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قضية اليوم
ي �ب��دو أن امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي ال�ح�ك��وم��ي
والتضامن ال ��وزاري ال ي�س� َّ�ران الخاطر..
وه ��ذا ل�ي��س س� � ّ�رًا ،إذ ت �ب� نّّي� ف��ي األس��اب�ي��ع
األخ �ي��رة أن أك�ث��ر م��ن وزي��ر ي �ح��اول على
وج��ه السرعة «ش� ّ�د ال�ل�ح��اف» إل��ى صوبه
غير ع��اب��ئ بزميله ال��وزي��ر اآلخ��ر ،وربما
غ �ي��ر م �ه �ت� ٍّ�م ب��امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة أح �ي��ان��ًا،
وي �ت �ص� َّ�رف ع �ل��ى ق��اع��دة «ال �ل �ه��م ن�ف�س��ي،
فليأت ال�ط��وف��ان» .وذل��ك على
وم��ن بعدي
ِ
َ
الرغم من أن رئيسي املجلس والحكومة

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

ال ي �ت ��وان �ي ��ان ف ��ي ب� ��ذل ال �ع �م��ل ل�ت�ن�ف�ي��س
ّ
االح�ت �ق��ان��ات وت�ح�ي�ي��د امل �ل��ف��ات ال�خ�لاف�ي��ة،
ب�ي��ن ال� � �ن � ��واب وال � � � � � � ��وزراء ،وك � �ب� ��ح ج �م��اح
امل �ط��ال �ب��ات ال�ش�ع�ب��وي��ة امل��ره �ق��ة ل�ل�م��وازن��ة
العامة التي تمر بمرحلة حرجة ج� ّ�دًا .إال
ً
أن ثمة مراهقة سياسية؛ قوامها وزراء،
وحفنة من ال��ذب��اب اإللكتروني ،يقتاتون
بعض بالضرب تحت الحزام ،حتى
على
ٍ
أصبحت أشبه بالفضيحة أمام املواطنني
«وزير يطق وزيرًا آخر» ،وعلى مرأى من

رئيس الحكومة وفريقه الوزاري.
ت�ل��ك امل��راه �ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ال �ت��ي ال تليق
برجاالت الكويت وال تاريخها السياسي،
أص �ب �ح��ت ح��دي��ث ال � ��دواوي � ��ن ،ووص �ل��ت
أصداؤها إلى املتربصني ،الذين يبحثون
ع��ن أي ج �ن��ازة ليلطموا ف�ي�ه��ا ،وع��ن أي
خالف إلذكائه وإشعال ناره أكثر ،حتى
ل ��و اح �ت ��رق ال �ب �ل��د .أي ��ن ال �ح �س��م؟ وم ��اذا
تنتظر الحكومة لتحاسب بعض وزرائها
العابثني؟! فاملرحلة الحالية مختلفة في

م�ح�ي��ط ب��ات أك �ث��ر ال�ت�ه��اب��ًا وت�ع�ق�ي�دًا من
قبل ،والخالف الخليجي ـــــ اإليراني في
ذروته ،وأوضاع العراق تنبئ بمفاجآت،
ً
فضال عن مناخ دول��ي أقل ما يقال فيه
ُّ
والتخبط على أكثر
إن��ه شديد التعقيد
من صعيد ،ليس أقلها الحروب التجارية
العاملية ،التي هبطت بأسعار النفط إلى
مستويات ال يقبلها منطق؛ ألنها تشير،
بما ال يقبل الشك ،إل��ى تراجع االهتمام
بمنطقتنا النفطية ،وبذلك نفقد التأثير

ً
َّ
عالميا
تتصدر
الكويت
في استقرار االقتصاد الكلي
ِّ
وتفشي الفساد وديناميكية األعمال
¶ تقدَّ مت في  6مؤشرات ..أهمها الصحة والتعليم
¶ أخفقت في تحسين مكانتها بمؤشرات البنية التحتية والقدرة االبتكارية ومهارات الخ ِّريجين
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ٌ
مراه ٌ
َ
سياسية ال ُتحمد عقباها
قة

ِّ
تحسناً في المنطقة
ُّ
مؤشر التنافسية ..األكثر
قفزت  8مراكز في

َّ
ح ��ق �ق ��ت ال� �ك ��وي ��ت ت� �ق � ُّ�دم ��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ف� ��ي م��ؤش��ر
التنافسية العاملي  ،2019وقفزت  8مراكز لتحتل
املركز الـ 46عامليًا ،مقارنة بتصنيف العام املاضي؛
ِّ
لتسجل أعلى ُّ
تحسن ضمن مجموعة دول الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا ،كما ج��اءت في املرتبة
األولى عامليًا في استقرار االقتصاد الكلي ،وذلك
ّ
بعدما حلت ضمن قائمة العشرين دول��ة األكثر
ت�ح� ُّ�س�ن��ًا ف��ي م��ؤش��ر س�ه��ول��ة األع �م ��ال وم�م��ارس��ة
نشاط األعمال ،الصادر عن البنك الدولي مؤخرًا.
ُّ
تحسنًا ف��ي  6م��ؤش��رات ،شملت
سجلت الكويت
ّ
ترتيبها ف��ي ت�ب��ن��ي تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات (م��ن
ّ
املركز الـ 62إلى الـ 37عامليًا) ،وحققت قفزة إيجابية
ف ��ي م��ؤش��ر ال �ص �ح��ة (م ��ن امل ��رك ��ز ال� � �ـ 38إل ��ى ال� �ـ12
ع��امل�ي��ًا) ،ف��ي ح�ين ت�ح� َّ�س��ن م��ؤش��ر امل �ه ��ارات ،ال��ذي
يشمل التعليم (من املرتبة الـ 79إلى الـ ،)77وارتفع
تصنيفها مرتبتني في مؤشر ديناميكية األعمال؛
ل�ت�ش�غ��ل امل��رك��ز ال� � �ـ ،94ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت �ق� ُّ�دم �ه��ا 7
ِّ
مراكز في مؤشر تفشي الفساد إلى املرتبة الـ،66
وتحسن ترتيب الكويت ف��ي مؤشر األس ��واق ،إذ
ّ
حلت في املركز الـ 54في أسواق املنتجات والـ101
في سوق العمل والـ 34في النظام املالي.
ُّ
التقدم الذي حققته في املؤشرات
وعلى الرغم من
ال �س��ال �ف��ة ال� ��ذك� ��ر ،أخ �ف �ق��ت ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ت�ح�س�ين
مكانتها ضمن  5مؤشرات مهمة ،حيث انخفض
ترتيبها في مؤشر املؤسسات من املرتبة الـ 57إلى
ال �ـ ،65وفقدت  5مراكز في مؤشر البنية التحتية
لتحتل امل��رك��ز ال� �ـ 66ع��امل�ي��ًا ،ك�م��ا ت��راج��ع ترتيبها
 5مراكز أيضًا في القدرة االبتكارية؛ لتصل إلى
املركز الـ ،108وجاءت في املرتبة الـ 112في مؤشر
مهارات ّ
الخريجني ،مقارنة بـالـ 106العام املاضي.
ّ
وأخ�ي�رًا ،حلت الكويت في املركز ال �ـ 70في مؤشر
املهارات الرقمية ،مقارنة باملركز الـ 67في .2018
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فهد الراشد

عودة الكويتيين « ..القبارصة»

الذي كان لنا يومًا.
خالصة القول؛ إن العراك الخفي أو العلني
بني عدد من ال��وزراء يشبه عراك مراهقني
ال يعرفون عواقبه .والحزم والحسم هما
دواء هذا العبث ،وال حكمة في الصبر على
َّ
وزراء يصبون ُج��ل تركيزهم للبقاء على
كراسيهم ،وال يأبهون بتحديات املنطقة
وهموم املواطنني.
ن �ك��رره��ا؛ ال �ت� ّ
�ري��ث ف��ي م�ح��اس�ب��ة ال � ��وزراء
العابثني ،وترك هذا امللف الخطير مفتوحًا

ع �ل��ى م �ص��راع �ي ��ه ،ل ��ن ي �ك��ون��ا ب�م�ص�ل�ح��ة
االس � �ت � �ق� ��رار ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� �ب� �ل ��د ،ب��ل
سيدفعان بهؤالء الوزراء إلى التمادي أكثر
ن�ح��و م�ص��ال�ح�ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة ،وتجييش
ذبابهم االلكتروني لإلطاحة بزمالئهم.
ونقول لهؤالء العابثني كلهم :الكويت أعلى
م�ن�ك��م ج�م�ي�ع��ًا ،وت�س�ت�ح��ق أف �ض��ل منكم
ُ ِّ
حتمًا ،وال بارك اهلل في كرسي ترخصون
به وطنكم.

سبقلا

«المركزي» يوافق
على دمج «بيتك»
والبنك األهلي المتحد
ق��رر بنك الكويت امل��رك��زي املوافقة على طلب
{ب�ي��ت التمويل ال�ك��وي�ت��ي} ل�لاس�ت�ح��واذ على
البنك األهلي املتحد – البحرين.
وج � ��اءت امل��واف �ق��ة م �ش��روط��ة ب�م�ج�م��وع��ة من
امل�ت�ط�ل�ب��ات؛ الفنية وال�ق��ان��ون�ي��ة واإلج��رائ �ي��ة،
قبل تنفيذ االس�ت�ح��واذ؛ لحماية التنافسية
وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وي � �ق� ��وم ال � �ق� ��رار ع �ل ��ى أس� � ��اس ف �ن ��ي وم �ه �ن��ي
مستقل ،حيث كلف بنك الكويت املركزي جهة
استشارية عاملية متخصصة لدراسة عملية
االستحواذ ،وتقديم التوصيات.
وانتهت ال��دراس��ة املستقلة إل��ى أن م��ؤش��رات
ال�س�لام��ة امل��ال�ي��ة ل�ل�ك�ي��ان ال�ج��دي��د ت�ق��ع ضمن
ال �ن �ط��اق اآلم � ��ن وأن � ��ه ال م ��وان ��ع ت �ح ��ول دون
املوافقة على االستحواذ.
وجاء قرار املوافقة املشروطة بعد تقييم آثار

االستحواذ املتوقعة في األطراف ذات الصلة،
وك ��ذل ��ك ف ��ي ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي واالق �ت �ص��اد
الوطني.
واش � �ت� ��رط ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي أال ت�م��س
عملية االس �ت �ح��واذ ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ال من
حيث العدد وال من حيث النسبة .وأن يقدم
{بيت التمويل الكويتي} خطة شاملة لتحول
األص ��ول التقليدية مل��ا ي�ت��واف��ق م��ع الشريعة
اإلس�ل�ام �ي��ة ،وأن ت �ك��ون ال�خ�ط��ة م�ع�ت�م��دة من
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة ل �ل �ب �ن��ك ،ع �ل��ى أن ت�خ�ض��ع
إجراءات التنفيذ للرقابة الشرعية املستمرة،
ل �ض �م��ان س�ل�ام ��ة ال �ت �ط �ب �ي��ق .وح� �ف ��اظ ��ًا ع�ل��ى
التنافسية ف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي اإلس�لام��ي
اش �ت��رط ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي اإلب� �ق ��اء على
ً
البنك األهلي املتحد – الكويت كيانًا منفصال.
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«التمييز» :قراره ليس إلزامياً

لزم الجهة
ترشيح الديوان ال ُي ِ
َ
التوظيف
الحكومية
مبارك حبيب

ً
أرست محكمة التمييز مبدأ في الوظائف العامة
ٍّ
بالجهات الحكومية؛ إذ أك��دت في حكم ب��ات أن
ترشيحات دي ��وان الخدمة للتوظيف ال تعتبر
قرارات إلزامية للجهات الحكومية.
وألغت «التمييز» حكمًا استئنافيًا ُيلزم إحدى
الجهات تعيني مواطن بعد ترشيحه للتوظيف
م��ن إح ��دى ال �ج �ه��ات ،ح�ي��ث ُرف ��ض ت�ع�ي�ي�ن��ه بال
س� �ب ��ب .وق ��ال ��ت ف ��ي ح �ي �ث �ي��ات ح �ك �م �ه��ا ،ال ��ذي
حصلت سبقلا على نسخة منه« :إن ما تنعاه

استقبال الكويتيين العائدين من قبرص في المطار أمس | تصوير هشام خبيز
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الجهة اإلداري��ة الطاعنة ،من أن قرار الترشيح
الصادر عن ديوان الخدمة املدنية ،ال يعد قرارًا
إداريًا باملعنى القانوني ،وإنما هو مجرد عمل
م ��ادي م��ن األع �م��ال ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة؛ ألن ال��دي��وان
ي �ق��وم ب��ال �ت��رش �ي��حُ ،
وي� �ح ��ال األم� ��ر إل ��ى ال�ج�ه��ة
اإلداري��ة التي تتمتع بسلطة تقديرية من دون
إل��زام عليها بإصدار ق��رار التعيني ،ما ال محل
م�ع��ه ل�ل�ق��ول ب��وج��ود ق ��رار س�ل�ب��ي أو إی�ج��اب��ي،
وهو ما يعيب الحكم ،ويستوجب تمییزه».
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على حساب الوافدين  ..العمالة الوطنية
في «الخاص» ترتفع إلى  74ألفا ً مجلس أمة | ص09

منظومة األمن البحري ..مهترئة!
راشد الشراكي
ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �ت��زاي��د ف �ي��ه امل �خ��اط��ر
جراء اضطرابات املنطقة ،فجرت مصادر
مسؤولة مفاجأة بالكشف ع��ن خلل في
منظومة األمن البحري لخفر السواحل،
ال �ت��ي ت�ع��ان��ي م��ن أع �ط��ال م�ن��ذ س�ن��ة مما

يعرضها الختراقات.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر ل �ـ ال�ق�ب��س أن رج��ال
خ�ف��ر ال �س��واح��ل ي�س�ت�خ��دم��ون ال � ��رادارات
ال �ق��دي �م��ة ف ��ي رص� ��د األه� � � ��داف امل �ع��ادي��ة
وم��راق �ب��ة امل� �ي ��اه اإلق �ل �ي �م��ة ،وه� ��ي دائ �م��ة
األع �ط��ال وال ت��رص��د األه ��داف ب��دق��ة ،كما
أن� �ه ��ا ال ت� ��واك ��ب ال � �ت � �ط ��ورات امل �ت�لاح �ق��ة

ف ��ي م �ن �ظ��وم��ة ال �ت��أم�ي�ن ال �ب �ح��ري ع��امل�ي��ًا
وإقليميًا.
وح � � � � ��ذرت امل� � � �ص � � ��ادر م� � ��ن أن األج� � �ه � ��زة
وال �ت �ق �ن �ي��ات امل� �ت ��واف ��رة ح��ال �ي��ًا ف ��ي خفر
السواحل وامل��وج��ودة تحديدًا في الجزر
ال تعمل ط��وال ال��وق��ت ،كما أن منظومة
ال��رادارات في القاعدة البحرية ال ترصد

األه ��داف ب��دق��ة ،ول��م يجر تحديثها منذ
أكثر من عام ،بسبب إيقاف عقد الصيانة
ال � �خ� ��اص� ��ة ب �م �ن �ظ��وم��ة األم� � � ��ن ال �ب �ح ��ري
وإح��ال��ة ع��دد م��ن الضباط إل��ى التحقيق
بعد مالبسات وتحقيقات في هذا الشأن.
وذك � ��رت أن ��ه م �ن��ذ ذل ��ك ال ��وق ��ت أص�ب�ح��ت
امل ��راق �ب ��ة وآل� �ي ��ات ال �ت��أم�ي�ن ت�ع�ت�م��د على

معركة تركيا في سوريا لن تكون نزهة

امل �ن �ظ��وم��ة ال �ق��دي �م��ة ،وه� ��ي غ �ي��ر دق�ي�ق��ة
ب ��امل ��رة وال ت �ح �ق��ق ال� �ه ��دف امل �ن �ش��ود في
التأمني املشدد ،كاشفة أن اإلدارة العامة
لخفر ال�س��واح��ل خاطبت ال�ق�ط��اع املالي
في وزارة الداخلية بضرورة توفير بديل
ل�ع�ق��د ال �ص �ي��ان��ة امل �ت��وق��ف ،وش � ��ددت في
ك�ت��ب رس�م�ي��ة ع�ل��ى أن امل�ن�ظ��وم��ة األمنية

ال �ب �ح��ري��ة م �ص��اب��ة ب��ال �ش �ل��ل ،وأص �ب �ح��ت
ع��اج��زة ع��ن رص ��د األه � ��داف امل �ع��ادي��ة أو
صد االختراقات.
وأشارت إلى تطور آخر خطير يتمثل في
ت��وق��ف شبكة اإلرس ��ال ف��ي بعض الجزر
بسبب تهالك املولدات الكهربائية وعدم
صيانتها.

إعادة النظر في التوسع باالستثناءات

خيارات األكراد بين ش َّرين :القتال ..أو التعاون مع األسد مشاورات لتعديل قانون
معادلة الشهادات
محرر الشؤون الدولية

وضع الرئيس األميركي دونالد ترامب العالم
في حالة ذهول ،بعد موقفه حيال عملية تركية
ض��د األك ��راد ال��ذي��ن تدعمهم ال��والي��ات املتحدة
في س��وري��ا ،وس��ط ترقب لتداعياتها ،في وقت
كثف ق��ادة إقليم كردستان ال�ع��راق اتصاالتهم
ل�ض�م��ان تجنيب س�ك��ان م��ا أس �م��وه ك��ردس�ت��ان
ال�غ��رب�ي��ة (روج آف ��ا) ك��ارث��ةّ .أم ��ا أك ��راد س��وري��ا
فوجدوا أنفسهم أمام خيارات قليلة لـ«إبعاد
خطر األتراك».
وقال الناطق باسم حزب االتحاد الديموقراطي
صالح مسلم لـ سبقلا إن الخيار الوحيد هو
املقاومة حتى آخر رمق ،مشيرًا إلى أن النظام
ال �س ��وري ال ي ��زال ي��رف��ض ال �ح ��وار م��ع األك ��راد
ويتهمهم باإلرهاب.
وتوعدت قوات سوريا الديموقراطية بمواجهة
أي هجوم ،وقالت إنها تدرس الشراكة مع قوات
األس��د ملواجهة األت ��راك ،وربما تبدأ محادثات

م��ع دم �ش��ق وم��وس �ك��و مل ��لء أي ف ��راغ ي�ن�ت��ج عن
االنسحاب األميركي.
وفيما أعلنت وزارة الدفاع التركية «استكمال»
ً
االس �ت �ع��دادات ل�ش��ن ال�ع�م�ل�ي��ة ،ي �ب��دو أن ت��وغ�لا
وش�ي�ك��ًا س�ي�ع�ي��د ت��رس�ي��م خ��ري�ط��ة ال �ص��راع في
ً
س ��وري ��ا ،ول ��ن ي �ك��ون س �ه�ل�ا ،ف �م �س��رح ال�ت��وغ��ل
ً
سيكون جبهة بعرض  ٤٦٠كيلومترًا وص��وال
إل��ى نقطة ال �ح��دود ال�س��وري��ة  -ال�ع��راق�ي��ة ،وف��ي
ح��ال خ��اض األك��راد مواجهة مفتوحة ستجبر
أنقرة على مد خطوط القتال على طول حدودها
وإخالء مناطق تركية ،كما أن نوعية األسلحة
امل��وج��ودة م��ع األك� ��راد وغ �ي��اب ال�غ�ط��اء ال�ج��وي
ال�ت��رك��ي ن�ظ�رًا ل��وق��وع امل�ن�ط�ق��ة ت�ح��ت السيطرة
ال �ج��وي��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي س�ي�ص�ع��ب امل�ه�م��ة،
ناهيك عن خطر هروب الدواعش املعتقلني إلى
العمق التركي أو قيام اضطرابات في املناطق
الكردية التركية.
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أميرة بن طرف

مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب خالل تظاهرة أمام مقر
لألمم المتحدة في القامشلي تنديدا بهجوم تركي محتمل | ا ف ب

علمت سبقلا أن مشاورات تجري بني عدد من الجهات الحكومية على قدم وساق حاليًا
لتعديل ق��ان��ون حظر اس�ت�خ��دام ال�ش�ه��ادات العلمية غير امل�ع��ادل��ة ،ل �ت��دارك امل�ش��اك��ل التي
سببها منذ نشر في الجريدة الرسمية  4أغسطس املاضي.
ورجحت مصادر مطلعة االتجاه نحو تعديل القانون ،رغم استمرار لجنة إعداد الئحته
التنفيذية في عملها إلنجاز الالئحة التي انقضى وقت صدورها.
ووف��ق امل �ص��ادر ،ف��إن اللجنة تعمل حاليًا على إج ��راء بعض ال�ت�ع��دي�لات النهائية على
الالئحة ،وفق بعض املالحظات القانونية ال��واردة على املسودة األخيرة التي تضمنت
عددًا من االستثناءات ،بهدف سد الثغرات التي قد ّ
تعرض الالئحة للطعن ،ومنها تقليص
االس�ت�ث�ن��اءات م��ن امل�ع��ادل��ة ق��در اإلم �ك��ان بحيث ال تعطل عملية ال�ت��وظ�ي��ف ف��ي الجهات
املختلفة ،وتسيير املصلحة العامة إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات تعديل
أو إلغاء القانون في دور االنعقاد املقبل ملجلس األمة.
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ودَّ ع السفير الجزائري

َّ
تسلم أوراق
الخالد
سفير المندوبية األوروبية

نائب األمير مستقبالً المحمد

 ..ومبارك الدعيج

الكويت هنأت أوغندا بالعيد الوطني

نائب األمير استقبل المحمد والدعيج
ب �ع��ث س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س
األوغ �ن��دي ي��وري ك��اج��وت��ا موسيفيني بمناسبة العيد
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده ،متمنيًا ل��ه م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وأرس � ��ل س �م��و ن��ائ��ب األم �ي ��ر ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح �م��د ،ورئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك برقيات مماثلة.
م��ن جهة ثانية ،استقبل سمو نائب األم�ي��ر ول��ي العهد

ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ف��ي ق �ص��ر ال �س �ي��ف ،أم� ��س ،سمو
الشيخ ناصر املحمد ،ورئيس مجلس اإلدارة املدير العام
لوكالة االن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) الشيخ مبارك الدعيج.
(كونا)

مركز الوسطية يطلق ملتقى «سالمي لكل كويتي وكويتية»:

إبراز متانة العالقة بين الحاكم والشعب

الخالد متسلماً أوراق سفير االتحاد األوروبي

ّ
تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د نسخة م��ن أوراق اعتماد
ال �س �ف �ي��ر ال �ج��دي��د ل �ل �م �ن��دوب �ي��ة ال ��دائ �م ��ة ل�لات �ح��اد
األوروبي لدى الكويت كريستيان تودور.
وأع� ��رب ال �خ��ال��د خ�ل�ال ال �ل�ق��اء ع��ن أط �ي��ب تمنيانه
للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح
ف��ي م�ه��ام عمله ،ول�ل�ع�لاق��ات الثنائية ال�ت��ي تربط
ال�ك��وي��ت م��ع االت �ح��اد األوروب � ��ي امل��زي��د م��ن النمو

واالزدهار.
كما استقبل الخالد أمس ،في مقر وزارة الخارجية،
السفير الجزائري عبدالحميد عبداوي؛ بمناسبة
انتهاء فترة عمله سفيرًا لبالده.
وأش��اد الخالد خ�لال اللقاء بجهود السفير خالل
فترة عمله في البالد ،وإسهاماته التي َّ
قدمها ،في
إطار دعم وتعزيز العالقات الثنائية الطيبة ،التي
تربط البلدين( .كونا)

التقى عدداً من المسؤولين

الجراح :عالقاتنا بأميركا عميقة
في جميع المجاالت

الشريكة والراشد مع مسؤولي «األوقاف» خالل المؤتمر الصحافي | تصوير أحمد سرور

محمد شمس الدين
ش��دد م��دي��ر م��رك��ز تعزيز الوسطية
ب��وزارة األوق��اف د .عبداهلل الشريكة
ع�ل��ى أن ك �ل�م��ات س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
خ �ل�ال ل �ق��ائ��ه رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م أل� �ه� �م� �ت� �ن ��ا ف �ك ��رة
تنظيم ملتقى «سالمي لكل كويتي
وكويتية» ،إلبراز متانة العالقة بني
الحاكم والشعب.
وأوض� � ��ح ال �ش��ري �ك��ة خ�ل��ال امل��ؤت �م��ر
الصحافي ال��ذي عقد أم��س لإلعالن
عن انطالق امللتقى في مركز تعزيز
الوسطية أن فكرة امللتقى مستمدة
من توجيهات سموه وحرصه على
ال�س��ؤال ع��ن الكويتيني ،مشيرًا إلى
أن أواصر الترابط راسخة منذ قديم
األزل.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن ف �ع��ال �ي��ات امل�ل�ت�ق��ى
ستبدأ  14الجاري في القصر األحمر
بمحافظة الجهراء ،وفي مدرسة 25
ف�ب��راي��ر بمحافظة ح��ول��ي ،وستقام

الشريكة :كلمات
األمير خالل لقائه
الغانم ألهمتنا
الفكرة
الراشد لـ سبقلا:
تعزيز الوطنية وقيم
الوالء في نفوس
األجيال
 15ال� �ج ��اري ف�ع��ال�ي��ة ف��ي م��درس�ت��ي
الراعي النميري بالفروانية وليلى
القريشية بالعاصمة .أم��ا الفعالية
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ف �س �ت �ق��ام ف� ��ي م��درس �ت��ي

الحسن بن الهيثم بمحافظة مبارك
الكبير ،ولطيفة ال�ف��ارس بمحافظة
األحمدي.

قيم الوالء
م��ن جانبه ،ق��ال عضو مركز تعزيز
ال ��وس� �ط �ي ��ة وع� �ض ��و ف ��ري ��ق ب� �ي ��ارق
الكويتية املستشار عادل الراشد إن
الجهود تتواصل لتعزيز قيم الوالء
والتالحم في نفوس األجيال ،ونشر
ه � ��ذه امل �ع ��ان ��ي ف ��ي رب� � ��وع امل�ج�ت�م��ع
بالتعاون بني جهات الدولة.
وأض� � � ��اف ال � ��راش � ��د ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل�ـ
سبقلا :م� ��ن أه � ��م امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ت��ي
ي �ج��ري ت�ن�ف�ي��ذه��ا ح��ال �ي��ًا ت �ل��ك ال�ت��ي
ت�ه��دف إل��ى تكريس القيم الوطنية
والوسطية التي تخلق التآلف بني
ال�ج�م�ي��ع ،مبينًا أن «ب �ي��ارق» يهتم
ب �ت��أص �ي��ل ق �ي��م ال � � ��والء ل �ل��وط��ن ف��ي
جميع امل� ��دارس ،وب��دأن��ا ال�ع�م��ل في
ه� ��ذا ال �ف �ص��ل ال� ��دراس� ��ي وس �ت �ج��ري
تغطية جميع املدارس.

غالف الكتاب

كتاب خطابات صاحب السمو
في تعزيز الوسطية
وزع م��رك��ز ت�ع��زي��ز ال��وس�ط�ي��ة ف��ي وزارة األوق ��اف
ك �ت��اب «خ �ط ��اب ��ات ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في تعزيز
الوسطية» ،وذل��ك ليكون مرجعًا لكل املساهمني
في الوسطية والتآلف لدى جميع من يسكن أرض
الكويت.
وش� ��دد م �س��ؤول��و امل ��رك ��ز ع �ل��ى أن أب � ��واب امل��رك��ز
ً
مفتوحة للكويتيني واملقيمني رجاال وإناثًا ،ولجميع
امل��ذاه��ب واألدي ��ان ،لتقديم أف�ك��اره��م ومشاريعهم
التي تساهم في الوسطية والتآلف في الكويت.

الجراح أثناء لقائه المسؤول األميركي

بحث نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية
الفريق الشيخ خالد الجراح أمس مع نائب وزير
االم� ��ن ال �ق��وم��ي ب��ال��وك��ال��ة م��دي��ر ادارة ام ��ن ال�ن�ق��ل
بوزارة االمن القومي بالواليات املتحدة االميركية
االدميرال ديفيد بيكوسكي التعاون املشترك.
وذك��رت وزارة الداخلية في بيان أم��س ان الجراح
ن��اق��ش خ�ل�ال ال�ل�ق��اء اه��م امل��واض�ي��ع ذات االه�ت�م��ام
امل�ش�ت��رك ،م��ؤك��دا عمق ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين في
جميع املجاالت وخصوصا في املجال االمني.
ك�م��ا ب�ح��ث ال �ج��راح أم��س م��ع س�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت ل��دى
الصني سميح جوهر حيات عددا من املوضوعات
امل�ش�ت��رك��ة وآل �ي��ة ال�ت�ن�س�ي��ق وال�ع�م��ل ب�ين ق�ط��اع��ات

وزارة الداخلية والسفارة.
وأش� ��اد ال �ج ��راح ب ��ال ��دور ال� ��ذي ت �ق��وم ب��ه ال�س�ف��ارة
ودعمها في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
والتقى ال�ج��راح أم��س م��ع رئ�ي��س املجلس البلدي
اس ��ام ��ة ال �ع �ت �ي �ب��ي ي��راف �ق��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س
عبداهلل املحري ،وجرى بحث عدد من املوضوعات
ذات االهتمام املشترك.
ك �م��ا ب �ح��ث ف ��ي ل �ق��اء م�ن�ف�ص��ل م ��ع رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�لات�ص��االت وتقنية امل�ع�ل��وم��ات املهندس
س��ال��م االذي �ن ��ة ع� ��ددا م��ن امل��وض��وع��ات امل�ش�ت��رك��ة،
مشيدا ب��دور الهيئة ومواكبتها ل�ت�ط��ورات قطاع
االتصاالت عامليا(.كونا)

عالقات مع بريطانيا

َّ
مكثف مع الجيش المصري»
«تعاون

الخضر :اإلرهاب مداه بسيط ودولنا مستقرة
غنام الغنام

ّ
هنأ رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن
محمد الخضر الشعبني امل�ص��ري وال�ك��وي�ت��ي ،بالذكرى
السادسة واألربعني النتصارات أكتوبر املجيدة ،والتي
ّ
جسدت أروع مالحم التعاون العربي في مواجهة العدو
الصهيوني ،مشيرًا إلى ان ما حققه الجيش املصري في
الحرب يعد انتصارا لكل العرب ،حيث امتزجت الدماء
في سبيل تحرير االرض العربية.
وأض� � ��اف ال �خ �ض��ر خ�ل��ال م �ش��ارك �ت��ه االح� �ت� �ف ��ال ب��ذك��رى
ان�ت�ص��ار ال �س��ادس م��ن أك�ت��وب��ر أول م��ن أم��س« :نستذكر
مشاركة الجيش الكويتي مع شقيقه املصري ،وم��ا قدم
ال�ش�ع�ب��ان م��ن دم ��اء س��ال��ت ع�ل��ى ارض م�ص��ر الحبيبة»،
م��ؤك��دا ان ارض ال�ك��وي��ت ه��ي ارض م�ص��ر ،وارض مصر
هي ارض الكويت.
وحول اوجه التعاون بني جيشي البلدين ،قال الخضر ان
التعاون مستمر ومكثف .اما بخصوص التطورات التي
تشهدها املنطقة والتي اعلنت فيها وزارة الدفاع حالة
ّ
االستعداد ،فعلق الخضر قائال «االمور طيبة بفضل اهلل
وقيادتنا الحكيمة».
وبشأن التعاون العسكري بني البلدين ملحاربة االرهاب،
ق��ال الخضر «ان االره��اب م��داه بسيط ج��دا ،وبفضل اهلل
وقيادتنا سواء على مستوى الكويت او مصر ،فنحن في
أمن وامان واستقرار».

زيارة مهمة
من جانبه ،لفت السفير املصري لدى البالد طارق القونى
إلى استمرار التعاون واملشاورات بني البلدين في جميع
املجاالت ،مشيرًا إلى أن هناك وجهات نظر متطابقة في
ال�ع��دي��د م��ن القضايا ذات االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك ،الف�ت��ا الى
تطلع الجميع إل��ى ال��زي��ارة التي وصفها باملهمة لسمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك ال��ى مصر
والتي ستكون نهاية الشهر الجاري.
وحول التعاون بني البلدين ملواجهة االرهاب والتنسيق
بينهما في االونة االخيرة ،قال القوني :هذا التعاون قائم
ومستمر منذ فترة ،وهناك قناعة من الجانبني ملواجهة
هذه التحديات ،ومن املنتظر ان يستمر هذا التعاون ملا

الصالح لدى لقائه دافنبورت

ب�ح��ث ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء ان��س ال�ص��ال��ح ،أم ��س ،مع
س�ف�ي��ر امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة م��اي�ك��ل داف �ن �ب��ورت ي��راف�ق��ه
سفير امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ل �ش��ؤون االم ��ن السيبراني
د .هنري بيرسون سبل تعزيز العالقات الثنائية
«املتميزة» بني البلدين الصديقني والقضايا ذات

االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك .وذك� ��ر ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ص ��ادر
من مكتب وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال ��وزراء ان
الوزير الصالح استعرض خالل اللقاء الذي عقد في
مكتبه بقصر السيف ع��ددا من املواضيع الثنائية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�س�ب��ل ت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ودع��م
اواصر الصداقة بني البلدين( .كونا)

إشادة بحرينية
بالعالقات األخوية
قطع كيكة االحتفال بنصر أكتوبر | تصوير سيدسليم

الرد على بيان اإلخوان
القوني :نتطلع إلى زيارة
المبارك نهاية الجاري
فيه مصلحة البلدين.
وح��ول ما يثار بالداخل والتفاف الشعب املصري حول
قيادته وجيشه ،قال القوني :هناك ادراك ووعي كبيران
لدى الشعب املصري للمخاطر والتحديات التي تواجهه،
وللجهود التي تقوم بها القيادة السياسية ملواجهة هذه
التحديات ،وأيضا املضي قدما في االصالح االقتصادي.

املصالح املشتركة
بدوره ،أكد رئيس مكتب االتصال العسكري املصري لدى
البالد العميد يحيى الصمدي أن مصر واألم��ة العربية
ً
بذلت في حرب السادس من أكتوبر جهدًا هائال ،وأثبت
جيشها الوطني مقدرة تفوق ما توقعه الجميع.

حول ال��ردود القوية من الجانب الكويتي حول
ب �ي��ان ج �م��اع��ة االخ � ��وان امل�س�ل�م�ين بخصوص
ال�خ�ل�ي��ة امل�ك�ت�ش�ف��ة أخ� �ي� �رًا ،ق ��ال ال �ق��ون��ي «ه��ذه
الردود تعكس ادراك عدد كبير من السياسيني
الكويتيني لحجم املخاطر التي نواجهها جميعا
في املنطقة ،وه��ذا ام��ر متوقع من االشقاء في
الكويت».

المبنى الجديد
اجاب السفير املصري عن سؤال بشأن موعد
ان �ت �ق��ال ال �س �ف��ارة إل ��ى امل�ب �ن��ى ال �ج��دي��د ب��ال�ق��ول
«قريبا سنبدأ باملشروع ،ولكن ال يمكن تحديد
م��وع��د ل�لان�ت�ه��اء م��ن ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ش�ي�ي��د ل��وج��ود
اعتبارات ع��دة» ،متمنيًا االنتهاء منه في اقرب
وقت ممكن.

أع ��رب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ب�ح��ري�ن��ي خ��ال��د بن
اح� �م ��د ،أم � ��س ،ع ��ن اع� �ت ��زاز ب �ل��اده ب��ال �ع�لاق��ات
االخ��وي��ة التي تربطها بالكويت ف��ي املجاالت
كافة.
وق ��ال ل ��دى ت�س�ل�م��ه ن�س�خ��ة م��ن اوراق اع�ت�م��اد
سفير الكويت لدى املنامة الشيخ ثامر الجابر
ان العالقات االخوية بني البلدين «تستند إلى
أس��س راس �خ��ة م��ن امل�ح�ب��ة واألخ� ��وة ووش��ائ��ج

القربى واملصير املشترك».
واك � ��د ح� ��رص ال �ب �ح��ري��ن ال� ��دائ� ��م ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي إل��ى م�س�ت��وي��ات أرح ��ب بما
يلبي التطلعات املشتركة للبلدين والشعبني
الشقيقني ويدعم مصالحهما.
كما أع��رب عن تمنياته بالتوفيق للجابر في
أداء مهام عمله سفيرا للكويت في املنامة وكل
التقدم واالزدهار للكويت( .كونا)

الجارالله التقى مسؤولين زائرين
اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل أمس
مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في
السعودية ،السفير تميم الدوسري.
وج � ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث ن �ت��ائ��ج اج �ت �م��اع��ات
ال � � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �ج �ن��ة ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة
الكويتية ـــــــ السعودية ،التي ُعقدت في الكويت
أول من أم��س ،الى جانب مناقشة عدد من أوجه
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،إض ��اف ��ة إل��ى

ت� �ط � ّ�ورات األوض � ��اع ع �ل��ى ال �س��اح �ت�ين اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية.
ك� �م ��ا اج� �ت� �م ��ع ال � � �ج� � ��اراهلل ،ف� ��ي وق � ��ت الح � � ��ق ،م��ع
نائب وزي��ر األم��ن القومي ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة األدم� �ي ��رال دي�ف�ي��د ب�ي�ك��وس�ك��ي ،حيث
ج ��رى ب�ح��ث ع ��دد م��ن أوج ��ه ال �ع�لاق��ات الثنائية
بني البلدين ،إضافة إلى ّ
تطورات األوض��اع على
الساحتني اإلقليمية والدولية( .كونا)
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«أنا منكم وفيكم ..ومستعدّ لتقديم ما أستطيع لكم»

أستم ّد ّ
قوتي منكم
ِ
الغانم ألبناء القادسية:

الغانم متحدثاً ..وبدا الجاسم وفهد الغانم | تصوير مصطفى نجم

فهد الغانم وعادل الجاسم في حوار باسم

عبدالله الغرير وعادل الجاسم مقدِّ َمين هدية لرئيس مجلس األمة

جانب من حضور أبناء القادسية

قال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ألبناء ضاحية القادسية مساء أم��س :أطمئنكم على صحة
الوالد القائد األمير.
جاء ذلك خالل حضوره حفل تكريم أبناء القادسية له في ديوان املهندس عادل عبدالعزيز الجاسم،
الذي حضره بعض كبار رجاالت املنطقة ،وغالبية الدواوين.
وألقى صاحب الديوانية املهندس الجاسم كلمةّ ،
رحب فيها بالغانم ،وشكره على ما يقوم به من أجل
أبناء الدائرة الثانية ،وتوفير املستلزمات لهم ،والرد على مطالبهم.
ب��دوره ،قال الغانم :اعذروني؛ فقد أكون ِّ
مقصرًا بحقكم واملنطقة ،وال تلوموني على ما مضى ،فأنا
ّ
منكم وفيكم ،ومستعد لتقديم ما أستطيع ألبناء املنطقة ،فأنا أستمد قوتي وعالقاتي منكم.
وفي نهاية الحفل ،قام الجاسم ،باسم دواوي��ن املنطقة وأبنائها ،بتقديم هدية تذكارية إلى رئيس
مجلس األمة.

استقباالت رسمية
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مكتبه ،أمس ،السفيرة ريم الخالد ،بمناسبة تعيينها
سفيرة للبالد في كندا.
كما استقبل الغانم ،أم��س ،األم�ين ال�ع��ام الت�ح��اد املحامني ال�ع��رب ناصر الكريوين ،واألم�ي�ن العام
املساعد لالتحاد أحمد القحطاني( .كونا)
جانب آخر من الحضور

 1000شكوى متوقعة بنهاية المهلة

«األشغال»ُّ 300 :
تظلم من «الممتازة»
محمود الزاهي
ف�ت�ح��ت وزارة األش �غ��ال ب��اب ت�ل�ق��ي ال�ت�ظ�ل�م��ات أم��ام
املوظفني املتضررين من عدم حصولهم على مكافأة
األع�م��ال امل�م�ت��ازة ،وذل��ك منذ ب��داي��ة أكتوبر الجاري
ومل��دة  60يومًا ،وفق ما تنص عليه لوائح وقوانني
ديوان الخدمة املدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن ال��وزارة تلقت
حتى اآلن نحو  300شكوى من موظفني متضررين

م��ن ع ��دم ح�ص��ول�ه��م ع �ل��ى ت �ل��ك امل �ك��اف��أة ،م�ب� ّ�ي�ن��ة أن
التوقعات تشير إل��ى وص��ول ال��رق��م إل��ى نحو 1000
تظلم بنهاية الفترة املحددة.
وأش ��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن لجنة التظلمات برئاسة
ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال �ش��ؤون اإلداري � ��ة وامل��ال�ي��ة
والقانونية حمد الغريب ب��دأت التحرك لدراسة كل
حالة على حدة ،ومخاطبة القطاع التابع له املوظف
الستيفاء كل البيانات بشأن التظلم املقدم.
وذك� � ��رت أن ال �ل �ج �ن��ة ت �ت �ح �ق��ق م ��ن ان �ط �ب��اق ش ��روط

اس�ت�ح�ق��اق امل��وظ��ف ل�ل�م�ك��اف��أة م��ن ع��دم��ه ،وأب��رزه��ا
أن ي�ك��ون ق��د ح�ص��ل ع�ل��ى ت�ق��دي��ر ام�ت�ي��از ع��ن السنة
املاضية ،وأن يكون قد أمضى  180يوم عمل فعلي،
وك��ذل��ك أال ي�ك��ون ق��د ج��رى توقيع أي عقوبة بحقه
خ�لال العام امل�ح��دد .وذك��رت أن��ه في ح��ال استحقاق
املوظف للمكافأة ،فسيجري صرفها له فور انتهاء
ت �ل��ك ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ت�س�ت�غ��رق ع� ��ادة ب�ي�ن  3إل ��ى 6
أشهر ،مشيرة إلى أن الوزارة يعمل بها ما يزيد على
 14ألف موظف ،وجرى صرف األعمال املمتازة لنحو

 8300م��وظ��ف منهم ،م��ا يعني أن ه�ن��اك أك�ث��ر م��ن 5
آالف موظف لم تنطبق عليهم شروط الصرف.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ق��ال��ت امل �ص��ادر إن ال � ��وزارة انتهت
تقريبًا من كشوف الترقيات باالختيار ،ومن املتوقع
أن ي �ج��ري اع�ت�م��اده��ا م��ن وك �ي��ل ال � ��وزارة إسماعيل
الخواري خالل األسبوع املقبل.
وذك � � ��رت أن إج �م ��ال ��ي امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ال �ت��رق �ي��ات
باالختيار بني  900إلى  1000موظف ،موزعني على
قطاعات الوزارة املختلفة.

حملة «كان»:

تدريب  112ألف طالبة على الفحص الذاتي
عبد الرزاق المحسن
شددت عضوة مجلس اإلدارة والهيئة التنفيذية
للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)
د .حصة الشاهني على ضرورة توعية الطالبات
وامل��درس��ات بأهمية الفحص وط��رق الوقاية من
سرطان الثدي .وقالت الشاهني إن الحملة دربت
 112أل��ف ط��ال�ب��ة لتنشئة ج�ي��ل واع مثقف فيما
يتعلق بمرض سرطان الثدي.
جاء ذلك على هامش اليوم التوعوي الذي اقامته
الحملة ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات س �ي��ارة (ك ��ان) للتوعية
بسرطان الثدي ،بالتعاون مع د .وفاء الشايجي
م��ن إدارة ت �ع��زي��ز ال �ص �ح��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ت��وع�ي��ة
الطالبات بأسباب املرض وتدريبهن على طريقة
ال �ف �ح��ص ال� ��ذات � ��ي ،واالج � ��اب � ��ة ع ��ن اس �ت �ف �س��ارات

الحاضرات من مدرسات وطالبات.
ب��دوره��ا ،بينت م��دي��رة م��درس��ة ال�ش�ه�ي��دة أس��رار
القبندي حرص املدرسة على نشر الوعي الصحي
بني املدرسات والطالبات بخصوصية تامة.
وقادت املديرة املالية واالدارية للمدرسة الشيخة
ن �ب �ي �ل��ة ال �س �ل �م��ان ال �ط ��ال �ب ��ات وش �ج �ع �ت �ه��ن ع�ل��ى
الحضور واالستفسار ف��ي ج��و م��ن ال��ود وامل��رح،
ل�ب�ي��ان ض� ��رورة االه �ت �م��ام ب��ال�ن�ف��س ،ح�ي��ث ي�ق��ول
شعار الحملة «ب��دي نفسج ..ال تنسني فحصج»
كما أشادت بالدور الذي تقدمه «كان» في مجال
ال�ت��وع�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ال�ت��وع�ي��ة ب�س��رط��ان ال �ث��دي،
وق��ام��ت «ك ��ان» ب�ت��وزي��ع ح�ق��ائ��ب ت��وع�ي��ة تحتوي
على كتيبات ومعلومات هامة للتوعية بسرطان
ال�ث��دي وه��داي��ا مقدمة م��ن شركة سيباميد التي
شاركت في هذا اليوم الخاص بالتوعية.

المشاركات في اليوم التوعوي

«الشؤون» تطلب تغيير
ً
موظفا
مسميات 19
خالد الحطاب
طلب وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب من ديوان
الخدمة املدنية املوافقة على رغبة الوزارة في تغيير املسمى الوظيفي
ملجموعة من املوظفني العاملني في الرقابة التعاونية وعددهم 19
م��وظ�ف��ًا .وج��اء ف��ي خ�ط��اب شعيب ل�ل��دي��وان تغيير مسمى املوظفني
ال �ح��ال �ي��ة إل ��ى وظ ��ائ ��ف ال��رق��اب��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة وت�س�ك�ي�ن�ه��م ب �ن��اء على
خبراتهم ،وذلك لحاجة الوزارة إليهم في املسمى الجديد .كما أصدر
شعيب ق��رارًا بندب مراقبة التحقيقات والعقود ع��ذاري املتروك إلى
وظيفة مديرة إدارة التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونية.

 04الكويت
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لجنة إعداد الالئحة لم ُتنجز عملها ..وتسعى لسد ثغرات «االستثناءات»

مشاورات لتعديل قانون معادلة الشهادات
أميرة بن طرف
في الوقت الذي تجري جهات حكومية مشاورات
لتعديل قانون حظر استخدام الشهادات العلمية
غ�ي��ر امل �ع��ادل��ة ،ال ��ذي ن�ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة الرسمية
 4اغ�س�ط��س امل��اض��ي ،ك�ش�ف��ت م �ص��ادر مطلعة ان
التوجة للتعديل الزال قائمًا ،رغم استمرار لجنة
اعداد الالئحة التنفيذية في عملها.
وكشفت املصادر لـ سبقلا ان لجنة اعداد الالئحة
ت �ع �م��ل ح ��ال� �ي ��ا ع� �ل ��ى اج� � � ��راء ب� �ع ��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع�ل��ى ال�لائ �ح��ة ،وف��ق ب�ع��ض امل�لاح�ظ��ات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال � ��واردة ع�ل��ى امل �س��ودة االخ �ي��رة ،التي
ت �ض �م �ن��ت ع � ��ددا م ��ن االس� �ت� �ث� �ن ��اءات ،وذل � ��ك ل�س��د
الثغرات التي قد تعرض الالئحة للطعن ،ومنها
تقليص االستثناءات من املعادلة ،لخفض عددها
قدر االمكان ،بحيث ال تعطل عملية التوظيف في
ال�ج�ه��ات املختلفة م��ن ج�ه��ة ،وال ت�ع��رض الالئحة
وق ��رارات التعليم العالي للطعن من جهة اخ��رى،
حيث ستكون الالئحة لتسيير املصلحة العامة،

ال ��ى ان ي �ج��ري ال �ت��وص��ل الت �ف��اق ب �ش��أن اج� ��راءات
تعديل او إل�غ��اء القانون ف��ي دور االنعقاد املقبل
ملجلس االمة.
وبينت امل�ص��ادر ان��ه ال ت��وج��ه الستثناء الشهادات
ال �ط �ب �ي��ة م ��ن ش ��رط م �ع��ادل��ة ال �ش �ه ��ادات ال��دراس �ي��ة،
طاملا استمر القانون بشكله الحالي ،اال في حاالت
معينة ،جرى ذكرها سابقا ،منها االطباء الزائرون،
او العقود املؤقتة القصيرة ،في حال كانت شهادة
ال�ط�ب�ي��ب امل �ت �ع��اق��د م �ع��ه م ��ن ال �ج��ام �ع��ات امل �ع�ت�م��دة،
مشيرة الى ان تواجد ممثل عن وزارة الصحة وفقا
ل�ل�ق��ان��ون ف��ي لجنة امل �ع��ادالت ج��اء ب�غ��رض تغطية
الجوانب الفنية ملعادلة الشهادات الطبية.
وع� ��ن ال �ش �ب �ه��ات ال ��دس �ت ��وري ��ة ال �ت ��ي اش � ��ار ال�ي�ه��ا
ال �ب �ع��ض ،ب�س�ب��ب اس �ت �ث �ن��اء م�ب�ت�ع�ث��ي ال�ج��ام�ع��ات
ال� �ح� �ك ��وم �ي ��ة م� ��ن امل � �ع� ��ادل� ��ة ،ب �ي �ن��ت امل� � �ص � ��ادر ان
االس �ت �ث �ن��اء ال� � ��وارد ف ��ي ال �ق��ان��ون ج� ��اء ب �س �ب��ب ان
م �ب �ت �ع �ث��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ه� ��م ب ��االص ��ل
موظفون معينون ،تبتعثهم الجامعة لجامعات
معتمدة ،وفق قوائم خاصة بها ،ليعودوا اعضاء

اس�ت�ث�ن��اء ه��م م��ن ش��رط امل �ع��ادل��ة أس ��وة بمبتعثي
الجامعات الحكومية.

استثناء معادلة األطباء
لحاالت معينة
الجمعيات الطبية:
القانون يشل
القطاع الصحي
في الهيئة التدريسية ،بالتالي لم تكن تطلب منهم
معادلة لشهاداتهم ،مضيفة ان هذا االستثناء قد
يفتح بابًا آخر للطعن في القانون ،كون ان هناك
جهات أخ��رى تبتعث موظفيها ،ق��د تطلب ايضا

الجمعيات الطبية
إل��ى ذل��ك ،أص��درت الجمعيات الطبية ام��س بيانا
صحافيًا إث��ر ال�ش�ل��ل ال ��ذي سببه تطبيق ق��ان��ون
«م�ع��ادل��ة ال�ش�ه��ادات» العليا ف��ي القطاع الصحي
ال �ح �ك��وم��ي وال� �خ ��اص ،م �ش �ي��رة ال ��ى ان «ال �ق��ان��ون
ق ��اص ��ر» ،وب�ل�ا ل��وائ��ح ت �ح��دد ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي يجب
استثنائها مثل املبتعثني من الدولة.
وأك��د ال�ب�ي��ان ،ال��ذي أص��درت��ه الجمعيات الطبية،
أن ف�ت��رات املعادلة تزيد على السنة أحيانًا ،وقد
تصل ال��ى خمس س�ن��وات ،علما ب��أن املعمول فيه
عامليا من خالل الهيئات الصحية ،هو التحقق من
الشهادة العلمية لألطباء والصيادلة واملمرضني
ً
والفنيني ،فضال عن تقييم القدرات الفنية ،خالفًا
ملا هو متبع في الكويت ،الذي يعطي األمر لوزارة
التعليم العالي ،التي ال تستطيع القيام بالتقييم
ال�ف�ن��ي ،كما أن��ه ليس لديها اإلم�ك��ان��ات للبت في

التحقق من الشهادات بوقت قياسي.

ابتعاث الطبيب
وأب� ��دت ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ط�ب�ي��ة االس �ت �غ��راب م��ن ه��ذا
ال �ق��ان��ون ،متسائلة :ك�ي��ف يتعطل طبيب كويتي
جرى ابتعاثه عن طريق التعليم العالي؟ محذرة
من وق��وع آث��ار كارثية في القطاع الطبي الخاص
نتيجة ت�ل��ك اإلج � ��راءات ،ب�ج��ان��ب ت��ده��ور خ��دم��ات
ع �ل��ى م �س �ت��وى امل��ؤس �س��ات ال �ص �ح �ي��ة ال �ص �غ �ي��رة،
وأيضا املؤسسات الكبيرة ،والتبعات القانونية
ل��ذل��ك ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى اإلس � ��اءة ال ��ى س ��وق العمل
الطبي في الكويت اثر هذا الشلل الكبير.
وأوضحت الجمعيات أن اندفاع مجلس األمة في
إق ��رار ق��ان��ون «امل �ع ��ادالت» م��ن دون إع �ط��اء الوقت
ال�ك��اف��ي إلص ��دار ال�لائ�ح��ة التنفيذية «ق��اص��ر» من
حيث إمكانية التطبيق ،الى جانب قصور الجهات
املخولة باملعادالت للقيام بعملها بالشكل املأمول،
ف�ض�لا ع��ن ش�ب�ه��ات دس �ت��وري��ة ت�ح�ي��ط ب��ال�ق��ان��ون
سنكشف عنها خالل األيام املقبلة.

دراسة أكاديمية تقرع جرس اإلنذار:

ً
سلبا في األطفال
«اليوتيوب» يؤثر
يسرا الخشاب

المطيري متوسطاً المشاركين في الحلقة النقاشية

«الشباب» :العمل التطوعي هويتنا
خالد الحطاب
اع �ت �ب ��ر امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �ش� �ب ��اب ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن امل � �ط � �ي� ��ري أن
امل�ش��ارك�ين ف��ي امل�ع��رض السنوي ال��راب��ع
لفريق اكسبو  965للمعارض التراثية
وال �ح��رف �ي��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل�ص��اح�ب��ة ل��ه،
ينقلون ت��راث اآلب��اء واألج ��داد م��ن جيل

ال��ى جيل ويعملون على إب��رازه لجميع
دول العالم من خالل الفلكلور والتراث
الكويتي.
وأضاف املطيري خالل الحلقة النقاشية
حول دور الشباب في تحقيق رؤية 2030
ان هناك فرقا تطوعية عديدة استطاعت
ان تنجز ابداعاتها بشكل متواز ومتسق
مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الجامعة:
إلغاء اختبار
«قدرات
الكيمياء»

«األسترالية» تحتفي
بالطلبة الضباط
اح�ت�ف�ل��ت ال�ك�ل�ي��ة األس �ت��رال �ي��ة ب�ت�خ��ري��ج 35
م ��ن ال �ط �ل �ب��ة ال �ض �ب ��اط ف ��ي وزارة ال ��دف ��اع
دف�ع��ه  46ب��اخ�ت�ص��اص ال��دع��م اللوجستي
م ��ؤخ ��را .وه �ن��أت ال�ك�ل�ي��ة ال �خ��ري �ج�ين على
اجتيازهم البرنامج ،متمنية لهم التوفيق
ف��ي مستقبلهم ل�خ��دم��ة ال��وط��ن وال�ن�ج��اح
على سبيل الدوام ،كما تتمنى رؤيتهم في
برامج تعليمية متقدمة أخرى لدى الكلية.

وزاد قائال :إن الكويت تأسست وجبلت
ع �ل��ى االع � �م� ��ال ال �ت �ط��وع �ي��ة ح �ت��ى ان �ه��ا
س��اه �م��ت ف ��ي ح �م��اي �ت �ه��ا م ��ن االخ� �ط ��ار
امل �ج��اورة بتكاتف اه�ل�ه��ا ،الف�ت��ا ال��ى ان
ال �ع �م��ل ال�ت �ط��وع��ي اص �ب��ح ه��وي��ة الب �ن��اء
الكويت.
ب � ��دوره ،ق ��ال رئ �ي��س ف��ري��ق اك�س�ب��و 965
الباحث محمد كمال ان املعرض الحالي

ي �ق��دم ال �ع��دي��د م��ن امل �ح��اض��رات وورش
ال �ع �م��ل م �ث��ل ح �ي��اك��ة ال � �س� ��دو ،وأع� �م ��ال
ال � � �خ� � ��زف ،ع� �م ��ل ق � ��وال � ��ب امل � �ج� ��وه� ��رات،
وت �ط �ب �ي��ق أل � ��وان امل �ي �ن��ا ال �ح ��راري ��ة على
صفائح النحاس ،والحفر على الخشب،
وخرط وشك خرز املسابيح ،إضافة إلى
كتابة الخط العربي ،والرسم على املاء
بطريقة فن االبر.

يسرا الخشاب

الطالب المحتفى بهم

ألغت جامعة الكويت اختبار
ال�ق��درات في م��ادة الكيمياء
املطلوب للقبول ف��ي بعض
ال�ك�ل�ي��ات للفصل ال��دراس��ي
الثاني من العام األكاديمي
 ،2019/2020إذ سيختبر
الطلبة في مواد اللغة العربية
واإلن �ك �ل �ي��زي��ة وال �ف��رن �س �ي��ة
والرياضيات فقط ،في 30
نوفمبر املقبل.
ول� ��م ت ��وض ��ح ال �ج��ام �ع��ة إذا
ك��ان إل �غ��اء «ال�ك�ي�م�ي��اء» في
اختبارات ال�ق��درات للفصل
ال� ��دراس� ��ي ال �ث��ان��ي ف �ق��ط أم
س �ي �ج��ري إل� �غ ��اؤه ن�ه��ائ�ي��ًا،
ف� �ي� �م ��ا ت� � �س � ��اءل ع � � ��دد م��ن
ال�ط�ل�ب��ة وأول� �ي ��اء األم��ورع��ن
ّ
تغير متطلبات القبول في
ال �ك �ل �ي��ات ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل��ى
اختبار الكيمياء.
وخ �ش��ي ب�ع��ض ال�ط�ل�ب��ة من
تسبب إل �غ��اء االخ�ت�ب��ار في
ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن م �ح��اوالت �ه��م
ل � �ل � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى درج� � ��ة
مرتفعة في املعدل املكافئ،
م� � � ��ا ي � � ��ؤث � � ��ر ع� � �ل � ��ى ف � ��رص
التحاقهم بالكليات املرغوبة،
إض ��اف ��ة إل� ��ى ع� ��دم إي �ض��اح
ش � � ��روط ال� �ك� �ل� �ي ��ات ال �ط �ب �ي��ة
ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى اخ�ت�ب��ار
الكيمياء بصورة أساسية.
وفي السياق نفسه ،ازدادت
اعالنات ال��دورات وال��دروس
ال �خ �ص��وص �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم
للطلبة ال��راغ�ب�ين ف��ي دخ��ول
اخ �ت �ب��ارات ال � �ق ��درات ،وذل��ك
مل� � �س � ��اع � ��دة ال � �ط � �ل � �ب ��ة ع �ل��ى
اج �ت �ي ��ازه ��ا ،ب �ي �ن �م��ا أع�ل�ن��ت
الجامعة ع��دم مسؤوليتها
ع� ��ن ال � � � � ��دورات ال� �ت ��ي ت �ق��دم
داخ � � � ��ل أو خ � � � ��ارج ال� �ح ��رم
الجامعي.

ق��رع��ت دراس� ��ة اك��ادي �م �ي��ة ح��دي�ث��ة ج ��رس االن ��ذار
ل ��دى االه ��ال ��ي ،إذ ك�ش�ف��ت أن أول �ي ��اء األم � ��ور في
ال �ب�ل�اد ي��واج �ه��ون س�ل�ب�ي��ات ك�ث�ي��رة ع�ن��د تعامل
أطفالهم مع التكنولوجيا االلكترونية الحديثة،
ً
منها الخوف من قضاء الطفل وقتًا طويال أمام
الشاشة وإهدار الوقت ،وعزل الطفل عن التواصل
االج �ت �م��اع��ي م ��ع م �ح �ي �ط��ه ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ض�ع��ف
قدرتهم على تنظيم نوم األبناء .وأكدت الدراسة،
التي أجرتها أستاذة الطفولة بكلية التربية في
جامعة الكويت ،د .ليلى الخياط ،على عينة من
 286ول��ي أم��ر ،أن األط �ف��ال ال��ذك��ور أك�ث��ر تعرضًا
لسلبيات اليوتيوب من اإلناث.
ويرى أولياء األم��ور أن ملشاهدة اليوتيوب دورًا
سلبيًا في تغيير القيم االجتماعية للطفل ،حيث
ينشغل الطفل لفترات طويلة ،وي��ؤث��ر سلبًا في
قيمة تنظيم الوقت ،وغيرها من القيم التي يرغب
اآلباء بغرسها في األبناء.

وأك��دت الدراسة ان هناك آث��ارا ايجابية وسلبية
للتكنولوجيا ف��ي األط �ف��ال ،ح�ي��ث تظهر بعض
االي �ج��اب �ي��ات م ��ن م �ش��اه��دة ال �ط �ف��ل ل�ل�ي��وت�ي��وب،
كمساعدته على تعلم معلومات جديدة والبحث
عنها ،والتعرف على ثقافة املجتمع والثقافات
األخرى.
وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام وزارتي التربية
واالع�ل��ام ب�م�ح�ت��وى ب��رام��ج ال�ي��وت�ي��وب ودع�م�ه��ا
وتطويرها ،لتسهم ف��ي نشر القيم االجتماعية
التي تعزز النمو االجتماعي والنفسي ،إضافة
إل��ى اق ��رار م ��ادة للتربية االع�لام �ي��ة ت ��درس منذ
م��رح�ل��ة ري ��اض األط �ف��ال ح�ت��ى امل��رح�ل��ة الثانوية
للتوعية باستخدام التكنولوجيا.
وش ��ددت ال��دراس��ة على أهمية تشجيع األط�ف��ال
ع�ل��ى ال �ح��رك��ة وال �ل �ع��ب وال� �ت ��وازن ف��ي اس �ت�خ��دام
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،الرت �ب��اط �ه��ا ب��زي��ادة وزن الطفل
وزيادة ميله إلى الكسل ،إضافة إلى توعية األسر
بااليجابيات التي يمكن االستفادة منها خالل
استخدام اليوتيوب.

