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ضابط شجاع يقاوم ضغط شيخ حاول تمرير معاملة غير قانونية

وقفة احترام لدولة القانون
¶ المتهم بث تسجيالً لمكالمته مع المقدم يوثق تعدياته وتهديداته
محمد إبراهيم ومنصور الشمري

صالح الراشد

مختصر مفيد
ال تنتظر تكريما ً من الحكومة،
فالشعب منحك أعلى درجات
التكريم واالحترام ..أنت فخر
دولة القانون أيها الضابط
المقدم الشجاع صالح الراشد.

الذي جرى تداوله أمس في مواقع التواصل االجتماعي،
قوبل التسجيل الصوتي
ً
ويتضمن سبًا وق��ذف��ًا وإه��ان��ة ملساعد رئ�ي��س قسم ت��راخ�ي��ص امل��رك�ب��ات ف��ي م��رور
العاصمة املقدم صالح الراشد عبر الهاتف من قبل أحد أبناء األسرة أثناء عمله،
ب ��ردود أف �ع��ال واس �ع��ة شعبية ون�ي��اب�ي��ة ،ت��رف��ض وتستنكر ه��ذا ال�س�ل��وك ال�ف��ردي
النشاز غير املعروف عن أبناء األسرة ،وسط مطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق املسيء مهما كان.
وكان الشيخ هاتف املقدم الراشد محتجا على عدم إنجاز معاملة تتعلق بسيارات
يملكها ،كان مندوبه قد تقدم بها التمامها ،لكن الراشد رفض اعتمادها «ألنها
غير مستوفية للشروط القانونية».
وت�ض�م�ن��ت امل �ك��امل��ة ال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا ال�ش�ي��خ ن�ف�س��ه ب�لا م��واف �ق��ة أو إذن م��ن ال�ج�ه��ات
املختصة ،وبثها الحقًا على مواقع التواصل االجتماعي ،تلفظه بعبارات مهينة
بحق الراشد قبل أن يغلق الهاتف.
وأبلغت مصادر أمنية سبقلا أن الراشد توجه إلى النيابة العامة وسجل قضية
ب��ال��واق�ع��ة ،الس�ت��دع��اء املشكو ف��ي ح�ق��ه .وأض��اف��ت أن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ خالد ال�ج��راح ووكيل ال��وزارة الفريق عصام النهام ،طلبا
من اإلدارة القانونية بحث الواقعة ،وتحريك دعوى قضائية بحق املسيء وحفظ
حقوق الراشد ووزارة الداخلية التي ينتسب إليها.
وكشفت املصادر أن الشيخ خرج من السجن قبل فترة بسيطة ،بعدما حكم عليه
في احدى القضايا ،موضحة أن الراشد يتميز بعالقة جيدة للغاية بجميع زمالئه
في العمل ،الذين يشيدون بأسلوبه الراقي واملهذب في التعامل ورف��ض تجاوز
القانون في أي معاملة .واكدت كل املصادر التي تابعت القضية ان الراشد يتمتع
بتأييد واسع النطاق وعلى كل املستويات النه النموذج واملثال املقاوم للواسطة
وغير الخاضع ملمارسة النفوذ واملدافع عن دولة القانون .يذكر أن الشيخ املعني
بالتسجيل الصوتي املتداول نفى صلته به.
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ترتيبها األخير خليجياً والـ 84عالمياً في جودة الطرق

الكويت دولة غنية
 ..بشوارع دول فقيرة!
محمود الزاهي
كشف تقرير التنافسية العاملي لعام 2019
اس �ت �م��رار ت��راج��ع ال�ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر ج��ودة
ال� �ط ��رق ل�ت�ح�ت��ل امل��رت �ب��ة األخ� �ي ��رة خ�ل�ي�ج�ي��ا،
بعدما ج��اءت في املرتبة ال �ـ 84على مستوى
العالم مقارنة بالـ 53ع��ام  2017وال �ـ 63العام
املاضي .وجاء ترتيب البالد هذه السنة اقرب
الى تصنيف دول فقيرة ،علما بأن مستوى
الدخل في البالد بني االعلى في العالم.

ووفق التقرير ،احتلت اإلمارات املرتبة األولى
خ�ل�ي�ج�ي��ا وت��رت�ي�ب�ه��ا ال �س��اب��ع ع��امل �ي��ا ،تلتها
عمان في املركز العاشر وقطر في املركز الـ 16
عامليا ،ثم السعودية والبحرين.
وأرج � �ع� ��ت م � �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ت ��راج ��ع ج ��ودة
الطرق في البالد إل��ى سبب رئيسي ،كشفت
عنه ل�ج��ان التحقيق املتتالية ،وه��و ضعف
الرقابة والجودة على مستوى أعمال الطرق
ف��ي مراحلها املختلفة ،اب�ت��داء م��ن التصميم
مرورا بمرحلة التنفيذ وصوال إلى الصيانة
الحقا.

وق��ال��ت امل �ص��ادر ل �ـ سبقلا إن ط��رق ال�ك��وي��ت
تميزت سابقا بفضل وج��ود دور جاد ملركز
الفحوص وضبط ال�ج��ودة ومختبر الطرق،
إال أن االهتمام بالجانب البحثي وبتطوير
م �خ �ت �ب��ر ال� �ط ��رق ت ��راج ��ع ك �ث �ي��را م �ن��ذ ال �غ��زو
لدرجة تفريغه من الكوادر ،إضافة إلى سوء
مستوى األج �ه��زة ،وه��و م��ا اتضح جليا في
استعانة الوزارة باملختبر القطري مؤخرا.
وبينت أن م��ن أس�ب��اب ال�ت��راج��ع قلة الصرف
ع �ل��ى ال �ص �ي��ان��ة ،وض �ع��ف م �س �ت��وى ال�ج�ه��از
اإلشرافي على املشاريع.

«األزرق» قدها ،والعبوه قادرون على تحقيق آمال جماهيرهم المتعطشة لتخطي عقبة مضيفه
األردني في لقائهما عند السابعة مساء اليوم ضمن التصفيات اآلسيوية الموحدة المؤهلة الى
نهائيات كأس العالم  2022في قطر وكأس آسيا  2023في الصين.
رياضة | ص22

الحجرف 221 :موظفاً استقالوا لضعف المرتبات وضغط العمل

 %52من المقبولين في «التأمينات» يتسرَّبون
نزار عثمان
ك�ش��ف وزي��ر امل��ال�ي��ة د .ن��اي��ف ال�ح�ج��رف أن %52
من املتقدمني املقبولني للعمل في املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية منذ عام  2013لم يباشروا

أعمالهم أو تقدموا باستقاالتهم.
وق��ال ال�ح�ج��رف ،ف��ي رد ع�ل��ى س��ؤال ب��رمل��ان��ي :إن
امل��ؤس �س��ة ت �ق��دم��ت ف ��ي األع � � ��وام 2011 :و2013
و 2018بطلب إع��ادة النظر ف��ي ج��دول مرتباتها
بما يتوافق مع أعمالها وأنشطتها وما تقرر من

زيادات لجهات ال تقل عنها في خدماتها ،وكذلك
طلبت ف��ي  2019زي ��ادة ف��ي امل��رت�ب��ات ف��ي ص��ورة
ع�لاوة تشجيعية تضاف إل��ى ال�ب��دالت ،أس��وة بما
هو معمول به في بعض الجهات ،بما يسهم في
الحفاظ على الخبرات واستقطاب الكفاءات.

وأض ��اف «إن مجلس إدارة امل��ؤس�س��ة انتهى إلى
ض ��رورة ت�ع��دي��ل ج ��دول امل��رت �ب��ات ،نتيجة ل��زي��ادة
حاالت تسرب املوظفني وعدم قدرة املؤسسة على
س��د احتياجاتها م��ن امل��وظ�ف�ين وج��ذب ال�ك�ف��اءات
الالزمة للنهوض بأعبائها ومشاريعها».

وذك ��ر ال�ح�ج��رف أن  221م��وظ�ف��ا اس�ت�ق��ال��وا منذ
يناير  2017وحتى نهاية يوليو  ،2019وأسباب
استقاالتهم ترجع في الغالب إل��ى ضعف املرتب
وضغط العمل وحجمه.
وأع��رب��ت م�ص��ادر م�س��ؤول��ة ع��ن أملها ف��ي تعاون

دي��وان الخدمة املدنية مع مطالب املؤسسة بشأن
تحسني األوضاع املالية للعاملني فيها ومساواتهم
بنظرائهم في الجهات الحكومية األخرى.

مجلس األمة | ص09

قوى سياسية تعد العدة ..و«تشاوريات» قبلية متوالية

للحصول على تجربة رقمية أفضل

تسخين مبكر النتخابات «األمة»

 %89من الكويتيين
مستعدون لتغيير بنوكهم

غنام الغنام
م�ب�ك�رًا ،ب��دأ التسخني ل�لان�ت�خ��اب��ات البرملانية
املقبلة ،رغ��م تبقي ع��ام ك��ام��ل م��ن عمر الفصل
التشريعي الحالي ملجلس األمة.
ه��ذا ال�ت�س�خ�ين تمثل ف��ي إع�ل�ان ب�ع��ض ال�ق��وى
السياسية عزمها خوض االنتخابات ،وتجهيز
مرشحيها ،وحشد ق��واع��ده��ا ،ف��ي مقابل قيام
ع��دد م��ن القبائل بعقد اج�ت�م��اع��ات ت�ش��اوري��ة،
الختيار من سيمثلها في االنتخابات املقبلة
بعد نيله ثقة أبناء قبيلته.
واع� �ت� �ب ��ر األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي
ال��دي �م��وق��راط��ي ب �ش��ار ال �ص��اي��غ أن ��ه م��ن امل�ب�ك��ر
ال �ح��دي��ث ع ��ن االس� �ت� �ع ��دادات ل�لان �ت �خ��اب��ات ،ال
سيما أن هناك دور انعقاد أخ�ي�رًا ،مدته سنة
تقريبًا ،ولكن ال شك في أن كل شخص يرغب
ف ��ي ال �ت��رش��ح ف��إن��ه ب� ��دأ ت �ح��رك��ات��ه ،خ�ص��وص��ًا
أن ح��ل م�ج�ل��س األم� ��ة م �ب �ك �رًا أم ��ر وارد وغ�ي��ر
مستبعد.

م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي في
ال� �ح ��رك ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة (ح� � ��دس)
املحامي معاذ الدويلة إن الحركة تقوم حاليًا
بعمل لقاءات على مستوى الدوائر االنتخابية
للتباحث والتشاور مع قواعدها االنتخابية،
ل�ت�ح��دي��د خ �ي��ارات �ه��ا م��ن ح �ي��ث دوائ � ��ر ال �ن��زول
وال��دع��م وتحديد امل��رش�ح�ين ،وف��ق آلية شفافة
وف��ي أج��واء ديموقراطية ،تؤكد فيها الحركة
ج��ودة العمل املؤسسي ال��ذي تفتخر به كتيار
سياسي عريق في البالد.
ب � � ��دوره ،ب� نّ�ّي� أم �ي�ن ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة ل�ل�ح��رك��ة
التقدمية د .فواز فرحان أن أبرز االستعدادات
ل�لان �ت �خ��اب��ات ت�م�ث�ل��ت ف��ي اإلع �ل��ان ع��ن م��وق��ف
املشاركة ،بعد سنوات من املقاطعة ،وقد اتخذنا
قرارنا خوض االنتخابات على ضوء دراستنا
مل�ع�ط�ي��ات ال��واق �ع�ي�ن ال �س �ي��اس��ي واالن �ت �خ��اب��ي،
وعدم جدوى استخدام أسلوب املقاطعة.
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ق��ال تقرير ملعهد ال��دراس��ات املصرفية إن التكنولوجيا غيرت ،في السنوات األخيرة،
النهج املتبع م��ن قبل الكويتيني إلن�ج��از معامالتهم البنكية وامل�ص��رف�ي��ة .اب �ت��داء من
الخدمات املصرفية عبر الهاتف وانتهاء باملدفوعات غير امللموسة ،التي تجري عبر
الوسائل الرقمية ،حيث عملت التكنولوجيا على إعادة صياغة صناعة الخدمات املالية
بالطرق التي اعتدنا عليها ،وبالتالي باتت املؤسسات املصرفية تتعرض لضغوط
م�ت��زاي��دة للتكيف ب�س��رع��ة م��ع األذواق امل�ت�ط��ورة لعمالئها .وأظ �ه��رت دراس ��ة أجرتها
«أرنست اند يونغ» مؤخرا على  2000عميل مصرفي كويتي أن  %89منهم سيكونون
على استعداد لتبديل البنوك من أج��ل الحصول على تجربة رقمية أفضل .وأظهرت
ال��دراس��ة أنهم سيكونون أيضا على استعداد لدفع املزيد من أج��ل الخدمات الرقمية.
وعلى الرغم من أن البنوك الكويتية بدأت أخيرا بتقديم خدمات مصرفية جديدة وباتت
تستخدم وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع عمالئها لتلبية احتياجاتهم ،فإن
التحدي الذي يواجهها يكمن بمدى سرعة تمكنها من التكيف مع متطلبات العمالء
املتغيرة بشكل سريع وكاف.

اقتصاد | ص14
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القضاء واألمن

واقعة سب شيخ لضابط في المرور تتصاعد:

شكوى أمام النيابة ..واستنكار شعبي ونيابي
محمد إبراهيم ومنصور الشمري
أث��ار التسجيل الصوتي ال��ذي ج��رى ت��داول��ه على مواقع
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي أم � ��س ،وامل �ت �ع �ل��ق ب �س��ب وق ��ذف
وإهانة مساعد رئيس قسم تراخيص املركبات في مرور
العاصمة املقدم صالح الراشد عبر الهاتف من قبل أحد
أبناء األسرة أثناء عمله ردود أفعال واسعة في األوساط
األم �ن �ي��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة وال �ن �ي��اب �ي��ة ،وس � ��ادت م��وج��ة رف��ض
للواقعة ،وسط مطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
املسيء أيًا ما كان.
وك ��ان ال�ش�ي��خ ات �ص��ل ه��ات�ف�ي��ًا ب��امل �ق��دم ال��راش��د وع �ب��ر عن
اح�ت�ج��اج��ه ع�ل��ى ع ��دم إن �ج��از م�ع��ام�ل��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�س�ي��ارات
ي�م�ت�ل�ك�ه��ا ك� ��ان م �ن��دوب��ه ق ��د ت �ق ��دم ب �ه��ا الت �م��ام �ه��ا ،ل�ك��ن
ال��راش��د رف��ض اعتمادها «ألنها غير مستوفية للشروط
القانونية».
وتضمنت املكاملة التي سجلها الشيخ من دون موافقة
أو إذن م��ن الجهات املختصة ،وبثها الحقًا على مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ت�ل�ف�ظ��ه ب �ع �ب��ارات ت�ح�م��ل ال�س��ب
والقذف واإلهانة بحق الراشد قبل أن يغلق الهاتف ،علما
ب��أن الشيخ املعني نفى عبر حسابه ف��ي تويتر عالقته
بالتسجيل املنسوب إليه.

إلى النيابة
وأبلغت م�ص��ادر أمنية مطلعة سبقلا أن امل�ق��دم الراشد
توجه إلى النيابة العامة وسجل قضية بالواقعة ،وجار
استدعاء املشكو في حقه.
ميدانيًا ،لقيت الواقعة استنكارًا كبيرًا في األوساط
األ م�ن�ي��ة ب��دءًا م��ن ن��ا ئ��ب ر ئ�ي��س م�ج�ل��س ا ل ��وزراء وز ي��ر
ا ل ��دا خ� �ل� �ي ��ة ا ل �ش �ي ��خ خ ��ا ل ��د ا ل � �ج� ��راح وو ك � �ي ��ل ا ل � � ��وزارة
ا ل� �ف ��ر ي ��ق ع� �ص ��ام ا ل� �ن� �ه ��ام ،ا ل� �ل ��ذ ي ��ن ط �ل �ب��ا م ��ن اإلدارة
ا ل�ق��ا ن��و ن�ي��ة ب�ح��ث ا ل��وا ق �ع��ة ،و ت�ح��ر ي��ك د ع��وى ق�ض��ا ئ�ي��ة
بحق املسيء وحفظ حقوق الضابط الراشد وحقوق
وزارة ا ل��دا خ �ل �ي��ة ن �ظ��را ل�ك��و ن�ه��ا ا ل �ج �ه��ة ا مل�ع�ن�ي��ة ا ل�ت��ي
ينتسب إليها املجني عليه.
وقالت املصادر :إن الشؤون القانونية في وزارة الداخلية
ب��اش��رت إج � ��راءات رف��ع قضية ج��رى تصنيفها كجنحة
عبارة عن سب وقذف وتعد على موظف عام أثناء تأدية
مهام عمله وإساءة استعمال هاتف والتسجيل الصوتي

أثنوا على نزاهة الراشد ..واستنكروا إساءات الشيخ

المتهم للمقدم الراشد:
أي معاملة من أبناء األسرة
عليك بإنجازها «غصباً»!

نواب :كيف ُيهان ضابط
ألنه طبَّق القانون؟

رفض اعتماد معاملة
غير مكتملة الشروط سبب
المشكلة
سجل المحادثة المتضمنة
شتائمه بحق الضابط وبثها
«الداخلية» :إجراءات قانونية بعد
ُّ
التحقق من المقطع الصوتي
صالح الراشد

لشخص من دون الحصول على موافقة خطية منه.
واوض � �ح � ��ت امل � �ص � ��ادر ان وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة س �ت �ت��اب��ع
اإلجراء ات القانونية وستدعم منتسبها املقدم الراشد
للحصول ع�ل��ى ح�ق��وق��ه م��ن خ�لال ال�ت�ق��اض��ي وال�ق�ن��وات
الرسمية.

بيان الداخلية
من جانبها ،أكدت وزارة الداخلية أن ال��وزارة تتحقق من
مقطع صوتي يتداول على مواقع التواصل االجتماعي،
بتعرض ضابط في اإلدارة العامة للمرور للقذف لرفضه
إنجاز معاملة مرورية غير قانونية.
وش��ددت في بيان لها ،على ان املؤسسة األمنية تحتفظ
بحقها في اتخاذ كل اإلج��راءات القانونية التي يخولها
ال �ق��ان��ون ف��ي م �ث��ل ه ��ذه ال� �ح ��االت ،م �ع��رب��ة ع��ن اع �ت��زازه��ا
بمنتسبيها الذين يؤدون املهام املنوطة بهم بكل إخالص
وتفان.
ٍ

رفض التنازل
إل��ى ذل��ك ،قالت مصادر مقربة من املقدم صالح الراشد انه
رفض محاوالت عدة وضغوط متنوعة تعرض لها من أجل
التنازل عن حقه وعدم رفع دعوى قضائية اال انه أصر على
تحريك دع��وى قضائية عبر القنوات الرسمية للحصول
على حقه ال�ق��ان��ون��ي ،ان�ط�لاق��ا م��ن ان ال�ك��وي��ت دول ��ة قانون
ومؤسسات وللشخص الحق في اللجوء للقضاء لنيل حقه.

استنكار واستهجان

ً
ول �ق �ي��ت ال ��واق �ع ��ة ت �ف��اع�ل�ا ك �ب �ي �رًا م ��ن ق �ب��ل م�س�ت�خ��دم��ي
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وخ �ص��وص��ا (ت��وي �ت��ر)،
حيث اح�ت��ل (ال�ه��اش�ت��اق) النشط ال��ذي أطلقه م�غ��ردون
ت �ع��اط �ف��و م ��ع امل� �ق ��دم ال ��راش ��د امل ��رت �ب ��ة األول � � ��ى ،وش �ه��د
(ال�ه��اش�ت��اق) نشاطًا ملحوظا حتى وص��ل إل��ى (ت��رن��د)
وت �ض �م �ن��ت ت� �غ ��ري ��دات امل ��واط� �ن�ي�ن م ��وج ��ة ص��اخ �ب��ة م��ن
االستنكار واالستهجان.

رفض التجاوزات

سلوك فردي ..والعقالء يرفضون اإلساءة

سجين سابق

أب �ل �غ��ت م �ص ��ادر أم �ن �ي��ة سبقلا أن امل �ق��دم
ال��راش��د يتميز بعالقة جيدة للغاية بجميع
زم�ل�ائ ��ه ف ��ي ال �ع �م��ل ،وه ��و ي�ع�م��ل م�س��اع�دًا
لرئيس قسم املركبات في مرور العاصمة.
وقالت املصادر ان زمالءه يشيدون بأسلوبه
الراقي واملهذب في التعامل ويرفض تمامًا
ال�ت�ج��اوزات في إنجاز املعامالتُ ،
ويعد من
أفضل ضباط إدارة مرور العاصمة.

فرضت واقعة بث مقطع فيديو يحمل تجاوزا من قبل شيخ من أبناء األسرة بحق
ضابط في قطاع املرور ،نفسها على الساحة وانتشرت بصورة واسعة عبر مواقع
التواصل ،مما يستلزم التوضيح بأن هذا التجاوز سلوك فردي وال يمكن تعميمه.
وأبلغت م�ص��ادر سبقلا أن العقالء يرفضون أي��ة تصرفات مسيئة ،وي�ش��ددون
على ضرورة التعاون مع رجال األمن والجهات األخرى املعنية لتطبيق القانون على
الجميع.

قالت املصادر ان الشيخ خرج من
ال�س�ج��ن ق�ب��ل ف�ت��رة بسيطة ،وأن��ه
ح�ك��م ع�ل�ي��ه ب��ال�ح�ب��س ف��ي اح��دى
ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م��رف��وع��ة
بحقه.

رفض اإلهانة
نفت مصادر أمنية ما اشيع عن تلقي
امل �ق��دم ص��ال��ح ال ��راش ��د دع� ��وة ل��زي��ارة
ملكتب وزي��ر الداخلية لبحث إمكانية
ً
ال �ت �ص��ال��ح ،م ��ؤك ��دة أن ال� � ��وزارة ت��دع��م
منتسبها لكونه تعرض لالهانة أثناء
مزاولته عمله.

الراشد هادئ ومهذب
كان واضحا من خالل التسجيل الصوتي للمكاملة التي دارت بني الشيخ واملقدم أن
األخير حريص على التحدث بالقانون ولم يسئ أدب الحوار ،وكان يرد بكل هدوء
وثقة واحترام ،وعندما قال له األول (غصنب عليك تمشي معاملة أي شيخ) كان
رد املقدم (لن يحدث ذلك).
ويحسب للمقدم الراشد طريقة حديثه وهدوئه ،وهو األمر الذي لقي ثناء من كل
أطياف املجتمع الكويتي ،الذين أكدوا أن الواقعة وإن كانت فردية ،لكن يجب أن ينال
الشيخ عقابه في بلد املؤسسات والقانون.

والدة  4عائدين من قبرص تروي لـ سبقلا مالبسات «الهوشة»:

كويتيان تسبّ با في المشاجرة ..
ثم تواريا عن األنظار!
عبدالله السلطان
روت وال � � ��دة  4م ��ن ال �ش �ب ��اب ال �ع ��ائ ��دي ��ن م��ن
قبرص أول من امس بعد فترة دامت أسابيع
احتجزوا خاللها بسبب مشاجرة ،تفاصيل
ال �ح��ادث��ة م �ن��ذ ل�ح�ظ��ة وق��وع �ه��ا ح �ت��ى اط�ل�اق
س � ��راح اب �ن��ائ �ه��ا ورف ��اق� �ه ��م ،ب �ف �ض��ل ال �ج �ه��ود
امل� �ب ��ذول ��ة وال �ض �ج ��ة ال �ت ��ي اح ��دث �ه ��ا ان �ت �ش��ار
تصوير املناشدات في «السوشيال ميديا».
وقالت نادية الحاتم لـ سبقلا :علمت بالحادثة
بعد مالحظتي اختفاء تواصل ابنائي معي
ليوم كامل ،حتى انهم لم يسجلوا او يدونوا
يومياتهم عبر م��واق��ع التواصل االجتماعي
على عكس املعتاد ،ثم جاء االتصال من احد
اب�ن��ائ��ي ل�ي�خ�ب��رن��ي ب��أن�ه��م ت�ع��رض��وا للضرب
ويرقدون حاليًا في املستشفى.
وأش� ��ارت ال��ى أن �ه��ا نصحتهم ب��ال�ت��وج��ه إل��ى
ال �س �ف��ارة ،ح �ي��ث ك ��ان رد االب� ��ن ب ��أن ال �س �ف��ارة
م �غ �ل �ق��ة ب �س �ب��ب االج � � � ��ازة ح �س ��ب اف � � ��ادة اح ��د
العاملني ه�ن��اك ،مبينة ان�ه��ا طلبت م��ن االب��ن
اع� ��ادة االت �ص��ال م��ع ال �س �ف��ارة ك��ون�ه��ا بخدمة
امل��واط �ن�ي�ن ف ��ي ك ��ل اق �ط ��ار ال �ع��ال��م خ��اص��ة في
أوقات الطوارئ.

َ
اختفاء مواطنني

بيان ضعيف
وص�ف��ت م�ص��ادر متابعة للقضية
ب �ي��ان وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب �ـ �ـ«ال��رك �ي��ك
وال � �ض � �ع � �ي� ��ف» ،م� �ت� �س ��ائ� �ل ��ة :ك �ي��ف
ستحقق وزارة الداخلية في حادثة
واضحة وضوح الشمس ،من خالل
مقطع صوتي يقوم فيه طرف بسب
طرف آخر موظف بوزارة الداخلية؟
ً
مؤكدة بالقول« :ان البيان لم يرتق
إلى مستوى طموح رجال األمن».

الفندق لتقديمه كدليل اثبات في القضية.
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ال��وض��ع ف��ي ال�س�ج��ن ذك ��رت ان
االتصاالت التي كانت تردنا من ابنائنا وهم
في السجن كانت تفيد بعدم اعطائهم العالج
ال�لازم او األك��ل او امل��اء وكانت حالتهم مزرية
تمامًا ،مبينة ان حالهم لم يختلف كثيرا عن
حالنا بعد ان وصلنا هناك ملتابعة القضية
والتي لم يكن للسفارة دور نهائيًا في املتابعة
بداية القضية.
واك �م �ل��ت «ح��ال �ت �ن��ا ال�ن�ف�س�ي��ة ان� �ه ��ارت ت�م��ام��ا

الن �ن��ا ل��م ن �ك��ن ن�ع�ل��م م��ا م�ص�ي��ر اب �ن��ائ �ن��ا وه��م
ف��ي ال �س �ج��ن ،ك ��ان ش �ج��ارا وط�ل�ب�ن��ا ال�ت�ص��وي��ر
ولم يعطونا اياه وقالوا :الكاميرات متحفظة
ع�ل�ي�ه��ا ال �س �ل �ط��ات ،وال �ق �ب��رص �ي��ون ف ��ي ح��ال��ة
حرجة وه��ذا غير صحيح والعكس صحيح،
وطلبنا من محامينا ان يعرضوا املتشاجرين
ع �ل��ى ال �ط��ب ال �ش��رع��ي ول ��م ي �ل��ب ط �ل �ب �ن��ا ،وك��ل
االخ �ب��ار ك��ان��ت غ�ي��ر صحيحة وع �ن��د ال��زي��ارة
اش�ت��رط��وا علينا ع��دم ال�ت�ح��دث واال نخرجكم
خارج السجن».

وك�ش�ف��ت ع��ن وج� ��ود م��واط �ن�ين اث �ن�ين لحظة
نشوب املشكلة وتسببا باندالع الهوشة غير
انهما اختفيا عن األنظار بعد تطور األمر ،وتم
اتهام «ابنائنا» بالقضية بعد ان تلقوا ضربا الهاشم :عملنا بهدوء
مبرحًا م��ن االج��ان��ب املشاركني ف��ي املشاجرة،
الفتة إلى ان خروجهم من الباب الخلفي ألحد غ��ردت النائبة صفاء الهاشم عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة« :اللهم لك الحمد،
ً
كفيال بان يحميهم من عودة عيالنا إلى أرض الكويت بعد احتجاز طويل في قبرص»
الفنادق الشهيرة كان
غ �ض��ب امل �ت �ش��اج��ري��ن م�ع�ه��م وج�ن�ب�ه��م امل ��وت ،وأكملت ال�ه��اش��م «تحية للسيدة الفضلى ن��ادي��ة ال�ح��ات��م ،عملت معها وب�ك��ل ه��دوء من
م�ب��دي��ة اس�ت�غ��راب�ه��ا م��ن ع ��دم ت��زوي��د اب�ن��ائ�ه��ا ضمن مساع كثيرة لعودتهم ساملني ووعدتها خالل اسبوع والحمد هلل رجعوا ..والشكر
ب �ت �ص��وي��ر ال �ف �ي��دي��و امل� ��وج� ��ود ل � ��دى ص��اح��ب موصول لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب الوزير لحسن االستماع».

دولة مساواة
من جهته ،دعا النائب عبدالوهاب البابطني
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح إل��ى
االس� �ت� �ق ��ال ��ة ،وق � � ��ال« :ي� ��ا وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ك��وي��ت ل�ي�س��ت ع��زب��ة خ��اص��ة ،ه��ي دول��ة
دستور وقانون يتساوى فيها املواطنون
بالحقوق والواجبات وال أحد فوق القانون،
واملسؤول األول عن حفظ األمن وكرامات
املواطنني هو أنت باملقام األول»
وأض��اف« :استمعنا إل��ى تسجيل صوتي
يسيء ألحد عناصر األمن الخلوق املقدم
ص��ال��ح ال ��راش ��د ،ورأي� �ن ��ا ق�ب�ل�ه��ا االع� �ت ��داء

الطبطبائي:
سنسائل «الداخلية»
إذا جرى المساس
بالمقدم الراشد
البابطين:
هذه دولة مساواة..
وعلى الجراح التقدُّ م
باستقالته
ع�ل��ى ح��ق اإلن �س��ان م��ع اإلع�لام��ي ماضي
الخميس ،وما قبل ذلك كيفية التعاطي مع
قضية النائب ري��اض العدساني ،وختاما
ّ
صحت
تحقيقات النيابة املسربة التي ـ إن
ـ تتهمك ب��امل�ق��ام األول ي��ا وزي ��ر الداخلية
بزعزعة األم��ن وإش��اع��ة األخ�ب��ار الكاذبة،
م ��ن خ �ل��ال ت��وج �ي��ه ح� �س ��اب ��ات إخ �ب��اري��ة
ل �ض��رب ال �ق��وى ال��وط �ن �ي��ة واإلص�ل�اح �ي��ة»،
وختم موجها كالمه للجراح« :أي قدر قد
اخترته لنفسك؟ استقل».

شكر وثناء
ب� � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب خ��ال��د ال �ع�ت �ي �ب��ي في
ت �غ��ري��دة ل ��ه« :امل �ق��دم ال��راش��د ق ��ام بتفعيل
وت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون وال� �ل ��وائ ��ح وي�س�ت�ح��ق
ال �ش �ك��ر وال �ث �ن ��اء ،وع �ل��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
حماية منتسبيها من تعسف من يعتقد
أن��ه يعيش في عصر الجاهلية والبلطجة
ّ
يسير ال��دول��ة وف�ق��ا ملصالحه»،
وي��ري��د أن
مشددا على أن «الكويت دولة مؤسسات،
وندعم الراشد في رد اعتباره».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ش��دد ال�ن��ائ��ب ث��ام��ر ال�س��وي��ط،
على أن «املشيخة حالة اجتماعية ،تحظى
بالتقدير في حدودها ،وال إش��ارة لها في
الدستور ال م��ن قريب أو بعيد ،ب��ل هناك
ُ
تأكيد على املساواة بني الناس ،وقد ابتلينا
بالجهلة من ال�ق��وم ،الذين يجبروننا على
مواجهة انحرافاتهم».

وفاة ضابط

المادة  12ساقطة ..والحظر المفروض على األساتذة ملغى

في انقالب مركبة

بوعركي لـ سبقلا:
ً
ميتا
قانون المحاماة ُولِد

ل �ق��ي م �ل��ازم ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
مصرعه ،أمس ،إثر انقالب سيارته
على طريق الدائري السابع.
وك � � ��ان ب �ل��اغ ق� ��د ورد إل � ��ى غ��رف��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات ي �ف �ي��د ب ��وق ��وع ح ��ادث
انقالب سيارة ،وعند انتقال رجال
امل ��رور تبني وف��اة ق��ائ��ده��ا مرتديًا
زي ض��اب��ط ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب��رت �ب��ة م �ل ��ازم ،وت �ب�ي�ن الح �ق ��ًا أن��ه
يعمل في الحدود البرية.

ً
يوما
«الداخلية»45 :
ً
نقديا للواء والعميد
بد ًال

فرحة األهالي لدى وصول المواطنين | تصوير هشام خبيز

استهجن ع��دد م��ن ال�ن��واب واق�ع��ة اإلس��اءة
واإله ��ان ��ة ال �ت��ي ت �ع��رض ل�ه��ا امل �ق��دم صالح
ال��راش��د م��ن أح��د ال �ش �ي��وخ ،ع�ق��ب انتشار
ت�س�ج�ي��ل ص��وت��ي ع �ب��ر م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
يظهر األخير وهو يسأله عن سبب رفضه
تمرير معاملة مخالفة ،وبينما شدد نواب
على استحقاق ال�ض��اب��ط للشكر والثناء
ودع��وا «الداخلية» إل��ى حماية منتسبيها،
دعا آخرون وزير الداخلية إلى االستقالة.
وأثنى النائب عمر الطبطبائي على التزام
املقدم ال��راش��د بتطبيق القانون وامتناعه
ع��ن ت �م��ري��ر امل �ع��ام �ل��ة امل �خ��ال �ف��ة ،وق� ��ال في
تصريح صحافي« :قام الشيخ باالتصال
ب ��ال� �ق� �ي ��ادي ال � ��راش � ��د ث� ��م ق � ��ام ب�ت�س�ج�ي��ل
االت �ص��ال ون �ش��ره ،وخ�ل�ال االت �ص��ال ذكر
أسماء قياديني واستغل أسماءهم لتهديد
الضابط بأنه سيحيله للتحقيق».
وت��اب��ع الطبطبائي« :إذا ت��م امل�س��اس بهذا
الضابط ألنه طبق القانون سيتم املساس
بالوزارة كلها ،ولن نقبل أن ُيهان ضابط
بهذه الطريقة ألنه طبق القانون ،وال يجوز
أن ُيطلب من الضابط أن ُيمشي املعاملة
إذا ك��ان��ت ل�ش�ي��خ ،وال�ش�ي��خ ال ي �ك��ون ف��وق
القانون».
وزاد« :أق ��ول ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة وللقياديني
ُ
الذين ذكرت أسماؤهم إذا تم املساس بهذا
ال �ض��اب��ط س�ي�ت��م امل �س��اس ب �ك��م» ،مضيفا
«ب� ��دال م��ن م �ك��اف��أة ال �ش �خ��ص ال� ��ذي يمنع
تمرير معامالت غير قانونية يتم التهجم
عليه؟».
وقال الطبطبائي« :سنراقب موقف الوزارة
ونرى إن كانوا سيرضخون لهذا التهديد،
وس �ن �ع��رف ب�ع��ده��ا إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال��دي��رة
ديرة مشيخة أم ديرة قانون!».

أب �ل �غ��ت م �ص ��ادر أم �ن �ي��ة سبقلا أن
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة اع �ت �م��دت ال �ب��دل
ال �ن �ق��دي ل�ل�إج ��ازة ب��ال�ن�س�ب��ة ل��رت��ب
اللواءات والعمداء بواقع  45يوما،
وذلك بعد أن كانوا محرومني منها
ف��ي ال �س��اب��ق .وق��ال��ت امل� �ص ��ادر :إن
هذه الخطوة تأتي في إطار حرص
ال��وزارة على دعم منتسبيها ماليًا
ومعنويًا ،مشيرة إلى أن القرار لقي
ً
قبوال واسعًا لدى القيادات األمنية.

 3مصابين
في حريق بناية
ت �م �ك��ن رج� � ��ال اإلط � �ف� ��اء م ��ن إخ �م��اد
ح��ري��ق ان ��دل ��ع ف ��ي ع �م ��ارة بمنطقة
ح��ول��ي أول م ��ن أم � ��س ،ت �ت �ك��ون من
 12طابقًا ،وأت��ت النيران على شقة
ف ��ي ال �ع ��اش ��ر وق � ��ام رج � ��ال االط �ف ��اء
ب��إخ�لائ �ه��ا م ��ن ال �س �ك��ان وم�ك��اف�ح��ة
الحريق واخ �م��اده ،وأس�ف��ر الحريق
ع��ن  3إص��اب��ات ب��اإلج�ه��اد ال�ح��راري
م ��ن ق �ب��ل اإلط� �ف ��ائ� �ي�ي�ن ،ه � ��ذا وج ��ار
التحقيق ملعرفة أسباب الحريق.
من جهة أخرى ،تمكن رجال اإلطفاء
م��ن إخ�م��اد ح��ري��ق ان��دل��ع ف��ي مركبة
ع�ل��ى ط��ري��ق ال��دائ��ري ال �س��ادس أول
من أمس.

سالم عبد الغفور
قال األستاذ املشارك للقانون الجنائي لألعمال
التجارية وأسواق املال بكلية الحقوق بجامعة
الكويت د .حسني بوعركي ان قانون املحاماة
يواجه مأزقًا قد يحول دون إصداره ،معتبرًا أنه
ولد ميتًا.
وأوضح بوعركي ،في تصريح خاص لـ سبقلا،
أن ال�ن��ص ال�ج��دي��د لتعديل امل ��ادة  ١٢الخاصة
بحظر امل�ح��ام��اة على أس��ات��ذة الحقوق ل��م ُيتل
ف��ي ال�ج�ل�س��ة ،وق ��ام امل�ج�ل��س ب��إح��ال��ة ال�ت�ع��دي��ل
للجنة التشريعية لضبط ال�ن��ص بسبب عدم
االتفاق على صياغة تلك امل��ادة ،وذلك استنادًا
إلى نص املادة  ١٠٣من الالئحة الداخلية والتي
تنص ع�ل��ى« :ي�ج��وز للمجلس ك��ذل��ك أن يحيل
أي ت�ع��دي��ل أدخ �ل��ه ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون إل��ى
لجنة ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية لتبدي
رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ،وال يجوز
ب �ع��دئ��ذ م �ن��اق �ش��ة امل� �ش ��روع إال ف ��ي م ��ا يتعلق
بالصياغة» .إال أن هذه املادة واملادة التي قبلها
( )١٠٢تنظمان املداولة األول��ى ،وليس املداولة
الثانية ،بدليل أن املادتني خلتا من أي إش��ارة
للمداولة الثانية ،بينما نظمت املداولة الثانية
امل� ��ادة  ١٠٤ب�ق��ول�ه��ا« :ال ي �ج��وز إج� ��راء امل��داول��ة
الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة
أيام على األقل من انتهاء املداولة األولى فيه إال
إذا قرر املجلس ،بأغلبية األعضاء الذين يتألف
منهم ،غير ذلك».

املداولة الثانية
وأضاف :عالوة على ذلك ،أكد نص املادة  ١٠٤أن
االقتراع الذي يحصل في املجلس بعد املداولة
الثانية هو اقتراع نهائي ال يجوز بعده إضافة
اي تعديل بقولها« :وتقتصر امل��داول��ة الثانية
ع�ل��ى امل�ن��اق�ش��ة ف��ي ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي يقترحها
األعضاء كتابة على املشروع الذي أقره املجلس
ف ��ي امل� ��داول� ��ة األول� � ��ى ث ��م ي �ق �ت��رع ن �ه��ائ �ي��ًا ع�ل��ى

حسين بوعركي

يواجه مأزقا ً قد يحول دون
إصداره ..لعدم إقرار المادة
في المداولة الثانية
املشروع».
وأضاف أن عدم إقرار املادة بالجلسة يعني أن
املجلس ّ
صوت على ال شيء ،ولم يقر شيئا ما
يجعل القانون أتى خاليا من هذا النص ،وهو
ما يعني أن الحظر املنصوص عليه باملادة ١٢
لن يسري بصدور القانون.
وذكر بوعركي أنه لم يتبني له ما اذا كان املجلس
قد وافق على النظر بالتعديل من عدمه وفق ما
نصت عليه امل��ادة  ،١٠٣وه��و م��ا يعني ويؤكد
أن ظروف اصداره تشوبها شبهات كثيرة ،وأن
املادة  ١٢ساقطة من القانون.

الكويت 03
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مدير البيئة قدّ م له  3قياديين

المبارك ّ
تلقى دعوة
لحضور سباق الفورموال 1
نائب األمير مستقبالً الغانم

 ..وصباح الخالد

الكويت ه َّنأت جزر فيجي بالعيد الوطني

نائب األمير استقبل
الغانم والمبارك ووزيرين

المبارك متسلماً الدعوة من الريسي

تهنئة
أوغندا

 ..والسفير سميح حيات

بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة الى رئيس
ج �م �ه��وري��ة ج � ��زر ف �ي �ج��ي ال �ص��دي �ق��ة ج �ي��وج��ي
ك ��ون ��روت ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده،
متمنيا ل��ه م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال �ع��اف�ي��ة ول�ب�ل��ده
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأرس ��ل سمو ن��ائ��ب األم�ي��ر ول��ي العهد الشيخ

ن ��واف األح �م��د ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
ال�غ��ان��م ،ورئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء سمو الشيخ
جابر املبارك برقيات تهنئة مماثلة.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،اس�ت�ق�ب��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 ،ف ��ي قصر
بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس االمة مرزوق

ال�غ��ان��م ،ورئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء سمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ،ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء
وزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
خ��ال��د ال� �ج ��راح ،وس �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى ال�ص�ين
سميح جوهر حيات( .كونا)

ب � � �ع � � ��ث رئ� � �ي � ��س
م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م،
أم� � � � � ��س ،ب ��رق� �ي ��ة
ت � � �ه � � �ن � � �ئ� � ��ة إل� � � ��ى
رئ�ي�س��ة ال�ب��رمل��ان
األوغ � � � � � � � �ن� � � � � � � ��دي
ري �ب �ي �ك��ا أل �ي �ت��وال
كاداكا بمناسبة
ال� �ع� �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبلدها( .كونا)

الجراح التقى مسؤوال ً زائراً

تعاون مع بريطانيا في األمن السيبراني
ب �ح��ث ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الداخلية الفريق الشيخ خالد ال�ج��راح أمس
التعاون املشترك مع السفير املفوض لشؤون
االمن السيبراني للمملكة املتحدة في الخارج
هنري بيرسون .وذك��رت وزارة الداخلية في
بيان صحافي ان ال�ج��راح ناقش اه��م االم��ور
وامل��واض �ي��ع ذات االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك ،م��ؤك��دا
ع�م��ق ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين في
جميع املجاالت ،خصوصا في املجال االمني.
م��ن جهته ،اع��رب ب�ي��رس��ون وف�ق��ا للبيان عن
ت �ق��دي��ره ل �ل��دور ال�ك��وي�ت��ي ال �ب ��ارز ف��ي ت�ع��زي��ز
االم��ن واالس�ت�ق��رار على املستويني االقليمي
وال ��دول ��ي ،م��ؤك��دا اه �ت �م��ام ب�ل�اده ب��اس�ت�م��رار
التنسيق وال�ت�ع��اون ب�ين البلدين الصديقني
لتحقيق االهداف املرجوة.

الجراح خالل لقائه المسؤول البريطاني

اجتماع اللجنة العليا بين البلدين

الخبيزي 689 :مليون دوالر
واردات تركية في 2018
أك��د مساعد وزي��ر الخارجية ل�ش��ؤون أوروب��ا وليد الخبيزي أن
اللجنة العليا الكويتية  -التركية املشتركة تساهم بدفع عالقات
البلدين إلى آفاق أرحب .وأضاف الخبيزي على هامش االجتماع
التحضيري ألعمال اللجنة العليا الكويتية  -التركية املشتركة
أن ال � ��دورة األول� ��ى ال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي ال �ب�ل�اد أث �م��رت ن�ت��ائ��ج قيمة
وملموسة ،ساهمت في استكشاف مزيد من آف��اق التعاون بني
البلدين في كال القطاعني العام والخاص.
وأش��اد بمستوى العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين،
مشيرًا إلى أن نسبة ال��واردات التركية إلى الكويت العام املاضي
بلغت نحو  689مليون دوالر ،في حني بلغت الصادرات الكويتية
لتركيا  154مليون دوالر من دون حساب املشتقات النفطية.
وأع ��رب ع��ن أم�ل��ه ف��ي رف��ع مستوى ال�ت�ع��اون ف��ي ه��ذي��ن املجالني،
نظرًا لإلمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان ،ووجود األطر
القانونية ال�ت��ي تنظم وت�س��اع��د على تطوير ه��ذه ال�ع�لاق��ة ،مثل
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي واتفاقية تشجيع االستثمارات،
وغيرهما .ولفت إلى ارتفاع عدد السائحني الكويتيني إلى تركيا
م��ن  65أل ��ف س��ائ��ح ف��ي  2012إل ��ى  295أل ��ف س��ائ��ح ه ��ذا ال �ع��ام،
معربًا عن سعادته بتزايد أعداد الكويتيني املقبلني على امتالك
العقارات في تركيا واالستثمار فيها.

الكويت شاركت في مراسم
تنصيب رئيسي سان مارينو
ش ��ارك ��ت ال �ك��وي��ت ف ��ي امل ��راس ��م ال��رس �م �ي��ة ل�ت�ن�ص�ي��ب ال�ق�ب�ط��ان�ين
الوصيني (رئيسي ال��دول��ة) الجديدين في س��ان مارينو ماريلال
موالروني ولوكا بوسكي .وقالت سفارة الكويت في بيان أمس إن
القائم بأعمال سفير الكويت املحال لدى سان مارينو املستشار
سامي الزمانان نقل خالل مشاركته في املراسم تهاني سمو أمير
البالد الى الرئيسني الوصيني الجديدين بتنصيبهما على رأس
الجمهورية األص�غ��ر واألق ��دم .وأض��اف��ت ان القائم باألعمال نقل
الى رئيسي سان مارينو تحيات سمو أمير البالد وسمو نائب
األم�ي��ر ول��ي العهد لهما بالتوفيق ف��ي مهمتهما الرفيعة وال��ى
شعب سان مارينو بمزيد من االزدهار( .كونا)

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك ف��ي قصر ب�ي��ان ،أم��س ،السفير اإلم��ارات��ي
ّ
صقر الريسي ال��ذي سلمه رسالة خطية من ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
اإلم��ارات�ي��ة محمد ب��ن زاي��د تتضمن دع��وة سموه
ل �ح �ض��ور ح �ف��ل س �ب��اق ج��ائ��زة االت �ح ��اد ل�ل�ط�ي��ران
الكبرى «للفورموال  »1في أبوظبي.
ك�م��ا استقبل امل �ب��ارك ،أم��س ،امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة
ال�ع��ام��ة للبيئة الشيخ ع�ب��داهلل األح�م��د ال��ذي قدم
ل��ه ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�ش��ؤون الفنية د .عبداهلل
زيدان ونائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية
جوهر الصالح ونائبة املدير العام لشؤون الرقابة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة امل �ه �ن��دس��ة س �م �ي��رة ال �ك �ن��دري ب�م�ن��اس�ب��ة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
من جانب آخر ،قال رئيس اتحاد املزارعني عبداهلل
الدماك إن املبارك وعد بتحقيق مطالب املزارعني

والعمل على ح��ل مشاكلهم .وأش��ار ال��دم��اك أمس
إل ��ى أن امل �ب ��ارك اس�ت�ق�ب��ل وف ��د االت �ح ��اد ب�ح�ض��ور
م�ح��اف��ظ ال�ع��اص�م��ة ال�س��اب��ق ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال�ج��اب��ر،
واستمع إل��ى شكاواهم ،التي نقلها إليه مجلس
اإلدارة.
وتقدم الدماك بالشكر إلى املبارك مثمنًا جهوده
ودع�م��ه إلخ��وان��ه وأبنائه امل��زارع�ين ،وحثه جميع
الوزراء على استقبال أعضاء مجلس إدارة االتحاد
وفتح األب��واب أمامهم واالس�ت�م��اع إل��ى مشاكلهم
واالس �ت �ع �ج��ال ف ��ي وض ��ع ال �ح �ل��ول ل �ه��ا .وأوض ��ح
ال��دم��اك أن سمو رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء حريص
على دعم القطاع الزراعي ومساندة مجلس إدارة
االت �ح��اد ،ب�م��ا ي�ص��ب ف��ي مصلحة األم ��ن ال�غ��ذائ��ي
وال �ح �ف��اظ ع �ل �ي��ه ،ال س�ي�م��ا م��ع ت� �ط ��ورات أوض ��اع
املنطقة ،وح��اج��ة ال�ب�لاد إل��ى املنتجات الوطنية،
ومن ضمنها اإلنتاج الزراعي.

الصالح لرواد األعمال:

دعم الشركات الصغيرة
وإشراكها في المناقصات
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء أن��س ال�ص��ال��ح ،حرص
الجهاز امل��رك��زي للمناقصات العامة على دعم
الشركات الصغيرة واملتوسطة ،واشراكها في
املناقصات التي تطرحها الدولة عبر الجهاز.
وأضاف الصالح في بيان صحافي ،عقب لقائه
مجموعة رواد االعمال الذين قدموا مقترحاتهم
ورؤي�ت�ه��م ل�لائ�ح��ة التنفيذية للتعديالت التي
أق��ره��ا مجلس األم ��ة ف��ي دور االن�ع�ق��اد امل��اض��ي
على قانون الجهاز املركزي للمناقصات العامة،

أنس الصالح متوسطاً مجموعة من رواد األعمال

أن املشاريع الصغيرة واملتوسطة تمثل «عصبا
رئيسيا» لالقتصاد الوطني.
واع��رب عن ترحيبه باالقتراحات التي قدمتها
م�ج�م��وع��ة رواد االع �م��ال ،م�ب��دي��ا م��واف�ق�ت��ه على
م �ش��ارك �ت �ه��م م ��ع ال� �ج� �ه ��از ف ��ي اع � � ��داد ال�لائ �ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال �ج �ه��از
املركزي للمناقصات العامة.
واكد الصالح ضرورة تحقيق االستفادة الكاملة
م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات األخ� �ي ��رة ألص� �ح ��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة( .كونا)

 04الكويت
يضمان أقسام النساء والوالدة والخدج
َّ

ً
قريبا
افتتاح برجين في «الجهراء الجديد»
أك��د وزي��ر الصحة د.ب��اس��ل الصباح أن العمل يجري
على قدم وس��اق الفتتاح مستشفى الجهراء الجديد،
معلنا أنه سيجري في القريب العاجل افتتاح برجني
م��ن األب� � ��راج األرب� �ع ��ة امل �ك��ون��ة ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى ،ي�ض� ّ�م��ان
أقسام النساء وال��والدة واألط�ف��ال الخدج والعمليات
والعيادات.
وق� ��ال ع �ل��ى ه��ام��ش االج �ت �م��اع االف �ت �ت��اح��ي للمجلس
االس�ت�ش��اري  open Gulfف��ي فندق الجميرا :إن وزارة

الصحة عملت على وض��ع االستراتيجيات الصحية
ملعالجة البدانة ،الفتا إلى أن الكويت خطت خطوات
كبيرة في هذا املجال ،بينها تدشني عيادات للتغذية
في مراكز الرعاية األولية ،وفتح العمليات الجراحية
ل�ع�لاج السمنة باملستشفيات ،والتنسيق م��ع وزارة
التربية لوضع استراتيجية ملقاصف املدارس.
َّ
وذك��ر ان��ه ُيسلط ال�ض��وء على داء ال�ب��دان��ة أو السمنة
ٌ
سبب للكثير من األمراض.
خالل االجتماع ،ألنه
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تقرير إخباري

إجراءات وخطوات «الصحة» األخيرة:

قرارات حاسمة لالرتقاء بالقطاع الطبي
المحرر الصحي
م�ق��اب��ل ال �ق ��رارات ال�ت��ي اس�ت�ه��دف��ت تنظيم
العمل ،وتسهيل اإلجراءات على العاملني
وامل��راج�ع�ين ،أص��درت وزارة الصحة منذ
بداية العام الجاري العديد من القرارات،
التي ساهمت ف��ي تيسير ال�خ��دم��ات على
امل ��راج �ع�ي�ن ،وت �ق��دي��م ت�س�ه�ي�لات ع�لاج�ي��ة
م �م �ي��زة ل �ل �م��رض��ى ،ف �ض�ل�ا ع ��ن اإلرت � �ق ��اء
بالقطاع الطبي والصحي.
فخالل األشهر التسعة املنصرمة ،أصدرت
«الصحة» جملة من القرارات ،كان أبرزها
إج � � � ��راء ت� �ع ��دي�ل�ات ع� �ل ��ى الئ � �ح ��ة ال� �ع�ل�اج
ب��ال�خ��ارج ب�ق��راري��ن متتاليني ف��ي شهري
ي��ون�ي��و وسبتمبر امل��اض�ي�ين ،ل�ض�م��ان أن
يكون العالج بالخارج ملستحقيه ،فضال
ع ��ن إي� �ف ��اد امل ��واط �ن�ي�ن ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج
ل� �ح ��االت ال� �س ��رط ��ان وال � �ح� ��االت ال �ح��رج��ة
وحاالت الجراحات املستعصية والحاالت
غ� �ي ��ر ال� �ج ��راح� �ي ��ة امل �س �ت �ع �ص �ي��ة ل �ل �ك �ب��ار
واألط� � �ف � ��ال ،ال �ت ��ي ت �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ط�ب�ي��ة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج أن �ه��ا تستحق
العالج بالخارج لعدم توافر عالجها في
مستشفيات الوزارة ومراكزها.
ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل ال ��ذي س��اه��م ف��ي التخفيف
من معاناة املرضى ،واختصر دورة تقديم
طلبات ع�لاج�ه��م ،تبعه ق��رار آخ��ر أص��دره
وزي��ر الصحة ،د .باسل الصباح ،تضمن
تعديال جديدا على الئحة العالج بالخارج،
ليضاف إليها ،من دون عرض على لجنة
تخصصية ،مرضى الغسل الكلوي ،الذين
ح�ص�ل��وا ع�ل��ى م��واف �ق��ات ال �ل �ج��ان الطبية
العليا على عالجهم بالخارج من أمراض
أخ � � ��رى ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ص� ��رف امل �خ �ص �ص��ات
املالية للمريض ،إذا تجاوزت مدة إقامته
باملستشفى أسبوعني ،كما سمح ملرضى
زراع � � � ��ة األع� � �ض � ��اء وال � �س� ��رط� ��ان ب��إي �ق��اف
العالج بحد أقصى  3أشهر ،والعودة إلى
ال�خ��ارج للعالج دون ال�ع��رض على لجنة
تخصصية .وأعاد الوزير تشكيل اللجنة
ال�ط�ب�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ع�لاج ف��ي ال� �خ ��ارج ،مع
إض��اف��ة تخصصني ج��دي��دي��ن ألعضائها،
ه�م��ا األن ��ف واألذن وال�ح�ن�ج��رة ،وج��راح��ة
ال � �ع � �ظ ��ام .وت �ض �م �ن��ت ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات م�ن��ح

باسل الصباح

قرارات الصحة األخيرة تحمي المرضى

ص�ل�اح �ي ��ات أوس� � ��ع ل �ل �م �ك��ات��ب ال�ص�ح�ي��ة
لتمديد العالج لحاالت السرطان وزراع��ة
األع�ض��اء للكبار شهريا ،وبحد أقصى 6
أشهر ،بناء على تقرير الطبيب املعالج.

املنظمات الصحية العاملية ،فيما يخص
االدوي � � ��ة وال �ت �ج �ه �ي��زات ال �ط �ب �ي��ة ب �ص��ورة
دوري � � ��ة ،ل �ض �م��ان ت��وف �ي��ر أج � ��ود أص �ن��اف
الدواء لعموم املرضى في مرافقها.
وفي سياق حربها على األدوية املغشوشة
وال ��وه �م �ي ��ة ،واص� �ل ��ت ال � � � ��وزارة ح�م�ل�ت�ه��ا
ل �ح �م��اي��ة امل ��رض ��ى م ��ن أدع� �ي ��اء ال�ص�ي��دل��ة
والطب ،وتمكنت «الصحة» في اغسطس
م��ن ض�ب��ط ش��رك��ة ت�ب�ي��ع وت �س��وق أع�ش��اب��ا
ع��ن ط��ري��ق م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي،
تدعي أنها تعالج جميع أن��واع السرطان
وأم ��راض ال�ج�ه��از التنفسي ،وه��ي أدوي��ة
ل �ه��ا آث � ��ار ج��ان �ب �ي��ة خ �ط �ي��رة ع �ل��ى ال�ق�ل��ب
وال �ج �ه ��از ال �ع �ص �ب��ي ،وال ت�ل�ائ��م م��رض��ى
ارت �ف��اع ضغط ال��دم وم��رض��ى ال�ق�ل��ب ،وقد
ت ��ؤدي إل ��ى زي� ��ادة ال �ع��بء وال�ض�غ��ط على
القلب وتهدد حياة املريض ايضا.

سحب أدوية
وك � ��ان ل�ت�ن�ظ�ي��م ص� ��رف وت � � ��داول األدوي � ��ة
ن �ص �ي��ب م� ��ن اه� �ت� �م ��ام ق � � � ��رارات ال �ص �ح��ة،
ف �ق ��د ق� � ��ررت ال� � � � ��وزارة ف ��ي إج � � ��راء س�ب�ق��ت
ب��ه ن�ظ�ي��رات�ه��ا ف��ي ب �ع��ض ال � ��دول ،تعليق
وس �ح��ب ب �ع��ض أدوي � ��ة ال��ران �ي �ت �ي��دي��ن من
ض �م �ن �ه��ا امل �س �ت �ح �ض��ر امل �ب �ت �ك��ر Zantac
ل �ع�ل�اج ال �ح �م��وض��ة واالرت� � �ج � ��اع ك ��إج ��راء
اح � � � �ت� � � ��رازي ،ب � �ن� ��اء ع � �ل ��ى ت � �ق� ��اري� ��ر ت �ف �ي��د
ب��اح�ت��واء بعض أدوي��ة الرانيتيدين على
م� �س� �ت ��وي ��ات م �ن �خ �ف �ض��ة م� ��ن ش ��ائ� �ب ��ةN-
 ،nitrosodimethylamine NDMAوأنها من
املحتمل أن تكون مسرطنة.
وع � �ك ��س ه� � ��ذا ال� � �ق � ��رار م �ت ��اب �ع ��ة ال � � � ��وزارة
آلخ��ر ال��دراس��ات وال�ت�ق��اري��ر ال �ص��ادرة من

إحالة إلى النيابة
وف ��ي س�ب�ي��ل ح�م��اي��ة امل��رض��ى م��ن ت ��داول

معادلة الشهادات
شكلت وزارة الصحة لجنة وطنية لصحة املراهقني ،كما أع��ادت تشكيل اللجنة الوطنية
للوقاية والتصدي للسلوك اإلدماني ،اضافة الى تشكيل لجنة لوضع برنامج للوقاية من
الوفيات واإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
وشكلت ال ��وزارة ف��ي يوليو امل��اض��ي لجنة لتدقيق ومراجعة ال�ش�ه��ادات الجامعية والعليا
ملوظفي وزارة الصحة «األط �ب��اء والتمريض والصيادلة والفنيني واإلداري �ي�ن» الكويتيني
والوافدين ،وبخاصة الذين حصلوا على شهادات بغير طريق البعثات الدراسية ،حيث جرت
مخاطبة وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات التي قد تدور حولها الشبهات.

