األحد

 7صفر  1441هـ  6 -أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16607الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 28صفحة •  100فلس

بقية أخبار الصفحة األولى | 02
األحد

 7صفر  1441هـ  6 -أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16607الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

قضية اليوم

«التأمينات» ..ذبيحة انتخابية!

ًّ
يبدو أن «التأمينات االجتماعية» ُت َّ
ضحية على مذبح املساومات
قدم
النيابية  -الحكومية املشبوهة ،عشية م��وس��م انتخابي تلتهب فيه
املزايدات الشعبوية الباهظة الكلفة ،واملفاقمة للعجز االكتواري البالغ
حتى اآلن  ١٩مليار دينار.
فبعد إق ��رار «ال�ت�ق��اع��د امل�ب�ك��ر» و«ال �ق��رض ال�ح�س��ن» ،وم�ق�ت��رح خفض
نسبة االستقطاع من الراتب لسداد القروض التي تمنحها «التأمينات»
للمتقاعدين ،جاء ال��دور اآلن على كامل نظام اإلق��راض من املؤسسة
الستبدال آخر به غاية في السخاء وقمة في التساهل على حساب
امل��ال العام ،إذ ِّ
يسوق ن��واب ملقترح إسقاط فوائد ق��روض املتقاعدين
بكلفة تبلغ  ٢٤٠مليون دينار ،وزيادة مبالغ القروض الحسنة وتمديد
آج��ال سدادها ،وخفض االستقطاع من رات��ب املتقاعد املقترض إلى
الحدود الدنيا.
الالفت أن بعض النواب يروجون للمقترحات بزهو املحقق إنجازات،
في ظل صمت حكومي مطبق ال بل مريب.
وال�س��ؤال املحير ه��و :مل��اذا ال تنبري الحكومة ،أو من يمثلها في هذا
امللف الحساس ،وتعلن موقفها بصراحة على املأل ومن دون مواربة؟!
كيف ال ترد بوضوح وج�لاء على تلميحات من هنا وتسريبات من
هناك؛ يؤكد مطلقوها واملتهامسون بها أن الحكومة شبه موافقة ولم
يبق إال اإلقرار وعلى الدنيا السالم؟!
ليس مسموحًا التواطؤ بعدما ظهر ال��رأي الفني ملؤسسة التأمينات
وب��ات معروفًا بالرفض املطلق والقاطع لهذا املقترح ،مع تحذير من
آثاره السلبية والوخيمة.
لكن تجربة رفض التقاعد املبكر سابقًا أفضت في نهاية األم��ر إلى
رضوخ انبطاحي للحكومة أمام مطالب النواب املمارسني للعبة االبتزاز
السياسي بأبشع صورها .والخوف ثم الخوف من تكرار السيناريو
نفسه مرة أخرى ،علمًا بأن الكلفة هائلة ،واآلثار املترتبة عليها بالغة
في خطورتها هذه املرة.
وإذا كان ال بد من تذكير النواب والحكومة ببعض الحقائق البديهية،
نقول لهم جميعًا :إنهم يحاولون بفعلتهم الشنيعة هذه ضرب عرض
الحائط بكل معايير الحصافة املالية ،ألن العجز االكتواري سيرتفع
ب�ش�ك��ل ج �ن��ون��ي م �ت �س��ارع ،وس �ت �ق��ع ك ��رة ن� ��اره امل�ل�ت�ه�ب��ة ف��ي حضن
الحكومة ،التي عليها السداد في نهاية املطاف ،ألن إيرادات املؤسسة
ستقل كثيرًا عن مصروفاتها ،لذا سيأتي يوم ،ليس ببعيد{ ،ينشف}
فيه االحتياطي العام عن بكرة أبيه ،ثم يتضخم الدين العام رويدًا رويدًا
حتى يصل إلى مستويات لبنانية أو يونانية ،وال داعي لذكر املآالت
املعروفة بمرارتها في الحالتني املذكورتني لألسف الشديد.
وإذا تمكن املستهترون بمصير «التأمينات» من االنقضاض عليها

فسنسمع  -ح�ت�م��ًا  -م��ؤس�س��ات أخ ��رى ت�ه�م��س أو
ك�م��ا ي�خ�ط�ط��ون،
ُ
تصرخ ُ«أ ِك ْل ُت َ
يوم ُأ ِك َل ُّالث ُ
األبيض» .إذ قد يكمل املبذرون جولتهم
ور
ليدخلوا الهيئة العامة لالستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ،على
سبيل املثال ال الحصر ،إلجبارهما على تقديم ق��روض حسنة بال
س� ��ؤال ،وه �ك��ذا ي�ق�ض��ي ه ��ؤالء امل �ت �ك��ارم��ون م��ن ك�ي��س غ�ي��ره��م على
املؤسسات املالية للدولة الواحدة تلو األخرى ،ناسني أو متناسني أنها
ً
مؤسسات يملكها عموم املواطنني جيال بعد جيل لتبقى لهم عونًا
بعد نضوب النفط.
ون�ض�ي��ف :ه��ل ي�ع�ل��م امل�س�ت�ه�ت��رون أن ف�ت��ح االق �ت��راض امل�ج��ان��ي على
مصراعيه سيؤدي إلى فقاعة تثقل كاهل املتقاعدين أنفسهم ،وهم
ي��رزح��ون أس��اس��ًا تحت نير ال�ت��زام��ات وق ��روض أخ ��رى؟! ف��إذا كانت
نية املستهترين املساعدة اليوم ،فسيرون غ�دًا كيف أن مساعدتهم
ً
مسمومة ض��ارة ،وسترتد وب��اال على املتقاعدين ال م�خ��رج منه إال
بتكرار أسطوانة إسقاط القروض املشروخة.
وسموم تلك املقترحات الشعبوية ال تقف عند هذا الحد ،بل تتعداه
إلى تخريب منهجي لقيم املجتمع عبر تعويد املواطنني على سلوكيات
استهالكية تبذيرية تذهب فيها األم��وال لشراء ما يلزم وما ال يلزم،
ما قد يخلق تضخمًا في األسعار على نحو غير مسبوق ،ال سيما
إذا أقبل مئات اآلالف على االستفادة من فرصة املال املجاني املفتوحة
أبوابه إلى كل من هب ودب.
أه��ذا ه��و دور امل �ش� ِّ�رع ال�ح�ص�ي��ف؟ وه��ل دوره يقتصر ع�ل��ى دغ��دغ��ة
الناخبني من أجل حفنة من األص��وات على حساب مال عام هو ملك
املواطنني جميعًا؟!
وإذا ك��ان ال�ن��واب غير مبالني باملصلحة ال�ع��ام��ة ،وهاجسهم الوحيد
صوت الناخب ،فأين موقف الحكومة الواضح والعلمي املعتمد على
املعلومات والبيانات االقتصادية واملالية الدقيقة؟!
كيف لنا السكوت عن تحويل «التأمينات» إلى صندوق توزيع أموال
باملجان ،ونحن نعلم جميعًا أن هذا غير منصوص عليه بني أدوارها،
ليس عندنا فحسب ،بل في العالم أجمع؟!
لن نسكت ،وندعو الجميع إلى وقفة ضمير قبل ف��وات األوان .وعلى
الحكومة أن ت��درك اليوم أنها تحت املجهر أكثر من أي وق��ت مضى.
إن �ن��ا ب��ان�ت�ظ��ار م��وق��ف م�ع�ل��ن وص��ري��ح م��ن ه ��ذا ال�ع�ب��ث االق �ت �ص��ادي
الالمسؤول ..فهل سترضخ هذه الحكومة إلى التسويات السياسية
واالنتخابية ف��ي دور االن�ع�ق��اد األخ�ي��ر ،أم أن وزراءه ��ا سينتفضون
كرجال دولة أمام لعبة السياسة والضغط الشعبوي ،حتى لو كلفهم
ذلك ثمن كراسيهم؟!
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تفاعُ ل واسع مع خبر سبقلا الكاشف لبعض الجوانب المثيرة في هذه القضية

صفقة عقارات «الصالحية» ..أسماء خلف أسماء
علي الخالدي

المبالغ فيه
¶ شركة الصالحية العقارية لم تدخل المزاد بسبب التقييم ُ

علمت سبقلا أن الصفقة العقارية ،التي أثير حولها جدل
واس��ع خ�لال عطلة نهاية األس �ب��وع ،ه��ي ف��ي طريقها إلى
اإلن �ج��از ،وال�ن��ائ��ب ال��ذي ت��ردد اس�م��ه ه��و واج�ه��ة ل�ع��دد من
األشخاص اآلخرين الراغبني في شراء العقارات من ورثة
املرحوم أحمد الجابر.
وأكدت مصادر متابعة أن رد الفعل ،الذي ظهر خالل األيام
القليلة امل��اض�ي��ة ،ج�ع��ل ب�ع��ض أط ��راف الصفقة يتريثون
ً
ق�ل�ي�لا .أم��ا إدخ ��ال اس��م ال�ن��ائ��ب فقد ي�ك��ون ،وف��ق امل�ص��ادر،
ملنحه «زخ �م��ًا إع�لام�ي��ًا» أم ��ام ن��اخ�ب�ي��ه ،خ�ص��وص��ًا أن��ه في

م��واج�ه��ة منافسني ش��رس�ين ف��ي دائ��رت��ه ،علمًا ب��أن بينهم
تجار عقار.
وأك��دت امل�ص��ادر عينها أن شركة الصالحية العقارية لم
تتقدم بطلب ش��راء ع�م��ارات ذل��ك ال�ع�ق��ار ف��ي امل ��زاد ،وت��رى
مصادر الشركة أن التقييم ( 58مليون دينار) مبالغ فيه،
ألن العمارات بحاجة إلى هدم وتطوير.
برملانيا ،دعا النائب أحمد الفضل هيئة مكافحة الفساد،
إلى اإلعالن عن بدء التحري عن أخبار دخول بعض النواب

في م��زاي��دة عقارية بمبالغ كبيرة ج��دا ،للتحقق من مدى
صحتها ،وال�ت��دق�ي��ق ع�ل��ى ك�ش��ف ال��ذم��م امل��ال�ي��ة ل�لأع�ض��اء،
وذلك حتى ال يتحول املوضوع إلى «قبيضة جدد».
وكانت سبقلا كشفت بعض عناصر تلك الصفقة الجمعة
امل��اض��ي ،وج��رى ت��داول الخبر على نطاق واس��ع ج��دا بني
مستهجن ومستفسر ومتابع عادي وغير عادي ،وما اثار
حفيظة البعض هو تناول اسم نائب بعينه ،ما فتح األعني
مجددا على ملفات سابقة مثيرة للجدل.

بينهم نواب وموظفون وعسكريون ونفطيون

ً
مستفيدا من المعاشات االستثنائية
631
كشف وزير املالية نايف الحجرف أن عدد املستفيدين
من املعاش االستثنائي ،الذي تمنحه املؤسسة العامة
للتأمينات ،يبلغ 631مواطنًا ،منهم  60فقط من األحياء،
بينما ُيصرف ل�ـ 571من املستحقني منهم إلى الورثة،
وذل��ك وف��ق مقتضى امل ��ادة  80م��ن ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات،
التي تجيز ملجلس ال��وزراء منح معاشات أو مكافآت
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل�ل�م� ّ
�ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م وأص �ح��اب امل �ع��اش��ات أو
املستحقني عنهم أو لغيرهم من املواطنني ،ولو كانوا
غير خاضعني ألحكام القانون املذكور.
وأوض��ح الحجرف ف��ي رده على س��ؤال للنائب محمد

¶ الحجرف 60 :فقط أحياء ..والباقي يذهب إلى الورثة

ال� ��دالل ،ح�ص�ل��ت سبقلا ع�ل��ى ن�س�خ��ة م �ن��ه ،أن النسبة
الكبرى من املستفيدين من هذه املعاشات االستثنائية،
ه��م م��ن العاملني ف��ي القطاع الحكومي ،وع��دده��م 325
م��واط �ن��ًا و 271ع �س �ك��ري��ًا ،ف��ي ح�ي�ن ي�ح�ص��ل ع �ل��ى ذل��ك
امل�ع��اش  15مواطنًا يعملون ف��ي القطاع النفطي و14
في القطاع االهلي و 6أشخاص فقط من املسجلني على
الباب الخامس على املعاش االستثنائي.
يذكر أن جريدة سبقلا نشرت في  26سبتمبر ،2017

الفتقاد الميزانية

«األشغال» بال مشاريع
ً
شهرا
إنشائية جديدة منذ 22
محمود الزاهي
ان �ت �ق��دت م �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ع ��دم ت��وق �ي��ع وزارة
األشغال مشاريع إنشائية جديدة منذ يناير
 2018وحتى اآلن ،بدعوى عدم توافر ميزانية
لإلنفاق عليها.
وقالت املصادر لـ سبقلا إن املشروع الوحيد،
ال��ذي ب��دأ تنفيذه ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،ه��و إن�ش��اء 5
مراكز خدمة ملنح التراخيص التجارية بقيمة
إج �م��ال �ي��ة  2.5م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ،وه� ��و م �ش��روع

م �ن �ق��ول م ��ن وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ،ول� ��م ي �ك��ن ي�ت�ب��ع
ال��وزارة أساسًا ،وبدأت مباشرة العمل به قبل
 3أشهر ،فيما كانت حصيلة عام  2018من تلك
املشاريع صفرية.
ولفتت إلى أن قطاع املشاريع اإلنشائية لديه
 9مشاريع ج��اه��زة للطرح ،ل��م يجر توقيع أي
منها لعدم توافر بنود لإلنفاق عليها ضمن
امليزانية.
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خ �ب �رًا ع��ن م �ن��ح ب �ع��ض أع �ض��اء م�ج�ل��س األم� ��ة م�ع��اش��ًا
استثنائيًا ،وأك��دت أمانة مجلس األم��ة آن��ذاك «أن هذا
األم ��ر ل�ي��س ج��دي �دًا أو م�س�ت�ح��دث��ًا ،ول�ي�س��ت ه ��ذه امل��رة
األول��ى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش
ً
استثنائي لبعض األع�ض��اء ،عمال ب��امل��ادة  80لقانون
التأمينات االجتماعية».

مجلس أمة | ص10

مسجد منفذ السالمي
َّ
يتحول إلى ثغرة أمنية!
زكريا محمد

«التربية» :حرمان
 15ألف موظف
من «األعمال الممتازة»
هاني الحمادي
علمت سبقلا أن أك��ث��ر م��ن  15أل��ف م��وظ��ف ف��ي وزارة
التربية حرموا من مكافأة األعمال املمتازة ،التي صرفت
لزمالئهم الخميس املاضي ،بسبب عدم تقييم كفاءة لهم
على النظم املتكاملة .وق��ال��ت م��ص��ادر ت��رب��وي��ة إن هناك
م���دارس بكاملها ل��م تدخل تقييم موظفيها على النظم
املتكاملة ،ما أث��ار سخط العاملني فيها ،مبينة أن بعض
اإلدارات تتساهل في إدخال درجة تقييم موظفيها على
«السيستم» ،كما أن مشكالت النظام الجديد لعبت دورًا
في زيادة األعداد هذا العام مقارنة باألعوام املاضية.
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قطار االحتجاجات
العراقية ال يتوقف

ط��ال�ب��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة (ق �ط��اع ش ��ؤون امل�ن��اف��ذ)
بنقل املسجد القائم في الساملي إلى خارج حدود
املنفذ ،وذل��ك حفاظًا على األم��ن الداخلي للمنفذ
واألمن العام للبالد.
وتلقت بلدية الكويت كتابًا بهذا الصدد ،جاء فيه
ما يلي:
ب��اإلش��ارة إل��ى ك�ت��اب وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة رق��م
 ،5927امل� ��ؤرخ ف��ي  ،2019/7/7ب �ش��أن ط�ل��ب نقل
امل�س�ج��د إل��ى خ ��ارج ح ��دود منفذ ال�س��امل��ي ،وذل��ك
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن ال ��داخ �ل ��ي ل�ل�م�ن�ف��ذ واألم� ��ن

العام للبالد ،نفيدكم علمًا بأنه جرت املخاطبات
ال �ل�ازم� ��ة ل �ن �ق��ل امل �س �ج��د ،وق� ��د أف � ��اد م ��دي ��ر إدارة
ال � �ش� ��ؤون ال �ه �ن��دس �ي��ة ب ��أن ��ه س �ت �ج��ري م�خ��اط�ب��ة
إدارت�ك��م وذل��ك لتخصيص موقع بديل للمسجد
خ��ارج املنفذ .وأض��اف الكتاب :كما نود اإلحاطة
ب��أن السرعة في إج��راء نقل املسجد تساعد على
سد جميع الثغرات األمنية التي يمكن أن تعيق
أمن املنفذ الداخلي واألم��ن الخارجي ،لذا يرجى
إع �ط��اء طلبنا ه��ذا ص�ف��ة األه�م�ي��ة واالس�ت�ع�ج��ال
باإليعاز مل��ن يلزم بتخصيص أرض حتى ُينقل
املسجد خ��ارج ح��دود املنفذ بمساحة ال تقل عن
 200متر ،وذلك حرصًا منا على املصلحة العامة.

بسبب سياستها الخارجية المتوازنة

ِّ
تفضل
شركات عالمية
الكويت على «غيرها»
¶ «بوينغ» تفتتح مكتبها اإلقليمي في البالد أوائل 2020
إبراهيم عبدالجواد
توقعت مصادر ذات صلة أن تفتتح
شركة صناعة ال�ط��ائ��رات األميركية
ب��وي �ن��غ م�ك�ت�ب�ه��ا ف ��ي دول� ��ة ال�ك��وي��ت
خ�ل�ال ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام املقبل
( ،)2020م��ؤك��دة أن ال�ف�ت��رة املاضية
شهدت تطورات كبيرة في النقاشات
ب� �ي ��ن ال� � �ش � ��رك � ��ة وه � �ي � �ئ � ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس �ت �ث �م��ار امل �ب ��اش ��ر ،إلن� �ج ��از ع��دد
م��ن ال �ش��روط وال�ت�ف��اه�م��ات الخاصة
بالشركة في السوق الكويتية.
وأش� � � ��ارت امل � �ص� ��ادر إل � ��ى أن م�ك�ت��ب
«ب��وي �ن��غ» س�ي�ت��ول��ى ع�م�ل�ي��ات البيع

وال� � �ص� � �ي � ��ان � ��ة ،س � � � � ��واء ل � �ل � �ط� ��ائ� ��رات
ال�ت�ج��اري��ة أو ال�ع�س�ك��ري��ة ،الف�ت��ة إل��ى
أنه جرى االتفاق على افتتاح مركز
ت ��دري ��ب إق�ل�ي�م��ي ت��اب��ع ل�ل�ش��رك��ة في
ال �ك��وي��ت ل�ي�ك��ون األول ف��ي امل�ن�ط�ق��ة.
وأكدت عددًا من العوامل التي دفعت
الشركة إلى اختيار الكويت الفتتاح
م�ك�ت�ب�ه��ا وت��أس �ي��س م��رك��ز ال�ت��دري��ب
اإلقليمي.
وت��وق �ع��ت م� �ص ��ادر رس �م �ي��ة زي� ��ادة
إق� � �ب � ��ال ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ع �ل��ى
اف �ت �ت ��اح م �ك��ات��ب إق �ل �ي �م �ي��ة ل �ه��ا ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ،وذل � ��ك ط� ��ول م� ��دة األزم� ��ة
الخليجية .وأض��اف��ت :ال�ك��وي��ت اآلن

أفضل مكان إلدارة أعمال إقليمية،
ألن سياستها الخارجية متوازنة،
واإلق��ام��ة ف�ي�ه��ا ت�س�م��ح ب��أع�م��ال في
ك��ل دول الخليج وامل�ن�ط�ق��ة ،بعكس
دول أخ��رى لها ع��داوات م��ع ج��ارات
لها ،وه��ذا يجعل العمل صعبًا في
بعض األح�ي��ان بالنسبة للشركات
العاملية.
إلى ذلك ،ذكرت املصادر التسهيالت
ال � � �ت � ��ي ت � �ق� ��دم � �ه� ��ا ه � �ي � �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس �ت �ث �م��ار ،وال �ت �ح �س��ن ال�ك�ب�ي��ر في
مؤشرات سهولة األعمال.

اقتصاد | ص16

«شركات تقدم خدمات المركبات ..ونشاطها مالبس وأدوات صحية»!

شبهات غسل أموال في عقود
الجيش األميركي بالبالد
خالد الحطاب

تواصلت التظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب العراقي ،أمس ،وسقط  8قتلى في العاصمة ،لترتفع الحصيلة إلى اكثر من  ،100منذ بدء
الحراك الثالثاء املاضي ،وسط عجز الحكومة والبرملان عن كبح االحتجاجات.

دولي | ص23

إذا أرادوا غير كويتية

ِّ
يفضلون الزواج بسعوديات و«بدون»
الكويتيون

¶  632زيجة لكويتيات بغير كويتيين في سنة ..واألوفر ّ
حظاً أيضاً السعودي و«البدون»

حمد السالمة
احتلت ال��س��ع��ودي��ات امل��رت��ب��ة األول���ى م��ن ب�ين الجنسيات
األعلى في إقبال الكويتيني على الزواج بهن خالل العام
املاضي.
وكشفت إحصائية ل����وزارة ال��ع��دل أن ع��ام  2018شهد
زواج مواطنني كويتيني بـ  537سعودية و 364من غير
محددة الجنسية و 185آسيوية ،و 110سوريات ،و104

عراقيات ،و 77مصرية ،و 72أردنية.
وبينت اإلحصائية ،التي حصلت سبقلا على نسخة
منها ،أن  65مواطنًا اخ��ت��اروا ال���زواج بجنسيات عربية
أخ��رى ،مقابل  38أوروب��ي��ة ،و 32لبنانية ،و 23أميركية،
و 14أفريقية ،و 13يمنية ،و 10بحرينيات ،و 8عمانيات،
وقطريتني ،وصومالية واحدة ،و 120من دول أخرى.
وف��ي م��ا يخص زواج الكويتيات ب���أزواج م��ن جنسيات
أخ���رى ،سجل ع��ام  2018نحو  632ح��ال��ة ،احتل ال��زوج

السعودي املرتبة األول���ى أيضًا ب��ـ  252زي��ج��ة ،يليه غير
محدد الجنسية بـ  130زيجة ،ثم القطري بـ  ،39والعراقي
 ،36ثم اآلسيوي  ،34فاملصري بـ  30زيجة ،واألوروب��ي
بـ  22حالة.
ووف�����ق اإلح���ص���ائ���ي���ة ،ف��ق��د ش��ه��د ال���ع���ام امل����اض����ي ،زواج
كويتيات بـ  18بحرينيا ،و 16سوريا ،و 11أردنيا ،و10
إماراتيني ،و 9لبنانيني ،و 8عمانيني ،و 7أميركيني ،و4
يمنيني ،و 3فلسطينيني ،و 3أفارقة.

باشرت األجهزة األمنية املعنية في وزارة الداخلية،
وم� �ب ��اح ��ث ال� �ع� �ق ��ود ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ل �ج �ي��ش األم� �ي ��رك ��ي،
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ش �ب�ه��ة ت� ��ورط  5ش ��رك ��ات م�ح�ل�ي��ة في
ج��رائ��م غسل أم ��وال ،م��ن خ�لال ال�ح�ص��ول على عقود
خدمات لوجستية تخص مناقصات تابعة للجيش
األميركي ،إضافة إلى الحصول على تقدير احتياج
عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة واستغاللها
لغير املشاريع التي حصلت على عمالة لها.
وللمثال ،قالت م�ص��ادر رفيعة ل�ـ سبقلا إن شركات
ح�ص�ل��ت ع�ل��ى م�ن��اق�ص��ة م��ؤخ��را ب�ق�ي�م��ة  140م�ل�ي��ون
دوالر ،ل �ت �ق��دي��م خ� ��دم� ��ات امل ��رك � �ب ��ات ل �ل �م �ع �س �ك��رات

األميركية ،وتوفير سائقني داخل البالد وخارجها،
ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي أظ� �ه ��رت ت��راخ �ي �ص �ه��ا امل �ح �ل �ي��ة أن
أنشطتها التجارية ترتبط ببيع امل�لاب��س واألدوات
الصحية واملقاوالت.
وب �ي �ن ��ت امل � �ص � ��ادر أن ال �ش �ب �ه��ة ال� �ت ��ي وق� �ع ��ت ف�ي�ه��ا
ت�ل��ك ال �ش��رك��ات واس �ت��دع��ت ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ه��ي ال�ت��وص��ل
إل � ��ى وج � � ��ود ع �ل�اق ��ة ش� ��راك� ��ة «رس � �م � �ي� ��ة» ب�ي��ن  4م��ن
ت �ل��ك ال �ش��رك ��ات ،وان ال �ش��رك��اء وامل ��دي ��ري��ن ال�ق��ائ�م�ين
ع�ل�ي�ه��ا م��رت �ب �ط��ون ب �ع �ق��ود ت��أس �ي��س أو ت�س�ج�ي��ل في
غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،وه��و م��ا ي�خ��ال��ف ق��وان�ين
املناقصات في الكويت والواليات املتحدة.

شؤون الديرة | ص07

تشديد على الوافدين

اإلبعاد الفوري بعد  4مخالفات مرور
منصور الشمري
ب� ��دأت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ س �ي��اس��ة أك�ث��ر
ص ��رام ��ة ت� �ج ��اه م �خ��ال �ف��ي امل � � ��رور ،ت �ص��ل إل� ��ى ح��د
السجن للمواطن واملقيم في حال تجاوزهما عدد
ال�ن�ق��اط امل��روري��ة امل�س�م��وح ب�ه��ا للمخالف .وق��ال��ت
مصادر أمنية لـ سبقلا إن وكيل وزارة الداخلية
املساعد ل�ش��ؤون العمليات وامل ��رور ،ال�ل��واء جمال
ال �ص��اي��غ ،وج��ه تعميما إل��ى إدارة امل�خ��ال�ف��ات في

ق �ط��اع امل� ��رور ب �ض��رورة ت�ف�ع�ي��ل ن �ظ��ام ال �ن �ق��اط في
امل �خ��ال �ف��ات ،ال س�ي�م��ا ال�ج�س�ي�م��ة ال �ت��ي ت ��ؤدي إل��ى
خسائر في األرواح أو املمتلكات أو عرقلة حركة
السير في البالد.
ودعا التعميم إلى ضرورة تطبيق عقوبة اإلبعاد
الفوري للوافدين في  4حاالت ،عند القيادة تحت
تأثير الكحول ،أو بال رخصة ،فضال عن إبعادهم
ع �ن��د اس �ت �ن �ف��اد ال �ن �ق��اط امل� ��روري� ��ة ف ��ي ح� ��ال ك�س��ر
اإلشارة الحمراء ،أو تجاوز السرعة.

الكويت 03
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ه ّنأ السيسي بذكراها ..وملك ليسوتو بالعيد الوطني

األمير :انتصارات أكتوبر ملحمة مجيدة

وجسدت الترابط
َّ
■ الدماء الكويتية والمصرية امتزجت
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 امل �ص��ري
عبدالفتاح السيسي أع��رب فيها ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
ال��ذك��رى ال �س��ادس��ة واألرب� �ع�ي�ن ل�لان �ت �ص��ارات ال �خ��ال��دة ف��ي ح��رب
السادس من أكتوبر.
واس�ت��ذك��ر سمو األم�ي��ر ه��ذه امللحمة امل�ج�ي��دة ال�ت��ي ش�ه��دت ام�ت��زاج
ّ
وجسدت بصورة جلية الروابط الوثيقة
الدماء الكويتية واملصرية،
والتاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت ومصر ،متمنيًا للرئيس
السيسي دوام الصحة والعافية ،وملصر وشعبها الكريم كل التقدم
واالزدهار.
م��ن جهة ثانية ،بعث سمو األم�ي��ر برقية تهنئة إل��ى امل�ل��ك ليتسي
الثالث ملك مملكة ليسوتو بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيًا
له موفور الصحة والعافية ،وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأرسل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،ورئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ
جابر املبارك ،برقيات مماثلة.

دور ريادي
من جهه ثانية ،سلم سفير الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي،
أول من أم��س ،اوراق اعتماده للرئيس الهنغاري يانوش ادي��ر في
العاصمة بودابست.
وقال العسعوسي عقب تسليمه اوراق اعتماده ان رئيس هنغاريا
أشاد خالل اللقاء بالدور الذي يقوم به سمو امير تجاه العديد من
القضايا االقليمية وال��دول�ي��ة مثمنا ق��وة ومتانة رواب��ط الصداقة
والعالقات الثنائية املتميزة بني الكويت وهنغاريا.
واك ��د ال�ع�س�ع��وس��ي ح ��رص ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ت�ع��زي��ز أواص� ��ر ال�ع�لاق��ات
الثنائية بني البلدين ،معربا عن التطلع ال��ى تعزيز العالقات بني
البلدين والدفع بها نحو آفاق ارحب.
وأضاف أنه نقل الى رئيس هنغاريا خالل اللقاء تحيات سمو االمير
وسمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف األحمد وتمنياتهما له
بموفور الصحة ولشعب هنغاريا كل التقدم واالزدهار( .كونا)

بعد المشاركة في اجتماعات األمم المتحدة

ممثل األمير عاد إلى البالد
عاد ممثل سمو أمير البالد ،رئيس مجلس
ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ،إل��ى
ال �ب�لاد أم ��س ،ب�ع��د أن ت ��رأس وف��د ال�ك��وي��ت
امل� �ش ��ارك ف ��ي اج �ت �م��اع��ات ال� � ��دورة ال��راب �ع��ة
والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة
التي عقدت في مدينة نيويورك بالواليات
املتحدة األميركية.
وك� ��ان ف ��ي م �ق��دم��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه ع �ل��ى أرض
امل�ط��ار ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ،ونائب
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ خالد الجراح ،ونائب رئيس مجلس
ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
الوزراء أنس الصالح ،ونائب وزير شؤون
ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ محمد العبداهلل،
وع��دد من الشيوخ وال��وزراء واملستشارين
وكبار املسؤولني في الدولة وديوان رئيس
مجلس الوزراء(.كونا)

إشادة تشيكية بدور البالد
في استقرار المنطقة
أش��اد رئيس ال��وزراء التشيكي ان��دري��ه بابيش ،أم��س ،ب��ال��دور الذي
تلعبه الكويت في سبيل تحقيق االمن واالستقرار في املنطقة.
جاء ذلك خالل لقاء عقده بابيش مع سفير الكويت لدى التشيك
راشد الهاجري بمقر رئاسة الوزراء التشيكية في العاصمة براغ.
وق��ال الهاجري عقب اللقاء إن��ه تم خ�لال االجتماع التباحث حول
العقبات واملعوقات التي تواجه املواطنني واملستثمرين من مالك
العقار في التشيك بشكل عام واملرضى الكويتيني بشكل خاص.
ويملك نحو  450مواطنا كويتيا عقارات واستثمارات في مدينة
تبليسته التشيكية إضافة إلى وجود العديد من املرضى الكويتيني
يتلقون العالج في التشيك .وحسب الهاجري فان رئيس ال��وزراء
التشيكي وعد ببذل الجهود كافة لتسهيل( .كونا)

َّ
سنتحمل
«الدفاع» لـ«المالية»:
تكاليف ابتعاث أبناء الضباط
خ��اط �ب��ت وزارة ال� ��دف� ��اع ن �ظ �ي��رت �ه��ا «امل ��ال �ي ��ة»
ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى ت �ح �م �ل �ه��ا رس� � � ��وم ال � ��دراس � ��ة
وال �ت �س �ج �ي��ل ل�ت�ع�ل�ي��م أب� �ن ��اء ض �ب ��اط اإلش � ��راف
ومعلمي القيادة واألركان املوفدين للدراسة في
الخارج بالجامعات املعترف بها من قبل وزارة
التعليم العالي.

وق ��ال ��ت «ال � ��دف � ��اع» ف ��ي ك �ت��اب �ه��ا ال � ��ذي ح�ص�ل��ت
سبقلا عليه وامل��ؤرخ في  21أغسطس املاضي:
إن�ه��ا ستتحمل ال��رس��وم والتكاليف للدارسني
في فترة ال تتجاوز  10سنوات.
وح��ددت ال ��وزارة ال�ض��واب��ط ومنها :أن يحصل
ال� �ط ��ال ��ب ع �ل ��ى ق� �ب ��ول ف� ��ي إح � � ��دى ال �ج��ام �ع��ات

وال �ك �ل �ي��ات وامل� �ع ��اه ��د امل �ع �ت��رف ب �ه��ا مل��واص �ل��ة
دراس�ت��ه الجامعية ،وأال يكون متعثرًا دراسيًا
عند طلب تحمل وزارة الدفاع الرسوم الدراسية
والتسجيل وذلك اعتبارًا من تاريخ دراسة اللغة
االن�ك�ل�ي��زي��ة أو ف��ي ب��داي��ة امل��رح�ل��ة التحضيرية
للذين ال يحتاجون إلى دراسة اللغة.

ممثل األمير لدى وصوله وفي استقباله الخالد والجراح والصالح

مرسوم «مجلس التأمينات» الجديد:

 6آالف دينار لحضور االجتماعات
منح مرسوم نظام مجلس إدارة املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية وزير املالية
ح��ق اص � ��دار ق� ��رار م �ي �ث��اق ع �م��ل للمجلس،
وم �ي �ث ��اق س �ل��وك �ي��ات ال �ع �م ��ل ،وس �ي��اس��ات
اإلف� �ص ��اح ،وال �ت �ع��ام�لات م��ع االط � ��راف ذات
ال � �ع �ل�اق� ��ة م �ت �ض �م �ن��ًا اإلب� � �ل � ��اغ ،وت � �ع� ��ارض
املصالح محددًا بها نطاق سريانها.
وج � ��اء ف ��ي امل� ��رس� ��وم ب �ه ��ذا ال� �ش ��أن ت�ن�ش��ره
ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة ف ��ي ع ��دده ��ا ال �ص ��ادر
ال �ي��وم االح ��د ،ت�ح��دي��د م��واع�ي��د اج�ت�م��اع��ات
اع�ض��اء مجلس االدارة ،بحيث ال تقل عن
 4اج�ت�م��اع��ات ف��ي السنة ال��واح��دة ،ويجوز
ان ي �ك��ون ط�ل��ب ال ��دع ��وة ل�لاج�ت�م��اع مقدما
بكتاب من  4اعضاء ،وتكون االجتماعات
ب��إدارة الرئيس وينوب عنه نائبه في حال
ع��دم ح�ض��وره ،على ان تكون االجتماعات
صحيحة بحضور اغلبية االعضاء على ان
يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
وج ��اء ف��ي امل� ��ادة ال��راب �ع��ة م��ن امل��رس��وم ان��ه
ي �ج��وز ف��ي ح��ال��ة ال� �ض ��رورة وب �ع��د م��واف�ق��ة

 7حاالت تحدد
إسقاط العضوية
الرئيس ان يكون الحضور من خالل وسائل
التكنولوجيا الحديثة على ان يتم اتخاذ
ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة ل�ض�م��ان س��ري��ة الجلسة،
فيما اك��دت امل��ادة الخامسة سرية جلسات
امل �ج �ل��س وت��دوي �ن �ه��ا ب�م�ح��اض��ر ف ��ي سجل
خ��اص بتوقيع رئ�ي��س الجلسة واالع�ض��اء
الحاضرين وأمني السر الذي يختاره املدير.
وبينت مواد املكافآت املالية ان اجمالي ما
يتقاضاه عضو مجلس االدارة من حضور
االج�ت�م��اع��ات ال ي�ت�ج��اوز ال �ـ  6االف دي�ن��ار،
مقسمة حسب تحديدها ب��امل��ادة السابعة:
م � �ك� ��اف� ��آت ح � �ض� ��ور اج � �ت � �م ��اع ��ات امل �ج �ل��س
ب��واق��ع ال��ف دي �ن��ار ع��ن ك��ل اج�ت�م��اع ،بحيث

ال ي�ت�ج��اوز  4االف دي �ن��ار س�ن��وي��ًا ،وت�ك��ون
مكافأة حضور اللجان املتفرعة عن املجلس
ب��واق��ع  500دي �ن��ار ع��ن ك��ل ج�ل�س��ة ع�ل��ى اال
تجاوز الفي دينار سنويًا.
وفي موضوع سقوط عضوية ،قال املرسوم
ان سقوط العضوية يكون في سبع حاالت
هي :فقد الصفة قبل انتهاء مدة العضوية،
وصدور حكم نهائي بشهر إفالسه ،صدور
حكم نهائي بإدانته بجرائم ف�س��اد ،العزل
ب �ق��رار ت��أدي�ب��ي م��ن م�ج�ل��س االدارة ،تغيب
ال �ع �ض��و ع ��ن ال �ح �ض��ور ث�ل�اث��ة اج �ت �م��اع��ات
م�ت�ت��ال�ي��ة او ارب �ع��ة غ�ي��ر م�ت�ت��ال�ي��ة م��ن دون
ع� ��ذر م �ق �ب��ول ف ��ي ال �س �ن��ة ،وي� �ك ��ون اس �ق��اط
العضوية ب�ق��رار م��ن مجلس االدارة ،قبول
املجلس إلعفائه من عضوية املجلس بناء
ع �ل��ى ط �ل �ب��ه ،ص � ��دور م ��رس ��وم او ق � ��رار من
مجلس ال��وزراء _بحسب االحوال_بإسقاط
ال �ع �ض��وي��ة ع��ن ال �ع �ض��و ب �ن��اء ع �ل��ى اق �ت��راح
مسبب من مجلس االدارة بأغلبية االعضاء
الذين يتألف منهم املجلس.

 1.5مليون للتأمين

ِّ
مخدرات بالبريد

على مركبات اإلطفاء

أحمد العنزي

طرحت اإلدارة العامة لإلطفاء مناقصة
للتأمني الشامل على آلياتها ومعداتها
ض��د ح ��وادث ال�س�ي��ر ،وذل��ك بتوجيهات
م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � � ��وزراء أن��س
الصالح.
وقالت «اإلطفاء» في بيان لها امس :انه
نظرا لخطورة عمل رج��ال اإلط�ف��اء وما
يتطلبه من سرعة لالستجابة للحوادث
ت��م ال�ت��أم�ين ال�ش��ام��ل بمبلغ  1.5مليون
دي �ن��ار ،على  468مركبة قابلة للزيادة
س �ن��وي��ا ض��د ح � ��وادث ال �س �ي��ر املختلفة

وعدم تحميل رجال االطفاء قائدي هذه
املركبات تكاليف اصالحها.
ويشمل التأمني تغطية كل األضرار التي
ت�ل�ح��ق ب��اآلل �ي��ات وامل �ع��دات وامل�ط��ال�ب��ات
وال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي ق��د ي��رف�ع�ه��ا الغير
ضد رجال االطفاء بسبب تلك الحوادث،
ك �م��ا س�ي�ش�م��ل ال �ت��أم�ي�ن ال �ت �ع��وي��ض عن
اإلص� � ��اب� � ��ات ال � �ت� ��ي ق � ��د ت� �ل� �ح ��ق ب ��رج ��ال
االطفاء بما نسبته  %100في االصابات
ً
البليغة ،إض��اف��ة ال��ى حماية امل��ال العام
ت�ك��ال�ي��ف اص�ل�اح ت�ل��ك اآلل �ي��ات الباهظة
الثمن واعادتها الى الخدمة سريعًا.

تمكن رجال الشحن الجوي من ضبط كمية كبيرة
م��ن م�خ��در الحشيش والكميكال ت�ق��در بأكثر من
 3ك �ي �ل��وغ��رام��ات ،وص �ل��ت إل ��ى ال �ك��وي��ت ج ��وا عبر
طردين أمس .وكان رجال الشحن الجوي ،املزودين
بأجهزة متقدمة ،اشتبهوا في طرد قادم بالبريد
ال�س��ري��ع م��ن دول��ة أوروب �ي��ة ،حيث تبني أن الطرد
يحتوي على أكثر من  2000غرام من الحشيش ،كما
اشتبهوا في طرد آخر وارد عبر البريد الحكومي
من إحدى دول أميركا الشمالية يزن  1047غراما
م ��ن م� ��ادة ال �ك �م �ي �ك��ال ،وج� ��ار إح ��ال��ة امل�ض�ب��وط��ات
وبيانات الطردين إلى األجهزة املختصة في وزارة
الداخلية .وحذرت اإلدارة العامة للجمارك كل من
تسول له نفسه تهريب املواد املمنوعة واملحظورة
بشتى السبل والوسائل.

مطالبة بحكومة إصالحية
ط��ال �ب��ت ال �ح��رك��ة ال �ت �ق��دم �ي��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ذات نهج
إصالحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار ،بحيث
ً
ً
ت�ك��ون ق ��ادرة على مكافحة النهب وال�ف�س��اد ف�ع�لا ال ق��وال،
وت�ص�ح�ي��ح امل �س ��ار ،وح ��ل امل �ش �ك�لات امل��زم �ن��ة وامل�ت�ف��اق�م��ة،
ووق��ف ح��ال��ة ال �ت��ردي امل�ت��واص��ل ،وال�ن�ه��وض ب��ال�ب�لاد عبر
خطة تنموية بديلة وعادلة اجتماعيًا.
ودعت الحركة في بيان تلقته سبقلا أمس إلى إحداث حالة
انفراج سياسي في البالد عبر العفو عن جميع املحكومني
واملحبوسني واملالحقني في القضايا السياسية وقضايا
الرأي والتجمعات.

بالتراجع
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بنك االئتمان أكمل مشروع «المعامالت اإللكترونية»:

شرباكة

إنجاز الطلب في  3دقائق

يوسف الشهاب

يا ماشي ..بدرب القروض

■ الخشتي :بدء صرف إعادة مبالغ البنية التحتية هذا األسبوع
أعلن بنك االئتمان عن إطالق املرحلة
ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة واألخ � � �ي� � ��رة ف � ��ي م� �ش ��روع
ال �ت �ح��ول ن�ح��و ان �ج��از ك��ل ال�ت�ع��ام�لات
الكترونيا ووقف تداول األوراق ،حيث
ت��م م ��ؤخ ��را ان �ض �م��ام ق�س�م��ي ش��ؤون
ال �ل �ج��ان وخ ��دم ��ة امل ��واط ��ن إل� ��ى ب��اق��ي
اإلدارات واألقسام واألفرع التي سبقت
إلى العمل بهذا النظام الجديد.
وقالت الناطقة باسم البنك حباري
ال �خ �ش �ت��ي ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح أم� � ��س :إن
ه� � � ��ذه ال� � �خ� � �ط � ��وة ت � �ع� ��د اس� �ت� �ك� �م ��اال
الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب� �ن ��ك ال �ط �م��وح��ة
التي وضعت قبل سنوات وتقضي
ب� �ت� �ح ��ول ال� �ب� �ن ��ك إل� � ��ى ال� �ت� �ع ��ام�ل�ات
ال �ك �ت��رون �ي��ا وب �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل ،وه��ي
االستراتيجية ال�ت��ي ب��دأت بتوقيع
ب ��روت ��وك ��والت ل �ل��رب��ط م��ع ال�ج�ه��ات
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ذات
الصلة بعمل البنك لتسهيل تدفق
ب�ي��ان��ات ال�ع�م�لاء ،ث��م مرحلة الربط
االلكتروني م��ع البنوك وامل�ص��ارف
ال� �خ ��اص ��ة ،واس � �ت � �ب� ��دال امل� ��راس �ل�ات
ال��ورق�ي��ة داخ ��ل ال�ب�ن��ك ـ �ـ ب�ين ادارات ��ه
واقسامه ــ بالتراسل االلكتروني.

نسخة إلكترونية
وأوضحت أن قسم خدمة املواطن الذي
يتولى استقبال امل��راج�ع�ين الراغبني
ف� ��ي ال � �ت � �ق ��دم ب �ط �ل �ب��ات �ه��م ل �ل �ح �ص��ول
ع� �ل ��ى ال� � �ق � ��روض ب� � ��ات ب��اس �ت �ط��اع �ت��ه
اآلن ال��دخ��ول إل��ى النظام االلكتروني
وطلب ملف ودراسته إلكترونيا ـ وفقا
لبطاقته املدنية ـ وخ�لال وق��ت وجيز
ج��دا يحصل ع�ل��ى نسخة الكترونية
من كل املستندات املطلوبة للبت في
ال �ط �ل��ب ،وم� ��ن دون ت �ك �ل �ي��ف امل ��راج ��ع
ب �ت �ق ��دي ��م أي أوراق وت ��ال� �ي ��ا ي�ح�ي��ل
الطلب مرفقا باملستندات إلى اللجنة
العامة ـ عبر النظام االلكتروني ذاته
ـ ال �ت��ي ت�ت��ول��ى ال �ب��ت ف�ي��ه وال �ن �ظ��ر في
ال �ط �ل��ب وأخ� �ي ��را اص � ��دار ال� �ق ��رار ب�ه��ذا
الخصوص.
وأك � ��دت ال�خ�ش�ت��ي أن ه ��ذه ال �خ �ط��وة ـ
ك��ان��ت ت�س�ت�غ��رق ف��ي ال �س��اب��ق ح��وال��ي
ث�لاث��ة أي��ام ع�م��ل ،فيما ب��ات باإلمكان
اآلن إن�ج��ازه��ا خ�لال دق��ائ��ق م�ع��دودة،
وه� ��و األم � ��ر ال � ��ذي ي ��وف ��ر ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الوقت والجهد على العميل.
وأش � � � ��ارت إل � ��ى أن ال� �ت� �ط ��ور ال �ج��دي��د
يحقق هدفا استراتيجيا للبنك وهو
تقليص ال��دورة املستندية إلى أقصر
م ��دى م �م �ك��ن ،وم ��ن ث ��م ت �ق��دي��م أف�ض��ل
الخدمات للجمهور.
واك� � � ��دت ال �خ �ش �ت��ي اع� � � ��ادة ص ��رف
م � �ب� ��ال� ��غ ال� �ب� �ن� �ي ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ه� ��ذا
االسبوع للمواطنني بناء على قرار
مجلس الوزراء.

تخفيف العبء عن المواطن
اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س اإلدارة امل��دي��ر
ال � �ع� ��ام ل �ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان
صالح املضف املؤسس
وأول رئ � �ي� ��س مل �ج �ل��س
إدارة وامل� � ��دي� � ��ر ال � �ع ��ام
ل �ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان 1960
عبدالعزيز الدوسري.
وت�ض�م�ن��ت ه��ذه ال��زي��ارة
ال � � ��ودي � � ��ة م � �ن� ��اق � �ش� ��ة م��ا
استجد في البنك ،وأشاد
ال� � � ��دوس� � � ��ري ب ��ال� �ت� �ط ��ور
اإلداري وأه �م �ي��ة إن�ج��از
امل� �ع ��ام�ل�ات ال �ك �ت��رون �ي��ا،
مؤكدًا أن ه��ذه الخدمات
ال � � �ت � ��ي ت � � �ق � ��دم ت� �س ��اه ��م
ف� � ��ي ت� �خ� �ف� �ي ��ف ال � �ع� ��بء
ع �ل��ى امل� ��واط� ��ن وت �ت �م �ي��ز
ب ��ال� �س ��رع ��ة ف� ��ي إن� �ج ��از
املعامالت.

المضف لدى لقائه الدوسري

 24مليون دينار قروض في سبتمبر
أعلن بنك االئتمان أن إجمالي القروض العقارية وقروض املرأة ومنح ذوي اإلعاقة بلغ خالل شهر سبتمبر املاضي  24مليونا و 800ألف دينار ،في الوقت الذي
بلغت فيه قروض املحفظة  166ألف دينار.

بيان إحصائي بإجمالي عدد القروض والمبالغ المصروفة خالل شهر سبتمبر 2019
قروض المحفظة

القروض العقارية (المبلغ بالدينار الكويتي)
بيان

المبلغ المنصرف

توسعة وترميم

126.584
0

بيان

المبلغ المنصرف

بناء قسائم خاصة

2.283.054

توسعة

بناء قسائم حكومية

13.314.520

ترميم

40.000

شراء بيوت

5.037.870

اإلجمالي

166.584

توسعة وترميم سكن خاص

293.071

توسعة وترميم بيوت حكومية

1.116.867

قروض ومنح بيوت خرسانية

0

منح ذوي االعاقة

2.755.000

اإلجمالي

24.800.382

ال أذك��ر أنني تقدمت في ي��وم من األي��ام ال��ى بنك من البنوك ،أو
ش��رك��ة م��ن ش��رك��ات التسهيل امل��ال��ي طالبا ق��رض��ا لحاجة من
حاجيات الحياة اليومية ،ذلك هو املبدأ الذي غرسه في نفوسنا،
ال��وال��د ،رحمه اهلل ،ال��ذي ك��ان ي��ردد على مسامعنا منذ أن كنا
طالبا في املدارس ،أوصيكم بعدم االقتراض من أحد ،ألن الدين
عماة عني ،هذه املقولة ال تزال راسخة في أذهاننا حتى بعد أن
خرجنا الى عالم الحياة اليومية الواسع ،وهي مقولة فيها الكثير
من املعاني واألسباب التي ربما تكون سلبية على هذا املقترض
ال��ذي يشعر بالوناسة ،في بداية تسلم القرض وتأخذه سكرة
القرض ال��ى مداها البعيد ،ثم تأتي الفكرة وع��ودة الوعي ،حني
يجلس وحيدا ويذهب بالتفكير في كيفية السداد ،خاصة إذا لم
يكن امل��ال م�ت��واف��را ل��دي��ه ،وه�ن��ا ت�ب��دأ رح�ل��ة ال�ع��ذاب وال�ش�ق��اء مع
املحاكم وحقوق الناس التي قد تذهب به الى السجن.
من كل ما سبق ،مازلت على قناعة بأن االقتراض خط أحمر،
يجب االبتعاد عنه حتى في ش��راء سيارة أو أي شيء آخ��ر ،ال
أذه ��ب ال��ى التقسيط راح ��ة للنفس وع ��دم ال��دخ��ول ف��ي ب�لاوي
التسديد ..وشكاوى املخافر واملحاكم وغيرها ..ومن يذهب إلى
هذا الطريق بكامل وعية بضغوط -املعزبة -أو حبًا بالفخفخة،
فما عليه سوى مواجهة النتائج ،ومن يطق نفسه يجب عليه عدم
الصياح والتذمر ما دام قد وضع نفسه في هذا املوقف الذي كان
يجب أن يكون بعيدًا عنه.
صحيح ..أن هناك من هم في حاجة إلى قرض لترميم املنزل أو
ل �ع�ل�اج خ ��ارج ��ي أو رس� ��وم امل � � ��دارس ،أو غ �ي��ره��ا م ��ن ال��وج��وه
ال �ض��روري��ة ال �ت��ي ت �ف��رض ع�ل��ى اإلن �س��ان االق� �ت ��راض ،وب��ال�ت��ال��ي
التسديد ،لكن حني يكون االقتراض لرحلة سفر أوروبية بأمر
من املعزبة ،أو شراء سيارة فارهة لالبن وبالحاح منه وضغوط
من النسرة ،من دون التفكير في كيفية السداد ،فما على هذا
اإلنسان سوى مواجهة التداعيات واالنعكاسات ،فال يشتكي
من عدم وجود أموال يمكنه فيها تسديد ما عليه ،ألن اآلخرين
يريدون أموالهم ،وال يتذمر أو يهرب من مالحقة الجهات األمنية
له لعدم سداد ما عليه من ديون ..بل على هذا اإلنسان أن يعترف
بخطأ االقتراض ،وان عليه التسديد وفق املوعد املحدد الذي كان
عليه االتفاق بني الدائن واملدين وال شيء غير ذلك.
البعض ،سامحهم اهلل ،يضع على كاهله ديونا ليس في حاجة
إليها ،ثم يجلس ويلطم لعدم توافر مبلغ التسديد بعد أن يكون
قد استفاد من القرض بشراء سيارة او سفر طويل ،وه��ؤالء
يجب أال يتحلطموا من مطالبات اآلخرين بأموالهم ،ألن ذلك من
حقوقهم ،ومن يشعر بأن تسديد القرض يشكل عقبة كبيرة
أم��ام��ه ،عليه أال يضع يديه في النيران ،وأن وضعها فما عليه
سوى السكوت والتسديد.
***

* نغزة
هناك مثل شعبي يقول ..يا ماشي بدرب الزلق ال تأمن
الطيحة ..ودرب االقتراض هو درب الزلق ،ومن يمشي
ف�ي��ه ع�ل�ي��ه أن ي �ك��ون ح ��ذرًا م��ن االن � ��زالق وال �س �ق��وط هل
فهمتم املقصود؟ .طال عمرك.

«للمناطق المحيطة وبنيانها تأثير في إدراك الناس وصحتهم»

أسيل الرقم لـ سبقلا :يمكننا خلق مدن
سعيدة بالتصميم العمراني
حنان الزايد
ي ��رب ��ط ك �ث �ي��ر م� ��ن امل �خ �ت �ص�ين
ب �ش��ؤون ال �ع �م��ارة وال�ه�ن��دس��ة
املدنية والتخطيط العمراني،
م � � � � ��ا ب � �ي � ��ن ت� � �ص� � �م� � �ي � ��م امل � � � � ��دن
وت� �ن� �ظ� �ي� �م� �ه ��ا وت� �خ� �ط� �ي� �ط� �ه ��ا،
وبني تحقيق سعادة سكانها
ورفاهيتهم.
وت��ؤك��د ع�ض��و ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
ال � �ع � �م � �ي ��د امل� � �س � ��اع � ��د ل� �ل� �ش ��ؤون
األك � � � ��ادي� � � � �م� � � � �ي � � � ��ة واألب � � � � �ح � � � � ��اث
وال� � ��دراس� � ��ات ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ك�ل�ي��ة
ال �ع �م��ارة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ،د.
أس�ي��ل ال��رق��م ل �ـ سبقلا أن هناك
ت� ��أث � �ي� ��را ل� �ل� �م� �ن ��اط ��ق امل �ح �ي �ط��ة
وب �ن �ي��ان �ه��ا ف� ��ي إدراك ال� �ن ��اس
وصحتهم ورفاهيتهم.
وت �ض �ي��ف ال ��رق ��م أن امل�خ�ط�ط�ين
وامل� �ه� �ن ��دس�ي�ن امل� �ع� �م ��اري�ي�ن ف��ي
امل � �ن ��اط ��ق ال� �ح� �ض ��ري ��ة ،ي ��ول ��ون
النظر إلى الجوانب االجتماعية
للمساحات اهتماما كبيرا ،من
أج��ل ت �ف��ادي ال�ش�ع��ور ب��ال��وح��دة
وال� � �ع � ��زل � ��ة ،وت � �ح � �س �ي�ن ن��وع �ي��ة
ال �ح �ي��اة وض �م ��ان ق� ��درة األف� ��راد
وامل � �ج � �ت � �م � �ع ��ات ع � �ل ��ى م �ت��اب �ع��ة
حياتهم الخاصة بسعادة.
وفي رأي الرقم ،هناك العديد من
العناصر املعمارية والتجميلية
ال �ت��ي يمكنها أن ت�خ�ل��ق مدينة
ً
س � �ع � �ي� ��دة ،وت � ��وج � ��د أل � � �ف � ��ة ب�ين
س �ك��ان �ه��ا ف ��ي األم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة،
م � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��ا ت� �ن� �س� �ي ��ق امل � ��واق � ��ع
والتخضير ،وغ�ي��ره��ا كثير من
االبتكارات.

ندوة علمية
وت ��أت ��ي ت �ص��ري �ح��ات ال ��رق ��م ف��ي
سياق الجهود امل�ب��ذول��ة للعمل
ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت �ع��زي��ز ال�ت�ص�م�ي��م

الحضري والعمارة إلنشاء مدن
أكثر رفاهية.
وم��ن ب�ين ه��ذه ال�ج�ه��ود م�ب��ادرة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 KFASب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ك ��ل م��ن
امل� �ع� �ه ��د امل� �ل� �ك ��ي ل �ل �م �ع �م��اري�ي�ن
ال �ب��ري �ط��ان �ي�ي�ن  ،RIBAوإدارة
ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة (دي أي تي
 ،)DIT UKوامل� �ك� �ت ��ب ال �ع��رب��ي
ل �ل ��اس � � �ت � � �ش� � ��ارات ال � �ه � �ن ��دس � �ي ��ة
 ،Paceوك�ل�ي��ة ال�ع�م��ارة بجامعة
ال �ك ��وي ��ت ،إلق ��ام ��ة ن � ��دوة علمية
وثقافية بعنوان «ال�س�ع��ادة في
املدينة  -إع��ادة تصميم الحياة
ال�ح�ض��ري��ة» ،ستعقد ف��ي فندق

«ريجنسي -البدع»  14الجاري،
ل � �ت� ��وف � �ي� ��ر م � �ن � �ص� ��ة ت� �س� �ت� �ه ��دف
م �ن��اق �ش��ة واس �ت �ك �ش��اف م�ف�ه��وم
إع��ادة تصميم البيئات املبنية
ل �ت �ع��زي��ز ال� �س� �ع ��ادة وال��رف��اه �ي��ة
بشكل أفضل.
ويعلق امل��دي��ر ال�ع��ام ملؤسسة
ال � �ك� ��وي� ��ت ل� �ل� �ت� �ق ��دم ال �ع �ل �م ��ي،
د .ع � � ��دن � � ��ان ش� � �ه � ��اب ال� ��دي� ��ن
م�ع�ت�ب��را «ال �ت �ع��اون ج� ��زءا من
م � �ب� ��ادرت � �ن� ��ا إلي � � �ج� � ��اد ح� �ل ��ول
مبتكرة نستطيع من خاللها
م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات البيئية
واالجتماعية واإلنسانية في
بالدنا».

أسيل الرقم
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تحقيق

«هاكرز دولي» نفذ  210آالف محاوالت سطو معلوماتي خالل أسبوع

الكويت في مرمى

االختراق اإللكتروني
تفاعلت قضية محاوالت اختراق الموقع اإللكتروني التي نشرتها سبقلا
بعددها الصادر أول من امس ،وتكشفت معلومات جديدة في غاية
الخطورة ،حيث تبين أن هذه االختراقات ليست قاصرة على «المدنية» فقط،
بل تتعرض لها معظم الجهات الحيوية في البالد.
وأكد خبراء في أمن المعلومات لـ سبقلا أن محاوالت االختراق أصبحت
خطيرة جداً في اآلونة األخيرة ،وهي أشبه بالحرب بين أجهزة استخبارات
دولية وشبكات منظمة وعصابات إلكترونية تستهدف «السطو على
المعلومات الحساسة والبيانات األمنية والعسكرية» بغرض التجسس أو
طلب أموال .ولفت الخبراء إلى أن توترات المنطقة زادت من عمليات االختراق
في الكويت ودول المنطقة ،التي استهدفت جهات تابعة للقطاعين
الحكومي والخاص ،ونتجت عنها خسائر تقدر بماليين الدنانير جراء السطو
على حسابات بنكية وتشفير معلومات وبيعها لجهات مجهولة.
خالد الحطاب

محاوالت اختراق متكررة
ألنظمة وزارة الداخلية
«المعلومات المدنية» تعد
تقريراً عن تعطل أنظمتها
أخطاء الموظفين وضعف
أنظمة الحماية يزيدان الخطر
تو ّترات المنطقة ضاعفت
العمليات التقنية المشبوهة
خسائر بالماليين بسبب
استهداف الحسابات المصرفية
طرق غير تقليدية للسطو
على أنظمة الجهات األمنية
والعسكرية

وفق موقع شركة كاسبرسكاي املعنية ببرامج حماية
االج �ه ��زة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م��ن االخ� �ت ��راق ��ات ،ف ��إن ال�ك��وي��ت
ت�ع��رض��ت م�ن��ذ  25سبتمر وح�ت��ى  1اك�ت��وب��ر  2019إل��ى
 30ال��ف عملية اخ�ت��راق يوميا «أي  210آالف محاولة
اختراق خالل أسبوع» ،وعبر  10انواع من الفايروسات
والطفيليات االلكترونية.
ولفت املوقع إلى أن ابرز تلك املحاوالت كانت من تقنية
اختراق تعرف باسم « »hacktoolوبنسبة  %7.4تليها
تقنية « »dangerousobjectب �ـ ،%6.9اضافة إل��ى الهاكرز
املعروف باسم الفدية وطروادة اللذين يقومان بتشفير
ال �ب �ي��ان��ات وم �ح��اول��ة ال ��وص ��ول إل ��ى م �ف��اوض��ة ال �ط��رف
اآلخر إلعادتها من خالل طلب مبالغ عن طريق العملة
االفتراضية «البيتكوين».
ووف��ق ال�خ�ب��راء ف��إن التقنيات املستخدمة ف��ي عمليات
االختراق تهدف إلى الحصول على تسجيالت الدخول
وكلمات املرور في املواقع املستهدفة أو االجهزة وعادة
تكون بيانات مالكي البطاقات والحسابات املصرفية
في خطر.

جهات ّ
حساسة

إل��ى ذل��ك أك ��دت م �ص��ادر م�س��ؤول��ة اس �ت �م��رار م �ح��اوالت
اخ �ت��راق بعض م��واق��ع ال�ج�ه��ات الحكومية الحساسة،
حيث أدت الهجمات األخيرة إلى رصد محاولة الختراق
م�ن�ظ��وم��ة ع�م��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة م��ن دون
االش ��ارة إل��ى وج��ود خسائر ف��ي البيانات واملعلومات
باستثناء توقف نظام العمل املرتبط ببعض الجهات
الحكومية األخرى.

«المحاسبة» َّ
حذر الجهات الحكومية قبل عام:

ثغرات في ُنظم المعلومات

ف��ي أغ�س�ط��س ال �ع��ام امل��اض��ي ،ق��رع دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ن��اق��وس الخطر
بشأن األخطار التي تواجه قواعد بيانات نظم معلومات الدولة بسبب
ضعف جهوزية غالبية الجهات الحساسة واملهمة ف��ي التعامل مع
ال �ك��وارث امل��ؤث��رة ف��ي أنظمة تقنية امل�ع�ل��وم��ات وال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة من
خ�لال�ه��ا .وذك��ر تقرير أن «اغ�ل��ب الجهات الحساسة واملهمة ف��ي الدولة
لديها ضعف جهوزية في التعامل مع ال�ك��وارث ،ينذر بضياع البيانات
وامللفات وتعطل األجهزة لفترة طويلة وتلف البيانات وه��در امل��ال العام

وح � ��ول م ��ا ت �ع��رض��ت إل �ي ��ه ه �ي �ئ��ة امل �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة
وم �ح��اول��ة اخ �ت��راق �ه��ا ل�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل ��ى أن االج �ه��زة
الفنية والرقابية التابعة لها تعمل حاليا على تجهيز
ت �ق��ري��ر خ� ��اص ب��ال��واق �ع��ة وح �ص ��ر ال �ن �ت��ائ��ج وط��ري �ق��ة
التعاطي مع الهجوم ورفعه إلى املدير العام اضافة إلى
الجهات املختصة االخرى.
ف ��ي ال �س �ي ��اق ذات � � ��ه ،أج� �م ��ع خ � �ب ��راء وم �س �ت �ش ��ارو أم��ن
امل �ع �ل��وم��ات ل� �ـ سبقلا إل� ��ى أن م ��ا ت �ت �ع��رض ل ��ه م��واق��ع
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ه��و نتيجة لضعف
االج��راءات من قبل بعض تلك املواقع اضافة إلى وقوع
املوظفني العاملني فيها في أخطاء تسهل من عمليات
االختراق.

وت��أث��ر س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت وم�ص��داق�ي�ت�ه��ا نتيجة ت��وق��ف خ��دم��ات�ه��ا ونشر
بياناتها او التالعب فيها وفقدان الثقة بها».
وأوصى الديوان بـ «تأمني أية ثغرات أمنية في البنية التحتية لدى الحكومة
االلكترونية السرية والخصوصية وس�لام��ة وصالحية االنظمة اآللية
املستخدمة وحماية البيانات واملعلومات وصيانتها م��ن خ�لال هيكل
اداري ف�ع��ال ،اض��اف��ة ال��ى اص ��دار نظم ول��وائ��ح اداري ��ة وتنفيذية تواكب
التشريعات االلكترونية».

حرب إلكترونية
وأكدوا أن الكويت تعتبر من إحدى الدول املستهدفة في
ظل وجود غليان وحرب إلكترونية كبيرة في املنطقة،
حيث إنها تتعرض وبشكل يومي إلى محاوالت اختراق
يجري رصدها وأحيانا تكون نتائج خسارتها كبيرة،
س��واء ف��ي القطاع الحكومي أو ال�خ��اص ،مشيرين إلى
دوافع خطيرة تكمن وراء تلك العمليات ،أبرزها سرقة
ال�ب�ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات أو االط �ل�اع عليها وتشفيرها
أحيانا.
وزادوا أن ع ��دم ت �ه �ي �ئ��ة امل �ع��رف��ة ل ��دى امل��وظ �ف�ي�ن ف��ي
الجهات الحكومية في طريقة التعاطي مع األنظمة

اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة وع � ��دم ش �ف��اف �ي��ة ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ومعرفتها بخطورة ما تتعرض له االنظمة واالكتفاء
باعتبار أن ما يجري عطال فنيا هو أحد ابرز اسباب
الخسائر الفادحة ،سواء املالية أو املعلوماتية التي
تتعرض لها.
ول �ف��ت ال �خ �ب��راء إل ��ى ط ��رق غ �ي��ر ت�ق�ل�ي��دي��ة ت �س �ع��ى إل��ى
اخ �ت��راق أن�ظ�م��ة ال�ج�ه��ات األم�ن�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة وم��ن ثم
يجب ات�خ��اذ امل��زي��د م��ن اإلج ��راءات ملنع ه��ذه العمليات
املشبوهة ،مشيرين إلى أن الكويت تبذل جهودا كبيرة
لتأمني معلوماتها بالتعاون مع مختصني وخبراء في
أم��ن املعلومات ،لكن تزايد املخاطر يستلزم املزيد من
اإلجراءات.