طالبوا «التربية» بإعادتهم إلى المدارس

موجهو «الوظائف المساندة»:
لن نستمر في العمل
هاني الحمادي

ّ
جدد موجهو الخدمات االجتماعية والنفسية
وامل�ك�ت�ب��ات وال�ت�ق�ن�ي��ات واألن �ش �ط��ة مطالبهم
بشمولهم بكادر الوظائف املساندة ،الذي أقر
م��ؤخ�رًا ،وذل��ك أس��وة بزمالئهم العاملني في
مدارس التعليم العام.
وتجمع ع��دد منهم أم��س ف��ي وزارة التربية،
وال �ت �ق��ى ب�ع�ض�ه��م ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د للتنمية
ال � �ت� ��رب� ��وي� ��ة واألن � �ش � �ط� ��ة ف� �ي� �ص ��ل امل �ق �ص �ي��د،
ح�ي��ث أك ��دوا أن ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف التربوية
املساندة األخ��رى قد صرف لهم الكادر وبدل
االشراف ،في حني جرى حرمانهم منهما رغم
استحقاقهم لهما.
وأع��رب��وا ع��ن اس�ت�ي��ائ�ه��م نتيجة ع��دم ص��رف
األع� � �م � ��ال امل � �م � �ت ��ازة ل� �ه ��م ح� �ت ��ى اآلن أي� �ض ��ًا،
م�ش�ي��ري��ن ال ��ى ان امل��وج �ه�ين ي�ع�م�ل��ون داخ��ل
امل � � �ي� � ��دان وع� �ن� �ص ��ر أس � ��اس � ��ي ف � ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية ،ولهم حق في إقرار كادر لهم مثل
بقية زمالئهم.

وق� ��ال� ��وا« :ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ع �م��ل ف ��ي ظ ��ل ه��ذه
ال� �ظ ��روف غ �ي��ر ال �ع��ادل��ة ،م�ع�ل�ن�ين ع��ن ت�ق��دي��م
اعتذارهم عن االستمرار في العمل كموجهني
في املناطق التعليمية والعودة الى املدارس
كأمناء مكاتب وأخصائيني للحصول على
ال� �ك ��ادر ،ال ��ذي أق ��ره م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
للعاملني في املدارس فقط».
من جانبه ،أكد املقصيد ،خالل اللقاء ،دعمه
مل �ط��ال �ب �ه��م ،ح �ي��ث ان ع �م �ل �ه��م رك� ��ن أس��اس��ي
ف��ي االرت �ق��اء بالعملية التعليمية ،مبينًا أن
وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي د .حامد
العازمي ،ووكيل ال��وزارة د .سعود الحربي،
يوليان هذا املوضوع اهتمامًا كبيرًا ويبذالن
ج �ه��ودًا ك�ب�ي��رة م��ن أج ��ل اق� ��رار ال �ك��ادر أس��وة
ببقية زمالئهم العاملني في املدارس.
ّ
ورف� ��ض امل�ق�ص�ي��د ت �س��ل��م ك �ت��ب االع� �ت ��ذار عن
العمل في املناطق والعودة الى املدارس التي
تقدموا بها ،مطالبًا بالتريث وع��دم التسرع
في هذا األم��ر ،خاصة اننا لم نفقد األم��ل في
ظل الجهود املكثفة التي تقوم بها الوزارة.
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الكويت 05

القضاء واألمن

ً
مبدأ في الوظائف العامة بالجهات الحكومية:
«التمييز» أرست

ِّ
َ
«ديوان الخدمة» ُيرشح ..وال ُيلزم بالتعيين
ً
قيدا
ال ينشئ

مبارك حبيب
ت��رش �ي �ح��ات دي � ��وان ال �خ��دم��ة للتوظيف
ال ت �ع �ت �ب��ر ق� � � � ��رارات إل� ��زام � �ي� ��ة ل �ل �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ..ه� � ��ذا م� ��ا أك� ��دت� ��ه م�ح�ك�م��ة
ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ت��ي أل �غ��ت ح�ك�م��ا استئنافيا
يلزم إحدى الجهات بتعيني مواطن بعد
ترشيحه للتوظيف ،حيث ُرفض تعيينه
بال سبب.
وق ��ال ��ت م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ف ��ي ح�ي�ث�ي��ات
ح �ك �م �ه ��ا ال� � � ��ذي ح� �ص� �ل ��ت سبقلا ع �ل��ى
نسخة منه« :ان ما تنعاه الجهة اإلدارية
الطاعنة م��ن أن ق��رار الترشيح ال�ص��ادر
م��ن دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ال يعد ق��رارًا
إداريًا باملعنى القانوني وإنما هو مجرد
عمل مادي من األعمال التحضيرية ،ألن
ال��دي��وان ي�ق��وم بالترشيح وي�ح��ال األم��ر
إلى الجهة اإلداري��ة التي تتمتع بسلطة
تقديرية م��ن دون إل ��زام عليها ب��إص��دار
ق ��رار ال�ت�ع�ي�ين ،م�م��ا ال م�ح��ل م�ع��ه للقول
بوجود ق��رار سلبي أو إیجابي وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب تمییزه» هو
نعي سديد.
واش��ارت إلى انه على محكمة املوضوع
إعطاء ال��دع��وى وصفها الحق ،وإسباغ
التكييف القانوني الصحيح عليها من
دون أن ت�ت�ق�ي��د ب��وص��ف ال �خ �ص��وم ل�ه��ا،
إال أن �ه��ا ال تملك تغيير س�ب��ب ال��دع��وى
وح �ق �ي �ق��ة ط �ل �ب��ات ال� �خ� �ص ��وم ف �ي �ه��ا ،ب��ل
ي�ت�ع�ين عليها أن ي �ك��ون التكييف ال��ذي
ان �ت �ه��ت ال� �ي ��ه م � ��رده ه� ��ذا ال �س �ب��ب وت �ل��ك
ال �ط �ل �ب��ات وت �خ �ض��ع م�ح�ك�م��ة امل��وض��وع
ف��ي ت�ك�ي�ي�ف�ه��ا ل �ل��دع��وى ل��رق��اب��ة محكمة
ال�ت�م�ي�ي��ز ،ب��اع �ت �ب��ار أن ذل ��ك م��ن م�س��ائ��ل
القانون وم��ن ث��م فهي ال تتقيد بوصف
ال � ��دع � ��وى ال � � ��ذي ت �ن �ت �ه��ي إل� �ي ��ه م�ح�ك�م��ة
املوضوع.

أك � ��دت م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ف ��ي ال��دع��وى
امل��اث�ل��ة ان ت��رش�ي��ح امل�ط�ع��ون ض��ده من
قبل دی��وان الخدمة املدنية للتعيني في
ال��وظ �ي �ف��ة ،ه��و ف��ي ح�ق�ي�ق�ت��ه وج��وه��ره
م �ج��رد إج� ��راء س��اب��ق ع�ل��ى ال�ت�ع�ي�ين ال
يترتب عليه إل��زام على الجهة اإلداري��ة
بتعيني املطعون ضده وال ينشئ قيدا
عليها فيما تتمتع به وتترخص فيه من
سلطة تقديرية.

كل جهة لها القوامة
على إدارة مرفقها
ِّ
معقب على اإلدارة
ال
طالما خال تصرفها
من االنحراف

انتفاء القرار

القرار السلبي
وبينت املحكمة أن ال �ق��رار السلبي ال��ذي
يمكن مخاصمته بدعوى اإللغاء ال يقوم
إال إذا ث�ب��ت أن ج�ه��ة اإلدارة ام�ت�ن�ع��ت أو
قعدت ع��ن ات�خ��اذ اج��راء ك��ان م��ن الواجب
عليها ات�خ��اذه طبقا للقوانني واللوائح،
وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت
ف� ��ي ش ��أن ��ه ال � �ش� ��روط وال � �ض� ��واب� ��ط ال �ت��ي
استلزمها القانون للحصول على حق ما.
واس�ت�ط��ردت ب��ال�ق��ول« :ف��إذا ل��م يكن مثل
هذا األج��راء واجبا عليها فإن امتناعها
ع��ن ات �خ��اذه ال يشكل ق ��رارا سلبيا مما
ي�ق�ب��ل ال�ط�ع��ن ع�ل�ي��ه ب��اإلل �غ��اء ،وملحكمة
امل��وض��وع أن تتلمس م��ن وق��ائ��ع ال�ن��زاع
م��دى ت��واف��ر ه��ذا ال �ق��رار أو انتفائه متى
اقامت قضاء ها على أسباب سائغة».
واوض� �ح ��ت امل�ح�ك�م��ة أن ال �خ �ص��وم��ة في
دع� � ��وى اإلل � �غ� ��اء ه� ��ي خ� �ص ��وم ��ة ع�ي�ن�ي��ة
م �ن��اط �ه��ا اخ �ت �ص��ام ال� �ق ��رار اإلداري في
ذاته استهدافا ملراقبة مشروعيته ،ومن
ث��م فانه يتعني لقبول دع��وى اإلل�غ��اء أن
ت�ن�ص��ب ع�ل��ى ق ��رار إداري ن�ه��ائ��ي قائما
وم�ن�ت�ج��ا آلث� ��اره ال �ق��ان��ون �ي��ة ع �ن��د إق��ام��ة

اش� � � � ��ارت امل� �ح� �ك� �م ��ة إل� � ��ى ان ال �ح �ك��م
املستأنف ال��ذي قضى ب��إل�غ��اء ال�ق��رار
ال� �ص ��ادر م ��ن ال �ط��اع��ن األول ب��رف��ض
ت �ع �ي �ي �ن��ه ف� ��ي ال� �ج� �ه ��ة اإلداري � � � � ��ة ال �ت��ي
ي��رأس �ه��ا ،وال � ��ذي اب �ت �ن��ى ع �ل��ى ال �ق��رار
ص ��در ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ص�ح�ي��ح ال �ق��ان��ون،
ف��إن��ه ي�ت�ع�ين ال �ق �ض��اء ب��إل �غ��اء ال�ح�ك��م
االس �ت �ئ �ن��اف��ي وب �ع ��دم ق �ب��ول ال��دع��وى
النتفاء القرار اإلداري.

الطاعن وشكواه
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الدعوى وأن يستمر كذلك حتى الفصل
ف �ي �ه��ا ف� � ��إذا ت �خ �ل��ف ه � ��ذا ال� �ش ��رط ك��ان��ت
الدعوى غير مقبولة.
واوضحت انه :من املقرر أيضًا أن التعيني

في الوظائف العامة يعد من األمور التي
تترخص فيها الجهة اإلداري ��ة بما لها
م��ن سلطة ت�ق��دي��ري��ة ف��ي ح ��دود م��ا ت��راه
متفقًا وامل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة وح �س��ن سير

وإدارة املرفق العام باعتبارها القوامة
ع�ل�ي��ه ،ب�غ�ي��ر م�ع�ق��ب ع�ل�ي�ه��ا م��ن ال�ق�ض��اء
ط ��امل ��ا خ�ل�ا ت �ص��رف �ه��ا م ��ن ع �ي��ب إس� ��اء ة
استعمال السلطة أو االنحراف بها.

التعسف بحق الخميس
ُّ
نواب يستنكرون
استنكر ن ��واب م��ا ت�ع��رض ل��ه اإلع�لام��ي ماضي
الخميس من سوء تعامل وتعسف خالل اعتقاله
ً
خطأ من قبل عناصر من رجال وزارة الداخلية
مؤخرا ،مطالبني الوزارة بالتحقيق في القضية
ووضع ضوابط ملنع تكرارها مع آخرين.
وط��ال��ب ال �ن��واب امل�ب��اح��ث بحسن امل�ع��ام�ل��ة ل��دى
ض� �ب ��ط امل� �ط� �ل ��وب�ي�ن ،وال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ال� �ك ��رام ��ة
اإلنسانية.
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن «ما حصل
م� ��ع اإلع �ل��ام � ��ي ال �خ �م �ي��س ق� ��د ي �ح �ص��ل م� ��ع أي
شخص آخر ،لكن ال يجد من ينقل قصته للعلن،
وعلى وزارة الداخلية فتح تحقيق موسع حول
سلوك بعض منتسبيها وطريقة تعاملهم مع
الجمهور».
بدوره ،وجه النائب محمد الدالل سؤاال برملانيا
ال��ى وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،الشيخ خ��ال��د ال �ج��راح ،عن
األسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض
واالعتقال واإلس��اءة إلى الخميس ،وهل يوجد
اذن لديهم من النيابة العامة بالقبض واالعتقال
والحبس؟ وهل أج��رت ال��وزارة تحقيقا قانونيا
ك ��ام�ل�ا ب� �ش ��أن ال� �ح ��ادث ��ة؟ وت � �س� ��اءل ال � � ��دالل ع��ن
م��دى تأهيل رج��ال الداخلية واملباحث ،وم��ا اذا
ك��ان��وا على علم ب��األس��س الدستورية وامل�ب��ادئ

وامل��واث �ي��ق ال��دول�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ح�ق��وق االن �س��ان،
ال�ت��ي تمنع اإلس ��اءة وال �ح��ط م��ن ال�ك��رام��ة وع��دم
االي� ��ذاء الجسماني وامل �ع �ن��وي ،وض� ��رورة إب��راز
األم ��ر ال �ق��ان��ون��ي أو ال�ق�ض��ائ��ي ب��ال�ق�ب��ض؟ وه��ل
لديهم اطالع أو تدريب على أساليب التعامل مع
الناس وأفراد املجتمع؟ وما هي البرامج وصور
ال�ت��أه�ي��ل ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال� ��وزارة إلع ��داد رجالها
ألداء مهامهم؟ وه��ل هناك تقييم أو رقابة على
التزام أي طرف بتلك املبادئ والقيم األساسية؟
مع تزويدي بالعقوبات والجزاءات التي كفلها
القانون أو أنظمة «الداخلية» في ح��ال مخالفة
القيم الدستورية ومواثيق حقوق االنسان في
شأن التعامل مع املتهمني.
من جهته ،اعرب النائب أحمد الفضل عن رفضه
لـ «طريقة القبض التعسفية على املواطن ماضي
الخميس» ،ووص��ف رد وزارة الداخلية على ما
حصل بأنه «مربك وغامض».
وق ��ال ال�ف�ض��ل «ن �ح��ن م��ع ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون لكن
ليس بطريقة مهينة ،وال ب��د ان تغير املباحث
ط��ري�ق�ت�ه��ا ف ��ي ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ال � �ن ��اس» ،م�ط��ال�ب��ا
ال � ��وزارة ب�ـ«ت��وض�ي��ح مل��ا ح�ص��ل م��ع ال�خ�م�ي��س»،
م�ت�س��ائ�لا« :مل� ��اذا ال ي�ت��م ت��رك�ي��ب ال �ك��ام �ي��رات في
الدوريات كما يحصل في الدول املتقدمة؟».

«الداخلية» :الشاكي لم يتعرَّض
ألي اعتداء أو إهانة
نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األمني
ب��وزارة الداخلية تعرض املواطن الشاكي ألي
اعتداء أو إهانة.
وق��ال��ت ال ��وزارة ف��ي ب�ي��ان توضيحي مل��ا جرى
بثه ونشرته الزميلة ال��راي ووسائل التواصل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ح � ��ول م� ��ا ت� �ع ��رض ل� ��ه م ��واط ��ن
م��ن اع �ت��داء رج ��ال م�ب��اح��ث ال�ت�ن�ف�ي��ذ الجنائي
واص�ط�ح��اب��ه إل��ى امل�خ�ف��ر :إن��ه ص��در حكم في
قضية رق��م /2674 2019بحق أح��د املواطنني
ف��ي «ت �ه �م��ة إص � ��دار ش �ي��ك م��ن دون رص �ي��د»
ومحكوم عليه بالحبس  9أش�ه��ر م��ع الشغل
والنفاذ.
وبينت أن رجال مباحث التنفيذ الجنائي قاموا
وف��ق اإلج ��راءات املعمول بها بتحديد األماكن
ال �ت��ي ي �ت ��ردد ع�ل�ي�ه��ا امل �ط �ل��وب ،ح �ي��ث ت��رق�ب��وا
وص��ول��ه ب��ال�س��اح��ة امل�ق��اب�ل��ة مل�ن��زل��ه ف��ي منطقة
ال�ي��رم��وك ،وع�ن��د وص��ول إح��دى امل��رك�ب��ات إلى
الساحة وترجل أحد األشخاص منها اقترب

منه رجال املباحث ،حيث قاموا بإبراز هوياتهم
العسكرية والتعريف بأنفسهم وط�ل�ب��وا منه
التعريف عن نفسه ،حيث رفض الكشف عن
هويته وإب��راز البطاقة املدنية وح��اول الهروب
والفرار إلى داخل املنزل واالستنجاد بصوت
عال مما أثار شك رجال املباحث.
وأض��اف��ت اإلدارة أن��ه تمت إح��ال��ة امل��واط��ن إلى
م �خ �ف��ر ال� �ي ��رم ��وك ،ح �ي��ث ق� ��ام ب ��إب ��راز ه��وي�ت��ه
ح��ال وص��ول��ه للمخفر وع�ن��د ال�ت��أك��د أن��ه ليس
الشخص املطلوب تم اإلف��راج عنه على الفور،
مشيرة إل��ى أن امل��واط��ن ق��ام بتسجيل قضية
ضد رجال املباحث.
وأكدت اإلدارة أن األجهزة األمنية تقوم بتنفيذ
امل �ه��ام امل�ن��وط��ة ب�ه��ا وف�ق��ًا ل�لأح�ك��ام القانونية
املعمول بها ،ومساءلة كل مقصر انضباطيًا
وج��زائ�ي��ًا ح��ال ث�ب��وت أي خ��روج ع��ن واجباته
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،علمًا ب��أن��ه ج��ار ات �خ��اذ اإلج� ��راءات
القانونية بهذا الشأن.

اتفاقية «الطيران المدني» و«النقل األميركية»:

مواجهة تهديدات المالحة الجوية
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والدولية ،االم��ر ال��ذي ساهم في استئناف
الرحالت املباشرة بني الكويت وأميركا.

محمد المصلح
وقعت اإلدارة العامة للطيران املدني ،أمس،
م��ذك��رة ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال أم��ن ال�ط�ي��ران مع
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،م�م�ث�ل��ة في
إدارة أم ��ن ال �ن �ق��ل األم �ي��رك �ي��ة  ،TSAحيث
وق��ع من الجانب الكويتي رئيس الطيران
املدني الشيخ سلمان الحمود ،واألميركي
م��دي��ر إدارة أم ��ن ال �ن �ق��ل االم �ي��رك �ي��ة ديفيد
بيكوسكي.
وقال الحمود إن مذكرة التعاون تهدف إلى
وضع أطر التعاون املستقبلي بني الكويت
والواليات املتحدة األميركية في مجال أمن
الطيران املدني ،مشيرًا إلى أن هذه املذكرة
ً
ت ��أت ��ي اس �ت �ك �م��اال إلح � ��دى ن �ت��ائ��ج ال� �ح ��وار

التدقيق الدولي في
المطار تجاوز المستويات
اإلقليمية والدولية
االستراتيجي بني البلدين.
وأك��د الحمود أن التعاون القائم بني إدارة
النقل األميركية والطيران املدني واألجهزة
األمنية العاملة في مطار الكويت الدولي
حقق تقدمًا كبيرًا في التدقيق الدولي الذي
ت� �ج ��اوزت ن�ت��ائ�ج��ه امل �س �ت��وي��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة

شراكة قوية
ب��دوره ،ق��ال بيكوسكي إن مذكرة التعاون
ت� �ج � ّ�س ��د ال � �ش� ��راك� ��ة ال � �ق� ��وي� ��ة ب �ي��ن أم� �ي ��رك ��ا
وال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث عملنا م�ن��ذ ف �ت��رة طويلة
على تعزيز أم��ن املالحة الجوية ،موضحًا
أن ال�ت�ع��اون سيعود بالنفع على البلدين
وعلى املسافرين.
وأض ��اف :نتطلع إل��ى امل��زي��د ،ال سيما أننا
نعمل على تطوير أنظمة امل�لاح��ة الجوية
ب��اس�ت�م��رار ،ويسعى ال�ب�ل��دان إل��ى مواجهة
ت � �ه� ��دي� ��دات امل �ل��اح � ��ة ال � �ج� ��وي� ��ة امل � ��وج � ��ودة
باستمرار ،مؤكدًا «نريد ان تكون حكومتانا

ي�ق�ظ�ت�ين ل �ه��ذه األخ� �ط ��ار دائ �م��ًا وال �ت �ع��اون
م�ع��ًا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ل�ح�م��اي��ة م��واط�ن�ي�ن��ا»،
مشيدًا باستعدادات الكويت في تعزيز أمن
الطيران العاملي.
وبني بيكوسكي أن املذكرة عبارة عن إطار
للتعاون بني البلدين عبر إعداد العمليات
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة وت� � �ب � ��ادل ال � �خ � �ب� ��رات وت �ع��زي��ز
إجراء ات األمن الجوي وضمان أمن املالحة
الجوية في جميع أنحاء العالم.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م��دي��ر إدارة أم ��ن ال �ط �ي��ران
املدني م .فهد العنزي إن االحترازات األمنية
م �ت��واص �ل��ة وت� �ت ��م ب �ش �ك��ل ي ��وم ��ي ف ��ي م �ط��ار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن االت�ف��اق�ي��ة
تأتي لرسم الطريق بني الجانبني بما يخدم
التعاون املستقبلي وتبادل الخبرات.

قال الطاعن في دعواه :إنه تم ترشيحه
من جانب ديوان الخدمة املدنية للعمل
في الجهة الحكومية املطعون ضدها،
إال أن الطاعن األول امتنع عن تعيينه
بالرغم م��ن تنفيذه ق��رارات األك�ث��ر من
ش �خ��ص ف ��ي م �ث��ل ح��ال �ت��ه ف �ت��وج��ه إل��ى
الطاعن الثالث بمذكرة بما حدث فاشر
عليها الى الطاعن األول لالطالع وعمل
ال�لازم اال أن األخير أص��ر على موقفه
باالمتناع.

موجز أمني
«الحرس» ينضم
إلى منظمة الشرطة
أعلن وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن املهندس هاشم
ال��رف��اع��ي ،ام ��س ،االن�ض�م��ام ال��ى املنظمة ال��دول�ي��ة الت �ح��اد الشرطة
والحرس الوطني ذات الطابع العسكري.
وقال الرفاعي انه شارك والوفد املرافق له في اجتماع دوري للمنظمة
في هولندا لحضور مراسم اعالن انضمام الكويت.
واكد اهمية انضمام الكويت للمنظمة الدولية العريقة الى جانب 19
دولة من جميع أنحاء العالم ،لتبادل الخبرات في مجال حفظ االمن
ومكافحة اإلرهاب وإدارة األزمات .وبني الرفاعي ان الكويت تقدمت
منذ اكثر من خمس سنوات بطلب االنضمام للمنظمة الدولية التي
تضع شروطا وضوابط لقبول الجهة املتقدمة.

«هوشة» في عرس
استنفر رج��ال أم��ن الفروانية ،أول من أم��س ،إث��ر ورود ب�لاغ يفيد
بمشاجرة دام�ي��ة ب�ين أب�ن��اء عمومة ف��ي أح��د األع ��راس امل�ق��ام��ة في
منزل مواطن .وقال مصدر أمني لـ سبقلا إنه عند وصول رجال
ُ
األمن إلى املوقع نّ
تبي أن املشاجرة فضت بعد تدخل العقالء (كبار
السن) ،وح��ل املوضوع ودي��ًا ،واتضح أن خالفات عائلية أدت إلى
تبادل الضرب في ما بينهم.

«الجمارك» :تعاون لرصد
الشحنات الخطيرة
أحمد العنزي
أب ��رم ��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ووزارة األم � ��ن ال �ق��وم��ي
األم� �ي ��رك ��ي أم � ��س ،ات �ف��اق �ي��ة ت� �ع ��اون ل �ت��دش�ي�ن أع� �م ��ال ال��رب��ط
البيني ب�ين الجانبني وإت��اح��ة ت�ب��ادل البيانات ومعلومات
امل�ن��اف�س��ة ووس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال�ج�م��رك�ي��ة إل�ك�ت��رون�ي��ًا ،ل�ل�ح��د من
تهريب املمنوعات ورصد الشحنات العالية الخطورة ،وذلك
ب�ح�ض��ور امل��دي��ر ال �ع��ام ج�م��ال ال �ج�ل�اوي ون��ائ��ب وزي ��ر األم��ن
القومي بالوكالة ومدير إدارة أمن النقل بوزارة األمن القومي
األميركي األدميرال ديفيد بيكوسكي.
وأكد الجالوي أن اتفاقية التعاون تأتي استجابة للسياسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�لاد ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ال�ج�م��رك��ي واالس �ت �ف��ادة من
ً
خ �ب��رات ال �ج��ان��ب األم �ي��رك��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب ،واس �ت �ك �م��اال
لالتفاقيات السابقة التي وقعت بني الجانبني.
وأض��اف ان االتفاقية التي ج��رى توقيعها ليست األول��ى بني
الجانبني ،حيث سبقتها العديد من االتفاقيات األخ��رى التي
ساهمت ف��ي نجاح وارت�ق��اء العمل الجمركي بالبالد ،مشيرًا
إلى أنه وقعت اتفاقية استهداف املنافسة ووسائل النقل خالل
الحوار االستراتيجي الثالث الذي عقد في وزارة الخارجية بني
الواليات املتحدة األميركية والكويت في مارس املاضي.

الجالوي وبيكوسكي يتبادالن االتفاقية| تصوير مصطفى نجم
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«التعاونيات» بعد وقف تصاريح عمل الوافدين في الجمعيات:

وظائف إشرافية وإدارية بانتظار العمالة الوطنية
وأك��د أن الجمعية تهتم كذلك بتعيني العنصر
ال � �ن � �س ��ائ ��ي س � � � ��واء ف � ��ي ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال � �ش ��اغ ��رة
واملعروضة ليكن زميالت لـ 32موظفة منهن 11
كويتية يعملن في وظائف ادارية مختلفة.

خالد الحطاب
مع إصدار الهيئة العامة للقوى العاملة قرارها
ب��وق��ف ت �ص��اري��ح ال �ع �م��ل ل�ل�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة في
القطاع التعاوني ،بتوجيه م��ن وزارة ال�ش��ؤون،
األس�ب��وع امل��اض��ي ،ب��دأت العديد م��ن الجمعيات
التعاونية في تسريع خطواتها ،من أجل تحديد
اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م��ن س��وق ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة لسد
شواغر الوظائف االشرافية واإلداري��ة من حملة
ال �ش �ه��ادات ال�ج��ام�ع�ي��ة وش� �ه ��ادات ال��دب �ل��وم من
الخريجني الجدد أو املتقاعدين.
ووف� � ��ق م � �ص ��ادر سبقلا ،ف � ��إن ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ت��ي
ستطلب الجمعيات شغلها بالعمالة الوطنية
ه� ��ي م� �س ��ؤول ��و االس � � � ��واق امل� ��رك� ��زي� ��ة ،واالف� � � ��رع،
واملخازن ،والغاز ،ومراقبو عمالة ،ومحاسبون،
وم��راق�ب��ون اداري ��ون ،وم��راق�ب��و أس�ع��ار ،ومتابعة
الشركات ،ومتابعة املساهمني ،وخدمة العمالء،
وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع ��ام ��ة ،وال �ت �س ��وي ��ق ،اض ��اف ��ة إل��ى
وظائف أخرى تخص االعمال االدارية بعيدا عن
التعامل املباشر مع الزبائن.
ف ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،ي� �ق ��ول ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ن �ق��اب��ة
التعاونيني ،أمني سر اتحاد العاملني في القطاع
ال �خ��اص ج �م��ال ال�ف�ض�ل��ي ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
الشواغر التي يمكن االس�ت�ف��ادة منها بالعمالة
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ق �ط��اع ال �ت �ع��اون �ي��ات ألن  %90من
الجمعيات تحاول التهرب من توفير الوظائف
الحقيقية للكويتيني.
وأض � � ��اف ال �ف �ض �ل��ي ل� �ـ سبقلا أن ه� �ن ��اك ب�ع��ض
الجمعيات تقوم بتكديس العمالة الوطنية في
ادارات بعينها دون توزيعها بالشكل املطلوب

اهتمام بتعيين العنصر
النسائي في الوظائف
الشاغرة والمعروضة
الرويح :العديلية بدأت
بمقابلة الكويتيين
لتعيينهم في وظائف
متنوعة
المانع :كويتيون ترقوا
من وظيفة كاشير
إلى مديري سوق
في الشامية
الفضلي :مطلوب
تعديل شروط التوظيف
في القطاع التعاوني

كاشير وبائع

عمر الرويح

مشعل المانع

جمال الفضلي

م �م��ا ي �ش �ك��ل ب �ط��ال��ة م�ق�ن�ع��ة ل �ل �ك �ث �ي��ري��ن ،اض��اف��ة
إل��ى أن البعض اآلخ��ر يستند إل��ى ان الكويتيني
يرفضون العمل في وظائف الكاشير مثال ،لكن
الحقيقة أنه ليس هناك داع لعمل الكويتي عامل
كاشير ألن هناك العديد من الوظائف التي يمكن
ان يستفيد منها ويحقق تقدما على مستواه
الوظيفي ومستوى الجمعية.
وأوض��ح الفضلي أن هناك مخالفات في تعيني
ال��واف��دي��ن ف��ي ب�ع��ض امل �ه��ن اإلداري� � ��ة ،ح�ي��ث يتم
تعيينهم وف��ق ش �ه��ادات دراس �ي��ة غ�ي��ر جامعية
وبرواتب مرتفعة تحقق ظلما للعمالة الوطنية
التي ال تملك في األصل سلم رواتب واضحا.
وط��ال��ب ب�ت�ع��دي��ل ش ��روط ال�ت��وظ�ي��ف ف��ي القطاع
التعاوني م��ن خ�لال ال��زام مجلس االدارة بأخذ
م ��واف �ق ��ة وزارة ال � �ش� ��ؤون امل �س �ب �ق��ة ع �ن��د اج� ��راء

ت�ع�ي�ي�ن��ات ب��ال�ج�م�ع�ي��ة ،أم��ا ال�ت�ع�ي�ين ب��ال��وظ��ائ��ف
االش��راف �ي��ة فيتعني فيها ال�ح�ص��ول ع�ل��ى مؤهل
جامعي مع طبيعة الوظيفة املرشح لها وخبرة
ال تقل عن  5سنوات ودبلوم تخصصي بخبرة
 10سنوات .وره ،بني رئيس مجلس ادارة جمعية
العديلية عمر ال��روي��ح أن الجمعية ب��دأت فعليا
في طرح الشواغر بالتنسيق مع الهيئة العامة
ل �ل �ق ��وى ال �ع ��ام �ل ��ة وم �ق ��اب �ل ��ة امل ��رش� �ح�ي�ن ل�ش�غ��ل
ال��وظ��ائ��ف املطلوبة ليكونوا اض��اف��ة للكويتيني
العاملني فيها وعددهم  31مواطنا ومواطنة.
واك��د أن الوظائف الشاغرة تنقسم إل��ى جزأين،
االول وظائف اشرافية تخص املديرين ،ورؤساء
االق �س��ام واألف ��رع وم�ن�ص��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ون��ائ��ب
املدير العام للشؤون التجارية اضافة إلى رئيس
ق�س��م امل�ح��اس�ب��ة وامل�ش�ت��ري��ات وال�خ��زي�ن��ة العامة

ووحدة السكرتارية وقسم املساهمني والصيانة
والفروع املستثمرة.
وأض � ��اف ال ��روي ��ح :ه �ن��اك ك��ذل��ك وظ ��ائ ��ف اخ ��رى
ك ��رئ � �ي ��س ق � �س ��م ال� � �خ � ��دم � ��ات وق � �س � ��م امل � �ن ��ادي ��ب
وال�ت�ن�س�ي��ق واالس � ��واق وال� �ف ��روع وف ��رع الجملة
وف��رع التموين وف��رع ال�غ��از واملكتبة والخضار
والتسعير والباركود ومسؤول السوق املركزي
واالف��رع الثالثة في املنطقة في حني تقدم حتى
اآلن لشغلها  8مرشحني وتمت مقابلتهم.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال �ج �م �ع �ي��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى اح �ل�ال
الوظائف للعمالة الوطنية ،ال سيما في الوظائف
االشرافية ،مشيرا إلى أن هناك تعيينات أخرى
لوظائف كاشير وب��ائ��ع للكويتيني طبقا لكادر
ال �ج �م �ع �ي��ات امل ��وح ��د وي� �ك ��ون ع �ل��ى ح �س��ب ع��دد
العمالة الوافدة بنسب تحددها وزارة الشؤون.

م��ن جهته ،ذك��ر ن��ائ��ب رئ�ي��س جمعية الشامية
والشويخ مشعل املانع أن فكرة عمل الكويتي
بوظيفة ك��اش�ي��ر أو ب��ائ��ع ليست خ�ط��أ ،ففعليا
ه �ن��اك م�ج�م��وع��ة م��واط �ن�ين ع�م�ل��وا ف��ي جمعية
الشامية بهذه املسميات وهم االن في مناصب
ادارية تصل إلى مديري سوق الى جانب وجود
 55كويتيا ف��ي وظ��ائ��ف إداري� ��ة مختلفة داخ��ل
الجمعية.
وق��ال امل��ان��ع ل�ـ سبقلا ان ه�ن��اك خطة لتوظيف
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م ��ن ح �م �ل��ة ال� �ش� �ه ��ادات وال �خ �ب ��رات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ض �م��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ت��ي ي�ع�م�ل��ون
وع�م�ل��وا ف�ي�ه��ا وص ��وال إل��ى وظ��ائ��ف ومسميات
م�س��ؤول أو م��دي��ر س��وق ال�ت��ي تحتاج ال��ى ت��درج
وخبرة ميدانية ليتمكن من القدرة على مفاوضة
الشركات ومناديبها.
وكشف أن هناك  25شاغرا اشرافيا في الوظائف
ل� � ��دى ال �ج �م �ع �ي��ة وغ��ال �ب �ي �ت �ه��ا ت� �خ ��ص رؤس� � ��اء
االق �س��ام ،م��وض�ح��ا ان ال�خ�ط��ة ت�ك�م��ن ف��ي تعيني
العمالة الوطنية واحاللها محل الوافدين فيها
وتخفيض درج��ات العمالة االخ��رى م��ع تطوير
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ح�ت��ى ال��وص��ول ال��ى التكويت
الكامل في الجانب االداري.
وخ �ت��م ب��ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى أه�م�ي��ة وج ��ود العنصر
النسائي في الجمعية وهو فعليا متوافر .

خالل العام الماضي

تايوان 5.2 :مليارات دوالر تبادل
تجاري مع الكويت
مي السكري
أك��د رئ�ي��س مكتب ممثلية تايبيه التجاري
ل ��دى ال �ب�ل�اد ه � ��اوا -وي م ��و ع �م��ق ال �ع�لاق��ات
التجارية ب�ين ت��اي��وان وال�ك��وي��ت ،مشيرا إلى
أن حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بينهما بلغ 5.2
مليارات العام املاضي .2018
وق ��در م��و ف��ي ت�ص��ري��ح ع�ل��ى ه��ام��ش احتفال
م�ك�ت��ب م�م�ث�ل�ي��ة ت��اي�ب�ي��ه ف��ي ال �ب�ل�اد ،أول من
أم� ��س ،ح �ج��م االس �ت �ث �م��ارات ال �ت��اي��وان �ي��ة في
الكويت بنحو  10ماليني دوالر.
وق� ��ال إن ��ه ع �ل��ى م ��ر ال �س �ن�ي�ن ،ع� ��ززت ت��اي��وان
روابطها وعالقاتها التكاملية م��ع الكويت،
ففي اآلون��ة األخ�ي��رة يمكن رؤي��ة العديد من
امل � �ب� ��ادرات ال �ج��دي��دة ف ��ي م� �ج ��االت ال �ت �ج��ارة
والسياحة والتعليم والصحة العامة ،حيث
قمنا ب��أول محاولة توريد فاكهة «القشطة»
م��ن ت��اي��وان إل��ى الكويت ،فضال ع��ن التعاون
م��ع بنك ال��دم ال�ك��وي�ت��ي ،ب��دع��م م��ن األص��دق��اء
الكويتيني ،كما ذه��ب أول طالب كويتي إلى
تايوان لدراسة درجة املاجستير ،وفي املقابل
التحق  9طالب تايوانيني بجامعة الكويت.
وبني أن تايوان والكويت يمكنهما مواصلة
ال �ت �ف��اع��ل م �ع��ًا ب �ط��ري �ق��ة إي �ج ��اب �ي ��ة ،م�ب��دي��ًا
اع� �ت ��زازه ب �ك��ل ال �ف��رص ل�ل�ع�م��ل م��ع ال�ك��وي��ت

وي مو متحدثاً خالل الحفل | تصوير أحمد سرور

وش �ع �ب �ه��ا ،ح �ي��ث ي�م�ك��ن ف �ت��ح ف �ص��ل ج��دي��د
ل�ل�ع�لاق��ات امل �س �ت��دام��ة .وك �ش��ف ع��ن ان�ع�ق��اد
أول ورش ��ة ع�م��ل للسياحة ال�ت��اي��وان�ي��ة في
ال �ك��وي��ت ،وق� ��ال إن ع ��ام  2019ي�م�ث��ل ع��ام��ًا
ص �ع ��ودي ��ًا ل� �ت ��اي ��وان ك��أك �ب��ر  22اق �ت �ص ��ادًا،
الف�ت��ا ال��ى أن ب�ل�اده حققت ن�م�وًا اقتصاديًا
بنسبة  %2.5تقريبًا ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي من
ال�ع��ام ال�ج��اري ،وه��و األع�ل��ى ب�ين املنافسني
الرئيسيني في آسيا.

وزاد بالقول :من املتوقع أن يكون األداء أقوى
ح�ت��ى ع��ام  ،2020مبينا أن ت��اي��وان حافظت
ع �ل��ى م �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة ب �ث �ب��ات ع �ن��د ،%3.7
لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ  19عامًا.
وأوض � � ��ح أن � ��ه ب �ح �س��ب ت �ق��ري��ر ال �ت �ن��اف �س �ي��ة
العاملية احتلت ت��اي��وان املرتبة  13بني 140
دول ��ة ،ك�م��ا ج��رى تصنيف ت��اي��وان وأمل��ان�ي��ا
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وس ��وي� �س ��را ك��أرب �ع��ة
مبتكرين رائعني.

«الداخلية» و«البلدي»:

تنسيق الجهود
لحل أزمة المرور

جانب من الجولة الجوية لتفقد حركة المرور

المحرر البلدي
ش��دد ن��ائ��ب رئ�ي��س املجلس ال�ب�ل��دي عبدالعزيز امل �ح��ري ،على تضافر
الجهود لحل مشكلة االختناقات املرورية في البالد.
وق��ال امل�ح��ري ،عقب جولة جوية ام��س ،بمعية وكيل ال ��وزارة املساعد
لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ،وعضو املجلس مشعل
الحمضان :إن املجلس يولي القضية امل��روري��ة أهمية ،وذل��ك في إطار
دورنا لإلسهام بتشريع قوانني تختص بهذا الشأن.
وأضاف :يتطلب األمر صياغة حلول شاملة ملعالجة االختناق املروري،
تتناول اسلوب تخطيط املدن وسبل تطوير شبكة الطرق الرئيسية في
البالد ،ومداخل املناطق ومخارجها مع ضرورة تضافر جهود مختلف
الجهات ذات االختصاص.
من جانبه ،أوضح الحمضان أن مشكلة االختناقات املرورية في شوارع
البالد تستوجب ايجاد حلول ج��ذري��ة ،وذل��ك ضمن املخطط الهيكلي
الرابع الذي سيرسم خريطة الكويت  2040واملتوقع صدوره في شهر
ابريل من العام القادم ،منبهًا الى ضرورة زيادة الوعي لدى مستخدمي
الطريق وغرس احترام القواعد املرورية.
وشملت الجولة الجوية الطرق الرئيسية والفرعية ،وذلك لكشف مكامن
االزدحام واالختناقات املرورية وأسبابها في سبيل إيجاد الحلول.
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«كرنفال» فرح في المطار ..ابتهاجاً بعودتهم

ً
العائدون من قبرص :شكرا للكويت

استقبال العائدين بالورد

فرحة غامرة

أحمد العنزي
 ..أخ �ي �رًا ،ع ��اد امل��واط �ن��ون امل�ح�ت�ج��زون ف��ي ق �ب��رص إل��ى
البالد ،أمس ،بعد مرور أكثر من أسبوعني على بقائهم
رهن التحقيقات على خلفية مشاجرة.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال ال �ع��ائ��دي��ن ل� ��دى وص��ول �ه��م م�ط��ار
الكويت جمع غفير م��ن األه��ال��ي ،يتقدمهم مسؤولون.
وف��ور خروجهم إل��ى صالة ال�ق��دوم ،تعالت «ال��زغ��اري��د»
واألغاني وصيحات الفرح ،كما رفع املتواجدون الفتات
تعبر عن السعادة والبهجة.
وأك ��د ال�ش�ب��اب ال �ع��ائ��دون أن ف��زع��ة أه��ل ال�ك��وي��ت ف� ّ�رج��ت
كربتهم وأعادتهم ساملني إل��ى الوطن ،مشيرين إل��ى أن

هذه التجربة كانت قاسية للغاية .وأشاد املواطن هاني
دش �ت��ي ،وه ��و وال� ��د  4م��ن امل�ح�ت�ج��زي��ن ،ب��وق�ف��ة ال�ش�ع��ب
الكويتي ووزارة الخارجية ،منوهًا بدور وكيلها خالد
ِّ
املشرفة مع
ال�ج��اراهلل والعم فهد عبد الرحمن املعجل،
أبنائنا الذين مروا بظروف صعبة.
وعبر دشتي عن فرحته بعودة أبنائه ،مبينًا أنهم كانوا
في رحلة سفر سياحية وحصلت مشاجرة ،والحمد هلل
بفضل فزعة الجميع وصلوا إل��ى أرض الوطن ،منوها
بالجهود التي بذلتها السفارة الكويتية في قبرص.
وأش��ار دشتي إلى انه ال توجد اي قضية على أبنائنا،
وأن�ه��م ك��ان��وا محتجزين مل��دة  7أي ��ام ،بعدها ت��م سحب
ج��وازات �ه��م ،ون�ت�ي�ج��ة ال�ت�ب��اط��ؤ ف��ي اإلج� � ��راءات ت��أخ��رت

الجوعان :مبادرة لنشر ثقافة
السالم وقبول اآلخر
ش��ددت رئيسة معهد املرأة
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة وال � �س �ل��ام ك��وث��ر
الجوعان أمس على أهمية
م� �ش ��ارك ��ة امل � � � ��رأة ال �ع��رب �ي��ة
بفاعلية ف��ي ق�ض��اي��ا األم��ن
والسالم.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك ف� � ��ي م � � �ب� � ��ادرة،
أط�ل�ق�ت�ه��ا ال �ج��وع��ان ب�ش��أن
«نشر ثقافة السالم» خالل
مشاركتها بمهرجان املرأة
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�اب��داع وال�ت�م� ّ�ي��ز
ف � � ��ي ن � �س � �خ � �ت ��ه ال� � ��راب � � �ع� � ��ة،
وال ��ذي ُي�ع�ق��د ت�ح��ت ع�ن��وان
«املبادرات التنموية للمرأة
العربية».
كوثر الجوعان
وذكرت الجوعان ان الهدف
األس �م��ى مل�ب��ادرت�ه��ا ه��و ال �س�لام وال�ت�ن�م�ي��ة ودور
املرأة فيها وأثر السياسات الحكومية في تعزيز
ثقافة التعددية ودور التربية والتعليم لتعزيز
ث �ق��اف��ة ال� �س�ل�ام وأه �م �ي��ة ال �ث �ق��ة ب ��اآلخ ��ر ،وف�ه�م��ه
وق �ب ��ول ��ه ،وال� �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر أس ��اس ��ًا ل �ب �ن��اء ال �س�لام
املستقر.
واض��اف��ت ان امل� �ب ��ادرة ت�ش�ي��ر ال ��ى «دور وس��ائ��ل
االعالم وسياسة دولتنا الحكيمة كويت السالم
واالن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وده��ا س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد

ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د
الجابر الصباح».
وأك ��دت ال �ج��وع��ان ان امل��رأة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ان � �ت � �ق � �ل� ��ت م��ن
ال �ت �ه �م �ي��ش ال � ��ى ال �ت �م �ك�ين،
وم ��ن ال �ت �م �ك�ين ال ��ى ت�ع��زي��ز
أدوارها.
وأش � � � � � ��ارت ال � � ��ى أن م �ع��رف��ة
امل� ��رأة ب�ح�ق��وق�ه��ا السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
ووع �ي �ه��ا ب ��دوره ��ا امل �ه��م في
ب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع وش �ع ��وره ��ا
ُ
ب� � �ع � ��دم ال� �ت� �ه� �م� �ي ��ش ت �س �ه ��م
بشكل كبير في تنمية الوعي
األم �ن��ي ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وتحد
م ��ن ع ��وام ��ل ال� �ت� �ط � ّ�رف ،ال�ت��ي
ينجذب اليها الشباب والفتيات ،على حد سواء.
وقالت« :اننا نحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى
ن�ش��ر ث�ق��اف��ة ال �س�ل�ام» ،م��ؤك��دة أن ال �ح��وار الرفيع
امل�س�ت��وى ب�ش��أن التفاهم وال�ت�ع��اون ب�ين األدي��ان
والثقافات من أجل السالم أصبح مطلبا ّ
ملحا.
ّ
وبينت في ه��ذا الصدد أن ثقافة السالم أدرج��ت
ف��ي ج��دول أع�م��ال ال ��دورة ال �ـ 52للجمعية العامة
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،ح�ي��ث أع�ل�ن��ت س�ن��ة  2000السنة
الدولية لثقافة السالم( .كونا)

ً
مخالفا في قبضة «القوى العاملة»
73
خالد الحطاب
ن�ف��ذت ف��رق التفتيش ال�ت��اب�ع��ة للهيئة العامة
للقوى العاملة حملة تفتيشية في مقر مشروع
الشدادية ،إضافة إلى منطقة جليب الشيوخ،
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من  73مخالفا
لشروط العمل.
وفاجأت الفرق العمالة في مشروع الشدادية
بداية االس�ب��وع الجاري،وانتهت إل��ى تسجيل
أكثر من  53محضر مخالفة واستدعاء كفالء
العمالة املخالفة املسجلة على القطاع األهلي
وي �ع �م �ل��ون ف ��ي غ �ي��ر ام ��اك ��ن اق��ام �ت �ه��م ،اض��اف��ة
إل��ى عمالة منزلية ،وج��رى ات�خ��اذ االج ��راءات
القانونية بحقهم.
وفي الجليب انتشر مفتشو الهيئة بني االسواق

العشوائية وج��رى ضبط مجموعة اخ��رى من
املخالفني بإجمالي  20مخالفا تقريبا ،اضافة
إل��ى  4مقيمني يحملون جنسيات عربية أقل
من  18عاما ج��رى تشغيلهم في أح��د املطاعم
في املنطقة وتحرير محاضر مخالفات بذلك.
ك �م��ا اس �ت �م��رت ج �ه��ود م��رك��ز اي� � ��واء ال�ع�م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة ف��ي اب �ع��اد ال �ن��زي�ل�ات ال�ل�ات��ي أن�ه�ي��ت
إج��راءات�ه��ن مل�غ��ادرة ال�ب�لاد بعد دخولهن إلى
امل��رك��ز قبل ع��دة اس��اب�ي��ع .ولفتت امل�ص��ادر إلى
أن األح� ��د امل��اض��ي ش�ه��د اب �ع��اد  12ن��زي�ل��ة من
جنسيات افريقية وآسيوية ،اضافة إلى إبعاد
 71نزيلة منذ أي��ام .كما استقبل امل��رك��ز نساء
مسجلة بحقهن بالغات تغيب من قبل الكفالء
بعد أن لجأن اليه ،وجرى التنسيق مع مباحث
شؤون اإلقامة الستكمال االجراءات القانونية.

أمين عام التخطيط في ورشة «األبحاث»:

ِّ
مشغلة
مراقبة ال
ِ
الحكومة
للمشاريع في 2035
أميرة بن طرف
أك� ��د األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل�م �ج�ل��س االع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية د.خالد مهدي ان تمكني القطاع الخاص
من تشغيل الخدمات في البالد جزء ال يتجزأ من
رؤية الكويت  ،2035التي تشدد على انتقال الدور
الحكومي تدريجيا من املشغل واملنفذ الى املراقب
وامل �ن �ظ��م .وق ��ال م�ه��دي خ�ل�ال ورش ��ة ع�م��ل «شبكة
املختبرات الوطنية» ال�ت��ي نظمها معهد الكويت
ل�لاب�ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ،بالتنسيق م��ع االم��ان��ة ام��س:
إن الشبكة تعد خطوة نحو االم��ام تسعى الدولة
م��ن خ�لال�ه��ا ال ��ى خ�ل��ق م�ن�ص��ة تنظيمية ورق��اب�ي��ة
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للتأكد من جودة املختبرات وتخليها عن سياسة
التشغيل في هذا الجانب ،فضال عن تحسني مؤشر
بيئة االعمال ضمن مؤشرات التنافسية العاملية.
من جانبهاّ ،بينت املديرة العامة للمعهد د.سميرة
ال �س �ي��د ع �م��ر ان ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ت �ه��دف إل ��ى إج ��راء
تقييم علمي وم��وض��وع��ي للمختبرات ف��ي البالد
ّ
لتقصي احتياجاتها ،وتحديد أوجه النقص فيها،
والوقوف على فرص تطويرها ،وبالتالي تحديد
أولويات املجاالت التي ينبغي البدء باالستثمار
ب �ه��ا ،س� ��واء ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ب��ان��ي وب��األج �ه��زة
وامل� �ع ��دات ال �ت��ي ت �ح��وي �ه��ا ،أو ال �ط��اق��ات ال�ب�ش��ري��ة
العاملة في مجال تشغيلها وإدارتها.

السجن كان مؤلماً ..وتع ّرضنا
للظلم واالعتداء
تقصر ..والسفارة
ِّ
«الخارجية» لم
تابعت أوضاعنا عن كثب

إستراتيجية
للتعليم العالي
ق � � � ��ال وزي � � � � ��ر ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وزي � � ��ر
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� � �ع � ��ال � ��ي د.ح � ��ام � ��د
ال� �ع ��ازم ��ي أم� � ��س :إن اج �ت �م��اع
وزراء التربية والتعليم العالي
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن ن � ��اق � ��ش إع� � � ��داد
الخطة االستراتيجية املشتركة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي وامل ��واط� �ن ��ة
الخليجية.
واض��اف العازمي على هامش
االج�ت�م��اع الخليجي ان وزراء
التربية ووزراء التعليم العالي
وال � �ب � �ح� ��ث ال� �ع� �ل� �م ��ي ات� � �خ � ��ذوا
ق � � � � ��رارات ،ت � �ه ��دف إل� � ��ى ت �ع��زي��ز
ك � ��ل م � ��ن ال� � �ت� � �ع � ��اون ال � �ت ��رب ��وي
والتعليمي والبحثي بني دول
املجلس ،مؤكدا ان جهود وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ك�ب�ي��رة وم�س�ت�م��رة في
تلك املجاالت.

القبندي :المرأة
شريكة في التنمية
أك� � � � ��دت أس� � � �ت � � ��اذة ال �ت �خ �ط �ي��ط
االج �ت �م��اع��ي ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
االجتماعية بجامعة الكويت
د .س �ه��ام ال �ق �ب �ن��دي ،أن امل� ��رأة
الكويتية بما تملكه من خبرات
وق� � � � � � ��درات وم � � ��ؤه� �ل ��ات «ت� �ع ��د
ش��ري �ك��ًا أس��اس �ي��ًا ف��ي التنمية
وإع� ��داد وتنفيذ رؤي ��ة (ك��وي��ت
جديدة  )2035جنبًا إلى جنب
مع الرجل الكويتي».
وذك� � ��رت ف ��ي ورق � ��ة ع �م��ل أم ��ام
«م� � �ه � ��رج � ��ان امل � � � � ��رأة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ل�ل�إب��داع وال �ت �م �ي��ز» ف��ي دورت ��ه
ال ��راب� �ع ��ة ،وال� � ��ذي ي �ع �ق��د ت�ح��ت
ع �ن ��وان «امل � �ب� ��ادرات ال�ت�ن�م��وي��ة
ل �ل �م��رأة ال �ع��رب �ي��ة» ،أن أه� ��داف
ال� �ت� �م� �ك�ي�ن ل � �ل � �م� ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ت � �ت � �م � �ث� ��ل ف� � � ��ي زي � � � � � � ��ادة ح �ج ��م
م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي س� ��وق ال�ع�م��ل
م� � �س � ��اواة ب� ��ال� ��رج� ��ل وت �ع �ظ �ي��م
استفادتها من عائد املشاركة
في التنمية.

يوم البريد
العالمي
تحتفل وزارة املواصالت اليوم
ف ��ي ع ��دد م ��ن ف��روع �ه��ا ت��زام �ن��ًا
م� ��ع ال � �ي� ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ب��ري��د،
ال � � ��ذي ي � �ص� ��ادف ال� �ت ��اس ��ع م��ن
شهر أكتوبر من كل عام ،وهي
ال� ��ذك� ��رى ال �س �ن��وي��ة ل�ت��أس�ي��س
االتحاد العاملي للبريد في عام
.1874
وق� � ��ال� � ��ت ال� � � � � � � ��وزارة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي إن هذه الذكرى تحل
وسط توسع عدد فروع البريد
ف ��ي ال � �ب�ل��اد ،وال � �ت ��ي أص �ب �ح��ت
منتشرة وب�ش�ك��ل م�ل�ح��وظ في
املناطق السكنية ،حيث بلغت
حتى عامنا الحالي  ٨٦مكتبًا
ب��ري��دي��ًا ،ت�ق��دم خ��دم��ات البريد
امل �م �ت��از واإلك �س �ب ��رس ،م��ؤك��دة
م��دى اع �ت��زازه��ا ب �ك��وادره��ا في
ت �ل��ك األف� � ��رع واج �ت �ه��اده��م في
تقديم الخدمات.

القضية ،بعدها تدخلت وزارة الخارجية ونجحت في
اإلفراج عنهم.
ول �ف��ت إل ��ى أن اث �ن�ي�ن م ��ن ال �ش �ب��اب ت��وج �ه��ا إل ��ى األردن
لاللتحاق بكلية الطب ،فيما عاد إلى الكويت  8منهم.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ش � �ك� ��رت د .ن � �ج� ��اة دش � �ت� ��ي (ع � �م� ��ة ب �ع��ض
املحتجزين) الشعب الكويتي ووسائل اإلع�لام ووزارة
ال�خ��ارج�ي��ة وك��ل ش�خ��ص س�ع��ى إل��ى ح��ل أزم ��ة أب�ن��ائ�ن��ا،
م�ب�ي�ن��ة أن ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى ق �ل��ب رج� ��ل واح � ��د وك��ان��وا
متعاطفني م��ع املحتجزين مما خفف أمل�ن��ا وه��ذا ليس
بغريب على الشعب الكويتي.
ّ
وعبر املواطن ناصر الحجي عن فرحته بعودة أبنائنا
ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا م�ح�ت�ج��زي��ن ف ��ي ق �ب ��رص ،ش ��اك �رًا ال�ش�ع��ب

ال�ك��وي�ت��ي وال� �ن ��واب وأع �ض ��اء ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة على
ال�ت��واص��ل ال��دائ��م معنا وب��ث روح الطمأنينة ب��اإلف��راج
عنهم ،مما خفف القلق والتوتر اللذين كانا مسيطرين
علينا.
أما سعود الكيان ،وهو سعودي الجنسية وكان ضمن
امل�ح�ت�ج��زي��ن ف��ي ق �ب��رص ،ف��وص��ف ال��وض��ع ف��ي السجن
بأنه خارج الخيال «والحمد هلل مرت األزمة على خير»،
مثمنًا ج�ه��ود وزارة الخارجية واملتابعة الحثيثة من
ال�ك��وي�ت�ي�ين وال �س �ع��ودي�ي�ن ،ش��اك �رًا ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
ووزارة الخارجية على هذا االهتمام الكبير.
وذك� ��ر ال �ك �ي��ان أن ��ه م��وظ��ف وت��وق��ف رات �ب��ه م �ن��ذ غ�ي��اب��ه،
«وسأعود إلى العمل بعد تقديم العذر الرسمي».
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البلدي

المنفوحي في ردوده على أسئلة أعضاء «البلدي»:

«البلدية» ليست جهة مختصة بتسوير الشاليهات
مشعل السالمة
ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام للبلدية ،املهندس احمد
امل �ن �ف��وح��ي :ان ال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي يعتمد
مواقع العربات املتنقلة بعد تقديمها من
وزارة التجارة والصناعة والتأكد من عدم
ت �ع��ارض �ه��ا م��ع أم�ل��اك خ��اص��ة ،أو ت �ج��اوز
أع ��داده ��ا ب�ش�ك��ل ي �ع��رق��ل ال �س �ي��رأو امل�ن�ظ��ر
العام ،كما أن ملدير البلدية الحق بتعديل
أو نقل أو زحزحة أي موقع ،إذا تعارض مع
املصلحة العامة.
وأض � ��اف امل �ن �ف��وح��ي ،ف��ي رده ع �ل��ى س��ؤال
ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي د .ح �س��ن ك �م��ال،
بشأن تحديد إحداثيات للموقع املرخص
للعربة املتنقلة ،والفترة الزمنية املحددة،
أن ال �ب �ل ��دي ��ة ح� � ��ددت ال � � �ق� � ��رارات ال �خ��اص��ة
ب�م��واق��ع ال�ع��رب��ات املتنقلة ،وامل��وق��ع ال�ع��ام
ل� ��وق� ��وف م �ج �م��وع��ة م �ن �ه ��ا ،ب �ع ��د ت�ط�ب�ي��ق
االشتراطات واعتمادها ،ولم تحدد املوقع
امل��رخ��ص ل�ك��ل ع��رب��ة ع�ل��ى ح ��دة ،إن �م��ا تقع
مسؤولية التحديد وآليته والفترة الزمنية
لكل عربة على وزارة التجارة والصناعة،
وفق القرارات الخاصة بها واملنظمة لذلك،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن امل��وق��ع ال �خ��اص ب�ك��ل عربة
واألنشطة املسموحة تعتمد بعد الدراسة
وبقرار من املدير العام للبلدية.
نّ
وبي املنفوحي ان آلية البلدية في تحديد
املوقع لكل عربة متنقلة مرخصة من وزارة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ج ��رت ب�م��وج��ب ق��رار
اللجنة املؤقتة ،الذي حدد  9مواقع بمساحة
 5آالف متر لكل م��وق��ع ب��اإلح��داث�ي��ات وفق
ّ
دراس��ة الجهاز الفني ،وق��د ج��رى تسلمها
م��ن ق�ب��ل وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ،كما
صدر قرار املجلس البلدي بإضافة مواقع
وف ��ق اش �ت��راط��ات م �ح��ددة ض �م��ن امل�ن��اط��ق
اإلسكانية قيد اإلنشاء ،ومواقف الحدائق
ال �ع��ام��ة واألن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة واح �ت �ف��االت
الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام
واالت � �ح� ��ادات وال �ن �ق��اب��ات ،وم ��واق ��ع ش��رك��ة
املشروعات السياحية.
وأوض � � ��ح ان م �س��ؤول �ي��ة م �ط��اب �ق��ة امل��وق��ع
وم�خ��ال�ف��ة ع ��دم االل �ت ��زام ب��ه ت�ق��ع ع�ل��ى ف��رع
بلدية املحافظة الواقع تحت نطاقها ،وذلك
بالتنسيق م��ع وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة
والجهات املعنية.

