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ترفض (حتى اآلن) إلغاء قانون االستبدال

الحكومة تقاوم العبث ..في«التأمينات»
¶ الكندري :إقرار خفض االستقطاع من راتب المتقاعد المقترض من المؤسسة ¶ الهاشم« :األمثال» مقترح ترقيعي فيه سلبيات عدة ..و«ال ِّ
توهقون المتقاعدين»!
حمد الخلف
تبدد ،أمس ،التوافق املبدئي ،الذي أشاعه بعض النواب ،بني الحكومة
واللجنة املالية البرملانية على إلغاء نظام االستبدال (قروض املتقاعدين
من التأمينات) ،وانتهى اجتماع اللجنة ،ال��ذي حضره وزي��ر املالية د.
نايف الحجرف ،على «ال توافق» ،إذ شهد تمسكًا حكوميًا بالرأي الفني
لحماية م��ؤس��س��ة ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،م��ق��اب��ل ت��ذب��ذب ف��ي امل��وق��ف
ال��ن��ي��اب��ي ،األم���ر ال���ذي أرج���أ حسم التصويت على ال��ق��ان��ون م��ج��ددًا إلى
األحد املقبل.
وأملحت مصادر مطلعة إل��ى أن أغلبية اللجنة قد تتخلى عن موقفها
ال��رام��ي إل��ى إل��غ��اء ق��ان��ون االس��ت��ب��دال وإق���رار نظام األم��ث��ال (ق���روض بال
فوائد) ،إذا تمسكت الحكومة بموقفها الرافض إللغاء القانون ،على أن
تبحث عن مخارج جديدة للمعالجة.
وذك��رت املصادر أن ضغوطًا كبيرة شهدها اجتماع أمس على الوزير
الحجرف ،مشيرة إلى أن تصاعد الضغوط النيابية خالل الفترة املقبلة
يضع الحكومة أم��ام اختبار وق��ف مسلسل التنازالت ال��ذي ب��دأ بإقرار
قانون التقاعد املبكر ،والقرض الحسن.
وأع��ل��ن م��ق��رر اللجنة فيصل ال��ك��ن��دري ع��ن إق���رار تخفيض االستقطاع
ً
مقابل «القرض الحسن» إلى  %10من الراتب بدال من .%25
م��ن جهتها ،قالت عضوة اللجنة املالية صفاء الهاشم «إن الحكومة
م��ا زال��ت م��ؤي��دة لنظام االس��ت��ب��دال وليست لديها مشكلة ف��ي��ه» ،معلنة
عن اعتزامها تقديم مقترح يحدد الفائدة على قروض املتقاعدين بني
%٣و %5فقط .وأضافت الهاشم «أؤكد رفضي للحلول الترقيعية ،وقلت
ال توهقون املتقاعدين ،وال يجوز تقدمون اقتراحات بهذه الطريقة من
أجل التكسب االنتخابي».
وجددت الهاشم رفضها نظام «األمثال» ألن فيه كثيرًا من السلبيات.
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في العدد

البنك المركزي
يطلب من المصارف
التنبؤ وصياغة
المستقبل 14
اقتصاد

العالقون في قبرص ..الفرج اليوم
حمد السالمة
ك��ش��ف��ت م��ص��ادر مطلعة أن���ه س��ي��ج��ري م��ن��ح امل��واط��ن�ين
العالقني في قبرص جوازات سفرهم اليوم ،بعد انتهاء
محاكمتهم .وقالت املصادر لـ سبقلا إن ملف القضية

ش��ب��ه أغ���ل���ق ،وس���ي���ع���ودون إل����ى ال���ب�ل�اد ف����ور تسليمهم
ج���وازات���ه���م م���ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات ال��ق��ب��رص��ي��ة ،وإن ه��ن��اك
تنسيقًا لتسهيل إج��راءات عودتهم ،وستعمل السفارة
الكويتية في قبرص على توفير تذاكر سفر لهم فور
رفع منع السفر عنهم.

فتوى :تحريم سالم الطالبة وكالمها مع أساتذتها!
أثار مقطع مصور نشرته إحدى القوائم الطالبية في كلية
ال�ش��ري�ع��ة وال ��دراس ��ات االس�لام �ي��ة ،يتضمن ف �ت��وى تتعلق
ً
ب�س�لام ال�ط��ال�ب��ات ع�ل��ى أس��ات��ذت�ه��ن ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،ج ��دال بني
طالبات الكلية ،فقد نّبي املقطع أن املرأة الشابة التي يخشى
ً
من صوتها ومن فتنتها يجب أال تبتدئ بالسالم هي اوال!
ووف� ��ق امل�ق�ط��ع ف��إن��ه ف��ي ح ��ال أل �ق��ى االس �ت ��اذ ال �س�ل�ام على
الطالبة ،ينبغي أن تومئ برأسها ردا للسالم ،مع استنكار
واضح لحديثها مع أساتذتها ،فضال عن استنكار الضحك
واألص � ��وات امل��رت�ف�ع��ة ل�ل�ف�ت�ي��ات ف��ي وج ��ود األس ��ات ��ذة داخ��ل
القاعات الدراسية ،ناصحًا بالبعد عن مخاطبة الرجال قدر
االمكان.

وب�ي�ن�م��ا أي� ��دت ب �ع��ض ال �ط��ال �ب��ات م �ح �ت��وى امل �ق �ط��ع ،رف�ض��ت
أخ��ري��ات ن�ش��ر ه��ذه ال �ف �ت��اوى ،معتبرة أن ف��ي األم ��ر م�غ��االة
وتشكيكا بأخالقهن.
ورأت طالبات أن احترام األستاذ الجامعي يستوجب تحيته،
كما أن كثيرا من أساتذة الكلية ذكور وال مفر من التواصل
معهم ،بينما رفضت عضوات القائمة اتهامهن بالرغبة في
توسيع دائرة التحريم أو تشكيكهن بزميالتهن ،موضحات
أن الفتوى معروفة وغير مستحدثة.
وأك ��دت ال �ع �ض��وات حقهن ف��ي ن�ش��ر ال �ف �ت��اوى ،م��ؤك��دات أن
التواصل مع األساتذة يجب أن يكون في إط��ار الضرورات
فقط ،وه��ي عند تلقي العلم داخ��ل امل�ح��اض��رات ،فيما ردت
أخ��ري��ات ب��أن م��ا تدعو إليه القائمة غير منطقي وال يقبله
العقل.

العدساني يطلب
تحقيقاً في
صفقة عقارات
«الصالحية» 09

انتبهوا أيها
السادة ..الكويت
على مفترق
طرق !
17

يسرا الخشاب

«النايفان»  ..الحجرف والمرداس وما بينهما «التأمينات» | تصوير حسني هالل

«زين السعودية»:
أكبر شبكة 5G
في
المنطقة 16
اقتصاد

«مركز جابر»:
موسمنا الثالث
 ..جرأة
وابتكار
13
حوار

مجلس أمة

اقتصاد

 02إعالن

اإلثنين  8صفر  1441هـ •  7أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16608

الكويت 03

اإلثنين  8صفر  1441هـ •  7أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16608

نائب األمير مستقبالً الغانم

 ..والجراح

 ..والخالد

الفاضل قدّ م له  3قياديين في «النفط» و«الكهرباء»

نائب األمير استقبل
الغانم والمبارك ووزراء
استقبل سمو نائب األمير ولي العهد
الشيخ نواف األحمد في قصر السيف
أ م� ��س ،ر ئ �ي ��س م �ج �ل��س األ م� ��ة م� ��رزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
ا ل�ش�ي��خ ج��ا ب��ر ا مل �ب��ارك ،و ن��ا ئ��ب ر ئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س ا ل� � � � ��وزراء وز ي � � ��ر ا ل� �خ ��ار ج� �ي ��ة
الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
م� �ج� �ل ��س ا ل � � � � � ��وزراء وز ي� � � ��ر ا ل ��دا خ� �ل� �ي ��ة
ا ل�ش�ي��خ خ��ا ل��د ا ل �ج��راح ،و ن��ا ئ��ب رئيس

مجلس ا ل��وزراء وز ي��ر ا ل��دو ل��ة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح ،ووزير
النفط وز ي��ر الكهرباء وا مل��اء د .خالد
ا ل �ف��ا ض��ل ،ا ل ��ذي ق ��دم ل �س �م��وه ك�ل�ا م��ن:
ا ل ��و ك� �ي ��ل ا مل� �س ��ا ع ��د ل� �ل� �ش ��ؤون ا ل �ف �ن �ي��ة
ب��وزارة النفط املهندس خالد الديني،
وا ل ��و ك� �ي ��ل ا مل �س��ا ع��د ل� �ش ��ؤون ش �ب �ك��ات
ا ل � �ت� ��وز ي� ��ع ب � � � ��وزارة ا ل� �ك� �ه ��ر ب ��اء وا مل � ��اء
ا مل �ه �ن��دس م�ط�ل��ق ا ل �ع �ت �ي �ب��ي ،وا ل��و ك �ي��ل

ا مل�س��ا ع��د للتخطيط وا ل�ت��در ي��ب ونظم
ا مل �ع �ل��و م��ات ب� � ��وزارة ا ل �ك �ه��ر ب��اء وا مل ��اء
ا ح�م��د ا ل��ر ش �ي��دي ب�م�ن��ا س�ب��ة تعيينهم
في مناصبهم الجديدة.
ب � � � � � ��دوره ،ا س � �ت � �ق � �ب� ��ل ر ئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك في
ق�ص��ر ا ل�س�ي��ف أ م ��س ،ا ل��وز ي��ر ا ل�ف��ا ض��ل
ا ل��ذي ق��دم ل��ه ا ل��و ك�لاء ا ل�ث�لا ث��ة ا ل�ج��دد.
(كونا)

المبارك متوسطاً الفاضل والوكالء الجدد

السفيرة الفرنسية:

ُّ
لتأخر تنفيذ
«مو مستانسة»
مشروع معالجة النفايات الصلبة
مي السكري
ب �ي �ن �م��ا ش� � ��ددت ال �س �ف �ي��رة ال �ف��رن �س �ي��ة م ��اري
ماسدوبوي على تطور العالقات املستمر بني
بالدها والكويت في شتى املجاالت ،وهو ما
عكسته ال ��زي ��ارات امل�ت�ب��ادل��ة ل�ك�ب��ار م�س��ؤول��ي
البلدين ف��ي ال�ف�ت��رة القليلة امل��اض�ي��ة ،أش��ادت
بالدبلوماسية الكويتية في حلحلة القضايا
الساخنة في املنطقة ،مشيرة إل��ى أنها كانت
عبر ال�ت��اري��خ م�ت��وازن��ة ف��ي عالقاتها م��ع دول
العالم ،وباألخص دول املنطقة واإلقليم.
وقالت ماسدوبوي في مؤتمر صحافي ،أمس،
إن آخر اللقاءات بني مسؤولي البلدين جرى
منتصف الشهر املاضي في نيويورك ،كاشفة
ع��ن أن ال�س�ف��ارة تعمل حاليًا على التحضير
للعديد من الزيارات الرفيعة املستوى الشهر
املقبل.

الجامعات الفرنسية

تأشيرات شنغن

ماري ماسدوبوي

وأش��ادت ماسدوبوي بموافقة وزارة التعليم
ال �ع��ال��ي ع �ل��ى ق��ائ �م��ة ال �ج��ام �ع��ات ال�ف��رن�س�ي��ة
املعتمدة البالغ عددها  108جامعات فرنسية
تتيح للطلبة الكويتيني فرصًا أكبر لدراسة
م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات ب��ال�ل�غ�ت�ين ال�ف��رن�س�ي��ة
واإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،م�ت��وق�ع��ة زي� ��ادة أع� ��داد الطلبة
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،ب�ع��د اع�ت�م��اد
ه��ذا ال �ق��رار .وق��ال��ت «أن��ا مستانسة م��ن وزارة
التعليم العالي».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع ��رب ��ت م ��اس ��دوب ��وي ع ��ن ع��دم
رض��اه��ا ب�ش��أن ع��دم تنفيذ م �ش��روع معالجة
النفايات الصلبة لتحويلها إل��ى طاقة ،الذي
كان من املقرر تنفيذه من قبل إحدى الشركات
الفرنسية بالتعاون مع الكويت ،وقالت« :أنا
م��و مستانسة م��ن ع��دم تنفيد ه��ذا امل�ش��روع،
لألسف ال يوجد أي تطور بشأنه ،فاملوضوع
استمر لفترة طويلة والشركة الفرنسية كانت
تتوقع ال �ق��رار النهائي سريعًا م��ن الحكومة
الكويتية».

الدبلوماسية الكويتية
متوازنة مع دول
العالم والمنطقة
نثمن اعتماد
 108جامعات فرنسية
للطلبة الكويتيين
نرفض امتالك إيران
األسلحة النووية
وتطوير برنامجها

قوة بحرية في الخليج
لردع التهديدات المستقبلية
ّردًا على سؤال حول موقف بالدها من االنضمام للتحالف الدولي لحماية حرية املالحة
في الخليج ومضيق هرمز ،قالت ماسدوبوي« :نحن نلتزم حرية املالحة والتجارة عبر
البحار وه��ذا مبدأ فرنسي وه��و مبدأ تؤمن به جميع دول العالم ومنها الكويت ،مبدية
استياءها م��ن ال �ح��وادث ال�ت��ي ج��رت م��ؤخ��را باملنطقة س��واء لتهديد امل�لاح��ة ف��ي الخليج
ومضيق هرمز واالعتداء على منشأتي نفط أرامكو».
واضافت :ناقشت فرنسا مع جميع اصدقائها وحلفائها كيفية ضمان هذا املبدأ لردع أي
هجمات وح��وادث مستقبلية في جميع دول املنطقة ،واقترحنا مع شركائنا األوروبيني
تأسيس قوة بحرية في الخليج لردع أي تهديدات مستقبلية ،نافية اعتقادها بأن املقترح
األميركي بشأن انشاء تحالف دولي لحرية املالحة سيفي بالغرض النه قد يكون نتيجة
الستراتيجية أميركية للضغط على ايران وبالتالي قد يؤدي هذا التحالف الدولي الى نتائج
عكسية ،وما زلنا مستمرين في مناقشة موضوع ارسال القوة البحرية.
وأشارت إلى تعاون عسكري فرنسي ــــ كويتي في مجاالت التدريبات املشتركة والصيانة،
«ونحن سعداء بهذا التعاون» .وأعربت عن سعادتها
وفق االتفاقيات املبرمة بني البلدين،
ّ
املوقعة على اتفاقية ّ
التغير املناخي لكونهما دولتني
بدخول روسيا والصني ضمن الدول
مهمتني وقدمتا مساهمات عالية ،ونطمح الى أن تكون االتفاقية عاملية.

وع��ن امل�س�ت�ج��دات ف��ي م�ل��ف إع �ف��اء الكويتيني
م��ن ت��أش�ي��رة ش�ن�غ��ن ،ق��ال��ت م��اس��دوب��وي إننا
ن�ع�م��ل ض�م��ن م�ج�م��وع��ة ك�ب�ي��رة م��ن ش��رك��ائ�ن��ا
ف��ي مجموعة الشنغن إلع�ف��اء الكويتيني من
التأشيرة ،لكن هذه القضية لم تكن حاليًا على
األجندة في بروكسل نظرًا لقرب االنتخابات
امل �ف��وض�ي��ة وال �ب��رمل��ان األوروب � � ��ي ،وأع �ت �ق��د أن
ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة س�ت�ك��ون حينها ع�ل��ى األج�ن��دة
ف��ي أس ��رع وق ��ت ،ك�م��ا أع�ت�ق��د أن دول الشنغن
ستتبنى هذه القضية.
وحول عدد التأشيرات التي يجري إصدارها
س� �ن ��وي ��ا ،ت ��وق� �ع ��ت م� ��اس� ��دوب� ��وي أن ي��رت �ف��ع
م �ت��وس��ط ع � ��دد ال� �ت ��أش� �ي ��رات ال� �ت ��ي ت�م�ن�ح�ه��ا
السفارة سنويا قبل نهاية ه��ذا ال�ع��ام ،وذل��ك
ن �ظ��را ل��وج��ود ف�ع��ال�ي��ات ث�ق��اف�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
ساهمت في زيادة عدد السائحني الكويتيني
وغيرهم من مختلف دول العالم.
وأعلنت أن السفارة تصدر ما يعادل  55ألف
ت��أش�ي��رة س�ن��وي��ًا ،ول�ك��ن ه��ذا ال �ع��دد ال يعكس
ال �ع��دد ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�س�ي��اح ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن
ي��زورون فرنسا ،ألن السفارة تمنح تأشيرات
ذات م��دة طويلة ،وتسمح لهم ب��زي��ارة البالد
اكثر من مرة.

دور الكويت
وح��ول رؤيتها ل��دور الكويت خ�لال عضويتها
ّ
ف��ي مجلس األم��ن ،ق��ال��ت م��اس��دوب��وي :لقد كنا
سعداء جدا بالتعاون مع الكويت عن قرب من
خ�ل�ال م�ق�ع��ده��ا غ�ي��ر ال��دائ��م ف��ي م�ج�ل��س األم��ن،
م�ش�ي��دة ب��ال��دور ال�ب�ن��اء ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه البعثة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي م�ج�ل��س األم ��ن ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث ت��رأس��ت
الكويت مجلس األم��ن مرتني ،وك��ان برنامجها
حافال على ال��دوام .واضافت :سنفتقد الكويت
ك�ث�ي��را ك�ش��ري��ك ف��ي م�ج�ل��س األم ��ن ب�ع��د ان�ت�ه��اء
عضويتها.
واردف ��ت ب��ال�ق��ول :ك�م��ا ان ال�ك��وي��ت م��ن موقعها
في مجلس األم��ن اول��ت ه��ذه القضايا اهتماما
ك �ب �ي��را م �ث��ل ب�ق�ي��ة ال� � ��دول ،ون �ح��ن ن �ت �ش��ارك مع
الكويت أهدافها في أن يعم االستقرار والسالم
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث ان امل �ب��دأ ال�ف��رن�س��ي واض��ح
برفض امتالك ايران لالسلحة النووية وتطوير
برنامجها ال �ن��ووي ،وه��ذا م��ا دع��ا فرنسا إلى
توقيع االتفاقية النووية ضمن مجموعة ،5+1
وع �ل��ى اي� ��ران االل �ت ��زام ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ال��دول�ي��ة
حول هذه االتفاقية وتدخالتها في دول املنطقة.
وح��ول امل�ق�ت��رح األوروب ��ي باستضافة الكويت
م�ح��ادث��ات ب�ين ال�ج��ان�ب�ين االم�ي��رك��ي واالي��ران��ي
وبعض ال��دول في املنطقة إلنهاء حالة التوتر،
ق��ال��ت ان ال�ع�م��ل م��ا زال مستمرا ف��ي ط��رح ه��ذا
امل �ق �ت ��رح ،وم� ��ا زل �ن��ا ف ��ي ان �ت �ظ��ار ردود ال� ��دول
املعنية.
وع ��ن رؤي� ��ة ب�ل�اده��ا ل�ل�ت�ص��ري�ح��ات ال�س�ع��ودي��ة
وال�ي�م�ن�ي��ة واالي��ران �ي��ة م��ؤخ��را ال��داع�ي��ة لتهدئة
األوض� � ��اع ب��امل�ن�ط�ق��ة ،ق��ال��ت ان ب�ل�اده��ا رح�ب��ت
ب�ج�م�ي��ع ه ��ذه ال ��دع ��وات ال��داع �ي��ة ال ��ى اس�ت�ق��رار
املنطقة وتراقب كيفية تنفيذ هذه التصريحات
على ارض الواقع.

ندوة «اآلمال والتحديات»:

الكويت رائدة في تكريس
احترام القانون اإلنساني
الساير :اتفاقيات جنيف نقطة تحوُّ ل

تعاون بحري
وزراعي
ق � ��ال س �ف �ي��ر ال �ك ��وي ��ت ل � ��دى ف��رن �س��ا
س��ام��ي ال �س �ل �ي �م��ان ،أم� ��س :ان ب�ل�اده
ت �ح��رص ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون م��ع
فرنسا في املجالني الزراعي والبحري
واالستفادة من خبراتها العريقة.
واض ��اف السليمان ف��ي تصريح انه
اطلع خ�لال زي��ارت��ه ملدينة شيربورغ
في اقليم املانش شمال غربي فرنسا
على أحدث ما توصلت اليه الصناعة
ال �ث �ق �ي �ل��ة ال� �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز ب �ه ��ا امل��دي �ن��ة
والتجارب الفنية واستخدام التقنية
الحديثة في مجال الزراعة واملنتجات
الغذائية.
وت��اب��ع ان��ه اط �ل��ع ك��ذل��ك ع�ل��ى ال�ق��اع��دة
البحرية للمدينة وتفقد التجهيزات
الفرنسية املتقدمة في انتاج الزوارق
والسفن واملعدات البحرية.
واع��رب السليمان خالل لقائه بنائب
األدميرال البحري ليقراند عن اعتزاز
ال�ك��وي��ت باملستوى امل�ت�ق��دم للتعاون
العسكري بني البلدين ،ال سيما في
املجال البحري.
واك ��د ان زي ��ارت ��ه ل�ل�م��دي�ن��ة ت��أت��ي في
إط��ار سلسلة اللقاءات التي تجريها
السفارة مع املدن الفرنسية بما يحقق
توسيع قاعدة العالقات الكويتية مع
جميع املكونات الفرنسية( .كونا)

تعاون متعدد
أش��ارت ماسدوبوي إلى أن اجندتها
حافلة بالعديد من أوجه التعاون في
م �ج��االت ال�ص�ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وال�ب�ي�ئ��ة
وقطاع االعمال والقانون والقضاء.

تأشيرة اإلناث
ف� ��ي م� �ع ��رض رده � � ��ا ح � ��ول ش� ��روط
م��واص �ف��ات ص� ��ورة امل �ت �ق��دم��ة لطلب
ال�ت��أش�ي��رة ال��دراس�ي��ة «ط��وي�ل��ة االم��د»،
ق��ال��ت م��اس��دوب��وي «وف��ق التعليمات
ال�ف��رن�س�ي��ة امل�ع�م��ول ب �ه��ا ،ي�ج��ب على
طالبي التأشيرات ذات األم��د الطويل
ت��وف�ي��ر ص ��ورة شخصية مكشوفة
ال ��رأس» إال إذا ذك ��روا أس�ب��اب��ًا دينية
أو صحية تمنعهم من ذل��ك ،وفي أي
ح� ��ال ،ي �ج��ب أن ي�ظ�ه��ر ف��ي ال �ص��ورة
ال �ش �خ �ص �ي��ة أس� �ف ��ل ال� ��ذق� ��ن وأع �ل��ى
الجبني ومحيط الوجه.
وأض ��اف ��ت :م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،عند
ال ��وص ��ول إل� ��ى ف��رن �س��ا ،س�ي�ت��وج��ب
ع�ل��ى ح��ام��ل ال�ت��أش�ي��رة ت�ق��دي��م ص��ور
ش�خ�ص�ي��ة م�ك�ش��وف��ة ال� ��رأس عندما
ي �ت �ق��دم ب �ط �ل��ب ب �ط��اق��ة اإلق ��ام ��ة ل��دى
السلطات املختصة في الدولة.
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حمد السالمة
ات� � �ف � ��ق امل � � �ش � � ��ارك � � ��ون ف � � ��ي ن � � � � ��دوة «اآلم � � � � ��ال
وال �ت �ح��دي��ات» ع�ل��ى ان ال�ك��وي��ت ت�ل�ع��ب دورا
محوريا ورائ��دا في املنطقة وعلى مستوى
العالم ب��اح�ت��رام ال�ق��ان��ون ال��دول��ي االنساني
وات�ف��اق�ي��ات جنيف االرب ��ع وب��روت��وك��والت�ه��ا
االضافية والحرص على نشرها.
وق��ال امل�ش��ارك��ون ف��ي ال�ن��دوة املشتركة التي
نظمها كل من املعهد الدبلوماسي ومكتب
ال �ل �ج �ن ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ل �ص �ل �ي��ب االح � �م� ��ر ف��ي
الكويت ،أمس ،بعنوان «اآلمال والتحديات»
ب�م�ن��اس�ب��ة م� ��رور  70ع��ام��ا ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ات
ّ
جنيف االرب ��ع :ان االت�ف��اق�ي��ات شكلت نقطة
ّ
تحول في القانون الدولي االنساني.
وق� � ��ال م �س��اع��د وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ل �ش��ؤون
املنظمات ال��دول�ي��ة ن��اص��ر ال�ه�ين ان الكويت
ل��م ول��ن تألو جهدا ف��ي سعيها لتحقيق ما
ت�ص�ب��و ال �ي��ه م��ن أه � ��داف رام �ي��ة ت��دف��ع نحو
ت �ع��زي��ز اح� �ت ��رام ال �ق ��ان ��ون ال ��دول ��ي وج�م�ي��ع
االتفاقيات ذات الصلة بالشأن اإلنساني.
وأكد الهني ان الكويت بادرت خالل رئاستها
ملجلس األم��ن يونيو املاضي بالتعاون مع
اللجنة الدولية للصليب االحمر باستصدار
ق� ��رار م�ج�ل��س األم� ��ن ال ��دول ��ي ( )2474ال��ذي
اعتمد باإلجماع حول األشخاص املفقودين
ف��ي ال �ن��زاع��ات امل�س�ل�ح��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى ان ه��ذا
القرار يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية
امل��دن�ي�ين ف��ي ال �ن��زاع��ات امل�س�ل�ح��ة ،مل��ا ل��ه من

أه �م �ي��ة إن �س��ائ �ي��ة خ ��اص ��ة ت�ل�ام ��س م�ش��اع��ر
الشعب الكويتي.

دور محوري
من جانبه ،قال رئيس جمعية الهالل االحمر
د.ه �ل ��ال ال� �س ��اي ��ر :ان ال �ك ��وي��ت ت �ل �ع��ب دورا
محوريا ورائ��دا في املنطقة وعلى مستوى
العالم ب��اح�ت��رام ال�ق��ان��ون ال��دول��ي االنساني
وات�ف��اق�ي��ات جنيف االرب ��ع وب��روت��وك��والت�ه��ا
االضافية والحرص على نشرها.
واوض � ��ح ال �س��اي��ر ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ان ات �ف��اق �ي��ات
ج �ن �ي��ف ش �ك �ل��ت ن �ق �ط��ة ت �ح��ول ف ��ي ال �ق��ان��ون
ال� ��دول� ��ي االن � �س ��ان ��ي ،خ ��اص ��ة ان� �ه ��ا ش�ك�ل��ت
ث ��ورة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ب�ع��د ال �ح��رب العاملية
الثانية وما خلفته من ويالت وضحايا من
البشرية ،م��ا يدعونا ال��ى االل �ت��زام بتطبيق
اتفاقيات جنيف ،ملا شهدته االتفاقيات من
انتهاك في كثير من الدول مؤخرا.
وأش��ار ال��ى ان التحدي املشترك يتمثل في
إيجاد ط��رق كفيلة لضمان احترام القانون
ال � ��دول � ��ي اإلن � �س ��ان ��ي ال � � ��ذي ي �م �ث��ل ض �م��ان��ه
اس��اس�ي��ة ف��ي حماية امل��دن�ي�ين ومساعدتهم
على تخطي الصعوبات.
ب��دوره ،ق��ال رئيس البعثة االقليمية للجنة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ص�ل�ي��ب االح �م��ر ع �م��ر ع � ��ودة :ان
ات �ف��اق �ي��ات ج�ن�ي��ف ارس ��ت االل� �ت ��زام بحماية
االنسان بغض النظر عن عرقه او دينه ،وأن
يعامل معاملة انسانية حتى في النزاعات
املسلحة.

سفارتنا في لندن للمواطنين:

َّ
تجنبوا أماكن التظاهرات
دعت سفارة الكويت لدى اململكة املتحدة،
أم� ��س ،م��واط �ن �ي �ه��ا ف ��ي ل �ن��دن إل ��ى ت��وخ��ي
الحذر واالبتعاد عن أماكن االحتجاجات
وال� �ت� �ظ ��اه ��رات ال �ت ��ي س�ت�ن�ظ�م�ه��ا م�ن�ظ�م��ة
بيئية ملكافحة التغيير املناخي اليوم.
وش� ��ددت ال �س �ف��ارة ف��ي ب �ي��ان ع�ل��ى أهمية
ال � �ت� ��زام امل ��واط� �ن�ي�ن ب �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ش��رط��ة
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة واالب �ت �ع ��اد ع ��ن أم ��اك ��ن ه��ذه
التجمعات التي ستكون وسط العاصمة

ل� �ن ��دن وت �س �ت �م��ر م� ��ن ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ًا
وحتى السادسة مساء.
وط��ال �ب��ت ال �س �ف��ارة ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن في
حال تعرضهم إلى طارئ باالتصال فورًا
ب��ال �س �ف��ارة ع �ل��ى ال ��رق ��م ،02075903400
مشيرة إلى أن موظفي الشؤون القنصلية
ي�ع�م�ل��ون ع�ل��ى م ��دار  24س��اع��ة وع�ل��ى أت��م
االس �ت �ع��داد ل�ت�ق��دي��م ك��ل ال��دع��م وال��رع��اي��ة
للمواطنني في كل األوقات( .كونا)

 04الكويت
«بطالن فوائد التأمينات»

إلى  3نوفمبر
المحرر القضائي

أج �ل��ت م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف أم ��س ال �ط �ع��ن امل �ق ��دم م ��ن م��ؤس�س��ة
التأمينات االجتماعية على حكم اول درج��ة القاضي ببطالن
الفوائد التي تتحصل عليها املؤسسة من املتقاعدين إلى جلسة
 3نوفمبر .وحضرت املحامية منال العبدان عن الطعن ،حيث
ترافعت شفاهة وقدمت مذكرة دف��اع ،كما طلبت اج�لا لالطالع
على ما قدمه دفاع التأمينات من صور الحكام قضائية سابقة.
وقالت العبدان ان التأمينات عجزت عن إثبات حقها في تقاضي
الفوائد ،مؤكدة ان ذلك بسبب عدم وجود نص قانوني يجيز لها
الحصول على الفوائد.
وك ��ان ��ت م�ح�ك�م��ة اول درج � ��ة ق ��د ق �ض��ت ب� �ب ��راءة ذم ��ة «امل ��دع ��ي»
وه��و م��واط��ن متقاعد م��ن مبلغ االس�ت�ب��دال املتحصل عليه من
التأمينات .

ضبط مصري مخالف منذ  7سنوات
راشد الشراكي
أوقف رجال إدارة البحث والتحري في حولى مقيمًا مصريًا بتهمة
النصب واالحتيال على املواطنني وال��واف��دي��ن ،وتبني أن��ه مخالف
إقامة منذ  7سنوات ،ومسجل بحقه بالغ ترك عمل.
وأوضح مصدر أمني أن عدة بالغات وردت إلى رجال املباحث عن
النشاط اإلج��رام��ي للمتهم ال��ذي احترف النصب في عمليات بيع
وأن�ش�ط��ة م��ال�ي��ة ،وأن��ه ي�ح��رص على ان�ت�ق��اء زب��ائ�ن��ه وح��ري��ص جدًا
في تعامالته حتى ال ينكشف أم��ره ،مشيرًا إل��ى أن رج��ال املباحث
وبعد مراقبة دامت أكثر من أسبوعني حددوا تحركاته ،وكمنوا له،
ّ
وتمكنوا من ضبطه ،وأحيل إلى جهة االختصاص.
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القضاء واألمن

قاضي «ضيافة الداخلية» لوسائل اإلعالم:

ً
قانونا
نقل وقائع غير صحيحة ُمجرَّم
مبارك حبيب

نستخدم النظام القديم قبلها.

أج �ل��ت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات أم ��س ق�ض�ي��ة ضيافة
الداخلية إلى  3نوفمبر املقبل الستدعاء ضابط
الواقعة.
وخ �ل ��ال ج �ل �س��ة م ��اراث ��ون� �ي ��ة ج� ��دي� ��دة ش �ه��دت �ه��ا
املحكمة ،حذرت هيئة املحكمة من نشر وقائع لم
تحدث في الجلسة.
وق ��ال ال�ق��اض��ي ق�ب��ل ب��دء الجلسة م��وج�ه��ًا كالمه
إلى وسائل اإلعالم املوجودة في القاعة :إن القلم
مسؤولية ويجب عدم نقل اي شيء لم يحدث في
ال�ج�ل�س��ة او اض��اف��ة اي ش��يء غ�ي��ر ص�ح�ي��ح على
لسان هيئة املحكمة أو الدفاع.
وأش ��ار ال�ق��اض��ي ال��ى ان كتابة م��ا ه��و مغاير قد
ُيفسر بأن له غرضًا في محاولة تغيير الحقائق،
م��وض �ح��ًا ان ه ��ذا األم� ��ر ي�ع�ت�ب��ر ج��ري �م��ة ُي�ع��اق��ب
عليها القانون.
وبعد ذلك ،بدأت جلسة املحاكمة بعد التأكد من
ح�ض��ور جميع املتهمني ،وج��رى س��ؤال الشاهد
وهو كبير املحاسبني في وزارة الداخلية ،وكان
التالي:

ال��دف��اع :ك��ون��ك كبير اختصاصيني ه��ل شاركت
ف��ي أع�م��ال ل�ج��ان إع ��داد م�ش��روع امل�ي��زان�ي��ة ولجنة
األمانات والحساب الختامي وما اختصاص تلك
اللجان؟

الشاهد :ان��ا لست عضوا ب��أي لجنة ،لكن حسب

القلم مسؤولية ..وال تتقوَّ لوا
على «الجنايات» أو الدفاع

ال ��دف ��اع :ه��ل تستطيع ال � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة ص��رف
القوائم املالية بحالة البند يسمح أو ال يسمح وما
آلية مراجعتها والتدقيق عليها؟

ال �ش��اه��د :ج�ه��ة رب��ط ول�ي�س��ت ج�ه��ة ص��رف وبعد
اإلج ��راءات وبعد حصول توريد وسند الصرف
ت �ح��ول ال ��ى إدارة ال �ت��دق �ي��ق وب �ع��ده��ا ال ��ى إدارة
الحسابات لربط املبلغ.

كبير محاسبي «الداخلية»:
ُ
لست عضواً بأي لجنة ..وصرف
األموال ليس من اختصاصي

الدفاع :هل اإلجراءات التي ذكرتها تحت بند يسمح
أو ال يسمح؟

مراجعة التوقيع

طبيعة عملي ق�م��ت ب��أع�م��ال ال�ح�س��اب الختامي
وم� �ش ��روع امل �ي��زان �ي��ة ،وأم� ��ا ل�ج�ن��ة األم ��ان ��ات لها
أعضاء مختصون فيها.

ال ��دف ��اع :ه��ل ش��ارك��ت ف��ي ل�ج�ن��ة األم ��ان ��ات ول�ج��ان
اخرى بصفتك الوظيفية؟
الشاهد :ال.

الدفاع :من واقع اختصاصك هل تنفيذ االعتمادات
باستخدام النظام اآللي  ifsأو الحالي اوريكا؟

ال� �ش ��اه ��د :ن� �ظ ��ام اوري � �ك� ��ا ب � ��دأ م �ن��ذ  2016وك �ن��ا

«غير طبيعي» اصطدم بـ 14مركبة
محمد إبراهيم

الشاهد :كل موظف له «يوزر نيم» ومن خالله يتم
تحديد الشخص للنظام.

القضية إلى  3نوفمبر
الستدعاء ضابط الواقعة

العثور على أسلحة وذخائر مدفونة في المسايل

استنفرت األجهزة األمنية في محافظة الفروانية،
أول من أمس ،اثر ورود بالغ عن وافد آسيوي يقود
مركبة وهو بحال غير طبيعية واصطدم باملركبات
املتوقفة تحت املنازل في منطقة خيطان.
وق��ال مصدر أمني انه وف��ور تلقي البالغ توجهت
دوريات أمن الفروانية الى املوقع ،وجرت السيطرة
ع�ل��ى ال��واف��د اآلس �ي ��وي ،وت �ب�ين أن ��ه ف��ي ح ��ال سكر
شديدة ،واصطدم بـ 14مركبة متوقفة ،وكاد يدخل
اح��دى البنايات بمركبته الرباعية ال��دف��ع ،وأحيل
إل��ى مخفر خيطان ،وسجلت بحقه قضية حملت
مسمى قيادة مركبة بحال غير طبيعية ،واصطدام
بعدد من املركبات.

الدفاع :هل يتم تحديث اسم مستخدم النظام ألي
عملية إلدخال البيانات أو االعتماد أو الحذف؟

من جانب آخ��ر ،عثر أح��د املقاولني على  3أسلحة
م �ت �ن��وع��ة وك �م �ي��ة م ��ن ال��ذخ��ائ��ر م��دف��ون��ة ف ��ي أح��د
امل�ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة ال�ت��ى ي�ش��رف عليها بمنطقة
امل� �س ��اي ��ل ،وج� � ��رى ت �ح ��ري ��ز ال ��ذخ ��ائ ��ر واألس �ل �ح ��ة
وإح��ال�ت�ه��ا إل ��ى األدل� ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة مل�ع��رف��ة إن كانت
حديثة أو من مخلفات الغزو.
وقال مصدر أمني :إن غرفة عمليات وزارة الداخلية
ت�ل�ق��ت ب�لاغ��ًا م��ن م �ق��اول أف ��اد خ�لال��ه ب��أن��ه وأث �ن��اء
إش��راف��ه ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال�ح�ف��ر ف��ي أح ��د امل �ش��اري��ع،
فوجئ بوجود أسلحة وذخ��ائ��ر ،وبمجرد وصول
رجال األمن جرى انتداب الجهات املختصة إلخراج
األسلحة والذخائر املدفونة ،وبمعاينتها اتضح
أن �ه��ا ع �ب��ارة ع��ن رش��اش�ي�ن م��ن ن ��وع كالشينكوف
ومسدس واحد وكمية من الذخائر.

ال�ش��اه��د :اإلج� ��راءات ال�ت��ي ذك��رت�ه��ا للبند يسمح
وفي حالة البند ال يسمح يكون الرد بأن البند ال
يسمح ونخاطب فيها املدير العام.

ال��دف��اع :هل هناك من يراجع على توقيعك؟ وهل
هناك إجراءات الحقه بعد قيامك بالتوقيع؟

ال �ش��اه��د :ل��دي �ن��ا  9ب��رام��ج وك ��ل م��وظ��ف «م��اس��ك
برنامج» وبعد قيامي بالتوقيع «ون�ح��ن اربعة
مراجعني» ،وبعد قيام اثنني منا بالتوقيع على
املعاملة تحال إلى سجل االرتباط العام.

الدفاع :هل يعني توقيعك إقرار صرف؟

الشاهد :ال ،حيث تأتي بعدنا إدارة التدقيق.

ال � ��دف � ��اع :ب ��اس �ت �م ��ارة ال� �ص ��رف ه� �ن ��اك ع � ��دد م��ن
التوقيعات ،الحسابات و«امل��ال��ي» وه��ل توقيعهم
بعدك «وال» اثناء الصرف؟

الشاهد :هذه «األسئلة» ليست من اختصاصي،
وليس اختصاصي الصرف ،وأنا توقيعي يكون
العتماد صحة الربط فقط ،أما توقيع اآلخرين
«مش» اختصاصي.

مبالغ االعتماد
ال ��دف ��اع :ه��ل ت�س�ت�ط�ي��ع ت �ح��دي��د م �ب��ال��غ االع �ت �م��اد
الخاصة؟

الشاهد 14 :مليون دينار و 20مليونا.
ال ��دف ��اع :م��ا ع ��دد امل �ن��اق�لات امل��ال�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ه��ذا
البند؟
الشاهد :ال أتذكر التاريخ ولكن حدثت مناقالت
تحت هذا البند بمبلغ  5ماليني دينار.

الدفاع :كيف جرت املوافقة على صرف تلك املبالغ
بعدم وجود اعتماد مالي؟

الشاهد :يجب وج��ود اعتماد مالي واملناقالت
تتم خالل فترة من السنة.

ال ��دف ��اع :إج� � ��راءات ال �ص��رف ه��ل ت �ك��ون ب�م��وج��ب
استمارة صرف أو ربط مالي؟

الشاهد :إج ��راءات ال�ص��رف تأتي بكتاب خاص
ب��امل�ص��روف��ات الخاصة م��ن ال��وزي��ر ون�ح��ن نقوم
بإجراءات الربط املالي.

حريق يلتهم مستودعين
أحمد العنزي
تمكن رج��ال اإلطفاء من إخماد حريق
ض�خ��م ال�ت�ه��م م�س�ت��ودع�ين ف��ي منطقة
الصليبية الصناعية أمس.
وك��ان ب�لاغ ق��د ورد ال��ى مركز عمليات
اإلط� � �ف � ��اء ب ��ال� �ح ��ري ��ق ،ف �ت ��م ت �ح ��ري ��ك 3
مراكز إطفاء هى الصليبخات وجليب
ال�ش�ي��وخ واإلس �ن��اد إل��ى امل��وق��ع ،وعند
وص � ��ول اإلط �ف��ائ �ي�ي�ن ت �ب�ين أن ش� ��رارة
ال� � �ن� � �ي � ��ران ن� �ش� �ب ��ت ف� � ��ي م� �س� �ت ��ودع�ي�ن
ي� �ح� �ت ��وي ��ان ع� �ل ��ى أج � �ه� ��زة ك �ه��رب��ائ �ي��ة
وأصباغ وأخشاب ،وتم إخماد الحريق
من دون إصابات ،وجرى فتح تحقيق
النيران مندلعة
ملعرفة مسببات الحادث.
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ندوة «الكويت على طريق الحرير»:

عوائد استثمارية واقتصادية
تنعش المنطقة

الكويت 05

شؤون الديرة

«البترول» ستوفر  530طناً يومياً

«السكنية» تحل أزمة «بيتومين»
شوارع «المطالع»
محمد المصلح

المتحدثتان في الندوة| تصوير أحمد سرور

حسين الفضلي
أك ��دت م�س�ت�ش��ارة لجنة امل ��رأة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة نرجس
الشطي ،وح��رم السفير الصيني ل�ين يينغ ان طريق
ال �ح��ري��ر ف��ي امل��اض��ي س��اه��م ب�ن�ق��ل ال �ت ��راث وال�ث�ق��اف��ة
والتاريخ ،مشيرتني الى أن الكويت محور حيوي في
الطريق القديم بمساهمتها بتعزيز التجارة بني آسيا
واوروبا.
وقالت الشطي ويينغ في ن��دوة «الكويت على طريق
الحرير» ال �ت��ي نظمتها ل�ج�ن��ة امل� ��رأة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
الكويتية ،بالتعاون مع السفارة الصينية ،في بداية
موسمها الثقافي مساء أول من أمس ،لعرض تاريخ
وثقافة وت��راث طريق الحرير باملاضي والحاضر ،إن
العوائد االقتصادية واالستثمارية للطريق ستنعش
املنطقة كاملة.
وأوض �ح ��ت م �س �ت �ش��ارة ل�ج�ن��ة امل� ��رأة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ن��رج��س ال�ش�ط��ي ،أن ال�ل�ج�ن��ة ط��رح��ت ه��ذا امل��وض��وع
ل�ت�ع��زي��ز رؤي ��ة س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ف��ي ج�ع��ل ال�ك��وي��ت
مركزا ماليا وأن تكون هناك مدينة جديدة ،إشارة
إل��ى مدينة الحرير في الكويت ،موضحة أن طريق
ال �ح��ري��ر ل ��م ي �ن �ق��ل ال �ت �ج ��ارة ف �ق��ط ،ب ��ل ن �ق��ل ال �ت��راث
والثقافة والتاريخ.
وأشارت إلى أن «مبادرة الحزام والطريق» هي فرصة
طويلة األجل لتحقيق الرخاء االقتصادي في العالم،
وتتماشى هذه املبادرة مع رؤية أمير البالد لتحويل
الكويت إل��ى مركز تجاري بحلول ع��ام  ،2035وكذلك
إلنشاء مدينة الحرير.
وقالت عندما نتحدث عن مدينة الحرير فإننا نتحدث
ع��ن ع��وائ��د ك�ب�ي��رة ل�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى ال�ش�ع��ب الكويتي
وإن�م��ا على املنطقة بأكملها ،ال سيما أننا سنجلب
االستثمارات إلى الكويت ،وعندما تكون هناك مدينة
ح��دي�ث��ة ب �ه��ذا امل �س �ت��وى ف ��إن ه �ن��اك ن �ظ��رة مستقبلية
رائعة لسمو األمير ونتمنى أن تتحقق وتكون هذه

الشطي :مبادرة الحزام
والطريق تحقق الرخاء
لين يينغ:
الكويت أول دولة عربية
توقع اتفاقيات
المبادرة الصينية
املدينة إعادة ملجد وحضارة تاريخ الكويت.

محور حيوي
م��ن جانبها ،ق��ال��ت ح��رم السفير الصيني ل�ين يينغ،
إن ال�ك��وي��ت ك��ان��ت م �ح��ورا ح�ي��وي��ا ف��ي ط��ري��ق الحرير
ال�ق��دي��م ول�ع�ب��ت دورا م�ه�م��ا ف��ي ت�ع��زي��ز ال �ت �ج��ارة بني
آسيا وأوروب��ا وب�ين الشرق وال�غ��رب ،كما أنها اليوم
تعتبر أول دولة عربية توقع اتفاقيات تعاون متعلقة
باملبادرة مع الصني.
وأض ��اف ��ت ان ��ه أص �ب��ح إدراج «رؤي � ��ة ال �ك��وي��ت »2035
م��ع امل �ب ��ادرة ال�ص�ي�ن�ي��ة ات �ج��اه رئ�ي�س��ي ل�ل�ت�ع��اون بني
الجانبني الصيني والكويتي في العهد الجديد ،حيث
إنها تعتقد من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة
التي تنظمها لجنة املرأة الدبلوماسية الكويتية ،بأن
األص��دق��اء الكويتيني سيقومون بتطوير فهم أفضل
لطريق الحرير والصني ،ما سيؤدي إلى مشاركة أكثر
نشاطا في بناء الحزام والطريق.

«المحاسبة» :الرقابة على البعثات
الدبلوماسية تحفظ الثروات
محمد شمس الدين
قال الوكيل املساعد لقطاع الشؤون اإلداري��ة واملالية
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ف ��ي دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،ع �ص��ام
امل�ط�ي��ري :ان امل�س��ؤول�ي��ة امل�ل�ق��اة ع�ل��ى ع��ات��ق أجهزتنا
في الحفاظ على ثروات دولنا ،والعمل على تنميتها،
تحتم علينا أن نقوم بالدور الرقابي املطلوب بكفاءة
وف �ع��ال �ي��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال األخ ��ذ ب��أس��ال�ي��ب ال��رق��اب��ة
الحديثة ،مثل الرقابة على البعثات الدبلوماسية في
الخارج ،وتوفير أركان القيام بتلك الرقابة املتطورة.
وأكد املطيري ،في افتتاح ورشة عمل ،بعنوان «الرقابة
على البعثات الدبلوماسية في الخارج» ،التي أقيمت
ف��ي دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ص �ب��اح أم ��س ،وت�س�ت�م��ر مل��دة 5
أيام ،استمرار الدور الذي تقوم به أجهزتنا الرقابية
واهتمامها بتطوير وتنمية ق ��درات املنتسبني لها،
بجميع املستويات من خالل هذه البرامج التدريبية
امل�ش�ت��رك��ة ،ال �ت��ي ي �ج��ري ع�ق��ده��ا وف �ق��ًا ل�خ�ط��ة م�ح��ددة
لتلبي االحتياجات.
وأوض ��ح امل�ط�ي��ري أن دي ��وان املحاسبة ح��ري��ص على
توفير كل مقومات إنجاح ال��ورش التدريبية ،وكذلك
ت��وف�ي��ر ك��ل م��ا يسهم ف��ي تحقيق م�ش��ارك��ة ف��اع�ل��ة من

قال مصدر مسؤول في املؤسسة العامة للرعاية السكنية انه
اعتبارا من األسبوع الجاري لن يحدث أي نقص في امدادات
م ��ادة «ال�ب�ي�ت��وم�ين» ال�خ��اص��ة بسفلتة ال �ش ��وارع ،معلنا عن
ارتفاع الحصة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية الى
 530طنا يوميا ملشاريع السكنية.
واكد املصدر لـ سبقلا ان السكنية اجتمعت األسبوع املاضي
مع «البترول» لتوفير مادة البيتومني خاصة بعد انقطاعها
مؤقتا ع��ن مشاريع السكنية ،االم��ر ال��ذي تسبب ف��ي تأخير
سفلتة ال�ش��وارع ف��ي مشروعي مدينة امل�ط�لاع وج�ن��وب عبد
اهلل املبارك ،اللذين يضمان  31الف وحدة سكنية.
وأش ��ار ال��ى ان م�س��ؤول��ي ال�ش��رك��ة ك��ان��وا م��ن أك�ث��ر ال��داع�م�ين
مل�ش��اري��ع ال�س�ك�ن�ي��ة ،ح�ي��ث ب� ��ادروا ل��وض��ع ج ��دول ل�ت��وزي�ع��ات
مادة البيتومني مع السكنية وغيرها من الجهات الحكومية،
موضحا ان ش��ح م��ادة البيتومني س��اه��م بشكل مباشر في
تأخر بعض العقود عن البرنامج الزمني املحدد السيما في
العقد الثاني إلنجاز البنية التحتية لـ  8ض��واح في مدينة
املطالع وكذلك مشروع جنوب عبد اهلل امل�ب��ارك بعد ان كان
متقدما في الجدول الزمني.
وبي��ن امل�ص��در ان ت��وج�ي�ه��ات ق�ي��ادي��ي السكنية ل��م ت�ق��ف عند
ذلك الحد ،بل زادت عدد مصانع االسفلت ألعمال الطرق من
مصنع واحد الى  3مصانع في مدينة املطالع مع توفير عدد
من مقاولي الباطن ،موضحا انه بعد اكتمال مادة البيتومني
واملصانع واالي��دي العاملة ستظهر ب��وادر انجاز الضواحي
السكنية في املطالع وجنوب عبد اهلل املبارك بشكل ملحوظ
خالل الشهرين املقبلني.
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بوشهري تشارك في مؤتمري اإلسكان والطرق
تترأس وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري وفد الكويت لحضور فعاليات املنتدى العربي
الثالث لإلسكان والتنمية في اإلمارات خالل الفترة من  ٦إلى  ٨من الشهر الجاري ،ووفد الكويت املشارك في املؤتمر
الدولي للطرق في دورته السادسة والعشرين.
ويعقد اجتماع الدورة الـ  ٣٦لوزراء اإلسكان والتعمير العرب تحت عنوان «استشراف املستقبل في اإلسكان للتنمية
الحضرية» ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك ،وتعزيز العمل بشأن اإلسكان والتنمية املستدامة.
وفي نفس السياق ،تترأس بوشهري الوفد الكويتي املشارك في املؤتمر الدولي للطرق في دورته السادسة والعشرين،
الذي تنظمه الجمعية العاملية للطرق ،وذلك في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
ويساهم املؤتمر في بناء الشراكات والتعاون وتعزيز قيم التكافل والتميز والتطور املستدام ،كما يساهم هذا املؤتمر في
ً
دعم اتخاذ القرارات ،وتطوير أساليب وآليات العمل ،وتحسني مستويات األداء واإلنجاز الحكومي وصوال إلى الشفافية.

افتتح مكتبة الصباحية بعد ُّ
تأخر  5سنوات

الشعلة« :األوقاف» تجاوزت «البيروقراطية»
فهاد الشمري
أك� ��د وزي � ��ر األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ،أن
«األوق� ��اف» استطاعت وخ�ل�ال ف�ت��رة وجيزة
ت �ج��اوز ب�ي��روق��راط�ي��ة ال�ع�م��ل ال �ت��ي أدت إل��ى
تأخر افتتاح مكتبة الصباحية العامة منذ
عام  .2013وقال الشعلة في تصريح صحافي
عقب حفل افتتاح املكتبة ،الذي نظمته إدارة
امل�خ�ط��وط��ات وامل�ك�ت�ب��ات اإلس�لام �ي��ة صباح
أم � ��س ،إن امل �ك �ت �ب��ة ت �ض��م أق �س��ام��ًا م�خ�ت�ل�ف��ة؛
كمكتبة الطفل ومكتبة املخطوطات» وعددًا
م ��ن األق � �س� ��ام األخ � � � ��رى ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى ت��وج �ي��ه
القائمني على املكتبة للتنسيق مع م��دارس
وزارة التربية لتمكني الطلبة م��ن زيارتها

واالستفادة من محتوياتها ،خاصة أن قراءة
الكتاب لها ل��ذة خاصة يجب تنميتها لدى
الناشئة مرة أخرى.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م��دي��ر إدارة امل �خ �ط��وط��ات
وامل�ك�ت�ب��ات اإلس�لام �ي��ة م�ش�ع��ل ال�ع�ت�ي�ب��ي ،إن
االف�ت�ت��اح ي�ع��د ن�ج��اح��ًا ف��ي ال�ع�م��ل املؤسسي
بعدما تأخر سنوات طويلة ،مبينًا أن الوزارة
تسلمت مبنى مكتبة الصباحية منذ ،2013
ونتيجة لعدة أسباب تأخر افتتاحها خالل
ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة ،لكن بتوجيهات م��ن وزي��ر
األوق ��اف فهد الشعلة وج�ه��ود العاملني في
اإلدارة استطعنا افتتاح مكتبة الصباحية
العامة أمام الراغبني في االط�لاع على العلم
وامل�ع��رف��ة واالس �ت �ف��ادة م��ن ال�ك�ت��ب وال�ب��رام��ج
واألنشطة املعدة في املكتبة.
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ينطلق  19الجاري ويستمر عاماً كامالً

«اإلحصاء» 4 :آالف أسرة تشارك في مسح اإلنفاق
أميرة بن طرف
عصام المطيري

ق�ب��ل امل �ش��ارك�ين ،إي�م��ان��ا م��ن ال��دي��وان ب��أن ذل��ك واج��ب
أساسي لتحقيق أه��داف منظمتنا العربية ،وإح��داث
نقلة نوعية في تنفيذ اللقاءات ،وتوفير املدربني ذوي
االختصاص والخبرة والتعرف على تجربة الكويت
وال� ��دول الشقيقة امل �ش��ارك��ة ف��ي ف�ع��ال�ي��ات ال �ل �ق��اء ،من
خ�ل�ال ع��رض ت�ج��ارب�ه��م ف��ي ال�ت��دق�ي��ق وامل��راج�ع��ة على
البعثات الدبلوماسية بالخارج.

أع� �ل� �ن ��ت ال ��وك� �ي� �ل ��ة امل � �س� ��اع� ��دة ل �ق �ط��اع
ال �ع �م��ل اإلح �ص��ائ��ي ب� � ��اإلدارة امل��رك��زي��ة
لإلحصاء باإلنابة منية القبندي ،عن
انطالق املسح السابع للدخل واالنفاق
االس��ري  ،2020/2019يوم  19الجاري،
مبينة ان املسح يستند ال��ى توصيات
األم��م املتحدة ومنظمة العمل الدولية
الخاصة بمسوح ميزانية األسرة.
وبينت القبندي في تصريح صحافي،

ان اإلدارة وب� ��رع� ��اي� ��ة وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ل �ش��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل
ب� � � ��دأت ب� ��رن� ��ام� ��ج ال � �ت� ��دري� ��ب ل�ل�أع� �م ��ال
امليدانية ملشروع مسح الدخل واإلنفاق
األسري ،مضيفة ان هذا املسح وسيلة
م��ن ال��وس��ائ��ل اإلح�ص��ائ�ي��ة ال�ض��روري��ة
ل � ��رس � ��م ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ات االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
واالجتماعية على أسس علمية.
وب �ي �ن��ت ان� ��ه ت ��م ت �ح��دي��د ع �ي �ن��ة تشمل
 4032أس��رة مقسمة على  12شهرا من
أك �ت��وب��ر  2019وح �ت��ى سبتمبر 2020
بمعدل  336أسرة شهريا كويتية وغير

كويتية في جميع محافظات الدولة.
وق��ال��ت ان ه ��ذا امل �س��ح ال�س��اب��ع للدخل
واالن � � �ف � ��اق االس� � � ��ري ل� � �ل� ��ادارة ب �م �ع��دل
مسح ك��ل خمس س �ن��وات ،مشيرة الى
ان اخ� ��ر م �س��ح ل �ل��دخ��ل واالن � �ف� ��اق ك��ان
ف��ي ع��ام  ،2013م�ت��وق�ع��ة ان ي��وف��ر ه��ذا
امل �س��ح ب �ي��ان��ات م�ه�م��ة ت �خ��دم أغ ��راض
تخطيط ب��رام��ج التنمية االق�ت�ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وت�ت�ي��ح ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات
إمكانية تقييم آثار هذه البرامج التي
ت�ق��دم�ه��ا ال ��دول ��ة ع�ل��ى ظ� ��روف معيشة
األسر.

وق� � ��ال� � ��ت ان ال� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات وال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج
امل� � �س� � �ت� � �خ � ��رج � ��ة م� � � ��ن امل� � � �س � � ��ح ي� �م� �ك ��ن
اس� � �ت� � �خ � ��دام� � �ه � ��ا ك� � � ��أس� � � ��اس ل� ��وص� ��ف
وت � �ح � �ل � �ي� ��ل م � �ج � �م� ��وع� ��ة واس� � � �ع � � ��ة م��ن
ال �ق �ض��اي��ا االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
م��ن أه�م�ه��ا ،توفير ق��اع��دة عريضة من
ال �ب �ي��ان��ات االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والديموغرافية التي تفيد املخططني
وواض� � �ع � ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ات وال �ب��اح �ث�ي�ن
وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب� ��ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
واالقتصادية في إعداد خطط وبرامج
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

لتغطية الطلبة الجدد غير المسجلين

«التربية» %10 :زيادة في طباعة الكتب المدرسية
هاني الحمادي
ع�ل�ل��ت م �ص��ادر ت��رب��وي��ة ط�ل��ب ق �ط��اع ال�ب�ح��وث ال�ت��رب��وي��ة
واملناهج في وزارة التربية إعادة وإتالف كميات كبيرة
من الكتب املدرسية ،بأن الطباعة تكون بزيادة  %10عن
األع� ��داد امل ��رص ��ودة ،لتغطية أع ��داد ال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات
ال� �ج ��دد غ �ي��ر امل �س �ج �لي��ن ألس� �ب ��اب م �خ �ت �ل �ف��ة م �ث��ل أب �ن��اء
موظفي التربية وأبناء اعضاء الهيئة التدريسية وأبناء
الكويتيات والدبلوماسيني واألئمة.
وقالت املصادر لـ سبقلا ان قطاع البحوث يقوم بوضع
خ�ط��ة ل�ط�ب��اع��ة ال�ك�ت��ب ب�ع��د م�خ��اط�ب��ة إدارة ال �ت��وري��دات
وامل � �خ ��ازن مل �ع��رف��ة األع� � ��داد وأرص� � ��دة ال �ك �ت��ب امل��درس �ي��ة،
إضافة الى مخاطبة إدارة التخطيط ملعرفة أعداد الطلبة،
وبناء عليه يتم وضع الخطط املستقبلية لطباعة الكتب
املدرسية.
ّ
وبينت امل�ص��ادر أن ال ��وزارة ت�ح��رص على توفير الكتب
املدرسية للمتعلمني قبل بداية كل عام دراس��ي ،مشددة
ع�ل��ى ان وص ��ول ال�ك�ت��ب إل��ى املتعلمني ض ��رورة قصوى
ف��ي أول ي��وم دراس ��ي ل�ض�م��ان س�ي��ر العملية التعليمية
بسالسة وفق الخطة الزمنية املحددة لكل مادة دراسية.

وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر إل ��ى أن آل �ي ��ات ط ��رح امل �ن��اق �ص��ات ال
تتناسب م��ع آلية طباعة الكتب بسبب تنوع األصناف
واختالف مواصفاتها وآليات املراجعة والتدقيق وتسلم
الكتب من اللجان ووق��ت جهوزيتها لطرحها للطباعة،
إضافة إلى عدم االنتهاء من الكراسة اإلرشادية للتأهيل
للمطابع لطرح مناقصات وفق القانون الجديد.
وأوضحت أنه يتم طرح ممارسات عامة أو تعاقد باألمر
املباشر لطباعة الكتب املدرسية للكتب وفق مواصفات
خ��اص��ة ت�ع�ت�م��د ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ع�ل��ى امل �ن �ه��اج ال��دراس��ي
واملرحلة الدراسية ونوع الكتب (ك��راس  -كتاب متعلم)،
إضافة إلى جهوزية الكتب ،والزمن الذي يحتاجه الكتاب
يختلف ع��ن اآلخ��ر نظرا لخصوصية ك��ل كتاب مدرسي
وحالته واالنتهاء من مراجعته علميا وفنيا ولغويا.
وب �ي �ن��ت أن ��ه ت��م ط �ب��اع��ة وت ��وري ��د ك �ت��ب م��درس �ي��ة ألش�ه��ر
يوليو وأغسطس وسبتمبر بالتعاقد املباشر للضرورة
القصوى وله مواصفاته الخاصة ،حيث تختلف عناوين
األصناف واألعمال املطلوبة من حيث االسم واملواصفات
الفنية للكتب ،وي��رج��ع ذل��ك لقرب ب��داي��ة ال�ع��ام ال��دراس��ي
 2018ـ�ـ  ،2019كما ج��رى طباعة وت��وري��د كتب مدرسية
لألشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجميعها بالتعاقد
املباشر للضرورة القصوى أيضًا.

كليات ّ
فعلت «الواتس أب» لإلرشاد األكاديمي
يسرا الخشاب
بينما ظهرت تطبيقات أكاديمية كثيرة لتسهيل التواصل بني
أساتذة الجامعة والطلبة ،وازدادت البرامج التي يمكن من خاللها
تسليم التكليفات الدراسية ،مازالت مواقع التواصل االجتماعي
السيما «ال��وات��س اب» وس��ائ��ل مفضلة ل��دى ع��دد م��ن األس��ات��ذة
وال�ط�ل�ب��ة ،وق��د تحولت إل��ى أداة ت��واص��ل رسمية ب�ين ال�ع��دي��د من
منتسبي الجامعة.
وأعلنت عمادة كلية العلوم الحياتية تقديمها الخدمات والرد على
استفسارات الطلبة ع��ن طريق «ال��وات��س اب» ،كما فعلت خدمة
االرش��اد األك��ادي�م��ي وتسجيل ال�ب��اي ف��ورس ،فيما تبنت عمادة
كلية الشريعة رقم هاتفي لعمل «قروبات» تضم طلبة الدراسات
العليا من البرامج املختلفة لنشر االعالنات.
كما يعتبر كثير م��ن األس��ات��ذة أن التواصل على «ال��وات��س اب»

يتيح لهم سرعة الوصول إلى الطلبة ،بعكس التطبيقات األخرى،
وي�ق��وم بعض األس��ات��ذة بإنشاء «ق��روب��ات» للتواصل م��ع الطلبة
عن ال��دروس ويجيبون عن أسئلتهم ،كما يقوم آخرون بارسال
الدرجات وغيرها.
ويستخدم بعض األساتذة مواقع التواصل االجتماعي األخرى
«كاالنستغرام» لتكليف الطلبة بالواجبات ،إذ يطلب من الدارسني
االج��اب��ة ع��ن األسئلة ال�ت��ي يضعها األس�ت��اذ ف��ي ح�س��اب امل�ق��رر،
أو ي�ط�ل��ب م�ن�ه��م ع �م��ل ح �م�لات ع �ل��ى ه ��ذه امل ��واق ��ع أو ن �ش��ر أح��د
املوضوعات التي تخص املقرر.
وم ��ازال ع��دد م��ن األس��ات��ذة ي��ؤي��دون اس�ت�خ��دام ال��وس��ائ��ل األكثر
رسمية كالبريد االلكتروني الخاص بالجامعة ،ويستعمل آخرون
تطبيقات تعليمية ،ويرون في مواقع التواصل االجتماعي وسائل
خاصة بهم ،فيما يوجد أساتذة آخرون يستعملون طرقًا تقليدية
للتواصل مع طلبتهم كاالعالن عن االعتذارات على أبواب القاعات.
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المدير اإلقليمي لمنظمة «بادي» زار النادي العلمي

اعتباراً من الغد

الخرافي :تـأهيل أجيال من الغواصين
أحمد العنزي
ش��دد رئيس مجلس إدارة ال�ن��ادي العلمي طالل
ال �خ��راف��ي ع�ل��ى تكثيف ال�ج�ه��ود ل�ت��أه�ي��ل أج�ي��ال
ج ��دي ��دة م ��ن ال� �غ ��واص�ي�ن ،واالرت� � �ق � ��اء ب �ه��م وف �ق��ًا
لألسس الدولية والقواعد االحترافية واطالعهم
ع�ل��ى أح ��دث امل �س �ت �ج��دات وال�ت�ح��دي�ث��ات ف��ي ه��ذا
الشأن ليكونوا ق��ادري��ن على النهوض برياضة
الغوص في البالد.
وأوض � ��ح ال �خ��راف��ي ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي على
ه��ام��ش زي� ��ارة امل��دي��ر اإلق�ل�ي�م��ي مل�ن�ظ�م��ة م��درب��ي
ال� �غ ��وص امل �ح �ت��رف�ي�ن ال ��دول� �ي ��ة (ب � � ��ادي) مل�ن��اط��ق
أوروبا والشرق األوسط وافريقيا اإليطالي تيو
برامبيال ،للنادي العلمي م��ؤخ�رًا وعقد الندوة
السنوية لتحديثات املنظمة داخ��ل مقر النادي،
أن ري��اض��ة ال �غ��وص ف��ي ال�ك��وي��ت ش�ه��دت ت�ط��ورًا
كبيرًا في الفترة األخيرة ،كما أوض��ح أن النادي
حريص على تقديم كل الدعم واملساندة للشباب
الكويتي.
وأع��رب ع��ن سعادته لعقد ه��ذه ال�ن��دوة بالنادي
ال �ع �ل �م��ي ب �م �ش ��ارك ��ة ج �م ��ع غ �ف �ي��ر م� ��ن امل ��درب�ي�ن
وم �س��اع��دي امل��درب�ي�ن وم��رش��دي ال �غ��وص ال��ذي��ن
يمثلون مختلف مراكز الغوص في الكويت وهذا
دليل على ترابط الغواصني الكويتيني وحبهم
لهذه الهواية.
وأش ��ار إل��ى أن ال �ن��دوة ت�ع��د ال �ح��دث األب ��رز على
صعيد ص�ن��اع��ة ال �غ��وص ف��ي ال�ع��ال��م ،وم��ا يدعو
للفخر انها أقيمت للمرة الرابعة بمركز النادي
ال�ع�ل�م��ي للسباحة وال �غ��وص ،ك��ون��ه أح��د م��راك��ز
ال �ت��دري��ب ال �ح��ائ��زة ع �ل��ى ت�ص�ن�ي��ف  5ن �ج��وم من
املنظمة.
وهنأ الخرافي نائب مدير مركز النادي العلمي
ل �ل �س �ب��اح��ة وال � �غ� ��وص ال� �ك ��اب�ت�ن ع �ل ��ي ال �ن �ج ��ادة
لحصوله على لقب أف�ض��ل م��درب على مستوى
الكويت لشهر سبتمبر  2019م��ن حيث تدريب
ال�ط�لاب (امل��رك��ز األول) م��ن قبل منظمة «ب��ادي»،
كما هنأ م��درب الغوص باملركز الكابنت عبداهلل
العبداهلل لحصوله على املركز الثاني ،حيث نال
كل منهما لقب ( )LEADERBOARDوحازا على

ي � � � �ع� � � ��اود ال � �ش � �ي� ��خ
ح � � � � � �م� � � � � ��د ج � � � ��اب � � � ��ر
ال� �ع� �ل ��ي اس �ت �ق �ب��ال
رواد دي� ��وان� ��ه ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ال �ش��ام �ي��ة
اع� �ت� �ب ��ارًا م� ��ن ي ��وم
غد (الثالثاء) بعد
صالة املغرب.
حمد جابر العلي

للمرحلة األولى ..وخفض درجات الوافدين

تكويت  1825وظيفة
في « التعاونيات»
طالل الخرافي

برامبيال والنجادة

شهادة تقدير من املنظمة التي تعد األع��رق في
مجال تدريب الغوص على مستوى العالم.