خبيران ِّ
تجسس لمصلحة استخبارات ودول
ُّ
يحذران عبر سبقلا :عمليات

الصين وأميركا وإيران وروسيا مصادر للهجمات
ح��ذر خبيران م��ن عمليات تجسس ملصلحة
دول استخباراتية وجهات مشبوهة.
وأك ��دا ل�ـ سبقلا أن ت��وت��رات املنطقة ساعدت
على زيادة عمليات استهداف دول الخليج.
وعلل الرئيس التنفيذي لشركة سايبركوف
ل�ل�أم ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي خ �ب �ي��ر أم � ��ن امل �ع �ل��وم��ات
عبداهلل العلي أسباب اختراق املواقع الحكومية
إل �ك �ت��رون �ي��ًا ف ��ي ال� �ب�ل�اد إل� ��ى ت �ص��اع��د وت �ي��رة
ال�خ�لاف��ات السياسية ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،م��ؤك��دا أن
امل�ن�ط�ق��ة ت�ع��ان��ي م��ن ض�ع��ف س�ي�ب��ران��ي كبير
وت�س�ب��ب ف��ي ح ��االت ك�ث�ي��رة م��ن االخ �ت��راق��ات
وارت �ف ��اع ك�ب�ي��ر ف��ي ع�م�ل�ي��ات االس �ت �ي�لاء على
املعلومات.
وق��ال العلي ل�ـ سبقلا :إن اس�ت�خ��دام أساليب
االخ � �ت� ��راق وال �ت �ج �س��س م ��ن وس ��ائ ��ل ال �ح��رب
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ب�ين ال ��دول ووج ��ود ال�ض�ع��ف في
الحمايات وال��دف��اع��ات اإللكترونية ،جعل ذلك
من مواقع تلك املؤسسات هدفًا لتك الهجمات،
والتي من خاللها يستطيع املخترقون التسلل
ل�ل�ش�ب�ك��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �م��ؤس�س��ات واالط�ل��اع
ع �ل ��ى امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ح �س ��اس ��ة ب� �ه ��دف ج�م��ع
املعلومات االستخباراتية ،أو بهدف تخربيها
أو تعطيلها او التالعب بها أو أله��داف أخرى
مثل تشفيرها أو ابتزاز املؤسسات للحصول
على األموال كما في هجمات التقنية املعروفة
باسم «الفدية».
وبني العلي أن نقطة االنطالق بالنسبة للهاكرز
ه��و اس�ت�غ�لال ث �غ��رات ف��ي م��واق��ع امل��ؤس�س��ات
س��واء حكومية أو خ��اص��ة ت�ك��ون ه��ذه امل��واق��ع
الرسمية هي أولى الضحايا.
وع ��دد ال�ع�ل��ي امل �ص��ادر وال ��دواف ��ع ف��ي ال�ه�ج��وم
اإلل�ك�ت��رون��ي ت�ت�ن��وع« :م�ث�لا ه�ن��اك دواف ��ع مالية
م�ص��دره��ا ف��ي ال�غ��ال��ب مجموعات منظمة من
املخترقني يستهدفون ال�ش��رك��ات الكبيرة ثم

ي�س�ت��ول��ون ع�ل��ى معلوماتها وي�ش�ف��رون�ه��ا ثم
يبتزون املؤسسة لدفع االم ��وال مقابل اع��ادة
ال �ب �ي��ان��ات ل�ح��ال�ت�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ه ��ذا ال �ن��وع من
االختراقات يتسبب بضرر كبير للمؤسسات
ويمنعها من العمل احيانًا ،ويعطل وصولها
ل �ل �ب �ي��ان��ات وي ��وق ��ف م �ش��اري �ع �ه��ا ،م ��ن امل�م�ك��ن
اس �ت �ه��داف املستشفيات ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة مما
يتسبب ب�ض��رر اك�ب��ر اي�ض��ًا مثلما ح��دث في
بريطانيا ،حيث ألغيت اكثر من  40الف عملية
جراحية و 90الف موعد طبي بسبب اختراق
ش�ب�ك��ة م�ت�ص�ل��ة ب �ع �ش��رات امل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ة
البريطانية ثم تشفير ملفاتها».
ً
وت��اب��ع :ق��د ي�ك��ون امل �ص��در أي�ض��ًا دوال ول��ذات
االه��داف امل��ادي��ة ،م��ن ذل��ك اخ�ت��راق أح��د البنوك
الكويتية واالس�ت�ي�لاء ع�ل��ى  49م�ل�ي��ون دوالر
وتحويلها للخارج من دون علم البنك.
ولفت إل��ى وج��ود دواف��ع استخباراتية ايضًا،
حيث يتم استعمال االختراق للتجسس على
امل �ع �ل��وم��ات واالس �ت �ي�ل�اء ع�ل�ي�ه��ا او تسريبها
ون �ش��ره��ا م ��ن ذل ��ك اخ� �ت ��راق ال �ب��ري��د ال �خ��اص
بهيالري كلنتون املرشحة السابقة للرئاسة
االم �ي��رك �ي��ة ،ح �ي��ث ت ��م ن �ش��ر ك ��ل م�ح��ادث��ات�ه��ا
وب ��ري ��ده ��ا واح ��راج� �ه ��ا وق ��ام ��ت وي�ك�ي�ل�ي�ك��س
ب�ن�ش��ر ت�ل��ك ال��وث��ائ��ق م�م��ا ت�س�ب��ب بخسارتها
ب��االن�ت�خ��اب��ات ،ف��ال��دواف��ع م�ت�ع��ددة وم�ص��ادره��ا
متعددة ،لكن على املؤسسات حماية نفسها
ب�ش�ك��ل اس ��اس ��ي ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن امل �ص��در
والدافع.

توفير الحماية
وأكد العلي ان حماية الجهات الحكومية يجب
أن يكون مع أهمية املؤسسة واملعلومات التي
تحتويها ،لكن هناك مكونات أساسية يجب
أن تتوافر بكل مؤسسة مهما كانت اهميتها

عبدالله العلي

شهاب النجار

العلي :بيانات حكومية
تتعرض للحذف أو التزييف

النجار :بعض الجهات
ال تحمي معلوماتها

او حجمها ،ومنها املراقبة املستمرة ووج��ود
امل �ع��اي �ي��ر وال� �ض ��واب ��ط األم �ن �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�ح�م��ي
الخوادم واألجهزة الطرفية والبريد االلكتروني
والشبكة ،كما يجب عزل املعلومات املهمة عن
ب�ق�ي��ة ال�ش�ب�ك��ة وض �ب��ط ص�لاح �ي��ات امل��وظ�ف�ين
لعدم استغاللها في حاالت االختراق ووجود
س �ي��اس��ات اس��اس �ي��ة م �ث��ل اس �ت �خ ��دام ارق� ��ام
سرية معقدة يجري تغييرها بشكل دوري،
ومراجعة الصالحيات كل فترة.

وزاد :الش ��ك أن ال�ن�ت��ائ��ج واالض � ��رار ستكون
كبيرة الي عملية اختراق ،حيث إن االختراق
ال يتسبب بتسريب امل�ع�ل��وم��ات ف�ق��ط ،ب��ل قد
يتسبب بحذفها او تعديلها او تغييرها او
تزييفها ،وه��ذا اش�ك��ال كبير اي�ض��ًا ،السيما
اذا كانت هذه االختراقات من جهات تدعمها
دول واج �ه ��زة اس �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ت �ع��رف وت ��درك
جيدًا قيمة هذه املعلومات واهميتها وتستطيع
استغاللها بطرق خاصة بها.

م��ن ج��ان�ب��ه ،كشف مستشار أم��ن املعلومات
شهاب النجارعن هجمات إلكترونية متقدمة
ت�ع��رف ب�ـ  ،APTوت�ع�ت�ب��راألخ�ط��ر ،ومصدرها
إي� ��ران وروس �ي��ا وال �ص�ي�ن وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم �ي ��رك �ي ��ة .وردا ع �ل��ى س � ��ؤال سبقلا ع��ن
احتمالية تحقق نتائج االختراق الذي تعرضت
إل �ي��ه «امل �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة وال �ق��وى
العاملة أخيرًا ،وهل تسربت بيانات أم ال؟» قال
ال�ن�ج��ار :ه��ذه الهجمات متقدمة ج �دًا وتتمثل
باختراق الجهات الحكومية والعسكرية بطرق
غير تقليدية ،وتعمل على سحب أكبر كمية
من املعلومات املهمة.
وأفاد بأن الحرب العاملية الثالثة هي إلكترونية
بال شك ،طالبا من الجهات الحكومية بشكل
خ ��اص إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ب��رام �ج �ه��ا االم �ن �ي��ة
وتفعيل السياسات واالجراءات االمنية بشكل
فعال ،كما ان االستثمار في املوظفني انفسهم
ورف ��ع م�س�ت��وى وع�ي�ه��م ه�م��ا ال �ج ��دار وال ��درع
االولى للتصدي للهجمات االلكترونية.

أسباب االختراق
وح��ول سهولة اخ�ت��راق بعض م��واق��ع الجهات
الحكومية في البالد ،أكد النجار أن املوضوع
ليس قاصرا فقط على الكويت ،فأغلبية دول
مجلس التعاون الخليجي تتعرض إلى هجمات
الكترونية متنوعة يوميًا ،وذل��ك لعدم اهتمام
تلك الجهات بفحص وإغ�لاق الثغرات األمنية
املتوافرة بخدماتها او مواقعها االلكترونيةّ.
وأشار إلى دوافع سياسية واقتصادية متعلقة
ب��امل �ن �ط �ق��ة م ��ا زاد م ��ن م� �ح ��اوالت االخ� �ت ��راق،
ف �ض�لا ع ��ن ال ��دواف ��ع اإلج ��رام �ي ��ة االن �ت �ق��ام �ي��ة،
ونحن نقلق دائ�م��ا م��ن الهجمات اإللكترونية
التي يكون مصدرها داخليًا ،وم��ا أعنيه هنا
أن يكون املتسبب األول في نجاح الهجوم هو

املوظف نفسه عن قصد أو غير قصد ،حيث
إن املوظف نفسه هو االس��اس وال��درع األول��ى
لحماية الجهة الحكومية التي يعمل بها ،وذلك
من خالل وعيه باملخاطر االلكترونية التي قد
ّ
يتعرض إليها اثناء تنفيذ مهام عمله اليومية.
ولفت النجار إلى أن حماية املواقع اإللكترونية
الحساسة يكون من خ�لال تفعيل سياسات
واجراءات ّ
أمنية داخلية يلتزم بها كل املوظفني،
باإلضافة إلى توظيف أصحاب الخبرة الذين
يعد وجودهم أم�رًا مهمًا للتقليل من مخاطر
الهجمات االلكترونية.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت ��وف� �ي ��ر م ��دي ��ر أم ��ن
املعلومات في أي جهة حكومية ،فهو أمر مهم
ج �دًا لحماية ال�ب�ي��ان��ات ،م�ش�ي��را ال��ى أن بعض
الجهات ال تحمي معلوماتها.

هجمات مستمرة
أف� ��اد ال �ن �ج��ار ب ��أن اس �ت �م��رار ال �ه �ج �م��ات ال�ت��ي
تتعرض إليها املؤسسات الرسمية والحساسة
ي� �ك ��ون ب �س �ب��ب ه �ج �م��ات م��وج �ه��ة م ��ن دول ��ة
ألخ��رى ،وه��ذا ما يسمى بالحرب اإللكترونية
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى دواف � ��ع س�ي��اس�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة
وال�ت��ي ق��د تقف خلفها دول لها مصالح من
ه��ذه ال �ه �ج �م��ات .وق ��ال ال �ن �ج��ار :إن الهجمات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ت�ت�س�ب��ب ف ��ي خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة،
الف�ت��ًا إل��ى وج ��ود ث ��ورة ن��وع�ي��ة ع�ل��ى مستوى
البرمجيات الخبيثة ،منها على سبيل املثال ال
الحصر هجمات «الرانسوم وي��ر» او هجمات
الفدية الخبيثة ،التي ح��ال وصولها إل��ى جهة
حكومية قد تؤدي إلى شلل تام في الخدمات
واالج �ه��زة وال �خ ��وادم ال�ت��ي تعمل م��ن خاللها
الجهة املصابة ،وسيؤدي الهجوم إلى خسائر
م��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة ،إض��اف��ة إل��ى خ �س��ارة ف��ي س��وء
سمعة الجهة بني الجهات الحكومية االخرى.
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الكويت 07

شؤون الديرة

 4شركات محلية متهمة بالتالعب في مناقصات ضخمة

شبهة غسل أموال بـ 140مليون دوالر
خالد الحطاب
ب��اش��رت األج�ه��زة األمنية املعنية ف��ي وزارة الداخلية،
وم �ب ��اح ��ث ال �ع �ق ��ود األم �ي ��رك �ي ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ش�ب�ه��ة
ت ��ورط  5ش��رك��ات محلية ف��ي ج��رائ��م غ�س��ل أم� ��وال ،من
خ�لال الحصول على عقود خدمات لوجستية تخص
م �ن��اق �ص��ات ت��اب �ع��ة ل �ل �ج �ي��ش األم� �ي ��رك ��ي ،اض ��اف ��ة إل��ى
الحصول على تقدير احتياج عمالة من الهيئة العامة
للقوى العاملة واستغاللها لغير املشاريع املرخصة.
وفي التفاصيل التي روتها مصادر مسؤولة لـ سبقلا،
أن الشركات الخمس حصلت على مناقصة أخيرا بقيمة
 140مليون دوالر لتقديم خدمات املركبات للمعسكرات
األميركية ،وتوفير سائقني داخل البالد وخارجها ،في
حني أكدت بيانات السجل التجاري املتوافرة لدى وزارة
التجارة والصناعة مخالفتها للشروط التي تمكنهم
من ذلك.
وأض ��اف ��ت امل �ص ��ادر أن ت��رس �ي��ة امل �ن��اق �ص��ات ع �ل��ى ه��ذه

الشركات جرت من خالل قيام تلك الشركات بااللتفاف
على ال�ق��وان�ين الكويتية واالم�ي��رك�ي��ة مقابل الحصول
على املناقصات ،لكن هناك معلومات تؤكد أن شخصًا
(م ��ن ج�ن�س�ي��ة آس �ي��وي��ة) م ��وج ��ود خ� ��ارج ال �ب�ل�اد ي�ق��وم
ب�ت�م��وي��ل ال �ش��رك��ات ال �ف��ائ��زة ب��امل�ن��اق�ص��ة وي �ن �ف��ق على
ع�م�ل�ي��ات ال �ش ��راء ،وه �ن��اك اح�ت�م��ال�ي��ة أن ي �ك��ون م�ص��در
التمويل غير قانوني نظرا ألن ما تقدمت به الشركات
من اسعار في املناقصة اقل من الوضع الطبيعي بـ.30%
وب�ي��ن أن ال �ش �ب �ه��ة ال �ت ��ي وق �ع ��ت ف �ي �ه��ا ت �ل��ك ال �ش��رك��ات
واس� �ت ��دع ��ت ت �ح �ق �ي��ق ال� �ج� �ه ��ات االم� �ن� �ي ��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
واميركا ،هي التوصل إلى وجود عالقة شراكة رسمية
ب�ين  4م��ن تلك ال�ش��رك��ات ،حيث ان ال�ش��رك��اء واملديرين
القائمني عليها مرتبطون بعقود تأسيس أو تسجيل
في غرفة التجارة والصناعة.

تراخيصها أدوات
صحية ومالبس..
وفازت بعقود توريد
سيارات للجيش األميركي
آسيوي يقيم في دولة
خليجية يموّ ل الشركات
الفائزة بمبالغ مشبوهة

اختصاصات مخالفة
وذك � ��رت امل� �ص ��ادر ،أن م��ن ال�ل�اف��ت ف��ي ال �ش��رك��ات ال�ت��ي

تدور حولها شبهات غسل األم��وال ،أن اختصاصاتها
التجارية املرخصة لدى وزارة التجارة مخالفة؛ فواحدة
منها تعمل ف��ي م�ج��ال امل�لاب��س ال�ج��اه��زة ،وأخ ��رى في
التمديدات الصحية ،وثالثة في امل�ق��اوالت ،إل��ى جانب
اخرى في التجارة العامة ،في حني ان العقد الذي يجري
التحقيق فيه خاص بتوفير املركبات بأنواع مختلفة.
واس �ت �غ��رب��ت امل � �ص ��ادر ح �ص ��ول ه� ��ذه ال� �ش ��رك ��ات ع�ل��ى
امل �ن��اق �ص��ات ال �خ��اص��ة ب �ت��وري��د س� �ي ��ارات ،إض��اف��ة إل��ى
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ت ��راخ �ي ��ص ل �ت��وف �ي��ر ع �م��ال��ة ل�ل�ج�ي��ش
األم�ي��رك��ي ،وك��ل ه��ذه األع�م��ال خ��ارج نطاق تخصصها
وعملها ،فضال عن مخالفة تراخيصها الرسمية.
وزادت أن القضية الثانية التي تدرسها الجهات األمنية
هي الكيفية التي من خاللها حصلت تلك الشركات على
املناقصات ،وم��ن ث��م التقدم للحصول على تراخيص
الدخول إلى املعسكرات األميركية وطباعة اقامات ملهن
«س��ائ�ق�ين» لتمكنهم م��ن ت��وص�ي��ل امل��رك�ب��ات م��ن ام��اك��ن
التخزين إلى األماكن املطلوبة.

مكب نفايات وبؤرة عشوائية
ّ
تحوَّ لت إلى

بناية في حولي مصدر خطر!

ارتباط مخالف
ووف��ق التراخيص وال��وث��ائ��ق التي حصلت سبقلا
على نسخة منها ،ف��إن  3من الشركات التي يجري
التحقيق معها بشأن شبهة غسل االم��وال ،تأكدت
الجهات املعنية من وجود ارتباط اداري بني مالكها،
وهم من جنسيات آسيوية وعربية ومواطنني ،حيث
تستحوذ إحدى الشركات على نسبة  25%كشريك
في أخ��رى ،و 49%في الثانية والثالثة ،اضافة إلى
الشراكة في التراخيص نفسها.
وأف ��ادت امل�ص��ادر ب��أن العقد ال��ذي ي�ج��ري التحقيق
فيه ليس األول من نوعه ،بل هو بداية لتحقيقات
أخ��رى ،نظرا ألن ه��ذه الشركات حصلت على عقود
سابقة ق��درت باملليارات داخ��ل الكويت وخارجها،
ف��ي ح�ين أن امل�ص��در امل�م��ول لتلك ال�ش��رك��ات آسيوي
مقيم ف��ي إح��دى دول مجلس ال�ت�ع��اون وش��ري��ك في
بعض الشركات األربعة.

لعدم تقييم كفاءة على «ال ُّنظم المتكاملة»

ّ
موظف ُحرموا
 15ألف
من «الممتازة» بال ذنب منهم!
هاني الحمادي

البناية تحولت إلى بؤرة عشوائية | تصوير محمود الفوريكي

أحمد العنزي
تحولت بناية مهجورة في حولي إلى مصدر خطر ،حيث
أصبحت مكب نفايات وتراكمت فيها القمامة واملخلفات،
بعد أن أق��دم سكان املنطقة املحيطة بها والعاملون في
املحال على إلقاء املخلفات فيها ،حتى مألت أركانها .لكن
ال�غ��ري��ب ف��ي األم��ر أن ه��ذه ال�ب�ن��اي��ة ،ال�ت��ي التقطت عدسة

ال��زم�ي��ل م�ح�م��ود ال�ف��وري�ك��ي ج��ان�ب��ًا م�م��ا ي�ح��دث فيها من
فوضى وعشوائية وتلوث بصري ،تقع في مكان حيوي
على امتداد شارع العثمان ،وقد استغلها بعض العمال
ف��ي تخزين أغ��راض�ه��م ،وآخ ��رون يقومون بفرز النفايات
فيها وتجميعها لبيعها.
وأب �ل ��غ ب�ع��ض ال�ق��اط�ن�ين ف��ي ع �م ��ارات م �ج ��اورة للبناية
امل �ه �ج��ورة سبقلا أن �ه��م ت �ق��دم��وا ب �ش �ك��اوى إل ��ى ال�ج�ه��ات

املعنية ،لكن أحدًا من املسؤولني لم يحرك ساكنًا ،مشيرين
إلى أنها أصبحت مرتعًا للقطط والكالب الضالة ،وال يمر
يوم من غير إلقاء مخلفات ونفايات من كل نوع فيها.
وأض� ��اف األه ��ال ��ي :ال�غ��ري��ب أن ه ��ذه ال�ب�ن��اي��ة ال �ت��ي تشوه
املنظر الحضاري للشارع واملنطقة على مرأى املسؤولني
ول�ي�س��ت ف��ي ج��ان��ب خ�ل�ف��ي ،م�ط��ال�ب�ين ب��ال�ت�ح��رك ال�ع��اج��ل
ملعالجة هذا الخلل.

علمت سبقلا أن نحو  15أل�ف��ًا و 444موظفًا
في املناطق التعليمية الست ال تقييم كفاءة
ل �ه��م ع �ل��ى ال �ن �ظ��م امل�ت�ك��ام�ل��ة ل �ل �ع��ام ال��دراس��ي
 ،2019 - 2018أغلبيتهم معلمون ومعلمات
في املراحل التعليمية املختلفة ،ما ّ
تسبب في
حرمانهم من الحصول على مكافأة األعمال
امل�م�ت��ازة ف��ي م��وع��ده��ا ،أس��وة ببقية زمالئهم
الذين ُصرفت لهم املكافأة الخميس املاضي.
ّ
وح��ذرت مصادر تربوية من ضياع الحقوق
املالية واإلداري ��ة آلالف املعلمني ،بسبب عدم
وج��ود تقييم كفاءة لهم في النظم املتكاملة،
م� ��ؤك� ��دة وج� � ��ود م � � ��دارس ك ��ام �ل ��ة ب �ل�ا ت�ق�ي�ي��م
ملوظفيها على ه��ذا النظام ،وه��و األم��ر ال��ذي
أثار سخط العاملني فيها.
ووفقًا ل�لأرق��ام امل��رص��ودة ،ف��إن ع��دد املوظفني
ال� ��ذي� ��ن ال ي ��وج� ��د ل� �ه ��م ت �ق �ي �ي��م ع� �ل ��ى ال �ن �ظ��م
املتكاملة في منطقة الفروانية التعليمية بلغ
 3040معلمًا وإداري ��ًا ،وف��ي منطقة العاصمة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة  2616م ��وظ� �ف ��ًا ،وف � ��ي ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
الجهراء  2000موظف ،واألحمدي التعليمية
 2300موظف وموظفة ،ومنطفة مبارك الكبير
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة  3520م ��وظ �ف ��ًا ،وأخ � �ي � �رًا ح��ول��ي
التعليمية  1968موظفًا.

أين التقييم؟

مكب نفايات

مخازن في البناية المهجورة

 9مناقصات جاهزة للطرح لم تخصص لها بنود ضمن الميزانية

ً
شهرا بال مشاريع إنشائية
«األشغال»22 :
محمود الزاهي
انتقدت مصادر مطلعة عدم توقيع وزارة األشغال
مشاريع إنشائية جديدة منذ يناير  2018وحتى
اآلن بدعوى عدم وجود ميزانية لإلنفاق على تلك
النوعية من املشاريع.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن امل �ش��روع ال��وح�ي��د ال ��ذي ب��دء
ف��ي تنفيذه خ�لال ع��ام  2019ه��و م�ش��روع إنشاء
 5مراكز خدمة ملنح التراخيص التجارية بقيمة
إجمالية  2.5مليون دينار ،وهو مشروع منقول
م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة ول ��م ي�ك��ن ي�ت�ب��ع ال� � ��وزارة من
األس��اس ،وب��دأت مباشرة العمل به قبل  3أشهر
فيما كانت حصيلة ع��ام  2018من تلك املشاريع
صفرية.
ولفتت إل��ى أن قطاع املشاريع اإلنشائية لديه 9
مشاريع جاهزة للطرح لم يجر توقيع أي منها
لعدم وجود بنود لإلنفاق عليها ضمن امليزانية.
وأش��ارت إل��ى أن ميزانية القطاع خ�لال السنتني
املاليتني امل��اض�ي��ة وال�ح��ال�ي��ة ت�ق��ارب  100مليون
دينار للسنة الواحدة ،وهي ميزانية تكفي بالكاد
لإلنفاق على املشاريع القائمة بالفعل وعددها
 37مشروعا وإتفاقية موزعة على فئتي املشاريع
اإلنشائية والخاصة التابعتني لذات القطاع.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ك �ش �ف��ت امل � �ص� ��ادر ع ��ن ان �ت �ه��اء
مشكلة إيصال التيار الكهربائي لخمسة مشاريع

انتهاء مشكلة
إيصال التيار لـ 5مقرات
حكومية جديدة

إنشائية شارفت على االنتهاء وسيتم افتتاحها
قبل نهاية العام الجاري.
وذكرت أن مشروعي مبنى وزارة األوقاف ومركز
ال �ك��وي��ت ل�لاخ �ت �ص��اص��ات ال�ط�ب�ي��ة ج ��رى اي �ص��ال
التيار لهما مؤخرا فيما سيجري ايصال التيار
لكل من مبنى مجمع محاكم حولي وفرع البطاقة
املدنية في األحمدي ومبنى األمن الوطني خالل
أيام قليلة ،وذلك بعد أن استوفت وزارة األشغال
كل األوراق واإلجراء ات الالزمة لتلك الخطوة.

«البيئة» َّ
دشنت المرابط البحرية
في أم المرادم
دشن املدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد اهلل األحمد أول مشروع للصندوق البيئي والخاص
باملرابط البحرية في جزيرة ام املرادم.
وأض��اف األحمد على هامش تدشني املشروع أن الخطوة ج��اءت بالتعاون مع البنك الدولي وفريق
الغوص بهدف زيادة التنوع اإلحيائي في البالد ،مبينا أن هناك مزيدا من املشاريع التي سينفذها
الصندوق خالل الفترة املقبلة.
ودعا إلى مشاركة الهيئة في حملة زراعة السدر بجانب محمية الجهراء في العاشرة صباح الخميس
املقبل بهدف تحقيق الهدف بزراعة الشتالت وزيادة الغطاء النباتي االخضر.

وأك��دت املصادر أن مشكلة عدم وج��ود تقييم
ل �ل �م��وظ �ف�ين ع �ل��ى ال �ن �ظ��م امل �ت �ك��ام �ل��ة م �ت �ك��ررة
س �ن��وي��ًا ،وم ��ن ال� �ض ��روري أن ت�ع�م��ل امل�ن��اط��ق
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وم ��راق� �ب ��و امل� ��راح� ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
تحديدًا على تالفيها ،والتأكيد على مديري
امل ��دارس بتقييم جميع امل��وظ�ف�ين ،مل��ا يترتب
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ظ �ل��م وح ��رم ��ان ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين من
ال�ت��رق�ي��ات وامل��زاي��ا امل��ال�ي��ة وامل �ك��اف��آت ،ك�م��ا أن
مشاكل النظام الجديد للنظم املتكاملة لعبت
دورًا ف��ي زي � ��ادة األع� � ��داد ه ��ذا ال �ع��ام م�ق��ارن��ة
باألعوام املاضية.
ّ
وبينت أن بعض اإلدارات املدرسية تتساهل
ف��ي إدخ� ��ال درج ��ة ت�ق��وي��م ال �ك �ف��اءة ملوظفيها
على النظم املتكاملة ،م��ا يتسبب ف��ي ضياع
ال � �ح � �ق� ��وق امل� ��ال � �ي� ��ة ل �ل �ك �ث �ي��ر م �ن �ه ��م س �ن ��وي ��ًا،
ويحرمهم م��ن األع �م��ال امل�م�ت��ازة ،كما أن هذا
اإلجراء الخاطئ قد يحرم املوظف من الترفيع
الوظيفي والترقيات.

األزمة تتكرر سنويا ً
ّ
وتظلم المستحقين
من الترقيات والمكافآت
أخطاء إدارية
وأك��دت أن ال ��وزارة عانت ف��ي السنوات املاضية
من أخطاء وقعت فيها بعض االدارات املدرسية
خالل عمليات تقييم كفاءة موظفيها ،وتقاعس
أخ��رى عن التقييم أس��اس��ًا ،ما نتجت عنه آالف
ال �ت �ظ �ل �م��ات ،وض �ي ��اع ح �ق��وق م �ئ��ات امل��وظ �ف�ين،
مشددة على ضرورة إلغاء قرار سرية التقييم.
وأوض �ح��ت أن وك�ي��ل التربية ي�ق��وم قبل انتهاء
العام الدراسي سنويًا بتعميم نشرة على جميع
املناطق التعليمية وامل ��دارس يطالبها بسرعة
التقييم وفق برنامج النظم املتكامل.
ولفتت ال��ى أن ت�ق��اري��ر ال�ك�ف��اءة ت��ؤث��ر ف��ي املركز
القانوني للموظف العام ،سواء من حيث عالقته
بالوظيفة أو ال�ح�ق��وق وامل��زاي��ا الناشئة عنها،
لجهة الترقية باالختيار والترفيع الوظيفي أو
منح مكافأة مالية مقابل الخدمات املمتازة.
وانتقدت املصادرعدم وجود تحديث للبيانات
بالشؤون االدارية في املناطق التعليمية ،حيث
توجد أسماء ملوظفني مستقيلني ،وهناك آخرون
غادروا البالد منذ فترة.
وأوض �ح��ت ان ال�ق�ط��اع اإلداري ق��د ق��ام بسحب
ك �ش��وف��ات ب��أس �م��اء ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين ال ��ذي ��ن لم
يقيموا الرساله الى قطاع التعليم العام وبقية
اإلدارات امل�ع�ن�ي��ة ،وال�ت�ع�م�ي��م ع�ل�ي�ه��ا ب �ض��رورة
تقييم ه��ؤالء املوظفني حتى ال تضيع حقوقهم
املالية أو الوظيفية (الترقي).
وحول أسباب عدم تقييم البعضّ ،بينت املصادر
ان ه�ن��اك أس�م��اء مسجلة على النظم املتكاملة
وم �ن �ت �ه �ي��ة خ ��دم ��ات أص �ح��اب �ه��ا ل� ��دى ال � � ��وزارة،
وأخ� � ��رى ل ��م ي �ك �م��ل أص �ح��اب �ه��ا  100ي� ��وم ع�م��ل،
وه �ن��اك إج� ��ازات ط��وي�ل��ة وم��وظ �ف��ون منقطعون
ع��ن العمل وال ت��زال اس�م��اؤه��م مسجلة ،مؤكدة
ان املشكلة الحقيقية في املوظفني الذين ما زالوا
على رأس عملهم وليس لهم تقييم كفاءة على
النظم املتكاملة.

ً
إلكترونيا
بدء استقبال التظلمات
ب��دأت وزارة التربية فعليًا ف��ي استقبال طلبات التظلمات الخاصة بمكافأة األع�م��ال املمتازة
الكترونيا منذ الخميس املاضي.
وطالبت مصادر تربوية موظفي الوزارة بمراجعة موقع التربية للتأكد من استحقاقهم مكافأة
األعمال املمتازة أو سبب عدم استحقاقهم مع تقديم التظلم في حال عدم معرفة السبب.
واكدت أن البت في التظلمات سيكون عن طريق املناطق التعليمية ،حيث سيجري تشكيل لجنة
في كل منطقة لبحث التظلمات .أما بالنسبة ملوظفي ديوان عام الوزارة ،فسيجري تكليف ادارة
امل��وارد البشرية بالنظر في تظلماتهم واعطاء جميع املستحقني حقوقهم ،متوقعة تقديم عدد
كبير من املعلمني واإلداريني تظلمات الى التربية بشأن مكافأة األعمال املمتازة.

ً
ً
مدرسة
تربويا و50
تكريم 331
في عيد المعلم
اع� �ت� �م ��دت وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة أس � �م� ��اء امل� � ��دارس
وامل �ع �ل �م�ين امل �ش �م��ول�ين ب��ال �ت �ك��ري��م ف ��ي ال �ي��وم
العاملي للمعلم للعام الدراسي 2019 / 2018
ال��ذي��ن س�ي�ت��م ت�ك��ري�م�ه��م ب��رع��اي��ة س �م��و أم�ي��ر
البالد.
وسيشمل التكريم  331معلما ومعلمة إضافة
الى  50مدرسة وروضة من املدارس املتميزة،
ب��واق��ع  8م ��دارس و  52معلمًا ف��ي ك��ل منطقة
تعليمية من املناطق الست ،باإلضافة إلى 8
معلمني ومدرسة واح��دة من م��دارس التربية
ال �خ��اص��ة ،و 6م�ع�ل�م�ين وم ��درس ��ة واح� ��دة من
إدارة التعليم الديني ،و 4معلمني في اإلدارة
العامة للتعليم الخاص.

وأك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي ،د.
حامد العازمي ،الدور الكبير واألعمال الجليلة
التي يقوم بها املعلمون في تنشئة األجيال،
وتسليحهم بالعلم واملعرفة وامل�ه��ارات التي
تساهم في تطور وتقدم األوطان.
وهنأ في تصريح باملناسبة «جميع املعلمني
وامل �ع �ل �م��ات ف ��ي أرج � ��اء ه ��ذا ال ��وط ��ن امل �ع �ط��اء
لجهودهم الطيبة ،وعطائهم ال��واف��ر ال��ذي ال
يمكن ألحد أن ينكره على اإلطالق».
وأشار إلى أن يوم املعلم يكتسب أهمية خاصة
على امل�س�ت��وى ال�ع��امل��ي ،ليس فقط باعتباره
يوما لتكريم املعلمني ،وإنما إلدراك الدول أن
التعليم هو مفتاح التنمية وأساسها.
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يف ّرطون في البذخ وخطابهم غير الئق ..ويحظون بمتابعة شبابية بالماليين!

مشاهير في «التواصل» ..قدوة سيئة للمراهقين
لم يعد تأثير وسائل التواصل االجتماعي ،بكل ما تحمله إلينا عبر شاشات هواتفنا الذكية ،من مشاهد
وصور ومشاهير ،س ّراً ،بل واقعاً ،جعل العالم االفتراضي جزءاً
مهما ً من حياتنا اليومية ،بشقيه
ّ
اإليجابي والسلبي ايضاً.
وال يمكن إنكار أن مشاهير التواصل االجتماعي أصبحوا يحظون بقواعد جماهيرية كبيرة من المتابعين،
الذين يحرصون على مشاهدة كل ما ّ
يبثونه من مقاطع فيديو ،أو ما يكتبونه على المنصات
المختلفة ،بل إن تأثيرهم بلغ مدى واسعا ً أدى إلى اعتبارهم فئة «مؤثرة» أكثر من كونهم مجرد
تفسره تجارة اإلعالنات التي راجت مع هذه الفئة .لكن يبقى السؤال :هل
ّ
«مشاهير» ،األمر الذي
تأثيرهم يقتصر تجاريا ً على ترويج منتج ما لفئة من المتابعين ،أم يتمدّ د؛ ليشمل جوانب أخرى؟
أميرة بن طرف
نفسيًا ،أكدت أستاذة علم النفس في جامعة
الكويت د .أمثال الحويلة لـ سبقلا أن خطر
وجود ما يسمى الفاشينستات أو املشاهير
يكمن في أنهم كونوا قاعدة جماهيرية كبيرة
أغلبها من صغار السن (املراهقني والشباب)
م��ن ال��ج��ن��س�ين ،مضيفة أن م��ن امل���ع���روف أن��ه
يسهل التأثير على ه��ذه الفئة عبر اإللحاح
ف��ي ال��ع��رض ،وه���ذا م��ا يعمل عليه املشاهير
والفاشينستات ألس��ب��اب تتعلق بتجارتهم
الخاصة وشهرتهم الزائفة وزيادة مداخيلهم
املالية.
ول��ف��ت��ت ال��ح��وي��ل��ة إل����ى أن ال غ���ب���ار ع��ل��ى ه��ذا
ال��ت��أث��ي��ر م��ب��دئ��ي��ًا ف���ي ح���ال أدرك امل��ش��ه��ور أو
الفاشينستا م���دى خ��ط��ورة م��ا ي��ط��رح��ه عبر
منصات التواصل االجتماعي التي يتابعه
م���ن خ�لال��ه��ا م�ل�اي�ي�ن ال���ش���ب���اب ،م��ض��ي��ف��ة أن��ه
ل�لأس��ف ب��ع��ض ه����ؤالء امل��ش��اه��ي��ر ال ي��درك��ون
ه���ذه ال��خ��ط��ورة ،وج���ل م��ا يهمهم ه��و ع��رض
م��ادة تجذب الشباب من أج��ل شهرتهم ومن
ثم زيادة قيمة إعالناتهم.
وأش���������ارت إل�����ى أن ب���ع���ض ه������ؤالء امل��ش��اه��ي��ر
ي���درك���ون أن امل��ت��اب��ع�ين ي��ش��ع��رون ب��امل��ل��ل من
متابعة الشخصيات ذاتها ملدة طويلة ،مما
يدفعهم إل���ى إل��غ��اء امل��ت��اب��ع��ة .وت���دارك���ًا ل��ذل��ك،
وحتى يحتفظ بعض املشاهير بمتابعيهم،
يحرصون على زي��ادة الجرعة من السطحية
والتفاهة ،وأحيانًا قد يصل األمر في االنحالل
بما يعرضونه لتتم إث��ارة فضول متابعيهم
لجعلهم في دائرة املتابعة واالهتمام.
وأض���اف���ت ال��ح��وي��ل��ة أن امل��ت��اب��ع��ة امل��ت��واص��ل��ة
لساعات طويلة م��ن ال��ي��وم لبعض املشاهير
ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا م��ت��اب��ع��ة ت���ف���اه���ات ال��ب��ع��ض منهم
وم��ش��اك��ل��ه��م واس���ت���خ���دام امل���ف���ردات ال��خ��ارج��ة
والسلوكيات السلبية والتراشق بني بعضهم
وب��ع��ض ف���ي وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي
وع���������رض ح����ي����ات����ه����م ال���ش���خ���ص���ي���ة ال���خ���اص���ة
للجميع ،وعندما ينتقدهم أحد ما يرفضون
ذل���������ك ،م����م����ا ي�����ؤث�����ر س���ل���ب���ا ع����ل����ى س���ل���وك���ي���ات
املتابعني ،خصوصًا املراهقني منهم ،مضيفة
أن ه���ن���اك م���ن امل��ش��اه��ي��ر م��م��ن ي��ت��ب��اه��ى بما
يلبس أو يملك وبما لديه من ماركات واشياء
كثيرة ،التي يتسارع البعض لتقليدهم.
وش�������ددت ع���ل���ى ض�������رورة أن ي���ك���ون امل��ت��ل��ق��ي
ع��ل��ى ث��ق��اف��ة ع��ال��ي��ة ووع���ي ل��ي��ع��رف م��ا يفيده
وم������ا ي���م���ك���ن اك���ت���س���اب���ه م����ن أم�������ور إي��ج��اب��ي��ة
منهم ،خصوصًا أن بعضهم يعكس صورة
مجتمعاتنا للمجتمع الخليجي والعربي
والعاملي بصورة سلبية وبطرق منفرة.
ودعت الحويلة املشاهير إلى ضرورة توخي
ال���ح���ذر ف���ي اس���ت���خ���دام امل����ف����ردات وال���ص���ورة
ال��ت��ي ي��ظ��ه��رون ب��ه��ا م��ن خ�ل�ال ه���ذه ال��ب��رام��ج

أمثال الحويلة

مرزوقة القويضي

البعض استغل شهرته
إيجابيا ً بالترويج لألعمال
الخيرية والمعلومات
الحويلة :زيادة
السطحية واالنحالل
لضمان التشويق
القويضي :فاشينستات
يردّ دن «ما يهمني دام
أهلي راضين»
امل���وج���ودة ف��ي م��ت��ن��اول ال��ج��م��ي��ع ،خصوصا
األط��ف��ال وامل��راه��ق�ين م��ن الجنسني ،واح��ت��رام
الذوق العام وثقافتنا العربية ،مشددة على
ض��رورة تقديمهم م��ادة تفيد املجتمع وعدم
امل��ت��اج��رة ف��ي مناحراتهم وخالفاتهم وع��دم
نشر اإلشاعات في ما بينهم ،خصوصا في
ه���ذا ال���وق���ت ال��ص��ع��ب وال���ظ���روف السياسية
املحيطة بنا.

واقع معاش

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ق���ال���ت أس���ت���اذة ع��ل��م االج��ت��م��اع
ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت د.م����رزوق����ة ال��ق��وي��ض��ي،
إن للتواصل االجتماعي تأثيار على حياة
ال��ش��خ��ص وس��ل��وك��ي��ات��ه وت��ص��رف��ات��ه ،إيجابًا
وس���ل���ب���ًا ،م��ض��ي��ف��ة أن�����ه م����ع األس������ف ال��ش��دي��د
السلبيات طغت على اإليجابيات.

واش��ارت القويضي لـ سبقلا إلى أن انتشار
ظاهرة الفاشينستات (الذكور واإلن��اث) من
خالل برنامجي االنستغرام والسناب شات،
أصبح واقعا يجب التعايش معه ،الفتة إلى
أن بعض املحتوى الذي يتم تقديمه ليس له
قيمة فعلية وإيجابية على املجتمع.
ول��ف��ت��ت ال����ى ان����ه اح��ي��ان��ا ت���ص���در س��ل��وك��ي��ات
خ��اط��ئ��ة م��ن ق��ب��ل ه����ؤالء امل��ش��اه��ي��ر ق��د تكون
ب��س��ي��ط��ة اال ان امل��ج��ت��م��ع ي���ت���داول���ه���ا ب��ش��ك��ل
ك��ب��ي��ر ع��ب��ر ال���ح���دي���ث ع��ن��ه��ا ف���ي ال��ت��ج��م��ع��ات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وت��ن��اق��ل ال��ت��ف��اص��ي��ل ،م��م��ا يجعل
املشهور يكسب متابعني أكثر من الفئة التي
ترغب في ارض��اء فضولها فتقوم بمتابعته
ع��ل��ى اث���ر رغبتها ف��ي م��ع��رف��ة تفاصيل اكثر
ع���ن ال��س��ل��وك ال����ذي اص��ب��ح ح��دي��ث امل��ج��ت��م��ع،
ويصبح السلوك الخاطئ او السلوك الذي ال
يحمل اي قيمة او اعتبار موضوعا جدليا
ومحل نقاش العامة.
وأمل��ح��ت ال��ق��وي��ض��ي ال���ى ان ب��ع��ض املشاهير
ي���ع���رض���ون ح��ي��ات��ه��م ال���خ���اص���ة ل��ل��م��ت��اب��ع�ين،
وش�����ري�����ح�����ة ك����ب����ي����رة م������ن امل����ج����ت����م����ع ت���رف���ض
السلوكيات التي تتخللها حياتهم الخاصة،
اال ان الفاشينستا تظهر ان��ه سلوك طبيعي
ومقبول ف��ي املجتمع وق��د ت��ردد «م��ا يهمني
دام اه��ل��ي راض��ي��ن» اال ان����ه ع��ل��ى ال��ع��ك��س قد
يكون سلوكا مرفوضا مجتمعيا.
ونصحت القويضي بضرورة خفض املتابعة
ل��ه��ؤالء املشاهير او ان��ت��ق��اء املتابعة الولئك
الذين يعرضون محتوى ايجابيا اكثر.
واش����������ارت ال������ى ان ب���ع���ض امل���ت���اب���ع�ي�ن اي��ض��ا
ي���س���اه���م���ون ف����ي ان���ت���ش���ار ه�����ذه ال��س��ل��وك��ي��ات
ال�����خ�����اط�����ئ�����ة ،ض�������ارب�������ة امل������ث������ل ف�������ي م���ش���اه���د
«الهوشات» بني الفاشينستات ذاتهم ،إذ إن
متابعي كل مشهور قد يؤيدونه في خالفه
مع الطرف اآلخر ،ما يسهم في استمراره في
هذا السلوك.

تلوث سمعي

السطحية واالستهزاء

لفتت القويضي إل��ى أن بعض املشاهير يستخدمون ألفاظًا
تسبب تلوثًا سمعيًا للمتابعني ،ويتم تداولها من قبل املشهور
وكأنها أل�ف��اظ طبيعية ،مشيرة إل��ى أن ع��دم وج��ود ردة فعل
م�ج�ت�م�ع�ي��ة ق��وي��ة ت �ج��اه ه� ��ذه ال �س �ل��وك �ي��ات ال �س �ي �ئ��ة تسببت
بانتشارها وع��دم كبح ه��ذه ال�ظ��اه��رة السلبية ،م�ش��ددة على
ان امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق املجتمع ملحاربة
السلوكيات السلبية.

لفتت الحويلة إل��ى أن البعض يكسبون شهرتهم من خالل
ال �ب��رام��ج بسبب تعليقاتهم السطحية وال�ع�ق�ي�م��ة م��ن خ�لال
االستهزاء باآلخرين ممن حولهم ،مما اثر على بعض االطفال
واملراهقني ،االم��ر ال��ذي تمكن مشاهدته من خالل استخدام
االطفال أللفاظ وأشكال ال تشبه مراحلهم العمرية وال تعبر
عنهم.

تكريم من القياديين!

األعمال الخيرية

أش��ارت القويضي إل��ى مبدأ املسؤولية االجتماعية ،س��واء على
ال �ج��ان��ب ال ��ذات ��ي أو ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ج �ت �م��ع ،م�ض�ي�ف��ة أن بعض
ال�ق�ي��ادي�ين أص�ب�ح��وا ي�ع�ط��ون ق�ي�م��ة ل �ه��ؤالء امل�ش��اه�ي��ر م��ن خ�لال
دعوتهم في املؤتمرات والفعاليات ويتم تكريمهم وجلوسهم في
املقاعد األمامية ،بينما يتم تجاهل املجتهدين واإليجابيني ،حيث
ال يحظون بالتكريم ذاته.

قالت الحويلة :نحن ال نرفض ه��ذا العالم االف�ت��راض��ي ،ولكن يجب
أن نستخدمه لالستفادة م�ن��ه ،مضيفة ان��ه ال ي�ج��وز التعميم على
الجميع ،فهناك بعض املشاهير الذين استغلوا شهرتهم في ما يخدم
املصلحة العامة ،خصوصًا على صعيد الترويج لألعمال الخيرية
واملعلومات املفيدة ،سواء كانت طبية علمية وأكاديمية وإخبارية ،وال
مانع ان كانت ترفيهية أو اجتماعية.

قرار «التجارة» وقلة المعروض السبب

حملة الفحص الذاتي للثدي تتواصل

أسعار األغنام ّ
«ولعت»
¶  125ديناراً للمحلي و«الجورجي» بـ 85واألردني بـ93

«التطبيقي»ً 41 :
ألفا يحق لهم التصويت

عبد الرزاق المحسن
انعكس قرار وزارة التجارة بمنع ذبح إناث
امل��اش��ي��ة ،ف��ض�لا ع���ن ت��أخ��ر ش��ح��ن��ات بعض
األغ��ن��ام املستوردة من ال��خ��ارج على أسعار
األغنام في البالد.
فمع قلة الكميات املعروضة وغ��ي��اب ان��واع
م��ن االغ��ن��ام وع���دم ت��وري��ده��ا كما ه��و الحال
ف��ي ال��س��اب��ق ،ارت��ف��ع��ت االس���ع���ار ف��ي اس���واق
املاشية بشكل ملحوظ م��ؤخ��را ،وت��ج��اوزت
 125دي��ن��ارا للخروف املحلي او السعودي،
ف���ي ح�ي�ن ك��ان��ت اق���ل االس���ع���ار ال��ت��ي سجلت
ل��ل��خ��راف ال��ج��ورج��ي��ة ت���ت���راوح ب�ي�ن  75و85
دي��ن��ارا ،وه��ي ال تلقى اق��ب��اال كبيرا مقارنة
بأنواع االغنام االخرى.
سبقلا ج���ال���ت ف���ي س����وق االغ���ن���ام بمنطقة
جليب الشيوخ امس ،ورصدت قلة الكميات
املعروضة قياسا بفترات سابقة ،وهو االمر
ال�����ذي ان��ع��ك��س س��ل��ب��ا ع��ل��ى اس���ع���ار امل��اش��ي��ة
ع��م��وم��ا ،وت��س��ب��ب ف��ي ع���دم إق��ب��ال امل��واط��ن�ين
على شرائها والبحث عن بدائل اخ��رى من
اسواق موازية او حتى اللجوء الى اصحاب
الجواخير الذين قد يبيعون ما لديهم من
اغ��ن��ام ب��اس��ع��ار تقل عما ه��و م��ت��داول بهذه
االس����واق ،وال��ت��ي تعاني م��ن ح��ال��ة رك���ود قد
تكون غير مسبوقة.
وكشفت الجولة أن أس��ع��ار االغ��ن��ام املحلية
«النعيمي والشفالي» تراوحت بني  95و125
دي����ن����ارا ب��ح��س��ب االح����ج����ام وع���م���ر ال���خ���روف

شددت عضوة مجلس اإلدارة في الحملة الوطنية
للتوعية بمرض السرطان (كان) د.حصة الشاهني
على أهمية التدريب على الفحص الذاتي للثدي.
وق��ال��ت ال��ش��اه�ين ام���س إن ال��ح��م��ل��ة ال��ت��ي انطلقت
م���ؤخ���را ل��ل��ف��ح��ص ال���ذات���ي ل��ل��ث��دي ت���ت���واص���ل ،وه��ي
تعتمد على عدة وسائل إليصال رسائل التوعية،
وذل���������ك م������ن خ���ل���ال امل������ح������اض������رات وورش ال���ع���م���ل
واملعارض باإلضافة الى سيارة (كان) للتوعية.

واش����ارت إل���ى أن الحملة انطلقت بفعاليات عند
جمعية الرحاب التعاونية لتوعية أهالي املنطقة
ورواد الجمعية.
واكدت على السيدات ضرورة عمل الفحص الذاتي
مرة كل شهر ،كما نبهت إلى ضرورة تناول أطعمة
واق���ي���ة م���ن ال���س���رط���ان م��ث��ل ال���خ���ض���روات ال��ورق��ي��ة،
وال���زه���ري���ات م��ث��ل ال��ب��روك��ل��ي وامل���ل���ف���وف وال���زه���رة
والشاي بأنواعه والكركم والرمان والطماطم.

أكد مساعد عميد شؤون الطلبة للتوجيه الطالبي
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.
سلمان ح��اج��ي ،أن��ه ل��ن ي��ت��ردد ف��ي تطبيق الئحة
السلوك الطالبي على أي مخالفة أو أي تصرفات
م��ن ش��أن��ه��ا أن ت��ث��ي��ر ن��زع��ة ط��ائ��ف��ي��ة أو قبلية بني
الطلبة في انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي التي
ستقام  14الجاري.
وأش��������ار إل�����ى أن ع�����دد ال���ط���ل���ب���ة ال����ذي����ن ي���ح���ق ل��ه��م
ال��ت��ص��وي��ت ي��ب��ل��غ  41529ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��وزع�ين
على  13لجنة اقتراع بكليات الهيئة ومعاهدها،
مضيفا أن��ه سيتم ف��رز األص��وات وإع�لان النتيجة
النهائية لالنتخابات بلجنة الفرز الرئيسية بكلية

اعتماد تشكيل
الهيئة التحاد طلبة الجامعة

هدوء وذبائح قليلة في سوق جليب الشيوخ

امل������راد ش�������راؤه ،ك��م��ا ك���ان���ت اس���ع���ار االغ���ن���ام
ال��س��ع��ودي��ة م��ق��ارب��ة ل��ه��ا «إن وج������دت» ،الن
الكميات املعروضة منها قليلة ج��دا ،نظرا
ل��ع��دم دخ��ول��ه��ا ب��ان��ت��ظ��ام ل��ل��ب�لاد ف��ي اآلون���ة
االخ��ي��رة ،ف��ي ح�ين ت��راوح��ت اس��ع��ار االغ��ن��ام
«األردن����ي����ة» ب�ي�ن  88و 93دي���ن���ارا وب��ح��س��ب
األحجام ايضا.

وع����زا اص���ح���اب امل��ح��اص��ي��ر اس���ب���اب ارت��ف��اع
األسعار الى غياب الغنم اإليرانية (الشفالي)
وال��ع��راق��ي��ة م��ن ال��س��وق امل��ح��ل��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام،
وه���و االم����ر ال����ذي ت��س��ب��ب ف���ي زي�����ادة الطلب
واالقبال على النعيمي الكويتي والسعودي،
وب���م���ع���دالت اق����ل األردن��������ي ،ف���ي ح�ي�ن ط��ال��ب
مرتادو السوق الجهات املختصة بضرورة

الدراسات التجارية (بنات) بعد تجميع صناديق
االقتراع من لجان االقتراع في نفس اليوم ابتداء
من السادسة مساء وحتى إعالن النتيجة النهائية.
من جانب آخر ،أعلن أمني سر رابطة أعضاء هيئة
ال��ت��دري��ب للكليات التطبيقية م.أح���م���د ال��ش��م��ري،
أن وف��دا م��ن الرابطة التقى عميد كلية ال��دراس��ات
التجارية د .أحمد الحنيان.
وأوض�������ح ال���ش���م���ري أن وف�����د ال���راب���ط���ة ط�����رح ع��ل��ى
ال���ح���ن���ي���ان ال���ق���ض���اي���ا ال���ت���ي ت������ؤرق أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة
التدريب بكلية الدراسات التجارية ،ووعد بالنظر
ف��ي ك��ل م��ا ط��رح��ت��ه ال��راب��ط��ة م��ن ق��ض��اي��ا والسعي
إلنجازها.

م��ت��اب��ع��ة االس���ع���ار وض��ب��ط��ه��ا ،ل��ض��م��ان ع��دم
تأثر املواطنني بهذه الزيادات املبالغ فيها،
م��ن��وه�ين ب���ان ع����ددا غ��ي��ر ق��ل��ي��ل م��ن��ه��م يلجأ
ال��ى ش��راء االغ��ن��ام االسترالية للمنازل ،كما
يضطر اخرون الى الشراء من االسواق رغم
غ��ل��اء االس�����ع�����ار ،ب��س��ب��ب وج������ود م��ن��اس��ب��ات
مختلفة وارتباطات مسبقة بها.

أع��ل��ن ات��ح��اد طلبة الجامعة ع��ن تشكيل الهيئة
االدارية ،حيث استقر االختيار على عبد الرحمن
املطيري رئيس الهيئة اإلداري���ة ،وتركي العنزي
ن����ائ����ب رئ����ي����س ال���ه���ي���ئ���ة اإلداري������������ة ،وب�������در ن��اص��ر
ال��ع��ازم��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س الهيئة اإلداري����ة للشؤون
األكاديمية ،وعبد العزيز العجمي نائب رئيس
الهيئة اإلدارية للشؤون الطالبية ،وفهد العازمي

أمني السر ،ومشعل الرشيدي أمني الصندوق.
وأكد املطيري أن االتحاد سيبذل كل ما في وسعه
ل��خ��دم��ة ج��م��وع��ن��ا ال��ط�لاب��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق م��زي��د من
اإلنجازات لتضاف إلى رصيد إنجازات االتحاد،
مشيرًا إلى أن كل أعضاء الهيئة اإلدارية سيكون
هدفهم األول واألخير هو السعي ملا فيه مصلحة
طلبة الجامعة.
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الهاشم تضرب «األمثال»:

الغانم :اهتمام أكبر بـ«المعلمين» قانون «ترقيعي» ..نرفضه بشدة
دع � ��ا رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ال �غ��ان��م،
السلطتني التشريعية والتنفيذية ،إلى «إعارة
شريحة املعلمني اهتمامًا أكبر ،من أجل تسهيل
وتيسير عملها املقدس ورسالتها السامية».
وت � �ق� � ّ�دم ال �غ ��ان ��م ف ��ي ت� �غ ��ري ��دات ع �ل��ى ح �س��اب��ه
ف ��ي م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي « ت��وي �ت��ر»،
بمناسبة اليوم العاملي للمعلم ،بـ«تحية إكبار
وإجالل ألخواتي املعلمات ،وإخواني املعلمني،
ل��دوره��م امل �ه��م وال �ح �ي��وي ف��ي تنشئة وتعليم
وتنوير أجيالنا الصاعدة».
وأع � � ��رب ع ��ن «ك ��ام ��ل ال �ت �ق��دي��ر واالم � �ت � �ن ��ان مل��ا
يقومون به من جهد جبار ،يجهله كثير منا ،أو
ال ينتبه إليه أغلبنا ،في سبيل إيصال رسالة
ال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة وامل �ث��ل واألخ �ل��اق ألب �ن��ائ �ن��ا»،
م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن «ع� �ل ��ى ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ،ح�ك��وم��ة
وم�ج�ل�س��ا ،أن ت�ع�ي��را ت�ل��ك ال�ش��ري�ح��ة اه�ت�م��ام��ا
أكبر ،من أجل تسهيل وتيسير عملها ّ
املقدس
ورسالتها السامية».

حمد الخلف

مرزوق الغانم

العقيل رداً على سؤال برلماني:

ندرس تحسين أوضاع األخصائيين
االجتماعيين في وزارتين
نزار عثمان
ي��درس دي��وان الخدمة املدنية ،طلبني مقدمني
م � ��ن وزي � � � ��ر ال� � �ع � ��دل ف � �ه ��د ال � �ع � �ف ��اس ��ي ووزي � � ��ر
األوق ��اف فهد الشعلة ،ب�ش��أن تحسني أوض��اع
االخصائيني االجتماعيني وزيادة املخصصات
املالية املقررة لهم ،في ظل معاناة سوق العمل
من عزوف الكوادر الوطنية عن هذا التخصص
والعجز املاثل في أعدادهم بمختلف ال��وزارات
وت�م�ك�ين األخ �ي��رة م��ن ت��وف�ي��ر احتياجاتها من
هذا التخصص.
وذك� ��رت وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة
مريم العقيل في رد على سؤال برملاني موجه
من النائب محمد الدالل وحصلت سبقلا على
نسخة منه ،ان دي��وان الخدمة تلقى مراسالت
رسمية من الوزارتني بشأن زيادة مخصصات
االخصائيني االجتماعيني ،وأن الديوان يدرس
الطلبني حاليا تمهيدا لعرض ما يتوصل اليه
ع�ل��ى مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ليتخذ م��ا ي��راه
مناسبا حيالهما.
وشددت على الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملني
م ��ن ه� ��ذه ال �ش��ري �ح��ة ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي،
وينتظم هذا الدعم ماليا ووظيفيا تحت مظلة
ق��رار مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة /14 2010بشأن
وظائف وب��دالت املوظفني الكويتيني العاملني

فوائد عالية

ب��ال�ت��زام��ن م��ع اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
واالقتصادية ،الذي يعقد اليوم (االحد)
ل �ح �س��م م ��وض ��وع ق ��ان ��ون االس� �ت� �ب ��دال،
أعلنت النائبة صفاء الهاشم رفضها
ال� �ق ��اط ��ع ل �ل �ح��ل ال� � ��ذي ق��دم �ت��ه ال�ل�ج�ن��ة
بالتنسيق مع الحكومة بشأن القانون،
واملتمثل في الغائه واالستعاضة عنه
بقانون األمثال ،متوقعة نجاح اللجنة
والحكومة في تمرير هذا القانون الذي
وصفته «بالحل الترقيعي».
وأض� � ��اف� � ��ت ال � �ه� ��اش� ��م ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل �ـ
سبقلا ،ان ال�ح��ل ال ��ذي تقدمه اللجنة
من خالل قانون األمثال «يحتوي على
سلبيات كثيرة ،وسينتج عن تطبيقه
على أرض الواقع العديد من املشاكل،
وي ��زي ��د م ��ن ال �ع �ج��ز االك� � �ت � ��واري ال ��ذي
تحذر منه الحكومة» ،مؤكدة أنها «مع
بقاء قانون االستبدال وتحديد سقف
ما بني  3إلى  % 5كرسوم إدارية».
واعتبرت أن قانون األمثال الذي تقدمه
اللجنة املالية بصيغة معينة وتدعمه
الحكومة «ه��و إلرض��اء ن��واب معينني،
وه��ذا الوضع يتكرر ويشبه ما حصل
مع قانون التقاعد املبكر ،حيث ان كل
نائب يقدم تعديال جديدا على االقتراح
امل�ق��دم بتغيير ح��رف واح��د فقط حتى
يقول للناس أنا اللي قدمت القانون».

صفاء الهاشم

«االستبدال» اقتراح
ج ّيد في حال تحديد
سقف نسبة
الرسوم اإلدارية

ولفتت الهاشم إل��ى أن ق��ان��ون األمثال
«يأتي في املقام االول لفائدة البنوك،
حيث تسعى الحكومة م��ن ورائ ��ه الى
حل مشكلة الكاش لديها ،رغم أن الوزير
وعدني في وقت سابق بأن األمثال لن
تكون من خالل البنوك ،ولكن الواضح
أن الحكومة تدفع بعكس ذل��ك ،ونحن
ن��رف��ض ب�ش�ك��ل ق��اط��ع أن ي �ت��م تطبيق
األمثال من خالل البنوك».
وأوضحت أن االستبدال «نظام معمول
ب��ه منذ تأسيس مؤسسة التأمينات،
وه� ��و ن��اج��ح وي �ج �ع��ل امل��ؤس �س��ة تقف
ع �ل��ى ق��دم �ي �ه��ا ،وخ�ل�اف �ن��ا م �ع �ه��م فقط
ب� �ش ��أن ع � ��دم ت �ح ��دي ��د س �ق ��ف ل �ل��رس��وم
االداري� ��ة ال�ت��ي ي�ت��م تقاضيها ،وأي�ض��ا
كانت هناك فوائد عالية ،فلماذا نأتي
اآلن ونعيد اختراع العجلة ونستخرج
شيئا اسمه االمثال ،وقانون االستبدال
ب ��األس ��اس ح ��ل ج �ي��د ال ي �ح �ت��وي على
مشاكل باستثناء تحديد السقف».
وأض��اف��ت «أن ��ا أرف ��ض ق��ان��ون االم �ث��ال
ألنه لم يدرس ولم يبحث بشكل جيد،
بالنسبة للكلف التقديرية التي قدمها
وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ف��ي دراس � ��ة ع �ل��ى أس��اس
ق��ان��ون االس �ت �ب��دال اذا ك��ان��ت ال��رس��وم
اإلدارية من  3إلى  % 5ولم يقدمها على
أساس موضوع األمثال تحديدا».

الحجرف 60« :منهم فقط على قيد الحياة»

ً
مستفيدا من معاش
631
«التأمينات» االستثنائي

مريم العقيل

محمد الدالل

ف��ي م�ج��ال ال�خ��دم��ات االجتماعية ف��ي الجهات
الحكومية ،حيث يتضمن ال�ق��رار م��زاي��ا مالية
تمنح لهذه الشريحة ،والتدرج الفني للوظائف
وش��رط شغل كل مستوى منها ،أم��ا للعاملني
منهم في القطاع التعليمي فيندرجون تحت
م ��ا ق �ض��ى ب ��ه «م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة» /162019
ُ
ويعنى بوظائف ومكافآت املواطنني العاملني

ب� �م ��دارس «ال �ت��رب �ي��ة» ،م ��ن ش��اغ �ل��ي ال��وظ��ائ��ف
االج �ت �م��اع �ي��ة واألن �ش �ط��ة ال �ت��رب��وي��ة امل �س��ان��دة
ويتضمن تنظيما ماليا ووظيفيا لهؤالء.
وذكرت العقيل ان ديوان الخدمة تعتمد برامج
تدريبية يقدمها مركز تنمية امل��وارد البشرية
ال �ت��اب��ع ل ��ه ،ت�ت�ع�ل��ق ب��رف��ع م� �ه ��ارات وم�س�ت��وى
املوظفني املعينني بالجهات الحكومية.

ك �ش��ف وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ن��اي��ف ال�ح�ج��رف
أن ع � � ��دد امل� �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن م � ��ن امل� �ع ��اش
االس �ت �ث �ن��ائ��ي ال� ��ذي ت�م�ن�ح��ه امل��ؤس�س��ة
ال�ع��ام��ة للتأمينات ي�ب�ل��غ 631مواطنًا،
م �ن �ه��م  60ف �ق��ط م ��ن األح � �ي � ��اء ،ب�ي�ن�م��ا
ُي �ص ��رف ل� � �ـ 571م ��ن امل�س�ت�ح�ق�ين منهم
إلى الورثة ،وذلك وفق مقتضى املادة
 80م��ن ق��ان��ون التأمينات ال�ت��ي تجيز
مل �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء م �ن ��ح م� �ع ��اش ��ات أو
م �ك��اف��آت اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل�ل�م��ؤم��ن علهيم
وأص� �ح ��اب امل �ع��اش��ات أو امل�س�ت�ح�ق�ين
ع�ن�ه��م أو ل�غ�ي��ره��م م��ن امل��واط �ن�ين ول��و
كانوا غير خاضعني الحكام القانون

املذكور.
وأوض��ح الحجرف في رده على سؤال
ب��رمل��ان��ي حصلت سبقلا ع�ل��ى نسخة
منه أن النسبة األكبر من املستفيدين
م��ن ه ��ذه امل �ع��اش��ات االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة هم
م ��ن ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
وعددهم  325مواطنًا و 271عسكريًا،
بينما يحصل  15مواطنًا يعملون في
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي و 14ف��ي األه �ل��ي و6
أشخاص فقط من املسجلني على الباب
الخامس على املعاش االستثنائي.
وب�ي�ن أن ع��دد املستفيدين م��ن ق��ان��ون
ذوي اإلعاقة لسنة  2010في امل��ادة 41

ال �ت��ي ت�س�م��ح ب�م�ن��ح ال �ش �خ��ص امل �ع��اق
معاشا ك��ام�لا بعد م��رور  15سنة في
الخدمة للرجل و 10لإلناث يبلغ ،5973
منهم  358م�ت��وف��ى ،بينما يبلغ ع��دد
املستفيدين م��ن امل ��ادة  42ال�ت��ي تمنح
املكلف برعاية معاق إعاقة متوسطة
ً
أو ش ��دي ��دة م �ع��اش��ًا ت �ق��اع��دي��ًا ك��ام�ل�ا
بعد خدمة  20سنة للذكور و 15سنة
ل�لإن��اث م��ن دون اش �ت��راط س��ن معينة
 11647ش �خ �ص��ًا ،م �ن �ه��م  70ش�خ�ص��ًا
م �ت��وف��ون ،أي ب��اج�م��ال��ي ي�ب�ل��غ 17620
مواطنًا ومواطنة ما بني معاق ومكلف
برعاية معاق.
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الكويت 11

البلدي

التعديات واستغالل أمالك الدولة والنظافة أبرز ما تعانيه المحافظة

هديان لـ سبقلا :سكن العزاب
في «الجهراء» جريمة بحق األهالي
أثنى رئيس لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي أحمد
هديان ،على وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ووصفه
بأنه متعاون مع المجلس ومنصف في معظم االمور ،السيما
ما يتعلق بقضيتي التشوينات والعزاب.
وقال هديان في لقاء مع سبقلا ان من أبرز مشاكل محافظة
الجهراء هي التعديات واستغالل امالك الدولة والنظافة،
وتتحملها البلدية وكذلك المخالفات القائمة بمشروع المتنزه
القومي،اضافة الى مشاكل في البنى التحتية وتلف الشوارع
والطرقات.
ووصف سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بالمحافظة
بأنها «جريمة بحق االهالي».
ورفض هديان فرض رسوم إضافية على المخيمات الربيعية،
مادامت هي المتنفس الوحيد للمواطنين في فترة الشتاء.
وفى ما يلي تفاصيل اللقاء :
مشعل السالمة
● ك �ي��ف ت ��رى ال �ت �ع��اون ب�ي�ن امل �ج �ل��س ال�ب�ل��دي
وال �ب �ل��دي��ة؟ وك �ي��ف ت�س�ي��ر أم ��ورك ��م م��ع وزي��ر
البلدية؟

ـ ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن امل �ج �ل��س وال �ب �ل��دي��ة اي�ج��اب�ي��ة
وط �ي �ب��ة وال� �ت� �ع ��اون ب �ي �ن �ه �م��ا م �س �ت �م��ر ،رغ��م
وجود بعض االختالفات التي تطرأ بحسب
امل��وض��وع��ات امل�ط��روح��ة ،ووزي��ر البلدية فهد
الشعلة متعاون مع أعضاء البلدي في كثير
من االحيان وينصفنا في غالب االمور ،وكان
له موقف منصف في ما يتعلق بموضوعي
التشوينات والعزاب.