تسوير الشاليهات
وأوض ��ح امل�ن�ف��وح��ي ،ف��ي رده ع�ل��ى اق�ت��راح

العضو مشعل الحمضان ،ان الشاليهات
م� �ل ��ك ل � �ل ��دول ��ة ،وال� �ب� �ل ��دي ��ة ل �ي �س��ت ال �ج �ه��ة
املختصة بشأن إغ�لاق وتسوير قسيمتني
بالشباك بمنطقة شاليهات بنيدر ،قطعة
 ،1طريق .267

ردم النفايات
وأك � � ��د امل� �ن� �ف ��وح ��ي ،ف� ��ي رده ع� �ل ��ى س� ��ؤال
العضو مها البغلي ،بشأن تنظيم العمل
ف��ي ال�ن�ف��اي��ات ال�ب�ل��دي��ة ،ان��ه ال يسمح ب��ردم
ال �ن �ف��اي��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة ف��ي م��واق��ع ال ��ردم
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ب �ل��دي��ة ،وإن� �م ��ا ي �ق��وم امل�ت�ع�ه��د
ب��إدارة امل��رادم بفرز النفايات االلكترونية
ان وجدت ،وترحيلها الى الجهات املعنية،
بإعادة التدويرأو تصديرها ،بعد الرجوع
ال ��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة ل�لاط�لاع على
القوانني واللوائح الخاصة بذلك.
وق � ��ال ان� ��ه ال ي �س �م��ح ب��اس �ت �ق �ب��ال ن �ف��اي��ات
م�ن�ت�ج��ات ال�ت�ن�ظ�ي��ف وال �ص��اب��ون وردم �ه��ا
ب��امل��واق��ع ،وذل��ك حسب ب�ن��ود العقد املبرم
بني البلدية ومتعهد ال��ردم ،كما ال يسمح
ب��دخ��ول امل ��رادم إال بتصريح ،أو أن يكون
م�خ��وال ب��ال��دخ��ول ،وامل�ت�ع�ه��د ه��و امل�س��ؤول
ع��ن ال��رق��اب��ة وف �ح��ص ال �ع �ي �ن��ات م��ن خ�لال
ت ��واج ��د م��وظ �ف��ي ب �ل��دي��ة ب��امل��وق��ع مل�ت��اب�ع��ة
أعمال املتعهد.
وأضاف املنفوحي ان آلية العمل في مواقع
ردم ال �ن �ف ��اي ��ات ت �ت �م �ث��ل م ��ن خ �ل��ال ش��رك��ة
م �ت �ع��اق��دة م ��ع ال �ب �ل��دي��ة ،ب �ن��اء ع �ل��ى ال�ع�ق��د
الخاص بأعمال ردم النفايات واألنقاض
في مواقع الردم ،حيث يجري طرح مناقصة
كل ثالث سنوات الدارة املوقع ،والتخلص
م��ن ال�ن�ف��اي��ات وردم �ه��ا ،وي �ج��ري االش ��راف
على هذه املواقع من قبل قطاع املشاريع –
إدارة شؤون البيئة  -مراقبة معالجة وردم
النفايات ،علما بأن هذه املواقع تعمل طوال
ساعات اليوم  24ساعة ،ويجري استقبال
ال �ن �ف��اي��ات ال �ص �ل �ب��ة ع ��ن ط��ري��ق ش��اح �ن��ات
ن�ق��ل ال�ن�ف��اي��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ات النظافة
املتعاقدة مع البلدية ،وكذلك شاحنات نقل
النفايات البلدية التابعة للقطاع الخاص
التجاري واالستثماري.
وأوضح ان أنواع النفايات ،التي تستقبلها
مواقع الردم ،هي النفايات املنزلية الناتجة
من املناطق السكنية ،وتحتوي على بقايا
ال �ط �ع��ام وال� � ��ورق وال ��زج� ��اج وال�ب�لاس�ت�ي��ك
واالمل� � �ن� � �ي � ��وم ،وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� �ن ��ات� �ج ��ة م��ن

ّ
حذر من التراخي في
تطبيق عقود النظافة

الشعلة:
تشديد القبضة
على مخالفات
جليب الشيوخ

الشعلة والمنفوحي خالل االجتماع |البلدية

دعا وزيرالبلدية فهد الشعلة إلى تشديد قبضة البلدية على
املخالفات املوجودة في منطقة جليب الشيوخ والتنسيق مع
الجهات الحكومية املختصة ملحاربة التجاوزات والعمل على
إصالح اي قصور.
وش��دد الشعلة خ�لال اجتماعه أم��س مع مدير ع��ام البلدية
املهندس أحمد املنفوحي والقياديني ومديري ادارات النظافة
ال�ع��ام��ة واش �غ��االت ال�ط��رق لبحث التجهيزات لتسلم عقود
النظافة الجديدة ،على ض��رورة تطبيق بنود عقود النظافة

ال�ج��دي��دة وق�ي��ام جميع االدارات املعنية بعمل ن�ظ��ام موحد
وت��وزي��ع ج�غ��راف��ي ل�ح��ام�ل��ي الضبطية ال�ق�ض��ائ�ي��ة لضمان
الرقابة السليمة مع تزويد الجهات العليا بتقارير لالنتاجية
واالنجازات التي تتم.
تراخ يتم من قبل االدارات والجهات الرقابية وفي
ورفض أي ٍ
حال التقاعس بالعمل سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحق
املسؤول املتقاعس واملقصر في عمله وسحب البدالت من
العاملني الخاملني.
ودعا الشعلة إلى تفعيل الضبطية القضائية ووضع لوحات
إرشادية على الشواطئ وبجانب الحدائق العامة واملتنزهات

عائشة علي

املناطق التجارية كالجمعيات التعاونية
واألس� � � � ��واق وامل� �ط ��اع ��م وال � �ف � �ن� ��ادق ،ح�ي��ث
تحتوي هذه النفايات على م��واد عضوية
(بقايا املطاعم والفنادق) ،الورق ،الكرتون،
ال��زج��اج ،البالستيك ،االملنيوم ،والنفايات
ال �ص �ن��اع �ي��ة غ �ي ��ر ال� �خ� �ط ��رة ال �ن ��ات �ج ��ة م��ن
املناطق الصناعية املختلفة ،وت�ك��ون ذات
طبيعة مشابهة للنفايات املنزلية ،وتشمل

ال � � � ��ورق ،ال � ��زج � ��اج ،األخ� � �ش � ��اب ،اإلس �ف �ن ��ج،
الكرتون ،البالستيك ،وغيرها ،والنفايات
الزراعية والتي تنتج من املناطق الزراعية،
ك ��ال ��وف ��رة وال� �ع� �ب ��دل ��ي ،وع �م �ل �ي ��ات ت�ق�ل�ي��م
األش �ج��ار ،وامل ��زروع ��ات ب��ال�ط��رق الداخلية
وال �ط��رق ال �س��ري �ع��ة ،وت �ح �ت��وي ع�ل��ى بقايا
األشجار واملزروعات.
وق� � � ��ال امل� �ن� �ف ��وح ��ي ان وزن ال� �ش ��اح� �ن ��ات

واالماكن السياحية بشأن النظافة العامة والغرامات املتخذة
تجاه املخالفني واالس�ت�ع��داد ملوسم االم�ط��ار وتفعيل حالة
الطوارئ عند الضرورة.
على صعيد آخ��ر ،ق��ام ف��ري��ق ال �ط��وارئ بالتعاون م��ع ادارة
النظافة في بلدية محافظة الفروانية بإزالة البسطات املخالفة
بمنطقة جليب الشيوخ .وأسفرت جولة قام بها الفريق عن
تحرير  5مخالفات تنوعت م��ا ب�ين استغالل مساحه من
دون ت��رخ�ي��ص وع ��دم التقيد بنظافة امل�ح��ل وإق��ام��ة اع�لان
وفتح محل من دون ترخيص باالضافة الى رفع  34اعالنا
مخالفا.

وفحصها ي�ج��ري��ان ع�ن��د م��دخ��ل ك��ل موقع
بواسطة امل�ي��زان االل�ك�ت��رون��ي ،ال��ذي يحدد
وزن ال � �ن � �ف� ��اي� ��ات ب ��ال � �ش ��اح � �ن ��ة ،وي � �ج ��ري
اع ��داد إح�ص��ائ�ي��ة ي��وم�ي��ة وش�ه��ري��ة بكمية
ون��وع�ي��ة ال�ن�ف��اي��ات البلدية الصلبة ،التي
يجري استقبالها في كل موقع ،وتوجيه
ال �ش��اح �ن��ات ال� ��ى م��وق��ع ال �ت �ف��ري��غ ل�ت�ج��ري
ع �م �ل �ي��ة ف ��رزال� �ن� �ف ��اي ��ات ل �ف �ص��ل األخ� �ش ��اب

إعالنات الشوارع
قال املنفوحي ،في رده على سؤال العضو أحمد
هديان ،بشأن الالفتات اإلعالنية املنتشرة على
الطرق السريعة وداخل املدن ،واإلجراءات املتبعة
في تحديد مواقع اللوحات اإلعالنية ،ان استغالل
اللوحات اإلعالنية املنتشرة على الطرق السريعة
وداخ ��ل امل��دن ي�ك��ون ب�ن��اء على م��زاي��دات يجري
ط��رح �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ل��دي��ة ،وت �ق ��ام ف ��ي امل��واق��ع
امل�ح��ددة من قبل البلدية ،وب��األع��داد ال ��واردة في
املزايدة ،باملواصفات والشروط املحددة للوحات
اإلعالنية ،وما تتضمنه من إعالنات واردة في

الئ�ح��ة اإلع�ل�ان��ات امل�ع�م��ول ب�ه��ا ب�ك��ل أح�ك��ام�ه��ا،
وتعتبر جزءًا ال يتجزأ من شروط هذه املزايدة.
وأوض��ح املنفوحي ان��ه ف��ي ح��ال رغبة الشركة
املستثمرة لعقد امل��زاي��دة زي��ادة أع��داد اللوحات
اإلع�لان �ي��ة ،ت�ت�ق��دم ب�ط�ل��ب ي �ج��ري ع��رض��ه على
ل�ج�ن��ة م �ت��اب �ع��ة آل �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ع �ق��ود اإلع�ل�ان ��ات،
وتجري مخاطبة إدارة التنظيم العمراني ،وذلك
لعمل ما يلزم نحو عرض املوضوع على اللجنة
الفرعية للمرافق والخدمات العامة ،وذلك ألخذ
موافقات الجهات املعنية على طلب الترخيص

امل � �ق ��دم م ��ن ال� �ش ��رك ��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن ط��رق
محاسبة ال�ش��رك��ات املستغلة مل��واق��ع اللوحات
اإلعالنية في املحافظات وعلى الطرق السريعة،
ي �ج��ري م��ن خ�ل�ال ج ��دول خ ��اص ب��امل�خ��ال�ف��ات
وال �غ��رام��ات اإلداري� ��ة وال�ت�ع��وي�ض��ات ،وف��ي حال
عدم التزام الشركات املستثمرة بأي من البنود
في عقد املزايدة ،والتي منها عدم عمل صيانة
ل�ل�إع�ل�ان ��ات ،ي �ج��ري ت�ط�ب�ي��ق ال� �غ ��رام ��ات وف�ق��ًا
ل �ج��دول ال �غ��رام��ات م��ن دون ت �ه��اون م��ع أي من
الشركات املستثمرة.

وال��زج��اج وال�ب�لاس�ت�ي��ك وال �ك��رت��ون وامل ��واد
الحديدية واي مواد يمكن االستفادة منها
وتدويرها بدال من ردمها.
وأك��د ان ال�ه��دف م��ن عملية ف��رزال�ن�ف��اي��ات
هو االستفادة من املواد الخام املوجودة
ض � �م� ��ن م � �ك� ��ون� ��ات ال� � �ن� � �ف � ��اي � ��ات ،ب � ��إع � ��ادة
ت��دوي��ره��ا ب ��دال م��ن ردم �ه��ا ،وإط��ال��ة عمر
م��واق��ع ال ��ردم ب�ت�ق�ل�ي��ل امل �س��اح��ة امل��ردوم��ة
ي��وم�ي��ا ،وخ�ف��ض ال�ت�ك�ل�ف��ة امل��ال�ي��ة لعملية
التخلص م��ن ال�ن�ف��اي��ات ،وقيمة عقد ردم
ال �ن �ف ��اي ��ات ع �ل��ى ال �ب �ل ��دي ��ة ،ح �ي��ث ت�ع�ت�ب��ر
امل� � ��واد امل � �ف� ��روزة م� � ��وردا م��ال �ي��ا إض��اف �ي��ا
مل�ت�ع�ه��د ال ��ردم ت��ؤخ��ذ ف��ي ال�ح�س�ب��ان عند
ال �ت �ق��دم مل �ن��اق �ص��ة ردم ال �ن �ف��اي��ات ،وب �ع��د
ذل � ��ك ت� �ج ��ري ع �م �ل �ي��ة ال � � ��ردم وت �غ �ط �ي �ت �ه��ا
بطبقة م��ن ال��رم��ال ب�س�م��اك��ة ت�م�ن��ع كشف
النفايات ،وهذه العملية تجري بواسطة
ال �ن �س��اف��ات وال� �ج ��راف ��ات وال � �ب � �ل� ��دوزرات،
وع�م�ل�ي��ة ال�ت�غ�ط�ي��ة ت �ج��ري ب�ص�ف��ة ي��وم�ي��ة
ملنع تصاعد األبخرة والروائح والغازات
من النفايات.
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مجلس األمة

زيادة مطردة عبر السنوات ..على حساب الوافدين

العقيل :صعود وظائف المواطنين
ً
ألفا
في «الخاص» إلى 74
نزار عثمان
كشفت وزي��رة ال��دول��ة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ،عن تصاعد أع��داد الكويتيني
امل��وظ �ف�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال ��ى 73810
في العام الحالي ،بزيادة  3142موظفا عما
ك��ان عليه في ع��ام  ،2018حيث بلغت أع��داد
العاملني ف��ي القطاع منهم  70668موظفا،
بينما كان العدد  69508في  ،2017و66714
في .2016
وذل��ك على حساب الوافدين الذين يتراجع
ع� ��دده� ��م ب� ��اط� ��راد ف� ��ي ظ� ��ل ات � �ب� ��اع س �ي��اس��ة
التكويت.
وق ��ال ��ت ال�ع�ق�ي��ل ف ��ي رد ع �ل��ى س� ��ؤال وج�ه��ه
النائب عبد اهلل الكندري وحصلت سبقلا
على نسخة منه ،ان ق��رار النسب في توفير
ف��رص عمل وظيفية للكويتيني في القطاع
ال �خ��اص ،س��اه��م مساهمة فعالة ف��ي زي��ادة
ع��دد امل��واط�ن�ين العاملني ف��ي ال�ق�ط��اع خالل
السنوات االخ�ي��رة ،مشيرة ال��ى عمل دؤوب
ت �ن �ف��ذه ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة،
م�س�ت��رش��دة ب��ال�ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ي للتكويت،
يتمثل في عرض الفرص الوظيفية الحقيقية
على الخريجني وارش��اده��م وظيفيا ،فضال

مريم العقيل

 32ألف وظيفة
عُ رضت على الخريجين
خالل  5سنوات

ع��ن اق��ام��ة امل �ع��ارض وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال��ورش
وال�ل�ج��ان ال�ت��ي ت�ح��ض ع�ل��ى ج��ذب�ه��م للعمل
في القطاع ،ال سيما في املجاالت املصرفية
واالستثمارية والطبية.
واض ��اف ��ت ان ال �ه �ي �ئ��ة ت�ض�ط�ل��ع ب� ��دور ب ��ارز
يهدف ال��ى تغيير قناعات امل��واط��ن ع��ن قيم
العمل في القطاع الخاص ،من خالل تنفيذ

حمالت توعوية اعالمية مستمرة ،تحثهم
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ف �ي��ه ،ك �م��ا ت �ق��دم ل �ه��م ال �ت��دري��ب
ال �ل��ازم ل�ت��أه�ي�ل�ه��م ل�لال�ت�ح��اق ب �ه��ذا ال�ق�ط��اع
الحيوي وتوجيههم ليكون اختيارهم األول.
وذك� ��رت ان االح �ص��ائ �ي��ات ت�ش�ي��ر ال��ى ان ما
عرض على الخريجني الكويتيني من فرص
وظ�ي�ف�ي��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�خ�م��س ( 2014ـ
 )2018بلغ  32283وظيفة.
وق� ��ال� ��ت ال �ع �ق �ي ��ل إن «ال� � �ق � ��وى ال �ع ��ام �ل ��ة»
ت�ش��ارك ف��ي ل�ج��ان ع��دي��دة تساهم ف��ي ربط
امل� �خ ��رج ��ات ب��اح �ت �ي��اج��ات س � ��وق ال �ع �م��ل،
م �ث��ل ل �ج �ن��ة م� ��واء م� ��ة م �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
واح �ت �ي��اج��ات س ��وق ال �ع �م��ل ،ت�ح��ت رئ��اس��ة
ال � ��وزي � ��رة ،وت �ع �م��ل ع �ل��ى دراس � � ��ة االل� �ي ��ات
ال�ف�ع��ال��ة ل��رب��ط م�خ��رج��ات ال�ب�ح��ث العلمي
ب ��االول ��وي ��ات ال�ت�ن�م��وي��ة ل �ل �ب�لاد ،واق �ت��راح
االس��ال�ي��ب ملواكبة امل�خ��رج��ات وربطها مع
االح�ت�ي��اج��ات ف��ي ال �س��وق وخ�ص��وص��ا في
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وق�ي��اس األث��ر التدريبي
ل�لان �ت��اج �ي��ة ف ��ي م� �ج ��االت ال �ع �م��ل ،اض��اف��ة
ال� ��ى ل �ج �ن��ة اع� � ��داد اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة س�ي��اس��ة
القبول في جامعة الكويت والتخصصات
امل�ط�ل��وب��ة ح�س��ب االح �ت �ي��اج وت�م��اش�ي��ا مع
متطلبات رؤية الكويت .2035

إلغاء «حبس المش ِّككين» و الضبطية القضائية

«الصحية» :توافق مع الحكومة على «العمل الخيري»
حمد الخلف
اك��د رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير ان
ق��ان��ون ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري ي �ه��دف ال ��ى ت�ن�ظ�ي��م ه��ذا
العمل وليس التضييق على العمل الخيري.
وق� � ��ال ال �خ �ض �ي��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع�ق��ب
اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الشؤون
االجتماعية والعمل ان اللجنة ناقشت مشروع
القانون املقدم من الحكومة وجرى التوافق على
م��واد القانون وع��دده��ا  ،45ومنها جعل النظام
األساسي للجمعيات الخيرية إلزاميًا.
واضاف الخضير ان القانون الجديد يدعم العمل
ال �خ �ي��ري وال ي�ض�ي��ق ع�ل�ي��ه او ع�ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ات
وال �ل �ج��ان ال �خ �ي��ري��ة ال �ع��ام �ل��ة ،ق��ائ�لا ان ال�ك��وي��ت
مشهود لها بهذا النوع من العمل عامليا ،وهو
لاً
ليس مجا للتشكيك ،لكن من الواجب تنظيمه
للمصلحة العامة.
وتابع قائال :جرى سحب تقرير مشروع قانون
العمل الخيري في دور االنعقاد املاضي بهدف
مراجعته ،مؤكدا انه جرى االتفاق مع الحكومة
ع �ل��ى ج�م�ي��ع م� ��واد ال �ق��ان��ون ،م�ض�ي�ف��ا ان ��ه ج��رى
تحديد املصاريف التي يجوز للجنة او الجمعية
الخيرية صرفها ووضعها في الالئحة الداخلية

عاشور والكندري:
ال لفرض الضرائب
رف��ض النائبان صالح عاشور وعبدالكريم
ال� �ك� �ن ��دري أي خ � �ط ��وات ت �م �ه �ي��دي��ة ل ��زي ��ادة
الرسوم على الخدمات أو ف��رض الضرائب،
وذل��ك على خلفية م��ا كشفته سبقلا أم��س،
م��ن أن وزارة امل��ال �ي��ة ت ��درس ت�ع��دي��ل بعض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  79لسنة  1995بشأن
ال��رس��وم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع
بالخدمات واملرافق.
وق � ��ال ع ��اش ��ور «ال ي �ق �ب��ل وال ي �م �ك��ن ف��رض
ال� �ض ��رائ ��ب ع �ل ��ى امل ��واط � �ن �ي�ن ق �ب ��ل ف��رض �ه��ا
ع �ل��ى ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��امل�ن��اق�ص��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �ل� �ي ��ون� �ي ��ة وع� � �ل � ��ى ال� �ب� �ن ��وك
وال � �ش ��رك ��ات امل� ��درج� ��ة ب ��ال� �ب ��ورص ��ة .وال �ت��ي
تحظى ب��األول��وي��ة الحكومية ،وك��ذل��ك وقف
ال�ه��در الحكومي بامليزانية وال �ص��رف على
الهبات الخارجية».
أم��ا النائب عبدالكريم ال�ك�ن��دري فاعتبر أن
«الوضع السيئ الذي تعيشه ميزانية الدولة
م��ن عجز ال يتحمله امل��واط��ن» ،مضيفا «لن
يدفع الشعب ضريبة بسبب سوء اإلدارة».
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الخضير والشاهين وحماد خالل االجتماع

واعادة النظر في صياغة كثير من مواد القانون،
ن��اه�ي��ك ع��ن ج�ع��ل ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي للجمعيات
الخيرية ال��زام�ي��ا .واش��ار ال��ى ان القانون جاهز،
والتصويت عليه سيكون في االجتماع املقبل
وأوض ��ح الخضير ان م��ن اب��رز ال�ت�ع��دي�لات التي
ج ��رى ب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا س�ح��ب ت�ق��ري��ر ق��ان��ون العمل
الخيري هو موضوع عدم تحديد نسبة الصرف
ع �ل��ى ال ��رس ��وم اإلداري � � ��ة ال �خ��اص��ة ب��ال�ج�م�ع�ي��ات
الخيرية ،حيث جرى خالل االجتماع تحديدها
بنحو .١٢%
وأض� � ��اف ل� �ـ سبقلا :ك ��ذل ��ك ك� ��ان االخ � �ت �ل�اف ب�ين
ال�ح�ك��وم��ة وال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة ف��ي ج��زئ�ي��ة ان

ي �ك��ون ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة
إرشاديا أم الزاميا ،وجرى االتفاق داخل اللجنة
على أنه الزامي بالتوافق مع الرأي الحكومي.
من جهته ،أوض��ح مقرر اللجنة أسامة الشاهني
ان��ه ج��رى ال�ت��واف��ق على ال�ت�ع��دي�لات على قانون
ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري ال ��ذي ان�ت�ه��ى اس �م��ه إل��ى ق��ان��ون
ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري واالن �س��ان��ي ،وه �ن��اك ت��واف��ق مع
ال�ح�ك��وم��ة ب�ش��أن��ه وج ��رى ح ��ذف امل� ��ادة املتعلقة
بحبس من يشكك بالعمل الخيري وجرى الغاء
ال�ض�ب�ط�ي��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة وه �ن��اك اج�ت�م��اع آخ ��ر مع
اللجان الخيرية إلطالعهم على التعديالت التي
طرأت على التقرير السابق.

الحويلة :إلنشاء مصانع ُتعالج
النفايات اإلنشائية المتراكمة
اق� �ت ��رح ال �ن��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة ،إن �ش��اء
م � �ص� ��ان� ��ع مل� �ع ��ال� �ج ��ة ك � �م � �ي� ��ات ال� �ن� �ف ��اي ��ات
اإلنشائية الناتجة في البالد والتي تفوق
ق ��درة م�ص�ن�ع��ي ال �ت��دوي��ر ال�ع��ام�ل�ين حاليا
وتقدر بنحو  10000طن في اليوم الواحد،
في ظل امكانية تزايد كمياتها مع ارتفاع
تنفيذ املشاريع التنموية من قبل الجهات
الحكومية والتطور والتوسع العمراني في
الدولة.
والتمس الحويلة في االقتراح برغبة الذي
ت �ق��دم ب ��ه ،ت�ط��وي��ر ع�م��ل مصنعي ال�ت��دوي��ر
العاملني ح��ال�ي��ا ،وذل��ك م��ن خ�لال ازال ��ة كل
املعوقات التي تواجه عملهما ،ورفع كفاءة
العمل بهما لضمان نجاح واستمرار هذه
النوعية من املشاريع البيئية.
وق ��ال ال�ح��وي�ل��ة ان ��ه ت �ق��دم ب��اق �ت��راح��ه ن�ظ��را
ل �ت��زاي��د ك �م �ي��ات ال �ن �ف��اي��ات اإلن �ش��ائ �ي��ة في
ال� �ب�ل�اد خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي� ��رة ،ح�س��ب

االح �ص��ائ �ي��ات ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ن�ح��و 16.600
ط� ��ن /ال � �ي ��وم ،ك�ن�ت�ي�ج��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�ت�ط��ور
العمراني الجاري حاليا ،مشيرا الى ان هذه
الكمية تتجاوز القدرة التشغيلية ملصنعي
تدوير النفايات اإلنشائية العاملني حاليا،
حيث ان الطاقة االستيعابية للمصنعني
ما بني  2000-2500طن/اليوم من النفايات
االنشائية لكل مصنع ،مما ينجم عنه عدم
االستفادة من كميات كبيرة من النفايات
اإلنشائية وردمها في مواقع الردم التابعة
للبلدية ،نتيجة ل�ع��دم ت��وف��ر م��واق��ع أخ��رى
ف��ي ال��دول��ة ملعالجتها واالس �ت �ف��ادة منها،
األم� ��ر ال� ��ذي أدى ال ��ى اس �ت �غ�ل�ال األراض� ��ي
ألع �م��ال ردم ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن ال�ن�ف��اي��ات،
ول �ل�اس � �ت � �ف ��ادة م� ��ن اك � �ب ��ر ق� � ��در م �م �ك��ن م��ن
ال�ن�ف��اي��ات االن�ش��ائ�ي��ة وللحد م��ن استغالل
األراض � ��ي ألع �م��ال ردم ال �ن �ف��اي��ات وح�م��اي��ة
البيئة من اخطار التلوث.

تجاوزات في «التأمينات»
ً
وجه النائب عبداهلل الكندري سؤاال إلى وزير املالية
د .ن��اي��ف ال �ح �ج��رف ،ع��ن م��وع��د ان�ت�ه��اء أع �م��ال لجنة
م�ت��اب�ع��ة ال �ت �ج��اوزات امل��ال �ي��ة وش�ب �ه��ات االع �ت��داء على
أموال املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ف��ي س��ؤال��ه «ب �ت��اري��خ 10/6/2019
وجهنا كتابًا إلى وزير املالية بشأن القيمة الحقيقية
لصافي تخارج صندوق املوانئ الذي كانت تساهم
ف� �ي ��ه امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وم��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة ب�ن �س �ب��ة ت �ف��وق 70%
ورقابة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على
ه��ذا التخارج ،وبتاريخ  2/7/2019واستنادًا لهذين
ال�ك�ت��اب�ين ص��در ال �ق��رار  483لسنة  2019م��ن امل��دي��ر
ال�ع��ام للتأمينات بتشكيل لجنة للتنسيق واملتابعة
م��ع لجنة متابعة امل��وض��وع��ات املتعلقة بالتجاوزات
امل ��ال �ي��ة وش �ب �ه��ات االع � �ت� ��داء ع �ل��ى أم� � ��وال امل��ؤس �س��ة
املشكلة بموجب ق��رار وزي��ر املالية  1لسنة ،»2019
متسائال عن «تاريخ بداية عمل اللجنة املشار إليها
ألعمالها ،وعدد املرات التي عقدت فيها اجتماعاتها
حتى اآلن» ،ومطالبًا بتسليمه ص��ورا من محاضر
تلك االجتماعات.

تهديدات نيابية لوزير التجارة

العدساني لـ سبقلا :استجوابي
للروضان بعد الجراح والحجرف

خالد الروضان

ه��دد ال�ن��ائ�ب��ان ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي ومحمد
امل �ط �ي��ر ب��اس �ت �ج��واب وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة خ��ال��د
ال � ��روض � ��ان ،ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة «ش ��رك ��ة ال� � ��درة»
والتعيينات في مؤسسة املوانئ.
وق � ��ال ال �ع��دس��ان��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ سبقلا
«س� ��أس � �ت � �ج� ��وب وزي� � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وأب� �ي��ن
ص �ح��ة م ��ا ذك ��رت ��ه ب��امل �س �ت �ن��دات ،ح� ��ول م��ا
ج��اء بالصحيفة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ف��ي م��ا يتعلق
بمجلس إدارة شركة الدرة ،حيث كان على
الوزير تصحيح هذا الخطأ».
وأض ��اف« :أؤك ��د ان�ن��ي ال أتكلم إال بالدليل
ال �ق��اط��ع ،وك ��ان ي �ج��در ب � ��وزارة ال �ت �ج��ارة أال
تستلم الصحيفة الجنائية م��ن الشخص
صاحب العالقة ،بل تطلبها بشكل رسمي
م��ن الجهة املعنية وه��ي وزارة الداخلية»،
م �ض �ي �ف��ا «ط� �ل� �ب ��ت م� ��ن ال � ��وزي � ��ر ان ي�ط�ل��ب
الصحيفة من الداخلية لكن ما حصل هو
استالمها من صاحب العالقة».
وأض � � � � ��اف «س � ��أب �ي��ن ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ك� �ل� �ه ��ا ف��ي
استجوابي لوزير التجارة واذك��ر القضايا
ال� ��واردة ف��ي الصحيفة ال�ج�ن��ائ�ي��ة بالدليل
وامل �س �ت �ن��دات» ،م�ش�ي��را ال��ى ان «اس�ت�ج��واب
وزي��ر التجارة سيكون ترتيبه الثالث بعد
اس�ت�ج��واب��ي وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ خالد
ال � �ج� ��راح ال� � ��ذي س �ي �ك��ون اول اس� �ت� �ج ��واب،
ويعقبه وزير املالية نايف الحجرف».
كما لوح العدساني بمساءلة رئيس الوزراء

رياض العدساني

ال أتكلم إال بالدليل
القاطع ..وسأبين
الحقائق كلها
في االستجواب
أيضًا ،حيث أضاف مغردًا بأنه «عند مضي
امل� ��دة ال��دس �ت��وري��ة ع �ل��ى س��ؤال��ي ال�ب��رمل��ان��ي
املوجه إلى رئيس الحكومة ولم يرد سوف
أق � ��دم االس � �ت � �ج� ��واب» .وذك � ��ر ان� ��ه س�ي�ت�ق��دم
باستجواب ثان في حال إحالة االستجواب
ً
إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ت��أه�ي�لا للشطب.
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب امل� �ط� �ي ��ر« :م �س �ل �س��ل
التعيينات ال�ب��اراش��وت�ي��ة م��ا زال مستمرًا،
وإن ص�ح��ت امل�ع�ل��وم��ات بنقل م��وظ�ف�ين من
خارج مؤسسة املوانئ وتعيينهم مديرين
م��ن دون إع�ل�ان لشغل الوظيفة اإلش��راف�ي��ة
باملخالفة للقرار  ،25/2006وكذلك ترشيح
ح��دي �ث��ي ال �ت �ع �ي�ين مل �ن �ص��ب وك �ي ��ل م�س��اع��د
ب ��امل ��وان ��ئ وإب � �خ� ��اس ح ��ق م��وظ �ف�ي�ن أك �ف��اء
أق��دم منهم ،فسيتعرض ال��وزي��ر ال��روض��ان
للمساءلة».
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وزير..
«ما شافش حاجة»

داهم القحطاني

م��ن ناحية الشكل ،يعتبر املنصب
الوزاري نجاحًا شخصيًا ألي فرد؛
فعادة ال يتم االختيار لهذا املنصب
إال للشخصيات امل�م�ي��زة سياسيًا
وإداريًا.
وم��ن ناحية الشكل أيضًا يفترض
أال ي� �ق� �ب ��ل أي ش � �خ� ��ص امل �ن �ص��ب
ال ��وزاري إذا ك��ان��ت سلطاته مقيدة،
وإذا ك��ان املطلوب منه أن «يشاور»
في كل قراراته.
في الكويت التوزير في الحكومة ال
يخضع ملعايير م �ح��ددة ،فاختيار
وزير ما ال يكون عادة بسبب قدرات
خارقة ،ولكن يكفي أن يكون شيخًا
نافذًا أو مرشحًا من قبل شيخ نافذ
أو من قبل ما يسمونهم النخبة في
املجتمع.
املرشح للوزارة عندما يتم اختياره
ف��إن��ه أم ��ام أم��ري��ن :أول�ه�م��ا أن يضع
شروطًا معينة على رئيس ال��وزراء
للقبول ف��ي امل�ن�ص��ب ح�ت��ى يضمن
ق ��درًا ع��ال�ي��ًا م��ن االس�ت�ق�لال�ي��ة يتيح
ل ��ه اإلص� �ل��اح واإلن � �ج� ��از وال �ت �غ �ي �ي��ر،
والثاني أن يقبل املنصب بالشروط
َّ
التي يضعونها له ويبلغ بها شفهيًا،
ف� �ي� �ح ��اول أن ي �ص �ل��ح م� ��ن ال ��داخ ��ل
إذا ك ��ان ب��ال�ف�ع��ل إص�لاح �ي��ًا ،أو أن
يعتبر املنصب الوزاري مجرد زمن
يقضيه ف��ي ت�ص��ري��ف ال�ع��اج��ل من
األم � ��ور وال �ت �م �ت��ع ف��ي ال��وق��ت نفسه
ب��وج��اه��ة امل�ن�ص��ب وم�م�ي��زات��ه ،أو أن
ي �ع �ت �ب��ر امل �ن �ص��ب ال � � � ��وزاري ف��رص��ة
لتكوين الثروة ،وربما فرصة أيضًا
للترويج لنفسه انتخابيًا ف��ي ق��ادم
األي ��ام ،فيقوم بتعيني أب�ن��اء املنطقة
االنتخابية و«طز وألف طز» في كل
مبادئ العدالة واملساواة.
ه� ��ذا ال �ن �م��ط امل �ت �خ �ل��ف ف ��ي ال �ت��وزي��ر
حرمنا ذات مرة من رجل دول��ة من
ط� ��راز رف �ي��ع ب�ح�ج��م وق ��ام ��ة وق�ي�م��ة
البرملاني السابق وليد الجري ،حني
عرضت عليه الوزارة ،فقدم شروطًا
تم رفضها ،فرفض التوزير.
ب� �ع ��د أزم � � ��ة  2006ت� �م ��ت امل �ط��ال �ب��ة
ب �ت �ش��ري��ع ق� ��ان� ��ون ي �ت �ع �ل��ق ب�ك�ي�ف�ي��ة
اخ �ت �ي��ار ال � � ��وزراء ع �ب��ر اش �ت��راط��ات
محددة ،لكنها مطالبة لم تر النور.
ال��وزي��ر ل�ي��س م��وظ�ف��ًا ك�ب�ي�رًا ،وليس
بنائب للفاعل ،فهو الفاعل الرئيسي،
وهو قائد حقيقي في وزارته ،ويجب
أال يقيد باشتراطات تعيقه ،وعالقته
بمجلس الوزراء يجب أن تكون وفق
قضايا السياسة العامة للحكومة،
ّأم��ا القرارات املتعلقة بوزارته ،فهو،
وف��ق الدستور وال�ق��ان��ون ،من يتخذ
القرار ويتحمل تبعاته ،ويستقيل إن
أخطأ م��ن دون أن تنهار الحكومة؛
فالتضامن ال��وزاري أسلوب لتنظيم
ال� �ع� �م ��ل ال� � � � � ��وزاري ول � �ي� ��س وس �ي �ل��ة
للحماية.
من دون ذلك سيكون الوزير وزيرًا
«ما شافش حاجة»!..

ّ
كتاب وآراء
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االحتالل الصهيوني إلى زوال
أق��ام��ت الصهيونية العاملية واالستعمار الغربي
الكيان اإلسرائيلي على أرض فلسطني ،ليكون
ق ��اع ��دة ع�س�ك��ري��ة م�ت�ق��دم��ة ل ��ه ،وع ��ام�ل�ا م�ح��رك��ا
للحروب التي يقتات من ورائها .فالغرب يحتكر
ص�ن��اع��ة ال �س�ل�اح ،ك�م��ا ي�ص��ر ع�ل��ى ب �ق��اء منطقة
الشرق األوسط الغنية تحت هيمنته أشبه بحديقة
خلفية ل��ه يجني ث�م��اره��ا وي�ع��ب م��ن خ�ي��رات�ه��ا –
ولذلك يعمل على عدم قيام صناعة السالح الثقيل
فيها أو امتالكها ألي سالح استراتيجي متطور
تتفوق به على إسرائيل .وبني الحني واآلخر يحرك
إسرائيل إذا أعيته الحيلة إلدخ��ال ال��دول العربية
ف��ي ح ��رب م �ع �ه��ا ،ل�ي�ق�ض��ي ع �ل��ى م��ا ل ��دى ال ��دول
العربية من سالح سبق بيعه لها ليبيعها بديال
عنه ،يكون قد أصبح منتهي الصالحية بالنسبة
ل��ه ،ليحل محله الجديد م��ن ال�س�لاح .وال�ح��رب إن

لم تكن بني إسرائيل والدول العربية ،فإنها تكون
بني الدول العربية بعضها مع بعض اعتمادا منها
على خالفات بعضها البينية .ففي حرب 1948
ان�ت�ص��رت إس��رائ�ي��ل مل��ا لديها م��ن س�لاح متفوق
ع �ل��ى م ��ا ي �ق��اب �ل��ه م ��ن س�ل�اح ف��اس��د وق ��دي ��م ل��دى
الجيوش العربية ،وفي  1967كان الوضع صورة
من تلك ،حيث زودت إسرائيل بأحدث الطائرات،
وفي  1973تكرر الوضع بصورة مسرحية ،بعد
ط��رد ال �خ �ب��راء ال ��روس وأم��رك��ة ال �س�لاح امل�ص��ري
ل�ي�ص�ب��ح ره ��ن رض ��اه ��م ،وح�ي�ن�م��ا ق��ام��ت ال �ث��ورة
ف��ي إي ��ران ض��د حليف ال �غ��رب ش��اه إي ��ران سلط
على إي��ران ص��دام حسني ،ليخوض حربًا معها
خسرت فيها إيران والعراق ثرواتهما فيما سمي
ب��االح �ت��واء امل � ��زدوج ،ومل ��ا ان�ت�ع�ش��ت دول الخليج
بمواردها النفطية أدخلت في حرب مع العراق ،ثم

مع سوريا ،واليوم مع اليمن ،وقد كانت نتيجتها
ت�ه��دي��م ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ف��ي ت �ل��ك ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة،
وخ �س��ارة ب�ع��ض دول ال�خ�ل�ي��ج ل�ب�ع��ض م��وارده��ا
النفطية ،وال نعلم نهاية لهذه ال�ح��روب ،وه��ا هي
ال�ي��وم إسرائيل تتأهب م��ع تركيا وأميركا لشن
حرب على العراق تحت مظلة حلف الناتو لتقسيم
العراق ،والقضاء على أي بادرة أمل إلصالح حال
ال �ع��راق ،وأغ�ل��ب ال�ش�ع��وب العربية تجلس فاغرة
فاها أم��ام ش��اش��ات التلفاز كما ل��و أنها تشاهد
لعبة لكرة القدم.
وإذا كانت ال��دول العربية غير ق��ادرة على تحرير
فلسطني العربية ،فأين ال��دول اإلسالمية الكبيرة
مثل «ماليزيا ،واندونيسيا ،وباكستان ،وتركيا»،
ل��م ال تعمل ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ب�ي��ت امل �ق��دس في
القدس ،باعتباره أول��ى القبلتني للمسلمني ،ومنه

كان معراج رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله
وس�ل��م ،وأي��ن امل��ؤت�م��ر اإلس�لام��ي ع��ن العمل على
ذلك؟
إن ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة ل��ن ت�ف��رط في
القدس ،والشعب الفلسطيني سيعود الى أرضه
مهما ط��ال ال��زم��ان ،فهو ل��م ول��ن يكف ع��ن تقديم
التضحيات وما يجري اليوم على أرض فلسطني
ينبئ ب ��زوال ال�ك�ي��ان امل�ح�ت��ل ،ل��ذل��ك ه��و يلجأ ال��ى
ال�ت�ط�ب�ي��ع م ��ع دول ال�خ�ل�ي��ج إلب �ع��اد ال �خ �ط��ر ع�ن��ه،
واتخاذها حزامًا آمنًا له ودرعًا واقية.

محطات

جرة قلم

مطار من دون
تفتيش!

عبادة األصنام في القرن الــ!21
ح� ��دث م ��ا خ �ش �ي �ن��ا ح �ص��ول��ه ،وه� ��و دس
أصوليي ه��ذا البلد كالعادة أنوفهم في ما
ال ي�خ�ص�ه��م ،ب��إرج��اع�ن��ا ع �ش��رات ال �ق��رون
للخلف ،فقد خ��رج��وا علينا بحرمة اقامة
ال �ت �م��اث �ي��ل ف ��ي االس �ل ��ام ،ألن ��ه وف ��ق رأي �ه��م
يخشى أن تعبد ه��ذه التماثيل ..وه��و قول
ان ك��ان يصح ف��ي االي ��ام األول ��ى النتصار
االسالم في الجزيرة العربية ..ذلك أن الناس
ه �ن��اك وق ��ت ب� ��زوغ ف �ج��ر االس�ل��ام ت �ع��ودوا
ل�ع�ش��رات السنني التعبد وت�ق��دي��م القرابني
لتماثيل تمثل آلهتهم ف��ي ذل��ك ال��وق��ت قبل
االس�ل��ام ،وق��د ق��ام ال�ن�ب��ي ص�ل��ى اهلل عليه
وآله وصحبه وسلم ،بتكسير تلك التماثيل
املوجودة حول الكعبة املشرفة يوم فتح مكة،

مصطفى الصراف

خوفًا من أن يستمر أو يرجع الكفار الذين
دخ �ل��وا االس �ل�ام ل�ل�ت�ق��رب هلل ع��ن طريقها
أو عبادتها ،وكانت حركة رمزية لسيادة
ديانة جديدة هي الديانة اإلسالمية ..وهذا
هو املرجع أو الخلفية التاريخية لتكسير
التماثيل..
ولكننا رأي �ن��ا ع�ل��ى م��ر ال�ت��اري��خ ك�ث�ي��را من
ال� ��دول االس�لام �ي��ة وامل�س�ي�ح�ي��ة وأص �ح��اب
الديانات األخرى التي تعج بالتماثيل ،لكن
أح � �دًا ل��م ي�ت��وج��ه ال�ي�ه��ا ف��ي ال �ع �ب��ادة ،رأي�ن��ا
ذلك بمئات التماثيل للحضارة الفرعونية
بمصر ،واالش��وري��ة والبابلية والسومرية
ب��ال�ع��راق ،ول�ك��ن أهلها ظ�ل��وا على ديانتهم
االسالمية ،ولم يتوجهوا للتماثيل لعبادتها

تدفق كالم

ماذا يحدث
في العراق؟
عبدالله علي القبندي
abdullah_q76@hotmail.com

العراق هو الجار القريب املالصق لنا ،فاملشتركات معه كثيرة وال حصر
لها ،وما يحدث فيه يلقي بظالله علينا ،فالتظاهرات واالعتراض ألي أمر
حق مشروع ،خصوصًا عندما تكون ثورة الحق على الباطل ،واملطالبات
ما هي إال استحقاقات ،ولكن لنفكر بهدوء وشوية تفكير بعقالنية وبما
أننا في دولة يحكمها القانون فيجب على جميع األطراف احترام القانون.
ال شك في أن العراق بلد غني بالثروات العديدة ،منها «األرض الخصبة
 نهران  -الحضارة  -الثقافة...الخ» ،وكان الكثير يعتقد بأن بعد سقوطالنظام السابق واستئناف الحياة الطبيعية سيغطيان الديون ويرجع العراق
كما ك��ان ويسترد عافيته ويصبح كطائر العنقاء ال��ذي يحترق ويعلن
ال��والدة ،ومنذ السقوط قبل ستة عشرعامًا فال بد من إن�ج��ازات سجلت
للعراق وال مكان لذكرها .فمن وجهة النظر االقتصادية ،فاملليارات النقدية
ّ
تتدفق على ال�ع��راق ويفترض أن تشغل ه��ذه املبالغ العاطلني وت��رف��ع من
مستوى اقتصاد الدولة وغيرها.
وعراق اليوم بأحزابه املتنوعة وسماحه بازدواجية الجنسية وتوتر املنطقة
املحيطة ناهيك عن التوتر الداخلي ووجود الفضائيات ووسائل التواصل
االج�ت�م��اع��ي وع��وام��ل وم �ع��اول ال�ه��دم ح��اض��رة وع�ل��ى اس�ت�ع��داد للتدمير.
ف��وج��ود داع��ش وان�ت�ش��اره ف��ي بلدكم سابقًا ووج��ود خاليا نائمة وأيتام
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق وامل�ن��اف�س�ين وامل�ت��رب�ص�ين بكم وال�ت��دخ�لات ال�خ��ارج�ي��ة مع
خصوبة املشاكل داخل العراق ،كل ذلك جعل للشر أبوابا متعددة عندكم،
واملندسون يستطيعون الدخول من عدة أبواب.
لديكم خيرات اهلل فالعراق من الدول التي أنعم اهلل عليها بموارد ومقومات
الحياة الطبيعية ،وقد ال أبالغ عندما أقول إن العراق ليس بحاجة إلى العالم
والعالم بحاجة لكم من أمور كثيرة ،من غذاء وموارد الحياة الكريمة ،وأنعم
الخالق عليكم بنهرين عذبني ،فال تسمحوا لصناعة نهر الدماء ،فهو مقيت.

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

أو للتقرب هلل م��ن خ�لال�ه��ا! رأي �ن��ا تماثيل
ال�ح�ض��ارة األوروب �ي��ة ف��ي فرنسا وايطاليا
وغيرها م��ن ال�ب�ل��دان ،ول��م يحدث أن توجه
أه ��ل ت�ل��ك ال �ب �ل��دان م��ن امل�س�ي�ح�ي�ين ل�ع�ب��ادة
تماثيلهم الجميلة!
لذلك نقول للظالميني بني ظهرانينا ..كفوا
عن املزايدات باسم الدين االسالمي السمح،
وهذا الدين من كثير من أفكاركم وآرائكم
براء ...براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

خواطر
أ .د .عبدالله محمد الشيخ

• ينبغي أال نسمح لجهة أجنبية بتملك أس�ه��م ف��ي م�ج��ال اإلع�لام
املحلي ،وب��ال��ذات الصحافة .ه��ذا يسمى اختراقا ف��ي ج��دار الوطن؛
س�ت�ك��ون ال�ج�ه��ة اإلع�لام�ي��ة ص��وت ال�ج�ه��ة األج�ن�ب�ي��ة ول�ي��س ال�ص��وت
ال��وط�ن��ي .انتبهوا قبل ف��وات األوان .اإلع�ل�ام صناعة ال ��رأي والعقل
والتفكير ،فنحن من يقرر وليس الطرف الخارجي .هل أذكركم كيف
كانت بعض الصحف املحلية قبيل الغزو العراقي الغاشم على دولة
الكويت مخترقة تمثل كل شيء إال الكويت؟
•عمال النظافة البنغاليون تجدهم في كل زاوية من زوايا املستشفى
الحكومي ،ولم يبق سوى الدخول إلى العناية املركزة ،ومالبسهم رثة
غير معقمة ،لذا فال غرابة من انتشار العدوى.
• يومًا وراء يوم وسنة بعد سنة ،ودورة بعد دورة يتضح لكل من
ً
يملك عقال أن هذه األمة من دون هويتها ودينها وعقيدتها لن تفلح
أبدًا؛ االنحناء والسجود هلل فقط ال غير ..فال الغرب ينفع وال الشرق
يفيد ،معظمهم ضدنا طامع .تمسكنا بهويتنا به قوتنا وسعادتنا،
بعض األنظمة تحارب الدين وتمنع ال��دع��اة من دخ��ول ال�ب�لاد ،وفي
الوقت ذاته تسمح للساقط والالقط بالدخول والترحيب ،أمة ضحكت
من خيبتها األمم.
• نفسي أصدق تصريحات الرئيس اإليراني نحو التعايش السلمي
والتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول ،لكن تدخلكم السافر في
سوريا ووقوفكم مع النظام الجائر ضد الشعب السوري موقف مخز
ج��دا ،تدخلتم بالعراق ،واليمن ،ولبنان ،والبحرين ،وأخ�ي�رًا دعمتم
خلية العبدلي في الكويت ،من تصدق روحاني أم أفعال سليماني؟
• ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن ت�ض��ع ثقلها ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ال�ل�ج��ان البرملانية
وتختار القوى األمينة النزيهة الصالحة حتى لو كانت معارضة وأال
تختار من يضع مصالحه االنتخابية في كل خطوة ولو على حساب
مصالح البالد ،من ال قيم له ال يرتجى منه خير ،إن من يقبض اليوم
قد يبيع الوطن غدًا.

عبد الله النجار

الجميع يعلم أن املطارات الدولية هي واجهات
ال ��دول ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال�ع��ال��م ،وأن األم ��ن فيها
ض��روري ويعكس ذل��ك األم��ن ف��ي ال�ب�لاد التي
ي��زوره��ا ال�ن��اس ،ل��ذا نتمنى على وك�ي��ل وزارة
ال ��داخ �ل �ي��ة ل� �ش ��ؤون امل �ن ��اف ��ذ ال � �ل� ��واء م�ن�ص��ور
ال� �ع ��وض ��ي ،امل � �ع� ��روف ع �ن��ه ال �ض �ب��ط وال ��رب ��ط
وت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ،وف � ��رض األم � ��ن وت �ط��وي��ر
ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل األم��اك��ن ال �ت��ي ش�غ�ل�ه��ا ،إع ��ادة
كاونترات التفتيش التي كانت م��وج��ودة عند
مداخل بوابات املطار ،ملنع ّأي��ة عملية إرهابية
أو دخ��ول أي انتحاري ،لكون هذه الكاونترات
التي كانت م��وج��ودة منذ إن�ش��اء امل�ط��ار حتى
ً
تقريبا على أساس
وقت إزالتها قبل  4سنوات
أن تفتيش حقائب امل�س��اف��ري��ن سيكون بعد
إج��راءات ال��وزن وتسلم بطاقة دخ��ول الطائرة،
وهي خطوة خطرة ألنها ستعطي املجال ألي
انتحاري وإرهابي للدخول بكل يسر إلى عمق
امل�ط��ار قبل أن يفجر نفسه وس��ط ال �ن��اس ،أو
يضع الحقيبة امللغومة باملتفجرات في األماكن
ّ
واملودعني ليتركها
املهمة واملكتظة باملسافرين
تنفجر ويتوارى هو عن األنظار ،فمن قال إن
أي انتحاري أو إرهابي يريد أن يفجر نفسه
في الطائرة فكل ّ
همه أن يحدث دم� ً�ارا ويقتل
أكبر عدد من الناس ،وبذلك يكون وسط جموع
ب� ��اآلالف ب ��دل أن ي �ك��ون ف��ي ط��ائ��رة ب�ه��ا 200
راك��ب ويمكن أن ينكشف أم��ره قبل دخولها
عبر أجهزة األشعة ،وبالتالي إعادة كاونترات
وش ��اش ��ات ال�ت�ف�ت�ي��ش أم ��ر غ��اي��ة ف��ي األه�م�ي��ة،
حيث يمكن الكشف عن ّأي��ة متفجرات سواء
ك��ان��ت ف��ي ح�ق��ائ��ب ال�س�ف��ر أو م�ل�ف��وف��ة وس��ط
جسم االن�ت�ح��اري عند ال�ب��واب��ات وليس داخ��ل
امل�ط��ار ،ث��م ل��م َأر أي مطار ف��ي العالم م��ن دون
نقاط أو كاونترات تفتيش عند الدخول إليه،
ونحن هنا ف��ي الكويت وس��ط منطقة ملتهبة
ُ
وال ن�ع��رف متى س��ت�ض��رب امل�ن�ش��آت وف��ي أي
مكان ،لذا يلزم الحيطة والحذر ،ألنه كما قلنا
أم��ن امل �ط��ارات واملسافرين ه��و انعكاس ألمن
البالد ،وحتى لو قال البعض إن التفتيش عند
ً
البوابة سيسبب االزدح ��ام أي��ض��ا ال يهم ،ألن
االزدح��ام ال��ذي يوفر األم��ن واألم��ان هو األهم،
وح �ت��ى ال��ذي��ن ي �ت �ع��ذرون ب ��أن االزدح� � ��ام عند
البوابة مزعج ال يتأففون في مطارات العالم!.

الطب البيطري ..و«اإلعياء من الشفقة»!
رب�م��ا ي�ك��ون ع �ن��وان ه��ذا امل �ق��ال غ��ري�ب��ًا ،إال أن��ه حقيقة
أثبتتها الدراسات ،التي قام بها املعنيون في هذا املجال.
فقد أظهرت دراسة حديثة تمت مناقشتها في الجمعية
األميركية للطب البيطري أن املوظفني واملتطوعني في
هذا املجال معرضون أكثر من غيرهم للوقوع فرائس
لالكتئاب والقلق وامليل إل��ى االنتحار بسبب اإلنهاك
العاطفي والجسدي والنفسي الناتج عما يعرف باسم
«اإلع� �ي ��اء م��ن ال �ش �ف �ق��ة» ،وه ��و م��ا ي�ص��اح��ب مهنتهم.
وتوصلت دراسة سابقة ،نشرتها الجمعية األميركية
للطب البيطري ،إلى أنه في الفترة من سنة  1979إلى
سنة  2015كان معدل االنتحار بني األطباء البيطريني

يساوي ثالثة أمثال معدل االنتحار بني عموم سكان
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .تقول إح��دى الطبيبات البيطريات:
«ان الدراسة مدتها ثماني سنوات ،باإلضافة إلى سنة
التدريب ،وقد تطول امل��دة إلى ثالث سنوات للحصول
ع�ل��ى ش �ه��ادة ال�ت�خ�ص��ص ،ت�ص��ل ف�ي�ه��ا دي ��ون ال�ط��ال��ب
املدرسية إل��ى  200أل��ف دوالر أميركي ،يتأهل بعدها
ال�ط�ب�ي��ب ل�ل�ع�م��ل م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  12س��اع��ة ي��وم�ي��ًا مع
م��رض��ى ال يستطيعون إع�ل�ام الطبيب ع��ن حالتهم،
أو باملكان ال��ذي يؤملهم ،وعليه استخدام يده وحدسه
ل �ل��وص��ول إل ��ى ج� ��ذور امل �ش�ك �ل��ة .ي �ص��اب ال�ط�ب�ي��ب منا
ومساعديه بالخدش والكدمات والركل من مرضاهم،

في والي��ة مينيسوتا األميركية ،أنجيال فورنييه ،في
دراستها عن العاملني واملتطوعني في املراكز الطبية
البيطرية :إنه عادة ما تواجه هؤالء األشخاص حاالت
كثيرة لحيوانات ال رجاء في شفائها ،وال بد من إنهاء
فيصل محمد بن سبت
حياتها بالقتل الرحيم ،وهذا ما يولد الشعور بالذنب
@binsabt33
واالكتئاب وكره الوظيفة لعدم قدرتهم على إنقاذ هذه
الحيوانات .وظيفة يعتقد الكثير منا أنها سهلة ومريحة
وتؤملنا ركبنا وظهورنا بسبب الزحف على األرض مع لكون أصحابها يتعاملون مع مرضى ال يتكلمون وال
مرضانا ورفعهم إلى طاوالت الفحص واألشعة ،ألننا يعترضون على الطبيب ،وال كما هي الحال مع البعض،
ال نستطيع أن نطلب منهم عمل ذلك».
يعتدون على الطبيب بالضرب والشتيمة ،ولكن الواقع
ت�ق��ول الباحثة ف��ي علم النفس ف��ي جامعة بيميدجي غير ذلك تمامًا.
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األقنعة وحاالت اكتئاب في أميركا

«الجوكر» يرعب العالم ..وفي الكويت «برد وسالم»
حافظ الشمري
ال يزال الفيلم العالمي «الجوكر» يحصد
ن��ج��اح��ات ف��ي دور ال��ع��رض السينمائي
المحلية ،منذ طرح عرضه خالل األسبوع
الماضي ف��ي جميع ال���دور السينمائية،
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ي��ح��ق��ق أص����داء
واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي
«ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا» ،وس���ط دع���وات
وتحذيرات عالمية من النتائج واآلثار التي
قد يسببها الفيلم لمن يشاهده ،جراء
وج���ود ق���در م��ن ال��ذع��ر وال��ع��ن��ف وحبس
األنفاس.
فيلم «الجوكر» ،الذي كتبه وأخرجه تود
فيلبس ،وش��ارك فيه مجموعة من أبرز
ن��ج��وم ه��ول��ي��وود ،بينهم بطل العمل
خواكين فينيكس ،روب��رت دي نيرو ،وزازي
ب��ي��ت��ز ،م���ارك م�����ارون ،ب��ي��ل ك��ام��ب ،ب��راي��ن
كالين ،بلغت تكلفة إنتاجه  55مليون
دوالر ،ويجسد يواكين فينيكس شخصية
الجوكر ،ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان)
في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة،
في أداء عبقري لكنه راع��ب ،حيث يعرض
شخصية انطوائية مضطربة عقليا ،يجد
طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر
العنف.
ومن أسرار الترقب والشغف بهذا الفيلم
أنه يأتي بعد نحو  11سنة على صدور النسخة
األولى منه ،والتي أدى شخصيتها الفنان
هيث ليدجر ،حيث أب��دع فيها ،لذلك يرى
الشغوفون به أنه لمن الرائع أن تشاهد تلك
الشخصية من جديد بعد كل ذلك الغياب.

ثقة خواكين
بطل الفيلم ،خواكني فينيكس ،أك��د أن��ه يثق في قدرة
املشاهدين على التمييز ب�ين ال �ص��واب وال�خ�ط��أ ،وأن��ه
يعتقد ب�ك��ل ص��دق أن��ه ق��د ت �ص��رف ب�ش�ك��ل م�س��ؤول
بأدائه لشخصية الجوكر ،ليظهر للمشاهدين الشكل
الحقيقي للعنف ،واألس�ب��اب واآلث��ار املادية والنفسية
املؤدية له واملترتبة عليه.

تفاعل المغ ّردين
م �ن��ذ إط�ل��اق ع ��روض ��ه ف ��ي ال �ك��وي��ت وال �ع ��ال ��م ،ت�ص��در
«ه��اش �ت��اق» ح �م��ل اس ��م الفيلم
«الترند» األول في «تويتر» ،وقد
تفاعل الجمهور الكويتي معه،
ح��ال��ه ح ��ال م��ا ح �ص��ده ال�ف�ي�ل��م
من نجاحات عاملية وفي منطقة
الخليج والوطن العربي ،وكتبت
ع ��دة ت �غ��ري��دات ت�ش�ي��د بالفيلم
مثل هذه التغريدة «صراحة ما
ع �ن��دي ك�ل�م��ات أش� ��رح ع��ن ه��ذا
ال�ع�م��ل ال�ع�ظ�ي��م ،أف �ض��ل تجربة
سينمائية م�م�ك��ن شفتها في
ح�ي��ات��ي ،متعة ب�ص��ري��ة وتحفة
ف�ن�ي��ة ق ��دم ل �ن��ا امل �م �ث��ل امل��وه��وب
خ � ��واك �ي��ن ف �ي �ن �ي �ك ��س ب �ن �س �ب��ة
أعتبره فيلم درام��ا عميق» .كما كانت هناك تغريدات
م �ث��ل« :ش �ك��را خ��واك�ين ع�ل��ى ه��ذا األداء األوس �ك��اري،
فيلم أوص��ل رسالته العميقة بكل حرفية وإت�ق��ان ،لم
يكتف بجعل العالم يتعاطف م��ع شخصية الجوكر
فقط ،بل جعلهم يقفون في صفه بعد كل عملية قتل
أيضا ،الفيلم استخدم الهندسة االجتماعية واملؤثرات
الصوتية بحرفية تامة» ،وتغريدة أخرى «أفالم قليلة

قادرة على أن تعطيك مشاعر متناقضة من الضحك
للحزن ومن الصدمة حتى التعاطف ،الجوكر هو أحد
هذه األفالم األسطورية باختصار».
وف��ي امل�ق��اب��ل ،ه��اج��م م �غ��ردون الفيلم بعد مشاهدته،
وع�ل��ق م�غ��رد «ال �ج��وك��ر أس�خ��ف فيلم ممكن تشوفه
بحياتك ،مستحيل ماكو وال مشهد حلو يخليك تفكر
إن ممكن يكون في هاملشهد» ،وكتب مغرد «من أسوأ
األفالم التي شاهدتها في حياتي ،فيلم سيئ جدا ،وأنا
ماني عارف الناس تمدحه على شنو ،فيلم ممل ماكو
آكشن وال فيه ش��يء من الجمال واإلب ��داع» ،كما رأى
م�غ��ردون أن��ه فيلم ع��ادي ج��دا وال يستحق م��ا وصله
إليه من نجاح وأصداء.

¶ المغ ّردون
في الكويت بين
مؤ ّيد ومعارض
لمشاهدة
الفيلم

«الجوكر»..
إسماعيل

كتب املغرد الشهير «مع حمد قلم»
ت �غ��ري��دة ت �ض �م �ن��ت ص � ��ورة ل�ل�ف�ن��ان
ال� ��راح� ��ل خ �ل �ي��ل إس �م ��اع �ي ��ل ،وع �ل��ق
عليها بقوله «الفنان خليل إسماعيل
في دور الجوكر في عام  ،1972عيب
عليكم التقليد يا هوليوود».
وه��ذه املعلومة ال�ت��ي ت��م ت��داول�ه��ا في
«ت��وي �ت��ر» ت�ش�ي��ر إل ��ى دور «امل �ه��رج»
ال ��ذي ج �س��ده ال�ف�ن��ان ال��راح��ل خليل
إسماعيل في مسرحية األط�ف��ال «البساط السحري»
ال�ت��ي ق��دم��ت ع��روض��ا جماهيرية ن��اج�ح��ة ف��ي الكويت
عام  ،1978ال �ت��اري��خ ال�ص�ح�ي��ح ل �ل �ص��ورة ،وه ��ي من
تأليف الكاتب مهدي الصايغ وإخ��راج الراحل منصور
امل�ن�ص��ور ،وم��ن إن�ت��اج الكاتبة ال�ق��دي��رة ع��واط��ف ال�ب��در،
ومثلت املسرحية ال�ك��وي��ت ف��ي م�ه��رج��ان «ال�ف��ات��ح» في
ليبيا وفاز إسماعيل بجائزة أفضل ممثل.

