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الجار الله لـ سبقلا :األمور إيجابية جداً ..وفي المسار الصحيح

تثبيت اتفاق «المقسومة» في األمم المتحدة
¶ االتفاق يع ّبر عن عمق ومتانة العالقات السعودية  -الكويتية
سعد الشيتي
ت ��أك � �ي � �دًا مل � ��ا ان� � �ف � ��ردت ب � ��ه سبقلا ب� �م� �غ ��ادرة
وف��د ك��وي�ت��ي رف �ي��ع امل�س�ت��وى إل��ى ال�س�ع��ودي��ة
الخميس امل��اض��ي ،إلكمال مباحثات املنطقة
املقسومة ،علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر رفيعة
املستوى أن الوفد املفاوض نجح في التوصل
إل ��ى ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة وص �ف��ت ب��ال �ت��اري �خ �ي��ة،
كونها تطوي ملفًا ونقاطًا كانت محل نقاش
وب �ح��ث ط�ي�ل��ة  6س �ن��وات ،وال �ت��وص��ل إل ��ى ما
فيه مصلحة البلدين الشقيقني .وق��ال وكيل
وزارة الخارجية خالد الجاراهلل لـ سبقلا :إن
االم ��ور ايجابية ج �دًا وف��ي امل�س��ار الصحيح.

وق��ال��ت امل�ص��ادر نفسها إن الفريق امل�ف��اوض
نجح ف��ي تقريب وج�ه��ات النظر وع�م��ل على
توقيع بروتكول اتفاق الستئناف اإلنتاج في
املنطقة املقسومة امل�ق��در إنتاجها ب �ـ 550ألف
برميل يوميًا (مناصفة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن) ،على
أن ي �ج��ري رف��ع االت�ف��اق�ي��ة إل��ى األم ��م امل�ت�ح��دة
ل�ت�ث�ب�ي�ت�ه��ا وامل �ص��ادق��ة ع�ل�ي�ه��ا .وأف � ��ادت ب��أن
اإلنتاج في حقل الخفجي سيعود ف��ورًا بعد
االنتهاء من بعض اإلج��راءات البروتوكولية
ب�ين البلدين واألوراق الخاصة بالبيئة .أما
ح �ق��ل ال ��وف ��رة ،ف��اإلن �ت��اج س �ي �ع��ود م �ن��ه خ�لال
 3أش�ه��ر ،وه��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي يتطلبها الحقل
ل�ل�ت�ش�غ�ي��ل .وم ��ع ع� ��ودة اإلن� �ت ��اج ف��ي املنطقة

املقسومة ،فهناك فوائد عديدة ستعود على
ال �ك��وي��ت ،م�ن�ه��ا :ت�ح�س�ين اإلي � ��رادات النفطية
املالية للدولة بإضافة ما يقدر بـ  ١٦.٥مليون
دوالر يوميًا (حصة الكويت  ٢٧٥ألف برميل
ي��وم �ي��ًا) ،ت��واف��ر ك �م �ي��ات إض��اف �ي��ة م��ن ال�ن�ف��ط
الخام ل��زي��ادة اإلن�ت��اج في أي وق��ت وف��ي حال
ح��دوث أي ه��زات ف��ي األس� ��واق ،تقليل نسبة
استيراد الغاز املسال من ال�خ��ارج ،وتخفيف
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ح �ق��ول األخ � � ��رى .ع �ل �م��ًا ب��أن
االتفاق ّ
يعبر بقوة عن عمق ومتانة العالقات
بني السعودية والكويت.
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الوساطة الكويتية قد ُتستأنف في أي وقت
¶ إيران تميل إلى التهدئة ..لكنها ال تقوم بشيء إيجابي ملموس على أرض الواقع
¶ الخليجيون خائفون على لبنان ال سيما بعد تهديدات نصرالله المبطنة والخطيرة
حمد السالمة
أك��دت مصادر خليجية واسعة االط�لاع أن ال
ش��يء ج��دي�دًا على صعيد األزم ��ة الخليجية،
ً
ل�ك��ن ه�ن��اك ت �ف��اؤال ب��إم�ك��ان اس�ت�ئ�ن��اف جهود
الوساطة الكويتية في أي وق��ت ،والسعودية
وقطر في هذا الوارد.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أك ��دت امل �ص��ادر عينها أن

صندوق المشروعات الصغيرة
 ..هل آن األوان إليقافه؟
علي الخالدي

األزمة الخليجية

هناك تصريحات إي��ران�ي��ة وس�ع��ودي��ة تسمح
باالعتقاد أن��ه باإلمكان خلق مناخ إيجابي،
ل �ك��ن ال ش ��يء م �ل �م��وس��ًا ح �ت��ى اآلن ،ألن على
إي � ��ران ع� ��ددًا م��ن األم � ��ور ال ��واج ��ب ال �ق �ي��ام بها
على أرض الواقع ،وعليها التعبير عن حسن
نيتها بإجراءات مقنعة للخليجيني ،وهذا لم
يحصل حتى اآلن رغ��م أن الطاغي حاليًا هو
جو التهدئة.

ُّ
والتعثر ..والتدخالت السياسية
يقع بين التخ ُّبط

أما على صعيد لبنان ،فهناك خوف خليجي
ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال� �ب� �ل ��د ال� �ش� �ق� �ي ��ق ،ال س �ي �م��ا ب�ع��د
ت �ص��ري �ح��ات األم�ي��ن ال �ع ��ام ل �ح��زب اهلل حسن
ن �ص��راهلل وت�ه��دي��ده ب��ال�ن��زول إل��ى ال �ش��ارع إذا
أراد ال�ب�ع��ض إس �ق��اط ع�ه��د ال��رئ �ي��س ميشال
ع� ��ون .وأض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر أن ن �ص ��راهلل وج��ه
تهديدًا مبطنًا وخطيرًا ،وأنه سيغير املعادلة،
وهذا نتيجته صدام كبير في لبنان.

ُ
ب � ��دأت ت� �ط ��رح ب�ي�ن ع� ��دد م ��ن األوس � ��اط
االقتصادية أسئلة عن جدوى استمرار
ع�م��ل ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي للمشروعات
الصغيرة ،وهل آن أوان إيقاف العمل به؟
مقابل آراء أخرى تدعو بقوة إلى إعادة
ه�ي�ك�ل�ت��ه س��ري �ع��ا ك ��ي ال ي�ت�ع�ث��ر مثلما
ه��و ال�ح��ال ف��ي ع��دد كبير م��ن املشاريع
التي مولها .وأكدت املصادر املعنية أن
ال �خ �ط��اب ال�ح�ك��وم��ي االق �ت �ص��ادي ورط
ال �ش �ب��اب وح�ث�ه��م ع�ل��ى ال �ت��وج��ه للعمل
ال �ح ��ر م ��ن دون ت��وف �ي��ر أق� ��ل ال �خ��دم��ات
األساسية وبيئة أعمال صحية لهم ،إذ
ليس املطلوب خلق تجار جدد بأعمال
تجارية هشة ،بل املطلوب خلق قيادات

ف �ن �ي��ة واالس� �ت� �ع ��ان ��ة ب� �خ ��دم ��ات ب�ع��ض
ال�ش�ب��اب الكويتي ف��ي ال�ق�ط��اع الخاص
وم �ن �ح �ه��م ال �ص�ل�اح �ي��ات وف �ت��ح امل��زاي��ا
املالية لهم .وأك��دت امل�ص��ادر أن الوزير
خ ��ال ��د ال � ��روض � ��ان ورث ت ��رك ��ة م �ل �ي �ئ��ة
ب ��األخ �ط ��اء ،وم �ط �ل��وب ف��زع��ة ح�ك��وم�ي��ة
ت �س��ان��ده ل �ح��ل امل �ع��وق��ات م ��ع ال �ج �ه��ات
ال�ت��ي تتقاطع أع�م��ال�ه��ا م��ع ال�ص�ن��دوق.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر ع�ي�ن�ه��ا أن سمعة
الصندوق في ال�ش��ارع الكويتي ليست
جيدة ،وكل من ُيقبل مشروعه يقال له
«م��ن واسطتك» نائب أم وزي��ر أم نافذ؟
مع اإلشارة إلى أن الصندوق أصبح في
مناسبات كثيرة أداة سياسية ،لشراء
والءات ب �ع ��ض ال � �ن � ��واب ون��اخ �ب �ي �ه��م،
وتنشط املوافقات في االستجوابات أو
التلويح بها.

ودعت املصادر إلى فك ارتباط التوظيف
في الصندوق مع ديوان الخدمة املدنية
واالستعانة بطاقات كويتية من القطاع
الخاص ،ألن ذلك قد يحل بعض املشاكل.
ك� �م ��ا ان� �ت� �ق ��دت ع� �ق ��د دورات ت��دري �ب �ي��ة
ل �ل �م��وظ �ف�ين م ��ن ق �ب��ل أش� �خ ��اص ل�ي�س��ت
لديهم ال�ش�ه��ادة األك��ادي�م�ي��ة أو الخبرة
ال �ف �ن �ي��ة ،ظ ��اه ��ره ��ا ب ��امل �ج ��ان وب��اط �ن �ه��ا
ب �م �ق��اب��ل م� � ��ادي ع� � ��ال ،وأن ال �ص �ن��دوق
ل��م ي�ش�غ��ل س ��وى م �ك��ات��ب االس �ت �ش��ارات
ودراس ��ات ال�ج��دوى ال�ت��ي أغلبها «قص
ول � �ص � ��ق» .ع �ل �م��ا ب � ��أن ه� �ن ��اك م �ش��اري��ع
صناعية رائ��دة وناجحة ،لكن املعوقات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وع� � � ��دم ت ��وف� �ي ��ر األراض� � � ��ي
سيسهمان في قتلها وتعثرها.
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مخاطر هائلة تتربص ..ببالد األرز
¶ ل��ب��ن��ان ب��ي��ن ش��� َّري���ن :اإلف��ل�اس ال��م��ال��ي وال��ف��وض��ى السياسية
¶ ش��ي��ع��ة ف���ي وض����ع اح��ت��ج��اج��ي ض���د «أم������ل» و«ح������زب ال��ل��ه»
¶ ف���ري���ق ي���ري���د إس����ق����اط ع�������ون ..ون���ص���رال���ل���ه ي����ه����دِّ د ب��ع��ن��ف
¶ األزم������ة ال��م��ال��ي��ة ت���ش���ت���دّ  ..وروات�������ب ال��م��وظ��ف��ي��ن م���ه���دَّ دة
¶ األس��������وأ ال�����ق�����ادم ع���ن���دم���ا ي��س��ق��ط س���ع���ر ص�����رف ال��ل��ي��رة
¶ ن��ص��رال��ل��ه ي��ل��وح ب��م��ح��اك��م��ة م���ن ي���ح���اول ال���خ���روج م���ن الحكم
¶ ال��ح��ري��ري ي��ع��ك��ف ع��ل��ى إع����داد ورق����ة إص�لاح��ي��ة..ف��رص��ة أخ��ي��رة
¶ م��ص��ادر خليجية ل��ـ سبقلا  :نخشى ص��دام��اً ك��ب��ي��راً وخ��ط��ي��راً
دولي | ص27-26

جهود «الخارجية» فعّ الة

«خلية أزمة» َّ
أمنت بنجاح عودة مواطنينا من لبنان
محمد المصلح
ن� �ج� �ح ��ت «خ� �ل� �ي ��ة األزم� � � � � ��ة» ال �ت ��ي
شكلتها س�ف��ارة ال�ب�لاد بالتعاون
م��ع الخطوط الكويتية ف��ي بيروت
مع تفاقم األوض��اع السياسية في
لبنان ،في تأمني سالمة املواطنني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ل �ب �ن��ان وإج�لائ �ه��م

لبنانيتان مسافرتان تسيران باتجاه المطار على األقدام ..تاركتين الحرائق خلفهما| «فيس بوك»

«المالية» :ال بديل عن البديل اإلستراتيجي

 3مخاطر جسيمة إلقرار مزايا
لبعض الوظائف الحكومية
إبراهيم عبدالجواد
ك �ش �ف��ت وزارة امل ��ا ل� �ي ��ة ع� ��ن ث�ل�ا ث ��ة م �خ��ا ط��ر
إلقرار مزايا مالية لبعض املهن والوظائف
ا ل�ح�ك��وم�ي��ة ،األم��ر ا ل��ذي م��ن ش��أ ن��ه أن يحمل
امل �ي��زا ن �ي��ة أ ع �ب��اء إ ض��ا ف �ي��ة ،ف��ي ا ل��و ق��ت ا ل��ذي
ت�س�ع��ى ا ل�ح�ك��وم��ة ف�ي��ه إ ل��ى ت��ر ش�ي��د اإل ن �ف��اق
بسبب العجز املالي املتراكم للموازنة خالل
السنوات األخيرة.
وأكدت «املالية» في رأيها الفني اآلتي:
 - 1ان م�ن��ح ب�ع��ض ا مل �ه��ن وا ل��و ظ��ا ئ��ف م��زا ي��ا
مالية سوف يفتح املجال للقطاعات األخرى
ل�ل�م�ط��ا ل�ب��ة ب��امل�ث��ل ،األ م ��ر ا ل ��ذي م��ن ش��أ ن��ه أن
يدفع بتضخم الباب األول للموازنة ،الذي
يستهلك الجزء األكبر منها ،هذا باإلضافة
إلى فتح املجال لوظائف لها طبيعة العمل
نفسها في جهات أخرى للمطالبة باملثل.
 - 2م �ن��ح امل ��زا ي ��ا ل �ب �ع��ض امل �ه ��ن ي �ن �ت��ج ع�ن��ه
ع ��زوف ف��ي ب�ع��ض ا ل��و ظ��ا ئ��ف األخ� ��رى ،ا ل�ت��ي
ال ت �ت �م�ت��ع ب �ه��ذه امل ��زا ي ��ا ،م �م��ا ي �ع �ن��ي ت��وج��ه
ا ل �ح �ك��و م��ة ل �س��د ا ل �ن �ق��ص ع��ن ط��ر ي��ق ا ل�ل�ج��وء

للعمالة ا ل��وا ف��دة ،األ م��ر ا ل��ذي يخالف خطط
اإلحالل الحكومية وإيقاف تعيني الوافدين
في الجهات الحكومية.
 - 3ز ي� ��ادة ف��ي ع ��دد ا ل��و ظ��ا ئ��ف ذات امل��زا ي��ا،
مما ق��د يتسبب ف��ي تعزيز البطالة املقنعة
بالقطاع الحكومي ،وزيادة أعداد املوظفني
بال داع.
و ق ��ا ل ��ت م� �ص ��ادر ذات ص �ل��ة إن امل �ط��ا ل �ب��ات
ب ��ا ل ��ز ي ��ادات وا ل� � �ك � ��وادر ،وان ك� ��ان ب�ع�ض�ه��ا
مستحقًا ،إ م��ا ل��ز ي��ادة ج��اذ ب�ي��ة ب�ع��ض املهن
أو ال ن �خ �ف��اض روا ت ��ب األخ� ��رى ،ف��إ ن��ه يسهم
ف� ��ي ت �ض �خ ��م م � �ص� ��رو ف� ��ات امل� � ��واز ن� � ��ة ،ح �ي��ث
ي�ب�ل��غ ح �ج��م ا ل ��روا ت ��ب ف��ي امل ��واز ن ��ة ا ل�ح��ا ل�ي��ة
 11.2مليار د ي�ن��ار ،بنمو  %3.4على أساس
سنوي.
وأ ش � � ��ارت امل � �ص ��ادر إ ل� ��ى أن ا ل� �ح ��ل ا ل��وح �ي��د
ل �ل �خ ��روج م ��ن دا ئ� � ��رة امل �ط ��ا ل �ب ��ات امل �س �ت �م��رة
ب��إ ق��رار ا ل��ز ي��ادات وا ل �ك��وادر وا مل��زا ي��ا ا مل��ا ل�ي��ة،
هو العمل على إقرار البديل االستراتيجي،
م��و ض�ح��ة ا ن��ه ف��ي غ�ي��اب أي ر غ�ب��ة ج��ادة في
إقراره فإن سيل املطالبات لن يتوقف.

إستراتيجية
لــ«مغارة علي بابا»
رياضة
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إسقاط إقامة المكفول بمغادرة كفيله

في العدد

بقلم :جاسم أشكناني

وإعادتهم إلى أرض الوطن ،حيث
توالى وصولهم أمس عبر املطار.
وأش� � � � ��اد امل � ��واط� � �ن � ��ون ال � �ع� ��ائ� ��دون
ل ��دى وص��ول �ه��م إل ��ى ال �ب�ل�اد أم��س
ب ��اإلج ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ،وس� �ف ��ارة ال� �ب�ل�اد في
ب� � �ي � ��روت و{ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة} ،ح �ي��ث
ت��واص �ل��ت م �ع �ه��م وب ��ذل ��ت ج �ه��ودا

م�ك�ث�ف��ة ل �ت��أم�ين ع��ودت �ه��م ب�س�لام
إل��ى ال�ب�لاد .وأض��اف��وا أن السفارة
وف � ��رت رق �م��ا ه��ات �ف �ي��ا ل �ل �ت��واص��ل
معهم ،وقد تجمعوا بمقرها عند
السادسة من صباح أم��س ،حيث
غ � ��ادروا ع �ن��د ال �س��اب �ع��ة ب�ح��راس��ة
الجيش اللبناني الذي أمن موكبهم
م��ن األم ��ام وال�خ�ل��ف .وأث �ن��وا على

ت�ع��ام��ل أع �ض��اء ال �س �ف��ارة ال��راق��ي
وال�خ�ط��وط الكويتية معهم ،حيث
استقبلهم كذلك وفد من السفارة
ف��ي امل �ط��ار ب�ك��ل ت��رح�ي��ب وحسن
تنظيم لتقديم املساعدة وتيسير
عودتهم.