● ما ابرز املشاكل التي تعاني منها محافظة
الجهراء؟ وما خطواتكم لوضع حل لها؟

ـ ابرز مشاكل املحافظة تتحملها البلدية ،مثل
التعديات واستغالل امالك الدولة والنظافة،
وه� ��ذا ي�ت�ض��ح ج�ل�ي��ًا ف��ي امل �خ��ال �ف��ات ال�ق��ائ�م��ة
ف ��ي م� �ش ��روع امل �ت �ن��زه ال� �ق ��وم ��ي ،اض ��اف ��ة ال��ى
مشاكل في البنى التحتية وتلف بالشوارع
وال �ط��رق��ات وتتحملها ج �ه��ات أخ� ��ري ،علمًا
بانني تقدمت باقتراح لصيانة الطرقات ازاء
ازمة االمطار لكن الرد جاء متأخرًا.

تالفي التأخير
● م��ا تعليقكم ع�ل��ى ت��أخ��ر م �ش��روع امل�ط�لاع
االسكاني في ظل انتظار واملواطنني الذونات
البناء؟

ـ صحيح هناك تأخير في املشروع الذي يعد
مدينة كبيرة تضم اطياف املجتمع الكويتي
واط ��ال ��ب ب��ال �ت �ع �ج �ي��ل ف ��ي ت �س �ل �ي��م اص �ح��اب
قسائم امل�ط�لاع اذون��ات البناء ب��أس��رع وقت
م�م�ك��ن وت�ل�اف��ي ال �ت��أخ �ي��ر ،ك �م��ا ان م�ح��اف�ظ��ة
الجهراء تكتظ بالسكان وبنيتها التحتية
تحتاج إلى صيانة .

● ه� �ن ��اك ع ��وائ ��ق اي� �ض ��ا ت �ع �ت��رض م �ش��روع
جنوب سعد العبد اهلل االسكاني وت��راخ من
بعض الجهات الحكومية بحسب امللف ..كيف
تنظرون الى ذلك؟

ـ م� �ش ��روع ج �ن��وب س �ع��د ال �ع �ب��د اهلل ي�خ��ص
األه � ��ال � ��ي ف� ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ب �ش �ك��ل ع � ��ام م �م��ا
ي � �ع� ��ان� ��ون� ��ه م � ��ن ق � �ل� ��ة امل � �ن� ��اط� ��ق ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة،
وال�ت��أخ�ي��ر ال�ح��اص��ل ف�ي��ه غ�ي��ر م�ب��رر نتيجة
ل �ت��راك��م إط � ��ارات إرح �ي��ة وم � ��زارع ال��دواج��ن
وال ��دراك� �ي ��ل ،ع �ل �م��ًا ب��أن �ن��ي ت �ق��دم��ت ب �س��ؤال
حول التأخير ولم يتم الرد عليه حتى اآلن.

ً
مديرا
الجبعة
لنظافة «حولي»
زكريا صالح
أص � � ��در وزي � � ��ر ال� �ب� �ل ��دي ��ة ف�ه��د
ال �ش �ع �ل��ة ق� � � ��رارًا ب �ن �ق��ل م��دي��ر
إدارة أنظمة الخدمات محمد
ع �ب��دال �ه��ادي ال �ج �ب �ع��ة لشغل
وظيفة مدير إدارة إشغاالت
ال�ط��رق بفرع بلدية محافظة
حولي.
وع � �ل � �م� ��ت سبقلا أن ه� �ن ��اك
ت��وج �ه��ًا ف��ي ال �ب �ل��دي��ة ب��إح��ال��ة
ع� ��دد م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ع��دد
م� � � ��ن ال � � �ق � � �ط� � ��اع� � ��ات وب � �ع� ��ض
امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن م� �م ��ن أك �م �ل��وا
السن القانونية إلى التقاعد.

فرع غاز
في «غرناطة»
واف � ��ق امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة
اح �م��د امل �ن �ف��وح��ي ع �ل��ى طلب
وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
تخصيص قطعة أرض إلقامة
ف ��رع غ ��از ب�م�ن�ط�ق��ة غ��رن��اط��ة،
قطعة  ،3وذلك لخدمة أهالي
امل�ن�ط�ق��ة ،بمساحة  180مترا
مربعا ،شريطة التنسيق مع
وزارات ال�خ��دم��ات قبل البدء
بتنفيذ األعمال.

العالقة إيجابية بين
المجلس والبلدية ..والوزير
منصف ومتعاون
أعارض بشدة
فرض رسوم إضافية
على المخيمات الربيعية
تأخير إنجاز مشروع جنوب
سعد العبدالله غير مبرر
وضع إسطبالت الخيل ُمزر ٍ
لتراكم النفايات
االختالف في الرأي
يكون لمصلحة العمل

تراكم النفايات
● تواجه اسطبالت الخيل في الجهراء وضعا
بيئيا م��زري��ا ل�غ�ي��اب ال�ن�ظ��اف��ة وس��ط ش�ك��اوى
مالك االسطبالت ..ما تعليقكم؟

ـ هذا الوضع املزري تتحمله البلدية وعليها
ف ��رض ال��رق��اب��ة ل�ل�ح��د م��ن ان �ت �ش��ار االم� ��راض
واالوب �ئ��ة ج��راء ت��راك��م النفايات وال �ق��اذورات
والحيوانات النافقة ،وننوه بضرورة ادخال
اس �ط �ب�ل�ات ال� �ج� �ه ��راء ض �م��ن ع �ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة
الجديدة.

قلة الحدائق
● أنت رئيس لجنة محافظة الجهراء ،فما أبرز
املشاكل التي تواجهكم في اللجنة؟

ـ أب ��رزه ��ا ق�ل��ة ال �ح��دائ��ق ال �ع��ام��ة وامل�ت�ن��زه��ات

أحمد هديان

وممشى هواة الرياضة ،وعدم توفر مشاريع
ترفيهية كبرى ،ورفض العديد من املشاريع
الترفيهية ،وأط��ال��ب بتنفيذ مشروع واجهة
ً
الجهراء البحرية خدمة ألهالي املحافظة.

● هناك م�ن��ازل سكنية تحولت ال��ى مساكن
للعزاب في الجهراء بشكل عام ،ما هي وجهة
نظركم؟

ـ ف��ي ت �ق��دي��ري ان س�ك��ن ال �ع��زاب ج��ري�م��ة بحق
االه��ال��ي ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ،وي�ت��زام��ن حديثنا مع
اطالق البلدية حملة إخراج العزاب من املناطق
السكنية بشكل عام ،لكن هذه الحملة لم تطل
م�ن��اط��ق امل�ح��اف�ظ��ة ،ون�ح��ن ن�ت��اب��ع م��ع الجهاز
التنفيذي في البلدية ما وصلوا إليه من أرقام
تفصيلية لهذه الحملة ،من حيث عدد الحاالت
وقطع التيار الكهربائي عن املخالفني ،ونشير
الى ضرورة محاربة هذه اآلفة.

صيانة الشوارع
● املالحظ ان هناك طرقًا وش��وارع تالفة في
ج�م�ي��ع م �ن��اط��ق امل �ح��اف �ظ��ة ،وس ��ط غ �ي��اب ت��ام
إلعادة سفلتتها؟

ـ تقدمت ف��ي  16يوليو  2018بمقترح لعمل
صيانة للشوارع واألرصفة باملحافظة ،قبل
أزم� ��ة االم� �ط ��ار ،وج� ��رت امل��واف �ق��ة ع �ل �ي��ه ،لكن
م�ت��أخ��را ،وف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ه�ن��اك تحسن
قليل في سفلتة الشوارع والطرقات.

● هل ثمة تعاون بينكم كأعضاء في املجلس
البلدي من خالل اللجان وورش العمل؟

ـ ال �ت �ع��اون ك�ب�ي��ر ب�ي�ن األع� �ض ��اء ف��ي امل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ،ف ��ي ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ب �ن ��ود وال �ق �ض��اي��ا
امل �ط��روح��ة ،وأح �ي��ان��ا ي�ظ�ه��ر اخ �ت�ل�اف ب�ش��أن
ب �ع��ض األم � ��ور وت� �ك ��ون ف ��ي م�ص�ل�ح��ة ال�ع�م��ل
البلدي ،وذلك ما يميز سرعة إنجاز املعامالت
وع ��دم ال�ت��أخ�ي��ر ،إض��اف��ة ال��ى غ� ��زارة األسئلة
واالقتراحات لخدمة الوطن واملواطن.

املخيمات الربيعية
● ه�ن��اك م��ن يطالب ب�ف��رض رس��وم إضافية
على املخيمات الربيعية وتقليل مواقعها ،ما
وجهة نظرك حيال ذلك؟

ـ أنا من أشد الرافضني لفرض رسوم إضافية
ع�ل��ى امل�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة ،ف �ه��ذه امل�خ�ي�م��ات
ه� ��ي امل �ت �ن �ف��س ال ��وح� �ي ��د ل �ل �م��واط �ن�ي�ن خ�ل�ال
ف�ت��رة ال�ش�ت��اء ،وي�ج��ب أال نثقل على كاهلهم
ب��ال��رس��وم اإلض��اف �ي��ة ،خ�ص��وص��ًا ان امل��واط��ن
ي��دف��ع تأمينا لحجز ام��اك��ن التخييم ،وه��ذا
ضمان كاف لاللتزام بالنظم والقوانني.

ألهمية هويتها التراثية

الكندري :إزالة مخالفات
أسواق المباركية
أك� ��د رئ �ي��س ف��ري��ق ص �ي��ان��ة ال � �ط� ��وارئ ال �ت��اب��ع
لقطاع امل�ش��اري��ع ف��ي البلدية امل�ه�ن��دس حسن
الكندري ،أهمية املحافظة على جمالية سوق
املباركية م��ن خ�لال إزال��ة املخالفات وتجميل
ال ��واج �ه ��ات؛ ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى ط��اب��ع وه��وي��ة تلك
األس � � � ��واق ال� �ت ��راث� �ي ��ة وت �ش �ج �ي��ع اإلق � �ب � ��ال م��ن
املواطنني والزوارعليها من خالل العمل على
تأكيد جاذبيتها كوجهات رئيسية في املدينة.
وقال الكندري في تصريح صحافي إن الحملة
ال �ت��ي ن�ف��ذه��ا ال�ف��ري��ق ب��ال�ت�ع��اون م��ع ق�س��م إزال��ة
املخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على
امل �ح��ال بمنطقة أس ��واق امل�ب��ارك�ي��ة أس �ف��رت عن
ت�ح��ري��ر  15إن � ��ذارا إلزال� ��ة امل �خ��ال �ف��ات وتجميل
ال��واج�ه��ات ،منها  3إخ�ط��ارات الصحاب املحال
ل �ل �ق �ي��ام ب��أع �م��ال ال �ت��رم �ي��م وم��راج �ع��ة ال �ب �ل��دي��ة،
مشيرا إل��ى أن الفريق ي�ب��ذل ج�ه��ودًا كبيرة من
خ �ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ال �ع �م��ل امل �ت �ك��ام �ل��ة ل�ت�ع��زي��ز
الرقابة على املحال وشركات املقاوالت العاملة
ف��ي املنطقة وإل��زام�ه��ا بتطبيق أنظمة السالمة
وال�ب�ن��اء حفاظًا على أم�ل�اك ال��دول��ة ،ولتحقيق
أع �ل��ى ق ��در م ��ن االل � �ت ��زام ب��األن �ظ �م��ة وال �ق��وان�ي�ن
بغرض الحد من املخالفات املختلفة في املنطقة.
وأض � � ��اف ال� �ك� �ن ��دري أن ال� �ح� �م�ل�ات امل �ي��دان �ي��ة
ستستمر خ�لال املرحلة املقبلة ملتابعة مدى
التزام اصحاب املحال لإلنذارات التي وجهت
إليهم إلزال ��ة اس�ب��اب امل�خ��ال�ف��ات وال�ع�م��ل على
تجميل الواجهات ملحالهم بعد رصد العديد

إنذار مبنى مخالف |البلدية

م� ��ن امل � �ح� ��ال ال � �ت� ��ي ي �ع �م��ل اص� �ح ��اب� �ه ��ا ع�ل��ى
ترميمها ،كاشفًا ع��ن اس�ت�م��رارال�ج��والت على
مواقع األبنية واملشاريع التي ما زال��ت تحت
اإلن �ش��اء ف��ي منطقة أس ��واق امل�ب��ارك�ي��ة بهدف
ال �ت �ص��دي ل �ل �م �خ��ال �ف��ات ،وم �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه تم
توجيه إنذارألحد مسؤولي املواقع اإلنشائية
ل �ع��دم ال �ت��زام��ه تنظيف أع �م��دة امل ��رور وإع ��ادة
الغرانيت باملوقع إلى وضعه السابق حفاظًا
على أمالك الدولة.

ّ
مقصرٌ..
عم ُ
لت
مهما ِ
سألنا هديان ّ
عما قدمه ملحافظة الجهراء،
ل�ك��ون��ه امل�م�ث��ل ال��وح�ي��د ع��ن ال��دائ��رة الثامنة
حيث أكد أن أي خدمات يقدمها للمحافظة
وألب �ن��ائ �ه��ا ال ت�ك�ف��ي ،وي�ش�ع��ر بالتقصير
ب�ح�ق�ه��م ،ف �ه��و ي�ح�م��ل ع �ل��ى ع��ات �ق��ه 8109
ً
أصوات أوصلته الى املجلس البلدي ،ممثال
عن املحافظة.

هجوم على «البلدي»
ا س �ت �غ��رب ه��د ي��ان م��ن ا ل �ه �ج��وم ع�ل��ى
ا مل� �ج� �ل ��س ا ل � �ب � �ل� ��دي و س � �ع� ��ي ا ل �ب �ع��ض
لتقليم أظافر املجلس وعدم إيصال
ص ��وت ا مل ��وا ط ��ن ،وا مل �ط��ا ل �ب��ة ب�ت�ف�ك�ي��ك
ل� � �ج � ��ان ا مل� � �ح � ��ا ف� � �ظ � ��ات ف� � ��ي ا مل� �ج� �ل ��س
و ت��وز ي�ع�ه��ا ع�ل��ى ب�ل��د ي��ات ا مل�ح��ا ف�ظ��ات،
م� � � ��ؤ ك� � � ��دًا أن ا مل� � �ج� � �ل � ��س م� ��ؤ س � �س� ��ة
د ي� �م ��و ق ��را ط� �ي ��ة ع ��ر ي� �ق ��ة ذات ك� �ي ��ان،
وأول م ��ؤ س� �س ��ة ت� �ش ��ر ي� �ع� �ي ��ة ت �ن �ظ��م
أعمال البلدية ،وفى املجلس  6لجان
للمحافظات ،وهي كافية.

صيانة الشوارع والطرق
أ ع� �ل ��ن أ ح� �م ��د ه� ��د ي� ��ان ع� ��ن ب � ��دء ع �م �ل �ي��ة
ص� �ي ��ا ن ��ة ش� � � ��وارع و ط � ��ر ق � ��ات وأر ص � �ف ��ة
املناطق السكنية في محافظة الجهراء
انطالقًا من منطقة الواحة.
و ق � � ��ال ه� ��د ي� ��ان ان ع� �م ��ل ا ل �ص �ي ��ا ن ��ة
س� �ي� �ك ��ون ت� �ب ��ا ع ��ًا ف � ��ي ك � ��ل م �ن ��ا ط ��ق
ا مل � �ح� ��ا ف � �ظ� ��ة ح � ��ر ص � ��ًا ع � �ل� ��ى ا مل� �ظ� �ه ��ر
الحضاري للبالد وتقديم الخدمات
للمواطنني بصورة الئقة والحد من
االزد ح��ام ا مل��روري ف��ي ت�ل��ك املنطقة،
م �ع��ر ب��ًا ع��ن ش �ك��ره ل�ل�م�ه�ن��د س�ين ف��ي
وزارة األ ش � � �غ� � ��ال م� �ح� �م ��د ع ��ا ي ��ض
ا ل �ع �ن��زي و م �م��دوح ا ل ��ذا ي ��دي و م�ح�م��د
ع�ب��د اهلل ا ل�ع�ن��زي ع�ل��ى ج�ه��ود ه��م في
م�ت��ا ب�ع��ة أ ع �م��ال ا ل�ص�ي��ا ن��ه ع�ل��ى م��دار
الساعة.

من جهة «إشبيلية»

«الداخلية» تقترح إغالق
مدخل «جليب الشيوخ»
زكريا محمد
ك�ش�ف��ت امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط��رق وال�ن�ق��ل
�ار ح��ال �ي��ا ت�ط��وي��ر
ال� �ب ��ري ،م .س �ه��ى أش �ك �ن��ان��ي ،ب��أن��ه ج� � ٍ
الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البالد لطرق الدائري
الثاني والثالث والرابع والخامس والفحيحيل السريع
وش � ��ارع � ��ي دم� �ش ��ق وال � �ق� ��اه� ��رة ،وت� �ط ��وي ��ر واس� �ت� �ح ��داث
تقاطعات على طريق امللك فهد بن عبدالعزيز ،والتي من
شأنها رف��ع ك�ف��اء ة ال�ط��رق الرئيسية وتحسني مستوى
الخدمة .وقالت أشكناني في رده��ا على اقتراح العضو
د .حسن كمال ،بخصوص توسعة امتداد املخرج الفرعي
لإلشارات الضوئية لتقليل االزدحام املروري في الشوارع
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،إن��ه س�ت�ج��ري دراس� ��ة إم�ك��ان�ي��ة ع�م��ل توسعة
امل�خ��رج ال�ف��رع��ي ل�لإش��ارات الضوئية للمناطق ،ال�ت��ي ال
تشملها أعمال التطوير ،وف��ي ح��ال توافر أي مقترحات
ل��دي �ك��م ب��أم��اك��ن ه ��ذه اإلش� � ��ارات ال �ض��وئ �ي��ة وت �ح��دي��ده��ا،
ليتسنى لنا دراستها وإجراء التوسعة املطلوبة لها.
على صعيد آخ��ر ،وجهت أشكناني خطابًا ال��ى البلدية
بشأن مقترحات وزارة الداخلية بتسكيرمدخل منطقة
جليب الشيوخ من جهة منطقة إشبيلية.
وطلبت أشكناني م��ن البلدية دراس ��ة مقترحات وزارة
الداخلية واإلفادة بإمكانية استخدامها من عدمه ،وهي
كاآلتي:
ـ�ـ�ـ�ـ ت��وس �ع��ة ال �ف��رع��ي ال� �ق ��ادم م��ن إش�ب�ي�ل�ي��ة إل ��ى ال��دائ��ري
السادس باتجاه الجهراء ليصبح حارتني بدال من حارة
واحدة.
ــــ إغ�ل�اق ج��زء م��ن ال�ت�ق��اط��ع للمتجه ال��ى منطقة جليب
ال �ش �ي��وخ ،وت �ع��دي��ل ت��وق �ي��ت ال �ت �ق��اط��ع ،ل�ل�ح��د م��ن دخ��ول
الشاحنات إلى منطقة إشبيلية.
ــــ استحداث فتحة التفاف عكسية تحت الجسر بتقاطع
طريق محمد ب��ن القاسم م��ع ال�س��ادس لتكون بديال عن
اإلشارة التي جرى إغالقها.

شملت كبد والجليب والعارضية

حملة على األسواق
العشوائية
عائشة علي
ش �ن��ت إدارة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة وإش� �غ ��االت ال �ط ��رق ب�ف��رع
بلدية محافظة الجهراء حملة على األس��واق العشوائية
في منطقة كبد أسفرت عن مصادرة األعالف والبضائع
املعروضة.
وق��ام قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلني فى بلدية
ال�ف��روان�ي��ة ب�ج��والت تفتيشية على األس ��واق العشوائية
في مناطق جليب الشيوخ والعارضية وصباح الناصر
أس� �ف ��رت ع ��ن م� �ص ��ادرة ح �م��ول��ة ش��اح �ن �ت�ين م ��ن األج �ه��زة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة امل�س�ت�ع�م�ل��ة وت �ح��ري��ر  5م �خ��ال �ف��ات وح�ج��ز
عربتي آيس كريم.
وأزال فريق ط��وارئ بلدية ال�ف��روان�ي��ة ،بناء على شكوى
من وزارة الكهرباء وامل��اء ،ج��دارا مالصقا ملحول كهرباء
يعيق عملهم إضافة إلى إزالة  4مظالت من قبل أصحاب
العقارات.

مصادرة األعالف

 12الكويت
دع عنك الحلم

سامي فهد اإلبراهيم
مؤكد ليس اآلن وال بعد ح�ين سنكون
م��ؤث��ري��ن أو س�ي�ك��ون ل�ن��ا دور م�ح��وري
مؤثر في سياسات أميركا وال�غ��رب ،أو
ً
في روسيا أو الصني ،وال نريد أصال أن
يكون لنا مثل هذا الدور .قراءة تاريخية
سريعة نستطيع ال�ق��ول ك��م م��ن ال��دم��ار
ح��دث وي�ح��دث خ�لال ق��رون مضت وال
ي��زال ،دم��ر اإلن�س��ان والحجر والطبيعة،
وك ��م م��ن ال �ث ��روات ال �ت��ي ح�ب��ان��ا اهلل بها
أه� � ��درت دف ��اع ��ًا م �ش��روع��ًا ع ��ن ال�ن�ف��س
ت��ارة أو كوننا شركاء فاعلني في القتل
ً
وال��دم��ار ت��ارة أخ��رى ب��دال م��ن أن تكون
ت �ل��ك ال � �ث� ��روات م �س �خ��رة ل �ب �ن��اء إن �س��ان
مختلف محب للغير ساع للخير والبناء
أي�ن�م��ا وج ��د .ن �ع��ود ل �ـ «دع ع�ن��ك ال�ح�ل��م»
ّ
ولتبيان وإيضاح التفاصيل ،أق��ول كنا
وم �ن��ذ ق ��رون وال ن ��زال ف��ي ه ��ذه ال��رق�ع��ة
الجغرافية الثرية من العالم نسير نحو
ال��دم��ار ون�ح��و امل�ج�ه��ول ،ن�ك��رس الفرقة
واالستعداء واالستعداد في كل األوقات
إلي � ��ذاء اآلخ� ��ر وت �ق��زي �م��ه وم �س��ح اس�م��ه
وحضارته وت��اري�خ��ه .الحلم يقول رغم
إيماني باستحالة ال��وص��ول اليه سوف
أسمع من يقول حلمك هذا هو املستحيل
وإن� ��ك إن �س��ان ي�ج�ه��ل وال ي �ع��رف ال�ح��د
ُ
األدن��ى من تراكمات الفرقة وما أضيف
إليها من قسوة في جلد الذات يندى لها
الجبني اإلنساني ،وق��د يتجاوز البعض
وي�ق��ول ،وق��د يكون على ح��ق ،ي��ا أخونا
تراك اتياوش بخصفة ،ما عليه دعوني
أح� �ل ��م ودع� ��ون� ��ي «أي � � � ��اوش ب �خ �ص �ف��ة»،
دع ��ون ��ي أذك� � ��ر ل �ك��م ت �ف��اص �ي��ل ال �ح �ل��م:
تركيا وإي ��ران وال �ع��راق واليمن نضيف
إليها ثقل ومكانة دول مجلس التعاون
الخليجي الست ،ماذا يعني هذا التجمع
وت�ل��ك الجغرافيا فيما ل��و تحقق الحلم
وت��م االت �ف��اق بقناعة وإي �م��ان أن ت� ّ
�وح��د
ق��راءت �ه��ا ملستقبل واع ��د وت �ع��اون ج��اد
وأبدي إلسعاد شعوبها واستقرارها؟!
مساحات شاسعة ،أنهار وبحار ،جبال
وأراض زراع �ي��ة ب�لا ح ��دود ،أي��د عاملة
ك �ف��وءة ،بيئة سياحية ج��اذب��ة والكثير
الكثير غيرها .دع��وا ذل��ك التجمع الحلم
يبتعد ويترك للغير علوم غزو الفضاء
أو امتالك قنبلة ذرية وصناعة الطائرات
وال�ص��واري��خ واألل �غ��ام امل��دم��رة وال �غ��ازات
ال�س��ام��ة ..إل��خ .دع��وا ذل��ك التجمع الحلم
يلتفت لبناء الجامعات واملعاهد املؤهلة
لتعلمنا كيف نزرع وكيف نجيد صناعة
ت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه ،تعلمنا ث�ق��اف��ة ال�س�ي��اح��ة
ولدينا ما يكفي من بيئة سياحية جاذبة
غ�ي��ر مستغلة وك �ي��ف ن�ب�ت�س��م .تعلمنا
أيضًا أفضل ط��رق االستفادة من ناتج
ال �ث��روات ال�ح�ي��وان�ي��ة وال�س�م�ك�ي��ة ،تعلمنا
ك�ي��ف ن�ك��ون متألقني ري��اض�ي��ًا ،تعلمنا
احترام اآلخ��ر واح�ت��رام طقوسه الدينية
وع��ادات��ه وتقاليده العاقلة ،تعلمنا كيف
نعيش ون�ح��ب ال�ح�ي��اه امل�ح�ت��رم��ة .الحلم
ً
ليس مستحيال وقد يتحقق مع الزمن.
اخ�ت��م ألس��ال نفسي :ه��ل أن��ا ف��ي كامل
قواي العقلية ألكتب تفاصيل ذلك الحلم
املستحيل؟! فيتبادر إلى ذهني هل كان
أح��د م�ن��ا أو م�م��ن سبقونا ي�ت�ص��ور أن
ً
دوال عاشت حربني عامليتني في القرن
ال�ف��ائ��ت ،م�لاي�ين الضحايا وه��دم ك��ل ما
كان على األرض من حياة ،تعيش اآلن
ال��وح��دة أو االت�ح��اد م��ع اخ�ت�لاف شاسع
ف��ي ل�غ��ات�ه��ا وأج �ن��اس �ه��ا وم�ع�ت�ق��دات�ه��ا؟
الحلم كان خيارها.
واهلل وحده املوفق.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

لجنة الظواهر السلبية ..ال تتحرك إال باالنتقائية!

زعماء حراك ما يسمى بالظواهر السلبية ،الذين نجحوا
ف��ي ي��وم ديموقراطي أغبر ف��ي اخ�ت�لاق لجنة برملانية
ب�ه��ذا االس ��م وألول م��رة ب�ت��اري��خ ال�ك��وي��ت االج�ت�م��اع��ي
ُ
الناصع قبل أن نبتلى بتلك العقليات التي جاءت لنا من
خارج رحم التاريخ!
أغ�ل��ب ه��ؤالء ال��زع�م��اء مثل م��ا كتبت أك�ث��ر م��ن م��رة ال
يسمع لهم صوت اال بالتافه والهامشي من أمور ،مثل
م�ن��ع ال�خ�ي��م ال��رم�ض��ان�ي��ة املختلطة ،وال�ت�ش��دد ف��ي منع
االختالط في الجامعة ،ومنع جالل الدين الرومي (رحمه
اهلل) من الدخول في جنة اهلل األرضية (كويت الظواهر
ال�س�ل�ب�ي��ة)! ،واخ �ي �رًا ول�ي��س آخ �رًا منع حلقة ن�ق��اش أو
تجمع للصوفيني ..وهكذا دواليك ..لذلك صعقنا عندما
ل��م نسمع لهم ص��وت��ًا عاليًا أو هامسًا ألك�ب��ر ظاهرة

سلبية أصبحنا نراها في الكويت بالسنوات األخيرة،
وي�ق��وم بها ش�ب��اب املستقبل ال��ذي��ن سنعهد بكويتنا
الغالية ونودعها بأيديهم ،هؤالء الشباب وفي تصرفات
غير مقبولة ،أصبحوا يديرون انتخابات اتحاد الطلبة
(ال�ل��ي ال ت��ودي وال تجيب) بالنفس ال�ق�ب�ل��ي!! ..أي إن
أبناء قبيلة ما ال يصوتون إال الب��ن قبيلتهم ..ول��و لم
يتعد ذل��ك أن يكون ه��ذا األم��ر بينهم وب�ين أنفسهم ملا
استطاع أحد أو تجرأ بمحاسبتهم ..ولكنهم اصبحوا
يجهرون بذلك التعصب الجاهلي ،الذي نهى عنه ديننا
الحنيف ،وما جبلنا عليه في الكويت.
***
ون �ح��ن أب��دي �ن��ا اس �ت �غ��راب �ن��ا ل �س �ك��وت أب �ط��ال ال �ظ��واه��ر
السلبية ع��ن ه��ذه الظواهر الصارخة بسلبيتها فقط

ل�ت�ع��ري��ة م�ع�ظ��م أول �ئ��ك االب� �ط ��ال وأول��وي��ات �ه��م ال �ف��ارغ��ة
االنتقائية ،ألن�ن��ا نعلم أن�ه��م علموا بها ول��م ي��رف لهم
ج�ف��ن أو ي�خ�ف��ق ل�ه��م ق�ل��ب اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل�ي�ه��ا ..ول��ذل��ك
نهيب ب��اإلدارة الجامعية التي نرجو أال تكون مصابة
بأمراض معظم االدارات الحكومية والهيئات البرملانية،
ال�ت��ي ت��ؤم��ن ب��ال�ق��ول ال�س��ائ��د «ال أرى» «ال أس �م��ع» «ال
أت�ك�ل��م» ،ون��رج��و منها أن ت��وق��ع ع�ق��وب��ات على ك��ل من
ثبتت مشاركته بتلك املمارسة ،وذلك بموجب القوانني
واألوام ��ر الرسمية ال �ص��ادرة عنها ..وإذا ل��م تكن تلك
األوام��ر والزواجر موجودة فذلك ف��راغ تشريعي يجب
أن ي �م�لأ ب��امل �ن��اس��ب م ��ن أوام � ��ر وق ��وان�ي�ن ت�ح�ظ��ر تلك
املمارسات في املستقبل على االقل ،وحتى يعرف من
مارسها أنه جاء بمنكر ،سيعاقب إذا كرره في القادم

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

من أيام ،ونطمئن نحن على مستقبل أوالدنا وأحفادنا
اذا ما درسوا في جامعة الكويت.
كما نتمنى بهذه املناسبة أن يتشجع أعضاء مجلسنا
وي��واروا الثرى سيئة الذكر «لجنة ظواهرهم السلبية»
التي ال تتحرك إال باالنتقائية!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

هل يستطيع النهام
القيام بالتغيير؟

سلطان مساعد الجزاف
Sultan.Kw@yahoo.com

عبدالوهاب العوضي

ساهم
في التشريع
عبدالحميد علي عبدالمنعم
aa2monem@hotmail.com

اقترح أحد النواب املحترمني طالبًا من الحكومة عرض مشاريعها القانونية على
الجمهورعبر مواقعها االلكترونية ،خصوصًا موقع ادارة الفتوى والتشريع ،قبل أن
تحيله الى مجلس األمة ،في محاكاة لتجربة املجلس في موقعه االلكتروني عبر رابط
«ساهم في التشريع» .علما بأنه لم يصدر عن املجلس حتى اآلن ما يوضح جدوى
ه��ذا التوجه وع��وائ��ده وم��دى تجاوب الجمهور معه ،وم��دى استفادة لجان املجلس
املتخصصة منه عند تلقيها رأي الجمهور .بينما تقول تجربتي الشخصية إن
تزويد املجلس برأي املواطنني الكترونيا ال يتم التجاوب معه بمعنى اخطار مقدم
الرأي بقبوله أو رفضه أو دعوته ملناقشته اذا كان من الوجاهة بما يستدعي ذلك،
أو في الحد األدنى توجيه خطاب شكر رقيق يشعره باالمتنان ويحفزه كما يحفز
غيره على املشاركة كواجب وطني مهم.
لقد خطا مجلس األم��ة خطوة أكبر من ذل��ك منذ سنوات قليلة ماضية عندما كان
وال يزال يدعو عبر لجانه كل من يهمه األمر ملناقشة املشاريع القانونية املحالة اليه
واملقدمة من أعضائه سواء من ال��وزارات والهيئات الحكومية أو مؤسسات املجتمع
املدني .اال أن هذه الخطوة أيضا على غرار املشاركة االلكترونية ال تحظى بتجاوب
كبير ،وأت�ح��دث هنا ع��ن أك�ث��ر م��ن تجربة ش��ارك��ت فيها ممثال إلح��دى مؤسسات
املجتمع املدني ،وما يحدث هو استعراض اآلراء وتفنيدها ما بني املؤيدين واملعارضني
وابداء الرأي مبدئيا في قبولها أو رفضها أو تنقيحها ،وفي النهاية تعرض النسخة
املعتمدة من اللجنة البرملانية املختصة ملناقشتها واقرارها تحت قبة عبداهلل السالم
من دون أن ينعكس في مضمونها ما يفيد أي استفادة جوهرية من نتائج الحلقات
النقاشية التي أقيمت واالجتماعات الالحقة التي عقدت ،وكأن الهدف فقط كان مجرد
االستماع وتفريغ طاقات املتحمسني للتغيير ومن ينشدون األفضل.
ان ادارة الدراسات والبحوث التابعة لألمانة العامة للمجلس مدعوة الى مراجعة تجربة
«ساهم في التشريع» ،سواء في املساهمة من خالل املوقع اإللكتروني أو حضور
الحلقات النقاشية واالجتماعات الالحقة ذات الصلة من جهة حجم املشاركة ومدى
االستفادة منها وسبل االرتقاء بها لتحقيق مردود حقيقي أفضل يتجاوز العائد
االعالمي الذي يدعم الصورة االيجابية للمجلس لدى الجمهور.
ونعود الى مقترح النائب املحترم الذي يجب أن يحظى باالهتمام ،وأن يجد طريقه
للتفعيل بما نتوقع أن يسهم كثيرا ف��ي تكريس ح�ق��وق وواج �ب��ات امل��واط�ن��ة ،وأن
يستقطب خبرات متنوعة ويوفر الكثير من الجهد والوقت في ادارة عجلة التشريع
التي تعاني من مثالب عديدة ،سواء في ما يحال من الحكومة أو يبادر به النواب.

الشاطر صفقوا له
أو صفع األيادي
إيمان حيدر دشتي
Eman_ti@hotmail.com
@imandashti3

ب��وال يعقوبيان النائبة في املجلس النيابي اللبناني في فبراير املاضي
اّ
طلبت من الجمهور أل يصفق لها كلما تحدثت أو اعترضت أو فضحت
سرًا ،فالتصفيق تستحقه فقط بعد سنني من العمل واإلنجاز ،وعلى ما
يتحقق من أهداف أو ما ُينجز من أفعال.
التصفيق ق��د ي�ك��ون أح��د ال �ط��رق إلح ��داث ال�ض�ج��ة ب�ع�ي��دا ع��ن اس�ت�خ��دام
أحبالنا الصوتية ..فنرى بعض املسؤولني يطربون لسماع صفع األيادي
بعضها ببعض ملجرد كلمة رنانة ،وأحيانا َسمجة ألقاها وشريط قام
بقصه أو زيارة تفقدية ،أو واجب وظيفي من مئات الواجبات املعطلة أداة
من صميم عمله أو مشاهد مصورة وممنتجة بطريقة استعراضية تعلو
فيها أصوات التصفيق.
ُ
اتخذ التصفيق في املاضي إلب��داء اإلعجاب واالستحسان على مشاهد
مسرحية أو حفالت فنية ،فاملؤدون على املسرح يكونون بانتظار التفاعل
معهم ومعرفة رضا الجمهور من خالل التصفيق ..لكن يبدو أن بعض
امل�س��ؤول�ين استحسنوها وك��ذل��ك املتسلقون وامل�ن��اف�ق��ون استخدموها.
ولهؤالء نقول إنه حتى في الحفالت املوسيقية بدأ املوسيقيون بتقديم
معزوفاتهم من دون فواصل في ظل حالة الفتور التي أصابت الجماهير.
اعلموا أيها السادة أن جمهوركم أيضًا أصابه الفتور وما عادت تنطلي
عليه تلك العروض فقد خفت موازينكم.
هل سنحت لكم الفرصة بمشاهدة واستعراض اآلت��ي؟ قصص الفساد
التي يتحدث فيها الجميع وربما الفاسدون أنفسهم ،القرارات االنتقائية
التي في معظمها ردود أفعال من دون دراسة ،املناصب والترقيات التي في
ُ
معظمها تعبأ بشخص غير مناسب بفعل مرض مزمن اسمه الواسطة،
املباني واملشاريع الكونكريتية التي صرفت عليها املليارات لتولد بعيوب
خلقية وم��ن دون ق��وى تشغيلية ،بعض اللجان املشكلة إم��ا للدراسة أو
التحقيق بال ج��دوى وال طائل من ورائ�ه��ا ،أم مشكلة ال�ش��وارع املكسرة
واقتراب موسم األمطار والزحمة األزلية ...إلخ.
هل تراكم تستحقون صفع األيادي على كل هذا؟
حافظوا على مناقب رجاالت وسيدات الكويت الذين عملوا بإخالص ولم
ينحرفوا عن طريقهم املستقيم وأسسوا وبنوا وسلمونا األمانة ،حتى
تستحقوا ضجة حناجرنا وتصفيقنا.

هل يستطيع السيد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام
ال�ن�ه��ام أن ي�ق��ود عملية التغيير وع�م��ل م��ا ل��م يستطع
اآلخ��رون القيام به وأن يصنع تاريخا تذكره األجيال
القادمة؟ فالفريق عصام النهام شخصية عسكرية،
ومن خالل متابعتي لجهوده في ال��وزارة أثبت كفاءته
بجدارة في منصبه على الرغم من قصر فترة تسلمه
املنصب.
كلي أمل باهلل أوال ثم في هذا الشخص املخلص واملحب
لوطنه أن يضع ح�لا للقضية امل��روري��ة وال�ن�ق��ل ال�ع��ام،
ن�ظ��را ألهميتهما االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والبيئية
وملستقبل الكويت وأهلها ،وه��ذه الرسالة ليست فقط
ل �ك��ون��ه وك �ي�لا ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،وإن �م��ا أي �ض��ا ل�ك��ون��ه
م�س��ؤوال ف��ي ث�لاث جهات رسمية كلها تعنى بقطاع
امل��رور والنقل والطرق :األول��ى هي اإلدارة العامة املرور
ال �ت��ي ت�ق��ع ض�م��ن اخ �ت �ص��اص م�س��ؤول�ي��ات��ه امل �ب��اش��رة،
ث��ان�ي��ا رئ �ي��س امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل �ل �م��رور ،وث��ال �ث��ا لكونه
عضوا ممثال في الهيئة العامة للطرق والنقل البري،
فاملسؤولية تقع عليه أوال وآخرا.
ل��دي��ه ال�ف��رص��ة وامل�س��ؤول�ي��ة للتحرك ف��ي ه��ذه القضية
املهملة منذ سنوات طويلة .كما أن الطريق أمامه ليس
سهال ولكن ليس مستحيال ،وال املطلوب منه أن يدرس
ويبحث وي�ب��دأ م��ن الصفر وإن�م��ا إح�ي��اء خطة جاهزة
موجودة بني يديه ..فهناك إستراتيجية مرورية وطنية
متكاملة ( )2020-2010م��وج��ودة  -رب�م��ا ف��ي أدراج
املسؤولني في ال��وزارة  -بعضهم يعلم عنها والبعض
ُ
اآلخر ربما لم يسمع عنها ،حيث أعدت في سنة 2010
ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل�ك�ت��ب اإلن �م��ائ��ي ال�ت��اب��ع ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
ُ
وأقيمت لها عدة ورش من قبل خبراء دوليني لكيفية
تنفيذ الخطة والتدريب عليها ،ولكن مع األس��ف هذه
الخطة لم تر النور على الرغم من ص��دور  10ق��رارات
من مجلس الوزراء مع لجان وزارية تحث على تنفيذها،
وتوجت بمرسوم أميري وقانون بإنشاء هيئة الطرق.
وع��ن ه��ذه ال�خ�ط��ة ،ه�ن��اك شخصيتان م�م�ي��زت��ان فقط
يمكنك االستفادة واالعتماد عليهما ملعرفة تفاصيلها،
ه�م��ا ال �ف��ري��ق م .ع�ب��دال�ف�ت��اح ال �ع �ل��ي ،وال� �ل ��واء م .ن��اص��ر
العنزي مدير اإلستراتيجية السابق ..هذان املخلصان
كادت اإلستراتيجية أن ترى النور في عهدهما ،ولكن
مع األسف سنة الحياة كانت أقوى منهما ،حيث تركا
الخدمة قبل والدتها.
الطرق اليوم أصبحت غاية في السوء واستمرار األزمة
املرورية وغياب النقل العام على هذا النحو دون عالج
ج��ذري أم��ر خطيرعلى البلد وامل��واط�ن�ين .واالس�ت�م��رار
على هذا الوضع لن يخدم الخطة التنموية ،وال مكانة
الكويت االقتصادية ،وال تصنيفها ال��دول��ي ،وال حياة
الناس اليومية.
الدستور الكويتي– (املادة :)26
«ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة خ��دم��ة وط�ن�ي��ة ت �ن��اط بالقائمني
بها .ويستهدف موظفو ال��دول��ة ف��ي أداء وظائفهم
املصلحة العامة».

التتان ..و«اإللكترونية» القاتلة
ُ
التبغ نبتة م��ن الفصيلة الباذنجانية ،ت ��زرع ب�ه��دف جني أوراق�ه��ا
واستعمالها في السجائر والسيجار والنشوق واملضاغة .ويعود
أص��ل التسمية العلمية «ن�ي�ك��وت�ي��ان��ا» ال��ى ال�س�ف�ي��ر ال�ف��رن�س��ي في
البرتغال جان النيكوت ،ومن االسم العلمي جاء وصف النيكوتني.
ويعود تاريخ زراعة التبغ إلى  500سنة ،ولكنه ازدهر بعد اكتشاف
القارة األميركية ،حيث استخدمها السكان األصليون في طقوسهم
ً
الدينية باعتبارها مسكنا لألوجاع .ومع حلول عام  1600تحول
التبغ الى منتج مطلوب واستخدم في بعض أج��زاء أوروب��ا كشكل
من أشكال العملة.
ّ
ومرت تجارة التبغ بعدة مراحل في ظل السلطنة العثمانية ،الى ان
ُ
تم حظرها في ع��ام  1633بقرار من السلطان م��راد الرابع وحكم
على مستخدميها باملوت .بعد موته ،أعاد خليفته السلطان إبراهيم
تشريعها ،ولكنه ف��رض الضرائب على تجارتها ،مما ساهم في
نشرها في أرجاء املنطقة.
ف��ي الكويت انتشر التنت ع��ن طريق عائلة حجي حبيب التتان أو

ال�ظ��اه��ر ال ��ذي ك��ان يجلبه م��ن ال�ي�م��ن ويعلبه بعلب ح��دي��د رفيعة،
وي��وزع��ه كوكيل للتبغ ف��ي ال�ك��وي��ت ،وك��ان��ت وكالته م��وج��ودة قبالة
سوق الغربللي وأزيلت منذ سنوات قليلة ،وتعتبر أول عائلة أطلق
عليها عائلة التتان.
وقد تطورت عملية استخدام السيجارة من «اللف ،الغليون ،باكيت
السجائر ..إلخ» ،وأشهرها قديما سجائر «اللف» و«القدو» ،وظهرت
بعدها الشيشة بأشكالها املنوعة «معسل ،نكهة التفاح ،الفراولة..
إلخ».
وي �ع��ادل رأس الشيشة  100س�ي�ج��ارة ،كما ت��ذك��ر بعض امل�ق��االت
العلمية ال�ي��اب��ان�ي��ة ،وأن ت��دخ�ين  100س�ي�ج��ارة ي��ؤث��ر ف��ي االن�س��ان
كتأثير الحشيشة.
وم ��ع ال �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي أي �ض��ًا ،ت �ط��ورت ال�س�ي�ج��ارة
فأصبحت الكترونية وتم استبدال مواد كيميائية صناعية سائلة
بالتنت الطبيعي ،يتفاعل بعضها مع بعض بجهاز صغير لتنتج
دخانا برائحة ونكهات مختلفة.

صالح محمد بوشهري
S6666b@hotmail.com

هذه الشيشة االلكترونية ظاهرها صحي وباطنها تلوث كيميائي،
وب�ع��د ان�ت�ش��ار م�ض��اره��ا ،نطلب م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية أن تتخذ
اج ��راءات اح�ت��رازي��ة ،وأن تتضافر جهود ك��ل م��ن وزارات التجارة،
ال�ص�ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة ،اض��اف��ة ال��ى ال�ج�م��ارك وه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،ملواجهة
أضرارها على شبابنا؛ ما دام ثبت عدم صالحيتها لالستخدام،
ولضررها على صحة وسالمة البدن ،مع تحذير جهات خارجية
من اضرار استخدام الشيشة االلكترونية ،التي تصل الى تسجيل
ح��االت وف��اة وغيبوبة واعياء شديد ،اضافة الى الضرر الناتج من
التماس الكهربائي ،وحاالت االنفجار والحريق في أوضاع مختلفة

والشواهد كثيرة.
اع��راض متكررة يعاني منها شباب العالم وبشكل متزايد ،لكننا
نجهل مدى صحتها ،ما يدعونا الى ان نتوجه الى الجهات املعنية
للتأكد من هذه التحذيرات ومواجهة أضرارها بتوعية الشباب أو
منعها.
كانسان ومواطن وك��أب لديه ابناء ،سؤالي اوجهه ل��وزارة الصحة،
وزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة :ما هي االج��راءات التي اتخذت
من قبلكم؟ وهل تم تشكيل لجان لدراسة املوضوع والحالة؟ يجب
ع��دم اهمال امل��وض��وع ،ورؤي�ت��ه بحجمه الطبيعي ،من دون محاباة
ألصحاب الوكاالت التجارية ،فاذا كانت الشيشة االلكترونية تشكل
خطرا على صحة االنسان ،فيجب منعها والعكس صحيح ،فصحة
أبنائنا أهم وأغلى .وأال نواجهها كما واجهنا علب السجائر ،التي
كتب عليها تحذير بأن التدخني سبب رئيسي للسرطان وأمراض
الرئة ،وكل ما قامت به الجهات الرسمية هو زي��ادة الضريبة على
الدخان والتبغ ومنتجاتهما.
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على وقع المخاوف من «مجزرة يرتكبها مهووس»

الشرطة لمشاهدي «الجوكر»:
ممنوع األقنعة وطالء الوجه
محمد مراح

ب �ع��د ج� ��دل ك �ب �ي��ر ث� ��ار ح� ��ول ه� ��ذا ال �ف �ي �ل��م ،ه ��ا هو
«الجوكر» يعرض في صاالت السينما األميركية.
فرغم التحذيرات التي أطلقتها وكالة األمن القومي
 FBIوال �ج �ي��ش األم �ي��رك��ي م��ن ح ��دوث إط�ل�اق ن��ار
جماعي مع بدء عرض الفيلم في صاالت السينما.
لكن «أحببنا أم كرهنا فالفيلم ق��د ع��رض ..وهو
فريد من نوعه» ،وفق الوصف الذي كتبته املحللة
 Tasha Robinsonعبر مجلة  the vergeاملتخصصة.
والفيلم الذي فاز بجائزة األسد الذهبي في مهرجان
فينيسيا السينمائي لهذا العام ،ووقف الجمهور
ليصفق له أكثر من  8دقائق .تعرض لحملة هجوم
شديدة في الواليات املتحدة األميركية ،وقد اتهمه
نقاد بأنه ي��روج للعنف ونشر الفوضى ،وح��ذرت
جهات عدة من مغبة أن يقلد الشباب شخصيات
هذا الفيلم أو يتأثروا بها.

منع األقنعة
ومنعت دور العرض ارتداء األقنعة خالل الدخول
لقاعات السينما ،كما منعت طالء الوجه ،تماشيا
مع تحذيرات الشرطة ،خوفًا من ح��دوث عمليات

إط�ل�اق ن��ار مثل تلك ال�ت��ي وق�ع��ت قبل  7س�ن��وات،
حني قتل  12شخصا ُ
وجرح  70في مدينة أورورا
بوالية كولورادو األميركية ،عندما فتح رجل النار
على الحضور أثناء عرض فيلم أبدع فيه املممثل
في شخصية «الجوكر».

أرقام متوقعة

أداء ً
ومن املتوقع أن يحقق فيلم ً Joker
جيدا جدًا،
وق��د يكسر أرق��ام��ًا قياسية كبيرة ف��ي ع��ال��م أف�لام
ه��ول �ي��وود ،ح�ي��ث بلغت امل�ب�ي�ع��ات امل�ت��وق�ع��ة نحو
 101مليون دوالر ف��ي ب��داي��ة أس�ب��وع ال�ع��رض في
ً
أميركا الشمالية ،وفقا لشركة .Box Office Pro
وتقول املحللة  Anousha Sakouiعبر «بلومبيرغ»:
ه��ذا م��ن ش��أن��ه أن ي�ض��ع الفيلم ف��ي ق��ائ�م��ة أفضل
ً
خمسة أف�ل�ام ف��ي سلسلة  ،DC Comicsمتجاوزا
بذلك  ،League Justiceالذي افتتح بمبلغ  93مليون
دوالر ،وسجل رقمًا قياسيًا لشهر أكتوبر.
ً
وسيضاف نجاح فيلم  Jokerأيضا إلى النجاحات
األخيرة لشركة  ،Warner Brosبما في ذلك فيلما
 Shazamو  ،Aquamanال �ل��ذان جمعا  1.15مليار
دوالر من مبيعات التذاكر في جميع أنحاء العالم
هذا العام.

صعب العالج ..يسبب للمريض الغثيان وحاالت إغماء مفاجئة

مرض «مانير»ُ ..يغ ِّيب عبدالمجيد عن موسم الرياض
حافظ الشمري
ت� � ��رددت م �ع �ل��وم��ات ع ��ن غ �ي��اب وش�ي��ك
ل�ل�ف�ن��ان ال �س �ع��ودي ع�ب��دامل�ج�ي��د ع�ب��داهلل
عن حفالت موسم الرياض التي ستقام
ف��ي منتصف ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،بسبب
عارض صحي.
وي��أت��ي ذل��ك ف��ي ظ��ل معاناة ع�ب��داهلل من
مرض االلتهاب في األذن الداخلية وهو
م��ا يسمى ب�م��رض «م��ان�ي��ر» وامل �ع��روف
ب �ص �ع��وب��ة ع�ل�اج ��ه ،وي �س �ب��ب ال �غ �ث �ي��ان
للمريض وربما أحيانا يؤدي إلى حاالت
إغماء.
وت ��داول م�غ��ردون عبر م��واق��ع التواصل
االج �ت �م��اع��ي خ �ب��ر غ �ي��اب ع� �ب ��داهلل عن
م��وس��م ح �ف�ل�ات ال ��ري ��اض ،ف�ي�م��ا تمنى
له العديد من زمالئه املطربني الصحة،
وال� � � �ع � � ��ودة ل� �ل� �م� �ج ��ال م � � �ج� � ��ددا ،ب �ي �ن �ه��م
ال�ف�ن��ان راش��د امل��اج��د ال��ذي نشر مقطع

راشد الماجد
يدعو له بالشفاء
العاجل

وصفات طبيعية للتخلص
من ارتفاع ضغط الدم
التمارين الرياضية الخفيفة في األسبوع لها فائدة
كبيرة على القلب.
وأش��ار املختص في أم��راض القلب وضغط ال��دم إلى
أن األشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم عادة
ما يزيد وزنهم ،مضيفا أن التخلص من الوزن الزائد
يساعد في خفض ضغط الدم.
ودعا كرامر إلى االمتناع عن امللح وتعويضه بالتوابل،
واستهالك الخضر والغالل ومشتقات الحليب غير
الدسمة وعصير الشمندر والثوم والزعرور.

سكورسيزي:
أفالم «الخارقين» ليست سينما

مارتن سكورسيزي

اع�ت�ب��ر امل �خ��رج م��ارت��ن س �ك��ورس �ي��زي ،ال �ح��ائ��ز ج��ائ��زة
أوسكار ،أن األفالم التي تتناول قصص أبطال خارقني،
مثل التي تنتجها استوديوهات مارفل« ،ليست سينما».
وق��ال امل �خ��رج ملجلة «إم �ب��اي��ر» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ع��ن أف�لام
«م��ارف��ل»« :ال أش��اه��ده��ا .ح��اول��ت ذل��ك لكنني وج��دت
أنها ليست أفالما سينمائية».
وأض ��اف س�ك��ورس�ي��زي ال�ب��ال��غ  76ع��ام��ا ،وال ��ذي أطلق
أخيرا فيلم «ذي آيريشمان»« ،بصراحة أراه��ا ،بغض

¶ الفيلم
يعرض في
صاالت السينما
األميركية

¶ توقعات
بأن تحطم
اإليرادات أرقاماً
قياسية

دراسة للحوامل:

تناولي المأكوالت
البحرية يوم ًيا
والء حافظ

فيديو عبر حسابه ف��ي «ت��وي�ت��ر» بهذا
الخصوص ،مطمئنا الجميع على صحة
عبداهلل.
وق� � ��ال امل ��اج ��د ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين :أن � ��ا ع�ل��ى
ت ��واص ��ل م ��ع أب� ��و ع� �ب ��داهلل ،وال �ح �م��د هلل
صحته بخير وي�ح�ت��اج إل��ى القليل من
ال �ع�لاج ،وإن ش��اء اهلل ي�ع��ود أف�ض��ل من
األول.

كشف املستشفى الجامعي بأملانيا «مانهايم» عن
طريقة عالج طبيعية تساعد في التخلص من ارتفاع
ض �غ��ط ال � ��دم .وذك � ��رت ب��واب��ة Медикфорум
نقال عن مدير املستشفى الجامعي ورئيس رابطة
«ضغط الدم» ،بيرنهارد كرامر ،أن اتباع نظام حياة
سليم كفيل بمكافحة ارت �ف��اع ضغط ال ��دم ،وكذلك
يساعد الذين يعانون ضغط الدم في التقليل بدرجة
كبيرة من كمية األدوية التي يتم تناولها.
ك�م��ا أوض ��ح م��دي��ر امل�س�ت�ش�ف��ى أن  150دق�ي�ق��ة من

!

ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ج�ه��د امل �ب��ذول فيها أق ��رب إل��ى امل�ت�ن��زه��ات
الترفيهية».
وتابع «ليست السينما التي يحاول من خاللها أشخاص
نقل تجارب نفسية وعاطفية إلى أشخاص آخرين».
وق��د أث��ارت تعليقات امل�خ��رج ،ال��ذي صنع أف�لام��ا باتت
م��ن ك�لاس�ي�ك�ي��ات ال�س�ي�ن�م��ا ،م �ث��ل «ت��اك �س��ي دراي �ف��ر»
و«راي�ج�ي�ن��غ ب��ول» و«ك��اس�ي�ن��و» ،ص��دم��ة ف��ي ه��ول�ي��وود،
حيث تحظى تلك األعمال بشعبية كبيرة( .أ ف ب)

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دراس��ة أف��ادت بأن
األم �ه��ات ال�لائ��ي ي�ك�ث��رن م��ن ت�ن��اول امل��أك��والت ال�ب�ح��ري��ة أث�ن��اء
ف�ت��رة ال�ح�م��ل ،أق��ل ع��رض��ة إلن�ج��اب أط�ف��ال ي�ع��ان��ون اض�ط��راب
ف��رط ال �ح��رك��ة امل �ص��اح��ب الض �ط��راب ن�ق��ص االن �ت �ب��اه أو كما
ُيعرف بـ «تشتت االنتباه» .ADHD
ف�ق��د ق��ام ال�ف��ري��ق ال�ب�ح�ث��ي ل�ه��ذه ال��دراس��ة ف��ي م�ع�ه��د برشلونة
للصحة العاملية ،باختيار عينة مكونة من  1641من األمهات
واألط �ف��ال ل��دراس��ة استهالكهم أن��واع��ا مختلفة م��ن امل��أك��والت
البحرية.
وتبني أن األطفال الذين يبلغون من العمر ثمانية أعوام ألمهات
ت �ن��اول��ن أرب ��ع وج �ب��ات م��ن األس �م��اك أس �ب��وع� ً�ي��ا ح�ق�ق��وا ن�ت��ائ��ج
أفضل بنسبة  16%عندما خضعوا الختبارات فترة االنتباه.
كما حقق الصغار دون الثمانية أع��وام ألمهات تناولن وجبة
ً
يوميا نتائج أفضل بنسبة  ،24%مقارنة بأولئك
من السمك
ال��ذي��ن تناولت أمهاتهم وجبة واح��دة ف��ي األس�ب��وع عند إج��راء
االختبار نفسه.
وك��ذل��ك أظ �ه��رت ال �ن �ت��ائ��ج أن خ �ط��ر اإلص��اب��ة ب��اض �ط��راب ف��رط
ً
الحركة وتشتت االنتباه قد انخفض أيضا بنسبة تصل إلى
 16%لدى األطفال أنفسهم.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج أع�ل��ى ع�ن��د األط �ف��ال ال��ذي��ن
تفضل أمهاتهم تناول األسماك الزيتية -كالسلمون واملاكريل-
أو األسماك الخالية من الدهن -كسمك القد وسمك الحدوق-
وذلك مقارنة باألمهات الالئي يتناولن سمك التونة املعلبة أو
املحار.
وأش� ��ار د .ج� ��وردي ج�ي�ل�ف�ي��ز ،ق��ائ��د ال �ف��ري��ق ال �ب �ح �ث��ي ،إل ��ى أن
الستهالك املأكوالت البحرية خالل األشهر الثالثة األولى من
الحمل تأثيرا أكبر في انتباه الطفل ونمو عقله.
وع�ل�ي��ه ،ت�ع�ت�ب��ر األس �م��اك ال��زي�ت�ي��ة م��ن ال��وج�ب��ات األك �ث��ر ف��ائ��دة،
وال�ت��ي ي�ج��ب أن ت�ح��رص األم ع�ل��ى ت�ن��اول�ه��ا ب�ك�ث��رة أث�ن��اء فترة
الحمل ،ألن�ه��ا م�ص��ادر غنية الث�ن�ين م��ن فيتامينات أوميغا-3
وه �م��ا  Epaو Dhaال �ت��ي ت �س��اع��د ف��ي ن �م��و ال �ج �ن�ين وت�ك��وي�ن��ه،
خصوصا الدماغ واألعصاب.
الالفت لالنتباه ،أن نتائج ال��دراس��ة السابقة ج��اءت متعارضة
مع النصائح واإلرشادات التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة  NHSل�ل�ن�س��اء ال �ح��وام��ل؛ وال�ت��ي
ت�ف�ي��د ب �ض��رورة ع��دم ت �ن��اول أك �ث��ر م��ن وج�ب�ت�ين م��ن األس �م��اك
ً
أسبوعيا ،ألنها يمكن
الزيتية– كأسماك السلمون واملاكريل-
أن تحتوي على ملوثات مثل الديوكسينات وثنائي الفينيل
متعدد الكلور .PCBs
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ثقافة

العنصر النسائي في التأليف واإلخراج الدرامي نقل بعض همومها

تسطح قضايا المرأة!
ّ
كاتبات :الدراما المحلية
ّ
كوميدية وحوارات هشة ال تحمل أي عمق
أو هدف.

حافظ الشمري

أُطر محدودة

تلعب الدراما التلفزيونية دورا محوريا ومؤثرا في تسليط
الضوء على القضايا االجتماعية من نواح مختلفة،
وتكتسب أهمية بالنسبة إلى المتلقي في تلمس
وطرح معالجات لعدد منها .فهل توافر األمر نفسه
في ما يتعلق بقضايا المرأة؟ هل قدمت بصورة تكشف
مالبساتها االجتماعية والثقافية بعمق أم قامت
بتسطيحها من خالل التركيز على قضايا هامشية أو إبراز
بعض السلبيات؟ عن هذه التساؤالت كان استطالع آراء
مجموعة من كاتبات الدراما المحلية.
ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ت �ت �ح��دث د .ن ��وري ��ة ال ��روم ��ي،
أس� �ت ��اذة ال �ن �ق��د األدب � ��ي ال �ح��دي��ث ب�ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت ،وع �ض��وة ل�ج�ن��ة ال��رق��اب��ة ل�لأع�م��ال
ال� ��درام � �ي� ��ة ف� ��ي وزارة اإلع� �ل� ��ام ف �ت �ق ��ول:
ال� �ن ��ص ال � ��درام � ��ي ي �ع �ك��س ث� �ق ��اف ��ة ك��ات �ب��ه،
ف�ك�ل�م��ا ع�ل��ت ث�ق��اف�ت��ه ع�لا م�س�ت��وى ط��رح��ه
ف ��ي م �ع��ال �ج��ات م �ص �ي��ري��ة ت �ه ��م امل �ج �ت �م��ع
ب � �ص� ��ورة خ ��اص ��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة ب� �ص ��ورة
عامة ،ولتدني مستوى التعليم وانحسار
ال�ث�ق��اف��ة اخ�ت�ف��ى ال�ك��ات��ب ال��درام��ي امل�ث�ق��ف،
وتسطح طرحه للقضايا في ما يكتب من
مسلسالت ،إال فيما ندر ،لهذا ال جدية في
مسلسالت بعض الكتاب ،ولوحظ تكرار
موضوعاتها ،ونسخ بعضهم مسلسالت
أو قصصا سابقة لغيرهم ،أو تقليدا أو
م�ط��اب�ق��ة م��وض��وع��ات أف�ل�ام ق��دي�م��ة ل�ن��درة
القضايا املطروحة.

نصوص خالية من العاطفة
وت �ض �ي ��ف ال� ��روم� ��ي «ال�ل��اف� ��ت ل �ل �ن �ظ��ر ف��ي
اآلون��ة االخ�ي��رة تركيز بعض الكتاب على
التقليل م��ن مكانة امل��رأة؛ األم أو ال�ج��دة أو
الزوجة أو االخت أو البنت أوغيرهن ،حيث
ت��م ت�ه�م�ي��ش م�ث��ال�ي�ت�ه��ا ودوره � ��ا االس ��ري
ال� �ت ��رب ��وي ،وت �ظ �ه��ره��ا ب �ع��ض ال �ن �ص��وص
خ��ال �ي��ة م ��ن ال �ع��اط �ف��ة أو االن ��وث ��ة ،ت�ت�ح��دث
بنبرة عالية وص��راخ ح��اد وب��أل�ف��اظ نابية

في بعض االحيان».
وتكمل ال��روم��ي حديثها فتقول إن بعض
امل� �س� �ل� �س�ل�ات ت �ظ �ه��ر س � �ي� ��ادة امل� � ��ال ع �ل��ى
ال �ج��و االس � ��ري وع� ��دم اح� �ت ��رام امل � ��رأة األم
وت�ض�ح�ي��ات�ه��ا ،واالس �ت �ي�لاء ع�ل��ى م��ا تملك
عبر تدني لغة الحوار الدرامي ،كما تظهر
ب�ع��ض ال�ن�ص��وص ص��ورة امل ��رأة املتسلطة
ذات النبرة العالية واملتعالية على االبناء
والخدم ،الفتة إلى أن مثل هذه النصوص
تجسد االجحاف بحقها والغنب في رسم
ص��ورت�ه��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ال �ت��ي ت�م�ث�ل�ه��ا بعض
ال�ن�ص��وص ال�ج�ي��دة ال�ن��ادرة ال�ت��ي ال تشكل
ظ��واه��ر ف��ي ال �ع �م��ل ال ��درام ��ي ف��ي ال �ك��وي��ت،
ب ��ال� �ت ��ال ��ي ض� ��اع� ��ت ف � ��ي خ� �ض ��م ال� �س� �ي ��ول
الجارفة التي ترسم صورا سلبية لحقيقة
املرأة وتاريخها املشرف في الكويت.

لقطة من مسلسل جمان

وتربية األبناء وغيرها من املشكالت».
وت�ش�ي��ر ال��دوي �س��ان إل��ى أن��ه ع�ل��ى ال�ج��ان��ب
اآلخ� ��ر ه �ن��اك ك �ت��اب ق�ص�ص�ه��م س�ط�ح�ي��ة،

والسيناريو ضعيف ،تستخدم فيه املرأة
كعامل ج��ذب ،أي ش��يء مل��لء ف��راغ ثالثني
حلقة ،وال�ه��دف ه��و ال��رب��ح امل��ادي السريع،

ف�ي�ن�ت��ج ع��ن ذل��ك ق�ص��ص ت��اف�ه��ة وم �ك��ررة،
غ ��اي� �ت� �ه ��ا ل� �ف ��ت االن � �ت � �ب� ��اه وزي� � � � ��ادة ن �س �ب��ة
املتابعة عن طريق افتعال عراك أو مواقف

ضوء جديد

التعميم يظلم
من جهتها ،تقول الكاتبة أنفال الدويسان
«ال نستطيع الجزم بهذا الخصوص سواء
ب��اإلي�ج��اب أو ال�ن�ف��ي ،ألن التعميم سيظلم
الكثير م��ن األع�م��ال ال��درام�ي��ة الجيدة التي
ّ
اجتهد فيها الكتاب من أجل طرح قضايا
م �ه �م��ة ،ت�ل�ام��س م �ش �ك�لات امل � ��رأة ،خ��اص��ة
ف��ي م��ا يتعلق ب�ق�ض��اي��ا ال �ط�لاق وامل�ح��اك��م
وح � �ض� ��ان� ��ة األط � � �ف� � ��ال ،واالع� � �ت� � �م � ��اد ع �ل��ى
ال �خ��ادم��ة وم �ح��اول��ة ال�ت��وف�ي��ق ب�ين ال��وظ�ي�ف��ه

وترى الكاتبة مريم نصير أنه على الرغم من
أن املرأة واجهت صعوبة في أن تجد نماذج
مشابهة لها بشكل دقيق في ال��درام��ا ،فإن
التحسن ملحوظ في الطرح خالل السنوات
األخ � � �ي� � ��رة ،خ� �ص ��وص ��ًا ب� ��وج� ��ود ال �ع �ن �ص��ر
النسائي في مجال الكتابة واإلخ��راج اللذين
ن�ج�ح��ا ف��ي ح�م��ل ه �م��وم امل� ��رأة ون�ق�ل�ه��ا من
الواقع إلى ال��ورق ثم إلى الشاشة ،وإبعادها
عن الصورة النمطية بكونها تابعة للرجل،
وأع�ت�ق��د أن��ه ي��رج��ع ل�لاع�ت�ق��ادات وال�ت��روي��ض
ال��ذي يقوم به املجتمع تجاه امل��رأة بوضعها
ف��ي أط��ر م �ح��دودة ،وسيطرة مثلث الشرف
وال� ��زوج واألب� �ن ��اء ،ف��أص�ب�ح��ت ت�ل��ك ال �ص��ورة
مسيطرة ومنعكسة على الدراما الخليجية
تحديدًا.
وتضيف نصير «لكن يجب اإلشادة والتذكير
بأن الدراما الكويتية كسرت تلك القوالب منذ
ال�س�ب�ع�ي�ن��ات وال�ث�م��ان�ي�ن��ات ب��وض�ع�ه��ا امل ��رأة
سيدة العمل الدرامي وتسمية األعمال باسم
الشخصية النسائية ،ورسمها كشخصيات
قوية مسيطرة ذات كلمة مسموعة ،وحتى
وقتنا الحالي هناك نماذج كثيرة لألعمال
التي أبعدت املرأة عن التشويه والتبعية ،على
سبيل املثال مسلسل «أجندة» ال��ذي قدمته
ف ��ي رم �ض ��ان امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث ن ��رى ن �م��اذج
نسائية صلبة وال تسعى إال للنجاح.

