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استجواب الحجرف أولى مساءالت دور االنعقاد

الحكومة لوزرائها:تضامنوا !

ِّ
متعلقة بالشريعة ¶ الهاشم :هايف متناقض ..وأمره عجيب!
¶ هايف :مخالفات ألحكام

حمد السالمة وحمد الخلف

ِّ
يقدم النائب محمد هايف اليوم (الثالثاء) أول استجوابات دور االنعقاد املقبل،
ُ
املقرر انطالقه  29أكتوبر الجاري ،إلى وزير املالية د.نايف الحجرف ،على أن يدرج
على جدول أعمال أول جلسة برملانية.
واالس �ت �ج��واب سيتضمن م�ح��وري��ن؛ «األول :ب�ش��أن مخالفة س�ي��اس��ات وق ��رارات
ّ
وأع�م��ال ال��وزي��ر ألحكام الدستور املتعلقة بالشريعة اإلسالمية ،والثاني تحت
ِّ
ع �ن��وان :م�خ��ال�ف��ة أح �ك��ام ال �ق��ان��ون امل�ت�ع��ل�ق��ة بتنفيذ األح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،وحظر
ُّ
التعسف باستخدام السلطة» ،كما قال.
واعتبر هايف أن الوزير مستمر في عدم التزامه بوعوده بتعديل نظام االستبدال
(قروض التأمينات للمتقاعدين) وإلغاء الربا ،مشيرًا إلى أن «الحجرف ال يستحق
البقاء».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،استغربت النائبة ص�ف��اء ال�ه��اش��م «م��وق��ف ه��اي��ف املتناقض بشأن
اح �ت��رام األح �ك��ام القضائية ال �ص��ادرة ب��اس��م سمو األم �ي��ر» ،الف�ت��ة إل��ى أن هايف
يستجوب على أحكام ويغض الطرف عن أخرى.
وقالت الهاشم لـ سبقلا :عجيب أمرك يا هايف! أين استجوابك لوزير الداخلية
ّ
الذي وصفته بأنه ناري من العيار الثقيل ،وأين أنت من أحكام قضائية لم تنفذ؟
أم ألن�ه��ا بحق رب�ع��ك ف��ي ت��رك�ي��ا؟ وأي��ن اح�ت��رام��ك ل�لأح�ك��ام ال �ص��ادرة ب��اس��م سمو
األمير ،وأنت تذهب إليهم وتأخذ معهم الصور؟ أم أن املسألة انتقائية؟
َ
استجوابي
على صعيد آخر ،أكد النائب رياض العدساني جهوزية صحيفتي
َ
وزيري املالية والداخلية ،مشيرًا إلى أنه سيقدمهما رسميا بداية دور االنعقاد،
وقد يكون قبل ذلك ،وتليهما بقية االستجوابات.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ش� � ّ�ددت ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال � ��وزراء ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا أم��س،
بضرورة التعاون والتنسيق ملواجهة االستجوابات املزمع تقديمها من ِقبل عدد
من النواب.
وع� ّ�ب��رت م�ص��ادر مطلعة ل�ـ سبقلا ع��ن استغرابها اس�ت�ج��واب وزي��ر امل��ال�ي��ة ،رغم
أن الحجرف كان ،وما زال ،متجاوبًا مع اللجان البرملانية ،مبينة أنه فور تقديم
ّ
االستجواب ستتشكل لجنة لتفنيد املحورين ،وستواجه االستجواب في املنصة،
بعيدًا عن أي ُّ
تفرد.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال��ى أن االج �ت �م��اع أوص ��ى ال� ��وزراء ب �ض��رورة ال�ع�م��ل م��ع ال��وزي��ر
ال�ح�ج��رف ،ك��ل ف��ي م��ا يخصه ،وت�ج��اوز االس�ت�ج��واب بكل أري�ح�ي��ة ،بعيدًا ع��ن أي
عوائق أو مفاجآت ،والعمل على تجاوز بعض الصعوبات التي واجهت الوزير
الحجرف في استجوابه السابق.

تهمة «تعكير العالقات»
لألردنيين المسيئين
للكويت

الغانم متحدثاً أمام مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في بلغراد

الغانم يحذر من الصمت الدولي عن جرائم االحتالل اإلسرائيلي:

ً
ً
بشريا بتأثير قنبلة نووية
انفجارا
تصنعون
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن االحتالل االسرائيلي يستقوي
بصمت املجتمع الدولي ازاء جرائمه ،مشددا على أن الصمت الدولي هنا
ليس حيادا او توازنا ،وإنما تفويض على بياض ،ويفاقم اليأس ويقتل
األمل بالنسبة لشعوب املنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.
وح��ذر الغانم في كلمة له أم��ام الجمعية العامة ملؤتمر االتحاد البرملاني
الدولي الـ  ،141املنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلغراد ،من «أن هذا
األم��ر يمكن أن ي��ؤدي إلى انفجار بشري ال أحد في العالم محصن من
آثاره وتداعياته».
وق��ال الغانم« :قبل عامني ،جئنا ال��ى ه��ذا املؤتمر وظ�لال القرار األح��ادي

باعتبار القدس عاصمة للكيان الغاصب ،ماثلة أمامنا ،ولم نفعل شيئا.
وفي املؤتمر املاضي ،أتينا على وقع قرار هذا الكيان بضم هضبة الجوالن
املحتلة ،ولم نفعل شيئا ،واليوم ،نحضر هذا املؤتمر ،وللتو رئيس وزراء
االحتالل يعلن عن نيته بضم غور األردن».
وأضاف «بصمتكم هذا ،انتم تربون اليأس ،وترعون اإلحباط ،وتسوقون
للعزلة ،وتراكمون الغضب ،وتقتلون األمل وتشجعون اإلرهاب ،وهذه كلها
مشاعر وعواطف ،تدخل كمواد أولية ،في صناعة انفجار بشري ،له تأثير
القنبلة النووية».

مجلس أمة | ص10

وج��ه م��دع��ي ع��ام محكمة أم��ن ال��دول��ة االردن�ي��ة
أم��س تهمة «تعكير ص�ف��و ال�ع�لاق��ات م��ع دول��ة
ص��دي�ق��ة» ألرب�ع��ة أش�خ��اص وج�ه��وا «إس ��اءات»
مل�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وره��ا خ �ل�ال م �ب��اراة
ف��ي ك��رة ال�ق��دم جمعت منتخبي البلدين مساء
الخميس املاضي.
ووف � �ق� ��ا مل� ��ا أوردت � � � ��ه وك� ��ال� ��ة االن � �ب� ��اء األردن � �ي� ��ة
(ب�ت��را) فقد تسلم املدعي العام ال��رائ��د القاضي
ال�ع�س�ك��ري ع��ام��ر ال ��درادك ��ة امل�ت�ه�م�ين م��ن األم��ن
العام صباح أمس ووج��ه لهم التهمة وأوقفهم
 15يوما على ذم��ة التحقيق ف��ي مركز إص�لاح
وتأهيل منطقة ماركا(.كونا)

استمرار حجز «الشيخ»
المسيء للضابط
ق� ��ررت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة أم ��س اس �ت �م��رار حجز
ال� �ش� �ي ��خ ع � �ب� ��داهلل ال� �س ��ال ��م ال � �ص � �ب� ��اح ،امل �ت �ه��م
ب��اإلس��اءة إل��ى امل�ق��دم صالح ال��راش��د م��ن خالل
تسجيل صوتي.
وعرض الشيخ على وكيل النائب العام أمس،
لليوم الثاني على التوالي ،واستمر في إنكار
ال�ت�ه��م امل��وج �ه��ة إل �ي��ه ،ورف �ض��ت ال�ن�ي��اب��ة طلب
إخالء سبيله.

انتخابات «التطبيقي» ..منافسة شرسة
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رغم زيادة الرسوم عليهم

انخفاض إيرادات «الصحة» من الوافدين!
عبدالرزاق المحسن
ر غ ��م ز ي � ��ادة ا ل ��ر س ��وم ا ل �ص �ح �ي��ة ع�ل��ى
الوافدين ،أكثر من مرة في السنوات
االخ� � �ي � ��رة ،ك �ش �ف ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة
ل � �ـ سبقلا ع� ��ن ا ن � �خ � �ف ��اض ي � �ق� ��در ب� �ـ9
م�ل�ا ي�ي�ن د ي � �ن� ��ار ف� ��ي ا ي � � � ��رادات وزارة
ا ل�ص�ح��ة ا ل �خ��ا ص��ة ب��ر س��وم ا ل�خ��د م��ات
ا ل �ص �ح �ي��ة امل �ق��د م��ة ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
واملراكز الصحية.
و ق� ��ا ل� ��ت امل� � �ص � ��ادر إن ا ل � �ع� ��ام امل ��ا ل ��ي
 2018 - 2017ش �ه��د ت �ح �ص �ي��ل 29.1
مليون دينار من املقيمني والوافدين
ا ل��زا ئ��ر ي��ن ا ل��ذ ي��ن تلقوا ر ع��ا ي��ة صحية
في مرافق الوزارة ،لكن هذه االيرادات

ديناران رسم
مرضية «الخاص»
أوض �ح��ت وزارة ال�ص�ح��ة ،ردا ع�ل��ى ما
تردد في منصات التواصل االجتماعي،
أن ت �ح �ص �ي��ل رس� � ��م ال ��دي � �ن ��اري ��ن م��ن
املواطنني يكون مقابل التصديق على
ال � �ش � �ه� ��ادات امل ��رض� �ي ��ة ال� � �ص � ��ادرة م��ن
القطاع الطبي الخاص فقط.

ا ن�خ�ف�ض��ت خ�ل�ال ا ل �ع��ام امل��ا ل��ي 2018
  2019ا ل ��ى  20م �ل �ي��ون د ي �ن��ار ،ع�ل��ىع �ك��س امل �ت��و ق��ع م ��ع ز ي � ��ادات ا ل��ر س��وم
االخيرة.
و ع�ل�ل��ت ا مل �ص��ادر اال ن�خ�ف��اض بتوجه
ش� ��را ئ� ��ح ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن ا ل� ��وا ف� ��د ي� ��ن ا ل ��ى
مستشفيات ا ل�ق�ط��اع الطبي الخاص
و م� � � ��راك� � � ��زه ،ب � �ع� ��د م� ��ا ب � ��ا ت � ��ت ا س � �ع� ��ار
خ ��د م ��ا ت� �ه ��ا م� �ق ��ار ب ��ة أل س � �ع� ��ار وزارة
الصحة.
ي� ��ذك� ��ر ان ا ل� � � � � ��وزارة زادت ا ل� ��ر س� ��وم
ا ل �ص �ح �ي��ة ع �ل��ى ا ل ��وا ف ��د ي ��ن امل �ق �ي �م�ين
وا ل� � ��زا ئ� � ��ر ي� � ��ن ع � � ��ام  ،2017ل �ت �ص �ب��ح
د ي �ن��ار ي��ن مل��راج �ع��ة ا مل��را ك��ز ا ل�ص�ح�ي��ة،
ب��دال م��ن د ي �ن��ار ،و 5د ن��ا ن�ي��ر مل��راج�ع��ة
ح� ��وادث ا مل �س �ت �ش �ف �ي��ات ،و 10د ن��ا ن�ي��ر
مل ��راج �ع ��ة ا ل� �ع� �ي ��ادات ا ل� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ث��م
ج � ��رت ز ي ��اد ت� �ه ��ا م � �ج� ��ددا ف� ��ي أ ب ��ر ي ��ل
امل � ��ا ض � ��ي ل� �ت� �ص� �ب ��ح ق� �ي� �م ��ة م ��راج� �ع ��ة
ا ل� �ح ��وادث وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات ل�ل�م�ق�ي�م�ين
امل�ش�م��و ل�ين ب�ن�ظ��ام ا ل�ض�م��ان الصحي
 10د ن ��ا ن� �ي ��ر ب � ��دال م� ��ن  ،5ف� �ض�ل�ا ع��ن
ز ي � � � � � ��ادة ر س � � � � ��وم والدة ا ل � � ��وا ف � � ��دات
ُ
امل�ق�ي�م��ات األ س �ب��وع امل��ا ض��ي لتصبح
 100د ي �ن��ار ل �ل��والدة ا ل�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ب��دال
من  50دينارًا.

شبهة في إحدى مواد القانون

«التجارة» تنتصر للمستهلكين والمشاريع الصغيرة

شكاوى جديدة ضد شركتي التحالف األلماني للتوصيل
علي الخالدي
أكدت مصادر متابعة انتصار وزارة التجارة
والصناعة للمستهلك واملشاريع الصغيرة،
ورص��ده��ا مخالفات تصل قيمتها إل��ى 5.5
ماليني دي�ن��ار على «أبلكيشن» او تطبيقات
شركتي التحالف االملاني للتوصيل.
وكشفت املصادر ان جهاز حماية املنافسة
بصدد استدعاء جديد للشركتني بخصوص
اس�ت�م��راره�م��ا ف��ي م�م��ارس��ات غير تنافسية
في السوق الكويتية ،منها ع��دم التوقف عن

¶ المخالف��ات وصل��ت  5.5ماليي��ن دين��ار والغرام��ات الش��هرية  300الف ..وم��ع ذلك يس��تمر التوصيل!
توقيع عقود احتكارية جديدة  ،رغم علمهما
بمخالفة تلك العقود للقانون رق��م  10لسنة
 .2007وكانت سبقلا كشفت خطورة هذه
ال�ق�ض�ي��ة اول م ��رة ل �ل��رأي ال �ع��ام ب �ت��اري��خ 26
سبتمبر املاضي.
وبينت املصادر عينها أن االستدعاء الجديد
يختلف ع��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ث�لاث ال�س��اب�ق��ة على
الشركتني ،علما أن الغرامات املالية الكبيرة
على شركتي التحالف مستمرة منذ شهر
اب��ري��ل  2019ح�ت��ى ت��اري �خ��ه ،وال �ت��ي وصلت

بحسب آخر التقديرات إلى  5.5ماليني دينار،
ق��اب�ل��ة ل �ل��زي��ادة ش�ه��ري��ًا ط��امل��ا ك��ان��ت املخالفة
مستمرة ولم تتم معالجتها .وأكدت املصادر
أن ال�ت�ح��ال��ف امل�ح�ت�ك��ر ل �س��وق ال�ت��وص�ي��ل في
ال�ك��وي��ت ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن معرفته بغرامات
شهرية تصل إلى  300ألف دينار شهريًا تقع
عليه ،فإنه ال ي��زال مستمرا بكسر القانون،
خصوصا في ما يخص نسبة الخصم املالي
او اإلض��اف��ة ال�ب��ال�غ��ة م��ن  %2ال��ى  ،%5ال��ذي
يستخدمه كأداة ضغط ملعاقبة كل مطعم او

مبارك حبيب

«األشغال» توافق على دراسة خصخصة قطاعين
¶نسبة إنجاز بعض أعمال األمطار  % 20فقط!

في العدد

اقتصاد
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المخلد ..بشير المطر الصادق
تغليظ
العقوبات
على العقارات
المخالفة
البلدي
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سع ِّيد رافض للمساواة في الميراث

فلسطين في قلب
وعقل رئيس تونس
ب��رزت القضية الفلسطينية بشكل الف��ت خ�لال خطاب الرئيس التونسي الجديد قيس
ّ
سعيد ،فبعد إعالن فوزهّ ،
عبر عن أمنيته في أن يكون العلم الفلسطيني حاضرًا مع العلم
التونسي ،وأكد تجديد تعهداته للفلسطينيني ،في شأن دعم قضيتهم.
وقبل ذل��ك ،وخ�لال مناظرة مع منافسه نبيل ال�ق��روي ،أعلن ّ
سعيد أن التطبيع مع الكيان
اإلسرائيلي «جريمة وخيانة عظمى» ،مشددا على أن «التونسيني في حالة حرب مع كيان
غاصب ومحتل ّ
شرد الشعب الفلسطيني» .كما أعلن أنه في حالة فوزه بكرسي الرئاسة
سيمنع دخول أي شخص بجواز سفر إسرائيلي إلى تونس.
ولقيت مواقفه تلك تأييدا واسعا من التونسيني ،وكذلك الفلسطينيني ،حيث وصفه بعضهم
بأنه «مرشح الفلسطينيني إلى الرئاسة التونسية».
وتجمع املئات من أنصار ّ
ّ
سعيد في مقر حملته االنتخابية في ش��ارع الحبيب بورقيبة
وسط العاصمة ،وهتفوا «الشعب يريد تحرير فلسطني».
ويرفض ّ
سعيد  -وهو أستاذ القانون الدستوري  -املساواة في امليراث ،موضحا ان هناك
نصًا قرآنيا في ذلك الشأن غير قابل لالجتهاد والتأويل.
دولي | ص23

فتحت وزارة األشغال الباب رسميًا لدراسة تخصيص اثنني من قطاعاتها،
هما :املركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة ،والهندسة الصحية.
وق��ال��ت وزي��رة األش�غ��ال د.ج�ن��ان بوشهري ف��ي كتاب أرسلته إل��ى نظيرتها
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية رئيسة املجلس األعلى للتخصيص مريم
العقيل بتاريخ  9الجاري ،وحصلت سبقلا على نسخة منه« :إن األشغال
ترى أنه ال مانع لديها من دراسة تخصيص القطاعني».
ويمثل قطاع الفحوص وضبط ال�ج��ودة بيت الخبرة الحكومي األب��رز في
م�ج��ال اخ �ت �ب��ارات امل ��واد اإلن �ش��ائ �ي��ة ،بينما ي�ع��د ق�ط��اع ال�ه�ن��دس��ة الصحية
املسؤول عن محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأوضحت بوشهرى أن ما يعزز دراسة التخصيص توافر بعض املشاريع
ال �ت��ي ي �ج��ري ال�ت�ن�س�ي��ق ف�ي�ه��ا ب�ي�ن «األش� �غ ��ال» وه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات ال�ش��راك��ة
كمشروعي محطتي تنقية أم الهيمان وكبد الشمالية والشبكات املرتبطة
بهما وفقا لنظام ( pppال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص) ومشروع
توسعة محطة تنقية الصليبية ال�ج��اري حاليًا ويجري وفقا لنظام BOT
(البناء والتشغيل ثم التحويل).
ُّ
َّ
من جهة أخرى ،حذرت مصادر مطلعة من تأخر نسب إنجاز بعض األعمال
الخاصة باالستعداد لألمطار ،وعدم تجاوزها  %20بينما وصلت النسبة
في أعمال أخرى .%90
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كشفت مصادر معنية عن قيام النيابة بحفظ الشكوى املقدمة من وزير األوقاف
والبلدية فهد الشعلة ضد األمني العام لـ«األوقاف» ،وذلك لعدم جديتها ،الفتة إلى
انتهاء تحقيقات النيابة لعدم وجود مخالفات.

«الوطني»
بين أكثر
بنوك العالم
أماناً

محمود الزاهي

املحامني قضائية بحتة ،وشأنها شأن
األح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة ت�م��ام��ا ،إذ ي�ج��ب أال
ت � �ص� ��در إال م� ��ن أش � �خ � ��اص ذوي ص�ف��ة
قضائية (قضاة) ،بينما يتضمن تشكيل
مجلس التأديب في عضويته محاميني
يعينهما مجلس إدارة جمعية املحامني
والحقوقيني ،وه��ذان ليس لهما الصفة
القضائية وال يحق لهما إصدار القرارات
واألح�ك��ام القضائية أو التوقيع عليها،
ل �ق �ص��ر ذل� ��ك دس �ت ��وري ��ا وق��ان��ون �ي��ا على
القضاة فقط.

حفظ شكوى ضد األمين العام لـ«األوقاف»
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«فحوص ضبط الجودة» و«الهندسة الصحية»

«تنظيم المحاماة»
إلى «الدستورية»
أوق �ف��ت امل�ح�ك�م��ة اإلداري � ��ة دع ��وى الطعن
على قانون تنظيم شؤون مهنة املحاماة،
وق��ررت إحالته إل��ى املحكمة الدستورية
للفصل ف�ي��ه ،م��ؤك��دة ان ه�ن��اك شبهة في
املادة الخاصة بمشاركة اثنني من أعضاء
ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ين ف��ي م�ج�ل��س ال �ت��أدي��ب
الذي يفترض أن يكون كل أعضائه قضاة.
ورأت امل�ح�ك�م��ة ف��ي حيثياتها أن ال��دف��ع
ب � �ع ��دم دس � �ت� ��وري� ��ة ن� ��ص امل � � � ��ادة  37م��ن
ق ��ان ��ون امل� �ح ��ام ��اة ،ج� ��اء ف ��ي م �ح �ل��ه ،ألن
ال�ق��رارات التي تصدر من مجلس تأديب

نقطة بيع جديدة توقع او تتعامل مع منصات
توصيل أخ��رى ،مما يعني ان ذل��ك التحالف
يجني أرباحًا ضخمة من مخالفته للقانون،
اكثر من مبلغ املخالفة الشهري.
وبينت ان التحالف املحتكر تقدم بطلب صلح
الى جهاز حماية املنافسة ،اال ان االخير قد ال
يلتفت الى هذا الطلب ،على اعتبار استمرار
املخالفة وعدم معالجتها.
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افتتاح
ُمبهر
لمهرجانات
الرياض
البت

13
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خالد المضف
يحرز ذهبية
«التراب
المختلط»
رياضة

25

الفاضل :نعمل على
إحياء مصفاة فيتنام
سعد الشيتي
ق��ال وزي��ر النفط وزي��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء ال��دك�ت��ور خ��ال��د ال�ف��اض��ل :ان
الجميع يعمل م��ن أج��ل إح�ي��اء وإع ��ادة ال��روح إل��ى مصفاة فيتنام،
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ف�ع�ل�ي��ًا م�ن��ذ ش�ه��ر ن��وف�م�ب��ر  ،2018ق�ب��ل ت��ول�ي��ه منصب
الوزارة ،مضيفًا :نعمل مع الشركاء يدًا بيد من أجل معالجة جميع
العقبات التي تعترض طريق املصفاة.
وأش��ار الفاضل للصحافيني ،على هامش افتتاح معرض الكويت
للنفط والغاز الرابع أول من أمس في أرض املعارض ،الى أن الزيارات
التي قام بها الجانب الكويتي ملصفاة فيتنام كانت نتائجها جيدة،
وه�ن��اك ت�ع��اون م��ن الجانب الفيتنامي ف��ي دف��ع ال�ح��واف��ز ،ودف��ع 61
مليون دوالر منها.
وب �ّي� نّ�� أن ه� �ن ��اك إج� �م ��اع ��ًا ب �ي�ن ال� �ش ��رك ��اء ل �ل �ج �ل��وس ع �ل ��ى ط ��اول ��ة
املفاوضات ،وهو شيء لم يحدث من قبل ،الفتًا إلى زي��ارة مرتقبة
لرئيس وزراء فيتنام إل��ى ال�ك��وي��ت ،وه��ي تعتبر تتويجًا مل��ا جرى
ف��ي ال��زي��ارات ال�س��اب�ق��ة ،االم��ر ال��ذي أش ��ارت ال�ي��ه سبقلا ف��ي عددها
ال�ص��ادر بتاريخ  ١٠اكتوبر ال�ج��اري ،تحت ع�ن��وان «ت��دخ��ل سيادي
لحل مشاكل مصفاة».
وأوضح أن مصفاة فيتنام أنشئت في الفترة السابقة ،وأثير الجدل
ح��ول خ �س��ارة امل�ص�ف��اة واألم� ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا ،م��وض�ح��ًا أن��ه ج��رى
تشكيل لجنة ف�ن�ي��ة ،ول�ج�ن��ة قضائية بحثت امل��وض��وع ،وأشبعته
بحثا ،وأن ه�ن��اك ت��وص�ي��ات خ��رج��ت م��ن اللجنة القضائية ،وأوع��ز
للقطاع النفطي بدراسة ذلك التقرير والعمل بمقتضاه.
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ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﻋﻴﺞ

 ..واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

 ..وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح

اﻟﺨﺮاز ﻗﺪّ م ﺛﻼﺛﺔ وﻛﻼء ﻓﻲ »اﻟﺸﺆون« إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة

ﱠ
اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺰى ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻮﻓﺎة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﻮﻓﺎة اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺳﺎﺋﻼ اﷲ
أن ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ وﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ وأن ﻳﻠﻬﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ
وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء.
وأرﺳ ــﻞ ﺳﻤﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك ﺑﺮﻗﻴﺘﲔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﲔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ أﻣﺲ اﻟﺸﻴﺦ د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﻋﻴﺞ ،واﻟﺸﻴﺦ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه أﻣﺲ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﺴﻤﻮه
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ واﻟﻮﻛﻴﻠﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻮزارة
اﻟﺸﺆون ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻄﻴﺮي وﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮ أﻣ ــﺲ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻋـﺒــﺪ اﻟـﺤـﻤـﻴــﺪ ﻋ ـﺒــﺪاوي
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺑﻴﺮو
ﻏﻨﺎم اﻟﻐﻨﺎم
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ وزﻳ ــﺮ ﺷ ــﺆون اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣ ـﻴــﺮي
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺮاح ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺘـﺒــﻪ ﺑﻘﺼﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﻒ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ وزﻳ ـ ــﺮ ﺷ ــﺆون
اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﷲ،
أﻣــﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺎﻳﻜﻞ داﻓﻨﺒﻮرت.
وﺟــﺮى ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﲔ
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺘﺮك.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺻـﻔــﺖ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة وزﻳــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﺘــﲔ اﻟﺴﻔﻴﺮة
رﻳﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻟﺒﻴﺮوﻓﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻤﺘﺎزة ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ان اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﺎن
اﻟ ــﻰ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻻوﻟ ـ ــﻰ ﻣــﻦ اﳌ ـﺸ ــﺎورات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺒﺎرك
ﺑـ ــﺪوره ،اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﳌ ـﺒــﺎرك ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ
اﻟﺴﻴﻒ ،أﻣﺲ ،وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻪ وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ واﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻹداري ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻄﻴﺮي واﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة) .ﻛﻮﻧﺎ(

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎً اﻟﺨﺮاز ووﻛﻼء »اﻟﺸﺆون«

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :إﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات إﺻﻼح اﻟﻄﺮق وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن

ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎه ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

وﻋــﺪدت اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ
اﻟــﺬي اﻗﺎﻣﺘﻪ ﺳﻔﺎرة ﺑﻴﺮو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﺑــﺬﻟـﺘـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
دول اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﲔ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ٤ﺳﻨﻮات.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﺴﻌﻰ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻛﺴﻔﻴﺮة ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻐﺎدر اﻟﻰ
ﻛﻨﺪا ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
ﺑ ــﺪوره ،ﺗﻤﻨﻰ ﺳﻔﻴﺮ ﺑـﻴــﺮو ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
رﻳ ـﻔــﺎروﻻ ،دوام اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟﺴﻤﻮ
اﻻﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﳌ ـ ـﺤ ـ ـﺒ ــﻮب واﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻘﺒﻪ اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎن ﻛﻲ ﻣﻮن.
وأﻋـ ـ ــﺮب رﻳ ـ ـﻔـ ــﺎروﻻ ﻋ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻴــﻖ اﺣ ـﺘــﺮاﻣــﻪ
وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬﺎ وﺻﺪاﻗﺘﻬﺎ.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﱠ
ﺗﺮأس اﺟﺘﻤﺎع
»دﻋﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل«
ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﳌﺆﺗﻤﺮ
اﳌﺎﻧﺤﲔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل،
اﻟــﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ
أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﷲ.

وﺟ ــﺮى ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ
ﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﳌــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﳌ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ووﺿ ـ ـ ــﻊ ﺧ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺔ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤـ ّـﺮك
ﻟــﻮﺿــﻊ اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎت اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻌ ـﻘــﺪه.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﱢ
ﻣﺘﺮﺋﺴﺎً ﻟﺠﻨﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل | ﻛﻮﻧﺎ
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ

» اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﻤﺒﺎرك«
اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺗــﺪارس ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء أﻣــﺲ ﻣﻘﺘﺮح ﺷﺮﻛﺔ
ﻧـ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﳌ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﳌﻴﺎه
ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
وﻛﻠﻒ اﳌﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك أﻣﺲ وزارﺗﻲ اﻷﺷﻐﺎل،
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌ ــﺎء ،وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺷــﺆون
اﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺮق ،وﻣــﺆﺳ ـﺴ ـﺘــﻲ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،واﻟـﺒـﺘــﺮول ،وﺷــﺮﻛــﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﻤﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع

ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑـﺠــﺪول زﻣﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ واﻟ ـﻜ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺑــﺈﻧـﻬــﺎء
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﳌﻴﺎه ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻬﺬا
اﻟـﺸــﺄن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮاﻓﺎة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ،ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﻊ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﺷﺮح ﻗﺪﻣﺘﻪ وزﻳﺮة
اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳ ـﻜــﺎن
د.ﺟ ـ ـﻨ ـ ــﺎن ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي واﳌ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﻛــﻞ
ﻣ ــﻦ وزارة اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل وﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق ﺑـﺸــﺄن
إﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ــﺮق اﳌ ـﺘ ـﻀ ــﺮرة ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـﻄــﺎر

ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﳌﺎﺿﻲ ،وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض ﻧﺴﺐ
اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺨﻄﺔ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق.
وﻛ ـﻠــﻒ اﳌ ـﺠ ـﻠــﺲ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺺ ﺟـ ـ ــﺰأﻳـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ إﺣـ ـ ــﺪى
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﻹﺣــﺎﻃــﺔ أﻋـﻀــﺎء اﳌﺠﻠﺲ
ﺑﻤﺎ ﺟــﺮى ﺑـﺸــﺄن اﻟـﺨـﻄــﻮات اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻹﺻ ـ ــﻼح اﻟـ ـﻄ ــﺮق اﳌـ ـﺘـ ـﻀ ــﺮرة ﻣــﻦ
اﻷﻣ ـﻄــﺎر ،واﻟ ـﺠــﺰء اﻵﺧــﺮ ﻟـﺘـﻄــﻮرات ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﺳـﻜــﺎن واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟ ــﺮاءات
اﳌﺘﺨﺬة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ

ﻃﻠﺐ وزﻳــﺮة اﻷﺷﻐﺎل وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن.
وﻛـ ــﺎن ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﻗــﺪ
أﺣــﺎط اﳌﺠﻠﺲ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ أﻋـﻤــﺎﻟــﻪ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘــﻮى اﻟـ ــﻮزاري ﻓــﻲ دورﺗــﻪ
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻋ ـﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة أول
ﻣــﻦ أﻣ ــﺲ ،وذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ ﻣــﻦ ﻣﺼﺮ
ﳌ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺷ ـﻤــﺎل ﺳ ــﻮرﻳ ــﺎ ،وﻓ ـﺤــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

اﻟﻤﻄﻴﺮي ّ
ﺣﺬر ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﺮب ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر

ﺗﻀﺎرﻳﺲ »اﻟﻤﻄﻼع«
ﺗﻬﺪد ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ
أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌـﻄــﻼع ،اﳌـﺸــﺮوع اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺟــﺮى ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ.
اﺳﺘﺸﺎري إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻬﻨﺪس ﻧﺎﺻﺮ
اﳌـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮي ﻗ ـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـ ـ � إن
اﳌ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺪ أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـﻤ ــﺲ دول ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎدل
ﺛـﻠــﺚ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ اﳌــﺎﻟــﺪﻳــﻒ ،وﺳ ــﺪس ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﺳﺒﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وأﺷــﺎر اﳌﻄﻴﺮي إﻟﻰ أن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ وﺣ ـ ـ ـ ــﺪات ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﺒ ــﺎن
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﺪ
ذاﺗﻬﺎ ،ﳌﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻲ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة.

أﺧﻄﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟـﻜــﻦ اﳌـﻄـﻴــﺮي أﻃـﻠــﻖ ﺗـﺤــﺬﻳــﺮات ﻣــﻦ اﺧـﻄــﺎر

ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺗﻬﺪد أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻊ
ﻗﺮب ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺮوع.
وﻗـ ــﺎل :اﳌ ـﺸ ــﺮوع ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻗــﺺ ﻟــﻸﻣــﺎﻛــﻦ
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وردم ﻟــﻸﻣــﺎﻛــﻦ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻫــﺬا
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻢ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ »ﻋ ـﺒــﺚ ﻓﻲ
ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« ،ﺣﻴﺚ ﺟــﺮى ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻨﲔ ﺗﻐﻴﺮت
ﺧﻼل ﻋﺎم أو ﻋﺎﻣﲔ.
وأردف :ﻫــﺬه اﻹﺷـﻜــﺎﻟـﻴــﺔ ﺳﺘﻌﻴﻖ ﻣـﺠــﺎري
اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮل ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻫ ـﻄــﻮل أﻣـ ـﻄ ــﺎر ﻏــﺰﻳــﺮة،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺳ ـﺘ ـﺠــﺮف اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮل أﺟ ـ ــﺰاء ﻣــﻦ ﺑﻨﻴﺔ
اﳌ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ،ﻓ ـﻘــﺪ ﺟ ـ ــﺮت ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺎت
اﻟ ـﻀ ـﻠ ـﻌــﺎن واﳌ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺎت ﻣ ـﺜــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﺎن
واﻟﺒﺤﺎر واﻟﺨﺒﺎرى ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺺ واﻟــﺮدم
ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮت ﺗﻀﺎرﻳﺲ ﺟﺎل اﻟﺰور.
وأﺿ ـ ــﺎف :اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮل اﳌـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ ﻋﻦ
اﻷﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻐ ــﺰﻳ ــﺮة ﻗـ ــﺪ ﺗـ ـﺠ ــﺮف اﳌ ـﻨــﺎﻫ ـﻴــﻞ
واﻟ ـﻄــﺮق ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟـﻄــﺮق ﻣﺸﻴﺪة ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻖ  4أﻣﺘﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮل

ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ.

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻻزﻣﺔ
ووﺟﻪ اﳌﻄﻴﺮي ﻧﺪاء ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘــﺎول اﳌ ـﺸــﺮوع،
ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﺨــﺬ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ واﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﳌ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ واﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻓــﻲ
اﳌ ـﺸــﺮوع ﺿــﺪ اﻷﺧ ـﻄــﺎر اﳌـﺤـﺘـﻤـﻠــﺔ ،ﻣﺸﻴﺪﴽ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﺑـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮرات ،ﻣ ـﺜــﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺣـﻘــﻦ
اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ،وﻫــﻮ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﺋﺪة.
وﺑـ ـ ـ ـ ـ ّـﲔ أن ﻣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎول اﳌـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع ﻻ ﻳـ ـﻌ ــﺮف
ﺧـﺼــﺎﺋــﺺ اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ أﻫﻠﻬﺎ،
وأﻧﻪ ﻳﺴﻠﻢ اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وأﻧﻪ
ً
ﻟﻴﺲ ﻣـﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ اﳌــﻮاﻗــﻊ ﺧــﺎرج اﳌﺸﺮوع،
ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺨﺘﺼﲔ
اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓـﻴــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﲔ وﻛ ـﺒــﺎر اﻟـﺴــﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺮى اﻟﺴﻴﻮل.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺬوﻳﺦ 700:أﻟﻒ ﻣﺼﺮي
ﻳﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﻼد
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أﻛ ــﺪ ﺳـﻔـﻴــﺮﻧــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟــﺬوﻳــﺦ،
أن اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ــﲔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ وﻣـ ـﺼ ــﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻤﻴﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
اﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ ﺑـﺘـﻄــﺎﺑــﻖ وﺟ ـﻬــﺎت اﻟـﻨـﻈــﺮ ﺣـﻴــﺎل
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬــﻢ اﻷﻣ ـﺘــﲔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟــﺬوﻳــﺦ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،إﻟــﻰ أن
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻ ـﻌــﺪة ،ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮاﻓــﻖ
اﻟ ـﺘــﺎم ﻓــﻲ اﻟ ـ ــﺮؤى ،ﺗـﺠـﻠــﻰ ﻓــﻲ اﳌ ـﺸ ــﺎورات
واﻟﻠﻘﺎءات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ ﻗﻴﺎدﺗﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﻓــﻲ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻃﻔﺮة
ﻣ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﺔ ،واﻛ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻣ ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟ ـﺴــﺎﺋ ـﺤــﲔ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﺠ ــﺪون ﻓﻰ
ﻣﺼﺮ اﳌﺤﺒﺔ واﻷﻣــﺎن ،ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟ ــﺬي اﺗـﺴــﻢ ﺑــﻪ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻹﻋﻼﻣﻲ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ــﺬوﻳ ـ ــﺦ أن اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ زﻳ ـ ــﺎرة ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌـﺒــﺎرك ،ﻋﻠﻰ
رأس وﻓــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳـﻀــﻢ ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟ ــﻮزراء،
وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ورﺟ ـ ــﺎل اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ،وﻣ ــﻦ اﳌ ـﻘــﺮر ان ﺗﺸﻬﺪ
ﻟـﻘــﺎءات ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴــﻲ ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء د.
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪة
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻐﻄﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻹﻋ ـ ـ ـﻄ ـ ــﺎء دﻓ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺗ ـ ـﺘـ ــﻮاﻛـ ــﺐ ﻣــﻊ
اﳌ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات اﻻﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪﻫــﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮ ﺗ ـﺘ ـﺒ ــﻮأ ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﺑــﲔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز 15
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﻄﻴﺮان ﻧﻤﻮا ﻣﻤﺎﺛﻼ اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ زﻳﺎدة
أﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺴــﺎﺋ ـﺤــﲔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﲔ ﻟـﻴـﻘـﺘــﺮب
ﻣــﻦ  200أﻟــﻒ ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺒﺮ  64رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺗـﺘـﺠــﺎوز  20أﻟــﻒ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﺗ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪارﺳ ــﲔ ﻓﻲ
اﳌــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ وﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
وﻓــﻲ اﳌـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﻋــﺪادا
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﳌـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨـ ــﲔ اﳌـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﲔ ﺑـﻤــﺎ
ﻳـﺘـﺠــﺎوز  700أﻟــﻒ ﻣــﻮاﻃــﻦ ،ﻳﺤﻈﻮن ﺑﻜﻞ
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ واﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم وﻳـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﻮن ﻓــﻲ
اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات اﻟ ـﻨ ـﻬ ـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤــﺔ اﻟـﺘــﻰ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ــ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي

أﻋﻠﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت آﺳﻴﺎ واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﺳﻴﺎ واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ
 8أﻋ ـﻀــﺎء .وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
ﻟﻼﺗﺤﺎد أﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎرﺗﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰءا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﳌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ
ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋــﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرﺗﲔ.

وﺷ ـ ـﻜ ــﻞ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺳـﻌــﻮد اﻟـﺤـﺠـﻴــﻼن ،وﻧــﺎﺋـﺒــﻪ ﻣﻦ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،واﻷﻣــﲔ اﻟـﻌــﺎم ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺮاق اﺣـﻤــﺪ ﺧﻤﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﷲ وﺷﻌﺒﺎن
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺴﺎن ،وﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮوان ﻓﻴﺎض،
واﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻐﻈﻒ ﺳﻨﻘﺎري.
ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻴﺮ اﻻﻋـﻀــﺎء ﻣــﻦ اﻻردن ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻣـ ــﻮﺳـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻳـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻛ ـﺴ ـﺘ ــﺎن
ﻣ ـﺤ ـﺒــﻮب ﺣ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﻲ وﻣـ ــﻦ ﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄــﲔ ﺳـﺒــﺄ
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺴﻦ.
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أول من ّ
يزف البشرى بهطوله

المخلد ..بشير المطر الصادق

يوسف المطيري
ع�ن��دم��ا دن ��دن ال �ف �ن��ان ال��راح��ل أب��وب �ك��ر س��ال��م
في أغنيته «انت السحاب املبشر ..بالخير ع
ّ
تتجسد
ال�ن��اس يمطر» ،ل��م ي��در ف��ي ذهنه ان
هذه الكلمات بعد  40عامًا بشخصية مواطن
ّ
كويتي امتهن «زف بشرى األمطار للناس»،
م� ��ن خ �ل��ال ح �س ��اب ��ه ع �ل ��ى م ��وق ��ع ال �ت ��واص ��ل
االجتماعي (تويتر).
س� �ع ��ود ع �ب��د ال �ع ��زي ��ز امل �خ �ل ��د ،ن �ق �ل��ه ال �ن��اس
م ��ن ك��ون��ه ع��اش �ق��ًا ل�ل�ارص ��اد ال �ج��وي��ة ـ�ـ�ـ�ـ كما
ي�ح��ب أن ي �ع��رف ن�ف�س��ه ـ�ـ�ـ�ـ إل ��ى خ�ب�ي��ر وبشير
ب�ق��دوم األم�ط��ار ،واض�ع��ًا ف��ي تعريف حسابه

الشخصي كلمات ،منها« :املطر حياة والرعد
خوف والبرق نور ..كل ما سبق خوف وطمع..
وتجمعهم غيمة.»..
وبزغ نجم املخلد مع أمطار نوفمبر املاضي،
ح �ي��ث أع� �ط ��ى ت� �ح ��ذي ��رات ب ��أن ��ه س �ي �م��ر ع�ل��ى
ال�ك��وي��ت م��وس��م غ�ي��ر م�س�ب��وق ل�لأم�ط��ار ،ول��م
يستوعب وقتها بعض متابعيه ما اعتبروه
ً
«ت�ه��وي�لا» منه ،غير ان ق��راء ت��ه للطقس وفق
ال �ب��رام��ج اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي يستنبط منها
امل �ع �ل��وم��ات ك��ان��ت دق �ي �ق��ة ،ل��درج��ة ان ��ه يضع
ال��وق��ت ال ��ذي ت�ه�ط��ل ف�ي��ه االم �ط��ار ف��ي بعض
ً
املناطق ،مذيال تغريداته دائمًا بعبارة «العلم
ّ
عند اهلل» .وعن املوسم الحالي ،غ� ّ�رد «مبشر

الخير» بأن الحالة املدارية التي سبق ان طلب
من متابعيه اختيار اسم لها ،والتي استقرت
على «ل�ه��ا ي��وم ت��رع��د» ،بشرهم ب��أن االم�ط��ار
ستكون من  27الشهر الجاري إلى  2نوفمبر
امل �ق �ب��ل ،م �ط��ال �ب��ًا أه� ��ل ال �ت �ص��وي��ر واإلخ� � ��راج
ّ
يجهزوا أنفسهم ألن
للحاالت الطبيعية بأن
الفرصة لن تتكرر.
ب�ين ك��ل ه��ذه التحذيرات والتنبؤات الجوية
تبقى وزارة األشغال في حيرة من أمرها ،بعد
ان انتهى ع��ام ك��ام��ل م��ن ت��اري��خ آخ��ر «غ��رق��ة»
مرت على البالد ،فهل تتابع حساب «املخلد»
ف ��ي «ت ��وي �ت ��ر» أم ت �ت��اب��ع أع� �م ��ال اإلن� �ش ��اءات
والصيانة ألماكن الغريق املاضي؟!
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الكويت 05

القضاء واألمن

سلطتا االتهام والمحاكمة

استقالل وضمانات القضاة

تشكيل غير مألوف ..والدفع جدي

لفتت املحكمة خ�لال تطرقها للدفوع إل��ى أن سببًا آخ��ر الح ف��ي األف��ق عندما
أصدرت املحكمة الدستورية العليا املصرية حكما يقضي بعدم دستورية نص
املادتني املتعلقتني بتشكيل مجلس تأديب املحامني فيما تضمنه من اشتراك
أع�ض��اء م��ن مجلس نقابة املحامني ضمن أع�ض��اء مجلس ال�ت��أدي��ب ،باعتبار
أن ذل��ك جمع بني سلطتي االتهام واملحاكمة في آن واح��د وه��و أم��ر منهي عنه
دستوريا.

اشارت املحكمة اإلدارية في حيثيات دعوى الطعن على تنظيم قانون شؤون مهنة املحاماة إلى اقتصار صدور
األح�ك��ام ممن يملكون صفة قضائية ،يأتي عمال بنص امل��ادة  53من الدستور الكويتي «السلطة القضائية
تتوالها املحاكم باسم سمو األمير في حدود الدستور» ،وكذا املادة  163منه ،ويكفل القانون استقالل القضاء
ويبني ضمانات القضاة واألحكام الخاصة بهم.
واستطردت املحكمة في حيثياتها «األمر الذي يكون معه اشتراك اثنني من املحامني في إصدار قرارات مجلس
التأديب والتي هي قرارات قضائية بحتة قابلة للتنفيذ القضائي يخالف ويتعارض مع مواد الدستور».

أكدت املحكمة في حيثياتها ان النص املدفوع بعدم دستوريته يحمل
ب�ين ط�ي��ا ت��ه ض��وا ب��ط غ�ي��ر م �ع �ت��ادة و ت�ش�ك�ي�لا غ�ي��ر م��أ ل��وف .و ل�ف�ت��ت إ ل��ى
ان ا ل�ن��ص و م��ا ل�ح�ق��ه ل��م ي��ورد ع�ل��ى س�ب�ي��ل ا ل�ق�ط��ع م��ا إذا ك��ان ت�ش�ك�ي��ل
مجلس تأديب املحامني ذا طابع قضائي من عدمه ،مشيرة في الوقت
ن�ف�س��ه إ ل��ى ان ا ل��د ف��ع ت�ت��وا ف��ر ل��ه ج��د ي�ت��ه و ح��ري ب��اإل ج��ا ب��ة ف��ي ض��وء م��ا
ت�ق��دم.

أكدت أنه من الخطأ مشاركة محامين في «مجلس التأديب»

«اإلدارية» تحيل «تنظيم المحاماة» إلى الدستورية
مبارك حبيب
أوقفت املحكمة اإلداري��ة دعوى الطعن على تنظيم
ق��ان��ون ش��ؤون مهنة امل�ح��ام��اة ،وق��ررت إحالته إلى
املحكمة الدستورية للفصل فيه ،م��ؤك��دة ان هناك
ش �ب �ه��ة ف� ��ي م� �ش ��ارك ��ة اث� �ن�ي�ن م� ��ن أع � �ض� ��اء ج�م�ع�ي��ة
املحامني في مجلس تأديب املحامني الذي يفترض
أن يكون كل أعضائه قضاة.
ورأت ا مل �ح �ك �م��ة ف ��ي ح �ي �ث �ي��ا ت �ه��ا أن ا ل ��د ف ��ع ب �ع��دم
د س �ت��ور ي��ة ن��ص ا مل� ��ادة  37م ��ن ق��ا ن��ون ا مل �ح��ا م��اة،
جاء في محله ،وآية ذلك أنه من املقرر في قضاء

التمييز «أن مفاد املادة الرابعة من القانون رقم
 14/1973بإنشاء املحكمة الدستورية أنه يجوز
ل �ل �خ �ص��وم أن ي ��د ف� �ع ��وا ألول م� ��رة أ م � ��ام م �ح �ك �م��ة
ا ل �ت �م �ي �ي��ز ب� �ع ��دم د س � �ت ��ور ي ��ة ق� ��ا ن� ��ون أو م ��ر س ��وم
ب� �ق ��ا ن ��ون أو ال ئ� �ح ��ة ي� �ك ��ون ا ل� �ن ��ص ف �ي �ه��ا وا ج� ��ب
التطبيق على النزاع».
وا ض� ��ا ف� ��ت ا مل �ح �ك �م��ة ف� ��ي ا ل� ��د ع� ��وى ا ل� �ت ��ي أ ق��ا م �ه��ا
املحامي محمد األنصاري« :كما يجوز للمحكمة
التي تنظر الخصومة ولو من تلقاء نفسها ومن
دون د ف ��ع م ��ن ا ل �خ �ص��وم إذا رأت أن ا ل �ف �ص��ل ف��ي
ا ل �ن��زاع ا مل �ط��روح ع�ل�ي�ه��ا ي�ت��و ق��ف ع�ل��ى ا ل�ف�ص��ل ف��ي
د س �ت��ور ي��ة ق��ا ن��ون أو م��ر س��وم ب �ق��ا ن��ون أو ال ئ�ح��ة

ف��إ ن �ه��ا ت ��و ق ��ف ن �ظ��ر ا ل �ق �ض �ي��ة و ت �ح �ي��ل األ م � ��ر إ ل��ى
املحكمة الدستورية للفصل فيه.

قانون املحاماة

األحكام ال تصدر
إال من قضاة..
وما هو معمول مخالف
للدستور

واكملت املحكمة ف��ي حيثياتها :مل��ا ك��ان م��ا تقدم
و ه��د ي��ًا ب��ه و ك��ان ا مل��د ع��ي ق��د د ف��ع ب�ع��دم د س�ت��ور ي��ة
ا مل � ��ادة  37م ��ن ق ��ا ن ��ون ا مل� �ح ��ا م ��اة س ��ا ل ��ف ا ل �ب �ي��ان،
وا ل � �ت � ��ي ورد ف � ��ي ن� �ص� �ه ��ا ا ل� �ق� �ط ��ع ب� � ��أن « ت� ��أد ي� ��ب
املحامني من اختصاص مجلس يشكل من رئيس
املحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنني من
قضائها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة
ومن محاميني يختارهما مجلس إدارة املحامني

والحقوقيني ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد».
و ت��ا ب �ع��ت «و مل ��ا ك��ا ن��ت ا ل� �ق ��رارات ا ل �ت��ي ت �ص��در م��ن
مجلس تأديب املحامني املشار إليها في ق��رارات
قضائية بحتة وشأنها ش��أن األ ح�ك��ام القضائية
تماما وكانت األحكام والقرارات القضائية يجب
أال ت �ص��در إال م��ن أ ش �خ��اص ذوي ص�ف��ة ق�ض��ا ئ�ي��ة
( ق�ض��اة) و ك��ان تشكيل م�ج�ل��س ا ل�ت��أد ي��ب يتضمن
ف��ي ع�ض��و ي�ت��ه م�ح��ا م�ي�ين ي�ع�ي�ن�ه�م��ا م�ج�ل��س إدارة
جمعية املحامني والحقوقيني و ه��ؤالء ليس لهم
الصفة القضائية وال يحق لهم إ ص��دار ا ل�ق��رارات
واأل ح� �ك ��ام ا ل �ق �ض��ا ئ �ي��ة أو ا ل �ت��و ق �ي��ع ع�ل�ي�ه��ا ل�ق�ص��ر
ذلك دستوريا وقانونيا على القضاة فقط.

رئيس األركان افتتح مؤتمر الحوسبة السحابية:

تطوير متواصل في المنظومة العسكرية
أحمد العنزي

النهام ووكالء وزارات الداخلية خالل االجتماع | كونا

النهام :تنسيق خليجي
لمكافحة اإلرهاب
ق ��ال وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ف��ري��ق ع �ص��ام ال�ن�ه��ام
إن وك �ل��اء وزارات ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي أقروا خالل اجتماعهم في مسقط عددا من
التوصيات أبرزها تعزيز التعاون االمني الخليجي
ملكافحة االرهاب.
وذك��ر النهام ان االجتماع اق��ر ع��دة توصيات تهدف
الى تعزيز العمل االمني املشترك ورفعها الى اجتماع
وزراء الداخلية الخليجيني املزمع عقده غدا االربعاء
العتمادها.
وأوض��ح ان من اب��رز تلك التوصيات تعزيز التعاون
االمني الخليجي ملكافحة االرهاب واالمن السيبراني
وكذلك التمرين املشترك لألجهزة االمنية الخليجية
(ام� ��ن ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي) وم� �ش ��روع ال�ش�ب�ك��ة االم�ن�ي��ة

موجز أمني

الخليجية.
واوضح انه جرى اقرار كذلك توصية انشاء االكاديمية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ل � �ل ��دراس ��ات األم� �ن� �ي ��ة واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وال�ت��وص�ي��ات ال�خ��اص��ة ب��اج�ت�م��اع��ات ح��رس ال�ح��دود
وخفر السواحل الخليجية وامن املطارات وتوصيات
رؤساء االتحادات الشرطية الخليجية.
وبني ان االجتماع كذلك اقر توصيات املديرين العامني
مل��ؤس �س��ات ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ت ��دري ��ب االم� �ن ��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي
واجهزة مكافحة املخدرات وكذلك توصيات اجتماع
املؤسسات العقابية واالصالحية الخليجية وايضا
ال�ل�ج��ان ال�خ��اص��ة ب��امل��رور واالع�ل��ام االم �ن��ي وال��دف��اع
املدني وجائزة االمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث
االمنية(.كونا)

محمد إبراهيم

سلب بالقوة
اتهم مقيم آسيوي  3أشخاص باالعتداء عليه بالضرب وسلبه نقوده بالقوة في جليب الشيوخ أول من أمس.
وقال مصدر أمني :إن املبلغ أفاد في شكواه لرجال األمن أنه اتفق مع  3شبان على توصيلهم إلى منطقة
الجليب بمركبته الخاصة وأثناء مرورهم في ساحة ترابية استوقفوه اجبارًا واعتدوا عليه بالضرب وسلبوا
منه  50دينارًا والذوا بالفرار بني املنازل ،وزود رجال األمن بأوصاف الجناة ،وتم تكليف رجال املباحث بمزيد
من التحريات لضبطهم.

نصب واحتيال
أبلغت مواطنة الجهات األمنية بتعرضها للنصب واالحتيال من قبل وافد سوري أول من أمس .وقال مصدر
أمني :إن املبلغة أفادت في شكواها أنها اتفقت مع الوافد السوري على مشروع تجاري بقيمة  4آالف دينار
وعند استالمه املبلغ اختفى عن األنظار منذ أسبوعني ،وزودت رجال األمن ببيانات املتهم وجار ضبطه.

ضبط مطلوب
تمكنت دوريات الفروانية من ضبط مواطن مطلوب للتنفيذ املدني أمس.
وقال مصدر أمني ،إنه وخالل تجوال دورية أمنية الحظ رجال األمن مركبة سارت بشكل سريع
لدى مشاهدتها الدورية وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع لألوامر فتمت مالحقته ،وضبطه،
وباالستعالم عنه تبني أنه مطلوب إلى إدارة التنفيذ املدني ،وأحيل إلى الجهة املختصة.

مروج مخدرات
ألقى رجال أمن الجهراء القبض على وافد عربي بتهمه حيازة وترويج املواد املخدرة في العيون أول من أمس.
وقال مصدر أمني إنه وخالل جولة روتينية الحدى الدوريات األمنية ،اشتبه رجال األمن في املتهم ،وعند
ضبطه تبني أنه وافد عربي ،وبتفتيش مركبته احترازيًا ُعثر بداخلها على كمية من امل��واد املخدرة ،وتمت
إحالته باملضبوطات إلى الجهة املختصة.

قنبلة يدوية تستنفر األمن
استنفرت األجهزة األمنية ،أمس ،فور تلقيها بالغًا عن العثور على قنبلة يدوية في منطقة املسيلة.
وكان بالغ قد ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود جسم غريب في منطقة املسيلة ،توجه على
اثره رجال األمن إلى املكان ،حيث تبني لهم أنها قنبلة يدوية ،وجرت مخاطبة إدارة املتفجرات لرفعها.

ش � ��دد رئ� �ي ��س األرك� � � ��ان ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ج�ي��ش،
الفريق الركن محمد الخضر ،على التطوير
املتواصل في املؤسسة العسكرية ،ومواكبة
ال � � � ��دول امل� �ت� �ق ��دم ��ة ف� ��ي م � �ج ��ال ال �ح��وس �ب��ة
السحابية.
وأض ��اف ال�خ�ض��ر ،خ�ل�ال اف�ت�ت��اح��ه مؤتمر
ومعرض الحوسبة السحابية العسكرية،
أم��س ،أن ه��ذا امل��ؤت�م��ر يعتبر خ�ط��وة على
طريق التحديث ضمن خطة تعزيز قدرات
وزارة ال� ��دف� ��اع ،ب �ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد ،وبمتابعة وتعليمات م��ن النائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع
الشيخ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح ،لنكون دائ�م��ًا في
امل�ق��دم��ة بتطوير منظومة امل�ح��اف�ظ��ة على
س��ري��ة امل �ع �ل��وم��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ،ألهميتها
ال�ق�ص��وى ف��ي تعزيز أم��ن وس�لام��ة الوطن
ال �ع��زي��ز ،ال � ��ذي ي�ح�ت��م دي �ن �ن��ا ووالؤن� � ��ا أن
نحافظ عليه من خالل األخذ بتلك العلوم
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وح �ي ��ازت �ه ��ا وت �ط��وي �ع �ه��ا
لخدمة الدفاع عنه.
وأش � � ��ار ال �خ �ض ��ر إل � ��ى االه� �ت� �م ��ام ال �ك �ب �ي��ر
بالحوسبة السحابية ،الفتًا الى دراسة كل
م��ا سيسفر عنه م��ن معلومات ودراس��ات،
وك ��ذل ��ك س� ��وف ي �ج ��ري االط� �ل ��اع ع �ل��ى ك��ل
ال �ب ��رام ��ج واألج � �ه� ��زة امل �ع ��روض ��ة م ��ن ق�ب��ل
ال�ش��رك��ات امل�ش��ارك��ة ،وه��ي متخصصة في
ه ��ذا امل� �ج ��ال ال �ح �ي��وي وامل� �ه ��م ل�ل�م��ؤس�س��ة
العسكرية ،شاكرًا كل املتحدثني والشركات
املحلية والعاملية التي ساهمت في انجاح
ه��ذا ال�ح��دث .م��ن جهته ،ق��ال مدير القطاع
الحكومي ف��ي شركة مايكروسوفت ،علي
ح� � ��داد :إن ال �ش��رك��ة ت �ت��واف��ق رؤي �ت �ه��ا م��ع
رؤي��ة وزارة ال��دف��اع ،ونحن ف�خ��ورون بهذا
ال�ت�ع��اون ال ��ذي ي�س��اه��م ف��ي ت�س��ري��ع عجلة
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ف ��ي ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي
اعتمادًا على «سحابة مايكروسوفت».
وأك ��د ح ��داد ال �ت��زام ش��رك��ة م��اي�ك��روس��وف��ت
ب �ت��وف �ي��ر أح � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات ،إض ��اف ��ة إل��ى
ت� �ط ��وي ��ر ال � � �ك � ��وادر امل �ح �ل �ي��ة ف� ��ي ال �ج �ي��ش

«المواصالت»
تطور البرمجيات
في إط��ار توطيد الشراكة بني
وزارة امل� � ��واص� �ل��ات وش ��رك ��ة
مايكروسوفت بشأن مبادرات
التحول الرقمي ونقل الخبرات
وال � � �ت � ��دري � ��ب ،ع � �ق� ��دت وك �ي �ل��ة
وزارة امل� ��واص�ل��ات م .خ �ل��ود
الشهاب اجتماعها مع املدير
االقليمي للتحول الرقمي في
ش��رك��ة م��اي�ك��روس��وف��ت الشرق
االوسط احمد فراج وبحضور
مستشار وكيل ال��وزارة حنان
الشميمري.
و ق� ��ا ل� ��ت ا ل � � � ��وزارة ف� ��ي ب �ي��ان
ص� �ح ��ا ف ��ي ا ن� � ��ه ت � ��م اال ت � �ف� ��اق
ع � �ل � ��ى ا ل � � �ب � � ��دء ف � � ��ي ت� �ح ��د ي ��د
ا ح � � � �ت � � � �ي� � � ��ا ج� � � ��ات ا ل� � � � � � � � � ��وزارة
ل � �ت � �ح� ��د ي� ��ث ب � �ي � �ئ� ��ة ت� �ط ��و ي ��ر
ا ل � �ب� ��ر م � �ج � �ي� ��ات ب ��ا س� �ت� �خ ��دام
ت� �ك� �ن ��و ل ��و ج� �ي ��ا ا ل� �ح ��و س� �ب ��ة،
إ ض � ��ا ف � ��ة ا ل � � ��ى و ض � � ��ع خ �ط��ة
ت� � � � ��در ي� � � � ��ب مل � � ��و ظ� � � �ف � � ��ي ن � �ظ� ��م
ا مل � �ع � �ل� ��و م� ��ات ور ف� � � ��ع ك � �ف ��اء ة
العاملني في هذا املجال من
م�ن�ت�س�ب��ي ا ل � ��وزارة ل�ت��ر ج�م��ة
خ �ط��ة ا ل �ت �ح��ول ا ل��ر ق �م��ي ب�م��ا
ي � �ت � �م� ��ا ش� ��ى م � � ��ع او ل � � ��و ي � � ��ات
الوزارة.

■ تعزيز قدرات الدفاع والحفاظ على سرية المعلومات
■ حداد« :مايكروسوفت» تدعم التحول الرقمي للجيش

قيادات عسكرية أثناء عزف السالم الوطني في افتتاح المؤتمر| تصوير أحمد سرور

الكويتي ملا له من أهمية في تسريع عجلة
التحول الرقمي.
ول �ف��ت إل ��ى ال �ع��دي��د م ��ن أن � ��واع ال�ح��وس�ب��ة
ال � �س � �ح� ��اب � �ي� ��ة ،ال� � �ت � ��ي ت � �ن� ��اس� ��ب ال �ج �ي ��ش
الكويتي وطبيعة عمله األمني وامليداني،
وستوفر مايكروسوفت السحابة العامة
للتطبيقات ال �ع��ام��ة ،م�ث��ل ب�ي�ئ��ة ال�ت�ط��وي��ر
والتدريب والتجربة ،والسحابة الخاصة
للتطبيقات الحساسة ،والسحابة الذكية
لتوفير الخدمات في األماكن املنفصلة عن
الشبكة ،لتوفير خدمة «انترنت األشياء»
وال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر في
اآلل �ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ،مل��ا ل��ه م��ن أه�م�ي��ة في
تسريع اتخاذ القرارات في الزمان واملكان
املناسبني.
ول �ف��ت إل� ��ى ال� �ت ��زام م��اي �ك��روس��وف��ت ب��دع��م
حكومة الكويت في خطة التحول الرقمي،
والتركيز على بناء القدرات الوطنية التي
تعتبر العنصر األساسي في التطوير.

ّ
التحول الرقمي
قال رئيس قطاع تقنية املعلومات في هيئة االتصاالت محمد التورة :إن
ً
التحول الرقمي من أكثر األشياء ت��داوال في عالم تكنولوجيا املعلومات،
وذلك إلمكانية استخدام الذكاء االصطناعي واملدن الذكية ،مشيرا إلى أن
معظم الحكومات تواكب هذا التحول لسهولة استخدامه وتطويره.

أمن المعلومات
تحدث املدير األخصائي في شركة سيسكو سيستمز ،م .مازن أبو نجم،
عن كيفية الولوج إلى الحوسبة السحابية ،والحفاظ على أمن املعلومات
وكيفية تحسني أداء التطبيقات.
وأ ك��د أ ب��و نجم أهمية التوافق بني مراكز البيانات ا مل��و ج��ودة داخل
ا مل��ؤ س�س��ة و ش��ر ك��ات ا ل�ح��و س�ب��ة ا ل�س�ح��ا ب�ي��ة ا مل�ش�غ�ل��ة ل�ض�م��ان أ ف�ض��ل
تجربة للمستخدم.

أثيوبيا رحبت بتصدير العمالة
المنزلية إلى الكويت
كشف االت �ح��اد الكويتي ألص�ح��اب مكاتب العمالة املنزلية أن
وزارة ال�ق��وى العاملة االث�ي��وب�ي��ة رح�ب��ت بتصدير العمالة إلى
الكويت في حال توقيع مذكرة بني البلدين.
وق��ال االت�ح��اد ام��س ان زي��ارت��ه إل��ى اثيوبيا ج��اءت لبحث سبل
التعاون املشترك في مجال استقدام العمالة املنزلية ،حيث تم
االطالع على أحد مراكز تدريب وتأهيل العمالة املنزلية للوقوف
على مدى جهوزيتها وقدرتها على التعامل مع األطفال وأداء
الواجبات املنزلية.

وذكر أن اثيوبيا استحدثت نظامًا جديدًا بشأن استقدام العمالة
املنزلية ،ويعمل هذا النظام على حل عدد من القضايا السابقة
م�ث��ل ه ��روب ال�ع��ام�ل��ة وع ��دم تفهمها لطبيعة ال�ع�م��ل ف��ي ال��دول
العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص.
وب�ين أن امل�ك��ات��ب الخارجية بأثيوبيا تعمل حاليا وف��ق نظام
صارم يتعلق باختيار العاملة املنزلية املرشحة لالستقدام ،وفي
مقدمة الشروط أن تنتهي العاملة من الصف ال��دراس��ي الثامن
إلى جانب خضوعها لدورة تدريبية في احد املراكز ملدة شهرين.

وزراء الشؤون العرب يبحثون
حقوق المعاقين واألطفال
قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبد العزيز شعيب ،امس،
ان ال �ك��وي��ت س�ت�س�ت�ض�ي��ف ال � ��دورة  73مل�ج�ل��س وزراء ال �ش��ؤون
االجتماعية العرب اليوم وغدًا.
واض� ��اف ش�ع�ي��ب ع�ل��ى ه��ام��ش االس �ت �ع ��دادات ل�لاس�ت�ض��اف��ة ،ان
امل��ؤت�م��ر سيناقش ع ��ددا م��ن ال�ق�ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ه�م��ة ذات
الطابع املشترك بني البلدان العربية وعلى رأسها حقوق متحدي
االع��اق��ة وحماية ح�ق��وق الطفل وتمكني امل��رأة واالي �ت��ام ،وكذلك
متابعة تنفيذ االب�ع��اد االجتماعية اله��داف التنمية املستدامة
 ،2030ومنها القضاء على الفقر والقانون االسترشادي لكبار
السن.

وذك ��ر ان امل�ج�ل��س س�ي�ن��اق��ش اي �ض��ا ال�ت��وص�ي��ات ال�ن��ات�ج��ة عن
اج�ت�م��اع��ه ف��ي ال ��دورة ال �ـ 72ال�ت��ي ع�ق��دت ف��ي ال�ق��اه��رة للوقوف
ع �ل��ى م ��دى ت�ن�ف�ي��ذ ال � ��دول ل �ه��ذه ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ت �ص��ب ف��ي
م �ص �ل �ح��ة امل ��واط ��ن ال �ع��رب��ي وم �ن �ه��ا م� �ب ��ادرة ال �ك��وي��ت ل�ل�ع�م��ل
ال�ت�ط��وع��ي امل��وح��د خ�ل�ي�ج�ي��ا وع��رب �ي��ا وال �ت��ي س�ت�ع��رض خ�لال
القمة العربية في .2020
وافاد بانه سيتم على هامش اعمال املجلس استضافة معرض
االس��ر الفلسطينية املنتجة ضمن فعاليات ال��دورة  73ملجلس
وزراء الشؤون االجتماعية العرب بهدف تشجيعهم على العمل
واالنتاج.
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شهاب الدين خالل ندوة «السعادة في المدينة»:

ُّ
التحول من دولة ريعية
إلى اقتصاد المعرفة

عضوة مجلس حملة «كان» حصة الشاهين لـ سبقلا:

نشر الوعي بسرطان الثدي
بين طالبات المدارس

مي السكري
ش� � � َّ�دد ع � ��دد م� ��ن ال� �خ� �ب ��راء وامل �ص� ّ�م �م�ي�ن
اإلق � �ل � �ي � �م � �ي �ي�ن وال� � ��دول � � �ي� �ي��ن ف� � ��ي م� �ج ��ال
ال� �ه� �ن ��دس ��ة امل � �ع � �م� ��اري� ��ة ع� �ل ��ى ض � � ��رورة
إع��ادة تصميم البيئات املبنية لتعزيز
ال �س �ع��ادة وال��رف��اه�ي��ة وت�ح�ق�ي��ق لتنمية
ً
امل �س �ت��دام��ة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ح �س�ين ج ��ودة
الحياة في املدن بشكل أفضل ،مشيدين
ب ��ال � �ت � �ط � ّ�ور ال � �ع � �م ��ران ��ي ال � � ��ذي ت �ش �ه��ده
الكويت.
ج��اء ذل��ك خ�لال ال�ن��دوة العلمية الثقافية
ّ
للتقدم
ال�ت��ي أق��ام�ت�ه��ا م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت
ال�ع�ل�م��ي أم ��س ،ت�ح��ت ع �ن��وان« :ال �س �ع��ادة
في املدينة – إعادة التصميم الحضري»،
بالتنسيق وال �ت �ع��اون م��ع امل�ع�ه��د امللكي
للمعماريني البريطانيني ووزارة التجارة
ال ��دول� �ي ��ة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وامل �ك �ت��ب
العربي لالستشارات الهندسية ،وكلية
ال �ع �م��ارة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ،وب �ح �ض��ور
نخبة م��ن املصممني وال�خ�ب��راء الدوليني
ف � � ��ي م � � �ج � � ��االت ال � �ه � �ن� ��دس� ��ة وال� � �ع� � �م � ��ارة
والتصميم والتكنولوجيا والبيئة وعلم
ال �ن �ف ��س واالج � �ت � �م� ��اع ،وع� � ��دد م� ��ن ط�ل�ب��ة
الجامعة.
وأك� ��د امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة د.ع��دن��ان
ش�ه��اب ال��دي��ن أن ه��ذه ال�ن��دوة ت�ه��دف الى
تسليط الضوء على كيفية تحسني جودة
ال �ح �ي��اة وض� �م ��ان دع� ��م رف��اه �ي��ة ال�ب�ي�ئ��ة،
مشيرا إلى أن املؤسسة ال تألو جهدا في
تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،
وتعزيز تطبيقاتها وتطوير مفاهيمها
ل� �ت� �ح� �س�ي�ن ن ��وع � �ي ��ة ال � �ح � �ي� ��اة وت �ح �ق �ي��ق
مستقبل مستدام للشعب الكويتي؛ وذلك
تماشيا مع الرؤية األميرية السامية.
وب�ّي��نّ أن ت��أث �ي��ر امل��ؤس �س��ة أص �ب��ح ج��زءا
ّ
ال ي � �ت � �ج� ��زأ م � ��ن اإلن � � � �ج� � � ��ازات ال �ع �ل �م �ي��ة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ال �ب�ل�اد،
م �ض �ي �ف ��ا« :وب � �م� ��وج� ��ب االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
الحالية ،ج� ّ�ددت املؤسسة التزامها لعب
دور رائ� � ��د ف ��ي دع � ��م ال� �ج� �ه ��ود ال��وط �ن �ي��ة
ل �ت �ح��وي��ل ال� �ب�ل�اد م ��ن دول� � ��ة ري �ع �ي��ة إل��ى
اقتصاد قائم على املعرفة.

