالي يستقبل ري��ال مدريد أكثر من هدفني أو
أكثر على ملعبه.
 - 3سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ  14هدفًا في آخر 10
مباريات في كل املسابقات هذا املوسم.
 4ـ سجل كريستيانو رون��ال��دو في مرمى  33فريقا مختلفا ب��دوري أبطال
أوروبا معادال رقم راؤول غونزاليس مهاجم الريال السابق.
 5ـ سيرجيو راموس هو ثاني مدافع يسجل في  10مواسم بدوري األبطال
بعد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.
 6ـ أصبح سيرجي غنابري أول
أملاني
يسجل
4
أ
ه
�
�داف
بمباراة
وا
ح
�
�دة في
دوري أبطال أوروبا.
 - 7بات ج��واو فيليكس أصغر العب في تاريخ أتلتيكو مدريد يسجل في
البطولة األوروبية في سن  19عاما و 325يوما.

الجماهير غير مقتنعة بالعذر
ركبته اليمنى .لكن مشكلة ري��ال ال تنحصر
في الدفاع فحسب ،فالعب الوسط الكرواتي
ل��وك��ا م��ودري�ت��ش ( 34ع��ام��ا) ب��دأ يفقد ملسته
وهو كان سببا في الهدف الثاني الذي سجله
الضيف البلجيكي بعد أن فقد الكرة ،في وقت
بدأ التململ في أروقة النادي واملدرجات من
األداء امل�خ� ّ�ي��ب ال ��ذي ق��دم��ه ح�ت��ى اآلن ال��واف��د
ال�ج��دي��د البلجيكي إدي ��ن ه � ��ازارد( .م��دري��د ــ
أ.ف.ب)

التعادل المر للريال يتصدر عناوين صحيفتي «ماركا» و»آس»

بوتراغينيو :آالم المعدة
وراء استبدال كورتوا
فاجأ املدرب الفرنسي زين الدين زيدان مشجعي نادي ريال مدريد،
بإخراجه حارس املرمى البلجيكي تيبو كورتوا ،بني شوطي مباراة
فريقه أمام كلوب بروج.
وكان ريال مدريد متأخرا بنتيجة صفر 2/أمام كلوب بروج ،بملعبه،
عندما جرى استبدال كورتوا بني الشوطني ،وهو إجراء غير مألوف
في عالم كرة القدم.
وأدخل زيدان الحارس الفرنسي ألفونس أريوال ،الذي قدم مستوى
جيدا ،واستطاع بعدها ريال مدريد العودة للمباراة والتعادل .2/2
وبرر املدير الرياضي في ريال مدريد ،إيميليو بوتراغينيو التبديل
«الغريب»« :كورتوا لديه مشكالت في املعدة ،ولهذا جرى استبداله».
ولم تقنع تصريحات بوتراغينيو جماهير ريال مدريد ،التي طالبت
ب�ب�ق��اء أري ��وال أس��اس�ي��ا ،وان�ت�ق��دت م�س�ت��وى ك��ورت��وا ،ال��ذي خ��رج بني
الشوطني بعد األداء الهزيل ،وفقا للكثير منهم.
وعانى كورتوا من تذبذب املستوى منذ انتقاله لريال مدريد املوسم
امل��اض��ي ،وتلقت شباكه  81ه��دف��ا ف��ي  58م �ب��اراة ،وه��و رق��م سلبي
للغاية.
ول��م تستقبل ش�ب��اك أري ��وال أي أه ��داف خ�ل�ال م �ب��اراة ال ��دوري ال�ت��ي
خاضها أم��ام أوس��اس��ون��ا األس�ب��وع امل��اض��ي ،وخ�لال ال�ش��وط الثاني
أمام كلوب بروج.