وأع�ل��ن برامبيال أن املنظمة نجحت ف��ي تخريج
أك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ون غ � ��واص ،ك �م��ا درب� ��ت ن �ح��و 26
م�ل�ي��ون غ ��واص خ�ل�ال ال�خ�م�س�ين ع��ام��ًا امل��اض�ي��ة
ف��ي مختلف أن�ح��اء العالم م��ن خ�لال  6500مركز
غوص منتشرة حول العالم ،مشيرًا إلى أن نسبة
عدد غواصي «بادي» يتراوح  80في املئة من عدد
الغواصني في العالم.
ون ��وه ب ��أن إدارة امل �خ��اط��ر ب��امل�ن�ظ�م��ة تستهدف
حماية الغواصني واملدربني من املخاطر التي قد
يتعرضون لها خ�لال ممارسة الغوص من أجل
تفاديها.
وفي سؤاله عن مدى إمكانية أن تصبح الكويت
م��رك�زًا للغوص ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس ��ط قال
ب��رام �ب �ي�لا إن ال �ك��وي��ت ت �م �ل��ك إم �ك��ان �ي��ات ك�ب�ي��رة
ت��ؤه�ل�ه��ا ل��ذل��ك ل�ك��ن امل�ن�ظ�م��ة ل�ي��س ل��دي�ه��ا خطط
ح��ال �ي��ًا الف �ت �ت ��اح م �ك��ات��ب إق �ل �ي �م �ي��ة ج ��دي ��دة ف��ي
املنطقة.

مستوى متميز
من جهته ،أشاد تيو برامبيال باملستوى املتميز
للغواصني ومدربي الغوص الكويتيني ،مشيرًا
إلى تزايد عدد الغواصني الحائزين على الدورات
االحترافية التي تقدمها املنظمة خالل السنوات
األخيرة.
واع�ت�ب��ر برامبيال خ�لال ال �ن��دوة أن ن�ظ��ام تأهيل
امل��درب�ين ف��ي «ب ��ادي» يعد األق ��وى على مستوى
ال� �ع ��ال ��م وأن أه � ��م م ��ا ي �م �ي��ز امل �ن �ظ �م��ة ه ��و ط��رق
وأس��ال �ي��ب ال �ت��دري��ب وإدارة امل �خ��اط��ر وال �ن �ظ��ام
التعليمي الذي تتبعه منذ تأسيسها وحتى اآلن،
مشيرًا إلى أنها تعد الجهة الوحيدة في العالم
التي تمتلك إدارة فحص ال�ج��ودة التي تدعمها
وتستثمر فيها دائمًا.

لجأن إلى مركز اإليواء

إنهاء إجراءات اإلبعاد لـ 71وافدة
خالد الحطاب
أع �ل �ن��ت امل �ت �ح��دث��ة ال��رس �م �ي��ة ب ��اس ��م ه �ي �ئ��ة ال �ق��وى
العاملة أسيل املزيد ،عن إنهاء اإلجراءات إلبعاد 71
نزيلة من جنسيات مختلفة ،بعد أن لجأن إلى مركز
إيواء العمالة.
وذكرت املزيد أن الهيئة عملت على تسوية أوضاع
النزيالت ،وأنهت إجراءات  5نزيالت من تونغو ،و5
من مالي ،و 28من مدغشقر ،و 10من اثيوبيا ،و 3من
الهند ،وفلبينيتني ،و 8من ساحل العاجل ،وواحدة
من بنني ،و 3من الكاميرون ،و 6من بوركينافاسو
ورواندا وبروندي.
واكدت املزيد حرص املركز على استقبال العامالت
م ��ن خ�ل��ال ال� ��دخ� ��ول ال �ش �خ �ص��ي ،م �ق��اب��ل ال �ح��رص
ال �ش��دي��د ع �ل��ى ح �ق��وق ال �ع �م��ال ع ��ن ط��ري��ق تطبيق
م�ب��ادئ ح�ق��وق االن �س��ان لتطبيق املعايير الدولية
ال�خ��اص��ة ب�م�ج��ال ال�ع�م��ل وال �ع �م��ال ،بالتنسيق مع
عدد من جهات الدولة لتسوية اوضاعهن وتسريع
االجراءات بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية.

حمد جابر العلي
يستقبل رواد ديوانه

خالد الحطاب

النجادة :مواكبة إجراءات
األمن والسالمة
ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م��رك��ز ال �ن��ادي ال�ع�ل�م��ي للسباحة
والغوص الكابنت علي النجادة :إن تنظيم هذه الفعالية
يأتي ضمن خطة واستراتيجية املركز للتعرف على
الخدمات الجديدة املقدمة من منظمة «بادي» العاملية
التي تهم الغواصني ،وكذلك التطورات والتحديثات
ل�ن�ظ��م وم �ع��اي �ي��ر ج� ��ودة ال �ت��دري��ب وإج � � ��راءات األم��ن
والسالمة التي تتبعها املنظمة للمساهمة في تطوير
هذه الرياضة.
وأضاف أن منظمة «بادي» تعتبر أكبر منظمة عاملية
للتدريب على ال�غ��وص ،وتقيم سنويًا ن��دوة تحديث
في دولة يجري اختيارها عن طريق القطاع اإلقليمي
للمنظمة ،الفتًا الى ان املنظمة تعتبر األولى عامليًا في
ادخال التعليم اإللكتروني في مجال تدريب الغوص
وطورت هذا التطبيق خالل السنوات املاضية.

خطة وطنية
لخفض الملوثات
افتتحت الهيئة العامة للبيئة ،أمس ،ورشة
العمل الوطنية ملشروع اعداد خطة التنفيذ
ال��وط �ن �ي��ة ال �خ��اص��ة ب��ات�ف��اق�ي��ة س�ت��وك�ه��ول��م
بشأن امللوثات العضوية الثابتة.
وأك��د امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة عبد اهلل األحمد
في كلمته خالل الفعالية أن الهيئة ملتزمة
ت�ط�ب�ي��ق االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة وال �س �ع��ي من
خ �ل�ال ورش ال �ع �م��ل ل�ل�ارت �ق��اء وامل �س��اه �م��ة
للوصول إلى وضع خطة تنفيذية لتطبيق
التزامات االتفاقية البيئية العاملية والتي
ت �ه��دف إل ��ى ال�ت�خ�ل��ص او ال �ح��د م ��ن ان �ت��اج
او اس �ت �خ��دام امل �ل��وث��ات ال�ع�ض��وي��ة ال�ث��اب�ت��ة،
وح �م��اي��ة ص �ح��ة االن� �س ��ان وال �ح �ف ��اظ ع�ل��ى
البيئة من مخاطرها.
من جهته ،قال ممثل معهد الكويت لألبحاث
العلمية املدير التنفيذي ملركز ابحاث املياه
د .محمد ال��راش��د ،ان امل�ع�ه��د ن�ف��ذ مشاريع
بيئية لحماية الصحة العامة والبيئة من
الخطورة ،حيث ان املعهد يدعم ويقدم يد
العون في الحفاظ على البيئة من امللوثات
العضوية الثابتة.

جانب من النزيالت في مركز اإليواء

افترشوا األرض ..
وناموا

غ�ل�ب�ه��م ال �ن��وم ف �ت �م� َّ�ددوا ون ��ام ��وا ،ل��م ي�ه� ّ�م�ه��م امل �ك��ان وال
الزمان ،ولم يعبأوا بالرصيف الذي افترشوه ،وال الفضاء
ال��ذي التحفوه ،ول��م يشغلهم امل��ارون وال املنتقدون وال
أصوات السيارات واإلزعاج الناجم عن الزحمة ،وانطبق
عليهم القول الشائع« :النوم سلطان» ،وبعد أن انتهوا
ّ
تحولت إلى
من العمل املطلوب خلدوا إلى الراحة التي
نعاس عميق.
إن �ه��م ال �ع��ام �ل��ون ف��ي إح ��دى م�ح�ط��ات ال��وق��ود ال�ج��دي��دة
بمنطقة صباح األح�م��د ،وال��ذي��ن رص��دت عدسة الزميل
حسني هالل نومهم على األرض عقب فراغهم من العمل،
ّ
وسجلت هدأتهم بعد ظهر أمسُ ،
ور ّب نومة على األرض
أهدأ وأعمق من النوم على فراش وثير؛ فراحة البال هي
التي تريح الروح ،والقلب الخالي من الهم يمنح الجسد
سكينة ونعاسًا عميقًا.

عمال
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تطبيقًا لسياسة اإلحالل ،أقرت الجمعيات التعاونية خطة التكويت،
ورف �ع��ت ق��ائ�م��ة ب��ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة ال ��ى وزارة ال �ش��ؤون وات �ح��اد
الجمعيات والهيئة العامة للقوى العاملة لديها ،السيما الوظائف
االشرافية واالدارية.
وع �ل �م��ت سبقلا أن ال �ج �م �ع �ي��ات س �ت �ق��وم ك��ذل��ك ب ��إح�ل�ال وت��وظ�ي��ف
الكويتيني في مهن «كاشير وبائع» ،بناء على رغبات املتقدمني ،من
خالل الهيئة العامة للقوى العاملة ،والكادر املطلوب لهذه الوظائف
املحدد لدى وزارة الشؤون.
وأش� � ��ارت م �ص��ادر ذات ع�ل�اق��ة إل ��ى أن ب �ع��ض ال�ج�م�ع�ي��ات ع��رض��ت
نحو  25ش��اغ��را وظيفيا ف��ي وظ��ائ��ف رؤس��اء أق�س��ام ،وغير ذل��ك من
التخصصات االداري��ة ،على ان يجري تخفيض الدرجات الوظيفية
للعمالة ال��واف��دة ،وم��ن ث��م االستغناء عنها بشكل ت��دري�ج��ي ،حتى
تتحول االدارات إل��ى كويتية بالكامل واالستغناء عن الجنسيات
االخرى.
وبينت أن ه�ن��اك  1825وظيفة تقريبا سيجري االع�ل�ان عنها في
الجمعيات التعاونية للعمالة الوطنية خ�لال الشهر ال�ج��اري ،في
حني بدأت جمعيات تعاونية فعليا بتقديم الشواغر لديها لإلدارة
املختصة في القوى العاملة كمرحلة أول��ى ،على أن يجري توسيع
عملية االحالل خالل االشهر املقبلة.
وذكرت أن وزارة الشؤون ستبدأ بوضع مهلة للجمعيات غير امللتزمة
ب ��اإلح�ل�ال ،اض��اف��ة إل ��ى ال �ت �ع��اون م��ع ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ح�م�لات
تفتيشية ورقابية على العمالة الوطنية ،للتأكد م��ن وج��ود املوظفني
بعيدا عن التعيينات الوهمية.

محطة «نقعة الشمالن»
تعود إلى العمل
أش��اد رئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك ظاهر الصويان،
ب �ج �ه��ود وت �ف��اع��ل امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة قسم
التسويق وخدمة العمالء وأمالك الدولة ومؤسسة املوانئ ،إلعادتهم
تشغيل محطة وق��ود نقعة الشمالن للعمل ،م��ا سهل الكثير على
قوارب الصيد واللنجات لتعبئة الوقود ونزول البحر ،الفتًا إلى ان
ذلك يساهم فيتوفير االسماك والربيان باالسواق بكميات أوفر من
االيام السابقة.
وشدد الصويان على ضرورة الوقوف مع قطاع الصيد ،للحفاظ
ع�ل��ى امل�ن�ت��ج امل�ح�ل��ي ،م�ن��اش��دًا ب��اق��ي ال�ج�ه��ات املعنية ال��وق��وف مع
م�ط��ال��ب ال�ص�ي��ادي��ن ،وم �ح��اول��ة إزال ��ة ال�ت�ح��دي��ات وال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي
تواجههم ،مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها بعض الجهات،
آم�ل�ا ف��ي ت�ح�ق�ي��ق م�ط��ال��ب ال �ص �ي��ادي��ن ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه��ذا ال�ق�ط��اع
الحيوي املهم.

اإلثنين  8صفر  1441هـ •  7أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16608

إعالن 07

 08الكويت

اإلثنين  8صفر  1441هـ •  7أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16608

منع ذبح إناث الحيوانات
قرار «الزراعة» ال «التجارة»

تقرير إخباري

حملة تطعيمات الشتاء:

ٌ
وترشيد لميزانيات عالجها
ل لألمراض
تقلي ٌ
تستهدف حملة تطعيمات الشتاء ضد االمراض التنفسية التي دشنتها
وزارة الصحة قبل ايام ،استقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين
والمقيمين للحصول على الطعوم ،التي تعد مهمة جداً في حياةِ
اإلنسان ،نظرا إلعطاء المناعة للجسمِ ،ح ّتى يتم ّكن من مقاومةِ األمراض
ّ
شخص الى آخر،
والتغلب على العدوى التي قد تنتقلُ من
المختلفة،
ٍ
كما تسهم التطعيمات في صدّ الهجوم الذي قد تتس ّبب به الجراثيم،
فضال عن تزويد اإلنسان بأجسام ٍ مضادّ ة لها القدرة على مقاومة األمراض
الديكي ،والدفتيريا ،والتهاب الكبد
المعدية :كجدري الماء ،والسعال
ّ
الوبائي ،وغيرها من األمراض المختلفة التي قد تتس ّبب في إنها ِء حياةِ
ّ
اي شخص عند التع ّرض لها.
عبد الرزاق المحسن
ب�ح�س��ب م �س��ؤول��ي وزارة ال �ص �ح��ة ف ��إن م �ع��دالت
تطعيم االنفلونزا زادت من  50ألف جرعة لتصل
إل��ى  160ألفا ه��ذا العام ،موزعة على أكثر من 40
موقع تطعيم باملراكز الوقائية والقطاعات الطبية
في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والسجن
امل��رك��زي والقطاع النفطي وغيرها ،فيما يشارك
ب��ال�ح�م�ل��ة أك �ث��ر م��ن  400ط�ب�ي��ب وم �م��رض��ة وف�ن��ي
صحي من العاملني بقطاع الصحة العامة ،اضافة
الى العشرات من العاملني بالقطاعات األخرى.
وقالت الوكيلة املساعدة لشؤون الصحة العامة
د.ب�ث�ي�ن��ة امل�ض��ف ل �ـ سبقلا ان الحملة ت�ه��دف ال��ى
التقليل من معدالت االص��اب��ة ب��االم��راض وتقليل
الوفيات واملضاعفات الناجمة عن امراض الشتاء
املعدية ،خاصة بني الفئات االكثر تعرضا للعدوى
وامل �ض��اع �ف��ات ،م�ب�ي�ن��ة ان ال�ح�م�ل��ة س�ت�س�ت�م��ر من
مطلع اكتوبر وحتى  31ديسمبر املقبل ،كما انها
تغطي جميع املناطق الصحية في البالد
واش��ارت املضف الى ان الحملة تستهدف الفئات
االك � �ث� ��ر ت� �ع ��رض ��ا ل�ل�اص ��اب ��ة ب � ��ام � ��راض ال� �ش� �ت ��اء،
ك��امل�س�ن�ين وم ��ن ل��دي �ه��م أم � ��راض م��زم �ن��ة وض�ع��ف
مناعة والعاملني بالقطاع الصحي ،منوهة الى
ان أم ��راض ال�ش�ت��اء يقصد ب�ه��ا م��رض االن�ف�ل��ون��زا
امل ��وس� �م� �ي ��ة ،وك� ��ذل� ��ك م � ��رض االل � �ت � �ه� ��اب ال ��رئ ��وي
ال�ب�ك�ت�ي��ري بسبب بكتيريا امل �ك��ورات العنقودية
الرئوية ،حيث تصيب هذه االمراض ماليني البشر
حول العالم ،وقد تؤدي االصابة بها الى الوفاة.

المضف :الطعومات
«آمنة» ..وتخفض معدالت
الوفيات إلى النصف
استهداف الفئات
األكثر تعرضا ً لإلصابة
بأمراض الشتاء
الطعوم تنشط جهاز
المناعة وليس العكس
كما يعتقد البعض

بثينة المضف

يتوفى نحو 1.6م�لاي�ين شخص نتيجة اإلصابة
بميكروب االلتهاب الرئوي النيموكوكال.
ونوهت الى ان حمالت التطعيم عموما تقلل من
أعداد الحاالت والوفيات من تلك األمراض طبقا
إلحصائيات إدارة الصحة العامة ،إذ انخفضت
م �ع��دالت ال��وف��اة ب�ن�س�ب��ة أك �ث��ر م��ن  ،%50بينما
انخفضت معدالت دخول املستشفى بسبب تلك
األم ��راض بنسبة  ،%25وه��و م��ا ي��ؤك��د الحرص
على أهمية الوقاية.

تقوية املناعة
ولفتت املضف ال��ى ان مثل ه��ذه الحمالت تلقى
اق� �ب ��اال واس� �ع ��ا م ��ن ق �ب��ل امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين،
نظرا الهميتها بالتزامن م��ع الحملة االعالمية

املصاحبة لها ،مشيرة الى ان عدم اقبال البعض
عليها يكون لعدم معرفتهم بأهمية هذه الطعوم
واالمراض التي تتصدى لها.
وبحسب أط�ب��اء ،ف��ان التطعيمات مهمة لجميع
امل� ��راح� ��ل ال �س �ن �ي��ة ،خ ��اص ��ة االط � �ف � ��ال ،ح �ي��ث ان��ه
وع�ن��دم��ا يتم إع�ط��اء التطعيمات الي ط�ف��ل ،فإن
الجسم يقوم بتنشيط جهاز املناعة ع��ن طريق
ت �ك��وي��ن أج �س ��ام م �ض ��ادة م�ع�ي�ن��ة وم�خ�ت�ل�ف��ة من
تطعيم آلخ��ر ،الف�ت�ين ال��ى ان ه��ذه امل �ض��ادات لها
ق ��درة ع��ال�ي��ة ع�ل��ى م�ه��اج�م��ة م�س�ب�ب��ات األم ��راض
وال �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��ا ،ف��ال �ه��دف م ��ن ال �ت �ط �ع �ي��م ه��و
تحفيز ج�س��م اإلن �س��ان أو ال�ط�ف��ل وال�ت�ف��اع��ل مع
الجهاز املناعي على إنتاج املواد املناعية الالزمة،
للتعرف على هذا العامل املمرض في املستقبل،
بحيث ال يصاب الطفل بهذا املرض مستقبال أو
يقلل م��ن درج ��ة خ �ط��ورة اإلص��اب��ة ع�ن��د تعرضه
لنوع املرض الذي أخذ لقاحا ضده.
من جانب اخر ،نظمت وزارة الصحة امس فعالية
خاصة بافتتاح شهر التوعية العاملي بسرطان
الثدي في مركز حسني مكي الجمعة للجراحات
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ،وب �ح �ض��ور م��دي��ر م��رك��ز ال�ك��وي��ت
ملكافحة السرطان د .علي املوسوي ،ومدير ادارة
الصحة العامة بالتكليف د .مصعب الصالح.
وق��ال الصالح على هامش الفعالية ،انها تنظم
ب� �ص ��ورة س �ن��وي��ة م ��ن ق �ب��ل ف ��ي م ��رك ��ز م�ك��اف�ح��ة
ال�س��رط��ان وامل��راك��ز التابعة ل��ه ،وتشهد حضورا
واس � �ع� ��ا م� ��ن ق� �ب ��ل االط� � �ب � ��اء وال � �ق � �ط ��اع ال� �خ ��اص
وجمعيات النفع العام تحت مظلة واحدة ،مؤكدا
اه�م�ي��ة ال�ت��وع�ي��ة ع��ن س��رط��ان ال �ث��دي ال ��ذي ب��ات
يحتل امل��رك��ز االول ف��ي االص��اب��ات ل��دى ال�ن�س��اء،
كما يتضمن الشهر التوعوي فحوصات مجانية
للسيدات ال��راغ�ب��ات ب��اج��راء ال�ف�ح��ص ،مبينا ان
ال�ف�ع��ال�ي��ة ن�ظ�م��ت ب�ع�ن��وات « آن األوان للفحص
واالطمئنان».

استثناءات معادلة الشهادات
ُتعرّض القرارات للطعن
■ انقضاء المدة القانونية إلصدار الالئحة التنفيذية
أميرة بن طرف
بينما ان�ق�ض��ت امل ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة إلص ��دار ال�لائ�ح��ة التنفيذية
لقانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير املعادلة ،فلم
يعلن رس�م�ي��ًا ع��ن إص��داره��ا ح�ت��ى ي��وم أم ��س .وك��ان��ت سبقلا
ق��د أش � ��ارت ف��ي ع ��دد س��اب��ق إل ��ى أن ال�لائ �ح��ة س�ت�ش�م��ل ع��ددًا
م��ن االس �ت �ث �ن��اءات م��ن م �ع��ادل��ة ال �ش �ه��ادات ،أب��رزه��ا ش �ه��ادات
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وه �ي �ئ��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ،خ �ص��وص��ًا ب �ع��د ت��وق��ف
عجلة التعيينات في البالد من قبل الجهات الحكومية التي
اشترطت على املوظفني معادلة شهاداتهم الجامعية ،حتى
وإن كانت صادرة من مؤسسات تعليمية محلية.
وق��ال��ت م �ص��ادر مطلعة إن ل�ج�ن��ة إع� ��داد ال�لائ �ح��ة ف��ي وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ك �ث �ف��ت ج �ه��وده��ا ف ��ي األس ��اب� �ي ��ع امل��اض �ي��ة
إلص��داره��ا في الوقت املقرر لها ،لكن امل��دة انتهت  3الجاري
من دون صدورها.
وأش ��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن التوسع املحتمل ف��ي االستثناءات
من املعادلة في الالئحة املنتظرة قد يفتح باب الطعون على
ّ
القانون ،خصوصًا في ما يتعلق باستثناء بعض التعاقدات
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن ب�ع��ض ال� ��دول ،ل�ع��دم وج ��ود ق��وائ��م بجامعات
م�ع�ت�م��دة ل�ه��ا ف��ي ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي ل�لاع�ت�م��اد األك��ادي �م��ي ،ما
ق��د ي�ك��ون سببًا ف��ي ف�ت��ح ب��اب ال�ط�ع��ن ال�ق�ض��ائ��ي ع�ل��ى ق ��رارات
التعليم العالي بعدم معادلة أي شهادة لطالب من جامعة غير
معتمدة.
ولفتت املصادر إلى أن إجراءات التعيني في الجهات الحكومية
ّ
م��ا زال� ��ت م�ع��ل�ق��ة ب��ان �ت �ظ��ار امل �خ��اط �ب��ات ال��رس�م �ي��ة ال �ت��ي تفيد
بإصدار الالئحة التنفيذية ،واالستثناءات التي ستشملها.

تأجيل انتقال«الصحة العامة»
إلى العديلية

إقبال ووقاية
وش��ددت املضف على ان التطعيم آم��ن ،حيث ان
هناك مئات املاليني حول العالم يتم تطعيمهم
م �ن��ذ س� �ن ��وات ب�ل�ا م �خ��اط��ر ت ��ذك ��ر ،م��وض �ح��ة ان
االع � ��راض ال�ج��ان�ب�ي��ة ل�ل�ت�ط�ع�ي��م ب�س�ي�ط��ة وت ��زول
خ�لال اي��ام ،ك�م��ا ي�س��اه��م التطعيم بالتقليل من
ع��بء امل��رض وال��وق��اي��ة وخ�ف��ض م�ع��دل ال��وف�ي��ات
واملضاعفات الناجمة عنه.
وبينت ان كلفة هذه الطعوم املادية على ال��وزارة
ليست عالية مقارنة ب��دوره��ا الحيوي في وقاية
البشر من اي امراض ،مؤكدة انها تساهم في بقاء
الفرد بصحة جيدة ولسنوات أطول.
وأك��دت املضف ان ال ��وزارة أب��دت اهتماما خاصا
أله �م �ي��ة ال ��وق ��اي ��ة وم �ك��اف �ح��ة األم� � � ��راض امل �ع��دي��ة
وخ��اص��ة األم ��راض التنفسية ،ال�ت��ي تسبب عبئا
ك�ب�ي��را ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ات الصحية ل �ل��دول وتسبب
م �ع��دالت ك�ب�ي��رة م��ن امل �ض��اع �ف��ات وال ��وف ��اة ،حيث
يتوفی سنويا على مستوى العالم قرابة  500ألف
شخص جراء اإلصابة باالنفلونزا املوسمية ،كما

ن �ش��رت سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال �ص��ادر أم ��س ت �ق��ري��را ح��ول
ارتفاع أسعار األغنام في السوق املحلية ،وأش��ارت فيه
إلى أن السبب في غالء األسعار هو صدور قرار من وزارة
التجارة بمنع ذبح إناث الحيوانات املنتجة ما بني أغنام
وأبقار وأبل.
وال�ص�ح�ي��ح أن ال�ج�ه��ة ال�ت��ي أص ��درت ال �ق��رار ه��ي الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية وليس وزارة التجارة
كما ذكر في التقرير وهو ما اقتضى االعتذار والتنويه.
وك��ان��ت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة خاطبت الهيئة العامة
للغذاء والتغذية في كتاب رسمي تبلغها فيه بقرارها
بعدم ذبح إناث الحيوانات املنتجة بهدف زيادة اإلنتاج
م��ن ال�ل�ح��وم ال�ح�م��راء على أن ي�ك��ون ال��ذب��ح ف��ي ال�ح��االت
االضطرارية مثل األم��راض والكسور وع��دم صالحيتها
للتربية.

علمت سبقلا من مصادر مطلعة ان جامعة الكويت أرج��أت
عملية نقل كلية الصحة العامة من مبانيها الحالية إلى مبنى
كلية العلوم الحياتية السابق في مقر الجامعة في العديلية
ملزيد من الدراسة والتأكد من سالمة املبنى.
وقالت املصادر ان قطاع التخطيط في الجامعة كان قد اقترح
ع�ل��ى االدارة ال�ج��ام�ع�ي��ة ،ن�ق��ل ك�ل�ي��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ال ��ى مقر
العديلية ال�ج��ام�ع��ي ب�ع��د ان�ت�ق��ال كلية ال�ع�ل��وم الحياتية ال��ى
مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية.
ورغم بدء املخاطبات بهذا الشأن ،اال ان تقارير سابقة الدارة
املنشآت والصيانة بالجامعة كانت قد اشارت إلى ان املباني
غير آمنة ،ما دفع االدارة الجامعية الى ارج��اء االنتقال ملزيد
من الدراسة.
واش ��ارت امل�ص��ادر ال��ى ان االدارة سبق ان اج��رت اختباراتها
على املباني مرتني ثبت فيها ان املباني غير آمنة ،بينما كان
هناك اق�ت��راح باالستعانة بجهة من خ��ارج الجامعة لفحص
املبنى واالستناد الى تقريرها.
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 12ألف مشكلة نفسية لتالميذ
الرياض واالبتدائي والمتوسط
هاني الحمادي
كشفت تقارير تربوية عن ارتفاع في أعداد املشكالت
واألزم��ات النفسية التي يعاني منها تالميذ مراحل
ري��اض األط �ف��ال واالب �ت��دائ��ي وامل�ت��وس��ط ،اض��اف��ة الى
مشكالت التعثر الدراسي واضطراب الكالم ،مشيرة
إلى أن الباحثني النفسيني تعاملوا خالل عامني مع
نحو  11959مشكلة نفسية ،وفتحوا لكل حالة ملفًا
خاصًا.
وأظهرت التقارير التي حصلت سبقلا على نسخة
م�ن�ه��ا أن ع ��دد ال �ح��االت ال �ف��ردي��ة س ��واء ال�ن�ف�س�ي��ة أو
م�ش�ك�لات ال�ت�ع�ث��ر ال ��دراس ��ي واض �ط ��راب ال �ك�لام التي
ج � ��رى ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا م� ��ع ط �ل��اب امل� ��راح� ��ل ال �ث�ل�اث
ت�ص��اع��دت خ�ل�ال ال �ع��ام ال��دراس��ي  2018 - 2017إل��ى
 6103حاالت ،بينما كانت  5856حالة في نهاية العام
الدراسي .2017 - 2016

تعثر دراسي
وأوضحت أن إجمالي ح��االت التعثر ال��دراس��ي التي
ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ال�ب��اح�ث��ون ب�ل��غ  5583ح��ال��ة ،وح ��االت
اض �ط��راب ال �ك�لام بلغت  3617ح��ال��ة ،ف��ي ح�ين بلغت
امل�ش�ك�لات النفسية  1881ح��ال��ة ،وامل�ش�ك�لات األخ��رى
وصلت إلى  878مشكلة.
ووفقًا لتقرير صادرعن العام الدراسي املاضي 2017
  ،2018فإن أكثر املناطق التعليمية عددا في الحاالتالفردية كانت الفروانية ،إذ بلغ ع��دده��ا 1520ح��ال��ة،
تليها العاصمة التعليمية ب �ـ 1122ح��ال��ة ،ث��م مبارك
الكبير التعليمية ب �ـ 1017ح��ال��ة ،وح��ول��ي التعليمية
ب� � �ـ 981ح��ال��ة ،واألح� �م ��دي ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب � � �ـ ،711بينما
كانت منطقة ال�ج�ه��راء التعليمية أق��ل املناطق ع��ددًا
بالحاالت الفردية ،حيث بلغت  702حالة فقط.

الفروانية األولى
في الحاالت ..تليها العاصمة
ثم مبارك الكبير
التعثر الدراسي واضطراب
الكالم والحاالت السلوكية
أزمات تتطلب اهتماما ً خاصا ً
مقترحات لمواجهة الصعوبات
 -1إرسال توصيف سنوي ملهام الباحث النفسي إلى مديري
املدارس.
 -2توفير وق��ت مخصص للباحث النفسي ملقابلة الحاالت
دوريًا.
 -3ت��وف�ي��ر م �ك��ان خ ��اص وم �ن �ع��زل وه� ��ادئ ل �ت��دري��ب الطلبة
والحاالت النفسية املختلفة.
 -4ت��وح �ي��د ي ��وم ل�ت�ط�ب�ي��ق اخ �ت �ب��ار امل �ي��ول امل�ه�ن�ي��ة واخ�ت�ب��ار
االستعدادات الفارقة من قبل الوزارة.
 -5توفير االخ�ت�ب��ارات املقننة التي تساعد ف��ي التشخيص
والقياس.
 -6ع�م��ل دورات ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�ب��اح�ث�ين ال�ن�ف�س�ي�ين ع��ن ال�ع�لاج
املعرفي والسلوكي.
 -7توفير أج�ه��زة حاسب آل��ي ،وإي�ج��اد البديل املناسب من
الباحثني النفسيني.
 -8تدريب الباحثني على اختبارات الذكاء «ستانفورد بينيه
– وكسلر».

وبحسب التقرير ،فإن أكثر املشاكل عددًا في الحاالت
الفردية كانت التعثر ال��دراس��ي ،وبلغت  2855حالة،
يليها اضطراب الكالم واالمتناع عنه ب �ـ 1835حالة،
وم �ش��اك��ل ن�ف�س�ي��ة أخ� ��رى ب�ل�غ��ت  950ح��ال��ة ،وأخ �ي �رًا
الحاالت املصنفة بحسب التقرير إلى أخرى ،وتتمثل
ف ��ي ال �ت ��أخ ��ر ال��ذه �ن��ي وال� �ن� �ش ��اط ال� ��زائ� ��د وال� �ح ��االت
الحدية واضطراب النمو وضعف التركيز واالنتباه
والحاالت السلوكية ،إذ بلغت  643حالة.

برامج عالجية
وأك��د التقرير أن بعض ال�ب��رام��ج العالجية النفسية
تحتاج إل��ى وق��ت لتحقيق النتيجة امل��رج��وة ،كما أن
ه �ن��اك أول �ي��اء أم ��ور ال ي �ب��دون ت�ع��اون��ًا م��ع الباحثني
املعالجني لحاالت أبنائهم ،وهناك آخ��رون يفتقدون
القدرة على فهم بعض البرامج اإلرش��ادي��ة النفسية
العالجية الخاصة بمتابعة الحاالت ،وينتج عن ذلك
طول فترة املتابعة.
وذكر أن بعض الحاالت تحتاج إلى متابعة مستمرة
خالل العام الدراسي واملرحلة التعليمية ،ال سيما إذا
تدخلت ظروف طارئة أيًا كان مصدرها على الحالة
مما يعيق العالج.
وتطرق التقرير الى جملة صعوبات تواجه الباحثني
ال�ن�ف�س�ي�ين ف��ي م �ج��ال ع�م�ل�ه��م ،ف��ي م�ق��دم�ت�ه��ا تكليف
ب �ع��ض اإلدارات امل��درس �ي��ة ل �ه��م ب��أع �م��ال إض��اف �ي��ة ال
تخص الخدمة النفسية ،وع��دم ت��واف��ر غرفة خاصة
ملقابلة ال�ح��االت والجلسات اإلرش��ادي��ة ،إض��اف��ة الى
عدم تعاون بعض اإلدارات املدرسية في تخصيص
وقت لتطبيق املقاييس النفسية وفي تنفيذ املشاريع
ال �خ��دم �ي��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة ،ك �م��ا أن ض �ي��ق ال ��وق ��ت وازدح � ��ام
امل �ن��اه��ج ي�ع�ي�ق��ان م�ق��اب�ل��ة ال� �ح ��االت ال �ف��ردي��ة بصفة
مستمرة.
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مجلس األمة

«المالية» البرلمانية أقرت استقطاع  %10فقط لـ«القرض الحسن»:

حسم األحد
بقاء «االستبدال» من عدمه ُي َ
فيما حسمت اللجنة املالية البرملانية ،أمس،
خ��ف��ض اس��ت��ق��ط��اع ال���ق���رض ال��ح��س��ن م���ن 25
إل��ى  ،%10فقد أجلت آلية التعامل مع ملف
االستبدال إلى األحد املقبل.
وق������ال م���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة ف��ي��ص��ل ال���ك���ن���دري ف��ي
ت��ص��ري��ح ل��ل��ص��ح��اف��ي�ين :اق����رت ال��ل��ج��ن��ة أم��س
بأغلبية الحضور تخفيض االستقطاع في
زي����ادة االم��ث��ال «ال��ق��رض ال��ح��س��ن» ال���ى %10
ب��دال من  ،%25أم��ا ملف بقاء االستبدال من
عدمه وكذلك زي��ادة االمثال التسعة االخرى
فهناك توجه لحسمه االحد املقبل.
وأوض�������ح ال���ك���ن���دري أن�����ه ج�����رى ال��ت��ص��وي��ت،
أمس ،على خفض استقطاع القرض الحسن
إل���ى  ،%10وك���ان ه��ن��اك ن��ق��اش ط��وي��ل بشأن
االس��ت��ب��دال واألم���ث���ال ول���م ي��ح��س��م ،وال��ت��وج��ه
ل��ل��ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه األح�����د امل���ق���ب���ل ،ام����ا ال��غ��اء
االس��ت��ب��دال واالس��ت��ع��اض��ة ع��ن��ه ب��األم��ث��ال أو
االبقاء عليه وايجاد آلية للمعالجة.

خفض االستقطاع
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ق���ال���ت ع���ض���وة ال��ل��ج��ن��ة ص��ف��اء
الهاشم ان اللجنة ناقشت خ�لال اجتماعها
ام��س م��وض��وع االس��ت��ب��دال وف��وائ��ده ،اضافة
ال���ى االق���ت���راح���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��ش��أن م��وض��وع
االم���ث���ال وه���ي إع���ط���اء امل��ت��ق��اع��د ق��رض��ا ب���ـ16
ضعف الراتب.
واض������اف������ت ال����ه����اش����م ان ال����ن����ق����اش ك������ان ف��ي
م��س��اري��ن ،ح��ي��ث ك��ان��ت ه��ن��اك اق��ت��راح��ات من
بعض الزمالء النواب بشأن تخفيض نسبة
االستقطاع على القرض الحسن من  25الى
 ،%10وه���ذا االق��ت��راح ي��ؤك��د ك�لام��ي السابق
عندما قلت ان أي حل ترقيعي يجري تقديمه
بسرعة وكروتة لن يكون قانونا مضبوطا.
وت���اب���ع���ت «ع���ن���دم���ا ت����ري����دون وض�����ع ق���وان�ي�ن
تجب دراس���ة ك��ل امل��راح��ل التي يمر بها هذا
القانون ،خاصة انه يهم شريحة كبيرة من
املواطنني هم املتقاعدون ،وان��ا في البداية
رفضت هذا القانون ألنه كان يحتوي على
م��ث��ال��ب ك��ث��ي��رة وح����ذرت ف��ي حينها م��ن ان��ه
خالل أقل من  ٦اشهر ستظهر مثالب كثيرة،
وفعال خالل  ٤اشهر ظهرت املثالب وجرى
ت��ق��دي��م اق��ت��راح��ات لتعديلها ،وه���ي ارت��ف��اع
نسبة االستقطاع التي تصل ال��ى  ٢٥%من
الراتب».
واضافت «قلت لكم في البداية ال (توهقون)
املتقاعدين ،وال يجوز أن تقدموا اقتراحات
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الكندري :تعويضه
بـ«األمثال» وارد ..أو
إبقاؤه واقتراح آلية
للمعالجة
الهاشم :حذرت
سابقا ً من «توهيق»
المتقاعدين من أجل
التكسب االنتخابي

بهذه الطريقة من اجل التكسب االنتخابي،
ووصلنا الى هذا الحال الذي نبحث فيه عن
ح��ل لتخفيض االس��ت��ق��ط��اع ،وان���ا شخصيا
امتنعت ع��ن فكرة القانون ألن��ه يدمر جيب
املتقاعد».

فوائد فلكية
وق��ال��ت ال��ه��اش��م «بالنسبة ل�لاس��ت��ب��دال ففي
ديسمبر  ٢٠١٧تقدمت باقتراح مع زمالء قلت
فيه ان الفوائد التي تتقاضها التأمينات من
املتقاعدين مبالغ فلكية غير ع��ادي��ة وبناء
عليه اق��ت��رح ال��غ��اء ف��وائ��د االس��ت��ب��دال وبعد
مناقشات طويلة توصلنا الى حل ان الفائدة
ال تتجاوز نسبة  3ال��ى  ،%5ألن التأمينات
ت���ق���دم ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ح��ي��ث تضمن

حالة املتقاعدين املالية حتى املمات.
وتابعت «االستبدال نظام جيد ومستمر منذ
 ٤٣ع��ام��ا م��ن��ذ ت��أس��ي��س امل��ؤس��س��ة ،والسيئة
الوحيدة فيه هي الفوائد العالية وكان الحل
ت��ح��دي��د نسبة ال��ف��ائ��دة ،وان���ا رف��ض��ت ايضا
فكرة ان يكون االستبدال عن طريق البنوك ال
تضع (السكني) على رقاب املتقاعدين ،وكان
الوزير موافقا على الفكرة».
واض������اف������ت «خ����ل���ال ال����ص����ي����ف ت����ق����دم ب��ع��ض
الزمالء باقتراح يسمى باألمثال وانا اعتبره
ت��رق��ي��ع��ي��ا وغ����ي����ر م��������دروس وي���ش���ت���م���ل ع��ل��ى
ال��ع��دي��د م��ن ال��س��ل��ب��ي��ات ،ح��ي��ث يحصل عليه
الشخص مرة واحدة في العمر عند التقاعد
بينما االس��ت��ب��دال تستطيع الحصول عليه
اك��ث��ر م��ن م���رة ،بمعنى ان امل��واط��ن ل��و ع��اش
حتى  ١٠٠عام يستطيع ان يستبدل  ٣مرات،
ولكن في نظام االمثال يحق له م��رة واح��دة
فقط .وتابعت «وايضا املوظف يستطيع ان
يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد بعكس
األمثال ال��ذي ال تستطيع االستفادة منه اال
بعد التقاعد ،واملصيبة انه وفق االمثال فإن
امل��ت��ق��اع��د ع��ن��دم��ا ي��ت��وف��ى تستمر امل��دي��ون��ي��ة
على االبناء بعكس االستبدال ال��ذي تسقط
معه املديونية عند الوفاة».
وأوض��ح��ت الهاشم ان الفائدة مستمرة في
االمثال التسعة االخرى تحت مسمى رسوم
ادارية ،واآلن اين الذين يقولون حرام ونريد
فتوى ،اذن ملاذا تريد الغاء االستبدال؟
وأوض�����ح�����ت ان ال���ح���ك���وم���ة م�����ا ت�������زال ت���ؤي���د
االس��ت��ب��دال ول��ي��س لديها مشكلة م��ع��ه ،وإذا
أردت���م تغييره ت��ق��دم��وا ب��ق��ان��ون ب��دي��ل ،لذلك
ن��ح��ن س��ن��ق��دم اق��ت��راح��ا ب��ق��ان��ون ن��ف��وض فيه
صالحيات ملجلس اإلدارة مع تقييد إللغاء
الجداول السابقة ووض��ع تحديد للفائدة 3
الى  %5فقط.

جانب من اجتماع المالية البرلمانية أمس

بشأن مصفاة فيتنام والوقود البيئي و«حصى الشوارع»

المال ّ
يلوح باستجواب المبارك
والفاضل وبوشهري
ل ّ�����وح ال��ن��ائ��ب ب����در امل��ل�ا ب��اس��ت��ج��واب رئ���ي���س مجلس
ال���وزراء سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك ووزي���رة األشغال
واإلس�����ك�����ان ج���ن���ان ب���وش���ه���ري ووزي�������ر ال���ن���ف���ط خ��ال��د
الفاضل ،على خلفية عدم تحرك مجلس الوزراء بشأن
مصفاة فيتنام وعدم تنفيذ مشروع الوقود البيئي،
إضافة الى عدم اصالح الشوارع وانتشار الحصى.
واوض����ح امل�ل�ا ،أم���س ،ان وزي����رة االش��غ��ال «ق��ري��ب��ة من
منصة االستجواب» ،جراء التعاطي مع ملف الحصى
وت����أخ����ر اص���ل��اح ال�����ش�����وارع وت����ض����رر امل���واط���ن�ي�ن مل���دة
طويلة ،من دون ان نرى حال جذريا حتى االن ،مشيرا
ال��ى ان فترة هطول األم��ط��ار املقبلة ستكون اختبارا
ل��ل��وزي��رة .واذا فشلت ،فلتبلغ نفسها بانها ستكون
على منصة االستجواب في اولى جلسات املجلس.
وق�����ال ان ال����وزي����رة ت���راخ���ت ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��ل��ف��ات
اخرى مستحقة ،كملف املطالع ومدينة جنوب سعد
العبداهلل والخيران وخيطان ،مؤكدا ان هناك استياء
من املواطنني نتيجة هذا التأخر.
وب��خ��ص��وص امل��ل��ف النفطي ،اش���ار امل�لا ال��ى ان��ه ل��م ير
حتى االن اي تأكيد او نفي م��ن ال��وزي��ر الفاضل عما
قلته عن مصفاة فيتنام ،وان هناك معلومات غيبت
ع��ن ال��وزي��ر ،منها ارت��ف��اع الخسائر وت��راك��م��ه��ا ،حيث
ان ال����وزي����ر ص�����رح ف����ي أب����ري����ل امل����اض����ي ب�����أن امل��ص��ف��اة
ب��دأت في تحقيق أرب���اح ،في حني انني أبلغته بشكل
واضح وصريح بأن التقارير املالية تتحدث عن زيادة
ال��خ��س��ائ��ر ول��ي��س تحقيق أرب����اح م��ؤك��دا ان���ه «اذا ك��ان
التعامل م��ع ه��ذا امل��ل��ف ب��ه��ذه الطريقة ،ف��ان احترامي
وتقديري للوزير لن يكونا حاجزا عن استخدم أدواتي
الدستورية تجاهه».

بدر المال

وبني املال ان «القطاع النفطي ليس مسؤوال عنه فقط
وزي����ر ال��ن��ف��ط ،ب��ل س��م��و رئ��ي��س ال������وزراء ،ك��ون��ه رئيس
املجلس األعلى للبترول ،وبالتالي طلبت من مجلس
ال���وزراء تشكيل لجنة تحقيق في ما اثيرعن مصفاة
ف��ي��ت��ن��ام وال��ت��ح��ق��ق م��ن ه���ذه ال��خ��س��ائ��ر ،ول��ك��ن ل��م ار اال
ال�لام��ب��االة منهم ،م��ا يجعلنا نتذكر ال�لام��ب��االة التي
حصلت سابقا في قضية الداو ،ما يجعل سمو رئيس
الوزراء تحت املجهر ايضا».
واش��ار الى ان عدم تشغيل «الوقود البيئي» سيكلف
ما يناهز مليارات الدنانير وليس مئات املاليني ،ومن
املفترض في وزير النفط ورئيس ال��وزراء عدم التأخر
في تشغيل املشروع الذي تأخر ملدة  ٣سنوات.

سأل عن خبر سبقلا ..وطلب معلومات دقيقة

الدالل للعقيل :أين دراسة إحالل
الـ  150ألف وظيفة؟
انتقد النائب محمد ال��دالل ما وصل اليه من رد على
س��ؤال بشأن توظيف امل��واط��ن�ين ف��ي القطاع الخاص
كان قد وجهه الى وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ف��ي يونيو امل��اض��ي ،ووص��ف ال��رد ال��ذي
تلقاه في سبتمبر املنقضي بأنه «يغلب عليه الطرح
ال��ع��ام وغير امل��ح��دد ،وع��دم وج��ود خطط تنفيذية أو
ب���رام���ج ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��وظ��ي��ف ن��س��ب ك��ب��ي��رة من
الكويتيني ف��ي القطاع ال��خ��اص» ،مشيرا ال��ى ان ال��رد
«لم يتطرق الى أرقام أو نسب مئوية لحجم التوظيف
امل��س��ت��ه��دف ل��ل��ك��وي��ت��ي�ين ف���ي ال���خ���اص ف���ي ال��س��ن��وات
القادمة ،وال ذكر آلليات عملية ملعالجة أسباب إحجام
املواطنني عن العمل في القطاع ،واألسباب التي تسهم
في جعله جهة طاردة لعملهم فيه».
وط��ل��ب ال�����دالل ف���ي س����ؤال ج��دي��د وج��ه��ه ال���ى ال��ع��ق��ي��ل،
إفادته بـ«الخطة االستراتيجية للوزارة لزيادة نسبة
الكويتيني بشكل م��ؤث��ر ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ،ومتى
ت��ق��دم عمليًا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة واض��ح��ة تنفيذية عملية

ل��زي��ادة نسبة الكويتيني ف��ي ال��ق��ط��اع م��ع ذك��ر تاريخ
االنتهاء منها؟».
واضاف :أشار رد الوزيرة إلى تقرير نهائي لبرنامج
إع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة ،ف���ري���ق اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ن��م��ي��ة ال��ق��وى
العاملة الوطنية في القطاع الخاص  ،2018ونتساءل
عما وصلت إليه تلك النتائج بشأن زيادة نسبة عمل
الكويتيني في القطاع الخاص ،وما مصير هذا الفريق
بعد دمج القوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة؟ ومن
يتولى تنفيذ ومتابعة هذا املشروع حاليا؟».
وذك��ر ان «ج��ري��دة سبقلا اش��ارت في عددها الصادر
في أول الشهر الجاري إلى دراسة حكومية تستهدف
ت��ك��وي��ت ع���ش���رات اآلالف م���ن ال���وظ���ائ���ف ف���ي ال��ق��ط��اع
الخاص ،وإن الدراسة نادت بتخفيض نسبة الوافدين
عدديًا إلى أرق��ام تصل إلى  150ألف وافد في القطاع
الخاص ،وعليه هل ما ورد في الجريدة صحيح؟ وهل
توجد دراس���ة حكومية ف��ي ه��ذا ال��ش��أن؟ م��ع تزويدنا
بنسخة من تلك الدراسة».

المويزري يسأل
 4وزراء عن
َّ
«النصب العقاري»
وج��������ه ال�����ن�����ائ�����ب ش���ع���ي���ب
امل�����������������وي�����������������زري أس������ئ������ل������ة
ب���رمل���ان���ي���ة ال�����ى  4وزراء،
ه������م وزي����������ر ال����خ����ارج����ي����ة
ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د
ووزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الشيخ
خ����ال����د ال�����ج�����راح ،ووزي�����ر
ال�����ع�����دل ف����ه����د ال���ع���ف���اس���ي
ووزي�����ر امل��ال��ي��ة د .ن��اي��ف
ال����������ح����������ج����������رف ،ت����ت����ع����ل����ق
بجرائم نصب واحتيال
وغ��س��ل أم����وال اق��ت��رف��ت��ه��ا
ش�������رك�������ات ع������ق������اري������ة ف���ي
أم������ي������رك������ا وب����ري����ط����ان����ي����ا
ودول اخ�������رى ،وم��ص��ي��ر
امل����واط����ن��ي�ن امل���ت���ض���رري���ن
من تلك الجرائم.
واس��ت��ف��س��ر امل��وي��زري في
س�����ؤال ال����ى ال���خ���ال���د ،ع��ن
اج��������راء ات «ال���خ���ارج���ي���ة»
ل������ح������م������اي������ة امل������واط������ن���ي��ن
امل��ت��ض��رري��ن م��ن عمليات
ن����������ص����������ب اق�������ت�������رف�������ت�������ه�������ا
الشركات.
وف�������������������������ي م�������������������ا ي�������خ�������ص
«ال���������داخ���������ل���������ي���������ة» ،ط����ل����ب
امل�������وي�������زري م������ن ال�����وزي�����ر
ال���ج���راح ،اف���ادت���ه بكشف
ي��ت��ض��م��ن ع���دد ال��ش��ك��اوى
ون��وع��ه��ا ورق���م القضايا
امل������س������ج������ل������ة ض���������د م���ل��اك
شركات مارست النصب
العقاري واالحتيال منذ
ع������ام  2013وال���ق���ائ���م�ي�ن
عليها .
وط�����ل�����ب م������ن ال����ع����ف����اس����ي
ت�������زوي�������ده ب��������االج��������راء ات
التي قامت بها «العدل»
ازاء حكم التمييز واجب
ال��ن��ف��اذ ب��إدان��ة اش��خ��اص
ع��ن ج��ري��م��ة غ��س��ل ام���وال
ون����������ص����������ب واح��������ت��������ي��������ال
ب�������م�������ش�������اري�������ع ع������ق������اري������ة
ف�����ي ال������والي������ات امل���ت���ح���دة
وب����ري����ط����ان����ي����ا وغ����ي����ره����ا،
وتضمن الحكم بالغرامة
بمبلغ  5ماليني دينار.
أم��ا م��ا ي��خ��ص «امل��ال��ي��ة»،
ف��اس��ت��ف��س��ر ال���ن���ائ���ب ع��م��ا
اذا ك����ان ال���ب���ن���ك امل���رك���زي
ت��ح��ق��ق م��ن ق��ي��ام ال��ب��ن��وك
امل���ع���ن���ي���ة ب�����إب��ل��اغ وح�����دة
ال����ت����ح����ري����ات امل����ال����ي����ة ع��ن
وج��������������ود ش�����ب�����ه�����ة غ���س���ل
أموال أو اتخاذ اي اجراء
وف�����ق ال����ت����زام����ات ق���ان���ون
غسل األموال؟ .

الكويت 09
دعا الجهات المختصة إلى التعاون مع «نزاهة»

العدساني يطالب بتحقيق
شامل في «صفقة العقارات»
تعقيبًا على اع�لان الهيئة العامة ملكافحة
الفساد (نزاهة) انها ستفتح تحقيقًا في ما
أثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها
عضو في مجلس األمة ،أكد النائب رياض
العدساني أنه سيتابع مجريات التحقيق،
م����ش����ددا ع���ل���ى ض�������رورة «أن ي���ك���ون ش��ام�لا
وي���ج���ري ال��ت��أك��د م���ن سل��ام���ة اإلج��������راءات»،
مطالبا الهيئة بـ«أخذ اإلجراءات القانونية
االحترازية كافة ،وفحص جميع السجالت
وال���ب���ي���ان���ات امل���ال���ي���ة واألوراق ال��ث��ب��وت��ي��ة
وط��ري��ق��ة ال��ت��م��وي��ل وال��ت��واص��ل م��ع البنوك
املمولة».
ودع����ا ال��ع��دس��ان��ي ف��ي ت��ص��ري��ح أم����س ،ال��ى
االس����ت����ع����ان����ة ب�����وح�����دة ال����ت����ح����ري����ات امل���ال���ي���ة
والتعمق ف��ي ال��ت��ح��ري وال��ت��دق��ي��ق ،وإج���راء
ت��ح��ق��ي��ق م���وس���ع وت��ف��ت��ي��ش وب���ح���ث ك��ام��ل
ف��ي ش���أن ت��ل��ك ال��ص��ف��ق��ة ،ك��م��ا دع���ا ال��ج��ه��ات
املختصة الى التعاون مع «نزاهة» لتحقيق
تلك الغايات.
وق������ال« :ح���س���ب ع��ل��م��ي ،ف����ان امل����وض����وع تم
ب��ت��اري��خ  ٢٥سبتمبر امل��ن��ق��ض��ي ،م��ن خ�لال
ع��ق��د م��ب��اي��ع��ة ،أي ل��ي��س م������زادا ع��ل��ن��ي��ا بل
ع��روض أسعار قدمت للورثة ،إضافة إلى
أن «ال���ع���ق���ارات» امل��ع��ن��ي��ة ج����زء م��ن��ه��ا يتبع
للدولة وهي بنظام  B.O.Tوجرى ارجاعها

رياض العدساني

الى الحكومة ،وما تم بيعه يعود للورثة».
وج����������دد م���ط���ال���ب���ت���ه ل����ل����ج����ه����ات امل���خ���ت���ص���ة
بالتحقيق في دخول سياسيني في صفقة
ال�����ش�����راء ،ل��ل��ت��أك��د م����ن س�ل�ام���ة اإلج���������راءات،
وال��ب��ح��ث وال��ت��أك��د م���ن ك���ل األم�����ور وص��ح��ة
امل����س����ت����ن����دات وط����ري����ق����ة ال����ت����م����وي����ل ،م���ؤك���دا
م���ت���اب���ع���ت���ه ل���ل���م���ل���ف ون�����ت�����ائ�����ج ال���ت���ح���ق���ي���ق
وال���ف���ح���ص وال����خ����ط����وات ال���ت���ي س��ت��ج��ري��ه��ا
الجهات املختصة وأبرزها «نزاهة».

الكندري  :تأمين صحي
للطلبة المبتعثين
ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب ع��ب��د اهلل ال��ك��ن��دري بمقترح
برغبة ،لتغطية جميع الطلبة الكويتيني
املوفدين للدراسة بالخارج بدول مجلس
ال�����ت�����ع�����اون ال���خ���ل���ي���ج���ي ب���م���ظ���ل���ة ال���ت���أم�ي�ن
الصحي.
وق����ال ال���ك���ن���دري :ن��ظ��رًا ل��ت��وف��ر ع����دد كبير
م��ن الطلبة الكويتيني املوفدين للدراسة
بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي
ال س���ي���م���ا ب�����إم�����ارة ال����ش����ارق����ة ب�����اإلم�����ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ول���ك���ون م��ظ��ل��ة ال��ت��أم�ين
ال���ص���ح���ي ال ت��ش��م��ل ه������ؤالء ال��ط��ل��ب��ة ح���ال

تواجدهم بتلك ال��دول للدراسة ،ل��ذا فإنه
م��ن ال��ض��روري تغطيتهم بمظلة التأمني
الصحي حتى نرفع عن كاهلهم مصاريف
العالج في حال حدوث مكروه ألي منهم.
وك���ان ال��ك��ن��دري ت��ق��دم بمقترحات ع��دي��دة
س��اب��ق��ة مل��ص��ل��ح��ة ال��ط��ل��ب��ة امل��ب��ت��ع��ث�ين في
الخارج آخرها مقترح تتحمل بمقتضاه
وزارة التربية والتعليم العالي تكاليف
رس��وم تأشيرة الدخول (الفيزا) ،للطالب
املبتعث ف��ي جميع ال����دول امل��ع��ت��م��دة ل��دى
الوزارة.
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البلدي

زيادة نسبة بناء السرداب لقسائم «أبو فطيرة الحرفية»

«الفنية» أقرَّت إضافة نشاط مكتب
في «االستثماري»
مشعل السالمة
أق ��رت ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س البلدي
ب ��اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا أم � � ��س ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال �ع �ض ��و
عبدالعزيز املعجل اق�ت��راح العضو محمد
ال��رق�ي��ب ب�ش��أن ت�ع��دي��ل الئ�ح��ة ن�ظ��ام زراع��ة
ال � �ح� ��دائ� ��ق ف� ��ي ق� �س ��ائ ��م ال� �س� �ك ��ن ال� �خ ��اص
وال�ن�م��وذج��ي بتنظيم وتقسيم الساحات
واالرت ��دادات املالصقة للعقارات املشتركة
بني الجيران من خالل ضرورة التنسيق مع
املؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقديم
م �خ �ط �ط��ات ق �ب��ل ال� �ت ��وزي ��ع ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى
ل�ل�ب�ل��دي��ة ت��وض �ي��ح ال �س ��اح ��ات امل�س�م��وح��ة
زراعتها لكل قسيمة قبل القرعة.
وقال املعجل ان اللجنة وافقت على اقتراحني
لنائب رئيس املجلس عبداهلل املحري بشأن
اصدار رخص للقسائم الصناعية والخاصة
باالشتراطات واملواصفات الخاصة بأبنية
امل �ن��اط��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة وم �ن �ه��ا ن �س��ب ال �ب �ن��اء
واالس � �ت � �ع � �م� ��االت وت� �ش� �م ��ل ال � � �س � � ��رداب ف��ى
ال�ق�س��ائ��م املخصصة لالستعمال ال�ت�ج��اري
ف ��ي م �ن��اط��ق ال� �ش ��وي ��خ وال � � ��ري واألح � �م ��دي
والفحيحيل بحيث ي�ج��وز فيها استغالل
ال� �س ��رداب األول ب��ال �ك��ام��ل ل �ن �ش��اط ت �ج��اري
واحد برخصة تجارية واحدة ،مشيرًا إلى أن

المعجل مترئساً االجتماع

الجهاز التنفيذي أوض��ح أن هناك مقترحا
ل �ل �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى الئ� �ح ��ة ال� �ب� �ن ��اء وت �ش �م��ل
ج � ��واز ت�ق�س�ي��م ط��اب��ق ال � �س ��رداب األول إل��ى
ع��دة وح��دات (م�ح��ال أو م�خ��ازن أو ورش أو
معارض بحيث ال تقل مساحة الوحدة عن
 50مترا مربعا واملعرض عن  100متر مربع)
وتصدر لكل منها رخصة تجارية منفصلة.
وأض��اف ان اللجنة أق��رت اقتراح العضو
امل� �ح ��ري زي � � ��ادة ن �س �ب��ة ال� �ب� �ن ��اء ب�ق�س��ائ��م
منطقة أبو فطيرة الحرفية في السرداب
م��ن  80ل�ت�ص�ب��ح  ،%100وامل��واف �ق��ة على
اق� �ت ��راح ال �ع �ض��و م.ع� �ب ��دال� �س�ل�ام ال��رن��دي

إض ��اف ��ة ن �ش ��اط ت��رخ �ي��ص م �ك �ت��ب ض�م��ن
ال�س�ك��ن االس�ت�ث�م��اري ف��ي ال ��دور االول او
الثاني شريطة ان تكون رخصة واح��دة
وباسم صاحب العقار.
وب� نّ�ّي� أن ال�ل�ج�ن��ة واف �ق��ت ع �ل��ى اق �ت��راح
العضو ع�ب��داهلل ال��روم��ي بشأن تغليظ
ال�ع�ق��وب��ة وتكثيف ال�ح�م�لات امليدانية
ع �ل��ى ال� �ع� �ق ��ارات امل �خ��ال �ف��ة ال �ت ��ي ت �ق��وم
ب �ت��أج �ي��ر ال � �س� ��رادي� ��ب ض �م ��ن امل �ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي��ة ال� �خ ��اص ��ة واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
وال � � �ن � � �م� � ��وذج � � �ي� � ��ة امل � �خ � �ص � �ص � ��ة وف � ��ق
ال �ت��راخ �ي��ص امل �م �ن��وح��ة ل �ه��ا ك �م��واق��ف

س � � �ي� � ��ارات واق � � �ت� � ��راح ال� �ع� �ض ��و ح �م��ود
ال �ع �ن��زي ب �ش��أن ال �س �م��اح ب��وض��ع س��ور
حماية عن الكالب الضالة ،غير حاجب
للرؤية في املناطق الحدودية.
وكشف املعجل عن إحالة مشروع كاظمة
ال ��ى ل�ج�ن��ة امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ل��دراس �ت��ه،
ف ��ي ح�ي�ن ج ��رى ت��أج �ي��ل اق� �ت ��راح ال�ع�ض��و
ع �ب��دال �ع��زي��ز امل �ع �ج��ل ،ب �ش��أن تخصيص
أراض ل � � � � � ��وزارة األوق � � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون
اإلسالمية خارج املناطق السكنية لبناء
س �ك ��ن ل�ل�أئ �م ��ة وامل � ��ؤذن �ي��ن ل �ح�ي�ن دع� ��وة
ممثلي الوزارة.

َّ
تتحمل «البلدية»
البغلي :لماذا
تكلفة بناء سور موقع لردم النفايات؟
مشعل يونس
اس �ت �غ��رب��ت رئ �ي �س��ة ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة
ف��ي املجلس ال�ب�ل��دي ،م.م�ه��ا البغلي ،قيام
«ال�ب�ل��دي��ة» ب��رص��د ميزانية بمليون و800
أل ��ف دي �ن��ارل �ب �ن��اء س ��ور ألح ��د م��واق��ع ردم
ً
النفايات ،على الرغم من توجيهها سؤاال
ق�ب��ل ش�ه��ر ح ��ول ت�ن�ظ�ي��م وإدارة وم��راق�ب��ة
العمل في مرادم النفايات البلدية الصلبة،

ك��اش �ف��ة ع ��ن وروده� � ��ا ص� ��ورًا ت��ؤك��د إل �ق��اء
أجهزة كهربائية ومنتجات تنظيف ومواد
خطرة على البيئة ،ودخ��ول أشخاص إلى
املرادم من دون تصريح وال رقابة.
وبينت البغلي أن هذا يدعوها الى تقديم
س � ��ؤال آخ � ��ر ل �ل �ت��وض �ي��ح ع ��ن ج � ��دوى ه��ذا
املشروع ،وهل جرت دراسة تكليف الشركات
التي تقوم ب��إدارة امل��رادم مسؤولية حماية
امل ��رادم وتنظيم العمل ب�ه��ا ،وذل��ك حفاظًا

على أم��وال وم��وارد الدولة ،متساءلة :ملاذا
تتحمل البلدية تكلفة تسوير امل ��رادم ،إذا
كانت الشركة التي تديرها هي املستفيدة
م��ن ف��رز وت��دوي��ر النفايات وامل ��واد القابلة
إلعادة التدوير؟
وأع �ل �ن��ت ال�ب�غ�ل��ي ع��ن إق��ام��ة ورش ��ة عمل
للجنة ش��ؤون البيئة ب�ع�ن��وان «مناقشة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر إدارة
النفايات ودعم صناعة إع��ادة التدوير»،

ال�ي��وم (اإلث �ن�ي�ن) ،ملناقشة حجم صناعة
إع� � � � ��ادة ال � �ت � ��دوي � ��ر ف � ��ي دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت،
والعوائق التي تواجه نمو ه��ذا القطاع،
ودور الجهات واملؤسسات ذات العالقة
ف��ي تنظيم ودع ��م ق�ط��اع ه��ذه الصناعة،
وخطة عمل وض��ع استراتيجية وطنية،
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع امل ��ؤس � �س ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة
وال � �ب � �ل ��دي ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر إدارة ال� �ن� �ف ��اي ��ات
واللوائح والقوانني الخاصة بها.
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تطوير «رأس األرض» وحديقة الشعب
عائشة علي
واف�ق��ت البلدية على طلبي شركة املشروعات
ال �س �ي��اح �ي��ة ت �ط��وي��ر ن � ��ادي رأس األرض ف��ي
الساملية وموقع حديقة الشعب.
وق � ��ررت ال �ب �ل��دي��ة ت�ث�ب�ي��ت ن�س�ب��ة ال �ب �ن��اء ضمن
ح��دود ن��ادي رأس األرض بنسبة  30ف��ي املئة
م��ن مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة
االس�ت�ع�م��االت التجارية ضمن امل�ش��روع  5في
املئة (من ضمن مساحة البناء) وهي عبارة عن
(محال بيع التجزئة  -مطاعم  -مقاه) فقط مع
تعديل ح��دود املوقع واملساحة الكلية للنادي
ليكون  35265مترا مربعا تقريبًا بحيث تكون
م�س��اح��ة ال�ب�ن��اء امل�س�م��وح ب�ه��ا ض�م��ن امل�ش��روع
 10579مترا مربعا تقريبا.
وأوضحت ان االنشطة التجارية التي تحسب
م��ن ض �م��ن ال�ن�س�ب��ة ال �ت �ج��اري��ة ه��ي ع �ب��ارة عن
(م �ح��ال ب�ي��ع ال�ت�ج��زئ��ة  -م�ط��اع��م  -م �ق��اه) فقط
على أن يتم استغالل مساحات البناء املتبقية
خارج املباني التجارية وتعد من األنشطة ذات

العائد االستثماري وال تدخل من ضمن النسبة
ال �ت �ج��اري��ة م�ث��ل (ح �م��ام��ات ال�س�ب��اح��ة  -أل�ع��اب
األطفال  -األلعاب املائية  -مسارح  -ناد صحي
 حدائق  -أماكن الشواء  -قاعة لالحتفاالت -م��راك��ز تعليمية وذل��ك حتى يتسنى للمصمم
اإلب��داع بالتصميم وعمل ن��اد يجذب السكان
ومريح لالستخدام وتنمية للسياحة وتحسب
م��ن ض�م��ن ال�ن�س�ب��ة ال�ب�ن��ائ�ي��ة ،أم ��ا بخصوص
األنشطة الخدمية الخاصة بخدمة املوقع مثل
مكاتب خدمة املوقع  -املصليات  -الحمامات
املمرات  -محطات الكهرباء  -عيادات الطوارئ -
مواقع اإلطفاء) فهي ال تدخل من ضمن النسبة
البنائية .وبينت أن م��ا يخص م��وق��ع حديقة
الشعب فقد ت�ق��رر تثبيت نسبة ال�ب�ن��اء ضمن
حدود النادي  20في املئة من مساحة القسيمة
الكلية وأن تكون نسبة االستعماالت التجارية
امل�س�ت�غ�ل��ة ض �م��ن امل� �ش ��روع  12ف��ي امل �ئ��ة وه��ي
عبارة عن محال بيع التجزئة ومطاعم ومقاه
فقط بحيث تكون مساحة البناء املسموح بها
ضمن املشروع  25937مترا مربعا.