جانب من ندوة حملة «كان» في مدرسة الشهيدة أسرار القبندي| تصوير هشام خبيز

محمد شمس الدين

المشاركون في الندوة | تصوير أحمد سرور

إشادة بريطانية

م ��ن ج��ان �ب��ه ،ش � � ّ�دد ال �س �ف �ي��ر ال �ب��ري �ط��ان��ي
لدى البالد مايكل دافنبورت على تطور
ال�ع�لاق��ات ب�ين الكويت وب�ل�اده ف��ي مجال
ه�ن��دس��ة ال �ع �م��ارة وال�ت�ص�م�ي��م امل�ع�م��اري،
مشيدا ب��امل�ع��رض ال�س�ن��وي ال��ذي ينظمه
املعهد امللكي للمعماريني البريطانيني
في البالد.
وأشار دافنبورت إلى أن هندسة العمارة
وال�ت�ص�م�ي��م ي�ل�ع�ب��ان دوم ��ا دورًا حيويا

ُ
ف��ي اس �ل��وب ال�ح�ي��اة ،خ��اص��ة ف��ي العصر
ال� �ح ��دي ��ث ،ح �ي��ث ي �ق �ض��ي ال� �ن ��اس م�ع�ظ��م
أوقاتهم داخ��ل املباني ،س��واء في املنازل
او أم��اك��ن العمل او ال��دراس��ة ،او األم��اك��ن
الترفيهية ،مثمنا دع��م مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وكلية ال�ع�م��ارة بجامعة
الكويت إلقامة هذا املنتدى.
وأض � � ��اف داف � �ن � �ب� ��ورت :ل �ق��د الح �ظ �ن��ا ف��ي
السنوات االخيرة التأثير الكبير للمباني
ف � ��ي م � � � ��زاج ال � �ب � �ش� ��ر ،م � ��ا ي �ن �ع �ك ��س ع �ل��ى
اإلنتاجية واالبداع والسعادة.

الكويت بالمرتبة الـ 51في مؤشر السعادة
لفتت العميدة امل�س��اع��دة ل�ل�ش��ؤون األك��ادي�م�ي��ة واألب�ح��اث وال��دراس��ات
العليا في كلية العمارة بجامعة الكويت ،د.أسيل الرقم ،إل��ى التأثير
النفسي للعمران ف��ي ت�ط��ور ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ن��اس وتحقيق السعادة
وتحسني جودة الحياة.
وذك��رت أن الكويت احتلت املركز ال�ـ 51في مؤشر السعادة لعام ،2019
من بني  156دول��ة ،ونسعى إلى أن تصعد في هذا املؤشر ،مشيرة إلى
«العوامل التي تسهم في بناء املدينة السعيدة ،واملتمثلة في تأهيل املناطق
واملرافق العامة ،ووضع حلول لزيادة عدد السيارات في مناطق الكويت
وضواحيها ،فضال عن خلق وإيجاد وسائل نقل أخرى».

ول�ف��ت ال��ى أن التقنيات ال�ج��دي��دة لديها
إمكانية تحسني طبيعة حياتنا ،فاملدن
ال ��ذك� �ي ��ة ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ت � �ح� � ّ�ول ذل � ��ك ال ��ى
ممارسة عملية على أرض ال��واق��ع ،حيث
ج � ��رى ت��رك �ي��ب م �ج � ّ�س ��ات مل ��راق �ب ��ة ت �ل��وث
الهواء في مناطق ،مثل مدينة بريستول،
التي جرى التصويت لها كأسعد مدينة
ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ع� ��ام  ،2019اض ��اف ��ة ال��ى
مدينة ميلتون كينز التي يقيم فيها كثير
من الكويتيني.
واختتم حديثه بالقول ان هذا العام يعد
ع��ام��ا م�م�ي��زا للكويت وب��ري�ط��ان�ي��ا ،حيث
يحتفل البلدان بالذكرى ال�ـ�ـ 120لتوقيع
م �ع��اه��دة ال �ص��داق��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ع ��ام ،1899
ننب على تلك الصداقة لــ 120عامًا
ودعونا ِ
اخرى.
ومن ناحيتهّ ،
تحدث ممثل املعهد امللكي
للمهندسني ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين ف��ي الخليج،
مدير إدارة الهندسة املعمارية في املكتب
العربي م.إيان برسور ،عن كيفية تحقيق
ال��رف��اه�ي��ة ف��ي ح�ي��اة امل��دن وض�م��ان راح��ة
وس � �ع � ��ادة األش � �خ � ��اص ال� ��ذي� ��ن ي �ق �ي �م��ون
وي�ع�م�ل��ون ف�ي�ه��ا ،وك��ذل��ك ّ
زواره� � ��ا ،وذل��ك
عبر تطبيق تصاميم معمارية وحضرية
مبتكرة ومدروسة.

أعلنت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية التطوعية
عضوة مجلس إدارة حملة «كان» د .حصة الشاهني
ع��ن ت��دري��ب  112أل ��ف ط��ال�ب��ة ع�ل��ى ط��ري�ق��ة الفحص
ال ��ذات ��ي ل �ل �ث��دي خ�ل��ال ال �س �ن ��وات األخ � �ي� ��رة .وق��ال��ت
ال�ش��اه�ين ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ع�ل��ى ه��ام��ش ن��دوة
«بدي نفسج وال تنسني فحصج» املقامة في مدرسة
الشهيدة أسرار القبندي بالدسمة أمس ،تحت رعاية
رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية
النسائية الشيخة فادية السعد :إن الجهود تتواصل
ل �ن �ش��ر ال �ت��وع �ي��ة وال ��وق ��اي ��ة م ��ن ال� �س ��رط ��ان ع�م��وم��ًا
وس��رط��ان ال�ث��دي على وج��ه ال�خ�ص��وص .وأوض�ح��ت
أن هذه الندوة تهدف إلى تكثيف التوعية بسرطان
الثدي ،وشرح طرق االكتشاف املبكر ل�لأورام وطرق
التدريب على الفحص الذاتي للثدي ،وهي أمور تعد
م��ن ضمن التوعية امل��درس�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها حملة
«كان».
ول�ف�ت��ت إل��ى أن الحملة ستنظم ن ��دوة جماهيرية
ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل ف��ي م��ول  360ل�ت��وع�ي��ة الجمهور
بأهمية الفحص املبكر لسرطان الثدي.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أش� � ��ادت ال �س �ع��د ب��ال��وع��ي ال�ص�ح��ي
لطالبات م��درس��ة الشهيدة أس��رار القبندي وعلى
تفاعلهن مع ندوة التوعية لسرطان الثدي.
وأك � � � ��دت أن ال� � �ن � ��دوة ل� �ه ��ا ان� �ع� �ك ��اس ��ات إي �ج��اب �ي��ة
وتوعوية بكيفية الشفاء والتعافي والتعامل مع
امل��رض ،مبينة أن التعاون بني الجمعية الكويتية
التطوعية النسائية والحملة الوطنية للتوعية
بمرض السرطان مستمرة إلقامة ه��ذه الفعاليات
لنشر التوعية الصحية ،إيمانًا منا بأهمية أدوار
منظمات املجتمع املدني في الخدمة املجتمعية.
بدورها ،شرحت د .وفاء الشايجي أهمية الفحص
املبكر لسرطان الثدي ،مفصلة أجزاء تكوين الثدي

فادية السعد :إشراك
المجتمع المدني
في التوعية الصحية
الشايجي :الغذاء المتوازن
والرياضة يحميان
من السرطان
والغدد املسؤولة عن إنتاج اللنب إضافة لتعريف
سرطان الثدي ونمو الخاليا املبطنة به وأنواعه.
مشددة على أن الهدف الرئيسي من الفحص املبكر
والذي يشمل النساء الذين ال تبدو عليهن أعراض
املرض هو إلنقاذ حياة الناس والتغلب على املرض
ولسهولة عالجه.
وتطرقت إل��ى أب��رز أع��راض س��رط��ان ال�ث��دي ومنها
ظهور تكتل لحمي وحدوث انتفاخ أو تورم ،مشيرة
إلى تعدد أنواع العالج أهمها :العمليات الجراحية
والعالج اإلشعاعي والكيماوي والهرموني.
ونصحت الفتيات والسيدات بضرورة تعلم طريقة
ال�ف�ح��ص ال��ذات��ي أله�م�ي�ت��ه ف��ي اك�ت�ش��اف ال ��ورم في
م��راح �ل��ه األول � ��ى ،ح�ي��ث ي�س��اع��د ذل ��ك ع�ل��ى ال�ع�لاج
والتشافي بإذن اهلل.
واس �ت��درك��ت ال�ش��اي�ج��ي ب��ال�ق��ول :إن اك�ت�ش��اف كتلة
بالثدي ال تعني بالضرورة وجود ورم ،ونصحت
ال� �ح� �ض ��ور ب� �ت� �ن ��اول ال � �غ� ��ذاء امل� � �ت � ��وازن وم �م��ارس��ة
الرياضة.
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شؤون الديرة

في بعض المناطق ..ومخاوف من غرق الصباحية

ً
استعدادا لألمطار
 %20نسبة اإلنجاز
¶ «األشغال» تدرس تخصيص «المركز الحكومي» و«الهندسة الصحية»
محمود الزاهي
ف �ت �ح��ت وزارة األش � �غ� ��ال ال � �ب� ��اب رس �م �ي ��ًا ل ��دراس ��ة
تخصيص قطاعي املركز الحكومي وضبط الجودة،
والهندسة الصحية.
وقالت وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .ج�ن��ان بوشهري ف��ي ك�ت��اب بعثته إل��ى نظيرتها
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية رئيسة املجلس
األع �ل��ى للتخصيص م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل ف��ي  9ال �ج��اري
وحصلت سبقلا على نسخة منه :إن األشغال ترى
أنه ال مانع لديها من دراسة تخصيص القطاعني.
وأوض�ح��ت بوشهري أن م��ا يعزز تلك الخطوة هو
وج��ود بعض املشاريع التي يجري التنسيق فيها
ب�ي�ن ال� � ��وزارة وه �ي �ئ��ة م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ،وم�ن�ه��ا
مشروعا محطتي تنقية أم الهيمان وكبد الشمالية،
والشبكات املرتبطة بهما ،وفقًا لنظام  ،pppوكذلك
م�ش��روع توسعة محطة تنقية الصليبية ال�ج��اري
حاليًا الذي يجري وفقًا لنظام .BOT
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وذك � ��رت أن ��ه ج ��رى ت��زوي��د وزارة ال ��دول ��ة ل�ل�ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ب�ت�ق��ري��ر ك��ام��ل ع��ن ق �ط��اع��ات ال � ��وزارة
امل �خ �ت �ل �ف��ة ي ��وض ��ح ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا ك��ل
قطاع والهيكل التنظيمي وع��دد العاملني ونسبة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن واإلي � � � � � � � ��رادات ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ك ��ل ق �ط ��اع
وال �ت �ك �ل �ف��ة ب �ح �س��ب ن� ��وع ال� �خ ��دم ��ة ،ووص � ��ف ك��ام��ل
لألصول وقيمتها واملشاريع املستقبلية والخطط
االستراتيجية.
وكانت العقيل خاطبت بوشهري ،في مايو املاضي،
بشأن موقف ال ��وزارة م��ن دراس��ة تخصيص بعض
املرافق التابعة لها.
ّ
من جهة أخ��رى ،ح��ذرت مصادر مطلعة في ال��وزارة
م��ن تأخر نسب إن�ج��از بعض األع�م��ال التي يجري
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ح��ال �ي��ًا ض �م��ن خ �ط��ة ال� � � ��وزارة وال �ج �ه��ات
األخرى في الدولة استعدادًا لألمطار.
وكشفت امل�ص��ادر لـ سبقلا أن العرض املرئي الذي
جرى استعراضه في اجتماع فريق األمطار أول من
أم��س أظ�ه��ر أن ن�س��ب إن �ج��از ب�ع��ض ت�ل��ك األع �م��ال ال

يتجاوز  ،%20فيما وصلت النسبة في أعمال أخرى
إلى .%90
وأشارت إلى احتمالية أن تواجه منطقة الصباحية
ع �ل��ى وج� ��ه ال �ت �ح��دي��د م �ش �ك �ل��ة ك� �ب ��رى ح� ��ال ه �ط��ول
األمطار بغزارة خالل الفترة املقبلة ،مرجعة السبب
إلى وجود أعمال تطوير في البنية التحتية يجري
تنفيذها حاليًا م��ن قبل قطاع الهندسة الصحية،
م�ش�ي��رة إل��ى أن ت�ل��ك األع �م��ال ل��م تكتمل ح�ت��ى اآلن،
ما يعني التأثير سلبًا على ج��ودة وكفاءة الشبكة
خالل هطول األمطار.
كشف مركز ال�ت��واص��ل الحكومي ،أم��س ،ع��ن إنجاز
 %61من خطة فرش األسفلت للطرق التي تضررت
من موسم األمطار املاضي.
ف�ق��د ق��ال امل��رك��ز ع�ب��ر ح�س��اب��ه ،أم ��س ،إن ال�خ�ط��ة ب��دأ
العمل بها قبل  6أش�ه��ر ،وش��ارك فيها  20مصنعا
م �ع �ت �م��دا ،و 230م �ه �ن��دس��ا وف �ن �ي��ا ،إض ��اف ��ة إل ��ى 85
مهندسا وف�ن�ي��ا آخ��ري��ن ف��ي م�ج��ال ض�ب��ط ال �ج��ودة،
مشيرا إلى أن إجمالي عقود الصيانة تبلغ  32عقدا.

رافعات التنمية

«السكنية» :إنجاز  17ألف معاملة في سبتمبر

تشغيل محطات غرب عبد الله
المبارك خالل شهرين
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انه
جار التنسيق مع وزارة الكهرباء واملاء للبدء
ف��ي تشغيل امل�ح�ط��ات الكهربائية ف��ي مدينة
غرب عبد اهلل املبارك خالل شهرين.
وقال مهندس قطاع التنفيذ حسن الفيلكاوي
عبر حساب املؤسسة ان الطاقة االستيعابية
ل�ل�م�ح�ط��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت ��ي ن �ف��ذت ألول م��رة
ضمن مشاريع االسكان في منطقة غرب عبد
اهلل امل �ب��ارك تبلغ  960م�ي�غ��اوات .وأض ��اف ان
محطة التحويل الرئيسية  z1س��وف تغذي
 6م�ح�ط��ات ك�ه��رب��ائ�ي��ة  132ك�ي�ل��وف��ول��ت تبلغ
ط��اق�ت�ه��ا االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة  96م �ي �غ��اوات وال �ت��ي
بدورها سوف تغذي  125محطة ثانوية.

وأش ��ار ال��ى ان��ه ت��م إط�ل�اق ال�ت�ي��ار الكهربائي
في املحطة الرئيسية في  18سبتمبر املاضي
ت �ح��ت اش� � ��راف وت �ن �س �ي��ق م �س �ت �ش��اري وزارة
الكهرباء واملاء.
ع�ل��ى صعيد اخ ��ر ،أع�ل�ن��ت السكنية ان إدارة
خ��دم��ة امل��واط��ن أن �ج��زت خ�ل�ال ش�ه��ر سبتمبر
امل ��اض ��ي  17.936م �ع��ام �ل��ة م �ن �ه��ا  630ط�ل�ب��ا
اسكانيا جديدا إضافة الى اجراء  245معاملة
تخصيص.
وأف��ادت ب��ان اإلدارة اج��رت  19معاملة تبادل
وت�ن��ازل و 609معامالت توثيق وق��دم��ت 123
عقدا لالنتفاع وفتح  85ملفا ج��دي��دا يتعلق
باملساكن املؤجرة.

«الكهرباء»:

ً
موظفا
صرف «الممتازة» لـ70
توقعت م �ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة الكهرباء
وامل��اء صرف امللحق الثاني لتظلمات مكافأة
األعمال املمتازة خالل  10أيام ،مشيرة إلى أن
 70موظفا يستفيدون منه بواقع 800 - 600
دينار للموظف الواحد ،و 1000دينار لرئيس
القسم و 1250للمراقب و 1500دينار للمدير.
وقالت املصادر :سبق للوزارة صرف امللحق
األول الذي تضمن  650مستفيدا ،الفتة إلى أن
من املنتظر وجود مالحق أخرى ،نظرا لدراسة

جميع حاالت التظلمات وسيجري إصدارها
أوال ف��أوال ،خصوصا أن العام املاضي شهد
صرف  5مالحق ملكافأة األعمال املمتازة.
من جهة أخ��رى ،اعتمد وزي��ر الكهرباء وامل��اء
د .خ��ال��د ال �ف��اض��ل ،أم� ��س ،ك �ش��وف ال�ت��رق�ي��ات
ب��االخ �ت �ي��ار ،ال �ت��ي ت �ش �م��ل  1672م��وظ �ف��ا من
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال � ��وزارة بقطاعاتها املختلفة،
على أن يلي ذلك بأسبوعني اعتماد الترقيات
باألقدمية.

الربيع لـ سبقلا:

مستمرون في المطالبة
بكادر «الوظائف المساندة»
هاني الحمادي

الرافعات تعمل في مشروع قصر العدل الجديد | تصوير محمود الفوريكي

في الوقت الذي تتواصل فيه املشاريع التنموية ،رصدت عدسة الزميل محمود الفوريكي رافعة عمالقة تعمل في موقع مشروع قصر
العدل الجديد ،الذي تنفذه شركة الخرافي وأوالده للمقاوالت العامة.
ويقع املشروع الجديد مقابل موقع قصر العدل مع ضم أرض املوقع الحالي بعد إزالة مبانيه وهدمها ،وتبلغ مساحة املشروع  8000م2
وهو عبارة عن برجني متقابلني يحتوي كل منهما على قاعات جلسات ومكاتب باإلضافة ملواقف للسيارات بقيمة تقديرية للمشروع
تصل الى  150مليون دينار.

علمت سبقلا أن وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي التقى اللجنة املختصة باملطالبة
ب �ح �ق ��وق م ��وظ �ف ��ي ش� � ��ؤون ال �ط �ل �ب��ة ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف��ي
املدارس ،بحضور النائبني فيصل الكندري وماجد
املطيري.
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،أك � ��دت رئ �ي �س��ة ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
الطلبة ف��ي وزارة التربية فاطمة ال��رب�ي��ع استمرار
املطالبة بحقوق العاملني في املدارس ،حتى يجري
إن �ص��اف �ه��م وإض��اف �ت �ه��م ض �م��ن امل �ش �م��ول�ي�ن ب �ك��ادر
الوظائف التربوية املساندة.
وأش� � ��ارت ال��رب �ي��ع ل �ـ سبقلا إل ��ى م �ن��اق �ش��ة امل�ق�ت��رح
القاضي يإضافة العاملني في وظيفة شؤون الطلبة
إل ��ى ق ��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب �ش��أن م�ك��اف��آت
العاملني بالوظائف املساندة ،وذلك أسوة بزمالئهم
العاملني في املدارس.
وأض��اف��ت« :إن وزي��ر التربية أبلغ ال�ن��واب بتقديمه
مقترحًا بإضافة العاملني في وظيفة شؤون الطلبة
إلى القرار ولم يحصل على موافقة مجلس الخدمة
املدنية حتى اآلن».
وأك� ��دت ال��رب �ي��ع أن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي «ش� ��ؤون الطلبة»
ت� ��درج� ��وا ف �ن �ي��ًا وي �س �ت �ح �ق��ون ال � �ك � ��ادر ،ف �ه��م ض�م��ن
ال��وظ��ائ��ف ال �ت��رب��وي��ة امل �س��ان��دة وي �ج��ب ان�ص��اف�ه��م،
مشيرة إلى أن القرار رقم  15لسنة  2010شمل جميع
املجاالت املعنية بالوظائف التربوية املساندة ولم

فاطمة الربيع

ي�س�ت�ث��ن ت�خ�ص�ص��ًا دون آخ ��ر ،وم ��ن م�ن�ط�ل��ق ال�ع��دل
واملساواة تجب إضافة موظفي شؤون الطلبة إلى
القرار ليتساووا مع زمالئهم في املكتبات والتقنيات
واختصاصيي الخدمة النفسية واالجتماعية.
وأشارت إلى أن النائب فيصل الكندري وعد بتبني
ال�ق�ض�ي��ة ح�ت��ى االن �ص��اف ،ح�ي��ث س�ي�ت�ق��دم بمقترح
إل��ى رئ�ي��س مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة أن��س الصالح
ب��إض��اف��ة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي وظ�ي�ف��ة ش ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ال��ى
ك��ادر الوظائف التربوية املساندة ،وذل��ك بناء على
ت��وص�ي��ات وزي��ر التربية ال��دك�ت��ور ح��ام��د ال�ع��ازم��ي،
ومن منطلق أهمية دورهم في العملية التعليمية.

الجهات الرقابية ّ
تحذر «الطيران المدني»:

إدارات بال استراحات ..وينال موظفوها بدل سهر
محمد المصلح
ك �ش ��ف م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ل � �ـ سبقلا أن ت�ع�م�ي��م
«ال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي» رق� ��م  33ل �س �ن��ة  2019ج��اء
متوافقًا م��ع مالحظات الجهات الرقابية التي
ط��ال�ب��ت ب �ض��رورة ع��دم ال�ت��وس��ع بتكليف نظام
ً
النوبة في بعض اإلدارات ،فضال عن املبالغة في
عدد املكلفني من دون مبرر لذلك.
وق� ��ال امل �ص��در إن ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ب� ّ�ي �ن��ت أن
ه �ن��اك ت�خ�ص�ص��ات إداري� ��ة وم��ال�ي��ة ال تتناسب
مع طبيعة عمل اإلدارات الفنية املكلفة بالعمل
بنظام النوبة ،موضحة أن عدد ق��رارات تكليف
العاملني في نظام النوبة بلغ  5292قرارًا خالل
الربع األول من العام الجاري.
وذكر أن ديوان املحاسبة طلب تقدير احتياجات
اإلدارات م��ن امل��وظ�ف�ين العاملني بنظام النوبة
بشكل غ�ي��ر م�ب��ال��غ ف�ي��ه ،وذل ��ك ل��وق��ف ال �ه��در في
املال العام ،والتزامها بتحديد عدد العاملني في
ك��ل نوبة بما يتناسب م��ع احتياج اإلدارات ،ال
سيما أن نسب أعداد العاملني املشمولني بنظام
النوبة تجاوزت  %70في بعض اإلدارات.
وأش ��ار امل �ص��در إل��ى أن اع�ت�م��اد ن�ظ��ام ن��وب��ة 24
ساعة تعقبها  48ساعة راحة للموظفني يخالف
ق��رار مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�ش��أن التعويض
ع ��ن ال �ع �م��ل اإلض� ��اف� ��ي ،ح �ي��ث م ��ن امل �ف �ت��رض أن
تعقبها  24ساعة راحة.
وتابع املصدر« :بعد فحص وتدقيق املحاسبة،
ت�ب�ين أن ��ه ج ��رى ص ��رف ب ��دالت ت�ش�م��ل «ال �ن��وب��ة،
وال �ط �ع��ام ،وال�س�ه��ر» لبعض اإلدارات ال توجد
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بها غرف استراحة للموظفني املكلفني بالنوبة،
ما يصعب معه تطبيق نظام  24ساعة يعقبها
ً
 48س��اع��ة راح��ة ،االم��ر ال��ذي ي�ح��دث ت��داخ�لا في
النوبات مع بعضها».

إعاقة العمل

وب�ّي��نّ امل �ص��درع��ن ت�ك�ل�ي��ف م��وظ �ف�ين إش��راف �ي�ين
ف��ي ب��دل ال�ن��وب��ة ،األم��ر ال��ذي أع��اق أداء مهامهم
اإلش� ��راف � �ي� ��ة امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ال �ه �ي �ك��ل
التنظيمي املعتمد ،كما اتضح وجود نقل وندب
ألع � ��داد ك �ب �ي��رة م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ح �م �ل��ة امل��ؤه�ل�ات
اإلداري ��ة واملحاسبية والقانونية م��ن إدارات�ه��م
إلى إدارات وأقسام تعمل بنظام النوبة ،بهدف
صرف البدل رغم عدم الحاجة إليهم ،األمر الذي
ترتب عليه نقص في املوظفني في اإلدارات التي
تتطلب تلك املؤهالت.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة أك� ��د وج ��ود
م�خ��ال�ف��ة ف��ي ص��رف ال �ب��دل ،ح�ي��ث ج��رى تكليف
ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن ب��ال �ع �م��ل ب �ن �ظ��ام ال �ن��وب��ة قبل
م��رور سنة ،بما يخالف تعميم الطيران املدني
رقم  11لسنة  ،2018وكذلك ضف أنظمة الرقابة
ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ك �ش ��وف ب� ��دل امل ��وق ��ع امل �م �ن��وح��ة
ل�ل�م�ه�ن��دس�ين وال �ف �ن �ي�ين ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن تمتع
البعض منهم بإجازات دورية طارئة أو مرضية
بما يخالف قرار مجلس الخدمة املدنية.
وأك� ��د امل �ص��در أن اإلدارة ت �ض��ع ف��ي اع�ت�ب��اره��ا
م�ص�ل�ح��ة امل��وظ��ف وع� ��دم ه ��در امل� ��ال ال� �ع ��ام ،ألن
النظام املطبق يصعب معه ضبط العمل وحركة
العاملني في النوبة.

مالحظات
على نظام النوبة

ح ��دد م �ص��در م �س��ؤول ج�م�ل��ة م��ن امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
وج�ه�ه��ا دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة إل��ى إدارة ال �ط �ي��ران امل��دن��ي
بشأن بدل النوبة ،ومنها:

موظفو الطيران المدني خالل االعتصام | تصوير محمد خلف

النقابة ّ
علقت االعتصام:
مهلة أسبوعين لتحقيق المطالب
ّ
علقت نقابة العاملني في اإلدارة العامة للطيران املدني ،أمس ،االعتصام الذي استمر يومني متتالني ،مع إعطاء مهلة
لإلدارة حتى  28الجاري لتنفيذ املطالب وإال سيجري اللجوء إلى التصعيد عبر اإلضراب عن العمل.
وقال رئيس النقابة جابر العازمي :إذا لم ُيلغ التعميم ،فسنلجأ إلى التصعيد واإلضراب بعد انتهاء املهلة ،مشيرًا
إلى أن «جميع البدالت تتوافق مع لوائح الخدمة املدنية وغير مخالفة لألنظمة والقوانني».
وحول االضرار وشلل املطار في حال تنفيذ اإلضراب ،قال العازمي« :نحن ال نشل املطار ،واعتصامنا يتوافق مع
القوانني العاملية ،وقد منحناهم مهلة لتحقيق املطالب» .وحول االستعانة باملتقاعدين جراء اإلضراب ،قال العازمي:
«إن استدعوا املتقاعدين ،فستكون لنا طرق نسلكها حينها ،وكل ما يهمنا مصلحة البالد ،لكن على املسؤولني
استشعار هموم املوظفني ،فهم يمثلون واجهة البلد».

1

المبالغة في عدد المكلفين.

2

ال��ت��وس��ع ف��ي منح التخصصات اإلداري���ة
والمالية بما ال يتناسب مع طبيعة العمل.

3

تجاوز عدد العاملين بنظام النوبة %70
من إجمالي أعداد الموظفين في بعض
اإلدارات.

4

منح نوبة  24ساعة تعقبها  48ساعة
راحة بصورة مخالفة.

5

إدارات ال تملك غرف استراحة وال يمكن
تطبيق النظام فيها.

6

نقل وندب موظفين إلى إدارات فنية ال
تتناسب مع تخصصاتهم.

7

صرف البدل قبل م��رور عام على نقل أو
ندب الموظف.

8

ضعف الرقابة الداخلية على كشوف بدل
الموقع.
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التعليم العالي

اتصاالت هاتفية للحث على الحضور | تصوير مصطفى نجم

انتخابات «التطبيقي»:

توجُّ ه إلى التصويت | تصوير مصطفى نجم

«المستقبل الطالبي»
سحبت البساط من «المستقلة»
حصدت قائمة المستقبل الطالبي
نتائج انتخابات الهيئة اإلدارية التحاد
طلبة الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب أمس ،وحازت
 5872صوتاً ،وسحبت البساط من
تحت القائمة المستقلة التي حلت
ثانية بـ 5841صوتاً ،وفي المركز الثالث
جاءت قائمة الوحدة اإلسالمية بـ149
صوتاً.
وجرت االنتخابات في الكليات
والمعاهد ،بتنافس  3قوائم
طالبية هي :المستقبل الطالبي،
والمستقلة ،والوحدة اإلسالمية.
وشهدت االنتخابات إقباالً كبيراً من
الطالبات ،ولم تؤثر درجة الحرارة
المرتفعة في األجواء االنتخابية
بل زادتها حرارة ،وسط اجواء
وشيالت حماسية بين أنصار القوائم
إضافة إلى حضور «الدحة» أمام
مقار التصويت في كليتي التربية
االساسية والدراسات التكنولوجية.

إقبال كثيف للطالبات
منذ فتح باب االقتراع

وليد العبدالله
وعبدالله السلطان
شهدت كلية التربية األساسية حضورًا كثيفًا
ل�ل�ط��ال�ب��ات ،وح��دث��ت ب�ع��ض امل�ش��اح�ن��ات بينهن
بسبب ازدحام الدور لكن التنظيم الجيد من قبل
اللجنة املشرفة ساعد في حل هذه املشاكل.
وق��ال��ت رئيسة لجنة االق �ت��راع ف��ي كلية التربية
االس ��اس� �ي ��ة ب� �ن ��ات خ ��ال ��دة ال �ف �ض��ال��ة ان إق �ب��ال
الطالبات على التصويت كان كبيرا جدًا ووصل
ألكثر من ألف مقترعة منذ فتح باب التصويت
عند التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
وفي كلية التربية االساسية بنني قالت رئيسة
اللجنة د.مريم الشيرازي ان الحضور بدا قويا
فور فتح صناديق االقتراع ،وإن العملية تسير
بتنظيم شديد ومحكم دون أي معوقات ،مشيرة
إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة ي �س��وده��ا ال �ه ��دوء واالن �ض �ب��اط
بالكامل في الداخل والخارج.

الدراسات التجارية
أما كلية الدراسات التجارية بنات ،فكان املشهد
االنتخابي أكثر حضورًا عن بقية الكليات ،حيث
ي�ح��ق ل � �ـ 4900ط��ال�ب��ة ال�ت�ص��وي��ت ،وج ��رت عملية
االقتراع بشكل جيد من دون أي مشكالت.
واس �ت �ع��دت ال �ع �م��ادة م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن أس �ب��وع من
خ �ل�ال ل �ج��ان ع� ��دة ت� �ش ��ارك ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م ال �ع��رس
الديموقراطي ال��ذي ّ
يعبر عن الهيئة ومكانتها
الكبيرة بني جميع الكليات ،وبلغ عدد األصوات
حتى قبل صالة الظهر  1200طالبة ،وتمت عملية
التصويت بالهوية الطالبيةُ ،
ومنع تصوير أي
ورقة اقتراع .وفي كلية الدراسات التجارية بنني،
كان الحضور متوسطا أمام اللجنة ،حيث غابت
مظاهر الالفتات القبلية أو الطائفية التي كانت
حاضرة في انتخابات السنوات املاضية.

وذك��ر املنظمون ف��ي اللجنة أن األب ��واب فتحت
ف��ي ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ًا واإلق �ب��ال ك��ان ع��ال�ي��ًا ج�دًا
م�ن��ذ س��اع��ات االق �ت��راع االول� ��ى ،ك�م��ا أن�ن��ا نشيد
بدور رجال الشرطة على تعاونهم ووقوفهم إلى
جانبنا في هذا العرس الديموقراطي.
وأضافت ان عدد األصوات وصل إلى  450طالبا
ق�ب��ل ص�ل�اة ال�ظ�ه��ر م��ن إج�م��ال��ي ع ��دد األص ��وات
 2641صوتًا ،متوقعًا زي��ادة العدد بشكل كبير
بعد فترة الظهيرة.

التي تضم لجنة االقتراع للعلوم الصحية
وا ل �ت �م��ر ي��ض وا ل �ط��ا ق��ة ب �ن�ين ،ف �ق��د ك��ان ع��دد
ً
ا مل� ��و ج� ��ود ي� ��ن ف� ��ي أرو ق� � � ��ة ا ل� �ك� �ل� �ي ��ة ض� �ئ� �ي�ل�ا ،
ف�ق�ب��ل ا ل�س��ا ع��ة ا ل �ـ  11ظ�ه��را ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك اي
ازد ح��ام.

«اإلنشائي» و«التكنولوجيا»
كما شهدت االنتخابات في معهد
ال� � �ت � ��دري � ��ب اإلن� � �ش � ��ائ � ��ي ب �ن�ي�ن
ح �ض��ورًا ض�ع�ي�ف��ًا م��ن بعض
ال � �ط � �ل � �ب ��ة وخ� � ��اص� � ��ة ق ��ائ �م ��ة
مؤيّدة
�ن
امل �س �ت �ق �ل��ة دون غ �ي ��ره ��ا م�
لـ«المستقلة»
ال�ق��وائ��م االخ ��رى ،وق��د اكتظت
ترفع شعارها
الطاوالت بالدفاتر والهويات
واإلع�لان��ات التابعة للقائمة
كما ح��رص أعضاؤها على
اس� �ت� �ق� �ب ��ال زم �ل�ائ � �ه ��م م��ن
املقترعني برحابة وم��ودة
كبيرتني.
ام � � � � ��ا ك � �ل � �ي � ��ة ال� � � � ��دراس� � � � ��ات
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ف �ش �ه��دت
منافسة ش��دي��دة وح�ض��ورًا
قويًا عكس ما شهدته كليات
ومعاهد الشويخ ،فكانت حركة
الطلبة مستمرة وتواجد عدد كبير من
ك��وادر ال�ق��وائ��م ،وك��ان واض�ح��ا سعي القائمتني
املتنافستني لالكتساح.

«الصحية»
اختلفت االجواء في كلية العلوم الصحية

للهروب من المحاضرات واالختبارات ..واإلدارة أحالتهم إلى لجنة النظام

طلبة «الشدادية» َّ
تعمدوا
إطالق إنذارات الحريق
أميرة بن طرف
ت�ح��ول��ت ت�ق�ن�ي��ات االم ��ن وال �س�لام��ة التي
وفرتها جامعة الكويت في الشدادية ،الى
وسيلة جديدة استخدمها بعض الطلبة
للهروب من محاضراتهم واختباراتهم،
وتعليق الدراسة ،فيكفي ان تتسبب في
اط�ل�اق «إن� ��ذار ال�ح��ري��ق» ث��م «ت�ف�ت��ك» من
حضور املحاضرات لدواع أمنية.

وش �ه��دت ك�ل�ي��ات م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م
الجامعية «الشدادية» خالل االسبوعني
املاضيني اكثر من حادث الطالق صافرات
ان � ��ذار ال �ح��رائ ��ق ،وم ��ا ان ت�ت�خ��ذ االدارة
ال �ج��ام �ع �ي��ة اج � � ��راءات األم� ��ن وال �س�ل�ام��ة،
يتبني لها أن اإلنذار اما وهميا او بسبب
دخان سجائر او ما شابه ذلك.
وك� �ش� �ف ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ان االدارة
ال�ج��ام�ع�ي��ة تحققت م��ن امل��وض��وع ال��ذي
تكرر الكثر من مرة في مختلف الكليات،

ل�ت�ك�ش��ف ك��ام �ي��رات االم� ��ن وال �س�ل�ام��ة ان
ب �ع��ض االن � � � ��ذارات ج � ��اءت م �ت �ع �م��دة م��ن
ب �ع��ض ال �ط �ل �ب��ة ،ع �ب��ر ال �ت��دخ�ي�ن امل�ت�ع�م��د
باملقربة م��ن اج�ه��زة االن� ��ذار ،مما ي��ؤدي
الطالق الصافرات.
ولفتت املصادر الى ان االدارة الجامعية
ع �ب��ر م ��راك ��ز ع �م �ل �ه��ا امل �خ �ت �ص��ة ك�ش�ف��ت
ه ��وي ��ات امل�ت�س�ب�ب�ين ب� ��ان� ��ذارات وه �م �ي��ة،
وات� � �خ � ��ذت ب� �ش ��أن� �ه ��م االج� � � � � � ��راءات وف ��ق
اللوائح والنظم الجامعية عبر تحويلهم

تصويت

ل�ل�ج�ن��ة ال �ن �ظ��ام ال �ط�لاب��ي ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق في
االمر.
واك � ��دت امل� �ص ��ادر ان االدارة ال�ج��ام�ع�ي��ة
ص��ارم��ة ت�ج��اه تحقيق االم ��ن وال�س�لام��ة
ل�ك��اف��ة ال�ط�ل�ب��ة ،ف�ض�لا ع��ن ض� ��رورة ع��دم
اث ��ارة ال��رع��ب ف��ي ن�ف��وس�ه��م ،م�ش�ي��رة ال��ى
ان ه� � ��ؤالء ال �ط �ل �ب��ة ت �س �ب �ب��وا ب� ��ان� ��ذارات
كاذبة واثارة الرعب لدى زمالئهم وعليه
ارتأت االدارة الجامعية تحويلهم للجنة
النظام.

أجندة أكاديمية
ابتكارات طالبية

جدد طاقتك

ضمن إط��ار أنشطة كلية العلوم اإلداري��ة في جامعة الكويت ،انطلق برنامج «رواد»
لالبتكار من تنظيم بنك وربة والذي يتنافس فيه فريق كلية العلوم اإلدارية مع فرق من
جامعات محلية لطرح أفكار وحلول مبتكرة للقطاع املصرفي ،وتضمن هذا البرنامج
تدريبا للطلبة على أيدي عامليني متخصصني في مجال اإلبداع واالبتكار واستثمار
الطاقات البشرية .وقالت مديرة مركز االب��داع واالبتكار في الكلية د .أسماء الفاضل
«ان التعاون مع بنك وربة يجسد أحد أهداف املركز أال وهو التنسيق مع املؤسسات
العامة والخاصة بالدولة في مجال التطبيقات املهنية ذات الطابع االبداعي االبتكاري».

ن �ظ��م ب��رن��ام��ج ال �ت��دري��س امل�ت�م�ي��ز ال �ت��اب��ع مل�ك�ت��ب ن��ائ��ب م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة
للشؤون العلمية وبدعم من مركز االبتكار التابع ملكتب نائب مدير
الجامعة للتخطيط في جامعة الكويت برنامج جدد طاقتك.
وي�ع��رض ث�لاث��ة م��ن أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س القائمني على ال�ت��دري��س في
الجلسات خبراتهم في استخدام وتطوير أساليب ووسائل تعليمية مبتكرة
لتحسني التفاعل مع الطلبة ،باإلضافة إلى استخدام األدوات والتقنيات
التعليمية الحديثة وتوظيفها في جميع جوانب التجربة التعليمية.

صقل المهارات
ق��ال عميد كلية ال��دراس��ات التكنولوجية د.ع �ب��داهلل امل��زروع��ي إن فعاليات
االنتخابات تسير بطريقة جميلة وسهولة ويسر ،وه��ذا دليل على حسن
التنظيم م��ن ال�ق��وائ��م الطالبية وك��ذل��ك تفاعل الطلبة االي�ج��اب��ي ،مضيفًا ان
االنتخابات الطالبية هي احدى املساحات التي يتعلم فيها الطالب أمرا آخر
ليصقل مهاراته في العمل النقابي لخدمة الجموع الطالبية.

انتخابات رائعة
ذكر العميد املساعد لشؤون د.راشد العجمي ان ما نشهده اليوم هو عرس
دي�م��وق��راط��ي ل�ش�ب��اب ال�ك��وي��ت وط�ل�ب��ة ال�ه�ي�ئ��ة ،مبينًا ان االن�ت�خ��اب��ات س��ارت
بانسيابية وانسجام وكان هناك ضبط مسبق لهذه العملية.

الثقة بالنفس
اشار مساعد العميد للشؤون الطالبية (بنني) د.طالل الزنكي الى ان االنتخابات
تمنح الطالب الثقة بنفسه ،وتجعله يؤدي دوره في أريحية من دون أي ضغوط،
وتعلم الطالب أن يكون واثقًا بنفسه وأن يعطي الصوت ملن يمثله خير تمثيل،
الفتًا إلى أن هذه تجربة عملية مصغرة ملجلس االمة ،او املجلس البلدي.

لقطات
• قام مسؤولو األمن في كلية الدراسات التجارية بمنع دخول طالبات من كليات
أخ��رى ل��دع��م اح��دى ال�ق��وائ��م مما تسبب ف��ي خلق مشاجرة ب�ين رج��ال االم��ن
والسالمة والطالبات
• انقطع التيار الكهربائي في لجنة كلية ال��دراس��ات التجارية ملدة  10دقائق،
األمر الذي علق عملية التصويت.
• كان هناك حضور كثيف لسيارات اإلسعاف ورج��ال األم��ن في كل كليات
الهيئة.
ّ
• وفرت كلية التربية االساسية  ٤سيارات لنقل طلبة ذوي االحتياجات الخاصة
إليصالهم الى مقار االقتراع.

المضف استقبل
ّ
«همة»
فريق مشروع

المضف متوسطاً فريق «همة»

اس�ت�ق�ب��ل امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب د .ع �ل��ي امل �ض ��ف ،رئ�ي��س
مكتب التربية العملية شعيفان الرشيدي وفريق
م �ش��روع «ه� ّ�م��ة» ال�ت��اب��ع ملكتب ال�ت��رب�ي��ة العملية
ب��رئ��اس��ة م��اي �س��ة ال��رب �ي �ع��ان وك� ��ل م ��ن د .أح �م��د
ال �ك �ن��دري ود .ب ��دور ال�ص�ق�ع�ب��ي وغ��دي��ر ال��رن��دي

وت �م ��ت م �ن��اق �ش��ة أب� �ع ��اد امل� �ش ��روع وب �ح ��ث س�ب��ل
تطويره.
وأع� � ��رب امل �ض ��ف ع ��ن ت �ق��دي��ره ل �ج �ه��ود ال �ف��ري��ق
ودعمه للمشروع كونه مشروعا تطويريا يخدم
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��رب��وي��ة وي �س��اه��م ف��ي ت�ح�ق�ي��ق رؤي��ة
الكويت الجديدة.

مؤتمر «الحقوق» في نوفمبر
تحت رع��اي��ة النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ،ت�ن�ظ��م كلية
الحقوق في جامعة الكويت وبالتعاون مع املنظمة
ال��دول �ي��ة ل�ت�م�ك�ين امل� ��رأة وب �ن��اء ال� �ق ��درات م��ؤت�م��ره��ا
األول تحت شعار «التشريعات القانونية واآلف��اق
االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� � ��دور األس � � ��رة وال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة ( »2035امل ��رأة وال�ط�ف��ل وال �ح��دث) ،وذل��ك

خالل الفترة من  26-29نوفمبر املقبل.
وق� ��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ف��ي ال �ج��ام �ع��ة د .ف��اي��ز
ال�ظ�ف�ي��ري :ان امل��ؤت�م��ر ي �ه��دف إل��ى تسليط ال�ض��وء
على التشريعات والقوانني التي شرعت بالكويت
في السنوات القليلة املاضية ،منها قانون حقوق
الطفل وقانون األح��داث الجديد وأثرها اإليجابي
في األسرة.
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البلدي

«البلدي» وافق على ترخيص مكتب ضمن السكن االستثماري

تغليظ العقوبات على العقارات المخالفة
تضمين المرادم

مشعل السالمة

أقر المجلس البلدي في جلسته العادية ،أمس
(اإلثنين) ،برئاسة أسامة العتيبي مشروع تطوير
المدينة الترفيهية بتخصيص موقع المشروع لمصلحة
الديوان األميري وزيادة نسبة البناء في قسائم أبو
فطيرة الحرفية بالسرداب إلى  .%100ووافق المجلس
على إضافة نشاط ترخيص مكتب ضمن السكن
االستثماري وتعديل الئحة نظام زراعة الحدائق في
قسائم السكن الخاص والنموذجي وتغليظ العقوبة
وتكثيف الحمالت الميدانية على العقارات المخالفة
في جميع المناطق.
اط �ل��ع األع �ض��اء ع�ل��ى ال �ت��وص �ي��ات امل�ح��ال��ة
م��ن ال�ل�ج��ان املختلفة ،حيث تمت املوافقة
ع�ل��ى م �ش��روع ت�ط��وي��ر امل��دي �ن��ة الترفيهية
بمساحة مليونني و 650ألف متر مربع مع
إزالة كل املعوقات في املوقع بناء على قرار
مجلس ال��وزراء شريطة تقديم املخططات
ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ل �ل �م �ش��روع امل� �ق� �ت ��رح إلدارة
املخطط الهيكلي لدراستها وأخذ املوافقة
ع �ل��ى م �ك��ون��ات �ه��ا واع� �ت� �م ��اده ��ا واالل � �ت� ��زام
بتوصيات املخطط الهيكلي وال��دراس��ات
التفصيلية لتطوير العاصمة وتقديمها
لجهة االختصاص حسب األنظمة املتبعة،
ت�م�ه�ي�دًا إلص � ��دار ال �ت��راخ �ي��ص وذل� ��ك بعد
استيفاء املوافقات الالزمة من الجهات ذات
الصلة وتوفير مواقف السيارات الالزمة
ضمن ح��دود امل��وق��ع بحسب االش�ت��راط��ات
وامل� ��واص � �ف� ��ات واألع � � � ��داد ال� � ��ذي ت �ح��دده��ا
مراقبة الطرق بإدارة التنظيم وبموافقتها،
وت �ق ��دي ��م دراس � � ��ة م� ��روري� ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ق�ب��ل
ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال �ت �ص �م �ي��م ل �ل �ج �ن��ة ال� ��دراس� ��ات
واعتمادها وتقديم دراسة املردود البيئي
وموافقة الهيئة العامة للبيئة على الدراسة
وتخصيص موقع بديل لنقل موقع منتزه
ال�ش�ي��خ زاي ��د وب��امل�س��اح��ة ال�ح��ال�ي��ة نفسها
حسب االج��راءات والنظم وبالتنسيق مع
هيئة الزراعة خالل سنة واحدة من القرار.
ووافق املجلس على اقتراحي نائب رئيس
امل�ج�ل��س ع �ب��داهلل امل �ح��ري اص ��دار ال��رخ��ص
التجارية للقسائم الصناعية املخصصة
لالستعمال ال�ت�ج��اري (أرض ��ي وس ��رداب)
برخصة واح��دة حسب النشاط املقرر لكل
قسيمة والتنسيق م��ع الجهات املختصة
وزي ��ادة نسبة ال�ب�ن��اء بقسائم أب��و فطيرة
الحرفية في السرداب .%100

قالت العضوة مها البغلي« :ان هناك شيئًا يدار
في الباطن بمواقع امل��رادم ،وتوافر شبه تضمني
ل� �ل� �م ��رادم ،م �ط��ال �ب��ة ال �ج �ه��ازال �ت �ن �ف �ي��ذي ب�م��راق�ب��ة
الوضع».

ً
رئيسا
هديان
اعتمدت لجنة حماية أمالك الدولة العضو أحمد
هديان رئيسًا ،وحمد املدلج مقررًا.

تصوير سيئ
اس �ت �غ ��رب ال �ع �ض��و ح �س��ن ك� �م ��ال ت �ق��دي��م أح��د
األعضاء اقتراحا ،وعند التصويت عليه رفضه
العضو نفسه ،مشيرًا إلى ان تصويراملخططات
في بعض املعامالت سيئ.

السكن االستثماري
وقرر األعضاء املوافقة على اقتراح العضو
م .ع� �ب ��دال� �س�ل�ام ال � ��رن � ��دي إض� ��اف� ��ة ن �ش��اط
ترخيص مكتب ضمن السكن االستثماري
مع اضافة النشاط الى االنشطة املسموح
ب �ه��ا ف ��ي ال �س �ك��ن االس �ت �ث �م��اري ف ��ي ال� ��دور
االول او الثاني شريطة ان تكون الرخصة
باسم صاحب العقار ورخصة واحدة فقط،
واملوافقة على اقتراح العضو محمد الرقيب
بشأن تعديل الئحة نظام زراع��ة الحدائق
ف��ي ق�س��ائ��م ال�س�ك��ن ال �خ��اص وال�ن�م��وذج��ي
بحيث يجري تقسيم املساحات املشتركة
ب�ي�ن ال �ج �ي��ران ب��ال�ن�س�ب��ة وال �ت �ن��اس��ب على
ح�س��ب ط��ول ك��ل ض�ل��ع للقسائم املشتركة
ع�ل��ى ان ت �ج��ري م ��راع ��اة ذل ��ك ف��ي امل�ن��اط��ق
الجديدة قبل تقسيمها ،شريطة التنسيق
مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ووافق املجلس على اقتراح العضو عبداهلل
الرومي تغليظ العقوبة وتكثيف الحمالت
امليدانية على العقارات املخالفة التي تقوم
بتأجير السراديب ضمن املناطق السكنية
واالس �ت �ث �م��اري��ة وال �خ��اص��ة وال�ن�م��وذج�ي��ة
املخصصة وفق التراخيص املمنوحة لها
كمواقف سيارات.
وأقر املجلس اقتراح العضو حمود العنزي
ال�س�م��اح ب��وض��ع س��ور ح�م��اي��ة ع��ن ال�ك�لاب
ال�ض��ال��ة غ�ي��ر ح��اج��ب ل�ل��رؤي��ة ف��ي املناطق
الحدودية وداخل ارتدادات حدائق املنازل.
وش��دد ح�م��ود ال�ع�ن��زي على ض ��رورة قيام
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ك�لاب
الضالة بأساليب متطورة بعد أن رصدنا
خالل جوالتنا عشرات من الكالب الضالة.
وقال عبداهلل عمادي ان الجهاز التنفيذي

ّ
تذمر الشعب
المدلج والمحري والرندي وكمال والمعجل وبورسلي والعنزي خالل الجلسة| تصوير محمد خلف

رف��ض إق��ام��ة س��ور محيط ف��ي االرت� ��دادات
مل �خ��ال �ف �ت��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون وال ب� ��د م� ��ن ت �ع��دي��ل
االقتراح.
ووافق املجلس على طلب مؤسسة املواني
اض ��اف ��ة ان �ش �ط��ة ت� �ج ��اري ��ة مل �ب �ن��ي امل �ج �م��ع
اإلداري ض �م��ن م �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ ب��ال �ق��رب
م��ن ال �ب��واب��ة رق ��م ( )1وب�ن�س�ب��ة ال ت �ج��اوز
( )%10م��ن مساحة األرض ،وه��ي« :ف��روع
ب �ن��وك  -ك��اف�ت��ري��ا  -م �ح��ال ص��راف��ة  -س��وق
مركزي  -خدمات اتصاالت دولية  -مكاتب
سفريات  -صالون حالقة  -شركة تأمني -
مكاتب التخليص الجمركي» ،شريطة أن
تقام ضمن الطابق األول العلوي والثاني
ب�ع��د ال �ط��اب��ق األرض� ��ي امل�س�ت�غ��ل ك�م��واق��ف
للسيارات.

ممشى العديلية
وقرر املجلس املوافقة على اقتراح العضو
حمد امل��دل��ج عمل حاجز ح��دي��دي لحماية
رواد ممشى العديلية واملطل على الدائري
الرابع واقتراح العضو عبدالعزيز املعجل
ان �ش��اء م��واق��ف س �ي��ارات م �ت �ع��ددة االدوار
ض �م��ن ح � ��دود ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��دس��ة وال �ب �ت��رول
بمنطقة الخالدية .
ووافق املجلس على توصية لجنة شؤون
البيئة بمخاطبة مجلس ال��وزراء لتشكيل
لجنة عليا مفوضة إلدارة ملف النفايات،

ً
قريبا
افتتاح «برايح سالم وإنجاز»
زكريا محمد
ت �ف �ق��دت ن��ائ �ب��ة امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون
قطاع املشاريع في البلدية ،املهندسة
ن ��ادي ��ة ال� �ش ��ري ��دة ،م �ش ��روع ��ي ب��راي��ح
سالم في منطقة الساملية وإنجاز في
ال ��ري ،ال�ل��ذي��ن ي�ع�ت�ب��ران م��ن امل�ش��اري��ع
الشبابية املهمة ،واللذين أنجزتهما
ال �ب �ل��دي��ة ،وس� ُ�ي �ع �ل��ن ع ��ن اف�ت�ت��اح�ه�م��ا
قريبًا.
وكشف مصدر مطلع أن قطاع املشاريع
ّ
سيتسلم خالل الفترة القصيرة املقبلة
عددًا من املشاريع للجهات املستفيدة،
س��واء داخ��ل البلدية او خارجها ،بعد
ن �ج��اح ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع م ��ن مد
جسور التعاون بني البلدية ومختلف
وزارات ال �خ ��دم ��ات ،وم �ن �ه��ا االش �غ��ال
والكهرباء واملالية.
وأكد املصدر ان العام الحالي سيكون
ع��ام ال�ح�ص��اد ،حيث سيجري تسليم
م �ش��روع م�خ�ت�ب��ر ف �ح��ص األغ ��ذي ��ة في
منطقة الشويخ الصناعية إلى الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �غ ��ذاء وال� �ت� �غ ��ذي ��ة ،وم �ب �ن��ى
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة وم ��واق ��ف ال �س �ي��ارات
املتعددة االدوار إل��ى املجلس البلدي،
ب� �ع ��د االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن اي � �ص � ��ال ال �ت �ي ��ار
الكهربائي للمشروعني.

م�م�ث�ل��ة م��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة،
وه��ي امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي وال�ب�ل��دي��ة والهيئة
العامة للبيئة وهيئة الصناعة ،والنظر في
مقترح إنشاء مراكز لتجميع النفايات في
املحافظات او املناطق السكنية ،وتمكني
وإش� � ��راك ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ف ��ي امل�س��اه�م��ة
بإدارة النفايات وإجراء حمالت توعوية.
وواف ��ق املجلس على طلب الهيئة العامة
ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل ال �ب��ري ب �ش��أن تخصيص
م� ��وق� ��ع خ� � � ��زان ل �ت �ج �م �ي��ع م � �ي� ��اه األم � �ط� ��ار
ب �م �س��اح��ة  5655م� �ت� �رًا م ��رب� �ع ��ًا ب�م�ن�ط�ق��ة
ال �ن �ه �ض��ة ،ق �ط �ع��ة  ،2وط �ل��ب
وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ت �خ �ص �ي��ص أرض
إلق� ��ام� ��ة ف � ��رع غ � ��از ب�م�ن�ط�ق��ة
غرناطة ،قطعة .3

أسواق املباركية
وق � ��رر امل �ج �ل��س إع� � ��ادة ال ��رد
ال� � � ��وارد ع �ل��ى س � ��ؤال رئ �ي��س
امل � �ج � �ل� ��س ال � �ب � �ل� ��دي أس� ��ام� ��ة
ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي ،ب � �ش� ��أن ت �ط��وي��ر
منطقة أس��واق املباركية الى
لجنة محافظة العاصمة.
وقال العضو د .حسن كمال:
ان ال� ��رد ال � ��وارد م��ن ال�ج�ه��از
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ع � �ل� ��ى س� ��ؤال� ��ه

إلغاء تخصيص
األراضي غير
المستغلة
عائشة علي

الشريدة خالل جولتها في مشروع برايح سالم

تقدم األع �ض��اء :عبدالعزيز املعجل
وحمد املدلج وحسن كمال ،باقتراح
إلل� �غ ��اء ق��رارال �ت �خ �ص �ي��ص ل�ج�م�ي��ع
األراضي املخصصة وغير املستغلة.
وبني األعضاء أن املجالس البلدية
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ،وع � �ل� ��ى م � � ��دى س� �ن ��وات
ط��وي �ل��ة ،ق��ام��ت ب�ت�خ�ص�ي��ص أراض
شاسعة ومساحات كبيرة للعديد
م ��ن ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم�ي��ة وال �ق �ط��اع
ال � � � �خ� � � ��اص الس� � �ت� � �غ �ل��ال� � �ه � ��ا ض� �م ��ن
م �ش��اري �ع �ه��ا ،إال أن� ��ه وب �ع ��د م�ض��ى
هذه السنوات لم تقم هذه الجهات
باستغالل هذه األراض��ي وما زالت
ف � �ض� ��اء وم � �ه � �ج� ��ورة وت� �ل� �ق ��ى ف�ي�ه��ا
النفايات والقمامة.
ودع� � � ��ا األع � � �ض� � ��اء إل� � ��ى إل� � �غ � ��اء ق � ��رار
التخصيص لجميع األراض ��ي التي
خ�ص�ص�ت�ه��ا امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة إل��ى
الجهات الحكومية وال�ت��ي مرعليها
مدة ست سنوات ولم يتم استغاللها.

ب�خ�ص��وص م��واق��ع ال�ع��رب��ات املتنقلة غير
ك��اف ،رغ��م علمنا ب��أن البلدية تعمل بجد
واج� �ت� �ه ��اد ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب ،وامل �ج �ل��س
البلدي على استعداد لتقديم املساعدة.
وأوض��ح عبداهلل عمادي انه جرى تشكيل
لجنة لتحديد مواقع العربات ،بالتعاون
م � ��ع ج � �ه � ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع � � � ��دة ،وه � � ��ي ف��ي
ص ��دد أخ ��ذ م��واف �ق��ات ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة،
وامل� ��وض� ��وع ل� ��دى وزارة ال �ت �ج��ارة لحسم
األم ��ر ،ح�ي��ث ي��وج��د  250م��وق�ع��ًا للعربات
املتنقلة.

أكد العضو فهيد املويزري ان هناك الكثير من
الشكاوى ترد للمجلس بسبب ارتدادات املنازل
وال �ح��دائ��ق امل �ن��زل �ي��ة ،وب� نّ�ّي� ان ه �ن��اك ت��ذم �رًا من
الشعب بسبب ُبعد املناطق السكنية في شمال
البالد وجنوبها ،بينما هناك م��زارع قريبة من
العاصمة.

إشراف الديوان
قال العضو مشعل الحمضان ان الديوان األميري
سيقوم باإلشراف على مشروع املدينة الترفيهية،
وستكون هناك مزايدة من قبل شركات كبيرة،
ولن يضخ الديوان فلسًا في املشروع.
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مجلس األمة

خاطب مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في بلغراد:

ّ
الغانم :الكيان المحتل يستقوي بصمت العالم

الغانم متحدثاً في المؤتمر

الغانم وفالنتينا ماتفيينكو وأعضاء الوفدين خالل المباحثات

ان �ت �ق��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ،صمت
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ازاء ج��رائ��م االح �ت�ل�ال االس��رائ �ي �ل��ي،
مؤكدا استقواء االحتالل بهذا الصمت ال��ذي ال يعتبر
حيادا أو توازنا.
وق ��ال ال �غ��ان��م ف��ي كلمته أم ��س أم ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ملؤتمر االتحاد البرملاني الدولي الـ  141املنعقد حاليا
ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ص��رب �ي��ة ب �ل �غ��راد ت �ح��ت ع �ن��وان «دور
البرملانات ف��ي تعزيز القانون ال��دول��ي واملساهمة في
التعاون اإلقليمي» ،ان الصمت ال��دول��ي يفاقم اليأس
ويقتل األمل بالنسبة لشعوب املنطقة ،خاصة الشعب
الفلسطيني وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفجار بشري ال
أحد في العالم محصنا من آثاره وتداعياته.
وتساءل في بداية كلمته «اذا سألتكم أين يكمن املثال
الصارخ والواضح في انتهاك القانون الدولي؟ بحيث
يكون هذا االنتهاك قديما ومزمنا ،مستمرا ومتواصال،
ممنهجا ومنظما» ،مستطردا بقوله« :أنا متأكد من ان
الجميع هنا ومن مختلف املجموعات الجيوسياسية،
س �ت �ب��رق ف ��ي ذه �ن��ه ل �ل��وه �ل��ة األول � � ��ى ،م ��أس ��اة ال�ش�ع��ب
الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي الغاشم ،ألنه األقدم
وألن ��ه امل �ت��واص��ل ب�لا ه � ��وادة ،وألن ��ه األك �ث��ر خ��رق��ا لكل
قانون دول��ي ،ولكل اتفاقية عاملية ،ولكل شرعة دينية
او وضعية».
وق��ال ال�غ��ان��م ان «أك�ث��ر م��ا يبعث على ال�ح��زن واألس��ى
والشعور بالذنب والعار اإلنساني ،هو ان ه��ذا املثال
الن�ت�ه��اك ال�ق��ان��ون ال��دول��ي ،ب��دءا م��ن ع�ن��وان��ه العريض
وه� ��و االح � �ت �ل�ال ،م� � ��رورا ب �ع �ن��اوي��ن ال �ق �ت��ل وال�ت�ه�ج�ي��ر
واالستيطان ،انتهاء بعناوين تدمير الشجر والحجر
واالف �ت �ئ��ات ع�ل��ى ث�ق��اف��ة األرض ورائ�ح�ت�ه��ا التاريخية

وحقيقتها الجغرافية ،هو انتهاك مستمر ومتواصل،
ويقابل بصمت دولي مريب».
واض ��اف« :واذا ك��ان ه�ن��اك م��ن ي��دع��ي ب��أن��ه ال يقف مع
االح �ت�لال وال ي�ج��اري��ه ف��ي خ�ط��وات��ه ،وال يشجعه على
استمراء القمع والغطرسة فأقول له :ان الكيان الغاصب
ال ي �ت �ح��رك ب��وح��ي م ��ن دول ق�ل�ي�ل��ة ت��دع �م��ه وت �س��ان��ده
فقط ،بل بدافع معرفته ويقينه ان اآلخ��ري��ن صامتون
وعاجزون وال يتحركون».

ليس حيادًا
وش��دد الغانم على ان «الصمت هنا ليس حيادًا أيها
ال�س��ادة وال�س�ك��وت هنا ليس ت��وازن��ا ،ب��ل ه��و تفويض
ع�ل��ى ب �ي��اض ل�ك�ي��ان ي�س�ت�ق��وي ب �ه��ذا ال �ص �م��ت ،ويعمل
بمقتضاه».
وق ��ال «ف �ق��ط ان �ظ��روا ف��ي ع �ن��اوي��ن م�ن��اق�ش��ات�ن��ا ال�ع��ام��ة
طيلة السنوات املاضية ،ما هو القاسم املشترك بينها
؟ نتحدث عن العنصرية ،فتبرز إسرائيل ،نتحدث عن
الالجئني ،فيكون مثالنا الحي إسرائيل ،نتحدث عن
انتهاك حقوق األطفال ،فتكون إسرائيل شاهدنا األول،
نتناقش عن ظلم األقليات ،ف��اذا بهذا الكيان الغاصب
م� ��ادة دراس� �ي ��ة ل �ه��ذا امل ��وض ��وع» ،م �ت �س��ائ�لا« :ه ��ل هي
صدفة؟ أن يكون هذا الكيان املحتل مثاال حيا وعمليا،
يناقض كل ما ينادي به االتحاد البرملاني الدولي؟».
وأض ��اف «ه��ا ن�ح��ن ال �ي��وم ،ن�ن��اق��ش م��وض��وع ال�ق��ان��ون
الدولي وتعزيزه فاذا بنا أمام الكيان الوحيد في العالم،
الذي يرى نفسه أكبر من قرارات األمم املتحدة ومبادئ
الشرعية الدولية ،الكيان الوحيد ال��ذي ص��درت بحقه
أكثر القرارات الدولية ،املدينة واملستنكرة والشاجبة،

انتخاب الحجيالن
الصمت الدولي يفاقم اليأس
ويقتل األمل ويقود
إلى انفجار ال يستثني أحداً
من تداعياته
االحتالل األكثر خرقا ً للقوانين
واالتفاقيات الدولية ..ولكل
شرعة دينية أو وضعية
الكيان الغاصب يتحرك بدافع
يقينه أن اآلخرين صامتون
وعاجزون وال يتحركون
أهي صدفة أن يكون االحتالل
مثاالً حيا ً يناقض كل ما ينادي
به اتحادنا البرلماني؟

بارك الغانم انتخاب سعود الحجيالن رئيسًا لالتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا في املؤتمر الدولي املنعقد
في بيروت .وقال الغانم على حسابه في «تويتر»« :يبرهن هذا االختيار على أن الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة
قادرة على تمثيل الكويت في شتى املحافل ومختلف ميادين العمل ،تمنياتنا لألخ سعود الحجيالن بالتوفيق
ً
والسداد في أداء مهامه ،وكلنا ثقة بأنه سيكون أهال لهذا املنصب وإضافة مميزة من شأنها إحداث نقلة نوعية
في االتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا».
ال �ك �ي ��ان ال ��وح �ي ��د ال � ��ذي ت �ج �م��ع ك ��ل م �ن �ظ �م��ات ح �ق��وق
االنسان ،وكل نشطاء السالم ،وكل انصار البيئة ،وكل
املبشرين بالتعايش ،على انه املثال الصارخ في انتهاك
حقوق اإلنسان».

تربية اليأس

نّ
وبي الغانم أن «في أميركا الالتينية البعيدة ،في آسيا،
ف��ي أوروب� ��ا ،ف��ي أف��ري�ق�ي��ا ،ف��ي ك��ل م �ك��ان ،ه�ن��اك اج�م��اع
ش�ع�ب��ي وأه� �ل ��ي ،ع �ل��ى رف ��ض م �م��ارس��ات ه ��ذا ال �ك �ي��ان،
وم��ع كل ه��ذا نحن عاجرون على التحرك وم��اذا كانت
النتيجة؟ استمرار الكيان الغاصب في صلفه وتحديه
وال مباالته بكل العالم».
وقال« :قبل عامني ،جئنا الى هذا املؤتمر وظالل القرار
األح� ��ادي ب��اع�ت�ب��ار ال �ق��دس ع��اص�م��ة ل�ل�ك�ي��ان ال�غ��اص��ب
ماثلة أمامنا ،ول��م نفعل شيئا ،وف��ي املؤتمر املاضي،
أتينا على وقع قرار هذا الكيان بضم هضبة الجوالن
املحتلة ،ولم نفعل شيئا ،واليوم نحضر هذا املؤتمر،
وللتو رئيس وزراء االحتالل يعلن عن نيته ضم غور
األردن».