28

صفاء الهاشم:
لجان «خفية» تفسد
أولويات المجلس
أمة

10
 % 45من الوزراء
النواب صعدوا
منصة االستجواب
أمة

10

وقف كفالة األبناء لآلباء
محمد إبراهيم
أبلغت مصادر أمنية مطلعة سبقلا
أن اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون اإلق��ام��ة
أوق� � �ف � ��ت ت� �ح ��وي ��ل إق � ��ام � ��ة األب� ��وي� ��ن
امل �ق �ي �م�ي�ن ف � ��ي ال � �ب �ل��اد ع� �ل ��ى ك �ف��ال��ة
أبنائهما.
وق ��ال ��ت امل � �ص� ��ادر إن ع �ل��ى ال ��زوج ��ة
املقيمة على كفالة زوج�ه��ا م��ادة 22
(التحاق بعائل) مغادرة البالد عند
ت�ق��دي��م زوج �ه��ا اس�ت�ق��ال�ت��ه م��ن عمله
ومغادرته البالد ،الفتة إلى أن األمر
عينه ينطبق على ال��زوج املقيم في
البالد على كفالة زوجته.
وأض ��اف ��ت أن ال �ق ��رار ال �ج��دي��د أوق��ف
ت �ح��وي��ل إق ��ام ��ة األب ��وي ��ن ع �ل��ى أح��د
أبنائهما املقيمني ف��ي ال �ب�لاد ،وهو
ً
ما كان معموال به قبل أسبوع فقط،
م�ش�ي��رة إل��ى أن إح�ص��ائ�ي��ات ش��ؤون
اإلقامة رصدت قيام العديد من اآلباء
بتحويل إقاماتهم على أبنائهم.
وختمت ب��أن ه��دف القرار هو إع��ادة
ّ
املسجلة على
ترتيب العمالة الوافدة
املادة  ،22حيث حصر القرار الجديد
تحويل إقامة الزوجة على زوجها أو
الزوج على زوجته فقط.

ُّ
توقع صدور الئحة معادلة الشهادات اليوم
أميرة بن طرف

ّ
يتطلع ّ
خريجو مؤسسات
بينما
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي م ��ن م�ن�ت�ظ��ري
التوظيف في الجهات الحكومية،
ال ��ى ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ق��ان��ون
ح� �ظ ��ر اس� �ت� �ع� �م ��ال ال � �ش � �ه� ��ادات
العلمية غ�ي��ر امل�ع��ادل��ة  78لسنة

َّ
 ،2019توقعت م�ص��ادر مطلعة
لـ سبقلا صدورالالئحة اليوم.
وق��ال��ت ه��ذه امل �ص��ادر :إن وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ب ��ان �ت �ظ ��ار رد
إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع على
الصيغة النهائية لالئحة ،تمهيدًا
الع �ت �م��اده��ا م ��ن وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ح��ام��د

ُّ
العازمي ،حيث تشير التوقعات
إل��ى وص ��ول ال ��رد ال �ي��ومّ .
وبينت
أن م�ش��اورات تعديل القانون ال
َّ
تزال جارية ،على أن ُيتخذ القرار
النهائي بها خالل دور االنعقاد
املقبل ملجلس األمة.
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بوشهري في رد على سؤال عن المطار:

 %21.3إنجاز مبنى الركاب الجديد
فهاد الشمري
كشفت وزي��رة األش�غ��ال العامة
ج � �ن� ��ان ب� ��وش � �ه� ��ري أن ن �س �ب��ة
اإلن �ج��از الفعلي مل�ش��روع مبنى
ال � ��رك � ��اب ال� �ج ��دي ��د (امل� �ب� �ن ��ى )2
ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ،حتى

نهاية شهر أغسطس املاضي،
بلغت  ،%21.3م�ش�ي��رة إل��ى أن
إج �م��ال��ي ال� �ص ��رف ال �ف �ع �ل��ي من
ت �ك �ل �ف��ة امل � �ش� ��روع ع �ل ��ى ال �ع �م��ل
املنجز حتى نهاية شهر يوليو
بلغ  225.3مليون دينار بنسبة
تبلغ .%19.75

وق��ال��ت ب��وش �ه��ري ف��ي رد على
سؤال النائب رياض العدساني،
ح�ص�ل��ت سبقلا ع �ل��ى نسخة
منه ،إن التكلفة الكلية للمشروع
تبلغ  1.32مليار دينار ،وجرى
البدء في تنفيذ األعمال في 28
أغسطس .2016
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األمير معزياً بضحايا انفجار «ننغرهار» في أفغانستان:

يراع حرمة بيوت الله
لم
إرهابي
عمل
ِ

بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى الرئيس األفغاني محمد أشرف
غني بضحايا االنفجار ،الذي وقع أول من أمس في أحد مساجد والية
ننغرهار شرقي أفغانستان أثناء تأدية صالة الجمعة.
وأك ��د س�م��و األم �ي��ر اس�ت�ن�ك��ار ال�ك��وي��ت وإدان �ت �ه��ا ال�ش��دي��دي��ن ل�ه��ذا العمل
اإلرهابي ،الذي يتنافى مع قيم الدين اإلسالمي الحنيف ومع كل الشرائع
واألعراف ،ولم يراع منفذوه حرمة بيوت اهلل وحرمة األنفس التي حرمها
اهلل تعالى.
ودع ��ا س �م��وه اهلل أن يتغمد ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رح�م�ت��ه وم�غ�ف��رت��ه ،وأن
ّ
يسكنهم فسيح جناته ،وأن يمن على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وأرس ��ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح �م��د ،ورئ�ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك برقيات
مماثلة( .كونا)

لحضور حفل تنصيب إمبراطورها

ممثل األمير إلى اليابان

التشيك :تنسيق مع الكويت
الحتواء أزمات المنطقة
أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي د.بيتر فياال ،رغبة بالده في
التنسيق مع الكويت الحتواء أزمات الشرق األوسط.
وعبر فياال خالل لقائه سفير الكويت لدى التشيك راش��د الهاجري،
ع��ن إعجابه بسياسة الكويت ف��ي ظ��ل م��ا تتعرض ل��ه منطقة الشرق
األوسط من أزمات ،مشيدًا في الوقت نفسه بدورالكويت الدولي البارز
وجهودها في مجال العمل اإلنساني.
من جانبه ،أكد السفير الهاجري تميز العالقات الكويتية  -التشيكية
على مختلف األصعدة ،مشيرًا إلى أن اللقاء شهد مناقشة جملة من
امللفات اإلقليمية وآخر املستجدات في منطقة الشرق األوسط ومجمل
العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني وسبل تنميتها
في مختلف املجاالت.

ممثل األمير لدى مغادرته ..وفي وداعه الجراح وسفير اليابان

ب��دأ م�م�ث��ل س �م��و أ م �ي��ر ا ل �ب�ل�اد س �م��و ا ل �ش �ي��خ ن��ا ص��ر ا مل �ح �م��د م �س��اء أ م��س ز ي ��ارة ا ل��ى ا ل �ي��ا ب��ان
الصديقة ،وذلك لتمثيل سموه في حفل تنصيب االمبراطور ناروهيتو امبراطورا لليابان.
و ك ��ان ف��ي ودا ع� ��ه ل ��دى م �غ��ادر ت��ه وز ي ��ر ش ��ؤون ا ل ��د ي ��وان اال م �ي��ري ا ل �ش �ي��خ ع �ل��ي ا ل �ج��راح
والسفير الياباني تاكاشي اشيكي( .كونا)

في زيارة رسمية تستمر يومين

الكويت لمجلس األمن:

الوفاء بالتزاماتنا
المالية لألمم المتحدة

المبارك إلى القاهرة اليوم
■ مباحثات مع السيسي ..وتوقيع اتفاقيات
ي� �ب ��دأ رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء س�م��و
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال� �ي ��وم زي� ��ارة
رس �م �ي��ة ال � ��ى م �ص��ر ع �ل��ى رأس وف��د
رسمي واقتصادي رفيع املستوى ،في
اطار تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وب�ح��ث س�ب��ل تطويرها
في شتى املجاالت اضافة الى مناقشة
القضايا ذات االهتمام املشترك.
ويتضمن جدول الزيارة التي تستمر
ي ��وم�ي�ن ل� �ق ��اء م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س امل� �ص ��ري
ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي وم �ب��اح �ث��ات
م��ع رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء امل �ص��ري
مصطفى م��دب��ول��ي ف�ض�لا ع��ن توقيع
عدد من االتفاقيات الثنائية.

تطوير العالقات
وأكد سفير الكويت في القاهرة محمد
الذويخ أن زيارة املبارك لبلده الثاني
م �ص��ر س �ت��دف��ع ب��ال �عل��اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
األخ� ��وي� ��ة وال � �ب � �ن� ��اءة وامل� �ت� �م� �ي ��زة ب�ين
البلدين الى آفاق أكبر وأرحب.
وث � �م� ��ن ال � ��ذوي � ��خ ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح أم ��س
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �ق ��وي ��ة وامل � �ت � �ج� ��ذرة ب�ين
ال �ب �ل��دي��ن ،م��وض�ح��ا ان ال ��زي ��ارة ت��أت��ي
ب�ع��د ش�ه��ر م��ن زي� ��ارة ك�ب�ي��رة ق ��ام بها
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي
لبلده الثاني الكويت ولقائه شقيقه
سمو امير البالد.
وأع� ��رب ع��ن ث�ق�ت��ه ف��ي «ح �ي��وي��ة» ه��ذه
ال��زي��ارة ال �ت��ي ت�ع�ط��ي ت��دف�ق��ا ايجابيا
م�س�ت�م��را ودف �ع��ة ق��وي��ة ع�ل��ى مستوى
ه � � ��ذه ال � �ع�ل��اق� ��ة األخ� � ��وي� � ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة
والتاريخية بني البلدين الشقيقني.

س ��واء ف��ي أزم ��ة ع�ب��دال�ك��ري��م ق��اس��م او
ال � �غ ��زو ال� �ع ��راق ��ي ال �ب �غ �ي��ض ووق � ��وف
الجيش املصري والسياسة املصرية
والشعب املصري مع الكويت» في تلك
املحن.

وق��ال ان «ه ��ذه ال��زي��ارة ستساهم في
ت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل ال �ث �ن��ائ��ي امل �ش �ت��رك في
كل املجاالت السياسية واالقتصادية
والتجارية واالستثمارية» ،الفتا الى
ان م��ن ض�م��ن أع �ض��اء ال��وف��د الرسمي
امل�ص��اح��ب وف ��دا اق�ت�ص��ادي��ا وت�ج��اري��ا
كبيرا يمثل القطاع الخاص الكويتي.

فرصة استثمارية

تدفق إيجابي
وذك � � ��ر ال � ��ذوي � ��خ ان ه� � ��ذا ال� ��زخ� ��م ف��ي
ال ��زي ��ارات ال��رس�م�ي��ة امل �ت �ب��ادل��ة «دل�ي��ل
على أن هناك تدفقا ايجابيا في هذه
العالقة األخوية املتميزة» ،مشيرا الى
أن الكويت ومصر ترتبطان بعالقات
ت��اري�خ�ي��ة ليست ول �ي��دة ال �ي��وم وان�م��ا
منذ أمد طويل.
وق� ��ال« :ت �ش��ارك �ن��ا م�ع��ا ف��ي ال ��دم وف��ي
ال��دف��اع عن مصالح كال البلدين وعن
وج� ��وده � �م� ��ا» ،م��وض �ح��ا ان ال �ت��اري��خ
يشهد وق��وف دول��ة الكويت من خالل
ج�ي�ش�ه��ا ال �ب��اس��ل خ �ل�ال ح� ��رب 1967

جابر المبارك

وعمليات االس�ت�ن��زاف وح��رب أكتوبر
.1973
واضاف «ال ننسى كذلك وقوف مصر

عالقات تاريخية ..ونموذج يحتذى
ترتبط الكويت ومصر بعالقات تعود الى منتصف القرن الـ 19اقتصرت على التجارة
في بدايتها وازدادت رسوخا ومتانة في ضوء رعاية سمو امير البالد.
وتعد العالقات املصرية  -الكويتية املتجذرة عبر تاريخ البلدين نموذجا يحتذى في
العالقات الدولية وتزداد اهميتها من خالل التنسيق والتعاون املستمر في مختلف
القضايا وعلى جميع الصعد.
ولم يقتصر التمايز في العالقات بني البلدين على مجاالت بعينها ،بل كانت متكاملة
في كل امليادين ،سواء السياسية او االقتصادية او العسكرية او الثقافية واالعالمية
والتعليمية والقضائية والفنية والسياحية والصحية وال��زراع�ي��ة ،وايضا العالقات
االجتماعية وغيرها من املجاالت( .كونا)

وق� � ��ال ال� ��ذوي� ��خ «ن� �ح ��ن ن �ش �ك��ل ع�م�ق��ا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا مل �ص��ر وم� �ص ��ر ت�ش�ك��ل
عمقا استراتيجيا لنا ،وندعو اهلل أن
يحفظ بلدينا وق�ي��ادت�ي�ن��ا وشعبينا
الى ما نحب ونصبو».
واك � ��د ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه وج � ��ود رغ �ب��ة
ك��وي�ت�ي��ة وم �ص��ري��ة م�ش�ت��رك��ة لتعزيز
العمل الثنائي امل�ش�ت��رك ف��ي مجاالت
التجارة واالستثمار والصناعة وما
ش��اب��ه ،داع�ي��ا املستثمرين الكويتيني
الن �ت �ه��از اي ف��رص��ة اس �ت �ث �م��اري��ة في
م �ص��ر ،خ��اص��ة ب�ع��د ال�ت�ع��دي�لات التي
أج� ��رت � �ه� ��ا ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون االس� �ت� �ث� �م ��ار
االجنبي.
وقال الذويخ «بال شك ستكون الزيارة
املرتقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء
فرصة طيبة للقطاع الخاص الكويتي
امل�ص��اح��ب أن يطلع ع�ل��ى ه��ذه النظم
والقوانني والفرص االستثمارية».
وأع � ��رب ع��ن ث�ق�ت��ه ب ��أن زي � ��ارة امل �ب��ارك
س� �ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ت� �ع� �م� �ي ��ق وت ��رس� �ي ��خ
ال�ع�لاق��ات الثنائية االخ��وي��ة املتميزة
وال� ��دف� ��ع ب �ه��ا ال� ��ى م� �ج ��االت أك� �ب ��ر ف��ي
ج ��وان� �ب� �ه ��ا ذات امل � �ن� ��اف� ��ع امل� �ت� �ب ��ادل ��ة
وامل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين.
(كونا)

ش � � َّ�دد ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د
ال� � � �ج � � ��اراهلل أم � � ��س ع� �ل ��ى أن ال � ��زي � ��ارة
الرسمية لرئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك ،على رأس وفد
ِّ
تمثل دفعًا ّ
مهمًا
كبير إلى مصر اليوم،
ّ
للعالقات الثنائية األخ��وي��ة والبناءة
واملتميزة بني البلدين الشقيقني.
وقال الجاراهلل في تصريح إن الزيارة
ِّ
ً
س �ت �م��ث��ل إس� �ه ��ام ��ًا ف� � ّ�ع� ��اال ف ��ي رع��اي��ة
عالقة البلدين واإلبقاء على حيويتها
ّ
ّ
وتطورها ،الفتًا إلى أنها تمثل ايضا
َ
ت��واص�لا ب�ين ق �ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن ،حيث
إن �ه��ا ت��أت��ي ب �ع��د ال ��زي ��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة
وال � � �ن� � ��اج � � �ح� � ��ة ل� � �ل � ��رئ� � �ي � ��س امل � � �ص � ��ري
ع �ب ��دال �ف �ت ��اح ال �س �ي �س��ي ل �ل �ك��وي��ت ف��ي
أغسطس املاضي.
وأك � � ��د أن � ��ه «م� �م ��ا ي ��دل ��ل ع� �ل ��ى ح ��رص
س�م��و رئ �ي��س ال � ��وزراء ع�ل��ى أن تشمل

م ��وض ��وع ��ات ال � ��زي � ��ارة م � �ج ��االت ع��دة
ل�ع�لاق��ات البلدين م��راف�ق��ة س�م��وه وفد
ك�ب�ي��ر م��ن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي؛
َّ
ل� �ي� �ت� �س ��ن ��ى ل� � �ه � ��ذا ال� � �ق� � �ط � ��اع ال� �ب� �ح ��ث
والتنسيق م��ع ن�ظ�ي��ره امل �ص��ري لفتح
آف� � ��اق ج ��دي ��دة م ��ن ال� �ت� �ع ��اون امل�ت�م�ي��ز
ّ
وال�ب��ن��اء ،ال��ذي سيعود بالفائدة على
ال �عل��اق��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال �ش��ام �ل��ة بني
البلدين».
وأض� � � ��اف إن � ��ه «م � ��ا ي �ض ��اع ��ف أه �م �ي��ة
ال��زي��ارة أن�ه��ا ت��أت��ي ف��ي ظ ��روف بالغة
ال��دق��ة وال �خ �ط��ورة ،ت�م��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة،
ت �س �ت��وج��ب ال �ت �ش ��اور وال �ت �ن �س �ي��ق مع
األش �ق��اء ف��ي م �ص��ر ،خ��اص��ة ف��ي ض��وء
ال� ��دور ال ��ري ��ادي ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه مصر
ح �ي��ال ت �ط � ّ�ورات امل�ن�ط�ق��ة وال�ت�ح��دي��ات
املحيطة بها».
وأوض ��ح ال �ج��اراهلل أن��ه «ع�ن��د الحديث

ت�ع��د ال �ك��وي��ت ث��ال��ث أك �ب��ر شريك
تجاري ملصر في العالم العربي،
ب �ع��د االم � � ��ارات وال �س �ع��ودي��ة ،إذ
كان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ،ق��د أع �ل��ن ف��ي االج�ت�م��اع
الوزاري للدورة الـ 12للجنة العليا
امل�ش�ت��رك��ة ب�ين ال �ك��وي��ت وم�ص��ر،
أن حجم االستثمارات الكويتية
في القطاعني العام والخاص في
مصر تجاوز الـ 15مليار دوالر.
وب �ل��غ ح �ج��م ال � � ��واردات امل�ص��ري��ة
للكويت خ�لال الفترة بني عامي
 2010و 2018ن� �ح ��و 984.2
مليون دينار ،في حني بلغ حجم
الصادرات الكويتية ملصر 165.3
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وف ��ق اح �ص��اءات
االدارة املركزية لالحصاء.