المويزري يدعو إلى نقل السجون
من المناطق السكنية
دع��ا رئيس لجنة محافظة األح�م��دي ،فهيد
امل � ��وي � ��زري ،إل� ��ى ن �ق��ل ال �س �ج��ون ب �ع �ي��دا ع��ن
املناطق السكنية ،أسوة بجميع دول العالم
امل �ت �ح �ض��رة ،ل �خ �ط��ورة ق��رب �ه��ا م ��ن امل�ن��اط��ق
السكنية.
وقال املويزري ،في اقتراح تقدم به ،انه نظرا

الى ما تتمتع به هذه السجون من مساحات
شاسعة ،ووقوعها وسط املناطق السكنية،
م �م��ا ي �ت �ط �ل��ب ن �ق �ل �ه��ا ب �ع �ي��دا ع ��ن ال �س �ك��ان،
وتسليم مواقعها للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية لتوزيعها على املواطنني ،مساهمة
في حل القضية اإلسكانية.

مع بداية العمل بعقود النظافة الجديدة

«البلدية» تطلق حملتها
«خلها ــ نظيفة»
ت �م �ه �ي �دًا ل �ل �ب��دء ف ��ي ال �ع �م��ل ب �ع �ق��ود ال �ن �ظ��اف��ة
ال �ج��دي��دة ،أع�ل�ن��ت إدارة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة في
ال�ب�ل��دي��ة ع��ن ت��رك�ي��ب  157إع�ل�ان «م��وب��ي» في
جميع املحافظات لحملة النظافة التوعوية
«خلها ـــــ نظيفة» ،التي تهدف الى رفع مستوى
النظافة في جميع املناطق.
وأك� � ��دت اإلدارة أه �م �ي��ة م �ش��ارك��ة وم�س��اه�م��ة
ال �ج �م �ي��ع ف ��ي ن �ج��اح ال �ح �م �ل��ة ،م ��ن خ�ل�ال دع��م
جهود الفرق امليدانية التابعة إلدارتي النظافة
وإش � �غ� ��االت ال� �ط ��رق وال� �س�ل�ام ��ة ل ��رف ��ع ك �ف��اءة
ال �ن �ظ��اف��ة ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن ال�ح�م�ل��ة ستستمر
ط � ��وال  6اس ��اب �ي ��ع ،م �ت�ض �م��ة م� �ح ��اور رئ�ي�س��ة

ع ��دة ،ت�س�ت�ه��دف ت��وع�ي��ة امل��واط �ن�ين واملقيمني
ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ن�ظ��اف��ة ال �ش��واط��ئ واالس� ��واق
وامل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة وال � �س ��اح ��ات ف ��ي امل �ن��اط��ق
السكنية ،والقضاء على املظاهر السلبية التي
تضر بنظافة البيئة.
وذك��رت أن من أهم أه��داف الحملة متابعة أداء
شركات التنظيف ،وتسليط الضوء على جهود
األج� �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن ت�ط�ب�ي��ق ب�ن��ود
عقود النظافة ،وم��دى االلتزام بلوائح وأنظمة
«البلدية» ،وإي�ص��ال رس��ال��ة للمجتمع بأهمية
الئ �ح��ة ال �ن �ظ��اف��ة ،وج��دي��ة ال �ب �ل��دي��ة ف��ي تفعيل
تحرير املحاضر بشأن أي مخالفات ترتكب.
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معهد التوعية
المرورية

د .خالد محمد بودي
إن م��ا ن �ش��اه��ده ف��ي ال �ط��رق ي��وم�ي��ا من
رع� ��ون� ��ة ف� ��ي ال� �ق� �ي ��ادة م� ��ن ق �ب��ل ب�ع��ض
ال �س��ائ �ق�ي�ن واالس � �ت � �خ� ��دام غ �ي��ر امل �ب��رر
آلل��ة التنبيه ،م��ع مخالفات واض�ح��ة في
اتباع اللوحات اإلرش��ادي��ة والوقوف في
األم��اك��ن غ�ي��ر املخصصة ل��ذل��ك ،ع�لاوة
على السرعة التي تتجاوز الحد االقصى
املسموح ب��ه ،وزي��ادة ال�ح��وادث امل��روري��ة،
لهو دليل واض��ح على أن هنالك نقصا
في الوعي املروري لدى قائدي السيارات،
الذين يرتكبون ه��ذه املخالفات .لذلك ال
ب��د م��ن ال�ع�م��ل لتكثيف ب��رام��ج التوعية
امل� ��روري� ��ة ب��اس �ت �خ��دام ق� �ن ��وات اإلع�ل��ام
املتاحة والوسائل األخرى.
إن ال�غ��رام��ات امل��ادي��ة للمخالفني ال يبدو
أنها وحدها كافية للحد من املخالفات
املرورية ،ولرفع مستوى الوعي املروري
ال ب � ��د م � ��ن ت �ك �ث �ي��ف ب � ��رام � ��ج ال �ت��وع �ي��ة
واملحاضرات التي بدأتها اإلدارة العامة
ل �ل �م��رور م ��ؤخ ��را ،وذل � ��ك ح �ت��ى ت�ش�م��ل
السائقني الجدد ،حيث من املهم أن تعد
ل �ه��م م �ح��اض��رات ت��وع��وي��ة ،وأن ي�ك��ون
حضورهم لهذه املحاضرات التي يمكن
أن تقدم على مدى يوم أو يومني كجزء
م��ن ال�خ�ط��وات امل�ط�ل��وب��ة للحصول على
إج� ��ازة ال �ق �ي��ادة ،إض��اف��ة إل ��ى االخ�ت�ب��ار
النظري للعالمات املرورية.
إن ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال � � ��دورات ال�ق�ص�ي��رة
امل �ك �ث �ف��ة ي �م �ك��ن أن ي �س ��اع ��د ف� ��ي رف ��ع
مستوى الوعي امل��روري ملن يحضرها،
وب��ال�ت��ال��ي يمكن أن تساهم ف��ي خفض
امل �خ��ال �ف��ات وال � �ح� ��وادث .ك��ذل��ك امل�ط�ل��وب
التوسع في برامج التوعية لتشمل أكبر
ع ��دد م��ن ال�س��ائ�ق�ين ،خ��اص��ة املخالفني
ال��ذي��ن يجب الطلب منهم ح�ض��ور هذه
ال �ب��رام��ج ك �ج��زء م��ن م�ت�ط�ل�ب��ات ت�ج��دي��د
رخ �ص��ة ال �ق �ي��ادة أو ت��رخ�ي��ص امل��رك�ب��ة.
وي�م�ك��ن دراس ��ة إن �ش��اء معهد للتوعية
امل ��روري ��ة ي�ت�ب��ع اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�م��رور،
بحيث يتخصص هذا املعهد في إعداد
برامج التوعية املرورية ،وتهيئة الراغبني
ف��ي ال�ع�م��ل ك�م��درب�ين ل�ق�ي��ادة ال�س�ي��ارات
قبل الترخيص لهم بمزاولة هذه املهنة،
حتى يمكنهم ال�ق�ي��ام بمهامهم بشكل
أفضل.
وق� ��د ق��ام��ت س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ب�ت��أس�ي��س
م�ع�ه��د ال�س�لام��ة امل ��روري ��ة ق�ب��ل س�ن��وات
ع ��دة ،واس �ت �ف��اد م��ن دورات ه��ذا املعهد
في سلطنة عمان العديد من السائقني
وانعكس ذلك على سلوك السائقني في
الطرقات بصورة إيجابية.
إن ت��أس �ي��س م�ع�ه��د ل�ل�ت��وع�ي��ة امل��روري��ة
يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مستوى
الوعي ل��دى قائدي ال�س�ي��ارات ،وبالتالي
يمكن أن يساعد ذلك على خفض أعداد
املخالفات والحوادث ،كما أن هذا املعهد
يمكن أن يساعد رج��ال امل��رور في أداء
دوره��م بشكل أفضل ،وذل��ك من خالل
املحاضرات والبرامج التي يعدها املعهد
لهم ..ويمكن أن يوظف املعهد الوسائل
اإللكترونية لنشر ال��وع��ي امل ��روري بني
ال �ج �م �ه��ور م ��ن خ �ل�ال م �ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و
والرسائل.
إن اتساع الرقعة الحضرية في الكويت
وال �ت��وس��ع ف��ي إن �ش��اء ال �ط��رق وزي� ��ادة
أع ��داد ال �س �ي��ارات تضفي أه�م�ي��ة أكبر
على موضوع توعية قائدي املركبات..
وباهلل التوفيق.

الكويت 11

ّ
كتاب وآراء

االقتصاد اإليراني يعاني ..لكنه لن ينهار
مع احتدام التوتر بني ضفتي الخليج ،الذي وصل أوجه
بعد قصف مجمع بقيق النفطي ف��ي السعودية من
قبل إيران ،إن كان ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق
الحوثيني في اليمن ،فإن شغفنا بمتابعة األخبار عن
إي��ران وتطورات وضعها الداخلي قد تضاعف .وهذا
القلق ،من أن يمتد النزاع إلى دوائ��ر أوسع في منطقة
ال�خ�ل�ي��ج ،ي �ف��رض ع�ل�ي�ن��ا ت�ك��وي��ن ص ��ورة ع��ن ال��وض��ع
االقتصادي والسياسي في إيران أشبه ما يكون بنوع
م��ن التمنيات أكثر منها استنادًا إل��ى حقائق .وك��أن
تمنياتنا عبارة عن استجابة لغضبنا من إيران.
فمع أن إيران تعاني من تزايد العقوبات االقتصادية
ع�ل�ي�ه��ا ،إال أن �ه��ا ال ت�خ�ت�ن��ق ،واق �ت �ص��اده��ا ب�ع�ي��د عن
االنهيار .ولبيان ذلك ،سألجأ إلى االستعانة بمؤشرات
اقتصادية نشرها باحثون في جامعات أميركية وإلى
مصادر تحليلية أخرى .لكن قبل هذا أود أن أخوض
ً
قليال في مجال حقوق اإلنسان في إيران ،ومدى تأثير
العقوبات االقتصادية عليه؛ فهناك أكثر من دليل يؤكد
على أن التشدد في فرض العقوبات االقتصادية على
إي��ران ي��ؤدي إلى اضطهاد أكثر للناشطني في مجال
ح�ق��وق اإلن�س��ان ف��ي إي ��ران .وي��رج��ع ذل��ك ألن الساحة
السياسية عندما تكون مكتظة بالحديث عن الحروب
وق�ص��ف امل�ن�ش��آت النفطية وال �ط��ائ��رات امل�س�ي��رة ،ف��إن

االن�ت�ب��اه إل��ى سجن م�ع��ارض ف��ي إي ��ران أو جلد آخر
ً
يصبح خبرًا مهمال.
ً
ف ��اإلع�ل�ام ال �ع��امل��ي م �ث�ل�ا ل ��م ي �ع� ِ�ط ال �ق ��در ال �ك��اف��ي من
االهتمام لسجن الناشطة الحقوقية املحامية نسرين
س �ت��وده ،ال�ت��ي ص��در عليها حكم بالسجن  38عامًا
و 146ج �ل��دة ف ��ي م � ��ارس امل ��اض ��ي .ف �ع �ن��دم��ا تشتد
ال�ظ��روف االقتصادية وت��زداد املعاناة ،يغض املواطن
ال �ع��ادي ال �ط��رف ع��ن م��وض��وع ال �ح��ري��ات ،ألن معظم
وق �ت��ه ي�س�ت�غ��رق ف ��ي ت�ح�ص�ي��ل ق ��وت ��ه .أو ك �م��ا ي��ذك��ر
ن ��ادر ه��اش�م��ي (أس �ت��اذ ال �ش��رق األوس ��ط وال��دراس��ات
اإلسالمية في جامعة دنفر) «أنه في مثل هذه الظروف
تتحول الطبقة الوسطى م��ن مقاومة النظام والعمل
على تغييره إلى كفاح لكسب العيش أو املحاولة إلى
الهجرة» ( .)Siyasa.comلذا فإن املستفيدين من إلغاء
االتفاق النووي اإليراني وفرض العقوبات االقتصادية
هم املرشد األعلى ومن حوله من رجال دين متشددين
والحرس الثوري ،خصوصًا أن االتفاق النووي كان قد
تم تسويقه من قبل املعتدلني أمثال الرئيس روحاني.
لذا أصبحت الشريحة املعارضة من الطبقة الوسطى
بني مطرقة النظام وسندان العقوبات االقتصادية.
ه��ذا وم��ن امل��ؤش��رات االقتصادية التي تظهر معاناة
االق �ت �ص��اد اإلي ��ران ��ي ،ي��ذك��ر ن ��ادر ه��اش�م��ي ف��ي بحثه

املشار إليه سابقًا ،أنه من املتوقع أن ينخفض الدخل
القومي اإلي��ران��ي إل��ى  6في املئة في العام الحالي ،مع
انخفاض بلغ  3.9في املئة في عام  ،2018وأن الريال
اإلي��ران��ي ان�خ�ف��ض ب�م�ع��دل  80ف��ي امل �ئ��ة .ل �ك��ن ،وكما
أشرنا سابقا في مقال عن االقتصاد اإلي��ران��ي ،فإن
ش��دة انخفاض العملة يمتصها إل��ى حد كبير سعر
التحويل األفضل للدوالر الذي توفره الدولة للتجار.
وع�ل��ى ع�ك��س ن ��ادر ه��اش�م��ي ،ف��إن ج��اف�ي��د أصفهاني
(أستاذ اقتصاد الشرق األوسط في جامعة فيرجينيا
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا) ي�ن�ق��ل ص ��ورة أف �ض��ل ع��ن االق�ت�ص��اد
اإلي� ��ران� ��ي ت �ح��ت ال �ع �ق ��وب ��ات .ف �ف��ي ب �ح��ث ن �ش ��ره ف��ي
 ،Lobelog.comي��رى أن ال�ص�ق��ور ف��ي إدارة ترامب
يبالغون في دور ال�ص��ادرات النفطية على االقتصاد
اإلي ��ران ��ي ،وي�س�ت�ب�ع��د أن ت��رض��خ إي� ��ران للضغوطات
األم �ي��رك �ي��ة وت �ع �ي��د ال �ت �ف��اوض ع �ل��ى االت� �ف ��اق ال �ن��ووي
اإليراني .كما يرى أنه مع أن العقوبات أدت إلى خفض
الصادرات النفطية إلى ما يقارب الصفر ،فإن ذلك لم
ي��ؤل��م االق�ت�ص��اد اإلي��ران��ي كما ك��ان متوقعًا .ويشير
إل��ى أن��ه م��ع أن حصيلة االق�ت�ص��اد النفطي م��ن الكلي
قد انخفضت  14في املئة ،إال أن الصناعة انخفضت
 6.5في املئة والبناء  4.5في املئة .كما أن االقتصاد
غير النفطي انخفض بمعدل  2.4في املئة فقط وذلك

من الذاكرة

األساس الذي تبنى عليه أي مساءلة قانونية ،هي مجرد أوراق يتم
ملؤها من قبل املسؤول أو النائب املقر بالذمة املالية بمعلومات وأرقام
وبيانات ال تقوم الهيئة بالتدقيق عليها ،إنما يقوم املقر بالذمة املالية
بوضع هذه األوراق في ظرف ثم يغلقه ثم يقوم هو شخصيًا بوضع
هذا الظرف في صندوق مغلق وال يطلع عليه أحد ،وال يتم فتحه إال
ّ
حني تثار حول هذا املسؤول أو النائب شبهات تتعلق بذمته املالية.
إذن هيئة مكافحة الفساد ووفق القانون والالئحة التنفيذية تحقق
م��ع امل�س��ؤول�ين وال �ن��واب املشبوهني وف��ق معلومات غير مدققة تم
تقديمها بمعرفة هؤالء املشبوهني أنفسهم ومن دون أن يكون هناك
تدقيق مسبق من قبل الهيئة في معلومات إقرار الذمة املالية.
إذن ،هي بالفعل ذمة مالية بال ذمة ،واألمر يحتاج إلى إقرار ذمة مالية
حقيقية وليس مجرد أوراق تودع في صندوق مغلق.
لهذا نقول إن نائب ال �ـ  67مليون دي�ن��ار كويتي سيكون دوم��ًا في
الوضع اآلم��ن أو كما يقال باللهجة الشعبية «سهود وم�ه��ود» ،وان
هيئة مكافحة الفساد لن تتمكن من مجرد التحقيق معه ولو اشترى
هذه العقارات بمبالغ أكبر.

حين يكون الرأي ذكورياً!

ّ
ً
«كل إنسان ٌ
ملزم بأال يظل جاهال».
ليس كل تعليق على ما أكتب يستحق استعجال
الرد عليه ،فثمة قضايا تستوجب التعامل معها
ب�ح�س��ب األه �م �ي��ة ،ل ��ذا ارت ��أي ��ت أن أم �ن��ح ال�ك��ات��ب
والباحث محمد رمضان ،متعة وهم سالمة رده
«املساعدة الشهرية للمرأة بني الطراح والنسائية»
(سبقلا) ،ب�ع�ن��وان «رأي» امل�ن�ش��ور ف��ي صفحة
املحليات وليس في صفحة كتاب وآراء ،كما جرت
عليه القواعد املهنية في نشر الردود!
ك��رر رم �ض��ان ردا ع�ل��ى م�ق��ال��ي «دراس� ��ة جلوس
امل��رأة في امل�ن��زل» ،ذر بعض البيانات ،قافزا على
ال�ق��واع��د العلمية ،م��ن دون ت�ن��اول دور امل ��رأة في
التنمية وتطور املجتمع ،مثلها مثل أي فرد آخر،
حيث إن العقول ال تصنف على أس��اس ذك��ر أو
أنثى.
وع � ��اد ال �ك��ات��ب رم� �ض ��ان مل �ق��ارن��ة خ��اط �ئ��ة جملة
وت �ف �ص �ي�لا ،ب �ش��أن ن �س �ب��ة «رب � ��ات ال �ب �ي��وت» في
أميركا والكويت ،دون مراعاة «كباحث» العوامل
االجتماعية والقانونية واالقتصادية وبيئة العمل.
ً
بدا الباحث رمضان متكاسال في تحديد شروط
وفترة املساعدة األميركية للمرأة غير العاملة (ربة
البيت) ،وإذا ما كان القانون األميركي يتالقى مع
موقفه الذكوري!

ألن اقتصاد الخدمات يشكل  55في املئة من الدخل
القومي غير النفطي.
ه��ذا م��ن ناحية ،وم��ن ناحية أخ��رى ف��إن إي��ران ليست
ج��زي��رة معزولة ،ب��ل إن محيطها م��ن ال��دول ف��ي أمس
الحاجة إلى منتجاتها من البتروكيماويات واملعادن
واملنتجات الصناعية وال��زراع�ي��ة .وبشكل ع��ام ،فإنه
عندما تعرض بضاعة يقل سعرها عن سعر السوق
فإن املشترين ينكبون نحوك ،وسيوفر ذلك املشتري
قيمة البضاعة نقدًا إن أردت .فالسوق العراقية متخمة
بالبضائع اإلي��ران�ي��ة ،كما أن التجار األت ��راك يعيدون
تسويق البضائع اإليرانية إلى خارج تركيا .فإن كانت
ه �ن��اك ع�ق��وب��ات وح �ص��ار م��ن ن��اح�ي��ة ،ف ��إن ال �ع��روض
بأسعار مخفضة تفتح إليران أسواقًا بديلة.
لذا فإن كان االقتصاد اإليراني يعاني بسبب العقوبات،
فهو في الوقت نفسه بعيد عن االنهيار.

محمد سعود يوسف البدر*

داهم القحطاني

ك��ان م��ن األج ��دى أن ي�ت�ن��اول رم �ض��ان ،باعتباره
«كاتبا وباحثا» في آن واحد ،سلبيات  -إن ُوجدت
 دور امل��رأة كقوة عاملة ف��ي املجتمع وتاريخهاال��ري��ادي في شتى امل�ج��االت ،دون الحاجة لعبور
املحيطات إلى دول مختلفة تماما عن الكويت على
جميع املستويات.
ك �م��ا ل ��م ي �ب�ين رم� �ض ��ان أي �ض��ا ال �ع��ائ��د ال�ت�ن�م��وي
م��ن ارت �ف ��اع ن�س�ب��ة «رب� ��ات ال �ب �ي��وت» ف��ي ال�ك��وي��ت
م�ق��اب��ل رات ��ب م��ن ال�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة ،وه��و «ال�ب��اح��ث
االقتصادي»!
ثمة إشكالية وجدتها فيما طرحه رم�ض��ان في
«دراسته ورأيه» ،فقد تعمقت قناعتي بأنني أمام
حالة يسيطر عليها التفكير ال��ذك��وري ،والتمييز
ض��د امل ��رأة ك�ش��ري��ك أس��اس��ي ف��ي ب�ن��اء الحاضر
واملستقبل.
أما عن «خيار املرأة املتعلمة في الجلوس في املنزل
ملدة  10 - 5سنوات والعودة بعدها للعمل» بحسب
رأي رم �ض��ان ،فكيف س�ت�ج��ري معالجة ال�ت��درج
الوظيفي وضمان الوظيفة أيضا ،خصوصا في
ظل ازدياد عدد الباحثني عن العمل؟
هل يمكن لربة بيت ،متعلمة ،أن تصقل مهاراتها
العلمية بعد س�ن��وات مثلها مثل م��ن سبقها في
العمل؟!

Hamed.alajlan@gmail.com
@hamedalajlan

ديرتي
أحسن ديرة

نائب الـ  67مليون دينار
وهيئة الفساد ..وإقرار الذمة
حني وردت األخبار عن تنافس نائبني حاليني في مجلس األمة في
شراء عمارات أنوار الصباح ،وهي جوهرة العقارات في شارع فهد
السالم ،أهم شوارع دولة الكويت ،دعا كثيرون الهيئة العامة ملكافحة
الفساد إلى التدخل ،وبالفعل صدر بيان من مسؤول في الهيئة يفيد
بأن الهيئة ستحقق في املوضوع ،ولكن هل بالفعل لدى الهيئة قدرة
حقيقية على القيام بأي إجراء؟
ماذا لو قلنا إن الهيئة ال حول لها وال قوة في هذا املوضوع ،هل نبالغ
أم أن الهيئة بالفعل ستثبت للشعب الكويتي أنها هيئة فعلية ولديها
مخالب وأنياب تثير رعب وحوش الفساد.
الشبهة التي ستطرح في صفقة نائب ال�ـ  67مليون دينار كويتي
هي تضخم أرصدته املصرفية ،ولكن كيف يمكن عمليًا إثبات هذا
التضخم وهذه الشبهة؟
األمر إجرائيًا سيتم وفق اآلتي:
الهيئة ستعود إلى إقرار الذمة الذي قدمه نائب الـ  67مليون دينار
كويتي لها وف��ق ال�ق��ان��ون ،وسيقرأ موظف مختص ف��ي الهيئة هذا
اإلقرار ،فإذا وجد أن نائب الـ  67مليون دينار كويتي كتب في اإلقرار
أنه يملك مبالغ مالية طائلة ،فال تستطيع الهيئة هنا تحريك املساءلة
القانونية.
السبب ف��ي عجز الهيئة وببساطة أن إق� ��رارات ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ،وهي

د .حامد الحمود

خالد أحمد الطراح
م�ه��م أي�ض��ا ال�ت�س��اؤل ع��ن ال�ع��ائ��د اإلن�ت��اج��ي على
الدولة واملجتمع من االستثمار في تعليم اإلناث،
م��ن ح�ي��ث تكلفة التعليم م�ق��اب��ل ع��دم االن �خ��راط
بسوق العمل مع ص��رف أج��ر شهري للمرأة من
دون مقابل!
هل يعقل القبول برأي رمضان أن عدم عمل املرأة
سيمنحها «ق�ض��اء ال��وق��ت م��ع األب �ن��اء»؟ وه��و ما
يعني أن عمل الزوج هو النقيض لتبرير االنشغال
عن األبناء!
أع�ت��رف أن�ن��ي افتقد م�ه��ارة رم�ض��ان باستيعاب
تعليم اإلن��اث وصرف أجور لهن كـ«ربات بيوت»
لرفع عبء اإلنفاق عن الزوج!
وبالنسبة للجمعية الثقافية االجتماعية النسائية،
فلي الشرف بدعم أه��داف الجمعية منذ سنوات،
م��ع يقيني ب��أن أع�ض��اء الجمعية ،وغ�ي��ره��م كثر،
قادرون على تفنيد ما نشره رمضان من «رأي»
ال عالقة له باالقتصاد وأي علوم أخرى.

الحمد هلل الذي جعل ديرتنا الحبيبة الكويت من أفضل
دول العالم ،حيث يتمتع أهلها بحياة حرة كريمة آمنة
مستقرة مطمئنة ومستوى عال من الرفاهية والعيش
ال��رغ �ي��د ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى م��ا أن�ع��م اهلل عليها م��ن النعم
ظاهرة وباطنة ،وم��ا حباها الحكيم الخبير من قيادة
حكيمة ذات خبرة دبلوماسية عريقة وب��اع طويل من
ال��وس��اط��ات الناجحة ب�ين الجماعات وال ��دول املتنازعة،
باإلضافة الى سياسة خارجية متوازنة جعلتها بفضل
اهلل في منأى عما يحدث من صراعات تعصف بكثير
من دول املنطقة ،وأكسبتها سمعة طيبة بني االمم.
والشعب الكويتي يتميز أهله بوشائج القربى وروابط
ال��دم وص�ل��ة األرح ��ام ،وت�س��ود روح التسامح واملحبة
وال�ك��رم بني أف ��راده ،ال��ى جانب أفعال الخير واالعمال
اإلنسانية التي ورثها عن اآلباء واالجداد.
وم�ن��ذ ان ت��أس�س��ت ال�ك��وي��ت ف��إن ال�ع�لاق��ة ب�ين الحاكم
وامل�ح�ك��وم ع�لاق��ة وط�ي��دة مستقرة ت�ق��وم على املحبة
وال ��وف ��اء واالح � �ت� ��رام امل �ت �ب ��ادل ،وح �ي ��اة دي �م��وق��راط �ي��ة
مستمرة منذ أمد طويل.
وقد وفرت الدولة ملواطنيها جميع مستلزمات الحياة
ال�ك��ري�م��ة م��ن امل�ه��د ال��ى ال�ل�ح��د ،وه ��ذه م�ي��زة ق��د تنفرد
بها بالدنا الغالية بني دول العالم .ومن هذه الخدمات
املجانية التعليم والصحة والرعاية السكنية ،الى جانب
ما تقدمه الدولة من دعم ومساعدة املواطن في كثير
من مستلزمات الحياة اليومية.
ونظرا لعطاءات الكويت الخيرية واإلنسانية الرسمية
والشعبية في كثير من أقطار العالم ،فقد كرم املجتمع
الدولي ممثال باألمم املتحدة دول��ة الكويت بتسميتها
م��رك��زا للعمل اإلن�س��ان��ي وس�م��و أميرها ق��ائ��دا للعمل
اإلنساني .وإذا توافرت املميزات السابقة في اي مجتمع
او دولة فهذه اهم شروط الحياة السعيدة الهانئة.
اما ما نرى او نسمع من اخطاء او تقصير او مخالفات
او أي صورة من صور فساد هنا وهناك – كما يحدث
في اي دولة من دول العالم  -فقد تصدت الدولة لهذه
الظواهر الدخيلة على املجتمع الكويتي ،وأنشأت الهيئة
العامة ملكافحة الفساد ومحاسبة املفسدين في جميع
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع�ه��م وت�ح��وي�ل�ه��م ال��ى
النيابة العامة ألخذ جزائهم العادل.
وقد جادت القريحة باألبيات التالية:
دي � � ��رت � � ��ي أح � � �س� � ��ن دي � � ��رة ف�ي�ه��ا اه �ل��ي وال�ع�ش�ي��رة
دي � � � � ��رة ال � � �ج � � ��ود وامل � �ح � �ب ��ة سيرتها أحسن سيرة
ق �م��ر ض� ��اوي ف ��ي األع��ال��ي ن�ج�م��ه س��اط �ع��ة م�ن�ي��رة
اهلل ي�ح�ف�ظ�ه��ا وي �ص��ون �ه��ا م��ن ك��ل اح��داث خطيرة
نسأل اهلل العلي القدير ان يديم على ديرتنا الحبيبة
نعمة األمن واألمان واملحبة واالطمئنان ..انه سميع
مجيب.
* سفير متقاعد

الذمة المالية ..ألصحاب مكاتب المحاماة
رفضت املحكمة اإلداري��ة الكبرى في البحرين دعوى مرفوعة
من جمعية املحامني البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم 64
لسنة  2017بشأن االلتزامات املتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة
غ�س��ل األم� ��وال وت�م��وي��ل اإلره� ��اب ف��ي مهنة امل�ح��ام��اة ومكاتب
االستشارات القانونية األجنبية في مملكة البحرين .وأشارت
امل�ح�ك�م��ة ف��ي ح�ي�ث�ي��ات ح�ك�م�ه��ا إل ��ى أن ال م�ص�ل�ح��ة م�ب��اش��رة
لجمعية املحامني معتبرة قانونا ،فيما خلت األوراق من بيان
شيء من ذلك أن يكون هناك تعد للمركز القانوني الذاتي الذي
يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى ،مما يتعني بعدم قبول
الدعوى النتفاء شرط املصلحة .وفي املقابل ،صدر القرار رقم
 20لسنة  2019بإصدار املبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات
ح�ظ��ر وم�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم ��وال وت�م��وي��ل اإلره ��اب ف��ي مهنتي
املحاماة والتوثيق مرفقا معها نماذج للكشف عن العمليات
املشبوهة أو غير ال�ع��ادي��ة ال�خ��اص��ة بمهنة امل�ح��ام��اة والتوثيق

تحتاج إلى قراءة بعناية من قبل أصحاب االختصاص كجمعية
املحامني الكويتية ،وكذلك من املشرع الكويتي في حال الرغبة
في تطوير آليات اإلقرار للذمة املالية ألصحاب املهن الحرة.
نعود للوضع في الكويت بعد إق��رار تعديالت جذرية لقانون
املحاماة الكويتي ،والتي أثارت جلسات مناقشة هذه التعديالت
سجاال نيابيا وقانونيا ومهنيا ،أبرزها مداخلة النائب الحميدي
السبيعي في جلسة  7/1املاضية ،والتي أشاح عبرها عن مدى
استفادة البعض من املحامني بعد عودته من وظيفته النيابية
أو مقاعد ال��وزارة ومقارنة ببعض من يمارس مهنة التدريس
في ذات الوقت ويحضر للمحاكم ويترافع مما اعتبره السبيعي
مزاحمة للمحامني ،ال��ذي��ن ال أل�ق��اب سابقة لهم تميزهم ،وهم
أولى بممارسة مهنة املحاماة باستقاللية ،فتم على اثرها منع
السادة النواب وال��وزراء وأعضاء هيئة التدريس منعا باتا من
مزاولة املهنة ،وبسبب هذا التعديل للمادة  12من قانون املحاماة

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

الجديد تناسى الجميع باقي املواد التي ننتظرها منذ سنوات
وال ن��زال ننتظر نشر ه��ذه التعديالت ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية،
حيث أك��دت امل�ص��ادر الحكومية أنها وافقت على ه��ذا القانون
وعلى املتضرر اللجوء إلى املحكمة الدستورية إذا أراد ،ونقول
هذا الجدل بسبب فقرة واحدة فقط!..
أخيرا بعد مداخلة النائب محمد ال��دالل ح��ول قانون املحاماة
حرصت على االستماع ال��ى الباقني من ال�ن��واب املحامني ،ألنه

الوحيد الذي ذكرنا باالسم حول مشاركتنا في الرأي القانوني
والنقابي لقانون امل�ح��ام��اة والح�ظ��ت أن��ه عندما نوقشت م��ادة
املنع البات مل��زاول��ة مهنة املحاماة ،والتي يتضرر منها ع��دد ال
بأس منه من النواب املحامني ،يؤكد على أننا تأخرنا كثيرا في
الرقابة على أعمال املحامي الخاصة ،التي قد ترتبط باملناسبة
بنفوذه أو اطالعه أو تعاقده املباشر وغير املباشر مع جهات ال
عالقة لها بأدبيات أو أخالقيات مهنة املحاماة ،ومن ثم تخرج
من نطاق رقابة قانون مهنة املحاماة وميثاق الشرف لتقاليد
وآداب مهنة املحاماة ،وتصبح من اختصاص رقابة الدولة على
نشاطات منها املهن الحرة وضوابط مكافحة الفساد والحوكمة
وغ�ي��ره��ا ال�ت��ي أب��رم��ت ال��دول��ة ات�ف��اق�ي��ات م�ل��زم��ة وع��دل��ت بعض
التشريعات لتواكبها هنا بالذات علينا حماية مستقبل مهنة
املحاماة وصغار املحامني البعض منهم يتمردون على امليثاق
للوصول للشهرة والكسب السريع وشكرا.

اليت

اإلثنين
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الرجال يهتمون ببشرتهم أيضاً!

أشهر موديل رجالي
للماكياج عام 2019

في الكويت ..الحالق التركي هو األفضل
إنجي غالي

عقب اعالن الشركات
العالمية الكبرى
المعنية بإنتاج
مستحضرات التجميل،
عن طرح مستحضرات
تجميلية خاصة بالرجال
فقط ،توجهت
سبقلا بسؤال عدد
من الشباب الكويتي،
كنوع من استطالع
الرأي حول جنسية
مصفف الشعر األفضل
بالنسبة إليهم؟ وهل
لديهم مستحضرات
تجميل لحماية
بشرتهم؟
أغلب الشباب أجمعوا
على أن الحالق
التركي هو األفضل
االن ،يليه المصري.
أما مستحضرات
التجميل فكانت تلك
التي تستعمل داخل
صالونات الحالقة ،لذا
توجهت سبقلا إلى
أحد صالونات الحالقة
التركية األكثر شعبية
في منطقة السالمية
ودار بيننا الحوار التالي:

كان سؤالنا «ملاذا يعدونكم األفضل» فأجاب
امل �ص �ف��ف م �ص �ط �ف��ى ال �ت ��رك ��ي أوف الزغ �ل��و
ضاحكا «نعم هلل الحمد ..هذا يرجع لخبرتنا
الكبيرة ف��ي امل�ج��ال ،وحرصنا املستمر على
التطور من خالل اطالعنا على أحدث صيحات
قصات الشعر واللحية ،وذل��ك ملواكبة العصر
وارضاء جميع االذواق من الزبائن ،كما يرجع
الطالعنا الواسع في هذا املجال.
وأض� ��اف الزغ �ل��و «ت��رك�ي��ا دول ��ة سياحية يأتي
إل �ي �ه��ا ال �س��ائ �ح��ون م��ن ك��ل م �ك��ان ،خصوصًا
أوروبا ،كما انها الوجهة السياحية األفضل اآلن
للشباب الكويتي ،ولذلك يحدث التالقي ،فيرى
هناك الشباب آخر الصيحات ،وعندما يعودون
للديار يأتون الينا طالبني قصات الشعر أو اللحية
نفسها .وي�ش�ع��رون بسعادة لحصولهم على
مظهر عصري».

تقليد نسائي
ح � ��ول م � ��دى ت �ش ��اب ��ه ط� �ل �ب ��ات ال ��زب ��ائ ��ن م��ن
ال��رج��ال م��ع النساء ،ق��ال الزغ�ل��و «قليل جدا
من الشباب من لديهم شعر طويل يريدون
ال �ع �ن��اي��ة ب ��ه ،وي �ط �ل �ب��ون ق �ص��ات ش �ع��ر م�ث��ل
ال�ن�س��اء ،وع�ل��ى العكس ف��إن ال�ن�س��اء ه��ن من
يقلدن الرجال ،فبعض النساء اآلن يحرصن
ك� ��ل ال � �ح� ��رص ع� �ل ��ى ع� �م ��ل ق� �ص ��ات ال �ش �ع��ر
القصيرة العصرية التي تواكب املوضة .لذا
فالنساء هن من يقلدن الرجال».

مستحضرات تجميل للرجال
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أوض� � � ��ح الزغ� � �ل � ��و أن اغ � �ل� ��ب م � ��ن ي �ط �ل �ب��ون

في ذاكرة الكويت

يوسف الشهاب

المياه ..سفن
ومكائن تقطير
ال يستغني أي مجتمع ف��وق كوكب
ه � ��ذه األرض ع ��ن ال �ك �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء،
فكالهما عنصران من عناصر الحياة
اليومية لإلنسان قديما كان أم حديثًا،
واملجتمع الكويتي كان في قديم زمانه
يعاني من شح هذين العنصرين ،ولذا
ف�ق��د ت�ص��دى لهما ع��دد م��ن رج��االت
ال�ك��وي��ت ،وب��دع��م وم�س��ان��دة م��ن حكام
البالد على اختالف سنوات حكمهم
في تلك السنني.
ف ��ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب ��ال� �ك ��وي ��ت وج � � ��دت م��ن
يوفرها للبيوت قديما وملحال األسواق
ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ،وال �ب��داي��ة ك��ان��ت ع��ام
 ،1933حني تظافرت جهود ع��دد من
رجاالت الكويت بتأسيس أول شركة
كهرباء أهلية بالبالد ،حيث دف��ع كل
م�ن�ه��م م�ب�ل�غ��ا م��ال �ي��ا ل �ش��راء امل��ول ��دات
ومصاريف العاملني بالشركة وبقية
االحتياجات الالزمة للمشروع في ذلك
ال��وق��ت ،ثم ج��اءت الخطوة الثانية عام
 ،1934وه��ي الخطوة التي ب��دأت فيها
ال �ش��رك��ة ،ب��رئ��اس��ة امل ��رح ��وم ي��وس��ف
صالح الحميضي ،باستيراد ماكنتني
صغيرتني لتقطير املياه وبيعها على
األهالي بأسعار لم تكن تتجاوز أربع
آن � ��ات ،ول �ق��د ح��رص��ت ال �ش��رك��ة على
ت�ن�ب�ي��ه األه ��ال ��ي وح �ت��ى امل� �ح ��ال على
ض ��رورة ت��رش�ي��د االس�ت�ه�لاك للمياه،
وأم � ��ا م ��وق ��ع م��اك �ن��ات ال �ت �ق �ط �ي��ر ف�ق��د
اختارت الشركة حينها الحي الشرقي
كموقع لها لقرب املوقع من البحر.
وق�ب��ل ذل ��ك ،وف��ي ع�ه��د ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
الصباح حاكم البالد السابع ،شهدت
ال�ب�لاد إح�ض��ار أول ماكينة للتقطير
اش� �ت ��راه ��ا ال �ش �ي��خ م � �ب ��ارك ال �ص �ب��اح
ح� ��رص� ��ًا م � �ن ��ه ع � �ل ��ى ت ��وف � �ي ��ر امل � �ي ��اه
لألهالي ،وقد كان مدير هذه املاكينة
امل��رح��وم إبراهيم ال�ف��وزان ،واستمرت
ب��ال �ع �م��ل ح �ت ��ى ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ س��ال��م
امل�ب��ارك ،حيث نقلت إل��ى ع��دن بسبب
ع��دم صالحيتها ك�م��ا ي�ق��ال ف��ي ذل��ك
الوقت ،وإل��ى جانب ذلك كانت السفن
الشراعية تأتي باملياه العذبة من شط
العرب ،حيث تنقل منها الحمير املياه
ب �ق��رب ج�ل��دي��ة وب�ي�ع�ه��ا ع�ل��ى امل �ن��ازل،
وال�ط��ري��ف ان ال�ب��ائ��ع يضع خطًا على
ط ��وف ��ة امل� �ن ��زل ال �ط �ي �ن �ي��ة ب �ع ��دد م ��رات
تزويد البيت بتنكات املياه للمحاسبة
في آخر الشهر.

أول ع ��ارض م��اك �ي��اج م �ن��ذ س �ن��وات
ط ��وي � �ل ��ة ج� � � ��دا ،ف � �ف ��ي ع � � ��ام 2016
وق � � ��ع االخ� � �ت� � �ي � ��ار ع� �ل� �ي ��ه م � ��ن ق �ب��ل
ش ��رك ��ة م �س �ت �ح �ض��رات ال �ت �ج �م �ي��ل
(ك�ف��رج�ي��رل) وه��و بعمر  17عاما،
وم�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين وه��و األش �ه��ر في
ع� ��رض م �س �ت �ح �ض��رات ال �ت �ج �م �ي��ل،
ول ��دي ��ه  14048037م �ت��اب �ع��ا ع�ب��ر
قناته على يوتيوب.

 -2جيفري ستار
�ان وف �ن��ان م��اك�ي��اج
م�غ� ٍ�ن وك��ات��ب أغ � ٍ
وم �ص �م��م وع� ��ارض أزي� ��اء أم�ي��رك��ي
م��ول��ع ب �ح��ب امل��اك �ي��اج ،ي�م�ت�ل��ك ق�ن��اة
ع �ل��ى ي��وت �ي��وب ي �ت��اب �ع �ه��ا أك �ث ��ر م��ن
 12676727م �ت��اب �ع��ا ،أن� �ت ��ج خ�ط��ا
مل�س�ت�ح�ض��رات ت�ج�م�ي��ل خ��اص��ا ب��ه،
أط �ل ��ق ع �ل �ي��ه اس �م ��ه jeffree star
.cosmetics

آخر صيحات الموضة
ح��ول آخ��ر صيحات قص الشعر واللحية ،قال
الزغ �ل��و إن الجميع االن يطلبون ق�ص��ة شعر
واحدة ،وهي تدريج الشعر من الجانبني ليصبح
خفيفا جدا ،ومن اعلى يظل طويال ،ويتم تثبيته بـ
«السشوار» مع واكس وسبري الشعر ليكتسب
مظهرا أكثر ارتفاعا وأناقة .أما اللحية فيحرص
عليها اآلن اغلب الشباب ،مع حفها متدرجة.

 -1جيمس تشارلز

 -3أورالندو باتريك ستار
استغل زيادة وزنه وانطلق في تعليم
كيفية وض��ع امل��اك�ي��اج ،ويمتلك على
يوتيوب  4289107متابعني.
الحالق مصطفى التركي أوف الزغلو وأحدث صيحات اللحية

م �س �ت �ح �ض��رات ال�ت�ج�م�ي��ل ه��م «امل �ع��اري��س»،
ف �ه��م ي ��ري ��دون ال �ع �ن��اي��ة ب �ب �ش��رت �ه��م وال �ت��أل��ق
ل�ي�ل��ة ال �ع��رس ،ل��ذا ي�ح��رص��ون ع�ل��ى ك��ري�م��ات
السنفرة وماسكات الوجه وتنظيف البشرة
وكريمات األساس وحمامات الزيت إلطاللة
ج�ي��دة م��ن أج��ل ال �ع��روس .ون�ن�ص��ح ال�ش�ب��اب
ذوي البشرة الدهنية بعمل سنفرة وتنظيف
ب� �ش ��رة ب ��اس� �ت� �خ ��دام ال� �ب� �خ ��ار وال� �ك ��ري� �م ��ات
املناسبة لذلك».

«الميش» النسائي
ح ��ول اخ ��ر ص �ي �ح��ات ال �ص �ب��غ ل �ل �ش �ب��اب ب نّ�ّي�
امل �ص �ف��ف ال �ت��رك��ي« :امل �ي ��ش» ه��و خ�ل�ي��ط من
االص� � �ب � ��اغ ي �م �ي ��ل ل � �ل� ��ون األش� � �ق � ��ر ،وخ�ل��ال
ال�س�ن��وات املاضية ك��ان��ت النساء ه��ن األكثر
استخداما له ،كما ان اللون البني هو األكثر

اس�ت�خ��دام��ا االن ،ول �ك��ن ي�ب�ق��ى األس ��ود ملك
األل��وان للرجال األك�ب��ر سنا إلخ�ف��اء الشعر
األبيض.

أغرب طلب لزبون

وا ل �ص �ب��غ ،ا خ �ت �ت��م م �ص �ط �ف��ى اوف الز غ �ل��و
ق��ا ئ�ل�ا «ا ل �ش �ب��اب ا ل �ص �غ��ار ا ل��ذ ي��ن ف��ي س��ن
ا مل��را ه�ق��ة يفضلون العبي ك��رة ا ل�ق��دم ،مثل
رونالدو وميسي ،فهم األهم لديهم ودليل
املوضة للشباب».

الفنانون والعبو كرة القدم
ع� ��ن أ ك � �ث� ��ر ا ل� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ا ل � �ت� ��ي ي �ق �ل��د ه��ا
ا ل � �ش � �ب ��اب ف� ��ي ق � �ص� ��ات ا ل� �ش� �ع ��ر وا ل �ل �ح �ي ��ة

ه��و أفضل خ�ب��راء «ميك أب» العيون
وال �ح��واج��ب ع�ل��ى وج ��ه ال�خ�ص��وص،
ول � ��دي � ��ه  4913411م� �ت ��اب� �ع ��ا ع �ل��ى
اليوتيوب.

 -5مان جاتورز

عن أغرب زبون تعامل معه ،قال الزغلو «كان أرقام عالمية
يريد قصة شعر ،وه��ي إزال��ة الجوانب نهائيا
وإب�ق��اء الشعر على ط��ول��ه أع�ل��ى ف��روة ال��رأس،
وك��ان هذا الشاب الصغير يقلد قصة (عرف
الديك الشهيرة) التي سطعت مع كأس العالم
لكرة القدم».

 -4بريتمان روك

ف ��ي ع� ��ام  2017أ ع �ل �ن��ت ا مل �م �ل �ك��ة ا مل �ت �ح��دة
أن أ ك � �ث� ��ر م� ��ن  %15م� ��ن ا ل � ��ر ج � ��ال ف �ي �ه��ا
ا ش �ت��روا م�س�ت�ح�ض��رات ت�ج�م�ي��ل م�م��ن تقل
أعمارهم عن  45عاما ،أما في عام 2019
ف �ق��د ص� ��در إ ح� �ص ��اء ع ��ا مل ��ي ب� ��أن ا ل ��ر ج ��ال
ف ��ي ا ل� �ع ��ا ل ��م ي �س �ت �خ��د م��ون م �س �ت �ح �ض��رات
التجميل بنحو  1.14مليار دوالر سنويا
م��ن إ ج�م��ا ل��ي  71م�ل�ي��ار دوالر ن��ا ج�م��ة ع��ن
استخدام النساء.

امل �ع��روف ب�ـ«م��ان��ي إم ي��و اي ��ه» ،الوجه
اإلع �ل��ان � ��ي مل � ��ارك � ��ة م �س �ت �ح �ض��رات
التجميل العاملية «ميبيلني» ،وكانت
بداية حبه للماكياج في طفولته ،حيث
ي�ج��ذب انتباهه كيفية وض��ع وال��دت��ه
امل��اك �ي��اج ،وي�م�ت�ل��ك م��ان��ي 4904228
م �ت��اب �ع��ا ع �ل��ى ق �ن��ات��ه ال �خ��اص��ة عبر
يوتيوب.
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مي السكري

ف��ي ح�ي�ن أن غ��ال�ب�ي��ة ال�ن��اس
ع�ل��ى دراي ��ة ب��األط�ع�م��ة التي
ت �ش �م��ل ق ��ائ� �م ��ة «ال ��وج� �ب ��ات
ال �س��ري �ع��ة» وم ��دى ت��أث�ي��ره��ا
ف ��ي ال� �ص� �ح ��ة ،م �ث��ل ال �ب��رغ��ر
وال� � �ب� � �ي� � �ت � ��زا وامل � � �ش� � ��روب� � ��ات
ً
يوميا،
الغازية عند تناولها
ت � �س � �ب� ��ب ب � �ع � ��ض األط � �ع � �م� ��ة
األخ � ��رى ال �ت��ي ق��د نجهلها،
ب �ع��ض امل �ش �ك�ل�ات ال�ص�ح�ي��ة
ف��ي ح��ال��ة ت�ن��اول�ه��ا بكميات
كبيرة ،ولذلك ينصح خبراء
ال �ت �غ��ذي��ة ب� �ض ��رورة ال�ت�ن��وع
ف� � ��ي األط� � �ع� � �م � ��ة ال� � �ت � ��ي ي �ت��م
استهالكها يوميا للحفاظ
على الصحة.
وإل � �ي � �ك� ��م ق ��ائ � �م ��ة االط� �ع� �م ��ة
القاتلة الصامتة ،وفق موقع
.Times of India

الملح

الفواكه المجففة

ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ال �ص��ودي��وم
ض � � � � � ��روري ل � �ك� ��ل م� � ��ن ال� �ج� �س ��م
وص�ن��ع ال�ط�ع��ام ،ف��ان ال��زي��ادة في
ال �ص��ودي��وم يمكن أن ت ��ؤدي إل��ى
ع��دد م��ن امل�ض��اع�ف��ات الصحية،
مثل ارتفاع ضغط الدم ،وأمراض
الكلى ،وأمراض القلب ،وهشاشة
العظام وسرطان املعدة.
وت �ح �ت��وي م�ع�ظ��م األط �ع �م��ة ال�ت��ي
ي �ت��م ت �ن��اول �ه��ا ع �ل��ى ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة
ّ
م ��ن ال � �ص ��ودي ��وم ،ل ��ذل ��ك ي�ف��ض��ل
استهالكه ب��اع�ت��دال للتقليل من
آثاره الضارة.

الخضروات الصليبية
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال �خ �ض��روات
الصليبية كالسبانخ ،وال�ك��رن��ب،
وال � � �ب � ��روك � ��ول � ��ي ،ت� �ع� �ت� �ب ��ر غ �ن �ي��ة
ب��ال�ع�ن��اص��ر ال�غ��ذائ�ي��ة األس��اس�ي��ة،
ً
ل� �ك� �ن� �ه ��ا ت � �ح � �ت ��وي أي � ��ض � ��ا ع �ل��ى
ث�ي��وس�ي��ان��ات ،وه��و م��رك��ب يمكن
أن يتداخل مع امتصاص كميات
كبيرة م��ن ال�ي��ود عند استهالكه
ب�ك�م�ي��ات ك �ب �ي��رة .وي� ��ؤدي نقص
ال � �ي� ��ود إل � ��ى ف � ��رط ن� �ش ��اط ال �غ��دة
الدرقية ،لكن الخطر ال يحدث إال
عند تناوله بشكل مفرط.

ف��ي ح�ين أن ال�ف��واك��ة ال�ج��اف��ة غ��ال� ً�ب��ا م��ا يطلق
ع�ل�ي�ه��ا اس ��م أط�ع�م��ة ف��ائ�ق��ة مل�ح�ت��واه��ا ال�ع��ال��ي
ً
من املغذيات ،فانها تحتوي أيضا على كمية
كبيرة م��ن السكر وال�س�ع��رات ال�ح��راري��ة أكبر
من نظيراتها الطازجة .التمر ،املشمش ،التني،
والخوخ كلها مغذية ،لكنها تحمل كمية كبيرة
من السعرات الحرارية.
من الجيد تناول الفواكه الجافة قبل التمرين

للحصول على دفعة سريعة ،ولكن في حال
استهالكها بشكل ي��وم��ي ،وخصوصا قبل
النوم ،فهي غير مفيدة الن الجسم يستهلك
س �ع��رات ح ��راري ��ة غ�ي��ر ض ��روري ��ة .ك�م��ا ان�ه��ا
تحتوي على كميات كبيرة من السكر ،مما
ّ
يعيق فقدان الوزن .لذا يفضل استبدال الفواكه
املجففة بالفواكه الطازجة التي يمكن تناولها
بشكل يومي مع التنويع في أصنافها.

العصائر المحالة
يمكن شرب العصائر الطازجة يوميًا في حالة
ً
ع��دم إض��اف��ة ال�س�ك��ر ال�ي�ه��ا ،ف �ع��ادة م��ا تحتوي
العصائر املعلبة على نسبة مرتفعة من السكر،
وهو ما يسبب ضررًا كبيرًا على الصحة.
ك�م��ا أن ال�ع�ص��ائ��ر امل�ع�ل�ب��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى امل ��واد
ال�ح��اف�ظ��ة وال�ن�ك�ه��ات االص�ط�ن��اع�ي��ة ال �ت��ي تضر
ال�ج�س��م ،ف�ض�لا ع��ن الكثير م��ن ال�س�ع��رات ال �ح��راري��ة ،م�م��ا يجعلها غ�ي��ر صحية م�ث��ل معظم
املشروبات الغازية ،ولذلك فاألفضل هو صنع العصير ال�ط��ازج في امل�ن��زل ،او تناول الفواكه
الكاملة أو الخضار للحصول على فوائد صحية أفضل.

األطعمة المعلبة
قد يتم اإلعالن عن األطعمة املعلبة مثل التونة والفاصوليا والخضار على أنها صحية ،ولكن
يتم تجريد األطعمة من معظم األلياف وامل��واد الغذائية األساسية ،وتحميلها بمكونات أخرى
مثل امللح والسكر والنكهات االصطناعية .كما أن هذه املعلبات املصنوعة من القصدير تشكل
خطورة على الصحة الحتوائها على مواد كيميائية ضارة ،ويمكن أن تؤدي لإلصابة بأضرار
طويلة األجل ،مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري.

وقف انتشار سرطان الثدي« ..كهرومغناطيسياً»
والء حافظ
ُ
ك � �ش � �ف� ��ت دراس� � � � � � � ��ة ج� � � ��دي� � � ��دة ن � � � �ش� � � ��رت ف� � � ��ي مجلة
 Communications Biologyع� ��ن ك � �ف� ��اءة ال �ط��اق��ة
ال�ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي�س�ي��ة ف��ي وق ��ف ان�ت�ش��ار ب�ع��ض أن ��واع
الخاليا السرطانية في منطقة الثدي.
ويرى بعض علماء البيولوجيا الحيوية أنه ال يمكن -بل
يستحيل -معرفة كيف ومتى يحدث تحول في الخاليا!
حيث تختلف من فرد آلخر ،كما تختلف سرعة انتشار
س��رط��ان ال�ث��دي ب�ين األف ��راد .وب�ن� ً
�اء على ذل��ك ،ق��ام فريق
بحثي من جامعة والية أوهايو األميركية بتصميم أداة
يمكن استخدامها إليقاف انتشار الخاليا السرطانية في
جسم املريض.

كما استخدموا ما ُيسمى بجهاز هيلم هولتز– وهو
جهاز ُيستخدم إلنتاج منطقة ذات مجال مغناطيسي
ش �ب ��ه م �ن �ت �ظ��م ،وي �س �ت �خ ��دم ف� ��ي ال� �ت� �ج ��ارب ال�ع�ل�م�ي��ة
وال��دراس��ات الطبية ال�ح�ي��وي��ة -م��ن أج��ل ق�ي��اس تأثير
الطاقة الكهرومغناطيسية في نوع محدد من الخاليا
السرطانية بالثدي.
ً
وبجانب ذلك ،قام الفريق البحثي أيضا بتصميم أداة
تستطيع مراقبة التحوالت التي قد تحدث في الخلية
باستخدام امليكروسكوب.
وعلى الرغم من أن هذا الفريق قد أجرى كل اختباراته
داخل معمل مجهز ملثل تلك التجارب وليس في جسم
العالم جوناثان سونج -وهو
بشري ،فان قائد الفريق
ِ
أستاذ مساعد في الهندسة امليكانيكية والفضائية

ُ
بجامعة أوهايو -أشار الى أن تلك التجربة قد أجريت
في بيئة يمكن التحكم بها ،على غرار ما قد يحدث في
جسم اإلنسان بشكل دقيق.
وذك ��ر أن ال�ن�ت�ي�ج��ة ك��ان��ت م��ذه �ل��ة؛ ح�ي��ث ت�م�ك�ن��وا من
تحديد م��دى تأثير الطاقة الكهرومغناطيسية على
شكل الخاليا السرطانية وحركتها.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ه � �ن ��اك ب� �ع ��ض أن� � � ��واع ال �خ�ل�اي��ا
ً
السرطانية ال�ت��ي ع��ادة م��ا تنتشر مكونة ام�ت��دادات
ط��ول �ي��ة ورف �ي �ع��ة داخ� ��ل ج �س��م اإلن� �س ��ان ،ول �ك��ن ب�ع��د
اس� �ت� �خ ��دام ق� ��در م ��ن ال� �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �س �ي��ة
منخفض الكثافة لم تعد ق��ادرة على التمدد ،فعلى
م ��ا ي� �ب ��دو أن ت �ل��ك ال �خ�ل�اي ��ا أدرك� � ��ت ت��أث �ي��ر ال �ط��اق��ة
املستخدمة لتحجيمها!

المخبوزات
والمعجنات
ت � � �ت � � �م � � �ي � ��ز امل � � � �خ � � � �ب � � � ��وزات
واملعجنات بمذاقها الشهي،
ول �ك��ن ي �ج��ب أن ن�ف�ك��ر في
م �ك��ون��ات ه ��ذه امل �خ �ب��وزات،
فغالبًا ما تكون مصنوعة
م � � ��ن ال � ��دق � � �ي � ��ق األب � � �ي� � ��ض،
وت� � �ض � ��اف ال� �ي� �ه ��ا ك �م �ي��ات
كبيرة من السكر.
وهذا يعني أنها تسبب زيادة الوزن بصورة كبيرة ،وهو ما يزيد من
احتمالية اإلصابة بالسمنة واألمراض املختلفة الناتجة عنها.
وال تحتوي األطعمة املخبوزة على نسبة عالية من السكر فحسب ،بل
ً لاً
ً
مزيجا قات من السكر
إنها ال تحتوي أيضا على أي تغذية ،مما يوفر
العالي والسعرات الحرارية الفارغة.
لذا يفضل اختيار املخبوزات املصنوعة من الدقيق األسمر ،وتقليل
كميات السكر املضافة إليها ق��در املستطاع ،وع��دم تناولها بشكل
يومي.

البروتين الحيواني
على الرغم من أن البروتينات املعتمدة على الحيوانات صحية ،فان
الجسم يفتقد إلى األلياف األساسية ومضادات األكسدة التي يسهل
الحصول عليها من البروتني النباتي .وتساعد األل�ي��اف في تحسني
صحة الجهاز الهضمي ،بينما تساعد مضادات األكسدة في الوقاية
م��ن ال�ع��دي��د م��ن ال �ح��االت م�ث��ل ال�س�ك��ري وأم ��راض ال�ق�ل��ب واالل�ت�ه��اب��ات
ً
خيارا
وغيرها من األم��راض املزمنة .لذا في حني أن اللحوم قد تكون
ج�ي� ً�دا للحفاظ على ال�ص�ح��ة ،فقد ي��رغ��ب البعض ف��ي ال�ح�ص��ول على
ً
بعض البروتني من النباتات أيضا.
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المدير العام لـ«مركز جابر الثقافي» فيصل خاجة:

موسمنا الثالث ..جرأة فنية وابتكار
حافظ الشمري
ما حققه «مركز جابر الثقافي» خ�لال موسميه السابقين
يعد نقلة نوعية بكل المقاييس ،حيث ارتفع الرصيد الثقافي
للكويت ،واستقطب جمهورا واسعا يتابع أرق��ى منجزات
الفن المحلي والعربي والعالمي ،مع التنظيم المتميز ،وروح
التجديد التي تقود فريق عمله.
في هذا اإلط��ار ،قال المدير العام لمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي فيصل خاجة ،في حوار خاص لـ سبقلا ،إن الموسم
الثقافي الثالث سيشهد تنويعا وتجديدا بسمات تميزه عن
الموسمين السابقين ،في مقدمتها الجرأة الفنية واالبتكار،

الفتا إل��ى أن عملية التحضيرات قائمة وتشمل المواسم
الثقافية في األعوام المقبلة ،لكون بعض الفعاليات العالمية
تتطلب اشتراطات تعاقدية تفصيلية يتم تقديمها قبل أعوام.
وأشار خاجة إلى تخفيص أسعار تذاكر الفعاليات بواقع  %28عن
الموسم الماضي ،متطرقا إلى مشروع مدرسة الموسيقى
الذي أطلق أخيرا ،والذي يهدف إلى تنمية مواهب األطفال
الموسيقية في سن مبكرة ،كما تناول فعالية «الكويت
تنادي» ،واستقطاب الفنان البحريني الكبير خالد الشيخ ،من
خالل عرض «دفتر الكويت» الذي يحمل ذكرياته ودراسته إبان
فترة سبعينات القرن الماضي ،وتحدث خاجة عن أمور عدة
ّ
متعلقة بالمركز.

¶ اإلعداد للمواسم كيف تخططون له؟

ارت�ب�ط��ت ه��ذه ال�ح�ف�لات ع�ل��ى ال ��دوام م��ع اح�ت�ف��االت شهر
ف�ب��راي��ر ،ويتطلع إليها الكثير م��ن الجماهير ،س��واء من
داخل الكويت أو من دول الخليج بشكل رئيسي ،ويجري
ّ
ت��رق�ب�ه��ا ب�ش�ك��ل س �ن��وي ،وس �ت �ق��ام س��ت ح �ف�لات غ�ن��ائ�ي��ة
خالل فبراير املقبلُ ،
وسيعلن عن مطربي تلك الحفالت
الجماهيرية قريبًا.

عملية التخطيط والتحضير للفعاليات التي يقيمها املركز
عملية ديناميكية دائ�م��ة ومتصلة ،وال تقتصر على فترة
زمنية محددة ،على سبيل املثال نقوم هذه األيام بالتخطيط
وال�ت�ج�ه�ي��ز ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات ال��رئ�ي�س��ة ال�ت��ي س�ي�ت��م تقديمها في
املواسم املقبلة ،على الرغم من أننا في بداية املوسم الثقافي
الثالث ،وأط��رح ال�س��ؤال نفسه بشكل يومي م��ا بيني وبني
زم�لائ��ي ع��ن الجديد م��ن الفعاليات التي تستحق أن تقدم
على خشبات م�س��ارح امل��رك��ز وق��اع��ات��ه ،س��واء ك��ان��ت عبر
استضافة أح��د ال�ع��روض العاملية أو عبر ابتكار فعاليات
أخرى بمختلف أشكالها.

«دفتر الكويت»

اشتراطات تعاقدية
¶ م ��ا ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ت �س �ت �غ��رق��ون �ه��ا ل��وض��ع ج ��دول
الفعاليات؟
وفق ما تشاهدون ،يقدم املركز عشرات الفعاليات املختلفة
بدءًا من األحاديث الثقافية ،األمسيات املوسيقية ،العروض
املسرحية وغيرها ،كل فعالية مما سبق تتطلب إج��راءات
مختلفة لضمان اقامتها ضمن مواسمنا الثقافية ،على
سبيل املثال تقتضي بعض العروض العاملية التفاوض قبل
تقديمها بسنوات ،وذلك عبر اشتراطات تعاقدية تفصيلية،
في حني تتحلى فعاليات أخرى بمرونة أكثر وفق كثير من
العوامل.

إلغاء فعاليات

¶ ه ��ل ت �ض �ع��ون أم��ام �ك��م ب ��دائ ��ل م �ت �ع��ددة ف ��ي ه��ذا
الجانب؟
لطبيعة ال�ع�م��ل ف��ي ال�ح�ق��ل ال�ث�ق��اف��ي ال�ف�ن��ي ي�ج��ب أن تكون
البدائل حاضرة على ال��دوام ،نحن نتعامل سنويًا مع آالف
امل �ش��ارك�ين بمختلف ف�ئ��ات�ه��م (م �ح��اض��ري��ن ،موسيقيني،
م�م�ث�ل�ين ،)..ل��ذا م��ن الطبيعي أن تواجهنا بعض التحديات
وامل�ف��اج��آت ع�ن��د ال�ت�ع��اون م��ع العنصر ال�ب�ش��ري ،ول�ك��ن مع
دخول موسمنا الثقافي الثالث باتت تجربتنا أكثر نضجًا،
بحيث نستطيع التأقلم مع التحديات بشكل سريع ،أشير
إل��ى أن أح��د ال�ع��روض الفنية التي ك��ان م��ن امل��زم��ع اطالقها
ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل��وس��م ،ق��د ت��م إل�غ��اؤه��ا ق�ب��ل اع�لان�ن��ا عن
املوسم ببضعة أيام ألسباب تعاقدية ،فتم إيجاد بديل خالل
فترة وجيزة مع اعتقادنا بأن الفعالية الجديدة أهم فنيًا من
تلك التي تم إلغاؤها.