أدوي� � ��ة غ �ي��ر م��رخ �ص��ة ،أح ��ال ��ت ال� � ��وزارة
خالل عام نحو  35من «مشاهير» مواقع
ال � �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي وغ� �ي ��ره ��م إل ��ى
«النيابة العامة» ،إلعالنهم عن منتجات
صحية غ�ي��ر م��رخ��ص اإلع�ل�ان عنها من
الوزارة.
ون��ال��ت ق��رارات الصحة األخ�ي��رة شريحة
ذوي اإلعاقة بالعناية ،إذ أنشأ الوزير د.
باسل الصباح في يونيو املاضي مكتبا
ملتابعة ش��ؤون األش�خ��اص ذوي اإلعاقة
يتبع وك�ي��ل ال� ��وزارة م�ب��اش��رة ،ويختص
ب��إن �ش��اء ق��اع��دة ب �ي��ان��ات ل�ل�م��واط�ن�ين من
ه��ذه الفئة ،عبر معرفة آرائ�ه��م وتحديد
م� ��دى ال ��رض ��ى ع ��ن م �س �ت��وى ال �خ��دم��ات،
وتلقي اقتراحاتهم ودراس�ت�ه��ا ،والنظر
ف ��ي م� ��دى إم �ك��ان �ي��ة ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا لتحسني
الخدمات.
واس �ت �ه��دف��ت ب �ع��ض ال � �ق ��رارات ال�ص�ح�ي��ة
تنظيم العمل وت�ج��وي��ده ،ومنها ق��رارات
تتعلق ب��إج��راء ت��دوي��ر م �ح��دود ل��رؤس��اء
امل�ك��ات��ب ال�ص�ح�ي��ة ب��ال �خ��ارج وامللحقني
الصحيني ،بهدف ضخ دماء جديدة في
املكاتب.
وس �ع ��ت «ال� �ص� �ح ��ة» إل� ��ى رف� ��د م �ي��زان �ي��ة
الدولة بموارد مالية ،وقد أصدرت جملة
م ��ن ال � �ق � ��رارات ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ش�م�ل��ت
زي � � ��ادة رس� � ��وم م ��راج� �ع ��ة امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
وال� �خ ��دم ��ات ال �ع�ل�اج �ي��ة غ �ي��ر م� ��رة ع�ل��ى
ال��واف��دي��ن ،وس��اه�م��ت ه��ذه ال��زي��ادات في
تخفيف الضغط على املرافق الصحية.

الكويت 05
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تيارات تكشف لـ سبقلا مغزى االستعدادات المبكرة لالنتخابات:

المرحلة مختلفة ..ويجب تطوير الخطاب السياسي
■ التشاور مع القواعد االنتخابية يتيح المزيد من الخيارات
■ توحيد الصف ونبذ الفرقة ركيزتان أساسيتان لخدمة الوطن

غنام الغنام

رغم أن الوقت ال يزال مبكراً على انتخابات مجلس األمة المقبلة،
استبقت تيارات سياسية الوقت وبادرت باإلعالن من خوضها االنتخابات،
بل وبدأت بالتشاور مع قواعدها االنتخابية لتحديد آلية الترشح وتحديد
أبرز المرشحين للمنافسة في العملية االنتخابية المقبلة.
واكد ممثلو  3تيارات سياسية لـ سبقلا أن ضرورة تغيير الخطاب
السياسي خالل الفترة المقبلة ،بما يحقق تطورات إيجابية على
الساحة والعمل على معالجة االختالالت ،وتدشين مرحلة مختلفة
تقوم على اإلصالح ومحاربة الفساد وتكريس الديموقراطية.
وفيما أكد االمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ
انه من المبكر الحديث عن االستعدادات لالنتخابات ،ذكر أن كل شخص

يرغب في الترشح بدأ تحركاته.
أما موقف الحركة الدستورية اإلسالمية (حدس) ،فيتضح على لسان
عضو مكتبها السياسي المحامي معاذ الدويلة ،حيث أكد لـ سبقلا
القيام حاليا بلقاءات على مستوى الدوائر االنتخابية الخمس للتباحث
والتشاور مع القواعد االنتخابية ،وسوف تستمر هذه اللقاءات في
الفترة القريبة المقبلة لتحديد خياراتها من حيث دوائر النزول والدعم
وتحديد المرشحين وفق آلية شفافة وفي أجواء ديموقراطية.
وذكر الدويلة أن الوقت مثالي وليس مبكراً ،ويجب أن تكون الفرصة
كافية لالستعداد.
وشدد على ضرورة أن يكون الخطاب السياسي مرتكزا على توحيد
الصف ولم الشمل ونبذ الفرقة.
بدوره ،لخص أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية د.

فواز فرحان موقف الحركة بالقول :إن أبرز استعداداتنا لالنتخابات
تمثلت في اإلعالن عن موقف المشاركة ،وذلك بعد سنوات من
المقاطعة في انتخابات ديسمبر  ٢٠١٢و ،٢٠١٣معتبرا أن المقاطعة
ال تجدي اآلن.
وشدد على أن الحركة التقدمية تضع في أولياتها تحقيق العدالة
االجتماعية وحل مشكالت المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
إلى ذلك فتحت االستعدادات المبكرة لالنتخابات التساؤالت حول
احتماليات صعود وجوه جديدة من عدمه في المجلس المقبل،
وهل سيكون للمرأة نصيب أكبر للفوز بأكثر من مقعد انتخابي؟
وهل ستشهد المنافسة المقبلة آليات مختلفة في طرح البرامج
االنتخابية وتحديد مرشحين قادرين على تحقيق اإلنجازات التي تصب
في مصلحة التنمية وإعالء اإلصالحات على أي مكاسب فئوية أو قبلية.

تصوير حسني هالل
ق� � � � ��ال االم � � �ي � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ل � �ل � �ت � �ح� ��ال� ��ف ال� ��وط � �ن� ��ي
ال��دي �م��وق��راط��ي ب �ش��ار ال �ص��اي��غ ان ��ه م��ن امل�ب�ك��ر
ال �ح��دي��ث ع ��ن االس� �ت� �ع ��دادات ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ،ال
سيما ان ه�ن��اك دور ان�ع�ق��اد أخ�ي��را م��دت��ه سنة
تقريبا ،ولكن ال شك ان كل شخص يرغب في
ال �ت��رش��ح ف��إن��ه ب ��دأ ت �ح��رك��ات��ه ،خ��اص��ة ان ح��ل
مجلس األمة مبكرا أمر وارد وغير مستبعد.
وح� ��ول ن��وع �ي��ة ال �خ �ط��اب ال �س �ي��اس��ي امل �ط �ل��وب
للفترة املقبلة ،ذكر الصايغ انه في كل األحوال
اي خ�ط��اب س�ي��اس��ي ق��ادم ي�ف�ت��رض ب��ه التركيز
ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ة م ��ا ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية ،فما نشاهده في املجالس األخيرة
يؤكد ان التعاون الدستوري تحول الى عملية
استيالء على الصالحيات من الجانبني وهو
م��ا ادى ال��ى ان �ح��راف ال�ع�م�ل�ي��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
برمتها.
وأوض� � � ��ح ان� � ��ه م� ��ا ن� �ت ��ج ع� ��ن ذل� � ��ك ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
ال�ت�خ��اذل ف��ي امل�ح��اس�ب��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة وك��ذل��ك س��وء
بعض التشريعات الصادرة من مجلس األمة،
وض�ع��ف غ�ي��ر م�س�ب��وق ف��ي أداء ب�ع��ض ال ��وزراء
وخوفهم من املساء لة السياسية وتنازلهم عن
صالحياتهم التنفيذية.
وح��ول اع�ت��ذار ال�ن��واب ع��ن خ��وض االنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة ،ق� ��ال ال� �ص ��اي ��غ :ن �ن �ظ��ر إل� ��ى ه� ��ذا األم ��ر
ب �ش �ك��ل اي� �ج ��اب ��ي ،ف� �ك ��رس ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ال ي �ح��ب
ان ي �ك��ون ح �ك��را ع �ل��ى ن��ائ��ب ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة
وافساح املجال لآلخرين أمر محمود.

موقف «حدس»
م� ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق� � ��ال ع� �ض ��و امل� �ك� �ت ��ب ال �س �ي��اس��ي
ف��ي ال �ح��رك��ة ال��دس �ت��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة (ح ��دس)
املحامي معاذ الدويلة إن الحركة الدستورية
اإلسالمية تقوم حاليًا بعمل عدة لقاء ات على
مستوى ال��دوائ��ر االنتخابية الخمس من أجل
التباحث والتشاور مع قواعدها االنتخابية،
وس� � ��وف ت �س �ت �م��ر ه � ��ذه ال � �ل � �ق� ��اء ات ف� ��ي ال �ف �ت��رة
ال�ق��ري�ب��ة امل�ق�ب�ل��ة ل�ت�ح��دي��د خ �ي��ارات �ه��ا م��ن حيث
دوائر النزول والدعم وتحديد املرشحني وفق
آل �ي��ة ش �ف��اف��ة وف ��ي أج� ��واء دي �م��وق��راط �ي��ة ت��ؤك��د
فيها الحركة على جودة العمل املؤسسي الذي
تفتخر به كتيار سياسي عريق في الكويت.
وح ��ول م��ا ي �ت��ردد م��ن أن ال��وق��ت م�ب�ك��ر ل�ت�ك��ون
هناك استعدادات لالنتخابات ،قال الدويلة لـ
سبقلا إننا نعتقد أن الوقت مثالي ،خصوصا
أن� ��ه ل ��م ي �ت �ب��ق إال س �ن��ة واح� � ��دة ح �ت��ى اك �ت �م��ال
الفصل التشريعي الحالي ،وللمرشحني فرصة
ك��اف �ي��ة ل�ل�اس �ت �ع��داد ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات وال �ت �ع��ري��ف
ب �ب��رن��ام �ج �ه��م االن �ت �خ��اب��ي ول �ل �ن��اخ �ب�ين ال��وق��ت
ال�ك��اف��ي ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى امل��رش��ح وف �ك��ره ووج�ه��ة
نظره حول القضايا املختلفة.
وب� �ش ��أن م��رش �ح��ي ال �ح��رك��ة ،ذك ��ر ال��دوي �ل��ة أن��ه
م ��ا زل �ن��ا ف ��ي ط ��ور ال �ت �ش��اور وال �ت �ب��اح��ث ح��ول
ه��ذا األم��ر ول��ن يحسم األم��ر إال ض�م��ن اآلل�ي��ات
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� �ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ل ��وائ ��ح
الحركة.
وب � �خ � �ص� ��وص ن� ��وع � �ي� ��ة ال � �خ � �ط� ��اب ال� �س� �ي ��اس ��ي
امل �ط �ل��وب ل �ل �م��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة أف � ��اد ال ��دوي� �ل ��ة أن
َّ
امل�ط�ل��وب ه��و خ�ط��اب س�ي��اس��ي ب��ن��اء يجمع وال
ي �ف��رق ،خ �ط��اب س �ي��اس��ي ي��ؤك��د ع �ل��ى م��رت �ك��زات
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ول ��م ال �ش �م��ل ون �ب��ذ ال �ف��رق��ة،
خطاب يؤكد على ض��رورة التمسك بمرتكزات
ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ال � �س � �م � �ح� ��اء وي� ��دع� ��و
إل� ��ى اإلص �ل ��اح ال �س �ي��اس��ي وت� �ط ��وي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،وي �ك��ون ه��ذا ال�خ�ط��اب
ع �ل��ى درج ��ة ع��ال �ي��ة م��ن ال��وع��ي مل��ا ي�ح�ص��ل ف��ي
اإلق �ل �ي��م وان �ع �ك��اس��ات ذل ��ك ع �ل��ى أم ��ن ال �ك��وي��ت

بشار الصايغ

معاذ الدويلة

فواز فرحان

«التحالف» :التعاون
الدستوري تحول
إلى استيالء على الصالحيات

«حدس» :نتشاور
مع قواعدنا االنتخابية
في الدوائر الخمس

الحركة التقدمية:
المقاطعة غير مجدية
واإلصالح ضروري

واستقرارها.
وف��ي م��ا يتعلق ب �ق��راء ة اع �ت��ذار ب�ع��ض ال�ن��واب
الحاليني عن خوض االنتخابات ،قال الدويلة
إن �ن��ا ن�ع�ت�ق��د أن �ه��ا ع�لام��ة ن �ض��ج ووع� ��ي ،ف�ع��دم
التمسك بالكرسي البرملاني وممارسة العمل
ال �س �ي��اس��ي ب�م�ف�ه��وم��ه ال �ش��ام��ل ه��و ف��ي حقيقة

األم� � ��ر خ� �ط ��وة ت � ��دل ع� �ل ��ى ال� �ث� �ق ��ة وت� ��دع� ��و إل ��ى
اإلعجاب ،ومحل تقدير.
وح� ��ول م �ش��ارك��ة امل� ��رأة ق ��ال ال��دوي �ل��ة إن امل ��رأة
الكويتية ج��زء م��ن املجتمع وأث�ب�ت��ت التجارب
امل ��اض� �ي ��ة أن� �ه ��ا ح ��ري� �ص ��ة ع� �ل ��ى امل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
العملية الديموقراطية وإنجاحها .ونحن في

الحركة ال نقف ضد ترشح امل��رأة متى ما كان
ّ
حقيقية.
لديها فرصة انتخابية

موقف «التقدمية»
ب � � ��دروه ،ق� ��ال أم �ي�ن ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة ل �ل �ح��رك��ة
ال�ت�ق��دم�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة د .ف ��واز ف��رح��ان ،إن أب��رز

مجاميع حسمتها ..وأخرى تنتظر نهاية الفصل التشريعي

«التشاوريات» ..تنظيم مبكر لضمان المقاعد
يوسف المطيري
فيما تسلحت قبائل برباط «التشاوريات» وانتهت
م��ن تسمية مرشحيها ق�ب��ل ان �ط�لاق مجلس األم��ة
املقبل ،تريثت قبائل اخ��رى ف��ي إج��راء انتخاباتها
التشاورية بناء على ضغط ممثليها الحاليني من
نواب مجلس .2016
وال ت�ق�ت�ص��ر االن �ت �خ��اب��ات «ال �ف��رع �ي��ة» او م��ا يحلو
للبعض تسميتها بالتشاوريات على قبيلة محددة
او دائ��رة معينة ،بل تشمل كل الدوائر وكل القبائل
تقريبًا ،ال سيما انها مكون اس��اس��ي ف��ي تشكيلة
مجلس األمة بعدد يصل إلى  %54من نسبة النواب
الـ 50في مجلس األمة ،كما ان التشاور او االتفاق ال
تخلو منه العوائل او املجاميع السياسية او التكتالت
اإلسالمية لالتفاق حول التركيز على دعم مرشحني
معينني.
وف��ي تفاصيل االنتخابات التشاورية ف��ي ال��دوائ��ر،
بداية من الدائرة االول��ى ،فقد اعتادت قبيلة العوازم
على تسمية مرشحني اثنني بعد التشاورية ،اذ اكدت
مصادر ان عدد املرشحني حتى هذه اللحظة بلغ ما
ي�ق��ارب  13مرشحا فقط ،ف��ي م��ا سجل م��ا يقارب
 112ع��ازم�ي��ًا اس �م��اءه��م ك��راغ�ب�ين ف��ي ال�ت��رش��ح في
تشاورية انتخابات مجلس االم��ة املقبلة في الدائرة
الخامسة.

ووف ��ق امل �ص��ادر ،ف��إن ع ��وازم ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة اخ�ت��ار
بعض مرشحيهم وناخبيهم التصويت في الدائرة
الثانية بعد النقل ،ليضمنوا مقعدا ضمن العشرة
الناجحني هناك ،حيث حصل مرشحهم في الدائرة
الرابعة في انتخابات  2016على  ،1658بينما حصل
مرشحهم في الثانية  2413صوتًا بفارق  97صوتًا
عن النجاح.
وعن قبيلة مطير ،والتي كانت اكثر القبائل خسارة
لعدد املقاعد ،حيث لم تحصل إال على مقعدين فقط،
هما النائبان محمد هايف في الرابعة ،وماجد مساعد
في الخامسة ،فقد سعت إلى توحيد التصويت من
خ�ل�ال اخ �ت �ب��ار م�م�ث�ل�ي�ه��ا ،وان �ت �ه��ت م��ن ت�ش��اوري�ت�ه��ا
لتفرز  5مرشحني هم :مساعد عبدالرحمن املطيري،
وفرز الديحاني ،وسعود بوصليب ،وفايز الجمهور،
ونايف بن شرار ،بينما سيخوض االنتخابات بشكل
مستقل محمد هايف ود .مشعل الجنوبي وحسني

مزيد وماجد موسى وعيد بوصليب وآخرون.
وينتظر ابناء قبيلة مطير نهاية الفصل التشريعي
حتى يعلنوا ع��ن انتخاباتهم ف��ي ال��دائ��رة الخامسة،
حالهم في ذلك حال قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة،
والعجمان في الدائرتني نفسيهما.
أما قبيلة بني غانم في الدائرتني الثانية والرابعة ،فال
ت��زال هي االخ��رى تنتظر التوقيت املناسب لالعالن
عن فتح باب التسجيل في التشاورية ،ال سيما ان لهم
نَ
ممثلي في مجلس االمة الحالي هما عودة الرويعي
وس�ع��ود ال�ش��وي�ع��ر ،كما ان قبيلة شمر ف��ي الرابعة
ال ت ��زال امل �ش ��اورات ت ��دور ح��ول إم�ك��ان�ي��ة ض��م اب��رز
مرشحيها ،وهما مرزوق الخليفة وسلطان اللغيصم،
إل��ى رح��اب ال�ت�ش��اوري��ة ،ام ان اح��ده�م��ا سيخوضها
ً
مستقال ،كما لم يرد الى االن اتفاق الجراء تشاورية
لقبيلة ع�ن��زة ف��ي ال��راب�ع��ة ،وال�ت��ي يمثلها ف��ي ال��دائ��رة
النائبان عبداهلل فهاد وعسكر العنزي.

رفض التوقيت
رفض عدد من نواب مجلس األمة الحاليني توقيت اجراء االنتخابات التشاورية لقبائلهم ،بحجة ان
عضوياتهم ال تزال قائمة ،وان ذلك من املمكن ان يعرضهم إلى مسائل قانونية ،او يخفف حماسهم
ورغبتهم في خدمة املواطنني ،في حال إذا لم يحالفهم الحظ لدورة برملانية مقبلة.

استعداداتنا لالنتخابات تمثلت ف��ي اإلع�لان
ع��ن م��وق��ف امل �ش��ارك��ة ،وذل ��ك ب �ع��د س �ن��وات م��ن
املقاطعة في انتخابات ديسمبر  ٢٠١٢و٢٠١٣
احتجاجًا على النظام االنتخابي الذي ال نزال
ضده ،ثم عدم املشاركة في انتخابات نوفمبر
 ،٢٠١٦خ �ص��وص��ًا ب �ع��د م �ش��ارك��ة ن �ح��و  ٧١ف��ي
املئة من الناخبني وقتها.
وأض � � ��اف ف� ��رح� ��ان ل � �ـ سبقلا :ات� �خ ��ذن ��ا ق ��رارن ��ا
ب� ��امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ض� � ��وء دراس � �ت � �ن� ��ا مل �ع �ط �ي��ات
الواقعني السياسي واالنتخابي ،وعدم جدوى
اس �ت �خ��دام أس �ل��وب امل�ق��اط�ع��ة أو ع��دم امل�ش��ارك��ة
م��ع ت��راج��ع ال�ح��رك��ة الشعبية ،وال�ج��ان��ب اآلخ��ر
م ��ن اس� �ت� �ع ��دادات� �ن ��ا ه ��و ب� �ن ��اء ق ��واع ��د ب �ي��ان��ات
ل �ل �ج �م �ه��ور االن �ت �خ��اب��ي ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال ��دوائ ��ر،
خ�ص��وص��ًا ف��ي ال��دائ��رت�ين ال�ث��ال�ث��ة وال�خ��ام�س��ة،
وال� �ت ��واص ��ل م ��ع م ��ن ي �م �ك��ن ال� �ت ��واص ��ل م �ع �ه��م،
والجانب الثالث من استعداداتنا هو متابعة
ت �ح��رك امل��رش �ح�ي�ن امل �ح �ت �م �ل�ين وت��واص �ل �ه��م م��ع
م �ح �ي �ط �ه��م االج� �ت� �م ��اع ��ي وت �ق��دي �م �ه��م إع�ل�ام �ي��ًا
وه� �ن ��اك ت��رت �ي �ب��ات أخ � ��رى وت �ف��اص �ي��ل ل�ب�ع��ض
االس � �ت � �ع� ��دادات وه � ��ي ذات ط �ب �ي �ع��ة خ ��اص ��ة ال
يتسع املجال لذكرها.
وح��ول م��ا إذا ك��ان ال��وق��ت م�ب�ك��را ،ذك��ر ف��رح��ان:
ع �ل �ي �ن��ا أن ن �ت��ذك��ر أن ه� ��ذه ال �س �ن��ة ه ��ي ع�م�ل�ي��ًا
سنة االنتخابات مع بدء دور االنعقاد األخير
للمجلس ف��ي ف�ص�ل��ه ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ح��ال��ي ،ه��ذا
ن��اه�ي��ك ع��ن أن ك��ل االح �ت �م��االت م�ف�ت��وح��ة ح��ول
وضع املجلس والحكومة.

تحديد املرشحني
وبشأن تحديد مرشحي الحركة ،أف��اد فرحان
أنه من حيث املبدأ مرشحونا هم أي مرشحني
م � ��ن ال� �ع� �ن ��اص ��ر ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة
وال� �ت� �ق ��دم� �ي ��ة ،وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��م م ��رش ��ح ش �ب��اب
ال�ح��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة د .حمد
األن� � �ص � ��اري ،وه � ��و ط �ب �ي��ب وك� ��ات� ��ب ص �ح��اف��ي،
وف��ي ال��دائ��رة ال�خ��ام�س��ة ه�ن��اك م��رش��ح التجمع
العمالي النقابي املعروف عباس عوض.
وب� �خ� �ص ��وص ال� �خ� �ط ��اب ال� �س� �ي ��اس ��ي امل �ط �ل��وب
ل �ل �م��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ق� ��ال ف� ��رح� ��ان :ان خ �ط��اب �ن��ا
السياسي للمرحلة املقبلة يتحدد في خمسة
م� �ح ��اور :امل� �ح ��ور األول ت �ح �ق �ي��ق ح��ال��ة ان �ف��راج
ّ
وطي صفحة األزمة السياسية املمتدة
سياسي
منذ  ،٢٠١١واملحور الثاني ض��رورة خلق رأي
ع��ام ش�ع�ب��ي ض��اغ��ط ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س
وذل � � ��ك ع� �ب ��ر ال � ��رب � ��ط ب �ي��ن ال� �ع� �م ��ل االن� �ت� �خ ��اب ��ي
وال �ب��رمل��ان��ي وال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي ال�ج�م��اه�ي��ري،
ً
ً
واملحور الثالث مكافحة الفساد فعال ال قوال.
وق� ��ال :إن امل �ح��ور ال ��راب ��ع ه��و أول ��وي ��ة ت�ح�ق�ي��ق
ال�ع��دال��ة االجتماعية وح��ل مشكالت املواطنني
من ذوي الدخول املحدودة ،واملحور الخامس
طرح مطالب اإلصالح السياسي الديموقراطي
ع �ب��ر ق ��ان ��ون دي� �م ��وق ��راط ��ي إلش� �ه ��ار األح� � ��زاب،
وت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ،ل �ك��ن امل� �ه ��م ل�ي�ت��م
تحقيق ه��ذا أن تكون هناك حكومة ذات نهج
إص�ل�اح ��ي ت �ض��م رج� ��ال دول� ��ة م ��ن ذوي ال� ��رأي
والقرار تكون قادرة على تصحيح املسار.
وف��ي ما يتعلق بقراء ة الحركة العتذار بعض
ال�ن��واب الحاليني عن خ��وض االنتخابات ،بني
ف��رح��ان ان ب�ع�ض�ه��م ب�س�ب��ب ال�ف�ش��ل ال��ذري��ع في
ادائ �ه��م ال�ب��رمل��ان��ي ،وال�ب�ع��ض ب�س�ب��ب ح�س��اب��ات
ان �ت �خ��اب �ي��ة ،وال �ب �ع��ض ال �ث��ال��ث ب �س �ب��ب ت�ن��اف��س
املرشحني داخل بعض القوى السياسية.
وح��ول مشاركة امل��رأة ،قال فرحان اننا نتمنى
ن� �ج ��اح م ��رش� �ح ��ات م� ��ن ال� �ن� �س ��اء امل �س �ت �ن �ي��رات
وذوات التوجهات اإلصالحية.
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سبقلا استطلعت آراء مواطنين ووافدين في مقترح الهاشم

نعم لترحيل العمالة الهامشية ..ال للتعسف
المؤيدون


مساعد الشيحة

المعارضون

¶ فرصة لمحاربة تجارة اإلقامات
¶ تعديل التركيبة السكانية ضرورة ملحة
¶ توفير وظائف للعمالة الوطنية

حسين علي

غازي العنزي

تباينت آراء المواطنين والمقيمين بين مؤيد ومعارض حول المقترح برغبة الذي
قدمته النائبة صفاء الهاشم ،والذي حددت فيه  11حالة لترحيل الوافدين عن
البالد ،منها اال تتجاوز فترة إقامة الوافدة  5سنوات تجدد بحد اقصى  5سنوات
أخرى ،وترحيل عمال اإلنشاء والبناء ممن تجاوزا الـ 40عاماً ،اضافة إلى من يرتكب



¶ مشاريع التنمية تحتاج إلى عمالة
¶ المقترح غير منطقي ويظلم البعض
¶ تقييم المقيمين وفق الكفاءة ال الجنسية

يوسف قريطم

مسعد رضوان

طارق عبدالله

 3مخالفات مرورية.
البعض يرى أن للمقترح إيجابيات ،بحيث يعطي فرصة لعمل المواطنين ،كما انه
يبعد الوافدين غير المنتجين ،فيما يرى البعض االخر ممن رفض هذا المقترح أن
الناس يجب معاملتهم على حسب ما يؤدونه من عمل ال وفق جنسياتهم.
أحمد الحافظ
سبقلا رص����دت ت���ف���اوت اآلراء ،ل��ل��م��واط��ن�ين
وال���واف���دي���ن ،ك��ل ل��ه وج��ه��ة ن��ظ��ر م��ن زاوي��ت��ه
الخاصة ،حيث رأى املواطن حسني علي أن
«للمقترح إيجابيات وسلبيات» ،موضحًا
أن «سلبياته أكثر من منافعه».
وق������ال إن «ال���ك���وي���ت ت���ح���ت���اج ب��ل�ا ش����ك إل���ى
ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة ،ل��ك��ن ل��ي��س م��ن ك��ل الفئات
العمرية ،كبار السن م��ن ال��واف��دي��ن يجب أن
يغادروا ،ألن العمل يحتاج إلى الشباب ومن
لديهم املقدرة على أداء املهام املطلوبة منهم،
وكبار السن أفنوا سنوات في العمل».
من ج��ه��ت��ه��ا ،أك����دت امل��واط��ن��ة أم م��ش��اري أن
«امل���وض���وع ي��ح��ت��اج إل���ى دراس����ة أك��ث��ر ،إذ ال
يمكن أن نحدد فترة زمنية ملغادرة الوافد،
امل��س��أل��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ال��وظ��ي��ف��ة وال��ح��اج��ة ألي
ش��خ��ص ك���ي ي��ش��غ��ل ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة وي���ؤدي
العمل».
وت�����س�����اء ل�����ت« :مل���������اذا ن����ش����رع ق����ان����ون����ًا ي��م��ن��ع
ال��واف��د م��ن البقاء ف��ي الكويت؟ ث��م م��ا الفرق
ب�ين ال���واف���د وامل���واط���ن؟ ك��ل ال��ن��اس ي��ج��ب أن
ت��ج��ري م��ع��ام��ل��ت��ه��م ب��ح��س��ب ع��م��ل��ه��م ال وف��ق��ًا
لجنسياتهم».
وقالت إن «امل��واط��ن أي��ض��ًا يخالف القانون
وت���ج���ب م��ح��اس��ب��ت��ه ،إذًا امل��ش��ك��ل��ة م��رت��ب��ط��ة
أس��اس��ًا ب��امل��واط��ن ال���ذي ال يلتزم بالقانون،
ال ن��ح��ت��اج إل����ى ق���ان���ون ي���ش���رع زم���ن���ًا وم���دة
محددين بعينهما لكل من يعمل في الكويت،
اإلنسان يبقى ما دام هناك حاجة إلى بقائه



في العمل الذي يشغله في الكويت».
وتابعت :إن «ت����ج����ارة اإلق����ام����ات ه���ي أح��د
أس��ب��اب امل��ش��ك��ل��ة ،وه���ي م��خ��ال��ف��ات يرتكبها ع�����ل�����ى ال�����ج�����ان�����ب اآلخ�������������ر ،أب�����������دى واف�����������دون
ً
املواطن وليس الوافد ،أي أننا بحاجة أوال اس��ت��غ��راب��ه��م م���ن امل��ق��ت��رح ال�����ذي ت��ق��دم��ت به
إلى معالجة هذه املشكلة املرتبطة باملواطن ال��ه��اش��م ،إذ ج����اءت ردود أف��ع��ال املجموعة
ال���ذي ال يلتزم ب��ال��ق��ان��ون ،ف�لا ع�لاق��ة للوافد ال����ت����ي اس���ت���ط���ل���ع���ت سبقلا آراء ه���������ا ب��غ��ال��ب
التساؤل والدهشة.
الذي أتى بحثًا عن رزقه».
ذك�����ر ب���ش���ر م��ح��م��د (س�������وري ال��ج��ن��س��ي��ة) أن
مؤيدون
مقترح الهاشم شابه الكثير من السلبيات،
مواطن آخ����ر اع��ت��ب��ر أن «ال���ن���ائ���ب���ة ال��ه��اش��م مبينًا ان الوافد جاء الى الكويت لكسب املال
مخلصة للكويت ،وال أرى بأسًا أو مانعًا من ب��ط��ري��ق��ة م��ش��روع��ة ،واس��ت��ق��ر ب��ه��ا ل��س��ن��وات
تقليص تكدس العمالة الزائدة عن الحاجة ع��دي��دة ،فمن املفترض على األق��ل أن يجري
في الكويت».
تكريمه وليس التضييق عليه.
وق�����ال إن����ه ي���ؤي���د م��ق��ت��رح ال���ه���اش���م ب��ت��ح��دي��د من ج��ان��ب��ه ،أك����د ي��وس��ف ق��ري��ط��م (م��ص��ري)
ال���ـ  5س��ن��وات ح���دًا أق��ص��ى ل��ب��ق��اء ال���واف���د في م���ن أب���ن���اء ال��ك��وي��ت��ي��ات ،أن م��ق��ت��رح ال��ه��اش��م
البالد ،معتبرًا أن تطبيق ه��ذا املقترح على يمثل رأيها وليس رأي كل الشعب الكويتي،
أرض الواقع يسهم في «االعتماد أكثر على وكوني اب��ن مواطنة ،فأنا شاهد على واقع
شبابنا ،كي تقوم الدولة بسواعد أبنائها» .امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي امل��ت��ج��ان��س وامل��ت��س��ام��ح
وأضاف أن «األمانة في أداء العمل هي األهم ،مع كل الجنسيات وليس الطارد لهم ،فهذا
ف��ن��ح��ن ن��س��م��ع ع���ن ع��م��ل��ي��ات غ��ي��ر م��ش��روع��ة مقترح غير منطقي ال أهتم به.
تستنزف املال العام».
أما مواطنه مسعد رض��وان ،فقال ان الوافد
وأعرب امل��واط��ن غ���ازي ال��ع��ن��زي ع��ن تأييده ل��ن يستطيع أن ي��وف��ر لقمة العيش ف��ي ظل
ملقترح الهاشم ،مبررًا ذلك بأنه «يساعد على اقتراحها بمكوثه لـ 5سنوات ،لكون الرواتب
تقليل أعداد الوافدين في الكويت ،فيجب أال التي يحصل عليها الوافدون ضعيفة جدًا،
يفوق عددهم عدد املواطنني».
فهل من العدل أن يجري جلب الوافد للعمل
وقال« :نالحظ أن بعض املسؤولني في البلد دون أن يعود بالفائدة عليه؟!
ي��س��ت��ع��ي��ن��ون ب���ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��س��ت��ش��اري��ن فيما قال واف��د لبناني الجنسية أن املقترح
ال��واف��دي��ن ،واألج����دى أن ي��ك��ون ع��دده��م أق��ل» غ��ي��ر ع���ادل ت��م��ام��ًا وم��ت��ح��ي��ز ض��د ال��واف��دي��ن،
خاتمًا« :مقترح الهاشم صائب وفي محله ،خ���ص���وص���ًا أن���ن���ا ج��ئ��ن��ا ل��ط��ل��ب ال��������رزق ول���م
وأتمنى تطبيقه».
نفرض على الدولة.

استغراب

تقليل األعداد

مقترح خسران

أيد املواطن مساعد الشيحة تحديد مدة  5سنوات ملغادرة
ال��واف��د ال �ك��وي��ت« ،ألن ذل ��ك ي�س��اه��م ف��ي تقليل أع��داده��م
الكبيرة ،وهذه الخطوة تؤدي بدورها إلى تقليل االزدحام
ف��ي ال� �ش ��وارع» ،م�ع�ت�ب�رًا أن م�ق�ت��رح ال�ه��اش��م يفتح ال�ب��اب
واسعًا «لتوفير ف��رص عمل للكويتيني» بعد وض��ع حد
أقصى لبقاء املقيمني في البالد.

اكد املصري طارق عبداهلل أن الكويت بحاجة الى الوافد ألكثر
من  5سنوات ،ومقترح الهاشم خسارة على الدولة ،وليس في
مصلحتها ،وبالفعل البلد يعاني م��ن عمالة هامشية كبيرة
املتسبب فيها تجار اإلقامات وليس الوافدين ،مبينًا ان هناك
ً
أعماال ال يمتهنها املواطن ،وتعتمد الدولة على الوافدين فيها،
فيجب أن يأت أي اقتراح بشكل قانوني وإنساني.

متطوعو «لوياك» زاروا أفرع «األهلي المتحد»:

العيسى :تمكين الشباب وغرس القيم

متطوعو «لوياك» أثناء زيارة البنك األهلي المتحد

ق��ام متطوعو لوياك بزيارة ال��ى أف��رع البنك
األه��ل��ي املتحد ضمن إط���ار توعية موظفي
البنك وتعزيز ثقافة التطوع وإبراز أهميتها
في بناء مجتمع متكافل.
وجاءت هذه الزيارة ضمن برنامج التطوع
س���ع���ادت���ي ،ال�����ذي ي���أت���ي ب���رع���اي���ة م���ن ال��ب��ن��ك
األه��ل��ي املتحد ويسلط ال��ض��وء ح��ول رعاية

ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة بحيث يسمح
ل��ل��م��ت��ط��وع�ين ب��م��ش��ارك��ت��ه��م ي��وم��ي��ات��ه��م ف��ي
مراكز الرعاية.
وش�����ددت م���دي���رة ق��س��م ال��خ��دم��ة املجتمعية
ي���س���رى ال��ع��ي��س��ى ع���ل���ى أه���م���ي���ة ن���ش���ر ث��ق��اف��ة
التطوع في املجتمع بحيث يعتبر الركيزة
األساسية لبناء أي مجتمع.

وت����اب����ع����ت :ن���رت���ك���ز ف����ي ل����وي����اك ع���ل���ى ث��ق��اف��ة
ال���ت���ط���وع ف���ي ج��م��ي��ع ب��رام��ج��ن��ا الس��ي��م��ا في
برامج الخدمة املجتمعية ،بحيث نحرص أن
يكون التطوع منهجًا ثابتًا ف��ي مجتمعنا،
ويأتي ذلك دعمًا لرسالة لوياك الهادفة في
تمكني الشباب وتعزيز قدراتهم وزرع القيم
املجتمعية الثابتة فيهم على غرار التطوع.
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خبيران قانونيان يطالبان عبر سبقلا بتعديله:

جملة تناقضات في قانون معادلة الشهادات
أميرة بن طرف

تعطل إتمام إجراءات التعيين وغيرها من اإلجراءات
ّ
بينما يتواصل
المرتبطة بالشهادات العلمية ،أجمع استاذا قانون في جامعة
الكويت على أن قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير
المعادلة رقم  78لسنة  ،2019يحمل تناقضات عدة ،مؤكدَ ين ضرورة
وجوب التدخل التشريعي لتعديله.
وأجمعا في حديث مع سبقلا على ان كل من تضرر نتيجة تأخرّ
تعيينه يستطيع ان يرفع دعوى قضائية ،وللقضاء ان يحكم بتطبيق
القانون من عدمه ،فضالً عن امكانية تعويض المتضررين جراء
التأخير ،في حين اختلفا في ما اذا كان على ديوان الخدمة المدنية
تطبيق القانون من تاريخ نفاذه ام كان بامكانه التريث لحين صدور
الالئحة التنفيذية.
ب� نّّي� الخبير ال��دس�ت��وري أس�ت��اذ ال�ق��ان��ون بجامعة
ال �ك��وي��ت د.م �ح �م��د ال�ف�ي�ل��ي ان ه �ن��اك ق��وان�ين ي��رب��ط
امل� �ش � ّ�رع ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ب� �ص ��دور ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وه � �ن� ��اك ق� ��وان�ي��ن ل� ��م ي� ��رب� ��ط ال � �ق� ��ان� ��ون ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا
بالالئحة ،بينما في حالة قانون حظر استخدام
ال�ش�ه��ادات العلمية غ�ي��ر امل�ع��ادل��ة ج��رى رب��ط ج��زء
م��ن ال�ق��ان��ون ب��ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وه��و اع�ط��اء ه��ا
سلطة االستثناء.
وقال الفيلي لـ سبقلا :إن في هذه الحالة ،كان أمام
دي ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة واح ��د م��ن ح �ل�ين ،وك�لاه�م��ا
سليم قانونا ،اما اتخاذ قرار بتسيير املرفق العام،
واالستمرار بتقديم الخدمات املناطة به وفي هذه
الحالة ي�ك��ون ال�ق��رار إت�م��ام إج ��راء ات التعيني لحني
صدور الالئحة التنفيذية ،وذلك لتسيير املصلحة
ال�ع��ام��ة ،وام��ا ال�ت��ري��ث ف��ي ال�ت�ع�ي�ين ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم
ص� ��دور ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وع� ��دم ن �ف��اذ ال �ق��ان��ون

أساتذة الجامعة
واستخدام األلقاب
أش � ��ار د.م �ح �م��د ال �ف �ي �ل��ي إل� ��ى أن ال �ق��ان��ون
ي �ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ن��اق �ض��ات ،ل �ك��ون��ه
ّ
توسع في دائرة الشمول ،مضيفًا إنه حتى
استثناء مبتعثي الجامعات الحكومية من
شرط املعادلة شابه بعض التناقض ،مبينًا
ان م�ب�ت�ع��ث ال�ج��ام�ع��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة مستثنى
من املعادلة كشرط للتعيني وف��ق القانون،
ولكن ه��ل يمكن ل��ه استخدام لقبه العلمي
من دون معادلة؟
محمد الفيلي

واقعيًا وذلك من باب االحتياط.

خيارات «الديوان»

الفيلي« :الخدمة المدنية»
كان باستطاعته تقديم
الخدمات المنوطة به لحين
صدور الالئحة التنفيذية

وع ��ن ال �ج��زاء ال� ��وارد ف��ي ال �ق��ان��ون ،ب� نّّي� ان ��ه ل��و ك��ان
ال��دي��وان قد اتخذ الخيار األول وه��و التعيني ربطا
ب ��اس� �ت� �م ��رار امل ��رف ��ق ف ��ي ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ب��ان �ت �ظ��ام
واط��راد ،ملا كان هناك جزاء يقع على املوظف العام
ال ��ذي ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ش �ه��ادة غ�ي��ر امل �ع��ادل��ة ك��ون��ه ينفذ
ً
ق��رارات الجهة العليا ،وه��ي الخدمة املدنية ،فضال
عن انه ال جزاء كان سيقع على الديوان أيضًا.
وأش� � ��ار ال� ��ى ان امل �ت �ض��رري��ن وك� ��ل م ��ن ل ��ه م�ص�ل�ح��ة
ي�س�ت�ط�ي��ع ان ي�ت�ق��دم ب��دع��اوى ق�ض��ائ�ي��ة ع�ل��ى وزارة
التعليم العالي ويطالب بالتعويض ،ك��ون التأخر
في صدور الالئحة تسبب بتعطيل مصلحته ،وهي
اتمام إج��راء ات التعيني ،علما بان حكم القاضي ال
يتضمن بذاته امكان اصدار الالئحة التنفيذية.

الدريعي :يمكن تعديل
القانون بمرسوم ضرورة
حيث تتوافر الشروط

ُأطلق من الجمعية الثقافية بعنوان «دورنا»

تطبيق إلكتروني لتمكين النساء

جانب من إطالق تطبيق «دورنا» في «الثقافية النسائية»

وت �ك��ون ل��دي�ه��ا م�ع�ل��وم��ات أك�ث��ر ع��ن ه��ذه املنظمات
وال�ش�خ�ص�ي��ات امل �ش��ارك��ة ،ك�م��ا وف��رن��ا ف��ي التطبيق
م��دون��ة خ��اص��ة ب��ال�ص�ح��ة النفسية ي�ش��ارك�ن��ا فيها
أطباء واختصاصيون نفسيون ومحاميات لنرتقي
ب��امل�ج�ت�م��ع وت �ط��وي��ره ب�م��ا س�ي�ع��ود ب��ال �ف��ائ��دة على
الجميع.
وذك ��ر أن ال�ك�ث�ي��ري��ن ت �س��اء ل��وا ع��ن اه�ت�م��ام��ي كرجل
بتأسيس م �ش��روع ن �س��وي ،ودائ �م��ًا أج�ي��ب أن التي
ولدتني وربتني أم ،ولدي أختًا و زوجة ،وقد أرزق
ببنت ،فال بد أن ينصب اهتمامنا على املجتمع.

بدورها ،أشارت الشريكة في مشروع «دورنا» هيا
امل��ان��ع إل ��ى أن ال�ت�ط�ب�ي��ق م�ن�ص��ة إل�ك�ت��رون�ي��ة تجمع
النساء في  ٥مجاالت هي :ريادة األعمال ،الرياضة،
الثقافة والفنون ،التعليم والتطوير ،األمور املدنية
واالجتماعية من خالل نخبة من رائدات مختلفات
في ثقافاتهن الفكرية لكن اجتمعن لتطوير املجتمع
النسائي.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،اس�ت�ع��رض��ت أم �ي��رة ال ��زاي ��د (م��ؤس��س
مشارك) وفجر املتروك (مديرة املشروع) للحضور
كيفية استخدام التطبيق ومميزاته.

استحداث مراكز
جمركية لتوزيع
الطرود البريدية
محمد المصلح

ً
متوسطة الطلبة المهتمين بالشأن البيولوجي
نورة الجبري

ش � � ��ددت ر ئ� �ي� �س ��ة ف� ��ر ي� ��ق س � �ف� ��راء ا ل �ط �ب �ي �ع ��ة ن� ��ورة
ا ل �ج �ب��ري ع�ل��ى ت��أ ه�ي��ل ف��رق م��ن األ ج �ي��ال ا ل�ج��د ي��دة
ل ��ر ص ��د ا ل� �ح� �ي ��اة ا ل� �ف� �ط ��ر ي ��ة و ت �س �ج �ي ��ل ا ل �ب �ي ��ا ن ��ات
الخاصة بالطبيعة لتوثيقها ،إضافة الى توعية
ا ل �ط �ل �ب��ة ب��أ ه �م �ي��ة ا ل� �ت� �ن ��وع ا ل �ب �ي��و ل��و ج��ي و ك �ي �ف �ي��ة
ا مل �س ��ا ه �م ��ة ف ��ي ا مل� �س ��ا ب� �ق ��ات ا ل �ع ��ا مل �ي ��ة وا مل � �ع ��ارض
املحلية والدولية.

التعديل ضروري
م��ن جهته ،ق��ال أس�ت��اذ القانون بجامعة الكويت د.
سامي الدريعي :إن أي قانون يعتبر نافذًا من تاريخ
ن�ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ،وال�لائ�ح��ة التنفيذية
ه��ي ف�ق��ط ل�ت�س�ه�ي��ل ت�ط�ب�ي�ق��ه ،ب�ي�ن�م��ا ال �ق��ان��ون ب��ذات��ه
واجب النفاذ حتى ولو لم تصدر له الئحة تنفيذية،
مضيفًا ان ال�ق��ان��ون يحمل الكثير م��ن التناقضات،
لكن لكونه قانونًا يجب تنفيذه.
وأش��ار الدريعي إل��ى أن إج��راء دي��وان الخدمة املدنية
ف��ي إي�ق��اف إج ��راءات التعيني ف��ي الجهات الحكومية

ً
عميدا لكلية القانون
الكندري
وليد العبدالله

فيصل الكندري

ورشة السفارة األميركية لإلعالم البيئي:

الجبري لـ سبقلا:
«سفراء الطبيعة» من الجيل الجديد

محمد شمس الدين

سليم قانونًا ،حيث ان القانون حظر التقدم للوظيفة
العامة أو إتمام إجراءاتها لشهادة غير معادلة.
ورأى ال��دري�ع��ي وج��وب ال�ت��دخ��ل ف��ي تعديل ال�ق��ان��ون،
مبينا ان قنوات التعديل هي اما عبر مرسوم ضرورة
قبل دور االن�ع�ق��اد ،م��ؤك��دا ان ف��ي ه��ذه الحالة تتوافر
شروط الضرورة لصدور املرسوم بضرورة للتعديل
كون ان عدد املتضررين ممن تعطل توظيفهم كبير،
او االنتظار لحني بدء دور انعقاد مجلس االمة املقبل،
وان تتقدم الحكومة باقتراح برغبة لتعديله.
وب� نّّي� ان اي ص��اح��ب مصلحة م�م��ن تعطل توظيفه
ن�ت�ي�ج��ة ال �ق��ان��ون وع ��دم ص ��دور الئ�ح�ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ب��ام �ك��ان��ه ال �ت �ق��دم ب��دع��وى ق�ض��ائ�ي��ة ب�س�ب��ب ال �ض��رر
ال � ��ذي ل �ح��ق ب � ��ه ،ول �ل �ق��اض��ي ان ي� �ص ��در ح �ك �م��ا ف��ي
تطبيق ال�ق��ان��ون م��ن ع��دم��ه ،مضيفا ان املتضررين
ي�س�ت�ط�ي�ع��ون امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �ت �ع��وي��ض ج � � ّ�راء ت�ع�ط�ي��ل
مصالحهم.

اما عن استخدام املرسوم بقانون ملعالجة املوضوع
فقد قرر انه غير مقبول الن املرسوم بقانون يصدر
ع ��ن ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وه� ��ي ت �س �ت �ط �ي��ع اص� ��دار
ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف�لا تستطيع ان ت�ح�ت��ج بفكرة
الضرورة ما دامت هي الفاعل في عنصر التأخير.

قرر مجلس أمناء كلية القانون الكويتية
العاملية باجتماعه املنعقد أخيرا ،تعيني
أس � �ت� ��اذ ال� �ق ��ان ��ون ال �ج �ن ��ائ ��ي د .ف�ي�ص��ل
الكندري عميدا لكلية القانون الكويتية
ال �ع��امل �ي��ة ،وذل� ��ك خ�ل�ف��ا ل �ل��دك �ت��ور محمد
امل �ق��اط��ع ،اع �ت �ب��ارا م��ن ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي
األول للعام الجامعي .2020 - 2019
ج � � ��دي � � ��ر ب� � ��ال� � ��ذك� � ��ر أن ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري م ��ن
امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال � �ق� ��ان� ��ون
الجنائي ،وعمل أس�ت��اذا بكلية الحقوق
ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ،ك�م��ا ش�غ��ل سابقا
منصب العميد املساعد لشؤون األبحاث
فيها ،حتى توليه منصب عمادة الكلية.

حنان الزايد
استضافت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية
حفل إط�لاق تطبيق «دورن ��ا» ،املنصة اإللكترونية
املصممة لتمكني جميع النساء من سيدة أعمال أو
رب��ة منزل أو طالبة ،وت�ق��دم فيها الفرصة لتطوير
امل � � ��رأة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت م ��ن خ�ل��ال ت�ش�ج�ي��ع
امل �ش ��ارك ��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وال �ش �م��ول �ي��ة ل�ج�م�ي��ع ف�ئ��ات
ال �ن �س��اء واالن � �خ� ��راط م ��ع ش ��رك ��اء وق� � ��ادة وأع �ض��اء
«دورنا».
وق � ��ال م��ؤس��س م� �ش ��روع ت�ط�ب�ي��ق «دورن � � ��ا» داوود
ال�خ�ل�ي�ف��ي إن ال �ف �ك��رة ج� ��اءت ن�ت�ي�ج��ة ل�ت�ل�م�س�ن��ا أن
امل ��رأة لها إن �ج��ازات وأع �م��ال ف��ي مختلف امل�ج��االت،
ل�ك��ن ه �ن��اك أم� ��ورًا ك�ث�ي��رة تنقصها وامل�ج�ت�م��ع غير
م��درك ل�ه��ذه ال�ن��واق��ص م��ن حيث ال��رع��اي��ة الصحية
أو النفسية .وأض��اف الخليفي :حتى ال��ري��اض��ة ال
يوجد قانون يوضح ما إذا كانت تستطيع أن تدخل
األن��دي��ة أم ال ،مبينًا أن نسبة النساء  %51مقارنة
بالرجال  ،٤٩%وعلى أرض الواقع وجدنا  4سيدات
مثلن املرأة رغم كفاءتها ودورها الريادي البارز في
العمل الحكومي وال�خ��اص ،وحتى كطالبات نجد
أن نسبة امل�ت�ف��وق��ات واملتعلمات أع�ل��ى م��ن الطالب
ً
فهل هذا يعني أن هناك خلال في التوعية والثقافة
املجتمعية ،وباألخير فإن املرأة خير من يمثل املرأة.
وت��اب��ع :بالنسبة إل��ى شركائنا م��ن املنظمات ،كان
هناك سوء تنظيم في عمل فعاليات متشابهة رغم
ت��وح��ده��ا ب��ال �ه��دف ف��ي ت�ط��وي��ر وت�م�ك�ين وم�س��ان��دة
امل ��رأة بشكل ع ��ام ،ل��ذا ف��إن تطبيق «دورن � ��ا» يعمل
ع �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م ال� �ج� �ه ��ود وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات أو دم �ج �ه��ا
ليتيح الفرصة للمرأة أن تطلع على م��ا يناسبها

سامي الدريعي

و ل � �ف � �ت� ��ت ا ل� � �ج� � �ب � ��ري ل � � �ـ سبقلا إ ل � � ��ى أن « س� � �ف � ��راء
الطبيعة» سيساهمون في حماية البيئة ،منوهة
ب ��أن ا ل �ف��ر ي��ق و م �ن��ذ ت��أ س �ي �س��ه ي�ح�م��ل ر س��ا ل��ة ج�ي��ل
واع ب�م�ح�ي�ط��ة ا ل�ح�ي��وي و ب�ي�ئ�ت��ه ا ل�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وذ ل��ك
ج�ن�ب��ًا إ ل��ى ج�ن��ب م��ع م �ب��ادرة ف��ر ي��ق ع��د س��ة ا ل�ب�ي�ئ��ة
ا ل�ك��و ي�ت�ي��ة ل�ت��در ي��ب ا ل�ط�ل�ب��ة و ت�ن�م�ي��ة م�ه��ارا ت�ه��م في
التصوير كوسيلة للتعرف على املحيط الحيوي
و ت��و ث �ي �ق �ه��ا ب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي ن �ش��ر ا ل ��و ع ��ي ا ل �ب �ي �ئ��ي
وأهمية املحافظة على الحياة الفطرية.

اعلنت الوكيلة املساعدة لقطاع البريد في وزارة
املواصالت بثينة السبيعي ان القطاع يعكف على
استحداث مناطق جمركية جديدة لتسليم الطرود
البريدية والبريد املمتاز.
وق ��ال ��ت ال �س �ب �ي �ع��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع�ق��ب
احتفالية ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�ب��ري��د ،ام ��س ،ف��ي مركز
بريد الصديق ان العمل في هذه املناطق سيجري
بالتنسيق م��ع االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك ل�ت��راب��ط
العمل في تسليم املواد البريدية الخاصه بخدمتي
الطرود والبريد املمتاز بني الجهتني ،موضحة ان
الجمارك ستقوم باملتابعة والتحضير الستحداث
تلك املناطق الجمركية التي ستساعد على تسهيل
اجراءات تسليم الطرود والبريد املمتاز ألصحاب
ال �ع�لاق��ة م��ن خ�ل�ال ان �ت �ش��ار م��واق��ع ال �ع �م��ل خ�لاف
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي املتمثل ف��ي اق�ت�ص��ار ال�ع�م��ل على
مركز واحد فقط.
وبينت ان تلك الخطوة تأتي تماشيا مع ما يجري
ال�ع�م��ل ب��ه ح��ال�ي��ا م��ن ت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات ال�ب��ري��دي��ة
وت �ح �س �ي �ن �ه��ا ف ��ي س �ب �ي��ل ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات اف �ض��ل
للجمهور ،موضحة ان املناطق الجمركية ستكون
في كل من مدينة جابر االحمد ،ومنطقة املنقف.

التلوث سبب رئيسي لـ %10
من الوفيات في الكويت
خالد الحطاب
خ�ل�ص��ت ال ��ورش ��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي أق��ام�ت�ه��ا
ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين واإلع �ل�ام
البيئي أول م��ن ام��س إل��ى أن ال�ت�ل��وث سبب
رئيسي لـ  %10من الوفيات في الكويت.
وح � ��ذر امل �ت �ح��دث��ون ف ��ي ال ��ورش ��ة م ��ن ت��زاي��د
امللوثات التي تضر البيئة وتؤثر سلبًا في
صحة البشر وكل الكائنات الحية.
وأك��دت الخبيرة األميركية د.سومي ميهتا
أن ت��أث �ي��ر ال �ت �ل��وث ال� �ج ��وي ي �س �ت �غ��رق ف�ت��رة
ط��وي �ل��ة ح �ت��ى ت �ظ �ه��ر أع� ��راض� ��ه ع �ل��ى ص�ح��ة
اإلن � �س� ��ان ،الف� �ت ��ة إل� ��ى أن ح ��وال ��ي  5م�لاي�ين
ش �خ��ص ي �ت��وف��ون ن�ت�ي�ج��ة ل �ل �ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ي
سنويا بشكل أو بآخر.
وكشفت أن��ه وبحسب ال��دراس��ات واملؤشرات
العاملية املعتمدة فإن  %90من سكان العالم
يتنفسون هواء غير صحي ،مبينة أن البيئة
الصحراوية ليست املصدر الوحيد للتلوث
ف ��ي ال� �ب�ل�اد ف �ه��ي ت �ش �ك��ل ح ��وال ��ي  %50فقط
والباقي يتوزع على انبعاثات الكربون من
عادم السيارات والصناعات البتروكيماوية
والنفطية وأسباب أخرى.

أهداف متنوعة
ب� ��دوره� ��ا ،ق ��ال ��ت االخ �ت �ص��اص �ي��ة اإلع�ل�ام �ي��ة
ل��دى ال�س�ف��ارة رش��ا ال �ب��دي��ري :إن ال �ه��دف من

المشاركون في ورشة السفارة األميركية

 90%من سكان
َّ
يتنفسون
العالم
هواء غير نقي
ً
ال��ورش��ة م �س��اع��دة ال�ص�ح��اف�ي�ين ع�ل��ى كيفية
صياغة الخبر البيئي واستقصاء املعلومات
واألرقام التي تظهرها املؤشرات قبل نشرها
للعمل على رفع الثقافة البيئية لهم.
ومن جانبه ،ذكر امللحق اإلعالمي األميركي
ستيوارت بايتز أن استضافة االختصاصية
البيئية س��وم��ي ميهتا ج��اء ل�لاس�ت�ف��ادة من
م�ع�ل��وم��ات�ه��ا ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،م��وض�ح��ا أن ال��ورش��ة
ج � ��اءت ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج ال� �س� �ف ��ارة مل �س��اع��دة
ال �ص �ح��اف �ي�ين ف ��ي ك�ي�ف�ي��ة ت �ق��دي��م امل�ع�ل��وم��ات
الشاملة لقرائهم عبر وس��ائ��ل االع�ل�ام التي
يعملون بها.
إلى ذلك أوص��ت الورشة إلى ض��رورة توعية
اإلعالميني باملخاطر طويلة املدى التي تنتج
عن التلوث بأنواعه ومدى تأثيرها في صحة
أطفالهم مستقبال ،وكذلك اقتراح الحلول ألي
مشكلة بيئية ع�ب��ر املتخصصني ومتابعة
تنفيذ الحلول من قبل املسؤولني.
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البلدي

بدء العمل في عقود النظافة
الجديدة اليوم
زكريا صالح
ت�ب��اش��ر ش��رك��ات ال�ن�ظ��اف��ة امل �ت �ع��اق��دة مع
ال�ب�ل��دي��ة ض�م��ن ال�ع�ق��ود ال�ج��دي��دة عملها
اليوم ،بعد أن انتهت العقود السابقة.
وأك��د م�ص��در مطلع أن ال�ش��رك��ات ستبدأ
عملها وف �ق��ًا ل�ل�ع�ق��ود ال�ب��ال�غ��ة  17ع�ق��دا،
وامل� ��وزع� ��ة ع �ل��ى ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق ال �ب�ل�اد،
ُ
م�ش�ي�رًا ال ��ى أن ��ه ات �خ ��ذت اإلج � � ��راءات في
ّ
ع �م �ل �ي��ة ت �س ��ل ��م األع � �م� ��ال م� ��ن ال �ش ��رك ��ات
السابقة وتسليمها للجديدة.
وأض � ��اف امل �ص��در أن ال �ش��رك��ات ال �ت��ي لم

ت�ق��م ب�ت��وف�ي��ر ج�م�ي��ع ب �ن��ود ال�ع�ق��د امل�ب��رم
م��ع ال�ب�ل��دي��ة ،سيجري ال�ب��دء ف��ي تطبيق
الغرامات عليها منذ اليوم األول لعملها،
وال�ب��ال�غ��ة  5آالف دي �ن��ار ل�ل�ي��وم ال��واح��د،
وإل� � ��ى ح �ي�ن ت ��وف �ي ��ر ج �م �ي��ع ال� �ن ��واق ��ص،
م�ش�ي��را ال ��ى ان ��ه ف��ي ح ��ال وص �ل��ت نسبة
ال �غ��رام��ات  10ف��ي امل�ئ��ة م��ن قيمة العقد،
فإنه من حق البلدية فسخ العقد.
وم �م��ا ي��ذك��ر أن ق�ي�م��ة ال �ع �ق��ود ال �ج��دي��دة
تبلغ ح��وال��ي  130مليون دي �ن��ار ،بينما
العقود التي انتهت كانت تبلغ حوالي
 285مليون دينار.

َّ
مخيم ربيعي
الشتيلي :إزالة أي
يقام قبل بدء موسم التخييم
ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون قطاع
محافظتي االح �م��دي وح��ول��ي ،رئيس
ل � �ج � �ن ��ة دراس � � � � � ��ة وت� � �ح � ��دي � ��ث امل � ��واق � ��ع
امل �خ �ص �ص��ة ب �ص �ف��ة م��ؤق �ت��ة ل�ل�ت�خ�ي�ي��م
ال ��رب �ي �ع ��ي ،امل �ه �ن ��دس ف �ه��د ال �ش �ت �ي �ل��ي:
إن االج� �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة س �ت �ق��وم ب��إزال��ة
اي م�خ�ي��م ق �ب��ل ب ��دء م��وس��م ال�ت�خ�ي�ي��م،
وامل �ح��دد خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن  15نوفمبر
 2019وحتى  15مارس .2020
وأض � � � � ��اف ال� �ش� �ت� �ي� �ل ��ي ،ب � �ع� ��د ت� ��رؤس� ��ه
االجتماع األول للجنة ،بحضور ممثلي
وزارات ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة والكهرباء

وشركة النفط والهيئة العامة لشؤون
البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية ،أنه جرى استعراض
امل��واق��ع املقترحة للتخييم ،ومخاطبة
ت� �ل ��ك ال� �ج� �ه ��ات وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��امل ��واق ��ع
املقترحة ،تمهيدًا ملناقشة ردودهم في
اج�ت�م��اع الح��ق ل�ل�خ��روج بالتوصيات
ال�لازم��ة ،مشيرًا إل��ى أن��ه ج��رى التطرق
الى آلية حجز موقع املخيم بعد تحديد
اإلح��داث �ي��ات ودف ��ع ال��رس��وم وال�ت��أم�ين،
وكيفية اس�ت��رج��اع مبلغ ال�ت��أم�ين بعد
انقضاء املوسم.