تعامالت
اقتصادية
ي� � �ب� � �ل � ��غ ح � � �ج� � ��م ال� � �ت� � �ع � ��ام �ل��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن نحو
 3.6م� �ل� �ي ��ارات دي� �ن ��ار س �ن��وي��ا،
وت� � �ت� � �ن � ��وع ب� �ي ��ن اس � �ت � �ث � �م� ��ارات
م � �ش � �ت� ��رك� ��ة وت � � � �ج� � � ��ارة ب �ي �ن �ي��ة
وسياحية متبادلة.

 100مليون دينار
إنفاق السياح
الكويتيين

ظروف
ٍ
الجارالله :تأتي في
تستوجب التشاور والتنسيق
ع��ن م�ص��ر ودوره� ��ا ال ب��د أن نستذكر
م��وق �ف �ه��ا امل � �ش� � ّ�رف ع �ن��دم��ا ان �ت �ص��رت
للحق ال�ك��وي�ت��ي ّإب ��ان ال �غ��زو ال�ع��راق��ي
ال�غ��اش��م ،حيث ك��ان��وا م��ع ال�ك��وي��ت في
محنتها».
ّ
ول �ف��ت إل ��ى أن ه ��ذه ال ��زي ��ارة ستشكل
ّ
ف��رص��ة لتوقيع ات�ف��اق�ي��ات ع ��دة ،تمثل
آل �ي��ات ف� ّ�ع��ال��ة لتعزيز ال�ع�م��ل املشترك
مع األشقاء في مصر لتحقيق االرتقاء
ب� � ��األوض� � ��اع االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ،وت �ل �ب �ي��ة
م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي ال�ب�ل��دي��ن ،بما
ّ
يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما
الشقيقني.
ُ
وأف � � ��اد ب� ��أن ال� ��زي� ��ارة س��ت �س �ه��م أي �ض��ًا
ف ��ي ت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل ال �ث �ن��ائ��ي امل�ش�ت��رك
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� � �ج � ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق� � � � �ت� � � � �ص � � � ��ادي � � � ��ة وال � � � �ت � � � �ج� � � ��اري� � � ��ة،
واالستثمارية( .كونا)

ثالث أكبر شريك

ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �م �ج��ال ال�س�ي��اح��ة
البينية ،تستقبل مصر سنويا
نحو  165ألف سائح كويتي ،وفق
تقديرات وزارة السياحة املصرية
ع� ��ام  ،2018وب ��إن �ف ��اق إج �م��ال��ي
يقدر بـ 100مليون دينار.

ترحيب إعالمي

خالد الجارالله

أكدت الكويت مواصلة جهودها لإليفاء بكل التزاماتها املالية
تجاه األمم املتحدة ،مشددة على استعدادها إلعادة النظر في
مقترحات بشأن مواجهة االزمة املالية للمنظمة الدولية.
وف��ي كلمة ألقتها الباحثة السياسية بوفد البالد ال��دائ��م لدى
األم� ��م امل �ت �ح��دة ،ض �ح��ى ال ��ري ��ش ،أول م ��ن أم� ��س ،أم� ��ام ال�ل�ج�ن��ة
الخامسة للجمعية العامة ل�لأم��م املتحدة خ�لال مناقشة بند
«تحسني الحالة املالية لألمم املتحدة» ،دعت الريش الى تجنب
مثل هذه التحديات ،خاصة بعد ان جرى العمل بنظام ميزانية
السنة الواحدة للمرة األولى منذ ما يقارب األربعة عقود.
من جهة ثانية ،ج��ددت الكويت استعدادها للتعاون املستمر
واملثمر مع جميع الشركاء االنمائيني ،لتحريك عجلة التنمية
بغية تحقيق أه��داف التنمية املستدامة ال�ـ ،17ومساعدة الدول
التي تواجه أوضاعا خاصة على تعبئة مواردها وبناء قدراتها
الوطنية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال�ك��وي��ت ال�ت��ي أل�ق��اه��ا امللحق الدبلوماسي
بوفدها الدائم لدى األمم املتحدة ،حمد املزين ،أول من أمس ،أمام
اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة خ�لال مناقشة
بند مجموعة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة( .كونا)

رحبت نخبة من أعالم الصحافة
امل �ص��ري��ة ب ��زي ��ارة س �م��و رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل� � �ب � ��ارك ،ل �ب �ل ��ده ال� �ث ��ان ��ي م�ص��ر
ف��ي ض ��وء ال �ع�لاق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
ال��وط �ي��دة وامل�ت�م�ي��زة ب�ين البلدين
ع �ل��ى ك ��ل امل �س �ت��وي��ات ال��رس�م�ي��ة
والشعبية.
وأك ��د ه ��ؤالء ف��ي ل �ق��اءات ،عشية
ال� ��زي� ��ارة امل ��رت �ق �ب ��ة ،أه �م �ي��ة ه��ذه
ال � ��زي � ��ارة ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ت �ع��زي��ز
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة وق �ض��اي��ا
امل � �ن � �ط � �ق � ��ة ،الس � �ي � �م � ��ا ف � � ��ي ظ��ل
التحديات التي تمر بها.

ً
ممثلة للبالد
ضحى الريش

استضافة
المفاوضات اليمنية
َّ
جددت الكويت استعدادها الستضافة املفاوضات بني االطراف
ّ
للتوصل الى اتفاق شامل
اليمنية ،بالتعاون مع األمم املتحدة؛
ونهائي لهذه األزمة اليمنية.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس األمن حول اليمن،
التي ألقاها الخميس املاضي مندوب الكويت الدائم لدى األمم
املتحدة السفير منصور العتيبي ،مؤكدًا ان الحل لهذه األزمة
ي��أت��ي وف�ق��ًا للمرجعيات ال�ث�لاث املتفق عليها ،وه��ي :امل�ب��ادرة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وآل �ي �ت �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وم �خ��رج��ات م��ؤت �م��ر ال �ح��وار
الوطني وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،ال سيما القرار .2216
من جهة ثانيةّ ،
جدد العتيبي موقف الكويت الثابت بشأن دعم
السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسالمة أراضيه ،مشددًا
على أن السودان الجديد يحتاج الدعم من الجميع( .كونا)
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القضاء واألمن

مساجين ُي َ
عاق ُبون م َّرتين بسبب قطيعة األهل:

ظلم ذوي ُ
ً
ُّ
مضاضة!
أشد
القربى
■  200سجين ال يزورهم أحد ويعتبرونهم أساؤوا إلى سمعة العائلة

المارايغوانا المضبوطة | «الجمارك»

أحمد العنزي
أحبط رج��ال جمارك املطار محاولة تهريب  22كيلوغراما من
مادة املارايغوانا املخدرة ،حاول وافد أفريقي إدخالها إلى البالد
عن طريق إخفائها في أمتعته الشخصية أول من أمس.
وك��ان رج��ال ال�ج�م��ارك اشتبهوا ف��ي املتهم ل��دى وص��ول��ه املطار
وبتفتيش أمتعته عثر بداخلها على امل �خ��درات ليتم التحفظ
على املهرب واملضبوطات.
من جانبه ،وجه املدير العام لإلدارة العامة للجمارك املستشار
جمال الجالوي بإحالة املتهم إلى األجهزة املختصة في وزارة
الداخلية ،مثمنًا يقظة منتسبي الجمارك في التصدي لعصابات
تهريب امل ��واد امل �خ��درة ،م��ؤك �دًا أن رج��ال ال�ج�م��ارك وبخبراتهم
العريقة وبما توفره لهم الحكومة من أجهزة ومعدات متقدمة
ب��امل��رص��اد للمهربني وال��ذي��ن ي�س�ت�ه��دف��ون ال�ك��وي��ت بسمومهم
الفتاكة.
وحذر كل من تسول له نفسه تهريب املواد املمنوعة واملحظورة
بشتى السبل والوسائل.

يرفضون حتى سماع
أصواتهم

السجن عقوبة إصالحية ،هدفها التهذيب
والتأديب إلعادة المتهم إنسانا ً صالحا ً في
المجتمع مرة أخرى ،لكن بعض السجناء
يتعرضون لعقوبة مضاعفة ،ففضالً عن بقائهم
خلف األسوار لقضاء العقوبة الموقعة عليهم،
يعاقبهم أهلهم بعقوبة أخرى ،حيث يمتنعون
عن زيارتهم في الوقت الذي يتشوقون فيه إلى
رؤية أسرهم وذويهم ،وهم في ظرف صعب
يتطلب الدعم والمساندة اإلنسانية حتى لو
كانوا أخطأوا بارتكاب جريمة.
منصور الشمري
ه� ��ؤالء ال �س �ج �ن��اء ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون
ال ��وح ��دة وال �ب �ع��د ع��ن األه� ��ل خلف
األس� � � � � ��وار ،ل � �س� ��ان ح ��ال� �ه ��م ي� �ق ��ول:
«وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ف ��س م� ��ن وق� � ��ع ال �ح �س��ام
ُ ّ
امل� �ه ��ن � ِ�د» ،ف��امل �ت �ه��م ي��أخ��ذ ع�ق��وب�ت��ه
ب��ال�ق��ان��ون ،لكن عقوبة االستغناء
عنهم وم��ن أق��رب ال�ن��اس ق��د تكون
أكثر قساوة وإيالمًا على أنفسهم،
فحينها تنتهي م��دة السجن ،لكن
ً
يبقى الجرح ماثال.
وروى عدد من السجناء لـ سبقلا
ع ��ن م �ع��ان��ات �ه��م ج � ��راء ت��رك �ه��م ب�لا
زي � � ��ارة م ��ن ق �ب��ل أه ��ال� �ي� �ه ��م ،وع ��دم
ال� �س ��ؤال ع �ن �ه��م ط� ��وال م� ��دة ق�ض��اء
العقوبة املقررة.
يقول السجني الكويتي «عبداهلل.أ»:
إن� � � ��ه ي� �ق� �ض ��ي م� � � ��دة م �ح �ك��وم �ي �ت��ه
ب��ال �س �ج��ن امل ��رك ��زي ت �ن �ف �ي��ذا لحكم
ق � �ض ��ائ ��ي ص � � � ��ادر ب� �س� �ج� �ن ��ه ع �ش��ر
سنوات بتهمة االتجار باملخدرات،
ويقر معترفًا ونادمًا بالقول« :إنها
غ�ل�ط��ة ع �م��ري وج��ري �م �ت��ي ال�ك�ب��رى
ب �ح��ق ن�ف�س��ي وب �ح��ق أس ��رت ��ي قبل
أن تكون بحق املجتمع ،وأن��ا نادم
أش��د ال �ن��دم رغ��م أن ال �ن��دم ال ينفع،

وانا أموت في اليوم الف مرة ليس
ب �س �ب ��ب ج� ��رم� ��ي وع� �ق ��وب� �ت ��ي ف �ق��ط
إن�م��ا بسبب م��ا ت��رت��ب عليهما من
مقاطعة أهلي ووالدي وأسرتي لي.
ويضيف السجني عبداهلل لـ سبقلا:
ل�ق��د قضيت م��ن م��دة محكوميتي
ع��ام�ين ،ول��م أش��اه��د فيهما وال� َّ
�دي
اللذين يرفضان رؤي�ت��ي والتمس
لهما ال�ع��ذر لكونهما ي��ري��ان أنني
قمت باإلساء ة إلى سمعة العائلة.
م� �س ��اج�ي�ن آخ� � � � ��رون ي� � ��ؤك� � ��دون أن
شعورهم بالغربة الحقيقية قاتل،
وأن ال �س �ج��ن األش� ��د ه ��و م�ق��اط�ع��ة
أس ��ره ��م م �ن��ذ س �ج �ن �ه��م ،ح �ي��ث إن
أمل حياتهم أصبح رؤية أهاليهم
وأق��رب��ائ �ه��م ،ح �ي��ث ي �ق��ول أح��ده��م:
«أمنيتي أرى والدتي فهي الحياة
بالنسبة لي وأبي توفاه اهلل».
وأمام هذا املشهد اإلنساني املؤلم
ي��أت��ي ال� �س ��ؤال األه � ��م :ك��م سجينًا
ي�ع��ان��ي م��ن قطيعة األه ��ل وال ��زوار
واألحبة؟
م�ص��در أم�ن��ي ف��ي السجن امل��رك��زي
يجيب على هذا التساؤل بالقول:
«إن عدد السجناء يزيد على  4آالف
س �ج�ي�ن ،ي��وج��د ب�ي�ن�ه��م م��ا ي �ق��ارب
 200س �ج�ين ي �ف �ت �ق��دون ال ��زي ��ارات،
فهناك كثير من السجناء يعانون
ال �غ��رب��ة ب��ال �س �ج��ن ،ف�ل�ا ي��وج��د من

روى م��ص��در أم��ن��ي م��س��ؤول ل��ـ سبقلا
م����واق����ف م����ؤمل����ة ،ح���ي���ث ي���س���م���ح ل��ب��ع��ض
السجناء بالتواصل مع أهاليهم هاتفيًا،
يرفض آباؤهم وأمهاتهم التحدث معهم
ويصدونهم.
وأض���اف امل��ص��در :ليست لنا سلطة في
ه����ذا ال���ج���ان���ب ،ول��ك��ن��ن��ا ن���دع���م م���ح���اوالت
تسهيل الزيارات لهم ،إن وجدت من خالل
املحامني ،مؤكدًا بالقول «إننا وحتى في
مشروعنا الحديث (بيت العائلة) والذي
يلتقي فيه السجني مع أهله ،فإننا نعطي
األولوية للسجني الذي يعاني من انعدام
الزيارة بشرط موافقة األه��ل على اللقاء
كجزء من دورنا لجمع الشمل األسري».

العشرات يعانون

السجين عبدالله
لـ سبقلا:
أموت في اليوم
ألف مرة بسبب
مقاطعة أهلي!
أشخاص أقروا
بخطئهم ونالوا
جزاءهم ..ويجب
احتواؤهم إلعادة
تأهيلهم

ي� ��زوره� ��م أو ي� �ط ��رق ب� ��اب ال�س�ج��ن
للسؤال عنهم».
وأضاف املصدر« :هؤالء السجناء
م�ن�ه��م واف � ��دون ي�ف�ت�ق��دون األق ��ارب
ب ��ال� �ب�ل�اد .أم� ��ا ال� �ن ��وع اآلخ� � ��ر ،ف�ه��م
امل ��واط� �ن ��ون ،وه � ��ؤالء ي �ع��ان��ون من
تبرؤ األهل واألق��ارب منهم بسبب
ح � � � ��االت ال � �غ � �ض� ��ب واالن� � �ف� � �ع � ��االت
واالنتقام من السجناء الرتكابهم
ج� ��رائ� ��م م� �ث ��ل ال� �ق� �ت ��ل أو االت � �ج� ��ار
باملخدرات».
وأشار املصدر إلى أن بعض األسر
تعتبر السجني ع��ارًا على العائلة
وسمعتها ،وتحاول قطع اتصالها
ب � � ��ه ،وت � �ع � �ت � �ب ��ره ك� ��أن� ��ه ق � ��د ت ��وف ��ي
وترميه م��ن ال��ذاك��رة وك��أن��ه أصبح
ن �ك ��رة ،م ��ؤك �دًا أن م ��رد ه ��ذا ال�ف�ع��ل
هو مشاعر الغضب والكراهية ملن
تسبب لهم بهذه «السمعة السيئة»
في مجتمع محافظ.

ك����ش����ف ب����ح����ث سبقلا ف������ي م����وض����وع
السجناء الغرباء في زنازينهم عن وجود
العشرات م��ن السجناء ال��ذي��ن يشعرون
ب����ال����وح����دة ،ك���ع���ق���وب���ة إض���اف���ي���ة ل��ع��ق��وب��ة
السجن ،وهؤالء يستحقون من أهاليهم
أن ي��ن��ظ��روا إل��ي��ه��م ن��ظ��رة ع��ط��ف وح��ن��ان،
ويكفيهم السجن كعقوبة انطالقًا من أن
شعار املؤسسات اإلصالحية أن السجن
تهذيب وتأهيل ،وهذا الدور ال يكتمل إال
بمشاركة ذوي السجناء ودعمهم.

األم ال تغيب
حتى في السجن
تبقى قصة األم وحنانها حاضرة حتى
ف��ي السجن ،فهناك سجناء ت��ب��رأ منهم
أهاليهم ون��ب��ذوه��م بسبب جرمهم ،لكن
تصمم أمهاتهم على زي��ارت��ه��م ،ويأتني
إليهم باحتياجاتهم من طعام وش��راب،
واأله�����م م���ن ذل���ك ك��ل��ه ي��ب��ق��ى ال���ش���وق في
عيون األم ال ينقطع .ومن املشاهد املؤملة
بكاء األمهات لدى لقاء أبنائهن السجناء.

رفض تفتيش كالب األثر عن النقود المه َّربة!

