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سرعة النزيف بالسحب تهدِّ د مالءة الدولة

االحتياطي العام ..في الرمق األخير!
¶ تحدي��د مبل��غ  13ملي��ار دين��ار ال ن��زول تحت��ه ..واإل فالمخاط��ر تتفاق��م كثي��را ً
¶  %60م��ن الصن��دوق اس��تثمارات ..أي إن المت��اح حالي��اً  8ملي��ارات فق��ط
¶ س��نة ويقترب االحتياطي من الحد الخطر الذي يجب التوقف عنده حتماً
إبراهيم عبدالجواد
أكدت مصادر مالية رسمية لـ سبقلا أن هناك مخاطر عدة تواجه صندوق
االحتياطي العام؛ بسبب السحب املتواصل منه لتمويل املوازنة ،في ظل
انتهاء مفعول قانون الدين العام وع��دم ق��درة الحكومة على االستدانة
لسداد العجز.
وقدرت مصادر مالية املتوافر في االحتياطي العام حاليا بنحو  21مليار
دينار %60 ،منها استثمارات ،والباقي سيولة؛ اي نحو  8مليارات دينار
هي املبلغ املتاح للسحب .ما يعني ان ذلك يكفي سنة او اكثر قليال.
وأش���ارت إل��ى ع��دد من الحلول التي تقف أم��ام ه��ذا النزيف ،أهمها إق��رار
قانون الدين العام خالل الفترة املقبلة وعلى وجه السرعة.
وأش��ارت تقارير سابقة إلى وضع وزارة املالية آلية جديدة للتعامل مع
سيولة االحتياطي ال��ع��ام؛ ب��ه��دف ال��ح��ف��اظ على م��ع��دالت مرتفعة ،حيث
ح���ددت نسبة  %50ح��دًا أق��ص��ى للسحب م��ن األص���ول املالية للصندوق،
ال��ت��ي بلغت قيمتها وق��ت إج���راء ال��دراس��ة  26مليار دي��ن��ار ،ليكون بذلك
إجمالي املبالغ املتوافرة لعمليات السحب الحكومي من الصندوق 13
مليار دينار.
وتعمل الوزارة على دعم الصندوق من خالل تحصيل عدد أكبر من أرباح
الشركات الحكومية وتحويلها إليه ورفض أي تسويف وتأجيل من قبل
هذه الجهات لالحتفاظ بأرباحها تحت حجج مختلفة.

مخالفات ..مخزية

مختصر مفيد
قريبا سيجبرون الدولة على
بيع أو تسييل استثمارات
لتستطيع دفع الرواتب..
«خوش اقتصاد والله»!
مجلس الوزراء :الحل خالل شهرين
تدارس مجلس الوزراء أمس توصية بشأن جهود إعادة
التوازن للمالية العامة للدولة ،وقرر إحالتها الى الجهات
املعنية ل��وض��ع ب��رن��ام��ج تنفيذي وف��ق ج��دول زم�ن��ي ،على
أن ُي �ق� َّ�دم ال��ى مجلس ال ��وزراء ت�ق��ري��ر خ�لال ش�ه��ري��ن من
تاريخه.

الرسوم والضرائب ..على األبواب
كشفت مصادر ذات صلة لـ سبقلا أن وزارة
امل��ال��ي��ة ت��ع��ك��ف ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى دراس�����ة ت��ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رق��م  79لسنة ،1995
ب��ش��أن ال���رس���وم وال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
وأكدت الوزارة في تقرير ،رفعته إلى مجلس
الوزراء في ورقة عمل ،حول ما ورد في كتاب

األمانة العامة ملجلس ال���وزراء (رق��م )9219
ح��ول اإلص�لاح��ات والخطط املالية للوزارة
أن ال���ت���ع���دي�ل�ات ت���ه���دف إل�����ى زي�������ادة ك���ف���اءة
وتطوير األنظمة والسياسات واإلج��راءات
املتبعة حاليًا بالجهات الحكومية ،بشأن
ال��رس��وم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع
باملرافق والخدمات العامة.

وقالت إن اإلصالحات والخطوات لن تقف
عند محاولة إق��رار تعديل قانون الرسوم،
حيث سيصاحبه ع��دد من الخطوات؛ مثل
إق�������رار ال���ق���وان�ي�ن ال���ض���ري���ب���ي���ة ،ال���ت���ي ت��ش��م��ل
م�����ش�����روع ق�����ان�����ون اإلج�������������راءات ال��ض��ري��ب��ي��ة
امل ّ
��������وح��������دة وم�������ش�������روع ق������ان������ون ال���ض���ري���ب���ة
االنتقائية.

شنت اللجنة الثالثية ،أم��س ،حملة على منطقة جليب الشيوخ ،كشفت جملة م��ن امل�ف��ارق��ات واملخالفات؛ كغياب النظافة
ً
والعشوائية والعمالة السائبة ،فضال عن  80في املئة من املحال بال تراخيص ومساكن غير آدمية لـ  30جهة حكومية .وفي
الصورة تحاول نائبة املدير العام لشؤون التخطيط والتطوير اإلداري في هيئة القوى العاملة إيمان األنصاري القفز فوق
ملوثات الجليب .تصوير حسني هالل
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الخاطر :تذاكر «مونديال »2022
تأشيرة لدخول قطر
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أول ما تبحث عنه «المباحث» في أي قضية

ّ
«النقال» يحل ألغاز  %70من جرائم الكويت
¶ استرجاع البيانات الممسوحة يكشف المستور ¶ تحديد مواقع المجرمين والمفقودين بالـ GPS

«نزاهة» تطلب
كشف حسابات نواب

منصور الشمري
ب��ات رج��ال األم��ن يبحثون عن «املوبايل»
ع� �ن ��د ال� � �ش � ��روع ف� ��ي أي ق� �ض� �ي ��ة ،ب �ع��دم��ا
أصبح الهاتف الذكي أهم وسيلة لضبط
املجرمني وفك غموض الكثير من القضايا
وال � �ج� ��رائ� ��م وال � �ت ��وص ��ل إل � ��ى م��رت �ك �ب �ي �ه��ا
وت� �ح ��دي ��د م��واق �ع �ه��م ب �ع��د ال �ت��دق �ي��ق ف��ي
بياناتهم.
وتؤكد مصادر أمنية لـ سبقلا أن  %70من
جرائم الجنايات أو الجنح في البالد كان
للهاتف الذكي دور في كشف مالبساتها
في وقت وجيز ،وبالدليل القاطع ،بعد أن
ك��ان��ت تلك القضايا تستهلك الكثير من
الوقت والجهد وانعدام الدليل املحسوس
عند عمليات التحقيق واملواجهة.
ووف��ق امل�ص��ادر عينها ،ف��إن أول م��ا يلجأ
إليه رجال املباحث في قضايا القتل ،هو
هاتف الضحية ،لحصر معارفه وعالقاته
ومواعيده وات�ص��االت��ه ..وغيرها ،مشيرة
إل� ��ى أن «ال ��داخ �ل �ي ��ة» ت �س �ت �خ��دم خ��اص�ي��ة
اس� �ت ��رج ��اع امل� �ح ��ادث ��ات ال �ه��ات �ف �ي��ة ح�ت��ى
ً
ل��و م�ح��اه��ا امل �ت �ه��م ،ف �ض�لا ع��ن اس�ت�خ��دام
خ ��اص� �ي ��ة ال � � �ـ  GPSف � ��ي ت� �ح ��دي ��د م ��واق ��ع
مرتكبي الجرائم ،أو املتغيبني واملفقودين
برًا وبحرًا.
وأوضحت املصادر أن الهاتف النقال بات
ال��دل�ي��ل ال��دام��غ ل��رج��ال امل�ب��اح��ث لتحديد
ال �ج �ن��اة ف��ي ق�ض��اي��ا ال �س��ب وال �ق ��ذف ،كما
يلعب دورًا كبيرًا في قضايا املشاجرات..
وغ� �ي ��ره ��ا ،إذ ي �س �ت �خ��دم ف ��ي ت �ص��وي��ره��ا
وتوثيقها وتحديد املشاركني فيها.

خالد الحطاب
علمت سبقلا أن الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) ستوجه
كتابًا إلى النائب العام لطلب الكشف عن حسابات بعض النواب
الذين ترددت أسماؤهم في الصفقة العقارية في «الصالحية».
وكشفت مصادر رفيعة أن طلب كشف حسابات النواب للتأكد
م��ن م ��دى ال �ع�لاق��ة وال �ص �ل��ة ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��م ب��ال�ص�ف�ق��ة ،وم ��ا إذا
ك��ان��ت ه�ن��اك فعليًا شبهة ف�س��اد م��ال��ي ف��ي العملية ،بعد رصد
ف��رق التحقيق ل��دى «ن��زاه��ة» ل�ل�م��وض��وع ال ��ذي ن�ش��رت��ه سبقلا
الجمعة امل��اض��ي وتابعته ف��ي ع��دد األح ��د ،وان�ت�ش��ر ت��داول��ه في
وسائل التواصل االجتماعي .وأكدت املصادر أن «نزاهة» وفرق
ال��رص��د والتحقيق فيها مستمرة ف��ي عملية التحقيق ف��ي ما
ُيرصد من قضايا شبهات فساد حتى تظهر الحقيقة باليقني
الكامل ،باتجاه تجهيز ملف تورط أشخاص بالقضايا واتخاذ
ً
اإلجراءات املناسبة وصوال إلى إحالتهم إلى النيابة.

ترسية استثمار اللوحات اإلعالنية
في حولي بـ  22.6مليون دينار
زكريا محمد
فازت شركة أد إيفكت للدعاية واإلعالن باملزايدة التي طرحتها
{البلدية} أمس الستغالل مواقع اللوحات اإلعالنية في محافظة
ح��ول��ي مل��دة خ�م��س س �ن��وات ،ب�ع��د أن ت�ق��دم��ت ب��أع�ل��ى ال�ع�ط��اءات
وبمبلغ  22.67مليون دينار.
وك��ان��ت ق��د تنافست  6ش��رك��ات ع�ل��ى امل��زاي��دة ال�ت��ي ج��رت فيها
زي��ادة فترة استغاللها من  3إل��ى  5س�ن��وات ،وبفرق  13مليون
دينار عن العقد الحالي الذي تبلغ قيمتة  9.65ماليني دينار.

القضاء وأمن | ص07

ّ
البات
«التشريعية» :سقوط العضوية بالحكم

في  11حالة

خالف محدود على قانون مخاصمة القضاء
حمد الخلف
أق � ��رت ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية البرملانية ،أم��س ،قانون
مخاصمة القضاء والنيابة العامة،
ع �ل��ى أن ت�ح�ي�ل��ه إل� ��ى م �ج �ل��س األم ��ة
تمهيدًا ملناقشته ف��ي دور االنعقاد
املقبل.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة خ��ال��د الشطي
ل � �ـ سبقلا :إن ال� �ت ��واف ��ق ك �ب �ي��ر م��ع
الجانب الحكومي واملجلس األعلى
للقضاء ف��ي م��ا انتهت إل�ي��ه اللجنة
ب �ش��أن ال �ق ��ان ��ون ،وم ��واط ��ن ال �خ�لاف
محدودة ،وال نتوقع أن تعطل إقراره.
وع� � � ��ن ال � �ض � �م� ��ان� ��ات ال� � �ت � ��ي ط �ل �ب �ه��ا

امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء ل�ض�م��ان
جدية الدعاوى ،قال الشطي :أضفنا
ف��ي ال �ق��ان��ون م��ا ي�ح��د م��ن ال��دع��اوى
الكيدية.
وذك� � ��رت م� �ص ��ادر أن ال �ق ��ان ��ون منح
ال� �ق ��اض ��ي ح ��ق ال� ��رج� ��وع ب��ال��دع��وى
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ع �ل��ى امل ��دع ��ي ف ��ي ح��ال
ثبوت عدم جدية دعواه.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أع �ل��ن ال �ش �ط��ي أن
ً
اللجنة أجرت تعديال على امل��ادة 16
م��ن ال�لائ�ح��ة الداخلية ملجلس األم��ة
تقضي بسقوط العضوية م��ن دون
ت �ص��وي��ت إذا ص � ��در ب �ح��ق ال�ع�ض��و
حكم بات يقطع بصورة حتمية أنه
فقد أحد شروط العضوية.

الروضان  « :الصناعة» ال تمانع من مطالب
« وكالء السيارات»
أمة وبلدي | ص08

ديوان المحاسبة ّ
يحذر من عدم تحصيلها

«األشغال» 27 :مليون دينار
َّ
مهددة بالضياع
محرر الشؤون المحلية
ك � �ش� ��ف دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع� � ��ن دي� � ��ون
مستحقة لوزارة األشغال تقدر بنحو 27
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ل��دى أش�خ��اص وش��رك��ات،
لم تقم بتحصيلها رغم أن بعضها يعود
الى عام .1990
وان �ت �ق��د ال ��دي ��وان ،ف ��ي ك �ت��اب وج �ه��ه إل��ى
ال � ��وزارة ،ع��دم ات �خ��اذ اإلج � ��راءات الكفيلة
ب �ت �ح �ص �ي��ل ت �ل ��ك امل ��دي ��ون � �ي ��ات ،وب �ي �ن �ه��ا

ن �ح��و  7.2م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار م ��درج ��ة ض�م��ن
ح�س��اب األص ��ول امل �ت��داول��ة املحلية تحت
التحصيل.
وقال الديوان إن جزءًا من الديون املذكورة
ض�م��ن ال�ب�ن��د امل �ش��ار إل �ي��ه ،م�س�ت�ح��ق ل��دى
م ��وظ� �ف�ي�ن اس� �ت� �ق ��ال ��وا م � ��ن ال� � � � � ��وزارة ب�ين
ع��ام��ي  2000و ،2010بينما ال�ج��زء اآلخ��ر
مستحق ل �ل��وزارة ع�ل��ى ش��رك��ات ،وي�ع��ود
ال��ى العام املالي  1989ـــ  1990وم��ا بعده.
ول �ف��ت ال ��دي ��وان ال ��ى أن ال � � ��وزارة ل ��م ت�ق��م

ك ��ذل ��ك ب �ت �س��وي��ة ق �ي �م��ة ب �ع��ض ال��دف �ع��ات
املقدمة ،السابق صرفها ملقاولني ،املقيدة
ب �ح �س ��اب األص� � � ��ول امل � �ت� ��داول� ��ة امل �ح �ل �ي��ة،
وتفوق جملتها  2.9مليون دينار ،وذلك
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ش��روط ال �خ��اص��ة ب��ال�ع�ق��ود،
ب�س�ب��ب ت��وق��ف ب �ع��ض ت �ل��ك امل �ش��اري��ع ،أو
وجود نزاعات قضائية بشأنها ،مما أدى
إلى بقاء تلك املبالغ بال تسوية.

الكويت | ص04

ُّ
للتدخل ..و«حزب الله» منزعج
خامنئي :مؤامرة ..و«الحشد» جاهز

انقضاض إيراني
على احتجاجات
العراق
محرر الشؤون الدولية
بينما استمر غلق املنطقة الخضراء
وق � �ط � ��ع خ � ��دم � ��ة اإلن� � �ت � ��رن � ��تُ ،
ودف � � ��ع
ب�ت�ع��زي��زات عسكرية إل��ى محافظات
ال�ج�ن��وب ،دخ�ل��ت إي ��ران ب�ق��وة ،أم��س،
على خ��ط االح�ت�ج��اج��ات ف��ي ال�ع��راق،
حيث أعلن مرشدها علي خامنئي أن
التظاهرات مؤامرة« :األعداء يسعون
إل� ��ى ال �ت �ف��رق��ة ب�ي�ن إي � � ��ران وال � �ع� ��راق،
لكنهم عجزوا ،ولن يكون ملؤامرتهم
أث��ر» .وف��ي م��ا ع� ّ�ده م��راق�ب��ون ترجمة
لرسالة املرشد ،خرج فالح الفياض،
رئ� � �ي � ��س ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ح � �ش� ��د ال �ش �ع �ب��ي
(معظمه َّ
مقرب من إي��ران) ليؤكد أن
ق��وات��ه ج��اه��زة للتدخل م��ن أج��ل منع
أي «انقالب أو تمرد» في حال طلبت
الحكومة ذلك.
ب��دوره��ا ،ذك��رت م�ص��ادر م��ن أوس��اط

لمعرفة عالقتهم بصفقة عقارات «الصالحية»

َّ
تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح برغبة ،أم��س ،ح� ّ�ددت فيه 11
ّ
حالة يرحل فيها ال��واف��دون خ��ارج ال�ب�لاد ،على أال ي�ع��ودوا إليها مرة
أخرى.
ون��ص امل�ق�ت��رح على ترحيل م��ن ك��ان��ت إقاماتهم منتهية الصالحية،
ومن يعمل عند غير كفيله ،أو من تكون مهنته في اإلقامة غير مطابقة
لعمله الواقعي ،ومن ارتكب  3مخالفات مرورية ،إضافة إلى إبعاد كل
م��ن يعمل ف��ي مجال التجارة لحسابه ال�خ��اص ،مقترحة أال تتجاوز
إقامة الوافد في البالد  10سنوات مطلقًا.
واش�ت�م��ل اق �ت��راح ال�ه��اش��م على ترحيل ع�م��ال اإلن �ش��اء والتعمير ممن
ت �ج��اوزت أع�م��اره��م  40ع��ام��ًا ،وم��ن ي�ع��ان��ون م��ن أي إع��اق��ة أو أم��راض
ويعملون في املجال ،إلى جانب دعوتها إلى ترحيل املعلمني واملعلمات
والعمال والعامالت في املدارس األهلية الذين ليست لديهم إقامة على
ّ
مشددة على أن ترحيل الوافد يستوجب
صاحب املنشأة التعليمية،
بالضرورة ترحيل أسرته معه.
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ترامب يخذل
أكراد سوريا
أعطت واشنطن الضوء األخضر لتركيا لبدء عمليتها ضد األكراد
في شمالي سوريا ،ومع اقتراب ساعة الصفر ،التي قال الرئيس
رج��ب طيب أردوغ ��ان إنها ق��د تحدث م��ن دون سابق إن��ذار ،أعلن
الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب ب��دء انسحاب قواته من املنطقة
ال� �ح ��دودي ��ة ،ق��ائ�ل�ا إن ��ه «ح� ��ان ال��وق��ت ل �ل �خ��روج م��ن ه ��ذه ال �ح��روب
السخيفة» ،مشيرا إل��ى أن��ه من املكلف للغاية االستمرار في دعم
نّ
وسيتعي على تركيا وأوروب��ا
ال�ق��وات الكردية ملحاربة «داع��ش»،
وسوريا وإيران والعراق وروسيا ،واألكراد تحديد املوقف.
تصريحات ت��رام��ب رأى فيها امل��راق�ب��ون خ��ذالن��ا ج��دي��دا لحلفائه،
وتفتح الباب أمام سيناريوهات عدة حول مصير املنطقة.
ّ
وت��وق��ع م�س��ؤول تركي كبير أن تنتظر أن�ق��رة اكتمال االنسحاب
األميركي من منطقة العمليات.
في املقابل ،أعلنت «قسد» أن العملية التركية سيكون لها أثر سلبي
كبير في الحرب ضد «داعش» ،معتبرة املوقف األميركي طعنة لها
الظهر .في حني رأى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن
في ّ
أميركا».
شرف
على
وصمة
األكراد
عن
ي
«التخل
ّ
وف��ي حني قالت األم��م املتحدة إنها تستعد لألسوأ ،ح��ذر االتحاد
األوروب� ��ي م��ن أي ه�ج��وم ت��رك��ي ،ووض��ع وزراء خ��ارج�ي��ة االت�ح��اد
ضمن برنامج عمل قمتهم (اإلثنني) في لوكسمبورغ ،لبحث
املسألة ّ
«قسد».
سجون
في
املعتقلني
«الدواعش»
بمصير
ق
املتعل
الخطر
ّ
تشكل
أنها
فرغم
تحديات،
�ام
�
م
أ
أنقرة
املرتقبة
العملية
وستضع
ّ
انتصارا دبلوماسيا ألردوغ��ان ،فهي تنطوي على مجازفة تتعلق
بمساحة أرض املعركة ومواجهة مقاتلني م� ّ
�درب�ين ج�ي��دا ،وخطر
ظهور «داع��ش» ،والكلفة االقتصادية ،ما يجعل الهدية األميركية
«مسمومة» ،وفق املراقبني.

ح��زب اهلل ف��ي ل�ب�ن��ان أن��ه م�س�ت��اء من
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ف ��ي ال � �ع � ��راق ،وي ��رى
أن�ه��ا ال تصب ف��ي مصلحة التعاون
اإلس �ت��رات �ي �ج��ي ب �ي �ن��ه وب�ي��ن ط �ه��ران
ّ
وبغداد ،وتعطل التنسيق املتبادل.
وك � � � � � ��ان آخ � � � � ��ر االش � � �ت � � �ب � � ��اك � � ��ات ب�ي�ن
امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن وق� � � � ��وات األم� � � ��ن وق ��ع
ف ��ي م��دي �ن��ة ال� �ص ��در ،وأس �ف ��ر ع ��ن 15
ً
ق�ت�ي�لا ،م��ا دف��ع رئ�ي��س ال ��وزراء ع��ادل
ع�ب��دامل�ه��دي إل ��ى س�ح��ب ال�ج�ي��ش من
املدينة واألمر بمحاسبة املتورطني.
ول �ل �م��رة األول� � ��ى م �ن��ذ ب� ��دء ال� �ح ��راك،
اع�ت��رف��ت ال �ق��وات األم�ن�ي��ة باستخدام
ال �ع �ن��ف امل� �ف ��رط ،ب �ع��د أن دأب� ��ت على
ات � � �ه � � ��ام «م � � �ن� � ��دس� �ي��ن» و«ق � �ن� ��اص�ي��ن
م� �ج� �ه ��ول�ي�ن» ب � ��إط �ل��اق ال� � �ن � ��ار ع �ل��ى
املتظاهرين.
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الهاشم ِّ
تحدد
بالتفصيل الوافدين
الواجب إبعادهم

تشييع احد ضحايا االحتجاجات في مدينة النجف | رويترز
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ه َّنأ الرئيس فالديمير بوتين ..وع َّزى خادم الحرمين

األمير :عالقاتنا بروسيا تاريخية وطيدة
أشاد سمو أمير البالد بالعالقات التاريخية الوطيدة،
التي تربط الكويت بروسيا االتحادية ،مؤكدا التطلع
املشترك الى تعزيز أواص��ر هذه العالقات ،واالرتقاء
بأطر التعاون املشترك بني البلدين الصديقني إلى
آفاق أرحب خدمة ملصلحتهما.
وتمنى سمو األم�ي��ر ،ف��ي برقية تهنئة بعثها أمس
إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتني بمناسبة عيد
م �ي�لاده ،ل��روس�ي��ا ك��ل ال�ت�ق��دم واالزده � ��ار وللعالقات
امل�ت�م�ي��زة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن امل��زي��د م��ن ال �ت �ط��ور وال �ن �م��اء.
كما تمنى سموه للرئيس ال��روس��ي موفور الصحة
والعافية.
من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقية تعزية إلى
خ ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين ال�ع��اه��ل ال �س �ع��ودي امللك
س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ،ض�م�ن�ه��ا خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وصادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى
والدة األمير بندر بن سلطان ،سائال اهلل أن يتغمدها
ب��واس��ع رحمته ،ويسكنها فسيح جناته ،وأن يلهم
األسرة املالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وأرس��ل سمو نائب األمير ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ جابر
املبارك برقيات مماثلة.

خفض رسوم
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،أك� ��د م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
للشؤون القنصلية ،سامي الحمد ،أن خفض الرسوم
ع �ل��ى ال��راغ �ب�ي�ن ف ��ي دخ� ��ول ال �س �ع��ودي��ة م ��ن م��راف�ق��ي
امل��واط�ن�ين م��ن العمالة امل�ن��زل�ي��ة ،ه��و ب��اك��ورة تعاون
للجنة القنصلية ال�ك��وي�ت�ي��ة ـ�ـ�ـ ال�س�ع��ودي��ة املشتركة
بدورتها األولى في الرياض العام املاضي.

نتطلع إلى االرتقاء بأطر تعاون
البلدين إلى آفاق أرحب
الحمد :خفض رسوم دخول
مرافقي الكويتيين
إلى السعودية

وقال الحمد أمس ،على هامش افتتاحه أعمال الدورة
الثانية للجنة الكويتية ـــ السعودية املشتركة ،التي
تستضيفها البالد على مدى يومني ،إن اجتماعات
ال�ل�ج�ن��ة ت�ع��د ت��أك �ي��دا ل �ح��رص ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى تعزيز
مسيرة العالقات القنصلية املميزة.
وأض��اف أن العالقة التاريخية بني البلدين فرضت
ج� ��دول أع �م ��ال ح ��اف�ل�ا ،إذ س �ي �ج��ري االن �ت �ه��اء منها

ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ين ،الف �ت��ا إل ��ى أن ال�ج��ان�ب�ين ي�ه��دف��ان
إل��ى متابعة م��ا تمخض ع��ن اجتماع ال ��دورة األول��ى
للجنة ،التي شهدت العديد من املوضوعات املشتركة
واملهمة.
وأوض��ح أن الجانبني بحثا أم��س تسهيالت السفر
ون�ق��ل امل�ص��اب�ين وال�ج�ث��ام�ين ب��اإلس�ع��اف��ات ال�ب��ري��ة أو
الجوية ،إضافة إل��ى التسهيالت املتعلقة بمواطني
ال�ب�ل��دي��ن فيما ي�خ��ص ال�خ��دم��ات ال�ج�م��رك�ي��ة ،وك��ذل��ك
التعاون في الشؤون القنصلية األمنية والقنصلية
القضائية.
وأشار إلى أهمية الجهات املشاركة في أعمال اللجنة،
وم�ن�ه��ا وزارت � ��ا ال �خ��ارج �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
العدل والصحة والنيابة العامة والجمارك ،مؤكدا أن
جميع املشاركني سيبحثون املوضوعات التي تصب
مباشرة في مصلحة مواطني البلدين.

تذليل العقبات
من جانبه ،قال رئيس الوفد السعودي وكيل وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل �ش��ؤون ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ،ت�م�ي��م ال ��دوس ��ري:
إن االج �ت �م��اع األول للجنة القنصلية ال�س�ع��ودي��ة ــ
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة ،ال ��ذي ع�ق��د ف��ي ال��ري��اض ال�ع��ام
امل��اض��ي ،ح�ق��ق ال�ك�ث�ي��ر م�م��ا ج��رى االت �ف��اق ع�ل�ي��ه من
توصيات.
وأض��اف الدوسري أن ذلك دليل على الرغبة األكيدة
وال �ص ��ادق ��ة م ��ن ال �ج��ان �ب�ين ف ��ي ت��ذل �ي��ل ك ��ل ال�ع�ق�ب��ات
والصعوبات التي قد تعترض مواطني البلدين.
وأكد أن العالقة القوية الخاصة واملتميزة ،التي تربط
البلدين ،تستمد متانتها م��ن ال�ع�لاق��ات التاريخية
املمتدة عبر الزمن ،وحرص املسؤولني في الجانبني
على استمرارها ودفعها إلى مستويات أعلى وآفاق
أرحب( .كونا)

جانب من أعمال اللجنة القنصلية الكويتية ـ السعودية

مجلس الوزراء :متابعة إجراءات «المدنية» في تحصيل مديونيتها

برنامج زمني لتنفيذ توصيات
ميزانية الدولة واالقتراض الحكومي
أح� ��ال م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،أم��س،
ت � ��وص� � �ي � ��ات ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ب��امل�ج�ل��س األع�ل��ى
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ب� � �ش � ��أن م � �ش� ��روع
م �ي��زان �ي��ة ال� ��دول� ��ة واالق � �ت� ��راض
ال�ح�ك��وم��ي ،إل��ى لجنة ال�ش��ؤون
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ب��امل �ج �ل��س األع � �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
ل��وض��ع ب��رن��ام��ج ت�ن�ف�ي��ذي وف��ق
ج ��دول زم�ن��ي للتوصيات على
أن تقدم تقريرها ملجلس الوزراء
خالل شهرين من تاريخه.
وأحيط املجلس خالل اجتماعه
ب ��رئ ��اس ��ة س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك علمًا بالتوصية الواردة
ض �م��ن م�ح�ض��ر اج �ت �م��اع لجنة
ال � �ش� ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ش��أن
التقرير الدوري املقدم من الهيئة
العامة للمعلومات املدنية عن
امل ��دي ��ون� �ي ��ات امل� �ت ��راك� �م ��ة وغ �ي��ر
املحصلة عــن فترة  6أشهر مـن
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 ،2019وباإلجراءات املتخذة من
قبل الهيئة في سبيل تحصيل
تلك املديونيات.
كما اطلع املجلس على توصية
ب �ش��أن ط �ل��ب امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال� � �ف� � �ن � ��ون واآلداب
اعتماد الئحة مكافآت إصدارات
مجلة العربي ومالحقها ،وقرر
امل�ج�ل��س امل��واف �ق��ة ع�ل��ى اع�ت�م��اد
ال�ل�ائ �ح��ة ل �غ �ي��ر امل��وظ �ف�ي�ن على
أن تصرف املبالغ خصما على
األن � � � ��واع امل �خ �ت �ص��ة ب �م �ي��زان �ي��ة
امل � �ج � �ل� ��س ال � ��وط� � �ن � ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون واآلداب.

ترحيب باملبارك
وك� � � � ��ان امل � �ج � �ل� ��س ق� � ��د اس� �ت� �ه ��ل
أعماله بالترحيب بعودة سمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك ب �ع��د م �ش��ارك �ت��ه
ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال � � � ��دورة ال � � � �ـ()74
للجمعية العامة لألمم املتحدة
التي عقدت في نيويورك مؤخرًا
ممثال لسمو أمير البالد.
وأح� ��اط امل �ب��ارك امل�ج�ل��س علما

الغانم استقبل سفير ألبانيا

اعتماد الئحة
مكافآت إصدارات
مجلة العربي
ومالحقها

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه ،أم��س ،سفير ألبانيا ل��دى البالد
سايمير باال( .كونا)

َّ
تسلموا جوازاتهم وتذاكر سفرهم

العالقون في قبرص
يعودون اليوم
حمد السالمة ومحمد عبدالناصر
تاكيدًا ملا نشرتة سبقلا في عددها أمس عن افراج
السلطات القبرصية ع��ن املواطنني العالقني في
قبرص ،ق��ررت السلطات القبرصية فعال اإلف��راج
ُ
عن املواطنني ال�ـ 9الذين احتجزوا منذ اغسطس
املاضي ،بعد تحرك مكثف من وزارة الخارجية،
تمثل في استدعاء السفير القبرصي لدى البالد
وات�ص��االت هاتفية أج��راه��ا نائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
بنظيره القبرصي تناولت ملف هؤالء املواطنني.
وق��ال ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية خ��ال��د ال �ج��اراهلل في
ت�ص��ري��ح ،أم ��س ،ان ال�س�ل�ط��ات ال�ق�ب��رص�ي��ة رفعت
منع السفر عن العالقني أم��س ،وج��رى تسليمهم
ج��وازات �ه��م .وأض ��اف ال �ج��اراهلل أن ال�خ��ارج�ي��ة لم
ت��دخ��ر ج�ه�دًا ف��ي متابعة امل��واط�ن�ين ف��ي ال�خ��ارج
ومد يد العون لهم ومساعدتهم ،مؤكدًا ان متابعة
ال �ق �ض �ي��ة ب� ��دأت م �ن��ذ ال� �ي ��وم األول الح �ت �ج��ازه��م،
وكانت هناك جهود ومتابعة حثيثة لم تتوقف
الى أن جرى اطالق سراحهم.
وبني ان السفارة الكويتية في قبرص عملت على
توفير ت��ذاك��ر السفر للمواطنني ف��ور استالمهم
ج ��وازات� �ه ��م وج � ��رى ال �ت �ن �س �ي��ق ل�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة
عودتهم للبالد.

خالد الجارالله

الجارالله :لم ندَّ خر جهداً
في متابعة القضية
حتى إطالق سراحهم

انتهاء األزمة
من جانبهم ،أك��د املواطنون العالقون لـ«الـقبس
اإلل�ك�ت��رون��ي» أن أزمتهم انتهت ،وج��رى منحهم
ج ��وازات سفرهم ،وس�ي�ع��ودون إل��ى ال�ب�لاد اليوم
(الثالثاء) في السابعة مساء.
وق ��ال محمد ال�ح�ج��ي أح��د ال�ش�ب��اب املحتجزين،

التزام القوانين
ن��اش��دت م �ص��ادر مطلعة ف��ي ال�خ��ارج�ي��ة جميع
املواطنني املسافرين في الخارج ضرورة االلتزام
بالقوانني وع��دم مخالفتها لتجنب وقوعهم في
متاعب .وقالت املصادر ان الخارجية ال تدخر اي
جهد في الوقوف الى جانب املواطنني ،لكن احيانًا
يقعون في مخالفة قوانني الدول مما يقف حاجزًا
أم��ام خروجهم منها ،ل��ذا يجب أن يلتزم جميع
املسافرين بالقوانني بعيدًا عن اي مشاكل.

ثقة بقدرة
العراق على تجاوز
المرحلة الحرجة
ب �ن �ت��ائ��ج م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي أع �م��ال
ال� � � � ��دورة وب� �ف� �ح ��وى ال� �ل� �ق ��اءات
وامل �ح��ادث��ات ال �ت��ي أج��راه��ا مع
ع ��دد م ��ن رؤس � ��اء وف� ��ود ال ��دول
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ع �ل��ى
ه ��ام ��ش أع� �م ��ال ال � � � ��دورة ،ال �ت��ي
ت�ن��اول��ت س�ب��ل ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات
ال �ت �ع��اون ال�ق��ائ�م��ة ب�ين ال�ك��وي��ت
وك��ل م��ن ه��ذه ال��دول بما يخدم
امل� �ص ��ال ��ح امل� �ش� �ت ��رك ��ة ،إض ��اف ��ة
إل ��ى ال �ق �ض��اي��ا م �ح��ل االه �ت �م��ام
املشترك.
ث � ��م ب � �ح ��ث امل � �ج � �ل ��س ال � �ش� ��ؤون
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ض��وء ال�ت�ق��اري��ر
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ج �م��ل ال� �ت� �ط ��ورات
الراهنة في الساحة السياسية
ع � �ل� ��ى ال � �ص � �ع � �ي� ��دي� ��ن ال � �ع� ��رب� ��ي
وال� � ��دول� � ��ي ،وف � ��ي ه � ��ذا ال� �ص ��دد
ت � ��اب � ��ع ب� �ق� �ل ��ق االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات
وال �ت �ظ��اه��رات ف ��ي ال� �ع ��راق وم��ا
صاحبها م��ن مقتل العديد من
الضحايا.
وأعرب املجلس عن ثقته بقدرة
األشقاء في العراق على تجاوز
ه��ذه امل��رح�ل��ة ال�ح��رج��ة ،متمنيا
أن ت �ت �ض��اف��ر ج �ه��ود وم�س��اع��ي
ك��ل األط� ��راف ال�ع��راق�ي��ة م��ن أج��ل
التوصل إلى حل يرضي جميع
األط � � � � ��راف ب ��ال � �ط ��رق ال �س �ل �م �ي��ة
ب �م��ا ي�ح�ق��ق األم� ��ن واالس �ت �ق��رار
والطمأنينة في العراق.

الغانم مستقبال السفير األلباني

إن �ه��م ت��وج �ه��وا ص �ب��اح ام� ��س ،إل ��ى امل �ح �ك �م��ة في
ق � �ب� ��رص ،ل �ت �س �ل��م ج � � � ��وازات س� �ف ��ره ��م ،ب �ع ��د رف ��ع
ال�س�ل�ط��ات ال�ق�ب��رص�ي��ة ق ��رار م�ن��ع ال�س�ف��ر ال �ص��ادر
بحقهم ،إث��ر ت��دخ��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،وال�س�ف��ارة
الكويتية في قبرص إلنهاء أزمتهم.
وأش��ار الحجي ،ال��ى أنهم تسلموا تذاكر العودة
إلى الكويت ،التي وفرتها لهم وزارة الخارجية،
وذل ��ك ب�ع��د أك �ث��ر م��ن ش�ه��ر ون �ص��ف ال�ش�ه��ر على
احتجازهم ومنعهم من السفر.
وان �ف��ردت ال�ـ�ق�ب��س بنشر ت�ف��اص�ي��ل ال�ق�ض�ي��ة منذ
البداية ،وتسليط الضوء على أزمة هؤالء الشباب
في قبرص ،واستطاعت جهود وزارة الخارجية
والسفارة في قبرص ،انهاء أزمتهم التي تسببت
في الكثير من ردود األفعال على مواقع التواصل
االجتماعي .وعبر الحجي ،عن سعادته بانتهاء
األزم � ��ة ،م��وج �ه��ا ال �ش �ك��ر ل �ك��ل م��ن دع ��م قضيتهم
وس ��اع ��ده ��م ف ��ي ح ��ل م�ش�ك�ل�ت�ه��م وع ��ودت� �ه ��م إل��ى
الكويت.

تنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك

المبارك في طريقه إلى اجتماع المجلس

أمطار الهند
عبر مجلس الوزراء عن أسفه جراء األمطار الغزيرة التي اجتاحت والية أوتار براديش في
شمالي الهند مؤخرًا ،وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية.

تهنئة أفغانستان
هنأ مجلس ال ��وزراء الرئيس األف�غ��ان��ي ع�ب��داهلل ع�ب��داهلل بمناسبة ف��وزه ف��ي االنتخابات
الرئاسية ،متمنيًا له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب األفغاني الصديق املزيد من التطور
واالزدهار.

هجوم باريس
أع ��رب مجلس ال� ��وزراء ع��ن اس�ت�ن�ك��اره ل �ح��ادث ال�ه�ج��وم ال ��ذي اس�ت�ه��دف م�ق�رًا أم�ن�ي��ًا في
العاصمة الفرنسية باريس السبت املاضي ،ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة،
مجددا موقف الكويت الرافض لكل أعمال العنف واإلرهاب مهما كانت دوافعها وأسبابها
وأهدافها.

«التجارة» :حمالت تفتيشية مكثفة
لمنع الزيادات المصطنعة لألسعار
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة ت�ب�ن�ي�ه��ا ج�م�ل��ة من
القرارات الرقابية في الفترة االخيرة نجحت
من خاللها في ضبط أسعار اللحوم خالل
فترة الصيف ،رغم التحديات العديدة التي
واج �ه �ت �ه��ا وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ق � ��رار أس �ت��رال �ي��ا
بعدم تصدير األغنام للكويت لفترة أشهر
الصيف الثالثة.
وقالت ال��وزارة ،في بيان ،أم��س ،انها أدارت
بمهنية ع��ال�ي��ة م�ل��ف أزم ��ة ت��وق��ف اس�ت�ي��راد
األغ �ن ��ام خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة ال�ح�ي��وي��ة ال�ت��ي
تشمل عيد االض�ح��ى وم��ا يمثله م��ن زي��ادة
كبيرة في استهالك اللحوم محليًا ،الفتة إلى
انه بفضل اإلجراءات االحترازية واملبادرات
ال �ت��ي ت�ب�ن�ت�ه��ا اس �ت �ط��اع��ات ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ان ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى أس �ع��ار
اللحوم من دون أن يطرأ عليها أي زيادة.
وش � � � ��ددت «ال� � �ت� � �ج � ��ارة» ع� �ل ��ى ان � �ه� ��ا ت�ن�س��ق
م��ع م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�ش�ك��ل دائ��م
ب� �م ��ا ي� �ح� �م ��ي امل �س �ت �ه �ل ��ك م � ��ن أي زي� � � ��ادات

غ �ي��ر م�س�ت�ح�ق��ة ف ��ي أس� �ع ��ار ج �م �ي��ع ال�س�ل��ع
االس�ت�ه�لاك�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ال��رئ�ي�س�ي��ة منها،
مضيفة أنها تحرص على الدوام على تقديم
ح�ل��ول م��ن ش��أن�ه��ا ض�ب��ط أس �ع��ار املنظومة
الغذائية في البالد.
وأك� � ��دت أن �ه��ا م�ع�ن�ي��ة م ��ن خ �ل�ال م��راق�ب�ي�ه��ا
بمراقبة السوق والتأكد من عدم وج��ود أي
زيادة غير مبررة في أسعار اللحوم وغيرها
م ��ن ال �س �ل��ع االس �ت �ه�لاك �ي��ة وأن� �ه ��ا ستكثف
حمالتها على مختلف منافذ البيع للتأكد
من استقرار األسعار.
وأهابت «التجارة» بجميع وسائل اإلعالم
ال� �ت� �ث� �ب ��ت م � ��ن أي م� �ع� �ل ��وم ��ة ق� �ب ��ل ن �ش ��ره ��ا،
م ��ؤك ��دة أن أب ��واب� �ه ��ا م �ف �ت��وح��ة ل �ت��زوي��ده��ا
ب��امل �ع �ل��وم��ات ال �ص �ح �ي �ح��ة ،ك �م��ا أك� ��دت ع��دم
إص ��دار مسؤوليها ألي ق� ��رارات ف��ي الفترة
االخيرة بخصوص ع��دم ذب��ح إن��اث األغنام
وامل ��واش ��ي ،وأن �ه��ا غ �ي��ر م�ع�ن�ي��ة ب�م�ث��ل ه��ذه
املسائل التنظيمية.
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«نزاهة» تواجه الغش والسرقات بعض الديون يعود إلى 1990
األدبية الجامعية
أميرة بن طرف
وجهت الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) دعوة
الى جامعة الكويت للمشاركة في ورشة عمل ،تحت
ع �ن��وان «ال �ن��زاه��ة ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي» ،تستهدف
بشكل رئيس محاربة الغش والسرقات االدبية.
وك �ش �ف��ت «ن ��زاه ��ة» ،ف��ي ك �ت��اب وج �ه �ت��ه ال ��ى االدارة
ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ،ح �ص �ل��ت سبقلا ع� �ل ��ى ن �س �خ��ة م �ن��ه،
ّ
ان ال ��ورش ��ة س �ت �س��ل��ط ال �ض ��وء ع �ل��ى ظ ��اه ��رة ال�غ��ش
وال �س��رق��ات االدب �ي��ة م�م��ا تمثله م��ن ع�ق�ب��ة ت��ؤث��ر في
مخرجات التعليم وسالمتها ومطابقتها للمعايير
ال��وط �ن �ي��ة ،ك�م��ا ت�ت�ط��رق ال ��ورش ��ة ال ��ى ادوات ق�ي��اس

ه��ذه االشكاليات ،والتعرف على افضل املمارسات
العاملية الناجحة لحلها وتفاديها.
واش� � ��ارت ف ��ي ك �ت��اب �ه��ا ال ��ى ن�ي�ت�ه��ا ت�ف�ع�ي��ل امل �ب ��ادرة
الوطنية الواردة في االستراتيجية الوطنية ملكافحة
ال�ف�س��اد .وب� ّ�ي�ن��ت «ن��زاه��ة» ان�ه��ا ب�ص��دد ال�ت�ع��اون مع
املعهد ال��دول��ي للتخطيط ال�ت��رب��وي ال�ت��اب��ع ملنظمة
االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ن��زاه��ة ف��ي التعليم ،ع�ب��ر تنظيم
هذه الورشة .وطلبت «نزاهة» من الجامعة تحديد
ع��دد املشاركني في ال��ورش��ة التي تعقد  22الجاري،
بحد أقصى  100مشارك من أساتذة وعمداء كليات
وعمداء مساعدين لشؤون الطلبة.

«المحاسبة» 27 :مليون دينار
ّ
مستحقات لم ُت ِّ
حصلها «األشغال»
محرر الشؤون المحلية

كشف دي��وان املحاسبة عن وج��ود ديون
مستحقة لوزارة األشغال تقدر بنحو 27
مليون دينار لدى أشخاص وشركات لم
تقم ال��وزارة بتحصيلها رغم أن بعضها
يعود إلى عام .1990
وان �ت �ق��د ال ��دي ��وان ف ��ي ك �ت��اب وج �ه��ه إل��ى
ال � ��وزارة ع��دم ات �خ��اذ اإلج � ��راءات الكفيلة
ب �ت �ح �ص �ي��ل ت �ل��ك امل ��دي ��ون� �ي ��ات ،وب�ي�ن�ه��ا
ن �ح��و  7.2م�لاي�ين دي �ن��ار م��درج��ة ضمن
حساب األص��ول امل�ت��داول��ة املحلية تحت
التحصيل.
وق � � ��ال ال � ��دي� � ��وان إن ج � � ��زءًا م� ��ن ال ��دي ��ون
املذكورة مستحق لدى موظفني استقالوا

من ال��وزارة منذ عام  2000وحتى ،2010
بينما الجزء اآلخر مستحق للوزارة من
شركات ،وأن بعض تلك املبالغ املستحقة
ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ي �ع��ود إل ��ى ال �ع��ام امل��ال��ي
 1990 - 1989وما بعده.
ولفت الديوان إلى أن الوزارة لم تقم كذلك
ب�ت�س��وي��ة ق�ي�م��ة ب�ع��ض ال��دف �ع��ات امل�ق��دم��ة
ال�س��اب��ق ص��رف�ه��ا مل�ق��اول�ين وال �ت��ي قيدت
كذلك بحساب األصول املتداولة املحلية،
وال�ب��ال�غ��ة جملتها م��ا ي�ف��وق  2.9مليون
دي � �ن� ��ار ،ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش ��روط ال �خ��اص��ة
بالعقود ،وذلك بسبب توقف بعض تلك
املشاريع أو وج��ود نزاعات قضائية ،ما
أدى إلى بقاء تلك املبالغ من دون تسوية.
وأش��ار البيان املالي ال��ذي أرفقه الديوان

إل��ى أن م��ا أم�ك��ن ح�ص��ره م��ن تلك املبالغ
يعود إلى الفترة بني عامي  2008و،2014
م �ط��ال �ب��ًا ب � �ض � ��رورة ات � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات
ال�لازم��ة حيال تسوية ال��دف�ع��ات املقدمة،
خصوصًا بالنسبة للمشاريع التي جرى
االنتهاء منها ومراعاة املطالبة بتمديد
ال�ك�ف��االت ال�خ��اص��ة ب�ه��ا ف��ي ح��ال انتهاء
صالحية تلك الكفاالت لحني التحصيل.
وف ��ي م��ا ي �خ��ص ال �ح �س��اب��ات ال�ن�ظ��ام�ي��ة،
ف�ق��د ان�ت�ق��د ال��دي��وان ع��دم ات �خ��اذ ال ��وزارة
اإلجراءات الكفيلة بتحصيل املديونيات
امل� �ق� �ي ��دة ب� �ح� �س ��اب ال � ��دي � ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ،وال �ت��ي ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن حصره
م�ن�ه��ا ح �ت��ى آخ ��ر ف��ي ف �ح��ص ف��ي م��ارس
املاضى  16.6مليون دينار.

وأوض��ح أن الفحص ب نّ�ّي� أن أغلبية تلك
املديونيات على األفراد أو الشركات خالل
ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة ل��م ت�ج��ر معالجتها،
س � � ��واء ب �ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا أو ت �س��وي �ت �ه��ا أو
االتخاذ االجراءات الالزمة ملنع تكرارها.
وأش� � ��ار ب �ي��ان ال� ��دي� ��وان امل� � ��درج ب�ش��أن�ه��ا
إل��ى أن بعضها مستحق على موظفني
استقالوا بني عامي  1990و ،2014فيما
امل�ب��ال��غ املستحقة ع�ل��ى ال�ش��رك��ات ضمن
هذا البند تقع بني عامي  1995و.2009
جدير بالذكر أن هذه املبالغ تختلف عن
امل��دي��ون�ي��ات املرتبطة بتأخير املشاريع
ق�ي��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ ح��ال �ي��ًا ،وامل� �ق ��درة بماليني
ال ��دن ��ان �ي ��ر ك ��ذل ��ك وف � ��ق ب �ي ��ان ��ات س��اب �ق��ة
للجهات الرقابية.

بوشهري :بنك االئتمان الذراع المساندة إلنجاز المشاريع

تلبية االحتياجات السكنية لألجيال
أك ��دت وزي� ��رة االش �غ��ال وزي� ��رة اإلس �ك��ان
د .ج�ن��ان بوشهري أن املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،تسارع بخطى ثابتة
ورؤى واض�ح��ة إل��ى مواكبة احتياجات
املواطنني بتوفير املساكن الكافية التي
ت�ت��واف��ق م��ع زي ��ادة ال�ط�ل�ب��ات اإلسكانية
عامًا بعد آخر.
وق � ��ال � ��ت ب� ��وش � �ه� ��ري ب �م �ن ��اس �ب ��ة ال� �ي ��وم
ال � �ع ��امل ��ي ل �ل�إس � �ك ��ان إن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة

املؤسسة تتطابق مع منهجية الحكومة
وت� ��وج � �ي � �ه� ��ات س � �م� ��و رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء ،في تطوير املشاريع اإلسكانية
ال�ض�خ�م��ة ال�ح��ال�ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،حيث
يأتي دور املؤسسة ال�ت��زام��ًا بما حرص
عليه الدستور الكويتي وقوانني الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة م��ن م �س��ؤول �ي��ة ت�ب�ن��ي ق�ض��اي��ا
األس � ��رة واح �ت �ي��اج��ات �ه��ا وف ��ي مقدمتها
الرعاية السكنية.
وأوضحت أن خطة املؤسسة ال تقف عند
توفير املسكن ألع��داد املواطنني املدرجة
طلباتهم حاليًا على قوائم االنتظار بل
والنظر في احتياجات األجيال القادمة،
ل��ذا ك��ان م��ن ال �ض��روري تسريع خطوات
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع اإلس �ك��ان �ي��ة ب �م��ا فيها
املدن الجديدة متكاملة الخدمات.
وأش � � ��ارت ب��وش �ه��ري ال� ��ى أن امل��ؤس �س��ة
أحدثت نقلة نوعية وحضارية في مجال
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب��ال �ك��وي��ت م��ن خ�لال
م��رون��ة اإلج � � ��راءات وت��دش�ي�ن ال �خ��دم��ات

اإللكترونية وت��واف��ر ال�خ�ب��رات ،ال سيما
ال��وط �ن �ي��ة م �ن �ه��ا وت �ن��وع �ه��ا م �م��ا ُي�س�ه��ل
ُ
وي��دع��م تنفيذ املشاريع وال��ذي سيؤدي
ح �ت �م��ًا إل � ��ى إن � �ع� ��اش ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص
ال��وط�ن��ي ب�ك��ل ق�ط��اع��ات��ه وخ��اص��ة قطاع
التشييد وصناعة البناء ويفتح الباب
أم� ��ام ف ��رص اإلب� � ��داع وال �ت �ج��دي��د وك�ل�ه��ا
ت�ص��ب ف��ي خ��دم��ة امل��واط��ن دون تكاليف
إضافية عليه وتقلص ف�ت��رات االنتظار
للمواطنني املستحقني للرعاية السكنية،
إض��اف��ة إل��ى إي�ج��اد م��وارد مالية جديدة
م�م��ا ي�خ�ف��ف ع ��بء ت�م��وي��ل امل �ش��اري��ع عن
كاهل الدولة.
وأش��ادت ب��دور بنك االئتمان قائلة «هو
ال��ذراع االخرى لتوفير الرعاية السكنية
ح�ي��ث ي��أت��ي ال� ��دور امل�ت�ك��ام��ل وال�ح�ي��وي
للبنك ف��ي تنشيط ان�ج��از عمليات بناء
القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم
املساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة
الكويتية للشراء والبناء».

جنان بوشهري
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«مشكلة تلد أخرى» ،هكذا
ع ّبر مسؤولون حكوميون
عن أوضاع منطقة جليب
الشيوخ خالل جولة لهم
فيها أمس ،ورصدوا تفاقم
العشوائية والمخالفات
التي حوّ لتها إلى «صداع»
في رأس الجهات المعنية.
وما إن انطلقت الجولة التي
نفذتها فرق الصحة
والسالمة المهنية التابعة
للهيئة العامة للقوى
العاملة واللجنة الثالثية،
حتى شهدت الجليب ما
يشبه حالة «حظر التجول»،
فالعمالة المخالفة هربت،
والمحال التجارية أغلقت،
فالكل هرب بمجرد دخول
حافالت المسؤولين إلى
الشوارع الداخلية.

أين «البلدية»؟
رغ��م أن غالبية ع�م��ال ال�ن�ظ��اف��ة يقطنون ف��ي منطقة الجليب وف��ي
م�س��اك��ن غ�ي��ر مناسبة آدم �ي��ا ،ف��ان امل�ن�ظ��ر ال�ع��ام ل �ش��وارع وط��رق��ات
الجليب يؤكد عدم مرور البلدية فيها.
ووف��ق م��ا رص��دت��ه سبقلا ،ف��إن ت��راك��م ال�ن�ف��اي��ات خ��ارج ال�ح��اوي��ات
وانتشارها في الشوارع وانتشار القوارض والقطط والكالب الضالة
وغيرها مما جرى رص��ده ،يؤكد عدم م��رور شاحنات البلدية منذ
أكثر من أسبوع.

%80

خالد الحطاب
اختلفت جولة أم��س عن سابقاتها ،حيث
رك� ��زت ال� �ف ��رق ال �ح �ك��وم �ي��ة ج �ه��وده��ا على
مداهمة السكن الخاص بالعمالة التابعة
للشركات املتعاقدة م��ع ج�ه��ات حكومية،
وكشف املسؤولون عن رف��ع تقرير خاص
إل��ى مجلس ال��وزراء األسبوع الجاري عن
أوض��اع الجليب عمومًا ومساكن العمالة
على وجه الخصوص.
ووف� ��ق ال �ج��ول��ة ،ت �ب�ين أن ن �ح��و  %80من
ً
امل� �ح ��ال م �خ��ال �ف��ة وب �ل�ا ت ��راخ �ي ��ص ،ف�ض�لا
ع��ن وج� ��ود  31م�س�ك�ن��ًا م�خ��ال�ف��ًا ل�ل�ع�م��ال��ة،
حيث اتضح أنها غير آدمية ،وهي تابعة
ل �ش��رك��ات م�ت�ع��اق��دة م��ع ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة،
إضافة إل��ى رص��د مجموعة من التعديات
وامل � �خ � ��ال � �ف � ��ات ع � �ل ��ى امل� � �ح � ��ال ال� �ت� �ج ��اري ��ة
واألسواق العشوائية.
ومن املقرر بحسب مسؤولي هيئة القوى
العاملة أن ترفع تقارير بشأن املساكن غير
اآلدم�ي��ة ،ومطالبة الشركات املتعاقدة مع
ال�ج�ه��ات الحكومية ب��إخ�لائ�ه��ا واالن�ت�ق��ال
إل � ��ى م �س��اك��ن أخ� � ��رى ف� ��ي م �ن��اط��ق خ� ��ارج
الجليب.

معايير دولية
إلى ذل��ك ،قالت نائبة املدير العام لشؤون
التخطيط وال�ت�ط��وي��ر اإلداري ف��ي الهيئة
إي �م��ان االن �ص��اري :إن ال �ه��دف م��ن الجولة
ال �ب �ح��ث ع ��ن امل �س��اك��ن ال �ع �م��ال �ي��ة وال �ت��أك��د
م��ن ال �ص �ح��ة وال �سل��ام��ة امل�ه�ن�ي��ة امل�ط��اب�ق��ة
للمعايير الدولية.
وذكرت األنصاري ،على هامش الجولة ،أن
عمليات التفتيش تستهدف توفير سكن
عمالي متوافق ومناسب للعمالة ،ال سيما
امل��رت �ب �ط��ة م��ع ال �ج �ه��ات ال �ح�ك��وم �ي��ة ،الف�ت��ة
إل��ى أن االس �ب��وع ال �ج��اري سيكون ختامًا
ل �ج��والت ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا خ�ل�ال األس �ب��وع�ين
املاضيني لرصد املخالفات والتعديات.
وأض��اف��ت أن اإلج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي
يتم اتخاذها تبدأ باإلنذار األول ،وبعدها
ي�ت��م وق��ف ال��رخ��ص وإغ �ل�اق امل �ل��ف بحيث
ت�ك��ون امل�خ��ال�ف��ات ت��دري�ج�ي��ة ب ��دءًا م��ن ع��دم
استجابة رب العمل بالتقارير التي ترد
إليه ،ال سيما الشركات املرتبطة بالعقود
الحكومية.
ولفتت إل��ى أن التقرير النهائي سيصدر
األس �ب��وع ال �ج ��اري ،وس�ي�ش�م��ل م�لاح�ظ��ات

قمامة متراكمة | تصوير هشام خبيز

من محال الجليب بال تراخيص!

الجولة الحكومية كشفت تفاقم أوضاعها ..وتقرير عاجل إلى مجلس الوزراء
■  31مسكناً غير آدمي لعمالة شركات متعاقدة مع جهات الدولة
■ األنصاري :نسعى إلى توفير سكن عمالي متوافق ومناسب للعمالة
■ المطيري :أغلبية العمالة في المنطقة مخالفة
ح��ول األسقف ودورات املياه واألرض�ي��ات
وال �س �ك��ن ب �ش �ك��ل ع� ��ام وع � ��دم ت �ن��اس �ب��ه مع
الشروط الخاصة بسكن العمال الوافدين،
م��ا ت�ع�ت�ب��ر م �خ��ال �ف��ات وس �ي �ج��ري اإلع�ل�ان
عنها الحقًا.

مسح ميداني

م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ب �ّي نّ�� م ��دي ��ر امل� ��رك� ��ز ال��وط �ن��ي
للصحة والسالمة املهنية نايف املطيري
أن ف ��رق ال�ت�ف�ت�ي��ش ق��ام��ت ب�م�س��ح م�ي��دان��ي
كامل لبيان حالة املساكن العمالية التي
ت �ت �ع��اق��د م ��ع ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ورف ��ع
ت� �ق ��اري ��ر ب � �ش� ��أن ال� ��وض� ��ع ال � �ع� ��ام الت� �خ ��اذ
اإلجراءات القانونية ،ال سيما أنه تم رصد
مجموعة من املخالفات.
وب نّ�ّي� أن اللجنة العليا املشكلة للسالمة
ب�ين الجهات الحكومية سترفع تقريرها
إل��ى مجلس ال��وزراء بشأن وض��ع املساكن
العمالية الحكومية داخل منطقة الجليب،
ب �ع ��د م� ��ا ت� ��م رص� � ��ده الت � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات
ب�ش��أن�ه��ا ن �ظ �رًا ألن امل�ن�ط�ق��ة ال ت�م�ل��ك بنية
تحتية مناسبة.
وأف� � � ��اد أن م� ��ا ن �س �ب �ت��ه  %80م� ��ن امل� �ح ��ال
ال �ت �ج��اري��ة داخ � ��ل ق �ط��ع ال �ج �ل �ي��ب ال تملك
ت ��راخ �ي ��ص وال ت �ص �ل��ح ل �ل �ت �ج��ارة ول �ي��س
لديها عمالة مرخصة وأن أك�ث��ر العمالة
املوجودة في املنطقة مخالفة.

اك��دت إي�م��ان األن �ص��اري أن امل��دن العمالية
الحالية ال تكفي الحتضان العمالة املوجودة
في البالد واملتعاقدة شركاتها مع الجهات
الحكومية لتنفيذ املشاريع املختلفة.
ولفتت إلى أن هيئة القوى العاملة تعمل حاليا
إلنشاء مدن عمالية بالتعاون مع الشركات،
السيما أن هناك ق��رارا من مجلس ال��وزراء
بشأن تسكني عمالة الشركات املتعاقدة مع
الجهات الحكومية ،من املسجل عليها ألف
عامل وأكثر داخل املدن العمالية ،مبينة أن
العمل يجري لحصر تلك الشركات واعداد
عمالتها واالجتماع معها لوضع مقاييس
تناسب السكن العمالي.
واض��اف��ت أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�س�ع��ى إلن �ش��اء م��دن
عمالية ذات مستوى ع��ال بما ي�ت��واف��ق مع
الحقوق اإلنسانية بعيدا عن االمراض.

سوق الحرامية ..بقيت
البضائع وهرب الباعة!
سوق خضار في «شارع الحرامية» !

ف � ��ور دخ� � ��ول ل �ج �ن��ة ال �ت �ف �ت �ي��ش ال� �ش ��ارع
املعروف بـ«سوق الحرامية» تحول املكان
ف��ي ث ��وان م �ع��دودة إل��ى «منطقة أش�ب��اح»
حيث هرب الباعة ّ
وفر جميع املوجودين
فيه.
وكان من الالفت في السوق وجود أنواع
مختلفة من الخضار والفواكه الطازجة
واالس�م��اك والروبيان واللحوم التي تباع
ع �ل��ى االرص� �ف ��ة وال� �ط ��رق ��ات وس� ��ط ن�ه��ر
ال� �ص ��رف ال �ص �ح��ي وال � ��روائ � ��ح ال �ك��ري �ه��ة
والنفايات التي تشير إلى غياب الجهات
الرقابية عن املنطقة بشكل كامل.

بحيرات
من الصرف

مخبز في حوش بيت

الصحي
في منظر غير حضاري ويضر بالبيئة والصحة العامةّ ،
تحول مدخل شارع مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة إلى
ما يشبه بحيرة الصرف الصحي ،وبذلك غرق الشارع بالكامل وأصبح وباء .وأظهرت الجولة التي نفذتها الهيئة عدم توافق مداخل الشوارع
واالرصفة التي تقع امام سكن العمالة في عدد من القطع السكنية في الجليب ،مع كمية الصرف الصحي التي تغطي الشارع والتي ّ
تحولها

إلى بحيرات وبرك من املياه اآلسنة.

المطيري يرصد سرقات الكهرباء وغياب السالمة

سوق سمك في الهواء الطلق

المدن العمالية الحالية
غير كافية

األنصاري تقفز على بركة صرف

مخبز في حوش بيت عربي

خالل جولة سابقة رصد مفتشو القوى
ال �ع��ام �ل��ة ف��ي أح ��د ال� �ش ��وارع ال �ق��ري �ب��ة من
ال��دائ��ري ال �س��ادس مخبزا مخالفا داخ��ل
منزل ،وك��ان من الغريب وال�لاف��ت في آن
وج��ود الفرن في ح��وش العقار السكني
للقيام بتجهيز املخبوزات وعرضها على
واجهته ،وق��ام املسؤولون بتصويره من
الداخل ورفع تقرير مفصل عنه.
وخ �ل�ال ال �ج��ول��ة ال �ت��ي ن �ف��ذت ام ��س أغ�ل��ق
املخبز وجرى اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحق املتورطني في إدارته.
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وزير التجارة :تعديل قانون المناقصات
لدعم الحرف
خالد الحطاب
ش� ��دد وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة خالد
الروضان على تقديم كل الدعم ألصحاب
امل� �ش ��اري ��ع ال �ح��رف �ي��ة وت ��ذل� �ي ��ل ال �ع �ق �ب��ات
أمامهم.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي اف �ت �ت��اح امل �ع��رض ال�س�ن��وي
ال ��راب ��ع ل �ف��ري��ق إك �س �ب��و  965ل�ل�م�ع��ارض
التراثية والحرفية واملبدعني الكويتيني
أول من أمس ،بحضور وزير اإلعالم وزير
ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب محمد الجبري،
وال�ش�ي��خ ص�ب��اح ج��اب��ر امل �ب��ارك وع��دد من
قياديي املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب والسفير القطري بندر العطية.
وقال الروضان :إن املعرض يشهد سنويا
تطورا جديدا مما يدعو إلى الفخر بأبناء
الكويت وشبابها ،مؤكدا اهتمام سمو
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك ب��امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وال �ح��رف،
كما جرى تعديل بعض القوانني ،ومنها
قانون املناقصات العامة بما يتيح دعم
هذه الحرف واملشاريع.
وأض ��اف ال ��روض ��ان :ل�ي��س ال �ه��دف ال��رب��ح
امل � � � ��ادي ف � �ق� ��ط ،ب � ��ل أي � �ض� ��ا ت� �ط ��وي ��ر ت �ل��ك
ال �ح��رف ال �ت��ي ل �ه��ا ق�ي�م��ة ك �ب �ي��رة ،م �ش��ددا
على ال�ح��رص على ح��ل مشاكل أصحاب
امل�ش��اري��ع الحرفية م��ن خ�لال حصر هذه
امل�ش��اك��ل وال�ع�م��ل ع�ل��ى ح�ل�ه��ا ،منها على
س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال اس� �ت� �ي ��راد امل � � ��واد األول� �ي ��ة

محمد المصلح

«التربية» :ال تداخل في عمل
«المركز» و«المناهج»
هاني الحمادي

وزراء و مسؤولون في افتتاح المعرض | تصويرعبدالصمد مصطفى

امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ص �ن��اع��ات ه ��ذه ال�ح��رف
التي نتمنى أن تكون حاضرة في جميع
م�ش��ارك��ات�ن��ا خ ��ارج ال �ب�لاد ،ألن�ه��ا تعكس
تاريخ الكويت وماضيها.
ب � � ��دوره ،أك� ��د ال��رئ �ي��س ال �ف �خ��ري ل�ف��ري��ق
إكسبو  965للمعارض التراثية والحرفية
وامل� �ب ��دع�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
امل�ب��ارك أن رع��اي��ة وح�ض��ور ال ��وزراء دليل
ع �ل��ى ن �ج��اح امل �ع ��رض ف ��ي ظ ��ل ال�ح�ض��ور

ال �ك �ب �ي ��ر خ� �ل��ال االف � �ت � �ت� ��اح ،م� �ش� �ي ��را إل ��ى
ت �ط �ل �ع��ات ب � ��أن ي �ح �ق��ق ال� �ف ��ري ��ق ال ��ري ��ادة
واالنتشار خليجيا ثم عامليا ،ألن هناك
اه �ت �م ��ام ��ا ك �ب �ي ��را م� ��ن األخ� � � ��وة ف� ��ي دول
مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية
ال��ذي��ن ي �ح��رص��ون ع�ل��ى ال �ق��دوم للكويت
وامل�ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه الفعاليات ،ال سيما
أن الكويت لديها رصيد زاخر من التراث
واملقتنيات.

من جانبه ،لفت منسق ومؤسس الفريق
م�ح�م��د ك �م��ال إل ��ى ت�ق��دي��م ال��دع��م ال��ذه�ب��ي
م ��ن م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي،
ب� �ج ��ان ��ب رع � ��اي � ��ة ق � �ط ��اع ال� �س� �ي ��اح ��ة ف��ي
وزارة اإلع�لام ،واملجلس الوطني للثقافة
الفنون واآلداب ،والهيئة العامة للشباب،
وم��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ،والهيئة
ال�خ�ي��ري��ة اإلس�لام �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،واألم��ان��ة
العامة لألوقاف ،وغيرها.