مريم نصير

انفال الدويسان

ك ّرست كتاباتها للدفاع عن المرأة

نورية الرومي

وت��وض��ح الكاتبة علياء الكاظمي رأي�ه��ا في
ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ق��ائ�ل��ة «ش�خ�ص�ي��ًا م��ن خ�لال
تجربتي ف��ي الكتابة ال��درام �ي��ة ،وم��ن خالل
متابعتي لتجارب ال��زم�لاء ،أج��د أن ال��درام��ا
حاليًا تركز بشكل كبير على قضايا املرأة،
ح�ي��ث ي�ت��م تسليط ال �ض��وء ع�ل��ى معاناتها
وم�ش�ك�لات�ه��ا ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وأص �ب��ح ل�ل�م��رأة
ص��وت م�س�م��وع ،ول��م ت�ع��د مهضومة الحق
كالسابق ،ولقد اسهمت الدراما في دعمها
نفسيًا ومعنويًا».

محمد بن راشد يفاجئ البرنامج

نسخة موقعة من «قصتي»
ألبطال «تحدي القراءة»

روائية أيرلندية تفضح بشاعة
«بوكو حرام»
سليمة لبال

أصبحت الروائية االيرلندية إدنا أوبريان متحدثة باسم الفتيات النيجيريات ،اللواتي
اختطفهن ارهابيو «بوكو حرام» في  ،2014بعد ان اصدرت أخيرا رواية تروي تفاصيل
عذاباتهن ،تحت عنوان «فتاة».
في الرابع عشر من أبريل  ،2014كان الجو دافئا ورطبا ،حني
اقتحم مسلحون ،املرقد الذي كانت تنام فيه هؤالء الفتيات .لقد
ك��ان االره��اب�ي��ون يبحثون عن اطفال وبنزين واسمنت وقطع
غيار وأي شيء ،لكنهم لم يعثروا على شيء وه��ؤالء الفتيات
لم يساعدنهم.
فجأة ع�لا ص��وت اح��ده��م «ايتها الفتيات ،ه��ذا ممكن ،سنبيع
الجميالت لنحصل على املال والبقية سيصبحن عبدات».
اق�ت��اد االره��اب�ي��ون ال�ف�ت�ي��ات ،ث��م نقلوهن عبر ش��اح�ن��ات ..وقع
ه��ذا املشهد ف��ي ناحية شيبوك ف��ي نيجيريا ،حيث اختطف
جهاديون  276طالبة ،ما اثار موجة استنكار وادانة دولية.
دف�ع��ت ه��ذه ال �ح��ادث��ة ،ال��روائ �ي��ة االي��رل�ن��دي��ة ذات ال� �ـ 88ع��ام��ا ال��ى
تسليط امل��زي��د م��ن ال�ض��وء على حيثياتها م��ن خ�لال روايتها
ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي ت �س��رد ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا م��ري��م .وم��ري��م شخصية
اف�ت��راض�ي��ة ،اخترعتها ال��روائ �ي��ة ،لكنها تتحدث ب��اس��م ه��ؤالء
الضحايا ..،إنها باختصار صوتهن وصرختهن التي تحاول
الكاتبة نقلها وإسماعها في كل مكان من العالم.
«ك�ن��ت ف�ت��اة ف��ي ال�س��اب��ق ..واآلن ان�ت�ه��ى ك��ل ش��يء ..رائحتي
ك��ري�ه��ة وج �س��دي م�خ�ض��ب ب��ال��دم��اء ،ام ��ا ت �ن��ورت��ي ف�م�م��زق��ة
واحشائي استحالت مستنقعا» ..منذ بداية ّالجمل االول��ى
م��ن ال��رواي��ة ،نشعر بجسامة ال�ك��ارث��ة ال�ت��ي ح��ل��ت بالفتيات.
وتواصل مريم سرد تفاصيل الرحلة في الغابة واملعسكر،
وأول واقعة اغتصاب وبدايات التعذيب ..فهذه الشابة قطع
ل�س��ان�ه��ا وت �ل��ك ج �ل��دت ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال� �ج�ل�ادون ي�ت�س��ام��رون
ويتبادلون الضحكات.

حاجتها للتحكم اك�ث��ر ف��ي نفسها ،م��ن ش��دة ال�ف��وض��ى التي
عصفت بذاكرتها.
في الصفحة  57من الرواية التي تقع في  248صفحة ،تتزوج
م��ري��م ب�م�ح�م��ود ث��م ت�ن�ج��ب ط�ف�ل��ة وب �ع��ده��ا ب�ف�ت��رة تتمكن من
ال�ه��روب م��ع طفلتها وصديقتها ب��وك��ي ،خ�لال هجمة قادتها
القوات الجوية النيجيرية ..لم يكن الهروب سهال ،بل تضمن
ايضا وقائع مأساوية.

شرسة في الثامنة والثمانني

إدنا أوبريان

تروي مريم كذلك قصصا من البيت االزرق الذي كانت تعرض
فيه الفتيات للبيع ،وبينما ت��روي ذك��ري��ات�ه��ا وتسترجع تلك
الصور املؤملة واالحالم املوؤودة ،يستطيع القارئ ان يستشعر

من يعرف حياة إدنا اوبريان وكتبها ،لن يستغرب شراستها
وحرصها على الدفاع عن املرأة حتى وهي في الثامنة والثمانني
من عمرها .لم تتوقف هذه السيدة عن الكتابة منذ أن اصدرت
اول رواي��ة لها ف��ي  1960تحت ع�ن��وان «فتيات ال��ري��ف» ،وهي
الرواية التي فجرت فضيحة في ايرلندا بعد ان كشفت متاعب
ص��دي�ق�ت�ين ت�ت��وق��ان لالستقاللية ف��ي ب�ل��د ك��ان يسيطر عليه
التقشف ،ما دفع السلطات حينها الى منع تداولها.
دفعت الظروف إدنا الى الطالق واالنتقال للعيش في لندن ،حيث
أقسمت بأال تكون سوى أم وكاتبة .وهكذا توالت إصداراتها
م�ث��ل رواي� ��ة «ال �ك��راس��ي ال �ح �م��راء ال �ص �غ �ي��رة» و«ج ��رائ ��م إب ��ادة
البوسنة»ـ التي تعد ،وفق مجلة لوموند ،احدى افضل الروايات
التي صدرت في عام  .2016وهذه السنة ،واصلت إدنا رحالتها
وانتقلت ال��ى نيجيريا ،حيث التقت ع��ددا م��ن ال�ش�ه��ود الذين
عاشوا لحظات الرعب ،وناجيات روين لها املأساة التي عشنها
في تلك الفترة ،ما اثمر رواية «فتاة».

معزوفات دوغان التركية ..من الشرق والغرب
ان �ط �ل��ق امل��وس��م ال �ث �ق��اف��ي ف��ي امل �ع �ه��د ال�ع��ال��ي
ل �ل �ف �ن��ون امل��وس �ي �ق �ي��ة ،وذل� � ��ك ب ��إق ��ام ��ة ح�ف��ل
موسيقي لعازف آلة القانون التركي الشهير
اي�ت��اش دوغ��ان ،بمشاركة أس�ت��اذ املوسيقى
ف��ي املعهد د .بسام البلوشي ،وأق�ي��م الحفل
على خشبة مسرح الفنان الراحل أحمد باقر،
بحضور العميد د .رشيد البغيلي ،وعدد من
الشخصيات األكاديمية والطلبة ،وقدم دوغان
والبلوشي مزيجا من املختارات املوسيقية
املتنوعة في العزف املنفرد والثنائي على آلة
القانون ،وسط تفاعل الحضور وانسجامهم.
ق ��دم دوغ � ��ان اس �ت �ع��راض��ا م��وس�ي�ق�ي��ا اب ��رز
م � �ه� ��ارات� ��ه وخ � �ب� ��رت� ��ه ال� �ط ��وي� �ل ��ة م � ��ن خ�ل�ال

مقطوعات مستوحاة من الشرق والغرب ما
بني السماعيات واملقامات.
وامل �ع��روف أن دوغ ��ان ي�ع��د م��ن أم�ه��ر وأب��رز
عازفي آلة القانون في العالم ،ويمتلك تجربة
واسعة من املشاركات والحضور ،كما قدم
ال� �ع ��ازف ال �ب �ل��وش��ي م �خ �ت��ارات م�ت�ن��وع��ة من
العزف املوسيقي.
من جهته ،أعرب عميد املعهد العالي للفنون
املوسيقية د .رش�ي��د البغيلي ع��ن سعادته
ال �غ��ام��رة ل �ل �ن �ت��اج امل �ث �م��ر ال � ��ذي ح �ق �ق��ه حفل
ال �ع��ازف ال�ت��رك��ي اي�ت��اش دوغ ��ان ،خصوصا
ان ال�ط�ل�ب��ة ي�ع�ت�ب��رون��ه ق ��دوة م��وس�ي�ق�ي��ة ،وق��د
استفادوا كثيرا من مهاراته في العزف على

آل��ة ال �ق��ان��ون ،وك ��ان ف��رص��ة جميلة بالنسبة
إليهم لرؤية تجربة موسيقية عاملية أمامهم
على أرض الواقع.
واض � ��اف ال�ب�غ�ي�ل��ي أن ه ��ذا ال �ح �ف��ل ج ��اء في
م�س�ت�ه��ل ان �ط�ل�اق امل��وس��م ال�ث�ق��اف��ي للمعهد
امل��وس�ي�ق��ي ،وسيتبعه امل��زي��د م��ن الفعاليات
املتعددة في جميع التخصصات املوسيقية،
الف �ت��ا إل ��ى االس� �ت� �ع ��دادات إلق ��ام ��ة م�ه��رج��ان
ال �ك��وي��ت امل��وس �ي �ق��ي ب ��دورت ��ه ال ��راب �ع ��ة ،ال ��ذي
ينظمه امل�ع�ه��د امل��وس�ي�ق��ي س�ن��وي��ا ،ويحظى
بدعم كريم م��ن قبل وزي��ر التربية والتعليم
العالي د .حامد العازمي.
(ح.ش)

العازف التركي ايتاش

الكتاب مع إحدى المشاركات

دبي ـــ أحمد ناصر
ش �ه��دت ال�ح�ل�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ب��رن��ام��ج
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي «ت �ح��دي ال �ق��راءة ال�ع��رب��ي»
م�ف��اج��أة جميلة م��ن الشيخ محمد بن
راش��د آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي��س ال��دول��ة
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي،
لألبطال الـ 16املتنافسني في التصفيات
النهائية من التحدي ،عندما أهدى كل
واحد منهم نسخة بتوقيعه من كتاب
«ق�ص�ت��ي» ،وه��و أح��دث إص��دارات��ه من
الكتب ،ال��ذي يرصد رحلته ف��ي خدمة
الوطن املمتدة طوال  50عامًا ،ويعرض
ال � �ك � �ت ��اب مل� �ح� �ط ��ات ت ��اري� �خ� �ي ��ة ف ��ارق ��ة
وأح ��داث مضيئة وم��ؤث��رة ف��ي مسيرة
دبي ودول��ة اإلم��ارات ،وذل��ك على شكل
سيرة ذاتية تنسج في خمسني قصة
رحلة اإلنسان والقائد ،ويتشابك فيه
الشخصي بالوطني واإلنساني.
وكتب في إهدائه املوقع على كل نسخة،
وامل ��وج ��ه ب ��اس ��م ك ��ل ب �ط��ل م ��ن أب �ط��ال
التحدي ال�ـ 16املتوجني باللقب من 14
ً
بلدًا عربيًا« :أهديك هذه القصص آمال
أن تجد بني سطورها ما يضيف إلى
مستقبل وطنك الجميل».
وي� � �ع � ��رض ب� ��رن� ��ام� ��ج ت � �ح� ��دي ال� � �ق � ��راءة
العربي التثقيفي التشويقي األول من
نوعه عامليًا على شاشة  MBC1يوم
ال�ج�م�ع��ة م��ن ك��ل أس �ب��وع ف��ي ال�ت��اس�ع��ة
م� �س ��اء ب �ت��وق �ي��ت اإلم � � � ��ارات (ال �ث��ام �ن��ة
بتوقيت مكة املكرمة) ،ويجمع ما بني
ب��رام��ج امل �س��اب �ق��ات وت �ل �ف��زي��ون ال��واق��ع،
وج � � ��اء ال� �ب ��رن ��ام ��ج ث� �م ��رة ت � �ع� ��اون ب�ين
م��ؤس �س��ة م� �ب ��ادرات م�ح�م��د ب��ن راش��د
آل م �ك �ت ��وم ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت �ن �ض��وي
ت�ح��ت مظلتها م �ب��ادرة ت�ح��دي ال �ق��راءة
ال� �ع ��رب ��ي ،وم �ج �م��وع��ة ق� �ن ��وات ،MBC

إذ ت�ق��رر ت�ح��وي��ل ال�ت�ص�ف�ي��ات النهائية
م ��ن ال� � ��دورة ال ��راب �ع ��ة ل �ت �ح��دي ال� �ق ��راءة
العربي إلى برنامج تلفزيوني ،وجرى
بالفعل ع��رض حلقتني م��ن ال�ب��رن��ام��ج،
ويتواصل عرض مجريات املنافسات
ع�ل��ى م ��دار  5ح�ل�ق��ات أخ ��رى مسجلة
ً
تعرض أسبوعيًا ،وص��وال إل��ى الحلقة
الثامنة من البرنامج ،التي ستبث على
الهواء مباشرة ،وتتضمن تتويج بطل
تحدي القراءة العربي لعام .2019

انطالق التحديات
وف� ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ب��رن��ام��ج
ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ت �ح��دي ال� �ق ��راءة ال �ع��رب��ي،
ازدادت حدة املنافسة بني األبطال الـ،16
وذلك مع انطالق التحديات بني األبطال،
إذ ي� �ع ��د ال � �ف� ��وز ف� ��ي ه � ��ذه ال �ت �ح��دي��ات
ال �ط��ري �ق��ة ال��وح �ي��دة ل �ض �م��ان االن �ت �ق��ال
إل��ى امل��راح��ل ال�لاح�ق��ة م��ن ال�ت�ص�ف�ي��ات،
واس� �ت� �م� �ت ��ع امل �ل�اي �ي�ن م� ��ن امل �ش��اه��دي��ن
ال�ع��رب ح��ول العالم بهذه الحلقة ،التي
ش�ه��دت اث�ن�ين م��ن ال�ت�ح��دي��ات الثقافية
واملعرفية بني املتسابقني.

تفاوت
واألب � � �ط� � ��ال األرب � � �ع� � ��ة ،ال � ��ذي � ��ن دخ� �ل ��وا
م��رح �ل��ة ال �خ �ط��ر ه � ��م :امل ��وري �ت ��ان �ي ��ة أم
ال� �ن� �ص ��ر م � ��ام �ي��ن ،وال� � �س� � �ع � ��ودي ف �ه��د
ش�ج��اع ال �ح��اب��وط ،وامل�ص��ري��ة الشيماء
علي بسيوني ،والعمانية سمية بنت
سامي املفرجية ،وتفاوتت ردود أفعال
األبطال األربعة لحظة إع�لان دخولهم
دائ ��رة ال�خ�ط��ر ،وس��ط أج ��واء تشويقية
ولحظات إنسانية م��ؤث��رة ب�ين أعضاء
ال�ف��ري��ق األول ال�ث�م��ان�ي��ة ،ال��ذي��ن تمكنوا
من نسج عالقات صداقة متينة بينهم
رغم حدة املنافسات.
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أسبوع السوق بلمحة
األسهـم :معلومات رئيسية
السهم

سعر اإلغالق

أسبوعيا
%

شهريا
%

سنويا ً
%

مكرر
الربحية

السوقية/
الدفترية

الربحية

القيمة
القيمة
المتداولة حجم التداول السوقية
(ألف دينار) (ألف دينار) (مليون دينار)

بنك الكويت الوطني

940

)(1.5

)(0.3

18.8

16.0

1.8

3.5

1,681

2,559

6,133

بيت التمويل الكويتي

666

)(1.9

)(1.2

20.1

19.5

2.4

2.7

1,580

3,002

4,656

البنك األهلي المتحد (البحرين)

267

)(1.8

)(0.4

44.0

11.3

1.7

5.2

880

4,274

2,349

االتصاالت المتنقلة (زين)

531

)(1.9

)(1.5

18.0

11.1

1.9

5.6

658

1,650

2,295

بنك بوبيان

550

)(1.6

)(0.7

9.5

27.8

2.5

1.3

251

426

1,585

أجيليتي للمخازن العمومية

730

-

1.5

4.7

14.7

1.2

1.8

646

905

1,268

البنك التجاري الكويتي

500

)(0.2

-

10.0

14.6

1.4

3.6

196

315

995

بنك الخليج

278

)(0.7

0.4

10.7

14.8

1.3

3.6

1,448

5,135

840

بنك برقان

312

)(2.8

)(2.5

16.7

12.0

0.9

3.7

193

723

813

مباني

740

)(2.5

)(2.9

29.8

13.8

1.7

1.5

185

307

771

البنك األهلي المتحد (الكويت)

316

)(0.6

1.3

11.7

11.8

1.2

4.5

26

85

651

البنك األهلي الكويتي

300

-

)(1.6

1.7

11.6

0.7

4.6

61

284

492

القابضة المصرية الكويتية

495

3.1

)(1.0

52.3

14.1

2.8

3.1

4

22

443

مشاريع الكويت القابضة

219

)(0.9

-

6.7

12.1

0.8

5.4

69

430

440

بوبيان للبتروكيماويات

770

1.2

-

)(21.6

35.3

1.5

6.5

214

315

411

هيومن سوفت القابضة

3,115

1.1

)(0.3

)(5.0

11.0

6.1

6.0

382

101

379

بنك وربة

246

)(0.4

)(1.2

17.1

38.1

1.3

-

190

862

369

الوطنية لالتصاالت المتنقلة

719

-

-

0.8

10.4

0.6

6.9

16

25

363

االتصاالت الكويتية

728

)(1.6

)(1.2

)(9.0

7.8

1.9

5.5

14

37

362

القرين لصناعة الكيماويات البترولية

306

)(1.9

)(2.5

)(14.7

7.2

0.8

5.2

92

667

340

الصناعات الوطنية القابضة

222

)(1.3

)(1.8

46.9

8.1

0.8

5.2

264

1,476

315

1,240

-

-

3.3

48.1

8.4

0.6

-

-

310

بنك الكويت الدولي

267

)(2.6

)(1.8

4.8

13.9

0.7

4.0

424

1,333

287

أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

266

1.5

)(0.7

)(23.8

17.0

0.8

3.8

15

55

253

طيران الجزيرة

990

1.6

)(0.5

35.6

17.2

6.3

3.6

501

407

197

إسمنت الكويت

260

-

-

)(31.4

32.6

0.9

5.8

6

17

190

ميزان القابضة

540

)(2.6

)(2.2

13.0

21.1

1.6

2.8

2

26

176

الصالحية العقارية

331

0.3

)(0.9

0.3

10.0

1.1

6.1

79

234

168

التجارية العقارية

90

)(2.2

)(2.2

)(2.2

12.0

0.6

5.6

36

318

161

االمتياز لالستثمار

124

-

0.8

)(7.5

4.1

0.6

6.5

88

859

140

التقنية المتقدمة

900

-

-

)(10.0

29.8

2.3

1.7

-

-

135

الخليج للتأمين

680

-

-

3.8

9.1

1.3

5.3

-

-

127

التمدين العقارية

279

)(6.1

0.4

)(20.3

15.2

0.6

3.6

0

0

120

الوطنية العقارية

79

)(1.3

)(0.5

)(5.7

10.0

0.4

-

44

660

118

التمدين لالستثمار

328

-

-

17.1

11.8

0.5

3.7

-

-

113

1,076

)(0.4

)(2.3

)(5.4

10.5

1.6

9.1

76

294

110

200

)(1.5

)(3.8

14.3

7.3

0.6

8.5

132

1,236

108

1,030

)(8.0

-

12.0

8.0

2.8

6.8

6

5

103

المتكاملة القابضة

414

)(1.0

0.7

)(51.0

8.0

1.4

9.8

169

569

90

األهلية للتأمين

431

2.4

0.2

0.9

8.6

0.8

8.1

73

135

86

الكوت للمشاريع الصناعية

840

-

-

-

13.8

2.9

6.0

-

-

85

السينما الكويتية الوطنية

770

-

-

)(28.0

9.2

1.0

6.5

-

-

78

عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان

إسمنت بورتالند الكويت
التسهيالت التجارية
الوطنية للخدمات البترولية

توزيع حسابات المستثمرين حسب الجنسية
وحالة النشاط
376,322

357,568

200,000
150,000
100,000
15,857

14,723

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

القابضة المصرية الكويتية

443

%3.1

بنك الكويت الوطني

6,133

بوبيان للبتروكيماويات

411

%1.2

بيت التمويل الكويتي

4,656

%-1.9

هيومن سوفت القابضة

379

%1.1

البنك األهلي المتحد (البحرين)

2,349

%-1.8

أالفكو لتمويل شراء وتأجير
الطائرات

253

%1.5

االتصاالت المتنقلة (زين)

2,295

%-1.9

المدار للتمويل واالستثمار

25

%31.5

بنك بوبيان

1,585

%-1.6

أسهم بنوك

2018

2019

بنك الكويت الوطني

%9.44

%14.59

%5.15

بنك الخليج

%1.46

%11.09

%9.63

القيمة المتداولة في بورصة الكويت حسب
الجنسية (بالمليون دينار)

1,073

آﺧﺮون

14,524

260

ﺧﻠﻴﺠﻴﻮن

-

ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن

أداء بورصة الكويت

18
16

16.2

14
12

11.0

10

ﺷﻬﺮﻳﺎ %

8

أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ %

6
4
2

)(0.4

)(0.8

)(0.9

)(0.9

)(0.5

)(1.3

0
)(1.7

ﺳﻨﻮﻳﺎ %

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول

اتجاهات السيولة
31.0

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

25.9

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

17.0

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

11.3

5.1

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.5x

▲

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

5.7

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.1x

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.4x

اﻟﺴﻮق اﻷول

األسهم الرائجة

المتكاملة القابضة
بنك الخليج
بنك الكويت الوطني
القابضة المصرية الكويتية
إسمنت بورتالند الكويت
التسهيالت التجارية

1.3x
0.8x
0.7x
7.2x
6.8x
6.7x

آراء الخبراء والمحللين
"االكتتاب العام في أسهم بورصة الكويت خطوة تاريخية في مسيرة تطوير أسواق
المال في الكويت".

د .أحمد الملحم ،رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية

بيت التمويل الكويتي

%4.27

%7.67

%3.40

الشهر

كويتيون

خليجيون

آخرون

بنك الكويت الدولي

%6.33

%4.71

%-1.62

سبتمبر 2019

▼-21.5

▼-14.0

▲35.4

بنك برقان

%3.17

%4.71

%1.54

أغسطس 2019

▼-39.9

▲0.8

▲39.2

بنك بوبيان

%1.55

%3.56

%2.01

يوليو 2019

▼-67.4

▲1.5

▲65.9

بنك وربة

%0.94

%3.12

%2.18

يونيو 2019

▼-26.6

▼-8.6

▲35.2

البنك األهلي المتحد

%0.28

%0.70

%0.42

مايو 2019

▼-56.9

▲13.4

▲43.5

البنك التجاري الكويتي

%0.23

%0.35

%0.12

أبريل 2019

▼-67.4

▲1.5

▲65.9

البنك األهلي الكويتي

%0.10

%0.10

%0.00
المصدر :بورصة الكويت

4,015

50,000

المصدر :بورصة الكويت؛ البيانات حتى نهاية سبتمبر 2019
تنويه :الحسابات الخاملة هي تلك التي لم تشهد تنفيذ أي تداول في األشهر الستة األخيرة

السوق الرئيسي

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)
%-1.5

نسبة الملكية األجنبية %
 9أغسطس
 2أكتوبر

250,000

ﻧﺸﻄﺔ

السوق األول

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

التغير في مستويات
الملكية %

300,000

الزيادة في حجم التداول | الحجم األسبوعي على متوسط
آخر  10أسابيع
السهم

ملكيات البنوك

350,000

ﺧﺎﻣﻠﺔ

األسهم الرابحة والخاسرة خالل األسبوع
السهم

400,000

المصدر :بورصة الكويت

"بنك الكويت المركزي يطبق نظاما ً حصيفا ً عن طريق المراقبة المباشرة لضمان
استمرارية عمل البنوك بنجاح ،كما دأب على المبادرة بتقديم الدعم للبنوك كلما
استدعت الحاجة مساندته".

وكالة فيتش العالمية للتصنيف االئتماني

"كان العام  2019صعبا ً حتى اآلن ،حيث سجلت نتائج متباينة في أسواق الصناديق
ومديري األصول في قطاع إدارة الصناديق العربية .ومع ذلك ،يمكن اعتبار السنة الحالية
إيجابية؛ من حيث تمتع صناديق االستثمار ( 2.5مليار دوالر) بتدفقات صافية".

ديتليف جلو ،رئيس قسم األبحاث لمناطق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
في مؤسسة ريفينتيف

-2
-4

16

منطقة الزهراء
أرض فضاء500

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2019

KD 374,000
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ّ
متحفظة
تشدّ د أكبر إلضافتها مقابل ضمانات ..بطريقة

«المركزي» يطالب البنوك بمخصصات
فوق «العامة» و«المعيار »9
ّ
مخصص بمقدار  %25من قيمة التمويل
ّ
وتعثر العميل فيؤخذ
■ إذا كانت التغطية مقابل االنكشاف %150
■ مليارا دينار تقريباً حجم مخصصات البنوك االحترازية ..لكن أغلبيتها ال تظهر في بياناتها بشكل منفصل
المخصصات خليجياً ..باعتراف مؤسسات التصنيف العالمية
ّ
■ البنوك الكويتية األفضل من ناحية حجز
تامر حماد
أ ك� � � � ��د م� � �ص � ��ر ف� � �ي � ��ون ل� � � �ـ سبقلا أن
م �ط��ا ل �ب��ات ب �ن��ك ا ل� �ك ��و ي ��ت ا مل ��ر ك ��زي
ل �ل �ب �ن��وك ب��ا س �ت �ق �ط��اع م �خ �ص �ص��ات
إ ض��ا ف�ي��ة ف��وق ا مل�خ�ص�ص��ات العامة
ومخصصات املعيار  9تعطي قوة
و م�لاء ة للبنوك الكويتية ،مقارنة
ب��ا ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ا ل �ع��ا مل �ي��ة ،و م �ق��ار ن��ة
ب � ��ا ل� � �ب� � �ن � ��وك ا مل � � ��ر ك � � ��ز ي � � ��ة األ خ� � � � � ��رى،
موضحني أن بنك الكويت املركزي
أ خ � � ��ذ ف � ��ي ع �ي��ن اال ع� � �ت� � �ب � ��ار ت � �ش� ��ددًا
أكبرعن طريق إضافة مخصصات
مقابل ضمانات بطريقة متحفظة،
و ب �ط��ر ي �ق��ة م�خ �ت �ل �ف��ة ع ��ن ت�ع�ل�ي�م��ات
املعيار رقم  ،9ما يؤدي إلى تكوين
م�خ�ص��ص اذا ك��ان ا ل �ض �م��ان ع�ق��ارًا
ي� ��أ خ� ��ذ ن� �ص ��ف ق �ي �م �ت ��ه ا ل� �س ��و ق� �ي ��ة،
و ب ��ا ق ��ي اال ن �ك �ش��اف ي��ؤ خ��ذ م�ق��ا ب�ل��ه
م � �خ � �ص� ��ص ،و ه � � � ��ذا م� � ��ا ل� � ��م ي �ن��ص
ع �ل �ي��ه ا مل� �ع� �ي ��ار ر ق� ��م  .9أو ب�م�ع�ن��ى
آ خ � ��ر إذا ك ��ا ن ��ت ا ل �ت �غ �ط �ي��ة م �ق��ا ب��ل
اال ن� �ك� �ش ��اف  %150و ح� �ص ��ل ت�ع�ث��ر
ل �ل �ع �م �ي��ل ،ف �ي �ج��ري أ خ� ��ذ م�خ�ص��ص
ب �م �ق��دار  %25م��ن ق �ي �م��ة ا ل �ت �م��و ي��ل،
ف � ��ي ح �ي��ن ت � �ح� ��ت ا مل � �ع � �ي� ��ار  9وإذا
ك��ا ن��ت ا ل �ض �م��ا ن��ات ك��ا ف�ي��ة ال ي��ؤ خ��ذ
مخصص .
وأو ض� � � �ح � � ��ت م � � �ص� � ��ادر م� �ص ��ر ف� �ي ��ة
أن ا ل� � �ب� � �ن � ��وك ا ل � �ك� ��و ي � �ت � �ي� ��ة ل ��د ي� �ه ��ا
م �خ �ص �ص��ات إ ض ��ا ف� �ي ��ة ز ي � � ��ادة ع��ن
ا مل�ط�ل��وب ،ن�ظ��رًا ل�ح��رص «ا مل��ر ك��زي»
ع� � �ل � ��ى أ خ � � � ��ذ ا ل � �ح � �ي � �ط� ��ة وا ل� � � �ح � � ��ذر،
و ب �ن��اء م�خ�ص�ص��ات ا ح �ت��راز ي��ة منذ
س� � �ن � ��وات ط� ��و ي � �ل� ��ة ،ف � �ك� ��ل ب � �ن� ��ك م��ن
البنوك أصبحت لديه مخصصات
ق � ��و ي � ��ة م� �ب� �ن� �ي ��ة ت� �ع� �ط ��ي ن � ��و ع� ��ًا م��ن
ا ل �ض �م��ا ن��ات ف��ي ح ��ال ح ��دوث أز م��ة
م��ا ل �ي��ة ع��ا مل �ي��ة أو أز م� ��ات خ�ل�ي�ج�ي��ة
أو ش� ��رق أو س� �ط� �ي ��ة ،ال ف �ت ��ة إ ل� ��ى أن
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ا ل �ب �ن��وك ا ل�ك��و ي�ت�ي��ة ت�ع�ت�ب��ر األ ف �ض��ل
م � ��ن ن� ��ا ح � �ي� ��ة ح � �ج� ��ز ا مل� �خ� �ص� �ص ��ات
اال ح �ت��راز ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ك��ل دول
ا ل� �خ� �ل� �ي ��ج ب ��ا ع � �ت ��را ف ��ات م ��ؤ س �س ��ات
التصنيف العاملية.
وأ ض� � � � � ��اف ا مل� � �ص � ��ر ف� � �ي � ��ون أن ب �ن��ك
ا ل�ك��و ي��ت ا مل��ر ك��زي ك��ان ل��د ي��ه تحوط
زا ئ ��د ب�خ�ص��وص ت�ط�ب�ي��ق م�ع�ي��ار 9
ع �ل��ى ا ل �ب �ن��وك ا ل� ��ذي ُي �ط �ب��ق ع��ا مل �ي��ًا.
ف � �ك� ��ان ل� ��د ي� ��ه ت � �ح� ��وط إ ض � ��ا ف � ��ي م��ا
ب�ي�ن ا مل �ع �ي��ار  9و ب�ي�ن األر ق � ��ام ا ل �ت��ي
ت � �ق ��دم .ل � ��ذا ت �ج ��د أن ا مل �خ �ص �ص��ات
ا ل� �ت ��ي ت �ج �ن �ب �ه��ا ا ل� �ب� �ن ��وك أ ع� �ل ��ى م��ن
االحتياج.
و ي � �ش� ��دد ا مل� �ع� �ي ��ار  9ع �ل ��ى ض � ��رورة
درا س� � � � � ��ة و ض� � � ��ع ا ل � �ع � �م � �ي� ��ل ب �ش �ك ��ل
م � �س � �ت � �م� ��ر ف � � ��ي ن� � �ه � ��ا ي � ��ة ك � � ��ل ف � �ت� ��رة

م��ا ل �ي��ة و ف �ق��ًا مل�ج�م��و ع��ة م��ن األ س��س
وا ل�ق��وا ع��د الكمية وا ل�ن��و ع�ي��ة ،التي
ت� �س ��ا ع ��د ف� ��ي ا ل� �ح� �ك ��م ع� �ل ��ى و ض �ع��ه
اال ئ � �ت � �م� ��ا ن� ��ي و م � �خ� ��ا ط� ��ر اال ئ� �ت� �م ��ان
ا مل �س �ت �ق �ب �ل �ي ��ة ح� �ت ��ى ن� �ه ��ا ي ��ة ف� �ت ��رة
اال ئ� � �ت� � �م � ��ان ا مل � �ت� ��و ق � �ع� ��ة ا مل� �م� �ن ��و ح ��ة
للعميل ،و ك��ذا ا ل�ع�م��ل ع�ل��ى تحديد
احتمالية التعثر.
وذ ك� � � ��رت ا مل� � �ص � ��ادر أن «ا مل � ��ر ك � ��زي»
ك ��ان ق��د ط �ل��ب م��ن ا ل �ب �ن��وك ب�ي��ا ن��ات
ا مل � �خ � �ص � �ص� ��ات ا مل � �ط � �ل� ��و ب� ��ة م� �ق ��ا ب ��ل
ا مل � ��د ي � ��و ن� � �ي � ��ات األ ك� � �ب � ��ر م � ��ن ن �ص��ف
م �ل �ي��ون د ي� �ن ��ار و ف� �ق ��ًا ل �ل �م �ع �ي��ار ،9
إ ل� ��ى ج ��ا ن ��ب ب �ي��ا ن��ات ا مل �خ �ص �ص��ات
ا مل� � �ط� � �ل � ��و ب � ��ة ط � �ب � �ق� ��ًا ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات
الحالية.
و ل �ف��ت ا مل �ص��ر ف �ي��ون إ ل��ى أن ا ل�ب�ن��وك

لديها حجم ضخم من املخصصات
اال ح � �ت� ��راز ي� ��ة ت ��ز ي ��د ع� �ل ��ى م �ل �ي��اري
دينار ،لكن أغلبية البنوك ال تظهر
ف ��ي ب �ي��ا ن��ا ت �ه��ا ح �ج��م ا مل �خ �ص �ص��ات
اال ح� � �ت � ��راز ي � ��ة ب� �ش� �ك ��ل م� �ن� �ف� �ص ��ل أو
مفصل .
وأ ش � � � ��اروا ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د آ خ � ��ر إ ل ��ى
أن ا ل � �ب � �ن� ��وك ا س � �ت � �ط� ��ا ع� ��ت ب �ف �ض��ل
ا ل � � �ت� � ��و ج � � �ي � � �ه� � ��ات وا ل� � �ت� � �ع� � �ل� � �ي� � �م � ��ات
الحصيفة من بنك الكويت املركزي
ت �ن��و ي��ع ق� �ن ��وات خ��د م��ا ت �ه��ا ل �ت �ك��ون
ّ
ش��ا م �ل��ة ،األ م� ��ر ا ل� ��ذي ي �ش��ك��ل را ف ��دًا
أساسيًا من روا ف��د تنويع مصادر
ا ل ��د خ ��ل ا ل� �ت ��ي ت� �ع ��ود ب��ا ل �ن �ف��ع ع�ل��ى
العميل والبنك بحد سواء وتشكل
استدامة في العالقة والشراكة بني
الطرفني.

لبيع وصيانة الطائرات ..ومركز تدريب إقليمي

«بوينغ» تفتتح مكتبها بالكويت
في الربع األول 2020
إبراهيم عبدالجواد
ت ��وق �ع ��ت م � �ص� ��ادر ذات ص �ل ��ة ان ت �ف �ت �ت��ح ش��رك��ة
ص �ن��اع��ة ال� �ط ��ائ ��رات االم �ي��رك �ي��ة ب��وي �ن��غ م�ك�ت�ب�ه��ا
ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ال��رب��ع االول م��ن ال �ع��ام
املقبل ( ،)2020مؤكدة ان الفترة املاضية شهدت
تطورات كبيرة في النقاشات بني الشركة وهيئة
ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر ،إلن �ج ��از ع ��دد م��ن
ال�ش��روط والتفاهمات الخاصة بتواجد الشركة
بالسوق الكويتية.
وأ ش� � � � ��ارت ا مل � � �ص� � ��ادر ا ل� � ��ى ان م� �ك� �ت ��ب ب ��و ي� �ن ��غ
س �ي �ت��و ل��ى ع �م �ل �ي��ات ا ل �ب �ي��ع وا ل �ص �ي��ا ن��ة ،س ��واء
ل �ل �ط��ا ئ��رات ا ل �ت �ج��ار ي��ة او ا ل �ع �س �ك��ر ي��ة ،م �ن��و ه��ة
ا ل � ��ى ا ن � ��ه ج � ��رى اال ت � �ف� ��اق ع� �ل ��ى ا ف� �ت� �ت ��اح م��ر ك��ز
ت ��در ي ��ب إ ق �ل �ي �م��ي ت ��ا ب ��ع ل �ل �ش��ر ك��ة ف ��ي ا ل �ك��و ي��ت
ل�ي�ك��ون األول ف��ي ا مل�ن�ط�ق��ة.
وأك� � ��دت وج � ��ود ع� ��دد م ��ن ال� �ع ��وام ��ل ال� �ت ��ي دف �ع��ت
ال �ش��رك��ة ال ��ى اخ �ت �ي��ار ال �ك��وي��ت الف �ت �ت��اح مكتبها
وتأسيس مركز التدريب اإلقليمي ،منها:
 - 1ال �ت �س �ه �ي�لات ال �ك �ب �ي��رة ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ه�ي�ئ��ة
ت �ش �ج �ي��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار امل� �ب ��اش ��ر ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن
االج ��ان ��ب ،وامل ��زاي ��ا ال �ت��ي ي�ض�م�ن�ه��ا ال �ق��ان��ون ،ما
يجعل الكويت بيئة جاذبة لالستثمار.
 - 2املواقف السياسية الخارجية لدولة الكويت
وع�ل�اق �ت �ه��ا ال� �ج� �ي ��دة ب �ج �م �ي��ع دول امل �ن �ط �ق��ة ،م��ا
يجعلها امل�ك��ان االن�س��ب الف�ت�ت��اح م��رك��ز ال�ت��دري��ب
االقليمي ،الذي سيسمح فيه باستقبال الجميع.
 - 3التحسن الكبير في موقع الكويت باملؤشرات
االق �ت �ص��ادي��ة ،ال �ت��ي ك ��ان اب��رزه��ا م��ؤش��ر س�ه��ول��ة
م� �م ��ارس ��ة ان �ش �ط��ة االع � �م� ��ال ال � �ص� ��ادر ع ��ن ال �ب �ن��ك
الدولي الذي حلت فيه البالد ضمن أكثر  20دولة
تحسنا في املؤشر لعام  2020من أصل  190دولة
يضمها تقرير االعمال.
وأش � � � ��ارت امل� � �ص � ��ادر ال � ��ى ان ح� �ج ��م االس� �ت� �ث� �م ��ار
االج �ن �ب��ي امل �ب��اش��ر ف��ي ال �ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق هيئة
تشجيع االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر وص��ل ال��ى اك�ث��ر من
 3مليارات دوالر منذ مطلع يناير  ،2015تاريخ
ت�ف�ع�ي��ل ق��ان��ون «ال �ه �ي �ئ��ة» ح �ت��ى ن �ه��اي��ة اغ�س�ط��س
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المواقف السياسية الخارجية
المتزنة رجحت الكويت
لتستضيف مركز «بوينغ»
التدريبي األول في المنطقة
 3مليارات دوالر استثمارات
أجنبية استقطبتها «تشجيع
االستثمار» حتى نهاية
أغسطس الماضي

الفائت.
ّ
وتركزت األنشطة لالستثمارات املباشرة الواردة
امل� ��واف� ��ق ع �ل �ي �ه��ا ت��راك �م �ي��ًا ف ��ي ق� �ط ��اع ال �خ��دم��ات
بنسبة  ،%100وتصدرها قطاع نظم املعلومات
بنسبة  ،%44.8وخ��دم��ات النفط وال�غ��از ،%29.6
ّ
وتوزعت النسبة املتبقية على خدمات اإلنشاء ات
وال� � �ت � ��دري � ��ب وال � �ص � �ح� ��ة وال� � �ط � ��اق � ��ة وال � �خ� ��دم� ��ات
ّ
الترفيهية واالستشارات .وتوزعت االستثمارات
امل�ب��اش��رة امل��واف��ق عليها ت��راك�م�ي��ا ع�ل��ى  16دول��ة
ّ
اج �ن �ب �ي��ة ،و ت��رك��زت ه ��ذه االس �ت �ث �م��ارات ف��ي دول
ال� �ق ��ارة األوروب � �ي� ��ة ب�ن�س�ب��ة  ،%74.9ت�ل�ت�ه��ا ق ��ارة
اميركا الشمالية  ،%15.5ثم قارة آسيا .%9.6
وت ��وق� �ع ��ت امل � �ص � ��ادر ان ت �ش �ه��د ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة
اس �ت �ق �ط��اب ك �ث �ي��ر م ��ن االس� �ت� �ث� �م ��ارات االج �ن �ب �ي��ة،
خ ��اص ��ة م ��ع ال �ن �ش ��اط امل �ل �ح ��وظ ل �ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االستثمار املباشر ،س��واء على مستوى تحسني
وتبسيط االجراء ات الحكومية املرتبطة بتحسني
ب �ي �ئ��ة االع� � �م � ��ال ،أو ع� �ب ��ر ال� �ح� �م�ل�ات ال �ت �ع��ري �ف �ي��ة
وال �ت��روي �ج �ي��ة ال �ن��اج �ح��ة ل �ه��ا ف��ي ع ��دد م��ن ال ��دول
التي تتضمن مستثمرين محتملني.

التطبيق اعتباراً من يونيو 2020

ً
مبكرا استعداداتها
البنوك تباشر
لزيادة األعضاء المستقلين
سالم عبدالغفور
ب� ��ا ش� ��رت إدارات ا ل� �ح ��و ك� �م ��ة ف� ��ي ا ل �ب �ن��وك
ا مل �ح �ل �ي��ة م �ب �ك��رًا ا س� �ت� �ع ��دادا ت� �ه ��ا ل�ت�ط�ب�ي��ق
ا ل �ت �ع��د ي�ل�ات ا ل� �ت ��ي أد خ �ل �ه ��ا ب �ن��ك ا ل �ك��و ي��ت
املركزي أخيرًا على تعليمات قواعد ونظم
ا ل �ح��و ك �م��ة ،م �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ز ي � ��ادة األ ع �ض ��اء
ا مل�س�ت�ق�ل�ين ف��ي ت�ش�ك�ي��ل م �ج��ا ل��س اإلدارات
واللجان املنبثقة عن املجلس.
وأ ش � � � � ��ارت م� � �ص � ��ادر م� �ص ��ر ف� �ي ��ة إ ل � � ��ى أن
ادارات ا ل � �ح� ��و ك � �م� ��ة ب � � � ��دأت ف� � ��ي إ ع � � ��داد
ا ل � �ت � �ع� ��د ي�ل��ات ا ل� � ��وا ج� � ��ب اد خ � ��ا ل� � �ه � ��ا ع �ل��ى
النظام األساسي واللوائح والسياسات
ّ
ا ل ��دا خ� �ل� �ي ��ة ا مل� �ت� �ع ��ل� �ق ��ة ب �ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س
االدارة وا ل � �ل � �ج� ��ان ا ل � �ف� ��ر ع � �ي� ��ة ،ت �م �ه �ي ��دًا
ال ن �ت �خ��اب ع �ض��و ي��ن ع �ل��ى األ ق� ��ل ا ع �ت �ب��ارًا
من الجمعيات العمومية املقبلة.
يذكر أن التعديالت تضمنت أال يقل عدد
األ ع � �ض� ��اء ا مل �س �ت �ق �ل�ين ع ��ن أر ب� �ع ��ة أ ع �ض��اء
و ب �م ��ا ال ي ��ز ي ��د ع �ل��ى ن �ص��ف ع� ��دد أ ع �ض��اء
ا مل �ج�ل��س ،و ه��و ا ل �ح��د األ ع �ل��ى ا مل �س�م��وح به
بموجب قانون الشركات ،ويجوز أال يقل
ع � ��دد األ ع � �ض� ��اء ا مل �س �ت �ق �ل�ي�ن ع ��ن ع �ض��و ي��ن
ا ث�ن�ين ب��دا ي��ة م��ن ت��ار ي��خ  30ي��و ن�ي��و ،2020
ك� �م ��ا ي� �ج ��ب أال ي� �ق ��ل ع� ��دد ه� ��م ع� ��ن أر ب� �ع ��ة
أعضاء بداية من تاريخ  30يونيو .2022
ولفتت املصادر إلى أن التعليمات سمحت
ب� ��أن ي �س �ت �ك �م��ل ا ل �ع �ض��و ا مل �س �ت �ق��ل ا ل � ��دورة
الحالية ،إال أنه ال يجوز انتخاب العضو
املستقل الحالي في الدورة املقبلة ،كما ال
ت�ج��وز اال س�ت�ع��ا ن��ة ب��أ ع�ض��اء مستقلني من
دا خ��ل نفس املجموعة أو ت�ب��ادل األعضاء
مع البنوك األخرى.
وأ ض� ��ا ف� ��ت ا مل � �ص� ��ادر أن «ا مل � ��ر ك � ��زي» م �ن��ح
ا ل� �ب� �ن ��وك م �ه �ل��ة ا ل� ��ى م �ن �ت �ص��ف ع� ��ام 2022
للتطبيق ا ل�ك��ا م��ل وز ي ��ادة ع��دد املستقلني
ا ل��ى  4أ ع�ض��اء ،م��ن أ ج��ل ع��دم إ ح��داث طلب
مفاجئ على األعضاء املستقلني والسماح
للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل،
ولكن يبقى األمر مكلفًا وصعبًا.
ولفتت الى أن أحد الشروط املهمة الواجب
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ه��و أن ي �ك��ون ا ل �ع �ض��و ا مل�س�ت�ق��ل
غير حاصل على تسهيالت مصرفية من
البنك بقيمة تتجاوز  100ا ل��ف دينار هو

مخاوف من ظهور بورصة
لألعضاء المستقلين..
واحتماالت االستعانة
بأجانب قائمة
غير مسموح بانتخاب
«الحالي» في الدورة
المقبلة وال بضم الحاصلين
على تسهيالت
تتجاوز  100ألف دينار
وأقاربه من الدرجة األولى.
و ف��ي ا ل��و ق��ت ا ل ��ذي أ ك ��دت ف�ي��ه ا مل �ص��ادر أن
ز ي� � ��ادة األ ع � �ض� ��اء ا مل �س �ت �ق �لي��ن ف ��ي م�ج�ل��س
اإلدارة س �ت �ش �ك��ل ن �ق �ل��ة إ ي �ج��ا ب �ي��ة ن��و ع �ي��ة
ت � �ت� ��وا ف� ��ق م � ��ع ا مل � �ع� ��ا ي � �ي� ��ر ا ل � ��دو ل� � �ي � ��ة ا ل� �ت ��ي
ت�ط�ب�ق�ه��ا أ ف�ض��ل ا مل �ص��ارف ا ل�ع��ا مل�ي��ة ،تبقى
ا مل � �خ� ��اوف م ��ن ظ� �ه ��ور ب ��ور ص ��ة ل�ل�أ ع �ض��اء
ا مل �س �ت �ق �ل�ي�ن م �ث �ل �م��ا ح� � ��دث إ ب � � ��ان ت �ط �ب �ي��ق
ا ل�ل�ا ئ �ح��ة ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ ي��ة ل �ه �ي �ئ��ة ا س � ��واق ا مل ��ال
بشأن األعضاء املستقلني ،ما خلق سوقًا
ل �ل �ب��ا ح �ث�ين ع ��ن و ظ �ي �ف��ة ا ل �ع �ض��و ا مل �س �ت �ق��ل
م �م��ن ت �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م ا ل� �ش ��روط ،م ��ن دون
األ خ� ��ذ ب��اال ع �ت �ب��ار ا ل �غ��رض األ س ��ا س ��ي م��ن
و ج� ��ود ه� ��م دا خ � ��ل م �ج ��ا ل��س االدارات ،م��ا
جعل معظمهم يتحول من عضو مستقل
الى تابع لألغلبية.
وأو ض� � � �ح � � ��ت ا مل� � � �ص � � ��ادر أن ا ل� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات
و ض�ع��ت تعريفًا م�ح��ددًا للعضو املستقل،
و م ��وا ص �ف ��ات ال ي �م �ك��ن ت �ج��اوز ه��ا ف ��ي ظ��ل
ا ل� ��ر ق� ��ا ب� ��ة ا ل� �ل� �ص� �ي� �ف ��ة وا ل ��د ق� �ي� �ق ��ة م� ��ن ق �ب��ل
«ا مل� � ��ر ك� � ��زي» ،و ب ��ا ل� �ت ��ا ل ��ي ق� ��د ي� �ك ��ون ا ل �ح��ل
خ� � � ��ارج ا ل � �ك� ��و ي� ��ت ب ��ا س� �ت� �ق� �ط ��اب ك � �ف� ��اء ات
و خ �ب��رات ع��ا مل�ي��ة ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��ا ا ل �ش��روط
ف��ي ظ��ل ا ل �ن �ق��ص ا ل �ع ��ددي أو ا مل �ب��ا ل �غ��ة ف��ي
املقابل املادي املطلوب.

في المرتبة الـ 61عالمياً على مؤشر «ييل»

ً
عربيا
الكويت الرابعة
في االستدامة البيئية
حسام علم الدين

ق��ال م��وق��ع «ب�ي��زن��س ش �ي��ف» ان دول ��ة ال�ك��وي��ت
جاء ت في املرتبة السادسة ضمن قائمة بـأكثر
 10دول اس �ت��دام��ة ب�ي�ئ�ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوس ��ط وش�م��ال أف��ري�ق�ي��ا ،وف�ق��ًا مل��ؤش��ر «ي�ي��ل»
للبيئة ،في ما جاء ت البالد في املرتبة الرابعة
عربيًا والـ  61عامليا.
واوضح املؤشر ان الكويت حصلت على 70.55
نقطة في مجال الصحة البيئية و 56.77نقطة
لالستدامة البيئية ،مشيرا الى انه رغم امتالك
ال �ك��وي��ت ل � �ـ %7م ��ن اح �ت �ي��اط��ي ال �ن �ف��ط ال �ع��امل��ي
ف��ان م ��وارد امل �ي��اه م �ح��دودة .وي�ع�ت�م��د التركيز
البيئي في البالد على الحد من تأثير ظاهرة
االحتباس الحراري والتلوث.
واشار املؤشر الى تصدر اسرائيل في املنطقة
وامل � ��رك � ��ز  19ع ��امل� �ي ��ا ،وه � ��ي اك � �ث ��ر ال� � � ��دول ف��ي
االستدامة البيئية في املنطقة ،حيث حصلت
ع �ل��ى  94.14ن �ق �ط��ة ل�ل�ص�ح��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة و62.25
ل�لاس �ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة .ك�م��ا ان اس�ت�ث�م��اره��ا في
االبتكار كان مفتاح تنميتها املستدامة .وتال
اس��رائ �ي��ل ف��ي امل��ؤش��ر ق �ط��ر ،س�ي�ش�ي��ل ،امل �غ��رب،
تونس ،واالردن (بعد الكويت) ثم مصر ،لبنان
واالمارات.

ِّ
مؤشر
ترتيب الدول العربية في
االستدامة البيئية
الدولة

عربياً

عالمياً

قطر

1

32

المغرب

2

54

تونس

3

58

الكويت

4

61

األردن

5

62

مصر

6

66

لبنان

7

67

اإلمارات

8

77

تحصيل  448ألف دينار لتسجيل
عالمات تجارية في سبتمبر
ق ��ال ��ت وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة إن �ه��ا
تحصلت على رسوم بقيمة  448ألف دينار
ّ
ن �ظ �ي��ر إن� �ج ��از م �ع��ام�ل�ات ت �ت �ع��ل��ق ب�ت�س�ج�ي��ل
ع�ل�ام ��ات ت� �ج ��اري ��ة واص� � � ��دار ش � �ه� ��ادات ل�ه��ا
الشهر املاضي.
وأض��اف��ت ال � ��وزارة ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي ان�ه��ا
ان �ج��زت  940م�ع��ام�ل��ة ط�ل��ب ت�س�ج�ي��ل ع�لام��ة
تجارية ،و 642معاملة نشر عالمة تجارية،
و 1152م �ع��ام �ل��ة ت �س �ج �ي��ل ع�ل�ام ��ة ت �ج��اري��ة
واص� � ��دار ش� �ه ��ادات ل �ه��ا ،وم �ع��ام �ل��ة واح� ��دة
ل �ط �ل��ب ت �س �ج �ي��ل ع�ل�ام ��ة ج �م��اع �ي��ة ،وأخ� ��رى
لعالمات املراقبة.
وأو ض� � �ح � ��ت أ ن � �ه� ��ا أ ن � �ج� ��زت  277م �ع��ا م �ل��ة

ل� �ت� �ج ��د ي ��د ا ل � �ع�ل��ا م� ��ات ا ل � �ت � �ج� ��ار ي� ��ة ،و395
ط �ل��ب ت��أ ش �ي��ر ب �ت �غ �ي �ي��ر ع �ن��وان وا س� ��م م��ا ل��ك
العالمة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها
وتغيير ا س��م وكيل التسجيل ،مضيفة ان
ع� ��دد ط �ل �ب��ات ا ي � ��داع و ت �س �ج �ي��ل ا ل �ع�ل�ا م��ات
اال ل �ك �ت��رو ن �ي��ة ا ل �ش �ه��ر ا مل ��ا ض ��ي ب �ل��غ 2736
طلب ايداع.
وذك � � ��رت أن� �ه ��ا أن� �ج ��زت  526م �ع��ام �ل��ة ن�ش��ر
ت�ج��دي��د ال �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة وت �ع��دي��ل اس��م
أو ع� �ن ��وان امل ��ال ��ك او ال��وك �ي��ل ون �ق��ل م�ل�ك�ي��ة
ال�ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ،اض��اف��ة ال��ى تلقيها 22
طلب معارضة على تسجيل عالمة تجارية
وتسجيل  36تظلمًا( .كونا)

اقتصاد 17

األحد  7صفر  1441هـ  6 -أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16607

ممارسة لألرشفة اإللكترونية ..قريباً

«التجارة» :نقل أرشيف الشركات
ّ
مجمع الوزارات
إلى خارج
علي الخالدي
ع �ل �م ��ت سبقلا ان وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ات ب� � ��اش� � ��رت األس� � �ب � ��وع
امل � ��اض � ��ي ن � �ق� ��ل أرش� � �ي � ��ف ال � �ش� ��رك� ��ات
وال� �ش ��ؤون اإلداري� � ��ة ال ��ى خ� ��ارج م�ق��ر
الوزارة في مجمع الوزارات.
وأكدت مصادر معنية ان عملية نقل
األرش �ي��ف ال��ى م �ق��رات ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
ال�ت�ج��ارة خ��ارج م�ج�م��ع ال ��وزارت هي
خ �ط��وة ل�ت�ف��ري��غ ع �ش��رات امل �ك��ات��ب في
مقر الوزارة الرئيسي ،كانت مستغلة
ف��ي غير ال�غ��رض املخصص لها منذ
س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،الف�ت��ة ال��ى ان بعض
األوراق يعود تاريخها الى  20عاما
واك� �ث ��ر ،ول ��م ت �س �ت��دع ال �ح��اج��ة ط��وال
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ط �ل �ب �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي
اصبح من الضروري التخلص منها،
ونقلها الى مخزن تابع للوزارة.
ّ
ستفعل قرارات
وبينت ان «التجارة»
وزارة امل��ال �ي��ة امل��وج �ه��ة ال��ى ال�ج�ه��ات
الحكومية ب�خ�ص��وص إت�ل�اف بعض
األوراق ال� �ت ��ي م� �ض ��ى ع �ل �ي �ه��ا ف �ت��رة
ت�ج��اوزت الخمسة عشر ع��ام��ا ،وذل��ك
ل�ل�ت�خ�ل��ص م��ن ك�م�ي��ة ال� ��ورق ال�ك�ب�ي��رة
ال � �ت ��ي ي � �ج ��ري االح � �ت � �ف� ��اظ ب� �ه ��ا دون
ح ��اج ��ة ف �ع �ل �ي��ة إل� �ي� �ه ��ا ،م��وض �ح��ة أن
ع �م �ل �ي��ة ن� �ق ��ل االرش� � �ي � ��ف س �ي �ع �ق �ب �ه��ا
ال �ع �م��ل ع �ل��ى إع � ��ادة ب �ع��ض اإلدارات
ال� �ت ��ي ج � ��رى اس �ت �ئ �ج ��ار م � �ق ��رات ل�ه��ا
خ� � ��ارج م �ج �م��ع ال� � � � ��وزارات إل � ��ى امل �ق��ر
الرئيسي للوزارة ،مع توسعة إدارات
أخرى.
ول� �ف� �ت ��ت امل� � �ص � ��ادر ال� � ��ى ان أرش� �ي ��ف
ال�ش��رك��ات ل��ن ي�ت��م نقله بشكل ك��ام��ل،
وس � �ي � �ت� ��م اإلب� � � �ق � � ��اء ع � �ل� ��ى ج� � � ��زء م �ن��ه
ف ��ي م �ج �م��ع ال � � � ��وزارات ،ع �ل��ى اع �ت �ب��ار
أن ال �ط �ل��ب امل �س �ت �م��ر ع �ل �ي��ه م ��ن ق�ب��ل
امل� � �س � ��اه� � �م �ي��ن ،او ح � �ت� ��ى ال� �ط� �ل� �ب ��ات
املتعلقة بجهات رقابية مثل املحاكم
والقضاء والنيابة العامة.
وأك ��دت ان��ه ك��إج��راء أم �ن��ي اح �ت��رازي،

كلفة المعيشة في مدينة الكويت مساوية لنظيرتها في العاصمة القطرية الدوحة

في كلفة المعيشة

«اإليكونوميست» :الكويت
سادس أغلى مدن الشرق األوسط
«التجارة» نحو إتالف أوراق ..مضى عليها أكثر من  15عاماً بال حاجة لالستعانة بها مجدّ داً

فرع لمركز الكويت لألعمال في برج «كيبكو»
علي جاسم
كشفت مصادر معنية لـ سبقلا أن وزارة التجارة والصناعة بصدد
اف��ت��ت��اح ف���رع مل��رك��ز ال��ك��وي��ت ل�لأع��م��ال «ال��ن��اف��ذة ال���واح���دة» ف��ي م��دي��ن��ة
الكويت ،وبالتحديد في برج كيبكو ،خالل األشهر املقبلة.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن ال���ف���رع ال��ج��دي��د ل��ل��ن��اف��ذة ال���واح���دة ف���ي ق��ل��ب ال��ع��اص��م��ة
سيكون أشبه بمركز لخدمة املواطن إلنجاز عدد من املعامالت التي
ينفذها مركز الكويت لالعمال ،الذي يتخذ من منطقة أشبيلية مقرا
له.
وب ّ���ي���ن���ت ان ال���ف���رع س��ي��ك��ون م��خ ّ��ص��ص��ًا ف���ي ب���داي���ة اف��ت��ت��اح��ه ل��ب��ع��ض
املعامالت الخاصة باملواطنني الكويتيني فقط ،ومنها تنفيذ معامالت
السجل التجاري واستيراد السيارات ،وم��ع م��رور الوقت ُ
سيضاف
عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة للمواطنني.
س � �ي � �ت� ��م ن� � �س � ��خ م� � �ل� � �ف � ��ات ال� � �ش � ��رك � ��ات
وامل� � � � � ��راس� � �ل� � ��ات ال � � �ق� � ��دي � � �م� � ��ة امل � �ه � �م� ��ة
واالحتفاظ بها في عدة أماكن ،حتى
اذا ت�ع��رض��ت نسخة للتلف او الفقد
ت �ح��ت أي ظ� ��رف ،ت �ك��ون ه �ن��اك ن�س��خ
أخ��رى متوافرة ل��دى ال��وزارة للعودة

اليها متى ما استدعت الحاجة.
وع�ل��ى ذات ص�ل��ة ،كشفت م�ص��ادر ان
وزارة ال �ت �ج��ارة ت�ع�م��ل ع �ل��ى تجهيز
م � �م� ��ارس� ��ة خ� �ل ��ال األش� � �ه � ��ر ال �ق �ل �ي �ل��ة
ال� � �ق � ��ادم � ��ة ألرش � � �ف � ��ة ج� �م� �ي ��ع م� �ل� �ف ��ات
الشركات بكل أنواعها ،سواء شركات

إفراغ عشرات المكاتب
الستغاللها في إعادة
إدارات تستأجر مقرات
خارج مقر الوزارة
االحتفاظ بنسخ
لملفات الشركات
«المطلوبة» في
أماكن عدة ..كإجراء
أمني احترازي
األشخاص او املساهمة او غيرهما،
بحيث تكون جميع أوراق الشركات
م� �ت ��واف ��رة ع �ل��ى أج� �ه ��زة ال �ك �م �ب �ي��وت��ر
مل ��وظ� �ف ��ي «ال� � �ت� � �ج � ��ارة» ،دون ح��اج��ة
لطلب امل�ل�ف��ات ورق�ي��ا ،اال ل�ل�ض��ررورة
القصوى.

تتحسن عالمياً
َّ
األسعار

ً
دوالرا
النفط الكويتي يقترب من 60
اق� � �ت � ��رب س � �ع ��ر ب ��رم � �ي ��ل ال �ن �ف��ط
الكويتي من مستوى  60دوالرا
بعدما ارتفع  48سنتا ليبلغ 59
دوالرا وف �ق��ا للسعر امل�ع�ل��ن من
مؤسسة البترول الكويتية.
ع��امل �ي��ًا ،ارت �ف �ع��ت أس �ع��ار ال�ن�ف��ط
خ�ل�ال ت ��داوالت ن�ه��اي��ة االس�ب��وع

ل�ي�ن�ه��ي خ ��ام ن��اي �م �ك��س م�س�ي��رة
خسائر امتدت لثماني جلسات،
وذل��ك ف��ي ظ��ل انخفاض ال��دوالر
أمام أغلب العمالت الرئيسية.
الى ذل��ك ،كشفت بيانات «بيكر
ه � � �ي� � ��وز» ع� � ��ن ان � �خ � �ف � ��اض ع� ��دد
م �ن �ص��ات ال �ت �ن �ق �ي��ب ع ��ن ال �خ��ام

ف ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب �ث�لاث
منصات إل��ى  710منصات هذا
األسبوع.
وف� � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،ان �خ �ف��ض
م��ؤش��ر ال� � ��دوالر – ال� ��ذي يقيس
أداءه أم � ��ام س �ل��ة م ��ن ال �ع �م�لات
الرئيسية – بنسبة  0.1في املئة

إلى  98.8نقطة.
وارت� � �ف� � �ع � ��ت ال� � �ع� � �ق � ��ود اآلج � �ل� ��ة
ل �ـ«ن��اي �م �ك��س» ت�س�ل�ي��م ن��وف�م�ب��ر
ب� �ن� �س� �ب ��ة  %0.7أو  36س �ن �ت��ًا
وأغلقت جلسة لندن عند 52.81
دوالرا للبرميل ،وس�ج��ل الخام
األم� �ي ��رك ��ي خ �س��ائ��ر أس �ب��وع �ي��ة
بنسبة  .%5.5وارتفعت العقود
اآلج � � �ل � � ��ة ل � � �ـ«ب � � ��رن � � ��ت» ت �س �ل �ي��م
دي�س�م�ب��ر ب�ن�س�ب��ة  %1.1أو 66
س �ن �ت��ًا وأغ� �ل� �ق ��ت ج �ل �س��ة ل �ن��دن
ع �ن��د  58.37دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل،
وسجل الخام القياسي خسائر
أسبوعية بنسبة .%4.4
ام � ��ا أس � �ع� ��ار ال� ��ذه� ��ب ف��أغ �ل �ق��ت
ت � � � � � � ��داوالت ن � �ه� ��اي� ��ة االس� � �ب � ��وع
م �س �ت �ق��رة ب �ع ��د أن ت �خ �ل��ت ع��ن
مكاسبها األول �ي��ة م��ع انحسار
ال � ��ره � ��ان � ��ات ع� �ل ��ى أن م �ج �ل��س
االحتياطي الفدرالي سيخفض
أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ب��وت �ي��رة ق��وي��ة
ه��ذا ال �ع��ام ب�ع��د ب�ي��ان��ات أفضل
م � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع ل � �ل� ��وظ� ��ائ� ��ف ف��ي
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ل�ك��ن امل�ع��دن
ال�ن�ف�ي��س ي�ن�ه��ي األس �ب��وع على
م� �ك ��اس ��ب .وس� �ج ��ل ال ��ذه ��ب ف��ي
امل� �ع ��ام�ل�ات ال� �ف ��وري ��ة 1504.69
دوالرات لألوقية (األونصة) في
نهاية جلسة التداول بال تغير
يذكر عن سعر اإلغالق السابق
لينهي األس �ب��وع على مكاسب
بحوالي .%0.6
وت��راج �ع��ت ال �ع �ق��ود األم�ي��رك�ي��ة
ل � �ل� ��ذه� ��ب  %0.1ل� �ت� �ب� �ل ��غ ع �ن��د
ال � �ت � �س ��وي ��ة  1512.90دوالرا
لألوقية.