«الخدمات الوزارية»
تبحث إنشاء نادي «اإلطفاء»
زكريا محمد
تعقد لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء
اجتماعًا اليوم ملناقشة املوضوعات التالية:
 ط�ل��ب اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�لإط�ف��اء إن �ش��اء ن��اديرج��ال اإلطفاء ضمن املوقع املقترح من قبلها
بجانب قرية املسيلة املائية.
 طلب شركة البترول الوطنية الكويتية املوافقةعلى استقطاع مساحة قدرها  4200متر مربع
من حديقة عامة تابعة للهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ،وتخصيصها إلنشاء
محطة وقود في منطقة أبو فطيرة.
 ط �ل��ب وزارة امل ��واص�ل�ات ت�خ�ص�ي��ص م��وق��عبديل الستيفاء احتياجاتها عن املوقع املحدد
واملستغل من قبل املوظفني.

أليات النظافة جاهزة لالنطالق

ودع � ��ا ال �ش �ت �ي �ل��ي أص� �ح ��اب امل �خ �ي �م��ات
الربيعية ال��ى ض ��رورة االل �ت��زام بفترة
ال �س �م��اح إلق ��ام ��ة امل �خ �ي �م��ات ،ح �ت��ى ال
ت�ت�ع��رض مخيماتهم ل�ل�إزال��ة م��ن قبل
ف� � ��رق ال� �ب� �ل ��دي ��ة ،وض� � � � ��رورة االب� �ت� �ع ��اد
ع ��ن امل �ن �ش��آت ال �ن �ف �ط �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة،
ب��االض��اف��ة ال ��ى ح �ظ��ر ت �ج��ري��ف ال�ت��رب��ة
وإق��ام��ة م�ن�ش��أة او س��وات��ر او ت��روي��ف
مل��وق��ع املخيم ،كاشفًا ع��ن تشكيل فرق
م �ي��دان �ي��ة ل �ع �م��ل ج � ��والت ع �ل��ى امل��واق��ع
للتأكد م��ن ال �ت��زام أص �ح��اب املخيمات
باللوائح والنظم.
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ال زيادة في قيمة التأمين
عائشة علي
نفى فهد الشتيلي املعلومات املتداولة ،أمس،
عن رف��ع قيمة تأمني املخيمات الربيعية هذا
املوسم من  300دينار إلى ألف .وقال الشتيلي
إن ل�ج�ن��ة امل�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة ل��م ت�ن��اق��ش أي
موضوع تقدمت به أي جهة حول زيادة رسم
ال�ت��رخ�ي��ص أو ال �ت��أم�ين ف��ي ظ��ل وج ��ود ق��رار
م��ن املجلس البلدي بتحديد ال��رس��وم وقيمة
التأمني وال يجوز ألي جهة تجاوزه.

ووجه األمني العام املساعد ألمانة اللجان في
مجلس الوزراء ،صالح املال ،خطابًا إلى البلدية
بشأن العوائق التي تعترض الطريق االقليمي
الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد.
وق ��ال امل�ل�ا ان ل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ق��ررت
ف��ي اجتماعها ،املنعقد ب�ت��اري��خ  26سبتمبر
امل � ��اض � ��ي ،ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ط��رق
والنقل البري التنسيق مع كل وزارات الدولة
املختلفة ،لتحديد املعوقات التي قد تعترض
الطريق االقليمي الشمالي والجنوب ومسار
سكة ال�ح��دي��د ،والتنسيق م��ع بلدية الكويت
ل � ��دراس � ��ة ت� �ل ��ك امل � �ع� ��وق� ��ات ووض� � � ��ع ال� �ب ��دائ ��ل
والحلول املناسبة ،وم��واف��اة لجنة الخدمات
ال �ع��ام��ة ب�ت�ق��ري��ر م�ف�ص��ل ب �ه��ذا ال �ش��أن مل��راح��ل
العمل املقبلة.

ُ
توافق مبدئي
«القانونية»:
على الئحة «البلدي» الداخلية
مشعل السالمة
ق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��ال �ي��ة ف��ي املجلس
البلدي عمل ورشة عمل مشتركة مع لجنة شؤون
البيئة لبحث الئحة النظافة املقترحة.
م��ن جهة أخ��رى ،ق��ال رئيس اللجنة حمد املدلج
ف��ي تصريح صحافي عقب االج�ت�م��اع ،ام��س ،ان
األع�ض��اء ناقشوا الالئحة الداخلية ال�ت��ي تنظم
ع �م��ل امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وت ��م ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت ��دارك
ال �س �ل �ب �ي��ات ف�ي�ه��ا ل �ت �ت��واف��ق م ��ع ق ��ان ��ون ال�ب�ل��دي��ة
الجديد بعد ح��ذف النصوص املخالفة للقانون
السابق وبما يتوافق مع القانون الجديد ،مشيرًا
الى ان اللجنة وصلت ملرحلة متقدمة من مناقشة

ال�ل�ائ� �ح ��ة ،وه � �ن ��اك ت ��واف ��ق م �ب��دئ��ي ع �ل��ى اغ �ل��ب
م��واده��ا ،وت��م الطلب م��ن جميع االع �ض��اء وضع
تعديالتهم املقترحة تمهيدًا للتصويت عليها.
وأع� � ��رب ال �ع �ض��و م �ش �ع��ل ال �ح �م �ض��ان ع ��ن أس �ف��ه
لذهاب اقتراحات االعضاء «هباء منثورا» نتيجة
رفضها م��ن ال�ج�ه��از وت�ع��ود بعد ذل��ك منسوخة
مثل اق�ت��راح رئيس املجلس أسامة العتيبي في
املجلس السابق انشاء فنادق بمنطقة املباركية
وج ��اء ال ��رد سلبيًا م��ن ال�ج�ه��از ل�ت�ت�ق��دم البلدية
ب�م�ب��ادرة بنفس االق �ت��راح وك��ذل��ك م��وض��وع منح
اصحاب املشاريع املتوسطة والصغيرة مواقع
في املخيمات الربيعية ولم يتم الرد عليه لتسمح
للجمعيات التعاونية بإقامة مخيمات.

الكويت 09
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لجنة المرأة البرلمانية:

السجن  6أشهر لممارسي العنف األسري
كشفت رئيسة لجنة املرأة واالسرة البرملانية النائبة صفاء الهاشم
أن اللجنة اق��رت ع��ددا م��ن ال�ت�ع��دي�لات على ق��ان��ون��ي حماية الطفل
وال �ج��زاء ،ب�م��ا يتماشى م��ع ق��ان��ون ح�م��اي��ة االس� ��رة ،مبينة ان ه��ذه
التعديالت تقضي بأقصاها الى الحبس الفوري  6أشهر ملن يكسر
قانون الحماية االسرية ويمارس العنف االسري ،سواء كان املعنف
امرأة او رجال أو طفال على حد سواء.
وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة امس :إن االجتماع «كان مثمرًا،
اذ اقررنا بعض التعديالت على قانون حقوق الطفل وكذلك قانون
الجزاء في ما يخص العقوبات املتصلة بالعنف االسري».
واوض�ح��ت ان م��ن اه��م التعديالت التي ادخ�ل��ت على ق��ان��ون الجزاء
ليتماشى م��ع ق��ان��ون العنف األس ��ري «ال�ت�ش��دي��د على الحماية من
العنف لجميع افراد االسرة ،سواء املرأة او الرجل او الطفل املعنفون».
وك�ش�ف��ت ان ه �ن��اك ع �ق��وب��ات ل�ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف ق��وان�ي�ن ال�ح�م��اي��ة في
ق��ان��ون االس ��رة وح�م��اي�ت�ه��ا م��ن ال�ع�ن��ف االس ��ري ت�ص��ل ال��ى  6أشهر
سجنا فوريا ،مبينة ان القانون استحدث اضافة الخدمة املجتمعية
مل��ن يكسر ق��وان�ين ال�ح�م��اي��ة ب�ع��د اداء ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س وه��ي خدمة
مجتمعية تتمثل ف��ي تنظيف م��دارس او دوائ��ر حكومية ،متوقعة
ان ينتهي املجلس إلقرار هذه التعديالت بداية دور االنعقاد املقبل.

الهاشم والدالل خالل االجتماع

الحجرف 247 :استقالة في أقل من  3أعوام

تدني المعاش يجبر موظفي «التأمينات»
على االستقالة
نزار عثمان
ك�ش��ف وزي ��ر امل��ال�ي��ة د .ن��اي��ف ال �ح �ج��رف ،أن ض�ع��ف ال��روات��ب
وضغط العمل يمثالن عاملني أساسيني في عزوف املواطنني
ع��ن العمل ف��ي مؤسسة التأمينات االجتماعية ،مشيرًا الى
أن امل��ؤس �س��ة ن �ش��رت  46إع�ل�ان��ًا ف��ي ال�ص�ح��ف امل�ح�ل�ي��ة طلبًا
للتوظيف منذ ع��ام  2013وح�ت��ى اآلن ،وت��م ق�ب��ول  2029من
املتقدمني ،إال أن  1055منهم ،أي نحو  %52لم يباشروا العمل
أو تقدموا باستقاالتهم.
وأوض��ح الحجرف ف��ي رد على س��ؤال ،حصلت سبقلا على
نسخة منه ،ان أسباب عدم تناسب جدول املرتبات مرده إلى
عدم قدرة املؤسسة على سد احتياجاتها من املوظفني وجذب
ال �ك �ف��اءات ال�ل�ازم��ة ل�ل�ن�ه��وض ب��أع�ب��ائ�ه��ا ،ف��ي ض ��وء ال�ت��زاي��د
املستمر في األعمال والعمليات التي تقوم بها لتنفيذ أنظمة
التأمينات االجتماعية ،وساهم في ذلك ما تقرر من زيادات
ف��ي روات��ب بعض الجهات وظ�ه��ور جهات ج��دي��دة بمرتبات
تزيد على مرتبات العاملني في املؤسسة ،مما جعل من خيار

العمل في املؤسسة واالستمرار به ليس من الخيارات التي
تحظى بأولوية لدى حديثي التخرج أو ذوي الخبرات.

زيادة الرواتب
وذك��ر أن امل��ؤس�س��ة طلبت ف��ي /20/2 2011إع ��ادة النظر في
ج ��دول امل��رت �ب��ات ب�م��ا ي�ت��واف��ق م��ع أع�م��ال�ه��ا وأن�ش�ط�ت�ه��ا وم��ا
تقرر من زي��ادات لجهات ال تقل عنها في خدماتها ،وقامت
بتكرار ه��ذا الطلب في /23/1 2013و/20/5 ،2018وبتاريخ
/23/5 2019طلبت تعديل ج��دول مرتباتها ،وذل��ك بإضافة
عنصر ج��دي��د للجدول ال�ق��ائ��م ،ي�ق��رر زي��ادة ف��ي امل��رت�ب��ات في
ص� ��ورة ع �ل�اوة ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة ت �ض��اف إل ��ى ال �ب ��دالت أس� ��وة بما
هو معمول في بعض الجهات الحكومية وبما يساهم في
الحفاظ على ال�خ�ب��رات واستقطاب ال�ك�ف��اءات ،ول��م يصل رد
للمؤسسة بخصوص تلك الطلبات.
وأض � ��اف ان ��ه ن�ت�ي�ج��ة ل �ت��زاي��د ح � ��االت ت �س��رب امل��وظ �ف�ي�ن من
امل��ؤس�س��ة وع ��دم ق ��درة امل��ؤس�س��ة ع�ل��ى س��د اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا من
امل��وظ �ف�ي�ن وج � ��ذب ال �ك �ف ��اءات ال�ل�ازم ��ة ل �ل �ن �ه��وض ب��أع�ب��ائ�ه��ا

ومشاريعها ،تمت مناقشة امل��وض��وع من قبل مجلس إدارة
املؤسسة الذي انتهى إلى أهمية اتخاذ املؤسسة اإلج��راءات
الالزمة لتعديل ج��دول مرتباتها ،كما سبق للجنة التدقيق
وامل �خ��اط��ر أن ان�ت�ه��ت إل ��ى ت��وص�ي��ة م�م��اث�ل��ة ف��ي ض ��وء م��ا تم
رصده من آثار تؤثر في سير العمل باملؤسسة.
وأشار الحجرف إلى لجوء املؤسسة في ضوء ذلك إلى تشكيل
لجنة إلعداد دراسة شاملة للموضوع من كل جوانبه ،وانتهت
ال��دراس��ة إل��ى ال��وس�ي�ل��ة ال�ن��اج�ع��ة ملعالجة ه��ذا ال��وض��ع ،وه��و
إضافة عنصر جديد للجدول القائم ،يقرر زيادة في املرتبات
ف��ي ص��ورة ع�لاوة تشجيعية تضاف إل��ى ال�ب��دالت أس��وة بما
ه��و معمول ببعض الجهات الحكومية ،الف�ت��ًا إل��ى مخاطبة
املؤسسة ديوان الخدمة املدنية بطلب تعديل جدول مرتباتها.
وب نّ�ّي� أن املجموع الكلي للعاملني الكويتيني املستقيلني من
املؤسسة منذ /1/1 2017وحتى /31/7 2019بلغ  247موظفًا،
استقال منهم  26للتقاعد والباقي منهم وعددهم  221موظفًا،
وأن أسباب استقاالتهم ترجع في الغالب إلى ضعف املرتب
وضغط العمل وحجمه.

الفضل نقالً عن الحجرف:

نفاد االحتياطي العام
في 2023
أك��د ال�ن��ائ��ب أح�م��د ال�ف�ض��ل اسيتضاحه من
امل �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي وزارة امل ��ال �ي ��ة ،ع ��ن م�س��أل��ة
دراس �ت �ه��م ف ��رض ض��رائ��ب وزي � ��ادة ال��رس��وم
والتكاليف ال�ع��ام��ة ،كاشفا ع��ن تلقيه نفيا
م��ن امل �س��ؤول�ين ب��دراس��ة اي ن ��وع م��ن أن ��واع
الضرائب ،مؤكدا انه لن يسمح بتمريرها ما
دام رئيسا للجنة األولويات البرملانية.
وش � ��دد ال �ف �ض��ل ف ��ي ت �ص ��ري ��ح ،ام � ��س ،ع�ل��ى
رف� �ض ��ه ال �ق ��اط ��ع ل� �ف ��رض ض ��رائ ��ب م ��ن دون
إص�ل�اح��ات اق �ت �ص��ادي��ة ،ف��ي وق��ت ي�ك�ث��ر فيه
ال �ه��در وال ��دع ��وم ل�غ�ي��ر امل�س�ت�ح�ق�ين ،م�ش�ي��را
ال��ى سالمة ما اوردت��ه سبقلا مؤخرا تحت
ع� �ن ��وان «س ��رع ��ة ال �ن ��زي ��ف ب��ال �س �ح��ب ت �ه��دد
م�لاءة ال��دول��ة ..االحتياطي ال�ع��ام ف��ي الرمق
األخ�ي��ر» ،وق��ال« :ه��ذا سليم ونعرفه ،ووزي��ر
املالية نايف الحجرف قدم  5سيناريوهات
ف��ي ج�ل�س��ة م�ن��اق�ش��ة ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل�ل��دول��ة
وق � ��ال ف ��ي اف �ض��ل ال �س �ي �ن��اري��وه��ات سينفد
االحتياطي العام في  ٢٠٢٣في حال تمتعنا
بأفضل اسعار النفط ،لذلك نحن على دراية
بسرعة نزيف االحتياطي العام».

الرسوم والضرائب
وزاد ال�ف�ض��ل ق��ائ�لا« :أم ��ا م��ا ذك��رت��ه سبقلا
ت �ح��ت ع� �ن ��وان «ال� ��رس� ��وم وال� �ض ��رائ ��ب ع�ل��ى
األب��واب ..وزيادة الرسوم والتكاليف العامة
مقابل االنتفاع» ،فقد نفته لي وزارة املالية،
مؤكدا أهمية الضرائب «كمصدر ايرادات في
ال ��دول ال��دي�م��وق��راط�ي��ة املنفتحة اقتصاديا،
دون ه�ي�م�ن��ة ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ع �ل��ى  %88من
اق�ت�ص��اد ال��دول��ة ك�م��ا ل��دي�ن��ا ،وه��ي ال تالئم
اجواء الكويت االقتصادية».
وق� � � � ��ال« :ال� � ��وق� � ��ت غ� �ي ��ر م� �ن ��اس ��ب ل �ت �ط �ب �ي��ق
الضرائب عندنا ،ما لم يتم تحرير االقتصاد
الوطني من التبعية الحكومية» ،الفتا الى
«حاجة الضرائب الى اقتصاد مفتوح ،يكون
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف�ي��ه ب�ط��ل امل�ش�ه��د ،ام��ا في
وضعنا االشتراكي هذا فيصعب تطبيقها،
وه ��ذا اق �ت �ص��اد ري �ع��ي ي��رض��ع ف�ي��ه الجميع
من موقع واحد ،كما ان ليس لدى الحكومة
جهاز لقراءة املداخيل ،وهذه عراقيل علمية
يجب وضعها في االعتبار».
ول �ف ��ت ال �ف �ض��ل ال� ��ى ان ات �ف��اق �ي��ة ض��ري�ب�ت��ي

أحمد الفضل

الضرائب ال تناسب اقتصادنا..
دمت رئيسا ً
ُ
ولن ُتفرض ما
للجنة األولويات
وزارة المالية أكدت لي أن
ال زيادة على الرسوم
أو التكاليف العامة
ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة واالن �ت �ق��ائ �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
«ل��ن تمر اال بتصويت املجلس ،وأع��دك��م ان
اس �ت �م��ري��ت رئ �ي �س��ا ل�ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات ب��أن
هذه الضرائب لن ترى النور ،وانا سأصوت
ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت
ال� �ح ��ال ��ي» ،م �س �ت��درك��ا« :ل �س �ن��ا ض ��د فلسفة
الضريبة كأصل اقتصادي ،انما مقوماتها
غير متوفرة اآلن وال نقبل إق��راره��ا اال بعد
توفر تلك املقومات العلمية االقتصادية».

 10الكويت
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نور اإلسالم

إشراف موسى األسود للتواصل:

حكم وأقوال

ُّ
التعصب القبلي مذموم بكل أشكاله وصوره

ــ من أعظم الحسرات يوم القيامة أن ترى طاعتك في ميزان غيرك ومعصية غيرك
في ميزانك .اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة.
ـ قال سفيان الثوري يوما ألصحابه :أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا :ال ،قال :فإن معكم من يرفع الحديث إلى اهلل!..
ــ قال لقمان البنه :احذر واحدة هي أهل للحذر ،قال :وما هي؟ قال :إياك أن تري الناس
أنك تخشى اهلل وقلبك فاجر.
ـ�ـ ق��ال الفضيل ب��ن ع�ي��اض :إذا ل��م تقدر على قيام الليل وص�ي��ام النهار فاعلم أنك
محروم مكبل ،كبلتك خطيئتك.
ــ ثق بأن أحدهم في هذا العالم؛ يدعو لك دوما بظهر الغيب ،وقد ال تعرفه وال يعرفك،
فقط ألنك أسديت له معروفا ،وما عند اهلل أعظم!
ــ ال تفضح مسلمًا وقع في معصية فإن باب التوبة مفتوح ،ال تدري لعل اهلل يتوب
عليه فيبقى عليك اثم فضيحته.
ـــ اللهم استرني بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عني

أكدت لجنة الفتوى بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية ان االسالم
ح��ذر م��ن العصبية ب�ك��ل أش�ك��ال�ه��ا وص��وره��ا ،وق��ال��ت ان العصبية
بمعنى الدعوة إلى نصرة العشيرة أو القبيلة على الظلم حرام ،جاء
ذلك في رد اللجنة سؤال حول مفهوم العصبية ،وجاء في اإلجابة:
العصبية بمعنى الدعوة إل��ى نصرة العشيرة أو القبيلة على الظلم
والعدوانْ ،وأمر
حرام ،فقد نهى القرآن الكريم عن التعاون على
اإلثم ُ ْ َ
َ
والتقوى ،فقال ْعز من قائل(َ :وت َع َاونوا َعلى ال ِّبر
بالتعاون
على َ البر ُ ْ َ
َّ ْ
ْ
َ
َوال��ت��ق� َ�وى َوال ت� َ�ع� َ�اون��وا َعلى ِاإلث� ِ�م َوال� ُ�ع� ْ�د َو ِان) (امل��ائ��دة ،)2 :وتظاهرت
األحاديث على النهي عن العصبية بكل أشكالها وصورها :العصبية
للقبيلة أو للجنس أو لألرض ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
«ليس منا من دعا إلى عصبية ،وليس منا من قاتل على عصبية»
أخرجه أبو داود .وقال عليه الصالة والسالم في العصبية للقبيلة:
«دعوها فإنها منتنة» رواه البخاري ومسلم .وكانت العصبية للقبيلة

ونصرتها ـ ظاملة كانت أو مظلومة ـ سائدة في الجزيرة العربية قبل
اإلس�لام ،فأبطلها اإلس�لام ،وح��رم العصبية ،والتناصر على الظلم.
وق��د ج��اء في الخبر عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن��ه قال:
«انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا ،فقال رجل أفرأيت إذا كان ظاملًا كيف
نصره» متفق
أنصره؟ فقال :تحجزه أو تمنعه من الظلم ف��إن ذل��ك
عليه .وجعل املناصرة بني املؤمنني على الحق ،قال تعالى(َ :والمُْ ْؤم ُن َ
ون
ْ ِ
ْ َ لمَْ ْ
َ لمُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
وف َو َي��ن� َ�ه� ْ�و َن َع ِن
ض َي��أ ُم� ُ�رون ِب��ا ��ع� ُ�ر ِ
لمُْوا ْ � َ�ؤ ِم��ن��ات بعضهم أو ِل� ّ�ي��اء بع ٍ
ا نكر) (التوبة .)71:وعد النبي صلى اهلل عليه وسلم ميتة املتعصب
ميتة جاهلية ،فعن أب��ي هريرة رض��ي اهلل عنه ق��ال :ق��ال رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم« :من خرج من الطاعة ،وفارق الجماعة فمات
م��ات ميتة جاهلية ،وم��ن قاتل تحت راي��ة ُع ِّم َّية َ ٌيغضب لعصبة أو
َ ْ
يدعو إل��ى عصبة أو ينصر عصبة فقتل ف� ِق��ت��ل��ة جاهلية» أخرجه
مسلم.

q8aswad@hotmail.com

التفاخر باآلباء
وقالت اللجنة :ان اإلس�لام أبطل التفاخر ب��اآلب��اء ومآثر األج ��داد ،قال
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :لينتهني أق��وام يفتخرون بآبائهم
الذين ماتوا ،إنما هم فحم جهنم ،أو ليكونن أهون على اهلل من الجعل
ال ��ذي ي��ده��ده ال �خ��رء ب��أن�ف��ه ،إن اهلل ق��د أذه ��ب ع�ن�ك��م ع�ب�ي��ة ال�ج��اه�ل�ي��ة،
إن�م��ا ه��و م��ؤم��ن تقي وف��اج��ر ش�ق��ي ،ال�ن��اس كلهم بنو آدم وآدم خلق
وجعل اإلس�لام أس��اس َ ْالتفاضل التقوى
من ت��راب» أخرجه الترمذي.
ََ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
�اس ِإن��ا خلقناك ْم ِم َ� ْ�نَ ذك� ٍ�ر
�
�ن
�
ل
ا
�ا
�
�ه
�
ي
أ
�ا
�
(ي
التنزيل:
الصالح ،وف��ي
ُوالعمل
َْ
ْ ُ
َ َ َ ُ
َْ ُ ُ
َْ ُ ْ
َوأنثى َو َج َعلناك ْم ش ُعوبًا َوق َبا ِئل ِلت َع َارفوا ِإ َّن أك َر َمك ْم ِعن َد اللهَِّ أتقاك ْم)
ينّ
(الحجرات .)13:ب اهلل في اآلية الغاية من جعل الناس شعوبًا وقبائل،
وهي التعارف والتعاون ،ال التناحر والخصام ،فالعصبية بأشكالها
للقبيلة أو للجنس أو للون تتنافى مع اإلسالم .واهلل أعلم.

رواها اآلل واألصحاب

أحاديث الوصاية بأهل الذمة
والتسامح معهم

واعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرقوا

االتحاد والتعاون من أهم عوامل قوة األمة وتحقيق طموحاتها

الوحدة الوطنية صمام األمان للمجتمع
■ االختالف والتنوُّ ع الفكري وتعدُّ د المذاهب ..من طبائع البشر
ال� ��وح� ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة ،ع� �ل��اوة ع �ل��ى أن� �ه ��ا ف��ري �ض��ة
شرعية ،هي ض��رورة بشرية ،وهي صمام األمان
ألي مجتمع ،وه��ي رك �ي��زة م��ن رك��ائ��ز اس�ت�ق��راره،
ودالل � � ��ة ع �ل��ى ع �م��ق األخ � � ��وة وامل �ح �ب ��ة واإلي� �م ��ان
وال �ت �ع��اون .واألخ� ��وة ه��ي ال��رب��اط امل �ق��دس ،وه��ي
العنوان ّ
املعبر عن حقيقة االيمان« :انما املؤمنون
إخ��وة فأصلحوا ب�ين أخويكم وات�ق��وا اهلل لعلكم
ت��رح�م��ون» .فالدعوة إل��ى ّ
رص الصفوف ووح��دة
الكلمة ً
درء ا للفتنة ،واجب كل عاقل ،اننا نستلهم
م �ف��اه �ي��م ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة م ��ن ق ��ول ��ه ت �ع��ال��ى:
ََ ُ َ
َ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
�اس ِإن ��ا خ��ل��ق��ن��اك��م ِّم��ن ذك� � ٍ�ر َوأن��ث��ى
َ«ي ��ا أ ُّي� َ�ه��ا ال��ن�
َ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ ََ َ ُ
َّ َ ْ َ َ ُْ
وجعلناكم شعوبا وقب ِائل ِلتعارفوا ِإن أكرمكم
ْ ُ
ََْ ُ
ع َ
ند اللهَِّ أتقاك ْم» ،وقوله تعالى« :ال َين َهاك ُم اللهَُّ َع ِن
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ِّ
َ
ُ
ين ول� ْ�م ُيخ ِرجوكم ِّمن
ال ِذين ل ْم ُيق ِاتلوك ْم ِفي الد
ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ارك ْم أن ت َب ُّروه ْم وتق ِسطوا ِإل ْي ِه ْم ِإن اللهََّ ُي ِح ُّب
ِدلمُْي ْ ِ
َ
ا ��ق� ِ�س� ِ�ط�ين» .ف��ال��وح��دة الوطنية فريضة شرعية
لقول اهلل سبحانه« :واعتصموا بحبل اهلل جميعًا
وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء
ف��أل��ف ب�ين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخ��وان��ا»،
وق ��ول ��ه« :ول �ت �ك��ن م�ن�ك��م أم ��ة ي ��دع ��ون إل ��ى ال�خ�ي��ر
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم
املفلحون» ،وقوله« :وتعاونوا على البر والتقوى

وال تعاونوا على اإلث��م وال �ع��دوان» ،وق��ال رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ستكون هنات وهنات
فمن أراد أن يفرق هذه األمة وهي جمع فاضربوه
بالسيف كائنًا من كان .وقال :يد اهلل على الجماعة
والشيطان على من فارق الجماعة يركض.

التفرق واالنقسام

ّ
وق��د ح ��ذر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م م��ن ال�ت�ف��رق وال�ت�ش��رذم
واالن �ق �س��ام ،واألح��ادي��ث النبوية الشريفة أك��دت
ه��ذه املعاني من الدعوة إل��ى االتحاد واالئتالف،
وال �ت �ح��ذي��ر م ��ن ال �ت �ف��رق واالخ � �ت�ل��اف .ف �ق��د دع��ت
ال��ى ال�ج�م��اع��ة وال ��وح ��دة ،وإل ��ى األخ ��وة وامل�ح�ب��ة،
ونفرت من الشذوذ والفرقة ،وزجرت عن العداوة
والبغضاء.
قال صلى اهلل عليه وسلم« :ال يؤمن أحدكم حتى
ي�ح��ب ألخ �ي��ه م��ا ي�ح��ب ل�ن�ف�س��ه» .وق ��ال ص�ل��ى اهلل
عليه وسلم« :والذي نفسي بيده ال تدخلون الجنة
حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا .أال أدلكم
على ش��يء ان فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم
ب�ي�ن�ك��م» .وح ��ذرت ال�س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة أب�ل��غ التحذير
وأش� � ��ده م ��ن ال �ت �ب��اغ��ض وال �ت �ه��اج��ر وال �ت �ش��اح��ن
وفساد ذات البني .قال صلى اهلل عليه وسلم« :ال

ت�ب��اغ�ض��وا وال ت �ح��اس��دوا وال ت ��داب ��روا ،وك��ون��وا
عباد اهلل اخ��وان��ا ،وال يحل ملسلم ان يهجر أخاه
ف��وق ثالثة أي��ام» .وق��ال« :اي��اك��م وال�ظ��ن ف��ان الظن
اك��ذب ال�ح��دي��ث ،وال تحسسوا وال تجسسوا وال
تناجشوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا
وك��ون��وا ع�ب��اد اهلل اخ ��وان ��ا» .وق ��ال« :امل�س�ل��م أخ��و
املسلم ،ال يظلمه وال يخذله وال يحقره ،التقوى
ههنا» ،ويشير ال��ى ص��دره ث�لاث م��رات «بحسب
ام��رئ م��ن الشر ان يحقر اخ��اه املسلم ،ك��ل املسلم
ع�ل��ى امل�س�ل��م ح ��رام ،دم��ه وم��ال��ه وع��رض��ه» .وق��ال:
«أال أخبركم بأفضل من درج��ة الصالة والصيام
والصدقة؟» ،قالوا :بلى يا رسول اهلل .قال« :صالح
ذات ال�ب�ين ،ف��ان فساد ذات البني ه��ي الحالقة ،ال
أقول تحلق الشع ،ولكن تحلق الدين» .وقال« :دب
ال�ي�ك��م داء األم ��م م��ن ق�ب�ل�ك��م :ال�ح�س��د وال�ب�غ�ض��اء،
وال�ب�غ�ض��اء ه��ي ال�ح��ال�ق��ة ،ال أق ��ول :تحلق الشعر
ولكن تحلق الدين ،والذي نفسي بيده ،ال تدخلوا
الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا».
وق ��ال :ان الشيطان ق��د يئس ان يعبده املصلون
في جزيرة العرب ،ولكن في التحريش بينهم .وال
يستفيد من حالة التنازع بني املسلمني اال اعداء
هذا الدين.

ً
مذموما
ل ما أخبر به رسول الله يكون
ليس ك ُّ
األحاديث النبوية التي أخبر فيها النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أن زخرفة املساجد وتزيينها من أشراط الساعة ال تدل على كراهية الزخرفة أو تحريمها،
تدمير َالباطن؛ كما في حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن النبي
بالشكل ُعلى حساب املضمون ،لمَْوتعمير الظاهر مع
وإنما هي محمولة على االهتمام
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ لاَّ لاً
صلى اهلل عليه وآله وسلم قال«َ :ي ْأتي َع َلى أ َّمتي َز َم ٌان َي َت َب َاه ْو َ
َ
ابن مسعود رضي اهلل عنه :أن رسول
حديث
في
وكما
»
ي
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ِ
ِ
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ُ
ود! إ َّن ِم ْن َأ ْعلاَ م ِ َّ
يب َو َأ ْن ُت ْخ َر َب ْال ُق ُل ُ
الس َاع ِة َو َأ ْش َر ِاط َها َأ ْن ُت َز ْخ َر َف المَْ َحار ُ
وب» وقد نص العلماء على أن النبي
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال«َ :يا ْابن َم ْسع ٍ
ِ
ِ
ِ
التحريم :قال اإلمام النووي في شرح صحيح
صلى اهلل عليه ُّوآله وسلم إذا أخبر بشيء أنه من أشراط الساعة فال يلزم من ذلك ُّذمه ،وال يدل بمجرده على
َ
ُ
وف ُش َّو املال وكونَ
ً
ً
مذموما؛ فإن تطاول الرعاء في البنيان
محرما أو
مسلم« :ليس كل ما َ أخبر صلى اهلل عليه وآله وسلم بكونه من
عالمات الساعة يكون َ ُ
خمسني امرأة َّ
ٌ
ٌ
عالمات ،والعالمة ال ُيشت َرط فيها شيء من ذلك ،بل تكون بالخير والشر ،واملباح واملحرم،
لهن ق ِّي ٌم واحد :ليس بحرام بال شك ،وإنما هذه
والواجب وغيره ،واهلل أعلم» .وقال اإلمام املناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير« :وما كل عالمة على قرب الساعة تكون مذمومة ،بل ذكر لها ً
أمورا
َُ
ً ُ
وأمورا ال ت ْح َم ُد وال تذ ُّم كنزول عيسى؛ فليس أشراط الساعة من األمور املذمومة».
َّذمها كارتفاع األمانة ،وأمورًا حمدها كزخرفة املساجد،

على مائدة أهل البيت

ل ��و أراد اهلل ت��وح �ي��د األدي� � ��ان
ل��وح��ده��ا ول� ��و ش� ��اء ان يجعل
الناس أمة واحدة لجعلهم .وقد
وضح القرآن الكريم ما قضته
اإلرادة اإلل �ه �ي��ة م�ن��ذ األزل من
اخ�ت�لاف ال�ن��اس ف��ي عقائدهم،
وذل ��ك لحكمة يعلمها الحكيم
ال� �خ� �ب� �ي ��رَ ،ق� � ��ال اهلل س �ب � َح��ان�َ�ه
َ َ
«ول� ْ�و ش� َ�اء َر ُّب� َ�ك ل َُج َعل
وتعالي:
�اس ُأ َّم � ً�ة َواح� � َ�د ًة َو َال َي� َ�زال��ونَ
ال� َّ�ن� َ
ِ
ُ ْ َ
َ
م � ��خ � ��ت � � ِ�ل � � ِ�ف �ي��ن» (س� � � � ��ورة ه ��ود
 ،)118إال من رح��م رب��ك ولذلك
خ �ل �ق �ه��م» .وال ي �ك ��ره اإلس�ل��ام
أح��دا على الدخول فيه ،فهو لم
ي�ن�ت�ش��ر ب�س�ي��ف وال ع�ن��ف وال
َ ْ
اك��راه ،قال َاهلل تعالي« :ال ِإك� َ�ر َاه
ف��ي ال� ِّ�دي��ن ق��د َّت� َ�ب�َّي�نَّ َ ال� ُّ�ر ْش� ُ�د م��نَ
ِ
ِ
ِ َ
ال� ��غ� � ِّ�ي» (س� � ��ورة ال� �ب� �ق ��رة.)651
وج� � �ع � ��ل اإلس � � �ل � ��ام ال� �ت� �ع ��اي ��ش
االجتماعي بني املسلمني وغير
امل�س�ل�م�ين ق��ائ�م��ًا ع�ل��ى املعاملة
الحسنة ،فعند الحوار أو الجدال
الب� ��د أن ي �ك��ون ال� �ج ��دال ب��ال�ت��ي
ه��ي أحسن حتي تظل جسور
التواصل والتعاون قائمة فقال
اهلل ت �ع��ال��ي« :وال ت �ج��ادل��وا أه��ل
الكتاب إال بالتي هي أحسن إال
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا
ب��ال��ذي أن��زل إلينا وأن ��زل إليكم
وإلهنا وإلهكم واح��د ونحن له
مسملون» (العنكبوت.)46/

إعداد :عمار كاظم

شمولية الثورة الحسينية
من أه� ّ�م سمات النهضة الحسينية وعوامل انتصارها
ّ
ه��و أن �ه��ا ل��م ت�ك��ن م �ح��دودة األه� ��داف أو م�ق�ت�ص��رة على
ف�ئ��ة م�ع� ّ�ي�ن��ة؛ ف�ق��د ج ��اءت لتعلن ان�ت�ص��اره��ا لإلنسانية
امل �س �ل��وب��ة وإرج� � ��اع ال �ح �ق��وق ال �ض��ائ �ع��ة ج � � ّ�راء ال�ت�م�ي�ي��ز
والطبقية؛ فجيش اإلم ��ام الحسني (علیه ال �س�لام) رغم
ّ
ّ
ق��ل�ت��ه ف�ق��د ت�ج� ّ�س��دت ف�ي��ه اإلن�س��ان�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة .وتمثلت
ّ
ع��امل�ي��ة ال �ث��ورة الحسينية م��ن خ�ل�ال ت��أث��ر الكثير بهذه
ُ
ال�ث��ورة ،بل من غير املسلمني من أه��ل الديانات األخ��رى
في العالم ،والشاهد على ذلك املقاالت واألقوال الكثيرة.
ّ
كما أن عامليتها واضحة من جانب آخر ،أال وهو عاملية
النبي ّ
ّ
محمد (صلى اهلل
الرسالة اإلسالمية التي جاء بها
ّ
عليه وآله وسلم) ،وبالتالي عاملية رسالة األئمة (عليهم
ّ
السالم) ،ومنهم اإلم��ام الحسني (علیه السالم)؛ لذا فإن
َم��ن يريد اختزال القضية الحسينية وحصرها بشعب
معينَّ  ،أو طائفة َّ
معينة ،فهو مخطئ ،يحتاج إلى إعادة
ّ
النظر في كل منظومته املعرفية.
فالقضية الحسينية انطلقت وفق أهداف إنسانية بحتة،
هدفها تحرير اإلنسانية جمعاء بما تحمله من أهداف
وق�ي��م وت�ض�ح�ي��ات ون �م��اذج م�ش� ِّ�رف��ة ،ف�ه��ي قضية ع� ّ�ام��ة

االختالف
في األديان

من شواهد حسن معاملة اآلل واألصحاب لغير املسلمني أنهم أنفسهم رواة
أحاديث الوصاية بأهل الذمة والتسامح معهم ،وفيما يلي إيراد نتف من هذه
األحاديث مع إظهار رواتها من آل البيت والصحابة.
* قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :من قتل معاهدًا لم َيرح رائحة الجنة،
وان ريحها توجد من مسيرة أربعني عامًا» .روي من حديث عبد اهلل بن عمرو
(أخرجه البخاري)
* «أال من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة اهلل وذمة رسوله ،فقد أخفر بذمة اهلل ،فال
ي��رح رائحة الجنة ،وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعني خريفًا» .روي من
حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة ( .أخرجه الترمذي)
ّ
ّ
ً
* «من قتل ً
نفسا معاهدة بغير حقها؛ لم َي��رح رائحة الجنة ،وإن ريح الجنة
ليوجد من مسيرة مئة عام».
َُ
روي من حديث أبي هريرة ،وأخرجه الطبراني في األوسط ،وأبي بكرة؛ نف ْي ِع
ْ
ار ِث .وأخرجه أحمد في املسند
ْب ِن ال َح
ِ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
* َ
«م��ن ق��ت��ل نف ًسا ُم��ع��اه��دة ِب��غ� ْ�ي� ِ�ر ح��ق��ه��ا ،ف��ق��د ح � َّ�ر َم اهللُ ع��ل� ْ�ي��هِ ال��ج��ن��ة أن َيش َّم
َ
ر َ
يحها» .روي من حديث أبي بكرة (أخرجه أحمد في املسند).
ِ
* «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة ،وان رائحتها توجد
من مسيرة خمسمئة عام».
روي من حديث أبي بكرة (أخرجه أحمد في املسند).
َ َ َّ َ َ َ
َ ََْ
َ َ َ َّ
َّ
َ َ
َ لاَ َ ْ َ َ ُ َ
اه ًدا ،أ ِو انتق َص ُه ،أ ْو كلف ُه ف ْوق
* قَ��ال َصلى اهللُ ْعل ْيهِ و َسل َم« :أ من ظل َم معَ ِ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
س ،فأنا ح ِجيجه َيو َم ال ِق َي َامةِ » .روي
يب نف ٍ
طاق ِتهِ  ،أو أخذ ِ ُمن َه ْ شي َئ ْا ِبغ َّي ِر ِط ِ
عن صفوان بن سلي ٍم ،ع��ن ِع��د ٍة ،من أبناء أصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
ْ ً
وسلم ،عن آبائهم ِدن َية (أخرجه أبو داود).
َ
َ
* «م��ن ظلم معاهدًا مقرًا بذمته ،موديًا لجزيته ،كنت خصمه ي��وم القيامة».
روي من حديث عبد اهلل بن جراد( .أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة).
ََ َ
ْ
ْ
* وفي مسند الفردوس من حديث عمر مرفوعًا «أن��ا خ ْص ٌم ِي� ْ�و َم ال ِق َي َامةِ َعن
ُ ُ َ ْ
َ َ ْ ُ َ
ْال َيت َ لمُْ َ
ص ُم ُه» (أورده السخاوي في املقاصد).
يم وا ع ِ
اه ِد ،و ًمن أخاصمه أخ ِ
َِ َ ْ ِ ُ
ُ
اغ َبة ،في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فسألت النبي صلى
* «أتت ِني أ ِّمي َر
ِ
ُ َ َ َ َ
َ
«ن َع ْم» قال ابن عيينةَ :ف َأ ْن َز َل اللهَُّ َت َع َالى ف َ
يها« :ال
آصلها؟ قال:
ِ
اهلل عليه وسلمِ :
َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُْ
َ َْ ُ
ِّ
ين» (املمتحنة.)8 :
ينهاك ُم اللهَُّ ع ِن ال ِذين لم يق ِ
اتلوكم ِفي الد ِ
روي من حديث أسماء بنت أبي بكر( أخرجه البخاري).
َ ْ
َ
َْ
ْ
ط ِم ْص َر ،فإنكم َستظ َه ُرون
* «أو َصى رسول اهلل عند وفاته فقال« :اهللَ اهللَ ِفي ِقب ِ
َّ ً
عليهم ،ويكونون لكم ِع��دة ،وأعوانًا في سبيل اهلل» .روي من حديث أم سلمة
(أخرجه الطبراني في الكبير).
* ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إنكم ستفتحون مصر ،وه��ي أرض
ْ َ ُ
اط ،ف ��إذا فتحتموها ف��أح�س�ن��وا إل��ى أه�ل�ه��ا ،ف��إن ل�ه��م َّ
ذم��ة
ُي�س�م��ى فيها ال � ِق �ي��ر
َّ
َ
وص �ه �رًا» .روي م��ن حديث أب��ي ذر (أخ��رج��ه مسلم في
ور ِح �م��ًا» أو ق��ال« :ذم��ة ِ
صحيحه).
َ ُْ ْ َ
فأحسنوا إليهم ،فإن
* قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إذا َملكت ُم ال ِق ْبط
ِ
ذمة ،وإن لهم رحمًا» .قال ْ
لهم َّ
معمر :فقلت للزهري :يعني َّأم إبراهيم ابن النبي
ِ
َّ
صلى اهلل عليه وسلم؟ قال :ال ،بل أم إسماعيل.
روي من حديث كعب بن مالك (أخرجه عبد الرزاق في املصنف).

ّ
تختص بفئة ّ
ّ
معينة من الناس ،وال
لكل بني اإلنسان ال
ّ
ينّ
بمكان مع من األرض ،وهذا األمر يتضح عبر شعارات
ّ
النهضة ،وأق��وال قائدها« :أال وإن الدعي ابن الدعي قد
ّ
ّ
ّ
ّ
رك��ز بني اثنتني ،بني السلة وال��ذل��ة ،وهيهات منا الذلة،
يأبى اهلل لنا ذل��ك ورس��ول��ه وامل��ؤم�ن��ون ،وح�ج� ٌ
�ور طابت
ٌ
ُ
ونفوس ّ
وأنوف ّ
ٌ
أبية من أن نؤثر طاعة
حمية،
وطهرت،
ّ
ُ
اللئام على مصارع الكرام ،أال وإني زاحف بهذه األسرة
ّ
على قلة العدد ،وخذالن الناصر» .وقوله (علیه السالم):
ّ
لاّ
لاّ
«فإني ال أرى املوت إ سعادة ،والحياة مع الظاملني إ
ُ
ب��رم��ًا» .وك��ذل��ك ق��ول��ه (علیه ال �س�لام)« :واهلل ،ال أعطيكم
ُ
ّ
بيدي إعطاء الذليل ،وال أق� ُّ�ر لكم إق��رار العبيد» .وكلها
ّ
يتمسك بها جميع األح ��رار وال�ث��وار
م�ب��ادئ وش �ع��ارات
ُ
أسوة باإلمام الحسني (علیه السالم).
ّ
ال يخفى أن واقعة عاشوراء وما جرى فيها من أحداث
ّ
م��أس��اوي��ة ه ��زت ال�ض�م�ي��ر اإلن �س��ان��ي ،إل ��ى ج��ان��ب القيم
املعنوية الراقية واملفاهيم اإلسالمية التي ّ
جسدت فيها.
ّ
مثلت ع��اش��وراء م��درس��ة م��ن ال�ع�ط��اء ال�ف�ك��ري واملعنوي
ّ
والقيمي ال حدود له ،كما أن السمو املعنوي لعاشوراء
الحسني (عليه ال�س�لام) ،وت�ن� ّ�وع عناصرها املعرفية ما

فضائل الصبر وعواقبه
ّ
زال ي��ده��ش ك��ل َم��ن يسمعه وي��أخ��ذ ب�م�ج��ام��ع قلبه وال
ّ
لاّ
يملك معه السامع إ أن يكون بكله آذانًا صاغيةّ ،
فهيأت
هذه الثنائية وفرة العطاء الفكري واملعنوي لعاشوراء
ّ
وان��دف��اع السامع وإص�غ��اءه لكل م��ا يرتبط بها لظهور
أنجح عملية دعوية وأفضل ممارسة تبليغية في تاريخ
ُ
البشرية تفتقر إليها الثقافات واألديان األخرى ،واعترف
بنجاحها كثير من العلماء واملفكرين من غير املسلمني،
واس�ت�ط��اع��ت ع�ل��ى م� ّ�ر ال �ت��اري��خ أن ت�ح�ف��ظ ل�ن��ا خ��ط أه��ل
البيت (عليهم السالم) الذي هو جوهر اإلس�لام وروحه
ّ
م��ن التحريف رغ��م م��ا ت�ع� ّ�رض ل��ه م��ن محن وش��دائ��د .إن
االنتصار الذي حققه االم��ام الحسني (عليه السالم) في
ك��رب�لاء ليس انتصارًا عسكريًا ،فالغلبة كانت للجهاز
ُ
الحاكم ،حيث استشهد اإلمام وأهل بيته وأصحابه ،كما
هو واض��ح ،ولكن الجميع يتفق على انتصار الحسني
(عليه السالم) ،من املسلمني وغير املسلمني ،حتى ُس ّم َي
ّ
متعددة ،قبيل« :يوم انتصار الدم على
هذا اليوم بأسماء
ال�س�ي��ف» و»ي ��وم ان�ت�ص��ار امل�ظ�ل��وم على ال�ظ��ال��م» و»ي��وم
ُ
انتصار مشروع األمة على مشروع السلطة» إلى غيرها
من التسميات والتعابير التي تؤكد هذه الحقيقة.

ّ
ّ
الصبر هو الفضيلة التي ّكلف اهلل بها ُأول��ي العزم من ُّ
متعددة.
الرسل .وللصبر ُص� َ�ور شتى ،وشعب
ّ
منها :الصبر في مواطن الحق ،والثبات في وجوه خصومه حتى ينتصر ،والجهاد من أجل استقرار
امل�ب��ادئ الكريمة ،والعقائد الصحيحة ،واحتمال الصعاب م��ن أج��ل م�ط��اردة ال��رذائ��ل ومحاربة البدع
ْ
َ ُ َ َ
َ
لمُْ ْ َ
لمَْ ْ
َّ َ َ ْ ُ
وف َوان� َ�ه َع� ِ�ن ا نك ِر َو ْاص� ِ�ب� ْ�ر َعلى َما
َواملنكرات َحتى تختفي وت��زول« :ي��ا بن َّي أ ِق� ِ�م الصالة وأم� ْ�ر ِب��ا ��ع� ُ�ر ِ
ْ ْ ُ
َّ
�ور» (لقمان .)17 :ومنها :احتمال أذى الغير ومقابلته بالعفو واملسامحة:
أ َص َاب َك ِإن ذ ِل� َ�ك ِمن َع��ز ِم األ ُم�
ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ ُ ْ َ ُ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ ْ َ َْ
وق ْبت ْم بهِ ولئن َص َب ْرت ْم لهو خ ْي ٌر ِل َّ
لص ِاب ِرين» (النحل« .)126 :لتبلون
«وإن عاقبت ْم فع ِاقبوا ب ِمثل ما ع ِ
ِ
ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ِ َ َ ْ ِ َ ُ َّ َ َّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ً َ ً َ ْ
ِفي أمو ِالكم وأنف ِسكم ولتسمعن ِمن ال ِذين أوت��وا ال ِكتاب ِمن قب ِلكم و ِمن ال ِذين أشركوا أذى ك ِثيرا و ِإن
َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
ور» (آل عمران .)186 :والصبر عن معاصي اهلل بهجرها ومجاهدة
تص ِبروا وتتقوا ف ِإن ّ ذ ِلك ِمن عز ِم األم ِ
النفس في تركها ،مما يسمر بها ّ
ويقر بها إلى خالقها؛ ولهذا جاء اإلسالم يمنعها من االسترسال في
َ َُْ
ّ
ّ
ً
الهوى والشهوة فيضع لكل حاسة أدبًا ،ويجعل اإلنسان مسؤوال عن كل تصرف يصدر عنه« .وال تقف
َ
َ
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
َما ل ْي َس ل َك ِبهِ ِعلم ِإن السمع والبصر والفؤاد كل أول ِئك كان عنه مسئوال» (اإلس��راء .)36 :واإلنسان ال
يستغني عن الصبر في أداء العبادة واملواظبة على الطاعة ،فقد ينتابه الفتور في العبادات البدنية،
ّ
والحج والجهاد والسخاء
والبخل في العبادات املالية .فهو في حاجة إلى الصبر لينشط في الصالة
باإلنفاق على املعوزين ،وم��واس��اة املحتاجني .وم��ن أعلى مقامات الصبر :الصبر عند ن��زول النوائب،
كموت أو ضياع مال ،وضعف ّ
صحة ،وفساد عضو من أعضاء البدن .وهذا يقتضي حبس النفس عن
الجزع ،واللسان عن التشكي ،والجوارح عن فعل ما يذم ويقبح .وأال يغير عادة من عاداته في هيئته،
وال في أكله ،وال في ملبسه وال في مظهر بيته ،بل يبقى على عاداته إظهارًا لرضاه بقضاء اهلل .فالصبر
ّ
رفيق لنا في رحلة الكفاح ،الرفيق الذي ال يمل لطول الطريق ،والرفيق الذي ال ييأس من العثرات ،الرفيق
الذي ال يخشى املحاولة .الرفيق العنيد؛ الذي يأبى االستسالم.
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في الصميم

رأي وموقف

قراءة ثانية
للزمن العابس

عبد المحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com

ك �م��ا وع� ��دت ال� �ق ��راء ال� �ك ��رام ،ه��ا أن� ��ذا أق ��دم
قراءة ثانية ومتعمقة بعض الشيء لكتاب
االس�ت��اذ عبداهلل بشارة «ال�غ��زو في الزمن
العابس».
ف ��ي ه� ��ذا ال� �س ��رد ال �ت��اري �خ��ي ال �ب �ل �ي��غ ي�ب��رز
ال �ك��ات��ب م ��دى ال �س �ق��وط ال� ��ذي وص ��ل ال�ي��ه
بعض الزعماء ال�ع��رب وال��ذي��ن تنكروا لكل
ما قدمته الكويت ،هذا البلد اآلم��ن لدولهم،
م��ع ان الكويت ال تريد م��ن اح��د منهم منًا
وال شكورا.
ويبرز حقيقة قد تكون خافية عن البعض
وه��و موقف الرئيس السابق عبد السالم
عارف «املعارض بشدة لالعتراف بحدود
الكويت ،وال��ذي رفض توقيع ق��رار املجلس
الوطني لقادة الثورة عام  ،»١٩٦٣لذا فانه لم
ينشر في الجريدة الرسمية العراقية ،وهي
«ح�ج��ة استخدمها ص��دام بعد ذل��ك بعدم
وجود اعتراف رسمي وال اتفاق».
وما صدم الكويتيني اكثر واكثر هو جحود
صدام وطاقم حكمه لكل ما قدمته الحكومة
الكويتية لهم من دعم مكثف ومتنوع وخطر
ع�ل�ي�ه��ا ح�ي�ن «اق ��دم ��ت ل�ل�س�م��اح ل�ل�ط��ائ��رات
العراقية بالنزول في الكويت ،وتوفير ممر
استراتيجي بري ينقل االسلحة ومكونات
الحرب» ،فضال عن الدعم املادي الذي كان
في حدود  ١٦مليار دوالر.
هذا الغزو الذي هز العالم من جهةّ ،
ووحد
الكويتيني من جهة اخرى وجعلهم يقفون
بقوة امام العالم في مؤتمر جدة موحدين
خلف قيادتهم الشرعية وهو العامل االهم
الذي افشل مخطط الغزو الصدامي وكشف
زيفه امام العالم.
وي �س �ل��ط ال �ك �ت��اب ب� �ج ��دارة ع ��ن ال �ت �ح��والت
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة وال �ت��ي وان اختلفت
اال ان ه ��اج ��س اح� �ت�ل�ال ال �ك ��وي ��ت ك� ��ان ال
يفارق قاسم او ع��ارف او البكر او صدام،
بمساعدة بعض حكام العرب.
ولعل ما تفاجأنا به كما يقول املؤلف هو
«وقف اطالق النار املفاجئ لقوات التحالف
ع�ل��ى ن �ظ��ام ص ��دام امل�ه�ي��أ ل�ل�س�ق��وط ،حيث
ج��اء ذل��ك عملية ان�ق��اذ ل��م يتوقعها ص��دام
وانها اتاحت له تركيز قواته ملواجهة ثورة
الجنوب».
ويختم املؤلف الكتاب بقوله «ال نقبل صحة
االدعاءات العراقية بأن العراق في حربه مع
ايران كان مدافعا عن دول الخليج ،وضامنا
الستقاللها ،فلم نكن ف��ي ح��ال��ة ح��رب مع
اي��ران ول��م تظهر اي��ران رغبة في الحصول
على مكاسب جغرافية من الكويت».
ال�ك�ت��اب تسلسل س�ل��س ل�ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات
الكويتية العراقية وما شابها من تغيرات،
وفيه عمق للمتغيرات العاملية التي يعيها
ال �س �ي��اس��ي ال �ك��وي �ت��ي وي �ج �ع��ل ال �س �ي��اس��ة
الكويتية متطابقة مع املصالح الدولية مع
عمق اللحمة الوطنية التي اعطت نكهة عبقة
للخصوصية الكويتية ال�ت��ي أع�ي��ت ص��دام
عن فهمها.
وال �ك �ت��اب يستحق ال �ق��راءة مل��ن يهتم بهذا
ال �ش��أن وف �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر ف��ي م��ا ب�ين ال�س�ط��ور
تستحق التمعن والدراسة.

الحقيقة أن ما يجري في العراق للعراقيني
أمر محير ،فمن جهة ال يزال بعضهم ينظر
الى الكويت على أنها سبب كل البالوي التي
صبت على رؤوس �ه��م ،وم��ن جهة أخ��رى ال
ي� ��زال ه��ذ ال �ب �ع��ض ي��دف��ن رأس� ��ه ف��ي ال��رم��ال
متغاضيًا عن السبب الحقيقي وراء كل تلك
املصائب ،وهو سبب واضح للعيان ال تخطئه
العني ،فهل أصاب هذ البعض عمى ألوان ،أم
أنه ه��روب من الحقيقة امل��رة التي يرفضون
االعتراف بأن بلدهم الذي كان يومًا ما مهدًا
ل�ل�ح�ض��ارات ،وع��اص�م��ة للعباسيني ،أصبح
رهينة لعدوهم الحقيقي؟
ف ��ال� �ت� �ظ ��اه ��رات األخ � �ي� ��رة ه� ��ي ش � �ه� ��ادة ب��أن
مصائبهم سببها واح��د واض��ح ،إن��ه النظام
اإليراني ،فهو من أجج الطائفية املقيتة ،وهو
م��ن يدير م��ن وراء الستار املشهد العراقي
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ّ
كتاب وآراء

ماذا جرى لبعض العراقيين؟
السياسي واالقتصادي ،وحتى العسكري،
ف� �ه ��و م � ��ن ي �ت �ح �ك��م وي� � �ق � ��ود امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات
والحشود املسلحة حتى أسنانها ،فهو من
ّ
يزودها بالسالح ويدربها ويقودها بحسب
املصالح اإليرانية وليست العراقية العربية،
حتى أصبحت تلك ال�ح�ش��ود وامليليشيات
الطائفية هي املهيمنة على الساحة بعد أن
ص��ارت أك�ث��ر تسليحًا م��ن الجيش الوطني
النظامي.
األخ � �ب� ��ار امل� �ت ��وات ��رة م ��ن ال � �ع� ��راق وال� �ص ��ور
واألف �ل��ام ت�ش�ي��ر ك�ل�ه��ا ال ��ى ت� ��ورط خ��ارج��ي
إقليمي ف��ي ال�ق�م��ع ال��وح�ش��ي للمتظاهرين،
ليس ألنهم يطالبون بالقضاء على الفساد
املستشري بني األحزاب السياسية الطائفية،
ول� �ك ��ن ألن� �ه ��م ط ��ال� �ب ��وا ب ��اس �ت �ق�ل�ال ال� �ق ��رار
السياسي والعسكري العراقي عن الهيمنة

اإليرانية ،فهناك قناصة يستهدفون املدنيني
والعسكريني العراقيني حتى يفاقموا الوضع
ويثيروا العداوة بني أبناء الشعب الواحد.
أم��ا تلك النائبة العراقية ،فما زال��ت تواصل
ه�ج��وم�ه��ا ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ك�ل�م��ا س�ن�ح��ت لها
ال �ف��رص��ة ب ��ذل ��ك ،ف �ه��ي ال ت �ت��رك م��وض��وع��ًا
يخص الكويت إال وق��ام��ت بحملتها الظاملة
واملغرضة ضدها ،الغريب في موضوع هذه
النائبة أنها لم ترفع يومًا صوتها ضد من
قطع نحو  47مصدرًا مائيًا عن شعبها ،وال
ضد من يسرق نفط بلدها جهارا نهارا ،ولم
تشتكي ضد الحشود الطائفية التي قتلت
العراقيني على الهوية ،وشردتهم من مدنهم
وق ��راه ��م ،وي �ب��دو أن �ه��ا اس �ت �م��رأت ال�ن�ي��ل من
الكويت طمعا بمصالح شخصية تتعارض
مع مصالح بلدها املنكوب باالحتالل وبمن

أموال «البشير» المخلوع!
م��ن وض�ع��ه ال�ح��ال��ي ،م��ن دون ادراك ان ال ��دول الخليجية ،التي
مولت البشير املخلوع  -ان صح ادعاؤه  -ليس هدفها بالتأكيد
دع��م «البشير» ب��ذات��ه وجماعته بقدر دع��م الشعب السوداني
وازده � ��اره ،ول�ك��ن ال��واق��ع ب��ره��ن ع�ل��ى غ�ي��ر ذل ��ك ،ح�ي��ث استغل
«البشير» االم��وال ملصلحة رفاهية شخصية له ومحيطه من
االق��ارب والشركاء في التآمر على مصالح الشعب السوداني،
ضحية الطغيان واالضطهاد!
مثل هذه االحداث ليست بجديدة على الوطن العربي ،فقد برهنت
االيام ثروات غير مشروعة لدى رؤساء انظمة دكتاتورية كما
حصل مع رؤساء عرب كصدام حسني ،فاالخير حصد الدعم
امل ��ادي م��ن املحيط ال�ق��ري��ب اث�ن��اء ح��رب��ه ض��د اي ��ران وق�ب��ل ذلك
ايضا ،ولكن استغلت هذه االموال لقمع الشعب العراقي وسلب
حرياته وليس ازدهار العراق ورفاهية الشعب!
ينبغي على ال��دول املانحة للمساعدات ان تحرص على تقديم
معوناتها من خالل اشراف مباشر ووجود استشاري محايد
ل�لإش��راف على مشاريع تنموية تستفيد منها شعوب ال��دول
وليس انظمتها وعصبة الفساد املهيمنة على دول تئن من الفقر
وابسط االحتياجات الحياتية اليومية ،وفقدان الحرية والعدالة.
فمزاعم البشير ليست سوى «انا الغريق فما خوفي من البلل».
ذك��رن��ي ط�ل��ب البشير ب�س��ري��ة ج�ل�س��ات امل�ح��اك�م��ة بخصوص
«االموال املليونية» ،بطلب دفاع لوزير كويتي سابق محال الى
املحكمة بسرية الجلسة حفاظا على «سمعة موكله االجتماعية
باعتباره وزيرا سابقا» ،وهو ما رفضته املحكمة!