مشادة بين ضابط وجمركيي
منفذ العبدلي
راشد الشراكي
شهد منفذ العبدلي م�ش��ادة ب�ين ضابط
ومفتشي األثر الجمركي ،بسبب الخالف
على مهام العمل ،وتطور األم��ر إل��ى رفع
مذكرة إل��ى مدير الجمرك البري مشعان
ال�س�ع�ي��دي .وف��ي التفاصيل ال�ت��ي روتها
مصادر سبقلا ،فإن إدارة األثر الجمركي
جلبت أخيرًا كالبًا متخصصة في ضبط

ال �ن �ق��ود امل �ه��رب��ة ،ل�ك��ن ض��اب�ط��ًا ف��ي إدارة
امل�ن��اف��ذ ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ح��اول
منع رجال الجمارك من العمل ،بحجة أن
املنطقة تابعة للجهات األمنية ،وح��اول
ال�ج�م��رك�ي��ون إق �ن��اع��ه ب ��أن ال �س��اح��ات في
امل�ن��اف��ذ تعتبر منطقة جمركية تخضع
إلدارة ال �ج �م��ارك ،وم ��ن ث��م ي�ح�ت��م عليهم
ال� ��واج� ��ب ال��وظ �ي �ف��ي ت �ف �ت �ي��ش امل��رك �ب��ات
واألش� � � �خ � � ��اص ال � �ق � ��ادم �ي��ن وامل � �غ � ��ادري � ��ن

ب��واس �ط��ة ك�ل�اب األث� ��ر ،خ�ص��وص��ًا بعض
ض � �ب� ��ط ك � �م � �ي� ��ات ك � �ب � �ي ��رة م � ��ن ال� �ع� �م�ل�ات
األجنبية واملحلية املهربة ،لكن الضابط
ص� �م ��م ع� �ل ��ى م �ن �ع �ه��م ،وح� ��دث� ��ت م� �ش ��ادة
كالمية.
وأض� ��اف� ��ت امل � �ص� ��ادر :إن م ��دي ��ر ال �ج �م��رك
ال �ب��ري س�ي��رف��ع امل��ذك��رة إل��ى امل��دي��ر ال�ع��ام
لإلدارة العامة للجمارك املستشار جمال
الجالوي.

حملة اللجنة الرباعية في الجليب:

مئات المخالفين في قبضة األمن
خالد الحطاب

ب��دأت اللجنة الرباعية املكونة م��ن الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ووزارة ال�ت�ج��ارة أعمالها
في ضبط املخالفني لقانون العمل واإلقامة
والنظافة والتراخيص التجارية في منطقة
جليب الشيوخ.
وأبلغت مصادر سبقلا أن الحمالت التي
ان �ط �ل �ق��ت ي � ��وم األرب � �ع � ��اء امل ��اض ��ي ب �ق �ي��ادة
«القوى العاملة» و«الداخلية» أسفرت عن
ضبط م�ئ��ات املخالفني خ�لال حملة قامت
ب �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة م �ن��ذ ال �ت��اس �ع��ة م� �س ��اء ح�ت��ى
ال��راب�ع��ة فجر الخميس ،واس�ت�ه��دف��ت ع��ددا
من القطع السكنية واملحال التجارية غير
املرخصة واالسواق العشوائية.
وأض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر أن ال� �ف ��رق ال�ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة وف� ��رق التفتيش
وضعت خطة للعمل على ضبط املخالفني
في الجليب على م��دار الساعة ومنع اقامة
األس ��واق ال�ع�ش��وائ�ي��ة ف��ي ال �ط��رق الداخلية
وال�خ��ارج�ي��ة وال �س��اح��ات ال�ت��راب�ي��ة والعمل
ع�ل��ى اغ �ل�اق ج�م�ي��ع امل �ح��ال غ�ي��ر امل��رخ�ص��ة
وضبط العاملني فيها ال��ى جانب تنظيف
الشوارع من النفايات.

فرق التفتيش
وأك ��دت أن ال�خ�ط��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا اللجنة
ق��ام��ت ع�ل��ى دراس ��ة أع��دت�ه��ا ف��رق التفتيش
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة م��ن خ�ل�ال رص��د
ب��دأ في سبتمبر املاضي عن اجمالي عدد
امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة واألن�ش�ط��ة ال�ت��ي تمارس
داخل املنطقة من دون وجود تراخيص الى
جانب وجود عمالة فيها يحملون اقامات

الجليب بؤرة عشوائية | تصوير حسني هالل

بأنواع مختلفة مما يعد تجاوزا للقانون.
وأض��اف��ت أن غالبية امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة في
بعض القطع السكنية ال تملك تراخيص
ت� �ج ��اري ��ة أو غ �ي ��ر م � �ج� ��ددة وي �ع �م ��ل ف�ي�ه��ا
أشخاص يحملون اق��ام��ات تتبع امل��ادة 18
أو اق ��ام ��ات ع �م��ال��ة م �ن��زل �ي��ة ،ح �ي��ث ت��م رف��ع
تقرير ع��ن حالة تلك امل�ح��ال م��ن خ�لال فرق
القوى العاملة.

كما قامت البلدية على مدار االيام االربعة
امل ��اض � �ي ��ة ب� �ح� �م�ل�ات ل �ت �ن �ظ �ي��ف ال � �ش � ��وارع
الداخلية والرئيسية للمنطقة اسفرت عن
ازالة أطنان من النفايات اضافة إلى متابعة
االسواق العشوائية ورصد املخالفني فيها.
وأكدت املصادر تنسيق الجهود املكثفة بني
الجهات املعنية لتطهير املنطقة ،وزي��ادة
فرق التفتيش لضبط املخالفني.
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الكويت 05

شؤون الديرة

تقرير إخباري

إلغاؤها سالح ذو حدين ..وضعف الكوادر الفنية في الوزارات ُمعضلة

«الرقابة المسبقة» للتدقيق ..أم التعطيل

؟

¶ الرغبة في تسريع وتيرة التعاقدات يقابلها فتح الباب أمام التجاوزات
فتح حديث وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بوشهري عن التوجه إللغاء «الرقابة المسبقة» في وزارة األشغال ،بابا ً
للنقاش حول الدور الرقابي المسبق على المشاريع وجدواه.
وتمثل الرقابة الفاعلة على األموال العامة وصونها من العبث الهدف
األساسي من إنشاء ديوان المحاسبة الذي يتخذ اإلجراءات الرامية إلى
حماية مقدرات الدولة والتدقيق على المشاريع ،والتأكد من استخدام
المال العام بالشكل األمثل.
محمود الزاهي
ح� ��دد امل� �ش ��رع ن��وع�ي�ن م ��ن ال ��رق ��اب ��ة ،أول �ه �م��ا مسبقة
وتتمحور حول اعطاء املوافقات على إتمام اإلجراءات
املتعلقة بالتعاقد أو على التغييرات التي تطرأ على
العقود أثناء التنفيذ.
وخ�ل�ال ال��رق��اب��ة املسبقة ،ينظر دي ��وان املحاسبة في
امل ��وض ��وع ��ات ال �ت��ي ب�ل�غ��ت ال �ن �ص��اب امل �ح ��دد ق��ان��ون��ا
وي �م �ح��ص إج � � ��راءات ال �ت �ع��اق��د ف��ي امل �ن��اق �ص��ات ال�ت��ي
تتجاوز  100أل��ف دي�ن��ار ،وأي تغييرات أخ��رى سواء
أك��ان��ت أوام ��ر تغييرية أو أوام ��ر تمديد أو تسويات
ينشأ بموجبها أثر مالي على امليزانية العامة.
وعلى الجهة األخرى ،تراجع الرقابة الالحقة ما جرى
من عمليات للتأكد من أن ما تم تنفيذه يتوافق مع
اإلج��راءات القانونية قبل وأثناء تنفيذ العقد وحتى
إنجازه.

مخالفات وتجاوزات
وب �ح �س ��ب م � �ص� ��ادر سبقلا ،ف ��إن ��ه خ �ل��ال ال �س �ن ��وات
املاضية رصدت تقارير ديوان املحاسبة العشرات من
املخالفات والتجاوزات في بعض الجهات الحكومية
والتي ترتبت على إج ��راءات خاطئة تمت باملخالفة
للنظم والقرارات والقوانني.
رغم ذلك ،تشير املصادر إلى وجهة نظر معتبرة لدى
الجهات الحكومية مفادها أن الرقابة املسبقة لديوان
املحاسبة ت�ج��اوزت ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة نطاق العمل
املحدد لها وفق قانون إنشاء الديوان ،إذ امتدت إلى
ال�ن�ظ��ر ف��ي األم ��ور الفنية املتعلقة ب��امل�ش��اري��ع ،وذل��ك
رغم أن اختصاصه األصيل هو الرقابة املالية ورقابة
اإلج� � ��راءات ف �ق��ط ،وه ��و أم ��ر أدى ب�ل�ا ش��ك إل ��ى إط��ال��ة
أمد إج��راءات التعاقد على بعض املشاريع الحيوية

مخالفات بالجملة
رغم الرقابة..
واالستغناء عنها
يستلزم استعدادات
جانب من مشاريع تطوير الطرق | تصوير مصطفى نجم

املوجودة ضمن خططة التنمية في الدولة.
وللتغلب على تلك املشكلة يمنح ال�ق��ان��ون الجهات
الحكومية الحق في إحالة املوضوع إلى لجنة حسم
ال�خ�لاف التابعة ملجلس ال ��وزراء التي يكون قرارها
م �ل��زم��ا ب �ش��أن ه� ��ذا ال� �خ�ل�اف ،وذل � ��ك ف ��ي ح� ��ال رف��ض
ال��دي��وان إت �م��ام إج� ��راءات ال�ت�ع��اق��د مل��رت�ين متتاليتني
على مشروع واحد رغم رد الجهة على االستفسارات
املقدمة.
والثابت أن معظم الحاالت التي تم اللجوء فيها إلى
مجلس ال ��وزراء ج��اء ال�ق��رار فيها م��ؤي��دا ل��رأي الجهة
الحكومية الع �ت �ب��ارات فنية ول�ي�س��ت إج��رائ �ي��ة ،وم��ن
األمثلة على ذل��ك عقد طريق  245ال��ذي يخدم مدينة
امل�ط�لاع وك��ذل��ك اتفاقية اإلش��راف على مبنى الركاب
ال �ج��دي��د .وت ��رى امل �ص��ادر أن إل �غ��اء ال��رق��اب��ة املسبقة
س�ل�اح ذو ح��دي��ن ،ف�ف��ي ح�ي�ن ي ��ؤدي اإلل �غ ��اء بالفعل
إلى اختصار الدورة املستندية وتسريع وتيرة ابرام
ال�ع�ق��ود إال أن��ه ف��ي ظ��ل ضعف ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة في
ج�م�ي��ع وزارات وه �ي �ئ��ات ال��دول��ة ف ��إن اإلل �غ��اء سيعد

حتما بوابة لزيادة املخالفات والتجاوزات بحق املال
العام.
وتؤكد املصادر أن الجهات الحكومية تختلف حسب
ط�ب�ي�ع��ة األع� �م ��ال امل �ن��وط��ة ب �ه��ا ،وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال
تختلف طبيعة األعمال في املؤسسة العامة للرعاية
السكنية وال�ت��ي ج��رى إل�غ��اء ال��رق��اب��ة املسبقة بحقها
قبل س�ن��وات مقارنة بأعمال وزارة األش�غ��ال أو نفط
الكويت على سبيل املثال انطالقا من أن جميع عقود
السكنية هي في األصل عقود نمطية متكررة تختلف
في الحجم والقيمة فقط ،بينما تتولى وزارة األشغال
تنفيذ عشرات املشاريع التي تختلف في ما بينها من
حيث اشتمالها على أع�م��ال تخصصية مثل الطرق
والجسور وأعمال البنية التحتية ومحطات الصرف
الصحي ومؤخرا مشاريع املطارات واملوانئ.
وتحتم تلك األعمال املتنوعة واملختلفة في طبيعتها
بقاء الرقابة املسبقة إلى حني تفعيل الرقابة الداخلية
وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية التي تمتلك الكفاءة
وال �ق��درة وال�خ�ب��رات املتخصصة ال�لازم��ة إلدارة مثل
هذه األمور داخليا.

أشاد بجهود «الجهاز المركزي» لمعالجة أوضاعهم

السلمان :مبادرة من المكاتب الهندسية
لتوظيف «البدون»
أش ��اد ات �ح��اد امل�ك��ات��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة وال� ��دور االس�ت�ش��اري��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ج �ه��ود ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض ��اع
املقيمني بصورة غير قانونية لتحقيق املصلحة العليا
للبالد والحافظ على أمنها ،الفتا ال��ى تلقيه دع��وة من
رئيس الجهاز صالح الفضالة لبحث امكانية التعاون
بني الجانبني لدعم هذه الجهود ،وتقديم االتحاد مبادرة
من خالل ايجاد الحلول لتوظيف املقيمني بصورة غير
قانونية وتدريبهم وادخالهم الى سوق العمل.
وذك ��ر رئ�ي��س االت �ح��اد م .ب��در ال�س�ل�م��ان أن��ه ب��دع��وة من
رئ�ي��س ال�ج�ه��از ،عقد االت �ح��اد اجتماعا اط�ل��ع فيه على
جهودهم ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية،
وما يبذلونه لوضع الحلول ملعالجة أوضاعهم ،مثمنا
عاليا ه��ذه ال��دع��وة لالجتماع وم��ا يقوم به الجهاز في
هذا االطار من جهد جبار ومثمر .وأوضح السلمان أن
م �ب��ادرة ات�ح��اد امل�ك��ات��ب وال ��دور االس�ت�ش��اري��ة الكويتية
تتضمن أي�ض��ا امكانية السعي إل��ى توظيف املقيمني
بصفة غير قانونية ،ومخاطبة الهيئة العامة للقوى
العاملة للموافقة على توظيف نسبة ال تتجاوز  50في
املئة من النسبة املخصصة لتوظيف الكويتيني بالقطاع
الخاص لالستشارات الهندسية املحددة ،خصوصًا في
املهن املساندة للعمل االس�ت�ش��اري وال�ت��ي ال تتوافر او

السلمان والفضالة يتوسطان مجموعة من ممثلي المكاتب الهندسية

لصعوبة اي�ج��اد الكويتيني للوظائف املساندة للعمل
االستشاري.
وأكد السلمان أن االتحاد على استعداد تام للتعاون مع
الجهاز وفتح آفاق وسبل التعاون إلنجاح هذا املشروع
ال ��وط �ن ��ي ،م�ت�م�ن�ي��ا امل ��زي ��د م ��ن دع� ��م وت� �ع ��اون ال �ج �ه��ات
الحكومية واألهلية وجمعيات النفع العام واملؤسسات
الخيرية مع الجهاز امل��رك��زي ملعالجة أوض��اع املقيمني
بصفة غير قانونية ،مشيرًا إل��ى الحاجة املاسة للدعم

للرعاية الصحية واملعيشية والتعليمية واالجتماعية
والخدمية والتمويلية .ووج��ه رئيس االت�ح��اد الدعوة
إل� ��ى رئ �ي ��س ال �ج �ه��از وف��ري �ق��ه ل��دي��وان �ي��ة االت � �ح ��اد ف��ي
وق��ت يتفق عليه بالقريب العاجل مل��زي��د م��ن التواصل
وال� �ت� �ع ��اون ،ول �ي �ج��ري ع� ��رض ال �ج �ه��د ال �ك �ب �ي��ر وال �ع �م��ل
اإلن �س��ان��ي ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه ال�ج�ه��از وال� ��ذي ي�ض��ع نصب
عينيه مصلحة الكويت وأمنها في املقدمة ،إضافة الى
الرعاية اإلنسانية.

أبرزها االستفسار عن الدروس والتكليفات واستعراض «الشطارة»!