مذكرة تفاهم
ووقعت منظمة الدول املصدرة
للنفط (أوب ��ك) وم�ن�ت��دى ال��دول
امل � �ص� ��درة ل �ل �غ��از أم� ��س م��ذك��رة
ت �ف��اه��م ل �ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
الجانبني في عدة مجاالت ،من
ب�ي�ن�ه��ا م��راق �ب��ة أس� ��واق ال�ط��اق��ة
وت �ح �ل �ي �ل �ه��ا ووض� � ��ع ال �ن �م��اذج
والتنبؤ بها.
ون� �ق ��ل ب� �ي ��ان ع� ��ن االم �ي ��ن ال �ع ��ام
ل � �ـ«أوب ��ك» م�ح�م��د ب��ارك �ي �ن��دو ان
املنظمة تتطلع إل��ى االس�ت�ف��ادة
م��ن اإلط��ار ال��ذي وق��ع ف��ي مذكرة
ال� �ت� �ف ��اه ��م ل �ت �ع ��زي ��ز امل �ن ��اق �ش ��ات
وكذلك القيام بأعمال وإجراءات
م �ش �ت ��رك ��ة «م� � ��ن أج� � ��ل م�ص�ل�ح��ة
ال� ��دول األع �ض ��اء ف��ي املنظمتني
والصناعة بأكملها واالقتصاد
العاملي»( .كونا ،رويترز)

اح �ت �ل��ت ال �ك��وي��ت امل��رت �ب��ة ال� �س ��ادس ��ة ف��ي
ت��رت �ي��ب امل � ��دن األك� �ث ��ر ارت� �ف ��اع ��ًا ف ��ي كلفة
امل �ع �ي �ش��ة ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق االوس � ��ط
ل �ع��ام  ،2018م�ت�س��اوي��ة ف��ي ال�ت��رت�ي��ب مع
العاصمة القطرية ال��دوح��ة ،وفقًا لتقييم
«اإليكونوميست».
وجاء ت تل أبيب في صدارة مدن منطقة

ال �ش��رق األوس� ��ط األغ �ل��ى م�ع�ي�ش��ة ،تلتها
ّ
عمان ثم أبوظبي ثم دبي واملنامة.
وج � ��اء ف ��ي امل��رت �ب��ة ال �ث��ام �ن��ة ع �ل��ى ق��ائ�م��ة
«اإلي� � �ك � ��ون � ��وم� � �ي� � �س � ��ت» م� ��دي � �ن� ��ة ال� �خ� �ب ��ر
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،ت� �ل� �ت� �ه ��ا م� �س� �ق ��ط ث � ��م ج ��دة
وك��ازاب�لان�ك��ا ،تبعتها ال��ري��اض والقاهرة
وطهران والجزائر.

لمعالجة الصرف الصحي

تأسيس «أم الهيمان»
برأسمال  49مليون دينار
تامر حماد
أص��در وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر الدولة
لشؤون الخدمات خالد الروضان ،قرارًا وزاريًا
بتأسيس شركة أم الهيمان ملعالجة الصرف
ال �ص �ح��ي (م �س��اه �م��ة ع ��ام ��ة) ل�ت�ن�ف�ي��ذ ت��وس�ع��ة
م �ح �ط��ة أم ال �ه �ي �م��ان مل �ع��ال �ج��ة م �ي ��اه ال �ص��رف
الصحي برأسمال  49مليون دينار موزعًا على

 490.2مليون س�ه��م ،بقيمة اسمية  100فلس
للسهم الواحد ،وتكون جميع األسهم نقدية.
ويأتي قرار وزير التجارة بعد موافقة وزارة
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ب �ت ��اري ��خ  2ف �ب ��راي ��ر 2019
وم��واف �ق��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة ب�ت��اري��خ 31
ي �ن��اي��ر  ،2019وب� �ع ��د االط� �ل ��اع ع �ل��ى ق��ان��ون
الشركات وقانون الشراكة بني القطاعني العام
والخاص.

 18اقتصاد
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إخالل كبير بتوازن صناديقها تتأثر به المالية العامة

بلغت  323.6مليون دينار

«الشال» :قروض «التأمينات»
تدمير للمؤسسة وانحراف لهدفها
ت � �ن� ��اول ت� �ق ��ري ��ر «ال� � �ش � ��ال» االق� �ت� �ص ��ادي
االس� �ب ��وع ��ي م �س��أل��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية ،وق��ال :تتعرض
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
لهجمة شرسة ،ال تتعلق فقط الخالل غير
قابل لإلصالح لتوازن صناديقها ،وإنما
لتغيير جوهري في هدفها وسياساتها
س � � ��وف ُي� �ف� �ض ��ي ح� �ت� �م ��ًا إل � � ��ى ف �ق ��دان �ه ��ا
ل��وظ �ي �ف �ت �ه��ا .ف� �ه ��ي م ��ؤس� �س ��ة م�ص�م�م��ة
ل �ل �ت��أم�ين االج �ت �م��اع��ي ك �م��ا ي �ن��ص عليه
اسمها ،وليس لإلقراض االجتماعي أو
السياسي ،وهو صلب األزمة ،والغرضان
م�ت�ن��اق�ض��ان إل��ى ح��د ال �ت �ص��ادم .التأمني
االجتماعي يعني شبكة أم��ان مستقرة
وم �ت ��وس �ع ��ة م� ��ن أج � ��ل ت ��أم�ي�ن م�س�ت�ق�ب��ل
م ��ن أف �ن��ى ش �ب��اب��ه ف ��ي ال �ع �م��ل ،ف ��ي حني
اإلق ��راض االجتماعي السياسي يخص
أقلية باالستفادة اآلنية بما ي��ؤدي إلى
خرق شبكة األم��ان ويضيق بمساحتها
ملنتسبي املستقبل .وبينما اختصاص
التأمني االجتماعي واختصاص جهازه
ال��وظ�ي�ف��ي ه��و امل ��وازن ��ة ال��دق�ي�ق��ة م��ا بني
احتياجات كل األجيال إلى ما ال نهاية،
اختصاص مؤسسات اإلق��راض محدود
املدى ومراقب من جهات سيادية الرتفاع
مستوى مخاطره ،وال يمكن أن يستمر
ما لم يعمل على أسس تجارية .وعندما
ي�خ�ت�ل��ط ال� �غ ��رض ��ان ،س� ��وف ي �ط �غ��ى فيه
غ ��رض اإلق� � ��راض ن�ت�ي�ج��ة غ �ي��اب ال��وع��ي
من جانب ،وضعف الحكومة من جانب

هجمة شرسة نتيجتها
مستقبل غير آمن
للمتقاعدين والقادمين
إلى سوق العمل
العجز االكتواري ارتفع
 %90في  3سنوات من
غير المقترحات الشعبوية
تعويض العجز بتسييل
احتياطي األجيال
أو باالقتراض بتكلفة
 3أضعاف عائد القروض
المقترحة شعبويا ً
االقتراض يعني
االستهالك في اقتصاد
غير منتج وضغط على
الدينار وتوريط للمقترض

ُ
آخ� ��ر ،وط �غ �ي��ان ال �ت��وج �ه��ات ال�ش�ع�ب��وي��ة
ل � ��دى ب �ع ��ض ال � �ن � ��واب م� ��ن ج �ه ��ة ث��ال �ث��ة،
ح �ي �ن �ه��ا ل ��ن ت� �ع ��ود امل ��ؤس� �س ��ة م��ؤس �س��ة
تأمني اجتماعي ،وسوف يفقد متقاعدو
املستقبل أمانهم.
وأض ��اف ت�ق��ري��ر «ال �ش ��ال» :إذا ع��دن��ا إل��ى
األرق� � � � ��ام ،ف �ه ��ي ق ��اط �ع ��ة ب ��ال ��دم ��ار ال� ��ذي
ت �س �ب �ب��ه ت� �ل ��ك امل� �ق� �ت ��رح ��ات ال �ش �ع �ب��وي��ة،
فبدونها ارت�ف��ع العجز اإلك �ت��واري %90
أو ب �ن �ح��و  8م �ل �ي ��ارات دي� �ن ��ار ف ��ي ث�لاث
س �ن ��وات ف �ق��ط ل�ي�ب�ل��غ ن �ح��و  17.4م�ل�ي��ار
دينار ،ومعها سوف يحدث األس��وأ مما
ال ي�م�ك��ن ت �ع��وي �ض��ه .وأي م�ه�ت��م ب��وض��ع
امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ي �ع��رف أن ال�ل�ج��وء إليها
ل �ت �ع��وي��ض ال �ع �ج��ز امل �ت��راك��م غ �ي��ر ممكن
س��وى بالبدء بتسييل أص��ول احتياطي
األج�ي��ال القادمة ،أو باإلقتراض بتكلفة
س �ـ��وف ت �ب �ل��غ  3أض� �ع ��اف ع��ائ��د ق ��روض
ال�ت��أم�ي�ن��ات امل�ق�ت��رح��ة شعبويًا ع�ل��ى أق��ل
تقدير .والتسييل أو اإلقتراض ،مخرجان
غ�ي��ر م�س�ت��دام�ين رغ��م ف��داح��ة كلفتيهما.
وأي مهتم ب�م��ؤش��رات االق �ت �ص��اد الكلي
ي�ع��رف أن االق �ت��راض ف��ي ال�ك��وي��ت يعني
االس �ت �ه�لاك ف��ي اق�ت�ص��اد ال ينتج سلعا
أو خ��دم��ات ،وال�ق��روض االستهالكية من
املصارف ارتفعت بنحو  %26.3أو نحو
 10أضعاف ارتفاع إجمالي التسهيالت
اإلئتمانية في الشهور الثمانية األول��ى
م ��ن ال� �ع ��ام ال� �ح ��ال ��ي ،ل ��ذل ��ك ه ��و ت�ن�ش�ي��ط
الق �ت �ص��ادات خ��ارج �ي��ة م�ن�ت�ج��ة وض�غ��ط

ّ
مخصصات البنوك
 %9.8انخفاض
في النصف األول
ت �ط��رق ت �ق��ري��ر «ال � �ش� ��ال» إل� ��ى األداء امل�ج�م��ع
لقطاع البنوك في النصف األول  ،2019وقال:
حقق قطاع البنوك ويشمل  10بنوك كويتية،
خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي
ن �م �وًا م�ل�ح��وظ��ًا ف��ي ص��اف��ي األرب � ��اح م�ق��ارن��ة
بالفترة نفسها من عام  ،2018إذ بلغت أرباح
ال�ن�ص��ف األول  2019ب�ع��د خ�ص��م ال�ض��رائ��ب
وح �ق��وق األق�ل �ي��ة ن�ح��و  493.6م�ل�ي��ون دي�ن��ار
كويتي ،بارتفاع م�ق��داره  38.2مليون دينار
كويتي أو بنحو  8.4في املئة مقارنة بنحو
 455.4مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من
عام  .2018في ما انخفض الربح التشغيلي
للبنوك قبل خصم املخصصات بنحو 3.9
ماليني دي�ن��ار كويتي أو نحو  0.4ف��ي املئة،
ً
وصوال إلى نحو  894.3مليون دينار كويتي
مقارنة بنحو  898.1مليون دي�ن��ار كويتي،
وذلك نتيجة ارتفاع املصروفات التشغيلية
للبنوك بنحو  19.3في املئة أو بنحو 219.2
ً
مليون دينار كويتي ،أي بقيمة أعلى قليال
م��ن ارت �ف ��اع إج �م��ال��ي اإلي � � ��رادات التشغيلية
ال� � ��ذي ارت� �ف ��ع ب �ن �ح��و  215.3م �ل �ي��ون دي �ن��ار
كويتي أي بنسبة  10.6في املئة .ومن الجدير
بالذكر أن االرتفاع في مستوى األرباح ليس
ً
شامال ،فاألرقام تشير إلى أن  3بنوك حققت
انخفاضًا في مستوى أرباحها خالل الفترة،
ولكن ارت�ف��اع مستوى أرب��اح  7بنوك أخ��رى
ع��وض االن�خ�ف��اض وزاد لتصبح الخالصة
ارتفاع مستوى األرباح لكل القطاع.
وعلى الرغم من نمو اإلي ��رادات ،ف��إن البنوك
الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز
املخصصات مقابل ال�ق��روض غير املنتظمة
وإن ب ��وت� �ي ��رة م �ت �ن ��اق �ص ��ة ،ف �ب �ل��غ إج �م��ال��ي
امل�خ�ص�ص��ات ال �ت��ي اح�ت�ج��زت�ه��ا ف��ي النصف
األول ن �ح��و  323.6م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
مقارنة بنحو  358.8مليون دينار كويتي ،أي
انخفضت بنحو  35.2مليون دينار كويتي
أو ب�ن�س�ب��ة  9.8ف ��ي امل �ئ ��ة ،أي أن ج��ان��ب من
ارتفاع األرباح الصافية يعود إلى انخفاض
جملة املخصصات.
وب�ل�غ��ت أرب� ��اح ال �ب �ن��وك ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وع��دده��ا
خ �م �س��ة ب� �ن ��وك ،ن �ح��و  310.2م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ك ��وي �ت ��ي وم �ث �ل ��ت ن �ح ��و  62.8ف� ��ي امل� �ئ ��ة م��ن
إج� �م ��ال ��ي ص ��اف ��ي أرب � � ��اح ال� �ب� �ن ��وك ال �ع �ش��رة،
مرتفعة بنحو  7.6في املئة مقارنة مع الفترة
ذاتها من العام املاضي .في حني كان نصيب
البنوك اإلسالمية نحو  183.4مليون دينار
كويتي ،ومثلت نحو  37.2في املئة من صافي

ع�ل��ى ال��دي �ن��ار ال�ك��وي�ت��ي وت��وري��ط م��ؤك��د
ل �ل �م �ق �ت��رض ب �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ف� �ت ��رة ص ��رف
حصيلة القرض ،أي أنه مسعى تخريب
اقتصادي واجتماعي .ولعل األه��م ،أننا
ف��ي دول ��ة ل��دي�ه��ا م �ص��در وح �ي��د ل�ل��دخ��ل،
تستهلك ال��روات��ب واألج��ور والدعومات
نحو  %75م��ن ك��ل نفقاتها ون�ح��و %80
من كل إي��رادات النفط ،وبينما يعمل في
الحكومة حاليًا نحو  340أل��ف مواطن،
وهناك نحو  28.3ألف عاطل عن العمل،
ه �ن��اك ن �ح��و  420أل� ��ف ق � ��ادم إل� ��ى س��وق
العمل بحلول عام  ،2035ونتاج الهجمة،
ال م�س�ت�ق�ب��ل امل �ت �ق��اع��دي��ن ف��ي م��أم��ن ،وال
ال� � �ق � ��ادم � ��ون إل � � ��ى س � � ��وق ال� �ع� �م ��ل س ��وف
يجدونه.
ُ
واملشكل ،هو أننا نعتقد أن هناك فريقا
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة وف��ي مؤسساتها يعرف
ج �ي �دًا ت �ل��ك ال �ح �ق��ائ��ق ،ول �ك �ن �ن��ا ال ن��رى
م��وق�ف��ا ل��ه ،وال��واق��ع أن�ن��ا بتنا ن�ق��رأ عن
اح�ت�م��ال ت�م��ري��ر ال�ح�ك��وم��ة للمقترحات
ال�ش�ع�ب��وي��ة .ون��رج��و أال ي�ت�ك��رر نصحًا
قدمه وزي��ر النفط األس�ب��ق عندما أقنع
مجلس ال��وزراء بأن ك��وادر قطاع النفط
ل ��ن ت�ت�ح�م�ل�ه��ا امل ��ال �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة وك��ان��ت
كارثة على املالية العامة ،فالتساهل في
ق��روض التأمينات أمر مماثل ،نتيجته
تدمير للمؤسسة ب��االن�ح��راف بهدفها
ب �ش �ك��ل خ � ��اص ،وإخ �ل��ال ك �ب �ي��ر ب �ت��وازن
صناديقها وتوازن املالية العامة معها
بشكل عام.

إجمالي السيولة  6.06مليارات دينار

 %103.9ارتفاع معدل تداوالت البورصة
في  9أشهر
ح �ل��ل «ال� �ش ��ال» أداء ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت في
ش� �ه ��ر س �ب �ت �م �ب��ر  ،2019وق � � � ��ال :ارت �ف �ع��ت
س� �ي ��ول ��ة ال � �ب� ��ورص� ��ة ف � ��ي ش� �ه ��ر س�ب�ت�م�ب��ر
م �ق��ارن��ة ب �س �ي��ول��ة ش �ه��ر أغ �س �ط��س ،ح�ي��ث
بلغت السيولة نحو  749.9مليون دينار
ً
كويتي مرتفعة من مستوى  490.3مليون
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ل �س �ي��ول��ة ش �ه��ر أغ �س �ط��س.
وب�ل��غ م�ع��دل قيمة ال �ت��داول ال�ي��وم��ي لشهر
س �ب �ت �م �ب��ر ب � �ح� ��دود  34.1م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
كويتي ،وبارتفاع بنحو  25.1في املئة عن
مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس
حني بلغ  27.2مليون دينار كويتي .وبلغ
حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة
األول��ى من العام الجاري (أي في  184يوم
عمل) نحو  6.066مليارات دينار كويتي،
وبلغ معدل قيمة ال�ت��داول اليومي للفترة
ن �ح��و  33م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،م��رت�ف�ع��ًا
بنحو  103.9في املئة مقارنة بمعدل قيمة
التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018
ال �ب��ال��غ ن�ح��و  16.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي،
ومرتفعًا أيضًا بنحو  95.6في املئة إذا ما
قورن بمستوى ذلك املعدل لكامل عام 2018
البالغ نحو  16.8مليون دينار كويتي.
وأض � � � ��اف ال � �ت � �ق ��ري ��ر :م � ��ازال � ��ت ت ��وج �ه ��ات
ال�س�ي��ول��ة م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ت�ش�ي��ر إل ��ى أن
نصف الشركات املدرجة لم تحصل سوى
على  0.8ف��ي امل�ئ��ة فقط م��ن تلك السيولة،
ضمنها  50ش��رك��ة حظيت بنحو  0.1في
امل�ئ��ة ف�ق��ط م��ن ت�ل��ك ال�س�ي��ول��ة ،و 3ش��رك��ات
من دون أي تداول .أما الشركات الصغيرة
ال�س��ائ�ل��ة ،ف�ق��د ح�ظ�ي��ت  12ش��رك��ة قيمتها
ال �س��وق �ي��ة ت �ب �ل��غ  6.9ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن ق�ي�م��ة
الشركات امل��درج��ة على نحو  4.7ف��ي املئة
من سيولة البورصة ،ذلك يعني أن نشاط

أرباح «الوطني» تشكل %42.4
من إجمالي ربحية البنوك
مقابل  %21.8لـ «بيتك»
أرب ��اح ال�ب�ن��وك ال�ع�ش��رة ومرتفعة بنحو 9.8
في املئة عن مستواها في الفترة نفسها من
ال �ع��ام امل��اض��ي ،أي أن أداء ال �ش��ق اإلس�لام��ي
م��ن ال �ب �ن��وك خ�ل�ال ال�ن�ص��ف األول ظ��ل ينمو
بمعدالت أعلى.
وب�ل��غ مضاعف السعر إل��ى الربحية ()P/E
لقطاع البنوك العشرة محسوبًا على أساس
سنوي نحو  18ضعفا ،مقارنة بنحو 14.3
مرة للفترة نفسها من العام الفائت .وارتفع
ً
قليال العائد على إجمالي األصول املحسوب
ع� �ل ��ى أس � � ��اس س� �ن ��وي إل � ��ى ن� �ح ��و  1.19ف��ي
امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة بنحو  1.17ف��ي امل�ئ��ة ،ف��ي حني
ان�خ�ف��ض م�ع��دل ال�ع��ائ��د ع�ل��ى ح�ق��وق امللكية
املحسوب على أس��اس سنوي إل��ى نحو 9.3
في املئة مقابل  9.5في املئة.
وع�ن��د امل�ق��ارن��ة م��ا ب�ين أداء ال�ب�ن��وك العشرة،
استمر «ب�ن��ك الكويت ال��وط�ن��ي» ف��ي تحقيق
أعلى قيمة ف��ي األرب ��اح ب�ين البنوك العشرة
ببلوغها نحو  209.1مليون دي�ن��ار كويتي
(رب�ح�ي��ة السهم  31فلسًا) أو نحو  42.4في
امل �ئ��ة م ��ن ص��اف��ي أرب � ��اح ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي،
وب��ارت �ف��اع بنحو  12.5ف��ي امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة مع
ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا م��ن ع ��ام  ،2018وذل ��ك نتيجة
ارتفاع صافي إيرادات الفوائد .وحقق «بيت
التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرب��اح بنحو
 107.7ماليني دينار كويتي (ربحية السهم
 15.46فلسًا) أو نحو  21.8في املئة من صافي
أرباح البنوك العشرة ،وبارتفاع بنحو 13.1
في املئة باملقارنة مع الفترة نفسها من العام
السابق ،نتيجة ارت�ف��اع إي ��رادات االستثمار
وصافي ربح العمالت األجنبية إضافة إلى
ان �خ �ف��اض ج�م�ل��ة امل� �ص ��روف ��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة.
وح�ق��ق «ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري» أع�ل��ى نمو نسبي
ف��ي األرب��اح وبنحو  62.4ف��ي امل�ئ��ة ،إذ بلغت
أرباحه نحو  9.8ماليني دينار كويتي مقارنة
بنحو  6ماليني دينار كويتي ،نتيجة ارتفاع
جميع بنود اإليرادات التشغيلية ما عدا بند
إيرادات توزيعات أرباح.

ً
عجزا محتم ً
ال
 3.8مليارات دينار
في موازنة 2020/2019
ح ��ول ال �ن �ف��ط وامل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ،ق ��ال «ال� �ش ��ال»:
بانتهاء شهر سبتمبر  ،2019انتهى الشهر
السادس من السنة املالية الحالية ،2020/2019
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر
سبتمبر نحو  62.2دوالرًا أميركيًا للبرميل؛ أي
ارت�ف��ع بشكل استثنائي بسبب االع�ت��داء على
منشآت النفط السعودية ،وهو يزيد بنحو 7.2
دوالرات أميركية للبرميل؛ أي بما نسبته نحو
 13في املئة عن السعر االفتراضي الجديد املقدر
في املوازنة الحالية والبالغ  55دوالرًا أميركيًا
ل �ل �ب��رم �ي��ل ،وأي� �ض ��ًا ي��زي��د ب �ن �ح��و  12.2دوالرًا
أميركيًا ع��ن معدل سعر البرميل االفتراضي
للسنة املالية الفائتة البالغ  50دوالرًا أميركيًا.
وكانت السنة املالية الفائتة  ،2019/2018التي
انتهت بنهاية شهر م��ارس الفائت ،قد حققت
لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو
 68.5دوالرًا أم�ي��رك�ي��ًا ،وم �ع��دل س�ع��ر البرميل
لشهر سبتمبر  2019أدنى بنحو  6.3في املئة
من معدل سعر البرميل للسنة املالية الفائتة،
وأدن� ��ى ب�ن�ح��و  17.8دوالرًا أم�ي��رك�ي��ًا للبرميل
من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80
دوالرًا أميركيًا وف�ق��ًا لتقديرات وزارة املالية،
وبعد اقتطاع الـ  10في املئة ملصلحة احتياطي
األجيال القادمة.

 33مليون دينار معدل قيمة التداول اليومي منذ بداية عام 2019

 %0.8فقط حصة
نصف الشركات
المدرجة من السيولة
منذ بداية العام
السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف
ال�ش��رك��ات امل��درج��ة منها ،وع�ل��ى النقيض،
ي�م�ي��ل إل ��ى ش��رك��ات ق�ي�م�ت�ه��ا ض�ئ�ي�ل��ة وإن
خ �ف �ت��ت ح� ��دة ذل� ��ك االن� �ح� �ي ��از .أم� ��ا ت��وزي��ع
السيولة على األس��واق الثالث خالل شهر
سبتمبر  ،2019فكانت كالتالي:

• ال� �س ��وق األول � � ��ى ( 19ش� ��رك� ��ة) :ح�ظ�ي��ت
بنحو  635.3مليون دي�ن��ار كويتي أو ما
نسبته  84.7في املئة من سيولة البورصة،
وض �م �ن��ه ح �ظ �ي��ت ن �ح��و  50ف ��ي امل �ئ ��ة م��ن
ش��رك��ات��ه  -9ش��رك��ات -ع�ل��ى  88.9ف��ي املئة
من سيولته ونحو  75.3في املئة من كامل
س�ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة ،ف��ي ح�ين حظيت نحو
نصف شركاته األخ��رى  -10شركات -على
ما تبقى أو نحو  11.1في املئة من سيولته.
وب�ل��غ م�ع��دل ت��رك��ز ال�س�ي��ول��ة ف�ي��ه مستوى
عالي ،حيث حظيت  5شركات ضمنه على
نحو  73.7في املئة من سيولته.
• السوق الرئيسية ( 144شركة) :حظيت
ب �ن �ح��و  114.6م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي أو
نحو  15.3في املئة من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت  20ف��ي امل�ئ��ة م��ن شركاته

على  82.3ف��ي امل�ئ��ة م��ن سيولته ،ف��ي حني
اكتفت  80في املئة من شركاته بنحو 17.7
في املئة من سيولته ،وال بأس من التذكير
ب��أن ض�ع��ف س�ي��ول��ة ش��رك��ات��ه ك��ان العامل
األس ��اس ��ي ف ��ي ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا ض �م��ن ال �س��وق
الرئيسية ،وهو تصنيف قابل لإلرتقاء مع
ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
• سوق امل��زادات ( 12شركة) :حظي بنحو
 7.1االف دينار كويتي فقط أو نحو 0.001
في املئة من سيولة البورصة ،وذلك أيضًا
ف ��ي ح� � ��دود امل� �ت ��وق ��ع ،ف ��ال� �ه ��دف األس � ��اس
ه��و إع �ط��اء ت�ل��ك ال �ش��رك��ات ن��اف��ذة منظمة
للسيولة حتى وإن ل��م يتحقق ألي منها
ت ��داول س��وى ع�ل��ى ف �ت��رات م�ت�ب��اع��دة ،وم��ن
امل�م�ك��ن أن نشهد ط�ف��رة م�ن�ف��ردة ف��ي قيمة
تداوالته بني الحني واآلخر.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إي��رادات
نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.3
مليار دي�ن��ار كويتي ،وإذا افترضنا استمرار
م�س�ت��وي��ي اإلن �ت ��اج واألس� �ع ��ار ع�ل��ى حاليهما
 وه��و اف �ت��راض ق��د ال يتحقق  -ف�م��ن املتوقعأن تبلغ جملة اإلي ��رادات النفطية بعد خصم
تكاليف اإلن�ت��اج ملجمل السنة املالية الحالية
ن�ح��و  16.8م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،وه ��ي قيمة
أعلى بنحو  2.3مليار دي�ن��ار كويتي ع��ن تلك
امل� �ق ��درة ف ��ي امل ��وازن ��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
والبالغة نحو  14.5مليار دينار كويتي .ومع
إضافة نحو  1.9مليار دينار كويتي إي��رادات
غ�ي��ر ن�ف�ط�ي��ة ،ستبلغ ج�م�ل��ة إي � ��رادات امل��وازن��ة
للسنة املالية الحالية نحو  18.7مليار دينار
كويتي.
وبمقارنة ه��ذا ال��رق��م ب��اع�ت�م��ادات امل�ص��روف��ات
البالغة نحو  22.5مليار دي�ن��ار كويتي ،فمن
امل �ح �ت �م��ل أن ت�س�ج��ل امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة للسنة
املالية  2020/2019عجزًا قيمته  3.8مليارات
دينار كويتي ،ولكن بيانات ستة أشهر فقط
ال تصلح إال الستخدامها مؤشرا على الحجم
االف� �ت ��راض ��ي ل �ع �ج��ز امل� ��وازن� ��ة ،وي �ب �ق��ى ال�ع�ج��ز
الفعلي متغيرا تابعا لحركة أس�ع��ار وإن�ت��اج
النفط خالل ما تبقى من السنة املالية.

تطبيق مبدئي لمدة عام يليه «إلزامي» مطلع أكتوبر 2020

هيئة األسواق تطلق المرحلة األولى من برنامج المؤهالت المهنية
ق��ال��ت ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل ��ال إن ��ه ن �ظ��را ل �ع��دة اع �ت �ب��ارات
تتعلق ب �ق��رار ال�ه�ي�ئ��ة رق��م  145لسنة  2019ال�ص��ادر
ف��ي  ،30-9-2019ف��إن��ه ال ي�م�ك��ن ادراج ق ��رار م�ش��روع
االخ �ت �ب��ارات التأهيلية ل�ل��وظ��ائ��ف واج �ب��ة التسجيل
موضع التطبيق ودخول مرحلته األولى املتمثلة في
«برنامج امل��ؤه�لات املهنية» حيز النفاذ اعتبارًا من
ت��اري��خ ص ��دوره ،ف��ي إط��ار ق ��رارات الهيئة االعتيادية
ذات الصلة بمهامها في تنظيم أنشطة األوراق املالية
واإلش ��راف عليها ،موضحة ان هناك ع��دة اعتبارات
تكسب ه��ذا ال�ق��رار أهمية خاصة يأتي ف��ي مقدمتها
أنه يمثل إيذانًا ببدء تطبيق أحد أهم مشاريع الهيئة
�رات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وال� ��ذي ي�س�ت�ه��دف إح� ��داث ت�غ�ي�ي� ٍ
أطراف عدة في منظومة أسواق
جذرية في آليات عمل
ٍ
ً
ً
املال ،ويؤسس ملرحلة فاصلة قوال وفعال على صعيد
متطلبات الكفاءة لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل
ً
لدى تلك األطراف ،ويمثل عامال حاسمًا لالرتقاء بتلك

الكفاءة وتحقيق أقصى درج��ات التوافق املمكنة مع
املعايير الدولية املطبقة في هذا اإلطار ،كما أنه يأتي
لجهود حثيثة بالتعاون مع املعهد املعتمد
تتويجًا
ٍ
لألوراق املالية واالستثمار .CISI
ً
وتضمن القرار آنف الذكر إضافة إلى تحديده موعد
إط�ل�اق ب��رن��ام��ج امل��ؤه�ل�ات امل�ه�ن�ي��ة ،إج� ��راء ت�ع��دي�لات
تشريعية في بعض كتب الالئحة التنفيذية لقانون
إن�ش��اء الهيئة ذات الصلة بهذا البرنامج ،كما حدد
آلية إعفاء بعض املعنيني بتطبيقه في شتى مراحله.
وأشارت الهيئة إلى أن آلية تطبيق برنامج املؤهالت
املهنية تمتد على مرحلتني :مرحلة تطبيق مبدئي
تمتد لعام واحد بني 1-10-2019
و 30-9-2020تعقبها مرحلة تطبيق إل��زام��ي اعتبارًا
م��ن مطلع أك�ت��وب��ر ل�ع��ام  .2020كما ي�ت��وزع املعنيون
ب �ت �ط �ب �ي��ق امل ��رح �ل ��ة األول � � ��ى م ��ن ه� ��ذا ال �ب ��رن ��ام ��ج إل��ى
شريحتني وفق اآلتي:

 الشريحة األولى :وتشمل األشخاص املسجلني لدىالهيئة قبل  1-10-2019وهؤالء يتوجب عليهم اجتياز
موعد
الشروط الخاصة لبرنامج املؤهالت املهنية في
ٍ
أقصاه  1-10-2020وتزويد الهيئة باملستندات التي
تثبت استيفاءهم أحد املتطلبات التالية على األقل:
نْ
باملؤهلي
 املشاركة في ال��دورات التدريبية املتعلقة«الفني والرقابي» للبرنامج.
 اج �ت �ي��از االخ �ت �ب��ارات ال �خ��اص��ة ب��امل��ؤه �ل نْ�ْي� «ال�ف�ن��يوال ��رق ��اب ��ي» اخ �ت �ي��اري��ًا دون ال �ح��اج��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة في
الدورات التدريبية.
 الحصول على الشهادة املهنية أو ام�ت�لاك سنواتالخبرة املطلوبة لإلعفاء من املؤهل الفني وفقًا ملا ورد
في البرنامج.
 ال�ش��ري�ح��ة ال�ث��ان�ي��ة :وت�ش�م��ل األش �خ��اص املتقدمنيللهيئة ب�ط�ل�ب��ات ال �ت��رش��ح وال�ت�س�ج�ي��ل خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
االن �ت �ق��ال �ي��ة امل �م �ت��دة ب�ي�ن ت ��اري ��خ ال �ت �ط �ب �ي��ق امل �ب��دئ��ي

للبرنامج في  1-10-2019والتطبيق اإلل��زام��ي له في
 1-10-2020إذ يكون تطبيق البرنامج إلزاميًا لهذه
الشريحة عند تجديد التسجيل لدى الهيئة كل ثالث
سنوات وفقًا لشروطها.
ولفتت الهيئة إلى أن مشروع االختبارات التأهيلية
للوظائف واج�ب��ة التسجيل ل��دى الهيئة ي�ن��درج في
إط ��ار رؤي �ت �ه��ا امل�ت�ك��ام�ل��ة الس �ت��دام��ة أس� ��واق امل ��ال في
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة أس � ��واق امل� ��ال في
م�خ�ت�ل��ف م�ف��اص��ل ع�م�ل�ه��ا ،ب�م��ا ي�س��اع��د ف��ي ال�ت��وص��ل
إل��ى ال�ب�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��اري��ة امل�ط�ل��وب��ة ك��أح��د امل�ق��وم��ات
مركز مالي إقليمي ،ويستهدف
الرئيسة للتحول إلى
ٍ
ٍ
ه��ذا البرنامج ال�ت��واف��ق م��ع املعايير ال��دول�ي��ة املطبقة
واالرتقاء بالكفاءة املهنية والفنية لشاغلي الوظائف
أطراف عدة في منظومة أسواق
واجبة التسجيل لدى
ٍ
امل ��ال ب�م��ا يضمن س�لام��ة ت�ل��ك امل�ن�ظ��وم��ة وي�م�ث��ل درءًا
وقائيًا ملا قد تواجهه أنشطتها من مخاطر.

ه ��ذا ،وق ��د ت��وج��ت ال�ه�ي�ئ��ة ج �ه��ود اإلع � ��داد للبرنامج
بحملةٍ ت��وع��وي��ة م��وس�ع��ة نفذتها خ�ل�ال ش�ه��ر اب��ري��ل
امل ��اض ��ي ب� �غ ��رض ت��وع �ي��ة امل �ع �ن �ي�ي�ن ب �ت �ط �ب �ي �ق��ه ب�ك��ل
ج��وان �ب��ه وإي� �ض ��اح م�س�ت�ه��دف��ات��ه وم�ت�ط�ل�ب��ات��ه وآل �ي��ة
تطبيقه ،ضمنتها فعاليات ع��دة :كمؤتمر صحافي
ون��دوة توعوية عامة وبرنامج موسع ل��ورش العمل
ً
ال�ت��وع��وي��ة ال�خ��اص��ة ب��ال�ب��رن��ام��ج ،إض��اف��ة إل��ى إص��دار
�دد م��ن الفيديوهات التوعوية
مطبوعة توعوية وع� ٍ
التعريفية بالبرنامج.
وأعلنت هيئة أس��واق امل��ال ع��ن ان�ط�لاق أول��ى مراحل
ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ،وإن�ه��ا على ثقة ف��ي تحقيق أهدافها
املنشودة بتعاون شركائها في منظومة أسواق املال،
كما تلفت عناية املعنيني بهذا البرنامج إلى إمكانية
الحصول على جميع املعلومات الخاصة بتفاصيل
ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج وت � �ط� ��ورات ت�ط�ب�ي�ق��ه ع �ل��ى م��وق�ع�ه��ا
اإللكتروني في صفحة الركن التوعوي.
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لتوسيع استخدامات الطائرات من دون طيار في قطاع الطاقة

«زين درون» ّ
توقع مذكرة تفاهم
مع «بيكر هيوز»

أعلنت مجموعة «زين» أن شركتها التابعة
ّ
«زين درون» وقعت مذكرة تفاهم مع شركة
«ب �ي �ك��ر ه� �ي ��وز» ال �ش��رك��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ج �ن��رال
إل �ك �ت��ري��ك (امل ��درج ��ة ف��ي ب��ورص��ة ن �ي��وي��ورك
تحت الرمز  )NYSE: BHGEلتقديم خدمات
ال�ف�ح��ص ال��رق �م��ي ع��ن ط��ري��ق اس�ت�خ��دام��ات
ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط� �ي ��ار ع �ل��ى م�س�ت��وى
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأوض� �ح ��ت امل �ج �م��وع��ة ف ��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي
ت�ل�ق��ت سبقلا ن�س�خ��ة م�ن��ه أم ��س أن م��راس��م
التوقيع جاءت على هامش الدورة السنوية
ال �ـ 24للمؤتمر العاملي للطاقة ال��ذي انعقد
ف� ��ي إم � � � ��ارة أب ��وظ� �ب ��ي أخ� � �ي� � �رًا ،وس �ت �س �م��ح
مذكرة التفاهم للطرفني باستكشاف طرق
م �ب �ت �ك��رة ل �ت �ق��دي��م ح �ل��ول ال �ف �ح��ص ال��رق �م��ي
املتكاملة لألصول والبنى التحتية الخاصة
باملؤسسات والشركات في مجاالت الطاقة
(النفط والغاز).
وكشفت «زي��ن» ال�ت��ي تمتلك وت��دي��ر ثماني
ش �ب �ك��ات ات � �ص� ��االت م� �ت� �ط ��ورة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال�ش��رق األوس ��ط وأف��ري�ق�ي��ا أن ه��ذا التعاون
س �ي ��دع ��م ال �ط �ل ��ب امل � �ت ��زاي ��د ع �ل ��ى ع �م �ل �ي��ات
الفحص الرقمي ،حيث سيسهم في تفادي
م� ��ا ت �س �ت �ن��زف��ه ط� � ��رق امل� ��راق � �ب� ��ة وال �ف �ح��ص
التقليدية األخ ��رى ،م��ن خ�لال تقليل الوقت
وال �ج �ه��د ،وع � ��دد ال �ع �م��ال��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
تقليل التكاليف ،واألخطاء البشرية.
وق � ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ف��ي
مجموعة زين سكوت جيجينهايمر« :يمثل
ه��ذا ال�ت�ع��اون خ�ط��وة مهمة ل�ن��ا إل��ى األم��ام
بالنسبة لخدمات الطائرات من دون طيار
(زين درون) ،فهي ستمنحنا فرصة لتزويد
واح� � ��د م ��ن أه � ��م ال �ق �ط ��اع ��ات ال �ح �ي��وي��ة ف��ي
املنطقة بخدماتنا املبتكرة في هذا املجال،
وهو قطاع الطاقة».
وأض��اف جيجنهايمر «ال��دخ��ول في شراكة
م ��ع ش ��رك ��ة ت �م �ل��ك ب �ص �م��ة ع��امل �ي��ة ف ��ي ه��ذا
امل �ج ��ال وذات س�م�ع��ة ط�ي�ب��ة ك �ش��رك��ة بيكر
ه �ي ��وز ي ��دف ��ع ب��ال �خ��دم��ات وال� �ح� �ل ��ول ال �ت��ي
نقدمها إل��ى مستويات ج��دي��دة وم�ت�ط��ورة،
حيث سنتمكن م��ن خ�لال ه��ذا ال�ت�ع��اون من
تزويد قطاع الطاقة بمجموعة من خدمات
الفحص الرقمي عن ُبعد ،وبدقة أكثر».
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال رام� ��ي ق��اس��م ال� ��ذي يشغل
منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون
القياس واملراقبة في شركة بيكر هيوز« :من
املمكن لتعاوننا مع «زي��ن درون» أن يجلب
منافع كبيرة في قطاع الطاقة».
وت ��اب ��ع ق��اس��م «ب �ص �ف �ت �ه��ا ك �ي��ان��ًا اب �ت �ك��اري��ًا

سكوت جيجينهايمر ورامي قاسم أثناء توقيع مذكرة التفاهم

حقيقيًا في املنطقة ،فإن «زين درون» طورت
ق��درات مدهشة الستخدامات الطائرات من
دون طيار في البيئات الصناعية ،فخدمات
ال� �ف� �ح ��ص ال ��رق� �م ��ي ال � �ت ��ي ت �ق ��دم �ه ��ا ش��رك��ة
ب �ي �ك��ر ه �ي ��وز س �ت �س��اع��دن��ا ع �ل��ى أن ن��دش��ن
سويا لعمالئنا حقبة جديدة من الفحص
الرقمي».
ُيشار إلى أن خدمات الطائرات من دون طيار
التي تقدمها شركة زين درون تفتح اآلفاق
نحو املزيد من الفرص لقطاعات وصناعات
عديدة كي تنطلق نحو تحقيق نمو سريع
واس �ت �غ�لال إم �ك��ان��ات إن�ت��رن��ت األش �ي��اء IoT
بطريقة أسرع وأكثر كفاءة وأمانًا.
يشار ال��ى أن ه��ذا التعاون املشترك سيقدم
ً
ح� �ل ��وال وت �ح �ل �ي�ل�ات م �ت �ق��دم��ة ل �ل �ح �ك��وم��ات
وق � �ط ��اع األع� � �م � ��ال ،وإل� � ��ى ج ��ان ��ب ذل � ��ك ف��إن
خ ��دم ��ات ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط� �ي ��ار ال �ت��ي
تقدمها زي��ن تسهل جمع ب�ي��ان��ات مصورة
تساهم ف��ي تطوير العمل م��ن خ�لال قياس
امل �ع �ط �ي��ات األس ��اس� �ي ��ة ،وت �ق �ي �ي��م ال �ب �ي��ان��ات
امل �ص��ورة ب�ه��دف تقييم م��دى ام�ت�ث��ال�ه��ا مع

تقنية متطورة توفر
الوقت والجهد ..وتقلل
عدد العمالة والتكاليف
واألخطاء البشرية

التصاميم األصلية ،وتنفيذ جرد مؤتمت.
وتسعى مجموعة زي��ن إل��ى أن تلعب دورا
حاسما كمزود اتصاالت رقمي وس��ط هذه
امل �ت �غ �ي��رات وال �ت �ح��والت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة في
األسواق ،بتزويد أحدث الحلول والخدمات
لتسريع نمو بيئة األع �م��ال ،وح�ت��ى تحقق
أهدافها االستراتيجية هذه تعمل املجموعة
م��ن خ�ل�ال ش��رك�ت�ه��ا ال �ت��اب �ع��ة «زي� ��ن درون»
على الرصد الصحيح والدقيق الحتياجات
ق�ط��اع األع �م��ال ،وف�ه��م وتحليل آل�ي��ات عمل
ال �س ��وق وامل �ش �ه��د االق �ت �ص ��ادي وال �ت �ج��اري
املتطور.
وملواصلة نمو عملياتها ،تقوم مجموعة
زي��ن ح��ال�ي��ًا بتنفيذ سلسلة م��ن امل�ش��اري��ع
ال�ت�ح��ول�ي��ة ،ال�ت��ي تعتمد فيها ع�ل��ى إق��ام��ة
ش� � ��راك� � ��ات وت � �ح � ��ال � �ف � ��ات ،وال � � ��دخ � � ��ول ف��ي
ع �م �ل �ي��ات م �ش �ت��رك��ة ،ح �ي��ث ت �س �ت �ه��دف أن
ت�ص�ب��ح م��زود االت �ص��االت ال��رق�م��ي ال��رائ��د،
وان�ط�لاق��ا م��ن ه��ذا تعكف زي��ن حاليا على
ت�ص�م�ي��م خ�ط��ط ج��دي��دة ل �ت �ت��واء م م��ع ه��ذه
التحوالت الرقمية.

جيجينهايمر :شراكتنا
مع «بيكر هيوز» توفر
لقطاع الطاقة خدمات
مبتكرة بدقة أكثر
قاسم« :زين درون» طورت
قدرات مدهشة
الستخدامات الطائرات من
دون طيار في الصناعة

جيجينهايمر وقاسم في لقطة جماعية مع مسؤولين من «زين درون» و«بيكر هيوز»

أدّ ت الضغوط المالية التي تجتاح قطاع النفط والغاز الصخريين (الصخر الزيتي) في
الواليات المتحدة إلى تقلص حاد في النشاط.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «أويل برايس» ،فإن نشاط النفط والغاز في تكساس وأجزاء
من نيو مكسيكو انخفض في الربع الثالث من العام الحالي ،حيث تشير القراءة
توسع .ويشير االنخفاض إلى
السلبية إلى انكماش ،في حين تشير القراءة اإليجابية إلى ّ
أن الحفارين خفضوا نشاط الحفر خالل األشهر الثالثة الماضية.
ارتفاع التكاليف

ّ
م��ث�ل��ت التعليقات ال �ج��زء األك �ث��ر إث��ارة
لالهتمام في استبيان بنك االحتياطي
ال � �ف� ��درال� ��ي ف� ��ي داالس ،ألن امل ��دي ��ري ��ن

فيصل النصف

أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ع��ن
حصولها للمرة الثانية على التوالي على جائزة
«أفضل شركة استثمارية في الكويت» .وحصلت
الشركة على الجائزة من إحدى املنصات املالية
امل�ت�خ�ص�ص��ة ع��امل �ي��ًا وه� ��ي &Global ،Finance
 Banking Awardsوذل��ك ع��ن أدائ�ه��ا االستثنائي
خالل عام .2018
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ه� ��ذا اإلن � �ج� ��از ،أع � ��رب م�س�ت�ش��ار
ال � ��رئ� � �ي � ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ل� �ش ��رك ��ة
االستثمارات الوطنية فيصل ن��زار النصف عن
أه�م�ي��ة ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ث��ل ه��ذه ال �ج��ائ��زة التي
ت��أت��ي ت�ت��وي�ج��ًا ل�ج�ه��ود ك�ب�ي��رة ُب��ذل��ت ع�ل��ى م��دار
الفترة املاضية.
وق� ��ال ال �ن �ص��ف« :ت �ع��د ال �ج��ائ��زة إن� �ج ��ازًا ج��دي �دًا
ي �ض��اف إل ��ى س �ج��ل ن �ج��اح��ات ال �ش��رك��ة ال �ح��اف��ل
ب��االن�ج��ازات املتتالية ،وتأكيدًا على االحترافية
ال�ت��ي تعمل ب�ه��ا ال�ش��رك��ة ،وب��ال�ت��ال��ي جاهزيتها
إلدارة العمليات االستثمارية الناجحة».
وأكد ضرورة مواكبة تطلعات السوق ،وبالتالي
إب ��راز األداء امل�ت�ن��ام��ي للشركة محليًا وإقليميًا
خ�لال السنوات املاضية ،الفتًا إل��ى أن مثل هذه
األح��داث املهمة بمنزلة دليل واض��ح على ال��دور
الريادي الذي تلعبه شركة االستثمارات الوطنية
بقطاع إدارة األص��ول االستثمارية وغيرها من
القطاعات الحيوية بما لديها من إمكانات.
وأشاد النصف بأداء فريق عمل الشركة املتميز،
واص �ف��ًا إي ��اه ب��امل�ت�خ�ص��ص ال ��ذي يتمتع بأعلى
درجات الحرفية ويسعى البتكار األفكار املتميزة
لخدمة العمالء بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم
وتطلعاتهم االستثمارية.
وأوض� � ��ح أن م��وظ �ف��ي ال �ش��رك��ة ع �م �ل��وا ب �ك��ل جد
بما يليق بمركز شركة االس�ت�ث�م��ارات الوطنية،
وب�م��ا يتماشى م��ع استراتيجيتها ومساعيها
وج�ه��وده��ا ال��دؤوب��ة للسير ق��دم��ًا ف��ي مسيرتها
نحو تعزيز دورها القيادي في السوق.
وأه��دى النصف ه��ذا اإلن�ج��از ملساهمي وعمالء

النصف :إضافة إلى سجل
الشركة الحافل بالجوائز
وتأكيداً على دورها الريادي
حققنا أداء متناميا ً ولدينا
إستراتيجية واعدة لتعزيز
حضورنا محليا ً وإقليميا ً
ال� �ش ��رك ��ة األوف � � �ي� � ��اء ،ش� ��اك � �رًا ث �ق �ت �ه��م امل �س �ت �م��رة
واملتواصلة التي تضع نصب أعني القائمني على
اإلدارة وعلى الشركة عامة مسؤوليات وتحديات
أكبر الستمرارية العمل ،وبالتالي الحرص على
التطور وتقديم املزيد من الخدمات التي تواكب
متطلبات سوق العمل.
وت�ع�ت�ب��ر ش��رك��ة االس �ت �ث �م��ارات ال��وط �ن �ي��ة إح��دى
ال �ش��رك��ات االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ع��ري �ق��ة ف��ي ال �ك��وي��ت،
فقد تأسست في ع��ام  1987وج��رى إدراج�ه��ا في
بورصة الكويت عام  ،1988وهي تخضع لرقابة
البنك املركزي وهيئة أسواق املال الكويتية.
وت � �ف� ��وق ق �ي �م��ة األص� � � ��ول ال� �ت ��ي ت ��دي ��ره ��ا ش��رك��ة
االستثمارات الوطنية للغير 3.51مليارات دوالر
كما في  30يونيو  ،2019وتمتلك الشركة قاعدة
عريضة ومتنوعة من العمالء تضم مجموعة من
أب��رز امل��ؤس�س��ات وال�ش��رك��ات الكويتية امل��رم��وق��ة
واألفراد من ذوي املالءة املالية الكبيرة.
ومنذ تأسيسها ،رك��زت الشركة على حزمة من
األه��داف ،منها االستثمار في العقارات وامللكية
الخاصة ،ثم توسعت أنشطتها لتشمل الخدمات
املالية واالستثمارية.

دبي تغري المستثمرين األجانب

هل أفلست صناعة النفط الصخري
في أميركا؟

نظرة متشائمة

«االستثمارات الوطنية» تحصد
جائزة أفضل شركة استثمارية

تقدّ م خدمات الفحص
الرقمي لألصول والبنى
التحتية الخاصة
بمؤسسات النفط والغاز

تقرير إخباري

ق��ال تقرير «أوي��ل ب��راي��س» ان التباطؤ
في الحفر يمثل مشكلة كبرى بالنسبة
إلى شركات خدمات حقول النفط ،التي
توفر املعدات والقوى العاملة وخدمات
ال �ح �ف��ر ال� �ت ��ي ت �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ش��رك��ات
النفط.
ّ
وأف � � ��اد ب� ��أن ارت � �ف� ��اع ال �ت �ك��ال �ي��ف ي�م��ث��ل
إش� �ك ��ال� �ي ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال� �ح� �ف ��ارات
الصخرية ،على الرغم من أنها تتزايد
بمعدل أبطأ بكثير.
وي�ش�ي��ر اس�ت�ط�لاع ال� ��رأي ،ال ��ذي أج ��راه
بنك االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي ف��ي داالس،
ال � � ��ى أن  42ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م � ��ن امل ��دي ��ري ��ن
التنفيذيني م��ن  142ش��رك��ة نفط وغ��از
ّ
ق��ال��وا إن ان�خ�ف��اض األس�ع��ار م��ث��ل أكبر
عائق أمام النمو.
وأف � � ��اد  20ف� ��ي امل� �ئ ��ة م �ن �ه��م ب � ��أن ع ��دم
حصولهم على رأس امل��ال ه��و العائق
األكبر ،بينما أشار  13في املئة آخرون
إل ��ى أن ال �ع��ائ��ق ه ��و ض �غ��ط امل�س�ت�ث�م��ر
ّ
تدفق نقدي ّ
حر.
لتوفير
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ص� ّ�رح��ت نسبة قليلة فقط
من املديرين بأن عوائق البنية التحتية
ونقص العمالة هي العائق األكبر أمام
النمو.

تقديراً ألدائها االستثنائي للعام الثاني على التوالي

«ال�س�ن��دات العديمة القيمة» مستحقة
السداد بعد عام  2020على مدى عامني
ألولئك الذين شاركوا في قطاع أعمال
الحفر ،م��ع انخفاض اآلب��ار بنسبة 70
في املئة خالل السنة األولى.
 ي��و ش��ك إ ن �ت��اج ا ل�ن�ف��ط ف��ي ا ل��وال ي��اتّ
ا مل� ��ت � �ح� ��دة ع� �ل ��ى اال ن � �خ � �ف� ��اض ب �ش �ك��ل
كبير .
 انخفض ع��دد منصات الحفر بشكلّ
كبير ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي ..وه��ذا يخلف
تدهورا كبيرا.
 أت��وق��ع أن ت �ك��ون ه �ن��اك ع ��دة ش��رك��اتمفلسة تبحث عن املساعدة في األشهر
الستة املقبلة.
 ف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ض��رائ��ب املقترحةعلى الكربون ،فهذا من شأنه أن يقتل
ص �ن��اع��ة ال�ن �ف��ط امل�ح�ل�ي��ة ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ال �ت ��ي ج �ع �ل��ت ه� ��ذا ال �ب �ل��د ف��ي
املرتبة األول��ى ف��ي العالم ضمن قائمة
الدول املنتجة للنفط.

ديون متراكمة
انحسار ملحوظ في أنشطة النفط الصخري بالواليات المتحدة

أنشطة الحفر والتنقيب
شهدت تراجعاً حادّ اً
في الربع الثالث
انخفاض األسعار أكبر
عائق أمام نمو
النفط الصخري
المشاريع تفشل
في تلبية ّ
توقعات
اإلنتاج ..وال تمويل

التنفيذيني الذين أخفوا ّ
هوياتهم كانوا
صريحني للغاية .وتناولت التعليقات
املتشائمة تقلبات السوق واملخاوف من
الحرب التجارية واملشاكل التشغيلية
والشكاوى املتعلقة بالبيئة.
ومما جاء في هذه التعليقات:
 لقد جفت س��وق رأس امل��ال بالنسبةإلى شركات البترول الصغيرة.
 ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ال أح ��د ي�م�ل��ك األم ��والم��ن أج��ل م�ش��اري��ع ال�ن�ف��ط وال �غ��از ،كما
أن ب��ورص��ة وول س�ت��ري��ت ال ت �ق� ّ�دم أي
مشاركة في قطاع النفط.
 ت�ف�ش��ل م�ش��اري��ع ال�ص�خ��ر ال��زي�ت��ي فيتلبية توقعات اإلنتاج.
 نشهد زي��ادة ف��ي تكاليف اإلم ��دادات،وي�ع��زو البائعون ال��زي��ادة إل��ى الرسوم
الجمركية.
 -ستصبح أكثر من  130مليار دوالر من

وأش��ار التقرير إل��ى أن ه��ذا االستطالع
ال ي �ض� ّ�م س ��وى ال�ق�ل�ي��ل م��ن التعليقات
امل�ت�ف��ائ�ل��ة ،إن وج ��دت ف��ي ب ��ادئ األم ��ر.
وتابع الكاتب «في الواقع ،ال يعني هذا
الوضع أن انهيار الصناعة بات قريبا».
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال��ى م��ا ن�ش��رت��ه شركة
«ريستاد إنرجي» الدولية الستثمارات
ال� �ط ��اق ��ة ال� �ت ��ي ق ��ال ��ت «ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،ال
نعتقد أن حاالت اإلفالس األخيرة التي
عصفت بعدد من املنخرطني في مجال
الصخر الزيتي تشير إلى وج��ود وباء
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ص �ن��اع��ة» .وم ��ع ذل ��ك،
م��ن ال�ص�ع��ب ت�ج��اه��ل ال�ش�ع��ور العميق
ب��ال �ي��أس ال � ��ذي ي �ع��ان��ي م �ن��ه ك �ث �ي��ر من
املديرين التنفيذيني في قطاع الصخر
الزيتي .وأشارت «ريستاد إنرجي» إلى
أن أكبر  40شركة من شركات الصخر
ال��زي �ت��ي ل��دي �ه��ا  100م �ل �ي��ار دوالر من
ال��دي��ون املستحقة على م��دى السنوات
السبع املقبلة( .الجزيرة)

بمبادرات تحفيزية لتنشيط اقتصادها
ت�ع�م��ل إم ��ارة دب��ي ع�ل��ى ج��ذب امل�س�ت�ث�م��ري��ن األج��ان��ب
عبر مبادرات مربحة ،في مسعى لتحفيز اقتصادها
الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي األس��وأ منذ عشر
ّ
س �ن��وات .ف�ق��د ح��ق��ق اق�ت�ص��اد دب ��ي ،األك �ث��ر ت�ن� ّ�وع��ا في
الخليج ،نموا العام املاضي بنسبة  %1.94فقط ،أي
ما يعادل نصف ما حققه سنة  ،2017وبفارق بسيط
عن نسبة الـ %1.9التي ّ
سجلت عام  2010عندما كانت
اإلمارة تتعافى من ركود بسبب األزمة املالية العاملية
ومشاكل الديون الخاصة بها.
وي�ت��راج��ع ق�ط��اع ال�ع�ق��ارات ال�ح�ي��وي منذ س�ن��وات في
االم� ��ارة ،بينما انخفض النمو ف��ي قطاعي التجارة
وال �س �ي��اح��ة ،وه ��ي ق�ط��اع��ات ت�ع�ت�ب��ره��ا دب ��ي م��ن أب��رز
دع��ائ��م اق�ت�ص��اده��ا .وج��رى تعليق العمل ف��ي العديد
من املشاريع املهمة ،بما فيها مشروع توسعة مطار
آل م�ك�ت��وم ال ��ذي م��ن امل�ف�ت��رض أن يصبح أك�ب��ر مطار
في العالم ل��دى اكتماله .وانخفضت قيمة التبادالت
العقارية في دبي بنسبة  %21.5إلى  60.7مليار دوالر
العام املاضي ،بحسب أرقام حكومية ،بينما بقي عدد
السياح ثابتًا عند  16مليون سائح العام املاضي.
وي�ق��ول أم ار راغ ��و ،رئ�ي��س األب �ح��اث ف��ي امل��رك��ز املالي
الكويتي ،إن «النمو االقتصادي في دبي كان ضعيفًا
بسبب ض�ع��ف ال �س��وق ال�ع�ق��اري��ة وان�خ�ف��اض اإلن�ف��اق
االستهالكي».
ّ
ل �ك��ن رغ ��م ذل� ��ك ،ف �ق��د ق��ل��ل رائ� ��د ال �ص �ف��دي وه ��و كبير
املستشارين االقتصاديني في دائرة دبي االقتصادية،
الجهة الحكومية املعنية للترويج للتنمية ،من أهمية
التقارير حول التباطؤ االقتصادي.
وق ��ال ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس «م��ا زل�ن��ا ن�ن�م��و .ن�ع��م ،إن
(النمو) ليس بدرجة ( %4.5املعدل بني عامي - 2012
 ،)2016ولكن نظرا إلى الظروف في أنحاء العالم ،فإن
النمو صحي».
ّ
وت��وق��ع الصفدي أن يرتفع النمو إل��ى  %2.1ف��ي عام
 ،2019وي��زي��د بشكل كبير ال �ع��ام امل�ق�ب��ل وص ��وال إل��ى
 ،%3.8ب�س�ب��ب ت��أث �ي��رات اك �س �ب��و دب ��ي  .2020ووف �ق��ا
ّ
للصفدي ،ف��إن��ه م��ن املتوقع أن يضيف اكسبو 2020

اإلمارة تعاني من تباطؤ
السوق العقارية وانخفاض
اإلنفاق االستهالكي
نحو  35مليار دوالر حتى عام  2030من خالل «القيمة
املضافة اإلجمالية ،بشكل مباشر وغير مباشر».

توترات عاملية
ي �ق��ول م��رك��ز «ك��اب �ي �ت��ال اي �ك��ون��وم �ي �ك��س» ل�ل�ب�ح��وث
وم�ق��ره ل�ن��دن إن دب��ي ،أك�ث��ر أس��واق املنطقة انفتاحا،
عرضة للتأثر بالتوترات التجارية العاملية والتباطؤ
اإلق �ل �ي �م��ي وال � �ت ��راج ��ع ف ��ي اي � � ��ران ب �ف �ع��ل ال �ع �ق��وب��ات
األميركية.
ويرى جيمس سوانستون وهو اقتصادي متخصص
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا ف��ي «ك��اب�ي�ت��ال
ّ
ايكونوميكس» أن «ك��ل ه��ذا سيؤثر على القطاعات
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي دب ��ي وه ��ي ال�ل��وج�س�ت�ي��ات وال�س�ي��اح��ة
والتصنيع» .وتقوم دبي بسلسلة إج��راءات تحفيزية
للحفاظ ع�ل��ى موقعها االق�ت�ص��ادي وع�ل��ى صورتها
كبوابة للشرق األوسط ومركزعاملي في مجال األعمال.
وي��ؤك��د راغ��و «ع�ل��ى امل��دى امل�ت��وس��ط ،سيدعم االن�ف��اق
املرتبط باستضافة اكسبو  2020ف��ي دب��ي وتسهيل
االجراءات املالية ،النمو .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن دبي
تقوم بإجراءات إصالحية لتعزيز االقتصاد».
لكن دب��ي ،إح��دى االم ��ارات السبع ال�ت��ي تتألف منها
دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة ،ال ت��زال ت��واج��ه دينا
ع��ام��ا ع��ال�ي��ا ي�ق��در ب�ن�ح��و  123م�ل�ي��ار دوالر أي نحو
 %110من الناتج املحلي اإلجمالي.
وي�ح��ل م��وع��د س ��داد ثلثي دي ��ون ال�ش��رك��ات املرتبطة
بحكومة دبي في نهاية عام ( .2023أ ف ب)

السندات جذبت
صناديق َّ
 10.1مليارات دوالر في أسبوع
أف��ادت بيانات اقتصادية رسمية ص��درت ف��ي نهاية
االسبوع املاضي ب��أن املستثمرين العامليني واصلوا
ش��راء السندات الحكومية والتخارج من األسهم في
األسبوع الفائت في الوقت ال��ذي سلطت فيه بيانات
أميركية هي األضعف في عقد الضوء على املخاوف
م��ن أن ال �ن��زاع ال �ت �ج��اري ب�ي�ن واش �ن �ط��ن وب �ك�ين ي��دف��ع
قطاع التصنيع العاملي صوب الركود.

وج ��ذب ��ت ص �ن��ادي��ق ال �س �ن��دات ت��دف �ق��ات ب�ن�ح��و 10.1
م �ل �ي��ارات دوالر ،لتحقق م�ك��اس��ب ل�لأس�ب��وع ال�س��اب��ع
والثالثني على التوالي ،بينما نزحت تدفقات بقيمة
ُ
 6.6م�ل�ي��ارات دوالر م��ن األس �ه��م ،ال�ت��ي تعتبر أص��وال
أع �ل��ى م �خ��اط��رة ف��ي أوق � ��ات االض� �ط ��راب االق �ت �ص��ادي
وال �س �ي��اس��ي وف �ق��ا ل�ب�ن��ك أوف أم �ي��رك��ا م�ي��ري��ل لينش
استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر( .رويترز)
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«مشتريات بدينار تتيح ُّ
تملك عقار»

التسجيل متاح للمدارس الحكومية لغاية  10أكتوبر

تحد ً
«بيتك» :فوز العميل وليد البستكي «الوطني» و«أمنية» يطلقان ّ
يا لتجميع
بعقار من اختياره في أوروبا
ّ
مخلفات البالستيك

ممثل وزارة التجارة والصناعة مع فريق «بيتك»

أع�ل��ن «ب�ي��ت التمويل ال�ك��وي�ت��ي» (ب�ي�ت��ك) ،ف��وز العميل
وليد خالد البستكي بجائزة تملك عقار من اختياره
ف��ي أوروب � ��ا ،ض�م��ن ال�س�ح��ب ال�ث��ال��ث واألخ �ي��ر لحملة
«بطاقات بيتك  Visa -مفتاح بيتك في اوروبا» ،الذي
أج��ري تحت اش��راف ممثل وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز االشكناني.
ومنحت الحملة عمالء «بيتك» تجربة غير مسبوقة
وف ��ري ��دة م��ن ن��وع �ه��ا ،ف�ت�ع�ت�ب��ر ال�ح�م�ل��ة س��اب �ق��ة على
ال�س��اح��ة امل�ص��رف�ي��ة ،اذ ان اس�ت�خ��دام ب�ط��اق��ة – Visa
بيتك ف��ي ال�ك��وي��ت او ف��ي ال �خ��ارج ب��دي�ن��ار على االق��ل،
أت��اح حلم ام�ت�لاك ع�ق��ار ف��ي اوروب ��ا ،م��ا يعكس مدى
اه�ت�م��ام «ب�ي�ت��ك» ب�ع�م�لائ��ه وال �ح��رص ع�ل��ى مكافأتهم
بشكل مميز .وأتاحت الحملة فرصة الفوز لـ  3عمالء
على مدى  3شهور من خالل  3سحوبات ،بحيث فاز
كل عميل بجائزة نقدية تخصص لشراء ممتلكات
عقارية من اختياره في اوروبا ،باالضافة الى تذكرتي
س �ف��ر ف �ئ��ة رج� ��ال األع� �م ��ال ل�ل�ف��ائ��ز وم ��راف ��ق ل ��ه ،ال��ى
جانب إقامة ملدة  5ليال في فندق  5نجوم في الدولة
األوروبية التي سيشتري العميل الفائز العقار فيها،
ومنحة نقدية بقيمة  1000دينار.
وتتميز الحملة ع�ل�اوة ع�ل��ى ج��وائ��زه��ا ،ب�ج��ان��ب اخ��ر
وه��و مبلغ االنفاق املطلوب باستخدام البطاقة ،الذي
يبدأ من دينار واح��د ،فبمجرد إنفاق حامل البطاقة
دينارا كحد أدنى على إجمالي عمليات الشراء خالل
م��دة الحملة ،يتأهل ل��دخ��ول السحب النهائي بمعدل
ف��رص��ة م�ق��اب��ل ك��ل دي �ن��ار م�ش�ت��ري��ات داخ ��ل ال�ك��وي��ت،
وفرصتني مقابل كل دينار مشتريات خارج الكويت،
بحيث ان العمالء املؤهلني للدخول في هذه الحملة هم
مستخدمي بطاقات « Visaبيتك».
وساهم طرح الحملة خالل موسم السفر والعطالت
ف��ي م�ن��ح ال �ع �م�لاء ت�ج��رب��ة م�ص��رف�ي��ة م�م�ي��زة وف��رص

ملصق الحملة

فوز لدى استخدامهم بطاقات « Visaبيتك» ،كما ان
رب��ط الجائزة بامكانية االستخدام داخ��ل الكويت او
خارجها رغبة ف��ي تشجيع اس�ت�خ��دام البطاقات في
ال�س��وق املحلية ،وتنشيط مبيعات التجار ،وتحقيق
العدالة في الفرص بني العمالء.
وي�ح��رص «ب�ي�ت��ك» على م��واص�ل��ة ج�ه��ود ال�ت�ع��اون مع
شركة  Visaلتخطيط وتنفيذ العديد من الحمالت ،ملا
لها م��ن م��ردود ايجابي على مستوى رض��ا العمالء
وم �ع��دالت االس �ت �خ��دام وت��وس�ي��ع ال�ح�ص��ة ال�س��وق�ي��ة لـ
«بيتك» في مجال البطاقات بانواعها املختلفة.
ويواصل «بيتك» بهذه الحملة االبتكار وتعزيز ريادته
في سوق البطاقات املصرفية في الكويت واستمرارا
للنجاحات خصوصا بعد اصدار اول بطاقة معدنية
( )Metal Cardفي الكويت لعمالء الخدمات الخاصة
لألفراد ،إضافة على ذلك حصول «بيتك» على جائزة
أسرع نمو لبطاقات  Visaالصرف اآللي في الكويت.