العتيبي :إلعادة حقوق
موظفي «الطيران المدني»

هايف يستجوب الحجرف من محورين:

استقالة وزير المالية واجبة
لعب انتهاء ال��دوام في مجلس األم��ة أمس،
دورا ح��اس �م��ا ف ��ي ت��أج �ي��ل ال �ن��ائ��ب محمد
ه��اي��ف ت�ق��دي��م اس�ت�ج��واب��ه امل��زم��ع ال��ى وزي��ر
املالية نايف الحجرف الى اليوم (الثالثاء)،
ف��ي ظ ��ل ع ��دم ت�م�ك��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة،
ب��اإلن��اب��ة ،ع ��ودة ال��روي�ع��ي م��ن ال�ت��واج��د في
املجلس لظروف خاصة.
وق� � ��ال ه ��اي ��ف ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح ��اف ��ي ف��ي
امل �ج �ل��س أم � ��س ،إن اس �ت �ج��واب��ه ل�ل�ح�ج��رف
«يتألف من محورين هما :مخالفة ق��رارات
وأعمال وسياسات الوزير ألحكام الدستور
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ش ��ري� �ع ��ة ،وم� �خ ��ال� �ف ��ة أح� �ك ��ام
القانون املتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية
والتعسف في استعمال السلطة» ،مطالبا
ال �ح �ج��رف ب��االس �ت �ق��ال��ة «ح �ف �ظ��ا مل� ��اء وج��ه

ال�ن��واب ال��ذي��ن وق�ف��وا معه ف��ي السابق ،قبل
حفظ ماء وجهه شخصيا».
وأوض� ��ح ان س�ب��ب ت��وج�ه��ه ال ��ى اس�ت�ج��واب
ال� ��وزي� ��ر ي ��أت ��ي ب � �رًا ب��ال �ت��زام��ه ب ��ذل ��ك ،وق ��ال
«ت �ع �ه��دت ب��اس �ت �ج��واب وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ان لم
يرفع الظلم ع��ن املتقاعدين ،وم��ن الواضح
ان الوزير متمسك برأيه في ابقاء االستبدال
والفوائد الربوية».
واك ��د ان وزي ��ر امل��ال�ي��ة «م �س��ؤول ع�م��ا يقع
تحت مسؤوليته خاصة نظام االستبدال
وال � ��رب � ��ا امل� � �ح � ��رم ال� � � ��ذي ض� � ��اق م� �ن ��ه أه ��ل
ال� �ك ��وي ��ت ،ب ��ل زاد ال ��وزي ��ر االم � ��ر ب ��إدخ ��ال
ش ��رك� �ت�ي�ن رب� ��وي � �ت �ي�ن وس � �ب� ��ب ض� �ج ��ة ف��ي
أوس � ��اط ال �ش �ع��ب» ،راف� �ض ��ا «ف� ��رض ال��رب��ا
على مجتمع الكويت املسلم».

استقالة أو استجواب
لوح النائب محمد املطير باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك على
خلفية مشروع تطوير املدينة الترفيهية.
وق��ال املطير إن��ه «بعد ت�ن��ازل الحكومة ع��ن مشاريع تنموية لعدم قدرتها على إنشائها
وإدارت �ه��ا وآخ��ر امل�ش��اري��ع ه��ي املدينة الترفيهية ،وج��ب على الحكومة تقديم استقالتها
والرحيل ،الن ه��ذا دليل واض��ح للكل بعدم قدرتها على إدارة ال��دول��ة ،وإال سيكون هناك
استجواب لرئيسها».

وان �ت �ق��د ه��اي��ف ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وقال ان اجتماعها امس األول «لم يثمر عن
نتائج ايجابية في الغاء الفوائد الربوية عن
االس �ت �ب��دال ،ال ��ذي ك��ان أس ��اس االس�ت�ج��واب
األخير للوزير وهو ما يجسد استمراره في
تنفيذ رأي��ه وع��دم ال�ت��زام��ه ب��وع��وده ،فضال
عن تعسف الوزير تجاه املوظفني».

«املطرود ملحوق»
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال رئ �ي��س امل �ج �ل��س ب��اإلن��اب��ة
ع ��ودة ال��روي �ع��ي «ك �ن��ت ف��ي ارت �ب��اط مسبق
ّ
خ� ��ارج امل �ج �ل��س ،ول ��م ي �ت �س��ن ل��ي ال�ح�ض��ور
اث� �ن ��اء ال � � ��دوام ال��رس �م��ي ،ف��ات �ف �ق��ت م ��ع االخ
محمد هايف على تقديم االس�ت�ج��واب غدا
(اليوم) وهو تعاون مشكورا».
وأوض��ح ال��روي�ع��ي للصحافيني «حضرت
إلى املجلس بعد الـ 2ظهرا ولم يكن الوقت
ي�س�م��ح ب�ت�س�ل��م االس �ت �ج��واب ،وات �ف �ق��ت مع
ال �ن��ائ��ب ع �ل��ى ت �ق��دي��م االس �ت �ج��واب ال �ي��وم،
ف��وف �ق��ا ل�ل�ائ �ح��ة وال �ن �ظ��م امل �ع �م��ول ب �ه��ا ال
يمكننا تسلم صحيفة االس�ت�ج��واب بعد
ال�ـ  2ظهرا وعموما ك��ل م�ط��رود ملحوق»،
م ��ؤك ��دا ان االس� �ت� �ج ��واب «س �ي �ت��م ت�س�ل�م��ه
اليوم ،وادراجه على جدول أعمال الجلسة
األولى لدور االنعقاد املقبل».
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العدساني يدعم
حدد النائب ري��اض العدساني آلية تعاطيه مع االستجوابات التي يقدمها
ن ��واب ل� ��وزراء أع�ل��ن اس�ت�ج��واب�ه��م ،ف��ي م�س��اري��ن ،أول�ه�م��ا «إن ك��ان تقديمي
لالستجواب سوف يساهم في تشديد املحاسبة وتحقيق اإلصالح سأقدمه
ويكون استجوابني للوزير ذاته أو دمجهما».
وأض ��اف «أم��ا إذا ك��ان األم��ر عكس م��ا س�ب��ق ،فسأكتفي بمساندة مقدم
االستجواب كون هدفي محاسبة الحكومة وتصحيح الخلل».

..والفضالة يسأل عن قضايا العسكريين
ضد «التأمينات»

يوسف الفضالة

س� ��أل ال� �ن ��ائ ��ب ي ��وس ��ف ال �ف �ض��ال��ة وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
د.ن��اي��ف ال�ح�ج��رف ،عما اذا ك��ان يحتسب قانون
التأمينات االجتماعية بالنسبة إلى العسكريني
م��دة ال��دراس��ة في الكليات العسكرية ضمن املدة
الفعلية للمؤمن عليه في التأمينات؟ وهل يعتبر
ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات م��وح��دا بالنسبة إل��ى جميع
ال �ج �ه��ات ال �ع �س �ك��ري��ة؟ وذل� ��ك ف��ي ض ��وء م��ا «ن�م��ا
إل��ى علمنا أن��ه قد تزايد في اآلون��ة األخ�ي��رة عدد
القضايا امل��رف��وع��ة م��ن منتسبني إل��ى القطاعات
العسكرية ضد مؤسسة التأمينات االجتماعية

واض� ��اف« :م� ��اذا ب �ع��د؟ ه��ل س�ي�ل�ت��زم امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي،
وخ ��اص ��ة ال �ب��رمل��ان��ي م �ن��ه ،ال �ص �م��ت امل �ط �ب��ق؟ وم ��ا هي
ال��رس��ال��ة التي نريد ايصالها ال��ى الفلسطينيني بهذا
الصمت» ،مضيفا« :بصمتكم هذا ،انتم تربون اليأس،
وت ��رع ��ون اإلح � �ب� ��اط ،وت �س ��وق ��ون ل �ل �ع��زل��ة ،وت��راك �م��ون
ال�غ�ض��ب ،وتقتلون األم��ل وتشجعون اإلره ��اب ،وه��ذه
كلها مشاعر وعواطف تدخل كمواد أولية في صناعة
انفجار بشري ،له تأثير القنبلة النووية ..صدقوني،
سيسمع العالم بأسره دوي االنفجار ،فالعالم يجني
ما يزرع وال أحد محصنا هنا ،ال أحد».
إلى ذلك ،بحث الغانم أمس ،مع رئيسة مجلس الشيوخ
ف��ي روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة (ال �ب��رمل��ان ال ��روس ��ي) فالنتينا
ماتفيينكو ،ع�لاق��ات التعاون ب�ين البلدين الصديقني
وسبل النهوض بها إلى آفاق أرحب وأوسع ،خصوصًا
في الجانب البرملاني ،وذلك على هامش أعمال مؤتمر
االتحاد البرملاني الدولي الـ .141
وج � � ��رى خ �ل ��ال االج � �ت � �م� ��اع اس � �ت � �ع� ��راض ال � �ع ��دي ��د م��ن
املوضوعات وامللفات املدرجة على جدول أعمال مؤتمر
االتحاد وآلية تنسيق املواقف بني الجانبني تجاهها.

بسبب عدم احتساب مدة الدراسة من ضمن فترة
العمل للمتقاعد».
وت �س��اءل الفضالة ع��ن األس �ب��اب ال�ت��ي ت��دف��ع إلى
عدم احتساب املدة إذا كانت االجابة بالنفي ،وهل
يعتبر قانون «التأمينات» موحدا بالنسبة إلى
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني
أم هناك اختالفات؟
واستفسر ع��ن سبب احتساب م��دة ال��دراس��ة في
الكليات العسكرية م��دة اعتبارية ال م��دة فعلية
ل �ل �م��ؤم��ن ع �ل �ي��ه؟ وه� ��ل ص � ��درت أح� �ك ��ام ق�ض��ائ�ي��ة

ن �ه��ائ �ي��ة ب ��إل ��زام «ال �ت��أم �ي �ن��ات» ب��اح �ت �س��اب م��دة
ال� ��دراس� ��ة ف ��ي ال �ك �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ض �م��ن امل ��دة
الفعلية ل�ل�م��ؤم��ن ع�ل�ي��ه؟ إذا ك��ان��ت االج��اب��ة نعم
ف�ك��م ع ��دد ت�ل��ك األح �ك��ام وه ��ل ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا؟ وك��م
ع ��دد األح� �ك ��ام ال �ت��ي ال ت� ��زال ف��ي امل �ح��اك��م لنفس
السبب ول��م تصدر بها أح�ك��ام نهائية؟ ومل��اذا ال
يتم احتساب مدة الدراسة في الكليات العسكرية
لجميع منتسبي الجهات العسكرية استنادًا إلى
األحكام القضائية النهائية من املحاكم الكويتية
طبقًا ملبدأ املساواة؟

وصف النائب خالد العتيبي ،مطالب العاملني في
ادارة الطيران امل��دن��ي باملستحقة ،م��ؤك� ً�دا ض��رورة
ت� �ج ��اوب اإلدارة م �ع �ه��م وس ��رع ��ة إل� �غ ��اء ال�ت�ع�م�ي��م
ال��ذي ح��رم املئات منهم من ب��دل النوبة ،بناء على
ت��وص�ي��ات ل�ج��ان شكلت الس�ت�ه��داف امل��وظ�ف�ين في
ارزاقهم دون أن يكلف أيا من أعضائها عناء املرور
على النوبات والتعرف على طبيعة العمل أو حتى
التحدث مع املوظفني.
ودعا العتيبي الحكومة الى سرعة التدخل وقراءة
ال��رس��ال��ة التي نجح امل�ض��رب��ون ف��ي إيصالها على
م ��دار ي��وم�ي�ن ،وإق � ��رار م�ط��ال�ب�ه��م امل �ش��روع��ة وع�ل��ى
رأسها اقرار البدل املوحد ،وإلغاء لجان التخطيط
التعسفية ،وك��ذل��ك لجنة مراقبة العاملني بنظام
النوبة.
وط��ال��ب ب �ض��رورة مناقشة ال �ق��رارات م��ع النقابات
ق �ب��ل ات �خ��اذه��ا وال� �غ ��اء س �ي��اس��ة ل ��ي ال� � ��ذراع ال�ت��ي
تنتهجها اإلدارة مع املوظفني بمباركة مسؤولني
في «الطيران املدني».
وش � ��دد ال �ع �ت �ي �ب��ي ع �ل��ى ض� � ��رورة ان ت � ��درك جميع
أجهزة الدولة رسالة تضامن املجتمع الكويتي مع
اعتصام موظفي «الطيران املدني» ،وسرعة التدخل
إللغاء القرارات االنتقامية ،ف��أرزاق املواطنني خط
أحمر ال يمكن املساس به.

السويط لبوشهري:
متى يصدر أول إذن بناء
في «المطالع»؟
وجه النائب ثامر السويط سؤاال برملانيا الى وزيرة
األش �غ��ال وزي ��رة ش ��ؤون اإلس �ك��ان ج�ن��ان ب��وش�ه��ري،
ع��ن نسبة التأخير ف��ي جميع عقود مدينة املطالع
وبعض العقود الخاصة التابعة للشركات الصينية،
واالجراءات املتخذة حيال كل شركة متأخرة.
وط�ل��ب ال�س��وي��ط ت��زوي��ده ب��ال��دراس��ة ال�ت��ي ك��ان��ت قد
أعلنت عنها الوزارة في رد على سؤال برملاني سابق،
اش ��ارت فيه ال��ى أض ��رار سحب ال�ع�ق��ود م��ن الشركة
الصينية وأن الوزارة تعمل على اعداد دراسة لتقييم
وض��ع عقد مدينة امل�ط�لاع وات �خ��اذ ال �ق��رار املناسب
س��واء بالسحب أو االس�ت�م��رار فيه ،ومتى سيصدر
أول إذن أمر بناء للمواطنني في املدينة؟.
وق ��ال إن ��ه ح�س��ب االف� � ��ادات ال�س��اب�ق��ة ل� �ل ��وزارة ،ف��إن
اإلنجاز التعاقدي لضاحيتي  N10و N11انتهى في
ابريل املاضي ومن ثم يكون التسليم االبتدائي عبر
لجنة االس �ت�لام االب �ت��دائ��ي ال�ت��ي تشكلها املؤسسة
وتحتاج شهرين من بعد التسليم االبتدائي إلبداء
املالحظات وتعطي تاريخا لتسليم اذون��ات البناء،
كما أن ضاحية  N 12سيكون تسليمها االبتدائي
ف��ي أك�ت��وب��ر ال�ح��ال��ي ،ي��رج��ى ت��زوي��دي بعمل اللجنة
وت��اري��خ تسليم اذون��ات البناء بالتعاون مع بلدية
الكويت؟
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دعوة
إلى وزير الداخلية:
مناشدة من مقيمة

استفسار
خالد الجراح

أنا مقيمة مطلقة ،وأم ألبناء كويتيني أكبرهم عمره اآلن 21
ع��ام��ًا ،أن��اش��د وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة النظر ف��ي طلب حصولي على
ش ��رف ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ف��أن��ا أع �ي��ش ح��ال �ي��ا م��ع أب�ن��ائ��ي
وأري��د البقاء معهم ،ورغم مرور تلك السنوات الطويلة على
زواج ��ي ،وم��ن ث��م ط�لاق��ي وب�ق��ائ��ي م��ع أوالدي ،ف��إن دوري لم
ي ��أت ،ول��م ي�ج��ر اس�ت��دع��ائ��ي الس�ت�ك�م��ال ط�ل��ب ال�ح�ص��ول على
الجنسية الكويتية.

يعجبني
هال رزق نازاريان وريم القيسي من موظفات الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي مكتب ب�ح�م��دون ف��ي ل�ب�ن��ان ،ع�ل��ى استقبالهما
الراقي والحضاري للمسافرين ،وحرصهما على تقديم العون
واملساعده للجميع من دون تكلف ،فأكثر اهلل من أمثالهما.
***
ح�ص��ة ال�ع�ص�ي�م��ي ،ال�ص�ي��دالن�ي��ة ف��ي م��رك��ز م�ش��رف ال�ص�ح��ي ،على
أخالقها العالية وتعاملها الراقي مع املرضى ،وحرصها الشديد على
إعطاء األولوية لكبار السن فأكثر اهلل من أمثالها.
***

املهندسة زي�ن��ب غضنفري م��ن وق��اي��ة إط�ف��اء األح �م��دي ،على
تعاملها الراقي مع املراجعني ،وردها على استفساراتهم بكل
رحابة صدر ،وحرها على إنهاء معامالتهم بالسرعة املمكنة،
فأكثر اهلل من أمثالها.

حاالت خاصة
مواطن أرهقته الديون
ان��ا م��واط��ن متقاعد ارهقتني ال��دي��ون ال�ت��ي ع�ج��زت ع��ن س��داده��ا،
اهمها ديون ايجارات مستحقة ودي��ون اخ��رى ،وجميعها واجبة
ال�ن�ف��اذ م��ن خ�ل�ال اح �ك��ام قضائية ص ��ادرة الص �ح��اب ال��دي��ون مع
ص��دور ض�ب��ط واح �ض��ار ل �س��داد ال��دي��ون ،وف��ي امل�ق��اب��ل ل�ي��س ل��دي
ما يكفي لسداد ولو ج��زءا من الديون املستحقة بسبب الظروف
املالية الصعبة التي امر بها ،واناشد اهل الخير من ابناء بلدي
مساعدتي قدر املستطاع.

مقيم ظروفه صعبة للغاية
ان��ا مقيم ل��دي  5اب�ن��اء ،ومريض وليس عندي دخ��ل م��ادي ثابت،
اع��ان��ي م��ن صعوبة دف��ع اق�س��اط امل��دارس الوالدي واي�ج��ار الشقة
املتأخر منذ  3شهور ومهدد بالطرد منها ،لذا اناشد اهل الخير
واصحاب االي��ادي البيضاء مساعدتي لدفع االقساط الضرورية
املستحقة علينا ،وجزاكم اهلل خيرا.

إلى وزير الشؤون:
استثمار محال الجمعيات ..لماذا ال يستفيد
منها كل المساهمين؟
من االم��ور الغريبة ان املساهم ال��ذي يفوز باحد محال افرع
الجمعية التعاونية بتحول املحل الى ملكية خاصة ،ارباحه
ُّ
التقيد بسنوات
تذهب الى هذا املساهم طوال حياته من دون
معينة مما يحرم بقية املساهمني من االستفادة ماديًا من
ه ��ذه امل �ح��ال ،ب�س�ب��ب غ �ي��اب تنظيم ه ��ذا األم ��ر م��ن ال �ش��ؤون،

كالم الباب
سعد الخراز

ف��االول��ى ان يصدر وزي��ر ال�ش��ؤون ق��رارا يحدد فيه استغالل
امل�س��اه��م للمحل مل��ده  5س �ن��وات ،وب��االم �ك��ان ت�ج��دي��ده��ا مل��ده
 5س �ن��وات اخ� ��رى مل ��رة واح � ��دة ف �ق��ط ،ع �ل��ى ان ي�ف�ت��ح امل �ج��ال
للمساهمني من جديد الستثمار املحل ،وهكذا تتم استفادة
ً
الجميع من املحال بدال من حصرها بعدة اشخاص فقط.

رسالة

شكوى
إلى وكيل المرور:

لماذا تنجز معاملة واحدة باليوم؟
م ��ن امل ��ؤس ��ف ج � �دًا ان ت� ��رى ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين
الكويتيني يصرون على إنجاز معاملة واحدة
ل�ل�م��راج��ع ،وه ��ذا م��ا ح��دث م�ع��ي ع�ن��د زي��ارت��ي
مل ��رور ( ،).......ح�ي��ث ذه�ب��ت ال��ى م��وظ��ف قسم
تسجيل ال �ب��اص��ات ،ش�ب��اك  ،12وأب�ل�غ�ن��ي ان��ه
ال ي�ق�ب��ل إال م�ع��ام�ل��ة واح� ��دة ف �ق��ط ،وه ��ذا أم��ر
جمال الصايغ
مستغرب ،خاصة اننا اصحاب شركات نريد
تجديد مركباتنا جميعا ،إذ ليس من املعقول ان نحضر كل يوم الى
اإلدارة لتسجيل باص واح��د فقط في ظل إص��رار هذا املوظف على
ّ
عدم تسلم أكثر من معاملة للمراجع ،واألدهى من ذلك عندما أبلغته
بأنني سأتقدم بشكوى عن هذا التصرف ،قال اذهب حتى الى مكتب
الوزير .والسؤال :لو أن هذا املوظف يعرف أن عليه رقابة من مدير
االدارة ،أو مسؤوله املباشر ،هل تصرف مع املراجعني بهذه الطريقة؟
في الوقت الذي فيه موظف واف��د ،في شباك  ،13ينجز  100معاملة
باليوم ،وهو يبتسم للمراجعني.

فخري هاشم السيد رجب

إلى وزير األوقاف:
أهالي السرة
لديهم شكوى
نحن مصلو مسجد الزبن في
منطقة السرة قطعة  5نشتكي
م��ن ج��دي��د ال��ى وزي��ر االوق��اف
م ��ن ع� ��زم ال � � � ��وزارة ع �ل��ى ب �ن��اء
ع�م��ارة سكنية تتألف م��ن 16
شقة للمؤذنني وأئمة املساجد
بجانب املسجد الذي هو قليل
فهد الشعلة
املواقف لسيارات املصلني وال
توجد مساحات كافية لبناء هذا املبنى الضخم في
ه ��ذا امل �ك��ان اال ب ��ازال ��ة م �ح��ول ال �ك �ه��رب��اء امل�لاص��ق
للمسجد والذي يغذي املنازل بالكهرباء .والسؤال:
مل � ��اذا ت �ض��اي �ق��ون االه ��ال ��ي ب �ه ��ذا امل �ب �ن��ى ي ��ا وزي ��ر
االوق ��اف؟ فكذا مسجد لديه بيت للمؤذن واالم��ام
فلماذا هذا املبنى الكبير في املنطقة؟

medianation@alqabas.com.kw

كويتنا بألف خير
وأن��ا أتصفح سبقلا صبيحة الخميس الفائت ،كما هو الحال في سائر
األي ��ام ،توقفت عند أك�ث��ر م��ن خبر وتصريح يصب ف��ي مصلحة «كويت
املحبة وطن األحبة» ،وحيث إننا نبحث عن األمل والتفاؤل من أجل كويت
ّ
هادئة هانئة آمنة مطمئنة وبعيدًا عما يكدر صفو الخاطر ،فإنني أعشق
التوقف عند املفرح والسعيد من تلك األخبار ،وكيف ان ابتسامة من يعنيه
الخبر تدل على الخير ،فقد رك��زت على الخبر املتعلق باستقباالت سمو
نائب األم�ي��ر ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ،وأخ�ب��ار استقباالت سموه
أكثر من شخصية وطنية بارزة ،وكيف ان تلك الشخصيات حتما خرجت
بالجديد واملفيد من أجل الكويت.
كما توقفت في الصفحة نفسها من سبقلا (ص  )3عند خبر استقباالت
سمو الشيخ جابر املبارك في قصر بيان لعدد من كبار الشخصيات التي
قدمت من أجل تبادل اآلراء واملقترحات والتوجهات والنصائح من شخص
سمو الشيخ أبو صباح.
ما لفت االنتباه هو استقبال سمو الشيخ جابر املبارك للسفير اإلماراتي
صقر الريسي الذي سلم سموه رسالة خطية من ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة اإلم��ارات�ي��ة محمد بن زاي��د ،تضمنت دعوة
سموه لحضور حفل سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورموال
 »1في أبوظبي.
معروف عن سعادة السفير أبو سلطان روحه الحلوة وابتسامته التي ال
تفارق محياه ،وحبه الكبير للتردد على ديوانيات الديرة من أجل االلتقاء
ب�ك�ب��ار رج ��ال ال ��دول ��ة وال�ش�خ�ص�ي��ات ال��وط�ن�ي��ة وس ��واه ��ا ،وع �ل��ى مختلف
املستويات ليخرج يومًا بعد يوم وليلة بعد ليلة برصيد جديد من التعارف
واملحبة التي تصب في مصلحة البلدين الكويت واإلمارات.
هذه هي كويت الخير والعطاء والتواصل الذي يحرص عليه سمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك بصفة مستمرة وم�ت��واص�ل��ة وم��ن أج��ل ال��وق��وف على آخر
املستجدات واألخبار وتلقي الدعوات لحضور املناسبات الجميلة.
دعونا يا اخوة يا أعزاء يا كرام نبتعد كلية عن األخبار املسيئة والرسائل
امل�ق��ززة والتصرفات التي ال تنم ع��ن خير وح��رص على مصلحة الوطن
الغالي ولنركز منذ اللحظة على األخبار السعيدة التي ترسم لنا ولوطن
املحبة كل خطوط املحبة والتواصل البريء.
***

وين املرور؟

سيارات مهملة
اش � �ت � �ك� ��ى س� � �ك � ��ان م� �ن� �ط� �ق ��ة ب� �ي ��ان
م ��ن ان� �ت� �ش ��ار ال� �س� �ي ��ارات امل �ه �م �ل��ة
ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق � �ت � �ه ��م ب � �ش � �ك� ��ل الف � ��ت
ل�ل�ن�ظ��ر ،ح�ي��ث أص�ب�ح��ت منتشرة
ف� ��ي ال� �س ��اح ��ات وأم � � ��ام ال� �ب� �ي ��وت،
وال� � �ب� � �ع � ��ض ي� � �ق � ��وم ب �ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا
وت��رك �ه��ا ألش �ه��ر م ��ن دون إزال � ��ة،
وط � ��ال� � �ب � ��وا ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ب� � �ض � ��رورة
التعامل مع ه��ذه السيارات التي
أصبحت ظاهرة في املنطقة.

أحمد شمس الدين

أحد االخوة من سكان منطقة السرة ،من مستخدمي شارع دمشق بصفة
يومية ،السيما في الفترة املسائية يود ايصال مالحظته ورسالته لكبار
املسؤولني في وزارة الداخلية وتحديدًا اإلدارة العامة للمرور ،حول السرعة
القاتلة واألصوات املرعبة واملزعجة التي يصدرها أصحاب بعض السيارات
من «ع��وادم» سياراتهم التي تسبب التوتر والقلق الشديدين ملستخدمي
الطريق جيئة وذهابًا في تلك اللحظات املزعجة.
االخ الحريص يناشد االخوة املعنيني ايجاد حل سريع لهذه املشكلة املزمنة،
والعمل على مخالفة أصحاب تلك السيارات بأشد العقوبات ،رحمة بباقي
مستخدمي الطريق من عشاق النظام والهدوء.
***

• آخر الكالم:

إحدى السيارات المهملة | تصوير أحمد سرور

ل�ق��اءات رسمية  +شخصيات مميزة  +أم��ور طيبة ومستجدة = كويتنا
بألف خير.
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ومضات الحرية

بدايتها ستر!..

إيمان جوهر حيات
emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

حدثتني ام ��رأة ع� ّ�رف��ت ع��ن نفسها ،وطلبت بصوت
م��رت�ج��ف أن ان �ص��ت ال ��ى م �ع��ان��ات �ه��ا ..ق��ال��ت« :م ��ررت
بتجربة مريرة وانقضت ،وال أود أن يمر بها غيري،
تقدم لزواجي إنسان لم تربطني به أي معرفة مسبقة،
فلم أت ��ردد ف��ي قبوله رغ�ب��ة (ب��ال�س�ت��ر)! وب�ع��د ال��زواج
ُ ّ
بدأت مأساتي فكنت أ َعنف بشكل مستمر ،وفي كل
م��رة أح ��اول ان اق�ن��ع نفسي ب��ال�ص�ب��ر ..ول�ك��ن عندما
ازداد األم��ر س��وءا ق��ررت االنفصال ،فلم أعد اتحمل،
ّ
ولدي منه طفلة ،الحظت بعدها ان ابنتي لديها إفراط
بالحركة وتصرفاتها غير طبيعية ،فأخذتها الى أحد
املشايخ ليقرأ عليها ،واستمررت فترة بال ج��دوى!
ث��م ق��ررت أن أعرضها على طبيب نفسي مختص،
واك�ت�ش�ف��ت أن �ه��ا ت�ع��ان��ي م��ن ان�ف�ص��ام بالشخصية،
وانها ورثت هذا املرض من طليقي ،الذي كان مصابا
باملرض نفسه من دون أن يخبرني ،وبدأت معاناتي
تزيد مع ازدياد حدة مرض ابنتي وعدوانيتها تجاهي
وتجاه الغير ،حتى أصابني االكتئاب من الضغوط
الكثيرة التي م��ررت بها ،وذه�ب��ت بعدها للعالج في
ال�ط��ب النفسي ،وأص�ب�ح��ت رهينة ال �ف��راش م��ن شدة
تأثير األدوي��ة ،واضطررت الى أن أستقيل من عملي،
وت��راك�م��ت األع�ب��اء على كاهلي ،فلجأت ال��ى (بعض)
ال�ج�ه��ات الخيرية للمساعدة ول�لأس��ف لقد (ن��دم��ت)
كثيرًا على ذلك!».
ما لفت انتباهي هو تداخل املشاكل التي تعرضت
لها تلك املرأة نتيجة قلة الوعي واالمتثال األعمى الى
بعض األفكار واملوروثات الخاطئة التي تقمع املشاعر
وتقتل الذات.
بحثت عن تلك االضطرابات النفسية ،وهل االنفصام
يورث أم هو نتيجة لتأثيرات مكتسبة؟!
فوجدت دراسة منشورة على موقع UB University
 at buffalo NYأجراها باحثون في كلية جاكوبس
للطب وال�ع�ل��وم الطبية الحيوية ،حيث انتهت إل��ى أن
انفصام الشخصية هو أكثر األمراض العقلية املزمنة
ش ��دة ،وق��د ت�ظ�ه��ر األع� ��راض األول ��ى مل��رض ان�ف�ص��ام
الشخصية في مرحلة الطفولة ،تليها نوبات ذهانية
عادة في مرحلة املراهقة ،وكشفت نتائج الدراسة أن
م��رض ان�ف�ص��ام الشخصية ه��و اض �ط��راب ف��ي بناء
الدماغ يظهر خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل
(وراثي).
رضوخ بعض النساء لسلطة بعض التقاليد واالعراف
واستسالمهن للتعنيف خوفا من وصمة املجتمع،
وت�ج��اه��ل ان امل ��رأة ان�س��ان لها مشاعر ق��د تضطرب
وتتمرد ،يؤدي الى عواقب وخيمة.
ما زال البعض ينظر الى املطلقة بشكل سلبي ،فهي
ال تستطيع «بسهولة» الحصول على كل حقوقها،
ً
مثال كسكن يؤويها ،بل يتعرض بعضهن إلى سوء
املعاملة واالبتزاز واالستغالل.
كل تلك العوامل مجتمعة سببت لتلك املرأة االكتئاب،
ال��ذي وصفته «الجمعية األم�ي��رك�ي��ة للطب النفسي»
بأنه نوع من أن��واع االضطرابات النفسية ،كالشعور
ب��ال�ح��زن ،وع ��دم االه�ت�م��ام أو التمتع ب��األش �ي��اء ،وقلة
تقدير الذات ،وضعف التركيز.
ربما أخطأت تلك السيدة في االختيار! وأخطأت في
البداية إدراك مرض ابنتها ،ال ألومها فهي ضحية ملا
تلقنته من األسرة واملدرسة واملجتمع.
هي ضحية لبعض األعراف والتقاليد الراسخة التي ال
تنظر الى املرأة كإنسان كامل عاقل.
ش��ري �ح��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ن �س��اء ي�ت �ع��رض��ن ل�ل�ت�ع�ن�ي��ف،
وال ي �ج��رؤن ع�ل��ى ال�ت�ح��دث خ��وف��ا م��ن ق�ي��ود املجتمع
أو إيمانا بها ،وك��ل م��ا يتطلبه األم��ر تنظيم حمالت
ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة وت ��وع ��وي ��ة م �ك �ث �ف��ة م ��ن ق �ب��ل امل��ؤس �س��ات
والجهات املختصة ،خصوصًا «التربوية والتعليمية»،
عن الصحة النفسية والحقوق اإلنسانية والقانونية.
ويتوجب على وزارة الصحة اض��اف��ة ك��ل األم��راض
ً
النفسية في قائمة الفحوصات ملا قبل الزواج حماية
للنشء ووقاية لألسرة.

ّ
كتاب وآراء
باب هاني
ل��ن ن�ج�ل��د ذات �ن��ا ون�ب�ك��ي ع�ل��ى األط �ل��ال ،لكننا
ال ن�س�ت�ط�ي��ع أن ن �غ �ط��ي ال �ش �م��س ب��ال �غ��رب��ال،
لدينا مشكلة عويصة ب ��إدارة امل�ش��اري��ع ومن
ع�لام��ات�ه��ا :أوام ��ر تغييرية ،مضاعفة األرق��ام
املرصودة ،تأخير باإلنجاز.
ه��ذا واق��ع مر ومؤلم في الوقت نفسه ويكفي أن
ن�س�ت��ذك��ر مستشفى ج��اب��ر وامل��دي �ن��ة الجامعية
ب ��ال� �ش ��دادي ��ة وغ �ي��ره �م��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن م �ش��اري��ع
الدولة حتى نتيقن أن املسألة فيها لغز ..فلماذا
امل�ش��روع��ات ال�ت��ي تعهد ل�ل��دي��وان األم �ي��ري تنجز
بمواعيدها ونسبة ال تذكر من األوامر التغييرية؟!
أي��ن ال�خ�ل��ل؟ ..البشر نفسهم وامل �ع��دات نفسها
وال�ش��رك��ات املتعهدة نفسها تقريبًا ،وم��ع ذلك
املشكلة قائمة ...سررت عندما قرأت مؤخرًا أن
مشروع املدينة الترفيهية سيكون برعاية أميرية
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لماذا ينجز الديوان المشاريع بوقتها؟
كما ورد بجريدة النهار ،حيث ستنشأ مدينة
ج��دي��دة على مساحة مليونني و 600أل��ف متر
م��رب��ع ،وان ��ه سينقل تخصيص ملكية االرض
م��ن ع�ه��دة امل �ش��روع��ات السياحية إل��ى ال��دي��وان
األم�ي��ري ،حيث سيؤهل إح��دى ال�ش��رك��ات التي
تتنافس على املشروع حتى ال يبقى مجرد حلم.
هذا السرور لم يأت من عبث وال من مجاملة،
ي�ك�ف��ي اس �ت �ع��راض امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ك �ل��ف بها
الديوان حتى يتبني الخيط األبيض من الخيط
األس � ��ود ...ك��م م��ن م �ش��روع تعثر واس �ن��د إل��ى
ال��دي��وان م��ن أج��ل تنفيذه؟ ...راج�ع��وا مشاريع
ال� �ن ��ادي ال �ص �ح��ي وق �ص��ر ال �ض �ي��اف��ة وامل �ط��ار
األميري تعرفوا حقيقة ما نقول.
ُ ُ
وإذا كنتم غائبني ع��ن ال �ص��ورة ،ف��اس��أل��وا عن
مستوى إدارة مركز جابر االحمد ومركز عبد

اهلل ال�س��ال��م وح��دي�ق��ة الشهيد وق�ص��ر السالم
وم��دي�ن��ة ال�ك��وي��ت ل��ري��اض��ة امل�ح��رك��ات وغيرها
ولتحكموا ضمائركم في ما بعد.
هناك وفقًا لسؤال برملاني  25مشروعًا نفذها
الديوان وبكلفة وصلت إلى  1.4مليار دينار،
وهي مشاريع تأخذ موافقات الجهات الرقابية
ب��ال��دول��ة ،وه ��ذا م��دع��اة ل�ل�ف�خ��ر ح�ق�ي�ق��ة ،وذل��ك
ألن رعاية ال��دي��وان تعني وج��ود ن��اس يعملون
باخالص وبأمانة وطنية واخالقية فال مكان
ملتقاعس أو مهمل بل الجدية هي األساس.
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد أت ��ذك ��ر واق� �ع ��ة ك �ن��ت فيها
الشخص املعني عندما أسندت لي مهمة مركز
تيماء لطب االسنان بعدما كان مركزًا صحيًا،
لكن بجهود د .ابراهيم املهلهل تم الالزم ،وفي
إحدى املرات كنت برفقة د .محمد بالل ،نجول

د .إبراهيم بهبهاني
ebraheem26.com
@babhani26

ب�س�ي��ارت��ه ،وأب�ل�غ�ت��ه أن ال��دك �ت��ور مهلهل طلب
مني أن أنتهي من تحويل املبنى بشهرين وإال
سيرميني من ال��دور  11على سبيل املمازحة
طبعًا ،أجابني لن تنتهي من املشروع قبل سنة
وإذا أك�م�ل�ت��ه ف��أن��ت ب �ط��ل؟ ...وك ��ان ردي أنني
عاهدت املسؤول ولن اخلف بوعدي.
أع��ود للقول ،ينقصنا اإلخ�ل�اص وال ��والء لكي
نعيد الثقة ببعض املؤسسات الحكومية ،واللهَّ
املستعان.

مدونة مسافر

ما يصير!..
عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

عبدالوهاب العوضي

قال..
وقلت
أ.د .عبد الله محمد الشيخ
ق� ��ال :ال �ه��ول �ن��دي ال� ��ذي ح� ��ارب اإلس �ل ��ام ..أع�ل��ن
إسالمه.
قلت :واملسلم أعلن إلحاده.
قال :األميركية أسلمت ثم تحجبت.
قلت :والعربية املسلمة خلعت الحجاب.
قال :الكل وقف احترامًا لهذا الرجل.
قلت :الكل يعلم أنه حرامي وفاسد.
قال :اإلعالم يصفق لهذا الرجل ويمدحه.
قلت :انتظر سقوط هذا الرجل ليذمه.
ق��ال :معقولة وال دول��ة أدان ��ت م��ا تفعلة الصني
باملسلمني.
قلت :إنه الهوان والذل.
ق��ال :هل تعلم م��اذا قالوا عن املرشح الرئاسي
التونسي؟
قلت :شوهد يدخل املسجد.
ق��ال :هل تعلم م��اذا قال املرشح اآلخ��ر للرئاسة
التونسية؟
قلت :ت��ودد للغرب وأق�س��م أن يقف ض��د التيار
اإلسالمي.
قال :الدنيا كلها انتخابات.
ق �ل��ت :إال أم��ة ال �ع��رب ح�ت��ى ال�ج�م�ه��وري��ات فيها
أصبحت وراثية.
قال :ماذا عن الجمهورية اإلسالمية؟
قلت :هي بحق جمهورية ،لكنها فارسية طائفية.
قال :وبلدي التي أحب؟
قلت :حفظ اهلل الكويت.

حماية الطفولة
واألسرة
ال �ط �ف��ل ه��و ك��ل م��ن ل��م ي �ت��م ال� � �ـ 18سنة
ميالدية ،وقد تم تصنيفه ألربع مراحل:
 قبل سن الـ 4سنوات غير مميز  -ومنس��ن  4س�ن��وات إل��ى  7س�ن��وات يستمع
له  -ثم من  7سنوات إلى  15سنة يؤخذ
ب��أق��وال��ه  -وأخ�ي��را م��ن  15سنة إل��ى 18
سنة قد يسمح له بالعمل.
والطفل ه��و مستقبل األس��رة وال��وط��ن،
ل��ذل��ك ت �ه �ت��م ال� � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ب��رع��اي�ت��ه
وتنشئته بشكل صحيح وإب �ع��اده عن
ك ��ل م ��ا ي� �ض ��ره ،ألن اس �ت �ق ��رار ال�ط�ف��ل
اس �ت �ق ��رار ل�ل�أس ��رة ،ول �ت �ض �م��ن ال��دول��ة
مستقبال أفضل ملجتمعاتها وبالدها.
والرعاية واالهتمام بالطفولة منظومة،
م� �ث ��ل ال� �ت� �غ ��ذي ��ة ال �ص �ح �ي ��ة وال �ت �ط �ب �ي��ب
والتعليم وال��رف��اه�ي��ة وح�م��اي��ة شخصه
ون�ف�س�ي�ت��ه ،وت�ك�ف��ل ال��دول��ة ال�ط�ف��ل بكل
ال� �ح ��االت أن ي�ع�ي��ش ف��ي ب�ي�ئ��ة ص��ال�ح��ة
أمينة مع توافر جميع احتياجاته ،ورغم
وجود بعض القوانني فإن هناك قصورا
بمتابعة رع��اي��ة الطفولة وحمايتها من
كل األخطار.
وه �ن��اك ج��ان��ب ح�س��اس ج��دا ي��ؤث��ر في
ن�ف�س�ي��ة ال �ط �ف��ل وح �ي��ات��ه ،وه ��و ان�ت�ه��اك
ب��راءت�ه��م وطفولتهم ب��ال�ق�س��وة والعنف
معهم ،واستغاللهم في تعاطي وترويج
املمنوعات بتأثير من أبناء الجيران أو
زم�لاء امل��درس��ة وغيرهم ف��ي حالة عدم
وج ��ود ال��رق��اب��ة وامل �ت��اب �ع��ة ،وأس� ��وأ ه��ذه
الحاالت إذا جاءت من األقارب.

تيسير عبدالعزيز الرشيدان
ً
وتكمن صعوبة املشكلة هنا ،أوال :لعدم
معرفتنا بها ،ألن الطفل يخاف أن يبلغ
ع �م��ا ح �ص��ل أو ع��ن أق��رب��ائ��ه امل�ت�ع��دي��ن
ع�ل�ي��ه .واألم ��ر ال�ث��ان��ي :ه��و إذا ث�ب��ت ذل��ك
االس �ت �غ�لال واالن �ت �ه��اك ،ف��ال�ت�ح�ق�ي��ق به
صعب ،والقرار سيكون ضارًا لألسرة
بكاملها ،ألن الثقة ستنكسر ولن يمكن
إصالحها.
ومن الحلول تشجيع الطفل دائما على
ال�ح��دي��ث ع�م��ا ح�ص��ل ل��ه ف��ي ك��ل مكان
وزمان ،وبوحه بمصادر خوفه ،ومراقبة
تصرفاته مثال إن كان يتبول ال إراديا،
أو ال يريد الذهاب الى مكان أو شخص
معني ،أو يقضم أظافره ويتأتئ ،فيجب
عرضه على اختصاصي نفسي.
وك ��ذل ��ك وض ��ع ك��ام �ي��رات ف ��ي امل � ��دارس
والبيوت وأماكن لعب االطفال ،مع عدم
ترك الصغار عند السائق وعاملة املنزل،
ويكون برفقة األكبر سنا دائما ..كذلك
أتمنى على ال�ج�ه��ات الرسمية واملدنية
تنظيم ن ��دوات ودورات لكيفية حماية
ال �ط �ف��ل وت��وج �ي �ه��ه ل �ل �ق��دوة ال�ص�ح�ي�ح��ة،
وليس لكل من يشتهر.
وال أن �س��ى أن أت �ق��دم ب��ال�ش�ك��ر ال�ج��زي��ل
للدكتورة سهام الفريح ،رئيسة الجمعية
الوطنية لحماية الطفل ،على جهودها
ومن معها للدفع بقوانني حماية الطفل.

في حديث عابر ،اشترك فيه من يحمل ّ
هم أطفاله
الصحي ،التزمت أنا الصمت وتأملت .سيدة تقول:
ّ
م��ا ك��ان ناقصنا إال وزارة الصحة تعقد حياتنا
ّ
أكثر مما هي معقدة ،مع قرارها منع األطباء بعمل
ّ
أي بنج موضعي أو ع��ام ألي ق��اص��ر ،م��ا ل��م يوقع
ب��امل��واف�ق��ة ول��ي أم��ره ال�ق��ان��ون��ي  -ويعني هنا األب،
أو األم إذا ك��ان عندها حكم وصاية أو وكالة من
زوج�ه��ا  -فمعناها ك��ل األزواج ي��روح��ون املحكمة
ويطلعون وكاالت لزوجاتهم ألن لو صار ،ال سمح
اهلل ،أي حادث ألبنائهم والوالد مسافر وال بالبحر
األم راح ّ
تتورط مع ولدها ووزارة الصحة وجهازها
اإلداري وال�ق��ان��ون��ي .وردت عليها الثانية بتعليق
عجبني :ال سمح اهلل إذا طفل ّ
تعرض لحادث دهس
ُ
ب��ال�ط��ري��ق ،وأغ �م��ي ع�ل�ي��ه ووص ��ل ال ��ى املستشفى
ويحتاج عملية ،وال أحد يعرف اسمه وال أهله ،يا
ترى األطباء يخلونه يموت وال يسوون له العملية
ّ
وعقبت األولىّ :
تصوري لو الولد طلع
من دون بنج؟
قريبًا ملسؤول في الدولة وال أحد قدر ّ
يتعرف عليه
والطبيب رف��ض يعطيه بنج التزاما بقرار ال��وزارة
تعتقدون امل�س��ؤول وال��د الطفل شنو راح يسوي
ب��ال�ط�ب�ي��ب؟ أو إذا ال�ع�ك��س ،ال��ول��د ط�ل��ع ف�ق�ي�رًا ،لكن
شهامة الطبيب خلته يخالف ق��رار ال ��وزارة وأنقذ
تكرمه وال ّ
الطفل ،تعتقدون ال��وزارة ّ
توجه له تهمة
مخالفة قرارها؟
ّ
ال�ص��راح��ة ،ه��ذا الحديث الشيق قلت أكتبه بمقال
ل��رب �م��ا وزارة ال �ص �ح��ة ت� �ق ��دم رده� � ��ا اإلن �س��ان��ي
ل�ه��ذه املعضلة .وم��ن ناحيتي أق��ول إلخ��وان�ن��ا في
«ال �ص �ح��ة» :ه ��ذا ال �ق��رار م��ا ي�ص�ي��ر وال ي�ص��ح وال
ي�ج��وز ،ول��ن ت�ج��دوا أق��رب للطفل م��ن وال��دت��ه .وإذا
ت �ق��ول��ون ه ��ذا ال �ق��ان��ون ،أق��ول �ك��م رج �ع��وا ل�ل�م�ش� ّ�رع
ّ
ويعرض أرواح ّ
وغيروه؛ ألنه غلط ّ
القصر للخطر،
ويخلق مشاكل أس��ري��ة ،م��ا لها أول م��ن آخ��ر ،فال
تفترضوا أن كل أب على وفاق مع زوجته ،وال كل
ّ
مستعد يعطي وك��ال��ة لزوجته؛ ففيه ن��اس اهلل
أب
خالقهم صعبني املراس وما يتفاهمون ،فـ«إشلون»
راح تعالجون وضع تلك الفئة ،وال أحد ينكر وجود
هذي النوعية؟! فهي موجودة وبكثرة .وال تنتظروا
َ
ط�ف�لا ي�م��وت أم ��ام ع�ي��ن��ي أم ��ه ،ألن ال�ط�ب�ي��ب رف��ض
إع�ط��اءه إب��رة بنج إال بموافقة وال��ده أو وك��ال��ة منه،
وبعدها تنتبهون أن ق��رارك��م قد يكون قاتال .فيا
جماعة رحمة بالناس تراهم تعبوا!
ال�س�ي��دات أكملن حديثهن ب�م��وض��وع آخ��ر ال يقل
غرابة وأتركه للمقال القادم.
وتسلمون..
***
ت�ل�ق�ي��ت دع� ��وة م ��ن األخ ال �ص��دي��ق ال �ع��زي��ز ع ��ادل
ال � ��زواوي امل�ن� ّ�س��ق ال �ع��ام مل�ج�م��وع��ة  ،٨٠وبومحمد
ش�خ�ص�ي��ة وط �ن �ي��ة ل�ط�ي�ف��ة ،وح ��ري ��ص ع �ل��ى رب�ع��ه
وأصحابه ومحبيه ،والدعوة كانت بمناسبة زفاف
اب��ن أخ�ي��ه ع ��ارف؛ وع ��ارف زم�ي��ل دراس ��ة م��ن أي��ام
الثانوية ،والحفل جمع أهل الكويت من كل أطيافهم،
فألف «مبروك» آلل الزواوي والبحر.

األمانة والديانة
األمانة من أجمل الصفات وأنبلها ،أشرف الفضائل وأعز املآثر
التي تنشر الثقة ب�ين ال�ن��اس وتمنحهم الطمأنينة وراح��ة البال.
صفة ُمرتبطة ببذل ُ
الجهد وخدمة املجتمع واإليثار والتخلي عن
َّ َ َ ْ َ
املصالح الشخصية ،وق��د ذك��رن��ا اهلل بصعوبتها ِ«إن ��ا ع��رض��ن��ا
َّ َ َ َ لأْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
لأْ َ َ َ َ
َْ
�ال ف��أ َب�ْي�نْ َ أن َي ْح ِملن َها
ض وال� ِ�ج��ب�
ا َم��ان��ة َع��ل��ى ال��س��م��او ِات وا ر
ِ
ِ
لاً
َو َأ ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو َح َم َل َها الإْ َنس ُان إ َّن ُه َك َان َظ ُل ً
وما َج ُهو » .تسعى
ِ
ِ
املجتمعات الراقية إلى تعويد أفرادها على األمانة بتشريع القوانني
َ
وصفة
املناسبة وتطبيقها بالعدل،
فاألمانة ثروة أخالقية عظيمة ِ
ُ
م�ل�ك��وت�ي��ة ،ض� ��رورة اج�ت�م��اع�ي��ة ت�ح�ق��ق األم ��ن وال �س�ل�ام ،خصلة
س�م��اوي��ة تفتح أب ��واب ال�ت�ق��دم وال�ت�ط��ور ال��روح��ان��ي .ن��رى موظفًا
ً
يتأخر بالحضور وآخر ُيسرب األخبار ومسؤوال ينجز القليل،
ُمدرسًا يلتهي بأموره الخاصة وينشغل بالدروس الخصوصية،

ُمتناسيًا رس��ال�ت��ه اإلن�س��ان�ي��ة ،مهندسًا يتغاضى ع��ن التدقيق
في عمله ،وطبيبًا ُيهمل املرضى النشغاله بأموره الشخصية.
نسمع بمصنع يتجاهل معايير الجودة لكسب املزيد من امل��ال،
وأن��اس يعتدون على املال العام والخاص ،وتاجر يخدع الزبائن،
عامل يستخدم وقت عمله ُ
املدفوع األجر إلنجاز أعماله الخاصة،
ْ
وآخ��ري��ن ُي��وظ �ف��ون أدوات عملهم ِإلت �م��ام أم��وره��م الشخصية،
وغيرهم الكثير! ويتناسون أن «التجارة سماء ،األمانة شمسها
وقمرها» .يتسبب هؤالء القلة في ظلم أنفسهم وتعطيل مصالح
ُ
الناس وتضرر املجتمع ِب ُر َّم ِت ِه من تصرفات تخالف أبسط قواعد
األم��ان��ة وال�غ�ف�ل��ة ع��ن أن�ن��ا راح �ل��ون ع��ن ه��ذا ال�ع��ال��م ال�ف��ان��ي خ��ال� ّ�ي
اليدين إال من تصرفاتنا وأعمالنا ،تاركني ُجل ممتلكاتنا املادية؟
وأتساءل كيف يرضى أحد ترك الدين كما وصفه اإلمام علي بن

عرفان أمين
أبي طالب (ر) «من ضيع األمانة ورض��ي بالخيانة فقد تبرأ من
الديانة» باستخدام املال الحرام والتعدي على حقوق الناس؟
ُ
يذكر التاريخ قيام شخص ب��إي��داع عقد ثمني عند أح��د التجار
برسم األمانة ،عاد الرجل السترداد العقد ،فأنكر التاجر معرفته
ب��ه وتظاهر جهله ب��امل��وض��وع! استغرب ال��رج��ل وشكا للخليفة
العباسي عضد ال��دول��ة ،فطلب الخليفة منه الجلوس أم��ام دكان

التاجر لثالثة أي��ام وع��دم التحدث إل�ي��ه ،وس��وف أم��ر م��ع موكب
ال�ح��رس عليك ف��ي ال�ي��وم ال��راب��ع وأن��زل م��ن ال�ف��رس ألسلم عليك،
ف��رد ع�ل� ّ�ي ال �س�لام وأن ��ت ج��ال��س ،وإذا س��أل�ت��ك أج��ب باختصار
ّ
وق�ل��ل ال �ك�لام ،وإذا ان�ص��رف��ت ذك��ر ال�ت��اج��ر بالعقد .م��ر الخليفة
ّ
لاً
على الرجل في اليوم ال��راب��ع ،ن��زل وسلم على الشاكي قائ  :لم
أرك م��ن م ��دة؟! ف��رد ال��رج��ل :إن�ن��ي مشغول ه��ذه األي ��ام وس��وف
أمر عليك عند اإلمكان .ارتبك التاجر وأخذته الرهبة من صداقة
الرجل مع الخليفة لدرجة عدم االعتناء بوجوده ،فلما انصرف
الخليفة ،ن��ادى ال�ت��اج��ر ال��رج��ل وق ��ال :ص��ف العقد ال��ذي طلبته،
فوصفه الرجل وقام التاجر بإحضار العقد ،وقدمه للرجل الذي
بلغ الخليفة وشكره .عاقب الخليفة التاجر لخيانته األمانة .فهل
ننسى أحيانًا الحساب والعقاب السماوي قبل األرضي؟!

اليت
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افتتاح مبهر لموسم الرياض ..وفعاليات ترفع سقف التحدي عالمياً

َّ
 ..ما أرَق الرياض!
حافظ الشمري
ت�ع�ي��ش ع� ��روس امل ��دائ ��ن ،ال ��ري ��اض ،باململكة
العربية السعودية ،حاليا موسما جماهيريا
غير مسبوق ،دشن بافتتاح مبهر وحضور
ضخم لم تتسع القاعات له ،في مشهد ثقافي
وف�ن��ي الف ��ت ،يستمر ح�ت��ى منتصف شهر
ديسمبر املقبل.
وض�م��ن فعاليات «م��وس��م ال��ري��اض» أقيمت،
أول من أم��س ،ليلة فنية شهدت حفل توزيع
جوائز «صناع الترفيه» ،بحضور املستشار
تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه
وكوكبة م��ن ن�ج��وم ال�ف��ن الخليجي والعربي
وال �ع��امل��ي ،ب�ي�ن�ه��م ال �ف �ن��ان األم �ي��رك��ي ف��ان��دام،
وج��اك��ي ش��ان ،وال�ف�ن��ان ال�ه�ن��دي ش��اروخ��ان،
وجايسون موموا الشهير في «أكوا مان».
ومن النجوم العرب :محمد رمضان ،شيكو،
هشام ماجد ،أكرم حسني ،اإلعالمية بوسي
ش�ل�ب��ي ،ال�ش��اع��ر ب�ه��اء ال��دي��ن م�ح�م��د ،ي�س��را،
مدحت العدل ،هاني شاكر ،رج��اء الجداوي،
ال�ش��اع��ر أم�ي��ر ط�ع�ي�م��ة ،امل�ن�ت��ج ج�م��ال ال�ع��دل،
أص��ال��ة ن �ص��ري ،ك�م��ا ح�ض��ر ن�ج��وم الخليج،
وبينهم الفنانون سعد الفرج وسعاد عبداهلل
وط � ��ارق ال �ع �ل��ي ،ون �خ �ب��ة م��ن ف �ن��ان��ي امل�م�ل�ك��ة
م �ث��ل م �ح �م��د ع� �ب ��ده وراش � � ��د امل ��اج ��د وراب� ��ح
صقر وناصر القصبي وعبداهلل السدحان،
وآخرون بينهم عبدالناصر درويش.

تكريم الفرج
ُ
ك ّرم في الحفل نجوم عرب وعامليون بينهم:
ويل سميث ،مارسيل كرو ،جيسون موموا،
جون فاندام ،شاروخان ،محمد عبده ،عمرو
دي ��اب ،م��اج��دة ال��روم��ي ،ع ��ادل إم ��ام ،ك�م��ا تم
تكريم الفنان الكبير سعد الفرج.
ولم يستطع فنان العرب محمد عبده حبس
مشاعره خ�لال الحفل ،ف�ق��ال إن ه��ذه الليلة
تختزل كل مشواره الفني «بعدما كنا نحمل
أوراق �ن��ا وملفاتنا ون��ذه��ب بها إل��ى املحطات
خ ��ارج امل�م�ل�ك��ة ك��ي ن�ت��رج��اه��م ل�ف�ت��ح األب ��واب
أمامنا».

 20مليونا ً
وي �ش �ه��د م��وس��م ال ��ري ��اض م �ن��ذ ان �ط�لاق��ه ي��وم

تركي آل الشيخ مك ِّرماً الفنانة المصرية يسرا

الجسمي وجاكي شان وشاروخان

¶ نجوم الصف األول يحضرون االفتتاح من جميع القارات
ُّ
وتوقعات أن يصل الزوار إلى عشرين مليونا ً
¶ تكريم «ص َّناع الترفيه»..
الجمعة امل��اض��ي ح �ض��ورا جماهيريا كبيرا،
ويتوقع أن يستقطب أكثر من عشرين مليون
زائ ��ر ،بينهم أرب�ع��ة م�لاي�ين م��ن س�ك��ان مدينة
الرياض.
وي�ض��م امل��وس��م ح�ف�لات غنائية ل�ك�ب��ار نجوم
الغناء في الوطن العربي ،منهم راش��د املاجد،
أنغام ،محمد حماقي ،ماجد املهندس ،عبادي
الجوهر ،عاصي الحالني ،نجوى كرم ،شيرين
عبدالوهاب ،راغب عالمة ،وليد توفيق ،حسني
الجسمي ،أصالة ،صابر الرباعي ،نوال الزغبي،
تامر حسني ،نانسي عجرم ،ومحمد عبده.

افتتاح مبهر
وكانت فرقة البوب الكورية «بي تي إس» قد
افتتحت ف�ع��ال�ي��ات «م��وس��م ال��ري��اض» خ�لال
حفل جماهيري عاملي ضخم مبهر ،شهده
اس�ت��اد امل�ل��ك فهد ال��دول��ي ب��ال��ري��اض ،وحظي
ب��إق�ب��ال غ�ي��ر م�س�ب��وق ف ��اق  50أل ��ف متفرج
حضروا لالستمتاع بالحفل العاملي.

وي �ص��ل ع ��دد ف�ع��ال�ي��ات م��وس��م ال��ري��اض إل��ى
أكثر من  100فعالية ،تتوزع على  12موقعًا
بمساحة  14مليون متر مربع ،وهي كالتالي:
الرياض بوليفارد ،واجهة ال��ري��اض ،معرض
ال��ري��اض للسيارات ،ري��اض ونتر ون��درالن��د،
مالعب ال��ري��اض ،الحي الدبلوماسي ،املربع،
امل �ل��ز ،وادي ن �م��ار ،ن �ب��ض ال ��ري ��اض ،ري��اض
سفاري ،رياض صحارى.
ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات ت �ن��وع��ت م ��ا ب�ي�ن ال �ع��روض
الحماسية ،والحياة البرية ،واملطاعم واملقاهي،
وامل � ��ارك � ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة ل �ع��روض
ال �س �ي��ارات ،وامل� � ��زادات واألل� �ع ��اب ،وال�ح�ف�لات
الشرقية واألجنبية ،والتراث والفن.
وم��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات م�ع��رض ال�ص�ي��د وال�ص�ق��ور
السعودي ،مهرجان فيراري ،كرنفال الرعب،
ب��ارك التزلج ،الحديقة الساحرة ،ف��وت ب��ارك،
ليالي ع��دن ،ليالي امل�ح��روس��ة ،فرقة «ب��ي تي
اس» الكورية ،تجربة نيرف ،تجربة مارفل،
النافورة الراقصة ،مسرحيات ألشهر نجوم
الكوميديا ،و 50حفلة غنائية ألشهر الفنانني

ال� �ع ��رب وال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ،ب��اإلض��اف��ة ل�ل�م��واه��ب
الشابة التي تم دعمها من قبل هيئة الترفية.

معرض الصقور
وش� � �ه � ��د «م � � �ع� � ��رض ال � �ص � �ق� ��ور وال� �ص� �ي ��د
السعودي» بنسخته الثانية ضمن فعاليات
«م��وس��م ال��ري��اض» إق�ب��اال جماهيريا الفتا
م �ن��ذ ال��دق��ائ��ق األول � ��ى الف �ت �ت��اح��ه ،وش �ه��دت
أق �س��ام امل �ع��رض امل�خ�ت�ل�ف��ة ح �ض��ورًا كبيرًا
من الزوار ،خاصة قسم األسلحة الذي فاق
ع��دد زواره أكثر م��ن  30أل��ف زائ��ر ،ويضم
املعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر
م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج ��اري 30 ،ق�س�م��ًا تشتمل
ع�ل��ى ج�م�ي��ع م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ص�ي��د ومتعلقات
التخييم وال�س�ف��اري واألس�ل�ح��ة ،باإلضافة
إل� ��ى ف �ع��ال �ي��ات م �ت �ع��ددة ل �ل �ع��ائ�ل�ات ت�ت�ن��وع
ف��ي مختلف أرك��ان��ه ،إل��ى ج��ان��ب الفعاليات
الثقافية وال�ت��وع��وي��ة ،واألم �س �ي��ات الثقافية
ومزاد الصقور.

تركي آل شيخ :شكراً للجميع
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،وج��ه امل�س�ت�ش��ار ت��رك��ي آل
ال�ش�ي��خ رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للترفيه ،رسالة للمسؤولني عن تنظيم املوسم
أعرب فيها عن شكره الكبير لكل من شارك
في إدارة الفعاليات التي انطلقت يوم الجمعة
امل ��اض ��ي ،وك� ��ل م ��ن ي �ب ��ذل ق� �ص ��ارى ج �ه��ده
النجاح هذا املوسمً ،
واعدا ُ املشاركني بتقديم
العروض والتخفيضات املميزة التي ستنال
إعجابهم هذا العام.

حضور كويتي
يشارك نجوم الغناء الكويتي :عبداهلل الرويشد
ون�ب�ي��ل شعيل ون ��وال ،ف��ي ال�ح�ف�لات الغنائية
مل��وس��م ال��ري��اض باململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ال�ت��ي تنظمها الهيئة ال�ع��ام��ة للترفيه ،وتغني
نوال في حفلني :األول في الخامس من شهر

نوفمبر املقبل في «ليلة سهم» ،التي ستكون
مخصصة ألجمل وأبرز األلحان الغنائية التي
صاغها امللحن سهم ،بمشاركة املطربني رابح
ص�ق��ر وم��اج��د امل�ه�ن��دس وإس�م��اع�ي��ل م�ب��ارك
وأم �ي �م��ة ط ��ال ��ب ،وي �ق ��ام ع �ل��ى خ�ش�ب��ة م�س��رح
«الي��ف نيشن» ،وال�ث��ان��ي على خشبة مسرح
مركز امللك فهد الثقافي ،ويقام في الثالثني من
الشهر نفسه إلى جانب الفنان نبيل شعيل.
بينما ي �ش��ارك ال�ف�ن��ان ع �ب��داهلل ال��روي �ش��د مع
خ��ال��د ع�ب��دال��رح�م��ن ودال �ي��ا م �ب��ارك ف��ي حفل
يجمعهم في التاسع من نوفمبر ،إضافة إلى
ح�ف��ل ع �ب��ادي ال�ج��وه��ر وأس �م��اء مل�ن��ور وف��ؤاد
ع�ب��دال��واح��د ف��ي ال �س��ادس ع�ش��ر ،وف��ي الثاني
والعشرين من الشهر نفسه يقام حفل يجمع
حسني الجسمي وأصيل أبوبكر وبلقيس ،كما
تقام هناك ليال غنائية متنوعة ومسرحية.

بصمة عريقة
ُ
على صعيد آخر ،أطلق اسما الفنانني الكبيرين
محمد عبده والراحل أبوبكر سالم على مسرحني
في الرياض ،ويأتي ذلك انطالقا من إرادة موسم
ح�ف�لات ال��ري��اض لتكريم رواد ال�ف��ن السعودي،
تقديرا لبصماتهما العريقة والثرية في الساحة
الغنائية ،حيث أطلق االسمني مدير ع��ام الهيئة
العامة للترفيه املستشار تركي آل شيخ.

مخرج فيلم «الجوكر»

مايو كلينك

تود فيليبس:
ثان
ليست لدينا خطط لجزء ٍ

فور حدوثه تصبح حياة المريض في خطر

 1من كل  50شخصا ً

يعاني تمدد األوعية الدموية الدماغي
تمدد األوع�ي��ة الدموية ال��دم��اغ��ي ،هو
ان�ت�ف��اخ األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ف��ي ال��دم��اغ
أو ت�ض�خ�م�ه��ا .وغ��ال� ً�ب��ا م��ا ي�ب��دو ه��ذا
ال �ت �م��دد م �ث��ل ح �ب��ة ت ��وت م�ت��دل�ي��ة من
الساق.
وق � ��د ي� �ح ��دث ت� �س ��رب أو ت� �م ��زق ف��ي
األوعية الدموية املتمددة في الدماغ،
وه� ��و م ��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى ح � ��دوث ن��زي��ف
ف��ي ال��دم��اغ (س�ك�ت��ة دم��اغ�ي��ة ن��زف�ي��ة).
ويغلب حدوث هذا التمزق في املكان
ال� � ��ذي ي �ق ��ع ب �ي�ن ال� ��دم� ��اغ واألن �س �ج ��ة
ال��رق �ي �ق��ة ال �ت��ي ت�غ�ط�ي��هُ .
وي �ع ��رف ه��ذا
ال�ن��وع م��ن السكتة ال��دم��اغ�ي��ة النزفية
باسم نزيف املخ تحت العنكبوتية.
فور حدوث تمزق في األوعية الدموية
امل �ت �م��ددة ،ت�ص�ب��ح ح �ي��اة امل��ري��ض في
خ �ط��ر ،وال ب ��د م ��ن خ �ض��وع��ه ل�ع�لاج
طبي عاجل.
ورغ � � ��م ذل � � ��ك ،ال ي � �ح� ��دث ت � �م� ��زق ف��ي
معظم ح��االت تمدد األوع�ي��ة الدموية
في ال��دم��اغ ،وال تنشأ عنه مشكالت
ً
وغالبا
صحية أو يسبب أي أعراض.
ما يتم الكشف عن مثل هذه الحاالت
أث � �ن� ��اء إج� � � ��راء اخ � �ت � �ب� ��ارات ل� �ح ��االت
مرضية أخرى.
في بعض حاالت تمزق تمدد األوعية
ال� ��دم� ��وي� ��ة ف� ��ي ال � ��دم � ��اغ ،ق� ��د ي �ح �ت��اج
امل��ري��ض إل��ى االم�ت�ث��ال ل�ل�ع�لاج ،وم��ن
امل �م �ك��ن أن ي �ح��ول ذل ��ك دون ح��دوث
التمزق في املستقبل.

األعراض
 -1صداع شديد للغاية ومفاجئ.

اخ �ت �ص ��اص ��ي ف ��ي أم � � ��راض ال ��دم ��اغ
والجهاز العصبي.

العالج
التثبيت الجراحي:

عملية يتم فيها إيقاف تمدد األوعية
الدموية .حيث يقوم جراح األعصاب
ب��اس �ت �ئ �ص��ال ج � ��زء م� ��ن ال �ج �م �ج �م��ة
للوصول إلى تمدد األوعية الدموية،
وت�ح��دي��د م�ك��ان ال��وع��اء ال��دم��وي ال��ذي
ً
يغذي ه��ذا التمدد .ثم يضع مشبكا
م�ع��دن� ً�ي��ا ض�ئ�ي��ل ال�ح�ج��م ع�ل��ى ق��اع��دة
تمدد األوع�ي��ة الدموية إليقاف تدفق
الدم إليه.
قسطرة األوعية الدموية:

 -2الغثيان والقيء.
َ -3تي ُّبس الرقبة.
 -4تشوش الرؤية أو ازدواجيتها.
 -5الحساسية من الضوء.
 -6نوبة تشنجية.
 -7تدلي جفن العني.
 -8فقدان الوعي.
 -9التشوش.
ف��ي أغ�ل��ب األح ��وال ،يتم الكشف عن
ت �م��دد األوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة ف��ي ال��دم��اغ

ب � �ع ��د ت � �م ��زق � �ه ��ا ،وت � �ص � �ب ��ح ح �ي �ن �ه��ا
ح��ال��ة طبية ط��ارئ��ة .وم��ع ذل��ك ،يمكن
اك�ت�ش��اف ه��ذا ال�ت�م��دد ع�ن��د إخ�ض��اع
الرأس الختبارات التصوير باألشعة
ل�ل�ت�ح�ق��ق م��ن م ��دى اإلص ��اب ��ة ب�ح��ال��ة
مرضية أخرى.
وإذا أش��ارت نتائج ه��ذه االختبارات
إل � � ��ى أن � � ��ك ت � �ع ��ان ��ي ت � �م� ��دد األوع � �ي� ��ة
ال��دم��وي��ة ف��ي ال��دم��اغ ،ف�س��وف تحتاج
إل � � ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة ه � � ��ذه ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج م��ع

ً
ع�م�ل�ي��ة ت�ت�ط�ل��ب ت��دخ�ل�ا ج��راح� ً�ي��ا أق��ل
م�ق��ارن��ة ب��ال�ت�ث�ب�ي��ت ال �ج��راح��ي .وخ�لال
ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ةُ ،ي��دخ��ل ال �ج ��راح أن �ب� ً
�وب��ا
ب�لاس �ت �ي �ك� ً�ي��ا أج � ��وف (ق �س �ط ��رة) إل��ى
ً
أح��د ال�ش��راي�ين ،وال��ذي ع��ادة م��ا يكون
ف��ي املنطقة األرب�ي��ة (ال�ف�خ��ذ) ،ويمرره
ً
م��ن خ�ل�ال ال�ج�س��م وص ��وال إل��ى تمدد
األوعية الدموية.
ث ��م ي �س �ت �خ��دم ال � �ج ��راح س �ل��ك ت��وج �ي��ه
ل��دف��ع س�ل��ك ب�لات�ي�ن��ي رق�ي��ق م��ن خ�لال
األن� �ب ��وب ل �ي �ت��م إدخ ��ال ��ه ب �ع��د ذل ��ك إل��ى
ت�م��دد األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة .وي�ل��ف السلك
ب��داخ��ل ت�م��دد األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ليعيق
ت ��دف ��ق ال � ��دم ُم �س �ب� ً�ب��ا ج �ل �ط��ة دم ��وي ��ة.
وب��ذل��ك ت�ف�ص��ل ه��ذه ال�ج�ل�ط��ة ال��دم��وي��ة،
ب �ش �ك��ل أس ��اس ��ي ،ب�ي�ن ت �م��دد األوع �ي��ة
الدموية والشريان.