تقارب األجداد واألحفاد..
صحي للطرفين ويطرد االكتئاب
ا ل �ع �ي��ش م ��ا ب �ع��د م��ر ح �ل��ة اال ن� �ج ��اب ا م ��ر ف��ر ي��د،
و ي �ع��د اال ن �س��ان وا ل �ح �ي �ت��ان وا ل��دال ف�ي�ن م��ن ب�ين
األ ن� ��واع ا ل �ت��ي ي�ع�ت�ق��د ا ل �ع �ل �م��اء ا ن �ه��ا ي �م �ك��ن ان
تزيد من فرص سالالتها في البقاء .ولكن ما
املزايا املؤكدة لصلة األجداد؟
درا س� � ��ة ل �ج��ا م �ع��ة أ ك� �س� �ف ��ورد أورد ت � �ه� ��ا م �ج �ل��ة
«ر ي� � � � ��درز دا ي � �ج � �س� ��ت» و ش� �م� �ل ��ت  1500ط� �ف ��ل،
أ ظ� �ه ��رت ا ن� ��ه ح�ي�ن ي� �ك ��ون األ ج � � ��داد ح��ا ض��ر ي��ن
ب� �ق ��وة ف ��ي ح �ي��ا ت �ه��م ،ي ��وا ج ��ه األ ح� �ف ��اد ا ل �ق �ل �ي��ل
م � � ��ن ا مل� � �ش� � �ك �ل��ات ا ل � �ع� ��ا ط � �ف � �ي� ��ة وا ل � �س � �ل� ��و ك � �ي� ��ة.

ان��دف��ع ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن امل�ت�ف��رج�ين ف��ي دور ال�ع��رض
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ه��رب
وال �خ��روج م��ن ال�ف�ي�ل��م ق�ب��ل ان �ت �ه��اء ال �ع��رض ،بسبب
مستوى العنف واألف �ك��ار امل�ث�ي��رة ،واق�ت��رح شخص
أنه يجب أن يكون هناك تحذير عند ش��راء التذاكر
للفيلم املثير للجدل ،وقال أحد املشاهدين عبر موقع
التواصل االجتماعي «لقد خرجت للتو من جوكر،
رب �م��ا ك �ن��ت س� ً
�اذج��ا ف��ي ال ��ذه ��اب ،ل �ق��د ك ��ان مظلمًا
ً
للغاية بالنسبة لي كي أكون قادرا على املشاهدة»،
وعلق آخ��ر «فيلم فظيع مظلم ،لقد خرجنا منه ،ال
ننصح به ،نحن نعيش بالفعل
في مجتمع مريض».

علم النفس

حظر األقنعة
ق ��ررت م �س��ارح «ال ن ��د م ��ارك» ف��ي ل ��وس أ ن �ج �ل��وس
بالواليات املتحدة األميركية ،ف��رض حظر دخول
رواد ا ل �س �ي �ن �م��ا م �م��ن ي ��ر ت ��دون األ ق �ن �ع��ة أو ر س��م
األ ش �ك��ال ا مل�خ�ي�ف��ة ع�ل��ى ا ل��و ج��وه
أو ب��أز ي��اء «ا ل �ج��و ك��ر» ل�ح�ض��ور
ع� ��رض ا ل �ف �ي �ل��م ،و ق� ��د أراد ت �ي��د
م ��و ن ��دورف ر ئ �ي��س ا مل �س ��ارح أن
ي�ش�ع��ر رواد ا ل�س�ي�ن�م��ا ب��ا ل��را ح��ة
ف��ي ا مل�ك��ان ا ل��ذ ي��ن ي��و ج��دون فيه،
خ ��ا ص ��ة ان ل � ��دى «ال ن � ��د م � ��ارك»
خ� �م� �س�ي�ن م � ��ن ا مل � � �س� � ��ارح ا ل� �ت ��ي
ت� �ع ��رض األ ع � �م ��ال ا ل �س �ي �ن �م��ا ئ �ي��ة
في الواليات املتحدة األميركية.

¶ خليل إسماعيل
جسد شخصية
ّ
«المه ّرج»عام
 1978في «البساط
السحري»

ان�ت�ق��د ك �ث �ي��رون م��ن خ �ب��راء علم
ال�ن�ف��س ،طريقة تقديم هوليوود
ل�ل�ش�خ�ص�ي��ات امل �ص��اب��ة ب�م��رض
ع �ق �ل��ي ،وذك � ��رت ج�م�ع�ي��ة «وق ��ت
ال �ت �غ �ي �ي��ر» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
بالتمييز واملغالطات حول املرض
ال �ن �ف �س��ي ،أن ال �ت �غ �ي �ي��ر ف ��ي ه��ذا
املضمار يواجه مقاومة ،مقارنة
ب ��ال �ق �ض ��اي ��ا األخ � � � ��رى امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالجنس أو العرق ،وقال عالم النفس ترافيس النغلي
إنه «أمر مفهوم ،فبعضنا يريد أن يتخيل ما يمكن أن
يفعله في غياب أي قيود».

زيادة االكتئاب
بعد ف�ت��رة وج�ي��زة م��ن إط�لاق ع��روض��ه ف��ي مختلف

دوريات للشرطة

ق��ام��ت ال �ش��رط��ة ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ب�ت�س�ي�ي��ر دوري � ��ات ف��ي دور ال�س�ي�ن�م��ا
ل �ل �ح �ف��اظ ع� �ل ��ى أم � ��ن امل� �ش ��اه ��دي ��ن ،ب� �ع ��د ق �ي��ام
امل�س�ل��ح جيمس ه��ومل��ز ب��ارت��داء زي ج��وك��ر في
عام  ،2012وفتح النار على الناس في مسرح
ك ��ول ��ورادو ،وق�ت��ل ه��ومل��ز  12ش�خ� ً�ص��ا وأص��اب
 70آخرين ممن ذهبوا ملشاهدة فيلم «صعود
فارس الظالم».

ّ
المحملة باألدوية
الدعامات
تمنع تكرار حدوث األزمة القلبية

األجداد
الذين
يعتنون
بأحفادهم
يعمّ رون
أطول

محمد أمين

هروب جماهيري

أنحاء العالم ،وجه العديد من املشاهدين النصائح
للمقبلني على مشاهدة اآلك�ش��ن واإلث��ارة ف��ي فيلم
«ج��وك��ر» وال�ت��ي دع��ت ال��ى ع��دم مشاهدته ف��ي حالة
وج ��ود ب�ع��ض امل �ش �ك�لات ال�ن�ف�س�ي��ة ل�ل�ش�خ��ص ل�ع��دم
زي ��ادت ��ه ل �ن �س �ب��ة االك� �ت� �ئ ��اب وح� � ��دوث امل �ض��اع �ف��ات،
والالفت أن الفيلم مصنف للكبار فقط.

و ع �ي��ش اال ج ��داد ق��ر ي�ب��ا م��ن اال ح �ف��اد ل��ه ف��وا ئ��د
سيكولوجية ل�ك�لا ا ل�ط��ر ف�ينُ ،
وي�ب�ع��د اال ك�ت�ئ��اب
ع �ن �ه �م��ا ،و ك �ل �م��ا ك��ا ن��ا ق��ادر ي��ن أ ك �ث��ر ع �ل��ى د ع��م
بعضهما ،تمتعا بصحة عاطفية أفضل ،كما
أفادت دراسة أميركية أخرى.
ان خ ��روج األ ج ��داد م��ع اال ح �ف��اد ي�م�ث��ل ت�ج��ر ب��ة
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م�ف�ي��دة ل�ك�ل�ي�ه�م��ا ،ك�م��ا أ ك ��دت درا س��ة
أ ج��ر ت �ه��ا ج��ا م�ع��ة ك��و ن �ك��ورد ي��ا ا ل�ك�ن��د ي��ة أ خ �ي��را.
ف ��األ ج ��داد ي � ��روون ت� �ج ��ارب ا ل �ح �ي��اة ل�لأ ح �ف��اد،
واأل ح� � � �ف � � ��اد ي � �ش� ��ار ك� ��و ن � �ه� ��م م� � ��ا ت � �ع � �ل � �م ��وه ع��ن
التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.
�ار ا ل� �ك� �ب � َ
و ي� �س ��ا ع ��د ا ل� �ص� �غ � ُ
�ار ع� �ل ��ى ا مل� ��ز ي� ��د م��ن

ا ل � �ن � �ش� ��اط .ف� �ق ��د ت� �ب�ي�ن م� ��ن ت �ح �ل �ي��ل ا ل� �ب� �ي ��ا ن ��ات
الصحية والشيخوخة والتقاعد في أوروبا ان
قضاء أوقات مميزة مع االحفاد كان له تأثير
إيجابي على طالقة اللسان عند األجداد ،كما
أن ا ل �ج��دات ا ل �ل��وا ت��ي ي�ع�ت�ن�ين ب��أ ح �ف��اد ه��ن م��رة
في األسبوع على األ ق��ل ،سجلن أعلى در ج��ات
الوعي االدراكي ،لكن إذا امتدت فترة الرعاية
مل��دة خمسة أ ي��ام ،ف��ان تأثيرها ي�ك��ون عكسيًا،
وفقا لدراسة أسترالية حديثة.
ب ��ل إن ف ��ر ي ��ق ب �ح ��ث دو ل � ��ي و ج� ��د ان األ ج � ��داد
ا ل��ذ ي��ن يعتنون ب��أ ح�ف��اد ه��م ي�ع� ِّ�م��رون أ ط��ول من
أؤلئك الذين ال يهتمون بأحفادهم.

الدعامات هي أنابيب شبكية صغيرة يجرى إدخالها
ُ
إلب �ق��اء ال�ش��راي�ين مفتوحة ب�ع��د عملية ،ت�ط�ل��ق عليها
ّ
جراحة األوعية الدموية ،أما الدعامات املحملة باألدوية،
فيكون التكوين الشبكي لها مطليا بالبوليمر ،وهي
تطلق جرعة دوائ�ي��ة ب�م��رور ال��وق��ت تساعد على منع
تكرار حدوث االنسداد.
ّ
وب�ش�ك��ل ع ��ام ،ي�ف��ض��ل م�ع�ظ��م األش �خ��اص ال��دع��ام��ات
املحملة ب��األدوي��ة ع��ن ال��دع��ام��ات املعدنية غير املغلفة،
وذل��ك ليس ألن�ه��ا م��ن امل��رج��ح أن تمنع ت�ك��رار ح��دوث
االن �س ��داد ،م�ق��ارن��ة ب��ال��دع��ام��ات امل�ع��دن�ي��ة غ�ي��ر املغلفة
فحسب ،بل ألن الدراسات أظهرت أن الدعامات املحملة
ب��األدوي��ة الحديثة تتميز على األق��ل ب��ذات درج��ة أمان
الدعامات املعدنية غير املغلفة.
وم��ع ذل ��ك ،تتطلب ال��دع��ام��ات امل�ح�م�ل��ة ب��األدوي��ة فترة
عالجية أط��ول بأدوية ترقيق ال��دم ملنع تجلط انسداد
ً
الدعامة املفاجئ ،وهذا يجعلها أقل تفضيال بالنسبة
الى من يعاني من مشكلة نزيف أو يكون في حاجة
الى إجراء جراحة خالل عام من بعد إدخال الدعامة.
وسوف تساعدك املعلومات التالية في مناقشة الطبيب
حول ما إذا كانت الدعامة املحملة باألدوية مناسبة لك:

أنابيب شبكية
ً
عادة ما تكون الدعامة في شكل أنابيب شبكية معدنية
ّ
ويجري إدخالها من خالل عملية التدخل التاجي عن
طريق الجلد ،وهي عملية تستهدف توسعة الشريان
امل �س��دود ع��ن ط��ري��ق اإلدخ� ��ال امل��ؤق��ت ل�ب��ال��ون صغير

خ �ل�ال ال �ش ��ري ��ان ،وم ��ن ث ��م ي �ج��ري ن �ف �خ��ه .وت�س��اع��د
الدعامات على منع انسداد الشريان مرة أخرى.
حتى مع وجود الدعامات ،يحدث انسداد في  %10إلى
 %20من الشرايني مرة أخرى .وتقل هذه النسبة في
حالة الدعامات ّ
املحملة باألدوية.
�ف ال��دع��ام��ات إل ��ى ص�ن�ف�ين :ال��دع��ام��ات
ي�م�ك��ن ت�ص�ن�ي� ّ
املعدنية غير املغلفة والدعامات املحملة باألدوية.
الدعامات املعدنية غير املغلفة ال تكون مغلفة بأي طالء
ت�ك��ون ه��ذه ال��دع��ام��ات بمنزلة رك �ي��زة إلب �ق��اء األوع�ي��ة
ال��دم��وي��ة مفتوحة بعد توسيعها ،م��ن خ�لال جراحة
األوعية الدموية .ومع تعافي الشريان ،تنمو األنسجة
حول الدعامة وتثبتها مكانها .ومع ذلك ،يؤدي اإلفراط
في نمو النسيج الندبي في بطانة الشريان ،في بعض
األحيان ،إلى ازدياد خطر تكرار االنسداد.

إبقاء الشرايين مفتوحة
ّ
الدعامات املحملة باألدوية تكون مغلفة ب��دواء يجري
إطالقه (انبعاثه) ببطء للمساعدة في منع نمو النسيج
الندبي في بطانة الشريان .وه��ذا يساعد على إبقاء
ّ
ال �ش��ري��ان س�ل�س��ا وم�ف�ت��وح��ًا ،م��ا ي�ض�م��ن ت��دف��ق ال��دم
بصورة جيدة.
جرى عالج كثير من األشخاص املصابني بمشكالت
ف ��ي ال �ق �ل��ب ،ب �ن �ج��اح ب��اس �ت �خ��دام ال ��دع ��ام ��ات امل�ح�م�ل��ة
ب ��األدوي ��ة ،م��ا يمنع ال�ح��اج��ة إل��ى م��زي��د م��ن العمليات
التدخلية مثل جراحة تحويل مسار الشريان التاجي،
وفق ما ذكرت «مايو كلينك» الطبية.
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ثقافة

يشارك في ملتقى للفنون اإلسالمية فبراير المقبل

المعراج :فن الخط يجب أن يكون حاضراً في كل بيت
في «الخط الجليل» ،ثم تبعته خطوط كثيرة
بينها املكي وامل��دن��ي والكوفي والفارسي
وال �ع �ث �م��ان��ي وغ �ي��ره��ا ،ك �م��ا ان اس �ت �خ��دام
ال�خ�ط��وط العربية ب��ات ك�ث�ي��را ،خصوصا
في الشواهد املعمارية أو تزيني الجداريات
وتدوين املصحف الشريف ،إلى جانب ان
العصر الحديث ب��ات أكثر تنوعا في ظل
دخول التكنولوجيا العصرية املتطورة.

حافظ الشمري

ج��اس��م امل �ع��راج إح��دى امل��واه��ب الكويتية
الشابة الواعدة التي مثلت الكويت في عدة
مناسبات خارجية ،كما انه حاصل على
إجازة في فن الخط من خالل دراسته في
تركيا.
يرى املعراج أن فن الخط ذو أبعاد جمالية،
ويلقى دعما من قبل الدولة واملؤسسات
الثقافية ،مطالبا بتوسيع رقعة االهتمام،
وع � ��دم ح �ص��ر ه� ��ذا ال �ف ��ن ف ��ي امل �ع ��ارض
فقط ،وكاشفا عن إقامة ملتقى للفنون
اإلس�لام �ي��ة ف��ي ش�ه��ر ف �ب��راي��ر م��ن ال�ع��ام
املقبل.

¶ ك� �ي ��ف ت� � ��رى دور م ��رك ��ز ال �ف �ن��ون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ت��اب��ع إلدارة امل�س�ج��د
ال�ك�ب�ي��ر ب � ��وزارة األوق � ��اف وال �ش��ؤون
اإلسالمية في تشجيع ودعم املواهب
الكويتية الشابة؟

¶ ك��ان��ت ل��دي��ك م �ش��ارك��ات م�ت�ع��ددة
خ ��ارج ال�ك��وي��ت ،ك�ي��ف ت��رى أث��ر ذل��ك
في صقل املوهبة؟
ال �ح �ض��ور ب �ح��د ذات � ��ه ي �م �ن��ح ال�ت�ش�ج�ي��ع،
وال �ت��واص��ل م��ع ث �ق��اف��ات وم � ��دارس فنية
ع��امل�ي��ة م �ت �ع��ددة ،إل ��ى ج��ان��ب ان �ه��ا تحفز
المعراج عاكفاً على إحدى لوحاته الخطية
الفنان لزيادة الخبرة واالحتكاك ،وتعطيه
التطلع إلى مراجعة نفسه دوما بما يقدم ي �ج��ب أال ي �ك��ون م �ح �ص��ورا ب��امل�ش��ارك��ة
للمتلقي.
ف��ي امل �ع ��ارض ،ب��ل ي�ج��ب أن ي �ك��ون ه��ذا
ال�ف��ن ح��اض��را ف��ي ك��ل ب�ي��ت وم��ؤس�س��ة.
¶ ملاذا تقتصر متابعتنا لجماليات لقد أقمنا معارض محلية متعددة في
الخط على املعارض فقط؟
م�ج�م�ع��ات ت�ج��اري��ة ب�ه��دف ال �خ��روج إل��ى
ف ��ن ال �خ��ط ذو ب �ع��د ج �م��ال��ي ،وأرى أن��ه شرائح الجمهور كافة.

¶ حدثنا عن تكريمك خارج الكويت؟ الخط من خالل دراستي في تركيا.
أع� �ت ��ز ب �ت �ك��ري �م��ي ف� ��ي م��ال �ي��زي��ا ض�م��ن
م� �ه ��رج ��ان «ب � ��وت � ��راج� ��اي � ��ا» ،ك� �م ��ا أع �ت��ز ¶ ما أنواع الخطوط التي تفضلها؟
بتكريمي ف��ي بلدي الكويت ع��ام  2008أنواع الخطوط متعددة ومتنوعة وذات أبعاد
م ��ن ق �ب��ل ج�م�ع�ي��ة ال �ف �ن��ون ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ،جمالية ،وكائنية الحرف تكمن في أنه ذو
وأفتخر بحصولي على إج ��ازة ف��ي فن ص��وت وص��ورة ووظيفة ،وب��دأت الخطوط

غ ّيروا أفكارنا عن الكون إلى األبد
فاز عالم الكونيات الكندي األميركي جيمس بيبلز والعاملان السويسريان ميشيل
مايور وديدييه كويلو ،بجائزة نوبل للفيزياء لعام  ،2019تقديرا لعملهم الرائد في
ما يتعلق بنشأة الكون واكتشافهم كواكب تدور حول شموس بعيدة.
وحصل بيبلز ،من جامعة برينستون األميركية ،على نصف الجائزة التي تبلغ
قيمتها تسعة ماليني كرونة سويدية ( 910آالف دوالر) في حني تقاسم مايور،
من جامعة جنيف السويسرية ،وكويلو ،من جامعة كمبردج البريطانية ،النصف
اآلخر.
وقالت األكاديمية امللكية السويدية للعلوم في بيان منح الجائزة «الفائزون هذا
العام غيروا أفكارنا عن الكون».
وأضافت «في الوقت الذي أسهمت فيه اكتشافات جيمس بيبلز النظرية في فهمنا
لكيفية تطور ال�ك��ون بعد االنفجار العظيم ،استكشف ميشيل م��اي��ور وديدييه
كويلو جيراننا الكونيني في رحلة بحث دؤوب عن الكواكب غير املعروفة .لقد
غيرت اكتشافاتهم مفاهيمنا عن العالم إلى األبد».
وقال مايور وكويلو إن حصولهما على جائزة نوبل بفضل «االكتشاف األكثر
إثارة في حياتنا املهنية كلها هو أمر مذهل ببساطة».
ووجه بيبلز الشكر للهيئة املانحة للجائزة ،لكنه قال إن نصيحته للشبان الذين
يطمحون لدخول مجال العلوم هي أال تغريهم مثل هذه الجوائز.
وقال للصحافيني عبر الهاتف بعد إعالن فوزه بالجائزة «الجوائز ..حسنا هي
رائعة وتحظى بتقدير بالغ ..لكن عليك أن تدخل (مجال) العلوم ألنك مفتون به..
هذا هو ما فعلته».
و«ن��وب��ل» للفيزياء هي ثاني جوائز نوبل املعلنة ه��ذا األس�ب��وع ،إذ أعلنت الهيئة
املانحة للجوائز ،أول من أم��س ،ف��وز األميركيني وليام كايلني وجريج سيمينزا
والبريطاني بيتر رادكليف بجائزة نوبل للطب لهذا العام ،بفضل اكتشافات تتعلق
بطريقة استجابة الخاليا ملستويات األوكسجني( .رويترز)

أسرار لن تسمح لكم بالتتويج بالجائزة ..أبداً

سليمة لبال

أمام المتوّ جين بجوائز،
وقت كاف لالستعداد
للسفر وتسلم جوائزهم
خالل الحفل المقرر في
العاشر من ديسمبر المقبل
في العاصمة السويدية
استوكهولم ،لكن إن كنتم
ال ترغبون في السفر وال
تحبون االحتفاالت الرسمية
وال تعشقون الميداليات،
فهذه خمسة أسرار تعزز
حظوظكم بعدم الفوز
بجائزة من جوائز نوبل.

 -1أن تكون امرأة
م �ن��ذ إن� �ش ��اء ن��وب��ل ف ��ي ع� ��ام  ،1901ل ��م تفز
ب��ال�ج��وائ��ز س ��وى  52ام � ��رأة ،بينهن  20فقط
حظني بالتتويج بجوائز علمية ،فماري كوري،
على سبيل املثال ،نالت جائزتني ،بينما توجت
 3نساء بجوائز نوبل في الفيزياء ،بينهن دونا
ستريكالند في  ،2018و 5نساء فزن بجائزة
نوبل في الكيمياء ،بينهن فرانسس أرنولد في
 ،2018وانتزعت  12ام��رأة جائزة نوبل للطب
من بني  607فائزين بجائزة العلوم.
واألم ��ر نفسه ف��ي م�ج��ال االق�ت�ص��اد ،حيث لم
تتوج إال سيدة واحدة من بني  81فائزا ،وهو ما
حدث أيضا في ما يتعلق بجوائز نوبل للسالم
واألدب ،حيث توجت املرأة  31مرة فقط بنسبة
 14في املئة من مجموع  220فائزا ،من دون
احتساب  27منظمة جرى تكريمها بالجائزة.

 -2اختر الطب أو الرياضيات أو البيئة
يتم دوم��ا الحديث عن جائزة نوبل في الطب،
لكنها في الحقيقة جائزة الفيزيولوجيا والطب،
كما أن أق��ل م��ن ثلث ال�ف��ائ��زي��ن ب�ه��ا ،وع��دده��م
 216فائزا ،عملوا في مجال الطب ومارسوه،
ل��ذل��ك ف ��إن م �ش ��وارا م�ه�ن�ي��ا ف��ي م �ج��ال ال�ط��ب،
س�ي�ع��زز ح�ظ��وظ�ك��م بتجنب ال�ت�ت��وي��ج ،بشرط
عدم التخصص في الوراثة ،التي سمحت لـ48
باحثا بالفوز بجائزة نوبل للطب ،باالضافة
ال��ى علم االم��راض الجلدية والتغذية وام��راض
الجهاز الهضمي.
ام��ا التخصص ف��ي ال��ري��اض�ي��ات فيضمن لك

بشكل مؤكد ع��دم التتويج .في ال��واق��ع ،تمكن
بعض املختصني ف��ي ال��ري��اض�ي��ات م��ن ال�ف��وز،
عرضا ،بجائزة نوبل مثل جان ناش الذي توج
بجائزة نوبل لالقتصاد ،ولكن ال توجد جائزة
نوبل في الرياضيات.
وك��ان��ت لجنة ن��وب��ل ق��د ق��ررت ف��ي ع��ام 1968
عدم إضافة أي اختصاص بعد اضافة جائزة
العلوم االقتصادية ،ويبدو ان الرياضيات من
االختصاصات املنسية ل��دى مؤسسة نوبل،
مثلها مثل البيئة أوع�ل��م امل�ن��اخ ،ال��ذي ل��م يكن
يحظى بأي اهتمام في بداية القرن العشرين.

 -3كن من مواليد أفريقيا
فاز واحد فقط من مواليد املغرب بجائزة نوبل،
واثنني من مواليد الجزائر ،و 6من مواليد مصر،
واثنني من ليبيريا ،وواحد من مواليد نيجيريا،
واخ� ��ر م��ن م��وال �ي��د غ��ان��ا ،واث �ن�ي�ن اخ��ري��ن من
مواليد مدغشقر وزمبابوي ..أن تولد وتدرس
وت�ع�م��ل ف��ي اف��ري�ق�ي��ا ،ف�ه��ذه ام�ت�ي��ازات تجنبك
الفوز بإحدى جوائز نوبل ،وعلى الخصوص
ف��ي م �ج��ال ال �ع �ل��وم ،ف �م��ا ع ��دا امل �ص��ري أح�م��د
زوي��ل ،ال��ذي قضى فترة طويلة من حياته في
الواليات املتحدة ،فان األربعة ّ
املتوجني بجوائز
علمية ،واملولودين في افريقيا ،ينحدرون في
الحقيقة من عائالت اوروبية ،وع��ادوا بسرعة
إلى موطنهم االصلي للدراسة والعمل.

 -4ال تكن في المركز األول
تنص املادة الرابعة من النظام الداخلي لـ«نوبل»

¶ه ��ل ل��دي �ك��م م��وس��م ث�ق��اف��ي
محدد في السنة؟
م��وس�م�ن��ا ال �ث �ق��اف��ي ي�ن�ط�ل��ق خ�لال
ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن ب� ��داي� ��ة ش� �ه ��ر ي �ن��اي��ر
وي� �ن� �ت� �ه ��ي ف � ��ي أب � ��ري� � ��ل س� �ن ��وي ��ا،
ويتضمن العديد من املحاضرات
واألنشطة املتنوعة داخ��ل الكويت
وخارجها ،وهناك ملتقى للفنون
اإلس�ل�ام �ي ��ة خ �ل�ال ش �ه��ر ف �ب��راي��ر
امل � �ق � �ب ��ل ،س� �ي� �ك ��ون م� �ت ��زام� �ن ��ا م��ع
فرحة احتفاالت األع�ي��اد الوطنية،
وس�ي�ش�ه��د ح �ض��ور ض �ي��وف من
خ � � ��ارج ال � �ك� ��وي� ��ت ،م� ��ن دول ع ��دة
ول��وح��ات وتطبيقات ومعروضات
للفنون اإلسالمية ،وسيكون على
م �س �ت ��وى دول� � � ��ي ،ح �ي ��ث ي�ح�ض��ر
أك� �ث ��ر م� ��ن  30ض �ي �ف��ا م� ��ن ح��ول
ال �ع��ال��م ،وس �ن �ح��اول ن�ق��ل خبرتهم
للمتخصصني ل��دي �ن��ا ،س� ��واء من
خ� �ل��ال امل � �ح� ��اض� ��رات أو ال� � ��ورش
وامل � �ع ��روض ��ات ،وه� ��و ي �ق��ام تحت
م�ظ�ل��ة وزارة األوق � ��اف وال �ش��ؤون
اإلسالمية.

من الذاكرة

سويسريان وكندي أميركي فازوا بـ«نوبل للفيزياء»
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تم تأسيس املركز في أواخ��ر عام ،2005
وكانت البداية مبسطة وبإمكانات قليلة،
وك��ان معي الفنان فريد العلي والخطاط
أي �م��ن ح �س��ن ،ل�ك��ن اآلن أص �ب��ح امل��رك��ز ذا
فعاليات وأنشطة متعددة ومستمرة طوال
السنة ،فهو ي�ق��دم ورش��ا ودورات للطلبة
واألط� �ف ��ال ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة،
وهناك تعاون مع جهات أخرى.
ك �م��ا ل��دي �ن��ا إص� � � ��دارات م �ت �ع��ددة ل�ل�ن��شء
واألط� �ف ��ال وامل �ت �خ �ص �ص�ين ،وه� ��ذا ج��ان��ب
م �ه��م ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ن��ا ،ح �ي��ث ت �ت �ط��رق تلك
اإلص��دارات إلى الفنون اإلسالمية بشكل
ع��ام وف��ن ال�خ��ط بشكل خ��اص ،ووصلنا
حاليا إلى ثالثني إص��دارا تقريبا متنوعا
لتلك الفئات.

ملتقى الفنون

على أن ال�ج��ائ��زة ال ت��وزع على أكثر م��ن ثالثة
اشخاص ،لذلك يبدو أن للترتيب اهميته ،كأن
تكون مسؤول مختبر او تكون الثاني خلفه،
أو اول من وقع العمل الفائز ،وعليه فإن احتمال
الحصول على «نوبل» يتراجع كلما كنت تحتل
املرتبة الثالثة واكثر في أي اختصاص او عمل.

جاسم عباس

الحرز
ال� �ح ��رز ق �ل��ادة ت �ت��دل��ى م �ن �ه��ا ق�ط�ع��ة
فضية كتب عليها بعض التعاويذ
واآلي��ات القرآنية ،ومن الحرز قطعة
من جلد املاعز أو األغنام وبداخلها
أي �ض��ا آي ��ات وأدع �ي��ة وت �ع��اوي��ذ ،ه��ذا
الحرز يوضع حول أعناق األطفال،
وأحيانا حتى الكبار الذين يشتكون
م � ��ن ب � �ع� ��ض األم � � � � � ��راض ال �ن �ف �س �ي��ة
يربطون الحرز على ذراعهم اليمنى،
وغ��ال �ب��ًا م��ن ي�ع��د ه ��ذا ال �ح��رز ي�ك��ون
م��ن رج ��ال ال��دي��ن أو أئ�م��ة امل�س��اج��د،
وهذا الحرز يحمي حامله من العني
وال� �ن� �ف ��س ،وخ ��اص ��ة ال �ح �س��د ال ��ذي
يتمنى الحاسد عدم وصول النعمة
إلى غيره.
وال �ح��رز ك ��ان ي��وض��ع ت�ح��ت ف��راش
ال��زوج�ين للتفرقة بينهما ،أو جذب
ق�ل��وب ب�ع��ض ال�ب�ن��ات وك ��ذل العكس
(ج � ��ذب ق� �ل ��وب ال� �ش� �ب ��اب) ،وال� �ح ��رز
ق�ط��ع م��ن ال��وري �ق��ات م�ك�ت��وب عليها
بعض هذه التعاويذ للعالج من هذه
املصائب والبالءات ،وغالبًا املرأة هي
التي تقوم بعمل ال�ح��رز (الحجاب)
ل �ج��ذب ال� � ��زوج ن �ح��وه��ا ،ون �ح��ن ف��ي

الكويت نسمي هذا الحرز «اليامعة»،
وك �ن��ا ن �ش��اه��د ب �ع��ض األوالد أث �ن��اء
ل �ع �ب �ه��م ت� �ت ��دل ��ى ه � ��ذه ال� �ق� �ط ��ع ح ��ول
رق��اب�ه��م ،وم��ن ال �ن��اس م��ن يضعونه
في جيوبهم إلخراجه عند دخولهم
الحمام اعتقادًا بأن الكلمات املكتوبة
ال ي�ج��وز ل�ه��م إدخ��ال�ه��ا ل�ه��ذا امل�ك��ان،
وكان اعتقاد الناس قديمًا بأن هذه
الطالسم تبعد السحر وتحفظ من
الجن ،وهناك أحراز وكلمات تجعل
الزوج كالخاتم بيد املرأة ،وبعد نجاح
هذه املعتقدات تكسر البيضة حتى
يستمر مفعول ال�ح��رز ،ومنهم من
يربط خيطًا من الصوف بيده ،وإذا
لم ينجح الحرز بعمله يصف وينثر
قليال م��ن امل�ل��ح عند ب��اب البيت من
ال �خ��ارج ،ورد كيد األع ��داء وبأسهم
ع��ن ط��ري��ق ال �ح��رز ،وف �ت��ح ح ��رز من
األحراز وإذا مكتوب فيه هذا الدعاء
«إل�ه��ي إل�ي��ك أف��ر ،وم�ن��ك أخ��اف ،وبك
أس�ت�غ�ي��ث ،وإي ��اك أرج ��و ،ول��ك أدع��و،
وإليك ألجأ ،وبك أثق ،وإياك أستعني
وع�ل�ي��ك أت��وك��ل» ،واآلن اخ�ت�ف��ت ه��ذه
املمارسات.

بعد صراع مع المرض

رحيل الفنان المصري
طلعت زكريا

 -5أن تتوفى قبل الجائزة
تنص امل��ادة الرابعة من قانون مؤسسة نوبل
م�ن��ذ ع��ام  1974ع�ل��ى ع��دم م�ن��ح ال�ج��ائ��زة ألي
ع�م��ل ي�ت��وف��ى ص��اح�ب��ه .وق�ب��ل ه��ذا ال�ت��اري��خ تم
منح ال�ج��ائ��زة لشخصني ف��ارق��ا ال�ح�ي��اة وهما
داغ هامارسكجولد الحائز جائز نوبل للسالم
لعام  ،1961وإيريك أكسل كارلفيلد ،الذي توج
بنوبل لالدب في .1931
ويشترط قانون الجائزة ان يكون املتوج ّ
حيا،
أثناء االعالن الرسمي عن الجائزة ،وليس أثناء
تسليم الجوائز في ديسمبر .ففي  3أكتوبر
 2011أعلنت لجنة نوبل فوز رالف ستينمان
بجائزة نوبل في الطب عن ابحاثه في النظام
املناعي ،لكن لجنة التحكيم كانت تجهل وفاته
قبل ثالثة اي��ام .وق��د اعتمدت الجائزة وق��ررت
اللجنة منحها له.
إن ك�ن��ت ال ت ��زال ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة ف��اح�ت��رس،
خاصة إن كنت بني الخمسني والسبعني ،النه
العمر ال��ذي ع��ادة م��ا ي�ت��وج اص�ح��اب��ه بجوائز
نوبل .ويصنع املختصون في املجاالت العلمية
االس �ت �ث �ن��اء دوم � ��ا ،ح �ي��ث ي �ص��ل م �ع��دل عمر
تتويجهم الى  55عاما بالنسبة للفيزياء و58
بالنسبة للكيمياء أو الطب.

طلعت زكريا

القاهرة – سبقلا
غ� َّ�ي��ب امل � ��وت ال �ف �ن��ان امل� �ص ��ري ،طلعت
زك ��ري ��ا ،ال� ��ذي واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة أم� ��س ،عن
عمر يناهز  58عاما ،إثر أزمة صحية،
ّ
وتسببت ف��ي دخ��ول��ه إلى
ت�ع� ّ�رض ل�ه��ا،
أحد املستشفيات ،حتى إعالن الوفاة.
ومر الفقيد بفترة عصيبة ،قبل عشر
س � �ن� ��وات ،ب �ع��د األزم� � ��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �ت��ي
ت �ع� ّ�رض ل�ه��ا ،وظ��ل ي�ع��ان��ي منها لفترة
ط ��وي� �ل ��ة ،وت � ��ده � ��ورت ح��ال �ت��ه ال�ص�ح�ي��ة
م��ؤخ �رًا ،ح�ي��ث ك��ان آخ��ر ظ�ه��ور ل��ه في
حفل زف��اف هنا ال��زاه��د وأحمد فهمي،
خاصة أنه كان زوجا لوالدة هنا الزاهد

لسنوات طويلة قبل أن ينفصال مؤخرا.
ّ
تسبب فيها
بيد أن أم��راض��ًا ف��ي ال��رئ��ة
ال� �ت ��دخ�ي�ن ال� �ش ��دي ��د ،ك ��ان ��ت س �ب �ب��ا ف��ي
ال�ت��ده��ور امل�ف��اج��ئ وال�ش��دي��د ف��ي الحالة
الصحية ،حيث دخ��ل املستشفى وهو
في حالة حرجة ،لتعلن عائلته الوفاة.
وك� ��ان آخ ��ر ظ �ه��ور س�ي�ن�م��ائ��ي لطلعت
زك� � ��ري� � ��ا ،م � ��ن خ� �ل ��ال ف� �ي� �ل ��م «ح �ل �ي �م��و
أسطورة الشواطئ» قبل عامني ،وكان
يتولى التحضير لفيلم جديد بعنوان
«الخوذة» ،إال أن القدر لم يمهله من أجل
تقديمه.
ً
وق� ّ�دم زكريا للسينما وامل�س��رح أعماال
كوميدية كثيرة ،أشهرها على اإلطالق
بطولته لفيلم ّ
«طباخ الرئيس».
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.7925دينار كويتي
كما في 2019/9/30

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

71.68%

9.91%

13.04%

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

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

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

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها جلسة منتصف األسبوع على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ،0.1%
في حني تراجع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.02%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.3%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  28.2مليون د.ك من خالل تداول  124مليون سهم.
ُ
جاء أداء مؤشرات البورصة متباينا خالل الجلسة وسط استقرار نسبي في قيم وأحجام التداول مقارنة مع الجلسة السابقة ،يذكر أن
كافة مؤشرات البورصة كانت داخل املربع األخضر خالل تعاملتها الصباحية ،لكنها تباينت مع نهاية الجلسة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود متواضع ،حيث شهدت شريحة واسعة من أسهم املؤشر عمليات شراء
انتقائية خالل التعامالت الصباحية محققة مكاسب سوقية متفاوتة ،لكن ظهور بعض الضغوط البيعية على بعض هذه األسهم أدت
إلى تقليص مكاسبها الصباحية  ،األمر الذي انعكس على أداء املؤشرُ .يذكر أن سهم البنك األهلي املتحد شهد زخما واضحا في أحجام
التداول منهيا الجلسة على استقرار عند سعر  274فلس دون أي مكاسب.
أنهى مؤشر السوق الرئيسي الجلسة على تراجع طفيف ،مع سيطرة الضغوط البيعية على مسار الجلسة ،حيث شهدت شريحة واسعة
من أسهم املؤشر عمليات ضغوط بيعية واضحة ،وفي املقابل شهدت شريحة محدودة من األسهم عمليات شرائية وكذلك مضاربية
محققة بذلك مكاسب سوقية ملحوظة.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع
التكنولوجيا القطاعات الرابحة بنسبة  ،1.3%تاله قطاع التأمني بنسبة  ،0.1%بينما جاء قطاع العقار على رأس الخاسرين بنسبة ،1%
ثم قطاع السلع اإلستهالكية بنسبة .0.8%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  12.2% ،63.8%و 9.6%على التوالي.

(نقطة)
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نسبة التغير

5,719.37

-0.02%

6,236.36

0.07%

p

4,711.13

-0.27%

q

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

28,189,733

124,352,928

24,890,835

59,690,492

3,298,897

64,662,436

q

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع
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نسبة التغير

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

1,128.22

-0.43%

q

188,909

975.37

-0.36%

q

356,640

671,209

874.34

0.02%

p

2,270,157

5,881,274

698.28

-0.84%

q

16,078

31,034

921.88

0.00%



-

-

939.99

-0.66%

q

34,158

425,730

1,014.28

-0.06%

q

3,169,054

5,936,799

1,321.19

0.11%

p

17,994,239

44,242,674

969.89

0.14%

p

6,447

15,100

912.28

-1.01%

q

1,456,982

22,574,923

1,062.06

0.06%

p

2,696,351

35,426,932

523.07

1.27%

p

719

0.0%
9.6%
5.2%

63.8%

28.5%
18.2%

التﺄمﲔ

0.0%

البﻨوك

مليون د.ك.

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت
 555ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  404فلس متراجعا بنسبة  ،1.2%وجاء سهم شركة أعيان للتمويل واإلستثمار باملركز الثاني بقيمة تداول
بلغت  361الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  56فلس مرتفعا بنسبة  ،0.2%ثم جاء سهم الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي باملركز الثالث
بقيمة تداول بلغت  187الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  20.3فلس متراجعا بنسبة .1%

1,624

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  998مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  677مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  484مليون د.ك.

35.6%

0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.3%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة
1.3%

املواد األساسية

0.7%

الﻨفﻂ و الغاز

0.5%

822

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

863

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

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

189

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

197

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة
شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

254

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

310
359

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

365

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية
ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

443

2,367
2,373

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

484

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

677

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

998

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

6,217

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

7.3%

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

765

الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة

4.7%

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

4,779

البﻨوك

الرعاﻳة الﺼﺤية

شركة املبانﻲ

1,308

التﺄمﲔ

اﻻﺗﺼاﻻت

4.8%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
442

العقار

اﻻﺗﺼاﻻت

8.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,217مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,779مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,373
مليون د.ك.

التكﻨولوﺟيا

0.0%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار

11.2%

10,000

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية

0.0%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  6.7مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  685فلس متراجعا بنسبة  ،0.2%وجاء سهم البنك األهلي
املتحد البحريني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر  274فلس،
ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  3.1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار
أيضا عند سعر  547فلس.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)
9,137,253

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 18.2%،28.5% ،35.6%على التوالي.

نشاط السوق األول

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,778,895,103

685.0

-0.2%

800.0

520.0

2,373,232,719

274.0

0.0%

299.0

179.1

4,032,884

2,366,901,223

547.0

0.0%

603.0

435.0

3,147,878

862,620,195

283.0

0.4%

330.0

246.0

2,610,827

9,212,420

6,746,845

9,799,182
14,687,036
5,750,594

6,217,358,550

953.0

0.3%

1,024.0

767.6

2,285,478

2,398,171

325,548,826

228.0

0.9%

261.0

143.8

1,217,735

5,348,467

1,308,094,474

742.0

0.1%

834.0

652.2

896,187

1,210,590

291,281,329

270.0

0.0%

329.8

219.2

877,578

3,244,295

381,000,000

254.0

0.8%

265.0

205.0

859,494

3,386,912

765,225,442

734.0

-0.4%

800.0

541.5

735,625

999,866

91,960,000

418.0

0.5%

890.0

360.0

396,525

950,517

408,069,758

763.0

-0.8%

1,070.0

723.0

239,971

314,215

1,623,736,736

563.0

0.2%

622.0

466.5

237,129

420,897

442,000,000

221.0

0.9%

233.0

183.5

210,160

950,072

821,625,000

313.0

-0.3%

385.7

250.5

183,352

582,873

339,650,506

309.0

0.0%

415.0

304.0

105,895

342,928

383,701,315

3139.0

0.0%

3,500.0

2,910.0

89,234

28,743

170,917,425

549.0

-0.2%

655.0

401.0

15,639

28,644

261,811,735

70.8

-1.5%

100.0

63.0

2,399

34,070

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

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

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي
شركة مجموعة املستثمرون القابضة

9,252,365

20.3

-1.0%

32.9

19.0

186,755

9,132,053

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

72,817,573

404.0

-1.2%

487.0

370.0

554,904

1,368,692

4,982,894

8.0

-5.9%

13.5

8.0

61,321

7,484,288

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,586,174

56.0

0.2%

60.8

31.1

360,622

6,398,736

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

21,196,099
45,586,174

26.4
56.0

0.8%
0.2%

37.8
60.8

24.0
31.1

181,404
360,622

6,908,377
6,398,736

الشركة األولى لالستثمار

19,532,117

30.0

-2.0%

43.1

28.8

131,573

4,354,141

شركة املال لالستثمار

3,195,533

10.3

-8.9%

25.0

10.3

43,900

4,110,572

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,504,000

27.1

0.4%

45.9

17.0

94,744

3,455,773

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,730,000

13.0

-0.8%

22.9

11.1

36,542

2,828,001

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,313,754

77.0

-3.1%

108.0

25.5

141,228

1,795,107

الشركة التجارية العقارية

161,016,551

90.1

-2.1%

102.0

77.5

131,648

1,460,735

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

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

نسبة
التغير

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

9,252,365

20.3

-1.0%

32.9

19.0

186,755

9,132,053

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

21,196,099

26.4

0.8%

37.8

24.0

181,404

6,908,377

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

20,313,754

77.0

-3.1%

108.0

25.5

141,228

1,795,107

الشركة التجارية العقارية

161,016,551

90.1

-2.1%

102.0

77.5

131,648

1,460,735

الشركة األولى لالستثمار

19,532,117

30.0

-2.0%

43.1

28.8

131,573

4,354,141

484,130,704

299.0

-0.3%

350.0

285.0

127,841

426,001

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

37,746,734

231.0

-0.4%

392.0

177.0

116,783

506,620

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

97,408,127

464.0

-0.2%

495.0

346.0

95,162

205,650

البنك األهلي الكويتي

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

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

28,684,245

58.9

9.9%

91.0

53.5

29

500

شركة أموال الدولية لالستثمار

6,499,845

36.0

-10.0%

87.3

35.0

0

10

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

71,886,500

437.0

9.0%

647.1

362.0

4.370

10

الشركة الوطنية الدولية القابضة

13,077,713

60.3

-10.0%

81.4

51.1

6,362

105,500

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

25,013,666

95.0

8.8%

106.0

63.0

0

1

شركة بيان لإلستثمار

14,764,163

37.6

-9.0%

51.0

31.6

556

14,781

شركة وربة للتأمني

11,922,423

69.0

6.2%

84.8

56.0

7

100

3,195,533

10.3

-8.9%

25.0

10.3

43,900

4,110,572

شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية (ش.م.ع)

45,109,319

61.5

6.0%

84.9

53.0

201

3,386

شركة التجارة واالستثمار العقاري

13,320,000

36.0

-7.7%

55.5

34.2

2,068

54,748

شركة التخصيص القابضة

31,720,000

52.0

2.0%

64.5

49.1

694

13,547

شركة مراكز التجارة العقارية

2,940,000

21.0

-7.5%

36.7

19.9

84

4,000

شركة نور لالستثمار املالي

37,804,393

91.5

1.8%

99.9

49.8

2

25

شركة التمدين العقارية

120,077,374

278.0

-6.7%

400.0

266.0

11

38

شركة الصلبوخ التجارية
الشركة الكويتية لالستثمار

4,271,141

40.7

1.5%

51.9

34.6

4,085

101,810

شركة بيت الطاقة القابضة

14,175,000

18.9

-6.0%

47.3

17.1

4

200

76,072,500

138.0

1.5%

147.0

117.0

36,057

261,727

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

4,982,894

8.0

-5.9%

13.5

8.0

61,321

7,484,288

شركة عقارات الكويت

77,683,935

82.0

1.4%

89.9

44.0

35,883

440,996

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

15,157,095

47.0

-5.6%

54.7

33.0

67,091

1,419,731

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

شركة املال لالستثمار

14

منطقة الفردوس
أرض فضاء300

م2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2019

KD 132,000
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موافقة بمتطلبات لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور
محمد يوسف الهاشل بأن مجلس إدارة البنك
المركزي ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ
/8/10 2019الطلب المقدَّ م من «بيت التمويل
الكويتي» بتاريخ /12/9 2019للحصول على
موافقة بنك الكويت المركزي بشأن استحواذه
على البنك األهلي المتحد – البحرين ،في ضوء
التقصي والفحص الفني
ّ
انتهائه من أعمال
لمشروع االستحواذ.
وأشار المحافظ إلى أنه قد سبق أن قام بنك
الكويت المركزي بتاريخ /30/1 2019بتوجيه
«بيت التمويل الكويتي» إلى العناصر األساسية
التي يجب أن تتضمنها دراسة جدوى عملية
االستحواذ ،وتتمثل في محورين أساسيين.

«المركزي» يقر استحواذ
«بيتك» على «األهلي المتحد»
■ تقديم «بيتك» خطة شاملة لتحوّ ل األصول التقليدية إلى «إسالمية» مع إبقاء «المتحد – الكويت» كياناً منفصالً
■ عملية االستحواذ يجب أال تمس العمالة الوطنية ال من حيث العدد وال النسبة ..مع االلتزام باإلفصاحات المطلوبة
■ مؤتمر إعالمي مفتوح للجمهور ..بحضور أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والهيئة الشرعية في «بيتك»

ق��ال محافظ بنك الكويت امل��رك��زي الدكتور محمد الهاشل إن «امل��رك��زي»
وجه بيت التمويل الكويتي إلى محورين للعناصر األساسية التي يجب
أن تتضمنها دراسة جدوى عملية االستحواذ ،يتمثالن في:
أ -إجراء دراسة جدوى من خالل مؤسسة متخصصة ،استنادًا للبيانات
واملعلومات املدققة ،بحيث تفصح الدراسة عن ج��دوى عملية االندماج
وم��ا يترتب عليها من قيمة مضافة للبنك في تحقيق أهدافه من حيث
النمو املستدام ،وتحسني أوضاع البنك ومؤشراته املالية ،على أن تتناول
دراس��ة ال�ج��دوى توقعات حجم النشاط والحصة السوقية واألث��ر على
حالة املنافسة ونتائج األعمال ،وأثر متغيرات أداء االقتصاد الكلي على
بيئة التشغيل املتوقعة ،ونتائج اختبارات الضغط وفقًا لآللية املقررة من
بنك الكويت املركزي ،وتقدير مخاطر وكلفة عملية تحول البنك األهلي
املتحد  -البحرين للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك باإلضافة
إلى انعكاسات الدمج على األداء املحتمل للكيان الجديد ،وبشكل محدد
من حيث :ج��ودة الربحية وتوقعاتها ،وج��ودة األص��ول وم��دى تعرضها
للمخاطر املختلفة ،ال سيما املخاطر الجغرافية الناتجة عن تواجد بعض
الوحدات التابعة لطرفي االندماج في مناطق نزاعات إقليمية ودولية،
وتأثير الدمج في هيكلة العمالة لدى الوحدات املندمجة بحيث ال يترتب
على ذلك تقليص العمالة الوطنية ،وكذلك أثر الدمج على العمالء وعلى
املساهمني واملودعني واملقترضني وكل األطراف األخرى ذات الصلة.
ب  -ت�ق��دي��م ال��دراس��ات ال�خ��اص��ة ب�ت�ح��ول ال�ب�ن��وك التقليدية ال��داخ�ل��ة في
االن��دم��اج إل��ى العمل املصرفي اإلس�لام��ي وذل��ك م��ن حيث خطة التحول
وإج��راءات�ه��ا وأس��ال�ي��ب تصفية النشاط القائم قبل التحول والبرنامج
الزمني للتنفيذ ،باإلضافة إلى تعيني هيئة شرعية لإلشراف على عملية
التحول من الوجهة الشرعية.
وحرصًا من بنك الكويت املركزي على التحقق من جدوى املقترح وقيمته
املضافة لكل م��ن بيت التمويل الكويتي والقطاع املصرفي واالقتصاد
الوطني ،ونظرًا ألهمية ه��ذا املوضوع والحاجة إل��ى دراس��ة مستفيضة
إلمكانية البت ف��ي عملية االس�ت�ح��واذ بشكل مهني وفني مستقل ،فقد
قام بنك الكويت املركزي بتكليف مكتب استشاري عاملي متخصص في
االستحواذات واالندماجات (شركة ماكينزي) لدراسة عملية االستحواذ
املقترح ،بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي،
وذل ��ك ب �ن��اء ع�ل��ى ش ��روط م��رج�ع�ي��ة تفصيلية م �ح��ددة م��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
امل��رك��زي ل�ه��ذا ال�غ��رض ،على أن ترتكز ه��ذه ال��دراس��ة على أوض��اع البنك
األهلي املتحد  -البحرين بشكل أكبر.

الدراسة املقدمة من «ماكينزي»
وب��ال�ت��وازي ،أج��رت الجهة االستشارية املكلفة م��ن بنك الكويت املركزي
واف م��ن ال�ت�ف�ص�ي��ل ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع فريق
ال��دراس��ة امل�ط�ل��وب��ة ع�ل��ى ن�ح��و ٍ
بنك الكويت املركزي على مدى نحو  30أسبوعًا ،قامت خاللها بتحليل
بيانات مكثفة للبنكني املعنيني وشركاتهما التابعة ،كما أجري الفحص
املكتبي وامليداني مللفات نسبة كبيرة من عمليات القروض والتمويل،
ً
وذل��ك للتحقق م��ن ج��ودة األص ��ول ،ف�ض�لا ع��ن م��راج�ع��ة ال��دراس��ات التي
أجراها بيت التمويل الكويتي بالتعاون مع مستشاريه ،وخطط تحويل
األصول غير املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ولغرض دراسة طلب االندماج املذكور ،قامت الشركة االستشارية بتنفيذ
عمليات التقييم التالية:
 - 1تقييم مخاطر البنكني وجودة أصولهما عبر إجراء  33دراسة لتحديد
ما إذا كان الكيان الجديد سيشكل بنكًا أكبر فقط أم بنكًا أفضل.
 - 2تقييم املخاطر على املنظومة املصرفية بشكل عام واإلسالمية بشكل
خ��اص ،وكذلك على القطاع املالي في دول��ة الكويت واالقتصاد الوطني
( ،)Ecosystemوذلك عبر إجراء  6دراسات للوضع قبل وبعد االندماج.
 - 3تقييم مخاطرعملية االن��دم��اج وال�ت�ح��دي��ات املصاحبة لها (ع��دد 9
دراسات).
كما ج��رى تحديد مستويات ن��زع��ة امل�خ��اط��ر املقبولة ل��دى بنك الكويت
املركزي ،وذلك بناء على مجموعة من املؤشرات ،بحيث تكون هناك حدود
متحفظة ال يمكن قبول تجاوز هذه املؤشرات لها من قبل الكيان الجديد
( ،)Non-tolerated Zoneوفي حال تجاوزها تكون مانعة لعملية االندماج
( .Show-Stoppersويتعني على البنك تعديل أوضاعه ليقع الكيان الجديد
ف��ي امل�س�ت��وى اآلم��ن ( )Safe Zoneأو امل�ق�ب��ول ( )Tolerance Zoneلنزعة
املخاطر.
ونعرض في ما يلي أبرز نتائج الدراسة التي قامت بها الجهة االستشارية
ّ
امل�ك�ل�ف��ة م��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��أث��ر االس �ت �ح��واذ على
األوضاع املالية للكيان الجديد والقطاع املصرفي واالقتصاد الوطني:
 - 1جودة األصول :قامت الشركة بدراسة جودة أصول البنكني املعنيني
بشقيها (محفظة التمويل ومحفظة االستثمار) مكتبيًا وميدانيًا ،وتبني
من الدراسة أن األصول ذات جودة عالية وأن نسب القروض غير املنتظمة
فيها منخفضة.
وعلى جانب التركزات التمويلية ،ف��إن االن��دم��اج سيؤدي إل��ى انخفاض
هذه التركزات لعمالء بيت التمويل الكويتي على املستوى املجمع بسبب
ارتفاع القاعدة الرأسمالية للكيان الجديد ،واالنتشار الجغرافي للعمالء.
وستنخفض األه�م�ي��ة النسبية إلج�م��ال��ي محفظة ال�ص�ك��وك وال�س�ن��دات
واألسهم والعقارات إلى إجمالي األصول.
ّ
 - 2مخاطر السوق :شملت دراسة شركة ماكينزي في ما يتعلق بمخاطر
السوق االنكشافات املفتوحة على مخاطر سعر الفائدة باإلضافة إلى
دراسة محفظة املتاجرة واملحفظة املتاحة للبيع وأفصحت الدراسة بأنه
من املتوقع أن تنخفض نسبة صافي املركز املفتوح بالعمالت األجنبية
األس��اس �ي��ة إل ��ى رأس امل� ��ال ب�م�ف�ه��وم��ه ال �ش��ام��ل .وع �ل��ى ص�ع�ي��د محفظة
السندات ،فمن املتوقع أن تظل مخاطر السوق بمستوى منخفض ،أخذًا
في االعتبار أن نسبة عالية من محفظة السندات لدى البنك األهلي املتحد
محتفظ بها حتى ت��اري��خ االس�ت�ح�ق��اق .ويتطلب األم��ر ف��ي ه��ذا السياق
وض��ع خطة لتحويل عقود التحوط غير املتوافقة م��ع أح�ك��ام الشريعة
القائمة لدى البنك األهلي املتحد وفقا ملا تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
 - 3كفاية رأس امل��ال :أظهرت ال��دراس��ات أن معدل كفاية رأس امل��ال لبيت
التمويل الكويتي بعد االستحواذ ستظل أعلى من متطلبات الحد األدنى

محمد الهاشل

الموافقة جاءت بعد تقييم آثار
االستحواذ على األطراف ذات الصلة
والقطاع المصرفي واالقتصاد الوطني
القرار يقوم على أساس فني ومهني
مستقل بعد تكليف «المركزي» جهة
متخصصة لدراسة
ّ
استشارية عالمية
طلب االستحواذ
الدراسة المستقلة انتهت إلى أن
مؤشرات السالمة المالية للكيان الجديد
تقع ضمن النطاق اآلمن بال موانع تحول
دون الموافقة على االستحواذ
الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي
إسالمي في العالم وأقدر على تمويل
المشاريع التنموية
«بيتك» بعد االستحواذ سيستطيع
اإلنفاق أكثر على البحث والتطوير ..ما
يعزز ريادة الكويت في المالية اإلسالمية

«بيت التمويل»
ّ
يقدم دراسات وافية
قال بنك الكويت املركزي إن بيت التمويل الكويتي (بيتك)
ق��دم م�ج�م��وع��ة م��ن ال ��دراس ��ات ال�ت��ي ت��م إع��داده��ا بشأن
الفحص ال�ن��اف��ي للجهالة بمشاركة ج�ه��ات استشارية
ع��امل�ي��ة ومحلية أب��رزه��ا  PWCو Goldman Sachsو
 HSBCو Freshfields Bruckhaus Deringerإل��ى
جانب شركة الشال.
وخلصت دراس ��ات مستشاري بيت التمويل الكويتي
إل��ى أن عملية االن��دم��اج ستخلق قيمة م��ال�ي��ة مباشرة
للكيان املصرفي الجديد ،وستسمح لكال البنكني بتبادل
ال �خ �ب��رات وال� �ق ��درات واخ �ت �ي��ار أف �ض��ل م��ا ل��دي�ه�م��ا ،مما
سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل ،وليس
م�ج��رد بنك أك�ب��ر .كما أن��ه م��ن املتوقع أن ي�ك��ون للكيان
الجديد ميزانية أق��وى وأك�ث��ر اس�ت�ق��رارًا مما سيتيح له
تلبية احتياجات العمالء بشكل أفضل ،وسوف يسمح
ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في
السوق وضمان استدامة أدائه على املدى الطويل.

للنسبة املطلوبة من البنك وقدرها  %15بصفته بنكًا ذا أهمية نظامية.
 - 4مخاطر السيولة :م��ن املتوقع أن تحقق نسبة تغطية السيولة لدى
الكيان الجديد مستوى عاليًا يفوق الحد األدن��ى املقرر وفق التعليمات
الرقابية .ويقع على عاتق البنك الجديد التأكد من توافر مصادر تمويل
تلبي املتطلبات الرقابية والشرعية.
 - 5الربحية :لغرض تقييم ربحية الكيان الجديد ،تمت دراس��ة الربحية
على أساس معدالت مختلفة ،مثل العائد على متوسط األصول ،والعائد
ع�ل��ى م�ت��وس��ط األص� ��ول امل��رج �ح��ة ب��امل �خ��اط��ر ،وه��ام��ش م �ع��دل ال��رب�ح�ي��ة،
والتكلفة التشغيلية إل��ى معدل األص��ول .وق��د تبني من ال��دراس��ة تحسن
مستويات الربحية لدى الكيان الجديد.
 - 6مخاطر تقنية املعلومات ومتطلبات أمن املعلومات :أفصحت الدراسة
ع��ن ع��دم وج��ود ع��وائ��ق أم��ام عملية االن��دم��اج على صعيد تقنية وأم��ن
املعلومات ،وإن كانت هناك متطلبات يتعني تحقيقها ،في مجال تعزيز
األم��ن السيبراني وت�ح��دي��ث البنى التحتية التقنية والتحقق م��ن عدم
وجود ثغرات تسمح باختراق نظم الكيان الجديد ،باإلضافة إلى تطبيق
معايير الحوكمة على الوجه األمثل.
ّ
 - 7املنافسة في السوق املحلية :في ما يتعلق بتنافسية القطاع املصرفي
في دول��ة الكويت ،فقد تبني من ال��دراس��ة استحواذ الكيان الجديد على
نحو  %31من الحصة السوقية (مقابل  %26لبيت التمويل الكويتي قبل
االندماج) ،وهذه الحصة السوقية ما زالت ضمن الحدود املقبولة التي ال
تؤثر سلبًا على حالة املنافسة على مستوى القطاع املصرفي ككل.
أم��ا بالنسبة لتنافسية ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي اإلس�لام��ي ،ف�س��وف يستحوذ
ال�ك�ي��ان ال�ج��دي��د ع�ل��ى  %66م��ن ال�ح�ص��ة ال�س��وق�ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع اإلس�لام��ي
(مقابل  %51قبل االندماج) ،وهو مستوى مرتفع قد يترتب عليه ضعف
في املنافسة على مستوى القطاع املصرفي اإلسالمي في الكويت ،ولذلك
ّ
وجه بنك الكويت املركزي بيت التمويل الكويتي إلى اإلبقاء على البنك
األه �ل��ي امل�ت�ح��د  -ال�ك��وي��ت ك�ك�ي��ان منفصل ب�م��ا ي�ض�م��ن ح�م��اي��ة ال�ع�م�لاء
واملنافسة ومنع االحتكار .وقد عبر بيت التمويل الكويتي عن رغبته في
تحويل البنك األهلي املتحد  -الكويت إلى بنك رقمي ،معتمدًا على خبرته
في تركيا في هذا املجال.
 - 8االنكشاف على ال��دول املختلفة :تشير دراس��ة شركة  McKinseyإلى
أن نسبة األص ��ول األجنبية سترتفع جزئيا بعد االن��دم��اج ،وأن ج��ودة
االن �ك �ش��اف��ات م��ا زال� ��ت ع �ن��د م �س �ت��وى م �خ��اط��ر م �ع �ق��ول ف��ي إط� ��ار ج��ودة
االستثمار املقبولة (.)Investment Grade
 - 9ضمان الدولة للودائع :لن ينتج عن االندماج أي أثر في هذا الخصوص،
حيث إن ضمان الدولة يقتصر على الودائع داخل دولة الكويت فقط.
 - 10البنوك ذات األهمية النظامية ( :)Too Big to Failعلى الرغم من أن
االستحواذ سينشئ بنكًا كبيرًا من حيث الحجم ،فإن مؤشرات السالمة
املالية للكيان الجديد جيدة وضمن حدود آمنة ومقبولة ،علمًا بأنه لدى
تطبيق سيناريو الضغط الشديد وف��ق فرضيات بنك الكويت املركزي
وش��رك��ة  ،McKinseyت�ب�ّي�نّ وج��ود ارت �ف��اع طفيف ف��ي رأس امل��ال املعرض
للمخاطر.
 - 11مستوى العمالة الوطنية (نسبة ال�ت�ك��وي��ت) :وف��ق خطة البنك في
املحافظة على العمالة الوطنية وتقليص العمالة الوافدة ،فسوف ترتفع
نسبة العمالة الوطنية لدى البنك بعد االندماج.