رحلة خطرة ليونايتد في «يوروبا ليغ»

مباريات اليوم

أرسنال وأشبيلية للتأكيد
يسعى كل من أرسنال اإلنكليزي ،وصيف بطل
امل��وس��م امل��اض��ي ،وأش�ب�ي�ل�ي��ة االس �ب��ان��ي ،ح��ام��ل
الرقم القياسي بعدد األلقاب ،الى تأكيد بدايته
القوية في املوسم الجديد من الدوري األوروبي
«يوروبا ليغ» ،فيما يخوض القطب اإلنكليزي
اآلخ� � ��ر م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د رح� �ل ��ة ه��ول �ن��دي��ة
محفوفة باملخاطر.
وب�ع��د أن حسم م��ا أعتبر أق��وى م��واج�ه��ات دور
امل�ج�م��وع��ات ب �ف��وزه ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ج��ول��ة األول ��ى
خ � ��ارج ق ��واع ��ده ع �ل��ى إي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت
ب�ث�لاث�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ل�لاع �ب��ي االك��ادي �م �ي��ة ج��وزي��ف
وي� �ل ��وك وب ��وك ��اي ��و س��اك��ا وال � �ه� ��داف ال �غ��اب��ون��ي
بيار-ايميرك أوباميانغ ،يبدو أرسنال مرشحا
بقيادة خبير املسابقة امل��درب األسباني أون��اي
إيمري الى إضافة فوز ثان اليوم في املجموعة

ال �س��ادس��ة ع�ل��ى ح �س��اب ض�ي�ف��ه س �ت��ان��دار ل�ي��اج
البلجيكي .ويدخل ال�ن��ادي اللندني اللقاء ضد
ضيفه البلجيكي ب�م�ع�ن��وي��ات م��رت�ف�ع��ة ب�ع��د أن
حافظ على سجله الخالي م��ن الخسارة لسبع
م �ب ��اري ��ات م �ت �ت��ال �ي��ة ض �م��ن ج �م �ي��ع امل �س��اب �ق��ات،
ب�ت�ع��ادل��ه اإلث �ن�ي�ن خ ��ارج م�ل�ع�ب��ه م��ع مانشستر
يونايتد  1/1في الدوري املمتاز.
وفي املجموعة األول��ى ،يأمل أشبيلية التحضر
بأفضل طريقه لرحلته األحد الى «كامب نو» من
أجل مواجهة برشلونة في الدوري املحلي ،وذلك
عندما ي�ت��واج��ه للمرة األول ��ى على اإلط�ل�اق مع
ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.
وي�ب��دو أرس �ن��ال مرشحا إلض��اف��ة ف��وز ث��ان بعد
ال � ��ذي ح �ق �ق��ه ف ��ي ال �ج��ول��ة األول � ��ى ع �ل��ى ح�س��اب
مضيفه امل �ت��واض��ع ق��ره ب��اغ األذرب �ي �ج��ان��ي (/3

ص�ف��ر) ،ب�م��ا أن أب��وي��ل نيقوسيا خ�س��ر م�ب��ارات��ه
األولى أمام الفريق األكثر تواضعا في املجموعة
دوالنج اللوكسمبورغي .4 / 3

عقم هجومي مكلف ليونايتد
وفي املجموعة الثانية عشرة ،يواجه مانشستر
ي��ون��اي �ت��د ب �ط��ل  2017اخ �ت �ب��ارا ص �ع �ب��ا ج��دي��دا
لخط هجومه ،عندما يحل ضيفا على ألكمار
الهولندي .ويعاني يونايتد األمرين هذا املوسم،
ما جعله يتقهقر في املركز العاشر محليا بعد
فشله ف��ي ترجمة ال�ف��رص الكثيرة ال�ت��ي حصل
عليها اإلث�ن�ين أم��ام ضيفه أرس �ن��ال ،مما سمح
لألخير بالعودة وإدراك التعادل.وبعد أن استهل
املوسم بشكل واعد باكتساحه تشلسي /4صفر،
ف�ش��ل ي��ون��اي�ت��د ف��ي تسجيل أك�ث��ر م��ن ه��دف في

التوقيت

الفريقان

القناة

الدوري األوروبي (المجموعات)