لقطة من كواليس «الجوكر» تجمع خواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس

عصام عبدالله
على الرغم من أن فيلم «الجوكر» هو التعاون األول
بينهما ،فإن املمثل خواكني فينيكس واملخرج تود
فيليبس اعترفا بالتناغم بينهما ،وظهور الفيلم
بهذا الشكل يؤكد هذا التناغم بالفعل.
وظهر ه��ذا التناغم ب�ين الثنائي ف��ي ال�ص��ور التي
ن �ش��ره��ا امل � �خ ��رج ت � ��ود ف �ي �ل �ي �ب��س ع �ل��ى ح �س��اب��ه
ً
الشخصي ع�ل��ى «إن�س�ت�غ��رام» اح�ت�ف��اال بالنجاح
ال��ذي حققه الفيلم ،وع�ل��ق فيليبس على الصور
ً
ق ��ائ�ل�ا« :ب �ع��ض م��ن امل� ��رح م��ن ك��وال �ي��س ت�ص��وي��ر
ال �ف �ي �ل��م ،ل �ق��د ك �ن��ا ن�ض�ح��ك ك �ث �ي �رًا أن ��ا وخ��واك�ي�ن،

وسأقوم بنشر املزيد من الصور».
�ان من
وج��اوب
املخرج تود فيليبس حول جزء ث� ٍ
ً
ثان ،لكنني
العمل ،قائال« :ليس لدينا خطط لجزء ٍ
سأفعل أي ش��يء ي��ري��ده خ��واك�ين فينيكس ،لكن
�ان ،وكانت
الفيلم لم يتم إع��داده ليكون له ج��زء ث� ٍ
خطتنا أن نعمل على فيلم واحد فقط».
ً
مجددا :سأفعل أي
وأضاف« :شيء واحد سأقوله
ش��يء مع خواكني فينيكس ،ال ممثل أو شخص
م�ث�ل��ه ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن��ه إذا ق ��ررت ال�ش��رك��ة املنتجة
ثان ،فإننا
 Warner Brosوطالب الجمهور بجزء ٍ
س��وي��ًا سنقوم بعمل فيلم رائ ��ع» ،حسبما نشر
موقع «.»indiewire
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ثقافة

طلبة جامعة الخليج ناقشوا روايته «حابي»

الرفاعي :على الروائي أن يزن كلماته بميزان الذهب
محمد حنفي

أجرى طالب وطالبات جامعة
الخليج نقاشا ً ساخنا ً مع
الروائي طالب الرفاعي حول
روايته «حابي» ،الصادرة أخيرا
والتي تدور حول تحوّ ل فتاة
كويتية إلى شاب .النقاش
الذي أقامه «نادي بيان
الثقافي» في الجامعة تط ّرق
إلى الكثير من الموضوعات
حول األدب والرواية والقراءة.
في بداية النقاش ،سأل الطالب الرفاعي عن كيفية
اختيار قضية شائكة في املجتمع الكويتي موضوعا
لروايته ،فأجاب قائال :أي رواية تبدأ بفكرة ،والرواية
ت� ��دور ح ��ول ف �ك��رة ح�ق�ي�ق�ي��ة س�م�ع��ت ب �ه��ا ف��ي أح��د
امل�ج��ال��س ،ث��م ع��رف��ت بطلها ع��ن ق��رب ،ف�ت��اة كويتية
ّ
تتحول إلى شاب ،قضية مربكة وشائكة حقا ،هنا
ولدت فكرة تحويل الواقعة إلى رواي��ة ،وسبق كتابة
ال��رواي��ة ش�ه��ور م��ن ال�ب�ح��ث امل�ض�ن��ي ع��ن امل�ت�ح� ّ�ول�ين
جنسيا من وجهة النظر القانونية والطبية والدينية.

قضية حساسة
وس ��أل ال�ط�ل�ب��ة ال��رف��اع��ي ع��ن ت�ف��اص�ي��ل ال��رواي��ة

طالب الرفاعي في ندوة جامعة الخليج | تصوير أحمد سرور

ال �ت��ي ت �ت �ع �ل��ق ب �ق �ض �ي��ة ح �س��اس��ة ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
تفاصيل ،فرد
الكويتي ،وما قاله وما أخفاه من ّ
الرفاعي :على الروائي عندما يتعلق موضوع
رواي �ت��ه بقضية ينظر ال�ي�ه��ا املجتمع بتوجس
وح�ي��رة ،أن يختار كلمات ويزنها بميزان من
ذه� ��ب ،ال �ك��ات��ب ال �ج �ي��د ه ��و ال� ��ذي ي �خ��رج ن�ص��ه
على مقاس الفكرة من دون نقصان أو حشو
يشعر القارئ بامللل ،هناك تفاصيل ينبغي أال
تظهر في العمل بالطبع ،مثل االس��م الحقيقي
لبطل الرواية ،حيث اخترت له اسم «ريان».
ملاذا لم يطلق املؤلف اسما جديدا لبطل الرواية
ّ
التحول؟ فرد الرفاعي بان
(ري��ان) بعد عملية
«ري ��ان» ك��ان��ت ف�ت��اة ف��ي ال��واق��ع ،ل�ك��ن الحقيقة،

ك�م��ا ت�ق��ول ك��ل ال�ت�ق��اري��ر الطبية ان�ه��ا ول��د ،وأن
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح� ّ�ول ال �ت��ي ح��دث��ت ل�ه��ا ك��ان��ت ع�ب��ارة
عن عالج ملرض ،وعندما يقوم مريض بإجراء
ع�م�ل�ي��ة ال ي �ق��وم ب�ت�غ�ي�ي��ر اس �م��ه ،ول ��ذا ج��اء ه��ذا
االس��م «ري��ان» ال��ذي يصلح للشاب والفتاة في
الوقت نفسه.

تقبل المجتمع للرواية
وع��ن م��دى تقبل املجتمع الكويتي ل�ل��راوي��ة ،قال
الرفاعي إن��ه ليس لديه إحصائيات لقياس هذا
ال �ت �ق �ب��ل ،ل �ك��ن ال ��رواي ��ة ص� ��درت ف��ي ال �ك��وي��ت عن
«ذات السالسل» وفي مصر عن «دار الشروق»

جُ معت تحت القصف والدمار

ووص�ل��ت ال��ى دول عربية ع��دة ،مثل السعودية،
وك ��ان ��ت ردود ال �ف �ع��ل ت ��ؤك ��د ت �ق �ب��ل ال �ك �ث �ي��ري��ن
للرواية ،الكثيرون تعاطفوا مع بطلها من منظور
ان �س��ان��ي ،ال ��رواي ��ة رح �ل��ة م �ع��ان��اة ل�ب�ط��ل ال��رواي��ة
واسرته ،فالجميع ّ
تكبدوا العناء املعنوي واألدبي
واالجتماعي خالل هذه الرحلة.
وس� �ئ ��ل ال ��رف ��اع ��ي :مل � ��اذا اخ� �ت ��ار «ت � �ح � ّ�ول ب�ن��ت
إل��ى ول ��د» ،ول�ي��س ال�ع�ك��س م��وض��وع��ا ل��رواي�ت��ه؟
فأجاب :ألن الواقعة التي سمعها بنفسه كانت
ل �ت �ح� ّ�ول ف �ت��اة إل��ى ول ��د ،ورب �م��ا ك��ان ه��ذا األم��ر
أخ��ف وط��أة ل��ه ك��روائ��ي ف��ي معالجة امل��وض��وع،
ألن املجتمع ال��ذك��وري ال��ذي نعيش رب�م��ا ك��ان
ّ
«تحول ولد إلى بنت».
سيرفض ويهاجم فكرة

فوائد القراءة
ف��ي س ��ؤال أخ �ي��ر ل�ل��زم�ي��ل د.م �ح �م��د ال�ن�غ�ي�م��ش
ع ��ن ال� �ف ��وائ ��د ال� �ت ��ي ج �ن��اه��ا ال ��رف ��اع ��ي ك �ق��ارئ
محترف ،حث الرفاعي الطالب والطالبات على
ح��ب ال�ق��راءة ألنها ستكون سبب تميزهم في
املجتمع ع��ن اق��ران�ه��م ال��ذي��ن ال ي �ق��رؤون ،وق��ال
إن القراءة تحقق املعرفة واملتعة وتساعد على
ف��ك رم��وز ل�غ��ز ال�ح�ي��اة ،وت�م�ن��ح ال �ق��ارئ م��زاج��ا
مختلفا يعينه على التعايش مع وحشة الحياة
اليومية.

رواية رأسها في أميركا ..وقلبها في مصر

«قلب نقي»..
كيف تف ِّرق العولمة أرواحنا
وتجمعها ..أيضاً؟

في «داريا» السورية..
مكتبة تقهر الموت
مهاب نصر

«قصة مرت مثل الحلم..
كانت حلوة ومأساوية مثل
كل الذكريات في سوريا»..
هكذا يقول الشاب (شادي)
في الفيلم التسجيلي
القصير الذي صور من قلب
«داريا» السورية ،بينما نرى
البراميل المتفجرة تسقط
على مسافات قريبة :دخان
ونيران مروعة ،نداءات
لالطمئنان على من بقي
حيا ،شوارع كأنها نهر
يرتمي الخراب على ضفتيه.
يحكي الفيلم قصة فريدة من نوعها ومن قلب الواقع
ال �ح��ي (إن ك��ان��ت ص�ف��ة ال �ح��ي الئ �ق��ة ف��ي ه ��ذا امل �ق��ام).
مجموعة م��ن ال�ش�ب��اب ،اخ �ت��اروا ب��دال م��ن االستسالم
للموت ،وهم الذين اعتبروا ثورتهم على نظام مستبد
إرادة ح �ي��اة ال م� ��وت ،أن ي�ف�ع�ل��وا ش�ي�ئ��ا ي�ع�ي��د ال ��روح
اإلن�س��ان��ي إل��ى امل��دي�ن��ة امل��دم��رة .ه�ك��ذا نبتت ف�ك��رة في
رأس أحدهم .البيوت التي هجرها أهلوها ،املدارس التي
انقطعت عنها أج ��راس الحصص وال ��درس ،املساجد
ّ
التي ما عاد يرفع فيها أذان ،عبروا بها جميعا ،فكوا
ج�ن��ازي��ره��ا وح �ص��اره��ا ال �ص��ام��ت ،واس �ت �خ��رج��وا من
بطونها روحا مقاومة جديدة ،روح الكتاب.

أعداء الحياة
يبدو أن كل أشكال االستبداد ،والتطرف ال تقتل البشر
فحسب ،بل تطارد أيضا العقل البشري املتنوع واملحب
للمعرفة ،أيا كان موقعه ،هكذا كانت جماعة «داعش»
م��ن ق�ب��ل تحطم اآلث ��ار وامل�ع��اب��د وامل �ت��اح��ف ،وتتباهى
ب��إح��راق ال�ك�ت��ب ،وه�ك��ذا أي�ض��ا ك��ان��ت ب��رام�ي��ل القصف
تحرق الكلمة الحية.
تمكن الشباب السوريون الباقون في املدينة أن يجمعوا
من كل األماكن الكتب الساكنة على رفوفها املهجورة،
وأن يقيموا مما جمعوه مكتبة عامة.
بعبارة مأساوية يصف شادي (راوي الفيلم القصير)
ش �ع��وره امل�ت�ن��اق��ض «ن�ن�ق��ذ ال�ك�ت��ب وال ننقذ ال�ب�ش��ر!».
ويتابع شادي «ناس قاموا بالسالح ،ونحن بالكلمة».
ّ
وف � ��ر ال �ش �ب��اب م �ك��ان��ا ت �ح��ت األرض ل �ت��أم�ين ال �ك �ت��ب،
صنفوها جميعا وفق املوضوعات والعناوين ،جمعوا
خ�لال أشهر م��ا ي�ق��ارب  15أل��ف ك�ت��اب .ول��م ينسوا أن
يكتبوا اسم صاحب الكتاب على غالفه الداخلي ،حتى
يعيدوه إليه إذا ما وضعت الحرب أوزارها ،وعاد األهل
إلى بيوتهم ومساكنهم.
ب�ين األن�ق��اض وال�خ��رائ��ب أطلت عناوين الكتب م��ن كل
صنف :كتب تاريخية ،وأخرى دينية ،موسوعات وكتب
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال �ع��ام��ة ،ول �ك��ن األك �ث��ر ط��راف��ة ك ��ان بعض
الروايات التي منعها النظام السوري.

راجية حسيب

والء حافظ
شباب يجمعون الكتب

ّ
وفر بعض شباب المدينة
مكانا ً تحت األرض
لتأمين الكتب
بعض الكتب
التي عثروا عليها
كانت روايات
منعها النظام

شعور بالذنب

قناع مزدوج
«داري� ��ا ت�ح��ت ال�ق�ص��ف» ك��ان أي �ض��ا ع �ن��وان الفيلم

ال��ذي أعدته وأخرجته الصحافية الفرنسية دلفني
مينوي ،التي لم تكتف باملقاطع التي بثها شادي
ع��ن امل��دي�ن��ة وت�ج��رب��ة ال�ش�ب��اب ال �ف��ري��دة ،ف�ق��د رف��دت
ف�ي�ل�م�ه��ا ب�ب�ع��د آخ��ر ه��و م�ش�ك�ل��ة ال�ه�ج��رة ال�ق�س��ري��ة
ل �ل �س��وري�ين ب �ع��د ل �ق��ائ �ه��ا ب� �ش ��ادي وأص ��دق ��ائ ��ه ف��ي
اسطنبول التركية.
يبدو الكتاب في عاملنا العربي مثل َ
قناع ْي املسرح
امل�ش�ه��وري��ن ،ق�ن��اع ض��اح��ك وآخ��ر م��أس��اوي .فرغم
كل أشكال الحصار التي يعانيها الكتاب من منع
ورقابة ،وتضييق على الكتاب وعلى حرية تداول
ال �ك �ل �م��ة وش �ف��اف �ي��ة امل �ع��رف��ة ،ي �ب �ق��ى ال �ك �ت��اب ش�ك�لا
ُ
أس��اس�ي��ا م��ن أش�ك��ال امل�ق��اوم��ة ،ودل�ي��ل ح�ي��اة تبعث
م��ن ال ��رم ��اد ،ت�ش��ي ب�ت�ن��وع ال �ب �ش��ر ،وق��درت �ه��م على
ال�ح�ي��اة ،وتشكل وسيطا ل�ل�ح��وار بينهم ،وتوثيقا
للذاكرة التي ال تنضب للشعوب.
ي �ق��ول ش� ��ادي «ك �ن��ت م� �ت ��رددا وأن� ��ا أمل ��س ال �ك �ت��ب..
مبهورا بها ..وأسأل عما تحمله لنا األيام».

ع �ن��دم��ا ت �ه �ش��م أوزوري� � � ��س ح �ت��ى امل � ��وت ع �ل��ى يد
شقيقه «ست» ،سافرت زوجته إيزيس في اململكة
الس �ت �ع��ادة ج�م�ي��ع أج��زائ��ه األرب �ع��ة ع�ش��ر ،وق��ام��ت
ب��رب�ط�ه��ا م� ً�ع��ا .ح �ت��ى ي �ق��وم ح� ��ارس ب��واب��ة ال�ع��ال��م
السفلي أوزوري� ��س عند البعث ب��وزن القلب على
مقياس مقابل ريشة بيضاء .هكذا حددت مصائر
املتوفى .فإذا تعادلت الكفتان كان هذا الفرد يمتلك
قيما رائعة وقلبا أبيض ً
نقيا بوزن الريشة ،فسوف
ُيسمح له باملرور بسالم إلى الحياة اآلخرة من دون
أن يحمل أوزار الخطيئة.
رواي��ة راجية حسيب الجديدة« ،قلب نقي» ،نشرت
قصتها صحيفة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» ،ح�ي��ث ت��دور
أحداثها أثناء ثورات الربيع العربي في مصر تحديدا،
حيث توفيت «جميلة» شقيقة «روز» الصغرى في
تفجير انتحاري بالقرب من القاهرة .فعادت روز،
ع��امل��ة اآلث��ار ف��ي متحف متروبوليتان للفنون ،إلى
القاهرة للحداد مع والديها .واستحوذ عليها الشعور
بالذنب حول طبيعة عالقتها مع أختها جميلة قبل
وفاتها ،وفي وقت متأخر من تلك الليلة تحاول روز
أن تتلمس محتويات غرفة ن��وم جميلة بكل حزن،
وتتفقد أي مالمح م��ادي��ة ل��وج��ود الفتاة البالغة من
العمر ً 28
عاما ،كما يفعل أي عالم آثار جيد .وترى
روز نفسها بالنسبة لجميلة ك �ـ«س��ت» وإي��زي��س،
«القاتل واملخلص» .فتتخيل أنها بجمع أشياء جميلة
ستجمع شقيقتها مرة أخرى .ثم تعود إلى نيويورك
بصندوق يضم ما جمعته منها.

القراءة تحت القصف

للشعور
ف�ي�م��ا ب�ع��د ات �ض��ح أن روز ل��دي�ه��ا س�ب��ب
ً
ب��ال��ذن��ب ،ح �ي��ث ان زوج �ه��ا م � ��ارك ،ك ��ان م �ت��ورط��ا
بطريقة ما في وفاة شقيقتها جميلة .فقد اعتنق
م��ارك ،ذو امل�لام��ح الشقراء وامل��ول��ود ف��ي فرجينيا
ال �غ��رب �ي��ة ،اإلس�ل��ام م��ن أج ��ل ال � ��زواج ب� ��روز ،وك��ان
لاً
ً
أجنبيا في مصر ولبنان وأماكن أخرى.
مراس
ويشعر بالفخر م��ن ق��درت��ه املتلونة على تقمص
أدوار مختلفة اع �ت �م� ً�ادا ع�ل��ى أم��اك��ن وج� ��وده في
العالم ،وال يأبه بتعقيدات الثقافات العميقة التي
تترك آثارها على مالمح املدنيني.
ق�ب��ل س �ن��وات ،أص�ي�ب��ت جميلة ب��ال�ص��دم��ة وخيبة
األم��ل بسبب ارت�ب��اط أختها ب�م��ارك ،ولطاملا كانت
ت��ؤن��ب روز ل�ف��راره��ا إل��ى أم�ي��رك��ا ل��دراس��ة ت��راث�ه��ا،
بينما بقيت جميلة في وطنها في حالة زهد ديني.

ومن ثم بدأ االنهيار البطيء لعالقة االختني ،حيث
اندمجت كل منهما في دوامة مدينتها ،وأسرارها
الخاصة ،وقناعاتها الخاصة .لكن العنصر األكثر
إث� ��ارة ل�ل�ح��زن ف��ي رواي� ��ة ح�س�ي��ب ل�ي��س ال�ع�لاق��ات
املحظورة ،أو الدينامكيات األسرية املعقدة ،أو حتى
قصة االنتقام االنتحاري للشاب الذي أخذ جميلة
معه .بل إن��ه التحليل املنقوص مل��دى استنفاد كل
فرد يحاول احتواء الجموع.

المكان الخطأ والوقت الخطأ
ي�ع�ي��دن��ا ال �س��رد إل��ى ال� ��وراء ف��ي ال��رواي��ة م��ن خ�لال
ال��ذك��ري��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة ل�ل�ش�خ�ص�ي��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة
ال �ث�لاث ،بينما تظل روز غير مقتنعة ب��أن مقتل
أختها ك��ان «نتيجة لكونها ف��ي امل�ك��ان الخطأ في
الوقت الخطأ» ،وماتزال تبحث عن إجابات شافية.
وت�ث�ي��ر ق�ص��ص م ��ارك وروز ف��ي ال��رواي��ة مشاعر
اإلث��ارة واإلحباط معا بالكشف عن وجود تشتت
في مختلف مكونات نفسك في جميع أنحاء العالم.
وتصفها ب��أن�ه��ا أدق م��ن ب�ي��ان فسيفساء المعة
وسط شظايا الزجاج املتميزة التي تحاول جمعها.
وي��درك ال��زوج��ان أن محاولة العثور على السعادة
في أي مكان هو مسعى وهمي .وج��ذب أنفسهم
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن االت �ج��اه��ات ال�ج�غ��راف�ي��ة والثقافية
املختلفة سيصيبهم بالشلل فقط.
فتشتت روز ع��امل��ي ..ت��رس��ل ذراع�ي�ه��ا ف��ي مصر
عند والديها لتعانقهما وتخفف عنهما من على
�د؛ أم ��ا رأس �ه��ا ف�ف��ي ن �ي��وي��ورك ل �ت��درس وتنتج
ب �ع� لاً
ُ
أعما علمية تحسد عليها؛ أما ساقاها ففي والية
فرجينيا الغربية للمشي مل�س��اف��ات ط��وي�ل��ة؛ وأم��ا
قلبها فقد دفن مع «جميلة».
عبرت الكاتبة املصرية راج�ي��ة حسيب ف��ي رواي��ة
«ق �ل��ب ن �ق��ي»  ،A PURE HEARTع��ن نفسها
ب�ك��ون�ه��ا م �ه��اج��رة م�ص��ري��ة ت�ع�ي��ش ف��ي فرجينيا
ال�غ��رب�ي��ة ،وع��ن ال�ش�غ��ف امل�ن�ج��ذب ألص ��وات مصر
وما يحدث فيها ،حتى صوت شخصية «صابر»،
املهاجم املتطرف البالغ من العمر ً 21
عاما والذي
ح�ص��ل ع�ل��ى ال�ق�ل�ي��ل م��ن االح �ت ��واء وال � ��دفء حتى
أصبح متحمسا لعقيدة متطرفة تستخدمه في
تفسير الدين بشكل خطأ.
اس�ت�ط��اع��ت حسيب ف��ي رواي �ت �ه��ا تفكيك ال�ص��ور
النمطية لبلدها وثقافتها .وهي بذلك تكشف عن
أفضل وأس��وأ صفات الجنس البشري ،وعامليتنا
واخ �ت�لاف �ن��ا ،مضيئة ك��ل ال �ط��رق ال �ت��ي ال ت�ع��د وال
تحصى والتي يمكن أن يكون القلب ً
نقيا بها.
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صافي قيمة الوحدة  0.6362دينار كويتي
كما في 2019/9/30
أعضاء الهيئة اإلدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

243.46%

11.33%

11.80%

2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجيـة ولـم يتـم إغفـال ذكـر أي بيانـات ضروريـة عـن الالسـتثمار بصنـدوق الوطنية االسـتثماري ،كما أن مـا حققه الصنـدوق في السـابق ال يمكن االعتمـاد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لثاني جلسات األسبوع على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة ،0.1%
ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  ،0.3%في حني أغلق مؤشر السوق األول على استقرار دون تغيير ُيذكر .أما بالنسبة لنشاط السوق
فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  20.5مليون د.ك من خالل تداول  107مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة متباينا بشكل طفيف خالل الجلسة وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت 27% ،56%
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على استقرار نسبي وسط ارتفاع حاد في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب بلغت ،89%
 87%على التوالي ،هذا وقد تصدر بنك الكويت الدولي قائمة أسهم املؤشر من حيث قيم وأحجام التداول للجلسة الثانية على التوالي،
منهيا الجلسة على صعود بنسبة .0.8%
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على تراجع طفيف ،حيث شهدت شريحة محدودة من أسهم املؤشر عمليات شرائية محققة بذلك مكاسب
سوقية متباينة ،وفي املقابل شهدت شريحة واسعة من األسهم ضغوط بيعيةُ .يذكر أن سهم عقارات الكويت ال يزال يشهد زخما شرائيا
واضحا للجلسة الثالثة على التوالي ،منهيا الجلسة على مكاسب سوقية بنحو  2.7%عند سعر  86.7فلس.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع
العقار القطاعات الرابحة بنسبة  ،1.2%تاله قطاع املواد األساسية بنسبة  ،0.5%بينما جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس الخاسرين
بنسبة  ،4%ثم قطاع الصناعة بنسبة .0.6%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 10.8% ،59.2%و 9.6%على التوالي.

(نقطة)
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نسبة التغير

5,716.79

-0.09%

6,225.92

0.00%



4,725.03

-0.33%

q

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

20,486,396

107,433,956

16,802,290

43,709,803

3,684,106

63,724,153

q

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

1,154.11

-0.36%

q

19,535

973.87

0.49%

p

320,881

482,379

877.51

-0.61%

q

2,211,930

3,004,730

668.89

-4.00%

q

124,553

6,817,493

921.88

0.00%



-

-

957.41

0.17%

p

466,649

1,859,746

1,022.82

0.14%

p

1,937,261

3,793,214

1,314.39

-0.10%

q

12,126,699

37,101,186

957.01

-0.56%

q

14,800

23,189

933.18

1.18%

p

1,972,429

30,754,943

1,063.25

-0.43%

q

1,291,229

23,213,007

625.65

0.00%



430

5,000

0.0%
6.3%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
21.6%

الﺨدمات املالية

9.6%

59.2%
9.5%

التﺄمﲔ
34.5%
3.5%

0.6%

السلﻊ اﻻستهالكية

10.8%

1.7%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

6.3%

0.1%

نشاط السوق الرئيسي

مليون د.ك.

ففي السوق الرئيسي تصدر سهم شركة عقارات الكويت قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.3مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  86.7فلس مرتفعا بنسبة  ،2.7%وجاء سهم شركة طيران الجزيرة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  396الف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  998فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%ثم جاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  295الف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  102فلس مرتفعا بنسبة .10.6%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  658مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  486مليون د.ك.

1,615

.

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

0.4%

الﻨفﻂ و الغاز

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

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

786
806

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

850

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

200

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة
شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

362

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

371

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

2,383
2,384

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

438

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

486

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

658

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,191

190

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

254

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,758

الﺼﻨاعة

0.4%

شركة املبانﻲ

1,310

الرعاﻳة الﺼﺤية

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
438

الﺨدمات اﻻستهالكية

السلﻊ اﻻستهالكية
2.8%

الﺼﻨاعة
1.6%

اﻻﺗﺼاﻻت

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت
2.3%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,191مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,758مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,384مليون
د.ك.

العقار
0.0%

البﻨوك

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

28.6%

العقار
0.1%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الدولي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  3.4مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  270فلس مرتفعا بنسبة  ،0.8%وجاء سهم بنك برقان
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  2.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  307فلس متراجعا بنسبة  ،0.3%ثم
جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.9مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 551
فلس مرتفعا بنسبة .0.6%

الكمية املتداولة (سهم)
379,069

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

نشاط السوق األول

القيمة املتداولة (د.ك)

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

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 % 21.6 ،28.6% ،34.5%على التوالي.

.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

291,281,329

270.0

0.8%

329.8

3,434,672

12,750,026

805,875,000

307.0

-0.3%

385.7

255.2

2,212,896

7,248,620

2,384,209,459

551.0

0.6%

603.0

435.0

1,903,846

3,465,406

4,757,965,636

682.0

-0.2%

800.0

520.0

1,671,123

2,450,956

381,000,000

254.0

0.8%

265.0

205.0

1,551,444

6,081,984

2,383,424,236

274.0

-0.7%

299.0

180.0

1,517,087

5,517,586

389,935,392

3190.0

0.2%

3,500.0

2,910.0

1,324,074

407,735

6,191,262,607

949.0

0.1%

1,024.0

770.5

1,092,060

1,152,295

1,309,857,405

743.0

-0.5%

834.0

652.2

423,502

568,092

786,076,271

754.0

2.2%

800.0

541.5

363,164

485,888

850,427,684

279.0

0.7%

330.0

246.0

340,604

1,224,707

411,278,695

769.0

1.2%

1,065.0

723.0

288,362

378,269

96,140,000

437.0

0.0%

890.0

360.0

218,251

507,150

1,615,084,498

560.0

-0.4%

622.0

466.5

211,133

376,596

438,000,000

219.0

-0.5%

233.0

183.5

112,336

513,997

325,548,826

228.0

0.0%

261.0

145.7

101,805

448,475

338,551,313

308.0

-0.3%

415.0

303.0

30,714

99,760

162,200,325

521.0

-4.9%

655.0

401.0

3,388

6,324

262,584,514

71.5

-0.7%

99.9

63.0

1,829

25,937

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

220.2

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

الميزانية العمومية
)(Balance sheet
بيان مالي يظهر المركز
المالي لمنشاة في تاريخ
محدد ويبين أصول المنشاة
والتزاماتها وحقوق مالكيها
ويتم تصنيف بنودها في
مجموعات حسب طبيعتها.

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 عقارات الكويت
شركة أبيار للتطوير العقاري

82,136,551

86.7

2.7%

89.9

44.5

1,343,479

15,682,178

شركة عقارات الكويت

82,136,551

86.7

2.7%

89.9

44.5

1,343,479

15,682,178

13,840,938

12.5

1.6%

19.3

11.5

114,955

9,322,241

شركة طيران الجزيرة

199,600,000

998.0

0.7%

1,000.0

700.0

395,584

396,382

شركة دانة الصفاة الغذائية
شركة املال لالستثمار

1,890,591
3,164,508

17.3
10.2

-6.0%
0.0%

31.1
25.0

16.3
9.7

121,166
30,789

6,811,169
3,147,726

شركة مجموعة عربي القابضة

17,642,149

102.0

10.6%

103.0

60.0

295,204

3,030,770

شركة مجموعة عربي القابضة

17,642,149

102.0

10.6%

103.0

60.0

295,204

3,030,770

شركة دانة الصفاة الغذائية

1,890,591

17.3

-6.0%

31.1

16.3

121,166

6,811,169

الشركة األولى لالستثمار

19,076,367

29.3

-1.0%

43.1

28.8

71,480

2,454,298

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

20,794,658

25.9

-0.8%

37.8

24.0

53,044

2,044,105

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,940,000

14.0

1.5%

22.9

11.1

21,096

1,553,953

شركة املدينة للتمويل واالستثمار

5,983,859

14.7

-5.2%

26.7

14.0

19,175

1,345,846

شركة مجموعة السالم القابضة

9,264,143

29.4

1.4%

43.0

28.5

36,505

1,267,541

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

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

نسبة
التغير

شركة أبيار للتطوير العقاري

13,840,938

12.5

1.6%

19.3

11.5

114,955

9,322,241

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

95,518,746

455.0

-1.1%

495.0

346.0

107,907

236,743

658,002,639

319.0

-0.9%

365.0

271.4

94,929

295,916

البنك االهلي املتحد
شركة املدار للتمويل واالستثمار

23,953,289

112.0

-2.6%

180.0

86.0

92,496

820,160

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

140,568,551

124.0

-0.8%

147.0

106.0

74,874

607,449

الشركة األولى لالستثمار

19,076,367

29.3

-1.0%

43.1

28.8

71,480

2,454,298

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة وربة للتأمني

13,823,099

80.0

16.5%

84.8

56.0

31

400

شركة مجموعة عربي القابضة

17,642,149

102.0

10.6%

103.0

60.0

295,203.892

3,030,770

شركة املصالح العقاريه

8,860,605

37.6

9.9%

43.8

31.0

شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية

10,462,171

90.0

7.1%

135.0

75.0

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

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

28,644,930

66.1

-10.0%

91.0

51.9

41

600

شركة مجموعة الراي االعالمية

9,088,505

39.0

-9.1%

89.0

29.1

7,578

193,051

343

11,045

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

23,153,151

40.0

-8.9%

62.0

38.0

47,176

1,186,471

4,135

45,949

الشركة الوطنية الدولية القابضة

11,711,385

54.0

-7.9%

81.4

51.1

7

130

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

46,814,590

58.9

6.1%

75.5

52.0

149

2,500

شركة دانة الصفاة الغذائية

1,890,591

17.3

-6.0%

31.1

16.3

121,166

6,811,169

الشركة التجارية العقارية

166,020,395

92.9

3.2%

102.0

79.0

2

20

شركة وربة كابيتال

6,300,000

63.0

-6.0%

135.0

58.4

4,767

75,874

شركة أسيكو للصناعات

40,674,811

122.0

-5.4%

190.5

121.0

21,274

171,730

شركة صكوك القابضة

18,980,640

32.0

-5.3%

47.5

28.6

1,840

60,219

شركة املدينة للتمويل واالستثمار

5,983,859

14.7

-5.2%

26.7

14.0

19,175

1,345,846

189,925,702

259.0

-4.1%

380.0

255.0

1,300

5,020

شركة املعدات القابضة

2,332,440

17.1

3.0%

31.8

15.3

904

53,700

شركة عقارات الكويت
آسيا كابيتال االستثمارية

82,136,551

86.7

2.7%

89.9

44.5

1,343,479

15,682,178

27,280,000

34.1

2.4%

38.9

30.3

7,408

217,636

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

35,584,315

56.0

1.8%

96.9

39.0

7

132

شركة أسمنت الكويت

16

منطقة القرين
أرض فضاء 400

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2019

KD 212,000
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البنك الكويتي الوحيد للعام الـ 14على التوالي

ً
ً
«الوطني» ضمن أكثر  50بنكا أمانا في العالم
■ تأكيدٌ على نجاح إستراتيجيته وسياسته في التحوُّ ط ضد المخاطر

اح �ت �ف ��ظ ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
بموقعه على قائمة مجلة «غلوبل
ف��اي �ن��ان��س» ألك �ث��ر  50ب�ن�ك��ًا أم��ان��ًا
في العالم لعام  ،2019وذلك للعام
ال��راب��ع عشر على التوالي ،ليبقى
املمثل الوحيد للبنوك الكويتية
في تلك القائمة العاملية املرموقة.
ووف � � �ق� � ��ًا ل� �ل� �ت� �ص� �ن� �ي ��ف ال � �ج� ��دي� ��د،
اح � �ت � ��ل ب � �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��وط� �ن ��ي
امل��رت�ب��ة  46ض�م��ن ق��ائ�م��ة «غلوبل
ف��اي �ن��ان��س» ألك �ث��ر  50ب�ن�ك��ًا أم��ان��ًا
ف��ي العالم ،وي��أت��ي ذل��ك ف��ي تأكيد
ج ��دي ��د ع �ل��ى ق� ��وة ال �ب �ن��ك ون �ج��اح
س �ي��اس �ت��ه امل �ص��رف �ي��ة امل�ت�ح�ف�ظ��ة
واس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه ال �ت �ح��وط �ي��ة في
إدارة املخاطر والحوكمة.
وتعتبر قائمة أكثر  50بنكًا أمانًا
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م م��رج �ع��ًا م �ع �ت��رف��ًا ب��ه
وموثوقًا عامليًا من حيث املعايير
املوحدة والدقيقة التي تعتمدها
م �ج �ل��ة «غ� �ل ��وب ��ل ف ��اي� �ن ��ان ��س» ف��ي
ت �ق �ي �ي �م �ه��ا م �ن ��ذ  27ع� ��ام� ��ًا ،ح�ي��ث
ت � �ع � �ت � �م� ��د ع � � �ل � ��ى ال � �ت � �ص � �ن � �ي � �ف� ��ات
االئتمانية الطويلة األجل للبنوك
م��ن ق�ب��ل أك�ب��ر وك ��االت التصنيف
ال �ع��امل �ي��ة «م � ��ودي � ��ز» ،و«ف �ي �ت��ش»
و«ستاندرد آند بورز».
وي� � � �ت � � ��م االع � � � �ت � � � �م � � ��اد ع � � �ل � ��ى ه � ��ذا
ال �ت �ص �ن �ي��ف ال� � ��ذي ت� ��وف ��ره م�ج�ل��ة
غلوبل فاينانس كمعيار ملقارنة
موثوقية البنوك في جميع أنحاء
ال� �ع ��ال ��م ،ك �م��ا ي �س��اع��د ال � �ق ��راء ف��ي
ع �م �ل �ي��ات ص �ن��ع ال� �ق ��رار ال �خ��اص��ة
بهم ف��ي م��ا يتعلق بالبنوك التي
ي�ت�ع��ام�ل��ون م�ع�ه��ا ،خ�ص��وص��ا في
ظل التغير املستمر في السياسات
ال �ت �ج��اري��ة ل�لاق �ت �ص��ادات ال�ك�ب��رى
حول العالم.
وي � ��ؤك � ��د ت � ��واج � ��د ب � �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت
ال��وط �ن��ي ض �م��ن ذل� ��ك ال�ت�ص�ن�ي��ف
العاملي منذ  14عامًا متتالية ،على
ن�ج��اح استراتيجيته التحوطية
ض� ��د امل� �خ ��اط ��ر ،وال � �ت� ��ي ت�ن�ع�ك��س
ع�ل��ى م�ت��ان��ة ال��وض��ع امل��ال��ي للبنك
وت� �م� �ت� �ع ��ه ب� �م� �س� �ت ��وي ��ات رس �م �ل��ة
ومقاييس ج��ودة أص��ول مرتفعة
والتي تتخطى متطلبات الجهات
الرقابية والتنظيمية.
وي �س �ع��ى ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي
دائ �م��ًا إل ��ى ت�ط�ب�ي��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
اس�ت�ب��اق�ي��ة للمساهمة ف��ي تقليل
املخاطر ،حيث التزم البنك بتنفيذ
اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه م ��ن أج� ��ل ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل عن طريق التوسع
واالن � �ت � �ش � ��ار ال � �ج � �غ� ��راف� ��ي ،وذل � ��ك
بالتزامن مع تطبيق استراتيجية
التحول الرقمي التي تمكن البنك
م � ��ن ال � �ت� ��وس� ��ع وزي� � � � � ��ادة ح �ص �ت��ه
السوقية في األس��واق التي يعمل
بها.
وي� �ل� �ت ��زم ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
بتطبيق ك��ل اللوائح واإلج ��راءات

يتمتع بوضع مالي
صلب وتصنيفات
ائتمانية مرتفعة
«غلوبل فاينانس»
تؤكد تم ُّيز
البنك في إدارة
الحوكمة

ال� �ص ��ادرة ع��ن ال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
والتنظيمية ،كما يسعى الوطني
دائمًا إلى تعزيز القدرات املتعلقة
ب � � � � � � ��إدارة امل� � �خ � ��اط � ��ر امل� �ص ��اح� �ب ��ة
للمنتجات الجديدة.
وي�ح�ت�ف��ظ ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
ب ��أع � �ل ��ى ت� �ص� �ن� �ي� �ف ��ات ائ �ت �م��ان �ي��ة
ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ش� � ��رق األوس� � � ��ط
وش �م��ال أف��ري �ق �ي��ا ب��إج �م��اع ك�ب��رى
م��ؤس �س��ات ال�ت �ص�ن�ي��ف ال �ع��امل �ي��ة،
ح� � �ي � ��ث ح� � �ص � ��ل ع� � �ل � ��ى ت �ص �ن �ي��ف
 Aa3م ��ن وك ��ال ��ة م ��ودي ��ز +A ،من
«س �ت��ان��درد آن��د ب ��ورز» و -AAمن
«ف� �ي� �ت ��ش» وج �م �ي �ع �ه��ا م ��ع ن �ظ��رة
م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة م �س �ت �ق ��رة .وت �ج �س��د
ه��ذه التقييمات م�ت��ان��ة م��ؤش��رات
ال� �ب �ن ��ك امل ��ال� �ي ��ة وج� � � ��ودة أص ��ول ��ه
املرتفعة ورسملته القوية وتوافر
قاعدة تمويل مستقرة ،وخبراته
اإلداري ��ة العالية ووض��وح رؤيته
ً
االستراتيجية ،فضال عن السمعة
املمتازة التي يتميز بها.
وي �ت �م �ت��ع ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي
ب�ش�ب�ك��ة م�ح�ل�ي��ة وع��امل �ي��ة واس �ع��ة،
كما يمتد التواجد العاملي للبنك
ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � ��راك � ��ز امل��ال �ي��ة
العاملية في كل من لندن ،باريس،
ج �ن �ي��ف ،ن� �ي ��وي ��ورك ،س �ن �غ��اف��ورة
وال � � �ص �ي ��ن (ش � � �ن � � �غ� � ��اه� � ��اي) .ه� ��ذا
باإلضافة إل��ى ت��واج��ده ف��ي بلدان
ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أفريقيا
بما فيها ل�ب�ن��ان ،األردن ،ال�ع��راق،
م � �ص� ��ر ،ال� �ب� �ح ��ري ��ن ،ال� �س� �ع ��ودي ��ة،
اإلمارات وتركيا.

«فيتش» تثبت تصنيف
«األهلي» عند A+
ثبتت وكالة فيتش التصنيف االئتماني طويل األجل للبنك
االهلي الكويتي عند درجة  ،A+ومنحته نظرة مستقبلية
م �س �ت �ق��رة .وق � ��ال ال �ب �ن��ك االه� �ل ��ي ف ��ي اف� �ص ��اح ع �ل��ى م��وق��ع
البورصة ام��س ،ان التصنيف يعكس ال�ج��ودة االئتمانية
العالية وقدرته القوية على دفع التزاماته في مواعيدها.
وتوقع البنك تحسن تصنيفه على امل��دى البعيد في حال
انتعاش السوقني املحلية واالقليمية مما سيكون له أثر
ايجابي على أوضاع البنك.

«أعيان لإلجارة»
ً
عقارا
تبيع
أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار عن تحقيق أرباح
بقيمة  71أل��ف دي�ن��ار م��ن بيع عقار ف��ي منطقة أبوفطيرة
الحرفية.
وق��ال��ت «أع� �ي ��ان» ف��ي اف �ص��اح ل�ل�ب��ورص��ة ام ��س ،إن ال�ع�ق��ار
ي�خ��ص اح� ��دى ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة وامل �م �ل��وك��ة للمجموعة
بنسبة  100في املئة .وأوضحت أن العقار تم بيعه بقيمة
إجمالية تبلغ  950ألف دينار.
وأش��ارت الى أن األرب��اح الناتجة عن البيع سوف تنعكس
على البيانات املالية للمجموعة بالربع ال��راب��ع من العام
الحالي.
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تتواصل فصول القضية
التي أثارتها سبقلا
في أواخر شهر سبتمبر
الماضي ،في ما يخص
احتكار تحالف ألماني
لسوق التوصيل في
الكويت ،الذي يتمثل في
شركتين تعود األغلبية
المسيطرة فيهما إلى
مالك أجنبي واحد ،إذ
أكدت مصادر متابعة
انتصار وزارة التجارة
والصناعة للمستهلك
والمشاريع الصغيرة،
ورصدها مخالفات تصل
قيمتها إلى  5.5ماليين
دينار على «أبلكيشن»
شركتي التحالف االلماني
للتوصيل.

«التجارة» تنتصر للمستهلكين والمشاريع الصغيرة 5.5 :ماليين دينار مخالفات على تطبيقات استغلت حاجتهم

َ
شركتي التحالف
«المنافسة» يستدعي
األلماني «للتوصيل» ..للمرة الثانية
¶ ما األرباح التي تحققها من االحتكار رغم تسجيل مخالفة مالية عليها بـ 300ألف دينار تتجدد شهرياً؟
الشركتان طلبتا الصلح مع الجهاز على الرغم من عدم إزالة
مخالفاتهما الجسيمة ..كيف يجري الصلح من دون إذعان للقانون

؟

تطبيقات التحالف
األلماني تتحدى القوانين
في الكويت رغم تحذيرات
الجهات الرقابية

سبقلا في 6

 2سبتمبر 2019

جهاز حماية المنافسة
سيحقق في شكاوى
جديدة مقدمة ضد
شرك َتي التحالف
ال تزال توقع عقوداً

ً
مستغلة
احتكارية جديدة
حاجة أصحاب المشاريع
الصغيرة لخدماتها

في مواجهة تباطؤ اإلنفاق الحكومي

هبة حماد
اش� ��ار ت �ق��ري��ر ص� ��ادر ع��ن م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال ��ى ان ال �ك��وي��ت ت�ت�م�ت��ع ب�ق�ط��اع
خ��دم��ات م��ال��ي ق ��وي ُ
وم �ن �ظ��م ب�ش�ك��ل ج�ي��د.
وق � ��ال :ي �ع��د ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ال�ج�ه��ة
الرقابية املصرفية ،جهة تنظيمية محافظة
تتمتع بإشراف دقيق تفرضه على البنوك
اذا م��ا ق� ��ورن ال��وض��ع ب ��ال ��دول األخ � ��رى في
املنطقة .ويشرف «املركزي» على  11مصرفًا
م�ح�ل�ي��ًا و 12م �ص��رف��ًا أج �ن �ب �ي��ًا ،ك �م��ا يعمل
على تنظيم دفاتر ق��روض  56شركة مالية
واس �ت �ث �م��اري��ة .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن امل�ن��اف�س��ة
العالية بني هذه البنوك ،فإن السوق املحلية
التزال غير مشبعة من حيث عدد املصارف.
وه �ن��اك م�ص��رف��ان ي�س�ت�ح��وذان ع�ل��ى حصة
األسد في السوق املصرفية املحلية هما بنك
الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي،
حيث يمثل إجمالي أص��ول هذين البنكني
 %56م� ��ن إج� �م ��ال ��ي األص � � ��ول ف� ��ي ال �ق �ط��اع
املصرفي الكويتي.
ووف�ق��ا لتقرير معهد ال��دراس��ات املصرفية،
أظهر القطاع املصرفي مرونة في مواجهة
التباطؤ الذي يعاني منه اإلنفاق الحكومي
ال �ن��اج��م ع��ن ان �ه �ي��ار س�ع��ر ال�ن�ف��ط م�ن��ذ ع��ام
 2014وحتى  .2016باإلضافة إلى ذلك ،أثبت
القطاع أنه أكثر مرونة من نظرائه في دول
مجلس التعاون الخليجي .فمنذ عام ،2016
عكس أداء البنوك الكويتية تحسنا مطردا
ع�ل��ى جميع االص �ع��دة ف��ي م �ع��دالت البنوك
الرئيسية تقريبا ،حيث تمكنت البنوك من
الحفاظ على م�ع��دالت عالية م��ن رأس امل��ال
فاقت نسبها ال �ـ %13وذل��ك مقارنة ب �ـ%10.5
وفقا ملا فرضه «املركزي» وقانون بازل .3
ولدى القطاع املصرفي الكويتي أدنى نسبة
ق ��روض غ�ي��ر ع��ام�ل��ة (خ��ام �ل��ة) ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
بنسبة  %1.3مقارنة بمتوسط دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ب��ال��غ  %2.9ك�م��ا في
نهاية عام  .2018وأبقت البنوك في الكويت
ودول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي معدالت
التكلفة إل��ى ال��دخ��ل ( )CIRبنسب أق��ل من
تلك لدى نظرائها في املناطق األخ��رى ،بما
ف��ي ذل��ك أميركا الشمالية وأوروب ��ا وآسيا.
ف ��ي ع� ��ام  ،2018ب �ل �غ��ت ن �س �ب��ة ال �ف ��ائ ��دة في
البنوك الكويتية  %37.9مقارنة بـ  %41في
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي و%60.1
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و %59.5ف��ي اليابان
و %76.1ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة و %80.7في
أملانيا.
وذك��ر التقرير أرب�ع��ة ات�ج��اه��ات اقتصادية
وسياسية عاملية يمكن أن تؤثر في القطاع
امل�ص��رف��ي خ�ل�ال ال�س�ن��وات القليلة ال�ق��ادم��ة
تتمثل في:
 - 1دورة الشيخوخة االقتصادية.
 - 2ال�ت�ح��ول ع��ن ال��وق��ود األح �ف��وري وتقلب
أسعار النفط.
 - 3ارتفاع أسعار الفائدة.
 - 4حرب تجارية عاملية.

أ  -الخدمات املصرفية عبر {النقال}
معهد الدراسات المصرفية:
السوق ال تزال غير متشبعة
من حيث عدد المصارف
 %1.3قروض «خاملة» مقارنة
بـ %2.9متوسط مصارف دول
مجلس التعاون
«المركزي» قرر أن يكون
في الطليعة في االبتكار
والتطوير بدالً من تبني
فكر التغيرات السريعة
بالتكنولوجيا المصرفية
البنوك الكويتية بدأت في
طرح منتجات وخدمات رقمية
جديدة تلبي طلبات العمالء
االستثمارات الكبيرة في
التكنولوجيا الحديثة ستضغط
على األداء المصرفي خالل
السنوات المقبلة
ً
ووفقا لـ  ،GSMAوهي منظمة تمثل مشغلي
ش�ب�ك��ات ال�ه��ات��ف ال �ن �ق��ال ،ف�ق��د رص ��دت 375
م �ل �ي��ون م �س �ت �خ��دم ل �ل �ه��ات��ف امل �ح �م ��ول ف��ي
منطقة الشرق األوس��ط وشمال افريقيا في
ع��ام  ،2017أو ما يقرب من  %64من سكان
امل �ن �ط �ق��ة ،م �ق��اب��ل  %77ف��ي م�ن�ط�ق��ة مجلس
التعاون الخليجي ،االمر الذي يعكس حقيقة
ان معدالت استخدام الهواتف املحمولة في
دول مجلس التعاون الخليجي تعد مرتفعة
للغاية ،حيث تعد الكويت من أعلى النسب
في استخدام الهواتف املحمولة في العالم
ً
وفقا لـ .GSMA
وافاد التقرير :ال شك أن االستخدام الشامل
للهاتف املحمول في البالد سيجبر البنوك
على أن ت�ك��ون ف��ي طليعة متبني مختلف
اتجاهات الخدمات املصرفية عبر الهاتف
املحمول في السنوات املقبلة ،إذ إن الشباب
ال �ك��وي �ت��ي وذوي امل� �ه ��ارات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
ي�ط�ل�ب��ون م��ن م��ؤس�س��ات�ه��م امل��ال �ي��ة ت��وف�ي��ر
امل��زي��د م��ن ال�خ��دم��ات ال�ت��ي يمكن تأديتها
عبر ال�ه��ات��ف ال�ن�ق��ال .علما ان ه�ن��اك ثالثة
ات� � �ج � ��اه � ��ات رئ� �ي� �س� �ي ��ة ت� �ش� �ك ��ل م �س �ت �ق �ب��ل

في الوقت ال��راه��ن ،يستخدم أكثر من %43
من جميع عمالء البنوك على مستوى العالم
التطبيقات املصرفية عبر الهاتف املحمول.
وت�ك�م��ن ج��اذب�ي��ة ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة عبر
ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول ف��ي م�لاء م�ت�ه��ا وس�ه��ول��ة
االستخدام ،كما انها تعد للبعض التجربة
األفضل .ومن املتوقع خالل السنوات القليلة
املقبلة أن تستمر الخدمات املصرفية عبر
الهاتف املحمول في لعب دور أكبر في إدارة
التجربة للعمالء ،في حني ستصبح الفروع
أقل أهمية.

ب « -بلوكشني»
«ب�ل��وك�ش�ين» ع �ب��ارة ع��ن دف�ت��ر رق �م��ي ،تكمن
جاذبيته لدى البنوك في تصميمه ،كما أنه
يعد مقاومًا للتعديل .كما أنه دفتر مفتوح
ي �م �ك �ن��ه ت �س �ج �ي��ل امل� �ع ��ام�ل�ات ب�ي�ن ال �ط��رف�ين
ب�ك�ف��اءة .ه��ذه امل�ع��ام�لات بمجرد تسجيلها
ي� � �ج � ��ري ح� �ف� �ظ� �ه ��ا ب� �ش� �ك ��ل دائ� � � � � ��م .وي� ��ؤث� ��ر
ّ
«بلوكشني» في مجاالت تتعلق بالخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ،ت�ت�ض�م��ن :امل �ق��اص��ة وال�ت�س��وي��ة،
املدفوعات ،وتمويل التجارة.

ج  -املنافسة /االضطراب غير املصرفي
خ �ل�ال ال �س �ن ��وات ال �ع �ش��ر امل ��اض �ي ��ة ،شكلت
ظ� ��اه� ��رة ت ��وج ��ه ال� �ع� �م�ل�اء ن �ح ��و ال �خ ��دم ��ات
املصرفية عبر الهاتف املحمول أكبر عائق
أمام القطاع املصرفي .أما الظاهرة الثانية،
ف �ق��د ش �ه��ده��ا ع��ال��م امل� �ص ��ارف ل� ��دى ظ�ه��ور
امل �ن��اف �س�ي�ن م ��ن داخ� � ��ل ال� �ق� �ط ��اع وخ ��ارج ��ه.
وش �ك �ل ��ت ب �ع ��ض ال � �ش ��رك ��ات م �ث ��ل PayPal
منافسًا ش��رس��ًا ،وذل��ك بفضل م��ا تتمتع به
م ��ن م �ي ��زات ف ��ي ال ��دف ��ع واس �ت �خ ��دام م�لاي�ين
األشخاص لها حول العالم.
كما ظهرت منافسة متزايدة من قبل بنوك
وم ��ؤس� �س ��ات م��ال �ي��ة ج ��دي ��دة ت�س�ت�ف�ي��د م��ن
تقديمها للخدمات املصرفية عبر الهاتف
امل �ح �م��ول ،وه ��و أم ��ر ي�س�م��ح ل �ه��ا بالتخلي
ع ��ن االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ش �ب �ك��ة ف � ��روع ك�ث�ي�ف��ة،
ً
لتركز أداء ه ��ا ب��دال م��ن ذل��ك ف��ي االستثمار
بالتكنولوجيا ،وج ��ذب ال�ع�م�لاء م��ن خ�لال
منشآتها ذات التكلفة الزهيدة.
وي �خ �ت �ل��ف امل �ش �ه��د ال �ت �ن��اف �س��ي ف ��ي أوروب � ��ا
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ن مثيله ف��ي الكويت
وب �ق �ي��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي.
ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ح�ت��ى اآلن ل�ي�س��ت في
ال�ك��وي��ت ودول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
أي «ب �ن��وك رق�م�ي��ة» ت�ع�م��ل م��ن خ�ل�ال شبكة
اإلنترنت فقط ،علمًا بأن املؤثر الرئيسي في
حركة البنوك في الكويت ودول املنطقة هو
الخدمات املصرفية عبر الهاتف.
ي��أت��ي ذل ��ك ف��ي امل �ق��ام األول ن�ت�ي�ج��ة للجيل
ال �ص��اع��د م ��ن ال �ش �ب��اب ال ��ذي ��ن س ��ارع ��وا في
تبني ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ح��دي�ث��ة .ذل��ك إل��ى جانب
ال �ت �ح��رك ال ��داع ��م ال� ��ذي ق��ام��ت ب��ه ال�ح�ك��وم��ة

كشفت املصادر ان جهاز حماية املنافسة
بصدد استدعاء جديد لشركتي التوصيل
امل�ع�ن�ي�ت�ين ،ب �خ �ص��وص اس �ت �م��راره �م��ا في
م � �م� ��ارس� ��ات غ� �ي ��ر ت �ن��اف �س �ي��ة ف� ��ي ال� �س ��وق
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،منها ع��دم ال�ت��وق��ف ع��ن توقيع
ع � �ق ��ود اح� �ت� �ك ��اري ��ة ج� ��دي� ��دة رغ� � ��م ع�ل�م�ه��ا
ب�م�خ��ال�ف��ة ت �ل��ك ال �ع �ق��ود ل �ل �ق��ان��ون رق ��م 10
ل�س�ن��ة  ،2007وخ �ص��وص��ًا امل� ��ادة ال� �ـ 4منه،
التي تنص على أن «تحظر االتفاقيات أو
العقود أو املمارسات أو ال�ق��رارات الضارة
باملنافسة» ،مستغلة م��رك��ز السيطرة في
س ��وق ال �ت��وص �ي��ل ال �ت��ي ت�م�ت�ل�ك�ه��ا ال�ش��رك��ة
األج �ن �ب �ي��ة األم م �ن��ذ س � �ن� ��وات ،م ��ا ي�ع�ن��ي
استمرار تحديها وكسرها لقانون حماية
املنافسة ومكافحة االحتكار في الكويت.
وب �ي �ن��ت امل� �ص ��ادر أن االس �ت��دع��اء ال�ج��دي��د
ل�ش��رك�ت��ي ال �ت �ح��ال��ف االمل ��ان ��ي ي�خ�ت�ل��ف عن
القضايا ال�ث�لاث السابقة على الشركتني
أنفسهما ،علما أن الغرامات املالية الكبيرة
على شركتي التحالف مستمرة منذ شهر
ابريل  2019حتى تاريخه ،والتي وصلت
ب�ح�س��ب آخ ��ر ال �ت �ق��دي��رات إل ��ى  5.5م�لاي�ين
دي �ن��ار ،قابلة ل�ل��زي��ادة شهريًا ط��امل��ا كانت
املخالفة مستمرة ولم تتم معالجتها.
وأك � � ��دت امل � �ص� ��ادر أن ال �ت �ح��ال��ف امل�ح�ت�ك��ر
لسوق التوصيل في الكويت ،وعلى الرغم
م��ن م�ع��رف�ت��ه ب �غ��رام��ات ش�ه��ري��ة ت�ص��ل إل��ى
 300أل��ف دي�ن��ار شهريًا تقع عليه ،فإنه ال
يزال مستمر بكسر القانون ،خصوصا في
ما يخص نسبة الخصم املالي او اإلضافة
البالغة م��ن  %2ال��ى  ،%5ال��ذي يستخدمه
ك ��أداة ض�غ��ط مل�ع��اق�ب��ة ك��ل م�ط�ع��م او نقطة

استمرار عقود احتكارية
واك��د م�ص��در معني أن ال�ت�ح��ال��ف املحتكر
ل �س��وق ال�ت��وص�ي��ل ع ��دل ال �ع��دي��د م��ن عقود
االح �ت �ك��ار ،وذل ��ك ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ض�غ��ط جهاز
حماية املنافسة ،اال انه ال تزال لديه مئات
العقود املخالفة لقانون حماية املنافسة.

 3.7مليارات سهم لمساهمي «األهلي المتحد»

ً
خليجيا
القطاع المصرفي الكويتي األكثر مرونة
الصناعة املصرفية:

علي الخالدي

بيع جديدة توقع او تتعامل مع منصات
توصيل أخرى ،مما يعني ان ذلك التحالف
ي �ج �ن ��ي أرب � ��اح � ��ًا ض �خ �م ��ة م � ��ن م �خ��ال �ف �ت��ه
للقانون ،اكثر من مبلغ املخالفة الشهري،
وه� � ��ذا م ��ا ي ��ؤك ��د ص �ح��ة إج � � � ��راءات ج �ه��از
حماية املنافسة بحق شركتي التوصيل
من خالل إحالتهما الى املحكمة واألجهزة
املساندة.
وبينت املصادر ان التحالف املحتكر تقدم
بطلب صلح الى جهاز حماية املنافسة ،اال
ان االخير قد ال يلتفت الى هذا الطلب ،على
اعتبار استمرار املخالفة وعدم معالجتها.
الجدير بالذكر ان جهاز حماية املنافسة
استند في تحريك شكاويه الجزائية إلى
شركتي التوصيل املحتكرتني للسوق على
امل ��ادة رق��م  18م��ن ق��ان��ون حماية املنافسة
رق��م  10لسنة  ،2007ال�ت��ي تنص على أنه
ف ��ي ح ��ال «ث �ب��وت م�خ��ال�ف��ة ألح ��د األح �ك��ام
ال ��واردة ب��امل��واد ( )8 ،5 ،4من ه��ذا القانون
ي�ج��ب تكليف امل�خ��ال��ف ب�ت�ع��دي��ل أوض��اع��ه
وإزال��ة املخالفة ف��ورًا ،أو خالل فترة زمنية
يحددها مجلس إدارة الجهاز .وللمجلس
أن يصدر ق��رارًا بوقف املمارسة املحظورة
فورًا ،أو بعد انقضاء الفترة الزمنية املشار
إل �ي �ه��ا ح �س��ب األح� � ��وال ،م��ن دون اإلخ�ل�ال
بأحكام املسؤولية الجزائية الناشئة عن
هذه املخالفات».

ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ت �ح��دي��ث االق �ت �ص ��اد م ��ن خ�لال
استخدام أحدث التقنيات لتطوير خدمات
الحكومة اإللكترونية.
وتواجه البنوك في الكويت ذات التحديات
التي واجهتها البنوك في أوروبا والواليات
امل �ت �ح��دة وآس �ي��ا م��ن ح �ي��ث س��رع��ة م��واك�ب��ة
ال� �ت� �غ� �ي ��رات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وم� � ��ا ي�ف�ض�ل��ه
ال� �ع� �م�ل�اء .م ��ن ج �ه �ت��ه ،واج � ��ه ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
ً
امل��رك��زي ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ،اال ان��ه وب ��دال من
االستجابة لتبني فكر التغيرات السريعة
ف��ي التكنولوجيا امل�ص��رف�ي��ة ،ق��رر أن يكون
ف��ي الطليعة م��ن حيث االب�ت�ك��ار والتطوير.
وي� �م� �ك ��ن م�ل�اح� �ظ ��ة ذل� � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ث�ل�اث��ة
ت� � �ط � ��ورات ح ��دي� �ث ��ة ج� � ��رى رص � ��ده � ��ا ،وه ��ي
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ت �ن �ظ �ي��م ع �م �ل�ي��ات
ال��دف��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل�لأم��وال ،وإط�ل�اق إط��ار
عمل الصندوق التنظيمي ،وتطوير البنية
األس��اس�ي��ة ال�لازم��ة ل��دع��م العملة الرقمية –
«الدينار الرقمي».
كما تمكنت البنوك التجارية الكويتية من
التقدم ،وب��دأت في طرح منتجات وخدمات
رق �م �ي ��ة ج� ��دي� ��دة ت� �ه ��دف إل � ��ى ت �ل �ب �ي��ة ط�ل��ب
العمالء .باإلضافة إل��ى فتح ف��روع صغيرة
جديدة في مناطق مستهدفة .ناهيك عن ان
البنوك تعمل حاليا على تحسني عروضها
الرقمية الشاملة ،مما يضعها عند مستوى
نظيراتها اإلقليمية أو حتى بمنظور أعلى
م �ن �ه��ا .وي �ت �ض �م��ن ذل � ��ك ت �ق��دي��م ت �ح��وي�لات
ف��وري��ة ل�ل�أم��وال ب��اس�ت�خ��دام ش�ب�ك��ة Ripple
 Blockchainوال �س �م��اح ل�ل�ع�م�لاء ب��ال�ت�ق��دم
للحصول على التمويل عبر اإلنترنت أو من
خالل تطبيقات الهاتف املحمول.
وع �م��وم��ا ،ل �ط��امل��ا ك��ان��ت ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة
ن �ش �ط��ة ل �ل �غ ��اي ��ة ل� � ��دى ت �ق��دي �م �ه��ا خ ��دم ��ات
ج��دي��دة وح��دي�ث��ة مل��واك�ب��ة أح��دث ال�ت�ط��ورات
ف��ي التكنولوجيا امل�ص��رف�ي��ة .وي�ش�م��ل ذل��ك
ب �ط��اق��ات االئ �ت �م��ان االف �ت��راض �ي��ة وامل�ح��اف��ظ
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،وت �ح��دي��د ب�ص�م��ات األص��اب��ع
وال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال ��وج ��ه ،وإص � ��دار ب�ط��اق��ات
االئ�ت�م��ان عبر اإلن�ت��رن��ت ،والسحب النقدي
م � ��ن دون ب � �ط ��اق ��ة ،واالت � � �ص� � ��ال ب��ال �ع �م�ل�اء
باستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي
والرسائل.
وبالتالي ،فإن البنوك في الكويت تعمل على
تبني هذه التغييرات السريعة في الصناعة
املصرفية ،لتكون مستعدة بما فيه الكفاية
للمستقبل ،وعلى الرغم من ذلك ال تزال هناك
تحديات بانتظارها .وسيظل االمر مرهونا
بالسرعة ال�ت��ي ت�ح��دث بها ال�ت�ط��ورات على
الصعيد التكنولوجي وك��ذل��ك التفضيالت
امل � �ت � �غ � �ي� ��رة ل � �ل � �ع � �م �ل�اء وال � � �خ� � ��دم� � ��ات ال� �ت ��ي
يتوقعونها من البنوك واملتعلقة بالخدمات
امل �ص ��رف �ي ��ة ال � �ج ��دي ��دة وامل� �ح� �س� �ن ��ة ،وال �ت ��ي
س�ي�ت�ط�ل�ع��ون الس�ت�خ��دام�ه��ا ع�ب��ر امل�ن�ص��ات
امل�ص��رف�ي��ة ف��ي ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول .وبالتالي
فان االستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا
الحديثة ق��د ت�م��ارس ضغطا ملموسا على
االداء املصرفي خالل السنوات املقبلة.

«بيتك» بصدد زيادة رأس المال
 %53.9خالل أشهر
سالم عبدالغفور
بحث مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
م��واف�ق��ة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي امل�ش��روط��ة
ع �ل��ى م� �ش ��روع االس� �ت� �ح ��واذ ع �ل��ى %100
م��ن أس�ه��م رأس�م��ال البنك األه�ل��ي املتحد،
وأوصى بالدعوة إلى انعقاد الجمعيتني
العامتني العادية وغير العادية للنظر في
ج��دول��ي األع �م��ال ،وامل��واف�ق��ة على مشروع
االستحواذ.
وأكد «بيتك» أن القرارات النهائية تخضع
ملوافقة الجمعية العامة ملساهمي البنكني
ومصرف البحرين املركزي ،وغيرهما من
الجهات الرقابية املختصة األخرى.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د م �ت �ص��ل ،أوض �ح��ت م �ص��ادر
متابعة أن الجمعية العمومية لـ«بيتك»
ستناقش بندين أساسيني :األول املوافقة
ع �ل��ى االس� �ت� �ح ��واذ وف �ق��ًا ل �س �ع��ر ال �ت �ع��ادل
امل �ع �ل��ن ،س �ه��م «ب �ي �ت��ك» م �ق��اب��ل  2.325من
األه �ل��ي امل�ت�ح��د ،وال �ث��ان��ي زي ��ادة رأس�م��ال
«بيتك» بنسبة  %53.9بواقع  3.7مليارات
سهم مخصصة لحاملي أس�ه��م «األه�ل��ي
املتحد».

وتوقعت امل�ص��ادر أن تعقد الجمعية في
نهاية ديسمبر أو مطلع العام املقبل وفقًا
لإلجراءات واملتطلبات الرقابية املطلوبة
م��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وه�ي�ئ��ة أس��واق
املال ووزارة التجارة والصناعة.
وف � � ��ي م � ��ا ي� �خ ��ص ت � ��وزي � �ع � ��ات األرب � � � � ��اح،
أوضحت املصادر أن الجمعية العمومية
لـ«بيتك» املزمع عقدها ستصدر موافقة
ع �ل��ى زي � ��ادة رأس� �م ��ال ال �ب �ن��ك امل�خ�ص�ص��ة
مل�س��اه�م��ي «األه �ل��ي امل �ت �ح��د» ،م��ع تحديد
ت��اري��خ اس�ت�ح�ق��اق ت�ل��ك ال ��زي ��ادة ،وم ��ن ثم
يتحول مساهم األهلي املتحد إلى مساهم
ف��ي «بيتك» عقب االنتهاء م��ن اإلج��راءات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ق��ان��ون ال�ش��رك��ات
التجارية.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن��ه ف��ي ح��ال ك��ان تاريخ
استحقاق الزيادة قبل الجمعية العمومية
السنوية لـ«بيتك» التي تناقش البيانات
املالية وت��وزي�ع��ات األرب ��اح ،فإنه سيكون
ً
ح ��ام�ل�ا ل �ل �س �ه��م وي �س �ت �ح��ق ال �ت��وزي �ع��ات
النقدية واملنحة في حال إقرار توزيعات،
علمًا ب��أن األهلى املتحد «ككيان سيكون
قد انصهر كليًا في بيتك».