خالصة الدراسات
ه ��ذا ،وق ��د خ�ل�ص��ت ال ��دراس ��ات امل �ق��دم��ة س ��واء م��ن ج��ان��ب ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل
الكويتي أو ش��رك��ة  McKinseyاملكلفة م��ن بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي إل��ى أن
عملية االس�ت�ح��واذ املقترحة يتوقع أن ت�ك��ون لها م��زاي��ا وم�ن��اف��ع يمكن
إيجازها في ما يلي:
 سيكون الكيان الجديد أكبر بنك إسالمي في العالم ،وبالتالي أقدر علىتمويل املشاريع التنموية الكبرى ،وأقدر على املنافسة عامليًا مع االنتشار
ف��ي  11س��وق��ًا ،م��ا يمنحه ف��رص��ًا ل�ت�ع��زي��ز أع�م��ال��ه ف��ي ع��دد م��ن األس ��واق
ذات النمو السريع ،كما يساهم في تحسني إي��رادات البنك من املصادر
الخارجية .وكذلك أقدر على تطوير الصيرفة اإلسالمية من خالل توظيف
أفضل العناصر واالنفاق على البحث والتطوير.
 كذلك ،ف��إن م��ؤش��رات السالمة املالية للكيان الجديد بعد االن��دم��اج منح�ي��ث ج ��ودة األص ��ول وم �ع��دالت ال��رب�ح�ي��ة وال�س�ي��ول��ة وك�ف��اي��ة رأس امل��ال
ومخاطر السوق تقع ضمن النطاق اآلمن.
وف��ي املقابل ،ف��إن هناك بعض املخاطر املترتبة على عملية االستحواذ
امل�ق�ت��رح ،يتعني ع�ل��ى ال�ب�ن��ك ات �خ��اذ اإلج � ��راءات ال�لازم��ة إلدارت �ه��ا وال�ح��د
م��ن آث ��اره ��ا ،وم �ن �ه��ا م �خ��اط��ر ت �ح��وي��ل ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ب �م��ا يتفق
وأحكام الشريعة اإلسالمية ،ومخاطر تقنية املعلومات ،ومخاطر األمن
السيبراني ،واملخاطر القانونية والتنظيمية.

قرار مجلس إدارة «املركزي»
وفي ضوء ما تقدم قرر مجلس إدارة بنك الكويت املركزي املوافقة على
طلب بيت التمويل الكويتي االستحواذ على  %100من أسهم رأسمال
البنك األهلي املتحد  -البحرين بطريقة تبادل األسهم ،شريطة استيفاء
املتطلبات التالية قبل تنفيذ االستحواذ:
أ  -خطة تحول األصول غير املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
التأكد من شمولية ووض��وح قرار هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل
الكويتي حول خطة تحول األصول وااللتزامات غير املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،وح��ول الخطوات واإلج ��راءات والعمليات املطلوبة والقيود
املحاسبية املعتمدة من مراقبي الحسابات ،بما يشمل على األقل ما يلي:
 - 1عملية معالجة السندات التقليدية.
 - 2خطط تطوير وإع��داد السياسات ونظم العمل ون�م��اذج العقود بما
يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية ،بحيث تعرض هذه السياسات والنظم
والنماذج بعد إعدادها على هيئة الرقابة الشرعية إلقرارها.
 - 3خطة تحول عقود التحوط  Hedgingالقائمة غير املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية.
 - 4آلية استيفاء املوافقات املطلوبة من العمالء بشأن تحول املعامالت
(موافقة كتابية من كل عميل أو تقديم سند قانوني في ال��دول املعنية
يسمح بالتحول من دون اشتراط املوافقة الكتابية).

 - 5آلية االعتراف باألرباح املتأتية من األصول غير املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية.
على أن تخضع جميع اإلج� ��راءات التنفيذية ال�خ��اص��ة بخطط التحول
للرقابة الشرعية املستمرة ،لضمان سالمة التنفيذ.
ب  -املنافسة في السوق املحلية بشكل عام والسوق املحلية اإلسالمية
بشكل خاص
في ضوء توجيه بنك الكويت املركزي لبيت التمويل الكويتي نحو تعزيز
املنافسة ،اقترح بيت التمويل الكويتي اإلبقاء على ترخيص البنك األهلي
املتحد  -الكويت ككيان منفصل مع تحويله إلى بنك رقمي .وعليه ،فإن
األم��ر يتطلب ق�ي��ام بيت التمويل الكويتي ب��وض��ع الخطط التفصيلية
لتنفيذ هذا التوجه ،والحصول على موافقة بنك الكويت املركزي عليها.
ج  -تنفيذ خطة التحول وجاهزية البدء لعمل الكيان الجديد
 - 1االنتهاء من االتفاقيات املطلوبة لعملية تبادل البيانات وآلية اتخاذ
ال �ق��رار خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال �ت��ي ت�س�ب��ق م��وع��د ع�م��ل ال�ك�ي��ان ال�ج��دي��د (امل��رح�ل��ة
االن�ت�ق��ال�ي��ة)  ،Merger Agreementتتضمن ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ال �ق��رارات
امل�ط�ل��وب التنسيق ب�ش��أن�ه��ا ك�ت��وزي�ع��ات األرب� ��اح وت�ك��وي��ن املخصصات
وشطب ال��دي��ون ،وال��روات��ب ومكافآت نهاية الخدمة ،ومصروفات إع��ادة
الهيكلة ،والعمليات خارج العمل العادي.
 - 2ت�ح��دي��د ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي امل��رح �ل��ي ب�ش�ك��ل ت�ف�ص�ي�ل��ي واض ��ح لكل
الوظائف الرئيسية بما يشتمل على آليات تفويض الصالحيات ورفع
التقارير.
 - 3وضع إطار الحوكمة في املرحلة الحالية واالنتقالية وبعد االندماج.
 - 4وض��ع آل �ي��ات ل�لاح�ت�ف��اظ ب��ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وامل��وظ �ف�ين الرئيسيني
وت�ع��زي��ز م �ه��ارات �ه��م ،وذل ��ك ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال �ع��ام ل�ل�ك�ي��ان ال�ج��دي��د وعلى
مستوى اإلدارة العليا.
 - 5إعداد خطط ملموسة على مستوى الكيانات تتسق مع الرؤية املعلنة
لخلق بنك إسالمي على املستوى العاملي.
 - 6تحديد هيكل إدارة االن��دم��اج والتكامل (Integration Management
 ،)Structureبما ف��ي ذل��ك مكتب إدارة االن��دم��اج ورؤس��اء م�س��ارات العمل
وآليته وم��ا إل��ى ذل��ك ،لضمان نجاح املرحلة االنتقالية لحني االن��دم��اج
الكامل.
 - 7وضع الخطط املطلوبة للتعامل مع مالحظات االلتزام واملالحظات
الرقابية والقانونية والتي عرضتها ال��دراس��ة النافية للجهالة ،ومنها
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال اس �ت �م��رار ان �ك �ش��اف ال�ب�ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د ع�ل��ى بنك
املستقبل ،وال�خ�ط��ط البديلة ف��ي ح��ال وج��ود ع��وائ��ق قانونية بما فيها
اعتراض حقوق األقلية على الدمج.
 - 8تحديد تفاصيل الهيكل التنظيمي النهائي والسلطات املمنوحة لكل
وظيفة رئيسية بما في ذل��ك وظيفة عضو مجلس اإلدارة املفوض – إن
وجد  -واللجنة التنفيذية.
د  -نقاط أخرى
 إعداد خطط شاملة ورئيسية لالندماج  Integration Masterplanوقراراتالتكامل االستراتيجي عبر مسارات العمل الرئيسية بما يشمل:
 - 1خطة االندماج بالنسبة إلى تقنية املعلومات بما يشمل تطوير النظم
ونقل البيانات وال��رب��ط بني املنتجات في الكيانني ،بحيث تضمن بحد
أدنى ما يلي:
 االح �ت �ف��اظ ب��امل��وظ �ف�ين ال��رئ �ي �س �ي�ين أص� �ح ��اب امل �ع��رف��ة ب��ال �ن �ظ��م اآلل �ي��ةواإلجراءات.
 املراقبة املستمرة لعملية االستعانة باألطراف الخارجية (.)Outsourcing الفصل الكامل ألنظمة وشبكات ف��روع ليبيا وال �ع��راق التابعة للبنكّ
األهلي املتحد عن املجموعة.
 توسيع نطاق مركز العمليات األمنية في بيت التمويل الكويتي ليشملأيضًا التطبيقات املهمة وكل الوحدات الدولية.
 - 2خ�ط��ة ان ��دم ��اج ال�ع�م�ل�ي��ات (ب �م��ا ي�ش�م��ل ت�خ�ط�ي��ط ال� �ق ��درات وت�ح��دي��ث
العمليات).
 - 3خطة ان��دم��اج األع�م��ال (بما يشمل العرض الجديد للعمالء ،وقائمة
املنتجات والخدمات).
 - 4خطة اندماج األقسام الوظيفية الخاصة بالتحكم (بما يشمل خطة
لدمج املخاطر وإدارة االلتزام وإدارة التدقيق).
 - 5خطة اندماج األقسام الوظيفية لتقديم الدعم (بما يشمل خطة لدمج
الوظائف واملمارسات املالية والقانونية).
 - 6خطة ان��دم��اج التقارير املالية وتقارير املخاطر والرقابة قبل وبعد
االندماج (بما يشمل الخطة وآليات التوحيد على مستوى الكيان الجديد
من البيانات من مختلف الكيانات).
 - 7ال�ث�ق��اف��ة وال �ت��واص��ل وإدارة ال�ت�غ�ي�ي��ر (ب �م��ا ي�ش�م��ل خ�ط��ة الستيعاب
موظفي البنك األهلي املتحد ،والتواصل الداخلي والخارجي).
 - 8تكوين أي مخصصات إضافية مطلوبة ل��دى البنك األه�ل��ي املتحد
يجب أن يكون قبل االندماج.
 خطة تدعيم رأس امل��ال ،توضح ت�ص��ورات البنك ح��ول أساليب تدعيمرأس املال في الحاالت التي تستوجب ذلك.
مع ضرورة استكمال باقي املتطلبات القانونية الالزمة لنفاذ االستحواذ،
بما فيها أخذ موافقة الجمعيات العامة وذلك وفقا ملا تنص عليه القوانني
والنظام األساسي للبنك.
واختتم الهاشل تصريحه ب��اإلش��ارة إل��ى أن مجلس إدارة بنك الكويت
لاّ
املركزي قد أكد على ضرورة أ تمس عملية االندماج العمالة الوطنية من
حيث العدد أو النسبة .باإلضافة إلى تحقيق الشفافية الكاملة في كل ما
يتعلق بعملية االستحواذ وذلك من خالل القيام باإلعالنات واإلفصاحات
امل�ط�ل��وب��ة ،وع�ق��د مؤتمر إع�لام��ي تفصيلي بحضور مجلس إدارة بيت
التمويل الكويتي وإدارت��ه التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية بالكامل،
يدعى إليه الجمهور وتتاح فرصة لألسئلة في مختلف املجاالت الفنية
والشرعية ،بحيث يوضح فيه بيت التمويل الكويتي املخطط القانوني
لعملية االس�ت�ح��واذ وآث��ار االس�ت�ح��واذ على البنك ومساهميه وعمالئه
وعلى الجهاز املصرفي واالقتصاد الوطني ،واملنافع الكمية والنوعية
املتوقعة ،م��ع استعراض م��ؤش��رات السالمة املالية م��ن كفاية رأس امل��ال
وج��ودة األص��ول والربحية والسيولة ،والتحديات واملخاطر األساسية،
وإجراءات تحول األصول غير املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
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تحسناً بين دول المنطقة ..واألولى عالمياً في استقرار االقتصاد الكلي
األكثر ُّ

الكويت تقفز  8مراكز في مؤشر التنافسية
أعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد أهم
ّ
المتعلقة بأداء تنافسية االقتصاد الكويتي الواردة في نسخة عام
النتائج
 2019من التقرير العالمي للتنافسية ،التي ستصدر في دافوس – سويسرا
هذه األيام ،إذ يقوم المنتدى االقتصادي العالمي بإعداد هذا التقرير بشكل
سنوي منذ عام  ،1979ويعتبر من أهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس
التنافسية االقتصادية للدول على المستوى العالمي.
لفت رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور
ف�ه��د ال��راش��د إل��ى أن ال�ت�ق��ري��ر ال�ع��امل��ي للتنافسية يقوم
على تقييم مجموعة عوامل ،مصنفة وفق  12ركنًا جرى
تجميعها في أربع فئات ،وهي :البيئة املمكنة لألعمال،
رأس املال البشري ،األسواق ،ومنظومة بيئة االبتكار.
علما بأن نتائج التقرير تستند إلى نوعني من البيانات
وال �ت��ي ي�ت��م ع�ل��ى أس��اس�ه��ا ت��رت�ي��ب تنافسية اق�ت�ص��ادات
ال � ��دول ،األول ه��و ب �ي��ان��ات ت�ع�ك��س وج �ه��ات ن�ظ��ر رج��ال
األعمال واملديرين التنفيذيني في ال��دول املعنية ،والتي
يتم جمعها م��ن خ�لال استبانات مكثفة للغاية ،وكذلك
ي�ت��م ت��دع�ي��م ن�ت��ائ��ج ه ��ذه االس �ت �ب��ان��ات ب�ب�ي��ان��ات رسمية
منشورة ع��ن ه��ذه ال��دول ف��ي امل�ص��ادر املحلية والعاملية
املختلفة .وبلغ عدد الدول التي جرت تغطيتها في تقرير
هذا العام  141دولة من ضمنها دولة الكويت.
وف��ي م��ا يلي تفاصيل أه��م النتائج الخاصة بتنافسية
االقتصاد الكويتي في تقرير :2019
 - 1تحتل الكويت املركز  46دوليا في ترتيب املؤشر
العام العاملي للتنافسية ،وبذلك تكون قد حققت تقدما
ملحوظا خ�لال ه��ذا ال�ع��ام ف��ي امل��ؤش��ر بثمانية م��راك��ز
م �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام ال �س��اب��ق  .2018وي��أت��ي ه ��ذا اإلن �ج��از
ل�ي �ك��ون م�ت�ن��اس�ق��ا م��ع إع�ل�ان م�ج�م��وع��ة ال �ب �ن��ك ال��دول��ي
دخ��ول ال�ك��وي��ت ،للمرة األول ��ى ،ضمن قائمة العشرين
دولة األكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة
األعمال.
وسجلت الكويت أعلى تحسن في ترتيب املؤشر العام
العاملي للتنافسية ضمن مجموعة دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
 - 2على الرغم من تحقيقها الصعود بثمانية مراكز في
ترتيب املؤشر العام العاملي للتنافسية ،ال تزال الكويت
تتواجد ف��ي م��رك��ز متأخر ب�ين دول عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية (وهي عينة املقارنة املتكونة من 12
دول��ة املعتمدة من قبل اللجنة) ،كما يتبني في الجدول

امل��رف��ق ،إذ ت��أت��ي ال�ب�لاد ف��ي امل��رت�ب��ة  11ب�ين دول العينة.
وتأتي هذه النتائج كتأكيد على ضرورة مواصلة العمل
ال�ج��اد ن�ح��و إن�ج��از امل��زي��د م��ن االص�ل�اح��ات االق�ت�ص��ادي��ة
املطلوبة.
 - 1جاء ترتيب الكويت في مختلف األركان املكونة ملؤشر
التنافسية العاملية التي تقع تحت محور البيئة املمكنة
ل�لأع�م��ال ك�م��ا ي�ل��ي :ت �ص��درت ال�ك��وي��ت ل�ت��أت��ي ف��ي املرتبة
األولى عامليا للعام الثاني على التوالي في ركن استقرار
االقتصاد الكلي بفضل التحكم في التضخم وديناميكية
املديونية .كما حققت الكويت تحسنا ملحوظا في ركن
تبني تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،م��ن امل��رك��ز  62ع��امل�ي��ا في
العام السابق إلى املركز  37في العام الحالي .مقابل ذلك،
تراجع ترتيب الكويت في ركن املؤسسات إلى املركز 65
عامليا في هذا العام مقارنة باملركز  57في العام السابق.
وك��ذل��ك ،ت��راج��ع ترتيب الكويت ف��ي رك��ن البنية التحتية
بخمسة مراكز ،من املركز  61عامليا في  2018إلى املركز
 66في العام الحالي.
 - 2ت�ح�س��ن أداء ال �ك��وي��ت ف��ي ال��رك �ن�ين امل �ك��ون�ين مل�ح��ور
راس امل��ال البشري في مؤشر التنافسية العاملية ،حيث
شهد ترتيب الكويت في رك��ن الصحة صعودا ملحوظا
من املركز  38عامليا في العام السابق إل��ى املركز  12في
العام الحالي ،مع تحقيق تحسن طفيف في ركن املهارات
(وال ��ذي يشمل التعليم) م��ن امل��رك��ز  79ع��امل�ي��ا ف��ي ال�ع��ام
السابق إلى املركز  77في العام الحالي.
 - 3بشكل ع��ام ،تطور أداء الكويت ف��ي مختلف األرك��ان
ال�ت��ي ت�ق��ع ت�ح��ت م�ح��ور األس� ��واق ف��ي م��ؤش��ر التنافسية
ال�ع��امل �ي��ة ،ف�ق��د ت�ح�س��ن ت��رت�ي��ب ال �ك��وي��ت ف��ي رك ��ن أس ��واق
املنتجات م��ن امل��رك��ز  69عامليا ف��ي ال�ع��ام السابق ليصل
للمركز  51في العام الحالي .كذلك ،ارتفعت الكويت إلى
املركز  101عامليا في ركن سوق العمل مقابل املركز 120
في العام السابق ،وإل��ى املركز  34عامليا في ركن النظام
املالي مقابل املركز  48في  .2018واستقر ترتيب الكويت

مؤشرات صاعدة
^
^
^
^
^
^

تطور ترتيب الكويت في تبني تكنولوجيا المعلومات من المركز الـ 62إلى الـ 37عالمياً
قفزة حققتها البالد في مؤشر الصحة من المركز الـ 38إلى الـ 12عالمياً
تحسن مؤشر المهارات الذي يشمل التعليم من المرتبة الـ 79إلى الـ77
ُّ
ارتفاع ترتيب البالد مرتبتين في مؤشر ديناميكية األعمال إلى المركز الـ94
تقدُّ م البالد  7مراكز في مؤشر ّ
تفشي الفساد إلى المرتبة الـ66
المركز الـ 54في أسواق المنتجات والـ 101في سوق العمل والـ 34في النظام المالي

 ..وأخرى متراجعة
انخفاض ترتيب الكويت في مؤشر المؤسسات من المرتبة الـ 57إلى الـ65
تراجع البالد في مؤشر البنية التحتية  5مراكز إلى الـ 66عالمياً
انخفاض ترتيب الكويت  5مراكز في القدرة االبتكارية إلى المركز الـ108
البالد جاءت في المرتبة الـ 112في مؤشر مهارات الخ ّريجين ..مقارنة بـ 106العام الماضي
ّ
حلت الكويت في المركز الـ 70في مؤشر المهارات الرقمية مقارنة بالمركز الـ 67في 2018

فهد الراشد

الراشد :تقدُّ م يعود
إلى اإلصالحات في إطار
تحقيق رؤية /20202035
بتوجيهات أميرية سامية
التحسن ..الكويت في
ُّ
رغم
المرتبة الـ 11بين  12دولة ّ
تمثل
عينة «الوطنية للتنافسية»
القتصادات مشابهة للكويت
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مقترحات
من «الوطنية للتنافسية» لمعالجة
االختالالت ومواجهة التحديات
ق��ال ال��راش��د إن ل�ج�ن��ة ال�ك��وي��ت ال��وط�ن�ي��ة للتنافسية قدمت
بشكل دوري في كل تقاريرها مقترحات عملية إلصالحات
منهجية تتعلق بالجوانب االقتصادية واملالية والتشريعية،
من شأنها معالجة مختلف االختالالت ومواجهة التحديات.
ومن أهم ما تقترحه اللجنة:

1

 ضرورة أن يلتزم الجهاز التنفيذي في الدولة باإلصالحالشامل للمنظومة التنموية القائمة على رؤية الكويت  2020ـ ـ
 ،2035حيث تقوم هذه املنظومة على رؤية واضحة وأهداف
اقتصادية محددة ،وتتسم باملرونة الكافية لالستجابة بسرعة
الحتياجات املجتمع ومتطلبات التنمية املستدامة ،وأحد أهم
مكوناتها تطوير منطقة الشمال.

2

 أهمية دور مجلس األم���ة ف��ي تطوير ش��راك��ة فاعلة معالسلطة التنفيذية تتعلق بدعم التوجهات التنموية ،وذلك من
أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت يدفع بقطاع
األعمال الخاص نحو األمام لكي يؤدي الدور املنوط به ،بحيث
يصبح هو قاطرة النمو في دولة الكويت.

3

 تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني كشريك أساسيفي املسار االصالحي ،وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية،
وف��ي تحمل مسؤولية التوعية املجتمعية بأهمية التوجهات
التنموية.

4

 االس��ت��ث��م��ار ف��ي اق��ت��ص��اد امل��ع��رف��ة ك��أح��د أه���م م��ق��وم��اتالنمو امل��س��ت��دام والتنمية االق��ت��ص��ادي��ة بما ي��ت��واف��ق م��ع رؤي��ة
الكويت  2020ـ  ،2035وبما يتطلع إليه االقتصاد الكويتي
نحو اقتصاد متطور ،حيث أصبح استخدام املعلومات لتوليد
املعرفة وتوظيفها لبناء وابتكار وتطوير العملية االنتاجية،
وه��و م��ا يجعل االق��ت��ص��اد الكويتي ق���ادرا على االن��ت��ق��ال إلى
ف��ئ��ة االق���ت���ص���ادات ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى االب���ت���ك���ارات وامل���ب���ادرات
واالختراعات ،بما يؤهله لتحقيق قيمة مضافة عالية .فالبد
من تبني سياسات دولة تعمل على تهيئة البيئة املناسبة في
الكويت إلط�لاق الطاقات االبداعية ،لكي تساهم تلك الطاقات
في اصالح االقتصاد بشكل مبتكر يؤدي الى زيادة امكانات
التنافسية ودفع النمو االقتصادي.

5

 اي��ج��اد جهة مركزية إلدارة االقتصاد م��ن خ�لال هيكلمؤسسي متكامل إلدارة وتوجيه االجهزة االقتصادية واملالية،
في إطار من الحوكمة الرشيدة ،وفي ظل سياسة فعالة تحارب
الفساد وتطبق مبادئ قواعد املحاسبة والثواب والعقاب.

6

 وض���ع وت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج اص��ل�اح م��ال��ي ش��ام��ل ،ويشملترشيد االن��ف��اق ووق��ف ال��ه��در امل��ال��ي ،وتنويع م��ص��ادر الدخل
ب���ه���دف ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وازن���ات امل��ال��ي��ة ال���ض���روري���ة ل��ب��ن��اء تنمية
مستدامة ،وذلك كما تطلبه رؤية الكويت  2020ـ ـ .2035

7

 االعتماد على االدارة املهنية واملحترفة في إدارة جميعاملؤسسات في الكويت ،حكومية كانت أو خاصة.

8

 مواصلة املجهود ،والذي برز في النتائج اإليجابية ملؤشرسهولة ممارسة أنشطة األعمال واملبذول ،بهدف زيادة تطوير
بيئة األعمال الكويتية ،وجعلها أكثر سهولة ويسرا وتنقيتها
من الفساد.

9

 املزيد من االهتمام بإصالح البيئة القانونية والتشريعية،وذل��ك من أج��ل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت
داع���م لقطاع األع��م��ال ال��خ��اص لكي يصبح ق��اط��رة النمو في
الدولة.

في املركز  54عامليا للعام الثاني على التوالي في ركن
حجم السوق.
 - 4ج ��اء ت��رت�ي��ب ال �ك��وي��ت ف��ي ال��رك �ن�ين امل �ك��ون�ين مل�ح��ور
منظومة البيئة االبتكارية ،وهو أحد مكونات التوجهات
األربعة الرئيسة لرؤية الكويت /2020 ،2035في مؤشر
ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة دون امل��أم��ول .ف�ق��د اح�ت�ل��ت ال�ك��وي��ت
امل��رك��ز  108عامليا ف��ي رك��ن ال�ق��درة االب�ت�ك��اري��ة خ�لال هذا
العام ،وذلك بتدهور قدره خمسة مراكز مقارنة بترتيب
ال�ع��ام السابق ( .)103مقابل ذل��ك ،شهد ترتيب الكويت
تحسنا طفيفا في ركن ديناميكية األعمال ،من املركز 96
عامليا في العام السابق إلى املركز  94في العام الحالي.
 - 5سجلت الكويت تحسنًا ف��ي مؤشر تفشي الفساد،
حيث احتلت الكويت امل��رك��ز  66عامليا خ�لال ه��ذا العام،
وذل��ك بتحسن ق��دره سبعة مراكز مقارنة بترتيب العام
السابق (.)73
 - 6جاء ترتيب الكويت في مركز متأخر ملؤشر مهارات
الخريجني ف��ي امل��رح�ل��ة التعليمية املتوسطة والتعليم
العالي ،حيث احتلت املركز  112مقارنة باملركز  106في
العام السابق ،وتراجعت إلى املركز  70في مؤشر املهارات
الرقمية بني الناشطني في سوق العمل خالل هذا العام،
مقارنة باملركز  67في عام .2018وق��ال الراشد :تأتي هذه
ال�ن�ت��ائ��ج ف��ي مجملها ل�ت��ؤك��د أن ال�ك��وي��ت ح�ق�ق��ت تقدما
بموجب اإلصالحات التي أجريت في اطار تحقيق الرؤية
الوطنية /2020 2035وأه��داف�ه��ا ،وذل��ك بتوجيهات من
صاحب السمو أمير البالد .ومع ذلك ،تحتاج الكويت إلى
املزيد من اإلصالحات ،وإلى تعبئة كل الجهود لتحقيق
ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة ف��ي ت�ع��زي��ز ت�ن��اف�س�ي��ة االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي
لتأهيله لكي تلعب الكويت دورها كمركز مالي وتجاري.
وتحديدًا هناك حاجة إل��ى مراجعة املنظومة التنموية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��أج�ه��زت�ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة (وك��ذل��ك
مؤسسات املجتمع امل��دن��ي) وب�ن��اء عملية إص�لاح فعالة
ألوجه الخلل في االقتصاد الكويتي.

ترتيب دول عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية في مؤشر التنافسية
العالمية  -إصدار 2019 - 4.0
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«بيتك» % 32 :معدل تراكمي الرتفاع األرباح
تامر حماد
ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة ب�ي��ت
التمويل الكويتي (بيتك) ،م��ازن الناهض،
ان ال� �ب� �ن ��ك س� �ي� �ك ��ون رائ � � � �دًا ف� ��ي ال �ص �ي��رف��ة
اإلس�لام�ي��ة م��دع��وم��ا ب�ق��وت��ه امل��ال�ي��ة وج��ودة
أص��ول��ه ودرج � ��ة ال �ت �ح��وط ت �ج��اه امل �خ��اط��ر،
م��ؤك�دًا ح��رص��ه على ت��وزي��ع شبكة خدماته
بني الفروع واملنصات االلكترونية املختلفة
م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ل�خ��دم��ة
عمالئه بأفضل واحدث الوسائل.
وأش� � � � ��ار ال � �ن� ��اه� ��ض خ �ل ��ال م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف��ي
ف�ع��ال�ي��ات امل�ل�ت�ق��ى ال �ح��ادي ع�ش��ر للشركات
املدرجة الذي نظمته شركة «بيتك كابيتال»
أم��س ،إل��ى أن تأثير ان�خ�ف��اض ال�ل�ي��رة على
«ب�ي�ت��ك–ت��رك�ي��ا» ض�ئ�ي��ل ،وأن ال�ب�ن��ك يتمتع
ب �م�ل�اء ة م��ال �ي��ة ق��وي��ة .وأوض� ��ح أن «ب�ي�ت��ك»
ل��دي��ه أك�ث��ر م��ن  500ف��رع وأك�ث��ر م��ن  15ألف
م ��وظ ��ف ،و 1200م��اك �ي �ن��ة ص� ��رف آل� ��ي ك�م��ا
يعمل في ع��دة دول تشمل الكويت وتركيا
والبحرين وماليزيا وأملانيا والسعودية،
مشيرًا إلى استمرار البنك في تحقيق نمو
ب �ق �ي �م��ة رأس امل � ��ال ،وال� �ت� �خ ��ارج م ��ن ب�ع��ض
األصول غير الرئيسية.
نّ
وبي أن املعدل التراكمي لالرتفاع في أرباح
«ب �ي �ت��ك» ب �ل��غ ح ��وال ��ي  ،%32ب�ي�ن�م��ا ب�ل�غ��ت
ن�س�ب��ة دخ��ل ال�ت�م��وي��ل م��ن ال��دخ��ول األخ��رى
 ،%76والعائد على رأس املال  ،%11.6ولفت
إل� ��ى ت ��راج ��ع امل� �ص ��روف ��ات ب �ن �س �ب��ة .%38.6
وأش ��ار إل��ى ط��رح ص�ن��دوق «ري ��ت» م��ؤخ�رًا،
ح �ي��ث ت �س �ت �غ��رق ع�م�ل�ي��ة ت�ج�م�ي��ع رأس �م��ال��ه
ح��وال��ي شهرين وب�ع��د ذل��ك ُي�ط��رح للتداول
ف��ي ال �ب��ورص��ة ،م��وض �ح��ًا ان اإلق� �ب ��ال عليه
«ممتاز».

«بيتك كابيتال»
م��ن جانبه ،ق��ال الرئيس التنفيذي لشركة
ب� �ي� �ت ��ك ك ��اب � �ي � �ت ��ال ،ال � � � � ��ذراع االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
مل�ج�م��وع��ة ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي (ب�ي�ت��ك)
عبد العزيز ناصر املرزوق ،ان سوق الكويت
ل�ل�اوراق املالية حقق منذ ب��داي��ة ال�ع��ام اداء
استثنائيا وش�ه��د م�ع��دالت سيولة عالية،
ح �ي��ث وص ��ل إل ��ى أع �ل��ى ن�ق�ط��ة ب�ن�م��و %28
ل�ل�س��وق االول و 23%ل�ل�م��ؤش��ر ال �ع��ام ،وق��د
دع�م��ت ارب ��اح ال�ش��رك��ات ال�ت��ي زادت بنسبة
 %6.3بدعم م��ن قطاع البنوك واالت�ص��االت
اداء ال�س��وق ،وان اداء السوق ك��ان إيجابيا
مقارنة باالسواق الخليجية.
وق� � � ��ال :إن س ��وق ��ي ال� �ك ��وي ��ت وال� �س� �ع ��ودي ��ة
تتمتعان بأكبر عدد من الشركات املدرجة،
ول��م تقل القيمة املتداولة في اول  9شهور
ع ��ن  600م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ب��اس �ت �ث �ن��اء ش�ه��ر
ف �ب��راي��ر ،وان  %75إل ��ى  %90م��ن ال�س�ي��ول��ة
ت�ت��وج��ه إل ��ى ال �س��وق األول � ��ى ،م��وض�ح��ا ان��ه
رغم القيمة الجيدة لحجم التداول الحالي

مازن الناهض |تصوير أحمد سرور

عبد العزيز المرزوق

الناهض:

إبراهيم الصقعبي

المرزوق:

العصيمي:

الصانع:

البنك سيكون رائداً
في الصيرفة المصرفية
مدعوما ً بالقوة المالية
وجودة األصول

بورصة الكويت حققت
أداء استثنائيا ً منذ بداية
ً
العام وسجلت معدالت
سيولة عالية

«المزايا» أنجزت
اتفاقا ً مع معظم
البنوك إلعادة هيكلة
مديونياتها

«أعيان» تواصل توزيعاتها
النقدية والمنحة..
وجنبت مخصصات مقابل
شركة هاجر

تخارجنا من مصنع
الخلط الجاهز ..ونعيد
هيكلة الشركة لتحسين
العوائد

إال أنه ال يزال أقل من نصف حجم التداول
في عام .2003
وق � � ��ال امل� � � � � ��رزوق :إن  %50م � ��ن ال� �ش ��رك ��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ت ��وزع ع�ل��ى م�س��اه�م�ي�ه��ا ارب��اح��ا
نقدية ومنحة مقابل نسبة اكبر في ُعمان
وقطر تصل إلى  %75و %80على التوالي،
وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن ال �ع��ائ��د ب��ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة
م �ن��اس��ب ج� ��دا م �ق��ارن��ة م ��ع ع� ��دد ال �ش��رك��ات
امل ��درج ��ة ال �ت��ي ت� ��وزع ارب ��اح ��ا ،م �ت��وق �ع��ا ان
ت �ص��ل م �ع��دالت ن �م��و ارب � ��اح ال �ش��رك��ات إل��ى
أكثر من .%9

ل �ل��دخ��ل وت� �ح ��ت ال �ت �ط��وي��ر واراض ف �ض��اء
بالكويت.
 اس � �ت � �ث � �م� ��ارات ع � �ق ��اري ��ة ف � ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ةواالمارات وعمان والبحرين ومصر.
 شركة عناية إلدارة أمالك الغير (تدير 70عقارًا).
وأش � ��ار ال �ص��ان��ع إل ��ى أن ال �ش��رك��ة ت��واص��ل
ت��وزي �ع��ات �ه��ا ال �ن �ق��دي��ة وامل �ن �ح ��ة ك �م��ا ان �ه��ا
ج�ن�ب��ت م��ؤخ��را م�خ�ص�ص��ات م �ق��اب��ل ش��رك��ة
هاجر.

إجمالي األصول  799مليون دينار والعائد
على األصول تراوح بني  %5إلى  ،%6وزادت
ت��وزي �ع��ات األرب� ��اح م��ع زي ��ادة ال��دخ��ل ن�ظ�رًا
ل �ت �ن��وع اس �ت �ث �م��ارات ال �ش��رك��ة ال �ت��ي تتطلع
لالستثمار ف��ي ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى العاملة
في مجال الطاقة والبتروكيماويات.

ال��رب�ح�ي��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى ت �خ��ارج ال �ش��رك��ة من
مصنع الخلط ال�ج��اه��ز وأع �م��ال امل �ق��اوالت،
ب� ��االض� ��اف� ��ة إل� � ��ى اع � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ش ��رك ��ة
لتحسني العوائد.

وان الشركة وفقت أوضاعها مع التطورات
في س��وق دب��ي ،وأنها تستعد ألي انطالقة
م��رت�ق�ب��ة ف��ي ام� ��ارة دب ��ي ،م�ب� ّ�ي�ن��ًا أن ه�ب��وط
العملة في تركيا أثر في أعمال الشركة ،لكن
بشكل محدود ،متوقعا أن يجري تجاوزه
خالل الفترة املقبلة.
وق � � ��ال م� ��دي� ��ر ال �ت �خ �ط �ي ��ط االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي
ف��ي ش��رك��ة أالف �ك��و ل�ت�م��وي��ل ش ��راء وت��أج�ي��ر
ال �ط��ائ��رات ع �م��ران خ ��ان إن ال �ش��رك��ة تمتلك
أك �ث��ر م��ن  60ط��ائ��رة أي ��رب ��اص ول��دي �ه��ا 20
ً
عميال ف��ي  15دول��ة ،وأك�ث��ر م��ن  100طائرة
سيجري تسليمها خالل السنوات الخمس
امل �ق �ب �ل��ة .وأض � � ��اف أن ال� �ش ��رك ��ة دخ� �ل ��ت ف��ي
أسواق الواليات املتحدة وأميركا الالتينية
وأوروب��ا وآسيا وال�ش��رق األوس��ط ،متوقعًا
دورًا أفضل للشركات املؤجرة للطائرات.
وأش��ار إلى أن استئجار الطائرات سيزيد
ب �ن �س �ب��ة  %24خ �ل��ال ال � �س � �ن ��وات امل �ق �ب �ل��ة،
م��وض �ح��ًا أن ال �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة ال�ح�ج��م
ستمثل نصف سوق الطيران عامليًا بقيمة
س��وق�ي��ة ق��دره��ا  6.5م �ل �ي��ارات دوالر ،وذل��ك
خالل الـ  20عامًا املقبلة .وأفاد بأن الشركة
س�ت��رك��ز ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات ال�ص�غ�ي��رة الحجم،
وت� �ت� �ط� �ل ��ع ل � �ل� ��دخ� ��ول ف � ��ي أس � � � ��واق ج ��دي ��دة
لتعظيم محفظتها االس�ت�ث�م��اري��ة وتنويع
الطائرات للحد من املخاطر.

أصول «أعيان»
ب ��دوره ،اس�ت�ع��رض امل��دي��ر التنفيذي إلدارة
األص � ��ول ف ��ي ش��رك��ة أع �ي ��ان ال �ع �ق��اري��ة عبد
اهلل ال�ص��ان��ع أب ��رز االص ��ول االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
للشركة والتي تشمل:
 «مجمع وبرج يال» في الفحيحيل (تملكأع�ي��ان  %66منه وي��در دخ�لا سنويا يصل
إلى  4.4ماليني دينار).
شركة هاجر العقارية (تملك فيها %31.5
وت�م�ل��ك ب��رج��ا ف��ي م�ك��ة ي��در مليوني دي�ن��ار
سنويا).
 ش��رك��ة ع �ن��ان ل�ل�ت�م��وي��ل ال �ع �ق��اري مملوكةبنسبة .%100
 26 -م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ق �ي �م��ة ع � �ق ��ارات م ��درة

«القرين للبتروكيماويات»
م��ن ج��ان �ب��ه ،أش ��ار امل��دي��ر امل��ال��ي ف��ي ش��رك��ة
ال�ق��ري��ن ل�ل�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ،ت�ن��وي��ر خلفاي،
إل��ى أن ال�ش��رك��ة ت�ت�ب�ن��ى رؤي ��ة ق �ي��ادة ق�ط��اع
ال � �ب � �ت ��روك � �ي � �م ��اوي ��ات ،م� �ت ��وق� �ع ��ا ال� ��وص� ��ول
إل ��ى ت��وزي��ع أرب� ��اح ب�ن�س�ب��ة  .%40وق� ��ال ان
ال �ش��رك��ة ل��دي �ه��ا اس �ت �ث �م��ارات م �ت �ن��وع��ة ف��ي
الطاقة والقطاع الصناعي وفي «ايكويت»
و«ال� �ع� �ط ��ري ��ات» و«س ��داف� �ك ��و ال �س �ع��ودي��ة»
و«ن ��اي �س �ك ��و» و«ج ��اس ��م ل �ل �ن �ق �ل �ي��ات» ،ك�م��ا
ل ��دي �ه ��ا م �س ��اه �م ��ات ف� ��ي ش� ��رك� ��ات خ ��دم ��ات
ن�ف�ط�ي��ة ب��اس�ت�ث�م��ار م �ش �ت��رك م��ع أم�ي��رك�ي�ين
وكنديني وشركة إنشاء ات.
وبني أن صافي دخل الشركة تزايد إلى 45
مليون دينار بنهاية مارس  2019حيث بلغ

«اإلنماء العقارية»
بدوره ،أوضح الرئيس التنفيذي في شركة
االن �م ��اء ال �ع �ق��اري��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ع�ص�ي�م��ي
أن ال �ش ��رك ��ة ت��أس �س��ت ع� ��ام  ،1993وي �ب �ل��غ
رأسمالها حاليًا  45مليون دينار ،وتعمل
في مجال االستثمار العقاري وإدارة أمالك
ال �غ �ي��ر ف��ي امل� � ��زادات ال �ع �ق��اري��ة وال �خ��دم��ات
األم�ن�ي��ة والصيانة ون�ق��ل األم ��وال ،ولديها
 20عقارًا وتدير عقارين بنظام  ،BOTكما
تدير  6000وح��دة للغير ،ونظمت م��زادات
ب�ق�ي�م��ة  410م�لاي�ين دي �ن��ار ،ول��دي�ه��ا ع�ق��ود
مقاوالت بقيمة  97مليون دينار ،وتستثمر
ب �ن �س �ب��ة  %91م ��ن رأس امل � ��ال ف ��ي ال �ع �ق��ار
واألراضي.
وأك � � � � ّ�د ان أغ �ل �ب �ي ��ة اس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال �ش ��رك ��ة
ت�ت�م��رك��ز ف��ي ال �ك��وي��ت ب�ن�س�ب��ة  ،%77و%19
ف��ي ال �ب �ح��ري��ن .ب�ي�ن�م��ا ت��رك��ز اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا
بنسبة  %65في العقار االستثماري وتركز
ع�ل��ى األن�ش�ط��ة ال�ت��ي تعطي االس �ت��دام��ة في

لتقديم خدماتها في مجال تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر

«ضمان االستثمار» توقع مذكرة تفاهم
مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وق � �ع� ��ت امل ��ؤس � �س ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ض �م��ان
االس � �ت � �ث � �م� ��ار وائ� � �ت� � �م � ��ان ال� � � �ص � � ��ادرات
(ض �م��ان) م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع ال�ص�ن��دوق
ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة ،تقوم بموجبها
«ض �م��ان» بتقديم خدماتها ف��ي مجال
تأمني ائتمان ال�ص��ادرات ضد املخاطر
التجارية وغير التجارية للمشروعات
املمولة من قبل الصندوق وفق شروط
تفضيلية ،إض��اف��ة إل��ى تعزيز التعاون
في مجال تبادل املعلومات والخبرات
واألنشطة التدريبية.
وق� ��ع امل ��ذك ��رة ن �ي��اب��ة ع ��ن «ال �ص �ن��دوق»
وزي��ر ال�ت�ج��ارة خ��ال��د ال��روض��ان ،بينما
وق �ع �ه��ا ن �ي��اب��ة ع ��ن «امل ��ؤس� �س ��ة» امل��دي��ر
العام عبداهلل أحمد الصبيح ،بحضور
عدد من املسؤولني في الجهتني ،وذلك
في املقر الدائم للمنظمات العربية.
وق ��ال وزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة خالد
ن��اص ��ر ال � ��روض � ��ان :ان ب��رن��ام��ج ت��أم�ين
ص � � � � � � ��ادرات امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ي ��أت ��ي ف� ��ي إط � � ��ار ت�ن�م�ي��ة
وت�ط��وي��ر ق ��درات امل�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة.
وأوض � ��ح ان امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ب��رن��ام��ج
التأمني ،هم امل�ص��درون من املشروعات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ل �ل �م �ن �ت �ج��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ن �ش��أ ،مضيفا ان ب��رن��ام��ج
ت��أم�ين ص ��ادرات امل�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة يعزز م��ن ق��درة املؤسسات
الصغرى واملتوسطة على املنافسة في
ال�س��وق ال��دول�ي��ة ،بما يتيحه البرنامج
من إمكانية منح املستوردين تسهيالت
ف��ي ال �س��داد وش ��روط دف��ع ميسرة دون
اإلص ��رار على ال�س��داد نقدا أو بموجب
خطابات اعتماد معززة ،ودون التخوف
م��ن اح�ت�م��االت ع��دم ال �س��داد ،ك�م��ا يوفر
ب��رن��ام��ج ت��أم�ي�ن ال � �ص� ��ادرات ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى ت�ع��وي��ض ت�ص��ل نسبته ال��ى %90
م ��ن ق �ي �م��ة ال� �خ� �س ��ارة ف ��ي ح� ��ال ت�خ�ل��ف
املستورد األجنبي عن السداد.

عبدالله الصانع

الصقعبي:

عبد العزيز العصيمي

خالد الروضان وعبدالله الصبيح أثناء توقيعهما مذكرة التفاهم

الروضان :المصدرون
للمنتجات الكويتية المنشأ
من أصحاب المشاريع
الصغيرة يستفيدون من
برنامج التأمين
تعويض يصل إلى % 90
من قيمة الخسارة
في حال تخلف المستورد
األجنبي عن السداد
الصبيح :خدمات تأمين
االئتمان تسهل الحصول
على التمويل والتوسع
في األسواق الخارجية

وق�س��م ال��روض��ان امل�خ��اط��ر امل�غ�ط��اة الى
مجموعتني من املخاطر ،تجارية وغير
تجارية .يمكن االختيار بينها مجتمعة
أو م �ن �ف �ص �ل��ة ،م ��وض� �ح ��ا ان امل �خ��اط��ر
ال �ت �ج ��اري ��ة ه ��ي امل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ي �ك��ون
امل�س �ت��ورد م�ص��دره��ا امل�ب��اش��ر كإفالسه
وع� �ج ��زه أو ع� ��دم وف ��ائ ��ه ب �م��ا اس�ت�ح��ق
ع�ل�ي��ه ،بينما امل�خ��اط��ر غ�ي��ر ال�ت�ج��اري��ة:
ه� ��ي امل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ي� �ك ��ون م �ص��دره��ا
ً
ع ��ام�ل�ا خ ��ارج ��ًا ع ��ن إرادة امل� �س �ت ��ورد،
ك� �م� �ن ��ع س � �ل � �ط� ��ات ال � �ق � �ط� ��ر امل � �س � �ت� ��ورد
ت �ح��وي��ل ق �ي �م��ة ال �ب �ض��اع��ة امل� �س �ت ��وردة،
أو ح ��دوث اض �ط��راب��ات أه�ل�ي��ة ع��ام��ة أو
أع�م��ال عسكرية ،أو م�ص��ادرة أو تأميم
ممتلكات املستورد.
ودع ��ا ال ��روض ��ان أص �ح��اب امل �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ال��راغ �ب�ي�ن في
االس �ت �ف ��ادة م ��ن امل ��زاي ��ا ،ال �ت��ي ي��وف��ره��ا
ب ��رن ��ام ��ج ال � �ت ��أم �ي�ن ،ال � ��ى ت� �ق ��دي ��م ط�ل��ب
ال �ت��أم�ي�ن ل �ل �ص �ن��دوق 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 ،وإب � ��رام ع�ق��د ال �ت��أم�ين مع
امل��ؤس �س��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ت��أم�ين االس�ت�ث�م��ار
وائتمان الصادرات.

من جهته ،رحب املدير العام للمؤسسة
ال�ع��رب�ي��ة ل�ض�م��ان االس�ت�ث�م��ار وائ�ت�م��ان
ال� � �ص � ��ادرات (ض � �م� ��ان) ،ع� �ب ��داهلل أح �م��د
الصبيح ،بتوقيع مذكرة التفاهم ،وأكد
ح ��رص امل��ؤس �س��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز دوره ��ا
ال � � ��ذي ي �س �ت �ه��دف ت� �ع ��زي ��ز ال� � �ص � ��ادرات
ال�س�ل�ع�ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��دول
األع � � �ض � ��اء ،وم � ��ن ب �ي �ن �ه��ا امل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة واملتوسطة ،التي تقوم بدور
م�ه��م وم �ت��زاي��د ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ع��رب��ي،
حيث تمثل أكثر من  %90من املنشآت،
وتساهم مشروعاتها الرسمية بشكل
ك �ب �ي��ر ف ��ي ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي
والتصدير والتشغيل.
وش � ��دد ال �ص �ب �ي��ح ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت��وف �ي��ر
خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ل�لائ�ت�م��ان امل�ق��دم لتلك
امل �ش��روع��ات ،ل�ي��س ف�ق��ط لحمايتها من
املخاطر التجارية وغير التجارية ،ولكن
كذلك لتسهيل حصولها على التمويل
والتوسع والنفاذ لألسواق الخارجية.
وأض� ��اف ال�ص�ب�ي��ح أن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م
س �ت �ت �ض �م��ن أي � �ض� ��ا ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
ف � ��ي ع � � ��دد م � ��ن امل � � �ج � � ��االت ،م � ��ن ب �ي �ن �ه��ا
إق��ام��ة ق �ن��وات ات �ص��ال م �ب��اش��رة ت�ه��دف
إل� � ��ى ال �ت �ن �س �ي��ق وت� � �ب � ��ادل امل �ع �ل ��وم ��ات
االقتصادية والتجارية ،وخصوصا في
ق�ط��اع التصدير ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت ،مع
تشكيل فريق عمل من الجهتني ملتابعة
تنفيذ االتفاق.
وأوض� ��ح أن امل��ؤس �س��ة س�ب��ق ان وق�ع��ت
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات وم � ��ذك � ��رات
ال�ت�ف��اه��م م��ع ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة وخ��اص��ة
وأهلية متخصصة في الدول األعضاء،
وخ �ص ��وص ��ا ف ��ي م� �ج ��االت االس �ت �ث �م��ار
وال� �ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال� �ض� �م ��ان ،وذل ��ك
ح��رص��ا م�ن�ه��ا ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د من
ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون م��ع ال �ج �ه��ات ذات
الصلة ب�م�ج��االت عملها ،وب�م��ا يساعد
ع �ل��ى ت��وح �ي��د ال �ج �ه��ود ال��رام �ي��ة ل�ج��ذب
املزيد من االستثمارات إلى دول املنطقة
وتعزيز قدراتها التصديرية.

املزايا القابضة
م��ن ج��ان�ب��ه ،أوض��ح ال��رئ�ي��س التنفيذي في
ش��رك��ة امل��زاي��ا القابضة إب��راه�ي��م الصقعبي
أن ال� �ش ��رك ��ة ان� �ت� �ه ��ت م� ��ن ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
ك ��ل ت��راخ �ي��ص م� �ش ��روع ال � � ��داون ت � ��اون ف��ي
ال� �ع ��اص� �م ��ة ،وت �ت �م �ه��ل ف� ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ ن �ظ �رًا
للتطورات الحالية في السوق.
وأض��اف أن الشركة تمكنت من االتفاق مع
معظم البنوك الع��ادة هيكلة مديونياتها،
وق��ام��ت ب �ت��وف �ي��ر  7م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار ل�ي�ج��ري
توظيفها في مشاريع مختلفة.
وأش ��ار إل��ى أن إج�م��ال��ي ال �ت��زام��ات ال�ش��رك��ة
بلغ  99.5مليون دينار ،معظمها مديونيات
تتراوح بني سنة و 5سنوات ،الفتًا إلى أنها
قامت بتوزيع  19مليون دينار في السنوات
الخمس املاضية و %89من عقارات الشركة
ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،وق ��ال إن ال �ش��رك��ة ت�س�ت�ه��دف أن
تكون محفظتها موزعة بنسبة  %50أصول
مدرة و %50قابلة للبيع.
وأوض � � � � ��ح أن ال � �ك� ��وي � ��ت أق � � � ��وى األس � � � ��واق
الخليجية التي تعمل بها الشركة حاليًا،

منتج جديد تطرحه «الكويت للتأمين»

شريف :تغطية تأمينية بالذهب
دينا حسان
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمني،
سامي شريف ،أهمية نشر التوعية بضرورة
ال �ت��أم�ي�ن ف ��ي ح �ي��اة ال� �ف ��رد وت �ط��وي��ر م�ن�ت�ج��ات
ال � �ت� ��أم �ي�ن ،م ��واك� �ب ��ة الح� �ت� �ي ��اج ��ات ��ه م� ��ع م� ��رور
الوقت ،مشيرا ،في مؤتمر صحافي عقد امس
للتعريف باملنتجات الجديدة للشركة ،الى ان
منتجات التأمني ن��وع��ان ،األول تأمني حماية
فقط ،والثاني منتجات مختلطة لتأمني حماية
وادخار في الوقت نفسه.
وق ��ال إن امل�ن�ت�ج��ات امل �ت��واج��دة اآلن ف��ي س��وق
التأمني ليست متطورة بالقدر الكافي ،لذا قامت
«الكويت للتأمني» بتطوير املنتجات التأمينية
ل��دي�ه��ا ،ب��إدخ��ال عنصر ال��ذه��ب ،بمعنى ش��راء
م�ب�ل��غ ال �ت��أم�ي�ن ب��ال��ذه��ب (ب ��االون� �ص ��ة) ول�ي��س
بالدينار او بالدوالر ،وبمدة تغطية  ٣سنوات،
وه��و بمنزلة حماية لقيمة مبلغ ال�ت��أم�ين من
التضخم ومن تقلبات سعر السوق ،مؤكدا ان
هذا املنتج عمل على رفع األقساط املكتتبة ألن
عليه طلبا جيدا جدا.
واك� ��د ان س ��وق ال �ت��أم�ي�ن ف ��ي ال �ك��وي��ت ت�ح�ت��اج
إل ��ى ال�ت�ط��وي��ر م��واك �ب��ة الح �ت �ي��اج��ات ال �ف��رد مع
م��رور ال��وق��ت ،الف�ت��ا إل��ى أن حصة ال�ش��رك��ة من
ال�س��وق ت�ت��راوح ب�ين  ٢٠ف��ي املئة  ٢٥ -ف��ي املئة
من التأمني على الحياة ،علما بأن للشركة ١٣
فرعًا على مستوى الكويت ،وكبر حجم شبكة
ال�ت��وزي��ع للشركة ام��ر يميزها ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ابتكارها ملنتجات تأمينية تغطي قطاع األفراد
والشركات في كل املجاالت.
ً
وأوضح انه ليس على الشركة اي ديون ،قائال:
«نحن شركة التأمني الوحيدة التي لديها ثقافة
مخاطر وادارة خاصة بها».
وأض � ��اف« :ن��ؤم��ن ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وأه�م�ي�ت�ه��ا
ل�ت�س��ري��ع ال �خ��دم��ات وتبسيطها للعميل ،كما
ان ال�ت�ع��دي��ل وال �ت �ط��وي��ر م�س�ت�م��ران ف��ي البنية
الهيكيلية للشركة واإلج� ��راءات والسياسات،
ولدينا م��رك��ز ات�ص��ال خ��اص بالشركة ،ونحن
الشركة الوحيدة التي لديها خبراء اكتواريون».

منتجات جديدة
وع ��ن امل�ن�ت�ج��ات ال �ج��دي��دة ل�ل�ش��رك��ة ،ق ��ال« :ل�ق��د
تطورت برامج التأمني عامليا من برامج حماية

سامي شريف أثناء استعراضه منتجات
تأمينية جديدة | تصوير أحمد سرور

يحمي مبلغ التأمين من
التضخم وتقلبات السوق
ويرفع األقساط المكتتبة
ال ديون على الشركة..
وحصتها  % 20ـــ % 25
من التأمين على الحياة
إل��ى برامج استشارية متطورة ،فالتأمني كان
بسيطًا أو ألجل محدد كحماية فقط ،ثم تطور
إل ��ى ح �م��اي��ة وادخ� � ��ار (ج �ي��ل اول) ،ث��م ح�م��اي��ة
وادخ � ��ار (ج �ي��ل ث� ��ان) ،ث��م ب��رام��ج م �ت �ط��ورة ،أي
حماية وادخار بصناديق استثمارية ،وهو ما
يجعله منتجا متطورا».
ول�ف��ت إل��ى ان ال�ش��رك��ة أطلقت منتجات تأمني
م�ب�ت�ك��رة ع �ل��ى ح �ي��اة ال� �ف ��رد ،م��وض �ح��ا ان ه��ذه
امل �ن �ت �ج��ات ه��ي ال �ت��أم�ين امل ��ؤق ��ت ،وه ��و ح�م��اي��ة
لفترة زمنية م�ح��دودة ،وي��دف��ع مبلغ تعويض
الوفاة في حالة الوفاة بسبب املرض او حادث،
وخ �ط��ة ح�م��اي��ة ال��رات��ب ،وه��و ان ي��دف��ع ال��رات��ب
امل ��ؤم ��ن ع �ل �ي��ه مل� ��دة  ١٥ع��ام��ا ف ��ي ح� ��ال ال��وف��اة
والعجز بسبب املرض او حادث ،واألخير منتج
الخزينة.
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دمج «بيتك» و«األهلي المتحد» خطوة مصرفية عمالقة إلى األمام

الكويت تواكب قطار االندماجات الخليجية ..بقوة
ّ
ال يشكل االستحواذ املرتقب لبيت التمويل الكويتي
على البنك األهلي املتحد  -البحرين ،والذي أخذ زخمًا
أكبر بعد موافقة بنك الكويت املركزي املشروطة أمس
ع�ل��ى امل�ض��ي ق��دم��ًا ف��ي إج � ��راءات االس �ت �ح��واذ ،سابقة
في عمليات االندماج في القطاع املصرفي الخليجي
خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ،ب��ل ه��و م��واك��ب لصفقات
اندماج واستحواذ أخرى تمت بني بنوك في املنطقة،
وأخرى في طور اإلنجاز ،وثالثة رهن الدراسات.
يأتي ذلك في ظل سعي تلك البنوك إلى تكوين كيانات
أكبر ق��ادرة على املنافسة واقتناص حصص سوقية
أكبر ،ال سيما مع تأثر املناخ االقتصادي في املنطقة
عمومًا بتراجع أسعار النفط خالل السنوات األخيرة.
وم� ��ن األم �ث �ل��ة ع �ل��ى ص �ف �ق��ات االن� ��دم� ��اج ف ��ي ال �ق �ط��اع
املصرفي الخليجي التي أنجزت خالل الفترة األخيرة،
ش�ه��د ع��ام  2017ان��دم��اج م�ص��رف��ي أب��وظ�ب��ي الوطني
وال�خ�ل�ي��ج األول ،ليشكال ك�ي��ان��ا مصرفيا ت�ح��ت اس��م
«ب�ن��ك أب��وظ�ب��ي األول» بإجمالي م��وج��ودات بلغ 203
م�ل�ي��ارات دوالر نهاية  2018وص��اف��ي أرب ��اح بلغ 3.3
م �ل �ي��ارات دوالر ،ل �ي��أت��ي ب �ع��د ذل ��ك اس �ت �ح��واذ ال�ب�ن��ك
السعودي  -البريطاني على البنك األول في عام 2018
بصفقة قيمتها ن�ح��و  5م �ل �ي��ارات دوالر ،ع��ن طريق
إص��دار أسهم بنفس القيمة ،ويلحقها اندماج البنك
األه �ل��ي ال �ت �ج��اري م��ع ب�ن��ك ال ��ري ��اض ،ل�ت�ش�ك�ي��ل ك�ي��ان
م�ص��رف��ي ج��دي��د ت �ق��در م��وج��ودات��ه ب�ن�ح��و  182مليار
دوالر.
من جانب آخر ،فإن دراسات وتقارير ملؤسسات عاملية
ومحلية وخ �ب��راء اق�ت�ص��ادي�ين ت��ؤك��د ال �ج��دوى املالية
اإليجابية لبيت التمويل ،ومساهمي املصرفني من
هذا االستحواذ .ومن اإليجابيات التي طرحتها تلك
الجهات الستحواذ «بيتك» على «األهلي املتحد» نجد
ما يلي:
 .1زيادة إيجابية مؤثرة في ربحية سهم بيت التمويل
للسنوات الثالث املقبلة أخذًا باالعتبار االسهم التي
ستصدر ب�غ��رض االس�ت�ح��واذ ،م��ع ت��وق�ع��ات أن تكون
ال��زي��ادة املستقبلية ف��ي الربحية املستقبلية األعلى
مقارنة مع صفقات االستحواذ التي تمت في الشرق
األوسط.
 .2زيادة األرباح املجمعة ملجموعة «بيتك» باكثر من
 %90مقارنة بارباح .2018
 .3تدعيم املركز املالي لبيت التمويل ليكون من اكبر
البنوك اإلسالمية عامليا واقليميا بحجم اص��ول 94
مليار دوالر وبحقوق مساهمني تناهز  10مليارات
دوالر.
 .4زي ��ادة ال �ق��درة االق��راض �ي��ة للبنك ب�ع��د االس�ت�ح��واذ
 %61تقريبًا ،االمر الذي سيعزز من قدرته على تمويل
املشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محليا
واقليميا.
 .5تخفيض تكلفة االم � ��وال ،خ�ص��وص��ًا ع�ل��ى صعيد
االق� �ت ��راض ال ��دول ��ي ،ب�س�ب��ب زي� ��ادة االرب � ��اح املجمعة

تعبئة السيولة الالزمة للقيام بأغراض التمويل بأرقام
ضخمة تعجز عنها البنوك الصغيرة.