المطلوب الحزم مع المتجاوزي القوانين

إلى مـتـى؟!
بدأت الكويت في تطبيق أنظمة املعاشات التقاعدية في سنة
ً
 .1955وتطورت األنظمة منذ ذلك التاريخ وصوال إلى صدور
أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية فـي /1/10،1976
وذل ��ك ب��األم��ر األم �ي��ري ب�ق��ان��ون رق��م  61لسنة  ،1976ال��ذي
أن�ش�ئ��ت امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات االج�ت�م��اع�ي��ة بموجبه
لتتولى تطبيق النظام الصادر به ،الذي يشتمل على:
 تأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة للعاملني املدنينيفـي القطاع الحكومي وفـي القطاعني األهلي والنفطي.
 تأمني الشيخوخة والعجز وامل��رض والوفاة لغير العاملنيلدى الغير من املشتغلني لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم.
 تأمني إصابات العمل.توالت بعدها التعديالت على القانون ،وكلها ت��دور في فلك
األغ ��راض األس��اس�ي��ة للمؤسسة ،وإن ك��ان لبعضها نتائج
سلبية على بعض أنظمتها.
يتميز نظام التأمينات االجتماعية فـي دولة الكويت بالشمول

هم من على شاكلتها.
ننصح ه��ذه النائبة التي تتباكى كذبًا على
م �ص��ال��ح ب �ل��ده��ا وش �ع �ب �ه��ا ب� ��أن ت� �ع ��ود ال��ى
رش ��ده ��ا ،ف �ت��وج��ه س�ه��ام�ه��ا امل �س �م��وم��ة ال��ى
املتسبب الحقيقي ب��األه��وال ال�ت��ي انصبت
على بلدها وعلى شعبها بدال من توجيهها
ال ��ى ب�ل��د اإلن �س��ان �ي��ة ،وال� ��ذي رغ ��م االح �ت�لال
العراقي الغاشم له ،فإنه لم يتوقف عن مد يد
العون لبلدها ،ولشعبها املغلوب على أمره.

خالد أحمد الطراح

تحت المجهر

ب��دأ ال�ع��ام ال��دراس��ي  2019/2020ف��ي كلية التربية األساسية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتعيني عميد جديد ،وهو أ .د.
فريح عويد العنزي ،رئيس املكتب الثقافي الكويتي السابق في
القاهرة .وقد شغل الدكتور العنزي عدة مناصب في مسيرته
األكاديمية بالكلية وفي الهيئةُ ،ويعرف عنه اإلخالص في إنجاز
عمله واالت ��زان ف��ي التصرف وال�ع��دال��ة ف��ي التعامل م��ع أعضاء
هيئة التدريس واإلداريني والطلبة .ولقد أسس ألعراف طيبة مع
بداية عمله عميدا للكلية ،حيث ق��ام ب��زي��ارات لجميع األقسام
العلمية ،ودع��ا العاملني بها إل��ى نبذ ال�ف��رق��ة وع��دم االنشغال
بصراعات جانبية تستنفد جهودهم وتقلل من عطائهم في
املجال األكاديمي ،وفي مجال البحث العلمي .وإن كان هذا هو
بداية لعهد جديد بالكلية ،فمن الطبيعي أن يقتدي به رؤساء
األقسام العلمية ،خصوصا في ما يتعلق بإثراء الحياة العلمية
واألكاديمية في القسم ،وأن يتسم سلوكهم تجاه أعضاء هيئة
التدريس بالقسم العلمي بالعدالة والحياد ،خصوصا في إدارة
ن��زاع��ات�ه��م ،ف�لا ي�م�ي�ل��وا ب�ق��رارات�ه��م ن�ح��و ع�ض��و هيئة ت��دري��س
ضد آخ��ر من دون التحقق من أسباب ال�ن��زاع من طرفيه ،وأن
يحافظوا على التسلسل اإلداري ف��ي تعاملهم م��ع الخالفات

talalalarab@yahoo.com

الدروس المستفادة من
ذكريات السفير السداح

من الذاكرة

ال شك ان محاكمة رئيس السودان املخلوع عمر البشير ليست
محاكمة عادية ،وهو ما ينبغي التمعن في مجريات املحاكمة
والنتائج الحتمية املنتظرة لحكم استبدادي.
ف�ج�ل��وس البشير خ�ل��ف ال�ق�ض�ب��ان ف��ي املحكمة ب�ع��د ع�ش��رات
ال�س�ن��وات ل�ن�ظ��ام دك �ت��ات��وري وم �ج��ازر ف��ي دارف� ��ور ،ه��و ان�ج��از
عظيم للشعب السوداني ،الذي حمل كفنه على يده حني اندلعت
الثورة ضد نظام البشير.
هذا التطور التاريخي مهم ليس للشعب السوداني بعينه ،وإنما
لكل الشعوب املناضلة للحرية والعدالة والتغيير.
ان مشهد م�ث��ول الرئيس املخلوع البشير ام��ام املحكمة وهو
في الجلباب االبيض ،اللباس الشعبي السوداني ،هو في الواقع
م�ص��در للثقة ف��ي ال�ق�ض��اء وال�ع��دال��ة الحتمية ،خصوصا بعد
ت�ج��اوز مرحلة ع��دم االس�ت�ق��رار ال�س�ي��اس��ي ،ال�ت��ي ك��ان��ت تحت
قبضة عسكرية.
ه�ن��اك سلسلة م��ن القضايا الجنائية بانتظار البشير داخ��ل
ال�س��ودان وخ��ارج��ه ايضا ،ولكن تظل قضية «االم ��وال النقدية
املليونية» التي كانت في مقر اقامته وهي االن تحت يد السلطة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،قضية تثير س�خ��ط ال�ش�ع��ب ال �س��ودان��ي وش�ع��وب
اخرى ايضا.
ف��األم��وال التي تم التحفظ عليها تدلل على ان ثمة العديد من
ال�ج�ه��ات ،ساهمت ف��ي دع��م «البشير» ض��د شعبه ف��ي تكوين
ثروات غير مشروعة على حساب الدم السوداني الذي سال في
مختلف أركان الدولة.
جاء ضمن االق��وال املنسوبة للبشير اثناء التحقيق القضائي
معه ،ان مصادر ه��ذه االم��وال «دول خليجية» ،وه��و بتقديري
رسالة غير مباشرة ملصادر هذه االموال إلنقاذ الرئيس املخلوع

طالل عبدالكريم العرب

أ .د .بهيجة بهبهاني
التي يستوجب تصعيدها ملستويات عليا ،فال ينقادوا وراء
أهوائهم أو بتأثير ضغط فئة ضد أخ��رى .لذا نأمل من عميد
الكلية أن يوجه رؤس��اء األقسام باتباع التسلسل اإلداري في
ع��رض شكواهم ب��دءًا من القسم العلمي م��رورًا بعمادة الكلية
ثم إدارة الهيئة .كما يجب على شاغلي املناصب العليا بإدارة
الهيئة عدم فتح أبوابهم للنزاعات الشخصية طاملا لم يتبع أحد
أطرافها التسلسل اإلداري ،فمن غير املقبول أن تستقبل إدارة
الهيئة شكاوى مباشرة من عضو هيئة التدريس الذي تجاوز
ُ
ست َّ
حول إلدارة الشؤون
رئيس القسم وعميد الكلية ،بحجة أنها
ُ َّ
القانونية للتحقيق فيها ،وغالبًا ما تشكل لجنة للتحقيق فيها
م��ن قبل ال�ش��ؤون القانونية ،ال�ت��ي ي�ك��ون أع�ض��اؤه��ا غالبا من
أعضاء هيئة تدريسية أقل درجة علمية وخبرة بطبيعة النزاع،
ما يطيل أمده ،وقد يؤدي إلى ما ال تحمد عقباه .ولذا نأمل منكم
التعامل بحزم مع كل من يخرق هذا النظام ،وكل من يتجاوز
اللوائح والقوانني.

محمود حربي
أصدرت دار ذات السالسل في الكويت األسبوع املاضي كتاب
«م��ن األح�م��دي��ة إل��ى ال�خ��ارج�ي��ة ..ح��دي��ث ال��ذك��ري��ات» للسفير
السابق محمد جاسم السداح.
الكتاب عبارة عن ذكريات الكاتب في مرحلتني منفصلتني:
األول ��ى األرب�ع�ي�ن��ات والخمسينات وك��ان��ت ح��ول التعليم في
الكويت؛ طالبا وم��درس��ا ون��اظ��را ،والثانية سفيرا ف��ي وزارة
الخارجية خالل الستينات والسبعينات.
أهمية الكتاب أنه يطرح موضوعات ويلقي الضوء على أحداث
ال يعرفها الشباب ،وربما عدد كبير من كبار السن ،لذا فإنني
أعتقد أنه من األهمية االطالع على هذه الذكريات ،التي تمثل
إض��اف��ة حقيقية للمكتبة الكويتية وال�ع��رب�ي��ة ف��ي م��ا يخص
تاريخ الكويت الحديث.
تبدأ الذكريات من مدرسة األحمدية ،وكانت مكان مجلس
ال � ��وزراء ال �ح��ال��ي ع�ل��ى ش��اط��ئ ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،وك ��ان يقوم
بالتدريس نخبة م��ن أب�ن��اء ال�ك��وي��ت ،منهم ع�ب��داهلل ويوسف
العمر وعبداملحسن البدر وحمد الرجيب ومحمد شعيب ود.
صالح العجيري ،وكان ذلك بني الثالثينات واألربعينات.
ويشير إل��ى أن «األح�م��دي��ة» كانت مصنع ق��ادة النهضة في
ال �ك��وي��ت ال �ح��دي �ث��ة .ك�م��ا ت �ح��دث ع��ن امل��درس��ة ال�ش��رق�ي��ة ال�ت��ي
أنشأها مجلس املعارف عام  1947وبها ألول مرة في الكويت
مختبر للعلوم ،وموقعها معهد سعود الناصر الدبلوماسي
(شرق) ،وكانت الدراسة واملدرسة القبلية صباحية ومسائية.
كما تحدث عن تظاهرات طالبية تضامنًا مع فلسطني عام
 1948خرجت من املدرسة الشرقية.
وي�ت��ذك��ر السفير ال �س��داح أن��اش�ي��د امل� ��دارس ف��ي األرب�ع�ي�ن��ات
وكانت تعكس نوعيات وثقافة املدرسني في ذلك الوقت ما بني
فلسطني والعراق والشام.
وت�ح��دث ع��ن دورات محو األم�ي��ة التي نظمها ن��ادي املعلمني
ب��رئ��اس��ة س�م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د  -ك��ان رئيس
النادي آنذاك  -ويقول إنها املرة األولى التي قابل فيها الشيخ
صباح األحمد عند تكريمه مع زمالئه املدرسني الكويتيني
املشاركني في الدورة.
ف��ي ال �ج��زء ال �ث��ان��ي م��ن ال �ك �ت��اب ت �ح��دث ع��ن ذك��ري��ات��ه في
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،ومنها أن الشيخ ع�ب��داهلل ال�س��ال��م كان
يطلب ترجمة جلسات البرملان الهندي ومجلس العموم
البريطاني ليطلع عليها شخصيًا ،وك��ان حريصًا على
متابعة التجربة الديموقراطية في الهند وبريطانيا ..كما
تحدث عن جولة الشيخ جابر األحمد الخليجية عام 1976
ل�ط��رح م�ش��روع العملة الخليجية امل��وح��دة وأس�ب��اب تعثر
املوضوع رغ��م اجتماع الخبراء االقتصاديني الخليجيني
أكثر من مرة لبحث املوضوع.
الكتاب يضم مجموعة ذكريات مهمة ،واملطلوب من النخبة
التي عاصرت هذه الذكريات إضافة معلومات ليستفيد
منها الشباب.

لماذا «التأمينات»؟
والوحدة وسخاء املزايا التأمينية ،ويعتبر املعاش التقاعدي
من أب��رز الحقوق التي كفلها قانون التأمينات االجتماعية
للمؤمن عليهم ،وه��و ال�ه��دف األول للتأمينات االجتماعية،
باإلضافة إلى معاش امل��رض ،مكافأة التقاعد ،منحة الوفاة،
م �ع��اش ال �ع��ائ �ل��ة ،ت�ع��وي��ض ال �ب �ط��ال��ة ،امل �ك��اف��أة امل��ال �ي��ة وأخ �ي��را
االستبدال الذي هو حق للمتقاعد أو للموظف أثناء الخدمة.
إل��ى أن ج��اء ق��ان��ون رق��م  10لسنة  ،2019ال �ص��ادر ف��ي 20
فبراير  ،2019والذي سمي قانون التقاعد املبكر ،والذي أقر
فيه ع��دد م��ن ال�ت�ع��دي�لات ،ومنها إمكانية ص��رف م��ا يعادل
ص��اف��ي امل�ع��اش ال�ت�ق��اع��دي املستحق ع��ن  7أش�ه��ر ،وه��و ما
يمثل صرف ربع املعاش التقاعدي املستحق عن  28شهرًا
مقدمًا «قرضًا حسنًا يسترد على  28ش�ه�رًا» ،مع اإلبقاء
على ما هو معمول به حاليًا من جواز طلب صرف صافي
امل�ع��اش بالكامل ع��ن شهرين مقدمًا وك��ذل��ك استبدال جزء
من املعاش.

محمد حمود الهاجري
@Mhd_AlHajri

ولم نكمل اليوم  6أشهر من صدور القانون وانفتحت شهية
النواب لتعديله لزيادة عدد املعاشات كقرض حسن من  7إلى
 16ضعفًا أو «مثل» ،تحت حجة إلغاء نظام االستبدال الذي
أره�ق��ت ع��وائ��ده املستفيدين ..وش�ت��ان ب�ين نظام االستبدال
املنضبط وص��رف ال�ق��رض الحسن ال�س��ائ��ب ،لكال الطرفني
املؤسسة واملتقاعد.
ً
لن أخوض تفصيال في سلبيات وتداعيات هذا التعديل على
نظام الضمان االجتماعي وصناديق املؤسسة وال اجتماعيًا

على املتقاعد وأسرته وال اقتصاديًا على الدولة واملال العام
والنظام املصرفي ومعدالت التضخم فذلك موال آخر.
ل�ك�ن�ن��ي أود ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ن��أي ب �ن �ظ��ام ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية عن التكسبات االنتخابية ..وإذا كان السادة نواب
األمة يرون بأن املواطن الكويتي يستحق قرضًا حسنًا من
الدولة يواجه فيه متطلبات الحياة بعيدًا عن نظام االستبدال
الجائر وطمع بعض البنوك التجارية وربوية بعضها (برأي
غالبية ال �ن��واب) ،ف�ل�ي�ق��روا ذل��ك ب�ع�ي�دًا ع��ن أم ��وال املشتركني
امل��ؤم��ن عليهم وامل�ت�ق��اع��دي��ن ،ول�ه��م لتنفيذ رغبتهم تعديل
ً
نظام بنك االئتمان مثال وزي��ادة رأسماله ومنح كل مواطن
من خالله قرضًا من دون فوائد بالقيمة التي يرونها كافية
ومجزية من أموال الدولة.
وأملنا ف��ي الحكومة كبير بالوقوف بحزم أم��ام ه��ذا العبث
بنظام التأمينات االجتماعية حتى لو تطلب األم��ر رده في
حال إقراره.

اليت

الخميس

LIGHT
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التدخين قبل عمر الـ ..17األكثر خطراً

دراسة األجيال تكشف حقائق عن سرطان الثدي
د .خلود البارون
كشفت دراسة بريطانية
كبيرة تسمى «دراسة
االجيال لسرطان الثدي»
عن ارتباط ما يزيد على
 160تغيرا جينيا مع
خطر اصابة السيدات
بسرطان الثدي .واثبتت
ايضا ارتباط االمر بعدة
عوامل مثل العمر عند
بدء الطمث (كلما كان
اصغر زاد الخطر) وعند
انقطاع الطمث (كلما
تأخر زاد الخطر) واتباع
اسلوب حياة غير صحي
والسمنة .وللتفصيل،
شملت هذه الدراسة
معلومات أكثر من 113
الف سيدة بريطانية،
وامتدت ألكثر من اربعين
عاما وال تزال مستمرة
الى االن .ويقود هذه
الدراسة البروفيسور
انثوني سويردلو
ومينوك شوماكير من
معهد ابحاث السرطان
في لندن .وخلصت
الى عدة حقائق حول
موضوعات ومفاهيم
خطأ أثارت قلق
السيدات سابقا ،مثل:

تعتقد كثير م��ن املصابات بسرطان ال�ث��دي بأن
ف ��رط ت��وت��ره��ن او م��روره��ن بمصيبة او ص��دم��ة
نفسية هي السبب وراء اصابتهن .بيد ان نتائج
الدراسة اظهرت زيف هذا االعتقاد ،حيث نفت هذه
العالقة بشكل قاطع .وعلق الباحث ،د .مينوك قائال
«تمكنت الدراسة من اثبات ان التوتر وتدهور الحالة
النفسية ليس ع��ام�لا محفزا ل�لإص��اب��ة بسرطان
الثدي .وه��ذا امر مفرح .فالنساء يمررن بمواقف
محزنة ومتوترة ط��وال ال��وق��ت ،وفسخ عالقة ذلك
بسرطان الثدي يقلل خوفهن وتوترهن وحتى لوم
انفسهن على االصابة بسرطان الثدي».

تناول عالجات هرمونية
ب �ي �ن��ت ال� ��دراس� ��ة ان ع �ل�اج ال� �س� �ي ��دات ب �ن ��وع م��ن
العقاقير ال�ه��رم��ون�ي��ة ي�ض��اع��ف ف��رص��ة االص��اب��ة
ب �س ��رط ��ان ال � �ث� ��دي .ح �ي��ث ت �ت �ض��اع��ف االص ��اب ��ة
ال��ى م��ا ب�ين  3 - 2.7م��رات مل��ن ت�ن��اول��ن العقاقير
الهرمونية الثنائية لفترات طويلة ،مقارنة بمن
لم يتناولنها ابدا .وهي عقاقير تستخدم غالبا
لعالج اعراض مرحلة انقطاع الطمث ،مثل نوبات
ال �س �خ��ون��ة وال� �ص ��داع ال�ن�ص�ف��ي وت �ق �ل �ب��ات امل ��زاج
الحادة واالكتئاب.
وت�ن�ق�س��م ال ��ى ن��وع�ين ،ه �م��ا :ال�ع�ق��اق�ي��ر ال�ه��رم��ون�ي��ة
االح��ادي��ة التي تحتوي على هرمون االستروجني
فقط ،والعقاقير الهرمونية الثنائية التي تحتوي
على هرموني األستروجني والبروجيسترون معا.
وتقدر االحصائيات ان  1من كل  10سيدات في
عمر الخمسني جربن تناول نوع من هذه العقاقير.
وخ �ل �ص��ت ن �ت��ائ��ج ال ��دراس ��ة ال ��ى اث �ب ��ات ان ت �ن��اول
ال� �س� �ي ��دات ال� �ع�ل�اج ��ات ال �ه��رم��ون �ي��ة ال �ث �ن��ائ �ي��ة مل��دة
 4س� �ن ��وات وأك� �ث ��ر ي �ض��اع��ف ف��رص��ة اص��اب�ت�ه��ن
بسرطان ال�ث��دي ال��ى  3 – 2.7م��رات ،مقارنة بمن
لم يتناولنها ابدا.
أم��ا بالنسبة للسيدات الالتي تناولن العالجات
الهرمونية االحادية ،فلم يلحظ حدوث اي زيادة
ف��ي معدل اصابتهن مقارنة بمن ل��م يتناولنها
ابدا .ومن املهم االنتباه الى ان الدراسة اثبتت أن
االرت�ف��اع ف��ي خطر االص��اب��ة ي��رج��ع ال��ى معدالته
الطبيعية بعد سنة من توقف السيدة عن تناول

ال�ع�ق��اق�ي��ر ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،ل�ت�ت�س��اوى ف��رص��ة اصابتها
م��ع م��ن ل��م ت�ت�ن��اول�ه��ا اب ��دا .وع �ل��ق ال�ب��اح��ث ق��ائ�لا
«أظ �ه ��رت ن �ت��ائ��ج ال ��دراس ��ة ال �ع�لاق��ة ال��وث �ي �ق��ة ب�ين
العقاقير الهرمونية الثنائية مع سرطان الثدي.
واك��دت أن تناولها مل��دة طويلة يضاعف الخطر
كثيرا».

التدخين
ارتباط التدخني مع السرطان امر ثابت ،لكن الجديد
هو اثبات الدراسة ان بدء التدخني مبكرا هو االخطر
ض��ررا ،وان خطر سرطان الثدي يستمر حتى بعد
االق�لاع عن التدخني ملدة ال تقل عن  20عاما .حيث
دلت الدراسة الى ارتفاع نسبة اصابة النساء الالتي
بدأن التدخني قبل سن  17سنة.

وح��ى ل��و دخنت املراهقة مل��دة سنة فقط ،وج��د ان
هذا االرتفاع يستمر ملدة ال تقل عن  20سنة بعد
االقالع عن التدخني.
وك� ��ان ال �ت��دخ�ين اك �ث��ر ض� ��ررا ب�م��ن ل��دي�ه��ن ت��اري��خ
عائلي لإلصابة بسرطان الثدي ،حيث تضاعفت
فرصة اصابتهن باملرض مع تقدمهن في العمر.
وللتفصيل ،اقترن بدء التدخني مبكرا (قبل بلوغ
 17سنة) مع ارتفاع نسبة االصابة بنحو ،24%
بينما ارتفعت نسبة االصابة عند بدء التدخني في
عمر  19سنة وفوقها بنحو  .15%وكلما زادت
مدة التدخني زاد الخطر.

التعرض لإلضاءة
راج ا ع �ت �ق��اد او ا ش ��ا ع ��ة ت �ش �ي��ر ا ل� ��ى ار ت �ف ��اع

الخضروات النباتية والشاي األخضرّ ..
يحفزان طاقة الجسم

ّ
معززات إلفطار صحي ..ومفيد
5

مي السكري
تعد وجبة اإلفطار من أهم
الوجبات اليومية ،التي يحث
على تناولها العديد من
اختصاصيي التغذية للحفاظ
على جسم رشيق وقوام
متناسق.
كما أثبتت العديد من الدراسات
أن تناول طعام اإلفطار بشكل
منتظم في الصباح يساعد
بشكل كبير على تحسين
نشاط اإلنسان ،ورفع معدالت
الطاقة بشكل واضح وكبير ،عن
طريق تحفيز التغيرات األيضية
والهرمونية في الجسم ،مما
يساعد بشكل أكبر على رفع
مستوى الطاقة ،وبالتالي
تحسين القدرة على القيام
بالمهمات اليومية بجهد أقل
بكثير ،إصافة إلى أهميتها في
تحسين الذاكرة واالستيعاب ،ال
سيما لألطفال والمراهقين.
وللحصول على وجبة إفطار
صحي غني بالعناصر الغذائية،
يمكن اتباع هذه المعززات التي
نشرها موقع :Magzter Gold
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 -1تناول «سموثي»
عصير الفواكه

إن تناول «سموثي» الفاكهة (فراولة او موز)
هو نوع يحتوي على نسبة عالية من البروتني،
ي �س��اع��د ف ��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى وج �ب��ة إف �ط��ار
صحية ف��وري��ة مملوءة ب�م�ض��ادات األك�س��دة،
وتحمي الجسم من تلف الخاليا التي يمكن
أن تسبب السرطان وأمراض القلب.

 -3اشرب الشاي األخضر

 -4تناول الخضروات النباتية
إن دمج الخضروات النباتية مع وجبة اإلفطار
الصباحية يعد أم��را مهما لصحة الجسم،
حيث يمكن اضافة السبانخ الطازجة والفطر
ال��ى طبق البيض واألومليت للحصول على
نكهة جديدة.

للشاي األخضر فوائد وقائية للقلب ،كما  -5تناول وعاء من الفراولة
أن��ه حماية ضد السرطان ،وب��طء التدهور
ال�ع�ق�ل��ي .ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه ي�ح�ت��وي على ثالث مرات أسبوعيا ً
نسبة قليلة من الكافيني مقارنة بالشاي
التقليدي.

7

والء حافظ
وف �ق��ًا مل��ا ن�ش��رت��ه صحيفة «دي �ل��ي ميل»
البريطانية ،ف��إن ه�ن��اك أع��راض��ًا صحية
ال ينبغي تجاهلها ،وق��د يعدها البعض
ع��ارض��ة .وبالنظر إل��ى أن ال�س��رط��ان هو
ال �س �ب��ب ال �ث��ان��ي األك �ث ��ر ش �ي��وع��ًا ل�ل��وف��اة
ف��ي العالم ،فإنه م��ن امل�ف��زع معرفة أع��داد
ه��ؤالء األشخاص الذين لم يعالجوا منه
حتى وصلوا إلى املراحل األخيرة ،وهذا
ال يعد خطأ من جانبهم ،ألن ذلك املرض
اللعني م��ن األم ��راض الخبيثة ،وأع��راض��ه
تبدو غير ضارة قد نتجاهلها كمشاكل
يومية.
واكتشاف املرض في مراحله املبكرة أمر
حيوي في عالجه وبشكل فعال ،ولهذا
ال�س�ب��ب ن�ح��ن ب�ح��اج��ة إل��ى ت��وخ��ي ال�ح��ذر
ب�ش��أن جميع ال �ط��رق ال�ت��ي ق��د ي�ق��دم بها
نفسه من خالل أجسادنا.
وف � ��ي م� ��ا ي� �ل ��ي ب� �ع ��ض األع� � � � ��راض ال �ت��ي
نشرتها «دي�ل��ي ميل» البريطانية والتي
قد يتم تجاهلها أو نعتبرها غير ضارة:
 - 1فقدان الوزن المفاجئ
 - 2ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)
 - 3التعب واإلرهاق
 - 4األوجاع واأللم
 - 5تغير الجلد المفاجئ
 - 6التغييرات في حركات األمعاء
 - 7ضيق في التنفس
 - 8نزيف غير عادي
 - 9تكتالت غريبة
 - 10صعوبة البلع
 - 11السعال المزعج
 - 12قرح بيضاء داخل الفم
 - 13حرقة المعدة
 - 14ألم البطن واالكتئاب

خطوات لنوم أفضل

هل صرت نكد املزاج أخيرا؟ أم أنك مرهق؟ ربما
الحل هو الحصول على نوم أفضل.
ّ
فكر في كل ه��ذه العوامل التي يمكن أن تعوق
ً
حصولك على نوم جيد ليال؛ ب� ً
�دءا من الضغط
في العمل واملسؤوليات األسرية ،إلى التحديات
غ �ي��ر امل �ت��وق �ع��ة ،م �ث��ل ال �ت �س��ري��ح م ��ن ال �ع �م��ل أو
مشكالت في عالقاتك االجتماعية أو أمراض .ال
ً
عجب أن النوم الجيد أحيانا يكون صعب املنال.
رغم أنك قد تكون غير قادر على السيطرة على
كل هذه العوامل التي تعيق نومك ،فيمكنك تبني
ع��ادات جديدة تشجع على الحصول على نوم
أف�ض��ل .يمكنك ال�ب��دء بنصائح ال�ن��وم البسيطة
التالية.

ح��ان وق��ت ال��راح��ة .ق��د يتضمن ذل��ك الحصول
على ح�م��ام داف��ئ أو ق ��راءة ك�ت��اب أو االستماع
إلى أصوات هادئة ،يفضل مع األضواء الخافتة.
يمكن أن ت�ع��زز أن�ش�ط��ة االس �ت��رخ��اء م��ن ال�ن��وم
األفضل من خالل تسهيل االنتقال بني اليقظة
والنعاس.

 -4احصل على الراحة
ابحث عن الغرفة املثالية للنومً .
غالبا ما يعني
ه��ذا غ��رف��ة ه��ادئ��ة وم�ظ�ل�م��ة وس��اك �ن��ة .ف�ك��ر في
استخدام غرفة ذات ظ�لال مظلمة ،أو س��دادات
أذن ،أو مروحة أو أجهزة أخرى يمكن أن تساعد
على إيجاد بيئة تالئم احتياجاتك.

 -1التزم بمواعيد ثابتة
ّ -5
قلل من وقت
اخ�ل��د إل��ى ال�ف��راش واستيقظ ف��ي ال��وق��ت نفسه
ك ��ل ي � ��وم ،ح �ت��ى ف ��ي ع �ط�ل�ات ن �ه��اي��ة األس �ب��وع القيلولة في النهار
ً

 -2اصنع وجبة إفطار صحية
خاصة بك
ي�م�ك��ن أن ت�ج�ع��ل ال��وج �ب��ة األول� ��ى م��ن ال�ي��وم
ممتعة وص�ح�ي��ة م��ن خ�ل�ال دم��ج م��زي��ج من
العناصر الغذائية في وجبة واح��دة ،بحيث
تشمل الكربوهيدرات والنشويات والدهون
وال�س�ك��ري��ات وال�ب��روت�ين ،إذ يمكن تحضير
حبوب االفطار الخالية من السكر والدهون
م��ع ع �ص �ي��دة ال �ش��وف��ان وال �ف��واك��ه امل�ج�ف�ف��ة،
وإض ��اف ��ة ش��رائ��ح ال �ف��اك �ه��ة ،وال �ل�ب�ن وال �ج�بن
الطري قليل الدسم والخبز املحمص الكامل.

ن �س �ب��ة ا ص ��ا ب ��ة ا ل �س �ي��دات ا ل�ل�ا ت ��ي ي �ع �م �ل��ن ف��ي
م � �ن� ��او ب� ��ات ل �ي �ل �ي ��ة او ي� �ت� �ع ��ر ض ��ن ل �ل�إ ض� ��اءة
اال ل�ك�ت��رو ن�ي��ة ( ش��ا ش��ات ا ل�ت�ل�ف��از والكمبيوتر)
ب�س��ر ط��ان ا ل�ث��دي .وذ ل��ك تبعا للقلق وا ل�خ��وف
من تأثيرات اضطراب ساعة الجسم الحيوية
وا خ� �ت�ل�ال س ��ا ع ��ات ا ل� �ن ��وم وا ن �خ �ف��اض ا ف ��راز
ا ل �ج �س��م ل �ب �ع��ض ا ل� �ه ��ر م ��و ن ��ات؛ م �ث��ل ه��ر م��ون
ا مل�ي�لا ت��و ن�ين .ب�ي��د ان ن�ت��ا ئ��ج ا ل��درا س��ة ا ل�ك�ب�ي��رة
ا ث �ب �ت��ت ز ي� ��ف ه� ��ذا اال ع� �ت� �ق ��اد .ح �ي��ث ث �ب��ت أن
النوم في غرفة مضيئة او التعرض لإلضاءة
اال ل �ك �ت��رو ن �ي��ة ا ث �ن��اء ا ل �ل �ي��ل ال ي�س�ب��ب ار ت �ف��ا ع��ا
ف��ي فرصة اال ص��ا ب��ة بسرطان ا ل�ث��دي .واال م��ر
ن �ف �س��ه ك ��ان ص �ح �ي �ح��ا ب��ا ل �ن �س �ب��ة مل ��ن ي�ع�م�ل��ن
في املناوبات الليلية ،حيث لم ترتفع فرصة
اصابتهن.

عرضاً ُتتجاهل..
وتعتبر مؤشرات
سرطانية خطيرة

وال ت�خ�ت�ل��ف ال �ف��راول��ة ع��ن ال �ب��رت �ق��ال في

احتوائها على فيتامني  Cال��ذي له كثير
م ��ن ال� �ف ��وائ ��د ال �ص �ح �ي��ة ،ول� �ع ��ل اب ��رزه ��ا
ت��أث �ي��ره��ا ال��وق��ائ��ي ف ��ي ص �ح��ة ال �ع �ي �ن�ين،
وفقا للدراسات املختلفة ،حيث أظهرت
دراسة اجريت على  247امرأة أن تناول
ف�ي�ت��ام�ين  Cف��ي ش�ك��ل م�ك�م��ل ك��ان��ت أق��ل
ب�ن�س�ب��ة  %77م��ن ح �ي��ث ت �ط��وي��ر إع �ت��ام
عدسة العني.
وي �ن �ص ��ح خ � �ب� ��راء ال �ت �غ ��ذي ��ة ب��ال �ح �ص��ول
ع�ل��ى ف�ي�ت��ام�ين  Cم��ن ال �غ��ذاء ل�لاس�ت�ف��ادة
منه بشكل أك�ب��ر ،كما تحتوي ال�ف��راول��ة
على نسبة عالية من مضادات األكسدة
وقليلة السعرات الحرارية.

واإلج � � ��ازات .ك��ون��ك م�ت�س��ق��ا ي �ع��زز دورة ال�ن��وم
واالس �ت �ي �ق��اظ ف��ي ج�س�م��ك ،ك�م��ا ي�س��اع��دك في
ً
ليال .لكن هناك ً
دوما
تعزيز النوم بشكل أفضل
تحذير .إذا لم تتمكن من الخلود إلى النوم خالل
ً
تقريبا ،فانهض وقم بشيء يجعلك
 15دقيقة
تشعر باالسترخاء.

 -2تن ّبه لما تتناوله وتشربه
ال تخلد إل��ى ال�ن��وم إذا كنت ً
ً
متخما،
جائعا أو
ً
ق��د يجعلك ش �ع��ورك ب�ع��دم ال��راح��ة مستيقظا،
ح��دد الكمية التي تشربها قبل ال�ن��وم ،لتفادي
تكرار نهوضك املزعج في منتصف الليل إلى
املرحاض.
ً
يجب أي��ض��ا ال�ح��ذر م��ن النيكوتني ،والكافيني.
تستغرق التأثيرات املنبهة للنيكوتني والكافيني
ساعات لتختفي ويمكن أن تضر بجودة النوم.

تحذيرات من استخدام أدوية السعال لمن أعمارهم أقل من عامين

 -3حدّ د عادات ثابتة
لوقت النوم

دواء نزالت البرد لألطفال ..تج ّنب هذه المخاطر

قم باألمور نفسها كل ليلة إلخبار جسمك بأنه

تعتبر أدوية السعال والبرد املتاحة من دون وصفة طبية
أفضل طريقة ملساعدة الطفل الذي يعاني البرد للشعور
ّ
بتحسن ،أليس كذلك؟ فكر مرة أخرى.
ال يوصى ب��أدوي��ة السعال وال�ب��رد لألطفال ال��ذي��ن تقل
أع�م��اره��م ع��ن سنتني ،وال ي��زال م��ن غير امل��ؤك��د م��ا إذا
ً
كانت أدوية السعال والبرد مناسبة لألطفال األكبر سنا
ً
أم ال ،إذا كيف يمكنك عالج البرد لدى الطفل؟ فيما يلي
بعض النصائح العملية يقدمها الطبيب جاي ال هيوكر
اختصاصي طب األطفال الفخري في «مايو كلينك».
إن أدوية السعال والبرد املتاحة من دون وصفة طبية ال
تعالج بكفاءة السبب الرئيسي لنزلة البرد عند الطفل،
وال تجعلها تختفي ف��ي وق��ت ق��ري��ب .ك��ذل��ك ،ف��إن هذه
األدوي��ة لها آثار جانبية محتملة الخطورة ،بما في ذلك
سرعة ضربات القلب والتشنجات.

ال تشجع إدارة ال�غ��ذاء وال ��دواء األميركية  FDAبشدة
اس�ت�خ��دام أدوي��ة السعال وال�ب��رد لألطفال األص�غ��ر من
عامني.
وي�ع�ك��ف خ �ب��راء إدارة ال �غ��ذاء وال � ��دواء األم�ي��رك�ي��ة على
دراسة مدى أمان أدوية السعال والبرد لألطفال األكبر
من عامني.
ّ
ول�ك��ن ،ت��ذك��ر أن أدوي��ة السعال وال�ب��رد ل��ن تجعل البرد
ي��زول ف��ي وق��ت ق��ري��ب ،كما أن اآلث ��ار الجانبية ممكنة
ال �ح��دوث .إذا كنت تعطي أدوي ��ة ال�س�ع��ال وال �ب��رد لطفل
ً
أكبر س��ن��ا ،فاتبع بعناية تعليمات النشرة الطبية ،وال
تعط طفلك دواءي��ن باملادة الفعالة نفسها ،مثل مضاد
ِ
الهيستامني أو مزيل االحتقان أو مسكن األل��م؛ حيث
يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مادة فعالة واحدة إلى
جرعة زائدة عرضية.

إن القيلولة الطويلة ف��ي النهار يمكن أن تعيق
ً
النوم ليال؛ السيما إذا كنت تعاني األرق أو سوء
ً
ج ��ودة ال �ن��وم ل �ي�لا .إذا اخ �ت��رت ال�ح�ص��ول على
قيلولة أثناء اليوم ،فحدد لنفسك فترة تتراوح
م��ن  10إل��ى  30دق�ي�ق��ة واج�ع�ل�ه��ا ق�ب��ل الساعة
الثالثة بعد الظهيرة.

 -6مارس األنشطة البدنية
يمكن أن يعزز النشاط البدني املنتظم من النوم
بشكل أفضل ،كما يساعدك االستمتاع بنوم
أعمق.

 -7تعامل مع الضغوط
عندما ي�ك��ون ل��دي��ك الكثير للقيام ب��ه ،والكثير
لتفكر فيه ،فمن املرجح أن تعاني أثناء النوم.
للمساعدة في استعادة السالم النفسي ،فكر
ف��ي ط��رق صحية للتعامل م��ع ال�ض�غ��وط .اب��دأ
باألساسيات ،مثل التنظيم ،وترتيب األولويات
وتوكيل املهام وتفويضها ،وفق ماذكرت «مايو
كلينك» الطبية.
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ثقافة

قدمتها «وشاح» ضمن فعاليات الموسم الثالث لـ«مركز جابر»

قدود حلبية ..في افتتاح «موسيقى اإلثنين»
حافظ الشمري
اس���ت���ع���رض���ت ف����رق����ة «وش���������اح» إرث���ه���ا
الحلبي العريق من املوشحات والقدود
ال����ح����ل����ب����ي����ة ،وذل��������ك ف�����ي ان�����ط��ل��اق أول�����ى
ف��ع��ال��ي��ات «م��وس��ي��ق��ى االث���ن�ي�ن» ب��م��رك��ز
الشيخ جابر األحمد الثقافي ،بأمسية
«م����وش����ح����ات ح���ل���ب���ي���ة» وس�����ط ح��ض��ور
وتفاعل جماهيري الفت.
وقدم رباعي الفرقة بقيادة املغني خالد
الحافظ والعازفني ،توليفة متنوعة بني
ال��غ��ن��اء وال���ع���زف امل��وس��ي��ق��ي ع��ل��ى آالت
ال����ع����ود واإلي����ق����اع وال����ق����ان����ون وال���ك���م���ان،
ح��ي��ث اس��ت��ح��ض��رت م��وش��ح��ات وق���دودا
ق��دي��م��ة م��ت��ع��ددة م��س��ت��وح��اة م��ن ال��ت��راث
الحلبي ذي الغزارة والثراء في املشارب
واأللوان واألرواح واملقامات.

«يم ّر ُعجبا ً ويمضي»
ف���ي ال���ب���داي���ة ق����دم م���وش���ح س��م��اع��ي م��ن
م���ق���ام ال���ح���ج���از ب���ع���ن���وان «ي����م ّ����ر ع��ج��ب��ًا
وي���م���ض���ي» م����ن أل����ح����ان ع���م���ر ال��ب��ط��ش،
بعدها موشح من ألحان زهير املنيني
بعنوان «يا غزال الرمل» ،وأتبع بموشح
«ل���م ي��ك��ن ه��ج��ري ح��ب��ي��ب��ي» م���ن أل��ح��ان
عبدالقادر حجار.
ت��واص��ل��ت امل��وش��ح��ات وال��ق��دود التراثية
ال��ح��ل��ب��ي��ة ذات ال���ط���رب األص����ي����ل ،ح��ي��ث
ق���دم���ت ال��ف��رق��ة اإلرث ال��ح��ل��ب��ي ال��ع��ري��ق
على التوالي« :مر التجني» و«يا حسن
و«باهلل يا باهي الجمال» و«قد
مظهر»
ُ
حال شرب امل��دام» ،كما اختارت الفرقة
مقامات قديمة مثل مقام ال��ه��زام ال��ذي
قدمت منه موشح «كم وكم».
وم���ن م��ق��ام ال��ب��ي��ات��ي م��وش��ح «إن��م��ا أن��ت

الفرقة شاركت
في كثير من الحفالت
بأوروبا والدول العربية

ق��م��ر» و«س���ل ن��ج��وم ال��ل��ي��ل» و «ب���اهلل يا
ب��اه��ي ال��ش��ي��م» ،وف���ي ال��وص��ل��ة األخ��ي��رة
قدمت الفرقة على التوالي قدودا حلبية
م���ع���روف���ة« :وال���ن���ب���ي ي���م���ا» و «م���ال���ك ي��ا
ح��ل��وة» و «ي��ا م��ال ال��ش��ام» ال��ت��ي وج��دت
تفاعال كبيرا من الحضور.

الزيارة األولى
بعد ان��ت��ه��اء ال��ح��ف��ل ،ع ّ��ب��ر عضو الفرقة
امل���غ���ن���ي وال�����ع�����ازف خ���ال���د ال���ح���اف���ظ ع��ن
س���ع���ادت���ه واع�����ت�����زازه ب����زي����ارت����ه األول�����ى
للكويت ،الفتا إلى أنه فوجئ بالحضور
وال����ت����ف����اع����ل ال����ج����م����ي����ل م�����ن ال���ج���م���ه���ور
ال���ك���وي���ت���ي ،وق�����ال ال���ح���اف���ظ «ق���دم���ت ف��ي
ال���ح���ف���ل م���وش���ح���ات وق��������دودا م���ع���روف���ة
وأخ������رى ن������ادرة وق���دي���م���ة ج����دا وت��غ��ن��ى
للمرة األولى» ،معربا عن شكره للجهة
املنظمة على هذه االستضافة.
وأش��ار الحافظ إل��ى أن فرقته (وش��اح)
ال���ح���ل���ب���ي���ة ش�����ارك�����ت ف�����ي ال����ع����دي����د م��ن
ال���ح���ف�ل�ات ف����ي أوروب���������ا ،ك���م���ا ش���ارك���ت
بحفالت في البحرين ولبنان والجزائر،
ول��دي��ه��ا زي���ارة مرتقبة إل��ى ك��ن��دا ،وه��ي
ت�����ق�����دم م�����وش�����ح�����ات وق�������������دودا ح���ل���ب���ي���ة
وأندلسية ومقامات ربما يصل تاريخ
بعضها إلى أكثر من  200عام.

َمن يحمي الناشر الكويتي
من تزوير الكتب؟

خالد النصرالله

محمد جراغ

محمد حنفي
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يتكبد ف��ي��ه ال��ن��اش��ر الكويتي
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ج��ه��د وامل������ال ف���ي ن��ش��ر ال��ك��ت��اب
وترجمته ،يعاني في اآلن نفسه قرصنة كتبه
م��ن خ�لال م��ن ي��ت��ص��ورون أنفسهم يسهمون
ف���ي ن��ش��ر امل��ع��رف��ة ب��امل��ج��ان ،ل��ك��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة أن
القانون يصفهم باللصوص ،ألنهم يسرقون
ح��ق��وق ال��ن��اش��ر وامل��ؤل��ف ويكبدونهما الكثير
من الخسائر ،سبقلا التقت الناشرين خالد
النصر ومحمد جراغ وحاورتهما عن قرصنة
أعمال الناشر الكويتي.
ي��ع��ل��ق ال���ن���اش���ر خ���ال���د ال����ن����ص����راهلل ،م���دي���ر دار
نشر «ن��وف��ا ب��ل��س» ،و«دار ال��خ��ان» ال��ت��ي تعنى
بالترجمة ،على قضية القرصنة التي يتعرض
لها الناشر الكويتي فيقول:
ال أعتقد أن ه��ن��اك ن��اش��را كويتيا ل��م يتعرض
ل��ل��ق��رص��ن��ة .ف��ي «دار ال���خ���ان» ن��ش��ت��ري حقوق
ت��رج��م��ة ال��ك��ث��ي��ر م���ن األع����م����ال ،وم����ن ب�ي�ن ه��ذه
األعمال تمت قرصنة كتاب من ترجمة ال��دار،
ون��زل��ت ل�لأس��واق نسخ م���زورة منه ،ولألسف،
ال��ق��ارئ ال يمتلك الخبرة للتمييز بني النسخة
األصلية الصادرة من الناشر األصلي والنسخة
املزورة في األسواق ،ناهيك عن قرصنة الكتب
بطريقة الـ  PDFونشرها في كثير من مواقع
الثقافة والكتب.
وأك������د :ال���غ���ري���ب أن ال���ذي���ن ي���ق���دم���ون ع��ل��ى ه��ذه
الجريمة في حق الناشر الكويتي هم فئة من
املثقفني ،ويعتقدون أنهم يسهمون ف��ي نشر
املعرفة والثقافة والكتب ،لكن الحقيقة أن هؤالء
لصوص يسرقون جهودنا ،ال يعرف هؤالء ما
يتكبده الناشر الكويتي من عناء وجهد ومال
م��ن اج��ل نشر كتاب جدير ب��ال��ق��راءة ،ث��م يأتي
ه��ؤالء القراصنة ويضربون بالقيم والقوانني
ع����رض ال���ح���ائ���ط ،م��ض��ي��ف��ًا :ه�����ؤالء ال��ق��راص��ن��ة
ينتشرون ف��ي الكثير م��ن ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،وال
يستطيع الناشر مالحقتهم ألن م��ن الصعب
أن تستدل عليهم ،كما أن اغلبية قوانني حماية
حق املؤلف والناشر ال يعمل بها على املستوى
ال��ع��رب��ي ،وأرى أن ال��ح��ل يكمن ف��ي أن يتدخل
ات��ح��اد ال��ن��اش��ري��ن ال��ع��رب م��ن خ�ل�ال إج����راءات
رادع�����ة ل��ح��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ن��اش��ري��ن م���ن ه���ؤالء
ال��ق��راص��ن��ة ،ألن األم���ر ل��و استمر ب��ه��ذا الوضع
فسيعلن كثير من الناشرين افالسهم.
ال��ن��اش��ر وم��دي��ر دار «كشمش للنشر» محمد
شاكر جراغ ،يؤكد أن الناشر يجب أن يحتاط

خالد النصر الله:
لصوص الثقافة
يسرقون أعمالنا
محمد جراغ:
المجتمع يفتقد
الوعي بحقوق الناشر
لعمليات القرصنة املتزايدة لكي يحمي حقوقه،
ويقول:
يجب على الناشر قبل أن يدخل سوق النشر
ً
أن يحمي حقوقه أوال ،وهذا ما فعلناه في دار
كشمش ،حيث نحفظ حقوق عالمتنا التجارية
ونحفظ حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بنا من
خالل وزارة التجارة واملكتبة الوطنية ،لكن رغم
هذا التحوط فإن كثيرا من الناشرين الكويتيني
تتعرض أعمالهم للقرصنة ،وأضاف :أعتقد أن
إشكالية القرصنة ال تتعلق بالقانون فقط ،في
عاملنا العربي ال وع��ي وال ثقافة بأهمية حق
امل��ؤل��ف أو ال��ن��اش��ر ،يعتقد البعض أن قرصنة
ك��ت��اب ووض��ع��ه على م��واق��ع اإلن��ت��رن��ت ن��وع من
ال��س��ب��ق وخ���دم���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة ،ه�����ؤالء ال ي��ع��ل��م��ون
م���ا ي��ت��ك��ب��ده ال��ن��اش��ر م���ن ج����راء ه���ذا ال��ت��ص��رف
الالأخالقي ،إنه بمنزلة سرقة لحقوقي كناشر.
وأض��اف :الكارثة أنني اعرف دور نشر عربية
ت���ج���اري���ة ،ت��س��ه��م ف���ي ه����ذه ال��ق��رص��ن��ة املشينة
لجهود ال��ن��اش��ري��ن ،ه��ذه ال���دور ب��دال م��ن ش��راء
ح���ق���وق ن��ش��ر ك���ت���اب رائ������ج ،ت���ق���وم ب��ق��رص��ن��ت��ه
ونسخه وبيعه بطريقة ملتوية وتحقيق أرباح
غير مشروعة ،وهم بذلك الفعل غير الشرعي
يوجهون ضربة قاتلة لصناعة النشر ،مؤكدًا:
األمر يتطلب الكثير من اإلج��راءات الرادعة من
جهات الدولة املسؤولة لحماية حقوق الناشر
ال��ك��وي��ت��ي ،وم��ن��ه��ا ال��س��ع��ي لحجب امل��واق��ع التي
تقوم بقرصنة الكتب ونشرها على اإلنترنت
م��ن دون ال��ح��ص��ول على تصريح م��ن الناشر
األص��ل��ي ،باإلضافة إل��ى أن مواجهة القرصنة
في األساس تكون بزيادة الوعي وصنع ثقافة
تقدر حقوق املؤلف والناشر.

فرقة وشاح خالل األمسية

مسيرة حافلة
يذكر ان فرقة وشاح تمتلك مسيرة فنية
حافلة ،وتقدم القطع املوسيقية والغنائية
ال��ش��رق��ي��ة الكالسيكية وف��ق��ا للمقامات
ال��ت��ي ان��ت��ش��رت ف��ي ب�ل�اد ال��ش��ام ومصر
وت��رك��ي��ا ،وت��ه��ت��م ع��ل��ى ن��ح��و خ���اص بفن
املوشح والقد الذي ازدهر في بالد الشام
وم��ص��ر ،وخ��ص��وص��ا ف��ي م��دي��ن��ة حلب،
ح��ت��ى أواس�����ط ال���ق���رن امل���اض���ي بشكليه
ال���غ���زل���ي وال����ص����وف����ي ،وت���ن���ت���ق���ي ال��ف��رق��ة
أعمالها التي تقدمها بعيدا عن املألوف،
سواء في االرتجال الغنائي او املوسيقي
املوزون وغير املوزون.

حضور مستمتع

الختراعهم بطارية الليثيوم

أميركي وبريطاني وياباني
يفوزون بـ«نوبل الكيمياء»
م���ن���ح���ت ج�����ائ�����زة ن����وب����ل ل��ل��ك��ي��م��ي��اء
 2019إل����������ى األم�������ي�������رك�������ي ج�����ون
غ���ودي���ن���اف وال���ب���ري���ط���ان���ي س��ت��ان��ل��ي
وي����ت����ي����ن����غ����ه����ام وال�����ي�����اب�����ان�����ي أك����ي����را
ي����وش����ي����ن����و ،الخ����ت����راع����ه����م ب���ط���اري���ة
ال���ل���ي���ث���ي���وم ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى ت��خ��زي��ن
مصادر طاقة مراعية للبيئة ،والتي
ب���ات���ت م��س��ت��خ��دم��ة ف����ي ك���ث���ي���ر م��ن
تكنولوجيا الحياة اليومية.
وأوض������ح������ت االك����ادي����م����ي����ة امل���ل���ك���ي���ة
السويدية املانحة للجوائز العلمية
«هذا النوع من البطاريات الخفيفة
ال�����وزن وال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ش��ح��ن وال��ق��وي��ة
م���س���ت���خ���دم اآلن أي���ن���م���ا ك�������ان :ف��ي
ال��ه��وات��ف وال��ح��واس��ي��ب وال��س��ي��ارات
الكهربائية».

وأض�����اف�����ت «وي���م���ك���ن���ه���ا أي����ض����ا أن
ت��خ��زن ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م���ن ال��ط��اق��ة
ال��ش��م��س��ي��ة وال��ري��ح��ي��ة ،ف��اس��ح��ة في
امل���ج���ال أم����ام م��ج��ت��م��ع م��ت��ح��رر م��ن
مصادر الطاقة األحفورية».
وأصبح غوديناف ،البالغ  97عاما،
عميد سن الفائزين بجوائز نوبل.
وب���ع���د األزم������ات ال��ن��ف��ط��ي��ة امل��س��ج��ل��ة
ف���ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ات ،ب���اش���ر س��ت��ان��ل��ي
ويتينغهام ،وهو أستاذ في جامعة
ب��ي��ن��غ��ام��ت��ون ف���ي والي����ة ن���ي���وي���ورك،
ب���ح���ث���ه ع�����ن م�����ص�����ادر ط����اق����ة غ��ي��ر
أح���ف���وري���ة .ف���ط ّ���ور وس���ي���ل���ة إلن���ت���اج
الطاقة استنادا إل��ى الليثيوم ،وهو
م���ع���دن خ��ف��ي��ف ج����دا ب��ح��ي��ث ي��ط��ف��و
على املياه.

وراه�����ن ج����ون غ���ودي���ن���اف األس���ت���اذ
ب���ج���ام���ع���ة ت����ك����س����اس ف�����ي أوس���ت��ن،
ب���ع���د ذل�������ك ،ع���ل���ى إم���ك���ان���ي���ة زي�����ادة
خ��ص��ائ��ص ه���ذا االب��ت��ك��ار ف��ي ح��ال
تم االستناد إل��ى األكسيد املعدني
وليس ثنائي الكبريتيد .وفي العام
 1980أث��ب��ت أن ال��ج��م��ع ب�ين أكسيد
الكوبالت وأي��ون��ات الليثيوم يمكنه
إن��ت��اج أرب��ع��ة ف��ول��ت��ات .وأن��ت��ج أك��ي��را
ي���وش���ي���ن���و ب���ع���د ذل�����ك أول ب���ط���اري���ة
تجارية عام .1985
وبعد أكثر من ثالثة عقود ،أصبح
ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ب����ط����اري����ات ال��ل��ي��ث��ي��وم
ك����ب����ي����را ج�������دا م�����ع ازده�����������ار س����وق
السيارات اإللكترونية على خلفية
االحترار املناخي( .أ ف ب)

تعلن نتيجتها اليوم..

مظاليم «نوبل» لآلداب
مهاب نصر
لعشاق اآلداب العاملية ،ومحبي التكهنات بنتائج
«نوبل» اآلداب ،بعد كل ما أثير حول الجائزة
من شبهات واتهامات ،موعد استثنائي اليوم،
ح��ي��ث ت��م��ن��ح األك��ادي��م��ي��ة ال��س��وي��دي��ة ج��ائ��زت�ين
عوضا عن واحدة .تتواتر الترشيحات لوجوه
طاملا توقع املتابعون أن تحظى بالجائزة .لكن
من جهة أخرى فإن موسم الجائزة يعد فرصة
لنقد بعض سلبياتها وأوجه القصور فيها.
أخيرا نشر موقع « Nipponنيبون» الياباني
تقريرا حول نوبل ،افتتح بالحديث عن حظوظ
األدب الياباني هذا العام في الترشح .ويتعلق
األم���ر خصوصا ب��ال��روائ��ي ال��ي��اب��ان��ي الشهير
ه��اروك��ي م��وراك��ام��ي .اليابانيون عموما كان
لهم الحظ في الفوز ثالث مرات مع ياسوناري
ك��اواب��ات��ا  ،1968وك��ي��ن��زاب��ورو  ،1994وأخ��ي��را
ك��ازو إيشيغورو ف��ي ع��ام  2017إذا اعتبرنا
جنسيته األصلية .في السنوات األخيرة ،كما
يذكر املوقع ،هيمنت تكهنات حول موراكامي،
وت��ت��ص��ارع امل��ح��ط��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة والصحف
وامل��ج�لات بشكل محموم ملقابلة األش��خ��اص
امل��رت��ب��ط�ين ب���ه وت��س��ج��ي��ل ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه��م وإع����داد
األعمدة الصحافية واملحتوى التلفزيوني لذلك.

عائق اللغة
يتناول املقال الذي نشره املوقع قضايا أخرى

هاروكي موراكامي

أيضا ،من أهمها ق��درة الجائزة على التوسع
خ���ارج ن��ط��اق اآلداب األوروب���ي���ة .ي��ب��دو أن اللغة
تظل عائقا ف��ي سبيل ت��س��اوي حظوظ الفوز
ف��ي م��ا يتعلق ب����آداب ش��ع��وب أخ���رى ك���اآلداب
األفريقية واآلسيوية ،وذلك بسبب قلة األعمال
امل��ت��رج��م��ة م���ن ل��غ��ات��ه��ا ،م���ا ي��ب��ق��ي��ه��ا ف���ي دائ���رة
ضيقة بعيدة عن العاملية .فما زال حظ األدب
العربي والصيني مثال م��ح��دودا .ثمة مرشح
كان في دائ��رة االحتمال من كوريا الجنوبية،
وه���و ال��ش��اع��ر ك��و أون ،ل��ك��ن ي��ب��دو أن ث��م��ة ما
يضعف حظوظه .يتعلق األمر بكبر سنه من

جوخة الحارثي

ج��ه��ة ،وبفضيحة ت��ح��رش ط��ال��ت��ه أخ���ي���را .ثمة
مرشحون آخ��رون أيضا من الكوريتني ومن
فيتنام.