أهالي المطالع  :وقف البدل مرفوض
دع � ��ا رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة أه ��ال ��ي امل� �ط�ل�اع خ��ال��د
ال �ع �ن��زي إل� ��ى ف �ت��ح ب� ��اب ال� �ب ��دل ال �خ��ارج��ي
وال ��داخ� �ل ��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة امل� �ط�ل�اع ال�س�ك�ن�ي��ة
تأكيدا على أهمية حرية اختيار املواطنني
للسكن وما يتوافق مع تطلعاتهم.
وأض��اف العنزي ل�ـ سبقلا أن إي�ق��اف البدل
أض� ��ر ب��ال �ك �ث �ي��ر م �م��ن ي ��ري ��دون ال �س �ك��ن ف��ي
املنطقة او ال�خ��روج منها ،ال سيما أن فتح

فريق عمل لمتابعة خطة «التطوير» اإلنمائية

ال �ب��اب ام ��ام ذل��ك س��وف ي��زي��د م��ن التنافس
ّ
بني العرض والطلب ويمكن املواطنني من
اختيار البدائل االسكانية التي يريدونها
وف �ت ��ح امل� �ج ��ال ام��ام �ه��م ل�ل�ت�خ�ص�ي��ص ب��أي
منطقة.
وب�ي��ن ان ه �ن ��اك م �ع �ل��وم��ات ت �ف �ي��د ب�ت�م��ري��ر
معامالت البدل الداخلي بـ «الواسطة» على
ال��رغ��م م��ن ص��دور ق��رار بمنعه ،مطالبا بأن
ت�ت�ع��ام��ل «ال�س�ك�ن�ي��ة» م��ع ق�ض�ي��ة ال �ب��دل من
منطلق العدالة واملساواة من دون تمييز.

واش��اد خالد العنزي بتوجيهات املؤسسة
امل � ��ؤخ � ��رة ف � ��ي زي � � � ��ادة م� �ص ��ان ��ع االس �ف �ل ��ت
والتشديد على احد املقاولني في التسريع
م��ن ان �ج��از ال�ض��واح��ي السكنية ،م��ؤك��دا ان
املتضرر من التأخير هو املواطن فقط.
واك��د العنزي ان نسبة التأخير ف��ي بعض
ال�ض��واح��ي اصبحت ام��را غير مقبول ،وان
دور السكنية ال يقف عند املتابعة الدوريه
ف�ق��ط ب��ل ت��وف�ي��ر االح�ت�ي��اج��ات ال�ت��ي تضمن
سرعة انجاز مشاريع املطالع.

دشتي لـ سبقلا:
شكوى إلرجاعنا
إلى «البيئة»
محمد شمس الدين
ق� � ��ال ال � �ن ��اش ��ط ال� �ب� �ي� �ئ ��ي د.
ع� ��ادل دش �ت��ي إن األع �ض��اء
امل �ش �ط��وب�ي�ن م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
ق� � ��د ات� � � �خ � � ��ذوا االج� � � � � � ��راءات
القانونية إلرج��اع حقوقهم
وإعادة تقييد أسمائهم في
الجمعية.
وأوض� � ��ح دش �ت��ي ل� �ـ سبقلا
أن امل � �ش � �ط� ��وب �ي�ن ت� �ق ��دم ��وا
ب� �ش� �ك ��وى رس� �م� �ي ��ة ل � � ��وزارة
ال� �ش ��ؤون مل �خ��ال �ف��ة ال�ش�ط��ب
ل�ل�ق��وان�ين وال �ن �ظ��م امل�ت�ب�ع��ة،
وك � � ��ذل � � ��ك ت� � �ق � ��دي � ��م ش � �ك ��وى
للجان مجلس األمة ملتابعة
األم��ر ،باإلضافة إلى تقديم
شكوى قضائية إن لم يكن
ه �ن ��اك ح ��ل م ��ن ق �ب��ل وزارة
الشؤون.

أمن الطيران
ت � �ن � �ظ� ��م اإلدارة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل� �ل� �ط� �ي ��ران امل � ��دن � ��ي ص �ب��اح
ال�ي��وم حفل توقيع اتفاقية
ب �ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت وال � ��والي � ��ات
امل � �ت � �ح� ��دة االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف��ي
م�ج��ال أم��ن ال�ط�ي��ران املدني
ب �ح �ض��ور رئ �ي ��س ال �ط �ي��ران
امل� � ��دن� � ��ي ال � �ش � �ي� ��خ س� �ل� �م ��ان
الحمود.

توفير المحاصيل
الزراعية
عبد الرزاق المحسن
ع �ق ��د ات � �ح� ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات
ال� � �ت� � �ع � ��اون� � �ي � ��ة واالت� � � �ح � � ��اد
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ل� � �ل� � �م � ��زارع �ي��ن،
م � ��ؤخ � � �رًا ،اج � �ت � �م ��اع ��ات م��ع
م �س��ؤول��ي ش ��رك ��ة ال �ج ��ودة
الكويتية ،ب�ه��دف التوصل
آلل �ي��ة ع �م��ل م� �ح ��ددة ت�خ��دم
امل � �س � �ت � �ه � �ل � �ك �ي�ن م � � ��ن خ �ل��ال
ض��خ امل �ح��اص �ي��ل ال��زراع �ي��ة
امل � �ح � �ل � �ي � ��ة ف� � � ��ي االس � � � � � ��واق
امل��رك��زي��ة واالف � ��رع ال�ت��اب�ع��ة
للجمعيات ،خ�ل�ال املرحلة
املقبلة ،وبعد تنسيق هذه
الجهات مع وزارة الشؤون.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ
سبقلا ان «الجودة» شركة
ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة م�ق�ف�ل��ة
بنظام التمويل الجماعي،
سيتركز نشاطها الرئيسي
ب � � �ع� � ��د ت � �ش � �ك � �ي � ��ل م� �ج� �ل ��س
ادارت � � � � �ه � � � � ��ا ع� � �ل � ��ى ت� � �ج � ��ارة
واس �ت �ي��راد امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
وال � �خ � �ض� ��روات وال� �ف ��واك ��ه،
ك �م��ا س �ت �ق��وم ب��االس �ت �ي��راد
م� ��ن امل� � ��زارع �ي ��ن ،ث� ��م ال �ب �ي��ع
إل��ى زبائنها ومساهميها
بأسعار تنافسية ولضمان
ع � � � � � ��دم ح� � � � � � � ��دوث ارت � � � �ف� � � ��اع
باالسعار.

استبعدت مصادر تربوية أي تداخل وازدواج
ف ��ي االخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة ب�ي�ن امل��رك��ز
ال��وط�ن��ي لتطوير التعليم ،وق �ط��اع البحوث
التربوية واملناهج ب��وزارة التربية ،بل هناك
ت �ق��ارب ف��ي ال�ش�ك��ل ب�ين اخ�ت�ص��اص��ات امل��رك��ز
ووحدات في إدارة تطوير املناهج.
وأوضحت املصادر لـ سبقلا أن وزارة التربية
واملركز الوطني لتطوير التعليم حرصا على
تحديد هذه االختصاصات بشكل أكثر دقة،
لتالفي ومنع تداخل االختصاصات.
وأش� ��ارت ال��ى أن م�ه��ام واخ�ت�ص��اص��ات إدارة
ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة تتمثل ف��ي إع��داد
امل �ع��اي �ي��ر ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ب��ال �ت �ع��اون مع
امل ��ؤس� �س ��ات امل �خ �ت �ص��ة ،إض ��اف ��ة ال� ��ى ق �ي��اس
التحصيل الدراسي للطلبة وتحديث املعايير
ف��ي ض ��وء ال�ن�ت��ائ��ج ب�ص�ف��ة م �س �ت �م��رة ،بينما
االدارة ال �ت��اب �ع��ة ل �ق �ط��اع ال �ب �ح��وث ال�ت��رب��وي��ة
وامل�ن��اه��ج تختص بتأليف وتطوير املناهج
ال��دراس �ي��ة لجميع امل��راح��ل التعليمية ،التي
أعدت من قبل مركز تطوير التعليم في ضوء
املعايير الوطنية للتعليم.
وب� ّ�ي�ن��ت امل �ص��ادر أن إدارة ال�ق�ي��اس والتقييم
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�م��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ت�ط��وي��ر التعليم
تعمل على تطبيق الدراسات املحلية والدولية
(ميزة وتيمز وبيرلز) لقياس وتقييم نظام
التعليم بالكويت ،في حني أن إدارة التقويم

وضبط جودة التعليم تقوم بإجراء البحوث
وال ��دراس ��ات املتعلقة بالتحصيل ال��دراس��ي
للطلبة ورفعها لوكيل وزارة التربية.
وح��ول ضعف القدرات التنفيذية للمركز في
إنجاز مشاريع الخطة االنمائية للدولة وعدم
االستفادة املرجوة من برنامج جودة التعليم
ّ
ال �ع��ام ،ق��ال��ت امل �ص��ادر ان امل��رك��ز ش��ك��ل فريق
عمل ملتابعة الخطة اإلنمائية للمركز الوطني
لتطوير التعليم.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن «ال��وط �ن��ي ل�ت�ط��وي��ر التعليم»
قام كذلك بدعوة مركز القياس في السعودية
ل�ع�ق��د اج �ت �م��اع ل�ت�ف�ع�ي��ل م ��ا ج ��اء ف ��ي م��ذك��رة
التعاون بني الطرفني.

«كلنا صباح»
أق��ام��ت منطقة ال �ج �ه��راء التعليمية معرض
موهوبات التربية الفنية ،تحت شعار «كلنا
ص �ب��اح» ،و«ش �ك �رًا معلم األج �ي��ال»؛ بحضور
م��دي��ر ال� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ح �م��ود ال �ع �ن��زي
ومديرة إدارة االنشطة التربوية مريم العنزي
وم��وج �ه��ي ال �ت��رب �ي��ة ال �ف �ن �ي��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة ال ��ذي
استعرض لوحات فنية وفنون تشكيلية من
إع��داد معلمات وطالبات ثانوية ريطة بنت
الحارث وثانوية سعاد بنت سلمة.
وق ��ال ال�ع�ن��زي إن «امل�ع�ل��م ه��و لبنة املجتمع،
وج �ه��وده ال ت�ن�س��ى ف��ي ص�ن��ع أج �ي��ال ق��ادم��ة
ط� �م ��وح ��ة وف� � ّ�ع� ��ال� ��ة ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى ال �ن �ه ��وض
باملجتمع».
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القضاء واألمن

«المباحث» تلجأ إليه في قضايا القتل والمخدِّ رات وغيرها

 %70من الجرائم يكشفها الهاتف الذكي
َّ
المتهم
■ «الداخلية» تستخدم خاصية استرجاع المحادثات ..حتى لو محاها

 11ألف دينار
َّ
مزيفة في مزرعة

منصور الشمري
أصبح الهاتف الذكي بمنزلة ركيزة أساسية
ل� �ض� �ب ��ط امل � �ج� ��رم �ي�ن وس �ل��اح � ��ًا ب� �ي ��د رج � ��ال
املباحث على وجه الخصوص لفك غموض
الكثير من القضايا والجرائم والتوصل إلى
مرتكبيها وتحديد مواقعهم.
وأب�ل�غ��ت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة سبقلا أن  70في
املئة من جرائم الجنايات أو الجنح بصورة
م �ب��اش��رة أو غ �ي��ر م �ب��اش��رة ي �ك��ون ل�ل�ه��ات��ف
الذكي دور في كشف مالبساتها خالل وقت
وجيز ،وبالدليل القاطع ،بعد أن كانت تلك
القضايا تستهلك الكثير من الوقت والجهد
وان� �ع ��دام ال��دل �ي��ل امل �ح �س��وس ع �ن��د عمليات
التحقيق واملواجهة.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ج�ه��از ال��ذك��ي وسيلة
اتصال بني الشخص ومحيطه في املجتمع،
فإن املزايا والخصائص التي يحملها جعلته
وسيلة موثقة في القضايا األمنية ،ال سيما
أثناء عمليات التحقيق مع املشتبه بهم ،لذا
أول ما يلجأ إليه رجال املباحث هو الهاتف
الذكي للضحية ،خصوصًا في جرائم القتل
وامل �خ��درات ،من خ�لال حصر معارف املتهم
وع�لاق��ات��ه وم��واع �ي��ده وات �ص��االت��ه وغ�ي��ره��ا،
وبعد أن كان ذلك يستغرق أيامًا للسؤال عن
الضحية وعالقاته ومعارفه قبل املباشرة
ف��ي التحقيق ،إض��اف��ة إل��ى ال�ج�ه��د امل �ب��ذول،
أصبحت الكثير من التفاصيل واملالبسات
تتكشف سريعًا ،وبالتالي تبدأ عملية وضع
خطة العمل؛ بدءا من تضييق دائرة املشتبه
ً
ب �ه��م وص � � ��وال إل � ��ى ت �ح��دي��د األدل � � ��ة امل ��ادي ��ة
وانتهاء بعملية الضبط.

جرائم القتل
وللوقوف على ماهية الخدمات التي يقدمها
النقال لرجال املباحث في الجرائم املتنوعة،
أك��د مصدر مطلع لـ سبقلا أن جرائم القتل
ه ��ي األب � ��رز واألك� �ث ��ر ال �ت��ي ي �س �ت �خ��دم فيها
الهاتف ،وذلك الستحالة استجواب املجني
عليه ،وبالتالي فإن عملية تحديد املشتبه
بهم تكاد تكون مضنية سابقا ولذلك يأتي
دور النقال ف��ي تقديم ملخص لألشخاص

خاصية الـ  GPSتلعب دوراً
كبيراً في تحديد مواقع
مرتكبي الجرائم

محمد إبراهيم
يعكف رج��ال
إدارة البحث
وال� � � �ت� � � �ح � � ��ري
ف��ي محافظة
ال� � � � �ج� � � � �ه � � � ��راء
ع � �ل � ��ى ك �ش��ف
غ � � � � � � �م� � � � � � ��وض
واق � � � � � � � � � �ع � � � � � � � � ��ة النقود المزيفة
ال �ع �ث��ور على
نحو  11ألف دينار مزيفة من فئة «20
دينارًا» داخل مزرعة في العبدلى أمس،
وسجلت قضية تزييف عملة ،وأحيلت
إلى النيابة العامة.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي إن غ��رف��ة عمليات
الداخلية ،تلقت بالغا بعثور مهندس
سوداني يعمل في املزرعة على عمالت
ورق � �ي� ��ة ي �ش �ت �ب��ه أن� �ه ��ا م � � � ��زورة ،وب �ع��د
معاينة امل��وق��ع ج��رت م �ص��ادرة املبلغ،
وال يزال البحث جاريًا عن املتهمني.

أول ما يبحث عنه رجال
األمن بعد ضبط
المتهم ..هاتفه
وسيلة فعّ الة لتحديد
مكان المفقودين
والمشتبه بهم
ال��ذي��ن ج��رت ات �ص��االت بينهم وب�ين املجني
عليه وبدء عمليات التحقيق معهم ،وكذلك
البحث في وسائل التواصل لهاتف املتهم
م� �ث ��ل «ال � ��وات � ��س أب» ،ح� �ي ��ث ي� �ت ��م ال �ع �ث��ور
على معلومات ت��دل على ن��وع ال�ع�لاق��ة بني
األطراف املشتبه بها.
وأش� ��ار امل �ص��در إل ��ى أن امل �ب��اح��ث تستخدم
خ��اص�ي��ة اس �ت��رج��اع امل �ح��ادث��ات امل�م�س��وح��ة
من خالل أجهزه خاصة بـ«الداخلية» ويتم
ال �ت �ع��رف ع �ل��ى امل �ش �ت �ب��ه ب �ه��م ودوره � � ��م ف��ي
الجريمة.
ً
وتابع املصدر قائال« :في قضايا مطاردات
رجال املباحث للمتهمني الهاربني املطلوب
ضبطهم بقضايا تجري االستعانة بخاصية
 GPSلتحديد املوقع لصاحب الهاتف ،حيث
يحدد مكان محيط تواجد املطلوب وسهولة
ض �ب �ط��ه ،إض ��اف ��ة إل ��ى ك ��ون ال �ن �ق��ال وس�ي�ل��ة
لتحديد م�ك��ان املتغيبني أو امل�ف�ق��ودي��ن ب�رًا
وبحرًا ،ويوجد تطبيق في الهواتف الذكية
أط�ل��ق ع�ل�ي��ه»س��اع��دن��ي«ل�ل�ح��داق��ة املفقودين
يحدد مكانهم بالبحر ويسهل مهمة العثور
عليهم».

«باسوورد» الداخلية
ف��ي قضايا االس�ت�ع�لام ال�ف��وري ب��ات باستطاعة رج��ال املباحث
االستعالم الفوري عن املشتبه بهم من خالل تطبيق خاص بهم
يلجونه بالدخول إلى املوقع عبر «باسوورد» خاص فيهم ملعرفة
بيانات الشخص فورًا ومن دون الحاجة إلى االنتظار.

سب وقذف ومشاجرات
أك��د م�ص��در مطلع ل �ـ سبقلا أن��ه ف��ي قضايا ال�س��ب وال�ق��ذف
يكون النقال هو الدليل الدامغ لرجال املباحث لتحديد الجناة،
وإعداد اإلفادة الالزمة للتحريات ،وتحديد األطراف املتضررة

منها ،كما يلعب الهاتف دورًا كبيرًا في قضايا املشاجرات،
حيث أصبح إح��دى الوسائل لتحديد املتشاجرين وعددهم
واملشاركني واملتسببني فيها.

إبعاد المدانين
لفت مصدر مطلع إل��ى أن ق��رارات اإلبعاد للمدانني تصدر
أحيانًا في ضوء تحريات رجال املباحث من خالل العودة
إلى الصور املخزنة على الهاتف النقال ،مضيفًا :بات النقال
وسيلة لرصد االختالالت األمنية في بعض مناطق البالد
وانتقال رجال املباحث الحقًا إلعداد خطط التحرك والضبط
ملواجهة املخالفات.

ُ
«تبصم» في انتهاء دوامها!
الشمس

«عتيج المسيان»
إلى  28الجاري
ح� ��ددت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ج�ل�س��ة 28
أكتوبر الجاري ملحاكمة املغرد «عتيج
امل� �س� �ي ��ان» ف ��ي ث ��ان ��ي ق �ض �ي��ة م��رف��وع��ة
ض��ده ،وج��اء ق��رار التأجيل الستدعاء
ض ��اب ��ط ال ��واق� �ع ��ة وس� ��ؤال� ��ه ع ��ن ت�ه�م��ة
القيام بعمل عدائي.
وق ��ال م�ص��در مطلع إن ه�ن��اك اك�ث��ر من
 300ق�ض�ي��ة ق ��د ت��رف��ع ض ��د امل �غ ��رد في
حال صدور أحكام بإدانته والتأكد من
هويته الحقيقية.

شحنة بصل وصلت من إيران ملغومة بالسموم

إحباط محاولة
ً
حشيشا
تهريب  300كلغ
راشد الشراكي

ّ
تمكن رج��ال جمارك ميناء ال��دوح��ة ،بالتعاون
وال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع رج� � ��ال خ �ف ��ر ال � �س� ��واح� ��ل ،م��ن
إح �ب��اط م�ح��اول��ة ت�ه��ري��ب ن�ح��و  300ك�ي�ل��وغ��رام
من الحشيش داخ��ل لنج ق��ادم من إي��ران يحمل
على متنه شحنة بصل ملغومة بالسموم ،وتم
ضبط  6وافدين.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل��إدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك
املستشار جمال ال�ج�لاوي إن اإلدارة حريصة
على حماية شبابنا من مخاطر املواد املخدرة
وأضرارها ،مؤكدًا أن التصدي لعمليات تهريب
امل � ��واد امل �خ ��درة ع�ب��ر م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اف��ذ ال�ج��وي��ة
والبرية والبحرية على رأس األولويات.
وأض � � � � � ��اف ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي «ه � �ن� ��اك
توجيهات لجميع املنافذ باعتماد تكنولوجيا

ه��ي األح ��دث ع��امل�ي��ًا ل�ل�ت�ص��دي ل�ج��رائ��م تهريب
امل�خ��درات بأنواعها» ،مشددًا على ع��دم تمكني
عصابات السموم من ضخها.
ب��دوره ،أوض��ح مدير إدارة الرقابة والتفتيش
ف��ي م�ي�ن��اء ال��دوح��ة م�ش�ع��ل ال �ج��ري��د ،أن رج��ال
الجمارك اشتبهوا في لنج وصل إلى امليناء في
 29سبتمبر امل��اض��ي ،وغ��ادر ف��ي ال�ي��وم التالي
ليتم إخطار نائب املدير العام لشؤون املنافذ
الشيخ فيصل ال�ع�ب��داهلل ،ال��ذي وج��ه بمتابعة
اللنج بالتنسيق مع خفر السواحل ،مشيرًا إلى
أن��ه تم التواصل مع رج��ال خفر السواحل وما
إن وص��ل ال�ل�ن��ج ،أم ��س ،ح�ت��ى ت��وج��ه ف��ري��ق من
رجال ميناء الدوحة وسحبه وأفرغ محتوياته،
وتبني أنها عبارة عن بصل ورقي ،وبالتفتيش
الدقيق ج��رى اكتشاف وج��ود امل�خ��درات أسفل
حمولة اللنج.

شخص أراد الكيد له ..وفتح حساباً باسمه

«التمييز» تبرِّئ مغر ً
ِّدا
من تهمة أمن دولة
المحرر القضائي

زحمة وغروب ا تصوير محمود الفوريكي

محمد توفيق

ٌّ
ف� ��ي ل �ح �ظ��ة ال� � �غ � ��روب م� �ض ��ى ك� � ��ل إل� � ��ى وج �ه �ت��ه،
فالبعض خ��رج للتنزه ،وآخ��رون انتهى دوامهم،
فازدحمت الشوارع بهم ،لكن الشمس التي عانقت

ق �ل��ب ال �س �م��اء ب ��دت ك��أن �ه��ا ت� ��ودع ال �ن �ه��ار لتخلي
م�ك��ان�ه��ا ل�ق�م��ر ال �ل �ي��ل ال� ��ذي س�ي�ه��ل ب �ع��ده��ا ،وم��ن
ث��م أعلنت ان�ت�ه��اء دوام �ه��ا ال�ي��وم��ي ب��أم��ر الخالق
العظيم ،عدسة الزميل محمود الفوريكي التقطت
صورة الشمس التي «بصمت» في لحظة الغروب

وتضافرت أرك��ان املشهد الجميل ،فأحد جانبي
الدائري الرابع مقابل الري بدا مزدحما ،والجانب
اآلخر أخف زحمة وأكثر انسيابية ،وفي اللحظة
ال�ف��اص�ل��ة م��ا ب�ين ال�ن�ه��ار وامل �س��اء فسحة للتأمل
والصفاء.

ق �ض��ت م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز ب � �ب� ��راء ة م �غ��رد
(واف� � � ��د) م ��ن ت �ه �م��ة ام� ��ن دول � ��ة واإلس � � ��اء ة
إل��ى ط��ائ�ف��ة دي�ن�ي��ة وإل ��ى امل ��رأة الكويتية،
إض��اف��ة إل��ى ن�ش��ر م�ق��اط��ع ت�خ��دش الحياء
ف��ي ح�س��اب��ه الشخصي ب�م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي (تويتر).
وحضر دفاع املتهم ،املحامي محمد منور
امل �ط �ي��ري ام� ��ام امل �ح �ك �م��ة ،واك� ��د ان م��وك�ل��ه
أن �ك��ر االت �ه��ام��ات امل �س �ن��دة إل �ي��ه م�ن��ذ فجر
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ،وان ال �ح �س��اب ال� ��ذي يحمل
ً
اس� �م ��ه ل� �ي ��س دل� � �ي �ل��ا ،إذ ان أي ش�خ��ص
يستطيع أن ي �ق��وم بفتح ح �س��اب ويضع
اسم شخص آخر ويرتكب جرائم.
وقال منور ان تحريات املباحث ال يجب أن
ُيرتكن إليها كدليل وحيد ،مشيرا إلى ان
التحريات اك��دت ان التغريدات مصدرها
مكان قريب من سكن املتهم ويبعد عنه 10
دقائق ،وبما ان املتهم استمر وملدة شهرين
في إرس��ال تغريدات مجرمة قانونًا ،فمن
غ �ي��ر امل �ع �ق��ول أن ي�ن�ت�ق��ل ف ��ي ك ��ل ت�غ��ري��دة
إلى مكان آخر ليغرد منه في الوقت الذي
ي �ك��ون ق��د وض ��ع اس �م��ه ب��ال �ح �س��اب ،وه��ذا
دليل ب��راء ة وإثبات على وج��ود من يكيد

محمد المطيري

للمتهم ليورطه في القضية.
وق ��ال ��ت م �ح �ك �م��ة ال �ج �ن��اي��ات ال� �ت ��ي أي ��دت
حكمها محكمة التمييز ان النيابة عجزت
ع��ن ت�ق��دي��م ال��دل�ي��ل اليقيني ح��ول إس�ه��ام
املتهم بالوقائع مثار االت �ه��ام ،وق��د خلت
األوراق من دليل معتبر قانونا على صحة
االتهام.
واض ��اف ��ت امل �ح �ك �م��ة «ل �ق ��د أض �ح ��ى ان ما
أسند للمهتم من اتهامات رجحا بالظن
وهي أعمال تتنزه عنها األحكام الجزائية
التي دائما ما تبنى على الجزم واليقني».
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أقرت قانون « مخاصمة القضاء» بخالف محدود مع الرأي القضائي

«التشريعية» :العضوية تسقط بالحكم البات ..بال تصويت
دب ال �ن �ش��اط ،أم � ��س ،ف ��ي أروق � ��ة مجلس
األم � ��ة ،ع �ل��ى وق ��ع ع �ق��د  3ل �ج��ان ب��رمل��ان�ي��ة
اجتماعات ملناقشة املوضوعات املدرجة
على ج��داول أعمالها وتكليفات املجلس
لها ،حيث بحثت  4ملفات مهمة.
وف�ي�م��ا أع�ل��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
والقانونية خ��ال��د الشطي ،امل��واف�ق��ة على
قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة،
أك ��د ال�ش�ط��ي ل �ـ «سبقلا» أن ال �خ�لاف مع
رأي املجلس األعلى للقضاء محدود ،وأن
التوافق هو سيد املوقف .
وأق��رت اللجنة ايضا اض��اف��ة ن��ص جديد
ال � ��ى امل � � ��ادة  16م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ل �ل �م �ج �ل��س ال � �ت� ��ي أس� �ق� �ط� �ت� �ه ��ا امل �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ،وذل ��ك ب��أح�ق�ي��ة امل�ج�ل��س في
اسقاط عضوية اي عضو في حال صدور
حكم قضائي ب� ّ
�ات ض��ده دون التصويت
على ذلك.
وقال الشطي في تصريح للصحافيني ان
«التشريعية» وافقت في اجتماعها ،أمس،
ع�ل��ى ق��ان��ون مخاصمه ال�ق�ض��اء واع�ض��اء
النيابة العامة ،الفتا الى ان حزمة القوانني
ال �ت ��ي ت �ن �ظ��ره��ا ال �ل �ج �ن��ة ه ��ي م ��ن ص�م�ي��م
عملها ،في ان تقام الدعوى ضد القاضي
او اعضاء النيابة في حاالت معينة تتمثل
ف��ي ال�غ��ش وال�ت��دل�ي��س واألخ �ط��اء املهنية
الجسيمة ،موضحا ان املحكمة وبناء على
هذا القانون ستحكم بالتعويض املناسب
عن األض��رار التي لحقت باملدعي وتكون
خزانة الدولة هي املسؤولة عن تنفيذ ما
يحكم به على املخاصم من تعويض ولها
حق الرجوع عليه.
وبني الشطي أن هناك أحكاما تفصيلية
ف��ي ال�ق��ان��ون تكفل ح��ق امل��دع��ي ف��ي إقامة
دع � ��وة امل �خ��اص �م��ة ،ك �م��ا ت �ك �ف��ل ألع �ض��اء
السلطة القضائية حقوقهم إذا رأوا أن
بعض الدعاوى قد تكون كيدية.
وأك��د أن اللجنة بذلت جهودها للتوصل
إلى صيغة معينة تكفل الحق لكل األطراف

الهاشم اقترحت قائمة سوداء لمنع دخول المرحلين:

 10سنوات ً
حدا أقصى إلقامة الوافد

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

بما يخدم مرفق العدالة في نهاية األمر،
م�ش�ي��را إل ��ى أن ال�ت�ف��اص�ي��ل س�ت�ك��ون أك�ب��ر
وأشمل بعد إعداد تقرير اللجنة.
وق��ال الشطي إن اللجنة بحثت إشكالية
املادة  16من الالئحة الداخلية للمجلس،
حيث إن صدور حكم املحكمة الدستورية
ب �ع��دم دس �ت��وري��ة امل � ��ادة امل ��ذك ��ورة ب�ش��أن
إس �ق��اط ال�ع�ض��وي��ة ل �ن��واب م�ج�ل��س األم��ة
أوجد فراغا تشريعيا.
وك �ش��ف ع ��ن أن ال �ل �ج �ن��ة ات �ف �ق��ت ع �ل��ى أن
ي�ك��ون ن��ص امل ��ادة  16ه��و ال�ن��ص السابق
نفسه ،وه��و أال ي�ك��ون إس�ق��اط العضوية
إال ب �م ��واف �ق ��ة أغ �ل �ب �ي��ة األع � �ض � ��اء ال ��ذي ��ن
يتألف منهم املجلس باستثناء العضو
املعروض أمره ويكون التصويت في هذه
الحالة باملناداة باالسم ويجوز للمجلس
أن يجعل جلسة التصويت سرية ،كما هو
موجود في النص السابق.
وب �ي�ن أن ال �ل �ج �ن��ة أض ��اف ��ت ف �ق��رة ج��دي��دة
حتى تتماشى هذه املادة وحكم املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ،وه ��ي« :واس�ت�ث�ن��اء م��ن ذل��ك
ي �ع �ل��ن امل �ج �ل��س س �ق��وط ال �ع �ض��وي��ة دون
ت �ص��وي��ت إذا ص ��در ب �ح��ق ال �ع �ض��و حكم
ق�ض��ائ��ي ب��ات يقطع ب �ص��ورة حتمية في
ً
أنه قد فقد شرطا من شروط العضوية».
وأوض ��ح أن ه��ذه اإلض��اف��ة تعني أن��ه إذا

لجنة «ذوي اإلعاقة»
ناقشت المشروع
الحكومي ..وتعمل
على رفع تقريرها
قبل «االنعقاد»
المقبل
الدالل لـ سبقلا:
لجنة المرأة قطعت
شوطا ً في بحث
«العنف األسري»
ونستكمل
المناقشة األربعاء

صدر حكم في جناية أو فقد النائب على
إثرها شرطا من شروط العضوية تسقط
عضويتة دون تصويت من املجلس إنما
يعلن فقط إسقاط عضويته بما يتماشى
وأحكام الدستور.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال م�ق��رر لجنة امل ��رأة واألس��رة
البرملانية النائب محمد الدالل ان اللجنة
قطعت شوطا كبيرا في اجتماعها ،أمس،
في مناقشة قانون العنف األسري.
وأوض � � ��ح ال � � ��دالل ل � �ـ سبقلا ،أن ال �ل �ج �ن��ة
تسلمت ردود الحكومة على بعض املواد
الواردة في القانون ،ومن املقرر ان تجتمع
اللجنة مجددا األربعاء املقبل الستكمال
امل�ن��اق�ش��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان اللجنة تعمل
على انجاز تقريرها ورفعه ال��ى املجلس
قبل دور االنعقاد.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ش��رع��ت ل�ج�ن��ة ش��ؤون
االش � �خ� ��اص ذوي االع� ��اق ��ة ف ��ي م�ن��اق�ش��ة
املشروع الحكومي الذي أحيل الى مجلس
االمة أخيرا بشأن حقوق ذوي االعاقة.
وت �س �ع��ى ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ان� �ج ��از ت �ق��ري��ره��ا
إلق � � ��راره ف ��ي دور االن �ع �ق ��اد امل �ق �ب��ل ،بعد
م�ن��اق�ش��ات م��ع ال�ح�ك��وم��ة اس �ت �م��رت ف�ت��رة
ط ��وي� �ل ��ة خ �ل ��ال ال � � � ��دور امل � ��اض � ��ي ،إال أن
م�ل�اح �ظ��ات ال �ح �ك��وم��ة أرج� � ��أت ال �ب��ت ف��ي
املوضوع.

«الخدمات» تبحثها اليوم

الروضان «:الصناعة»
ال تمانع مطالب « وكالء السيارات»
زكريا محمد
ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة ال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
اج �ت �م��اع��ًا غ � �دًا (ال� �ث�ل�اث ��اء) مل�ن��اق�ش��ة
أهم املسائل التي تهم أعضاء وكالء
السيارات ،والتي تتمثل في القسائم
الصناعية بمنطقة الشرق ،وتطوير
طريق الدائري الرابع.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة للصناعة ،خ��ال��د ال��روض��ان،
ف��ي خ�ط��اب وج�ه��ه إل��ى األم�ي�ن العام
ملجلس ال� ��وزراء ،ان هيئة الصناعة
اطلعت على مطالبات اتحاد وكالء

السيارات وتود اإلفادة باآلتي:
 م�ط��ال�ب��ة ات �ح��اد وك �ل�اء ال �س �ي��اراتب � ��ال � � �س � � �م� � ��اح ألع � � � �ض� � � ��اء االت� � � �ح � � ��اد
مستثمري بعض القسائم بمنطقة
شرق الصناعية بإصدار تراخيص
ت� �ج ��اري ��ة ج� ��دي� ��دة ب �ق �س��ائ �م �ه��م ،م��ع
ت �ع �ه��ده��م ب�ت�س�ل�ي�م�ه��ا ل �ل��دول��ة ح��ال
ّ
تسلمهم القسائم البديلة بمنطقة
الشويخ ،نود اإلفادة بأن إضافة أي
أنشطة جديدة في منطقة شرق من
اختصاص البلدية ،ولديها لوائح
وت �ن �ظ �ي �م��ات ت �ن �ظ��م ت �ل��ك ال �ع �م �ل �ي��ة،
ون��رى أن ي�ج��ري ال��رج��وع لهم ألخذ
رأي�ه��م ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ،علمًا بأن
الهيئة ليس لديها مانع بذلك ،على

أال ت �ت��رت��ب ع �ل��ى ذل ��ك أي ال �ت��زام��ات
عليها نتيجة لهذا األمر.
 وب� �خ� �ص ��وص م� �ط ��ال� �ب ��ة االت � �ح� ��ادب � ��اس� � �ت� � �غ �ل��ال االرت � � � � � � � � � ��داد امل � �ق� ��اب� ��ل
ل�ق�س��ائ�م�ه��م ،وال �س �م��اح ل�ه��م ب��إق��ام��ة
م� � � ��واق� � � ��ف ت� � �ح � ��ت األرض خ� ��دم� ��ة
ل��زب��ائ �ن �ه��م ،ب �س �ب��ب ن � ��درة امل ��واق ��ف،
ف� ��إن ذل� ��ك م ��ن اخ� �ت� �ص ��اص ال �ب �ل��دي��ة
ويتوجب الرجوع إليهم ألخذ رأيهم
ب �ه��ذا امل ��وض ��وع ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال�ه�ي�ئ��ة
ل �ي��س ل��دي �ه��ا م��ان��ع ب �ش��أن االق �ت��راح
امل �ق��دم ع �ل��ى أن ت �ك��ون ت �ل��ك امل��واق��ف
م �ج��ان �ي��ة ل �ل �ج �م �ي��ع ،ول �ي �س��ت ح �ك �رًا
على قسائم معينة ،كون ان االرتداد
وضع لخدمة رواد املنطقة عامة.

خالد الروضان

وض �ع��ت ال �ن��ائ �ب��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م الئ �ح��ة من
حزمة بنود لحاالت تستوجب ترحيل الوافد
ّ
بسببها إذا أخ ��ل األخ �ي��ر ب��أح��ده��ا ،وذل ��ك في
ض��وء «اخ�ت�لال التركيبة السكانية ف��ي البالد
ووصول املعادلة إلى مؤشر خطير سبب ربكة
ك�ب�ي��رة ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وب�س�ب��ب زي� ��ادة ان�ت�ش��ار
الجريمة من مخالفي قانون اإلقامة أو إخالل
الوافدين باالتفاقات املبرمة معهم بالعمل في
أكثر من وظيفة ،وعدم توافر إجراءات تصون
للمواطنني حقوقهم».
وب �ي �ن��ت ال �ه��اش��م ف ��ي االق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ال ��ذي
تقدمت به ،أن البنود املشار إليها وتستوجب
ت��رح �ي��ل ال� ��واف� ��د ت� �ض ��م« :اإلق � ��ام � ��ات امل�ن�ت�ه�ي��ة
الصالحية ،وم��ن يعمل عند غير كفيله ،ومن
تكون مهنته في اإلقامة غير مطابقة للواقع،
وم��ن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في
م �ج ��ال ال� �ت� �ج ��ارة ول �ح �س��اب��ه ال� �خ ��اص ب�ن�ف��س
الوقت بعمالة سائبة وزائدة على الحاجة مع
التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات
لتحديد ال�ش��رك��ات ال��وه�م�ي��ة ،وع�م��ال اإلن�ش��اء
وال�ت�ع�م�ي��ر ال��ذي��ن ت �ج��اوزت أع �م��اره��م أرب�ع�ين
سنة أو ي�ع��ان��ون م��ن أي إع��اق��ة أو أم ��راض مع
إلزام مقاول املشروع بإخراج العمالة من البلد
في حال انتهاء املشروع ،واملعلمني واملعلمات
وال� �ع� �م ��ال وال� �ع ��ام�ل�ات ف ��ي امل � � ��دارس األه �ل �ي��ة
الذين ليس لديهم إقامة على صاحب املنشأة
التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعها من
االستقدام مرة أخرى».
وتضم الالئحة أيضًا أن «ترحيل الوافد يقود
إل ��ى ت��رح�ي��ل أس��رت��ه م �ع��ه ،وت��رح�ي��ل م��ن سبق
عليه أح�ك��ام قضائية أو قانونية وإن مضى
ُ
أو نفذ حكمها أو عفي عنه ،وترحيل الوافد
إل��ى ب�ل�اده ع�ن��د ارت �ك��اب  3م�خ��ال�ف��ات م��روري��ة

صفاء الهاشم

ووص � � ��ول م �خ��ال �ف��ات��ه إل � ��ى ال� �ح ��د ال �ق��ان��ون��ي،
وك��ل واف ��د ان�ت�ه��ت ص�لاح�ي��ة إح ��دى أوراق� ��ه أو
ث�ب��وت�ي��ات��ه ول ��م ي�ق��م ب�ت�ج��دي��ده��ا ي�ط�ب��ق بحقه
الترحيل وغرامه  500دينار وتغريم الكويتي
املتستر على واف��د مخالف أو مشغل له بغير
عقد كل تكاليف سفر الوافد».
ّ
املرحل
واقترحت الهاشم «وض��ع اس��م ال��واف��د
على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت
مرة أخ��رى ،واعتبار كل من يقوم بتسكني من
ليس ل��دي��ه إق��ام��ة نظامية أو ي��ؤوي مخالفني
ألن �ظ �م��ة اإلق ��ام ��ة ف ��ي ح �ك��م امل �ت �س �ت��ر وي�ط�ب��ق
ب�ح�ق��ه ال �ق��ان��ون ول �ك��ل ح��ال��ة ع �ل��ى ح� ��دة ،وأال
تتجاوز إقامة الوافد في الكويت  5سنوات يتم
التجديد بحد أق�ص��ى خمس س�ن��وات أخ��رى،
وأن يتم ربط إقامة الوافد باعتماد واالستثناء
على مستواه التعليمي ومؤهله».

فهاد دعا إلى إنصافهم

الشاهين يسأل عن نواقص كادر
الوظائف التربوية المساندة
سأل النائب أسامة الشاهني ،وزير التربية
وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ،عن
نواقص كادر الوظائف التربوية املساندة
ومراسالت الوزارة لديوان الخدمة املدنية
ع� ��ن امل ��وج� �ه�ي�ن ال �ف �ن �ي�ي�ن وك� � � ��ادر ش� ��ؤون
الطلبة.
وط �ل��ب م��ن ال �ع��ازم��ي اف ��ادت ��ه ب �م��دى ش�م��ول
ال � �ق� ��رار ل �ك��ل ال� �ف� �ئ ��ات ال �ع��ام �ل��ة ب��ال��وظ��ائ��ف
امل�س��ان��دة للتعليم وف��ق التوصيف املعتمد
من قبل الخدمة املدنية؟ ومدى توافق القرار
مع املطالبات التي قدمت إلى ديوان الخدمة؟
م ��ن ج �ه �ت��ه ,ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ع� �ب ��داهلل ف �ه��اد ،
بـ«انصاف موظفي شؤون الطلبة في وزارة
التربية» ،داعيا وزير التربية وزير التعليم
ال �ع ��ال ��ي د.ح� ��ام� ��د ال� �ع ��ازم ��ي ال� ��ى «ان� �ص ��اف

ه��ؤالء املوظفني أس��وة ببقية املوظفني مثل
االختصاصيني والوظائف املساندة الذين
ش �م �ل �ت �ه��م ال � ��زي � ��ادات األخ � �ي� ��رة ض �م��ن ق ��رار
الوزير».
وقال فهاد انه «تبني لنا أن  4800من موظفي
شؤون الطلبة بني موظف وموظفة ،ظلموا
ع�ن��دم��ا ل��م يشملهم ق ��رار ال ��زي ��ادات األخ�ي��ر،
ويجب انصافهم وتعديل أوضاعهم وصرف
ال � ��زي � ��ادات امل �س �ت �ح �ق��ة ل� �ه ��م ،الس �ي �م��ا أن �ه��م
ي�ق��وم��ون ب ��أدوار حيوية وف�ع��ال��ة ف��ي مجال
عملهم» ،مؤكدا أنه «سيتبنى هذا املوضوع
وي �س �ع��ى ل�ل�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال ��وزي ��ر ف ��ي سبيل
ح� �ص ��ول ه � ��ؤالء امل ��وظ �ف�ي�ن ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��م،
وق��دم��ت اقتراحا بضم العاملني ف��ي ش��ؤون
الطلبة ضمن كادر الوظائف املساندة».

لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تطوير «طريق الموت»

العتيبي :إعادة طرح «القرية التراثية»
ضمن المشاريع الشبابية

ً
وج��ه ال�ن��ائ��ب خ��ال��د العتيبي س ��ؤاال ب��رمل��ان�ي��ًا إل��ى
وزي ��رة األش �غ��ال واإلس �ك��ان ج�ن��ان ب��وش�ه��ري ،عن
أسباب إيقاف املقاول املنفذ ملشروع تطوير طريق
ميناء عبد اهلل – الوفرة (الشهير بطريق املوت) عن
العمل ،ونقل جميع معداته وآلياته وعماله إلى
مشروع صيانة الطرق السريعة ،في ظل خطورة
ال �ط��ري��ق امل ��ذك ��ور ال � ��ذي ي �ح �ص��د األرواح بشكل
مستمر ب�س�ب��ب ال�ت�ح��وي�لات ال�ض�ي�ق��ة وامل �س��ارات
املظلمة التي نتجت عن توقف املشروع ،وتسبب

مشعل السالمة
قال رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي
ان اإلدارة القانونية في البلدية وافقت على
إع��ادة طرح مشروع القرية التراثية ضمن
امل�ش��اري��ع الشبابية ،وملصلحة الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشاريع الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ،وف��ق االق �ت��راح ال ��ذي ت�ق��دم به
مع نائبه عبداهلل املحري ،والعضو مشعل
الحمضان ،وسينظر به املجلس قريبًا.
وأوض��ح مدير اإلدارة القانونية املستشار

رج �ع ��ان ال �غ��ري��ب ،ف ��ي خ �ط��اب وج �ه��ه إل��ى
املجلس البلدي ،انه ال مانع من إعادة طرح
مشروع القرية التراثية ،الواقع في منطقة
ش � ��رق ب �م �ح��اف �ظ��ة ال �ع ��اص �م ��ة ،ف ��ي ص ��ورة
م� �ش ��اري ��ع ص �غ �ي��رة وم �ت��وس �ط��ة مل�ص�ل�ح��ة
الشباب ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية
ذات االخ �ت �ص��اص ،ش��ري�ط��ة ال�ت�ن�س�ي��ق مع
وزارة امل��ال �ي��ة ل�ل�ت��أك��د وال �ت �ح �ق��ق م ��ن ع��دم
وج� ��ود أي ن ��زاع ��ات ق �ض��ائ �ي��ة ب�ي�ن أط ��راف
العقد السابق.
وب �ّي��نّ ال �غ��ري��ب ان� ��ه ال ي �ج��وز إع� � ��ادة ط��رح

املشروع حال وجود نزاعات قضائية حول
هذا العقد ،حتى يجري الفصل فيها ،وذلك
ت�ج�ن�ب��ًا ل�ت�ح�م�ي��ل ال�ب�ل��دي��ة أي م�س��ؤول�ي��ات
قد تنشأ عن العقد السابق ،مشيرًا إلى أن
امل �ش��روع ص ��در ف��ي ش��أن��ه ق ��رار س��اب��ق من
املجلس البلدي ،وأبرمت وزارة املالية عقد
تصميم وت�ن�ف�ي��ذ واس�ت�ث�م��ار امل �ش��روع في
شارع عبداهلل األحمد مع الشركة املستثمرة
عام  ،2004وجرى تمديد فترة تنفيذ العقد
بسبب عوائق خارجة عن إرادة املستثمر،
وإبرام ملحق للعقد في .2014

وق� ��ال ان خ �ط��اب وزارة امل��ال �ي��ة ف��ي اب��ري��ل
 2019تضمن توصية لجنة ش��ؤون أم�لاك
الدولة ،واملعتمدة من السلطة املختصة في
وزارة املالية ،بفسخ العقد املبرم مع الشركة
املستثمرة ،وص��دور ق��رار اإلخ�لاء اإلداري،
ويقتضي الحال التنسيق مع وزارة املالية
ح � ��ول م ��ا إذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك أي م �ن��ازع��ات
قضائية قد جرى طرحها من جانب الطرف
امل�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا ب �ش��أن ال�ع�ق��د ،ح�ت��ى يمكن
إع��ادة طرحه وف��ق مقترح أعضاء املجلس
البلدي.

ضمن ورشة « دعم صناعة إعادة التدوير »

«البيئة» تدعو إلى تشكيل لجنة عليا للنفايات
المحرر البلدي
أوص ��ت ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة ف��ي املجلس
البلدي بمخاطبة مجلس ال��وزراء لتشكيل
لجنة عليا مفوضة إلدارة ملف النفايات،
ت�ض��م ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة ،وه��ي
املجلس البلدي والبلدية والهيئة العامة
للبيئة والهيئة العامة للصناعة ،والنظر
في مقترح إنشاء مراكز لتجميع النفايات
في املحافظات أواملناطق السكنية.
وق��ال��ت رئيسة اللجنة ،م .مها البغلي :ان
م �ش��ارك��ة ه�ي�ئ�ت��ي ال �ب �ي �ئ��ة وال �ص �ن��اع��ة في

ورشة العمل ،التي أقيمت بعنوان «مناقشة
استراتيجية وطنية لتطوير إدارة النفايات
ودع��م صناعة إع��ادة ال�ت��دوي��ر» ،وبحضور
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
الشيخ ع�ب��داهلل ال�ح�م��ود ،ورئ�ي��س املجلس
البلدي أسامة العتيبي ،وممثلي الجهات
املعنية ،دليل على اهتمامهما ،ويصب في
مصلحة ال�ح�ل��ول لقضية إدارة النفايات،
م �ش �ي��رة إل� ��ى ان ال �ك��وي��ت رغ� ��م م�س��اح�ت�ه��ا
ال�ص�غ�ي��رة ف��إن عليها م�س��ؤول�ي��ة امل�ش��ارك��ة
ف � ��ي ت �ح �س�ي�ن ال � ��وض � ��ع ال� �ب� �ي� �ئ ��ي ،ف � ��ي ظ��ل
ارتباط الحكومة بقوانني بيئية ،وتتحمل
مسؤولية االلتزام بها.

العتيبي يتوسط الحمود والبغلي

أي�ض��ًا ف��ي ع��دم تسليم امل �ش��روع ف��ي م��وع��ده ال��ذي
أعلنت عنه وزارة األش�غ��ال ف��ي أكثر م��ن مناسبة
وهو نهاية العام الحالي.
وس��أل العتيبي عن أول��وي��ات ال��وزارة وآليتها في
التعامل مع مشاريع الطرق وإسناد عدة مشاريع
إل ��ى م �ق��اول واح� ��د ،ف��ي ظ��ل وج ��ود أع �م��ال قائمة
لعقود طرق مهمة تحصد األروح بشكل مستمر،
وتأثير هذا اإلسناد على املدد الزمنية للمشاريع
الحيوية.

 101ألف دينار مخالفة «تشوين وسالمة»
واستغالل أراضي الدولة
ك� �ش ��ف م ��دي ��ر إدارة ال� �س�ل�ام ��ة ب� �ف ��رع ب �ل��دي��ة
محافظة االحمدي ،م .الحميدي املطيري ،عن
تحرير مخالفة تشوين وس�لام��ة بقيمة 101
ألف دينار.
وق� � ��ال امل� �ط� �ي ��ري ان امل �ف �ت �ش�ي�ن ق� ��ام� ��وا ب�ع�م��ل
ج� � ��والت م �ي��دان �ي��ة ع �ل��ى ع � ��دد م ��ن ال �ش��رك��ات
ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ،ل� �ل� �ت ��أك ��د م� ��ن س� ��ري� ��ان رخ �ص��ة
ال�س�لام��ة وت��رخ�ي��ص التشوين للشركات من
أجل الحد من استغالل أمالك الدولة ،وأسفرت
عن تحريرمخالفة ألحدى الشركات بقيمة 95
ألف دينار النتهاء رخصة السالمة وترخيص
التشوين ،وقيامها باستغالل أراض تابعة
ألمالك الدولة بمساحة  9500متر مربع ،جرى
استغاللها بوضع مكاتب ومخازن باملخالفة
ل �ق��رار امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ،إض��اف��ة إل ��ى تحرير
م�خ��ال�ف��ة ل�ش��رك��ه أخ ��رى ب�ق�ي�م��ة  6962دي �ن��ارًا
النتهاء رخصة السالمة وترخيص التشوين،
أراض ت��اب �ع��ة ألم�ل�اك
وق �ي��ام �ه��ا ب��اس �ت �غ�لال
ٍ
الدولة بمساحة  495مترًا مربعًا.
وب�ّي�نّ املطيري ان��ه ل��م يجر تحرير مخالفات
إال ب�ع��د ات �خ��اذ ك��ل اإلج � ��راء ات ال�ق��ان��ون�ي��ة من
توجيه تنبيهات ،وع��دم قيامهما بتصحيح

الحميدي المطيري

أوض��اع �ه �م��ا ،داع �ي��ًا اص �ح��اب ال �ش��رك��ات ال��ى
االل�ت��زام ب��إص��دار وتجديد ترخيص السالمة
وال�ت�ش��وي��ن م��ن ال�ب�ل��دي��ة تجنبًا ألي مخالفة
أوآثار قانونية مترتبة على ذلك.
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َّ
«نتعهد بعدم الحضور ..والخاين عليه الله»
روايات طلبة:

«قروبات الغياب»..

رؤوف شحوري
في ذمة الله

موضة طالبية للفرار من المدارس
أصبحت وسائل التواصل
االجتماعي األداة
الفعالة لالتفاق على
الغياب بالنسبة لطالب
المدارس ،السيما
المرحلتين المتوسطة
والثانوية ،وصار مبدأ
«االتحاد قوة» أداة
الطالب ضد القوانين
الرادعة للغياب .كما بات
االستسالم من جهة
اإلدارة واقعا ال محالة.
سمعنا عن حاالت
إضراب العمال ،وإضراب
الموظفين ،واليوم
نسمع عن «إضراب
الطلبة» من خالل
حمالت الغياب عبر
«قروبات الواتس أب».
حول المزيد كان هذا
التحقيق:

رؤوف شحوري في صورة أرشيفية

د .نورة المليفي
يؤكد الطالب (م.ع) ،وهو في الصف
ال �ت��اس��ع ،أن ال�غ�ي��اب ال�ج�م��اع��ي ب��ات
ظ��اه��رة ف��ي جميع م ��دارس الكويت،
ف� �ف ��ي ال � �س� ��اب� ��ق اش � �ت � �ه� ��رت م �ن��اط��ق
معينة في البالد بكثرة الغياب .أما
ال �ي��وم ف�ق��د ام �ت��د ال �غ �ي��اب ال�ج�م��اع��ي
إل��ى م ��دارس العاصمة النموذجية،
بسبب االت �ح��اد واالت �ف��اق م��ن خ�لال
ال � �ق� ��روب� ��ات ع� �ل ��ى ال � �غ � �ي� ��اب ،ف �ي��أت��ي
األستاذ إلى الفصل وال يجد أحدا.
أم��ا الطالبة (ر.م) ،وه��ي ف��ي الصف
ال�ع��اش��ر ،فتؤكد أن الطالبات اليوم
كذلك أصبحن يستخدمن القروبات
من أجل االتفاق على الغياب في يوم
الخميس« :ونتفق اتفاقا صادقا في
ما بيننا على الغياب والخاين عليه
اهلل ،وي��أت��ي ال�خ�م�ي��س وي �ك��ون ع��دد
الحاضرات في الفصل صفرًا».
وت �س �ت��درك« :ال يعني ذل��ك أن ال�ق��روب
من أجل االتفاق على الغياب فقط ،بل
هو مهم لحل الواجبات في ما بيننا،

القوانين الرادعة ..وتعاون أولياء األمور
تؤكد فاطمة املسلم ،وهي مديرة مدرسة ،أن هناك لوائح لغياب الطلبة من
وزارة التربية ،م�ح��ددة بحد أدن��ى وأق�ص��ى ،حسب حالة الطالب املرضية
خالل عام دراس��ي كامل .حتى أن كثرة الغياب تؤثر سلبا في تحصيله
للدرجات ،وهناك ارتباط بني غياب الطالب ودرجاته حسب الوزن النسبي
لكل مادة ،وهناك اتفاق جماعي على الغياب من الطلبة ،ونحن بحاجة إلى
تعاون ولي األمر لوقف هذه الظاهرة من أجل مصلحة الطالب .وألقت املسلم
املسؤولية كاملة على ول��ي األم��ر ،ال��ذي يستسلم لطلب أبنائه في الغياب،
وأحيانا يشجعهم على الغياب ،وكأن الغياب قبل العطالت الرسمية مباح،
ووزارة التربية تعي ذلك األمر.
إبراهيم نصير

وش ��رح م��ا ه��و ص �ع��ب ،واالت �ف ��اق على
إن�ج��از بعض الفعاليات ف��ي امل��درس��ة،
وم� ��ا إل� ��ى ذل� ��ك م ��ن م �ت �ط �ل �ب��ات ت�خ��ص
املدرسة».

قروبات الجامعة
ي ��ؤك ��د د.إب� ��راه � �ي� ��م ن �ص �ي��ر ،م ��درس

لغة أول في جامعة الكويت ،أهمية
ال� �ق ��روب ��ات ب�ي�ن ال �ط �ل �ب��ة ل �ل �ت��واص��ل
ال �ث �ق��اف��ي وال �ع �ل �م��ي واالج �ت �م��اع��ي
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ،ول �ك��ن م�ع�ظ��م الطلبة
يتخذونها وسيلة لتحقيق الغياب،
وخ� ��اص� ��ة م� ��ا ق �ب��ل إج � � � ��ازات ال �ع �ي��د
ال��وط�ن��ي أو األع �ي��اد ب �ص��ورة ع��ام��ة.

وهذا يعتمد على شخصية األستاذ
ن �ف �س��ه ،ف �ه��و امل �ش �ك �ل��ة وه� ��و ال �ح��ل.
ف��إذا تساهل فلن يستطيع أن يجد
ح�ل�ا ل �ظ��اه��رة ال �غ �ي��اب ،وإذا أرس��ل
اإلنذارات التي قد تسهم في الفصل
م� ��ن ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،ح �ت �م��ا ل� ��ن ي�ت�غ�ي��ب
ال � �ط � ��ال � ��ب .وف � �ص� ��ل ال � �ط� ��ال� ��ب ل �ي��س

أم � �رًا ه �ي �ن��ًا ،ول ��ذل ��ك ي�ب�ت�ع��د ال�ك�ث�ي��ر
م ��ن األس � ��ات � ��ذة ع ��ن ه � ��ذه ال �خ �ط��وة،
ويكتفون باإلنذارات.
وي � �ل � �ف� ��ت ن� �ص� �ي ��ر إل� � � ��ى أن ال �ط �ل �ب��ة
األج ��ان ��ب غ �ي��ر ال �ن��اط �ق�ين ب��ال�ع��رب�ي��ة
ح��ري�ص��ون ع�ل��ى ال�ح�ض��ور ال�ي��وم��ي،
وع��دم التغيب ،ويستغلون ال�ق��روب
م��ن أج��ل امل�ن�ف�ع��ة ال�ع��ام��ة ول �ي��س من
أجل الغياب.
ويقول :واملؤسف ان أستاذ الجامعة
ف��ي بعض األح �ي��ان ه��و م��ن يتغيب،
وي�ع�ل��ن ع�ب��ر ح�س��اب��ه ف��ي ت��وي�ت��ر عن
اع �ت��ذاره ل�ع��دم امل�ج��يء للمحاضرات
وب� �ص ��ورة ت �ش��د األن� �ظ ��ار ،وال �ط�ل�اب
أمانة ،ومن حقهم أن يكون األستاذ
م �ت��واج��دا ف��ي م �ح��اض��رات��ه ،ش��ارح��ا
مل� ��ادت� ��ه ،ج� ��اذب� ��ا ل� �ط�ل�اب ��ه ،ي�ح�ب�ب�ه��م
بالحضور ويشدهم للعلم ،وإذا ما
وجد تقاعسا أو غيابا من طالب ما
فعليه أن يفتح قلبه ل�ه��ذا ال�ط��ال��ب،
وي �س��أل��ه ع ��ن أس� �ب ��اب ك �ث��رة غ �ي��اب��ه.
املهم أن يكون األستاذ عنصر جذب
للمادة وللعلم وللفصل.

المشاركون في ندوة المنبر الديموقراطي:

ً
ً
سياسيا شام ً
ال
إصالحا
نحتاج
طالب المتحدثون في الندوة التي نظمها المنبر الديموقراطي
الكويتي بعنوان «مسارات اإلصالح السياسي» ،أول من أمس،
بضرورة إجراء إصالح سياسي شامل في البالد ،انطالقاً من
عفو عام عن قضايا الرأي وتعديل قانون الصوت الواحد وإعادة
الجنسيات المسحوبة إلى اصحابها.
وأكد المتحدثون ان نضج التجربة الديموقراطية يدفعنا إلى
ضرورة إشهار األحزاب والعمل تحت مظلتها وفق أجندات وبرامج
انتخابية واضحة لجمهور المرشحين.
فهاد الشمري
ق� � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ف� ��ي امل �ن �ب��ر
ع�ب��دال�ه��ادي ال�س�ن��اف��ي إن ال�ك��وي��ت ل��م تمر
ب�م��رح�ل��ة ال� �ث ��ورات ،ل�ك�ن�ه��ا ع��اش��ت مرحلة
امل �ط��ال �ب��ات ب��ال �ح �ق��وق وال� �ح ��ري ��ات ،ول �ه��ذا
ف�م��ن ي ��روج ل��وج��ود م�ع��ارض��ة ث��وري��ة فهو
م �خ �ط��ئ ،ف��األم��ر الي �ت �ع��دى االخ� �ت�ل�اف في
اسلوب االدارة فقط.
وأض � ��اف ان ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء مهمة
كبيرة في إدارة البلد وقد فشل املجلسان
الحالي والسابق في إدارة ال��دول��ة ،وعلى
من يجد نفسه عاجزًا عن اإلدارة أن يتنحى
ألن الكويت تستحق األفضل.
وت��اب��ع :ان ه �ن��اك م�ط��ال�ب��ات بتفعيل دور
األج� � �ه � ��زة ال ��رق ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ل �ك �ش��ف
ال �ف ��اس ��دي ��ن ق �ب��ل ه ��روب� �ه ��م ال � ��ى ال� �خ ��ارج،
وحينها تصعب مالحقتهم.

قضايا معلقة
أم � � � ��ا اس � � � �ت� � � ��اذة ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ال� �س� �ي ��اس ��ي
واالجتماعي د .غدير أسيري فقالت ان
الكويت ال ت��زال تعيش الخلل ذات��ه منذ
سنوات طويلة بال جدوى ،فقضايانا ال
تزال معلقة بال حلول ،مبينة أن النظام
االن�ت�خ��اب��ي ال�ح��ال��ي ان�ع�ك��س بسلبياته
على جميع املستويات ،حتى انتخابات

السنافي :ضرورة
إشهار األحزاب
أسيري :تغييب لدور
المرأة في الوزارات
األنصاري :المعارضة
بحاجة إلى إصالح أيضا
طلبة الجامعات.
وأضافت أسيري :من املعيب ان يكون لدينا
ف��ي ال�ك��وي��ت س�ج�ن��اء رأي ب�ع��دم��ا تقلصت
الحريات وتراجعت مؤشراتها ،لكن هذا
ي��دع��ون��ا مل��زي��د م��ن اإلص� ��رار ع�ل��ى املطالبة
طاملا لدينا إرث يميزنا في املنطقة.
وق��ال��ت ان ال��دول��ة ال�ت��ي تعيش خائفة من
الحسابات الوهمية ال تؤمن بالرأي اآلخر
وفي الوقت نفسه تقف عاجزة عن تطوير
أس �ل��وب إدارت� �ه ��ا ف��ي دف ��ع ع�ج�ل��ة التنمية

والتطوير.
واوض� �ح ��ت أن ال �ك��وي��ت ك��ان��ت األول � ��ى في
م� �ج ��ال م� �ش ��ارك ��ة امل � � ��رأة ف ��ي ب� �ن ��اء ال ��دول ��ة
وتوليها للمناصب القيادية ،لكننا وبعد
هذا االنجاز نتفاجأ بوجود وزارات تغيب
ف �ي �ه��ا امل� � ��رأة ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي امل �ن��اص��ب
القيادية.
واع� �ت� �ب ��رت أن ال �ت �غ �ي �ي��ر ل ��ن ي ��أت ��ي إال م��ن
خالل األقليات ،ولهذا يجب االستمرار في
مطالبات اإلصالح.

تشخيص صحيح
أم ��ا ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال�ح��رك��ة
التقدمية د .حمد االن �ص��اري ،فقال ان كل
م � ��رض ي �ح �ت ��اج ال � ��ى ت �ش �خ �ي��ص ص�ح�ي��ح
ل�ع�لاج��ه وت �ج��اوز آث� ��اره ،ول �ه��ذا علينا ان
ن �ع �ت��رف ب��ال �خ�ل��ل وال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي في
تأخر التنمية وتدهورها في البالد.
وأض � � ��اف ان ه� �ن ��اك اح� �ب ��اط ��ا ك �ب �ي��را ل��دى
الناس من العملية االنتخابية ،حتى بات
ه �ن��اك ض �ي��ق م ��ن ال �ع �م��ل ال��دي �م��وق��راط��ي،
وهو ما يؤكد ض��رورة االص�لاح والتنمية
والتطوير.
وطالب بإقرار قانون إلشهار االحزاب وهو
الخط االول لبداية االصالح في البلد ألنه
م��ن غ�ي��ر امل �ع �ق��ول ان ي �ك��ون ه �ن��اك اص�ل�اح
سياسي حقيقي بال احزاب.
وأض ��اف علينا ان ن�ع�ت��رف ب��أن ال��دس�ت��ور
ال�ح��ال��ي منذ ع��ام  1962ه��و دس�ت��ور الحد
االدنى من الديموقراطية ،ولهذا علينا ان
نطبق ه��ذا الحد االدن��ى حتى نعمل على
تحقيق املزيد من الحريات.
ولفت ال��ى ان املعارضة الكويتية بحاجة
ال��ى اص�ل�اح حقيقي ألن�ن��ا ام ��ام معارضة
م�ت�غ�ي��رة وم�ت�ق�ل�ب��ة ب�ح�س��ب رأي ال �ش��ارع،
فمن الواجب على اقطاب املعارضة العمل
وف��ق أجندة واضحة تعمل خ�لال برنامج
معلن االه��داف والغايات والفتره الزمنية
لتحقيقه.
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غ� ّ�ي��ب امل ��وت ال�ص�ح��اف��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ك�ب�ي��ر ،مدير
تحرير سبقلا األس�ب��ق رؤوف ش �ح��وري ،عن
عمر ناهز  85عامًا بعد صراع مع املرض.
وق ��د ح �ض��ر ش �ح��وري إل ��ى ال �ك��وي��ت ف��ي أواخ ��ر
ع��ام  ،1971وب ��دأ ال�ع�م��ل ف��ي سبقلا ف��ي األول
من يناير عام  ،1972وتولى إدارة التحرير ملدة
 12ع��ام��ا ،احتلت خاللها سبقلا مكانتها في
صدارة الصحف الخليجية.
ونعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف
القصيفي الفقيد قائال« :قامة صحافية لبنانية
ه ��وت ب �ع��دم��ا أت �م��ت س�ع�ي�ه��ا وج ��اه ��دت ال�ج�ه��اد
�ان ،وأحد
الحسن ..رؤوف شحوري صحافي ب� ٍ
ف��رس��ان مهنة املتاعب ال��ذي��ن خلفوا بصمات ال
تمحى ف��ي ال�ت��اري��خ الحديث للصحافة العربية.
وفي الكويت كان له الدور املؤسس واألساس في
إطالق جريدة سبقلا التي ذاع صيتها ،واحتلت
م��وق��ع ال �ص��دارة ف��ي ال�ص�ح��اف��ة الخليجية .وف��ي
العاصمة الفرنسية بعث روح الحياة والتجدد
في مجلة الوطن العربي ،فاستطاعت أن تنافس
نظيراتها العريقات في عالم املهنة قبل أن يعود
إلى «مربط خيله» في «دار الصياد» التي انطلق
م�ن�ه��ا ف��ي ب��داي��ات��ه ع ��ام  ،1992وك ��م ض��ام��ه أن
تتوقف ه��ذه ال��دار وأن تغلق أبوابها وأن يمسي
العاملون فيها في أشداق بطالة قسريةُ ،ويتنكر
لتضحياتهم وع ��رق ج�ب��اه�ه��م ال��ذي��ن خ �ط��وا به
مسيرة تألق املؤسسة».
وأضاف القصيفي« :الصحافي شحوري ،ذو قلم
ّ
ّ
ّ
منهجي ومثقف ،متضلع من لغة
رشيق ،محاور
الضاد ،يميل بأسلوبه إلى السهل املمتنع .حاور
ّ
تستهويهم
كبار القادة العرب وجالسهم ،وكانت
آراؤه ال�س��دي��دة وس�ع��ة م�ع�ل��وم��ات��ه ،وق��درت��ه على
اإلح��اط��ة ب�ق�ض��اي��ا ال �س��اع��ة .وب �غ �ي��اب ش�ح��وري
ي �ن �ط��وي ع �ل��م م ��ن أع �ل��ام ال �ص �ح��اف��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ّ
والعربية الذين حملوا لواء الحق والحقيقة ،وكانوا
على درجة عالية من االحتراف ،واستحقوا لقب
صحافي ع��ن ج ��دارة .ل��م يكن م��روره ف��ي تاريخ
ً
ه��ذه الصحافة ع��اب�رًا ،ب��ل ك��ان م��اث�لا فيه بقوة.
لم يكن صفرًا على شمال املهنة ،بل ك��ان رقمًا
صعبًا .عاش محترمًا ،ومات محترمًا».
وسبقلا ت�ت�ق��دم م��ن أس ��رة ال��زم�ي��ل ال�ش�ح��وري
ب �خ��ال��ص ال �ت �ع��ازي س��ائ �ل��ة امل ��ول ��ى ع ��ز وج ��ل أن
ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رح �م �ت��ه ،وي �ل �ه��م ذوي� ��ه ال�ص�ب��ر
والسلوان.
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دعوة
إلى وزير الداخلية:

رسالة
خالد الجراح

أريد إحضار والدي بـ«كارت زيارة»
أنا مواطنة أعاني من عدة أمراض مزمنة ،ولدي طفلة عمرها 9
سنوات مصابة كذلك بمرض مزمن وتحتاج إلى رعاية دائمة،
ول��دي وال��دان م��وج��دان بالعراق لم أرهما منذ  30سنة ،وكلما
أق��دم ط�ل��ب ك��ارت زي ��ارة لهما ي��رف��ض ال�ط�ل��ب ،ل��ذا أن��اش��د وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ح�ض��وره�م��ا ب �ك��ارت زي ��ارة مل��ده شهر
على األقل.