المال العام مستفيد
كما العمالة الوطنية..
ومشاريع التنمية

مواكبة برامج الخصخصة و«الشراكة»

مؤسسات التصنيف تؤيد
االندماج لتكوين العب إقليمي
قادر على المنافسة بقوة
في االندماج جدوى لجميع
األطراف ..وفي مقدمهم
عموم مساهمي البنكين
سترتفع أرباح «بيت التمويل»
 %90في السنوات
القليلة المقبلة
االندماج يخلق
أكبر البنوك اإلسالمية
في المنطقة والعالم
الدمج يزيد القدرة اإلقراضية
بنسبة  ..%61خصوصا ً
لتمويل المشاريع
ستنخفض كلفة التمويل
وتقل التكاليف
وترتفع قوة التسعير
ّ
سيتعزز االنتشار الجغرافي
والتنوّ ع القطاعي
على نطاق واسع

وزي��ادة حجم االص��ول ،االمر الذي سيعزز من ربحية
البنك وقدرته التنافسية.
 .6ت �ع��زي��ز االن� �ت� �ش ��ار ال� �ج� �غ ��راف ��ي ل �ل �م �ج �م��وع��ة ب�ع��د
االس� �ت� �ح ��واذ ،وب �م��ا ي �ت �ي��ح ل �ه��ا ال ��دخ ��ول ف ��ي اس� ��واق
جديدة ،مثل مصر واململكة املتحدة ،واالستفادة من
القاعدة املجمعة لعمالء البنكني.
 .7تقليل التكاليف وزي��ادة ق��وة التسعير والسيولة،
واالستفادة من الخبرات املصرفية لدى البنكني.
 .8بالنسبة ملحفظة التمويل للكيان املصرفي الجديد
بعد االن��دم��اج ،فمن امل�ت��وق��ع أن تبلغ نحو  50مليار
دوالر.
 .9سينتج عن االستحواذ أكبر قاعدة ودائع عمالء في
الكويت تقدر بنحو  63.4مليار دوالر.
وتؤكد وكالة «فيتش» للتصنيف االئتماني ان البنوك
الخليجية وجدت ان االستحواذات واالندماجات هي
الطريقة االكثر وضوحا لخلق قادة او العبني اقوياء
ف��ي ال� �س ��وق ،ي�ص�ب�ح��ون ف��ي وض ��ع اف �ض��ل للتنافس
على ج��ذب ال��ودائ��ع واي�ج��اد ف��رص للنمو .فيما ترى
«موديز» أن اندماج البنوك الخليجية لم يعد رفاهية،
ب ��ل ض� � ��رورة م��ال �ي��ة واق �ت �ص ��ادي ��ة ت�م�ل�ي�ه��ا ال �ظ ��روف
املستجدة .فمع إصابة امل��وازن��ات الخليجية بالعجز
امل �ت��راك��م ب��أرق��ام خ�ي��ال�ي��ة س�ن��ة ب�ع��د أخ� ��رى ،ت��راج�ع��ت
ال��ودائ��ع الحكومية في البنوك املحلية ،وزاد االقبال
على طرح أدوات دين عام لتمويل العجوزات .وهبط
اإلن �ف ��اق ال �ع��ام ب�ن�س��ب م �ت �ف��اوت��ة ب�ي�ن دول� ��ة خليجية
وأخرى ،وبات أقل من السابق ،ال سيما مقارنة بـــ 2014
وما قبلها عندما صعدت أسعار النفط الى مستويات
ّ
قياسية ،تحققت معها فوائض مالية بمئات مليارات
الدوالرات سنويًا.

تراجع اإلنفاق

ّ
أما تراجع اإلنفاق منذ  ،2015 - 2014فقد أثر في البيئة
التشغيلية العامة عمومًا ،وفي القطاع املصرفي على

نمو القطاع غير النفطي في أعلى مستوى منذ 2015

«الوطني» :مؤشرات إيجابية
للقطاع الخاص السعودي
أش��ار تقرير لبنك الكويت الوطني ال��ى ت�س��ارع وت�ي��رة نمو
االقتصاد غير النفطي السعودي في الربع الثاني من عام
 2019لتصل إل��ى  %2.9على أس��اس س�ن��وي ليسجل أعلى
معدل نمو منذ عام  2015وفق البيانات الرسمية.
وقال التقرير :يأتي هذا النمو على خلفية انتعاش أنشطة
ك��ل م��ن ال �ق �ط��اع�ين ال �خ��اص ( +%3.4ع �ل��ى أس� ��اس س �ن��وي)
وال�ح�ك��وم��ي ( +%1.8ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي) ،وي�ت�ج�ل��ى نمو
القطاع الخاص في تحسن وتيرة أداء املؤشرات االقتصادية
األخرى للنشاط غير النفطي ،مثل مؤشر مديري املشتريات
ونمو االئتمان املمنوح للقطاع الخاص.
وفي ما يخص الناتج املحلي اإلجمالي ،فقد تباطأت وتيرة
نموه إلى حد كبير خالل الربع الثاني من عام ( 2019إلى 0.5
في املئة على أساس سنوي مقابل  1.7في املئة في الربع األول
م��ن ع��ام  ،)2019على خلفية ت��راج��ع الناتج املحلي للقطاع
النفطي ( -3.0ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي) وذل ��ك بسبب

خفض أوبك وحلفائها ملعدالت اإلنتاج ،حيث قامت اململكة
بتقليص إنتاجها النفطي بمعدالت فاقت حصص الخفض
املقررة .ورغم ذلك ،تراجع نمو قطاع النفط الحقيقي أقل من
معدل انخفاض إنتاج النفط الخام ( -3.7في املئة على أساس
سنوي إلى  9.75ماليني برميل يوميًا في املتوسط) نتيجة
الرتفاع معدالت إنتاج الغاز الطبيعي.
أما على مستوى القطاعات ،فكان النمو غير النفطي مدفوعًا
بنمو ق�ط��اع ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة ( +5.4ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى أس��اس
س �ن��وي) وال�ن�ق��ل واالت �ص ��االت ( +6.4ف��ي امل �ئ��ة ع�ل��ى أس��اس
سنوي) والتجارة ( +5.8في املئة على أساس سنوي) والبناء
والتشييد ( +4.9في املئة على أساس سنوي) .وفي املقابل،
تراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ،وال��ذي يتضمن
قطاع التكرير ( -2.3في املئة على أس��اس سنوي) .في حني
سجل قطاع الخدمات الحكومية ،والذي ُيعد أكبر القطاعات
املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي ( 23.5في

شاركت في اجتماع االتحاد العالمي للبورصات

السنعوسي :بورصة الكويت ماضية
ً
ً
ودوليا
إقليميا
في تعزيز مكانتها
أك � � � ّ�د رئ � �ي� ��س إدارة ال �ت �س��وي��ق
بتصويت االعضاء في االتحاد
واالتصال املؤسسي في بورصة
ما يعد خير برهان على الجهود
ال� �ك ��وي ��ت ن ��اص ��ر ال �س �ن �ع��وس��ي،
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ال� �ت ��ي ب��ذل �ت �ه��ا خ�ل�ال
ام � � � ��س ،م � �ض� ��ي ال� � �ب � ��ورص � ��ة ف��ي
ال � �ع ��ام �ي�ن امل ��اض � �ي �ي�ن ل �ت �ح �س�ين
ت � �ط� ��وي� ��ر ال � � �س � � ��وق ب � �م� ��ا ي� �ع ��زز
ع� �م� �ل� �ي ��ات ال� � � �ت � � ��داول وت �س �ه �ي��ل
م� �ك ��ان� �ت� �ه ��ا ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
ال ��وص ��ول ال ��ى س ��وق رأس امل��ال
االق�ل�ي�م��ي وال��دول��ي م��ا ينعكس
الكويتي وزيادة الشفافية ورفع
ع �ل ��ى ت� �ط ��ور ال� �ك ��وي ��ت ل�ت�ص�ب��ح
ك� �ف ��اءة ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة.
مركزا ماليا امنا في املنطقة.
وذك��ر ان املشاركة ف��ي مثل هذه
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي
الفعاليات تثبت السمعة الطيبة
للسنعوسي بمناسبة مشاركة
ال�ت��ي تتمتع بها على الصعيد
البورصة في االجتماع السنوي
الدولي ما ينعكس ايجابيا على
ناصر السنعوسي
ال�ـ 59واجتماع الجمعية العامة
سوق رأس املال الكويتي.
ل�لات �ح��اد ال �ع��امل��ي ل �ل �ب��ورص��ات ،ال ��ذي اق �ي��م ام ��س في واش��ار ال��ى ان ه��ذا االنجاز يمثل عالمة ب��ارزة اخرى
سنغافورة ويستمر حتى  10اكتوبر ال�ج��اري .وقال في مسيرة بورصة الكويت نحو تعزيز تكاملها مع
السنعوسي ان هذه أولى مشاركات بورصة الكويت األسواق العاملية واالستفادة من خبرات اسواق املال
في ه��ذه االجتماعات بعد حصولها على العضوية االخ��رى حول العالم .وبني ان بورصة الكويت قامت
ال�ك��ام�ل��ة ف��ي االت �ح��اد ب��إج�م��اع االص� ��وات ف��ي اكتوبر خالل العامني املاضيني بتطوير سوق مالي موثوق
.2018
ي�ت�م�ي��ز ب �س �ي��ول��ة ق��وي��ة ي��وف��ر ل �ل �م �ص��دري��ن إم�ك��ان�ي��ة
واضاف ان البورصة حصلت على العضوية الكاملة الوصول إلى رأس املال وفرص عوائد متنوعة.

املئة) ،نموًا ضعيفًا ( +0.8في املئة على أساس سنوي).
وأش��ار التقرير الى أن تحسن نمو القطاع غير النفطي في
الربع الثاني من ع��ام  2019قد يكون نتيجة لضعف األداء
املسجل خالل فترة املقارنة في الربع الثاني من عام  ،2018في
ظل ضعف أداء قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات
الحكومية والبناء والتشييد والصناعات التحويلة على
مداراألشهر الثالثة من العام املاضي.
وت�ش�ي��ر آف ��اق ال�ن�م��و املستقبلية إل��ى ث �ب��ات ال�ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي الحقيقي لعام  2019بأكمله مقارنة مع عام 2018
وال ��ذي ب�ل��غ  2.3ف��ي امل�ئ��ة (أق ��ل م��ن ت��وق�ع��ات ي��ول�ي��و امل��اض��ي
والبالغة  1في املئة) .في حني يتوقع تراجع القطاع النفطي
بنسبة  3.8في املئة على أساس سنوي ،إال أنه من املحتمل
ان يسجل ال�ق�ط��اع غ�ي��ر النفطي ن�م�وًا بنسبة  2.5ف��ي املئة
على أس��اس سنوي (مقابل  2.3في املئة في عام  )2018بما
يتماشى مع توقعات شهر يوليو املاضي.

صندوق النقد :الحرب التجارية
قد ِّ
تكلف  700مليار دوالر
ق ��ال ��ت امل� ��دي� ��رة ال� �ج ��دي ��دة ل �ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي
كريستالينا جورجييفا ام��س :إن ال�ح��رب التجارية
ال �ت��ي ي�خ��وض�ه��ا ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
ّ
ستكلف النمو العاملي نحو  700مليار دوالر بحلول
عام  ،2020أي ما يعادل حجم االقتصاد السويسري.
وت ��اب� �ع ��ت ف� ��ي خ� �ط ��اب ق �ب �ي��ل اج� �ت� �م ��اع ��ات ال �خ��ري��ف
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن:
ّ
«نتوقع تباطؤ النمو العاملي لعام  2019في حوالي
 %90من العالم».
ّ
وأض ��اف ��ت ج��ورج �ي �ي �ف��ا ال �ت ��ي ت ��ول ��ت م�ن�ص�ب�ه��ا ق�ب��ل
أس�ب��وع واح��د :إن «النمو سينخفض ه��ذا ال�ع��ام إلى
أدنى مستوى منذ بداية العقد الحالي».
ّ
ّ
املتعدد
واعتبرت مديرة الصندوق إن التوتر التجاري
ّ
لم يعد يشكل مخاطر ،لكنه «يترك تأثيرا».
وم ��ن امل�م�ك��ن ان ينخفض ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
العاملي بنحو  %0.8بحلول ع��ام  2020مقابل %0.5
في يوليو« ،وهذا ما يعادل حجم اقتصاد سويسرا».
الى جانب التجارة ،فإن خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ��ي م��ن دون ات �ف��اق ،ودي ��ون ال�ش��رك��ات يمثالن
تهديدات خطيرة أخرى لالقتصاد العاملي.
وق��ال��ت جورجييفا ان��ه «ف��ي حالة ح��دوث تباطؤ كبير،
فإن ديون الشركات ّ
املعرضة لخطر التخلف عن السداد
س �ت��رت �ف��ع إل ��ى  19ت��ري �ل �ي��ون دوالر ،أو ن �ح��و  %40من
إجمالي الديون في ثمانية اقتصادات رئيسة»( .أ.ف.ب)

ّ
فتعرضت هوامش األرباح لضغوط
وجه الخصوص،
ت �ف��اق �م��ت س �ل �ب �ي��ات �ه��ا م ��ع ه �ب ��وط ف ��ي ان� �ف ��اق االف � ��راد
وتباطؤ اس�ت�ث�م��ارات ال�ش��رك��ات ال�ت��ي ت��أث��رت ب��دوره��ا
ب �ت��راج��ع اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي أي� �ض ��ًا .ومل��واج �ه��ة ه��ذا
الواقع الصعب ازدادت املنافسة املصرفية على جذب
امل��ودع�ين وامل�ق�ت��رض�ين ،ف��إذا ب�ه��ذه املنافسة الشرسة
على حصص سوقية محدودة ت��ؤدي الى أخطاء في
تسعير الخدمات واملنتجات املالية واملصرفية ،وهذه
األخطاء كادت أحيانا تودي بالنمو وبجودة األصول.
وت � ��رك ت ��راج ��ع ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي آث� � ��ارا ع �ل��ى طلب
االئ�ت�م��ان ،كما ان نقص السيولة رف��ع ح��دة املنافسة
على ج��ذب املودعني بأسعار تنافسية أعلى صعدت
معها كلفة األموال وتقلصت هوامش الربحية اكثر.
وأك��دت معظم ال��دراس��ات التي أج��ري��ت تمهيدًا التمام
ع �م �ل �ي��ات ال ��دم ��ج امل �ص��رف �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة أن االن ��دم ��اج
يخفض ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ك�ل�ي��ة وي� ّ
�وح��د ال�ج�ه��ود لتحقيق
أه � ��داف أف �ض��ل ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د ،ال س�ي�م��ا رف��ع
كفاءة العمليات بفعل نشوء وح��دات مصرفية كبيرة
ق ��ادرة ع�ل��ى امل�ن��اف�س��ة وتستطيع م��واج�ه��ة ال�ت��ذب��ذب��ات
االقتصادية التي تتعرض لها دول الخليج بني حني
وآخ��ر ارتباطًا بتذبذب النفط ال��ذي يبقى أكبر مصدر
ل �ل��دخ��ل ،وب�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذا االع �ت �م��اد ال�ك�ب�ي��ر ع�ل��ى النفط
ت�ت�ع��رض االق �ت �ص��ادات الخليجية ال��ى ت�ق�ل�ب��ات ح��ادة
وخ �ط��رة ف��ي م �ع��دالت ن�م��وه��ا ت�ب�ع��ًا ألس �ع��ار ال�ب�ت��رول
العاملية .إل��ى ذل��ك ،ف��إن خلق ك�ي��ان��ات مصرفية كبيرة
ي �خ��دم االق �ت �ص��ادات الخليجية ع�ل��ى ن�ح��و أف �ض��ل من
ال ��واق ��ع ال ��ذي ف�ي��ه ت�ش�ت��ت وت�خ�م��ة ف��ي ت�ل��ك ال�ك�ي��ان��ات.
فالبنك الكبير بأصوله واملتوسع في حضوره والغني
بخدماته ومنتجاته وحلوله التمويلية أقدر من غيره
ع �ل��ى ت �م��وي��ل امل �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة .وم� �ع ��روف اآلن أن
الحكومات الخليجية تلجأ أكثر فأكثر إلى االقتراض
لتمويل انفاقها ،ال سيما االستثماري منه .ولن تجد
أف�ض��ل م��ن ال�ك�ي��ان��ات ال�ك�ب�ي��رة وامل�ل�ي�ئ��ة وال �ق��ادرة على

وملواكبة برامج الخصخصة ومشروعات الشراكة بني
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص ت�ح�ت��اج دول ال�خ�ل�ي��ج ال��ى
م �ص��ارف ك�ب�ي��رة ال�ح�ج��م ق ��ادرة ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل الهائل
املطلوب النتقال قطاعات واسعة من اإلدارة الحكومية
إلى االستثمار الخاص.
وب�ق�ي��ام ت�ل��ك ال�ك�ي��ان��ات امل�ص��رف�ي��ة الخليجية الكبيرة
ن �س �ب �ي��ًا ي �ق��ل االع� �ت� �م ��اد ال � ��ى ح� ��د م� ��ا ع �ل ��ى امل� �ص ��ارف
العاملية في التمويل وقيادة الصفقات واالستشارات
والخدمات االستثمارية على أنواعها .فتلك املصارف
الدولية تحصد سنويًا صفقات بعشرات املليارات إن
ل��م نقل بمئات امل�ل�ي��ارات ل�ق��اء خ��دم��ات تمويل وإدارة
أصول واستشارات وغيرها من العمليات التي يمكن
ملصارف خليجية القيام بها ،خصوصًا اذا كانت كبيرة
ب��رس��ام�ي��ل ض�خ�م��ة .وه ��ذا م��ا يمكن ال��وص��ول إل�ي��ه مع
االندماجات الجاري تنفيذها اآلن في كل دول مجلس
التعاون بال استثناء .وبذلك ترتفع مساهمة البنوك
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي اق �ت �ص��ادات ب �ل��دان �ه��ا ،ك�م��ا ي �خ��دم ذل��ك
أهداف تنويع مصادر الدخل وتنويع االقتصاد وخلق
ف��رص للعمالة الوطنية ال�ت��ي تعجز الحكومات أكثر
فأكثرعن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى األعباء
املتراكمة على امليزانيات العاجزة .كما أنه في الكيانات
الكبيرة ت��زداد اإلنتاجية وترتفع امل�لاءة لتتحول تلك
الكيانات إل��ى ق��اط��رة لقطاعات أخ��رى ون�م��اذج أعمال
ُ
تحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية االقتصاد
ع�م��وم��ًا وص �ع��ود م�س��اه�م�ت�ه��ا ف��ي ال �ن��ات��ج ،وب��ال�ت��ال��ي
يتحقق معها ه��دف توسيع دور القطاع ال�خ��اص في
التنمية عمومًا.
كما أن الكيانات املصرفية املدمجة بفعالية واملتكاملة
أفقيًا وعموديًا وال �ق��ادرة على خفض تكاليفها ورف��ع
إي ��رادات �ه ��ا س�ت�س�ت�ط�ي��ع ال ��وص ��ول ال ��ى أف �ض��ل تسعير
ت �ن��اف �س��ي ل �خ��دم��ات �ه��ا ال �ت �م��وي �ل �ي��ة وغ �ي��ر ال�ت�م��وي�ل�ي��ة،
وس�ي�س�ه��م ذل ��ك ف��ي خ�ف��ض ت�ك��ال�ي��ف اإلن �ت ��اج ع�م��وم��ًا،
وبالتالي تنشأ صناعات قادرة على التوسع بتمويل
م�ي�س��ر وت�س�ه�ي�لات أك �ب��ر ،أي أن ل�ن�ج��اح��ات االن��دم��اج
م �ف �ع��ول ال �ع ��دوى اإلي �ج��اب �ي��ة ل�ت�ش�م��ل ق �ط��اع��ات أخ��رى
غ�ي��ر م�ص��رف�ي��ة .وت�س�ج�ي��ل ن �ج��اح��ات ك �ه��ذه ي �ع��زز ثقة
املستثمرين واملساهمني وينتج عنه تطوير إضافي في
أسواق مال جاذبة أكثر وعميقة بشكل أفضل وسائلة
على نحو جيد تتجدد وتتنوع فيها أساليب التمويل
واالس �ت �ث �م��ار .ن��اه �ي��ك ع��ن أن ت �ل��ك ال ��وح ��دات امل��دم�ج��ة
ستصبح ق��ادرة على التوسع الخارجي لتنافس على
امل�س�ت��وى ال��دول��ي وت�س�ه��م ف��ي تعبئة رس��ام�ي��ل عاملية
وإدخال عمالت صعبة تحتاج اليها موازين املدفوعات
الخليجية اآلن أكثر من أي وقت مضى ،ألن زمن النفط
ّ
الغالي قد يكون ولى إلى غير رجعة.

«النوخذة  »1األولى بين  6آبار سيتم استكشافها

«نفط الكويت» :نهدف
ً
يوميا «بحرية»
إلى  100ألف برميل

محمد العجمي ومحمد صادقي

سعد الشيتي
ق ��ال م��دي��ر م�ج�م��وع��ة االس �ت �ك �ش��اف ف ��ي ش��رك��ة نفط
ال �ك ��وي ��ت م �ح �م��د ال �ع �ج �م��ي إن ل � ��دى ال �ش ��رك ��ة خ�ط��ة
إلج��راء مسح زلزالي لحقول غ��رب الكويت ،ستطرح
مناقصتها خالل األشهر الستة املقبلة ،ليبدأ املسح
الزلزالي فيها.
وأش��ار خ�لال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة
النفط ،أم��س ،بحضور وكيل ال��وزارة املساعد خالد
ال��دي�ين ،ال��ى ان ال�ه��دف االس�ت��رات�ي�ج��ي امل��وض��وع من
ق �ب��ل ال �ش��رك��ة ل�لاس �ت �ك �ش��اف��ات ال �ب �ح��ري��ة ي �ه��دف ال��ى
انتاج  100أل��ف برميل يوميا .وأف��اد ان توقيع عقد
الحفر البحري خالل شهر يوليو املاضي يهدف الى
اس�ت�ك�ش��اف  6آب ��ار ،وت��م تسمية ال�ب�ئ��ر االول ��ى التي
سيتم استكشافها باسم «النوخذة .»1
وأوض ��ح ب��أن ال�ح�ف��ر االس�ت�ك�ش��اف��ي ال�ب�ح��ري سيبدأ
بحلول يوليو  2020على ان يتم االنتهاء من حفر 6
آبار استكشافية خالل  3سنوات ،ومن ثم التخطيط
للمراحل التالية .وقال العجمي إن حفر «النوخذة »1
سيعطي مؤشرًا ،لكن العمليات االستكشافية لآلبار
الست املستهدفة ستعطي صورة أوضح وأشمل.
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ح� ��ول ال �خ �ط��ة امل ��وض ��وع ��ة ل�ب�ن��اء
مرافق االن�ت��اج وم��راك��ز التجميع وخطوط االنابيب
للعمليات ال�ب�ح��ري��ة ،ق ��ال ال�ع�ج�م��ي ان ��ه ف��ي ح ��ال ما
اذا ج��رى ت��أك�ي��د اك�ت�ش��اف ال�ن�ف��ط وال �غ��از ف��ي البحر
وص ��دور التعليمات م��ن امل�س��ؤول�ين بوضعها على
خطة االن�ت��اج خ�لال م��دة م�ح��ددة ،فانه سيتم وضع
عدد من الخيارات على حسب الجدوى االقتصادية
في هذا الشأن .وعن جزيرة بوبيان وتواجد كميات
من النفط بها ،كشف العجمي أن «نفط الكويت» ال
تملك إال  30في املئة من الجزيرة ،حيث تنازلت عن
نحو  70في املئة من الجزيرة ملصلحة ال��دول��ة ،على
اعتبار أنها جزء من طريق الحرير ورؤية .2035
وك �ش��ف ال�ع�ج�م��ي ع��ن ت��وج��ه «ن �ف��ط ال �ك��وي��ت» خ�لال
الفترة املقبلة لحفر أول بئر استكشافية بناء على
ال ��دراس ��ات ،وال�ن�ت��ائ��ج ستظهر ب�ع��د ال�ح�ف��ر ،مشيرًا
إل��ى ان ه�ن��اك ام��ري��ن ف��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة  :2040االول
االستعجال في التنازل عن االراض��ي باملناطق غير

العجمي :الشركة تنازلت
عن  %70من جزيرة بوبيان
لمشروع الحرير
صادقي :متفائلون للغاية
بوجود كميات كبيرة من
النفط في الحقول البحرية
املجدية ،واالمر اآلخر هو استرجاع االراضي املتنازل
عنها في حال اكتشاف إمكانات نفطية فيها ،وهذا
يخضع ل �ق��رارات عليا ،وه�ن��اك آل�ي��ة ل��رف��ع األم��ر إلى
اللجنة الثالثية التابعة ملجلس الوزراء.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ك�ب�ي��ر م�ه�ن��دس��ي ال �ع �ق��ود ورئ �ي��س
فريق العقود باإلنابة في شركة نفط الكويت محمد
صادقي ،انه بعد توقيع عقد مشروع الحفر البحري،
ي� �ج ��ري ال �ع �م��ل ح��ال �ي��ا ع �ل��ى ت �ج �ه �ي��ز امل �ي �ن ��اء ال ��ذي
ستنطلق منه االع�م��ال ،متوقعا االنتهاء م��ن تنفيذ
بعضها مع بداية عام  ،2020على أن يتم منح املقاول
فترة سماح  7أشهر ،حتى موعد بدء عمليات الحفر
البحري ،وسيتم توفير ابراج الحفر في شهر يوليو
 ،2020مشيرًا إلى أن هناك  6مواقع جرى تحديدها،
ت�س�ت�غ��رق م ��دة ال�ح�ف��ر ف��ي ك��ل م�ن�ه��ا  6أش �ه��ر ،ل��ذل��ك
جرى تحديد مدة العقد  3سنوات ،مع سنة إضافية
بنفس أسعار العقد الحالي .ولفت صادقي إلى أنه
جرى تحديد  15موقعًا للحفر البحري من قبل فريق
االستكشاف في شركة نفط الكويت.
واش ��ار إل��ى أن م�س��اح��ة ال�ب�ح��ر ت �ع��ادل ث�ل��ث مساحة
الكويت ،ولذلك فإن الشركة متفائلة للغاية من الحفر
البحري وأن تكون هناك كميات كبيرة من النفط.
وأوض��ح أن ه�ن��اك ت��وج��ه بإنشاء ميناء دائ��م خاص
ب�ش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ،م�ت��وق�ع��ًا ح ��دوث ذل ��ك ب�ع��د 4
سنوات من اآلن.
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جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط

 VIVAترعى مؤتمر  MEIRAفي دبي
أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة االت� � �ص � ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة
 ،VIVAال � ��رائ � ��دة ف ��ي ت �م �ك�ي�ن ال �ت �ح��ول
ال ��رق� �م ��ي وت� �ق ��دي ��م خ ��دم ��ات وم �ن �ص��ات
م�ب�ت�ك��رة ل�ل�ع�م�لاء ف��ي ال �ك��وي��ت ،وإح��دى
ش��رك��ات م�ج�م��وع��ة  ،STCع��ن رع��اي�ت�ه��ا
البالتينية للمؤتمر ال�س�ن��وي ال�ح��ادي
عشر لجمعية عالقات املستثمرين في
ال� �ش ��رق األوس � ��ط  ،MEIRAال � ��ذي أق�ي��م
م��ؤخ �رًا ف��ي دب ��ي ،وج ��رى خ�لال��ه تكريم
أب��رز الشركات واألف ��راد ال��ذي��ن اعتمدوا
أف �ض��ل امل �م ��ارس ��ات ف ��ي م �ج��ال ع�لاق��ات
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي م�خ�ت�ل��ف دول ال�ش��رق
األوسط.
وف��ي ه��ذه املناسبة ،ق��ال مزيد الحربي،
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل� � �ـ« :VIVAت�ح��رص
 VIVAعبر استراتيجيتها الثابتة ،على
ل�ع��ب دور ري� ��ادي ل�ي��س ع�ل��ى امل�س�ت��وى
ال �ت �ش �غ �ي �ل��ي ف �ح �س��ب ب� ��ل ع �ل��ى ص�ع�ي��د
ت�ط�ب�ي��ق أف �ض��ل امل� �م ��ارس ��ات وامل �ع��اي �ي��ر
امل �ه �ن �ي��ة ف ��ي ج �م �ي��ع ق �ط��اع��ات وإدارات
 VIVAالداعمة ألعمال وخطط الشركة».
وأضاف« :إن حصول  VIVAعلى املركز
ال �ث��ان��ي ك��أف �ض��ل م��ؤس �س��ة ف��ي ع�لاق��ات
املستثمرين في الكويت يعكس الجهد
ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت�ب��ذل��ه اإلدارة التنفيذية

مزيد الحربي

وسيم الحايك

وإدارة ع�لاق��ات املستثمرين ف��ي VIVA
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ع �م �ل �ي ��ة ال � �ت � ��واص � ��ل وال� ��رف� ��ع
م ��ن م �س �ت��وى ال �ش �ف��اف �ي��ة م ��ع امل�ج�ت�م��ع
االستثماري واملساهمني ،والذي بدوره
أثبت عن مدى رضاه عن أداء  VIVAفي
م �ج��ال ع�ل�اق��ات امل�س�ت�ث�م��ري��ن م��ن خ�لال
تلبية جميع متطلباتهم م��ن مقابالت
واس� � �ت� � �ف� � �س � ��ارات ع � ��ن ت � �ط � ��ور أوض � � ��اع
الشركة ونتائجها املالية والتشغيلية،

مشيرًا إلى أن تفعيل دور إدارة عالقات
امل �س �ت �ث �م��ري��ن ه� ��ي ج� � ��زء أس� ��اس� ��ي م��ن
مبادئ حوكمة الشركات والتي تهدف
إل ��ى ت�ح�س�ين ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل وال�ش�ف��اف�ي��ة
وح�م��اي��ة امل�س��اه�م�ين .وح��رص��ًا م�ن��ا في
 VIVAع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ج �م �ي��ع ال �ق��وان�ين
ال �ت ��ي ت �ت �م��اش��ى م ��ع م �ب��ادئ �ن��ا وق�ي�م�ن��ا
واألس � � ��س امل �ه �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ود ع�م�ل�ن��ا
لتصب في مصلحة مساهمينا ،نسعى

دائمًا إلى تركيز جهودنا للوصول إلى
أفضل النتائج املرجوة من خالل فريق
عمل متكامل بالشكل املهني املطلوب
وبالوقت املحدد».
وق � ��د م �ث��ل  VIVAف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر وس �ي��م
ال� � � �ح � � ��اي � � ��ك ،امل � � ��دي � � ��رال� � � �ع � � ��ام ل � �ع�ل��اق� ��ات
امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن وع � �م � �ل � �ي� ��ات االن � ��دم � ��اج
واالستحواذ ،الذي كان له تعليق حول
ال�ن�ت��ائ��ج وال� ��دور اإلي�ج��اب��ي ال ��ذي تقوم
ب��ه ج�م�ع�ي��ة  MEIRAم��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز
عملية التواصل والشفافية مع املجتمع
االس�ت�ث�م��اري .لقد حافظت  VIVAعلى
م��راك��ز م�ت�ق��دم��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات األرب��ع
املاضية في قائمة أفضل الشركات في
الكويت والشرق األوس��ط ،وذلك نتيجة
س �ي��اس��ات ال �ش��رك��ة وال��دع��م ال �ك��ام��ل من
اإلدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة الحكيمة ف��ي ات�ب��اع
أعلى معايير املهنية والشفافية والتي
أثمرت عن ثقة كبيرة من قبل املجتمع
االس �ت �ث �م��اري وامل �س��اه �م�ي�ن وامل�ح�ل�ل�ين
امل��ال �ي�ين ،ك�م��ا ك ��ان ل �ـ  VIVAم�ش��ارك��ات
ع� ��دة خ�ل��ال ع� ��ام  2019ف ��ي امل��ؤت �م��رات
الخاصة باملستثمرين إقليميًا ودوليًا
لتعزيز التواصل مع جميع املساهمني
واملجتمع املالي.

«لولو هايبر» يحتضن عرض «أفضل ما في مصر»
أط�ل�ق��ت «ل��ول��و ه��اي�ب��ر م ��ارك ��ت» ،ال�ش��رك��ة
ال ��رائ ��دة ف��ي م �ج��ال ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة في
املنطقة ،حملتها الترويجية «أفضل ما
في مصر  »2019يوم الخميس  3أكتوبر
في متجر لولو هايبر ماركت فرع منطقة
الري.
واف�ت�ت��ح ال �ح��دث سفير ج�م�ه��وري��ة مصر
العربية ،ط��ارق القوني بحضور اإلدارة
العليا للولو هايبر م��ارك��ت وع��دد كبير
من املتسوقني واملهنئني واإلعالميني.
وق��د ب��دأ حفل االف�ت�ت��اح ببرنامج ثقافي
ملون للموسيقى وال��رق�ص��ات الشعبية،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك رق� �ص ��ة ال �خ �ي ��ول ورق �ص��ة
ال� �ت� �ن ��ورة وال � �ع� ��رائ� ��س ،إض ��اف ��ة ألك �ش��اك
الطعام الخاصة وزوايا لتذوق املنتجات
املصرية إلعطاء املتسوقني فرصة لتذوق

جانب من حفل االفتتاح

جانب من حفل االفتتاح وتبدو محطة الباص الصديقة للبيئة

دوره� � � � � � ��ا االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي وال� � �ت � ��زام� � �ه � ��ا
ب ��امل �ش ��روع ال��وط �ن��ي ال� �خ ��اص ب�خ��دم��ة
اهالي املنطقة ،فقد قامت بعمل مبادرة
ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا وال�خ��اص��ة بتكييف
ب �ع��ض م �ح �ط��ات ال �ب��اص��ات بمنطقتي
ال��روض��ة وح��ول��ي ل�خ��دم��ة مستخدمي
وس ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام ول �ل �ح �م��اي��ة م��ن

لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين

«صفا» تطلق هويتها
البصرية الجديدة
أط� �ل� �ق ��ت ش ��رك ��ة «ص � �ف� ��ا» ال � ��رائ � ��دة ف� ��ي خ ��دم ��ات
العمرة هويتها البصرية الجديدة ف��ي الكويت
كأولى خطواتها لالنطالق نحو أسواق املنطقة
م�س�ت�ه��دف��ة ت �ع��زي��ز ال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة ل�ض�ي��وف
الرحمن والتأكيد على رفع جودتها لتلبي جميع
متطلباتهم وتحقق كافة رغباتهم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة صفا لخدمات
العمرة ،فهاد الحرفش إن إطالق الهوية البصرية
ال� �ج ��دي ��دة ي��أت��ي ب �ع��د أن ت�م�ك�ن��ت ال �ش��رك��ة منذ
تأسيسها في عام  2011من وضع بصمة خاصة
ل�ه��ا ف��ي م �ج��ال خ��دم��ات ال �ع �م��رة ،ح�ي��ث تشرفت
ب �ت �ق��دي��م ج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ي �ح �ت��اج إل�ي�ه��ا
ض�ي��وف الرحمن ف��ي أداء مناسك ال�ع�م��رة ،لنيل
شرف الطاعة والعبادة ،والتنعم بصفاء النفوس
والقلوب.
وأوضح أن شركة «صفا» التي تستحوذ حاليا
ع�ل��ى أك�ب��ر ح�ص��ة م��ن س��وق ال�ع�م��رة ف��ي الكويت
تمكنت من زيادة أعداد املعتمرين بصورة كبيرة
خالل السنوات املاضية ،عبر تخفيض كلفة زيارة
املشاعر املقدسة بمقدار النصف لتناسب جميع
فئات املستهدفة ،مع توفير أفضل الخدمات لهم.
وف � ��ي م� �ع ��رض ح��دي �ث��ه ع ��ن ان � �ج � ��ازات ال �ش��رك��ة،
أف��اد الحرفش ب��أن ش��رك��ة «ص�ف��ا» تمتلك أح��دث
الوسائل التكنولوجية في مجال الحجز والدفع
ع �ب��ر ب ��واب ��ات ال��دف��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة امل �ت �ع��ددة من
خ�لال موقعها اإلل�ك�ت��رون��ي وتطبيقها الحديث
على الهواتف الذكية الذي سيطلق قريبا ،وذلك

أع �ل��ن ب �ن��ك ب ��رق ��ان ع ��ن ف��وز
ع �م��ار ف � ��رزات ال� �ح�ل�اق ،أول
ف� ��ائ� ��ز ف � ��ي س� �ح ��ب ح �س ��اب
ال� �ث ��ري ��ا ل� �ل ��رات ��ب ال �ش �ه��ري
الجديد ،والذي فاز بجائزة
بقيمة  10000دينار.
وأوض� � ��ح ال �ب �ن��ك أن� ��ه يمكن
ف � �ت� ��ح ح � � �س � ��اب «ال� � �ث � ��ري � ��ا»
للراتب ،بالدينار الكويتي،
أو غيره من العمالت ،وأنه
ي� �م� �ن ��ح ص� ��اح � �ب� ��ه ال� �ع ��دي ��د
م � � ��ن امل � � � �م� � � � ّ�ي� � � ��زات ،وم� �ن� �ه ��ا
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ق � ��رض أو
ب �ط��اق��ة ائ �ت �م��ان �ي��ة ت�ن��اس��ب
ملصق سحب حساب الثريا للراتب
اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات� ��ه ،ب ��اإلض ��اف ��ة
ال � ��ى ذل � � ��ك ،االس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
العروض والخصومات على مدار العام.
ب �م��رك��ز خ ��دم ��ة ال� �ع� �م�ل�اء ع �ل��ى ال ��رق ��م .1804080
وي �م �ك��ن ل�ل�ع�م�لاء ال��راغ �ب�ي�ن ب�ف�ت��ح ح �س��اب ال�ث��ري��ا وللمزيد م��ن املعلومات ح��ول منتجات وخدمات
ل �ل��رات��ب ،زي� ��ارة أق� ��رب ف ��رع م��ن ف� ��روع ب�ن��ك ب��رق��ان بنك برقان ،يمكن للعمالء زيارة املوقع اإللكتروني
وال�ح�ص��ول على املعلومات ال�لازم��ة ،أو االت�ص��ال للبنك.

«وارة» :بدء إجراءات الحصول
على االعتماد الكندي

السفير الكندي والوفد المرافق في مستشفى وارة

جمعية الروضة ِّ
تدشن محطات باص صديقة للبيئة

ع �ل��ى م �س �ت��وى ال� �ك ��وي ��ت ،وغ �ي ��ره ��ا م��ن
املشاريع التي سترى النور قريبا ،كما
ستقوم الجمعية بتوفير وسائل النقل
الى مستشفى االميري».
وق��ال ال �ش��راح ف��ي الكلمة ال�ت��ي ألقاها،
ب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح اول م�ح�ط��ة ان�ت�ظ��ار
ل �ل �ب��اص��ات ،ان ال�ج�م�ع�ي��ة وم ��ن منطلق

«برقان» يعلن الفائز
في سحب «الثريا للراتب»

«أفضل ما في مصر».
ويستمر املهرجان مدة  11يوما حتى يوم
السبت  12أكتوبر في جميع متاجر لولو
هايبر م��ارك��ت ف��ي ال�ب�لاد ،ويضم بعضا
من أفضل املنتجات وامل��واد الغذائية من
مصر بأسعار تنافسية.
وي � �ت� ��م ال � �ت� ��روي� ��ج ل � �ع� ��رض «أف� � �ض � ��ل م��ا
ف � ��ي م � �ص ��ر  »2019ل � � ��دى ف � � � ��روع ل ��ول ��و
ه��اي �ب��رم��ارك��ت ف ��ي ال �ض �ج �ي��ج وال�ع�ق�ي�ل��ة
والفحيحيل والجهراء وخيطان والقرين
وال � ��ري وال �س��امل �ي��ة .وم ��ن ب�ي�ن ال �ع�لام��ات
ال�ت�ج��اري��ة امل �ش �ه��ورة ال�ت��ي س�ل��ط ال�ض��وء
ع �ل��ى م�ن�ت�ج��ات�ه��ا ف��ي ع ��رض «أف �ض ��ل ما
ف ��ي م �ص��ر « ،»2019ال� ��زاه� ��ر» و«امل� � ��روة»
و«ف ��روس� �ت ��ي ف� � ��ودس» و«م �س �ت��ر ف��ري��ز»
و«سي ستار» و«سمر مون».

مك َّيفة ومزوَّ دة بـ«إنترنت» مجانية
أك� � ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ادارة ج �م �ع �ي��ة
ال� ��روض� ��ة وح ��ول ��ي ال �ت �ع��اون �ي��ة ط ��ارق
ال�ش��راح أن��ه ج��ار ان�ه��اء تنفيذ محطات
الباصات االخ��رى لالفتتاح في الفترة
ال� �ق ��ادم ��ة ،وذل � ��ك ب �ع��د اف �ت �ت��اح امل�ح�ط��ة
االول � � ��ى ف� ��ي ال� ��روض� ��ة ب ��رع ��اي ��ة امل ��دي ��ر
العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي،
وب� �ح� �ض ��ورع� �ض ��وي امل �ج �ل ��س ال �ب �ل��دي
ع � �ب ��دال � �ع ��زي ��ز امل � �ع � �ج ��ل وع � �ب ��دال � �س �ل�ام
الرندي ،وممثل شركة النقل العام.
وق� � ��ال« :ان م �ج �ل��س االدارة اخ� ��ذ ع�ل��ى
عاتقه جانب التنمية والتطوير في كل
ما يخص خدمات املنطقة ،ولدينا رؤية
من خ�لال الخطة االستراتيجية املقبلة
ان ننجز مشاريع لها أثر كبير للمنطقة
وامل �س��اه �م�ين ،وك �م��ا ت�ع�ل�م��ون م�ش��اري��ع
ك� �ث� �ي ��رة ج � � ��ار ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ف � ��ي ج �م �ع �ي��ة
ال��روض��ة وح��ول��ي وهلل الحمد ب��دأن��ا في
زراع� � ��ة  152ن �خ �ل��ة ب��رح �ي��ة م �ث �م��رة ف��ي
املنطقة ،وه��ذا يعتبر له أث��ر مثمر ،كما
ج��رى افتتاح اول مركز صحي متكامل
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فهاد الحرفش

بالتنسيق مع جميع بوابات الدفع اإللكترونية
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
وال� �ع ��ال ��م ،ك �م��ا أن� �ش ��أت م ��رك ��زا م �ت �م �ي��زا ل�خ��دم��ة
العمالء يعمل على مدار الساعة.
وأف � ��اد ال �ح��رف��ش ب��أن��ه ب �ع��د أن خ �ط��ت ال�ش��رك��ة
خ�ط��وات رائ ��دة ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي ال��رق��ي بخدمات
ض �ي��وف ال��رح �م��ن ،ف��إن�ه��ا ب �ص��دد ن�ق��ل تجربتها
ال�ف��ري��دة إل��ى دول ع��دة ،حيث افتتحت فرعًا لها
في جمهورية مصر العربية ،كما انها ستدشن
ق��ري�ب��ا ف��رع�ه��ا ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة،
تتبعه بفرعني في كل من دولة اإلمارات العربية
امل�ت�ح��دة وم��ال�ي��زي��ا ،ل�ت�ع��زي��ز ن�ش��اط�ه��ا اإلقليمي
والعاملي.

ظ��روف االح ��وال ال�ج��وي��ة ،وتعتبر اول
م�ح�ط��ة ب ��اص م�ك�ي�ف��ة وم� ��زودة بخدمة
ال � ��واي ف ��اي م �ج��ان �ي��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت،
وإن «امل � � �ش � ��روع ه� ��و خ �ل�اص ��ة ج �ه��ود
بذلتها س��واع��د وع�ق��ول كويتية نيرة،
وض�ع��ت ن�ص��ب أعينها م��واك�ب��ة أح��دث
التطورات التقنية في العالم ،وترجمة
خطة التنمية الوطنية لرؤية الكويت».
واوض � � � ��ح ان «امل � � �ش� � ��روع ال � � ��ذي ج ��رى
ت�ن�ف�ي��ذه ج ��اء وف �ق��ًا ل�ل�م�ع��اي�ي��ر البيئية
واملواصفات القياسية العاملية».
ب � � � � ��دوره ،ق � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ب �ل��دي��ة
الكويت أحمد املنفوحي ان «التصميم
العصري ال��ذي ن��راه مل��واق��ف الحافالت
ل��م ي�ك��ن ول�ي��د ال�ل�ح�ظ��ة ،وإن �م��ا خالصة
ل �خ �ب ��رات وت � �ج� ��ارب ت �ب �ل ��ورت ف ��ي ه��ذا
العمل ال��دؤوب وانجازه على املستوى
امل �م �ي��ز» ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ال�ت�ص�م�ي��م رائ��ع
ج� ��دا وم �ث��ال��ي وي �ح �ت��ذى ل �ت �ط��وي��ر ك��ل
م�ح�ط��ات ان�ت�ظ��ار ال��رك��اب ف��ي محافظة
حولي.

الجائزة  1000دينار
«الخليج» يعلن الفائزين
في سحب الدانة

أعلن مستشفى وارة عن بدء مراسم بروتوكول
الحصول على االعتماد الكندي.
وبمناسبة ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى امل��راس��م ال�ت��ي تسبق
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى االع�ت�م��اد ال�ك�ن��دي ،ق��ام السفير
ال �ك �ن ��دي ل ��وي ��س ب� �ي ��ار أي� �م ��ون ��د ،ي ��راف �ق ��ه ج��ون
رودي � �ن� ��ي امل� �س� �ت� �ش ��ار ال� �ت� �ج ��اري ف� ��ي ال� �س� �ف ��ارة
ال� �ك� �ن ��دي ��ة ،ب � ��زي � ��ارة م �س �ت �ش �ف��ى وارة ي � ��وم 23
سبتمبر لحضور م��راس��م توقيع ال�ب��روت��وك��ول
الخاص ببدء حصول املستشفى على االعتماد
الكندي.
وقد كان في استقبال الضيوف رئيس مجلس
إدارة مستشفى وارة عبدالرزاق العبيد وغنيمة
العمر الرئيس التنفيذي للمستشفى ،وأحمد
العوضي املدير الطبي للمستشفى.
وتعقيبًا ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ب��روت��وك��ول
الحصول على االعتماد الكندي ،ق��ال العوضي
إن مستشفى وارة كأحد أحدث الصروح الطبية
تأسيسًا ف��ي ال�ك��وي��ت ،ي��رى أن سعيه للحصول
ع �ل��ى م �ث��ل ه ��ذا االع �ت �م��اد ال ��دول ��ي ال ��ذي تمنحه
امل��ؤس �س��ات ال��دول �ي��ة ت �ق��دي��رًا ل �ل �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة

وال� �س ��ري ��ري ��ة ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا امل �س �ت �ش �ف��ى وف �ق��ًا
ألع �ل��ى امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي�ه��ا ف��ي
ه��ذا ال�ص��دد ،منوهًا ب��أن ال�ت��زام مستشفى وارة
بتقديم أرق��ى الخدمات الطبية وت�ف��رده بتقديم
ً
خ��دم��ات عالجية متميزة ي��أت��ي مكمال لجهوده
نحو الحصول على ه��ذا االع�ت�م��اد ال��ذي يندرج
ض� �م ��ن أف� �ض ��ل امل � �م� ��ارس� ��ات امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ت��وف �ي��ر
ال� �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة وال �ع�ل�اج �ي ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى
املعايير الدولية ،كاشفًا أن هذا االعتماد يساعد
امل��ؤس�س��ات ال�ع�لاج�ي��ة ع�ل��ى ف�ه��م م��ا ي�ق��وم��ون به
ب �ش �ك��ل ج �ي��د ،وك��ذل��ك ال �ف��رص امل �ت��اح��ة ل�ت�ط��وي��ر
وت �ح �س�ين ال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة ل �ل �ع �م�لاء ب �ص��ورة
م �س �ت �م��رة ت �خ �ض��ع ل�ع�م�ل�ي��ات م��راج �ع��ة ص��ارم��ة،
تعتمد على عدد من املعايير الدولية ذات الصلة
بالخدمات الطبية املقدمة للمرضى.
واختتم العوضي حديثه بتأكيد أن مستشفى
وارة س ��وف ي ��واص ��ل ج �ه ��وده م ��ن أج ��ل ت�ع��زي��ز
موقعه الريادي على خريطة مقدمي الخدمات
العالجية في دولة الكويت من خالل نخبة من
األطباء املتميزين في جميع التخصصات.

في مستشفى حسين مكي جمعة

وفد من QNB
يزور مرضى السرطان

أجرى بنك الخليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ
 6أك �ت��وب��ر ،وأع �ل��ن م��ن خ�لال��ه ع��ن أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن
الخمسة خالل الفترة من  29سبتمبر إلى  3أكتوبر
 2019ب�ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة قيمة ك��ل منها  1000دي�ن��ار
كويتي أسبوعيًا.
وفي ما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا األسبوع:
ف��اط�م��ة ع�ب��د ال�ك��ري��م محمد ال�ص�ق��ر ،ف��اط�م��ة ه��ارون
رج�ب��ي ،منى سعود فالح ال��رش�ي��دي ،امتياز أحمد
فايز أحمد ،وحسني علي شريف عطشان.

عروض لمسافري درجة
األعمال من «فالي دبي»
أطلقت فالي دبي عروضا خاصة للمسافرين من
وال��ى دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي واالم��ارات
ب �خ �ص��وم��ات ت �ص��ل ال ��ى  15ف��ي امل �ئ��ة ع �ل��ى درج��ة
رجال االعمال ولرحالت الذهاب والعودة.
وتستمر العروض التي بدأت نهار يوم الخميس
 3أكتوبر  2019حتى منتصف نهار يوم الخميس
 10أكتوبر  2019للسفر خالل الفترة من  10اكتوبر
وحتى  10ديسمبر  .2019ويمكن للمسافرين من
االم��ارات والبحرين والكويت وعمان اضافة الى
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة االس �ت �ف��ادة م��ن ه��ذه
العروض والتمتع بخدمات فالي دبي على درجة
رجال االعمال.

جانب من الزيارة

ف ��ي إط� ��ار امل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ح �م�لات
االن �س��ان �ي��ة ،ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا  – QNBال �ك��وي��ت،
ق��ام ف��ري��ق م��ن ال�ب�ن��ك ب��زي��ارة خ��اص��ة ملستشفى
حسني مكي جمعة ،وم��رك��ز ال��رع��اي��ة التلطيفية
مل ��رض ��ى ال� �س ��رط ��ان ،وذل � ��ك ب� �ه ��دف ت �ف �ق��د ح��ال��ة
امل � ��رض � ��ى ،وت� �ق ��دي ��م ال � �ه� ��داي� ��ا ،ب � �ه ��دف ت �ح �س�ين
حالتهم املعنوية وإظ�ه��ار ال��دع��م النفسي ال��ذي
يحتاجونه.
وق � ��د ت �ض �م �ن��ت ه � ��ذه ال� �ج ��ول ��ة زي � � ��ارة ل �ك ��ل م��ن
ق�س��م ال�ن�س��اء وال��رج��ال وال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال�ح��االت
امل ��رض �ي ��ة ،وط � ��رق ال ��رع ��اي ��ة ال �ط �ب �ي��ة وال �ن �ف�س �ي��ة
املقدمة لهم في هذا الجانب.
وق��د أع��رب سمير سلمان ،امل��دي��ر ال�ع��ام لــQNB

– الكويت ،عن سعادته الكبيرة بزيارة املرضى،
متمنيًا ل�ه��م ال�ش�ف��اء ال�ع��اج��ل ،م��وض�ح��ًا أن ه��ذه
امل�ب��ادرة تعتبر من أه��م املشاركات االجتماعية
ال�س�ن��وي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ال �ب �ن��ك ،ح�ي��ث ان ه��ذا
ال �ن��وع م��ن ال��زي��ارات ي�ش�ع��ر امل��رض��ى ب��االه�ت�م��ام
وت �ف ��اع ��ل امل �ج �ت �م��ع مل �ق ��اوم ��ة آالم� �ه ��م ال �ج �س��دي��ة
والنفسية.
وت �ت��واج��د م �ج �م��وع��ة  QNBم ��ن خ�ل�ال ف��روع �ه��ا
وش��رك��ات�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة وال��زم�ي�ل��ة ف��ي أك�ث��ر م��ن 31
ب �ل��دًا وث�ل��اث ق � ��ارات ح ��ول ال �ع ��ال ��م ،ح �ي��ث ت �ق��دم
أحدث الخدمات املصرفية لعمالئها عبر 1100
فرع ومكتب تمثيلي ،و 4400جهاز صراف آلي،
ويعمل لديها ما يزيد على  30000موظف.

األربعاء  10صفر  1441هـ •  9أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16610

طرحت «بورشه» سيارة كاين كوبيه
لتعزز المجموعة الحالية من سيارات
كاين .وتتميز السيارة الجديدة
بأدائها المذهل مع هيكل جديد
بالكامل وتصميمين مختلفين
للسقف .وقد جُ هزت كاين كوبيه
الجديدة ،التي ُطرِحت ضمن
فعالية نظمتها شركة بهبهاني
للسيارات ،الكويت ،في مركز بورشه
الكويت ،بنفس المواصفات الفنية
الموجودة في الجيل الثالث من
سيارات كاين ،بينما تنفرد بأبعادها
الدقيقة وسقفها االنسيابي،
مما يعزز مالمحها الرياضية .يمكن
للعمالء اليوم طلب السيارة
المتوفرة بثالث نسخ مختلفة،
وتتضمن كاين كوبيه ،وكاين إس
كوبيه ،وكاين توربو كوبيه.

سيارات

اقتصاد وأعمال 19

الطراز الجديد خالل حفل اإلطالق

طراز رياضي جديد وصل إلى مركز «بورشه» الكويت

َّ
مسطح بالكامل
«كاين كوبيه» ..سقف انسيابي وزجاج أمامي
ق� � ��ال امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل �ل �م �ج �م��وع��ة (ش ��رك ��ة
ب�ه�ب�ه��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات) ب�ي�ت��ر غ��ري��ن ،خ�لال
ح �ف��ل إط �ل�اق ال �س �ي��ارة ال �ج��دي��دة« :ي�س��رن��ا
ال �ك �ش��ف ع ��ن س� �ي ��ارة ك ��اي ��ن ك��وب �ي��ه ل �ل �م��رة
األول � ��ى ف ��ي ال �ك��وي��ت .ي �م �ت��از ه ��ذا ال �ط ��راز،
الذي يمثل إضافة ّ
قيمة إلى سيارات كاين،
بتصميمه الجديد وأدائه الرياضي املميز
ب�ين س �ي��ارات ب��ورش��ه ال��ري��اض�ي��ة امل�ت�ع��ددة
االستعماالت .كما يبرز طراز كاين كوبيه
ال �ج ��دي ��د امل �ن �ه��ج ال � ��ذي اع �ت �م��دت��ه ب��ورش��ه
لتطوير س�ي��ارات�ه��ا ال��ري��اض�ي��ة ف��ي الحقبة
الجديدة .تأتي السيارة بنفس املواصفات
الفنية ال�ت��ي يمتاز بها الجيل ال�ث��ال��ث من
كاين ،وباإلضافة إل��ى تصميمها الدقيق،
ت �ت��أل��ق ال �س �ي��ارة ب�ج��اذب�ي�ت�ه��ا وت�ق�ن�ي��ات�ه��ا
امل �ت �ط ��ورة ،م ��ع إض �ف ��اء امل ��زي ��د م ��ن امل�لام��ح
ال��ري��اض�ي��ة .ل�ي��س ل��دي أي ش��ك ب��أن ال�ط��راز
امل��ذه��ل س �ي �ج��ذب ان �ت �ب��اه م��ال �ك��ي س �ي��ارات
ب��ورش��ه ال �ح��ال �ي�ين وم �ح �ب��ي ه ��ذه ال�ع�لام��ة
على حد سواء».

متر ،وتستطيع السيارة التسارع من صفر
إلى  100كلم/الساعة في  3.9ثوان ،وتبلغ
سرعتها القصوى  286كلم/الساعة.
ُ
ت � �ج� � َّ�ه� ��ز ط� � � � ��رازات ك� ��اي� ��ن ال � �ث �ل�اث� ��ة ب �ن �ظ��ام
ن �ق��ل ال �ح��رك��ة «ت �ي �ب �ت��رون �ي��ك إس» ث �م��ان��ي
ال� �س ��رع ��ات .وي �م� �ت ��از ه� ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام ب�ق�ص��ر
زم ��ن اس �ت �ج��اب �ت��ه ون �س �ب��ه ال��ري��اض �ي��ة ع�ن��د
ال � �س� ��رع� ��ات امل �ن �خ �ف �ض ��ة ،م� �م ��ا ي� �ع ��زز أداء
السيارة على الطرق املمهدة والوعرة .أما
م �س �ت��وى ال �س��رع��ة ال �ث��ام��ن ف ��ي خ ��ط ال�ن�ق��ل
الطويل ،فيضمن قصرعزم الدوران وقدرة
أف� �ض ��ل ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر اس� �ت� �ه�ل�اك ال� ��وق� ��ود،
ويعزز الراحة أثناء القيادة.

مقصورة رياضية

تصميم رياضي جريء
باستثناء املقدمة ،أعيد تصميم وتطوير
أج � � � � ��زاء ال� �ه� �ي� �ك ��ل ب� ��ال � �ك� ��ام� ��ل ف � ��ي ال� � �ط � ��راز
ال �ج��دي��د ،ح �ي��ث ي �ض �ف��ي ت�ص�م�ي��م ال �س �ق��ف،
ال� � ��ذي زاد ان � �ح � ��دارًا ب �ش �ك��ل الف� � ��ت ،م ��زي ��دًا
م ��ن ال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة إل ��ى ال �س �ي ��ارة ل�ت�ص�ب��ح
الطراز الرياضي األب��رز في ه��ذه الفئة من
السيارات.
وم ��ع ال �ت �ص �م �ي��م ال �ج��دي��د ل�ل�أب ��واب ،ازداد
ع ��رض ك�ت�ف��ي ال�ك��وب�ي��ه  18م�ل�ل�ي�م�ت��رًا ،مما
ي� �ع ��زز م �ظ �ه��ره��ا ال � �ج� ��ريء ب ��ال �ك ��ام ��ل .ك�م��ا
ُ
دم �ج��ت ل��وح��ة أرق��ام ال�س�ي��ارة ف��ي عارضة
أ ِ
الصادم ،مما يخفض من مظهرها بصريًا.
ت��أت��ي س �ي��ارة ك��اي��ن ك��وب �ي��ه ال �ج��دي��دة م��ع
زج� ��اج س �ق��ف ب ��ان ��ورام ��ي ث��اب��ت ب�م�س��اح��ة
 2.16متر مربع كتجهيز أساسي .وتمنح
ه ��ذه امل �س��اح��ة ال��زج��اج �ي��ة ج�م�ي��ع ال��رك��اب
ً
إح�س��اس��ًا م��ذه�لا ب��ال��رح��اب��ة ،ف�ي�م��ا تحمي
الستارة املدمجة القابلة للسحب الركاب
م��ن أشعة الشمس وال �ب��رودة .كما تتوافر
السيارة الكوبيه بسقف كربوني كتجهيز
اخ �ت �ي��اري .وي �ض �ف��ي خ��ط امل �ن �ت �ص��ف ع�ل��ى
ال�س�ق��ف م�ظ�ه��رًا ري��اض �ي��ًا ي�ج�ع��ل ال�س�ي��ارة
أش �ب��ه ب �س �ي��ارة ب��ورش��ه  911ج��ي ت��ي  3آر
إس الرياضية .يتوافر السقف الكربوني
في واح��دة من مجموعات ال��وزن الخفيف
ال �ث�ل�اث .وت �ش �م��ل ه ��ذه امل �ج �م��وع��ات أي�ض��ًا
م � ��واص� � �ف � ��ات «رزم� � � � ��ة س� � �ب � ��ورت ك � ��رون � ��و»
ال��ري��اض �ي��ة ،م��ع ع �ج�ل�ات ج��ي ت��ي دي��زاي��ن
خ�ف�ي�ف��ة ال� ��وزن ق �ي��اس  22ب��وص��ة ،وف��رش
م �ن �ت �ص��ف امل �ق��اع��د م ��ن ال �ق �م��اش ب�ن�ق��وش��ه
امل � ��رب� � �ع � ��ة ،إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى مل� � �س � ��ات ت ��زي�ي�ن
امل�ق�ص��ورة امل�ص�ن��وع��ة م��ن ال�ك��رب��ون وجلد
أل �ك ��ان �ت ��ارا .ك �م��ا ت �ش �ت �م��ل امل �ج �م��وع��ة ع�ل��ى
نظام عادم رياضي في طراز كاين توربو
كوبيه.
وج � �ه� ��زت ج �م �ي ��ع ط � � � ��رازات ك ��اي� ��ن ك��وب �ي��ه

«كاين كوبيه» ..تصميم جديد

بيتر غرين المدير العام للمجموعة
لدى «بهبهاني للسيارات»

علي وعبدالمحسن بهبهاني خالل إطالق طراز كاين كوبيه الجديد

محركات توربو

السيارة أطول وأوسع
في الخلف ..تتوافر
بثالثة محركات قوية
تصميم السقف زاد
انحدراً ..ما يضفي
مزيداً من الديناميكية
إلى السيارة
مهندسو «بورشه»
عملوا على تخفيض
المقاعد الخلفية لتبقى
المساحة مريحة للركاب
مزوَّ دة بنظام نقل
حركة «تيبترونيك إس»
الثماني السرعات
مقصورة رياضية بأجهزة
تح ُّ
كم سهلة االستخدام

علي بهبهاني

ال� �ج ��دي ��دة ب �م �ش �ت��ت ه � ��واء خ �ل �ف��ي م�ت�ك�ي��ف
ج � ��دي � ��د ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى م� �ش� �ت ��ت ه � ��واء
ال� �س� �ق ��ف ال� �ث ��اب ��ت ض� �م ��ن ن � �ظ ��ام «ب ��ورش ��ه
ال�ن�ش��ط ل�ل��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ال �ه��وائ �ي��ة» .وي�م�ت��از
ه ��ذا امل �ش �ت��ت ال �ج��دي��د ب�ت�ص�م�ي�م��ه امل��دم��ج

ف ��ي ه �ي �ك��ل ال �س �ي ��ارة ،وي �م �ت��د مل �س��اف��ة 135
م�ل�ل�ي�م�ت��را ع �ن��د ب �ل��وغ ال �س �ي��ارة س��رع��ة 90
كلم/الساعة ،م�م��ا ي��زي��د ال �ق��وة ال�ض��اغ�ط��ة
على املحور الخلفي ،وبالتالي يعمل على
تعزيز ثبات السيارة.