تجاوز شروط الجائزة
هناك شروط ضمنية لـ«نوبل» التي تمنح عادة
لشعراء وروائيني وكتاب على العموم ،لكن هذه
الشروط يتم خرقها أحيانا ،كما حدث حينما
ف��از الشاعر وامل��ط��رب ب��وب دي�ل�ان .ويتساءل
املعلقون ما إذا كان الجدل الذي أثير حول فوزه،
أحد العوامل التي أسهمت في توقف الجائزة،

باإلضافة إلى قضية التحرش الشهيرة .لكن
الحقيقة أن الجائزة عادت بعدها إلى «جذورها
األدبية» بعد فوز كازو إيشيغورو.
ويلفت امل��ق��ال نظرنا إل��ى اع��ت��ب��ار آخ��ر يتعلق
بعدم تسييس الجائزة ،مذكرا بالضجة التي
أثيرت بعد فوز السياسي البريطاني ونستون
تشرشل بالجائزة ،وتعرضت أكاديمية نوبل
وقتها النتقادات شديدة ،وهو ما دفعها فيما
ب��ع��د إل����ى ع����دم م��ن��ح��ه��ا إل����ى أدي����ب ك��ب��ي��ر مثل
الفرنسي أندريه مالرو ألنه كان وزيرا للثقافة
في عهد الرئيس الفرنسي شارل ديغول .كما
كان األمر نفسه سيحدث مع ماريو فارغاس
يوسا لو لم يكن قد هزم في االنتخابات العامة
في بيرو.
بالنسبة لألدب العربي ،فقد شهد في السنوات
األخيرة نشاطا فيما يتعلق بالجوائز العاملية،
ف����أس����م����اء م���ث���ل ال����ع����راق����ي أح����م����د س�����ع�����داوي،
وال��ع��م��ان��ي��ة ج��وخ��ة ال��ح��ارث��ي وغ��ي��ره��م��ا ،ن��ال��وا
ق��س��ط��ا م���ن ال��ت��ك��ري��م ب�ي�ن ف���وز ب��ج��ائ��زة «م���ان
بوكر» الدولية أو ترشح ملراحل متقدمة منها،
كما كان اسم الشاعر السوري أدونيس يدور
كل عام ضمن التكهنات بالفوز.
األهم بالطبع هو أن تخرج الجائزة عن نطاق
ال��دائ��رة األوروب��ي��ة ولغاتها ،وأن تنفتح على
ث���ق���اف���ات ال���ع���ال���م و»م��ظ��ال��ي��م��ه��ا» ،وأن ت��ب��رئ
ذاتها من االنحياز السياسي الضمني الذي
ط��امل��ا ت��م التلميح إل��ي��ه م��ن قبل ك��ت��اب ونقاد
عديدين.
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العوائد بين  % 14و  % 19.9في  9أشهر

شمول شاغلي الدرجات  15و 16و17

صناديق الودائع والسندات تنافس
«المستثمرة» في األسهم المحلية

مجلس إدارة «البترول» يقر بدل
العمل اإلضافي لجميع العاملين

سالم عبدالغفور
ت �ص��در ص �ن��دوق ال �ه�لال اإلس�لام��ي
ال � � ��ذي ت ��دي ��ره ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ةل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار -ج �م �ي��ع ال �ص �ن ��ادي ��ق
االستثمارية املرخصة في الكويت،
م� �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ال � �ع� ��ام وح� �ت ��ى ن �ه��اي��ة
س �ب �ت �م �ب��ر امل ��اض ��ي ،وذل � ��ك ب �ع��وائ��د
ب�ل�غ��ت  ،%19.9ع�ل�م��ًا أن ال�ص�ن��دوق
ي � �س � �ت � �ث � �م ��ر ف � � ��ي ودائ� � � � � � ��ع ال � �ب � �ن� ��وك
اإلس�ل�ام� �ي ��ة .وف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ت �ص��در
ص� �ن ��دوق «غ �ل��وب��ل مل ��ؤش ��ر ال �س��وق
األول» ق��ائ �م��ة ال �ص �ن��ادي��ق امل�ح�ل�ي��ة
املستثمرة في األسهم املحلية خالل
نفس الفترة ،بعوائد  ،%19.3يليه
«ك��ام �ك��و االس� �ت� �ث� �م ��اري» ب � � �ـ،%14.4
ث��م ص �ن��دوق «ال��وس��م» ال��ذي ت��دي��ره
شركة «كفيك» بـ.%14.5
وت � � �ك � � �ب� � ��دت ج � �م � �ي� ��ع ال� � �ص� � �ن � ��ادي � ��ق
امل �س �ت �ث �م��رة ف ��ي األس� �ه ��م ال�ك��وي�ت�ي��ة
خ � �س� ��ائ� ��ر م � �ت � �ف� ��اوت� ��ة خ � �ل ��ال ش �ه��ر
س� �ب� �ت� �م� �ب ��ر امل� � � ��اض� � � ��ي ،ع� � �ل � ��ى وق � ��ع
الخسائر ال�ت��ي تكبدتها البورصة
ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،اذ ت��راج��ع
م��ؤش��ر ال�س��وق األول بنسبة %5.4
والعام بـ.%4.4
وي�ل�اح ��ظ م��ن خ�ل�ال م �ج �م��ل ن�ت��ائ��ج
ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��ار ف ��ي األش �ه��ر
التسعة ما يلي:
 1أداء ال�ص�ن��ادي��ق امل�س�ت�ث�م��رة فياألس� �ه ��م ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ف��وق��ت ب�ش�ك��ل
واض��ح على الصناديق املستثمرة
ف � ��ي األس� � �ه � ��م ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ،وذل � ��ك
ن �ت �ي �ج��ة األداء امل �ت �م �ي��ز ل �ب��ورص��ة
الكويت منذ بداية العام.
 2ع ��وائ ��د ال �ص �ن��ادي��ق امل �س�ت�ث �م��رةف��ي ال��ودائ��ع وال �س �ن��دات وال�ص�ك��وك
دخ� �ل ��ت دائ� � ��رة امل �ن��اف �س��ة ب� �ق ��وة ،اذ
ت �ص��در ص �ن��دوق ال �ه�لال اإلس�لام��ي
املستثمر في الودائع وأدوات النقد
م �ج �م��ل ال �ص �ن ��ادي ��ق امل ��رخ� �ص ��ة ف��ي
ال�ك��وي��ت ،ف��ي م��ا حقق االستثماري
ل� �ل� �س� �ن ��دات وال � �ص � �ك ��وك اإلق �ل �ي �م �ي��ة
عوائد تجاوزت .%14
 3تجدر االش��ارة إل��ى أن صناديقاالس �ت �ث �م��ارات ف �ئ��ات ع��دي��دة ،منها
ال � �ت � �ق � �ل � �ي� ��دي واإلس � �ل � ��ام� � � � ��ي ،وم � ��ن

سعد الشيتي
علمت سبقلا ان مجلس ادارة مؤسسة البترول
الكويتية اعتمد مطالب نقابة املؤسسة باملوافقة
على تغيير نظام البدل للعمل اإلض��اف��ي ملوظفي
امل��ؤس �س��ة ،ب�ش�م��ول ش��اغ�ل��ي ال ��درج ��ات الوظيفية
 ١٧،١٦،١٥أس ��وة ب�ب��اق��ي ال �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،بعد
ان ك ��ان م �ق �ص��ورًا ف�ق��ط ع�ل��ى ش��ري�ح��ة ال��درج��ة ١٤
وما دون خالل السنوات السابقة ،على أن ُيعتمد
ال �ن �ظ��ام ب�ش�ك��ل ن �ه��ائ��ي م��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية في القريب العاجل.
ُ
ك�م��ا اع��ت�م��د ن�ظ��ام ( )on calllل�ل��درج��ات  ١٥و،١٦
بحيث تتم مضاعفة املبلغ عما هو مقرر حاليا،
على أن يتم العمل بذلك فورًا.

■ «الهالل» يتصدر الصناديق المرخصة محلياً بـ ..19.9%و«غلوبل لمؤشر السوق
األول» األعلى بين المستثمرة في األسهم الكويتية
■  13سهماً ذهبياً وراء مكاسب الصناديق المحلية يتصدرها «الوطني»
و«بيتك» و«زين» و«المباني»
ت �س �ت �ث �م��ر ف ��ي األس� �ه ��م امل �ح �ل �ي��ة او
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة أو ال� �ع� �ق ��ارات امل �ح �ل �ي��ة
وال� �خ � �ل� �ي� �ج � �ي ��ة ،وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ت �ج��ب
م � �ق� ��ارن� ��ة ك � ��ل ص� � �ن � ��دوق م � ��ع ال �ف �ئ��ة
ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ي إل�ي�ه��ا وق �ي��اس��ًا ب��أداء

األسواق التي يعمل بها.
 4ت�ض�م�ن��ت ق��ائ �م��ة أع �ل��ى  5أس�ه��مفي الصناديق املستثمرة باألسهم
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ك� � ��ل م� � ��ن «ال � ��وط� � �ن � ��ي»
و«ب� �ي� �ت ��ك» و«زي � � ��ن» و«اج �ي �ل �ي �ت��ي»

و«ال�خ�ل�ي��ج» و«امل �ب��ان��ي» و«األه �ل��ي
املتحد  -البحرين» و«الصناعات»
و«ال� � � � � � � �ج � � � � � � ��زي � � � � � � ��رة» و«ال � � � � �ق� � � � ��ري� � � � ��ن
ل�ل�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات» و«ب��وب �ي��ان ب»
و«بورتالند» و«أالفكو».

لجنة تحقيق
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ان لجنة
التحقيق التي شكلتها شركة نفط الكويت للتحقق
في عقود انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام
واألشغال املتصلة بها في مناطق شمال الكويت،
والتي سبق لها أن أوص��ت بإبالغ الهيئة العامة
مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ب��ال��واق �ع��ة ،ان �ت �ه��ت م ��ن عملها
وخلصت إل��ى فصل أح��د رؤس ��اء ال�ف��رق العاملني
في مجموعة الخدمات املساندة «شمال الكويت»،
وم �ن��ح إن� ��ذار خ�ط��ي ن�ه��ائ��ي مل��دي��ر امل �ج �م��وع��ة ،مع
استرداد جميع األموال التي تحصل عليها املقاول
من دون وج��ه ح��ق .ولفتت املصادر ذاتها إل��ى انه
ف��ي ي��ون�ي��و  2018وردت إل��ى ش��رك��ة ن�ف��ط الكويت
مالحظات من ديوان املحاسبة ،تضمنت ما يلي:
 استيراد أنابيب قيمة الواحد منها  92دينارًا فيأح��د العقود ،في ما تتوافر نفس األنابيب بكلفة
 16دينارًا للوحدة في عقد آخ��ر ،مما كلف الدولة
خسائر بلغت  1.4مليون دينار.
 استيراد أنابيب بأطوال  14كلم بكلفة إضافية،في حني يتوافر البديل عنها في عقد آخر ،وبقيمة
أدنى ،مما حمل املال العام خسائر بلغت  600ألف

أداء الصناديق المستثمرة في األسهم المحلية في  9أشهر
م

الصندوق

المدير

األداء في األداء في
سبتمبر  9أشهر
%
%

أكبر  5أسهم

1

كامكو االستثماري

كامكو

-4.4

15.4

أجيليتي  -زين  -الخليج  -الوطني  -المباني

2

المركز لالستثمار
والتطوير

المركز

-4.9

9.5

الوطني  -زين  -بيتك  -أجيليتي  -األهلي المتحد

3

المركز للعوائد الممتازة

المركز

-4.9

10.1

الوطني  -زين  -بيتك  -األهلي المتحد  -أجيليتي

4

الوسم

كفيك

-5.8

14.5

الوطني  -األهلي المتحد  -بيتك  -الصناعات -
الخليج

5

الساحل االستثماري

الساحل

-4.5

12

الوطني  -األهلي المتحد  -بيتك  -زين  -أجيليتي

6

غلوبل المأمون

غلوبل

-3.7

13.2

الوطني  -بيتك  -الجزيرة  -زين  -األهلي المتحد

7

األهلي الكويتي

االهلي
لالستثماري

-2.2

12.3

القرين  -أالفكو  -بوبيان ب  -بورتالند  -أجيليتي

8

الوطنية االستثماري

االستثمارات

-4.5

11.3

األهلي المتحد  -الوطني  -زين  -أجيليتي  -الخليج

9

غلوبل لمؤشر السوق
األول

غلوبل

-5.4

19.3

الوطني  -بيتك  -األهلي المتحد  -زين  -بنك بوبيان

10

الوطني لألسهم
الكويتية

الوطني
لالستثمار

-5.1

13.6

الوطني  -بيتك  -زين  -أجيليتي  -المباني

11

الرائد لالستثمار

الكويتية
لالستثمار

-4.3

9.1

الوطني  -أجيليتي  -بيتك  -زين  -الخليج

12

صندوق وفرة

وفرة
لالستثمار

-4.1

9.3

أجيليتي  -زين  -بيتك  -الوطني  -الخليج

13

الرؤية

كميفك

-4.7

7.1

بيتك  -زين  -أجيليتي  -الوطني  -بوبيان ب

14

الدرة االسالمي

غلوبل

-3.3

9.4

زين  -بيتك  -أجيليتي  -الجزيرة  -بنك بوبيان

15

فرصة المالي

المركز

-

12.7

الوطني  -بيتك  -زين  -األهلي المتحد  -أجيليتي

16

الفجر

وفرة
لالستثمار

-4.5

6.9

بيتك  -أجيليتي  -زين  -بنك بوبيان  -المباني

17

الكويت االستثماري

الكويتية
لالستثمار

-4.1

4.9

زين  -بيتك  -أجيليتي  -بنك بوبيان  -بوبيان ب

سالم محمد
كشفت مصادر مطلعة أن بورصة الكويت
بصدد تطبيق «األمر املطابق» بناء على
ط �ل��ب امل�س�ت�ث�م��ري��ن األج ��ان ��ب ،وه ��و أم��ر
تداول جديد كليًا على السوق.
وأوض�ح��ت امل�ص��ادر أن البورصة انتهت
ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة م ��ن ج �م �ي��ع ال �ت �ج��ارب
الالزمة لتطبيق األمر املطابق مع شركات

ال��وس��اط��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال �س��وق ،وع��دده��ا
ع�ش��ر ش��رك��ات ،وذل ��ك ف��ي إط ��ار عمليات
التطوير الواسعة التي تجريها بالسوق.
ي ��ذك ��ر أن ب ��ورص ��ة ال �ك ��وي ��ت أع �ل �ن��ت ان��ه
سيجري إلغاء األوام��ر القائمة في نظام
ال � �ت� ��داول اآلل � ��ي اع �ت �ب ��ارًا م ��ن ي� ��وم األح ��د
امل��واف��ق  ،2019 - 10 - 13ن�ظ�رًا لتطبيق
املرحلة الثالثة ملشروع تطوير السوق.
ويستخدم األم��ر امل�ق��اب��ل (امل�ط��اب��ق) ألمر
ح��ال��ي م �ت��واف��ر م ��ن خ�ل�ال ال�ت�ن�ف�ي��ذ على

تحصل
ّ
مقاول الحفر
على  2.8دينار للمتر
المكعب رغم توافر
بديل بـ  380فلسا ً فقط
دينار.
ج ��رى تكليف امل�ق��اول�ين ب��أع�م��ال ح�ف��ر بقيمة 2.8دينار للمتر املكعب ،في ما توافر بديل آخر بقيمة
 ٣٨٠ف�ل�س��ًا ل�ل�م�ت��ر امل �ك �ع��ب ،م�م��ا ح�م��ل امل ��ال ال�ع��ام
خسائر تقدر بـ  600ألف دينار.
 املبالغة بأوامر عمل تقديرية تزيد وبشكل كبيرعن الفعلية ،نجم عنها تحميل امل��ال العام مبالغ
قدرت بـ  870ألف دينار.
يذكر ان شركة نفط الكويت كانت ق��د ردت على
مالحظات دي��وان املحاسبة في ذل��ك الوقت بشأن
هذه املالحظات ،بان الشركة شكلت لجنة خاصة
للتحقيق ب �ت��اري��خ  28ي��ون�ي��و  2018ف��ي م��ا أث�ي��ر
م��ن وق��ائ��ع وم��وض��وع��ات ب�ش��أن ه��ذه امل�لاح�ظ��ات،
ول�ت�ح��دي��د أوج ��ه ال �ق �ص��ور وامل �س��ؤول �ي��ة ع�ن�ه��ا إن
وج ��دت ،تمهيدًا الت �خ��اذ م��ا ي�ل��زم ب�ح��ق ذل��ك وفقًا
للقانون ،مع اق�ت��راح اإلج ��راءات الكفيلة بمعالجة
ً
هذه املالحظات وضمان منع تكرارها مستقبال.

ً
عضوا في «نفط الخليج»
نمر الصباح
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة ا ل�ب�ت��رول ف��ي اجتماعه األ خ�ي��ر تعيني و ك�ي��ل وزارة النفط
ا ل�ش�ي��خ ن�م��ر مالك الصباح عضوا في مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ،وذلك بعد
شغور املنصب بوفاة وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طالل العذبي الصباح.

ً
أرباحا
«البترولية» 5.5 :ماليين دينار
متوقعة في  9أشهر
أفادت شركة املجموعة البترولية املستقلة إن اإلدارة
املالية للشركة انتهت من إعداد النتائج األولية ألداء
ال��رب��ع ال�ث��ال��ث املنتهي ف��ي  30سبتمبر  ،2019إذ من
امل�ت��وق��ع أن ي�ص��ل ص��اف��ي ال��رب��ح إل��ى  712أل��ف دي�ن��ار
ت�ق��ري�ب��ًا ،أي م��ا ي �ع��ادل  3.94ف �ل��وس للسهم ال��واح��د،
م�ق��ارن��ة ب�ص��اف��ي رب��ح ب�ل��غ  1.46م�ل�ي��ون دي �ن��ار خ�لال
األشهرالثالثة املنتهية في  30سبتمبر  ،2018أي ما
يعادل  8.09فلوس للسهم الواحد.
وأضافت أنه من املتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة

البورصة تطلق «األمر المطابق» األسبوع المقبل
ال �س �ع ��ر ال �ب �ي �ن��ي م� ��ا ب �ي�ن أف� �ض ��ل ع ��رض
وأحسن طلب في السوق كمرحلة أول��ى،
ً
ع �ل��ى أن ت�ص�ب��ح ب�ل�ا ت �ح��دي��د م�س�ت�ق�ب�لا،
وي� �ج ��ري ت �ن �ف �ي��ذ األم � ��ر م ��ن خ�ل��ال ن�ف��س
الوسيط ،وسيكون متاحًا لكل املتداولني
في السوق من مؤسسات وأفراد.
وي �ج��ري تنفيذ األم ��ر امل�ط��اب��ق م��ن خ�لال
ط ��ري� �ق�ي�ن ،إم � ��ا ع �ب ��ر ال� �ح� �س ��اب امل �ج �م��ع،
وإم� � ��ا ع ��ن ط ��ري ��ق ن� �ظ ��ام ت � � ��داول ال �س��وق
نفسه ،علمًا بأن أغلبية مديري املحافظ

لجنة تحقيق تنتهي
إلى فصل مدير
في «نفط الكويت»
واسترداد أموال
من مقاول

ّ
يفضلون ال�ح�س��اب��ات املجمعة واملتاحة
ح��ال �ي��ًا ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن امل �ح �ل �ي�ين ف ��ي م��ا
سيلحق بهم املستثمرون األجانب قريبًا،
وف �ق��ًا مل��ا اع�ل�ن��ت ع�ن��ه ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل��ال
تلبية ملتطلبات «مورغان ستانلي».
وت ��وق� �ع ��ت امل � �ص� ��ادر أن ي �س �ه��م ت�ط�ب�ي��ق
األم��ر امل�ط��اب��ق ف��ي زي ��ادة ع��دد الصفقات
والسيولة املتداولة في السوق ،لكن تبقى
امل�خ��اوف قائمة م��ن ق��درة الوسطاء على
التطبيق.

خ�لال فترة االشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر
 2019ما قيمته  5.558ماليني دينار تقريبًا ،بما يعادل
 30.74فلسًا للسهم الواحد ،مقارنة بصافي ربح بلغ
 5.866ماليني دينار للفترة املقابلة من العام املاضي،
أي ما يعادل  32.44فلسًا للسهم الواحد.
وأوضحت «البترولية» أنها ستعلن عن طريق شركة
ب��ورص��ة الكويت ع��ن النتائج النهائية للربع الثالث
 2019بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خالل
األسابيع الثالثة املقبلة.

«عقار» تربح  1.4مليون دينار
أفادت شركة عقار لالستثمارات العقارية بتحقيقها أرباحًا في األشهر التسعة املنتهية في
 30سبتمبر  ،2019بلغت  1.4مليون دينار بربحية للسهم  6.65فلوس ،مقارنة مع أرباح بلغت 1.039
مليون دينار بربحية للسهم  4.9فلوس ،حققتها الشركة في األشهر التسعة املقابلة من العام املاضي.

للحصول على تجربة رقمية أفضل

 %89من الكويتيين مستعدون لتغيير «بنكهم»
هبة حماد
ذك� � ��ر ت� �ق ��ري ��ر ص� � � ��ادر ع � ��ن م� �ع� �ه ��د ال� � ��دراس� � ��ات
امل�ص��رف�ي��ة ي�ت�ح��دث ع��ن م��دى ج�ه��وزي��ة البنوك
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ح �ي��ث ال� �ت� �ط ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي
وال ��رق� �م ��ي ال � ��ذي س �ت��واج �ه��ه امل � �ص� ��ارف خ�ل�ال
الفترة املستقبلية ،انه في ظل تواجد  23بنكًا
محليًا وأجنبيًا تعمل في الكويت ،اال ان الدولة
ليس لديها فائض ف��ي اع��داد ال�ب�ن��وك ،خاصة
ع �ن��د م�ق��ارن�ت�ه��ا ب�ن�ظ�ي��رات�ه��ا ف��ي دول مجلس
التعاون الخليجي .ففي دول مجلس التعاون
الخليجي ،تعتبر البحرين االكثر اكتظاظا من
حيث اعداد البنوك فيها ،تليها قطر واإلمارات
على ال�ت��وال��ي .وبحسبة اخ ��رى ،يمكن مقارنة
عدد فروع البنوك بإجمالي عدد السكان .ومع
ذلك ،فان عدد البنوك املرخصة في الدولة عادة
ما يشير الى قدرة تنافسية اكبر في السوق.
واض � ��اف ال �ت �ق��ري��ر أن م ��ن ب�ي�ن ال �ق �ض��اي��ا ال�ت��ي
ت �ع��د االك �ث��ر اه �م �ي��ة ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ه��و حجم
ال�ب�ن��وك ف��ي ال��دول��ة .وم��ن ب�ين ال�ب�ن��وك املحلية،

ه� �ن ��اك ب �ن �ك��ان رئ �ي �س �ي��ان ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت .ح�ي��ث
يستحوذ ك��ل م��ن بنك الكويت الوطني وبيت
ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ال�ق�ط��اع بنسبة %56
من إجمالي األص��ول املصرفية .في حني تملك
ال �ب �ن��وك ال�ث�م��ان�ي��ة امل�ت�ب�ق�ي��ة  %44م��ن إج�م��ال��ي
أص��ول البنوك .وبالتالي ،نجد ان من يسيطر
على القطاع املصرفي الكويتي بنكان أحدهما
تقليدي واآلخر إسالمي.
ووف� �ق ��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ف� ��ان امل �ش �ه��د ال �ت �ن��اف �س��ي بني
امل � �ص � ��ارف ف� ��ي أوروب � � � ��ا وال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
يختلف ك�ث�ي� ً�را ع��ن ن�ظ�ي��ره ف��ي ال�ك��وي��ت وبقية
دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي .حتى االن ال
ي��وج��د ف��ي ال�ك��وي��ت ب�ن��وك تعمل ب�ن�ش��اط «اون
الي ��ن» أي ي�ق��دم خ��دم��ات��ه ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت فقط،
وال ي �ب��دو أن ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ال �ك��وي �ت��ي ي�ن��وي
السماح الن�ش��اء هكذا ب�ن��وك .كما ان��ه ال توجد
اية مؤشرات على دخول أي جديد إلى السوق
ق��ري� ً�ب��ا .تتعني االش ��ارة ال��ى ان ال�ك��وي��ت تمتلك
س��وق��ا مصرفية ج�ي��دة ،وق��د ت��م التخفيف من
حدة القواعد املفروضة على البنوك األجنبية
حد ما االمر الذي سمح لها بفتح
في البالد إلى ٍ

فروع جديدة.
وم �م��ا الش ��ك ف �ي��ه ه��و ت��أث��ر ال �س��وق امل�ص��رف�ي��ة
املحلية بما وفره الهاتف املحمول من خدمات
مصرفية يمكن انجازها عبر الهاتف .لقد جاء ت
هذه الخطوة في املقام األول كنتيجة عن تبني
الشباب اعتماد واستخدام التقنيات الحديثة.

باالضافة الى ما قامت به الحكومة الكويتية
م ��ن دع� ��م ل �ت �ح��دي��ث اق �ت �ص��اده��ا ال ��وط� �ن ��ي م��ن
خالل استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية
لتعزيز خدمات الحكومة اإللكترونية.
وف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،غ�ي��رت التكنولوجيا
ال� �ن� �ه ��ج امل� �ت� �ب ��ع م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن الن� �ج ��از

البنوك وعدد السكان

الكويت

البحرين

قطر

عمان

اإلمارات

السعودية

عدد البنوك المحلية

11

43

11

7

23

12

عدد البنوك األجنبية

12

55

7

9

28

16

اإلجمالي

23

98

18

16

51

28

التعداد السكاني

4.62

1.44

2.36

3.49

9.70

33.09

(بالمليون نسمة)
البنوك  /السكان

4.98

67.96

7.62

4.58

5.26

0.85

م�ع��ام�لات�ه��م ال�ب�ن�ك�ي��ة وامل �ص��رف �ي��ة .اب� �ت ��داء من
ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ع �ب��ر ال �ه��ات��ف وان �ت �ه��اء
ب��امل��دف��وع��ات غ�ي��ر امل �ل �م��وس��ة ،وال �ت��ي ت�ت��م عبر
ال��وس��ائ��ل الرقمية ،حيث عملت التكنولوجيا
ع�ل��ى اع ��ادة ص�ي��اغ��ة ص�ن��اع��ة ال�خ��دم��ات املالية
ب��ال�ط��رق ال�ت��ي اع�ت��دن��ا عليها ،وب��ال�ت��ال��ي باتت
امل� ��ؤس � �س� ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة ت� �ت� �ع ��رض ل �ض �غ��وط
متزايدة للتكيف بسرعة مع األذواق املتطورة
ل �ع�م�لائ �ه��ا .وق ��د أظ �ه��رت دراس � ��ة أج��رت �ه��ا EY
م��ؤخ� ً�را على  2000عميل مصرفي كويتي أن
 %89منهم سيكونون على اس�ت�ع��داد لتبديل
البنوك م��ن أج��ل الحصول على تجربة رقمية
أفضل .واظهرت الدراسة أنهم سيكونون ايضا
على اس�ت�ع��داد ل��دف��ع امل��زي��د م��ن أج��ل الخدمات
الرقمية .وعلى الرغم من أن البنوك الكويتية
ب��دأت اخيرا بتقديم خدمات مصرفية جديدة
وباتت تستخدم وسائل التواصل االجتماعي
ل�ل�ت��واص��ل م��ع عمالئها لتلبية احتياجاتهم،
فإن التحدي الذي يواجهها يكمن بمدى سرعة
ت�م�ك�ن�ه��ا م ��ن ال �ت �ك �ي��ف م ��ع م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ع �م�لاء
املتغيرة بشكل سريع وكاف.
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بزيادة  %12كما في نهاية سبتمبر 2019

بنك بوبيان ِّ
ً
أرباحا صافية
يحقق  45مليون دينار
أع �ل��ن ب�ن��ك ب��وب �ي��ان ع��ن ت�ح�ق�ي��ق أرب� ��اح ص��اف�ي��ة حتى
ن�ه��اي��ة سبتمبر م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ب�ل�غ��ت  45مليون
دي�ن��ار بنسبة نمو  ،%12مقارنة بالفترة نفسها من
ال �ع��ام امل��اض��ي ،بربحية  15.25فلسا للسهم مقارنة
ب � �ـ � �ـ 14.20ف �ل �س��ا .وق � ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
ال��رئ�ي��س التنفيذي للبنك ع ��ادل ع�ب��دال��وه��اب امل��اج��د:
ّ
«تمكنا م��ن تحقيق نتائج مميزة خ�لال ه��ذه الفترة،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات امل�ت�ص��اع��دة ال�ت��ي تجعلنا
أكثر تصميما على تحقيق املزيد من االنجازات».
وأضاف« :يمثل العام الحالي أهمية خاصة لنا كوننا
نحتفل ب�م��رور  15عاما على تأسيس البنك ،وم��رور
 10سنوات كاملة على البدء في تنفيذ استراتيجية
التحول التي انطلقت في عام  2009وأثمرت وصولنا
الى هذه املرتبة من التفوق».
وأش��ار امل��اج��د ال��ى ان ال��رب��ع الثالث ك��ان األك�ث��ر تميزًا
منذ بداية العام الحالي نتيجة الجوائز التي حصدها
البنك ،سواء على مستوى الخدمات واملنتجات التي
يقدمها او على مستوى خدمته للمجتمع الى جانب
الجائزة املميزة التي ترتبط بموارده البشرية.
ّ
وك��ان «ب��وب�ي��ان» ق��د تمكن م��ن ال�ح�ص��ول على جائزة
غ�ل��وب��ل ف��اي�ن��ان��س ك��أف�ض��ل ب�ن��ك اس�ل�ام��ي ف��ي ال�ش��رق
االوس � � � ��ط ف� ��ي ال � �خ� ��دم� ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة،
ب��االض��اف��ة ال��ى ارب��ع ج��وائ��ز اخ��رى ه��ي ج��ائ��زة افضل
ب �ن��ك اس�ل�ام ��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة
االلكترونية وج��ائ��زة افضل تطبيق للهواتف الذكية
وجائزة البنك االكثر ابتكارا وابداعا وجائزة االفضل
ابداعا في تقنيات .I MAL
ك �م��ا ف � ��از ال �ب �ن��ك ب �ج ��ائ ��زة أف� �ض ��ل م � �ب� ��ادرة إن �س��ان �ي��ة
اج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل ��ى م �س �ت ��وى دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي ملبادرة نور بوبيان التي تعمل على اعادة
البصر ل�ل�آالف ف��ي افريقيا ال��ى ج��ان��ب حصوله على
جائزة مجلس التعاون الخليجي كأفضل مؤسسة في
الكويت لتوطني العمالة.

نمو املؤشرات
وأش��ار املاجد إل��ى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسة
ش �ه��دت ن �م �وًا م�ل�ح��وظ��ا ح�ت��ى س�ب�ت�م�ب��ر  ،2019حيث
ارتفع إجمالي األص��ول إلى  5مليارات دينار ،بنسبة
نمو ق��دره��ا  ،%18كما ارتفعت اإلي ��رادات التشغيلية
لتصل إلى  109ماليني دينار ،بنسبة نمو قدرها ،%4
باإلضافة إل��ى زي��ادة ودائ��ع العمالء إل��ى  4.1مليارات
دي�ن��ار بنمو نسبته  .%14وأض��اف إن إجمالي قيمة
حقوق امللكية في البنك ارتفع ليصل إلى  567مليون
دينار كويتي ،مقارنة مع  396مليون دينار إلى جانب
ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.6مليارات دينار كويتي،
بنسبة نمو  %14إلى جانب االرتفاع املتواصل لقاعدة
عمالء البنك.
وق��ال املاجد إن الحصة السوقية من التمويل بصفة
ع��ام��ة ،ارت�ف�ع��ت إل��ى ن�ح��و  ،%9بينما ارت�ف�ع��ت حصة

 %4زيادة في اإليرادات التشغيلية إلى  109ماليين دينار
 %14نمو في ودائع العمالء لتصل إلى  4.1مليارات دينار

الماجد:
الربع الثالث كان األكثر
تم ُّيزاً ..حصلنا خالله
على الكثير
من الجوائز المرموقة

 %14ارتفاع في محفظة التمويل لتسجل  3.6مليارات دينار
 %18قفزة في إجمالي األصول إلى  5.03مليارات دينار

 %9الحصة السوقية للبنك
من التمويل
بصفة عامة ..و%12
من تمويل األفراد
عادل الماجد

البنك سجل معدالت
نمو متم ّيزة في المحفظة
االئتمانية للشركات
وصلت إلى %16
العمالة الوطنية وصلت
إلى  ..%77.2مثال للقطاع
الخاص الناجح
في استقطاب الكفاءات

االبتكار واإلبداع
ق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
للبنك ع��ادل املاجد« :إن املنتجات والخدمات تعتبر
ج��زءًا م��ن املسؤولية االجتماعية للبنك ،ال��ى جانب
مساهمتها في تحقيق الربحية ،كما تسهم أوال في
ترسيخ مفاهيم االبتكار واالب��داع ،وثانيًا في تقليل
الوقت والجهد املبذول في الحصول على الخدمة او
امل�ن�ت��ج ،وبالتالي فإننا نمنح ع�م�لاءن��ا مساحة من
الوقت يمكن ان يقضوها في ش��يء أه��م؛ كاألسرة
ً
مثال».

بنك بوبيان من تمويل األفراد تحديدا إلى نحو ،%12
الى جانب تحقيق معدالت نمو متميزة في املحفظة
االئتمانية للشركات وصلت إلى  %16عن طريق جذب
العديد م��ن ال�ش��رك��ات التشغيلية امل�ع��روف��ة بمالءتها
املالية واالقتصادية ،وذلك مع التمسك الشديد بأعلى
معايير الجودة االئتمانية ودراسة وتنويع املخاطر.

«نور بوبيان»

ّ
أوض � ��ح امل ��اج ��د ان ال �ب �ن��ك ت �م��ك��ن م ��ن ت�ح�ق�ي��ق ان �ج��از
خليجي بحصول مبادرته االنسانية (ن��ور بوبيان)
لعمليات إعادة البصر في أفريقيا على جائزة أفضل
مبادرة إنسانية اجتماعية على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي.
وأض ��اف« :نجحت م �ب��ادرة ن��ور ب��وب�ي��ان على م��دار 3
سنوات في إعادة البصر ألكثر من  8آالف شخص في

الكثير من ال��دول االفريقية ،من خ�لال الحمالت التي
تمت بمشاركة عدد من األطباء الكويتيني واملتطوعني
من البنك ومن الجهات املتعاونة مع البنك».
وأش � ��اد امل��اج��د ب �م��ا ح�ق�ق��ه ال �ب �ن��ك اي �ض��ا م��ن ان �ج��از
كبير ،من خالل حصوله على جائزة «إحالل العمالة
الوطنية» على مستوى القطاع املصرفي بالكويت،
وه��ي ال�ت��ي ت�م�ن��ح س�ن��وي��ًا ألف�ض��ل م��ؤس�س��ة ف��ي رف��ع
معدالت العمالة الوطنية ،وذلك للعام الخامس على
التوالي.
وق� ��ال امل ��اج ��د ان ه ��ذا االن� �ج ��از ي��ؤك��د م ��دى ال �ت��زام �ن��ا
باالستراتيجية املوضوعة ،وحرص إدارة البنك على
م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا االج�ت�م��اع�ي��ة ت �ج��اه ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي،
مضيفا «ح��اف��ظ ب�ن��ك ب��وب�ي��ان ول�ل�ع��ام ال�خ��ام��س على
التوالي على مكانته كأفضل اختيار للشباب الكويتي
ف��ي ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،ال ��ى ج��ان��ب ت�ف��وق��ه في
نسبة العمالة الوطنية ،وهو ما يؤكد مدى ما يحققه
من انجازات على كل املستويات».
وأضاف إن ما تحقق جاء نتيجة حرصنا على اتباع
أح� ��دث خ �ط��ط ال �ت �ط��وي��ر ال �ع��امل �ي��ة ف��ي ت�ن�م�ي��ة م��واه��ب
م��واردن��ا ال�ب�ش��ري��ة وال�ع�م��ل ال� ��دؤوب وامل�س�ت�م��ر ط��وال
السنوات االخ�ي��رة ،حيث نجحنا من خاللها في رفع
م�ع��دالت العمالة الوطنية ال�ت��ي وص�ل��ت إل��ى ،%77.2
ليكون بذلك مثاال للقطاع الخاص الكويتي الناجح
في استقطاب افضل الكفاءات الوطنية.
وق ��ال امل��اج��د ان ه ��ذه ال�ن�س�ب��ة ت�ع��د م��ن أع �ل��ى النسب
ليس على مستوى البنوك املحلية فحسب ،بل وعلى

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان (بالمليون دينار)
المؤشــر

سبتمبر 2019

سبتمبر 2018

التغير

صافي األرباح

45

40

% 12

اإليرادات التشغيلية

109

105

%4

ودائع العمالء

4,102

3,594

% 14

محفظة التمويل

3,637

3,193

% 14

األصول

5,033

4,253

% 18

مستوى القطاع الخاص الكويتي ،حيث اضحى البنك
نموذجا لتوظيف العمالة املحلية وتطويرها بجانب
خلق فرص عمل مميزة على مستوى املنطقة.

جوائز مرموقة
وأش��ار املاجد ال��ى ان بنك بوبيان استمر في تحقيق
إنجازاته على املستوى املحلي ،مضيفا ملسيرة نجاحه
التى بدأها قبل سنوات إنجازا جديدا بحصوله للعام
الثاني على التوالي على جائزة أفضل بنك إسالمي
في الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» العاملية ،نتيجة
ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته املالية ونمو
حصصه السوقية .وأضاف ان البنك فخور بسجله من
الجوائز والتقديرات التى حصل عليها ،ال سيما في
السنوات األخيرة ،خصوصًا أنها تأتي من مؤسسات
إق�ل �ي �م �ي��ة وع��امل �ي��ة م �ش �ه��ود ل �ه��ا ب��ال �ح �ي��ادي��ة وال �ث �ق��ة
الكبيرة في اختياراتها املبنية على االرق��ام والنتائج
املالية وانجازات السوق.
وأك � ّ�د امل��اج��د «ان مثل ه��ذه ال�ت�ق��دي��رات العاملية تلقي
على عاتقنا ك ��إدارة امل��زي��د م��ن املسؤوليات بالحفاظ
على مستويات الخدمة املميزة التي نقدمها للعمالء»،
مضيفًا إن اإلب��داع واالبتكار وخدمة العمالء املميزة
طريق البنك للمحافظة على نجاحاته.
وواص��ل بنك بوبيان ّ
تربعه على قمة خدمة العمالء
ف ��ي ال �ك��وي��ت م ��ن خ �ل�ال ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ج��ائ��زت�ي�ن من
مؤسسة «س�ي��رف��س ه�ي��رو» العاملية املتخصصة في
قياس مستوى رضا العمالء ،وهما جائزة املركز األول
ف��ي خ��دم��ة ال �ع �م�لاء ع�ل��ى م�س�ت��وى ج�م�ي��ع ال�ق�ط��اع��ات
االقتصادية في الكويت وذلك للمرة الرابعة ،وجائزة
أفضل بنك إسالمي في خدمة العمالء للعام التاسع
على التوالي منذ عام .2010
وق��ال امل��اج��د« :ك��ان��ت ثقة عمالئنا ف��ي محلها دائ�م��ًا،
وه��و م��ا س��اه��م ف��ي حصولنا على ه��ات�ين الجائزتني
امل�م�ي��زت�ين ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ك��وي��ت» ،م��ؤك��دا اس�ت�م��رار
ال �ب �ن��ك ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �س �ت��واه امل �م �ي��ز ف ��ي خ��دم��ة
العمالء .وأضاف ان خدمة العمالء مفهوم راسخ وجزء
م��ن ثقافة البنك ،الن��ه م�ع��روف ان الجميع لديه نفس
املنتج وال�خ��دم��ة ،ول�ك��ن التميز واإلب ��داع ي�ك��ون��ان في
الخدمة والكيفية التي يجري التعامل بها مع العمالء،
خ �ص��وص��ًا ف ��ي ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت��رت �ف��ع ف�ي�ه��ا ت��وق�ع��ات
العمالء.

«الوطني لالستثمار» :مؤشرها ارتفع  %15.2منذ بداية العام

سوق الدين الخليجية تتجه لتحقيق
أفضل أداء منذ  10سنوات
جانب من العمومية | تصوير سيد سليم

انتخاب مجلس إدارة

«الجودة» للخضار والفواكه
تعقد عموميتها التأسيسية
مي مأمون
ق ��ال رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ل �ش��رك��ة ال� �ج ��ودة ال�ك��وي�ت�ي��ة
للمواد الغذائية والخضار والفواكه عبداهلل أبورقبة
إن ح �ل��م ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ة ت �ح ��ول ب �ع��د ع ��ام�ي�ن م��ن
العمل م��ن ف�ك��رة إل��ى ش��رك��ة مساهمة رأسمالها 2.1
مليون دينار ،ولديها طموح ألن تصبح أكبر شركة
خ�ض��روات في الكويت ،مؤكدًا أنها ستدخل السوق
بطريقة حديثة ،وتحاول أن تحل بشكل جزئي مشكلة
قلة جودة الخضروات وارتفاع أسعارها ،كما تهدف
إلى خدمة املزارعني الذين يقعون ضحية ،فرغم أنهم
ُ
ينتجون منتجات جيدة ،فإنها تشترى منهم بسعر
بخس وتباع في الجمعيات من قبل وسطاء بأسعار
مرتفعة ،وبذلك يتضرر املستهلك واملزارع.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت�ص��ري�ح��ات ص�ح��اف�ي��ة ع�ل��ى هامش
ال�ع�م��وم�ي��ة التأسيسية ل�ل�ش��رك��ة أم ��س ،ال�ت��ي ترشح
فيها كل من عبداملحسن عبدالوهاب بولند وعبداهلل
س�ل�ط��ان أب��ورق�ب��ة وس��ال��م ح ��زام ال��دوس��ري وم�ش��اري
ع�ب��دال�غ�ن��ي ال�غ�ن�ي��م وول �ي��د ج��اس��م ال �ع �م �ي��ري وف�ه��د
جواد األربش وعدنان عبدالوهاب الرفاعي لعضوية
مجلس اإلدارة.
وق ��ال أب��ورق �ب��ة إن ش��رك��ة ال �ج��ودة س�ت�ك��ون الوسيط
ال�ج��دي��د لحل ه��ذه املشكلة ب��أس�ع��ار ج�ي��دة ملنتجات
ذات ج � ��ودة ،م��وض �ح��ًا أن رأس� �م ��ال ال �ش��رك��ة م��دف��وع
ب��ال�ك��ام��ل ،لكنها متوجهة إل��ى زي ��ادة رأس امل ��ال في
السنة املقبلة ،وستكون أولى خطواتها االستثمارية
شراء أصل يكون قريبًا من مصدر املنتجات الزراعية
لتقليل الكلفة واختيار املنتجات بعناية أكثر ،فكل
الشركات قسائمها وأصولها بعيدة في الشويخ أو

أبورقبة :رأسمال الشركة
 2.1مليون دينار ..وسنزيده
السنة المقبلة
الشركة تطمح
لتكون أكبر شركة خضروات
في الكويت
العارضية بعيدًا عن الوفرة مصدر اإلنتاج.
ول �ف��ت إل ��ى أن ه ��ذا ال �ق �ط��اع ل �ي��س ف �ي��ه م �ن��اف �س��ون،
فهو عبارة عن مجموعات أف��راد لديهم مؤسسات
ف��ردي��ة ت ��دار ب�ط��ري�ق��ة ش�ع�ب�ي��ة ،ل�ك��ن ش��رك��ة ال �ج��ودة
هي شركة مساهمة طموحة ستستخدم أحدث ما
توصلت إليه التكنولوجيا ،وبحكم خبرة أعضاء
إدارتها ومالء تها املالية ،ستقدم منتجات للزبون
ب��أرخ��ص األس �ع ��ار .ك�م��ا س�ت��دخ��ل ال �ش��رك��ة إل ��ى كل
الجمعيات التعاونية من خالل السعي لالستفادة
م ��ن ال �ب��رت��وك��ول امل ��وج ��ود ب�ي�ن ات �ح ��اد ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ووزارة ال � �ش� ��ؤون ،إذ ع �ق��دت ال �ش��رك��ة
عدة اجتماعات في الفترة السابقة ،لتمكينها من
ال��دخ��ول إل��ى جميع «ال�ت�ع��اون�ي��ات» .وأش��ار إل��ى أن
«ال� �ج ��ودة» س�ت�س�ت�ه��دف ش��ري�ح��ة امل �ط��اع��م ،ك�م��ا أن
هناك شركات مطاعم شريكة في الشركة.

قال تقرير لشركة الوطني لالستثمار :إن سوق السندات
الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من
ّ
تحقيق أفضل أداء لها منذ سنة  .2010فقد حقق مؤشر
 Bloomberg Barclaysل��دول مجلس التعاون الخليجي
ارتفاعًا بلغ  %15.2منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس
ُ .2019
وي �ع �ن��ى ه� ��ذا امل ��ؤش ��ر ب �ق �ي��اس ح��رك��ة ال �س �ن��دات
وال�ص�ك��وك ال �ص��ادرة ع��ن ك�ي��ان��ات دول مجلس التعاون
الخليجي التي تحمل تصنيف الدرجة االستثمارية.
وقال التقرير :يعود الفضل في هذا األداء االستثنائي إلى
التراجع الحاد في العائدات العاملية ،كما يعتبر نتيجة
م�ب��اش��رة للتغيرات ال�ت��ي ط��رأت على السياسة النقدية
األميركية ،اذ أثر خفض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي
األميركي على كل األصول املقومة بالدوالر األميركي.
وأشار التقرير إلى أن التراجع في العائدات على سندات
الخزانة األميركية ،سواء أكان ناتجا عن تغير السياسة
ال�ن�ق��دي��ة أم ال�ت�غ�ي��ر ف��ي اآلف ��اق االق �ت �ص��ادي��ة ،ي ��ؤدي ال��ى
ارتفاع أسعار السندات املقومة بالدوالر األميركي بسبب
طبيعة العالقة املعكوسة بني مستويات الفائدة وأسعار
السندات.
وذكر تقرير «الوطني لالستثمار» أن أداء منطقة مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي تميز ع��ن أداء مناطق حاصلة على
تصنيف مماثل على مستوى العالم .فعلى سبيل املثال،
ح�ق��ق م��ؤش��ر س �ن��دات ال �ش��رك��ات األم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي تحمل
تصنيف الدرجة االستثمارية ارتفاعا وصل إلى %13.9
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ح�ت��ى أواخ� ��ر أغ �س �ط��س ،ب�ي�ن�م��ا شهد
مؤشر األس��واق الناشئة ل�ل��دول ذات التصنيف املماثل
ارتفاعًا وص��ل إل��ى  %13.3خ�لال الفترة نفسها ،وه��و ما
يقل بواقع نقطة إلى نقطتني مئويتني عن سوق مجلس
التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن هذا األداء الجيد نسبيًا قد تحقق
بالرغم من تصاعد حدة التوترات السياسية في املنطقة
وركود أسعار النفط ،وقد ساعد بذلك قرار مؤسسة جي
بي مورغان بضم خمسة بلدان من دول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي إل ��ى م��ؤش��ره��ا ل �س �ن��دات األس� � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة
العاملي.
وأض� � ��اف ال �ت �ق��ري��ر :ف ��ي أع� �ق ��اب ق � ��رار م��ؤس �س��ة ج ��ي بي
مورغان ب��إدراج خمسة بلدان من دول مجلس التعاون
الخليجي ضمن مؤشرها الرئيسي ل�لأس��واق الناشئة
وامل �ع ��روف ب�م��ؤش��ر س �ن��دات األس � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة ال�ع��امل��ي
( ،)JP Morgan EMBIGارتفع مجموع وزن دول مجلس
التعاون الخليجي إل��ى  %15وه��و ما رف��ع إجمالي وزن
منطقة الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا إل��ى نحو .%20
وق��د أثمر ق��رار الضم عن تدفق استثمارات ضخمة إلى
س��وق أدوات الدين في املنطقة تقدر بني  25و 30مليار
دوالر .وق��د ساعدت ه��ذه ال��زي��ادة في الطلب على تقليل
ال �ف��ارق ب�ي�ن أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ف��ي دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون

الخليجي واسعار الفائدة لسندات الخزانة في الواليات
املتحدة ،ما دف��ع ب��أداء األس��واق اإلقليمية لتتفوق على
نظيراتها العاملية.

 45مليار دوالر إجمالي
حجم إصدارات الصكوك
في دول مجلس التعاون
منذ 2017
إصدارات السندات
والصكوك السيادية في
المنطقة تمثل  %20من
مؤشر األسواق الناشئة
تحقيق التوازن بين اإلنفاق
العام ومستوى دين
مقبول أهم تحديات
االقتصادات اإلقليمية

سوق مهيأة للنمو
توقع التقرير أن تبقى وتيرة إصدارات الصكوك والسندات
في املنطقة مرتفعة في املستقبل القريب نظرًا للتفاوت
في امليزانيات بني اإلي ��رادات والنفقات ،حيث زاد حجم
العجز في املالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي
نتيجة إط�لاق�ه��ا ب��رام��ج إن �ف��اق ط�م��وح��ة ل�ت�ع��زي��ز النمو
االقتصادي واتخاذ خطوات جريئة لتنويع اقتصاداتها
بحيث ال تقتصر على النفط .لكن هذه الخطوات أدت إلى
زي��ادة في االقتراض -بتشجيع من انخفاض مستويات
الفائدة -وبالتالي زيادة مديونياتها .من ناحية أخرى،
شهدت إصدارات الصكوك زيادة مستمرة ،حيث تسعى
االقتصادات إلى تنويع مصادر تمويلها وتطوير سوق
الديون اإلسالمية .وق��د وص��ل حجم إص��دارات الصكوك
ل ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ب ��ال ��دوالر االم�ي��رك��ي
إلى ما يقارب  %20من مجموع إصداراتها في العامني
األخيرين ،بعد أن كان حجمها  %15في  .2016وقد جرى
اصدار نحو  45مليار دوالر من الصكوك منذ .2017
ويبقى أحد أهم التحديات التي ستواجه االقتصادات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ه ��و ت �ح �ق �ي��ق ال � �ت� ��وازن ب�ي�ن اإلن� �ف ��اق ال �ع��ام
وم �س �ت��وى م�ق�ب��ول م��ن امل��دي��ون �ي��ة .ف�ق��د ش�ه��د م�ت��وس��ط
مستوى الديون بالنسبة إل��ى إجمالي الناتج املحلي
ارتفاعًا في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار
األع��وام الثالثة املاضية ،إال أنه ال يزال أقل من نظيره
في البلدان املتقدمة.
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خام برنت يفقد مستوى  60دوالراً للبرميل

مع استكمال بقية الموافقات الرقابية

المرزوق« :بيتك» يشرع في استيفاء
شروط االستحواذ على «المتحد»

«الوطني» :مخاوف النمو
ً
سلبا على أسعار النفط
تنعكس
إنتاج أوبك من النفط الخام

■ عقد مؤتمرات وندوات تغطي جميع األمور التفصيلية إلزالة أي مالبسات أو استفسارات
مميزات للكيان الناتج عن االستحواذ:
 - 1أكبر بنك إسالمي على مستوى المنطقة في حجم األصول والقاعدة الرأسمالية

 - 2كيان مؤهل لتمويل المشاريع الحكومية الضخمة في البنى التحتية وقطاعي النفط والغاز

 - 3انتشار جغرافي كبير ومميز في  12دولة في الشرق األوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا

 - 4تنويع مصادر اإليرادات وتحجيم للمخاطر اإلجمالية مع تقديم مستويات خدمة مميزة للعمالء
 - 5زيادات إيجابية مؤثرة في ربحية سهم «بيتك» والتوزيعات النقدية تشمل جميع المساهمين
 - 6تعزيز القدرات اإلدارية وتقديم منظومة متكاملة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة

قال رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل
ال �ك��وي �ت��ي» (ب �ي �ت��ك) ح �م��د امل � � ��رزوق :إن
ّ
ال� �ب� �ن ��ك ت� �س ��ل ��م م ��واف� �ق ��ة ب� �ن ��ك ال �ك��وي��ت
امل��رك��زي ف��ي ش��أن االس�ت�ح��واذ املرتقب
ع �ل��ى ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي امل �ت �ح��د ،م�ض�ي�ف��ًا
إن «ب �ي �ت��ك» ي �ش��رع االن ف ��ي اس�ت�ي�ف��اء
الشروط املطلوبة في املوافقة املذكورة،
وك ��ذل� ��ك اس �ت �ك �م��ال ج �م �ي��ع امل ��واف� �ق ��ات
الرقابية األخرى.
واكد ان الكيان املصرفي الجديد ،الذي
ش ��ارك ف��ي م �ش��روع اع ��داده ومراجعته
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن امل ��ال� �ي�ي�ن
ال�ع��امل�ي�ين سيشكل اك�ب��ر ب�ن��ك إس�لام��ي
على مستوى املنطقة م��ن حيث حجم
األص � ��ول وال �ق��اع��دة ال��راس �م��ال �ي��ة ال�ت��ي
ستؤهله لتمويل املشاريع الحكومية
ال� �ض� �خ� �م ��ة س� � � ��واء ف � ��ي م � �ج� ��ال ال �ب �ن��ى

التحتية أو قطاعي النفط والطاقة.
ه��ذا ،وسيكون للمجموعة املصرفية
ب � �ع� ��د إت� � �م � ��ام االس� � �ت� � �ح � ��واذ ان� �ت� �ش ��ار
ج � �غ� ��راف� ��ي ك� �ب� �ي ��ر وم� �م� �ي ��ز م � ��ن خ�ل�ال
ال�ب�ن��وك وال�ش��رك��ات التابعة ل��ه ،حيث
سيغطي ح��وال��ي  12دول��ة ف��ي الشرق
األوس � � � ��ط وأوروب� � � � � ��ا وج� � �ن � ��وب ش ��رق
آس � �ي � ��ا ،وه� � ��و االم � � ��ر ال � � ��ذي س �ي �ح �ق��ق
ت � �ن� ��وي � �ع� ��ا ف� � ��ي م � � �ص� � ��ادر اإلي� � � � � � ��رادات
وتحجيما للمخاطر االجمالية عالوة
على إمكانية تقديم مستويات خدمة
متميزة للعمالء.
وأض ��اف امل ��رزوق إن امل��زاي��ا اإليجابية
ل �ل �م �ص��رف ال �ج��دي��د س �ي �ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا
زي � � ��ادات اي �ج��اب �ي��ة م ��ؤث ��رة ف ��ي رب�ح�ي��ة
سهم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)
وال �ت��وزي �ع��ات ال�ن �ق��دي��ة ،ال �ت��ي ستشمل

ج �م �ي��ع م �س��اه �م��ي «ب� �ي� �ت ��ك» م� ��ن دون
اس�ت�ث�ن��اء .كما ان االس�ت�ح��واذ سيعمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال� �ق ��درات اإلداري � � ��ة للبنك
وتقديم منظومة متكاملة من املنتجات
املصرفية املتوافقة مع احكام الشريعة،
االم� � ��ر ال� � ��ذي س �ي �ش �ك��ل ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة
ل�ع�م�لاء ال�ب�ن��ك ب�ش�ك��ل خ ��اص وال�ق�ط��اع
املصرفي بشكل عام.
واخ �ت �ت��م ب ��أن ال�ب �ن��ك ح��رص��ا م�ن��ه على
ال �ش �ف��اف �ي��ة وت ��وض� �ي ��ح ج �م �ي��ع األم � ��ور
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب� ��االس � �ت � �ح� ��واذ ،س� � � ��واء م��ن
الناحية الفنية أو من الناحية الشرعية
سيعكف على عقد م��ؤت�م��رات ون��دوات
ت �غ �ط ��ي ج �م �ي ��ع األم � � � ��ور ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة
ّ
امل �ت �ع��ل �ق��ة ب� �ه ��ذا امل� ��وض� ��وع إلزال � � ��ة أي
مالبسات او استفسارات قد تكون لدى
العموم.

حمد المرزوق

«األهلي المتحد»
يتسلم موافقة
«المركزي» على
استحواذ «بيتك»
أف� ��اد ال �ب �ن��ك األه �ل��ي امل �ت �ح��د بتسلمه
ن �س �خ��ة م� ��ن م ��واف� �ق ��ة ب� �ن ��ك ال �ك��وي��ت
امل� ��رك� ��زي امل� �ش ��روط ��ة ع �ل��ى م �ش��روع
اس �ت �ح��واذ «ب �ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي»
(ب�ي�ت��ك) على «األه �ل��ي امل�ت�ح��د» أم��س،
موضحًا أن��ه سيفصح ف��ورًا وتباعًا
عن أي تطورات بخصوص املوضوع،
حرصًا على الشفافية وعلى مصالح
مساهميه واملتعاملني معه ،والتزامًا
بالقوانني واللوائح املنظمة لذلك.

الرابعة بين  169شركة طيران في سبتمبر

«الكويتية» األولى في الشرق األوسط
بانضباط المواعيد
ق� ��ال� ��ت ش� ��رك� ��ة ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة إن وك � � � ��ال � � � ��ة OAG
ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة أص � � � ��درت ت �ق��ري��ره��ا
ال � � � ��دوري ل �ش �ه ��ر س �ب �ت �م �ب��ر ،2019
واملتضمن نسبة انضباط املواعيد
ل � � �ع� � ��دد  169ش � ��رك� � ��ة ط� � � �ي � � ��ران ف��ي
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط،
موضحة أن التقرير أكد تقدم معدل
ان �ض �ب��اط م��واع �ي��د وص ��ول رح�ل�ات

ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة إل��ى
مطار الكويت الدولي من  %88في
يوليو  2019إل��ى  %93.9أغسطس
 2019إلى نسبة  %96في سبتمبر
 ،2019لتحتل املركز الرابع بني 169
شركة طيران في أوروب��ا وأفريقيا
وال � �ش� ��رق األوس � � ��ط ،وامل� ��رك� ��ز االول
ع �ل��ى ش��رك��ات ال �ط �ي��ران ف��ي ال �ش��رق
االوسط.

ول� �ف� �ت ��ت إل � ��ى أن ه � ��ذا االم� � ��ر ي��ؤك��د
ح �س��ن ت�ط�ب�ي��ق «ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة» س � �ي� ��اس� ��ات االل� � �ت � ��زام
ب � ��دق � ��ة امل � ��واع� � �ي � ��د وان � �ض � �ب� ��اط � �ه� ��ا،
وذل ��ك ب�ع��زي�م��ة أب�ن��ائ�ه��ا املخلصني
وه �م �ت �ه��م ،س �ع �ي��ًا م �ن �ه��م ل�ت�ح�ق�ي��ق
املزيد من التقدم في شتى معايير
األداء املتوقعة من شركات الطيران
العاملية بكفاء ة ومهنية عالية.

معدل االلتزام بمواعيد
وصول الرحالت ارتفع
من  % 88في يوليو
إلى  % 96الشهر الماضي

عقاريات
سليمان الدليجان
@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

شقق التمليك ..مرة أخرى
كتبت في مقالة سابقة عن عدم نجاح تجربة شقق
التمليك ،وجاءتني بعض املالحظات واإلضافات من
بعض األصدقاء واملعارف ،كاآلتي :إن اتحاد املالك
غير ّ
مفعل؛ أي ال يملك اتخاذ خطوات قانونية على
م��ن ي��رف��ض دف ��ع االش �ت ��راك ال �س �ن��وي ال ��ذي يشمل
املتابعة والحراسة والنظافة ودف��ع فواتير الكهرباء
وامل��اء ...إل��خ .األم��ر ال��ذي سيكون له أثر على صيانة
املبنى وسالمته.
ال��واق��ع ي�ش�ه��د ذل ��ك ..ه�ن��اك خ�ل��ل ح��ال�ي��ًا ف��ي إدارة
ش�ق��ق ال�ت�م�ل�ي��ك ل��ذل��ك ال�س�ب��ب ،ف��ي ح�ين ف��ي بعض
ّ
دول ال�غ��رب ي�ح��ق الت�ح��اد م�لاك ال�ش�ق��ق مخاطبة
ال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة مل �ن��ع راف � ��ض دف� ��ع االش� �ت ��راك
السنوي من تملك شقق أخرى .كما من األفضل
ت�ف�ع�ي��ل ب�ن��د ت�ق�ي�ي��م ال�ش�ق��ق ق�ب��ل ال �ش��راء ح�ت��ى ال
ي�ق��ع ع �ش��رات ال�ض�ح��اي��ا م�م��ن ي�ج�ه�ل��ون تفاصيل
ال�ش��راء ،وليعرفوا املساحة الفعلية أو املخالفات
إن وجدت .األمر يستدعي كذلك مراجعة القانون
ال�ح��ال��ي ال �خ��اص ب�م�ن��ع ال��واف��د غ�ي��ر ال�خ�ل�ي�ج��ي من
تملك شقة إال وفق إجراءات قد تطول ،مما يضطر
بعض التجار الوافدين إلى تسجيل الشقة باسم
مواطن كويتي .وه��ذا األم��ر ال يتوافق مع التوجه
ال�ع��ام ف��ي تطوير البلد وج��ذب االس�ت�ث�م��ارات .من
امل��ؤك��د ان ه�ن��اك الكثير م��ن امل�لاح�ظ��ات ت��ذك��ر في
هذا املوضوع ،كما أن االستفادة من تجارب الدول
األخ��رى ،على األق��ل ف��ي الخليج ،سبيل للوصول
إلى منظومة متكاملة خاصة بشقق التمليك.

الصناديق العقارية
ه ��ي إح� � ��دى وس ��ائ ��ل ت �ن��وي��ع االس� �ت� �ث� �م ��ارات غ�ي��ر
االس�ت�ث�م��ارات ال�ف��ردي��ة امل �ب��اش��رة ،ك�م��ا أن�ه��ا وسيلة
ت�س��اع��د رؤوس األم ��وال ال�ص�غ�ي��رة (اب �ت� ً
�داء م��ن 10
آالف دي�ن��ار) على االستثمار ف��ي ال�ع�ق��ارات امل��درة،
وس�ت��زي��د م��ن ال�ط�ل��ب األم ��ر ،ال ��ذي ي�س��اع��د ويشجع
املستثمرين على ال �ش��راء وال�ب�ي��ع على الصناديق.