سمات مختلفة
¶ م ��ن خ �ل�ال ال �ب��رن��ام��ج امل �ع �ل��ن ل �ف �ع��ال �ي��ات امل��وس��م
الثقافي الثالث ،هل هناك تنويع وتجديد الفت عن
املوسمني السابقني؟
نعتقد بأن مسؤوليتنا الرئيسية هي التطوير واالستفادة
م��ن ت�ج��ارب�ن��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وأت �ق��دم ب��ال�ش�ك��ر ال �ص��ادق لجميع
زمالئي وزميالتي العاملني في مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،الذين يجتهدون على الدوام لتقديم شيء يليق بهذا
الصرح الجميل ،وأشير إل��ى أن ما تفضلت به من التنويع
والتجديد يستند باألساس على التجاوب اإليجابي الكبير
ال��ذي ش�ه��دن��اه م��ن جمهور امل��رك��ز خ�لال ال�س�ن��وات القليلة

فيصل خاجة

 6حفالت غنائية في «فبراير
الكويت» تزامنا ً مع األعياد الوطنية
نواجه التحديات ولدينا البدائل..
وألغينا فعالية فنية قبل فترة
وجيزة ألسباب تعاقدية
خالد الشيخ سيقدم «دفتر
الكويت» الذي يحمل صورة الشيخ
صباح السالم الصباح
مدرسة الموسيقى تهدف إلى
تنمية مواهب األطفال في سن
مبكرة بمختلف المجاالت
املاضية والتشجيع الالفت للمزيد ،لذا نالحظ أن هذا املوسم
يتحلى بسمات مختلفة أب��رزه��ا ال�ج��رأة الفنية واالب�ت�ك��ار،
بخالف االهتمام باملسرح بأشكال مختلفة تتفاوت ما بني
الكالسيكي واملعاصر ،كما نأمل أن تشكل ه��ذه التجربة
أساسًا جديدًا للحركة الفنية في الكويت للمستقبل.

حفالت فبراير
¶ ه��ل ستكون لكم مشاركة وح�ض��ور م�ج��ددًا على
صعيد ال�ح�ف�لات الغنائية مل�ه��رج��ان «ه�لا ف�ب��راي��ر -
الكويت»؟

«الكويت تنادي»
هل هناك حضور للجلسات الغنائية الشعبية أو الفن الشعبي
هذا املوسم؟
اإلرث الفني الكويتي ش��دي��د ال�ت�ن��وع وال �ث��راء ،وب�ق��در محبتنا ملختلف الفنون
املوسيقية الفلكلورية الكويتية ،سواء تلك التي اقترن تقديمها بالبحر أو اليابسة
 Kولكل منها سماته الخاصة ،نسعى لتقديمها بالشكل ال��ذي تستحقه ،لذا
نالحظ عدم وجود جلسات للغناء الشعبي بمعناها التقليدي ،وسيكون البديل
عبر توظيف تلك الفنون في قوالب معاصرة ،بحيث تكون أكثر تشويقًا لشرائح
مختلفة من حيث األعمار أو الثقافات ،نشير إل��ى أن الفنون الكويتية اقترنت
بوظائف محددة ،بحيث توجد موسيقى للعمل ،للترفيه ،للحرب ،وخالفه ،لذا
نعتقد بأن تقديم تلك الفنون يجب أن يتم بأعمال فنية كبيرة ال تقتصر على
املوسيقى باالستفادة من عناصر فنية أخ��رى ،وعليه سنشاهد عرضًا فنيًا
آس�رًا خ�لال شهر م��ارس املقبل بعنوان «الكويت تنادي» وسيتم تقديم فنون
كويتية كالسيكية مختلفة ،ولكن بشكل حديث يالئم الزمن ال��ذي نعيشه مع
الحفاظ على مكوناته األساسية وخصوصيته.

تخفيض التذاكر

ّ
لوحظ أنكم خفضتم أسعار تذاكر الحفالت الغنائية عن املوسمني
السابقني.
ال يقتصر التخفيض على ال�ح�ف�لات الغنائية ،ب��ل على غالبية الفعاليات ،مع
ال�ح��رص على تقديم أم�س�ي��ات موسيقية مجانية ضمن فعاليات «موسيقى
االثنني» التي تم االعالن عنها ،كما أشير إلى أننا نسعى دومًا لتخفيض أسعار
التذاكر ،ولكن شريطة أال يصاحب هذا التخفيض انخفاض في جودة ما يقدم،
كما أشير إلى أن انخفاض أسعار املوسم الثاني باملقارنة مع األول بلغت نسبة
 ،%22كما انخفضت أسعار تذاكر موسمنا الحالي «الثالث» عن املاضي بنسبة
%28؛ إذ وصل متوسط سعر التذكرة ملختلف الفعاليات الى  37د.ك بعد أن كان
 52د.ك ،والسبب الرئيس لهذا االنخفاض هو إيمان القطاع الخاص برعاية املزيد
من الفعاليات التي يقيمها املركز ،استنادًا ال��ى ما شهدوه من حيث املستوى
والتأثير ،وعلى املدى البعيد سيشكل املركز نموذجًا نتطلع إليه ،بحيث يكون
بإمكانه تقديم فعاليات عالية املستوى ،ولكن من دون أعباء على الدولة.

تحضيرات صيفية
هل هناك أفكار طرحت بخصوص تقديم موسم ثقافي محدد خالل
الفترة الصيفية؟
نعم ..هناك الكثير من األفكار ،ولكن األقرب إلى الواقع أننا لن نتوقف بشكل
كامل خالل فترة الصيف ،إذ سنقيم مجموعة من الفعاليات ،مع اإلشارة إلى
أن السبب األساس لتوقفنا خالل فترة الصيف هو تجهيز الصيانة الشاملة
للمباني واملسارح والقاعات ،وضمان جهوزيتها بأفضل صورة الستقبال
جماهير املوسم الثقافي الذي يلي الفترة الصيفية ،مع استغاللنا هذه الفترة
لتطوير مجموعة عروض فنية تليق باملركز.

¶ ت �ق��ام ل �ي �ل��ة ل �ل �ف �ن��ان ال �ب �ح��ري �ن��ي ال �ك �ب �ي��ر خ��ال��د
الشيخ ضمن فعاليات املوسم الثالث ،الذي يعتبر
من الفنانني الذين ابتعدوا عن الساحة الفنية أو
ال�ظ�ه��ور االع�لام��ي ..ك�ي��ف ج��رى اس�ت�ق�ط��اب الفنان
الشيخ لهذه األمسية؟
الفنان خ��ال��د الشيخ م��ن املبدعني املختلفني ف��ي الساحة
املوسيقية ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ول��ه نمطه ال�ف�ن��ي ال �خ��اص ،تشرفت
بمعرفته الشخصية وت�ع��رف��ت أك�ث��ر على أف�ك��اره الفنية
وت�ط�ل�ع��ات��ه ،ول�ح��رص��ه ال�ف�ن��ي ت�ج��ده ال ي�ش��ارك ك�ث�ي�رًا في
الحفالت الغنائية ،لذا تم االتفاق على إط��ار خاص يليق
ب�ق�ي�م�ت��ه ال�ف�ن�ي��ة ،ي�س�ت�ن��د ال�ع�م��ل ع�ل��ى ف �ت��رة دراس �ت��ه في
ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت أث �ن��اء س�ب�ع�ي�ن��ات ال �ق��رن امل��اض��ي ،وك��ان
خ��ال��د ال�ش�ي��خ آن ��ذاك ي�س�ج��ل م��ذك��رات��ه ال�ي��وم�ي��ة ف��ي دف�ت��ر
خ��اص الي��زال يحتفظ ب��ه ،وعليه ص��ورة أميرنا األسبق
الشيخ صباح السالم ،رحمه اهلل ،وأسماه «دفتر الكويت»،
وس �ت �ك��ون ت �ل��ك امل ��ذك ��رات أس ��اس ��ًا ل �ه��ذه األم �س �ي��ة ال �ت��ي
ستكون بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير من
العام املقبل.

مدرسة املوسيقى
¶ ماذا عن مشروعكم الثقافي بخصوص مدرسة
املوسيقى في املركز؟
ج��رى اط�ل�اق م��درس��ة امل��وس�ي�ق��ى ل�لأط�ف��ال ف��ي سبتمبر
املاضي ،وذل��ك بعد استكمال املتطلبات االداري��ة والفنية
لتلك امل��درس��ة ،نشير في البدء إل��ى أهمية تنمية مواهب
األطفال في هذه السن املبكرة ليس للفنون فحسب ،بل
في مختلف املجاالت ،ومنها الرياضة على سبيل املثال،
ل��ذا أع� ِ�ل��ن ع��ن تقديم طلبات االل�ت�ح��اق قبل بضعة أشهر
وت �ج��اوز ع��دد امل�ت�ق��دم�ين  300ش�خ��ص ج��رت مقابلتهم
واخ �ت �ب��ار ق��درات �ه��م امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وب �ن� ً�اء ع�ل�ي��ه ج��رى ان�ت�ق��اء
 70شخصا وه��ي ال�ط��اق��ة االستيعابية ال�ق�ص��وى ،علمًا
ب��أن طبيعة ت��دري��س املوسيقى تتطلب التدريس الفردي
املباشر لتؤتي ثمارها.
وت�ح�ت��وي م��درس��ة املوسيقى قسمني ،بحيث يتم تعليم
ال �ع��زف ع�ل��ى اآلالت امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وم�ن�ه��ا ال�ك�م��ان
والبيانو والتشيللو والكالرنيت ،كما تحتوي على قسم
املوسيقى الشرقية ،بحيث يجري تعليم اآلالت املوسيقية
الخاصة بثقافتنا ،ومنها العود والكمان والقانون ،وعليه
ت��م ت�ص�ن�ي��ع آالت م��وس�ي�ق�ي��ة ش��رق �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة األح �ج��ام
بحيث ت�ت�لاءم م��ع ال�ت�ك��وي��ن ال�ج�س��دي للطفل ،ك�م��ا نقوم
ح��ال�ي��ًا ب�ت�ط��وي��ر م�ن��اه��ج ت��دري��س خ��اص��ة ب��امل��رك��ز لثماني
م��راح��ل ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن امل��درس��ة تعتبر ف��ي بدايتها
فانها بداية واعدة وسنشهد نتائجها خالل فترة زمنية
قصيرة.

المركز يوثق فعالياته بطريقة مبتكرة وخيالية

كتاب ..ينطق حياة
¶ إبهار بالورق شكالً ومضموناً

يسابق مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي الزمن التقليدي والعصر الرقمي بخطى تتجاوز اإلبهار
واإلمتاع البصري إلى دخول عالم التقنيات بأساليب مبتكرة مستفيدًا من كل عناصر التكنولوجيا.
ومع انطالقة املوسم الجديد ،يوثق املركز بسواعد القائمني عليه فعاليات موسم /2019 2018بكتاب
ينطق حياة ويصدح فنا وموسيقى عابرة للقارات واللغات.
فمن خالل تطبيق  ZAPPARتتحول النصوص والصور املكتوبة إلى شاشة عرض مبهرة على
الهاتف ليغدو املشاهد في الصف األمامي وداخل املسرح نفسه يتنقل بني العروض.
ً
الكتاب املبهر ،شكال ومضمونًا ،يضع الحفالت واألمسيات في متناول القارئ /املشاهد بطريقة
بسيطة ومبتكرة ال تخلو من الدهشة..
وقد حرص القائمون على عرض الكتاب باللغتني العربية واإلنكليزية.
وبني صفحات الكتاب الجميل ،إخراجًا وفهرسة ،تغدو الكويت عروسًا ومركزًا ثقافيًا باهرًا يتألأل
مثل جواهر مركز جابر.
فكرة الكتاب تضيف تجربة ليست أقل إبداعًا من العروض نفسها.
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وجه محافظ بنك
الكويت المركزي
الدكتور محمد الهاشل
تعميما ً فريداً من نوعه
إلى جميع البنوك
الكويتية ،طلب فيه
«إعداد استراتيجية
صياغة المستقبل»،
وذلك بعد أسابيع
قليلة على عقد
مؤتمر ناجح حشد
له «المركزي» محليا ً
واقليميا ً ودوليا ً تحت
العنوان نفسه تقريباً.

تعميم جديد فريد من نوعه شكالً ومضموناً

«المركزي» يطلب من المصارف التنبؤ
وصياغة المستقبل
¶ المطلوب إعداد إستراتيجيات متوسطة المدى ( 3إلى  5سنوات)
¶ بات محتوما ً تغيير نموذج األعمال لمواكبة ثورة التقنية المالية

سالم عبدالغفور
ج��رت ال �ع��ادة أن تعقد امل��ؤت �م��رات ،املصرفية
وغ � �ي � ��ر امل � �ص� ��رف � �ي ��ة ف �ي �ج �ت �م ��ع امل� �ت� �ح ��دث ��ون
وال� � � �ح � � ��اض � � ��رون ت � �ح� ��ت أع � �ي� ��ن ال � �ك� ��ام � �ي� ��رات
والصحافة ،ليأخذوا قسطًا من األض��واء ،ثم
ينصرف الجميع تقريبًا فور انتهاء الجلسة
االفتتاحية ،وال تحصل أي متابعة جدية ملا
طرح من أفكار ورؤى.
اختلف األمر كليًا هذه املرة ،إذ سارع الدكتور
ال�ه��اش��ل إل��ى توجيه تعميم طلب فيه م��ا قد
ي�ف��اج��ئ م�ع�ظ��م ال �ب �ن��وك ،وي��رم��ي ب�ث�ق�ل��ه على
م �ج��ال��س إدارات� � �ه � ��ا وإدارات � � �ه� � ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة،
ويضع ال�ك��رة ف��ي ملعبهم طالبًا منهم م��ا لم
يطلب منهم س��اب�ق��ًا ،فالتعميم ليس رقابيًا
وال يعنى ب�ش��أن تنظيمي تفصيلي ،ب��ل هو
معان عميقة،
استراتيجي بكل ما للكلمة من
ٍ
تضرب ج��ذروه��ا ف��ي م��ا ق��د يسمى «التغيير
ال�ش��ام��ل ل�ن�م��اذج األع �م��ال امل�ص��رف�ي��ة املعمول
ب �ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت ح ��ال �ي ��ًا» ،ه� ��ذا االس �ت �ن �ت��اج
م�س�ت��وح��ى م��ن ن��ص ال�ت�ع�م�ي��م ال ��ذي حصلت
سبقلا على ف�ح��واه وال��ذي استخدم تعابير
م �ث��ل «ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت �ف��رض �ه��ا أوض � ��اع
االقتصاد العاملي» و«ث��ورة التقنيات املالية»
و«التغييرات املتسارعة لتوقعات العمالء».
وي�ط�ل��ب ال�ه��اش��ل م��ن امل �ص��ارف استراتيجية
ل �ل �م��دى امل �ت��وس��ط ( 5 - 3س� �ن ��وات) ت�غ�ط��ي 5
عناصر أساسية ،وتراعي  6جوانب تفصيلية.
مصرفيون ق��رأوا التعميم وع�ب��روا ل�ـ سبقلا
ع��ن مفاجأة م��ا ،ألن�ه��م ل��م ي�ت�ع��ودوا على ذلك
م ��ن ق �ب��ل .وأك� � ��دوا أن �ه��م ش �ع ��روا ب�م�س��ؤول�ي��ة
بالغة؛ ألن املطلوب ليس في السياق التقليدي
امل � �ع� ��روف ،ب ��ل ي� �ن ��درج ف ��ي إط � ��ار ال�ت�خ�ط�ي��ط
االستراتيجي.
وق��ال مصرفيون ل�ـ سبقلا إن املقصود ربما
معرفة من يبقى ومن يضعف أو يندثر.
وجاء في التعميم أنه سعيًا الستمرار النجاح
في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي
فرضتها تطورات أوض��اع االقتصاد العاملي،
وث��ورة التقنيات املالية الحديثة ،والتغيرات
املتسارعة في توقعات العمالء واحتياجاتهم
من خ�لال مواجهة تلك التحديات عبر تبني
أساليب ورؤى جديدة تنسجم مع املستقبل،
وم ��ا ي �ص��اح��ب ذل ��ك ال �ت �ح��ول م��ن اب �ت �ك��ار في
امل� �ن� �ت� �ج ��ات وال � �خ� ��دم� ��ات وت� �ط ��وي ��ر ال� �ك� �ف ��اءة
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ل �ل �ب �ن��وك ،ف� ��إن األم � ��ر ي�س�ت��وج��ب
إع��داد وتجهيز استراتيجية واضحة املعالم
م �ح��ددة ال�ع�ن��اص��ر ،ت�س�ت�ه��دف م��واج �ه��ة ه��ذه
ال �ت �ح��دي��ات وال �ت �ط��ور ال�ت�ق�ن��ي ف��ي ال�ص�ن��اع��ة
امل�ص��رف�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب ف�ه��م أف�ض��ل ملتطلبات
ال �ع �م�لاء وت��وق�ع��ات�ه��م واح �ت �ي��اج��ات �ه��م ،وب�م��ا
ي�ح �ق��ق ت �ط��وي��ر ن �م ��وذج ع �م��ل امل �ص ��رف على
املدى املتوسط ( 5 - 3سنوات) ،على أن تغطي
االستراتيجية ،بحد أدنى ،العناصر التالية:

العناصر األساسية
-1

ك� �س ��ب والء ال� �ع� �م�ل�اء ب �ح �ي��ث ي �ك��ون

تقديم الخطط
في نوفمبر ومناقشتها
في ديسمبر ..والبنوك
في سباق أو امتحان
العناصر األساسية في
اإلستراتيجيات المطلوبة
خمسة ..وتفاصيلها
التنفيذية ستة
«نكون أو ال نكون» قاعدة
شكسبيرية تنطبق
على البنوك اليوم

جانب من المؤتمر الذي عقده بنك الكويت المركزي في سبتمبر الماضي

البنك وثيق القرب من عمالئه ،واالهتمام
باحتياجاتهم ،وتلبية متطلباتهم.
 - 2تطوير الخدمات واملنتجات ووسائل
تقديمها عبر التقنيات الحديثة بما يحقق
القيمة املضافة لها.
 - 3رفع الكفاءة من خالل تحقيق إنجازات
أك �ب��ر ب ��امل ��وارد امل �ت��اح��ة ،وأه �م �ه��ا ب�ي��ان��ات
ال �ع �م�ل�اء امل� �ت ��واف ��رة ال �ت��ي ي �م �ك��ن تحليلها
وتصنيفها بما يحقق التعمق في معرفة
سلوك العمالء ،ورغباتهم وميولهم سعيا
الى تلبيتها.
 - 4تعزيز متانة ورف��ع مستوى السالمة
امل ��ال� �ي ��ة م� ��ن خ� �ل��ال اس � �ت � �خ� ��دام ال �ت �ق �ن �ي��ات
ال �ح��دي �ث��ة ل ��زي ��ادة س��رع��ة ج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات
وع�م��ق التحليل ودق ��ة ال�ت�ن�ب��ؤ ،ب�م��ا يحقق
قدرة أفضل على رصد املخاطر وإدارتها.
 - 5استقطاب املواهب ،سواء في ما يتعلق
باالختصاصات املالية ،أو في علم تحليل
البيانات والذكاء االصطناعي وغيرها من
امل �ج��االت ،ب�م��ا ي��وف��ر أف�ق��ا أرح ��ب وبصيرة
أع � �م� ��ق ،م� ��ع ال �ن �ظ��ر ال � ��ى ت �ط��وي��ر أس��ال �ي��ب
استقطاب املواهب والحفاظ عليها ،وخلق
بيئة عمل محفزة لإلبداع.

بالتفصيل الدقيق لو سمحتم!
وقال «املركزي» ان االستراتيجية يجب أن
تراعي ما يلي:
أ  -الشمولية والتفصيل ،وأن تحتوي على
رؤية ورسالة محددتني.
ب  -ت �ح �ل �ي ��ل ل� �ل� �م� �خ ��اط ��ر وال� �ت� �ح ��دي ��ات
وال � �ف� ��رص ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ج ��وان ��ب ال �ق��وة
والضعف.
ج  -ان ت �ح��دد االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة املنهجية

ُ
واإلج � � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي س ��ت �ت �ب ��ع ف � ��ي ت �ن �ف�ي��ذ
املشاريع والبرامج.
د  -أن تعكس كيفية االستمرار في خدمة
العمالء واملجتمع من خالل تقديم الخدمات
وامل�ن�ت�ج��ات التقنية ذات ال �ج��ودة العالية
واآلمنة بتكلفة منخفضة.
هـ  -أن تشمل أه��داف��ًا م�ح��ددة وواض�ح��ة
املعالم ضمن برنامج زمني شامل يضمن
تنفيذ كل املشاريع والبرامج في التوقيتات
املحددة.
و  -أن تتضمن االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة األس�ب��اب
ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع وال� �ب ��رام ��ج امل��زم��ع
تنفيذها ،ك��ل على ح��دة ،وم��ؤش��رات قياس
األداء وت�ح�ق�ي��ق األه� � ��داف ،م��ع ذك ��ر اآلث ��ار
املترتبة على تنفيذ ك��ل منها ،س��واء على
مستوى املصرف أو املجتمع أو العمالء.

نوفمبر  -ديسمبر
وط�ل��ب ال�ه��اش��ل م��واف��اة البنك امل��رك��زي بما
ه��و مطلوب ف��ي موعد أق�ص��اه نهاية شهر
نوفمبر  ،2019على أن يقوم رئيس الجهاز
التنفيذي لكل م�ص��رف وال�ف��ري��ق املختص
ب � ��إع � ��داد االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ب �ت �ق��دي��م ع ��رض
م��رئ��ي لبنك الكويت امل��رك��زي ملناقشة هذه
االستراتيجية خالل شهر ديسمبر .2019

قراءة سريعة
وف��ي ق��راءة تحليلية سريعة ،يمكن القول
ان ال�ث��ورة التقنية ليست حديثا انبهاريا
ع � ��اب � ��را ل � � ��دى ال� �ب� �ن ��ك امل � � ��رك � � ��زي ،ك� �م ��ا ه��ي
ال� �ح ��ال ل ��دى م��ؤس �س��ات أخ � ��رى .ف �ه��و ي��رى
التحديات جيدا ،ول��ن يترك تفصيال فيها
إال ويستدركه ليحول التحدي إلى فرصة.

«المركزي» يطلق موقعه اإللكتروني بحلةٍ جديدة
أع �ل��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ع ��ن إط �ل��اق م��وق�ع��ه
بتصميم جديد،
اإللكتروني الرسمي على اإلنترنت
ٍ
وذل ��ك ف��ي إط ��ار ح ��رص «امل ��رك ��زي» ع�ل��ى التطوير
املستمر مل��واك�ب��ة أح��دث م��ا تتوصل إل�ي��ه التقنيات
الحديثة واالستفادة من اإلمكانيات الواسعة التي
يوفرها التقدم التقني.
وق��ال البنك :يأتي ه��ذا التحديث انطالقا م��ن رغبة
بنك الكويت املركزي بتعزيز التواصل مع الجمهور
من خالل جميع قنوات التواصل املتاحة ،وتسهيل
ال��وص��ول إل��ى امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال�ح�ي��وي��ة التي
ي�ن�ش��ره��ا ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع�ب��ر م��وق�ع��ه على
اإلنترنت ،حيث ان املوقع الجديد يتمتع بجملة من
امل��زاي��ا على مستوى املحتوى والتصميم وسرعة
عمليات البحث ع��ن املعلومات والبيانات ودقتها،
وك��ذل��ك ال��وض��وح وس�ه��ول��ة ال �ق��راءة واالط�ل��اع على
امل �ع �ل��وم��ات ع �ل��ى ن �ح��و أف �ض��ل م ��ع م ��زاي ��ا تسهيل
تصفح امل��وق��ع واالن�ت�ق��ال ب�ين ال�ق��وائ��م والصفحات
وع��رض املحتويات واملواضيع ذات الصلة ،فضال
ع��ن س�ه��ول��ة التصفح ع�ب��ر أج�ه��زة ال�ه��ات��ف ال��ذك�ي��ة،
إل��ى ج��ان��ب ذل��ك ي�ع�ك��س ال�ت�ص�م�ي��م ال�ج��دي��د ال�ه��وي��ة
املؤسسية للبنك.
وأك��د ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي أن��ه مستمر ف��ي تبني
أح ��دث ال�ن�ظ��م وال�ت�ق�ن�ي��ات ف��ي جميع م �ج��االت عمل
البنك بما يعزز من كفاءة أداء املهام املنوطة به.

ه��اج �س��ه األول ال� �ع� �م�ل�اء واح �ت �ي��اج��ات �ه��م
وت�ط�ل�ع��ات�ه��م امل �ت �ط��ورة س��ري�ع��ا ف��ي م ��وازاة
تلك الثورة التقنية.
ل � ��ذا ن� � ��راه ي �ض��ع ال� �ب� �ن ��وك أم� � ��ام م �س��ؤول �ي��ة
االب � �ت � �ك� ��ار ال � �ط � �م ��وح امل � � � � ��دروس امل� �خ ��اط ��ر.
ويلفت نظر املصارف الى ان لديها بيانات
وم� �ع� �ل ��وم ��ات ه��ائ �ل��ة ع ��ن ال� �ع� �م�ل�اء ،ي �ج��در
االس�ت�ف��ادة منها افضل اس�ت�ف��ادة ،لتسعف
ال �ب �ن��وك ف ��ي ف �ه��م ال �س �ل��وك �ي��ات وت �ط��وره��ا،
ب �ه��دف ال�ت�ن�ب��ؤ ،ووض ��ع ال �ح �ل��ول (خ��دم��ات
ومنتجات) الالزمة املناسبة.
وال �ل�اف� ��ت اي� �ض ��ا ان ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ي��دع��و
املصارف الى سلوك درب الذكاء االصطناعي،
واال تبقى متفرجة ف��ي ه��ذا امللعب الجديد
ال��ذي ت�س��رح وت�م��رح فيه كبريات الشركات
العاملية ،وتحقق نجاحات رب�م��ا ستجتاح
كل متخلف عن اللحاق بهذا الركب.
ف��ي ج��ان��ب ال�ت�ف��اص�ي��ل ،ال ي�ت��رك «امل��رك��زي»
امل � �ص� ��ارف اي ه ��ام ��ش م� � �ن � ��اورة ،اذ ي��ري��د
ال �ش �م��ول �ي��ة وال �ت �ح �ل �ي��ل ال �ك��ام��ل ل�ل�م�خ��اط��ر
وال� �ف ��رص .وي��رك��ز ع�ل��ى م�ع��رف��ة االج � ��راءات
وال� �ب ��رن ��ام ��ج ال ��زم� �ن ��ي ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع
ً
والخطط ،فضال عن وضع مؤشرات لقياس
االداء وتحقيق االهداف.
أح��د املصرفيني املخضرمني ق��ال ل�ـ سبقلا:
يبدو اننا امام امتحان .بشكل غير مباشر،
ي��ري��د ال�ه��اش��ل م�ع��رف��ة م��ا اذا ك��ان ل��دي�ن��ا من
يخطط للمستقبل بمعاييرعاملية .فاالمر ال
ّ
يتعلق بخدمة محددة او منتج بعينه ،انما
بمستقبل برمته ،ألن الثورة التقنية عمومًا،
وح�ل��ول�ه��ا امل��ال�ي��ة وامل�ص��رف�ي��ة خ�ص��وص��ًا قد
ت�ف��اج��ئ الجميع وت��أخ��ذه��م ع�ل��ى ح�ين غ��رة.
ففي الصني وكوريا الجنوبية ،على سبيل

امل �ث��ال ال ال �ح �ص��ر ،ب� ��دأت ال�ت�ق�ن�ي��ات امل��ال�ي��ة
ت�غ��زو االس ��واق وتلبي اح�ت�ي��اج��ات العمالء
ع �ل��ى ن �ح��و ي �ت �ج ��اوز امل � �ص� ��ارف وي�س�ب�ق�ه��ا
احيانًا .وفي أفريقيا ،شركات اتصاالت تقدم
حلول دف��ع وتحويل ل�لام��وال .إذًا ،فاملسألة
ب��ال �غ��ة ال �ج ��دي ��ة .واذا ل ��م ت� �س ��ارع م �ص��ارف
ال �ك��وي��ت مل��واك �ب��ة ه ��ذه ال �ت �ط��ورات واع�ت�م��اد
افضل السبل لخدمة العمالء بتقنيات مالية
حديثة ،فإنها حتمًا ستجد نفسها متخلفة
ع��ن ال��رك��ب ،وت�ف�ق��د ع �م�لاء ه��ا ،ورب �م��ا ي��أف��ل
نجمها رويدًا رويدًا حتى ينطفئ.
مصرفي آخر قال :نحن امام تغيير اساليب
عمل كثيرة ،وام��ام ض��رورة توظيف ك��وادر
من نوع جديد ،وام��ام هياكل اداري��ة ال تمت
بصلة للقائم حاليًا .وأضاف :البنك املركزي
نفسه يعطينا املثل ويشكل القدوة ،النه بدأ
االس�ت�ع��ان��ة ب�م�س�ت�ش��اري��ن ع��امل�ي�ين لتحديد
توجهاته االستراتيجية املقبلة .ل��ذا علينا
االق �ت ��داء ب ��ه .واض � ��اف :ي��أخ��ذ ال �ك�لام معناه
الحقيقي بعدما استمعنا اليه ف��ي املؤتمر
ال��ذي عقد ف��ي  22سبتمبر امل��اض��ي ،عندما
وضع امامنا موسوعة من املعلومات ،وحدد
خرائط الطرق .وكأنه قال لنا :احذروا :اذا لم
تسارعوا للتغيير ،فستجرفكم التطورات..
ُ
وأنا هنا لن أدعكم تجرفون!
وخ� �ت� �م ��ت امل� � �ص � ��ادر ب � ��االش � ��ارة ال � ��ى ط�ل��ب
اع� � � � ��داد ت� �ل ��ك االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات امل� �ع� �ق ��دة
والطموحة خالل شهرين فقط ،وه��ذا تحد
ب�ح��د ذات ��ه .وال �ت �ح��دي االك �ب��ر م�ن��اق�ش��ة تلك
االستراتيجيات امام البنك املركزي ..كأننا
ف��ي ام�ت�ح��ان .وف��ي االم�ت�ح��ان ي�ك��رم امل��رء أو
يهان! أي ان البنوك تواجه مقولة شكسبير
{نكون أو ال نكون}.

الهاجس األكبر مواكبة
الثورة التقنية ..وإال
فستندثر مصارف حتما ً
العميل وتطلعاته
وسلوكياته في بيانات
هائلة تجب
االستفادة منها
«المركزي» يدعو إلى خوض
غمار علم تحليل البيانات
والذكاء االصطناعي
ليس المطلوب
«ورقة رفع عتب»..
بل تخطيط إستراتيجي
بمعايير عالمية
البنوك أمام تحديات
إدارية وتشغيلية وتقنية
غير مسبوقة
مصرفي لـ سبقلا :أمامنا
نحو شهرين لإلعداد..
واالمتحان في ديسمبر!

من قبل البنوك المركزية الخليجية

الهاشل :استحداث أدوات متطورة خاصة بأوضاع السيولة المصرفية

الموقع اإللكتروني الجديد

ق��ال محافظ بنك الكويت امل��رك��زي الدكتور محمد
ال �ه��اش��ل ان ال �ب �ن��وك امل ��رك ��زي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ت�س�ع��ى
الستحداث أدوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها
على التنبؤ ب��أوض��اع السيولة املصرفية لتحقيق
االس �ت �ق��رار ال�ن�ق��دي وامل��ال��ي مل�ج�ل��س ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الهاشل الذي يشغل ايضا
منصب رئيس مجلس ادارة املجلس النقدي الخليجي
خ�لال افتتاحه أم��س ف��ي ال�ك��وي��ت ورش��ة عمل حول
«توقعات وتحليل ادارة السيولة» التي ينظمها املجلس
النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت املركزي.
واوضح ان اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات
تؤثرعلى مستويات السيولة ،مثل التأثير املباشر
والجوهري اليرادات النفط على موازناتها ،اضافة الى
ربط عمالتها بالدوالر او بسلة عمالت .وذكر ان من
سمات االق�ت�ص��ادات الخليجية حرية حركة االم��وال
الداخلية والخارجية منها م��ن دون ق�ي��ود ،الفتا الى
ان ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على
اقتصادات دول املجلس ،مثل زيادة القيود التجارية
ال�ع��امل�ي��ة وال �ت��وت��رات ال�س�ي��اس�ي��ة وض �ع��ف ال�ح��وك�م��ة.
واوض��ح ان السياسات النقدية ل�ل��دول املتقدمة غير
االع �ت �ي��ادي��ة ق��د ت �ح��دث ل�ه��ا م�ض��اع�ف��ات ،م�ث��ل زي ��ادة

محمد الهاشل | كونا

ال��دي��ون عامليا والتقلبات الشديدة السعار الصرف،
ما سيؤثر على ق��درة ال��دول على الوفاء بالتزاماتها،
وبالتالي التأثير سلبا على االقتصادات العاملية.
م��ن جانبه ،ق��ال الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي
الخليجي الدكتورعاطف الرشيدي ان الورشة تتناول
توقعات وادارة السيولة املالية بدول املجلس التي تكمن
اهميتها في االدوار الرئيسية للبنوك املركزية املتمثلة

في تعزيز قدرتها على التنبؤ بالسيولة املصرفية.
وأك��د ال��رش�ي��دي ان��ه كلما زادت ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة من
ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ت�ط��وي��ر االدوات ال�خ��اص��ة بالتنبؤ في
السيولة املصرفية واملالية ،كانت هناك مرونة تساعد
البنوك املركزية على قدرتها بالتدخل عند الحاجة
ل��زي��ادة ضخ السيولة او تقليلها ،ما ينعكس ايجابا
على االسواق النقدية واالقتصادات املحلية( .كونا)
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االنتهاء من تحميل الشحنة من ميناء إيست لندن على «الشويخ»

«المواشي» 56 :ألف رأس غنم
من جنوب أفريقيا خالل أسبوعين
أعلنت شركة نقل وتجارة املواشي ،أكبر ناقل لألغنام الحية
في العالم ،انتهاءها من تحميل سفينتها «الشويخ» بـ 56
أل��ف رأس من االغ��ن��ام من ميناء ايست لندن في جمهورية
جنوب أفريقيا ،لتبدأ السفينة رحلتها البحرية ملدة ً 14
يوما
لتصل إل���ى دول���ة ال��ك��وي��ت ،وتعتبر ه���ذه أول شحنة أغ��ن��ام
تجارية يتم تصديرها من جنوب أفريقيا.
وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ص���رح ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة نقل
وت���ج���ارة امل���واش���ي أس��ام��ة خ��ال��د ب����ودي ،ب���أن ه���ذه الشحنة
جاءت نتيجة جهود كبيرة بدأت منذ عام  ،٢٠١٧حني قامت
سفارة جنوب أفريقيا في دول��ة الكويت بدعوة شركة نقل
وت��ج��ارة امل��واش��ي لالستثمار ف��ي اس��ت��ي��راد امل��واش��ي الحية
من جمهورية جنوب أفريقيا ،واستجابت «املواشي» لهذه
ً
ال���دع���وة ت��ن��ف��ي��ذا لخطتها االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ت��ن��وي��ع م��ص��ادر
االس���ت���ي���راد وت��وف��ي��ر األم�����ن ال���غ���ذائ���ي ،وب�����دأت م��ب��اش��رة في
االس��ت��ع��داد والتحضير ل��ذل��ك ودراس����ة ال��س��وق واإلم��ك��ان��ات
امل��ت��اح��ة وج�����ودة األغ����ن����ام ،وك���ان���ت ن��ت��ائ��ج ه����ذه ال���دراس���ات
إيجابية من حيث جودة األغنام واإلج��راءات الحكومية في
جمهورية جنوب أفريقيا.
وأضاف بودي :قامت هيئة تطوير كيب الشرقية في جنوب
أفريقيا في مايو  ٢٠١٨بتنظيم زيارة ملدة تسعة أيام للفريق
املنتدب من شركتنا جرى فيها عدة زيارات ميدانية ومقابلة
جميع الهيئات الحكومية والخاصة املعنية بتربية ونقل
امل��اش��ي��ة ب��ك��ل أن��واع��ه��ا ،ل�لاط�لاع ع��ل��ى ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل����وارد
امل���ت���اح���ة ون���ظ���م ال��ح��ج��ر ال��ب��ي��ط��ري وم��ك��اف��ح��ة األوب����ئ����ة في
ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا .وف���ي سبتمبر  ،٢٠١٨ق���ام وف��د
من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بزيارة
ميدانية الى املوقع املزمع انشاء محجر فيه وقاموا بمقابلة
امل��س��ؤول�ين ف��ي هيئة ال��زراع��ة وال��غ��اب��ات وال��ث��روة السمكية
 DAFFفي العاصمة بريتوريا لالطالع على النظام الصحي
املنفذ من قبلهم.

تأسيس شركة تابعة
في جمهورية جنوب أفريقيا للتصدير
إلى الكويت والخليج

وت���اب���ع :ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال���زي���ارات إي��ج��اب��ي��ة ،ح��ي��ث أورد
الفريق في تقريره أن اإلج���راءات التي اتخذتها جمهورية
جنوب افريقيا سليمة م��ن الناحية الفنية للسيطرة على
األم���راض ،وتتميز بالشفافية ،حيث توجد متابعة بشكل
دوري م���ن ق��ب��ل  ،DAFFوج����رى اع��ت��م��اد ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب
افريقيا مصدرا لألغنام الحية.
وبعد االعتماد فورًا قامت «املواشي» بتأسيس شركة تابعة
لها في جمهورية جنوب أفريقيا ،واستئجار األرض لبناء
محجر لتجميع األغنام ورعايتها وتجهيزها للتصدير إلى
دول��ة الكويت والخليج العربي ،وفق ش��روط الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية وأساسيات عمل الشركة.
وشرحت الشركة خطتها للمساهمة في تطوير هذا القطاع
ب��ج��م��ه��وري��ة ج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا م���ع امل���س���ؤول�ي�ن ف���ي ال���دوائ���ر
ال��ت��ج��اري��ة ه���ن���اك ،وال���ت���ي م���ن خ�لال��ه��ا س��ت��وف��ر ال��ع��دي��د من
الوظائف واملشاريع التنموية ،حيث تهدف الشركة لشحن
 600أل��ف رأس سنويا خ�لال االع����وام ال��ث�لاث��ة ال��ق��ادم��ة .كما
أوض��ح��ت الشركة ان ه��ذه ال��ص��ادرات هدفها تحقيق االم��ن
الغذائي للكويت والدول املجاورة.
وق��ال ب��ودي :تواصلت الشركة مع منظمة الرفق بالحيوان
ف���ي ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا ،وق��ب��ل ال���ب���دء ب���أي اع���م���ال ل��ل��ش��رك��ة في
جمهورية جنوب افريقيا ،وذل��ك للعمل على وضع األسس
واالج����راءات لبدء ه��ذا النشاط ،وم��ا لهذا النشاط من عائد

ك��ب��ي��ر ل��ل��ج��م��ه��وري��ة وامل����زارع��ي�ن ،اال ان��ن��ا ف��وج��ئ��ن��ا برفضهم
القاطع الي تعاون معنا.
وأض�����������اف :ع���ن���دم���ا ج������رى إرس���������ال إح��������دى س���ف���ن ال���ش���رك���ة
املتخصصة في نقل األغنام الحية لنقل تلك األغنام ،واجهنا
صدامًا حادا غير مبرر مع منظمة الرفق بالحيوان نفسها،
حيث ألقت هذه املنظمة بكل ثقلها لوقف تلك الشحنة التي
تعد التجربة األولى من نوعها بالنسبة لجمهورية جنوب
افريقيا ،وب��دع��م مباشر وغ��ي��ر مباشر م��ن منظمات الرفق
بالحيوان من خارج جنوب أفريقيا ،وتحديدًا من أستراليا،
ب��دأت بتلفيق االكاذيب وإث��ارة ال��رأي العام وتشويه سمعة
ش��رك��ت��ن��ا ب���اس���ت���خ���دام اإلع���ل��ام امل��ح��ل��ي وم����واق����ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،واستخدام كل الطرق املشروعة وغير املشروعة
لوقف عملية التصدير ولم يكن لها ما تشاء ،فقد استمرت
ش��رك��ت��ن��ا بتنفيذ خ��ط��ة عملها م��ن دون االل��ت��ف��ات ل��ك��ل تلك
االدعاءات واألكاذيب والهجمة غير املبررة.
ك��م��ا اس��ت��خ��دم��ت ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة اس��ل��وب��ا مختلفا م���ن خ�لال
الحصول على امر من املحكمة للدخول الى مزرعة الشركة
ل���غ���رض ف���ح���ص األغ�����ن�����ام ،وق����ام����ت ب����إع����دام ن���ح���و  28رأس����ا
م��ن األغ���ن���ام ال��ت��ي ت��م ع��زل��ه��ا ف��ي ح��ظ��ي��رة ال��ع��ن��اي��ة ال��خ��اص��ة
(ال���ع���ي���ادة) إلرس���ال���ه���ا ال����ى ال���ذب���ح ال��رح��ي��م ب��امل��س��ل��خ ،حيث
ك��ان��ت تعاني إص��اب��ات مثل ق��رن مكسور أو ق��دم مكسورة،

زيارات إيجابية

ولم تسمح املنظمة للشركة بنقل هذه األغنام لذبحها في
املسلخ ،متعمدة تسبيب أض���رار م��ادي��ة للشركة ،ث��م قامت
امل��ن��ظ��م��ة ب����إس����اءة اس���ت���خ���دام أم����ر آخ����ر م���ن امل��ح��ك��م��ة ج��رى
استخراجه بهدف مراقبة عملية تصدير األغ��ن��ام ،وقامت
من خالله بفرض دخولها إلى الباخرة قبل حصولنا على
إذن التحميل وتهديد قبطان الباخرة عندما لم يسمح لهم
بالدخول ،وذلك بحجة فحص وتقييم سفينة الشركة ،علمًا
ب��ان ليس لديهم أدن���ى امل��ؤه�لات لفحص ال��س��ف��ن ،فلم يكن
للشركة أي خيار سوى السماح لهم بالصعود إلى السفينة
بعد فرضهم هذا األمر بإحضار الشرطة.
وأضاف بودي :ان الشركة على ثقه تامة بأنها أشد حرصًا
منهم ،سواء بانتقاء األغنام ،أو بطريقة النقل املستخدمة،
وأن����ن����ا ش���رك���ة م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ه�����ذا امل����ج����ال ،ون���ع���م���ل ب��ك��ل
احترافية ،ولألسف قامت املنظمة باالدعاء من خالل النشر
في جميع وسائل االعالم املتاحة وبشكل عمومي جدا بأن
السفينة ال تلبي أدن��ى متطلبات منظمة الصحة العاملية،
وانها ال تصلح لنقل االغنام من دون تعليل ذلك ،كما ادعت
املنظمة ان األغنام تعيش في بيئة سيئة للغاية ،وال تقوم
الشركة برعايتها برفق في املزرعة.

أسامة بودي

هجمة شرسة
بودي :سنقاضي
كل من ساهم في تشويه سمعتنا..
وساهم في تعطيل الشحنة

ول��ف��ت إل���ى أن الهجمة االع�لام��ي��ة ال��ش��رس��ة ،ال��ت��ي افتعلتها
منظمة ال��رف��ق ب��ال��ح��ي��وان ،أث���رت ع��ل��ى امل��س��ؤول�ين ف��ي هيئة
ال����زراع����ة وال���غ���اب���ات وال����ث����روة ال��س��م��ك��ي��ة  DAFFف���ي ج��ن��وب
افريقيا بشكل مباشر ،فكان املعنيون ف��ي  DAFFشديدي
الحذر باتخاذ القرارات ،وقاموا بتأخير متعمد وغير مبرر،
فأصبحوا يمارسون التدقيق تلو التدقيق من دون اتخاذ
قرار أو إعطاء اإلذن بتحميل الشحنة إال بعد تدخل أعلى من
السلطات في جمهورية جنوب أفريقيا ،وذل��ك بعد شكوى
ال��ش��رك��ة ل��س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا ف���ي ال��ك��وي��ت،
وس��ف��ارة دول��ة الكويت ف��ي جنوب أفريقيا ،وم��ن ث��م مقابلة
ممثلي شركتنا في جنوب أفريقيا لوزيرة الزراعة ،وشرح
األمر لها.
وأف���اد ب���ودي ب��أن سفينة «ال��ش��وي��خ» معتمدة ومخصصة
ومرخصة لنقل املاشية من قبل االتحاد األوروب���ي ،وهيئة
السالمة واألم��ان البحري االسترالية ،وحصلت أخيرًا على
اعتماد جمهورية جنوب أفريقيا قبل تحميل هذه الشحنة،
كما تجدر اإلش���ارة ال��ى ان سفينة الشركة (الشويخ) تقوم
برحلتها رقم  ،150ذات سجل نظيف من أي حوادث أو نفوق
م��رت��ف��ع��ة ،نقلت اك��ث��ر م��ن  10م�لاي�ين رأس م��ن دون ح���وادث
تذكر ،وان الشركة خالل مسيرتها قامت بنقل أكثر من 100
مليون رأس من املاشية على جميع بواخرها.
وأوضح أن «املواشي» لم تتوقع من هيئة الزراعة والغابات
وال���ث���روة السمكية  DAFFف��ي ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا أن تنصاع
ل��ه��ذه االدع����اءات واألك��اذي��ب امللفقة وعملية التشوية التي
أض����رت بسمعة ال��ش��رك��ة ك��ث��ي��رًا ،خ��ص��وص��ًا أن��ن��ا ق��د ُدع��ي��ن��ا
إلى االستثمار من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ،فكان من
املفترض وضع حد لهذه املنظمة ،التي تسعى وراء الحصول
على تعاطف الناس لغرض التبرع لهم ،وأن الشركة لن تقف
م��ك��ت��وف��ة األي�����دي ،ب��ل س��ت��ق��اض��ي ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي تشوية
سمعة الشركة وتعطيل وتأخير هذه الشحنة.
وستجتمع الشركة مع كل الجهات املعنية ملنع هذا التأخير
ً
مستقبال ،ووض��ع حد لهذه التأخيرات وتقديم الضمانات
للشركة قبل ان يجري العمل على تجهيز أي شحنة جديدة.

أبوظبي تصدر سندات بـ  10مليارات دوالر
أع��ل��ن��ت ام�����ارة اب���وظ���ب���ي ن��ج��اح��ه��ا ف���ي ط����رح س��ن��دات
س��ي��ادي��ة م��ت��ع��ددة ال��ش��رائ��ح ف��ي  23سبتمبر امل��اض��ي
بقيمة اجمالية بلغت  10مليارات دوالر ،توزعت على
ثالث شرائح.
وذك������رت وك���ال���ة ان���ب���اء االم��������ارات (وام) ف���ي ب���ي���ان ان

ال���ش���ري���ح���ة االول���������ى ب���م���ب���ل���غ ث��ل�اث����ة م����ل����ي����ارات دوالر
بنسبة عائد  2.125ف��ي املئة ب��واق��ع  65نقطة اس��اس
ف��وق نسبة ال��ع��ائ��د ع��ل��ى س��ن��دات ال��خ��زي��ن��ة االميركية
تستحق في عام .2024
واض����اف ال��ب��ي��ان ان ال��ش��ري��ح��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��م��ب��ل��غ ث�لاث��ة

مليارات دوالر وبنسبة عائد  2.500في املئة تستحق
في عام  ،2029في حني تبلغ الشريحة الثالثة اربعة
مليارات دوالر وبنسبة عائد  3.125تستحق في عام
 .2049وت��ج��اوز س��ج��ل ال��ط��ل��ب��ات ح��اج��ز ال���ـ  25مليار
دوالر من اكثر من  650حسابا فريدا( .كونا)

وكالء «المالية» الخليجيين يوصون
بتفعيل آليات السوق المشتركة
أوص��ت لجنة وك�لاء وزارات املالية
ال��خ��ل��ي��ج��ي�ين ف���ي اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ـ56
ال���ت���ح���ض���ي���ري ل��ل�اج����ت����م����اع ال��������ـ110
للجنة التعاون املالي واالقتصادي
ب���م���س���ق���ط ت���ف���ع���ي���ل آل�����ي�����ات ال����س����وق
الخليجية املشتركة.
وب�����ح�����ث االج�����ت�����م�����اع ال����������ذي ات���خ���ذ
توصيات تجاهها كمراجعة مدى
ت��ط��ب��ي��ق ق���������رارات امل���ج���ل���س االع���ل���ى
على ارض ال��واق��ع ،وذل���ك للوصول
الى التكامل االقتصادي الخليجي
امل�����ن�����ش�����ود وف��������ق ت�����وص�����ي�����ات ق������ادة
املجلس.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع م��ذك��رة االم��ان��ة
مل��ج��ل��س ال��ت��ع��اون الخليجي بشأن
تطبيق القرارات والتدابير الخاصة
ب���م���ك���اف���ح���ة امل�����م�����ارس�����ات ال�����ض�����ارة
ف���ي ال��ت��ج��ارة ال���دول���ي���ة ،اض���اف���ة ال��ى
البرامج التوعوية عن اضرار التبغ
ومخاطر تناول املشروبات املحالة.
وبحث ايضا مذكرة االمانة العامة
ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ض��واب��ط امل��وح��دة
ل��ل�ادوي����ة واالج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي
تخضع للضريبة بنسبة «ص��ف��ر»
باملئة .وت��ن��اول االج��ت��م��اع محاضر
اج������ت������م������اع������ات ل�����ج�����ن�����ة م����ح����اف����ظ����ي
مؤسسات النقد والبنوك املركزية
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة وم����ح����اض����ر اج���ت���م���اع
م�������دي�������ري االدارات ال����ض����ري����ب����ي����ة
واج������ت������م������اع ال������س������وق ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة
املشتركة.
وم���ن امل��ق��رر ان ي��ع��ق��د وزراء امل��ال��ي��ة
ب����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون الخليجي
ال��ي��وم (االث���ن�ي�ن) بمسقط اجتماعا
لهم إلق��رار التوصيات التي رفعها
وكالء وزارات املالية الخليجيني في
اجتماعهم الـ( .56كونا)

تداوالت هادئة في البورصة إلى نهاية العام

ً
سهما حققت عوائد
30
بين  %18.2و%150
سالم عبدالغفور

رص����دت سبقلا ن��ح��و  30س��ه��م��ًا ح��ق��ق��ت م��ك��اس��ب
سعرية تتراوح بني  %18.25إلى  %150منذ بداية
ال��ع��ام ال��ح��ال��ي ،علمًا ب���أن ال��س��وق األول����ى ارتفعت
بنسبة  %17ح��ت��ى أم����س ،م��ق��اب��ل  %11.6للسوق
الرئيسية .وتصدرت أسهم «الخليجي» و«كميفك»
و«االمتيازات» و«ايفكت» و«وربة كابيتال» قائمة
األس���ه���م األك���ث���ر ع����وائ����د ،ب��ن��س��ب ت����ت����راوح م���ا بني
 %115.7و.%150

السوق األولى
على صعيد متصل ،تصدرت «الصناعات» قائمة
األسهم األكثر مكاسب سعرية في السوق األولى
منذ بداية العام ،والتي ضمت  9أسهم من إجمالي
 17سهمًا ه��ي إج��م��ال��ي ع���دد األس��ه��م امل��درج��ة في
السوق األولى.
وج������اء ب���امل���رك���ز ال���ث���ان���ي س���ه���م «األه����ل����ي امل���ت���ح���د -
البحرين» بعوائد  ،%47يليه «املباني» بـ ،%29.1
ثم «بيتك»  ،%21.3و«بوبيان»  ،%19.7و«الوطني»
.%19
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ب��ل��غ م��ع��دل ال���ت���داول ال��ي��وم��ي في
السوق  32.5مليون دينار منذ بداية العام الحالي
مقابل  16.1مليون دي��ن��ار ف��ي  ،2018م��ا يعني أن
السيولة اليومية املتداولة في السوق تضاعفت.
السؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا تراجعت مستويات
السيولة املتداولة خالل األيام األخيرة؟ وإلى متى؟
وق��ال��ت م��ص��ادر ب��ورص��وي��ة ،إن ال��ب��ورص��ة تترقب
ق���رار الترقية على م��ؤش��ر  MSCIنهاية ديسمبر
امل����ق����ب����ل ،ب���ع���د أن اس���ت���ن���ف���دت غ���ال���ب���ي���ة امل���ح���ف���زات

غالبية الصناديق االستثمارية
حققت «التارجت» السنوي
في  9أشهر
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��س��ي��ول��ة م����ع ن���ه���اي���ة ال����رب����ع ال���ث���ال���ث،
املتمثلة في دخول االستثمارات األجنبية الناتجة
ع��ن م��راج��ع��ة «ف��وت��س��ي» الفصلية واإلدراج على
مؤشر  .S&Pوأشارت مصادر مسؤولة في بعض
ال��ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��اري��ة ال���ى أن معظمها حقق
م���ع���دالت األداء امل��س��ت��ه��دف��ة ع���ن ك��ام��ل ال��س��ن��ة قبل
نهاية الربع الثالث ،وبالتالي فإن تحركاتها خالل
الفترة املقبلة ستظل انتقائية على الفرص الجيدة
التي تظهر في السوق.
وقالت املصادر إن الصناديق اإليجابية التي تتبع
امل���ؤش���رات ال��ع��امل��ي��ة ستباشر ال��ت��ح��رك م��ع اق��ت��راب
م���وع���د ق�����رار «م����ورغ����ان س���ت���ان���ل���ي» ،ب���ش���أن إدراج
الكويت على مؤشراتها ،اعتمادًا على أداء السوق
ونتائج الشركات املدرجة الربع الثالث ،علمًا بأن
الصناديق السلبية ستدخل منتصف .2020
ولفتت إلى أن التداوالت في الربع األخير ستركز
أك��ث��ر على األس��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة ،ال سيما ف��ي السوق
األول���ى ،خصوصًا الشركات التي اع��ت��ادت توزيع
ال����ن����ق����دي وامل����ن����ح����ة ،م��ب��ي��ن��ة أن ع������ددا ك���ب���ي���را م��ن
امل��ض��ارب�ين ان��ت��ه��ج ه���ذا ال��س��ل��وك خ�ل�ال ال��س��ن��وات
املاضية ،إذ يركب قطار املغامرة ط��وال ال��ع��ام ،ثم
ينزل منه في الربع األخير بحثًا عن األسهم التي
توزع أرباحًا نقدية.

قائمة األسهم األكثر مكاسب سعرية منذ بداية العام
م

الشركة

سعر اإلغالق بالفلس

العائد السعري منذ بداية العام %

1

الخليجي

45

150

2

كميفك

79

145.6

3

االمتيازات

160

128.6

4

ايفكت

21

125.3

5

وربة كابيتال

66

115.7

6

ايفا

54

90.4

7

عقارات الكويت

82

57.5

8

الكويتية المصرية

500

53.8

9

االستثمارات

125

51.5

10

الصناعات

223

48.2

11

اإلنماء

48

47.7

12

المتحد -البحرين

270

47

13

أعيان

55

46.6

14

كفيك

49

42.6

15

تصنيف

32

41.3

16

كامكو

97

40.6

17

الجزيرة

990

35.6

18

الكابالت

460

31.1

19

عربي

90

30.3

20

المباني

738

29.1

21

استهالكية

55

25

22

أصول

74

22.3

23

السكب

494

21.6

24

بيتك

674

21.3

25

بوبيان

555

19.7

26

المغربية

59

19.4

27

الوطني

945

19

28

بنك وربة

249

18.6

29

برقان

313

18.2

30

زين

534

18.2
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ثانية شبكات المجموعة لتكنولوجيا الجيل الخامس في المنطقة

«زين السعودية»
تطلق أكبر شبكة  5Gفي الشرق األوسط
أع� � �ل� � �ن � ��ت م � �ج � �م� ��وع� ��ة زي � � � ��ن أن ش ��رك� �ت� �ه ��ا
ال�ت��اب�ع��ة ،زي��ن ال�س�ع��ودي��ة ،أط�ل�ق��ت شبكتها
لتكنولوجيا ال�ج�ي��ل ال�خ��ام��س ف��ي اململكة،
ل�ت�ك��ون أك �ب��ر ش�ب�ك��ة ات �ص��االت ت�ع�م��ل ب�ه��ذه
التقنية ( )G5في أسواق الشرق األوسط.
وك�ش�ف��ت امل�ج�م��وع��ة ،ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ،أن
إط �ل��اق ش �ب �ك��ة ال �ج �ي��ل ال �خ ��ام ��س س�ي�ش�م��ل
 20مدينة ف��ي اململكة ،م��ن خ�لال  2000برج
ات � �ص� ��ال ،ك �م��رح �ل��ة أول � � ��ى ،ع �ل��ى أن ُت � ّ
�وس ��ع
ال�ش�ب�ك��ة ت��دري �ج �ي��ا ل�ت�غ�ط�ي��ة  26م��دي �ن��ة من
خالل  2600برج اتصال.
وأوضحت املجموعة أن شركة زين السعودية
ن �ج �ح��ت ف ��ي ت��وف �ي��ر ب �ن �ي��ة ت �ح �ت �ي��ة م �ت �ط��ورة
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س وف ��ق أف�ض��ل
املعايير العاملية ،ملواكبة أهداف ورؤية اململكة
 ،2030ال �ت��ي ت�س�ع��ى م��ن خ�لال �ه��ا إل ��ى إط�ل�اق
كامل إمكاناتها في املجتمع الرقمي ،وتعزيز
أوج��ه ال�ت�ع��اون لالحتياجات املستقبلية في
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ف��ي مجموعة زي��ن ون��ائ��ب رئيس
م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة زي ��ن ال �س �ع��ودي��ة ،ب��در
ن ��اص ��ر ال � �خ� ��راف� ��ي« :إط� �ل ��اق ش �ب �ك��ة ال �ج �ي��ل
الخامس في اململكة يمثل خطوة مهمة لنا
للغاية ،وه��ي الشبكة الثانية التي تطلقها
املجموعة لهذه التقنية الجديدة في أسواق
املنطقة ،فهي ستضعنا بكل تأكيد في مكانة
م�ت�م�ي��زة ل�ت�ق��دي��م م�ن�ت�ج��ات م�ب�ت�ك��رة لقاعدة
عمالئنا ،كما أنها ستعزز م��ن قدراتنا في
عمليات التحول الرقمي ،ودع��م مبادراتنا
في خدمات إنترنت األشياء ،واملدن الذكية،
وأسلوب الحياة الذكي».

بدر الخرافي

بدر الخرافي:
ً
مدينة..
تشمل 20
من خالل ألفي برج
وسع
اتصال ..على أن ُت ّ
تدريجيا ً لتغطية  26مدينة
عبر  2600برج

«بلوبرينت» ممث ً
ال
لـ «سيليكت بروبرتيز» في الكويت
أك��د الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت
القابضة املهندس مشعل امللحم أن املساكن
الطالبية في بريطانيا لم تعد تأخذ الشكل
ال�ق��دي��م ال��راس��خ ف��ي أذه ��ان أول �ي��اء األم��ور،
ب��ل ان ب�ع��ض امل �ط��وري��ن ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين قد
أخ��ذوا على عاتقهم تغيير املفهوم العام
للسكن الطالبي لبناء مجتمعات عصرية
خالبة توفر املناخ االجتماعي واألكاديمي
ً
والترويحي للطالب ،قائال :إن ابنتي قررت
أن تسكن في أحد هذه املجمعات السكنية
ف��ي م��دي�ن��ة غ�لاس�ك��و ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ف�ق��ررت
زي��ارت�ه��ا شخصيا ،ألج��د ع��امل��ا م��ن البناء
ال �ع �ص ��ري ال �ح ��دي ��ث ال � ��ذي ي ��وف ��ر ل�ل�ط�ل�ب��ه
س �ك �ن��ا ف �ن��دق �ي��ا ف �ي��ه ج �م �ي��ع االح �ت �ي��اج��ات
األساسية بطريقة فاخرة ومريحة ومزودة
بتكنولوجيا عصرية.
وأض� � � � ��اف امل� �ل� �ح ��م أن ش� ��رك� ��ة س �ي �ل �ي �ك��ت
ب��روب��رت �ي��ز ،ه��ي رائ� ��دة ال�ت�ط��وي��ر ال�ع�ق��اري
امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ب �ن��اء امل �س��اك��ن ال�ط�لاب�ي��ة
الجامعية في أهم وأكبر املدن البريطانية
وبمحاذاة أكبر الجامعات ،وتوفر سيليكت
بروبرتيز امليزة للمستثمرين أن يمتلكوا
شققًا طالبية مدارة من قبل مجموعة فيتا
للمساكن الطالبية التي تخدم حاليا أكثر
من  1000طالب في شتى مدن بريطانيا.
وك �ش��ف امل�ل�ح��م أن ب�ل��وب��ري�ن��ت وق �ع��ت حق
ت �م �ث �ي��ل ش ��رك ��ة س �ي �ل �ي �ك��ت ب ��روب ��رت �ي ��ز ف��ي

الملحم:
مجموعة فيتا
هي رائدة السكن
الطالبي في بريطانيا
ال�ك��وي��ت ،وت�ن��وي تنظيم ن ��دوات تعريفية
بمفاهيم االستثمار في العقارات الطالبية
الفاخرة ومفهوم السكن الطالبي في تلك
املجتمعات الطالبية العصرية.
ومن جهته ،أكد املدير التنفيذي في شركة
سيليكت ب��روب��رت�ي��ز أدم ب��راي��س سعادته
بهذا التعاون مع بلوبرينت ،موضحًا أن
سيليكت ب��روب��رت �ي��ز ل�ي�س��ت ج��دي��دة على
ال �س ��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة أو ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،وأن �ه��ا
ت�م��ارس نشاطها وت��دي��ر اس�ت�ث�م��ار امل�ئ��ات
م��ن املستثمرين الكويتيني والخليجيني
في سوق العقارات الطالبية وبنجاح على
مر السنوات الست املاضية.
وأضاف برايس أنه يسعى لتطوير مفاهيم
االستثمار الناجح وتوفير بدائل وفرص
استثمارية في القطاع العقاري البريطاني
بما يحظى بتوقعات وثقة املستثمر.

وأوض� � ��ح ال� �خ ��راف ��ي« :ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال�ج�ي��ل
الخامس ستغير كثيرا م��ن ال��وج��ه الحالي
لقطاع االتصاالت في اململكة ،فهي ستعمل
ع�ل��ى اب �ت �ك��ار ن �م��اذج أع �م��ال ج��دي��دة ،وف�ت��ح
املزيد من الفرص أمام العديد من القطاعات:
املالية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ال� ��زراع� ��ة ،ال �س �ي��اح��ة ،ال �ت��رف �ي��ه ،ال �س �ي ��ارات،
الصحة ،التعليم ،والكيانات الحكومية ،ومن
املتوقع أيضا أن تساهم تكنولوجيا الجيل
ال�خ��ام��س ف��ي ج�ه��ود التنمية االق�ت�ص��ادي��ة،
وه ��و م��ا س�ي�س��اع��د ع�ل��ى ت��وف�ي��ر اآلالف من
فرص العمل في اململكة».
وك�ش��ف ال�خ��راف��ي أن ش��رك��ة زي��ن السعودية

س� �ت ��واص ��ل ت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا وع��روض �ه��ا
املبتكرة لقاعدة عمالئها ،ومع تكنولوجيا
الجيل الخامس ستعزز الشركة من محفظة
خدماتها وقائمة الخيارات ،بطرح سلسلة
م ��ن ال� �خ ��دم ��ات ال� �ج ��دي ��دة ل�ل��أف� ��راد وق �ط��اع
املشاريع واألعمال بأسعار تنافسية.
وأك � � ��د ال � �خ� ��راف� ��ي ال� � �ت � ��زام زي � ��ن ال �س �ع��ودي��ة
باالستثمار في البنية التحتية واالستمرار
ف��ي أع�م��ال التطوير وال�ت�ح��دي��ث ،بما يخدم
األه� � ��داف االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ش��رك��ة ،وال �ت��ي
ت�س�ع��ى م��ن خ�لال �ه��ا إل ��ى م��واك �ب��ة ال �ط �ف��رات
التكنولوجية ،واالتجاهات األخيرة لقطاع
االتصاالت بالتحول إلى الخدمات الرقمية،

م�س�ت�ف�ي��دة ف��ي ذل ��ك م��ن ال�ت�غ�ي��ر ال�ك�ب�ي��ر في
استخدامات واحتياجات العمالء.
ال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ج �ي��ل
ال �خ��ام��س س�ت��وف��ر س��رع��ات إن �ت��رن��ت ع��ال�ي��ة
للغاية ،لعمالء الدفع املسبق والدفع اآلجل
ت �ص��ل إل � ��ى ن �ح��و  10م� � ��رات س ��رع ��ة ش�ب�ك��ة
الجيل الخامس ،كما أنها ستتيح للعمالء
االس�ت�ف��ادة م��ن الحلول والتقنيات الرقمية
امل�ت�ق��دم��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال��واق��ع االف �ت��راض��ي
امل � �ع ��زز ،ع �م �ل �ي��ات ال �ن �ظ��ام اآلل� � ��ي ،ال �ط �ب��اع��ة
الثالثية األبعاد ،الروبوتات ،باإلضافة إلى
تمكينهم من االستمتاع بمحتوى ترفيهي
بشكل م�خ�ت�ل��ف ،وأل �ع��اب ال�ف�ي��دي��و املفضلة

بكل بسهولة.
كما ستوفر خدمات الجيل الخامس فرصًا
لألكاديميني واملهنيني في مجاالت البحث،
وفي مجاالت الذكاء االصطناعي ،باإلضافة
إلى فتحها جبهات جديدة لتطوير خدمات
ال �ب �ي ��ان ��ات ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ،ب �م��ا ف��ي
ذل ��ك إن�ت��رن��ت األش �ي��اء ،وال �خ��دم��ات ال��ذك�ي��ة،
مثل ال�س�ي��ارات ال��ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة ،باإلضافة
إل � ��ى ذل � � ��ك ،س �ي �ج ��ري إص� � � ��دار ال �ت ��أش �ي ��رات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وغ�ي��ره��ا م��ن ت�ق�ن�ي��ات ال�ث��ورة
ال�ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك إن�ت��رن��ت
األشياء ،املدفوعات الرقمية.
ودائ �م��ا م��ا ت �ح��رص ش��رك��ة زي��ن ال�س�ع��ودي��ة
ع�ل��ى دع��م امل �ب ��ادرات وامل �ش��اري��ع الحكومية
ال�ض�خ�م��ة ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،ال �ت��ي ج ��اءت نتيجة
رؤي ��ة ط�م��وح��ة ل��وض��ع اململكة ك��رائ��د رقمي
واب� � �ت� � �ك � ��اري ،وف� � ��ي ه� � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ،دش �ن��ت
ال�ش��رك��ة م��ؤخ��را شبكة الجيل ال�خ��ام��س في
م �ط��ارخ �ل �ي��ج ن� �ي ��وم ،وه� ��ي ت �ع �ت �ب��ر ال �ب��واب��ة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ،ك�م��ا ع��رض��ت بعض
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي س�ت��وف��ره��ا شبكة
الجيل الخامس خالل حفل افتتاح تأشيرة
اململكة السياحية الجديدة.
وتستفيد شركة زين السعودية بشكل كبير
من خبرات وق��درات شركتها األم مجموعة
زي� � ��ن ،إح� � ��دى ش ��رك ��ات االت� � �ص � ��االت األك �ث��ر
ابتكارا في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا،
ال� �ت ��ي ت �م �ل��ك ت� �ج ��رب ��ة رائ� � � ��دة ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات
ال �ت �ح��ول ال ��رق �م ��ي ،ح �ي��ث ت �م �ن��ح امل�ج�م��وع��ة
زين السعودية فرصة لتكون رائ��دة في هذا
ال �ق �ط��اع ودف� ��ع االب �ت �ك��ار ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي في
اململكة إلى األمام.