«المركزي» :سندات وتورق بـ 240مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي تخصيص آخر إصدار لسندات ّ
وتورق البنك املركزي
بقيمة إجمالية بلغت  240مليون دينار ،ألجل  3أشهر ،وبمعدل عائد .%3

تجديد موافقة
الستكمال تأسيس
شركة مساهمة مقفلة
ق ��ررت هيئة أس ��واق امل ��ال تجديد
امل��واف�ق��ة املبدئية مل��دة ستة أشهر
م� �م ��اث� �ل ��ة الس � �ت � �ك � �م ��ال إج � � � � ��راءات
تأسيس شركة مساهمة كويتية
م �ق �ف �ل��ة ت � �م� ��ارس أن� �ش� �ط ��ة أوراق
مالية وفقًا للبيانات املذكورة في
القرار رقم  05لسنة  2017الصادر
ب � �ت� ��اري� ��خ  19/01/2017ب �ش��أن
ت�ع��دي��ل ق ��رار رق ��م  31ل�س�ن��ة 2016
لهيئة أس��واق امل��ال بشأن املوافقة
امل� �ب ��دئ� �ي ��ة ع� �ل ��ى ت ��أس� �ي ��س ش��رك��ة
مساهمة كويتية مقفلة ت�م��ارس
أنشطة أوراق مالية.
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة ان امل��واف �ق��ة على
التجديد تنتهي في  9ابريل 2020
وذلك الستكمال إجراءات تأسيس
ال� �ش ��رك ��ة ال� �ت ��ي س � �ت� ��زاول أن �ش �ط��ة
األوراق امل��ال �ي��ة م�ح��ل ال�ت��رخ�ي��ص
والستيفاء املعايير التي تحددها
الهيئة.

«المشتركة» :مناقصة
بـ  10.74ماليين دينار
أف � � � � ��ادت ش � ��رك � ��ة امل � �ج � �م ��وع ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة
ل�ل�م�ق��اوالت بترسية امل�ن��اق�ص��ة الخاصة
ب �خ��دم��ات األع� �م ��ال امل��دن �ي��ة ل�ل�ح�ق��ول في
م �ن �ط �ق��ة ال� � ��وف� � ��رة ،ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ل �ع �م �ل �ي��ات
املشتركة للشركة الكويتية لنفط الخليج
م��ع ش��رك��ة شيفرون العربية السعودية،
ع �ل��ى ف ��رع ال �ش��رك��ة ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية ،بمبلغ  10.746ماليني دينار
وملدة أربع سنوات وستة اشهر.

«يونيكاب» :قرض
بـ  20مليون دينار
واف� ��ق م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة ي��ون�ي�ك��اب
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار وال �ت �م ��وي ��ل ع �ل��ى ت��وق �ي��ع
ع�ق��د ق��رض ب�ين ال�ش��رك��ة وأح ��د البنوك
الكويتية ،بمبلغ  20مليون دينار ،كما
وافق على توقيع عقد التسوية املقترح
م ��ع أح � ��د ال� �ع� �م�ل�اء ،وت ��وق� �ي ��ع ات �ف��اق �ي��ة
املشاركة العقارية مع إح��دى الشركات
الكويتية.
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إجماع بين الشركاء للجلوس إلى طاولة المفاوضات

الفاضل :نعمل على إحياء مصفاة فيتنام
سعد الشيتي

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل :ان الجميع
يعملون من أجل إحياء مصفاة فيتنام ،وإعادة الروح فيها ،موضحا ً
أنها تعمل فعليا ً منذ نوفمبر  ،2018قبل توليه منصب الوزارة.
وأضاف :نعمل مع الشركاء يداً بيد من أجل معالجة جميع العقبات
التي تعترض طريق المصفاة.
وأشار الفاضل للصحافيين ،على هامش افتتاح معرض الكويت
للنفط والغاز الرابع أول من أمس في أرض المعارض ،الى أن الزيارات
التي قام بها الجانب الكويتي لمصفاة فيتنام كانت نتائجها جيدة،
وهناك تعاون بمن الجانب الفيتنامي ،الذي بدأ بدفع الحوافز،
وسدد  61مليون دوالر منها.
أك��د وزي ��ر ال�ن�ف��ط وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ال��دك �ت��ور خالد
الفاضل أن هناك إجماعًا بني الشركاء في مصفاة فيتنام
للجلوس إل��ى ط��اول��ة امل�ف��اوض��ات ،وه��و ش��يء ل��م يحدث
من قبل ،مشيرًا إلى زي��ارة مرتقبة لرئيس وزراء فيتنام
إلى الكويت ،وهي تعتبر تتويجًا ملا جرى في الزيارات
ال �س��اب �ق��ة ،االم� ��ر ال� ��ذي أش � ��ارت ال �ي��ه سبقلا ف ��ي ع��دده��ا
ُّ
الصادر بتاريخ  ١٠اكتوبر الجاري ،تحت عنوان «تدخل
سيادي لحل مشاكل مصفاة».
وأوض��ح أن مصفاة فيتنام أنشئت ف��ي الفترة السابقة،
وأثير الجدل حول خسارة املصفاة واألمور املتعلقة بها،
موضحًا أن��ه ج��رى تشكيل لجنة فنية ،ولجنة قضائية
بحثت امل��وض��وع ،وأشبعته بحثا ،وأن هناك توصيات
خ��رج��ت م��ن اللجنة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،وأوع ��ز للقطاع النفطي
بدراسة ذلك التقرير والعمل بمقتضاه.
وف��ي م��ا يتعلق بإستراتيجية مؤسسة البترول إلنتاج
ال�ن�ف��ط وال� �غ ��از ،ق ��ال ال �ف��اض��ل إن االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب�ص��دد
امل��راج�ع��ة ،ال سيما أن ه�ن��اك بعض األم ��ور ال ت��زال محل
نقاش ،وسيجري اإلعالن عنها بعد االنتهاء من ترتيبها.
واف � ��اد ب ��ان االس �ع ��ار امل��رت �ف �ع��ة ل�ل�ن�ف��ط ال �خ��ام ل��ن تسمح
باستثمارات نفطية ،وهناك حاجز مستويات أسعار بني
 50و 65و 70دوالرًا للبرميل ،وهو سعر مقبول ،ونطمح
الى استقرار أكبر.
وذك � ��ر أن ق � ��رار دول أوب � ��ك ي �ت �خ��ذ ب ��اإلج �م ��اع م ��ن خ�لال
االج �ت �م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة وق � ��رارات ل�ج�ن��ة م�ت��اب�ع��ة خفض
اإلنتاج.
وت��اب��ع :ان ق ��رارات لجنة متابعة خفض اإلن �ت��اج تعتبر
ن�ت�ي�ج��ة إلح�ص��ائ�ي��ات وع�م�ل�ي��ات ت �ق��وم ب�ه��ا ت�ل��ك اللجنة

املكلفة دراس��ة ال�س��وق النفطية واألس �ع��ار ،وم��دى التزام
الدول بتلك القرارات.
ول �ف��ت ال ��ى أن ان �خ �ف��اض أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط س�ي�ض��ر ال ��دول
امل�س�ت�ه�ل�ك��ة وس �ي��ؤث��ر ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ف��ي االس �ت �ث �م��ارات
النفطية ،مؤكدًا ضرورة توافر حاجز محدد لألسعار.

الجلسة األولى
وف��ي ال�ج�ل�س��ة األول ��ى ل�ل�م�ع��رض ،ق��ال ال�ق�ي��ادي النفطي
السابق وعريف الجلسة االولى في مؤتمر الكويت للنفط
والغاز الرابع ،نادر السلطان :ان هناك صالت جديدة بني
النفط والغاز والطاقة الكهربائية والتكنولوجية ،مشيرا
ال��ى ان التحدي ال��ذي يواجهنا يتركز في فهم املضامني
والتوترات الجيوسياسية املتزايدة في املنطقة ،ومنها
االعتداءات االرهابية على منشآت أرامكو السعودية.
وب�ّي�نّ ان��ه خ�ل�ال ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين ت��راج��ع ان �ت��اج النفط
بسبب االزمة الفنزويلية والعقوبات على ايران ،فضال عن
تركيز املستثمرين على حقول النفط والغاز الصخري.

تحديات عدة
ومن جانبه ،قال امني عام منظمة ال��دول املصدرة للنفط
«اوب��ك» ،محمد باركيندو :ان املنظمة تنظر الى تحوالت
الطاقة ،حيث تواجه صناعة النفط تحديات عديدة ،منها
الحرب التجارية بني ال��والي��ات املتحدة وال�ص�ين ،ونحن
نعمل في بيئة متزايدة التوترات الجيوسياسية لهذه
املنطقة املهمة في العالم ،ونعاني من مخاطر عدم توازن
العرض والطلب ،ويبقى االعتماد في الزيادة على الطلب
من الدول النامية.

زيارة مرتقبة لرئيس وزراء
فيتنام إلى الكويت ..والشريك
الفيتنامي دفع  61مليون
دوالر من الحوافز

الفاضل وباركيندو وهاشم والصباح في جناح مؤسسة البترول بالمعرض المصاحب لمؤتمر النفط والغاز

وفيما يتعلق بتزايد الطلب على ال�خ��ام ،أك��د باركيندو
ان ال�ط�ل��ب س�ي�ت��زاي��د ن�ح��و  %23ح�ت��ى ع��ام  ،2040وذل��ك
بقيادة الهند وال�ص�ين ،الف�ت��ا ال��ى ان العالم ل��دي��ه شهية
كبيرة للطاقة والنفط ما بني عامي  2020الى  ،2040حيث
س�ي�ت��زاي��د ال�ن�م��و ع�ل��ى ال�ط�ل��ب  14م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يوميا،
مشيرا الى ان العالم وصل الى عتبة  100مليون برميل
يوميا في الوقت الراهن.
وت��وق��ع ب��ارك�ي�ن��دو ان يصل اج�م��ال��ي ع��دد ال�س�ي��ارات فى
العالم الى  1.1مليار سيارة حتى عام  ،2040الى جانب
السيارات الكهربائية ،التي قد تشكل  %13من اجمالي
ذلك العدد ،معربا عن اعتقاده بمستقبل مشرق بالنسبة
للنفط الخام.
وح��ول ت�ح��دي��ات تغير امل�ن��اخ ف��ي ال�ع��ال��م ،اك��د باركيندو
ض ��رورة محافظة اوب ��ك ع�ل��ى موقعها التنافسي وس��ط
تلك ال�ت�ح��دي��ات ،الف�ت��ًا إل��ى أن منظمة اوب��ك م�ش��ارك��ة في
بروتوكول املناخ ،الذي جرى ابرامه في باريس.
وق ��ال ب��ارك �ي �ن��دو إن م�س�ت�ق�ب��ل ال �ط��اق��ة ف��ي ح��اج��ة م��اس��ة
ال��ى االس�ت��دام��ة ،ملقيا باملسؤولية ب��ذل��ك على ال�ق�ي��ادات
لتحسني ه��ذا االم��ر واس�ت�م��راره ،مشيرا ال��ى ان معالجة
ال �ك��رب��ون ي�م�ك��ن ان ت �ع��زز ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي،
ومتوقعا ان تصل اس�ت�ث�م��ارات القطاع النفطي العاملي
الى  11تريليون دوالر ملعالجة العرض والطلب في قطاع
النفط والغاز.

ّ
تحول الطاقة

ومن جانبه ،قال ضيف الندوة الرئيس التنفيذي لشركة
البترول الكويتية العاملية والرئيس التنفيذي للشركة

أكدت حرصها على التعاون في استيراد وتصدير المنتجات

ً
ً
ً
فلسطينيا
تجاريا
وفدا
«الغرفة» تستقبل
دينا حسان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت
ص �ب��اح أم � ��س ،ب��رئ��اس��ة م �س��اع��د امل��دي��ر
العام عماد الزيد ،وفدًا تجاريًا من اتحاد
الغرف التجارية والصناعية والزراعية
الفلسطينية برئاسة أم�ين ع��ام االتحاد
جمال جوابره والرئيس التنفيذي ملركز
التجارة الفلسطيني (ب��ال تريد) محمد
نسيبة ،والوفد املرافق لهما.
وأش � ��ار ال��زي��د خ�ل�ال ال �ل �ق��اء إل ��ى ح��رص
«ال � � � �غ� � � ��رف� � � ��ة» ع� � �ل � ��ى ت � � � �ع� � � ��اون ت� � �ج � ��اري
واستثماري ب�ين البلدين على مستوى
استيراد وتصدير املنتجات.
وق � ��ال «س �ن �ع �م��ل ع �ل��ى ت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات
ب�ين ال�غ��رف�ت�ين أس��وة ب��ال�غ��رف التجارية
األخ��رى» ،معربا عن اع�ت��زازه بمثل هذه
ال� ��زي� ��ارات م ��ن ال ��وف ��ود ال �ت �ج��اري��ة ح��ول
ال �ع��ال��م .ول�ف��ت إل��ى أن ال�غ��رف��ة مستعدة
لتسخير جميع إم�ك��ان��ات�ه��ا امل�ت��اح��ة في
س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق األه � � ��داف االق �ت �ص��ادي��ة
املشتركة وإدخال املنتجات الفلسطينية
إلى السوق الكويتية واألسواق املجاورة،
متوقعًا زيادة معدالت التبادل التجاري
بني البلدين.
وعن االستثمار في البنوك الفلسطينية،

الزيد مكرماً جوابره ..وإلى جانبه محمد نسيبة | تصوير سيد سليم

الزيد :االستثمار في
البنوك الفلسطينية
واعد وآمن ومريح
قال الزيد ان مؤشر االستثمار في البنوك
هناك مؤشر ممتاز ،وهو استثمار واعد
ومريح وآمن جدا ،الفتا إلى أنه متى ما

كانت البنوك األجنبية مستقطبة داخل
ال��دول��ة ،ف�ه��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى ق��وة واس�ت�ق��رار
االقتصاد وفرصة استثمارية عالية.
وم ��ن ج��ان �ب��ه أش� ��ار ج ��واب ��ره إل ��ى زي ��ادة
ال� � � �ص � � ��ادرات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت،
لتتراوح بني
 ١٨ - ١٥مليون دوالر سنويا ،الفتا إلى
أن ال�غ��رف��ة دائ �م��ا تسهل ال�ع�م��ل ودخ��ول
شركات فلسطينية إلى الكويت.
وأض��اف أن في الكويت صناعات رائعة،
س��واء بالستيكية او غذائية او معدنية،
ن ��رغ ��ب ف ��ي زي � � ��ادة ح �ج �م �ه��ا ف ��ي ال �س��وق

الفلسطينية ،الف�ت��ا إل��ى أن��ه ل�ي��س هناك
أي م� �ع ��وق ��ات ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ف ��ي ع�م�ل�ي��ة
التبادل التجاري ..وشكر جوابره الغرفة
ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��ا امل �س �ت �م��ر ف ��ي ع �ق��د م�ث��ل
ه��ذه الفعاليات االقتصادية التي تهدف
إل��ى ع��رض ف��رص ال�ش��راك��ة االستثمارية
ب�ين القطاعني ال�خ��اص ف��ي دول��ة الكويت
وف�ل�س�ط�ين ،م�ش�ي�دًا ب��دع��م ال�غ��رف��ة الكبير
ف��ي تنظيم م�ع��رض الصناعات الوطنية
الفلسطينية األول عام  2014وتاله الثاني
ع� ��ام  .2015وأض� � ��اف أن ح �ج��م ال �ت �ب��ادل
التجاري بني البلدين قد تضاعف  3مرات،
مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جرى تخصيصه
ل �ع ��رض ق �ط ��اع ��ات م �ت �ن��وع��ة م ��ن أه �م �ه��ا:
ال �ل �ح��وم – ص�ن��اع��ة األدوي � ��ة – ال ��زراع ��ة –
الصناعات املعدنية وزيت الزيتون.
وب��دوره ،قام محمد زياد نسيبة بتقديم
نبذة عن مركز «ب��ال تريد» ،ال��ذي يعتبر
مؤسسة غير ربحية تهدف إل��ى ترويج
الصناعات الفلسطينية لتصديرها إلى
الخارج وكذلك جذب ال��واردات األجنبية
إل ��ى ف�ل�س�ط�ين م ��ن خ�ل�ال ت�ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة
املناسبة لتحقيق ذلك ،وأضاف أن املركز
ق ��د ح �ق��ق إن� �ج ��ازات ك �ب �ي��رة ف ��ي ت�ص��دي��ر
الصناعات الفلسطينية إل��ى م��ا يقارب
 100دولة.

على تطبيق الهواتف الذكية والموقع اإللكتروني

بنك وربة يطلق منصة «عالقات المستثمرين»
كشف بنك وربة عن إطالق خدمة جديدة
م��ن خ�لال موقعه االلكتروني وتطبيقه
ع�ل��ى ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،Warbabank IR
وه� ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن ب ��واب ��ة خ ��اص ��ة ت�ح��ت
م�س�م��ى «ع�ل�اق ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن» ،وذل��ك
بهدف ت��زوي��د ك��ل املستثمرين بالعديد
م � ��ن امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ح � � ��ول األداء امل ��ال ��ي
والتشغيلي واداء تداول سهم البنك.
وق��ال البنك في بيان أم��س :يأتي إطالق
منصة «ع�لاق��ات املستثمرين» كخطوه
مبتكرة ،حيث ان��ه يعد اول بنك كويتي
ي� �ق ��دم ت �ل ��ك امل �ن �ص ��ة ب ��واس� �ط ��ة ت�ط�ب�ي��ق
خاص للهواتف الذكية ،التي من خاللها
سيوفر مجموعة متكاملة من املعلومات
ب��ال��دق��ة ال�ل�ازم ��ة ،وف ��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب
ملستخدمي ت�ل��ك ال�ب�ي��ان��ات ،ووف ��ق آخ��ر
املستجدات.
وت� ��أت� ��ي ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز
ال �ت��واص��ل م ��ع امل �س �ت �ث �م��ري��ن ،وت�م��اش�ي��ًا
م��ع ال�ل��وائ��ح ال �ص��ادرة ع��ن ب�ن��ك الكويت
امل ��رك ��زي وه �ي �ئ��ة س ��وق امل� ��ال وال �ج �ه��ات

خالد حافظ

ذات الصلة بتعزيز الشفافية في مجال
عالقات املستثمرين وتوفير معلومات
م��وث��وق��ة وذات ص �ل��ة ي �س �ه��ل ال��وص��ول
إليها .من خالل هذه املنصة على املوقع

االل�ك�ت��رون��ي وتطبيق ال�ه��وات��ف الذكية،
سيصبح بإمكان املستثمر البقاء على
اط�لاع دائ��م ،وف��ي أي وق��ت ومكان بآخر
ال�ت�ط��ورات امل��ال�ي��ة والتشغيلية ،ومنها
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال اداء ال � �ت� ��داول على
سهم البنك ،آخ��ر األخبار واالفصاحات
املرتبطة بالبنك والنتائج املالية ،وأهم
التقارير التحليلية املالية واالقتصادية.
وت �ش �ت �م��ل ه ��ذه امل �ن �ص��ة ال �ج��دي��دة على
ّ
ش��اش��ات ت�ف��اع�ل�ي��ة ت�م��ك��ن امل�س�ت�ث�م��ر من
الحصول على النتائج بتاريخ محدد،
ب�ح�ي��ث ت�ع�ط��ي ن �ظ��رة أدق ع�ل��ى التغير
ف��ي سعر السهم خ�لال ال�ف�ت��رة امل�ح��ددة.
وه � � ��ذه ال� �خ ��اص� �ي ��ة اإلض� ��اف � �ي� ��ة م �ت��اح��ة
ف��ي ك��ل م��ن ب��واب �ت��ي «ال �ن �ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة»
و«ت � ��اري � ��خ س� �ع ��ر ال� �س� �ه ��م» ال �ف��رع �ي �ت�ين
أيضًا .وتتضمن املنصة خاصية اخرى
م��ن خل��ال ب��واب��ة «ح��اس�ب��ة االس�ت�ث�م��ار»،
حيث تمكن املستثمر في سهم البنك من
معرفة العائد الرأسمالي ،ال��ذي يحققة
خ�ل�ال ف �ت��رة م �ح��ددة م��ن اق�ت�ن��اء ال�س�ه��م،

وذلك بشكل فوري طبقا لتغيرات سعر
السهم ب�س��وق ال �ت��داول ،وذل��ك م��ن خالل
ادخ��ال املبلغ املستثمر أو ع��دد األسهم
التي جرى اقتناؤها ،باالضافة الى أهم
املستجدات ال�ه��ام��ة ،ومنها على سبيل
امل� �ث ��ال :م��ؤت �م��ر امل�ح�ل�ل�ين رب ��ع ال�س�ن��وي
وإصدار الصكوك والتصنيف االئتماني
وغ � �ي ��ره ��ا ،وامل� � ��وج� � ��ودة ع �ل ��ى ال �ش��اش��ة
الفرعية «األخبار واالعالنات».
وق ��ال رئ �ي��س م�ج�م��وع��ة ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
والتخطيط في بنك ورب��ة ،خالد حافظ:
«ت �م��اش �ي��ًا م ��ع ال� �ل ��وائ ��ح ال� � �ص � ��ادرة ع��ن
ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل � ��رك � ��زي وه �ي �ئ ��ة س ��وق
امل � ��ال وال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ص �ل ��ة ،وأي �ض��ا
م � � ��ع ش� � �ع � ��ورن � ��ا ب � ��امل � �س � ��ؤول � �ي � ��ة ت� �ج ��اه
م �س �ت �ث �م��ري �ن��ا ،ي �ق ��دم ب �ن��ك ورب � ��ة ب��واب��ة
«ع�ل�اق ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن» ،ب�ح�ي��ث ت�ك��ون
بمنزلة امل�ن�ص��ة اآلم �ن��ة ل�ل�ت� ّ
�زود بجميع
ّ
والكمية بكل شفافية
املعلومات النوعية
ومصداقية عن األداء املالي واالقتصادي
واالجتماعي لبنك وربة».

الكويتية لالستكشافات الخارجية «كوفبك» بالوكالة،
ال�ش�ي��خ ن ��واف س �ع��ود ال �ص �ب��اح :ان ��ه ب��ال�ن�ظ��ر ال ��ى ت�ح��ول
الطاقة وج��ب علينا تحديد مسارنا وادراك�ن��ا أن الطاقة
مستمرة ،كما ان تغيرها عملية متواصلة ،مشيرا الى ان
مزيج الطاقة يشهد تزايدا بنسبة  %3سنويا ،وهي زيادة
تعتبر صحية.
وأشار الى انه بالنظر الى الطلب على النفط ،فإنه يتراجع
في ح��االت معينة ،كما ان النفط يلعب بحصة محدودة
من مزيج الطاقة ،الفتا ال��ى ان النفط يعد االكثر مرونة
ف��ي استخداماته ،ال سيما م��ع تطور الصناعة النفطية
ال�ع��امل�ي��ة .وب�ين ان النفط سيكون االرخ ��ص واالك �ث��ر ثقة
في استخدامات السيارات ،متسائال :هل ستكون هناك
عمليات إلح�لال السيارت الكهربائية ف��ي ظ��ل ض��خ 100
مليون برميل يوميا م��ن النفط ال �خ��ام؟ م�ش��ددا على ان
النفط سيبقي جوهريا في االستخدامات اليومية ،مدلال
على ذلك بأن استخدامات الطائرات من الطاقة في تزايد
واضح.
واس�ت�ط��رد ال�ص�ب��اح ق��ائ�لا :علينا ان ن�ج��د ط��رق��ًا لتقليل
ك�ث��اف��ة ال �ك��رب��ون ف��ي عمليتنا ،وذل ��ك س�ي�ك��ون م��ن خ�لال
ت �خ��زي��ن ال� �ك ��رب ��ون ،م��وض �ح��ا ان �ن ��ا ن �ض��ع ك ��ل خ �ب��رات �ن��ا
ف��ي االب �ح��اث ل�ت�ط��وي��ر م �س �ت��ودع��ات ال �ك��رب��ون وتقليص
استخداماته ،الفتا الى ان الكويت خطت في ذلك خطوات
واسعة.
وأض��اف :لدينا ابتكارات في هذا املجال ملواجهة وتلبية
ت�ح��دي��ات ال �ط��اق��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ان �ت��اج ال�ن�ف��ط الثقيل
والطاقة البديلة ،وذل��ك تحقيقا لرؤية سمو امير البالد
باستخدام  %15من الطاقات املتجددة والبديلة.

القطاع النفطي يدرس
نتائج لجنة فنية وأخرى
قضائية أشبعت موضوع
المصفاة بحثا ً
بصدد مراجعة إستراتيجية
«البترول» إلنتاج النفط والغاز..
وسعر البرميل المرتفع لن
يسمح باستثمارات جديدة
السلطان :فهم التوترات
الجيوسياسية المتزايدة
في المنطقة تحدٍّ يواجهنا
باركيندو :نعاني من مخاطر
عدم توازن السوق ..والطلب
سيتزايد  %23حتى 2040
الصباح :لدينا ابتكارات
لمواجهة تحديات الطاقة
عبر إنتاج النفط الثقيل
والطاقة البديلة

لتشمل أسواق أميركا وأوروبا وبريطانيا

«بوبيان كابيتال» تطور خدمة
التداول اإللكتروني

بدرية الحميضي

أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ب��وب�ي��ان ك��اب�ي�ت��ال لإلستثمار
(ال� � � ��ذراع االس �ت �ث �م��اري��ة ل �ب �ن��ك ب ��وب �ي ��ان) عن
ت �ط��وي��ر خ ��دم ��ة ب ��وب �ي ��ان ل� �ل� �ت ��داول ،ل�ت�ش�م��ل
ال ��دخ ��ول ال ��ى االس� � ��واق ال �ع��امل �ي��ة االم �ي��رك �ي��ة
واالوروب �ي��ة وس��وق اململكة امل�ت�ح��دة ،لتوفر
أف�ض��ل تجربة للعمالء م��ن خ�لال االستفادة
من أحدث التقنيات املبتكرة عن طريق املوقع
اإلل�ك�ت��رون��ي وتطبيق ب��وب�ي��ان ل�ل�ت��داول عبر
املوبايل.
وق� ��ال� ��ت م� ��دي� ��رة إدارة األص� � � ��ول وال � �ت � ��داول
ف ��ي ش��رك��ة ب��وب �ي��ان ك��اب �ي �ت��ال ،ب ��دري ��ة حمد
ال�ح�م�ي�ض��ي« :إن إض��اف��ة ع ��دد م��ن االس� ��واق
ال � �ع ��امل � �ي ��ة ال � � ��ى خ� ��دم� ��ة ب� ��وب � �ي� ��ان ل � �ل � �ت ��داول
االلكتروني ،سواء عبر املوقع االلكتروني او
تطبيق بوبيان للتداول عبر املوبايل ،ما هو
إال نتاج البحث الدائم عن التوسع والتطور
في خدماتنا».
وأوض � �ح ��ت ال �ح �م �ي �ض��ي ان ش ��رك ��ة ب��وب �ي��ان
كابيتال لالستثمار تعد من الشركات الرائدة
ب��ال�ك��وي��ت ،ال �ت��ي ت�م�ك��ن ع�م�لاء ه��ا م��ن فرصة
ال �ت��داول لالسهم املطابقة الح�ك��ام الشريعة
االسالمية في االس��واق الخليجية والعاملية
ع �ب��ر االن �ت ��رن ��ت م ��ن خ �ل�ال م��وق��ع Boubyan
 Brokerageللتداول االلكتروني ،او من خالل
تطبيق بوبيان للتداول عبر املوبايل.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أوض � ��ح م �ح �ل��ل إدارة ال� �ت ��داول،
سليمان خليفة العنزي« ،ان��ه بإمكان عمالء
بوبيان للتداول اآلن ان يتداولوا في االسواق
الخليجية والعاملية من خالل حساب تداول
واح� � ��د ،م ��ع ام �ك��ان �ي��ة ال ��دخ ��ول امل �ب��اش��ر إل��ى
األسهم املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية
في األس��واق العاملية ،حيث يعد حال مثاليا
للعمالء املهتمني بتنمية ثرواتهم أو إدارتها
خارج نطاق منطقة الخليج».

سليمان العنزي

الحميضي :مستمرون
في البحث الدائم عن
التوسع والتطور في خدماتنا
العنزي :الخدمة تتيح تداول
األسهم المتوافقة مع
«الشريعة» عبر حساب واحد
وأك ��د ال �ع �ن��زي ت��واف��ر ال �ع��دي��د م��ن ال�خ��دم��ات
والتسهيالت عبر خدمة التداول االلكتروني،
ح �ي��ث س�ي�ت�م�ك��ن ال �ع �م�ل�اء م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ أوام� ��ر
ال� �ش ��راء وال �ب �ي��ع وأوام� � ��ر ال �ت �ع��دي��ل واإلل �غ ��اء
وال �ح��د بطريقة سهلة وت�ف��اع�ل�ي��ة ،واالط�ل�اع
ع�ل��ى تفاصيل املحفظة وم�ل�خ��ص الحساب
وإدارة ح� �س ��اب ��ات ال � � �ت � ��داول ف� ��ي األس � � ��واق
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب��االض��اف��ة ال ��ى م�ت��اب�ع��ة م�ب��اش��رة
ل�ل�ت�ح�ل�ي�لات وال� ��رس� ��وم ال �ب �ي��ان �ي��ة وب �ي��ان��ات
ال �س��وق ل�ت�ق��دي��م ال�ط�ل�ب��ات ب �س��رع��ة .ه ��ذا ال��ى
جانب االطالع على آخر األخبار وتصريحات
السوق ،الى جانب رسومات بيانية وأدوات
متطورة لتحليل األسهم.
وأضاف ان عمالء بنك بوبيان لديهم مرونة
ف��ي رب ��ط ح�س��اب��ات�ه��م امل�ص��رف�ي��ة ب�ح�س��اب��ات
ال �ت ��داول ال �خ��اص��ة ف�ي�ه��م ،ح�ي��ث ت �ت��واف��ر لهم
خ��دم��ة التحويل ال��ى ح�س��اب��ات ال �ت��داول عبر
خدمة الكي نت ،او من خالل التحويل املباشر
من حساباتهم الشخصية لدى البنك.
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«الوطني»:البنوك المركزية ّ
خفضت الفائدة وسط تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية

«هدنة تجارية» تنعش األسواق العالمية
قال تقرير لبنك الكويت الوطني
إن أداء األسواق المالية عاد إلى
التحسن خالل سبتمبر الماضي،
بعد األداء الباهت والخسائر
التي منيت بها على مدار شهر
أغسطس ،ويأتي ذلك على
خلفية الهدوء الذي يسود
أجواء الحرب التجارية  -التي تالها
الوصول إلى اتفاق جزئي بين
الواليات المتحدة والصين في
أكتوبر والذي أدى الى تجميد رفع
التعرفة المتوقع خالل األشهر
القادمة  -باإلضافة إلى تبني
االحتياطي الفدرالي األميركي
والبنك المركزي األوروبي
لسياسات نقدية تيسيرية.
أشار تقرير «الوطني» الى ارتفاع مؤشرات
األس�ه��م الرئيسية خالل سبتمبر املاضي
بنحو  ،%2-%5كما عاودت عائدات السندات
االرتفاع من أدنى مستوياتها املسجلة منذ
ع��دة س�ن��وات ،بالرغم من أن عائد السندات
ألجل عشر سنوات ما زال سلبيًا في بعض
أن �ح��اء أوروب � ��ا وال �ي��اب��ان .م��ن ج�ه��ة أخ ��رى،
ت�ع��رض��ت أس� ��واق ال�ن�ف��ط ل �ه��زة ك�ب�ي��رة ج��راء
الهجوم ال��ذي تعرضت إليه بعض املنشآت
النفطية ال�س�ع��ودي��ة ،م��ا دف��ع أس�ع��ار النفط
إلى االرتفاع قبل أن تتراجع في ظل التعافي
السريع لإلنتاج ال�س�ع��ودي وع��ودة توجيه
األس ��واق انظارها نحو ت��ده��ور آف��اق النمو
العاملي.

االقتصاد األميركي
على صعيد األداء االقتصادي في الواليات
املتحدة ،كانت هناك العديد من املؤشرات
ال ��دال ��ة ع�ل��ى ت�ب��اط��ؤ ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي.
وك��ان��ت ب�ي��ان��ات م��ؤش��ر م��دي��ري املشتريات
ال � �ص � �ن� ��اع� ��ي ال � � �ص� � ��ادرع� � ��ن م� �ع� �ه ��د إدارة
ال �ت��وري��دات  ISMأك �ث��ره��ا إث� ��ارة للقلق في
ظل تعميق املؤشر لخسائره ووصوله إلى
 47.1نقطة ف��ي سبتمبر ،ف��ي م��ا يعد أدن��ى
مستوياته املسجلة منذ عشرة أعوام ،وذلك
ع�ل��ى خلفية ال �ت��راج��ع ال�ش��دي��د ف��ي طلبات
ال �ت �ص��دي��ر وس �ي �ط ��رة ح ��ال ��ة م ��ن ال �ت �ش��اؤم
التجاري .وكانت هناك عوامل أخرى مثيرة
للقلق ،م��ن ضمنها ت��راج��ع م��ؤش��ر القطاع
غير الصناعي إلى أدنى مستوياته املسجلة
ً
في ثالثة أع��وام ،وص��وال إلى مستوى 52.6
نقطة .في املقابل ،ما زال��ت سوق الوظائف
ق ��وي ��ة ب �م��ا ي ��دع ��م ت �س �ج �ي��ل م � �ع ��دالت ن�م��و
مقبولة على صعيد اإلن�ف��اق االستهالكي.
وارت�ف�ع��ت ال��وظ��ائ��ف غير ال��زراع�ي��ة بمقدار
 136000وظيفة في سبتمبر ،وكان هذا اقل
م��ن املتوقع ،ولكن انخفض معدل البطالة
إل��ى أدن��ى مستوياته املسجلة في  50عامًا
إلى .%3.5
وم� ��ا ي �ث �ي��ر ال �ق �ل��ق أن ط�ب�ي�ع��ة س� ��وق ال�ع�م��ل
تجعله أحد املؤشرات املتأخرة ،التي تعكس
أعراض التباطؤ االقتصادي ،الذي سيؤدي
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التضخم : 2
وأسعار الفائدة في الواليات المتحدة األميركية
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ف��ي ن�ه��اي��ة األم ��ر إل��ى ح ��دوث ت�ص��دع��ات في
سوق العمل ،بما ينعكس سلبًا على تباطؤ
اإلن �ف��اق االس�ت�ه�لاك��ي .وب��ال�ف�ع��ل ،ف�ق��د ب��دأت
وت �ي��رة ال �ت��وظ �ي��ف ب��ال �ت��راج��ع م��ن امل�ت��وس��ط
امل �س �ج��ل ال� �ع ��ام امل� ��اض� ��ي ،ب ��واق ��ع  223أل��ف
وظ�ي�ف��ة ش �ه��ري��ًا .إال ان ��ه ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ،ال
ينبغي أن يعتبر تباطؤ نمو سوق الوظائف
م��ن ع�لام��ات ال�ض�ع��ف االق �ت �ص��ادي ،إذا ك��ان
يعكس اقتصادًا يقترب من العمالة الكاملة.
وفي ظل ضبابية التوقعات ،خفض مجلس
االحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار
 25نقطة أس��اس ف��ي شهر سبتمبر – وهي
ال �خ �ط��وة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ن��وع �ه��ا خ �ل�ال ال �ع��ام
ال �ح ��ال ��ي – وأب� �ق ��ى ع �ل��ى امل � ��دى امل �س �ت �ه��دف
ألس� �ع ��ار ال� �ف ��ائ ��دة ع �ن��د م �س �ت��وى - %1.75
.%2.00
وق��ام االحتياطي ال�ف��درال��ي أي�ض��ًا بالتطرق
إلى النقص املفاجئ وغير املبرر في سيولة
األسواق املالية ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار
ال � �ف� ��ائ� ��دة ب�ي��ن ال� �ب� �ن ��وك ب �ش �ك��ل م� ��ؤق� ��ت ف��ي
منتصف سبتمبر ،ول�ج��أ البنك ال��ى تقديم
ق ��روض ط��ارئ��ة ق�ص�ي��رة األج� ��ل .وأدى ضخ
تلك األم��وال إل��ى ارتفاع امليزانية العمومية
ملجلس االحتياطي ال�ف��درال��ي للمرة األول��ى
منذ إيقاف برنامج التيسير الكمي في عام
 ،2014وأط �ل ��ق ع�ل�ي��ه ب �ع��ض امل �ح �ل �ل�ين اس��م
«ب��رن��ام��ج ال�ت�ي�س�ي��ر ال�ك�م��ي ال �خ �ف �ي��ف» .كما
قام الفدرالي بوضع برنامج أكبر بقيمة 60
مليار دوالر شهريًا لشراء أذون��ات الخزينة
القصيرة األج��ل حتى الربع الثاني من عام
.2020
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مؤشرات قاتمة في أوروبا

«الفدرالي» األميركي يتخذ
تدابير إضافية لمواجهة
نقص السيولة
مؤشرات غير إيجابية تؤكد
دخول االقتصاد األوروبي
مرحلة الركود
قطاع الصناعات التحويلية
األميركي يتراجع مجدداً..
والوظائف تتعافى
اليابان تقرر رفع ضريبة
القيمة المضافة
من  %8إلى %10
الصادرات الصينية تسجّ ل
انخفاضا ً مفاجئا ً
في أغسطس بنسبة %1

أش � � ��ار ت� �ق ��ري ��ر «ال� ��وط � �ن� ��ي» ال� � ��ى ان االن � �ب� ��اء
امل�ت�ش��ائ�م��ة تحيط ب��اق�ت�ص��اد منطقة ال�ي��ورو
في ظل تدهور قطاع الصناعات التحويلية
في معظم ارجاء املنطقة ،وتزايد التأثير غير
امل�ب��اش��ر ع�ل��ى ق �ط��اع ال �خ��دم��ات ،ال ��ذي م��ا زال
يتسم ب ��أداء ج�ي��د .إذ ت��راج��ع م��ؤش��ر م��دي��ري
امل�ش�ت��ري��ات التصنيعي ف��ي أمل��ان�ي��ا إل��ى أدن��ى
ً
مستوياته املسجلة في عشرة أع��وام وصوال
إل��ى  41.7نقطة ف��ي سبتمبر ،ف��ي ظ��ل تباطؤ
وتيرة االستثمارات وم��ا يتبعها من تسارع
في وتيرة فقدان الوظائف ،وذلك على خلفية
تباطؤ نشاط التجارة وسط حالة عدم اليقني
املتعلقة بانفصال اململكة املتحدة عن االتحاد
األوروب��ي .وقد بلغ مؤشر مديري املشتريات
امل��رك��ب األوس ��ع ن�ط��اق��ًا م�س�ت��وى  48.5نقطة،
فيما يعد أولى قراءاته دون مستوى  50نقطة
منذ عام  ،2013مما يشير إلى احتمال تراجع
ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج �م��ال��ي ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث،
وهو األمر الذي من شأنه أن يضع االقتصاد
ف��ي ح��ال��ة رك ��ود ب�ع��د ت��راج�ع��ه بنسبة ،%0.1
على أس��اس ربعي ،في الربع الثاني .وتشير
النتائج الخاصة بمؤشر مديري املشتريات
بمنطقة اليورو ككل ( 50.1نقطة) إلى الدخول
في مرحلة الركود االقتصادي بنهاية الربع
الثالث اذا ما استمرت حالة الضعف وتباطؤ
النشاط االقتصادي الحالية.

أزمة «بريكست»
وف��ي اململكة امل�ت�ح��دة ،أق��ر ال �ن��واب قانونا

مؤشرات متباينة في الخليج
أشار تقرير «الوطني» الى تباين أداء املؤشرات
االقتصادية ل��دول مجلس التعاون الخليجي
ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث أظ �ه��ر م��ؤش��ر
م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات ف��ي ال�س�ع��ودي��ة م��واص�ل��ة
ن �ش��اط ال �ق �ط��اع ال �خ��اص اك �ت �س��اب امل��زي��د من
ال��زخ��م ف��ي ظ��ل ارت �ف��اع��ه للشهر ال�ث��ال��ث على

ال �ت��وال��ي إل ��ى  57.3ن�ق�ط��ة ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت��زاي��د
اإلنتاج والطلبيات الجديدة .وأظهرت البيانات
الرسمية نمو الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع
غ�ي��ر ال�ن�ف�ط��ي ال �س �ع��ودي بنسبة  %2.9على
أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019
(مقابل  2.1%في الربع األول من عام .)2019

وعلى النقيض من ذلك ،واصل مؤشر مديري
ً
املشتريات لإلمارات تراجعه وصوال إلى 51.1
نقطة في سبتمبر مقابل  51.6في أغسطس،
وذل��ك في ظل ضعف الطلب املحلي .وتقلص
العجز املالي في البحرين بنسبة  %38على
أس� ��اس س �ن��وي ف��ي ال �ن �ص��ف األول م��ن ع��ام

ينتج  750ألف طن متري سنوياً من اإليثيلين

«إيكويت» تطلق تشغيل مصنع
«إم إي غلوبال أويستر كريك» في تكساس
أعلنت مجموعة اي�ك��وي��ت ع��ن ب��دء التشغيل
ال��رس �م��ي ل�لإن �ت��اج ال �ت �ج��اري مل�ص�ن��ع «إم إي
غ �ل��وب��ال أوي �س �ت��ر ك��ري��ك» ألل �ي��اف اإلي�ث�ي�ل�ين
ج�لاي �ك��ول .وت�ب�ل��غ ط��اق��ة امل�ص�ن��ع اإلن�ت��اج�ي��ة
 750000ط ��ن م �ت��ري س �ن��وي��ًا م ��ن اإلي�ث�ي�ل�ين،
ً
فضال ع��ن ارت�ب��اط��ه بخطوط شحن متعددة
لتوصيل املنتج للعمالء حول العالم.
وتقوم شركة «إم إي غلوبال أميركاس انك»
ال�ت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ة اي�ك��وي��ت ل�ل�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات
بتشغيل املصنع الجديد الذي يعتبر وحدة
ال�ت�ص�ن�ي��ع األول� ��ى للمجموعة ف��ي ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة .وم � ��ن امل � �ق ��رر ل� �ه ��ذا امل ��وق ��ع إن �ت��اج
م � ��واد أل� �ي ��اف اإلي �ث �ي �ل�ين ج�ل�اي �ك��ول وث �ن��ائ��ي
اإليثيلني جاليكول ال�ت��ي تستخدم ف��ي عدد
م��ن ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ،وم�ن�ه��ا أل �ي��اف البوليستر
وال��زج��اج��ات وم ��واد التعبئة امل�ص�ن��وع��ة من
ت �ي��ري �ف �ت��االت ال �ب��ول��ي إي �ث �ي �لي��ن ،وم� �ض ��ادات
ً
التجمد وسوائل التبريد ،فضال عن الدهانات
والراتنجات وسوائل التذويب وسوائل نقل
الحرارة ومواد البناء.
وق��ال الدكتور رام�ي��ش رام��اج�ن��دران الرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة اي �ك��وي��ت« :إن التنفيذ
ال�ن��اج��ح ل�ه��ذا امل �ش��روع أظ�ه��ر ق ��درة اي�ك��وي��ت
على االستفادة من أفضل املمارسات العاملية
ً
ف��ي ه��ذا امل �ج��ال .ب ��دءًا م��ن ال�س�لام��ة ووص ��وال
إل� ��ى ال �ت��زام �ن��ا ب��ال �ج ��دول ال��زم �ن��ي وق��درت �ن��ا
ع�ل��ى م��راق�ب��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف ،ل��ذل��ك ف ��إن م��وق��ع إم
إي غ�ل��وب��ال أوي�س�ت��ر ك��ري��ك ي�ج� ّ�س��د التزامنا
بالتميز التشغيلي وال �ك�ف��اءة ب�ه��دف تلبية
احتياجات العمالء املتزايدة على اإليثيلني
جاليكول في جميع أنحاء العالم».

ي �ق �ض��ي ب �م �ن��ع االن � �ف � �ص� ��ال ع� ��ن االت � �ح ��اد
األوروب � � ��ي م ��ن دون ات� �ف ��اق ،وذل� ��ك ب�ه��دف
إج�ب��ار رئ�ي��س ال� ��وزراء على ال�ت�ق��دم بطلب
للحصول على مهلة ثالثة أشهر أخرى قبل
موعد االنفصال النهائي بنهاية أكتوبر
ال � �ج� ��اري ،وذل � ��ك ف ��ي ح��ال��ة ع� ��دم ال �ت��وص��ل
إل��ى ات �ف��اق م��ع االت �ح��اد األوروب� ��ي بحلول
منتصف الشهر .وبالرغم من التفاؤل حول
قرب الوصول التفاق  -والذي جرت إضافة
ترتيبات جديدة له ملعالجة قضية الحدود
األيرلندية شديدة الحساسية  -فإن رئيس
الوزراء ما زال مصرًا على انفصال اململكة
املتحدة خالل أكتوبر الجاري سواء جرى
ال�ت��وص��ل إل��ى ات �ف��اق أم ال .وع �ل��ى األغ �ل��ب،
س�ي�ض��ع االت �ح��اد األوروب � ��ي ف��ي االع�ت�ب��ار
اح �ت �م��ال اض � �ط� ��رار امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة إل��ى
ط �ل��ب ت �م��دي��د امل �ه �ل��ة ،ف �ض�لا ع ��ن اح �ت �م��ال
ان� �ت� �خ ��اب ح �ك ��وم ��ة ج� ��دي� ��دة أك� �ث ��ر ت��أي �ي �دًا
للبقاء في االتحاد األوروب��ي .وعلى الرغم
من حالة ع��دم اليقني التي تكتنف املشهد
البريطاني ،ف��إن الناتج املحلي اإلجمالي
ارت �ف��ع ب�ش�ك��ل م�ف��اج��ئ بنسبة  %0.3على
أس � ��اس رب� �ع ��ي ف ��ي أغ �س �ط��س وذل � ��ك ب�ع��د
انخفاضه بنسبة  %0.2على أس��اس ربع
سنوي في الربع الثاني ،بما يقلل من خطر
احتمال ح��دوث رك��ود على امل��دى القريب.
إال أن م��ؤش��ر م��دي��ري امل �ش �ت��ري��ات ل�ق�ط��اع
الخدمات تراجع إلى منطقة االنكماش في
شهر سبتمبر ف��ي ظ��ل انخفاض معدالت
التوظيف بأسرع وتيرة يجري تسجيلها
منذ عام .2010

مصنع «إم إي غلوبال أويستر كريك» في تكساس

الدوسري:
نستفيد من الغاز
الصخري األميركي في
منشأة شركة داو
في أويستر كريك

وأض� ��اف« :إن ه��ذا امل�ص�ن��ع ال�ج��دي��د ه��و أول
اس �ت �ث �م��ار رئ �ي �س��ي م ��ن ق �ب��ل ش ��رك ��ة م�ق��ره��ا
الكويت على ساحل الخليج األميركي .كما أن
هذا املوقع هو حصيلة العالقة طويلة األمد
ال �ت��ي ج�م�ع��ت ب�ين ال �ش��ري��ك ال�ك��وي�ت��ي ،شركة
ص�ن��اع��ة ال�ك�ي�م��اوي��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة ،وال�ش��ري��ك
األم �ي��رك��ي ،ش��رك��ة داو ،وال �ت��ي ُب �ن �ي��ت خ�لال
تحرير دول��ة ال�ك��وي��ت .وق��د ّأدت تلك العالقة
إلى تأسيس شركة ايكويت للبتروكيماويات،
وهي مشروع مشترك بني شركة داو وشركة
ص �ن��اع��ة ال �ك �ي �م��اوي��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة ب�م�ل�ك�ي��ة
 %42.5ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،وك��ذل��ك ش��رك��ة ب��وب�ي��ان
للبتروكيماويات بملكية  %9وشركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية بملكية .»%6

من جهته ،قال ناصر الدوسري النائب األول
ّ
«يعد مصنع
للرئيس في مجموعة ايكويت:
إم إي غلوبال أويستر كريك الجديد امتدادًا
ألعمال إنتاج املجموعة لإليثيلني جاليكول
لتلبية الطلب العاملي املتزايد .ومن شأن هذا
املوقع تعزيز وجودنا العاملي بصورة كبيرة،
ويأتي كجزء من خططنا املستمرة لتحقيق
ق �ي �م��ة م �ض ��اف ��ة ب �ص �ف �ت �ن��ا م �ن �ت �ج��ا وم � � ��وردا
لإليثيلني جاليكول» .وسيستفيد مصنع إم
إي غ�ل��وب��ال أوي�س�ت��ر ك��ري��ك م��ن م�ي��زة وج��ود
ال �غ ��از ال �ص �خ��ري األم �ي ��رك ��ي ،ب�ح�ي��ث ي�ج��ري
استخدام اإليثيلني املتوافر في منشأة شركة
داو ف��ي أوي�س�ت��ر ك��ري��ك .وق��د ج��رى ترخيص
تقنية ميتيور من داو لعمليات هذا املوقع.

 2019لتصل نسبته إل��ى  %3.4م��ن الناتج
املحلي اإلجمالي .كما واصلت الدول الخليجية
إصدار السندات في سبتمبر ،إذ أصدرت أبو
ظبي سندات بقيمة  10مليارات دوالر وباعت
ال�ب�ح��ري��ن س �ن��دات ت�ق�ل�ي��دي��ة /إس�لام�ي��ة بقيمة
ملياري دوالر.

أسعار النفط
ً
مجددا
تتراجع
أف ��اد ت�ق��ري��ر «ال��وط �ن��ي» ب��ان أس �ع��ار النفط
أن�ه��ت ت� ��داوالت ش�ه��ر سبتمبر ع�ن��د نفس
املستويات التي كانت عليها عشية الهجوم
ع �ل��ى م �ن �ش��آت ال �ن �ف��ط ال �س �ع��ودي��ة او عند
مستويات أق��ل من ذل��ك .حيث ارتفع سعر
مزيج خام برنت في أعقاب هجمات بقيق
 /خريص بأكثر م��ن  %20ف��ي التعامالت
اليومية ،ليصل إلى  71.9دوالرًا للبرميل–
فيما ي�ع��د أق�ص��ى ارت �ف��اع ت�ش�ه��ده أس�ع��ار
النفط منذ غ��زو الكويت في  .1990إال انه
أنهى ت ��داوالت الشهر عند مستوى 60.8
دوالرًا ،بنمو بلغت نسبته  %0.6فقط على
أس��اس ش�ه��ري ،ليبقى ح��ول مستوى 60
دوالرًا في أوائل أكتوبر.

ضريبة في اليابان
ب �ع��د ت��أخ �ي��ر ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق� ��رار م ��رت�ي�ن ،ق ��ررت
ال� �ي ��اب ��ان االل � �ت� ��زام ب� �ق ��راره ��ا ب ��رف ��ع ض��ري�ب��ة
ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة م ��ن  %8إل� ��ى  %10خ�ل�ال
الشهر الجاري ،وذلك في خطوة تهدف إلى
تحسني أوض ��اع املالية ال�ع��ام��ة ،على الرغم
ّ
م ��ن اس �ت �م��رار امل� �خ ��اوف امل �ت �ع��ل �ق��ة ب��ال�ن�م��و.
وق� ��د ت �ب��اط��أ األداء االق� �ت� �ص ��ادي ب �م �ع��دالت
فاقت التقديرات األولية املقترحة في الربع
ال �ث��ان��ي ،ح �ي��ث ج ��رى ت �ع��دي��ل م �ع��دل ال�ن�م��و
ال� �س� �ن ��وي م� ��ن  %1.8إل � ��ى  .%1.3وم � ��ا زال
االق �ت �ص��اد ي ��واج ��ه ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ح��دي��ات
ت�ت�م�ث��ل ف��ي ض�ع��ف ن�م��و االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي
وال �ح��رب ال�ت�ج��اري��ة املستمرة ب�ين ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وال �ص�ي�ن وال �ت��ي أث ��رت ب �ش��دة على
القطاع الخارجي في اليابان .إذ انخفضت
ال�ص��ادرات للشهر التاسع على التوالي في
أغسطس ( -%8.2على أس��اس س�ن��وي) ،في
ح�ين تراجعت ال ��واردات للشهر ال��راب��ع على
ال �ت��وال��ي ( ،)-%11.9ب �م��ا ي�ع�ك��س اس �ت �م��رار
ضعف النشاط االقتصاد املحلي أيضًا إلى
ج��ان��ب ال �خ��ارج��ي .وم ��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أب�ق��ى
بنك اليابان على سياساته النقدية من دون
ت�غ�ي�ي��ر خ�ل�ال ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،إال أن ه�ن��اك
أن�ب��اء ع��ن قيامه بمناقشة إمكانية تطبيق
امل��زي��د م��ن التدابير التحفيزية على املديني
القريب إلى املتوسط لدعم االقتصاد.
ال��ى ذل��ك ،خفض ال�ص�ين نسبة االحتياطي
اإلل��زام��ي ل�ل�ب�ن��وك ب�م�ق��دار  50ن�ق�ط��ة أس��اس
ف��ي خ �ط��وة ت �ع��د ال �ث��ال �ث��ة م��ن ن��وع �ه��ا خ�لال
العام الحالي ،وذلك في محاولة لدعم النمو
االقتصادي الذي تأثر سلبًا جراء التوترات
ال �ت �ج��اري��ة م ��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وض�ع��ف
وت �ي��رة ن�م��و االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي .وف ��ي واق��ع
األمر ،قد تواصل الصني على األرجح تنفيذ
املزيد من اإلج ��راءات التحفيزية .إذ شهدت
ال �ص��ادرات الصينية انخفاضًا مفاجئًا في
أغسطس بتراجع بلغت نسبته  ،1%كذلك
ان �خ �ف �ض��ت ال � � � ��واردات ل �ل �ش �ه��ر ال ��راب ��ع ع�ل��ى
التوالي ،بما يعكس ايضًا استمرار ضعف
أوضاع االقتصاد املحلي.

«إنفستكورب» تستثمر  11.2مليون
دوالر في بيواكوف الهندية
أعلنت إنفستكورب ،املؤسسة املالية العاملية
املتخصصة ف��ي االس�ت�ث�م��ارات ال�ب��دي�ل��ة ،عن
قيادتها استثمارًا بقيمة  11.2مليون دوالر
في شركة «بيواكوف براندز برايفيت ليمتد»
إح��دى ال�ش��رك��ات الهندية ال��رائ��دة ف��ي مجال
تجارة املالبس عبر اإلنترنت التي تأسست
ف ��ي ع ��ام  2011ع �ل��ى ي ��د ب��راب �ه �ي��ران سينغ
وسيدهارث مونوت.
ومنذ انطالقتها ،دأبت  Bewakoof.comعلى
اب �ت �ك��ار م �ن �ت �ج��ات أزي � ��اء ت�ل�ب��ي أذواق جيل
األل �ف �ي��ة ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ه �ن��د ،ون�ج�ح��ت
منذ ذلك الحني في بناء سمعة قوية بفضل
تصاميمها امل�ب�ت�ك��رة .وخ�ل�ال ف�ت��رة وج�ي��رة،
ت�م�ك�ن��ت ال �ش��رك��ة م ��ن ب �ن ��اء ع�ل�ام ��ة ت �ج��اري��ة
قوية م��ن خ�لال تعزيز قدراتها ف��ي مجاالت
ال �ت �ص �م �ي��م وس �ل �س �ل��ة ال � �ت� ��وري� ��د ،م��دع��وم��ة
بمنصة رقمية تفاعلية ت��وف��ر تجربة غنية
ل�ع�م�لائ�ه��ا .وق � ��ادت ه ��ذه ال �ج �ه��ود إل ��ى نمو
َ
ح�ج��م مبيعاتها ل�ت�ت�ج��اوز  650أل��ف ُم�ن��ت� ٍ�ج
شهريًا واتساع قاعدة عمالئها لتضم اليوم
م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى  4م�ل�اي�ي�ن ع �م �ي��ل ،أغ�ل�ب�ي�ت�ه��م
يعاودون الشراء من املنصة بشكل متكرر.
وق� ��ال ب��راب �ه �ي��ران س�ي�ن��غ امل ��ؤس ��س وامل��دي��ر
امل �ش��ارك لشركة ب�ي��واك��وف ب��ران��دز برايفيت
ل �ي �م �ت��د« :ت �س �ع��دن��ا ال� �ش ��راك ��ة م ��ع م��ؤس �س��ة
م��ال �ي��ة ع��ري �ق��ة ب �ح�ج��م إن �ف �س �ت �ك��ورب بينما
ن �م �ض��ي ن �ح��و م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة وم �ه �م��ة م��ن
م �س �ي��رة ن �م��ون��ا .وس �ي��دع��م ه ��ذا االس�ت�ث�م��ار
ال �ت��زام �ن��ا امل�س�ت�م��ر ب �خ��دم��ة ع�م�لائ�ن��ا ال��ذي��ن
يمثلون أولويتنا القصوى ف��ي Bewakoof.
 ،comوسنواصل جهودنا لتوفير منتجات
أزي� ��اء م�ت�م�ي��زة ت�ج�م��ع ب�ي�ن ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة
والتصاميم األن�ي�ق��ة وال�ع�ص��ري��ة ال�ت��ي تلبي
مختلف األذواق .وفي حني أننا نفخر بالنمو
ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ح �ق �ق �ن��اه ع �ل��ى م ��دى ال �ع��ام�ين

غوراف شارما

املاضيني ،فإننا نتطلع ملواصلة االستثمار
في تحسني تجربة عمالئنا عبر االستفادة
من االبتكارات التكنولوجية والتركيز على
استقطاب أفضل املواهب لدعم فريق عملنا».
وق��ال غ��وراف شارما الرئيس املشارك لقسم
االس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات ال� �خ ��اص ��ة ل��دى
إن �ف �س �ت �ك��ورب ال �ه �ن��د« :ت �ح �ظ��ى Bewakoof.
 comبفريق عمل متميز ي�ق��وده مؤسساها
ب��راب�ه�ي��ران وس �ي��ده��ارث .ك�م��ا ت��وف��ر الشركة
م�ن�ت�ج��ات ع��ال�ي��ة ال �ج��ودة وت��رك��ز ف��ي عملها
ع�ل��ى االب �ت �ك��ار واألس �ع ��ار امل�ن��اس�ب��ة وك �ف��اءة
استخدام رأس املال وتحقيق أرباح صافية.
وقد دعمت كل هذه العوامل قناعتنا بجدوى
االس�ت�ث�م��ار ف��ي  ،Bewakoof.comحيث نرى
أن �ه��ا ش��رك��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ب�ين ش��رك��ات
التجارة اإللكترونية املتخصصة باملنتجات
االستهالكية ف��ي ال�س��وق ال�ه�ن��دي��ة .ونتطلع
إل��ى ش��راك��ة ناجحة معًا وال�ت�ع��اون ع��ن كثب
ف��ي س�ب�ي��ل تحقيق رؤي ��ة م��ؤس�س��ي ال�ش��رك��ة
ل �ب �ن��اء ع�ل�ام ��ة ت �ج��اري��ة م��رم��وق��ة ف ��ي ق �ط��اع
األزياء العصرية الهندي».
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ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

»ﺳﻨﺎم« ﺗﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻔﺮﻳﺢ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎً ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »ﺳﻨﺎم« | ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻴﻢ

X7SòB
ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳـﻨــﺎم اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ،
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻔﺮﻳﺢ ،ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرة ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺨﺎرج
ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎراﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ دﺑ ــﻲ واﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ،
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﳌ ـﻘ ـﺒــﻞ .وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺢ ،ﺧ ــﻼل اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،ان ﺣـﺠــﻢ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ دﺑــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  5ﻣﻼﻳﲔ دﻳـﻨــﺎر ﻣﻮزﻋﺔ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﻘﺎر ﺳﻜﻨﻲ واﺳﺘﺜﻤﺎري وﺗﺠﺎري ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ان ﺧـﻄــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻨـﻈــﺮ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،اﻻ ان اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ارﺗﺄوا
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺨﺎرج واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع.
وﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻛﺪ اﻟﻔﺮﻳﺢ ان
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أداﺋ ـﻬــﺎ اﳌــﺎﻟــﻲ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻣﻌﺒﺮﴽ ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وواﻓ ـﻘــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺒـﻨــﺪ اﻟـ ــﻮارد ﻓــﻲ ﺟ ــﺪول أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2019وﺟﺮى اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺎرق
ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﻜﻤﻞ
ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ

ﻫﻨﺪي وﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳﻔﻮزون ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
ﻓ ـ ــﺎز اﻷﻣ ـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ أﺑ ـﻬ ـﺠ ـﻴــﺖ ﺑــﺎﻧ ـﻴــﺮﺟــﻲ،
اﳌﻮﻟﻮد ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﺳﺘﺮ دوﻓﻠﻮ ،واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﺮﻳﻤﺮ،
ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة ﻧــﻮﺑــﻞ ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد ﻋــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ إن اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻮﻓﺌﻮا ﻋﻠﻰ »إدﺧﺎﻟﻬﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟــﻮﺑــﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
ﺣــﻮل أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت أﺛﺒﺖ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﻛــﺮﻳـﻤــﺮ ) 54ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻷﺳ ـﺘــﺎذ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻫﺎرﻓﺮد »إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
اﳌ ـﻘــﺎرﺑــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﺗ ـﺠــﺎرب
ﻣـ ـﻴ ــﺪاﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﳌ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﺤـﺴــﲔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻛﻴﻨﻴﺎ«.
ﺑـﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻗــﺎم ﺑــﺎﻧـﻴــﺮﺟــﻲ واﺳ ـﺘــﺮ دوﻓـﻠــﻮ
ﺑــﺪراﺳــﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣــﻮل ﻣـﺴــﺎﺋــﻞ أﺧــﺮى
ﻓ ـ ــﻲ دول أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى .وﺑ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺖ ﻃــﺮﻳ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﻢ
ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻮي.
واﺳ ـ ـﺘـ ــﺮ دوﻓ ـ ـﻠـ ــﻮ ) 46ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ( أﺳ ـ ـﺘ ــﺎذة

ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ :ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﺮﻳﻤﺮ واﺳﺘﺮ دوﻓﻠﻮ وأﺑﻬﺠﻴﺖ ﺑﺎﻧﻴﺮﺟﻲ

اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد ﻓــﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ زوﺟ ـﻬــﺎ
أﻳﻀﺎ ،ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ اﻣﺮأة ﺗﻨﺎل
ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.
وأﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﺧــﻮﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2013أن

ﻳ ـﺨ ـﺘــﺎرﻫــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرة
ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑـ ــﺎراك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺑ ـﺸــﺄن ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻧـﻀـﻤــﺎﻣـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﺗـﻌــﺮف ﺟــﺎﺋــﺰة اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ،وﻫــﻲ أﺣــﺪث
ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻮﺑﻞ ،رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ »ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻨﻚ
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ذﻛﺮى

أﻟ ـﻔــﺮد ﻧــﻮﺑــﻞ« اﻟ ـﺘــﻲ أﻧـﺸـﺌــﺖ ﻋ ــﺎم 1968
ﻟــﻼﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑــﺬﻛــﺮى ﻣ ــﺮور  300ﻋــﺎم ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮﻳﺪ.
وﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ذﻫﺒﻴﺔ
ودﺑـ ـﻠ ــﻮم وﺷ ـﻴــﻚ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ ﺗـﺴـﻌــﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ
ﻛـ ـ ـ ــﻮرون ﺳـ ــﻮﻳـ ــﺪي )ﺣ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ  830أﻟ ــﻒ
ﻳﻮرو() .أ ف ب(

ﻣﻦ ﻃﺮاز »إﻳﺮﺑﺎص إﻳﻪ  320ﻧﻴﻮ« أو »ﺑﻮﻳﻨﻎ 737ﻣﺎﻛﺲ«

ﺗﺤﻠﻴﻞ إﺧﺒﺎري

»ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة« :ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻟﺸﺮاء
 25ﻃﺎﺋﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺤﻠﻮل 2020

ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻴﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 2022

ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃـ ـﻴ ــﺮان
اﻟﺠﺰﻳﺮة ،روﻫﻴﺖ راﻣﺎﺗﺸﺎﻧﺪران :إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻗ ــﺮارا ﺑـﺸــﺄن ﻃﻠﺒﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﺸــﺮاء
ﻣﺎ ﺑﲔ  22و 25ﻃﺎﺋﺮة ﻧﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﺪن ﺑﺤﻠﻮل
أواﺋ ـ ـ ــﻞ  ،2020ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﺘ ـﻜ ــﻮن إﻣ ــﺎ
ﻣــﻦ ﻃ ــﺮاز إﻳــﺮﺑــﺎص إﻳــﻪ  320ﻧـﻴــﻮ أو ﺑﻮﻳﻨﻎ
737ﻣــﺎﻛــﺲ .وأﺿــﺎف ﺧــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﻓــﻲ دﺑــﻲ

إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺮان
اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ إﻳ ــﺮﺑ ــﺎص وﺑــﻮﻳ ـﻨــﻎ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﺗﺄﺟﻴﺮ.
وﺗ ــﻮﻗ ــﻊ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻢ اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣ ــﻦ ﻋــﺎم
 ،2022ﻣﺆﻛﺪﴽ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﺑﻮﻳﻨﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻄﺮاز 737ﻣﺎﻛﺲ) .روﻳﺘﺮز(

ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻛﻮﻓﻲ« ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
أﻓﻀﻞ  50ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ
اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻖ »ﻛـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﻲ«
 اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﻮق اﻹﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔاﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻬﻮة  -ﺿﻤﻦ
ﻗ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ أﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻞ  50ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ
ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ آﺳ ـﻴــﺎ ،وذﻟــﻚ
ﺧ ــﻼل ﺣـﻔــﻞ ﻧـﻈـﻤـﺘــﻪ InterCon
ﻓ ــﻲ ﻓـ ـﻨ ــﺪق ﻏ ــﺮاﻧ ــﺪ ﺣـ ـﻴ ــﺎة دﺑــﻲ
ﻣﺆﺧﺮﴽ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﳌـ ـ ــﺆﺳـ ـ ــﺲ واﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ »ﻛــﻮﻓــﻲ«،
ﻋ ـﻠــﻲ اﻹﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ» :ﻟ ـﻄــﺎﳌــﺎ ﻛــﺎن
اﻻﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﻳﻤﺜﻞ
أوﻟ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـﺼ ـ ــﻮى ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻛ ــﻮﻓ ــﻲ ،واﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرﻧــﺎ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓـﻀــﻞ  50ﺷﺮﻛﺔ
ﺗـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ آﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻋﻠﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﺴﻠﻤﺎً اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺧﻼل ﺣﻔﻞ »إﻧﺘﺮﻛﻮن«
 InterConﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻬﻮدﻧﺎ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻻﺗ ـﺠــﺎه ،ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار إﻟــﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻬ ــﻢ ،ﺧـ ــﻼل اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﺳﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،ﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أﺳﻮاق
ﻳﻜﻦ أي ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻟــﻮﻻ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ وﺷــﺮﻛــﺎؤﻧــﺎ ،ﻣﺘﻌﺪدة.
ً
اﺑﺘﺪاء
وﻧ ـﺨــﺺ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ ﻋ ـﻤــﻼء ﻧــﺎ اﻟـ ـﻜ ــﺮام ﻣـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﻲ وﻳﺨﻄﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻛﻮﻓﻲ« ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻋﺎﳌﻴﺎ،
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .أود أن أﻏـﺘـﻨــﻢ ﻫــﺬه اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﺸﻜﺮﻫﻢ ﻣــﻦ اﻹﻣـ ــﺎرات واﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﳌﻘﺒﻞ،
ﻋﻠﻰ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ«.
وﻳ ـﻘــﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت ﻫــﻮ اﻷول ﻣﻦ
ﺗــﺄﺗــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻓــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب إﻋ ــﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ ﻧــﻮﻋــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـﺠــﺮي ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺄة ﻋ ـﺸــﺎق اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺮاﺋﻂ ﻛﻮﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،اﻟﺘﻲ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺪﻳ ـﻨــﻮن ﻟﻬﺎ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ رؤﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻷﻗﺮب ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻء.

»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﻠﺰم ﻣﺤﺎل اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
إﻋﻼن اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
أﺻ ـ ـ ــﺪرت وزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻤــﴼ،
ﻳﻠﺰم اﳌﺤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة
اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
اﳌ ـﻨ ـﺸــﻮرة ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﻗــﺎﻟــﺖ »اﻟـﺘـﺠــﺎرة« ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺗﻠﻘﺖ � ﻧﺴﺨﺔ
ﻣ ـﻨــﻪ اﻣ ـ ــﺲ ،ان اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻢ ﻧ ــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـ ــﻪ »ﻳـﺘـﻌــﲔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة
اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
اﳌ ـﻨ ـﺸــﻮرة ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻼﺑﺘﻮب
-/http://new2.moci.gov.kw/ar/gold
أو اﻟـﺸــﺎﺷــﺎت اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﺎتhttp://
-new2.moci.gov.kw/ar/gold/tvg
وأﻫ ــﺎﺑ ــﺖ »اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة« ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ اﳌ ـﺤــﺎل واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻦ ﺗـ ـﺘ ــﻮاﻧ ــﻰ ﻋ ــﻦ اﺗ ـﺨــﺎذ
اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺤــﻖ اﳌ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﲔ .وذﻛ ــﺮت
أن ﻫــﺬا اﻹﺟ ــﺮاء ﻳـﻬــﺪف ﻟﺤﻔﻆ ﺣـﻘــﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
واﻟـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻌ ــﲔ وﻣـ ـﻨ ــﻊ أي ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻏـ ــﺶ أو ﺗــﻼﻋــﺐ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر.