ال ش��ك أن ه �ن��اك ت �ج��ارب س�ي�ئ��ة ل�ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
العقارية قبل األزم��ة املالية العاملية  ،2008اتجهت
فيها رؤوس أم��وال العقار إل��ى س��وق األس�ه��م ،مما
أدى إل ��ى خ �س��ارة امل�س��اه�م�ين أم��وال �ه��م .ل�ك��ن األم��ر
اآلن مختلف ،فهناك رق��اب��ة م��ن هيئة أس ��واق امل��ال
ولوائح تنظم ترخيص وممارسة نشاط الصناديق
العقارية ،والدور الرقابي أكبر من السابق.
ال ش��ك أن ه ��ذه ال �ص �ن��ادي��ق ت�س�ت��دع��ي ال�ب�ح��ث عن
أصحاب الخبرة ،وكذلك الشباب حديثي التخرج في
املجال العقاري ،ما سيشجع الشباب على االنخراط
في سوق العقار التي تعاني من ندرة خبرات عقارية
مؤسسية مهنية .املشكلة في هذه الصناديق عدة
أمور:
ً
أوال  -اتخاذ القرار (سواء البيع أو الشراء) بطيء قد
يمر بعدة مراحل تستغرق أسابيع.
ث��ان �ي��ًا  -ت �ك �ث��ر ف ��ي ال � �س ��وق ال� �ع� �ق ��اري ��ة ال� �ع� �م ��ارات
االستثمارية املخالفة ،وهناك نوعان منها:
 - 1مخالفات خفيفة أو قليلة ،وهي عبارة عن وضع
حائط داخ��ل الشقة ل��زي��ادة ع��دد وح��دات الشقة من
غرفة وصالة إلى غرفتني وصالة.
 - 2مخالفات جسيمة ،مثل بناء دور غير مرخص
أو إغالق املعلق بالشقق غير املرخصة ،مع مالحظة
أن دخ��ل ال�ع�م��ارة م��ن ال�ن��وع الثاني يزيد على األول
بـ %20على األقل .لذلك فإن تحديد منطلقات الشراء
لهذه الصناديق أفضل.
ث��ال�ث��ًا  -ال�خ�ب��رات ال�ع�ق��اري��ة املحلية قليلة تنقصها
ال�خ�ب��رة واالح �ت �ك��اك ب��ال�س��وق ،ك�م��ا أن امل�لاح��ظ قلة
خ�ب��رة الشباب ال��ذي ي��دي��ر مثل ه��ذه الصناديق قد
ت��ؤدي إلى الوقوع في أخطاء جسيمة .لذلك يفضل
التحاق مثل هذه الفئة بدورات عقارية عن االستثمار
والتقييم وإدارة االصول العقارية ...إلخ.

مالحظات عقارية
م��دي�ن��ة ص�ب��اح االح�م��د ال�ب�ح��ري��ة (ال�خ�ي��ران البحرية

ق��ال ت�ق��ري��ر لبنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ،ان أس �ع��ار النفط
أنهت تداوالت شهر سبتمبر املاضي عند املستويات
نفسها أو أدنى من تلك التي سجلتها عشية الهجوم
على البنية التحتية لقطاع النفط السعودي .وأنهى
ك��ل م��ن م��زي��ج خ��ام ب��رن��ت وغ ��رب ت�ك�س��اس ال��وس�ي��ط،
الخامان القياسيان ألسعار النفط ،تداوالت سبتمبر
ع�ن��د م�س�ت��وى  60.78دوالرا ( %0.68 +ع�ل��ى أس��اس
ش �ه��ري %13 + ،ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي) و 54.1دوالرًا
للبرميل ( %1.9 -على أس��اس شهري %19.1 + ،على
أس ��اس س �ن��وي) ،ع�ل��ى ال �ت��وال��ي .وب��ذل��ك ،ج ��رى محو
ك��ل امل�ك��اس��ب ال�ت��ي تحققت ف��ي أع �ق��اب ال�ه�ج��وم على
منشآت محطة معالجة بقيق وحقل خريص ،ومنذ
ذلك الحني ،انخفض مزيج خام برنت دون مستوى 60
دوالرًا ليغلق عند  58.4مليار دوالر بنهاية األسبوع
األول م��ن ش�ه��ر أك�ت��وب��ر ،فيما ي�ع��د أدن ��ى مستوياته
املسجلة منذ أغسطس.
وأشار التقرير الى املخاوف املتعلقة بأداء االقتصاد
العاملي – وم��ا لذلك من أث��ر على الطلب على النفط -
ليساهم في تعزيز املعنويات السلبية .ويعزى التراجع
األخ �ي��ر ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط إل��ى ص ��دور ت�ق��ري��ر ال��وظ��ائ��ف
وبيانات قطاع التصنيع األميركي التي كانت أضعف
مما كان متوقعًا .وذل��ك باإلضافة إلى أنباء عن قيام
حرب تجارية جديدة بني الواليات املتحدة واوروب��ا
وف��رض رس��وم جمركية ع�ل��ى ال �ص��ادرات األوروب �ي��ة،
هذا إلى جانب التدابير املفروضة على الصني ،ما عزز
إمكانية تأثر االقتصاد العاملي سلبًا.

العوامل الجيوسياسية
ت�س�ب�ب��ت ه�ج�م��ات  14س�ب�ت�م�ب��ر ع�ل��ى م�ن�ش��آت النفط
السعودية في بقيق وحقل خريص في خفض اإلنتاج
السعودي بواقع  5.7ماليني برميل يوميًا ،بما يعادل
ح��وال��ي ن�ص��ف ال�ط��اق��ة اإلن�ت��اج�ي��ة للمملكة و %5من
إمدادات النفط العاملية .وسرعان ما تخطى نمو سعر
مزيج خام برنت أكثر من  %20بعد افتتاح األس��واق
عقب الهجوم ،حيث ارتفع من  60.22دوالرا إلى 71.95
دوالرا في التعامالت اليومية قبل تقليص مكاسبه
إل��ى  69دوالرًا للبرميل بنهاية جلسة ت��داول ي��وم 16
س�ب�ت�م�ب��ر .وي �ب��دو أن امل�خ��اط��ر ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة التي
ً
كانت تعتبر عامال هامشيًا في عصر ازدهار إمدادات
ال �ن �ف��ط ال �ص �خ��ري األم �ي��رك��ي ق ��د ع � ��ادت إل ��ى واج �ه��ة
األحداث بقوة ،حيث استفاقت األسواق على إدراك أن
البنية التحتية ألحد أهم موردي النفط على مستوى
العالم عرضة لالنقطاع .كما أن ثلثي إجمالي إنتاج
النفط الخام في العالم -وهو النفط الذي يمكن ضخه
في وقت قصير لتعويض خسائر اإلمدادات في أماكن
أخ ��رى– ي��رت�ب��ط ب��ال�ط��اق��ة االح�ت�ي��اط�ي��ة للمملكة التي
تبلغ  2.3مليون برميل.

تباطؤ الطلب

) م��ن امل ��دن ال�ب�ح��ري��ة ال�ت��ي أق��ام�ه��ا ال�ق�ط��اع ال�خ��اص،
وه��ي ش�ب��ه متكاملة ال �خ��دم��ات م��ن ش ��وارع وإن ��ارة
ومجمعات تجارية صغيرة وكبيرة تحت اإلنشاء
وأبراج تجارية و مكاتب ...إلخ .وهي مشجعة لتملك
ً
الكثير من الناس أمال في قضاء أيام وأسابيع هادئة
على شاطئ البحر.
ال��ذي ح��دث أن املنطقة سريعًا ما ُبنيت على شكل
ش �ق��ق ل�ل�ت��أج�ي��ر (ي��وم��ي – اس �ب��وع��ي – ش �ه��ري –
س�ن��وي) مما زاد م��ن ع��دد ال��وح��دات وارت �ف��اع عدد
املستخدمني للمنطقة بشكل غير مسبوق أو مقبول.
األص� ��ل ف��ي إن �ش��اء م �ث��ل ه ��ذه امل �ن��اط��ق ب �ن��اء ب�ي��وت
صغيرة الحجم على شكل معني يختلف عن البيوت
السكنية األخ��رى التي تقام ح��ول املدينة .قد يكون
ال�ح��دي��ث ع��ن ال��وض��ع ال�ح��ال��ي م�ت��أخ��را ،وسيستمر
تشويه مثل ه��ذه املدينة الحديثة ما دام��ت القوانني
تسمح بذلك.

باختصار
ال �ب �ع��ض م ��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال �ع �ق��اري�ين ي�ن�ظ��ر بعني
ف��اح�ص��ة ل�لإن �ف��اق ال �ح �ك��وم��ي ،وب ��ال ��ذات اإلن �ش��ائ��ي،
فكلما ارت�ف��ع ف��إن ال ��دورة االقتصادية داخ��ل البالد
تكون بحال أفضل ،ما يعطي طمأنينة للمستثمر
وال ي �ج �ع �ل��ه ي �ف �ك��ر ك �ث �ي �رًا ف ��ي ال �ب �ح��ث ع ��ن ف��رص
استثمارية خارج البالد.
ف��ي وض�ع�ن��ا ال �ح��ال��ي ف��ي ال �ك��وي��ت ت��زي��د مساهمة
الحكومة في الدورة االقتصادية على  ،%80في حني
ف��ي ال ��دول األوروب �ي��ة ال ت��زي��د مساهمة الحكومات
على  !%30بمعنى أن القطاع ال�خ��اص ه��و املحرك
ّ
ويسوق
األس��اس��ي وه��و ال��ذي يبدع ويصنع وينتج
ب �ش��رط ت��واف��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وم �ن��اف��ذ تسويقية
مشجعة لذلك .ل��ذا من املهم دع��م قطاعي الصناعة
وال��زراع��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ال�ل��ذي��ن يسهم فيهما القطاع
الخاص بشكل كبير في سبيل توفير فرص عمل
واستقرار أفضل للسوق العقارية.

أبقت الوكالة الدولية للطاقة على توقعات نمو الطلب
على النفط لعامي  2019و 2020من دون تغيير عند
مستوى  1.1مليون برميل يوميا و 1.3مليون برميل
يوميًا على ال�ت��وال��ي .وش�ه��دت األش�ه��ر الستة األول��ى

وكالة الطاقة تتوقع
نمو الطلب العالمي
بــ  1.1مليون برميل يوميا ً
في  ..2019و 1.3مليون
في 2020
تراجع التزام «أوبك»
وحلفائها بخفض اإلنتاج
إلى  % 116.5في
أغسطس ..والمخزونات
العالمية تواصل
ارتفاعاتها
من عام  2019إحدى أضعف معدالت نمو الطلب على
أساس نصف سنوي ( 0.5مليون برميل يوميًا) منذ
عام  2008في ظل تدهور العالقات التجارية العاملية.
وت � ��واص � ��ل م � �خ ��زون ��ات ال �ن �ف ��ط ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال �ع��امل �ي��ة
(م�خ��زون��ات منظمة ال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي والتنمية)
ارتفاعاتها ،مسجلة نموًا للشهر الرابع على التوالي،
حيث بلغت  2.931مليون برميل يوميًا في يوليو .كما
بلغت مستويات املخزون النفطي أعلى مستوياتها
م �ن��ذ م ��ا ي �ق ��ارب ع ��ام�ي�ن ،ك �م��ا ان �ه��ا ت�خ�ط��ت م�ت��وس��ط
الخمس سنوات بواقع  19.7مليون برميل ،وهو أحد
األهداف التي تسعى أوبك لتحقيقها.

إنتاج «أوبك»
انخفض معدل التزام األوب��ك وحلفائها إلى %116.5
في أغسطس مقابل  %142.5في يوليو في ظل قيام
كل من روسيا والسعودية ونيجيريا والعراق بزيادة
اإلن�ت��اج .إال أن��ه على الرغم من ذل��ك ،يعتبر أغسطس
الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى التزام كل من
«أوبك» وحلفائها أكثر من  %100من حصص خفض
االن�ت��اج .حيث ج��رى تقليص إجمالي اإلن�ت��اج بواقع
 1.4مليون برميل يوميًا ،متخطيًا حصص الخفض
امل�ق��ررة وفقًا التفاقية فيينا بمقدار  200أل��ف برميل
ي��وم�ي��ًا .وع�ل��ى صعيد االح ��دى ع�ش��رة دول��ة األع�ض��اء
بمنظمة األوبك بقيادة السعودية ،فقد قامت بزيادة
إنتاجها في أغسطس بواقع  225ألف برميل يوميًا،
ً
وص��وال إل��ى  25.78مليون برميل يوميًا ،األم��ر ال��ذي
أدى إل��ى خ�ف��ض م�ع��دل االل �ت��زام إل��ى  %120.3مقابل
 %148في يوليو .ومن املقرر أن يرتفع مستوى التزام
األوب��ك ف��ي سبتمبر –عند ص��دور البيانات ف��ي وقت
الحق من الشهر الحالي– على خلفية تأثير الهجمات
على منشآت النفط السعودية.

بنمو %4

 3.1مليارات دوالر أرباح QNB
في  9أشهر
أعلنت مجموعة  QNBعن نتائجها املالية لألشهر
ال�ت�س�ع��ة املنتهية ف��ي  30س�ب�ت�م�ب��ر ،2019إذ حققت
صافي رب��ح  11.2مليار ري��ال قطري (  3.1مليارات
دوالر) بزيادة نسبتها  %4مقارنة بالعام املاضي،
كما ارت�ف��ع إجمالي امل��وج��ودات بنسبة  %7منذ 30
سبتمبر  2018ليصل إل��ى  912م�ل�ي��ار ري ��ال قطري
( 250م �ل �ي��ار دوالر) ،وه ��و أع �ل��ى م �س �ت��وى حققته
املجموعة على اإلطالق.
كما كان املصدر الرئيسي لنمو إجمالي املوجودات
هو القروض والسلف التي نمت بنسبة  %8لتصل
إل ��ى  653م �ل �ي��ار ري� ��ال ق �ط��ري ( 179م �ل �ي��ار دوالر).
وج��رى تمويل ه��ذا النمو بشكل أس��اس��ي م��ن خالل
ودائ��ع العمالء التي ارتفعت بنسبة  %7لتصل إلى
 663مليار ري��ال قطري ( 182مليار دوالر أميركي).
وأدت سياسة املجموعة القوية في إدارة املوجودات
وامل �ط �ل ��وب ��ات إل� ��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ن �س �ب��ة م�ت�م�ي��زة
للقروض إلى الودائع عند مستوى  98.6في املئة في
 30سبتمبر .2019
كما حافظ البنك على معدل ال�ق��روض غير العاملة
كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى
 1.9ف��ي امل �ئ��ة ك�م��ا ف��ي  30س �ب �ت �م �ب��ر ،2019وه ��و من
بني أدن��ى املعدالت على نطاق البنوك الرئيسية في
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،األمر الذي يعكس

ال�ج��ودة العالية ملحفظة ال�ق��روض وفعالية سياسة
إدارة امل�خ��اط��ر االئ�ت�م��ان�ي��ة .ك�م��ا واص �ل��ت املجموعة
سياستها املتحفظة ف��ي ب�ن��اء امل�خ�ص�ص��ات ،حيث
بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة  %104كما
في  30سبتمبر .2019
وبلغت نسبة كفاية رأس املال للمجموعة  %18.2كما
ف��ي  30سبتمبر  ،2019وه��ي أعلى م��ن الحد األدن��ى
للمتطلبات التنظيمية ملصرف قطر املركزي ولجنة
بازل.
وخ�لال سبتمبر  ،2019أعلنت مجموعة  ،QNBعن
حصولها على املوافقات التنظيمية من هيئة النقد
في هونغ كونغ لفتح فرع للبنك في هونغ كونغ ،أحد
أكبر املراكز املالية العاملية .وسيقوم الفرع بتقديم
مجموعة شاملة من املنتجات والخدمات املصرفية
إل��ى األف ��راد وال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات الحكومية .إن
دخ��ول املجموعة إل��ى ه��ون��غ ك��ون��غ خ�ط��وة أساسية
أخ � ��رى ف ��ي ط��ري��ق ت�ح�ق�ي��ق خ �ط��ة ال �ت��وس��ع ال��دول��ي
للمجموعة ودع��م استراتيجيتها للنمو وريادتها
للسوق في الشرق األوس��ط وأفريقيا وجنوب شرق
آسيا ،عالوة على تعزيز وجودها في األس��واق ذات
التنافسية العالية.
تخدم املجموعة  24مليون عميل بدعم من  29ألف
موظف عبر  1100موقع و 4300جهاز صراف آلي.
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.7925دينار كويتي
كما في 2019/9/30

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

71.68%

9.91%

13.04%

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

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

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

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة قبل نهاية األسبوع على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.5%مؤشر السوق األول بنسبة  ،0.7%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.1%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  19.6مليون د.ك من خالل تداول  106مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة سلبيا خالل الجلسة وسط تراجع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت .14 ،30%مقارنة مع الجلسة
السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على تراجع نسبي وسط انخفاض قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب بلغت 28% ،32%
على التوالي ،حيث شهدت أغلب أسهم املؤشر ضغوط بيعية واضحة بالتزامن مع تراجع الشهية اإلستثمارية مرة أخرى وانحسار
عمليات الشراء اإلنتقائي ،األمر الذي انعكس على اقفال شريحة واسعة من أسهم املؤشر في النطاق السلبي.
امتدد اللون األحمر إلى مؤشر السوق الرئيسي أيضا ،مع استمرار سيطرة الضغوط البيعية على شريحة كبيرة من أسهم املؤشر ،وفي
املقابل شهدت شريحة محدودة من األسهم عمليات شرائية وكذلك مضاربية محققة بذلك مكاسب سوقية متباينةُ .يذكر أن سهم أجوان
العقارية أنهى الجلسة على مكاسب سوقية كبيرة بنحو  7%عند سعر  13.9فلس وسط زخم شرائي واضح.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع
النفط والغاز القطاعات الرابحة بنسبة  ،2.3%تاله قطاع العقار بنسبة  ،0.4%بينما جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس الخاسرين
بنسبة  ،2.3%ثم قطاع البنوك بنسبة .0.7%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  10.8% ،63.7%و 10.3%على التوالي.

(نقطة)

19,621,768

106,383,414
42,954,723
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نسبة التغير

5,689.65

-0.52%

q

6,194.13

-0.68%

q

16,821,374

4,707.31

-0.08%

q

2,800,394

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

63,428,691

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

1,154.38

2.32%

p

65,811

968.50

-0.70%

q

178,000

874.83

0.06%

p

2,127,900

5,253,288

682.13

-2.31%

q

186,032

7,904,688

921.88

0.00%



-

-

938.10

-0.20%

q

130,191

561,048

1,010.72

-0.35%

q

1,597,021

3,835,783

1,311.40

-0.74%

q

12,504,213

32,994,638

970.23

0.04%

p

3

100

916.02

0.41%

p

803,231

25,742,907

1,054.86

-0.68%

q

2,029,367

26,426,106

523.07

0.00%



-

-

10.3%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
24.8%

الﺨدمات املالية
4.1%
0.0%

63.7%

العقار

8.1%

التﺄمﲔ
31.0%
3.6%

0.7%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

10.8%

0.5%
0.0%
7.4%

السلﻊ اﻻستهالكية
الﺼﻨاعة

0.9%
0.3%

الﻨفﻂ و الغاز

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أعيان للتمويل واإلستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  457ألف د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  55فلس متراجعا بنسبة  ،1.8%وجاء سهم شركة أجوان العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  213الف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  13.9فلس مرتفعا بنسبة  ،6.9%ثم جاء سهم شركة دانة الصفاة الغذائية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  159الف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  20.1فلس متراجعا بنسبة .31.4%

768
806

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

841

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,305

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  668مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  484مليون د.ك.

1,621

مليون د.ك.

191

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

197

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

253

الﻨفﻂ و الغاز

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

359

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

367

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

444

2,354
2,372

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

484

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

668

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,172

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

4,744

الرعاﻳة الﺼﺤية

الﺼﻨاعة

3.1%

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
شركة املبانﻲ

الﺨدمات اﻻستهالكية

السلﻊ اﻻستهالكية

0.3%

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

اﻻﺗﺼاﻻت

4.9%

املواد األساسية

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

0.9%

436

العقار
0.0%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

24.2%

البﻨوك

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,172مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,744مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,372
مليون د.ك.

القيمة املتداولة (د.ك)

341,993

0.0%

نشاط السوق األول

الكمية املتداولة (سهم)
3,322,863

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
 24.2%،24.8% ،31%على التوالي.

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  2.9مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  680فلس متراجعا بنسبة  ،0.7%وجاء سهم البنك األهلي
املتحد البحريني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  2.8مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  274فلس متراجعا
بنسبة  ،0.4%ثم جاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  2.3مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند
سعر  946فلس متراجعا بنسبة .0.7%

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

998

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,744,012,657

680.0

-0.7%

800.0

2,887,799

4,232,954

2,372,295,608

273.0

-0.4%

299.0

179.1

2,804,118

10,269,328

6,171,690,649

946.0

-0.7%

1,024.0

767.6

2,294,014

2,416,519

841,283,300

276.0

-2.5%

330.0

246.0

2,277,621

8,184,530

2,353,920,046

544.0

-0.6%

603.0

435.0

1,559,710

2,860,452

286,966,050

266.0

-1.5%

329.8

219.2

1,010,794

3,778,336

95,480,000

434.0

3.8%

890.0

360.0

806,805

1,872,671

322,693,135

226.0

-0.9%

261.0

143.8

762,811

3,386,006

376,500,000

251.0

-1.2%

265.0

205.0

640,957

2,539,062

1,304,568,613

740.0

-0.3%

834.0

652.2

525,548

712,322

805,875,000

307.0

-1.9%

385.7

250.5

288,644

933,316

384,434,736

3145.0

0.2%

3,500.0

2,910.0

242,788

77,175

1,620,852,657

562.0

-0.2%

622.0

466.5

225,936

401,036

768,353,066

737.0

0.4%

800.0

541.5

200,117

272,571

402,721,531

753.0

-1.3%

1,070.0

723.0

121,281

160,535

436,000,000

218.0

-1.4%

233.0

183.5

72,508

332,536

339,650,506

309.0

0.0%

415.0

303.0

52,801

173,031

165,936,225

533.0

-2.9%

655.0

401.0

25,649

47,368

261,708,354

71.2

0.6%

100.0

63.0

21,472

304,975

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

520.0

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

نسبة توزيع أرباح
األسهم
(Dividend Pay-out
)Ratio
تشير إلى النسبة المئوية
المدفوعة كأرباح نقدية
موزعة للسهم من صافي
أرباح الشركة .وعمومًا فإن
الشركات تتبع سياسة توزيع
أرباح لألسهم تحدد المبلغ
الذي توزعه من األرباح التي
يجب توزيعها على األسهم.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

2,919,000

13.9

6.9%

22.9

11.1

213,260

15,566,734

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

44,772,135

55.0

-1.8%

60.8

31.1

457,174

8,175,716

44,772,135

55.0

-1.8%

60.8

31.1

457,174

8,175,716

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,919,000

13.9

6.9%

22.9

11.1

213,260

15,566,734

شركة دانة الصفاة الغذائية
شركة التعمير لإلستثمار العقاري

2,196,582
6,408,000

20.1
26.7

-31.4%
-1.5%

31.1
45.9

16.3
17.0

158,682
93,492

7,848,320
3,540,089

شركة دانة الصفاة الغذائية

2,196,582

20.1

-31.4%

31.1

16.3

158,682

7,848,320

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,659,849

19.0

-6.4%

32.9

19.0

63,504

3,294,313

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

37,583,328

230.0

-0.4%

392.0

177.0

155,220

672,690

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

20,955,235

26.1

-1.1%

37.8

24.0

85,612

3,287,115

الشركة األولى لالستثمار

19,336,795

29.7

-1.0%

43.1

28.8

58,461

1,968,158

شركة اإلنمــاء العقارية

21,490,504

47.7

0.0%

49.8

29.5

94,528

1,960,011

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

18,757,246

71.1

-7.7%

108.0

25.5

101,344

1,317,957

شركة أبيار للتطوير العقاري

13,619,483

12.3

-2.4%

19.3

11.5

15,152

1,246,115

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

97,198,196

463.0

-0.2%

495.0

346.0

130,675

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

139,434,934

123.0

-2.4%

147.0

106.0

123,525

1,001,016

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,878,107

121.0

-3.2%

180.0

86.0

119,898

988,121

197,200,000

986.0

0.1%

1,000.0

700.0

108,044

109,577

18,757,246

71.1

-7.7%

108.0

25.5

101,344

1,317,957

شركة طيران الجزيرة
شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

الكمية
(سهم)

الشركة

شركة العيد لالغذية

5,565,256

55.4

9.9%

80.5

38.7

8,577

185,000

شركة دانة الصفاة الغذائية

شركة بيان لإلستثمار

16,099,220

41.0

9.0%

51.0

31.6

410.000

10,000

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

شركة مراكز التجارة العقارية

3,178,000

22.7

8.1%

36.7

19.9

شركة عقار لالستثمارات العقارية

17,568,750

75.0

7.1%

82.0

55.0

الشركة

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

نسبة
التغير

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

72,997,814

405.0

0.3%

487.0

370.0

149,771

371,936
282,135

القيمة
(د.ك)

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

2,196,582

20.1

-31.4%

31.1

16.3

158,682

7,848,320

28,673,699

53.8

-8.7%

91.0

51.9

22,427

410,500

571

25,000

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

18,757,246

71.1

-7.7%

108.0

25.5

101,344

1,317,957

750

10,000

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,659,849

19.0

-6.4%

32.9

19.0

63,504

3,294,313

2,919,000

13.9

6.9%

22.9

11.1

213,260

15,566,734

شركة بيت الطاقة القابضة

13,350,000

17.8

-5.8%

47.3

17.1

477

26,800

109,900,000

1099.0

6.7%

1,170.0

825.0

1,830

1,750

شركة دبي األولى للتطوير العقاري

31,000,000

31.0

-4.0%

42.6

25.6

5,893

190,100

الشركة الكويتية السورية القابضة

6,063,925

34.4

4.2%

82.0

30.1

7,088

228,306

26,066,873

99.0

4.2%

106.0

63.0

0

2

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

الشركة الوطنية للخدمات البترولية

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول
شركة إنجازات للتنمية العقاريه

28,343,185

82.0

3.8%

90.0

74.0

8

100

شركة بيت االستثمار الخليجي

18,089,057

44.5

3.7%

82.8

36.4

4,704

108,073

يونيكاب لالستثمار و التمويل

10,063,067

42.0

-3.2%

84.5

40.1

3,091

73,000

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,878,107

121.0

-3.2%

180.0

86.0

119,898

988,121

شركة التجارة واالستثمار العقاري

12,950,000

35.0

-2.8%

55.5

34.2

18

500

الشركة األولى للتسويق املحلي للوقود

46,929,901

116.0

-2.5%

132.0

113.0

1,539

13,228
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«تسوَّ ق واربح  200%من قيمة مشترياتك»

من  15حتى  19الجاري

«برقان» ِّ
يتوج الدفعة الثالثة من الفائزين
بحملته الصيفية

راع رئيسي
«الوطني» ٍ
لمعرض «ليغو شوز»

أعلن بنك برقان عن ثالث واخر مجموعة
م��ن ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي س�ح��ب ش�ه��ر سبتمبر،
في حملة الصيف «تسوق وارب��ح %200
ً
م��ن ق�ي�م��ة م�ش�ت��ري��ات��ك» وت� � ّ�وج ال�ب�ن��ك ك�لا
من الفائزين املحظوظني :حمد سليمان
دش �ت��ي ،ع�ب��د األم �ي��ر ب��در امل �ط��وع ،حمود
ال �ع��ازم��ي ،اب �ت �س��ام م�ح�م��د ال �ع �م��ر ،غ�ي��داء
ي�ع�ق��وب ال�ح�ب�ي��ب ،ط ��ارق م �ش��اري البحر،
ف��اط �م��ة م �ط �ل��ق ال �ق �ح ��ص ،م �ح �م��د أم �ج��د
ام� �ي��ن ،م �ح �م��د رم � �ض ��ان ال� �ج ��اب ��ر ،ش�ي�م��ه
ج�ب�ي��ل ال� ��دوس� ��ري .وأوض � ��ح ب �ن��ك ب��رق��ان
أن ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة اس �ت �م��رت مل ��دة  3أش�ه��ر،
من  16يونيو وحتى  29سبتمبر ،2019
حيث أع�ل��ن البنك أس�م��اء عشرين رابحًا
باسترجاع  %200من قيمة مشترياتهم.
للمزيد م��ن املعلومات ع��ن منتجات بنك
برقان وخدماته ،يمكن للعمالء التواصل
م��ع م �س��ؤول ال �ح �س��اب��ات ال �خ��اص داخ��ل
الفروع ،أو االتصال بمركز خدمة العمالء
ع �ل��ى ال ��رق ��م  ،1804080أو ال ��دخ ��ول إل��ى
املوقع اإللكتروني للبنك.

ي� �ق ��دم ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي رع ��اي� �ت ��ه ل �ع��رض
ال �ل �ي �غ ��و األول ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،واألض� � �خ � ��م ع �ل��ى
مستوى منطقة الخليج العربي «ليغو ش��وز»،
الذي ينطلق يوم الثالثاء  15أكتوبر في منطقة
مشرف ،أرض املعرض ،ويستمر خمسة أيام.
ُ
وتنظم هذا العرض األول من نوعه في الكويت
ش� ��رك ��ة ل ��وك� ��ل ف �ل �ي� �ف ��ر ،ب� �م� �ش ��ارك ��ة ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل��ؤس �س��ات ال��رائ��دة ف��ي ال �ك��وي��ت .وي �ش��ارك بنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ف ��ي ف �ع��ال �ي��ات ه� ��ذا ال �ع ��رض،
م ��ن خ�ل�ال رك �ن��ه ال �خ ��اص األك �ب ��ر ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال � �ع� ��رض ،وال� � ��ذي س �ي �ت �ي��ح ل � �ل� ��زوار االس �ت �م �ت��اع
بسباق افتراضي مع إح��دى شخصيات الليغو
الشهيرة ،كما يقدم بنك الكويت الوطني لجميع
زوار املعرض سحوبات على جوائز نقدية طوال
فترة العرض ملدة خمسة أيام.
وق ��ال رئ �ي��س ف��ري��ق إدارة ال �ت��واص��ل وال �ع�لاق��ات
العامة في بنك الكويت الوطني ،ط�لال التركي:
إن اس�ت�ض��اف��ة ال�ك��وي��ت ل�ه��ذا ال �ح��دث ه��ي خطوة
ج �ي��دة ،ون �ح��ن ف �خ��ورون ب ��أن ن �ك��ون ش��رك��اء في
دع� ��م ورع ��اي ��ة ه� ��ذا ال� �ع ��رض األض� �خ ��م خ�ل�ي�ج�ي��ًا
وغير املسبوق محليًا.
وأض� � ��اف ال �ت ��رك ��ي أن «ل �ي �غ��و ش � ��وز» ه ��و ق�ي�م��ة
مضافة حقيقية لألطفال والكبار ،ونحن سعداء
ب �ه��ذه ال� �ش ��راك ��ة ،ألن �ن��ا ن � ��درك أه �م �ي��ة أن ن�س�ه��م
ون �ش��ارك امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن إل�ه��ام وتنمية م�ه��ارات
األط� �ف ��ال م ��ن خ�ل�ال ال �ل �ع��ب ،مل ��ا ل��ذل��ك م ��ن ت��أث�ي��ر
إيجابي كبير على العالم الذي سيرثه أطفالنا.
وأش ��ار ال�ت��رك��ي ال��ى أن رك��ن ال��وط�ن��ي املخصص
ف ��ي ه ��ذا ال� �ع ��رض س �ي �ك��ون األض� �خ ��م ،وس�ي�ت�ي��ح

ملصق يحمل أسماء الفائزين في الحملة الصيفية

من مجلة غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو

«األهلي المتحد» يفوز بجائزة ّ
قيمة ومرموقة
حصل البنك األه�ل��ي املتحد على جائزة
«املبادرة املصرفية الرقمية األكثر ابتكارًا
ف��ي ال�ك��وي��ت (ال �ف��رع ال��ذك��ي) ل �ع��ام »2019
من مجلة غلوبال بانكينغ أن��د فاينانس
ري �ف �ي��و – امل �ج �ل��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي م�ج��ال
امل � �ص� ��ارف وال � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة ،وامل �ع �ن �ي��ة
بنشر التطورات الخاصة باملجال املالي
وامل�ص��رف��ي م��ن ش�ت��ى أن �ح��اء ال�ع��ال��م  -عن
ال �ف ��رع ال��رق �م��ي ال� ��ذي اف �ت �ت �ح��ه ال �ب �ن��ك في
مجمع األفنيوز باملرحلة الرابعة.
ويأتي حصول البنك على ه��ذه الجائزة
املرموقة تقديرًا لتفانيه في الحفاظ على
ري��ادت��ه وت�م�ي��زه ف��ي ال�خ��دم��ات املصرفية
الرقمية التي يقدمها لعمالئه.
وف� �ق ��ا مل ��ا أش � � ��ارت إل� �ي ��ه امل �ج �ل ��ة ،ي��واص��ل
البنك األه�ل��ي املتحد التركيز على تلبيه
اح �ت �ي��اج��ات ع �م�ل�ائ��ه ،وه� ��و م ��ا ت��أك��د من
خ�لال مبادرته لتصميم الفرع الذكي في
مجمع األفنيوز ،الذي حرص البنك األهلي
املتحد ف��ي تصميمه على تطوير تجربة
عمالئه من خالل استخدام التكنولوجيا،
حيث جرى تجهيز الفرع بأحدث الوسائل
التقنية ،بما في ذلك أجهزه الصراف اآللي
املتطورة ،وأجهزة خدمات متقدمة ،وغرفة
امل�ح��ادث��ة امل��رئ�ي��ة والنصية ،وال�ت��ي تعمل
ع�ل��ى م ��دار ال�س��اع��ة ط ��وال أي ��ام األس �ب��وع،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى خ ��دم ��ة ن� �ظ ��ام االن �ت �ظ��ار
الرقمي ،والتطبيقات السهلة االستخدام.
وأك � � � ��دت م �ج �ل��ة غ� �ل ��وب ��ال ب��ان �ك �ي �ن��غ أن ��د
ف��اي�ن��ان��س أن ت�ق��دي��م ه��ذه ال�ج��ائ��زة للبنك
األه� � �ل � ��ي امل� �ت� �ح ��د ج� � ��اء ن �ت �ي �ج��ة ل �ت �م �ي��زه
نقاط إيجابية مرتفعة
ونجاحه في حصد
ٍ
ف��ي م �ج��ال االس�ت�ث�م��ار ف��ي التكنولوجيا
ّ
املتقدمة ،وتقديم خدمات رقمية مبتكرة،
ّ
التكنولوجية
وتسخير أفضل اإلمكانات
إلث � ��راء ت �ج ��ارب ال �ع �م�ل�اء ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
تطبيق رؤية استراتيجية فاعلة وااللتزام
أعمال ذات قيمة متميزة.
بفلسفة
ٍ
وجرى اختيار البنك للفوز بهذه الجائزة
ع� ��ن ط ��ري ��ق ت �ق �ي �ي��م دق� �ي ��ق أج� � � ��راه ف��ري��ق
ال�ت�ح�ك�ي��م ب��امل �ج �ل��ة ،ل�ل�ت��أك��د م��ن اس�ت�ي�ف��اء
البنك للمعايير املحددة للجائزة في الفئة
املختارة.

طارق محمود
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،أف � ��اد ط � ��ارق م �ح �م��ود،
الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك األهلي
امل� �ت� �ح ��د :ي �س �ع��دن��ا ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ه��ذه

للزوار االستمتاع بنشاطات مسلية ،إلى جانب
ع��رض أول حصالة للوطني باستخدام أحجار
ّ
ال�ل�ي�غ��و ،ح�ي��ث س�ي�ت�م��ك��ن ال �ح��اض��رون م��ن رؤي��ة
مجـسم فريد للحـصالة مصنوع من الليغو.
وت� �ج ��در اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن رع ��اي ��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
ال��وط�ن��ي ت��أت��ي ف��ي إط��ار ال�ت��زام��ه ت�ج��اه املجتمع
بجميع فئاته ،والسيما األطفال ،من خالل دعم
األنشطة الهادفة.
ويشار إل��ى أن «ليغو ش��وز» هو ح��دث فريد من
نوعه ألكبر ش��رك��ات األل�ع��اب ف��ي العالم تعرض
ألول مرة في الكويت ،وتتخلله عروض تفاعلية
ترفيهية مع شخصيات ليغو املفضلة ،وألعاب
ليغو باليستيشن ،وعروض متنوعة.

تحت مظلة «ألننا نهتم»

 VIVAتطلق حملة للوقاية
من سرطان الثدي
طارق محمود متسلماً الجائزة ..وبجانبه رانجان سن ومشاري الجاسم

«المبادرة المصرفية
الرقمية األكثر ابتكاراً
لعام »2019
الجائزة عن الفرع
الرقمي الذي افتتح
في األفنيوز
الجائزة التي تعكس نجاحنا في تعزيز
خ��دم��ات�ن��ا امل�ص��رف�ي��ة وت�ح�س�ي�ن�ه��ا بشكل
م �س �ت �م��ر ،ب �م��ا ي��زي��د م ��ن رض� ��ا ع�م�لائ�ن��ا،
ويضيف قيمة إلى تعامالتهم املصرفية،
م��ع ت��أك�ي��دن��ا ع�ل��ى االس�ت �م��رار ف��ي مواكبة
آخ��ر وأح��دث التطورات التكنولوجية في
الخدمات املصرفية ،بما يساهم في تقديم
خ��دم��ات عصرية بأعلى معايير ال�ج��ودة
والتميز ،نحن ماضون في تحقيق هدفنا
االستراتيجي املتمثل في التحول الرقمي
ال �ع �م �ل��ي وال� �ف ��اع ��ل ،ول ��دي �ن ��ا ال �ع ��دي ��د م��ن
املبادرات التي سيجري إطالقها قريبا في
هذا املجال.

رانجان سن
وأك��د رانجان سن ،املدير العام للخدمات

املصرفية لألفراد في البنك األهلي املتحد:
ه��ذه الجائزة تعكس التقدم الكبير الذي
ح �ق �ق �ن��اه ع �ل��ى ط ��ري ��ق ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي،
حيث أصبحت الخدمات الرقمية حاضرة
ف ��ي ج �م �ي��ع ت� �ج ��ارب ال �ع �م�ل�اء امل �ص��رف �ي��ة،
إذ ي �م �ك��ن ل �ع �م�لاء ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي امل�ت�ح��د
ال�ح�ص��ول على تجربة سلسة ومدعومة
بالتكنولوجيا ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع أفضل
املمارسات العاملية.
وأض ��اف س��ن أن ه��ذا ال �ف��رع ال��ذك��ي يمثل
ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي ت�ح��ول�ن��ا ال��رق �م��ي ،وم��ع
اس�ت�م��رارن��ا ف��ي ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ه ق��درات�ن��ا
ال��رق�م�ي��ة ،ف ��إن ه ��ذا ال �ف��رع ي�ت�ط��ور وينمو
أي �ض��ا .وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي ن�س�ه��م ف�ي��ه في
توفير خ��دم��ات متطورة وم��وف��رة للوقت،
ف��إن�ن��ا نعمل ع�ل��ى ت�ح��وي��ل جميع ال�ف��روع
األخ��رى لتقديم ه��ذه الخدمات املصرفية
الرقمية.

مشاري الجاسم
وأوض� ��ح م �ش��اري ال �ج��اس��م ،ن��ائ��ب امل��دي��ر
العام للخدمات املصرفية لألفراد بالبنك
األهلي املتحد :يمثل حصد هذه الجائزة
ت�ت��وي�ج��ا مل�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ود ال �ت��ي يبذلها
البنك في سبيل تحقيق التحول الرقمي،
مع إيجاد قيمة مضافة ملختلف العمالء،
ح �ي��ث ان ف ��رع ال �ب �ن��ك ال��رق �م��ي ب��األف�ن�ي��وز
م �ج �ه��ز ب ��أح ��دث وس ��ائ ��ل ال �ت�ك �ن��ول��وج �ي��ا،
ب�م��ا ف��ي ذل��ك ن�ظ��ام ق��ائ�م��ة ان�ت�ظ��ار رقمية
لضمان التفاعل مع العمالء عبر الهواتف

املحمولة ،من أجل إخطارهم عند وصول
دوره��م ،كما يتميز الفرع بوجود أجهزة
للخدمة ال��ذات�ي��ة ال�ت��ي تمكن ال�ع�م�لاء من
إج� ��راء م�ع��ام�لات�ه��م امل�ص��رف�ي��ة ف��ي دق��ائ��ق
م� �ع ��دودة وب�م�ن�ت�ه��ى ال �س �ه��ول��ة واألم � ��ان،
وك � ��ذل � ��ك ي � �ض ��م ال� � �ف � ��رع أج� � �ه � ��زة ل��وح �ي��ة
وش ��اش ��ات ذك �ي��ة ت�ت�ي��ح ل �ل �ع �م�لاء تصفح
ق � �ن� ��وات ال �ب �ن��ك ل �ل �ت ��واص��ل االج �ت �م ��اع��ي،
واس�ت�ك�ش��اف ال �ع��روض وال �خ��دم��ات التي
ّ
يقدمها البنك .ويحتوي الفرع أيضا على
أجهزة سحب آلي متطورة ،باإلضافة إلى
خ��دم��ة غ��رف��ة امل�ح��ادث��ة امل��رئ�ي��ة والنصية،
والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام
األس �ب��وع ،وت�ت�ي��ح ل�ع�م�لاء ال�ب�ن��ك مساحة
من الخصوصية للتحدث املباشر صوتيًا
أو ع��ن طريق الفيديو م��ع موظفي خدمة
العمالء بالبنك ،للحصول على التوجيه
وامل � �س ��اع ��دة ب� �ش ��أن أي اس� �ت� �ف� �س ��ارات أو
اح�ت�ي��اج��ات للعميل ،كما يمكن لألطفال
املصاحبني للعمالء االستمتاع باأللعاب
ال��رق �م �ي��ة امل �ت��اح��ة ع �ل��ى أج� �ه ��زة ال �خ��دم��ة
ال ��ذات �ي ��ة أث� �ن ��اء ان �ش �غ��ال ذوي� �ه ��م ب ��إج ��راء
امل �ع��ام�ل�ات امل �ص��رف �ي��ة ،وه� ��و األم � ��ر ال ��ذي
يعتبر األول من نوعه في البنوك الكويتية.
ك��ذل��ك ي�ع�ت�ب��ر ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي امل �ت �ح��د هو
الوحيد في الكويت ،ال��ذي لديه مجموعة
م ��ن ال � �ف ��روع ال �ت ��ي ت �ف �ت��ح ل �س �ت��ة أي � ��ام ف��ي
األس� �ب ��وع ب��امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة ،وه��ي
م �ج �م ��ع األف � �ن � �ي� ��وز وم� �ج� �م ��ع ب ��ول� �ي� �ف ��ارد
الساملية.

قسيمة بـ 50ديناراً على كل مشتريات بـ 250ديناراً

«صفاة هوم» تطرح تشكيلة خريف 2019
ك �ش �ف��ت «ص� �ف ��اة ه� � ��وم» ،أك �ب ��ر س�ل�س�ل��ة
ملتاجر األث��اث ومستلزمات البناء ،عن
ط��رح تشكيلة ال�خ��ري��ف ال�ج��دي��دة التي
تضم أكثر من  3000منتج جديد ،والتي
ت �ت ��واف ��ر ف ��ي ج �م �ي��ع م� �ع ��ارض «ص �ف��اة
ه� � ��وم» ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف أن � �ح� ��اء ال �ك ��وي ��ت.
وس�ت�س�ت�م��ر ه ��ذه ال �ع ��روض ف��ي جميع
م�ع��ارض صفاة ه��وم حتى  20نوفمبر
.2019
كما تترافق هذه الحملة مع بدء عروض
حصرية تتيح للزبائن فرصة الحصول
ع �ل��ى  50دي� �ن ��ارًا ق�س�ي�م��ة ش��رائ �ي��ة من
«إكسايت» أو «صفاة هوم» عند الشراء
بقيمة  250دينارًا من معارض «صفاة
هوم».
وتصدر ه��ذه القسيمة على مشتريات
امل �ن �ت �ج��ات ال �ك��ام �ل��ة ال �س �ع��ر م��ن األث ��اث
واإلكسسوارات .هذا وأوضحت «صفاة
هوم» أن تشكيلة األثات املتنوعة تضم
ك�لا م��ن أط�ق��م ال�ج�ل��وس وغ��رف الطعام
الفاخرة وبأعلى مستوى من الجودة،
ع�ل�اوة على غ��رف ال�ن��وم املصنوعة من
أح��دث التصاميم واألقمشة األوروب�ي��ة
ال �ت��ي ت �م��زج ب�ي�ن ال �ف �خ��ام��ة وال �ن��وع �ي��ة.

طالل التركي

ملصق حملة وتشيكلة صفاة هوم الجديدة

وت � � ��أت � � ��ي ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ة ال � � �ج� � ��دي� � ��دة م��ن
اإلكسسوارات لخلق جو من التناسق،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ال �ن ��وع �ي ��ات ال �ج��دي��دة
املختارة من أطقم السيراميك والصحي
وس� �ي ��رام� �ي ��ك ال � �ح� ��وائ� ��ط واألرض� � �ي � ��ات
األوروبية واآلسيوية.

وت� � ��أت� � ��ي ه� � � ��ذه ال� � � �ع � � ��روض ك� � �ج � ��زء م��ن
استراتيجية الشركة ورؤيتها املتمثلة
ب� �ت� �ق ��دي ��م أج � � � ��ود امل � �ن � �ت� �ج ��ات وأف � �ض ��ل
األس�ع��ار ،لتبقى ال��رق��م واح��د ف��ي قطاع
امل�ف��روش��ات ،الفتة إل��ى أن ه��ذه الهيكلة
ال �ج��دي��دة ت�ش�م��ل ج�م�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات من

م �خ �ت �ل��ف ال � �ع �ل�ام ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال �ت��ي
ت�ط��رح�ه��ا ب��أس�ع��ار م��دروس��ة .وط��رح��ت
«صفاة هوم» تشكيلة  2020 - 2019في
جميع معارضها الكائنة ف��ي الشويخ
وال��ري والفحيحيل وال�ج�ه��راء (مجمع
املخيال).

أع �ل �ن��ت ش��رك��ة االت� �ص ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة ،VIVA
ال ��رائ ��دة ف��ي ت�م�ك�ين 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�ل�اء ف��ي
الكويت ،وإح��دى ش��رك��ات مجموعة  ،STCعن
إط �ل�اق ح �م �ل��ة ت��وع��وي��ة ل �ل��وق��اي��ة م��ن س��رط��ان
ال �ث��دي ت�ح��ت م�ظ�ل��ة «ألن �ن��ا ن�ه�ت��م» خ�لال شهر
أكتوبر تزامنًا مع الحملة التوعوية العاملية.
وقامت  VIVAبتغيير صورة امللف على جميع
م�ن�ص��ات�ه��ا ف��ي م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
وذل � ��ك ب �ض��م ش �ع ��اره ��ا إل� ��ى ال �ش �ع ��ار ال �ع��امل��ي
للحملة ال��ذي يتمثل ب��ال�ش��ري��ط ال ��وردي ،كما
س �ت �ق��وم ب�ن�ش��ر ن �ص��ائ��ح ألط �ب��اء متخصصني
ط��وال شهر أك�ت��وب��ر ،تهدف إل��ى زي��ادة الوعي
حول أهمية الوقاية والفحص املبكر وتثقيف
السيدات حول مخاطر سرطان الثدي وزيادة
ّ
معرفتهن بعالماته وأعراضه وتمكينهن من
معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي.
ّ
وصرحت دانة الجاسم ،املديرة العامة إلدارة
ً
اتصاالت الشركات في  VIVAقائلة« :نسعى
ف��ي  VIVAإل��ى تثقيف موظفينا بمعلومات
ون�ص��ائ��ح ق� ّ�ي�م��ة تشجع ع�ل��ى ض��رورة الكشف
امل �ب �ك��ر م �م��ا ي �س��اع��د ع �ل��ى ت �ق �ل �ي��ل اح �ت �م��ال �ي��ة
اإلصابة بمرض السرطان وانتشاره .وتندرج
ً
ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ال �ت��وع��وي��ة ف� �ض�ل�ا ع ��ن أن �ش �ط��ة

وف� �ع ��ال� �ي ��ات أخ� � � ��رى ،ض� �م ��ن ب ��رن ��ام ��ج VIVA
للمسؤولية االجتماعية ال��ذي يدعم مختلف
امل� � �ب � ��ادرات ف� ��ي م � �ج� ��االت ال �ص �ح ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
وال�ب�ي�ئ��ة وال��ري��اض��ة وري� ��ادة األع �م��ال ،ون�ح��ن
ن �ت �ط �ل��ع إل� ��ى امل ��زي ��د م ��ن األح � � ��داث ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة
وامل �ف �ي��دة ال �ت��ي ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى م��وظ�ف�ي�ن��ا
واملجتمع».

دانة الجاسم

في مجمع 360

«وربة» ُيجري سحب
«السنبلة» الكبير اليوم
ي � � � � �ج� � � � ��ري ب � � � �ن� � � ��ك ورب� � � � � � � ��ة،
سحوبات السنبلة الكبرى
ض� �م ��ن ف� �ع ��ال� �ي ��ات م �م �ي��زة
ف��ي مجمع  360وبحضور
امل � ��ذي � ��ع ع � �ل ��ي ن� �ج ��م ال � ��ذي
س� � �ي� � �ع� � �ل � ��ن ع � � � � ��ن أس� � � �م � � ��اء
ال��راب �ح�ين ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات
س� �ح ��ب ال �س �ن �ب �ل��ة ال �ك �ب �ي��ر
ف��ي تمام الساعة السابعة
م � �س� ��اء ال � �ي� ��وم ال �خ �م �ي��س؛
وي �ت ��م إج� � ��راء ال �س �ح��وب��ات
ب� � �ح� � �ض � ��ور م � �م � �ث � �ل�ي��ن ع ��ن
وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.
س � �ي � �ت� ��م إج� � � � � � ��راء س �ح �ب�ي�ن
ملصق سحب حساب السنبلة الكبير
م� � �ت� � �م� � �ث� � �ل �ي��ن ف� � � � ��ي س � �ح� ��ب
ال�س�ن�ب�ل��ة رب��ع ال�س�ن��وي ال�ث��ال��ث
وس � �ح� ��ب ال �س �ن �ب �ل ��ة ل �ل�أط � �ف� ��ال ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى وأما في ما يتعلق بفرص الربح ،فيحق للعميل
العديد من الفعاليات األخ��رى .وكما هناك ركن ف��رص��ة ل��دخ��ول ال�س�ح��ب م�ق��اب��ل ك��ل  10دن��ان�ي��ر
خاص لألطفال وال��ذي يحتوي على العديد من ف ��ي ح� �س ��اب ال �س �ن �ب �ل��ة .ه � ��ذا وق� � ��دم ب �ن��ك ورب ��ة
ً
ح�ل�ا اس �ت �ث �م��اري��ا آخ ��ر ب��اس��م ودي �ع ��ة ال�س�ن�ب�ل��ة
الفعاليات والجوائز واملسابقات.
ي �م �ث��ل ح� �س ��اب ال �س �ن �ب �ل��ة ال �خ �ي ��ار األف� �ض ��ل ل�ك��ل ب �ع��وائ��د ت�ن��اف�س�ي��ة وم �ت��وق �ع��ة ت �ص��ل ال ��ى %3.5
الراغبني بتوفير األم��وال وتحقيق عوائد مالية يتم توزيعها حسب رغبة العميل إم��ا شهرية
ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة أو سنوية أو عند االس�ت�ح�ق��اق ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ال��ى ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ف��رص ل�ل�ف��وز ب�ج��وائ��ز ّ
قيمة ذل��ك تتم مكافأة املستثمرين في ه��ذه الوديعة
ط��وال ال �ع��ام ،ح�ي��ث يستمر ال�ب�ن��ك بالسحوبات بفرص ربح في سحوبات السنبلة ط��وال فترة
االس �ب��وع �ي��ة ع�ل��ى خ�م�س��ة راب �ح�ي�ن 1000 ،دي�ن��ار االستثمار.
ل�ك��ل م�ن�ه��م ،وي�ت�م�ي��ز ح�س��اب ال�س�ن�ب�ل��ة ف��ي  2019وم� ��ن ض �م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات إج� � ��راء س �ح��ب ح �س��اب
ب��ال�س�ح��وب��ات ال�ك�ب��رى  Mega Drawsال �ت��ي ت�ق��ام ال�س�ن�ب�ل��ة ل�لأط �ف��ال وال� ��ذي س �ي �ك��ون م��ن ن�ص�ي��ب
بشكل رب��ع سنوي لتكشف ع��ن خمسة رابحني ،ال��راب��ح األول رحلة عائلية كاملة التكاليف إلى
وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ح��ب ال �ك �ب �ي��ر ال� �ث ��ال ��ث ي� �ك ��ون م��ن  ،Dubai Parksبينما سيكون االشتراك السنوي
ن �ص �ي��ب ال� ��راب� ��ح األول م �ب �ل��غ  100أل � ��ف دي �ن��ار ف��ي ن��ادي فليكس ل�ل�ع��ائ�لات م��ن ن�ص�ي��ب ال�ف��ائ��ز
ك ��وي� �ت ��ي ،وأرب � �ع� ��ة راب � �ح �ي�ن ل� �س� �ي ��ارات ت��وي��وت��ا الثاني وللفائز الثالث اش�ت��راك سنوي في أحد
النوادي املشاركة.
الندكروزر .VXR 2020
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لغاية  12أكتوبر الجاري

«التجاري» يعرض مزايا حساب النجمة في مول 360
أع� �ل ��ن ال �ب �ن ��ك ال� �ت� �ج ��اري ال �ك ��وي �ت ��ي ع��ن
تواجده في مجمع  360اعتبارًا من اليوم
(الخميس) ،املوافق  10أكتوبر ،إلى يوم
السبت  12أكتوبر ،من خالل جناح ُيقام
في املجمع ،بهدف عرض مزايا حساب
ال�ن�ج�م��ة ،ال ��ذي ي��وف��ر ألص �ح��اب��ه ف��رص��ة
الفوز بأكبر جائزة سنوية نقدية بقيمة
م�ل�ي��ون ون�ص��ف امل�ل�ي��ون دي�ن��ار كويتي،
التي تعد الجائزة النقدية األكبر ،التي
ي ��وف ��ره ��ا ح� �س ��اب م �ص��رف��ي ل �ي��س ف�ق��ط
على مستوى الكويت ،بل على مستوى
العالم ،والتي دخل بها البنك موسوعة
غينس لألرقام القياسية بتقديمه لهذه
ال� �ج ��ائ ��زة ال� �ك� �ب ��رى امل ��رت �ب �ط ��ة ب �ح �س��اب
مصرفي.
وس ��وف ي �ت��واج��د ف��ي ج �ن��اح ال �ت �ج��اري
ع � �ل� ��ى م � � ��دى األي � � � � ��ام ال � �ث�ل��اث� ��ة م ��وظ �ف ��و
إدارة ال �ت �س��وي��ق وامل �ب �ي �ع ��ات ال �ت��اب �ع��ة
ل �ق �ط��اع ال �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ل�ل�أف ��راد،
لتعريف رواد وزوار امل�ج�م��ع بمميزات
ح � �س ��اب ال� �ن� �ج� �م ��ة ،وك �ي �ف �ي ��ة ف� �ت ��ح ه ��ذا
ال�ح�س��اب وال�ت��أه��ل ل��دخ��ول ال�س�ح��وب��ات
األس �ب��وع �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ذا ال �ح �س��اب،
وك ��ذل ��ك ال �ت��أه��ل ل �ل��دخ��ول ف ��ي ال �س �ح��ب
ع�ل��ى ال�ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى ،وف�ت��ح الحساب

أو زي� � ��ادة ال ��رص �ي ��د امل� �ت ��واف ��ر ف �ي��ه ق�ب��ل
ت��اري��خ  1ن��وف�م�ب��ر  ،2019ك��ون��ه امل��وع��د
ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�ت��أه��ل ل��دخ��ول ال�س�ح��ب على
جائزة الـ 1.5مليون دينار كويتي ،علما
ان��ه بأمكان عمالء البنك الحاليني فتح
ح�س��اب ال�ن�ج�م��ة واي ��داع م�ب�ل��غ ل�ل��دخ��ول
في السحب بخطوات بسيطة من خالل
تطبيق البنك .CBK mobile
وال � �ب � �ن� ��ك ال � �ت � �ج � ��اري ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي ��دع ��و
ال �ج �م �ه��ور ال �ك��ري��م ورواد م �ج �م��ع 360
ال� ��ى زي� � ��ارة ج� �ن ��اح ال �ب �ن��ك ف ��ي امل �ج �م��ع،
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى م ��زاي ��ا ح �س ��اب ال�ن�ج�م��ة
وال� �ج ��وائ ��ز ال �ق �ي �م��ة ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا ه��ذا
ال �ح �س ��اب ل �ل �ع �م�ل�اء ،وك ��ذل ��ك آل� �ي ��ة ف�ت��ح
ال �ح �س��اب ب ��إي ��داع  100دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي،
واالحتفاظ بمبلغ ال يقل عن  500دينار
كويتي لدخول جميع السحوبات على
ك ��ل ال �ج ��وائ ��ز ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا ال �ح �س��اب،
ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه ك �ل �م��ا زاد امل �ب �ل��غ امل �ح �ت �ف��ظ
ب��ه ف��ي ال �ح �س��اب زادت م�ع��ه ف��رص ف��وز
ال�ع�م�ي��ل ،ح�ي��ث ان ك��ل  25دي �ن��ارًا ت��وف��ر
فرصة واحدة للفوز والدخول كذلك في
السحب السنوي على الجائزة الكبرى
بمبلغ  1.5مليون دي�ن��ار ك��وي�ت��ي ،ال��ذي
سوف يقام في شهر يناير .2020

ملصق سحب حساب النجمة

(من اليمين) :أحمد األمير وأحمد الحزامي وأنطوان ضاهر وأحمد الماجد

الفعالية بالتعاون
مع «برو فيجن»
والتسجيل
مفتوح للعامة

ال�ج�م�ي��ع إل ��ى امل �ش��ارك��ة ف��ي ه ��ذا ال �ي��وم
الرياضي العائلي ،ونتطلع للترحيب
باملشاركني من جميع أنحاء العالم».
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ق��ال امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
في شركة برو فيجن إلدارة الفعاليات
ال��ري��اض �ي��ة أح �م ��د ال� �ح ��زام ��ي« :ن �س �ع��د
دائ� � �م � ��ًا ب� �ت� �ج ��دي ��د ال � �ش � ��راك � ��ة م � ��ع ب �ن��ك
الخليج للسنة الخامسة على التوالي.
إن م��اراث��ون ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج  642ل��م يعد

«شيراتون» :الشيف باسكال ينضم
إلى مطعم ريكاردو اإليطالي
أع� �ل ��ن ف� �ن ��دق ش� �ي ��رات ��ون ال� �ك ��وي ��ت ،ذو ال �ع�لام��ة
التجارية الفاخرة «ذي الكشري كولكشن» ،عن
انضمام الشيف باسكال كبير الطهاة لدى مطعم
ري �ك ��اردو ال �ع��ري��ق ،ليكمل م��ع ك �ب��ار ال �ط �ه��اة في
ّ
والتميز ،التي طاملا اشتهر
الفندق رحلة االبداع
بها.
ان مطعم ري �ك��اردو االي�ط��ال��ي منذ افتتاحه عام
 1979ق��دم م�ف�ه��وم��ًا ج��دي �دًا ف��ي ع��راق��ة الضيافة
الفاخرة ،حيث رافق مسيرته الغنية كبار الطهاة
ال��ذي��ن مل�ع��ت أس �م��اؤه��م م��ن خ�ل�ال ف �ن��ون الطهي
املتخصص ف��ي املطبخ االي�ط��ال��ي امل�ش�ه��ور ،الى
جانب فريق عمل مختص يهتم بأدق التفاصيل.
ي�ح�م��ل ال�ش�ي��ف ب��اس �ك��ال خ �ب��رة ت�م�ت��د ألك �ث��ر من
ثمانية عشر عامًا أث��راه��ا ب��إرث اصيل م��ن بلده
اي �ط��ال �ي��ا ،ل�ي�ك�م��ل م �س �ي��رة ال� �ج ��ودة ل� ��دى مطعم
ري� �ك ��اردو ،ول �ي �ق��دم ق��وائ��م ط �ع��ام ج��دي��دة ف��اخ��رة
م �س �ت��وح��اة م ��ن ع ��راق ��ة امل� �ك ��ان وأذواق ض�ي��وف��ه
املميزين.
ب��دوره ،رحب فهد أبو شعر ،املدير العام لفنادق
ش �ي��رات��ون ال �ك��وي��ت ،ب��ان�ض�م��ام ال�ش�ي��ف باسكال
الى طاقم العمل ،ال��ذي يفخر به وب��إدارة الشيف
فرانك ن��واك مدير ادارة الطهي ،واش��اد بالذواقة
ف��ي ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن ي�ب�ح�ث��ون دوم ��ًا ع��ن االب�ت�ك��ار
ويعرفون طعم االصالة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أع� ��رب ال �ش �ي��ف ب��اس �ك��ال ع ��ن ف�خ��ره

«ماراثون بنك الخليج  »642ينطلق  16نوفمبر
أعلن بنك الخليج عن تجديد شراكته
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��ع ش��رك��ة ب ��رو فيجن
ال��رائ��دة ف��ي تنظيم وإدارة ال�ف�ع��ال�ي��ات
ال ��ري ��اض �ي ��ة ،وت �ن �ظ �ي��م م� ��اراث� ��ون «ب �ن��ك
ال �خ �ل �ي��ج  »642ال� �س� �ن ��وي ف� ��ي دورت � ��ه
الخامسة هذا العام.
وخ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي ،حقق «م��اراث��ون
ب � �ن� ��ك ال � �خ � �ل � �ي� ��ج  »642ن � �ج� ��اح� ��ًا غ �ي��ر
م�س�ب��وق ،حيث شهد ح�ض��ور أك�ث��ر من
 7500مشارك من أكثر من  66جنسية.
وي ��دع ��و ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ال �ج �م �ه��ور إل��ى
االن �ض �م��ام وامل �ش��ارك��ة ف��ي س �ب��اق ه��ذا
ال�ع��ام ،ال��ذي سينطلق ي��وم  16نوفمبر
املقبل.
وتعليقًا ،ق��ال الرئيس التنفيذي لبنك
ال �خ �ل �ي��ج أن� �ط ��وان ض ��اه ��ر« :ع ��ام ��ًا ب�ع��د
ع � ��ام ت ��زي ��د س �ع ��ادت �ن��ا وي ��زي ��د ف �خ��رن��ا
ب� �م ��ا ي �ح �ق �ق��ه م � ��اراث � ��ون ب� �ن ��ك ال �خ �ل �ي��ج
 642م��ن ص��دى واس ��ع ل��دى ال�ج�م�ه��ور.
نعمل دائمًا في بنك الخليج على دعم
وت �م �ك�ي�ن ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي م ��ن رواد
األع� �م ��ال ،ون �ف �خ��ر ب �م��واص �ل��ة ب��رام�ج�ن��ا
ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وم�ب��ادرات�ه��ا
ال �ت ��ي ت �ع ��ود ب��ال �ف��ائ��دة ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي .وي �س �ع ��دن ��ا ال � �ي ��وم ت �ج��دي��د
شراكتنا االستراتيجية مع شركة برو
ف �ي �ج��ن إلدارة ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��اض �ي��ة،
ّ
وال� � �ت � ��ي ي � �ش� ��ك� ��ل دع � �م � �ه� ��ا وال � �ت� ��زام � �ه� ��ا
ج ��زءًا م�ه�م��ًا ف��ي ن �ج��اح ال �ح ��دث .ن��دع��و

اقتصاد وأعمال 19

ح��دث��ًا ري��اض �ي��ًا م�ح�ل�ي��ًا ف �ق��ط ،إذ وض��ع
دول��ة ال�ك��وي��ت على خريطة الفعاليات
الرياضية الدولية ،وقد حظي السباق
على اعتماد االتحاد الدولي لسباقات
املاراثون وسباقات املسافات واالتحاد
ال� � ��دول� � ��ي ألل� � �ع � ��اب ال � � �ق� � ��وى .ون �ت �ط �ل��ع
ل�ن�ج��اح امل��اراث��ون ه��ذا ال �ع��ام ،وتنظيم
ي� ��وم ت��رف �ي �ه��ي ري ��اض ��ي ي �س �ت �م �ت��ع ف�ي��ه
الجميع».