يعجبني
ب ��دور ت �ق��ي ،امل �ش��رف��ة اإلداري � ��ة ف��ي ال �ف �ت��رة امل �س��ائ �ي��ة في
م ��رك ��ز م �ش ��رف ال �ص �ح��ي ،ع �ل��ى أخ�ل�اق �ه��ا ال �ع��ال �ي��ة ع�ن��د
استقبالها املراجعني وإعطائها األولوية لكبار السن في
تلقي ال�ع�لاج ب��امل��رك��ز ،وال ننسى ال�ج�ه��د امل�م�ي��ز ملوظفي
ال�س�ج�لات الطبية محمد ب��وج�ب��ارة ومحسن ص�ي��اح في
خدمة املرضى.
***
سعد امل��وي��زري ون ��ادر مقصيد وم��ري��م العسعوسي ،من
أسرة البنك الوطني ــ فرع مشرف ،على تعاملهم الحضاري
واستقبالهم الراقي للعمالء ،وحرصهم على إنهاء املعامالت
بالسرعة املمكنة ،فأكثر اهلل من أمثالهم.

حاالت خاصة
مريض بحاجة إلى زراعة كلى
أعاني من الفشل الكلوي منذ عام  2017واخضع لغسل الكلى
اسبوعيا ملدة  4ساعات للجلسة الواحدة ،ولقد وجدت زراعة
ك �ل��ى ف��ي ال �ه �ن��د ب�ت�ك�ل�ف��ة  7االف دي� �ن ��ار ،وان� ��ا ظ��روف��ي امل��ادي��ة
صعبة للغاية وليس ل��دي مصدر رزق ،ل��ذا ان��اش��د اه��ل الخير
مساعدتي في جمع املبلغ املطلوب للعملية ألتخلص من هذه
املعاناة.

نداء إنساني ألهل الخير
أن ��ا آس �ي��وي��ة أع �ي��ش وأس ��رت ��ي ع �ل��ى ه ��ذه األرض امل �ع �ط��اء ة م�ن��ذ
س �ن��وات خ �ل��ت ب��أم��ن وأم� ��ان واط �م �ئ �ن��ان ،إال أن ال �ظ ��روف امل��ادي��ة
الصعبة التي حلت بي وب��أف��راد أسرتي املكونة من بنتني وولد
دع�ت�ن��ي ،وف��ي أك �ث��ر م��ن م �ق��ام ،ال��ى م�ن��اش��دة أه��ل ال�خ�ي��ر ال��وق��وف
معي لتسديد رسومهم الدراسية ،التي أصبحت همًا كبيرًا على
قلوبنا جميعًا ،وها أنا ألجأ الى أصحاب األي��ادي البيضاء في
ك��وي��ت األم ��ن واألم ��ان مل�س��اع��دت��ي وم��د ي��د ال �ع��ون ل�ب�ن��ات��ي واب�ن��ي
ال��وح�ي��د ف��ي تسديد رس��وم�ه��م ال��دراس�ي��ة ،ال�ت��ي ص��رت ع��اج��زًا عن
سدادها.

كالم الباب

إلى وزيرة األشغال:

شوارع كيفان بحاجة إلى تجديد
إن ال��ذي ي��ري��د ال��وص��ول إل��ى م��رك��ز منيرة ال�ع�ي��ار الصحي
عليه اجتباز ط��ري��ق السويس امل��ؤدي إل��ى امل��رك��ز ،وامل�ل��يء
بالحفروالحصى ،وم��ا ان ي��دخ��ل ال��ى م��واق��ف امل��رك��ز حتى
ُيفاجأ بإسفلت املواقف املتهالك والقديم ،والحفر منتشرة
ف��ي ك��ل م �ك��ان ،أم ��ا أي زائ� ��ر ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة فعليه
ت��وخ��ي ال �ح��ذر م��ن ال �ح �ص��ى واالس �ف �ل��ت امل �ت �ش �ق��ق ،خ��اص��ة
ف��ي امل��واق��ف الخلفية ،حيث تشعر ب��أن��ك تسير على رم��ال

جنان بوشهري

medianation@alqabas.com.kw

وص�خ��ر الختفاء اإلسفلت م��ن ال�ط��ري��ق ،ه��ذا ب�خ�لاف طرق
ق�ط��ع امل�ن�ط�ق��ة ،ال �ت��ي ب�ع�ض�ه��ا ل��م ت�م��ر ع�ل�ي��ه ال�ص�ي��ان��ة منذ
س�ن��وات ،وال �س��ؤال :أال توجد ادارة لصيانة ال�ط��رق تابعة
ملحافظة العاصمة ،ف��أي��ن جوالتهم ملشاهدة ال�ط��رق التي
تحتاج ال��ى صيانة ،وإب�لاغ ال��وزارة عنها ،فاألمر يحتاج
ال��ى توجيهات من وزي��رة األش�غ��ال جنان بوشهري لعمل
الالزم لتلك الطرق.

استفسار

شكوى

إلى وزير الصحة:

إلى هيئة الزراعة:

مناشدة من مواطن

كيف نتواصل معكم للبالغات؟

أنا مواطن أعاني من العقم ،في
ال�ب��داي��ة تعالجت ف��ي مستشفى
ال� � �ج� � �ه � ��راء ،وأج� � ��ري� � ��ت ع �م �ل �ي��ة،
وم �ك �ث��ت أرب ��ع س �ن��وات م��ن دون
ن � �ت � �ي � �ج� ��ة ،وب � � �ع � ��ده � ��ا ت �ح �م �ل��ت
ن �ف �ق��ات م��ال �ي��ة ط��ائ �ل��ة ،ورزق �ن��ي
د .باسل الصباح
اهلل ب� �م ��ول ��ود ،وب� �ع ��ده ��ا م�ك�ث��ت
خمس سنوات من دون إنجاب،
وت�ح�م�ل��ت أن ��ا وزوج �ت��ي م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ودي��ون��ًا ف��وق
ط��اق�ت�ن��ا ،ول�ك��ن ل��م ن ��رزق ب �م��ول��ود ،ل��ذا آم��ل م��ن وزي��ر
الصحة إرسالي للعالج بالخارج على نفقه ال��وزارة
ملواصلة العالج.

أنا مواطنة أسكن منطقة الصليبخات ،نعاني من كثرة الكالب
ال �ض��ال��ة ف��ي م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ،وح ��اول ��ت ال �ت��واص��ل م��ع ه�ي�ئ��ة ال��زراع��ة
ل�ل�إب�ل�اغ ع��ن ت �ل��ك ال �ح �ي��وان��ات ل� ��درء ال �خ �ط��ر ع��ن ال� �ن ��اس ،ول�ك��ن
محاوالتي باءت بالفشل بالرغم من اتصالي على أكثر من جهة
ملعرفه أرقام هواتفهم أو طريقة التواصل معهم ،واملصيبة انني
ذهبت مساء إلى الشويخ الصناعية ،وشاهدت عشرات الكالب
ت�ت�ج��ول ب�ين امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ،م�ع��رض��ة ح �ي��اة ال�ب�ش��ر للخطر،
واألده��ى من ذلك وجودها في مواقف مستشفى الصباح ،فإذا
ك �ن��ا ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ت��واص��ل م �ع �ك��م ،ف��أي��ن دورك � ��م ف��ي ال �ج��والت
اليومية في املناطق واألماكن التي تتواجد بها الكالب الضالة
إليجاد طريقة للتخلص منها؟

مواطنة

الشاحنات استولت
على ساحات خيطان
ن �ح��ن أه ��ال ��ي خ �ي �ط��ان ن �ش �ت �ك��ي م��ن
ك � �ث ��رة ال� �ش ��اح� �ن ��ات ال� �ت ��ي ان �ت �ش��رت
ب �ش �ك��ل الف � ��ت ل �ل �ن �ظ��ر ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
ل��درج��ة ان �ه��ا اس �ت��ول��ت ع �ل��ى م��واق��ف
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة وامل �س �ت��وص��ف
وامل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وال �س ��اح ��ات
ال� �ت ��راب� �ي ��ة .وال � �س � ��ؤال امل � �ط � ��روح :اي��ن
ال�ب�ل��دي��ة م��ن ه ��ؤالء؟ واي��ن امل ��رور من
هذه الشاحنات التي اصبحت تزاحم
اصحاب السيارات على املواقف؟

أحمد شمس الدين

جولة ّ
النهام

ال�ج��ول��ة ال�ج��وي��ة ال�ت�ف�ق��دي��ة ل�ل�ط��رق ال��رئ�ي�س�ي��ة وال�ف��رع�ي��ة ،ال�ت��ي ق��ام بها
وكيل وزارة الداخلية ،الفريق عصام ّالنهام ،بقصد االطمئنان على
السالمة والسهولة واالنسيابية في الحركة املرورية ،في عموم أرجاء
ال�ب�لاد ،وخ�ل��ق أج��واء مريحة سهلة سلسة ملستخدمي ال�ط��رق كافة
من أصحاب املركبات ،ووصولهم إلى أهدافهم بسهولة ويسر ،هذه
الجولة حقًا تستحق منا كمتابعني الثناء والشكر لشخص الفريق
النهام ومرافقيه ،وحتمًا فإن النتائج التي ستسفر عنها ستصب في
مصلحة األمن واألمان على الطرقات في جميع أنحاء البالد.
ومن باب التفاؤل نحو األفضل في عموم أرجاء طرق الديرة الحبيبة،
فإننا نأمل من األخ وكيل وزارة الداخلية زي��ادة جرعة التواصل مع
ال�ج�ه��ات صاحبة ال�ع�لاق��ة وامل�س��ؤول��ة ع��ن أم��ن وأم��ان ال�ط��رق كالهيئة
ال�ع��ام��ة للطرق وال�ن�ق��ل ال�ب��ري ،وك��ذل��ك وزارة األش�غ��ال ل��رس��م سياسة
م ��روري ��ة ط��رق �ي��ة واض �ح��ة ن��اج �ح��ة م �ي �س��رة ،خ��اص��ة ع �ن��د امل �ش��اري��ع
الحكومية الجديدة وسواها ،للتعرف على نسبة اإلنجاز والعمل على
التسهيل للطالبات والطالب ،السيما أبناءنا الذين يتلقون تحصيلهم
العلمي في كليات وجامعات الكويت كافة ،وخاصة جامعة الشدادية
التي رأت النور أخيرًا ودبت فيها حياة العلم وطالبيه من الجنسني،
ممن يبحثون ع��ن س�لام��ة م��روري��ة داخ��ل الجامعة وخ��ارج محيطها
والطرق املؤدية إليها.
كل ما نأمله أن تترجم طموحات وكيل وزارة الداخلية والفريق الفني
املتخصص املرافق له مشاريع على أرضية الواقع وعمل الدراسات
الالزمة للوقوف على العثرات واألخطاء ،إن وجدت ،ليصار بعد ذلك
وبالتنسيق مع أطراف العالقة الى إصالح املعوج منها.
كل الشكر والتقدير لألخ الفريق النهام ولجميع املسؤولني املرافقني
من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ممن وضعوا نصب أعينهم
املصلحة املرورية والطرقية العامة للجميع بال استثناء.
***

إلى املحبني مع التحية

الشاحنات المتوقفة خلف جمعية خيطان  -تصوير محمد خلف

لكل مستخدمي «ال�س��وش�ي��ال م�ي��دي��ا» م��ن م��واط�ن�ين وإخ��وة مقيمني،
ن ��أم ��ل ،ب ��ل ون �ت �م �ن��ى ع �ل �ي �ه��م وه � ��م ي �ت ��واص �ل ��ون م ��ع س ��ائ ��ر م�ح�ب��ي
ومستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أن يضعوا مصلحة هذا
الوطن الغالي وسمعته فوق كل االعتبارات ،وأن يبتعدوا عن كل ما
من شأنه اإلس��اءة بشكل أو بآخر للوطن ،فمصلحة الكويت الغالية
ف��وق ك��ل االع�ت�ب��ارات ،وم��ا يظنه البعض م��ن مستخدمي السوشيال
ميديا إنجازًا او تميزًا خبريًا تجده الغالبية إساءة ال بد من إيقافها
وإيقاف املقدم عليها حتى ال يسيء إلى وطنه الذي احتضنه وضمه
بدفء املحبة والعطاء الالمحدود.
كويتنا الغالية بحاجة ال��ى القلوب الدافئة املحبة الباحثة ع��ن أمنها
وأمانها واستقرارها ،وهو ما نرجوه على الدوام.
***

آخر الكالم

سوشيال ميديا  +استخدام عقالني  +قلوب محبة = سمعة طيبة
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ومضات الحرية

أزمة اقتصادية!

إيمان جوهر حيات

emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

يردد أغلب الخبراء و املختصني في مجال االقتصاد
عن احتمال وقوع أزمة اقتصادية خالل هذه السنة او
 ، 2020أش��د من أزمة  2008التي أث��رت بشكل كبير
على ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي ال�ك��وي��ت وت��م االس�ت�غ�ن��اء عن
كثير من املوظفني في ذلك القطاع نتيجة التأثر الشديد
بتلك االزمة الفائتة .
ب�ي�ن�م��ا م�ن�ش�غ�ل��ة ح �ك��وم �ت �ن��ا وأغ� �ل ��ب ن��واب �ن��ا ب�ت�ص��در
املنصات االعالمية لتبرير موقف من أداء ما ،أو مالحقة
حسابات وهمية أو تحريم اكتتاب حكومي وتحريم
منصة تذكارية ،أو التهديد باستجواب وكشف املستور
ال��ذي ال ينكشف وان انكشف ُيمنع من التداول أو يتم
التعتيم عليه…
السؤال :ماذا استفدنا كشعب من كل هذه التصريحات
التي اغلبها ليست إال فقاعات تتالشى وتنتهي تاركة
خلفها األمور املهمة معلقة بال حلول؟
أين التشريعات التي تنظر ملصلحة حاضر ومستقبل
امل��واط��ن وت�ص��ون حقوقه وح��ري��ات��ه م��ن تعسف بعض
القوانني؟
واي ��ن ه��ي وع ��ود ب�ع��ض ن ��واب ال�ب��رمل��ان ح�ي��ال ال�ق��وان�ين
امل �ق��دم��ة مل�ج�ل��س األم� ��ة م��ن ج�م�ع�ي��ة ال �ح��ري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وحملة التغريد ليس جريمة ،في تاريخ  29أبريل 2018
بخصوص تعديل بعض م��واد ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تسببت
بسجن وهجرة بعض أبنائنا بسبب التعبير عن رأي
(املرئي واملسموع _مكافحة جرائم تقنية املعلومات_
حماية الوحدة الوطنية_بعض أحكام قانون اإلج��راءات
واملحاكمات_بعض أح�ك��ام ق��ان��ون الجزاء_املطبوعات
والنشر) بدال من تشتيت التركيز بتبني أمور سطحية
ال تسمن وال تغني عن جوع؟
ش � ��رارة ال ��رك ��ود االق �ت �ص ��ادي ه ��و ال �ش �ع��ور ب��ال�خ��وف
والتوجس والقلق على املستقبل ،وبالتالي يقل استهالك
وانفاق املواطن الذي يلجأ لالدخار تأهبا من وقوع خطر
أو أزم��ة م��ا ،علما ان م��ن بعد أزم��ة ال�غ��زو الغاشم على
الكويت اتجهت شريحة كبيرة من املواطنني املقتدرين
م��ال�ي��ا ،وك��ذل��ك متوسطي ال��دخ��ل ال��ذي��ن ال يستطيعون
شراء عقارات في وطنهم نظرا الرتفاع األسعار بشكل
ك�ب�ي��ر ،فيلجأ بعضهم ل�لاق�ت��راض م��ن ال�ب�ن��وك لتأمني
أن�ف�س�ه��م وأس ��ره ��م ع��ن ط��ري��ق ش� ��راء ع �ق ��ارات خ��ارج
البلد ،وكذلك الفاسدون الذين يستخدمون مناصبهم
ويهربون األموال للخارج ويهربون معها دون حساب
(هروب رأس املال).
وال يخفى عن الجميع وضع املنطقة املتأزم بالتصعيدات
كتأثير الحرب التجارية بني الصني والواليات املتحدة،
وانخفاض إجمالي الناتج املحلي بالنسبة للدين العام،
وتراجع وانهيار اقتصادات دول عدة ،ومعضلة خروج
بريطانيا م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي ،وتقلب األح ��داث في
ال�ع��ال��م وت��زاي��د ال �ث��ورات الشعبية وخ��اص��ة بمنطقتنا
امل�ن�ك��وب��ة ب��ال�ف�ق��ر وامل �ج��اع��ة وال �ه �ج��رة واالوب �ئ ��ة وس��وء
ال �ت �ع �ل �ي��م وت �ك �م �ي��م االف � � ��واه وال �ب �ط ��ال ��ة .ون �ح ��ن ج�م�ي�ع��ا
مرتبطون بنظام اقتصادي واحد وعلينا توخي الحذر.
ت �ل��ك ب �ع��ض امل ��ؤش ��رات امل �ه �م��ة وال �ك �ف �ي �ل��ة ب ��وق��وع أزم��ة
اق�ت�ص��ادي��ة وش�ي�ك��ة ،ون�ح��ن لسنا بعيدين ع��ن ك��ل ما
ي�ح��دث م��ن حولنا رغ��م أن معظم دول الخليج بشكل
خاص محصنة بما تملكه من بترول وغاز ،إال أن هذا
ال يمنع من ضرورة توعية القطاع الخاص والعاملني به
بكيفية التصدي لتلك االزم��ة حال وقوعها والتخفيف
من حدة اثرها.
كما أن��ه يستوجب على الحكومة وال�ب��رمل��ان بالتعاون
(اإليجابي) إلجراء إصالحات جذرية تسترجع بها ثقة
املواطنني ومنها:
إجراء بعض اإلصالحات القانونية التي تجرم الفساد
اإلداري واملالي ،االلتزام بالشفافية ،والتخلص من نظام
ال��واس�ط��ة واملحسوبية وتعديل بعض ال�ق��وان�ين املقيدة
للحريات وارساء العدالة واملساواة وإجراء اإلصالحات
االجتماعية واالقتصادية واألمنية التي من شأنها خلق
بيئة صحية وآمنة تقلل من هروب األموال وتستقطب
االستثمارات الخارجية.

الكويت 11

ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

من أين لكم كل هذا؟!

الخبر السائد منذ أيام عن دخول اثنني من أعضاء مجلس في مزاد
على عقار في موقع متميز بوسط البلد ،وهذا العقار بحالته املزرية
زاد وسط البلد قبحًا منذ عقود ،وأنا شخصيًا فرحت بتلك الصفقة،
ألنها ستزيل تلك القباحة من ذلك املوقع املتميز ..ولكن – وآه من لكن
– ما أوقفني وأوقف اآلالف مثلي ،إن صح هذا الخبر ،هو ما املصدر
املالي ال��ذي أف��اء بظله على ه��ؤالء النواب ليشتروا ذل��ك العقار بذلك
السعر املالييني الباهظ؟! ..وهم من املعروفني أنهم دخلوا املجلس
النيابي خالي ال��وف��اض؟! فما السر في ذل��ك؟! فلو كانت لدينا في
مجالسنا لجنة قيم على سبيل املثال  Ethics Committeeملا تجرأ
مثل هؤالء على هذا العمل ،وعلى رؤوس األشهاد..
ول��و كانت لدينا ق��وان�ين م��ن أي��ن ل��ك ه��ذا؟! خصوصا للعاملني في
مراكز رسمية حكومية أو تشريعية ملا حدثت (إن حدثت فعال) لدينا
مثل تلك الصفقة!
وحتى لو صدق خبر سبقلا في أن هؤالء النواب دخلوا نيابة عن
أشخاص ال ي��ري��دون إظهار أسمائهم في تلك الصفقة ،ل��زاد األمر

بالء أكثر من البالء الحالي ،ألن في املوضوع شبهة غسل أموال على
سبيل امل�ث��ال ..وه��ذه الجريمة أو التهمة تحاسب عليها كل قوانني
العالم ،حتى في ال��دول األكثر فسادًا منا ..واملحير واملدهش أن��ه لم
يصدر من هؤالء النواب أي تعليق أو تعقيب حتى ساعة كتابة هذه
الكلمة عن أس��رار الصفقة املثيرة للجدل وال عن مصادر ثروتهم
الخيالية!
***
لقد قلت مرارًا وتكرارًا ان املجالس األخيرة هي من أسوأ املجالس
البرملانية التي مرت علينا في تاريخ ديموقراطيتنا املتقطع ،ولو
كنا من غير مجلس لعرفنا من مرتكب الفساد والخطأ وحاسبناه
شعبيًا بالصحافة والدواوين ووسائل االتصال االجتماعي ،وذلك
بنظري املتواضع أجدى نفعا من مجلس التهديد باالستجوابات
الفارغة الرنانة من غير فاعلية ..ذلك اننا نجد نوابًا يزعجوننا كل
اسبوع تقريبا بالتلويح باالستجواب أو عدد من االستجوابات
مرة واح��دة ،ولتمر األيام فال نجد من هؤالء النواب إال «الصمت

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

ال��ره�ي��ب»! وت��دور األح��ادي��ث ع��ن صفقات وم��زاي��ا حصل عليها
ن��ائ��ب م��ن وزي��ر م�ه��دد ب��االس�ت�ج��واب لنفسه – أي للنائب – من
عطايا مالية ومناقصات وم��زاي��ا عينية ووظيفية ل��ه ولناخبيه
وأقربائه ،الذين ال يستأهلون تبوؤ تلك املناصب حتى لو قضوا
 20سنة في وظائفهم ...وهكذا.
لذلك كله نعلن نيابة عن شرفاء الشعب الكويتي أننا براء من نواب لم
يجيبوا على استفساراتنا ...من أين لكم هذا؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

مدونة مسافر
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عبدالوهاب العوضي

باب هاني

من يعدّ ل هرم الشهادات المقلوبة؟
ما زلنا في دائرة معادلة الشهادات امل��زورة ،والحديث عنها له صدى
في الدواوين وفي االعالم واملجتمع ال يتوقف ،والسبب بسيط وهو أن
الظاهرة مدانة ومسيئة لنا جميعا ..انظروا إلى صورتنا في املحيط
وال �ع��ال��م ،وب��ال�ت��أك�ي��د ه�ن��اك م��ن ينقل م��ا ي�ج��ري ع�ن��دن��ا م��ن نقاشات
ومواقف وقوانني إلى بلدانهم ومؤسساتهم.
ول�ي��س ج��دي�دًا ال�ق��ول ان�ن��ا نعيش ف��ي مجتمع منفتح ،فكما أن العالم
ممثل عندنا ،ويعرف ومطلع على كل ش��اردة وواردة ،كذلك األمر ما
يختص بنا ،فاملصالح متشابكة ومتداخلة في شتى مناحي حياتنا..
من أجل هذا نقول ان الصورة التي خرجت للعالم اننا في بلد مضروب
بشهاداته ومنخور بناس حصلوا على شهادات وهمية ،وهنا الطامة
الكبرى ،يعني ليس لدينا مؤسسات تراقب ،وينقصنا نظام املؤسسات
للمراقبة ،وان من يريد أن يحصل على لقب علمي فطريقه سهل ودربه
أخضر ..طيب إلى هنا واألمر مفهوم ،وماذا بعد؟
اجتهدنا وتحركنا وأصدرنا قانونًا ملعالجة هذه الظاهرة القاتلة ..و لم
يكن ليحدث ذلك لوال تضافر الجهود املجتمعية ومشاركة املواطنني
ً
ً
الغيورين ،الذين تهمهم مصالح بلدهم فعال وليس قوال ..وصلنا إلى
نقطة فاصلة نطبق القانون أم نفصله كيفما نشاء؟
بعد نشر مقالتي األخيرة بعنوان «طهروا الدولة من هؤالء» ،واإلشارة
إلى جهود الزميل بدر خالد البحر ،وبالطبع آخرين ،وكنت واحدًا من
هذه املجموعة التي بادرت وتحركت ،وكتبت عن مأساة الخطأ الكبير
بمعادلة البكالوريوس ب��ال��دك�ت��وراه ،وك��ان��ت سبقلا ه��ي املنبر ال��ذي
احتضن الجميع ،وكانت الصوت ال��ذي أوصلنا إل��ى أصحاب القرار،
ظهرت لنا مشكلة جديدة ،وهي أن القانون لم يأخذ باالقتراح الكامل
حول دور وصالحية هيئة االعتماد والتفتيش األكاديمي ،بل حذف
ه��ذه امل��ادة ،في حني انها وضعت لغرض تطبيق القانون ،وللحد من
ف�س��اد جميع امل��ؤس�س��ات األك��ادي�م�ي��ة ،ولتحل م�ك��ان الجهاز الوطني

د .إبراهيم بهبهاني
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لالعتماد األكاديمي.
وب�ح�س��ب امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة وامل �ن �ش��ورة ،ك ��ان االق �ت ��راح أن تنشأ
ً
بقانون ب��دال م��ن أن تنشأ بمرسوم ،وه��و م��ا يعطيها مرتبة أفضل
ت�ج��اه مؤسسات التعليم العالي الخاضعة ملعاييرها ،بحيث تكون
لها مسؤولية االعتماد األكاديمي لجميع مؤسسات التعليم العالي
في الدولة وخارجها ،إضافة ملعادلة الشهادات العلمية ،ولكي يكون
االعتماد منوطًا بجهة واح��دة في ال��دول��ة ،حتى ال يكون مشتتًا كما
هي الحال اآلن.
واألهم من كل هذا صالحية التفتيش على مؤسسات التعليم العالي،
التي خرجت منها ح��االت التدليس وال �ت��زوي��ر ...ظني أن ه��ذه الهيئة
سيكون بمقدورها منع أي عملية اختراق ،وبالتالي تحصني سمعة
ومستوى التعليم العالي في بلدنا ...وحتى ال نبخس الناس حقهم،
ُ
نشير إل��ى أن النائبتني السابقتني أسيل العوضي وسلوى الجسار
اقترحتا إنشاء هيئة االعتماد األكاديمي وجودة التعليم عام ..2010
وبما يعني أنه كانت هناك مشاركات ساهمت بطلب هذه الهيئة وان
كانت منقوصة ...القانون الذي تمت املوافقة عليه مؤخرًا فيه جوانب
من التقصير وبقدر ما فيه جوانب إيجابية طال انتظارها ...نحتاج
إل��ى ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون ب�م��ا يحقق ال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة م�ن��ه ،خ��اص��ة لجهة
إحكام الرقابة والتفتيش وضبط الفاسدين وتعديل الهرم املقلوب،
وبالدرجة األولى إعادة النظر بالكارثة الكبرى واملتمثلة بقرار معادلة
البكالوريوس بالدكتوراه؟

الدرون ،أو ما يسمى الطائرة املسيرة من دون طيار،
اختراع سينقل العالم إلى مستوى جديد لم يسبق أن
وصل إليه ،كما كان الحال عليه عند دخول الهواتف
ال�ن�ق��ال��ة ح�ي��ات�ن��ا .وأع�ت�ق��د أن ت�ط��ور ال� ��درون س�ي��ؤدي
ً
مستقبال إلى تقلص دور النقل التقليدي ،وبدأنا نرى
تشغيل التاكسي الطائر في اإلمارات واعتماد شركة
أم ��ازون ف��ي ت��وزي��ع مبيعاتها على استخدام ال��درون
في األسواق األميركية والصينية ،وقد يأتي يوم نرى
السيارات فقط باملتاحف .عدا بداية سيطرتها على
مجريات الحروب ،حيث باتت من األسلحة األساسية
ألي ج�ي��ش ح��دي��ث ،ف��ال �ع��دوان ال �غ��اش��م ع�ل��ى مجمع
النفط في السعودية ج��رى تنفيذه بطائرات ال��درون.
وق ��د سمعنا وق��رأن��ا ب��ال�ص�ح��ف ت�ص��ري�ح��ات بعض
نوابنا األفاضل يطالبون فيها بتشريع يمنع استيراد
واقتناء الدرون في الكويت ،وقبلها تشريع يمنع لبس
البيجاما في األماكن العامة ،وغيرها من أمور تمس
اللباقة واللياقة ،والصراحة ماني عارف ليش نحتاج
مثل تلك ال�ق��وان�ين ،فهي ف��ي األص��ل م��ن اختصاص
الحكومة وه��ي بيدها من خ�لال أجهزتها وقراراتها
اإلداري��ة فرض املنع ووضع الضوابط والرجوع عنها
أو تطويرها بحسب الوضع والحاجة ،يعني ما نحتاج
قوانني ناتجة عن فعل وردة فعل تقيد عمل الحكومة.
فالقانون متى ما ص��در من الصعب تغييره ،عكس
القرارات اإلدارية.
من جهة أخرى ،ليش املنع دائمًا هو الحل عندنا أمام أي
شيء جديد؟ فالدرون ،التي تسببت بإيقاف تصدير
ال�ن�ف��ط ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،ل��م يمنعوها ه �ن��اك ،ول��م تمنع في
اإلمارات ،وال في أميركا وال أوروبا ،مع َّأن كل تلك الدول
لها منشآت قد تتهدد من قبل هذا االختراع .وكل العالم
تواجهه تهديدات اإلرهاب والتهريب وغيرهما ،لكن ما
سمعنا أحدا قال نمنع الدرون! فهناك قوانني وضوابط
تطبق بهذا الشأن وليس املنع أح��ده��ا .وأستذكر أيام
ال��دراس��ة ف��ي أميركا ف��ي منتصف السبعينيات ،كان
هناك جهاز السلكي يركب بالسيارات وكان يستعمل
أس��اس��ًا م��ن ق�ب��ل س��ائ�ق��ي ال�ش��اح�ن��ات ،فيعلم أح��ده��م
اآلخ��ر إن كانت هناك نقاط شرطة ف��ي الطريق وأي��ن
تتسنى لهم زيادة السرعة من دون التعرض ملخالفات
امل ��رور ،أو ع��ن وض��ع أزم��ة السير على ال �ط��رق .وك��ان
ع �ن��دي واح ��د م��رك��ب ب�س�ي��ارت��ي ه �ن��اك وع �ن��د ع��ودت��ي
للكويت جبته معاي فصودر مني باملطار واتضح َّأن
ممنوع حيازة الالسلكي في ذاك التاريخ .طبعًا لو كانت
للقائمني على املنع رؤية إلى أين يتجه العالم في نظام
االت�ص��االت واستحالة وجودنا دون��ه ملا قاموا بمنعه.
على ال�ع�م��وم ،وب�ع��د س �ن��وات ،أق��رت وزارة امل��واص�لات
ضوابط اقتناء واستعمال الالسلكي ،لكن جهازي راح
ّ
علي .يعني قضية منع كل ما هو جديد ما هي بغريبة
علينا ،لكن دخول املشرع على الخط وازدحام الحكومة
بحزمة قوانني قد تعيق تطور إجراءات العمل لديها أمر
ال بد لنوابنا األفاضل أخذه بعني االعتبار.
وتسلمون.

حركة النهضة وأزمة التصنيف
الح �ظ��ت وق ��وع ب�ع��ض ال ��دراس ��ات وال �ك �ت��اب��ات ال �ت��ي ت�ن��اول��ت حركة
النهضة التونسية في إشكالية التصنيف ،فبعضها يؤكد عالقتها
العضوية بجماعة اإلخوان املسلمني من دون تقديم أي دليل يؤكد
على مبايعتها للتنظيم ،وأخرى تنفي هذه العالقة من دون إثبات
ذلك .والحقيقة أن هناك مراحل مهمة يمكن من خاللها تتبع طبيعة
عالقة حركة النهضة بجماعة اإلخوان املسلمني:
أوالها :مرحلة النشأة والطبيعة الدعوية ( :)١٩٧٨ – ١٩٦٩وهي ردة
فعل النطالق مشروع بورقيبة التحديثي وما نتج عنه من تحوالت
اقتصادية زادت من ح��دة ال�ف��وارق االجتماعية ،وت�ح��والت ثقافية
أثرت سلبًا بمكونات الهوية الوطنية وبمقدمتها اإلسالم .وأعتقد أن
املالمح الدعوية األولى قد تشكلت في هذه املرحلة ملقاومة مشروع
ً
بورقيبة التحديثي ،وكان النشاط الدعوي مدخال أساسيًا للحقل
السياسي ف��ي ت��ون��س .ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ت��أث��رت ال�ح��رك��ة بمجموعة
م�ت�ن��وع��ة م��ن األف �ك��ار وال �ت �ج��ارب (ك��ال�س�ل�ف�ي��ة ،وال��دع��وة والتبليغ،
واإلخوان املسلمني).
وث��ان�ي�ت�ه��ا :م��رح�ل��ة امل��راج �ع��ات ال�ف�ك��ري��ة وت �ج��اوز أف �ك��ار اإلخ ��وان
املسلمني ( ،)١٩٨٧ – ١٩٧٨والتأقلم مع الواقع الثقافي والسياسي
التونسي ،خصوصًا بعد انتفاضة العمال عام  ١٩٧٨التي كشفت
عن ضعف فهم الحركة للواقع االجتماعي التونسي وطبيعته ،وهذا
ناتج من االنشغال بمسار الدعوة وبأفكار مستوردة جزء كبير
منها لم يهضمها املجتمع التونسي .وفي مقارنة سريعة ما بني

أفكار سيد قطب ومالك بن نبي ،قال لي الغنوشي في لقاء جمعني
معه بمقر الحركة :بسبب التعارض الكبير ما بني أفكار مالك بن
ّ
نبي وسيد قطب ،خصوصًا ف��ي م��ا يتعلق بموضوع الحضارة،
انحزت إل��ى األول لعمق اطروحاته التي تناولت مسألة الحضارة
والتقدم والتخلف مقارنة بأفكار األخير ومدرسة اإلخوان املسلمني
التي ال تقدم امل�س��اع��دة املطلوبة ،وال تعني على االن��دم��اج وحسن
التأقلم ف��ي بيئتنا التونسية .ويمكن ال�ق��ول إن أه��م ع�ن��وان لهذه
املرحلة هو تونسة األفكار من أجل البقاء واالستمرار.
وثالثتها :مرحلة التكيف واملشاركة السياسية ()١٩٩١ – ١٩٨٧
ب�ع��د ان �ق�لاب زي ��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي ع�ل��ى ال�ح�ب�ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة في
نوفمبر  .١٩٨٧تعد هذه الفترة القصيرة بمنزلة انفراجة سياسية
مؤقتة للحركة وغيرها م��ن األح��زاب السياسية ،حيث سمح لها
النظام الجديد  -بغية إضفاء الشرعية على حكمه  -بنهاية عام
 ١٩٨٨باملشاركة في املجلس األعلى للميثاق الذي وضع الدستور
الجديد لتونس ،واعترف بعضوية الحركة في املجلس اإلسالمي
ً
األع �ل��ى ف��ي ب��داي��ة  ،١٩٨٩ف�ض�لا ع��ن ال�س�م��اح ل�ه��ا ب��امل�ش��ارك��ة في
االنتخابات البرملانية  .١٩٨٩وعلى الرغم من تزوير النظام نتائج
هذه االنتخابات التي اتضحت فيها قوة حركة النهضة السياسية،
ف��إن ه��ذه امل��رح�ل��ة ق��دم��ت ل�ه��ا ف��رص��ة مهمة ل�لاح�ت�ك��اك باملكونات
السياسية األخ ��رى ،وف�ه��م ال��واق��ع السياسي بشكل أك�ب��ر مقارنة
بالحقبة البورقيبية .وفي هذه املرحلة كان التمايز واضحًا ما بني

الجرِي
مبارك ِ
حركة النهضة وجماعة اإلخوان املسلمني ،وهذا ما طمأن نظام بن
علي في بداية األمر.
ورابعتها :مرحلة التشرذم والسجون واملنفى (.)٢٠١١ – ١٩٩١
وفي نقاش حول أهمية هذه املرحلة ،ذكر الباحث السياسي املغربي
بالل التليدي :ان الحركة في سياق املنفى حاولت أن تفك عزلتها
من خالل تجسير العالقة مع عدد من املكونات السياسية ،سواء
القومية في إطار املؤتمر القومي اإلسالمي ،أو الديموقراطية كما
حدث في عالقتها مع اليسار (املرزوقي) ملواجهة نظام بن علي ،أو
الحركية اإلسالمية من خالل عالقتها بحسن الترابي في السودان
واإلخوان املسلمني في لندن.
املراحل األربع السابقة توضح مسألة غاية األهمية ،وهي أن األزمات
التي مرت بها حركة النهضة التونسية قربتها من جماعة اإلخوان
املسلمني ،كأزمة الهوية والتغريب في حقبة الحبيب بورقيبة ،وأزمة
ان�س��داد األف��ق السياسي ف��ي حقبة ب��ن علي ،وه��ات��ان األزم�ت��ان لم

يعد لهما وج��ود ما بعد الثورة التونسية ،وه��ي املرحلة الخامسة
ال �ت��ي دخ �ل��ت ف�ي�ه��ا ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة إل��ى ت�ج��رب��ة ال�ح�ك��م ف��ي ٢٠١١
وتنازلت عنه في  ،٢٠١٤ولكنها احتفظت في نفس الوقت بموقعها
السياسي القوي في خريطة القوى السياسية التونسية ،بخالف
حالة اإلخوان املسلمني في مصر بعد ما حدث في يوليو .٢٠١٣
أم��ا املرحلة السادسة ( – ٢٠١٤وحتى اآلن) ،فهي أكثر املراحل
التي راج�ع��ت فيها الحركة مسارها الفكري وخطها السياسي،
ول�ك��ن ه��ذه امل��رة ليس م��ن خ��ارج امل�ج��ال السياسي ال�ت��ون�س��ي ،بل
عبر التجربة واملشاركة السياسية سواء في الحكم أو البرملان .من
يقارن خطاب الحركة في هذه املرحلة باملراحل السابقة سيالحظ
ح�ج��م ال�ت�غ�ي�ي��رات ال �ت��ي ط ��رأت ع�ل�ي�ه��ا ،خ�ص��وص��ًا ب�ع��د م��ؤت�م��ره��ا
العاشر في مايو  ،٢٠١٦وتأكيد رئيسها راشد الغنوشي في أكثر
من مناسبة أن الحركة لم تعد تمثل اإلس�لام السياسي ،وليست
ج��زءًا من اإلخ��وان املسلمني ،بل هي حركة تونسية ،وه��ذا ما أكد
عليه الرئيس السابق الباجي القائد السبسي في أحد لقاءاته مع
«قناة نسمة التونسية» .ست مراحل ال يمكن فصلها عن بعض،
وهي ممتلئة بالتحوالت الفكرية والسياسية ،والتي تؤكد أن التأثر
بأفكار اإلخ��وان املسلمني هو نتاج إلقصاء الحركة .أم��ا االندماج
في البيئة السياسية وحرية املشاركة ،ففرضا عليها تجاوز الوافد
املشرقي ،وتبيئة األفكار ،أو كما يقول الغنوشي «كل فكر يدخل
إلى تونس يتتونس».
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د .فرح صادقّ :
تغيرات الثدي ليست كلها خبيثة
د .خلود البارون

الثدي عضو حساس ،تحدث
له تغيرات مع تقدم عمر
السيدة ،وقد تكون بعض
هذه التغيرات مقلقة
ومخيفة لكنها ليست خبيثة
او سرطانية .ومن المشكالت
الشائعة خروج سائل من
الثدي ،سواء أكان افرازا حليبيا
او غير حليبي .وبينت د .فرح
صادق ،استشارية تشخيص
امراض الثدي ،ان سببه في
الغالب حميد وله عالقة
بالهرمون ،وارتفاع هرمون
البروالكتين .وقالت إن أكثر
حاالت افرازات الثدي شيوعا
هي:
● خ��روج سائل من فتحة واح��دة او دم :فذلك قد يدل
على وجود تليفات او لحميات في قناة الحليب او تكون
خاليا ورم سرطاني .وفي هذه الحالة ينصح بفحص
ال�ث��دي ع�ب��ر ال�س��ون��ار واالش �ع��ة السينية (امل��ام��وغ��رام)
وأخ ��ذ ع�ي�ن��ة م��ن امل�ن�ط�ق��ة امل�ش�ك��وك ف�ي�ه��ا .وان ت��أك��دت
االص��اب��ة ب��ال�س��رط��ان ي�ت��م ت�ح��وي��ل ال �س �ي��دة ال ��ى ج��راح
االورام الس�ت�ئ�ص��ال ق�ن��اة الحليب امل�ص��اب��ة .ول�ك��ن قد
يكون سبب افرازات الثدي تكون نتوءات لحمية في قناة
الحليب وليس خاليا سرطانية.
● نزول نقط الدم من فتحة في الثدي من دون الضغط
عليه :هو عرض مخيف ويستوجب االسراع في قصد
الطبيب.
● إف��راز يميل لونه الى األخضر او الغائم او الحليبي:
ع ��ادة م��ا ي�ك��ون سببه حميد م�ث��ل ت�غ�ي��رات هرمونية.
وخاصة لو كان يتطلب خروجه الضغط على الثدي.

تغيرات في الحلمة
تورم الحلمة وتغير لونها الى االحمر وتقشر جلدها قد
يدل على االصابة بمرض «باجت» ،وهو نوع من انواع
السرطان ال��ذي يصيب جلد الحلمة .وشرحت د .فرح
قائلة :مشكلة ه��ذا امل��رض ان��ه ال يكتشف مبكرا نظرا

قبل زرع السيليكون
ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ع �م��ر ال �س �ي��دة ،م ��ن ال � �ض ��روري ان ت�ج��ري
جميع فحوص الثدي التشخيصية (كالتصوير باملاموغرام
وال �س��ون��ار) ق�ب��ل ال�خ�ض��وع لعملية تكبير ال �ث��دي ب ��زرع كيس
السيليكون .وذلك حتى ال تكتشف الحقا انها مصابة بسرطان
الثدي وعليها ازالة الكيس ثم بدء خطوات عالج السرطان .ومن
الخطأ االع�ت�ق��اد ب��أن السيدة صغيرة لهذا الفحص أو لخطر
االصابة بالسرطان ،فقد اكتشف السرطان في أثداء عدة نساء
شابات اردن الخضوع لعملية التكبير .وللعلم ،اثبتت االبحاث
ان زرع السيليكون في الثدي ال يسبب ارتفاع خطر االصابة
بالسرطان.

د .فرح صادق

ال��ى التشابه بينه وب�ين االم ��راض الجلدية والتحسس
ال�ج�ل��دي .ل ��ذا ،تقصد ال�س�ي��دة ال�ت��ي تشكو م��ن تقشر
الحلمة وتورمها أط�ب��اء الجلدية وتعالج عبر كريمات
جلدية م��ن دون ف��ائ��دة .فتعاني على م��دى ع��دة أشهر
من التقشر والحكة واحمرار الحلمة .وطبعا ،يمكن ان
يكون سبب هذه االع��راض تحسس جلدي فعال ،لكن
ال�ف�ي�ص��ل ف��ي ت�ح��دي��د ذل��ك ه��و تحسن االع� ��راض عند

عالجها بالكريمات الجلدية.
بيد ان عدم تحسن جلد الحلمة وتوقف تقشرها رغم
استمرار العالج ملدة أسبوعني من دالالت الخطر التي
تحتم ق�ص��د متخصص ف��ي أم ��راض ال �ث��دي .ويعتمد
ال�ت�ش�خ�ي��ص ع �ل��ى ال �ت �ص��وي��ر ب��األش �ع��ة (امل ��ام ��وغ ��رام)
وال �س ��ون ��ار .وغ��ال �ب��ا م��ا ي�س�ت�ع��ان ب�ف�ح��ص ال�ت�ص��وي��ر
بالرنني املغناطيسي ليظهر وجود صبغة داكنة حول

أهمية الفحص الذاتي شهريا ً
التعود على فحص الثدي ذاتيا ،ولو مرة في الشهرّ ،
يعود السيدة على طبيعة ثديها حتى تصبح
اكثر حساسية في اكتشاف اي تغير او اختالف مبكرا .وباإلضافة الى االعتماد على ملمس اليد
فيجب عليها أيضا الوقوف امام املرآة اثناء فحص الثدي ،وذلك ملالحظة شكل الثدي عند تحريك
اليد الى األعلى واالنحناء ومظهر الجلد في جميع مناطق الثدي .ويجب عدم اهمال فحص منطقة
االبط أيضا .واضافت الدكتورة قائلة «من املهم ان تكون املرأة واعية ومتأكدة من طبيعة ثديها.
وان تستمر في فحصه شهريا حتى لو خضعت لفحوصات تصوير الثدي دوريا ،فكثير من
سرطانات الثدي يتم اكتشافها من خالل شكوك سيدات قمن بفحص الثدي شهريا .كما قد
يتكون السرطان خالل االوقات الفاصلة بني فحوصات املاموغرام».

جلد الحلمة مما يدل على االصابة بالسرطان .وعالج
هذه الحالة يتطلب استئصال الثدي جراحيا.

عالمات مقلقة
م��ن ال �ض��روري قصد طبيب متخصص ف��ي أم��راض
ال �ث��دي للتشخيص ع�ن��د م�لاح�ظ��ة أي م��ن االع ��راض
التالية:
● ع��دم تساوي حجم الثديني :من الطبيعي ان يكون
حجم اح��د الثديني أصغر من اآلخ��ر ،لكنه ام��ر خلقي
وق��دي��م .ب�ي��د ان ح ��دوث تغير م�ف��اج��ئ ف��ي ح�ج��م اح��د
الثديني بحيث يلحظ انكماشه هو أمر غير طبيعي.
● حدوث تغير في شكل الحلمة وحجمها :مثل دخول
حلمة الى الداخل (الحلمة الغائرة).
● تغير في شكل الثدي او حجمه عند رفع اليد :مثل
انكماشه او انقالب الحلمة.
● تغير في ملمس الجلد :مثل ظهور منطقة متقشرة
او صلبة او مشابهة لجلد البرتقال او مؤملة عند اللمس.
● تغير في طبيعة جلد الحلمة :مثل تغير لونها الى
االحمر وتورمها وتقشر جلدها .او قد يكون التغير
بانقالب الحلمة الى الداخل (الحلمة الغائرة).

 3علماء يتقاسمون «جائزة الطب»
ف��از األم�ي��رك�ي��ان ول �ي��ام ك��اي�ل�ين وغ��ري��غ سيمنزا
والبريطاني بيتر رادكليف بجائزة نوبل للطب،
ب �ع��د ن �ج��اح �ه��م ف ��ي اك �ت �ش��اف ك�ي�ف�ي��ة تحسس
الخاليا وتكيفها مع كمية األوكسجني املتوافرة،
مما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.
وب ��دأ م��وس��م ج��وائ��ز ن��وب��ل ،أم ��س ،ب��اإلع�ل�ان عن
الفائز بجائزة نوبل للطب ،على أن يتم اإلع�لان
عن باقي الجوائز في األيام املقبلة.
وكانت التوقعات تشير إل��ى احتمال ق��وي بفوز
األميركية ،من أصل لبناني ،هدى زغبي بجائزة
نوبل للطب عن دراستها في التحوالت الجينية
«م�ي��ك ب��ي  »2امل�س��ؤول��ة ع��ن األم ��راض الدماغية،
وفقا لإلذاعة السويدية.
وت ��وق� �ع ��ت ص �ح �ي �ف��ة «داغ � �ن � ��س ن �ي �ه �ي �ت��ر» ف ��وز
خبيري أمراض املناعة األسترالي مارك فلدمان
وال�ب��ري �ط��ان��ي راف �ي �ن��در م��اي�ن��ي ألع�م��ال�ه�م��ا ح��ول
التهاب املفاصل الروماتويدي ،بينما ط��رح اسم
األميركية ماري كلير كينغ التي اكتشفت جينة
«بي أر سي إيه  »1املسؤولة عن شكل وراثي من
سرطان الثدي.
ّ
وي�ش��ك��ل اإلع�ل�ان ع��ن ج��ائ��زة ن��وب��ل للطب ب��داي��ة
موسم جوائز نوبل ،حيث من املقرر أن يجري
َ
منح جائزتي نوبل لآلداب الخميس عن موسمي
ّ 2018و 2019بعد فضيحة االع �ت��داء الجنسي
األكاديمية السويدية ،وفقًا
التي لطخت سمعة ُ َ
وسيعلن اليوم (الثالثاء) عن
لـ«فرانس ب��رس».
ج��ائ��زة ن��وب��ل ل�ل�ف�ي��زي��اء ،وت�ل�ي�ه��ا ن��وب��ل للكيمياء
غدًا (األربعاء) ،ثم اآلداب الخميس ،فجائزة نوبل
لالقتصاد اإلثنني املقبل.
وستمنح جائزة توبل للسالم يوم  11أكتوبر.
ي �ش��ار إل ��ى أن أص �غ��ر ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج��ائ��زة ن��وب��ل
للسالم الباكستانية مالال يوسفزاي ،التي فازت
بها عام  ،2014وهي في سن السابعة عشرة.

قبل زرع السيليكون يجب فحص الثدي إشعاعياً

 ..وبعد الزرع
ش��ددت ال��دك�ت��ورة على ض ��رورة زي��ادة وع��ي الفئة ال�ت��ي قامت
بتكبير ال�ث��دي عبر زرع السيليكون ،ب�ع��دم اه�م��ال الخضوع
لفحص الثدي باملاموغرام دوري��ا ،كشأن اي سيدة لديها ثدي
طبيعي .وقالت :يجب على من تخضع لعمليات تكبير الثدي ان
تستمر في فحص ثديها ذاتيا وشهريا للتعرف على طبيعته،
شأنها في ذلك كشأن ذات الثدي الطبيعي .بيد ان وجود مادة
السيليكون في الثدي ،سيعمل على تغطية النسيج الطبيعي
للثدي مما يصعب اإلحساس بأي تغيير فيه .غير ان الفحص
اإلشعاعي الدوري يضمن االكتشاف املبكر ،حيث يتمكن فنيو
األشعة من إزاح��ة السيليكون وتصوير نسيج الثدي كامال.
وغ��ال�ب��ا م��ا تنصح ه��ذه ال �ح��االت بالخضوع للفحص بالرنني
املغناطيسي للتأكد من سالمة مغلف السيليكون واكتشاف
اي تسريب او تكيس.

دواء جديد يهزم أكثر
سرطانات الثدي فتكا ً

أظ�ه��رت دراس��ة بريطانية حديثة ،أن ن� ً
�وع��ا ج��دي� ً�دا م��ن األدوي��ة
دورا ً
يلعب ً
كبيرا في التغلب على مقاومة خاليا مرض سرطان
الثدي الثالثي السلبي ،لألدوية ،الذي يعد أكثر أشكال سرطان
الثدي فتكا بالسيدات .وفق وكالة أنباء األناضول.
وأجرى الدراسة باحثون في معهد أبحاث السرطان ببريطانيا،
ون�ش��روا نتائجها ،ف��ي ال�ع��دد األخ�ي��ر م��ن دوري ��ة Molecular
 Cancer Therapeuticsالعلمية.
وي �ج��ري ال �ف��ري��ق ح��ال� ً�ي��ا أول ت�ج��رب��ة س��ري��ري��ة ع�ل��ى ال�س�ي��دات
املصابات بسرطان الثدي الثالثي السلبي ،الكتشاف فاعلية
عقار جديد ط��وره باحثون بوحدة ع�لاج السرطان في معهد
أبحاث السرطان ببريطانيا ،أطلقوا عليه اسم .BOS172722
وفي تجارب أجريت على الحيوانات ،وجد الباحثون أن الدواء
الجديد يمكن أن ينشط االستجابة املناعية للعالج الكيميائي
لخاليا سرطان الثدي الثالثي السلبي التي أصبحت مقاومة
لألدوية ،في كل من الخاليا التي تزرع في املختبر وفي الفئران.
وحاليا ،يتلقى األشخاص املصابون بسرطان الثدي الثالثي
السلبي عالجات كيميائية مثل عقار باكليتاكسيل ،لكن هذا
ً
العقار إذا أخذ بمفرده يؤثر أيضا في توزيع الكروموسومات
أثناء انقسام الخاليا ،ويمنع الخلية من االنقسام ،ما يؤدي إلى
موتها.
لكن في املقابل ،فإن بعض الخاليا السرطانية التي تنجو من
ه��ذا ال��دواء ،تصبح مقاومة للعقار وتسبب انتشار املزيد من
األورام .وتغلب الدواء الجديد على هذه املشكلة ،وفقا للدراسة.

تقشير برتقالة في مكان مغلق ..يلوّ ث الهواء ويصدّ ع الموظفين!
والء حافظ
ن� �ش ��رت ص �ح �ي �ف��ة «د ي� �ل ��ي م� �ي ��ل» ا ل �ب��ر ي �ط��ا ن �ي��ة ن �ت��ا ئ��ج
درا س ��ة ق��ام ب�ه��ا م�ج�م��و ع��ة م��ن ا ل�ب��ا ح�ث�ين ف��ي ج��ا م�ع��ة
ب �ي��ردو ب��وال ي��ة إ ن��د ي��ا ن��ا األ م �ي��ر ك �ي��ة ،ت �ف �ي��د ب ��أن و ض��ع
م ��ز ي�ل�ات ا ل �ع ��رق أو ت �ق �ش �ي��ر ف��ا ك �ه��ة ا ل �ب��ر ت �ق��ال دا خ ��ل
ا مل�ك��ا ت��ب واأل م��ا ك��ن املغلقة ق��د ت��ؤدي إ ل��ى ت�ل��وث ا ل�ه��واء
الداخلي.
و ق� � ��ام ا ل� �ب ��ا ح� �ث ��ون ب �ت �ج �ه �ي��ز أر ب � �ع� ��ة م� �ك ��ا ت ��ب ك �ب �ي��رة
ا مل �س��ا ح��ة و ت��زو ي��د ه��ا ب ��آالف م��ن أ ج �ه��زة اال س�ت�ش�ع��ار
ُ
ا ل�ت��ي ت�س�ت�خ��دم ف��ي ر ص��د م�س�ب�ب��ات ت�ل��وث ا ل �ه��واء في

املكاتب واألماكن املغلقة .وقد سجلت األجهزة كيفية
ُ
ا ن �ت �ق��ال ا مل ��واد ا ل�ك�ي�م�ي��ا ئ�ي��ة ا ل �ت��ي ت �س �م��ى ب �ـ «ا مل��ر ك �ب��ات
ا ل�ع�ض��و ي��ة ا مل �ت �ط��ا ي��رة» ع�ب��ر أ ن�ظ�م��ة ا ل�ت�ه��و ي��ة و م�ن�ق�ي��ات
الهواء «الفالتر».
وح��ذر الباحثون من أن تقشير فاكهة البرتقال داخل
امل�ك��ات��ب واألم��اك��ن امل�غ�ل�ق��ة ،يمكن أن ي��ؤدي إل��ى إط�لاق
م��رك �ب��ات ت��ورب �ي �ن �ي��ة أح ��ادي ��ة ت �م �ت��زج م ��ع ال� �ه ��واء ال ��ذي
ي�ت�ن�ف�س��ه اإلن �س��ان ،ف�ت�ك��ون ج�س�ي�م��ات ت�ظ��ل ع��ال�ق��ة في
رئ�ت�ي��ه .وال ي�ت��وق��ف األم��ر ع�ن��د ه��ذا ال �ح��د ،ب��ل يمكن أن
ينتقل إلى أشخاص آخرين غير موجودين في املكان
نفسه ،حيث ان املوظف املصاب يطلق مركبات عضوية

متطايرة أثناء عملية التنفس تظل موجودة في الهواء
في املكان الذي انتقل إليه سواء كان منزله أو أي مكان
آخر.
وأشار رئيس املجموعة البحثية «د .براندون بور» إلى
أن تراكم امللوثات الهوائية يمكن أن ي��ؤدي إل��ى شعور
امل��وظ��ف ب��اإلره��اق وال �ص��داع وت�ه�ي�ي��ج ال�ش�ع��ب ال�ه��وائ�ي��ة
ف��ي ح��ال ع��دم ت�ه��وي��ة امل�ك��ات��ب واألم��اك��ن املغلقة بشكل
ص�ح�ي��ح ودوري ،وه ��ذا ق��د ي��ؤث��ر ف��ي إن�ت��اج�ي��ة األف ��راد
داخل محل عملهم .وبالتالي لتحسني إنتاجية العاملني
ال بد من تحسني ظروف البيئة التي يعملون بها وعلى
رأسها توفير هواء جيد.

في السياق نفسه ،حرص الباحثون على فحص وتقييم
اآلثار املترتبة على زيادة حاالت اإلشغال التي يسببها
امل ��وظ �ف ��ون داخ � ��ل امل �ك ��ات ��ب ،وذل � ��ك ب��اس �ت �خ��دام أج �ه��زة
لقياس درجة حرارة املقاعد التي يجلسون عليها .وقد
توصلوا إلى أنه كلما زادت حاالت اإلشغال زادت نسبة
تلوث الهواء الداخلي في املكاتب واألماكن املغلقة.
ً
وأكدت النتائج أيضا أن نسبة املواد الكيميائية املنبعثة
م��ن م��زي�ل�ات ال �ع��رق وامل��اك �ي��اج وم �ث �ب �ت��ات ال �ش �ع��ر ال�ت��ي
ي�س�ت�خ��دم�ه��ا ه� ��ؤالء امل��وظ �ف��ون ف��ي امل �ك��ات��ب واألم��اك��ن
ً
املغلقة تفوق  20ضعفا نسبة املواد الكيميائية نفسها
في األماكن املفتوحة.
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ثقافة

مؤسس في «باب» للرحالت الثقافية
ّ
شريك

تسنيم المذكور:
حوّ لنا روايات كويتية إلى رحالت
محمد حنفي

هذه فكرة فاتنة ،أن يتحول الكتاب أو الرواية إلى رحلة سياحية ،تحمل القارئ على
بساط الريح إلى حيث يكون عالم الكاتب والكتاب على أرض الواقع ،إنه مشروع «باب»
الذي يمزج بين السياحة والثقافة ،أسسه عام  2011الكاتب عبدالوهاب الحمادي
وزوجته الكاتبة تسنيم المذكور ،مؤلفة كتاب «شهرزاد والسلطان» ،ونال المشروع
حفاوة كبيرة محليا وعربيا ،سبقلا التقت تسنيم
المذكور العضوة المؤسسة والشريكة في المشروع،
وحاورتها عن ادب الرحالت.
¶ متى بدأ شغفك بأدب الرحلة؟ ¶ ح� ّ�ول�ت��م ال�ع��دي��د م��ن ال��رواي��ات
لرحالت ثقافية من خالل السفر
ب��دأ م�ث��ل أغ�ل��ب أب �ن��اء ج�ي�ل��ي ،م��ع ق��راءة
اس�ت�ط�لاع��ات أدب ال��رح�ل�ات ف��ي مجلة إل��ى أم��اك��ن كاتبيها وكتابتها..
العربي ،ثم اقتنيت كتاب أنيس منصور ما أهم هذه الرحالت؟
«حول العالم في  200يوم» ،بعدها تتالت
الكتب التي ّ
حولنا س�ي��رة نجيب محفوظ األدي��ب
عرفتني على العالم.
امل �ص��ري ال �ح��ائ��ز «ن ��وب ��ل» ل��رح �ل��ة إل��ى
ّ
ست مع الحمادي مشروع ال � �ق� ��اه� ��رة ،ت �ع��رف �ن��ا ب �ه��ا ع �ل��ى ال� �ح ��ارة
¶ أس ِ
«ب� � � ��اب ل � � �ل� � ��رح� �ل��ات» ..م � ��ا ال � ��ذي امل�ص��ري��ة وامل��دي�ن��ة ال�ت��ي عشقها ،والتي
كتب عنها كل أعماله ،التقينا بأصحابه
دفعكما لهذا املشروع؟
وتالميذه ومريديه لنسمع عن تجربته،
ب� � � ��دأت ال � �ف � �ك� ��رة م � ��ع ت� �ح ��وي ��ل ك �ت ��اب ك �م��ا زرن � ��ا امل �ق��اه��ي ال �ت��ي ج �ل��س فيها
ال��روائ��ي عبدالوهاب الحمادي «دروب وك �ت��ب ع �ن �ه��ا ،وأي �ض��ا ض�م�م�ن��ا س�ي��رة
أن��دل�س�ي��ة» إل��ى رح�ل��ة أن��دل�س�ي��ة ،بعدها تولستوي ودوستويفسكي إلى رحلتنا
فكرنا في مرحلة جديدة عبر تحويل الروسية ،وكذلك شكسبير وديكنز إلى
كتب التاريخ واألدب لرحالت ثقافية ،رح �ل��ة ب��ري�ط��ان�ي��اّ ،أم ��ا ف��ي ال�ك��وي��ت فقد
وفوجئنا بشغف ال�ق��راء م��ن مختلف قمنا بتحويل رواية سعود السنعوسي
«فئران أمي حصة» لرحلة القت صدى
البلدان بهذا النوع من الرحالت.

هبة مندني:
«وابتلعت الغيالن أمي»..
واقع بعين الخيال

تسنيم المذكور مع بيالر زوجة الحائز على نوبل جوزيه ساراماغو

وال � ��رواي � ��ات ال� �ت ��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن امل ��دن
والبلدان.

¶ ه� � ��ل ل� �ك� �ت ��ب أدب ال � ��رح �ل��ات
ج�م�ه��ور ع�ل��ى غ ��رار ال ��رواي ��ة؟ أم
تعاني أزمة قراء ة؟

واس� �ع ��ا ،ون �خ �ط��ط ق��ري �ب��ا ل �ل �ت �ع��اون مع
الروائية منى الشمري لتحويل روايتها
«ال موسيقى في األحمدي» لرحلة حول
أماكن الرواية.

ّ
¶ ه ��ل أث� � ��رت م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي في أدب الرحالت؟
أدب ال ��رح� �ل ��ة اس� �ت� �ف ��اد م� ��ن م ��واق ��ع

ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،ع �ل��ى
سبيل املثال نحن في «باب» استفدنا
كثيرا ،إذ أت��اح��ت ه��ذه امل��واق��ع لعشاق
ال�س�ف��ر وال �ت��رح��ال م�ت��اب�ع��ة نشاطاتنا
وال�ت�ف��اع��ل معها م��ن مختلف ال�ب�ل��دان،
ّ
وليس في الكويت وحسب ،كما دشنا
ل�ل�ج�م�ه��ور ن�ف�س��ه ع ��دة «ه��اش �ت��اغ��ات»
ف��ي م��واس��م م�ع��ارض الكتاب العربية،
ت� �ع� �ن ��ى ب� ��ال � �ت� ��روي� ��ج ألدب ال� ��رح�ل��ات

تحد أكبر من جذب
قد ال يكون هناك ٍ
ج�م�ه��ور ال�ف�ي��دي��و إل��ى ال �ك �ت��اب ،فهناك
جمهور يحب ذلك التحول في صيغة
أدب ال ��رح�ل�ات ع �ب��ر ب��رام��ج ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ع�ن��دم��ا ص��ارت م �ص� ّ�ورة،
ي�ق��وم مشاهير ال�ت��واص��ل االجتماعي
بالحديث عن رحالتهم أثناء التجوال،
لكن يظل التحدي زيادة مبيعات كتب
الرحالت ،خاصة في مواسم معارض
الكتاب العربية.

ب ��ا ل� �ط� �ب ��ع ألدب ا ل� ��ر ح � �ل� ��ة ج� �م� �ه ��ور
ع��ر ي��ض ،س� ّ�ي �م��ا أن ه �ن��اك ج��وا ئ��ز ل��ه
مثل جائزة «ا ب��ن بطوطة» ،وسلسلة
م �ث��ل «ار ت� �ي ��اد اآل ف � ��اق» أ س �ه �م �ت��ا ف��ي
رواج ه� � ��ذا ا ل� � �ن � ��وع م � ��ن ا ل� �ك� �ت ��ا ب ��ات ¶ ،كيف تنظرين إل��ى وض��ع أدب
و ن�ت�م�ن��ى أن ي�ك��ون ل��ر ح�لا ت�ن��ا إ س�ه��ام الرحالت الكويتي؟
ولو بقليل في هذا الزخم.
يمر بمرحلة جيدة حيث كثرت كتب
ال� ��رح�ل��ات ،ل �ك��ن ن �ظ��ل ن �ن �ش��د ت �ط��وي��ر
¶ م ��ا ال �ت �ح��دي��ات ال� �ت ��ي ت��واج��ه أدوات الكتابة من لغة وأسلوب ،ليكون
رواج أدب ال � � ��رح� � � �ل � � ��ة ع� �ل ��ى للكتابات املحلية جمهور أوس��ع على
املستويني العربي والخليجي؟ امتداد الوطن العربي.