مبارياته الثماني التالية في جميع املسابقات،
بينها مباراة الجولة األولى من املسابقة القارية،
حني أفلت رج��ال امل��درب النرويجي أول��ي غونار
سولسكاير من فخ التعادل أمام ضيفهم أستانا
ال�ك��ازاخ�س�ت��ان��ي ،وف� ��ازوا ب�ه��دف يتيم ف��ي وق��ت
م �ت��أخ��ر ل �ل �م��راه��ق م��اي �س��ون غ ��ري �ن ��وود .وت �ق��ام
مباراة الخميس في دن هاغ وليس على «أي إف
أي أس شتاديون» الخاص بألكمار ،ألن سقف
ملعب األخير انهار الشهر املاضي دون أن يؤثر
ذلك على نتائج الفريق ،الذي يحتل املركز الثالث
محليا بفارق نقطة فقط عن أياكس وإيندهوفن،
وهو خرج أيضا من الجولة األولى بالتعادل مع
مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي  ،2/2ما يؤشر
ال��ى أن يونايتد أم��ام مهمة صعبة ف��ي هولندا.
(مدريد ـــ أ.ف.ب)

أستانا × بارتيزان بلغراد

مساء
5.50
ً

beIN SPORTS HD 7

آلكمار × مانشستر يونايتد

مساء
7.55
ً

beIN SPORTS HD 1

فينورد روتردام × بورتو

مساء
7.55
ً

beIN SPORTS HD 9

بشكتاش × ولفرهامبتون

مساء
7.55
ً

beIN SPORTS HD 2

وولفسبيرغر × روما

مساء
7.55
ً

beIN SPORTS HD 4

سانت إيتيان × فولفسبورغ

مساء
7.55
ً

beIN SPORTS HD 8

ارسنال × ستاندر دو لياج

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 1

التسيو × رين

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 4

إشبيلية × أبويل نيقوسيا

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 3

سيلتك × كلوج

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 2
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الطقس

25

الصغرى

الرطوبة

45

الكبرى

%51

حار وتظهر بعض السحب العالية والرياح
متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ  30كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

9.08 9.05 3.20 2.05
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

3.00 4.23
فجر

الصــــالة

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

عصر

5.32 5.42
شروق

مغرب

6.49 11.37
ظهر

عشاء

كلمة
ورد غطاها

كالم الناس

د .موضي عبد العزيز الحمود

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

من زرع هذه
الثقافة؟!

الزميل العسعوسي..
و«فهمت كيف»!..
ك��ان غوبلز ي�ق��ول :عندما أسمع كلمة «مثقف» أض��ع يدي
على مسدسي.
وع�ن��دم��ا أس�م��ع م��ن ي�ق��ول «فهمت ك�ي��ف؟» أض��ع ي��دي على
قلبي متوقعًا األسوأ!