توزيع  7.5فلوس للسهم وانتخاب مجلس إدارة

«مينا كابيتال» :نمو األرباح % 25
مع أداء قوي للمحفظة االستثمارية
هبة حماد
كشف رئيس مجلس االدارة لشركة مينا
كابيتال القابضة باسل كنعان ان املحفظة
االستثمارية للشركة حافظت على أدائها
ال�ق��وي ،مما أدى إل��ى نمو األرب ��اح بنسبة
 %25ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،م�ش�ي��را ال��ى ان
النسبة العظمى من هذه األرباح ناتجة من
محفظة الشركة امل��درة للدخل ،والتي أدت
ً
أداء جيدًا ووزعت أرباحا بشكل منتظم.
واض � � � ��اف ك� �ن� �ع ��ان ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش ان �ع �ق ��اد
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة ال �ع��ادي��ة وغ �ي��ر ال�ع��ادي��ة
ل �ل �ش��رك��ة ،وال �ت ��ي ع �ق��دت ص �ب��اح ام� ��س ،ان
األرب� ��اح ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ال�ت�خ��ارج��ات شكلت
ن�س�ب��ة  %29م��ن أرب � ��اح ال �س �ن��ة ،الف �ت��ا ال��ى
ان مؤشر  S&P 500سجل مكاسب بلغت
 ،%9.78في حني سجل مؤشر MSCI World
( & HFRمؤشر صندوق التحوط) عوائد
بنسبة  %3.4و ( )%3.05على التوالي خالل
هذه الفترة.
واش � � ��ار ك �ن �ع��ان ال� ��ى ان ال �ش ��رك ��ة ت��واص��ل
ع��ن ك�ث��ب م�ت��اب�ع��ة ال �ت �ط��ورات االق�ت�ص��ادي��ة
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة وات � � �ج� � ��اه� � ��ات االس � �ت � �ث � �م � ��ارات
الناشئة وتقييم تأثيرها على محفظتنا
واستراتيجيتنا الحالية للسنوات املقبلة.
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ً
وت�ش�م��ل ب�ع��ض االت �ج��اه��ات األك �ث��ر ب ��روزا،
ت �ن��ام��ي زي � ��ادة رؤوس االم� � ��وال امل�ت�ع�ث��رة،
زي� � � ��ادة االح� �ت� �ي ��اط� �ي ��ات امل ��ال� �ي ��ة ورؤوس
األموال غير املستغلة في العقارات وتطور
األس��واق الثانوية لألسهم الخاصة .لذلك،
ن �ح��ن ان �ت �ق��ائ �ي��ون ل �ل �غ��اي��ة ف ��ي م ��ا ي�خ��ص
استثمارات األسهم الخاصة.
وت� ��اب� ��ع ت �ت �ط �ل��ب امل �ح �ف �ظ��ة االس �ت �ث �م��اري��ة
املتنوعة للشركة أن تقوم بتحديد وقياس
وتجميع وم��راق�ب��ة وإدارة امل�خ��اط��ر بشكل
ف �ع��ال ،وأن ت�ق��وم ب�ت��وزي��ع رأس امل ��ال على

أع �م��ال �ه��ا ب �ش �ك��ل م �ن��اس��ب .ون� �ظ ��را لحجم
الشركة وعملياتها التجارية ،فإن الشركة
لديها إط��ار إداري مناسب إلدارة الخطر
فيها وذلك لتحديد والتعاطي مع األخطار
املحتملة أمام الشركة.
واض� ��اف ك �ن�ع��ان ت�م�ت�ل��ك م�ي�ن��ا ك��اب�ي�ت��ال
محفظة استثمارية في محافظ متوازنة
ت�ج�م��ع ب�ي�ن اس �ت �ث �م��ارات إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
رأسمالية تستهدف م�ع��دل نمو قصير
إل��ى متوسط امل��دى واس�ت�ث�م��ارات م��درة
للدخل لضمان عوائد مستقرة للشركة

مع الحفاظ على وض��ع السيولة لديها.
وال ت� � ��زال ال� �ش ��رك ��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��م
ال �ف��رص االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ق��دم��ة م��ن قبل
ش��رك��ات وش ��رك ��اء إس �ت��رات �ي �ج �ي�ين .وق��د
اس� �ت� �ث� �م ��رت م �ي �ن��ا ك ��اب� �ي� �ت ��ال ال �ق��اب �ض��ة
وال �ت��زم��ت ت �ع��اق��دي��ا ب�ن�س�ب��ة  114%من
رأس املال املدفوع في إستثمارات واعدة
ت �م��اش �ي��ًا م ��ع ال �س �ي��اس��ة االس �ت �ث �م��اري��ة
للشركة كما في  31مارس .2019
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية
وغير العادية على جميع البنود ال��واردة
ف ��ي ج � ��دول اع �م��ال �ه��ا ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
املنتهية في  31م��ارس  ،2019والتي جاء
اب��رزه��ا املوافقة على توزيع ارب��اح نقدية
بنسبة  %7.5من القيمة االسمية للسهم
(اي ب��واق��ع  7.5ف �ل��وس ل�ل�س�ه��م ال��واح ��د).
ك�م��ا ج ��رت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م �ك��اف��أة اع�ض��اء
م�ج �ل��س االدارة وال �ب��ال �غ��ة  5.500دي �ن��ار
ع��ن نفس ال�س�ن��ة .ب��االض��اف��ة ال��ى انتخاب
مجلس ادارة ج��دي��د بالتزكية للسنوات
الثالث القادمة وهي :شركة االستثمارات
الوطنية ،الشركة العاملية للبنية التحتية
ال � �ق ��اب � �ض ��ة ،ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج ل �ل �ك��اب�ل�ات
وال�ص�ن��اع��ات الكهربائية ،ش��رك��ة البوابة
الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت.

ِّ
محققاً عائداً على االستثمار % 49
مشعل الملحم وأدم برايس

إفصاحات
«سفن» :مناقصة بـ  1.9مليون دينار
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن ترسية مناقصة على شركتها
التابعة «الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية واملقاوالت العامة» بقيمة  1.89مليون دينار.
وقالت الشركة في افصاح على موقع البورصة امس ،إن املناقصة تابعة لشركة البترول الوطنية
الكويتية وخاصة بتنفيذ أعمال مشروع إصالح منشآت رصيف تصدير النفط وتمتد ل ـ  6أشهر.
وتوقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية من املناقصة سوف يتم إدراجها ضمن البيانات املالية
للشركة التابعة خالل عام .2020 - 2019

«مدار» ّ
تحصل مليوني دينار
أعلنت شركة املدار للتمويل واالستثمار عن قيامها بتحصيل  2.005مليون دينار من قيمة
مبالغ مستحقة على احد عمالء الشركة.
واف��ادت الشركة في افصاح على موقع البورصة ام��س ،ب��ان أث��ر املبالغ املحصلة من العميل،
سيظهر في البيانات املالية للشركة كما في  31ديسمبر .2019

«فينشر كابيتال» يتخارج من مجمعي
«بريدج ووتر» و«بريستن كريك»
أع �ل��ن «ف�ي�ن�ش��ر ك��اب�ي�ت��ال ب �ن��ك» ،وه ��و بنك
اس�ت�ث�م��اري م�ق��ره ال�ب�ح��ري��ن ،ع��ن تخارجه
من محفظة استثماراته العقارية في قطاع
امل �ج �م �ع��ات ال�س�ك�ن�ي��ة امل �ت �ع��ددة األس� ��ر في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،ف��ي صفقة
ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا اإلج� �م ��ال �ي ��ة  104م�لاي�ين
دوالر أميركي ،محققًا للمستثمرين عائدًا
ع�ل��ى االس �ت �ث �م��ار ب�ل��غ  %49وم �ع��دل ع��ائ��د
داخلي مركبًا بنسبة  %13على مدى فترة
االح�ت�ف��اظ ب��االس�ت�ث�م��ار ال�ت��ي ام �ت��دت أرب��ع
سنوات.
وكان «فينشر كابيتال بنك» ومستثمروه
ق��د اس �ت �ح��وذوا ف��ي ع��ام  2015ع�ل��ى حصة
بلغت  %90من إجمالي حجم هذه املحفظة
ال �ت��ي ت �ت��أل��ف م ��ن م�ج�م�ع��ي ب ��ري ��دج ووت ��ر
وب��ري �س�ت�ن ك ��ري ��ك ال �س �ك �ن �ي�ين ف ��ي أت�لان �ت��ا
بوالية جورجيا األميركية ،في شراكة مع

مؤسسة عقارية أميركية متخصصة في
ه��ذا القطاع تملك خبرة واس�ع��ة ف��ي إدارة
وت �ش �غ �ي��ل امل �ج �م �ع��ات ال�س�ك�ن�ي��ة امل �ت �ع��ددة
األسر.
وفي تعليقه على صفقة التخارج هذه ،قال
عبداللطيف جناحي عضو مجلس اإلدارة
ال��رئ�ي��س التنفيذي لفينشر كابيتال بنك
«إن هذين املجمعني قد حققا أداء ممتازًا
ع �ل��ى م ��دى ف �ت��رة االح �ت �ف��اظ ب��االس�ت�ث�م��ار،
وحصل املستثمرون على توزيعات أرباح
ربع سنوية بما يعادل عائدًا نقديًا سنويًا
بنسبة .»%8.5
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��رأن مجمعي ب��ري��دج ووت��ر
وب��ري �س�ت�ن ك��ري��ك ه �م��ا م �ج �م �ع��ان م�غ�ل�ق��ان
ينفردان بأجوائهما العائلية وموقعيهما
امل� �م� �ت ��ازي ��ن ف� ��ي م ��دي �ن ��ة أت �ل�ان � �ت ��ا .وي �ض��م
املجمعان  866شقة مصممة كمنازل ريفية

م �ت�ل�اص �ق��ة ت �ح �ي��ط ب �ه��ا ح ��دائ ��ق ج�م�ي�ل��ة،
والكثير من املرافق الترفيهية.
وكان فريق االستثمار في فينشر كابيتال
بنك قد أدرك اإلمكانات وال�ف��رص الواعدة
ملدينة أتالنتا خالل مرحلة دراسة املشروع
م��ا ق�ب��ل االس �ت �ح��واذ ،واخ �ت ��ار االس�ت�ث�م��ار
ف �ي �ه��ا ف ��ي ض� ��وء م �ق��وم��ات �ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة
ال�ق��وي��ة ،ف�ه��ي ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ت��أت��ي في
امل��رت�ب��ة ال��راب�ع��ة بعد ن�ي��وي��ورك وهيوسنت
وداالس م��ن حيث ع��دد ال�ش��رك��ات امل��درج��ة
على قائمة فورتشون  500التي تتخذ من
املدينة مقرًا لها .وقد شهدت أتالنتا طيلة
م��دة االحتفاظ باالستثمار نموًا قويًا في
عدد السكان وفرص العمل ،ما أتاح ارتفاع
أس�ع��ار اإلي �ج��ارات وق�ي��م ال�ع�ق��ارات بمعدل
أع�ل��ى م�ق��ارن��ة ب��امل�ت��وس��ط ال �ع��ام ل�ل��والي��ات
املتحدة األميركية.

عبداللطيف جناحي
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انتبهوا ..الكويت على مفترق طرق!
ال أعلم ملاذا تذكرت هذه العبارة« :انتبهوا أيها
السادة» ،وأنا انظر إلى جدول توزيع املواطنني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ح �س��ب ف �ئ��ات ال �ع �م��ر ال �ص��ادر من
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ف��ي نهاية
شهر ديسمبر م��ن ع��ام  ،2018بعد أن قمت
بدمج بعض فئاته لتسهل قراءته واستيعابه.
عنوان هذه املقالة مستوحى من عنوان فيلم
مصري روائ��ي أنتج ع��ام  1980وال��ذي ترمز
أحداثه إلى تدهور أحوال الطبقة املتوسطة في
مصر بعد مرحلة االنفتاح االقتصادي التي
ح��دث��ت ف��ي منتصف السبعينيات م��ن القرن
املاضي.
من خالل النظرة الفاحصة إلى أرقام الجدول
امل ��رف ��ق ي �ت �ب�ين أن ال �ك��وي��ت ت �م��ر ب �م��ا م ��رت ب��ه
كثير م��ن ال��دول العربية ودول العالم الثالث،
خ�ص��وص��ًا اإلس�لام �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ع��ان��ي م��ن نمو
سكاني متسارع ،فمثال لو أخذنا حالة مصر،
نجد أن عدد سكانها تضاعف بنسبة %100
ب�ي�ن ع ��ام  1986ووق �ت �ن��ا ال �ح ��اض ��ر .وت�ش�ي��ر
بعض املصادر الخليجية إلى أن عدد مواطني
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ف ��ي ب��داي��ة
ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ك ��ان  6م�لاي�ين م��واط��ن ت�ق��ري�ب��ا،
ف��ي ح�ين تشير بعض التقديرات إل��ى تجاوز
أع��داده��م ف��ي وق�ت�ن��ا ال�ح��اض��ر ح��اج��ز خمسة
وع� �ش ��ري ��ن م �ل �ي��ون��ًا ،ف��ال��رغ �ب��ة ف ��ي االن� �ج ��اب
الع� �ت� �ب ��ارات اج �ت �م��اع �ي��ة ودي �ن �ي��ة ت �ع��د اح ��دى
س �م��ات امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة .ف ��ي ح�ي�ن ن�ج��د
أن األم��ر يختلف ع�ن��د ال�ن�ظ��ر ل �ل��دول ال�غ��رب�ي��ة،
فمثال لو نظرنا إلى أملانيا (أكبر اقتصاد في
أوروب��ا) ،فسنجد أن عدد سكانها في الوقت
الحاضر  83مليونًا تقريبا بزيادة فقط %4
ع �م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ق �ب��ل  30س �ن��ة ،إذ ك ��ان 80
م�ل�ي��ون ت�ق��ري�ب��ًا ،وس�ن�ج��د أن ب��ري�ط��ان�ي��ا ارت�ف��ع
ع ��دد س �ك��ان �ه��ا ب �ن �س �ب��ة  %17خ�ل�ال ال �ع �ق��ود
الثالثة املاضية ،ونجد كذلك أن نسبة الزيادة
السكانية في دولة أكثر انفتاحا على الهجرة
م �ث��ل ك �ن��دا ل��م ت �ت �ج��اوز  %25خ�ل�ال ال�ث�لاث�ين
س �ن��ة امل��اض �ي��ة .ال ش��ك أن ال �ت��زاي��د ال�س�ك��ان��ي
ال�ب�ط��يء ف��ي ال��دول ال�غ��رب�ي��ة س��اع��د ت�ل��ك ال��دول
ع�ل��ى االس �ت �ق��رار االق �ت �ص��ادي .وي��أت��ي ترتيب
ال �ك��وي��ت وف ��ق م �ع��دالت ال �ن �م��و ال �س �ك��ان��ي على
مستوى العالم بني عامي  2005و 2010وفق
إحصاءات األمم املتحدة في املرتبة  34بمعدل
ن �م��و  .2.44وق ��د ت�ض��اع�ف��ت اع� ��داد امل��واط �ن�ين
الكويتيني بني عام  1975وعام  ،1995وكذلك
ما بني عام  1995وعام  ،2016أي بمعدل كل
 20سنة تقريبا.

الداخلون إلى سوق العمل
أكثر ما يلفت النظر في ج��دول الهيئة العامة
للمعلومات املدنية امل��رف��ق أن أع��داد املواطنني
في الكويت الذين تقل أعمارهم عن  20سنة
ت� �ق ��ارب  626أل� �ف ��ًا ب �ن �س �ب��ة  %45م ��ن ج�م�ل��ة
امل��واط �ن�ين ،أي إن��ه خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�ع�ش��ري��ن
امل�ق�ب�ل��ة س�ي��دخ��ل س ��وق ال�ع�م��ل م��ا ي��زي��د على
أعداد املواطنني الكويتيني العاملني في القطاع
الحكومي والقطاع الخاص في الوقت الحالي،
فإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات املدنية
ت�ش�ي��ر إل ��ى أن أع� ��داد امل��واط �ن�ين ال�ع��ام�ل�ين في
القطاع الحكومي في نهاية عام  2018تقارب
 335أل� ��ف م ��واط ��ن ب �ن �س �ب��ة  %84م ��ن ج�م�ل��ة
العمالة الوطنية ،واعداد املواطنني العاملني في
القطاع الخاص  63ألفًا تقريبا بنسبة .%16
وأش� ��ارت اإلح �ص��ائ �ي��ة ن�ف�س�ه��ا إل ��ى أن جملة
ال�ع��ام�ل�ين م��ن م��واط �ن�ين وواف��دي ��ن ف��ي ال�ق�ط��اع
الحكومي ف��ي نهاية ع��ام  2018ت�ق��ارب 458
ألفًا،
أي أن أع � � ��داد ال� �ق ��ادم�ي�ن م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن إل��ى
س ��وق ال �ع �م��ل خ�ل�ال ال �ع �ش��ري��ن س �ن��ة ال �ق��ادم��ة

إما أن نستمر بنهج دولة الرفاه
الريعي محملين أبناءنا فواتير
تكاليفها مستقبالً ..أو نتخذ
خطوات جادة فيها كثير من اإليثار
خالل عقدين سيدخل سوق
العمل ما يزيد على عدد
المواطنين العاملين
في القطاعين الخاص
والحكومي حاليا ً بنسبة 57%
إذا استمرت سياسة
توظيف الخريجين في القطاع
الحكومي فيجب أن تتضاعف
الهيئات والوزارات
حتى تستوعب األعداد القادمة
كم سعر البرميل
المطلوب للوفاء برواتب  600ألف
مواطن عامل في الحكومة؟
إلى أي مدى ستتضخم ميزانية
الدعوم ..سواء التموينية
أو اإلنشائية أو الخاصة بالكهرباء
والماء والوقود؟
 200ألف طلب
ستضاف إلى الطلبات اإلسكانية
المتراكمة خالل
العقدين المقبلين
أعداد المتقاعدين ستتضاعف
خالل  10سنوات بعد إقرار قانون
التقاعد المبكر ..ما سيضغط
على نظام التأمينات
المصاريف الجارية والرأسمالية
للدولة ستتضاعف إلى أكثر
من  40مليار دينار من دون
ن تواكبها إيرادات مماثلة
خالل العقدين المقبلين
هل ستلجأ الحكومة بعد ذلك
إلى تسييل أصول صندوق األجيال
بعد استنفاد االحتياطي العام؟
أم ستقترض بضمان احتياطيات
الصندوق السيادي؟

إلغاء األوامر القائمة  13الجاري
أعلنت بورصة الكويت أنه سيجري إلغاء األوامر القائمة في نظام التداول اآللي ،اعتبارًا
م��ن ي��وم اال ح��د املقبل املوافق  ،2019 / 10 / 13نظرًا ا ل��ى تطبيق املرحلة الثالثة ملشروع
تطوير السوق.

ت �ف��وق ج�م�ل��ة امل��واط �ن�ين ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي وال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص ف � ��ي ال ��وق ��ت
ال�ح��ال��ي بنسبة  ،%57وك��ذل��ك جملة العاملني
امل��واط �ن�ي�ن وال ��واف ��دي ��ن ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
ب�ن�س�ب��ة  .%37وإذا اس �ت �م��رت ال �ح �ك��وم��ة في
سياسة توظيف الخريجني الجدد في القطاع
ال�ح�ك��وم��ي ،س�ي�ك��ون ال�ع��دد امل�ت��وق��ع للموظفني
الكويتيني العاملني في القطاع الحكومي 640
أل��ف م��واط��ن تقريبا بعد عقدين م��ن ال��زم��ان.
ب �م �ع �ن��ى آخ� ��ر ي �ج��ب أن ت �ت �ض��اع��ف ال �ه �ي �ئ��ات
وال � � ��وزارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ح �ت��ى ت �س �ت��وع��ب ه��ذه
األع��داد القادمة إل��ى العمل .ه��ذه األرق��ام تثير
ك�ث�ي��را م��ن ال �ت��وج��س إذا أخ��ذن��ا ف��ي االع�ت�ب��ار
التقرير ال��ذي نشرته سبقلا ف��ي  23يونيو
 2019والذي يشير إلى أن  1.8مليون برميل
من حصة الكويت النفطية اليومية في الوقت
الحالي تصرف للرواتب ،لو كان سعر برميل
ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت��ي  60دوالرًا ،أي بنسبة %75
م��ن جملة ان�ت��اج الكويت .فكم يجب أن يكون
سعر البرميل حتى يستطيع أن يفي برواتب
 600أل��ف م��واط��ن ع��ام��ل ف��ي ال�ح�ك��وم��ة؟ وإل��ى
أي مدى ستتضخم ميزانية الدعوم الخاصة
باملواد الغذائية التموينية ومواد البناء وكذلك
م �ي��زان �ي��ة ال ��دع ��وم ال �خ��اص��ة ب��ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
والوقود؟

الطلبات اإلسكانية
م��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ت �ع��دى ال �ط �ل �ب��ات اإلس �ك��ان �ي��ة
ال� �ج ��دي ��دة ف ��ي ال �ع �ق��دي��ن ال� �ق ��ادم�ي�ن  200أل��ف
ط�ل��ب ت �ض��اف إل��ى ج�م�ل��ة ال�ط�ل�ب��ات امل�ت��راك�م��ة.
وم��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن ي�ت��م إن �ش��اء م��دن اسكانية
ج� � ��دي� � ��دة وم� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وم � � ��راك � � ��ز ط �ب �ي��ة
وم � ��دارس وج��ام �ع��ات وك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د ،م��ع
ت�ط��وي��ر م�س�ت�م��ر ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ت�ف��ي بتلك
االحتياجات امل�ت��زاي��دة ،وم��ن املتوقع أن يصل
امل� �ط� �ل ��وب م ��ن ال �ن �ف��ط ال � �خ ��ام ال� � ��ذي ت �ح �ت��اج��ه
م �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء وم �ص��اف��ي ال �ن �ف��ط إلن �ت��اج
الطاقة والوقود لالستهالك املحلي إلى مليون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا مل ��واك �ب ��ة االم � �ت� ��داد ال �ع �م��ران��ي
والسكاني املتوقع خالل الخمس عشرة سنة
القادمة ،ومن املتوقع أن تدخل شوارع الكويت
أع� ��داد ه��ائ �ل��ة م��ن ال �س �ي��ارات ت �ق��ارب امل �ل �ي��ون
سيارة لو أخذنا في االعتبار الزيادة املترادفة
ف��ي أع� ��داد ال��واف��دي��ن م��ع أع� ��داد امل��واط �ن�ين في

ظل ضعف ثقافة النقل الجماعي ،خاصة أن
م�ش��روع م�ت��رو ال�ك��وي��ت م��ؤج��ل إل��ى اج��ل غير
مسمى.
ف�ئ��ة امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن ت��زي��د أع�م��اره��م ع�ل��ى 50
س �ن��ة ك �م��ا ي �ت �ض��ح م ��ن ال � �ج� ��دول ال ت �ت �ج��اوز
 %14م��ن ال �س �ك��ان ،ول �ك��ن أع� ��داد ه ��ذه ال�ف�ئ��ة
م��ن امل��واط�ن�ين س�ت�ت��زاي��د م��ع ال��زم��ن وس �ت��زداد
تكاليف رعايتهم الصحية؛ ألن متوسط عمر
املواطن في الكويت ،كما هو في كثير من دول
ال �ع��ال��م ،ي �ق �ت��رب م��ن م �س �ت��وى ال �ث �م��ان�ين س�ن��ة.
وك �م��ا ه��و م �ع��روف ف ��إن ال �ط��ب ال �ح��دي��ث نجح
ف��ي إط��ال��ة م�ت��وس��ط ع�م��ر اإلن �س��ان ف��ي كثير
م��ن ال��دول ،ولكنه ل��م ينجح ف��ي ع�لاج أم��راض
الشيخوخة .وم��ا دمنا نتكلم ع��ن ه��ذه الفئة،
فمن امل�ت��وق��ع أن تتضاعف أع��داد املتقاعدين
ف��ي ال�س�ن��وات ال�ع�ش��ر امل�ق�ب�ل��ة ،خ�ص��وص��ًا بعد
إق��رار ق��ان��ون التقاعد املبكر ال��ذي سيضغط
على نظام التأمينات االجتماعية ،الذي يعاني
ً
أصال من عجوزات اكتوارية متزايدة وصلت
إلى  19مليار دينار.

تضاعف املصاريف
ومن املتوقع أن تتضاعف املصاريف الجارية
وال��رأس�م��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة إل��ى أك�ث��ر م��ن  40مليار
دي �ن��ار م��ن دون أن ت��واك�ب�ه��ا إي� ��رادات مماثلة
خ�ل�ال ال �ع �ق��دي��ن ال �ق��ادم�ي�ن ،ف�م�ن��ذ ع ��ام 2015
والكويت تصرف أكثر من إيراداتها ،والدليل
على ذل��ك توجه الكويت إل��ى س��وق االق�ت��راض
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف� ��ي ع� � ��ام  ،2016وك� ��ذل� ��ك ت �ق �ل��ص
االحتياطي العام للدولة نتيجة تسييل أجزاء
منه لتغطية ع�ج��وزات امل��وازن��ة ،وق��درت وكالة
فيتش الدولية ب��ان االحتياطي ال�ع��ام للكويت
سينفد في عام .2021
ه��ل س�ت�ل�ج��أ ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��د ذل��ك إل��ى تسييل
أص� � � ��ول ص� � �ن � ��دوق األج � � �ي� � ��ال ال � �ق� ��ادم� ��ة ب �ع��د
استنفاد االحتياطي العام للدولة ،أم ستتوجه
أكثر ناحية سوق االقتراض العاملية بضمان
اح �ت �ي��اط �ي��ات ال� �ص� �ن ��دوق ال� �س� �ي ��ادي ل�ت�غ�ط�ي��ة
الفجوة املتزايدة بني نفقات الدولة وإيراداتها؟
وهل سيتبع ذلك عجز تجاري سنوي متتابع
وم �ي��زان م��دف��وع��ات س��ال��ب ي�ت�ب�ع��ه ان�ه�ي��ار في
سعر ص��رف العملة كما ح��دث لبعض ال��دول
العربية في املاضي؟ وهل سيتبع ذلك ارتفاع
ف ��ي م �س �ت��وى ال �ب �ط��ال��ة واض� �م� �ح�ل�ال ل�ل�ط�ب�ق��ة

توزيع أعداد المواطنين الكويتيين وفق فئات العمر في *2018/12/31
فئات العمر

العدد

النسبة المئوية

أقل من  20سنة

626023

%44.6

من  20إلى  29سنة

247309

%17.6

من  30إلى  39سنة

193675

%13.8

من  40إلى  49سنة

142393

%10.1

من  50إلى  59سنة

101442

%7.2

 60سنة أو أكثر

92271

%6.6

المجموع

1403113

%100.0

* من موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد دمج بعض الفئات العمرية.

السعودية :تيسير إدراج
الشركات األجنبية في البورصة
ق��ال��ت ه �ي �ئ��ة ال� �س ��وق امل��ال �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ام � ��س ،إن�ه��ا
استحدثت إجراءات لتيسير دخول املصدرين األجانب
إل ��ى س ��وق األس �ه��م ف��ي امل�م�ل�ك��ة وت�ش�ج�ي��ع االس�ت�ث�م��ار
في السوق الثانوية في البالد .وفتحت س��وق األسهم
الرئيسية السعودية (ت��داول) أبوابها أم��ام االستثمار
األج �ن �ب��ي ف��ي  .2015ون �ف��ذت امل�م�ل�ك��ة م�ن��ذ ذل ��ك ال�ح�ين
سلسلة م��ن اإلص�ل�اح��ات ل�ج��ذب مشترين وم�ص��دري��ن
دول�ي�ين لألسهم ،ف��ي إط��ار جهود لتشجيع رأس امل��ال
األج �ن �ب��ي وت �ن��وي��ع االق� �ت� �ص ��اد امل �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال �ن �ف��ط.
(رويترز)

«كي جي إل» :ال حكم حتى اآلن
في دعوى ميناء دمياط
أفادت كل من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل وشركة
كي جي ال لوجستيك في إفصاحني منفصلني لبورصة
ال�ك��وي��ت إن��ه ل��م ي �ص��در ح�ت��ى اآلن أي ح�ك��م ف��ي ال��دع��وى
التحكيمية امل �ت��داول��ة أم ��ام امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة للتحكيم
ال �ت��اب �ع��ة ل �غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة ف ��ي ب ��اري ��س ،وال �ت��ي
أقامتها شركة دمياط الدولية للموانئ (شركة مساهمة
مصرية تساهم فيها شركة كي جي ال الدولية للموانئ
وال�ت�خ��زي��ن وال�ن�ق��ل «ش��رك��ة زم�ي�ل��ة» ض�م��ن مجموعة من
املستثمرين بنسبة  %25بما ي�ع��ادل  30مليون دوالر)
ضد هيئة ميناء دمياط التابعة ل��وزارة النقل املصرية،
للمطالبة بتعويض قدره  1.2مليار دوالر.

املتوسطة وارتفاع في مستوى الفقر؟
هذه ليست صورة سوداوية متشائمة ولكنها
سيناريو متوقع ،ومبني على حقائق مشابهة
ملا حصل لبعض الدول العربية .فإيرادات دولة
الكويت محكومة بالطلب العاملي على النفط
ال �خ��ام ،ال ��ذي ال ي �ت��وق��ع أن ي �ع��ود ألس �ع��ار ما
قبل عام  2014بسبب ثورة النفط الصخري،
وإي� � � � ��رادات ال� �ص� �ن ��دوق ال� �س� �ي ��ادي م �ح �ك��وم��ة
ب��ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي ال�ع��امل��ي ،وك�لا اإلي��رادي��ن
لن يستطيعا أن يواكبا التضخم املتوقع في
اإلن�ف��اق العام خ�لال العقدين املقبلني ،بسبب
ال� �ت ��زاي ��د ف ��ي ع� ��دد ال� �س� �ك ��ان ،وان� �م ��ا س �ت��زداد
الفجوة بينهما عامًا بعد عام.

إعادة تعريف
ليس أمام الكويت من وجهة نظري إال طريق
واحد ،وهو إعادة تعريف دولة الرفاه بالشكل
َ
ال��ذي ُيف ِّعل دور املواطنة كما أراده الدستور
ف��ي امل ��ادة  20وامل ��ادة  21ال�ل�ت�ين ت��دع��وان إل��ى
اإلن �ت ��اج �ي��ة وال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وح �س��ن
اس �ت �غ�لال م� ��وارد ال ��دول ��ة ل �ت��أس �ي��س اق �ت �ص��اد
ج��دي��د متنوع ق��ائ��م على امل�ع��رف��ة ويعمل على
اس �ت �غ�لال رأس امل ��ال ال �ب �ش��ري وت�ح��وي�ل��ه إل��ى
ق��اع��دة إنتاجية للسلع وال�خ��دم��ات ،م��ن خالل
تطوير منظومة التعليم العام والتعليم العالي،
والتركيز على التخصصات الحرفية والفنية،
واالهتمام بتوجيه الشباب نحو االبتكار في
قطاع األعمال والتركيز أكثر على القطاعات
غ� �ي ��ر ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة م � ��ن خ �ل ��ال ت �ن �ش �ي ��ط ق �ط ��اع
الصناعة ،خصوصًا الخفيفة منها والحرفية،
وت�ن�ش�ي��ط ت �ج��ارة إع ��ادة ال�ت�ص��دي��ر م��ن خ�لال
إن� �ش ��اء امل �ن��اط��ق ال �ت �ج��اري��ة ال� �ح ��رة وت�ش�ج�ي��ع
تنفيذ املشاريع الصغيرة املجدية التي توظف
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وأي �ض��ا م��ن خ�ل�ال تنشيط
ق� �ط ��اع ��ات ال �س �ي��اح��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة،
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ج��ذب رؤوس األم ��وال األجنبية
ل�لاس�ت�ث�م��ار داخ��ل ال�ك��وي��ت .ك��ل ذل��ك ي�ج��ب أن
تسبقه تشريعات وق��وان�ين تعمل على إع��ادة
هيكلة نظم العمل ،بحيث تدفع الشباب للعمل
ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي وال�ح��رف��ي
ال� �ح ��ر ،وك ��ذل ��ك م ��ن خ �ل�ال م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
اإلداري بكل أنواعه بتطبيق قواعد الحوكمة
امل��ؤس �س �ي��ة وت �ع �ي�ين ال �ك �ف ��اءات ف ��ي امل �ن��اص��ب
القيادية.
ل �ي ��س م� ��ن ال �س �ه ��ل ال� �ت� �ح ��ول إل � ��ى االق �ت �ص ��اد
امل�ت�ن��وع ب�ع��د ت��راك�م�ي��ة  60ع��ام��ا م��ن االع�ت�م��اد
ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد ال �ن �ف �ط��ي ال ��ري� �ع ��ي ،ألن ذل��ك
ي �ت �ط �ل��ب ت �ض �ح �ي��ات م ��ن ال �ج �ي��ل ال �ح��ال��ي ،ف�لا
ي �م �ك��ن ب� �ن ��اء اق� �ت� �ص ��اد م �ت �ن��وع م� �س� �ت ��دام م��ن
دون م�س��اه�م��ة امل��واط �ن�ين ف�ي��ه م��ن خ�ل�ال دف��ع
الرسوم والضرائب ،ومن دون تحول سلوكي
ن��وع��ي ف��ي ت��وج�ه��ات ال�ش�ب��اب م��ن االس�ت�ه�لاك
املفرط للسلع والخدمات إلى اإلنتاج والتوفير
واالس �ت �ث �م��ار .وي �ح �ت��اج ذل ��ك إل ��ى خ �ط��ة ع�م��ل
ُ
ل �ل �ت �ح��ول االق� �ت� �ص ��ادي ت ��ؤم ��ن ب �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة
ُ
وت�ل�ت��زم ف�ي�ه��ا وت �س� ِّ�وق ل�ه��ا إع�لام�ي��ا بمراقبة
وم �ت��اب �ع��ة م �ج �ل��س األم � ��ة ،ال� ��ذي ي �ت��وج��ب ع�ل��ى
أعضائه التوقف ع��ن ط��رح مشاريع القوانني
الشعبوية التي تبدد املال العام وتدفع املواطنني
أكثر وأك�ث��ر نحو االس�ت�ه�لاك ،واالل�ت�ف��ات بدال
من ذلك إلى مستقبل  626ألف مواطن كويتي
لن ُي ِّ
صوتوا في االنتخابات املقبلة.
أش�ع��ر أن الكويت أصبحت اآلن على مفترق
ال�ط��رق ،فإما أن نستمر بنفس النهج الحالي
ل��دول��ة ال��رف��اه ال��ري�ع��ي محملني أب�ن��اءن��ا فواتير
تكاليفها مستقبال ،أو أن نتخذ خطوات جادة
ف�ي�ه��ا ك�ث�ي��ر م��ن اإلي �ث��ار ون �ك��ران ال ��ذات ل�ب�ن��اء
مستقبل جديد لألجيال القادمة .انتبهوا أيها
السادة ،فالوقت يمضي سريعا.
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«الوطني» :ارتفاع ُّ
توقعات خفض سعر الفائدة األميركية إلى %74

ريادة
إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
@ dr.emsa
contact@emanalmousawi.com

مصيدة األفكار الخاطئة ()٢
«إذا حاربت أفكارك ضدك ،فلن تستطيع أقوى جيوش األرض نصرك».

أع�ج��ب ك�ث�ي��را م��ن ال�ن��اس ال��ذي��ن يحسنون ان�ت�ق��اء مالبسهم وأث��اث ب�ي��وت�ه��م ،ب��ل وحتى
أصدقائهم ولكنهم ال يعتنون بجودة أفكارهم وما يدور في رؤوسهم!
كثيرة ه��ي قصص األش�خ��اص ال��ذي��ن استطاعوا بأفكارهم ال�ن�ي��رة أن ي��رب�ح��وا معارك
كثيرة ف��ي ال�ح�ي��اة ،لكن مهما امتلك اإلن�س��ان م��ن امل��وه�ب��ة وامل �ص��ادر ف��إن��ه ال يستطيع
النصر إن خانته أفكاره وتبعتها أقواله وخذلته أفعاله.
وال يقتصر األم��ر على ري��ادة األعمال فقط ،بل هو نمط حياة ،لكل من أراد أن يعيش
حياة نوعية ذات جودة ومعنى.

األفكار الخطأ وتوجيه ريادة األعمال
ت��زداد قناعتي كلما اشتغلت على ن�م��اذج عمل متنوعة ب��أن مفتاح النجاح ف��ي ري��ادة
األع �م��ال م��رت�ب��ط ب�ش��دة بعقلية رائ��د ال�ع�م��ل وم��رون�ت��ه وج ��ودة أف �ك��اره ،وه��و أم��ر يمكن
االشتغال عليه وتطويره عبر منهجية اإلرشاد املعرفي السلوكي.
ُ ُّ
إن جمال قصيرة يذكرها املبادر بتلقائية غير عابئ بأثرها ،تشكل عقبة كبيرة أمام
مسيرة تطوره وازده��اره ،وهو ما جعلني أركز عليها كمدخل أساسي في توجيه أي
مشروع قبل الشروع في تطوير نموذج العمل.

كيفية عمل املصيدة
كان التركيز في املقال السابق بعنوان «مصيدة األفكار الخاطئة» على كيفية الكشف
عن األفكار الخاطئة أو بمفهومها العلمي األفكار اآللية السلبية  NATوعن تصنيفاتها،
وهو أمر مهم قبل اكتساب مهارة التعامل مع تلك األفكار السلبية ،وال شك بأنه من
األفضل أن يجري توجيه عملية الكشف واملعالجة بإشراف مرشد متخصص ،إال أن
ه��دف ه��ذا امل�ق��ال ه��و إي�ج��اد وع��ي جمعي ب�ض��رورة االل�ت�ف��ات إل��ى أه��م م��ا يفسد نجاح
األعمال بشكل عام ،وسيجد القارئ الكريم أن اإلجابة عن األسئلة التوجيهية الثالثة
املقبلة م��ن شأنها اح�ت��واء األف�ك��ار الخطـ ومعالجتها ،أو االن�ت�ب��اه لها على أق��ل تقدير.
واألسئلة هي:

أوال :ما الدليل على صحة الفكرة؟
غالبا ما تتعقد املشكلة عندما تعتقد أنه ليس هناك سوى حل واحد فقط ملشكلتك ،أو
أن هناك تفسيرا واحدا لألمور ،فعندما تكتشف أن فكرة ما تدور في رأسك وتزعجك،
اسأل نفسك :ما الدليل على صحتها؟ وعندما يسرد عقلك دليال توجه للسؤال التالي.

ثانيا :هل هناك بدائل أو تفسيرات أخرى للفكرة؟
عندما تكون في قاعة اجتماعات وينطفئ النور فجأة ،فإنه من غير املعقول أن تجزم
ب��أن ال�س�ب��ب ه��و اح �ت��راق امل�ص�ب��اح ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،ف�م��ن امل�م�ك��ن أن ي �ك��ون ه �ن��اك خ�ل��ل في
القابس ،أو قصور في محول الكهرباء ،أو مشكلة في املغذي الرئيسي للمنطقة ،أو في
محطة توليد الكهرباء العامة ،هناك العديد من التفاسير لكل ح��دث ،وال يمكن الجزم
من دون دليل دامغ.
كلما زادت البدائل ،زادت مرونة التعامل وأصبح حل املشكالت أسهل.

ثالثا :ماذا سيحدث لو وقع أسوأ ما أخاف وقوعه؟
إن توقع أسوأ األمور التي ممكن أن تحدث واالستعداد لها وتقبلها يزيد من كفاءة املرء
وقدرته على التكيف مع املتغيرات السريعة واملخاطر املحفوفة بأي عمل.

ريادة األعمال وجودة األفكار
عندما يصبح اإلنسان قادرا على تحديد ما ال يرغب به من أفكار سلبية وتقييم تلك
األف�ك��ار وتفنيدها واالس�ت�ج��اب��ة للبدائل اإلي�ج��اب�ي��ة ،ف��إن��ه سيشهد تغييرا إيجابيا في
التفاعل والتأثير مع شؤون حياته وأعماله.
تبقى املشكلة في من ال يستطيع تمييز األفكار السلبية ،وهذا حتما يحتاج «كوتش»
(مرشدًا) يساعدة على إعداد مصيدة األفكار الخطأ.

يضم  8شركات من قطاعات صناعية متنوعة

وفد تجاري ويلزي في الكويت
الستطالع الفرص االستثمارية
ف��ي إط ��ار ج �ه��وده��ا ال��رام �ي��ة إل��ى ت�ع��زي��ز
ال�ع�لاق��ات وال��رواب��ط ال�ت�ج��اري��ة م��ع دول��ة
ال�ك��وي��ت ،أعلنت الحكومة ال��وي�ل��زي��ة عن
دع �م �ه��ا ل �ل��زي��ارة ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا ال��وف��د
ال�ت�ج��اري إل��ى ال�ك��وي��ت خ�لال ال�ف�ت��رة من
 10 – 8أك �ت��وب��ر ال �ج ��اري .وي �ض��م ال��وف��د
ممثلني عن ثماني شركات من مختلف
القطاعات الويلزية الصناعية.
ت �ه��دف ال� ��زي� ��ارة إل� ��ى اس �ت �ك �ش��اف ف��رص
ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك��ة ،وت �ط��وي��ر ال�ع�لاق��ات
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ال� � �ت � ��واص � ��ل م��ع
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ف��ي
ً
ال��دول��ة ،ف�ض�لا ع��ن تسليط ال�ض��وء على
امل� �ن� �ت� �ج ��ات وال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي ت��وف��ره��ا
الشركات الصناعية الثماني القادمة من
قطاعات مختلفة كقطاع التكنولوجيا
وال �ق �ط��اع اإلب��داع��ي ،وال �ط �ع��ام وال �ش��راب
وق� � �ط � ��اع ال � �خ� ��دم� ��ات امل� �ه� �ن� �ي ��ة ،وق� �ط ��اع
التصنيع.
وس� �ي� �ش ��ارك ال ��وف ��د خ �ل�ال ه� ��ذه ال ��زي ��ارة
ف��ي ع��دد م��ن االج�ت�م��اع��ات ،ك�م��ا سينظم
ال �ع��دي��د م��ن ال �ل �ق��اء ات ال �ت��ي ت �ه��دف إل��ى
تعزيز التجارة وتوطيد عالقات التعاون
م � ��ع م� �خ� �ت� �ل ��ف ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة
ف ��ي ال �ك��وي ��ت .وت �ت �م �ت��ع ك ��ل م ��ن ال �ك��وي��ت
ووي �ل ��ز ب �عل��اق��ات ت �ج��اري��ة واق �ت �ص��ادي��ة
م �ه �م��ة ،وي�ع�ت�ب��ر ت �ط��وي��ر ه ��ذه ال �ع�لاق��ات
م��ن أول��وي��ات ال�ح�ك��وم��ة ال��وي�ل��زي��ة .وبلغ
إج�م��ال��ي ق�ي�م��ة ال �ص��ادرات ال��وي�ل��زي��ة من
ال �ب �ض��ائ��ع إل ��ى م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس ��ط
وش �م��ال أف��ري �ق �ي��ا ب�ي�ن ال �ف �ت��رة م��ن 2013
لغاية  2018ما يعادل  5.8مليارات جنيه
إسترليني .وعلى نطاق أوسع ،ارتفعت
ص ��ادرات اململكة امل�ت�ح��دة م��ن البضائع

والخدمات إلى دولة الكويت بنسبة 14
ف��ي امل�ئ��ة ب�ين ع��ام��ي  2017و ،2018حيث
ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ه��ذه ال �ص��ادرات  2.5مليار
جنيه إسترليني في عام .2018
وق � � ��ال وزي � � ��ر ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ل ��دى
ال�ح�ك��وم��ة ال��وي �ل��زي��ة ،إي�ل��ون�ي��د م��ورغ��ان:
«ت �م �ث��ل ه ��ذه ال ��زي ��ارة ال �ت �ج��اري��ة ف��رص��ة
مثالية لثماني شركات ويلزية مرموقة
ل �ت �ع��زي��ز ال� ��رواب� ��ط ال �ح��ال �ي��ة وت��أس �ي��س
ال�ع�لاق��ات وال �ش��راك��ات ال �ج��دي��دة .تعتبر
ال� �ك ��وي ��ت م ��ن األس � � ��واق ال �ح �ي��وي��ة ال �ت��ي
ت� �ش� �ه ��د ن � �م� ��وًا س ��ري � �ع ��ًا وت � ��وف � ��ر ف ��رص ��ًا
م � �م � �ت� ��ازة ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال� ��وي � �ل� ��زي� ��ة ض �م��ن
ً
م �خ �ت �ل��ف ال� �ق� �ط ��اع ��ات ،ب ��داي ��ة م ��ن ق �ط��اع
ً
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ت�ص�ن�ي��ع وص� ��وال إل��ى
ال�ص�ن��اع��ات اإلب��داع �ي��ة وامل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
واملشروبات».
وأض � � � � ��اف« :ت � �ع� ��د ال� � ��وف� � ��ود وال� �ب� �ع� �ث ��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ج � � ��زءًا م �ه �م ��ًا م� ��ن ال� �ت ��زام� �ن ��ا
بالترويج لويلز أم��ام ال�ع��ال��م ،والتأكيد
ع�ل��ى س�ي��اس��ة االن �ف �ت��اح ال �ت �ج��اري��ة ال�ت��ي
تنتهجها ال�ح�ك��وم��ة ال��وي�ل��زي��ة .ن��ري��د أن
يحظى أصدقاؤنا حول العالم باملعرفة
ال�ك��اف�ي��ة ح��ول وي �ل��ز ب��اع�ت�ب��اره��ا شريكا
ت �ج��اري��ا م �ث��ال �ي��ا ل�لاس �ت �ث �م��ار واألع �م ��ال
املختلفة».
ً
واخ �ت �ت��م ق ��ائ�ل�ا« :ن�ت�ط�ل��ع إل ��ى ال�ت�ع��ري��ف
ب ��أب ��رز ال� �ش ��رك ��ات واألع � �م � ��ال ال��وي �ل��زي��ة
خ�ل�ال ه��ذي��ن ال �ي��وم�ي�ن ،وم �س��اع��دة ه��ذه
ال� �ش ��رك ��ات ف ��ي م �س��اع �ي �ه��ا ال ��رام� �ي ��ة إل��ى
ال ��دخ ��ول إل ��ى أس � ��واق ج ��دي ��دة وت �ط��وي��ر
ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة وف��رص االس�ت�ث�م��ار
م��ع ال�ش��رك��ات الكويتية بما يساهم في
تحقيق النمو والنجاح ألعمالها».

الدوالر يتراجع على وقع البيانات الضعيفة
ق � � ��ال ت � �ق� ��ري� ��ر ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��وط� �ن ��ي
األسبوعي حول أسواق النقد إن الدوالر
األم �ي ��رك��ي ش �ه��د ت��راج �ع��ًا ط�ف�ي�ف��ًا خ�لال
األس�ب��وع امل��اض��ي ،لكنه م��ا زال مدعومًا
إل� ��ى ح ��د ك �ب �ي��ر ب��ال �ط �ل��ب ع �ل��ى األص� ��ول
امل �ق� ّ�وم��ة ب ��ال ��دوالر .وج ��اء ال �ت��راج��ع عقب
م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال � �ب � �ي ��ان ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة
ال� �ض� �ع� �ي� �ف ��ة ب � �م� ��ا ف � ��ي ذل � � ��ك امل � ��ؤش � ��رات
الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعات
التحويلية ،وهو ما عزز من املخاوف بأن
ال�ح��رب التجارية الصينية  -األميركية
بدأت تؤثر سلبًا على نمو أكبر اقتصاد
على مستوى العالم.
وأض� ��اف ال �ت �ق��ري��ر :أدى ص ��دور ب�ي��ان��ات
مؤشر مديري املشتريات التصنيعي عن
شهر سبتمبر والتي جاءت أضعف بكثير
م��ن التوقعات إل��ى تباطؤ وت�ي��رة الزخم
التصاعدي املتجدد ل�ل��دوالر األميركي.
ك�م��ا أن �ه��ا أث� ��ارت ت �س��اؤالت ج��دي��ة ح��ول
م��دى استدامة تحسن أوض��اع البيانات
األميركية وتسجيلها مستويات أفضل
م��ن ال �ت��وق �ع��ات ،خ�ص��وص��ًا ع�ل��ى صعيد
القطاع السكني .وكشف مؤشر مديري
امل �ش �ت ��ري ��ات ال �ت �ص �ن �ي �ع��ي ع ��ن ال �ت��راج��ع
ال�ح��اد ف��ي ثقة ال�ش��رك��ات ،حيث فقد 1.3
ً
نقطة وصوال إلى  47.8في سبتمبر ،في
م��ا ي�ع��د أدن ��ى م�س�ت��وي��ات��ه املسجلة منذ
ي��ون�ي��و  .2009وت�ش�ي��ر ن�ت��ائ��ج استطالع
م��ؤش��ر م��دي��ري امل �ش �ت��ري��ات التصنيعي
إل��ى إمكانية تسجيل قطاع الصناعات
التحويلية امل��زي��د م��ن ال �ت��راج��ع بنهاية
ال� �ع ��ام .وات �ج ��ه ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب م �ج��ددًا
إللقاء اللوم على االحتياطي الفدرالي ملا
تعرض إليه قطاع الصناعات التحويلية
م��ن ض �غ��وط ،واص �ف��ًا ال�س�ي��اس��ة النقدية
بأنها ذات تأثير ضعيف للغاية وتشجع
ع�ل��ى ارت �ف��اع ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي .إال أن��ه
على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،ي��رى االقتصاديون
أن ال�س�ي��اس��ات ال�ت�ج��اري��ة امل��دم��رة إلدارة
ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب ق ��د ل�ع�ب��ت أي �ض��ًا دورًا
ملحوظًا في هذا التراجع.

بيانات ضعيفة
وي �ت��وق��ع اآلن أن ت �ش �ه��د س� ��وق أس �ع��ار
ال �ف��ائ��دة األم�ي��رك�ي��ة خفضًا آخ��ر بمقدار
 25نقطة على األرج��ح في شهر أكتوبر،
حيث ارتفعت توقعات خفض الفائدة من
 %60إلى .%74
ج � � ��اءت ب� �ي ��ان ��ات ت �ق ��ري ��ر ال �ع �م ��ال ��ة غ�ي��ر
ال ��زراع� �ي ��ة ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�خ�ي�ب��ة
لآلمال ،حيث سجلت نموًا بلغ  136ألف
وظيفة خالل شهر سبتمبر بينما جاء
ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ف ��ي ال �ص ��دارة

تباطؤ حادّ يضرب قطاع الصناعات التحويلية في أميركا ..والدوالر يتأثر سلباً

تراجع قطاع الصناعات
التحويلية األميركي
إلى أدنى مستوى
منذ  10سنوات
اقتصاديون :سياسات
«المدمرة»
ِّ
ترامب
لعبت دوراً ملحوظا ً
في التراجع
حرب تجارية
أميركية – أوروبية
جديدة تلوح
في األفق
تقرير العمالة غير
الزراعية األميركية..
مخ ِّيب لآلمال

بتوفيره أكبر عدد من الوظائف.
اع �ل �ن��ت ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ع ��ن ف��رض
رس� � � ��وم ج� �م ��رك� �ي ��ة ب �ن �س �ب��ة  %10ع �ل��ى
طائرات إيرباص األوروبية و %25على
ب �ض��ائ��ع أوروب � �ي� ��ة أخ � ��رى م ��ن ض�م�ن�ه��ا
امل�ش��روب��ات الكحولية وامل ��واد الغذائية
واملالبس املستوردة من كل أنحاء القارة
األوروبية.
وب � �ي � �ن � �م� ��ا ت � �س � �ع� ��ى واش� � �ن� � �ط � ��ن وب� �ك�ي�ن
للتخفيف م��ن وت �ي��رة ال �ح��رب التجارية
امل��ري��رة التي امتدت على م��دار  15شهرًا
بني الطرفني ،يبدو أن الخالف التجاري
بني الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
يزداد سوءًا.

خطة «بريكست»

ق � � ّ�دم ب ��وري ��س ج��ون �س��ون ع ��رض ��ه ح��ول
ان �ف �ص��ال امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ع ��ن االت �ح��اد

األوروب� ��ي األرب �ع��اء امل��اض��ي ،وذل��ك وفق
اإلطار الزمني املحدود إلجراء املزيد من
امل�ف��اوض��ات.وي�خ�ت�ل��ف االق �ت��راح الحالي
ع� ��ن ال �ص �ف �ق ��ة ال� �ف ��اش� �ل ��ة ال � �ت ��ي ت �ق��دم��ت
بها م ��ؤخ ��را ت �ي��ري��زا م� ��اي م ��ن ج�ه�ت�ين
رئ �ي �س �ي �ت�ي�ن ،ح �ي ��ث ي �ق �ت ��رح ج��ون �س��ون
ال�غ��اء شبكة األم ��ان ل�ل�ح��دود األيرلندية
ل� �ي� �ج ��ري اس� �ت� �ب ��دال� �ه ��ا ب ��إب� �ق ��اء أي ��رل� �ن ��دا
الشمالية ضمن السوق املوحدة لالتحاد
األوروب ��ي ،على ان تكون خ��ارج االتحاد
الجمركي لالتحاد األوروبي.
واع �ت �ب��ر االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي إن اق �ت��راح
بريطانيا يتضمن خطوات إيجابية لكن
ال تزال هناك نقاط معقدة بشأن أيرلندا
الشمالية.
ف ��ي أوروب� � � ��ا ،أص �ب �ح��ت ه �ن��اك ض � ��رورة
لتحرك البنك امل��رك��زي األوروب��ي في ظل
القراءة األخيرة ملعدالت التضخم.

مكاسب النفطَّ ..
تبخرت
أفاد تقرير «الوطني» بأنه على الرغم من االرتفاع الهائل ألسعار النفط بعد الهجوم
على منشأة بقيق السعودية وحقل خريص النفطي في  14سبتمبر املاضي ،والذي
أدى على الفور إلى تعطيل نصف اإلنتاج السعودي ،فإنه سرعان ما تبخرت تلك
املكاسب ،وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون  60دوالرًا للبرميل ،في ما يعزى جزئيًا
ّ
إلى تمكن «أرامكو» السعودية من استعادة اإلنتاج بسرعة فائقة ،إال أن ذلك الوضع
يعكس أيضًا ّتحديات أعمق تؤثر في السوق ،حيث ساهم تعثر االقتصاد العاملي
واملخاوف املتعلقة بالركود إلى تراجع الطلب على النفط ،هذا باإلضافة إلى التزايد
ً
ّ
سبال بديلة ّ
تعوض إلى حد
الشديد في انتاج النفط الصخري األميركي ،بما يوفر
كبير االنقطاع الوجيز لإلمدادات السعودية.

تكتسب المزيد من الزخم والرعاية الحكومية في المنطقة

«المزايا» :استثمارات القطاع السياحي
تقود خطط التحفيز االقتصادي
أفاد التقرير العقاري األسبوعي لشركة
امل ��زاي ��ا ال �ق��اب �ض��ة ب� ��أن وت� �ي ��رة ال �ن �ش��اط
ال� �س� �ي ��اح ��ي ارت� �ب� �ط ��ت ب� �ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ح �ي��وي��ة ،ح �ي��ث ت��أث��رت
ب �ه ��ا ب �ش �ك��ل م �ب ��اش ��ر ف� ��ي ك� ��ل ال� �ظ ��روف
وامل ��راح ��ل ال �ت��ي م ��رت ب�ه��ا االق �ت �ص��ادات
امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ،ك�م��ا ارت �ب��ط ال�ق�ط��اع
ال�س�ي��اح��ي بمعاني ال��رف��اه�ي��ة وال�ت�ط��ور
ورف � � � ��ع م � �س � �ت� ��وى وج � � � � ��ودة ال � �خ� ��دم� ��ات
واالرتباط بمعايير التحول الى التقنية
ال�ح��دي�ث��ة ،وال �ت��ي تتخذ ف��ي ال�غ��ال��ب من
ال �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ي ن�ق�ط��ة ان �ط�ل�اق ل�ه��ا،
لكونها تحاكي أذواق ورغ�ب��ات طبقات
اجتماعية معينة في األساس.
ّ
وأك � ��د ال �ت �ق��ري��ر أن إج �م��ال��ي ال �ت �ح� ّ�رك��ات
االستثمارية والتنموية ،التي يخضع
ل �ه��ا ال �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ي ع �ل��ى م�س�ت��وى
ّ
دول املنطقة ،يشكل األساس الذي تقوم
ّ
عليه خطط التطور والتحول والتحفيز
االق�ت�ص��ادي ،يأتي ذل��ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تستحوذ فيه األنشطة السياحية على
ن�ص�ي��ب م�ت�ص��اع��د م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي،
إضافة إلى دورها في تطوير القطاعات
االقتصادية األخرى ،ومنح االقتصادات
املحلية املزيد من املرونة والقوة ملواجهة
التقلبات االقتصادية.

السياحة السعودية
وأشار التقرير العقاري للمزايا القابضة
إل� ��ى أن ال �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ي ال �س �ع��ودي
ي�ت�ص��در ع �ن��اوي��ن ال�ت�ط��وي��ر والتنشيط
وال� �ت� �ح� �ف� �ي ��ز ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى امل �ن �ط �ق ��ة،
وي �س �ت �ح��وذ ع �ل��ى اه �ت �م��ام ك ��ل األط� ��راف
وال �ج �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة ،ف��ي وق ��ت تتصاعد
ّ
ال�ت��وق�ع��ات ل�ل�أداء االس�ت�ث�ن��ائ��ي للقطاع
ع�ل��ى اق �ت �ص��اد امل�م�ل�ك��ة ح�ت��ى ع ��ام 2030
وما بعدها ،إذ تشير البيانات املتداولة
إلى أن تطوير القطاع السياحي سيعمل
ع� �ل ��ى زي � � � ��ادة اإلن� � �ف � ��اق ال� �س� �ي ��اح ��ي م��ن
املواطنني واألجانب إلى ما يزيد على 46
مليار دوالر بحلول عام  ،2020في حني
ي �ت��وق��ع أن ي �ص��ل اإلن� �ف ��اق االس�ت�ه�لاك��ي
على الترفيه إلى  36مليار ريال بحلول
عام  ،2030وقدرات إضافية لتوفير أكثر
من  114ألف وظيفة مباشرة.

ُّ
ّ
بضخ استثمارات كبيرة في القطاع السياحي بالمنطقة
توقعات

القطاع السياحي
السعودي يتصدَّ ر
عناوين التطوير
والتنشيط على
مستوى المنطقة
 323مليار دوالر
ّ
متوقعة
استثمارات
في قطاع السياحة
بالمنطقة
بحلول 2020
دبي تواصل جهودها
الترويجية والتحفيزية..
وتستهدف جذب
 25مليون زائر
بحلول 2025

وق� � ��ال ال �ت �ق��ري��ر ان ال� �ق� �ط ��اع ال �س �ي��اح��ي
ي�ح�ظ��ى ب��ال�ح�ص��ة ال �ك �ب��رى م��ن ال�خ�ط��ط
واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ،ال �ت��ي ستعمل على
رف� ��ع ق �ي �م��ة االس �ت �ث �م ��ارات ف ��ي ال �ق �ط��اع،
لتصل إلى نحو  171مليار ريال بحلول
ّ
ع��ام  ،2020مع توقعات بنمو السياحة
ال��داخ�ل�ي��ة بنسبة  40ف��ي امل�ئ��ة ،ف��ي حني
س�ت� ّ
�ؤم��ن س�ل�س��ة ال� �ق ��رارات امل�ت�خ��ذة رف��ع
اإلي � � ��رادات ل�ت�ص��ل إل ��ى  10ف��ي امل �ئ��ة من
إج� �م ��ال ��ي ال� ��دخ� ��ل ال � �ق� ��وم� ��ي ،م� ��ن خ�ل�ال
اس� �ت� �ق� �ط ��اب  100م� �ل� �ي ��ون ري � � ��ال زي � ��ارة
بحلول .2030
وأض ��اف ان ال�خ�ط��ط واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
ذات العالقة بتحفيز ال�ح��راك السياحي
اإلم� � ��ارات� � ��ي ت �ت �ك��ام��ل ف� ��ي ك� ��ل ال� �ظ ��روف
االق �ت �ص��ادي��ة ،م��ع ت��واف��ر م��ؤش��رات أداء
إي�ج��اب�ي��ة ،إذ اس �ت �ح��وذت االس�ت�ث�م��ارات
ال �س �ي��اح �ي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة ع �ل��ى  %8.1من
إج� �م ��ال ��ي االس� �ت� �ث� �م ��ارات خ �ل��ال ،2018
بإجمالي ،وص��ل إل��ى  26.4مليار دره��م،
ف��ي ح�ين يتوقع أن تنمو االس�ت�ث�م��ارات
السياحية إلى  61.2مليار درهم بحلول
ع��ام  ،2029وبنسبة  %10.3من إجمالي
االستثمارات.

تحفيز االستثمارات
ولفت إلى ان إمارة دبي تواصل جهودها
الترويجية لجذب  25مليون زائر بحلول
عام  ،2025والتي كانت آخرها القرارات
ذات ال �ع�ل�اق��ة ب��ال �ت��أش �ي��رات ال�س�ي��اح�ي��ة

ل �ل�أج� ��ان� ��ب؛ وال � �ت� ��ي ت �س �ت �ه��دف ت �ع��زي��ز
الزيارات العائلية وإنعاش حركة السفر.
وقال ان القطاع السياحي يحتاج قرارات
وت��وج�ه��ات متواصلة م��ن قبل الجهات
الرسمية ذات العالقة؛ لتنشيط الحراك
وت�ح�ف�ي��ز االس �ت �ث �م��ار واألش� �غ ��ال بشكل
دائم ومن دون توقف.
توقع التقرير انعكاس القرارات األخيرة
ف��ي إع � ��ادة ت��وج �ي��ه االس �ت �ث �م��ارات نحو
القطاع السياحي ،إض��اف��ة إل��ى الحفاظ
ع �ل ��ى ج ��اذب� �ي ��ة وق� �ي ��م أص� � ��ول ال �ق �ط ��اع،
مشيرًا إلى أهمية تطوير القطاع ومنحه
املزيد من الزخم االستثماري والرعاية
ال �ح �ك��وم �ي��ة وف � ��ق م� �ن� �ظ ��ور م� ��وح� ��د ،إذ
أشارت البيانات املتداولة إلى استحواذ
القطاع السياحي على ما نسبته  12في
املئة من إجمالي الوظائف على مستوى
الدول العربية ،في حني يتوقع أن تنمو
االس �ت �ث �م ��ارات ل �ت �ص��ل إل� ��ى  323م�ل�ي��ار
دوالر ب �ح �ل��ول  ،2020واستقبال 195
مليون سائح.
وب �ّي ��نّ ال �ت �ق��ري��ر أن م� ��ؤش� ��رات ت�ن�ش�ي��ط
ال� �س� �ي ��اح ��ة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة  ،وب ��ال � �ت ��ال ��ي ال
ب � ��د م � ��ن ت �ه �ي �ئ ��ة امل � �ن � ��اخ � ��ات امل �ن ��اس �ب ��ة
ل�لاس �ت �ح��واذ ع �ل��ى ح �ص��ص م�ت�ص��اع��دة
م ��ن ح��رك��ة ال �س �ي��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة ب��ات �ج��اه
أس ��واق امل�ن�ط�ق��ة؛ ذل��ك ان أدوات ترتيب
الوجهات السياحية باتت تعتمد على
مفاهيم امل�ل�اذات السياحية اآلمنة على
املستويني الداخلي والخارجي.
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.7925دينار كويتي
كما في 2019/9/30

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

71.68%

9.91%

13.04%

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10
2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر إس أند بي الخليجي االنتقائي لالتصاالت والخدمات المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
مؤشر قطاع الخدمات الخليجي المتوافق مع الشريعة االسالمية (متداولة  - )%10منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

أعضاء الهيئة االدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي
قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجية ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الالسـتثمار بصندوق زاجل للخدمات واالتصاالت ،كما أن ما حققه الصندوق في السـابق ال يمكن االعتماد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة بداية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.6%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.8%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.2%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة
املتداولة  11.6مليون د.ك من خالل تداول  73مليون سهم.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

11,613,160

72,680,571
20,658,521

 06أكتوبر 2019

نسبة التغير

5,669.19

0.60%

p

6,165.25

0.76%

p

8,316,138

4,704.24

0.15%

p

3,297,022

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

شهدت مؤشرات البورصة حالة من التحسن النسبي في أدائها ،لكن قيم وأحجام التداول ال تزال تشهد تراجعا بشكل الفت ،حيث
سجلت قيم تداول الجلسة أدنى مستوى لها منذ جلسة الثاني من ديسمبر  ،2018األمر الذي يمثل انعكاسا لحالة العزوف الشرائي
وتراجع الشهية اإلستثمارية لدى أغلب األوساط اإلستثمارية بمختلف فئاتهم.
مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود طفيف وذلك للمرة األولى ،عقب تراجع املؤشر على مدار ست جلسات متتالية ،القطاع
 06أكتوبر 2019
حيث شهدت الجلسة نوعا من عمليات الشراء اإلنتقائي على شريحة من األسهم محققة بذلك مكاسب سوقية متفاوتة.