األفالم القصيرة في «الشارقة السينمائي لألطفال والشباب»

رسائل ذكية لمعالجة الواقع!
الشارقة  -سبقلا

ً
موقعة أحد كتبها
هبة مندني

حسين الفضلي
ب�ين كتابة قصص األط�ف��ال وكتابة ال��رواي��ات ،م��ا زال��ت الكاتبة هبة مندني
ت�ب�ح��ث ع��ن ن�ف�س�ه��ا ،ح �ي��ث ت ��وزع اه�ت�م��ام�ه��ا ب�ي�ن�ه�م��ا،وه��و م��ا أن �ت��ج أخ �ي��را
إصدارها الجديد عن دار شغف «وابتلعت الغيالن أمي».
تحدثت الكاتبة عن تفاصيل روايتها الجديدة التي ستنشر في معارض
الكتاب للموسم الجديد ،قائلة «وابتلعت الغيالن أم��ي» هو عنوان روايتي
الجديدة التي تدور أحداثها بني املحتمل واملستحيل ،فكما روى العرب في
أساطيرهم ان املستحيالت ثالثة :الغول والعنقاء والخل الوفي ،أما في هذه
ُُ
الرواية فسنواجه غيالنا حقيقية وهم كثر من حولنا ،وهذا ما حصل لبطل
الرواية الذي واجه في حياته غيالنا عديدة بعضها ابتلع والدته ،والبعض
اآلخر التهم من أحبهم ،ليتحول في النهاية إلى غول بشري ضخم يجوب
الشوارع بشكل فانتازي ،ما نهاية هذا الغول وما الغيالن التي واجهها في
حياته؟ هذا ما سيعرفه القارئ من خالل أحداث الرواية التي تبدأ منذ عام
 1990وحتى تاريخ غير معلوم.
وأوض �ح��ت ان ف��ي ال��رواي��ة م�لام�س��ة ل��واق�ع�ن��ا ال��ذي أص�ب��ح يمتلئ بالغيالن
املرعبة التي تقتات على سعادتنا ،اب�ت��داء من أصحاب القلوب املتحجرة،
الحروب ومخلفاتها ،األمراض املزمنة ،وقسوة الحياة التي نعيشها بشكل
عام ،إنها غيالن ال تتوانى عن زرع األشواك في دروبنا ومحو طيبة قلوبنا
وانتزاع شفافيتها.
وذكرت مندني ان «وابتلعت الغيالن أمي» دعوة صريحة ملواجهة تحديات
الحياة وعدم الرضوخ لها ،إنها نصيحة ملواجهة غيالن العالم بأسره وعدم
االس�ت�س�لام ل�ه��ا ،أو ال�س�ي��ر ع�ل��ى خ�ط��اه��ا ون�ه�ج�ه��ا ،ه��ذا بالنسبة للجانب
الخيالي من الرواية ،أما بالنسبة للجانب الواقعي فهي سرد تاريخي لزمن
عاصرته األج�ي��ال في حقبة التسعينات منذ الغزو الغاشم وحتى يومنا
الحالي.
وأش� ��ارت إل��ى أن ال�ك��ات��ب ه��و ع�ص��ب ال�ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة،
والكاتب املميز هو صوت الشارع املسموع ،وتكمن مهمته في التقرب من
أفراد مجتمعه ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم ،همومهم وجراحاتهم وكل
ما يشغل بالهم وتفكيرهم ،لينقلها بعد ذل��ك بقلمه وح��روف��ه على ال��ورق
ب�ح��ري��ة وم�ص��داق�ي��ة مسهما ف��ي إث��راء ال�ح��رك��ة الثقافية والتنمية الفكرية
والتطور املجتمعي.

تستضيف ال �ش��ارق��ة ه��ذه األي ��ام م�ه��رج��ان األف �ل�ام القصيرة
لألطفال والشباب في دورت��ه السابعة ،معتمدة على مخرجني
ّ
جلهم من الشباب في تقديم رسائلهم الذكية عبر أفالم مشابهة
تستقطب ع ��ادة م��ن ه��م ف��ي جيلهم وأص �غ��ر س�ن��ًا ،ب��أب�ع��اده��ا
التعليمية والتثقيفية التي تتناول قضايا األس��رة ،والتحديات
البيئية ،وتأثير التكنولوجيا واإلب��داع ،وغيرها من املوضوعات
الراهنة.
س �ي �ك��ون ال �ج �م �ه��ور ع �ل��ى م��وع��د م ��ع أف�ل��ام ق �ص �ي��رة م�ن�ه��ا «3
أق��دام»( )2018للمخرجة الكولومبية جيزيل جيني ،التي تتأمل
ق�ص��ة بسيطة يعيشها ال�ط�ف��ل غ��ون��زال��و ف��ي ب�ح�ث��ه ع��ن إج��اب��ة
لتساؤل أس��اس��ي ف��ي حياته :ه��ل يحافظ على نظافة ح��ذائ��ه أم
يضحي بها في سبيل استمتاعه بكرة القدم؟
«حكاية ع��ائ�ل��ة»( )2017عنوان فيلم املخرج االسباني خوسيه
كورال يورينتيه ،يتناول واقعة ربما ّ
تتكرر مع بعض األطفال في
حيث يبدؤون
مختلف ثقافات العالم وهم ينتظرون طعام الغداءّ ،
بسرد حكاية ي�ب��ادر جميع أف��راد األس��رة وه��م يتحلقون حول
املائدة باإلضافة عليها ونسج أحداث غرائبية يلوذون إليها في
املساء هربًا من قسوة والدهم.
أم��ا «تفاحات وب��رت�ق��االت»( )2018للمخرجة الهندية روكشانا
ّ
فيتحدث عن ق��وة الصداقة التي تتغلب على ال�ع��داء بني
تبسم،
األجيال ،من خالل قصة فتاتني تعيشان في بلد خيالي من عالم
ّ
الفواكه ينقسم سكانه بني من يأكلون البرتقال ومن يتناولون
التفاح ،في إسقاط على اختالف الثقافة بني املجتمعات.
ُويعرض أيضًا فيلم «هل أنت كرة ط��ائ��رة؟»( )2018للمخرجني
اإلي ��ران �ي نْ�ْي� م�ح�م��د ب�خ�ش��ي وس �ع �ي��د أه ��ان ��ج ،ال �ل��ذي��ن ي��رص��دان
من الالجئني املحاطني بسياج من األس�لاك الشائكة،
مجموعة ّ
وال��ذي��ن ي�ت��ول��ى ح��راس�ت�ه��م ع��دد م��ن ال�ج�ن��ود ،ال ي�ت��ول��د التفاعل
بينهما إال حني يتقاسمان لعبة كرة الطائرة ،بينما ّ
يقدم املخرج
االسباني خافيير كوينتاس فيلمه «السمك»( )2017الذي يروي
حكاية ًأم تربي ولدين صغيرين ،وه��ي تعمل ف��وق طاقتها من
أجل تأمني سبل العيش لعائلتها الصغيرة.
و«منحوتة الحصان»( )2017عنوان فيلم املخرجة املكسيكية
سينثيا فرنانديز تريخو ،التي ترصد صداقة تنشأ بني الفتاة

الصغيرة ماتيليدي م��ع ال�ح�ص��ان أول��ون�ي��س ،ف��ي إض ��اءة على
تاريخ العالقة بني البشر والخيول ،بينما يذهب املخرج التونسي
مطيع دريد في فيلمه «يسار يمني»( )2018إلى معالجة اختالف
تجارب الطفل في استجابتهم للخسارة ّ
وتقبل التجارب والندم،
ّ
عبر قصة ياسني الطالب األعسر في املدرسة االبتدائية ..وتصور
املخرجة اإليرانية مريم زارع��ي في فيلمها «ماجرالني»()2019
قصة أم تخفق في ّ
تدبر حياة ولديها نتيجة خالفاتها املتواصلة
مع زوجها ،لكنها تضطر في النهاية للتخلي عن ولديها اللذين
يختبران تجربة قاسية في محاولتهما فهم ما يجري معهما.
وي �س �ت �ع��رض امل �خ��رج ال �ب��ري �ط��ان��ي ب��اري��س زارس� �ي ��ل ف��ي فيلم
الشقيقني إسحاق
«ضربة»( )2018العالقة بني العبي الجمباز
ّ
ونوح ومدربهما ..وفي فيلمه «مسحور»( ،)2018يتوقف املخرج

الهندي سوهيت خانا عند تأثير قراءة قصص الرعب في
طالب بمدرسةّ ،
تتحول لديهم الكثير من املعطيات الخيالية إلى
واق��ع يثير األح ��داث حولهما .وي�ت�ن��اول امل�خ��رج املكسيكي أل��دو
سوتيلو الزارو في فيلم «س�ت��اردس��ت»( )2017قصة أدان ،ابن
جامع القمامة في مدينة مكسيكو ،الذي تراوده األحالم ما يثير
انتباه معلمه في املدرسة.
وت� �ق � ّ�دم امل �خ��رج��ة اإلي ��ران �ي ��ة ف��اط �م��ة ت��وس��ي ف ��ي ف�ي�ل��م «ال �ث��ور
األميركي»( )2018حكاية الفتى صاحب تأمني شؤون أسرته من
خالل اعتنائه بثور العائلة .أما املخرج اإليراني علي خشدوني
فاراحاني فيجسد في فيلم «يوم الواجب»( ،)2019قصة الطالبة
«برديسي» التي تلتحق باملدرسة الثانوية ،لكنها تثير الكثير
من املشكالت اثناء مرافقتها نغم الطالبة في املدرسة االبتدائية.

الهوية الفلسطينية ..بين درويش وسعيد

غالف سردية فلسطين

كيف نظر كل من الشاعر الراحل محمود درويش والباحث
املرموق إدوارد سعيد إلى قضية الهوية الفلسطينية مع
م��ا تعرضت ل��ه م��ن ت�ح��والت وخلفت م��ن أص��داء؟ ه��ذا ما
يتناول االصدار ُاألخير عن دار «العائدون للنشر» ممثال
في كتاب «س� ّ
�ردي��ة فلسطني بني إدوارد سعيد ومحمود
دروي��ش» من تأليف األكاديمي والناقد املغربي يحيى بن
الوليد.
يسعى ابن الوليد في هذا الكتاب الواقع في  131صفحة
من القطع الصغير ،إلى الغوص املقارن داخل أفياء سردية
ال�ه��وي��ة عند املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (- 1935
 )2003وعند الشاعر الفلسطيني محمود درويش (1942
 .)2008الكتاب ال��ذي يتضمن مقدمة للشاعر عمر شبانة ،مدير
دار «ال �ع��ائ ��دون» وامل �ح��رر امل �س��ؤول ع��ن امل �ح �ت��وى فيها،
يفرد صاحبه فيه مساحة واف�ي��ة ملسيرة إدوارد سعيد
وت� �ح ��والت ت �ل��ك امل �س �ي��رة ،خ �ص��وص��ًا ال �ت �ح��ول امل�ف�ص�ل� ّ�ي

ال��ذي تحقق بعد هزيمة يونيو في ع��ام  ،1967وانتفاض
ً
ّ
ّ
املرجعي
الفلسطيني في أعماق وجدانه ،وص��وال ملنجزه
كتاب «االستشراق» ( )1978وليس بعيدًا عنه ،وبعده بعام
كتابه املهم اآلخر «مسألة فلسطني» ( )1979وفق الترجمة
الفرنسية ،وم��ن ث��م م��ا استكمل ب��ه ثالثيته تلك أال وهو
كتابه «تغطية اإلسالم» (.)1981
وب �ع��د ذل ��ك ينتقل ال�ك��ات��ب ل�س�ب��ر أع �م��اق ال�ت�ج��رب��ة الشعرية
والفكرية واإلن�س��ان�ي��ة واملعرفية املتعلقة بالشاعر محمود
دروي ��ش .وه��و ف��ي مختلف ف�ص��ول الكتاب وذروات تجليه،
ي��واص��ل ال �ت� ّ�أم��ل امل �ق��ارن ب�ين ال�ت�ج��رب�ت�ين :س�ع�ي��د ودروي� ��ش،
بوصفهما األن�م��وذج�ين األع�ل��ى كعبًا ،إن على صعيد بحث
فلسطني عن سرديتها الخاصة بها ،أو على صعيد تفكيك
السردية الصهيونية /اإلسرائيلية ،بوصفها ،وف��ق السياق
املكتوب ،سردية إمبريالية ال تختلف من حيث الجوهر عن
الخطاب اإلمبريالي الغربي ،إال بكونها سردية أكثر تصلبًا
وانغالقًا ورجعية من اإلمبريالية الغربية على وجه العموم.
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ميديا

صحافية «تفتك» بمنصب رئيس إدارة «الباييس» األسبانية

َّ
تتوقف
معارك النساء في عالم الصحافة ..ال
سليمة لبال

تواجه الصحافيات في
العالم مشكالت عدة ،من
ضمنها التفاوت في الراتب
بينهن وبين الصحافيين،
وعدم توليهن مناصب
قيادية في المؤسسات
االعالمية ،وإن تجاوزت
مدة خدمتهن عقودا،
لكن واحدة من بين هؤالء
ارتبطت حياتها بصحيفة
«الباييس» االسبانية
وأصبحت مديرتها،
وتسعى اآلن وهي تقترب
من العقد السابع ،الى
وضع بصمتها االنثوية
والتقدمية ،على الصحيفة
االكثر انتشارا في الدول
الناطقة باالسبانية.
ليس سهال ان تصبح
صحافية مديرة لمؤسسة
اعالمية ،ليس في العالم
العربي فقط ،وانما في
العالم ايضا .لقد كان على
صحيفة الباييس أن تنتظر
 43عاما منذ تأسيسها،
حتى تتمكن سيدة
من بلوغ منصب مديرة
الصحيفة للمرة األولى
في تاريخها.

في يونيو  ،2018أخذت الصحافية سوليداد
غ��ال�ي�غ��ودي��از ذات ال� �ـ 68رب�ي�ع��ا ع�ل��ى عاتقها،
إدارة ال �ج��ري��دة االك �ث��ر ش �ه��رة ف��ي اس�ب��ان�ي��ا،
وس� � ��ط ع ��اص� �ف ��ة ال ت �ع �ص ��ف ب��ال �ص �ح��اف��ة
فقط ،التي ت��واج��ه تحديات االن�ت�ق��ال الرقمي
وأزم��ة ثقة ال�ق��راء ،ولكن وس��ط ازم��ة تعصف
ب��أس�ب��ان�ي��ا ك �ل �ه��ا ،ال �ت��ي ت �ت��أه��ب ف��ي ال�ع��اش��ر
م��ن ن��وف�م�ب��ر امل�ق�ب��ل لتنظيم راب ��ع ان�ت�خ��اب��ات
تشريعية في ظرف اربع سنوات.
تعد سوليداد غاليغودياز شخصية محترمة
وص� ��ارم� ��ة ج� � ��دا ،وت ��رم ��ز ه � ��ذه ال �ص �ح��اف �ي��ة
«ال �ت��اري �خ �ي��ة» إل ��ى ع ��ودة ال �ت �ي��اري��ن ال�ت�ق��دم��ي
اليساري الوسطي الى الصحيفة ،وك��ان هذا
التيار قد ولد في ربيع  1976بعد ستة أشهر
من وفاة فرانكو ملرافقة الديموقراطية الوليدة
ف��ي اس�ب��ان�ي��ا .وق��د ب ��ارك  97.2ف��ي امل�ئ��ة من
موظفي الصحيفة ،تعيني هذه الصحافية في
هذا املنصب ،خاصة بعد سنوات اتهمت فيها
الصحيفة بتبني خط تحريري يميني.

كانت سوليداد السباقة الى نشر خبر الفترة
االنتقالية برفقة زميلني لها في عام .1977

فترة ما بعد فرانكو

استعادة ثقافة «الباييس»
في مكتبها اململوء بالكتب ،ووس��ط الصور
ال �ت��ي ت ��ؤرخ أق ��وى ال�ل�ح�ظ��ات ف��ي مسيرتها،
في الطابق الثالث بمقر صحيفة «ألباييس»،
تفضل س��ول ،مثلما يناديها املقربون ،عدم
التطرق كثيرا لطريقة ادارة الصحيفة خالل
ال�س�ن��وات االخ �ي��رة ،ال�ت��ي ش�ه��دت خ��اص��ة في
 2016نشر ع��دة افتتاحيات ض��د امل�س��ؤول
االشتراكي بيدرو سانشير.
هذه املرأة املعتدلة التي توجت في عام 2018
ب�ج��ائ��زة أورت�ي�غ��ا غاسيت للصحافة ،والتي
أس�س�ت�ه��ا «ال �ب��اي �ي��س» ،ي�ت��زام��ن تعيينها مع
تعيني ب�ي��درو سانشير على رأس الحكومة
االس�ب��ان�ي��ة .وق��ال��ت س��ول�ي��داد ف��ي مقابلة مع
ص �ح �ي �ف��ة ل��وم��ون ��د ال �ف��رن �س �ي��ة إن� �ه ��ا ت�ط�م��ح
السترجاع ثقافة الجريدة ،خاصة ان تاريخ
ه��ذه ال�ج��ري��دة مرتبط ب�ت��اري��خ الديموقراطية
االسبانية.
ووف��ق املحلل السياسي االس�ب��ان��ي فرناندو
ف��ال �ي �س �ب��ان ،ف� ��إن س ��ول �ي ��داد ت �م �ث��ل م �ح��اول��ة
الس �ت��رج��اع «ب��رس �ت �ي��ج» ص�ح�ي�ف��ة ال�ب��اي�ي��س

سوليداد غاليغودياز

واستقالليتها .ويضيف املحلل السياسي
ن �ف �س��ه «خ �ل ��ال ال� �ف� �ت ��رة االن �ت �ق��ال �ي��ة م ��ا ب�ين
ع��ام��ي  1976و 1982وخ�ل�ال اول ��ى س�ن��وات
الديموقراطية ،كنا نلقب «الباييس» بـ«الفكر
الجمعي» ،لقد كانت ه��ذه الصحيفة تمارس
وظ �ي �ف �ت�ي�ن :االول � � ��ى ت �ع��زي��ز ح ��ري ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر
ب �م �ن��اق �ش��ة واس� �ت� �ع ��راض ك ��ل امل ��وض ��وع ��ات،
وت� ��رب � �ي� ��ة ال� �ط� �ب� �ق ��ات ال� ��وس � �ط� ��ى ع� �ل ��ى ق �ي��م
الديموقراطية ،التي كان على املجتمع إعادة
تعلمها بعد ارب�ع�ين ع��ام��ا م��ن ال��دك�ت��ات��وري��ة،
ل�ك��ن م��ع ن�ض��ج امل�ج�ت�م��ع ،ت��راج��ع ه ��ذا ال ��دور
ال �ف �ك��ري ح �ت��ى اض �م �ح��ل ،وح�ي��ن أص�ب�ح��ت
مجموعة بريزا املالكة لـ«الباييس» مجموعة
إعالمية عمالقة ،فقدت صفتها التي كانت

كيف سيطرت «فوكس نيوز»
على «فيسبوك»؟
محمد أمين
دع ��م ق �ن��اة ف��وك��س ن �ي��وز ل�ل��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي
دونالد ترامب مؤكد ومضمون إلى حد كبير.
ل�ك��ن ب�ي�ن�م��ا ي�س�ت�ع��د ال��رئ �ي��س إلط �ل�اق حملته
الن �ت �خ��اب��ات ع ��ام  ،2020ف��إن��ه س�ي�ج��د ال��دع��م
أي �ض��ًا ،م��ن «ف��وك��س ن �ي��وز» م��ن خ�ل�ال خصم
معتاد لترامب هو «فيسبوك».
فقد حققت ق�ن��اة ف��وك��س ن�ي��وز نجاحا هائال
على «فيسبوك» ،التي يجد أتباعها انعكاسًا
ل �ه��م ف ��ي م �ض �ي �ف��ي ال �ق �ن ��اة ال �ي �م �ي �ن �ي�ين ال��ذي��ن
يتميزون بالكثرة والصوت العالي ،فضال عن
كونهم ساخطني.
وال ي�م�ك��ن ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ح�ج��م ن �ج��اح «ف��وك��س
ن �ي��وز» ف��ي اس �ت �غ�لال ه ��ذه ال �ط��اق��ة .إذ تعتبر
«ف��وك��س ن�ي��وز» أكبر ناشر باللغة اإلنكليزية
على «فيسبوك» ،تليها شبكة ان بي س��ي ،ثم
تأتي «بي بي سي» في املركز الثالث.
وقد وجدت مؤسسة فايس أن صفحة «فوكس
ن� �ي ��وز» ح �ظ �ي��ت ع �ل��ى م � ��دار ال �س �ن��وات ال �ث�لاث
املاضية ،بمشاركات وتعليقات ،أكثر بنسبة
 80%مما حظيت ب��ه شبكة س��ي ان ان ،على
الرغم من أن صفحة شبكة سي ان ان لديها ما
يقرب من ضعف عدد متابعي «فوكس نيوز».
وف��اق م�ع��دل ت�ف��اع�لات «ف��وك��س ن �ي��وز» ،معدل
ت�ف��اع�لات صحيفة ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز بخمسة
أضعاف.
ي �ق ��ول أل �ي �ك��س ك �ي �ل �ن��ر ،ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ف��ي
مؤسسة  Bully Pulpit Interactiveواملدير
ال��رق �م��ي ال �س��اب��ق ل �ح �م �ل��ة ان �ت �خ��اب��ات Terry
 McAuliffeالناجحة في فرجينيا ،لصحيفة
أوب��زرف��ر ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،إن «األم ��ر ال ي�ع��ود إل��ى
خلطة سرية تمتلكها فوكس نيوز دون غيرها
م��ن ال �ق �ن��وات ،ل�ك�ن��ه ي �ع��ود إل ��ى أن امل�ح��اف�ظ�ين
ي �ت �ح��دث��ون ب� �ص ��وت واح � ��د ب �ي �ن �م��ا األص � ��وات
األخرى مشتتة».

إحباط سياسي
وأض� � � ��اف ك �ي �ل �ن��ر ان� � ��ه ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ه �ن��اك
مجموعة واسعة من املنصات اليسارية مثل
 MoveOnو  ACLUو  Daily Kosال�ت��ي
ت�ت�ن��اف��س م��ع م��ؤس �س��ات إخ �ب��اري��ة ل�ي�ب��رال�ي��ة
مثل  Salonو  .Nation theبينما األمر ليس
كذلك بالنسبة لليمني ،حيث تهيمن «فوكس
نيوز» على املشهد.
وع� �ن ��دم ��ا ي �ت �ع �ل��ق األم� � ��ر ب ��ال �ت �ف ��اع ��ل ،ت�ن�ج��ح
«ف��وك��س ن �ي��وز» م��ن خ�ل�ال اس �ت �ث��ارة غضب
امل �ح��اف �ظي��ن ،ك �م��ا ي �ق��ول أ .ج .ب � ��اور ،أس �ت��اذ
اإلعالم والثقافة واالتصال بجامعة نيويورك
واملختص في الحركات اليمينية.
ويضيف «أعتقد أن هناك ما يشبه اإلحباط
السياسي الذي يجذب الكثير من املشاهدين
ل �ش �ب �ك��ة ف ��وك ��س ب �ش �ك��ل ع � ��ام .وه � ��ذا ي��دف��ع
ه� � ��ؤالء األش � �خ � ��اص أك� �ث ��ر ل �ل �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا
ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت .وال�ش�خ��ص ال ��ذي ي��دخ��ل ال��ى

مثار جدل
تفاعالت صفحة
«فوكس نيوز» تفوق
«سي إن إن» بـ..%80
و«نيويورك تايمز»
بخمسة أضعاف
فئة الغاضبين
من الشباب
تصب
ّ
على «فيسبوك»
في مصلحة ترامب
ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز ،إن �م��ا ي�ف�ع��ل ذل��ك
مل�ج��رد ال�ح�ص��ول ع�ل��ى األخ �ب��ار ال�ي��وم�ي��ة ،أم��ا
م��ن ي�ت��واص�ل��ون م��ع ف��وك��س ن�ي��وز ،فيفعلون
ذل � ��ك ل �س �ب ��ب م �خ �ت �ل ��ف ،م� �ث ��ل ال �ت �ح �ق ��ق م��ن
ص�ح��ة آرائ �ه��م ،وت�ع��زي��ز ال�ش�ع��ور ب��االس�ت�ي��اء
والغضب».
ه ��ذه ك�ل�ه��ا أخ �ب��ار ج �ي��دة ل �ت��رام��ب .إذ ي�ت��اب��ع
ال�ك�ث�ي��ر م��ن م��ؤي��دي��ه ق�ن��اة ف��وك��س ن�ي��وز على
ال�ت�ل�ف��زي��ون وع �ل��ى «ف �ي �س �ب��وك» ،ح�ي��ث يمكن
ترسيخ دعمهم للرئيس .وه�ن��اك ت��واؤم بني
«فوكس نيوز» و«فيسبوك» في جانب واحد
على األقل ،هو سن املتحمسني لكليهما.
ن �ص��ف م �ش��اه��دي ق �ن��اة ف��وك��س ن �ي��وز ي��زي��د
ع �م��ره��م ع �ل��ى  65ع� � ً�ام� ��ا ،وف � ��ي ح�ي�ن ت�ت�ك�ت��م
«ف�ي�س�ب��وك» ع�ل��ى االح �ص��ائ �ي��ات ،ف ��ان دراس ��ة
أجريت في اململكة املتحدة عام  ،2018وجدت
أن املراهقني والشباب يهجرون القناة ،ويتجه
ال �ي �ه��ا ك �ب��ار ال �س ��ن .وت ��وق ��ع اس �ت �ط�ل�اع أج ��راه
موقع  ،eMarketerأن تصبح فئة الذين تزيد
أعمارهم على  55ع� ً�ام��ا ،ثاني أكبر مجموعة
مستخدمني في عام  ،2018مع انتقال الشباب
إل��ى انستغرام (ال��ذي تملكه فيسبوك) أو إلى
سناب شات.

وي�ع�ت�ق��د كيلنر أن «األش �خ ��اص األص �غ��ر سنًا
ً
ي�ق �ض��ون وق��ت��ا أك �ب��ر وي�س�ت�ه�ل�ك��ون امل��زي��د من
ً
امل �ح �ت� ً�وى ،ل�ك�ن�ه��م أق ��ل م �ي�لا ل�ل�ت�ف��اع��ل وال�ن�ش��ر،
مقارنة بكبار السن نسبيًا».
وامل �س �ت �خ��دم��ون امل �س �ن��ون ال ��ذي ��ن تستقطبهم
«ف� ��وك� ��س ن � �ي� ��وز» ه� ��م م� ��ن ال �غ ��اض �ب�ي�ن أي �ض ��ًا.
وتجذب صفحة «فوكس نيوز» على «فيسبوك»
أي �ض��ًا ،ض�ع��ف ع ��دد ال � ��ردود ال�غ��اض�ب ً��ة ت�ق��ري� ً�ب��ا
مقارنة بأقرب ناشر منافس لها ،وفقا لشركة
 NewsWhipلتتبع وسائل التواصل االجتماعي.
ورب �م��ا ك ��ان األش� �خ ��اص ال��ذي��ن ي �ت��اب �ع��ون ق�ن��اة
ف��وك��س ن�ي��وز على م��وق��ع فيسبوك ،على دراي��ة
بهذه الطريقة للتعبير عن االنزعاج باستخدام
ايقونة صغيرة ّ
يحمر وجهها عند النقر على
لوحة املفاتيح وتهز رأسها باالتجاه اآلخر.
ل�ق��د تلقى م��وق��ع ف��وك��س ن�ي��وز ردًا ع�ل��ى انتقاد
ك�ي��رس�تن غ�ي�ل�ب��ران��د ل �ت �ه��دي��دات ت��رام��ب ب��زي��ادة
التعرفة الجمركية على املكسيك ،أكثر من تسعة
آالف وجه غاضب.
ي �ق��ول ك�ي�ل�ن��ر ان «ف��وك��س ،م�ث��ل غ �ي��ره��ا ،تعمل
بشكل أفضل عندما تكون مثار ج��دل» .وه��ذا
ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ت�غ�ط�ي��ات «ف ��وك ��س ن �ي ��وز» لخطة
الديموقراطيني الخضراء الجديدة ،أو النشر عن
أشخاص مثل عضوتي الكونغرس الكساندريا
اوكازيو كورتيز أو إلهان عمر.
وع�ن��دم��ا تنشر ق�ن��اة ف��وك��س ن�ي��وز األخ �ب��ار عن
ترامب تكون مصممة لدعمه .فقد أنفق ترامب
 15.5مليون دوالر على اإلعالنات الرقمية هذا
العام ،وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ،وهو
ما يعادل ثالثة أضعاف ما أنفقه أكبر منافس
ديموقراطي.
إنها خطوة ال تتوافق ً
تماما مع انتقادات الرئيس
املتكررة ملوقع فيسبوك وغيره من املواقع الرقمية
األخ��رى .ففي شهر م��اي��و ،ذه��ب البيت األبيض
إلى حد إع��داد قائمة باملنحازين سياسيا ضد
الرئيس لتقديم شكوى عليهم لدى «فيسبوك»
وم��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي األخ ��رى ،وأش��ار
ت��رام��ب ص��راح��ة ،إل��ى أن إدارت ��ه «ت ��درس» حظر
املحافظني وأصحاب نظريات املؤامرة.

مقدسة بني االسبان .وتمثل سوليداد ،وفق
املحلل السياسي فرناندو فاليسبان محاولة
السترجاع سمعة الجريدة.
ولدت سوليداد الب مختص في الرياضيات،
كان ينتمي لدائرة الشيوعيني املنشقني ،وأم
كوبية تنحدر من عائلة متواضعة .التحقت
ب�م�ه�ن��ة ال�ص�ح��اف��ة وه ��ي ف��ي ال�ث��ام�ن��ة ع�ش��رة
م��ن ع�م��ره��ا ح�ي��ث ع�م�ل��ت ف��ي وك��ال��ة االن �ب��اء
االسبانية الرسمية «بيريسا».
في ذلك الوقت ،كان فرانكو على قيد الحياة،
وقد ُسرحت من العمل بعد ان نظمت اضرابا
ب�س�ب��ب اع �ت �ق��ال ص �ح��اف��ي ،ل�ت�ل�ت�ح��ق ب�ع��ده��ا
ب�م�ج�ل��ة ث �ق��اف �ي��ة م �ن��اه �ض��ة ل �ف��ران �ك��و ،ت��دع��ى
«كواديرنوس بارا أل ديالوغو» .في هذه املجلة

خالل اجتماع سري ملعارضي الدكتاتورية،
ت�ع��رف��ت س��ول �ي��داد ب�م��دي��ر م�ج�ل��ة «ال�ب��اي�ي��س»
خ� ��وان ل��وي��س س �ي �ب��ري��ان ،ال� ��ذي ط �ل��ب منها
االل�ت�ح��اق بالقسم السياسي ل�ه��ذه الجريدة
ال �ج��دي��دة وال ��واع ��دة .وع ��ن ت�ل��ك ال �ف �ت��رة تقول
س��ول �ي��داد «ك �ن��ا ن �س��اء ك�ث�ي��رات ش��ارك��ن في
ح ��رك ��ات م �ن��اه �ض��ة ل �ف��ران �ك��و ،وك � ��ان ل��دي�ن��ا
مصادر مثلنا مثل الرجال ..لقد كانت مرحلة
رائعة جدا ،وكانت ترتبط بمدى قدرتنا على
ال �خ ��روج م��ن ال �ح�ك��م ال��دك �ت��ات��وري ب��دس�ت��ور
قوي».
وتتذكر سوليداد كيف اعتلت زعيمة الحزب
االش �ت��راك��ي دول ��وري ��س أل� �ب ��اروري امل�ع��روف��ة
ب��اس��م «أل�ب��اس�ي��ون��اري��ا» ،كيف اعتلت منصة
البرملان بعد عودتها من منفاها في االتحاد
السوفيتي ف��ي ع��ام  .1975وتضيف «كنت
ارى ان ه ��ذا ال��رم��ز ال�ك�ب�ي��ر ل �ل �ح��رب االه�ل�ي��ة
ب��دأ ي�ك�ب��ر ،وب��ال�ن�س�ب��ة ل��ي ك�ن��ت اش�ع��ر وك��أن
ال�ج�م�ه��وري��ة ف ��ازت ب��ال �ح��رب ..وه �ك��ذا وب�ع��د
اربعني عاما انتصرت قيمها».
لم تتقبل سوليداد ابدا فكرة ان تقوم الفترة
االنتقالية على م�ع��اه��دة نسيان مثلها مثل
اج �ي��ال ال�ي�س��ار ال�ش��اب��ة ال�ت��ي ان�ت�ق��دت ق��ان��ون
العفو في عام  .1977وقد سمح هذا القانون
ف��ي ال��واق��ع بالعفو ع��ن م�ع��ارض�ين لفرانكو،
ت�م��ت ادان�ت�ه��م ب��ارت�ك��اب وق��ائ��ع ف��ي ديسمبر
 1976واي�ض��ا وض��ع ح��د الي سيناريوهات
م �م �ك �ن��ة ل�ت �ح�م�ي��ل ال �ن �ظ��ام ال ��دك� �ت ��ات ��وري اي
مسؤولية .وتضيف سوليداد «ال احد نسي
ما وق��ع ،بل بالعكس .تجربة املاضي عززت
وعي الناس بمخاطر عدم االتفاق .اليوم يحب
البعض اج��داده��م النهم اقتتلوا فيما بينهم
ويكرهون آباءهم ألنهم انتهوا الى اتفاق».

مع النهج االشتراكي
ح�ي�ن ب� ��دأت ع�م�ل�ي��ة االن �ت �ق��ال ال��دي �م��وق��راط��ي

ف��ي اس �ب��ان �ي��ا ،أص �ب �ح��ت س��ول �ي��داد م��راس�ل��ة
ل�ـ«أل�ب��اي�ي��س» م��ن ب��روك �س��ل ،وه �ن��اك تحولت
ال ��ى م �ن��اص��رة م�ت�ط��رف��ة الوروب� � ��ا« ..االت �ح��اد
االوروب��ي فكرة جيدة جدا بالنسبة لنا نحن
االسبان كما أنه ضمان لعدم تراجع مسارنا
الديموقراطي».
تقلدت سوليداد عدة مناصب في «الباييس»
الى غاية املخطط االجتماعي الذي ادى في
 2012ال��ى ت�س��ري��ح  129م��وظ �ف��ا ،وت��زام��ن
ذل��ك م��ع ض�ج��ة ك�ب�ي��رة خلفها ال�ك�ش��ف عن
حجم املكافآت املليونية التي استفاد منها
سيبريان رئ�ي��س مجموعة ب��ري�س��ا .دفعت
ه� ��ذه االوض � � ��اع س ��ول� �ي ��داد إل� ��ى االس �ت �ق��ال��ة
بالتراضي مع ادارة التحرير ،لكنها بقيت
تنشر مقالة اسبوعية ،إلى ان شاركت في
 2015في تأسيس موقع اخباري يساري
هو موقع كونتاكسو.
ف��ي ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ،غ��رق��ت امل�م�ل�ك��ة االس�ب��ان�ي��ة
في ازم��ة سياسية عميقة ارتطبت بانقسام
ال �ب��رمل��ان م �ن��ذ ان �ش��اء اح � ��زاب س�ي��اس�ي��ة في
 .2014وتقول سوليداد إن االزمة االقتصادية
اث��رت كثيرا في الفئات الشعبية واملتوسطة،
بينما هزت أزمة كاتالونيا النظام الدستوري،
لذلك فهي تناصر فكرة فتح نقاش دستوري
للبحث عن حلول تخلص البلد من اية حالة
شلل.
وف ��ي اول� ��ى اف �ت �ت��اح �ي��ات �ه��ا ف��ي «ال �ب��اي �ي��س»،
ت �ت �م��وق��ع س ��ول� �ي ��داد ب ��وض ��وح إل � ��ى ج��ان��ب
االش�ت��راك��ي ب�ي��درو س��ان�ش�ي��ز ،وت�ق��ول انها
تسعى للدفاع ع��ن امل��ؤس�س��ات الدستورية
ب� �ن� �ظ ��رة ت� �ق ��دم� �ي ��ة ،ع � �ل ��اوة ع� �ل ��ى م ��راف� �ق ��ة
التغييرات االجتماعية ،أما طموحها االكبر
ف �ه��و رف ��ع ع ��دد امل �ب �ي �ع��ات .ف��ال �ج��ري��دة ال�ت��ي
كانت تبيع  400الف نسخة يوميا ومليون
نسخة ي��وم االح��د ق�ب��ل االزم ��ة ،تبيع ال�ي��وم
اقل من  90الف نسخة طيلة ايام االسبوع
و 180الف نسخة يوم األحد.
ال ت ��زال «ال�ب��اي�ي��س» مجانية ع�ل��ى االن�ت��رن��ت،
لكنها تسعى ل�ت�ط��وي��ر م�ح�ت��وي��ات م��دف��وع��ة،
وي �ب��دو ه ��ذا ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ت �ح��دي��ا ك�ب�ي��را
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ص �ح��اف �ي��ة ال ت �م �ل��ك ل� �ح ��د االن
حسابات على مواقع التواصل االجتماعي.

مالكها ف ّكر في استقالليتها قبل  83عاماً

«الغارديان» ..ال أحد يملكها
ويستحيل بيعها
ت � �ح � ��اول ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال� �ص� �ح ��ف ف��ي
ال �ع��ال��م ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى أك� �ب ��ر ق� ��در م��ن
اس �ت �ق�لال �ي��ة خ �ط �ه��ا ال �ت �ح��ري��ري ،رغ��م
الصعوبات املالية واضطرارها احيانا
ل�ف�ت��ح رأس �م��ال �ه��ا ،م�ث�ل�م��ا ي�ح�ص��ل مع
صحيفة «لوموند» حاليا ،لكن البعض
مثل «ال�غ��اردي��ان» البريطانية نجح في
اف �ت �ك��اك ه ��ذه االس �ت �ق�لال �ي��ة م��ن خ�لال
إجراءات خاصة.
ت ��دي ��ر «س � �ك� ��وت ت � ��راس � ��ت» ص�ح�ي�ف��ة
ال �غ��اردي��ان م�ن��ذ ع ��ام  .1936أم ��ا دور
ه� ��ذه ال �ه �ي �ئ��ة ال��رئ �ي �س��ي ف �ه��و ض �م��ان
االس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة امل ��ال � �ي ��ة وال� �ت� �ح ��ري ��ري ��ة
ل �ـ«ال �غ��اردي��ان» ب��اس�ت�م��رار ،م��ع السهر صحيفة الغارديان
على متابعة خطها الليبرالي التقليدي،
وه � ��و م� ��ا ي �م �ن��ع ب� �ي ��ع او ن� �ق ��ل م�ل�ك�ي��ة وي � � � ��رى رئ � �ي � ��س ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر ال� �س ��اب ��ق
الصحيفة.
ل�ص�ح�ي�ف��ة ال �غ ��اردي ��ان ف��ي م�ق��اب�ل��ة مع
ال يمكن اس�ت�ن�س��اخ ه��ذا ال�ن�م��وذج في «لوموند» الفرنسية ،أن مثل هذه الهيئة
ص� �ح ��ف اخ� � � ��رى ،ألن ه �ي �ئ��ة س �ك��وت تغير ديناميكية العمل داخل الجريدة.
ت ��راس ��ت ،ع �ل��ى رأس ص �ن��دوق بقيمة ويضيف «ل��م تتم اب��دا ادارة الغارديان
 1.01م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه اس�ت��رل�ي�ن��ي اي ما ب�ه��دف ت�ج��اري وال ت��زال ص��ام��دة منذ
يعادل  1.14مليار ي��ورو ال��ى غاية  31أكثر من مئتي عام».
مارس املاضي.
وتشير االرق ��ام إل��ى أن نسبة الفائدة فكرة الهيئة
تصل الى  3في املئة سنويا .ويقول آالن
راس�ب��ري�ج��ر ال��ذي ك��ان رئ�ي��س تحرير أن�ش��أ ج��ان س �ك��وت ،م��ال��ك ال �غ��اردي��ان،
الصحيفة بني عامي  1995و ،2015إن هيئة «سكوت تراست» في عام ،1936
الصحيفة بامكانها خسارة نحو  30اي ب�ع��د ارب ��ع س �ن��وات م��ن وف ��اة وال ��ده.
وقد اصبح والده سي بي سكوت ،الذي
مليون جنيه استرليني سنويا.
ت��رأس تحرير الجريدة طيلة  57عاما،
مالكا لها في .1907
حماية جيدة
قام جان سكوت بنقل ملكية الصحيفة
خ � �س� ��رت «ال � � �غ� � ��اردي� � ��ان» خ �ل ��ال ع ��ام الى هيئة بعد مقتل شقيقه في حادث
 ،2018 - 2017نحو  29مليون جنيه سيارة ،خوفا على مستقبل الصحيفة
استرليني م��ن خزينتها .وق��ع الخبر وخ �ش �ي��ة ال� �ض ��رائ ��ب ال �ت ��ي ت �ن �ج��م ع��ن
م�ث��ل ال�ص��اع�ق��ة ع�ل��ى امل�س� ّ�ي��ري��ن ،األم��ر ن�ق��ل ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ،وأي �ض��ا لضمان
ال��ذي دفعهم إل��ى اعتماد خطة اصالح مستقبل الصحيفة التي ك��ان مقرها
على مدى ثالث سنوات ،بعد الخسارة حينها في مانشستر.
الكبيرة التي منيت بها الجريدة خالل
 2015 - 2014وبلغت  86مليون جنيه استثمارات
استرليني.
وق� ��ال� ��ت رئ �ي �س ��ة ال �ت �ح ��ري ��ر ك ��ات ��اري ��ن لم تكن الهيئة في بدايتها تملك ميزانية
فينر ،خ�لال نشر حسابات املؤسسة ض �خ �م��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ك ��ان ��ت ت �م �ل��ك ي��وم�ي��ة
ف��ي م��اي��و امل ��اض ��ي ،إن ال��وض��ع امل��ال��ي اخرى هي «مانشستر ايفنينغ نيوز»،
التي كانت مداخيلها كبيرة وارباحها
للمؤسسة في نمو.
وت � ��رى ف �ي �ن��ر أن وج � ��ود ه� ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة ت��دع��م امل�ج�م��وع��ة .ل�ك��ن ف��ي سبعينات
(سكوت تراست) ض��روري وله معنى ال�ق��رن امل��اض��ي ،تمكنت ال�غ��اردي��ان من
ف��ي غياب اي مصدر م��ال��ي .واضافت تحقيق أرب ��اح وب ��دأت ف��ي االس�ت�ث�م��ار
«إن �ه��ا ح�م��اي��ة رائ �ع��ة للصحيفة لعدم واالس �ت �ح��واذ على أس�ه��م ف��ي يوميات
وج��ود مالك بعينه واستحالة بيعها ..وم�ج�لات محلية واي�ض��ا ف��ي االذاع��ات
الصحيفة محمية من اي اطماع مالية وشركات االنتاج التلفزيوني.
أو سياسية محتملة من مساهميها» .وفي  1982استحوذت على مجلة «أوتو

ت��ري��در» امل�خ�ت�ص��ة ف��ي ب�ي��ع ال�س�ي��ارات
القديمة وكانت مداخيلها كبيرة.وحني
بدأت املصاعب املالية مع انطالق عصر
االنترنت ،قررت هيئة سكوت تراست
ب�ي��ع اس�ه�م�ه��ا،ح�ي��ث ج�ل�ب��ت ل�ه��ا مجلة
«أوت� ��و ت ��ري ��در» ل��وح��ده��ا  600مليون
جنيه ،واما بقية االسهم فقد تم بيعها
في  2016وهكذا ارتفع راسمال الهيئة
إلى مليار جنيه استرليني.

طريقة العمل
ال احد يملك «الغارديان» ،كما يستحيل
نقل ملكيتها بفضل «سكوت تراست»
التي ال تتدخل في القرارات التحريرية،
ل�ك�ن�ه��ا ت �ع�ين رئ �ي��س ال �ت �ح��ري��ر وت��دي��ر
اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي لها
بالطبع انعكاسات غير مباشرة على
التحرير.
ويشير تقرير لصحيفة لوموند الى ان
هناك توازنا بني مجلس ادارة مجموعة
ال�غ��اردي��ان ميديا و«س�ك��وت ت��راس��ت»،
وتقليديا يسيطر االول على الثاني.
وتتكون «سكوت تراست» من رئيس
واعضاء اخرين ،بينهم رئيس التحرير
وامل��دي��ر ال �ع��ام للصحيفة ،وم�م�ث��ل عن
الصحافيني وعضو من عائلة سكوت
ال �ت��ي ل ��م ي �ع��د ل �ه��ا اي ح ��ق ف ��ي ملكية
الصحيفة و 7اعضاء مستقلني.
وق��ال عضو س��اب��ق ف��ي هيئة سكوت
تراست لصحيفة لوموند ان االعضاء
غ�ي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين ن� ��ادرا م��ا ي��رف�ض��ون
االق � �ت� ��راح� ��ات ،ف �ي �م��ا ي� �ص ��در م�ج�ل��س
ادارة «ال �غ��اردي��ان» ال �ق��رارات الحقيقية
واملصيرية.

(س.ل)

بورصة 15

الثالثاء  9صفر  1441هـ •  8أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16609

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 لثاني جلسات األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.9%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،1.1%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.4%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة
املتداولة  29.2مليون د.ك من خالل تداول  131مليون سهم.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

29,168,500

130,766,644
64,109,793
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نسبة التغير

5,720.59

0.91%

p

6,232.00

1.08%

p

25,180,318

4,724.08

0.42%

p

3,988,183

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

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي ،وسط تحسن الشهية اإلستثمارية وزيادة الزخم الشرائي على الكثير
من األسهم ،وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع قيم وأحجام التداول بشكل حاد والتي سجلت نموا بنسب بلغت 80% ،151%
على التوالي،
مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود نسبي ،حيث شهدت شريحة واسعة من أسهم املؤشر عمليات شراء انتقائية القطاع
 07أكتوبر 2019
وسط عودة الشهية اإلستثمارية مرة أخرى ،حيث أقفلت شريحة واسعة من أسهم املؤشر في النطاق اإليجابي ،وقد ٌيعزى هذا النشاط
النفط و الغاز
1,133.14
كخطوة استباقية من قبل املتعاملني تجاه النتائج الفصلية املرتقبة للشركات املدرجة بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص ،والتي من
املواد األساسية
978.87
املتوقع أن تكون نتائج ايجابية.
الصناعة

66,656,851

ع .س :عائد سعري

أنهى مؤشر السوق الرئيسي الجلسة على ارتفاع طفيف ،حيث امتدت الحالة اإليجابية إلى شريحة واسعة من أسهم املؤشر ،والتي
شهدت عمليات شرائية واضحة محققة بذلك مكاسب سوقية متباينة ،كما ال تزال شريحة أخرى من األسهم تتعرض إلى ضغوط
بيعية واضحةُ .يذكر أن سهم شركة مجموعة السالم القابضة قد شهد زخما شرائيا واضحا محققا مكاسب سوقية مع نهاية الجلسة
بنحو  ،4.4%وفي ذات السياق واصل سهم الشركة األولى لإلستثمار نشاطه اإليجابي منهيا الجلسة على مكاسب سوقية بنحو ،1.7%

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع
اإلتصاالت القطاعات الرابحة بنسبة  ،2%تاله قطاع البنوك بنسبة  ،1.1%بينما جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس الخاسرين
بنسبة  ،1.3%ثم قطاع التأمني بنسبة .0.6%

0.56%

p

97,665

4,740,463

-0.07%

q

274,318

504,469

0.53%

p

2,069,057

4,503,976

704.19

-1.33%

q

29,877

69,280

921.88

0.00%



90

100

نسبة التغير

874.20

السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

946.22

0.79%

p

229,389

730,860

1,014.89

1.97%

p

3,546,708

7,979,742

1,319.77

1.06%

p

18,984,216

51,184,488

968.49

-0.56%

q

19,169

61,545

921.60

0.47%

p

1,111,889

19,882,550

1,061.44

0.22%

p

2,806,122

41,109,171

516.53

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  12.2% ،65.1%و 9.6%على التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 15.2%،31.4% ،39.1%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

0.0%
9.6%

التكﻨولوﺟيا

0.0%

الﺨدمات املالية
3.8%
0.1%

65.1%

31.4%

العقار
التﺄمﲔ

0.0%
39.1%

مليون د.ك.

نشاط السوق الرئيسي

0.8%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.6%

الﺼﻨاعة

3.4%

0.9%

املواد األساسية

0.3%

الﻨفﻂ و الغاز

0.4%
3.6%

في السوق األول تصدر سهم البنك األهلي املتحد البحريني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت 5.7
مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  274فلس مرتفعا بنسبة  ،1.5%وجاء بيت التمويل الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  5.5مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  686فلس مرتفعا بنسبة  ،1.8%ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  3.4ألف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  547فلس مرتفعا بنسبة .2.4%

824

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

860

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,198مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  4,786مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,367مليون د.ك.

مليون د.ك.

198

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

الﺼﻨاعة
املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

360

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

365

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

444

2,367
2,372

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

486

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

675

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,198

191

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

253

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

4,786

الﺨدمات اﻻستهالكية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

768

1,621

اﻻﺗﺼاﻻت

0.0%

شركة املبانﻲ

1,306

البﻨوك
6.1%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
438

التﺄمﲔ

الرعاﻳة الﺼﺤية

7.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,198مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,786مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,367مليون
د.ك.

العقار

اﻻﺗﺼاﻻت

نشاط السوق األول

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

15.2%

البﻨوك
12.2%

في السوق األول تصدر سهم البنك األهلي املتحد البحريني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة
األمس بقيمة تداول بلغت  5.7مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  274فلس مرتفعا بنسبة  ،1.5%وجاء بيت
التمويل الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  5.5مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  686فلس مرتفعا بنسبة
 ،1.8%ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  3.4ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند
سعر  547فلس مرتفعا بنسبة .2.4%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

2,372,061,331

274.0

1.5%

4,785,871,593

686.0

1.8%

800.0

2,366,901,223

547.0

2.4%

603.0

859,572,067

282.0

0.7%

330.0

246.0

291,281,329

270.0

1.1%

329.8

219.2

6,197,786,593

950.0

0.5%

1,024.0

767.6

2,079,027

299.0

179.1

5,692,966

20,964,668

520.0

5,536,878

8,112,607

435.0

3,398,870

6,252,887

2,372,218

8,384,089

2,148,450

8,004,673
2,188,209

1,306,331,543

741.0

1.0%

834.0

652.2

974,553

1,316,706

322,693,135

226.0

1.4%

261.0

143.8

851,216

3,770,223

378,000,000

252.0

1.2%

265.0

205.0

532,665

2,121,962

1,620,852,657

562.0

1.3%

622.0

466.5

407,045

724,509

768,353,066

737.0

-0.1%

800.0

541.5

367,569

498,283

383,823,552

3140.0

-0.1%

3,500.0

2,910.0

236,148

76,098

411,278,695

769.0

-0.1%

1,070.0

723.0

195,275

254,770

438,000,000

219.0

0.0%

233.0

183.5

164,632

748,917

339,650,506

309.0

0.3%

415.0

304.0

74,577

241,895

824,250,000

314.0

0.3%

385.7

250.5

74,386

236,243

91,520,000

416.0

0.2%

890.0

360.0

43,843

105,412

171,228,750

550.0

-1.8%

655.0

401.0

25,755

47,280

265,037,413

71.9

0.6%

100.0

63.0

4,246

60,362

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

حصة أرباح السهم
الواحد
)(Dividend Per Share
مبلغ حصة األرباح النقدية
والمحسوب على أساس
السهم الواحد .ويتوفر
للمستثمرين مصدرين للعائد
من االستثمارات هما األرباح
الموزعة على السهم واألرباح
الرأسمالية .وحصة األرباح
الموزعة على السهم هي
الدخل المنتظم بينما األرباح
الرأسمالية هي تزايد سعر
السهم بمرور الزمن وتتحقق
عند بيع السهم.

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 مجموعة السالم القابضة
الشركة األولى لالستثمار

9,721,164

31.1

4.4%

43.0

28.5

283,061

9,109,518

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,504,770

55.9

2.2%

60.8

31.1

331,843

5,951,423

19,922,759

30.6

1.7%

43.1

28.8

229,118

7,456,562

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,718,780

409.0

0.7%

487.0

370.0

307,118

751,603

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

45,504,770
9,343,521

55.9
20.5

2.2%
1.0%

60.8
32.9

31.1
19.0

331,843
97,582

5,951,423
4,737,007

شركة املدار للتمويل واالستثمار

27,802,925

130.0

-6.5%

180.0

86.0

301,818

2,274,450

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

شركة مجموعة السالم القابضة

9,721,164

31.1

4.4%

43.0

28.5

283,061

9,109,518

6,480,000

27.0

-3.6%

45.9

17.0

117,085

4,186,921

شركة اإلنمــاء العقارية

21,625,665

48.0

-0.6%

49.8

29.5

172,078

3,576,990

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

5,294,325

8.5

0.0%

13.5

8.0

23,573

2,778,379

شركة املدار للتمويل واالستثمار

27,802,925

130.0

-6.5%

180.0

86.0

301,818

2,274,450

شركة أبيار للتطوير العقاري

13,951,665

12.6

1.6%

19.3

11.5

28,315

2,255,489

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,973,292

79.5

1.2%

108.0

25.5

151,823

1,927,856

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

97,618,059

465.0

1.1%

495.0

346.0

226,864

488,275

198,000,000

990.0

0.0%

1,000.0

700.0

198,786

202,177

شركة اإلنمــاء العقارية

21,625,665

48.0

-0.6%

49.8

29.5

172,078

3,576,990

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,973,292

79.5

1.2%

108.0

25.5

151,823

1,927,856

شركة االتصاالت الكويتية

365,037,169

731.0

0.6%

899.0

707.0

119,249

163,153

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 بيان لإلستثمار

16,217,019

41.3

17.0%

51.0

31.6

14,493

364,834

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

22,986,243

شركة بيت الطاقة القابضة

15,075,000

20.1

9.8%

47.3

17.1

41.915

2,150

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

28,668,525

شركة عقار لالستثمارات العقارية

16,374,075

69.9

7.2%

82.0

55.0

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

33,042,578

52.0

6.1%

96.9

39.0

الشركة

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

نسبة
التغير

الشركة األولى لالستثمار

19,922,759

30.6

1.7%

43.1

28.8

229,118

7,456,562

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

87.3

-10.0%

106.0

63.0

1,469

18,102

53.6

-9.2%

91.0

53.5

7

123

699

10,000

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

990

19,632

شركة العيد لالغذية

65,964,500

401.0

-8.2%

647.1

362.0

4

10

5,062,976

50.4

-7.5%

80.5

38.7

6,268

123,100

شركة مجموعة الراي االعالمية

9,391,456

40.3

5.0%

89.0

29.1

8,291

203,278

شركة املدار للتمويل واالستثمار

27,802,925

130.0

-6.5%

180.0

86.0

301,818

2,274,450

الشركة الكويتية السورية القابضة

5,817,138

33.0

4.8%

82.0

30.1

3,720

120,001

شركة تصنيف وتحصيل األموال

4,867,500

29.5

-6.4%

36.5

12.9

43

1,510

شركة مجموعة السالم القابضة

9,721,164

31.1

4.4%

43.0

28.5

283,061

9,109,518

الشركة األولي للتأمني التكافلي

4,264,000

40.0

-5.9%

53.0

36.0

60

1,500

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
شركة دبي األولى للتطوير العقاري

14,742,573

16.9

4.3%

21.4

10.2

26,126

1,560,250

شركة السكب الكويتية

33,631,399

465.0

-5.9%

614.9

372.3

2,636

5,650

32,300,000

32.3

4.2%

42.6

25.6

4,164

130,110

شركة أصول لالستثمار

13,209,353

70.0

-5.4%

74.0

53.0

49,008

700,000

شركة أسمنت بورتالند كويت

114,754,144

1145.0

4.2%

1,459.0

1,031.0

29,543

26,850

شركة منازل القابضة

11,234,223

26.1

-5.1%

32.8

20.2

12,199

462,023
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آلية لعدم المساس بـ 13مليار دينار من سيولة الصندوق

3

إجراءات حكومية لتدارك نفاد
«االحتياطي العام»

إبراهيم عبدالجواد
كشفت م�ص��ادر ذات صلة ع��ن خطة حكومية
لحماية ص�ن��دوق االحتياطي ال�ع��ام م��ن خطر
ال �ن �ف��اد خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ،خ �ص��وص��ًا مع
زي��ادة عمليات السحب خ�لال الفترة األخيرة
لتمويل عجز املوازنة.
واشار تقرير حكومي الى ضرورة العمل على
اتخاذ عدد من التدابير للحفاظ على سيولة
الصندوق ،منها:

¶ استعجال قانون الدين ..إصالحات للترشيد ومكافحة الهدر ..
وتحويل أرباح تحتفظ بها مؤسسات حكومية

¶ حجم «االحتياطي العام»
 21مليار دينار %60 :استثمارات
مقابل  %40سيولة

1

 اق � � ��رار ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ع �ل��ى وج��هالسرعة ،وهو القانون الذي يسمح للحكومة
ب ��االق� �ت ��راض ،س� ��واء م��ن ال �س��وق امل�ح�ل�ي��ة عن
ط��ري��ق ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ،او اص � ��دار ال �س �ن��دات
الدولية لالقتراض الخارجي.

2

 تطبيق ع��دد من االص�لاح��ات املاليةوال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ت��رش �ي��د االن �ف��اق
وم�ك��اف�ح��ة ال �ه��در ب��امل�ي��زان�ي��ة ،ع�ب��ر ع ��دد من
ال� �خ� �ط ��وات وال � � �ق� � ��رارات ،م �ث��ل ت �ع��دي��ل ج ��دول
ال� ��رس� ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل ��ال� �ي ��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
باملرافق والخدمات العامة ،فضال عن اقرار عدد
من القوانني الضريبية ذات الصلة ،مثل قانون
االج� ��راء ات الضريبية امل��وح��دة وم�ش��روع قانون
الضريبة االنتقائية.

3

 ضرورة تدعيم سيولة صندوق االحتياطي العامالتي وصلت ال��ى نسبة متدنية ،عبر تحويل االرب��اح
ال�ت��ي تحتفظ ب�ه��ا م��ؤس�س��ات وج �ه��ات حكومية منذ
فترات طويلة بحجة الصرف على مشروعاتها ،الفتة
الى الجهود الخاصة بالزام تلك الجهات بتحويل تلك
االرب��اح ،على ان يكون الصرف على مشروعاتها من
خالل املوازنة العامة.
وك�ش�ف��ت امل �ص��ادرع��ن االل �ي��ة ال �ج��دي��دة للتعامل
م��ع س�ي��ول��ة ص �ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ،بهدف
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �ع��دالت م��رت �ف �ع��ة ،ح �ي��ث وض�ع��ت

نسبة  %50ك�ح��د أق�ص��ى للسحب من
الصندوق ،ال��ذي بلغت قيمته وق��ت إج��راء
ال��دراس��ة  26مليار دي �ن��ار ،ليكون ب��ذل��ك إجمالي
املبالغ املتوافرة لعمليات السحب الحكومي من
الصندوق  13مليار دينار.
وأوض � �ح� ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن ح �ج ��م أص� ��ول
صندوق االحتياطي العام (استثمارات وسيولة)
 21مليار دينار تقريبًا 60 ،في املئة منها عبارة
عن استثمارات مقابل  40في املئة سيولة نقدية.
وكانت األرقام الصادرة عن «املالية» خالل الفترة
األخ �ي��رة ق��د أش ��ارت إل��ى ق�ي��ام ال� ��وزارة بسحب 6

م�ل�ي��ارات دي�ن��ار تقريبًا م��ن ص�ن��دوق االحتياطي
ال �ع��ام خ�ل�ال ف�ت��رة ال��رب��ع األول م��ن ال�س�ن��ة املالية
الحالية  ،2019/2020ليصل إجمالي السحوبات
من الصندوق خالل األشهر السبعة األخيرة إلى
 12.4مليار دي�ن��ار ،وذل��ك بهدف تمويل امل��وازن��ة،
إضافة إلى تسديد التزامات حكومية مختلفة.

بالمرافق والخدمات العامة

تعديل قانون رسوم مقابل االنتفاع ضمن أولويات «المالية»
إبراهيم محمد
كشفت مصادر ذات صلة لـ سبقلا أن وزارة املالية
ت�ع�ك��ف ح��ال �ي��ا ع �ل��ى دراس � ��ة ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
القانون رقم  79لسنة  1995بشأن الرسوم والتكاليف
املالية مقابل االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
وأكدت الوزارة في تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء
ف ��ي ورق � ��ة ع �م��ل ح� ��ول م ��ا ورد ف ��ي ك� �ت ��اب االم ��ان ��ة
العامة ملجلس ال��وزراء رقم  9219حول االصالحات
وال �خ �ط��ط امل��ال �ي��ة ل � �ل� ��وزارة ،أن ال �ت �ع��دي�لات ت�ه��دف
إل ��ى زي� ��ادة ك �ف��اءة وت �ط��وي��ر األن �ظ �م��ة وال�س�ي��اس��ات

واإلج � � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة ح��ال�ي��ا ب��ال�ج�ه��ات الحكومية
ب�ش��أن ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة م�ق��اب��ل االن�ت�ف��اع
باملرافق والخدمات العامة.
وق��ال��ت م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة إن ه��ذا اإلج� ��راء ي��أت��ي في
إط ��ار ال�ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ي لضبط امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة،
ال �ت��ي ت�ش�ه��د ع �ج��زا م�ت��واص�لا م�ن��ذ س �ن��وات بسبب
زي� ��ادة امل �ص��روف��ات وع ��دم ت�ن��اس�ب�ه��ا م��ع اإلي � ��رادات
العامة ،اضافة الى الرغبة في تطوير الخدمات التي
تقدمها العديد من الجهات الحكومية والتي ترتبط
بتعديل القانون.
وأش� � � ��ارت ال � ��ى أن ه � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه ي ��أت ��ي اس �ت �ك �م��اال

من السلع الغذائية المصنعة محلياً والصحية

عرض منتجات المبادرين
في فروع التموين
علي الخالدي
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر معنية ل �ـ سبقلا ان وزارة
التجارة والصناعة تقترب من اعتماد قرار
وزاري ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ّ
للتموين ،يتعلق بدعم وتسويق املنتجات
الغذائية للمبادرين املدعومني من الصندوق
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� ��رع� ��اي� ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ،م ��ن خ �ل��ال ع��رض
منتجاتهم م��ع امل ��واد التموينية امل��دع��وم��ة
التي توزعها الوزارة في نقاط بيع التموين
الحكومي املنتشرة في البالد.
وب� �ي� �ن ��ت امل� � �ص � ��ادر ان ال � �ه� ��دف م� ��ن ادخ� � ��ال
منتجات بعض املبادرين الى افرع التموين
تسويقي ،ويمثل فرصة ذهبية لهم لترويج
منتجاتهم في  83نقطة بيع منتشرة حول
ال�ب�لاد ،بحيث تطلع عليها شريحة كبيرة
م ��ن امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،ت�ش�م��ل ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن م� ��ن دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ف��ي ال�ك��وي��ت وم��ن ف��ي حكمهم من
املستفيدين من ص��رف امل��واد املدعومة عبر
ب�ط��اق��ة ال�ت�م��وي��ن ،ال��ذي��ن ي�ص��ل ع��دده��م إل��ى
مليوني مستفيد تقريبًا.
وب �ي �ن��ت امل� �ص ��ادر ان ه ��ذه ال �خ �ط��وة ب�م�ن��زل��ة
اع � �ل ��ان ت ��روي � �ج ��ي ب ��امل � �ج ��ان ت� �ق ��دم ��ه وزارة
التجارة والصناعة للمبادرين املدعومني من
ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي ل�ل�م�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة ،متوقعة أن يجري تنفيذها قبيل
نهاية العام الجاري أو مطلع العام املقبل.
وافادت بأنه من حيث املبدأ سيجري اعتماد
امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م��اش��ى م��ع ال ��ذوق

فرصة للترويج المجاني
في  83فرع تموين
يقصدها مليونا مستفيد
العام للمستهلكني وتكون لها قيمة غذائية،
ش��ري �ط��ة ان ي� �ك ��ون امل � �ب� ��ادر س � ��واء ص��اح��ب
امل �ص �ن��ع او ال �ش��رك��ة ال �ص �غ �ي��رة م �ق �ي �دًا ف��ي
السجل ال��وط�ن��ي ل��دى ص�ن��دوق امل�ش��روع��ات
الصغيرة.
ولفتت امل�ص��ادر ال��ى ان منتجات املبادرين
سيجري توزيعها على افرع التموين لفترة
شهر أو شهرين ،ليجري استبدال منتجات
ملبادرين آخرين بها ،وذلك حتى يجري منح
فرصة لكل املبادرين املستحقني بالترويج
لبضائعهم.
ُ
وأك��دت امل�ص��ادر ان��ه لن تعتمد أي منتجات
م �س �ت��وردة م��ن ال �خ��ارج ل�ع��رض�ه��ا ف��ي ف��روع
التموين ،ويجب ان تكون أي سلعة غذائية
م�ص�ن�ع��ة م�ح�ل�ي��ا م��ن ق�ب��ل ش��رك��ة او مصنع
امل�ب��ادر امل��دع��وم م��ن الصندوق الوطني ،وال
بد أال تكون ملكونات املنتج أي تأثيرات على
الصحة بشكل عام.
وأك � ��دت امل� �ص ��ادر ان ��ه ل ��ن ي �ج��ري ص ��رف أي
مبالغ دعم ملنتجات املبادرين الكويتيني ،بل
ستكون أسعار البيع بأسعار أقل ربما من
األسعار في نقاط البيع التقليدية.