ُ
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻟﻜﻦ
ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺤﺎول وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﺪد
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣـﻘــﺪار اﻹﻧﻔﺎق
واﻻﻗﺘﺮاض.
اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋــﺎﻣــﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ )ورﺑـﻤــﺎ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ(
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
ً
ﺟ ــﺮت اﻷﻣـ ــﻮر وﻓــﻘــﺎ ﻟـﻠـﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺴﻌﻰ وراء ازدﻫﺎر ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺄﺻﻮات
اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ،ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻗــﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟــﻰ اﻟ ـﻔــﻮران ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻟ ــﺬا ﻛ ــﺎن ﻣــﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮوري وﺟ ــﻮد ﺑ ـﻨــﻮك ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻻﻣﺘﺼﺎص ﺑﻌﺾ اﻟـﺼــﺪﻣــﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻟﻼﻗﺘﺮاض ،وﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ وﻋــﺪد ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣﻦ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ،ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻰ ﺻـﻨــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗــﺮوﻳــﺾ اﻟ ــﺪورة اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ .ﻟﻜﻦ
ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﺪاﻋﻰ ﺑـﻤــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﺣﻴﺚ اﻧـﻬــﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ،وﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﻨﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﺎزدﻫــﺎر ﻓــﻲ ﻓــﺮص اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺣـﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي
ﺗﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ.

اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻘﺪت ﻧﻔﻮذﻫﺎ
ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﳌ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌـﺜــﺎل  ،%3.5وﻫــﻮ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  ،1969وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓﺈن
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺒﻠﻎ  %1.4ﻓﻘﻂ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﻌﺘﻘﺪ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺨﻔﻀﻬﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﺮﻛﻮد.
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻧﺠﻞ ﻏــﻮرﻳــﺎ ،إﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ ﻣــﻦ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻓــﻲ ﺟﻌﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك
اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷدوات ﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد .ﺟ ــﺎءت
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻏــﻮرﻳــﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــﻲ
واﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﺧــﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌــﺎﺿــﻲ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮن أﻧﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﻟﻦ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺮﻛﻮد اﻟﻘﺎدم.
وﺣـﺘــﻰ اﻵن ﻻ ﺗ ــﺰال ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺗ ـﺤــﺎول دﻋــﻢ

ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  ،2005ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ،%24.5
ﺛ ــﻢ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم ) 2009ﻓ ــﻲ أﺛ ـﻨ ــﺎء اﺿ ـﻄــﺮاﺑــﺎت
اﻷﺳ ـ ــﻮاق( ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗـﻔــﺰ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ ﻋـﻨــﺪ %26.7
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2018أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  21ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﺑﺴﺒﺐ ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼدﺧﺎر ،ﻓﺈن ﻧﺤﻮ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺪات ذات
اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﻣــﺎ ﻗــﺪره ﻧﺤﻮ  15ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(
أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻘﺮﺿﲔ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺪﻓﻌﻮا رﺳﻮﻣﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﺧﻴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟـﻜـﻤــﻲ ،أي ﻋﺒﺮ ﺷــﺮاء اﻟﺒﻨﻮك
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ،وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ وﺗﺒﺪو ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺤﺘﺎج ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة
ﺻﻴﺎﻏﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺸﺪﻳﺪ
ورﺑﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺧﻄﺮة.

ﺗﺨﻤﺔ اﻻدﺧﺎر
ﺗﻌﻮد ﺟﺬور اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  2007و ،2009ﺣﻴﺚ اﺗﺨﺬت
اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
اﻟـﻜـﻤــﻲ ،ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟـﻜـﺴــﺎد ،ﻟﻜﻦ ﺗﺒﲔ أن ﻫـﻨــﺎك ﻗــﻮى ﻋﻤﻴﻘﺔ
أﺧﺮى ﻣﺆﺛﺮة ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن
ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣ ـﺘــﻮاﺿ ـﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻷن ﺳــﻼﺳــﻞ
اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﺗﻌﻜﺲ داﺋﻤﺎ
ﻇﺮوف ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أدت ﺗﺨﻤﺔ اﻻدﺧــﺎر وﺗــﺮدد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﺮاء
اﻧــﻪ ﻣــﻊ ﺗﻌﺜﺮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدات ،ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﳌﺪﺧﺮات وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ
ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

ﻛﺎﻓﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن واﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ،
وﻓــﻲ أواﺋــﻞ ﻋــﺎم  2012اﻋﺘﻘﺪ اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ أن أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ  ،%4واﻵن
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮات ،ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ  %1.75و.%2
وﻗ ـﺒــﻞ ﻋ ـﻘــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰﻣ ــﺎن ،ﻇ ــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﺻ ـﻨــﺎع اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن اﻟـﺒـﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺳــﻮف ﺗـﻬــﺪأ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﳌ ـﻄ ــﺎف وﺗ ـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات ،وأﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳـﺘـﺘــﺮك
ﺣـﻴــﺎزاﺗـﻬــﺎ ﺗـﺼــﻞ إﻟــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ
اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻵن ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺘﺪوم ﻃﻮﻳﻼ.
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  %35ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠــﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻬــﺬه اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان ،وﻳـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ اﻟﺒﻨﻚ
اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺷــﺮاء اﻟـﺴـﻨــﺪات ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻛــﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﺪأت أﺻﻮﻟﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ﻣــﻊ ﺿــﺦ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ أﺳ ــﻮاق اﳌــﺎل
اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ،وأﻛﺪ رﺋﻴﺴﻪ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ.
ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺮﻛﻮد ،ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
إﻟﻰ إدارة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺪودة؛ رﺑﻤﺎ
ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﺠﺰا أﻛﺒﺮ،
وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻋﻄﺎء اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻣﻮاﻻ .وﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ
أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﻮل
وﺗﺘﻬﻴﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ) .أرﻗﺎم(

ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﺎرد أﺧﻄﺎءﻫﺎ وﺗﻐﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات

ﻧﺠﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﺨﻔﺖ..
وﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﻌــﺖ ﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻷرﺑ ـ ــﺎح ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ً
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻧـ ــﺎدرة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌـﺘـﻌـﻄـﺸــﲔ ﻟﻠﻨﻤﻮ،
ً
ﻣﺆﺧﺮا.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﺪأ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﻛﺎن ﻓﺸﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ »وي ورك«
اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮدد
ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ
ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت -ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﻨﻤﻮ -اﻟﺒﻘﺎء وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﺪاﻋﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺑــﺪوا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺸﺮاء أي ﺷﻲء ﻳﻨﻤﻮ
ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ أي ﺛ ـﻤــﻦ ،ﻛ ــﺎن ﻣ ـﻔــﺎدﻫــﺎ ﺑ ــﺄن »وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ إﻧـﻘــﺎذﻫــﻢ ﻛﻤﺎ
اﻋﺘﻘﺪوا ،ﻓﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ً
اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ إﻟــﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟـﻘــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻟـﻴــﺪ اﻟ ـﺘــﺪﻓ ـﻘــﺎت اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻬﲔ.

ﺗﺠﺮﺑﺔ »أوﺑﺮ«
أﻧﻔﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ« ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟ ـﺜــﻼث اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب
اﻟﻌﺎم و 1.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﻤﻌﺖ

 8ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﻨﺪ إدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ،ﻇﻠﺖ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻴﺮة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ ،وﺗﻌﻤﻞ
ﻟﻜﻦ »أوﺑﺮ« ﺗﻌﺪل ﻣﺴﺎرﻫﺎ
ﺣــﺎﻟـ ًـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺪراﺟــﺎت
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺨ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﺗـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺤﺴﲔ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋـﻤــﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌ ــﺪن اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘــﻮاﺟــﺪ ﺑـﻬــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ
ً
ﺗﻌﺮف ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻮى اﻟﺘﻮﺳﻊ.
ً
ﺑــﺪأت »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« أﻳــﻀــﺎ إﻋــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
ً
اﻓـ ـﺘ ــﺮاﺿ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎؤﻻ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ذات
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﻔﻊ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ
»داﺗ ــﺎ دوج« ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺴـﺤــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﺟــﺮى
ﺗ ـ ــﺪاول ﺳـﻬـﻤـﻬــﺎ أﻋ ـﻠــﻰ  %50ﻣــﻦ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت
داﻋـﻤـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻌــﺪ أﺳـﺒــﻮﻋــﲔ ﻣــﻦ ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻤﺎس ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى،
ﻓﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻛــﺎن ﻟـﺴـﻬــﻢ »زوم ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﻨﻎ«
)ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻮاﺻﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ،اﻟــﺬي ﺗﺮاﺟﻊ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  %30ﻣــﻦ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻟ ــﻪ ،ﻛﻤﺎ
اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺳـﻬــﻢ »ﺳ ــﻼك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
ﺑـﻌـﻴـ ًـﺪا ﻋــﻦ اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻴﺶ أﻳــﺎﻣـﻬــﺎ اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق

اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﻳ ـﺒ ــﺪو اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮ اﻟ ــﺬﻫ ـﺒ ــﻲ ﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ،ﻓﺤﺘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﻔﻮذﻫﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.
ﻛــﺎﻧــﺖ »ﻏــﻮﻏــﻞ« واﻓ ـﻘــﺖ ﻣــﺆﺧـ ًـﺮا ﻋـﻠــﻰ دﻓــﻊ
ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺣﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﻴﺎل ﻣﺎﻟﻲ
أﻃﻠﻘﺘﻪ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻗﺒﻞ  4ﺳـﻨــﻮاتً ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
اﻟـﻘـﺼــﺔ ذاﺗ ـﻬــﺎ ﺗـﻘــﺮﻳـ ًـﺒــﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺑﺎﻗﻲ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ،ﺣ ـﻴــﺚ دﻓـﻌــﺖ
»أﻣـ ـ ــﺎزون« ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  16.5ﻣﻠﻴﻮن
ﻳـ ـ ــﻮرو ﻓ ـﻘــﻂ ) 18.11ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر( ﻋــﻦ
إﻳــﺮاداﺗ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 21.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ﻳ ـ ـ ــﻮرو ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳـ ـ ــﺪدت »أﺑ ـ ــﻞ«
و»ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒــﻮك« رﺳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻫــﺎﻣ ـﺸ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺄرﺑﺎﺣﻬﻤﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻣﻊ ﺗﺒﲔ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت
أﺻ ـﺒــﺢ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ ﺑـﺸـﻜــﻞ أﻛ ـﺒــﺮ ﺳــﺪادﻫــﺎ
ﻏـ ــﺮاﻣـ ــﺎت ورﺳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة ﻛ ـﻤــﺎ ﻓـﻌـﻠــﺖ
»ﻏﻮﻏﻞ« ،و»أﺑﻞ« .ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ وراء رﺿﻮخ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻀﻐﻮط ،ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺗ ـﻄ ــﺎرد أﺧ ـﻄــﺎء ﻫــﺎ،
ﻓﺨﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪت

اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺻ ــﻮات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑــﻮﻗــﻒ اﺣـﺘـﻜــﺎر ﻫــﺬه اﻟـﻜـﻴــﺎﻧــﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺿﻤﺎن
ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻣﻮت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪى »إﻧﺘﻞ إف
ﺳﻲ إس-ﺗــﻮن« ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﻓﻨﺴﻨﺖ
دﻳ ــﻼرد« :إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ
ً
ﻣﻮﺟﻮدا،
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ
ً
وإذا ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدا ،ﻓﻠﻦ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ارﺗﻔﺎع أﺳﻬﻤﻪ.
ﻛﻠﻤﺔ »ﻣــﻮت« أو »ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ«
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﻧــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻻ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ،
وإﻧـﻤــﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ً
أو اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﻓ ـﻤ ـﺜــﻼ اﻟ ـﻄ ـﺒــﺎﻋــﺔ أو اﻟ ـﺒــﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ رﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎرﻫﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻋﺪاد اﳌﻮﺗﻰ.
اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري أن
ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻳﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺳــﺎس؟ ﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ،
أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻠﻮن :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺼﻄﺪم اﻟﻨﻤﻮ وﻃﻤﻮح اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻜــﺎن وﺳ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ) .أرﻗﺎم(
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خالل مشاركتها في معرض ومؤتمر KOGS

«بيتك» :إقبال الفت
على طلب التمويل باإلنترنت

«زين» تستعرض حلولها المبتكرة
لخدمات قطاع النفط والغاز

أع�ل�ن��ت «زي� ��ن» ،امل� � ّ
�زود ال��رائ��د للخدمات
ال��رق �م �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ع ��ن م �ش��ارك�ت �ه��ا
ول �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي م �ع ��رض وم��ؤت �م��ر
ال �ك��وي��ت للنفط وال �غ��از  KOGSب��دورت��ه
ّ
ال��راب�ع��ة ،ال��ذي تنظمه جمعية مهندسي
البترول وشركة  Informa Marketsبدعم
رسمي من كل من وزارة النفط ومؤسسة
ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ،وذل ��ك
ف��ي م��رك��ز الشيخ ج��اب��ر األح�م��د الثقافي
وأرض امل �ع��ارض ال��دول �ي��ة ب�م�ش��رف ،في
ال �ف �ت��رة م ��ن  16 – 13أك �ت��وب��ر ال� �ج ��اري،
تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وأوض �ح��ت ال�ش��رك��ة ،ف��ي ب�ي��ان صحافي،
أن ح�ف��ل االف�ت�ت��اح ش�ه��د ح�ض��ور العديد
من قيادات الدولة واملسؤولني البارزين،
في مقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر م �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح،
ووزي��ر النفط وزير الكهرباء وامل��اء خالد
ال�ف��اض��ل ،ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة
وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ه� ��اش� ��م ه � ��اش � ��م ،وال ��رئ� �ي ��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة زي ��ن ال �ك��وي��ت إي �م��ان
ال��روض��ان ،والرئيس التنفيذي لألعمال
والحلول في زين الكويت حمد امل��رزوق،
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ق �ي��ادات
وال �خ �ب��راء وامل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي ق�ط��اع��ات
ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال�ط��اق��ة ع�ل��ى املستويني
اإلقليمي والعاملي.
وبينت «زي��ن» أن تواجدها في فعاليات
ّ
هذا املؤتمر للمرة الثانية يؤكد حرصها
ع� �ل ��ى امل � �ش� ��ارك� ��ة ال� �ف � ّ�ع ��ال ��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
األنشطة املحلية واإلقليمية ،التي تصب

متوسطين فريق «زين» في جناح الشركة
َ
الروضان والبدر

ّ
في مصلحة الشأن املحلي واملساهمة في
ً
تنمية االقتصاد الوطني ،خاصة كونها
إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في
القطاع الخاص الكويتي.
وأض ��اف ��ت ال �ش��رك��ة أن �ه��ا ان �ت �ه��زت ف��رص��ة
ت��واج��ده��ا ف��ي ه��ذه الفعالية لتغطية كل
مرافق املعرض باإلنترنت العالي السرعة
ع�ل��ى م ��دار ف�ت��رة تنظيمه ،وه��ي الخدمة
التي يستفيد منها أكثر من  6000زائ��ر،
وأك �ث��ر م��ن  180م �ش��ارك م��ن أك�ث��ر م��ن 30
دولة مختلفة ،وعلى مدار أربعة أيام.
وأش � � ��ارت «زي� � ��ن» إل� ��ى أن �ه��ا ق��ام��ت أي�ض��ًا
بتخصيص جناح خاص لتقديم خدمات

وح� �ل ��ول «زي � ��ن أع� �م ��ال» امل �ب �ت �ك��رة ل�خ��دم��ة
قطاعي النفط وال�غ��از ،التي يمكن لعمالء
الهيئات والشركات من الجهات املشاركة
ف ��ي امل� �ع ��رض االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا ،وت�ش�م��ل
خ��دم��ات  NXNوم��اي�ك��روس��وف��ت لتحليل
البيانات باستخدام ال��ذك��اء االصطناعي
ّ
وت � �ع� ��ل� ��م اآلل � � � � ��ة ،وح� � �ل � ��ول  NXNل �ل �م��دن
الذكية ،وح�ل��ول نوكيا للفحص واملراقبة
ُ
والتدريب باستخدام الواقع املعزز والواقع
االفتراضي.
ك �م��ا ت �ش �م��ل ال� �خ ��دم ��ات وال� �ح� �ل ��ول ال �ت��ي
ُ
ت �ق� ّ�دم �ه��ا «زي � ��ن» أي �ض��ًا روب � ��وت ه ��واوي
ملكافحة النيران وتسربات الغاز عن بعد

باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس
 ،5Gوح � �ل� ��ول «زي � � ��ن درون» ل�ل�ف�ح��ص
ال ��رق � �م ��ي ل �ل��أص � ��ول وال � �ب � �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب �م ��ؤس� �س ��ات ال� �ن� �ف ��ط وال� �غ ��از
ب��اس �ت �خ��دام ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط �ي��ار،
وخ��دم��ة  VSaaSلحلول مراقبة الفيديو،
وخ��دم��ة «الس�ل�ك��ي» للتواصل الالسلكي
اآلمن  PTTبسرعة فائقة عبر تكنولوجيا
ال �ج �ي��ل ال� ��راب� ��ع  4G LTEب�ت�غ�ط�ي��ة ل�ك��ل
م�ن��اط��ق ال �ك��وي��ت ،وخ��دم��ة خ��ط االت�ص��ال
ال�ف��ائ��ق ال�س��رع��ة واآلم ��ن ،Express Route
بالتعاون مع مايكروسوفت و Oracleو
.Amazon
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ض� �م ��ن إط� � � ��ار ال � �ت� ��زام� ��ه ب ��اح� �ت� �ض ��ان
اإلب � � � ��داع وإث � � � ��راء ال� �ح� �ي ��اة ال �ث �ق��اف �ي��ة
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ول �ل �ع��ام ال �س��ادس على
ال � �ت� ��وال� ��ي ،ك �ش ��ف ب �ن ��ك ب� ��رق� ��ان ،أح ��د
أب� � ��رز امل� �س ��اه �م�ي�ن ف� ��ي دع � ��م ال �ف �ن��ون
وال �ت �ب��ادل ال�ث�ق��اف��ي ف��ي ال �ك��وي��ت ،عن
دع � �م� ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه ل� �ف ��رق ��ة األح � �م� ��دي
املوسيقية ملوسم  ،2019/2020حيث
سيواصلون عملهم املشترك في رفع
املعايير الفنية.
تعد فرقة األحمدي املوسيقية واحدة
م��ن أع� ��رق ال �ف��رق امل��وس �ي �ق �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة
امل �ح �ل �ي��ة ،وي �ش �ك��ل ال �ح �ف��ل ال �س �ن��وي
ل�ل�ف��رق��ة م��زي�ج��ًا م��ن م��وس�ي�ق��ى ال�ج��از

واالرت �ق ��اء ب��امل��واه��ب ال�ف�ن�ي��ة املحلية
لتعزيز ق��درات�ه��م واك�ت�س��اب م�ه��ارات
ج��دي��دة ت��وف��ر ل �ه��م ف��رص��ًا أوس ��ع في
جميع أنحاء العالم.
ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ،وت� �ح ��ت رع ��اي ��ة
ب �ن��ك ب ��رق ��ان ،أح �ي��ت ف��رق��ة األح �م��دي
امل��وس �ي �ق �ي��ة ،ال �ت��ي ت��أس �س��ت ق �ب��ل 65
عامًا ،أكبر حفل موسيقي كالسيكي
في الكويت قدمته أوركسترا تتألف
م� ��ن  130ف� �ن ��ان ��ًا م� ��ن ج �م �ي ��ع أن� �ح ��اء
العالم ،واحدة من أشهر سيمفونيات
م � � � � � ��وزارت ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة م ��وس �ي �ق �ي�ي�ن
عامليني من اململكة املتحدة وروسيا
وبلغاريا.

 850جائزة سنوياً

وي �ن ��درج دع ��م ب �ن��ك ب��رق��ان مل �ث��ل ه��ذه
امل �ب��ادرات ضمن برنامج بنك برقان
االجتماعي تحت ع�ن��وان ENGAGE
«م�ع��ًا لنكون التغيير» ،ال��ذي يهدف
إل ��ى ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع �ل��ى ال �ج��وان��ب
امل �ه �م��ة وامل� ��ؤث� ��رة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ع�ب��ر
ت�ع��زي��ز ال��رف��اه االج�ت�م��اع��ي م��ن خ�لال
امل� �ب ��ادرات االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة .وي��أت��ي نهج
حملة  ENGAGEتماشيًا مع مبادئ
ال� �ب� �ن ��ك ،ك �م ��ؤس �س ��ة م ��ال� �ي ��ة ك��وي �ت �ي��ة
رائ � � � � � � ��دة ،ح� � �ي � ��ث ي � �ن � �س � �ج ��م أس� � �ل � ��وب
س �ي��اس��ات��ه م��ع اح �ت �ي��اج��ات امل�ج�ت�م��ع
ومصالحه.

فرقة األحمدي الموسيقية العالمية

«الوسيط لألعمال المالية»
تدعم جمعية رعاية المعاقين

ِّ
مسلماً شيك التب ُّرع للحمدان
المشعان

«المتحد» يعلن الرابحين
في «الحصاد اإلسالمي»
أع� �ل ��ن ال �ب �ن ��ك األه � �ل� ��ي امل �ت �ح��د
ف � � ��ي ال � � �ت � ��اس � ��ع م � � ��ن أك � �ت� ��وب� ��ر
ال � � �ج� � ��اري أس� � �م � ��اء ال ��راب� �ح�ي�ن
ف��ي ال �س �ح��ب األس �ب��وع��ي على
ج ��وائ ��ز ال �ح �ص��اد اإلس�ل�ام ��ي،
حساب السحب على الجوائز
اإلس�ل�ام��ي األول ف��ي ال�ك��وي��ت،
ال ��ذي اس�ت�ط��اع أن ي�ع�ي��د رس��م
ح � �ي ��اة اآلالف م� ��ن ال ��راب� �ح�ي�ن
م��ن س�ع��داء ال�ح��ظ ،حيث يقدم
ل�ع�م�لائ��ه أك �ب��ر ع ��دد م��ن ف��رص
ل �ل �ف��وز ع �ل��ى م� � ��دار ال � �ع ��ام م��ن
خالل ما يزيد على  850جائزة
سنويًا.
وقد أسفر السحب عن حصول
ع �ب��دال �ع��زي��ز أح �م��د ال�ص��دي�ق��ي
ع� �ل ��ى ال � �ج� ��ائ� ��زة األس� �ب ��وع� �ي ��ة
ال �ك �ب��رى ب�ق�ي�م��ة  10000دي�ن��ار
كويتي.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح �ص��ول  20ف��ائ �زًا ع�ل��ى 1000
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ل�ك��ل راب� ��ح ،وه ��م :م�ي�س��م أحمد
مصطفى ،محمد رحمان الحسني ،فالح سعيد
الصعب ،طاهر محمد الفيلكاوي ،إيمان محمد
سالمة ،جعفر صالح بوشهري ،زعابي حسني
ال��زع��اب��ي ،ي��وس��ف ع�ب��دال�ع��زي��ز امل��ري �خ��ي ،فهد
ن��اي��ف ال ��دب ��وس ،ص��ال��ح ح�م��د ص��ال��ح ال��ورق��ة،
غازي مسعود صعفك ،الهيثم محمود محمد،
فهد ي��اس�ين ادري ��س ،محمد إب��راه�ي��م الخباز،
ع�ل��ي ع�ب��دامل�ح�س��ن ع�ل��ي ،ع�ل��ي خليل إب��راه�ي��م،

م ��روة م�ح�م��د ال��زم��ران��ي ،راض �ي��ة عبداملحسن
امل � �ح� ��روس ،م �ه��ا م �ح �م��د ي ��وس ��ف ،وري �ت �ش��ارد
بيريرا.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،ت�ق��دم ال�ب�ن��ك األه �ل��ي املتحد
ب�خ��ال��ص التهنئة ل�ع�م�لائ��ه ال��راب �ح�ين ،م��ؤك�دًا
أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ف��رص ال �ف��وز ال�ك�ب��رى ما
زال ��ت ب��ان�ت�ظ��اره��م .ي �ج��ري إج ��راء ال�س�ح��وب��ات
كل يوم أربعاء في األهلي املتحد بالكويت أو
بالبحرين بناء على خطة السحب ،وف��ي أيام
األع �ي��اد أو ال�ع�ط�لات الرسمية ي�ج��ري تأجيل
السحب ليوم العمل التالي.

 Ooredooتنال اعتماد ISO 9001

ضمن أنشطتها اإلنسانية

كشفت شركة الوسيط لألعمال املالية
ال ��رائ ��دة ف��ي ق �ط��اع ال��وس��اط��ة ب��أس��واق
امل��ال املحلية ع��ن تقديمها دع�م��ًا ماليًا
مل�ص�ل�ح��ة ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل��رع��اي��ة
املعاقني ،وذلك في إطار الدور املجتمعي
ال �ف��اع��ل ل �ل �ش��رك��ة ،وح ��رص ��ًا م�ن�ه��ا على
ال�ت��واص��ل م��ع امل��ؤس�س��ات ذات األنشطة
اإلنسانية لتمكينها م��ن أداء رسالتها
على أكمل وجه.
ويأتي توجه الشركة ضمن استراتيجية
ت �ع��زي��ز س �ي��اس��ة ال� �ت ��واص ��ل ال ��دائ ��م م��ع
م��ؤس �س��ات امل �ج �ت �م��ع ال �ب �ن��اءة وم� ��ن ثم
توطيد روح التعاون املشترك بما يخدم
املصلحة العامة.
وقالت شركة الوسيط إن دعم «جمعية
امل �ع��اق�ي�ن» ي��أت��ي ان �ط�لاق��ًا م��ن ح��رص�ه��ا
ال � ��دائ � ��م ب ��ال �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ت ��رس� �ي ��خ م �ب��دأ
املشاركة الفاعلة في مبادرات املسؤولية
االجتماعية التي تتبناها كل عام ،وبما
ينعكس إيجابًا على مكونات وشرائح
مختلفة من املجتمع الكويتي.

ح � �ق � �ق� ��ت خ � ��دم � ��ة «ط� � �ل � ��ب ال � �ت � �م� ��وي� ��ل ع �ب��ر
االن �ت��رن��ت» ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا «ب �ي��ت ال�ت�م��وي��ل
ال � �ك ��وي � �ت ��ي» (ب � �ي � �ت� ��ك) ال � �ف� ��رص� ��ة ب �م �ن �ت �ه��ى
ال� �س ��رع ��ة ل �ع �م�ل�ائ��ه االف� � � ��راد ال ��راغ� �ب�ي�ن ف��ي
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت �م��وي��ل ،وي�ت�ض��ح ذل��ك في
حجم الطلبات املقدمة عبر الخدمة وتزايد
االق �ب��ال ع�ل��ى اس�ت�خ��دام�ه��ا ي��وم��ا ب�ع��د آخ��ر
من قبل شرائح مختلفة من العمالء.
وتتيح الخدمة للعميل ان يتقدم بالطلب
من خالل خدمات «بيتك» االلكترونية kfh.
 ،Onlineب �م��ا ي��وف��رع�ل�ي��ه ال��وق��ت وال �ج �ه��د،
ث ��م ي �ت �ب��ع خ � �ط ��وات م� �ح ��ددة ح �ت��ى ن �ه��اي��ة
االج � � � ��راء ات ،وم� ��ن ث ��م ت �ص �ل��ه رس ��ال ��ة ع�ل��ى
ه��ات �ف��ه ال �ن �ق��ال ت�ف�ي��د ب��اك �ت �م��ال ال �خ �ط��وات،
وب � �ع� ��د ذل� � ��ك ي� �ت ��ول ��ى ف� ��ري� ��ق م� �خ� �ت ��ص م��ن
«بيتك» التعامل مع الطلب ،ويتواصل مع
العميل عبر ال��رس��ائ��ل النصية ال�ت��ي تفيد
بحالة املعاملة وتطورها.
وت��ؤك��د ال�خ��دم��ة اه�ت�م��ام «ب�ي�ت��ك» بعمالئه
وح � ��رص � ��ه ع � �ل ��ى ت ��وف � �ي ��ر اف � �ض� ��ل واس � � ��رع
الوسائل التقنية للحصول على الخدمات
ب �س��رع��ة وك� �ف ��اء ة ،ت�ل�ب�ي��ة ل �ت �ن��ام��ي وت �ط��ور
ال��وس��ائ��ل التقنية واق �ب��ال ال�ع�م�لاء عليها،
ك�م��ا ت�ت�م�ي��ز ب��ال�س�ه��ول��ة وال �س��رع��ة بتوفير
ال �ج �ه��د وال ��وق ��ت امل� �ب ��ذول ،ف �م��ن امل �ك �ت��ب او
البيت او اي موقع آخر يتواجد فيه العميل

ي �س �ت �ط �ي��ع ت �ق��دي��م ط �ل��ب ت �م��وي��ل وت �ع �ب �ئ��ة
ال � �ن � �م� ��وذج االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي امل � �ع� ��د ل ��ذل� ��ك م��ن
خ�ل�ال  ،kfh.Onlineوب�ع��د اس�ت�ي�ف��اء جميع
امل �ت �ط �ل �ب��ات ح �س��ب ال� �ق ��واع ��د وال� �ض ��واب ��ط
امل �ع �م��ول ب �ه��ا ،س �ت �ت��م امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى م�ن��ح
ال� �ت� �م ��وي ��ل ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى س� �ي ��اس ��ة «ب� �ي� �ت ��ك»
االئ�ت�م��ان�ي��ة ،م�م��ا ي�ع��د ت �ط��ورا تقنيا مهما
ف��ي اس �ل��وب ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ة وف ��ي س�ي��اس��ة
ال �ب �ي��ع ع��ن ب �ع��د ،واض ��اف ��ة وس �ي �ل��ة ج��دي��دة
للخدمة الذاتية امام العمالء ،وبذلك تكون
ال �خ��دم��ة ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة ي�ن�ف��رد ب�ه��ا «ب�ي�ت��ك»
ف��ي م �ج��ال ال �ت �م��وي��ل ال�ش�خ�ص��ي وال �ع�لاق��ة
مع العمالء ،في ظل الحرص على مواكبة
التطور التقني الذي اصبح يحظى برضا
وقبول املستخدمني ،وتعتمد عليه شرائح
متنوعة من العمالء.
وت �ع �ت �م��د ال �خ��دم��ة ع �ل��ى ان ي �ق��وم ال�ع�م�ي��ل
ب� � ��ال� � ��دخ� � ��ول مل � ��وق � ��ع «ب� � �ي� � �ت � ��ك» kfh.com
وم� � ��ن ث � ��م ال � �خ� ��دم� ��ات االل� �ك � �ت ��رون � �ي ��ة kfh.
 Onlineوت�س�ج�ي��ل ال��دخ��ول ف��ي ال �خ��دم��ات
امل �ص��رف �ي��ة االل� �ك �ت ��رون� �ي ��ة ل �ل��أف � ��راد ،وب �ع��د
تسجيل الدخول يختار العميل الخدمات
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ،ث ��م ي �خ �ت��ار ط �ل��ب ت �م��وي��ل ،ث��م
ي �ق��وم ال�ع �م�ي��ل ب�ت�ع�ب�ئ��ة ال �ن �م��وذج وت��أك�ي��د
الطلب واالرس ��ال بعد االن�ت�ه��اء م��ن تعبئة
البيانات املطلوبة.

اطلب تمويلك أون الين ..خدمة توفر الجهد والوقت

«برقان» يواصل رعاية فعاليات
فرقة األحمدي الموسيقية
وامل��وس �ي �ق��ى ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة واألوب � ��را
واملوسيقى امل�ع��اص��رة ،ويضم قرابة
 100فنان من العازفني املحترفني في
أداء عروضها على املسرح .وتواصل
أي� �ض ��ا ال �ف ��رق ��ة امل��وس �ي �ق �ي��ة ال �ع��ري �ق��ة
ت �ع��زي��ز م ��واه ��ب ال� �ش� �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي
الفنية للمحترفني وتنمية قدراتهم
على عزف املوسيقى الكالسيكية.
ويتيح الدعم السنوي من بنك برقان
ل �ف��رق��ة األح� �م ��دي امل��وس �ي �ق �ي��ة ت�ق��دي��م
موسيقى كالسيكية واسعة النطاق
وذات م� �ف ��اه� �ي ��م وم� �ع ��اي� �ي ��ر ع��امل �ي��ة
ل �ل �ج �م��اه �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة .ك �م��ا ي �ه��دف
ال �ب �ن��ك إل ��ى ت �ع��زي��ز امل �ش �ه��د ال�ث�ق��اف��ي،
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وبهذه املناسبة ،أكدت الشركة إيمانها
ال � �ك� ��ام� ��ل ب ��أه� �م� �ي ��ة ودور امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ه��ادف��ة ت �ج��اه امل�ج�ت�م��ع،
ال ��ذي ي �ع��زز روح امل �ش��ارك��ة وال �ت �ع��اون،
ويسهم في بناء وتأهيل ودمج شريحة
مهمة من مكونات املجتمع الكويتي.
واستقبل الرئيس التنفيذي في الشركة
ع �ب��دامل �ح �س��ن امل� �ش� �ع ��ان ال ��رئ� �ي ��س وف ��د
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��رع��اي��ة امل �ع��اق�ين،
ً
متمثال بحضورإلهام الحمدان املديرة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ،ح �ي��ث ق ��ام امل�ش�ع��ان
بتسليمها شيك التبرع.
ب ��دوره ��ا ،أع ��رب ��ت ال �ح �م��دان ع ��ن ج��زي��ل
الشكر واالمتنان ل��دور شركة الوسيط
ل�ل�أع �م��ال امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ه� ��ذه امل�س��اه�م��ة
التي ترسيخ مبدأ املسؤولية الحقة في
التنمية االق�ت�ص��ادي��ة ،وال�ق�ي��ام ب��دوره��ا
امل �ج �ت �م �ع��ي ال � ��ذي ي �ع �ك��س م� ��دى ق�ن��اع��ة
ش��رك��ة ال��وس �ي��ط ب��ال��رس��ال��ة اإلن�س��ان�ي��ة
ال�ت��ي ت�ق��وم بها الجمعية نحو أبنائنا
من ذوي االحتياجات الخاصة.

أع �ل �ن��ت  Ooredooال �ك��وي��ت ع ��ن ح�ص��ول�ه��ا
على أحدث شهادة  ،ISO 9001:2015والتي
نجحت في تجديد االعتماد وتنفيذ أحدث
م �ع��اي �ي��ر ال � �ج� ��ودة ال �ع ��امل �ي ��ة ،وق� ��د أج��ري��ت
امل��راج �ع��ة ب�م�ع��اي�ي��ر دول �ي��ة م��ن ق�ب��ل ب�ي��ورو
فيريتاس الكويت .وق��د ج��رى تحقيق هذا
اإلن �ج��از ف��ي  18سبتمبر  ،2019ح�ي��ث ق��ام
املدققون بزيارة ميدانية للشركة للتحقق
م��ن إج ��راء ات العمل ف��ي ك��ل أق�س��ام الشركة
ومطابقتها مع متطلبات املعايير الدولية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن  Ooredooال�ك��وي��ت كانت
أول ش��رك��ة ات �ص��االت م�ت�ن�ق�ل��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
تنجح في استكمال وتنفيذ أحدث معايير
الجودة العاملية في عام .2016
وح ��رص ��ًا م ��ن إدارة ال� �ش ��رك ��ة ع �ل��ى ج ��ودة
سير العمل ف��ي مختلف قطاعات الشركة،
استطاعت الشركة في كل أقسامها تطبيق
ه � ��ذه امل� �ع ��اي� �ي ��ر ب� �ن� �ج ��اح ب �ف �ض ��ل االل � �ت� ��زام
امل�ه�ن��ي م��ن ق�ب��ل إدارة وم��وظ�ف��ي ،Ooredoo
وينعكس ه��ذا اإلن �ج��از امل�ه��م ع�ل��ى سالسة
سير العمل ف��ي مختلف قطاعات الشركة،
ما يضمن ج��ودة الخدمات املقدمة لعمالء
الشركة.
وتعليقًا على ذلك ،صرح أمني تازي رئيس
قطاع االستراتيجية ل��دى شركة Ooredoo
الكويت بالقول «إن ه��ذه ال�ش�ه��ادة تضاف
إل� � ��ى ال � �ج � �ه ��ود امل� �س� �ت� �م ��رة ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى

أمين تازي

املعايير املعترف بها دوليًا ،وذلك تماشيًا
م ��ع ن� �ظ ��ام إدارة ال � �ج� ��ودة ف ��ي .Ooredoo
م �ح��اف �ظ��ة ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي �ي��ر
 ISO 9001:2015يعتبر حدثًا مهمًا ،حيث
ي �ت��رج��م ال �ت��زام �ن��ا ب �ت �ق��دي��م ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة
ب �ش �ك ��ل م� �س� �ت ��دام ل �ع �م�ل�ائ �ن��ا وش ��رك ��ائ� �ن ��ا.
انتهجت الشركة قيادة مبادرات التحسني
املستمر من خالل تطبيق أفضل املمارسات
امل �ع �ت �م��دة ع��امل �ي��ًا ،ح �ي��ث ن �ه ��دف م ��ن خ�ل�ال
ه��ذه اإلج� ��راء ات إل��ى ت�ق��دي��م أف�ض��ل تجربة
لعمالئنا على مستوى قطاع تكنولوجيا
االتصاالت».

 22اقتصاد وأعمال

الثالثاء  16صفر  1441هـ •  15أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16615

BUSINESS

«مصنع عبدالوهاب» يطلق
عالمته التجارية «الكازي»

جانب من المشاركين في تحدي الروبوت

بالشراكة مع «التقدم العلمي» و«الكويت لالبتكار»

«الساير القابضة» تطلق التحدي المبتكر لـ«الروبوت»
انطالقًا من رؤيتها الخاصة بمساعدة
طالب املدارس الثانوية في الكويت على
خ �ل��ق ب�ي�ئ��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ت �ح��دي��ات لكسب
املعرفة وامل �ه��ارات ف��ي منصة ال��روب��وت،
أطلقت الساير القابضة ،بالتعاون مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اب� �ت� �ك ��ار ،ال� �ت� �ح ��دي امل �ب �ت �ك��ر
للروبوت في الكويت.
وحضر حفل االفتتاح ساير بدر الساير،
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة التنفيذي
وع �ض��و م�ج�ل��س اإلدارة ف ��ي م�ج�م��وع��ة
ال�س��اي��ر ال�ق��اب�ض��ة ،ون �ه��اد ال �ح��اج علي،
م� ��دي� ��ر م� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ت� �م� �ي ��ز امل ��ؤس� �س ��ي
باإلنابة ،وشيبو محمد ،مدير االستدامة
وامل �س��ؤول �ي��ة االج�ت �م��اع �ي��ة ،م�م�ث�ل�ين عن
مجموعة الساير القابضة ،وحضر كل
م��ن س�لام العبالني مدير إدارة الثقافة
ال�ع�ل�م�ي��ة ف��ي م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت للتقدم
ال �ع �ل �م��ي ،وب� �س ��ام ال �ف �ي �ل��ي م ��دي ��ر إدارة
الشركات واالبتكار في املؤسسة ،وليلى
امل��وس��وي م��دي��رة ب��رن��ام��ج إدارة الثقافة
ال�ع�ل�م�ي��ة ف��ي م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت للتقدم
العلمي ،ومحمد ال��رف��اع��ي امل��دي��ر العام
ملركز الكويت لالبتكار ،ومحمد الجندب
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا في
املركز.
وف � ��ي ه � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ق � ��ال س ��اي ��ر ب��در
الساير« :لقد شاركنا في ه��ذه الفعالية
ل �ت �ع��زي��ز روح اإلي �ج��اب �ي��ة ل ��دى ال �ط�لاب
ك � � ��ي ن � � �ح � ��دث ت � �غ � �ي � �ي � �رًا ف � �ك� ��ري� ��ًا ت� �ج ��اه

تعليم مشوق للطلبة
في العلوم
والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات

واملعلمني واملدارس حول أهمية مواكبة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ح��دي �ث��ة ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م،
واك�ت�س��اب ال�خ�ب��رة واإلرش� ��اد ف��ي مجال
األجهزة اآللية والتطبيقات البرمجية.
ك �م��ا أض� ��اف «أن� ��ه م��ن امل �ث �ي��ر ح �ق��ًا رؤي��ة
الطالب ومشرفيهم يواجهون التحدي
الحقيقي ف��ي إن�ش��اء وبرمجة ال��روب��وت
ع �ل��ى ح��ل امل �ش �ك�لات وت �ج ��اوز ال�ع�ق�ب��ات
ببساطة ودقة وسرعة».

مبادئ علمية
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ج��دي��د وت �ح��دي��ات��ه ،إن مثل
ه� ��ذه امل �ن��اف �س��ات وال �ت �ح ��دي ��ات ت�س��اع��د
أط �ف��ال ال�ج�ي��ل ال�ج��دي��د ع�ل��ى االس�ت�ف��ادة
بشكل ف�ع��ال م��ن ال��وق��ت والتكنولوجيا
واستغاللهما بشكل جيد منذ الصغر،
مما يسهم ف��ي تحقيق إن �ج��ازات فعالة
في املستقبل القريب».
ال� ��روب� ��وت وال� ��ذك� ��اء االص �ط �ن��اع��ي ه�م��ا
املستقبل ،فتحدي الروبوت في الكويت
ي � �ه� ��دف إل � � ��ى م � �س� ��اع� ��دة ال� � �ط �ل��اب ع �ل��ى
ب �ن ��اء م � �ه ��ارات ف ��ي ال �ع �ل��وم وال �ه �ن��دس��ة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وإل �ه��ام �ه��م االب �ت �ك��ار،
وال � �ع � �م� ��ل ب� �ش� �ك ��ل ج � �م� ��اع� ��ي ،وت� �ط ��وي ��ر
قدراتهم ومهاراتهم الذاتية ،مثل الثقة
بالنفس ومهارات التواصل والقيادة.
وق � � ��ال س� �ل��ام ال� �ع� �ب�ل�ان ��ي ،م ��دي ��ر إدارة
ال�ث�ق��اف��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ف��ي م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ،ان� ��ه ي �ت��وق��ع أن ت��زي��د
ه ��ذه امل �س��اب �ق��ة م��ن ال��وع��ي ب�ي�ن ال �ط�لاب

م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ت �ح��دي س� ��وف يتعلم
املشاركون العديد من املبادئ العلمية،
م � ��ن ض �م �ن �ه��ا األج� � �ه � ��زة وامل� �ح� �ت ��وي ��ات
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة ،أج� �ه ��زة
التحكم واالستشعار التي ترصد قراءات
البيئة وتحولها إل��ى إش��ارات اتصاالت
ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وم �ب ��ادئ ب��رم�ج��ة ال��روب��وت
ونظم الحلول الحسابية الذكية ،واألهم
من ذلك مهارات العمل الجماعي وروح
ال �ت �ع��اون ل�ت��وظ�ي��ف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا لحل
امل �ش��اك��ل واك �ت �ش��اف ط��ري�ق��ة ج��دي��دة في
التفكير.
وق��ال نهاد الحاج علي ،مدير مجموعة
ال�ت�م�ي��ز امل��ؤس �س��ي ب��اإلن��اب��ة بمجموعة
الساير« :لقد شهدنا اإلنجازات من خالل
ال �ت �ط��ور ال �ص �ن��اع��ي .وم ��ع م� ��رور ال��وق��ت
ف��إن ه��ذا ال�ت�ط��ور ينمو ض�م��ن ال �ث��ورات
ال �ص �ن��اع �ي��ة ب �ن �س �ب��ة  %4.0ال �ت ��ي ت �ع��زز
استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل

فعال مع البيئة الختبار دورة االبتكار
والذكاء اآللية .ما زالت الصناعة تتطور
م��ن خ�ل�ال إن �ت��رن��ت األش� �ي ��اء ،ال�ح��وس�ب��ة
ال �س �ح��اب �ي��ة ،س�ل�س�ل��ة ال �ت ��وري ��د األم �ث��ل،
ال��روب��وت��ات وال��ذك��اء االصطناعي لبناء
اق �ت �ص ��اد م �ب �ن��ي ع �ل��ى امل� �ع ��رف ��ة .ون �ح��ن
ن �ت��وق��ع أن ت �ق ��وم ه� ��ذه امل �س��اب �ق��ة ب�ن�ق��ل
ال� �ط�ل�اب ن �ح��و ت �ح ��دي ج ��دي ��د ف ��ي»إب ��دأ
املستحيل «إلش �ع��ال إب��داع �ه��م وتجربة
كيفية تمكن التكنولوجيا والروبوت من
حل مشكالت الحياة الحقيقية من خالل
بيئة محاكاة تلقائية».
وص� ��رح م�ح�م��د ال��رف��اع��ي ،امل��دي��ر ال �ع��ام
مل��رك ��ز ال �ك��وي��ت لل��اب �ت �ك��ار ع ��ن م �ش��ارك��ة
 14م� ��درس� ��ة و 30ط ��ال �ب ��ًا و 14م �ش��رف��ًا
م��ن امل � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة في
م�س��اب�ق��ة ت�ح��دي ال��روب��وت ف��ي ال�ك��وي��ت،
ك �م��ا أن �ه��م خ ��اض ��وا ف ��ي م��رك��ز ال �ك��وي��ت
ل�لاب�ت�ك��ار ت��دري �ب��ًا م�ك�ث�ف��ًا وص ��ارم ��ًا مل��دة
أس�ب��وع ك��ام��ل ،باإلضافة إل��ى أسبوعني
من العمل واملساعدة في التعليم املبتكر
على األجهزة اآللية والبرمجة ملواجهة
املنافسة النهائية خالل األسبوع األول
من نوفمبر .٢٠١٩
ك �م��ا ت ��اب ��ع« :إن� �ن ��ي ع �ل��ى ث �ق��ة ب� ��أن ه��ذه
املسابقة ستكون بمنزلة ب��داي��ة واع��دة
ل� �ل� �ط�ل�اب ال � �ط � �م� ��وح �ي�ن ،وأن� � �ه � ��م س ��وف
ي� � ��درك� � ��ون م � � ��دى أه � �م � �ي� ��ة ه � � ��ذا امل � �ج� ��ال
ف� ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل وت� ��أث � �ي� ��ره ع� �ل ��ى ت �ط��ور
التكنولوجيا ألجل غد مهني واعد».

لتبني ابتكارات طلبة الجامعات

طالب  AUKينضمون إلى برنامج «رواد» التدريبي
اخ �ت �ي��ر خ �م �س��ة ط �ل�اب م ��ن ال �ج��ام �ع��ة
األميركية في الكويت لالنضمام الى
ب��رن��ام��ج بنك ورب��ة «رواد» لالبتكار،
وه��و تحد تدريبي يجري م��ن خالله
ت��دري��ب ف ��رق ش �ب��اب �ي��ة م��ن ق �ب��ل ك�ب��ار
م��رش��دي ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ل�ت�ط��وي��ر
ح � �ل� ��ول م� �ب� �ت� �ك ��رة ل� �ق� �ض ��اي ��ا األع � �م� ��ال
الواقعية .ويتنافس في هذا التحدي
االف �ت �ت��اح��ي ط�ل�اب م��ن ح�م�ل��ة ش�ه��ادة
ال � �ب � �ك� ��ال� ��وري� ��وس وامل ��اج� �س� �ت� �ي ��ر م��ن
مختلف الجامعات في الكويت.
وأع � ��رب � ��ت ن ��ائ� �ب ��ة رئ � �ي� ��س ال �ج ��ام �ع ��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال� �ط� �ل� �ب ��ة ح � �ن� ��ان م �ظ �ف��رع��ن
دع� �م� �ه ��ا مل� �ش ��ارك ��ة ال� � �ط �ل��اب ،م ��ؤك ��دة
ع �ل��ى ق��درات �ه��م ف��ي األداء ال �ج �ي��د ف��ي
ه��ذا ال�ت�ح��دي ،ك�م��ا أوض �ح��ت أن ه��ذه
املشاركة تعكس فلسفة اآلداب الحرة
ال �ت��ي تنتهجها ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة
ف � ��ي ال � �ك � ��وي � ��ت .وأض� � ��اف� � ��ت «ط�ل�اب� �ن ��ا
الخمسة املشاركون في هذا البرنامج
ي� � � ��أت� � � ��ون م� � � ��ن ث� �ل ��اث � � ��ة ت � �خ � �ص � �ص ��ات
م �خ �ت �ل �ف��ة ..ن �س �ع��د دائ � �م� ��ا ب � ��أن ن ��رى
ث �م��ار ج �ه��ودن��ا ف��ي ت��أس�ي��س ال�ط�لاب
خ�لال سنواتهم املبكرة في الجامعة
تنعكس على رؤيتهم ملا وراء حدود
ال �ت �خ �ص��ص ال��رئ �ي �س��ي وال �ب �ح��ث ع��ن
ال �ف��رص امل �ت��اح��ة ف��ي امل �ج��االت خ��ارج
م �ن �ط �ق��ة ال� ��راح� ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب� �ه ��م ،م��ا
ي��ؤك��د أن ط�لاب�ن��ا ل�ي�س��وا غ��رب��اء على
الطبيعة املتعددة التخصصات لهذا
البرنامج».
م��ن جانبه ،أع��رب الرئيس التنفيذي
ل�ب�ن��ك ورب ��ة ش��اه�ين ح�م��د ال�غ��ان��م عن
دع� �م ��ه وت �ش �ج �ي �ع��ه ل �ل �ط �ل �ب��ة ب��ال �ق��ول

أع � �ل � ��ن م� �ص� �ن ��ع ع � �ب ��دال ��وه ��اب
ألع�م��ال تعبئة وتغليف امل��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة ،ال�ح��ائ��ز على جائزة
املركز االول من االمانة العامة
ملجلس التعاون ل��دول الخليج
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ك ��أح � �س ��ن م � �ش ��روع
صغير ،والحاصل على شهادة
ال�ج��ودة العاملية «االي ��زو» ،عن
إط�لاق عالمته التجارية التي
ت�ح�م��ل اس ��م «ال� �ك ��ازي» ،وال�ت��ي
ت� �ض ��م ت �ح �ت �ه��ا م �ج �م��وع��ة م��ن
امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة الكويتية
ال � � � �ت� � � ��ي الق � � � � � ��ت اس� � �ت� � �ح� � �س � ��ان
ال � �ع � �م�ل��اء ،وم� �ن� �ه ��ا «االج � �ب � ��ان
ملصق العالمة التجارية «الكازي» لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
والقشطة ،الزيتون واملعبوج،
ال �ق �ه��وة ب��أن��واع �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ال �ب �ه��ارات ،ال�ت�م��ري��ة إل��ى أن��ه يسعى حاليًا إل��ى إضافة منتجات أخرى
والشوكوالتة».
جديدة من بينها «زيت الزيتون بأنواعه املختلفة،
وب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة املكسرات ،القهوة ال�ب��اردة بكل أن��واع�ه��ا» ،كما أنه
وم ��ؤس ��س امل �ص �ن ��ع ،خ ��ال ��د ال �ب��دي �ن��ي :ان م�ص�ن��ع يخطط حاليًا لزيادة قنواته البيعية والتسويقية
ً
«عبدالوهاب» يسعى إلى تطوير وتقديم منتجات ليغطي ك��ل االس��واق التعاونية ،فضال ع��ن تقديم
محلية قيمة تلبي احتياجات العمالء ،وذل��ك من خدماته ومنتجاته للوزارات والهيئات الحكومية.
خالل إنتاج منتجات ذات جودة عالية باستخدام وأع��رب البديني ع��ن أمله ف��ي أن تحظى منتجات
أفضل مواد التعبئة والتغليف الصحية ،مستفيدًا «الكازي» بدعم مسؤولي املشتريات في ال��وزارات
في ذلك من التكنولوجيا الحديثة املستخدمة في والهيئات الحكومية ،وك��ذل��ك ف��ي ش��رك��ات القطاع
مجال التعبئة والتغليف ،لتقديم منتجات غذائية ال � �خ� ��اص ،ان �ط�ل�اق ��ًا م ��ن م �ب ��دأ ت �ش �ج �ي��ع امل �ش��اري��ع
صحية تلبي احتياجات وأذواق مختلف شرائح ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة م ��ن ج �ه ��ة ،ودع � ��م امل�ن�ت��ج
املجتمع الكويتي.
الوطني من الجهة األخرى ،خاصة أن هذه املنتجات
واض� ��اف أن امل�ص�ن��ع ن�ج��ح ف��ي ت�س��وي��ق منتجاته قد حققت انتشارًا واسعًا في السوق املحلية خالل
من خالل شريحة كبيرة من منافذ البيع ،بدءًا من فترة قصيرة ،بسبب جودتها الغذائية وأسعارها
الجمعيات التعاونية ،واالس��واق املركزية الكبرى ،التنافسية وقبولها لدى املستهلكني عمومًا.
ً
فضال عن نجاحه في تصدير هذه املنتجات خالل ي�ش��ار إل��ى أن مصنع ع�ب��دال��وه��اب ألع �م��ال تعبئة
السنة االولى من عمله إلى أسواق السعودية وقطر وتغليف امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،ت��أس��س ف��ي ع��ام ،2018
والعراق ،كما ويقوم في الوقت نفسه بالتنسيق مع على يد خالد غازي البديني ،ليتخصص في مجال
ع��دة مصانع متخصصة بصناعة م��واد التعبئة تعبئة وتغليف «الجنب ،والزيتون ،وزيت الزيتون،
وال�ت�غ�ل�ي��ف ف��ي ك��ل م��ن دب��ي وم �ص��ر ،وذل ��ك بهدف وال �ح �ب��وب ،وال �ب �ه��ارات وامل �ك �س �ـ��رات وال �ب��ن» ،على
توفير كميات خاصة ونوعية ألصحاب املشاريع أعلى مستوى من الجودة والتفـرد ،حيث استطاع
الصغيرة لبدء مشاريعهم.
ف��ي ف �ت��رة ق�ص�ي��رة ل��م ت�ت�ج��اوز ال�س�ن��ة أن ي�ض��ع له
وأكد البديني أن هذه الخطوة ليست سوى البداية ،م��وط��ئ ق��دم ف��ي ال�ع��دي��د م��ن االس ��واق والجمعيات
فطموح مصنع عبدالوهاب ليس له حدود ،مشيرًا ومراكز التسوق ،تحت العالمة التجارية «الكازي».

الجائزة  1000دينار

«الخليج» يعلن الفائزين
في سحب «الدانة»
أجرى بنك الخليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ
 13أك�ت��وب��ر ،وأع�ل��ن م��ن خالله ع��ن أس�م��اء الفائزين
الخمسة خ�لال الفترة م��ن  6إل��ى  10أكتوبر 2019
بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار كويتي
أسبوعيًا.
وف � ��ي م� ��ا ي �ل ��ي أس � �م� ��اء ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ال �خ �م �س��ة ل �ه��ذا
األس�ب��وع :ط�لال زي��د محمد ال �ط��وارى ،جابر أحمد
جعفر سناسيري ،علي عادل محمد املتروك ،نيفني
محمد صادق ،ثامر عبداللطيف أحمد الحشاش.
هذا ،ويجري بنك الخليج سحب الدانة األخير في
 16ي�ن��اي��ر  ،2020وسيتخلل ه��ذا ال�س�ح��ب تتويج
مليونير ال��دان��ة ل�ع��ام  2019ال ��ذي سيحصل على
جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيادة فرص
فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يجري إيداعها
في الحساب ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني
ال �ج��دي��دة امل �ت��اح��ة ع �ب��ر م��وق��ع ال �ب �ن��ك اإلل �ك �ت��رون��ي
وتطبيق الهواتف الذكية.
ك �م��ا ي��وف��ر ح �س��اب ال ��دان ��ة ال �ع��دي��د م ��ن ال �خ��دم��ات
املتميزة لعمالئه ،منها خدمة «بطاقة الدانة لإليداع
ال�ح�ص��ري» ال�ت��ي تمنح ع�م�لاء ال��دان��ة ح��ري��ة إي��داع

ال�ن�ق��ود ف��ي أي وق��ت يناسبهم ،إض��اف��ة إل��ى خدمة
«الحاسبة» املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني
وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي تمكن عمالء الدانة
م��ن اح�ت�س��اب فرصهم للفوز ف��ي س�ح��وب��ات ال��دان��ة
األسبوعية وربع السنوية والسنوية.
ي��رج��ى العلم أن��ه ي�ج��ري إج ��راء جميع سحوبات
ال� ��دان� ��ة وامل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل �ي �ه��ا ب �ح �ض ��ور م �م �ث��ل ع��ن
وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ،وأي� �ض ��ًا ق� ��ام ب�ن��ك
ال �خ �ل �ي��ج ب ��إب ��رام ش ��راك ��ة م ��ع م �ك �ت��ب إرن� �س ��ت آن��د
ي��ون��غ ب �ش��أن ن �ظ��ام «س �ح��وب��ات ج ��وائ ��ز ال ��دان ��ة»
مل�س��اع��دة ال�ب�ن��ك ف��ي تقييم عملياته وال�ض��واب��ط
الفنية مع األخذ باالعتبار املؤشرات ذات الصلة
وتقديم التوصيات بما يتماشى مع املمارسات
ال��رائ��دة في الصناعة املصرفية .وأج��ري��ت دراس��ة
وف �ق��ًا ألف �ض��ل امل �م��ارس��ات ف��ي ال �ق �ط��اع امل�ص��رف��ي
ومتطلبات املراقبة الخاصة ببرامج السحوبات
املماثلة ،بحيث ج��رى إج��راء مراجعة على نظام
إدارة السحوبات وتصنيف العمالء وفقًا ملعايير
ال �ع �م��ل امل� �ح ��ددة وال �ت �ع��ام�لات ال�ل�ازم ��ة م��ن خ�لال
ال �ن �ظ��م اآلل� �ي ��ة ،وذل� ��ك ل �ت �ق��دي��م امل� �ش ��ورة إل ��ى بنك
الخليج حول مجاالت التحسني املحتملة.

طلبة الجامعة األميركية في الكويت المشاركون في برنامج «رواد»

حنان مظفر

«ي � ��أم � ��ل ب� �ن ��ك ورب� � � ��ة م � ��ن خ �ل ��ال ه ��ذا
ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ت ��وف� �ي ��ر ب� �ي� �ئ ��ة م �ن��اس �ب��ة
ل �ل �ط �ل �ب��ة ل �ت��وس �ي��ع آف ��اق� �ه ��م ..ك �م��ا ان
امل�ش��ارك��ة ف��ي ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ستهيئ

ال �ف��رص��ة ل�لان �ض �م��ام ال ��ى ف��ري��ق ب�ن��ك
وربة وتحقيق املزيد من التقدم على
الصعيد املهني».
وي �س �ت �م��ر ال �ب��رن��ام��ج  -ال � ��ذي ان�ط�ل��ق
ف� ��ي ش� �ه ��ر أك� �ت ��وب ��ر ال� � �ج � ��اري  -ع �ل��ى
مدارعشرة أسابيع يتخللها عدد من
ورش العمل إلث��راء معلومات الطلبة
والتتلمذ على أيدي أصحاب الخبرة
العريقة في القطاع املالي ،وتشجيع
االبتكار واملنافسة بني الطلبة حتى
مرحلة التصفية النهائية للبرنامج.
وسيجري اختيار الفريق الفائز من
ب�ي�ن ال �ف��رق امل �ش��ارك��ة م��ن ال�ج��ام�ع��ات
األخ� � � ��رى ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ع� � ��دة م �ع��اي �ي��ر،
م ��ن ض �م �ن �ه��ا ال� �ق ��درة ع �ل��ى االب �ت �ك��ار،
وال � �خ� ��روج ع ��ن امل ��أل ��وف وال �ن �م �ط �ي��ة،
إضافة الى القدرة على تبني الفكرة

وت �ح��وي �ل �ه��ا إل ��ى م�ن�ت��ج م �ص��رف��ي ف��ي
ش �ك �ل��ه ال �ن �ه��ائ��ي ل �ي �ج��ري ط ��رح��ه م��ن
ق �ب��ل ب �ن��ك ورب � ��ة .وس �ت �ج��ري م �ك��اف��أة
ال �ف��ري��ق ال �ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز االول بمبلغ
 5000دينار كويتي ،بينما ستحصل
الفرق املتبقية على مبلغ  2500دينار
ك ��وي� �ت ��ي ل� �ك ��ل م �ن �ه��ا ب ��االض ��اف ��ة ال ��ى
فرصة عمل في بنك وربة.
وج ��رى اخ �ت �ي��ار أع �ض��اء ف��ري��ق AUK
من كليتي إدارة األع�م��ال والهندسة،
وي� �ض ��م ف ��ري ��ق ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة
ال� � � �ط� �ل ��اب :ن� � �ش � ��رة ش � ��اري� � �ق � ��ة ق ��ري ��ش
(تخصص محاسبة) وس��وزان نقفي
(ه �ن��دس��ة ك �م �ب �ي��وت��ر) وم �ن ��ى س�ن�ج��ر
(ه �ن��دس��ة ك �م �ب �ي��وت��ر) وف� ��رح ح �م��ودة
(ه�ن��دس��ة ك�م�ب�ي��وت��ر) وح�س�ين ال ��وزان
(إدارة أعمال).

ملصق الحملة

التوظيف وفقاً لالئحة الداخلية

«الموانئ» تنفي حصول
تعيينات باراشوتية

صورة جماعية للمشاركين في برنامج «رواد» لبنك وربة

أعلنت مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية ان��ه ل��م يتم عمل اي تعيينات ب��اراش��وت�ي��ة كما ي�ش��اع ،ولكن
التوظيف وفقًا لالئحة املؤسسة الداخلية بمرسوم بالذات في ما يتعلق بالتوظيف من خالل
املادة  20من الالئحة الداخلية لذوي الخبرة ،وهذا ما اقره مجلس االدارة في اجتماعه االخير
بتاريخ  6أكتوبر ال �ج��اري ،كما ان نقل ع��دد املوظفني م��ن جهة حكومية ال��ى مؤسسة املوانئ
ت��م وف��ق االج ��راءات القانونية .واش��ار بيان املؤسسة إل��ى أن االدارة الحالية اعلنت ع��ن جميع
الشواغر للمناصب اإلشرافية لندب منصب رئيس قسم ومراقب ومدير ادارة ،اما في ما يتعلق
في اصدار ق��رارات اداري��ة لتسكني بعض املوظفني باإلضافة الى عملهم وذلك مللء الفراغات في
الهيكل التنظيمي وملصلحة انسيابية العمل لحني االعالن عن الوظيفة.
وتابعت املؤسسة تقول ان االدارة الحالية ل��م تسكن اي موظف ألي منصب دون االع�ل�ان عن
الوظائف ما بني موظفي املؤسسة .وختم بيان املؤسسة يقول ان��ه بتاريخ  10ال�ج��اري أصدر
املدير العام قرارًا اداريًا رقم  707بتشكيل لجنة اعداد الشروط املرجعية ملمارسة تطوير الهيكل
التنظيمي وانظمة ولوائح املوارد البشرية وتطبيق اشتراطات ضبط الجودة العاملية ملؤسسة
املوانئ الكويتية تواكبا مع «خطة التنمية  »2035على الشركات العاملية واملحلية االستشارية
املتخصصة.
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الجبير :اتفاقات طاقة وسياحة مع موسكو
ذكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن زيارة بوتني «تاريخية ،وستسهم
ُ َّ
في تعزيز العالقات بني البلدين» .وأردف ان «اتفاقات مهمة جدا تتعلق بالطاقة ستوقع بني
ُ
اململكة وروسيا ..هناك جهود تبذل لرفع مستوى االستثمارات بني البلدين .الصندوق السيادي
الروسي فتح منصة له في الرياض؛ لتكون محطة انطالق الستثماراته باملنطقة».
كما لفت الجبير إلى أن «السعودية فتحت املجال ملنح تأشيرات عبر اإلنترنت لسياح عدد من
ّ
ّ
للتعرف
الدول ،من بينهم املواطنون الروس ،الذين نتوقع زيادة أعداد الزائرين منهم للمملكة،
عليها» ،مبينًا أن «اململكة تعمل مع الجانب الروسي لتسهيل زيارة السعوديني إلى روسيا».
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توقيع  20اتفاقية ..وبحث النفط وإيران وسوريا

زيارة «تاريخية» لبوتين إلى السعودية
ّ
استقبال حار تلقاه الرئيس الروسي فالديمير
بوتني ،أم��س ،بعد وصوله إل��ى السعودية ،في
زيارة هي الثانية منذ فبراير  ،2007أي منذ 12
ُ
عامًا ،حيث استقبل في مطار الرياض بطلقات
امل��دف�ع�ي��ة ،ق�ب��ل أن ت��راف��ق م��وك�ب��ه م�ج�م��وع��ة من
الخيالة ،الذين حملوا األعالم الروسية ،وصوال
إل ��ى ق �ص��ر ال �ي �م��ام��ة ،ح �ي��ث ك ��ان ف ��ي اس�ت�ق�ب��ال
ب��وت�ين خ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفني امل�ل��ك سلمان
ب��ن عبد العزيز وول��ي العهد األم�ي��ر محمد بن
سلمان .وأق��ام امللك سلمان مأدبة غداء تكريمًا
لبوتني ،ثم عقد معه جلسة محادثات ،قال في
مستهلها« :نتطلع إلى العمل ( )..دائما في كل
ما من شأنه تحقيق األمن واالستقرار والسالم
وم��واج �ه��ة ال�ت�ط��رف واإلره � ��اب وت�ع��زي��ز النمو
االقتصادي».

فرصة كبيرة
ووص��ف امل�ل��ك سلمان زي ��ارة ال��رئ�ي��س ال��روس��ي
بأنها «فرصة كبيرة لتوطيد أواص��ر الصداقة
بني بلدينا» ،مردفًا أن «االتفاقيات بني روسيا
وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،خ �ص��وص��ا ف ��ي م �ج ��ال ال �ط��اق��ة،
ستكون لها آث��ار إيجابية» .وأع��رب ع��ن تقدير
امل�م�ل�ك��ة ل �ل��دور ال��روس��ي «ال �ف��اع��ل» ف��ي املنطقة
والعالم.
من جهته ،أكد بوتني ان روسيا تولي اهتماما
خاصا بتطوير العالقات الثنائية مع السعودية
املمتدة ألكثر من  90عاما ،مشيرا الى ان التبادل
ال �ت �ج��اري ب�ين ال�ج��ان�ب�ين ارت �ف��ع ب�م�ع��دل  15في
املئة العام املاضي .واضاف ان السعودية تلعب
دورا محوريا في مجموعة العشرين (جي )20
ال �ت��ي ستستضيف اج�ت�م��اع�ه��ا امل �ق �ب��ل ،م��ؤك��دا
ان التنسيق ال��روس��ي  -السعودي مهم لتأمني
االستقرار في الشرق األوسط.

 20اتفاقية
وع �ق��ب ال �ق �م��ة ،وق �ع��ت ال �س �ع��ودي��ة وروس �ي��ا 20
ات �ف��اق �ي��ة ف��ي ع ��دد م��ن امل� �ج ��االت ،م�ن�ه��ا م�ي�ث��اق
ت �ع��اون ب�ي�ن ال� ��دول امل�ن�ت�ج��ة ل �ل �ب �ت��رول ،واع�ل�ان
ن��واي��ا مشترك ب�ين الهيئة ال�س�ع��ودي��ة للفضاء
ومؤسسة الفضاء الحكومية الروسية ،وكذلك
اطار تعاون رفيع املستوى وبروتوكول تعاون
ف ��ي م� �ج ��ال ال� �ط ��اق ��ة وم � �ش� ��روع م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م
للتعاون في املجال الثقافي.
كما شملت االتفاقيات مذكرة تفاهم في شأن
االس � �ت � �ث � �م ��ارات امل �ش �ت ��رك ��ة ف� ��ي م� �ج ��ال ت��أج �ي��ر
ال�ط��ائ��رات ،وم��ذك��رة تفاهم بشأن االستثمارات
في شركة «نيفيت تانس سيرفيس» ،احد اكبر
مشغل عربات القطارات في روسيا ،وبرنامج

الملك سلمان :سنعمل
مع موسكو على
تعزيز النمو االقتصادي
ومواجهة اإلرهاب
الرئيس الروسي :التنسيق
مع السعودية مهم
لتأمين استقرار الشرق
األوسط
عمل بني هيئتي الطيران املدني في البلدين.