األسعار الجديدة لـ«كاين كوبيه»
تتوافر طرازات «كاين كوبيه» الجديدة في مركز بورشه الكويت .وفيما يلي أسعار
البيع بالتجزئة لكل طراز:
كاين كوبيه بسعر  26400دينار كويتي.
كاين إس كوبيه بسعر  31200دينار كويتي.
كاين توربو كوبيه بسعر  47ألف دينار كويتي.

طراز «كاين كوبيه» الجديد في الكويت

زودت س � �ي� ��ارة ك ��اي ��ن ك ��وب� �ي ��ه ال� �ج ��دي ��دة
ب �ن �ف��س امل �ح��رك��ات ال �ق��وي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
املستخدمة في الجيل الثالث من طرازات
ك ��اي ��ن ،إال أن �ه ��ا م �ج �ه��زة أي �ض ��ًا ب� �ـ «رزم ��ة
س �ب��ورت ك��رون��و» ال��ري��اض�ي��ة ،ال�ت��ي ت��أت��ي
ك� �ت� �ج� �ه� �ي ��ز أس � ��اس � ��ي وت � � �ع � ��زز ق � � ��وة أداء
السيارة.
وت�م�ت��از س�ي��ارة ك��اي��ن إس كوبيه بمحرك
ت ��ورب ��و س ��داس ��ي األس � �ط� ��وان� ��ات س �ع ��ة 3
ل �ي �ت��رات ب��اس�ت�ط��اع��ة  340ح �ص��ان��ًا ،وع��زم
 450نيوتن/ متر ،وس��رع��ة قصوى تصل
إل��ى  243كلم/الساعة .ك�م��ا ي�ت�س��ارع ه��ذا
ال �ط��راز م��ن ص �ف��ر إل ��ى  100ك�ي�ل��وم�ت��ر في
�وان ،وي �ن �خ �ف��ض ال��زم��ن
ال �س��اع��ة ف ��ي  6ث� � � ٍ
إلى  5.9ث��وان مع «رزم��ة سبورت كرونو»
الرياضية االختيارية.
ّ
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ،ي��ول��د امل�ح��رك ذو الشاحن
ت��ورب��و امل � ��زدوج س �ع��ة  2.9ل�ي�ت��ر ف��ي ط��راز
ك��اي��ن إس ك��وب�ي��ه ع��زم��ًا أق �ص��ى ي�ب�ل��غ 550
نيوتن/ متر ،عندما يتراوح دوران املحرك
ب�ين  1800و 5500دورة ف��ي الدقيقة ،فيما
ت �ب �ل��غ اس �ت �ط��اع��ة امل� �ح ��رك  440ح �ص��ان��ا،
وس ��رع �ت ��ه ال �ق �ص ��وى  263كلم/الساعة.
وي � �ت � �س ��ارع ال � �ط � ��راز م� ��ن ص� �ف ��ر إل � ��ى 100
ثوان ،ويتقلص هذا الزمن
كيلومتر في 5
ٍ
إل ��ى  4.9ث� ��وان ،ب��إض��اف��ة «رزم� ��ة س �ب��ورت
كرونو».
أم� ��ا س� �ي ��ارة ك ��اي ��ن ت ��ورب ��و ك ��وب �ي ��ه ،ال �ت��ي
ت �ت �ص��در امل� �ج� �م ��وع ��ة ،ف �ت ��أت ��ي م ��ع م �ح��رك
ث� �م ��ان ��ي األس � �ط � ��وان � ��ات س� �ع ��ة  4ل �ي �ت��رات
بشاحن ت��ورب��و م��زدوج تبلغ استطاعته
 550ح�ص��ان��ًا ،وع��زم أق�ص��ى  770نيوتن/

ف� ��ي م �ق ��دم ��ة ال � �س � �ي� ��ارة ،زودت امل �ق �ص ��ورة
ب�م�ق�ع��دي��ن ري��اض �ي�ين ق��اب �ل�ين ل�ل�ت�ع��دي��ل مع
نظام كهربائي بـ 8إع��دادات لضبط وضعية
امل� �ق ��اع ��د ،م ��ع م �س��ان��د رأس م��دم �ج��ة ت�م�ن��ح
أعلى مستويات الراحة والثبات .أما املقاعد
الخلفية ،فتأتي في شكل مقعدين عريضني
يتسع كل منهما لشخصني ،وذلك كتجهيز
أس ��اس ��ي ،م ��ع ح �ج��رة ف��ي ال��وس��ط ل�ت�خ��زي��ن
األم�ت�ع��ة .ينخفض ارت �ف��اع امل�ق��اع��د الخلفية
في هذه ال�ط��رازات الجديدة عن املعهود في
سيارات كاين بـ 1.18بوصةُ ،
ويعزى ذلك إلى
ان�خ�ف��اض خ��ط ال�س�ق��ف .وع�ل��ى غ ��رار الجيل
ُ
ال �ث��ال��ث م��ن ال �س �ي��ارة ،ت �ج� َّ�ه��ز س �ي��ارة ك��اي��ن
كوبيه ب��رك��ن ال�ق�ي��ادة امل�ت�ط��ورة م��ن ب��ورش��ه،
وال � ��ذي ي�ش�م��ل ل��وح��ة ت �ج �ه �ي��زات بشاشتي
ع��رض بدقة عالية لعرض مجموعة كبيرة
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ،وي�م�ك��ن التحكم فيهما من
خ�ل�ال ع�ج�ل��ة ال �ق �ي��ادة امل �ت �ع��ددة ال��وظ��ائ��ف.
باإلضافة إلى ذلك ،تتوسط شاشة العرض
ق �ي��اس  12.3ب��وص��ة ،ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ال�ل�م��س،
ل��وح��ة ال �ع��دادات وتتيح التحكم بمجموعة
واس � �ع � ��ة م � ��ن اإلع� � � � � � ��دادات وال � ��وظ � ��ائ � ��ف ف��ي
السيارة.

ديناميكية أعلى
زودت ج�م�ي��ع ط� ��رازات ك��اي��ن ك��وب�ي��ه ،ال�ت��ي
ص�م�م��ت ل�ت��رت�ق��ي ب�م�س�ت��وى ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة،
بعجالت قياس  20بوصة ،ونظام «بورشه
بالس للتوجيه» ،ونظام «بورشه للتحكم
ال�ن�ش��ط ب��ال�ت�ع�ل�ي��ق» ،ال ��ذي ي��أت��ي كتجهيز
أس� ��اس� ��ي .ي �ت �م �ي��ز ن� �ظ ��ام «ب� ��ورش� ��ه ب�ل�اس
للتوجيه» بالثبات عند االنطالق بسرعات
ع��ال �ي��ة ،أم��ا ع�ن��د ال�س�ي��ر ب �س��رع��ات بطيئة،
ف �ي �ت��دخ��ل ال� �ن� �ظ ��ام مل� �س ��اع ��دة ال� �س ��ائ ��ق ف��ي
الركن أو املناورة .كما ُع ِّدل نظام «بورشه
للتحكم النشط بالتعليق» ملواصلة ضبط
ق��وة التخميد لكل عجلة على ح��دة .تأتي
ال� �س� �ي ��ارة م ��ع ع� �ج�ل�ات ق� �ي ��اس  20ب��وص��ة
ك �ت �ج �ه �ي��ز أس ��اس ��ي ،وت� �ت ��واف ��ر ب �م��زي��د م��ن
ال �ت �ص��ام �ي��م امل �خ �ت �ل �ف��ة ع ��ن ال �ج �ي��ل ال �ث��ال��ث
م��ن ك��اي��ن ،مثل ع�ج�لات ج��ي ت��ي ق�ي��اس 22
ب��وص��ة ،ال�ت��ي ت��أت��ي ض�م��ن «رزم ��ة س�ب��ورت
كرونو».

20

قصف الحدود السورية ـــ العراقية لقطع خطوط اإلمداد
ق��ال م�س��ؤوالن تركيان ل �ـ«روي �ت��رز» إن الجيش التركي نفذ ض��رب��ات ج��وي��ة استهدفت ال�ح��دود
السورية ــــ العراقية الليلة املاضية ملنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز شمال شرق
ّ
سوريا ،بينما تجهز أنقرة لشن هجوم هناك .وقال مسؤول أمني «أحد األهداف الرئيسية كان
قطع طريق امل��رور بني العراق وسوريا قبل العملية في س��وري��ا ..بهذه الطريقة تم قطع طريق
عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط اإلمداد بما في ذلك بالذخيرة».
ولم يتضح حجم الدمار أو ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى.
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«قسد» تدرس الشراكة مع األسد لمواجهة األتراك

أكراد سوريا:
«المقاومة حتى آخر رمق»
■ ُّ
توغل تركيا قد يعيد رسم خريطة الحرب ..والمعركة ليست نزهة
■ إيران ترفض أي هجوم ..وموسكو لم َّ
تبلغ باالنسحاب األميركي
أربيل:

نبذل قصارى جهدنا لمنع كارثة في «روج آفا»

دمشق :على من ضلّ الطريق العودة إلى حضن الوطن
محرر الشؤون الدولية

موقف الرئيس االميركي
دونالد ترامب حيال اكراد
سوريا ،و«نأيه بالنفس» عن
أي عملية تركية ضدهم
في منطقة شرق الفرات،
وضع العالم في حالة
ذهول وترقب لما سيجري
من تغيرات وتداعيات،
قد تصب في مصلحة
النظام السوري وحلفائه
الروس وااليرانيين ،بينما برز
موقف الفت من اقليم
كردستان العراق رافض
ألي عمل عسكري في
ما اسماه غرب كردستان
(روج آفا).
اما اكراد سوريا ،فوجدوا
انفسهم امام خيارات
قليلة مطروحة في
المرحلة المقبلة لـ«إبعاد
األتراك» وسط صعوبة
كبيرة في التصدي
بمفردهم ألي هجوم.

تسريب لـ «نيوزويك»:
ً
ضعيفا
ترامب بدا
مع أردوغان
ن�ش��رت مجلة «ن �ي��وزوي��ك» تسريبًا
مل �ص��در ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن ال�ق��وم��ي
األم � �ي� ��رك� ��ي ع � ��ن ف � �ح� ��وى االت � �ص� ��ال
ال �ه��ات �ف��ي ب �ي�ن ال��رئ �ي �س�ي�ن دون ��ال ��د
ت � ��رام � ��ب ورج � � ��ب ط� �ي ��ب أردوغ � � � � ��ان،
وذك � ��رت امل �ج �ل��ة أن امل �ص ��در امل�ط�ل��ع
على املحادثة قال إن «موقف ترامب
خ �ل�ال االت� �ص ��ال م ��ع أردوغ � � ��ان ك��ان
ضعيفًا».
ووص� ��ف امل �س ��ؤول األم �ي��رك��ي كيف
أذع � � ��ن ت � ��رام � ��ب مل� �ط ��ال ��ب أردوغ � � � ��ان
ب �س �ح ��ب ال � � �ق � ��وات األم � �ي ��رك � �ي ��ة م��ن
ً
ال � � �ح� � ��دود ،ق � ��ائ �ل��ا إن� � ��ه «ل� � ��م ي �ت �ح��ل
ب��ال �ش �ج��اع��ة» م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن ه��ذا
القرار ترك البنتاغون في «حالة من
الذهول» .وينقل التقريرعن املسؤول
ق��ول��ه« :ك��ان ت��رام��ب ي�ت�ف��اوض حول
ال �خ��روج ،لكنه ص ��ادق ع�ل��ى سحب
القوات ليظهر بمظهر أننا حصلنا
على شيء ،مع أننا لم نحصل على
أي شيء» ،وأضاف« :لقد دخل األمن
القومي مرحلة خطرة لعقود قادمة،
ألن ال��رئ �ي��س ل�ي�س��ت ل��دي��ه ال �ج��رأة،
وه ��ذا ه��و أس ��اس امل �س��أل��ة» ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ال يستغرب ب��داي��ة للتوغل
التركي في سوريا خ�لال ال�ـ  24إلى
 96الساعة املقبلة.
ويكشف التقريرعن أن من القضايا
ال�ت��ي ج��رى طرحها ف��ي امل�ك��امل��ة بني
ال��رئ�ي�س�ين ك ��ان م�ص�ي��ر ن�ح��و أل�ف�ين
من مقاتلي داعش الذين تحتجزهم
«ق �س��د» ،الف�ت��ًا إل��ى أن ت��رام��ب أخبر
أردوغ � � ��ان ب��أن��ه ال ي��ري��د ت�ح�م��ل أي
مسؤولية عنهم ،فيما قال أردوغان
إن ب � �ل� ��اده س� �ت� �ت ��ول ��ى م �س ��ؤول �ي ��ة
احتجاز هؤالء.

ق ��ال ال �ق �ي��ادي ال �ك��ردي ال �ب��ارز وال �ن��اط��ق ب��اس��م
ح ��زب االت �ح ��اد ال��دي �م��وق��راط��ي ص��ال��ح م�س�ل��م لـ
سبقلا «خيارنا الوحيد هو مقاومة اي هجوم
تركي حتى اخر رمق» .واشار مسلم الى وجود
«ح � ��وارات م��ع ك��ل االط � ��راف ال �ت��ي ت�ق�ب��ل ال �ح��وار
معنا .وهدفنا هو تجنب املكونات من املجازر
من قبل األتراك ..ونريد من الجميع الوقوف إلى
جانبنا».
ومن بني الخيارات الكردية ،خيار ّ
مر هو التعاون
م��ع نظام الرئيس بشار االس��د ملواجهة تركيا،
وفي ما يتعلق بامكانية تحقق هذا الخيار ،قال
مسلم «النظام ال�س��وري ال ي��زال يرفض الحوار
معنا وبدأ أخيرا باتهامنا باالرهاب».

الشراكة مع األسد
وتوعدت قوات سوريا الديموقراطية بمواجهة
اي هجوم تركي بالشراكة مع نظام االسد ،وقال
القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي ،في حديث
م ��ع ق �ن��اة «إن ب ��ي س ��ي ن �ي ��وز» إن ��ه ي� ��درس اآلن
الشراكة مع األسد ملحاربة االتراك ،وأضاف «هذا
أحد الخيارات على الطاولة».
وبشأن معتقلي داعش ،الذين يفوق عددهم
 11أ ل � ��ف ش � �خ� ��ص ،أ ش � � ��ار ع � �ب� ��دي ا ل � ��ى أ ن �ه ��ا
ب��ا ل�ن�س�ب��ة ل�ه��م أو ل��و ي��ة ث��ا ن�ي��ة ،وأن م��ا ي�ش�غ��ل
ب ��ا ل� �ه ��م اآلن ه� ��و اال س � �ت � �ع� ��داد ل �ل �م �ع��ر ك��ة م��ع
الجيش التركي.
ك�ل�ام ع�ب��دي اك ��ده م �س��ؤول آخ��ر ف��ي «ق �س��د» هو
ب��دران جيا كرد قائال ان االدارة الذاتية الكردية
ستضطر حتما لبحث ك��ل ال �خ �ي��ارات امل�ت��اح��ة،
وربما تبدأ محادثات مع دمشق وموسكو مللء
أي فراغ أمني إذا ما انسحبت القوات األميركية
بالكامل من منطقة الحدود مع تركيا.
وك��ان��ت دمشق دع��ت أم��س األك ��راد إل��ى «ال�ع��ودة
إل � ��ى ال � ��وط � ��ن» ،وق� � ��ال ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ف�ي�ص��ل امل �ق ��داد ،م�ت��وج�ه��ًا ل�ل�أك��راد «ن�ن�ص��ح من

ّ
ض��ل الطريق أن ي�ع��ود ،ألن ال��وط��ن ه��و مصيره
النهائي» .وأض��اف «نقول لهؤالء إنهم خسروا
ك ��ل ش � ��يء وي� �ج ��ب أال ي �خ �س ��روا أن �ف �س �ه��م ،ف��ي
ال�ن�ه��اي��ة ال��وط��ن ي��رح��ب ب�ك��ل أب �ن��ائ��ه» ،زاع �م��ا ان
«ك��ل م��ن ال يخلص للوطن ويبيعه سيرمى به
خارج التاريخ» .وعن تهديدات أنقرة ،قال املقداد
«س�ن��داف��ع ع��ن ك��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة ول��ن نقبل
بأي احتالل».

موقف أربيل
وف��ي ارب �ي��ل ،ب��رزت م��واق��ف ع��دي��دة وم�س��اع ملنع
اي عمل عسكريّ ،
وعبر الرئيس السابق لالقليم
مسعود بارزاني عن قلقه حيال األوضاع في ما
اس �م��اه «ك��ردس �ت��ان س��وري��ا» ،وق ��ال ف��ي تغريدة
ع �ل��ى ت��وي �ت��ر «ق �ل �ق��ون ج � �دًا م ��ن ال� �ت� �ط ��ورات ف��ي
كردستان الغربية ..نتواصل مع قنوات عديدة
وسنبذل ق�ص��ارى جهدنا لضمان ع��دم تعرض
سكان روج آفا ألي كوارث».
ي ��أت ��ي ذل � � ��ك ،ب �ع ��د ي � ��وم م� ��ن اج� �ت� �م ��اع ال��رئ �ي��س
نيجرفان بارزاني مع وزير الخارجية الروسي،
سيرغي الف ��روف ،ف��ي أرب�ي��ل حيث ك��ان الوضع
أحد محاور االجتماع ،وعبر نيجرفان عن قلقه
بشأن مستقبل الشعب الكردي في سوريا ،ودعا
إل��ى أن تلعب روس�ي��ا دورا سلميا ملنع ح��دوث
ازمة.

إيران وروسيا
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة اإلي��ران �ي��ة في
ب �ي��ان ،إن ط �ه��ران ت �ع��ارض أي عملية عسكرية
ت��رك �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .م �ش �ي��رة إل� ��ى ان �ه ��ا ت�ت��اب��ع
«األنباء الباعثة على القلق بخصوص احتمال
دخول قوات عسكرية تركية األراض��ي السورية،
وت �ع �ت �ق��د أن ح � ��دوث ذل� ��ك ل ��ن ي �ن �ه��ي امل �خ ��اوف
األمنية التركية ،كما س�ي��ؤدي إل��ى ض��رر م��ادي
وبشري واسع النطاق».
اما الكرملني ،فقال إن الواليات املتحدة وتركيا
لم تبلغا روسيا مسبقا بخطط أميركية لسحب
ق��وات م��ن املنطقة ال�ح��دودي��ة قبل عملية تركية

م��زم �ع��ة .ب�ي��د أن ��ه ق ��ال إن ��ه ل��م ي�ت�ض��ح ب�ع��د ع��دد
الجنود األميركيني الذين سينسحبون بالفعل.

رسم خريطة الحرب
وام � � � � ��س ،أع � �ل � �ن� ��ت وزارة ال � � ��دف � � ��اع ال� �ت ��رك� �ي ��ة
«اس� �ت� �ك� �م ��ال» االس � �ت � �ع� ��دادات ل �ش��ن ال �ع �م �ل �ي��ة،
وي � �ب ��دو أن ت ��وغ�ل�ا وش �ي �ك ��ا س �ي �ع �ي��د ت��رس �ي��م
خريطة الصراع السوري م��رة أخ��رى .فلتركيا
هدفان رئيسيان :إبعاد وحدات حماية الشعب
الكردية عن حدودها إذ تعتبرها خطرا أمنيا،
وإن �ش��اء م�ن�ط�ق��ة ي�م�ك��ن ف�ي�ه��ا ت��وط�ين م�ل�ي��ون��ي
الجئ .ولم تحدد تركيا نطاق العملية املرتقبة
أو ت��رك�ي��زه��ا امل �ب��دئ��ي ،ل�ك��ن ي �ب��دو أن خططها
تنصب في الوقت الحالي حول قطاع حدودي
ب�ي�ن م��دي�ن�ت��ي رأس ال �ع�ين وت ��ل أب �ي��ض ال�ل�ت�ين
يفصلهما ن�ح��و  100ك�ي�ل��وم�ت��ر .ورغ��م أن ه��ذا
الجزء يقع تحت سيطرة القوات التي يقودها
األك � � ��راد ،ف��إن��ه ك ��ان ع �ل��ى م ��ر ال �ت��اري��خ ي�ح��وي

سحب القوات األميركية يشجع إيران على استفزازها

إسرائيل مذعورة من قرار واشنطن
القدس  -أحمد عبدالفتاح
أص� ��اب ق� ��رار ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د
ت � ��رام � ��ب ب� �س� �ح ��ب ق � � � ��وات ام � �ي� ��رك � �ي� ��ة م��ن
ش�م��ال س��وري��ا بالتزامن م��ع اع�ل�ان انقرة
االس�ت�ع��داد لعملية عسكرية ض��د «ق��وات
س��وري��ا ال��دي�م��وق��راط�ي��ة» اس��رائ�ي��ل بحالة
من الذعر ،ووصف بأنه «كابوس».
ون �ق �ل��ت وس ��ائ ��ل اع� �ل��ام اس��رائ �ي �ل �ي��ة ع��ن
م � � �س � ��ؤول �ي��ن س � �ي� ��اس � �ي�ي��ن وع � �س � �ك ��ري �ي�ن
إسرائيليني كبار قولهم ان ق��رار الرئيس
ترامب «التخلي عن القوات الكردية» شكل
لهم مفاجئة غير س ��ارة ،ووص �ف��وه بأنه
«تشجيع للعمليات التركية واإلي��ران�ي��ة
في سوريا».
ووفق القناة  13التلفزيونية اإلسرائيلية،
ف��إن إع�ل�ان ت��رام��ب ج��اء ب�ع��د س��اع��ات من
ج�ل�س��ة امل �ج �ل��س ال � � ��وزاري امل �ص �غ��ر ال ��ذي
بحث رغبة ترامب في تجنب أي مواجهات
في الشرق األوسط ،بما في ذلك إيران مع
اق�ت��راب االنتخابات الرئاسية األميركية
.2020
ً
واض� ��اف� ��ت ال� �ق� �ن ��اة ن� �ق�ل�ا ع ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
قولهم« :ان إسرائيل ت��رى ف��ي التطورات
األخ� �ي ��رة إث �ب��ات��ا ع �ل��ى أن �ه��ا ال تستطيع
االعتماد أكثر على ترامب بشأن سوريا،
ب��اس�ت�ث�ن��اء ال��دع��م ال �س �ي��اس��ي للهجمات
اإلسرائيلية».
ولفتت القناة إلى صمت رئيس الحكومة
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و وع ��دم تعقيبه على
ق��رار ترامب ال��ذي اعتبره الحليف األقرب
له خ�لال السنوات الثالث األخ�ي��رة ،واآلن
تدفع إسرائيل الثمن ،من دون أن تستطيع
حتى أن تنتقد هذا القرار ،لتبقى وحيدة
أمام التهديد املتصاعد في سوريا.

محللون إسرائيليون:
الرئيس األميركي
متهور وال يعتمد عليه
م��ن جهتها ،أش ��ارت ق�ن��اة ك��ان ح��داش��وت
ال ��رس �م �ي ��ة إل � ��ى امل � �خ� ��اوف اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
م��ن ق � ��رارات ت��رام��ب ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
ونقلت عن وزير في «الكابنيت» انتقادات
شديدة ضد خطوات ترامب ،واصفًا اياه
ب�ـ «االن�ع��زال��ي» ،وأن��ه ل��م ي��رد على إسقاط
ال� �ط ��ائ ��رة امل �س �ي��رة األم �ي ��رك �ي ��ة ،ول� ��م ي��رد
على الهجوم على «حليفته السعودية»،
مضيفا أن ردود ال��والي��ات املتحدة تجاه
إي� � ��ران «س �ل �ب �ي��ة» ،وأن «االن� �س� �ح ��اب م��ن
سوريا هو اش��ارة تحذير السرائيل ،بما
يتصل بالنشاط اإليراني فيها».
واج �م �ع��ت ال �ت �ح �ل �ي�لات ال �ت��ي ح�ف�ل��ت بها
الصحف االسرائيلية أم��س على ان قرار
الرئيس ترامب هو بمنزلة تحذير لحلفاء
واشنطن في املنطقة ،وانه حليف ال يمكن
االعتماد عليه.
واع� �ت� �ب ��ر امل� �ح� �ل ��ل ال� �ع� �س� �ك ��ري ل�ص�ح�ي�ف��ة
هآرتس عاموس هارئيل ان ق��رار ترامب
تزامن مع ما تعتبره إسرائيل «تصاعدا
ف ��ي ال �ت �ه��دي��دات اإلي ��ران� �ي ��ة» ،االم� ��ر ال ��ذي
يمكن اعتباره مؤشرًا على فشل املفهوم
األمني لنتانياهو ال��ذي وضع كل أوراق��ه
في سلة رئيس البيت األبيض.
واع�ت�ب��ر هرئيل ق��رار ت��رام��ب «ن��ذي��ر شؤم
ل�ك��ل ح�ل�ف��اء واش �ن �ط��ن ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وأن��ه
ب��ذل��ك ي �ع �ط��ي ال� �ض ��وء األخ� �ض ��ر لعملية

تركية خطيرة ،كما يتخلى ع��ن شركائه
األك � �ث� ��ر إخ �ل�اص� ��ا ل� ��ه ف� ��ي س � ��وري � ��ا ،وه ��م
املقاتلون األكراد».
وق � � ��ال« :ان ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ادة االس��رائ �ي �ل �ي��ة
اس �ت �خ�لاص ال �ع �ب��ر ال�ص�ح�ي�ح��ة م��ن ق��رار
ت� ��رام� ��ب» ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن� ��ه «ق �ب��ل بضعة
أشهر فقط وق��ف نتانياهو ووزراؤه في
«ح �ف��ل ت�م�ل��ق م �خ��ز» ل�ل��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي،
أط�ل�ق��وا فيه اس��م ت��رام��ب على مستوطنة
ف ��ي ال � �ج� ��والن ال � �س� ��وري امل� �ح� �ت ��ل» .وم �ن��ذ
ذل ��ك ال �ح�ين ج ��رى ت�ن��اس��ي وع ��ود ت��رام��ب
ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى «ح � �ل� ��ف دف � ��اع � ��ي» ب�ين
إس ��رائ� �ي ��ل وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،وب� ��دأت
تطرح ال�ت�س��اؤالت م�ج��ددا بشأن املبالغة
ف ��ي االع �ت �م ��اد ع �ل��ى ت ��رام ��ب ،وال� �ت ��ي ك��ان
ثمنها االبتعاد عن الحزب الديموقراطي
االم �ي��رك��ي ،وزع��زع��ة ال��دع��م التقليدي من
قبل الحزبني الديموقراطي والجمهوري
إلسرائيل.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اع�ت�ب��ر امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي في
ص�ح�ي�ف��ة ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت ش�م�ع��ون
ش �ي �ف��ر ق � ��رار ت ��رام ��ب ب �م �ن��زل��ة س �ك�ي�ن ف��ي
ظهر األك��راد في سوريا ،وأيضا في ظهر
إسرائيل.
وتابع« :إن قرار ترامب التخلي عن حلفائه
األك� ��راد» يجب أن يشعل ال�ض��وء األحمر
ل��دى إس��رائ�ي��ل ،فهو (ت��رام��ب) يكشف عن
نفسه املرة تلو املرة كجاهل في العالقات
الدولية ،وقائد متهور ،غير متمكن من أي
م��وض��وع ،ول�ي�س��ت ل��دي��ه أدن ��ى ف�ك��رة عما
يجب فعله كرئيس دولة عظمى.
وقال شيفر :ان ترامب لم يبلغ نتانياهو
م�س�ب�ق��ا ب� �ق ��راره ،م��ا ي �ع��زز امل� �خ ��اوف ب��أن
إي � � � ��ران س � �ت ��واص ��ل اس � �ت � �ف� ��زاز إس ��رائ� �ي ��ل
وإجبارها على مواجهتها من دون املظلة
األميركية.

وج ��ودا ع��رب�ي��ا ق��وي��ا ،ول�ت��رك�ي��ا ع�لاق��ات طيبة
مع الجماعات البارزة فيه ،وإذا حاول االكراد
االحتفاظ ب��أراض هناك «فسيخسرون الكثير
من الدماء».

التحديات أمام أنقرة
وف ��ي وق ��ت ت �ح �ش��د ان� �ق ��رة م ��زي ��دا م ��ن ال �ع��رب��ات
املصفحة واآلليات عند معبر اقجه قلعة ،املواجه
ل �ب �ل��دة ت��ل أب �ي��ض ،ف ��إن ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي س�ي�ك��ون
اس�م�ه��ا «ن �ب��ع ال� �س�ل�ام» ،ل��ن ت �ك��ون ك�س��اب�ق��ات�ه��ا،
فمسرح عملياتها سيكون على جبهة بعرض
 460كلم ،تمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات،
وص� ��وال ال ��ى ن�ق�ط��ة ال �ت �ق��اء ال� �ح ��دود ال �س��وري��ة-
ال �ع��راق �ي��ة ،وب�ع�م��ق ي �ت��راوح م��ا ب�ين ث�لاث�ين إل��ى
أربعني كلم .وهذه املساحة واسعة جدًا ،وتفتح
باب احتماالت كثيرة حول إمكانية أن يخوض
املقاتلون األكراد مواجهة مفتوحة تجبر تركيا
ع �ل��ى م ��د خ �ط ��وط ال �ق �ت��ال ع �ل��ى ط� ��ول ال �ش��ري��ط

ال � �ح ��دودي ،وإخ �ل��اء م �ن��اط��ق ت��رك �ي��ة ق��ري �ب��ة من
الحدود.
وي �ت��وق��ع خ� �ب ��راء ع �س �ك��ري��ون أن ي �ك��ون ال �ت �ق��دم
التركي سهال لعدة كيلومترات ،لكن تأمني تلك
امل�ن�ط�ق��ة وت�م�ش�ي�ط�ه��ا س�ي�س�ت�غ��رق وق �ت��ا أط ��ول.
كما أن «ق�س��د» حصلت على كميات ونوعيات
متقدمة من األسلحة األميركية ،مما قد يصعب
م ��ن م �ه �م��ة األت� � � � ��راك ،وغ � �ي ��اب ال� �غ� �ط ��اء ال �ج��وي
التركي ع��ن املناطق التي تبعد أكثر م��ن عشرة
كيلو م�ت��رات ع��ن ال�ح��دود سيصعب م��ن املهمة،
وس�ي��دف��ع ان �ق��رة ل�لاس�ت�ع��ان��ة ب�ط��ائ��رات م��ن دون
ط �ي��ار ،ول �ي��س ب �س�لاح ال �ج��و ،ن �ظ��را الن مناطق
العمليات ت�ق��ع ت�ح��ت ال�س�ي�ط��رة ال�ج��وي��ة ل�ق��وات
التحالف الدولي ضد داعش .أما التحدي األكبر،
فهو احتمال اط�ل�اق ال�ق��وات ال�ك��ردي��ة امل�ئ��ات من
مقاتلي داعش املعتقلني ،ما سيجعل تركيا في
مواجهة من نوع آخر ،في حال تسلل هؤالء إلى
داخل أراضيها.

مواقف متضاربة في غضون ساعات

فوضوية ترامب تعكس
تحرره من مستشاريه
في غضون ساعات قالئل قلب ترامب سياسته في سوريا رأسا على
عقب بسلسلة من البيانات الفوضوية وباغت حلفاء أجانب باالنقالب
عليهم كما فاجأ كبار أنصاره من الجمهوريني ودفع مساعديه للتحرك
بسرعة الحتواء ما أحدثه من أضرار.
فبعد يومني من قراره بدء سحب جنود أميركيني من سوريا ،والذي بدا
وكأنه يعطي الضوء األخضر لعملية تركية ضد املقاتلني األك��راد أكد
الرئيس األميركي أن الواليات املتحدة «لم تتخل عن األكراد»،
وكتب في تغريدة «قد نكون في طور مغادرة سوريا ،لكننا لم نتخل بأي
شكل كان عن األك��راد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون»،
مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لديها عالقة مهمة مع تركيا،
العضو في حلف شمال األطلسي والشريك التجاري ،حيث كتب «ينسى
الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للواليات املتحدة .في
حقيقة األم��ر ه��م يقومون بتصنيع اإلط��ار الهيكلي ال�ف��والذي للمقاتلة
األميركية إف ــ  .35كما أن التعامل معهم كان جيدا» .وأضاف «لنتذكر
دائما ،وعلى نحو مهم ،أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال
األطلسي».
يعد قرار ترامب ،وتصريحاته الالحقة مثاال حيا على مدى الحرية التي
يشعر بها أكثر من أي وقت مضى في توجيه السياسة الخارجية وفق
أه��وائ��ه ،متجاهال أساليب العمل في البيت األبيض إل��ى حد كبير وعدم
وج ��ود أح��د م��ن امل�س��اع��دي��ن ع�ل��ى اس�ت�ع��داد ل�ت�ح��دي��ه .ورغ ��م أن أساليبه
ال �ش��اردة ليست ب��األم��ر الجديد ف��إن بعض امل�س��ؤول�ين م��ن داخ��ل إدارت��ه
وخارجها يخشون أن يتزايد نهجه الذي ال يستند إلى خطة أو دراسة
وه��و مقبل على حملة الدعاية في انتخابات الرئاسة ويواجه ع��ددا من
املشاكل الدولية ويتعرض لضغط متزايد من جراء التحقيق الذي يقوده
الديموقراطيون للنظر في أمر عزله .وقال مسؤول بمجلس األمن القومي
األميركي «ثمة شعور حقيقي بأنه ال أحد سيردع ترامب عن التصرف
على هواه ولذا على الجميع أن يتأهب ملا هو قادم»( .رويترز)
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بذريعة حماية «مراسم األربعينية»

إيران 7500 :من قواتنا الخاصة إلى العراق
طهران تعترف :العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط

مجد ً
ّ
دا:
ظريف

جاهزون للتفاوض مع السعودية

ّ
متفقداً منظومة دفاع جوي جنوبي إيران | مهر
موسوي

آليات للشرطة تنتشر في مدينة الصدر شرقي بغداد | أ.ف.ب

ب �ع��د أن وص �ف �ه��ا امل ��رش ��د اإلي � ��ران � ��ي ع�ل��ي
خامنئي بأنها «م��ؤام��رة» ،وأعلن «الحشد
ال� �ش� �ع� �ب ��ي» (ذراع ط � �ه � ��ران ف � ��ي ال � �ع � ��راق)
ّ
اس�ت�ع��داده للتدخل م��ن أج��ل قمعها ،ومنع
«االن �ق�ل�اب ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام ف��ي ب �غ��داد» ،أعلن
ال �ع �م �ي ��د ح� �س ��ن ك� ��رم� ��ي ،ق ��ائ ��د ال� ��وح� ��دات
ال �خ��اص��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ق��وى األم � ��ن ال��داخ �ل��ي
اإلي ��ران ��ي ،أم ��س ،إرس� ��ال  7500ع�ن�ص��ر من
ق ��وات ��ه إل ��ى ال� �ع ��راق ،م��دع �ي��ًا أن �ه��ا ل�ح�م��اي��ة
«م� � ��راس� � ��م أرب� �ع� �ي� �ن� �ي ��ة ال � �ح � �س �ي��ن» ،وس ��ط
اتهامات من املتظاهرين العراقيني للحرس
ال�ث��وري وامليليشيات التابعة له بالتدخل
لقمع وقتل املحتجني.
وخ�ل�ال مقابلة م��ع وك��ال��ة مهر الحكومية،
ق��ال ك��رم��ي ،ال ��ذي ت�ت��ول��ى ق��وات��ه مسؤولية
مواجهة االحتجاجات« :أكثر من  10آالف
من أفراد القوات الخاصة يتولون مسؤولية
حماية م��راس��م األرب�ع�ين ف��ي شكل مباشر.
 7500م �ن �ه��م ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ش �ك��ل م �ب��اش��ر،
وهناك  4آالف عنصر احتياط».
وك �ش��ف ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال �خ��اص��ة اإلي��ران �ي��ة
أن « 30أل��ف ش��رط��ي ي�ش��ارك��ون ف��ي حماية
م �س �ي��رات أرب�ع�ي�ن�ي��ة ال �ح �س�ين ،امل �م �ت��دة من
إي��ران إلى داخل العراق» ،مؤكدًا أن «الجزء
األص� �ع ��ب ال � ��ذي ت �ت��ول��ى ح �م��اي �ت��ه ال �ق ��وات
الخاصة اإليرانية هو االكتظاظ في مسافة

إنهاء أعمال مجالس
المحافظات وإلغاء
المجالس البلدية
ومكاتب المفتشين
السفير البريطاني:
ال مؤامرة ..ومطالب
المتظاهرين مشروعة
 10إلى  15كلم من الحدود».
وت��اب��ع ك��رم��ي« :ن �ق��وم بعمل اس�ت�خ�ب��ارات��ي
ق��وي للغاية ،ولدينا عناصر في الحشود
للسيطرة على الوضع».

خطوة لها ما قبلها
وك��ان خامنئي وص��ف احتجاجات العراق
بأنها «م��ؤام��رة م��ن األع ��داء» ،معتبرا أنها
«ت�ه��دف إل��ى التفريق ب�ين إي��ران وال�ع��راق»،

وت �ب �ع ��ه «ال � �ح � �ش ��د» ب ��إع�ل�ان ��ه االس� �ت� �ع ��داد
لقمعها ومنع أي «انقالب».
وطيلة أي��ام االح�ت�ج��اج��ات ال�ع��راق�ي��ة ،دأب��ت
وسائل إعالم إي��ران الرسمية على وصفها
بـ«أعمال شغب» ،ومحاولة ربطها بجهات
خ ��ارج� �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف ال � �ط� ��رق ال �س �ي��اس �ي��ة
واألمنية واإلع�لام�ي��ة .وردد املحتجون في
ش ��وارع امل ��دن ال�ع��راق�ي��ة ه�ت��اف «إي� ��ران ب��رة
برة ..بغداد تبقى حرة» ،وذلك بعد أعوام من
التدخل اإلي��ران��ي في الشأن العراقي ،األمر
ال��ذي أدى إلى ت��ردي األوض��اع االجتماعية
واألمنية واالقتصادية في البالد.
وش ��ارك ��ت ال� ��وح� ��دات ال �خ��اص��ة ف ��ي إي� ��ران
بقوة في قمع احتجاجات ديسمبر ،2017
التي استمرت حتى يناير  ،2018في أكثر
م��ن مدينة إي��ران�ي��ة .وأق��ر ك��رم��ي ب��أن قواته
تدخلت في السيطرة على تلك االحتجاجات
في  79نقطة« :لم نستخدم العنف ،واكتفينا
باألساليب الناعمة واملراقبة اإللكترونية،
ورش امل �ي ��اه ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،وال �ح ��وار
م��ع امل�ح�ت�ج�ين ،وب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة استطعنا
ال �ق �ض��اء ع �ل��ى االح �ت �ج��اج��ات ف ��ي غ�ض��ون
شهرين».

هدوء حذر
وأم��س ،س��اد ه��دوء ح��ذر في ب�غ��داد ،وأعيد

افتتاح املنطقة الخضراء ،لكن حجب مواقع
ال� �ت ��واص ��ل ظ ��ل م �س �ت �م �رًا .وأع �ل �ن ��ت وزارة
الدفاع مقتل عنصر أمن وإصابة  4آخرين،
بينهم ضابطان ،في إطالق نار قرب ساحة
املظفر بمدينة الصدر شرقي بغداد.
إل��ى ذل ��ك ،ذك��ر ب�ي��ان ملكتب رئ�ي��س ال ��وزراء
ع� � ��ادل ع� �ب ��دامل� �ه ��دي أن «م �ج �ل ��س ال � � ��وزراء
ناقش حزمة ال �ق��رارات الثانية ف��ي جلسته
االع�ت�ي��ادي��ة» ،بينما أك��د ع�ب��دامل�ه��دي خالل
استقباله جمعا كبيرا من رؤساء العشائر
وال��وج�ه��اء م��ن مختلف املحافظات «ع��ودة
األوضاع إلى طبيعتها».
ك �م��ا ص � � ّ�وت ال� �ب ��رمل ��ان ع �ل��ى إن� �ه ��اء أع �م��ال
م �ج��ال��س امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،وإل � �غ� ��اء امل �ج��ال��س
ال �ب �ل ��دي ��ة وم� �ج ��ال ��س األق� �ض� �ي ��ة ،وم �ك��ات��ب
املفتشني العموميني ،إضافة إلى التصويت
على فتح تحقيق باألحداث األخيرة.
ب ��دوره ،ق��ال السفير البريطاني ف��ي بغداد
جون ويلكس« :ال حاجة لنظريات املؤامرة،
مطالب املتظاهرين مشروعة ،وعلى العراق
تلبيتها والبدء باإلصالحات».
وك� ��ان ال�س �ف �ي��ر ق ��ال ف ��ي ت �غ��ري��دة س��اب�ق��ة:
«ت �ط��ور ح �ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ب��رام��ج
ج��دي��دة ل�ل�ت�ع��اون م��ع ح�ك��وم��ة ال �ع��راق من
اج ��ل دع ��م ه ��ذه اإلص�ل��اح� ��ات»( .روي� �ت ��رز،
أ.ف.ب ،مهر)

قمة ثالثية مصرية  -يونانية  -قبرصية
في مواجهة تركيا
القاهرة – محمد الشاعر
ونبيل عبد العظيم
ف��ي توقيت مهم وغ��اي��ة ف��ي الحساسية،
ع �ق��دت أم ��س ال �ق �م��ة ال �ث�لاث �ي��ة «امل �ص��ري��ة
ال �ي��ون��ان �ي��ة ال �ق �ب��رص �ي��ة» ال �س��اب �ع��ة ف��ي
ال�ق��اه��رة ،بحضور ال��رئ�ي��س عبد الفتاح
ال�س�ي�س��ي ،ون �ظ �ي��ره ال�ق�ب��رص��ي نيكوس
أن � ��اس � �ت � ��اس � �ي � ��ادس ،ورئ� � �ي � ��س ال � � � � ��وزراء
ال �ي��ون��ان��ي ك��ري��اك��وس م�ي�ت�س��وت��اك�ي��س،
حيث تناولت القمة األوض��اع اإلقليمية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ش ��رق امل �ت��وس��ط ،وم�ك��اف�ح��ة
االره� ��اب ،وال�ت�ط��رف وال��وض��ع ف��ي ليبيا
وس � � ��وري � � ��ا ،وال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة،
وال �ه �ج ��رة غ �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل��ى
م� �ج ��االت ال� �ت� �ع ��اون ال �ث�ل�اث��ي ف ��ي م �ج��ال
ال �ط ��اق��ة .وت �ع��د ه� ��ذه ال �ق �م��ة ع �ل��ى درج ��ة
ع��ال �ي��ة م��ن االه �م �ي��ة ،ح �ي��ث ت�ع�ق��د وس��ط
ت �ح��دي��ات ع �ل��ى رأس �ه ��ا م �ل��ف ال�ت�ص�ع�ي��د

ف��ي ش��رق البحر املتوسط بعد األنشطة
التركية قبالة امل�ي��اه القبرصية للبحث
عن الغاز ،في الرقعة السابعة من املنطقة
االق�ت�ص��ادي��ة الخالصة لجنوب قبرص،
ح�ي��ث وج �ه��ت ال�ق�م��ة رس��ائ��ل إل ��ى تركيا
ت�م�ث�ل��ت ب��اإلج �م��اع ال �ث�لاث��ي ع �ل��ى رف��ض
اإلج� � ��راءات ال�ت��رك�ي��ة «أح ��ادي ��ة ال�ج��ان��ب»
في منطقة بحر إيجه ،وش��رق املتوسط،
إضافة إلى رسالة تتعلق برفض العملية
التركية في سوريا بمنطقة شرق الفرات
«تلميحًا» ،وذلك بإعالن الزعماء الثالثة
رف��ض اق�ت�ط��اع أج ��زاء م��ن أراض ��ي الغير
بالقوة ،إضافة إلى رسالة أخرى تتعلق
برفض االستخدامات السياسية لقضية
الالجئني ،أو استخدامها كأدوات ضغط
لتحقيق مكاسب ضيقة.
كما ناقشت القمة العالقات بني االتحاد
األوروب� � � ��ي وم �ص ��ر ودور م �ن �ط �ق��ة ق �ن��اة
السويس االقتصادية في تعزيز الفرص
االقتصادية بني أفريقيا وأوروبا.

بيروت  -أنديرا مطر
أثمر مؤتمر االستثمار اللبناني  -االماراتي
عن ايجابية اولى مباشرة هي اعالن دولة
االم��ارات رفع حظر السفر عن رعاياها الى
لبنان ،ما قد يدعم وان بشكل نسبي القطاع
السياحي ،كما يفتح الباب امام املستثمرين
ورجال االعمال لتنفيذ استثماراتهم.
فاالحتضان الخليجي للبنان الذي انطلق
اول غ �ي �ث��ه م ��ن االم � � � ��ارات ،اع �ق �ب �ت��ه خ �ط��وة
سعودية تؤشر الى نية خليجية النتشال
ال�ب�ل��د م��ن م�ح�ن�ت��ه ،اذ ق��رر مجلس ال ��وزراء
السعودي تفويض وزير العمل بالتباحث

إلهان عمر كسبت المعركة
السياسية وخسرت زواجها

!

تجديد حبس  4صحافيني
في سياق آخر ،جددت نيابة أمن الدولة
ال�ع�ل�ي��ا أم ��س ح�ب��س ال�ص�ح��اف�ي�ين خ��ال��د
داود ،ون��اص��ر ع�ب��د ال �ح�ف �ي��ظ 15 ،ي��وم��ًا
على ذمة التحقيقات بتهم التظاهر ،كما
ستنظر ال�ن�ي��اب��ة ف��ي أم��ر ت�ج��دي��د حبس
ال�ص�ح��اف�ي��ة إن �ج��ي ع�ب��د ال��وه��اب ،ونظر
ج�ل�س��ة ال �ت��داب �ي��ر ال �خ��اص��ة ب��ال�ص�ح��اف��ي
حسن القباني.

الحريري :اإلمارات وعدت بمساعدات مالية واستثمارات
م ��ع ال �ج��ان��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي ش ��أن م �ش��روع
مذكرة تفاهم في مجاالت العمل.
وفي انتظار نتائج اخرى موعودة توازيا
م��ع ح��راك رئيس الحكومة سعد الحريري
ّ
ال��ذي ي�ت��وزع عربيا واوروب �ي��ا خ�لال االي��ام
امل �ق �ب �ل��ة ،ي �ب �ق��ى ال� �ح ��راك ال ��داخ �ل ��ي أق� ��ل من
امل �ت��وق��ع وي �ب �ق��ى ش �ع��ار االص �ل��اح دع��ائ�ي��ا
اكثر منه تطبيقيا ،اذ لم ينفذ حتى اآلن أيا
من البنود االصالحية .وف��ي ختام مؤتمر
ابوظبي اعتبر الحريري ان الدعم االماراتي
هو لكل لبنان وليس لسعد الحريري واعدًا
باتفاقيات اقتصادية جديدة مع السعودية
قريبًا .وقال الحريري على تويتر« :اإلمارات

االتفاق النووي.
ّ
إلى ذلك ،دشن القائد العام للجيش اإليراني اللواء
ع�ب��د ال��رح �ي��م م��وس��وي «م��رك��ز ق �ي��ادة عمليات
ال��دف��اع ال �ج��وي» ف��ي منطقة ع�س�ل��وي��ة وج��زي��رة
خ � ��ارك ،ف��ي ش��واط��ئ إي � ��ران ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وت�ف�ق��د
منظومات دفاع جوي للجيش والحرس الثوري.
ورأى متابعون أن طهران تعمل على تطبيق «مبدأ
ال��دف��اع ال �ج��وي امل�ت�ع��دد ال�ط�ب�ق��ات وامل�س�ت��وي��ات»
لتوفير الحماية املتكاملة لألهداف الحيوية ،بما
فيها منشآت النفط والغاز املوجودة بكثافة في
الجنوب.
وك��ان موسوي زار قاعدة «أميدية» الجوية في
محافظة خوزستان جنوبي البالد ،حيث نشرت
فيها منظومة «إس  »300 -الروسية( .إرنا ،مهر،
الجزيرة .نت)

التنقيب ع��ن ال �غ��از الطبيعي ف��ي امل�ي��اه
القبرصية بالتصرفات غير املقبولة ،وان
ب�ل�اده ب �ص��دد اس �ت �خ��دام ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل
الدبلوماسية املتاحة لوقف االع�ت��داءات
التركية.
ف �ي �م��ا أدان رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال �ي��ون��ان��ي
ك �ي��ري��اك��وس م �ي �ت �س��وت��اك �ي��س ،وب�ش�ك��ل
ق��اط��ع ال�ت�ص��رف��ات ال�ت��ي وص�ف�ه��ا بـ«غير
ال�ش��رع�ي��ة» ل�ت��رك�ي��ا ف��ي امل �ي��اه اإلقليمية
القبرصية.

أخبار ضد «اإليكونوميست» إلهانتها العلم اللبناني

وع � ��دت ب��اس �ت �ث �م��ارات وم� �س ��اع ��دات م��ال�ي��ة
للبنان ،والعمل جار لحصولها».
ون �ق �ل ��ت ق �ن ��ات ��ا ال� �ج ��دي ��د وإم.ت � � ��ي.ف � � ��ي ع��ن
الحريري قوله في تصريحات لصحافيني
بالعاصمة اإلماراتية ُ
«وع��دن��ا بمساعدات
مالية تنهض باالقتصاد اللبناني».
وبخالف تركيز التيار الوطني الحر على
م��وض��وع ال �ن ��زوح ال �س ��وري واع �ت �ب��اره «ام
املشاكل» ف��ي لبنان ،لفت الحريري ال��ى أن
ال�ك�ه��رب��اء (ب�ع�ه��دة وزراء ال�ت�ي��ار م�ن��ذ عشر
سنوات وتقف وراء ثلث العجز في املوازنة)
ه��ي أك �ث��ر أم ��ر ي�ك�ل��ف االق �ت �ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي
وليس النازحني.

تدشين مركز دفاع جوي
متعدد الطبقات
قرب مياه الخليج

بعد أنباء عن «عالقة غير شرعية»

رسائل وإدانات من بوابة غاز شرق المتوسط

وج ��اءت ت��أك�ي��دات ال��زع�م��اء ال�ث�لاث��ة على
ه��ذه ال��رس��ائ��ل ف��ي مؤتمر صحافي عقد
عقب اج�ت�م��اع ال�ق�م��ة ،حيث أك��د الرئيس
ال �س �ي �س��ي أن ح ��ال ��ة االض� � �ط � ��راب ال �ت��ي
تشهدها منطقة ال �ش��رق األوس ��ط تمثل
ت�ه��دي��دا أم ��ام ال �ف��رص امل�ت��اح��ة أم ��ام دول
اإلقليم ،وتحرم شعوبها من حق الحياة
اآلم� �ن ��ة ،وت�ع�ط�ي�ل�ه��ا ع ��ن ال �ل �ح��اق ب��رك��ب
التقدم والتنمية ،وخلق أزم��ات جديدة،
وتصدير تبعاتها إلى خارج املنطقة مثل
اإلرهاب والهجرة غير الشرعية .مضيفا،
أن القمة ناقشت ض��رورة التوصل لحل
سياسي ش��ام��ل ف��ي ليبيا واك ��دت أن��ه ال
بديل ع��ن استعادة الشعب الفلسطيني
لجميع حقوقه املشروعة ،وعلى رأسها
إقامة دولته الفلسطينية املستقلة على
حدود الرابع من يونيو .1967
ف�ي�م��ا ش��ن ال��رئ�ي��س ال�ق�ب��رص��ي ،نيكوس
أن ��اس� �ت ��اس� �ي ��ادس ،ه �ج��وم��ًا الذع� � ��ًا ض��د
النظام التركي ،واصفًا لجوء األخير إلى

أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ،أمس،
أن بالده «مستعدة دائمًا للتعاون مع دول الجوار
بهدف حماية أمن املنطقة»؛ مضيفًا« :وقد أعلنا
رسميًا عن موقفنا هذا».
وت��اب��ع ان ال��رئ �ي��س ح�س��ن روح��ان��ي اق �ت��رح في
ال�س�ي��اق ذات��ه م �ب��ادرة «ائ �ت�لاف األم ��ل» و«ه��رم��ز
ل�ل�س�لام» خ�لال اج�ت�م��اع الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
املتحدة.
وف��ي تعليق على ما زع��م أن��ه «رغبة السعوديني
في التفاوض مع إي��ران» ،قال ظريف« :لو َ
سعوا
من خالل التفاوض إلى متابعة قضايا املنطقة،
فحينها سيحظون قطعًا بمواكبة الجمهورية
اإلسالمية لهم».
من جهة ثانية ،وف��ي ما يمكن اعتباره اعترافًا
رسميًا بضغط العقوبات األميركية على بالده،
أكد وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه« :العقوبات
األم�ي��رك�ي��ة ّ
تسببت ب�ت��راج��ع صناعة النفط عن
مكانتها وم��وق�ع�ه��ا ال�ع��امل��ي ،ول�ك��ن سنستخدم
كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ،ولن نرضخ
للضغط األميركي».
وتقلصت ص��ادرات إي��ران من النفط الخام إلى
أك�ث��ر م��ن  80ف��ي امل �ئ��ة ،ب�ع��دم��ا أع ��ادت ال��والي��ات
املتحدة فرض العقوبات ،عقب انسحاب الرئيس
األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رم ��ب ،ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ،من

أخبار ضد «إيكونوميست»
الى ذلك ،وفي اطار تلويح السلطة بمالحقة
كل من يهدد سمعة لبنان ومكانته املالية،
تقدم عدد من املحامني باخبار أمام النيابة
العامة التمييزية ضد مجلة «ايكونوميست»
ً
االقتصادية العاملية لنشرها مقاال يتناول
وض��ع لبنان االق�ت�ص��ادي السيئ واحتمال
ت �ع��رض��ه ل�ل�ان �ه �ي��ار ،م��رف �ق��ا ب �ص ��ورة للعلم
اللبناني مفككا واألرزة تسقط منه .واعتبر
امل�ح��ام��ون ف��ي اخ�ب��اره��م أن م��ا أق��دم��ت عليه
املجلة يضر بالسمعة واملكانة املالية للدولة
ّ
ويحقر العلم واألرزة اللبنانية.

إلهان وزوجها السابق أحمد حرسي | إنترنت

محمد أمين
نشرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية تقريرًا،
أم��س ،ع��ن انفصال إل�ه��ان عمر عضو الكونغرس
األميركي ع��ن ال�ح��زب الديموقراطي ،ع��ن زوجها،
وأن�ه��ا أن�ح��ت بالالئمة على «غ �م��زات وات�ه��ام��ات»
املعارضني السياسيني لها.
والجمعة املاضي ،تقدمت إلهان بطلب الطالق من
زوجها أحمد حرسي ،مشيرة إلى «انهيار ال يمكن
إصالحه» في عالقتهما.
وك��ان ح��رس��ي وإل�ه��ان ت��زوج��ا قانونيًا ع��ام 2018
وأنجبا ثالثة أطفال ،لكن زواجهما الشرعي ممتد
ألطول من ذلك بكثير.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ج�ي�م��ي دري� �غ ��ز ،م �ح��ام��ي إل �ه��ان:
«ك �م ��ا ه ��و ح� ��ال ج �م �ي��ع ال ��زي� �ج ��ات ،ف� ��إن ه� ��ذا أم��ر
ش�خ�ص��ي ،وال�ع��ائ�ل��ة ت�م��ر ب��وق��ت ع�ص�ي��ب .ل�ق��د ظل
الزوجان على مدى السنوات املاضية هدفًا للغمز
واللمز والتلميحات املسيئة من معارضي إلهان
السياسيني ،ومن وسائل اإلعالم ،وكان لذلك تأثير
ك�ب�ي��ر ع�ل��ى إل �ه��ان وأح �م��د وأب �ن��ائ �ه �م��ا» .وأض ��اف
دريغز أن عضو الكونغرس عن والي��ة مينيسوتا
«ترغب في احترام خصوصيتها ،وليس لديها أي
تعليق إضافي».
ويأتي طلب الطالق بعد أكثر من شهر من ادعاء
األم �ي��رك �ي��ة ب�ي��ث م�ي�ن�ي��ت ف��ي أوراق امل�ح�ك�م��ة ب��أن
إلهان كانت مرتبطة بعالقة عاطفية مع زوجها.

نظريات املؤامرة
وف��ي سياق التقدم بطلب الطالق من زوجها ،في
وقت سابق من هذا العام ،أبلغت مينيت املحكمة
أن زوج �ه��ا أخ �ب��ره��ا أن ع�لاق��ة ح��ب ك��ان��ت تربطه
بإلهان ،وأنه يريد إنهاء زواجه من أجلها.
ونفى تيم مينيت ،الذي يعمل مستشارًا سياسيًا
إللهان ،مزاعم زوجته.
وفي مقابلة تلفزيونية في أغسطس املاضي ،قالت
إلهان إنها لم تنفصل عن زوج�ه��ا ،وال تواعد أي
شخص.
وسبق إللهان أن انفصلت عن زوجها حرسي عام
 2008وتزوجت أحمد نور علمي ،العام التالي ،ثم
انفصلت عن علمي عام  2011وعادت الى حرسي
عام  ،2012وتزوجته قانونا في عام .2018
ون �ظ��ري��ات امل��ؤام��رة ش��ائ�ع��ة ف��ي ج�م��اع��ات اليمني
امل�ت �ط��رف ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت ،واس�ت�ه��دف��ت إل �ه��ان في
امل��اض��ي ،حيث اتهمتها بأنها كانت متزوجة من
َ
رجلني في آن معا ،وأن أحدهما كان شقيقها.
وكان الرئيس دونالد ترامب كرر االتهامات إللهان
ب��أن �ه��ا ت��زوج��ت ش�ق�ي�ق�ه��ا ،وط��ال �ب �ه��ا ه��ي وث�لاث��ة
ع �ض��وات أخ��ري��ات ف��ي ال �ك��ون �غ��رس ب��ال �ع��ودة ال��ى
البلدان التي أتني منها.
ووصفت إلهان  -التي وصلت إلى الواليات املتحدة
وهي طفلة كالجئة من الصومال  -اتهامات ترامب
بأنها «أكاذيب مثيرة لالشمئزاز».
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توركويا ينضم للجهاز الفني لـ«األخضر»
استقبل النادي العربي ،أمس ،مدرب اللياقة الصربي بويان توركويا لالنضمام الى الجهاز
الفني للفريق األول للكرة بقيادة امل��درب دارك��و نيستروفيتش ،وال��ذي ك��ان ف��ي استقباله،
باالضافة الى مدير الفريق ،مبارك البلوشي.
وعلى صعيد امل��درب مارتينيز ،ال��ذي م��ا زال يسوي عقده م��ع «االخ �ض��ر» ،بعد ق��رار النادي
البحث عن بديل عنه ،نفى مصدر من داخل النادي عن تحويل مارتينيز لتدريب فريق ،13
مشيرًا الى ان مفاوضات التسوية بني النادي واملدرب مستمرة.