مل�ح��اوالت حكومية سابقة لتطوير ال�ق��ان��ون قوبل
ب ��رف ��ض ن �ي ��اب ��ي ،وذل� � ��ك ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن امل� �ب ��ررات
ال�ح�ك��وم�ي��ة الق� ��رار ال �ت �ع��دي�لات ،ال �ت��ي اس�ت�ن��دت ال��ى
العديد من التوصيات الصادرة من جهات محلية
ودولية عدة.
وق��ال��ت ان االص�ل�اح ��ات وال �خ �ط��وات ل��ن ت�ق��ف عند
م� �ح ��اول ��ة اق� � � ��رار ت� �ع ��دي ��ل ق� ��ان� ��ون ال � ��رس � ��وم ،ح�ي��ث
سيصاحبه ع��دد من الخطوات مثل اق��رار القوانني
الضريبية ال�ت��ي تشمل م�ش��روع ق��ان��ون االج ��راءات
ال �ض��ري �ب �ي��ة امل ��وح ��دة وم� �ش ��روع ق ��ان ��ون ال�ض��ري�ب��ة
االنتقائية.

عمومية «عقار» تجيز
توزيع أرباح فصلية
واف� �ق ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة غ �ي��ر ال� �ع ��ادي ��ة امل ��ؤج �ل ��ة ل �ش��رك��ة ع �ق��ار
لالستثمارات العقارية أمس على إضافة الفقرة سابعًا إلى املادة
 46من النظام األساسي للشركة ،وه��ي« :يجوز للشركة بناء على
اق�ت��راح مجلس اإلدارة وم��واف�ق��ة الجمعية العامة ال�ع��ادي��ة توزيع
أرب��اح مرحلية بشكل نصف أو رب��ع سنوي ،كما يجوز أن يجري
ال�ت�ف��وي��ض امل�س�ب��ق م��ن الجمعية ال�ع��ام��ة ال �ع��ادي��ة مل�ج�ل��س اإلدارة
ب�ت��وزي��ع األرب ��اح بشكل نصف أو رب��ع س�ن��وي ،على أن ي�ك��ون هذا
ال�ت��وزي��ع م��ن أرب ��اح حقيقية ،وف�ق��ًا للمبادئ املحاسبية املتعارف
عليها من دون املساس برأس املال املدفوع للشركة».

 30.5مليار دوالر إنفاق
خليجي على الرعاية الصحية
حسام علم الدين
َّ
توقعت دراسة ملركز أوكسفورد إيكونومكس أن اإلنفاق الحكومي على
الرعاية الصحية في دول الخليج سيرتفع بمعدل سنوي يزيد على
 9في املئة بحلول  2021ليصل الى  30.5مليار دوالر من  2.4مليار في
 2016فقط.
دراس��ة املركز جاءت بالتزامن مع استعداد دبي لعقد مؤتمر للتأمني
ّ
ال �ص �ح��ي ،وس�ي�س��ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى االت �ج��اه��ات امل �ت �ط��ورة ف��ي تمويل
الرعاية الصحية وتقديم الخدمات في هذا املجال.
ّ
تتوسع في قطاع التأمني
وقالت الدراسة إن اململكة العربية السعودية
م��ع ت �غ �ي �ي��رات ف��ي س �ي��اس��ة ال �ق �ط��اع وت �ح �س�ين اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى ال��رع��اي��ة
الصحية ،وم��ع النمو السكاني امل�ت��وق��ع يتعني على ال��ري��اض توفير
الرعاية الكافية للمرضى وتعزيز نظام الرعاية الصحية في البالد.
وأضافت :أن توقعات النمو السكاني بنسبة  %2في اململكة وارتفاع
ح�ص��ة ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة ل �ـ 65ع��ام��ا او اك�ب��ر بنسبة  ،%7لتصل إل��ى 1.4
مليون شخص بحلول  ،2021ستؤدي الى تسريع الطلب الكلي على
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة الصحية مستقبال .وأض��اف��ت :إن اإلن �ف��اق الصحي
الخاص في دول الخليج سيزيد من سرعة تلبية الطلب املتزايد بحلول
 2021وسيدعم هذه السياسات مشروع «رؤية  »2030في السعودية.

بمعدل  167مكتتباً في الساعة ..والتغطية %17

 24ألف مواطن اكتتبوا
بـ«شمال الزور» في  6أيام
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ال��وط �ن��ي ل�لاس�ت �ث �م��ار ،بصفتها
م��دي�رًا لعملية ط��رح أس�ه��م ش��رك��ة ش�م��ال ال��زور
األولى على املواطنني ،عن وصول عدد املكتتبني
إل��ى  24أل��ف م��واط��ن حتى نهاية ي��وم  6أكتوبر
 ،2019وذل ��ك ب�م�ع��دل  167مكتتبًا ف��ي ال�س��اع��ة،
لتصل نسبة تغطية الطرح إل��ى  %17منذ فتح
باب االكتتاب في األول من أكتوبر.
وق ��ال ��ت ش��رك��ة ال��وط �ن��ي ل�لاس �ت �ث �م��ار ف ��ي ب�ي��ان
ص �ح ��اف ��ي« :ن� �ح ��ن ن �ف �ت �خ��ر ب �ت �ض��اف��ر ج �ه��ودن��ا
االستشارية من خالل احترافية فريق الخدمات
املصرفية االستثمارية في الوطني لالستثمار
إلنجاز ه��ذا الطرح ال��ذي يمثل صفقة تاريخية
ف��ارق��ة م��ن ش��أن�ه��ا تيسير ال�ط��ري��ق ل�لإص��دارات
ال �ق��ادم��ة» .وأض��اف��ت أن «ال��وط�ن��ي لالستثمار»
تفخر بأن تكون جزءًا من هذا املشروع التنموي
االق �ت �ص��ادي ال�ض�خ��م ،إض��اف��ة إل��ى ال�ق�ي��ام ب��دور
امل �س �ت �ش��ار ال��رئ �ي �س��ي ل�ت��رت�ي��ب وت�ن�ف�ي��ذ عملية
توزيع األسهم على املواطنني ألول شركة أسست
بموجب القانون رقم  39لسنة  2010بتأسيس
ش��رك��ات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه.
وتعتبر محطة ال��زور الشمالية هي أول محطة
خ��اص��ة ل �ت��ول �ي��د ال �ك �ه��رب��اء وت �ح �ل �ي��ة امل �ي ��اه في
الكويت .وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية
ف��ي نوفمبر  2016ب�ق��درة إنتاجية ت�ع��ادل نحو
 %10م��ن إج �م��ال��ي ال �ق ��درة اإلن �ت��اج �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
ل�ل�ط��اق��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ون �ح��و  %20م��ن إج�م��ال��ي
ال �ق��درة اإلن �ت��اج �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة ل�ت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه في
البالد.
يذكر أن شركة شمال ال��زور حققت أرباحًا عن
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي  31دي�س�م�ب��ر 2018
ت� �ج ��اوزت  12م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،ك �م��ا بلغ
إج�م��ال��ي األرب ��اح املحتجزة  30.7مليون دينار

«الوطني لالستثمار»:
نفخر بأن نكون جزءاً
من هذا المشروع
التنموي الضخم
ك��وي �ت��ي ف ��ي ن �ف��س ال� �ف� �ت ��رة .وت �ح �ظ��ر ات �ف��اق �ي��ة
املساهمني ت��وزي��ع أي أرب��اح ملساهمي الشركة
ق�ب��ل االن �ت �ه��اء م��ن ع�م�ل�ي��ة ت��وزي��ع األس �ه��م على
املواطنني.

أبرز املعلومات عن االكتتاب:
ال �ح �ص��ة %50 :م��ن أس �ه��م ش��رك��ة ش �م��ال ال ��زور
األول ��ى ل�ل�ط��اق��ة وامل �ي��اه ش.م.ك.ع( .وه ��ي تمثل
ك ��ام ��ل ح �ص��ة ه �ي �ئ��ة م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب�ين
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص ف��ي أس �ه��م رأس �م��ال
الشركة).
تاريخ بدء االكتتاب 1 :أكتوبر .2019
تاريخ انتهاء االكتتاب 29 :نوفمبر .2019
ال �ف �ئ��ة امل �س �م��وح ل �ه��ا ب��االك �ت �ت��اب :امل��واط �ن��ون
ال �ك��وي �ت �ي��ون امل �س �ج �ل��ون ل� ��دى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة ح�ت��ى ت��اري��خ  15سبتمبر
.2019
الحد األدنى لالكتتاب 387 :سهمًا بقيمة اسمية
 100فلس للسهم.
ال�ح��د األق�ص��ى لالكتتاب 20 :أل��ف سهم بقيمة
اس �م �ي��ة  100ف �ل��س ل�ل�س�ه��م (ي �ت �ح��دد ب �ن��اء على
نتيجة تخصيص األسهم على حسب مستوى
املشاركة في التوزيع).

في السوق األول ..والسيولة قفزت %150

 %44.6من التداوالت
لـ«بيتك» و«األهلي المتحد»
سالم عبدالغفور
اس �ت �ح��وذ س�ه�م��ا «ب �ي �ت��ك» و«األه� �ل ��ي امل�ت�ح��د
 ال�ب�ح��ري��ن» ع�ل��ى  %44.6م��ن قيمة السيولةاملتداولة في السوق األول أمس ،البالغة 25.1
مليون دينار ،ونحو  %38.5من إجمالي قيمة
ال� �ت ��داوالت ف��ي ال �ب��ورص��ة ،ال �ت��ي ب�ل�غ��ت 29.1
مليون دينار.
وساهمت التداوالت القياسية على السهمني
ف��ي ارت�ف��اع السيولة امل�ت��داول��ة بنسبة %150
تقريبًا م�ق��ارن��ة م��ع القيمة امل �ت��داول��ة أول من
أم � ��س ،ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال� �س ��وق ش� �ه ��دت ت � ��داوالت
ضعيفة على مدى السبع جلسات املاضية.

وأش � � � ��ارت أوس � � ��اط ال � �س� ��وق إل � ��ى ال � �ت� ��داوالت
الكثيفة على السهمني التي وصلت إلى 20.9
مليون سهم من «األهلى املتحد  -البحرين»
و 8.1م�لاي�ين سهم م��ن «ب�ي�ت��ك» ،ليغلق األول
مرتفعًا  %1.5والثاني .%1.8
ي��ذك��ر أن م�ج�ل�س��ي إدارة «ب �ي �ت��ك» و«األه �ل��ي
املتحد» ك��ان��ا ق��د اعتمدا تقاريراملستشارين
ونتائج دراس ��ات الفحص الفني والقانوني
ال �ن��اف��ي ل�ل�ج�ه��ال��ة ،ك �م��ا ج ��رى اع �ت �م��اد م�ع��دل
ال�ت�ب��ادل ع�ل��ى ال�س�ه�م�ين ،ف��ي م��ا يبقى ال�ق��رار
النهائي مرهونًا بموافقة الجمعية ملساهمي
امل�ص��رف�ين وم��واف�ق��ة ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الكويتي
ونظيره البحريني.

خارج كونسورتيوم البنوك التقليدية

«التجاري» 20 :مليون دينار
إلقراض «البترول»
تامر حماد
كشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا عن مساهمة
ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري ال�ك��وي�ت��ي ب�ن�ح��و  20مليون
دينار ،في إقراض مؤسسة البترول الكويتية،
بعيدًا ع��ن ك��ون�س��ورت�ي��وم ال�ب�ن��وك التقليدية،
ب�ق�ي��ادة بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ،وال ��ذي يسهم
بنحو  200مليون دينار في تمويل املؤسسة.
وأوض��ح امل�ص��در أن البنك ال�ت�ج��اري حريص
ع� �ل ��ى ت� �م ��وي ��ل امل � �ش� ��اري� ��ع امل� �ه� �م ��ة ل �ل �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وم �ن �ه��ا م��ؤس �س��ة
ال�ب�ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة؛ إذ س��اه��م ب �ـ  150مليون
دوالر ف ��ي ت �م��وي��ل «م �ص �ف��اة ال ��دق ��م» ،وال �ت��ي
ت �م �ت �ل��ك ف �ي �ه��ا م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
 ،%50مشددًا على سعي البنك الدائم لتمويل

مشاريع البنية التحتية ،ومشاريع الشراكة
بني القطاعني العام وال�خ��اص ،والتي تهدف
ف��ي مجملها إل��ى تحقيق التنمية املستدامة
للدولة.
وأش��ار امل�ص��در إل��ى أن «ال�ت�ج��اري» أسهم في
ك�ث�ي��ر م��ن امل �ش��اري��ع ال�ح�ي��وي��ة؛ م�ن�ه��ا :تمويل
مستشفى ال �ج �ه��راء ،وم�ب�ن��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار ،إضافة إلى قيادته لتمويل املرحلة
الثانية لتحويل محطة ال��زور الجنوبية إلى
ن �ظ��ام ال � ��دورة امل �ش �ت��رك��ة ال �ب��ال �غ��ة ق�ي�م�ت��ه 1.2
م�ل�ي��ار دوالر أم �ي��رك��ي ،وت��رت�ي��ب التسهيالت
ال�لازم��ة لتغطية االل �ت��زام��ات التعاقدية لهذا
املشروع ،مع وزارة الكهرباء وامل��اء ،الفتًا إلى
ّ
مهتم بمنح األول��وي��ة للسوق
أن «ال�ت�ج��اري»
الكويتية واالقتصاد املحلي.

«المصالح» :موافقة مبدئية
لترخيص نشاطين
م�ن�ح��ت ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل� ��ال م��واف �ق��ة مبدئية
ل �ش��رك��ة امل �ص ��ال ��ح االس �ت �ث �م��اري��ة ل�ت��رخ�ي��ص
نشاطي مدير نظام استثمار جماعي ،ووكيل
اكتتاب.
ت �س��ري ه ��ذه امل��واف �ق��ة مل ��دة س�ت��ة أش �ه��ر قابلة
للتجديد تبدأ من تاريخ  7/10/2019وتنتهي
في تاريخ  ،6/4/2020وذلك الستيفاء املعايير

التي تحددها الهيئة.
ع �ل ��ى أن ي ��رخ ��ص ل �ل �ش��رك��ة ب �ع ��د اس �ت �ك �م��ال
امل�ت�ط�ل�ب��ات امل �ش��ار إل �ي �ه��ا ف��ي ك �ت��اب امل��واف �ق��ة
امل� �ب ��دئ� �ي ��ة ال � �ص� ��ادرع� ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ،وذل � � ��ك مل ��دة
ث�ل��اث س� �ن ��وات ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د م ��ن ت��اري��خ
إص ��دارش� �ه ��ادة ت��رخ�ي��ص ال�ه�ي�ئ��ة وب �ع��د أداء
الرسم الواجب عند الترخيص.
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إضافة إلى ارتفاع الرسوم وتأثيرها في أعداد أسر الوافدين

«الوطني لالستثمار» %1.2 :انخفاض مؤشر S&P

ّ
ً
سلبا
متوترة تنعكس
أجواء
على أسواق الخليج في سبتمبر

«الوطني»:
«التكويت» ِّ
يبطئ النمو السكاني
لفت تقرير لبنك الكويت الوطني إلى تباطؤ
النمو السكاني في الكويت في النصف األول
من ع��ام  ،2019نتيجة التراجع امللحوظ في
وتيرة نمو عدد الوافدين ،الذي يرجع بشكل
كبير إل��ى جهود التكويت وارت�ف��اع الرسوم
اإلداري ��ة وتأثيراتها على م�ع��دالت توظيف
الوافدين.
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر :ب�ح�س��ب آخ ��ر إص� ��دار نصف
س �ن��وي ل �ل �ب �ي��ان��ات ال �س �ك��ان �ي��ة ،ارت� �ف ��ع ع��دد
سكان الكويت ف��ي يونيو  2019ليصل إلى
 4.7ماليني نسمة بنمو بلغت نسبته %2.1
ع �ل��ى أس� ��اس س �ن��وي ،م �ق��ارن��ة ب �م �ع��دل نمو
ب �ل��غ  2.7ف ��ي امل �ئ��ة ف ��ي  ،2018وي ��رج ��ع ذل��ك
بشكل رئيسي إلى تراجع وتيرة نمو أعداد
ال��واف��دي��ن ،إذ ازدادت أع��داده��م بنسبة %2.1
في يونيو ،على أساس سنوي ،مقابل معدل
ن �م��و ن�س�ب�ت��ه  %2.8ف ��ي  2018ع �ل��ى أس ��اس
س �ن��وي .وإض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك ،ف ��إن ع ��دد أف ��راد
األسر امللحقني بالوافدين استمر بالتراجع
لينخفض بنسبة أك�ث��ر ح��دة بلغت  2.5في
املئة في يونيو  2019مقارنة بعام  ،2018إذ
تراجعوا بنسبة  1.3في املئة  ،وهو ما تزامن
مع تراجعات قياسية في معدالت التوظيف
وارتفاع تكاليف املعيشة.
وشهد نمو عدد املواطنني الكويتيني ثباتا
بشكل كبير ع�ن��د  %2.3ف��ي ي��ون�ي��و امل��اض��ي
مقابل  %2.4في  ،2018ليبقى عند مستويات
 1.4مليون نسمة.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اس �ت �م��رار ت �ب��اط��ؤ وت �ي��رة
نمو ع��دد الكويتيني دون س��ن  ،15ف��إن هذه
ّ
ال �ش��ري �ح��ة م ��ا زال � ��ت ت �ش��ك��ل أك �ث ��ر م ��ن ث�ل��ث
ال �س �ك��ان ،م �ق��ارن��ة ب�م�ت��وس��ط م �ع��دل منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا البالغ ،%30
مما يشير بشكل متنام إل��ى ض��رورة توفير
فرص العمل من أجل شريحة الشباب التي
تمثل ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن ع��دد السكان والتي
ستصبح الحقا ج��زءا من القوة العاملة في
السنوات القادمة .إضافة لذلك ،فإن نمو عدد
امل��واط�ن�ين ف��وق س��ن  15ق��د ب�ق��ي ث��اب�ت��ا عند
حوالي  %3في السنتني األخيرتني.

تباطؤ معدالت التوظيف
وشهد معدل نمو التوظيف تباطؤًا ملحوظًا
م ��ن  %4.2ف ��ي  2018ع �ل��ى أس � ��اس س �ن��وي،
إل��ى  %3.7ف��ي يونيو ( 2019أق��ل بكثير من

■  2.1%نمو السكان في يونيو على أساس سنوي مقارنة بـ  %2.7في 2018
■ تراجع زيادة الوافدين إلى  %2.1وانخفاض عدد أفراد أسرهم %2.5
■ هبوط نمو التوظيف من  %4.2العام الماضي إلى  %3.7في يونيو الماضي
■ باستثناء العمالة المنزلة %2.7 ..نمو توظيف الوافدين مقارنة بـ  %5.1في ديسمبر 2018
■ انخفاض التوظيف في قطاع اإلنشاءات من  %8.6إلى  %1.9مع تراجع إسناد المشاريع
■ الكويتيون دون سن  15أكثر من ثلث السكان ما يستلزم توفير فرص عمل مستقبلية

إجمالي العمالة في الكويت
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امل � �ع� ��دالت ف ��ي  ،)2015-2016وي ��رج ��ع ذل��ك
ب �ش �ك��ل رئ �ي��س إل� ��ى اس �ت �م ��رار ال �ت ��راج ��ع في
أعداد الوافدين في القطاع العام ( %3.1-على
أس� ��اس س� �ن ��وي) ،ب�س�ب��ب ج �ه��ود ال�ت�ك��وي��ت.
ح �ي��ث ب �ق��ي ن �م��و وظ ��ائ ��ف ال �ك��وي �ت �ي�ين ق��وي��ا
عند  %3.5مقارنة بالسنة السابقة ،في حني
تباطأ نمو توظيف ال��واف��دي��ن م��ن  %4.3في
 2018إلى  %3.7في يونيو  ،2019على أساس
سنوي.
وت �ب��اط��أت وت �ي ��رة ن �م��و ت��وظ �ي��ف ال��واف��دي��ن
في القطاع الخاص بشكل طفيف من %4.6

2017
2017
\*
\*

2016
2016
2019
2019

على أس��اس سنوي في ديسمبر  ،2018إلى
 %4.1في يونيو  .2019وباستثناء العمالة
املنزلية ،ف��إن نسبة النمو ف��ي يونيو 2019
ت�ب��دو أك �ث��ر ض�ع�ف��ًا ع�ن��د  %2.7م�ق��اب��ل %5.1
على أساس سنوي في ديسمبر .2018
ويأتي تراجع أرق��ام نمو توظيف الوافدين
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص (ب��اس �ت �ث �ن��اء ال�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة) بشكل رئيسي إل��ى تباطؤ نشاط
التوظيف ف��ي ق�ط��اع اإلن �ش��اءات ،ت��زام�ن��ًا مع
تراجع وتيرة أنشطة إسناد املشاريع خالل
ال�ف�ت��رة نفسها .ح�ي��ث ت��راج��ع ال�ت��وظ�ي��ف في

بحلول 2025

وزراء مالية «التعاون» يستعرضون
خريطة طريق الوحدة االقتصادية

2015
2015

2014
2014

األسواق العاملية
هذا القطاع من  %8.6في  2018إلى  %1.9في
يونيو  2019على أساس سنوي .وباملقابل،
بقي التوظيف في قطاع العقارات قويا عند
 %13.4على أس��اس س�ن��وي .وع�ل��ى األرج��ح،
س �ت �ب �ق��ى ه � ��ذه ال� �ق �ط ��اع ��ات ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
قطاع العمالة املنزلية داعمة لنمو توظيف
ال ��واف ��دي ��ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص م�س�ت�ق�ب�لا،
خ ��اص ��ة ب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى أن أه� � ��داف ال�ت�ك��وي��ت
امل �ح��ددة ل�ه��ذه ال�ن�ش��اط��ات تبقى منخفضة،
حيث ان معظم العاملني في هذه القطاعات
ليسوا من ذوي املهارات العالية.

«التجارة» :وفد أميركي يبحث
قوانين الملكية الفكرية

جانب من الزيارة

الحجرف مع نظرائه وزراء المالية في دول مجلس التعاون

اخ �ت �ت �م��ت ،أم� ��س ،أع �م��ال االج �ت �م��اع ال� �ـ 110
ل�ل�ج�ن��ة ال �ت �ع��اون امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي على
م �س �ت��وى وزراء امل� ��ال واالق �ت �ص��اد ف��ي دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
امل �ن �ع �ق��دة ف ��ي س �ل �ط�ن��ة ع� �م ��ان ،ح �ي��ث ت ��رأس
ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي امل� �ش ��ارك وزي � ��ر امل��ال �ي��ة د.
نايف الحجرف.
وفي تصريح له بعد االجتماع ،قال الحجرف
«إن االج�ت�م��اع ت �ن��اول ع ��ددًا م��ن امل��وض��وع��ات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون امل� ��ال� ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي
املشترك ،وال�س��وق الخليجية املشتركة ،كما
ن��اق��ش ع � ��ددًا م ��ن ال �ت��وص �ي��ات امل ��رف ��وع ��ة من
لجنتي محافظي مؤسسات النقد والبنوك
املركزية ف��ي دول املجلس ،ومناقشة العديد
من املوضوعات واتخاذ القرارات املناسبة في

شأنها».
كما تناول االجتماع نتائج الجلسة النقاشية
لوكالء وزارات املالية في دول املجلس ملتابعة
مواضيع السوق الخليجية املشتركة وآليات
دع��م وتفعيل أعمال لجنة السوق الخليجية
امل�ش�ت��رك��ة ،وخ��ري�ط��ة ط��ري��ق تحقيق ال��وح��دة
االقتصادية بني دول املجلس بحلول .2025
واس �ت �ع��راض م��ذك��رات األم��ان��ة ال�ع��ام��ة بشأن
تطبيق القرارات والتدابير الخاصة ملكافحة
امل �م ��ارس ��ات ال� �ض ��ارة ف ��ي ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة،
والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر
ت �ن��اول امل �ش��روب��ات امل �ح�لاة ،وم��ذك��رة األم��ان��ة
العامة بشأن وضع ضوابط موحدة لألدوية
واألج� �ه ��زة ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�خ�ض��ع للضريبة
بنسبة صفر في املئة.

ق��ال تقرير لشركة الوطني لالستثمار إن أس��واق
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي أن� �ه ��ت ش�ه��ر
سبتمبر في املنطقة الحمراء ،وذلك بسبب األجواء
املتوترة التي شهدتها املنطقة في أعقاب الهجوم
ال ��ذي ت�ع��رض��ت ل��ه م�ص��اف��ي ت�ك��ري��ر ال�ن�ف��ط التابعة
ل �ش��رك��ة أرام � �ك� ��و ال� �س� �ع ��ودي ��ة .وان� �خ� �ف ��ض م��ؤش��ر
س �ت��ان��درد آن��د ب ��ورز ل�ل�أس��واق الخليجية بنسبة
 .%1.2وتأثر مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي
بشكل خاص بالتراجعات التي حدثت في سوقي
أب��و ظبي وال�ك��وي��ت ،حيث انخفض امل��ؤش��ر العام
ل �س��وق أب ��و ظ�ب��ي ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة ب�ن�س�ب��ة %2.10
وم��ؤش��ر األس �ه��م ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  %4.42خ�لال
ش�ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر .وم ��ع ذل ��ك ،ت�ظ��ل م�ك��اس��ب ال�س��وق
الكويتية السنوية عند مستويات إيجابية منذ
ب��داي��ة ال �ع��ام ح�ت��ى ن�ه��اي��ة سبتمبر .ك�م��ا انخفض
م��ؤش��ر ب��ورص��ة ال�ب�ح��ري��ن لجميع األس �ه��م بنسبة
 .%1.08وك ��ان ��ت ق �ط��ر ه ��ي األف �ض ��ل أداء ف ��ي دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ش �ه��ر،
ح �ي��ث ارت �ف �ع��ت األس �ه��م ال �ق �ط��ري��ة ب�ن�س�ب��ة ،%1.31
تلتها اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��ي استطاع
س��وق�ه��ا اس �ت �ع��ادة ال�خ�س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ك�ب��دت�ه��ا بعد
هجمات  14سبتمبر على منشآت أرامكو ليتعافى
ب �ش�ك��ل م �ط��رد ل �ي��رت �ف��ع ب�ن�س�ب��ة  ،%0.90ث ��م س��وق
دب��ي بنسبة  .%0.81م��ن ناحية أخ��رى ذك��ر تقرير
«الوطني لالستثمار» أن األسواق العاملية استردت
عافيتها خ�لال شهر سبتمبر على أم��ل أن يجري
التوصل إل��ى اتفاق تجاري ول��و مؤقت على األقل
بني ال��والي��ات املتحدة والصني وس��ط تراجع حدة
التصعيد الكالمي ب�ين البلدين .وك��ان��ت األس��واق
تلقت دع�م��ًا إض��اف�ي��ًا م��ن البنك امل��رك��زي األوروب ��ي
وبنك االحتياطي الفيدرالي ،حيث قام كال البنكني
امل��رك��زي�ي�ن ب�خ�ف��ض أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ف��ي منتصف
سبتمبر .وارتفع مؤشر  MSCI AC Worldبنسبة
 %1.91خالل الشهر ،لكنه ال يزال متراجعًا بنسبة
 %0.53للربع الثالث.

قالت وزارة التجارة والصناعة :إن وفدا أميركيا زارها ،واطلع
على قواننی الرقابة وحمایة املستهلك والقوانني والخطوات
املتعلقة بالحقوق الفكرية في الكـویت.
وأضافت في بيان صحافي أن الوفد الذي ضم مدير االختراعات
وامل�ل�ك�ی��ة ال�ف�ك��ری��ة ب�م�ك�ت��ب امل�م�ث��ل ال �ت �ج��اري األم �ي��رك��ي ال�ـ�ت��اب��ع
للمــكتب التنفیذي لرئیس الواليات املتحدة األميركیة جاكـوب
إوی��ردت ومدير شؤون اوروب��ا والشرق األوس��ط بمكتب املمثل
التجاري األمـيركي التابع للمـكتب التنفیذي لرئیس الواليات
املتحدة األميركیة جیسون بننت قواننی ،التقى الوكيل املساعد
لقطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك عيد الرشيدي.
وأوض � �ح ��ت أن ال �ج��ان �ب�ي�ن ب �ح �ث��ا ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م دورات وورش
ع �م��ل مل �ف �ت �ش��ي ق �ط ��اع ال ��رق ��اب ��ة وح �ـ �م��ای��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ل�ت�ط��وی��ر
ق��درات�ه��م وال�ح��رص على ت��زوی��د الجهات الحكومية الكویتیة
ب��اإلح �ص��ائ �ی��ات وت�س�ه�ی��ل ع�م�ل�ی��ة ن �ق��ل امل �ع �ل��وم��ات ب�ی�ن ق�ط��اع
ال��رق��اب��ة وال�ج�ه��ات الحكومية .وذك ��رت أن ال�ل�ق��اء تضمن بحث
امور عدة مختصة بالرقابة وحمایة املستهلك في الكـویت.
وقالت إن اللقاء تضمن عرض آلیة العمل فـي استقبال الشكاوى
وتحویلها ملفتشي القطاع للتعامل معها وتحریر املـخالفات
واإلغ�لاق��ات اإلداری��ة للمحال املخالفة ،ومكافحة ع��رض السلع
املقلدة ظاهریا في األسواق ،وعرض نماذج من صور ومقــاطع
فیدیو مسجلة لعملية مخالفات البضائع املقلدة.

وأش��ار التقرير إلى انه ال تزال التوترات التجارية
ه ��ي امل� �ح ��رك األك� �ث ��ر ق� ��وة ف ��ي ال� �س ��وق ،خ��اص��ة أن
ت��أث �ي��ره��ا ع �ل��ى االق �ت �ص��ادي��ن ال �ع��امل��ي واألم �ي��رك��ي
ب ��دأ ي� ��زداد وض��وح��ا .وخ�ل�ال ش�ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر ،ق��ام
االح �ت �ي��اط��ي ال� �ف� �ي ��درال ��ي ب �خ �ف��ض س �ع��ر ال �ف��ائ��دة
امل �س �ت �ه��دف ب �م �ق��دار  25ن�ق�ط��ة أس� ��اس إل ��ى ن�ط��اق

يتراوح بني  1.75و ،%2.0مشيرًا إلى آثار التطورات
ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وق �ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة وال�ض�ع��ف
املستمر في مستوى التضخم .وفي الواقع ،ال يزال
معدل التضخم أقل من هدف االحتياطي الفيدرالي
بنسبة .%2.0
وأغلقت املؤشرات األميركية الرئيسية في املنطقة
الخضراء لهذا الشهر ولكن دون أعلى مستوى لها
ف��ي منتصف سبتمبر .وارت �ف��ع م��ؤش��ر S&P 500
ومؤشر داو الصناعي بنسبة  1.72و %1.95على
ال�ت��وال��ي ليغلقا ال��رب��ع ال�ث��ال��ث بمكاسب م�ح��دودة
بنسبة  %1.2لكل منهما .إال أن أداء مؤشر ناسداك
ب��ال�ك��اد ك��ان إيجابيًا لشهر سبتمبر ،حيث أغلق
ع�ن��د  %0.46وذل ��ك ب�ع��د ان�خ�ف��اض��ه ب�ن�س�ب��ة %2.4
تقريبا عن أعلى مستوى إغالق خالل الشهر عند
.8.194.47
وف ��ي أوروب� � ��ا ،ع ��اد ال�ب�ن��ك امل��رك ��زي األوروب� � ��ي إل��ى
س �ي��اس��ة ال �ت �ح �ف �ي��ز امل ��ال ��ي ح �ي��ث ق � ��ام ب�ت�خ�ف�ي��ض
م �س �ت��وى ال �ف ��ائ ��دة ب �م �ق��دار  10ن �ق��اط أس � ��اس إل��ى
 .-%0.5ك�م��ا أع �ل��ن أن ��ه س�ي�س�ت��أن��ف ب��رن��ام��ج ش��راء
السندات واألدوات املالية األخرى بقيمة  20مليار
ي��ورو ش�ه��ري��ا اع�ت�ب��ارا م��ن ن��وف�م�ب��ر .وأرج ��ع البنك
امل��رك��زي التباطؤ ف��ي أوروب��ا إل��ى الضعف السائد
في التجارة الدولية وبيئة عدم اليقني العاملي الذي
ط��ال امدها .كذلك خفض البنك املركزي األوروب��ي
ت��وق�ع��ات نمو ال�ن��ات��ج املحلي اإلج�م��ال��ي األوروب ��ي
لعام  2019إلى  %1.1من  %1.2وعام  2020من %1.4
إلى .%1.2
وك ��ان أداء األس� ��واق ال�ن��اش�ئ��ة مختلطا ب��اإلج�م��ال
وأق ��ل م��ن أداء ن�ظ�ي��رات�ه��ا ال �ع��امل �ي��ات .ح�ي��ث ارت�ف��ع
م ��ؤش ��ر  MSCI EMل�ل��أس� ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ب�ن�س�ب��ة
 ،%1.69في حني ارتفع مؤشر MSCI Asia ex-Japan
بنسبة  %1.44خ�لال الشهر إال أن أداء املؤشرين
ال ي��زال سلبيا للربع الثالث عند  %5.11و%5.34
على التوالي .ومن بني األسواق البارزة في منطقة
األس ��واق الناشئة ك��ان م��ؤش��ر ب��ورص��ة إسطنبول
 100في تركيا ال��ذي ارتفع بنسبة  %8.60ومؤشر
 Nifty50الهندي الذي ارتفع بنسبة  .%4.09تالها
م��ؤش��ر  Ibovespaال �ب��رازي �ل��ي ال ��ذي ارت �ف��ع بنسبة
 %3.57وبورصة تايوان بنسبة  .%1.99وفي منطقة
ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال إفريقيا ،انخفض مؤشر
 S&P Pan Arabب�ن�س�ب��ة  ،%0.87م �ت��أث �رًا ب�ت��راج��ع
املؤشر املصري بنسبة  %3.89خ�لال سبتمبر مع
تصاعد التوترات السياسية في نهاية الشهر.

في الربع الثالث 2019

ِّ
مؤشر
«كفيك» % 5.57 :تراجع
 MSCIلبورصات الخليج
قال تقرير الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
«ك� �ف� �ي ��ك» إن أس� � � ��واق األس � �ه� ��م ال� �ع ��امل� �ي ��ة ش �ه��دت
استقرارًا خالل الربع الثالث من العام ،حيث سجل
م��ؤش��ر  MSCIل�لأس��واق ال�ع��امل�ي��ة ارت�ف��اع��ًا بنسبة
 %0.08+خالل هذا الربع .كما سجل مؤشر CAC
 40الفرنسي أفضل أداء ،ت�لاه مؤشر Nikkei 225
الياباني.
وفي الواليات املتحدة األميركية ،سجل مؤشر S&P
 500ارت�ف��اع��ا نسبته  %1.19+خ�لال ال��رب��ع ،وذل��ك
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اس�ت�م��رار االض �ط��راب��ات التجارية
ب�ي�ن أم �ي��رك��ا وال� �ص�ي�ن .ف ��ي ح�ي�ن اس �ت �م��ر مجلس
االح�ت�ي��اط��ي ال �ف��درال��ي ف��ي خ�ف��ض أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة
للمرة الثانية لهذا العام بمقدار  25نقطة أساس.
في أوروبا ،سجل مؤشر  CAC 40االفرنسي أفضل
أداء ،حيث ارتفع بنسبة  %2.51+خالل الربع ،كما
قدمت الحكومة الفرنسية سياسات نقدية مخففة
عن طريق خفض الضرائب وخفض سعر الفائدة
خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ان��ي .وف��ي اململكة امل�ت�ح��دة ،سجل
مؤشر  FTSE 100انخفاضا بنسبة  %0.23-خالل
ال��رب��ع ،وذل��ك م��ع ت��زاي��د ال�ت��وت��رات السياسية بني
الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون ،بشأن
مذكرة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وف��ي ال �ي��اب��ان ،ارت �ف��ع م��ؤش��ر  Nikkei 225بنسبة
 %2.26+خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ال��ث م��دع��وم��ًا ب��ارت �ف��اع
ال �ش��رك��ات ال �ك �ب��رى .أم��ا ف��ي ال �ص�ين ،ف�ق��د انخفض
مؤشر  Shanghai Compositeبنسبة  %2.47-خالل
الربع الثالث ،وسط آثار الحرب التجارية الصينية
ـ� �ـ األم �ي��رك �ي��ة امل �س �ت �م��رة ،ح �ي��ث ك� ��ان ل �ل �ص��راع��ات
ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال �ص�ين وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة تأثير
ملحوظ على ال �ص��ادرات وتكاليف اإلن�ت��اج وثقة
امل ��ؤس� �س ��ات ،ب �ع��د أن ف��رض��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية تعريفات جديدة ،وزادت من التعريفات
الحالية على الواردات الصينية .في أسواق السلع،
ان �خ �ف��ض خ� ��ام غ� ��رب ت �ك �س��اس ب �ن �س �ب��ة ،%7.13-
باملقارنة بالربع السابق ،ليغلق عند  54.1دوالرا
أم �ي��رك �ي��ا ل�ل�ب��رم�ي��ل ،وان �خ �ف��ض ك��ذل��ك خ ��ام ب��رن��ت

بنسبة  %7.13-ليغلق عند  59.3دوالرا أميركيا
للبرميل ،وي�ع��ود ه��ذا ال�ت��راج��ع ف��ي أس�ع��ار النفط
ال �خ ��ام ال ��ى ال �ت ��وت ��رات ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة وال �ح��رب
التجارية املستمرة بني الواليات املتحدة األمريكية
والصني.

األسواق الخليجية
وان �خ �ف��ض م ��ؤش��ر  MSCIل �ل�أس ��واق ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ب�ن�س�ب��ة  %5.57-خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن ،2019
حيث سجل مؤشر ال�س��وق السعودية أس��وأ أداء،
ويليه مؤشر السوق الكويتية ،في حني كان مؤشر
س��وق دب��ي امل��ال�ي��ة األف �ض��ل ً
أداء .ان�خ�ف��ض مؤشر
ت ��داول لألسهم ال�س�ع��ودي��ة بنسبة  %8.27-خالل
الربع ،بمساهمة سلبية من قطاع اإلع�لام بنسبة
 %14.34وقطاع البنوك بنسبة  %13.35-وقطاعامل ��واد بنسبة  .%10.07-وان�خ�ف��ض م��ؤش��ر س��وق
الكويت لألوراق املالية بنسبة  %2.61-خالل الربع،
بمساهمة سلبية من قطاع التكنولوجيا بنسبة
 %16.96وقطاع املواد األساسية بنسبة .%11.96-انخفض مؤشر س��وق قطر بنسبة  %1.44-خالل
الربع ،بمساهمة سلبية من قطاع التأمني بنسبة
 %4.22وقطاع الصناعة بنسبة  %3.97-وقطاعال �ع �ق��ار ب�ن�س�ب��ة  .%3.87-ف ��ي اإلم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل�ت�ح��دة ،ارت�ف��ع م��ؤش��ر س��وق دب��ي امل��ال�ي��ة بنسبة
 %4.61+خ �ل�ال ال ��رب ��ع ،ب�م�س��اه�م��ة إي �ج��اب �ي��ة من
قطاع التأمني بنسبة  %13.57+وقطاع االتصاالت
ب �ن �س �ب��ة  .%8.93+ف ��ي أب� ��و ظ �ب ��ي ،ارت� �ف ��ع م��ؤش��ر
س ��وق أب��وظ �ب��ي ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة ب�ن�س�ب��ة %1.55+
خ�لال ال��رب��ع ،بمساهمة إيجابية من قطاع السلع
االس�ت�ه�لاك�ي��ة بنسبة  %100.13+وق �ط��اع ال�ع�ق��ار
بنسبة  .%10.16+في عمان ،ارتفع مؤشرالسوق
بنسبة  %3.42+خ�لال ال��رب��ع ،بمساهمة إيجابية
م��ن ق�ط��اع ال�ب�ن��وك بنسبة  .%4.36+ف��ي البحرين،
ارتفع مؤشر سوق البحرين لألوراق املالية بنسبة
 %3.09+خالل الربع ،بمساهمة إيجابية من قطاع
البنوك بنسبة .%4.65+

إفصاحات
يطرح لالكتتاب برأسمال يصل إلى مليار دينار

«بوبيان كابيتال» :تأسيس صندوق األسهم المحلية والخليجية
م�ن�ح��ت ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل� ��ال ش��رك��ة ب��وب �ي��ان ك��اب�ي�ت��ال
ل�لاس�ت�ث�م��ار امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت��أس�ي��س ص �ن��دوق األس�ه��م
املحلية والخليجية ،ع�ل��ى أن ي�ط��رح ل�لاك�ت�ت��اب ال�ع��ام
ب��رأس�م��ال متغير ،وتبلغ ح ��دوده م��ن  5م�لاي�ين دينار
كحد أدنى إلى مليار دينار كحد أقصى ،بقيمة أسمية
ق��دره��ا دي�ن��ار واح��د ل�ل��وح��دة ال��واح��دة ،وال�ح��د األدن��ى
لالشتراك ألول مرة في الصندوق للمشترك الواحد هو
 5آالف دينار.
ون ��ص ق� ��رار ال�ه�ي�ئ��ة ع �ل��ى أن ي �ط��رح ل�لاك�ت �ت��اب م�ل�ي��ار

وحدة بواقع مليار دينار ،ويجب أال تقل مشاركة مدير
ال�ص�ن��دوق ف��ي وح ��دات ال�ص�ن��دوق ع��ن مبلغ  250ألف
دي �ن��ار ،وال ي�ج��وز مل��دي��ر ال�ص�ن��دوق ال�ت�ص��رف ف��ي تلك
الوحدات أو أن يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وت �ك��ون ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ت�ت�ل�ق��ى ط�ل�ب��ات االك �ت �ت��اب ه��ي:
شركة بوبيان كابيتال لالستثمار وبنك بوبيان .على
أن تكون أهداف نظام االستثمار الجماعي بناء على ما
ورد في نشرة االكتتاب.
أما بالنسبة إلى مدة الصندوق ،فتبلغ عشر سنوات

م �ي�لادي��ة ،ت �ب��دأ م��ن ت��اري��خ ق�ي��د ال �ص �ن��دوق ف��ي سجل
الصناديق لدى الهيئة وتجدد ملدة/مدد أخرى مماثلة
بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وي�م�ن��ح ال�ص�ن��دوق رخ�ص��ة م��ؤق�ت��ة مل��دة ث�لاث��ة أشهر
من تاريخ كتاب املوافقة على منح الرخصة الصادر
عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد
األدن ��ى ل��رأس �م��ال ال �ص �ن��دوق ،وال ت �ج��وز م��زاول��ة أي
ن� �ش ��اط م ��ن أن �ش �ط��ة ال� �ص� �ن ��دوق اس� �ت� �ن ��ادًا إل� ��ى ه��ذا
الترخيص املؤقت.

حملة سندات «كامكو» يوافقون على اندماجها مع «غلوبل»
أف ��ادت ش��رك��ة كامكو لالستثمار ب��أن هيئة حملة
ال� �س� �ن ��دات ال� � �ص � ��ادرة ب �ق �ي �م��ة  40م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار،
استحقاق  26يوليو  ،2023وافقت أمس على قرار
االندماج بطريق الضم بني «كامكو» وشركة بيت
االستثمار العاملي «غلوبل» ،بحيث تكون «كامكو»

ه ��ي ال �ش ��رك ��ة ال ��دام� �ج ��ة و«غ� �ل ��وب ��ل» ه ��ي ال �ش��رك��ة
امل�ن��دم�ج��ة ،ط�ب�ق��ًا ل�ل�م��واف�ق��ة ال �ص��ادرة ف��ي اج�ت�م��اع
الجمعية العامة غير العادية ملساهمي «كامكو»
في  17سبتمبر املاضي ،واجتماع الجمعية العامة
غير العادية ملساهمي «غلوبل» في  18سبتمبر.

«ريم» 17 :الجاري الحكم في تظلم
قالت شركة ريم العقارية إن محكمة أس��واق امل��ال حجزت دع��وى التظلم من ق��رار هيئة أس��واق امل��ال بشأن
رفض مشروع االندماج املقدم من الشركة مع «املنتجات العاملية» إلى جلسة  17أكتوبر الجاري للحكم.
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بين  14و 20الجاري في واشنطن

على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

«الوطني» يشارك في االجتماعات
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
ي � � �ش� � ��ارك ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��وط � �ن� ��ي ف��ي
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات واالج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال �س �ن��وي��ة
ل� �ص� �ن ��دوق ال� �ن� �ق ��د ال � ��دول � ��ي وم �ج �م��وع��ة
محافظي البنك ال��دول��ي امل��زم��ع إقامتها
في الفترة من  14إلى  20أكتوبر الجاري
في العاصمة األميركية واشنطن.
ي��رأس وف��د بنك الكويت الوطني رئيس
مجلس اإلدارة ناصر الساير ،والرئيس
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني
عصام الصقر ،ونائبة الرئيس التنفيذي
مل�ج�م��وع��ة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي شيخة
ال �ب �ح��ر ،وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
ال �ف��روع ال �خ��ارج �ي��ة وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة
جورج ريشاني.
وس � �ي � �ش� ��ارك ال � ��وف � ��د ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ات
السنوية التي ستناقش أب��رز التحديات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة وآف � � � ��اق ال �ن �م��و
املستقبلية ،وك��ذل��ك تسلط ال �ض��وء على
ع��دد م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�خ��اص��ة ب��إص�لاح��ات
القطاع املالي العاملي.
وسيحضر وف��د البنك الوطني ف��ي عدد
م ��ن ال� �ل� �ق ��اءات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ج��ان �ب �ي��ة م��ع
ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ال��دول �ي�ين ع�ل��ى ه��ام��ش
االجتماعات ،التي تقام في ذات الفترة ،إذ
تسلط االجتماعات واملناقشات الضوء
على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها
الصناعة املصرفية واملالية حول العالم
في الفترة األخيرة.
ك � �م � ��ا س� �ي� �ح� �ض ��ر وف � � � ��د ب � �ن � ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت
ال��وط �ن��ي ح�ف��ل االس �ت �ق �ب��ال ال ��ذي ينظمه
ات� �ح ��اد م� �ص ��ارف ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ه��ام��ش
االج �ت �م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة ل �ص �ن��دوق النقد
ومجلس محافظي البنك الدولي ويضم

وفد برئاسة الساير
وعضوية الصقر والبحر
وريشاني
كبار املصرفيني واملستثمرين وصانعي
السياسات املالية حول العالم.
وس�ي�س�ت�ع��رض ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال��دول��ي
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �س �ن��وي��ة ت �ق��ري��ره
ال � ��دوري ح ��ول آف� ��اق االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي،
حيث سيتضمن رؤى خ�ب��راء الصندوق
ب�ش��أن ات�ج��اه��ات أداء االق�ت�ص��اد العاملي
وامل�خ��اط��ر امل��رت�ق�ب��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى آف��اق��ه
املستقبلية ،وكذلك تقريرًا حول االستقرار
املالي في العالم.

وت �ض��م االج �ت �م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة ملجلسي
م � �ح ��اف � �ظ ��ي ص � � �ن� � ��دوق ال � �ن � �ق� ��د ال � ��دول � ��ي
ً
وم � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � �ب � �ن� ��ك ال� � ��دول� � ��ي ك� �ل ��ا م��ن
محافظي البنوك املركزية ،ووزراء املالية
والتنمية ،وك�ب��ار امل�س��ؤول�ين م��ن القطاع
ال � �خ� ��اص ،وم �م �ث �ل��ي م �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع
امل ��دن ��ي ،واألك ��ادي� �م� �ي�ي�ن ،وذل � ��ك مل�ن��اق�ش��ة
أه ��م ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��امل �ي��ة ،وم �ن �ه��ا :اآلف ��اق
االقتصادية العاملية ،واستئصال الفقر
والتنمية االقتصادية.
وتشمل االجتماعات السنوية العديد من
اللجان ،أهمها :لجنة التنمية ،واللجنة
ال ��دول � �ي ��ة ل� �ل� �ش ��ؤون ال� �ن� �ق ��دي ��ة وامل ��ال� �ي ��ة،
ومجموعة ال�ع�ش��رة ،ومجموعة األرب�ع��ة
والعشرين ،ومجموعة الثالثني ،حيث من
املقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية
وامل ��ال� �ي ��ة إل� ��ى ال �ن �ظ��ر ف ��ي ت � �ط ��ورات أداء
االقتصاد العاملي واستشراف اتجاهاته
املستقبلية ،وأيضًا ما يرتبط بتطورات
أداء األس � ��واق امل��ال �ي��ة ال��دول �ي��ة وطبيعة

املخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات
ذل��ك األداء ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م�ن��اق�ش��ة أه��م
ال� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي ان �ت �ه��اج �ه��ا
لتجنب تداعيات مثل تلك املخاطر.
وس�ت�ن��اق��ش االج �ت �م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة ه��ذا
ال �ع��ام ال �ع��دي��د م��ن امل��وض��وع��ات امل�ه�م��ة،
من بينها تقرير آفاق االقتصاد العاملي،
وك��ذل��ك ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع �ل��ى اب �ت �ك��ارات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة ك �ع��وام��ل م�ح��رك��ة
ل�ل�اق �ت �ص��ادات ال �ش��ام �ل��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
محفزات االستثمار في الجوانب البيئية
واالجتماعية والحوكمة.
ك �م ��ا س �ت �ن��اق��ش ت �ف �ع �ي��ل االس� �ت� �ث� �م ��ارات
امل �ب �ت �ك��رة وال �ش��ام �ل��ة ف ��ي م �ج��ال ال �ط��اق��ة
الشمسية ب��اإلض��اف��ة إل��ى إط�ل�اق العنان
إلم� �ك ��ان ��ات رائ � � � ��دات األع � �م� ��ال م� ��ن خ�ل�ال
التمويل واألسواق ،وكذلك تأثيرعمليات
املؤسسة الدولية على التنمية الشاملة.
وتجمع االجتماعات السنوية عددًا كبيرًا
من املسؤولني من البلدان األعضاء ،حيث
تتيح فرصًا للمشاورات الرسمية وغير
ُ
الرسمية .وتعقد ندوات عديدة بالتزامن
ُ
م��ع االج �ت �م��اع��ات ،وت �ق��دم ك��ل ع ��ام أيضًا
على هامش االجتماعات محاضرة بير
جاكوبسون ع��ن التمويل ال��دول��ي ،وهي
ُ
م��ؤس�س��ة أن�ش�ئ��ت ت�ك��ري�م��ًا ل�ل�م��دي��ر ال�ع��ام
الثالث للصندوق.
وي� �ح ��رص ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت ال ��وط �ن ��ي ع�ل��ى
ح� �ض ��ور امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول� �ي ��ة وم� �ث ��ل ه��ذه
ال �ل �ق��اءات ل�لاط�لاع ع�ل��ى آخ ��ر ال �ت �ط��ورات
العاملية واألنشطة والفعاليات التي تركز
على االقتصاد العاملي والتنمية الدولية
والنظام املالي العاملي.

لفوزه بجائزة أفضل مصرف إسالمي من «غلوبل فاينانس»

تكريم بنك بوبيان خالل اجتماعات صندوق
النقد ومجموعة البنك الدوليين بواشنطن
ي� � �ش � ��ارك ب� �ن ��ك ب ��وب � �ي ��ان ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ات
السنوية ملجلسي محافظي ص�ن��دوق النقد
ومجموعة البنك الدوليني ،املقرر عقدها في
واشنطن خالل الفترة من  14إلى  20اكتوبر
الجاري ،حيث تضم االجتماعات عددا كبيرا
من محافظي البنوك املركزية ووزراء املالية
وال �ت �ن �م �ي��ة ،وك� �ب ��ار امل �س ��ؤول�ي�ن م ��ن ال �ق �ط��اع
الخاص.
وس� �ي� �ج ��ري ت� �ك ��ري ��م ب� �ن ��ك ب ��وب� �ي ��ان م� ��ن ق�ب��ل
م ��ؤس� �س ��ة غ� �ل ��وب ��ل ف ��اي� �ن ��ان ��س ع� �ل ��ى ه��ام��ش
فعاليات االجتماعات ،لفوزه بجائزة أفضل
بنك إسالمي في الكويت للعام الخامس على
التوالي ،نتيجة لإلنجازات التي حققها البنك
في الفترة األخيرة ،خاصة ما يتعلق بأرقامه
وارتفاع حصته السوقية في السوق الكويتية.
وك ��ان ��ت م��ؤس �س��ة غ �ل��وب��ل ف��اي �ن��ان��س أك ��دت
ان «ب��وب �ي��ان» ت�م�ك��ن ،وخ �ل�ال ف �ت��رة قصيرة
نسبيًا ،م��ن تحقيق ق�ف��زات ف��ي م�ع��دالت نمو
مؤشراته املالية ،السيما الحصص السوقية
في واحدة من اكثر أسواق املنطقة منافسة.
وي��رأس وف��د البنك املشارك في االجتماعات
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة وال ��رئ �ي ��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،ع ��ادل ع�ب��دال��وه��اب امل��اج��د ،ال��ذي
ي � � ��رأس ح ��ال �ي ��ًا ات � �ح� ��اد م � �ص� ��ارف ال �ك ��وي ��ت،
ح�ي��ث س�ي�ج��ري ال��وف��د ،إض��اف��ة إل��ى حضور

الماجد
يترأس وفد البنك
ويعقد سلسلة
لقاءات الستطالع
آفاق المستقبل
في ظل التطورات
المصرفية العالمية
عادل الماجد

االج�ت�م��اع��ات وال �ن��دوات ال�خ��اص��ة ،مجموعة
من اللقاءات مع الوفود املشاركة الستطالع
آف ��اق امل�س�ت�ق�ب��ل ،خ��اص��ة ف��ي ظ��ل ال �ت �ط��ورات
التي يشهدها العالم حاليًا.
ك � �م � ��ا س � � �ي � � �ش � ��ارك ال � � ��وف � � ��د ف � � ��ي ال � � �ل � � �ق � ��اءات
واالجتماعات التي ستنظمها جهات محلية،
م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي وات �ح��اد
م �ص��ارف ال�ك��وي��ت ووزارة امل��ال�ي��ة وال�س�ف��ارة
الكويتية في واشنطن.

ويتوقع ان تناقش اجتماعات العام الحالي
اآلف � ��اق االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،واس�ت�ئ�ص��ال
ال�ف�ق��ر وال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،ك�م��ا ستعقد
أي �ض��ا ن � ��دوات وج �ل �س��ات إع�لام �ي��ة إقليمية
وم��ؤت�م��رات صحافية والكثير م��ن األنشطة
وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات األخ � � � � ��رى ،ال � �ت� ��ي ت� ��رك� ��ز ع�ل��ى
االقتصاد العاملي والتنمية الدولية والنظام
املالي العاملي.
ويجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك

ال ��دول ��ي (ال �ب �ن��ك) وص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال��دول��ي
ً
(ال � �ص � �ن� ��دوق) ع � � ��ادة م � ��رة واح � � ��دة س �ن��وي��ًا،
ملناقشة العمل الخاص بكل من املؤسستني.
وج� � � ��رت ال� � �ع � ��ادة ع� �ل ��ى ع� �ق ��د االج� �ت� �م ��اع ��ات
ُ
ال�س�ن��وي��ة ،ال �ت��ي ت�ن�ظ��م ع�م��وم��ًا ف��ي ال�خ��ري��ف
ف��ي واش�ن�ط��ن ،سنتني متتاليتني ،وف��ي أحد
البلدان األعضاء في السنة الثالثة .وتتضمن
االج �ت �م ��اع ��ات ال �س �ن��وي��ة اج �ت �م��اع��ات ل�ج�ن��ة
التنمية ،واللجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية ،ومجموعة العشر ،ومجموعة األربع
والعشرين ،والعديد من مجموعات األعضاء
األخرى .وفي ختام اجتماعاتها ،تقوم لجنة
التنمية واللجنة ال��دول�ي��ة للشؤون النقدية
ً
وامل��ال�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن ال�ع��دي��د م��ن املجموعات
األخرى ،بإصدار بيانات خاصة بكل منها.
وأث � � �ن � ��اء االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال � �س � �ن ��وي ��ة ،ي �ت �خ��ذ
امل �ح��اف �ظ��ون ق � ��رارات ب �ش��أن ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل
م ��ع ال �ق �ض��اي��ا ال �ن �ق��دي��ة ال ��دول� �ي ��ة ال ��راه �ن ��ة،
وي �ع �ت �م��دون ال� �ق ��رارات ذات ال �ص �ل��ة .وي ��رأس
االجتماعات السنوية أح��د محافظي البنك
وال �ص �ن��دوق ،م��ع ت �ن��اوب ال��رئ��اس��ة فيما بني
أع�ض��اء املجلسني ك��ل ع��ام ،وي�ج��ري انتخاب
امل��دي��ري��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين م ��رة ك��ل ع��ام�ي�ن ،كما
يجري الترحيب كل عام بأي عضو جديد في
البنك والصندوق.

اتحاد مصارف الكويت ينظم حفل
ً
حاشدا في واشنطن
استقبال
قال األمني العام التحاد مصارف الكويت
ال ��دك� �ت ��ور ح �م��د ال� �ح� �س ��اوي إن االت� �ح ��اد
سينظم على هامش اجتماعات صندوق
ال�ن�ق��د وال�ب�ن��ك ال��دول �ي�ين ،ال�ت��ي تعقد في
ال �ف �ت ��رة ب�ي�ن  14و 20أك �ت ��وب ��ر ال� �ج ��اري،
حفل استقبال في واشنطن يوم الجمعة
امل��واف��ق  18أكتوبر  2019في فندق Four
 Seasonsق ��اع ��ة  ،Seasonsف ��ي ال �س��اع��ة
ال�س��ادس��ة م�س��اء ،وذل��ك ح��رص��ًا منه على
ال ��وج ��ود ال �ف �ع��ال ف ��ي م �ث��ل ه ��ذه امل�ح��اف��ل
الدولية.
وأض� ��اف ف��ي ب �ي��ان ت�ل�ق��ت سبقلا نسخة
م �ن��ه أم� ��س «س �ي �ح �ظ��ى ال �ح �ف��ل ب�ح�ض��ور
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وامل �ص��رف �ي��ة وامل ��ال �ي ��ة ،ح �ي��ث ي �ف��وق ع��دد
امل� �س� �ج� �ل�ي�ن ل� �ل� �ح� �ض ��ور  500ش �خ �ص �ي��ة
ب �ح �ض��ور وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ال ��دك �ت ��ور ن��اي��ف
الحجرف ومحافظ بنك الكويت املركزي
الدكتور محمد الهاشل والعضو املنتدب
للهيئة العامة لالستثمار فاروق بستكي
وس�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم�ي��رك�ي��ة ال�ش�ي��خ س��ال��م ع �ب��داهلل ال�ج��اب��ر
الصباح ،ورئيس اتحاد مصارف الكويت
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة وال��رئ �ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ب�ن��ك ب��وب�ي��ان ع ��ادل امل��اج��د
وع� � � ��دد م � ��ن رؤس � � � ��اء م� �ج ��ال ��س اإلدارات
وال��رؤس��اء التنفيذيني للبنوك ،باإلضافة
إلى وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية
وع��دد م��ن أع�ض��اء البعثات الدبلوماسية
ب ��واش� �ن� �ط ��ن وامل� � �س � ��ؤول �ي��ن ال �ح �ك��وم �ي�ي�ن
وق� �ي ��ادات ال �ق �ط��اع امل ��ال ��ي وامل �ص��رف��ي من
ال �ع��رب واألج ��ان ��ب» .كما سيشكل الحفل
م �ن��اس �ب��ة م �ت �م �ي��زة ل �ح �ض��ور م�م�ث�ل�ين عن
صندوق النقد والبنك الدوليني.
ويحرص اتحاد مصارف الكويت من خالل
إص � ��دار ع ��دد خ ��اص م��ن م�ج�ل��ة امل �ص��ارف
ع�ل��ى إب ��راز ق��وة ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي وامل�ص��رف��ي
الكويتي بوجه عام ،وتعريف الحاضرين
ووس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل ��ام ب �م �ت��ان��ة ه � ��ذا ال �ق �ط��اع
ال � ��ذي ك� ��ان س �ب��اق��ًا ف ��ي اع �ت �م��اد وت�ط�ب�ي��ق
امل�ع��اي�ي��ر التنظيمية وال��رق��اب �ي��ة ال��دول�ي��ة
التي عالجت تداعيات األزمة املالية ،حتى
ب��ات��ت م�ص��ارف ال�ك��وي��ت محصنة وق��ادرة
على امتصاص تداعيات األزم��ات ،والتي
كان آخرها هبوط أسعار النفط ،وذلك في
ظل رقابة بنك الكويت املركزي وسياسته
النقدية الحصيفة.
وأض� ��اف ال �ح �س��اوي :ل��ن ي �ف��وت املعنيون
ال �ك��وي �ت �ي��ون ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات
امل��رم��وق��ة ال �ت��ى ت�ح�ظ��ى ب �ه��ا وح � ��دات ه��ذا
القطاع الحيوي ودور املصارف في تمويل
ً
االق �ت �ص��اد وال�ت�ن�م�ي��ة ،ف �ض�لا ع��ن تعريف
الحضور الدولي بالبنوك الكويتية سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر.
وس �ي �ج��ري خ�ل��ال ح �ف��ل االس �ت �ق �ب��ال ع�ق��د

حمد الحساوي

لقاءات للمصرفيني الكويتيني مع نظرائهم
العرب واألجانب لنقاش آخر املستجدات
امل ��ال� �ي ��ة وامل� �ص ��رف� �ي ��ة ،ك� �م ��ا أن � ��ه س �ي �ك��ون
ف��رص��ة ل�ت�ب��ادل ال �خ �ب��رات وم�ن��اق�ش��ة سبل
التعاون في مجالي التمويل واالستثمار
وامل �ج ��االت األخ� ��رى .ك�م��ا سيسلط ال�ل�ق��اء
الضوء على التقدم ال��ذي أحرزته الكويت
ل�ت�ع��زي��ز أوض��اع �ه��ا ال�ت�ن��اف�س�ي��ة وتحسني
بيئة األعمال وتطوير البنى التحتية بما
يتسق والرؤية التنموية الشاملة.
وت� � ��رك� � ��ز اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ص � � �ن� � ��دوق ال� �ن� �ق ��د
وال �ب �ن��ك ال��دول �ي�ي�ن ع �ل��ى م �ن��اخ االق �ت �ص��اد
ال �ع��امل��ي وآف � ��اق ن� �م ��وه ،وت �ن��اق��ش ق�ض��اي��ا
التنمية وال�ت�م��وي��ل وال�س�ي��اس��ات النقدية
واملصرفية .ويبذل القائمون على تنظيم
ه ��ذه االج �ت �م��اع��ات ق �ص��ارى ج �ه��ده��م كي
يضمنوا أن االجتماعات السنوية تتيح
ً
م�ن�ت��دى ف��اع�ل�ا ل �ش��رح أن�ش�ط��ة وت�ح��دي��ات
وم�ن�ج��زات املؤسستني س��واء م�ب��اش��رة أو
م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل اإلع� �ل��ام .وت � ��ؤدي ه��ذه
االج �ت �م��اع��ات أي �ض��ًا إل ��ى زي � ��ادة م�ش��ارك��ة
املؤسستني م��ن خ�لال أح��داث ومناسبات
مبتكرة م�ث��ل امل�ن�ت��دى امل�ف�ت��وح ،م��ا يسهم
إس � �ه� ��ام� ��ًا ك� �ب� �ي� �رًا ف � ��ي ت� �ع ��زي ��ز االن� �ف� �ت ��اح
والشفافية.
ي�ح�ض��ر االج �ت �م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة زه ��اء 10
آالف ش�خ��ص ،م��ن بينهم ن�ح��و  3500من
أعضاء وف��ود البلدان األعضاء في هاتني
املؤسستني ،ونحو  1000ممثل عن وسائل
اإلع �ل��ام ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى م��ا ي��زي��د ع �ل��ى 5
آالف زائ� � ��ر وض� �ي ��ف خ � ��اص م ��ن ش��رك��ات
القطاع الخاص وأوساط العمل املصرفي
وامل�ن�ظ�م��ات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ك�م��ا ي�ش��ارك
خ� �ب ��راء ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي وص� �ن ��دوق ال�ن�ق��د
ال ��دول ��ي ف��ي االج �ت �م��اع��ات م��ع امل�س��ؤول�ين
م��ن وف ��ود ال�ح�ك��وم��ات ل�ل��وق��وف ع�ل��ى آخ��ر
مستجدات اإلص�لاح املطلوبة في كل بلد
حول العالم.