 5أهداف لذهاب الطلبة للساعات المكتبية
يسرا الخشاب
تنص اللوائح الجامعية على أن يخصص األساتذة ساعات
مكتبية حتى ُيتاح للطلبة لقاؤهم خارج أوقات املحاضرات،
وي �ل �ت��زم م�ع�ظ��م األس ��ات ��ذة ب��ذل��ك ال� �ق ��رار وي �ب �ل �غ��ون طلبتهم
بالساعات امل�ح��ددة للمراجعة منذ ب��داي��ة الفصل ال��دراس��ي،
لكن وفق أكاديميني هناك  5أه��داف للطلبة الذين يراجعون
أساتذتهم في الساعات املكتبية ،فالهدف األول يحقق الغرض
األس�م��ى م��ن تخصيص ذل��ك ال��وق��ت ،إذ يذهب بعض الطلبة
لالستفسارعن ال��دروس والتكليفات الحكام استيعابها ،أو
لرغبتهم في النقاش مع األستاذ لالستفادة من معلوماته،
أو ح�ت��ى ل�ح��رص�ه��م ع�ل��ى ب�ي��ان األع� ��ذار ال�ت��ي أج�ب��رت�ه��م على
التقصير في أدائهم.
والهدف الثاني يتمثل في رغبة الطلبة بتجميع أكبر قدر من
املعلومات عن االختبار من خالل لقاء األستاذ في الساعات

املكتبية ،وينهال هؤالء الطلبة باالستفسارات على األستاذ
ملعرفة األسئلة املتوقعة باالختبار وال ��دروس التي ينبغي
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل�ي�ه��ا ،فينشرها بعضهم ب�ين زم�لائ�ه��م لتحقيق
السبق ،فيما يحتفظ آخرون بها ألنفسهم.
أم ��ا ال �ه��دف ال �ث��ال��ث ،ف�ه��و «ال �ش��و» وال��رغ �ب��ة ف��ي اس�ت�ع��راض
«الشطارة» التي قد ال تكون حقيقية من قبل بعض الطلبة،
فيبدأون بطرح األسئلة املفتعلة التي غالبًا ما تنم عن عدم
متابعتهم للدروس بشكل فعلي ،بينما ينصب هدفهم على
اظهار االهتمام باملقرر ،وترك انطباع ايجابي لدى األستاذ.
ب�ع��ض ال�ط�ل�ب��ة اآلخ ��ري ��ن ي �ع �م��دون إل ��ى ت�ح�س�ين ال �ع�لاق��ة مع
األساتذة على املستوى الشخصي وهو الهدف الرابع ،حيث
ي�ت��رددون على مكاتب األس��ات��ذة «للسوالف» ومل��دح األستاذ
والثناء عليه ،ساعني إلى تعريف األساتذة بهم ،ما يساعدهم
وقت الدرجات النهائية ،وهو ما تعارف عليه الطلبة بعبارة
«الدكتور إذا يعرفك يعطيك  .»Aويمكن كشف هذا الصنف

بمجرد رص��د ال��درج��ات ،إذ س��رع��ان م��ا تنقطع تلك العالقة
بعد انتهاء املصلحة ،وغالبًا ما يحترف هذا السلوك بعض
ال �ط�لاب ع�ل��ى وج��ه ال�خ�ص��وص ،وي�ت�ف��اج��أ أس��ات��ذة بتجاهل
بعض الطلبة لهم بعد أن حاولوا التقرب إليهم طوال الفصل.
بينما يتضح الهدف األخير في كثرة شكاوى بعض الطلبة،
وإق� �ح ��ام األس ��ات ��ذة ف ��ي م�ش��اك�ل�ه��م وظ��روف �ه��م ال ��دراس �ي ��ة أو
االجتماعية وإن كانت غير حقيقية ،تمهيدًا لجذب تعاطفهم
والحصول على مزيد من الدرجات أو مسامحتهم على كثرة
الغياب ،وهو عادة الحيلة التي تمارسها بعض الطالبات.
األس ��ات ��ذة أي �ض��ًا ل��دي�ه��م ت��وج �ه��ات ن�ح��و زي � ��ارات ال�ط�ل�ب��ة في
ال �س��اع��ات امل�ك�ت�ب�ي��ة ،ف�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��م ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ي��رغ�ب��ون
ف��ي لقاء ال�ن��وع األول م��ن الطلبة الحريصني على الفهم قبل
ال��درج��ات ،ويناقشون طلبة آخ��ري��ن ممن يخشون املشاركة
أثناء املحاضرات ،بل يتذمر بعض األساتذة من عدم استفادة
الطلبة بذلك الوقت.

قانون «المحاسبة»
تنص املادة  13من قانون إنشاء ديوان املحاسبة رقـم  30لسنة  1964على أن :تخضع لرقابة الديوان
املسبقة ،املناقصات الخاصة بالتوريدات واألشغـال العامـة إذا بلغت قيمة املناقصة الواحدة مئة ألف
دينار فأكثر ،وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة اإلجمالية لألصناف أو األعمال محل املناقصة
محسوبة على أساس أقل األسعار بالعطاءات املقدمة فيها مستوفية الشروط.
 52مليون دينار وفورات مالية
حققت الرقابة املسبقة وف��ورات مالية قدرها  52مليون دينار منذ بداية السنة املالية السابقة 2018-
 2019وحتى  31يناير املاضي.
وخالل يناير من العام الحالي ،تمت دراسة  352موضوعًا للجهات الخاضعة للرقابة املسبقة بنحو 744
مليون دينار ،وأبدى الديوان رأيه في  255موضوعًا بقيمة  629.3مليون ،بنسبة  %72.5من إجمالي
املوضوعات املعروضة

 49جهة تخضع لها
تخضع لرقابة الديوان املسبقة  49جهة حكومية أبرزها الديوان األميري ووزارات الدفاع
واالشغال والكهرباء والنفط والصحة ،فيما تم اعفاء املؤسسة العامة للرعاية السكنية
منها في فبراير .2016

ُّ
توقعات بصدورها اليوم

الئحة «معادلة الشهادات»..
بانتظار رد «الفتوى»
أميرة بن طرف
يتطلع خريجو مؤسسات التعليم العالي
م � ��ن م� �ن� �ت� �ظ ��ري ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ف � ��ي ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية ،الى الالئحة التنفيذية لقانون
ح�ظ��ر اس�ت�ع�م��ال ال �ش �ه��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة غير
املعادلة  78لسنة ُ ،2019
ويتوقع صدورها
اليوم.
وبينت مصادر مطلعة ،ان التعليم العالي
ب��ان �ت �ظ��ار رد ادارة ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع
ع�ل��ى ال�ص�ي�غ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�لائ �ح��ة ،تمهيدا
العتمادها من وزير التربية وزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .ح��ام��د ال� �ع ��ازم ��ي ،ح �ي��ث تشير
التوقعات الى وصول الرد اليوم.
ولفتت املصادر الى ان التعليم العالي أنهت
اج��راءات �ه��ا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��األع ��داد وم��ن
ث��م ع�ق��دت ع��دة اجتماعات خ�لال االس�ب��وع
امل � ��اض � ��ي م � ��ع ال � �ف � �ت� ��وى ل� �ت ��وض� �ي ��ح ب �ن��ود

الالئحة ،مشيرة إل��ى أن��ه سيجري اعتماد
الالئحة فور وصول الرد من الفتوى ،الفتة
ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ال��ى ان م �ش��اورات تعديل
القانون ال ت��زال جارية على ان يتم اتخاذ
ال �ق ��رار ال�ن�ه��ائ��ي ب�ه��ا خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد
املقبل ملجلس االمة.
ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د ذي ص � �ل� ��ة ،أط � �ل� ��ق ب �ع��ض
ال �خ��ري �ج�ين وس �م��ًا ع �ل��ى ش�ب�ك��ة ال �ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ت ��وي� �ت ��ر ب� �ع� �ن ��وان «م� �ع ��ادل ��ة
ش� �ه ��ادات ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ت�ط�ب�ي�ق��ي»،
ع�ب��روا فيه ع��ن استغرابهم م��ن مطالبتهم
ب � �م � �ع� ��ادل� ��ة ش� � �ه � ��ادات� � �ه � ��م ال � � � �ص� � � ��ادرة م��ن
امل��ؤس �س �ت�ي�ن الت � �م ��ام اج � � � ��راءات ال �ت �ع �ي�ين،
م�ت�س��ائ�ل�ين« :ك �ي��ف ت�ط�ل��ب ج �ه��ة حكومية
معادلة مؤسسة تعليمية حكومية؟» ،فيما
يرى آخرون انه كان االجدر انتظار صدور
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون ق �ب��ل ال �ب��دء
بتطبيقه على املتقدمني للوظائف.

 ..و«نزاهة» و«التعليم
العالي» لمكافحة تزويرها
خالد الحطاب
ب� ��دأت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
(ن ��زاه ��ة) ال �ع �م��ل م ��ع م �س��ؤول��ي ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ع ��ال ��ي مل �ك ��اف �ح ��ة ت� ��زوي� ��ر ال � �ش � �ه� ��ادات،
وت �ط �ب �ي��ق امل � �ب� ��ادرات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ب��ادئ
الشفافية واملساء لة وسيادة القانون.
وأش ��ار أع�ض��اء االستراتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة 2019-
 2024إلى العمل على مراجعة وتحديث
امل�ن��اه��ج املتعلقة ب�ت��دري��س األخ�لاق�ي��ات
املهنية في الجامعات واملعاهد ومتابعة
العمل على وضع وتنفيذ آليات ملكافحة
ال � �ت� ��زوي� ��ر ف � ��ي ال� � �ش� � �ه � ��ادات ال �ج��ام �ع �ي��ة
وامل �ه �ن �ي��ة ووض � ��ع م �ع��اي �ي��ر م��وض��وع�ي��ة
ملعادلتها.
وتناول مسؤولون خالل اجتماع مشترك
ع �ق��د م ��ؤخ ��را أه �م �ي��ة ت �ف �ع �ي��ل امل � �ب� ��ادرات

الخاصة بكل األجهزة الحكومية ومنها
م��راج�ع��ة وتبسيط اإلج � ��راء ات املطلوبة
للحصول على الخدمات العامة واع��داد
ادل� � � ��ة م �ب �س �ط��ة ل� �ل� �ج� �م� �ه ��ور ع � ��ن ك �ي �ف �ي��ة
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ال � �خ� ��دم� ��ات ون� �ش ��ره ��ا،
وادم ��اج نظم إدارة امل�خ��اط��ر ال�ف�س��اد في
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم خ ��دم� ��ات ع��ام��ة
لتحديد ومعالجة مكامن الخلل.

سلسلة لقاء ات
وخ�ل�ال االج �ت �م��اع ،ق��ال��ت ممثلة ن��زاه��ة
م��دي��رة إدارة أم��ان��ة ال�س��ر ورئيسة فريق
املحور الثالث في االستراتيجية م .ابرار
الحماد ،خالل حضور الوكيلة املساعدة
للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي
هبة الشطي ،ان��ه سيتم عقد سلسلة من
اللقاء ات التنسيقية مع الجهات الشريكة
في تنفيذ االستراتيجية.
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تدر أرباحاً بماليين الدنانير إذا أعيد تدويرها بطريقة سليمة

النفايات اإللكترونية« ..منجم ذهب» بشروط
ً
مليونا حصيلة
25
تدوير  40ألف طن

خالد الحطاب ومشعل السالمة
النفايات اإللكترونية على درجة عالية من الخطورة
ع�ل��ى ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ت�ع�ت�ب��ر «م�ن�ج��م ذه��ب»
حسب وصف الخبراء واملتخصصن في معالجة هذا
ُ
ال�ن��وع م��ن املخلفات ،مشيرين إل��ى أنها إذا استغلت
بصورة سليمة ومدروسة تحقق عوائد مالية كبيرة
تقدر بماليني الدنانير.
ووفق الخبراء فإن النفايات اإللكترونية التي يجري
ت �ص��دي��ره��ا م ��ن ال �ك��وي��ت ع �ب��ر ش ��رك ��ات م�ت�خ�ص�ص��ة
تحتوي على مواد مهمة تنتج عن أجهزة الحواسيب
وال �ه��وات��ف ال�ن�ق��ال��ة واألج �ه��زة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة واألل �ع��اب
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة .ف ��ي ح�ي�ن ت�ع�ت�م��د ب �ع��ض م ��ن امل�ص��ان��ع
املحلية على البطاريات املستخدمة في اعادة التدوير
داخل البالد.
وت�س�ت�غ��ل م�ص��ان��ع وش��رك��ات اع� ��ادة ال �ت��دوي��ر ،س��واء
املحلية أو الدولية ،النفايات اإللكترونية للحصول
على الزئبق والرصاص والكادميوم والزنك ،حيث إن
هناك مصنعني محليني مرخصني من الهيئة العامة
للبيئة إلعادة تدوير البطاريات.
ووف ��ق إح�ص��ائ�ي��ات حصلت سبقلا عليها ف��إن أح��د
املصانع العاملة ف��ي ال�ب�لاد يستخرج ال��رص��اص من
بطاريات السيارات ،خاصة أن هذا العنصر موجود
بنسب قليلة وثابتة ف��ي الطبيعة ،وي�ق��وم بتدوير 6
آالف طن سنويا ،ويساهم وج��وده في حماية البيئة
م ��ن م �خ��اط��ر م �خ �ل �ف��ات ال� �ب� �ط ��اري ��ات ،ال س �ي �م��ا أن �ه��ا
تحتوي على معادن ثقيلة ومنتجات كيميائية تؤدي
إلى تلوث التربة واملياه.
وب �ع��د رف ��ع ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ي��ده��ا م��ن م�ل��ف ال�ن�ف��اي��ات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م ��ؤك ��دة ع ��دم م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ع ��ن ردم �ه��ا
والتخلص منها ،ورفضها لطلب إحدى الجهات عبر
م�ب��ادرة لتجميعها والتخلص منها ،كشفت رئيسة
ل�ج�ن��ة ال�ب�ي�ئ��ة ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م .م �ه��ا ال�ب�غ�ل��ي،
ان ال�ل�ج�ن��ة ب �ص��دد م�ن��اق�ش��ة ال �ن �ف��اي��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
وم� �خ ��اط ��ره ��ا وس� �ب ��ل ال �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��ا م� ��ع ال �ج �ه��از
التنفيذي ف��ي بلدية ال�ك��وي��ت عبر ورش��ة عمل للحد
من سلبياتها ،مبينة ان هذه النفايات مجدية ويمكن
اعادة تدويرها الحتوائها على مواد خام قيمة جدًا،
مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد.

فرز النفايات
واش� ��ارت إل��ى وج ��ود م �ب��ادرة م��ن إح ��دى الجهات
ب �ط �ل��ب ل�ت�ج�م�ي��ع وف � ��رز ال �ن �ف��اي��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
وج � ��رى ت �ق��دي �م��ه ل �ل �ج �ه��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي ب�ل��دي��ة
الكويت لدراسته وإبداء الرأي حوله ،إال ان البلدية
فاجأتنا بردها بأنها ليست مسؤولة عن النفايات

اع �ت �ب��رت إح �ص��ائ �ي��ة أح� ��د امل �ص��ان��ع امل �س �ت��وردة
للنفايات اإللكترونية من البالد ،أن الكويت من أعلى
ال��دول التي تعتبر مصدرا لهذا النوع من املخلفات
تليها البحرين وق�ط��ر ،حيث ت�ق��دم تلك الشركات
خدمة الحصول على اإللكترونيات التالفة من خالل
خدمة «م��ن الباب إل��ى ال�ب��اب» من البائع لها وحتى
املصنع.
وأض� ��اف� ��ت اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع�ل�ي�ه��ا
سبقلا أن النفايات اإللكترونية تحقق لها أرباحا
تقدر بـ  25مليون دوالر سنويا بعد اعادة تدوير
م��ا ي �ق��ارب  40أل��ف ط��ن م�ن�ه��ا ،ح�ي��ث تنتج منها
م�ن�ت�ج��ات م�ث��ل «ال�ب�لاس�ت�ي��ك واألمل �ن �ي��وم وال�ف�ض��ة
والنحاس والذهب واملعادن الحديدية ومواد سائلة
مثل الزئبق والرصاص» ،والتي يمكن أن تتسرب
إلى التربة واملياه لتسبب مخاطر بيئية وصحية
طويلة األجل.

النفايات اإللكترونية | تصوير محمود الفوريكي

مها البغلي:
البلدية فاجأتنا برفع يدها
عن هذا الملف الحيوي
تحتوي على معادن ق ِّيمة..
أبرزها الذهب والفضة
والنحاس
الكويت أعلى الدول تصديراً
لها ..تليها اإلمارات

اإللكترونية والتعامل معها.
وأك� ��دت ال�ب�غ�ل��ي أن ال�ن�ف��اي��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة م��وج��ودة
بكثرة وخ�ط��رة ،ويجب التعامل معها بطريقة آمنة،
م�ب�ي�ن��ة ان ��ه وف �ق��ا مل �ع��اه��دة ب � ��ازل ح ��ول ال �ت �ع��ام��ل مع
ال�ن�ف��اي��ات اإلل�ك�ت��روت�ي��ة ،ف��إن��ه م��ن امل�ف�ت��رض ان يجري
تصدير هذه النفايات للخارج ،أو التعامل معها من
ِقبل جهة مختصة ،موضحة انه جرى رصد ردم هذه
النفايات في مرادم البلدية.

طريقة آمنة
ب � � ��دوره ،ق� ��ال رئ �ي��س ل �ج �ن��ة م �ح��اف �ظ��ة ال �ع��اص �م��ة في
املجلس البلدي د .حسن كمال انه البد من التخلص
م ��ن ال �ن �ف��اي��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ب��ال �ط��ري �ق��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
والسليمة ومنها األجهزة الكهربائية والسيديهات
واالس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا ،م��ؤك �دًا ان ل�ه��ا ض ��ررا ك�ب�ي��را على
اإلنسان اذا ما لم يتم التعامل معها بحذر.
وب�ي�ن ك �م��ال ان ��ه م��ن ال� �ض ��روري ت�ش�ج�ي��ع ال�ج�ه��ات
امل �ه �ت �م��ة ف ��ي ه� ��ذا امل� �ج ��ال ع �ل��ى إع� � ��ادة ت ��دوي ��ر تلك
النفايات في الكويت واالستفادة منها ،محذرًا في
الوقت ذات��ه من مخاطرها لوجود م��واد كيميائية

العماني لـ سبقلا :تعزيز القيم
التربوية لدى األطفال

أعلن وزير األشغال العامة السابق م.عبدالرحمن
امل �ط��وع ع��زم��ه خ ��وض غ �م��ار ان �ت �خ��اب��ات مجلس
األمة املقبلة عن الدائرة الثانية.
وقال املطوع لـ سبقلا :أعتزم خوض االنتخابات
مستقال ،ول��ن أم�ث��ل التجمع اإلس�لام��ي السلفي،
فأنا لم أعد أمثله بعدما خرجت من هذا التجمع

ق� ��ال م��دي��ر ع� ��ام اإلدارة امل ��رك ��زي ��ة ل�ل�إح �ص��اء س��ام��ي
العلي إن اإلدارة تركز جهودها لبناء نظام إحصائي
وطني متكامل يلبي بفعالية احتياجات مستخدمي
البيانات ويدعم اتخاذ القرار.
وق��ال العلي بمناسبة ي��وم االح�ص��اء العاملي ان هذا
ال �ن �ظ��ام ي�ض�م��ن ت�م�ي��ز االدارة ،ح �ي��ث س�ي�ع�م��ل وف��ق
امل �ع��اي �ي��ر ال �ع��امل �ي��ة ،م ��ن خ�ل��ال ت �ب �ن��ي اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
جديدة لتطوير العمل اإلحصائي بالبالد بما يدعم
م �ت �خ��ذي ال� �ق ��رار وج �ه��ود ال �ت �ن �م �ي��ة ،ك �م��ا ي�ع�م��ل على

منذ وقت سابق.
وأضاف املطوع :عموما ان ترشحي لالنتخابات
امل�ق�ب�ل��ة ك�س�ل�ف��ي م�س�ت�ق��ل أس �ع��ى ل �خ��دم��ة ال��وط��ن
واملواطنني من خالل السلطه التشريعية.
وي��ذك��ر أن امل �ه �ن��دس ع �ب��دال��رح �م��ن امل �ط��وع كلف
ب �م �ه��ام ال�ح�ق�ي�ب��ة ال� ��وزاري� ��ة ف ��ي وزارة األش �غ��ال
العامة باملرسوم الصادر بتشكيل الحكومة في
عام .2016

مركز خدمة في الجهراء
تفتح وزارة الشؤون االجتماعية مركز خدمة
امل��واط��ن ف��ي م��رك��ز ال�ح�ك��وم��ة م ��ول ب��ال�ج�ه��راء
األس � �ب� ��وع امل �ق �ب ��ل .وق � ��ال امل �ت �ح ��دث ال��رس �م��ي
باسم الوزارة عبداهلل الحمدان :ان «الشؤون»
س�ت�ق��دم ال �خ��دم��ات إل ��ى امل��واط �ن�ين ،وذل ��ك عن
ط��ري��ق افتتاح العديد م��ن م��راك��ز الخدمة في
ً
ً
امل�ح��اف�ظ��ات ال�س��ت ،تسهيال عليهم وتفعيال

العماني متفقدة إحدى رياض األطفال لالطالع على تطبيق المشروع| سبقلا

اإلي�م��ان» ،بتدريب األطفال على املهارات الحياتية،
مثل االستئذان واالح�ت��رام وغيرهما ،أما شخصية
مساعد عمدت إلى تعليم األحرف العربية واألعداد
كتابة وقراءة.