52,022,050

ع .س :عائد سعري

أنهى مؤشر السوق الرئيسي الجلسة على ارتفاع هامشي ،حيث شهدت شريحة من األسهم عمليات شرائية واضحة محققة بذلك
مكاسب سوقية متباينة ،كما ال تزال شريحة أخرى من األسهم تتعرض إلى ضغوط بيعية واضحةُ .يذكر أن سهم شركة اإلنماء العقارية
قد شهد زخما شرائيا واضحا محققا مكاسب سوقية خالل تعامالته بنحو  ،3.8%وذلك قبل أن تتقلص هذه املكاسب إلى  1.3%مع
نهاية الجلسة ،وفي ذات السياق شهد أيضا سهم الشركة األولى لإلستثمار زخما شرائيا منهيا الجلسة على مكاسب سوقية بنحو
ُ ،1.4%يذكر أن السهم قد تعرض إلى ضغوط بيعية حادة خالل األسبوع املاضي مسجال أدنى مستوى له على اإلطالق عند  28.8فلس.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع السلع
اإلستهالكية القطاعات الرابحة بنسبة  ،3%تاله قطاع البنوك بنسبة  ،0.8%بينما جاء قطاع التأمني على رأس الخاسرين بنسبة ،0.4%
ثم قطاع الخدمات اإلستهالكية بنسبة .0.3%

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

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

-0.05%

q

74,895

3,662,792

979.56

0.37%

p

66,559

171,404

869.57

0.36%

p

1,237,071

3,396,893

713.67

3.04%

p

16,133

65,138

921.88

0.00%



-

-

938.83

نسبة التغير

1,126.79

-0.29%

q

133,608

966,163

995.32

0.32%

p

713,648

1,477,937

1,305.96

0.77%

p

6,477,968

16,467,005

973.97

-0.37%

q

12,690

32,027

917.30

0.36%

p

1,000,534

21,173,114

1,059.15

0.42%

p

1,880,053

25,268,098

516.53

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  16.2% ،55.8%و 10.7%على التوالي.

0.0%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 22.7% ،29.1% ،34.8%على التوالي.

التكﻨولوﺟيا

0.0%

الﺨدمات املالية

16.2%

0.1%

العقار

29.1%

التﺄمﲔ

0.0%

البﻨوك

55.8%

نشاط السوق األول
في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  2.2مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  674فلس مرتفعا بنسبة  ،1.2%وجاء سهم بنك الخليج
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  280فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%ثم جاء
سهم البنك األهلي املتحد البحريني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  875ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 270
فلس مرتفعا بنسبة .1.1%

22.7%
2.0%

1.2%

الﺨدمات اﻻستهالكية

1.3%

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة املدار للتمويل واإلستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  712ألف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  139فلس متراجعا بنسبة  ،0.7%وجاء سهم شركة اإلنماء العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  599الف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  48.3فلس مرتفعا بنسبة  ،1.3%ثم جاء سهم الشركة األولى لإلستثمار باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  193الف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  30.1فلس مرتفعا بنسبة .1.5%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.1%

الﺼﻨاعة
0.6%
0.6%

الﻨفﻂ و الغاز

0.2%

769
822
853

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,601
2,311

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  664مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  479مليون د.ك.

2,336

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

198

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة
شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات
شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

310

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

359

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

363

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية
الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

437

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

479

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

664

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

6,165

190

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

253

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

4,702

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

5.0%

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

الﺼﻨاعة

4.7%

املواد األساسية

شركة املبانﻲ

1,294

الﺨدمات اﻻستهالكية
الرعاﻳة الﺼﺤية

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

اﻻﺗﺼاﻻت

السلﻊ اﻻستهالكية

10.7%

438

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

6.1%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

34.8%

العقار

8.6%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,165مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,702مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,336
مليون د.ك.

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,702,153,722

674.0

1.2%

800.0

853,475,811

280.0

0.7%

330.0

246.0

2,335,921,588

270.0

1.1%

299.0

179.1

6,165,166,663

945.0

0.5%

1,024.0

767.6

288,044,870

267.0

0.0%

329.8

219.2

1,293,991,030

734.0

0.6%

834.0

652.2

520.0

2,172,473

3,227,069

1,240,011

4,432,834

875,484

3,254,331

872,603

923,469

709,883

2,656,864

670,539

919,245

2,310,649,457

534.0

0.6%

603.0

435.0

644,461

1,209,908

373,500,000

249.0

1.2%

265.0

205.0

305,324

1,230,541

318,409,597

223.0

0.5%

261.0

143.8

254,112

1,141,869

1,600,664,100

555.0

0.9%

622.0

466.5

157,755

285,426

769,395,608

738.0

-0.3%

800.0

541.5

127,925

172,990

91,300,000

415.0

0.2%

890.0

360.0

105,606

254,237

821,625,000

313.0

0.3%

385.7

245.7

67,049

213,569

338,551,313

308.0

0.7%

415.0

304.0

39,234

127,462

265,473,689

71.5

2.1%

100.5

63.0

35,854

508,271

411,813,518

770.0

0.0%

1,070.0

723.0

17,346

22,572

438,000,000

219.0

0.0%

233.0

183.5

14,602

66,866

174,342,000

560.0

3.7%

662.0

401.0

5,844

10,988

384,312,499

3144.0

0.9%

3,500.0

2,910.0

31
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الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

حصيلة الربحية
)(Earnings Yield
يقيس القدرة الربحية
للسهم العادي بالنسبة
لسعره في السوق ،أي العائد
المتحقق من كل سهم
عادي على قيمته السوقية
الحالية .والشركات الرابحة
تمتاز بحصيلة ربحية مغرية.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة اإلنمــاء العقارية
الشركة األولى لالستثمار

21,760,825

48.3

1.3%

49.8

29.5

599,292

12,297,509

شركة املدار للتمويل واالستثمار

29,727,742

139.0

-0.7%

180.0

86.0

711,801

5,000,206

19,597,224

30.1

1.4%

43.1

28.8

193,412

6,415,192

شركة اإلنمــاء العقارية

21,760,825

48.3

1.3%

49.8

29.5

599,292

12,297,509

شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة التعمير لإلستثمار العقاري

29,727,742
6,720,000

139.0
28.0

-0.7%
-3.5%

180.0
45.9

86.0
17.0

711,801
106,353

5,000,206
3,692,982

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

9,252,365

20.3

-1.5%

32.9

19.0

74,018

3,612,692

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,735,858

78.6

1.8%

108.0

25.5

148,603

1,880,848

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

20,874,946

26.0

0.0%

37.8

24.0

38,470

1,470,412

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

15,640,832

48.5

-3.0%

54.7

33.0

70,988

1,436,655

شركة املال لالستثمار

3,660,902

11.8

-1.7%

25.0

11.0

16,187

1,392,047

شركة نور لالستثمار املالي

37,308,597

90.3

3.2%

99.9

49.8

87,089

977,003

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

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

نسبة
التغير

الشركة األولى لالستثمار

19,597,224

30.1

1.4%

43.1

28.8

193,412

6,415,192

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

37,746,734

231.0

1.8%

392.0

177.0

176,969

770,858

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,735,858

78.6

1.8%

108.0

25.5

148,603

1,880,848

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,178,056

406.0

0.5%

489.0

370.0

116,392

287,120

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,720,000

28.0

-3.5%

45.9

17.0

106,353

3,692,982

198,000,000

990.0

0.0%

1,000.0

700.0

91,819

92,761

شركة نور لالستثمار املالي

37,308,597

90.3

3.2%

99.9

49.8

87,089

977,003

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

9,252,365

20.3

-1.5%

32.9

19.0

74,018

3,612,692

شركة طيران الجزيرة

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

شركة مراكز التجارة العقارية

3,178,000

22.7

9.7%

36.7

19.9

0
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شركة تصنيف وتحصيل األموال

5,197,500

31.5

8.6%

36.5

12.9

178.525

5,990

شركة املصالح العقاريه

8,954,867

38.0

8.6%

43.8

31.0

2

45

شركة بيان لإلستثمار

شركة أموال الدولية لالستثمار

7,222,050

40.0

8.1%

87.3

35.0

3

75

يونيكاب لالستثمار و التمويل

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

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

28,717,280

59.0

-9.0%

91.0

58.0

4

65

شركة وربة للتأمني

11,058,479

64.0

-8.4%

84.8

56.0

16

253

13,861,036

35.3

-5.6%

51.0

31.6

10,872

306,800

10,422,463

43.5

-5.4%

84.5

40.1

8,554

199,500

128,716,034

298.0

6.8%

400.0

266.0

645

2,305

الشركة الكويتية السورية القابضة

5,552,722

31.5

-5.1%

82.0

30.1

7,115

230,001

شركة سنام العقارية

4,276,475

35.0

5.1%

49.5

27.9

35

1,000

الشركة الكويتية للمنتزهات

10,707,370

54.5

-4.2%

67.3

50.0

5,604

102,543

آسيا كابيتال االستثمارية

28,240,000

35.3

3.8%

38.9

30.3

26,045

737,828

شركة منازل القابضة
الشركة العربية العقارية

11,836,825

27.5

3.8%

32.8

20.2

2,396

90,062

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

13,255,970

26.0

3.6%

35.1

23.0

10,646

412,300

شركة العيد لالغذية

شركة مجموعة السالم القابضة

9,368,688

29.8

3.5%

43.0

28.5

16,053

542,920

شركة التمدين العقارية

50,386,953

61.3

-4.2%

87.0

53.5

8,470

138,620

5,474,845

54.5

-3.5%

80.5

38.7

7,052

130,000

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,720,000

28.0

-3.5%

45.9

17.0

106,353

3,692,982

شركة دبي األولى للتطوير العقاري

31,000,000

31.0

-3.1%

42.6

25.6

1,681

54,001
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سيارات

رائد ترجمان متوسطاً فريق عمل «شمال الخليج»

الشيخ جابر حمود الصباح مع رائد ترجمان

تحت شعار «تكنولوجيا تحبك»

ً
كليا والمتألقة بحضورها المبهر
«شمال الخليج» تطلق «سوناتا» الجديدة
أط�ل�ق��ت ش��رك��ة ش�م��ال الخليج ال�ت�ج��اري��ة «س��ون��ات��ا»
ال �ج��دي��دة ك�ل�ي��ًا ط� ��راز  ،2020خ�ل�ال م �ش��ارك �ت �ه��ا ف��ي
ح��دث ل�ل�س�ي��ارات ف��ي األف�ن�ي��وز دوم  ،3ت�ح��ت شعار
«ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ت �ح �ب��ك» .ج ��رى ع ��رض ه ��ذه امل��رك �ب��ة
ّ
املميزة والرائدة بتصميمها األخاذ ،ليتمكن محبو
سيارات هيونداي وعشاق التكنولوجيا والتصميم
ال �ف��ري��د م ��ن االط �ل��اع ع �ل��ى خ �ص��ائ��ص ه� ��ذا ال �ط ��راز
الجديد كليًا .هذا وتخلل الحدث ،الذي يستمر من
 3لغاية  12أكتوبر ،عرض كل من سيارتي باليسيد
وفيلوستر  Nالرياضية ،إضافة إلى سحوبات على
ال�ع��دي��د م��ن ال�ه��داي��ا ال�ق� ّ�ي�م��ة ،ال�ت��ي أس��رت ال�ح�ض��ور
واملشاركني ،وأضفت مزيدًا من البهجة على أجواء
الحدث.
وتعليقًا على ه��ذا اإلط�لاق ،ق��ال الرئيس التنفيذي
لشمال الخليج ،رائد ترجمان« :يسرنا إطالق طراز
 2020من سيارة هيونداي سوناتا ،وإتاحة الفرصة
أم � ��ام ع �م�لائ �ن��ا ل �ل �ت �ع��رف ع ��ن ك �ث��ب ع �ل��ى ال�ت�ص�م�ي��م
ّ
األخاذ الذي تمتاز به هذه املركبة ّ
املتوجة بالجائزة
العاملية للتميز بالتصميم لعام  ،2019إضافة إلى
األداء املميز وامل��زاي��ا التكنولوجية املتكاملة ،التي
ت �ج �ع��ل م �ن �ه��ا س� �ي ��ارة م �ث��ال �ي��ة ت �ح �م��ل ف ��ي م��زاي��اه��ا
وب �ف �خ��ر إرث ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة ه� �ي ��ون ��داي» .ه��ذا
وأع��رب عن ثقته في تحقيق هذه السيارة مبيعات
عالية في السوق الكويتية ،مؤكدًا مواصلة «شمال
الخليج» العمل على تطوير وافتتاح صاالت عرض
وم� ��راك� ��ز خ ��دم ��ة ج ��دي ��دة ت �ل �ي��ق ب �ع �م�ل�اء ه �ي��ون��داي
وتناسب متطلباتهم بشكل دائم.
ك �م��ا ان ف �ل �س �ف��ة ال �ت �ص �م �ي��م األن� �ي ��ق ت ��أس ��ر األن �ظ ��ار
ب��روح �ه��ا ال��ري��اض �ي��ة وت�ظ�ه��ر ق ��وة وش �م��وخ س�ي��ارة
سوناتا الجيل الثامن.
وي �ع��د ه ��ذا ال �ط��راز ال �ج��دي��د م��ن س��ون��ات��ا أول ط��راز
يعتمد على منصة مركبات الجيل الثالث املبتكرة
الجديدة من هيونداي ،التي توفر مزيدا من القوة
وتخفيض الوزن ،لتمكني التحسينات في التصميم
والسالمة والكفاء ة وأداء القيادة.
وتحقق س��ون��ات��ا قمة ال�ق��وة وال��دق��ة ،م��ع م�ح��رك 2.5
ال�ج��دي��د ذي س��ت س��رع��ات ،م��ع  178ق��وة حصانية،
و 6000دورة ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة .وي� �ج ��ري ال �ت �ح �ك��م ف��ي
اخ�ت�ي��ار ال �ت��روس ب��واس�ط��ة منتقي ح��رك��ة كهربائي
ج��دي��د ك�ل�ي��ًا ،ال ��ذي ي�ج�ع��ل ت�غ�ي�ي��رات ال �ت��روس أك�ث��ر
أم��ان��ًا ودق ��ة وث �ب��ات��ًا .ول �ك��ي ت��ؤك��د ال �س �ي��ارة أداء ه ��ا
ال �ع��ال��ي ،ج ��رى ت ��زوي ��د س��ون��ات��ا ب �ع �ج�لات م�ع��دن�ي��ة
م �ق ��اس  18ب ��وص ��ة اخ �ت �ي��اري��ة وإط � � ��ارات ب�ي��ري�ل�ل��ي
املميزة .كما يسيطر مفهوم الحس الرياضي على
التصميم الخارجي لسوناتا ،وتتعزز شخصيتها
ذات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ع��ال �ي��ة م��ن خ�ل�ال م �ص��اب�ي��ح خ�ل�ف�ي��ة
وأمامية  LEDكاملة اإلضاء ة.
وت� �س� �ت� �خ ��دم ه � ��ذه ال � �س � �ي� ��ارة ت �ط �ب �ي �ق��ا واس � �ع� ��ا م��ن
التقنيات املتقدمة لتعزيز ال��راح��ة وال�س�لام��ة ،ب��دءًا
ب �ن �ظ��ام ع� ��رض ال �ب �ي ��ان ��ات ع �ل��ى ال� ��زج� ��اج األم ��ام ��ي،
وم �ج �م��وع��ة ال � �ع ��دادات ال��واض �ح��ة وش��اش��ة ال �ن �ق��اط
العمياء .ويمنح النظام الصوتي املتميز من Bose
ت �ج��رب��ة ص��وت �ي��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،م �م��ا ي�ج�ع�ل��ك ت�ش�ع��ر
وكأنك في حفل موسيقي ح� ّ�ي ،كما تعمل خاصية
بلوتوث على االرتقاء بتجربة االستماع من خالل
توفير الراحة بالوصول إلى هاتفك الذكي من دون
استخدام ي��دي��ك .ه��ذا ويضمن نظام شحن الهاتف
ال ��ذك ��ي الس �ل �ك �ي��ًا ع� ��دم ت ��وق ��ف ال� �ه ��ات ��ف ،وف� ��ي ح��ال
نسيت ه��ات�ف��ك ب�ع��د م �غ��ادرة ال�س�ي��ارة ،ف��إن�ه��ا س��وف
تصدر تحذيرًا لطيفًا ينبهك إلى وجود الهاتف في
السيارة .هذا وتزيد شاشة  LCDمقاس 12.3بوصة
من فخامة املقصورة الداخلية في سوناتا.
ك ��ذل ��ك ،ي �ن �ق��ل زر ج� �ه ��از دخ � ��ول ال� �س� �ي ��ارة وظ��ائ��ف
التحكم باملقعد األم��ام��ي إل��ى رك��اب املقعد الخلفي،
ال��ذي��ن ي��ري��دون زي ��ادة م�س��اح��ة ح�ي��ز األرج ��ل ،وتعد

تصميم يأسر األنظار

متوس َطين ممثلي وسائل اإلعالم
ّ
الصباح و ترجمان

ترجمان :فلسفة التصميم
األنيق تأسر األنظار بروحها
الرياضية وتظهر قوة
وشموخ سيارة سوناتا
الجيل الثامن المتوّ جة
بالجائزة العالمية للتميز
بالتصميم لعام 2019
ه� � ��ذه ال� �خ ��اص� �ي ��ة واح � � � ��دة م� ��ن ض� �م ��ن ال � �ع ��دي ��د م��ن
التفاصيل ال��داخ�ل�ي��ة ،ال�ت��ي تظهر االه�ت�م��ام الدقيق
بالراحة واالسترخاء.
كذلك ،يستخدم نظام مساعد لتجنب التصادم في
النقاط العمياء أجهزة استشعار ال��رادار املوجودة
ف��ي امل �ص��د ال �خ �ل �ف��ي ،ل �ت �ح��ذي��ر ال �س��ائ��ق م��ن اق �ت��راب
امل��رك �ب��ات ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ن�ق�ط��ة ال �ع �م �ي��اء .وي�س�ت�خ��دم
ن �ظ��ام م �س��اع��دة ال� �ت ��زام م�ن�ت�ص��ف امل �س ��ار ال �ك��ام �ي��را
األمامية للتعرف على املمر ومساعدة السيارة في
القيادة في منتصف املمر.

«باليسيد» السيارة التي لفتت أنظار
محبي الدفع الرباعي
ك�م��ا ت��أت��ي «ب��ال�ي�س�ي��د» ،امل��رك�ب��ة امل�ت��وس�ط��ة الحجم،
ً
ذات األب� �ع ��اد األك� �ب ��ر ط� ��وال وع ��رض ��ًا وارت� �ف ��اع ��ًا م��ن
أب � �ع� ��اد م ��رك� �ب ��ة ه � �ي� ��ون� ��داي ال� �ش� �ه� �ي ��رة س ��ان� �ت ��اف ��ي،
ً
ّ
مصمم خصيصًا
مبنية على شاصيه ج��دي��د كليًا
ل�ل�م��رك�ب��ات ال��ري��اض�ي��ة امل �ت �ع��ددة االس �ت �خ��دام��ات مع
رح��اب��ة استثنائية ملقاعد الصفني الثاني والثالث
ف ��ي امل� �ق� �ص ��ورة ،ال� �ت ��ي ت �ض��م ث �م��ان �ي��ة م �ق ��اع ��د ،إل��ى
ج��ان��ب م�ن�ط�ق��ة واس �ع��ة ل�ل�ش�ح��ن وم��رون��ة ف��ي إع��ادة
ت�ش�ك�ي��ل امل �ق��اع��د .ك�م��ا ت�ح�ت��وي ب��ال�ي�س�ي��د ع�ل��ى ب��اق��ة
من التصاميم األنيقة واملبتكرة ،إذ تتميز بتصميم

سوناتا الجديدة كلياً

خارجي وتشطيبات داخلية فاخرة ،مع مستويات
ج ��دي ��دة م ��ن ق � � ��درات ال� �ق� �ي ��ادة ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ط��رق
ً
وف��ي األح ��وال ال�ج��وي��ة ك��اف��ة ،ف�ض�لا ع��ن ال�ك�ف��اء ة في
القيادة وتقنيات الراحة والسالمة ،ومزايا الرحابة
الداخلية.

السرعة والقوة
ت �ت ��زود «ه �ي��ون��داي ف�ي�ل��وس�ت��ر  »Nب �م �ح��رك ت��ورب��و
بسعة  2.0ليتر ،ومؤلف من  4اسطوانات متتالية،

بقدرة  275حصانا ،وعزم دوران قدره  353نيوتن/
م �ت��ر ،وت �ع �م��ل م ��ع ن��اق��ل ال �ح��رك��ة ال� �ي ��دوي ذي س��ت
س��رع��ات .ت�م�ت��از ه��ذه ال�س�ي��ارة بمتعة ال�ق�ي��ادة على
ال �ط��رق امل�ل�ت��وي��ة ،ح�ي��ث ان �ه��ا ح�ص�ل��ت ع�ل��ى هندسة
محسنة لعزم ال��دوران وتوزيعه بدقة عند ال��زواي��ا
وامل� �خ ��ارج ،وه ��ذا ال �ث �ب��ات ي �ت �ع��زز م��ع ن �ظ��ام تعليق
خلفي متعدد الربطات.
ّ
ويحسن الترس التفاضلي املحدود االنزالق ،والذي
ي �ج��ري ال�ت�ح�ك��م ب��ه إل �ك �ت��رون �ي��ا ،م�ت�ع��ة ال �ق �ي��ادة ،في

حضور كبير في جناح «هيونداي»

ح�ي�ن أن ق ��وة ال �ت��وق��ف وال �ف��رم �ل��ة ت��أت��ي م��ن أق ��راص
مكابح أمامية بقياس  13ب��وص��ة ،وخلفية بقياس
 11.8ب��وص��ة ق �ي��اس �ي��ًا ،أو  13.6ب��وص��ة ف��ي األم ��ام،
و 12.4ب��وص��ة ف��ي ال �خ �ل��ف اخ �ت �ي��اري��ًا .ك �م��ا ت�ك�ش��ف
سيارة هيونداي فيلوستر  N 2020من الخارج عن
م�ص��دات أمامية وخلفية ري��اض�ي��ة ،وشبكة أمامية
أي �ض��ًا وت�ن��ان�ي��ر ج��ان�ب�ي��ة ل�ت�ح�س�ين امل �ظ �ه��ر ،وج��ان��ح
خ�ل�ف��ي ع�ل��ى ال �س �ط��ح ،ون��اش��ر خ�ل�ف��ي ي�ض��م أن��اب�ي��ب
العادم املزدوجة.
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حول المسؤولية االجتماعية للشركات

لندن استضافت فعالياته وأنشطته

«بيتك» يشارك في مؤتمر  Sibosالعالمي

جناح مجموعة بيتك

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي
(بيتك) عن مشاركتها في مؤتمرSibos
 ،2019امللتقى السنوي ال��ذي يستقطب
بنوكًا وم��ؤس�س��ات مالية عاملية ويعد
ّ
فرصة أم��ام صناع ال�ق��رار وخ�ب��راء املال
مل �ن��اق �ش��ة ال � �ف� ��رص ال �ح ��ال �ي ��ة ف� ��ي ع��ال��م
األعمال ومستقبل الصيرفة والتقنيات
امل��ال�ي��ة «ف�ن�ت��ك» وت �ب��ادل اآلراء واألف�ك��ار
في هذا املجال.
واس� �ت� �ع ��رض «ب �ي �ت ��ك» خ�ل��ال امل��ؤت �م��ر،
ال� � � ��ذي اس� �ت� �م ��ر  4أي� � � ��ام واس �ت �ض ��اف �ت ��ه
مدينة ل�ن��دن ،آخ��ر الخدمات واملنتجات

ممثلو «بيتك» في مؤتمر  Sibosفي لندن

املالية اإلس�لام�ي��ة املبتكرة أم��ام البنوك
وامل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة امل�ش��ارك��ة
ف��ي  ،Sibos 2019وال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا إدارة
ال �خ ��زان ��ة وال �ت �م��وي��ل ال �ت �ج ��اري وال �ن �ق��د
ف ��ي «ب �ي �ت��ك» وال �ت ��ي ت�ت�ض�م��ن ال�ص�ك��وك
وخ��دم��ات ح �س��اب امل �ق��اص��ة ،وال�ت�س��وي��ة
ب��ال�ي��ورو ال�ت��ي يطرحها ب�ن��ك KT Bank
 AGفي أملانيا التابع لـ«بيتك» ،وخدمات
التقنيات امل��ال�ي��ة «ف�ن�ت��ك» ال�ت��ي توفرها
ش��رك��ة « »Architect Technologyإح��دى
الشركات التابعة لـ «بيتك -تركيا».
وي�م�ث��ل م��ؤت�م��ر وم �ع��رض Sibos 2019

فرصة جيدة ل�ـ «مجموعة بيتك» نحو
تعزيز روابطها مع مختلف املؤسسات
امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
ت ��رس� �ي ��خ م �ك��ان �ت �ه��ا ك �م��ؤس �س��ة م��ال �ي��ة
إسالمية رائدة على مستوى العالم.
َ
وط � � َ
�رح م��ؤت�م��ر  ،Sibos 2019ال ��ذي حمل
هذا العام شعار«االزدهار في عالم شديد
الترابط» ،مجموعة من املبادرات الجديدة،
متيحًا فرصًا لتبادل اآلراء على مستوى
ال �ق �ي��ادات ،ك�م��ا اس�ت�ض��اف ف�ع��ال�ي��ات تركز
على تسهيل التعلم ذي ال�ج��ودة العالية،
وف �ت��ح امل �ج��ال أم ��ام ال �ن �ق��اش��ات ،وال�ت�ع��رف

على فرص تطوير األعمال.
ت �ج��در اإلش � � ��ارة إل ��ى أن «ب �ي �ت��ك» ش ��ارك
ف��ي م��ؤت�م��ر وم �ع��رض  Sibos 2019على
م�س�ت��وى امل�ج�م��وع��ة م��ع ب�ي�ت��ك -ال�ك��وي��ت،
وب�ي�ت��ك -ت��رك�ي��ا ،وب�ي�ت��ك -ال�ب�ح��ري��ن ،وKT
 Bank AGأملانيا ،باإلضافة إلى حضور
شركة  Architect Technologyالتابعة لـ
ً
«بيتك -تركيا» ،التي توفر حلوال رقمية
وبرامج تقنية متطورة .وأثناء املؤتمر،
ت � �ب ��ادل م �م �ث �ل��و م �ج �م��وع��ة ب �ي �ت��ك اآلراء
واألف �ك��ار م��ع  83م��ؤس�س��ة ع��امل�ي��ة م��ن 32
دولة خالل اجتماعات مهمة ومحادثات.

حملة «راتبك وفوقه كاش»

«التجاري» يعلن الفائزين
في «النجمة» األسبوعي و الشهري
ق ��ام ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ب ��إج ��راء ال�س�ح��ب
األس� �ب ��وع ��ي وال� �ش� �ه ��ري ع �ل��ى «ح �س��اب
النجمة» و السحب األس�ب��وع��ي لحملة
«راتبك وفوقه كاش» وقد أجري السحب
ب �ح �ض��ور م �م �ث��ل ع� ��ن وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة عبدالعزيز اشكناني.
وج � ��اءت ن �ت��ائ��ج ال �س �ح��ب ع �ل��ى ال�ن�ح��و
التالي:
سحب حساب النجمة الشهري جائزة
بقيمة  20000دي�ن��ار ك��ان��ت م��ن نصيب
مشهور أحمد العبداهلل التدمري.
س� �ح ��ب ح � �س� ��اب ال �ن �ج �م ��ة األس� �ب ��وع ��ي
ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة  5000دي �ن��ار ك��ان��ت من
نصيب عبداهلل سالم عجاج الصليلي.
ال �س �ح��ب األس� �ب ��وع ��ي ل �ح �م �ل��ة «رات� �ب ��ك
وفوقه كاش» جائزة بقيمة  1000دينار
ك��ان��ت م ��ن ن �ص �ي��ب ع �ب��دال �ع��زي��ز ن��اص��ر
حربي الفضلي.
وق��د أوض ��ح ال�ب�ن��ك أن ج��وائ��ز حساب
النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ
الجوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها
ط� ��وال ال �س �ن��ة ،وت�ت�ض�م��ن ال�س�ح��وب��ات
ج ��ائ ��زة أس �ب��وع �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  5000د.ك،
وش�ه��ري��ة بقيمة  20000د.ك ،وج��ائ��زة
نصف سنوية وق��دره��ا نصف مليون
( )500000د.ك ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أك�ب��ر
ج��ائ��زة ف��ي ال �ع��ال��م م��رت�ب�ط��ة ب�ح�س��اب
مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها
ع� �ل ��ى ش� �ه� �ـ� �ـ� �ـ ��ادة غ �ي �ن �ي ��س ل�ل�أرق� �ـ� �ـ� �ـ ��ام
القياسيـــة والبالغــــة املليــــون ونصف
املليون (  1.500.000دينار).
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
ل��دخ��ول ال�س�ح��وب��ات وال �ف��وز بالجوائز
ال �ق �ي �م��ة ،ك �ش��ف ال �ب �ن��ك أن� ��ه ي �م �ك��ن فتح
حساب النجمة فقط بإيداع  100دينار،

وي �ج ��ب أن ي �ك ��ون ف ��ي ال �ح �س��اب م�ب�ل��غ
ال ي �ق��ل ع��ن  500دي �ن��ار ل��دخ��ول جميع
ال �س �ح ��وب ��ات ع �ل��ى ك ��ل ال� �ج ��وائ ��ز ال �ت��ي
ي�ق��دم�ه��ا ال �ح �س��اب .وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ف��رص
الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ املحتفظ في
الحساب زادت فرص فوز العميل ،حيث
إن ك��ل  25دي �ن��ارا ت��وف��ر ف��رص��ة واح ��دة
ً
للفوز ،فضال عن املزايا اإلضافية التي
ي��وف��ره��ا ال �ح �س��اب ،إذ ي�ح�ص��ل العميل
ع� �ل ��ى ب� �ط ��اق ��ة س� �ح ��ب آل � ��ي وي �س �ت �ط �ي��ع
ال�ح�ص��ول على بطاقة ائ�ت�م��ان بضمان

ال �ح �س��اب و ك��ذل��ك ال �ح �ص��ول ع �ل��ى كل
الخدمات املصرفية من البنك التجاري.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ح�م�ل��ة «رات �ب ��ك وف��وق��ه
كاش» واملوجهة للموظفني الكويتيني
وال� ��واف� ��دي� ��ن ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
وال� � � � �خ � � � ��اص وك� � � ��ذل� � � ��ك امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن
وامل�س�ت�م��رة ح�ت��ى  31ديسمبر ،2019
وع��ن آلية االنضمام إل��ى ه��ذه الحملة
واالس�ت�ف��ادة م��ن امل��زاي��ا التي توفرها،
أوضح البنك أن باستطاعة أي موظف
ك��وي�ت��ي رات �ب��ه ي��زي��د ع�ل��ى  500دي�ن��ار

ملصق حساب النجمة

سواء تم تعيينه حديثًا أو في الخدمة
ال�ف �ع �ل �ي��ة م ��ن س �ن�ين ال �ق �ي��ام ب�ت�ح��وي��ل
راتبه إلى البنك واالستفادة من مزايا
ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ه��دي��ة
ن �ق��دي��ة ف��وري��ة م�ض�م��ون��ة ب�ق�ي�م��ة 250
دينارا أو قرض من دون فائدة بقيمة
خمس أض�ع��اف ال��رات��ب وبحد أقصى
 10000دينار ،باإلضافة إل��ى الدخول
تلقائيًا ف��ي السحب األس�ب��وع��ي على
ج ��ائ ��زة م� �ق ��داره ��ا  1000دي � �ن� ��ار .أم��ا
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع �م�لاء ال ��واف ��دي ��ن ال��ذي��ن
ي� �ن ��درج ��ون ت �ح��ت ح� �س ��اب ال �خ��دم��ات
امل � �ص� ��رف � �ي� ��ة ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة Premier
 Bankingوامل �خ �ص��ص ل� �ل ��روات ��ب من
 1700د.ك .وما فوق فسوف يتمكنون
من الحصول على هدية نقدية فورية،
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى املتقاعدين الذين
ي� �ح� �ص� �ل ��ون ع � �ل ��ى م � �ع� ��اش ت� �ق ��اع ��دي
ق��دره  1000دي�ن��ار وم��ا ف��وق فبمجرد
تحويل معاشهم التقاعدي على البنك
التجاري سيحصلون على هدية فورية
بقيمة  150دي �ن��ارا وال��دخ��ول تلقائيًا
ف��ي ال�س�ح��ب األس �ب��وع��ي ع�ل��ى ج��ائ��زة
م� �ق ��داره ��ا  1000دي� �ن ��ار واالس� �ت� �ف ��ادة
م��ن م��زاي��ا ه��ذه الحملة ال�ت��ي صممت
خصيصا ب �ص��ورة ت�ن��اس��ب املوظفني
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وال � ��واف � ��دي � ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص وال� �ح� �ك ��وم ��ي
واملتقاعدين ،كونها أيضا توفر لهم
ف ��رص ��ة ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ال� �ع ��دي ��د م��ن
املميزات اإلضافية والتمتع بالعديد
م ��ن ال �خ��دم��ات امل �ت �ط��ورة وامل �ن �ت �ج��ات
ال � �ف� ��ري� ��دة وامل� �ت� �م� �ي ��زة ال� �ت ��ي ي��وف��ره��ا
التجاري لعمالئه لتلبي احتياجاتهم
وترتقي ملستوى تطلعاتهم.

لدعم مشاريع الشباب

بدء التسجيل في النسخة الخامسة
من جائزة كيبكو تمكين
أع �ل �ن��ت ك ��ل م ��ن ش ��رك ��ة م �ش ��اري ��ع ال �ك��وي��ت
(القابضة) ومؤتمر تمكني الشباب (تمكني)
ع��ن فتح ب��اب التسجيل ف��ي ج��ائ��زة كيبكو
ت �م �ك�ي�ن ل ��دع ��م م� �ش ��اري ��ع ال � �ش � �ب ��اب .وه� ��ذه
ه��ي ال�س�ن��ة ال�خ��ام�س��ة ال �ت��ي ت �ت �ع��اون فيها
شركة املشاريع مع مؤتمر تمكني الشباب
ف��ي تنظيم ه ��ذه ال �ج��ائ��زة ال �ت��ي ت��رك��ز على
م �ش��اري��ع امل� �ب ��ادري ��ن ال �ش �ب��اب ف ��ي ق�ط��اع��ي
اإلعالم اإللكتروني والتكنولوجيا.
وس� �ي� �ك ��ون ب � ��اب ال �ت �س �ج �ي��ل ف� ��ي ال �ج ��ائ ��زة
م �ف �ت��وح��ًا أم � ��ام امل� �ب ��ادري ��ن ال �ش �ب��اب ال��ذي��ن
ت� � �ت � ��راوح أع � �م� ��اره� ��م ب �ي��ن  18و 33ع ��ام ��ًا،
وي � ��دي � ��رون ش ��رك ��ات ن��اش �ط��ة ف ��ي ق �ط��اع��ي
اإلع�لام اإللكتروني والتكنولوجيا ال يزيد
ع�م��ره��ا ع�ل��ى خ�م��س س �ن��وات وت�ع�م��ل وف��ق
ت��رخ �ي��ص ص � ��ادر م ��ن ال� �ك ��وي ��ت .وب��إم �ك��ان
ال��راغ �ب�ي�ن ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي ال �ج��ائ��زة زي ��ارة
م��وق��ع تمكني ع�ل��ى شبكة اإلن�ت��رن��ت www.
 tmkeenkw.comح � �ي ��ث ت �س �ت �م ��ر ف �ت ��رة
التسجيل حتى  5نوفمبر املقبل.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ق��ال��ت امل��دي��رة التنفيذية
الت �ص��االت امل�ج�م��وع��ة ف��ي ش��رك��ة امل�ش��اري��ع
إيمان العوضي «بذلنا في شركة املشاريع
م �ن��ذ إط� �ل��اق ال� �ج ��ائ ��زة ف ��ي ع � ��ام  2015ك��ل
الجهود املمكنة في سبيل تسليط الضوء
على مواهب املبادرين الشباب في الكويت
وعلى قدراتهم اإلبداعية في مجال األعمال.

عبدالرحمن العدساني

إيمان العوضي

ك�م��ا ع�م�ل�ن��ا ط ��وال ه ��ذه ال �ف �ت��رة وم ��ن خ�لال
ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها مجموعة شركات
ش��رك��ة امل �ش��اري��ع ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال��دع��م ل�ه��ذه
الفئة من الشباب الطموح الذي يعمل بجهد
لتطوير أنشطته التجارية وتحويلها إلى
شركات مستدامة وأكثر ربحية» .وتعتبر
جائزة كيبكو تمكني لدعم مشاريع الشباب،
التي تبلغ قيمتها  100ألف دوالر أميركي،
أك�ب��ر ج��ائ��زة للمبادرين ال�ش�ب��اب م��ن حيث
القيمة في الكويت .وتشمل الخدمات التي
تتضمنها ال �ج��ائ��زة م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة من
خدمات االستشارات املالية واالستراتيجية
والتشغيلية ،ودراس ��ات ال�س��وق ،والتأمني

وخ� � ��دم� � ��ات إع�ل��ان � �ي� ��ة .وت � ��دع � ��م م �ج �م��وع��ة
ش��رك��ات ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت ،وم�ن�ه��ا
ب �ن��ك ب ��رق ��ان و OSNوم �ج �م��وع��ة ال�خ�ل�ي��ج
للتأمني وشركة كامكو لالستثمار وإذاع��ة
مارينا  ،FMال�ج��ائ��زة عبر تقديم خبراتها
وخ��دم��ات�ه��ا للفائز .كما ت��دع��م ال�ج��ائ��زة كل
من شركة العقارات املتحدة ،وشركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية ،ويونايتد
نتووركس وشركة التعليم املتحدة.
وب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك ،ف ��إن ال �ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز
األول يحصل على جائزة نقدية بقيمة 15
أل��ف دوالر أم�ي��رك��ي ،ك�م��ا يحصل ال�ف��ائ��زان
ب��امل��رك��زي��ن ال �ث��ان��ي وال �ث��ال��ث ع�ل��ى  10آالف
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وخمسة آالف دوالر أميركي على التوالي.
من جهته قال رئيس اللجنة املنظمة ملؤتمر
ت �م �ك�ين ال �ش �ب��اب ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع��دس��ان��ي
«يتمثل ال�ه��دف م��ن مؤتمر تمكني الشباب
ال �س �ن��وي ف ��ي ت�ث�ق�ي��ف وت �ش �ج �ي��ع ال �ش �ب��اب
ال �ك��وي �ت��ي ل �ي �ك��ون��وا م� �ب ��ادري ��ن ف ��ي ق �ط��اع
األع � �م ��ال .ل �ق��د أت � ��اح ل �ن��ا ه ��ذا ال �ت �ع��اون مع
شركة املشاريع الذي يدخل عامه الخامس
على التوالي فرصة التقدم خطوة إضافية
ب��ات�ج��اه دع��م وت�ش�ج�ي��ع ال�ش�ب��اب م��ن خ�لال
إتاحة الفرصة لهم لالستفادة من الخبرات
التي تقدمها مجموعة املشاريع».
وال ب��د م��ن اإلش � ��ارة إل ��ى أن ��ه ي�ن�ب�غ��ي على
املتقدمني املؤهلني للحصول على الجائزة
ت �ق ��دي ��م م �ع �ل ��وم ��ات م �ف� ّ�ص �ل��ة ح � ��ول األداء
ُ
التشغيلي واملالي لشركاتهم ،على أن تعقد
جولة التحكيم األولى في  18نوفمبر املقبل.
وسيعمل املتقدمون خالل هذه الجولة على
تقديم عرض إيضاحي تتراوح مدته بني 5
و 7دقائق للجنة تضم ممثلني عن مجموعة
شركات شركة مشاريع الكويت .وبناء على
معايير محددة ،سيتأهل املتقدمون الثالثة
األوائ� � ��ل ل �ل �ج��ول��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال �ت��ي ستعمل
خاللها لجنة التحكيم على اختيار الفائز
ب�ن��اء ع�ل��ى ع��رض إي�ض��اح��ي أخ�ي��ر ت�ت��راوح
مدته ب�ين  7إل��ى  10دق��ائ��ق ،على أن يجري
إعالن الفائز خالل مؤتمر تمكني الشباب.

« »KIBينال جائزة
«أفضل مبادرة عربية مصرفية»
ت �ق��دي �رًا ل�ب��رن��ام�ج��ه ال �ف��ري��د ل�ن�ش��ر ال�ث�ق��اف��ة امل��ال�ي��ة
وامل�ص��رف�ي��ة ،ح�ص��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي «»KIB
على جائزة «أفضل مبادرة عربية مصرفية حول
امل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات ع��ن ب��رن��ام��ج
مكافحة األم �ي��ة امل��ال�ي��ة ل�ع��ام  ،»2019وذل ��ك خ�لال
حفل توزيع جوائز االت�ح��اد ال��دول��ي للمصرفيني
العرب لعام  ،2019الذي نظمته مجلة االتحادThe
 Banking Executiveللعام الخامس على التوالي
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب � �ي� ��روت .ول� �ق ��د ت�س�ل��م
الجائزة نيابة عن البنك مدير أول وحدة االتصال
املؤسسي ،نواف ناجيا ،وذلك بحضور حشد من
ك �ب��ار امل�ص��رف�ي�ين ال �ع��رب وال�ش�خ�ص�ي��ات ال��دول�ي��ة
الرقابية من املؤسسات الدولية واإلقليمية.
يذكر أن��ه ج��رى اختيار  KIBللحصول على هذه
ال�ج��ائ��زة ب�ن� ً
�اء على تقييم لجنة ال�ج��وائ��ز املؤلفة
م ��ن ك �ب ��ار االق �ت �ص ��ادي�ي�ن وال� �خ� �ب ��راء م ��ن ال �ق �ط��اع
امل �ص��رف��ي ال �ع��رب��ي ،ح�ي��ث اس �ت �ن��دت ال�ل�ج�ن��ة على
جملة م��ن املعطيات واملعايير ومنها تبني KIB
ل�ل�ع��دي��د م��ن امل� �ب ��ادرات ال �ه��ادف��ة إل ��ى م�ح��و األم�ي��ة
املالية ،وذل��ك بمشاركة متطوعني وشركاء بذلوا
ج�ه��ودًا جمة وس��اع��ات ت�ط��وع طويلة للمساهمة
في وص��ول الخدمات املالية (الشمول املالي) إلى
مختلف فئات املجتمع ،خاصة تلك التي تحتاج
إلى إشراكها في تلك الخدمات من ذوي املداخيل
املحدودة .كما عمل  KIBجاهدًا ملعالجة املعوقات
التي تواجه محو األمية املالية ،السيما لدى فئات
امل�ج�ت�م��ع ال �ت��ي تفتقر إل ��ى م �ب��ادئ اإلدارة امل��ال�ي��ة
ال �ج �ي��دة ،س� ��واء ك ��ان االدخ � ��ار أو ال �ح �ص��ول على
االئتمان أو التأمني .هذا باإلضافة إلى نجاحه في
توسيع قاعدة املتعاملني معه من فئات املجتمع
كافة ،مما يساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية
االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة .إل��ى جانب
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ب��رام��ج م��ال�ي��ة ش��ام�ل��ة ت�س��اع��د على
محو األمية املالية وتحسني حياة أف��راد املجتمع
ورفع مستوى معيشتهم .وتقديمه برامج تمويل
تدعم الشمول املالي ملختلف الفئات اجتماعية.
وتعليقًا على ه��ذه ال�ج��ائ��زة ،أع��رب رئ�ي��س مجلس
إدارة البنك ،الشيخ محمد جراح الصباح ،عن مدى
س �ع��ادت��ه ب�ح�ص��ول  KIBع�ل��ى ه ��ذه ال �ج��ائ��زة ال�ت��ي
ت�ض��اف إل��ى سجله ال�ح��اف��ل ب��ال�ت�ك��ري�م��ات امل�ش��رف��ة.
ً
قائال« :تعد هذه الجائزة بمنزلة شهادة تؤكد ريادة
برنامج نشر الثقافة املالية واملصرفية الذي أطلقه
 KIBخالل السنوات القليلة املاضية ،والذي يعتبر
م�ب��ادرة ف��ري��دة م��ن نوعها تمثلت ف��ي إط�لاق البنك
البرنامج األول من نوعه في الكويت بهدف تعزيز
الوعي املالي واملصرفي وخاصة الوعي املصرفي
االس�ل�ام��ي ب�ين ج�م�ي��ع ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ،وذل ��ك في
إطار برنامجه الرائد للمسؤولية االجتماعية».

محمد الجراح

وأضاف الجراح« :إننا فخورون بنيل هذه الجائزة
ألن�ه��ا تمثل تتويجًا للجهود االستثنائية التي
ب��ذل �ه��ا KIBخ�ل�ال ع��ام  2019ب�م�ش��ارك��ة مجموعة
م��ن موظفيه امل�ت�ط��وع�ين ،ح�ي��ث ع��زز ال�ب�ن��ك دعمه
ل�لأن�ش�ط��ة ال �ت��ي ت �س��اه��م ف��ي م �ح��و األم �ي��ة امل��ال�ي��ة
واملصرفية ،وسخر خبرته ف��ي القطاع املصرفي
لنشر الوعي املالي بني جميع شرائح املجتمع من
خالل حملته التوعوية الشاملة (مع  ..KIBتعلمت
التوفير وال�ص��رف شلون يصير) ،كما عمل على
رع��اي��ة ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة والفعاليات الهادفة
إلى تعريف مختلف فئات املجتمع بمهارات كيفية
امل��وازن��ة ب�ين النفقات وامل��دخ��رات واإلدارة املالية
السليمة ،مما ساهم في توسيع قاعدة املتعاملني
معه وتحسني حياة أفراد املجتمع ورفع مستوى
معيشتهم».
ه ��ذا إل ��ى ج��ان��ب ت�ن�ظ�ي�م��ه ل�ل�ع��دي��د م ��ن ال ��زي ��ارات
امليدانية ل�ل�م��دارس واستضافة الطلبة ف��ي مقره
ال��رئ�ي�س��ي لتعريفهم ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات وال�خ��دم��ات
املصرفية اإلسالمية التي يقدمها البنك ويتميز
بها ع�م�لاؤه ،وذل��ك م��ن خ�لال غ��رس ال��وع��ي املالي
ف��ي س��ن مبكرة ،وبالتالي تمكن الشباب التخاذ
ق� � ��رارات م��ال �ي��ة س�ل�ي�م��ة ت �س��اع��ده��م ع �ل��ى تحقيق
النجاح وبناء مستقبلهم املالي.
كما أش��ار ال�ج��راح إل��ى أن  KIBق��ام أيضًا بتقديم
برامج تمويل تدعم الشمول املالي ،بحيث تستفيد
م ��ن ه� ��ذا ال �ت �م��وي��ل م �خ �ت �ل��ف ال� �ش ��رائ ��ح وال �ف �ئ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة م�م��ا س��اه��م ف��ي إدخ ��ال ه��ذه الفئات
ضمن الشرائح املستفيدة من التمويل املصرفي،
ويشمل ذلك في صورة خاصة التمويل املتناهي
ال �ص �غ��ر امل� �ق � ّ�دم ل �ل �ش �ب��اب م ��ن أص �ح ��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة.

لتطوير الموظفين

«الخليج» يحدد المتأهلين
للمشاركة في «أجيال»

المشاركون في النسخة السادسة من برنامج أجيال لتطوير الموظفين

ن �ظ��م ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج م ��ؤخ � ً�را ي ��وم ال�ت�ق�ي�ي��م الخ�ت�ي��ار
امل �ت��أه �ل�ين ل�ل�ن�س�خ��ة ال �س��ادس��ة م��ن ب��رن��ام��ج أج �ي��ال
لتطوير ال�خ��ري�ج�ين .وق��د ش ��ارك ف��ي ال�ت�ق�ي�ي��م ،ال��ذي
استمر ليوم ك��ام��ل ،فريق امل ��وارد البشرية وتطوير
امل��واه��ب ف��ي ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��دد من
موظفي اإلدارات واألق�س��ام األخ ��رى ،الختيار نخبة
م ��ن امل ��رش� �ح�ي�ن امل ��أه� �ل�ي�ن ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال�ن�س�خ��ة
السادسة من البرنامج.
وق��د ش��ارك املرشحون خ�لال اليوم في ع��دة نشاطات
منها دراس��ات حالة ،والعمل ضمن فريق ،باإلضافة
إلى املقابالت الشخصية .ثم تم تقييم قدرة كل مشارك
على النمو وال�ت�ط��ور ،حسب امل �ه��ارات القيادية التي
أظهرها ،تحليه بالقيم واملبادئ التي يركز عليها بنك
الخليج ،وقدرته على املساهمة في نجاح البنك .ومن
الجدير بالذكر أن من بني  109متقدمني ،تم اختيار
 36للمشاركة في يوم التحكيم ،وتأهل من بينهم 22
للمشاركة في النسخة السادسة من برنامج أجيال.
وح� ��ول ذل� ��ك ،ق��ال��ت م��دي��ر ع ��ام امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة في
ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ،س�ل�م��ى ال �ح �ج��اج« :ي� ��وم ال�ت�ق�ي�ي��م هو
اح ��دى امل ��راح ��ل ال �ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا امل �ت �ق��دم��ون ل�ب��رن��ام��ج
أجيال والتي تمكنا من التعرف أكثر على مهاراتهم
وق��درات�ه��م وم�لاء م�ت�ه��م للعمل ف��ي ال�ق�ط��اع املصرفي
وفي بنك الخليج .فالعمل املصرفي له تحدياته على
أصعدة مختلفة ،ومن الضروري أن نتعرف على نقاط

سلمى الحجاج

القوة والضعف في املتقدمني للعمل لدينا من املرحلة
األولى النضمامهم ،حتى يكونوا مستعدين بكل قوة
لاً
وثقة ملواجهة أي تحديات قد تواجههم مستقب ».
ب��رن��ام��ج أج �ي��ال لتطوير ال�خ��ري�ج�ين ه��و البرنامج
الرائد لبنك الخليج ،الذي يسعى الستقطاب وتأهيل
ال �ك �ف��اءات ال�ك��وي�ت�ي��ة .وي�م�ت��د ال�ب��رن��ام��ج ع�ل��ى ف�ت��رة 6
أشهر ،ويهدف إلى مساعدة املرشحني على تطوير
املهارات املصرفية الرئيسية ،وتنمية املوهوبني.

«برقان» يعلن رابحي سحب
حساب يومي
أع � �ل� ��ن ب� �ن ��ك ب � ��رق � ��ان ع � ��ن أس� � �م � ��اء ال � �ف ��ائ ��زي ��ن ف��ي
السحوبات اليومية على حساب يومي ،وقد فاز
كل واحد منهم بجائزة  5000دينار.
وك ��ان ال�ح��ظ ف��ي ه��ذه ال�س�ح��وب��ات م��ن ن�ص�ي��ب :عبد
املحسن خالد البحر ،محمود حشيش ،اسماعيل طه
علي ،فاطمة عادل الحسن ،محمد مدحت سويفي.
ب��اإلض��اف��ة ل�ل�س�ح��ب ال �ي��وم��ي ،ب �ن��ك ب ��رق ��ان ي��وف��ر
سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة

نقدية بقيمة  125000دينار .وللتأهل للسحوبات
ربع السنوية يتعني على العمالء أال يقل رصيدهم
ع��ن  500دي �ن��ار مل��دة ش�ه��ري��ن ك��ام�ل�ين ق�ب��ل ت��اري��خ
السحب وكما أن كل  10دنانير تمثل فرصة واحدة
ل��دخ��ول ال�س�ح��ب .وإذا ك��ان رص�ي��د ال�ح�س��اب 500
دي �ن��ار وم��ا ف ��وق ،س��وف ي�ك��ون ص��اح��ب الحساب
م��ؤه�لا ل�ل��دخ��ول ف��ي ك��ل م��ن ال�س�ح��وب��ات اليومية
وربع السنوية.

 22اقتصاد وأعمال
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BUSINESS

نسبريسو

تجربة ماكينة نسبريسو الجديدة

طعم ّ
ألذ في كل فنجان

ماكينة نسبريسو فيرتو الجديدة ُت ّ
حضر أكواب القهوة الكبيرة بلمسة زر
طرحت نسبريسو ،الشركة الرائدة عالميا ً في إنتاج
القهوة المعبأة ،نظام فيرتو الثوري لتحضير القهوة
في الشرق األوسط .بلمسة زرُّ ،تقدّ م تقنية فيرتو
ّ
أجود أنواع القهوة بأحجام مختلفة .بات بإمكان عشاق
ّ
ّ
المفضلة ،على
التلذذ باحتساء قهوتهم
القهوة
طريقتهم الخاصة.
ّ
ل النجاح الذي حققته ماكينة فيرتو لتحضير
في ظ ّ
القهوة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا ،ها هي
تحط رحالها في الكويت واإلمارات العربية
ّ
اليوم
ّ
المتحدة والمملكة العربية السعودية ،حيث ُيفضل
أكثر من  %70من المستهلكين كوبا ً كبيراً من القهوة،
وغالبا ً ما يبدؤون نهارهم مع كوب تفوق سعته 200
مل .بفضل ماكينة فيرتو ،سيتس ّنى لمح ّبي القهوة
في الشرق األوسط التنعّ م بأكواب كبيرة من القهوة
ّ
المحضرة في منازلهم،
السوداء أو القهوة بالحليب
بالجودة ذاتها التي عوّ دتنا عليها نسبريسو.
ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال س �ي��رج��ي م��اك��اري��ن
املدير التنفيذي لقطاع األعمال لدى شركة
ن�س�ب��ري�س��و ال �ش ��رق األوس� � ��ط« :م ��ن خ�لال
ط��رح ماكينة ڤيرتو ف��ي ال�ش��رق األوس��ط،
ّ
ُ
ن�ت�ي��ح أم ��ام ع��ش��اق ال�ق�ه��وة خ �ي��ارات أكثر
ل �ت �ح �ض �ي��ر ال� �ق� �ه ��وة ب ��أح� �ج ��ام ك �ب �ي��رة ف��ي
م�ن��زل�ه��م ،م��ن دون امل �س��اوم��ة ع�ل��ى النكهة
أو ال �ج��ودة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ل�ت�ين تشتهر
ّ
بهما نسبريسو .ال ّ
شك لدينا في أن نظام
ڤيرتو سوف ُي ّلبي احتياجات املستهلكني
ب �م��اك �ي �ن��ات ُم��ري �ح��ة وس �ه �ل��ة االس �ت �خ��دام
لتحضير القهوة بأحجام مختلفة».
أح � � � ��دث ن� � �ظ � ��ام ڤ � �ي� ��رت� ��و ت� �غ� �ي� �ي� �رًا ث� ��وري� ��ًا
ف � ��ي ط ��ري� �ق ��ة ت �ح �ض �ي ��ر ال � �ق � �ه� ��وة ب �ف �ض��ل
ط� ��رح ت�ق�ن�ي��ة ال �س �ن �ت��رف �ي��وج��ن ال��دوران �ي��ة
الس �ت �خ��راج ال �ق �ه��وة ،إل ��ى ج��ان��ب تشكيلة

ج��دي��دة م��ن أح�ج��ام الكبسوالت لتحضير
أن � ��واع م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال �ق �ه��وة ،م ��ن ف�ن�ج��ان
االسبريسو إلى األكواب الكبيرة.
ّ
بلمسة ّ
يتعرف النظام الذكي تلقائيًا
زر،
على كبسولة القهوة من خالل قراءة الرمز
ال�ش��ري�ط��ي وي�ض�ب��ط إع� � ��دادات اس�ت�خ��راج
القهوة لتحضير أشهى خلطة مع كريمة
ناعمة.
ت �س �ت��وع��ب م��اك �ي �ن��ة ڤ �ي��رت��و أي� �ض ��ًا ث�لاث��ة
أحجام مختلفة من الكبسوالت ،لتحضير
خمسة أحجام من أكواب القهوة .كل خلطة
ّ
من خلطات ڤيرتو ال �ـ 28محضرة بعناية
لتقديم أج��ود أن ��واع ال�ق�ه��وة ،مهما كانت
املناسبةُ .ي ّ
قدم حجم الكوب ماغ ( 230مل)
نوعية متوازنة ،فيما حجم غ��ران لونغو
( 150م��ل) ُيتيح طعم االسبريسو بسعة

هادي حنا متوسطاً كبار الضيوف

أك �ب��ر .أم��ا الحجم األك �ب��ر ،فهو أل�ت��و (414
م��ل) ال��ذي ُي ّ
قدم القهوة الشهية والناعمة
ّ
بحجم أكبر .وأخيرًا ،بإمكان عشاق القهوة
ال�ت�ن� ّ�ع��م ب �م��ذاق ال �ق �ه��وة ال �ق��وي��ة م��ع حجم
ال��دب��ل اس�ب��ري�س��و ( 80م��ل) واالس�ب��ري�س��و
( 40مل).
 28نوعًا لذيذًا من القهوة ،نوعان بحجم
أل � �ت� ��و 15 ،ن ��وع ��ًا ب �ح �ج��م م � � ��اغ 4 ،أن � ��واع
بحجم غران لونغو 3 ،أنواع بحجم الدبل

اسبريسو 4 ،أنواع بحجم اسبريسو.
تتغنى ماكينات ڤيرتو الجديدة واملبتكرة
ّ
املصممة لتقديم تجربة
بباقة من امل��زاي��ا
أغنى:
نظام السنترفيوجن الجديد الستخراج
ّ
ال �ق �ه��وة (ن �ظ��ام دوران � ��ي) ُي �ح��ض��ر ال�ق�ه��وة
ّ
ب�ل�ط��ف ودق� ��ة .ي�ص��ل ال � ��دوران إل ��ى  7آالف
دورة ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة الس� �ت� �خ ��راج ال �ق �ه��وة
بالكامل.

ماكينة حديثة باللمس

جانب من الحضور

تقنية قراءة الرمز الشريطي التي تضبط
إعدادات تحضير القهوة مثل حجم الكوب
والحرارة وسرعة ال��دوران ونسبة التدفق
ومدة مالمسة املاء للقهوة لضمان عملية
استخراج دقيقة.
تشغيل سهل وبسيط بلمسة ّ
زر.
ّ
وت �ت��واف��ر امل��اك�ي�ن��ة ب�ح�ج� َ�م�ين ه�م��ا ڤيرتو
ب�ل��س و ڤ�ي��رت��و ب�ل��س دي �ل��وك��س ،وتشمل
ّ
خ ��زان ��ًا م �ت �ح��رك��ًا ل �ل �م��اء ب �س �ع��ة  1.1ليتر
و 1.7ليتر تباعًا وميزة فتح وإغالق رأس
املاكينة تلقائيًا.
تسخني امل��اء خ�لال  20ثانية ،واستخراج
القهوة لحجم ال�ك��وب ( 230م��ل) بأقل من
 70ثانية.
ق� ��اع� ��دة أك � � ��واب ق ��اب �ل ��ة ل �ل �ت �ع��دي��ل ل��وض��ع
ف�ن��اج�ين االس �ب��ري �س��و وال ��دب ��ل اس�ب��ري�س��و

أنواع ونكهات مختلفة تتعرف عليها الماكينة

قهوة مم َّيزة

ً
واألك��واب الكبيرة وأك��واب القياس ،فضال
عن الكوب الحافظ للحرارة.
م �ي��زة إط �ف ��اء اآلل� ��ة ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ب �ع��د م� ��رور 9
دقائق على عدم استخدامها.
ُ
 28ن � ��وع ق� �ه ��وة ت� �ل � ّ�ب ��ي ج �م �ي��ع األذواق،
ّ
وتشمل القهوة الحادة والخفيفة واملنكهة
والخالية من الكافيني.
 5أحجام من القهوة ألتو ( 414مل) ،وماغ
( 230م��ل) ،غ��ران لونغو ( 150م��ل) ،ودب��ل
اسبريسو( 80مل) ،واسبريسو (مل .)40
ّ
ت�ت��واف��ر ماكينة ڤيرتو بلس ب�ل��ون واح��د
ّ
وهو اللون األبيض ،فيما تتوافر ماكينة
ڤ�ي��رت��و ب�ل��س دي�ل��وك��س ب��ال�ل��ون�ين األس��ود
والفضي .يمكن شراء ماكينات وكبسوالت
القهوة اعتبارًا من  17سبتمبر  2019من
بوتيك نسبريسو.

23

استهداف قنوات فضائية ومقرات أحزاب

َّ
تعرضت قناة الفرات الفضائية التابعة لتيار الحكمة الوطني في العراق ،بزعامة عمار الحكيم ،أمس،
إلى هجوم صاروخي مجهول ،أسفر عن جرح أحد العاملني بها.
ويعد هذا الهجوم الخامس الذي تتعرض له مكاتب قنوات فضائية عاملة في العراق ،حيث تعرضت
قناة «العربية» و«إن آر تي» و«دجلة» في بغداد ،وقناة األهوار في مدينة الناصرية (جنوب بغداد)،
لهجمات جرى خاللها تدمير وإحراق معدات هذه القنوات واالعتداء على العاملني فيها.
كما أضرم متظاهرون النيران في تسعة مقرات تابعة لألحزاب الشيعية وفصائل الحشد الشعبي،
إلى جانب محطة تلفزيونية محلية في محافظة ذي قار.
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َّ
ُّ
والتعهدات بحماية المتظاهرين مستمرة!
يتوقف..
عدّ اد القتلى لم

العراق :هل تنجح الوعود في وقف االحتجاجات؟
عكس تعامل السلطات في العراق مع التظاهرات خالل األيام
األخيرة افتقار السلطة لشجاعة اتخاذ قرار مناسب ،أو خطوة
فعلية حقيقية ،واكتفاءها بوعود وخطابات ،هدفها كما يرى
بعض المراقبين حفاظ عدد من المسؤولين على مناصبهم.
المحتجون الذين خرجوا في بغداد ،الثالثاء الماضي ،بحراك
شعبي ،ال يتبع حزبا وال يحمل الفتة او صورة ألحد ،نادوا بمطالب
تمس حياتهم واحتياجاتهم ،وبمحاربة الفساد المستشري
ّ
التدخل اإليراني .لكن
 وفق منظمات دولية عدة  -وبوقفتمت مواجهة الحراك بعنف غير مسبوق ،فيما لم يستقل أي
مسؤول عقب مقتل العشرات.
ّ
سنسلط الضوء على آلية تعامل السلطات مع
وفي ما يلي
التظاهرات ومطالب المشاركين فيها:

ما أسباب
االحتجاجات؟

برهم صالح

محمد الحلبوسي

عادل عبدالمهدي

إنه «سيتم النظر في أي تعديل وزاري إذا طلب
رئيس ال��وزراء ذلك» ،مشددا على دعم البرملان
ألي إصالحات حكومية.

خالد جان سيز
م� ��ا ب � ��رح رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ع� � ��ادل ع �ب��دامل �ه��دي
وم�س��ؤول��ون آخ��رون يقولون منذ ب��دء الحراك
إن ال�ت�ظ��اه��ر ال�س�ل�م��ي ح��ق م�ك�ف��ول دس �ت��وري��ًا،
وإن ح�م��اي��ة امل�ح�ت�ج�ين واج ��ب ،وإن ��ه ستجري
محاسبة كل رجل أمن يقتل أو يجرح مشاركًا
في التظاهرات.
ل� �ك ��ن ال� �ق� �ن ��اص ��ة وق � � � ��وات األم � � ��ن اس �ت �خ ��دم ��وا
ال� ��رص� ��اص ال� �ح ��ي ض ��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال� �ع ��زل،
والقنابل املسيلة للدموع املنتهية الصالحية.
ّ
يتوقف ّ
عداد القتل حتى اليوم ،حيث سقط
ولم
أكثر من  100وأصيب اآلالف.

تقديم الفاسدين إلى القضاء

في أحدث وعود عبداملهديّ ،
تعهد ،أمس ،خالل
جلسة ملجلس ال��وزراء ،بتقديم الفاسدين إلى
ال�ق�ض��اء .ول��م يستقل أي م�س��ؤول على خلفية
م�ق�ت��ل ال �ع �ش��رات ،وج ��رت ال�ت�ض�ح�ي��ة بمحافظ
بغداد فالح الجزائري ،وفتح الباب الستقبال
طلبات الترشيح للمنصب الشاغر خ�لال مدة
خمسة أيام.
ورأى محللون أن��ه إذا أراد ع�ب��دامل�ه��دي إقناع
املتظاهرين بأنه يحارب الفاسدين عبر إقالة
ش �خ��ص م �ث��ل م �ح��اف��ظ ب �غ ��داد ف��إن��ه س�ي�ف�ش��ل،
الف �ت�ين إل ��ى أس �م��اء ك�ب�ي��رة ف��ي أج �ه��زة ال��دول��ة
ت �ن��ادي االح�ت�ج��اج��ات ب��إق��ال�ت�ه��ا م�ن��ذ س�ن��وات،
ولكن من دون جدوى.
وق � �ب� ��ل ذل � � � ��ك ،ذك � � ��ر ع � �ب� ��دامل � �ه� ��دي ف � ��ي خ �ط ��اب
للمتظاهرين أن «ال�ف�س��اد أق�ل�ي��ة» ،ون�س��ي أن��ه
أعلن ع��ن  13أل��ف قضية فساد تخص الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وأم ��ر ب��إق��ال��ة أل ��ف م��وظ��ف ف��اس��د،
اتخذ قراره في شأنهم خالل يومني فقط.
وت�س��اءل متابعون« :أي ق��رار ه��ذا ال��ذي يؤخذ
خ�لال يومني بحق أل��ف شخص؟ وكيف جرى
ً
ب�س��رع��ة م�ع��رف��ة أل ��ف ف��اس��د؟ وإن ك��ان��وا ف�ع�لا

آخر الوعود
الحكومية
أصدر مجلس الوزراء العراقي
مجموعة قرارات؛ استجابة
لمطالب المتظاهرين ،شملت
ما يلي:

لم يستقل مسؤول واحد..
والقربان محافظ بغداد

نظرية املدسوسني
وفي تصريحات تلفزيونية ،قال الحلبوسي إن
هناك «م��دس��وس�ين» ف��ي االح�ت�ج��اج��ات ،مؤكدا
أنه تم تشكيل لجنة من البرملان للوقوف على
استهداف املحتجني والقوات األمنية.
وسبقه عبد امل�ه��دي ف��ي اإلش ��ارة إل��ى عناصر
ت �خ��ري �ب �ي��ة ،وأل� �ق ��ى ب��ال�لائ �م��ة ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي قتل
املتظاهرين .وت�س��اء ل��ت م�ص��ادر« :أي عناصر
تلك ال�ت��ي تستطيع قتل  100متظاهر وج��رح
اآلالف خ�ل�ال أي ��ام قليلة م��ن دون أن يلحظها
ال�ج�ي��ش أو امل �خ��اب��رات او ال�ح�ش��د الشعبي او
جهاز مكافحة اإلرهاب؟».