أط�ل��ق ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي و«ش��رك��ة
أم �ن �ي��ة إلدارة امل� �ش ��اري ��ع» ،ب��ال �ت �ع��اون
م ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة ،ت �ح��دي��ًا ل�ت�ج�م�ي��ع
م �خ �ل �ف��ات ال �ب�لاس �ت �ي��ك ع �ل��ى م�س�ت��وى
م� � ��دارس ال� �ك ��وي ��ت .وي� �ه ��دف ال �ت �ح��دي
إل��ى رف��ع م�س�ت��وى ال��وع��ي امل�ج�ت�م�ع��ي،
الس �ي �م��ا ب�ي�ن ج �ي��ل ال �ش �ب ��اب وط�ل�اب
امل ��دارس ح��ول ث�ق��اف��ة إع ��ادة ال�ت��دوي��ر،
وذل� � ��ك ل �ت �ح �ق �ي��ق ت �غ �ي �ي��ر ف� ��ي س �ل��وك
األفراد نحو ممارسات صديقة للبيئة
أكثر.
وق��د ب��دأ التسجيل ل�ل�م��دارس ال��راغ�ب��ة
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��دي ع�ل��ى
موقع شركة أمنية لغاية يوم الخميس
ال �ع��اش��ر م ��ن أك �ت��وب��ر  .2019وي�ت�ي��ح
ال �ت �ح��دي ل �ل �م ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ع�ل��ى
م�س�ت��وى ال��دول��ة التسجيل واملنافسة
ع� �ل ��ى ج� �م ��ع م� �خ� �ل� �ف ��ات ال �ب�ل�اس �ت �ي ��ك
خ �ل��ال ف� �ت ��رة  7أش� �ه ��ر ل� �غ ��اي ��ة ش �ه��ر
أب��ري��ل  .2020وس�ت�ت��م م�ك��اف��أة ال�ف��رق
امل��درس �ي��ة ال �ف��ائ��زة ب��امل��راك��ز األرب �ع��ة
األول ��ى ب�ج��وائ��ز ق�ي�م��ة ت�س�ه��م بتعزيز
ام �ك��ان��ات امل� � ��دارس ل�ج�ع�ل�ه��ا ص��دي�ق��ة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة أك �ث��ر ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ج��ائ��زة
ال�ت�م� ّ�ي��ز ل�ل�ف��ري��ق ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز األول
على مستوى الدولة.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل ��ى ه � ��ذه ال �ح �م �ل ��ة ،ق��ال��ت
م �س��اع��دة م��دي��ر ع ��ام إدارة ال�ت��واص��ل
وال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة ف ��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
ال��وط�ن��ي م �ن��ال ف�ي�ص��ل امل �ط��ر ،إن بنك
الكويت الوطني ملتزم بدوره الريادي
ف��ي دع��م امل �ب��ادرات ال�ص��دي�ق��ة للبيئة،
ذل��ك إل��ى جانب التزامه بالنهج القائم
ع� �ل ��ى ع� �م ��ل امل� �ش ��اري ��ع ذات ال �ت��أث �ي��ر
اإلي �ج��اب��ي ف��ي ال�ب�ي�ئ�ت�ين االق �ت �ص��ادي��ة
واالجتماعية.
وأض� ��اف� ��ت امل� �ط ��ر ب � ��أن ب� �ن ��ك ال �ك��وي��ت
ال ��وط� �ن ��ي ي � ��درك ب � ��أن ال� �ن� �ف ��اي ��ات غ�ي��ر
امل� � � � ��دارة ال ت� �ش� �ك ��ل ت � �ه� ��دي� ��دا ل �ل �ب �ي �ئ��ة
فحسب ،وانما تطال بتهديدها صحة
املجتمع ب��أك�م�ل��ه ،وع�ل�ي��ه ف��إن املطلوب
م��ن امل��ؤس�س��ات ال�ي��وم ه��و العمل على
إيجاد حلول نوعية تحسن من أدائها
ال�ب�ي�ئ��ي م��ن ج �ه��ة ،وت��دع��م امل �ح��اوالت

أسرة العالقات العامة في «الوطني» خالل استقبال سناء الغمالس وفرح شعبان

المطر« :الوطني»
ملتزم دوره الريادي
في دعم المبادرات
الصديقة للبيئة
في أبريل 2020
ُتكافأ الفرق
المدرسية الفائزة
بالمراكز األربعة األولى
على مستوى الكويت

امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال � �ه� ��ادف� ��ة إل� � ��ى م �ع��ال �ج��ة
ال� �ن� �ف ��اي ��ات وت �خ �ف �ي ��ف األث � � ��ر ال �ب �ي �ئ��ي
ل�ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ت�ه��دي��د االس�ت��دام��ة.
ك �م��ا ن � ّ�وه ��ت امل� �ط ��ر ب �م �ش��روع أم �ن �ي��ة:
ن�ح��ن ف��ي ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي نعتز
بشراكتنا ال�ت��ي تحمل ع�ن��وان «أمنية
وطني» كما نفخر بمثل هذه الطاقات
الشبابية الكويتية الرائدة في أفكارها
وت� �ط� �ل� �ع ��ات� �ه ��ا ع� �ل ��ى غ� � � ��رار م� �ش ��روع
«أم �ن �ي��ة» ال �ه��ادف إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ك��وي��ت
جديدة تقوم على مفهوم االستدامة،
وهو أمنية يحملها كل كويتي.
ول �ف �ت��ت امل� �ط ��ر ال� ��ى أن ه� ��ذا ال �ت �ع��اون
م � ��ع «أم � �ن � �ي� ��ة» ه � ��و ام� � �ت � ��داد ل� �ش ��راك ��ة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ع�ه��م ن�س�ع��ى ب�ه��ا إل��ى
اإلس�ه��ام اإليجابي في املحافظة على
البيئة والحد من النفايات .كما أن بنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ي �ح��رص م ��ن خ�لال
ه��ذه الشراكة على نشر ثقافة إع��ادة
ال�ت��دوي��ر وتغيير س�ل��وك األف ��راد نحو

ممارسات صديقة للبيئة أكثر.
وي �ش��ار إل��ى أن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
ل� �ط ��امل ��ا ق� � ��اد ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال� �ح� �م�ل�ات
ال �ص��دي �ق��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة؛ ع �ل��ى غ� ��رار ح�م�ل��ة
إع� ��ادة ت��دوي��ر امل �خ �ل �ف��ات ال��ورق �ي��ة في
م �خ �ت �ل��ف إدارات� � � ��ه ،إل� ��ى ج��ان��ب ح�م�ل��ة
ت��رش�ي��د اس�ت�ه�لاك ال �ط��اق��ة .ك�م��ا أطلق
ال�ع��دي��د م��ن ال�ح�م�لات للمحافظة على
ال�ب�ي�ئ��ة م�ث��ل ح�م�ل��ة ت�ن�ظ�ي��ف امل�خ�ي�م��ات
ال�ب��ري��ة ،وح�م�ل��ة تنظيف ال�ش��واط��ئ مع
ب��داي��ة فصل ال�ص�ي��ف ،ه��ذا إل��ى جانب
اس �ت �ث �م��اره ال �ض �خ��م ف ��ي ب �ن��اء م�ب�ن��ى
امل � �ق ��ر ال ��رئ� �ي� �س ��ي ال� �ج ��دي ��د وال� �ح ��ائ ��ز
ش �ه� ً�ادة «ل �ي �ـ��د» ال��ذه�ب�ي��ة ل�ك��ون��ه مبنى
صديقا للبيئة.
وتعد شركة «أمنية» مشروعا وطنيا
ب�ي�ئ�ي��ا وح �ض��اري��ا ،ي �ه��دف إل ��ى ن�ش��ر
ث �ق ��اف ��ة ف � ��رز وت� ��دوي� ��ر ال� �ن� �ف ��اي ��ات ف��ي
املجتمع وخلق صناعة جديدة والحد
من التلوث البيئي.

أول مؤسسة في الكويت ومجلس التعاون الخليجي تحصل عليها

جامعة الشرق األوسط األميركية تحظى
بالعضوية الكاملة في CERN
ح� �ص� �ل ��ت ج� ��ام � �ع� ��ة ال � � �ش� � ��رق األوس� � � ��ط
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ( )AUMع �ل��ى ال �ع �ض��وي��ة
الكاملة في املنظمة األوروب�ي��ة لألبحاث
ال�ن��ووي��ة ( ،)CERNال�ت��ي ت�ض� ّ�م أضخم
لفيزياء الجسيمات،
مختبر ّ ف��ي ًالعالم ّ ً
ً
كما تمثل أيضا منصة رائدة عامليًا في
االبتكار والتقنيات الحديثة .هذا
مجال
ّ
وتقوم املنظمة بتشغيل عدة مختبرات
ع��امل�ي��ة ض�خ�م��ة أش�ه��ره��ا ح��ال�ي��ًا Large
.)Hardon Collider (LHC
وت� �ع� �ت� �ب ��ر ج� ��ام � �ع� ��ة ال � � �ش� � ��رق األوس � � ��ط
األميركية أول مؤسسة في الكويت وفي
مجلس التعاون الخليجي التي تحصل
ع �ل��ى ال �ع �ض��وي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف��ي «س �ي��رن».
وقد ّتمت املوافقة على عضوية الجامعة
ف ��ي  28ي��ون �ي��و  2019ب �ع��د ال �ت �ص��وي��ت
ب��أغ�ل�ب�ي��ة س��اح �ق��ة ف��ي م �ج �ل��س امل�ن�ظ�م��ة
األوروب �ي��ة لألبحاث ال�ن��ووي��ة ف��ي جنيف
سويسرا.
ّ
وتقع املنظمة األوروبية لألبحاث النووية
ع �ل��ى ال �ح ��دود ب�ي�ن س��وي �س��را وف��رن �س��ا،
وهي تمتلك موقعني بحثيني رئيسيني:
«م� �ي ��ري ��ن» ف� ��ي ال� �ج ��ان ��ب ال �س ��وي �س ��ري،
وم ��وق ��ع «ب��ري �ف �ي �س �س��ان» ف ��ي ال �ج��ان��ب
ّ
الفرنسي .وت�ت��رك��ز النشاطات البحثية
ال��رئ �ي �س �ي��ة ل� �ـ «س� �ي ��رن» ح� ��ول م �ص��ادم
ال � � �ه� � ��ادرون� � ��ات ال� �ك� �ب� �ي ��ر ،وم� �ش ��روع�ي�ن
أساسيني هما  CMSو .ATLAS
م �ن��ذ ت��أس�ي�س��ه ف��ي ع ��ام  ،1954أص�ب��ح
ً
م�خ�ت�ب��ر «س �ي ��رن» م �ث��اال رئ�ي�س�ي��ًا على
التعاون الدولي ّ
ّ
مسرعات
مهمته توفير
الجسيمات وغيرها من املعدات والبنى
التحتية ال�لازم��ة لبحوث فيزياء الطاقة
ال�ع��ال�ي��ة ،إج ��راء ال�ب�ح��وث ف��ي الفيزيائية
األساسية على مستوى عاملي ،وتوحيد
األفراد من مختلف أنحاء العالم لتعزيز
العلوم والتكنولوجيا ملصلحة الجميع.
وت �س��اه��م ال �ج��ام �ع��ة ف��ي ت �ط��وي��ر واح ��دة
م��ن أه � ّ�م ال �ت �ج��ارب ف��ي م �ج��ال ال�ف�ي��زي��اء
وه� ��ي Compact Muon Solenoid
 )(CMSف��ي «س �ي��رن» ،ب�ح�ي��ث ي�ش��ارك
في األبحاث الدكتور ياسر املغربي من
جامعة ال�ش��رق األوس��ط األم�ي��رك�ي��ة .وال�ـ
 CMSه��و ع�ب��ارة ع��ن ك��اش��ف جزيئات
ض � �خ� ��م ي � �ح � �ت� ��وي ع � �ل� ��ى ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ّ
املتطورة
التجارب ،ومن إحدى التجارب
لقياس جسيمات أولية ال سيما قياس
امليونات.
ّ
ويعد الـ  CMSواحدًا من أكبر املنشآت

ياسر المغربي

ال�ب�ح�ث�ي��ة واألك �ث��ره��ا ت�ع�ق�ي�دًا ف��ي ال�ع��ال��م،
ً
وال� ��ذي ك ��ان م �س ��ؤوال ب �ج��ان��ب م �ش��روع
 ،ATLASعن اكتشاف «بوزون هيغز»
( ،)Higgs Bosonال��ذي تنبأ ب��وج��وده
ال �ف �ي��زي��ائ��ي االس �ك �ت �ل �ن��دي ب �ي �ت��ر ه�ي�غ��ز

ع ��ام  ،1964وق ��د اس �ت �م� ّ�رت امل �ح��اوالت
الك� �ت� �ش ��اف ��ه وت ��أك� �ي ��ده إل � ��ى ح �ي�ن أع �ل��ن
م�خ�ت�ب��ر «س �ي��رن» ف��ي ي��ول�ي��و  2012أن��ه
م �ت��أك��د ب �ن �س �ب��ة  99.999ف ��ي امل �ئ��ة م��ن
وجود «بوزون هيغز» فعليًا .وعلى أثر

ذل��ك ،فقد ُمنح البروفيسوران فرنسوا
ان� �غ� �ل� �ي ��رت ال �ب �ل �ج �ي �ك ��ي وب� �ي� �ت ��ر ه �ي �غ��ز
البريطاني جائزة نوبل في الفيزياء في
 8أك�ت��وب��ر  ،2013وذل��ك الكتشافاتهما
ح��ول الجسيمات األول�ي��ة والتي تساعد

ف ��ي ف �ه��م أص ��ل ك �ت��ل ال �ج �س �ي �م��ات دون
الذرية.
وستقوم  CMSبتنفيذ برنامج بحثي
جديد بعد االنتهاء م��ن الترقية العامة،
ً
حاليا جامعة الشرق
والذي تشارك فيه

األوس� ��ط األم �ي��رك �ي��ة ،وس �ي �ج��ري إع ��ادة
تشغيله في عام .2020
وت �ل �ع��ب ه ��ذه ال �ع �ض��وي��ة دورًا أس��اس �ي��ًا
ف��ي تطوير البحوث ف��ي جامعة الشرق
األوس� � ��ط األم �ي��رك �ي��ة وال� �ك ��وي ��ت ب�ش�ك��ل
خاص واملنطقة بشكل عام.
ك�م��ا أن�ه��ا تتيح ألع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س
وطالب  AUMاالستفادة من االبتكارات
ّ
واملبادرات العلمية والخبرات التي توفرها
امل �ن �ظ �م��ة األوروب� � �ي � ��ة ل�ل�أب �ح��اث ال �ن��ووي��ة،
ّ
متقدمة
لتطبيق مشاريع وأبحاث علمية
ت�س��اه��م ف��ي ت�ط��وي��ر ك��ل م �ج��االت ال�ع�ل��وم
وال� �ه� �ن ��دس ��ة وال �ت �ك �ن��ول ��وج �ي ��ا مل� ��ا ي �خ��دم
مصلحة املجتمع الكويتي ّ
وتقدمه.
ً
وس �ت �س �ع��ى ال� �ج ��ام� �ع ��ة م �س �ت �ق �ب�ل�ا إل ��ى
إدم � � � ��اج ط�ل�اب� �ه ��ا م� ��ن ك� �ل� �ي ��ة ال �ه �ن��دس��ة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ت�ج��رب��ة
 CMSوزي� ��ارة امل��وق��ع ب �ه��دف ت��دري�ب�ه��م
م �ي��دان �ي��ًا وت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �ه��م وق��درات �ه��م
التقنية ،األمر الذي سيساعد في إعداد
الكوادر الطالبية ليكونوا من املساهمني
في إنتاج املعرفة وتطوير التكنولوجيا
على مستوى العالم.
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من اليوم إلى الثالثاء  8أكتوبر

بروفيسور عالج وجراحة حاالت الفتق المستعصية

«التجاري» في مجمع الحمرا لعرض مزايا
«النجمة»
أع �ل��ن ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ال �ك��وي �ت��ي عن
ح �ض��وره ف��ي م�ج�م��ع ال�ح�م��را اع�ت�ب��ارًا
م��ن ال �ي��وم (األح ��د امل��واف��ق  6أك�ت��وب��ر)
إل��ى ي��وم الثالثاء  8أكتوبر م��ن خالل
ج�ن��اح ي�ق��ام ف��ي املجمع ب�ه��دف عرض
م ��زاي ��ا ح �س ��اب ال �ن �ج �م��ة ،ال � ��ذي ي��وف��ر
ألصحابه فرصة الفوز بأكبر جائزة
سنوية نقدية بقيمة مليون ونصف
امل �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ( )1.500.000وال �ت��ي
ت�ع��د ال �ج��ائ��زة ال�ن�ق��دي��ة ال �ك �ب��رى ،التي
ي��وف��ره��ا ح �س��اب م�ص��رف��ي ل�ي��س فقط
على مستوى الكويت بل على مستوى
ال�ع��ال��م ،وال�ت��ي دخ��ل بها البنك سجل
غينيس ل�لأرق��ام القياسية بتقديمه
ل � �ه� ��ذه ال � �ج� ��ائ� ��زة ال � �ك � �ب� ��رى امل��رت �ب �ط��ة
بحساب مصرفي.
وس��وف يتواجد ف��ي جناح التجاري
ع� �ل ��ى م � ��دى األي � � ��ام ال� �ث�ل�اث ��ة م��وظ �ف��و
إدارة ال�ت�س��وي��ق وامل �ب �ي �ع��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل�ق�ط��اع ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ل�لأف��راد
لتعريف رواد وزوار املجمع بمميزات
ح� �س ��اب ال �ن �ج �م��ة وك �ي �ف �ي��ة ف �ت��ح ه��ذا
الحساب والتأهل لدخول السحوبات
األسبوعية املرتبطة ب�ه��ذا الحساب،
وك��ذل��ك ال�ت��أه��ل ل�ل��دخ��ول ف��ي السحب
على الجائزة الكبرى وفتح الحساب

أو زي� ��ادة ال��رص �ي��د امل �ت��واف��ر ف�ي��ه قبل
تاريخ  1نوفمبر  ،2019كونه املوعد
النهائي للتأهل لدخول السحب على
جائزة الـ ( )1.500.000دينار ،علما انه
ب��ام�ك��ان ع�م�لاء ال�ب�ن��ك ال�ح��ال�ي�ين فتح
حساب النجمة وايداع مبلغ للدخول
ف ��ي ال �س �ح��ب ب �خ �ط��وات ب �س �ي �ط��ة م��ن
خالل تطبيق البنك .CBK mobile
وال� �ب� �ن ��ك ال� �ت� �ج ��اري ال �ك��وي �ت��ي ي��دع��و
ال� �ج� �م� �ه ��ور ال � �ك� ��ري� ��م ورواد م �ج �م��ع
ال� �ح� �م ��را ل � ��زي � ��ارة ج � �ن� ��اح ال� �ب� �ن ��ك ف��ي
امل�ج�م��ع ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى م��زاي��ا ح�س��اب
ال� �ن� �ج� �م ��ة وال� � �ج � ��وائ � ��ز ال� �ق� �ي� �م ��ة ال �ت��ي
يقدمها هذا الحساب للعمالء وكذلك
آلية فتح الحساب بإيداع  100دينار
واالح� �ت� �ف ��اظ ب�م�ب�ل��غ ال ي �ق��ل ع ��ن 500
دينار لدخول جميع السحوبات على
ك��ل ال�ج��وائ��ز ال�ت��ي يقدمها ال�ح�س��اب،
ع�ل�م��ًا ب��أن��ه ك�ل�م��ا زاد امل�ب�ل��غ املحتفظ
به في الحساب زادت معه فرص فوز
العميل ،حيث إن كل  25دينارا توفر
فرصة واح��دة للفوز وال��دخ��ول كذلك
ف��ي ال�س �ح��ب ال �س �ن��وي ع�ل��ى ال�ج��ائ��زة
ال �ك �ب��رى ب�م�ب�ل��غ ( )1.500.000دي �ن��ار
وال � ��ذي س ��وف ي �ق��ام ف��ي ش �ه��ر ي�ن��اي��ر
.2020

حساب النجمة

ي� � ��واص� � ��ل م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال � � �س� �ل��ام ال � ��دول � ��ي
ب ��رن ��ام� �ج ��ه امل �ت �م �ي��ز ل�ل�أط� �ب ��اء ال ��زائ ��ري ��ن
باستضافة الخبير العاملي في جراحات
حاالت الفتق املستعصية تيم تولينز.
وب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ع� �ي ��ادة ال ��دك� �ت ��ور ول �ي��د
البستكي ،ينظم املستشفى زيارة الخبير
البلجيكي خالل الفترة من  12وحتى 14
أك �ت��وب��ر ال� �ج ��اري ،ع�ل��ى أن ي�ت��م اس�ت�ق�ب��ال
الحاالت في عيادة الدكتور وليد البستكي
في برج املسيلة التابع للمبنى الرئيسي
ملستشفى السالم الدولي في بنيد القار.
وي �ع��د ال �ب��روف �ي �س��ور ت�ي��م ت��ول�ي�ن��ز واح ��دا
من أبرز ال��رواد في مجال جراحات الفتق
امل� �ع ��روف�ي�ن ع �ل��ى م �س �ت��وى ال� �ع ��ال ��م ،وه��و
ع �ض��و ال�ج�م�ع�ي��ة األوروب � �ي ��ة واآلس �ي��وي��ة
لجراحة الفتق ورئيس قسم جراحة الفتق
في مستشفى إيميلدا البلجيكي.
وتأتي الزيارة املرتقبة للبروفيسور تيم
ت��ول�ي�ن��ز ض �م��ن س�ل�س�ل��ة زي� � ��ارات ن��اج�ح��ة
قام بها للمستشفى وتابع خاللها عالج
العديد م��ن ح��االت الفتق اإلرب��ي املزدوج
وامل� �ت� �ك ��رر ال � ��ذي ي �ع��د م ��ن أص� �ع ��ب أن� ��واع
ال �ف �ت��ق ،وع�ل�اج ف�ت��ق ال �س��رة وم ��ا ح��ول�ه��ا،
وال �ف �ت��ق ال �ج��راح��ي ال �ن��ات��ج ع��ن ج��راح��ات
سابقة.

تيم تولينز

ويتطلع املستشفى إلى استمرار خدمات
ال �ب ��روف �ي �س ��ور ال �ب �ل �ي �ج �ك��ي ت � ّ�ي ��م ت��ول�ي�ن��ز
الستكمال إجراء عملياته الناجحة داخل
مستشفى ال�س�لام ال��دول��ي ل�ح��االت الفتق
ال �ك �ب �ي��رة وامل �س �ت �ع �ص �ي��ة ،ح �ي��ث وف� ��رت له
أح��دث التقنيات الطبية املستخدمة في
هذا املجال.

«جميرا» يتزين
بحلة وردية اللون

ِّ
يهنئ عمالءه الرابحين
«المتحد»
في «الحصاد اإلسالمي»
أع �ل��ن ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي امل �ت �ح��د ف ��ي ال �ث��ان��ي
م��ن أكتوبر ال�ج��اري أس�م��اء الرابحني في
السحب األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز
اإلس �ل��ام � ��ي األول ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،وال � ��ذي
اس�ت�ط��اع أن يعيد رس��م ح�ي��اة اآلالف من
ال��راب �ح�ين م��ن س �ع��داء ال �ح��ظ ،ح�ي��ث ي�ق��دم
لعمالئه أكبر ع��دد م��ن ف��رص للفوز على
م��دار ال �ع��ام م��ن خ�لال م��ا ي��زي��د ع�ل��ى 850
جائزة سنويا.
وق��د أس �ف��ر ال�س�ح��ب ع��ن ح �ص��ول مشاعل
م � �ح � �م� ��د ال � �ق � �ح � �ط� ��ان� ��ي ع� � �ل � ��ى ال� � �ج � ��ائ � ��زة
األسبوعية الكبرى بقيمة  10000دينار.
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ح� �ص ��ول  20ف ��ائ ��زا ع�ل��ى
 1000دي�ن��ار ل�ك��ل راب��ح وه��م :أم�ين ماجد
ام � �ي� ��ن ،ن � � � ��وال م� �ح� �م ��د ال� � �ع� � �ن � ��زي ،اح� �م ��د
ع �م��ر ش �ع �ب��ان ،ع �ب��د اهلل ح �س�ين ع �ب��د اهلل
الخنفر ،جدعان عبداهلل املطيرى ،محمد

تيم تولينز يزور «السالم
الدولي»  12أكتوبر الجاري

بمناسبة شهر التوعية حول سرطان الثدي

أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام

ملصق حساب الحصاد
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ص �ق��ر ال ��رش �ي ��دي ،ل ��ول ��وة ج��اب��ر األح �م��د،
ف� �ه ��د م� �ح� �م ��د ال� � �ع � ��ازم � ��ي ،ن� � � ��واف م �ح �م��د
امل � �ط � �ي� ��ري ،خ� ��ال� ��د ف� �ه ��د ال� �ع� �ج� �م ��ي ،ع �ل��ى
ع �ب �ي��ري��د امل �ط �ي��رى ،اي �م��ان غ �ل��وم م�ح�م��د،
م� �ح� �م ��د خ� ��ال� ��د ال � �ع � �ل� ��ى ،ج �م �ي �ل ��ة م� �ب ��ارك
ال��دي �ح��ان��ي ،ج��ورج �ي��ت ع�ي��د ن�ج�ي��م ،ف��واز
م �ح �م��د امل� �ن ��اع ��ي ،ح� �ي ��در خ �م �ي��س اح �م��د،
عبدالحسني علي عباس ،عارف قاروني،
ابراهيم عبدالهادي العافو.
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ي �ت �ق��دم ال �ب �ن��ك األه �ل��ي
امل � �ت � �ح� ��د ب � �خ� ��ال� ��ص ال� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة ل� �ع� �م�ل�ائ ��ه
ال ��راب �ح�ي�ن ،م ��ؤك ��دا أن ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن
فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظارهم.
ت �ج��رى ال �س �ح��وب��ات ك��ل ي ��وم أرب� �ع ��اء ف��ي
األه �ل��ي امل �ت �ح��د ب��ال �ك��وي��ت أو ب��ال�ب�ح��ري��ن
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة ال � �س � �ح� ��ب ،وف� � ��ي أي � ��ام
األع � �ي� ��اد أو ال� �ع� �ط�ل�ات ال��رس �م �ي��ة ي��ؤج��ل
السحب ليوم العمل التالي.

بمناسبة حلول شهر أكتوبر -املعروف
ب �ش �ه��ر ال �ت��وع �ي��ة ح ��ول س ��رط ��ان ال �ث��دي
 ت��زي��ن ف�ن��دق وم�ن�ت�ج��ع ج�م�ي��را شاطئامل �س �ي �ل��ة ب ��ال� �ل ��ون ال� � � � ��وردي ،ك� �م ��ا أق� ��ام
م �ج �م��وع��ة م ��ن أن �ش �ط��ة ال �ت��وع �ي��ة ح��ول
أه�م�ي��ة ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر ع��ن ه��ذا امل��رض.
وخ �ل�ال ال �ش �ه��ر ت �ت��زي��ن واج �ه��ة ال�ف�ن��دق
ب��إض��اء ات وردي ��ة ال �ل��ون ،ك�م��ا ستتزين
م �خ �ت �ل��ف أرك � � ��ان ال� �ف� �ن ��دق م� ��ن ال ��داخ ��ل

ب� �م� �ج� �م ��وع ��ات م� ��ن ال� � � � ��ورود ال ��زه ��ري ��ة؛
ب� �ه ��دف إض� �ف ��اء أج� � ��واء خ ��اص ��ة ت�س�ل��ط
ال�ض��وء على ه��ذا امل��وض��وع .إل��ى جانب
ذل��ك ،سيتم ت�ق��دي��م تشكيلة م�م�ي��زة من
امل��رط �ب��ات ال ��وردي ��ة ل�ج�م�ي��ع ال �ض �ي��وف
املتواجدين في ال��رده��ة الرئيسية ،كما
سيضع جميع موظفي الفندق دبابيس
وردي ��ة ال �ل��ون مطابقة ل�ش�ع��ار التوعية
ضد سرطان الثدي.

فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة

للسيارات المستعملة المعتمدة ومركز خدمة في األحمدي

«المال أوتوموبيلز» ترحب بعمالئها في معرض مرسيدس-بنز
يسر شركة املال أوتوموبيلز ،املوزع املعتمد
وال �ح �ص��ري ل �س �ي��ارات م��رس �ي��دس-ب �ن��ز في
ال �ك��وي��ت ،أن ت��رح��ب ب�ع�م�لائ�ه��ا ف��ي معرض
وم��رك��ز ال �خ��دم��ة ب�م�ن�ط�ق��ة األح� �م ��دي ،حيث
ت�ع��رض لعمالئها مجموعة م��ن ال�س�ي��ارات
امل�ع�ت�م��دة م��ن ال �ع�لام��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إلى باقة من الخدمات التي تشمل الفحص
وال �خ��دم��ة ال�س��ري�ع��ة «إك �س �ب��رس» وخ��دم��ات
الصيانة وتغيير ال��زي��وت .وق��د ت��م افتتاح
ه� ��ذا امل� �ع ��رض وم ��رك ��ز ال �خ ��دم ��ة ك� �ج ��زء م��ن
استراتيجية الشركة في التوسع بالكويت
ل�ت�ك��ون أق ��رب لعمالئها ف��ي ج�م�ي��ع مناطق
ال �ك��وي��ت ،م ��ع ال �ح ��رص ع �ل��ى ت �ق��دي��م أف�ض��ل
تجربة لهم في جميع مرافق الشركة.
وقد صممت صالة العرض الجديدة بالكامل
وف� ��ق امل �ف �ه��وم امل �س �ت �ق �ب �ل��ي مل��رس �ي��دس-ب �ن��ز
 ،MAR 2020ال��ذي يركز على إب��راز الجانب
ال �ج �م��ال��ي وت �ق��دي��م ت �ج��رب��ة م �م �ي��زة ل �ل��زوار،
وقد بدا ذلك واضحًا في التصميم الحديث
للصالة وأسلوب ع��رض السيارات وعملية
املبيعات واستشارة العمالء .وتمتد صالة
العرض وملحقاتها على مساحة  2500متر
م��رب��ع ،مقسمة م��ن ص��ال��ة ع��رض ال�س�ي��ارات

صالة عرض السيارات المعتمدة

املعتمدة التي تشغل  1200متر مربع و1300
متر مربع ملركز خدمة العمالء وقطع الغيار.
وتتسع الصالة لعرض  15سيارة ،كما تضم
رك �ن��ًا خ��اص��ًا ل�ت�ق��دي��م االس �ت �ش��ارة للعمالء،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى م �ن �ط �ق��ة خ ��اص ��ة ل�ت�س�ل�ي��م
العمالء سياراتهم.
تطبق على سيارات مرسيدس-بنز املعتمدة
معايير ص��ارم��ة ،ح�ي��ث ي�ت��م فحصها بدقة
من قبل فريق فني معتمد .ويحصل العمالء
ال��ذي��ن يقومون ب�ش��راء س�ي��ارات مرسيدس-
ب �ن��ز امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �خ��دم��ات
القيمة ،بما في ذلك كفالة وفق أعلى املعايير.
وي � �ق� ��دم م ��رك ��ز ال� �خ ��دم ��ة ال� �ج ��دي ��د خ� �ي ��ارات
م�خ�ت�ل�ف��ة ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ج�م�ي��ع اح �ت �ي��اج��ات
ال�ع�م�لاء وتضمن رض��اه��م ال �ت��ام .الخدمات
امل� �ت ��واف ��رة ت �ت �ض �م��ن اإلص�ل��اح� ��ات ال �ع��ام��ة،
وال �خ��دم��ة ال�س��ري�ع��ة «إك �س �ب��رس» ،وتغيير
ال��زي��ت وق �ط��ع ال �غ �ي��ار .وس� ��واء ق ��ام العميل
بإحضار سيارته بنفسه إلى مركز الخدمة
أو طلب م��ن ال�ش��رك��ة نقلها ،فسيتم فحص
السيارة بالكامل للتأكد من إجراء الصيانة
وإصالح جميع األعطال على أكمل وجه.
كما يقدم مركز الخدمة السريعة «إكسبرس»

ال� �ت ��ي ص �م �م �ت �ه��ا م��رس �ي��دس-ب �ن��ز ل�ت�ض�م��ن
ل�ل�ع�م�لاء خ��دم��ة ع��ال �ي��ة ال� �ج ��ودة ف��ي أق�ص��ر
وقت ممكن ،وتشمل باقة «إكسبرس» خدمة
الصيانة (أ) و (ب) ،وتغيير الزيت ،وتصليح
امل �ك �ي �ف��ات ال� �ه ��وائ� �ي ��ة ،وت �غ �ي �ي��ر اإلط� � � ��ارات،
وخدمة الفرامل .وتوفر خدمة تغيير الزيوت
السريعة خدمات تغيير زيت املحرك والفلتر
في غضون  30دقيقة فقط.
وت � ��ؤك � ��د «امل � �ل ��ا أوت ��وم ��وب � �ي � �ل ��ز» م � ��ن خ�ل�ال
اف �ت �ت��اح �ه��ا ث ��ان ��ي ص ��ال ��ة ع� ��رض ل �س �ي��ارات
م��رس �ي��دس-ب �ن��ز امل �ع �ت �م��دة وم ��رك ��ز ال�خ��دم��ة
ف��ي األح �م��دي ،ال�ت��زام�ه��ا ت�ج��اه عمالئها في
الكويت ،فهي بذلك توفر لهم مرافق جديدة
تمنحهم امل��زي��د م��ن ال �خ �ي��ارات وامل�ن�ت�ج��ات
والخدمات في مختلف أنحاء الكويت.
س � ��اع � ��ات ع � �م ��ل ص � ��ال � ��ة ع � � ��رض س � �ي � ��ارات
مرسيدس-بنز املعتمدة في األح�م��دي تبدأ
ً
مساء
م��ن الساعة  8:30صباحًا حتى 8:30
من السبت الى الخميس ،بينما يفتح مركز
ال �خ��دم��ة ف��ي األح� �م ��دي الس �ت �ق �ب��ال ال�ع�م�لاء
ً
مساء
م��ن الساعة  7:00صباحًا حتى 9:00
(من السبت الى األربعاء) ومن الساعة 7:00
ً
مساء يوم الخميس.
صباحًا حتى الساعة 6

فريق عمل مرسيدس-بنز

معايير صارمة حيث يتم فحصها بدقة من قبل فريق فني معتمد

تقديم تجربة مميزة للزوار
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بعد سنوات من االنتظار والترقب من قِ بل
عشاق المركبات الرياضية ،عادت اليوم مركبة
تويوتا «سوبرا» بطرازها الجديد كليا ً «جي آر»
إلى منطقة الشرق األوسط ،وذلك مع إطالق
الجيل الخامس من هذه المركبة األسطورية
التي كان معجبوها ومحبوها ينتظرون
عودتها بفارغ الصبر منذ فترة بعيدة ،والتي
ستسعدهم بالتأكيد وستلهم جيالً جديداً من
السائقين من خالل تصميمها المميز ،وأدائها
االستثنائي ،وديناميكية قيادتها التفاعلية
المعززة.
وقد حضر المؤتمر الصحافي كل من مبارك
ناصر الساير ،الرئيس التنفيذي وبينغت شولتز،
رئيس العمليات وسكوت ماكنيكول ،المدير
العام لمبيعات تويوتا وكبار مسؤولي مجموعة
الساير القابضة الى جانب مستشاري المبيعات
وممثلي الصحافة واإلعالم ،وبحضور تيتسويا
تادا ،كبير مهندسي سوبرا الجديدة وناويا إنوي،
مدير المشروع ويوكو ناوا ،مساعد مدير من
تويوتا موتور كوربوريشن.

سيارات
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تويوتا «سوبرا» بطرازها الجديد كلياً «جي آر»

مستعدة لالنطالق

ً
كليا
« الساير» تكشف النقاب عن األسطورة تويوتا سوبرا الجديدة

لحظة إطالق األسطورة تويوتا «سوبرا» بطرازها الجديد كلياً «جي آر»

مبارك الساير متوسطاً كبار الحضور

ق��ال م�ب��ارك ن��اص��ر ال�س��اي��ر «إن �ه��ا رح�ل��ة م�ش��وق��ة بالنسبة
ل �ت��وي��وت��ا م ��ع وص � ��ول ش �غ �ف �ه��ا ب ��ال� �س� �ي ��ارات ال��ري��اض �ي��ة
وال�ت�ص�م�ي��م واألداء ال��ى م�س�ت��وى ج��دي��د .ي�ع��ود إرث ه��ذه
السيارة املميزة من تويوتا إلى  40عامًا مضت وذلك منذ
أن بدأ إنتاجها في  .1978وكما نقول دائمًا «الوقت يكافئ
االبتكار واملغامرة وال�ج��رأة» .لقد خرجت سوبرا األخيرة
من خط اإلنتاج في عام  ،2002وبعد  17عامًا ،عادت سوبرا
ً
مجددا!».
ولطاملا اقترن اسم «سوبرا» بدقة التحكم والقوة واألداء،
وه��ي السمات ال�ت��ي ك��ان��ت م��رادف��ة لألجيال املتعاقبة من
ه��ذه امل��رك�ب��ة األس�ط��وري��ة على م��دى رب��ع ق��رن م��ن ال��زم��ان؛
ف�ق��د نجحت ف��ي اك�ت�س��اب سمعة م��رم��وق��ة س ��واء كمركبة
ذات أداء استثنائي على الطرق املعبدة ،أو كمنافس قوي
ُ
على حلبات السباق .وتعد مركبة تويوتا «جي آر سوبرا»
ال �ج��دي��دة ك�ل�ي��ًا أول م��رك�ب��ة ي�ت��م ت�ط��وي��ره��ا ع�ل��ى الصعيد
ال �ع��امل��ي م ��ن ق �ب��ل ال �ق �س��م امل�ت�خ�ص��ص ب��ري��اض��ة س�ب��اق��ات
ال �س �ي��ارات «ج � ��ازو ل �ل �س �ب��اق��ات»  ،Gazoo Racingوال ��ذي
ك��ان ق��د ش��رع م�ن��ذ أول م�ن��اف�س��ة ل��ه ع��ام  2007ف��ي سباق
«ن��ورب��ورغ��ري�ن��غ للتحمل  24س��اع��ة» ب��أمل��ان�ي��ا ،ف��ي تنمية
م��رك�ب��ات��ه وك � ��وادره ،وذل ��ك ب�ه��دف ت�ط��وي��ر أف�ض��ل مركبات
َّ
على اإلطالق .هذا وقد سخر القسم املعرفة والخبرة اللتني
اكتسبهما على مر السنني بالشكل األمثل إلعادة أسطورة
«س��وب��را» إل��ى ال�ح�ي��اة م��ن خ�ل�ال م��رك�ب��ة ت��وي��وت��ا «ج��ي آر
سوبرا» الجديدة كليًا ،والتي ستعيد تعريف معنى متعة
القيادة للسائقني من جميع أنحاء العالم.

متعة القيادة
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ه� ��ذا اإلع� �ل ��ان ،ق� ��ال ت �ي �ت �س��وي��ا ت � ��ادا كبير
امل�ه�ن��دس�ين ورئ �ي��س عملية ت�ط��وي��ر م��رك�ب��ة ت��وي��وت��ا «ج��ي
آر س��وب��را»« :تتميز رح�ل��ة ال�ت�ط��ور ال�ت��ي م��رت بها مركبة
ت��وي��وت��ا ’س� ��وب� ��را‘ ع �ب��ر ال �س �ن�ين ب��ال �س �ع��ي امل �س �ت �م��ر إل��ى
تحقيق متعة القيادة التي جاءت من خالل الرابط القوي
ال� ��ذي ي�ج�م��ع ب�ي�ن ال �س��ائ �ق�ين وم��رك �ب��ات �ه��م .ت �ق� ّ�دم ’ج ��ي آر
سوبرا‘ لعشاق املركبات الرياضية تجربة قيادة ممتعة،
إذ تستجيب تمامًا بالشكل ال��ذي يفضله ال�س��ائ�ق��ون ،ما
يمنحه ش�ع��ورًا ج�ي�دًا أث�ن��اء ال�ق�ي��ادة .أستطيع ال�ق��ول بكل
ت��أك �ي��د إن ال �ت �س��ارع ال� ��ذي ي��وف��ره م �ح��رك م��رك �ب��ة ’ج ��ي آر
س��وب��را‘ س��داس��ي األس �ط��وان��ات وامل � ��زود ب�ش��اح��ن ت��ورب��و
س��وف ُيشعرك بالتشويق والحماس ،كما أن ع��زم دوران
املحرك القوي يرتقي بشعور التسارع باستمرار إلى أعلى
امل�س�ت��وي��ات .وب�م�ج��رد اخ�ت�ب��ار السائقني ل�ه��ذا اإلح�س��اس،
َ
حتى ه��ؤالء الذين لم يختبرون متعة القيادة من قبل أو
ال��ذي��ن ن�س��وا ه��ذا ال�ش�ع��ور منذ ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،فسيدركون
مدى روعته».
وق��ال / سكوت ماكنيكول« :نحن على دراي��ة بأنه قد كان
ل��دى بعض ع�م�لاء ت��وي��وت��ا وع�ش��اق ال�س�ي��ارات الرياضية
س ��ؤال واح ��د ي�ج��ول ف��ي اذه��ان�ه��م – ه��ل س�ت�ع��ود س��وب��را؟

الزميل ريمون صوما و فريد سلوم

ً
ت��ؤم��ن ت��وي��وت��ا ب�م�ب��دأ»ال�ع�م�ي��ل اوال«وب� �ه ��ذه ال ��روح ق��ررت
ت��وي��وت��ا ان ت�ك��ون اج��اب�ت�ه��ا»ن�ع��م« .ع�ن��دم��ا ت��م اإلع�ل�ان عن
وص��ول س�ي��ارة س��وب��را ال�ج��دي��دة ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن هذا
العام ،تمكنا من الشعور بموجة االثارة حول العالم».
م��ن جهته ،علق ي��وغ��و مياموتو املمثل الرئيس للمكتب
التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق األوسط وآسيا
ً
ال��وس �ط��ى ،ق ��ائ�ل�ا« :ن �ح��ن س �ع��داء ل�ل�غ��اي��ة ب��إط�ل�اق م��رك�ب��ة
ت��وي��وت��ا ’ج��ي آر س��وب��را‘ ال�ج��دي��دة كليًا ل�ن�ق��دم لعمالئنا
ال�ك��رام أف�ض��ل وأرق ��ى تجربة ق�ي��ادة ملركبة ري��اض�ي��ة حتى
ُ
اآلن .ت َعد ’سوبرا‘ ،والتي تمتلك تاريخًا عريقًا يعود إلى
ً
أكثر من  50عامًا ،إحدى أكثر طرازات شركة تويوتا شهرة
ً
وشعبية ،كما تجمع بني القوة وال�ت��وازن والرشاقة ،مما
يجعلها ت��وف��ر أق�ص��ى درج��ات املتعة ف��ي ال�ق�ي��ادة .ول��ذل��ك،
فقد أردن��ا تطوير مركبة تليق بهذه السمعة األسطورية
وتنتقل بإرثها الرياضي نحو املستقبل .وأود أن أشكر
كل من ساهم في تحقيق رؤيتنا وتجسيدها عبر مركبة
ت��وي��وت��ا ’ج ��ي آر س��وب��را‘ األي�ق��ون�ي��ة ال �ج��دي��دة ك�ل�ي��ًا .كما
أت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر إل��ى ع�م�لائ�ن��ا ال �ك��رام ال��ذي��ن ل�ط��امل��ا ك��ان��وا
م�ص��در إل �ه��ام ف��ي رح�ل�ت�ن��ا امل�س�ت�م��رة ن�ح��و ت�ط��وي��ر أفضل
مركبات على اإلطالق».
ول�لارت�ق��اء بتجربة القيادة فقد ت��م ت��زوي��د مركبة تويوتا
«جي آر سوبرا» بمحرك بست أسطوانات خطية سعة 3.0
ّ
لتر وم�ع��زز بشاحن تيربو ُي��ول��د طاقة قصوى تبلغ 335
حصانًا وعزم دوران يبلغ  500نيوتن-متر .ويقترن املحرك
ً
بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات يوفر تبديال
ٌ
ً
س��ري�ع��ا وس �ل �س�لا ،وي �ض��م ذراع �ي�ن ل�ن�ق��ل ال �س��رع��ات خلف
عجلة ال�ق�ي��ادة ف��ي ح��ال رغ�ب��ة ال�س��ائ��ق بتبديل السرعات
ي��دوي��ًا .وتساهم النسب القصيرة للتروس األول��ى لناقل
ال�ح��رك��ة ،وخ��اص�ي��ة التحكم ب��االن�ط�لاق ،Launch Control
ُ
وال �ت��ي ت �ع��د غ�ي��ر م�خ�ص�ص��ة ل�لاس �ت �خ��دام ع�ل��ى ال�ط��رق��ات
العامة أو االستعمال املتكرر خ�لال ف�ت��رات قصيرة ،على
االنطالق بتسارع كبير مع أقصى درجات الثبات.

«ك��ون��دن�س��د إك�س�ت��ري��م»  Condensed Extremeم��ن شركة
تويوتا ،والتي تم استعراضها ألول مرة في مركبة FT-1
التجريبية خ�لال فعاليات م�ع��رض دي�ت��روي��ت للسيارات
ال�ع��ام  .2014وتستند ف�ك��رة التصميم إل��ى ث�لاث��ة عناصر
رئيسة ه��ي ق��اع��دة العجالت القصيرة م��ع عجالت كبيرة
تمنحها إطاللة رياضية؛ ومقصورة داخلية أنيقة تضم
مقعدين؛ وغطاء محرك طويل مع هيكل مدمج ،األمر الذي
يعكس التناغم بني املحرك بست أسطوانات خطية ونظام
ال��دف��ع الخلفي ،إذ تتحد ه��ذه العناصر بتصميم مبتكر
يجذب عشاق املركبات الرياضية.

توزيع للوزن

مبارك الساير

وت ��وف ��ر م��رك �ب��ة «ج� ��ي آر س ��وب ��را»  2020ال �ج ��دي ��دة ك�ل�ي��ًا
ُ
ل�ع�ش��اق ال �ق �ي��ادة ن �ظ��ام ت�ف��اض�ل��ي ن�ش��ط ي�س�ت�خ��دم م��وت��ور
كهربائي وقابض إقفال متعدد األق��راص للتحكم بمحور
ع��زم ال ��دوران ال�ج��ان�ب��ي .ويعمل ه��ذا ال�ن�ظ��ام بشكل دقيق
على التحكم بتوزيع ع��زم ال��دوران بني العجالت الخلفية
ع�ن��د ال �ت �س��ارع أو اس�ت�ع�م��ال امل �ك��اب��ح ،األم ��ر ال ��ذي يعطي
املركبة زخمًا أكبر عند املنعطفات ،ويتم التحكم فيه من
خ�لال ن�ظ��ام سلس غير م�ت��درج ي�ت��راوح ب�ين  0إل��ى 100%
بحسب ظ��روف القيادة .وبفضل استخدام نظام دعامات
«م��اك�ف��رس��ون»  MacPhersonامل��زدوج��ة للتعليق األم��ام��ي
وال �ن �ظ ��ام رب ��اع ��ي ال ��وص�ل�ات ل�ل�ت�ع�ل�ي��ق ال �خ �ل �ف��ي ،ت�ت�م�ي��ز
املركبة الجديدة كليًا بدرجات عالية من الثبات والتحكم،
باإلضافة إلى مستويات استثنائية من الراحة.
تجسد مركبة «ج��ي آر س��وب��را»  2020ال�ف�ك��رة التصميمة

ويوفر تصميم «جي آر سوبرا» الجديد كليًا توزيعًا للوزن
بنسبة  50:50مع تحسني انسيابية تدفق الهواء من مقدمة
ُ
ُ
املركبة ووص�ل�ا للجزء الخلفي .وق��د استوحي التصميم
األم ��ام ��ي م��ن ال �ج �ي��ل ال ��راب ��ع م��ن «س ��وب ��را» ،إال أن ��ه ي��أت��ي
ه��ذه امل��رة بمظهر أك�ث��ر ج��رأة .وتتميز املركبة بإطاللتها
ال��ري��اض �ي��ة ،وال� ��ذي ي��ؤك��د ع�ل�ي��ه ت�ص�م�ي��م ال�ش�ب��ك األم��ام��ي
امل ��رك ��زي ال � ��ذي ي�ح�ي��ط ب ��ه م��آخ��ذ ه � ��واء ب � ��ارزة وظ�ي�ف�ت�ه��ا
األس ��اس� �ي ��ة ت �ب��ري��د امل � �ح� ��رك .وت �ض ��م وح � � ��دات امل �ص��اب �ي��ح
األمامية املميزة  6مصابيح تعمل بتقنية الصمام الثنائي
الباعث للضوء  ،LEDوتضم إشارات االنعطاف ومصابيح
اإلضاءة النهارية  .DRLوتتميز املصابيح الخلفية بشكل
دائري متناسق وأنيق تدمج كل من مصابيح الرجوع إلى
الخلف والتوقف وإشارات االنعطاف .ومن جانب املركبة،
يولد غطاء امل�ح��رك املنخفض خطًا ديناميكيًا يتجه من
مقدمة املركبة املنخفضة إل��ى الجزء الخلفي ،في حني تم
تصميم الحافة الخلفية لغطاء املحرك والجناح الخلفي
على نفس االرتفاع تقريبًا ،مرتبطًا بخط النوافذ الجانبية.
وت�ك�ت�م��ل شخصية «ج��ي آر س��وب��را» ال �ف��ري��دة م��ن الجيل
ال�خ��ام��س بفضل تصميمها ال��داخ�ل��ي ال��رائ��ع ،ال��ذي يوفر
توازنًا بني ميزات الراحة الفائقة واألناقة العصرية .ومن

عادي ورياضي
وتتوفر مركبة تويوتا ’جي آر سوبرا‘ بنمطني من القيادة
ه�م��ا ال �ع��ادي وال��ري��اض��ي ت�ت�ي��ح ل�ل�س��ائ��ق اخ �ت �ي��ار النمط
ال ��ذي ي�ن��اس��ب ظ ��روف ال�ط��ري��ق أو أس�ل��وب ال�ق�ي��ادة ،وعند
اختيار النمط الرياضي ملزيد من الحماس يتم تعزيز عدة
ً
عناصر تضم كال من درجة استجابة دواسة الوقود ،عجلة
ُ
القيادة ،مدى سرعة نقل الحركة ،ضبط النظام التفاضلي
النشط ورفع صوت العادم .ويمكن تفعيل وضعية التحكم
ب ��االن ��زالق  Traction Modeض�م��ن ن �ظ��ام ال�ت�ح�ك��م بثبات
املركبة ،وذلك بهدف توفير تجربة قيادة رياضية تفاعلية
تمنح املزيد من حرية التحكم للمحترفني من خالل الحد
م��ن تدخل أنظمة التحكم بالثبات .ويتم تفعيل خاصية
التحكم باالنطالق  Launch Controlفقط عندما يتم اختيار
النمط الرياضي مع وضعية التحكم باالنزالق.

تويوتا «سوبرا»

جانب من الحضور

مظهر أكثر جرأة

ن��اح�ي��ة أخ ��رى ف ��إن م �ق �ص��ورة ال �ق �ي��ادة امل �ت��أث��رة بتصميم
مركبات السباق ذات املقعد الواحد ،تجعل السائق في قلب
ومركز الحركة من خ�لال الجمع بني العناصر التقليدية
ملركبات الـ «جي تي»  GTمع املزايا العصرية .وتعمل لوحة
ال �ع ��دادات األف�ق�ي��ة املنخفضة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز م�ج��ال ال��رؤي��ة،
بينما تم جمع عناصر التحكم الرئيسة بشكل عملي من
أجل عملية تشغيل سريعة وسهلة .وتتحد لوحة العدادات
وال�ك��ون�س��ول ال��وس�ط��ي وح��اف��ة األب ��واب بسالسة إلضفاء
شعور رياضي وموحد على مقصورة القيادة.
وتأتي لوحة ال�ع��دادات في مركبة «ج��ي آر س��وب��را» 2020
م � ��زودة ب �ش��اش��ة ك��ري �س �ت��ال س��ائ��ل  LCDب�ت�ق�ن�ي��ة ش��رائ��ح
الترانزستور الرقيقة  TFTقياس  8.8بوصة تتضمن عداد
سرعة دوران املحرك في الوسط وع��داد سرعة رقمي على
الجانب األي �س��ر .،وت��وف��ر ش��اش��ة ال�ع��رض امللونة بالكامل
ق �ي��اس  1.8ب��وص��ة امل� �ت ��واج ��دة ت �ح��ت خ ��ط ن �ظ��ر ال �س��ائ��ق
ع�ل��ى ال �ج��زء ال�س�ف�ل��ي م��ن ال��زج��اج األم��ام��ي  HUDال�ع��دي��د
م��ن امل�ع�ل��وم��ات املخصصة للسائق .كما تضم املقصورة
الداخلية شاشة الوسائط املتعددة قياس  8.8بوصة تعمل
باللمس وتتضمن نظام املالحة .وتشمل املزايا اإلضافية
للمركبة م ��رآة ال��رؤي��ة الخلفية ال��رق�م�ي��ة ،ون �ظ��ام تكييف
أوتوماتيكي يشمل منطقتني يمكن التحكم بدرجة حرارة
ك� ٍ�ل منهما على ح��دة ،ون�ظ��ام ص��وت��ي محيط ب�ـ  12مكبر
صوت من «جي بي إل»  JBLيعمل بتقنيات الصوت عالي
الدقة  HiFiمع مكبر صوت مزود بـ  7قنوات.
وانطالقًا من حرص شركة تويوتا على توفير الطمأنينة
وراح ��ة ال �ب��ال لعمالئها ،ف�ق��د ت��م اس�ت�خ��دام ال �ف��والذ عالي
الصالبة ومواد عالية املتانة البتكار هيكل يجمع بني خفة
الوزن وأقصى درجات الصالبة ،ويمتص طاقة االصطدام
بشكل فعال .وتم تزويد املركبة كذلك بنظام غطاء املحرك
املندفع لألعلى  pop-upرباعي النقاط ،بحيث يبرز غطاء
املحرك لألعلى في حال االصطدام األمامي بأحد املشاة (ال
َ
قدر اهلل) ،ما ُيؤ ِّمن له املزيد من الحماية من خالل إيجاد
حيز للمساعدة على امتصاص الصدمة.
وت �ت��وف��ر م��رك �ب��ة «ج ��ي آر س ��وب ��را»  2020ال �ج��دي��دة كليًا
بمجموعة من ثمانية ألوان متميزة ،بما في ذلك الستورم
املعدني ال��رم��ادي غير الالمع املطور حديثًا وال��ذي يمنح
املركبة مظهرًا يلفت األنظار .كما تم استخدام مجموعة من
األلوان املميزة التي ُت ِّ
عبر عن األداء الرياضي للمركبة بما
يتناسب مع اختيارات العمالء املتنوعة ،في حني تتوفر
امل�ق�ص��ورة الداخلية بخيارين م��ن األل ��وان ت��م تطويرهما
حديثًا ،هما األحمر املتقد واألس��ود الكالسيكي ،واللذان
يمكن أن يتناغما ب��زخ��ارف أل�ي��اف ال�ك��رب��ون أو ب��زخ��ارف
اللون الفضي الغامق ،وال��ذي يؤكد على األداء الوظيفي
ويعزز من أناقة التصميم الداخلي للمركبة .وتأكيدًا على
ال�ت�ح�ك��م االس�ت�ث�ن��ائ��ي وال �ث �ب��ات امل�ت�ف��وق ل�ل�م��رك�ب��ة ،تتوفر
َ
إط��ارات عالية األداء مع عجالت من األلومينيوم املعالج
قياس  19بوصة باللون األسود الالمع.
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ً
ً
متشددا»
«فكرا
منفذ هجوم باريس اعتنق
قال املدعي العام الفرنسي ،املتخصص في قضايا مكافحة اإلرهاب ،جان فرنسوا ريكار ،أمس:
إن منفذ الهجوم ،الذي أسفر الخميس عن مقتل أربعة موظفني في مركز للشرطة في باريس،
«اعتنق فكرًا إسالميًا متطرفًا» ،وكان على اتصال بأفراد من «التيار اإلسالمي السلفي».
وأوض��ح م� ّ�دع��ي النيابة العامة أن التحقيقات األول�ي��ة كشفت «ت��أي�ي��ده لبعض ال�ت�ج��اوزات،
التي ارتكبت باسم الدين ،وتبريراالعتداء على صحيفة شارلي إيبدو عام  2015في باريس،
وتبديل عاداته لناحية مالبسه منذ بضعة أشهر»( .ا.ف.ب)
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مصرع  8في بغداد يرفع حصيلة القتلى إلى 103

العراق عاجز عن كبح عجلة االحتجاجات
محرر الشؤون الدولية
بعد وعود حكومة رئيس ال��وزراء العراقي عادل
ُ
عبداملهدي ،لم تفلح جهود رئيس البرملان محمد
الحلبوسي ف��ي اح �ت��واء ال�ت�ظ��اه��رات ،ح�ي��ث ن��زل
اآلالف ،أم ��س ،إل��ى ال �ش��وارع ،وس��ط ب �غ��داد وف��ي
بعض م��دن الجنوب ،مجددين املطالبة برحيل
الحكومة ،املتهمة بالفساد.
وق��ال��ت ال�ش��رط��ة وم �ص��ادر طبية إن  8أشخاص
ق�ت�ل��وا ف��ي اش �ت �ب��اك��ات ج��دي��دة ب�ي�ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن
وال �ش��رط��ة ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ع��راق �ي��ة ،وذل� ��ك على
الرغم من الوعود الحكومية بمحاسبة من ساهم
ف��ي قتل امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،وال�ت�ح��ذي��رات ال��دول�ي��ة من
استخدام العنف.
وبذلك ،ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الحراك،
الثالثاء املاضي ،إلى نحو .103
وكان يفترض أن يعقد البرملان جلسة طارئة من
أج��ل النظر ف��ي مطالب امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،لكنه فشل
ف��ي ذل ��ك ل �ع��دم ت��واف��ر ال �ن �ص��اب ،ب�ع��د ق ��رار كتلة
«سائرون» مقاطعة الجلسة.
وم��ع فشل الجلسة الطارئةّ ،
حولها الحلبوسي
إل��ى جلسة ح��واري��ة واس�ت�ش��اري��ة ،وال�ت�ق��ى وف��دا
يمثل املتظاهرين.
وذكر النائب أحمد الجبوري في تغريدة« :التقى
السيد الحلبوسي ومعه خمسة ن��واب أكثر من
 100شاب في مجلس النواب ..وطلب منهم إنهاء
التظاهرات ..فرفضوا ذلك ..وطالبوه باالستقالة..
وح �ص �ل ��ت ف ��وض ��ى ف� ��ي ال� �ق ��اع ��ة ،وخ� ��رج� ��وا م��ن
املجلس».
ومساء الجمعة ،أعلن الحلبوسي تشكيل لجنة
عليا لبحث مطالب املتظاهرين ،وقدم مقترحات
لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية
ج ��دي ��دة ،ك �م��ا ت �ع �ه��د أن� ��ه ف ��ي ح� ��ال ع� ��دم اإلي �ف��اء
بالوعود في أسرع وقت ممكن «سأخلع سترتي،
وأنضم إلى املتظاهرين».

ُ
جد
الوعود لم ت ِ

وجاء كالم الحلبوسي بعد يوم واحد من وعود
مشابهة ،قدمها رئيس الوزراء عادل عبداملهدي،
لتخفيف حدة االحتجاجات.
وال �ت �ق��ت خ�ل�ي��ة امل �ت��اب �ع��ة ف��ي م�ك�ت��ب ع�ب��دامل�ه��دي
وف� �دًا م��ن م�ت�ظ��اه��ري م�ي�س��ان وال�ح�ل��ة وذي ق��ار،
للتفاوض معهم حول مطالبهم وآلية االستجابة
لها.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اس �ت �ق �ب��ل ال ��رئ �ي ��س ال� �ع ��راق ��ي ب��ره��م
صالح رؤس��اء القوى السياسية لبحث تطورات
االحتجاجات.
ب � ��دوره ،وف ��ي م �ح��اول��ة ل�ت�ه��دئ��ة غ �ض��ب ال �ح��راك،
أعلن وزي��ر العمل وال�ش��ؤون االجتماعية ،باسم
ع �ب��دال��زم��ان ،أن وزارت � ��ه وض �ع��ت خ�ط�ط��ا م�ن��ذ 6
أش �ه��ر الس �ت �ي �ع��اب ال �ع��اط �ل�ين ع ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي 3
مراحل ،مستعجلة ومتوسطة وإستراتيجية.

قرارات حاسمة
ورأى امل �ح �ل��ل األم� �ن ��ي س ��رم ��د ال �ب �ي��ات��ي أن «م��ا

المتظاهرون ينتظرون
قرارات حاسمة ..ال وعوداً
نائب :وفد المحتجّ ين
التقى الحلبوسي ..وطالبه
باالستقالة
الصدر ُيفشل «طارئة»
البرلمان ..و ُيطالب بانتخابات
ّ
مبكرة
ينتظره املتظاهرون حاليًا هو تعديالت وقرارات
ح��اس �م��ة ،وإق ��ال ��ة وم �ح��اس�ب��ة أس �م��اء ك�ب�ي��رة من
السياسيني املتهمني بالفساد».
وق ��ال أب��و ص�ل�اح ( 70ع��ام��ًا) ،أح��د امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
ل�ف��ران��س ب ��رس« :ف ��ي ح ��ال ل��م تتحسن ال �ظ��روف
الحياتية ،االحتجاجات ستعود أقوى والوضع
سيكون أسوأ».
وذك� ��ر م�ح�ت��ج آخ� ��ر ،وه ��و ي�ع�ص��ب ج�ب�ي�ن��ه بعلم
ّ
ع� ��راق� ��ي« :ال أح � ��د ي �م��ث �ل �ن��ا ،ي ��أت ��ون ب��أش �خ��اص
ّ
ي �ل �ب �س��ون �ه��م ب � � ��زات رس� �م� �ي ��ة ،وي �ض �ع��ون �ه��م ف��ي
البرملان» .وأضاف« :لم نعد نريد أحزابًا ،ال نريد
أحدًا يتحدث باسمنا».

ومستن َكرة
مكتب السيستاني :ممارسات ُمدانة ُ

«بي بي سي» :رجال دين عراقيون يتاجرون بفتيات صغيرات

الصدر يقلب الطاولة
وهذه دعوة تلقاها زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر ب��آذان صاغية ،وطالب أن�ص��اره بتنظيم
«اعتصامات سلمية» واإلب�ق��اء في الوقت نفسه
ع�ل��ى ط�ب�ي�ع��ة االح �ت �ج��اج��ات «ال�ش�ع�ب�ي��ة» ،وع��دم
تحويلها إلى «تيارية».
وأخ� ��ذ ال �ص��در ع �ل��ى ع��ات �ق��ه امل �ط��ال��ب األس��اس �ي��ة
للمتظاهرين« :اح �ق �ن��وا ال ��دم ال �ع��راق��ي الشريف
ب��اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة ،وع �ب��ر إج � ��راء ان�ت�خ��اب��ات
م �ب �ك��رة ،ب ��إش ��راف أم� �م ��ي ،ف �م��ا ي �ح��دث ال ُي�م�ك��ن
ّ
السكوت عليه».
ورأى م��راق �ب��ون ف��ي دع� ��وة ال �ص��در ع�م�ل�ي��ة قلب
للطاولة ،قد ّ
تغير املعادلة ،فإما سيزيد من زخم
الحركة االحتجاجية املطالبة بإسقاط السلطة،
وإما سيحول املواجهة من الساحة الشعبية إلى
الساحة السياسية.
وب � �ـ 54ن��ائ �ب��ًا ،ي�م�ت�ل��ك ال �ص��در ال�ك�ت�ل��ة األك �ب��ر في
ّ
البرملان ،التي عطلت عقد الجلسة الطارئة ،أمس.
وك��ان��ت امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة الشيعية ال�ع�ل�ي��ا في
ال� �ع ��راق دع� ��ت ال �ح �ك��وم��ة وال� �ب ��رمل ��ان إل� ��ى ت�ح� ّ�م��ل
امل�س��ؤول�ي��ات واالس�ت�ج��اب��ة ملطالب املتظاهرين،
ّ
محذرة من ّ
توسع الحركة االحتجاجية.

«قسد» تح ِّذر من «حرب شاملة» رداً على أي هجوم

أردوغان يأمر بعملية
«جوية وبرية» في سوريا
ّ
أك � � � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ت� ��رك� ��ي رج � � ��ب ط �ي��ب
أردوغ ��ان ،أم��س ،أن تركيا مضطرة إلى
�وي��ة وب� ّ
تنفيذ عملية عسكرية «ج� ّ
�ري��ة»
شرق الفرات ،معلنًا أن العملية أصبحت
ق��ري�ب��ة إل��ى ح� ّ�د يمكن ال �ق��ول م�ع��ه إنها
اليوم أو غدًا ،بعد أن وصلت املحادثات
ب� �ش ��أن امل �ن �ط �ق��ة اآلم� �ن ��ة إل� ��ى م��رح�ل�ت�ه��ا
األخيرة.
وق� � � ��ال أردوغ � � � � � ��ان خ �ل ��ال ك� �ل� �م ��ة ل � ��ه ف��ي
االجتماع التشاوري والتقييمي لحزب
«ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» ال�ح��اك��م ف��ي أن�ق��رة
«أج��ري �ن��ا اس �ت �ع��دادات �ن��ا وأك�م�ل�ن��ا خطة
العملية العسكرية وأصدرنا التعليمات
الالزمة بخصوص ذلك ،وسنقوم بهذه
العملية على األرض ومن الجو» شرقي
الفرات.
وأردف أردوغان «نقول إن الكالم انتهى،
ملن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا
ب��أح��ادي��ث دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ن أج��ل إب�ع��اد
بلدنا عن التنظيم اإلرهابي» ،في إشارة
إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
وأض� � � ��اف ال ��رئ� �ي ��س ال� �ت ��رك ��ي «س ��ؤال �ن ��ا
ل �ح �ل �ف��ائ �ن��ا األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن واض� � ��ح ج � � ّ�دًا،
أفصحوا لنا ،هل تعتبرون تنظيم «يي
ب ��ي ج� ��ي /ب ��ي ك ��اك ��ا» ،ال� ��ذي ت �ح��اول��ون
ُّ
التستر عليه تحت اسم «قسد» ،تنظيمًا
ّ
إرهابيًا أم ال؟» .وتابع الرئيس التركي
ّ
«وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا
ح��ول ش��رق ال �ف��رات ،ل�ق��د ك�ن��ا صبورين
ب�م��ا ف�ي��ه ال�ك�ف��اي��ة ،ورأي �ن��ا أن ال��دوري��ات
البرية والجوية (املشتركة) مجرد كالم».