وذك ��رت أن امل �ش��روع ت��رك أث� �رًا طبيًا وك��ان��ت نتائجه
جيدة ،والقى متابعة املديرات وجهود املعلمات على
األط�ف��ال ،كما ك��ان له رد فعل إيجابي من قبل أولياء
األمور.

«اإلحصاء»:
نظام متكامل لدعم اتخاذ القرار
أميرة بن طرف

تعكف الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع مختصني
واس�ت�ش��اري�ين م��ن معهد ف��راون�ه��وف��ر لتكنولوجيا
ال�ب�ي�ئ��ة وال �س�لام��ة وال �ط��اق��ة ف��ي أمل��ان �ي��ا ع�ل��ى تنفيذ
مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة إلدارة
النفايات.
وذك� ��رت م�ج�ل��ة غ�ل��وب��ل ري�س��اي�ك�ل�ن��ج ال�ع��امل�ي��ة أن
امل�ش��روع الكويتي بلغت قيمته  18مليون يورو
وي�ن�ت�ه��ي ال�ع�م��ل ف�ي��ه ع ��ام  2021وي�س�ت�م��ر على
ارب��ع مراحل ب��دأت فعليا بجمع كميات النفايات
والتراكيب.
وم��ن امل�ق��رر أن ي�خ��رج امل �ش��روع بحساب القيمة
امل � ��ادي � ��ة وم� �ح� �ت ��وى امل � �ل� ��وث� ��ات ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى
خصائص احتراق النفايات من خالل تقسيمها
إلى ثالثة أحجام ،وفي نهاية املشروع سيتم وضع
خطة وطنية إلدارة النفايات في الكويت وتطوير
اإلط ��ار ال�ق��ان��ون��ي وإن �ش��اء ن�م��وذج تمويل لتنفيذ
خطة إدارة النفايات.

المطوع لـ سبقلا:
سأخوض االنتخابات مستق ً
ال
فهاد الشمري

هاني الحمادي
�راق �ب��ة ري� ��اض األط� �ف ��ال ف ��ي م�ن�ط�ق��ة م �ب��ارك
أع �ل �ن��ت م� ِ
الكبير التعليمية ،سمر العماني ،عن إطالق املزيد من
املشاريع التعليمية الهادفة إلى غرس القيم التربوية
ل��دى املتعلمني بشكل ع ��ام ،وري ��اض األط �ف��ال بصفة
خاصة.
وذكرت العماني لـ سبقلا أن املشروع ،الذي اطلق
قبل  4أعوام ،تحت عنوان «قيمتي في روضتي»،
م�س�ت�م��ر ح �ت��ى اآلن ،م��وض �ح��ة ان ن �س �خ��ة ال �ع��ام
ال ��دراس ��ي  2020 - 2019ح�م�ل��ت ش �ع��ار «ب��ال�ق�ي��م
ن �ت �ع �ل��م» ،وذل� � ��ك ل �ت �ح �ق �ي��ق ع �ن �ص��ر ال� �ج ��ذب ع�ن��د
األطفال.
وأش��ارت العماني الى أن محتوى الفكرة ي��دور حول
ش�خ�ص�ي��ات م�ح� ّ�ب�ب��ة ل�لأط �ف��ال ،ت�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا أس�م��اء
مرتبطة بقيم مختلفة ،وكل شخصية ترمز إلى قيمة
تحملها ف��ي ك��ل عمل ي�ق��وم ب��ه ال �ف��رد ،ليحدد لنفسه
هدفا يرغب في الوصول إليه.
وأوضحت أن��ه ج��رى ه��ذا العام استغالل شخصيات
ال�ق�ي��م ،ال�ت��ي طبقت قبل ث�لاث س�ن��وات لتنمية القيم
الدينية والحياتية.
وأض ��اف ��ت« :أخ � ��ذت ش�خ�ص�ي��ة ح�ب�ي�ب��ة ال �ت��ي تحمل
قيمة ال�ح��ب ،وك��ان شعارها «اهلل ،ال��وط��ن ،األم�ي��ر»،
ل�ت�ع��زي��ز ال�ج��ان��ب ال��دي�ن��ي وت�ح�ف�ي��ظ األط �ف��ال قصار
ال �س��ور ،ك��ذل��ك شخصية ص��ال��ح ،ال ��ذي ك��ان ش�ع��اره
«رسولي قدوتي» ،ركزت على تحفيظ األطفال اسم
الرسول كامال ،واألشهر العربية واألذكار ،كما قامت
شخصيه نظيفة ،التي حملت شعار «النظافة من

ووجود ضرر بيئي كبير له.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لشركة انفيروسرف
لتدوير النفايات اإللكترونية وليد اسبيته ان الشركة
مدعومة من صندوق املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
وب��دأن��ا ف��ي ال�ك��وي��ت م�ن��ذ ع��ام بجمع وف ��رز النفايات
االلكترونية ومن ثم نقوم بتصديرها لدولة اإلمارات
العربية املتحدة للشركة األم هناك.
وب�ين ان الشركة تتعامل ف��ي الكويت م��ع العديد من
ال �ب �ن��وك وش ��رك ��ات األج� �ه ��زة االل �ك �ت��رون �ي��ة وم�ص��ان��ع
التكييف والتبريد عبر تجميع النفايات االلكترونية،
وك��ذل��ك امل� �ن ��ازل ،وذل� ��ك ل �ف��رزه��ا واس �ت �خ��راج امل �ع��ادن
األولية منها ويتم تصديرها بعد ذلك للخارج.
ون� ��وه ال ��ى ان ه �ن��اك اق �ب��اال ع �ل��ى ع�م�ل�ن��ا م��ن ال�ق�ط��اع
ال� �خ ��اص ،ب �ي��د ان �ن��ا ن �ح �ت��اج ال ��ى ت �ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع
ال�ح�ك��وم��ي ،وذل��ك عبر سياسة طريقة ف��رز النفايات
واالستفادة منها ،خصوصًا ان لهذه النفايات تأثيرا
على البيئة واملياه الجوفية وزيادة مناطق الردم في
حال عدم ردمها بالطريقة الصحيحة ،وتحتوي على
سموم مثل الزئبق والرصاص ،وتؤثر تلك املواد على
التربة لسنوات طويلة.

مشروع
كويتي  -ألماني

توفير املعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة
وقطاعات األعمال.
ول�ف��ت إل��ى سعي اإلدارة لبناء ال �ق��درات الوطنية في
العمل اإلحصائي وفتح املجال ألكبر عدد ممكن من
املوظفني للمشاركة ف��ي ورش عمل بمشاركة خبراء
من منظمات دولية.
ب��دوره��ا ،أك ��دت ال��وك�ي�ل��ة امل�س��اع��دة ل�ق�ط��اع العمل
اإلح�ص��ائ��ي ب��اإلن��اب��ة منية القبندي أن البيانات
واإلح� � �ص � ��اءات ت �ع��د ال �ع �م��ود األس� ��اس� ��ي ف ��ي أي
تخطيط ت�ن�م��وي ،الف �ت��ة إل��ى ان اإلدارة امل��رك��زي��ة
ل�ل�إح� �ص ��اء ن� �ش ��رت ن �ح��و  43ن� �ش ��رة ت�خ�ص�ص�ي��ة

سنوية ورب��ع سنوية وشهرية ،تلبي املتطلبات
من البيانات على املستوى الوطني وفق املعايير
ال �خ��اص��ة ب��ال �ن �ش��رات اإلح �ص��ائ �ي��ة ال� �ص ��ادرة عن
اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة وصندوق النقد
الدولي.
وقالت القبندي ان االدارة تسعى إل��ى تنفيذ العديد
من املشاريع اإلحصائية من أهمها مشروع التعداد
ال �ت �س �ج �ي �ل��ي ل �ل �ك��وي��ت  2020وت �ن �ف �ي��ذ م �س��ح ال��دخ��ل
واإلن �ف��اق األس��ري لتوفير ق��واع��د بيانات اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة ت�ع�ك��س واق ��ع إن �ف��اق واس �ت �ه�لاك ودخ��ل
األسر املعيشية.

لعمل امليكنة إلنهاء العمل بالدورة املستندية.
ّ
وأعلن ان الوزارة بصدد تسلم املوقع الجديد
ل �ل �ح �ك��وم��ة م � ��ول ف� ��ي ج �ل �ي��ب ال� �ش� �ي ��وخ ب�ع��د
ّ
توقيعها العقد وبانتظار التسلم النهائي
من وزارة امل��واص�لات ،كما ان ال��وزارة تنسق
م��ع وزارة امل ��واص�ل�ات الف �ت �ت��اح ف ��رع خ��دم��ة
املواطن في مدينة صباح االحمد.

«كان» :الكشف المبكر
يعجل بعالج سرطان الثدي

جانب من فعالية حملة «كان»| تصوير سيد سليم

محمد شمس الدين
أق ��ام ��ت ح �م �ل��ة «ك� � ��ان» ف �ع��ال �ي��ة ل �ل �ت��وع �ي��ة ب�م��رض
السرطان في جمعية الروضة وحولي التعاونية
أول من امس ،بالتعاون مع وزارة الصحة .وشدد
م�س��ؤول��و ال�ح�م�ل��ة ع�ل��ى أن ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر يعجل
بعالج سرطان الثدي.
وق ��ال ��ت م�م�ث�ل��ة إدارة ت �ع��زي��ز ال �ص �ح��ة ف ��ي وزارة
ال �ص �ح��ة د.م� � ��ي ط ��ه ل � �ـ سبقلا :ن � �ش ��ارك ب�ت��وع�ي��ة
النساء عن كيفية الكشف املبكر عن سرطان الثدي

وأهمية تعلم الكشف الذاتي للمرأة ،ما يساهم في
توفير الوقت والجهد وال�ع�لاج لو ظهرت لديهن
ب �ع��ض أع � ��راض امل � ��رض ،م��ؤك��دة أن إدارة ت�ع��زي��ز
الصحة ت�ش��ارك ف��ي فعاليات حملة «ك ��ان» ط��وال
شهر أكتوبر بجميع مناطق الكويت.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال ع �ض��و م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة
ال ��روض ��ة ف�ي�ص��ل امل �ن �ي��س ل �ـ سبقلا :ل �ق��د ت�ع��اون��ا
مع حملة «ك��ان» للتوعية بمرض سرطان الثدي،
وت �ع��د ه ��ذه امل� ��رة ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي ن �ت �ع��اون ب �ه��ا مع
الحملة ،إليماننا بأن الوقاية خير من العالج.
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استجاب كويتيو لبنان
للتحذيرات والنداءات التي
أطلقتها وزارة الخارجية بسبب
األوضاع غير المستقرة وما
تشهده بيروت من فوضى
عارمة جراء التظاهرات،
وتقاطروا عائدين إلى البالد
امس.
وشهد مطار الكويت الدولي،
امس ،وصول رحلتين ،االولى
عند الرابعة عصرا ،والثانية
في السابعة والنصف مساء،
قادمتين من األراضي اللبنانية
وعلى متنهما نحو 300
مواطن.

العائدون من بيروت لدى وصولهم | تصوير محمد خلف

 300من كويتيي لبنان عادوا:

وضع بيروت مرعب..و«الخارجية» َّ
أمنت رجوعنا
قصرت»
■ السفارة تابعت أوضاعنا أوالً بأول ..و«الكويتية» «ما ّ
محمد المصلح
أش � ��اد امل ��واط� �ن ��ون ال ��ذي ��ن ال �ت �ق �ت �ه��م سبقلا ل��دى
وص��ول�ه��م امل�ط��ار ،ام��س ،بالجهود الكبيرة التي
ب��ذل�ت�ه��ا وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ت��أم�ي�ن ع��ودت �ه��م،
مبينني أن س�ف��ارة الكويت ف��ي ب�ي��روت ل��م تقصر
وتابعت أوضاعهم أوال ب��أول ،كما أن مسؤولي
وزارة الخارجية بذلوا جهودا كبيرة في التواصل
معهم.
وأث � �ن� ��ى امل� ��واط � �ن� ��ون ع� �ل ��ى م� ��ا ق ��دم� �ت ��ه م��ؤس �س��ة
الخطوط الجوية الكويتية من خدمات لهم عبر
رحالتها املنتظمة ،فضال عن االهتمام الكبير من
قبل مسؤولي املؤسسة.
وأش� � � � ��اروا إل � ��ى ان ع ��ودت� �ه ��م ك ��ان ��ت اس �ت �ج��اب��ة
ل�ت�ح��ذي��رات وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ب�م�غ��ادرة األراض��ي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف � ��ورا رغ� ��م ان ح �ج��وزات �ه��م ك� ��ان م��ن
املفترض ان تكون خالل االسابيع القادمة لكنهم
فضلوا العودة بسبب التحذيرات املتكررة.
واش� ��اد امل��واط �ن�ين ب ��دور ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
ب� �ي ��روت ،ال �ت��ي ح��رص��ت م �ن��ذ ص �ب��اح ام ��س على
اج�ل�اء امل��واط �ن�ين ع�ب��ر ن�ق�ل�ه��م ب �ب��اص��ات م��ن مقر
ال �س �ف��ارة وح�ت��ى امل �ط��ار ب��رف�ق��ة وح�م��اي��ة الجيش
اللبناني.
ووصف املواطنون الوضع في لبنان بأنه مخيف
ويدعو للقلق جراء ما تشهده الشوارع من حرائق
ل�ل�اط ��ارات وت�ك�س�ي��ر ل�ل�م�ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ،قائلني
«منذ الخميس ونحن في الفنادق لم نخرج خوفا
على انفسنا من حالة الفوضى».
وأك ��د امل��واط��ن اح�م��د امل �ح��ري ان��ه اض�ط��ر للعودة
بسبب التحذيرات الصادرة من وزارة الخارجية،
مضيفا لبينا نداء العودة رغم انه من املفترض ان
نعود إلى البالد يوم الجمعه القادم.
وب�ين ان موظفي ال�س�ف��ارة الكويتية ف��ي بيروت

ك��ان��وا اش�ب��ه بخلية ال�ن�ح��ل م��ن ن��اح�ي��ة التنظيم
وال�ت��رت�ي��ب ،ال سيما ان االوض ��اع سيئة وذاه�ب��ة
الى ابعد مستوى وخطرة جدًا.
وث�م��ن امل�ح��ري ج�ه��ود ال�س�ف��ارة الكويتية بتأمني
الطريق للمواطنني خ�لال ذهابهم ال��ى املطار من
خ�لال تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني لحني
وصولهم الى املطار ،حيث حرص موظفو السفاره
على التواجد منذ الساعه الـ 6من صباح امس.
ب��دوره��ا قالت دالل احمد ان جميع املحال جرى
اغ�لاق �ه��ا ب�س�ب��ب ح��ال��ة ال �ف��وض��ى ال �ت��ي تشهدها
ال �ش��وارع م��ن ح��رق ل�لاط��ارات وتكسير للمحال،
مضيفة «ال��وض��ع مخيف ول��م نستطيع الخروج
م� ��ن ال� �ف� �ن ��ادق وال � ��ذه � ��اب ال � ��ى اي م� �ك ��ان ب�س�ب��ب
االعتصامات».