األربعاء  10صفر  1441هـ •  9أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16610

ّ
استعد لألردن
الشمري« :األزرق»

خالد الشمري

عمر بركات
يختتم اليوم منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم استعداداته لخوض لقاء
ال �غ��د امل��رت �ق��ب أم� ��ام ن �ظ �ي��ره األردن� ��ي
ض �م��ن ال �ج��ول��ة ال �ث��ال �ث��ة ب��امل�ج�م��وع��ة
ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ال �ت �ص �ف �ي��ات االس �ي��وي��ة
امل��وح��دة املؤهلة ال��ى نهائيات كأس
ال �ع��ال��م  2022ف��ي ق�ط��ر وك� ��أس اس�ي��ا
 2023ف��ي ال�ص�ين ،وذل��ك بعد ان كان
االزرق قد دخ��ل في معسكر تدريبي
خ��ارج��ي ام �ت��د ل �ق��راب��ة االس� �ب ��وع في
األردن ،اس�ت�ع��دادًا للقاء ،وب�ن��اء على
ط�ل��ب م ��درب املنتخب ال��وط�ن��ي ثامر
ع� �ن ��اد ،ب �ح �ث��ًا ع ��ن امل ��زي ��د م ��ن اج� ��واء
التركيز لالعبيه وفي خطوة للتأقلم
مع االجواء هناك.
وت� � �ب � ��دو ص � �ف� ��وف االزرق م �ك �ت �م �ل��ة
ل�ل�م��واج�ه��ة ف��ي ظ��ل ج��اه��زي��ة جميع
ال �ع �ن��اص��رع �ل��ى امل �س �ت��وي�ي�ن ال �ب��دن��ي
وال �ف �ن��ي ،ح �ي��ث ع �م��د ع �ن��اد وج �ه��ازه
ّ
السرية
امل�ع��اون ال��ى ف��رض ش��يء م��ن
ع �ل��ى اس � �ت � �ع� ��دادات امل �ن �ت �خ��ب ،وذل ��ك
ب �ع��دم ت�س��ري��ب او ال �س �م��اح ل��وس��ائ��ل
االعالم بتغطية ومتابعة التدريبات

جانب من لقاء سابق بين «األزرق» واألردن

اليومية في املعسكر األردني.
ويقيم اليوم املنتخب مرانه الرئيسي
ل �ل �م �ب��اراة ع �ل��ى م�ل�ع��ب اس �ت��اد ع�م��ان
ال� ��دول� ��ي ال � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ر ان ي�ح�ت�ض��ن
امل ��واج� �ه ��ة ف ��ي ال �س��اب �ع��ة م� �س ��اء غ��د،
وذلك وفقًا للوائح االتحادين الدولي
واالسيوي لكرة القدم.
من جانبه ،اعرب خالد الشمري رئيس
اللجنة الفنية باتحاد الكرة ،ورئيس
وفد املنتخب في األردن ،عن رضاه ملا
اسفر عنه املعسكر التدريبي لألزرق
ف��ي األردن ،م�ش�ي�دًا ب��اج��واء االل �ت��زام
وال �ت �ف��ان��ي ف ��ي ال �ت��دري �ب��ات ال�ي��وم�ي��ة
م ��ن ق �ب��ل ج �م �ي��ع ال�ل�اع �ب�ي�ن وت�ط�ب�ي��ق
تعليمات الجهازين الفني واالداري
بدقة كبيرة ،ما يعكس الروح العالية
لالعبي املنتخب وسعيهم لتحقيق
نتيجة مرضية لجماهيرهم الكبيرة،
وق � ��درت� � �ه � ��م ع � �ل� ��ى ت� �ح� �ق� �ي ��ق ن �ت �ي �ج��ة
ايجابية.
وش � � ��دد ال� �ش� �م ��ري ع� �ل ��ى ان امل � �ب� ��اراة
ف� ��ي م �ج �م �ل �ه��ا ت �ب �ق��ى خ � � ��ارج ن �ط��اق
التوقعات في ظل مساعي املنتخبني
ال� ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال� �ف ��وز ال � ��ذي ي �ع��زز من
امالهما في التأهل للدور الثاني من
ال �ت �ص �ف �ي��ات االس �ي��وي��ة ل �ل �م��ون��دي��ال،

الموسى يدعو فهد الصباح
إلى مهرجان اعتزاله

ِّ
متسلماً درعاً تذكارية من عبدالرحمن الموسى
فهد الصباح

ال س�ي�م��ا االزرق ال�س��اع��ي لتعويض
الخسارة ام��ام استراليا واالستمرار
ف� ��ي اج � � ��واء امل �ن��اف �س��ة ع �ل��ى ص � ��دارة
املجموعة.
وأض ��اف ان الجميع يعلم ورود كل
االحتماالت في املواجهة ،سواء الفوز
او التعادل او الخسارة ،اال ان طموح
الجميع داخ��ل معسكر االزرق يصب
ف��ي تحقيق نتيجة اي�ج��اب�ي��ة ت��راف��ق
ظ�ه��ورًا جيدًا لالعبني على املستوى
ال �ف �ن��ي م ��ا س�ي�ن�ع�ك��س اي �ج��اب��ًا ع�ل��ى
اللقاء ات املقبلة بالتصفيات.
وتوجه الشمري بالشكر إلى أعضاء
ال�ج�ه��ازي��ن ال�ف�ن��ي واالداري ل�ل�ازرق،
وال� �ج� �ه ��از ال �ط �ب��ي ل �ل �م �ن �ت �خ��ب ،ع�ل��ى
ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا الجميع س��واء
ف� ��ي ال� �ت ��دري� �ب ��ات ال� �ت ��ي أج� ��ري� ��ت ف��ي
الكويت أيام  30سبتمبر املاضي و1
و 2الجاري ،ثم في املعسكر األردني.
وط��ال��ب ال�ش�م��ري ج�م��اه�ي��ر املنتخب
م ��ن اب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت امل ��وج ��ودي ��ن ف��ي
األردن ب �ض��رورة ال��وج��ود ب �ق��وة في
م��درج��ات اس�ت��اد عمان م��ن أج��ل دعم
وم�س��ان��دة الالعبني ف��ي ه��ذه امل�ب��اراة
املهمة.

إقبال جماهيري
ش �ه��د م �ق��ر ات �ح��اد ال �ك��رة ب��ال�ع��دي�ل�ي��ة
ً
أم��س اق�ب��اال جماهيريًا كبيرًا ،وذل��ك
ل �ل �ت �س �ج �ي��ل ف� ��ي ال � �ط ��ائ ��رة ال �خ��اص��ة
التي جرى اعتمادها من قبل رئيس
اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ فهد
الناصر الصباح لتشجيع األزرق في
مباراة الغد أمام األردن.
وح� ��رص ال �ع��دي��د م ��ن ع �ش��اق األزرق
ع�ل��ى االس �ت �ف��ادة م��ن وج ��ود ال�ط��ائ��رة
للذهاب ومؤازرة املنتخب في مهمته.

املؤتمر الصحافي
ي� �ع� �ق ��د ف � ��ي ال � ��راب� � �ع � ��ة ع � �ص� ��ر ال � �ي� ��وم
بالتوقيت املحلي املؤتمر الصحافي
للمباراة ،بحضور مدربي املنتخبني
ال ��وط� �ن ��ي ث ��ام ��ر ع� �ن ��اد وال �ب �ل �ج �ي �ك��ي
بوركلمانز م��درب األردن ،باالضافة
ال � ��ى الع � ��ب م� ��ن ك� ��ل م �ن �ت �خ��ب ،ح�ي��ث
سيستعرض امل��درب��ان م��دى جاهزية
ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ل � �ل � �ق� ��اء ،ب� ��االض� ��اف� ��ة ال ��ى
تطلعاتهما في املواجهة والتصفيات.
وي �س �ب��ق امل��ؤت �م��ر االج� �ت� �م ��اع ال�ف�ن��ي
ل� �ل� �م� �ب ��اراة ب �ح �ض��ور م� ��راق� ��ب ال �ل �ق��اء
ومديري املنتخبني.

في ندوة «الرياضة والزمن الجميل»

َّ
تحققت اإلنجازات بفضل العمل الجماعي

وج� ��ه الع� ��ب ن � ��ادي ال �ق��ادس �ي��ة وم�ن�ت�خ��ب
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ل �ك ��رة ال� �ق ��دم ال �س��اب��ق،
عبدالرحمن امل��وس��ى ،ال��دع��وة إل��ى رئيس
ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ش�ي��خ فهد
ناصر الصباح ،لحضور مهرجان اعتزاله
ال��ذي سيقام تحت رع��اي��ة رئ�ي��س مجلس
إدارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد،
وذل� ��ك ع �ل��ى ه��ام��ش امل� �ب ��اراة ال �ت��ي تجمع
القادسية والكويت ،ضمن الجولة الرابعة
م ��ن دوري ف �ي �ف��ا ف ��ي ال � � �ـ 25ال� �ج ��اري على
استاد محمد الحمد بنادي القادسية.

م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،أش ��اد ال�ش�ي��خ ف�ه��د ال�ص�ب��اح
ب� ��ال�ل��اع� ��ب وم � � ��ا ق � ��دم � ��ه ط � � � ��وال م � �ش � ��واره
ال��ري��اض��ي ،س��واء م��ع األن��دي��ة ال�ت��ي مثلها
أو املنتخب الوطني ،وطالبه ببذل املزيد
خ� �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل ��ة م� ��ن أج� � ��ل خ��دم��ة
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وع ��دم االب �ت �ع��اد عن
امل� �ج ��ال ال��ري��اض��ي واالت � �ج� ��اه إل� ��ى ال�ع�م��ل
اإلداري أو الفني على صعيد األن��دي��ة أو
املنتخبات الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدى املوسى للصباح
درعا تذكارية بهذه املناسبة.

فليطح والمال استقبال اتحاد رفع
األثقال ..وأول منتخب نسائي
استقبل الدكتور حمود فليطح املدير العام
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ،وال��دك�ت��ور صقر
امل�ل�ا ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ق �ط��اع ال��ري��اض��ة
التنافسية ،ط�ل�ال ال�ج�س��ار رئ�ي��س مجلس
إدارة االت� � �ح � ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل ��رف ��ع األث� �ق ��ال
وم �س �ي �ل��م ال � �ع ��دوان ��ي أم �ي��ن س ��ر االت � �ح ��اد،
وج � ��راح ال �ش��ري �ف��ي ع �ض��و م�ج�ل��س االدارة،
والعبات أول منتخب نسائي كويتي لرفع
االث� �ق ��ال ط �ف��ول ال �ح �س��ن ول �ي��ال��ي ال �ك �ن��دري
وس �م �ي��ة ح �س�ي�ن وال �ح �ك �م��ة ري � ��م ال �ح �م �ل��ي
ومدرب املنتخب حسني سعيد.
واع ��رب فليطح ع��ن س�ع��ادت��ه بتشكيل أول
م �ن �ت �خ��ب ن� �س ��ائ ��ي ك ��وي �ت ��ي ل ��رف ��ع االث� �ق ��ال
وثمن جهود اتحاد اللعبة في ترجمة هذه
الخطوة التي تمثل اضافة مميزة ملنظومة
ال��ري��اض��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،م�ع��رب��ا عن
ثقته ف��ي ق ��درات الفتيات الكويتيات على
اخ�ت�ص��ار ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��زم��ن ل�ل��وص��ول إل��ى
املستوى املتميز ال��ذي يؤهلهن إل��ى اثبات
وجودهن وتحقيق االنجازات.

واش��اد بحماس الالعبات وال��روح العالية
التي يتمتعن بها والتي تمثل أهم عناصر
ال�ن�ج��اح ،وت�م�ن��ى ل�ه��ن ال�ت��وف�ي��ق ،م��ؤك��دا أن
الهيئة لن تتوانى في تقديم كل اوجه الدعم
ل�ت�ط��وي��ر م�ن�ت�خ��ب رف ��ع االث� �ق ��ال ال�ن�س��ائ��ي،
والرياضة النسائية بصفة عامة.
من جانبه اش��اد رئيس اتحاد رف��ع االثقال
ط�لال الجسار بدعم مدير الهيئة الدكتور
ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح ون��ائ �ب��ه ل �ش��ؤون ال��ري��اض��ة
ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ال ��دك �ت ��ور ص �ق��ر امل �ل�ا ف ��ي دع��م
ري ��اض ��ة رف� ��ع االث � �ق� ��ال وت �ش �ك �ي��ل امل�ن�ت�خ��ب
ال� �ن� �س ��ائ ��ي ،واض � � � ��اف ان امل �ن �ت �خ ��ب ج ��رى
تشكيله قبل شهرين ويضم  ٢٣العبة في
فئة العمومي في  ١٠اوزان ،حيث يخضعن
ل �ب��رن��ام��ج ت ��دري� �ب ��ي ي ��وم ��ي ت �ح��ت اش � ��راف
جهاز فني وطني ،مشيرًا إل��ى ان املنتخب
سيخوض اول استحقاق دول��ي باملشاركة
ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي س�ت�ق��ام الشهر
املقبل ،تعقبها املشاركة في بطولة الخليج
التي ستقام فبراير 2020.

حسين المقصيد متحدثاً في الندوة ..وبجانبه البناي والحوطي وجواد المقصيد | تصوير مصطفى نجم الدين

حكم عبدالمولى
اج � �م ��ع امل� �ت� �ح ��دث ��ون ف� ��ي ن � � ��دوة ال � �ن ��ادي
ال�ع��رب��ي ،ال�ت��ي نظمتها اللجنة الثقافية
تحت شعار «الرياضية الكويتية والزمن
الجميل» ،على ان االنجازات التي تحققت
في املاضي صنعها جيل من ذهب تحدى
الصعاب وخ��اض بطوالته ب��روح العمل
الجماعي إلسعاد الجماهير.
وك� � ��ان امل� �ت� �ح ��دث ��ون ف� ��ي ال � �ن � ��دوة ال �ح �ك��م
ال ��دول ��ي ال �س��اب��ق ع �ب��دال��وه��اب ال �ب �ن��اي،
وق��ائ��د منتخبنا ال��وط�ن��ي ال�س��اب��ق سعد
الحوطي ،والعب املنتخب السابق جواد
املقصيد ،وادارها رئيس اللجنة الثقافية
ح� �س�ي�ن امل� �ق� �ص� �ي ��د ،وب � �ح � �ض� ��ور رئ �ي ��س
النادي العربي عبدالعزيز عاشور ،وامني
الصندوق فهد الفهد ،وعضوي املجلس
علي مندني وعلي اتش.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،اع � � � ��رب ال � �ح � �ك ��م ال� ��دول� ��ي
السابق عبدالوهاب البناي عن اعتزازه
ك��ون��ه ج ��زءا م��ن ال��زم��ن ال�ج�ي��ل للرياضة
الكويتية ،بعد ان تتلمذ على يد رجاالت
الرياضة الكويتية آن��ذاك ،مشيرا ال��ى ان
ت �ع��اون االن��دي��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا وااله �ت �م��ام
ب� ��امل� ��واه� ��ب ك ��ان ��ا رك � �ي� ��زة ات � �ح� ��اد ال� �ك ��رة
موسم  1966ـــ  1967عندما كنت عضوا
ف��ي مجلس االدارة ،ونجحنا ف��ي وض��ع
اللبنة االولى في تطوير الكرة ،وحصدنا
ث �م��اره��ا ف��ي اول دورة ل�ل�خ�ل�ي��ج ،وال �ت��ي
نظمتها البحرين .وقال البناي ان تدهور

البناي :تعاون األندية
وراء النجاح
الحوطي :نحتاج
قيادة رياضية
المقصيد :اختفاء
المواهب
الرياضة له اسباب عديدة ،ابرزها وصول
الخالفات بني االندية الى مرحلة الفجور.
وردا ع�ل��ى ت �س��اؤل اح ��د ال�ح��اض��ري��ن عن
ال�س�ب��ب ف��ي ت��ده��ور ال��ري��اض��ة الكويتية،
اجاب البناي :ان الحكومة ومجلس االمة
يتحمالن املسؤولية.
وقال قائد االزرق السابق سعد الحوطي
ان وصول منتخبنا الوطني في املاضي
ال��ى ك��أس ال�ع��ال��م ،وال�ح�ص��ول على لقبي
ك� ��أس آس �ي��ا وك � ��أس ال �ع��ال��م ال �ع �س �ك��ري��ة،
ل ��م ي � ��أت م ��ن ف � � ��راغ ،ول� �ك ��ن ن �ت �ي �ج��ة ب �ن��اء
ق � ��واع � ��د ص� �ل� �ب ��ة م � ��ن الع � �ب�ي��ن وم� ��درب�ي��ن
وصحافة ورج ��االت االن��دي��ة ذوي كفاءة

م��ن االم �ك��ان��ات االداري � � ��ة ،وك� ��ان الجميع
ينظرون الى املصلحة العامة ،واالحترام
امل �ت �ب ��ادل ،م �م��ا ع ��زز م ��ن ت ��واص ��ل الع�ب��ي
املنتخب ،واالقبال الجماهيري كان له اثر
معنوي في تخفيز الالعبني.
واض��اف ان ال��زم��ن الجميل كانت بدايته
في السبعينات وحتى التأهل ال��ى كأس
العالم ،وللشهيد فهد االحمد دور قيادي
في تلك املرحلة ،واآلن نحن بحاجة الى
قيادة رياضية للنهوض والعودة مجددا
الى الريادة الرياضية.
من جهته ،اكد العب االزرق السابق جواد
امل �ق �ص �ي��د ان� ��ه ك� ��ان م ��ن ال �ج �ي��ل ال��ذه �ب��ي
املحظوظ ،الذي عاصر نجاحات الكويت
ف ��ي م� �ج ��االت ال� �ك ��رة وال� �ف ��ن وال �س �ي��اس��ة،
وك � ��ان � ��ت ه � �ن� ��اك م � ��واه � ��ب ف � ��ي االل � �ع� ��اب
ال��ري��اض�ي��ة ،ول�ك��ن ل�لاس��ف اختفت حاليا
امل��واه��ب واالن� �ج ��ازات ،ول��م ن�ش�ه��د ط��وال
ال �س �ن��وات ال�ع�ش��ر االخ �ي��رة س ��وى النجم
بدر املطوع.
وت��اب��ع :ان م��ن اس�ب��اب ت��ده��ور ك��رة القدم
ه��و ن �ظ��ام م �س��اب �ق��ات ال� �ك ��رة ،ف �ه��ل يعقل
ان ع� ��دد امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ال ��درج ��ة االول� ��ى
خمسة اندية فقط ،فضال وج��ود خمسة
م�ح�ت��رف�ين ف��ي االن ��دي ��ة ودون امل �س�ت��وى،
مضيفا ان عهد الوفاء انتهى في االندية
ف ��ي ظ ��ل ت�ف�ك�ي��ر ال�ل�اع ��ب ف ��ي ال �ب �ح��ث عن
امل� � � ��ادة ،واق � �ت� ��رح امل �ق �ص �ي��د اق ��ام ��ة م��رك��ز
بحوث ملناقشة تطوير اللعبة ومعايير
استقدام املحترفني لالندية.

كميل من أفضل
العبي العالم
أك � ��د س� �ع ��د ال� �ح ��وط ��ي ان ال� �ف ��ارس
االس �م��ر فتحي كميل ل��ه دور ب��ارز
ف��ي ال��زم��ن الجميل للكرة الكويتية،
وي�ع�ت�ب��ره م��ن اف �ض��ل الع �ب��ي ال�ع��ال��م
واس �ط��ورة آسيوية ،ق��دم مستويات
مبهرة طوال مشواره الكروي.
وت��ذك��ر سعد الحوطي عندما كان
ناشئا ،ذه��ب لالنضمام ال��ى النادي
ال�ع��رب��ي ،لكن جمعة ح�ي��در رفضه،
وقال له ال تصلح ان تكون العبا في
العربي.

ماذا بعد رفع
اإليقاف الرياضي؟
أعلن رئيس اللجنة الثقافية بالنادي
العربي ،حسني املقصيد ،ان الندوة
املقبلة ستقام تحت ش�ع��ار «وم��اذا
ب� �ع ��د االي� � �ق � ��اف ال ��ري ��اض ��ي ن �ه��ائ �ي��ا
ع ��ن ال� �ك ��وي ��ت؟» ي� ��وم  21ال� �ج ��اري،
ويحاضر فيها نائب مجلس االم��ة
خليل الصالح ،والدكتور صقر املال
نائب مدير الهيئة العامة للرياضة،
وح �س�ي�ن امل �س �ل��م ام�ي�ن س ��ر ال�ل�ج�ن��ة
االوملبية الكويتية.

فليطح متسلماً درعاً تذكارية من طالل الجسار ..بحضور األعضاء والالعبات

ً
رسميا« ..كاف» يقرر إعادة مباراة
الزمالك وجينيراسيون
أص ��در االت �ح��اد األف��ري �ق��ي ل�ك��رة ال �ق��دم (ك ��اف)،
ق� � � ��راره ال �ن �ه ��ائ ��ي ف� ��ي أزم� � ��ة م � �ب� ��اراة ال ��زم ��ال ��ك
وجينيراسيون فوت السنغالي ،في إياب دور
الـ  32لبطولة دوري أبطال أفريقيا ،وهي األزمة

ال �ت��ي ت�ف�ج��رت ب�ع��د رف ��ض ال �ف��ري��ق السنغالي
خ ��وض امل� �ب ��اراة ب��داع��ي تغيير م�ل�ع��ب ال�ل�ق��اء،
م��ن اس �ت��اد ب �ت��روس �ب��ورت مل�ل�ع��ب ب ��رج ال �ع��رب
باألسكندرية.

السعودي عبدالله الشريدة في ذمة الله
ت��وف��ي ع �ب��داهلل ال �ش ً��ري��دة ،الع��ب املنتخب ال�س�ع��ودي
ون��ادي الهالل سابقا عن عمر يناهز  51عاما ،بعد
تعرضه ألزمة قلبية.
ول�ع��ب ال�ش��ري��دة ،ال��ذي ك��ان يجيد ف��ي م��رك��ز ال��دف��اع،
ل � �ن� ��ادي ال � �ه �ل�ال ألك� �ث ��ر م� ��ن  10س � �ن� ��وات ،ول� �ن ��ادي
القادسية بني  1988و ،1995كما لعب لنادي الخليج،
ولعب للمنتخب السعودي األول بني  1992و،2001
وشارك في بطولة كأس القارات في الرياض 1992م،
وبطولة كأس األمم اآلسيوية  1992في اليابان ،وفي
تصفيات كأس العالم .2002

عبدالله الشريدة
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عالمية

العين على نوير وشتيغن

«المانشافت» ×

سيرج غنابري
نجم ألمانيا

صالح يحصل على جائزة
«رجل العام»

صالح في لقطة مع الفنانة المصرية يسرا

منحت مجلة «ج��ي كيو الشرق األوس��ط» جائزة «رج��ل العام»،
إل��ى ن�ج��م ك��رة ال �ق��دم امل �ص��ري م�ح�م��د ص�ل�اح ،وذل ��ك خ�ل�ال حفل
ضخم في متحف اللوفر في العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،أول
من أمس (االثنني).
وأه� � ��دى ص�ل��اح ج��ائ��زت��ه ال� �ج ��دي ��دة ل �ج �م��اه �ي��ره ح� ��ول ال �ع��ال��م،
خ�ص��وص��ا ف��ي م�ص��ر ،وأك ��د أن «ك��ل أح�لام��ي وأه��داف��ي أن أك��ون
محترفا م�ع��روف��ا ،ول��م أتخيل أن أص��ل إل��ى ه��ذا امل�س�ت��وى ال��ذي
وصلت له اآلن».
وأضاف« :كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون ،ولكن
حني ظهرت للمرة األولى تغيرت كل أهدافي ،وأردت أن أحترف
في الخارج ،وبعد ذلك أردت أن أكون األفضل».
واس �ت �غ��ل ص�ل�اح ف �ت��رة ت��وق��ف ال ��دوري ��ات األوروب� �ي ��ة وال�ت�ح��اق
الالعبني بمنتخباتهم الوطنية لخوض اللقاءات الدولية التي
تمتد حتى نهاية األسبوع املقبل ،مما يمنحه فرصة للراحة في
اإلمارات ،والخضوع لبرنامج عالجي من اإلصابة التي تعرض
لها في الكاحل ،السبت املاضي ،خالل مباراة ليفربول مع ليستر
سيتي.
ون �ش��ر ع ��دد م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ص ��وره ��م م ��ع ال �ن �ج��م امل� �ص ��ري ،وه��م
املمثلون امل�ص��ري��ون :ي�س��را وآس��ر ي��اس�ين ،وي��اس�م�ين الخطيب،
َّ
باإلضافة إلى املثل املصري ــــ الكندي ،مينا مسعود ،الذي تألق
في دور فيلم هوليوود األخير «عالء الدين».

األنظار ستكون شاخصة نحو الحارسين شتيغن ونوير

«سبورت بيلد».
وك ��ان ت�ي��ر شتيغن ( 27ع��ام��ا) اث ��ار ج��دال في
األوس��اط الكروية االملانية بتصريح قال فيه
«م��ا زل��ت أح ��اول ال�ق�ي��ام ب�ك��ل ش��يء ل�ك��ن ه��ذه
الرحلة مع أملانيا كانت نكسة كبيرة بالنسبة
إلي» ،في اشارة الى بقائه على دكة البدالء في
مباراتي املانشافت أمام هولندا (4ــ 2لهولندا)
وإي��رل �ن��دا ال�ش�م��ال�ي��ة (ف ��ازت أمل��ان�ي��ا 2ـ�ـ�ـ صفر)
ضمن تصفيات يورو .2020
واستتبع ذل��ك ردًا م��ن نوير ( 33ع��ام��ا) ال��ذي
أك��د أن «امل��وض��وع مغلق بالنسبة ل��ي» ،لكنه
وجه انتقادا لتير شتيغن باعتبار أن ما أدلى
به أضر باملنتخب.

وح�س��م ل��وف ال�ج�م�ع��ة امل��وض��وع ب�ت��أك�ي��ده أن
ق��ائ��د املنتخب م��ان��وي��ل ن��وي��ر سيظل ح��ارس
املرمى األساسي في املنتخب األملاني ،مشيرًا
إل ��ى أن ت�ي��ر ش�ت�ي�غ��ن س�ي�ب��دأ امل �ب ��اراة ال��ودي��ة
أم ��ام منتخب ال�ت��ان�غ��و ،ع�ل��ى أن ي �ك��ون نوير
اساسيًا في املباراة امام أستونيا يوم األحد
ضمن منافسات املجموعة الثالثة لتصفيات
ي��ورو  .2020وق��ال «ق��ررت أن يلعب م��ارك في
دورتموند ومانو (نوير) في تالني».

غياب ميسي
وسيغيب ليونيل ميسي زميل تير شتيغن
في الفريق الكاتالوني إليقافه لثالثة أشهر،

التي ّ
تعرض لها في الثالث من أغسطس
املاضي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية
«ك ��ون� �م� �ي� �ب ��ول» ،ب �ع��د ان� �ت� �ق ��اده ال �ل��اذع
ل�ل�ت�ح�ك�ي��م خ�ل�ال ب �ط��ول��ة ك��وب��ا أم�ي��رك��ا
األخيرة التي حل فيها منتخب بالده
ثالثًا.
ول ��م ي �ح��دد االت �ح��اد ال �ق��اري وقتها
س�ب��ب االي� �ق ��اف ،ل�ك�ن��ه ق ��ال إن االم��ر
مرتبط بالبندين االول والثاني من
امل��ادة السابعة لقوانني االنضباط
لديه.
وي �ت �ض �م��ن ال � �ب � �ن� ��دان ع � �ب ��ارات
م� �ث ��ل «س � �ل� ��وك س � �ي ��ئ ،م�ه�ين
او اح �ت �ج ��اج ت �ش �ه �ي��ري م��ن
أي ن � ��وع» و«خ � ��رق ق� � ��رارات،
ت��وج�ي�ه��ات أو أوام� ��ر هيئات
ق��ان��ون�ي��ة» ،وه��و م��ا كلفه أي�ض��ًا غ��رام��ة مالية
بقيمة  50ألف دوالر أميركي.
ف��ي امل�ق��اب��ل سيكون تيمو فيرنر (الي�ب��زي��غ)،
واي� �ل� �ك ��ان غ� ��ون� ��دوغ� ��ان (م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي
اإلن �ك �ل �ي ��زي) وت ��ون ��ي ك � ��روس (ري� � ��ال م��دري��د
اإلسباني) وجونا هيكتور (كولن) ،وماتياس
غينتر (ب��وروس �ي��ا م��ون�ش�ن�غ�لادب��اخ) خ��ارج
حسابات لوف لإلصابة.
وس �ب��ق ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ين أن ال �ت �ق �ي��ا ف ��ي 22
م� �ب ��اراة رس �م �ي��ة وودي� � ��ة ،حيث
كانت األفضلية للتانغو الذي
ف��از ف��ي  10مناسبات مقابل
أربعة تعادالت و 8انتصارات
للمانشافت(.دورتموند-ا.ف.ب)

إيتو :لم أحب شخصية غوارديوال !

ع�م��ل امل �ه��اج��م ال �ك��ام �ي��رون��ي ص��ام��وي��ل إي�ت��و
خ �ل��ال م �س �ي��رت��ه ال � �ك ��روي ��ة م� ��ع ال �ك �ث �ي��ر م��ن
املدربني ،أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو
ف��ي إن�ت��ر م�ي�لان واالس�ب��ان��ي بيب غ��واردي��وال
ف��ي ب��رش �ل��ون��ة ،ل�ك��ن ع�لاق��ة ال�ك��ام�ي��رون��ي مع
غوارديوال لم تنتهِ بشكل جيد.
وت� �ح ��دث امل �ه ��اج ��م ال �ك��ام �ي��رون��ي ص��ام��وي��ل
إي�ت��و ع��ن ع�لاق�ت��ه م��ع امل ��درب االس�ب��ان��ي بيب
غ� ��واردي� ��وال خ �ل�ال ف �ت��رة ت ��واج ��ده م ��ع ف��ري��ق
ب��رش�ل��ون��ة ،وق� ��ال« :أح �ب��ه ك �م��درب ل�ك��ن ليس
كشخص ،لقد تعلمت كرة القدم معه».
وك��ان إيتو تحدث في تصريحات أخ��رى عن
م�ش��اك�ل��ه م��ع امل � ��درب االس �ب��ان��ي غ ��واردي ��وال،
وأشار إلى أنه لم ُيعامله بطريقة جيدة خالل
فترة وج��وده م��ع فريق برشلونة ،وبالتالي
ع��ان��ى كثيرًا ف��ي ال�ف�ت��رة األخ�ي��رة للتأقلم مع
عقلية غ��واردي��وال ،وبالتالي غ��ادر إلى فريق
إنتر ميالن اإليطالي.
ُ
كما نوه إيتو في وقت سابق بعالقته املميزة
م��ع امل ��درب ال�ب��رت�غ��ال��ي م��وري�ن�ي��و وتفضيله
على غوارديوال في طريقة تعامله ،حتى أنه
في بعض التصريحات طلب من إدارة النادي
«ال �ك �ت��ال��ون��ي» ال�ت�ع��اق��د م��ع م��وري �ن �ي��و ،وأن��ه
سيكون مدربًا جيدًا للفريق.

غوارديوال وإيتو في مناسبة سابقة

يعلن تعطيل المدارس لمشاهدة تمثاله

!

إبراهيموفيتش

امل ��راس ��م ذات� �ه ��ا .ورغ � ��م ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ط��اغ �ي��ة إلب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش ف��إن
رسالته لن يتم اعتبارها عذرا رسميا
ل�ل�غ�ي��اب ع��ن ال �ي��وم ال ��دراس ��ي ،بحسب
م ��ا ق ��ال ��ت س � ��ارا ف �ي �ت �ي��رج��ري��ن م �س��ؤول��ة
ق �ط��اع التعليم ف��ي م�ج�ل��س م��دي�ن��ة م��امل��و.
وقالت فيتيرغرين :ه��ؤالء الذين يرغبون
ف��ي ال��ذه��اب سيتم اعتبارهم متهربني من
امل��درس��ة ،نفس اللوائح تنطبق على هؤالء
امل�ش��ارك�ين ف��ي االض ��راب امل��درس��ي م��ن أجل
التغير املناخي.

بسبب «تغريدة»

ّ
«تعلق» بث المباريات
الصين
التحضيرية لألندية األميركية

رجل يسير أمام شعار ال

دوري األميركي في معرض في بكين | رويترز

ق��ال��ت ال�ق�ن��اة الرسمية الصينية أم��س انها
ّ
سـ«تعلق على الفور» خططها لبث مباريات
اندية دوري كرة السلة االميركي املقررة في
ال �ص�ين ه ��ذا االس �ب ��وع ،م��ع ت��زاي��د ت��داع�ي��ات
ت �غ��ري��دة م��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ف��ري��ق هيوسنت
روك� �ت ��س دع �م ��ا ل�ل�اح �ت �ج��اج��ات ف ��ي ه��ون��غ
كونغ أدانتها وزارة الخارجية.
وك �ت �ب��ت ال �ق �ن��اة ف ��ي ح �س��اب �ه��ا ع �ل��ى م��وق��ع
«ت��وي�ت��ر»« :نعتقد أن أي تعليقات تتحدى
السيادة الوطنية واالستقرار االجتماعي ال
تدخل في نطاق حرية التعبير».
وتابعت «لتحقيق هذه الغاية ،قررت القناة

لوتارو
مارتينيز العب
األرجنتين

سباليتي يقترب
من خالفة
جامباولو
أعلنت تقارير عدة أمس في ايطاليا
ب� ��ان م �ي�ل�ان ف ��ي ط��ري �ق��ه الق ��ال ��ة م��درب��ه
ماركو جامباولو بسبب النتائج السيئة التي
ح�ق�ق�ه��ا ال �ف��ري��ق ب ��اش ��راف ��ه م �ن��ذ م �ط �ل��ع امل��وس��م
الحالي .ويحتل الفريق املركز الثالث عشر في
ال��دوري املحلي متقدما بفارق  3نقاط فقط عن
اول الهابطني.
واس�ت�ل��م ج��ام�ب��اول��و ( 52ع��ام��ا) ت��دري��ب الفريق
خ �ل �ف��ا ل�ل�اع ��ب وس� ��ط م �ي�ل�ان ال �س��اب��ق ج �ي �ن��ارو
غ ��ات ��وزو خ �ل�ال ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي ل �ك��ن ال �ف��ري��ق
مني باربع هزائم في سبع مباريات حتى االن
باشرافه.
وبحسب صحيفة «ك��وري�ي��ري ديللو س�ب��ورت»
وش�ب�ك��ة «س �ك��اي س �ب��ورت اي�ط��ال�ي��ا» ف��ان م��درب
ان �ت��رم �ي�ل�ان ال �س��اب��ق ل��وت �ش��ان��و س �ب��ال �ي �ت��ي في
ط�ل�ي�ع��ة امل��رش �ح�ين ل �ت��ول��ي ت��دري��ب م �ي�لان بطل
ايطاليا  18مرة.
بيد ان سباليتي لم يتفق مع انتر ميالن حول
ال �ت �ع��وي �ض��ات ال �ت ��ي س �ي �ن��ال �ه��ا اث� ��ر اق��ال �ت��ه م��ن
منصبه علما ب��ان��ه ال ي��زال مرتبطا بعقد معه
ح �ت��ى  2021ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ح �ل��ول ان�ط��ون�ي��و
كونتي بديال له( .روما  -ا.ف.ب)

سمبدوريا يتخلى
عن دي فرانشيسكو

إبراهيموفيتش
أعلن العب كرة القدم زالتان إبراهيموفيتش
منح الطالب عطلة مدرسية ملنحهم الفرصة
للحضور ومشاهدة تمثاله الذي سوف يتم
تنصيبه ف��ي مدينة م��امل��و .وف��ي ت�غ��ري��دة له
عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل
االجتماعي ،حث إبراهيموفيتش الجماهير،
خ �ص��وص��ًا ال� �ش� �ب ��اب م �ن �ه��م ،ع �ل��ى ح �ض��ور
مراسم الكشف عن التمثال.
وقال إبراهيموفيتش :زالتان يعطي الفرصة
لجميع أط�ف��ال م��درس��ة ماملو باملشاركة في
امل ��راس ��م ،إذ م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ح�ض��ر بنفسه

beIN SPORTS HD 1

«التانغو»..

قمة ودية

يلتقي منتخبا أملانيا
واألرج� � � �ن� � � �ت� �ي ��ن م� �س ��اء
اليوم في مباراة دولية
ودي� � ��ة ف ��ي دورت� �م ��ون ��د،
ضمن استعدادات األول
ل� �ل� �ت� �ص� �ف� �ي ��ات امل ��ؤه� �ل ��ة
إل��ى ك��أس أوروب��ا ،2020
وال � � �ث� � ��ان� � ��ي ل �ت �ص �ف �ي ��ات
م � � � ��ون � � � ��دي � � � ��ال ال � � � ��دوح � � � ��ة
 ،2022وس � ��ط ج � ��دل ح��ول
اس� � ��م ال � � �ح � ��ارس األس� ��اس� ��ي
للمضيف.
وت��واص��ل ال�ج��دل ف��ي األسابيع
امل ��اض� �ي ��ة ح � ��ول م ��ن ه ��و «ال ��رق ��م
واح� ��د» ف��ي م��رك��ز ح��راس��ة امل��رم��ى
في تشكيلة املدرب يواكيم لوف ،بني
ح��ارس م��رم��ى ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي
م��ان��وي��ل ن��وي��ر ،ون �ظ �ي��ره ف��ي ب��رش�ل��ون��ة
االشباني مارك-أندريه تير شتيغن.
وشهدت الفترة األخيرة تنافسا محتدما
وح��رب تصاريح مطالبة ب�ه��ذا أو ب��ذاك
ل �ي �ك��ون ال �خ �ي��ار األول ف ��ي امل��ان �ش��اف��ت،
حتى أنها وصلت لحد التهديد من قبل
رئ�ي��س ال �ن��ادي ال�ب��اف��اري أول��ي هونيس
ب�س�ح��ب ج�م�ي��ع الع�ب�ي��ه وع� ��دم ال�س�م��اح
لهم بااللتحاق ف��ي ح��ال تفضيل تير
شتيغن على ح��ارس��ه ،كما جاء
في تصريحات نشرتها مجلة

09:45
مساء
ً

الرياضية ف��ي «س��ي س��ي ت��ي ف��ي» أن تعلق
على الفور بث املباريات التحضيرية ملوسم
ال��دوري االميركي للمحترفني (ف��ي الصني)
و«ستجري تحقيقا على الفور في كل سبل
ال�ت�ع��اون وال�ت��واص��ل م��ع ال ��دوري االم�ي��رك��ي
للمحترفني».
وأث��ارت تغريدة لداريل م��وري ،املدير العام
ف� ��ي ن� � ��ادي ه �ي��وس�ت�ن روك � �ت� ��س ،ان� �ت� �ق ��ادات
واسعة في الصني ،أدت الى خسارة روكتس
ع�ق��ودا للرعاية ف��ي ال�ص�ين وإع�ل�ان وسائل
عدة التوقف عن بث مبارياته.
وك�ت��ب م��وري عبر «ت��وي�ت��ر» الجمعة «قاتل

م��ن أج��ل الحرية .ق��ف م��ع هونغ ك��ون��غ» ،في
دع��م لالحتجاجات التي تشهدها األخيرة
م�ن��ذ ن�ح��و أرب �ع��ة أش �ه��ر ،ل�ل�ت�ن��دي��د ب�ت��راج��ع
ال�ح��ري��ات وت��زاي��د هيمنة بكني على ش��ؤون
ه��ذه املنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذات��ي
واملطالبة بإصالحات ديموقراطية.
بدورها ،أش��ارت وزارة الخارجية الصينية
الثالثاء عبر املتحدث باسمها غنغ شوانغ
ال ��ى ان ��ه «م ��ن غ�ي��ر امل �ع �ق��ول اق��ام��ة ت �ب��ادالت
وت �ع��اون م��ع الصينيني دون ف�ه��م أو تفهم
الرأي العام الصيني» ،مضيفا ان التغريدة
كانت «خاطئة»( .شنغهاي -ا.ف.ب)

أع �ل ��ن ن � ��ادي س �م �ب ��دوري ��ا ،م �ت��ذي��ل ت��رت�ي��ب
ال��دوري اإليطالي لكرة ال�ق��دم ،التوصل إلى
اتفاق مشترك النهاء عقد مدربه أوزيبيو
دي فرانشيسكو بعد سبع مراحل من هذا
املوسم فقط.
وت��أت��ي إق��ال��ة امل � ��درب ال �س��اب��ق ل ��روم ��ا ،بعد
بداية كارثية لسمبدوريا هذا املوسم ،تلقى
خاللها ست هزائم في سبع مباريات.
ويحتل سمبدوريا املركز العشرين األخير
في الترتيب ،بفارق  16نقطة عن املتصدر
يوفنتوس بطل املواسم الثمانية املاضية.
ويمر أوزيبيو ( 50عاما) بفترة صعبة في
مسيرته التدريبية ،فبعدما ق��اد روم��ا إلى
ال ��دور ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي م��ن مسابقة دوري
أب �ط��ال أوروب� � ��ا ف��ي ع ��ام  ،2018ف �ش��ل في
مساعيه مع ن��ادي مدينة جنوى إث��ر تسلم
مهامه بعد رحيله ع��ن ن��ادي العاصمة في
مارس املاضي.
وأش ��ارت تقارير صحافية إيطالية ال��ى أن
اس �م��ي س�ت�ي�ف��ان��و ب �ي��ول��ي ،امل � ��درب ال�س��اب��ق
إلنتر ،أو كالوديو رانييري ال��ذي خلف دي
فرانشيسكو مؤقتا ف��ي روم��ا بعد رحيله
في املوسم املاضي ،مطروحان بدال منه في
سمبدوريا(.روما-ا.ف.ب)

خسارة «الشياطين»
تتسبب في انتحار مشجع
أق� ��دم م�ش�ج��ع ك�ي�ن��ي ع �ل��ى االن �ت �ح��ار ب �ع��د تلقي
ف��ري�ق��ه امل�ف�ض��ل مانشستر ي��ون��اي�ت��د اإلن�ك�ل�ي��زي
هزيمة أمام املضيف نيوكاسل (صفر )1/ضمن
م�ن��اف�س��ات ال�ج��ول��ة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ب�ط��ول��ة ال ��دوري
املمتاز.
ووفقًا ملا ذكرته إح��دى النشرات في التلفزيون
الكيني ،ق��ام املشجع بعد نهاية امل�ب��اراة بالقفز
م��ن ش��رف��ة م�ن��زل��ه امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ارت �ف ��اع ع��ال،
ليسقط على األرض ويفارق الحياة قبل أن يتم
نقله إلى املستشفى ،وسط رعب كل املتواجدين
في مكان الحادث.
وف �ش��ل م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال�ف��وز
خالل  8مباريات متتالية خارج ملعبه ،ألول مرة
في تاريخه منذ بداية عصر «البريميرليغ» في
عام  ،1992وثاني أسوأ سلسلة له منذ عام 1989
( 11مباراة).
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حار والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية غربية

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

خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  38كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس
أحمد الصراف

إقبال األحمد

يا لها من وقاحة!
طالب الكثيرون بضرورة تحصني «البيت الكويتي» من الداخل،
ألن��ه بحاجة لالهتمام والترميم؛ بسبب تصدعه! فهناك خالف
بني أبناء البيت الواحد ،وهذا ما ظهر للعلن ،وهناك صراع داخلي
على الكراسي أشغل الكثيرين عن الصراع الخارجي على كيكة
النفط الخليجي.
وقالوا إن هناك انتخابات برملانية قامت وتقام على أسس ودوافع
قبلية أو طائفية أو مادية ،وإن هذا املرض الطائفي القبلي انتقل
للجسم الطالبي.
َ
وظهر النفس القبلي والعنصري في االنتخابات األخيرة للجمعيات
العلمية .كما تجذر الفساد في معظم الجسد الحكومي .وزادت
قضايا سرقة املال العام املحالة للقضاء ،وتم حل مجالس ادارات
الكثير م��ن الجمعيات التعاونية املنتخبة بسبب الفساد املالي،
وبالتالي من الضروري التصدي لترميم البيت الكويتي من الداخل

		
ضيفة برنامج

قبل التفكير في كيفية مواجهة الخطر املحتمل من الخارج!

***
من يقرأ مثل هذه الكلمات يعتقد أن كاتبها إما الدكتور الفاضل
ال�ك�ب�ي��ر أح �م��د ال�خ�ط�ي��ب أو ال�س�ي��اس��ي ال��وط �ن��ي امل�ح�ن��ك ع�ب��د اهلل
ال�ن�ي�ب��اري .ول�ك��ن الحقيقة غير ذل��ك تماما .فكاتبها ه��و أول من
شارك في االنتخابات الطالبية ،القبلية الطائفية ،ونجح في دخول
املعترك السياسي عن طريقها .وحدث ذلك قبل الثورة الخمينية،
وقبل أن تأتي ظاهرة القوائم الطالبية السياسية الشيعية.
وه��و م��ن أوائ��ل م��ن رت�ب��وا ودع�م��وا ونظموا االنتخابات الطائفية
الفرعية عام  1981والتي جرت في الدعية ،وفاز بها متعاطفون
مع اإلخوان.
كما كان وجماعته وراء أول انتخابات فرعية للقبائل في مناطق

ال �ج �ه��راء وال �ع �م��ري��ة وغ �ي��ره �م��ا ،وك��ان��وا ك ��إخ ��وان ،م��ن امل�ش��رف�ين
على صناديق انتخابات القبائل وانتخابات املبرات والجمعيات
التعاونية ،التي أصبحت في رأيهم اآلن فاسدة ،بالرغم من أن من
أفسدها كانوا في غالبيتهم من اإلخوان.
ك�م��ا أن اإلخ � ��وان ،م��ع غ�ي��ره��م م��ن رؤس� ��اء األح � ��زاب السياسية
الطائفية والدينية بمختلف أطيافها ،هم من ساهموا في تمزيق
املجتمع وتبعهم بعده الغوغاء.
لقد ع��اث جميع ه��ؤالء ف��ي ال��وط��ن ف�س��ادا ،وج�م�ع��وا ألحزابهم
امل �ل �ي��ارات ،واس�ت�ق�ط�ع��وا حصتهم م�ن�ه��ا ،وف ��ازوا ب��امل�ن��اق�ص��ات
وك��دس��وا ال� �ث ��روات ،واع �ت �ل��وا أع �ل��ى امل �ن��اص��ب ،وع �ن��دم��ا ك�ب��روا
وش�ب�ع��وا ،ج��اء ال��وق��ت ليصبحوا كتابا ومنظرين ومصلحني
ومن املنادين بتحصني البيت الكويتي الذي كانوا هم من أوائل
من سعوا لتخريبه وهدمه ...فيا لها من وقاحة!

على «سبقلا اإللكتروني»

بشاير الماجد :هناك مناصب
ال تحتاج الجمود في التفكير
■ نحن بحاجة إلى التعليم الحديث ..واإلبداع من أنامل شبابية
جنان الزيد
ح�ل��ت أس �ت��اذة ال �ق��ان��ون ال �خ��اص ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ف��ي جامعة
الكويت الدكتورة بشاير املاجد ،ضيفة الحلقة الثالثة من برنامج
«م��ن أن ��ت؟» ،ال��ذي انطلق على «سبقلا اإلل�ك�ت��رون��ي» ومنصاته
على مواقع التواصل االجتماعي ،ويبث كل ثالثاء الساعة الـ10
ً
مساء.
ال��دك�ت��ورة بشاير امل��اج��د تبدأ ح��واره��ا م��ن ال�ش��أن البريطاني ،إذ
تستهويها التجربة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي بريطانيا ،وت��رى فيها
ً
مثاال رائعًا للسياسة وللديموقراطية الحقيقية ،وقالت «نتمنى
أن نحذو حذوها في يوم من األيام في احترام الرأي والرأي اآلخر».
وعندما سئلت عن التجربة الديموقراطية في الكويت ،وهل ترى
ً
نفسها مستقبال عضوة في مجلس األمة ،ردت املاجد قائلة« :ما

 ..FibDexضمادة جديدة
مصنوعة من ألياف شجرة

أدري للحني؟ ما أقدر أجاوب على هالسؤال» ،مؤكدة أنها «تخدم
الكويت من كل منبر» ،وليس بالضرورة من منبر السياسة.
وفي السياق ذاته ،تحدثت املاجد عن الشأن الخليجي ،ورأت أن
«الكويت والخليج بيت واحد» ،ومهما كانت هناك مشاحنات إال
أن هذه املشاحنات ستزول.
امل��اج��د ن��ادت م��ن منصة «سبقلا اإلل�ك�ت��رون��ي» بتجديد ال��دم��اء،
وق��ال��ت إن «ه�ن��اك مناصب ال تحتاج إل��ى ال�ج�م��ود ف��ي التفكير،
ب��ل تحتاج إل��ى التعليم ال�ح��دي��ث واإلب ��داع م��ن أن��ام��ل شبابية».
وأضافت قائلة «نريد أن يكون هناك تمكني لنا ولطاقاتنا ونريد
أن ي�ك��ون ه�ن��اك ت�ق��دي��ر للشباب ول ��دوره ��م ،وع ��دم إزع��اج�ه��م في
البيروقراطية التي لم نتعود عليها».
وتناول اللقاء مع املاجد محاور عدة منها ،قضية البيئة واألرض،
ً
والفساد ،فضال عن جوانب شخصية من حياتها.
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ألف مترجم بشري يعملون فيه عن ُبعد

مليون وثيقة يترجمها
ً
شهريا
تطبيق ..Unbabel
إسالم شكري

مصطفى عرندس
اب�ت�ك��رت مجموعة م��ن ال�ع�ل�م��اء ،ف��ي جامعة هلسنكي الفنلندية،
ضمادة جديدة مصنوعة من ألياف األش�ج��ار ،تساعد في شفاء
الجروح بشكل أسرع ،وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.
وتحتوي الضمادة الجديدة على ألياف صغيرة مستخرجة من
أشجار البتوال ،أو ما تعرف باسم شجرة الحكمة التي تزرع في
فنلندا ،والتي تساعد على نمو الخاليا الجديدة للجرح بصورة
طبيعية .ال�ض�م��ادة ال�ج��دي��دة  FibDexفائقة االم�ت�ص��اص ،بحيث
ّ
يمكنها التخلص من الرطوبة ،التي قد تسمح للجراثيم بالنمو
في الجرح ،ما يؤدي إلى حدوث التهاب.
وت�ع�ت�ب��ر  FibDexأول ض �م��ادة م�س�ت�خ��رج��ة م��ن األش �ج��ار يجري
اعتمادها لالستخدام في اململكة املتحدة.
وت�ن�ف��ق هيئة ال�ص�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا  5م�ل�ي��ارات جنيه
إسترليني سنويا على العناية بالجروح.

ج �م��ع ت�ط�ب�ي��ق «أن� �ب ��اب ��ل» اإلل �ك �ت��رون��ي،
امل �ت �خ �ص ��ص ف� ��ي ال� �ت ��رج� �م ��ة ال �ب �ش��ري��ة
امل � ��دع � ��وم � ��ة ب � ��ال � ��ذك � ��اء االص � �ط � �ن� ��اع� ��ي،
 60م �ل �ي ��ون دوالر ف� ��ي ت �م ��وي ��ل ج��دي��د
الس �ت �خ��دام��ه ف ��ي ال �ت ��وس ��ع وال �ت �ط��وي��ر
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،وب ��ذل ��ك ي �ص��ل إج�م��ال��ي
ال �ت �م��وي��ل ال� ��ذي ت�ل�ق�ت��ه ال �ش��رك��ة إل ��ى 91
م �ل �ي��ون دوالر ،ب �ح �س��ب م ��ا ذك ��ر م��وق��ع
.z6mag
وت �ع �ت �ب��ر «أن � �ب ��اب ��ل» ش ��رك ��ة ب��رت �غ��ال �ي��ة
ن��اش�ئ��ة ت�س��اع��د ال �ش��رك��ات ع�ل��ى ترجمة
امل � ��راس �ل��ات ورس � ��ائ � ��ل خ ��دم ��ة ال �ع �م�ل�اء
على نطاق واس��ع من خ�لال الجمع بني
س��رع��ة الترجمة اآلل�ي��ة بواسطة ال��ذك��اء
االصطناعي والخبرات البشرية.
ت� ��أس � �س� ��ت «أن � � �ب � � ��اب � � ��ل» ف � � ��ي ل� �ش� �ب ��ون ��ة
بالبرتغال ف��ي ع��ام  ،2013وتعمل على
ت �ح �س�ي�ن ال �ت��رج �م��ة اآلل � �ي� ��ة ،وم �ع��ال �ج��ة
اللغة ،وتقدير جودة الترجمة ملساعدة
ال �ش��رك��ات ع �ل��ى أت �م �ت��ة ت��رج�م��ات�ه��ا بني
ع � �ش� ��رات ال � �ل � �غ� ��ات ،وي� �م� �ك ��ن م� ��ن خ�ل�ال

التطبيق امل�س��اع��دة ف��ي ترجمة رسائل
البريد اإللكتروني الخاصة بالعمالء،
وع �م �ل �ي��ات ت �ب ��ادل ال ��دردش ��ة امل �ب��اش��رة،
واألسئلة الشائعة وغيرها.
وق � � ��ال امل� ��ؤس� ��س امل� � �ش � ��ارك وال ��رئ� �ي ��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة «أن �ب ��اب ��ل» ف��اس�ك��و
ب�ي��درو« :يمكننا االس�ت�ف��ادة م��ن خالل
ت �ق �ن �ي��ة ال � ��ذك � ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ي ل��دي �ن��ا
وم �س��اع��دة امل�ت��رج�م�ين غ�ي��ر امل�ح�ت��رف�ين
على إنتاج ترجمات احترافية».
ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،ك� ��ان ل� ��دى ال �ش��رك��ة
البرتغالية ما يقرب من  55ألف مترجم

ب �ش��ري ف��ي ج� ��دول روات �ب �ه��ا ،وي�ص�ن��ف
ال �ت �ط �ب �ي��ق ه � � ��ؤالء ال� �ع� �م ��ال أش �خ��اص��ًا
ي�ع�م�ل��ون ب�ص�ف��ة مستقلة -ح�ي��ث تشير
ال �ش ��رك ��ة إل� ��ى أن� �ه ��ا ت ��دف ��ع ل �ه��م امل �ق��اب��ل
املالي عبر اإلنترنت -ما يدل على النمو
السريع والنجاح للشركة.
وتقول الشركة إنها شهدت ّ
للتو أقوى
رب��ع لها حتى اآلن ف��ي م��ا يتعلق بنمو
العائدات ،حيث إنها تقوم بترجمة أكثر
من مليون رسالة خدمة عمالء كل شهر،
أي زيادة عالية جدًا تعادل  %500أعلى
من الفترة نفسها من العام املاضي.

فجر

الصــــالة

عصر

5.24 5.46
شروق

مغرب

6.40 11.35
ظهر

رنة قلم
habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com

2.55 4.27

عشاء

iqbalalahmed0@yahoo.com

المرأة ..تلد وتطبخ..؟!
امل� ��رأة وم ��ا أدراك م��ا امل� � ��رأة ...ل��و ي�ح�ص��ل ألص �ح��اب بعض
التوجهات ومن يرى املرأة جنسا مكمال وليس اساسيا في
املجتمعّ ..
لنحاها جانبا في رك��ن من ارك��ان البيت ،وحدد
دورها فقط ،كما حفلت به مناهجنا الدراسية سنني طويلة
والتي جاءت لالسف بنتائج تصب في هذا التوجه نوعا ما
بـ :امي تطبخ وتغسل وترضع.
بمعنى ان هناك في هذا املجتمع من ال يرى في امل��رأة غير
انها تلد وتربي وتطبخ وتغسل ...وقد يكون االمر عاديا اذا
كان في محيط االسرة ..اما ان تتولى هذه العقليات مفاصل
الدولة وفي موقع سن القوانني والتشريعات ،فهنا الخطورة
الحقة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
كتبنا وص��رخ�ن��ا م��رة وال��ف م��رة ع��ن م��وض��وع ع��دم ج��واز
توقيع املرأة األم ،والزوجة واالخت واالبنة ،على اجراء عمليات
جراحية معينة للقاصر ذك��را ك��ان ام ان�ث��ى ..ألسباب غير
منطقية ،وال تدل اال على قصور في السياسات العالجية
العامة ،ملجرد ان حادثا حصل هنا او هناك بسبب خالفات
اسرية او مشاكل عائلية.
بمعنى ان وزارة الصحة بكل وزرائها (من ُسن في عهده
هذا القرار او النهج او العرف ..او من اعقبه ولم يحاول جاهدا
تعديل هذا االعوجاج) انتهجت قرارا او عرفا الغوا فيه اهمية
امل� ��رأة ودوره� ��ا االس� ��ري ال�ع�ظ�ي��م (غ �ي��ر ال� ��والدة وال��رض��اع��ة
وال�ط�ب��خ وال�ن�ف��خ) بكل أدواره� ��ا األس��ري��ة ب�ن��اء على ح��وادث
عرضية حصلت هنا وهناك.
واليوم تطور موضوع تهميش امل��رأة وتمادى أصحاب هذا
الفكر الضيق ف��ي اعتبارها تحصيال حاصال ومكمال ال
اكثر وال اقل ،فأتحفونا باقتراح برملاني بصرف مخصص
مالي هو جزء من الراتب في حال لم ترغب املرأة في العمل
من سن .١٨
تخيلوا بعد أن تتعلم ال�ف�ت��اة وت�ص��ل ال��ى مرحلة الجامعة
وتتخصص وتبتعثها الحكومة للخارج الكمال دراستها
وتسافر لتعود بعد ذل��ك وتبقى في البيت النها ستضمن
دخال شهريا وهي في بيتها.
عندما يتسيد رج��ال فكرهم عن امل��رأة محدود بمحدودية
ك�ي��ف ي�ن�ظ��رون إل �ي �ه��ا ...ت�ك��ون امل ��رأة ه��ي ال�خ��اس��ر االك �ب��ر..
واملجتمع هو املتضرر املباشر.
هناك رج��ال ينظرون للمرأة على انها صاحبة فكر وعقل
ومصدر ّثقة ،وهي الدفة االثقل اذا لم تتعادل مع الرجل في
كل ما يتعلق بالفكر والعقل واالدارة.
وهنا مفصل املوضوع ...ولنا ان نتخيل تداعيات كل حالة
على املرأة ..عندما يصل هذان النوعان من الرجال إلى موقع
السلطة والقرار.
وهذا هو املشهد بالبلد حاليًا.

إطالق أول عيادة متخصصة..
لمدمني لعبة «فورتنايت»

والء حافظ
يطلق مركزالخدمات الصحية الوطنية البريطانية  ،NHSأول عيادة
ل�لأط�ف��ال امل��دم�ن�ين على أل�ع��اب ال�ف�ي��دي��و ،مثل  ،Fortniteوي�ق��دم لهم
األط�ب��اء النفسيون ال�ع�لاج ،وك��ذل��ك م�ش��ورة الخبراء ألول�ي��اء األم��ور
حول كيفية إدارة إدم��ان أطفالهم ،وسيكون مقر العيادة في املركز
الوطني لإلدمان السلوكي في لندن.
ووفق ما نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية ،فإن البيانات تشير
إلى ارتفاع أعداد األطفال الذين يستخدمون اإلنترنت بشكل يومي
في بريطانيا.
ول� ��ذا ،أط �ل��ق  NHSأول ع �ي��ادة متخصصة ع�ل��ى اإلط �ل�اق مل�س��اع��دة
األطفال الذين دم��رت حياتهم ألعاب الفيديو ،ال سيما املهووسني
بلعبة الـ«فورتنايت» .وأشار إلى أن املراهقني املدمنني على األلعاب
سيحصلون على عالج فردي من األطباء النفسينيّ ،إما شخصيا في
عيادة ّ
وإما عبر «سكايب».

الصداع والهرمونات ..ما العالقة بينهما؟

الوفيات

يتسبب كثير من العوامل في الشعور بالصداع لكل من ال��رج��ال والنساء،
ومنها التاريخ العائلي والسن .ومع ذلك ،فغالبا ما تكون هناك عالقة بني
ّ
والتغيرات الهرمونية لدى النساء.
الصداع
فقد يؤثر هرمونا اإلستروجني والبروجسترون – اللذان يمثالن جزءا
أساسيا في تنظيم الدورة الشهرية والحمل – على املواد الكيميائية
املتعلقة بالصداع في الدماغ .ويمكن ملستويات اإلستروجني الثابتة
أن تخفف الصداع ،إال أن انخفاض مستويات اإلستروجني أو تغيرها
قد يؤدي إلى تفاقم الصداع .ورغم أن مستويات الهرمونات املتقلبة
يمكن أن ت��ؤث��ر ف��ي أن �م��اط ال �ص��داع ،ف��أن��ت ل�س��ت م�ض�ط��رة للخضوع
واالس �ت �س�ل�ام ل �ت��أث �ي��رات ال �ه��رم��ون��ات ل ��دي ��ك .ف �ق��د ي�س��اع��دك
ال�ط�ب�ي��ب ل �ع�لاج ال �ص��داع أو ل�ل��وق��اي��ة م �ن��ه ،وف��ق م��ا ذك��رت
«مايو كلينك» الطبية.

● طيبة علي حسين عرب ،زوجة عبدالعزيز أحمد التميمي66( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :جابر األحمد ،ق ،6ش ،584م ،1102للنساء:
العارضية ،ق ،10ش ،5ج ،6م ،11ت.99333605 - 94995443 :

● دهيسة دعيسان عضيب ال��خ��ال��دي ،ارم� �ل ��ة م �ط �ل��ق سهو
الخالدي 84( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :صباح الناصر ،ق ،1ش،24
م ،57ت.24888384 - 60903333 :

● عايض م���رزوق فهد البنيان 81( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال:
الصليبخات ،ق ،4ش ،114ج ،2م ،45ت.99871000 - 99888000 :

● راشد عثمان عبدالله الشقجي 69( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،للرجال:
الرميثية ،ق ،1ش��ارع ناصر املبارك ،م ،82للنساء :القصور ،ق،6
ش ،11م ،11ت.90000695 :

● مريم محمد يعقوب بوحيمد ،أرم�ل��ة ص�لاح راش��د سلطان
ب��ورس�ل��ي 59( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ل�ل��رج��ال :ال �ع��دان ،ق ،2ش ،35م،6
للنساء :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،8م ،17ت.97899388 :
● بدرية جاسم سالم الجاسم ،زوجة خالد احمد العبدالغفور،
( 72ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال :دي ��وان ال�ع�ب��دال�غ�ف��ور ،ال �س��رة ،ق،6
ش ،12م ،13للنساء :السالم ،ق ،3ش ،301م.3
● يعقوب يوسف إبراهيم المسلم 101( ،عام) ،شيع ،للرجال:
ديوان القناعات ،الشويخ ،ق ،3شارع خولة ،للنساء :سلوى ،ق،7
ش ،5م ،31ت.99617555 - 99617655 - 99616969 :

● مشعل حسين صالح الجاركي 41( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال:
الفحيحيل ،ق ،9ش ،17ديوان الجاركي ،للنساء :جابر العلي ،ق،6
ش ،16م ،6ت.99555058 - 99597127 :
● جاسم محمد عبدالله األستاذ 85( ،عامًا) ،التشييع التاسعة
صباح اليوم ،للرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،مقابل محطة
ال �ب �ن��زي��ن ،ل �ل �ن �س��اء :ال ��دع �ي ��ة ،ق ،1ش ،11م ،4ت- 99378282 :
.99830038
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