الشيف الجديد باسكال

ب��االن�ض�م��ام ال��ى أس��رة ف�ن��دق ش�ي��رات��ون الكويت
ذي العالمة التجارية الفاخرة ،متمنيا التوفيق
في تحقيق االفضل واملضي قدما لتعزيز مكانة
م�ط�ع��م ري� �ك ��اردو ،ل�ي�ب�ق��ى ال �خ �ي��ار االول لعشاق
امل�ط�ع��م االي �ط��ال��ي م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م ق��وائ��م طعام
جديدة مستوحاة من اإلرث العريق للريكاردو
مستحضرة تنوعا يضفي املزيد من التميز.

ً
ً
ذهبيا
راعيا
«جنيد للعطور»
لمعرض الخريف
أعلنت شركة جنيد للعطور عن مشاركتها في
م �ع��رض ال�خ��ري��ف ل�ل�ع�ط��ور ك ��راع ذه �ب��ي ،وال ��ذي
تقيمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض
امل �ع��ارض ال��دول �ي��ة ب �م �ش��رف ،ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن 24
أكتوبر ال�ج��اري وحتى  6نوفمبر املقبل ،وسط
م �ش��ارك��ة ح �ش��د م ��ن ش ��رك ��ات ال �ع �ط��ور امل�ح�ل�ي��ة
واالقليمية والعاملية من ممثلي وك�لاء املاركات
العاملية املتخصصة في قطاع العطور ونفائس
الطيب والبخور ومستحضرات التجميل.
وبهذا الصدد ق��ال حمد جنيد ،املدير التنفيذي
لشركة جنيد للعطور ،ان الشركة حريصة على
امل�ش��ارك��ة ب�ه��ذا امل�ع��رض منذ أك�ث��ر م��ن  28عاما،
لتقدم منتجاتها الفاخرة من ع�ط��ورات تناسب
وت�ل�ائ ��م ج �م �ي��ع اذواق ع �م�ل�ائ �ه��ا ،ح �ي��ث ت �ط��رح
ت�ش�ك�ي�ل��ة م ��ن م�ن�ت�ج��ات�ه��ا ل �ه��ذا امل ��وس ��م ،تشمل
تشكيلة م��ن اج��ود ان��واع الطيب وال�ب�خ��ور التي
تالئم مختلف االذواق والفصول مثل عطر رفا،
س �ف��اي��ر ،اح� �س ��اس ،س �ح��ر ب��االض��اف��ة ال ��ى اج��ود
انواع العود الطبيعي والبخور واملباخر.
واش��ار جنيد ال��ى أن شركة جنيد للعطور هي
ال�ش��رك��ة البحرينية ال��رائ��دة ف��ي م�ج��ال تصنيع
ال � �ع � �ط� ��ور م� �ن ��ذ ع� � ��ام  ،1910م � ��ازال � ��ت ت ��واص ��ل
نجاحاتها منذ أك�ث��ر م��ن  109أع ��وام متواصلة،
اس�ت�ط��اع��ت ب�ف�ض��ل خ�ب��رت�ه��ا ان ت �ف��رض نفسها
على الساحة بجودة منتجاتها ،وان تحوز رضا
العمالء وكسب ثقتهم مما مكنها م��ن التوسع،
بحيث أصبح لديها أكثر من  130فرعا متنشرة

حمد جنيد

في انحاء العالم ،ومن ضمنها فروعنا بالكويت
ف��ي االف�ن�ي��وز ،واوت��اد م��ول ال�ج�ه��راء ،كما نسعى
الفتتاح ف��روع جديدة أخ��رى لتلبية احتياجات
ورغبات عمالئنا .واختتم جنيد بان من أولويات
الشركة تقديم منتجات آمنة صحيا ،متوافقة مع
أعلى املواصفات القياسية العاملية .لنحافظ على
سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة ،وسعيًا
منها للبقاء بالصدارة في عالم صناعة العطور
باملنطقة.
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األسبوع األخير لتسجيل المشاركة في «جائزة لكزس للتصميم»

لكزس LC 500

أعلنت شركة لكزس أن أيامًا معدودة وينتهي
آخ��ر م��وع��د ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ن�س�خ��ة الثامنة
م��ن «ج��ائ��زة ل �ك��زس للتصميم» ل �ع��ام ،2020
ُ َّ
غد
التي تنظم تحت شعار «التصميم نحو ٍ
أفضل» ،إذ تستمر املسابقة العاملية املرموقة
منذ إطالقها ألول م��رة ع��ام  ،2013في تقديم
فرص العمر للمواهب الواعدة من املصممني
وامل� �ب ��دع�ي�ن م ��ن ح� ��ول ال �ع��ال��م ب �ه ��دف ع��رض
ُ َ
أع �م��ال �ه��م امل �ب �ت��ك��رة ض �م��ن «أس� �ب ��وع م�ي�لان��و
للتصميم .»2020
وينبغي على الراغبني باملشاركة في «جائزة
ل �ك ��زس ل �ل�ت �ص �م�ي��م» ل �ه ��ذا ال� �ع ��ام م ��ن ال�ج�ي��ل
ال �ج��دي��د م��ن امل�ص�م�م�ين وامل �ب��دع�ي�ن ،التفكير
ف��ي كيفية دم��ج أفكارهم اإلب��داع�ي��ة م��ع ثالثة
م�ب��ادئ أس��اس�ي��ة م��ن ع�لام��ة ل�ك��زس ال�ف��اخ��رة،
وه ��ي «ال� �ت ��وق ��ع» و«االب� �ت� �ك ��ار» و«ال �ت��أث �ي��ر»،
وكذلك كيفية تقديم حلول تستبق تحديات
امل�ج�ت�م��ع املستقبلية م��ن خ�ل�ال ه ��ذا األف �ك��ار
اإلب � ��داع � �ي � ��ة .ك� �م ��ا ي� �ت ��وج ��ب ع �ل �ي �ه��م ت �ط��وي��ر
ُ َ
بتكرة ُت َ
ترجم إل��ى حلول إبداعية
تصاميم م
غير مسبوقة .وال بد في الوقت ذاته ألفكارهم

نموذج تجريبي لمركبة لكزس LF1

وتصاميمهم أن ت�ك��ون م��ؤث��رة وت�م��س حياة
الجمهور اليومية ،واأله��م م��ن ذل��ك ،أن تنال
استحسان لجنة التحكيم.
وس� �ي� �ج ��ري م �ط �ل��ع ع � ��ام  2020اإلع � �ل ��ان ع��ن
املتسابقني النهائيني الستة ،ال��ذي��ن ستتاح
لهم ف��رص��ة استثنائية ل��وض��ع أف�ك��اره��م قيد
التنفيذ ت�ح��ت إش ��راف ن�خ�ب��ة م��ن املصممني
وامل� �ب ��دع�ي�ن م ��ن ذوي ال �ش �ه ��رة ال �ع��امل �ي��ة ف��ي
م �خ �ت �ل��ف امل � �ج ��االت ال �ت �ص �م �ي �م �ي��ة .وس �ي �ق��دم
ب��رن��ام��ج ال �ت��وج �ي��ه ال �ح �ص��ري م ��ا ي� �ق ��ارب 3
م�ل�اي�ي�ن ي��ن ي��اب��ان��ي (م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى  25أل��ف
دوالر أم �ي��رك��ي) ل�ك��ل م��ن ه ��ؤالء امل�ت�س��اب�ق�ين،
وذل��ك لتغطية تكاليف تحويل تصاميمهم
إلى نماذج أولية عملية ،ليجري عرضها في
ج�ن��اح ش��رك��ة ل�ك��زس خ�ل�ال «أس �ب��وع ميالنو
للتصميم .»2020
وسيجري اختيار التصميم الفائز بالجائزة
ال � �ك � �ب� ��رى ب � �ع ��د ت � �ق ��دي ��م ال� � �ن� � �م � ��اذج األول � �ي � ��ة
للمتسابقني ال�ن�ه��ائ�ي�ين ال�س�ت��ة ع�ل��ى منصة
ع��امل �ي��ة خ�ل��ال «أس � �ب� ��وع م �ي�ل�ان��و ل�ل�ت�ص�م�ي��م
 ،»2020وأمام مختلف وسائل اإلعالم العاملية.

لوغو جائزة لكزس للتصميم

وت�ض��م لجنة التحكيم امل��رم��وق��ة ل�ه��ذا ال�ع��ام
ال �س �ي��دة ج�ي�ن غ�ي�ن��غ ،ال �ت��ي اخ �ت��ارت �ه��ا مجلة
«تايم» هذا العام كواحدة من أكثر األشخاص
تأثيرًا في العالم .وتمتلك غينغ سمعة عاملية
ُ َ
ط�ي�ب��ة لنهجها امل �ب �ت��ك��ر ،ال ��ذي ي�م�ت��د إل ��ى ما
وراء ال �ح��دود ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ل�ل�ه�ن��دس��ة ،ويهتم
بالعالقات بني األفراد واملجتمعات وبيئتهم،

ف��ي ح�ين تشمل مشاريعها توسعة املتحف
األم �ي��رك��ي ل�ل�ت��اري��خ ال�ط�ب�ي�ع��ي ف��ي ن�ي��وي��ورك
وم�ب�ن��ى م �ط��ار أوه �ي��ر ال��دول��ي ف��ي شيكاغو.
ُ
�ارك ��ة ف ��ي لجنة
وم ��ن األس� �م ��اء ال� �ب ��ارزة امل� �ش � ِ
التحكيم كذلك ب��اوال أنتونيللي ،كبير أمناء
الهندسة والتصميم في متحف الفن املعاصر
ف��ي ن �ي��وي��ورك ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ج ��ون م��اي��دا،

كبير موظفي الخبرة في شركة «بوبليسيس
س��اب�ي�ن��ت»  ،Publicis Sapientوي��وش�ي�ه�ي��رو
ساوا رئيس شركة لكزس العاملية.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ذل � ��ك ،ق� ��ال ي��وغ��و م �ي��ام��وت��و،
امل �م �ث��ل ال��رئ �ي��س ل�ل�م�ك�ت��ب ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ل�ش��رك��ة
ت��وي��وت��ا ف��ي منطقة ال �ش��رق األوس� ��ط وآس�ي��ا
الوسطى« :نحن في شركة لكزس نؤمن بقدرة
التصميم واإلب��داع على تغيير العالم وبناء
مستقبل أفضل للجميع .وتتيح لنا (جائزة
لكزس للتصميم) تأكيد هذا النهج ومواصلة
ش�غ�ف�ن��ا الب �ت �ك��ار ت �ج ��ارب اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة .وم��ن
ُ َّ
خالل هذه الجائزة التي تنظم هذا العام تحت
غد أفضل) ،نسعى إلى
شعار (التصميم نحو ٍ
دعم جيل املستقبل من املصممني واملبدعني،
وذل � ��ك ع ��ن ط��ري��ق ت��وف �ي��ر م �ن �ص��ة الك �ت �ش��اف
م ��واه� �ب� �ه ��م اإلب� ��داع � �ي� ��ة وت� �ط ��وي ��ر أف� �ك ��اره ��م
ُ َ
التصميمية املبتكرة .كما تشمل هذه الجائزة
برنامجًا إش��راف�ي��ًا ف��ري�دًا يتيح للمتسابقني
النهائيني فرصة استثنائية للعمل عن كثب
م��ع نخبة م��ن أش�ه��ر األس �م��اء والشخصيات
امل �ح �ت��رف��ة ،ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب �ت �ق��دي��ر ع��امل��ي في

مختلف امل �ج��االت التصميمية واإلب��داع �ي��ة،
وذل��ك ملساعدتهم على ع��رض أعمالهم أم��ام
ُ َ
العالم وتحقيق أفكارهم املتبكرة».
وت �ض ��م ل �ج �ن��ة امل �ش ��رف�ي�ن ع �ل��ى امل �ت �س��اب �ق�ين
النهائيني الستة مجموعة من املبدعني من
أنحاء العالم ،من ضمنهم املصمم والفنان
ُ
ورائ ��د األع �م��ال وامل�ب�ت� ِ�ك��ر وامل��دي��ر اإلب��داع��ي
ُ
ج ��و دوس� �ي ��ه ،ال �ت ��ي ع ��رض ��ت أع �م��ال��ه ح��ول
العالم ،وجرى تكريمه بالعديد من الجوائز
ال�ع��امل�ي��ة؛ وامل�ص�م�م��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة الشهيرة
ب �ي �ث��ان غ � ��راي ،ال �ت��ي ت�س�ت�ل�ه��م ق �ط��ع األث ��اث
التي تصممها من الثقافات املختلفة حول
ُ َّ
ال �ع��ال��م وت�ص��ن �ع�ه��ا ب��ال �ت �ع��اون م��ع ح��رف�ي�ين
ب � ��ارزي � ��ن؛ وامل� �ص� �م ��م امل� �ع� �م ��اري وال ��دي� �ك ��ور
ال��داخ �ل��ي وامل�ن�ت�ج��ات وال�ت�ح��ف ال�ب��ري�ط��ان��ي
ال �ك �ن��دي ف �ي �ل �ي��ب م ��ال ��وي ��ن ،ال �ح��ائ��ز ج��وائ��ز
ع��دة؛ وامل�ه�ن��دس امل�ع�م��اري الشهير شوهيه
شيغيماتسو ،ش��ري��ك وم��دي��ر ش��رك��ة OMA
ن �ي��وي��ورك ،ال� ��ذي س�ي�ع�م��ل م ��رة أخ� ��رى ك�م��ا
ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي على م�س��اع��دة املشاركني
الشباب على إظهار إبداعاتهم.
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تونس :إطالق نبيل القروي
أعلن كمال بن مسعود محامي مرشح الرئاسة التونسي نبيل ال�ق��روي ،أم��س ،أن القضاء قرر
إط�لاق القروي« :محكمة النقض تخلت عن ق��رار غرفة االتهام» ،بعد قبول الطعن ال��ذي تقدمت
ّ
التهرب
به هيئة الدفاع عنه .وألقي القبض على القروي قبل أسابيع من االنتخابات ،بشبهة
الضريبي وغسل األموال ،في قضية أقامتها منظمة «أنا يقظ» املحلية قبل ثالث سنوات.
وحل القروي ثانيًا في الجولة األولى من االنتخابات ،وهو في السجن ،لينافس أستاذ القانون
ّ
سعيد في جولة اإلعادة يوم  13الجاري( .أ ف ب)
الدستوري قيس
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حداد على ضحايا التظاهرات ..وواشنطن :لمحاسبة القتلة

العراق هادئ ..واإلنترنت مقطوع
¶ أنباء عن وضع الساعدي تحت اإلقامة الجبرية
ساد الهدوء في العراق ،أمس ،لليوم الثاني
على ال�ت��وال��ي ،وأعلنت ال��دف��اع إن�ه��اء حالة
اإلنذار القصوى للجيش.
وأع �ل �ن��ت ال �ح �ك��وم��ة ال� �ح ��داد ع �ل��ى ض�ح��اي��ا
التظاهرات في ال�ب�لاد .وذك��ر مكتب رئيس
ال � ��وزراء ع ��ادل ع�ب��د امل �ه��دي« :ي�ع�ل��ن رئيس
مجلس الوزراء الحداد العام في العراق ملدة
ث�لاث��ة أي��ام ب��دءًا م��ن ي��وم غ��د الخميس الى
السبت على ارواح الشهداء من املتظاهرين
والقوات األمنية».
ل �ك��ن خ��دم��ة اإلن �ت��رن��ت ظ �ل��ت م�ق�ط��وع��ة عن

ثالثة أرب��اع البالد .وأف��اد مصدر في خلية
األزمة الحكومية أن الخدمة ستعود خالل
أوق� ��ات ال � ��دوام ال��رس �م��ي ف �ق��ط .وأض� ��اف أن
«ه � ��ذا إج � ��راء م��ؤق��ت ق ��د ي�س�ت�م��ر إل ��ى حني
انتهاء مراسيم زيارة األربعينية».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،دع � ��ا ال ��رئ� �ي ��س ب ��ره ��م ص��ال��ح
إل��ى تحقيق ق�ض��ائ��ي ف��ي االع �ت ��داءات على
املتظاهرين والقوات األمنية ،ودعم محكمة
النزاهة ملعاقبة الفاسدين.
وخالل لقائه رئيس مجلس القضاء األعلى
ف��ائ��ق زي� ��دان ،ش��دد ال��رئ�ي��س ع�ل��ى ض��رورة

محاسبة املسؤولني عن إراقة الدم العراقي.
وق�ب��ل ذل ��ك ،ال�ت�ق��ى ص��ال��ح ع ��ددًا م��ن شيوخ
ووج� �ه ��اء م��دي �ن��ة ال� �ص ��در ،ح �ي��ث أك� ��د على
ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري ،مبينًا
أن ذل��ك سيحسن أداء الحكومة بما يحقق
طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات.
وك� ��ان� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال � �ب� ��رمل� ��ان أع� �ل� �ن ��ا ع��ن
إجراءات اجتماعية تهدف إلى تهدئة غضب
الشارع ،الذي تظاهر ضد الفساد والبطالة
واملحسوبية وتراجع الخدمات العامة.
إلى ذلك ،أعلنت الدبلوماسية األميركية أن

صالح مستقبالً شيوخ ووجهاء مدينة الصدر | إنترنت

ال تواصل
من جهة ثانية ،أكد مصدر في وزارة الدفاع
مل��وق��ع «ال �ج��زي��رة ن ��ت» أن «ال �ف��ري��ق ال��رك��ن
عبد الوهاب الساعدي موضوع منذ ثالثة
أي��ام تحت اإلق��ام��ة ال�ج�ب��ري��ة» ،الف�ت��ًا إل��ى أن
«وح��دت��ه العسكرية ال تسمح له بممارسة
ص�لاح �ي��ات��ه ال�ع�س�ك��ري��ة وال ال �ت��واص��ل مع
أحد».
ونهاية الشهر املاضي ،أقال رئيس الوزراء
ع� ��ادل ع �ب��د امل �ه��دي ال �س��اع��دي م��ن منصب
نائب رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب ،ونقله
إل��ى وظيفة إداري ��ة ف��ي وزارة ال��دف��اع ،وع� ّ�د
الساعدي ذلك «إهانة وعقابًا» ،مضيفًا أنه
ّ
ال يعرف سبب القرار ،ولكنه يفضل التقاعد
على ق��رار ال�ن�ق��ل ،ال��ذي أغ�ض��ب ال�ع��دي��د من
م��ؤي��دي��ه وأث� � ��ار اح �ت �ج��اج��ات وأج � ��ج -إل ��ى
جانب أسباب أخرى -التظاهرات األخيرة.
وال �س��اع��دي م��ن ال �ق��ادة ال�ع�س�ك��ري�ين ال��ذي��ن
ب� ��رزوا ف��ي ال �ح��رب ض��د ت�ن�ظ�ي��م داع ��ش في
ّ
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،وت�ق��ل��د م�ن��اص��ب أمنية
قيادية مختلفة في القوات الخاصة وجهاز
مكافحة اإلرهاب( .أ ف ب ،السومرية .نيوز)

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي
القاهرة – محمود كمال
ف��ي م�ك��اش�ف��ة ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة وال �ش �ع��ب ،على
خلفية امل �خ��اوف م��ن ت��أث �ي��رات س��د النهضة
ف��ي إث�ي��وب�ي��ا ،أع �ل��ن رئ �ي��س ال � ��وزراء امل�ص��ري
مصطفى م��دب��ول��ي أن ب�ل�اده «دخ�ل��ت مرحلة
ال �ف �ق��ر امل� ��ائ� ��ي» .وخ �ل��ال إل �ق��ائ��ه ب �ي��ان��ًا أم ��ام
مجلس الشعب ،أمس ،أوضح مدبولي« :طبقا
لكل األرق��ام الدولية فإن مصر دخلت مرحلة
الفقر امل��ائ��ي .كلما زاد ع��دد السكان تناقص
نصيب ال �ف��رد م��ن امل �ي��اه ،فنسبتنا م��ن مياه
النيل ثابتة ،وستظل ثابتة».
لكن رئيس ال��وزراء طمأن الشعب بأن الدولة

مدبولي :تحوُّ ل
إلى الري
الرشيد ومعالجة
مياه الصرف والتوسع
في محطات التحلية

جونسون يواجه تمر ً
ُّدا
ً
جديدا في حكومته

وزير الخارجية مايك بومبيو دعا الحكومة
العراقية إل��ى التحلي ب�ـ «أق�ص��ى درج��ة من
ضبط النفس» .وأضاف أن «الذين انتهكوا
الحقوق اإلنسانية يجب أن يحاسبوا».
وق��ال��ت واش �ن �ط��ن إن ب��وم�ب�ي��و أدل� ��ى ب�ه��ذه
ال�ت�ص��ري�ح��ات ف��ي ات �ص��ال ه��ات�ف��ي م��ع عبد
املهدي.

شكري :تح ُّرك سياسي لضمان حقوقنا

ملتزمة املحافظة على حقوق مصر في مياه
نهر النيل« :بتكليف من الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،وضعنا رؤية إستراتيجية للمياه
ف��ي م�ص��ر ح�ت��ى  ،2037أخ ��ذت ف��ي االع�ت�ب��ار
ال��زي��ادة السكانية وامل� ��وارد امل��ال�ي��ة» ،مشيرا
ّ
التحول إلى الري
إلى أن تلك الرؤية «تشمل
ال��رش �ي��د ،وم�ع��ال�ج��ة م�ي��اه ال �ص��رف الصحي،
وال �ص��رف ال ��زراع ��ي ،وال �ت��وس��ع ف��ي محطات
تحلية مياه البحر واملياه الجوفية».
ّ
وأك��د مدبولي« :ب��دأن��ا تنفيذ الخطة ونفذنا
مشروعات في أقل من ثالث سنوات ،بتكلفة
 110م�ل�ي��ارات ج�ن�ي��ه ،وخ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة،
سترتفع النفقات إلى  160مليارًا».

وزراء هددوا باالستقالة بسبب «بريكست»

من جهته ،أفاد وزير الخارجية سامح شكري
ب ��أن ال �س �ي �س��ي ك �ل��ف ب��ات �خ��اذ م ��ا ي �ل��زم على
الصعيد السياسي ،ووفقا ملحددات القانون
الدولي ،للمحافظة على حقوق مصر املائية،
م�ش�ي��را إل ��ى أن م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة املختلفة
بدأت التواصل مع الشركاء الدوليني ،لضمان
ع��دم ح ��دوث م��ا ي��ؤث��ر ع�ل��ى م�ي��اه م�ص��ر وف��ي
الوقت نفسه ضمان حق أثيوبيا في توليد
الطاقة من السد.
وأش ��ار ش�ك��ري إل��ى أن��ه ج��رت دع��وة املجتمع
ال��دول��ي ل�ل�ت��وس��ط م��ن أج ��ل وض ��ع ح��ل ل�ه��ذه
األزم� ��ة ،داع �ي��ا إث�ي��وب�ي��ا إل��ى ال�ق�ب��ول ب��وج��ود
طرف رابع للوصول إلى االتفاق املنشود.

جونسون أمام معضلة جديدة في شأن «بريكست»

ي� ��واج� ��ه رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي
ب��وري��س ج��ون �س��ون ت �م��ردا ج��دي��دا في
حكومته مع اتجاه مجموعة من الوزراء
لالستقالة ،بسبب مخاوف من أنه يقود
البالد في اتجاه «ال�خ��روج من االتحاد
األوروبي» (بريكست) من دون اتفاق.
فقد ذك��رت صحيفة ال�ت��اي�م��ز ،أم��س ،أن
وزي ��رة ال�ث�ق��اف��ة نيكي م��ورغ��ان ،ووزي��ر
ش� � ��ؤون اي ��رل� �ن ��دا ال �ش �م��ال �ي��ة ج��ول �ي��ان
سميث ،ووزي��ر العدل روب��رت بوكالند،
ووزي��ر الصحة م��ات هانكوك ،واملدعي
ال � � �ع� � ��ام ج � �ي � �ف� ��ري ك� � ��وك� � ��س ،ي � ��درس � ��ون
االستقالة.
ونقلت الصحيفة عن وزير في الحكومة
أن «عددا كبيرا جدا» من أعضاء البرملان
م��ن ح��زب امل�ح��اف�ظ�ين سينسحبون إذا
وصل األمر إلى الخروج من دون اتفاق.
ّ
وأضافت أن ال��وزراء ح��ذروا جونسون،
ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ل �ل �ح �ك��وم��ة ،م� ��ن ال �خ �ط��ر
«ال��داه��م» إلع��ادة الحكم املباشر إلقليم
إي��رل �ن��دا ال �ش �م��ال �ي��ة ،وأث � � ��اروا م �خ��اوف
ف ��ي ش� ��أن دوم �ي �ن �ي��ك ك��ام �ي �ن �غ��ز ،ك�ب�ي��ر
مستشاري جونسون.

ّ
متهورة
حكومة

وبعد محادثات هاتفية ،ال�ث�لاث��اء ،بني
امل �س �ت �ش��ارة األمل ��ان� �ي ��ة أن �ج �ي�ل�ا م�ي��رك��ل
وجونسون ،قالت الحكومة البريطانية
إن ميركل تعتقد أن التوصل إلى اتفاق
ب �ش��أن ال� �خ ��روج ه ��و «أم� ��ر غ �ي��ر م��رج��ح
بدرجة كبيرة» وأن «االتحاد األوروب��ي
ل��دي��ه ح��ق ال �ن �ق��ض (ال �ف �ي �ت��و) ض��د ت��رك

حذروه من «الخطر
الداهم» إلعادة
الحكم المباشر إلى
أيرلندا الشمالية
بريطانيا لالتحاد الجمركي».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ات�ه��م ك�ي��ر س�ت��ارم��ر الناطق
باسم حزب العمال لشؤون «بريسكت»
الحكومة املحافظة برئاسة جونسون،
ب� � �م� � �ح � ��اول � ��ة «ت � � �خ� � ��ري� � ��ب م� � �ف � ��اوض � ��ات
الخروج» ،مردفًا« :من املهم اآلن أكثر من
أي وق��ت مضى أن يتحد ال�ب��رمل��ان ملنع
هذه الحكومة املتهورة من الخروج بنا
من االتحاد األوروبي في نهاية الشهر».
وفي السياق نفسه ،قال رئيس املجلس
األوروب� � � ��ي دون� ��ال� ��د ت ��وس ��ك« :ب ��وري ��س
جونسون ،ليس املهم الفوز في عملية
حمقاء لتبادل االتهامات ،بل مستقبل
أوروبا واململكة املتحدة ،باإلضافة إلى
أمن ومصالح شعبنا (األوروبي)».
َّ
يذكر أنه لم تتبق سوى ثالثة أسابيع
ع �ل��ى «ب��ري �ك �س��ت» ،إال أن مستقبله
ال ي� � ��زال غ ��ام� �ض ��ا ،م� ��ع س �ع ��ي ل �ن��دن
ّ
وبروكسل إلى تجنب املسؤولية عن
تأخيره أو االنسحاب من دون اتفاق.
(أ ف ب ،رويترز)

البيت األبيض يرفض التعاون مع تحقيق العزل

المعركة تستعر
بين ترامب والكونغرس

مع عودة هاجس اليمين المتطرف

ألمانيا :قتيالن في هجوم
على كنيس يهودي
ق�ت��ل ش�خ�ص��ان ع�ل��ى االق ��ل ،أم ��س ،في
هجوم في وسط مدينة هاله األملانية
استهدف كنيسا ثم مطعما تركيا ،في
حني ال يزال املهاجمون فارين.
وح� ��اول امل �ه��اج �م��ون دخ ��ول الكنيس
اليهودي الواقع في حي بولوس حيث
كان «بني  70و 80شخصا» مجتمعني
ل�ل�اح �ت �ف��ال ب� �ي ��وم ال� �غ� �ف ��ران (ك �ي �ب��ور)
ل ��دى ال �ي �ه��ود ،ح �س��ب م ��ا ق ��ال رئ�ي��س
الطائفة اليهودية في املدينة ماكس
ب��ري �ف��وروت �س �ك��ي ل�ص�ح�ي�ف��ة ش�ب�ي�غ��ل،
م��وض�ح��ا أن ال�ج�ن��اة ل��م يتمكنوا من
اقتحام باب الكنيس.
ك �م��ا ق� ��ام امل �ه��اج �م��ون ب ��اط�ل�اق ال �ن��ار
وس ��ط ال� �ش ��ارع وع �ل��ى م�ط�ع��م ت��رك��ي،
ح �س �ب �م��ا أف � � ��اد ش � �ه� ��ود ق� ��ال� ��وا إن �ه��م
ش� ��اه� ��دوا ج �ث��ة ع �ل��ى االرض ف��وق �ه��ا
غ �ط��اء أزرق ال �ل��ون ق ��رب ال�ك�ن�ي��س في
حي بولوس.
من جهتها ،قالت الشرطة عبر تويتر
«ق� �ت ��ل ش� �خ� �ص ��ان ف� ��ي ه ��ال ��ه ب�ح�س��ب
املعلومات االولية ،وقد سجل إطالق
أع � �ي� ��رة ن� ��اري� ��ة ع � � ��دة ،إال أن م �ن �ف��ذي
ال�ه�ج��وم تمكنوا م��ن ال �ف��رار على منت
س � �ي� ��ارة» .ك �م��ا ط �ل �ب��ت ال �ش��رط��ة «م��ن
السكان البقاء في منازلهم».
وق� � � � ��د ت � �س � �ل � �م� ��ت ال� � �ن� � �ي � ��اب � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
امل�ت�خ�ص�ص��ة ب �ش��ؤون االره � ��اب ملف
الحادثة.
وأع� �ل� �ن ��ت ال� �ش ��رط ��ة ف� ��ي وق� � ��ت الح ��ق

صورة التقطت من فيديو ُتظهر رجالً حامالً سالحاً وسط مدينة هاله | أ ف ب

اع � �ت � �ق ��ال ش � �خ� ��ص ،م � ��ن دون ت �ق��دي��م
تفاصيل اضافية.
وب �ش��أن ال �ه �ج��وم ع�ل��ى امل�ط�ع��م ال�ت��رك��ي،
أفاد شهود بتسجيل اطالق أعيرة نارية
وتفجير قنبلة يدوية.
وق��ال الشاهد كونراد روسلر ال��ذي كان

داخ� ��ل امل �ط �ع��م ال �ت��رك��ي ل�ش�ب�ك��ة «إن تي
ف� ��ي» ل�ل�اخ �ب��ار وه� ��و ف ��ي ح ��ال ��ة ص��دم��ة
«ك ��ان أح��د مطلقي ال �ن��ار ي��رت��دي خ��وذة
وزي��ا عسكريا ،كما ال�ق��ى قنبلة يدوية
ع�ل��ى امل �ك��ان فسقطت ق ��رب ب ��اب املطعم
وانفجرت».

وجرى تداول شريط فيديو بشكل واسع
يظهر ف�ي��ه ش�خ��ص ب��دا ه��ادئ��ا ،ي��رت��دي
لباسا عسكريا وخ��وذة ويقوم باطالق
النار من رشاش في وسط الشارع.
وي��أت��ي ه ��ذا ال �ه�ج��وم ب�ع��د أش �ه��ر قليلة
ع �ل��ى م �ق �ت��ل ف��ال �ت��ر ل��وب �ش �ك��ي ال �ق �ي��ادي
الداعم للمهاجرين في حزب ميركل ،في
هجوم تبني أن املتهم االساسي فيه من
النازيني الجدد.
وت �س �ب �ب��ت ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ب �ص��دم��ة ف��ي
ال �ب�ل�اد ،خ�ص��وص��ًا أن ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف
ي��واص��ل تسجيل ت�ق��دم ف��ي االنتخابات
امل �ت �ت��ال �ي��ة .وق� ��د أع � ��اد ال� ��ى األذه � � ��ان م��ا
قامت ب��ه مجموعة م��ن ال�ن��ازي�ين الجدد
تبني أنها مسؤولة عن قتل نحو عشرة
م�ه��اج��ري��ن ف��ي أمل��ان�ي��ا ب�ين ع��ام��ي 2000
و.2007
وإضافة الى هذه السلسلة من الجرائم،
وق �ع��ت أي �ض��ا ه �ج �م��ات اخ� ��رى ت �ب�ين أن
امل �س��ؤول�ين ع�ن�ه��ا م��ن ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف،
وأب��رزه��ا ط�ع��ن رئ�ي�س��ة ب�ل��دي��ة كولونيا
ه �ن��ري �ي ��ت ري � �ك� ��رع� ��ام  ،2015وب �ع��ده��ا
ب�س�ن�ت�ين االع � �ت� ��داء ع �ل��ى رئ �ي��س ب�ل��دي��ة
م��دي�ن��ة التينا أن��دري��ا ه��ول�ش�ت��اي��ن .وق��د
نجا االثنان باعجوبة ،وكانا معروفني
ب ��دف ��اع� �ه� �م ��ا ع � ��ن س � �ي� ��اس� ��ة اس� �ت� �ق� �ب ��ال
املهاجرين.
وت�ق��در السلطات األمل��ان�ي��ة وج��ود نحو
 12700م �ت �ط��رف ف ��ي ال� �ب�ل�اد ي�ع�ت�ب��رون
خطرين( .أ ف ب)

ترامب يأخذ خطوة متقدّ مة | رويترز

بيلوسي تتوعد بعزل الرئيس | أ ف ب

اس�ت�ع��رت امل�ع��رك��ة ب�ين ال��رئ�ي��س األميركي
دونالد ترامب والكونغرس ،أم��س ،حيث
أع � �ل ��ن ال� �ب� �ي ��ت األب � �ي� ��ض رس� �م� �ي ��ا رف �ض��ه
ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ال �ت �ح �ق �ي��ق ال � � ��ذي ي �ج��ري��ه
ال��دي �م��وق��راط �ي��ون ب �ه ��دف ب� ��دء م�ح��اك�م��ة
الرئيس دونالد ترامب ،تمهيدا لعزله.
وأرس��ل بات سيبولوني ،مستشار البيت
األبيض ،رسالة من ثماني صفحات إلى
نانسي بيلوسي ،زعيمة الديموقراطيني،
ورئ �ي �س��ة م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،وإل� ��ى رؤس ��اء
ال �ل �ج��ان ال �ث�ل�اث ال �ت��ي ت �ج��ري ت�ح�ق�ي�ق��ات
امل�ح��اك�م��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب �ه��دف ال �ع��زل ،ج��اء
ف�ي�ه��ا رف ��ض ال �ب �ي��ت األب �ي ��ض ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق،
ووصفه بأنه «بال أساس» و«غير صحيح
دس �ت��وري��ا» .وأردف ��ت ال��رس��ال��ة« :لتحقيق
واج�ب��ات��ه للشعب األم �ي��رك��ي ..ي�ج��ب على
الرئيس وإدارته أال يشاركا في تحقيقكم
غير الدستوري».
وب� � ��رر ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ذل � ��ك ب ��ال �ق ��ول إن
ال��دي �م��وق��راط �ي�ي�ن ي �ع ��رف ��ون أن ال��رئ �ي��س
ترامب لم يرتكب أي خطأ ،لكنهم  -ألسباب
سياسية بحتة ولرغبتهم في قلب نتائج
انتخابات ع��ام  - 2016يستغلون قانون
املساءلة إلجراء تحقيق يتجاهل الحقوق
األساسية املكفولة ألي أميركي.
وج� � � ��اءت رس� ��ال� ��ة ال� �ب� �ي ��ت األب � �ي� ��ض ب�ع��د

ساعات من منع وزارة الخارجية السفير
األميركي لدى االتحاد األوروبي غوردون
س��ون��دالن��د م ��ن ال �ظ �ه��ور أم� ��ام ل�ج�ن��ة في
مجلس ال �ن��واب ل�ل�إدالء ب�ش�ه��ادت��ه ضمن
التحقيق في شأن ترامب.
وظ �ه��ر اس ��م س��ون��دالن��د ك��أح��د ال�لاع�ب�ين
األس��اس�ي�ين ف��ي م�ح��اول��ة ت��رام��ب الضغط
ع�ل��ى أوك��ران �ي��ا إلج ��راء تحقيق ف�س��اد مع
خصمه املحتمل.
في املقابل ،ردت بيلوسي بالقول إن رسالة
ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض م �ح��اول��ة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
إلخفاء ما وصفته بـ «جهود إدارة ترامب
الوقحة في الضغط على القوى األجنبية
ل �ل �ت��دخ��ل ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات  ،»2020م��ردف��ة
أن «ال��رئ�ي��س ت��رام��ب ل�ي��س ف��وق ال�ق��ان��ون،
وسيكون مسؤوال عن أفعاله».
إل� � � ��ى ذل� � � � ��ك ،أظ� � �ه � ��ر اس� � �ت� � �ط �ل��اع ،أج� ��رت� ��ه
«روي�ت��رز» ومؤسسة إيبسوس ،أن أغلب
الديموقراطيني يريدون مساءلة الرئيس،
ح�ت��ى ل��و ك��ان ذل��ك يعني إض �ع��اف ف��رص
ح��زب �ه��م ف��ي ال �ف��وز ب��ال�ب�ي��ت األب �ي��ض في
االن �ت �خ��اب��ات امل� �ق ��ررة ف ��ي  .2020وأظ �ه��ر
االس�ت�ط�لاع أن  %55م��ن الديموقراطيني
قالوا إن على زعماء حزبهم املضي قدما
في مساءلة الرئيس ،حتى «إذا ك��ان ذلك
يعني الدخول في عملية طويلة ومكلفة
ق� ��د ت �ض �ع��ف ف ��رص �ه ��م ف� ��ي االن �ت �خ ��اب ��ات
الرئاسية عام .»2020
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بدء العملية العسكرية إلقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا

ً
نيرانا
«نبع السالم» التركي يتدفق

¶ األكراد يعلنون النفيرُ :تركنا وحدنا والمنطقة أمام فوضى كبيرة
تحليل إخباري

محرر الشؤون الدولية
تسارعت تطورات املناطق الحدودية السورية شرق
الفرات ،امس ،بفعل بدء تركيا عمليتها العسكرية
ض��د ق ��وات س��وري��ا ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��وده��ا
وح� ��دات ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب ال �ك ��ردي ،واع �ل��ن ال��رئ�ي��س
رجب طيب اردوغان بدء العملية وقال عبر حسابه
ف��ي «ت��وي�ت��ر» ان ال�ق��وات التركية ب��دأت م��ع الجيش
الوطني السوري عملية عسكرية ضد حزب «العمال
الكردستاني» وحزب «االتحاد الديموقراطي».
وأطلق أردوغ��ان اس��م «نبع ال�س�لام» على العملية،
وأضاف أن بالده «ستحافظ» على وحدة األراضي
السورية وستخلص املنطقة من براثن «اإلرهاب».
وت��زام �ن��ت ال�ت�غ��ري��دة م��ع ان �ف �ج��ارات ف��ي ب�ل��دة رأس
ال�ع�ين ومحيطها ن��اج�م��ة ع��ن اس �ت �ه��داف مقاتالت
«اف  »16تركية مواقع عسكرية لـ«قسد» ،مع قصف
مدفعي على مناطق تل أبيض والقامشلي ،متسببة
ب�م�ق�ت��ل م��دن�ي�ين وب��ذع��ر ك�ب�ي��ر ب�ي�ن س �ك��ان املنطقة
وح��رك��ة ن ��زوح واس �ع��ة .واس �ت��دع��ت ان �ق��رة السفير
األميركي لديها إلطالعه على العملية بعد دقائق
من بدئها.
وك ��ان ��ت ان� �ق ��رة ف ��رض ��ت ع� ��دة ت �ح��رك��ات ل�ت�س�خ�ين
ج�ب�ه��ة ح��دوده��ا ،ك�خ�ط��وة اس�ت�ب��اق�ي��ة ،ف �ب��دأت منذ
االث �ن�ي�ن ب��إرس��ال ت �ع��زي��زات وح �ش��ود ع�س�ك��ري��ة من
القوات الخاصة (الكوموندوز) ،إل��ى ط��ول الحدود
الجنوبية ون�ش��رت م��داف��ع «ه��اورت��ز» خلف سواتر
ع�ل��ى األرض م�ق��اب��ل م��دي�ن��ة ت��ل أب�ي��ض ك�م��ا نشرت
العديد من راجمات الصواريخ قرب مدينة سروج
املواجهة ملدينة عني العرب (كوباني).
ول ��م ي�ت�ض��ح م ��دى ات �س��اع ن �ط��اق ال�ع�م�ل�ي��ة التركية
حتى اآلن ،أو ما إذا كانت القوات التركية ستشتبك
بشكل مباشر مع الوحدات ،التي كانت قد انسحبت
م��ن امل �ن��اط��ق ال �ح ��دودي ��ة ،ك �م��ا ل��م ت�ت�ض��ح امل �ح��اور
ال�ت��ي سينطلق منها الجيش ال�ت��رك��ي ف��ي عمليته
والوحدات التي ستكون رأس الحربة ،سواء القوات
ال�ت��رك�ي��ة ،أم ف�ص��ائ��ل «ال�ج�ي��ش ال��وط�ن��ي ال �س��وري»
الذي تدعمه انقرة.
وف��ي ه��ذا السياق كشفت وكالة دوغ��ان التركية أن
وح��دات فرقة حمزة التابعة للجيش الحر وصلت
إلى منطقة شانلي أورفا قادمة من سوريا ،وقوامها
 14ألف جندي ،ستتركز مهامها في نطاق منطقة
رأس العني .فيما ذكرت صحيفة صباح ،أن وحدات
من «أح��رار الشرقية» تحركت من مدينة جرابلس
إلى املناطق املحاذية لشرقي الفرات.
وقال الجيش الوطني السوري في بيان ملقاتلية
«ال تأخذكم بهم رأفة واضربوهم بيد من حديد
وأذيقوهم جحيم نيرانكم» .وأضاف «كفوا عمن
ألقى إليكم السالم وتجنب القتال».

النفير العام
ول��م ت�ق��ف ال �ق��وات ال �ك��ردي��ة ع�ل��ى ال�ج��ان��ب ال�س��وري
مكتوفة اليدين وتحولت إلى الهجوم ،وقالت قوات
س��وري��ا ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ان املجتمع ال��دول��ي تخلى
عنها وان امل�ن�ط�ق��ة أم ��ام ف��وض��ى ك�ب�ي��رة .ون��اش��دت
كردية رافعة
شارة النصر
خالل تظاهرة
في رأس
العين

5

ّ
سهلت
عوامل
العملية التركية

نعيم درويش

ب ��دأت ت��رك�ي��ا ،أم ��س ،عملية عسكرية ف��ي ش�م��ال س��وري��ا،
بهدف إبعاد املقاتلني األك��راد عن حدودها وإقامة منطقة
آمنة ،بما يمكن الالجئني السوريني من العودة إلى وطنهم.
ومنذ ب��دء موجات ن��زوح املدنيني السوريني نحوها ،رأت
أنقرة أن خير طريقة لحمايتهم ،تكون بإقامة منطقة آمنة
داخ ��ل األراض ��ي ال �س��وري��ة .وع��رض��ت على إدارة الرئيس
ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ف��ي م��اي��و  2013ت��أس �ي��س م�ن�ط�ق��ة ع��ازل��ة،
ب��إش��راف األم��م امل�ت�ح��دة ،ي��أوي إليها امل��دن�ي��ون السوريون
الفارون من جحيم الحرب ،لكن الطلب قوبل في كل مرة
بالتسويف واملراوغة واملماطلة.
وم��ع وص ��ول ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب ال��ى ال�ب�ي��ت االب�ي��ض،
اعادت تركيا طرح فكرة انشاء املنطقة اآلمنة ،حتى سنحت
الفرصة حاليا لتقوم بفرضها عسكريا ،مستفيدة من
جملة عوامل دولية واقليمية يمكن تلخيصها بما يلي:

أو ً
ال  -اكتشفت ان�ق��رة ب��اك��را ميل ال��رئ�ي��س ت��رام��ب الى
االنسحاب من حروب اميركا في الشرق األوسط ،وعملت
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ج��زئ �ي��ة الق �ن��اع ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ب �ج��دوى
اق��ام��ة امل�ن�ط�ق��ة االم �ن��ة ،ل�ك��ن ال��رغ �ب��ة ال�ت��رك�ي��ة ك��ان��ت تلقى
معارضة قوية من قبل الخارجية االميركية ،خصوصًا
م��ن البنتاغون التي كانت تتخوف على مصير الحلفاء
االك ��راد ،وق��د تلقفت ان�ق��رة لحظة ت�ح��رك الديموقراطيني
ُ
بهدف عزل الرئيس االميركي قبيل دخول فترته الرئاسية
عامها األخ �ي��ر ،ف �ب��ادرت ال��ى تحريك ق��وات�ه��ا والتحضير
لبدء العملية مستفيدة من انشغال الرئيس ترامب بأزمته
الداخلية.

امرأة كردية في رأس العين وخلفها الدخان جراء القصف التركي | ا ف ب

أردوغان :سنحفظ
وحدة سوريا ونخلصها
من براثن اإلرهاب
تنديد أوروبي بالهجوم..
وتركيا تدعوهم
لـ«أخذ دواعشهم»
«ق �س��د» ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وح�ل�ف��اء ه��ا
إق � � ��ام � � ��ة «م � �ن � �ط � �ق� ��ة ح � �ظ� ��ر ط � � �ي � ��ران»
لحمايتها م��ن الهجمات التركية،
وق��ال��ت إن�ه��ا أظ�ه��رت حسن النية
ت � �ج � ��اه ات� � �ف � ��اق آل � �ي � ��ة األم � � � ��ن ب�ين
واش �ن �ط��ن وان �ق ��رة ،ل�ك��ن ذل ��ك ت��رك
األكراد دون حماية.
وأع �ل �ن ��ت «ق� �س ��د» ال �ن �ف �ي��ر ال �ع��ام
ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تسيطر عليها.
وق � ��ال � ��ت ف � ��ي ب � �ي� ��ان «ن� �ه� �ي ��ب ب �ك��ل
إدارات � �ن� ��ا وم��ؤس �س��ات �ن��ا وش�ع�ب�ن��ا
بكل مكوناته التوجه إل��ى املنطقة
ال�ح��دودي��ة امل�ح��اذي��ة لتركيا للقيام
بواجبهم األخالقي ،وإبداء املقاومة»
ورح� �ب ��ت اإلدارة ال ��ذات� �ي ��ة «ب ��دع ��وة
روس�ي��ا ل�ح��وار ب�ين األك ��راد ودم�ش��ق
ل�ح��ل ال�ت��وت��ر ش�م��ال��ي ال �ب�ل�اد ،مطالبة
م��وس �ك��و ب �ت��ول��ي دور ض��ام��ن ف ��ي ه��ذه
العملية .وقالت انها أعلنت على الدوام أن
ال�ح��ل األم�ث��ل م��ن أج��ل نهاية ال�ص��راع يكمن
بالحوار السوري -السوري».

توغل ضيق !

ّ
تقرير
رجحت صحيفة «فايننشال تايمز» أن تكون العملية التركية «محدودة» .وفي
ٍ
تحليلي ،استندت إلى آراء عدد من الخبراء العسكريني واالقتصاديني ،خلصت إلى
ً
أن «توغال ضيق النطاق هو الخيار األكثر ترجيحًا أمام الرئيس التركي»؛ بسبب عدد
من التحديات االقتصادية والعسكرية ،أبرزها:
 على أردوغ��ان إرض��اء املاليني من شعبه عبر تنفيذ العملية ،وإث�ب��ات قدرته علىمواجهة التهديدات األميركية ،من دون أن يذهب بعيدًا ويغفل الذكريات املريرة لتراجع
الليرة.
 «قسد» تمتلك أسلحة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات يمكن أن تشكل تهديدًاَ
للقوات التركية ،والهجوم سيفرض ضغوطًا على االقتصاد ،الذي لم يتعاف.
 على الرغم من أن الجيش التركي ،هو ثاني أكبر جيش في «الناتو» ،ولديه خبرةف��ي عمليتني س��وري�ت�ين س��اب�ق�ت�ين ،ف��إن «ق �س��د» ،ال�ت��ي تمتلك ق ��درة ق�ت��ال�ي��ة ،تعهدت
باالستشراس في الدفاع عن نفسها في معركة وجودية.
 العملية ضد األك��راد قد تهدد بشن القوات الكردية تفجيرات انتقامية على املدناتفاق مع النظام السوري ،ما قد يضع األتراك أمام خطر
التركية ،أو توصل األكراد إلى
ٍ
الدخول في مواجهة مع دمشق.

أعداد كبيرة من عناصر «الجيش الوطني السوري» إلى خطوط الجبهة مع مدينة منبج | األناضول

ضامن «أستانة» فقد موقعه
ب� � � ��دوره ،أع� �ل ��ن ال �ن �ظ ��ام ال � �س� ��وري ت �ص��دي��ه ل�ل�ت��دخ��ل
العسكري التركي بالوسائل امل�ش��روع��ة ك��اف��ة ،وأدان
ب �ح �س��ب م �ص ��در رس �م ��ي ف ��ي ال �خ ��ارج �ي ��ة« ،ال �ن ��واي ��ا
العدوانية للنظام التركي» واعتبر أن التدخل التركي
انتهاك فاضح للقانون الدولي وخرق سافر لقرارات
مجلس األم��ن ال�ت��ي ت��ؤك��د اح �ت��رام وس �ي��ادة وس�لام��ة
س��وري��ا .وق��ال��ت دمشق ان��ه ف��ي ح��ال إص��رار أردوغ��ان
على التدخل في سوريا ،فإنه يضع نفسه في مصاف
امل�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة وي�ف�ق��ده ب�ش�ك��ل ق��اط��ع موقع
ال�ض��ام��ن ف��ي عملية أس�ت��ان��ة وي��وج��ه ض��رب��ة قاصمة
للعملية السياسية برمتها.
وحملت دمشق بعض التنظيمات الكردية مسؤولية
ما يحصل نتيجة ارتهانها للمشروع األميركي.
وكان وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش أوغلو
ق��ال إن ب�لاده ستبلغ جميع األط��راف بالعملية ،بما
فيها النظام السوري .وأوضح أن تركيا تدعم وحدة
األراض��ي السورية ،وستسهم العملية إسهاما مهما
ف��ي س�لام��ة ال�ح��دود ال�س��وري��ة ،ق��ائ�لا أن عملية شرق

الفرات هي حق يضمنه ميثاق األمم املتحدة وقرارات
مجلس األم ��ن .ودع��ا ال��رئ�ي��س ال�ح��ال��ي ملجلس األم��ن
سفير جنوب إفريقيا جيري ماتيوز ماتجيال تركيا
إل��ى حماية املدنيني والتحلي بأكبر ق��در م��ن ضبط
النفس في عملياتها.
وفي باريس اعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون،
أن االخير اجتمع مع متحدثة باسم «قسد» جيهان
احمد ،وعبر لها عن قلق فرنسا من العملية التركية
وع ��ن ت �ض��ام��ن ف��رن �س��ا م ��ع «ق �س ��د» ف ��ي ق �ت��ال �ه��ا ضد
«داع � ��ش» وط�ل�ب��ت ب��اري��س اج�ت�م��اع��ا ع��اج�لا ملجلس
االمن .كما قال رئيس املفوضية األوروبية جان كلود
يونكر ب ��دوره إن��ه دع��ا تركيا لضبط النفس ووق��ف
العملية العسكرية .وب��دوره��ا ادان��ت املانيا العملية
ودعت إلى وقفها فورا ،مشيرة إلى انها ستؤدي إلى
املزيد من االضطراب وستعزز «داعش».
في املقابل ،دع��ت الرئاسة التركية ام��س أوروب��ا إلى
استعادة مواطنيها الدواعش املعتقلني هناك ،قائلة
أن ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب «ك ��ان م�ح�ق��ا..
وع�ل��ى األوروب �ي�ي�ن اس�ت�ع��ادة وم�ح��اك�م��ة املسجونني
وتطبيق العملية القضائية الواجبة عليهم».

جاويش أوغلو بالزي العسكري
نشر وزي��ر الخارجية التركي م��ول��ود ج��اوي��ش أوغلو،
على حسابه الرسمي ف��ي موقع إنستغرام ،ص��ورة له
ب��ال��زي العسكري ،ف��ي رس��ال��ة دع��م لجيش ب�ل�اده ال��ذي
ي�س�ت�ع��د إلط�ل��اق ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ش �م��ال س��وري��ا.
وأرف��ق ال��وزي��ر ج��اوي��ش أوغ�ل��و منشوره بتعليق كتب
فيه بيت شعر للشاعر التركي الشهير نامق كمال ،من
قصيدة «أغنية ال��وط��ن» ،والتي تقول« :هيبة أجدادنا
معروفة من قبل العالم كله ،ال تعتقد أن الفطرة تتغير..
فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء».
ونالت الصورة إعجاب املاليني من ِقبل رواد منصات
التواصل االجتماعي.

ً
حروبا في
ترامب :خضنا
الشرق األوسط بذرائع باطلة

نصرالله يشمت باألكراد:
الخذالن مصير من يراهن على أميركا

اعترف الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ألول مرة وبشكل غير مسبوق
بأن بالده خاضت حربا في الشرق األوسط بذريعة وجود أسلحة دمار
شامل ،مضيفا أنها «ذريعة باطلة تم دحضها».
وك�ع��ادت��ه وف��ي سلسلة ت�غ��ري��دات على ت��وي�ت��ر ،داف��ع ع��ن موقفه ال��راف��ض
لوجود األميركيني في سوريا.
ماض منذ مئات السنني ،وما كان
وقال إن القتال بني مختلف الفصائل
ٍ
ينبغي على الواليات املتحدة أبدا أن تكون في الشرق األوسط .وأضاف أنه
تم إخراج  50جنديا أميركيا من املنطقة .ومضى بالقول« :وأما الحروب
العبثية التي ال نهاية لها ،فإنها بالنسبة لنا في طريقها إلى النهاية».

ع �ل��ق األم� �ي��ن ال � �ع ��ام ل� �ح ��زب اهلل ،ح �س��ن ن � �ص� ��راهلل ،ع�ل��ى
انسحاب أميركا من الحدود التركية السورية ،قبل بدء
تركيا عملية عسكرية شمال س��وري��ا ،س��اخ��را م��ن عالقة
ق��وات س��وري��ا الديموقراطية (ق�س��د) ب��ال��والي��ات املتحدة.
وق ��ال إن ��ه «ال ي�م�ك��ن ألح ��د أن ي��ؤم��ن ل�لأم�ي��رك��ي وي��راه��ن
على االتفاق معه ،ألن مصيره سيكون الخذالن» .وأشار
إلى أن «األميركيني تخلوا عن األك��راد في ليلة وضحاها
وتركوهم ،وهذا مصير كل من يراهن على أميركا».
ونقل موقع «العهد» اإلخباري عن نصراهلل قوله إن «كل

ال �ت �ج��ارب ت��ؤك��د أن األم �ي��رك �ي�ين ال ي�ح�ف�ظ��ون ح�ل�ف��اء ه��م
وال ي�ح�ت��رم��ون االت �ف��اق��ات» ،داع �ي��ا ال��ذي��ن ي��راه�ن��ون على
األم�ي��رك�ي�ين إل��ى البحث ع��ن خ �ي��ارات سليمة وصحيحة
بديلة ،موضحا أن م��ا يحصل ف��ي شرقي ال�ف��رات رسالة
إليهم.
ول �ف��ت إل ��ى ك�ل�ام امل��رش��د اإلي ��ران ��ي ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي عندما
رف ��ض أي م �ف��اوض��ات م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،م��ؤك��دا أن
التجربة تقول إن��ه «ال عهد لهم وال ميثاق وال ذم��ة ،وال
يحترمون اتفاقات ،وال حليف لهم».