ملفات املحادثات
في السنوات املاضية تعاونت السعودية ،أكبر
منتج للنفط ف��ي منظمة أوب ��ك ،وأك �ب��ر م�ص� ّ�در
ف��ي ال�ع��ال��م ،م��ع روس�ي��ا ،ب�ه��دف خفض العرض
على النفط ،سعيا لرفع األس�ع��ار ،وم��ع انتهاء
م ��دة ال �ت �م��دي��د األخ �ي��ر ل�خ�ف��ض اإلن� �ت ��اج ،ال��ذي
ق��ررت��ه ال� ��دول امل�ن�ت�ج��ة ال � �ـ 24ف��ي ن�ه��اي��ة م��ارس
ّ
 ،2020يتوقع أن تمثل ه��ذه املسألة «املوضوع
الرئيسي ف��ي امل�ح��ادث��ات» ب�ين بوتني والعاهل
السعودي.
ك ��ذل ��ك م ��ن امل �ل �ف��ات ال �ت ��ي م ��ن امل �ت��وق��ع ب�ح�ث�ه��ا
ت �خ �ف �ي��ف ال� �ت ��وت ��ر م ��ع إي� � � ��ران ،خ �ص��وص��ا ب�ع��د
هجمات «أرامكو».
وع �ش �ي��ة زي� ��ارت� ��ه ،أع �ل��ن ب ��وت�ي�ن« :س �ن �ع �م��ل مع
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وم� ��ع ش��رك��ائ �ن��ا
وأص��دق��ائ �ن��ا اآلخ ��ري ��ن ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي من
أجل تحييد وتقليل محاوالت زعزعة استقرار
السوق إلى الصفر» .ومن املرتقب بحث الوضع
ال �س ��وري ،ف�ق��د ذك ��ر م�س�ت�ش��ار ال�ك��رم�ل�ين ي��وري
أوش ��اك ��وف أن ب��وت�ي�ن س�ي�ب�ح��ث م �ل��ف س��وري��ا
مع امللك سلمان ،خصوصا بعد الهجوم الذي
باشرته تركيا ضد املقاتلني األكراد في شمالي
سوريا ،بعد سحب الواليات املتحدة قواتها من
املنطقة.
وب �ع��د ال �س �ع��ودي��ة ،ي�ت��وج��ه ب��وت�ين ،ال �ي��وم ،إل��ى
اإلم��ارات العربية املتحدة ،حيث سيلتقي ولي
عهد أبوظبي محمد بن زاي��د آل نهيان( .واس،
العربية .نت ،أ ف ب)

ابن سلمان يكرِّم ديمترييف
َّ
تنفيذًا ألمر خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،قلد ولي العهد األمير محمد
ب��ن س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ،أم��س ،ال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ص�ن��دوق االس�ت�ث�م��ار ال��روس��ي املباشر
كيريل ديمترييف وشاح امللك عبدالعزيز ،من الطبقة الثانية؛ تقديرا لجهوده في تقوية أوجه
التعاون بني اململكة وروسيا االتحادية.

الملك سلمان مستقبالً بوتين في الرياض أمس | أ ف ب

«سيدفع بأي حوار إيراني  -سعودي إلى األمام»

روحاني :إنهاء حرب اليمن أقرب من أي وقت مضى
أع�ل��ن ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي،
أم� ��س ،أن «اح �ت �م��ال ان �ت �ه��اء ال� �ح ��رب في
ال�ي�م��ن أص�ب��ح أق ��رب م��ن أي وق��ت مضى،
وسيمهد الطريق أمام تهدئة التوتر في
املنطقة».
وخ� �ل ��ال م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ،أم � � ��س ،ق ��ال
روحاني إن بالده «مستعدة لحوار جاد
م��ع دول م�ث��ل ال�س�ع��ودي��ة ل�ح��ل مشكالت
امل �ن �ط �ق��ة» ،م�ض �ي �ف��ا أن «ح� ��ل األزم� � ��ة ف��ي
اليمن سيدفع بأي حوار إيراني سعودي
إل� ��ى األم � � ��ام ..األزم � � ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة يمكن
ّ
حلها بالدبلوماسية والتعاون بني دول
املنطقة».
وت � �ح ��دث ف ��ي ه � ��ذا اإلط � � ��ار ع ��ن م �س��اع��ي
رئيس ال ��وزراء الباكستاني ع�م��ران خان
لحل قضايا إقليمية ،بينها الخالف بني
إي ��ران وال�س�ع��ودي��ة وح ��رب ال�ي�م��ن ،قائال
إن خ� ��ان س �ي �ح �م��ل وج� �ه ��ات ن �ظ��ر إي� ��ران
إل��ى السعودية بعد زي��ارت��ه األخ�ي��رة إلى
طهران.
وك ��ان خ ��ان زار ط �ه��ران ،وق ��ال إن ��ه ي�ق��وم
ب�م�ب��ادرة خ��اص��ة لتخفيف ال�ت��وت��ر ،وم��ن
املقرر أن يزور الرياض ،اليوم.
وأك��د الرئيس اإلي��ران��ي أن عالقات بالده
َّ
تحسنت ،وأن إيران واإلمارات
باإلمارات

تبادلتا الوفود والزيارات أخيرًا.

تحسنت..
ّ
عالقتنا باإلمارات
والزيارات متبادَ لة
ال حديث مع أميركا إال
بالعودة لالتفاق ورفع
العقوبات
تقليص التزاماتنا متواصل..
وأجهزة طرد أكثر تطوراً
قريبا ً
حكومة دولة استهدفت
«سابيتي» بصاروخين..
ونملك األدلة
الجبير :استهداف الناقالت
ليس من سلوك السعودية

تقليص االلتزامات
من جهة أخ��رى ،قال الرئيس اإليراني إن
املحادثات مع الواليات املتحدة لن تكون
ممكنة إال إذا ع��ادت إلى االتفاق النووي
ورف �ع��ت ال �ع �ق��وب��ات ع��ن ب�ل��اده .ورأى أن
صفات الرئيس األميركي دونالد ترامب
وتقلباته وتأكيده أشياء ونفيها الحقًا ال
تسمح بمنحه أي ثقة.
ولفت روحاني إل��ى أن طهران ستواصل
ت �ق �ل �ي��ص ال �ت��زام��ات �ه��ا ب �م��وج��ب االت �ف ��اق
ال �ن��ووي إل��ى أن ي�ف��ي االت �ح��اد األوروب ��ي
بالتزاماته املنصوص عليها في االتفاق،
مبينًا ان ب�لاده ستبدأ قريبًا العمل على
أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا.

استهداف الناقلة

ّ
وف��ي م��ا يتعلق باستهداف ناقلة النفط
اإلي��ران�ي��ة «سابيتي» ف��ي البحر األحمر،
قال روحاني إن حكومة دولة  -لم ّ
يسمها
 تقف وراء العملية.وذك��رت ط�ه��ران أن «سابيتي» ّ
تعرضت،
ال �ج �م �ع��ة امل� ��اض� ��ي ،ل �ه �ج ��وم ف� ��ي ال �ب �ح��ر
األح� � �م � ��ر ،ق� �ب ��ال ��ة س� ��واح� ��ل م ��دي� �ن ��ة ج ��دة

السعودية.
وأف� � � ��اد روح � ��ان � ��ي« :إي � � � ��ران ل ��دي� �ه ��ا أدل� ��ة
َ
م �ص� َّ�ورة ع�ل��ى أن ص��اروخ�ي�ن ع�ل��ى األق��ل
أص��اب��ا ناقلة النفط اإلي��ران�ي��ة ف��ي البحر
األحمر يوم الجمعة».
ُ
ونشرت طهران ،أمس ،صورًا تظهر ثقبني
ف��ي ه�ي�ك��ل ال �ن��اق �ل��ة ،ال �ت��ي ذك ��رت ال�ش��رك��ة
املالكة لها أن جرت السيطرة على ّ
تسرب
نفطي ،بعد انفجار فيها ،ونفت أن يكون
الهجوم انطلق من السعودية.

ّ
الجبير يوضح

وفي سياق متصل ،دعا عادل الجبيروزير
الدولة للشؤون الخارجية السعودي إلى
التريث ملعرفة ما حدث للناقلة ،قبل القفز
إلى استنتاجات ،مؤكدًا أن رواية طهران
للقصة «غير كاملة» .وأكد أن «اململكة ال
تنتهج مثل هذا السلوك أبدًا (في إشارة
إلى استهداف الناقالت) ،كما أنها ليست
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي تعمل ب�ه��ا ،ول��م ي�ك��ن ه��ذا
أسلوبها في السابق».
وك� ��ان� ��ت ال� �س� �ع ��ودي ��ة ق ��ال ��ت إن� �ه ��ا ت�ل�ق��ت
استغاثة من الناقلة ،لكنها أبحرت قبل
إغاثتها وأغلقت نظام التتبع اآللي( .أ ف
ب ،رويترز)

«عهد الوصاية انتهى ..ونحن أبناء الربيع العربي»

ّ
سعيد« ..مرشح الفلسطينيين إلى الرئاسة التونسية»
ل ��م ي �س �ع��د ف � ��وز ال ��رئ� �ي ��س ال� �ج ��دي ��د ق �ي��س س �ع� ّ�ي��د
التونسيني فقط ،بل تجاوزهم إلى ماليني الشعوب
ال�ع��رب �ي��ة ،ال �ت��ي ه�ب��ت ع�ب��ر ال�ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
لتهنئة التونسيني برئيسهم ،في وق��ت كانت فيه
القضية الفلسطينية الحاضر األب��رز ف��ي خطابه
واحتفاالت أنصاره.
واسترعت مواقف ّ
سعيد من القضية الفلسطينية،
اه �ت �م��ام ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وإع �ج��اب �ه��م ع �ل��ى م��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ووص� �ف ��ه ال �ب �ع��ض ب��أن��ه
«مرشح الفلسطينيني إلى الرئاسة التونسية».
ف �ق ��د ح � ��رص س �ع � ّ�ي ��د ( 61ع� ��ام� ��ا) خ �ل��ال امل��ؤت �م��ر
ال �ص �ح��اف��ي ال� ��ذي أع �ق��ب ل�ح�ظ��ة إع �ل�ان ف� ��وزه على
تجديد تعهداته ت�ج��اه الفلسطينيني ،م��ؤك��دا أنه
سيعمل على دعم القضايا العادلة ،وعلى رأسها
القضية الفلسطينية.
وع� ّ�ب��ر ع��ن أمنيته ف��ي أن يكون العلم الفلسطيني
حاضرًا جنبا إلى جنب مع العلم التونسي ،موجها
شكره إلى جميع األحرار في العالم.
وقال ّ
سعيد إن
«ع� �ه ��د ال ��وص ��اي ��ة ان� �ت� �ه ��ى» ،م ��ؤك� �دًا أن م �ش��روع��ه
ال�س�ي��اس��ي ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ح��ري��ة .ووص ��ف م��ا يجري
ب��أن��ه «م��رح �ل��ة ت��اري�خ�ي��ة يستلهم اآلخ � ��رون منها
العبر».

التطبيع جريمة
ومنذ املناظرة التلفزية بينه وب�ين منافسه نبيل
القروي ( 56عاما) ،برزت القضية الفلسطينية في
ح��دي��ث ّ
سعيد ،ح�ين أع�ل��ن موقفه دون م��وارب��ة من
ق�ض�ي��ة التطبيع م��ع ال�ك�ي��ان اإلس��رائ �ي �ل��ي ،واص�ف��ا
إياها بـ«الجريمة والخيانة العظمى» .وشدد على
أن ال�ت��ون�س�ي�ين ف��ي ح��ال��ة ح ��رب م��ع ك �ي��ان غ��اص��ب
ومحتل ش��رد الشعب الفلسطيني ،كما أع�ل��ن أنه
في حالة فوزه بكرسي الرئاسة سيمنع دخول أي
شخص بجواز سفر إسرائيلي إلى تونس.

ول�ف��ت س�ع� ّ�ي��د االن�ت�ب��اه ب��أس�ل��وب��ه ال �ح��ازم وص��وت��ه
ال � �ق � ��وي ال � ��واث � ��ق ع� �ن ��د ال �ت �ع �ل �ي��ق ع� �ل ��ى ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية ،األمر الذي لقي صدى لدى املتابعني،
الذين أشادوا بموقفه.
وي �ت �ع��ارض م��وق��ف س�ع� ّ�ي��د ال��راف��ض للتطبيع مع
موقف القروي .وقد ّ
عبرت شخصيات إسرائيلية
ع ��ن دع �م �ه��ا ل�ل�أخ �ي��ر ،ع �ل��ى غ� ��رار اإلع�ل�ام ��ي إي ��دي
ك � ��وه �ي��ن ،ال � � ��ذي غ � � ��رد ،م �ت ��وج �ه ��ا ب� �م ��ا ق� � ��ال إن �ه��ا
«نصيحة» للشعب التونسي النتخاب القروي.

هتافات لفلسطني
وت �ج� ّ�م��ع امل �ئ��ات م��ن أن �ص��ار س�ع� ّ�ي��د ف��ي مقر
ح �م �ل �ت��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي ش� � ��ارع ال �ح �ب �ي��ب
بورقيبة وس��ط العاصمة وهتفوا «الشعب
ي ��ري ��د ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ي�ن» و«ال� �ش� �ع ��ب ي��ري��د
قيس ّ
سعيد» ،و«تحيا تونس» ،مرددين
النشيد الوطني التونسي.
وح� � �ص � ��ل س � �ع � �ي ��د ع � �ل� ��ى ع� ��دد
أص � � � � ��وات ي � �ف� ��وق ب �ك �ث �ي ��ر م��ا
ح � �ص ��ل ع� �ل� �ي ��ه ك � ��ل ال � �ب ��رمل ��ان
امل �ن �ت �خ��ب ،االس� �ب ��وع امل��اض��ي،
فوفق نتائج االنتخابات ،فقد
ن � ��ال  72.7%م� ��ن األص � � � ��وات،
مقابل  27%للمرشح القروي.
ّ
وأم� ��س ،غ � ّ�رد س �ع� ّ�ي��د ،معلقًا
ع �ل��ى ن �ج ��اح ��ه« :ن� �ح ��ن أب �ن��اء
ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي ،سنبقى على
ي�ق�ين أن ال �ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة
أمل الشعوب وطريقها األوحد الي
التقدم واألزده ��ار ،وأن الدكتاتورية
واالن�ق�لاب��ات العسكرية طريق الجهل
ّ
وال� �ت� �خ ��ل ��ف وال� � ��دم� � ��ار ،وأن ال �ش �ع��وب
ّ
الواعية املتعلمة ال يمكن االنقالب على
إرادت� �ه ��ا ،وأن ال �ج �ي��وش ُج�ع�ل��ت لحماية

ً
ّ
إسرائيليا من الدخول إلى تونس
تعهد بمنع أي شخص يحمل جواز سفر
¶
¶ عبّر عن أمنيته في رؤية العلم الفلسطيني مع التونسي خالل االحتفال بفوزه
¶ الدكتاتورية واالنقالبات طريق الجهل ..والجيوش لحماية الحدود
ال �ح��دود ول�ي�س��ت إلدارة ال �ب�ل�اد» .وس�ع� ّ�ي��د راف��ض
ل �ل �م �س��اواة ف ��ي امل � �ي� ��راث ،وف� ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق ،ق��ال
إن ه �ن��اك ن�ص��ا ق��رآن�ي��ا ف��ي ذل ��ك ال �ش��أن غ�ي��ر قابل
لالجتهاد والتأويل.

تحديات سياسية
وعلى الرغم من التفويض الكبير واملباشر لرئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ف �ل��ن ي �ك��ون م ��ن ال �س �ه��ل ع �ل �ي��ه إدارة
الوضع السياسي املعقد ،فهو يحظى بصالحيات
أقل بكثير من رئيس الحكومة ،حيث يشرف على
َّ
ملفي الدفاع والخارجية في شكل أساس.

وأف � ��زرت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��رمل��ان��ا يشبه
ال �ف �س �ي �ف��اء ،ي�ح�ت��ل ف �ي��ه ح ��زب ال�ن�ه�ض��ة ال �ف��ائ��ز 52
مقعدا فقط من إجمالي  217مقعدا بينما تتوزع
بقية املقاعد على عديد األحزاب واملستقلني.
وع �ل��ى «ال �ن �ه �ض��ة» ت�ش�ك�ي��ل ائ �ت�ل�اف ح �ك��وم��ي في
شهرين على أقصى تقدير وإال سيكلف الرئيس
ش�خ�ص�ي��ة أخ� ��رى ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة .وف ��ي ال��وق��ت
نفسه ،تواجه الحكومة التونسية بطالة تبلغ 15.3
باملئة على الصعيد الوطني و 30في املئة في بعض
املدن ،وتضخما بنسبة  6.8في املئة ،وارتفاع الدين
العام وضعف الدينار( .أ ف ب ،رويترز)

مسيرة مميزة
ّ
وسعيد من مواليد  22فبراير 1958؛ نال شهادة الدراسات املعمقة في القانون الدولي
العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس  ،1985ودبلوم األكاديمية الدولية
للقانون الدستوري في تونس عام  1986ودبلوم املعهد الدولي للقانون اإلنساني في
سان ريمو إيطاليا .2001
عمل مدرسا في كلية الحقوق في سوسة  1986-1999ثم مدرسا في كلية العلوم القانونية
والسياسية واالجتماعية في تونس منذ  ،1999وهو عضو فريق خبراء األمانة العامة
لجامعة ال��دول العربية املكلف ب��إع��داد م�ش��روع لتعديل ميثاق جامعة ال��دول العربية
1989-1990
وشغل منصب األمني العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بني عامي  1990و
 ،1995وكان نائب رئيس املنظمة منذ عام .1995
ُ
ّ
سعيد بإتقانه للغة العربية ومداخالته األكاديمية املميزة للفصل في اإلشكاليات
اشتهر
القانونية املتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة.
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أردوغان :لن نتراجع ..وقرارات الجامعة العربية ال تقدِّ م وال ِّ
تؤخر

«نبع السالم» تسبق الجيش السوري إلى منبج
■ ترامب« :قسد» ربما تطلق سراح سجناء «داعش» لتوريطنا
ش�غ�ل��ت ع�م�ل�ي��ة «ن �ب��ع ال� �س�ل�ام» ال �ت��رك �ي��ة في
شمال شرقي سوريا العالم ،الذي انقسم مرة
جديدة حول امللف السوري امللتهب منذ عام
 ،2011ف�ف��ي ح�ين ت�ص� ّ�ر أن �ق��رة ع�ل��ى مواصلة
ع�م�ل�ي�ت�ه��ا ح �ت��ى ت �ح �ق �ي��ق أه ��داف� �ه ��ا؛ م�م�ث�ل��ة
ف��ي إب�ع��اد خطر األك ��راد وإق��ام��ة منطقة آمنة
ب�ع�م��ق  35ك�ي�ل��وم�ت�رًا ع�ل��ى ام �ت��داد ح��دوده��ا
م� ��ع س � ��وري � ��ا ،وب� � � ��دأت ب �ت��وس �ي��ع ه �ج��وم �ه��ا
ل �ي �ش �م��ل م �ن �ب��ج (غ � ��رب ال � �ف� ��رات) وك ��وب ��ان ��ي،
ح�ي��ث اس�ت�ق��دم��ت ف�ص��ائ��ل س��وري��ة م�ع��ارض��ة
قواتها وب��دأت التقدم إليها استباقًا لدخول
ق ��وات ال �ن �ظ��ام ،ف�ش��ل االت �ح��اد األوروب � ��ي في
اتخاذ موقف موحد حيال العملية وتطبيق
ع�ق��وب��ات رادع ��ة ب�ح��ق األت� ��راك ،ف��ي وق��ت ق��ال
الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب إن القوات
ال�ك��ردي��ة رب�م��ا تطلق ع�م�دًا س��راح متشددين
محتجزين من تنظيم داعش اإلرهابي لدفع
القوات األميركية إلى العودة إلى املنطقة.
وأث � � ��ار ال� �ه� �ج ��وم ال� �ت ��رك ��ي م � �خ ��اوف م ��ن ف ��رار
م�ع�ت�ق�ل��ي «داع � ��ش» وإع � ��ادة إح �ي��اء ال�ت�ن�ظ�ي��م،
وس��ط تقارير أن ع�ش��رات منهم ف��روا بالفعل.
وق ��ال وزي ��ر ال��دف��اع ال�ت��رك��ي خ�ل��وص��ي أك ��ار إن
مقاتلي وح��دات حماية الشعب أفرغوا سجنًا
للمتشددين في جزء تشن فيه تركيا هجومًا،
ُ
مضيفًا أن السجناء قد خطفوا.
وكان الرئيس ترامب قال في سلسلة تغريدات
«األك� ��راد رب�م��ا ي�ف��رج��ون ع��ن ال�ب�ع��ض لحملنا
ع �ل��ى ال �ت ��دخ ��ل .م ��ن ال �س �ه��ل ل �ل �غ��اي��ة أن تعيد
تركيا أو ال��دول األوروب�ي��ة التي يتحدر منها
ال �ك �ث �ي��رون اح �ت �ج��ازه��م ،ل�ك��ن ي�ن�ب�غ��ي ال�ت�ح��رك
بسرعة» .وهدد ترامب «بعقوبات كبيرة» على
تركيا ،لكنه وإدارت��ه لم يقدما تفاصيل عنها
أو ما ال��ذي يجعلها تدخل حيز التطبيق ،في
حني قال مسؤول أميركي لـ«رويترز» مشترطا
االح �ت �ف��اظ ب�س��ري��ة ه��وي�ت��ه إن «ال �ع �م��ل ي�ج��ري
على جميع مستويات الحكومة ل�ب��دء فرض
العقوبات».

ون �ق �ل ��ت وك� ��ال� ��ة ف� ��ران� ��س ب � ��رس ع� ��ن م �س ��ؤول
أم�ي��رك��ي ق��ول��ه« :ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي شمال
س��وري��ا تلقت أوام ��ر ب�م�غ��ادرة ال �ب�ل�اد» ،وك��ان
الجيش األميركي نفذ خالل اليومني املاضيني،
وب��أم��ر م��ن ت��رام��ب ،ان�س�ح��اب��ًا م��ن م�ن��اط��ق في
سوريا أبرزها كوباني وتل أبيض ،في خطوة
أدان� �ه ��ا م �ن �ت �ق��دون م ��ن ال �ح��زب�ي�ن ال �ج �م �ه��وري
والديموقراطي.

«األوروبي» يخفق في
حظر تصدير السالح لتركيا

منبج وكوباني
وأم� � ��س ،ق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج� ��ب ط�ي��ب
أردوغ ��ان إن��ه ل��ن ي�ت��راج��ع ع��ن ال�ه�ج��وم مهما
ق�ي��ل ،ملمحًا إل��ى أن ب�ل�اده تسعى إل��ى ط��رد
«قسد» من مدينة منبج ،بعد أن أبرم األكراد
اتفاقًا مع النظام السوري لتسليم املدينة إلى
الجيش السوري بهدف صد الهجوم التركي.
وق� � ��ال أردوغ � � � ��ان ق �ب �ي��ل ت��وج �ه��ه إل � ��ى ال �ق �م��ة
ال�س��اب�ع��ة للمجلس ال �ت��رك��ي ف��ي أذرب �ي �ج��ان:
«ل��ن ت�ك��ون م��ع السياسة اإليجابية لروسيا
ف ��ي ع�ي�ن العرب/ ك��وب��ان��ي أي م �ش �ك �ل��ة ،أم��ا
بالنسبة إلى منبج فنحن في مرحلة التنفيذ
ك �م��ا ق ��ررن ��ا» .وأض� � ��اف« :ع �ن��د إخ�ل��اء منبج
سيدخلها أصحابها الحقيقيون وسنقوم
بتوطني عرب هناك».
وفي رد على موقف وزراء الخارجية العرب في
اجتماعهم ال�ط��ارئ األخ�ي��ر ،ق��ال أردوغ ��ان «إن
ال��ذي��ن أخ��رج��وا س��وري��ا م��ن الجامعة العربية،
يسعون إل��ى إعادتها إليها بعد عملية «نبع
السالم» يا له من تناقض!» .وأضاف «تتخذون
ق ��رارات متخبطة ووف��ق أه��وائ�ك��م بخصوص
ت��رك �ي��ا ...ق��رارات �ك��م ل��ن ت �ق��دم أو ت��ؤخ��ر» .وق��ال
ان ال �ج��ام �ع��ة ل��م ت �ق��دم ق��رش��ا واح � ��دا م��ن أج��ل
السوريني الفارين من الحرب في بالدهم.
وق��ال «إن من يدعي أن نبع السالم تستهدف
األك � � � ��راد وت �ض �ع ��ف م� �ح ��ارب ��ة داع� � ��ش وت �غ �ي��ر
التركيبة السكانية وتعرقل الحل السياسي في
سوريا ،أقول لهم :ادعاءاتكم افتراء وبهتان».

ً
متجهة إلى منبج من قرية قراطة التابعة لمنطقة جرابلس في حلب | أ.ف.ب
قوات عملية نبع السالم

ً
وخاطب أردوغان دول حلف الناتو قائال« :هل
ستقفون إلى جانب حليفكم في الناتو أم إلى
ج��ان��ب اإلره ��اب �ي�ي�ن؟ ب��ال�ط�ب��ع ال يستطيعون
اإلج��اب��ة» .ووص��ف أردوغ ��ان ال �ق��رار األميركي
ب�س�ح��ب ن�ح��و أل ��ف ج �ن��دي م��ن ش �م��ال س��وري��ا
بأنه خطوة إيجابية.

النظام على الحدود
وأم ��س ،أف ��ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام س��وري��ة رسمية
ب��أن ق��وات النظام دخلت بلدة تل تمر جنوب
م��دي �ن��ة رأس ال �ع�ي�ن ال� �ح ��دودي ��ة ،ح �ي��ث ت ��دور
امل �ع��ارك .وش��وه��د ع��دد م��ن ال�ج�ن��ود يحملون
األعالم السورية وسط ترحيب املدنيني الذين
قدموا الستقبالهم .كما اقتربت بعض القوات

السورية لنحو ستة كيلومترات من الحدود
التركية .وفي مناطق حدودية أخرى ،انتشرت
وح � ��دات م ��ن ق� ��وات ال �ن �ظ��ام م � ��زودة ب��دب��اب��ات
وآل �ي��ات ثقيلة ف��ي محيط منبج وك��ذل��ك ق��رب
مدينتي الطبقة وعني عيسى في الرقة.
ويمثل االنسحاب املفاجئ للقوات األميركية
وع��ودة الجيش السوري إلى الشمال الشرقي
ان � �ت � �ص� ��ارات ك �ب �ي ��رة ل �ل��رئ �ي��س ب� �ش ��ار األس� ��د
وحليفتيه روسيا وإيران.
ب��دوره ،ق��ال الكرملني إن��ه ال يريد التفكير في
اح�ت�م��ال وق��وع اش�ت�ب��اك ب�ين ال �ق��وات الروسية
وال �ت��رك �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .وأض � ��اف أن م��وس�ك��و
على ت��واص��ل منتظم م��ع أن�ق��رة على املستوى
العسكري.

مواقف باسيل وعزمه زيارة دمشق يهددان التضامن الوزاري

تسخين في الشارع اللبناني..
وجنبالط :سيرحل بهم نهر الشعب
بيروت  -أنديرا مطر
افتتح األسبوع اللبناني على مواجهتني:
اجتماعية عنوانها «أزم��ة الرغيف» بعد
تنفيذ اص�ح��اب األف ��ران إض��راب�ه��م أم��س.
وس�ي��اس�ي��ة ،ع�ل��ى وق��ع ارت � ��دادات م��واق��ف
وزي��ر الخارجية ج�ب��ران باسيل الداعية
إل��ى التطبيع م��ع النظام ال�س��وري .فقبل
ان يجف حبر البيان الصادر عن رئيس
ال�ح�ك��وم��ة س�ع��د ال�ح��ري��ري معلنا ال�ت��زام
ل�ب�ن��ان مقتضيات اإلج �م��اع ال�ع��رب��ي في
ّ
م��ا يتعلق ب�س��وري��ا ،ح�ت��ى ع��اج�ل��ه وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ب��اع�لان��ه ان ��ه س �ي��زور دمشق
«من أجل عودة النازح السوري كما عاد
الجيش السوري إلى سوريا».
باسيل لم يضرب موعدا محددا لزيارته،
غير ان م�ص��ادر مقربة م��ن التيار املحت
إل��ى ان�ه��ا ق��د ت�ت��زام��ن م��ع ذك��رى انتخاب
ميشال ع��ون رئيسا للجمهورية نهاية
هذا الشهر .وثمة من ربط مواقف باسيل
العالية السقف  -والتي لم توفر احدا من
االط��راف الداخلية املعارضة لسياساته-
بلقائه األخير مع األمني العام لحزب اهلل
حسن نصراهلل ال��ذي دام لساعات ،وبني
زيارته «العقيمة» إلى الواليات املتحدة
ح �ي��ث ل ��م ي�ت�م�ك��ن م ��ن ل �ق��اء أي م �س��ؤول
أميركي.

املهم النتيجة

ّ
رئيس الحكومة علق على ك�لام باسيل
ّ
م��ذك��را ب��أن «دم رف�ي��ق ال�ح��ري��ري ه��و من
أخ� � ��رج ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري م ��ن ل �ب �ن��ان»،
مضيفا «إذا أراد باسيل زي ��ارة سوريا
مل�ن��اق�ش��ة إع� ��ادة ال �ن��ازح�ي�ن ،ف �ه��ذا ش��أن��ه،
امل� �ه ��م ال �ن �ت �ي �ج��ة ..اذا ت �ح �ق �ق��ت ال� �ع ��ودة،
فسنكون أول امل��رح�ب�ين» .وتعليقا على
ت �ه ��دي ��د ب ��اس �ي ��ل ب �ق �ل��ب ال � �ط� ��اول� ��ة ،ل�ف��ت
ال � �ح� ��ري� ��ري إل � ��ى أن «ال� �ب� �ل ��د ال ت�ن�ق�ص��ه
س �ج��االت ،وال �ه� ّ�م األس��اس��ي ك�ي��ف نوقف
األزمة االقتصادية ،واذا لم يحصل ذلك،
فستنقلب الطاولة على رؤوس الجميع».
ام��ا ال��رد األع�ن��ف على باسيل ،ف�ج��اء من
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد
ج�ن�ب�لاط ،اذ ك�ت��ب ف��ي ت�غ��ري��دة «ت��ذك��روا
ان� �ه ��م دخ� �ل ��وا ع �ل��ى دم ك� �م ��ال ج �ن �ب�لاط،
وخ� ��رج� ��وا ع �ل��ى دم رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري».
وأض ��اف« :ت � ِّ
�زورون التاريخ وتحتقرون
ت �ض �ح �ي��ات �ك��م وت �ض �ح �ي��ات �ن��ا ،ت �ن �ه �ب��ون
البالد وتدمرون الطائف ،تريدون تطويع
االم � � ��ن وال� �ج� �ي ��ش مل �ص �ل �ح��ة اح� �ق ��ادك ��م،
وتستبيحون االدارة على طريقة البعث،
لكن تذكروا أتى بكم االجنبي وسيذهب
بكم نهر الشعب» ،في استحضار لعبارة
ق��ال �ه��ا ك �م��ال ج �ن �ب�لاط ض ��د ع �ه��د كميل
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ش �م �ع��ون .وت ��زام� �ن ��ت ت �غ��ري��دة ج�ن�ب�لاط
م��ع ت �ح��رك ل�ش�ب��اب ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي في
تظاهرة حاشدة بساحة الشهداء وسط
ب � �ي� ��روت ،س �ج �ل��ت اول ت� �ح ��رك س �ي��اس��ي
ض��د ال �ع �ه��د ،ت �ن��دي��دا ب �م��ا وص �ف��وه قمع
الحريات واستدعاء ناشطني ومغردين
على مواقع التواصل واستهداف االعالم
والتجويع.
وان � �ض� ��م وزراء ال� �ل� �ق ��اء ال��دي �م��وق��راط��ي
إل ��ى ال �ت �ظ��اه��رة ب �ع��د ان غ� � ��ادروا جلسة
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء .وق� ��ال وزي� ��ر ال�ص�ن��اع��ة
وائ��ل أب��وف��اع��ور« :تحتشدون ف��ي ساحة
ال��وط��ن وق��د اح�ت�ش��دوا ف��ي ساحة الفتنة
وال �ع �ب��ودي��ة» .واض � ��اف« :أج� �ه ��زة أم�ن�ي��ة
كانت منسية تتحول اليوم إلى بوليس
يالحق األح��رار بدفع سلطوي ،ونطالب
ال �ح��ري��ري أن ي�ض��ع ح� �دًا ل �ه��ذه األج �ه��زة
ال �ت ��ي ت �ت �ج��رأ ع �ل��ى ق �م��ع ال� �ح ��ري ��ات وأن
ي �م��ارس ص�لاح�ي��ات��ه» .وق ��ال« :سألناهم
ف ��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ع ��ن امل ��ؤام ��رة على
االقتصاد فصمتوا صمت القبور» .وردا
على باسيل ،ق��ال أبوفاعور «انتم أعجز
م��ن ان ت�ق�ل�ب��وا ال �ط��اول��ة ،ان �ت��م التعطيل
الحقيقي ،وال �ي��وم ت��ذه�ب��ون ال��ى س��وري��ا
لتتوسلوا الرئاسة ألن هناك من قال لكم
ان ط��ري��ق ال��رئ��اس��ة ي�م��ر م��ن دم �ش��ق وآن
األوان ألن يقول لكم الشعب ارحلوا».
وب � ��دا الف �ت ��ا ح �ض ��ور ق � �ي ��ادات س�ي��اس�ي��ة
كانت في صلب قوى  14آذار .2005

الواقعية الحريرية
م� � �ص � ��در وزاري ،اب� � �ل � ��غ سبقلا ان
ال �ح��ري��ري ي �ح ��اول اح� �ت ��واء ت��داع �ي��ات
م��واق��ف ب��اس �ي��ل اال ان� ��ه ،وف ��ي ظ��ل ما
ت�ش�ه��ده امل�ن�ط�ق��ة م��ن م �ت �غ �ي��رات ،تنبأ

الحريري  :إذا كانت
الزيارة إلعادة النازحين
فالمهم النتيجة
بالل عبدالله
لـ سبقلا:
مبكر تقديم أوراق
اعتماده للرئاسة
«القوات» :فليذهب
كما غيره بصفته الخاصة
بتهافت «ال�ك�ب��ار» نحو التفاوض مع
اي � ��ران وس ��وري ��ا ،وان �ط�ل�اق��ا م ��ن م�ب��دأ
الواقعية السياسية ،فانه ال يعارض
باملطلق خيارات باسيل وان كان يعمد
إل��ى تصويبها حفاظا على االج�م��اع
ال �ع��رب��ي .وي�س�ت�ب�ع��د امل �ص��در أن تثير
نزعة باسيل االخيرة خضة حكومية،
منوها بان املعترضني الفعليني على
ملف التطبيع مع سوريا هما القوات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي ،وه�م��ا
غير وازنني حكوميًا.
النائب والوزير السابق بيار بو عاصي
(ق ��وات ل�ب�ن��ان�ي��ة) اع�ت�ب��ر ان ك�ل�ام باسيل
ي �ن �ط��وي ع �ل��ى ش �ق�ي�ن ،ج ��زء م �ن��ه داخ �ل��ي
وج� ��زء اق �ل �ي �م��ي ،واض �ع��ا اي� ��اه ف��ي خ��ان��ة
«االق��وال ال االفعال» .واوضح في اتصال
م��ع سبقلا ،ان باسيل ل��ه مطلق الحرية

ف��ي ات �خ��اذ امل��وق��ف ال� ��ذي ي��ري��د ك��رئ�ي��س
ح� � ��زب ،ام � ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �س �ي��اس��ة
اللبنانية ف�لا يحق ل��ه التفرد بها النها
محصلة توافقية جامعة داخل الحكومة.
وع��ن رغبة باسيل بالذهاب إل��ى سوريا
قال« :فليذهب كما ذهب غيره من الوزراء
بصفته الخاصة».
وع� � � ��ن ال� �خ� �ش� �ي ��ة ع� � ��ن ط� � � ��رح امل � ��وض � ��وع
ل �ل �ت �ص��وي��ت ف ��ي م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ،رأى
بوعاصي ان منطق التصويت ال يستقيم
في ظل التركيبة الحالية للحكومة و«إذا
أرادوا التصويت فلنصوت على كل ملف
شائك بدءا من الكهرباء».

أوراق اعتماد للرئاسة
وكانت شظايا خطاب باسيل في ذكرى
 13تشرين ،طالت النائب وليد جنبالط
حني قال باسيل «نحن كما املاء نجرفكم
بلحظة ال تتوقعونها إن بقيتم منتظرين
ع �ن��د ح��اف��ة ال �ن �ه��ر م� ��رور ج �ث �ت �ن��ا» .وف��ي
اتصال مع سبقلا أشار النائب في اللقاء
الديمقراطي بالل عبد اهلل الى انه بمعزل
عما قصده باسيل بعبارته ه��ذه لحشد
همم ج�م�ه��وره ،ف��إن خطابه ن�ط��وي على
ن�ي��ة واض �ح��ة ألخ ��ذ ال�ب�ل��د إل ��ى م �ك��ان قد
يكون خطرا عليه ،علما انه حر كرئيس
ت �ي ��ار س �ي��اس��ي ب �خ �ي��ارات��ه ال �س �ي��اس �ي��ة،
وانما كوزير خارجية هو ملزم بسياسة
الحكومة.
وأس � ��ف ع �ب��د اهلل ألن «ي �ب �ت ��دع» ب��اس�ي��ل
م��واق��ف خ�لاف�ي��ة ،ف��ي ح�ين ان ال �ن��اس في
م�ك��ان آخ��ر غ��ارق��ون ف��ي أزم ��ات معيشية
وس � � ��ط ت � �ب � �ش � �ي� ��رات ب� ��ان � �ه � �ي� ��ار وش � �ي� ��ك،
متسائال« :إذا ك��ان يقدم أوراق اعتماده
للرئاسة ،فال يزال الوقت مبكرا؟».

وق � ��ال ق �ي��ادي��ان ك ��ردي ��ان س ��وري ��ان إن ات �ف��اق��ًا
م ��ع ال� �ن� �ظ ��ام ب ��وس ��اط ��ة روس � �ي ��ة ي �ق �ت �ص��ر ف��ي
الوقت الراهن على انتشار ق��وات النظام على
ط��ول ال �ح��دود م��ع ت��رك�ي��ا ،وإن االت �ف��اق يهدف
إل ��ى «م � ��ؤازرة ق ��وات س��وري��ا ال��دي�م��وق��راط�ي��ة..
ول�ك��ي ت�ص��د االع �ت��داء ال�ت��رك��ي ،وأن الجانبني
سيبحثان القضايا السياسية الحقا».
وأص� ��درت اإلدارة ال��ذات �ي��ة ملوظفيها تعميمًا
أفاد بأن االتفاق «عسكري» هدفه فقط «حماية
ال �ح��دود» ،ول��ن يؤثر ف��ي عمل جميع اإلدارات
التابعة لها.
ولم يستبعد ياسني أقطاي مستشار الرئيس
التركي وقوع صدام بني القوات التركية وقوات
األسد( .وكاالت)

رغم املحاوالت األوروبية للضغط على تركيا
ل��وق��ف ال �ع �م �ل �ي��ة ،ف� ��إن ه� ��ذا ال �ض �غ��ط ت�لاش��ى
ام � ��س ف ��ي اج �ت �م ��اع امل �ج �ل��س االوروب � � � ��ي ف��ي
لوكسمبورغ ،حيث أدانت دول االتحاد العملية
العسكرية التركية من دون إعالن حظر على
ت�س�ل�ي��م األس �ل �ح��ة إل �ي �ه��ا ،ك �م��ا ك��ان��ت تسعى
أملانيا وفرنسا ،مكتفية بعبارة «تلتزم الدول
األع �ض��اء ات�خ��اذ م��واق��ف وطنية ق��وي��ة ف��ي ما
يتعلق بسياساتها بشأن ص��ادرات األسلحة
لتركيا» ،لكنها ّ
تحركت باتجاه فرض عقوبات
على أنقرة على خلفية عمليات التنقيب عن
الغاز التي تجريها قبالة قبرص .وأف��اد بيان
مشترك للتكتل بأن «االتحاد يدين ّ
تحركات
تركيا العسكرية ال�ت��ي ت�ق� ّ�وض بشكل جدي
االس� �ت� �ق ��رار واألم� � ��ن ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب��رم �ت �ه��ا».
وقال املجلس إن العملية التركية لها «عواقب
وخ�ي�م��ة» ،وأش ��ار إل��ى أن بعض دول االت�ح��اد
أوق �ف��ت ص ��ادرات األس�ل�ح��ة .وك��ان��ت اسبانيا
والنمسا وبلجيكا انضمت إلى أملانيا وفرنسا
في تأييد فرض حظر سالح على تركيا ،لكن
إيطاليا ،أكبر ِّ
مورد للسالح لتركيا رفضت.
وص ��در االت �ح��اد األوروب� ��ي أس�ل�ح��ة وذخ �ي��رة؛
بلغت قيمتها  45م�ل�ي��ون ي ��ورو ( 50مليون
دوالر) لتركيا العام املاضي ،شملت صواريخ،
وك��ان��ت إيطاليا أكبر بائع تلتها اسبانيا ،ثم
بريطانيا وأملانيا.
ّ
وأك ��دت ف��رن�س��ا ،م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ان�ه��ا ستكثف
ج �ه��وده��ا ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ل�ل�ت� ّ
�وص��ل إل ��ى وق��ف
فوري للهجوم ،وأعلنت اتخاذ تدابير «لضمان
س�ل�ام ��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن ال �ف��رن �س �ي�ين ال�ع�س�ك��ري�ين
واملدنيني املوجودين في املنطقة ،باإلضافة إلى
القيام ببرنامج ّ
تحرك إنساني عاجل ملساعدة
سكان املنطقة».

دعوات للرد على األحكام القاسية بثورة شعبية

سجن انفصاليين
ُيحيي أزمة كتالونيا
قضت املحكمة العليا االسبانية ،ام��س ،بسجن
تسعة قياديني انفصاليني في كاتالونيا ما بني
تسعة و 13عامًا بسبب دورهم في محاولة اإلقليم
االنفصال عن اسبانيا عام  ،2017في حكم يهدد
بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد اضطرابات
على خلفية املطالبة باالستقالل منذ عقد.
ويعيد قرار املحكمة العليا ملف كاتالونيا إلى
صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل
من شهر على االنتخابات التشريعية املقررة
في  10نوفمبر.
ودعا رئيس الوزراء االشتراكي بيدرو سانشيز
إلى بدء «مرحلة جديدة» في كاتالونيا قائمة
على «ال�ح��وار» ،بعد ص��دور األحكام .وق��ال في
خطاب «ال أحد فوق القانون» و«لم يحاكم أحد
بسبب أفكاره».
وتظاهر ناشطون انفصاليون ف��ي برشلونة
تنديدًا بالحكم.
ون ��دد ال��رئ�ي��س ال�ك��ات��ال��ون��ي ال�س��اب��ق كارليس
ب��وت �ش �ي �م��ون ال � ��ذي ف� � ّ�ر إل� ��ى ب�ل�ج�ي�ك��ا ل �ت �ف��ادي
م�لاح �ق �ت��ه ق �ض��ائ �ي��ًا ب �ع��د امل� �ح ��اول ��ة ال �ف��اش �ل��ة
ل�لان�ف�ص��ال ع��ام  ،2017ب �ق��رار املحكمة واص�ف��ًا
إياه بـ«العمل الشائن».
وكتب على تويتر «األح�ك��ام جميعها تساوي
 100ع��ام في السجن .ه��ذا أم��ر شائن ( )...حان
وق��ت ال��رد كما لم نفعل أب �دًا من أج��ل مستقبل
أوالدن� � ��ا وم� ��ن أج� ��ل ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وأوروب � ��ا
وكاتالونيا».
ون� � ��ال ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س ال �ك ��ات ��ال ��ون ��ي ال �س��اب��ق
أوري ��ول خونكيراس أعلى حكم بالسجن بني
االنفصاليني االثني عشر ،إذ قررت أعلى سلطة
ق �ض��ائ �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد س �ج �ن��ه  13ع ��ام ��ًا ،بتهم
العصيان واختالس املال العام.
ول��م ي��دن القضاة خونكيراس بتهمة التمرد
ال �ت��ي ط�ل�ب��ت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة م�ع��اق�ب�ت��ه عليها
بالسجن  25عامًا.
وال ي�م�ك��ن إدان� ��ة االن�ف�ص��ال�ي�ين ب��ال�ت�م��رد دون
وج� ��ود ان �ت �ف��اض��ة م�س�ل�ح��ة .وص �ن �ف��ت ال�ن�ي��اب��ة
العامة أحداث عام  2017بأنها «انقالب».

وخ��ون �ك �ي��راس ه ��و رئ �ي��س ال� �ح ��زب ال �ي �س��اري
الجمهوري الكاتالوني ،وكان أبرز املتهمني في
هذه املحاكمة في ظل غياب بوتشيمون.
واعتبر في رسالة إلى أنصاره أن «القصة» لم
تنته بعد ،مضيفًا «نقول ملن يريد فقط إلحاق
األذى ،األم� ��ر ل ��م ي�ن�ت��ه ال� �ي ��وم ،ل ��م ت � �ف� ��وزوا()...
سنعود أقوى وسننتصر».
وحكم على ثمانية انفصاليني آخرين بالسجن
بني تسعة و 12عامًا بتهم العصيان فيما أدين
بعضهم بتهمة اختالس املال العام.
وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��م ال ��رئ� �ي� �س ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة ل �ل �ب��رمل��ان
الكاتالوني كارمي فوركاديل التي حكم عليها
ب��ال�س�ج��ن  11ع��ام��ًا ون �ص��ف ال� �ع ��ام ،ورئ�ي�س��ي
م �ن �ظ �م �ت��ي «ال �ت �ج �م��ع ال ��وط �ن ��ي ال �ك��ات��ال��ون��ي»
و«أومنيوم كولتورال» االنفصاليتني النافذتني
ج��وردي سانشيز وج��وردي كويكسار بتسعة
أعوام ،وخمسة وزراء محليني سابقني بني 10
سنوات ونصف و 12سنة.
وك� � ��ان االن� �ف� �ص ��ال� �ي ��ون ال �ت �س �ع��ة ق �ي��د ال �ح �ج��ز
االحتياطي بعضهم منذ عامني.
وح�ك��م على ث�لاث��ة أع�ض��اء آخ��ري��ن سابقني في
ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��ات��ال��ون�ي��ة ه��م ق�ي��د إط�ل�اق س��راح
م � �ش� ��روط ب ��دف ��ع غ � ��رام � ��ات إلدان � �ت � �ه� ��م ب�ت�ه�م��ة
العصيان.
وت��ري��د ال�ح�ك��وم��ة أن يسمح ه��ذا ال�ح�ك��م بقلب
صفحة جديدة واستئناف ال�ح��وار السياسي
في املنطقة التي يبلغ عدد سكانها  7.5ماليني
نسمة.
ل�ك��ن االن�ف�ص��ال�ي�ين ال��ذي��ن ال ي��زال��ون يمسكون
بالحكومة املحلية ي��ري��دون تعبئة مؤيديهم
ً
ً
مرة جديدة ودعوا إلى «عصيان مدني».
وق� �ط ��ع االن �ف �ص ��ال �ي��ون ف ��ي ب��رش �ل��ون��ة ب�ع��ض
طرقات املدينة وفق ما شاهد صحافيون ،فيما
دع��ا الناشطون املتشددون في «لجان الدفاع
الجمهورية» إلى «ثورة شعبية».
ون� � ��دد ب � � ��دوره ن� � ��ادي ب��رش �ل��ون��ة ل� �ك ��رة ال �ق��دم
ب��األح�ك��ام ف��ي بيان ق��ال فيه إن «السجن ليس
الحل»( .ا ف ب)
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انتهاء موسم الهدهود مع السالمية
كشفت الفحوصات الطبية ،التي خضع لها مدافع الفريق االول لكرة القدم بنادي الساملية
محمد الهدهود ،عن تعرضه لقطع في ال��رب��اط الصليبي ،خ�لال م�ب��اراة فريقه أم��ام خيطان،
بالجولة الثانية ملنافسات كأس االتحاد ،وهو ما يعني انتهاء موسمه مع السماوي.
ومن املنتظر خضوع الهدهود لعملية جراحية ،خالل األيام القليلة املقبلة ،بعد تحديد الطبيب
املعالج ،قبل بدء رحلة التأهيل والتجهيز عبر العالج الطبيعي.
وتمثل إصابة الهدهود ،،ضربة موجعة للساملية ،ال سيما في ظل أزمة الغيابات التي يعانيها
الفريق.
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خالد المضف يحرز ذهبية «التراب
المختلط» في كأس العالم للرماية
ت ��وج ال �ث �ن��ائ��ي خ��ال��د امل �ض��ف واالس �ت��رال �ي��ة ك��ات��ري��ن
س�ك�ي�ن��ر ب��امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه �ب �ي��ة ف ��ي م �س��اب �ق��ة «ال �ت ��راب
املختلط» ،ضمن مشاركتهما في بطولة نهائي كأس
العالم لنخبة الرماة ،التي اختتمت اول من أمس في
مدينة العني االماراتية.
وج � ��اء ه � ��ذا االن � �ج� ��از ب �ع��د ت� �ف ��وق امل� �ض ��ف وس�ك�ي�ن��ر
بفارق ثالثة أطباق على نظيريهما اليندون سوسا
(لوكسمبورغ) واالسترالية ليتيشا سكانالن ،بينما
ح��ل ث��ال�ث��ا ال��زوج��ي ال �ك��روات��ي ج��وزي��ف غالسنوفيك
واالميركية إيريل أليسا ،بفارق طبق عن البريطاني
م��اث �ي��و ج ��ون واالم �ي��رك �ي��ة اش �ل��ي ك � � ��ارول .وف ��ي ه��ذا
االطار ،قال االمني العام لالتحادين العربي والكويتي
ل�ل��رم��اي��ة ،رئ�ي��س ال��وف��د عبيد العصيمي «ان املضف
برغم انه الكويتي الوحيد املشارك في املسابقة فانه
أبى إال أن يترك بصمة كويتية في البطولة بانتزاعه
الذهبية من بني أبرز الرماة االوملبيني والعامليني».
واضاف العصيمي ان املضف ،الذي شارك في البطولة
بتصنيفه الثالث على مستوى العالم في فئة الرجال،
اسهم بشكل كبير ف��ي تحقيق امليدالية الذهبية من
خالل تركيزه العالي ودقته في التصويب ،ومساندة
زميلته املصنفة االولى في فئة السيدات سكينر ،عقب
اخفاقها في ستة أطباق خالل املنافسة.
واهدى هذا الفوز الى سمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح ،والى سمو نائب األمير ولي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف االح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ،وال��ى
الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم ،مشيدا
بالدعم ال�لام�ح��دود ال��ذي تحظى ب��ه الرماية م��ن قبل

القيادة السياسية ،مما كان له ابلغ االثر في تحقيق
االنجازات الكويتية في مختلف املحافل.
وتمنى لرماة الكويت ورامياتها التوفيق في البطولة
االس�ي��وي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ال�ت��ي تستضيفها ق�ط��ر منتصف
نوفمبر املقبل ،وتحقيق البطاقات التأهيلية املتوافرة
فيها الوملبياد طوكيو  2020وامليداليات امللونة.
وف��ي تصريح م�م��اث��ل ،ق��ال ال��رام��ي امل�ض��ف ان فرحته
مضاعفة بهذا الفوز ،باعتباره املمثل الوحيد للكويت
في هذه املسابقة ،اضافة الى انتزاعه امليدالية الذهبية
من بني نخبة من ابطال العالم.
واوض � ��ح امل �ض��ف ان امل�س��اب �ق��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة ه��ي اح��دى
امل� �س ��اب� �ق ��ات ال �ح ��دي �ث ��ة ل �ل �ع �ب��ة ،وت �ج �م ��ع امل �ص �ن �ف�ين
وامل�ص�ن�ف��ات ال�ع��امل�ي�ين ل�ك��ل ف�ئ��ة ف��ي ث�ن��ائ��ي واح ��د من
بلدين مختلفني ،ويتم اختيارهما بنظام القرعة ،على
ان تكون امليدالية نصيب كل فائز على حدة.
وث�م��ن دور ال��رئ�ي��س ال�ف�خ��ري ل �ن��ادي ال��رم��اي��ة الشيخ
س�ل�م��ان ال �ص�ب��اح ،ورئ �ي��س مجلس االدارة املهندس
دع � �ي ��ج ال �ع �ت �ي �ب ��ي ،واالم � �ي� ��ن ال � �ع � ��ام ل � �ل� �ن ��ادي ع�ب�ي��د
العصيمي ،والجهازين الفني واالداري على ما قدموه
من جهود كبيرة ومساندة مستمرة للرماة والراميات
من اجل الظهور بافضل املستويات.
واش��اد بدعم رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور
ح�م��ود فليطح ،ون��ائ�ب��ه ال��دك�ت��ور ص�ق��ر امل�ل�ا للرماية
وال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة بشكل ع ��ام ،ال��ى ج��ان��ب ال��رع��اة
الرسميني والداعمني له في مسيرته في اللعبة ،وهم
شركة علي الغانم واوالده للسيارات وبيت التمويل
الكويتي .ابوظبي ( -كونا)

«األزرق»

العبو «األزرق» في اختبار جديد أمام تركمانستان|تصوير محمد خلف

يواجه تركمانستان..بأهداف مختلفة
يخوض ال�ي��وم منتخبنا الوطني االول لكرة ال�ق��دم لقاء
ت�ج��ري�ب�ي��ًا أم ��ام ت��رك�م��ان�س�ت��ان ،ي �ق��ام ف��ي ال�س��اب�ع��ة مساء
ع�ل��ى اس �ت��اد ج��اب��ر ال ��دول ��ي ،ض�م��ن اس �ت �ع��دادات األزرق
الستكمال مشوار التصفيات اآلسيوية املوحدة املؤهلة
ال��ى نهائيات ك��أس ال�ع��ال��م  2022ف��ي ق�ط��ر ،وك��أس آسيا
 2023في الصني.
ويسعى املدرب الوطني للمنتخب ثامر عناد الى اتاحة
الفرصة امام العناصر الجديدة ،التي جرى استدعاؤها
م��ؤخ�رًا لتشكيلة املنتخب ،ف��ي ظ��ل ح��رص��ه على تهيئة
االج � ��واء أم ��ام امل��زي��د م��ن ال�لاع �ب�ين ال �ج��دد ل�ل�ت��واج��د في
صفوف املنتخب حال تطلب االمر ،السيما في ظل إراحته
ل �ق��راب��ة  6الع �ب�ين م��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ،ال �ت��ي خ��اض��ت امل �ب��اراة
األخ�ي��رة للمنتخب في التصفيات أم��ام األردن ،وانتهت
بالتعادل السلبي على أرض املنافس وبني جماهيره.
وك��ان ع�ن��اد ق��د اكتفى ب��إق��ام��ة حصتني تدريبيتني فقط
عقب ال �ع��ودة م��ن العاصمة االردن �ي��ة ع� ّ�م��ان ي��وم��ي أمس
وأول من أمس على ملعب استاد جابر ،الذي سيحتضن
لقاء ال�ي��وم ،وذل��ك لتجنب تعرض الالعبني لإلجهاد او
اإلره ��اق عقب ال�ج�ه��ود الكبيرة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي سبقت
مواجهة النشامى.
وس �ت �ك��ون م��واج �ه��ة ال� �ي ��وم أم � ��ام امل �ن �ت �خ��ب ال �ت��رك �م��ان��ي

ّ
يحسن من ترتيب األزرق في
فرصة ايضًا لتحقيق فوز
التصنيف الشهري ملنتخبات العالم الصادر عن االتحاد
الدولي لكرة القدم ،بعد ان تراجع تصنيف املنتخب في
السنوات السابقة في ظل غيابه عن املشاركات الخارجية
بداعي اإليقاف املنتهي.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د ث��ام��ر ع �ن��اد أه�م�ي��ة م �ب��اراة ال �ي��وم ل�ع��دة
أسباب ،أهمها تجربة الالعبني الجدد الذين لم يشاركوا
في مباراة األردن السابقة في تصفيات آسيا املشتركة.
وأضاف في املؤتمر الصحافي للمباراة ،الذي عقد أمس
في مقر االتحاد بحضوره والعب األزرق مبارك الفنيني
واملنسق اإلع�لام��ي حسن م��وس��ى ،وم��درب تركمانستان
الكرواتي ميشا انتي والالعب سبارو ميكان ،ان الجهاز
الفني للمنتخب يسعى الى تحقيق االستفادة القصوى
من امل�ب��اراة بشكل كبير من خ�لال الوقوف على مستوى
الالعبني ،مشيرا إلى أن التركيز العالي سيجعل املنتخب
يؤدي بشكل جيد وتحقيق الفوز ،وذلك من أجل تحسني
التصنيف الدولي.
كما أوض��ح ان ق��رر إراح��ة  7الع�ب�ين وض��م  4ج��دد ،يأتي
من أجل الحصول على فرصة املشاركة مع األزرق ،مبينا
أن ال�غ�ي��اب��ات ال ت��ؤث��ر على املنتخب ،ألن��ه يعتبر جميع
الالعبني أساسيني.

وأبدى عناد ثقته باألندية من خالل إعداد العبي األزرق
بصورة مميزة في بطولة الدوري ،مشيرًا إلى أنه سيقوم
بوضع خطة اإلعداد للفترة املقبلة بعد مواجهة اليوم.
ب � � ��دوره ،أش � ��اد م� �ب ��ارك ال �ف �ن �ي �ن��ي ب� ��األج� ��واء امل �م �ي��زة في
ت��دري �ب��ات األزرق ،م��ؤك �دًا ان ج�م�ي��ع ال�لاع �ب�ين ج��اه��زون
ل�ل�م��واج�ه��ة ال�ت��ي نسعى م��ن خ�لال�ه��ا ال��ى تحقيق ال�ف��وز
واالستفادة منها بشكل جيد.

ميشا :مواجهة مهمة
ب � ��دوره ،أش ��اد م ��درب ت��رك �م��ان �س �ت��ان ،ال �ك��روات��ي ميشا
انتي ،باالستقبال املميز الذي حظي به الوفد ،مشيرا
إل��ى أن��ه سيحرص خ�لال امل�ب��اراة على إش��راك الالعبني
ال�ج��دد ف��ي امل��واج�ه��ة ،ال�ت��ي اع�ت�ب��ره��ا مهمة ج��دا ،حتى
وإن ك��ان��ت ودي � ��ة م ��ن ن��اح �ي��ة ال �ن �ت �ي �ج��ة وال �ت �ص �ن �ي��ف،
الفتًا الى ان دوره كمدرب يفرض عليه إتاحة الفرصة
لجميع ال�لاع�ب�ين م��ن أج��ل االس �ت �م��رار ف��ي التصفيات،
خ �ص��وص��ا أن ال ��ودي ��ات ت��وض��ح ال �ص��ورة ب�ش�ك��ل أك�ب��ر
ملعرفة إمكانات بعض الالعبني.
م��ن جهته ،ق��ال ال�لاع��ب س�ب��ارو ميكان إن منتخب ب�لاده
مستعد للمواجهة ،وجميع ال�لاع�ب�ين ي��ري��دون الظهور
بمستوى مميز مع تحقيق نتيجة إيجابية.

البحرين تواجه إيران ..وقطر تلتقي عُ مان
خالد المضف واألسترالية كاترين سكينر خالل التتويج بالذهب |كونا

حميد القالف
إلى ألمانيا للعالج
حكم عبدالمولى
أعلن املنسق اإلع�لام��ي في ن��ادي الكويت عمر
ال� ��زام� ��ل ع ��ن س �ف��ر ح � ��ارس امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي
ون� � ��ادي ال �ك ��وي ��ت ح �م �ي��د ال� �ق�ل�اف إل� ��ى أمل��ان �ي��ا
إلج��راء بعض الفحوصات الطبية في الركبة،
بعد شعوره بألم فيها خالل مشاركته األخيرة
م ��ع األزرق أم � ��ام ن �ظ �ي��ره األردن � � ��ي ف ��ي ال �ل �ق��اء
ال��ذي انتهى بالتعادل السلبي في التصفيات
املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس العالم وأمم
آسيا.
وق� ��ال ال ��زام ��ل إن األب �ي ��ض ي ��واص ��ل ت��دري �ب��ات��ه
اس�ت�ع��دادًا مل�لاق��اة التضامن السبت املقبل في
دوري ف�ي�ف��ا امل �م �ت��از ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،م �ش �ي��رًا إل��ى
أن الجهاز الفني استغل فترة توقف ال��دوري
ف��ي إع ��ادة ت��أه�ي��ل امل �ص��اب�ين وم �ش��ارك��ة بعض
ال�لاع�ب�ين ف��ي م�ب��ارات��ي ك��أس االت�ح��اد للوقوف
على مستواهم وم��دى جاهزيتهم للمباريات
املقبلة ،موضحًا أن توقف الدوري له إيجابيات
ف��ي إت��اح��ة ال �ف��رص��ة مل �ش��ارك��ة ج�م�ي��ع ال�لاع�ب�ين
غيرالدوليني ،وفي نفس الوقت له آثار سلبية
ف��ي ه�ب��وط م�س�ت��وى ب�ع��ض ال�لاع�ب�ين .وأض��اف
ال��زام��ل أن ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ي�ت��اب��ع أداء الالعبني
ف��ي املنتخب ال��وط�ن��ي ف��ي م�ب��ارات��ه ال�ي��وم أم��ام
تركمنستان الودية ،مشيرًا إلى منحهم راحة
غ ��دًا ع �ل��ى أن ي�ن�ض�م��وا إل ��ى ت��دري �ب��ات ال�ف��ري��ق
الخميس.

حميد القالف

ً
العبا في قائمة منتخب
14
الصاالت بالتصفيات اآلسيوية
اس�ت��دع��ى ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ملنتخب ال�ك��وي��ت لكرة
ال �ص��االت ب�ق�ي��ادة امل ��درب ري �ك��اردو س��وب��رال �ـ 14
ً
استعدادا للمشاركة في التصفيات املؤهلة
العبا
إلى نهائيات كأس آسيا ،التي تقام خالل الفترة
من  16وحتى  27الجاري بالبحرين.
وت�ض��م القائمة امل�س�ت��دع��اة محمد ال�ه��زي��م ،فهد
ال� �خ ��واري ،ع �ب��د ال��رح �م��ن ال� � ��وادي ،ع �ب��د ال�ع��زي��ز
داوود ،ع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ط ��وي ��ل ،ع �ب��د ال��رح �م��ن
امل�س�ب�ح��ي ،ح�م��د ح �ي��اة ،ي��وس��ف ال�خ�ل�ي�ف��ة ،حمد
العوضي ،سلطان املاجد ،أحمد الفارسي ،ناصر
العلبان ،صالح الفاضل وعبد العزيز البسام.

وت �ق��ام ال�ت�ص�ف�ي��ات ع�ب��ر م�ج�م��وع�ت�ين ،وي �ش��ارك
منتخب الكويت باملجموعة األول��ى إل��ى جانب
ال �ب �ح��ري��ن ،ال � �ع ��راق ،اإلم� � � ��ارات ،ف �ل �س �ط�ين ،فيما
املجموعة الثانية تضم منتخبات لبنان ،قطر،
السعودية وعمان.
وي �ت��أه��ل ف��ري �ق��ان ع ��ن ك ��ل م �ج �م��وع��ة م �ب��اش��رة
إلى النهائيات اآلسيوية ،فيما يلعب صاحبا
امل ��رك ��زي ��ن ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ك ��ل م �ج �م��وع��ة م� �ب ��اراة
ف��اص�ل��ة ل�ت�ح��دي��د امل�ت��أه��ل ال�خ��ام��س لنهائيات
ك��أس آس�ي��ا ل�ل�ص��االت ال�ت��ي ت�ق��ام ال �ع��ام املقبل
في تركمانستان.

لبنان عينه على
الفوز
أمام سريالنكا

فلسطين تستضيف السعودية..
وقمة بين الكوريتين

بيروت  -سبقلا
ي �ح��ل م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان األول ل �ك��رة ال �ق��دم،
ال �ي��وم ،ضيفًا على املنتخب السريالنكي،
على استاد كولومبو رايس هورس غراند،
ضمن الجولة الرابعة من دور املجموعات
للتصفيات امل��زدوج��ة امل��ؤه�ل��ة إل��ى كأسي
العالم (قطر  )٢٠٢٢وآسيا (الصني ،)٢٠٢٣
ف��ي ل �ق��اء ح �س��اس وح��اس��م ،خ�ص��وص��ًا من
ال �ج ��ان ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �س ��اع ��ي إل� ��ى ت�ع��زي��ز
رص� �ي ��ده م ��ن ال� �ن� �ق ��اط ،ب �ع��د خ �س ��ارت ��ه ف��ي
ال�ج��ول��ة األول ��ى أم��ام ك��وري��ا الشمالية (/٢
ص �ف ��ر) ،وف � ��وزه ف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة على
ت��رك �م��ان �س �ت��ان ( ،)١/٢وم� �ح ��اول ��ة ال �ب �ق��اء
ف��ي دائ� ��رة امل�ن��اف�س��ة ورف ��ع ن�س�ب��ة حظوظه
ب��ال �ت��أه��ل ك �ص��اح��ب أف �ض��ل م��رك��ز ث ��ان عن
املجموعة الثامنة ،التي تضمه إلى جانب
س��ري�ل�ان �ك��ا ،وك�ل��ا م ��ن ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة،
ك��وري��ا الشمالية وت��رك�م��ان�س�ت��ان ،ف��ي حني
فقدت سريالنكا كل آمالها بثالث خسارات
متتالية أم��ام ك��ل م��ن ك��وري��ا الشمالية (/٢
ص�ف��ر) ،وتركمانستان (/٢ص �ف��ر) وك��وري��ا
الجنوبية (/٨صفر).
وك��ان��ت وص�ل��ت ظهر السبت امل��اض��ي إلى
ال �ع��اص �م��ة ال �س��ري�لان �ك �ي��ة ك��ول��وم �ب��و بعثة
منتخب لبنان األول ،وأجرت تمرينة خفيفة
على ملعب سيالن للرغبي وكرة القدم ،على
أن تكمل استعداداتها على امللعب الرسمي
ل �ل �م �ب��اراة .ورك� ��ز امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي للمنتخب
اللبناني ال��روم��ان��ي ليفيو تشيوبوتاريو
على أهمية اللقاء والفوز لتعزيز الرصيد
ب��إض��اف��ة  ٣ن�ق��اط مهمة س�ي�ك��ون ل�ه��ا األث��ر
ال �ك �ب �ي��ر ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة امل �س �ي ��رة وال �ت��أه��ل
كواحد من أفضل  ٤منتخبات تحتل املركز
ال �ث��ان��ي ،ل �ك��ون امل��رك��ز األول ش�ب��ه محسوم
ملنتخب ك��وري��ا الجنوبية ال��ذي بمستواه
ال� �ع ��امل ��ي «ي� �غ ��رد خ� � ��ارج س � ��رب امل �ج �م��وع��ة
ال �ث��ام �ن��ة» .وق� ��ال ت�ش�ي��وب��وت��اري��و مخاطبًا
ال�لاع�ب�ين« :جئنا ل�ل�ف��وز ،وأن�ت��م مصممون
عليه ،كما ملست م��ن عزيمتكم وإص��رارك��م
وتكاتفكم ف��ي امل�ب��اراة السابقة» ،وأض��اف:
«نحن في حاجة إلى تحقيق نتيجة جيدة
ق �ب��ل م��واج �ه �ت��ي ال �ك��وري �ت�ي�ن ع �ل��ى أرض �ن��ا
الشهر املقبل ،لذا فالخطأ ممنوع ،وللفوز
انعكاسات إيجابية على مختلف األصعدة،
وتذكروا أن الجمهور ينتظر انتصارات».
ي��دي��ر اللقاء ط��اق��م ح�ك��ام بحريني بقيادة
ح�س��ن م�ح�ف��وض وم�ع��اون��ة خليفة موسى
وم � �ح � �س ��ن ال � ��روي� � �م � ��ي وع � �ل � ��ي إس �م ��اع �ي ��ل
ح�ك�م��ًا راب �ع��ًا ،وي��راق�ب�ه��ا ال�س�ن�غ��اف��وري بي
سيفاكومار.