«التمدين الرياضية»
تزيد رأسمالها %100

منحته نظرة مستقبلية مستقرة

«فيتش» تثبّت تصنيف بنك وربة عند درجة A+
ّثبتت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني،
تصنيف بنك وربة البنك الطويل األجل
ع �ن��د درج � ��ة  A+م ��ع ن� �ظ ��رة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
م� �س� �ت� �ق ��رة م� �ت� �س� �ق ��ًا م � ��ع ت� ��أك � �ي ��د أس� ��س
ت�ص�ن�ي�ف��ات ال��دع��م أي �ض��ا ع �ن��د م�س�ت��وى
 ،A+األم��ر ال��ذي يعكس ج��ودة االئتمان
املرتفعة ووجود مخاطر قليلة للتعثر.
وف ��ي م��ا يتعلق ب��ال �ج��دوى امل��ال �ي��ة ،فقد
صنفت ال��وك��ال��ة ب�ن��ك ورب ��ة ع�ن��د (،)BB-
االم � ��ر ال � ��ذي ي �ع �ك��س ال �ح �ص��ة ال �س��وق �ي��ة
املتنامية للبنك على الرغم من حداثته،
وال � �ت � ��ي وص � �ل� ��ت ال� � ��ى  %4.4م � ��ن ح�ي��ث
األص � ��ول م ��ع ن �ه��اي��ة ال �ن �ص��ف األول من
 .2019وأشاد تقرير الوكالة بفريق إدارة
بنك وربة وكفاءته ونموذج العمل الذي
يستند إليه البنك في التوجه الى قطاع
الشركات واقتناص الفرص املمتازة في
القطاع العقاري ،االم��ر ال��ذي دعم بدوره
ارتفاع حصته السوقية.
وأش��ار تقرير فيتش إلى النجاح الكبير
ال��ذي حققه بنك ورب��ة في كل من إصدار
ص �ك��وك ال �ش��ري �ح��ة األول� � ��ى ب�ق�ي�م��ة 250
مليون دوالر في م��ارس  ،2017وإص��دار
أسهم لزيادة رأس املال بمبلغ  90مليون
دي �ن ��ار ف ��ي  2018ل��دع��م ال �ن �م��و وت�ع��زي��ز

نسب رأس املال.
وفي ما يتعلق بمحفظة البنك التمويلية،
ذك� ��ر ال �ت �ق��ري��ر أن �ه ��ا ف ��ي أغ �ل �ب �ه��ا ت��ذه��ب
املؤسسات وأن أكبر امل��ودع�ين في البنك
هي مؤسسات حكومية وشبه حكومية
وبعض الشركات الكبرى املستقرة وهو
م��ا ينعكس اي�ج��اب��ًا على نسبة املخاطر
وبقائها تحت السيطرة ف��ي ظ��ل اإلدارة
الجدية التي يتمتع بها بنك وربة.
وق��ال الرئيس التنفيذي للبنك شاهني
حمد ال�غ��ان��م« :يهمنا ان ي�ج��ري تثبيت
ت�ص�ن�ي��ف ب �ن��ك ورب� ��ة م ��ن ق �ب��ل م��ؤس�س��ة
ع��امل �ي��ة م �ث��ل وك ��ال ��ة ف �ي �ت��ش ع �ن��د درج ��ة
 ،A+ال س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل ال � �ظ� ��روف ال �ت��ي
يمر بها القطاع املالي العاملي ،وه��و ما
ي��دع��م مكانة البنك كبنك إس�لام��ي رائ��د
استطاع رغ��م عمره القصير في القطاع
امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي ت �ح�ق �ي��ق إن� �ج ��ازات
على صعيد الخدمات املصرفية لألفراد
وال �ش��رك��ات؛ وه ��و أي �ض��ًا م��ا ي��ؤك��د على
ن�ج��اح االستراتيجية ال�ت��ي وض�ع��ت من
قبل إدارة البنك والتي نستند فيها على
ع ��دد م��ن األه � ��داف م��ن ض�م�ن�ه��ا :اب�ت�ك��ار
ح� �ل ��ول وخ � ��دم � ��ات م �ص��رف �ي��ة إس�ل�ام �ي��ة
ّ
خالقة ترقى إلى املستويات العاملية في

شاهين الغانم

تحويل التجربة املصرفية للعمالء إلى
تجربة ممتعة وعملية ،وتطوير محفظة
ال�ب�ن��ك االس �ت �ث �م��اري��ة وت��وس �ي��ع نطاقها
ال �ج �غ��راف��ي ال �ع��امل��ي واق �ت �ن��اص ال �ف��رص
التي تدعم تحقيق هذا الهدف ،واللحاق
ب ��ال ��رك ��ب ال� �ح ��ال ��ي ف� ��ي أت �م �ت ��ة م�خ�ت�ل��ف
العمليات املصرفية ال سيما التعامالت
املالية اليومية للعمالء».

وأض� � � ��اف« :م� �ن ��ذ ان� �ط�ل�اق ع �م �ل �ي��ات��ه ف��ي
السوق الكويتية ،حرص بنك وربة على
ال�ت�م�ي��ز ،واس �ت �ط��اع خ�ل�ال ف �ت��رة وج�ي��زة
م ��ن اك �ت �س��اب ث �ق��ة ال �ع �م�ل�اء ف ��ي ال �س��وق
امل �ح �ل �ي ��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة ن � �ظ � �رًا ل �خ��دم��ات �ن��ا
وم �ن �ت �ج��ات �ن��ا امل �ص��رف �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ال�ت��ي
ت �ن��اس��ب ت�ط�ل�ع��ات�ه��م واه �ت �م��ام��ات �ه��م في
ال�ص�ي��رف��ة اإلس�لام �ي��ة وه ��و م��ا أدى ال��ى
إنشاء مصنع بنك وربة الرقمي «الوتني»
وال� ��ذي ك ��ان وس �ي �ك��ون ب�م�ن��زل��ة ال�ب��وت�ق��ة
ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق م �ن �ه��ا ج �م �ي��ع خ��دم��ات �ن��ا
ومنتجاتنا الرقمية بحيث نقدم تجربة
م�ص��رف�ي��ة رائ �ع��ة ل�ل�ع�م�لاء ت��وف��ر عليهم
الوقت والجهد وتمكنهم من إتمام جميع
م�ع��ام�لات�ه��م ال�ب�ن�ك�ي��ة ف��ي أي وق ��ت وأي
مكان بكل يسر وسهولة».
�اض ف��ي
وأك � ��د ال �غ��ان��م أن ب �ن��ك ورب � ��ة م � � ٍ
خ �ط �ت��ه ال �ط �م��وح��ة إل� ��ى ت �ح �ق �ي��ق امل��زي��د
م��ن اإلن� �ج ��ازات وال �ت��وس �ع��ات س� � ً
�واء في
األس ��واق املحلية واإلقليمية والعاملية،
م��ع ت �ن��وي��ع ف��ي م�ح�ف�ظ�ت��ه االس�ت�ث�م��اري��ة
ال �ص��اع��دة ب �ق��وة ،ه��ادف��ًا م��ن خ�ل�ال ذل��ك
إلى تقديم أفضل الخيارات االستثمارية
واملصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية السمحاء لعمالئه.
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دينا حسان
عقدت أم��س الجمعية العمومية العادية
وغير العادية لشركة التمدين الرياضية،
ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارت � �ه � ��ا ع ��زام
ال�ح�م�ي��دي ،أق��رت العمومية غير العادية
زيادة رأسمال الشركة املصرح به واملصدر
واملدفوع من مليون دينار ،موزعة على 10

ماليني سهم ،إل��ى مليوني دي�ن��ار موزعة
على  20مليون سهم.
وج � � ��رى ت� �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة رق� � ��م  8م� ��ن ع�ق��د
التأسيس ،وامل��ادة  5من النظام األساسي
وفقًا لذلك.
كما وافقت عمومية الشركة العادية على
تعيني مراقب حسابات وتخويل مجلس
اإلدارة تحديد أتعابه.

«أركابيتا» 54.6 :مليون دوالر
ً
شهرا
إيرادات 12
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ارك��اب �ي �ت��ا ،امل�ت�خ�ص�ص��ة في
االس�ت�ث�م��ارات ال�ب��دي�ل��ة امل�ت��واف�ق��ة م��ع أح�ك��ام
ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ،ن �ت��ائ �ج �ه��ا امل��ال �ي��ة
لالثني عشر ش�ه��را املنتهية ف��ي  30يونيو
( 2019العام املالي  )2019محققة ً
أداء قويا
ب��إي��رادات بلغت  54.6مليون دوالر أميركي
�اف ب�ل��غ  21.9م�ل�ي��ون دوالر ،أي
ودخ� ��ل ص� � ٍ
بمعدل نمو بنسبة  %44و %76على التوالي
مقارنة بالسنة املالية السابقة.
وقالت الشركة إن هذا األداء املالي اإليجابي

ن�ت��ج ع��ن ت��وظ�ي��ف ال�ص�ف�ق��ات االس�ت�ث�م��اري��ة
التي ج��رى إن�ج��ازه��ا خ�لال السنة واألرب��اح
املتحققة على محفظة استثمارات الشركة،
ل�ي�ن�م��و ب��ذل��ك إج �م��ال��ي ح �ق��وق امل�س��اه�م�ين
كما ف��ي  30يونيو  2019إل��ى  237.9مليون
ً
دوالر أميركي ،أي بزيادة قدرها  %8مقارنة
ب��ال �س �ن��ة ال �س ��اب �ق ��ة ،ف ��ي ح�ي�ن ارت� �ف ��ع ح�ج��م
االستثمارات في ميزانية الشركة العمومية
بنسبة  %16ليصل إلى  245.5مليون دوالر
أميركي.

اقتصاد 19
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«الغرفة» تستقبل السفير موبس

تقرير إخباري

هل يضطر «الفدرالي» إلى خفض الفائدة
مرة ثالثة هذا العام؟
يواجه مجلس االحتياطي
الفدرالي ورئيسه جيروم باول،
ضغوطا جديدة لخفض سعر
الفائدة للمرة الثالثة على
التوالي استجابة للبيانات
االقتصادية الضعيفة في
الواليات المتحدة ،وكذا تقلبات
األسواق ،ومطالبات الرئيس
دونالد ترامب.
ورفعت األسواق احتمال
خفض الفائدة (بمقدار
ربع نقطة مئوية آخر) خالل
اجتماعَ ي التاسع والعشرين
والثالثين من أكتوبر إلى ،%75
مقارنة بـ %40في نهاية
سبتمبر الماضي ،وذلك
بضغط من تدهور بيانات
التصنيع والعمالة ،التي دفعت
األسهم األميركية إلى أدنى
مستوياتها منذ أغسطس.
ي � � � �ق � � � ��ول ك � � �ب � � �ي� � ��ر االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي� �ي ��ن
املتخصصني ف��ي ال �ش��أن األم�ي��رك��ي
ل � ��دى م� �ص ��رف ب� �ن ��ك أوف أم� �ي ��رك ��ا،
جوزيف سونغ :لقد زادت البيانات
م � � ��ن ت � ��وق � � �ع � ��ات خ� � �ف � ��ض ال� � �ف � ��ائ � ��دة
خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ال� �ج ��اري ،وم ��ا يحدث
ف� ��ي األس � � � ��واق م� ��ا ه� ��و إال م �ح��اول��ة
الس � �ت � �ي � �ع� ��اب األم � � � � ��ور وف � �ق � ��ا ل� �ه ��ذه
املعطيات والتوقعات.
وب �ع��د اج �ت �م��اع ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي في
سبتمبر املاضي ،قال باول إن لجنة
ال� �س ��وق امل �ف �ت��وح��ة س �ت �ق��رر أس �ع��ار
ال�ف��ائ��دة ف��ي ك��ل اج�ت�م��اع على ح��دة،
وس�ي�ك��ون ذل��ك ب�ن��اء ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات
االقتصادية الصادرة.
وان � �خ � �ف� ��ض م� ��ؤش� ��ر «آي إم إس»
ل� �ن� �ش ��اط ال �ت �ص �ن �ي��ع ي � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء
امل��اض��ي ،إل��ى أدن ��ى م�س�ت��وى ل��ه في
 10أع � ��وام ،وت��راج �ع��ت اس �ت �ث �م��ارات
الشركات في ظل القلق بشأن الحرب
التجارية املتصاعدة ب�ين ال��والي��ات
املتحدة والصني.
وب�ح�ل��ول األرب� �ع ��اء ،ك�ش�ف��ت ب�ي��ان��ات
م�ع�ه��د األب� �ح ��اث «إي� ��ه دي ب ��ي» عن
إض��اف��ة ال �ش��رك��ات  135أل��ف وظيفة
م�ق��ارن��ة ب�ت��وق�ع��ات أش ��ارت إل��ى 140
أل� �ف ��ا ،ك �م��ا ك��ان��ت ت �ق��اري��ر امل�ب�ي�ع��ات
الفصلية لـ«جنرال موتورز» و«فورد
موتور» سيئة أيضا ،ما قاد األسهم
إلى االنخفاض.
وخ�ل�ال ت�ع��ام�لات األرب �ع ��اء امل��اض��ي
أيضا ،تراجع عائد سندات الخزانة
األم�ي��رك�ي��ة ألج��ل ع��ام�ين إل��ى %1.48
م� ��ن  ،%1.55م� ��ا ي �ع �ك��س ت��وق �ع��ات

الغانم مستقبالً موبس

تزايد احتمال خفض الفائدة خالل الشهر الجاري إلى %75

خ � �ف� ��ض ال � � �ف� � ��ائ� � ��دة ،ف� �ي� �م ��ا ه �ب �ط��ت
عائدات السندات العشرية للجلسة
ال�خ��ام�س��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،متراجعة
دون .%1.6

توقعات الخفض تتزايد
وت��وق��ع الخبير االق�ت�ص��ادي محمد
ال �ع��ري��ان خ�ف��ض ال �ف��درال��ي ل�ل�ف��ائ��دة
م��رة أخ��رى ه��ذا ال�ع��ام ،لكنه أك��د في
الوقت ذاته أن هذه الخطوة لن تؤثر
ً
كثيرا على االقتصاد األميركي الذي
ً
ً
يرى أنه ال يزال يقدم أداء جيدا.
وخ�ل�ال اجتماعهم الشهر امل��اض��ي،
كان يرى  7من صناع السياسة في
ال�ف��درال��ي (يبلغ ع��دده��م  )17أن��ه من
املناسب خفض الفائدة بمقدار ربع
نقطة أخ ��رى ،ل�ك��ن األغ�ل�ب�ي��ة رأت أن
ال�خ�ي��ار األن �س��ب ه��و إب �ق��اء سياسة
البنك ثابتة.
وق� � � ��ال ك� �ب� �ي ��ر االق � �ت � �ص� ��ادي�ي��ن ل ��دى
م�ص��رف دويتشه ب�ن��ك ،ب��ري��ت ري��ان:
ي �ك �م��ن ال �خ �ط��ر ف ��ي أن ي �ن �ت �ش��ر ه��ذا
الضعف في قطاع الخدمات ،والذي
يقود أغلب جهود خلق فرص العمل
ال �ج��دي��دة (أش � ��ارت ب �ي��ان��ات حديثة
صدرت عقب هذه التصريحات إلى
تباطؤ القطاع الخدمي بالفعل).
ف��ي املقابل ،ق��ال كبير االقتصاديني
لدى مصرف ريموند جيمس ،سكوت
براون ،إنه بعدما اجتمع بمجموعة
من كبار املديرين التنفيذيني ،وجد
أن � �ه ��م ال ي �س �ت �ط �ي �ع��ون ال �ت �خ �ط �ي��ط
للعام املقبل ً
نظرا لحالة عدم اليقني
الناجمة عن الحرب التجارية ،األمر

تدهور بيانات
التصنيع والعمالة
دفع األسهم
األميركية إلى
تراجعات حادة
العريان :االقتصاد
األميركي
أداء
ال يزال يقدم ً
جيداً ..وخفض
الفائدة لن يؤثر كثيراً
مؤشرات التوظيف
غير مطمئنة..
وعوائد سندات
الخزانة ألجل عامين
تواصل التراجع

دراسة جديدة لـ «كاسبرسكي»:

إسناد األمن الرقمي إلى مراكز خارجية
ال ّ
يقلل تكلفة اختراق بيانات الشركات
كشفت «كاسبرسكي» خالل مشاركتها
في أسبوع جيتكس للتقنية  2019عن
ن�ت��ائ��ج دراس� ��ة مسحية الق�ت�ص��ادي��ات
تقنية املعلومات .وأوضحت الدراسة
التي أجرتها «كاسبرسكي» بالتعاون
م��ع شركة «ب��ي ت��و ب��ي إنترناشونال»
ل�ل�أب �ح��اث أن ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ل��دي�ه��ا
م��رك��ز داخ�ل��ي لعمليات األم��ن الرقمي
ت �ق� ِّ�در خ�س��ائ��ره��ا امل��ال �ي��ة ال�ن��اج�م��ة عن
الهجمات اإللكترونية بنحو  675ألف
دوالر ،أي أقل من نصف متوسط تكلفة
ُ
التأثير الذي تحدثه هذه الهجمات في
جميع املؤسسات والبالغ  1.41مليون
دوالر.
وأظ� � �ه � ��رت ال� � ��دراس� � ��ة أن ال �ت �غ �ي �ي��رات
األخرى التي يمكن للشركات إجراؤها
ف � ��ي س� �ب� �ي ��ل ال �ت �ق �ل �ي ��ل م � ��ن ال �خ �س��ائ��ر
الناتجة عن ح��وادث اختراق البيانات
توظيف م�س��ؤول لحماية ب�ي��ان��ات ،إذ
أف � ��ادت  %34م ��ن ال �ش��رك��ات امل �ش��ارك��ة
ف� ��ي ال � ��دراس � ��ة ،م� ��ن ج �م �ي��ع األح � �ج� ��ام،
والتي لديها مسؤول مختص بحماية
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ،ب� � ��أن ت� �ع ��رض� �ه ��ا ل� �ح ��ادث
إلكتروني لم تنجم عنه خسائر مالية.
وت � � � � ��زداد س� �ن ��وي ��ًا ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف ال �ت��ي
ت�ت�ح�م�ل�ه��ا ال �ش��رك��ات ج � � ّ�راء ح ��وادث
اخ� �ت ��راق ال �ب �ي��ان��ات؛ ف �ف��ي ع ��ام 2019
ارتفع متوسط هذه التكلفة إلى 1.41
مليون دوالر ،بعد أن بلغ  1.23مليون
دوالر ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي .وغ� ��دت
الشركات الكبيرة تزيد استثماراتها
ف� ��ي م� �ج ��ال األم� � ��ن اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ف��ي
اس� �ت� �ج ��اب ��ة م � ��ع ه� � ��ذا االرت� � � �ف � � ��اع ،إذ
ب �ل��غ م �ت��وس��ط م ��وازن ��ات أم ��ن تقنية
امل�ع�ل��وم��ات ف��ي ال �ش��رك��ات ه��ذا ال�ع��ام
 18.9مليون دوالر ،مقارنة بمتوسط

الغانم :مهتمون بتوطيد
العالقات االقتصادية مع ألمانيا

 1.4مليون دوالر
متوسط خسائر
الشركات جراء
الهجمات اإللكترونية
االستثمار في برمجيات
ّ
يحقق
األمن الرقمي
نتائج إيجابية للشركات
قدره  8.9ماليني دوالر في .2018
وأوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر أن االس �ت �ث �م��ار في
برمجيات األم��ن ال��رق�م��ي واملختصني
ّ
ف�ي��ه ي�ح��ق��ق ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة ،وه��و ما
ي �ظ �ه��ر ج �ل �ي��ًا ف ��ي أن ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ّ
تشغل م��راك��ز داخ�ل�ي��ة لعمليات األم��ن
ّ
الرقمي تتحمل خسائر أقل ناجمة عن
حوادث البيانات.
ّ
الحد
ويمكن للشركات العمل من أجل
م��ن التأثير امل��ال��ي ل�ه��ذه ال �ح��وادث من
خ�لال إن�ش��اء م��راك��ز داخ�ل�ي��ة لعمليات
األم� � ��ن ال ��رق� �م ��ي ،ت� �ك ��ون م� �س ��ؤول ��ة ع��ن
امل��راق �ب��ة امل�س�ت�م��رة ل �ل �ح��وادث األم�ن�ي��ة
وت �ن �ف �ي��ذ االس �ت �ج ��اب ��ة امل �ط �ل��وب��ة ل �ه��ا.
وي� �ح� �ق ��ق إن� � �ش � ��اء م� �ث ��ل ه � � ��ذه امل� ��راك� ��ز
ت��وف �ي �رًا ل�ل�م�ن�ش��آت األك �ب ��ر ح�ج�م��ًا من
ف�ئ��ة ال�ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
وال�ت��ي ي��زي��د ع��دد موظفيها على 500
موظف ،إذ يؤدي اختراق البيانات في

ُ
ه��ذه ال �ش��رك��ات إل��ى خ�س��ائ��ر ت �ق� ّ�در في
املتوسط بنحو  106آالف دوالر ،مقارنة
بنحو  129أل��ف دوالر للمتوسط في
الشركات من الحجم نفسه التي ليست
لديها مثل هذه املراكز.
ل �ك��ن ال� ��دراس� ��ة وج � ��دت ف ��ي امل �ق��اب��ل أن
«ت�ع�ه�ي��د» عمليات األم ��ن ال��رق�م��ي إل��ى
ّ
م ��راك ��ز خ ��ارج� �ي ��ة ال ي �ق��ل��ل م ��ن ت�ك�ل�ف��ة
حوادث اختراق البيانات في الشركات.
فقد تبينّ بحسب الدراسة أن استعانة
الشركة بمقدم لخدمات األم��ن امل��دارة
ق��د تزيد ف��ي ال��واق��ع م��ن التأثير املالي
ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات ،ال س �ي �م��ا إذا ل �ج��أت
ال �ش��رك��ة إل ��ى م�ت�ع��اق��د غ �ي��ر م��ؤه��ل؛ إذ
ّ
تعهد
أبلغت  %23م��ن الشركات التي
ع �م �ل �ي��ات �ه��ا األم �ن �ي��ة ع ��ن ت��أث �ي��ر م��ال��ي
يتراوح بني  100ألف و 249ألف دوالر،
في حني أن نسبة الشركات التي لديها
فريق داخلي للعمليات األمنية والتي
أب�ل�غ��ت ع��ن ه ��ذا امل �س �ت��وى م��ن ال�ض��رر
بلغت .%19
وث � ّ�م ��ة ط��ري �ق��ة أخ � ��رى ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
ان �خ �ف��اض م �س �ت��وى ال �ت �ك �ل �ف��ة امل��ال �ي��ة
لحوادث االختراق ،تتمثل في التعاقد
مع مسؤول لحماية البيانات ،يكون
ً
مسؤوال عن بناء استراتيجية لحماية
ال�ب�ي��ان��ات داخ��ل ال�ش��رك��ة أو املؤسسة
ً
وت�ن�ف�ي��ذه��ا ،ف �ض�لا ع��ن إدارة قضايا
االم�ت�ث��ال لألطر التشريعية الخاصة
ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال� �ب� �ي ��ان ��ات .وأظ� �ه ��رت
الدراسة االستطالعية أن أكثر من ثلث
ً
الشركات ( )%34التي توظف مسؤوال
لحماية البيانات وتعرضت لحوادث
اخ �ت��راق ل��م تتكبد أي خ�س��ارة مالية،
ُ
م� �ق ��ارن ��ة ب��خ �م��س ال� �ش ��رك ��ات ع �م��وم��ًا
(.)%2

الذي يجعل إدارة األنشطة التجارية
أكثر صعوبة.
وك��ان ب��راون يتوقع خفض الفائدة
مجددا هذا العام في ديسمبر ،لكن
ب �ع��د ال �ب �ي��ان��ات ال�ض�ع�ي�ف��ة م��ؤخ��را،
رج��ح ح��دوث ذل��ك ف��ي أكتوبر ،فيما
ق� ��ال ري � ��ان إن ال� �ف ��درال ��ي سيخفض
ال� �ف ��ائ ��دة ث�ل��اث م � � ��رات ،ف ��ي أك �ت��وب��ر
ودي�س�م�ب��ر وخ�ل�ال ال��رب��ع األول من
العام املقبل.

األسواق غير مبالية
وي �ع �ت �ب��ر ال��رئ �ي��س دون� ��ال� ��د ت��رام��ب
إن ال�ف��درال��ي ورئ�ي�س��ه ج�ي��روم ب��اول
ت �س �ب �ب��ا ف ��ي ارت � �ف� ��اع ق �ي �م��ة ال � ��دوالر
أم ��ام أغ�ل��ب ال�ع�م�لات ال��رئ�ي�س�ي��ة ،ما
أث ��ر س�ل�ب��ا ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي
ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،م�ض�ي�ف��ا أن
ال�ف��ائ��دة مرتفعة للغاية ،وأن البنك
امل� ��رك� ��زي ال ي �م �ت �ل��ك أي ح� �ل ��ول .ف��ي
ح�ين يقول مسؤولو ال�ف��درال��ي إنهم
ل ��م ي �ت��أث��روا ب��االن �ت �ق��ادات امل �ت �ك��ررة
ل �ل��رئ �ي��س دون ��ال ��د ت ��رام ��ب أو غ�ي��ره
م��ن امل �س��ؤول�ين ،ف��إن�ه��م م�ت�ف�ق��ون مع
ح��دوث تغير رئيسي ف��ي البيانات
الواردة.
من جانبه ،يرى كبير االقتصاديني
ل � � � ��دى «أم� � �ه� � �ي � ��رس � ��ت ب � �ي� ��رب� ��ون� ��ت»
للخدمات امل��ال�ي��ة ستيفن ستانلي،
أن م �س��ؤول��ي ال� �ف ��درال ��ي ي �ح��اول��ون
ال� �ت � �ظ ��اه ��ر ب ��أن � �ه ��م ي� �ت� �ب� �ن ��ون ن �ه��ج
االنتظار والترقب ،وهو ما تتجاهله
ً
األس��واق ،مضيفا :يبقى أن نرى إذا
ما كانوا سيغيرون لهجتهم( .أرقام)

النرويج ّ
تخفض
إنفاقها
من الصندوق
السيادي
في 2020
خ � � �ط � � �ط� � ��ت ا ل� � � �ن � � ��رو ي � � ��ج
إل ن� �ف ��اق أ م� ��وال أ ق ��ل م��ن
ص� �ن ��دو ق� �ه ��ا ا ل� �س� �ي ��ادي
ل�ل�ث��روة  -البالغة قيمته
 1.1ت ��ر ي� �ل� �ي ��ون دوالر
وا ل� ��ذي ي �ع��د األ ك �ب��ر ف��ي
ا ل� �ع ��ا ل ��م  -خ �ل��ال ا ل� �ع ��ام
ا مل�ق�ب��ل ،و ف�ق��ًا مل��ا أعلنته
وزارة املالية.
ووفقًا ملسودة ميزانية
ع � � � � � ��ام  ،2020ف � � ��إن
اإل ن � �ف� ��اق م� ��ن ص� �ن ��دوق
ا ل � � � � �ث� � � � ��روة ا ل � � �س � � �ي� � ��ادي
سينخفض إ ل��ى 243.6
مليار ك��رو ن��ة نرويجية
( 26.79م �ل �ي��ار دوالر)
م� � � ��ن  246.2م � �ل � �ي� ��ار
ك��رو ن��ة ه��ذا ا ل �ع��ام .و ف��ي
األ س� � � � �ب � � � ��وع ا مل � � ��ا ض � � ��ي،
س � � �م � � �ح� � ��ت ا ل� � � �ن � � ��رو ي � � ��ج
ل � � � �ص � � � �ن� � � ��دوق ا ل � � � �ث� � � ��روة
ا ل� �س� �ي ��ادي ب �ب �ي��ع أ س �ه��م
ش � � � ��ر ك � � � ��ات ب � �ق � �ط� ��ا ع� ��ي
ا ل� �ن� �ف ��ط وا ل � �غ� ��از ب �ق �ي �م��ة
 5.9م � �ل � �ي� ��ارات دوالر.
(أرقام)

استقبل رئ�ي��س غ��رف��ة ت�ج��ارة وص�ن��اع��ة الكويت
ع �ل��ي ال �غ��ان��م ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ،ص �ب��اح أم � ��س ،سفير
جمهورية أملانيا االتحادية لدى الكويت ستيفن
م ��وب ��س ،ب �ح �ض��ور امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �غ��رف��ة رب ��اح
الرباح.
وق ��ال ��ت «ال �غ ��رف ��ة» إن ه ��ذا ال �ل �ق��اء ج ��اء مل�ن��اق�ش��ة
طبيعة التعاون االقتصادي بني الكويت وأملانيا،
وبحث سبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة
بني البلدين ،من خالل تعريف أصحاب األعمال
ب��امل�ن��اخ االق �ت �ص��ادي ف��ي ك�لا ال�ب�ل��دي��ن وتشجيع
إقامة الندوات للترويج للمنتجات األملانية في
ال�ك��وي��ت .وأك��د ال�غ��ان��م أن ال�غ��رف��ة ت��ول��ي اهتمامًا
بالغًا بتوطيد العالقات االقتصادية املشتركة،
خ �ص��وص��ًا أن أمل ��ان� �ي ��ا ه ��ي ال� �ش ��ري ��ك ال �ت �ج��اري
الخامس لدولة الكويت ،كما أنها على تواصل

مستمر مع نظرائها في أملانيا كالغرفة العربية
األمل��ان �ي��ة ل �ل �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
ال �غ��رف��ة م �س �ت �ع��دة ل�ت�س�خ�ي��ر ج �م �ي��ع إم�ك��ان��ات�ه��ا
بهدف تحقيق األهداف االقتصادية املشتركة.
ب ��دوره ،أك��د م��وب��س أن ال�س�ف��ارة األمل��ان�ي��ة تسعى
جاهدة إلى تطوير العالقات الثنائية بني البلدين
ع �ل��ى ج�م�ي��ع األص� �ع ��دة ،وال �ح��ث ع �ل��ى اس�ت�غ�لال
ال � �ف� ��رص االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة امل � �ت� ��واف� ��رة ف� ��ي ب �ل��اده،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ب��ذل امل�س��اع��ي ل�ت��ذل�ي��ل امل�ع��وق��ات
أمام املستثمرين وزيادة حركة التبادل التجاري
وزيارات الوفود بني البلدين الصديقني.
وف ��ي ن�ه��اي��ة ال �ل �ق��اء ،أع ��رب ع��ن خ��ال��ص ام�ت�ن��ان��ه
وت�ق��دي��ره ل�غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت على
تعاونها الدائم ،وما تقدمه من خدمات لتعزيز
التعاون الثنائي بني البلدين.

اإلمارات :ضريبة انتقائية على أدوات
التدخين اإللكترونية ديسمبر المقبل
أعلنت الهيئة االت�ح��ادي��ة اإلم��ارات�ي��ة للضرائب،
أم ��س ،أن��ه سيتم ف��رض ض��ري�ب��ة ان�ت�ق��ائ�ي��ة على
أجهزة وأدوات التدخني اإللكترونية والسوائل
املستخدمة فيها واملشروبات املحالة اعتبارًا من
مطلع ديسمبر املقبل.
وط��ال �ب��ت ال�ه�ي�ئ��ة ج�م�ي��ع م�ن�ت�ج��ي وم �س �ت��وردي
ومخزني أجهزة وأدوات التدخني اإللكترونية
والسوائل املستخدمة فيها واملشروبات املحالة
باملبادرة إل��ى التسجيل في النظام اإللكتروني
للهيئة كخاضعني للضريبة االنتقائية في حال
عدم تسجيلهم حتى اآلن.
وش� ��ددت ع�ل��ى ض� ��رورة ت�س�ج�ي��ل ج�م�ي��ع السلع
االن�ت�ق��ائ�ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم��ون ب �ت��وري��ده��ا ف��ي ح��ال
كانت مشمولة بقرار مجلس ال��وزراء اإلماراتي،
ف�ي�م��ا أك� ��دت أن ه ��ذه ال �خ �ط��وة س�ت�ج�ن��ب جميع
األط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة أي ع�ق�ب��ات ف��ي االس �ت �ي��راد أو
م�خ��ال�ف��ات ق��د تنتج ع��ن ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي استكمال
التسجيل.

وك� ��ان� ��ت اإلم� � � � ��ارات ب � � ��دأت ب �ت �ط �ب �ي��ق ال �ض��ري �ب��ة
االنتقائية اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر ،2017
ع�ل��ى ال�س�ل��ع ذات ال �ض��رر ع�ل��ى ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
أو ال�ب�ي�ئ��ة ،وذل ��ك ب �ه��دف ال �ح��د م��ن استهالكها
م��ن جهة وامل�س��اه�م��ة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ف��ي زي��ادة
اإلي� � ��رادات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�خ�ص��ص لتغطية
تكاليف الخدمات العامة ذات املنفعة العامة.
وت� ��راوح� ��ت ن �س �ب��ة ال �ض��ري �ب��ة االن �ت �ق��ائ �ي��ة وف�ق��ًا
ل�ل�ق��ان��ون ال ��ذي ص ��در س��اب�ق��ًا ب�ي�ن  50و 100في
املئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة
واملشروبات الغازية.
ويتجاوز عدد السلع التي تم حصرها وتخضع
للضريبة االنتقائية  1700سلعة خ�لال أكتوبر
من عام  ،2017علما بأن نسبة  60في املئة منها
م ��درج ��ة ض �م��ن م�ن�ت�ج��ات امل �ش��روب ��ات ال �غ��ازي��ة،
بينما نسبة  26ف��ي امل�ئ��ة مصنفة ضمن قائمة
ال �ت �ب��غ وم�ش�ت�ق��ات��ه ون �ح��و  14ف��ي امل �ئ��ة أدرج ��ت
ضمن قائمة مشروبات الطاقة( .كونا)

تطول بشكل رئيسي أصحاب األجور المرتفعة

مجموعة «اتش اس بي سي»
تعتزم إلغاء  10آالف وظيفة
ت �ع �ت��زم م�ج�م��وع��ة «ات� ��ش اس ب��ي س ��ي» امل�ص��رف�ي��ة
البريطانية إلغاء  10آالف وظيفة جديدة ،وفق ما
أف ��ادت صحيفة «ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز» البريطانية،
أم� ��س ،وذل� ��ك ب �ع��د ش �ه��ري��ن م ��ن اس �ت �ق��ال��ة م��دي��ره��ا
ال �ت �ن �ف �ي��ذي امل �ف��اج �ئ��ة واإلع �ل ��ان ع ��ن إل� �غ ��اء  4آالف
وظ� �ي� �ف ��ة ،ف� ��ي ظ� ��ل ت� �ح ��دي ��ات ب��ري �ك �س��ت وال� �ح ��رب
ال �ت �ج��اري��ة وم �ع��دالت ال �ف��ائ��دة امل�ن�خ�ف�ض��ة .وت�ط��ول
عمليات التسريح بشكل رئيسي وظائف مرتفعة
األج� � ��ر ،وت ��أت ��ي ف ��ي إط � ��ار ح �م �ل��ة ج ��دي ��دة ل�خ�ف��ض
التكاليف يقودها امل��دي��ر التنفيذي الجديد نويل
ك�ين .وخلف ك�ين ج��ون فلينت ال��ذي استقال مطلع
أغ �س �ط��س .وأع� �ل ��ن م �ص��در ل ��م ي �ك �ش��ف ع ��ن ه��وي�ت��ه
للصحيفة «ن�ع�ل��م م�ن��ذ س �ن��وات أن علينا أن نقوم
بأمر ما بشأن تكاليفنا التشغيلية ،والتي يشمل
جزء كبير منها املوظفني».
وأضاف «تجري حاليًا عملية إعداد نماذج شديدة
ال �ص �ع��وب��ة .ن �ت �س��اءل مل � ��اذا ل��دي �ن��ا ه� ��ذا ال� �ع ��دد من

املوظفني في أوروبا ،فيما لدينا عائدات مكونة من
رقمني في بعض األجزاء من آسيا».
وأع �ل �ن ��ت امل �ج �م ��وع��ة ،ال� �ت ��ي م �ق��ره��ا ل� �ن ��دن ،م�ط�ل��ع
أغسطس املاضي ،عن االستقالة املفاجئة ملديرها
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ج ��ون ف�ل�ي�ن��ت ،ب �ع��د  18ش �ه �رًا ف �ق��ط من
تسلمه امل�ن�ص��ب ،م��ن دون أن تعطي سببًا محددًا
لقراره .وفي الوقت نفسه ،كشفت عن عزمها إلغاء
 4آالف وظيفة.
ّ
وخ�ف�ض��ت ك��ل م��ن مجموعتي «ج��ي ب��ي م��ورغ��ان»
و«وي �ل��ز ف��ارغ��و» األم�ي��رك�ي�ت�ين توقعاتهما ألرب��اح
ع��ام  ،2019املتصلة بمعدالت ال�ف��ائ��دة ،فيما تقوم
امل�ص��ارف امل��رك��زي��ة ف��ي العالم بالتخفيف م��ن حدة
ً
سياساتها النقدية اس�ت�ج��اب��ة لضعف التوقعات
املرتبطة بالنمو ال�ع��امل��ي .وي ��ؤدي خفض معدالت
ال �ف��ائ��دة إل ��ى ت��راج��ع أرب � ��اح ال� �ق ��روض امل �ق��دم��ة من
املصارف ،خصوصًا إذا كانت عرضت عوائد أعلى
على الودائع لجذب الزبائن( .أ ف ب)

تراجع في التصنيع والتوظيف ومبيعات التجزئة

اقتصاد اليابان مهدد بالركود
ان�خ�ف��ض م��ؤش��ر اق �ت �ص��ادي رئ�ي�س��ي ف��ي ال �ي��اب��ان في
أغسطس امل��اض��ي ،وخفضت الحكومة ام��س نظرتها
إلى «تدهور» ،مما يشير إلى أن االقتصاد املعتمد على
التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وت��زي��د امل �خ ��اوف ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ي��ؤث��ر ف �ي��ه ال �ن��زاع
االق�ت�ص��ادي ب�ين ال��والي��ات املتحدة وال�ص�ين ،وتباطؤ
النمو الخارجي ،على تعافي االقتصاد الياباني .وقال
مكتب مجلس ال��وزراء في بيان إن مؤشرا اقتصاديا
يتكون من مجموعة من البيانات ،التي تشمل إنتاج
املصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة ،تراجع
في القراءة األولية  0.4نقطة في أغسطس مقارنة مع
الشهر السابق.
وق � ��ال م�ك�ت��ب م�ج�ل��س ال � � ��وزراء إن م ��ؤش ��را منفصال
للمؤشرات االقتصادية الرئيسية ،ال��ذي يقيس حالة
االق�ت�ص��اد ف��ي ع��دة أش�ه��ر مقبلةُ ،
ويجمع باستخدام
بيانات ،مثل عروض الوظائف ومعنويات املستهلكني،
تراجع بمقدار نقطتني مقارنة مع مستواه في يوليو.
وفي املرة املاضية التي منحت فيها الحكومة تقييما

«متدهورا» كان لبيانات أبريل .وقد يعزز الخفض
التكهنات ب��أن الحكومة سترفع اإلن�ف��اق ،في الوقت
ال��ذي قال فيه رئيس ال��وزراء الياباني ،شينزو آبي،
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة إن ��ه م�س�ت�ع��د «الت� �خ ��اذ ك��ل ال �خ �ط��وات
امل�م�ك�ن��ة» ،إذا ت�ص��اع��دت ح��دة امل�خ��اط��ر ال�ت��ي تحيق
باالقتصاد ،عقب زي��ادة ضريبة املبيعات وارت�ف��اع
الضبابية عامليا.
وب � ��دأت ال �ح �ك��وم��ة ت�ط�ب�ي��ق زي � ��ادة ت��أج�ل��ت م��رت�ين في
ض��ري�ب��ة امل�ب�ي�ع��ات م��ن ث�م��ان�ي��ة إل ��ى ع �ش��رة ب��امل�ئ��ة في
أول أك �ت��وب��ر .وي �ن �ظ��ر إل ��ى ال �خ �ط��وة ب��اع �ت �ب��اره��ا ذات
أه �م �ي��ة ح �ي��وي��ة إلص � ل��اح امل ��ال �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة امل �ت �ه��ال �ك��ة
ف��ي ال �ب�ل�اد ،لكنها ق��د ت��دف��ع االق �ت �ص��اد ،امل�ت�ض��رر من
الحرب التجارية بني واشنطن وبكني وضعف الطلب
ال �خ��ارج��ي ،إل ��ى ال ��رك ��ود .وف ��ي ال �ف �ت��رة م��ن أب��ري��ل إل��ى
يونيو ،سجلت اليابان نموا نسبته  0.3باملئة مقارنة
مع الربع السابق .وسجلت اليابان رك��ودا فنيا ،وهو
ما ُيعرف بتسجيل انكماش لربعني متتاليني ،في املرة
املاضية في النصف الثاني من ( .2015رويترز)
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عروض «بيتك» تتواصل
في معرض السيارات باألفنيوز

في مركز دراسات الخليج بالجامعة األميركية في الكويت

 AUKتستضيف محاضرة حول العالقات
الدبلوماسية الفرنسية ــ الخليجية

الحضور في مركز دراسات الخليج بالجامعة األميركية في الكويت

اس�ت�ض��اف م��رك��ز دراس� ��ات الخليج ف��ي الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل��رك��ز
ال�ف��رن�س��ي ل�لآث��ار وال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة CEFAS
محاضرته االفتتاحية لهذا الفصل الدراسي تحت
ع �ن��وان «م �ح��ور ال�ع�لاق��ة امل�ت�م�ي��زة :الدبلوماسية
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ف ��ي دول م �ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي».
أل�ق��ت امل�ح��اض��رة أوش�ي�ن سيلي ،املرشحة لدرجة
ال� ��دك � �ت� ��وراه ف� ��ي ق �س��م االت� � �ص � ��االت وامل �ع �ل��وم��ات
واإلع �ل ��ام ب �ج��ام �ع��ة ال� �س ��ورب ��ون ن��وف �ي��ل .وح�ض��ر
املحاضرة كل من السفيرة الفرنسية لدى الكويت
م� � ��اري م� ��اس� ��دوب� ��وي ،وامل� �ل� �ح ��ق االك� ��ادي � �م� ��ي ف��ي
السفارة الفرنسية لدى الكويت الدكتور بنجامني
ت ��ون ��اي ،وامل� �ش ��رف ال �ع��ام ل� ��دار االث � ��ار االس�لام �ي��ة
الكويتية الشيخة حصة صباح السالم الصباح.
وسلطت امل�ح��اض��رة ال�ض��وء على البعد الثقافي
للعالقات الدبلوماسية بني فرنسا ودول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ح �ي��ث ت�م�ك�ن��ت ف��رن �س��ا منذ
الستينات من إرساء وضعها كشريك دبلوماسي
متميز ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج وخ��اص��ة امل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر .وذلك
من خالل استكشاف تاريخ الدبلوماسية الثقافية
الفرنسية في منطقة الخليج ،وكذلك التحقيق في
دور الثقافة املتزايد األهمية في العالقات الدولية.
وتناولت سيلي خالل مناقشتها عملية توسيع
وت �ن �س �ي��ق ش �ب �ك��ة ال �ث �ق��اف��ة وال� �ت� �ع ��اون ال�ف��رن�س�ي��ة
بما ف��ي ذل��ك إن�ش��اء ال�س�ف��ارات الفرنسية واملعهد

ال �ف ��رن �س ��ي وم� �ع ��اه ��د ال� �ب� �ح ��وث ال �ف��رن �س �ي��ة م�ث��ل
 .CEFASباالضافة الى نشر الفرنكوفونية والتي
ت �ع��د ج� ��زء ا ال ي �ت �ج��زأ م��ن ع�م�ل�ي��ة ال �ش �ب �ك��ة ،حيث
ت �ش��ارك ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ف��ي دم��ج
اللغة الفرنسية في مناهج نظام امل��دارس العامة
وال �ت��دري��ب امل �ه �ن��ي وإن� �ش ��اء ب��رام��ج ف��رن�س�ي��ة في
محطات اإلذاعة والتلفزيون املحلية.
ك �م��ا اس �ت �ط �ل �ع��ت س �ي �ل��ي م �ج �م��وع��ة واس � �ع ��ة م��ن
ال� �ش ��راك ��ات ال �ف��رن �س �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف ��ي امل �ج��االت
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة وال �ت��ي ت��رك��ز على
التنمية االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة ،وش�م��ل ذلك
تقديم املساعدة الفنية لتطوير املشاريع الرائدة
مثل متحف اللوفر أبوظبي وموقع العال األثري
في اململكة العربية السعودية.
م��ن جانبها ،أش ��ادت س�ع��ادة السفيرة الفرنسية
ل��دى ال�ك��وي��ت م ��اري م��اس��دوب��وي ب��ال�ع��رض ال��ذي
ق��دم�ت��ه س�ي�ل��ي وال �ج �ه��ود ال�ب�ح�ث�ي��ة امل�ك�ث�ف��ة ال�ت��ي
أجرتها وعلقت كذلك على أهمية الدبلوماسية
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،م �ع��رب��ة ع ��ن اه �ت �م��ام ال �ك��وي��ت ال �ف��ري��د
وت�ق��دي��ره��ا للفن وال�ث�ق��اف��ة وال�ت��اري��خ والتشجيع
على اقامة روابط ثقافية قوية مع فرنسا.
وأك ��دت ب��ال�ق��ول «أن��ا واث�ق��ة ج��دا م��ن وج��ود إرادة
وط �م ��وح م �ت �ب��ادل ل�ت��وس�ي��ع ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات بكل
أن ��واع� �ه ��ا» .م��ؤك��دة ع �ل��ى وج �ه��ة ن �ظ��ر اول سفير
فرنسي لدى الكويت السفير .بيير لويس فاليز،
الذي تنبأ بأن «إقامة تعاون دائم بني البالد البد
أن يرتكز على أس��س عليا مثل الثقافة والتقنية

يشارك «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في معرض
«موتورشو» اول معرض متخصص في السيارات
بمجمع االف�ن�ي��وز ،ال��ذي انطلقت فعالياته مؤخرا
ويستمر الى  12اكتوبر الجاري بمجمع االفينوز،
ب�ت��واج��د كبير ل�ع��دد م��ن ممثلي وك�ل�اء ال�س �ي��ارات،
وسط حشد كبير من الزوار واملهتمني بهذا املجال،
حيث اطلعوا على آخر تطورات الطرازات الجديدة
من السيارات.
وقال مدير أول املنتجات في «بيتك» وائل خراز ،ان
«ب�ي�ت��ك» ي�ح��رص ع�ل��ى ال�ت��واج��د بشكل مستمر في
امل�ع��ارض ضمن ج�ه��وده التسويقية وح��رص��ه على
التواصل واللقاء املباشر مع عمالئه ودع��م اعمال
وكالء السيارات وتوفير خدماته التمويلية في مثل
هذه املناسبات ،مبينا ان «بيتك» سيتيح للعمالء
وال� �ج� �م� �ه ��ورع ��روض ��ا م �م �ي��زة س� � ��واء ع �ل��ى ت �م��وي��ل
السيارات اوالتأجير والتمويل مقابل ضمان مالي،
وهناك خصومات للعمالء الذين يتقدمون لشراء
سيارة عبر التمويل من «بيتك» ،وه��ي خصومات
ت �ن��اف �س �ي��ة وم �م �ي ��زة وت� �ت ��م ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال ��وك ��االت

والتفاهم في مختلف املجاالت».
وعلقت م��دي��رة م��رك��ز دراس ��ات الخليج الدكتورة
ش��ري�ف��ة ال �ع��دوان��ي ق��ائ�ل��ة «ن��اق�ش��ت أوش ��ن سيلي
االستراتيجيات الجديدة للدبلوماسية الثقافية
الشبكية التي تقوم بها ال��وح��دات الدبلوماسية
الفرنسية داخ��ل دول مجلس التعاون الخليجي،
خ��اص��ة ان ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ت�خ�ت�ل��ف عن
الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة والعالقات
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال �ت��ي تتضمن ج �ه� ً
�ودا منهجية عبر
ه ��ذه ال ��وح ��دات لتحقيق أه� ��داف وط�ن�ي��ة معينة.
وي �ك �ش��ف ب �ح �ث �ه��ا األص� �ل ��ي ع ��ن ج ��ان ��ب ج��وه��ري
وم�ه��م ل�ل�ج��وان��ب ال�س�ي��اس��ة ال��دول�ي��ة وال �ت��ي يعبر
ال�ت�خ�ص�ص��ات امل �ت �ع��ددة ف��ي ال�ع�ل��وم االجتماعية
واإلنسانية».
ت�ح�م��ل أوش �ي�ن س�ي�ل��ي درج� ��ة ال ��دك �ت ��وراه ف��ي علم
االج �ت �م��اع م ��ن ج��ام �ع��ة ال� �س ��ورب ��ون ن��وف �ي��ل .بعد
ت �خ��رج �ه��ا م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دول �ي��ة
وشهادة في الوساطة الثقافية وعملت مسؤولة
ثقافية في «البرنامج الثقافي اإلماراتي الفرنسي
 ال �ح��وار م��ع م�ت�ح��ف ال�ل��وف��ر أب ��و ظ �ب��ي» .وتعملحاليا على اطروحتها حول الدبلوماسية الثقافية
الفرنسية في دول مجلس التعاون الخليجي .خالل
األعوام  2018ـــ  2020وحصلت على منحة سفر من
امل��رك��ز الفرنسي ل�لآث��ار وال�ع�ل��وم االجتماعية في
الكويت ملواصلة العمل امليداني في الخليج .في
الوقت نفسه تواصل استكشاف التاريخ الفني في
املنطقة كتوسع البحاثها السابقة.
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«مدن األهلية» توقع
تصميم وتسويق وإدارة
مجمع سدف في الجهراء

أحمد األمير وطارق المطوع

شراء التذاكر وتقسيطها من دون فوائد

أع �ل��ن ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ام ��س ع��ن ان �ض �م��ام «ط �ي��ران
اإلم � ��ارات» إل��ى ش��رك��اء ب��رن��ام��ج  Easy Payاألول
م��ن ن��وع��ه ف��ي ال�ك��وي��ت ،ال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م على
 100شريك تسوق .ويتيح البرنامج للعمالء من
ح��ام�ل��ي ب�ط��اق��ات ب�ن��ك الخليج االئ�ت�م��ان�ي��ة ش��راء
السلع والخدمات من املحال التجارية املشاركة،
وتقسيط قيمة مشترياتهم من دون أي فوائد أو
رسوم على املعاملة.
وم��ع انضمام «ط�ي��ران اإلم ��ارات» لبرنامج Easy
 ،Payف �ق��د أص �ب��ح ب��إم �ك��ان ال �ع �م�ل�اء االس �ت �م �ت��اع
ب�ج��دول دف��ع م��رن يمتد لفترة مطولة عند ش��راء
ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر ،م��ن دون أي ف��وائ��د أو رس��وم على
امل �ع��ام �ل��ة .وت �ع��د «ط �ي ��ران اإلم � � ��ارات» أك �ب��ر ناقلة
ّ
وتسير  6رح�لات يوميًا
جوية دولية في العالم،
انطالقًا من الكويت إلى دبي ،ومنها إلى مختلف
محطات شبكة خطوطها العاملية ،ال�ت��ي تغطي
أك �ث��ر م��ن  150م��دي�ن��ة ف��ي  86دول ��ة ع�ب��ر ال �ق��ارات
ال�س��ت .وتشغل «ط�ي��ران اإلم� ��ارات» أك�ب��ر أسطول
في العالم من طائرات اإليرباص  A380والبوينغ
 ،777مما يوفر للعمالء ال��راح��ة في أح��دث وأكفأ
ط ��ائ ��رات ال �ج �س��م ال �ع��ري��ض .وق ��د ب� ��دأت «ط �ي��ران
اإلمارات» اعتبارًا من مطلع يونيو  2019تشغيل
أحدث طائراتها من طراز بوينغ  777-300ERذات
التصميم ال��داخ �ل��ي ال �ج��دي��د ،وامل � ��زودة بأجنحة
خاصة مغلقة بالكامل ف��ي ال��درج��ة األول��ى توفر
خصوصية تامة.
وح��ول ذل��ك ،قال مساعد املدير العام لالتصاالت
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،أح�م��د األم �ي��ر« :م��ع
انضمام طيران اإلم ��ارات إل��ى املجموعة الكبيرة
م��ن ال �ش��رك��ات امل �ش��ارك��ة ف��ي خ��اص�ي��ة Easy Pay
أص� �ب ��ح ال �س �ف��ر أك� �ث ��ر س �ه��ول��ة وي� �س� �رًا ب��ال�ن�س�ب��ة
لحاملي بطاقات بنك الخليج االئتمانية .فاليوم
أصبح بإمكانهم السفر إلى أكثر من  150وجهة،

وال ��دف ��ع ح �س��ب ج� ��دول م� ��رن ،م��ن دون ف��وائ��د أو
رس� ��وم ع �ل��ى امل �ع��ام �ل��ة .ن�ف�ت�خ��ر ف��ي ب �ن��ك الخليج
بالتزامنا باالبتكار ،وبقدرتنا على توسيع نطاق
م�ن�ت�ج��ات�ن��ا وخ��دم��ات �ن��ا ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ،وت��وف�ي��ر
وسائل مبتكرة إلثراء الحياة اليومية للعمالء».
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال ط � ��ارق امل � �ط� ��وع ،م ��دي ��ر ط �ي��ران
اإلم ��ارات ملنطقة الكويت وال �ع��راق« :س��وف توفر
شراكتنا الجديدة مع بنك الخليج للمسافرين من
الكويت وسيلة أسهل للسفر على رحالت طيران
اإلم � � � ��ارات .وب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ج��رب��ة م�ن�ت�ج��ات�ن��ا
ذات ال�ج��ودة العاملية والخدمة العالية ال�ج��ودة،
سيتمكن العمالء م��ن السفر عبر شبكة خطوط
طيران اإلم��ارات العاملية الواسعة والوصول إلى
مختلف وجهاتهم براحة وأمان».
يمكن اآلن للعمالء الحصول على ت��ذاك��ر طيران
اإلم � � ��ارات م ��ع ب��رن��ام��ج  ،Easy Payوال ��دف ��ع عبر
ج ��دول م��رن يمتد ل�ف�ت��رة  12ش �ه��را ،م��ن دون أي
ف��وائ��د أو رس��وم على املعاملة عند إت�م��ام عملية
ال�ش��راء م��ن امل��وق��ع اإللكتروني لطيران اإلم ��ارات.
وت �ج��ري العملية ب�غ��اي��ة ال�س�ه��ول��ة ،ح�ي��ث يتعني
على العميل تحديد خيار الدفع ببرنامج Easy
 Payمن قائمة االختيارات التي ستظهر بعد أن
يضع العميل بيانات بطاقته االئتمانية من بنك
الخليج ،من دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات
أو زيارة البنك .بعد ذلك ،سيجري تلقائيا تحويل
العملية إل��ى  ،Easy Payوتقسيم س�ع��ر ال�ت��ذاك��ر
إل��ى دفعات متساوية تدفع مل��دة  12شهرا .فعلى
سبيل امل �ث��ال ،سيجري تقسيم سعر الرحلة من
الكويت إلى لندن ،والتي تبلغ  240دينارا كويتيا
إلى  12دفعة متساوية ،قيمة كل منها  20دينارا
كويتيا .كما يمكن للعمالء االستفادة من خدمات
عدة على بطاقاتهم االئتمانية من  Easy Payفي
الوقت نفسه.

املشاركة باملعرض.
وذك��ر ال�خ��راز أن «بيتك» سباق في ط��رح املنتجات
ال �ت��ي ت �خ��دم ال �ع �م�ل�اء ،م�ت�م�ن�ي��ا ان ي�ح�ق��ق امل �ع��رض
نجاحا ك��ون��ه يمثل ف��رص��ة أم��ام املهتمني لالطالع
ع �ل��ى ط �ي��ف واس � ��ع م ��ن أن� � ��واع ال� �س� �ي ��ارات وأح� ��دث
امل��زاي��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي صناعتها،
كما يسلط ال�ض��وء على واق��ع ت�ج��ارةال�س�ي��ارات في
السوق املحلية ،كما يوفر املعرض أنواعًا مختلفة
م��ن ال�س�ي��ارات ذات التصاميم املختلفة وال�ن�م��اذج
املتعددة والتي صنعت من أجل السوق الخليجية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،اك��د رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة للمعرض
ناصر الغضوري أن رعاية «بيتك» ملعرض «موتور
شو» تعكس الثقة الكبيرة باملعرض ،كون «بيتك»
املصرف االس�لام��ي االول بالكويت واملنطقة ،الذي
يملك ق��اع��دة ك�ب�ي��رة م��ن ال�ع�م�لاء ف�ض�لا ع��ن توسع
منتجاته ،ويمثل قاطرة التمويل في السوق املحلية
واالقليمية والدولية ،مشيدا بدوره الكبير في تعزيز
اط ��ر امل�ن�ت�ج��ات امل �ت��واف �ق��ة م��ع ال�ش��ري�ع��ة االس�لام�ي��ة
والسيما مع التوسع في املنتجات التجارية.

أوشين سيلي

بمساحة  6590م

«الخليج» يتعاون مع «طيران
اإلمارات» ضمن برنامج Easy Pay
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عمر نجم

أعلنت شركة مدن األهلية العقارية عن توقيع
ع �ق��د م ��ع م �ج �م��وع��ة س��ال��م ال �ع �ج �م��ي ال �ع �ق��اري��ة
للقيام بأعمال التصميم واستخراج التراخيص
واإلش � � ��راف ع �ل��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ ث ��م ت �س��وي��ق وإدارة
م�ش��روع مجمع ال �ف��وارس ال�ت�ج��اري ف��ي منطقة
ال �ج �ه��راء ،وامل�ت��وق��ع أن تبلغ قيمته اإلجمالية
بعد انتهاء أعمال التطوير والتسويق نحو 2.5
مليون دينار.
وق ��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ش��رك��ة م��دن األهلية
العقارية املهندس عمر نجم في بيان صحافي
بهذه املناسبة ان املجمع الجديد سيقام على
مساحة م�ب��ان تبلغ  6590م�ت��را مربعا تقريبا
موزعة على  4طوابق تشمل السرداب واألرضي
وامليزانني واألول.
وأوض � � ��ح ن �ج��م أن «م � � ��دن» ت �س �ت �ه��دف إن �ج��از
امل � �ش � ��روع ب �ح �ل ��ول ال �ن �ص ��ف ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ع ��ام
 2020خصوصا م��ع انتهاء الشركة م��ن أعمال
ال�ت�ص��ام�ي��م ب��ال �ت �ع��اون م��ع م�ك�ت��ب دار ال�ك��وي��ت
للهندسة لالستشارات الهندسية التابع لشركة
مدن األهلية العقارية وبدء االعمال االنشائية.
وأض � ��اف أن «م � ��دن» ت �ت��وق��ع إق� �ب ��اال ك �ب �ي��را من
ق�ب��ل امل�س�ت�ث�م��ري��ن وامل �س �ت��أج��ري��ن ،وخ�ص��وص��ا
من شركات البيع بالتجزئة ،ال سيما العطور
واإلك� �س� �س ��وار وامل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي واالس � ��واق
امل ��رك ��زي ��ة وال � �ن� ��وادي ال �ص �ح �ي��ة خ �ص��وص��ا مع
وج��ود العديد من ال��وح��دات التجارية الكبيرة
املتاحة والتي تتراوح مساحتها ما بني 1450
و 1750مترا مربعا ،فضال ع��ن موقعه املتميز
ف��ي ق�ل��ب امل�ن�ط�ق��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ح�ي��وي��ة وب�ج��وار
املنشآت الحكومية والخدمية املختلفة.
وأش� � ��ار ن �ج��م إل� ��ى أن امل �ج �م��ع ال �ج��دي��د س�ي�ت��م
تنفيذه وف��ق أس�ل��وب معماري حديث ومبتكر
يناسب االن�ش�ط��ة املستهدفة وطبيعة املنطقة
ويتناسب بشكل كبير مع احتياجات الشركات
املستهدفة ال�ت��ي اب��دى ع��دد كبير منها رغبته
امل�ب��دئ�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي تشهد
طلبا متزايدا على مثل هذا النوع من الخدمات.

مسؤولو «بيتك» في جناحه بالمعرض

إعالن الفائزين في «اربح كل
هالجوائز مع تطبيق التجاري»
قام البنك التجاري بإجراء سحب
ح�م�ل��ة «ارب � ��ح ك ��ل ه��ال �ج��وائ��ز مع
تطبيق ال�ت�ج��اري» على الهواتف
واألل��واح الذكية ،وقد جرى إجراء
ال � �س � �ح ��ب األول ل � �ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة
ب �ح �ض��ور م �م �ث��ل وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة عبدالعزيز أشكناني،
ح �ي ��ث ف � � ��ازت ب ��ال� �ج ��ائ ��زة األول � ��ى
ال� �ت ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن IPHONE XR
دالل سمير محمد الحسن ،وف��از
بالجائزة الثانية التي عبارة عن
 Apple Watch Series 4م�م��دوح
أفريز فلتاووس القمص توماس،
وفاز بالجائزة الثالثة التي عبارة
ع ��ن س �م��اع��ات Apple Air Pods
عبداهلل محمد غلوم كريمي.
وع � �ل� ��ى ه� ��ام� ��ش إج � � � ��راء ال �س �ح��ب
واإلع �ل��ان ع��ن ال �ف��ائ��زي��ن ف��ي ه��ذه
الحملة ،أوض��ح التجاري أن هذه ملصق الحملة
الحملة موجهة لجميع مستخدمي خاصية «ادف��ع
ل ��ي» أو «م �س��ح» ض�م��ن خ��دم��ات  T-Payامل �ق��دم��ة من
ال�ت�ج��اري ،وال�ت��ي تسمح ب��إج��راء التحويل أو الدفع
باستخدام رمز االستجابة السريعة  QR-Codeعبر
ت�ط�ب�ي��ق ال �ت �ج��اري م��وب��اي��ل ،وك��ذل��ك ال �ع �م�لاء ال��ذي��ن
ي �ق��وم��ون ب�ت�ف�ع�ي��ل خ��دم��ة اإلش � �ع� ��ارات ع �ب��ر تطبيق
التجاري موبايل والتي تصل إلى العميل عن طريق
ه��ات�ف��ه ال��ذك��ي ف��ي أي وق ��ت وأي م �ك��ان س ��واء داخ��ل
الكويت أو خارجها.
وع� ��ن آل �ي��ة ال �ت��أه��ل ل �ل��دخ��ول ف ��ي ال �س �ح ��وب ��ات ،ب�ين
ال�ت�ج��اري أن العميل سيحصل ع�ل��ى ف��رص��ة واح��دة
للدخول في السحب الشهري والسحب النهائي عند
استخدامه خاصية «ادفع لي» أو «مسح» عبر خدمة
 T-Payأو عند تفعيل خدمة اإلشعارات على تطبيق
ال�ت�ج��اري م��وب��اي��لّ ،
مبينًا أن ال�ف��ائ��زي��ن س��وف تكون
لديهم ف��رص لربح أجهزة آيفون  Iphonesوساعات

أب��ل  Applewatchesوس �م��اع��ات  Airpodsف��ي أول 5
س�ح��وب��ات .أم��ا الفائز ف��ي السحب النهائي ،فسوف
يربح سيارة  Fiat 500موديل .2019
وكشف التجاري أنه يتعني على كل عميل أن يستخدم
خ��اص �ي��ة «ادف � ��ع ل ��ي» أو «م �س��ح» أو ي �ق��وم بتفعيل
خ��دم��ة اإلش� �ع ��ارات ع�ب��ر ت�ط�ب�ي��ق ال �ت �ج��اري م��وب��اي��ل
قبل الدخول في السحوباتّ ،
مبينًا أن العمالء الذين
يقومون باملعامالت في أي شهر خالل فترة الحملة
س��وف يتأهلون لدخول السحب في األس�ب��وع األول
من الشهر التالي إلجراء معامالتهمّ ،
مبينًا أن الحد
األدنى ملبلغ املعاملة التي يجري إجراؤها عبر خدمة
 T-Payهو  1دينار كويتي ،وأن الحد األقصى للفرص
التي يمكن للعميل الحصول عليها هو  5فرص ،كما
أنه في حال كان العميل لديه أكثر من حساب واحد،
فيجب عليه تفعيل خ��دم��ة اإلش �ع��ارات ع�ل��ى جميع
الحسابات للدخول في السحب.

انطالق ُ
المعسكر التدريبي
لـ Zain Great Idea
أعلنت زي��ن امل � ّ
�زود ال��رائ��د للخدمات الرقمية في
ُ
ال �ك��وي��ت ع��ن ان �ط�ل�اق امل��رح �ل��ة األول� ��ى  -امل�ع�س�ك��ر
التدريبي  -من برنامجها املبتكر Zain Great Idea
لتسريع وتطوير املشاريع التكنولوجية الناشئة
ب �ن �س �خ �ت��ه ال� �خ ��ام� �س ��ة ،وال� � � ��ذي اس� �ت� �ض ��اف ��ت م��ن
ُ
خالله اللقاء التنويري األول بحضور املبادرين
وأصحاب األفكار ُاملبتكرةُ ،
ويشرف على محتواه
ُ
األكاديمي ُنخبة من ُاملتخصصني وامل� ّ
�درب�ين من
كبرى املؤسسات التعليمية اإلقليمية والعاملية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أعلنت عن
اإلطالق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجها
املبتكر على هامش الفعالية التي أقامتها مؤخرًا
ف��ي م��رك��ز زي��ن ل�لإب��داع  ZINCبمقرها الرئيسي
في الشويخ ،والتي شهدت حضور مجموعة من

الشخصيات ال �ب��ارزة ف��ي مجتمع ري��ادة األع�م��ال
الكويتي واملبادرين من ّ
خريجي النسخ السابقة
م ��ن ال �ب��رن��ام��ج ،وال� � ��ذي ُي �ع �ت �ب��ر واح � � �دًا م ��ن أك�ث��ر
امل�ب��ادرات التي أطلقتها الشركة نجاحًا في بيئة
األعمال كجزء من استراتيجيتها املتكاملة لدعم
االبتكار وري��ادة األع�م��ال ،وتفتح من خالله آفاقًا
جديدة أمام مجتمع ريادة األعمال في الكويت.
ُ
وأفادت زين بأن املشاركني املؤهلني سيخوضون
مرحلة املعسكر التدريبي في الكويت ،وذلك على
م��دار فترة دراس�ي��ة تستمر لثالثة أسابيع بمقر
ّ
سيتعرفون
الشركة الرئيسي في الشويخ ،حيث
م��ن خ�ل�ال م�ن�ه��ج أك��ادي �م��ي ُم�ص�م��م ب�ع�ن��اي��ة على
أس ��اس � �ي ��ات ت� �س ��ري ��ع امل � �ش ��اري ��ع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
الناشئة.

المبتكرة خالل اللقاء التنويري
المبادرون وأصحاب األفكار ُ
ُ
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كشفت شركة عبد المحسن عبد
العزيز البابطين ،الوكيل الوحيد
المعتمد لسيارات نيسان في
الكويت ،عن «نيسان باترول» 2020
الجديد في معرضها في الري.
وقد خضعت السيارة التي تنتظرها
األسواق لتحديثات توفر للعمالء
الرقي والراحة
مستويات أعلى من
ّ
واألمان واالتصالية.
تم الكشف عن «نيسان باترول»
الجديد بحضور الرئيس التنفيذي
لمجموعة البابطين صالح البابطين
ورئيس مجلس اإلدارة خالد البابطين
وسط حشد من اإلعالميين وكبار
المسؤولين من مجموعة البابطين
ونيسان الشرق األوسط .وعُ رضت
رحلة تحول وتطور الموديل األيقوني
عبر ستة أجيال ،وشاهد الحضور
فيلما قصيرا عن كل موديل من
موديالت باترول وقصته عبر شاشات
عرض عمالقة.