ً
ثانيا  -رغ��م معرفة ال�ق�ي��ادة التركية ب��أن اي��ران ترفض
بشدة التدخل التركي كونه يصب في مصلحة املعارضة
السورية التي ترفض فكرة بقاء نظام األسد ،فإن طهران
التي تواجه ضغوطا إقليمية ودولية كبيرة ،جراء العقوبات
األميركية والتوترات في الخليج ،تمييل الى تليني موقفها
م��ع تركيا ال�ت��ي اعلنت بشكل واض��ح رفضها للعقوبات
االم�ي��رك�ي��ة .وب ��رز ام��س م��وق��ف الف��ت م��ن ال��رئ�ي��س حسن
روحاني اذ رأى ان «أنقرة يجب أن تؤمن حدودها الجنوبية
وتمتلك الحق في ذلك ،لكن الحل هو دخول قوات الجيش
السوري إلى تلك املنطقة وفرض سيطرة الحكومة السورية
على شرقي الفرات وخروج القوات األميركية من سوريا».
ً
ثالثا  -املوقف الروسي ال يختلف عن املوقف االيراني،
ف�م��وس�ك��و ال�ت��ي ت��دع��م األس ��د ال ت��رغ��ب ب��أي ت �ط��ورات من
شأنها تقوية املعارضة ،لكنها ال ترغب في صدام مع تركيا
ق��د يدفع االخ�ي��رة ال��ى الحضن االم�ي��رك��ي ،وت��رى موسكو
فائدة من العملية العسكرية التركية تتمثل في الحفاظ على
وحدة االراضي السورية ،وان كانت ستضعف النظام في
املفاوضات املستقبلية مع املعارضة .وال يمكن استبعاد
عامل الصفقات والعالقات التجارية بني انقرة وموسكو،
ال سيما صفقة منظومة «إس  »400الدفاعية ،في التأثير
على مواقف الرئيس فالديمير بوتني ،وتأجيله صداما مع
الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأم ��س ،دع��ت روس�ي��ا إل��ى ح��وار ب�ين تركيا ون�ظ��ام األس��د
واألك � ��راد ،وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة سيرغي الف� ��روف« :،إن
م��وق�ف�ن��ا ي�ن�ط�ل��ق م��ن ض � ��رورة ح��ل امل �ش��اك��ل ف��ي س��وري��ا
عبر الحوار بني السلطة املركزية في دمشق وممثلني عن
األكراد ،الذين هم سكان تقليديون لهذه األرض».
ً
رابعا  -ت��درك انقرة ان النظام ال�س��وري يتبع السياسة
الروسية ،وبالتالي فإن التصريحات التي تخرج من قبل
املسؤولني ف��ي دمشق ال يعتد بها طاملا ان موسكو هي
ص��اح�ب��ة ال �ق��رار وت �ب��دو متساهلة ازاء ع��زم ان �ق��رة إق��ام��ة
املنطقة اآلمنة .وقد سبق ان قامت تركيا بعمليتي غصن
الزيتون في عفرين ودرع الفرات في ريفي حلب الشمالي
والشرقي بالتنسيق مع روسيا.
ً
خامسا  -غياب اي دور عربي مؤثر في سوريا يجعل

من ه��ذا البلد فريسة لكل اشكال التدخل الخارجي ،وقد
ّ
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش
ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��رك�ي��ة ق��ائ�لا ع�ل��ى ت��وي�ت��ر إن
«التطورات الخطيرة واملحيطة بسوريا ،ما هي إال تداعيات
لالنقسام العربي الحالي» ،مضيفا أن «دوال عربية انهارت
مؤسساتها وانتهكت سيادتها ،وغ��دت مهددة في وحدة
ترابها الوطني» .وذكر قرقاش أنه «ال سبيل إال العمل على
ع��ودة ال�ن�ظ��ام ال�ع��رب��ي اإلق�ل�ي�م��ي ،فما ي�ح��دث أم��ام�ن��ا ب��ذور
أزم ��ات مستدامة ي��روي�ه��ا االن�ق�س��ام ال�ح��ال��ي» .كما يمكن
م�لاح�ظ��ة غ �ي��اب ال�ت��أث�ي��ر األوروب � ��ي ف��ي س��وري��ا وال� ��ذي ال
يتجاوز التصريحات املنددة.

بارزاني لترامب :دماء األكراد
أغلى من المال والسالح
قال الزعيم الكردي العراقي ،مسعود بارزاني ،إن «دماء األكراد أغلى
من املال والسالح» ،موجها خطابه للرئيس األميركي دونالد ترامب.
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�غ��ري��دة ع�ب��ر ت��وت�ي��ر ،تعليقا ع�ل��ى «ال �ض��وء األخ�ض��ر»
األميركي لعملية تركية ضد الوحدات الكردية في الشمال السوري.
وق ��ال ب ��ارزان ��ي ،ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق إلق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق ،وزع�ي��م
الحزب الديموقراطي الكردستاني ،في تغريدته« :ع��زي��زي الرئيس
ت��رام��ب ،ال��رج��اء األخ��ذ بالعلم أن شعب كردستان لطاملا سعى نحو
ح�ق��وق��ه ال �ع��ادل��ة» .وأض� ��اف« :ل�ق��د ه��زم��ت ق ��وات ال�ب�ي�ش�م��رك��ة تنظيم
داع��ش ،وه��ي ج��زء فعال من التحالف ضد اإلره��اب» .وختم بالقول:
«دماء األكراد أغلى وأكثر قيمة من املال واألسلحة .شكرا لك».
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ً
حكما للمواجهة
ريوغي
ّ
يتكون من ساتو ريوغي (حكم ساحة) ،وياماتشي
يدير مباراة «األزرق» طاقم حكام ياباني،
هيروشي (م�س��اع�دًا أول) ،وم�ي�ه��ارا غ��وان (م�س��اع�دًا ث��ان�ي��ًا) ،وياماموتو أودي (حكمًا راب�ع��ًا)،
والبحريني جاسم محمود ّ
(مقيمًا للحكام) ،ويراقب املباراة الصيني دونغ زهينغ.
ويشار إلى أن الحكم الياباني حاصل على الشارة الدولية منذ عام  ،2007وأدار مباريات خالل
تصفيات كأس العالم منذ عام  ،2010كذلك قام بتحكيم مونديالي الناشئني والشباب ،وقاد
أكثر من  80مباراة دولية ،وأشهر  12بطاقة حمراء في مسيرته الدولية.

الخميس  11صفر  1441هـ •  10أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16611

«األزرق» قدها ،والعبوه قادرون على تحقيق
آمال جماهيرهم المتعطشة إلصالح ما أُفسد
في الجولة السابقة والخسارة أمام أستراليا.
«األزرق» سيكون اليوم أمام تحد جديد بخوض
مواجهة مهمة أمام األردن على أرضه وبين
جماهيره ،ضمن الجولة الثالثة من التصفيات
اآلسيوية الموحدة المؤهلة الى نهائيات كأس
العالم  2022في قطر ،وكأس آسيا  2023في
الصين.
رجال األزرق قدّ المسؤولية ،وعلى مستوى
التحدي الجديد لهم ،بالتواجد المطلوب امام
«النشامى» ،وتحقيق نتيجة ايجابية تجدد من
اآلمال وتعيد المعنويات مجدداً في مشوار
التأهل الى المونديال ،الذي يغيب عنه المنتخب
منذ عقود ،وذلك في ظل ما يمتلكونه من روح
وقدرة على إنجاز المهمة بنجاح.
المنتخب يدخل مواجهة اليوم المرتقبة
بقيادة فنية وطنية ،من خالل المدرب الوطني
ثامر عناد ،الذي سعى خالل الفترة الماضية الى
إعادة الثقة لالعبيه كخطوة إلعادة االمور الى
نصابها وتحقيق المطلوب.
ويمتلك عناد العديد من العناصر القادرة على
تحقيق المراد ،بقيادة النجم بدر المطوع قائد
األزرق ،ومعه زمالؤه المتوقع ان يتواجدوا في
التشكيلة االساسية ،حيث ينتظر ان يتواصل
االعتماد على سليمان عبدالغفور في حراسة
المرمى ،وأمامه كل من فهد الهاجري وحمد
حربي وعامر معتوق ومحمد خالد رباعي الدفاع،
باإلضافة إلى ثالثي الوسط فهد االنصاري
وأحمد الظفيري وسلطان العنزي ،عالوة على
القوة الهجومية المتمثلة في الثالثي المميز
المطوع وفيصل زايد ويوسف ناصر.
وعلى الجانب اآلخر ،يسعى البلجيكي فيتال
بوركلمانز ،مدرب األردن ،إلى استعادة ثقة
جماهير «النشامى» بعد األداء غير المقنع
في الجولة السابقة أمام تايوان ،حيث نجح
النشامى في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز
بهدفين مقابل هدف ،عالوة على الظهور غير
المطمئن أمام منتخب سنغافورة قبل أيام
في آخر تجاربه لمواجهة منتخبنا.
ويعتمد بوركلمانز على عناصره من العبي
الخبرة بقيادة الحارس المخضرم عامر شفيع
وفراس شلباية وموسى التعمري وياسين
البخيت وأنس بني ياسين وخليل بني عطية.

تاريخ وأرقام
■ التقى المنتخبان في  26مباراة ،فاز «األزرق» بـ 13مباريات،
مقابل  5لألردن ،وتعادال  8مرات.
■ أحرز منتخب الكويت  46هدفا ،في حين سجل األردن  24هدفا.
■ النتيجة األكبر بين الفريقين فوز األزرق برباعية نظيفة في كأس
العرب األولى.
■ أول فوز كويتي على األردن تحقق في كأس العرب األولى عام
 1963وبنتيجة /4صفر.
■ أول فوز أردني على الكويت تحقق في الدورة العربية ،1997
وبنتيجة .2 / 3
■ أكثر الالعبين تسجيالً لالزرق في مرمى االردن هو يوسف ناصر
( 4أهداف).
■ المواجهة االخيرة بين الفريقين كانت اغسطس الماضي
وانتهت بالتعادل بهدف لمثله في بطولة غرب آسيا.

مباراتا المجموعة
المنتخبان
أستراليا × نيبال
األردن × الكويت

من مواجهة سابقة لـ«األزرق» مع األردن

التوقيت
 12.00ظهراً
 7.00مساء

القناة الناقلة
إن تي في
الكأس  -- 1كويت سبورت
 --األردن الرياضية

ببطولة العالم لـرياضة شيدوكان

مشاركة كويتية ناجحة
أق� �ي� �م ��ت ف� ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �ي ��اب ��ان� �ي ��ة ط��وك �ي��و
ال��دورة  39لرياضة شيدوكان كراتيه القتالية
بمشاركة كويتية ،حيث ضم املنتخب العبًا من
فئة الكبار و 3العبني من فئة األشبال نجحوا
جميعًا بتحقيق م��راك��ز م�ت�ق��دم��ة ف��ي فئتهم،
وحقق الالعب األده��م السبيعي املركز الثاني
في فئة ثالثية الفنون القتالية ل��وزن فوق 75
كلغ ،وترأس وفد الكويت املشارك في البطولة

الشهيان فيصل املسلم .
وابدى العبو املنتخب سعادتهم بهذه املشاركة،
حيث اكدوا انهم استفادوا خبرات اضافية كذلك
اس�ت�ف��ادوا م��ن امل��واج�ه��ات ذات ال��رت��م التنافسي
الحالي مع املنتخبات األخرى.
ي ��ذك ��ر ان ال �ك��وي��ت اس �ت �ض��اف��ت ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م
ل��ري��اض��ة ش �ي��دوك��ان ف��ي وق ��ت س��اب��ق م��ن ال�ع��ام
الحالي.

عناد :نسعى لمصالحة الجماهير

ثامر عناد واألنصاري وموسى خالل المؤتمر الصحافي

عمان  -سبقلا
أك��د م��درب منتخبنا ال��وط�ن��ي ث��ام��ر ع�ن��اد أن
مواجهة األردن اليوم ،ستكون بداية العودة
واالنطالقة الحقيقية ل�لأزرق في التصفيات
اآلسيوية املوحدة ،مشيدًا بحفاوة االستقبال
التي وجدها األزرق في األردن.
وشدد عناد على أن مواجهة النشامى لن تكون
بالسهلة في ظل قوة املنافس ،مؤكدًا عزم األزرق
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ن�ت�ي�ج��ة إي �ج��اب �ي��ة رغ ��م ص�ع��وب��ة
امل��واج�ه��ة ،ال سيما أن أي تعثر جديد سيدخل
املنتخب في حسابات معقدة بالتصفيات.
وأض��اف أن املنتخب يتطلع إلى تحقيق فوز
ي�ك��ون بمنزلة املصالحة لجماهير الكويت،
خ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��د ال � �خ � �س� ��ارة امل �ح �ب �ط��ة أم� ��ام
استراليا في الجولة السابقة من التصفيات،
م��ؤك �دًا ثقته ف��ي الع�ب�ي��ه لتحقيق امل�ه�م��ة في
ظ��ل م��ا يلمسه م��ن روح م�ع�ن��وي��ة ك�ب�ي��رة في
التدريبات اليومية منذ تسلم املهمة.

األنصاري :صورة مغايرة

لقطة جماعية لالعبي الكويت في البطولة

كشف العب األزرق فهد األنصاري عن رغبته
وزم�لائ��ه ف��ي تقديم ص��ورة مغايرة ع��ن التي
ظهروا بها في الجولة املاضية أمام املنتخب
األسترالي ،مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة
امل�ه�م��ة ف��ي ظ��ل ال��زح��ف ال�ج�م��اه�ي��ري املتوقع
خلف النشامى.

وأشار إلى استعداد الالعبني الجيد لخوض
املواجهة ،سواء من خالل التدريبات الداخلية
او املعسكر ال�ت��دري�ب��ي ال ��ذي اق�ي��م ف��ي الفترة
السابقة باالردن.

بوركلمانس
يطلب الدعم الجماهيري
ط ��ال ��ب م � ��درب ال �ن �ش��ام��ى ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ف�ي�ت��ال
ب��ورك�ل�م��ان��س ،ال�ج�م��اه�ي��ر األردن �ي��ة ب �م��ؤازرة
املنتخب في مباراة اليوم املهمة ،مشيرًا إلى
ثقته في حرص الشعب األردني على مساندة
املنتخب.
وأش ��ار امل ��درب إل��ى اس �ت �ع��دادات األردن التي
ك��ان��ت وف�ق��ًا ل��رؤي�ت��ه ال�ف�ن�ي��ة ،م�ع��رب��ًا ع��ن ثقته
ب�ل�اع �ب �ي��ه وق ��درت� �ه ��م ع �ل ��ى ت �ق ��دي ��م ال� �ص ��ورة
املطلوبة للنشامى.

شفيع :مباراة مهمة
أكد حارس األردن عامر شفيع أهمية مواجهة
ال �ي��وم مل�ن�ت�خ��ب األردن ،م �ع��رب��ًا ع��ن ام�ن�ي��ات��ه
وزمالئه في تحقيق الفوز واملضي قدمًا في
مشوار التصفيات.
وأش� ��ار ش�ف�ي��ع إل ��ى ق ��وة األزرق ال ��ذي يمتلك
العديد من الالعبني املتميزين.
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تصفيات أوروبا 2020

المنتخب اإلنكليزي سينسحب
إذا تعرض إلى إساءة عنصرية

بلجيكا تطرق أبواب التأهل

محمد أمين
ّ
ح ��ذر ت��ام��ي إب��راه��ام،
م � � �ه� � ��اج� � ��م ت� �ش� �ل� �س ��ي
واملنتخب اإلنكليزي
م � � � � � � � ��ن أن ك � � � ��ام � � � ��ل
الع � � � �ب� � � ��ي امل � �ن � �ت � �خ� ��ب
س � � � ��وف ي �ن �س �ح �ب ��ون
م� � ��ن امل � � � �ب � � � ��اراة ال� �ت ��ي
س�ي�خ��وض��ون�ه��ا ضد
تامي إبراهام
امل �ن �ت �خ��ب ال �ب �ل �غ��اري
في صوفيا يوم االثنني املقبل ،إذا تعرض أحد
افراد املنتخب إلساءات عنصرية من الجمهور
وش� �ع ��ر ال�ل�اع� �ب ��ون ب� ��أن ب ��روت ��وك ��ول االت� �ح ��اد
األوروبي ملكافحة العنصرية في املالعب ،ليس
ً
فعاال.
وكان اتحاد كرة القدم اإلنكليزي أعلن عن اتفاق
يقضي بأن يتبع الالعبون بروتوكول االتحاد
ً
األوروب ��ي لكرة ال�ق��دم ،بحيث يتم اإلب�ل�اغ أوال
ع��ن اإلس��اءة للحكم ،وإذا فشل الحكم ف��ي حل
املشكلة ،يغادر الالعبون امللعب ،بصرف النظر
عن النتيجة ،ثم يتشاورون حول ما إذا كانوا
سيعودون أم ال.
وإذا ح��دث م�ث��ل ذل ��ك ،ف�س�ت�ك��ون ه��ذه الخطوة
غير مسبوقة ف��ي ت��اري��خ املنتخب االنكليزي،
وكان املنتخب قد تعرض لصيحات عنصرية
ف��ي شهر م��ارس امل��اض��ي عندما ك��ان يخوض
ال �ت �ص �ف �ي��ات امل��ؤه �ل��ة ل �ن �ه��ائ �ي��ات ك� ��أس األم ��م
األوروبية  2020في مونتينيغرو التي فرضت
عليها عقوبات وس��وف تقام مباراتها املقبلة
بال جمهور.

ستكون بلجيكا
أمام فرصة مثالية
لحسم تأهلها
إلى نهائيات كأس
أوروبا  ،2020وذلك
عندما تستضيف
سان مارينو
المتواضعة اليوم
في بروكسل ضمن
الجولة السابعة
من منافسات
المجموعة
التاسعة.
إدين هازارد (لليمين) يعود لتشكيلة المنتخب البلجيكي

فرض «الشياطني الحمر» سطوتهم على هذه املجموعة منذ
الجولة االفتتاحية ،وخرجوا منتصرين من جميع املباريات
الست حتى اآلن ،ما جعلهم في ال�ص��دارة بالعالمة الكاملة
وبفارق ثالث نقاط عن روسيا الثانية التي ستضمن أيضًا
البطاقة األخرى في املجموعة في حال فوزها على ضيفتها
اسكتلندا بما أن�ه��ا تتقدم ب�ف��ارق  8ن�ق��اط ع��ن كازاخستان
وقبرص الثالثة والرابعة تواليا.
ويخوض أصحاب املركز الثالث في مونديال روسيا 2018
م�ب��ارات�ه��م م��ع س��ان م��اري�ن��و ب�غ�ي��اب ن�ج��م وس��ط مانشستر
سيتي اإلنكليزي كيفن دي بروين والقائد زميله السابق في
بطل الدوري املمتاز فنسان كومباني ومدافع ليون الفرنسي
جيسون ديناير بسبب اإلصابة.
لكن من املستبعد أن يؤثر ذلك في فرصة إدين هازار وزمالئه
بحسم الفرصة األولى لبلوغ النهائيات من خالل الفوز على
سان مارينو قبل السفر الى كازاخستان بعدها بثالثة أيام.
وت ��أم ��ل روس� �ي ��ا أي �ض��ًا ف ��ي أن ت�ض�م��ن ب �ط��اق��ة ت��أه �ل �ه��ا إل��ى
النهائيات القارية للمرة الخامسة تواليًا ،حني تستضيف
اسكتلندا (الخامسة) في م�ب��اراة بمتناولها تمامًا ،كونها
ف��ازت ذهابًا خ��ارج قواعدها على األخيرة  1-2في السادس
من سبتمبر.

هولندا لإلفادة من سجلها في روتردام
وفي املجموعة الثالثة ،يأمل املنتخب الهولندي في اإلفادة
من سجله الرائع على ملعب «دي كويب» في روتردام ،حيث
ف��از بمبارياته ال �ـ 14األخ�ي��رة ،م��ن أج��ل تخطي عقبة ضيفه
االي ��رل� �ن ��دي ال �ش �م��ال��ي وال �ل �ح��اق ب ��ه وب��أمل��ان �ي��ا إل ��ى ص ��دارة
املجموعة الثالثة.
وت �ت �ص��در أمل��ان �ي��ا امل �ج �م��وع��ة ب��رص �ي��د  12ن �ق �ط��ة وب� �ف ��ارق

ً
مدربا لميالن
بيولي
أع �ل��ن ن � ��ادي م �ي�ل�ان اإلي �ط��ال��ي،
أم � � ��س ،ع� ��ن ت �ع �ي�ي�ن س �ت �ي �ف��ان��و
بيولي مدربًا لبطل أوروبا سبع
ً
مرات ،بدال من ماركو جامباولو
املقال من منصبه لسوء النتائج.
وق� ��ال ال �ن ��ادي ال �ل��وم �ب��اردي في
بيان إن بيولي الذي أتى تعيينه
غ��داة إق��ال��ة ج��ام�ب��اول��و ،ال�ث�لاث��اء،
ارت� �ب ��ط «ب �ع �ق��د م ��ع م �ي�ل�ان مل��دة
س �ن �ت�ين» .وأش� ��رف ب�ي��ول��ي (53
عامًا) ،مدافع فيورنتينا السابق ستيفانو بيولي
الذي بدأ مسيرته التدريبية في
 ،1999على عدة أندية محلية ،آخرها التسيو وإنتر وفيورنتينا،
لكنه لم يحرز أي لقب كمدرب ،فيما توج بلقب ال��دوري املحلي مع
يوفنتوس في ( .1986ميالنو  -أ ف ب)

السعودية تستضيف أول دورة
دولية للتنس في ديسمبر
أعلنت اململكة العربية السعودية استضافتها أول دورة دولية للتنس
في ديسمبر املقبل ،وتخصيص لها جوائز مالية بقيمة ثالثة ماليني
دوالر ( 2.74مليون يورو) ،حيث من املقرر إقامتها في مدينة الدرعية،
الواقعة على مشارف العاصمة الرياض.
وأعلن االمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود ،رئيس مجلس
ادارة الهيئة العامة للرياضة ،في بيان ،ان «استضافة دورة دولية عاملية
للتنس للمرة األول��ى هي لحظة مهمة أخ��رى للمملكة» .وأش��ار ال��ى أن
«هدفنا واضح ،وهو أن نساهم في تحقيق أهداف القطاع الرياضي التي
جرى تحديدها في رؤية اململكة  ،2030لتصبح اململكة وجهة رئيسة
للسياح ال��ري��اض�ي�ين ح��ول ال�ع��ال��م ،من
خ�لال استضافة أب��رز األح��داث
الكبرى وبمختلف الرياضات».
(الرياض ــــ ا.ف.ب)

املواجهة املباشرة عن ايرلندا الشمالية (فازت على األخيرة
/3صفر) ،فيما يحتل فريق امل��درب رون��ال��دو ك��وم��ان املركز
الثالث برصيد  9نقاط لكنه خاض مباراة أقل من منافسيه.
وفي حال نجح املنتخب البرتقالي في حسم مباراته األولى
على صعيد البطوالت الرسمية مع إيرلندا الشمالية منذ
تصفيات مونديال  1978حني تعادل ذهابا على أرضه /22
وف��از إيابا /1صفر ،سيتصدر املجموعة بفارق املواجهات

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كازاخستان × قبرص

مساء
5.00
ً

beIN SPORTS HD 2

بيالروسيا × استونيا

مساء
7.00
ً

beIN SPORTS HD 2

هولندا × ايرلندا
الشمالية

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 1

التفيا × بولندا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 7

مقدونيا × سلوفينيا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 5

سلوفاكيا × ويلز

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 2

كرواتيا × المجر

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 3

روسيا × إسكتلندا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 6

مباراة ودية
البرازيل × السنغال

 3.00عصرا

beIN SPORTS HD 1

املباشرة مع أملانيا (خسر أمامها /3 2وف��از /2 )4وضيفه
اإلي��رل�ن��دي الشمالي ال��ذي مني بهزيمة مذلة صفر/ 6أم��ام
منتخب «الطواحني» حني تواجها وديًا عام .2012
وب��دا كومان مرتاحًا للتقدم ال��ذي يحققه فريقه بعد الفوز
الذي حققه في الجولة املاضية خارج قواعده على أستونيا
/4صفر ب�ف�ض��ل ث�ن��ائ�ي��ة ل�ل�م�خ�ض��رم راي� ��ن ب��اب��ل ،م��وض�ح��ًا
«الفريق يتحسن بشكل جيد وطريقة لعبنا أيضًا ،إذ بدأنا
نظهر املزيد من النمط التلقائي في اللعب».
وتقام اليوم مباراة هامشية بني بيالروسيا التي تتخلف
بفارق  9نقاط عن صاحبي املركزين األولني ،واستونيا التي
أقصيت رسميًا من املنافسات بعد فشلها في الحصول على
أي نقطة من مبارياتها الخمس األولى.
وع �ل��ى غ� ��رار ه��ول �ن��دا ،ت�س�ع��ى ك��روات �ي��ا (وص �ي �ف��ة م��ون��دي��ال
روس�ي��ا  )2018أن تقطع شوطا مهما للنهائيات م��ن خالل
االبتعاد عن ضيفتها املجر (الثالثة) ،حني تستضيفها في
سبليت ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
ويأمل املنتخب الكرواتي في أن يقدم أداء أفضل من الذي
ظ �ه��ر ب��ه ف��ي م �ب��ارات��ه األخ� �ي ��رة ض��د أذرب �ي �ج��ان ح�ي�ن أج�ب��ر
على التعادل /1 1في مباراة «لم تكن جيدة بالنسبة إلينا،
خ�ص��وص��ًا ف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي ،ح�ي��ث ل��م نخلق أي ف��رص��ة»
بحسب ما أفاد مدربه زالتكو داليتش.
وتتصدر كرواتيا املجموعة بعشر نقاط وبفارق نقطة عن
سلوفاكيا واملجر التي أحرجت لوكا مودريتش ورفاقه حني
أسقطتهم ذهابا على أرضها /1.2
وتدرك كرواتيا أن أي تعثر بالتعادل أو الخسارة ،سيسمح
لسلوفاكيا ،الفائزة في الجولة املاضية على املجر /1 ،2في
التصدر في حال فوزها على ضيفتها ويلز رابعة املجموعة
بست نقاط( .بروكسل-ا.ف.ب)

شفاينشتايغر
ّ
يودع عالم كرة
ً
أعلن قائد منتخب أملانيا السابق املتوج بطال
ل�ل�ع��ال��م ع��ام  2014ب��اس�ت�ي��ان شفاينشتايغر
اعتزاله اللعب نهائيًا في سن الـ  35عامًا ،بعد
مسيرة حافلة باأللقاب واإلن�ج��ازات ومحطة
أخيرة مع فريق شيكاغو فاير األميركي.
وكتب شفاينشتايغر في حسابه على تويتر
«م ��ع ب�ع��ض ال �ح �ن�ين ،أع �ل��ن ان �ت �ه��اء مسيرتي
ك�لاع��ب ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،ول�ك�ن��ي أتطلع
أي�ض��ًا إل��ى التحديات املثيرة ال�ت��ي تنتظرني
قريبًا .سأبقى وفيًا لكرة القدم».
وأثنى يواكيم لوف مدرب منتخب أملانيا على
العبه السابق ،بالقول «إنه من دون أدنى شك
أح ��د أع �ظ��م ال�لاع �ب�ين ال��ذي��ن م ��روا ف��ي ت��اري��خ
أملانيا».
وت ��اب ��ع «ل� �ق ��د ك� ��ان الع� �ب ��ًا ك �ب �ي �رًا وش�خ�ص�ي��ة
ق ��وي ��ة» ،ق �ب��ل أن ي �ض �ي��ف «ك� ��ل واح � ��د م ��ا زال
يتذكر صورة نهائي مونديال  ،»2014عندما
ت��اب��ع شفاينشتايغر ال�ل�ع��ب ع�ل��ى ال��رغ��م من
ال��دم��اء ال �ت��ي ك��ان��ت ت�س�ي��ل م��ن وج �ه��ه بعدما
تلقى ضربة تحت عينه اليمنى خالل املباراة
النهائية أم ��ام األرج�ن�ت�ين ال�ت��ي ان�ت�ه��ت بفوز
أملانيا  - 1صفر بعد التمديد .وأردف املدير
ً
الفني ألملانيا قائال «قاتل إلى درجة االنهاك.
في كل حركة كنا نشعر برغبته في الفوز».
ورح ��ب ل��وف بشفاينشتايغر ض�م��ن الجهاز
ال�ف�ن��ي للمنتخب األمل ��ان ��ي ،م��ؤك �دًا «س�ي�ك��ون
لدينا دائمًا مكان ل��ه» ،وأن��ه «ال أع��رف ما هي

ليونيل
ميسي
| رويترز

أع � � � � � �ل � � � � ��ن االت � � � � � �ح � � � � ��اد
ال�ف��رن�س��ي ل�ك��رة ال�ق��دم
أن ��ه اس�ت�ب�ع��د امل�ه��اج��م
ك �ي �ل �ي ��ان م� �ب ��اب ��ي م��ن
خ � � � � � ��وض م � � �ب� � ��ارات� � ��ي
اي �س �ل �ن��دا وت��رك �ي��ا في
ت � �ص � �ف � �ي � ��ات ب � �ط ��ول ��ة
أوروب � ��ا  2020بسبب
اإلصابة.
وت��م اس �ت �ب��دال مبابي كيليان مبابي
الع� � ��ب ب � ��اري � ��س س ��ان
جيرمان ،الذي يعاني بسبب مشكلة في الفخذ
تعاوده من وقت آلخر ،في التشكيلة بالحسن
ب� �ل� �ي ��ا م� �ه ��اج ��م ب� ��روس � �ي� ��ا م ��ون� �ش� �ن� �غ�ل�ادب ��اخ.
وس� �ت� �ت ��وج ��ه ف ��رن� �س ��ا ل� �ل� �ق ��اء اي� �س� �ل� �ن ��دا ض�م��ن
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ام� �ن ��ة غ� � ��دا ال �ج �م �ع ��ة ق� �ب ��ل أن
ت�س�ت�ض�ي��ف ت��رك �ي��ا ع �ل��ى اس� �ت ��اد ف��رن �س��ا ي��وم
االثنني املقبل( .باريس  -ا.ف.ب)

 ..وكولومبيا تستبعد خاميس وفالكاو

القدم

خ �ط �ط��ه» ،ول �ك��ن «أي الع��ب
سبق له أن لعب مع املنتخب
الوطني ولديه هدف أن يكون
م ��درب ��ًا ،ف �ه��و م��رح��ب ب ��ه دائ �م��ًا
معنا لكي يختبر ما ينتظره».
وك � ��ان امل �ه ��اج ��م ال� ��دول� ��ي ال �س��اب��ق
م �ي��روس�ل�اف ك� �ل ��وزه ان �ض��م ل�ف�ت��رة
ق �ص �ي��رة إل ��ى ال �ج �ه��از ال �ت��دري �ب��ي لـ
«امل��ان �ش��اف��ت ك �م ��درب ل�ل�م�ه��اج�م�ين
ق �ب��ل أن ي �ت �خ �ل��ى ع ��ن م �ه��ام��ه ب�ع��د
نهاية مونديال روسيا .»2018
وب � � � � � ��دأ ش � �ف� ��اي � �ن � �ش � �ت� ��اي � �غ� ��ر امل� �ك� �ن ��ى
بــ«شفايني» مسيرته كمهاجم ،قبل أن
يتراجع إلى خط الوسط ،ليعود ويشغل
دور العب الوسط املدافع خالل مغامرته في
الدوري األميركي .ودافع عن قميص منتخب
بالده في  121مباراة سجل خاللها  24هدفًا،
ّ
وف��از بكأس العالم ف��ي ال�ب��رازي��ل  ،2014وح��ل
في املركز الثالث مرتني عامي  2006و،2010
ووصيفًا لبطل أوروبا .2008
وحمل شفاينشتايغر شارة القيادة للمنتخب
األملاني بعد اللقب العاملي  ،2014واحتفظ بها
حتى اعتزاله اللعب دوليًا عام .2016
أمضى معظم فترات مسيرته مع فريق بايرن
م �ي��ون��خ ال � ��ذي ان �ض ��م إل� ��ى ص �ف��وف��ه ف ��ي س��ن
ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة ،وخ� ��اض م �ع��ه أك �ث��ر م��ن 500
مباراة وسجل له  68هدفًا وأحرز معه  22لقبًا،

خاميس وفالكاو في مناسبة سابقة

شفاينشتايغر يحتفل بكأس العالم
منها دوري أبطال أوروبا ( )2013وثمانية في
البوندسليغا وسبعة في الكأس.
وغادر في موسم  2016 - 2015إلى مانشستر
يونايتد اإلنكليزي وأحرز معه الكأس املحلية
عام  2016وكأس الرابطة وال��دوري األوروب��ي
«يوروبا ليغ» في العام التالي ،قبل أن يخوض
تجربة الدوري األميركي في عام .2017
وخاض شفاينشتايغر األحد مباراته األخيرة
م��ع ش�ي�ك��اغ��و ف��اي��ر وان �ت �ه��ت ب �ف��وز أورالن� ��دو
سيتي ( .2 - 5برلني  -أ ف ب)

ميسي :فكرت في مغادرة برشلونة
كشف النجم األرجنتيني ليونيل
م �ي �س��ي أن م �ش��اك �ل��ه م ��ع س�ل�ط��ات
ّ
ال�ض��رائ��ب األسبانية ول��دت ل��دي��ه الرغبة
بالرحيل عن فريقه برشلونة ،لكنه شدد على
نيته إنهاء مسيرته مع الفريق ال��ذي لم يعرف غيره
طوال أعوام االحتراف.
وات�ه�م��ت ال�س�ل�ط��ات األس�ب��ان�ي��ة ميسي ووال ��ده خ��ورخ��ي
باالحتيال الضريبي بقيمة  4.1ماليني يورو بني عامي

مبابي خارج تشكيلة «الديوك»

 2007و ،2009ف��ي قضية تطلبت منهما دف��ع م��ا ي �ق��ارب 10
ماليني يوروُ .
وحكم على األرجنتيني بالسجن ملدة  21شهرًا مع
وقف التنفيذ ،أفلت منها بدفعه غرامة مالية.
وق��ال ميسي امل�ت��وج أخ�ي�رًا بجائزة أفضل الع��ب ف��ي العالم من
قبل االتحاد الدولي «فيفا» للمرة السادسة «خالل عامي 2013
و ،2014ح�ين ب��دأت مشاكل ال�ض��رائ��ب ،ك��ان األم��ر صعبًا جدًا
بالنسبة لي وللعائلة».
وت��اب��ع اب��ن ال� �ـ 32ع��ام��ًا «ك��ان أوالدي ف��ي س��ن ص�غ�ي��رة ،وم��ررن��ا

!

بأوقات صعبة .خالل تلك الفترة ،راودتني فكرة الرحيل ،ليس
ألنني أري��د أن أت��رك برشلونة (ال�ن��ادي) ،بل ألنني أردت الرحيل
عن أسبانيا».
وأض��اف «شعرت بأنني تعرضت إل��ى س��وء معاملة ول��م أرغب
في البقاء هنا» .وينتهي عقد ميسي مع «البلوغرانا» في عام
 ،2021لكن قائد الفريق وهدافه التاريخي يؤكد أن تجديد عقده
«لن يكون مشكلة».
وق��ال ال�لاع��ب امل�ت��وج بلقب الليغا ف��ي عشر مناسبات «الفكرة

ُ
استبعد نجما منتخب كولومبيا لكرة القدم
خ��ام �ي��س رودري� �غ� �ي ��ز ورادام� � �ي � ��ل ف��ال �ك��او ع��ن
وديتي تشيلي والجزائر ،بحسب ما قال املدرب
البرتغالي كارلوس كيروش.
وقال مدرب املنتخب الكولومبي «كل القرارات
ال �ت��ي أت �خ��ذه��ا ف��ي ح�ي��ات��ي ك �م��درب ت �ك��ون ردا
على سؤال بسيط« :ما هو األفضل للفريق؟» ال
شيء أكثر من ذلك».
تابع «أري��د الحصول على أفضل الالعبني من
حيث الجهوزية عندما تكون األمور حاسمة».
وتلعب كولومبيا مع تشيلي السبت في مدينة
أليكانتي االسبانية ،ثم الجزائر في مدينة ليل
الفرنسية في  15أكتوبر.
وتنطلق تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة
الى مونديال  2022في مارس املقبل.
وق� � ��ال ك � �ي� ��روش مل ��راس� �ل�ي�ن ف� ��ي أل �ي �ك��ان �ت��ي إن
«البكاء» بسبب غياب العب من هنا أو آخر من
هناك «ليس جيدا ملستقبل الكرة الكولومبية».
(بوغوتا  -ا.ف.ب)

واضحة حاليًا :أري��د إنهاء (مسيرتي) هنا ..نظرًا لوضعي في
النادي وما أشعر به ولعائلتي وأوالدي الذين استقروا في هذه
ّ
املدينة .ال أريد أن أعكر ذلك».
وأردف ميسي ال��ذي ب��دأ ممارسة ك��رة القدم في سن السادسة
مع نيويلز أولد بويز في بالده «لطاملا حلمت باللعب مجددًا مع
نيويلز واختبار لعب كرة القدم في األرجنتني ..ولكن سبق أن
قلت لهم إن��ه عليك أن تفكر أحيانًا بما ه��و األف�ض��ل لعائلتك».
(مدريد  -أ ف ب)
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حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح
شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  40كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

6.40 3.40 10.52 9.25
ً
صباحا

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

النفيسي ..ومجرد مطربة
يعتبر الفنان معجب الدوسري أول فنان تشكيلي كويتي ،ولد
عام  1922وتوفي عن  34عاما .أما أول فنان تشكيلي كويتي أقام
معرضا خاصا ألعماله فقد كان خليفة محمد القطان .ويعتبر
الفنان عبد العزيز الكويتي ،أو النقي ،املتوفى ع��ام  ،1982من
أوائل مطربي الكويت الحديثة مع زميليه عبد اللطيف الكويتي أو
العبيد ( )1975 - 1901وعبد اهلل الفضالة ( .)1967 - 1913كما
يعتبر الفنان التشكيلي أيوب حسني القناعي ()2013 - 1933
واحدا من أشهر من رسم ووثق البيئة الكويتية القديمة قبل ان
تزال وتمحى من حياتنا ،وتاليا من ذاكرتنا ،ويحسب له الجهد
الكبير ال��ذي بذله في حفظ ال�ت��راث .وسبق أن درسني األستاذ
أيوب حب الفن وحب الوطن في مدرسة الصباح.
كما يعتبر الفنان الكبير بدر القطان من كبار مؤسسي املدرسة
التشكيلية في الكويت ،وترك وراءه بعد وفاته عام  2009ثروة
فنية كبيرة.
ويعتبر الفنان املوسيقي أحمد باقر من أوائل امللحنني «املودرن»
وله ألحان وطنية رائعة ال تزال حية .كما حققت أغنيته «لي خليل
ح�س�ين» ط�ف��رة غ�ن��ائ�ي��ة ،وه��ي م��ن ك�ل�م��ات شخصية سياسية
كبيرة راحلة.
وال ننسى في هذه العجالة املطرب غريد الشاطئ الذي غادرنا
مبكرا ،وال�ف�ن��ان خ��ال��د ال�ف��رج ،ص��اح��ب الفضل على الكثير من
املغنني ،والشعراء عبد اهلل الفرج وفهد العسكر ،وفهد بورسلي،
وغيرهم الكثير.
وف��ي مقابلة مثيرة للجدل ،وه��ذه طبيعة مقابالت السيد عبد
اهلل النفيسي ،وال�ت��ي أج��راه��ا امل�ق��دم امل�ب��دع ع�م��ار تقي معه من
خ�لال ب��رن��ام��ج «ال�ص�ن��دوق األس� ��ود» ،ذك��ر ،ف��ي م�ع��رض حديثه
ع��ن أم ك�ل�ث��وم ،أن�ه��ا ك��ان��ت م�ج��رد مغنية ،وس�ب��ب إن جنازتها
ك��ان��ت مليونية ه��و ألن�ن��ا ش�ع��وب عاطفية ون�ح��ن مساكني ألن
مغنية حولت املنطقة العربية لغرزة حشيش! ففي ليلة غنائها
يتم تجهيز القعدة ف��ي م�ص��ر ،وي�ج�ه��زون ال�ب�لاوي واملشاريب
والشيشة ،والليلة اللي يصير فيها حفلة ألم كلثوم كانت مصر
كلها تتحول لغرزة!
لست في معرض الدفاع عن أم كلثوم ،فعشاقها كثر وسيتولون
ذلك عني ،ولكني أتساءل فقط :هل كان عبد اهلل النفيسي سيقول
هذا الكالم عن مصر وأم كلثوم لو كان حكم مصر ال يزال بيد
اإلخوان ،وليس بيد من يسعى للقضاء عليهم؟ مجرد تساؤل!
ومن يسخر من أم كلثوم كونها مجرد مطربة ،فسيقول الكالم
نفسه ع��ن امللحن بأنه مجرد موسيقي ،واآلخ��ر مجرد روائ��ي
شاعر أو مجرد نحات أو مجرد رس��ام ...وغير
وال��راب��ع مجرد
ّ
تعال مخل ما كان يجوز صدوره ممن يصف نفسه
ذلك ،وهذا ٍ
بالسياسي واألكاديمي ،فجميع هؤالء يشكلون نواة أي مجتمع،
وتصعب الحياة بغيرهم ،بل تصبح خاوية وبال معنى!
وبمناسبة حديث السيد النفيسي عن القسم على الوالء والطاعة
أمام املرشد ،فأود التوضيح بأن هذا الطقس الحزبي السري ال
يعني الكثير في الغالب .فقد أداه اآلالف ومع هذا لم يفيدوا التنظيم
في شيء ،وبعضهم هجر التنظيم بغير أسف .في الوقت الذي
قدم فيه الكثيرون فوائد جمة للتنظيم دون املرور بمرحلة القسم
للمرشد ،ربما ألن طبيعتهم أبت عليهم أداء قسم مذل يتضمن
تعهدا بالوالء والطاعة ملرشد يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم
أكثر فهما منه وأعلى مكانة .كما أن عدم اإلعالن عن االنضمام
لإلخوان يعطيهم مرونة أكبر في الدفاع عن مصالحهم.

ملحوظة

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ِّ
يحذر:
عيسى رمضان
الكويت أمام ُّ
تغيرات مناخية كبيرة
نايف كريم

َّ
توقع خبير األرصاد الجوية عيسى رمضان أن يبدأ موسم األمطار
ن�ه��اي��ة أك�ت��وب��ر ال �ج ��اري ،وق ��د ت�ص��اح�ب��ه ب�ع��ض األم �ط��ار ال��رع��دي��ة،
وستتركز هذه األمطار في بعض املناطق ،كجنوب البالد وشمالها.
وعن فرص تكرار أمطار املوسم املاضي ،قال رمضان في تصريح
لـ سبقلا :ما حدث املوسم املاضي يعد استثناء ،ولكن من املتوقع
تكراره في السنوات املقبلة ،ولذلك نود أن ننبه املسؤولني إلى أخذ
الحيطة والحذر من األمطار ذات الكثافة العالية التي تزيد املياه
فيها ع�ل��ى  100و 200ميلليمتر خ�ل�ال ي��وم أو ي��وم�ين ،ألن�ن��ا أم��ام
متغيرات مناخية واضحة بشكل كبير ستتأثر بها البالد خالل
ً
السنوات املقبلة ،وحتى اآلن لم أجد هناك حلوال مناسبة ملواجهة
ت �ل��ك امل �ت �غ �ي��رات امل �ن��اخ �ي��ة ك��إن �ش��اء س� ��دود أو ت�خ�ص�ي��ص م�ن��اط��ق
كـ«برك» لألمطار.
كما توقع عيسى رمضان أن تكون فترة البرودة في أواخر ديسمبر
وب��داي��ة يناير املقبلني ،وق��د تصل درج��ة ال �ح��رارة إل��ى الصفر في
امل�ن��اط��ق ال�ب��ري��ة ،ك��ون تلك ال�ف�ت��رة ستقل فيها األم �ط��ار ،م��ا يجعل
الطقس شديد البرودة.

مساءً

ً
صباحا

فجر

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

َّ
توقع تكرار أمطار الموسم الماضي

كالم الناس

أدنى جزر

2.54 4.28

عيسى رمضان

تحميك من القلق واالكتئاب والنوبات القلبية

دراسة جديدة:
الحيوانات األليفة ..تطيل العمر
أك ��دت دراس ��ة ج��دي��دة أج��رت�ه��ا ال��دك �ت��ورة ك��ارولي��ن ك��رام��ر ،ع��امل��ة ال�غ��دد
الصماء ،ملا يقرب من ً 70
عاما أن اقتناء الحيوانات األليفة يطيل العمر،
وفقًا ملجلة .Circulation
واستعرضت ك��رام��رال�ف��وائ��د الصحية الق�ت�ن��اء ال�ح�ي��وان��ات األل�ي�ف��ة بعد
تحليل ال�ب�ح��وث ال�ت��ي شملت  4م�لاي�ين شخص ف��ي ال��والي��ات املتحدة
وك �ن��دا ،وال� ��دول االس�ك�ن��دن��اف�ي��ة ،ون�ي��وزي�ل�ن��دا ،وأس �ت��رال �ي��ا ،واململكة
املتحدة.
وقالت كرامر ،األستاذة املساعدة في قسم الغدد الصماء والتمثيل
الغذائي ف��ي جامعة تورنتو :إن خطر ال��وف��اة بسبب أم��راض القلب
واألوع �ي��ة ال��دم��وي��ة انخفض بنسبة  %24بعد ام�ت�لاك ح�ي��وان أليف،
ووجدت الدراسة فائدة أكبر لألشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة
قلبية أو سكتة دماغية .وكشفت دراس��ة منفصلة ،شملت أكثر من
 336000من الرجال والنساء السويديني أن األشخاص الذين يمتلكون
ً
كالبا لديهم نتائج صحية أفضل.
وأش� ��ارت ال��دراس��ة إل��ى أن األش �خ��اص ال��ذي��ن يعيشون
مع كلب كان لديهم معدل وفيات أقل من األشخاص
الذين يعيشون بمفردهم .وأكدت أن الشعور بالوحدة
والعزلة االجتماعية من عوامل الخطر القوية للوفاة
املبكرة ،وامتالك حيوان أليف يمكنه تخفيف ذلك.
وذك��رت دراس��ات أخ��رى ،أن الحيوانات األليفة يمكن أن
تقلل من القلق ،واالكتئاب ،والنوبات القلبية ،والسكتة
الدماغية ،وهذا أحد األسباب التي جعلت
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ق ��د ب � ��دأت ف��ي
استخدام الكالب لعالج مرضى القلب.

عصر

5.23 5.47
شروق

مغرب

6.39 11.35
ظهر

عشاء

كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود

عكوسات*
رحم اهلل أحد أعمامي األفاضل ،الذي كنت أسمعه يردد دائمًا
كلمة «عكوسات» ،كلما أزعجه أمر ،حدث فيه ارتداد في املوقف..
افتقدته بعد وفاته ولم أعد أسمع هذه الكلمة إال ما ندر ..اختزنها
عقلي الباطن ،وأخذت ّ
أرددها بعض األحيان عندما أرى األمور
تنقلب على رأس�ه��ا كحالنا ال �ي��وم ،حيث ن��رى األم��ر ونقيضه
َ
مجتمعني عند شخص واح��د ،وال نفهم كيف يمكن ألح��د أن
يجمع بني النقيضني ،إال كما ملسنا من بعض فطاحل مجلسنا
ممن أقسموا اليمني على العمل وتمثيل األمة بالشرف واألمانة،
ولكن بعد سنوات من عملهم النيابي تجتمع ماليني الدنانير
بني أيديهم فيضاربون في الصفقات ويتسابقون في التجارة
مع أعتى تجار البلد ..ومنهم ّمن يدعو إلى حفل افتتاح بيته ــــ
أقصد قصره ــــ الذي بالتأكيد كلفه ماليني أخرى ..هم هؤالء من
ّ
شرعوا قانون «من أين لك ه��ذا؟» ..ونسوا أن يسألوا أنفسهم
عن مصادر تلك الثروات التي هبطت عليهم ،ولكن ليست من
السماء ..عجبي!!!
كما رأينا بعض األعضاء يقسمون أغلظ اإليمان على صيانة
امل��ال ال�ع��ام ،وال��ذود عن مصلحة ال��وط��ن ..ولكن يتسابقون الى
اق�ت��راح��ات ت�ه��در امل��ال ال�ع��ام وأم ��وال امل��ؤس�س��ات وتستبيح كل
مدخرات األجيال ،والهدف الفوز بالكرسي األخضر في دورة
ثانية ..عجبي!!!
صدقنا ،أو أردنا أن ّ
نحن ّ
نصدق من أقسم على مراقبة اهلل في
أعماله ،وفي متابعة أعمال الحكومة ،وتمثيل الشعب وتحقيق
مصالح أف��راده من دون تمييز ،ولكن وجدنا من أقسم يهرول،
وي �ه� ّ�دد ال � ��وزراء ب��االس �ت �ج��واب ،إن ل��م ي�ل� ّ�ب��وا ط�ل�ب��ات��ه ،وي�ع� ّ�ي�ن��وا
مفاتيحه االنتخابية وناخبيه دون غيرهم في أعلى املناصب..
عجبي!!!
ُ
سمعنا خطب الحكومة ف��ي املنتديات العاملية ،وآخ��ره��ا أم��ام
ال�ل�ج�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة ب��ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،وه ��ي ت��ؤك��د
التزامها بتمكني امل��رأة في وظائف الفئة الفنية والفئات العليا..
ُ
وت ّ
قر اقتراحات النواب بالتقاعد
ولكنها في الوقت نفسه توافق
ً
املبكر للعناصر الوطنية واملرأة خاصة ،منتصرة ملن هلل ّ
وطبل
لهذا القانون الذي يشجع املرأة ذات الخبرة على التقاعد املبكر
ويحرم الوطن من عطائها ..عجبي!!!
كثيرة هي السلوكيات املتناقضة لنوابنا (إال القليل منهم)،
معتمدين على خ��وف الحكومة من االستجوابات وعلى تأييد
ناخبيهم ممن أج��زل��وا لهم العطايا وال�خ��دم��ات ال�ت��ي ّ
سهلتها
الحكومة ل�ه��م ..وال �ق��ادم أع�ظ��م ف��ي الفصل التشريعي األخ�ي��ر؛
ً
ً
ً
ف�س�ن�ش�ه��د ف �ص��وال ج ��دي ��دة وك �ث �ي��رة ل �ـ«ع �ك��وس��ات» ال��راغ �ب�ين
والطامحني إلى ّ
التمسك بذلك الكرسي.
س ��ؤال م�س�ت�ح��ق :أي��ن م��ؤس�س��ات ال��رق��اب��ة وال �ن��زاه��ة ودواوي ��ن
ممن ّ
املحاسبة واملساءلة املختلفة ّ
تشدق بماليينه على املأل؟!!!
أم أن عضالت ه��ذه األجهزة ال تظهر إال على تغريدات شباب
«التوتير» ورسائل الناقدين في وسائل التواصل االجتماعي؟..
عجبي!!!

«براڤو» بو بدر وفريقه:
ح�س�ن��ًا ف�ع��ل وزي ��ر امل��ال �ي��ة وف��ري��ق إدارة م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية لرفضهم املقترحات «الحاتمية» التي اقترحها بعض
النواب الكريمني من كيس أم��وال املتقاعدين ،وكيس املال العام
من دون حساب ملستقبل املؤسسة واستمرارها« ..براڤو»!!!

* تعني كلمة «عكوسات» في معجم اللغة العربية املعاصرة:
عكس املوضوع ،أي رد آخره على أوله ،أو ّ
ارتدّ ،
وغير اتجاهه.

الجهاز يحوّ ل المالحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص
حمود البغيلي
bogaili@hotmail.com
@bogaili

العقرب السودا
العقرب السودا لها راس وإذنيب
والحية الرقطا تحت راسها روس!...
ويا الله ياللي تعلم السر والغيب
تفكنا من شر آف��ات وإن��ف��وس!!..
وتفكنا من ناس ما تعرف العيب
أوادمِ تشرى وتنباع بفلوس!!..
«أبل» ستطلق مجموعة
من األجهزة الجديدة في 2020
ذك��رت م��ذك��رة لشركة ت��ي إف ل�ل�أوراق امل��ال�ي��ة أن ش��رك��ة أبل
تخطط ملجموعة م��ن األج �ه��زة ال�ج��دي��دة للنصف األول من
عام  ،2020بما في ذلك نظارات الواقع املعزز الجديدة التي
س�ت�ق��وم «أب� ��ل» بصنعها م��ع ال �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة ألط ��راف
ثالثة ،وفقا ملا ذكرته شبكة سي إن بي سي األميركية.
وتعمل شركة أبل مع عالمات تجارية خارجية على نظارات
 ،ARوستكشف النقاب عنها في النصف األول من عام .2020
ووضعت شركة أبل الكثير من االستثمارات في الواقع املعزز،
وال��ذي يعمل بالفعل على معظم أجهزة آيفون وآيباد التي
جرى إطالقها في السنوات القليلة املاضية .وتتيح نظارات
ال��واق��ع امل�ع��زز للناس ت��راك��ب املعلومات الرقمية على رأس
العالم الحقيقي ،ولكنها لم تصبح شائعة نظرًا ألنها عادة
ضخمة جدًا ،وال تشبه النظارات العادية .وذكرت املذكرة أن
«أبل» تخطط إلطالق هاتفها الجديد آيفون  SE 2ذي التكلفة
األقل وآيباد برو الجديد في الربع األول من العام املقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ،ذكرت مالحظة منفصلة أن
آيفون  SE2من أبل سيستخدم نفس شريحة  A13في آيفون
 11وتصميمًا مشابهًا لجهاز آيفون .8
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مليون دوالر ..مبيعات جهاز  reMarkableللرسم والقراءة

إسالم شكري
جمعت ش��رك��ة «ري�م��ارك��اب��ل» النرويجية الناشئة وال�ت��ي وراء
ال �ج �ه��از ال �ل��وح��ي امل�م�ي��ز ال ��ذي ي�ح�م��ل ن�ف��س اس ��م ال �ش��رك��ة15 ،
مليون دوالر في سلسلة تمويلية من شركة «سبارك» القابضة،
والجهاز طريقة جديدة الستبدال دفاتر مالحظاتك اليومية،
وم��راج �ع��ة امل �س �ت �ن��دات ،ب�ح�س��ب م��ا ذك ��ر م��وق��ع VentureBeat
لألخبار التقنية.
تأسست «ري�م��ارك��اب��ل» ف��ي أوس�ل��و ع��ام  ،2013وه��ي تستهدف
ّ
الكتاب واملفكرين وأص�ح��اب األع�م��ال الستخدام جهاز لوحي
قيمته  500دوالر ،حيث تسعى الشركة جاهدة لتحويل الورق
لشكل رقمي ،وتستخدم الشركة نظام التشغيل ال��ذي يستند
إلى نظام «لينكس» وال��ذي تم تحسينه لعرض ال��ورق ،وتركز
بشكل مباشر على جعل التجربة قريبة قدر اإلمكان من الكتابة
أو الرسم على ورق حقيقي.
ج �ه��از «ري �م��ارك��اب��ل» ال �ل��وح��ي ق ��ادر ع�ل��ى ت�ح��وي��ل امل�لاح�ظ��ات

الشركة باعت  100ألف وحدة ..في عامين

امل �ك �ت��وب��ة ب �خ��ط ال �ي��د إل ��ى ن ��ص م �ك �ت��وب ب��اس �ت �خ��دام ال�ت�ع��رف
البصري على األح ��رف ،وال��ذي يمكن بعد ذل��ك مشاركته عبر
البريد اإللكتروني.

نجاح تجربة زراعة ذكريات في أدمغة الطيور

قفزة كبيرة لعالج صعوبات
النطق لدى البشر
مصطفى عرندس
ن �ج��ح ف��ري��ق ف��ي ج��ام �ع��ة ت �ك �س��اس س� ��اوث وي �س �ت��رن ،بتعليم
الطيور تغريد أغ��ان مختلفة ،بعد نجاحهم في زرع ذكريات
األغنية في أدمغتها بنبضات خفيفة مشفرة ،وف��ق صحيفة
 CNNاألميركية.
والتجربة الجديدة تعني حدوث قفزة كبيرة في عالج البشر
الذين يعانون صعوبات في النطق.
وق��ال��ت مجلة  Scienceالعلمية إن ال�ف��ري��ق اس�ت�خ��دم نبضات
ض��وئ�ي��ة م�ش�ف��رة لتفعيل دائ ��رة م��ن ال�ن�ي��وت��رون��ات ف��ي أدم�غ��ة
الطيور ،سمحت لهم بتعليم العصافير أج��زاء من األغاني لم
يسبق تعليمها من قبل.
م��ن امل��أم��ول أن تسفر النتائج ع��ن أدل��ة ح��ول م�ك��ان النظر في

ال��دم��اغ البشري لتحسني فهمنا للظروف التي تؤثر في لغة
ّ
التوحد.
مثل
وق��ال ت��ود روب��رت��س ،ع��ال��م األع �ص��اب ال��ذي أج��رى البحث في
معهد أودون �ي��ل ب��ري��ن «ه��ي امل ��رة األول ��ى ال�ت��ي نكتشف فيها
مناطق الدماغ التي تشفر ذكريات السلوكيات ،وتلك الذكريات
التي توجهنا عندما نريد تقليد أي شيء ،من الكالم إلى تعلم
البيانو».
وأش� � ��ار روب ��رت ��س إل� ��ى أن ت �ج��رب �ت �ه��م ن �ج �ح��ت ف ��ي زرع ه��ذه
الذكريات في الطيور وتعليمها أغنيات جديدة.
ّ
وأض��اف روب��رت��س إن��ه وزم�ل�اءه ل��م يعلموا الطيور األغنيات
ً
الجديدة ،وب��دال من ذل��ك ،قاموا بتشفير الذكريات وإرسالها
ّ
ُّ
التعرض للضوء املشفر ،زاد
إل��ى أدم�غ��ة الطيور ،فكلما ط��ال
طول املالحظة.

جمعت ال�ش��رك��ة النرويجية  10م�لاي�ين دوالر ف��ي وق��ت سابق
خالل جولة تمويل أولية ،باإلضافة إلى  15مليون دوالر أخرى
جمعتها خالل العام.
ت �ع �ت��زم ال �ش��رك��ة ت �س��ري��ع ن �م��وه��ا ،واالس �ت �ث �م��ار ف ��ي امل�ب�ي�ع��ات
والتسويق ،وحشد بعض األم��وال في البحث والتطوير حول
منتجات أخرى مستقبلية.
شحنت الشركة النرويجية أكثر من  100ألف وحدة في العامني
املاضيني ،وحققت مبيعات ت�ج��اوزت  60مليون دوالر ،وعلى
الرغم من ذلك فإن الشركة لم تحقق ربحا بعد ،ويعود السبب
في ذلك إلى حد كبير إلى االستثمارات التي تمت إعادتها في
الشركة ،والتي تضمنت زيادة فريقها من مجموعة صغيرة إلى
أكثر من  100موظف اليوم.
وأشار محللون الى أنه ال يمكن تثبيت فيسبوك وتويتر أو أي
تطبيق آخر مماثل ،حيث تلتزم الشركة بمبادئ «التخلص من
السموم الرقمية» ،دون االضطرار إلى التخلص تماما من فوائد
األجهزة املتصلة ،كما أنه ُيغني عن الورق.

الوفيات
● ه�لال��ه م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��خ��ل��ف ال��ع��ن��زي،

( 73عامًا) ،شيعت ،للرجال :الصباحية ،ق ،4ش،16
م ،833للنساء :الجهراء ،النعيم ،ق ،2ش ،12م ،4ت:
.52555761 – 96000413
● جعفر علي عبدالله علي الجعفر 68( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،الدعية ،حسينية آل بوحمد ،ت.99560564 :
● فايق عبداللطيف المسباح 82( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
للرجال :سعد العبداهلل ،ق ،8ش ،868م ،45للنساء:
صباح الناصر ،ق ،6ش ،45م ،16ت.97878842 :
●غنيمة عبدالعزيز ال��ف�لاح ،أرم �ل��ة خ��ال��د ص��ال��ح
الفالح 78( ،عامًا) ،التشييع بعد صالة عصر اليوم،
للرجال :الفيحاء ،ق ،8ج ،89م ،1مقابل مستوصف
الفيحاء ،ديوان الفالح ،للنساء :الخالدية ،ق ،2ش،23
م.21
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