دبلوماسيون
كويتيون
أمنوا طريقنا
َّ
بالتعاون مع
الجيش اللبناني

تسهيل اإلجراءات
واش� ��ادت ب�ج�ه��ود ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي لبنان
وتواصلهم منذ اندالع االزمة ،حيث حرصوا على
تسهيل اج��راءات �ن��ا ف��ي امل �ط��ار ل�ل�ع��ودة بسهولة
ويسر.
وذك � ��ر امل ��واط ��ن س �ع��د ال� ��دوس� ��ري ان� ��ه ذه� ��ب ال��ى
السفارة بعد تلقيهم نداءات بضرورة السفر من
لبنان ،حيث قاموا بنقلهم ال��ى املطار بمساندة
الجيش اللبناني ،موضحا ان عملية االنتقال من
السفارة الى املطار كانت سلسة.
ووص� ��ف امل ��واط ��ن ي �ع �ق��وب اب ��ل ان االوض� � ��اع في
ل �ب �ن��ان ت ��ده ��ورت م �س��اء ال �خ �م �ي��س ،ح �ي��ث ك��ان��ت
االم��ور مخيفة ،مبينًا انه شاهد الحرائق وحالة
الغضب اللبناني في الشوارع.
وذك ��ر ان��ه ل��م يلتحق م��ع ف��وج ال �س �ف��ارة اال انهم
كانوا موجودين من السادسة صباحًا في املطار
وك��ان��ت ال�ت��رت�ي�ب��ات منظمة لعملية ال �ع��ودة ال��ى
البالد.

شاهدنا
من شرفات
الفنادق المحال
واإلطارات
محترقة

قبلة السالمة

أسرة عائدة

خارجان من المطار

السفير القناعي:

القيادة حريصة على سالمة
المواطنين ونقلهم بأسرع وقت
اك ��دت س �ف��ارة ال�ك��وي��ت ل��دى ل�ب�ن��ان ،ام��س،
ت ��أم�ي�ن ن �ق��ل ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ج� ��وا م ��ن ل�ب�ن��ان
حرصا على سالمتهم.
وق��ال عميد السلك الدبلوماسي العربي
س �ف �ي��ر ال �ك ��وي ��ت ل� ��دى ل �ب �ن��ان ع �ب��د ال �ع��ال
القناعي انه تلقى منذ ان��دالع التظاهرات
ف��ي ل�ب�ن��ان ت��وج�ي�ه��ات م�ب��اش��رة م��ن نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د وم ��ن ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية خالد الجاراهلل تتضمن حرص
القيادة الكويتية على بذل كل جهد لتأمني
س�لام��ة الكويتيني امل��وج��ودي��ن ف��ي لبنان
وال�ع�م��ل ع�ل��ى نقلهم ال��ى ال�ك��وي��ت ب��أس��رع
وقت ممكن.
وأض� � ��اف ان� ��ه ج� ��رى ع �ل��ى ال� �ف ��ور ت�ش�ك�ي��ل

خلية أزم��ة تعمل على م��دار  24ساعة في
مبنى السفارة وفي مطار رفيق الحريري
الدولي ،اذ قامت بالتواصل مع املواطنني
الكويتيني والتنسيق معهم ومع القيادة
ف��ي ال�ك��وي��ت ل�ت��أم�ين ط��ائ��رات لنقلهم ال��ى
الكويت.
ول �ف��ت ال� ��ى ح� ��رص ال �س �ف ��ارة ع �ل��ى ت��أم�ين
أن �س��ب االوق � ��ات وأك �ث��ر ال �ط��رق أم �ن��ا لنقل
امل��واط �ن�ين ال��ى امل �ط��ار ب��أم��ن وس�ل�ام نظرا
ال� ��ى اق� �ف ��ال ال� �ط ��رق م ��ن ق �ب��ل امل �ت �ظ��اه��ري��ن
وخطورتها ،ما تطلب التنسيق االمني مع
السلطات اللبنانية.
وق � ��ال ان� ��ه «ب �ع��د ان ج� ��رى ت �ح��دي��د نقطة
االل �ت �ق��اء ف��ي ال �س �ف��ارة ق�م�ن��ا ب�ن�ق�ل�ه��م ال��ى
املطار بمرافقة عسكرية وامنية لبنانية».

واض� � ��اف ان� ��ه ج� ��رى ن �ق��ل امل ��واط� �ن�ي�ن ع�ب��ر
ط��ائ��رات إضافية قامت الخطوط الجوية
الكويتية بتسييرها الى لبنان.
وت� � ��وج� � ��ه ال � �ق � �ن� ��اع� ��ي ب ��ال� �ش� �ك ��ر ل� �ل� �ق� �ي ��ادة
والسلطات اللبنانية ومؤسساتها األمنية
وال �ع �س �ك��ري��ة ل �ت �س �ه �ي��ل ك ��ل م ��ا ي� �ل ��زم م��ن
إجراءات لتأمني عودة الكويتيني.
وك��ان��ت ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة اص� ��درت منذ
ان �ط�ل�اق ح��رك��ة االح �ت �ج��اج��ات ف��ي ل�ب�ن��ان
بيانني دع��ت ف��ي االول منهما الكويتيني
امل��وج��ودي��ن ف��ي ل�ب�ن��ان ال ��ى أخ ��ذ الحيطة
واالب �ت�ع��اد ع��ن م�ن��اط��ق ال�ت�ظ��اه��رات ،فيما
دع ��ت ف��ي ال �ث��ان��ي ال��راغ �ب�ين ب��ال �ق��دوم ال��ى
لبنان الى التريث بسبب االوضاع القائمة.
(كونا)

عدنا
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فهد البحر وفواز المرزوق والسفير البريطاني وحرمه في مقدمة الحضور

سامي النصف ومحمد العبدالجادر وأحمد الصراف

العنجري يتوسط عدداً من المشاركين في الندوة

المشاركون في ندوة «الصين ودول الخليج :وجهة نظر الواليات المتحدة األميركية»:

تسويقا دولياً
ً
مشروع الشمال يستحق
اتفق المشاركون في ندوة «الصين ودول الخليج :وجهة
نظر الواليات المتحدة األميركية» ،التي عقدها مركز
ريكونسنس للبحوث والدراسات مؤخرا على أن مشروع
الشمال والجزر يعد من أهم المشاريع االقتصادية التي
يمكنها خلق شراكة دولية ،تشكل نقلة في التعاون
بين الكويت وأميركا وبعض الدول األوروبية.

ق� � ��ال رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز ري �ك��ون �س �ن��س
ل�ل�ب�ح��وث وال ��دراس ��ات ع�ب��د ال�ع��زي��ز
ال �ع �ن �ج��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ سبقلا:
ك� � � � � ��ان ه� � � �ن � � ��اك ع � � �ت� � ��ب م � � � ��ن ب� �ع ��ض
امل �س��ؤول�ي�ن امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ن��دوة
م� ��ن ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ض�ع��ف
تسويق املشروع رغم اآلمال الكبيرة
امل � �ع � �ق� ��ودة ع� �ل� �ي ��ه ،م� ��ؤك� ��دي� ��ن ع �ل��ى
ضرورة أن تتوفر الفرصة املناسبة
ملعرفة كل التفاصيل الفنية واملالية
واالس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،ل �ي �س �ت �ط �ي��ع ك��ل
م�ه�ت��م م �ع��رف��ة م �س��اح��ة االس �ت �ث �م��ار
املناسبة وكيفيتها ،ليكون املشروع
قائما بشراكة دولية.
وأض � � � ��اف ال � �ع � �ن � �ج ��ري :ك� � ��ان ه �ن��اك
إج �م��اع م��ن امل�ش��ارك�ين ع�ل��ى آل�ي��ة أن
ال �ت �س��وي��ق ل �ل �م �ش��روع ل ��دى ال�ش�ع��ب
الكويتي تختلف كليا عن تسويقه
ل��دى الحكومات الخارجية ،منوها
بالتفاعل اإليجابي لعضو املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية د .فهد
الراشد ،لتلبية رغبة املشاركني بأن
تكون هناك لقاءات مستقبلية قريبة
جدا ،لشرح املشروع بالطريقة التي
ت �ت �ن��اس��ب ورغ� �ب ��ات م�م�ث�ل��ي ال� ��دول
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال� �ن ��دوة ،ب �م��ا يضمن
املعلومات التي طلبت.

تمثيل رفيع

اً
وض � �م � ��ت ال � � �ن� � ��دوة ت� �م� �ث� �ي�ًل� رف� �ي ��ع
املستوى من مسؤولني حاليني في
وزارة الخارجية األميركية اضافة
إل� � ��ى دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن واك ��ادي� �م� �ي�ي�ن
ورج � � ��ال اع� �م ��ال وم � �ح� ��رري ص�ح��ف
وك � � � �ت� � � ��اب ،وت � � �ن� � ��اول� � ��ت ع� � � � � ��ددًا م��ن
امل��وض��وع��ات م��ن بينها االس�ت�ق��رار
اإلق�ل�ي�م��ي ،وارت �ف��اع ح�ج��م ال�ت�ج��ارة
ب�ين ال�ص�ين ودول الخليج ،وتطور
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ب�ي�ن ال�ص�ين

العنجري :رغبة لدى
المشاركين في
لقاءات مستقبلية
قريبة لشرح المشروع
لممثلي الدول
توفير منصة لحوار
جاد بعيداً عن
المجامالت لنزع
فتائل األزمات والفتن
الغصين :للمبادرات
المهنية غير
الحكومية تأثير
إيجابي في القرارات
السياسية
وال� �خ� �ل� �ي ��ج ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى امل �ن �ظ��ور
األم� �ي ��رك ��ي ح� ��ول م� �ش ��روع امل�ن�ط�ق��ة
االق�ت�ص��ادي��ة الشمالية ف��ي الكويت
(مدينة الحرير) ،ومدى تأثير األزمة
الخليجية على ال�ع�لاق��ة األميركية
الخليجية.

تمويل ذاتي
وح��ول تطرق املشاركني في الندوة
مل � � �ش� � ��روع ال � �ش � �م� ��ال وال� � � �ج � � ��زر ق� ��ال
العنجري :أخذ املوضوع حيزا كبيرا
م��ن اه�ت�م��ام امل�س��ؤول�ين األميركيني
والدبلوماسيني الضيوف ،وأيضا

عنوان الندوة

سعد البراك

فهد الراشد

عبدالوهاب الوزان

م ��ن ب �ع��ض ال �ح �ض��ور ذوي ال�ص�ل��ة
ب � �ه� ��ذا امل� � ��وض� � ��وع ،وك � � ��ان واض� �ح ��ا
وج��ود رغبة ج��ادة في البحث أكثر
حول سبل االستفادة والدخول في
هذا املشروع.
ورد ال �ع �ن �ج��ري ع �ل��ى س � ��ؤال ح��ول
ت� �م ��وي ��ل امل� ��رك� ��ز وأن� �ش� �ط� �ت ��ه ق ��ائ�ل�ا:
ي �ج��ري ت �م��وي��ل امل ��رك ��ز ح��ال �ي��ا مني
ومن بعض أعضائه فقط ،وال يوجد
أي تمويل آخر عدا ذلك.
وب �س��ؤال ال�ع�ن�ج��ري ع�م��ا إذا ك��ان��ت
ه� �ن ��اك ف ��ائ ��دة م ��ن إق ��ام ��ة ال� �ن ��دوات
ف ��ي ظ ��ل ال �ف �ض��اء امل �ف �ت��وح إع�لام�ي�
كلمة املركز
إلبداء�ا مشاركات وتفاعل الحضور
ووجود مجال كبير أمام الكل
اً
رأي� ��ه ،ش��دد ع�ل��ى أن ال �ن��دوات توفر شهدت ال �ن ��دوة م ��داخ�ل�ات وت �ف��اع�لا ك �ب �ي��را ج ��دا م��ن ال �ج �م �ه��ور ،م��ن ال�ج��ان�ب�ين وف � ��ي ك �ل �م �ت��ه ب ��ال� �ن ��دوة م �م �ثل� ع��ن
م�ن�ص��ة ح ��وار ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ال�ن�ق��اط الدبلوماسي الرسمي والحضور من شخصيات كويتية.
أعضاء املجلس االستشاري للمركز،
ق � � ��ال ي � ��وس � ��ف ال � �غ � �ص�ي��ن« :ن � �ه� ��دف
م ��ن خ�ل�ال م��رك��ز ري �ك��ون �س �ن��س إل��ى
ت��وف�ي��ر م�ن�ص��ة ح ��وار ش�ف��اف��ة يمكن
م��ن خ�لال�ه��ا م�ن��اق�ش��ة وج �ه��ات نظر
م�خ�ت�ل�ف��ة ح ��ول ق �ض��اي��ا اق�ت�ص��ادي��ة
وسياسية .ف��إدارة املركز تؤمن بأن
امل� �ب ��ادرات امل�ه�ن�ي��ة غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
ت� �ل� �ع ��ب دورًا م� �ه� �م ��ًا ف � ��ي ال �ت ��أث �ي ��ر
اإليجابي على ال�ق��رارات السياسية
وت��ؤث��ر بشكل مباشر على النظرة
ال �ح ��ال �ي ��ة وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت،
سواء محليًا أو دوليًا .ونحن نعمل
ع �ل��ى اس �ت �م��راري��ة امل ��رك ��ز ف ��ي إل �ق��اء
الضوء على املزيد من املوضوعات
الري ميموت
السياسية املهمة».
حرم نائب السفير األميركي والجوعان وسارة أكبر
ال �ت��ي ت�ه�م�ن��ا وت� �ك ��ون ب��اب��ا ل�ت�ب�ي��ان
اآلراء ح��ول�ه��ا ف��ي إط ��ار ش �ف��اف ،مع
م �س��ؤول�ين ح��ال �ي�ين وض �م��ن ح��دود
عليا تضمن النقاش بشكل يبتعد
عن الرتابة واملجامالت ،وهذا سبب
اهتمامنا بأن تكون الندوات مغلقة.
وزاد م��وض �ح��ا :إذا ق��رأن��ا ال�ت��اري��خ
س �ن �ج��د أن أول م �ط �ل��ب ألي ط��رف
ح��ال وج��ود مشكلة أو أزم��ة ،هو أن
ت �ت��اح ال �ف��رص��ة ل �ل �ح��وار ،م�ت�س��ائ�لا:
مل ��اذا االه �ت �م��ام ب��ال �ح��وار ف�ق��ط عند

ح � � ��دوث األزم � � � � ��ات؟ داع � �ي� ��ا إل� � ��ى أن
تتسع ص��دورن��ا للنقاش ال�ج��اد ملا
ف�ي��ه اس�ت�ق��رار امل�ن�ط�ق��ة ،ل�ن��زع فتائل
األزمات والفنت.
وأشار إلى أن املركز يسير بالتوازي
م��ع جهود الخارجية الكويتية في
ال��دع��وة الس �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة وال �ن��أي
بالكويت عن أي مشكالت ،فنحن بلد
ال�ح�ي��اد اإلي�ج��اب��ي ،وح��ل الخالفات
وبلد املساعدات اإلنسانية ودورن��ا
مكمل لهذه األهداف السامية.

ً
رسميا
الكويت وأميركا تطلقان
مجلس األعمال المشترك
أط�ل�ق��ت ال�ك��وي��ت وال��والي��ات امل�ت�ح��دة رسميا
مجلسا مشتركا لألعمال ف��ي ت�ح��رك يهدف
«ب�ش�ك��ل ح �ص��ري» إل��ى ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى تعزيز
ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن م��ن خ�لال
«مركز» ملجتمعي األعمال لديهما «لتعميق
وتنمية العالقات التجارية واالستثمارية».
وقالت الغرفة التجارية األميركية في بيان
ع �ل��ى ه��ام��ش م ��راس ��م إط �ل��اق امل �ج �ل��س ال�ت��ي
اقيمت بها ،أول من أمس ،إن املجلس الجديد
سيعمل م��ع ال�ق�ط��اع�ين ال �خ��اص والحكومي
«ل � �ت � �ح� ��دي� ��د األول � � � ��وي � � � ��ات وت� � � �ب � � ��ادل أف� �ض ��ل
امل�م��ارس��ات لتعزيز التنافسية االقتصادية
للبلدين في سوق عاملية متنامية».

ب� � ��دوره ،أك ��د س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ال�ش�ي��خ س��ال��م ال�ع�ب��د اهلل ف��ي كلمة
ألقاها في هذا الحدث نيابة عن وزير املالية
د .نايف الحجرف ان مجلس األعمال «يضفي
ص�ب�غ��ة رس �م �ي��ة ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ق��وي��ة وط��وي�ل��ة
األم��د ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�خ��اص�ين ف��ي بلدينا..
عالقة تعود إلى أكثر من  70عاما وتمتد عبر
مجموعة من القطاعات».
واستعرض آخر مستجدات اإلصالحات التي
تقوم بها الكويت ،مؤكدا أن «الكويت تسير
ح��ال�ي��ا ع�ل��ى ط��ري��ق اإلص �ل�اح ب�ه��دف تطوير
اق�ت�ص��ادن��ا ت��دري�ج�ي��ا» وف�ق��ا لخطة التنمية
الوطنية «كويت جديدة ( .»2035كونا)

جانب من إطالق المجلس

البنك الدولي:

ُ
ً
ً
كبيرا
تغييرا
وستحدِ ث
رؤية «كويت  »2035طموحة
قال األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط
وال �ت �ن�م �ي��ة د.خ ��ال ��د م �ه��دي إن ال �ك��وي��ت من
ّ
ُ
أوليات الدول التي تبنت مؤشر «رأس املال
ال �ب �ش��ري» ،ان�ط�لاق��ًا م��ن اه�ت�م��ام�ه��ا ب�ك�ف��اءة
االس�ت�ث�م��ار فيه وب�م��دى ان�ع�ك��اس ذل��ك على
التنافسية العاملية.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح أول م��ن أم ��س على
هامش استضافة البنك الدولي ،وبالتعاون
م��ع امل�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة،
عرضًا ،حول رؤية «كويت جديدة .»2035
وأض� ��اف م �ه��دي ان ��ه ج ��رت م�ن��اق�ش��ة م��ؤش��ر
ّ
«امل� � ��رأة وان �ش �ط��ة األع� �م ��ال» ف ��ي م ��ا ي�ت�ع��ل��ق
ب��امل �س��اواة ب�ين ال�ج�ن�س�ين ،وك��ذل��ك امل�ش��روع

وعن اختيار عنوان الندوة للحديث
ع��ن ع�لاق��ة ال�ص�ين م��ع دول الخليج
ووج � �ه� ��ة ن� �ظ ��ر ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية حولها ،أوضح العنجري
أن« :املركز يسعى الى توفير منصة
ل��وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر املختلفة ملناقشة
امل��واض�ي��ع ذات االرت �ب��اط بالشؤون
اإلقليمية ،وتسليط ال�ض��وء عليها
لرفع مستوى الوعي حولها محليًا
لدى املهتمني».
وتابع« :موضوع التقارب الصيني
الخليجي في ظل تداعيات الخالف
م ��ع أم �ي��رك��ا ي �ع��د م��وض��وع��ًا م�ه�م��ا
وح �س��اس��ا ل �ل �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ط��اع��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وي��ؤث��ر
عليها وعلى شعوب املنطقة».
وألقى القائم باألعمال في السفارة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد الري ميموت
كلمة بدأها بشكر مركز ريكونسنس
وأع � �ض� ��ائ� ��ه ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م ال � �ن� ��دوة
ذات األه �م �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة ،واع�ت�ب��ره��ا
ف��رص��ة مثالية ملناقشة وج�ه��ة نظر
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ش��أن ال�ع�لاق��ات
ب�ي�ن ال �ص�ي�ن وال �خ �ل �ي��ج ،م �ع��رب��ا عن
سعادته باملشاركة في ندوة من هذا
ال �ن��وع ف��ي ال�ك��وي��ت ،ب�ل��دن��ا الحليف
والصديق.