سيارة رياضية متعددة االستخدامات توفر مستويات متقدمة من الراحة واألداء والسالمة

«البابطين» تكشف عن «نيسان باترول»  2020بتقنياته الفارهة

متوسطين إداريي المجموعة و«نيسان الشرق األوسط»
َ
خالد وصالح البابطين

الجيل السادس
من باترول يحافظ
على قدراته
االستثنائية
على الطرق الوعرة
والمع ّبدة
الطراز الجديد مميز
بشبكة V-motion
األمامية ومصابيح
 ledالسهمية
الشكل
عزل أفضل
للمقصورة ما يقلل
من الضجيج
واالرتجاجات
تتوافر بمحركين
أحدهما  V6يو ّلد
قوة  275حصانا ً
واآلخر  V8يندفع
بقوة  400حصان

المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة

جانب من حفل اإلطالق الكبير

ي�ت�س��م ط ��راز «ب ��ات ��رول» ال �ج��دي��د ب�ت�ص�م�ي�م��ه ال�لاف��ت
ّ
وم ��زاي ��ا ال �ف �خ��ام��ة امل� �ع ��ززة وك ��ذل ��ك ب ��أح ��دث ت�ق�ن�ي��ات
«نيسان» للتنقل الذكي .ويحافظ «نيسان باترول»
ال�ج��دي��د ع�ل��ى ق��درات��ه االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي االن�ت�ق��ال إل��ى
واملعبدة وعلى ّ
ّ
ّ
قوته
أي مكان على الطرقات الوعرة
الرائدة في فئة السيارات هذه.
يعتبر «ب��ات��رول» االس��م األق��دم ف��ي ت��اري��خ «نيسان»،
وه��و بالتالي األب��رز ف��ي ت��راث ال�س�ي��ارات الرياضية
م� �ت� �ع ��ددة االس� �ت� �خ ��دام ��ات ال� �ت ��ي ط��رح �ت �ه��ا ال �ع�ل�ام��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة .ف �ه��و م �ح �ب��وب م ��ن ك ��ل أج� �ي ��ال ال �ع �م�ل�اء
األوف � �ي� ��اء ال ��ذي ��ن اش � �ت� ��روا م �ن��ه س� �ي ��ارة م �ن��ذ ط��رح��ه
ع��ام ُ .1951ي �ع��رف «ب ��ات ��رول» ب�م�ت��ان�ت��ه وم��وث��وق�ي�ت��ه
وتصميمه الفاخر ومزايا سالمته املتطورة وبأدائه
ال��ذي ال يضاهى على ك��ل ال ��دروب ،وه��و يبقى ط��راز
«ن�ي�س��ان» ال��رائ��د ف��ي فئة ال�س�ي��ارات الرباعية ال��دف��ع.
ّ
وتحتل هذه السيارة مكانة خاصة في قلوب وأذهان
ّ
ال �ع �م�لاء ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط م� ّ�م��ن ي� �ق ��درون أداء ه ��ا
الالفت في أقسى الظروف والتضاريس.

ب �ك ��ل س�ل�اس ��ة ب �ل ��وح ��ة ال � �ك� ��روم ال �ك �ب �ي ��رة وم� ��ؤش� ��رات
االنعطاف الجانبية الخلفية املتسلسلة التي أضيفت
للمرة األولى إلى سيارة «نيسان».

املقصورة الداخلية

لوران بيرنيه
في هذا السياق ،قال لوران بيرنيه  -املدير العام لقطاع
السيارات في شركة عبداملحسن عبدالعزيز البابطني:
«ع ��ام  2019يعتبر ع��ام��ًا مهمًا ف��ي ت��اري��خ امل�ج�م��وع��ة،
حيث احتفلت شركة عبداملحسن عبدالعزيز البابطني
بمرور أكثر من  7عقود على عملها بقطاع السيارات
ف��ي ال�ك��وي��ت ،م��ا ي��دل على ق��وة وت�ف��ان��ي املجموعة في
أداء أعمالها وح��رص�ه��ا على خ��دم��ة ورض��ا عمالئها.
ال�ي��وم ،يمثل خطوة مهمة لنا ،إط�لاق نيسان باترول
 2020الجديد .إن طراز باترول بات رفيقًا دائمًا ومميزًا
ملجموعة البابطني منذ ط��رح��ه ألول م��رة ف��ي الكويت
منذ أكثر من  60عامًا ،وبعد  6أجيال مختلفة أصبح
ط��رازن�ي�س��ان ب��ات��رول مرجعًا ال ج��دال فيه ف��ي السوق
املحلية يجمع ب�ين ال�ق��وة ملحبي امل�غ��ام��رات والفخامة
لرواد املدينة».
وأضاف بيرنيه« :افتتحت مجموعة البابطني ،في عام
 ،2015مركزًا خاصًا وحصريًا لخدمة سيارات باترول،
وذلك بهدف ضمان خدمة أسرع وجودة أفضل لعمالء
بطل ال��دروب ،وبهدف تلبية الطلب املتنامي على هذا

خالد وصالح البابطين داخل مقصورة نيسان باترول الجديدة

ال �ط��راز ال �ن��اج��ح ف��ي ال �ك��وي��ت .وي �ض��م م��رك��ز ال�ص�ي��ان��ة
أح��دث امل �ع��دات وال�ت�ج�ه�ي��زات ،إض��اف��ة إل��ى ت��واف��ر قطع
غيار نيسان األصلية ،ومرافق التنظيف املتطورة .في
عام  ،2018قطعنا خطوة إلى األمام ،بتكريس  3مواقع
ف��ي م��رك��ز ال�خ��دم��ة ال�س��ري�ع��ة ،ح�ت��ى نتمكن م��ن القيام
بأعمال الصيانة لطراز باترول في أقل من  60دقيقة.
إن التفاني في العمل وتحقيق والجودة وتأمني رضا
عمالئنا هي أساس استراتيجية مجموعة البابطني».
اكتسب طراز «نيسان باترول» سمعته املميزة على ّ
مر
سنوات عدة ،وقد ّ
صمم ليواجه أصعب ظروف القيادة
في العالم .فهو قادر على توفير مستوى الراحة املذهل
ذاته ،سواء أكان يجتاز الطرقات السريعة في الكويت
أو يخوض ميدانًا جبليًا وعرًا.
ّ
ورسخ طراز «باترول» مكانته كإحدى أقوى السيارات
ً
ّ
ال �ت��ي ت ��وف��ر أداء ق� �ي ��ادة م ��ذه �ل�ا ،ح �ي��ث زود ب��أف�ض��ل
امل �ح��رك��ات ف��ي ف�ئ�ت��ه وب�ن�ظ�ـ��ام ال�ت�ح�ك�ـ��م ال�ه�ي��درول�ي�ك�ـ��ي

شبك V-motion

بحركـة الهيكل .وب�ه��ذا تكون «نيسان ب��ات��رول» 2020
الجديدة قد استخدمت كل مزايا السيارة التي وفرت
أعلى مستويات الراحة واألمان والثقة للسائقني خلف
املقود سابقًا وجعلتها أفضل.
مع ازدياد شعبيته ،أدى تصميم باترول الالفت وأداؤه
املميز على كافة ال��دروب في جعله ج��زءًا ال يتجزأ من
النسيج االجتماعي والثقافي في الكويت.

شبك V-motion
تشمل التغييرات التي ط��رأت على «ب��ات��رول» الجديد
شبك  V-motionاألمامي ال��ذي أصبح يتخذ تصميمًا
ج � ��دي� � �دًا خ� ��اص� ��ًا ب� ��ال � �س � �ي� ��ارات ال ��ري ��اض � �ي ��ة م� �ت� �ع ��ددة
االس� �ت� �خ ��دام ��ات .وت �س��اه��م م �ص��اب �ي��ح  LEDاألم��ام �ي��ة
الجديدة السهمية الشكل والشبك املعاد تصميمه في
إبراز واجهة «باترول» األمامية وزواياها الجذابة.
ً
كذلك ،تتخذ املصابيح الخلفية شكال سهميًا وتندمج

نيسان باترول الجديدة كلياً

أم��ا ف��ي املقصورة الداخلية ،فتشمل ال��وح��دة املركزية
الجديدة شاشتي عرض تتضمنان  Apple CarPlayو
 .**Android Autoويساهم هذا األمر في بقاء العمالء
متصلني دوم ��ًا ب��اإلن�ت��رن��ت وق��ادري��ن ع�ل��ى االس�ت�ف��ادة
بالكامل من هواتفهم املتحركة.
ّ
�ط�ن��ة ال �ج��دي��دة وامل � � ّ
�زودة
وت��وف��ر امل �ق��اع��د ال�ج�ل��دي��ة امل�ب�
بحشوة إضافية طابعًا مترفًا وك��ذل��ك امل�ق��ود الجديد
ّ
امل�ط� ّ�رز ي��دوي��ًا .وي�ت��وف��ر ن�ظ��ام التحكم ب��ال�ح��رارة ودع��م
املنطقة القطنية في املقاعد األمامية اختياريًا.
ه��ذا وأص�ب�ح��ت امل �ق�ص��ورة ال��داخ�ل�ي��ة أك�ث��ر س�ك��ون��ًا مع
ال�ح� ّ�د م��ن الضجيج واالرت �ج��اج��ات .أم��ا ن�ظ��ام التبريد
ّ
وت��وزي��ع ال �ه��واء امل �ع��زز فيساهم ف��ي تبريد املقصورة
الداخلية بسرعة أكبر وال سيما في املناطق الحارة.
وتستفيد سيارة «نيسان باترول» أيضًا من مجموعة
واسعة من تقنيات السالمة واألم��ان املتطورة إضافة
إلى تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي املتوفرة فيها .فهي
تتضمن نظام الفرملة الطارئة ّ
املزود باستشعار املشاة
ونظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي.
ّ
زود ط� ��راز «ب� ��ات� ��رول» ال��رب��اع��ي ال ��دف ��ع أي �ض��ًا ب��أق��وى
محركني في هذه الفئة أحدهما من  6اسطوانات سعته
ّ
 4000ليتر ويولد  275حصانًا وعزم دوران بمعدل 394
نيوتن متر واآلخ��ر م��ن  8اس�ط��وان��ات سعته  5.6ليتر
ّ
وي��ول��د  400ح�ص��ان وع��زم دوران بمعدل  560نيوتن
متر.
ويتيح نظام الدفع الرباعي الذكي ALL MODE 4x4
ّ
للسائق التنقل ب�ين أن�م��اط ق�ي��ادة مختلفة ت�ت�لاءم مع
ال �ط��رق��ات امل �ع� ّ�ب��دة أو ال ��وع ��رة .وي��وف��ر ن�ظ�ـ�ـ��ام التحكــم
الهيدروليكــي بحركــة الهيكل ال��ذي ّ
زودت به ط��رازات
 V8تجربة قيادة أكثر راحة بفضل نظام التعليق املعزز
ّ
والحد من االرتجاجات.
وت��دع��و نيسان البابطني عمالءها ل��زي��ارة معارضها
ف��ي ال ��ري واألح� �م ��دي ل�ت�ج��رب��ة أداء واك �ت �ش��اف م�ي��زات
وامكانات نيسان باترول  2020الجديد.
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اختبار ألفا كوادريفوليو على الحلبة

تم تصميم كوادريفوليو (التي تعني أوراق البرسيم األربع) لتكون بمنزلة سحر حسن
الحظ
في
ُ
الفترة
الب
طولية
لرياضة
ال
سيارات،
و
ت
كتب
ب
الحرف
ال
التيني
Q
لتصبح
التاريخ الرياضي
والصناعي المميز لعالمة ألفا
روميو ،وتصبح الشعار لسيارات السباق وللمركبات األكثر قوة وحصرية على الطرقات.
وقد نالت ألفا ،التي وُ لدت في  24يونيو  1910وأصبحت ألفا روميو في عام  ،1918تقديرا
من
جانب
شركات
صناعة
ال
سيارات
لجودة
وأداء
سي
اراتها.
وفي
الس
باقات،
سرعان ما
أعقبت االنتصارات األولى والمراكز المهمة التي حققتها في فترة ما قبل الحرب
نتائج
ممتازة
جاءت
م
باشرة
بعد
ا
ألحداث
الت
اريخية
ا
لكبرى
في
الحرب
ال
عالمية
ا
ألولى .ومع
ذلك ،لم يتحقق االنتصار الدولي الكبير األول الذي بسببه أصبحت العالمة التجارية أ
سطورة
كما
هي
الحال
اليوم.
وبعد
إ
صدارات
سيارات
«ال
سباق»
الم
جهزة
بم
حركات بقوة 24
ً
حصانا و 15 – 12حصاناً ،والطراز القوي  60 - 40حصاناً وطراز 30-20
 ،ESلم تتمكن حتى الجائزة الكبرى  1914المستقبلية من النجاح في هذا المسعى.

ظهرت في طرازات إنتاج مختارة منذ السبعينات

وادريفوليو ..رمز لروح السباقات اإليطالية منذ 1923

ألفا ك

ج��اء التحول الحقيقي ل�لأح��داث في ع��ام  - 1923مع
اإلصدار الرابع عشر من تارغا فلوريو ،عندما قررت
ألفا روميو عدم ترك أي شيء للصدفة .وأعدت الشركة
إص��دار «ك��ورس��ا» (س�ب��اق) محدد م��ن س�ي��ارة رل RL
ال �ج��دي��دة ،ت�ح�ف��ة ج��وزي �ب��ي م �ي��روس��ي .وت ��م تصميم
م�ح��رك «ث�لاث��ة ل�ي�ت��رات» ل�ي�ك��ون أخ��ف وزن ��ًا وأق�ص��ر،
ك�م��ا ت��م ت�ع��زي��ز ق��وت��ه ،وج� ��رى االه �ت �م��ام ب��ال�ج��وان��ب
اللوجستية ،كما ت��م اس�ت��دع��اء أف�ض��ل السائقني في
ذلك الوقت :أنطونيو أسكاري ،جوسيبي كامباري،
جوليو ماسيتي ،ان��زو ف�ي��راري وأوغ��و سيفوتشي.
وكان األخيران وراء عجلة قيادة سيارة أكثر شراسة،
والتي تم تعزيز محركها ليصل إلى  3154سي سي
وبقوة  95حصانًا.
وب� �غ ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن م� ��دى ك �ث��اف��ة ال �ج �ه ��د ،وك�ي�ف�ي��ة
ص�لاح�ي��ة امل� �ش ��روع ،وك�ي�ف�ي��ة إت �ق��ان ك��ل ال�ت�ف��اص�ي��ل،
وم ��دى ح�ج��م ال�ت�ض�ح�ي��ة ،ف��إن��ك ف��ي ع��ال��م ال�س�ب��اق��ات
ت�ح�ت��اج أي�ض��ًا ال��ى قليل م��ن ال �ح��ظ .وب��أخ��ذ ه��ذا في
االعتبار ،إضافة إلى قدر من الخرافات املتداولة إلى
حد ما ،ق��ررت الشركة رسم شعار الحظ على أغطية
س�ي��ارات�ه��ا :برسيم أخ�ض��ر م��ن أرب��ع أوراق .وتحقق
النصر ألوغو سيفوتشي ،الذي تبعه مباشرة زميله
في الفريق أسكاري (األول عرض البرسيم األخضر
ذو األربع أوراق على خلفية بيضاء على شكل املاسة،
والثاني عرضها على خلفية ثالثية) ،في حني جاءت
سيارة  RLللسائق ماسيتي في املركز الرابع .وكان
ذل ��ك ان �ت �ص��ارا ع�ظ�ي�م��ًا ،وه ��و االن �ت �ص��ار ال ��ذي أط�ل��ق
في نهاية املطاف العالمة التجارية وسط الشركات
املصنعة ،والذي حول كوادريفوليو إلى شعار فعلي
ميز جميع سيارات سباق ألفا روميو.

شارة كوادريفوليو في سطور
واس �ت �م��ر ش �ع��ار ال �ح��ظ ال �س �ع �ي��د ف ��ي ال �ظ �ه��ور على
سيارات السباق ،بدءًا من ألفا روميو  ،P2التي فازت
في أول بطولة عاملية لسباقات السيارات في مونزا
ع��ام  ،1925لتحقق أول ل�ق��ب م��ن أل �ق��اب أل�ف��ا روم�ي��و
العاملية الخمسة .وف��ي أواخ��ر العشرينات من القرن
املاضي ،استخدمت شارة كوادريفوليو أيضًا لتمييز
سيارات ألفا روميو على حلبة السباق عن سيارات
سكوديريا فيراري ،التي كانت تستخدم حصان قفز
كشعار لها.
وف ��ي ع��ام��ي  1950و ،1951ق ��اد ج��وس �ي �ب��ي «ن�ي�ن��و»
فارينا وخوان مانويل فانيو سيارتي ألفا روميو 158
و ،159ألفيتاس الشهيرة ،للفوز في أول بطولة عاملية
للفورموال  ،1ث��م وف��ي الستينات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي،
ظ �ه��رت ك��وادري �ف��ول �ي��و ف ��ي إص� � ��دار ج��ول �ي��ا ال �ج��اه��ز
للسباق – وه��و إص��دار ت��ي سوبر  ،TI Superقبل أن

موديل كوبيه سبيشل يعود لعام 1969

جولة داخل متحف سيارات ألفا روميو

عدد من مركبات ألفا روميو المعروضة في المتحف

ظهرت شارة الحظ السعيد
على  RLوهي أول موديل رياضي
لـ «ألفا» بعد الحرب األولى
قادها السائق أوغو موديلي
سيفوتشي ..ونافست في
سباق تارغا فلوريو 1923
طرازات «جوليا» و«ستلفيو»
و«كوادريفوليو» رياضية
بامتياز وغنية بالتقنيات
ألفا روميو  4Cالرياضية

ت�ت�ح��د م��ع م�ث�ل��ث أوت��ودل �ت��ا  Autodeltaاألزرق لعدة
عقود :من  GTAإلى  ،33حتى إلى بطولتني عامليتني
فازت بهما  ،)TT 12 (1975و.)TT 12 (1977 33
واستمرت وتيرة سباقات ألفا روميو في الثمانينات،
ح �ي��ث ح �ق �ق��ت ،ع �ن��دم��ا ع� ��ادت إل ��ى ال� �ف ��ورم ��وال  1في
ع��ام  ،1980ن�ج��اح��ات م�ت�ك��ررة ف��ي س�ب��اق��ات س�ي��ارات
ال� �ت ��وري� �ن ��غ ( ،)GTV 6 2.5وح� �ت ��ى االن� �ت� �ص ��ار ف��ي
سباق  DTMمع سيارة ط��راز  V6 Ti 155عام ،1993
والسلسلة الطويلة من انتصارات Superturismo 156

.)(1998 – 2004
وج��رى وض��ع شعار كوادريفوليو على ط��رازات عالية
األداء ج � ��رى ت �ص �ن �ي �ع �ه��ا خ �ل��ال ع� �ق ��دي ال �س �ت �ي �ن �ي��ات
والثمانينيات من القرن املاضي .وبعض الطرازات كان
لديها الشعار على هياكلها على الرغم من أنه لم يظهر
في أسمائها  -مثل جوليا سبرينت جي تي فيلوسي
 Giulia Sprint GT Veloceأو  1750جي تي فيلوسي 1750
 - GT Veloceفي حني أن طرازات أخرى ،من الثمانينيات
فصاعدًا ،شملت كوادريفوليو في أسمائها الرسمية،

لويجي فوسي أبرز مصممي سيارات ألفا روميو

مثل اإلص ��دارات املختلفة م��ن  33كوادريفوليو فيردي
 Quadrifoglio Verde 33أو 164كوادريفوليو فيردي 164
.Quadrifoglio Verde

الجيل الجديد
وال �ي��وم ،ف��إن ح��ام�ل��ي امل�ع��اي�ي��ر للجيل ال�ج��دي��د م��ن ألفا
روم�ي��و هما ط ��رازا جوليا وستلفيو ،وك�لاه�م��ا يحمل
ش � ��ارة ك��وادري �ف��ول �ي��و األس� �ط ��وري ��ة ال �ت ��ي ت �ش �ه��د ع�ل��ى
صفاتها من حيث األداء والتحكم والنسبة بني ال��وزن

طرازات متنوعة من ألفا روميو

وال �ق��وة ،وه��ي امل��زاي��ا ال�ت��ي يتصف ب�ه��ا ال �ط��راز األع�ل��ى
بفئة السيارة .كما يشتمل الطراز على مزايا خارجية
وداخ �ل �ي ��ة م�ع�ي�ن��ة وع �ل��ى م �ح��رك��ات ح �ص��ري��ة وص ��وت
أل� �ف ��ا روم � �ي� ��و ح �ق �ي �ق��ي .وت �ح �ق ��ق ج �ي��ول �ي��ا وس �ت �ل �ف �ي��و
كوادريفوليو ،املجهزتان بمحرك بنزين من األلومنيوم
بالكامل وثنائي التوربو سعة  2.9ليتر ،قوة حصانية
تبلغ  510أحصنة و 600نيوتن متر م��ن ع��زم ال��دوران،
وه�م��ا م��زودت��ان بناقل ح��رك��ة أوت��وم��ات�ي�ك��ي م��ن ثماني
سرعات.
وتضمن جوليا كوادريفوليو أداء مثيرًا :سرعة قصوى
تبلغ  307كلم/ ساعة وتسارع من  100 - 0كلم/ ساعة
في  3.9ثوان فقط .وتصل سيارة ستيلفيو كوادريفوليو
إل��ى سرعة قصوى تبلغ  283كلم/ ساعة وت�س��ارع من
 0إل��ى  100كلم  /س��اع��ة ف��ي  3.8ث��وان ف�ق��ط ،وق��د حققت
أخ�ي�رًا رق�م��ًا قياسيًا ج��دي�دًا لفئتها ل��زم��ن ال ��دورة على
حلبة نوربورغرينغ األيقونية 7 :دقائق و 51.7ثانية.
وفي كلتا املركبتني ،جرى تصميم املقصورة مثل بدلة
ت��م تفصيلها ب�ع�ن��اي��ة ،م��ع ح��رف�ي��ة واس �ت �خ��دام خ��ام��ات
م �م �ت��ازة  -أل �ي��اف ال �ك��رب��ون وال �ج �ل��ود وأل �ك��ان �ت��ارا .وق��د
استخدمت ألفا روميو ألكانتارا في مقصوراتها منذ
عقد التسعينيات من القرن املاضي ،وذلك في طراز ألفا
روميو  ،145الذي يمتاز بشكله األنيق وحرفيته وأدائه
القوي وتكنولوجيته الفائقة.
وج ��رى رس ��م ش �ع��ارات ك��وادري �ف��ول �ي��و األول� ��ى م�ب��اش��رة
ع �ل��ى ال� �س� �ي ��ارات .وف� ��ي وق� ��ت الح � ��ق ،ع �ن��دم��ا أص�ب�ح��ت
ك��وادري�ف��ول�ي��و سمة م��ن س�م��ات م��رك�ب��ات اإلن �ت��اج جرى
تغييرها إلى شارة .ويجري تصميم شارة كوادريفوليو
وصناعتها يدويًا بصورة فردية في إيطاليا ،ليرتقي
الشعار ويتحول تقريبًا إلى عمل فني.

23

ِّ
التخلي عن األكراد وصمة عار
ليندسي غراهام:
دعا السيناتور ليندسي غراهام الجمهوري املقرب جدا من الرئيس األميركي دونالد ترامب الى
«العودة عن ق��راره» سحب القوات األميركية من شمال سوريا معتبرا أن هذا الخيار «ينطوي
على كارثة» .وقال السيناتور الجمهوري في تغريدة «اذا طبقت هذه الخطة» التي تمهد الطريق
أمام هجوم عسكري تركي ضد األكراد «فسأقدم مشروع قرار الى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود
عن ه��ذا ال�ق��رار .أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبني» .وح��ذر السيناتور ،من أن قرار
ترامب «يضمن عودة داعش» كما ان «التخلي عن األكراد سيكون وصمة على شرف أميركا».
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«سأدمر اقتصاد تركيا ..في حال تجاوزت الحد بعملية شرق الفرات»
ِّ

ترامب يبيع أكراد سوريا :دعمهم َّ
كلفنا الكثير
اقتربت ساعة الصفر الن�ط�لاق عملية عسكرية تركية
في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا ضد قوات
سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب
ال �ك��ردي��ة ع �م��وده��ا ال �ف �ق��ري ،وال �ت��ي دع�م�ت�ه��ا ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ف��ي ال �ح��رب ض��د داع � ��ش .غ �ي��ر ان االم�ي��رك�ي�ين
كعادتهم خذلوا حلفاءهم الرض��اء تركيا التي تصنف
الوحدات الكردية ارهابية وبانها الذراع السورية لحزب
العمال الكردستاني.
ومع اقتراب ساعة الصفر ،واع�لان االك��راد «املخذولني»
من انهم سيتصدون ألي عملية تركية ،اصبحت املنطقة
مفتوحة على سيناريوهات أخطرها يتعلق بمصير
الدواعش املعتقلني في سجون (قسد) ،وغالبيتهم من
جنسيات اوروبية ،وسط مخاوف من كارثة انسانية.
وت��زام �ن��ا م��ع ب ��دء ال �ق ��وات االم �ي��رك �ي��ة ب��االن �س �ح��اب من
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��دودي ��ة ب�ي�ن ت��رك �ي��ا وس� ��وري� ��ا ،ام � ��س ،ق��ال
الرئيس األميركي دونالد ترامب« :كان من املفترض أن
نذهب إلى سوريا  30يوما لكننا بقينا سنوات ودخلنا
في صراع شديد دون هدف واضح وحان الوقت إلعادة
الجنود األميركيني والخروج من هذه الحروب السخيفة
التي ال نهاية لها وكثير منها قبلية».
وعلق ترامب على قرار إدارته بسحب القوات من شمال
سوريا ،قائال إنه «من املكلف للغاية االستمرار في دعم
ال�ق��وات ال�ك��ردي��ة ف��ي املنطقة التي تقاتل فيها داع��ش».
واضاف« :قاتل األكراد معنا ،لكن تم دفع مبالغ ضخمة
م��ن امل��ال وامل�ع��دات للقيام ب��ذل��ك .لقد قاتلوا تركيا منذ
عقود».
وأضاف« :سيتعني على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران
وال�ع��راق وروس�ي��ا واألك ��راد تحديد امل��وق��ف» ،م��ؤك��دا أن
ب�لاده «ستقاتل حيثما تستدعي املصلحة ول��ن تقاتل
إال لتنتصر».
غير ان الرئيس األميركي ع��اد وه��دد بـ «القضاء» على
االقتصاد التركي إذا «تجاوزت أنقرة الحد» في سوريا.
وكتب في تغريدة «إذا فعلت تركيا ما اعتبره ،بحكمتي
ال �ت ��ي ال ن �ظ �ي��ر ل �ه ��ا ،ت � �ج� ��اوزا ل �ل �ح��د ،ف �س��أق �ض��ي ع�ل��ى
االقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل».
وأكد أنه انتخب لينهي العمليات العسكرية األميركية
في الخارج وأن ذلك يمكن العدول عنه دائما ،مشيرا إلى
ان أكثر دولتني ال تروق لهما هذه الخطوة هما روسيا
والصني «ألنهما تحبان رؤيتنا غائصني في مستنقع».
وبحسب املراقبني تفتح تصريحات ترامب الباب امام
تساؤالت حول مصير املنطقة ،السيما انه رمى بالعبء
ع�ل��ى دول االت �ح ��اد االوروب� � ��ي ال �ت��ي ت��رف��ض ح�ت��ى اآلن
اس�ت�ع��ادة مواطنيها ال��دواع��ش املعتقلني ،واي�ض��ا على
روسيا واي��ران والنظام السوري التي تعرقل التسوية

السياسية النهاء الحرب الدائرة منذ  9سنوات.
ً
ّ
ال �خ �ط��وة االم �ي��رك �ي��ة ت �ش��ك��ل ت �ح��وال ب � ��ارزًا ف��ي س�ي��اس��ة
واشنطن وتخليا ملحوظا عن الفصائل التي خاضت
املعركة ضد داعش.
ف �م��واق��ف ت ��رام ��ب ،م �ع �ط��وف��ة ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات ال�ب�ي��ت
االبيض عقب املكاملة الهاتفية مع الرئيس التركي رجب
طيب اردوغان ،أعطت الضوء األخضر للعملية التركية،
وق ��ال ال�ب�ي��ت االب �ي��ض إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل��ن تتدخل
ً
بينما تشن أنقرة عمليتها التي «خططت لها طويال»،
وان � ��ه وك � ��ون ق � ��وات ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ه ��زم ��ت «دول� ��ة
الخالفة» ،فلن تتمركز بعد اليوم في املنطقة مباشرة
عند ال�ح��دود مع تركيا .وانتقد البيت االبيص فرنسا
وأمل��ان �ي��ا وغ�ي��ره�م��ا م��ن ال� ��دول األوروب� �ي ��ة ل �ع��دم إع ��ادة
مواطنيها ال��ذي��ن ان�ض�م��وا إل��ى التنظيم ،ون��وه إل��ى أن
«تركيا ستكون املسؤولة اآلن عن جميع مقاتلي داعش
االسرى لدى (قسد).
ب��دوره قال البنتاغون ان أميركا ال تدعم عملية تركية،
في حني قال مسؤول ان واشنطن لن تسحب سوى «عدد
صغير» من الجنود قرب الحدود.
وفي الجانب التركي ،أعلن الرئيس اردوغان أن الهجوم
قد ينطلق في أي وقت ،واضاف« :هناك عبارة نكررها:
يمكننا الدخول إلى سوريا في أي ليلة من دون سابق
ان� � ��ذار» ،الف �ت��ا إل ��ى أن ان �ق��رة ت� ��درس م��اه �ي��ة ال�خ �ط��وات
ال�لازم��ة لضمان ع��دم ف��رار ال��دواع��س املعتقلني .وأعلن
اردوغ� � ��ان ان ��ه س�ي�ل�ت�ق��ي ت��رام��ب م�ن�ت�ص��ف ن��وف�م�ب��ر في
واشنطن لحسم قضايا بينها ملف مقاتالت (اف .)35
وفيما التحضيرات اللوجستية تتواصل ،قال مسؤول

سيناريوهات عدة ..أخطرها
ّ
يتعلق بـ«الدواعش» األسرى
«األوروبي» يرفض أي هجوم..
َّ
تتحضر لألسوأ
واألمم المتحدة
ت��رك��ي ل��روي�ت��رز إن ب�ل�اده وح��ده��ا تملك ال �ق��وة ال�لازم��ة
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ،وه ��ي ال �ت��ي س �ت�ق��رر ن �ط��اق وم �ك��ان وت��وق�ي��ت
ال �ه �ج��وم وس �ت �ن �ت �ظ��ر ع �ل��ى األرج� � ��ح ان �س �ح��اب ال �ق��وات
األميركية من منطقة العمليات قبل أن تبدأ .مضيفا أن
االنسحاب األميركي قد يستغرق أسبوعا.
وانسحبت القوات االميركية بكامل عتادها وأسلحتها
من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العني ،ونقطة عسكرية
في تل أبيض.

طعنة في الظهر
ب��دوره��ا ،أعلنت ق��وات س��وري��ا الديمقراطية أن القوات
األم�ي��رك�ي��ة ل��م ت��ف ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا وأن ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة
س �ي �ك��ون ل �ه��ا األث� ��ر ال�س�ل�ب��ي ال�ك�ب�ي��ر ع �ل��ى ال �ح��رب ضد
«داع � � � ��ش» ،وس� �ت ��دم ��ر ك ��ل م ��ا ت ��م ت �ح �ق �ي �ق��ه وس�ت�س�م��ح
ب �ع��ودة ق� ��ادة داع� ��ش امل �ت��واري��ن ف��ي ال �ص �ح��راء .ودع��ت

«ق �س��د» «ال �ع ��رب وال �ك ��رد وال �س��ري��ان واآلش ��وري�ي�ن إل��ى
رص صفوفهم والوقوف معها لصد العدوان التركي».
وقال كينو جبريل املتحدث باسم «قسد»« :كانت هناك
تطمينات وض�م��ان��ات أميركية ب�ع��دم ال�س�م��اح بالقيام
ب��أي عمليات ت��رك�ي��ة وق�س��د ال�ت��زم��ت ب��ات�ف��اق ع�ل��ى آلية
أمنية للمنطقة الحدودية ،لكن التصريح األميركي امس
طعننا في الظهر».
ودف�ع��ت ال�ت�ط��ورات األم��م املتحدة للتحذير م��ن املأساة
االن�س��ان�ي��ة ال �ق��ادم��ة ،وق ��ال م�ن�س��ق ال �ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة
اإلق �ل �ي �م��ي ال �ت��اب��ع ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ب ��ان ��وس م��وم�س�ي��س
«ال نعرف م��اذا سيحصل ( )...نستعد ل�لأس��وأ ..توجد
الكثير من التساؤالت حول تداعيات العملية» .وأضاف
أن األمم املتحدة «على اتصال بجميع األط��راف ولديها
خطة طوارئ».

أوروبا تعارض
ب � ��دوره ،ح ��ذر االت �ح��اد األوروب � ��ي م��ن أي ه �ج��وم ت��رك��ي
ي �ق��وض ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة ل�ح��ل ال �ن ��زاع ،ووض ��ع وزراء
خارجية االتحاد األوروب��ي هذه املسألة ضمن برنامج
عمل قمتهم االثنني املقبل في لوكسمبورغ .وقالت مايا
كوتشيانيتش املتحدثة باسم وزي��رة خارجية االتحاد
ف�ي��دي��ري�ك��ا م��وغ�ي��ري�ن��ي «ن �ع �ت��رف ب��امل �خ��اوف ال�ش��رع�ي��ة
لتركيا على أمنها ،لكننا قلنا دومًا أن أي حل دائم لهذا
النزاع لن يتحقق عبر الوسائل العسكرية».
م��ن جانبه ،ق��ال الكرملني ال��روس��ي إن��ه ينبغي الحفاظ
ع�ل��ى وح ��دة األراض� ��ي ال �س��وري��ة وأن م��وس�ك��و ت�ع�ل��م أن
تركيا تشاطرها نفس املوقف.

«األتراك يحتشدون ..ونستعد لمواجهتهم»

صالح مسلم لـ سبقلا :قرار واشنطن فاجأ العالم
أعلن صالح مسلم ،الناطق باسم حزب االتحاد الديموقراطي
الكردي في سوريا ،أن ق��رار الرئيس األميركي دونالد ترامب
سحب ق��وات ب�لاده من املناطق الكردية شمالي سوريا فاجأ
العالم كما فاجأ األكراد.
وف ��ي ت�ص��ري��ح خ ��اص ل �ـ سبقلا ،أم ��س ،ق ��ال م�س�ل��م« :ال �ق��وات
األميركية انسحبت من بعض النقاط على الحدود السورية -
ُ
التركية ،لكن املعلومات في شأن املسافة التي ستخليها ال تزال
غير متوافرة».
وح��ول آليات األك��راد ملواجهة ه��ذا التحدي ،أف��اد مسلم« :ليس
أم��ام �ن��ا س� ��وى ال ��دف ��اع امل� �ش ��روع ع ��ن ال �ن �ف��س ،ون� �ق ��وم ح��ال�ي��ًا
بالتحضيرات العسكرية والشعبية ،وجاهزون ملواجهة أي تقدم

للقوات التركية».
وع��ن طبيعة التحشيد التركي ومواضعه على الجانب اآلخ��ر
م��ن ال �ح��دود ،أوض��ح رئ�ي��س ال �ح��زب« :ال �ق��وات التركية تحتشد
َ
قبالة املنطقة املمتدة بني مدينتي تل أبيض ورأس العني ،وهناك
َ
مجلسان عسكريان في املدينتني سيتوليان ال��دف��اع عنهما»،
مردفًا« :باتت الحشود التركية في حالة جهوزية ،ونتوقع أن
تتقدم في أي وقت ،ونحن مستعدون لها».
وخ�ت��م م�س�ل��م« :إن اس�ت�ط��اع��ت ال �ق��وات ال�ت��رك�ي��ة ب�ل��وغ مناطقنا
فستقوم بعمليات وحشية ،ليس ض��د األك��راد فقط ،ب��ل ضد
بقية سكان املنطقة من العرب والسريان ،ونتمنى أن نقدر على
منعهم من ذلك».

صالح مسلم

أكراد يتظاهرون قرب آليات اميركية خالل انسحابها من قاعدة في منطقة رأس العين قرب الحدود التركية أمس | أ ف ب

هذا ما تريده
أنقرة
أخ ��ذت امل�ن�ط�ق��ة اآلم �ن��ة ف��ي س��وري��ا حيزًا
واس �ع��ًا م��ن ال �ج��دل ،وس ��ط س�ع��ي تركي
إلنشائها منذ ع��ام  ،2012لتأمني ع��ودة
الالجئني السوريني إليها .وقال املتحدث
باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالني إن
إن �ق��رة ال ت�س�ع��ى إل ��ى اح �ت�لال أو تغيير
دي�م��وغ��راف��ي ،ب��ل هدفها إن�ش��اء «منطقة
آمنة» لفصل الحدود التركية عن وحدات
حماية الشعب الكردية وإعادة الالجئني.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ف �خ��ر ال ��دي ��ن أل� �ت ��ون م��دي��ر
االتصاالت في الرئاسة التركية إن بالده
ستوفر الخدمات للمناطق التي ستنتزع
ال �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا م ��ن وح � � ��دات ح�م��اي��ة
الشعب الكردية ،كما حصل في العمليتني
السابقتني.
فما تفاصيل هذه املنطقة؟
أدى ال�ت�غ�ي�ي��ر ال��دي �م��وغ��راف��ي ال ��ذي ج��رى
ف��ي س��وري��ا ،إل��ى إل�ح��اق م��أس��اة إنسانية
كبيرة بماليني العرب واألكراد والتركمان
وال � �س ��ري ��ان واإلي� ��زي� ��دي �ي�ن وال �ك �ل��دان �ي�ي�ن
ال�س��وري�ين ،إذ ج��رى تهجريهم إل��ى دول
ف ��ي م �ق��دم�ت�ه��ا ت��رك �ي��ا .وت �خ �ط��ط ت��رك�ي��ا
َ
لتوطني نحو مليوني سوري في املناطق
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ت��ي س�ي�ج��ري إن �ش��اؤه��ا في
املنطقة اآلمنة.
ُ
وط ��رح ��ت ف �ك��رة إن� �ش ��اء امل �ن �ط �ق��ة اآلم �ن��ة
ألول م��رة م��ن ق�ب��ل ت��رك�ي��ا ،خ�ل�ال زي��ارة
أردوغ ��ان إل��ى واشنطن في مايو .2013
فمنذ انطالقة ال�ث��ورة السورية ،وم��ع بدء
م��وج��ات ن� ��زوح ال �س��وري�ي�ن ن �ح��و ت��رك�ي��ا،
رأت أن �ق��رة أن خ�ي��ر ط��ري�ق��ة لحمايتهم،
تكون بإقامة منطقة آمنة داخل األراضي
ال�س��وري��ة ،وع��رض��ت على إدارة الرئيس
باراك أوباما آنذاك تأسيس منطقة عازلة،
بإشراف األمم املتحدة ،لكن الطلب قوبل
بالتسويف واملراوغة واملماطلة.
وفقًا للرؤية التركية ،ف��إن املنطقة اآلمنة
تشمل املساحة الجغرافية الواقعة شمال
الطريق الدولي  M4االستراتيجي ،الذي
ي��رب��ط ال�ش�م��ال ال �س��وري بعضه ببعض،
وتضم هذه املنطقة مدنًا وبلدات من ثالث
محافظات ه��ي حلب وال��رق��ة والحسكة،
وت�م�ت��د ع�ل��ى ط ��ول  460ك �ل��م ،ب�ع�م��ق 32
كلم على طول الحدود التركية السورية.
وتضم املنطقة مدينة القامشلي وبلدات
رأس العني وتل تمر والدرباسية وعامودا
ووردي � � � � ��ة وت� � ��ل ح �م �ي ��س وال �ق �ح �ط��ان �ي��ة
وال �ي �ع��رب �ي��ة وامل��ال �ك �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة مل�ح��اف�ظ��ة
ً
الحسكة .وكذلك ستضم املنطقة كال من
ع�ين ال �ع��رب ال�ت��اب�ع��ة مل�ح��اف�ظ��ة ح�ل��ب وت��ل
أبيض التابعة للرقة.
وكشفت وسائل إع�لام تركية تفاصيل
«خ�ط��ة ت��أه�ي��ل» امل�ن�ط�ق��ة ،ووف ��ق صحيفة
«دي �ل��ي ص �ب��اح» ،ف��إن��ه «س�ي�ج��ري توطني
م �ل �ي��ون س� ��وري ف ��ي  200أل ��ف م�س�ك��ن،
ي�ح�ص��ل إن �ش��اؤه��ا ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة اآلم �ن��ة،
بتكلفة تصل إلى  23.5مليار يورو ،تمول
م��ن ق�ب��ل ص�ن��ادي��ق أج�ن�ب�ي��ة» .وتتضمن
الخطة إنشاء  140قرية بطاقة استيعابية
تصل إلى  5آالف نسمة لكل منها.

إجراء االنتخابات التشريعية وإنهاء االنقسام الداخلي

شرطان أوروبيان لالعتراف بدولة فلسطين
القدس  -أحمد عبدالفتاح
ق ��ال ��ت م � �ص� ��ادر ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة م� �س ��ؤول ��ة إن ال��رئ �ي��س
الفلسطيني محمد عباس ّ
مصرعلى إجراء االنتخابات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ،وت� �ج ��دي ��د ش��رع �ي��ة م ��ؤس� �س ��ات ال �ن �ظ��ام
السياسي الفلسطيني ،ب��اع�ت�ب��اره استحقاقًا وطنيًا،
ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف ،وال�ت�ع�ق�ي��دات ال�ت��ي تحيط بالقضية
الفلسطينية ،ال سيما توقف عملية السالم مع إسرائيل،
والقطيعة مع اإلدارة األميركية منذ اعترافها بالقدس
عاصمة إلسرائيل وما تالها من اج��راءات اخرى تؤكد
ان �ح �ي��ازه��ا ل�لاخ �ي��رة ع �ل��ى ح �س��اب ال �ح �ق��وق ال��وط�ن�ي��ة
للشعب الفلسطيني.
وكشف مرجع فلسطيني ف��ي مكتب الرئيس عباس لـ
سبقلا عن ان ق��رار اج��راء االنتخابات التشريعية جاء
بعد سلسلة محادثات اجراها الرئيس عباس مع عدد

ك�ب�ي��ر م��ن ق ��ادة ال �ع��ال��م ،خ�ص��وص��ًا االوروب� �ي�ي�ن ال��ذي��ن
طالبهم باالعتراف بدولة فلسطني ،في ظل استعصاء
عملية ال�س�لام م��ن ج�ه��ة ،وعملية القضم االسرائيلية
املتواصلة ل�لاراض��ي وال�ح�ق��وق الفلسطينية م��ن جهة
اخ � � ��رى ،ب� �ه ��دف ال �ق �ض ��اء ع �ل��ى اح �ت �م ��ال ق� �ي ��ام ال ��دول ��ة
الفلسطينية.
ووف��ق امل��رج��ع ،ف��إن ع��ددًا من رؤوس��اء ال��دول االوروب�ي��ة
االساسية وال��وازن��ة اعربوا عن استعدادهم لالعتراف
ب��ال��دول��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ل�ك�ن�ه��م اب� ��دوا تحفظهم ح�ي��ال
اس�ت�م��رار ان�ق�س��ام ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي الفلسطيني بني
سلطتني ف��ي الضفة الغربية وق�ط��اع غ��زة ،االم��ر ال��ذي
يحول دون اعالن مثل هذا االعتراف ،وبالتالي ال بد من
استعادة وحدة هذا النظام «عبر االنتخابات» كشرط
مسبق لالعتراف بدولة فلسطني تحت االحتالل.
وك �ش��ف امل �ص��درع��ن ان ت�ج��دي��د ال�ه�ي�ئ��ات الفلسطينية

عباس طلب من مصر وتركيا
وقطر دفع «حماس»
إلى الموافقة على االنتخابات
موافقة المرشحين
على برنامج منظمة التحرير
والتزاماتها شرط لخوضها

س�ي�ج��ري ع�ل��ى م��رح�ل�ت�ين ،االول � ��ى :اج� ��راء االن�ت�خ��اب��ات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ،والح � �ق� ��ًا االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس� �ي ��ة .ام ��ا
ب� �خ� �ص ��وص ان� �ت� �خ ��اب ��ات امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي مل�ن�ظ�م��ة
ال �ت �ح��ري��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ف �ه��ي ت �ق �ت �ض��ي ب �ح��ث االم ��ر
واالتفاق مع الدول العربية واالجنبية التي ينتشر بها
الفلسطينيون ،ما يعني انها ستستغرق وقتًا اطول.
وش��دد املصدر على ان حركة «فتح» وفصائل منظمة
ال�ت�ح��ري��ر تجمع ع�ل��ى اج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ع�ل��ى اس��اس
القانون النسبي الذي يعتبر كل االراضي الفلسطينية
ً
دائ � ��رة واح� � ��دة ،الن ��ه ي��ؤم��ن اوال :ع ��دال��ة ف ��ي ال�ت�م�ث�ي��ل،
السياسي ،واملناطقي ،والديني ،وغيرها ،وثانيًا :يمكن
من خالله التغلب على العراقيل التي ستضعها سلطات
االحتالل على مشاركة الفلسطينيني في القدس ،أو منع
«حماس» مشاركة قطاع غزة.
وبافتراض احتمال فوز حركة «حماس» مرة اخرى في

حال مشاركتها باغلبية مقاعد التشريعي ،وتشكيلها
الحكومة ال�ت��ي تعتبرها اس��رائ�ي��ل وام�ي��رك��ا واالت�ح��اد
االوروبي تنظيما ارهابيا ،وبالتالي احتمال تكرار ذات
السيناريو ال��ذي حصل ف��ي اع�ق��اب ف��وز «ح�م��اس» في
انتخابات عام  ،2006حيث فرضت مقاطعة شاملة على
حكومتها ،واوق�ف��ت جميع املنح واملساعدات الدولية،
قال املصدر« :انه سيجري التحسب من تكرار مثل هذا
السيناريو من خالل االعالن الصريح من قبل كل عضو
ينوي الترشح ع��ن التزامه ببرنامج منظمة التحرير
الفلسطينية وجميع التزاماتها السياسية ،بما في ذلك
ّ
االتفاقيات املوقعة مع اسرائيل» .يذكر ان حركة حماس
أع �ل �ن��ت م��واف�ق�ت�ه��ا ع �ل��ى اج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات .واض ��اف
املرجع أن الرئيس عباس طلب من مصر وتركيا وقطر
التدخل لدى قيادة «حماس» لحملها على املوافقة على
اجراء االنتخابات من دون وضع شروط تعجيزية.

 24دولي
بعد اكتفائها بإغالق معبر
حدودي  -بناء على طلب
بغداد  -ودعوتها مواطنيها
إلى التر ّيث في الذهاب إلى
كربالء (للمشاركة في مراسم
أربعينية اإلمام الحسين) ،دخلت
إيران بقوة ،أمس ،على خط
االحتجاجات في العراق ،واصفة
إياها بـ«المؤامرة» ،وباعثة رسائل
إلى أذرعها (فصائل الحشد
الشعبي) لالستعداد في حال
تصعيد المواجهة.

محرر الشؤون الدولية
في أول تعليق على تظاهرات العراق ،رأى املرشد
اإلي� ��ران� ��ي ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي أن «األع� � � ��داء ي�س�ع��ون
للتفرقة بني إي��ران وال�ع��راق ،لكنهم ع�ج��زوا ،ولن
يكون ملؤامرتهم أثر».
ون�ق��ل ح�س��اب��ه ال��رس�م��ي ع�ل��ى «ت��وي�ت��ر» أم ��س ،أن
«إي � ��ران وال� �ع ��راق ش�ع�ب��ان ت��رت�ب��ط ( )...قلوبهما
وأرواح�ه�م��ا ( )...وس �ي��زداد ه��ذا االرت �ب��اط «ق��وة»
يومًا بعد يوم».
أم��ا مستشار امل��رش��د للشؤون العسكرية ال�ل��واء
رحيم صفوي ،فأفاد بأن أحداث العراق األخيرة،
«ه��دف�ه��ا إخ��اف��ة ال �ن��اس م��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي م��راس��م
األربعينية» ،م��ردف��ا أن ه��ذه األح ��داث ل��ن تخيف
ال��زوار ،الذين لن يترددوا في «املشاركة حتى لو
أمطرت السماء حجرا ورصاصا».

«الحشد» ّ
يهدد

م��ن ج�ه�ت��ه ،أع �ل��ن رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال�ح�ش��د الشعبي
ف��ال��ح ال�ف�ي��اض أن ف�ص��ائ�ل��ه  -م�ق� َّ�رب��ة م��ن إي ��ران -
ج��اه��زة للتدخل مل�ن��ع أي «ان �ق�لاب أو ت �م��رد» في
العراق ،في حال طلبت الحكومة ذلك.
وخالل مؤتمر صحافي في بغداد ،قال إن «هناك
من أراد التآمر على استقرار ال�ع��راق ووح��دت��ه»،
مؤكدًا أن «الحشد» يريد «إسقاط الفساد وليس
إسقاط النظام» ،في رد على شعارات املتظاهرين.
وتابع الفياض« :نعرف من يقف وراء التظاهرات،
ومخطط إسقاط النظام فشل» ،مشددًا على أنه
«سيكون هناك قصاص ملن أراد السوء بالعراق».
وأقر بوجود مشاكل وثغرات حقيقية في النظام
السياسي الحالي في بالده إال انه اكد ان رئيس
ال ��وزراء يعمل حاليا على وض��ع برنامج ورؤي��ة
جديدة لالصالح.

«حزب اهلل» مستاء
بدورها ،ذكرت مصادر من أوساط حزب اهلل في
لبنان أن��ه مستاء م��ن االح�ت�ج��اج��ات ف��ي ال�ع��راق،
وي � � ��رى أن� �ه ��ا ال ت� �ص ��ب ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ال� �ت� �ع ��اون
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«الحشد» يهدِّ د بقمعها ..و«حزب الله» مستاء منها

طهران تهاجم احتجاجات العراق:
مؤامرة لن يكون لها أثر
ّ
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ب �ي �ن��ه وب �ي��ن ط� � �ه � ��ران ،وت �ع��ط��ل
التنسيق املتبادل.
واألح � ��د ،ول �ل �م��رة األول � ��ى م �ن��ذ ال �ث�ل�اث��اء امل��اض��ي
(ب��دء ال �ح��راك) ،ل��م يتظاهر املحتجون املطالبون
بالتوظيف وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة وتغيير الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ف��ي س��اح��ة ال�ت�ح��ري��ر ال��رم��زي��ة وس��ط
بغداد ،حيث انحصرت االحتجاجات في مدينة
ً
الصدر ومحيطها ،وأسفرت عن  15قتيال.
وسارع رئيس الوزراء عادل عبداملهدي إلى االمر
ب �ـ «ب �س �ح��ب ج�م�ي��ع ق �ط �ع��ات ال �ج �ي��ش م ��ن م��دي�ن��ة
ال �ص��در ،واس �ت �ب��دال ق�ط�ع��ات ال�ش��رط��ة االت�ح��ادي��ة
بها» ،كما أمر بالتحقيق مع مطلقي النار ،مشددًا
على أن أي استخدام مفرط للقوة مع املواطنني
غير مسموح به.
ورأت مصادر أن عبداملهدي يحاول وأد املشكلة
قبل استفحالها ،موضحة« :منذ بدء التظاهرات،
أعلنت أنها شعبية وال تنتمي إل��ى ح��زب ،وهذا
ال �ت��وت��ر ف��ي م��دي�ن��ة ال �ص��در (م�ع�ق��ل أن �ص��ار رج��ل
ال��دي��ن م�ق�ت��دى ال �ص��در ،ال ��ذي دع ��ا ،ال�ج�م�ع��ة ،إل��ى
استقالة الحكومة) قد يدفع مؤيديه إلى االلتحاق
بالتظاهرات الشعبية ،لتمتد أكثر وت��زداد قوة،
م��ا يضع حكومة ع��ادل عبداملهدي أم��ام اختبار
جدي».

االعتراف بإطالق النار
ول� �ل� �م ��رة األول� � � � ��ى ،اع� �ت ��رف ��ت ال� � �ق � ��وات ال �ع ��راق �ي ��ة
باستخدام القوة وإط�لاق النارعلى املتظاهرين،
ح� �ي ��ث ذك � � ��رت خ �ل �ي��ة اإلع� �ل� ��ام األم� � �ن � ��ي« :ح �ص��ل
استخدام مفرط للقوة في مدينة الصدر ،وخارج
قواعد االشتباك املحددة».
وك ��ان ��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ع��راق �ي��ة دأب � ��ت ع �ل��ى ات �ه��ام
«م� �ن ��دس�ي�ن» و«ق� �ن ��اص�ي�ن م� �ج �ه ��ول�ي�ن» ب ��إط�ل�اق
النارعلى املتظاهرين وال�ق��وات األمنية على حد
سواء.
وبينما استمرغلق املنطقة الخضراء وقطع خدمة
اإلن �ت��رن��ت ب�س�ب��ب م �خ��اوف أم �ن �ي��ة م��ن اس �ت �م��رار
االح �ت �ج��اج��ات ف��ي ب �غ��داد وم�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب
ال�ع��راق��ي ،أف��اد موقع «ال�س��وم��ري��ة» ب��أن تعزيزات
عسكرية وصلت إلى املحافظات الجنوبية.

الحريري :فرص استثمارية فريدة في بيروت

دعم خليجي للبنان
من بوابة اإلمارات
بيروت  -أنديرا مطر
يعول اللبنانيون على مؤتمر االستثمار اللبناني –
اإلم��ارات��ي ،ال��ذي افتتح أم��س ف��ي أب��و ظبي ،للخروج
بجرعة دع��م تنقذ ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي امل�ت��رن��ح .وإذا
ك��ان��ت ال� �ق ��راءة االق �ت �ص��ادي��ة ل�ت�ب�ي��ان ن�ت��ائ��ج امل��ؤت�م��ر
تحتاج مزيدا من الوقت ،فإن انعقاده في هذه الظروف
وم��ا واكبه من ل�ق��اءات توجت بلقاء رئيس الحكومة
سعد الحريري بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن
زايد ،أعاد إنعاش العالقات اللبنانية  -الخليجية من
بوابة اإلم ��ارات ،ما سينعكس إيجابًا على لبنان ،ال
سيما أن املؤتمر يشكل اختبارا آخ��ر للحكومة ملنع
ان��زالق األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة إل��ى االس��وأ ف��ي أعقاب
معلومات عن ارجاء تنفيذ مشاريع «سيدر».
وتحدث الحريري في افتتاح املؤتمر ،فأعاد التذكير
ب ��ال ��دور امل �ه��م ال� ��ذي ل�ع�ب�ت��ه اإلم � � ��ارات ف��ي االق �ت �ص��اد
اللبناني ودع�م�ه��ا لبنان ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة ،وق��ال
«نحن هنا لتعزيز التعاون م��ن خ�لال خلق شراكات
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
اإلم � ��ارات � ��ي» ،م �ش ��ددًا ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب �ك��ل اإلص�ل�اح ��ات
املطلوبة .ول�ف��ت ال�ح��ري��ري ال��ى أن «ف��رص االستثمار
املوجودة في لبنان ليست متواجدة في العالم» ،وانه
اذا اجتمع القطاعان الخاصان اللبناني واإلم��ارات��ي
فيمكن ان�ج��از العجائب للبنان ،الف�ت��ا إل��ى أن لبنان
يمكنه أن يكون الحجر األس��اس لكل الشركات التي
س�ت�س�ت�ث�م��ر ف �ي��ه ،ك��ي ت �ش��ارك ف��ي م��ا ب�ع��د ف��ي إع ��ادة

اإلعمار في سوريا أو العراق.
وأش ��ار ال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي وامل��ال��ي غ ��ازي وزن��ي،
إلى تأثيرات مؤتمر ابوظبي اإليجابية على لبنان،
اذ يشجع على ع��ودة االستثمارات اإلماراتية ،كما
ان اآلم ��ال م�ع�ق��ودة ع�ل��ى دع��م إم��ارات��ي ف��ي قطاعني
شهدا تراجعًا ح��ادًا خ�لال السنوات املاضية وهما
ال�س�ي��اح��ة واالس�ت �ث�م��ار .ف��ال�س�ي��اح��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال��ى
ل�ب�ن��ان ت��راج�ع��ت أك�ث��ر م��ن  70ف��ي امل�ئ��ة ب�ين ال�ع��ام�ين
 2010و ،2018أم��ا ال��دع��م امل��ال��ي املرتقب فيكون إما
ودائ ��ع او ش ��راء س �ن��دات ي��وروب��ون��د ل�ب�ن��ان�ي��ة .في
امل� �ق ��اب ��ل ،ت� �ح ��ذر م� �ص ��ادر اق �ت �ص ��ادي ��ة م ��ن اإلف � ��راط
ف ��ي ال� �ت� �ف ��اؤل ،وع� �ب ��رت ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع سبقلا ع��ن
خشيتها من ان تكون الوجهة الخليجية للحكومة
ب��دء ا م��ن االم��ارات لقناعة لبنانية ب��أن الخليجيني
ق��د ي�ت�س��اه�ل��ون ف��ي ش��روط �ه��م االص�لاح �ي��ة ب�خ�لاف
األوروب �ي�ي�ن ،وه�ن��ا ت�خ�ط��ئ ال�س�ل�ط��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��رة
أخرى.
حاكم مصرف لبنان املوجود في أب��و ظبي اعتبر ان
ّ
«ضجة كبيرة حول األوض��اع النقدية» ،مجددا
هناك
التأكيد بأن اإلمكانات متوافرة «ونحن مستمرون في
تأمني الدوالر لألسواق في لبنان».
وك��ان��ت م�ع�ل��وم��ات ص�ح��اف�ي��ة أش� ��ارت ال ��ى ان رئ�ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال ع ��ون ك ��ان ق��د ط�ل��ب م��ن س�لام��ة
االس �ت �ق��ال��ة ف��ي ح ��ال ل��م ي �ج��د ح �ل��وال ح��اس �م��ة ألزم��ة
ال � ��دوالر .غ�ي��ر ان ع ��ون أوض ��ح ان م��ا س � ّ�رب ل��وس��ائ��ل
اإلع �ل�ام غ�ي��ر ص�ح�ي��ح وأن «ال �ش��ائ �ع��ات س�ت��رت��د على
أصحابها».

إخالء سبيل  121متهماً في أحداث « 20سبتمبر»

مصر :قانون «الشيوخ» أمام «النواب»
القاهرة – سبقلا
أح��ال رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان امل�ص��ري علي عبدالعال خالل
الجلسة العامة ملجلس ال �ن��واب ،أم��س 7 ،مشروعات
ق��وان�ي�ن م�ق��دم��ة م��ن ال�ح�ك��وم��ة وال� �ن ��واب إل ��ى ال�ل�ج��ان
ال�ن��وع�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،بيتما ت�م��ت إح��ال��ة أول م�ش��روع
ق ��ان ��ون ب �ش��أن «م �ج �ل��س ال �ش �ي ��وخ» ،وت�ق�س�ي��م دوائ ��ر
ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ،إل��ى لجنة ال �ش��ؤون ال��دس�ت��وري��ة
والتشريعية .إلى ذلك ،قررت النيابة العامة املصرية
إخ�لاء سبيل  113متهمًا كان قد ألقي القبض عليهم
م��ع م��ا ي �ق��رب م��ن  700م�ت�ه��م آخ��ري��ن ي �ت��م ال�ت�ح�ق�ي��ق
معهم على خلفية ال�ت�ظ��اه��رات ف��ي ي��وم الجمعة «20
سبتمبر» ،والتي دع��ا لها امل�ق��اول محمد علي ،حيث
وج�ه��ت لهم تهم مشاركة جماعة اإلخ ��وان وعناصر
إثارية للتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام،

■ القوات العراقية تق ّر باستخدام العنف المفرط
■ عبدالمهدي يسحب الجيش من مدينة الصدر

كما جددت النيابة حبس  15متهما آخرين على ذمة
القضية .فيما أطلقت أجهزة األم��ن س��راح  8متهمني
آخ��ري��ن ك��ان ق��د ت��م إل�ق��اء القبض عليهم على خلفية
االح� ��داث نفسها م��ن دون ت��وج�ي��ه أي ات�ه��ام��ات لهم.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تعكف على
إع ��ادة اس�ت�ج��واب املتهمني امل�ق�ب��وض عليهم إلخ�لاء
سبيل من يثبت عدم تورطه أو مشاركته مع اإلخوان
وأنه تصادف وجوده بالخطأ خالل التظاهرات.
وك ��ان ��ت ال �ن �ي��اب��ة ق ��د اس �ت �ج��وب��ت ع� ��ددًا م ��ن امل�ت�ه�م�ين
األج��ان��ب ووج�ه��ت إليهم ات�ه��ام��ات بمشاركة جماعة
اإلخوان مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق
ح��ال��ة م��ن ال�ف��وض��ى وت�م��وي��ل ع�ن��اص��ر ت�ل��ك الجماعة،
وأم � ��رت ال �ن �ي��اب��ة ب ��إخ�ل�اء س�ب�ي�ل�ه��م ب �ع��د أن ت�ع�ه��دت
سفاراتهم بترحيلهم فورا.

تشييع أحد قتلى التظاهرات في النجف | رويترز

«النهضة» وحزب القروي يعلنان تصدّ رهما االنتخابات

َّ
مشتت وصعوبات
تونس :برلمان
لتشكيل حكومة

أع �ل��ن ح��زب��ا «ال �ن �ه �ض��ة» اإلس�ل�ام��ي و«ق �ل��ب ت��ون��س» ،ف��وز
ك��ل منهما ف��ي االن�ت�خ��اب��ات التشريعية ال�ت��ي ج��رت األح��د
ّ
ف��ي ال �ب�لاد ،ف��ي نتيجة ت�ن��ذر ب�ب��رمل��ان م�ش��ت��ت وص�ع��وب��ات
ك �ب �ي��رة ت �ع �ت��رض ط��ري��ق ت�ش�ك�ي��ل ائ �ت�ل�اف ح �ك��وم��ي .وق��ال
الناطق الرسمي باسم «النهضة» عماد الخميري« :تعلن
حركة النهضة وحسب املعطيات األولية أنها متفوقة في
االنتخابات».
ّ
بدوره ،قال حاتم املليكي ،املتحدث باسم «قلب تونس» ،إنه
«بحسب النتائج االولية يتصدر قلب تونس االنتخابات
التشريعية».
ويتزعم «قلب تونس» نبيل القروي ،رجل األعمال املوقوف
ّ
بتهم غسل أموال ّ
وتهرب ضريبي ،واملتأهل للدورة الثانية
من االنتخابات الرئاسية.
م��ن جهتها ،أعلنت الهيئة العليا لالنتخابات أن نسبة
املشاركة في االنتخابات التشريعية بلغت  41.3في املئة،
مقارنة ب  % 48في االنتخابات الرئاسية األخيرة.
وأع�ل�ن��ت ش��رك��ة سيغما ك��ون �س��اي ،ال �ت��ي ي�ع�ت��د ب��أرق��ام�ه��ا
والنتائج التي تقدمها ،فوز حركة النهضة بنسبة %17.5
م��ن األص ��وات ،يليها ح��زب قلب ت��ون��س ف��ي امل��رك��ز الثاني
ب �ـ ،%15.6وح��زب الدستوري الحر باملركز الثالث ب �ـ،%6.8
وقائمة ائتالف الكرامة في املركز ال��راب��ع ب �ـ ،%6.1والتيار
الديموقراطي بـ.%5.1
وستمنح ه��ذه النتائج ح��رك��ة النهضة  40م�ق�ع�دًا ،يليها
حزب قلب تونس بـ 33مقعدًا ،وائتالف الكرامة بـ 18مقعدًا،
وحزب تحيا تونس بـ 16مقعدًا ،وحركة الشعب بـ 15مقعدًا،
ثم الحزب الدستوري والتيار الديموقراطي  14مقعدًا لكل
منهما.

زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي متحدثاً إلى أنصاره بعد صدور النتائج األولية مساء أول من أمس | رويترز

بدورها أنها لن تدخل في أي تحالف مع النهضة.

ترجيح انتخابات مبكرة
بعد رفض  4أحزاب التحالف
مع «النهضة»

ّ
مهمة صعبة

وت �ن��ذر ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ،ف��ي ح��ال ث�ب�ت��ت ص�ح�ت�ه��ا ،بمشهد
ب ��رمل ��ان ��ي م �ش �ت��ت س �ي �ك��ون م ��ن ال �ص �ع��ب خ�ل�ال ��ه ت�ش�ك�ي��ل
ت �ح��ال �ف��ات .وأم � ��ام «ال �ن �ه �ض��ة» م�ه�م��ة ص�ع�ب��ة ل �ل �غ��اي��ة في
ت�ش�ك�ي��ل ت �ح��ال��ف ح �ك��وم��ي ،إذ إن ��ه ب �ح��اج��ة ألغ�ل�ب�ي��ة 109
ن��واب .وينص الفصل  89من الدستور التونسي« :يكلف
رئيس الجمهورية ،مرشح الحزب أو االئتالف االنتخابي
الحاصل على أكبر عدد من املقاعد في البرملان ،بتشكيل
الحكومة خالل شهر يجدد مرة واحدة».
وفي حال فشل الحكومة بنيل ثقة أغلبية أعضاء البرملان
ي �ك �ل��ف ال ��رئ �ي ��س ش �خ �ص �ي��ة أخ� � ��رى ب �ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة،
ب��ال�ت��واف��ق م��ع ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،وإذا م��رت 4
أشهر على التكليف األول ،ولم يمنح أعضاء مجلس نواب
الشعب الثقة للحكومة ،لرئيس الجمهورية الحق في حل
مجلس ن��واب الشعب ،وال��دع��وة إل��ى انتخابات تشريعية
جديدة في أجل أدناه  45يومًا وأقصاه تسعون يومًا.
وي�ع��زز س�ي��اق النتائج األول �ي��ة وت�ف��اع�لات األح ��زاب معها
سيناريو إمكانية اللجوء النتخابات تشريعية مبكرة ،اذ
ت��أزم موقف حركة النهضة أكثر بعد إع�لان  4أح��زاب من
بني األحزاب الستة الفائزة باملراكز األولى أنها لن تتحالف
مع النهضة.