حتى عبوات الغاز المسيل
للدموع منتهية الصالحية
إقالة موظفين صغار..
والحيتان الكبيرة باقية
تكريس أسلوب شراء الوقت
الحتواء غضبة المتظاهرين

سيناريوهات املرحلة املقبلة

عراقي ملوحاً بالعلم الوطني خالل تظاهرة في بغداد | رويترز

م��رت�ش�ين وف��اس��دي��ن وج ��رى اك �ت �ش��اف ع��دده��م
الكبير خالل يومني فقط ،وهم موظفون صغار،
ف�م��ا ح ��ال ال�ح�ي�ت��ان ال�ك�ب�ي��رة؟ وم �ت��ى ستجري
محاسبتها؟».

القتلى والجرحى
ق� ��ال ع �ب��دامل �ه��دي إن ال �ح �ك��وم��ة ق � ��ررت ش�م��ول
ق�ت�ل��ى ال �ت �ظ��اه��رات ب �ق��ان��ون ال �ش �ه��داء ال�ع��راق��ي
ال ��ذي يمنح ذوي �ه��م ام �ت �ي��ازات م��ال�ي��ة ،وتقديم
وزارة ال�ص�ح��ة ال�خ��دم��ات ال�ع�لاج�ي��ة للجرحى
من املتظاهرين والقوات األمنية وتوفير كامل
االحتياجات على نفقة الحكومة.
لكن الشعب يريد محاسبة الذين اعطوا اوامر
اطالق النار على املتظاهرين قبل الحديث عن
تعويضات مادية ،حيث ان القتلى والجرحى
لم يسقطوا بسبب تصعيد التظاهر ،بل بسبب
تصعيد القمع املفرط ضدهم.

ّ
التنصل من املسؤولية
وق�ب��ل ه��ذه ال �ق��رارات ،أل�ق��ى ع�ب��دامل�ه��دي خطابًا
م �خ �ي �ب ��ًا ل� �س� �ق ��ف ال � �ت� ��وق � �ع� ��ات ال � �ت� ��ي رس �م �ه��ا
امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ف ��ي أذه ��ان� �ه ��م ،م ��ا دف �ع �ه��م إل��ى
م�ط��ال�ب�ت��ه ب��االس �ت �ق��ال��ة .وق� ��ال ع �ب��دامل �ه��دي في
خ �ط��اب��ه إن ��ه ج �ع��ل ال �ط��ري��ق س��ال �ك��ًا م��ن ب�ي��وت
امل ��واط� �ن�ي�ن إل� ��ى م �ق ��ار ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ال� �خ� �ض ��راء« :ال � �ي� ��وم ال ت ��وج ��د ح ��واج ��ز ت�م�ن��ع
ال�ش�ع��ب م��ن إي �ص��ال ص��وت��ه» ،ف��ي ت�ن��اق��ض مع
قرارات اتخذت في بداية الحراك ،حيث فرض
حظر تجول في بغداد ،التي يسكنها  9ماليني،
وحجبت مواقع التواصل ،وقطعت اإلنترنت.

االكتفاء بالخطابات
من جهته ،اكتفى الرئيس برهم صالح بالكالم،
ً
ق��ائ�ل�ا« :أدع ��و إل��ى تلبية م�ط��ال��ب املتظاهرين

¶ فتح باب التقديم على األراضي السكنية لذوي الدخل
املحدود والفئات األخرى.
¶ استكمال توزيع  17ألف قطعة سكنية للمستحقني
من ذوي الدخل املحدود في البصرة.
¶ إعداد وتنفيذ برنامج وطني لإلسكان.
¶ ش�م��ول ال�ع��وائ��ل األك �ث��ر ح��اج��ة ف��ي محافظاتهم في
توزيع األراضي السكنية.
¶ زي��ادة ع��دد املقترضني وتمكينهم من بناء الوحدات
السكنية.
¶ منح  150أل��ف شخص م��ن العاطلني منحة شهرية
قدرها  175ألف دينار لكل شخص وملدة ثالثة أشهر.

باإلصالح وتوفير فرص العمل».
وع ��اد م�ث��ل ع�ب��د امل �ه��دي ل�ي��ؤك��د أن «ال�ت�ظ��اه��ر
السلمي ح��ق م�ك�ف��ول ،وال �ق��وات مكلفة حماية
ح�ق��وق امل��واط �ن�ين» ،ف��ي وق��ت اس�ت�م��ر ف�ي��ه قتل
املتظاهرين على مدار األي��ام املاضية ،من دون
توقيف رجل امن واحد.
كذلك ،أف��اد رئيس البرملان محمد الحلبوسي:
«وجهت رئاسة مجلس ال�ن��واب بفتح تحقيق
ف��ي األح� ��داث ال�ت��ي راف �ق��ت ال �ت �ظ��اه��رات ..حرية
التظاهر السلمي كفلها الدستور» ،في إع��ادة
ل�ل�ش�ع��ارات ال�ت��ي ي�ك��رره��ا م�س��ؤول��و ال��رئ��اس��ات
الثالث في العراق.
ولهذا السبب ،ولدى مناقشة الحلبوسي وفدا
يمثل امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،ط��ال�ب��ه ال��وف��د باالستقالة،
وغ��ادر مكتبه في مجلس ال�ن��واب ،من دون أي
اتفاق.
ً
ً
وأم ��س ،رف��ع الحلبوسي السقف ق�ل�ي�لا ،قائال

¶ إن �ش��اء «أك� �ش ��اك» ل�ل�ع��اط�ل�ين ع��ن ال�ع�م��ل ف��ي مناطق
تجارية في بغداد واملحافظات.
¶ منح الناجحني في الدورات التدريبية قروضًا مالئمة
لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.
¶ شمول العاطلني ع��ن العمل م��ن املشتركني ببرنامج
التدريب بقانون الخدمات الصناعية.
¶ ت�ت��ول��ى وزارة ال��دف��اع ف�ت��ح ب��اب ال�ت�ط��وع للشباب من
عمر  25 - 18سنة عبر البوابة اإللكترونية أو مراكز
االستقبال في املحافظات.
¶ تعيد وزارتا الدفاع والداخلية املفسوخة عقودهم في
املحافظات كافة.

الرياض :نعمل على رفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب

الملك سلمان يلتقي البرهان وحمدوك
استقبل خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز،
أمس ،رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان،
ورئ �ي��س ال � ��وزراء ع�ب��د اهلل ح �م��دوك ،ف��ي أول زي� ��ارة خ��ارج�ي��ة
م�ش�ت��رك��ة ل�ه�م��ا م �ن��ذ ت �ك��وي��ن ه �ي��اك��ل ال�س�ل�ط��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة في
السودان في أغسطس املاضي.
وذك��رت وكالة األنباء السعودية (واس) أن امللك سلمان عقد
جلسة محادثات رسمية مع البرهان وحمدوك ،وأبدى تمنياته
لجمهورية السودان الشقيق بدوام االستقرار واالزدهار.
وج� � ��رى اس� �ت� �ع ��راض ال� �ع�ل�اق ��ات ب� ��ي ن ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب�ين
الشقيقني ،وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف
املجاالت .كما أقام خادم الحرمني الشريفني مأدبة غداء تكريمًا
َ
للمسؤولني.
م��ن جهته ،أب��دى ال�ب��ره��ان اع �ت��زاز ب�ل�اده ب�م��واق��ف اململكة مع
السودان ،وحرصها على أمنه واستقراره.
وي� �ق ��وم ال �ب ��ره ��ان وح� �م ��دوك ب �ج��ول��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ت �ش �م��ل أي�ض��ًا
اإلم� ��ارات .وق��ال الناطق الرسمي ب��اس��م الحكومة السودانية
فيصل صالح إن الجولة تأتي تلبية لدعوة خ��ادم الحرمني،
وأخرى وجهتها القيادة اإلماراتية لرئيس الوزراء عقب أدائه
القسم رئيسًا للحكومة االنتقالية.
إل ��ى ذل� ��ك ،أف� ��ادت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ب��أن�ه��ا تعمل
على رف��ع اس��م ال�س��ودان من القائمة األميركية للدول الراعية
لإلرهاب.
ووف ��ق م��ا ن�ش��رت��ه ال� � ��وزارة ع�ل��ى ح�س��اب�ه��ا ف��ي «ت��وي �ت��ر» ،ف��إن
«ال��ري��اض تعمل على إق��ام��ة ع��دد م��ن امل�ش��اري��ع االستثمارية
ال� �ط �م ��وح ��ة ف� ��ي ال � � �س� � ��ودان ،وت� �ج ��وي ��د امل � �ش ��اري ��ع ال� �ق ��ائ �م ��ة».
(واس ،العربية .نت)

يرى املحلل السياسي العراقي وسام الكبيسي
ان املرحلة املقبلة تشمل ثالثة سيناريوهات،
كما يلي:
 - 1اس �ت �خ��دام ال�ح�ك��وم��ة أع �ل��ى درج� ��ات القمع
ف��ي ح��ال رف��ض امل�ت�ظ��اه��رون إي �ق��اف تحركهم،
أو رفض جزء منهم ذلك ،حيث بدأت الحكومة
تتحرك باتجاه التواصل مع بعض األشخاص
املؤثرين داخل التظاهرات ،ملحاولة استمالتهم
بالجلوس إلى طاولة التفاوض.
 - 2ق��درة الشباب على استعادة زم��ام املبادرة
واستباق األم��ر ببيانات تؤكد أن «من يجلس
مع الحكومة ال يمثلهم ،وال يعبر عنهم» .وتابع
الكبيسي« :إذا نجحوا في إع��ادة الزخم خالل
األي��ام القادمة ،فإن الحكومة ستفشل في هذه
املرحلة وستذهب نحو التصعيد».
 - 3وذك��ر الكبيسي أن السيناريو الثالث هو
خ� �ي ��ار أخ� �ي ��ر ون �ه ��ائ ��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة ،م ��ن خ�ل�ال
اللجوء إلى التلويح بورقة تنظيم داعش.

¶ إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلني عن العمل.
¶ تتولى وزارة التربية اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعاقد
مع املحاضرين املتطوعني.
¶ إعفاء الفالحني من مبالغ استئجار األراضي الزراعية
املترتبة بذمتهم سابقًا.
¶ منح ال�ع��وائ��ل امل�ح��روم��ة روات ��ب ال��رع��اي��ة االجتماعية،
بعدد  600ألف عائلة.
¶ اعتبار الضحايا م��ن املتظاهرين واألج�ه��زة األمنية
شهداء.
¶ ت �ت��ول��ى وزارة ال �ص �ح��ة ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات ال�ع�لاج�ي��ة
للجرحى من املتظاهرين والقوات األمنية.

البطالة تبلغ %17
لدى العراق رابع أكبر احتياطي من النفط في
العالم ،ولكن  22.5في املئة من السكان ،الذين
يبلغ ع��دده��م  40مليون شخص ،يعيشون
على أقل من  1.90دوالر في اليوم ،وفقا ملا
قاله البنك الدولي في عام .2014
وي�ع��ان��ي م�ن��زل م��ن ب�ين ك��ل ستة م�ن��ازل في
العراق أحد أشكال انعدام األمن الغذائي.
وب�ل�غ��ت م �ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة ال �ع��ام امل��اض��ي 7.9
في املئة ،لكن املعدالت بلغت ضعف ذلك بني
ال�ش�ب��اب .وت�ب�ل��غ ال�ب�ط��ال��ة ب�ين ال �ق��ادري��ن على
العمل نحو  17في املئة.
كما يكافح العراق للتعافي بعد حرب مجهدة
ضد تنظيم داعش.
وقدرت الحكومة العراقية والبنك الدولي العام
امل��اض��ي أن األم ��ر يتطلب  88م�ل�ي��ار دوالر
لتمويل اإلعمار قصير ومتوسط األجل في
البالد.
وما زال نحو مليون شخص مشردين عن
م�ن��ازل�ه��م داخ ��ل ال �ع��راق ،بينما ي�ح�ت��اج 6.7
م�ل�اي�ي�ن ش �خ��ص إل ��ى أح ��د أش �ك ��ال امل�ع��ون��ة
اإلن �س��ان �ي��ة ،وف ��ق م��ا ت �ق��ول األم� ��م امل �ت �ح��دة.
والظروف املعيشية شديدة السوء في كثير
من املناطق املتأثرة بالحروب.

«ليست مؤامرة»
ت��رف��ض الغالبية العظمى م��ن ال�ع��راق�ي�ين ما
ي ��روج ل��ه ب�ع��ض م��ن ف��ي ال�س�ل�ط��ة ب��االض��اف��ة
ال ��ى وس��ائ��ل االع�ل��ام االي��ران �ي��ة م��ن ان ه��ذه
التظاهرات «مؤامرة» ،ويرون ان هذه العبارة
تطلق لكي يتم تبرير عملية قتل املتظاهرين
واعتقالهم.
ويقول العديد من العراقيني ان دخل بالدهم
م��ن ال�ع��وائ��د النفطية ي��زي��د ع�ل��ى  6م�ل�ي��ارات
دوالر شهريا ،ورغ��م ذل��ك تعاني ال�ب�لاد من
ازم � ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وم� �ع ��دالت ب �ط��ال��ة وف�ق��ر
م��رت�ف�ع��ة ل�ل�غ��اي��ة وت�ش�ه��د م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
ان� �ه� �ي ��ارا ش ��ام�ل�ا ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات،
والخدمات العامة من تعليم وطب ومواصالت
وماء وكهرباء في أسوأ أحوالها.

لبنان :تظاهرات ..وسباق بين اإلنقاذ واالنهيار

«حزب الله» :األميركيون
ال يريدون «سيدر»
بيروت  -أنديرا مطر

الملك سلمان لدى استقباله البرهان وحمدوك أمس | واس

ي �ب��دو أن االح �ت �ج��اج��ات ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�ت��راك��م
ال �ع �ف��وي ل�لإح �ب��اط إزاء ارت� �ف ��اع م �ع��دالت
ال �ب �ط��ال��ة ب�ي�ن ال �ش �ب��اب وس � ��وء ال �خ��دم��ات
والفساد املزمن.
وق��ال��ت س�ي�م��ون��ا ف��ول�ت�ن ،وه ��ي صحافية
مقرها بغداد ،لبي بي سي« :املتظاهرون
ال��ذي��ن ت�ح��دث��ت إل�ي�ه��م ح�ت��ى اآلن ق��ال��وا إن
ه��ذه االح�ت�ج��اج��ات ح��رك��ة شعبية ،تضم
م �خ �ت �ل��ف ال �ف �ئ��ات م ��ن ال ��رج ��ال وال �ن �س��اء
والعاطلني عن العمل واملسنني ،وجميعهم
يعربون عن غضبهم وإحباطهم املتراكم
منذ أعوام».
وأض ��اف ��ت «ي �ب��دو أن ج�م�ي��ع امل�ت�ظ��اه��ري��ن
يجمعهم أمر واحد :يريدون حياة أفضل،
ي � ��ري � ��دون خ � ��دم � ��ات ،ي � ��ري � ��دون وظ� ��ائ� ��ف،
ويريدون أن يرتفع مستوى املعيشة».

ب�ي�ن االح �ت �ج��اج��ات امل �ط �ل �ب �ي��ة ،ع �ل��ى ض��آل��ة ح�ج�م�ه��ا،
والتهديد بإضرابات تطول قطاعات حياتية رئيسية
في لبنان ج��راء استمرار أزم��ة السيولة ب��ال��دوالر ،من
ج �ه��ة ،وزح �م��ة اج�ت�م��اع��ات ح�ك��وم�ي��ة س�ع�ي��ا الح �ت��واء
االزم��ة م��ن جهة أخ��رى ،ثمة سباق حقيقي ي��دور بني
محاولة اإلنقاذ واالنهيار التام ،في وقت تبدو السلطة
السياسية مطمئنة نسبيا الى ان االستقرار هو مطلب
عربي واوروبي ،وكل املعارك االخرى هامشية.
وف ��ي م�ق��اب��ل االن��دف��اع��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ل�إص�ل�اح تلبية
مل�ط��ال��ب ال ��دول امل��ان�ح��ة ف��ي م��ؤت�م��ر «س �ي��در» ،كشفت
مصادر مقربة من «حزب اهلل» بأن الرئيس الفرنسي
اي �م ��ان ��وي ��ل م� ��اك� ��رون أب� �ل ��غ رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة س�ع��د
الحريري أن مؤتمر «سيدر» لم يعد مطلبا اميركيا،
في إشارة الى استحالة تنفيذه.
وإذ كانت ه��ذه املعلومات غير م��ؤك��دة بعد طاملا ان
املعنيني باملؤتمر لم يعلنوا تخليهم عنه ،فإن مصدرا
ينف ،الفتا ال��ى ان أج��واء الزيارة
وزراي��ا لم يؤكد او ِ
الباريسية لم تكن على قدر آمال الحريري ،وقد مهدت
لها مواقف املبعوث الفرنسي بيار دوكان في بيروت،
غير ان امل�ص��در ال ��وزاري نفسه ل��م يستبعد ان يكون
ت�س��ري��ب ه��ذا ال�خ�ب��ر م��ن ق�ب��ل اع�لام�ي�ين ي� ��دورون في
فلكه قد يكون بهدف «اعالن براءته من حرمان لبنان

م��ن خشبة خ�لاص��ه االق�ت�ص��ادي��ة األخ �ي��رة ،وتحميل
االميركيني مسؤولية ما قد ينجم عنه».
وبينما ي��واص��ل ال�ح��ري��ري بحثه ع��ن م�خ��ارج لالزمة
االق�ت�ص��ادي��ة وه��و ي�ع�ت��زم ال�ق�ي��ام ب �ج��والت خليجية
وأوروب � �ي ��ة ،ك ��ان رئ �ي��س ك�ت�ل��ة «ح ��زب اهلل» ال�ن�ي��اب�ي��ة
النائب محمد رع��د يعلن أن االستقرار ال��ذي يعيشه
ُّ
لبنان «ه��و ره��ن بحكمة ح��زب اهلل ال��ذي ال يمن على
أح��د ب�ه��ا ،رغ��م ك��ل ال�ت��آم��ر األم�ي��رك��ي وال�ت��واط��ؤ ال��ذي
يحصل من البعض معه» ،ملمحا إلى ان ازمة الدوالر
مفتعلة ،في موقف منسجم مع حليفه التيار الوطني
الحر.
وعلى غ��رار االح��د الفائت ،اعتصم عشرات املواطنني
ف��ي س��اح��ة ال�ش�ه��داء ب�ب�ي��روت؛ احتجاجا على ت��ردي
ال�ح��ال االق�ت�ص��ادي��ة ،وان�ت�ق��ل امل�ت�ظ��اه��رون م��ن ساحة
الشهداء الى ساحة رياض الصلح ،حيث هددت سيدة
ب��اح��راق نفسها بسبب رف��ض م��درس��ة ف��ي الجنوب
إدخال اوالدها بسبب عدم قدرتها على دفع القسط.
النائبة بوال يعقوبيان ،التي شاركت في التظاهرة،
اضطرت إلى املغادرة بعد أن ّ
توجه املعتصمون لها
بـ«اللوم» ،وطالبوها باالستقالة من مجلس النواب.
وف� ��ي وق� ��ت ي �ت��رق��ب ل �ب �ن��ان ال� �ي ��وم اض� � ��راب اص �ح��اب
محطات الوقود ،دعا ممثلو املحافظات واألقضية في
ّ
العسكريني املتقاعدين إل��ى اعتصام األربعاء،
ح��راك
رفضًا لسياسة الحكومة.
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سبقلا تطرح سيناريوهات مصر لما بعد فشل مفاوضات سد النهضة

تدويل القضية أو ً
ال..
والحل العسكري خيار أخير
القاهرة – محمد الشاعر
بعد ان�ت�ه��اء ال�ج��ول��ة األخ�ي��رة م��ن امل�ف��اوض��ات
ال �ث�ل�اث �ي��ة ب�ي�ن م �ص��ر واث �ي ��وب �ي ��ا وال � �س� ��ودان
ح��ول أزم��ة س��د النهضة ،وخروجها م��ن دون
اتفاق ،وإعالن الجانب املصري أن املفاوضات
ق ��د وص �ل��ت إل ��ى ط��ري��ق م �س ��دود ب �ع��د تعنت
الجانب االث�ي��وب��ي ،وإع�ل�ان الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي أن الدولة املصرية بكل
مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق املائية
املصرية في مياه النيل ،ومستمرة في اتخاذ
ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي،
وف��ي م�ح��ددات ال�ق��ان��ون ال��دول��ي لحماية هذه
الحقوق ،وتأكيداته أن النيل الخالد سيظل
يجري بقوة ،رابطًا الجنوب بالشمال برباط
ال �ت ��اري ��خ وال �ج �غ ��راف �ي ��ا ..ي �ب ��رز ت� �س ��اؤل م�ه��م
ح��ول الخيارات املصرية للتعامل مع األزم��ة،
وك�ي��ف س�ت��دي��ر م�ص��ر ه��ذا امل�ل��ف ب�ع��د انهيار
املفاوضات مع الجانب االثيوبي؟
وه ��ل ال �خ �ي��ار ال�ع�س�ك��ري ق��د ي �ك��ون م�ط��روح��ًا
ف��ي م�ث��ل ه��ذه األزم ��ة ،أم ان ال�ح�ل��ول املصرية
ستتجه إلى خيارات أخ��رى؟ وهو ما طرحته
سبقلا على مجموعة من الخبراء العسكريني
واإلستراتيجيني ملعرفة اتجاهات البوصلة
ف��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع ه ��ذه األزم � ��ة ،خ �ص��وص��ًا أن
مسألة مياه النيل تعد مسألة حياة أو موت
بالنسبة إلى مصر.

األزمة سياسية
الخبير ال�ع�س�ك��ري ال �ل��واء م�ح�م��ود خ�ل��ف ق��ال
ل� �ـ سبقلا« :ال أع �ت �ق��د أن ال �خ �ي��ار ال�ع�س�ك��ري
س� �ي� �ك ��ون م � �ط� ��روح� ��ًا ،ألن اس � �ت � �خ� ��دام ال� �ق ��وة
املسلحة م��ع دول��ة أفريقية ليس م��ن العقيدة
ال�ق�ت��ال�ي��ة امل �ص��ري��ة ،ك�م��ا أن األزم ��ة سياسية،
وقد نصل إلى حلول سياسية ،خصوصًا أن
املفاوضات قد تكون فيها مكاسب سياسية
ثنائية ،ومصر يهمها التواصل مع الجانب
االث�ي��وب��ي ،وال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي معه ،ل��ذا ال
أعتقد ط��رح الخيار العسكري ،خصوصًا أن
اثيوبيا وخ�لال مراحل بناء السد وقعت في

■ اللواء سلمان :مؤامرة ..والحل العسكري وارد
■ اللواء مسلم :مصر ستلجأ إلى تدويل القضية
■ اللواء خلف :المعركة قانونية وسنكسبها
م�خ��ال�ف��ات ق��ان��ون�ي��ة ط�ب�ق��ًا ل�ل�ق��ان��ون ال��دول��ي،
ح �ي��ث اس �ت �غ �ل��ت ح ��ال ��ة االض � �ط� ��راب� ��ات ال �ت��ي
شهدتها مصر ع��ام  2011لبدء م�ش��روع بناء
ال �س��د ،وال �ق��ان��ون ال��دول��ي ي��ؤك��د ح��رف�ي��ًا على
ضرورة التنسيق بني دول املنبع ودول املصب
عند القيام ب��أي إن�ش��اءات على النهر ،ل��ذا قد
ي �ت��م ت ��دوي ��ل ال �ق �ض �ي��ة وت �ت �ح��ول إل ��ى م�ع�ت��رك
قانوني ،وفي هذه الحالة سوف تكسب مصر
القضية ،وس��وف يظهر من يدعمون الجانب
االثيوبي».

الحل العسكري وارد
ّأما الخبير اإلستراتيجي في أكاديمية ناصر
العسكرية العليا ،اللواء محمد سلمان ،فقال
إن الحقيقة ظ��اه��رة ف��ي تصريحات الرئيس
السيسي بأن جميع مؤسسات الدولة ستعمل
على هذا امللف ،ألن مصر ال يمكنها البقاء من
دون م�ي��اه ال�ن�ي��ل ،ك�م��ا أن م�ص��ر ح��ال�ي��ًا وقبل
تخزين الجانب االثيوبي ملياه س��د النهضة
تعاني م��ن الفقر امل��ائ��ي ،فما بالنا ح��ال منع
حصة مصر من مياه النهر؟!
وق��ال سلمان إن سد النهضة في األس��اس تم
إن �ش��اؤه ل�ي�ك��ون م�ح�ب�س��ًا ل�ل�م�ي��اه ض��د م�ص��ر،
وذل��ك بناء على م��ؤش��رات واض�ح��ة ،أول�ه��ا أن
اث�ي��وب�ي��ا ق��ام��ت ب�ب�ن��اء ال �س��د ع�ل��ى م�س��اف��ة 20
كيلومترًا من حدودها الجنوبية في منطقة
جبلية ،ومقفرة ال تصلح للزراعة ،وإذا كانت
ع �ل��ة ب �ن��اء ال �س��د ه��ي ت��ول �ي��د ال �ك �ه��رب��اء ف�ك��ان
ي �م �ك �ن �ه��ا إن� �ش ��اء ث�ل�اث ��ة س � ��دود ف ��ي امل �ن��اط��ق
الشمالية ،والوسطى.
ورأى سلمان أن إنشاء سد النهضة هو مؤامرة
تحاك ضد مصر ،وسوف تفشل هذه املؤامرة
ً
ب�م��ا ال ي ��دع م �ج��اال ل�ل�ش��ك ،وال�س�ي�ن��اري��وه��ات

إسرائيل تعرض مبادرة
«عدم اعتداء» مع دول خليجية
كشف وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل
ك��ات��س ،أم��س ،أن��ه ي�ق��ود وب��دع��م م��ن رئيس
ال � � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ب�ن�ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و
مبادرة لتوقيع اتفاقيات «عدم اعتداء» مع
دول الخليج العربي.
وك �ت��ب ك��ات��س ع�ل��ى ح�س��اب��ه ال��رس�م��ي على
«ت� ��وي � �ت� ��ر» :إن «ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ت��اري �خ �ي��ة
وس � �ت � �ض ��ع ن � �ه ��اي ��ة ل � �ل � �ص� ��راع (ال � �ع� ��رب� ��ي-
اإلسرائيلي) وستتيح التعاون املدني حتى
يجري توقيع اتفاقيات».
وقال كاتس« :خالل زيارتي لألمم املتحدة،
ع��رض��ت ال�خ�ط��ة ع�ل��ى وزراء خ��ارج�ي��ة ع��رب
(لم يحددهم) وللمبعوث األميركي (للشرق
األوس ��ط ج�ي�س��ون) غ��ري�ن�ب�لات ،وس��أواص��ل
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة إس ��رائ �ي ��ل ف��ي
املنطقة والعالم» .وكانت القناة  12العبرية
بثت ،مساء السبت ،خبرًا قالت إنه حصري
حول الخطة التي تحدث عنها كاتس.
وذك ��رت ال�ق�ن��اة أن أس ��اس ف�ك��رة ك��ات��س هو
«اس �ت �غ�ل�ال امل �ص �ل �ح��ة امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن دول
الخليج وإسرائيل املتمثلة في العداء إليران،
لتطبيع العالقات مع هذه الدول في قضايا
مكافحة اإلره ��اب ،والقضايا االقتصادية،

ألن��ه ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،ال يمكن التوصل
الت�ف��اق�ي��ات س�لام بسبب اس�ت�م��رار ال�ص��راع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي».
وزعمت القناة أن��ه «ج��رى االتفاق بني دول
ال �خ �ل �ي��ج وإس ��رائ �ي ��ل ع �ل��ى ت�ش�ك�ي��ل ط��واق��م
خاصة لبحث تطوير الفكرة».
وب �ح �س��ب ال �ق �ن��اة ،ف ��إن خ �ط��ة ال �ت �ق��ارب بني
إس��رائ�ي��ل ودول الخليج تشمل ب�ن��ودًا هي:
«ت�ط��وي��رع�لاق��ات ودي��ة وت�ع��اون بحسب ما
ينص عليه ميثاق األم��م املتحدة ومبادئ
القانون ال��دول��ي ،وات�خ��اذ التدابير الالزمة
وال�ف�ع��ال��ة ل�ض�م��ان ع��دم وق ��وع تخطيط أو
تمويل لنشاطات تهديد أو قتال أو تخريب
أو عنف أو تحريض من أراضي طرف ضد
ال�ط��رف اآلخ ��ر» .كما تشمل «االم�ت�ن��اع عن
االنضمام ،أو الترويج أو مساعدة تحالف،
أو ت�ن�ظ�ي��م او ات� �ح ��اد ذي ط��اب��ع ع�س�ك��ري
أو أم �ن��ي ،م��ع ط ��رف ث��ال��ث ،وأن أي خ�لاف
ف��ي ال ��رأي ينتج ع��ن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة تجري
تسويته عن طريق املشاورات».
وباستثناء مصر واألردن ،ال تقيم ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ع�ل�اق��ات دب �ل��وم��اس �ي��ة ع�ل�ن�ي��ة مع
إسرائيل( .األناضول)

إيران تدعو أنقرة للتنسيق مع دمشق

فصائل في «الجيش الحر»
تستعد لمعركة شرق الفرات
دف��ع ال�ج�ي��ش ال�ت��رك��ي ب�ت�ع��زي��زات إضافية
إل � ��ى وح � ��دات � ��ه امل� �ن� �ت� �ش ��رة ع� �ل ��ى ال �ش��ري��ط
ال� � �ح � ��دودي م� ��ع س� ��وري� ��ا ض �م ��ت دب ��اب ��ات
ون � ��اق �ل��ات ج� �ن ��د م � ��درع � ��ة .ف� ��ي وق� � ��ت ق ��ال
ال ��رئ �ي ��س ال �ت ��رك ��ي رج� ��ب ط �ي��ب اردوغ� � ��ان
ف��ي ك�ل�م��ة ف��ي خ�ت��ام االج�ت�م��اع ال�ت�ش��اوري
ل� �ح ��زب ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ان ال��رئ �ي��س
االميركي دونالد ترامب أصدر تعليماته
ب �س �ح��ب ق� � ��وات ب� �ل��اده م ��ن ش � ��رق ال� �ف ��رات
السورية ،لكن من هم بجانبه لم يعملوا
ب�ه��ذه ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ح�ت��ى اآلن .ف��ي امل�ق��اب��ل،
اس �ت �ك �م �ل��ت ف �ص��ائ��ل م �ع��ارض��ة م�ن�ض��وي��ة
ت�ح��ت م��ا ي�س�م��ى ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر،
استعداداتها للمشاركة في عملية تركية
م �ح �ت �م �ل��ة ،ش � ��رق ن �ه��ر ال � �ف� ��رات ب �س��وري��ا.
ورص� � � � ��دت ع � ��دس � ��ات األن � � ��اض � � ��ول ،دورة
تدريبية لفرقة ال�ح�م��زة وكتيبة سليمان
شاه ،في منطقة عفرين ،شارك فيها قرابة
أل �ف��ي ع �ن �ص��ر م ��ن ال �ف �ص��ائ��ل .وق � ��ال ق��ائ��د
ف��رق��ة ال �ح �م��زة ،إن ال ��دورة ت��أت��ي ف��ي إط��ار
التحضيرات لعملية شرق الفرات.
وتأسست فرقة الحمزة ،عام  ،2015وقدمت

الدعم للقوات التركية ،خالل عمليتي «درع
ال �ف ��رات» ،و«غ �ص��ن ال��زي �ت��ون» وت�ض��م نحو
 6500مقاتل من العرب والتركمان.
بدوره ،قال وزير الخارجية اإليراني محمد
ج ��واد ظ��ري��ف ،إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة تعمل
على استغالل األك��راد لتحقيق مصالحها.
وف�ي�م��ا ي�خ��ص العملية ال�ع�س�ك��ري��ة لتركيا
ش��رق ن�ه��ر ال �ف��رات ف��ي س��وري��ا ،أك��د ظريف
على ض��رورة توفير تركيا ألمنها ،مشيرا
في الوقت ذاته إلى عدم تأييد بالده الحلول
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة .وأردف« :ن�س�ع��ى
ل�ح��ل ه��ذه املشكلة ع�ب��ر ال�ت�ع��اون م��ع إقليم
ك��ردس �ت��ان ف��ي ش �م��ال ال� �ع ��راق ،وال�ح�ك��وم��ة
السورية والجماعات الكردية في سوريا،
وم��ن خ�لال التنسيق العسكري ب�ين أنقرة
ودمشق».
من جانبها طالبت اإلدارة الذاتية الكردية
«املجتمع الدولي بكل مؤسساته بالضغط
على تركيا ملنعها من القيام ب��أي ع��دوان».
ك�م��ا ح�ث��ت «االت �ح��اد األوروب� ��ي والتحالف
ال��دول��ي ب��ات�خ��اذ م��واق��ف تحد م��ن التهديد
التركي».

امل �ط��روح��ة م �ت �ع��ددة وال �خ �ي��ار ال �ع �س �ك��ري قد
ي �ك ��ون م �ت��اح��ًا وم� �ط ��روح ��ًا ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع
األزمة ،ولكنه يبقى الخيار األخير.

تدويل القضية
ال �خ �ب �ي��ر ال �ع �س �ك��ري واإلس �ت��رات �ي �ج��ي ال �ل��واء
طلعت مسلم قال لـ سبقلا إن الخيار العسكري
م�ط��روح ف��ي أي قضية ،وال يمكن استبعاده
ف ��ي أزم� ��ة س ��د ال �ن �ه �ض��ة ،ول �ك �ن��ه ي�ب�ق��ى ال�ح��ل
األخير ،مبديًا اعتقاده أن القيادة السياسية
في مصر لديها تصور ما ح��ول التعامل مع
األزمة ،ولكنها لم تعلن عنه ،وأنه بعد وصول
امل �ف ��اوض ��ات إل ��ى ط��ري��ق م �س ��دود ف ��إن ه�ن��اك
ات �ج��اه��ًا ل �ت��دوي��ل ال �ق �ض �ي��ة ،أو إش � ��راك ط��رف
دولي رابع مع اثيوبيا ومصر والسودان في
املفاوضات ..وهذا الحل له مميزاته وعيوبه،
ً
ألن��ه يفتح مجاال ألط��راف لها مصالح أخرى
وس��وف تبحث ه��ذه األط ��راف ع��ن مصالحها
خ�ل�ال م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي إي �ج��اد ح �ل��ول ل�لأزم��ة،
فتدويل القضية قد يكون مفيدًا وقد ال يكون
م�ف�ي�دًا ،ك�م��ا أن ال �خ �ي��ارات األخ ��رى ح��ال فشل
محاوالت إدخ��ال دول��ة أخ��رى في املفاوضات
س� �ت� �ك ��ون ق �ط �ع��ًا م� �ح ��اول ��ة إدخ � � � ��ال االت � �ح ��اد
األفريقي كي يكون أداة ضاغطة على اثيوبيا،
سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا ،وما
زلنا في بداية مرحلة جديدة لتدويل القضية.
وف � ��ي امل� �ح� �ص� �ل ��ة ،وم� �ي ��ل ال � �خ � �ب ��راء امل��دن �ي�ي�ن
وال �ع �س �ك��ري�ي�ن إل� ��ى امل �ض ��ي ق ��دم ��ًا ف ��ي م �س��ار
تدويل القضية ،إال أنه بات واضحًا أن اللجوء
إلى الحل العسكري أيضًا وارد ،حتى وإن كان
هو الخيار األخ�ي��ر ،خصوصًا أن نبرة ال��رأي
العام املصري تضغط بشدة نحو إنهاء هذه
األزمة عسكريًا.

السيسي بذكرى حرب أكتوبر:

نتعرض ألمواج عاتية من الخارج
أك��د ال��رئ�ي��س عبد ال�ف�ت��اح السيسي ،أن مصر ستظل وط�ن��ًا منصورًا
مرفوع الراية وشاهدًا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مهما تعددت
أشكال الحرب وأساليبها ،مشيرًا إلى أن مصر تتعرض ألمواج عاتية
يأتي أغلبها من ال�خ��ارج ،ولكنها تتحطم دوم��ًا أم��ام صالبة وتماسك
الشعب الذي يربطه بأرضه رباط وثيق ،ويربطه بجيشه ميثاق وعهد.
وبمناسبة الذكرى  46لنصر أكتوبر قال السيسي« :إن يوم  6أكتوبر
 1973ال يمثل فقط ن�ص��را عسكريا ب��اه��را حققته ال�ق��وات املسلحة،
بل هو تعبير فريد عن إرادة أم��ة وتماسك شعب استمد من تاريخه
العريق صالبة وقوة ال تقهر» ،مضيفا :خالل العقود األخيرة تغيرت

ً
أشكال الحرب وأساليبها وصوال إلى استهداف الروح املعنوية للشعوب
ولتصل إل��ى امل��واط��ن داخ��ل بيته من خ�لال وسائل االت�ص��ال الحديثة،
ح��رب تستهدف إث��ارة الشك وب��ث ال�خ��وف ،وتدمير الثقة ب�ين املواطن
ومؤسساته بتصوير الدولة كأنها هي العدو وتصبح الجهات الخارجية
التي تشن الحرب كأنها هي الحصن واملل��اذ ،وف��ي تلك الحرب يكون
النصر فيها معقودا على وع��ي كل مواطن وعلى مفاهيمه وأف�ك��اره،
ول��ذل��ك فإنني على ثقة م��ن النصر ليقيني ال�ت��ام ب��أن الشعب املصري
ي��درك ال�ص��دق م��ن االف �ت��راء .وق��دم السيسي التحية إل��ى روح الرئيس
الراحل أنور السادات الذي كان على قدر ثقة مصر وشعبها.

نتانياهو يوظف الليكود إلعادة تسميته حصراً لرئاسة الحكومة

«التهديد اإليراني»
يجمع «الكابينت» اإلسرائيلي
القدس  -احمد عبد الفتاح
اج �ت �م��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء االس��رائ �ي �ل��ي امل�ص�غ��ر
للشؤون السياسية واألمنية «الكابينت» ،عصر
ام ��س ل�ل�م��رة األول� ��ى م�ن��ذ ان�ت�خ��اب��ات الكنيست
األخيرة.
وي��أت��ي االج�ت�م��اع بعد ح��دي��ث رئ�ي��س الحكومة
بنيامني نتانياهو الخميس املاضي ،عن «تهديد
أمني متعاظم يواجه إسرائيل» ،ما دفع محللني
إس��رائ �ي �ل �ي�ين ل��رب��ط ه ��ذا ال �ت �ه��دي��د ب��ال �ت �ط��ورات
العسكرية اإليرانية في أكثر من جبهة.
وأك� ��د م�ح�ل��ل ال� �ش ��ؤون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف ��ي م��وق��ع
«امل��ون�ي�ت��ور» ب��ن كسبيت ،أن «إس��رائ�ي��ل تتجهز
إلم�ك��ان�ي��ة ان�ه�ي��ار امل�ع��رك��ة ب�ين ال�ح��رب�ين ،وال�ت��ي
ت�ش�ن�ه��ا ض��د ال �ت �م��وض��ع اإلي ��ران ��ي ف��ي س��وري��ا،
ومؤخرا العراق ،وأن تتحول إلى حرب مكشوفة
حقيقية ع�ل��ى ط��ول ك��ل ال�ج�ب�ه��ات ،ال�ت��ي تغطي
جزءا كبيرا من الشرق األوسط».
وت��اب��ع ب��ن ك�س�ب�ي��ت« :رب �م��ا ه ��ذا س �ب��ب تلميح
نتانياهو والرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني،
للحاجة إل��ى إضافة مليارات الشواكل مليزانية

األم��ن على وج��ه السرعة» ،مشيرا إل��ى أن هناك
احتماال أن تكون التهديدات هذه املرة حقيقية.
وأش ��ار ب��ن كسبيت إل��ى أن ه�ن��اك خشية كبيرة
في القيادة األمنية اإلسرائيلية ،بكل ما يتعلق
بانهيار سريع على الجبهة اإليرانية ،الفتا إلى
امل �ح��اول��ة األخ �ي��رة الغ�ت�ي��ال ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال�ق��دس
بالحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني.
وأوضح أنه «إذا خططت إسرائيل الغتياله ،فإن
الخشية مفهومة ،ألن حادثا كهذا من املفترض
أن يقود الطرفني إلى معركة مكشوفة».
وذكر املحلل اإلسرائيلي أنه «وفق كل املؤشرات
فإن إيران قررت الرد بقوة على الضربات الجوية
ال �ك �ث �ي��رة ال �ت��ي ن �س �ب��ت إلس ��رائ �ي ��ل ض ��د أه� ��داف
إي��ران�ي��ة أو مليليشيات م��وال�ي��ة ل�ه��ا ف��ي س��وري��ا
وال � �ع ��راق» ،م�ن��وه��ا إل ��ى أن ال �ت �ق��دي��رات األم�ن�ي��ة
اإلسرائيلية تؤكد أن الرد لن يكون ضعيفا هذه
امل� ��رة ،ع�ب��ر إط�ل�اق ن ��ار م�ت�ب��اع��د ل�ق��ذائ��ف تسقط
عادة في الجانب السوري من هضبة الجوالن».
ولفت بن كسبيت إلى أن اإليرانيني أثبتوا مؤخرا
أنهم يعرفون كيف يوجعون ،وهم قادرون على
اختراق الدفاعات الجوية والتسبب بضرر كبير،

في إشارة إلى استهداف منشأتي نفط تابعتني
لشركة أرامكو بالسعودية الشهر املاضي.

املعركة االخيرة
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،م ��ا زال ن �ت��ان �ي��اه��و ي�خ��وض
معركة بقائه االخيرة بشتى السبل ،ويحشد كل
ما في جعبته من اوراق قد تسعفه بالنجاة من
قضاء حكم ع��دة سنوات خلف قضبان السجن
الذي ينتظره في حال وجه له االدعاء العام الذي
استأنف ام��س جلسات االس�ت�م��اع الئ�ح��ة اتهام
بارتكاب مخالفات بالرشوة واالحتيال ،وخيانة
االمانة.
وام ��س اس �ت��ل ن�ت��ان�ي��اه��و ورق ��ة ج��دي��دة ،الع ��ادة
ترشيحه حصرًا من قبل حزب الليكود لرئاسة
الحكومة ،ب��االض��اف��ة ال��ى ورق��ة التهويل بخطر
ش��ن اي � ��ران ه �ج��وم ع �ل��ى اس��رائ �ي��ل ،ل��دف��ع ح��زب
«ازرق/اب� � � �ي � � ��ض» ل �ل �ق �ب��ول ب �ح �ك��وم��ة وح � ��دة او
حكومة طوارئ برئاسته.
ونقلت تقارير صحافية اسرائيلية عن مصدر
ق �ي��ادي ف��ي ح��زب ال�ل�ي�ك��ود ،ق��ول��ه ،ان نتانياهو
امل� �ك� �ل ��ف ت �ش �ك �ي��ل ح� �ك ��وم ��ة ج � ��دي � ��دة ،ل� ��ن ي�ع�ي��د

التكليف إل��ى ال��رئ�ي��س ري�ف�ل�ين ق�ب��ل ع�ق��د جلسة
ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة ل�ل�ح��زب .م�ض�ي�ف��ًا« :ان اللجنة
املركزية ستجتمع الخميس املقبل للتأكيد على
ً
رئيسا للحزب ومرشحه
أن نتانياهو سيبقى
الوحيد لتشكيل أي حكومة».
واستؤنفت ام��س ،املرحلة الثانية م��ن جلسات
االس �ت �م ��اع ف ��ي م �ل �ف��ات ال �ف �س��اد امل �ن �س��وب��ة إل��ى
نتانياهو وق��د ت�م�ح��ورت جلسة االس�ت�م��اع في
ي��وم�ه��ا ال�ث��ال��ث ح��ول م��ا يسمى «امل �ل��ف ،»4000
املتعلق ب��االش�ت�ب��اه بمنح نتانياهو ام�ت�ي��ازات
ل �ش��رك��ة «ب � �ي� ��زك» ل�ل�ات� �ص ��االت وم��ال �ك �ه��ا رج��ل
األع � �م � ��ال ش� � � ��اؤول أل ��وف �ي �ت ��ش م �ق ��اب ��ل ت�غ�ط�ي��ة
اخبارية ايجابية له ولعائلته في موقع «والال»
اململوك للشركة.
ك�م��ا سيتم ال �ي��وم االث �ن�ين االس �ت �ج��واب بالقسم
ال�ث��ان��ي م��ن ات �ه��ام��ات امل �ع��روف ب �ـ«امل �ل��ف »1000
املشتبه ف�ي��ه نتانياهو وزوج �ت��ه س ��ارة ونجله
ي ��ائ �ي ��ر ب ��ال �ح �ص ��ول ع �ل ��ى م �ن ��اف ��ع وه � ��داي � ��ا م��ن
أث ��ري ��اء و«امل� �ل ��ف  ،»2000امل �ت �ع �ل��ق ب �م �ح��ادث��ات
ب �ي�ن ن �ت��ان �ي��اه��و ون ��اش ��ر ص �ح �ي �ف��ة «ي ��دي �ع ��وت
أحرونوت» ،أرنون موزيس.

إقبال من كبار السن ..والشباب يعاقب األحزاب للمرة الثانية

ً
ً
جديدا
برلمانا
التونسيون ينتخبون «بال حماسة»
وس� ��ط ت ��رق ��ب الن� �ق�ل�اب س �ي��اس��ي ج ��دي ��د ف��ي
ت ��ون ��س ع �ل��ى غ� � ��رار م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ال �ج��ول��ة
األول � ��ى م ��ن االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ،ت��وج��ه
الناخبون التونسيون ،أم��س ،إل��ى صناديق
االق� �ت ��راع الن �ت �خ��اب م�م�ث�ل�ي�ه��م ف ��ي ال �ب��رمل��ان،
لكن الحماس لم يكن م��وج��ودًا ،وطغى كبار
السن على نسبة املصوتني ،ف��ي ظ��ل إحجام
الشباب عن املشاركة كعقاب لألحزاب التي لم
ِّ
تلب طموحاتهم خ�لال الفترة السابقة التي
تلت ث��ورة الياسمني التي أطاحت حكم زين
العابدين بن علي.
وف� ��ي م �ش �ه��د م �خ��ال��ف الن �ت �خ��اب��ات امل�ج�ل��س
ال �ت��أس �ي �س��ي ع� ��ام  ،2011خ� ��رج ال �ع��دي��د م��ن
ال�ن��اخ�ب�ين م��ن م��راك��ز االق �ت ��راع وش��رع��وا في
إزالة الحبر االنتخابي عن أصابعهم ،من دون
أن يتفاخروا به كما فعلوا قبل  8سنوات.
وي � �ق � ��ول ع� �ب ��د ال �ج �ل �ي ��ل ال� �ف ��ري� �ح ��ي ،ال ��رج ��ل
السبعيني ال��ذي اقترح بال حماس في مركز
بوسط العاصمة «جئت لالقتراع ال أكثر وال
أقل» ،منتقدًا نخبة سياسية «أغرقت» البالد.

تونسيون متقدمون في السن أمام أحد مراكز االقتراع في العاصمة تونس أمس | ا ف ب

وق��ال «هناك ق��رف .بعد سنوات من االنتظار
م� ��ن أج � ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر ي �ع �ت��ري ال � �ي� ��أس ج�م�ي��ع
ال �ت��ون �س �ي�ين ب�م�خ�ت�ل��ف األع � �م� ��ار» .وي�ض�ي��ف

«وص�ل�ن��ا إل��ى درج ��ة أن�ن��ا ال نستطيع ش��راء
س�م��ك ال �س��ردي��ن» ال ��ذي ك ��ان ث�م�ن��ه ي�ب�ل��غ في
 2011ح��وال��ي  1.5دينار وت�ض��اع��ف سعره

ثالث مرات.
ّأم � ��ا م �ح �م��د ال� ��دع� ��داع ( 60ع ��ام ��ًا) ف �ق��د أدل ��ى
بصوته ألنه «من واجبي أن انتخب ،لكن من
دون أم��ل في أن يكون هناك تغير إيجابي».
وأض � � ��اف «ال أث � ��ق ف ��ي أي ش �خ��ص وال ف��ي
األحزاب».
وتتنافس أكثر م��ن  15أل��ف قائمة على 217
مقعدًا في البرملان الذي فاز فيه كل من حزب
«ن� ��داء ت��ون��س» و«ال �ن �ه �ض��ة» ف��ي ان�ت�خ��اب��ات
.2014
وت� �ن� �ظ ��م ت ��ون ��س إث � ��ر ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال � � ��دورة
الرئاسية الثانية األحد املقبل .وقد ترشح لها
أستاذ القانون ال��ذي يتبني أفكارًا محافظة
ّ
سعيد ،ورج��ل األع�م��ال امل��وق��وف بتهم
قيس
غسل أم ��وال وت�ه��رب ضريبي نبيل ال�ق��روي.
وتقول فاطمة ( 55عامًا) ساخرة «ال يمكن أن
نتصور سيناريو جديدًا أكثر تعقيدًا لتونس
( )...ننتظر بفارغ الصبر الحلقة األخيرة من
هذا املسلسل ..ستكون هناك وج��وه جديدة،
وبعد» ( .ا ف ب)

25

سيمينز وفون يدعمان سلة «األبيض»
أتمت إدارة الكويت صفقتني من العيار الثقيل لتدعيم صفوف فريق السلة ،في إطار التجهيز
واالستعداد لخوض غمار منافسات البطولة العربية لكرة السلة لألندية األبطال .وأبرمت اإلدارة
تعاقدها مع األميركي سيدريك سيمينز الذي يجيد في مركز السنتر والجناح ويمتاز بطول
القامة حيث يبلغ  206سنتيمترات ،وسبق له أن شارك بالدوري األميركي ،اإليطالي والياباني.
وج��اءت الصفقة الثانية باستقطاب مواطنه كوامي ف��ون ال��ذي يجيد في مركز صناعة اللعب
ويبلغ طوله  191سنتيمترا.
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لمواجهته المرتقبة أمام األردن

«األزرق» يرفع وتيرة استعداده
الديحاني يدعم
المنتخب
حرص سفير الكويت لدى اململكة
االردن � �ي� ��ة ،ع��زي��ز ال��دي �ح��ان��ي ،على
حضور الحصة التدريبية لالزرق
ي� ��وم أول م ��ن ام� � ��س ،وذل� � ��ك ل��دع��م
الع�ب��ي املنتخب وجهازيهم الفني
واالداري قبل املواجهة املرتقبة.
واجتمع الديحاني مع الالعبني قبل
ب ��دء امل� ��ران امل �س��ائ��ي ،ح�ي��ث حثهم
ع �ل��ى ب ��ذل ك��ل ال �ج �ه��ود وال �ط��اق��ات
الستعادة آمال االزرق في املنافسة
ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ال �ت��أه��ل ل �ل��دور ال�ث��ان��ي
بالتصفيات اآلسيوية.

السفير عزيز الديحاني مع العبي «األزرق» والجهاز الفني خالل زيارته لمعسكر المنتخب

عمر بركات
ي� �ب ��دأ ال� �ي ��وم امل � � ��درب ال ��وط �ن ��ي ث ��ام ��ر ع �ن��اد،
م��درب األزرق ،تكثيف ال�ج��رع��ات التدريبية
لالعبي منتخبنا الوطني االول لكرة القدم،
ّ
ض �م��ن امل �ع �س �ك��ر ال �ت��دري �ب��ي امل �ص��غ��ر امل �ق��ام
حاليًا بالعاصمة االردنية ّ
عمان ،استعدادًا
مل�ل�اق ��اة اص �ح ��اب االرض ال �خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل،
ضمن الجولة الثالثة باملجموعة الثانية في
التصفيات اآلس�ي��وي��ة امل��وح��دة امل��ؤه�ل��ة ال��ى
نهائيات كأس العالم  2022في قطر ،وكأس
آسيا  2023في الصني.
وي �س �ع��ى ع� �ن ��اد ،رف �ق��ة ج� �ه ��ازه امل� �ع ��اون ال��ى
ال�ت��درج باألحمال البدنية لالعبي املنتخب
ف��ي ت��دري �ب��ات ال �ي��وم وغ� � �دًا ،ع �ل��ى ان ي�ج��ري
التركيز ف��ي امل��ران الرئيس للمباراة ـ املقرر
بعد غد (االربعاء) على ملعب ّ
عمان الدولي
ب��ال �ع��اص �م��ة االردن � �ي � ��ة ،وال� � ��ذي س�ي�ح�ت�ض��ن
امل ��واج� �ه ��ة امل �ه �م��ة ـ ع �ل��ى ال� �ن ��واح ��ي ال�ف�ن�ي��ة
وال� �خ� �ط� �ط� �ي ��ة ال � �ت� ��ي س� �ي� �ج ��ري اع� �ت� �م ��اده ��ا
للمواجهة ،وذل��ك بناء على املعطيات التي
يمتلكها الجهاز الفني لالزرق عن مستويات

العبي املنافس ،والتشكيلة املتوقعة للمدرب
ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ف�ي�ت��ال ب��ورك�ل�م��ان��ز ق�ي��اس��ًا على
اللقاء ال��ودي ،الذي خاضه االردن يوم امس
امام سنغافورة ،وانتهى بالتعادل السلبي.
وت �ب��دو ص �ف��وف امل�ن�ت�خ��ب م�ك�ت�م�ل��ة م��ن دون
اي غيابات في االي��ام الحالية ،وذل��ك في ظل
ال �ح ��رص ال�ك�ب�ي��ر م ��ن ال�لاع �ب�ين ع �ل��ى س�لام��ة
زمالئهم في الحصص التدريبية ،باالضافة
ال ��ى ال �ت��دري �ب��ات ال �ب��دن �ي��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ام تحت
اش � ��راف امل �خ �ط��ط ال �ب��دن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب خليل
ال �ج �ب��اب �ل ��ي ،ال� � ��ذي ي� �ح ��رص ع �ل ��ى ان ت �ك��ون
ال�ت��دري�ب��ات م�لائ�م��ة وف�ق��ًا للضغوط البدنية
التي تعرض لها الالعبون خالل مشاركاتهم
في البطوالت املحلية والخارجية.
وف ��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ي��واص ��ل ال �ج �ه��از ال�ط�ب��ي
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ،ب �ق �ي��ادة د .ع�ب��دامل�ج�ي��د ال�ب�ن��اي،
متابعة العبي االزرق بشكل مكثف ،من خالل
االط�م�ئ�ن��ان ال��ى تطبيق ال�ب��رن��ام��ج ال�غ��ذائ��ي
امل �ع��د م �س �ب �ق��ًا ،وال � ��ذي ي�ش�ت�م��ل ع �ل��ى بعض
املكمالت الغذائية املطلوبة ،ب��االض��اف��ة الى
متابعة بعض االص��اب��ات غير امل��ؤث��رة ،التي
قد تنجم عن القوة في التدريبات اليومية.

 ..واألردن يتعادل
ً
سلبا مع سنغافورة
ت� �ع ��ادل م �ن �ت �خ��ب األردن م ��ن دون
أه� ��داف أم ��ام ض�ي�ف��ه ال�س�ن�غ��اف��وري،
م �س��اء اول م��ن ام� ��س ،ع �ل��ى اس �ت��اد
ع �م��ان ال ��دول ��ي ،اس �ت �ع��دادا مل��واج�ه��ة
االزرق ،ول��م ي�ق��دم ص��اح��ب االرض
األداء امل � ��أم � ��ول م� �ن ��ه ،رغ � ��م م��وج��ة
االنتقادات التي طالته مؤخرا؛ حيث
غابت ال��روح عن الالعبني ،واتسمت
م �ح��اوالت��ه ال�ه�ج��وم�ي��ة ب��ال�ع�ش��وائ�ي��ة
واالع �ت �م��اد ع �ل��ى امل� �ه ��ارات ال �ف��ردي��ة
للعرسان ،وبهاء فيصل.
ول��م يرتق األداء ال�ع��ام ال��ى املستوى
امل � � ��أم � � ��ول؛ ح � �ي� ��ث غ � ��اب � ��ت ال � �ف� ��رص
واملحاوالت الهجومية الناضجة عن
كال املنتخبني ،وانحصر اللعب لوقت
ليس بالقصير في منتصف امللعب.

داركو «تحت المجهر»!
وض��ع مجلس إدارة ال�ن��ادي العربي خيار
بقاء البوسني داركو نيستروفيتش املدرب
«امل��ؤق��ت» للفريق األول للكرة حتى نهاية
امل��وس��م ك��أح��د ال �خ �ي��ارات امل�ط��روح��ة ضمن
ع� ��دة خ � �ي� ��ارات م �ن �ه��ا االس �ت �ع��ان��ة ب �م��درب
أجنبي.
ونال داركو إشادة جمهور األخضر وكذلك
ب�ع��ض أع �ض��اء م�ج�ل��س ادارة ال �ن��ادي بعد
أن «غ �ي��ر» ش�ك��ل ال�ف��ري��ق ال ��ذي ل�ع��ب م�ب��اراة
مقنعة امام نادي الكويت في كأس االتحاد

وانتهت بفوز االخضر بضربات الترجيح
بعد انتهاء الوقت االصلي بالتعادل بهدف
ملثله.
وعلى ال��رغ��م م��ن ان دارك��و ق��اد الفريق قبل
ي ��وم م ��ن امل � �ب ��اراة ف �ق��ط ف��ان��ه اع � ��اد ت��رت�ي��ب
ال�ش�ك��ل ال �ع��ام ل�لأخ�ض��ر ،ال ��ذي اس�ت�ط��اع ان
يصل للمرمى في اكثر من مناسبة وظهر
ب�ت�ن�ظ�ي��م دف ��اع ��ي ج �ي��د وك ��ذل ��ك ف ��ي خ�ط��ي
ال��وس��ط وال �ه �ج��وم وم �ن��ح دارك � ��و ال�ف��رص��ة
مل �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال� �ش� �ب ��ان ل�ل�ع��ب

بصورة اساسية وبرز منهم املهاجم بندر
السالمة.
ً
ويملك داركو سجال تدريبيًا جيدًا بقيادته
منتخب ال�ب��وس�ن��ة االومل �ب��ي ك��ذل��ك ع��دد من
الفرق البوسنية وفريق الناشئني والشباب
في النادي العربي.
وسيواصل داركو قيادة االخضر في بطولة
كأس االتحاد ،ومن املتوقع ان تحسم إدارة
االخ�ض��ر أم��ر امل ��درب ف��ي االس��اب�ي��ع القليلة
املقبلة.

في كأس االتحاد

األخضر يتغلب على األبيض
بـ«الترجيحية»
ب ��رك�ل�ات ال �ت��رج �ي��ح ،حقق
ال�ع��رب��ي ف ��وزا ثمينا على
ال �ك��وي��ت / 3  2ف��ي ال�ل�ق��اء
ال� � ��ذي اق� �ي ��م ب �ي �ن �ه �م��ا اول
م� � ��ن ام� � � ��س ع � �ل� ��ى اس � �ت� ��اد
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ،ف� � ��ي م �س �ت �ه��ل
مشوار الفريقني في كأس
االتحاد لكرة القدم ،وكان
ال��وق��ت االص �ل��ي ل�ل�م�ب��اراة
ق � � ��د ان � �ت � �ه � ��ى ب� ��ال � �ت � �ع� ��ادل
ب� �ه ��دف ل� �ك ��ل م �ن �ه �م��ا ،ف��ي
حني تغلب االساحل على
مضيفه التضامن بركالت
الترجيح ايضا / 5  3بعد
ان� �ت� �ه ��اء ال� ��وق� ��ت االص� �ل ��ي
ل � � �ل � � �م � � �ب� � ��اراة ب � ��ال� � �ت� � �ع � ��ادل
/1 ،1وف� ��از ال �ش �ب��اب على
الساملية بهدفني لالشيء
ف��ي اللقاء ال��ذي اقيم على
استاد التضامن ،وتعادل
ب��رق��ان ام��ام خيطان سلبا
ف��ي اللقاء ال��ذي اقيم على
استاد الشباب.

جمعة سعيد ينطلق بالكرة ..ومتابعة من دفاع العربي | تصوير هشام خبيز

كاريكاتير رياضي بالنادي العربي في ديسمبر
اجتمع رئيس اللجنة الثقافية في النادي العربي حسني مقصيد مع مجموعة من فناني الكاريكاتير بحضور عبدالعزيز
ارتي وفاضل الرئيس ومحمد ثالب والفنانة زينب دشتي لتنظيم معرض كاريكاتير رياضي بالنادي العربي في ديسمبر
املقبل .وتضم الرسومات أوضاع الرياضة املحلية في الكويت.

الموسى يدعو بدر الخرافي
إلى مهرجان اعتزاله
وج��ه الع��ب ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ومنتخب الكويت
الوطني لكرة القدم السابق عبدالرحمن املوسى،
ال��دع��وة إل��ى رج��ل األع�م��ال املهندس ب��در ناصر
الخرافي لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام
تحت رعاية رئيس مجلس إدارة نادي القادسية
الشيخ خالد الفهد ،وذل��ك على هامش امل�ب��اراة
التي تجمع القادسية والكويت ضمن الجولة
ال��راب �ع��ة م��ن دوري ف�ي�ف��ا ف��ي  25ال� �ج ��اري على
استاد محمد الحمد بنادي القادسية.
من ناحيته ،أش��اد الخرافي بالالعب وما قدمه
طوال مشواره الرياضي ،سواء مع األندية التي
مثلها أو املنتخب الوطني ،وطالبه ببذل املزيد
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة م��ن أج��ل خ��دم��ة ال��ري��اض��ة
الكويتية وع��دم االب�ت�ع��اد ع��ن امل�ج��ال الرياضي
واالت� �ج ��اه إل ��ى ال �ع �م��ل اإلداري أو ال �ف �ن��ي على
ص�ع�ي��د األن��دي��ة أو امل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط �ن �ي��ة .وف��ي
ن �ه��اي��ة ال �ل �ق��اء أه � ��دى امل ��وس ��ى ل �ل �خ��راف��ي درع ��ا
تذكارية بهذه املناسبة.