الرئيس الفلسطيني يتوسط العبي المنتخب السعودي

تشهد الجولة الرابعة من التصفيات املزدوجة املؤهلة
الى نهائيات مونديال قطر  2022وكأس آسيا  2023في
الصني ،قمتني تاريخيتني ذات طابع سياسي ،األولى
في الضفة الغربية بني فلسطني وضيفتها السعودية،
وال�ث��ان�ي��ة ف��ي ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ب�ين ال�ك��وري�ت�ين الشمالية
والجنوبية.
س�ت�ك��ون امل ��رة األول ��ى ال�ت��ي ت�خ��وض ف�ي�ه��ا ال�س�ع��ودي��ة
مباراة في الضفة الغربية املحتلة ،بعدما رفضت ذلك
سابقا ،وتحديدا عام  ،2015عندما أوقعتها القرعة إلى
جانب فلسطني في التصفيات املزدوجة ملونديال 2018
وكأس آسيا  ،2019حيث جرى نقل املباراة إلى األردن
وان�ت�ه��ت ب��ال�ت�ع��ادل السلبي .وأع�ط��ى االت �ح��اد ال��دول��ي
ل�ل�ع�ب��ة «ف �ي �ف��ا» ال� �ض ��وء األخ� �ض ��ر ل�ف�ل�س�ط�ين ب�خ��وض
مبارياتها على أراضيها في  ،2008ومنذ ذلك الحني،
يطالب االتحاد الفلسطيني الفرق واملنتخبات العربية
باللعب ف��ي األراض ��ي الفلسطينية ،م��ؤك��دا أن وص��ول
هذه الفرق واملنتخبات «ليس تطبيعا».
وت ��دخ ��ل ال �س �ع ��ودي ��ة امل � �ب � ��اراة ب �ع��د ت� �ج ��اوزه ��ا ع �ث��رة
البداية بالتعادل أمام اليمن  2ــ  ،2وذلك بفوزها على
س�ن�غ��اف��ورة  3ـــ صفر الخميس ،لتتربع على ص��دارة
املجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.
وت �ت �ق��اس��م ال �س �ع��ودي��ة ال � �ص ��دارة م ��ع س �ن �غ��اف��ورة مع
أفضلية ف��ارق األه��داف ل�لأول��ى ،التي لعبت مباراتني
م �ق ��اب ��ل ث �ل��اث ل�ل�أخ � �ي ��رة ،ف �ي �م��ا ت �ح �ت��ل أوزب �ك �س �ت ��ان
وفلسطني املركزين الثالث والرابع بفارق نقطة خلف
ثنائي الصدارة.
وف��ي املجموعة الثامنة ،تلتقي الكوريتان الشمالية
وال �ج �ن��وب �ي��ة ف ��ي م� �ب ��اراة ه ��ي األول � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا في
ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ب�ين منتخبي رج ��ال ال�ب�ل��دي��ن ،ال�ل��ذي��ن ال
يزاالن عمليا في حالة حرب ،في وقت بلغ فيه التقارب
الدبلوماسي بينهما طريقًا مسدودًا.
وال ت��زال ه�ن��اك الكثير م��ن ال�ش�ك��وك ال�ت��ي ت�ح��وم حول
امل �ب��اراة ،ال�ت��ي اعتبرها االت�ح��اد اآلس�ي��وي ل�ك��رة القدم
«إحدى أكثر املباريات املنتظرة».
وت �ت �ص��در ال �ك��وري �ت��ان امل�ج�م��وع��ة ب��رص�ي��د س��ت ن�ق��اط

لكل منهما من مباراتني مع أفضلية للجنوبية بفارق
األهداف.
واع�ت�ب��ر ن�ج��م امل�ن�ت�خ��ب ال �ك��وري ال�ج�ن��وب��ي وت��وت�ن�ه��ام
اإلن � �ك � �ل� �ي ��زي ،س � ��ون ه � �ي ��ون ��غ-م �ي�ن ،أن ه � ��ذه امل � �ب� ��اراة
االستثنائية ليست سوى خطوة نحو كأس العالم في
قطر.
وقال «لسنا سياحًا ،سنركز على املباراة».

مواجهه بحرينية ــ إيرانية
وت�ل�ت�ق��ي ال�ب�ح��ري��ن م��ع ضيفتها إي� ��ران ف��ي م��واج�ه��ة
قوية ضمن منافسات املجموعة الثالثة ،فيما يتربص
العراق بهما ،عندما يحل ضيفا على كمبوديا.
وت �ت �ص��در إي � ��ران امل �ج �م��وع��ة ب��رص �ي��د س ��ت ن �ق��اط من
مباراتني ،مقابل أربع نقاط لكل من العراق والبحرين،
ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.
وس �ي ��دخ ��ل أص� �ح ��اب األرض ال �ل �ق ��اء ب �ق �ي ��ادة امل� ��درب
البرتغالي هيليو سوزا بحذر شديد ،ومحاولة الحد
من خطورة مهاجمي إي��ران ،الذين سيلعبون بشهية
م�ف�ت��وح��ة ب�ع��د ال �ف��وز ال�ع��ري��ض ع�ل��ى ك�م�ب��ودي��ا  14ـ �ـ 0
الخميس املاضي.
وي�خ��وض املنتخبان القطري والعماني أول اختبار
حقيقي ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات ،ع�ن��دم��ا يلتقيان ع�ل��ى ملعب
ال �ج �ن��وب ف��ي اس �ت��اد ال ��وك ��رة ف��ي ق �م��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة على
صدارة املجموعة الخامسة.
وتتصدر قطر ،بطلة آسيا ومضيفة مونديال ،2022
ت ��رت �ي ��ب امل �ج �م ��وع ��ة ب ��رص �ي ��د س �ب ��ع ن� �ق ��اط م� ��ن ث�ل�اث
م �ب��اري��ات ح�ق�ق��ت خ�لال�ه��ا ال �ف��وز ع�ل��ى أف�غ��ان�س�ت��ان  6ــ
صفر ،وبنغالديش  2ــ صفر ،وتعادلت مع الهند سلبا،
ب�ف��ارق نقطة أم��ام ع�م��ان ال�ت��ي ف��ازت على الهند  2ـ�ـ 1
وأفغانستان  3ــ صفر.
وف��ي املجموعة السابعة ،تتطلع اإلم ��ارات ال��ى فوزها
ال �ث��ال��ث ت��وال �ي��ا وال ��دف ��اع ع��ن ال � �ص ��دارة ،ع �ن��دم��ا تحل
ضيفة ع�ل��ى وصيفتها ت��اي�لان��د ،واألم ��ر ذات ��ه تسعى
إل�ي��ه س��وري��ا خ�لال استضافتها غ��وام ف��ي دب��ي ضمن
املجموعة األولى( .نيقوسيا ـــ أ.ف.ب)
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نواف بن محمد في أول حديث بعد انتخابه

الكويت كانت «ملح» الرياضة الخليجية
¶ اهتمام الدولة وزيادة اإلنفاق الستعادة مكانتها
أقام المهندس رياض الغريب وأسرته حفل استقبال لألمير الرياضي نواف بن
محمد آل سعود؛ بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس االتحاد الدولي أللعاب
القوى ،حضره كثير من القيادات الرياضية ،في مقدمهم نائب رئيس اتحاد السلة
السابق حاجي غريب ،وعضو مجلس إدارة النادي العربي السابق عبدالرزاق
معرفي .وفي أول حديث لألمير نواف بن محمد ،بعد توليه المنصب الجديد،
قال لبعض الزمالء الصحافيين في جلسة شبيهة بمؤتمر مصغر :إنها نقلة
أخرى في مسيرتي الرياضية وتحتاج المزيد من الجهد واتخاذ القرارات ،والظروف
اختلفت أكثر من السابق ،وهدفي النهوض برياضة «أم األلعاب» واحتالل المرتبة
األولى عالمياً .وأضاف :إن االتحاد الدولي أللعاب القوى حاليا ً يحتل المركز الثاني
بعد «الفيفا» من ناحية اإلنجازات ،وعلينا االرتقاء برياضة ألعاب القوى والالعبين،
خصوصا ً أن دورة األلعاب األولمبية تستغرق أسبوعين ،تقام كل األلعاب في
األسبوع األول ويخصص األسبوع الثاني لمسابقات ألعاب القوى التي تلقى
اهتماما ً كبيراً ،وهدفنا احتالل المرتبة األولى في العالم.
¶ بسؤال األمير نواف بن محمد عن سر تحوله من
إدارة كرة القدم في نادي الهالل السعودي واالتحاد
السعودي لكرة القدم إلى أم األلعاب رياضة ألعاب
ال�ق��وى ،ق��ال :عملت في الرياضة ألكثر من  30عامًا
في املجال اإلداري ما بني كرة القدم وألعاب القوى،
وقبلها كنت أتابع الرياضة الخليجية منذ انطالق
دورة الخليج عام  1970حتى عام  1982الذي تألقت
خ�ل�ال��ه ال �ك��وي��ت وت� �ص ��درت امل �س �ي��رة ح �ت��ى ال�ت��أه��ل
إل��ى م��ون��دي��ال أسبانيا  ،1982ث��م اخ�ت��رت كمسؤول
باالتحاد السعودي عام  ١٩٩٢لنحقق إنجازات غير
مسبوقة ونفوز بكأس آسيا عدة مرات ونتأهل إلى
املونديال عدة مرات أيضًا ،وأحب أن أذكر األمير عبد
اهلل الفيصل الذي وضع اللبنة األساسية وتسلمها
األم �ي��ر ال��راح��ل فيصل ب��ن ف�ه��د ال ��ذي أك�م��ل املسيرة
التي نسير عليها حتى اآلن.

المنشآت الرياضية أهم المكاسب!
¶ وع� ��ن امل �ك��اس��ب ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا دورات ال�خ�ل�ي��ج
لكرة القدم لدول مجلس التعاون ،قال األمير نواف
ب��ن محمد إن دورات الخليج لها فضل كبير على
ال��ري��اض��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ح�ي��ث ك��ان��ت دورات الخليج
ت �ق��ام ك ��ل ع��ام�ي�ن ف ��ي إح � ��دى ال� � ��دول ب��رع��اي��ة م�ل��وك
وأم ��راء وش�ي��وخ دول مجلس ال�ت�ع��اون وحضورهم
اف�ت�ت��اح ال� ��دورات وال �خ �ت��ام ،م�م��ا س��اه��م ف��ي اهتمام
ال��دول باملنشآت وجلب أفضل امل��درب�ين واالهتمام
ب��امل�ن�ت�خ�ب��ات وال �ت �ن��اف��س ال �ش��ري��ف ل �ل �ف��وز ب��ال�ل�ق��ب،
وك��ان��ت ال�ك��وي��ت ه��ي األك�ث��ر ف ��وزًا ب��األل�ق��اب ف��ي ذل��ك
ال��وق��ت وفتحت امل�ج��ال لبقية ال ��دول الخليجية في
التفوق والفوز بكأس آسيا والتأهل إلى املونديال
وب� ��روز ن �ج��وم ع ��دة م�ن�ه��م ج��اس��م ي�ع�ق��وب وفتحي
ك�م�ي��ل وال �ح��وط��ي وال �ع �ن �ب��ري وم �ح �ب��وب وم�ع�ي��وف
والطرابلسي ،وقبلهم املسعود وم ��رزوق ودري�ه��م..
وغ�ي��ره��م م��ن ال�ن�ج��وم ،وف��ي ال�س�ع��ودي��ة ب��رز العديد
م��ن النجوم منهم ماجد عبد اهلل وص��ال��ح النعيمة
ومحمد عبد الجواد ..وغيرهم ،ومن اإلمارات عدنان
ال �ط �ل �ي��ان��ي وف �ه��د خ �م �ي��س ..وغ �ي��ره �م��ا ،وم� ��ن قطر
م�ن�ص��ور م�ف�ت��اح وم�ح�م��د وف ��ا ،وم��ن ال�ب�ح��ري��ن ف��ؤاد
بو شقر والشريدة وحمود سلطان ..وغيرهم ،ومن
ال �ع��راق حسني سعيد وع��دن��ان درج� ��ال ..وغيرهما،
وم ��ن س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن �ج��وم ب�خ�لاف
امل ��درب�ي�ن ال �ك �ب��ار ال ��ذي ��ن ت ��ول ��وا ت ��دري ��ب امل�ن�ت�خ�ب��ات
وانطلقوا إلى العاملية ،ومنهم بروشيتش وزاغالو

نواف بن محمد

هدفنا احتالل المرتبة األولى
وتنظيم بطوالت بكل القارات
الرياضة المدرسية
هي األساس

االنجازات منهم خادم الحرمني الشريفني املغفور له
امللك فهد ،ال��ذي تبنى االح�ت��راف باململكة ومتابعة
املسيرة بدقة.
كما تابع خادم الحرمني امللك سلمان رياضة ألعاب
القوى ،وكان حريصا على استقبال ابنائه الالعبني
بعد تحقيق االن �ج��ازات وس�م��و ول��ي العهد االمير
محمد ب��ن س�ل�م��ان ف�ت��ح ال �ب��اب ل�ل��ري��اض��ة النسائية
ووف��ر لها الدعم وع��ن قريب أتوقع انطالقة رياضة
املراة السعودية وتحقيق طموحاتها واملنافسة في
مختلف البطوالت.

ضد تجنيس األجانب للبطوالت!

وكارلوس ألبرتو ومن العرب طه الطوخي ومحمد
عبده صالح الوحش وغيرهما.
وخ�لال ه��ذه املرحلة تحققت الكثير م��ن االن�ج��ازات
بعد توقف مسيرة الكويت عام  1984التي كانت ملح
دورات الخليج والبطوالت العربية واآلسيوية لتبدأ
م�س�ي��رة ال �ك��رة ف��ي ب�ق�ي��ة ال� ��دول وت�ت��أل��ق ال�س�ع��ودي��ة
في حصاد االن�ج��ازات ثم اتجهت ال��ى ألعاب القوى
وب � ��دأت م�ع�ه��ا م��ن ال �ص �ف��ر وري ��اض ��ة أل �ع��اب ال �ق��وى
تختلف عن كرة القدم ،حيث فريق الكرة املكون من
 11العبا ،ممكن تعويض ضعف اي العب وتغطية
مكانه ،أم��ا ألعاب القوى فهي لعبة فردية وتعتمد
ع�ل��ى أداء ال�لاع��ب وت�ح�ق�ي��ق األرق � ��ام ،وان �ن��ي سعيد
باالنجازات التي حققتها مع ألعاب القوى السعودية
فقد حقق العبنا هادي صوغان اول ميدالية اوملبية
فضية وحصدنا بعد ذلك سبع ميداليات ذهب في
البطوالت االسيوية ،وال�لاع��ب حمدان البيشي فاز
بأول ذهبية لبطوالت الشباب وما زال رقمه مسجال
حتى االن ولم يحطمه احد.

االنضباط والمعسكرات واالحتراف
طريق التقدُّ م والنجاح!
¶ وعن األسباب الحقيقية وراء نجاح االمير نواف

بن محمد مع رياضة ألعاب القوى قال
لقد عاملت الالعبني كأسرة ووف��رت لهم الحصانة
والدعم واالحتراف وطبقت معهم االنضباط في كل
شيء والتفرغ وعمل املعسكرات الخارجية الكتساب
الخبرة والتدريب وتحطيم األرقام فجاءت النتائج
مرضية ورائدة وأتذكر قيادات ساهمت في تحقيق

¶ وع ��ن رأي االم �ي��ر ن ��واف ب��ن م�ح�م��د ف��ي تجنيس
الالعبني األجانب من اجل حصاد البطوالت قال:
ان ��ا ض��د ت�ج�ن�ي��س الع �ب�ين اج��ان��ب م��ن اج ��ل ح�ص��اد
بطوالت وآمل االهتمام بابناء الوطن وتوفير الدعم
والرعاية لالرتقاء باملستوى وتحقيق االنتصارات.

إقامة بطوالت في كل القارات!
¶ وع��ن أمنيات االمير ن��واف بن محمد بعد توليه
منصبه الجديد ،قال ان امنياتي بال حدود وأطمح
في اقامة بطوالت الم االل�ع��اب في كل ق��ارات العالم
وزي��ادة انتشار اللعبة وازده��اره��ا واحتالل املرتبة
االول��ى عامليا ،خاصة ان أل�ع��اب ال�ق��وى االن تتكون
م� ��ن  ٢٤ل �ع �ب ��ة ،وأدخ� �ل� �ن ��ا م �س��اب �ق��ة ج� ��دي� ��دة وه ��ي
ال�ت�ت��اب��ع املختلط امل �ك��ون م��ن رج�ل�ين وس�ي��دت�ين في
التتابع ،وهي تجربة جديدة لتحقيق التقارب بني
الرياضيني من الجنسني ،ولكنني أفضل التخصص
لسباقات املرأة وسباقات الرجال.

اهتمام الدولة واإلنفاق واالحتراف
والمدرسة هي الطريق للكويت!
¶ وع� ��ن إم �ك��ان �ي��ة ع � ��ودة ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال��ى

منصات التتويج قال االمير نواف بن محمد ان كل
ش��يء ممكن ب�ش��رط االه�ت�م��ام ب��امل��درس��ة االبتدائية
الك�ت �ش��اف امل��واه��ب وص �ق��ل م�ه��ارات�ه��م وتوجيههم
واهتمام الدولة باإلنفاق على الرياضة والرياضيني
وت �ط �ب �ي��ق االح � �ت� ��راف ال �ك��ام��ل ال �ح �ق �ي �ق��ي وت �ج��دي��د
املنشآت وجلب املدربني واملشرفني االكفاء وتطبيق
االنضباط.

للدراجات المائية فئة المحترفين

الفاضل يحقق لقب وصيف العالم
حقق عبداهلل الفاضل لقب وصيف بطل
العالم في بطولة العالم للدراجات املائية
 2019فئة «كبار املحترفني ستوك» التي
أق �ي �م��ت ف ��ي ب �ح �ي��رة ه ��اف ��اس ��وب ب��والي��ة
أريزونا األميركية.
وق� ��ال امل � ��درب ال��وط �ن��ي أح �م��د ال � ��دواس،
ال ��ذي ي �ش��رف ع�ل��ى ت��دري��ب ال �ف��اض��ل ،إن
املنافسة في السباق كانت على أشدها،
خصوصًا أن البطولة تضم العديد من
املتسابقني املميزين عامليًا ،لكن الفاضل
بفضل ت��رك�ي��زه ال�ع��ال��ي وإع � ��داده الجيد
قبل البطولة تمكن م��ن ال�ت�ف��وق والظفر
باملركز الثاني.
وثمن ال��دواس إنجاز املتسابق الفاضل
وأداءه املميز الذي توج من خالله بكأس
امل��رك��ز الثاني ولقب ال��وص�ي��ف ،ال سيما
أن��ه ال�ع��رب��ي والكويتي ال��وح�ي��د امل�ش��ارك
ف��ي أك �ب��ر ف�ئ��ة م��ن ح�ي��ث ع ��دد امل�ش��ارك�ين
ال�ف�ع�ل�ي�ين ،إذ ب�ل��غ ع��دده��م  21متسابقا
على خط االنطالق.
وأك ��د أن رف��ع ع�ل��م ال�ك��وي��ت ع�ل��ى منصات
ال�ت�ت��وي��ج وف ��ي مختلف امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة
ه��و ال�ه��دف األس�م��ى لهم ،منوها بتعاون
ال � �ج � �م � �ي ��ع ،خ � �ص ��وص ��ا ال � �ط� ��اق� ��م ال �ف �ن��ي
وامل �ي �ك��ان �ي �ك��ي ال � ��ذي ع �م��ل ج ��اه ��دا ط ��وال
البطولة ،لكن عطال فنيا حرم الفاضل الذي
كان قاب قوسني من تحقيق لقب الفئة.
وكان املنتخب الكويتي للدراجات املائية
حصد في بطولة العالم للدراجات املائية
أرب � ��ع م �ي��دال �ي��ات ،م �ن �ه��ا ذه �ب �ي��ة واح� ��دة
وثالث فضيات ،ضمن منافسات الجولة
الثانية للبطولة التي اختتمت أول من
أمس وأقيمت تحت مظلة اتحاد IJSBA
للدراجات املائية وبمشاركة اكثر من 27
دولة( .كونا)

المال :تنظيم «آسيوية»
البولينغ مفخرة لنا
أكد نائب املدير العام للهيئة العامة للرياضة
ل �ق �ط��اع ال��ري��اض��ة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال��دك �ت��ور صقر
املال ان الهيئة لن تدخر جهدا في دعم تنظيم
الكويت ملختلف البطوالت االقليمية والقارية
والدولية ،ومنها البطولة اآلسيوية الخامسة
وال�ع�ش��رون للبولينغ التي تحتضنها البالد
اعتبارا من  20الجاري.
وش � ��دد امل�ل��ا ع �ل��ى ان� ��ه واث � ��ق م ��ن ق � ��درة ن ��ادي
ال �ب��ول �ي �ن��غ وال �ش �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م
وانجاح هذا الحدث الكبير املنتظر ،وبالشكل
الذي يليق بمكانة البالد.
وق��ال ان الهيئة وضعت استراتيجية لتمكني
االت� �ح ��ادات واالن ��دي ��ة م��ن اس�ت�ض��اف��ة ب�ط��والت
واح � � ��داث خ��ارج �ي��ة ت �س �ه��م ف ��ي رف� ��ع م�س�ت��وى
ابناء الرياضة الكويتية وتعزيز عامل الخبرة
واالح�ت�ك��اك لديهم ،مشيرا ال��ى ان��ه ت��م تسهيل
ع�م��ل ت�ل��ك االت� �ح ��ادات واالن ��دي ��ة ب�ك��اف��ة السبل
املتاحة ،ملا فيه املصلحة العامة وفق اللوائح
واالطر املرعية االجراء.
واشاد املال بتنظيم الكويت للبطولة اآلسيوية
للبولينغ للمرة االول ��ى ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ،مؤكدا
ان ذلك يعد مفخرة كبيرة لوطننا الغالي في
احتضان حدث كبير كهذا ،سواء على الصعيد

صقر المال

الرياضي او لعبة البولينغ.
وتمنى كل التوفيق لنادي البولينغ في انجاح
هذا الحدث الذي سيشهده وعلى مدار  10ايام،
مقر الكويت للبولينغ وال��ذي يعد االك�ب��ر من
نوعه في الشرق االوس��ط ونقلة نوعية للعبة
وال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن ال�ف�ن��ي
واللوجستي.

العنزي« :السلة» يسقط
العقوبات اإلدارية عن منتسبيه
أعلن رشيد العنزي رئيس ات�ح��اد ك��رة السلة
ان مجلس االدارة قرر إسقاط جميع العقوبات
االداري� ��ة امل�ت�خ��ذة م��ن ب��داي��ة امل��وس��م بمناسبة
ش �ف��اء س �م��و األم� �ي ��ر ،م �ش �ي �رًا ال ��ى ان االت �ح��اد
ات �خ��ذ ه ��ذه ال �خ �ط��وة ف��ي س�ب�ي��ل رس ��م ال�ف��رح��ة
ع �ل��ى م�ن�ت�س�ب��ي ك� ��رة ال �س �ل��ة امل ��وق ��وف�ي�ن ب�ه��ذه
املناسبة السعيدة ،متمنيًا من جميع الالعبني
واالداري �ي ��ن االل� �ت ��زام ب��ال �ل��وائ��ح وال �ن �ظ��م خ�لال
الفترة املقبلة.
ولفت العنزي ال��ى ان ال��دوري العام سيتوقف
بعد جولة غد االربعاء ،وذلك من أجل مشاركة
الكويت في البطولة العربية التي ستقام في
امل�غ��رب ال��ى ج��ان��ب ب��دء اس�ت�ع��دادات منتخبنا
ال ��وط� �ن ��ي األول ل �ل �ب �ط��ول��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي
س�ت�ق��ام ه�ن��ا ف��ي ال�ك��وي��ت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن 23
نوفمبر الى  1ديسمبر املقبلني ،مشيرًا الى ان
الجهازين الفني واالداري أكمال االستعدادات
لبدء انطالق تدريبات األزرق.
وأوض��ح ب��أن االتحاد سيستغل فترة التوقف
ل� �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى ال �س �ل �ب �ي ��ات ال � �ت ��ي ص��اح �ب��ت
ان�ط�لاق امل�ن��اف�س��ات ومعالجتها خ�لال الفترة
املقبلة ،مؤكدًا ان يده وأعضاء مجلس االدارة
ممتدة ال��ى جميع االن��دي��ة ملناقشة املقترحات
ومعالجة السلبيات.
وأضاف أن انطالق تدريبات املنتخب ستكون
ف��ي ي ��وم  20م��ن ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري ،وسينتظم

رشيد العنزي

الالعبون بعدها في معسكر داخلي قبل ان تتم
امل �غ��ادرة ال��ى معسكر خ��ارج��ي ف��ي اسطنبول
س �ي �خ��وض م ��ن خ�ل�ال��ه االزرق ع ��دة م �ب��اري��ات
ودي� ��ة وم ��ن ث ��م ال� �ع ��ودة ل �ل �ك��وي��ت ف ��ي ي ��وم 17
نوفمبر للدخول في معسكر داخلي اخ��ر قبل
انطالق البطولة.
وتوجه بالشكر للهيئة العامة للرياضة وعلى
رأسها الدكتور حمود فليطح والدكتور صقر
املال على دعمهما الالمحدود ملنتخبات السلة
واالتحاد بشكل عام.

السبيعي يشيد بمسيرة النجار
أش��اد عضو مجلس األم��ة
ال� � �ح� � �م� � �ي � ��دي ال� �س� �ب� �ي� �ع ��ي
ب � �م � �س � �ي ��رة الع � � ��ب ن� ��ادي� ��ي
العربي والشباب السابق
أح � � �م� � ��د ال � � �ن � � �ج� � ��ار ،وذل � � ��ك
خ �ل ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ��ه ،ح �ي��ث
ت � ��وج � ��ه ال � �ن � �ج � ��ار ب� ��دع� ��وة
إل � ��ى ال �س �ب �ي �ع��ي ل �ح �ض��ور
م �ه ��رج ��ان اع� �ت ��زال ��ه امل �ق��رر
إقامته على هامش مباراة
ال�ع��رب��ي وال�ك��وي��ت ب��دوري
فيفا في الثامن من الشهر
املقبل.

النجار يهدي السبيعي درعاً تذكارية

بطولة اتحاد الطائرة تنطلق اليوم

عبدالله الفاضل مع زمالئه رافعين علم الكويت

«ذهبية وفضية وبرونزية»
 7ميداليات لمنتخب الدراجات المائية
واصل املنتخب الكويتي للدراجات املائية تحقيق إنجازاته
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي م�ن��اف�س��ات ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م
ل �ل��دراج��ات امل��ائ �ي��ة  ،2019ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا االت� �ح ��اد ال�ع��امل��ي
ل�ل��دراج��ات املائية ف��ي بحيرة ليك هافاسو ب��والي��ة أري��زون��ا
األميركية ،وسط مشاركة عاملية لفرق ومنتخبات من 30
دول��ة ،وذل��ك عقب حصوله على  7ميداليات ( 2ذهبية3 ،
فضية 2 ،برونزية).
وك ��ان م�س��ك خ�ت��ام م�ش��ارك��ة املنتخب ق��د ج��اء م��ن خ�لال
ف��وزم�ح�م��د ب��ورب�ي��ع بذهبية ف�ئ��ة «ب ��رو إم س��وب��ر س�ت��وك»،
ليكسر ب��ذل��ك رق�م��ه ال�ع��امل��ي ال ��ذي حققه ف��ي ب�ط��ول��ة ال�ع��ام

امل��اض��ي ،ب� �ـ 22م�ي��دال�ي��ة ذه �ب �ي��ة ،ال ��ذي ج ��رى تسجيله في
م��وس��وع��ة غينيس ل�لأرق��ام القياسية ،ليرفع رص�ي��ده من
امليداليات الذهبية في بطولة العالم إل��ى  23ميدالية خالل
 13متتالية ،إلى جانب تحقيقه لفضية فئة «برو جي بي».
وج��اءت نتائج املنتخب في اليوم األخير من البطولة ،بنيل
كل من محمد الباز فضية «ب��رو أم ليمتد» ،وسالم املطوع
برونزية «إكسبرت سوبر سكوت» ،وراشد الراشد برونزية
«ناتريل اسبريتد» ،والحصيلة النهائية ألبطال املنتخب هي
ف��وز امل�ط��وع ب�ث�لاث م�ي��داي��ات (ذهبية وفضية وب��رون��زي��ة)،
وبوربيع بذهبية وفضية ،والباز بفضية ،والراشد ببرونزية.

أك��د ام�ين س��ر ات�ح��اد ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة ف��وزي
املعتوق ان بطولة االتحاد لفئة العمومي
التي ستنطلق ال�ي��وم بمشاركة  11فريقا،
م�ت��وق�ع��ا ان ت�ش�ه��د م�ن��اف�س��ة ق��وي��ة ك��ون�ه��ا
اولى البطوالت املحلية هذا املوسم.
واضاف :البطولة ستقام بنظام املجموعات،
اذ يلعب في املجموعة االولى كل من الكويت
وال�ق��ادس�ي��ة وال�ع��رب��ي وال�س��اح��ل والشباب
واليرموك ،في حني تضم املجموعة الثانية
كال من كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء
والصليبخات.
وأوضح ان االول والثاني من كل مجموعة
سيتأهالن للدور نصف النهائي ،ويتنافس
الفريقان الفائزان على لقب البطولة ،مؤكدا
ثقته بجميع ال�ف��رق امل�ش��ارك��ة ف��ي البطولة
ع�ل��ى ت�ق��دي��م اف�ض��ل م��ا ل��دي�ه��ا م��ن مستوى
لحصد اللقب والفوز بها.
واش � ��ار ال ��ى ان ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ت �ع��د ف��رص��ة
ج�ي��دة الختبار مستوى الالعبني واع�ط��اء
فرصة للشباب باملشاركة ،الفتا الى ان قرار
ع ��ودة امل�ح�ت��رف االج�ن�ب��ي ل �ل��دوري املحلي
سينعكس اي�ج��اب�ي��ا ع�ل��ى امل�س�ت��وى الفني
العام للموسم الحالي.
واف��اد بان ذلك ظهر جليا في مباراة كأس
السوبر ،التي اقيمت مؤخرا وحصل على
ل�ق�ب�ه��ا ن� ��ادي ال �ك��وي��ت ،م�ب�ي�ن��ا ان الجميع
الحظ مدى تأثير وجود املحترف االجنبي
ضمن الفريقني في ارتفاع املستوى الفني
للقاء.

وت��وق��ع امل�ع �ت��وق ان تنتقل ح�م��ى االرت �ق��اء
ال�ف�ن��ي لجميع االن��دي��ة ن �ظ��را ل�ت�ع��اق��د ع��دد
كبير من االندية مع محترفني اجانب على
مستوى ع��ال من الكفاءة ،اضافة ال��ى عقد
االندية لصفقات داخلية ناجحة استعدادا
لخوض البطوالت املقبلة بالشكل االمثل.
وذك� � ��ر ان م �ج �ل��س ادارة االت � �ح� ��اد ي�ع�م��ل
ج� ��اه� ��دا ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ك� ��ل س� �ب ��ل ال �ن �ج��اح
لجميع املسابقات والنهوض باللعبة من
ك��ل ال �ن��واح��ي واالرت� �ق ��اء ب��امل�س�ت��وى الفني
محليا وخ��ارج�ي��ا ب�ه��دف ع ��ودة لعبة ك��رة
الطائرة الكويتية على الخريطة االقليمية
والدولية(.كونا)

«كويت سبورت»
تنقل البطولة
ت �ب��دأ ال �ي ��وم ق �ن��اة ك��وي��ت س �ب ��ورت ب�ت�ل�ف��زي��ون
الكويت بث منافسات بطولة االتحاد الكويتي
للكرة الطائرة ،وذل��ك بنقل مباراتي القادسية
وال �س��اح��ل ،وال �ك��وي��ت وال �ي��رم��وك ،ع�ل��ى ال �ه��واء
م� �ب ��اش ��رة ،ح �ي��ث ي �ت �ض �م��ن ال �ن �ق��ل االس �ت��دي��و
التحليلي مل�ب��اري��ات ك��أس االت �ح��اد ،م��ن إع��داد
ي��وس��ف ال �ن �ك��اس وم �ت �ع��ب امل �ط��وط��ح ،وي�ق��دم��ه
ن �ج �ي��ب ال� �ك� �ن ��دري ،وإخ � � ��راج خ ��ال ��د امل �ط �ي��ري.
ويستضيف االس�ت��دي��و التحليلي للمباراتني
د.م�ش�ع��ل رم �ض��ان وف ��وزي امل�ع�ت��وق وج��اس��م
الطراروة ،ومحمد عبدالرزاق.
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الروسي دزوبيا يحتفل
بهدفه في شباك قبرص

بقي الوضع على حاله في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أوروبا  ،2020حيث بقيت هولندا في الصدارة أمام
غريمتها ألمانيا بعد فوزهما خارج قواعدهما على بيالروسيا  2ــ  1وإستونيا  3ــ صفر تواليا.
وعاد المنتخب الهولندي ،الطامح للعب دوره بين الكبار بعد غياب عن نهائيات
 2016ومونديال  ،2018من مينسك بفوزه الرابع تواليا ،ليبقى في صدارة
المجموعة بـ 15نقطة من  6مباريات بفارق المواجهتين المباشرتين عن
غريمه األلماني .وسجل هدفي هولندا العب ليفربول فينالدوم (  32ــ )41
بينما سجل لبيالروسيا دراغون (.)55

أسبانيا وأيرلندا
لحسم تأهلهما

تصفيات كأس أوروبا 2020

تأهل روسيا وبولندا..
وانتصار هولندا وألمانيا
في تالني ،خسر «ناسيونال مانشافت»
جهود العب وسط يوفنتوس اإليطالي
إي � �م� ��ري ج � � ��ان ،ب� �ع ��د إع ��اق� �ت ��ه مل �ه��اج��م
اس �ت��ون �ي��ا ل �ي �ي �ف��اك امل �ن �ف��رد م ��ع ب��داي��ة
امل� �ب ��اراة ،ق�ب��ل ان ي�ن�ت�ف��ض ف��ي ال�ش��وط
ال �ث��ان��ي وي �س �ج��ل ث�لاث �ي��ة ع �ب��ر إي�ل�ك��اي
غ��ون��دوغ��ان ( 52ـ �ـ  )71وت �ي �م��و ف�ي��رن��ر
(.)71
وف� � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة ،ف��رط��ت
ك��روات�ي��ا ،بفرصة ضمان بطاقتها الى
ال �ن �ه��ائ �ي��ات ب�ت�ع��ادل�ه��ا م��ع مضيفتها
وي �ل��ز ب �ه��دف ل�ن�ي�ك��وال ف�لاش�ي�ت��ش ()9
م �ق��اب��ل ه ��دف ل �غ��اري��ث ب��اي��ل (،)3+45
راف �ع��ة رص�ي��ده��ا ف��ي ال �ص ��دارة ال ��ى 13
نقطة بفارق نقطتني عن املجر الثانية،
و 4عن سلوفاكيا الثالثة ،فيما رفعت
ويلز رصيدها الى  8في املركز الرابع.
وارت �ف��ع ع ��دد امل�ن�ت�خ�ب��ات امل�ت��أه�ل��ة ال��ى
نهائيات كأس أوروبا  2020الى أربعة،
بعدما لحقت روسيا وبولندا بكل من
بلجيكا وإيطاليا.
في نيقوسيا ،حسمت روسيا البطاقة
الثانية في املجموعة التاسعة ،بفوزها
ع�ل��ى ق�ب��رص  5ـ�ـ�ـ ص�ف��ر ،راف �ع��ا رص�ي��ده
الى  21نقطة بفارق ثالث خلف بلجيكا
املتصدرة صاحبة العالمة الكاملة.
وس� � �ج � ��ل أه � � � � � ��داف ال � � � � � ��روس دي� �ن� �ي ��س
ش�ي��ري�ش�ي��ف ( 9و ،)2+90وم��اغ��وم �ي��د
أوزدوي � � �ي� � ��ف ( ،)22وأرت� � �ي � ��م دزوي � �ب ��ا
ال��ذي رف��ع رص�ي��ده ال��ى  9أه ��داف ف��ي 8
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مباريات ف��ي التصفيات ،وألكسندر
غولوفني (.)89
وب ��دوره ،استمر املنتخب البلجيكي،
ث ��ال ��ث م ��ون ��دي ��ال روس � �ي� ��ا  ،2018ف��ي
ع � ��روض � ��ه ال � �ق� ��وي� ��ة م� �ح� �ق� �ق ��ا ث �م��ان �ي��ة
ان�ت�ص��ارات متتالية للمرة األول ��ى في
ت��اري �خ��ه ،وذل � ��ك ب �ف ��وزه ع �ل��ى مضيفه
الكازاخستاني  2ــ صفر بفضل هدفي
ميتشي باتشوايي ( )21وتوما مونييه
(.)54
وف � ��ي امل �ج �م��وع��ة ال� �س ��اب� �ع ��ة ،ت�خ�ط��ت
ب ��ول� �ن ��دا ع �ق �ب��ة م� �ق ��دون� �ي ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة
بهدفني دون رد ،لتضمن التأهل ،بعد
ان بلغ رص�ي��ده��ا  19نقطة م��ن ثماني
مباريات في صدارة املجموعة ،متقدمة
بفارق ثالث نقاط على النمسا الثانية
ال�ت��ي ف ��ازت ع�ل��ى سلوفينيا  1ـ �ـ صفر.
وس �ج��ل ه��دف��ي ب��ول �ن��دا ب��ري�م�ي�س�لاف
فرانكوفسكي ( )74وأرك��ادي��وز ميليك
(.)80
وع� � � ��ززت ال �ن �م �س��ا ف ��رص� �ه ��ا ب��ال �ت��أه��ل
ب� �ف ��وزه ��ا  1ـ � �ـ ص �ف��ر ع �ل��ى س�ل��وف�ي�ن�ي��ا
منافستها امل�ب��اش��رة ،راف�ع��ة رصيدها
الى  16نقطة في املركز الثاني.
وت� �ل� �ع ��ب ال� �ن� �م� �س ��ا ع� �ل ��ى أرض� � �ه � ��ا م��ع
مقدونيا الشمالية في الجولة التاسعة،
فيما تلتقي سلوفينيا مع التفيا ،في
حني تحل األخيرة ضيفة على النمسا
في الجولة الختامية وسلوفينيا على
بولندا( .ا.ف.ب)

سيكون املنتخب األس�ب��ان��ي أم��ام فرصة حسم تأهله إلى
نهائيات كأس أوروبا  ،2020وذلك عندما يحل ضيفًا على
نظيره السويدي ضمن منافسات املجموعة السادسة.
ويتصدر «ال روخ��ا» ترتيب املجموعة ب �ـ 19نقطة بعد
س �ب��ع ج � ��والت ،م�ت�ق��دم��ًا ب �ف��ارق  5ن �ق��اط ع��ن مضيفه
ال �س��وي��دي (ال �ث��ان��ي) ،و 6ع��ن روم��ان �ي��ا (ال �ث��ال �ث��ة) ال�ت��ي
يلتقيها في الجولة التاسعة األخيرة على ملعب «وان��دا
متروبوليتانو» في  18نوفمبر.
وبما أن السويد ستلتقي رومانيا في الجولة املقبلة ،فهذا
األم��ر يجعل أسبانيا بحاجة إل��ى العودة من سولنا بنقطة
لضمان بطاقتها إلى النهائيات حتى لو خسرت مباراتيها
األخيرتني.
وستكون رومانيا املستفيد األكبر في حال نجحت أسبانيا
في تحقيق فوزها الرسمي األول على األراضي السويدية ،ألن
ذلك سيمكنها من التقدم الى املركز الثاني بفارق نقطتني عن
السويد بحال فوزها على النرويج.
وفي املجموعة الرابعة ،ستكون إيرلندا أيضا أمام فرصة حسم
تأهلها إلى النهائيات ،لكن يتوجب عليها الفوز خارج ملعبها على
منافستها سويسرا.
ويتصدر املنتخب اإليرلندي املجموعة بـ 12نقطة وبفارق املواجهة
املباشرة عن منتخب الدنمارك (الثاني) ،فيما تراجعت سويسرا
إل��ى امل��رك��ز الثالث بثماني ن�ق��اط ،بعدما تلقت السبت هزيمتها
األولى على يد الدنمارك (صفر.)1/
ل�ك��ن «ال ن��ات��ي» (ل�ق��ب املنتخب ال�س��وي�س��ري) خ��اض خمس
مباريات حتى اآلن ،فيما لعبت إيرلندا والدنمارك ،الغائبة
ع��ن ه��ذه ال�ج��ول��ة ،س��ت م�ب��اري��ات ،مما يجعله ف��ي قلب
الصراع على إحدى بطاقتي املجموعة إلى النهائيات.
وب �ع��دم��ا ض�م�ن��ت ال �ب �ط��اق��ة األول � ��ى ف ��ي امل�ج�م��وع��ة
العاشرة بفوزها السبت على ضيفتها اليونان /2
صفر ،تحل إيطاليا ضيفة على ليشتنشتاين ويبدو
املنتخب اإلي�ط��ال��ي مرشحا ف��وق ال�ع��ادة لتحقيق ف��وزه
الثامن تواليًا من أصل ثمانية مباريات ،في وقت ما زال الصراع قائمًا بقوة
على البطاقة الثانية بني فنلندا ،أرمينيا والبوسنة.
وتتواجه فنلندا الثانية ( 12نقطة) مع أرمينيا ( )10فيما تحل البوسنة (10
نقاط أيضا) ضيفة على اليونان ( 5نقاط من  7مباريات)( .ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

السويد × أسبانيا

مساء
9.45
ً

biensportsHD1

اليونان × البوسنة

مساء
9.45
ً

biensportsHD3

ليشتنشتاين × إيطاليا

مساء
9.45
ً

biensportsHD4

رومانيا × النرويج

مساء
9.45
ً

biensportsHD5

سويسرا × أيرلندا

مساء
9.45
ً

biensportsHD11

فينالدوم :نحتاج العودة إلى البطوالت الكبيرة
ك��ان الغياب عن آخ��ر بطولتني كبيرتني
م� ��ؤمل� ��ًا ل� �ه ��ول� �ن ��دا ،ل� �ك ��ن الع� � ��ب ال ��وس ��ط
جورجينيو فينالدوم يقول إن منتخب
ب�لاده قطع خطوة هائلة ص��وب التأهل
إل ��ى ب �ط��ول��ة أوروب � ��ا  2020ل �ك��رة ال �ق��دم
بالفوز على بيالروسيا.

وب�ه��ذا تحتاج ه��ول�ن��دا إل��ىال�ت�ع��ادل فقط
في مباراتها املقبلة في بلفاست في 16
نوفمبر لتحجز مكانها في النهائيات.
وق ��ال ف�ي�ن��ال��دوم ع��ن غ �ي��اب ه��ول�ن��دا عن
ك ��أس ال �ع��ال��م ف ��ي روس �ي ��ا  2018وع��ن
بطولة أوروب ��ا ف��ي فرنسا « 2016ك��ان

البرازيل ستلتقي كوريا
في أبوظبي
سيواجه املنتخب البرازيلي نظيره األرجنتيني وديا يوم  15نوفمبراملقبل،
في لقاء «سوبر كالسيكو» بالعاصمة السعودية الرياض .وبعد التعادل في
سنغافورة بنفس النتيجة ( )1-1أم��ام منتخبي السنغال ونيجيريا ودي��ا،
سيعود منتخب السيليساو ب�ق�ي��ادة م��درب��ه تيتي إل��ى آس�ي��ا ،ل�خ��وض آخر
وديتني قبل مشواره بتصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال .2022
ويختتم «السيليساو» ،العام الحالي بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في
أبو ظبي ،وفقا لبيان االتحاد البرازيلي.

سكالوني :األرجنتين
تمتلك الرغبة والفنيات

م��ن امل��ؤل��م ج �دًا الغياب ع��ن ك��أس العالم
وبطولة أوروبا قبلها».
وتابع «حتى خالل عطالت الصيف التي
حصلنا عليها في األعوام األخيرة كنت
أف�ك��ر طيلة ال��وق��ت أن��ه ك��ان يجب علينا
التأهل واملشاركة في البطولتني».

كلوب ّ
فضل ليفربول
على يونايتد ومدريد
كشف العب ن��ادي ليفربول السابق روب��ي فاولر ان املدرب
الحالي للفريق االنكليزي يورغن كلوب رفض
ع ��روض ��ا م ��ن م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د وري � ��ال
ً
مدريد مفضال التوقيع مع ليفربول.
وص� � � � ��رح م � �ه� ��اج� ��م ل � �ي � �ف� ��رب� ��ول ف� � ��ي ح �ق �ب��ة
ال �ت �س �ع �ي �ن��ات ،ف��ي م �ق��ال��ه ب�ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي
م� �ي ��رور» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ب��أن��ه ال �ت �ق��ى ك �ل��وب قبل
عامني.
وأض� � ��اف أن األمل ��ان ��ي أك� ��د ل ��ه ح �ي �ن �ه��ا ،أن� ��ه رف��ض
ع��رض�ي�ن م ��ن «أن ��دي ��ة غ�ن�ي��ة ل �ل �غ��اي��ة» ب �ع��د رح�ي�ل��ه
ع��ن ب��وروس�ي��ا دورت �م��ون��د ،م��وض�ح��ا أن «أح��ده�م��ا
مانشستر يونايتد واآلخر على األرجح
ري ��ال م��دري��د ،وال �س �ب��ب أن ��ه ك ��ان ي�ك��ره
التركيز فقط على األرباح التجارية».
وت ��اب ��ع «ق � ��ال إن��ه
رح� � � � ��ب ب � �ع� ��رض
ل� �ي� �ف ��رب ��ول ،ألن ��ه
ك � � � � � � � ��ان ي � �م � �ت � �ل� ��ك
ال�ت��وازن ب�ين امل��ال
ال� �ل ��ازم ل �ل��وص��ول
ل�ل�ق�م��ة ،وال �ت��اري��خ،
وه � ��وي � ��ة ال � �ن� ��ادي
وجماهيره».

أالريو فوق العبي اإلكوادور ليرسل الكرة إلى مرماهم

ق��ال ليونيل سكالوني ،املدير الفني لألرجنتني ،ان��ه يشعر بالرضا عن اداء
العبيه ،وذلك بعد فوز فريقه الودي على االكوادور  1-6في املباراة الودية التي
اقيمت في مدينة إلتشي االسبانية .وتابع« :نشعر بالثقة في جميع املباريات
السابقة ،هذا باإلضافة إلى قوة املنافسني الذين واجهناهم ،فهناك رضا عن
األداء ،كما أننا منحنا الفرصة ألكبر عدد من الالعبني للمشاركة».
وتابع «هناك رغبة وإمكانات فنية ،ولكننا نحتاج فقط إل��ى بعض الوقت،
وإلى أن يؤدي الالعبون كما فعلوا امام االكوادور».
وأكد املدرب الشاب أن النتائج في هذه املباريات تأتي «في املقام الثاني» ،في
الوقت الذي أثنى فيه على نظيره في منتخب اإلك��وادور ،خورخي سيليكو،
لرهانه على العناصر الشابة.

وك � � ��ان ف� �ي� �ن ��ال ��دوم ف� ��ي  23م� ��ن ع �م��ره
ح�ين ش��ارك��ت ه��ول�ن��دا ف��ي ك��أس العالم
ف��ي ال �ب��رازي��ل وق ��ال إن ��ه م��ن امل �ه��م ل�ه��ذه
التشكيلة خوض تجربة اللعب في أكبر
املحافل.
وت��اب��ع «امل�ش��ارك��ة ف��ي بطولة كبيرة أمر

م�ه��م ج �دًا ف��ي م�س�ي��رة ت�ط��ور أي الع��ب.
أع ��رف م��دى امل�ت�ع��ة ال�ت��ي يشعر ب�ه��ا أي
الع� ��ب ب ��امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ب �ط��ول��ة ك �ب��رى،
خ �ص��وص��ًا م ��ع ت �ق��دم �ن��ا ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة.
نحتاج إل��ى خ��وض ه��ذه التجربة ثانية»
(رويترز)

يورغن كلوب

!

تشيك يتصدى لتسديدة من فريق سويندون

بيتر تشيك يتألق
حتى في «الهوكي»
أثبت بيتر تشيك ح��ارس مرمى تشلسي وأرسنال السابق أنه يملك
أعصابا من فوالذ بغض النظر عن األرضية التي يلعب عليها بعدما
أنقذ شباكه مرتني ف��ي ض��رب��ات الترجيح ف��ي أول م�ب��اراة يخوضها
بعد تحوله إلى هوكي الجليد ليساعد جيلدفورد فينكس املنافس
في دوري الدرجة الرابعة البريطاني على الفوز على سويندون وايلد
كاتس.
ويعمل تشيك حاليا مستشارا فنيا مع تشلسي وتم اختياره األحد
رجل املباراة بعد تألقه ،وقال إنه سعيد بهدوء أعصابه خالل ضربات
الترجيح.
وأضاف تشيك الذي كان آخر ظهور له في كرة القدم في نهائي الدوري
األوروب ��ي ب�ين أرس�ن��ال وتشلسي ف��ي مايو «ان��ده�ش��ت أن��ا نفسي من
هدوء أعصابي .لم أكن أتوقع ما ينتظرني ولذا سعدت جدا بالطريقة
التي تفاعل بها جسدي مع املباراة».
وتشيك عاشق لهوكي الجليد منذ صغره ومارسه قبل التحول لكرة
القدم .وق��ال تشيك «ك��ان حلم طفولتي خوض ولو مباراة واح��دة في
هوكي الجليد».
وتابع «عندما تحلم بأي شيء فانه يتعني عليك أن تبذل كل ما في
وس�ع��ك لتحقيقه .قمت ب��ذل��ك ف��ي ك��رة ال�ق��دم وحققت ك��ل أح�لام��ي».
(رويترز)

مد ً
غارسيا ِّ
ربا لليون
أع�ل��ن ن ��ادي ل�ي��ون ال�ف��رن�س��ي ل�ك��رة ال �ق��دم أم��س (اإلث �ن�ي�ن) تعيني
رودي غارسيا م��درب��ا ل��ه بعد نحو أس�ب��وع م��ن ع��زل البرازيلي
سيلفينيو ،ع�ل��ى خلفية ال�ن�ت��ائ��ج السيئة للفريق ف��ي ال ��دوري
املحلي.
وج��اء ف��ي ب�ي��ان ل�ل�ن��ادي على موقعه اإلل�ك�ت��رون��ي« :يعلن ن��ادي
ليون تعيني رودي غارسيا مدربا بدءا من اليوم» ،مشيرا الى أنه
ارتبط بعقد مع النادي حتى يونيو .2021
ّ
وبعدما بدأ ليون املوسم بقوة ،محققا الفوز في أول مرحلتني
ب�ن�ت�ي�ج��ة /3ص �ف��ر خ� ��ارج أرض� ��ه أم� ��ام م��ون��اك��و و/6ص� �ف ��ر أم��ام
مضيفه أن�ج�ي��هُ ،م�ن��ي ب��أرب��ع ه��زائ��م وث�لاث��ة ت �ع��ادالتّ ،أدت ال��ى
تراجعه ال��ى امل��رك��ز ال �ـ .14وسبق لغارسيا ( 55ع��ام��ا) أن أش��رف
على نادي ليل ( 2008ـــ  )2013الذي ّ
توج معه بـ«الثنائية» املحلية
(الدوري والكأس) عام  .2011كما أشرف على مرسيليا في الفترة
بني أكتوبر  2016ومايو ( .2019أ.ف.ب)

الحرارة

الثالثاء

الطقس

 16صفر  1441هـ •  15أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16615الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

%100 29

الكبرى

حار وتظهر بعض السحب العالية والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 8ـــ  30كلم /ساعة).

مايو كلينك

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

النفيسي واللورد تريفليان
ي �ق��ول األك ��ادي� �م ��ي وال �س �ي��اس��ي ال �س��اب��ق
عبداهلل النفيسي في مقابلة مع اإلعالمي
عمار تقي في برنامج «الصندوق األسود»،
ت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى م �ن��ع ال� �ك ��وي ��ت ب ��ث إح ��دى
حلقات برنامجه «املائدة املستديرة» على
التلفزيون في السبعينيات:
سعيت إلج��راء مقابلة مع السير همفري
ت��ري�ف�ل�ي��ان ،أله�م�ي��ة ال�ش�خ��ص وت��اري �خ��ه.
وال �س �ي��ر ه �م �ف��ري ي �ه��ودي إن �ك �ل �ي��زي من
عائلة تريفليان اليهودية «الشهيرة» ،وكان
س�ف�ي�رًا ف��ي ال �ق��اه��رة ع�ن��دم��ا وق��ع ان�ق�لاب
عام  ،1952وسفيرًا لبريطانيا في بغداد
عندما وقع انقالب عبدالكريم قاسم عام
.1958
ويقول النفيسي إنه التقى به ،والح��ظ أنه
يمتلك أنفًا «يهوديًا» ،ولكن فاجأه بطلب
مبلغ من امل��ال مقابل إج��راء املقابلة ،وأنه
ل ��م ي �ك��ن م�س�ت�ع�دًا ل�ل�أم ��ر ،ول �ك��ن س �ف��ارة
الكويت ف��ي لندن دخلت على الخط (!!)
ودف �ع��ت ل��ه امل�ب�ل��غ (!!) .ك�م��ا ط��ال�ب��ه بثمن
ف ��وات� �ي ��ر اس� �ت� �ه�ل�اك ك� �ه ��رب ��اء م �ص��اب �ي��ح
ت �ص��وي��ر امل �ق��اب �ل��ة (!!) وك� ��رر ال�ن�ف�ي�س��ي
ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة أن ه�م�ف��ري ي �ه��ودي ،كناية
عن بخله .ثم تطرق ألهم فقرة في املقابلة،
والتي طلب همفري أن تكون خاصة ومن
غ�ي��ر ت�س�ج�ي��ل أو ت �ص��وي��ر ،وذل ��ك عندما
أخ��ذه ملكتبته وتصفح معه ألبوم الصور
الخاصة ،وفيها ظهر السير همفري في
صور مع عبدالكريم قاسم وهما بمالبس
بيضاء أو يسبحان مع بعضهما ،وكيف
أن السفير ق��ال ل��ه إن ق��اس��م ه��و رجلهم
ف��ي ب �غ��داد ،وه ��م ال��ذي��ن خ �ل �ق��وه ،وع�ن��دم��ا
استفسر النفيسي م�ن��ه ع��ن س�ب��ب ع��دم
منعه م��ن امل�ط��ال�ب��ة ب��ال�ك��وي��ت ،رد السفير
بما معناه أنهم كانوا وراء املطالبة ليعطوا
ال �ك��وي��ت درس� ��ًا أو «ق ��رص ��ة أذن»!! وأن
امل�ق��اب �ل��ة م�ن�ع��ت م��ن ال �ب��ث ع �ل��ى ت�ل�ف��زي��ون
الكويت ألن السفير همفري تهجم فيها
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الصغرى

الرطوبة

على حكام خليجيني!!

***

ً
أوال :اللورد همفري هو نجل القس جورج
ت��ري �ف �ل �ي��ان ،وح �ف �ي��د ت��ري �ف �ل �ي��ان ،رئ �ي��س
أساقفة تونتون ،واالبن الثالث للسير جون
تريفليان ،ويحمل لقب «لورد» وليس لقب
سير ،وهو مسيحي وال عالقة له باليهود.
ثانيًا :جرى ترفيع همفري لدرجة اللوردية
في  12فبراير  ،1968أي أنه أصبح لوردًا
ق �ب��ل ت �س �ج �ي��ل ال� �ب ��رن ��ام ��ج ،ف �ك �ي��ف دخ��ل
النفيسي بيته وخاطبه بلقب «سير»؟
م��ن س�ي��رة ح�ي��اة همفري تريفليان نجد
أن ��ه ن �ق��ل س �ف �ي �رًا ل ��دى م �ص��ر إب� ��ان أزم ��ة
السويس ،أي عام  ،1956وليس عام 1952
كما قال النفيسي في املقابلة.
كما عني سفيرًا في العراق في وقت األزمة
م��ع ال �ك��وي��ت ،أي ع ��ام  ،1961ول �ي��س عند
وق��وع انقالب قاسم عام  ،1958كما ورد
على لسان النفيسي!
وعلى ض��وء ه��ذه الحقائق ،أت��رك للقارئ
ال �ح��ري��ة ف ��ي ت �ص��دي��ق ب�ق�ي��ة م ��ا ورد ّفي
املقابلة من أم��ور وأح��داث ،س��واء ما تعلق
م�ن�ه��ا ب �ك��ون ق��اس��م رج ��ل ب��ري�ط��ان�ي��ا في
ال�ع��راق .وإن ك��ان كذلك بالفعل ،فما الذي
دفع السفير لاللتقاء والتباسط والسباحة
م� ��ع رج �ل �ه��م ف� ��ي ال� � �ع � ��راق ،أل � ��م ي �ك ��ن م��ن
امل�ف�ت��رض أن ت�ج��ري ت�ل��ك ال �ل �ق��اءات س �رًا؟
أو أن بريطانيا هي التي طلبت من قاسم
امل�ط��ال�ب��ة ب��ال�ك��وي��ت ،ل�ت�ك��ون «ق��رص��ة أذن»
ل�ه��ا .وك�ي��ف أن ال�س�ي��ر (ال �ل ��ورد) همفري
طالبه ،كيهودي ،بثمن استهالك الكهرباء
ملصابيح إض��اءة تسجيل الحلقة ،ومبلغ
من املال مقابل اجراء املقابلة معه!!
ل �ق��د وق� �ف ��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا م �ع �ن��ا ف ��ي أح �ل��ك
ال �ظ ��روف ،وم ��ن امل��ؤس��ف أن ي��أت��ي ال �ي��وم،
وبعد ستني عامًا تقريبًا ،من يشوه دورها
املشرف.
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خطوات لمنع حدوث
«دوار السيارة» ..لدى األطفال

دوار السيارات هو نوع من دوار الحركة ،يحدث عندما يستقبل املخ معلومات
متضاربة من األذن الداخلية والعينني واألعصاب في املفاصل والعضالت.
ليس من الواضح السبب وراء تأثير دوار السيارة في بعض األطفال أكثر من
غيرهم .في حني أن املشكلة ال تبدو مؤثرة في معظم الرضع واألطفال الصغار،
إال أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  2و  12عامًا هم األكثر عرضة على
وج��ه التحديد .ملنع ح��دوث دوار السيارة ل��دى األط�ف��ال ،يمكنك محاولة اتباع
االستراتيجيات التالية:

- 1شجع طفلك على النظر خارج
السيارة.
- 2تجنب األطعمة الحارة قبل
ركوب السيارة.
ّ -3
وفر تهوية جيدة.
- 4استعن باألدوية إذا كنت
تخطط لرحلة طويلة بالسيارة.
- 5إذا بدأ طفلك في الشعور
بدوار السيارة ،فتوقف واجعله
يتجول قليالً.

الوفيات
● جراح مبارك سعد العساف 34( ،عامًا)،
ش �ي ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال :ال � �ع� ��زاء ب ��امل �ق �ب ��رة ،ل �ل �ن �س��اء:
جابر العلي ،ق ،6ش ،35م ،6ت– 55555819 :
.50722288
● عبدالكريم مراد عباس البلوشي69( ،
عامًا) ،شيع ،حسينية البلوش ،الجابرية ،ت:
.90068222 – 97766900
● زاي������د ه���ج���اج م��ح��م��د ال��س��ري��ح��ي
المطيري 58( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :صباح
ال�ن��اص��ر ،ق ،1ش ،19م ،12للنساء :ال�ق�ي��روان،
ق ،1ش ،138م ،556ت97310300 – 98099915 :
– .66760667
● عبدالمحسن أح��م��د عبدالمحسن
البابطين 50( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :النزهة،
ديوان البابطني ،للنساء :قرطبة ،ق ،4ش ،1ج،5
م ،15ت99628287 – 99644407 – 97777779 :
– .22550650
● ياسين عبدالله محمود الفيلكاوي،
( 82عامًا) ،شيع ،للرجال :الرميثية ،ق ،1شارع
ال �ش��اف �ع��ي ،ج ،10م ،10ل �ل �ن �س��اء :ال �س ��رة ،ق،4
ش ،15م ،27ت.55448623 - 65140002 :
● ق��اس��م حبيب أب���ل 84( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي��ع،

ل �ل��رج��ال :ال��دس �م��ة ،م�س �ج��د ال �ن �ق��ي ،ل�ل�ن�س��اء:
مشرف ،ق ،1ش ،9م ،21ت.99062179 :
● مريم عبدالرحيم إبراهيم عبدالله،
زوج � � ��ة ي ��وس ��ف ص ��ال ��ح ب � �ن� ��در 51( ،ع ��ام ��ًا)،
شيعت ،ل�ل��رج��ال :الفحيحيل ،ق ،3ش ،4م،60
للنساء :صباح السالم ،ق ،11ش ،1ج ،5م ،9ت:
.66166165 – 67087049
● خ��ال��د ي��وس��ف حمد اب��و ق��ري��ص73( ،
ع� ��ام� ��ًا) ،ال �ت �ش �ي �ي��ع ال �ت��اس �ع��ة ص� �ب ��اح ال� �ي ��وم،
ل �ل��رج��ال :ك �ي �ف��ان ،ق ،1ش ،11م ،2دي � ��وان بو
قريص ،للنساء :قرطبة ،ق ،1ش ،1ج ،8م ،17ت:
.99783060 – 25323048 – 94979060
● ح��ي��ات غني محيل ال��ش��م��ري ،زوج ��ة
ع��دن��ان ط�ع�م��ة ال �ش �م��ري 59( ،ع��ام��ًا) ،شيعت،
للرجال :العارضية الصناعية ،قاعة املباركية،
ت.99421153 – 69099609 :
● حليمة محمد عبدالله الكندري ،زوجة
ي �ع �ق��وب ي��وس��ف ع �ب��داهلل ط��ال��ب 78( ،ع��ام��ًا)،
ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة ع�ص��ر ال �ي ��وم ،ل�ل��رج��ال:
الشعب ،ديوان الكنادرة ،للنساء :غرناطة ،ق،1
ش ،3ج ،1م6أ ،ت– 99658966 – 99736023 :
.97111823 – 24878762
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة

الجامعة العربية ..ليتها سكتت
دخلت جحافل الجيش التركي الشمال السوري
ف��ي عملية عسكرية أم�ن�ي��ة أط�ل�ق��وا عليها اس��م
«ن �ب��ع ال� �س�ل�ام» ،وأع �ل �ن��وا أن ه ��دف ال�ع�م�ل�ي��ة هو
إيجاد منطقة حدودية آمنة وخالية من املتطرفني
األكراد واإلرهابيني الذين باتوا يهددون األراضي
التركية.
ونحن لن نستعجل في تقييم هذه العملية حتى
نرى شواهد األيام األولى ،ولن نتردد في انتقادها
إن تبني أنها احتالل ألراضي دولة أخرى وليست
ً
دخوال مؤقتًا فقط لتحقيق أهداف معلنة ،كما لن
نسكت إن كانت ستؤدي إل��ى مزيد من معاناة
امل��دن�ي�ين ،س��واء ك��ان��وا ع��رب��ًا أم أك� ��رادًا ،مسلمني
أم غير مسلمني ،أو أدت إل��ى دم��ار وخ ��راب في
العمران والبنى التحتية للمدن.
ل��و دخ ��ل األت � ��راك دول� ��ة ت�ع�ي��ش وض �ع��ًا طبيعيًا
النتقدناهم منذ اليوم األول ،لكنهم دخلوا أراضي
س��وري��ة ال ي�ت��واج��د فيها ج�ن��دي س��وري واح��د؛
ألن األرض السورية كانت مستباحة منذ عدة
سنوات ،والجيش الروسي وامليليشيات اإليرانية
واللبنانية عاثوا فيها من شمالها إلى جنوبها،
لذلك ك��ان دخ��ول الجيش التركي لتأمني ح��دوده
وتأمني ع��ودة ماليني السوريني إل��ى بلدهم أمرًا
ً
مقبوال منذ الوهلة األولى ما لم يتبني لنا بعد ذلك
خالف هذه الحقيقة!
كلنا شاهدنا ما فعله الجيش الروسي من قتل
للمدنيني وت��دم�ي��ر للمدن ط��ال معظم األراض��ي
ال �س��وري��ة ،وك�ل�ن��ا ت��اب�ع�ن��ا م��ا فعلته امليليشيات
اإليرانية من مجازر من أجل املحافظة على نظام
ب �ش��ار ،بينما ل�ن��ا ت �ج��ارب إي�ج��اب�ي��ة م��ع الجيش
ال�ت��رك��ي ع�ن��دم��ا دخ ��ل م�ن�ب��ج وغ�ي��ره��ا م��ن امل��دن
وطرد املسلحني ولم نسمع أنه قتل مدنيًا واحدًا.
لذلك لن نستعجل في تأييد أو رفض عملية «نبع
السالم» ما لم نتحقق مما يجري على األرض،
وق��د يحق لنا أن نتفاءل خيرًا بالعملية بعد أن
ش��اه��دن��ا عملية ت�ح��ري��ر م�ئ��ات األس ��ر ال�س��وري��ة
املحتجزة ف��ي ظ��روف م��أس��اوي��ة وك�ي��ف فرحوا
وك�ب��روا عندما ش��اه��دوا طالئع الجيش التركي
تدخل عليهم وتحررهم!
ّأم��ا االج�ت�م��اع ال�ط��ارئ ملجلس الجامعة العربية
ع �ل��ى م �س �ت��وى وزراء ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ال � ��ذي ن��دد

ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة ،ف�ق��د ذك��رون��ا ب��امل�ث��ل ال�ق��ائ��ل
«صمت ده�رًا ونطق كفرًا»؛ فسوريا كانت قبل
أي��ام مطرودة من الجامعة العربية بقرار منكم،
وال� �ي ��وم ت �ج �ت �م �ع��ون لل��ان �ت �ص��ار ل �ل �ن �ظ��ام ف�ي�ه��ا،
وليتكم سكتم حتى ت�ت��أك��دوا مما ي�ج��ري على
األرض؛ هل هو انتصار للشعب السوري أم انه
ترسيخ الحتالل تركي؟! املشكلة عندما تكون
قراراتكم معاييرها مزدوجة ،فباألمس القريب
كانت وحدات إيرانية (تم تصويرها وبثها عبر
وسائل التواصل وبعض الفضائيات) تدخل إلى
ال �ع��راق لتتصدى ملتظاهري ث��ورة أك�ت��وب��ر التي
قادها شبان األحياء والبلدات الفقيرة العراقية
(وأغلبهم شيعة باملناسبة) الذين قاموا بتصوير
عمليات البطش والقتل التي تعرضوا لها من قبل
هذه القوات اإليرانية ،ولم نسمع تصريحًا واحدًا
من جامعة الدول العربية أو من أي مسؤول!

موسم األمطار واستعداد «األشغال»
يتساءل كثيرون :هل وزارة األشغال مستعدة
مل��وس��م األم�ط��ار امل�ق�ب��ل؟ وأق ��ول :ن�ع��م ،ليس ألني
م�س��ؤول فيها ،لكن لعلمي ومتابعتي مل��ا حدث
ملدينة صباح األحمد .فقد ب��ادرت ال��وزارة بحفر
خ ��زان ب�م�س��اح��ة كيلومتر م��رب��ع لتجميع مياه
األم�ط��ار م��ن شبكة األم�ط��ار ف��ي امل��دي�ن��ة ،بعد أن
ك��ان��ت امل�ي��اه ت�ن��زل بالشبكة وال تجد لها منفذًا
فترجع تطفح على السطح! كما أن الوزارة نظفت
أل��ف بالوعة كانت م�س��دودة ،واآلن ممكن تنزل
فيها املياه وتصرفها .كذلك استعجلت ال��وزارة
بعمل سد مانع للسيول شمال املدينة بدل طريق
ميناء عبد اهلل  -ال��وف��رة ال��ذي ك��ان يعمل حماية
طبيعية للمدينة وتمت إزالته قبل موسم األمطار
املاضي ببضعة أشهر!
ب �ق �ي��ت م�لاح �ظ��ة ص �غ �ي��رة ن�ت�م�ن��ى م ��ن ال� � ��وزارة
االن �ت �ب��اه إل �ي �ه��ا ،وه ��ي م �ج ��اري ت �ص��ري��ف م�ي��اه
األم �ط��ار امل��وج��ودة ب��ال�س��اح��ات امل�ك�ش��وف��ة ،فقد
ت�ب�ين أن امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي ال ��ذي ص�م��م امل��دي�ن��ة
صمم ه��ذه امل�ج��اري لكنها لم تنفذ ،مما تسبب
في تجمع املياه في الساحات العامة للمدينة ،فيا
ليت ال��وزارة تستعجل في تنفيذ ه��ذه املجاري،
وابشروا بالخير ما دام «األشغال» ترعاكم.