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات األمن في بغداد أمس | رويترز

ّ
وأك ��د أردوغ � ��ان أن ال �ه��دف م��ن العملية
امل �ح �ت �م �ل��ة ه� ��و «ل � � ��ري ش� ��رق� ��ي ال � �ف� ��رات
ب �ي �ن��اب �ي��ع ال� �س�ل�ام وت ��وط�ي�ن ال�لاج �ئ�ين
هناك إلى جانب دحر خطر اإلرهاب من
الحدود الجنوبية للبالد».
ب� � � � � ��دوره� � � � � ��ا ،ق � � ��ال � � ��ت ق � � � � � � ��وات س� � ��وري� � ��ا
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة إن �ه��ا «ل ��ن ت �ت��ردد ف��ي ت�ح��وي��ل
أي ه �ج��وم ت��رك��ي غ�ي��ر م �ب��رر إل ��ى ح��رب
شاملة» للدفاع عن منطقتها في شمال
شرق سوريا.
إلى ذل��ك ،قتل تسعة مقاتلني جهاديني
ع � �ل� ��ى األق� � � � ��ل ج� � � � ��راء غ� � � � � ��ارات روس � �ي� ��ة
اس� �ت� �ه ��دف ��ت م� ��واق� ��ع ت ��اب� �ع ��ة ل�ف�ص�ي�ل�ين
م �ت �ش��ددي��ن ي �ن �ش �ط��ان ف ��ي ش �م��ال غ��رب
سوريا .وأورد املرصد السوري لحقوق
اإلن � �س� ��ان أن ض� ��رب� ��ات ج ��وي ��ة روس �ي��ة
استهدفت تمركزات وموقعًا لتنظيمي
ح� ��راس ال ��دي ��ن وأن� �ص ��ار ال �ت��وح �ي��د في
ش��رق إدل��ب .وأحصى مقتل «م��ا ال يقل
ع ��ن ت �س �ع��ة» م ��ن م �ق��ات �ل��ي ال�ت�ن�ظ�ي�م�ين
وإصابة ثمانية.
وت� �ع ��رض ��ت م� ��واق� ��ع ت ��اب� �ع ��ة ل �ف �ص �ي �ل��ي
ح � ��راس ال ��دي ��ن وأن� �ص ��ار ال �ت��وح �ي��د في
 31أغسطس الستهداف أميركي أثناء
اج �ت �م��اع ق� �ي ��ادات م ��ن ال �ف �ص �ي �ل�ين ق��رب
مدينة إدل��ب .وكانت صحيفة نيويورك
تايمز أشارت األربعاء إلى أن مسؤولني
أميركيني نسقوا م��ع نظرائهم ال��روس
لتنفيذ هجمات استهدفت الجماعات
املرتبطة بالقاعدة في ادلب( .وكاالت)

يؤمنون زيجات متعة غير
شرعية لفتيات صغيرات
التميمي :ما يفعلونه
جريمة يعاقب عليها
القانون
ناطق حكومي :إذا لم
تقدم النساء شكوى
ال تتحرك الشرطة
فتاة ضحية :كثيرات
مثلي ..لم يعد لديهن
ي مستقبل
أ ّ

«التايمز» :مقتل
مرتزقة روس في ليبيا
ات �ه �م��ت ق� � ��وات ح �ك��وم��ة ال� ��وف� ��اق ال��وط �ن��ي
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ع�ت��رف ب�ه��ا األم ��م امل�ت�ح��دة،
ال � �ق� ��وات امل ��وال� �ي ��ة ل �ل �م �ش �ي��ر خ �ل �ي �ف��ة ح�ف�ت��ر
باستهداف مطار مصراتة الدولي  200كلم
ش��رق ال�ع��اص�م��ة ط��راب�ل��س ،م�م��ا تسبب في
إصابة شخص وإصابة طائرتني.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أك ��د م �ص��در م �س��ؤول باملجلس
ال�ب�ل��دي ب�م�ص��رات��ة ،تعليق ال��رح�لات لفترة
قصيرة قبل إع��ادة استئنافها مجددا .ولم
تصدر قوات حفتر أي تعليق حول القصف.
إل � � � ��ى ذل � � � � ��ك ،ك � �ش � �ف ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة ال� �ت ��اي� �م ��ز
ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة ع� ��ن م �ق �ت��ل ال � �ع � �ش� ��رات م�م��ن
وص �ف �ت �ه��م ب �ـ«امل��رت��زق��ة ال� � ��روس» ف ��ي غ ��ارة
جوية بليبيا خالل األي��ام القليلة املاضية.
وق��ال��ت الصحيفة ف��ي ت�ق��ري��ر ل�ه��ا إن مئات
املرتزقة الروس تجندهم مجموعة «فاغنر»
األم�ن�ي��ة ال��روس�ي��ة للقتال م��ع ق��وات خليفة
ح �ف �ت ��ر ،رغ � ��م أن م ��وس �ك ��و ت �ن �ف��ي أي دور
عسكري لها في ليبيا.
ون�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن م��وق��ع التحقيقات
ال��روس��ي «م� �ي ��دوزا» أن ح��وال��ي  35روس�ي��ا
ق �ت �ل��وا ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،ع �ن��دم��ا اس�ت�ه��دف��ت
قوات حكومة الوفاق مواقع لهم في الغرب
الليبي.
وأش � � � ��ارت إل � ��ى أن م � �ص ��درا ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
البريطانية  -وصفته بالرفيع  -كان قد ذكر
لها ف��ي م��ارس امل��اض��ي أن امل��رت��زق��ة ال��روس
يقومون بتشغيل املدفعية وال�ط��ائ��رات من
دون ط�ي��ار ،وت��زوي��د ق��وات حفتر بالقدرات
ال�ل��وج�س�ت�ي��ة .ك�م��ا ت� ��داول ن�ش�ط��اء ليبيون
ع�ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ص��ورا
ملستندات وخ�ط��ط عسكرية مكتوبة بخط
ال� �ي ��د ،وص � ��ورا ش�خ�ص�ي��ة وه ��وات ��ف ن�ق��ال��ة
وب �ط ��اق ��ات ائ �ت �م��ان م �ص��رف �ي��ة مل��رت��زق��ة من
ش ��رك ��ة ف��اغ �ن��ر ال ��روس � �ي ��ة .وذك � � ��رت وك��ال��ة
بلومبيرغ أن أك�ث��ر م��ن مئة م��رت��زق روس��ي
من مجموعة فاغنر  -التي يرأسها يفغيني
ب��ري �غ��وزي��ن امل �ق��رب م��ن ال��رئ �ي��س ف�لادي�م�ي��ر
ب��وت�ين  -وص�ل��وا الشهر امل��اض��ي إل��ى شرق
ل�ي�ب�ي��ا ل��دع��م ق� ��وات ح�ف�ت��ر ف��ي م�ح��اوالت�ه��ا
للسيطرة على العاصمة طرابلس.

أج � � � ��رت «ب � � ��ي ب � ��ي س � ��ي ع � ��رب � ��ي» ت �ح �ق �ي �ق��ًا
استقصائيًا ّ
سريًا عن مزاعم تسهيل بعض
رجال الدين في العراق االستغالل للنساء ،من
خالل عقد «زيجات املتعة» املخالفة للقانون.
ً
كامالّ ،
توصل
التحقيق ال��ذي استغرق عامًا
إلى «أن هناك رجال دين يسيئون استخدام
س�ل�ط��ات�ه��م ،وي �خ��ال �ف��ون ال �ق��وان�ي�ن ال �ع��راق �ي��ة،
ويحصلون على أم��وال مقابل عقد زيجات
متعة ،تكون أحيانًا على فتيات صغيرات».
ولفت التحقيق إلى انتشار مكاتب زواج في
مناطق قريبة من بعض األضرحة املهمة في
ال �ع��راق ،ي��دي��ره��ا ب�ع��ض رج��ال ال��دي��ن ،م��ردف��ًا
أن��ه «ل ��دى االت �ص��ال ب�ه��م ك��ان معظمهم على
استعداد لتقديم زيجات متعة لفترات قصيرة
ج�دًا ،قد ال تتجاوز الساعة أحيانًا» .وأكمل:
«ك � ��ان ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى اس �ت �ع ��داد ل �ي��س فقط
لتسهيل حصول الزبون على نساء وشابات،
ُ
ب ��ل أي �ض ��ًا ع �ل��ى ف �ت �ي��ات ق � ّ�ص ��ر ال ت �ت �ج��اوز
ّ
أعمارهن تسع سنوات».

فتيات صغيرات
ول��دى س��ؤال أح��د رج��ال ال��دي��ن ع��ن إمكانية
عقد زواج متعة على فتاة تبلغ  13عاما ،قال:

«م��ن األف �ض��ل أن ي�ك��ون ال�ع�ق��د ي��وم��ا واح ��دا،
ُ
دون أن تفقد الفتاة عذريتها» .والتقت «بي
ُ
ب��ي س��ي» رج��ل دي��ن آخ��ر ي�ج�ي��ز ذات االم��ر
م��ع فتيات أص�غ��ر ف��ي ال�س��ن ،حيث ق��ال« :ال
مشكلة في كون البنت صغيرة .من عمر 9
س�ن��وات فما ف��وق ال مشكلة» .ول��دى س��ؤال
ّ
املتخصص في مجال
غيث التميمي الباحث
ال�ف�ك��ر اإلس�ل�ام��ي ع�م��ا يفعله ب�ع��ض رج��ال
ال��دي��ن ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ،ق ��ال« :ه ��ذه جريمة
يعاقب عليها القانون ،وال يمكن ان تصدر
من شريعتنا اإلسالمية أو حتى من إنسان
سوي».

ال مستقبل
ول�ف��ت التحقيق إل��ى أن زواج املتعة مسموح
ب ��ه ع �ن��د ال �ش �ي �ع��ة ،ل �ك��ن ب �ع��ض رج� ��ال ال��دي��ن
ذهبوا أبعد مما يسمح به الدين ،وكانوا على
اس�ت�ع��داد لتأمني فتيات ص�غ�ي��رات ال�س��ن او
إرسال صورهن إلى الزبائن.
وال�ت�ق��ت «ب��ي ب��ي س��ي» ف�ت��اة ت��م استدراجها
من قبل رج��ل دي��ن ل��زواج املتعة ،عندما كان
ع�م��ره��ا  ،13ف�ق��ال��ت« :ه �ن��اك ف�ت�ي��ات ك�ث�ي��رات
مثلي ..ه��ذا الشيء منتشر في شكل كبير،

تنتهي ح�ي��اة ال�ف�ت��اة ف��ي أول ي��وم تسلك فيه
ه��ذا لطريق ،وال يعود لها مستقبل» .ول��دى
اتصال مراسلة «ب��ي بي س��ي» برجال الدين
الذين أجري التحقيق معهم في شكل ّ
سري،
وسؤالهم عن سماحهم بزيجات متعة نفوا
ذلك ،وقالوا إنهم ال يعقدون إال زيجات دائمة.

مكتب السيستاني
وردا على استفسار جرى توجيهه إلى مكتب
امل��رج��ع ال�ش�ي�ع��ي ال�س�ي��د ع�ل��ي ال�س�ي�س�ت��ان��ي،
أرسل إلى «بي بي سي» ،قال املكتب« :إن هذه
املمارسات  -إن ك��ان لها واق��ع كما ذكرتم -
َ
فهي ُم��دان��ة ُوم�س��ت�ن�ك��رة بكل ت��أك�ي��د ،ال��زواج
ُ َّ
امل��ؤق��ت ال ي�س� ّ�وغ ان يتخذ وسيلة للمتاجرة
ب��ال�ن�س��اء ب��ال�ط��ري�ق��ة امل ��ذك ��ورة ،ال �ت��ي تمتهن
كرامة املرأة وإنسانيتها».
وت�ش�ي��ر«ب��ي ب��ي س��ي» إل��ى أن «ب�ع��ض رج��ال
ال ��دي ��ن ي �ت �ص��رف��ون ك �س �م��اس��رة ،وي �ق��دم��ون
�داءات
غ�ط� ً�اء شرعيًا ملمارسات تتضمن اع�ت� ٍ
على األط �ف��ال» .وق��ال ناطق باسم الحكومة:
«إذا لم تقدم النساء أي شكوى للشرطة ضد
رج ��ال ال��دي��ن ،ف�م��ن ال�ص�ع��ب ع�ل��ى السلطات
التصرف»( .بي بي سي)

ً
«حربا هوجاء»
األمير هاري يشن
على الصحافة
أق� ��ام األم �ي��ر ه� ��اري دع� ��وى ق�ض��ائ�ي��ة على
ص �ح �ي �ف��ة «ذي ص � ��ن» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ب�ع��د
أي��ام قليلة م��ن ب��دء إج ��راءات مماثلة ضد
صحيفة «ميل أون صنداي» األحد للدفاع
عن خصوصية زوجته ميغن.
وق��د ّ
وس ��ع ه ��اري ال�ب��ال��غ  35س�ن��ة حملته
ض��د ال�ص�ح��ف ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة بسبب م��زاع��م
تتعلق بخصوصية زوجته ميغن.
وكتبت مجموعة «نيوز غروب نيوزبايبر»
ناشرة «ذي صن» اليومية في بيان «نحن
نؤكد أن دوق ساسكس تقدم بشكوى».
وقالت محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية
إن قصر باكنغهام أكد االدع��اءات املتعلقة
«باالعتراض غير القانوني لرسائل البريد
الصوتي» مليغن.
وت��أت��ي ه��ذه ال�خ�ط��وة بعد ث�لاث��ة أي��ام من
إعالن هاري ،السادس في ترتيب العرش،
إق��ام �ت��ه دع� ��وى ق�ض��ائ�ي��ة ع �ل��ى «ص ��ن أون
ص � �ن ��داي» ال �ت ��ي ن �ش ��رت م �ح �ت��وى رس��ال��ة
خ ��اص ��ة ك ��ان ��ت م �ي �غ��ن ق ��د أرس �ل �ت �ه��ا إل��ى
والدها.
وق ��د راف ��ق ه ��ذا اإلع �ل�ان ه �ج��وم الذع على
ال�ص�ح��ف ب�س�ب��ب م�لاح�ق�ت�ه��ا مل�ي�غ��ن ،وه��ي
خ �ط��وة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ي �ق��وم ب�ه��ا أح ��د أف ��راد
العائلة املالكة في بريطانيا.
وق��د وص��ف دوق ساسكس زوج�ت��ه بأنها
تالحق من قبل الصحافة بالطريقة نفسها
التي كانت تالحق بها والدته قبل وفاتها
في حادث سيارة في باريس عام .1997
وقال في بيان «خوفي الكبير هو أن يعيد
ال �ت ��اري ��خ ن �ف �س ��ه ...خ �س ��رت وال ��دت ��ي وأن ��ا
أشاهد زوجتي تقع ضحية القوى ذاتها».
وت��اب��ع «ه�ن��اك كلفة بشرية ل�ه��ذه الدعاية
خصوصا عندما تكون كاذبة وخبيثة».
وج� ��اء ذل ��ك ب �ع��د اخ �ت �ت��ام ج��ول��ة ل�ه�م��ا في
ج �ن��وب اف��ري �ق �ي��ا ن �ي��اب��ة ع ��ن ج��دت��ه امل�ل�ك��ة

االمير هاري وميغن | ا ف ب

إليزابيث الثانية ،لقيت ترحيبا واسعا في
الصحافة البريطانية.
وك � � � ��ان ه � � � ��اري ق � ��د ان � �ت � �ق� ��د ف � ��ي ال� �س ��اب ��ق
«التعليقات ال�ع��رق�ي��ة» ال�ت��ي ط��ال��ت ميغن،
املمثلة األميركية الخالسية التي تزوجها
العام املاضي وأنجبت منه في مايو طفال
سمياه آرتشي.
وت � �س� ��اءل م �ع �ل �ق��ون ع �م��ا إذا ك � ��ان ه ��اري
ي �ت �ص��رف ب�ش�ك��ل م �ن �ف��رد أو أن ��ه اس�ت�ش��ار
املزيد من أف��راد العائلة املالكة مثل امللكة
إل�ي��زاب�ي��ث ووال� ��ده األم �ي��ر ت�ش��ارل��ز ق�ب��ل أن

يسكب فورته هذا األسبوع.
وردت «ذي ص � ��ن» ف� ��ي م� �ق ��ال اف �ت �ت��اح��ي
الخميس على األمير «وعلى سخطه املثير
للشفقة».
وك �ت �ب ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة «ح� � ��رب ه� � ��اري ع�ل��ى
ال�ص�ح��اف��ة ه��وج��اء .ي�ج��ب أن ت�ك��ون هناك
كلمة للملكة قبل أن يتسبب ألفراد العائلة
امل��ال �ك��ة ب ��أض ��رار أك �ث��ر اس �ت ��دام ��ة» م �ب��ررة
نشرها «القصص التي ت��دور ح��ول عائلة
ميغن املثيرة للجدل» الفتة إلى أن «النقد
ال يعني إحراجا»( .أ ف ب)
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لبنان :بوادر أزمات بعد فشل المعالجات
¶ الحريري إلى أبوظبي للمشاركة في مؤتمر االستثمار اإلماراتي  -اللبناني
بيروت  -أنديرا مطر
ل ��م ت �ن �ج��ح إج � � ��راءات م �ص��رف ل �ب �ن��ان ف ��ي اي� �ج ��اد حل
لألزمة النقدية التي أرخ��ت بتداعياتها على مختلف
ال �ق �ط��اع��ات ال �ح �ي��ات �ي��ة وأث � � ��ارت ه �ل��ع امل ��واط� �ن�ي�ن م��ن
س �ي �ن��اري��و اق �ت �ص��ادي أش ��د ق �ت��ام��ة .ف�ع�ل��ى ال ��رغ ��م من
التعميم الصادر عن املصرف املركزي بتأمني استيراد
البنزين واألدوية والطحني بالسعر الرسمي للدوالر،
ف ��إن ش�ب��ح أزم� ��ات م�ت�لاح�ق��ة ي �ل��وح ف��ي االف ��ق ال�ق��ري��ب
ل�ي��راك��م أزم ��ات اللبنانيني امل �ت��وارث��ة م��ن زم��ن ال�ح��رب
االهلية ،وأوالها «أزمة املحروقات» ،وذلك بعد تهديد
أصحاب املحطات بإضراب مفتوح يبدأ غدًا اإلثنني.
ّ
أم��ا ال�ث��ان�ي��ة« ،ف��أزم��ة خ�ب��ز» ح��ذر منها رئ�ي��س اتحاد
ن�ق��اب��ات امل�خ��اب��ز واألف� ��ران ك��اظ��م إب��راه�ي��م ب��إع�لان��ه أن
«أصحاب األفران قد يتوقفون عن العمل قسريًا وليس
ب��إرادت�ه��م ،بفعل األزم��ة التي يمر بها القطاع بسبب
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي» .م��ن دون ان ننسى تأثير شح
العملة الصعبة على استيراد األدوية.
ه��ذه األزم��ات مجتمعة مرتبطة بارتفاع سعر صرف
الدوالر في مقابل العملة الوطنية ،ألن ّ
التجار يشترون
ّ
املواد بالدوالر ويبيعونها للمستهلك بالليرة ،في ظل
عدم قدرة مصرف لبنان على اإلمساك بهذه اللعبة.
واذا كان اللبنانيون قد عاينوا بالعني املجردة عجز
ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وامل��ال �ي��ة ع �ل��ى اي �ج��اد ح��ل ل�ه��ذه
امل�س��أل��ة ،وتخبطها عبر ت�ق��اذف امل�س��ؤول�ي��ات ،ف��إن ما
يستعصى على االستيعاب هو مقاربة أه��ل السلطة
ألزم ��ة م��ال�ي��ة ال ي�م�ك��ن ان ت�ن�ش��أ ب�ين ل�ي�ل��ة وض�ح��اه��ا،
ب��ل ل�ط��امل��ا ان �ه��ال��ت ال �ت �ح��ذي��رات م��ن امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
وكبرى املؤسسات املالية الدولية بوجوب االسراع في
االصالح ،لكن املناكفات بني قوى السلطة نقلت األزمة
الى مستوى آخر ،فهي تارة مفتعلة من قوى أجنبية
بتواطؤ شركاء في الداخل يهدفون إلى إسقاط العهد،
وتارة هي نتيجة ضغوط اقتصادية وسياسة مالية
يرزح تحتها لبنان منذ سنوات ،هذا في حني يجمع
خ�ب��راء اقتصاديون على أن املعالجة الفعلية ممكنة
وال تحتاج ألكثر من قرار سياسي ّ
جدي يقرن شعار
اإلصالحات باألفعال ويوقف الهدر والفساد.
ت � ��وازي � ��ًا ،ت �ك �ث��ف ال �ل �ج �ن��ة ال� � ��وزاري� � ��ة امل �ك �ل �ف��ة دراس � ��ة
اإلصالحات املالية اجتماعاتها ،وسط زحمة األوراق
االق �ت �ص��ادي��ة امل �ق��دم��ة م ��ن ق ��وى وأح� � ��زاب م�م�ث�ل��ة في
الحكومة ،وهي أوراق تتضمن في معظمها مقترحات
ت �ط��ال ب �ش �ك��ل أس ��اس ��ي ت��رش �ي��ق اإلن� �ف ��اق وت�خ�ف�ي��ض

العجز سعيًا الى تسييل ق��روض مؤتمر سيدر .وفي
ه ��ذا ال �س �ي��اق ،أوض� ��ح ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
غسان حاصباني أن هناك خريطة طريق موضوعة
في مجلس الوزراء ،داعيا الى اتخاذ القرارات الالزمة
اآلن «ك��ي نبرهن للمواطن قبل املجتمع ال��دول��ي أننا
نستطيع أن ّ
نغير».

ترهيب اإلعالم والناشطني
وف��ي خ�ط��وة اث ��ارت اس�ت�ي��اء ف��ي االوس ��اط السياسية
واإلع�لام �ي��ة ،وع ��وض رس��م س�ي��اس��ة واض �ح��ة امل�لام��ح
للخروج من التعثر النقدي ،لجأت الحكومة الى صب
غضبها على االع�ل�ام ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي
ال �ت��ي أف�س�ح��ت امل �ن��اب��ر ل�ل�ن��اس للتعبير ع��ن وجعهم
وضيقهم ،فاستحضرت ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات ،ال سيما
منه املواد املتعلقة بمعاقبة جرائم ّ
«املس بهيبة الدولة
امل��ال�ي��ة» .وع�ل��ى غ��رار م �ط��اردة ال �س��اح��رات ،ب��دأ مكتب

مكافحة جرائم املعلوماتية استدعاء كل من تسول له
نفسه النيل من هذه الهيبة بمنشور او مقال.
وردا ع �ل��ى اس� �ت ��دع ��اء ال �ن �ي��اب��ة ع� � ��ددا م ��ن ال �ن �ش �ط��اء
للتحقيق بسبب مشاركتهم في االحتجاج على تردي
الوضع االقتصادي والنقدي ،ومنهم الصحافي عامر
شيباني وك�م��ال خ��داج وس�ل�ط��ان م�ن��ذر ال��ذي أوقفته
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال�ت�م�ي�ي��زي��ة ال�ج�م�ع��ة ب�س�ب��ب منشور
على فيسبوك ،أط�ل��ق ن��اش�ط��ون ه��اش�ت��اغ «ل��ن نسكت
اعتقلونا» و«ال لكم االف ��واه» ع� ّ�ب��ر م��ن خاللهما رواد
مواقع التواصل االجتماعي عن مواقفهم من ازماتهم
اليومية ومن سياسة الحكومة تجاهها.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،أك��د رئ�ي��س ح��زب الكتائب النائب
ً
سامي الجميل أن «حرية التعبير تأتي اوال ومن دون
ال�ح��ري��ة ال وج ��ود ل�ل�ب�ن��ان» ،وأع �ل��ن أن إذاع ��ة «ص��وت
لبنان» اململوكة لحزب الكتائب «ستفتح هواءها لكل
اللبنانيني للتعبير عن رأيهم بحرية وم��ن ال يعجبه

إحالة المقاول محمد علي
إلى «التهرب الضريبي»
نقابة الصحافيين تثمن التحرك
لتوسيع هامش حرية الصحافة
الحرية املتاح للصحافة ،وتنظر بإيجابية وتقدير لكل
األص ��وات ف��ي املجتمع وال��دول��ة ال�ت��ي ت�ن��ادي بالحرية
الكاملة للصحافة ضمن املهنية واملسؤولية القانونية
الضرورية ملمارستها ،في هذا التوقيت الحساس الذي
تمر به مصر.
وأكدت ضرورة االلتزام بنصوص الدستور التي تنص
على حرية الصحافة وإص��دار الصحف ب�لا معوقات،
وحظر فرض الرقابة على وسائل اإلعالم أو مصادرتها
أو وق�ف�ه��ا ،وح�ظ��ر توقيع ع�ق��وب��ات سالبة للحرية في
ق�ض��اي��ا ال�ن�ش��ر ،وال �ت��زام ال��دول��ة ب��اس�ت�ق�لال امل��ؤس�س��ات
الصحفية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن
كل اآلراء السياسية.

ق �ض��ائ �ي��ا ،أح��ال��ت ال �س �ل �ط��ات امل �ص��ري��ة رج ��ل األع �م��ال،
محمد ع�ل��ي ،إل��ى نيابة ال�ت�ه��رب ال�ض��ري�ب��ي؛ للتحقيق
ف��ي إخفائه ماليني الجنيهات م��ن أرب��اح��ه عند تقديم
إقراراته الضريبية السنوية ملصلحة الضرائب.
ووفقا لصحيفة أخبار اليوم الحكومية فإن وزير املالية
واف ��ق ع�ل��ى ت�ح��ري��ك دع ��وى قضائية ض��د محمد علي،
حيث قالت اإلدارة العامة ملكافحة التهرب الضريبي إنه
«قام بإخفاء جزء من أرباحه ،يبلغ نحو  7ماليني و114
ألف جنيه ،عن نشاطه في التصرفات.
ف�ي�م��ا ق� ��ررت ن �ي��اب��ة أول امل �ح �ل��ة ،أم ��س ح �ب��س م �ع��اون
مباحث قسم شرطة أول املحلة ،عبد الرحمن الشبراوي،
امل �ت �ه��م ب ��االع �ت ��داء ع �ل��ى امل �ح��ام��ي أح �م��د رم� ��زي أرب �ع��ة
أي��ام على ذم��ة التحقيقات ،ووج�ه��ت النيابة للضابط
ت�ه��م ،استعمال ال�ق�س��وة ،واالح�ت�ج��از ب��دون وج��ه حق،
والشروع في القتل.
من جانبها ،قضت محكمة جنايات الجيزة ،بمعاقبة
 5متهمني في إع��ادة محاكمتهم في قضية بـ «أح��داث
مجلس الوزراء ،بالسجن املشدد  10سنوات ،وإلزامهم
بسداد  17مليونا و 684ألفا و 801جنيه ،عما أتلفوه،
ومعاقبة متهم بالسجن املشدد  5سنوات ،كما قضت
املحكمة ببراءة  3متهمني آخرين» .فيما أصدر رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ق ��رارا بالعفو ع��ن ب��اق��ي ال�ع�ق��وب��ة لبعض
السجناء بمناسبة االحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

مليون ونصف المليون طالب يعودون إلى المدارس اليوم

األردن :أطول إضراب ينتهي
باعتذار حكومي
عمان – سبقلا
َّ
يعود اليوم نحو مليون ونصف املليون طالب أردني
إلى مقاعد الدراسة بعد أن طويت األزمة بني الحكومة
ون �ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين ب�ع��د أط ��ول إض� ��راب ع��رف�ت��ه ال�ب�لاد
استمر مل��دة شهر ك��ام��ل ،وق��اد الجانبني إل��ى املحاكم
قبل صدور قضائي قطعي يقضي بوقف اإلضراب.
وأم ��س ،اع�ت��ذر رئ�ي��س ال ��وزراء عمر ال ��رزاز للمعلمني
وع� ّ�ب��ر ع��ن أسفه لهم ،وق��ال إن حكومته «ت��أس��ف ألي
حدث انتقص من كرامة املعلمني ،وتلتزم باستكمال
التحقيق واألخ ��ذ ب�ن�ت��ائ�ج��ه ،ون�ن�ت�ظ��ر ن�ت��ائ��ج تقرير
التحقيق من املركز الوطني لحقوق اإلنسان التخاذ

وفي خطوة يؤمل أن يكون لها مفاعيل إيجابية على
تحفيز االقتصاد ،تأتي زي��ارة رئيس مجلس ال��وزراء
سعد ال�ح��ري��ري ال��ى دول��ة اإلم� ��ارات العربية املتحدة
للمشاركة في مؤتمر االستثمار االماراتي  -اللبناني
الذي يعقد في أبوظبي غدا االثنني.
وف��ي ه��ذا االط��ار ،أك��د سفير اإلم ��ارات في لبنان حمد
الشامسي أن «أول��وي��ة ب�لاده تبقى ف��ي حماية لبنان
ومساعدته على مختلف الصعد» ،موضحًا أن «دخول
ّ
االس�ت�ث�م��ارات اإلم��ارات �ي��ة إل��ى لبنان سيشكل عنصر
تحفيز ملستثمرين من دول أخ��رى» .وشدد الشامسي
على أن «العامل األهم في هذا الحدث هو تجديد الثقة
بلبنان واقتصاده».

اإلجراءات املناسبة».
ّ
وأض��اف ال��رزاز أن «قضايا املعلم املعيشية وهمومه
ّ
ّ
ّ
الصفية ّ
وتؤرقنا ..وكرامة املعلم من
تؤرقه
في الغرفة
كرامتنا ،وهيبته من هيبتنا ،وال نقبل اإلس��اءة إلى
ّ
املعلم والتقليل من احترامه بأي شكل».
النقابة ب��دوره��ا ردت بإيجابية على ال ��رزاز ،وقالت
«ال��رس��ال��ة وص�ل��ت ،وك��ان��ت تتضمن اع �ت��ذارًا صريحًا
للمعلمني عن أي إساءة ،وتقديرًا لقيمتهم وقاماتهم».
ّ
وأضافت أن «ه��ذه الخطوة من رئيس ال��وزراء ممثال
عن الحكومة تعد ايجابية ونقدرها ونثمنها ،ورغم
أنها متأخرة ،فإنها تسهم في فكفكة وحلحلة األزمة».
ويعود سبب الخالف الذي استوجب «التأسف» إلى

حكم باإلعدام
ً
غيابيا على خمسة
فلسطينيين
بعد عشرين عاما على اغتيال القضاة االربعة
ف��وق ق��وس املحكمة ف��ي ص�ي��دا ج�ن��وب ب�ي��روت،
أص� ��در ال �ق �ض��اء ل�ي��ل ال�ج�م�ع��ة  4اك �ت��وب��ر حكمًا
غيابيًا بإعدام خمسة فلسطينيني ،لتورطهم في
الجريمة غير املسبوقة ال�ت��ي أث ��ارت غضبًا في
لبنان ،خصوصًا أنها وقعت داخل قاعة املحكمة
وفي وضح النهار.
واصدرت هيئة املجلس العدلي برئاسة القاضي
ج ��ان ف �ه��د «ب��اس��م ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي» حكمها
وأن��زل��ت عقوبة اإلع ��دام بحق أح�م��د عبد الكريم
السعدي امللقب بـ «أبو محجن» وأربعة من رفاقه
ومحاكمتهم غيابيًا ل�ت��واري�ه��م ع��ن األن �ظ��ار في
مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني.
وبرأت املوقوف الفلسطيني الوحيد في الجريمة
ل�ع��دم كفاية الدليل وإط�ل�اق س��راح��ه ف��ورًا م��ا لم
يكن محكومًا بجرم آخر.
وكان القضاء قد اتهم في أكتوبر  2017رئيس
«عصبة األنصار» ورفاقه بـ«إقدامهم عمدًا وعن
س��اب��ق ت�ص��ور وت�ص�م�ي��م ( )..ع�ل��ى ق�ت��ل رئيس
وأع� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي ص�ي��دا
ال�ق�ض��اة ح�س��ن ع�ث�م��ان وول�ي��د ه��رم��وش وع�م��اد
ش �ه��اب ،وم�م�ث��ل ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل��دي�ه��ا ال�ق��اض��ي
عصام أبو ضاهر» في يونيو .1999
وت �س �ل��ل امل �س �ل �ح��ون إل� ��ى ق��اع��ة امل �ح �ك �م��ة من
ال �ن��اف��ذة ،م�س�ت�غ�ل�ين ث �غ��رات أم �ن �ي��ة وق �ل��ة ع��دد
ع�ن��اص��ر ال�ح�م��اي��ة ف��ي امل �ك ��ان .وت�م�ك�ن��وا بعد
اط�ل�اق ال��رص��اص م��ن ال �ه��رب إل��ى مخيم عني
ال �ح �ل��وة امل � �ج ��اور .وت �ع �ت �ب��ر ع �ص �ب��ة األن �ص��ار
الفصيل األقوى في مخيم عني الحلوة.

تحذيرات من استغالل إيران أزم َتي ترامب ونتانياهو للتصعيد

قرارات جديدة لضبط السوق
والتخفيف عن المواطنين
أف � ��ادت م �ص��ادر م �ص��ري��ة م�ط�ل�ع��ة ب ��أن ق� ��رار ال�ح�ك��وم��ة
بتخفيض أسعار املحروقات يأتي ضمن سلسلة قرارات
ت �ع �ت��زم ال �ح �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة ات �خ��اذه��ا ل�ض�ب��ط ال �س��وق
املصرية والعمل على تخفيف األعباء االقتصادية على
املواطنني.
وأش � � ��ارت امل � �ص ��ادر ل� �ـ سبقلا ال� ��ى أن ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة
س�ت�ش�ه��د امل��زي��د م��ن ع�م�ل�ي��ات ض�ب��ط األس � ��واق مل��راق�ب��ة
األسعار في ضوء قرار تخفيض سعر الغاز للمصانع،
األم ��ر ال ��ذي س�ي�س��اع��د ع�ل��ى تخفيض اس �ع��ار ع��دد من
املنتجات الرئيسية في ال�س��وق ،باإلضافة إل��ى سرعة
ال �ب��ت ف��ي ال�ت�ظ�ل�م��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا م�ل�ي��ون��ا م��واط��ن في
«بطاقة الدعم» إلعادتهم من جديد.
وأوضحت املصادر أن مجلس النواب بصدد مناقشة
ع ��دد م��ن م �ش��روع��ات ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي س�ت�س��اع��د أي�ض��ا
علي «حراك سياسي» ،خاصة أن العام املقبل سيشهد
انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ
الذي أقرته التعديالت الدستورية.
في غضون ذلك ،قالت نقابة الصحافيني انها تتابع عن
كثب كل ما يتواتر مؤخرًا عن ض��رورة توسيع هامش

الحريري الى اإلمارات

شاب مو ِّزعاً التفاح على المارة ..ضمن حملة حكومية لدعم المنتجات الزراعية في ما سمي «يوم التفاح اللبناني» | الوطنية

مصادر مصرية لـ سبقلا:

القاهرة – محمد الشاعر
ونبيل عبد العظيم

األمر فليتفضل ويضعنا جميعنا في السجون إذا ما
كانت تتسع للجميع».

في اغتيال «القضاة األربعة»
قبل  20عاماً

تعرض معلمني إلهانات على يد الشرطة في الرابع
م��ن ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،ع�ن��دم��ا ن�ف��ذوا وق�ف��ة احتجاجية
على ال��دوار ال��راب��ع بوسط عمان قبالة مبنى رئاسة
الوزراء.
ودخ � ��ل ال �ج��ان �ب��ان (ال �ح �ك��وم��ة ون �ق��اب��ة امل �ع �ل �م�ين في
مفاوضات استمرت لساعات استهدفت رف��ع ع�لاوة
املعلمني ال��ى  %25ب��دال م��ن  %50وت�ح�س�ين التأمني
الصحي وزيادة عدد املنح الجامعية ألبنائهم.
ّ
وتأثرت قطاعات عديدة باإلضراب؛ من بينها املخابز
وامل �ط��اع��م وامل �ك �ت �ب��ات وال �ب �ق ��االت وس � �ي ��ارات ال�ن�ق��ل،
ُ
وق � ّ�درت كلفة اإلض ��راب على االق�ت�ص��اد بأكثر م��ن 60
مليون دينار.

تقارير إسرائيلية« :الموساد»
وراء محاولة اغتيال سليماني
القدس  -أحمد عبدالفتاح
شغل اتهام ايران اسرائيل بتدبير محاولة اغتيال قائد
«ف�ي�ل��ق ال �ق��دس» ف��ي ال �ح��رس ال �ث��وري ق��اس��م سليماني
م��وق �ع��ًا م �ه �م��ًا ف ��ي اه �ت �م��ام امل �ح �ل �ل�ين ال �ع �س �ك��ري�ين ف��ي
الصحف االسرائيلية من موقع التسليم بصحة االتهام
االي��ران��ي الس��رائ�ي��ل ب��ال��وق��وف وراء امل�ح��اول��ة الفاشلة،
وهو ما يشير الى امرين ،االول :ان معظمهم من املقربني
للدوائر العسكرية واالمنية االسرائيلية ،وبالتالي فإن
اقرارهم بصحة االتهام االيراني يستند في الغالب الى
ه��ذه امل �ص��ادر ،وليس لالتهام االي��ران��ي فقط ،والثاني:
سماح الرقابة العسكرية بنشر ه��ذه التحليالت يؤكد
ان الجهات االسرائيلية املعنية ارادت ايصال رسالة الى
طهران مفادها بانه ما زال بمقدورها الوصول الى اي
مكان في اي��ران ،واستهداف شخصية ب��وزن ،سليماني
ال��ذي يقود مشروع تمدد النفوذ االي��ران��ي في املنطقة،
رغم اخفاق عملية اغتياله.
ورأى امل� �ح� �ل ��ل ال� �ع� �س� �ك ��ري ف � ��ي ص �ح �ي �ف��ة «ي ��دي� �ع ��وت
أحرونوت» ،رون بن يشاي ،ان اعالن ايران عن محاولة
االغ �ت �ي��ال «ت �ب��دو ذات م�ص��داق�ي��ة ول�ي��س م�ب��ال�غ��ا ب�ه��ا»،
ورج ��ح أن «امل ��وس ��اد» ه��و م��ن ي�ق��ف وراء ه� � ��ا ،وأن ه��ذا
اإلع�ل�ان ج��اء إث��ر اع�ت�ق��ال ف��ري��ق االغ �ت �ي��ال ،م��ا يعني ان
ات�ه��ام اس��رائ�ي��ل يستند إل��ى نتائج التحقيق م��ع فريق
االغتيال والعتاد الذي وجد بحوزته.
ولفت بن يشاي الى انه رغم عدم اعالن ايران عن توقيت
محاولة اغتيال سليماني ،إال أنه رجح أن تكون خالل
ال� �ـ 48س��اع��ة ال�ت��ي سبقت ظ�ه��ور سليماني ف��ي مقابلة
ن ��ادرة على ق�ن��اة تلفزيون «ال�ع��ال��م» االي��ران�ي��ة الثالثاء
املاضي.
وأض� ��اف ب��ن ي �ش��اي :ان ظ �ه��ور س�ل�ي�م��ان��ي ف��ي امل�ق��اب�ل��ة
التلفزيونية جاء «كي يقول ،أنه ما زال على قيد الحياة،
رغم أنف من سعوا لتصفيته».
وك� ��ان رئ �ي��س اس �ت �خ �ب��ارات «ال� �ح ��رس ال � �ث ��وري» ،حجة

اإلسالم حسني طائب ،اعلن الخميس ،ان فريق االغتيال
«م��رت�ب��ط وم��أج��ور دخ��ل إل��ى اي� ��ران ...وق��ام ب�ش��راء عقار
م �ج��اور لحسينية امل��رح��وم وال ��د ال �ل��واء سليماني في
مدينة كرمان ،وبعد االستقرار قام الفريق بإعداد نحو
 500كلغ من املتفجرات ،لوضعها تحت الحسينية عبر
إي �ج��اد م�م��ر ت�ح��ت امل �ب �ن��ى ،ب�غ�ي��ة ت�ف�ج�ي��ره ع�ن��د ت��واج��د
سليماني ،الذي دأب الحضور سنويا لحسينية والده
في أيام تاسوعاء وعاشوراء».
وأش��ار بن يشاي إل��ى أن��ه «ليس واضحا ما هو الخطأ
الذي ارتكبه فريق االغتيال ،ومكن االيرانيني من كشفه».
وف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» رأى امل �ح �ل��ل ال �ع �س �ك��ري في
«هآرتس» ،عاموس هرئيل ،أن إعالن ايران عن محاولة
اغتيال سليماني «ليس مألوفا ،ألنه كان إعالنًا رسميًا».
وقال هارئيل انه« ،باالضافة الى اسرائيل ،توجد جهات
ع��دي��دة تسعى لقتل س�ل�ي�م��ان��ي» .ك��اش�ف��ًا ع��ن أن��ه ج��رت
محاولتان الغتيال سليماني ،خالل حرب لبنان الثانية،
عام  ،2006وخالل عملية اغتيال مغنية.
ووف ��ق ه��رئ�ي��ل ،ف��إن إع�ل�ان ح�س�ين ط��ائ��ب الخميس عن
م �ح��اول��ة االغ �ت �ي��ال ،وامل �ق��اب �ل��ة م��ع س�ل�ي�م��ان��ي ،ال�ث�لاث��اء
املاضي ،هما ج��زء من عملية بناء أسطورة سليماني،
م�ض�ي�ف��ًا« :ل �ك��ن ت��وج��د ف��ي خ�ل�ف�ي��ة االع �ل��ان ع��ن عملية
االغتيال حسابات إلي��ران يتعني إغالقها م��ع اسرائيل
ب�س�ب��ب ال� �غ ��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ت �ك��ررة ف��ي ال �س �ن��وات
الثالث األخيرة ضد أهداف إيرانية في سورية والعراق
ولبنان» .محذرًا أن «ك��ل ذل��ك ،يستوجب تأهبا خاصا
في إسرائيل».
وف��ي ه��ذا ال �س �ي��اق ،ق��ال امل�ح�ل�ل��ون ال�س�ي��اس�ي��ون للقناة
( )12االسرائيلية ان انشغال واشنطن وتل ابيب حاليًا،
االول ��ى ب�م�ح��اول��ة ال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي ع��زل الرئيس
دون��ال��د ت��رام��ب ،وال�ث��ان�ي��ة ،بسبب ع�ج��زه��ا ع��ن تشكيل
حكومة ومطاردة رئيسها بنيامني نتانياهو في قضايا
فساد قد يشجع طهران على تصعيد الوضع في املنطقة
وضد اسرائيل على نحو خاص.

ّ
إيرانية الختراق
محاولة
بريد مسؤولين أميركيين
ّ
ّ
أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة م ��اي �ك ��روس ��وف ��ت أن م �ج �م��وع��ة ت �س��ل��ل
ّ
اإليرانية حاولت اختراق
إلكتروني مرتبطة بالحكومة
حسابات بريد إلكتروني عائدة لفريق إحدى الحمالت
ّ
ّ
ّ
ّ
وصحافيني،
حكوميني
األميركية وملسؤولني
الرئاسية
ّ
وذلك خالل الفترة املمتدة بني اغسطس وسبتمبر.
ّ
وق� ��ال ت ��وم ب �ي��رت ،ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س امل �ك��ل��ف األم� ��ن وث�ق��ة
ّ
ّ
املستخدم ،في بيان ،إن مركز األم��ن السيبراني التابع
ّ
األميركية راقب خالل فترة شهر
لعمالق التكنولوجيا
ً
مجموعة قامت بأكثر من  2700محاولة لكشف حسابات
بريد إلكتروني تعود ملستخدمي مايكروسوفت ومن ّ
ثم

«هاجمت املجموعة  241من هذه الحسابات».
ّ
ويعتقد ب�ي��رت أن املجموعة «ت��أت��ي م��ن إي��ران وترتبط
ّ
ب��ال�ح�ك��وم��ة اإلي ��ران �ي ��ة» .وت��اب��ع ب �ي��رت أن «ال�ح�س��اب��ات
ُ
امل �س �ت �ه� َ�دف��ة م��رت�ب�ط��ة ب�ف��ري��ق ح�م�ل��ة رئ��اس� ّ�ي��ة أم�ي��رك� ّ�ي��ة
ّ
ّ
ّ
وبصحافيني
حاليني وسابقني
حكوميني
وبمسؤولني
ّ
ّ
ي�ع�م�ل��ون ع �ل��ى ت�غ�ط�ي��ة ال �ع�ل�اق��ات ال �س �ي��اس��ي��ة ال��دول��ي��ة
ّ
وبإيرانيني معروفني يعيشون خارج بالدهم».
ّ
ّ
وف ��ي امل �ح��ص �ل��ة ،ل��م ي �ت��م اخ �ت��راق س ��وى  4ح �س��اب��ات ال
يرتبط ّ
أي منها بفريق الحملة الرئاسية أو بالحكومة،
ّ
ّ
وفق ما أكدت املجموعة األميركية( .أ.ف.ب)
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اتحاد الكرة ُيعيد مواجهة
ناشئي الجهراء والفحيحيل
قررت لجنة املسابقات في اتحاد الكرة إقامة مباراة الجهراء مع الفحيحيل ،ضمن منافسات
ّ
ُ
دوري الناشئني اليوم ،وكانت املباراة قد ألغيت بقرار الحكم بعد تأخر وصول الفحيحيل
الى امللعب؛ وذلك بعد أن علق باص الفريق في ازدحام الدائري السادس ،الذي ّ
تعرض لهبوط
أرضي ،والذي كان يسلكه الفريق في طريقه إلى امللعب
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«األولمبية» توقع اتفاقيات مع أميركا واليابان و 9دول أخرى

العالم يشارك الكويت بناء نهضتها الرياضية
دع ��م م �ش��ارك��ة الع �ب��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات ب��ال �ب �ط��والت غير
امل��درج��ة بالبرنامج األومل �ب��ي ،دع��م وتشجيع نشاط
ودور املرأة بالرياضة،
دع��م البرامج التعليمية األوملبية للتثقيف وزي��ادة
الوعي بالدور اإليجابي ملمارسة الرياضة من أجل
مجتمع صحي.

محمد سليمان
فتح مجلس إدارة اللجنة األوملبية الكويتية نوافذ
األم � ��ل ع �ل��ى ع �ه��د ري ��اض ��ي ج ��دي ��د ه ��دف ��ه اس �ت �ع��ادة
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة عافيتها وذل ��ك ض�م��ن الجهود
امل �ت��واص �ل��ة ل�ل�ن�ه��وض واالرت� �ق ��اء ب�ه��ا وت�ف�ع�ي��ل دور
ال��ري��اض��ة املجتمعية ب�م��ا ي�ع��ود بالنفع ع�ل��ى ال�ف��رد
واملجتمع
وناقش مجلس إدارة اللجنة األوملبية خالل اجتماعه
رق ��م  7/2019ب��رئ��اس��ة ال �ش �ي��خ ف �ه��د ن��اص��ر ص�ب��اح
األحمد الصباح عددا من املوضوعات ،كما وافق على
عدد من االتفاقيات التي جاءت بمنزلة مشاركة عدد
من دول العالم في بناء نهضة الرياضة الكويتية.

مشروع األمل
وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى امل �س��ودة ال�ن�ه��ائ�ي��ة للمشروع
الوطني «دليل التربية البدنية» بالتعاون بني وزارة
التربية واللجنة األومل�ب�ي��ة الكويتية ،ال��ذي ينطلق
خ�ل�ال ش�ه��ر ن��وف�م�ب��ر امل�ق�ب��ل ب��واق��ع  5000ط��ال��ب من
م��رح�ل��ة ري ��اض األط �ف��ال واالب �ت��دائ��ي م��ن  ٤س�ن��وات
إل��ى  ١١س�ن��ة ،وس ��وف ُي�ع�ق��د اج�ت�م��اع تنسيقي بني
املختصني ب ��وزارة التربية واللجنة األوملبية خالل
األسبوع القادم لتحديد املدارس التي ستقام عليها
األنشطة واالنتهاء من املنهج الرياضي التربوي.
ُ
ك�م��ا اس�ت�م��ع امل�ج�ل��س ل�ش��رح ك��ام��ل ع�م��ا أن �ج��ز خ�لال
ال �ف �ت��رة م��ن ت��اري��خ  1/7/2019ح �ت��ى ،29/9/2019

مبالغ إضافية لدعم الالعبين
في مجال العالج
واإلعداد والتغذية

الجمباز النسائي

مشاركة الجمباز النسائي
في البطولة العربية بتونس
دورة في القانون الرياضي
والعالقات الدولية
بالتنسيق مع الهيئة
فهد الصباح

بخصوص االنتهاء من إعادة هيكلة للجوانب املالية
واإلدارية وفق الالئحة املالية الجديدة التي كان لها
آث��ار إيجابية ف��ي تغيير سياسة وت��وج�ي��ه الصرف
امل��ال��ى ن �ح��و زي � ��ادة ال��دع��م امل��ال��ي ل�ت�ط��وي��ر م�س�ت��وى
الالعبني من خالل تقليل الصرف املالي على األمور
اإلداري� ��ة وامل��وظ�ف�ين على أن ُي ��زاد دع��م ال�لاع�ب�ين في

الجوانب التالية :ع�لاج العبي املنتخبات الوطنية،
اع � ��داد ال�ل�اع �ب�ي�ن ب �م �ع �س �ك��رات داخ �ل �ي��ة أو خ��ارج�ي��ة
ل�لاس�ت�ع��داد للبطوالت امل�ع�ت��رف بها م��ن االت �ح��ادات
ال��دول �ي��ة ول �ي��س ال �ب �ط��والت ال��دول �ي��ة ال��ودي��ة أوال �ت��ي
ُيتفق عليها بني بعض االت�ح��ادات الوطنية ،تقديم
الدعم لبرنامج التغذية الصحية لالعبي املنتخبات،

لمواجهة األردن الخميس المقبل

عناد يبحث عن التشكيلة ُ
المثلى لألزرق

ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م�ش��ارك��ة ال�ف��ري��ق النسائي
للجمباز في البطولة العربية في تونس خالل شهر
أكتوبر الجاري.
وواف� ��ق ع�ل��ى ال �ت �ع��اون م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للرياضة
ف � ��ي ت �ن �ظ �ي��م دورة م �ت �خ �ص �ص��ة إلدارة األل � �ع� ��اب
واألح� ��داث ال��ري��اض�ي��ة وك��ذل��ك دورة متخصصة عن
العمل التطوعي ف��ي امل�ج��ال ال��ري��اض��ي هدفها خلق
جيل جديد يعمل على إع�لاء قيم املواطنة وتعزيز
ال�ج��وان��ب اإليجابية ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،على أن يجيد
املتقدم لتلك ال ��دورات لغة أجنبية إل��ى جانب اللغة
ال�ع��رب�ي��ة وس�ي�ح��اض��ر ف��ي ت�ل��ك ال� ��دورات م�ح��اض��رون
يمتلكون خ�ب��رات كبيرة ف��ي ع��دد م��ن األومل �ب �ي��ادات،
حيث إن الهدف األسمى من ه��ذا األم��ر هو الوصول
إل��ى استقطاب وص�ق��ل  500ش��اب وش��اب��ه م��ن خ��ارج
ال��وس��ط ال��ري��اض��ى ح�ت��ى م��وع��د امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة في
 2020ك ��إح ��دى امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�س�ع��ى م ��ن خ�لال�ه��ا
اللجنة األومل�ب�ي��ة الحتضان وتوجيه الشباب نحو
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي وت�س�خ�ي��ر اإلم �ك��ان��ات وال �ط��اق��ات
ل��دي �ه��م ل �خ��دم��ة ال��وط��ن وت�ن�م�ي��ة ال �ج��وان��ب ال�ف�ك��ري��ة

واإلبداعية واكتشاف مواهب جديدة كقادة رياضيني
للمستقبل.
وأك��د املجلس على ق��راره السابق بتنظيم دورة في
ال�ق��ان��ون ال��ري��اض��ي وال �ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة والتسويق
ال ��ري ��اض ��ي وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ن �ق��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ون �ظ��م
املعلومات لألحداث الرياضية ومكافحة املنشطات
خ �ل�ال األس� �ب ��وع األخ� �ي ��ر م ��ن ش �ه��ر ن��وف �م �ب��ر ،2019
ُ
وستخاطب الهيئات الرياضية لحضور تلك الدورة
التي تهدف إلى صقل أكبر عدد من العاملني بالوسط
الرياضي وكذلك من خارج الوسط الرياضي.

اتفاقيات تعاون
واف��ق املجلس على توقيع اتفاقية تعاون «للشؤون
ال �ف �ن �ي��ة وال� �ط ��ب ال ��ري ��اض ��ي» م ��ع ال �ل �ج��ان األومل �ب �ي��ة
الوطنية واألكاديميات في الدول التالية:
 -١اليابان  -٢الصني  -٣الواليات املتحدة  -٤اسبانيا
 -٥إيطاليا  -٦هنجاريا  -٧أوكرانيا  -٨األرجنتني -٩
أوكرانيا  -١٠أسباير قطر  -١١برشلونا.
ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن خ �ب��رات ت �ل��ك ال � ��دول واألك��ادي �م �ي��ات
لتطوير ال��ري��اض��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع األن��دي��ة الرياضية
واالتحادات.
وق��د أك��د مجلس إدارة اللجنة األومل�ب�ي��ة ب��أن��ه ع��ازم
على مواصلة العمل لوضع الرياضة الكويتية في
مسارها الصحيح بالتعاون مع األن��دي��ة الرياضية
واالت�ح��ادات والجهات الحكومية ،متمنيا أن يكون
هناك تعاون كامل من قبل الجميع لتحقيق الهدف
املنشود ملصلحة الشباب الرياضي الكويتي.

بطولة ولي العهد للرماية
 10الجاري
أعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي انطالق
ب �ط��ول��ة س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د
السنوية الكبرى للرماية الخميس املقبل ،وتستمر
 3ايام ،ايذانا بانطالق املوسم املحلي للنادي 2019
 .2020وق� � ��ال ال �ع �ت �ي �ب��ي ان ه � ��ذا ال � �ح ��دث وه � ��و ب ��اك ��ورة
ب� �ط ��والت ال� �ن ��ادي امل �ح �ل �ي��ة وس �ي �ق��ام ع �ل��ى مجمع
م�ي��ادي��ن ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د االومل �ب��ي للرماية
ويتضمن مسابقات «سكيت» و«تراب» و«مسدس
ضغط الهواء  10و 50مترا» و«البندقية  50مترا»
و«القوس والسهم» االوملبي.
واض��اف ان البطولة ستشهد مشاركة واسعة من
رماة وراميات النادي والحرس الوطني واالتحاد
الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي.
واعتبر ان البطولة م��ن اه��م البطوالت املحلية ملا
لها من مكانة خاصة لدى اسرة الرماية الكويتية،
مبينا ان جميع ال��رم��اة وال��رام �ي��ات ل��دي�ه��م شغف

كبير للفوز بها.
وذك � � ��ر ان ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى ان �ه ��اء
ال�ت�ج�ه�ي��زات ل�ي�خ��رج ه ��ذا ال �ح��دث ب��اب�ه��ى ص ��ورة،
واه �م �ه��ا ت�ه�ي�ئ��ة امل �ي��ادي��ن وج�م�ي��ع م��راف��ق ال �ن��ادي
وتوفير املستلزمات الخاصة بالرماة والراميات
وف ��ق آل �ي��ة ع�م��ل م ��دروس ��ة وت��وف �ي��ر ال �ط��اق��م الفني
واالداري ولجان التحكيم.
وأع ��رب ع��ن ش�ك��ره لسمو ول��ي ال�ع�ه��د ع�ل��ى دعمه
وتشجيعه املتواصل ألبنائه الرياضيني ،ال سيما
منتسبي ري��اض��ة ال��رم��اي��ة ،م��ا يشكل داف �ع��ا قويا
لتحقيق انجازات مميزة على املستوى الدولي.
واف � ��اد ب ��ان م�ج�ل��س ادارة ال� �ن ��ادي اع �ت �م��د ج��دول
م �س ��اب �ق ��ات امل� ��وس� ��م امل �ح �ل ��ي ال ��ري ��اض ��ي ال �ج��دي��د
( )2020/2019ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ع��دي��د م ��ن ال �ب �ط��والت
ال�ت��ي تحمل اس�م��اء شخصيات ورم��وز كبيرة في
الكويت ومؤسسات وطنية داعمة لرياضة الرماية
الكويتية( .كونا)

بصراحة
أسعد عبدالله

عناد في اجتماع مع الالعبين قبل بدء الحصة التدريبية أمس

عمر بركات
يواصل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم تدريباته
اليومية بالعاصمة األردنية ّ
عمان استعدادًا ملواجهة
نظيره األردني الخميس املقبل ،ضمن الجولة الثالثة
باملجموعة الثانية بالتصفيات االسيوية املوحدة
امل��ؤه �ل��ة ال ��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أس ال �ع��ال��م  2022ف��ي قطر
وك��أس اسيا  2023في الصني ،حيث يسعى الجهاز
الفني للمنتخب بقيادة امل��درب الوطني ثامر عناد
ُ
ال��ى ال��وق��وف ع�ل��ى التشكيلة امل�ث�ل��ى ال�ت��ي سيعتمد
عليها في املواجهة خالل اليومني املقبلني قبل اعالن
قائمة الـ 23العبًا النهائية للقاء.
ويقيم األزرق تدريباته اليومية على ملعب خريبة
السوق في ّ
عمان ،وذلك في الفترة املسائية ،باالضافة
الى بعض تدريبات التقوية في صالة الحديد بفندق
االق ��ام ��ة ،ت�ح��ت إش� ��راف م�خ�ط��ط االح �م��ال ال�ت��ون�س��ي

خليل الجبابلي.
وك ��ان ع �ن��اد ق��د ق��رر ت�ق��دي��م ال�ح�ص��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة ي��وم
ً
أم��س لتقام ف��ي الخامسة م�س��اء ب��دال م��ن السابعة،
وذل ��ك ل�ي�ق��وم رف�ق��ة الع�ب�ي��ه بمتابعة امل �ب��اراة ال��ودي��ة
بني املنتخبني األردن��ي والسنغافوري والتي اقيمت
ف��ي ع�م��ان أم ��س ،ف��ي خ�ط��وة ل�ل��وق��وف ع�ل��ى مستوى
امل�ن��اف��س ووض ��ع ي��ده ع�ل��ى م��واط��ن ال �ق��وة والضعف
في صفوفه وبناء خطته الفنية للمواجهة املرتقبة
لألزرق.
ك�م��ا ق��ام ع �ن��اد ب��اع��ادة م�ش��اه��دة ال �ل �ق��اءات السابقة
في املجموعة ،خصوصًا لقاء األردن وت��اي��وان الذي
انتهى بفوز األول بهدفني مقابل هدف ،باالضافة الى
مواجهتي االزرق امام نيبال وأستراليا ،في مسعى
للوقوف على ايجابيات وسلبيات منتخبنا الوطني
في املواجهتني ،والعمل على تصحيح االخطاء التي
وقع فيها الالعبون ،خصوصًا امام استراليا.

ً
مدربا لألخضر ..بصورة مؤقتة
داركو
سعد عايد
يتطلع النادي العربي لتعيني مدرب للفريق األول لكرة
القدم بعد االقتراب من التوصل التفاق لفسخ تعاقده
م��ع امل��درب األس�ب��ان��ي مارتينيز ،ال��ذي فشل ف��ي قيادة
األخضر لتحقيق أي انتصار خالل  4مباريات رسمية
له مع الفريق.
وأس�ن��د األخ�ض��ر ت��دري��ب الفريق مؤقتًا إل��ى البوسني
دارك��و نيستروفيتش م��درب فريق تحت  20عامًا ،مع
تعيني مواطنه إيمير توفيق مدرب الصغار مساعدًا له.
وط��رح��ت ال �ع��دي��د م��ن األس� �م ��اء ل �ق �ي��ادة األخ� �ض ��ر ،من
األملاني رولف مدرب نادي الساملية السابق والكرواتي
داليبور مدرب نادي القادسية السابق كذلك الكرواتي
ن�ي�ب��وش��ا م� ��درب ن� ��ادي ال��زم��ال��ك امل �ص��ري وال�ف�ي�ص�ل��ي
األردني السابق ،ولكن كل األسماء أصبحت مستبعدة
م��ن ت��رش�ح�ي��ات األخ�ض��ر ال ��ذي يتمهل ف��ي ال�ب�ح��ث عن
م ��درب ،خ�ص��وص��ًا م��ع ت��وق��ف ال� ��دوري بسبب انشغال
األزرق بتصفيات كأس العالم وآسيا.

داركو يقود األخضر

إل��ى ذل��ك ،ل��م يتلق ات�ح��اد ال�ك��رة ردًا م��ن قبل االتحاد
االسيوي بخصوص امكانية مشاركة العب منتخبنا
الوطني ون��ادي الكويت م�ش��اري غنام ف��ي مواجهة
الخميس ،وذل��ك بعد ان ج��رى ارس��ال كل املستندات
املطلوبة العتماد مشاركته بشكل رسمي ،اال ان ردًا
لم يصل حتى يوم أمس.
من جانبهّ ،
توجه خالد الشمري رئيس وفد املنتخب
في األردن بالشكر الى مسؤولي السفارة الكويتية في
األردن ،وذل��ك لحسن االستقبال واملتابعة املستمرة
ل�ك��ل اح �ت �ي��اج��ات امل�ن�ت�خ��ب م�ن��ذ ل�ح�ظ��ة وص��ول��ه ال��ى
االراضي األردنية.
واش ��ار ال�ش�م��ري ال��ى ان م�س��ؤول��ي ال�س�ف��ارة يسعون
الى تسهيل كل العوائق وتلبية جميع االحتياجات
ال �خ��اص��ة ب��وف��د االزرق ،ل�ت�ه�ي�ئ��ة االج � ��واء امل�ن��اس�ب��ة
للتركيز في التدريبات وتقديم املستوى املطلوب في
اللقاء املقبل أمام األردن.

الحزم يباغت االتحاد
في الدوري السعودي
انتكس االتحاد بسقوطه للمرة األولى أمام ضيفه
الحزم للمرة األولى في جدة ،وذلك بنتيجة 2 - 1
أول من أم��س ،في املرحلة السادسة من ال��دوري
ال �س �ع��ودي ل �ك��رة ال �ق��دم ع�ل��ى اس �ت��اد م��دي�ن��ة امل�ل��ك
عبداهلل الرياضية.
ودخ� ��ل االت� �ح ��اد ال �ل �ق��اء ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ان�ت�ص��اري��ن
متتاليني ،لكنه خ��رج منه يجر خلفه ذي��ل خيبة
ال�ه��زي�م��ة ال�ث��ال�ث��ة ل��ه ه ��ذا امل��وس��م ع�ل��ى ال��رغ��م من
أنه كان صاحب هدف السبق في الدقيقة  ،6عبر
ه� ��ارون ك �م ��ارا ،إال أن ال �ح��زم رد ع�ب��ر ال�ب��رازي�ل��ي
فاغنر أليماو ( )45قبل أن يخطف ال�ف��وز بفضل
املغربي إدريس فتوحي (.)83
ورفع الحزم رصيده إلى  10نقاط ،وتقدم للمركز
الرابع مؤقتًا ،في حني تجمد رصيد االتحاد عند
 9نقاط وتراجع للمركز الخامس مؤقتًا( .الرياض
 -أ ف ب)

عاشـور ورفاقه
ق�ب��ل ك��ل ش��يء ال ب��د م��ن ال�ت��وض�ي��ح أن�ن��ي لست
م�ح�س��وب��ا ع�ل��ى ط��رف ض��د آخ ��ر ،وال أستهدف
رئ �ي��س وأع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة ال�ع��رب��ي ال�ح��ال��ي
ل�ح�س��اب��ات خ��اص��ة أو شخصية ،وه��دف��ي األول
واألخير مصلحة هذا النادي العريق ،ورفقا بحال
جماهيره الوفية والعريضة ،وكما هو معروف
فإن العربي وعلى امتداد املجالس األخيرة ،التي
ترأسها الرئيس السابق جمال الكاظمي ،ودخول
الرئيس الحالي عبدالعزيز عاشور عضوا وتقلده
ملناصب فيها ،وهي تعاني من انقسامات وعدم
توافق ،وقد اتضح ذلك جليا في العديد من املواقف
وامل �م��ارس��ات ،ال�ت��ي ل��م ي�ك��ن ه��دف�ه��ا التقليل من
شأن أي طرف ملصلحة الطرف اآلخر ،أو لتصيد
األخطاء أو للتكسب على حساب النتائج ،ولكن
كان هدفها وغايتها مصلحة النادي العربي وفق
رؤى واجتهادات شخصية ،إال أن ذلك كان له أثره
السلبي البالغ في عدم توفر املناخ املناسب وروح
االنسجام والتوافق على مستوى مجلس اإلدارة،
األمر الذي انعكس سلبا على أوضاع وسياسات
ال �ن��ادي ب�ش�ك��ل ع ��ام وامل �ن��اخ ال ��ذي س� ��اده ،حتى
ج��اءت االنتخابات األخ�ي��رة لتنهي ذل��ك وتحسم
املوقف بقائمة متكاملة ومنسجمة.
وب �م��ا أن م�ج�ل��س إدارة ال �ع��رب��ي اآلن ،وب��رئ��اس��ة
عاشور ،هو مجلس منسجم ما بني كل أعضائه،
وال وج��ود الن�ق�س��ام��ات أو م��ن ينغص عليه في
س �ي��اس��ات��ه ،ف �م��ن امل �ف �ت��رض أن ت �ك��ون ق ��رارات ��ه
وممارساته مواكبة للتطلعات واآلمال ،ولكن هل
االمور بالفعل تسير باالتجاه املأمول واملفترض
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ف��ري��ق األول ل �ك��رة ال �ق��دم على
وج��ه التحديد؟ ه��ذا إذا ما وضعنا في االعتبار
األول الخبرة واالمكانات التي يمتلكها عاشور
وأسامة حسني ،بصفتهما من الالعبني البارزين
السابقني ف��ي ال�ف��ري��ق ،وم�م��ن س��اه��م ف��ي حصد
البطوالت ف��ي السابق ،ف��امل��ؤش��رات كلها س��ارت

في االتجاه املعاكس ملا حصل في الفريق ..من
اختيار مدرب توفرت له كل املتطلبات في اختيار
م �س��اع��ده ،والع ��ب م�ح�ت��رف ث�ب�ت��ت إص��اب �ت��ه في
معسكر تدريبي في بلده ،إال أن امكاناته وضحت
من خالل املباريات التجريبية ،عالوة على ما قام
ب��ه م�ج�ل��س اإلدارة م��ن اخ�ت�ي��ار ج�ه��از إداري ال
أقلل من جهوده ،إال أنه ال يملك الخبرة الكافية،
ه��ذا إذا ما وضعنا في االعتبار الطامة الكبرى
باالستغناء عن مجموعة متميزة من الالعبني،
وال�ه��ال��ة اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي صاحبت االس�ت�ع��دادات،
وم��ا ذك��ر عن امل��درب واملحترفني ،وحالة الفريق
وارتداء فانيلة األمجاد والبطوالت والتاريخ ،حتى
انتهت األمور بما انتهت إليه من مستوى مخيب
ل�لآم��ال وخ�س��ائ��ر متالحقة ،تحملت ضريبتها
بكل م��رارة وحرقة الجماهير العريضة والوفية
ل�ل�ق�ل�ع��ة ال �خ �ض��راء ،ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ي�ب�ق��ى فيه
بصيص األم��ل اآلن ب��أن يراجع عاشور ورفاقه
ك��ل الحسابات للعالج وتصحيح األخ�ط��اء قبل
فوات األوان.