***
ك �ن��ت ف��ي م�ن�ت�ص��ف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ش��ري �ك��ا وم ��دي ��را ل�ش��رك��ة
صغيرة في لندن .كانت مكاتب الشركة تقع في مبنى يدار
من قبلنا ،وفي أحد األيام اشتكى أحد املستأجرين من عدم
وج��ود ورق تواليت وص��اب��ون ف��ي الحمامات .أخ��ذت��ه بيدي
وبينت ل��ه خ�ط��أه ،اع�ت��ذر ب��أدب .قلت ل��ه قبل أن نفترق إننا
شركة رأسمالها  3ماليني جنيه ،وال نسعى لتوفير نصف
جنيه قيمة ورق تواليت وصابون!
زار مكتبنا بعدها ب��أي��ام مفتش ضريبة ال��دخ��ل ،وفحص
دفاترنا ول��م يجد شيئا ،ف�ك��ررت عليه مقولة مبلغ الثالثة
ماليني ،واننا جادون في عملنا .بعدها بأسبوع جاء مفتش
الـ VATأو ضريبة القيمة املضافة ،وسمع مني املبلغ نفسه،
وكيف اننا غير خاضعني في عملنا لتلك الضريبة.
حان وقتها عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة ،فطلبت من
امل�ح��اس��ب االن�ت�ه��اء م��ن امل��وازن��ة ي��وم الجمعة ،وت��رك�ه��ا على
مكتبي ،حيث سيعقد االجتماع في اليوم التالي .عدت مساء
للمكتب ،واك�ت�ش�ف��ت أن رأس �م��ال ال�ش��رك��ة ف��ي امل��وازن��ة هو
مليون ونصف املليون وليس ثالثة ماليني!
ك ��ان ال ��وق ��ت ق ��د ت��أخ��ر ل�لات �ص��ال ب��امل �ح��اس��ب ف ��ي م�ك�ت�ب��ه،
وألهمية املوضوع اتصلت به في بيته ،فردت زوجته ،وقالت
إنه «دخل السبت» ،وليس بإمكانه الرد على الهاتف ،كما هي
ع��ادة اليهود املتشددين .اقترحت عليها أن تبني له الخطأ
ال��ذي ارتكبه في تدوين رأسمال الشركة ،وانني أري��د حال.
وعدت أن تتحدث معه وتعاود االتصال بي .اتصلت بعدها
بدقائق ،وقرأت من ورقة دونها زوجها املحاسب حصة كل
ش��ري��ك ،وان رأس �م��ال ال�ش��رك��ة ه��و بالفعل مليون ونصف
املليون ،وليس ما كنت أردده.
اكتشفت أن ت��ردادي ملبلغ الثالثة ماليني ترسخ في ذهني،
و«صدقت كذبتي» ،مع انني لم استفد شيئا من ذكرها ،بل
كنت أقولها لخلق انطباع جيد عن الشركة ،وكانت تجربة
جيدة تعلمت منها الكثير .تذكرت تلك الواقعة ،التي جرت 35
عاما تقريبا ،وأنا أستمع الى جزء من مقابلة مع بعض من
يعتقدون أنهم «فالسفة ومفكرون» ،وكيف أصيبوا بحالة
مماثلة لحالتي ،ولكن دائ�م��ة .وص��دق��وا القصص الخيالية
التي كرروا سردها ،ولكن االختالف أنهم استمرأوا الوضع،
وعاشوا الدور بجدية أكبر.
وفي هذا السياق ،كتب الزميل واملحامي بسام العسعوسي
مقاال الجمعة /9 27ورد فيه:
«الشهرة أنواع ...فهمت كيف؟ فهناك مشاهير بالعلم والفكر
واألدب ،وه�ن��اك مشاهير بالتهريج .وال أف�ه��م مل��اذا يختار
البعض طريق التدليس وامل�ن��اورة وقلب الحقائق للوصول
إلى عالم األضواء والنجومية من خالل استمرار الظهور في
برامج تلفزيونية تعتبر بمنزلة إع��ادة امليت اكلينيكيًا إلى
الحياة السياسية ،عبر استضافته للحديث في الخزعبالت
الفكرية والتحليالت غير املنطقية ،والترويج لبضاعة منتهية
الصالحية! صاحبنا ليس له رأي ثابت من أي قضية ،وكل
ه��دف��ه تهييج ال��ده�م��اء وال �ع��وام وال�ب�س�ط��اء ،وم��ا أكثرهم في
مجتمعاتنا» (انتهى االقتباس بتصرف).
وقد قمت باالستماع الى إحدى حلقات «شايف كيف فهمت
كيف» ،ووردتني عدة مالحظات وتعليقات من قراء أعزاء عن
كثير مما ورد فيها من مغالطات .وقد اخترت االنتهاء من
االستماع الى جميع الحلقات قبل التعليق عليها ،وهذا املقال
فقط للتحذير م��ن تصديق ك��ل م��ا ي��رد ف��ي تلك املقابالت،
فالحقيقة ،في أحيان كثيرة ،تكون خالف ما يقال.