بدر الخرافي يتسلم درعاً تذكارية من عبدالرحمن الموسى

ً
ثالثا
منتخب الكيوكوشن كان كاراتيه
في بطولة بريطانيا
أحرز املنتخب الكويتي لـ«الكيوكوشن كان كاراتيه» املركز الثالث
ف��ي ال ��وزن امل�ف�ت��وح ف��ي ب�ط��ول��ة ال �ك��أس األوروب �ي��ة امل�ف�ت��وح��ة ال� �ـ،11
بفضل تتويج العبه ضاري العنزي باملرتبة الثالثة.
وشارك في البطولة ،التي اختتمت أول من أمس ،بمدينة «كرولي»
جنوبي لندن 155 ،العبًا يمثلون  25دول��ة من ضمنها بريطانيا
وروس�ي��ا وهنغاريا وبلغاريا وك�ن��دا وال�ي��اب��ان إل��ى جانب فرنسا
وسويسرا وهولندا وباكستان والواليات املتحدة والسويد.
وق��ال رئ�ي��س ال��وف��د الكويتي حسن ال�ك�ن��دري إن املنتخب سيبذل
ق �ص��ارى ج �ه��ده ل��رف��ع ع�ل��م ال�ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ،واص�ف��ًا
التتويج بأنه أكبر إنجاز عربي في البطولة التي تقام منذ  43عامًا.
يذكر أن الوفد الكويتي ضم الالعبني :ضاري العنزي وعمر سعيد
وزينب الكاظمي ،إضافة إلى رئيس الوفد حسن الكندري والحكم
فيصل العثمان( .لندن  -كونا)

ضاري العنزي يتوسط الفائزين | كونا
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«الكويت» َّ
يتوج بـ«سوبر الطائرة»

مجرد رأي
باقر دشتي
@baqerdashti

جدول ال ماء فيه!
«قال :طق مسمار .قال :بومك وشار».
ٌ
ّ
ه� ��ذا م �ث��ل ك��وي �ت��ي ي �ح �ك��ي رد ال �ص��ن��اع على
ص��اح��ب «ال� �ب ��وم» ال ��ذي ي�ط�ل��ب م�ن�ه��م إص�ل�اح
سفينته املتهالكة ،والتي يجب أن تقبر.
ف��ي ه ��ذه ال�ق�ص��ة رس��ال��ة ص��ري�ح��ة وم�ب��اش��رة
لرئيس اللجنة األوملبية.
لقد اطلعت على ما انفردت بنشره سبقلا عن
الخطة الخمسية للجنة األوملبية ،2024 - 2020
وكم أسعدني ذلك ،حيث إني للمرة األولى أرى
خطة خمسية للرياضة في هذا البلد!
في الحقيقة؛ أشكر كل من شارك أو ساهم في
وضع هذا التصور ،الذي يتضمن عناوين عامة
وأهداف طموحة لكنه بالوقت نفسه يفتقر إلى
التفاصيل وأدوات التطبيق والجدول الزمني.
لذا أدعو اللجنة األوملبية إلى تنظيم مؤتمر أو
ورش��ة عمل ودع��وة االختصاصيني والخبراء

فرحة العبي الكويت بتتويجهم بالسوبر | تصوير مصطفى نجم الدين

محمد سليمان

عاشور لم يظهر

ت� ��وج ال �ك��وي��ت ب �ط�ل�ا ل �ك ��أس ال �س��وب��ر
للكرة الطائرة بعد فوزه على كاظمة
ب�ث�لاث��ة أش� ��واط م�ق��اب��ل ش ��وط واح ��د،
ف��ي اللقاء ال��ذي جمعهما على صالة
يوسف شاهني الغانم بنادي كاظمة،
وج� � ��اءت ن �ت��ائ��ج األش � � ��واط ك��ال �ت��ال��ي:
.25/22 ،23/25 ،25/22 ،25/23
ش �ه��د ال �ل �ق��اء أداء م� �ت ��وازن ��ًا م ��ن قبل
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال� �ج ��وان ��ب ال �ه �ج��وم �ي��ة
وال� ��دف� ��اع � �ي� ��ة ،ون � �ج� ��ح م� �ع ��د ال �ف ��ري ��ق
ع � �ب� ��داهلل ب ��وف� �ت�ي�ن ف� ��ي ض� �ب ��ط إي� �ق ��اع
األداء ال �ه �ج��وم��ي ل �ل �ف��ري��ق ،وت�ك�ث�ي��ف
ال �ض��رب ال�س��اح��ق ع��ن ط��ري��ق ع�ب��داهلل
ج� ��اس� ��م وع � ��ام � ��ر ال� �س� �ل� �ي ��م ص��اح �ب��ي
الخبرة الكبيرة في الضرب الساحق
وح��وائ��ط الصد القوية ،وفقد كاظمة
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ن� �ق ��اط ب �س �ب��ب ض�ع��ف
ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �خ �ل �ف �ي��ة ل �ل �م �ل �ع��ب ،وع ��دم
ق��درة الضاربني على اختراق حوائط
الصد القوية للكويت ،ورغ��م الجهود
ال �ك �ب �ي��رة ال� �ت ��ي ب��ذل �ه��ا ع �ب��دال��رح �م��ن
امل�ط��وع ،ف��إن الكويت كانت ل��ه الكلمة
العليا بفضل االداء القوي واإلص��رار
على تحقيق لقب البطولة.
نظم اتحاد الطائرة فقرات احتفالية
ف��ي م�ح��اول��ة ل�خ�ل��ق ج��و م��ن البهجة،
وش �م �ل ��ت ت �ل ��ك ال� �ف� �ق ��رات ال �ف��ول �ك �ل��ور
الشعبي والتراثي.
وع� �ق ��ب ان� �ت� �ه ��اء ال� �ل� �ق ��اء ،ق � ��ام رئ �ي��س
اللجنة األومل�ب�ي��ة ،الشيخ فهد ناصر
ال �ص �ب ��اح ،ب�ت�س�ل�ي��م ال� �ك ��أس ل�ل�ك��وي��ت
ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
ص �ق��ر امل �ل��ا ،ورئ� �ي ��س ن � ��ادي ال �ك��وي��ت
خالد الغانم ،وعضو مجلس اإلدارة
رئ �ي��س ج �ه��از ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة محمد
النصف ،وأعضاء مجلس إدارة اتحاد
ال� �ط ��ائ ��رة ،ك �م��ا ق� ��ام رئ �ي��س األومل �ب �ي��ة
بتسليم كاظمة جوائز املركز الثاني.

استغرب عدد من الحضور غياب رئيس اتحاد الطائرة حسني عاشور ،من دون إبداء اي
أعذارعن عدم الحضور ،خصوصا في ظل وجود قيادات رياضية ،يتقدمها رئيس اللجنة
األوملبية ،ونائب املدير العام للهيئة ،ورئيس ن��ادي الكويت ،ورغ��م االتصاالت املتكررة فإن
هاتفه ظل مغلقا من دون إجابة ،ليبقى السؤال األبرز« :أين رئيس االتحاد؟!».

«الرماية» يواصل استعداداته
النطالق بطولة ولي العهد
أشاد عبيد العصيمي أمني عام االتحادين الكويتي
وال�ع��رب��ي للرماية بالدعم الكبير وال��رع��اي��ة الدائمة
م��ن سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د للرماية
الكويتية ،وأك��د أن ن��ادي ال��رم��اي��ة ك�ع��ادت��ه السنوية
يبدأ موسمه املحلي بواحدة من أهم بطوالته الغالية
التي تحمل اسم سمو ولي العهد خالل الفترة من 10
–  12الجاري ،مؤكدًا أن سموه له فضل كبير في دعم
مسيرة الرماية الكويتية ،حيث ق��دم لهذه الرياضة
النبيلة املساندة والتشجيع امل��ادي وامل�ع�ن��وي ،ولم
يبخل عليها بتوجيهاته ونصائحه السامية.
وتقدم العصيمي بالشكر واالمتنان باسمه وباسم
أسرة نادي الرماية إلى سمو ولي العهد على دعمه
ال��دائ��م ألب�ن��ائ��ه وب�ن��ات��ه ف��ي ن ��ادي ال��رم��اي��ة ورع��اي�ت��ه
الكريمة لهذه البطولة الغالية.
وذك��ر ب��أن البطولة ستشمل الرمايات االوملبية في

اس�ل�ح��ة ال �ش��وزن (ال�س�ك�ي��ت وال �ت��راب) وك��ذل��ك رم��اي��ة
اسلحة ال��رص��اص بندقية وم�س��دس  10أم�ت��ار و50
م �ت ��را ورم� ��اي� ��ة ال� �ق ��وس وال �س �ه��م االومل � �ب� ��ي ل �ل��رج��ال
والسيدات.
وف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن ،ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة للبطولة
الكثير من االجتماعات مع اللجان املختلفة من أجل
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى إن �ه��اء ك��ل االس �ت �ع ��دادات وت��وف �ي��ر كل
املستلزمات النطالقة متميزة للبطولة التي تديرها
نخبة من الحكام الكويتيني الدوليني الذين يمتلكون
ال�خ�ب��رة الكافية وال�ش�ه��ادات ال��دول�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة ،كما
ج��رى تجهيز وفحص امليادين واألج�ه��زة وامل�ع��دات
واألدوات الستقبال ه��ذا الحدث الكبير ،حيث جرى
فتح باب التسجيل للراغبني في املشاركة في البطولة،
اعتبارًا من يوم االربعاء املاضي ويستمر التسجيل
حتى يوم الثالثاء القادم املوافق .8/10/2019

األهلي يكتسح أسوان
واص� ��ل االه �ل��ي ان �ط�لاق �ت��ه ال �ق��وي��ة ب �ف��وز ك�ب�ي��ر على
مضيفه أسوان  1/5أول من أمس بملعب أسوان في
املرحلة الثالثة من الدوري املصري لكرة القدم.
وس�ج��ل النيجيري ج��ون�ي��ور أج��اي��ي ( )7وحسني
الشحات ( )25وحمدي فتحي ( )59ومحمد مجدي
«أفشه» ( 65من ركلة جزاء) ورمضان صبحي ()86
أهداف االهلي ،واالثيوبي اوميد اوكري ( )67هدف
أس��وان .وهو الفوز الثالث تواليا لألهلي؛ فانفرد
ب��ال �ص��دارة م��ؤق�ت��ا ب��رص�ي��د ت�س��ع ن �ق��اط ،ف��ي وق��ت
ّ
تجمد رص�ي��د اس ��وان عند نقطة واح ��دة وت��راج��ع

سيلتا فيغو
يجتاز بلباو

رقم استثنائي لنيمار
واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا ،نجم
باريس سان جيرمان ،تسجيل األرقام
القياسية في الدوري الفرنسي ،بعدما
ق��اد فريقه للفوز على أنجيه - 4صفر
ضمن منافسات املرحلة التاسعة.
وب� �ح� �س ��ب ش �ب �ك ��ة «أوب � � �ت � � ��ا» ل�ل��أرق� ��ام
واإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات ،ف� ��إن ن �ي �م��ار س �ج��ل 4

من اللجنة األوملبية الدولية واالتحادات العاملية
وم � ��ن أص � �ح� ��اب ال� �خ� �ب ��رة واالخ �ت �ص��اص �ي�ي�ن
ٌ
ال�ك��وي�ت�ي�ين ك ��ل ف��ي م �ج��ال اخ�ت�ص��اص��ه ،لكي
ي�ج��ري تفصيل الخطة ووض��ع ج��دول زمني
لتطبيق تصور اللجنة القادم وفق أسس علمية
نضمن من خاللها عدم هدر طاقات الشباب
وإبداعاتهم ،كما نضمن استثمار امل��ال العام
بأفضل شكل ،على سبيل املثال مشروع «يا
اهلل يا كويت» بالشراكة مع وزارة التربية ،فهو
م �ش� ٌ
�روع ط �م� ٌ
�وح نتمنى أن ي ��رى ال �ن��ور ،لكنه
غ��ام��ض وم�س�ت�ح�ي��ل ال�ت�ط�ب�ي��ق ،ف�م�ن��ذ إن �ش��اء
الهيئة في ع��ام  92ك��ان هناك مشروع تعاون
مع وزارة التربيةُ ،
وصرفت املاليني ،ولم يقدم
لنا مبدعًا أو موهوبًا!!
أخ� ��ي ال��رئ �ي��س؛ اذه � ��ب إل� ��ى م �ن �ب��ع ال �ن �ه��ر وإال
فسوف تحفر في جدول ال ماء فيه!!

أه��داف في األوق��ات الحاسمة (اعتبارًا
من الدقيقة  70وما بعدها) في الدوري
الفرنسي ه��ذا امل��وس��م ،وه��و أول العب
يحقق هذا اإلنجاز االستثنائي.
ً
وك� ��ان ن �ي �م��ار س �ج��ل ه��دف��ا ف��ي م �ب��اراة
الفريق أمس أمام أنجيه ،وجاء الهدف
ف��ي ال��دق �ي �ق��ة  ،90ل �ي��واص��ل ال�ب��اري�س��ي

اعتالء صدارة الدوري لهذا املوسم.
وسبق لنيمار أن أهدى الفوز لباريس
في أوق��ات قاتلة على م��دار  3مباريات
م�ت�ت��ال�ي��ة أم� ��ام س �ت��راس �ب��ورغ ،أومل�ب�ي��ك
ل �ي��ون ،وب � ��وردو ،م��ع ال�ع�ل��م أن ال��دول��ي
ال �ب��رازي �ل��ي غ ��اب ع��ن امل �ب��اري��ات األرب ��ع
األولى في الدوري هذا املوسم.

ً
حقق ف��ري��ق سيلتا فيغو ف��وزا
م�س�ت�ح�ق��ا ع �ل��ى ض�ي�ف��ه أت�ل�ت�ي��ك
ب� �ل� �ب ��او ،ب � �ه ��دف ل �ل��اش � ��يء ،ف��ي
امل � �ب ��اراة ال �ت��ي أق �ي �م��ت بينهما
أم��س ،ضمن منافسات الجولة
ال �ث��ام �ن��ة م ��ن م�س��اب�ق��ة ال� ��دوري
األسبانى «الليغا».
أح � � � � ��رز ه� � � ��دف س� �ي� �ل� �ت ��ا ف �ي �غ��و
الوحيد ،الالعب إياغو إسباس
ف� ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة ال � � �ـ  74م� ��ن ع�م��ر
املباراة.
ب �ه��ذا ال �ف��وز رف ��ع س�ي�ل�ت��ا فيغو
رص �ي��ده إل ��ى ال�ن�ق�ط��ة ال�ت��اس�ع��ة
ف� ��ي امل� ��رك� ��ز ال� � �ـ  14م� ��ن ت��رت �ي��ب
ال �ل �ي �غ��ا ،ب �ي �ن �م��ا ت �ج �م��د رص �ي��د
أتلتيك بلباو عند النقطة الـ 12
ليبقى مكانه في املركز السابع.

الى املركز السابع عشر.
ورف ��ع االت �ح��اد ال�س�ك�ن��دري رص �ي��ده إل ��ى س��ت ن�ق��اط
وصعد إل��ى امل��رك��ز الخامس ،ف��ي ح�ين تجمد رصيد
املصري عند ست نقاط وتراجع إلى املركز السابع.
وع ��اد اإلس�م��اع�ي�ل��ي ال��ى س�ك��ة االن �ت �ص��ارات ،محققا
ف��وزا ثمينا على مضيفه وادي دجلة /1ص�ف��ر على
ملعب بتروسبورت ف��ي ال�ق��اه��رة .وسجل الناميبي
بينسون شيلونغو هدف املباراة الوحيد في الدقيقة
الــ .70وكان االسماعيلي خسر أمام املصري  1/3في
املرحلة الثانية( .القاهرة  -أ.ف.ب)

خالل تنفيذه ركلة ركنية

!

سرب من النحل يهاجم ألفيس

الراية مغطاة بالنحل ..وبدا الفيس متأثراً من القرص | انترنت

جماهير غاضبة
تهدد رئيس
فالنسيا بالقتل
نيمار لحظة إحرازه هدفاً لسان جيرمان | رويترز

مونديال الدوحة

سيفان حسن واثقة بمواجهة
شبهات المنشطات
أكدت العداءة الهولندية سيفان حسن،
الفائزة بذهبيتي سباقي  1500م و10
آالف م في بطولة العالم أللعاب القوى،
ال�ت��ي اختتمت أم��س ف��ي ال��دوح��ة ،أنها
ع � � ��داءة ن �ظ �ي �ف��ة ب �ع��د ال �ش �ب �ه��ات ال �ت��ي
راف�ق�ت�ه��ا ل�ك��ون�ه��ا ض�م��ن ال �ف��ري��ق ال��ذي
ي � �ت� ��درب ب � ��إش � ��راف امل� � � ��درب األم �ي ��رك ��ي
أل�ب��رت��و س� ��االزار ،ال��ذي أوق��ف ف��ي وق��ت
س ��اب ��ق ه� ��ذا األس � �ب� ��وع ل �خ��رق��ه ق��واع��د
املنشطات.

وقالت حسن في أعقاب فوزها السبت
بسباق  1500م ،مسجلة سادس أفضل
رق��م على م��ر األزم�ن��ة ( 3:51.96دقائق)
«أري � � ��د أن أظ� �ه ��ر ل �ل �ع��ال��م أن � ��ي ع � ��داءة
نظيفة .اذا أرادوا إخضاعي للفحوص،
يمكنهم القيام بذلك كل يوم».
وأضافت «أؤمن برياضة نظيفة ،لطاملا
ك �ن��ت ن�ظ�ي�ف��ة وس��أب �ق��ى ك��ذل��ك دائ �م��ا»،
م��ؤك��دة ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه أن �ه��ا ت�ع��رف
«ألبرتو جيدا .هو يعمل بجهد كبير».

وأع �ل �ن��ت ال��وك��ال��ة األم �ي��رك �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة
امل� �ن� �ش� �ط ��ات م �ط �ل��ع األس� � �ب � ��وع إي� �ق ��اف
ساالزار ،املدرب السابق للبطل األوملبي
البريطاني السابق مو فرح ولعدد من
الرياضيني املشاركني في بطولة العالم
أللعاب القوى ،ألربعة أعوام على خلفية
مخالفات لقوانني املنشطات في إطار
مشروع «نايكي أوريغون» املدعوم من
عمالق التجهيزات الرياضية األميركي.
(الدوحة -ا.ف.ب)

أعلن نادي فالنسيا األسباني
ل�ك��رة ال �ق��دم  ،أن رئ�ي�س��ه أنيل
مورثي تلقى تهديدات بالقتل
عبر رسائل على هاتفه.
وت� �ق ��دم ف��ال �ن �س �ي��ا ب �ب�ل�اغ إل��ى
ال � �ش� ��رط� ��ة األس � �ب� ��ان � �ي� ��ة ،ب �ع��د
أن ت �ل �ق��ى م ��ورث ��ي ت �ه��دي��دات
بالقتل على هاتفه املحمول،
ب� � �ع � ��د س � � ��اع � � ��ات م � � ��ن ال� � �ف � ��وز
ع� �ل ��ى دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و أالف� �ي ��س
ب�ه��دف�ين م�ق��اب��ل ه��دف ليحقق
الفريق ان�ت�ص��اره األول تحت
ق �ي��ادة م��درب��ه ال�ج��دي��د أل�ب��رت
سيالديس.
وي � ��واج � ��ه م� ��ورث� ��ي م �ع��ارض��ة
م�ت��زاي��دة م��ن ج��ان��ب جماهير
النادي بعد إقالة املدير الفني
السابق مارسيلينو رغم فوزه
م��ع ال �ف��ري��ق ب�ل�ق��ب ك ��أس ملك
أسبانيا بجانب ال�ت��أه��ل إلى
دوري أبطال أوروبا.

ش � �ه� ��دت م� � �ب � ��اراة ف� ��ري� ��ق س� � ��او ب � ��اول � ��و وض �ي �ف��ه
ف��ورت��ال �ي��زا ( ،)2/1ف��ي ال � ��دوري ال �ب��رازي �ل��ي ل�ك��رة
ال �ق��دم ،ح��دث��ا ف��ري��دا م��ن ن��وع��ه ،ح�ي��ث استوطنت
مجموعة ضخمة من النحل في خلية بنتها على
راية زاوية امللعب الركنية.
وأف � � ��اد م ��وق ��ع «غ� �ل ��وب ��و س � �ب� ��ورت» ب � ��أن امل ��داف ��ع
البرازيلي املخضرم ،داني ألفيس ،تعرض للسعة
بعد هجوم س��رب م��ن النحل عليه أث�ن��اء تنفيذه
ركلة ركنية ،ليبتعد عن موقع «الهجوم» مبتسما.
وأخذ العب فورتاليزا ،جاكسون ،على عاتقه حل
ه��ذه امل�ع�ض�ل��ة «م �غ��ام��را» ،ف�ق��ام بخلع ال��راي��ة من
مكانها ورم�ي�ه��ا خ��ارج أرض�ي��ة امللعب م��ع خلية
النحل التي فوقها ،مغطيا وجهه بقميصه.

ورف ��ع س��اوب��اول��و رص �ي��ده ،ب�ع��د ه��ذا ال �ف��وز ،إل��ى
 39نقطة ( 23م �ب ��اراة) ،وي�ح�ت��ل امل��رك��ز الخامس
ف � ��ي ال � � � � � ��دوري ،م � �ت ��أخ ��را ب� � �ف � ��ارق  10ن � �ق� ��اط ع��ن
املتصدر ،فالمينغو الذي يحل ضيفا على فريق
شابيكوينسي ،في وقت الحق من اليوم.
بينما يشغل فورتاليزا امل��رك��ز ال��راب��ع عشر على
سلم الترتيب ،برصيد  25نقطة.
يذكر أن الظهير األي�م��ن املخضرم ،دان��ي ألفيس،
ع��اد إل��ى ال �ب��رازي��ل ف��ي ص�ي��ف ع��ام  2019ب�ع��د 16
عاما صال وج��ال خاللها في املالعب األوروبية،
حيث لعب م��ع أشبيلية وب��رش�ل��ون��ة االسبانيني
وي��وف �ن �ت��وس االي �ط��ال��ي وب��اري��س س ��ان ج�ي��رم��ان
الفرنسي.

مونشنغالدباخ يقتنص الصدارة
اقتنص فريق بروسيا مونشنغالدباخ صدارة
ال � � � ��دوري األمل� ��ان� ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ب �ف �ض��ل ف� ��وزه
الكاسح على ضيفه أوغسبورغ  5/1أمس ،في
الجولة السابعة م��ن «البوندسليغا» .وان�ف��رد
مونشنغالدباخ بالصدارة ،بعدما رفع رصيده
إلى  16نقطة بفارق نقطتني عن بايرن ميونخ
واليبزغ وباير ليفركوزن وفرايبورغ وشالكه.
وت��وق��ف رص�ي��د أوغ �س �ب��ورغ ع�ن��د خ�م��س نقاط
ليبقى في املركز الرابع عشر.

وت�ق��دم دينيس زك��ري��ا ب�ه��دف ل �ـ«غ�لادب��اخ» في
ال��دق�ي�ق��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ث��م أض ��اف ب��ات��ري��ك ه�ي��رم��ان
الهدفني الثاني والثالث في الدقيقتني الثامنة
وال � �ـ .13وأح ��رز ال�ف��رن�س��ي ال�ح�س��ن بليا ال�ه��دف
ال ��راب ��ع ل� �غ�ل�ادب ��اخ ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال � � �ـ 39ق �ب��ل أن
يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في
الدقيقة الـ.83
وتكفل فلوريان نايديرليشنير بتسجيل الهدف
الوحيد ألوغسبورغ في الدقيقة الـ.81
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 ..والمدرب نونو إسبيريتو سانتو فرحا بالفوز | رويترز

أداما تراوري صاحب هدفي ولفرهامبتون (لليسار) يسجل الهدف األول لفريقه | ا.ف.ب

ولفرهامبتون «طق» سيتي في «االتحاد»
ألحق ولفرهامبتون الهزيمة الثانية ه��ذا امل��وس��م بمانشستر
سيتي ح��ام��ل ال�ل�ق��ب وأس�ق�ط��ه ف��ي ع�ق��ر داره بنتيجة /2ص�ف��ر
ً
ب�ه��دف�ين ق��ات�ل�ين ل�لاس�ب��ان��ي أدام ��ا ت� ��راوري ،ملحقا ب��ه الهزيمة
االولى على أرضه في «ملعب االتحاد» في الدوري املحلي منذ
 10أش�ه��ر وذل ��ك خ�ل�ال امل��رح�ل��ة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ال ��دوري االنكليزي
أمس.
وهي الهزيمة الثانية لفريق امل��درب االسباني بيب غوارديوال
ه ��ذا امل��وس��م ب �ع��د س �ق��وط��ه امل �ف��اج��ئ أم� ��ام ن��وري �ت��ش ( )3-2في
املرحلة الخامسة.
وتجمد رص�ي��د سيتي عند  16نقطة بعد خمسة ان�ت�ص��ارات،

ت �ع��ادل وه��زي�م�ت�ين ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ب �ف��ارق ث�م��ان��ي ن �ق��اط عن
ليفربول املتصدر.
وسجل تراوري الهدف األول إثر هجمة مرتدة للضيوف وصلت
خاللها الكرة الى املكسيكي راؤول خيمينيز الذي قام بمجهود
ً
ف��ردي رائ��ع م��راوغ��ا املدافع االرجنتيني نيكوالس أوتاميندي،
ق�ب��ل أن ي�م��رر ال��ى ت ��راوري ال ��ذي وض�ع�ه��ا ع�ل��ى ي�س��ار ال�ح��ارس
البرازيلي إيدرسون (.)80
وفي الوقت الذي كان يحاول فيه سيتي الخروج أقله بتعادل،
استفاد «وول �ف��ز» م��ن ان��دف��اع العبي غ��واردي��وال وش�ن��وا هجمة
م��رت��دة ح�ي��ث م ��رر خيمينيز م �ج��ددا ال ��ى ت� ��راوري ال ��ذي سجل

بالطريقة ذاتها (.)4+90
وه��ي ال�خ�س��ارة االول��ى لسيتي على أرض��ه ف��ي ال ��دوري املمتاز
منذ سقوطه  2-3أم��ام كريستال ب��االس املوسم املاضي في 22
ديسمبر .2018
ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى عشر نقاط في املركز الحادي
عشر ،وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند  16نقطة في املركز
الثاني ،بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول املتصدر.

«البلوز» يضرب بقوة
وفي املباراة الثانية ،فاز تشلسي على مضيفه ساوثمبتون .-1 4

ً
غاضبا:
كلوب

رودجرز:

صالح تعرض إلصابة قاسية

روبرتسون سبب فتيل «الهوشة»

أع��رب م��درب ليفربول يورغن كلوب ،عن غضبه الشديد ملا
تعرض ل��ه النجم امل�ص��ري محمد ص�لاح م��ن إص��اب��ة ،خالل
املباراة التي جمعت «الريدز» مع ضيفه ليستر سيتي.
ف �ل��دى س��ؤال��ه ع��ن إص��اب��ة ص�ل�اح ق ��ال ي��ورغ��ن ف��ي امل��ؤت�م��ر
الصحافي عقب انتهاء امل �ب��اراة« :إن��ه يتواجد بغرفة خلع
املالبس ،ال يستطيع السير ،كيف له أن يكون بخير؟ التدخل
بتلك الطريقة غير مقبول أبدًا ،فعلوا ذلك للحد من سرعته
وبطريقة غير شرعية».
وك��ان محمد ص�لاح قد غ��ادر امل�ب��اراة في الدقائق األخيرة،
متأثرًا بسقوطه على األرض بعد تدخل عنيف م��ن حمزة
ت �ش��ودري الع ��ب ل�ي�س�ت��ر ،ال ��ذي ن ��ال ب�ط��اق��ة ص �ف��راء نتيجة
تدخله القاسي .وتابع غاضبا« :تدخل حمزة تشودري على
ص�لاح ال أفهمه حقًا ،ك��ان التدخل من ه��ذا الحجم خطيرًا،
كيف حصل على بطاقة صفراء فقط؟ كان يستحق البطاقة
الحمراء» ،وفقا ملوقع «سبورت  »360الرياضي.
وعن أطوار املباراة ،قال كلوب« :ركلة الجزاء كانت واضحة
ُ
ومستحقة ،كنا نعلم أننا سنقاتل م��ن أج��ل ال�ف��وز وفعلنا
ُ
ذل��ك ،م��ن دون الحظ ال يمكننا ال�ف��وز بعدد امل�ب��اري��ات التي
انتصرنا فيها ،ولكننا كنا نستحق ال�ف��وز» .وأثنى كلوب
ً
على خط الدفاع ،قائال« :لم أشاهد فريقًا ُيدافع أمام جيمي
فاردي أفضل مما فعلنا ،بغض النظر عن الفرصة الوحيدة،
كان أداء فان دايك ولوفرين عظيمًا وال ُيصدق».

ب�م�ج��رد أن أط�ل��ق ح�ك��م ال�ل�ق��اء ك��ري��س ك��اف��ان��اه ص��اف��رة ال�ن�ه��اي��ة،
ف��وج��ئ متابعو ال�ل�ق��اء ال�س��اخ��ن ب�ين ل�ي�ف��رب��ول وليستر سيتي،
في املرحلة الثامنة من ال��دوري اإلنكليزي املمتاز ،أول من أمس
(السبت) ،بمعركة داخل أرض امللعب.
وحسم ليفربول ف��وزًا صعبًا على ملعبه بنتيجة  ،1 - 2بفضل
هدف سجله جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من
ً
الوقت بدال من الضائع ،بعد لحظات مثيرة راجع خاللها الحكم
مقاطع الفيديو للتأكد من صحة قراره.
لكن م��ا أن أطلقت ص��اف��رة النهاية حتى اشتبك ع��دد م��ن العبي
الفريقني ،بعد «سلوك استفزازي» قام به أندي روبرتسون مدافع
ل�ي�ف��رب��ول ت �ج��اه األس �ب��ان��ي أي� ��وزي ب�ي��ري��ز الع ��ب وس ��ط ليستر،
حسبما قال براندن رودجرز املدير الفني للضيوف.
وأظهرت الكاميرات املعركة التي بدأت عندما جذب روبرتسون
بيريز من قميصه ،ليتدخل في االشتباك عدد كبير من الالعبني،
بينهم ميلنر وآدم الالنا وفيرجل فان دايك من ليفربول ،وجيمي
فاردي وريكاردو بيريرا وحمزة تشودري من ليستر.
واس �ت �م��رت امل �ن��اوش��ات ال �ك�لام �ي��ة ب�ي�ن ب �ي��ري��ز وع� ��دد م��ن الع�ب��ي
ليفربول حتى غ��رف امل�لاب��س ،حسبما كشفت صحيفة «مترو»
البريطانية ،ووفقا ل��رودج��رز م��درب ليستر ،ف��إن العبه «تعرض
لالستفزاز» .وقال رودجرز عقب اللقاء« :الالعب أكد أن روبرتسون
دفعه أثناء احتفاله بعد صافرة النهاية .بيريزعلى األرج��ح لم
يكن يتوقع ذلك .كان منزعجًا جدًا ،وهذا أدى إلى معركة».

بعد فوزه األول مع فريقه الجديد

مارادونا يحتفل
برقصة هستيرية
ان � � � � � �ت � � � � � �ش� � � � � ��ر ع � � �ل� � ��ى
م� � ��واق � ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل
االج �ت �م��اع��ي مقطع
ف� � �ي � ��دي � ��و الح � �ت � �ف� ��ال
أسطورة كرة القدم،
األرجنتيني دييغو
م� � � � ��ارادون� � � � ��ا ،ب� � ��أول
ف � ��وز ل� ��ه م� ��ع ف��ري �ق��ه
الجديد ،خيمناسيا
ال ب�ل�ات��ا ،ف��ي دوري
ال� � � � ��درج� � � � ��ة األول � � � � ��ى
األرجنتيني.
وظ� � �ه � ��ر م � � ��ارادون � � ��ا
( 58عامًا) ،في غرفة
ت� �غ� �ي� �ي ��ر امل� �ل��اب� � ��س،
وه ��و ي� ��ؤدي رق�ص��ة
ت �خ �ل �ل �ت �ه��ا ح ��رك ��ات
أث� � � � � � � � � ��ارت إع� � � �ج � � ��اب
العبي فريقه ،الذين
صفقوا له بحرارة.
ون� �ج ��ح م � ��ارادون � ��ا،
ال � � � � � � � � � � � � � � ��ذي ت � � � ��ول � � � ��ي
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ت ��دري ��ب لقطة من الفيديو لرقصة مارادونا | تويتر
خ� �ي� �م� �ن ��اس� �ي ��ا ق �ب��ل
ش�ه��ر ت�ق��ري�ب��ًا ،ف��ي ق �ي��ادة ال�ف��ري��ق لتحقيق نتيجة ال �ف��وز على
غودوي كروز ( ،)2-4في مباراة أقيمت السبت املاضي ،لحساب
األسبوع التاسع من الدوري األرجنتيني.
وبهذه النتيجة ،رفع خيمناسيا رصيده إلى  4نقاط في املركز
الـ 23في جدول ترتيب الدوري ،متقدما بفارق نقطة واحدة عن
غودوي كروز ،صاحب املركز الـ 24األخير.

تشودري لحظة دخوله القوي على صالح | انترنت

 ..وليستر يلجأ إلى الشرطة
تطورت األمور بسرعة بعد تعرض نجم ليفربول محمد صالح
إلصابة ،خالل مباراة ليستر سيتي.
وحسب تقارير صحفية بريطانية ،فإن العب وسط «الثعالب»
حمزة تشودري الذي تسبب في إصابة صالح ،تعرض لـ«إهانات
عنصرية» على م��واق��ع التواصل عقب انتهاء اللقاء م��ن جانب
بعض جماهير ليفربول ،مما دعا ليستر إلى إبالغ الشرطة.
وف��ي تصريحات نقلتها صحيفة «ص���ن» ،ق��ال متحدث باسم
ليستر إن التعليقات العنصرية التي طالت تشودري «مروعة»،
موضحا أن النادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل االجتماعي
التي نشرت بها .وت��اب��ع امل��ت��ح��دث« :ال��س��ل��وك العنصري ليس له
مكان في كرة القدم أو املجتمع ،وسنبحث عن أقوى األفعال التي
يمكن اتخاذها بحق املسؤولني» عن اإلهانات العنصرية.

ً
ً
مثيرا من جنوى
فوزا
ميالن ينتزع
أوق� � � � � � ��ف م� � � �ي� �ل ��ان ه � ��زائ� � �م � ��ه
امل � �ت � �ت� ��ال � �ي� ��ة ،ع � �ن� ��دم� ��ا ق �ل��ب
ال � � �ط� � ��اول� � ��ة ع� � �ل � ��ى م �ض �ي �ف��ه
ً
ج �ن��وى م �ح ��وال ت�خ�ل�ف��ه إل��ى
ف��وز مثير  2ـ�ـ  ،1ف��ي افتتاح
املرحلة السابعة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وك � � � � � � ��ان ج � � � �ن � � ��وى ص � ��اح � ��ب
االفضلية في الشوط االول،
وس �ن �ح ��ت مل �ه��اج �م �ي��ه أك �ث��ر
م� ��ن ف ��رص ��ة ل �ل �ت �س �ج �ي��ل ف��ي
ظ��ل ت��أل��ق ال �ح ��ارس ال��دول��ي
االس � �ب ��ان ��ي ال� �س ��اب ��ق ب�ي�ب��ي
رينا في التصدي ألكثر من
واح��دة ،قبل أن يرتكب خطأ
ف��ادح��ا ف��ي ال �ت �ص��دي لركلة
ح� ��رة م� �ب ��اش ��رة ،ان� �ب ��رى ل�ه��ا
العب وسطه جنوى الجديد
ال ��دول ��ي ال ��دن �م ��ارك ��ي الس��ي
ش ��ون ��ه ،ال� �ق ��ادم م ��ن أي��اك��س
ال�ه��ول�ن��دي ،م��ن  28م�ت��را في
الدقيقة .41
ودف� ��ع م� ��درب م �ي�لان م��ارك��و
ج� ��ام � �ب� ��اول� ��و ب ��ال �ب ��رت �غ ��ال ��ي
راف� ��اي� ��ل ل� �ي ��او وال� �ب ��رازي� �ل ��ي
ل � � ��وك � � ��اس ب� ��اك � �ي � �ت� ��ا م �ط �ل��ع
ال� � � �ش � � ��وط ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ،م� �ك ��ان
ال � � �ب� � ��ول � � �ن� � ��دي ك� ��ري � �س � �ت� ��وف
ب�ي��ون�ت�ي��ك وال �ت��رك��ي ه��اك��ان
ج ��ال� �ه ��ان اوغ � �ل� ��و ،ف �ت �ح� ّ�س��ن
أداء ال �ف��ري��ق ال �ل��وم �ب��اردي،
ونجح في قلب الطاولة على
أصحاب األرض.

فرانك كيسييه يحتفل بهدفه على طريقة «الفار» | إنترنت

ون� � � �ج � � ��ح ال� � �ف � ��رن� � �س � ��ي ث� �ي ��و
هرنانديز ،العب ريال مدريد
االسباني السابق ،في ادراك
ال �ت �ع��ادل م��ن م�ج�ه��ود ف��ردي
ف��ي ال �ج �ه��ة ال �ي �س��رى ،ت��وغ��ل
ع� �ل ��ى اث � � ��ره داخ � � ��ل امل �ن �ط �ق��ة
وخ� � � ��دع ال � � �ح � ��ارس ال� ��دول� ��ي
ال � ��روم � ��ان � ��ي ي � ��ون � ��وت رادو
بتسديدة بيسراه من زاوية
صعبة داخل املرمى (.)51
وكاد باكيتا يضيف الثاني
من تسديدة قوية من داخل
املنطقة أبعدها الحارس الى
ركنية (.)53
وح� �ص ��ل م� �ي�ل�ان ع �ل��ى رك �ل��ة

جزاء في الدقيقة  ،53أكدتها
ت�ق�ن�ي��ة امل �س��اع��دة ب��ال�ف�ي��دي��و
(ف� � ��ار) ،ع �ن��دم��ا مل �س��ت ال �ك��رة
يد املدافع دافيدي بيراسكي
لحظة م��راوغ�ت��ه م��ن البديل
لياو .وقرر الحكم أيضا طرد
املدافع بيراسكي (.)56
وان � � � �ب� � � ��رى ال� � �ع � ��اج � ��ي ف� ��ران� ��ك
كيسييه لركلة الجزاء بنجاح
مانحا التقدم لفريقه (.)57
وت� � �س � ��اوى ال� �ف ��ري� �ق ��ان ع�ل��ى
ارض�ي��ة امللعب بطرد مدافع
م � �ي �ل�ان داف� � �ي � ��دي ك ��االب ��ري ��ا
لالنذار الثاني (.)79
وارتكب رينا خطأ فادحا في

الدقيقة االخيرة لتسببه في
ركلة ج��زاء احتسبها الحكم
م��اوري�ت�س�ي��و م��اري��ان��ي ،اث��ر
عرقلته العاجي كريستيان
ك � � ��وام � � ��ي داخ � � � � ��ل امل� �ن� �ط� �ق ��ة،
ول �ج��أ إل ��ى ت�ق�ن�ي��ة امل�س��اع��دة
ب ��ال� �ف� �ي ��دي ��و ال � �ت� ��ي أك ��دت� �ه ��ا،
ف ��ان� �ب ��رى ل� �ه ��ا ش� ��ون� ��ه ،ل�ك��ن
رينا تصدى لها وأمن الفوز
لفريقه (.)3+90
وه � � ��و ال� � �ف � ��وز ال � �ث� ��ال� ��ث ه ��ذا
امل ��وس ��م ،واألول ب �ع��د ث�لاث
ه��زائ��م أم ��ام إن �ت��ر وت��وري�ن��و
وف� �ي ��ورن� �ت� �ي� �ن ��ا( .م � �ي �ل�ان� ��و ـ �ـ
ا.ف.ب)

وسجل أهداف تشلسي تامي أبراهام وماسون مونت ونغولو
كانتي وميشي باتشواي في الدقائق  17و 24و 40و ،89فيما
سجل هدف ساوثمبتون داني إنغز في الدقيقة .30
ورفع تشلسي رصيده إلى  14نقطة في املركز الخامس ،وتوقف
رصيد ساوثمبتون عند سبع نقاط في املركز السادس عشر.
وف��ي امل �ب��اراة ال�ث��ال�ث��ة ،س�ج��ل دي�ف�ي��د ل��وي��ز ه��دف��ا ف��ي الدقيقة
ال �ت��اس �ع��ة ل �ي �ق��ود ف��ري �ق��ه أرس� �ن ��ال ل �ف��وز ص �ع��ب ع �ل��ى ضيفه
بورنموث  - 1صفر .ورف��ع أرس�ن��ال رصيده إل��ى  15نقطة في
املركز الثالث وتوقف رصيد بورنموث عند  11نقطة في املركز
العاشر( .لندن  -ا.ف.ب)

مباراة ليفربول وليستر انتهت بمعركة بين الالعبين | أ ف ب

دورة طوكيو

ديوكوفيتش يتوج عودته
باللقب الـ76
أحرز املصنف أول عامليًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش األحد ،لقب
دورة طوكيو اليابانية للتنس ،بفوز سهل على األسترالي جون
ميلمان بنتيجة  3-6و ،2-6في أول منافسة يخوضها بعد ابتعاد
ألسابيع عن املالعب بسبب اإلصابة.
وأن �ه��ى ال�ص��رب��ي دورة ط��وك�ي��و ،إح ��دى دورات ال � �ـ 500نقطة ل��دى
املحترفني ،على امل�ن��وال ذات��ه ال��ذي خ��اض به مبارياتها ،من دون
خسارة أي مجموعة ،وب��أداء ق��وي يقدمه في أول مشاركة له في
مباريات التنس منذ انسحابه بسبب إصابة في الكتف من الدور
ثمن النهائي لبطولة ال��والي��ات املتحدة املفتوحة ،آخ��ر البطوالت
األربع الكبرى ،مطلع سبتمبر.
ورف� ��ع دي��وك��وف �ي �ت��ش رص �ي��ده
من األلقاب في مسيرته
االح �ت��راف �ي��ة ال ��ى ،76
ح � � ��ارم � � ��ا م� �ن ��اف� �س ��ه
امل �ص �ن��ف  80ع��امل�ي��ا
م� � � ��ن ت� � �ت � ��وي � ��ج أول
ف � � � ��ي م � �س � �ي � ��رت � ��ه.
(ط � ��وك � � �ي � ��و-
ا.ف.ب)

ديوكوفيتش
يقبل جائزته | ا.ف.ب
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«يا ريس عبد الفتاح..
نحن معاك»
أثناء تواجدنا في «مؤتمر جدة» خالل أحلك فترات الغزو
ال �ص��دام��ي ال�ح�ق�ي��ر ،واخ �ت�ل�اط م�ش��اع��ر ال �ي��أس ب��األم��ل في
قلوبنا والقلق على مصير أهالينا وأحبتنا ف��ي الكويت،
ص ��رح أح��د ك �ب��ار م�س��ؤول��ي ال��دول ��ة ،ال ��ذي أص �ب��ح ف��ي ذم��ة
التاريخ ،صرح لـ «بي بي سي» بأنه يريد عودة الكويت ،حتى
لو كانت أرضا محروقة! وكان تصريحا يفتقد الكياسة،
متناسيا مئات آالف املواطنني الذين كانوا يعيشون وقتها
تحت نير االحتالل.
تذكرت هذا الحدث وأنا أرى ما يقوم به اإلخوان املسلمون
ف��ي م�ص��ر م��ن ت�خ��ري��ب م�ن��ذ أن ت��ول��ى ال��رئ�ي��س عبدالفتاح
السيسي القيادة .فمن الواضح أنهم ليس فقط على استعداد
إلفشال خططه املتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها،
وقد يكون هذا من حقهم كونهم يمثلون املعارضة ،بل يبدو
واضحا أنهم على أتم االستعداد ،وسعوا ويسعون لحرق
مصر بأكملها وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها ،من
أجل عودتهم لحكم لم يستحقوا شرف االحتفاظ به طويال.
فبالرغم من أن حزبهم هو األكثر تنظيما ،واألكثر امتالكا
للمال ،واألكثر انضباطية ،واألقدم ،فإنه فشل خالل تسعني
عاما في تقديم أي تصور واض��ح للكيفية التي ي��ود فيها
ممارسة الحكم .كما لم تبني قيادته يوما موقفها الحالي
من الديموقراطية ،ومن نظام األحزاب ،غير مواقف وكتابات
م��ؤس�س�ه��ا ح �س��ن ال �ب �ن��ا ال �ت��ي ح ��رم ف�ي�ه��ا ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
واألح��زاب ،مع ض��رورة السعي للوصول للسلطة ،وشعار
اإلخ � ��وان امل�ت�م�ث��ل ب��ال�س�ي�ف�ين وك �ل �م��ة أع � ��دوا ،ي �ب�ين «م�ع��ال��م
الطريق» للحكم .كما لم يحاول اإلخوان يوما إخفاء موقفهم
السلبي من أتباع الديانات األخرى ،وسبق أن أعلن مرشدهم
محمد عاكف (صاحب مقوله «طز في مصر») في أكثر من
لقاء أنه يفضل رئيسا ماليزيا مسلما ملصر على أن يقبل
برئيس قبطي مصري!
كما لم يبني اإلخوان يوما خططهم االقتصادية ،ليس بسبب
سريتها بل لعدم وجودها .ولم يبينوا مواقفهم من عشرات
القضايا الحيوية والخطيرة كتحديد النسل ،ال�غ��ول ال��ذي
يأكل يوميا كل ما يتحقق من تقدم وتنمية ،وموقفهم من
مرفق السياحة املهم! ومن الغريب واملرعب بالتالي مشاهدة
تنظيم ديني سياسي ال فكرة وال برنامج حكم واضح لديه،
يود الوصول للحكم ،حتى على حساب حرق وطنه.
ه��ذا كتبناه ونكتبه ليس تملقا للسيسي ،أو ن�ف��اق��ا ،كما
فسر البعض مقالي السابق ،فأنا مؤيد للرئيس السيسي
بتحفظ ،وألسباب معروفة ،ولكني أعتبر وج��وده ضمانة
لعدم وصول اإلخوان للحكم في مصر ،وعدم تحكمهم في
وطني بالتالي.
إن الخطر األك�ب��ر ال��ذي ي��واج��ه مصر ليس اإلخ ��وان فقط،
فهؤالء مع الوقت ستتالشى قوتهم ،إن لم يتحولوا لحزب
م��دن��ي ك�م��ا ح�ص��ل م��ع إخ ��وان ت��ون��س وت��رك �ي��ا ،ب��ل يتمثل
الخطر األكبر في الزيادة السنوية الهائلة في السكان التي
تتطلب بالفعل إج��راءات قريبة مما حصل في الصني في
ما يتعلق بتحديد النسل .فالضعف املزمن في االقتصاد
املصري يعود بالدرجة األول��ى إل��ى ضخامة ع��دد السكان
مقابل شح املوارد وصغر املساحة الزراعية .فعدد السكان
كان  27مليونا عام  1960وزادوا ثالثة أضعاف منذ يومها،
وه��ي نسبة ال��زي��ادة األع �ل��ى ف��ي ال�ع��ال��م ،وب�غ�ي��ر وض��ع حد
لإلنجاب فإن الوضع االقتصادي لن يشهد تقدما يذكر.

سرطان الثدي
يصيب الرجال ً
أيضا!
محمد عبدالناصر
م��ع ب��داي��ة شهر أك�ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام ،يكتسح ال�ل��ون ال ��وردي كل
بلدان العالم ،والذي يرمز الى مرضى سرطان الثدي من النساء،
ل��زي��ادة االه�ت�م��ام ب�ه��ذا امل ��رض وت�ق��دي��م ال��دع��م ال�لازع��م للتوعية
بخطورته ،والتبكير ف��ي الكشف عنه وع�لاج��ه ،لكونه م��ن أكثر
األمراض شيوعا لدى النساء ،إذ يقدر عدد حاالت اإلصابة لدى
النساء بهذا املرض نحو  70ألف سنويا ،لكن سرطان الثدي ليس
مقتصرًا على النساء فقط ..بل إنه يصيب الرجال أيضًا.

الوفيات
● مي علي سعد السعد 75( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
مبارك الكبير ،ق ،2ش ،43م ،39للنساء :صباح السالم،
ق ،3الشارع الثاني ،ج ،4م ،6ت.97831223 :
● عباس علي البلوشي 71( ،عامًا) ،شيع ،الحسينية
ال �ح �ي��دري��ة ،ال �س��امل �ي��ة ،ق ،10ش ،7ت- 90990099 :
.96633136
● ظافر عامر بن مكراد آل محفوظ 76( ،عامًا) ،شيع،
للرجال :العقيلة ،ق ،2ش ،104م ،84للنساء :الصباحية،
ق ،3ش ،16م ،1190ت.99646548 - 66554435 :
● منيرة تركي النشار المطيري ،أرملة مجهول محمد
املطيري 60( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :العزاء باملقبرة
ف�ق��ط ،ل�ل�ن�س��اء :س�ع��د ال �ع �ب��داهلل ،ق ،5ش ،515م ،33ت:
.66605706 - 55006055
● وف��اء قصي عبدالحميد المشري 57( ،ع��ام��ًا)،
ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ال �ش��ام�ي��ة ،ق ،3ش ��ارع ح�م��د صالح
الحميضي ،م ،48للنساء :قرطبة ،ق ،4ش ،3م ،23ت:
.99838804
● علي عبدالرحمن راشد النجدي 102( ،ع��ام) ،شيع،
للرجال :السرة ،ق ،4ش ،16م ،28للنساء :مشرف ،ق،4
الشارع االول ،م ،36ت.99902638 - 25381024 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

الطقس

24

الصغرى

36

الرطوبة

الكبرى

%33

طقس رطب وتظهر بعض السحب العالية مع
فرصة لتكون الضباب في المساء والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 8ـــ  32كلم /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

8.12 4.33

1.12

ً
صباحا

مساءً

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

فجر

الصــــالة

عصر

5.27 5.44
شروق

مغرب

6.44 11.36
ظهر

عشاء

عبد الله بشارة
bdralbhr@yahoo.com

عبيد المنزل وعبيد الحقل ..و«الله بالخير»
إن تحولنا الديموغرافي ،بالحجم والكثافة والتوزيع والعرقيات
وم �ك��ون��ات ال �ن �م��و ،ل��م ي�ت�ب��ع أن �م��اط ال �ت �ط��ور ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ب��ل ت��أث��ر
ب �م �م��ارس��ات م�ت�ع��اق�ب��ة ل �ع �ق��ود ،ك��ال�ت�ج�ن�ي��س ال �ج��ائ��ر وت��زوي��ر
ال�ج�ن�س�ي��ة ،م��ا أدى مل ��زج امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي بنسيج
اج�ت�م��اع��ي غ�ي��ر م�ت�ج��ان��س ،وه ��و م��ا ي�ج�ع��ل حكمنا اآلن على
سلوكيات املجتمع ،ملن يقال عنهم كويتيون ،غير منصف وغير
عادل بحق البعض اآلخر.
لقد كانت عالقة الكويتيني بنوابهم قديما تنتهي بمجرد إلقاء
الورقة في صندوق االقتراع ،ألننا نعمل ضمن مفهوم تسليم
األم��ان��ة ،فال نقصدهم أب��دا لتخليص أي معاملة ،ولكن بعد أن
�وائ��ف
جعلت الحكومة لها ن��واب��ا أوف�ي��اء م��وال�ين م��ن أح��زاب وط� ّ
تدعمهم بكل أشكال الدعم «التي تطري على بالك» ،وتخلص
معامالت مرشحيهم ،وجد املواطن الذي يعمل بمفهوم «تسليم
األمانة» نفسه ضائعا «مبحلقا» عينه للسماء ينظر لبراشوتات
يحط أصحابها على الترقيات واملناصب والهبات واملعامالت،
وهو يتفرج على ضياع حقوقه.
في فيديو نادر للناشط السياسي األميركي األسود املسلم
مالكولم إكس ،الذي اغتيل عام  1965وعمره أربعون عاما،
شرح فيه من واقع تجربة مريرة الفرق بني تصنيف العبيد
ق �ب��ل ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة  ،1865 - 61ح �ي��ث ع�ب�ي��د
املنزل الذين يخدمون سادتهم ويحبونهم ويدافعون عنهم
ألنهم يحصلون منهم على حياة رغيدة ،من وجهة نظرهم،
يلبسون مالبسهم ويأكلون بقايا طعامهم ويتوددون لهم.
ال �ن��وع اآلخ��ر ع�ب�ي��د ال�ح�ق��ل ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ف��ي زراع ��ة القطن
وق �ط��ف امل�ح��اص�ي��ل وي�ع�ي�ش��ون ب��ال��زرائ��ب واألك � ��واخ ،وك�ي��ف
أن عبيد املنزل دائما ما يقنعون عبيد الحقل باتباع أوام��ر
أس �ي��اده��م ال��ذي��ن ي�ك��ره��ون�ه��م وي�ت�م�ن��ون م��وت�ه��م إذا م��رض��وا

ويدعون ملزيد من الرياح إذا احترقت بيوتهم .كما يخوفونهم
لالنصياع لهم وعدم الهروب على الرغم مما يعانونه من ظلم
واضطهاد وض�ي��اع الحقوق ،ف��إن ل��م ينفع اإلق�ن��اع ق��ام عبيد
امل�ن��زل بالوشاية بهم فيجلدهم أسيادهم أو يشنقونهم .ال
نعتقد أن�ن��ا ن�ح�ت��اج ال��ى أن ن�ش��رح أك�ث��ر لنفهم م��ا املقصود
بالسادة وبعبيد املنزل وعبيد الحقل.

***
كنا سنكتب في هذه الفقرة عن حرب  6أكتوبر التي صادفت
ذك��راه��ا ي��وم أم��س وإسقاطاتها الحالية ،لكننا آثرنا أن نتكلم
عمن كتب عنه وع��ن مآثره ورثائه الكثيرون ،فتاريخ األيقونة
الصحافية محمد مساعد الصالح ،رحمه اهلل ،ال يحصر في
مقال ،ولعل ذك��رى رحيله التي تصادف اليوم من ع��ام 2010
كافية لجعل أحبائه يجرون خيط ذكرياته ال��ذي ال ينقطع .لم
أعرفه عن قرب ولكنني صادفته في إحدى احتفاليات جريدة
الوطن التي دعاني لها السياسي والكاتب نبيل الفضل رحمه
اهلل.
ُعرف عن بوطالل ،كما يسميه أحباؤه ،الجرأة والعفوية ،وهاتان
الصفتان ال تبرزان في كاتب إال في جو من حرية الصحافة،
ِّ
واملكبل اآلن ،وهي دعوة ملراجعة قانون املطبوعات
غير املوجود
وال �ن �ش��ر وق��ان��ون ال �ج��رائ��م اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ل�ي�ك��ون��ا أك �ث��ر م��واءم��ة
للصحافة الهادفة ،دع��وة نطلقها اليوم في ذك��رى رحيل شيخ
الكتاب محمد مساعد الصالح ،رحمه اهلل ،صاحب واح��د من
أشهر األعمدة الصحافية «اهلل بالخير».

***
إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

كريميات

ُأنشودة انتفاضة
ُ
العراق
شباب
ِ
ل
�راق ش��ب� ُ
ش��ب� ُ
�اب العَ م ْ
�اب ال��ع� ِ

ل
��ال َأب�����يُّ ب� َ
ش���ب� ُ
�ط � ْ
��اب ال���ن���ض� ِ

ط���وي���لُ ال��ج��ه��اد ِل���ع� ِّ
��ز ال��ب�لاد

ع��ق��دَ ن��ا ع��ل��ي��هِ ع��ظ��ي� َ
ل
�م األم��� ْ

ش��ب��اب ال� َ
�غ��دِ
ُ
��راق
ُ
ش��ب��اب ال���ع� ِ

أم����ي� ُ
���ن ال���ن���واي���ا ن����زي����هُ ال���ي���دِ

الجموح
عظيم الطموح نبيلُ
ِ

ش��ب��اب ال���ك���رام ِل�����دار ِ ال��س�لام
ُ

ع��ق��دَ ن��ا ع��ل��ي��هِ ع��ظ��ي� َ
ل
�م األم��� ْ

ل
�راق ش��ب� ُ
ش��ب� ُ
�اب العَ م ْ
�اب ال��ع� ِ

إلى المجدِ يمضي عزوما ً عنيداً

وبالعلم يبني ع��راق �ا ً ج��دي��داً

��راق ح��ي� ُ
�اة ال��وط� ْ
�ن
ش��ب� ُ
�اب ال���ع� ِ

الم ْ
حن
ِ
الطغاة ويطوي
ك ُّ
َي��دُ ُّ

وللشعب سور ٌ
شجاعٌ جَ ��س��ور ٌ
ِ

بحفظ َ
م���ان
األ
ِ
عليهِ األم��ان��ي
ِ

ل
َستمضي الرياحُ وي َبقى الجَ ب ْ

ع��ق��دَ ن��ا ع��ل��ي��هِ ع��ظ��ي� َ
ل
�م األم��� ْ
كريم العراقي

كيت األميركية ّ
ً
يوميا
تنظف شاطئ المهبولة
■ ابنة الـ 63عاماً :أحب الكويت وشعبها
أحمد الحافظ
ي ��واظ ��ب ف��ري��ق «ت ��راش� �ت ��اغ» ع �ل��ى تنظيف
ال � �ش� ��واط� ��ئ ع� �ل ��ى ن� �ح ��و م �س �ت �م ��ر ،وي �ن �ظ��م
حمالت بمعدل مرتني أسبوعيا ،إذ يبحث
القائمون على الفريق عن الشواطئ البعيدة
عن أنظار «البلدية» والجهات الحكومية،
ليقوموا بتنظيفها .ويجمعهم حب الكويت
واملحافظة عليها كي تبقى نظيفة.
وي� � �ض � ��م ال � �ف� ��ري� ��ق م� �ق� �ي� �م�ي�ن م � ��ن م �خ �ت �ل��ف
الجنسيات ،كاألميركية كيت ،التي تبلغ من
العمر  63عامًا.
ّ
وبينما كانت كيت تقوم بانتشال املخلفات
م��ن األرض ،ت� ّ
�وج�ه��ت لها سبقلا بالسؤال
عن مبادرتها ،حيث أجابت بأنها تمارس
رياضة السباحة يوميًا في الشاطئ القريب
من منزلها في منطقة املهبولة ،وتقوم في
ال��وق��ت نفسه بتنظيف ال�ش��اط��ئ ،وذل��ك في
الصباح الباكر.
وأردف� � ��ت« :أح� ��ب ال �ك��وي��ت ،وأح� ��ب شعبها،
منذ أن جئت إليها ،حيث أعمل ضمن طاقم
الجيش األميركي».
وع� ��ن رس��ال �ت �ه��ا ل � � � ّ
�رواد ال� �ش ��واط ��ئ ،ق��ال��ت:
«رسالتي هي للجهات الحكومية املختصة

ً
ظهرا

2.57 4.25

كيت خالل تنظيف الشاطئ

أن ت �ض��ع س�ل�ات امل �ه �م�ل�ات ف ��ي ال �ش��واط��ئ،
حتى يصبح م��ن السهل على ال�ن��اس إلقاء
القمامة فيها».
جوسياه ،مقيم أس�ت��رال��ي ،يؤكد ه��و اآلخ��ر
أن��ه يقوم بتنظيف الشواطئ يوميًا ،خالل

م� �م ��ارس� �ت ��ه ري� ��اض� ��ة ال � �ج � ��ري ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الساملية ،م�ش��ددًا على ض ��رورة نشر ثقافة
ال �ت �ن �ظ �ي��ف ب�ي�ن أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ،ال س�ي�م��ا
األج�ي��ال ال�ج��دي��دة ،م��ن خ�لال نشر التوعية
وفرض القوانني الرادعة.

ضرورات اليمن..
وقف حروب الدمار
بلد جميل في هوائه ،سخي في طبيعته ،متميز في فنونه،
جزيل في أشعاره ،عريق في تاريخه ،ومتنوع في رواياته،
ج��اء عنه الكثير ف��ي كتب ال�ت��اري��خ ،وسجلت كتب األدي��ان
اسم اليمن في قصص مملوءة بسمو املعاني في سلوكيات
الخلق ،وفي تاريخه الحديث عاش اليمن في دراما العذاب
والدمار وانشغل أبناؤه في صراع السلطة التي لم تستقر،
ترافقها سيول دمار أبناء الوطن..
ح��دث ذل��ك م��ع مسعى بعض ال�ق��وى ل�لان�ف�لات م��ن قبضة
الجمود التي تمسك بها اإلمام ،فتقوضت اإلمامة ولم ينجح
مهندسو التغيير ف��ي صيغة ت��رض��ي ال�ج�م�ي��ع ،ف�م��ا زال��ت
الدماء تسيل بعد سنوات من حرب أهلية استغلتها قوى
التخريب اإلقليمي لتنحاز لطرف ،األمر الذي هدد استقرار
الجوار الذي هب للحفاظ على هدوء أراضيه.
ً
ل��م يعد ب��اإلم�ك��ان م��واص�ل��ة ال �ه��دم ،فما تبقى س��امل��ًا قليال
جدًا ،ال مفر من الحفاظ عليه ،ال سيما مع تصاعد األعياء
وضجر العالم من حرب بال نصر ،وأكثر ما فيها وضوحًا
اس �ت �ح��ال��ة ال� �ف ��وز وض � � ��رورات ال� �س�ل�ام ف ��ي ص �ي �غ��ة تضم
جماعية األط ��راف التي تمثل ق��وى ال يمكن تجاهلها في
تركيبة املستقبل.
علمنا التاريخ بأن املعارك في اليمن ليس فيها انتصارات
فلم يكسب أي طرف من تواجده على جبال اليمن مع األلفة
الدائمة بني شعب اليمن وقسوة الحياة.
فعندما كنا نلتقي مع املسؤولني اليمنيني في السلطة خالل
حروب الستينيات ،كانت حالتهم عادية ،لم تنعكس أثقال
املعارك على طباعهم ،فكانوا يتجادلون بالشعر ويزينونه
بالنكات وال�ف�ك��اه��ة ،ويصفون قضايا ال�ح��رب ب�ش��يء من
طباع اليمن وق��دره ،لعل أبلغ ال��دروس التي أفرزتها حرب
اليمن أنه ال مكان ملن يتحكم باليمن ويتصور قدرته على
تجاوز طباع اليمن في بيئته ،ويحلم بتطويع إرادة شعب
اليمن ،أتذكر الفترة التي ك��ان فيها القاضي عبدالرحمن
األرياني رئيسًا ،وفيها أحمد أحمد النعمان رئيسا للوزراء،
كنا نراهما مع املجموعة اليمنية في القاهرة يحمالن روحًا
مرحة بتفاؤل وبإيمان بالصالبة الصخرية ألهل اليمن مع
أن ال�ظ��روف آن��ذاك ال تسمح باالبتسامات وك��ان وعيهما
عميقًا باستحالة ط��رف م��ا اح�ت�ك��ار ال�س�ل�ط��ة ،م��ع دع��وات
لتفاهمات جماعية ،نستلهم اآلن منها الكثيرفي تشخيص
حقائق اليمن.
هناك واق��ع دون��ه التاريخ ح��ول هوية اليمن املنحوت فيها
حتمية تعايش املجتمع ف��ي صيغة تقبلها جميع أط��راف
املجتمع ،السنة الشافعية وهي األغلبية والزيدية االمامية
التي حلت باليمن منذ أكثر من ألف سنة ،وجاءت مع وفاة
اإلمام محمد الباقر ،وتولى اإلمام جعفر الصادق اإلمامة،
مع دعوته بتجنب العنف والبعد عن االقتتال ،األم��ر الذي
رفضه عمه زي��د وه��و أخ لإلمام محمد الباقر ،ال��ذي أصر
ع�ل��ى م�ق��اوم��ة األم��وي�ي�ن وم��ن ي�س��ان��ده��م فخسر امل��واج�ه��ة
وق�ت��ل فيها ،فتحرك م��ؤي��دوه إل��ى مناطق آم�ن��ة أوصلتهم
إلى اليمن ومن زيد وصلت الزيدية إلى اليمن ،وهي أقرب
امل��ذاه��ب إل��ى ال�س�ن��ة ،ل�ي��س فيها ت�ق�ي��ة ،ول�ي��س فيها االم��ام
ال �غ��ائ��ب ،وال ي��وج��د فيها م��رش��د م�ع�ص��وم ،وه��ي تختلف
كثيرًا عن االثنى عشرية ،واستقرت في اليمن وفق مفهوم
ب��أن االم��ام��ة ل��ن تغيب ،ف��إذا م��ات إم��ام خ��رج آخ��ر م��ن بطن
الجبل ،وتواصلت االمامة منذ ذلك الوقت ،بمفهوم التضييق
في الحياة ،فانعزل اليمن وأغلقت أبوابه حتى ع��ام 1962
عندما قامت ثورة أيدتها مصر مدفوعة بصراعات اقليمية
ومساجالت حزبية ،وظل الجيش املصري حتى عام ،1967
ويكتب الرئيس جمال عبدالناصر عن معاناته من حروب
اليمن ،في كتاب (أوراق الرئيس جمال عبدالناصر الخاصة
ص  )741ف��ي ت �ق��دي��ره ل�ل�م��وق��ف م��ن ال�ن��اح�ي��ة العسكرية
والسياسية ،يقول الرئيس« :األهداف غامضة ،نحن نفتقد
السيطرة على القبائل ،املوقف السيئ للجيش اليمني ترك
الجنود اليمنيني لوحداتهم ،لقد كانت ثورة يمنية يساعدها
امل �ص��ري��ون ،أم��ا اآلن ف�ه��ي تصبح م��ع م ��رور األي ��ام حربا
مصرية ،ال نجد مساعدة كافية م��ن اليمنيني ،واض��ح أن
القوات اليمنية أو القبائل غير راغبة في أن تواصل القتال
في هذه الحرب ومن ثم يواجهنا احتماالن األول هو زيادة
قواتنا وابقاؤها إلى وقت غير محدود ،أما االحتمال الثاني
فهو االنسحاب وترك اليمن للملكيني».
هذه الكلمات التي سطرها الرئيس املصري عام  1965تعبر
عن غياب التوافق الجماعي عن النظام الجديد الذي سينهار
إذا م��ا انسحب الجيش امل�ص��ري ،وج��اء ه��ذا الفصل ال��ذي
تذمر منه الرئيس جمال عبدالناصر بسبب فشل النظام
الجديد في تأمني الدعم من األغلبية مع تصاعد الصراع بني
قيادات الجيش اليمني من أجل السلطة ،فحل صراع القيادة
مكان التفاهم الجماعي املجتمعي ،فاشتدت املعارضة التي
ال شك بأن لها عددًا كبيرًا من األنصار وحولها تعاطفا من
شريحة واسعة من املجتمع بعضها نصير للنظام السابق
وب�ع�ض�ه��ا ي��رب��ح م��ن ال �ط��رفي��ن ،ي��راف��ق امل�ل�ك�ي�ين فيحصد
املكافأة ،ويجاري املصريني فينال من ثمار الحرص على
تحقيق نصر عابر..
والغريب أن طاحونة االغتياالت لم تعف كبار املتآمرين مثل
علي ع�ب��داهلل صالح ال��ذي حكم اليمن لثالثني سنة ،تقلب
خاللها ب�ين البعثي ال�ع��روب��ي وب�ين القبائلي الوطني وبني
املالطفة مع الجوار الخليجي ،متأثرًا بمن يدفع أكثر ،فوجد
ذلك الكنز من خزائن العراق ينفتح له مع اشتداد تواصله
م��ع ص��دام حسني ف��ي م�ع��ارض��ة تحرير ال�ك��وي��ت ،وش��اءت
ال�ظ��روف أن يتواجد اليمن ف��ي مجلس األم��ن بصدفة في
الحسابات دفعته إل��ى معارضة ك��ل ال �ق��رارات التي تتعلق
بالتحرير ،وكان صوتًا إلدامة العدوان.
ومن تركة علي عبداهلل صالح أن النظام خرج عن واقع اليمن
املتوازن بني املجتمع والقبيلة وتبنى أدبيات البعث ومبادئه
غير مكترث بأن الدبلوماسية اليمنية تجاهلت دور الجوار
املحاذي الذي أعطى بغزارة إلنشاء بنية تحتية حديثة.
فلم تسعف علي ع�ب��داهلل صالح جميع آل�ي��ات الحيل التي
وظفها للبقاء ،فثار عليه خصوم توجهاته التي أخذت اليمن
بعيدًا عن الجوار الخليجي ،فكانت حتمية التصادم مع هذه
القوى املحافظة ،التي كان يتجاهلها ..وأنهت حياته وعهده..
وهنا تأكدت حقائق اليمن في ض��رورة لم الجميع بنظام
توافقي وخطاب سياسي يمني يتجه إل��ى الجوار املعطي
م �ت��راب �ط��ًا م �ع��ه ف ��ي ح �س��ن ج� � ��وار ف � �ع ��ال ،م ��ع م ��ؤش ��رات
باستئناف الحوار بني األطراف املعنية تحت إشراف ممثل
األمم املتحدة الذي عاد إلى اليمن في األسبوع املاضي..