ففي حني اعتبر حزب قلب تونس (صاحب املركز الثاني)،
والحزب الحر الدستوري ( ملؤسسته عبير موسى ،التي
ترفع لواء الدفاع عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين
بن علي) أن التحالف مع النهضة خط أحمر ،أعلن التيار
ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال�خ��ام��س أن ��ه س�ي�ك��ون في
صفوف املعارضة ،ول��ن يتحالف مع الحزب الفائز ،حاله
كحال حركة الشعب صاحبة املركز السادس ،التي أعلنت

املستقلون
وك ��ان ��ت «ال �ن �ه �ض��ة» ف� ��ازت ب�غ��ال�ب�ي��ة م �ق��اع��د ال �ب��رمل��ان في
انتخابات  ،2011ونالت  89مقعدا ودخلت الحكم ،لكنها
خرجت منه بعد أزم��ة سياسية في البالد اشتدت أواخ��ر
.2013
وق��وة جبهة املعارضة وع��ام��ل ال��وق��ت سيجبران النهضة
على البحث سريعًا ع��ن حلفاء ج��دد ف��ي ال�ب��رمل��ان ،لحشد
أغلبية .وف��ي ح�ين أعلن ائ�ت�لاف الكرامة أن��ه ال مانع لديه
في التحالف مع النهضة ،يتوقع مراقبون انضمام أحزاب
أخرى لالئتالف البرملاني «الحاكم» ،على غرار حزب تحيا
تونس ،وحزب البديل التونسي.
ف�ي�م��ا م��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي �ك��ون ال �ن��واب امل�س�ت�ق�ل��ون وال �ن��واب
الفائزون عن قوائم ائتالفية طوق نجاة لحركة النهضة.
(وكاالت)

ّ
مدوية لـ «نداء تونس»
هزيمة
مثل االنهيار الكبير لحزب الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي «نداء تونس» ،أكبر مفاجآت االنتخابات
البرملانية ،بعد أن مني بهزيمة مدوية وغير متوقعة ،أفقدته كل املقاعد التي حصل عليها في انتخابات .2014
وحسب نتائج أولية غير رسمية ،حصل حزب «ن��داء تونس» ،الذي كان صاحب أكبر كتلة نيابية في انتخابات
 ،2014على نسبة  %2من أصوات الناخبني ،ما يؤهله لنيل مقعد وحيد أو مقعدين بالبرملان الجديد ،بعد أن كان
يحوز  86مقعدًا في البرملان السابق.
واعتبر املحلل السياسي ص�لاح ال��دي��ن الجورشي أن ح��زب ن��داء تونس «انتهى برحيل مؤسسه الباجي قايد
السبسي وأصبح جزءا من املاضي ،خاصة بلجوء أمينه العام حافظ قايد السبسي إلى فرنسا وعدم قدرته على
إدارته وإعادة تأسيسه وترتيب صفوفه من جديد».
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الخطيب يسعى للتدريب
كشف مهاجم الكرة ال�س��وري ف��راس الخطيب ،ال��ذي اعلن اعتزاله مؤخرًا عن دخوله دورة
تدريبية للحصول على شهادة التدريب «أ» في اتحاد الكرة.
وب��دأ مهاجم أن��دي��ة النصر والعربي والقادسية والكويت والساملية السابق سعيه نحو
الحصول على الشهادة التي ستمنحه رخصة التدريب ،والتي يتطلع لها ّ
الهداف التاريخي
للدوري الكويتي ،من أجل البدء بمشواره التدريبي.
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لدعم المنتخب أمام األردن

طائرة خاصة لجماهير «األزرق»
اليوسف يكرّم فتحي كميل
ق � ��ام ال �ش �ي ��خ اح� �م ��د ال� �ي ��وس ��ف رئ �ي��س
مجلس ادارة ات�ح��اد ال�ك��رة باستقبال
وتكريم نجم منتخبنا الوطني والكرة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �س��اب��ق ف�ت�ح��ي ك�م�ي��ل وذل��ك
بعد عودته ال��ى البالد في وق��ت سابق
ع� �ق ��ب رح� �ل ��ة ع�ل�اج� �ي ��ة إل � ��ى ال� ��والي� ��ات

فهد الصباح

جانب من تدريبات األزرق في األردن

عمر بركات

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ن��اص��ر ص �ب��اح االح �م ��د ال �ص �ب��اح ف ��ي اط ��ار
دع� �م ��ه ل �ج �م��اه �ي��ر امل �ن �ت �خ��ب ول � �ل� ��أزرق ف��ي
مهمته بمشوار التصفيات االسيوية.
م��ن ج��ان�ب��ه ت��وج��ه ال �ش �ي��خ أح �م��د ال�ي��وس��ف
الصباح رئ�ي��س مجلس ادارة ات�ح��اد الكرة
واع � �ض � ��اء امل �ج �ل ��س ب��ال �ش �ك��ر إل � ��ى م �ع��ال��ي
النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع على دعمه لالتحاد بتوفير الطائرة
الخاصة لنقل الجماهير.
ك �م��ا ت��وج��ه ال �ي��وس��ف ب��ال�ش�ك��ر إل ��ى رئ�ي��س
اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد ناصر
ال �ص �ب��اح ع�ل��ى دع �م��ه ل�لات �ح��اد ومنتخبنا

اع�ت�م��د رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة الكويتية
الشيخ فهد الناصر الصباح توفير طائرة
عسكرية لنقل مشجعي منتخبنا الوطني
االول ل �ك��رة ال �ق��دم ال ��ى ال�ع��اص�م��ة االردن �ي��ة
عمان وذلك لتشجيع االزرق في لقائه املهم
ام��ام نظيره االردن��ي في السابعة من مساء
بعد غ��د (الخميس) ،ضمن الجولة الثالثة
باملجموعة الثانية من التصفيات املوحدة
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم  2022في
قطر وكأس آسيا  2023في الصني.
ج��اء ذل��ك بتوجيه م��ن معالي النائب االول

الوطني وتسهيل جميع األمور وتذليل كل
الصعاب لنقل جماهير األزرق إلى األردن.
م��ن جانب آخ��ر ،اعلن ات�ح��اد ال�ك��رة ع��ن فتح
باب التسجيل للجماهير الراغبة بحضور
مباراة منتخب الكويت الوطني مع األردن
في ّ
عمان  ،حيث ستغادر الطائرة الخاصة
ب�ن�ق��ل ال�ج�م��اه�ي��ر ي ��وم امل �ب ��اراة وت �ع��ود ال��ى
ال �ب�لاد ع�ق��ب ن�ه��اي��ة امل �ب��اراة م �ب��اش��رة .وف��ي
س� �ي ��اق آخ � � ��ر ،ي� ��واص� ��ل االزرق ت��دري �ب��ات��ه
ال�ي��وم�ي��ة ف��ي ال�ع��اص�م��ة ع �م��ان ت�ح��ت ق�ي��ادة
امل� ��درب ال��وط �ن��ي ث��ام��ر ع �ن��اد ،ح�ي��ث يسعى
رف �ق��ة ج �ه��ازه امل �ع ��اون ل �ل��وص��ول ال ��ى اع�ل��ى
املعدالت البدنية والفنية لالعبيه قبل يوم

امل �ب��اراة .وي��واص��ل ال�ج�ه��از ال�ط�ب��ي برئاسة
رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ط �ب �ي��ة ب��ات �ح��اد ال� �ك ��رة د.
عبداملجيد البناي متابعته الدائمة للحالة
ال �ب��دن �ي��ة ل�لاع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي ل �ع��دم ح ��دوث اي ��ة اص��اب��ات
عضلية ق��د ت��ؤث��ر ع�ل��ى اس �ت �ع��دادات العبي
االزرق للقاء.
وت�س��ود ح��ال��ة م��ن التنظيم واالل �ت��زام داخ��ل
املعسكر التدريبي للمنتخب في ظل مطالب
الجهاز الفني بضرورة تطبيق التعليمات
االدارية والفنية من الجميع سواء الالعبني
او االط �ق��م االداري � ��ة ،ل�ض�م��ان س�ي��ر املعسكر
بالشكل املطلوب.

اليوسف مك ِّرماً كميل ..بحضور أحمد عقلة وسالم سعدون وسطام السهلي وفهد كميل

ً
مرشحا
الجسار
لـ«تكميلية التضامن»

البلوشي :العربي مع داركو أفضل
ن � �ظ� ��ره اس � �ت � �م� ��رار دارك � � � ��و ف � ��ي ت ��دري ��ب
االخ �ض��ر ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م ل��دراي�ت��ه
ال �ك��ام �ل��ة ع��ن ال �ف��ري��ق وال�ل�اع �ب�ي�ن بحكم
متابعته ملباريات الفريق منذ سنوات
والقرار يرجع ملجلس االدارة.
من جانب آخر ،يواصل العربي تدريباته
اليوم استعدادًا ملالقاة الساحل السبت
امل �ق �ب��ل ف ��ي ال �ج ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ك��أس
االتحاد ويشارك في التدريبات عيسى
ول�ي��د بعد تماثله للشفاء م��ن اإلص��اب��ة
ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب��ه م��ؤخ��را ف��ي ح�ين يعود
الى التدريبات الجماعية بعد ثالثة ايام
املهاجم فيصل عجب.

حكم عبدالمولى
أك� ��د م ��دي ��ر ال �ف��ري��ق األول ل �ك ��رة ال �ق��دم
ب��ال�ن��ادي ال�ع��رب��ي م�ب��ارك ال�ب�ل��وش��ي ،أن
ف ��وز االخ �ض��ر ع�ل��ى ن ��ادي ال �ك��وي��ت في
كأس االتحاد بركالت الترجيح جاء في
ت��وق�ي��ت م�ن��اس��ب ل��رف��ع ال ��روح املعنوية
وإعادة الثقة لالعبني ،بعد الخروج من
ك��أس محمد السادس لألندية األبطال
أم � ��ام االت � �ح� ��اد ال �س �ك �ن��دري وال �ن �ت��ائ��ج
املخيبة في ال��دوري ،مضيفًا أن املباراة
ج��اءت مفيدة وأن م�ش��ارك��ة املحترفني
أع �ط��ت ط��اب��ع ال�ن��دي��ة وال �ح �م��اس ط��وال
املباراة التي حسمت بركالت الترجيح
 3/2بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة
بالتعادل .1/1
وب�ّي��نّ ال �ب �ل��وش��ي أن امل � ��درب ال�ب��وس�ن��ي
دارك� � ��و ن �ج��ح ف ��ي ق� �ي ��ادة ال �ف��ري��ق فنيًا
ووض � � �ح � ��ت ب� �ص� �م ��ات ��ه ع � �ل ��ى ال� �ف ��ري ��ق
ب��ال�ت�غ�ي�ي��رات ال �ت��ى أج��راه��ا ف��ي امل��راك��ز
وال �ت��وظ �ي��ف االف� �ض ��ل ل�ل�اع �ب�ي�ن ،وذل ��ك
ب��وض��ع املحترف ال�س��وري ي��وس��ف قلفا
خ �ل��ف امل �ه��اج �م�ين م ��ا س��اه��م ف ��ي ت�ن��وع
وبناء الهجمات ،فضال عن العمل على

رحيل راؤول في الشتاء

جانب من لقاء الكويت والعربي | تصوير هشام خبيز

تقارب خطوط الفريق ،ما انعكس على
االداء ال �ج �م��اع��ي ف ��ي امل � �ب ��اراة واش� ��راك
املدافع جمعة يعقوب الول م��رة بعد أن

ك��ان مستبعدا م��ن قبل امل ��درب السابق
االسباني خوان مارتينيز ،والعمل على
منح الفرصة للصاعدين في االنضمام

إل��ى ال�ف��ري��ق األول ،وك ��ان أب��رزه��م بندر
سالمة الذي شارك في اللقاء.
وق� ��ال ال �ب �ل��وش��ي ان ��ه ي�ف�ض��ل م ��ن وج�ه��ة

ع�ل�م��ت سبقلا أن امل �ح �ت��رف األس �ب��ان��ي
راؤول رودري�غ�ي��ز م��ن اب��رز املستبعدين
م � � ��ن ص � � �ف� � ��وف ال� � �ع � ��رب � ��ي خ � �ل� ��ال ف� �ت ��رة
االن�ت�ق��االت الشتوية املقبلة ،وذل��ك بعد
ظ � �ه� ��وره ب �م �س �ت��وى غ� �ي ��ر م �ق �ن��ع خ�ل�ال
املباريات التي ش��ارك فيها وك��ان سببا
م �ب��اش��را ف��ي ال �خ �س��ارة ع �ل��ى ال��رغ��م من
سيرته القوية خالل مشوار احترافه في
االن��دي��ة االخ��رى لكن يبدو ان��ه لم يتألقم
مع الفريق.

َّ
ويتصدر
األنصار يكتسح الصفاء..
بيروت ــــــ سبقلا
ت �ص� ّ�در ف��ري��ق األن� �ص ��ار ت��رت �ي��ب ب�ط��ول��ة
لبنان ال�ك��روي��ة (م��ؤق�ت��ًا) ،ب�ف��وزه الكبير
ع�ل��ى ف��ري��ق ال�ص�ف��اء ( ،)١ / ٤ف��ي اللقاء
ال��ذي جمعهما أول من أم��س على أرض
م �ل �ع��ب ط��راب �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ،ف ��ي ان �ط�ل�اق
املرحلة الثالثة من بطولة لبنان الــ ٥٩في
ك��رة القدم ألندية ال��درج��ة األول��ى موسم
( ٢٠١٩ــــــــ .)٢٠٢٠
امل ��رح� �ل ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة م� ��ن ال �ب �ط ��ول ��ة ال �ت��ي
انطلقت ظهر السبت املاضي بمباراتني،
ش� �ه ��دت األول� � � ��ى ف � � ��وزًا ل�ل�أن� �ص ��ار ع�ل��ى
نظيره الصفاء ،وتسجيل أول «هاتريك»

ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ملصلحة م�ه��اج��م األن�ص��ار
ال�س�ن�غ��ال��ي ال �ح��اج م��ال��ك ت� ��ال ،ف��ي حني
ّ
تمكن في الثانية فريق السالم زغرتا من
تسجيل ف��وزه األول على حساب شباب
ال �ب��رج ب�ن�ت�ي�ج��ة  ١ / ٢ع�ل��ى م�ل�ع��ب كفر
جوز النبطية.
ّ
واختتمت املرحلة بثالثة لقاءات ،تمكن
خاللها حامل اللقب فريق العهد ،وفي
أول ظ �ه��ور ل��ه ض �م��ن ال �ب �ط��ول��ة املحلية
(الن �ش �غ��ال��ه ف ��ي ب �ط��ول��ة ك� ��أس االت �ح ��اد
ّ
اآلسيوي) تمكن من إسقاط فريق اإلخاء
األه�ل��ي عالية بــ  ١ / ٣ف��ي امل �ب��اراة التي
ج � ��رت ع �ل��ى م �ل �ع��ب ب� �ح� �م ��دون ال �ب �ل��دي،
ّ
وش�ه��دت ت��أل�ق��ًا كبيرًا لالعبه التونسي

ال �ج��دي��د أح �م��د ال�ع�ك��اي�ش��ي ال ��ذي سجل
هدفني .من جهته ،حصد فريق طرابلس
أولى نقاطه في البطولة وأسقط نظيره
فريق شباب الغازية بهدفني لهدف ،في
امل �ب ��اراة ال �ت��ي اس�ت�ض��اف�ه��ا م�ل�ع��ب ص��ور
البلدي .في املقابل ،اكتفى فريقا شباب
ال �س��اح��ل وال �ت �ض��ام��ن ص� ��ور ب��ال �ت �ع��ادل
ال�س�ل�ب��ي (ص �ف��ر/ص �ف��ر) واق �ت �س��ام نقاط
اللقاء ،ال��ذي جمعهما على أرض ملعب
جونية البلدي.
ّ
وتأجل لقاء النجمة والبرج إلى موعد
ي � �ح� ��دد الح � �ق� ��ًا ب� �س� �ب ��ب س� �ف ��ر ال �ن �ج �م��ة
وارتباطه بالبطولة العربية ضمن إياب
دور ال �ـ ٣٢م��ن البطولة العربية لألندية

األب�ط��ال ،التي خ��رج منها بعد خسارته
أمام فريق الترجي التونسي.
وم ��ع إن �ت �ه��اء امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ،يصبح
ترتيب البطولة على الشكل التالي- ١ :
األن�ص��ار ( ٦ن�ق��اط) - ٢ ،النجمة ( )٦وله
مباراة مؤجلة - ٣ ،البرج ( )٦وله مباراة
م��ؤج �ل��ة - ٤ ،ش �ب��اب ال �س��اح��ل (- ٥ ،)٤
اإلخاء األهلي عالية ( - ٦ ،)٤الصفاء (،)٤
 - ٧العهد ( )٣وله مباراتان مؤجلتان٨ ،
 السالم زغرتا ( )٣ول��ه م�ب��اراة مؤجلة، - ٩طرابلس ( )٣وله مباراة مؤجلة١٠ ،
 شباب البرج ( - ١١ ،)٣التضامن صور(نقطة واح��دة) - ١٢ ،شباب الغازية (من
دون نقاط).

«فيفا» :إيقاف رئيس االتحاد السلفادوري السابق مدى الحياة
أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أمس ،رينالدو
فاسكيز ،رئيس االتحاد السلفادوري السابق املحكوم
عليه بالسجن ف��ي ب�ل�اده ثمانية أع ��وام ضمن إط��ار
فضيحة «فيفاغيت» ،مدى الحياة على خلفية الفساد.
ودان «ف�ي�ف��ا» ف��اس�ك�ي��ز وأوق �ف��ه م��دى ال�ح�ي��اة م��ن أي
نشاط يتعلق باللعبة ،وفرض عليه غرامة مالية بقيمة
 500ألف فرنك سويسري ( 457ألف يورو).
وأتى قرار االتحاد الدولي بإيقاف فاسكيز بعد فتح
تحقيق بحقه أث�ب��ت ت��ورط��ه ب�ـ «أنظمة ف�س��اد» تتعلق
ب �م �ب��اري��ات ي�ن�ظ�م�ه��ا االت �ح ��اد ال �س �ل �ف��ادوري وأخ ��رى
تتعلق ب�م�س��اب�ق��ات دول �ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�م�ت��دة بني

عامي  2009و.2015
وكانت سلطات الواليات املتحدة قد طالبت في مارس
 2017بتسليمها ف��اس�ك�ي��ز ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة فضيحة
فساد هزت االتحاد الدولي منذ  ،2015وباتت تعرف
بـ «فيفاغيت» ،بينما حكمت عليه سلطات السلفادور
بالسجن ثمانية أعوام الختالس مساعدات اجتماعية
وصلت قيمتها إلى  363ألف يورو.
وك� ��ان ف�ي�ف��ا ق��د أوق� ��ف ف��ي وق ��ت س��اب��ق ال �ع��دي��د من
املسؤولني في اتحادي «كونكاكاف» (أميركا الشمالية
وال��وس �ط��ى وم�ن�ط�ق��ة ال �ك��اري �ب��ي) وأم �ي��رك��ا الجنوبية
(ك��ون�م�ي�ب��ول) ث�ب��ت ت��ورط�ه��م بفضيحة «فيفاغيت»،

م�ن�ه��م األوروغ ��وي ��ان ��ي أوج�ي�ن�ي��و ف�ي�غ�ي��ري��دو ال��رئ�ي��س
ال �س��اب��ق ل �ـ «ك��ون �م �ي �ب��ول» وع �ض��و ال �ع��دي��د م��ن ل�ج��ان
«فيفا».
وأوق��ف فيغيريدو في مايو  2015في زي��ورخ برفقة
العشرات من املسؤولني في اتحادات أميركا الجنوبية،
قبل أن يسلم الى سلطات بالده.
وطالت العقوبات أيضا الرئيس السابق لـ «كونميبول»
واتحاد الباراغواي خوان أنخل نابوت الذي عاقبه فيفا
بااليقاف مدى الحياة في  12سبتمبر ،بعدما حكمت
عليه السلطات القضائية االميركية بالسجن تسعة
أعوام لتورطه في فضيحة «فيفاغيت»( .ا.ف.ب)

املتحدة االميركية.
وتمنى اليوسف دوام الصحة والعافية
ل �ل �ف��ارس االس �م��ر ال ��ذي اث ��رى امل�لاع��ب
الكويتية والخليجية بمسيرة كبيرة،
خ��اص��ة ف ��ي م �ش��ارك��ات��ه م ��ع امل�ن�ت�خ��ب
الوطني في عصره الذهبي.

مباراة العراق
 هونغ كونغفي البصرة
أكد االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،أول من أمس ،أنه يتابع
ال ��وض ��ع ع ��ن ك �ث��ب ف ��ي ال �ع ��راق
بعد االحتجاجات الدامية منذ
مطلع األسبوع املاضي ،مشيرا
الى أن مباراة «أسود الرافدين»
ض � � � ��د ه � � ��ون � � ��غ ك � � ��ون � � ��غ ض� �م ��ن
ال�ت�ص�ف�ي��ات امل��ؤه �ل��ة مل��ون��دي��ال
 2022وكأس آسيا  2023ال تزال
ق��ائ �م��ة ف ��ي ال �ب �ص��رة ال�خ�م�ي��س
املقبل.
وك � � ��ان «ف� �ي� �ف ��ا» م �ن ��ح االت� �ح ��اد
ال�ع��راق��ي ف��ي أغ�س�ط��س ،الضوء
األخ �ض ��ر ل �خ��وض ال�ت�ص�ف�ي��ات
ع �ل��ى أرض� ��ه ف ��ي م�ل�ع��ب م��دي�ن��ة
ال � � �ب � � �ص � � ��رة (ج � � � � � �ن � � � � ��وب) .ل� �ك ��ن
االح �ت �ج��اج��ات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
م �ن��اط��ق ع��راق �ي��ة ع� ��دة ،الس�ي�م��ا
ب�غ��داد وامل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية
ف��ي األي��ام املاضية ،وال�ت��ي أدت
الى مقتل أكثر من مئة شخص،
دفعت االتحاد العراقي لتأجيل
مباريات ضمن الدوري املحلي.
وردا على سؤال لوكالة فرانس
ب� � � ��رس ،أف� � � ��اد م� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
االتحاد الدولي اليوم أن «فيفا
ي� ��راق� ��ب ال � ��وض � ��ع .امل� � �ب � ��اراة م��ن
امل �ق��رر ان ت�ق��ام ف��ي ال�ع��اش��ر من
أك�ت��وب��ر ف��ي ال �ب �ص��رة»( .ل ��وزان
(سويسرا)  -أ ف ب)

أعلن محمد الجسار ،عضو الجمعية العمومية بنادي التضامن،
ترشحه رسميًا لالنتخابات التكميلية بنادي التضامن كمرشح
مستقل ،وذل��ك بعد خلو أح��د مقاعد مجلس اإلدارة ب��وف��اة أمني
الصندوق السابق محمد علي الحمد.
كما أع�ل��ن م�ش��اري الحمد أي�ض��ًا ترشحه لالنتخابات التكميلية
بالنادي إلكمال عقد مجلس اإلدارة.

اكتمال التجهيزات النطالق
بطولة ولي العهد للرماية
تنطلق نهاية االسبوع الجاري على ميادين الشيخ صباح االحمد
االومل �ب��ي ف�ع��ال�ي��ات ب�ط��ول��ة س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د
السنوية للرماية ف��ي رم��اي��ات أسلحة الخرطوش ورم��اي��ة البندقية
وامل �س��دس 10م و 50م ل�ل��رج��ال وال �س �ي��دات ورم��اي��ة ال �ق��وس والسهم
االومل�ب��ي ،وتستمر منافسات البطولة حتى ي��وم السبت املقبل ،وقد
سخر نادي الرماية الكويتي الرياضي كافة امكاناته من اجل اظهار
هذه البطولة بشكل مشرف والئق يتناسب ومكانة سمو ولي العهد
في قلوب ابنائه وبناته رماة وراميات الكويت وجميع اعضاء النادي.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ت�ق��دم عيسى ب��وط�ي�ب��ان ام�ي�ن ال�ص�ن��دوق ب �ن��ادي ال��رم��اي��ة
بالشكر ال��ى س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ل�ل��دع��م ال�ك��ري��م ال ��ذي ي��ول�ي��ه لرياضة
ال��رم��اي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وم�س��اه�م�ت��ه ال�ك�ب�ي��رة ف��ي ت�ح�ف�ي��ز اب �ن��ائ��ه ال��رم��اة
ملواصلة تحقيق االنجازات لوطنهم الغالي الكويت.
وأض��اف :أن اللجنة املنظمة للبطولة قد أنهت التجهيزات الخاصة
إلخراج الحدث في أبهى صوره .

إف سي مصر يقتنص
التعادل من الزمالك
اق�ت�ن��ص إف س��ي م�ص��ر ال�ت�ع��ادل م��ن ال��زم��ال��ك  ،1 - 1أول م��ن أم ��س ،في
املرحلة الثالثة ،وذلك بهدف تاريخي كونه األول له في الدوري املصري
لكرة القدم .وسجل للزمالك املغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة  ،15قبل
أن يمنح عمر الحبشي فريقه إف سي مصر ،الصاعد ه��ذا املوسم الى
دوري األضواء ،هدفه األول ونقطته الثانية بادراكه التعادل في الثواني
األخيرة من الشوط األول (.)45 + 2
ورفع الزمالك رصيده الى  7نقاط في املركز الرابع ،فيما يحتل إف سي
مصر بنقطتيه املركز الخامس عشر( .القاهرة  -أ ف ب)
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الخاطر متوسطاً يعقوب والحوطي

جاسم يعقوب والحوطي والمسند والمال والروضان

أكد ترحيب الدوحة بالجماهير من جميع الدول

الخاطر :تذاكر «مونديال  »2022تأشيرة لدخول قطر
اكثر من  80دولة دون الحصول على تأشيرات
وفقًا التفاقيات متبادلة وهو ما يسهل ايضًا
من تعزيز الوجود الجماهيري الكبير املتوقع
خالل املنافسات.
واش � ��ار ال �خ��اط��ر ال ��ى اه �م �ي��ة اس �ت �ض��اف��ة قطر
ل�ل�م��ون��دي��ال ال ��ذي يعتبر أه��م وأك �ب��ر املحافل
ال��ري��اض �ي��ة ال��دول �ي��ة مل��ا ل��ه م��ن أث ��ر ب��ال��غ على
ال �ت �ن �م �ي��ة وت �س��ري��ع أع� �م ��ال ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
ل�ل�ب�لاد ،فضال ع��ن دوره الكبير ف��ي استدامة
التنمية البشرية واالقتصادية.
ولفت إلى الشراكة بني لجنة املشاريع واالرث
القطرية واالت�ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم (فيفا)
لتنظيم البطولة ،مؤكدا منح تسهيالت كبيرة
لجميع الجماهير ال�ت��ي ستحضر م��ن انحاء
العالم للمشاركة في املونديال.

أشاد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم
 2022في قطر ،بدور الكويت في دعم قطر إلنجاح
استضافة بالده هذا الحدث الرياضي الكبير ،مؤكدا أن
االستعدادات القطرية الستضافة البطولة تسير بشكل
ممتاز ،ووفقا ً للخطة الزمنية الموضوعة سلفا ً من قبل
اللجنة المنظمة العليا ،وبالتنسيق مع االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا).
عمر بركات
أث �ن��ى ن��اص��ر ال �خ��اط��ر ع�ل��ى دور ال �ك��وي��ت في
دع ��م ق �ط��ر إلن �ج��اح اس �ت �ض��اف��ة ب�ل��اده ب�ط��ول��ة
ك��أس ال�ع��ال��م  ،2022خ�ل�ال الجلسة ال�ح��واري��ة
ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات «امل �ن �ت ��دى ال �ع �ل �م��ي ل�ل�ف�ن��ون
واإلع�ل�ام وات�ج��اه��ات املستقبل» ال��ذي تنظمه
الهيئة العامة للشباب الكويتية ،برعاية سمو
الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك الحمد ال�ص�ب��اح رئيس
م�ج �ل��س ال � � ��وزراء وم �ش��ارك��ة ش �ب��اب م ��ن دول
مجلس التعاون الخليجي واألردن واملغرب،
وبحضور رسمي تمثل في كل من عبدالرحمن
امل�ط�ي��ري وك�ي��ل وزارة ال�ش�ب��اب ود.ص �ق��ر امل�لا
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام بالهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
وال�ن��ائ��ب اح�م��د نبيل ال�ف�ض��ل ،ب��االض��اف��ة ال��ى
ن �ج��وم ال �ع �ص��ر ال��ذه �ب��ي مل�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي
ج��اس��م ي�ع�ق��وب وس �ع��د ال �ح��وط��ي واالع�ل�ام��ي
محمد املسند.

تسهيالت لدخول الجماهير
وك �ش ��ف ال �خ��اط��ر ع ��ن ال �ت �س �ه �ي�لات ال �ق �ط��ري��ة

خاصية المالعب تفتح
المجال أمام دول
جديدة الستضافة
المونديال
ل ��دخ ��ول ال �ج �م��اه �ي��ر ال � ��ى ب� �ل��اده اب� � ��ان اق��ام��ة
امل ��ون ��دي ��ال ،وذل � ��ك ردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ع ��ن م��دى
ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات ل � �ح � �ص� ��ول ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر ع �ل��ى
تأشيرات دخ��ول قطر ،مشيرًا ال��ى ان حصول
اي من الجماهير على تذكرة لحضور اي من
املباريات ،يأتي بمنزلة تأشيرة دخ��ول قطر،
وذل � ��ك وف �ق��ًا ل�ل��اج� ��راءات امل ��رن ��ة م ��ن ال �ج �ه��ات
القطرية للترويج للبطولة بالشكل املطلوب.
واضاف ان قطر ايضًا تسمح بدخول مواطني
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المطيري مكرماً الخاطر | تصوير مصطفى نجم

صالح يعاني من «التواء»

أفادت تقارير صحافية إنكليزية أمس بأن
ال �ن �ج��م امل �ص��ري ل�ل�ي�ف��رب��ول م�ح�م��د ص�لاح
يعاني من «ال�ت��واء» غير خطر في الكاحل
األي �س��ر ،م��ن دون ت�ح��دي��د ف�ت��رة غ�ي��اب��ه عن
ص �ف��وف ن ��ادي ��ه م �ت �ص��در ت��رت �ي��ب ال� ��دوري
املمتاز لكرة القدم.
وتعرض صالح لإلصابة في أواخر مباراة
ف��ري�ق��ه ض��د ل�ي�س�ت��ر س�ي�ت��ي ال�س�ب��ت ضمن
املرحلة الثامنة ،والتي انتهت بفوز الفريق
األح� �م ��ر امل �ض �ي��ف 2ـ � �ـ 1ب �ف �ض��ل رك �ل��ة ج ��زاء
ن�ف��ذه��ا ب�ن�ج��اح زم�ي�ل��ه ج�ي�م��س ميلنر في

الوقت بدل عن ضائع.
وأت � ��ت إص ��اب ��ة امل �ه��اج��م ال ��دول ��ي امل �ص��ري
ج��راء ع��رق�ل��ة ق��اس�ي��ة م��ن اإلن�ك�ل�ي��زي حمزة
ت �ش��ودري ،ن��ال األخ �ي��ر ع�ل��ى إث��ره��ا بطاقة
ص�ف��راء ،وأث ��ارت احتجاج م��درب ليفربول
األملاني يورغن كلوب الذي اعتبر أن الخطأ
كان «خطرا».
وب�ي�ن�م��ا ل��م ي �ح��دد ل�ي�ف��رب��ول رس�م�ي��ا حتى
اآلن ط �ب �ي �ع��ة إص � ��اب � ��ة أف � �ض� ��ل الع� � ��ب ف��ي
ال��دوري املمتاز ملوسم 2017ـ �ـ 2018وهدافه
ف��ي امل��وس �م�ين امل��اض �ي�ي�ن ،ن�ق�ل��ت صحيفة

ب�ي�ن�م��ا ي �ع��ان��ي «ال �ش �ي��اط�ين» م��ن ال�ن�ت��ائ��ج
السيئة ،وآخرها الخسارة أم��ام نيوكاسل
يونايتد األحد بنتيجة صفرــ ،1ما جعلهم
ف��ي امل��رك��ز  12ف��ي ال�ت��رت�ي��ب ب��رص�ي��د تسع
نقاط فقط.
وأوض �ح��ت صحيفة «ل�ي�ف��رب��ول إي �ك��و» أن
ال� �ن ��ادي ل ��م ي �ح��دد ح �ت��ى اآلن م ��ا اذا ك��ان
صالح سيشارك في تلك املباراة أم ال «ألنه
م��ا زال م��ن امل�ب�ك��ر ف��ي م��رح�ل��ة ال�ت�ع��اف��ي ..
اتخاذ الفريق الطبي لليفربول قرارا» بهذا
الشأن(.لندن-ا.ف.ب)

ق� � ��ال ج ��وس� �ي ��ب غ� � ��واردي� � ��وال م� ��درب
م��ان�ش�س�ت��ر س �ي �ت��ي ،إن ف��ري �ق��ه ت��أث��ر
ب��ال�ت��وت��ر خ�ل�ال هزيمته امل�ف��اج�ئ��ة 2ـ
صفر بملعبه أمام ولفرهامبتون في
الدوري اإلنكليزي ليتسع الفارق مع
املتصدر ليفربول إل��ى ثماني نقاط
بعد ثماني مباريات.
وح �ص��ل ول �ف��ره��ام �ب �ت��ون ع �ل��ى ث�لاث
ف � ��رص م �ب �ك��رة مل �ع��اق �ب��ة س �ي �ت��ي ف��ي
غ�ي��اب دق��ة التمرير وال��دف��اع الهش،
ورغ ��م أن ف��ري��ق غ��واردي��وال ن�ج��ا من
هذه املحاوالت فإن املدرب االسباني
اعترف بأنها أثرت على أداء الفريق.
وق��ال غ��واردي��وال ال��ذي وج��ه أصابع
االت� � �ه � ��ام إل� � ��ى غ � �ي� ��اب ال� �ت ��رك� �ي ��ز ف��ي
ال�ت�م��ري��ر أك�ث��ر م��ن التغيير ف��ي قلب
دفاعه بوجود الثنائي فرناندينيو
ون � �ي � �ك� ��والس أوت� ��ام � �ن� ��دي :إن � ��ه ي ��وم
س �ي��ئ وه� ��ذا ي �ح��دث أح �ي��ان��ا ،ب��دأن��ا
ال� �ل� �ق ��اء ب �ش �ك��ل ج� �ي ��د وب �ع��ده��ا
تعرضنا مل��وق�ف�ين أث�ن��اء
ب � �ن � ��اء ال� �ه� �ج� �م ��ة ك� ��ان
م � � � � ��ن امل � �س � �ت � �ح � �ي� ��ل
ال� � � ��دف� � � ��اع ف �ي �ه �م��ا
وه� � ��ذا أص��اب �ن��ا

َّ
أتحمل مسؤولية الهزيمة
سولسكاير:

صدمة بعد الخسارة | إنترنت

ق ��ال ال�ن��روي�ج��ي أول ��ي غ��ون��ار س��ول�س�ك��اي��ر،
مدرب فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي:
انه «ال عذر» للمعاناة الكروية التي يعيشها
«الشياطني» في الوقت الحالي ،لكنه أقر بأنه
يحتاج فرز الالعبني في الفريق.
ون � � ��ال م��ان �ش �س �ت��ر ي ��ون ��اي� �ت ��د ه ��زي� �م ��ة م��ن
نيوكاسل صفر 1/في امل�ب��اراة التي أقيمت
على ملعب األخير ،ضمن منافسات الجولة
الثامنة من بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز
«ال�ب��ري�م�ي��رل�ي��غ» ،ل �ي��واص��ل مسلسل نزيف
النقاط في املسابقة.
وق� ��ال س��ول �س �ك��اي��ر ،ف��ي ت �ص��ري �ح��ات أدل��ى
لها لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية

عقب امل �ب��اراة« :نحن مصابون بخيبة أم��ل،
حيث نفتقد جهود عدد قليل من الالعبني
األساسيني ،لكن هذا ليس عذرا».
وأوض� � ��ح س��ول �س �ك��اي��ر« :ال�ل�اع� �ب ��ون ل�ع�ب��وا
بجدية ول��م ي��دخ��روا ج�ه��دا ،لكن ف��ي الوقت
الحالي نحن في وضع لم نعتد عليه ،وبعض
الالعبني يفتقرون إل��ى االنسجام مع باقي
زمالئهم ،ونحن لم نصنع فرصًا كافية كي
نفز بمباراة كرة قدم».
وانتقل النرويجي إلى الحديث عن التحديات
التي يواجهها قائال« :الحظ يخدمنا أننا في
فترة ال��راح��ة الدولية ،ولدينا وق��ت لنقيم ما
يجري في تلك املباريات الثمانية ،وسنجلس

الكويت حاضرة في التجهيز

ّ
وردًا على س��ؤال ح��ول ال��وج��ود الكويتي في
التجهيز للبطولة ،م��ن خ�لال عمل الشركات
ال �ك��وي �ت �ي��ة واس �ه ��ام �ه ��ا ف ��ي ان � �ه ��اء م �ش��اري��ع
ال�ب�ط��ول��ة ،ش� ّ�دد على ال�خ��اط��ر ال��وج��ود القوي
ل�ل�ش��رك��ات الكويتية ف��ي ال�ت�ج�ه�ي��زات القائمة
الستضافة النهائيات ،مؤكدًا ان الكويت دائمًا
حاضرة لدعم جهود قطر في هذا امللف.
وذك� ��ر أن ��ه س�ي�ك��ون ب��إم �ك��ان ال�ج�م��اه�ي��ر ال�ت��ي
س �ت �ش��ارك ف��ي ه ��ذا امل�ح�ف��ل ال��ري��اض��ي الكبير
حضور أكثر من مباراة في يوم واحد بفضل
ش �ب �ك��ة امل� ��واص �ل�ات ال �ح��دي �ث��ة ال �ت��ي ج�ه��زت�ه��ا
ق �ط��ر الس �ت �ق �ب��ال ال �ب �ط��ول��ة .وق� ��ال ال �خ��اط��ر إن
لجنة املشاريع واالرث القطرية ستعمل على
استثمار ه��ذه االستضافة الكبيرة ف��ي إب��راز
الثقافة الخليجية والعربية في ظل املتابعة
الكبيرة لهذا الحدث من مختلف دول العالم.

نشر الثقافة الخليجية
وأضاف إن اللجنة ستعمل على نشر الثقافة
الخليجية األص�ي�ل��ة ال�ب�ح��ري��ة منها وال�ب��ري��ة
ع �ب��ر ت�ن�ظ�ي��م واق ��ام ��ة ال� �ن ��دوات وامل �ح��اض��رات
املتعلقة بهذا الشأن الى جانب مشاركة الفنون
العربية والخليجية التي ستكون حاضرة في
املونديال.

غوارديوال:
ُّ
«التوتر» وراء الخسارة

صالح متألماً من اإلصابة | إنترنت

«ليفربول إيكو» أنها عبارة عن «التواء في
الكاحل».
وأضافت «في حني لم يحدد بعد أي جدول
زمني لعودته ،يبدي ليفربول تفاؤله بأن
صالح ال يعاني من ضرر طويل األمد».
وبعد فترة التوقف الدولية ،يحل ليفربول
ض �ي �ف��ا ع �ل��ى غ��ري �م��ه ف ��ي ش� �م ��ال إن �ك �ل �ت��را
مانشستر يونايتد ضمن املرحلة التاسعة
من الدوري املمتاز في  20اكتوبر .ويتصدر
ل�ي�ف��رب��ول ال�ت��رت�ي��ب ب��رص�ي��د  24ن�ق�ط��ة من
ث�م��ان�ي��ة ان �ت �ص��ارات ف��ي ث�م��ان��ي م�ب��اري��ات،

وأف � � � ��اد ب� � ��أن ه � �ن� ��اك ن� �ح ��و  20أل� � ��ف م �ت �ط� ّ�وع
س �ي �ك��ون��ون ف ��ي خ��دم��ة ال �ج �م��اه �ي��ر ،ف ��ي حني
ستقام امل�ب��اري��ات على ثمانية م�لاع��ب ،منها
سبعة جديدة كليا ،اضافة الى استاد خليفة
ال � ��دول � ��ي ال � � ��ذي ج� � ��رت ت �ه �ي �ئ �ت��ه الس �ت �ض��اف��ة
ال �ب �ط ��ول ��ة م� ��ن خ �ل��ال ال� �ت ��وس� �ع ��ات امل �ت��وال �ي��ة
ً
وال�ت��ي ج��رت على م��راح��ل ،وص��وال ال��ى موعد
ان �ط�لاق��ة ال �ب �ط��ول��ة ،م��ؤك �دًا ع �ل��ى ان االول��وي��ة
ستكون للشباب الخليجي في تنظيم البطولة
الكتساب الخبرات امليدانية املميزة ف��ي مثل
هذه الفعاليات.
وأوض� ��ح أن ج�م�ي��ع امل�لاع��ب ستعمل بنظام
تقنية التكييف امل�ب�ت�ك��رة ،مبينا أن مساحة
قطر الصغيرة نسبيا مقارنة بالدول السابقة
التي استضافت البطولة وقرب املالعب فيما

ب�ي�ن�ه��ا س�ي�ش�ك��ل ع��ام�ل�ا اي �ج��اب �ي��ا للجماهير
التي يتوقع أن يفوق عددها املليون شخص،
مشيرًا ال��ى ان ه��ذه التقنية املبتكرة قد تكون
بداية انطالقة جديدة لفتح املجال مستقبال
ام ��ام دول ل��م ي�ك��ن م�ت��اح��ا ل�ه��ا ال �ت �ق��دم بملف
استضافة البطولة لحرارة اجوائها.

سويًا ،ونأمل أن نستعيد بعض
الالعبني».
وأوض ��ح« :إن�ه��ا مسؤوليتي ،وأن��ا بحاجة
إلى فرز الالعبني ،والالعبون الصغار السن
يفتقرون إلى الثقة ،وهم بحاجة إلى بعض
امل �س��اع��دة م��ن زم�لائ�ه��م أص �ح��اب ال�خ�ب��رة،
وكذا أفراد الجهاز الفني».
وت��اب��ع« :ه��م بشر ،وبالتأكيد أنهم يريدون
تحقيق ت�ق��دم ،وه��م بحاجة إل��ى رؤي��ة ثمار
جهدهم ،ونحن لن نحصد تلك الثمار ،وهذا
يؤثر عليهم بالطبع».
وال يمتلك يونايتد س��وى  9ن�ق��اط حققها
هذا املوسم من  8مباريات.

غوارديوال
مصدوم من
النتيجة | رويترز

بالتوتر.
وأت� �ب ��ع :س�ي�ط��رن��ا ب�ش�ك��ل أف �ض��ل في
ال �ش��وط ال�ث��ان��ي ول �ك��ن ع�ن��د ال�ه�ج��وم
وال� �ت� �ق ��دم ف �ق ��دن ��ا ك� � ��رات ف� ��ي م ��واق ��ع
صعبة وك��ان املنافس حاسما ،قبل
ذل� ��ك س ��ددن ��ا ف ��ي إط � ��ار امل ��رم ��ى لكن
طريقة لعبنا ل��م تكن ج�ي��دة وال�ي��وم
لم يكن جيدا ولم نلعب بشكل جيد.
وأكد مدرب برشلونة السابق ،الذي
قاد سيتي للفوز بالدوري املمتاز في
املوسمني املاضيني ،أن ثقته بفريقه
ل ��م ت �ه �ت��ز رغ� ��م ال �ت �ع��رض ل �ل �خ �س��ارة
ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي أرب� ��ع م� �ب ��اري ��ات ،وق ��ال:
أعرف هؤالء الالعبني جيدا وال يزال
ب��إم�ك��ان�ه��م امل �ض��ي ق��دم��ا .ك ��ان ي��وم��ا
سيئا واملباراة سيئة مع كل التقدير
ل �ل �م �ن��اف��س ،ل� ��م ن �ك ��ن ف� ��ي م �س �ت��وان��ا
وامل � � �ب� � ��اراة ال� �س ��اب� �ق ��ة ك ��ان ��ت أف� �ض ��ل.
امل�س��اف��ة ب�ع�ي��دة ول�ي�ف��رب��ول ل��م يهدر
أي ن �ق �ط��ة ،ل �ق��د ح ��ان وق��ت
ال �ت �ع��وي��ض .وال �ن �ت��ائ��ج
س� � �ت� � �ح � ��دد ال � ��وض � ��ع
ل� �ك� �ن� �ن ��ا ف� � ��ي ش �ه��ر
أك�ت��وب��ر ويتبقى
طريق طويل.
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يوفنتوس يسلب الصدارة من اإلنتر

هيغواين لحظة إحرازه هدف يوفنتوس الثاني | أ.ف.ب

ت��رب��ع يوفنتوس ،بطل امل��واس��م الثمانية
امل ��اض �ي ��ة ،ع �ل��ى ال � �ص� ��دارة ،ب �ع��دم��ا حسم
موقعة «درب��ي ايطاليا» في معقل غريمه
إنتر م�ي�لان ،ب�ف��وزه على األخ�ي��ر  2ـ�ـ  1في
امل��رح �ل��ة ال�س��اب�ع��ة م��ن ال � ��دوري اإلي�ط��ال��ي
لكرة القدم.
ودخ ��ل ي��وف�ن�ت��وس ال��ى ملعب إن�ت��ر ،وه��و
يتخلف بفارق نقطتني عن «نيراتسوري»،
بعد أن خرج األخير منتصرا من مبارياته
ال� �س ��ت األول � � ��ى ل �ل �م��وس��م ،ب �ق �ي ��ادة الع��ب
وم � � � ��درب «ال � �س � �ي� ��دة ال � �ع � �ج� ��وز» ال �س��اب��ق
أنتونيو كونتي.
لكن يوفنتوس قال كلمته وخرج منتصرا
بفضل األرج�ن�ت�ي�ن��ي غ��ون��زال��و هيغواين،
ال� ��ذي دخ ��ل ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ،وس�ج��ل
الهدف الفوز قبل  10دقائق على النهاية.
وأك ��د ي��وف�ن�ت��وس ،رغ��م التغيير الفني
مع قدوم ماوريتسيو ساري لالشراف
عليه ب��دال م��ن ماسيميليانو أليغري،
ت�ف��وق��ه ع�ل��ى إن �ت��ر ال�ح��ال��م بلقبه األول
منذ  ،2010حني أحرز الثالثية املحلية
 ال �ق��اري��ة ب �ق �ي��ادة ال �ب��رت �غ��ال��ي ج��وزي��هم� ��وري � �ن � �ي� ��و ،إذ ان ال � �ف� ��ري� ��ق األس � � ��ود

واألبيض لم يفز على غريمه في ملعبه
منذ سبتمبر  2( 2016ــ .)1
واستحق يوفنتوس الفوز ،إذ كان الطرف
األف� �ض ��ل م �ع �ظ��م ف� �ت ��رات ال� �ل� �ق ��اء ،م�ل�ح�ق��ا
بإنتر الهزيمة الثانية تواليا ،بعد التي
تعرض لها في منتصف األسبوع على يد
برشلونة ( 1ـــ  )2في دوري أبطال أوروبا.
ف �ض��ل س� ��اري أن ي �ب��دأ ال �ل �ق��اء ب��امل�ه��اج��م
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ب��اول��و دي �ب��اال ع�ل��ى حساب
مواطنه هيغواين ،فكان مصيبا بخياره،
ألنه فاجأ جمهور «سان سيرو» بافتتاح
ال�ت�س�ج�ي��ل م��ن امل �ح��اول��ة األول � ��ى ،ب�ع��دم��ا
وص �ل �ت��ه ال �ك��رة ب �ع��د ت �م��ري��رة ط��وي �ل��ة من
ال� �ب ��وس� �ن ��ي م� �ي ��رال� �ي ��م ب �ي��ان �ي �ت��ش ،وإث� ��ر
خطأ ل��م يحتسب على زميله البرتغالي
كريستيانو رون��ال��دو ،فتقدم بها قبل أن
ي �س��دده��ا م��ن ال �ج �ه��ة ال �ي �س��رى للمنطقة
بعيدا ع��ن متناول ال�ح��ارس السلوفيني
سمير هاندانوفيتش (.)4
وكان يوفنتوس قريبا جدا من هدف ثان
لو لم يعاند الحظ رونالدو ،بعدما ارتدت
تسديدته القوية م��ن ال�ع��ارض��ة ( ،)10ثم
انطلقت املواجهة من نقطة الصفر ،حني

احتسب الحكم ركلة ج��زاء إلن�ت��ر ،بعدما
ارت��دت الكرة داخ��ل املنطقة من يد املدافع
الهولندي ماتيس دي ليخت ،فانبرى لها
األرج�ن�ت�ي�ن��ي الوت� ��ارو مارتينيز بنجاح
في مرمى ال�ح��ارس البولندي فويتشيخ
تشيشني (.)18
وض�غ��ط إن�ت��ر بعد ال�ت�ع��ادل ،وك��ان قريبا
م��ن ال�ت�ق��دم عبر الوت ��ارو مارتينيز ،لكن
ت�ش�ي�ش�ن��ي ت��أل��ق ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن م��رم��اه
( ،)28ث��م ت �ع��رض ف��ري��ق ك��ون�ت��ي إلص��اب��ة
ستيفانو سينسي ،مما اضطره الى ترك
مكانه لألوروغوياني ماتياس فيسينو
(.)34
وق �ب �ي��ل ن �ه��اي��ة ال� �ش ��وط األول ،اس �ت �ع��اد
يوفنتوس زم��ام امل�ب��ادرة ،وك��ان رونالدو
قريبا من التسجيل بتسديدة من مشارف
امل �ن �ط �ق��ة ،ل �ك��ن ه��ان��دان��وف �ي �ت��ش ت��أل��ق في
الدفاع عن مرماه ،ثم اعتقد البرتغالي أنه
أعاد فريقه الى املقدمة ،لكن الحكم ألغى
الهدف بداعي التسلل على املمرر ديباال
(.)41
وتمكن إن�ت��ر تدريجيا م��ن ف��رض إيقاعه
ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ت��زام �ن��ا م��ع تبديلني

ل�ي��وف�ن�ت��وس ،ال ��ذي زج ب��األوروغ��وي��ان��ي
رودري �غ��و ب�ن�ت��اك��ور وه�ي�غ��واي��ن ب��دال من
األمل��ان��ي س��ام��ي خضيرة وبرنارديسكي
( ،)62وك � ��ان ق��ري �ب��ا م ��ن ال ��وص ��ول ال��ى
ال � �ش � �ب � ��اك ب � �ت � �س� ��دي� ��دة م� � ��ن ال� �ب ��دي ��ل
فيسينو ،بعدما تحولت الكرة من
ظهر دي ليخت ،لكن القائم األيمن
تدخل وأنقذ الضيوف (.)69
وتكرر سيناريو ال��زي��ارة األخيرة
ليوفنتوس الى ملعب «جوسيبي
م �ي��ات��زا» ح�ين ف��از  3ـ�ـ�ـ  2ف��ي ال��وق��ت
ال �ق��ات��ل ب �ه��دف ه �ي �غ��واي��ن ،إذ ض��رب
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،80عندما
وصلته الكرة من بنتاكور ،فتقدم بها في
منطقة ال �ج��زاء ق�ب��ل أن ي�س��دده��ا أرض�ي��ة
على يمني هاندانوفيتش.
ووضع أتاالنتا خلفه خيبته القارية
وبدايته املتعثرة في دوري أبطال
أوروب� � � � ��ا ،وذل� � ��ك ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه
ف� � ��وزه ال� �ث ��ال ��ث ت��وال �ي��ا،
وج� � ��اء ع �ل��ى ح �س��اب
ضيفه ليتشي  3ـــ .1
(روما ـــ ا.ف.ب)

برشلونة« ..دفع رباعي»

شجار بين باديلي وديباال
ُ
في لقاء مثير لم يخل من األحداث املثيرة للجدل ،بني يوفنتوس وانتر ميالن،
انتهى ال�ش��وط األول بمشاجرة ب�ين الع�ب��ي الفريقني أم��ام النفق امل ��ؤدي إلى
غرف املالبس .وانتهى الشوط األول بالتعادل ( ،)1 – 1وأثناء خروج الالعبني
وقعت مشاجرة اشترك فيها عدد كبير من نجوم الفريقني ،وظهرت في البث
التلفزيوني دون معرفة السبب.
وكشف موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي عن السر وراء الشجار ،حيث
ظهر الحارس البديل إلنتر ميالن دانييلي باديلي ،وهو يوبخ باولو ديباال
نجم اليوفي وصاحب الهدف األول ،بسبب ادعاء املهاجم األرجنتيني
السقوط داخل منطقة الجزاء.
وظل باديلي يالحق األرجنتيني ديباال ويتحدث معه
بلهجة عتاب ،ولكن عندما تجاهله ديباال ،دفعه
ال�ح��ارس البديل م��ن ظ�ه��ره ،وه�ن��ا انفعل
دي �ب ��اال ق �ب��ل ت��دخ��ل ب�ق�ي��ة ال�لاع�ب�ين
لالشتباك معًا ،وتدخل ليوناردو
ب��ون��وت �ش��ي ق ��ائ ��د ي��وف �ن �ت��وس
للفصل بني الالعبني.
ديباال محتفالً بهدفه | رويترز

بعد  100عام

«اآلزوري» يستبدل «قميص العمر»
ك �ش��ف االت �ح ��اد اإلي �ط��ال��ي ل �ك��رة ال �ق��دم أم ��س عن
قميص جديد للمنتخب الوطني باللون األخضر،
وذل � ��ك ك��رم��ز ل�ح�ق�ب��ة ج ��دي ��دة ب �ق �ي��ادة م�ج�م��وع��ة
م��ن ال�ش�ب��ان ب�ع��د خ�ي�ب��ة غ �ي��اب ال � � � �ـ«اآلزوري» عن
مونديال روسيا صيف .2018
ون �ش��ر االت� �ح ��اد اإلي �ط��ال��ي ف ��ي م��وق �ع��ه ال��رس�م��ي
ص � � � ��ورة «ق � �م � �ي ��ص ال � �ن � �ه � �ض ��ة» اح� �ت� �ف ��اال
«باملواهب الصاعدة في اآلزوري»،
م � �ش � �ي� ��را ال� � � ��ى أن ال � �ث � �ي ��اب
ال�ج��دي��دة ال�ت��ي صممتها
شركة «ب��وم��ا» الراعية
للمنتخب ال��وط�ن��ي
«م� � � � �س� � � � �ت � � � ��وح � � � ��اة
م� � ��ن ف� � �ت � ��رة ع �ص��ر
النهضة ومصممة
ل �ل�اح � �ت � �ف� ��ال ب ��ال� �ع ��دي ��د
من امل��واه��ب الشابة التي تلعب
أدوارا م� �ت ��زاي ��دة األه� �م� �ي ��ة ف��ي
نجاحات اآلزوري».
ورأى االت � � � � �ح � � � ��اد أن «ه� � � ��ذه
امل �ج �م��وع��ة ت�م�ث��ل ب��داي��ة حقبة

جديدة للفريق الوطني ،حيث يواصل الالعبون
الشبان صعودهم داخل تشكيلة اآلزوري» ،مشيرا
الى أن التشكيلة األخيرة التي استدعاها املدرب
روب ��رت ��و م��ان�ش�ي�ن��ي ل �خ��وض م �ب��ارات��ي ال �ي��ون��ان
وليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا ،2020
تضم  12العبا دون الـ 25عاما.
وأف � � ��اد أن � ��ه «م � ��ع زخ � � ��ارف م �س �ت��وح��اة م��ن
األق�م�ش��ة وال�ه�ن��دس��ة امل�ع�م��اري��ة من
عصر النهضة ،يعود اللون
األخضر ملجموعة الثياب
ال��ى القميص األخضر
الشهير الذي ارتدته
إي � � �ط� � ��ال � � �ي� � ��ا مل� � ��رة
واح � � ��دة ب �ف��وزه��ا
على األرجنتني - 2
صفر في ديسمبر 1954
على امللعب األومل�ب��ي ف��ي روم��ا».
وي� � �ع � ��رف امل� �ن� �ت� �خ ��ب اإلي � �ط ��ال ��ي
بارتداء القميص باللون األزرق،
ال ��ذي ارت� ��داه م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن 100
عام( .روما  -ا.ف.ب)

ميسي مسجالً من ركلة حرة مباشرة | إنترنت

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه
أش �ب �ي �ل �ي��ة ب �ن �ت �ي �ج��ة /4ص� �ف ��ر ف ��ي خ �ت��ام
امل��رح�ل��ة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ال� ��دوري االس�ب��ان��ي
لكرة القدم ،ليضيق الخناق على غريمه
ري��ال م��دري��د املتصدر ال��ى ف��ارق نقطتني
مع الدخول الى فترة االستراحة الدولية.
ورف� ��ع ال� �ن ��ادي ال �ك �ت��ال��ون��ي ،ال� ��ذي سجل
ث�لاث��ة أه ��داف ف��ي غ�ض��ون ثماني دقائق
ف��ي ال�ش��وط االول على ملعب ك��ام��ب نو،
رص�ي��ده ال��ى  16نقطة ف��ي امل��رك��ز الثاني
بعد ف��وز خامس ف��ي الليغا ه��ذا املوسم
مقابل تعادل وهزيمتني ،بفارق نقطتني
خلف ري��ال ال��ذي ف��از  2 - 4على غرناطة
السبت.
وس� �ج ��ل االرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل م�ي�س��ي
هدفه االول هذا املوسم مع برشلونة بعد
مشاركته أس��اس� ً�ي��ا عقب غيابه ع��ن فوز
املرحلة السابعة أمام خيتافي (/2صفر)
ً
أساسيا
بداعي االص��اب��ة ،علما أن��ه لعب
أم � ��ام إن �ت ��ر االي� �ط ��ال ��ي ض �م��ن م �ن��اف �س��ات
دوري أبطال أوروبا.
ً
وس �ج��ل س��واري��ز ه��دف��ا رائ �ع��ا بمقصية
بيسراه إث��ر عرضية م��ن الجهة اليسرى
للبرتغالي نيلسون سيميدو استقرت
ع�ل��ى ي�س��ار ال �ح��ارس التشيكي ت��وم��اش
فاتشليك (.)27
وض��اع��ف التشيلي أرت ��ورو ف �ي��دال ال��ذي
ً
أساسيا للمرة االولى هذا املوسم،
شارك
النتيجة ب�ع��د ك��رة بينية م��ن ال�ب��رازي�ل��ي
آرث ��ر ال ��ى داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة ،غ�م��زه��ا ف�ي��دال
ً
مخادعا الحارس (.)32

ديمبيلي يسجل ..ويطرد

وأث � �ب� ��ت دي �م �ب �ي �ل��ي ( 22ع� � ً
�ام� ��ا) ص�ح��ة
اع�ت�م��اد ف��ال�ف�ي��ردي عليه أس��اس�ي��ا ،وذل��ك
بتسجيله ال �ه��دف ال�ث��ال��ث ب�ع��د مجهود
ف ��ردي ع�ل��ى ال�ج�ه��ة ال�ي�س��رى ،ح�ي��ث دخ��ل
ً
منطقة الجزاء مرواغا البرازيلي دييغو
كارلوس قبل أن يسدد بيمناه كرة زاحفة
على يسار فاتشليك (.)35
وس �ج��ل م�ي�س��ي ال �ه��دف ال��راب��ع م��ن رك�ل��ة
ح��رة متقنة عن الجهة اليسرى م��رت من
ف��وق حائط الصد واستقرت في الزاوية
اليسرى (.)78
وب � ��دأ ال �ض �ي��وف امل � �ب� ��اراة ب �ق��وة وك � ��ادوا
أن ي�ف�ت�ت�ح��وا ال�ت�س�ج�ي��ل ب �ع��دم��ا وج ��دت
عرضية االرجنتيني لوكاس أوكامبوس
زم �ي �ل��ه ال �ه��ول �ن��دي ل� ��وك دي ي��ون��غ على

ب� �ع ��د أم � �ت � ��ار م� ��ن امل � ��رم � ��ى ،ت � �ص� ��دى ل �ه��ا
ب�ب��راع��ة ال �ح��ارس االمل��ان��ي م��ارك-أن��دري��ه
ت�ي��ر شتيغن ( ،)11ق�ب��ل أن تعلو رأس�ي��ة
الهولندي املرمى إث��ر عرضية أخ��رى من
كامبوس (.)26
وأن �ه��ى ب��رش�ل��ون��ة ال�ل�ق��اء بتسعة العبني
بعد ط��رد البديل االوروغ��وي��ان��ي رونالد
أروخ��و إثر تلقيه بطاقة حمراء مباشرة
ل �ع��رق �ل��ة امل�ك�س�ي�ك��ي خ��اف �ي �ي��ر ه��رن��ان��دي��ز
(ت� �ش� �ي� �ش ��اري� �ت ��و) ( ،)87ق� �ب ��ل أن ي �ط��رد
ديمبيلي لحصوله على إنذار ثان بسبب
اعتراضه على طرد زميله (.)88
ّ
وتجمد رصيد أشبيلية عند  13نقطة في
امل��رك��ز ال �س��ادس خلف ري��ال سوسييداد
بفارق االهداف( .مدريد  -أ.ف.ب)

أرقام × أرقام
● سجل ميسي  37هدفًا أمام أشبيلية في كل املنافسات.
●  29هدفًا من أهداف ليونيل ميسي في أشبيلية سجلها في الليغا ،وهو
أكثر خصم زار ميسي شباكه في الدوري ،متفوقًا على فالنسيا برصيد
 24هدفًا ،وبنفس الرصيد أتلتيكو مدريد.
● برشلونة يسجل  3أهداف في الشوط األول للمرة األولى هذا املوسم.
● ليونيل ميسي أن�ه��ى سلسلة ص�ي��ام ع��ن التسجيل منذ  134يومًا،
سلسلة سلبية لم يصل إليها منذ  12عاما.
●  20هدفًا لبرشلونة في  8جوالت هذا املوسم.
● أشبيلية لم يفز على برشلونة في كامب نو منذ عام .2002

ديمبلي قد يغيب
عن «الكالسيكو»
ت�ع��رض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي
ل �ل �ط��رد خ�ل��ال م � �ب ��اراة ف��ري �ق��ه ب��رش�ل��ون��ة
م ��ع اش �ب �ي �ل �ي��ة.وب �ح �س��ب ص�ح�ي�ف��ة «أس»
االس �ب��ان �ي��ة ف ��إن ال�ح�ك��م م��ات�ي��و اله ��وز قد
أشهر البطاقة الحمراء في وج��ه ديمبلي،
بسبب تعديه باللفظ عليه.
وجاء في محضر الحكم« :انه في الدقيقة
 87من زمن املباراة تعرض الالعب رقم 11
الذي ُيدعى عثمان ديمبلي للطرد للسبب
اً
ال �ت��ال��ي :ت��وج�ي��ه األل �ف��اظ ال�ت��ال�ي��ة ل��ي ق��ائ�ًل�:
سيئ للغاية ،أنت سيئ للغاية ،بينما كان
يحرك ذراعيه على مسافة قريبة مني».
ووفقا ملا يراه الخبير الرياضي إيتورالدي
غونزاليز ،ف��إن لجنة املنافسة سيتوجب
ع�ل�ي�ه��ا ت�ق�ي�ي��م األم� ��ور وال ��وق ��وف ع�ل��ى إذا
م��ا ك��ان لفظ ال�لاع��ب ُيعد إه��ان��ة للحكم أم
ال ،وف��ي ح��ال��ة اع�ت�ب��اره إه��ان��ة ف��إن الجناح
الفرنسي سيتعرض لعقوبة ت �ت��راوح ما
بني  4إلى  12مباراة.
ول �ك��ن ف��ي ح��ال��ة اع �ت �ب��ار األم ��ر ازدراء أو
استخفافا بالحكم فسيتعرض ال�لاع��ب
ل�ع�ق��وب��ة ال �غ �ي��اب ع��ن امل �ش��ارك��ة ف�ي�م��ا بني
ً
مباراتني إلى ثالث وفقا ملا هو منصوص
عليه في املادة 117من الالئحة التأديبية.
وفي حالة تعرض الالعب لذلك النوع الثاني
من العقوبات فإنه سيغيب عن مواجهتي
إيبار وري��ال مدريد املقبلتني ،هذا بالرغم
من قدرة برشلونة على تقديم احتجاج أو
استئناف على قرار لجنة املنافسة.

مونديال 2019

الدوحة َّ
ودعت ضيوفها..
وكو يصف البطولة بـ«األفضل»
أس � � ��دل ال � �س � �ت� ��ار ،أول م� ��ن أم � ��س (األح� � � ��د)،
ع �ل��ى ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ألل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ال �ت��ي
اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ال� ��دوح� ��ة ل �ل �م��رة األول � � ��ى ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ب �ع��د ع �ش��رة أي ��ام
م��ن منافسات طبعتها م�ش��ارك��ة نحو ألفي
رياضي ورياضية.
لكن البطولة ال�ت��ي ام�ت��دت ع�ش��رة أي��ام تعد
آخ � ��ر م �ح �ط��ة إع � ��دادي � ��ة ك �ب �ي ��رة ل��ري��اض �ي��ي
ورياضيات «أم األلعاب» قبل دورة األلعاب
األوملبية الصيفية املقبلة املقررة في طوكيو
عام  ،2020ومحطة أساسية للدولة املضيفة
على صعيد استعداداتها الحتضان كأس
العالم في كرة القدم عام .2022
وف� ��ي امل��ؤت �م��ر ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ب �ط��ول��ة وص��ف
رئيس االتحاد الدولي برئاسة البريطاني
س �ي �ب��اس �ت �ي��ان ك ��و ن �س �خ��ة ال� ��دوح� ��ة ب��أن �ه��ا
«االفضل من ناحية أداء الرياضيني .خاض
ال ��ري ��اض� �ي ��ون غ� �م ��ار ال� �ب� �ط ��ول ��ة وه � ��م أك �ث��ر
اس�ت�ع��دادا ،وبالتالي ف��إن ه��ذه الرياضة في
صحة جيدة».
وكشف عن سقوط  21رقما قاريا ،باإلضافة

الى تسجيل  78رقما وطنيا ،مشيرا الى أن
معدل اعمار الرياضيني والرياضيات الذين
احرزوا االلقاب في النسخة الحالية ،ما دون
ال � �ـ 24ع��ام��ا «أي ن�ح��ن ف��ي ص��دد رؤي ��ة جيل
جديد في السنوات القادمة».
وتابع «حصدت  40دولة مشاركة ميداليات
في نسخة الدوحة وهذا يجسد أن رياضتنا
عاملية».
ُ
وس ِّجل في البطولة رقمان قياسيان كالهما
م ��ن ن �ص �ي��ب ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،وذل � ��ك في
سباق التتابع املختلط أربع مرات  400م مع
 3:09.34دقيقة ،علما بأن السباق استحدث
في نسخة هذا العام ،وللعداءة دليال محمد
ف��ي س�ب��اق  400م ح��واج��ز م��ع  52.16ثانية،
علما ب��أن ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ال�س��اب��ق ك��ان في
ح ��وزت� �ه ��ا أي� �ض ��ا وس �ج �ل �ت��ه ف� ��ي ال �ت �ج ��ارب
األميركية ( 56.20ث).
وتقام النسخة املقبلة من بطولة العالم في
مدينة يوجني األميركية عام  ،2021على أن
تليها نسخة ب��وداب �س��ت ( .2023ال��دوح��ة -
ا.ف.ب)
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