حنان الخال
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إصرار وإيمان
جنان الزيد

اس�ت�ط��اع��ت ال�ن��اش�ط��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ح�ن��ان
ال�خ��ال��دي أن تنتصر على س��رط��ان الثدي
مرتني ،بإصرار وإيمان.
حنان حولت كل خصلة شعر سقطت من
رأسها إل��ى شعرة أم��ل ،وك��ل دمعة ذرفتها
إلى ماء يروي جسدها بالقوة.
سبقلا ال �ت �ق��ت ح� �ن ��ان ف ��ي ف �ع��ال �ي��ة ح�م�ل��ة
ال �ت��وع �ي��ة ب� �س ��رط ��ان ال� �ث ��دي ت �ح��ت ش �ع��ار
ّ
«بدي نفسج ال تنسني فحصج» ،وسمعت
منها ق�ص��ة ال�ت�ح��دي امل�ل�ه�م��ة ،إذ اكتشفت
إصابتها باملرض عام .2012
وت��ؤك��د ح �ن��ان أن �ه��ا ك��ان��ت ق��وي��ة وال ت��زال
«ب�ف�ض��ل اهلل ت�ع��ال��ى ،ووق ��وف أه�ل��ي معي،
تحديت املرض وانتصرت عليه».
وت�ن�ص��ح ك��ل ف �ت��اة وام � ��رأة ف��ي أي مرحلة

■ كنت أمارس حياتي بشكل طبيعي..
وتخطيت المرحلة ألستمر بالحياة
ع�م��ري��ة أن ت �ج��ري ف�ح�ص��ًا إن ش �ع��رت ب��أي
ش� ��يء غ ��ري ��ب ف ��ي ج �س��ده��ا ،وت � �ق ��ول« :إذا
أحسست ب��أي ش��يء ،ف�س��ارع��ي إل��ى إج��راء
الفحص».
وت �ت �ح��دث ع��ن اإلص ��اب ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وق��ال��ت:
مررت بالتجربة مجددًا ،كنت قوية وال أزال
قوية ،كما أني عانيت من مشكلة في القلب
وأجريت عملية قسطرة وتماثلت للشفاء.
ّأم� ��ا ع��ن ف �ت��رة ال �ع�ل�اج ال �ك �ي �م��اوي ،ف�ت�ق��ول
حنان إن األعراض التي كانت تظهر عليها
ه ��ي ال �خ �م ��ول وال� �ت� �ع ��ب« ،إذ ك ��ان ��ت ف �ت��رة

ال �ع�ل�اج ال �ك �ي �م��اوي  4س ��اع ��ات ،وخ�ض�ع��ت
لـ  8جلسات على م��دى  6أشهر ،لكن كنت
أم� ��ارس ح�ي��ات��ي ب�ش�ك��ل طبيعي وال أغلق
ال �ب��اب ع�ل��ى ن�ف�س��ي وال أن �ع��زل ،وتخطيت
املرحلة ألستمر بالحياة».
وت �ت ��اب ��ع« :أن� ��ا م�ت�م�س�ك��ة ب �ح �ي��ات��ي ل��ذل��ك
ق� ��اوم� ��ت امل� � � ��رض ،وع ��ائ� �ل� �ت ��ي ش �ج �ع �ت �ن��ي
وكانت حريصة على صحتي ووقفت إلى
ج��ان�ب��ي ،وك �ن��ت أح��اف��ظ ع�ل��ى م�ع�ن��وي��ات��ي
مرتفعة ألن�ه��ا مرتبطة ب�ق��وة امل�ن��اع��ة في
جسدي».