وقفة غريبة
ق��رر ال�ع��رب��ي االس�ت�غ�ن��اء ع��ن م��درب��ه بالتراضي،
وه��ي خ�ط��وة م��ن خ�ط��وات ال�ع�لاج ،إال أن االت�ج��اه
ف��ي ال�ب�ح��ث ع��ن م ��درب أوروب ��ي ال ت�ج��رب��ة ل��ه في
املنطقة وال الكويت قد تكون له انعكاسات سلبية،
ومن املفترض البحث عن مدرب وطني أو محلي
يملك الخلفية الكاملة عن أوضاع الفريق والفرق
األخ��رى وال�لاع�ب�ين ،وه��ذا م��ا تقوم ب��ه املنتخبات
واألندية ،وسبق لنادي الكويت ،صاحب البطوالت
امل�ح�ل�ي��ة ،أن س��ار ف��ي ه��ذا االت �ج��اه ف��ي أك�ث��ر من
موسم من خالل االستغناء عن مدربيه ،واللجوء
إل ��ى امل� ��درب ال �ق��دي��ر م�ح�م��د ع �ب��داهلل ،ال ��ذي يملك
الخبرة الكافية في العودة بالفريق الى منصات
التتويج.
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«سلة األبيض» سوبر
توج نادي الكويت بطال لكأس السوبر
ل �ك��رة ال�س�ل��ة ب�ع��د ف ��وزه ال �ص��ري��ح على
كاظمة بنتيجة ( )76 - 105في املباراة
ال �ت ��ي ج�م�ع�ت�ه�م��ا أول م ��ن أم� ��س ع�ل��ى
م �ل �ع��ب ص ��ال ��ة ن � ��ادي ال �ك ��وي ��ت ل�ي�ح��رز
أولى بطوالت املوسم الرياضي (2019
 .)2020وفرض (الكويت) افضلية واضحة على
م�ج��ري��ات ال�ل�ق��اء م�ن��ذ ب��داي�ت��ه ،اذ أنهى
ال��رب��ع االول بنتيجة  33نقطة مقابل
 16ق�ب��ل ان ي��واص��ل ت�ق��دم��ه ال�ك�ب�ي��ر في
ال��رب��ع الثاني م��ن امل�ب��اراة بفضل تميز
اداء العبيه ليصل الفارق إلى  28نقطة
بواقع  62مقابل .34
ون�ش��ط (ك��اظ�م��ة) ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث من
امل�ب��اراة وج��ارى منافسه مقدما أفضل
اداء له لتستقر النتيجة بتقدم االبيض
بنتيجة  77مقابل  ،52اال ان (الكويت)
ع � ��اد ل �ي �ف��رض أس� �ل ��وب ��ه ع �ل��ى امل� �ب ��اراة
منهيا إياها بفارق كبير وصل إلى 29
نقطة.
وع� �ق ��ب خ� �ت ��ام م ��راس ��م ال �ت �ت ��وي ��ج ،أك��د
رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي
ح��رص االت �ح��اد ع�ل��ى تنظيم بطوالته
بانتظام بما يخدم تطوير اللعبة على
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خالد البدر :األلعاب المائية تسير
في الطريق َّ
الصحيح

فرحة الالعبين والجهاز الفني للكويت بالفوز في مباراة السوبر | كونا

الصعيد امل�ح�ل��ي ،االم ��ر ال ��ذي ينعكس
ايجابا على تحسن مستوى املنتخبات
الوطنية.
وق��ال ال�ع�ن��زي ان م �ب��اراة ال�ي��وم ظهرت
ب�م�س�ت��وى ف�ن��ي ج �ي��د ،وات �س �م��ت ب ��أداء

هجومي من الفريقني «بدليل تسجيل
ه ��ذا ال �ك��م ال�ك�ب�ي��ر م��ن ال �ن �ق��اط» مهنئا
(ال �ك��وي��ت) ادارة والع �ب�ي�ن وج�م��اه�ي��ر،
بتحقيق أول ألقاب املوسم الرياضي.
واشار الى ان االتحاد سيركز في الفترة

املقبلة على اعداد العبي املنتخب االول
امل��دع��و ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��ول��ة الخليج
للعبة ،املقرر استضافتها في البالد في
نوفمبر املقبل ،مشيدا بتعاون االندية
إلنجاح بطوالت االتحاد.

منتخب لبنان يواصل استعداداته
َ
لمواجهتي تركمانستان وسريالنكا
بيروت  -سبقلا
ي ��دخ ��ل م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان األول ف ��ي ك��رة
القدم معسكرًا تدريبيًا اعتبارًا من الغد،
استعدادًا ملباراتيه مع كل من منتخب
ت��رك�م��ان�س�ت��ان امل �ق��ررة ف��ي ال�س��اب�ع��ة من
م� �س ��اء ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب ��ل ،ع �ل��ى اس �ت��اد
م��دي �ن��ة ك�م�ي��ل ش �م �ع��ون ال��ري��اض �ي��ة في
ب � �ي� ��روت ،ض �م ��ن ال� �ج ��ول ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة م��ن
ال�ت�ص�ف�ي��ات امل ��زدوج ��ة ل�ب�ط��ول�ت��ي ك��أس
ال �ع��ال��م  -ق �ط��ر ( )٢٠٢٢و ك ��أس آس �ي��ا -
ال �ص�ي�ن ( ،)٢٠٢٣ع �ل��ى أن ت �غ��ادر بعثة
امل�ن�ت�خ��ب إل ��ى ال�ع��اص�م��ة ال�س��ري�لان�ك�ي��ة
كوملبو ( )١١ال�ج��اري ألداء امل�ب��اراة أمام
املنتخب السريالنكي في الجولة الثالثة
من نفس التصفيات.

هوفنهايم
يخمد فورة بايرن
أخ �م��د ه��وف �ن �ه��اي��م ف � ��ورة مضيفه
بايرن ميونخ بفوز تاريخي عندما
ت �غ �ل��ب ع �ل �ي��ه  1 - 2ف� ��ي امل��رح �ل��ة
ال�س��اب�ع��ة م��ن ال� ��دوري األمل��ان��ي في
ك��رة ال �ق��دم ال�ت��ي ش�ه��دت اس�ت�م��رار
ب��وروس �ي��ا دورت �م ��ون ��د ف ��ي ن��زي��ف
ال�ن�ق��اط ب�س�ق��وط��ه ف��ي ف��خ ال�ت�ع��ادل
أمام مضيفه فرايبورغ .2 - 2
ويدين هوفنهايم بفوزه األول على
ال�ف��ري��ق ال �ب��اف��اري ف��ي م�ي��ون��خ ،إل��ى
مهاجمه الدولي األرميني سركيس
آدام � � �ي� � ��ان ال � � ��ذي س� �ج ��ل ال �ث �ن��ائ �ي��ة
ف� ��ي ال ��دق �ي �ق �ت�ي�ن  54و ،79ف�ي�م��ا
س �ج��ل ال ��دول ��ي ال �ب��ول �ن��دي روب ��رت
ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي ه � ��دف ال� �ش ��رف
للفريق البافاري (.)73
وه � ��ي ال� �خ� �س ��ارة األول� � � ��ى ل �ب��اي��رن
ه� ��ذا امل ��وس ��م وج � � ��اءت ب �ع��د ث�لاث��ة
ان�ت�ص��ارات متتالية آخ��ره��ا مدويا
على مضيفه توتنهام اإلنكليزي 7
  ،2الثالثاء ،في الجولة الثانية منمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ورف ��ض ب��وروس�ي��ا دورت �م��ون��د هدية
هوفنهايم بسقوطه في فخ التعادل
أمام مضيفه فرايبورغ  ،2 - 2فلحق
األخ�ي��ر ببايرن إل��ى ال �ص��دارة بعدما
رف ��ع رص �ي��ده إل ��ى  14ن�ق�ط��ة وم�ث�ل��ه
فعل كل من باير ليفركوزن واليبزيغ
بتعادلهما ( .1 - 1برلني  -ا.ف.ب)

أياكس ِّ
يؤمن
بقاء زياش
ذكر تقرير صحافي إنكليزي ،أن
نادي أياكس أمستردام الهولندي
ق��ام ب�ت��أم�ين ب�ق��اء نجمه امل�غ��رب��ي،
حكيم زياش ،بني صفوفه ،في ظل
اهتمام كبار أوروبا بضمه.
ووف � � � � ��ق ص� �ح� �ي� �ف ��ة دي� � �ل � ��ي م �ي��ل
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ف � ��إن أي ��اك ��س أزال
الشرط الجزائي البالغ  26مليون
جنيه إسترليني من عقد زي��اش،
عند تجديده.
وك � � ��ان زي� � ��اش ه ��دف ��ا ل �ل �ي �ف��رب��ول
وأرسنال ،خاصة في ظل تألقه مع
فريقه الهولندي ،ومساهمته في
تتويجه بالثنائية املحلية والتأهل
لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
امل� ��وس� ��م امل� ��اض� ��ي ب �ع ��د اإلط ��اح ��ة
بريال مدريد ويوفنتوس.
وأع �ل��ن أي��اك��س ف��ي وق ��ت س��اب��ق،
ت �م��دي��د ع �ق��د ح �ك �ي��م زي � ��اش إل��ى
عام  ،2022ومن املتوقع أن يغالي
أياكس في مطالبه املادية ،في حال
ناد في ضم زي��اش ،بعد
رغبة أي ٍ
إزالة الشرط الجزائي من عقده.

واس � �ت ��دع ��ى امل� ��دي� ��ر ال �ف �ن ��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب
ال � ��روم � ��ان � ��ي ل� �ي� �ف� �ي ��و ت� �ش� �ي ��وب ��وت ��اري ��و
( )٢٣الع �ب��ًا م�ح�ل�ي��ًا وم �ح �ت��رف��ًا ،تمهيدًا
النخراطهم في ه��ذا املعسكر التدريبي
املغلق ال��ذي يستمر ألرب�ع��ة أي��ام ،وه��م:
مهدي خليل ،أحمد تكتوك ،علي ضاهر،
م�ح�م��د زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن ط �ح ��ان ،حسني
زي��ن ،ن��ور منصور ،ق��اس��م ال��زي��ن ،معتز
ب ��اهلل ال �ج �ن �ي��دي ،روب �ي��ر م�ل�ك��ي ،ج��ورج
م �ل �ك��ي ،ع �ب ��داهلل ع �ي��ش ،ح �س��ن شعيتو
(شبريكو) ،عدنان حيدر ،يحي الهندي،
م �ح �م��د ح � �ي ��در ،ح �س��ن م� �ع� �ت ��وق ،رب �ي��ع
ع�ط��اي��ا ،ه�ل�ال ال�ح�ل��وة ،أح�م��د ح�ج��ازي،
ح�س�ين رزق ،م�ح�م��د ق� ��دوح ،ن ��ادر مطر
وحسني منذر.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن�ه��ا امل��رة األول ��ى التي

ي � �ج� ��ري خ�ل�ال� �ه ��ا اس � �ت � ��دع � ��اء ال �ظ �ه �ي��ر
األي �س��ر ل �ن��ادي ال�ن�ج�م��ة ع �ب��داهلل عيش
ووس � ��ط دف � ��اع ش �ب��اب ال �س��اح��ل حسني
رزق ل �ل �ع��ب م ��ع امل �ن �ت �خ��ب األول ،فيما
غ� ��اب ع ��ن ال �ب �ع �ث��ة ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة على
ال �ت��وال��ي ك��ل م��ن امل �ح �ت��رف ف��ي ال� ��دوري
ال �ي��اب��ان��ي ج � ��وان ال �ع �م ��ري ،وامل �ح �ت��رف
ف��ي ال � ��دوري ال �ك��روات��ي ب��اس��ل ج� ��رادي،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أف�ض��ل م��داف��ع ف��ي لبنان
خ�ل�ي��ل خ�م�ي��س ألس �ب��اب غ�ي��ر م�ع��روف��ة،
ومعهم عمر شعبان ،فيما غاب املهاجم
سوني سعد لإلصابة ،وضمت البعثة
أرب � �ع ��ة م �ح �ت��رف�ي�ن ف �ق��ط وه� � ��م :روب � ��رت
أل�ك�س�ن��در م�ل�ك��ي (ال� � ��دوري ال �س��وي��دي)،
ج��ورج ملكي (ال ��دوري ال�ق�ط��ري) ،هالل
الحلوة (الدوري األملاني) ومحمد قدوح

(الدوري البنغالدشي).
ال �غ �ي ��اب «غ� �ي ��رامل� �ب ��رر» ل �ك��ل م ��ن ب��اس��ل
ج � ��رادي ،ج ��وان ال �ع �م��ري ،ع�م��ر شعبان
وخ �ل �ي��ل خ�م�ي��س ع��ن ال�ب�ع�ث��ة ف �ت��ح ب��اب��ًا
واس �ع��ًا أم ��ام ال �ت �س��اؤالت ع��ن األس �ب��اب،
خ��اص��ة أن ه � ��ؤالء ي �ع �ت �ب��رون م ��ن أب ��رز
الالعبني في املنتخب ،وغيابهم عن لقاء
كوريا الشمالية أدى إلى خسارة الجولة
األولى ،والخوف أن يدفع املنتخب ثمن
ه ��ذا االس �ت �ب �ع��اد ك ��ون أي ت�ع�ث��ر ج��دي��د
س�ي�ف�ق��ده األم� ��ل ف��ي ال �ت��أه��ل إل ��ى ال ��دور
ال�ث��ان��ي م��ن التصفيات ،علمًا أن لبنان
ي� �ل� �ع ��ب ض� �م ��ن امل� �ج� �م ��وع ��ة اآلس� �ي ��وي ��ة
الثامنة التي تضمه إل��ى جانب ك��ل من
ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة،
تركمانستان وسريالنكا.

أع� ��رب رئ �ي��س ات �ح��اد ال�س�ب��اح��ة
الشيخ خالد البدر الصباح ،عن
سعادته بما حققه أبناء الكويت
م� � ��ن إن � � � �ج� � � ��ازات ف� � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة
اآلسيوية لأللعاب املائية التي
أق �ي �م��ت م�ن��اف�س��ات�ه��ا ف ��ي ال�ه�ن��د
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن  24سبتمبر
وحتى  3أكتوبر الجاري في جو
من املنافسة الشرسة بني جميع
ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل � �ش� ��ارك �ي�ن ف� ��ي ه ��ذا
امل�ح�ف��ل اآلس �ي ��وي ال�ك�ب�ي��ر ال��ذي
ي �ش �ه��د ت ��واج ��د ع� ��دد م ��ن ال� ��دول
املتقدمة في اللعبة.
وأوض � � � ��ح ال � �ب � ��در ان م � ��ا ح �ق �ق��ه
االب�ط��ال وليد ع�ب��دال��رزاق وعلي
ال� ��زام � ��ل وع � �ب� ��اس ق �ل ��ي وأح �م ��د
علي قلي م��ن إن �ج��ازات وحصد
م�ي��دال�ي��ة ف�ض�ي��ة و 4ب��رون��زي��ات
ي ��ؤك ��د أن ال �س �ب��اح��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ت �س �ي��ر ف ��ي ال� �ط ��ري ��ق ال�ص�ح�ي��ح
نحو ال �ع��ودة م�ج��ددًا للمنافسة
ب� � �ق � ��وة ف� � ��ي امل � �ح � ��اف � ��ل ال � �ق� ��اري� ��ة
والدولية.
وت � ��وج � ��ه ال� � �ب � ��در ب ��ال� �ش� �ك ��ر إل ��ى
أول �ي��اء أم ��ور ال�لاع�ب�ين والهيئة

خالد البدر

ال �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة ع �ل��ى ال��دع��م
ال�ل�ام� �ح ��دود ،م �ط��ال �ب��ًا ال�ج�م�ي��ع،
س��واء مجلس إدارة االت �ح��اد أو
الهيئة العامة للرياضة وأولياء
أم��ور الالعبني ،بمواصلة الدعم
وتذليل كل العقبات التي تواجه
الالعبني وال��وق��وف صفا واح��دا
م� ��ن أج � ��ل ال� �ن� �ه ��وض ب ��األل �ع ��اب
امل��ائ �ي��ة واالرت� � �ق � ��اء ب �ه��ا ب�ع��دم��ا
عانت كثيرا خالل فترة اإليقاف،
حيث انخفض تصنيف الكويت

بشكل م�ل�ح��وظ وأث ��ر ه��ذا األم��ر
بشكل سلبي على الجميع.
وش� ��دد ع �ل��ى ض � ��رورة االه �ت �م��ام
ب � �ق� ��اع� ��دة ال� �ن ��اش� �ئ�ي�ن ل�ل�ال� �ع ��اب
امل� ��ائ � �ي� ��ة ف � ��ي األن � ��دي � ��ة وت � �ب� ��ادل
األفكار والرؤى من أجل الحفاظ
ع �ل��ى ت �ل��ك ال� �ق ��اع ��دة ال� �ت ��ي ت�ع��د
النواة الحقيقية ملواصلة اللعبة
ت�ق��دم�ه��ا ف��ي ج��و م��ن ال�ش�ف��اف�ي��ة
وال ��وض ��وح وال �ع �م��ل ال�ج�م��اع��ي
ال � � �ه� � ��ادف ل �ت �ح �ق �ي��ق إن� � �ج � ��ازات
تسجل باسم الكويت.
وأكد ان اتحاد السباحة يسعى
لتغيير ال �ص��ورة ال��ذه�ن�ي��ة ل��دى
الجميع عن الفترة املاضية وما
تعرضت ل��ه األل �ع��اب امل��ائ�ي��ة من
تراجع ألسباب عديدة ،مضيفا
أن امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ح � ��ال � ��ي ي �ع �م��ل
ج �ن �ب��ا إل � ��ى ج �ن ��ب م� ��ع امل �ج �ل��س
االس � �ت � �ش� ��اري وأول� � �ي � ��اء األم � ��ور
وال �ج �ه��ات األخ� ��رى ذات الصلة
من أجل تحقيق الهدف املنشود
بدخول األل�ع��اب املائية منافسًا
ق � ��وي � ��ًا ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع ال � �ب � �ط� ��والت
القارية والدولية.

دورة عبدالله
ذياب تنطلق
بعد غد
تنطلق دورة املرحوم عبداهلل
ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ذي� � ��اب ال ��ودي ��ة
ّ
لكرة املاء املصغرة في مجمع
أح � � � ��واض ال� �س� �ب ��اح ��ة ب� �ن ��ادي
ال �ك��وي��ت ب �ع��د غ ��د (ال �ث�ل�اث��اء)
بنظام خروج املغلوب.
وتبدأ املنافسات في تمام الــ٧
م�س��اء ،وي�ت�ك� ّ�ون الفريق م��ن ٥
العبني.
وآخ��ر موعد للتسجيل اليوم
الـ ٩مساء.
وت �ق��ام ال�ق��رع��ة غ �دًا ال� �ـ ٧مساء
في حوض نادي الكويت.

بوستر الدورة

الريال ِّ
يعزز موقعه في الصدارة
فك البلجيكي ادين هازارد نحسه مع التسجيل
وق� � � ��اد ري� � � ��ال م � ��دري � ��د إل� � ��ى ف ��رم� �ل ��ة االن� �ط�ل�اق ��ة
الصاروخية لضيفه غرناطة بفوز صعب ،4-2
أمس في املرحلة الثامنة من الدوري االسباني
لكرة القدم.
وبقي ريال الفريق الوحيد من دون خسارة في
الليغا ،ملحقا الخسارة الثانية بغرناطة الذي
باتت وصافته في مهب الريح ،اذ يتخلف عنه
ليفانتي التاسع بنقطتني فقط.
ورفع ريال رصيده في الصدارة الى  18نقطة.

هدف مبكر
وب�ك��ر امل�ه��اج��م الفرنسي ك��ري��م بنزيمة سريعا
ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ب �ع��د دق �ي �ق��ة و 44ث��ان �ي��ة ،م��وق�ع��ا
هدفه السادس هذا املوسم عندما تابع بيسراه
عرضية مقشرة من الويلزي غاريث بيل.
ودخ � ��ل ري � ��ال غ� ��رف امل�ل�اب ��س م �ت �ق��دم��ا ب�ه��دف�ين
عندما لعب ه��ازارد ك��رة ساقطة ف��وق الحارس
املتقدم برغم مضايقة الدفاع ( ،)45+1وبتمريرة
حاسمة هي االولى لفالفيردي ( 21عاما) في 55
م �ب��اراة م��ع دي�ب��ورت�ي�ف��و الك��ورون �ي��ا وري ��ال في
مختلف املسابقات.
وفي الثاني ،أطلق مودريتش ،أفضل العب في
ال�ع��ال��م ل�ع��ام  ،2018ت�س��دي��دة ص��اروخ�ي��ة رائعة
سكنت املقص االي�م��ن ملرمى الفريق االندلسي
(.)61
ع ��رق ��ل ب� �ع ��ده ��ا اري � � � ��وال ال� �ف� �ن ��زوي� �ل ��ي داروي � � ��ن

برشلونة أمام
مطب أشبيلية
ماتشيس ،فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها
بصعوبة بعد أن أحسن اريوال تقديرها (.)68
وف��ي ظ��ل ف��رض غرناطة خ�ط��ورة الف�ت��ة ،خطف
امل��داف��ع البرتغالي دومينغوس دوارت ��ي هدف
التقليص متابعا ركنية من مسافة قريبة (.)77
ل�ك��ن ب��دي�لا ث��ان�ي��ا ه��ز ال �ش �ب��اك م��ن ط ��رف ري��ال
مدريد ،إذ ترجم الكولومبي خاميس رودريغيز
ب �ي �م �ن��اه ع��رض �ي��ة م �ق �ش��رة م ��ن داخ � ��ل امل�ن�ط�ق��ة
( ،)90+3لتنتهي املواجهة بفوز ريال .4-2
ي �س �ت �ض �ي��ف ب ��رش� �ل ��ون ��ة ح ��ام ��ل ال� �ل� �ق ��ب ف��ري��ق
اشبيلية في مواجهة قوية اليوم ،والتي تأتي
بعد وقت قليل من الفوز املثير على إنتر ميالن
في دوري األبطال مساء األربعاء املاضي ،وذلك
في املرحلة الثامنة من ال��دوري االسباني لكرة
القدم.
وح �ق��ق ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��ون��ي ث�لاث��ة ان �ت �ص��ارات
متتالية ع�ل��ى م�س�ت��وى جميع امل�س��اب�ق��ات رغ��م
الشكوك التي تحيط بخط دفاع الفريق بجانب
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تراجع فاعلية خط الهجوم.
وخالل املواجهة أمام إنتر ميالن استفاد
برشلونة م��ن امل�ه��ارات الفردية لليونيل
ميسي ولويس سواريز.
الفوز على إنتر ميالن جاء بعد االنتصار
ب�ش�ك��ل ب��اه��ت ع �ل��ى ف �ي��اري��ال وخ �ي �ت��اف��ي،
ح �ي��ث ي ��واص ��ل ب��رش �ل��ون��ة م �س��اع �ي��ه نحو
اس�ت�ع��ادة م�س�ت��واه امل�ع�ه��ود منذ هزيمته
املفاجئة على ملعب غرناطة.
ويتربص أتلتيكو مدريد بجاره
امل � �ل � �ك� ��ي وغ � ��رن � ��اط � ��ة وي �ن �ت �ظ��ر
ت�ع�ث��ره�م��ا ل�لان �ق �ض��اض على
امل ��رك ��ز األول ال� �ي ��وم ع�ن��دم��ا
ي� �ح ��ل ض� �ي� �ف ��ا ع� �ل ��ى ب �ل��د
ال � � ��ول� � � �ي � � ��د ال � � �ع� � ��اش� � ��ر.
(مدريد  -ا.ف.ب)

ليونيل
ميسي

ميسي قد ُيمنع
من دخول إنكلترا

!

ق��د ي��واج��ه ال �ن �ج��م األرج �ن �ت �ي �ن��ي ،ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي،
م �ش �ك�لات ف ��ي ال �س �ف��ر إل ��ى ان �ك �ل �ت��را ،إذا وق��ع
برشلونة في أي قرعة مع ناد إنكليزي خالل
دوري أب�ط��ال أوروب ��ا عقب ق��رار بريطانيا
بالخروج من االتحاد
األوروبي.
وه �ن��اك ت�ح��ذي��رات
من أن الالعبني قد
يواجهون مشكالت في
ال�س�ف��ر إل ��ى امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة
ح��ال م �غ��ادرة االت �ح��اد األوروب ��ي
بشكل رسمي.
ونقلت صحيفة «م �ي��رور» البريطانية
عن املحامي ،أن��درو أوزب��ورن ،ال��ذي كشف عن الجانب
الرياضي في البريكست ،وبالتحديد بشأن ما يخص
بعض الالعبني ،الذين تالحقهم قضايا مثل ميسي.
وأوضح أوزبورن «هناك نقطة محددة متعلقة بمباريات
ك��رة ال�ق��دم األوروب �ي��ة ،ف��إذا كنت م��واط�ن��ا ف��ي االت�ح��اد
األوروب ��ي ول��دي��ك سجل خ��ال م��ن اإلدان ��ات وال�ج��رائ��م،
يمكنك السفر إلى انكلترا بعد بريكست ،ما لم تشكل
تهديدا لألمن القومي».
وأض��اف «إذا لم تكن من مواطني االت�ح��اد األوروب��ي،
ول ��دي ��ك ع �ق��وب��ة ب��ال �ح �ب��س ،أو ع �ق��وب��ة ت ��م ت��أج�ي�ل�ه��ا أو
ح�ت��ى إل �غ��اؤه��ا ،ف��إن��ك ت�م�ن��ع م��ن ال��دخ��ول ،ه �ن��اك ال�ع��دي��د
من الالعبني األكثر شهرة الذين تمت مقاضاتهم بشأن
قضايا ضريبية أو م��ا ش��اب��ه ،ول��م يكونوا قلقني م��ن قبل
ألنهم يملكون القدرة على السفر بجوازاتهم داخل االتحاد
األوروبي».
وتابع« :بعد بريكست ،لن يكونوا قادرين على دخول البالد
ألنهم سيعاملون كما لو كانوا من خارج االتحاد األوروبي.
فأي شخص تمت مقاضاته ألي سبب ،سيكون من البداية
غير مسموح له بدخول البالد».
وق ��ال« :ه��ذا ق��د يسبب قلقا ف��ي م�ب��اري��ات دوري أبطال
أوروب ��ا ،ألن يويفا سيلعب بعض امل�ب��اري��ات رب�م��ا في
إنكلترا .فعلى بعض األندية البدء في اتخاذ اإلجراءات».
يذكر أن ميسي قد تمت مقاضاته في قضايا تهرب
ض��ري�ب��ي ،وع��وق��ب بالحبس  21ش�ه��را م��ن املحاكم
االسبانية ،ولكن صدر القرار مع إيقاف التنفيذ.
وعلى نفس السياق ،ستكون األن��دي��ة اإلنكليزية
أمام مشكالت في تمثيل نفسها خارج بلدانها
أيضا ح��ال تطبيق تلك ال �ق��رارات ،إذ ل��ن يقف
االتحاد األوروبي لكرة القدم مكتوف األيدي
أمام هذه القرارات املصيرية.
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ليفربول يعبر ليستر بـ«ماني»
واص ��ل ف��ري��ق ل�ي�ف��رب��ول سلسلة ان�ت�ص��ارات��ه في
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بعد فوزه
بصعوبة كبيرة على ضيفه ليستر سيتي 1 - 2
خ�لال امل�ب��اراة التي جمعتهما أم��س في الجولة
الثامنة من املسابقة.
وت �ق��دم ل �ي �ف��رب��ول ب �ه��دف س�ج�ل��ه س��ادي��و م��ان��ي
ف��ي الدقيقة  40وت�ع��ادل جيمس م��ادي�س��ون في
الدقيقة  80قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف
الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامسة من
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
ورفع ليفربول رصيده إلى  24نقطة في صدارة
الترتيب ،وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14
نقطة في املركز الثالث.
وبهذا الفوز ،حافظ ليفربول على سجله خاليا
من الهزائم محققا انتصاره الثامن على التوالي
في الدوري ،فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية
لليستر سيتي ف��ي ال ��دوري ه��ذا امل��وس��م مقابل
الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتني.

سقوط ٍّ
مدو لتوتنهام

وف ��ي امل� �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة ،واص� ��ل ف��ري��ق ت��وت�ن�ه��ام
س �ق��وط��ه وت �ل �ق��ى ه��زي �م��ة ث�ق�ي�ل��ة أم � ��ام م�ض�ي�ف��ه
برايتون صفر .3/وسجل أه��داف برايتون نيال

م ��وب ��اي ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �ث��ال �ث��ة وأرون ك��ون��ول��ي
(هدفني) في الدقيقتني  32و.65
وتوقف رصيد توتنهام عند  11نقطة في املركز
ال�س��ادس ،فيما رف��ع برايتون رصيده إل��ى تسع
نقاط في املركز الثالث عشر .وهذه هي الخسارة

الثانية على التوالي لتوتنهام في كل املسابقات
ح�ي��ث خ�س��ر ال�ف��ري��ق ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي أم��ام
ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي  2/7ف��ي الجولة الثانية
م ��ن دوري أب� �ط ��ال أوروب � � ��ا .وت�ع��د
هذه الخسارة هي الثالثة

إنكليزي اعتنق اإلسالم
بسبب صالح

بين بيرد

ً
ألهم ال��دول��ي امل�ص��ري محمد ص�لاح ،نجم ليفربول ،رج�لا إنكليزيًا ،وك��ان سببًا رئيسيًا ف��ي تحويله م��ن شخص
يكره املسلمني إلى اعتناق الدين اإلسالمي ،بعدما رأى أن صالح يعكس إلى العالم الصورة الصحيحة عن اإلسالم
واملسلمني .وكشف بني بيرد ،في مقابلة مع «ذا غ��اردي��ان» البريطانية ،أنه انتقل من كره اإلس�لام وأصبح مسلما،
بسبب مهاجم ليفربول اإلنكليزي ،وقال في حوار مطول :ألهمني محمد صالح حقًا ،وأريد أن ألتقي به ومصافحته
وأن أقول له «شكرًا».
وأردف :كان محمد صالح أول مسلم أحرص على متابعته ،ومعرفة الطريقة التي يعيش بها حياته ،وكيف يتحدث مع
الناس ،وعندما التقط صورة مع أحد مشجعي ليفربول ،الذي أصيب بكسر في األنف ،بعدما كان يالحقه ،ألهمني ذلك.
وواص��ل :عندما ف��از محمد ص�لاح ب��دوري أبطال أوروب��ا ،قلت لصديقي إن��ه انتصار لإلسالم ،حيث بعد كل هدف
يسجله ،يسجد صالح وينشر رسالة اإلسالم للعالم ،السيما أن هناك املاليني يتابعون الدوري اإلنكليزي وليفربول
على مستوى العالم ،ولقد أظهر لي صالح أنه يمكنك أن تكون طبيعيًا ومسلمًا ،انه العب رائع ،ويحظى باالحترام من
قبل مجتمع كرة القدم والسياسة ودينه.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري االنكليزي (المرحلة الثامنة)
ساوثمبتون × تشلسي

لتوتنهام في ال��دوري ه��ذا املوسم مقابل الفوز
ف ��ي ث �ل�اث م �ب ��اري ��ات وال� �ت� �ع ��ادل ف ��ي م �ب��ارات�ي�ن،
فيما يعد ه��ذا ال�ف��وز ه��و ال�ث��ان��ي ل�ب��راي�ت��ون في
ال ��دوري ه��ذا امل��وس��م مقابل ال�خ�س��ارة ف��ي ثالث
م �ب��اري��ات وال �ت �ع��ادل ف��ي م�ث�ل�ه��ا .وف ��ي امل �ب��اراة
ال �ث��ال �ث��ة ،ف ��از ب�ي��رن�ل��ي ع�ل��ى ض�ي�ف��ه إي �ف��رت��ون
ب�ه��دف ن�ظ�ي��ف س�ج�ل��ه ج�ي��ف ه�ي�ن��دري��ك في
الدقيقة ال� �ـ .72ورف��ع بيرنلي رص�ي��ده إلى
 12نقطة في املركز الرابع ،بفارق األهداف
أم� ��ام أرس � �ن ��ال ،وت ��وق ��ف رص �ي��د إي �ف��رت��ون
ع�ن��د س�ب��ع ن �ق��اط ف��ي امل��رك��ز ال �س��اب��ع ع�ش��ر.
وف��ي امل �ب��اراة ال��راب�ع��ة ،ف��از أس�ت��ون فيال على
مضيفه ن��وري�ت��ش سيتي  .5/1وس�ج��ل اه��داف
أتسون فيال ويسلي موراييس (هدفني) (ق 14
و )30وج��اك غارليش (ق  )49وك��ون��ور هوريان
(ق  )61ودوجالس لويز سواريس (ق) ،83فيما
سجل هدف نوريتش سيتي جوزيب دراميتش
(ق .)88
ورف ��ع أس �ت��ون ف�ي�لا رص �ي��ده إل ��ى ث�م��ان��ي ن�ق��اط
في املركز الرابع عشر وتوقف رصيد نوريتش
سيتي عند س��ت نقاط ف��ي امل��رك��ز الثامن عشر.
وف� ��ي امل � �ب� ��اراة ال �خ��ام �س��ة ت� �ع ��ادل وات � �ف� ��ورد مع
شيفيلد يونايتد سلبيا.

beIN SPORTS HD 1

 4.00مساء

ارسنال × بورنموث

 4.00مساء

beIN SPORTS HD 7

مانشستر سيتي × ولفرهامبتون

 4.00مساء

beIN SPORTS HD 2

نيوكاسل × مانشستر يونايتد

 6.30مساء

beIN SPORTS HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثامنة)
سيلتا فيغو × أتلتيك بلباو

 3.00عصرا

beIN SPORTS HD 3

بلد الوليد × أتلتيكو مدريد

 5.00مساء

beIN SPORTS HD 3

برشلونة × إشبيلية

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة السابعة)
فيورنتينا × أودينيزي

 1.30ظهرا

beIN SPORTS HD 4

بولونيا × التسيو

 4.00مساء

beIN SPORTS HD 8

روما × كالياري

 4.00مساء

beIN SPORTS HD 4

تورينو × نابولي

 7.00مساء

beIN SPORTS HD 4

انتر ميالن × يوفنتوس

 9.45مساء

beIN SPORTS HD 4

الدوري األلماني (المرحلة السابعة)
فولفسبورغ × يونيون برلين

 4.30مساء

beIN SPORTS HD 5

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن

 7.00مساء

beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة التاسعة)
رين × ستاد ريمس

 6.00مساء

beIN SPORTS HD 6

سانت إيتيان × ليون

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 6

يوفنتوس × إنتر ميالن..

طاحنة

تشهد المرحلة السابعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم
التي انطلقت الجمعة ،قمة مرتقبة اليوم عندما يحل
يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية ،ضيفا على إنتر
ميالن المتصدر بالعالمة الكاملة.

لوف مطفئاً فتيل األزمة بين نوير وشتيغن

لوف يطفئ نار الفتنة
بين نوير وشتيغن
صنعت قضية حارسي منتخب أملانيا ،مانويل
ن ��وي ��ر ،وم��واط �ن��ه م� ��ارك أن ��دري ��ه ت �ي��ر شتيغن
الحدث في وسائل اإلعالم العاملية خالل األيام
األخ� �ي ��رة ،ب�ع��د أن ع� ّ�ب��ر ح ��ارس ب��رش�ل��ون��ة عن
امتعاضه من وضعيته كحارس احتياطي مع
ّ
ليرد عليه قائد
منتخب «املانشافت» لنوير،
ّ
بايرن ميونخ ،الذي طالبه بضرورة الكف عن
مثل تلك التصريحات واحترام املجموعة.
وك� ��ان رئ �ي��س ن� ��ادي ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ األمل ��ان ��ي،
أول�ي��ه هوينيس ،ق��د زاد م��ن حجم األزم��ة بعد
تصريحاته النارية والساخرة في الوقت نفسه
من حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن،
ق �ب��ل أن ي� �ع ��ود ُ
وي � �ه� ��دد ب �م �ن��ع الع� �ب ��ي ف��ري �ق��ه
«البافاري» من اللعب مع منتخب أملانيا ،في
حال املساس بمكانة مانويل نوير مع منتخب
أملانيا.
وج��اءت الفرصة أم��ام امل��دي��ر الفني للمنتخب
األملاني ،يواكيم لوف ،ليضع أخيرًا النقاط على
ال�ح��روف ،بعد أن ج��اء إع�لان��ه قائمة املنتخب

امل�ع�ن�ي��ة ب�م��واج�ه��ة األرج �ن �ت�ين واس�ت��ون�ي��ا في
شهر أكتوبر ال�ج��اري ،ليكشف عن موقفه من
هذه القضية.
وي� �ب ��دو أن امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب األمل��ان��ي
ً
ي��واك �ي��م ل ��وف ،ق��د وج ��د ح�ل�ا ل�ل�م�ع�ض�ل��ة ،ول��و
مؤقتًا ،حيث نقلت صحيفة «ماركا» االسبانية
ت�ص��ري�ح��ات أك��د فيها ع��زم��ه ع�ل��ى إش ��راك تير
شتيغن كحارس أساسي في لقاء األرجنتني
ال� � ��ودي ي� ��وم  9أك �ت��وب��ر م ��ن ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري،
واالعتماد على مانويل نوير في لقاء استونيا
ي ��وم ال� � �ـ 13م��ن ال �ش �ه��ر ذات � ��ه ،ض �م��ن ت�ص�ف�ي��ات
«يورو .»2020
وق��ال ي��واك�ي��م ل��وف« :ن��وي��ر ه��و ق��ائ��د املنتخب
وال � ��رق � ��م واح� � � ��د ،وس� �ي� �ك ��ون ك ��ذل ��ك األم � � ��ر ف��ي
ل �ق��اء اس �ت��ون �ي��ا .أم ��ا ش�ت�ي�غ��ن ،ف�س�ي�ل�ع��ب ضد
األرجنتني ،وهذا القرار اتخذناه بعد مشاورات
م ��ع ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي .األداء وامل �س �ت��وى امل �ق��دم
سيبقى امل�ع�ي��ار األس��اس��ي الخ�ت�ي��ار ال�ح��ارس
األول».

في املراحل األولى من «سيري أ» هذا املوسم ،فرض إنتر نفسه املرشح األبرز لكسر هيمنة
فريق «السيدة العجوز» على لقب الدوري املحلي في األعوام األخيرة ،مع تمكن مدربه
الجديد أنطونيو كونتي ،املدير الفني السابق ليوفنتوس ،من تحقيق نقلة نوعية
في الفريق.
وبعدما أنهى يوفنتوس املوسم املاضي بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو
أل �ي �غ��ري ،ب�ط�لا ب �ف��ارق  21نقطة ع��ن إن�ت��ر ال��راب��ع ،ي�ج��د ف��ري��ق مدينة
تورينو نفسه هذا املوسم بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري،
في املركز الثاني بعد ست مراحل ،بفارق نقطتني خلف
إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.
وي��دخ��ل ال �ف��ري �ق��ان «دي��رب��ي إي �ط��ال �ي��ا» في
ميالنو بعد نتيجتني متباينتني في
مسابقة دوري أبطال أوروب��ا هذا
رونالدو هداف
أليكسيس
األسبوع ،اذ حقق يوفنتوس فوزا
يوفنتوس
سانشيز
مريحا على ضيفه باير ليفركوزن
نجم اإلنتر
األملاني الثالثاء بثالثية نظيفة ،بينما
ف� ّ�رط إن�ت��ر بتقدمه على مضيفه برشلونة اإلس�ب��ان��ي بهدف
نظيف في الشوط األول ،وأنهى املباراة خاسرا بنتيجة  1-2على
ملعب كامب نو ،في أول خسارة هذا املوسم للفريق اإليطالي مع مدربه كونتي.
وأقر األخير بأن طعم الخسارة كان «مريرا» ،ال سيما أن إنتر الباحث عن لقب في الدوريني
اإلي�ط��ال��ي واألوروب ��ي منذ  ،2010أض��اع م�ح��اوالت كانت لتحسم النتيجة ،قبل أن يتمكن
األوروغوياني لويس سواريز من هز شباك الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش
مرتني في الشوط الثاني .في املقابل ،رأى ساري الثالثاء أن فريقه قدم مباراة «صلبة» ضد
ليفركوزن ،ويأمل في تكرار هذا األداء النتزاع صدارة الترتيب في الدوري اإليطالي قبل فترة
التوقف الدولية ،بحال تمكن من إسقاط إنتر في ملعبه.
ويسعى إنتر ويوفنتوس ال��ى االبتعاد بشكل تدريجي عن بقية ف��رق ال ��دوري ،وهما ال ي��زاالن
الوحيدين دون خسارة في الدوري املحلي هذا املوسم.
وتفصل ثالث نقاط بني يوفنتوس وأتاالنتا الثالث الذي حقق فوزا عريضا في املرحلة السابقة
على ضيفه ساسوولو  ،4-1ويستضيف ليتشي الوافد الجديد هذا املوسم الى دوري األضواء األحد،
قبل ساعات من القمة.
أم��ا ن��اب��ول��ي وص�ي��ف امل��وس�م�ين امل��اض�ي�ين ،وص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع ف��ي الترتيب ح��ال�ي��ا ،فسيكون
بضيافة تورينو ،باحثا عن تحقيق فوزه الخامس هذا املوسم بعد أربعة انتصارات وخسارتني.
(ميالنو  -ا.ف.ب)

مونديال الدوحة :2019

برشم« ..الذهب» ال يصدأ

برشم خالل مشاركته في مسابقة الوثب العالي | رويترز

ك ��ان ال �ق �ط��ري م�ع�ت��ز ب��رش��م ع�ل��ى امل��وع��د
ف��ي معقله وب�ين جمهوره بعد تتويجه
بذهبية مسابقة الوثب العالي ،مسجال
 2.37م�ت��ر ض�م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م الل�ع��اب
ال �ق��وى ف��ي ال��دوح��ة ام ��ام ج�م�ه��ور غفير
اح�ت�ش��د ف��ي اس �ت��اد خليفة ال��دول��ي ،في
ح�ي�ن اض� ��اف امل �غ��رب��ي س �ف �ي��ان ال�ب�ق��ال��ي
ب��رون��زي��ة ل �ل �ح �ص��اد ال �ع��رب��ي ب��اح�ت�لال��ه
املركز الثالث في سباق  3آالف م موانع.
كما شهد اليوم السابع تحطيم العداءة

االميركية داليال محمد الرقم القياسي
العاملي في سباق  400م حواجز.
وتفوق برشم الذي سجل افضل رقم هذا
العام ،على الروسيني ميخائيل اكيمنكو
( 2.35م) وايليا ايفانيوك ( 2.35م بفارق
امل �ح��اوالت) ،وكالهما يخوض البطولة
تحت علم محايد بسبب ايقاف االتحاد
ال� ��روس� ��ي الل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
فضيحة التنشط املمنهج في البالد.
وق � ��ال ب��رش��م ب �ع��د ت �ت��وي �ج��ه «ب��ال�ن�س�ب��ة

ال��ي ،ما تحقق هو حلم .ان اف��وز باللقب
ال �ع��امل��ي ع �ل��ى ارض � ��ي ه ��و ام� ��ر م��ده��ش.
الجميع ك��ان ه�ن��ا ،ع��ائ�ل�ت��ي ،اص��دق��ائ��ي،
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ت�م�ي��م ب ��ن ح �م��د ال
ثاني» .وبالفعل واجه برشم الذي وجد
م �س��ان��دة ق��وي��ة م ��ن ال �ج �م �ه��ور امل �ح �ل��ي،
خ �ط��ر ال� �خ ��روج خ��ال��ي ال ��وف ��اض ع�ن��دم��ا
اخطأ محاولتني الجتياز  2.33م قبل ان
ينجح في املحاولة الثالثة ليستمر في
املنافسة.

ث��م ن�ج��ح ف��ي اج�ت�ي��از ارت �ف��اع  2.35م من
محاولته االول��ى وك��ذل��ك ارت�ف��اع  2.37م،
في حني فشل منافساه بتحقيق ذلك في
ثالث محاوالت لكل منهما.
وع � � � ��زز ب� ��رش� ��م ب ��ال� �ت ��ال ��ي رص� � �ي � ��ده م��ن
امليداليات في البطوالت الكبرى ،وبات
يضم حاليا ذهبيتني في بطولة العالم،
ب��االض��اف��ة ال��ى ب��رون��زي��ة اومل �ب �ي��اد لندن
 ،2012وف �ض �ي��ة أومل� �ب� �ي ��اد ري � ��و .2016
(الدوحة  -ا.ف.ب)
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الروضان وبوشهري
أقولها مبروك للكويت ،بالرغم من كل الشكوك والسخرية
التي طالت وجود الكويت في قائمة البنك الدولي الفضل
عشرين دولة حققت إصالحات جذرية في بيئة االعمال.
وم��ن الطبيعي أال يتفق ال�ب�ع��ض م��ع ال�ت�ق��ري��ر ،ول�ك��ن من
جانبي أرى يوميا وأمل��س هذا التحسن على أرض الواقع
من خالل تعاملي مع مختلف الجهات املعنية في وزارة
التجارة ،وأعتقد ان الكثيرين ممن هم في وضعي الحظوا
ال�ت�ط��ور اإلي �ج��اب��ي ال ��ذي ط��رأ ع�ل��ى ب�ي�ئ��ة األع �م��ال ،وال��ذي
ان �ت �ظ��رن��اه س �ن��وات ط��وي�ل��ة ول ��م ي�ت�ح�ق��ق إال ف��ي السنتني
األخيرتني.
لقد واص �ل��ت ال�ك��وي��ت ات �ب��اع خريطة ال�ط��ري��ق ل�ع��ام 2035
كدليل ل�لإص�لاح االق�ت�ص��ادي والتنظيمي ،وق��ام��ت بدمج
منصة مركز الكويت لألعمال مع الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن �ي��ة ،وه� ��ذا س �ه��ل ك �ث �ي��را م��ن ع�م�ل�ي��ة ال �ح �ص��ول على
الترخيص التجاري.
كما نجحت ال��وزارة في تبسيط إج��راءات البدء بأي عمل
ت� �ج ��اري ،وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ك �ه��رب��اء م��ن خ�ل�ال رق�م�ن��ة
 digitizationعملية التطبيق وأعمال التوصيل املدمجة
وال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات األخ ��رى ف��ي ال��دول��ة ف��ي م��ا يتعلق
ب�ت��وص�ي��ل ال �خ��دم��ات وت�ط�ب�ي��ق ن�ظ��ام م�ع�ل��وم��ات جغرافي
جديد يبسط عملية مراجعة طلبات التوصيل.
كما أن تسجيل عمليات نقل امللكيات أصبح أسرع بفضل
نظام اإلنترنت الذي أطلقته البلدية مع وزارة العدل.
ك��م أص�ب��ح م��ن ال�س�ه��ل ال��وص��ول للمعلومات االئتمانية
م��ن خ�لال ض�م��ان ح��ق املقترضني القانوني ف��ي فحص
ب�ي��ان��ات�ه��م االئ�ت�م��ان�ي��ة وت�ق��دي��م درج ��ات االئ �ت �م��ان كخدمة
ذات ق�ي�م��ة م �ض��اف��ة ل�ل�ب�ن��وك وامل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة .فبعد
نجاح ال��وزارة في ميكنة خدماتها التجارية فعلت خدمة
تقديم البيانات املالية «امليزانية» لكل الشركات عبر املوقع
االلكتروني ملركز الكويت لألعمال ،وبذلك قلصنا الدورة
الزمنية من  3أسابيع إلى  3أيام ،كحد أقصى.
باإلضافة إل��ى ذل��ك ت��م تعديل ق��ان��ون الشركات ملساعدة
املساهمني في أن يكونوا أكثر اطالعا وأكثر مشاركة من
خ�لال زي��ادة فترة اإلش�ع��ار األدن��ى لالجتماعات العامة.
كما ّ
سهلت التجارة عبر الحدود من خالل تحسني نظام
إدارة املخاطر الجمركية وتطبيق نظام جديد للتخليص
اإللكتروني ،وغير ذلك الكثير ،والفضل يعود لفريق عمل
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ،خ��ال��د ال��روض��ان ،وأي �ض��ا ل�ج�ه��ود كبيرة
يبذلها املدير العام للبلدية م .أحمد املنفوحي.

الطقس

23

الصغرى

41

الكبرى

الرطوبة

%20

حار ،ورطب نسب ّياً على المناطق الساحلية ،والرياح
ّ
متقلبة االتجاه ،إلى جنوبية شرقية ،خفيفة إلى
معتدلة السرعة ( 8ـــ  30كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

11.25 11.48 6.46 3.44
ً
صباحا

مساءً

الملياردير مارك كوبان:

الموز أفضل من «البيتكوين»!

بيبي الخضري

المملكة على موعد
مع أكبر موسم ترفيهي في الشرق األوسط
َّ
ومن املتوقع أن يستقطب املوسم السياحي ،الذي يعد األضخم
في اململكة ،نحو  20مليون زائر.
وس�ت�ق��ام امل �ه��رج��ان��ات وال�ف�ع��ال�ي��ات ف��ي  12منطقة مختلفة في
الرياض ،منها الحي الدبلوماسي ،الجنادرية ،بوليفارد الرياض،
ملعب امللك فهد الدولي ،حي املربع ،حي امللز ،وادي حنيفة ،نوفا،
قصر الحكم ،الثمامة ،والدرعية.
وامل��وس��م ،ال��ذي ينطلق تحت ش�ع��ار «ت�خ�ي��ل» ،يضم  12منطقة
موزعة على مختلف أنحاء العاصمة الرياض 6 ،منها رئيسية،
و 6فرعية ،وذلك على مساحة تبلغ  14مليون متر مربع.
وي �ض��م امل ��وس ��م أن �ش �ط��ة وف �ع��ال �ي��ات م �ت �ن��وع��ة ،م �ث��ل ال�ف�ع��ال�ي��ات
الغنائية ،وال��ري��اض�ي��ة ،والترفيهية ،إض��اف��ة إل��ى أش�ه��ر املطاعم
والطهاة في العالم ،حيث سيوجد  31مطعمًا.
ويأتي «موسم الرياض» ضمن «مواسم السعودية» ،التي تهدف
إلى تحويل اململكة الى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم،
الكتشاف عراقة ماضي السعودية وثقافتها الفريدة واملتنوعة،
وسحر طبيعتها الخالبة ،وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة
اقتصادية داعمة لـ«رؤية السعودية .»2030

«ديزني» تمنع «نتفليكس» من اإلعالن
على بعض شبكاتها

مصطفى عرندس
امل�ل�ي��اردي��ر م ��ارك ك��وب��ان ل��م ي�ك��ن أح��د املستثمرين ال��ذي��ن يخفون
ّ
آراءهم ،خاصة عندما يتعلق األمر بالعمالت املشفرة.
وقال في جلسة لألسئلة واألجوبة على «يوتيوب» :أفضل الحصول
ً
على امل��وز ب��دال من البيتكوين .وأض��اف« :يمكنني تناول امل��وز ،أما
ُ
البيتكوين فال قيمة لها ،ويمكن أن تخترق بسهولة».
ّ
وردًا على سؤاله عن السبب وراء «كراهيته لتشفير العمالت» ،قال
إن��ه ال يعارض التشفير ،لكنه يعتقد أن��ه يجب على الناس توخي
الحذر حيال ذلك.
ّ
ً
وأكد كوبان أنه يفضل الذهب ،قائال« :إذا كنت تمتلك الذهب ،فأنت
على ما يرام» ،محذرا من العمالت املشفرة ،من قبل ،في يوليو ،حيث
انتقد مشروع «فيسبوك» األخير في العملة املشفرة في مقابلة مع
ً
 ،CNBCق��ائ�لا« :أن��ا لست معجبا كبيرا بما يفعلونه ه�ن��اك ،عملة
ليبرا الجديدة خطأ كبير».
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رنة قلم
إقبال األحمد

جائزة البرلمان
البريطاني

«ونتر وندر الند»
من لندن ..إلى الرياض

اتخذت شركة ديزني خطوة غير اعتيادية تتمثل
ف ��ي م �ن��ع «ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» م ��ن اإلع �ل ��ان ع �ل��ى ب�ع��ض
ش�ب�ك��ات�ه��ا م��ع اس �ت �م��راره��ا ف��ي ب �ن��اء ط�م��وح��ات�ه��ا
ال �خ��اص��ة ف��ي ال �ب��ث ،وف �ق��ًا مل��ا أوردت «س ��ي إن إن
بزنس».
وق��ال��ت «دي��زن��ي» ف��ي ب�ي��ان إن «األع �م��ال التجارية
امل�ب��اش��رة للمستهلكني ق��د ت �ط��ورت ،حيث يتطلع
ك�ث�ي��ر م ��ن ال��داخ �ل�ي�ن إل ��ى اإلع �ل��ان ف ��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون
ً
التقليدي وعبر مجموعة شبكاتنا» ،مضيفة إنها
«أع ��ادت تقييم استراتيجيتنا لتعكس العالقات
ال�ت�ج��اري��ة الشاملة ال�ت��ي لدينا م��ع كثير م��ن هذه
ال�ش��رك��ات ،حيث يعتبر البيع املباشر للمستهلك
عنصرا واحدا».
وس�ي�ظ��ل م�س�م� ً
�وح��ا لـ«نتفليكس» ب��اإلع�لان على
 ESPNاململوكة لشركة ديزني ،ألن املحول ال يقدم
ري ��اض ��ة ح �ي��ة ،ول �ك��ن ل ��ن ي �ج��ري ع� ��رض إع�ل�ان��ات
«نتفليكس» على  ABCو FXو FreeformوNational
.Geographic

عصر

iqbalalahmed0@yahoo.com

ب �ع��زي �م��ة وث� �ب ��ات ،ق �ه��ر ج�م�ي��ل ال� ّ�س �ب��ع م��رض
السرطان ال��ذي صارعه سنوات ط��واال ،وروى
ت �ج��رب �ت��ه م ��ع ذل� ��ك امل � ��رض ل �ب��رن��ام��ج «ال �ب ��اب
املفتوح» ،الذي ُعرض على «سبقلا بريميوم»
أمس.
ويقول محارب مرض السرطان جميل السبع:
«أف��راد أسرتي انهاروا بعد علمهم بإصابتي
بالسرطان ،خصوصًا أنني إنسان اجتماعي،
وعالقتي رائعة بمحيطي األسري».
وي �ش��رح ك �ي��ف ك ��ان وق ��ع ن �ب��أ اإلص ��اب ��ة ع�ل�ي��ه،
ً
ق ��ائ�ل�ا« :ت �ع��ام �ل��ت م ��ع ص��دم��ة خ �ب��ر إص��اب�ت��ي
باملرض بشكل بسيط ،ورضيت بما كتبه اهلل
تعالى لي».
وي�ع� ّ�ب��ر ال�س�ب��ع ع��ن أمنيته ال��وح�ي��دة ب��ال�ق��ول:
«أنا في الوضع الحالي أتمنى شيئًا واحدًا ،أن
ّ
أعيش يومًا فقط من دون الحاجة إلى مسكن».
ً
ال �ل �ق��اء ك ��ام�ل�ا م ��ع ج �م �ي��ل ال �س �ب��ع ،وح� � ��وارات
م��ع م�خ�ت�ص�ين ض �م��ن ح�ل�ق��ة ب��رن��ام��ج «ال �ب��اب
املفتوح» على «سبقلا بريميوم».

عصام عبدالله

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

جميل السبع..
قهر بشجاعة مرض السرطان

ستكون العاصمة السعودية ال��ري��اض ،في  11أكتوبر الجاري،
على موعد مع أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق األوس��ط،
الذي يضم أكثر من  100فعالية ترفيهية على مدار الساعة ،وعلى
امتداد  70يومًا ،مثل األح��داث الرياضية ،وال�ع��روض املسرحية
واملوسيقية ،واألزي� ��اء ،وال�س�ي��رك وال�خ��دع البصرية ،واألل�ع��اب،
واملطاعم العاملية.
واج�ت��ذب «موسم ال��ري��اض» مدينة «ونتر ون��درالن��د» بأجوائها
ألعاب ،وعروضًا مسرحية ،وعالم
اللندنية ،والتي تضم مدينة
ٍ
مارفل ،ومعرضًا لريال مدريد ،وألعاب خفةٍ .
وت �ع �ت �ب��ر م��دي �ن��ة ون �ت ��ر ون� ��درالن� ��د م ��ن أج �م ��ل م �ن��اط��ق ال�ت��رف�ي��ه
املوسمية ،التي تقتصر نشاطاتها على فصل الشتاء ،فهي تتيح
ّ
ُّ
ُ
ل�ل��زائ��ري��ن ف��رص��ة ال �ت��زل��ج ف��ي ك �ب��رى ص ��االت ال�ت��زل��ج ف��ي اململكة
املتحدة ،وخوض مغامرة الدخول في أعماق البحار داخل مملكة
ّ
السحرية.
الجليد
كما توجد في «وندرالند» العديد من األلعاب الضخمة ،كالدوالب
ّ
ال�ع�م�لاق ،ال ��ذي ي�م��ك��ن راك�ب�ي��ه االس�ت�م�ت��اع ب�م�ش��اه��دة اإلط�ل�االت
لاّ
الخ بة.

ً
ظهرا

فجر

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

***
وفي جانب آخر ،نجحت وزيرة االشغال ،جنان بوشهري،
ف��ي ت �ج��اوز ك��ل االن �ت �ق��ادات ال �ت��ي وج �ه��ت ل �ه��ا ،وق��اوم��ت
الضغوط ،من كل الجهات تقريبا ،ولم تلتفت أو ترد على
مئات رسائل السخرية على وسائل التواصل ،ونجحت
بصبر ف��ي ال�ت��وص��ل لخلطة اس�ف�ل��ت ج��دي��دة ،وح�ص��رت
ع�م�ل�ي��ة رص ��ف ال �ط��رق��ات ف��ي ع ��دد م �ح��دود وم��ؤه��ل من
ش��رك��ات امل � �ق ��اوالت ،ب �ع��د اس �ت �ب �ع��اد غ �ي��ر امل��ؤه��ل م�ن�ه��ا.
وسنرى جميعا نتائج كل ذلك مع موسم األمطار املتوقع
في شهر أكتوبر الجاري.
وللعلم ،أحتفظ بعالقة طيبة مع السيدة الوزيرة ،ولكن لم
يسبق لها أن طلبت مني شيئا ،ولم أبادر أو أحاول يوما
استغالل عالقتي األخوية معها في طلب رصف ولو مترا
واحدا من أي طريق أقول باستخدامه ،وما أكثر الطرقات
الخربة حول بيتي ومكتبي .كما عانيت وغيري الكثير،
وال أزال ،من طرق الجابرية وخراب شارع طارق بن زياد
ف��ي منطقة ال �س��رة ،األس ��وأ م��ن ن��وع��ه ،وال ��ذي استخدمه
يوميا تقريبا.
سأقف مع الوزيرة ليس ألنها ستدخل التاريخ ،مع قدوم
امطار الشهر الجاري ،بل وأيضا لكونها وزيرة األشغال
األكثر صالبة وشجاعة في مواجهة الخطوب واالنتقادات
والضغوط الحزبية والنيابية الشديدة التي حاولت ثنيها
عن مواقفها.
لقد خلصتنا ،حتى ل��و ك��ان اإلي �ق��اف م��ؤق�ت��ا ،م��ن بعض
رؤوس الفساد في عالم املقاوالت ،وهذا أمر يحسب لها،
فتحية لها ولكل مخلص يعمل بصدق للرقي بهذا الوطن
الصغير والجميل الذي يستحق األفضل منا جميعا.

أدنى جزر

2.58 4.25

استحدثت بريطانيا ج��وائ��ز ج��دي��دة للناس
األكثر تهذيبًا ضمن حملة لتحسني السلوك
في البرملان العريق وأماكن أخ��رى ..الجائزة
املقدمة في البرملان هي حصول النائب األكثر
تهذيبًا على ثالثة آالف جنيه إسترليني.
وكما نقلت إذاعة بي بي سي البريطانية فإن
النائب الفائز لن يحتفظ باملبلغ لنفسه ،بل
يجب ان يتبرع به الى أي منظمة خيرية ..لعل
هذا االختراع البريطاني يساهم في مواجهة
«ازمة الثقة وازمة التحضر» ،التي قال رئيس
ال� � ��وزراء ال�ب��ري �ط��ان��ي ب��وري��س ج��ون �س��ون ان
بريطانيا «تتصاعد فيها حدة االنقسامات
واملرارة في النقاشات».
وق ��د س�م�ي��ت ه ��ذه ال �ج��ائ��زة وج ��وائ ��ز اخ��رى
تصب ف��ي نفس ال�ه��دف ب�ـ «ج��وائ��ز الكياسة
في السياسة».
بريطانيا بعراقتها وعراقة برملانها شعرت
بما يهدد نسيجها االجتماعي ولغة التحاور
والتعامل بني من يفترض انهم خيرة املجتمع
وم��ن اج�م��ع ال�ن��اس ان�ه��م خير م��ن يمثلهم...
ً
ون�ح��ن ب��ال�ك��وي��ت ت�م��ر ام��ام�ن��ا أح �ي��ان��ا ص��ور
بشعة وم�ن�ف��رة وتثير ال�خ��وف وال��ري�ب��ة على
هذا املجتمع الصغير والحديث ال��ذي يتمزق
امامنا ي��وم��ا بعد ي ��وم ..ب��دءا بالبرملان ال��ذي
نقل لنا بعض الصور املخزية في التخاطب
وال�ت�ح��اور وال�ن�ق��اش ..وال�ت��ي انتقلت لالسف
ال� �ي ��وم ال� ��ى ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د ال � ��ذي س�ي�ت��ول��ى
مفاصل الدولة قريبًا.
م��ا أث �ي��ر ح ��ول ان �ت �خ��اب��ات ال�ط�ل�ب��ة ب��ال�ك��وي��ت
االخ �ي��رة وح�ت��ى خ��ارج ال�ك��وي��ت ..م��ن نعرات
ط��ائ �ف �ي��ة ول� �غ ��ة ل ��م ن �ع��رف �ه��ا ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
ال�س�ت�ي�ن��ات وال�س�ب�ع�ي�ن��ات ...ح�ين ق��رع ال�ف��رز
ال�ط��ائ�ف��ي وال�ق�ب�ل��ي ف��ي االن�ت�خ��اب��ات االخ �ي��رة
جرسا رنانا ومدويا ازاء مرض بات متفشيا
يجعلنا نتوقف طويال ون�س��أل انفسنا الى
اين نحن متجهون؟
ظ ��اه ��رة ال �ت �ع �ص��ب ال �ق �ب �ل��ي وال� �ف� �ئ ��وي ال �ت��ي
اس �ت �خ��دم �ه��ا ال �ط �ل �ب��ة ف ��ي ت �ل��ك االن �ت �خ��اب��ات
والخاصة بالشباب (الحظوا الشباب) حني
طغى الخطاب الفئوي وممارسات االنتخابات
ال �ف��رع �ي��ة وال �ت �ش��اوري��ة ال�ق�ب�ل�ي��ة ع �ل��ى م ��رأى
ومسمع االدارة الجامعية وال�ك��ل كما نقلته
وس��ائ��ل االع�ل�ام ..يؤكد كما ذك��رت سبقلا
«ان العمل الديموقراطي بالكويت في انحدار
ال سابق له» وانه كما ذكر عميد كلية العلوم
االجتماعية د .ح�م��ود القشعان مثل «كتلة
النار التي تحرق الجميع».
م ��اذا ننتظر اك�ث��ر م��ن ه��ذه امل�ش��اه��د امل��ؤذي��ة
لنتحرك ونضع قانونا حازما وشديدا يطبق
على الجميع واينما ك��ان ..برملانا او جامعة
اوجمعية او ..او ..لعلنا ننجح في اللحاق على
ما تبقى من تواصل واواصر في هذا املجتمع
الذي جبل على الحب املشترك وتقدم الوطن
على كل شيء.
م��ا يحصل ف��ي ك�ل�ي��ات ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت من
س�ل�ب�ي��ات ل��ن ن �ق��در ع�ل��ى ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه اذا
لم يتم تداركه ف��ورا وسريعا ..الن��ه بالتأكيد
سينعكس على مجاالت اخرى سلبا بالطبع.
اك ��رر اع�ج��اب��ي وت �ق��دي��ري مل��ؤس�س��ة ال�ح��رس
الوطني التي اقتلعت هذا التوجه منذ سنوات
ط��وي �ل��ة ح�ي�ن مل��س ق��ائ��ده��ا وامل� �س ��ؤول عنها
خطورة النعرات الطائفية فألغى اسم القبيلة
م��ن اس��م املنتسبني كلهم للحرس الوطني..
ف�ت�ق��رأ اس �م��ه امل�ع�ل��ق ع�ل��ى ص ��دره ث�لاث�ي��ا او
رباعيا دون اسم القبيلة ..وهذا ما كنا عليه
ف��ي ك��ل ت��اري��خ ال�ك��وي��ت قبل ان ن�ص��اب بهذا
امل ��رض ال ��ذي ل��م ي�ن�ت��ج ع�ن��ه س ��وى التعصب
واملحاباة والفزعات والتشرذم واالنقسامات.
ان��ا هنا اخ��ص القبلية والطائفية والحزبية
وح�ت��ى ال�ع��ائ�ل�ي��ة ..الن�ه��ا كلها اس �ل��وب واح��د
لالنقضاض على القانون والعدل واملساواة
وتجاوز اآلخرين لهذه الحجة.
اصحوا..اصحوا.
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