ت��داول��ت مواقع التواصل االجتماعي دع��وة مصورة
ألحد أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى مؤسسات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وه ��و ي�ن��اش��د أف� ��راد قبيلته تنظيم
أمورهم الداخلية حتى يكون ألبناء القبيلة حظ الفوز
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات النيابية والنقابية وح�ت��ى الطالبية
على حد قوله.
كما ت��داول��ت ه��ذه امل��واق��ع مقاطع وم�ش��اه��د مزعجة
وش �ي�لات ل�ش�ب��اب ال�ج��ام�ع��ة م�م��ن أخ��ذه��م ال�ح�م��اس
والتعصب للفوز باالنتخابات الطالبية ...وعلى إثر
ذلك انبرت كثير من األقالم الحريصة تطالب إدارتي
الجامعة والهيئة بالتصدي لهذه الظواهر التي ازدادت
وأصبحت تثير ال�ن�ع��رات العصبية ،قبلية ك��ان��ت أو
طائفية ،بطرح صادم وضارب ألركان الدولة املدنية
ً
التي تقوم على تقديم مصلحة الوطن أوال وتدعيم
م�ب��دأ ت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص ب�ين امل��واط�ن�ين ث��ان�ي��ًا وتنتصر
للمواطن بالقانون ال بالتعصب.
وهنا لنكن صرحاء في هذه املسألة ولنسأل أنفسنا
عمن غذى هذه النعرات ومن أوص��ل ه��ؤالء الشباب
إل��ى ه��ذه امل��رح�ل��ة املتقدمة م��ن امل�ج��اه��رة بالتعصب
للجماعة أو القبيلة أو الطائفة في بلد قام على املنهج
ال��دي �م��وق��راط��ي ُح�ك�م��ًا وع �ل��ى ال�ن�ه��ج امل�ن�ف�ت��ح نظامًا
وتراثًا.
ال أدع � � � ��و إل � � ��ى ت� �ن� �ص ��ل ال � �ج ��ام � �ع ��ة وال � �ه � �ي � �ئ ��ة م��ن
م�س��ؤول�ي��ات�ه�م��ا ب��ال�ت�ص��دي مل�ث��ل ه ��ذه ال �ظ��واه��ر بني
املنتسبني لهما ومعالجتها ،ولكن العالج ال يكمن في
هاتني املؤسستني فقط ...ولنسم األشياء بأسمائها،
ون �ع �ت ��رف ب� ��أن ك �ث �ي��را م ��ن ال �س �ي��اس��ات ال��رس �م �ي��ة
الحكومية وغير الرسمية وسلوك بعض املسؤولني
أو القريبني منهم قد ساعدت في تغذية هذه النعرات
وتعميقها في نسيج املجتمع ...ولذا نتساءل:
 م ��ن ش �ج��ع وت ��راخ ��ى أو ت �س��ام� ُ�ح وع �ط��ل أح �ي��ان��ًاال�ت�ص��دي ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ف��رع�ي��ة امل �ج� ّ�رم��ة ب��ال�ق��ان��ون
ح�ت��ى تشجعت ال�ج�م��اع��ات ع�ل��ى إف ��راز مرشحيها
بانتخابات فرعية فسيطرت بعض القبائل الكبيرة -
على دوائر انتخابية لسنوات طويلة وحرمت األجدر
واألك�ث��ر كفاءة من املواطنني اآلخ��ري��ن للوصول إلى
املجلس؟
 من سهل لبعض النواب زرع أتباعهم ومفاتيحهماالنتخابية بالتعيينات في املناصب القيادية حتى
وإن افتقد بعضهم متطلبات شغل املنصب وتعدى
على حق املستحقني غيرهم؟
 من فتح الباب واسعًا للواسطات بمختلف أشكالهاحتى انتشرت الفتات الشكر والتمجيد لنواب وليس
للدولة في شوارع الكويت؟؟
 م��ن س�ه��ل م��وج��ة تغيير األس �م��اء وإض��اف��ة اس��مالقبيلة حتى مل��ن ل��م يكن يحمل ه��ذه التسمية من
قبل؟؟
كثيرة هي املمارسات التي غذت هذه الثقافة والنزعة
أو قل لم تتصد لها حتى استفحلت وتجذرت لدى
الكثيرين فاستوطنت ن�ف��وس ال�ن��اش�ئ��ة وأصبحنا
نعايشها واقعا مؤملًا.
وال � ��دع � ��وة ه �ن��ا ل �ل �ج �م �ي��ع ،ح �ك��وم��ة وم ��ؤس� �س ��ات،
وم��واط �ن�ي�ن ،وم �ن �ظ��وم��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وإع�لام �ي��ة ب��أن
ً
ي �ك��ون ال �ح��رص ع�ل��ى ت�ق��وي��ة االن �ت �م��اء ل�ل��وط��ن أوال
بحيث ال يعلو ذل��ك أي انتماء لكيان آخ��ر وال��والء
له س��واء ك��ان قبيلة أو طائفة أو عائلة أو حزبا...
فكلها ك�ي��ان��ات ن�ع�ت��ز ب�ه��ا ،ول�ك��ن ال ن�ق��دم�ه��ا على
م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن .وأال ي�ج��ب اس�ت�غ�لال�ه��ا ك ��أدوات
ملحاربة اآلخرين أو التعدي على حقوقهم ...وعلى
املسؤولني التأكد بكل الطرق وعلى رأسها القانون
من تحقق ذل��ك ...فالوطن للجميع وال كيان يجب
أن يتقدم على الكويت ...واهلل املوفق.

«واتس أب» يختبر
«رسائل التدمير الذاتي»
في كثير من أفالم جيمس بوند القديمة ،على األقل،
كانت تصله التعليمات بواسطة شريط ممغنط أو
ُ
اسطوانة أو رسالة تحترق أو ت� َ�د َّم��ر ذاتيا ،بعد أن
ي�ق��رأه��ا أو يسمعها ،خشية وق��وع�ه��ا ب�ي��د األع ��داء،
وكان هذه أفضل طريقة إلرسال واستالم املعلومات
الحساسة.
وي�ب��دو أن تطبيق «وات��س أب» استلهم ه��ذه الفكرة بطريقة أو أخ��رى،
حيث يقوم حاليا بتطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدم ضبط رسائله
على خاصية التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة( .سكاي نيوز)

الوفيات
● قسمة رحيل جمعة ،زوج��ة حبيب محمد ال�خ��ال��دي82( ،
عامًا) ،شيعت ،الجهراء ،القصر ،ق ،1ش ،1م ،47ت97980140 :
 .66668924● نوال عبدالرحمن سعيد ،أرملة حمد جاسم الحسن79( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :الروضة ،ق ،5شارع خالد األيوب ،م،7
للنساء :ال��روض��ة ،ق ،5ش��ارع ال�ب��ارودي ،م ،24ت- 99911998 :
.22553535
● م��روة عدنان ثني العنزي ،زوج ��ة ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ع�ب��داهلل
العمر 24( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :الشامية ،ق ،3شارع عبداهلل
الرومي ،م ،53ديوان الثني العنزي ،للنساء :كيفان ،ق ،5ش،59
م ،10ت.99399630 :
● عبدالله سعد س��رور محمد 54( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
ال �ق��ري��ن ،ق ،4ش ،3م ،35ل �ل �ن �س��اء :ال �ص �ب��اح �ي��ة ،ق ،1ال �ش��ارع
الخامس ،م ،632ت.99476103 - 66038119 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

تجارب في اليابان والصين

روبوتات «ديلفري»
لتوصيل الطعام!
إسالم شكري
ب ��دأت ش��رك��ات ف��ي ال �ي��اب��ان وال �ص�ين ت �ج��ارب على
روبوتات لتوصيل األغذية والطعام داخل املباني
ً
واملكاتب وص��وال إل��ى ب��اب امل�ن��زل ،بحسب ما ذكر
موقع «سي إن بي سي».
وك �ش �ف��ت ش��رك��ة م �ي �ت��ان ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر أك �ب��ر ش��رك��ة
ل�ت��وص�ي��ل األغ��ذي��ة ف��ي ال �ص�ين ف��ي م��ؤت�م��ر ال��ذك��اء
االص �ط �ن��اع��ي ال �ع��امل��ي ال� ��ذي أق �ي��م ف ��ي ال �ص�ي�ن 29
أغسطس املاضي ،عن اختبارات تقوم بها الشركة
ع�ل��ى روب ��وت ��ات ل�ت��وص�ي��ل ال �ط �ع��ام ف��ي  10مكاتب
وف� �ن ��ادق ف��ي امل� ��دن ال�ص�ي�ن�ي��ة ال �ك �ب �ي��رة م �ث��ل بكني
وشنتشن.
في السياق نفسه ،طورت شركة زد إم بي اليابانية
التي تتخذ م��ن طوكيو مقرًا لها روب��وت��ًا لتسليم
األغذية في الجامعات واملجمعات السكنية ،حيث
يمكن لهذه اآلالت التنقل في بيئات مختلفة على
عكس األن��واع الشائعة حاليًا مثل مباني املكاتب
والشقق والجامعات لتقديم الطعام للعمالء عبر
املصعد أو الدرج.