مهدي خالل عرض «رؤية الكويت»

ّ
ال � ��ذي وق �ع �ت ��ه ال �ك ��وي ��ت م ��ع ال �ب �ن ��ك ،ب �ش��أن
س��وق ال�ع�م��ل ووض��ع استراتيجية ج��دي��دة
للوظائف الوطنية.
وش� � � ّ�دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن دورة

ب��رن��ام��ج ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ف��ي ال�ك��وي��ت للفترة
من عام  2024 - 2020ورؤية «كويت جديدة
 ،»2035وكذلك مع الخطة اإلنمائية الثالثة
 .2025 - 2020وأردف بالقول« :اتفقنا على

اهمية تنسيق جميع انشطة البنك الدولي
م� ��ع ال �خ �ط ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ع ��د خ �ط��وة
حاسمة ومهمة للغاية».
م��ن ج�ه�ت��ه ،وص ��ف امل��دي��ر االق�ل�ي�م��ي للبنك
ال��دول��ي ل ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ع �ص��ام أب��وس�ل�ي�م��ان رؤي ��ة «ك��وي��ت ج��دي��دة
 »2035بأنها «رؤي��ة طموحة وموثوق بها،
ُ
حدث تغييرًا كبيرا في الكويت».
وست ِ
وأث�ن��ى أبوسليمان على الخطة االنمائية
ال �ث��ال �ث��ة ل �ل �ك��وي��ت ،وق � ��ال إن �ه ��ا أخ � ��ذت ف��ي
ال�ح�س�ب��ان «االق �ت �ص��اد ال�س�ي��اس��ي» ،م�ش��ددًا
على أهمية «املثابرة والصبر» ،باعتبارهما
أساسني للتنمية واإلصالح( .كونا)

حضور وفد
من السفارة الصينية
يهتم امل ��رك ��ز دائ �م ��ا ب ��دع ��وة كل
األط� ��راف ذات ال�ص�ل��ة بموضوع
ال � �ن� ��دوة ل �ل �ح �ض��ور وامل� �ش ��ارك ��ة
ب��ال �ن��دوات ال �ت��ي ي�ق�ي�م�ه��ا ك�ج��زء
م� � ��ن ال � � �ت � � ��زام امل � ��رك� � ��ز ب �ت �ع��زي��ز
معايير الشفافية ،ولهذه الندوة
ج��رت دع��وة العديد م��ن البعثات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،بمن
ف �ي �ه ��م م �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن ال� �س� �ف ��ارة
ال �ص �ي �ن �ي��ة ال ��ذي ��ن ح� �ض ��روا ال��ى
الندوة ضمن وفد رسمي.

أعضاء مركز
ريكونسنس
 ·عدنان عبدالعزيز البحر
 ·يوسف أحمد نورالدين الغصني
 ·قيس عبداهلل الجوعان
 ·طالل خالد النصف
 .د .علي الطراح
 ·ماضي عبداهلل الخميس
 ·مرزوق خالد بودي
 ·يوسف عبدالعزيز القطامي
 ·حسام علي معرفي
Dr. John Duke Anthony .
· Kirsten Fontenrose
· Gregory J Stevens
· Dave Des Roches
· Patrick Mancino

الفعاليات
القادمة
أعلن رئيس املركز عبدالعزيز
ال�ع�ن�ج��ري ف��ي خ�ت��ام ال �ن��دوة ان
امل ��رك ��ز س�ي�س�ت�ض�ي��ف ال�ش�ه��ر
امل� �ق� �ب ��ل ،ال �س �ف �ي��رة األم �ي��رك �ي��ة
ال�س��اب�ق��ة ل ��دى ال �ك��وي��ت دي �ب��ورا
ج ��ون ��ز ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي ن� ��دوة
م � �غ � �ل � �ق� ��ة ح� � � � � ��ول ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا
ال� �ج� �ي ��وس� �ي ��اس� �ي ��ة ون� �ظ ��رت� �ه ��ا
ملستقبل الكويت.
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تلقوا  10مساءالت سياسية منذ انطالق الحياة النيابية قبل  56عاماً

 % 45من الوزراء «المحللين» تعرضوا لالستجواب
فهاد الشمري
م�ن��ذ ب��دء ان �ط�لاق عجلة ال�ح�ي��اة البرملانية
ف��ي ال �ب�لاد ممثلة بمجلس األم ��ة ،وال �ن��واب
ّ
املنتخبون يشاركون في الحكومة املشكلة
ع �ق��ب اع �ل��ان ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ ��اب ��ات وف� ��ق م��ا
ي�ن��ص ال��دس �ت��ور ،ال ��ذي م�ن��ح ال�ح��ق لرئيس
الحكومة اختيار من يراه مناسبًا من النواب
للمشاركة في حكومته ،على أن ال تقل هذه
امل�ش��ارك��ة ع��ن ن��ائ��ب واح��د «محلل» لضمان
الشرعية الحكومية.
واعتبارا من موافقة النائب على ّ
تحمل مهام
الحقيبة ال��وزاري��ة ،ي�ك��ون م�س��اءال سياسيا
أمام زمالئه النواب مثله مثل أي وزير آخر،
وم�ع� ّ�رض��ا الستحقاق «االس �ت �ج��واب» ال��ذي
يستخدمه ال�ن��واب كلما ك��ان هناك خلل أو
قصور في أداء كل وزير.
وت �ظ �ه��ر دراس� � ��ة ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ل�لاس �ت �ج��واب��ات
امل�ق��دم��ة إل��ى ال� ��وزراء «امل�ح�ل�ل�ين» ،ان  10من
ه ��ؤالء ال �ن��واب ال�ب��ال��غ ع��دده��م « 22محلال»
ُ
ق� ّ�دم ��ت ال�ي�ه��م اس �ت �ج��واب��ات ،أي م��ا نسبته
 %45م�ن�ه��م ،م�ن��ذ ان �ط�لاق ال�ح�ي��اة النيابية
في البالد في عام  ،1963وصعد  6منهم الى
املنصة ملناقشة االستجواب ،بينما لم تجر
مناقشة الـ 4األخرى بسبب حل املجلس.
وب �ي �ن��ت االح� �ص ��ائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي اع ��ده ��ا ق �ط��اع
امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ح��وث ب��امل�ج�ل��س وحصلت
«سبقلا» ع � �ل� ��ى ن� �س� �خ ��ة م � �ن � �ه� ��ا ،أن ع ��دد
االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ال � �ت� ��ي اك� �ت� �ف ��ي ب �م �ن��اق �ش��ة
م�ح��اوره��ا امل�ق��دم��ة م��ن املستجوبني ب�ل��غ ،2
وع��دد االستجوابات التي تخطاها ال��وزراء
ب�ت�ج��دي��د ال�ث�ق��ة ب�ه��م  2اي �ض��ا ،بينما هناك
استجواب واحد تم تقديم طلب طرح الثقة

 6صعدوا المنصة..
وحل المجلس أعاق
 4استجوابات
الربعي والجبري
تخطيا طرح الثقة..
والقالف والروضان
«اكتفاء بالمناقشة»
الباقر والصانع وُ ِّزرا
مرتين ..وتلقيا
استجوابات في كل مرة
جانب من جلسة استجواب الجبري في يونيو الماضي | أرشيفية

ف��ي ن�ه��اي��ة م�ن��اق�ش�ت��ه ،ول ��م ي�ج��ر التصويت
ب �س �ب��ب ح ��ل امل �ج �ل ��س ،واس� �ت� �ج ��واب واح ��د
أح�ي��ل ال��ى اللجنة القانونية والتشريعية،
واستجواب واح��د ايضا تمت املوافقة على
تجاوزه واالكتفاء بالتوصيات.
وتظهر االحصائية كذلك ،ان النائبني أحمد
ب��اق��ر وي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع ،ج ��رى ت��وزي��ره�م��ا
م ��رت�ي�ن ك �م �ح �ل �ل�ين ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا ،وك�ل�اه �م��ا
ت �ع� ّ�رض ل�لاس�ت�ج��واب ف��ي ك��ل ت��وزي��ر تلقاه،
وب �ي �ن �م��ا ن��وق��ش اس �ت �ج��واب��ا ب ��اق ��ر ،اك�ت�ف��ي
بمناقشة احدهما وأحيل الثاني الى اللجنة
التشريعية ورفع بعدها من جدول االعمال،

ف��إن اس�ت�ج� َ
�واب��ي ال�ص��ان��ع ل��م ُي�ن��اق�ش��ا نظرا
لحل املجلس.

البداية بالروضان
وبدأ أول تعامل مع أداة االستجواب في الفصل
التشريعي األول ملجلس  ،1963وامل��وج��ه إلى
وزي��ر ال �ش��ؤون ع�ب��داهلل ال��روض��ان م��ن النائب
م �ح �م��د ال ��رش� �ي ��د ،ال � ��ذي ن ��اق ��ش االس �ت �ج��واب
ف��ي جلسة  11يونيو  1963واك�ت�ف��ى املجلس
بمناقشة محاور االستجواب.
أما في الفصل التشريعي السادس ملجلس
 ،1985فقدم ال�ن��واب خميس عقاب وسامي

املنيس وناصر البناي ،استجوابًا إلى وزير
امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��اد ج��اس��م ال �خ��راف��ي رحمه
اهلل إال أن االستجواب لم يناقش نظرا لحل
املجلس في  3يوليو .1986
ّ
تصوب
واستمرت سهام املساءلة السياسية
إلى النواب ال��وزراء ،ففي الفصل التشريعي
السابع بدور االنعقاد الثالث ملجلس 1992
تم تقديم استجواب من النائب مفرج نهار
إلى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد
الربعي رحمه اهلل ،في  21فبراير  1995وتم
ت �ج��دي��د ال �ث �ق��ة ب��ال��وزي��ر ف ��ي ج�ل�س��ة  28من
الشهر ذاته.

وف � ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال� �ث ��ام ��ن ب� ��دور
االنعقاد الثالث ملجلس  ،1996ق��دم النائب
ع �ب ��اس ال� �خ� �ض ��اري اس �ت �ج��واب��ًا إل� ��ى وزي ��ر
العدل وزير األوقاف أحمد الكليب في جلسة
 4مايو  1999وتم تقديم طلبني لطرح الثقة
بالوزير ول��م يصوت عليهما لحل املجلس
في الجلسة ذاتها.

االكتفاء باملناقشة
وف � ��ي ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ت ��اس ��ع ب� ��دور
االن�ع�ق��اد ال��راب��ع ملجلس  ،1999ق��دم النائب
حسني ال�ق�لاف اس�ت�ج��واب��ًا إل��ى وزي��ر العدل

وزي � ��ر األوق� � � ��اف أح� �م ��د ب ��اق ��ر ف ��ي ج �ل �س��ة 3
دي �س �م �ب��ر  2001وج� � ��رى ال �ت �ص��وي ��ت ع�ل��ى
إح��ال��ة االس�ت�ج��واب إل��ى اللجنة التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة إلص ��دار ت�ق��ري��ره��ا ف��ي  7يناير
 2002وت �م��ت امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر ورف��ع
االس �ت �ج��واب م��ن ج ��دول األع� �م ��ال ،ك�م��ا ق��دم
النائب حسني القالف في الفصل التشريعي
التاسع ملجلس  1999استجوابًا إل��ى وزي��ر
ال�ش��ؤون وزي��ر الكهرباء وامل��اء ط�لال العيار
بجلسة  16ديسمبر  2001واكتفى املجلس
حينها بمناقشة محاور االستجواب.
وف � ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ع ��اش ��ر ب� ��دور
االن�ع�ق��اد ال�ث��ال��ث ملجلس  2003ق��دم النائب
ج �م��ال ال�ع�م��ر اس �ت �ج��واب��ًا إل ��ى وزي� ��ر ال�ع��دل
أحمد باقر في جلسة  10يناير  2005وجرت
املوافقة على مجموعة من التوصيات.
أم� ��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع�ش��ر
ب ��دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع مل�ج�ل��س  2013فقدم
ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ق �ض �ي �ب��ي اس �ت �ج��واب��ا ال��ى
وزي��ر العدل وزي��ر األوق��اف يعقوب الصانع
إال أن االس �ت �ج ��واب ل ��م ي �ن��اق��ش ن �ظ �رًا لحل
املجلس في  16يناير  ،2016كما قدم النائب
عبداهلل معيوف استجوابًا إلى الوزير ذاته
ولم يناقش االستجواب ايضا للسبب ذاته
املتمثل في حل املجلس.
وفي الفصل التشريعي الخامس عشر بدور
االن�ع�ق��اد ال�ث��ال��ث ملجلس  2016ق��دم ال�ن��واب
م �ح �م��د ال � � ��دالل وع � � ��ادل ال ��دم� �خ ��ي وري � ��اض
ال �ع��دس��ان��ي اس �ت �ج��واب��ًا إل ��ى وزي� ��ر االع �ل�ام
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
ف��ي  30اب��ري��ل  2019وق��دم طلب ط��رح الثقة
بجلسة  8مايو واج�ت��از ال��وزي��ر املستجوب
ذلك بتجديد الثقة.

ّ
خفية
الهاشم لـ سبقلا :لجان
ِّ
تعطل أولويات المجلس
محمد السندان
ك �ش �ف��ت ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ص � �ف� ��اء ال� �ه ��اش ��م أن
ّ
«ال� �ل� �ج ��ان ال �خ �ف �ي��ة ،ه ��ي س �ب��ب ت�ع��ط��ل
أول��وي��ات مجلس االم��ة ،رغ��م التنسيق
واالت� � �ف � ��اق ح ��ول� �ه ��ا ،ووض� � ��ع ال� �ج ��دول
الزمني النجاز تقاريرها».
وق��ال��ت الهاشم لــ سبقلا« :م��ا الفائدة
من التنسيق واالتفاق حول األولويات
من دون جدوى؟ هناك محاباة لتيارات

صفاء الهاشم

وتكتالت نتفاجأ دائما بأنها هي التي
ّ
ت �خ��ط��ط وت� �ع ��د أم� ��وره� ��ا ع �ل��ى ح �س��اب
أولويات واقتراحات اعضاء املجلس».
وت��اب �ع��ت« :اذا ك�ن��ا ج��ادي��ن ف�لا ب��د من
االل � �ت� ��زام ب ��االل ��وي ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة امل�ت�ف��ق
ع�ل�ي�ه��ا ،وع� ��دم االط ��اح ��ة ب �ه��ا ملصلحة
لجان خفية ،تحابي تيارات وتكتالت
س�ي��اس�ي��ة ،وإال ف�م��ا ال �غ��اي��ة م��ن وض��ع
قائمة من قبل لجنة برملانية من دون
ال �ع �م��ل ب �ه��ا ،وه ��و م��ا مل �س �ن��اه ف��ي دور
االنعقاد املاضي؟».

«لتصويب العمل الوزاري»

فهاد لـ سبقلا:
الحكومة تعاني خالفات وزرائها
حمد الخلف
اع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب ع� �ب ��داهلل ف �ه��اد ان امل�ش�ه��د
ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ال� �ب�ل�اد «غ �ي ��ر ج �ي��د وغ �ي��ر
صحي» ،موضحا انه «في الفترات السابقة
ك ��ان ال �ح��دي��ث ي� ��دور ع ��ن ت �ص��وي��ب ال�ع�م��ل
البرملاني ،لكن االمر انتقل اآلن إلى مجلس
ال��وزراء ،وم��ا ن��راه حاليا وتناقلته العديد
من وسائل االع�لام يشير ال��ى أن االوض��اع
هناك غير مستقرة».
واض��اف ف�ه��اد ،ف��ي تصريح للقبس« :كما
كتبت صحيفتكم مؤخرا ،فإن األوضاع في
مجلس ال��وزراء غير جيدة وال تسر ،وهو
م��ا يحتاج ال��ى رج��ال دول��ة ملعالجته لحل
املشاكل التي تمر بها البالد» ،الفتا الى ان
«ال�خ�لاف��ات ب�ين ال ��وزراء انفسهم تتناقلها
وس ��ائ ��ل اإلع � �ل� ��ام» ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن ح��ال
االرتباك الحالية في مجلس ال��وزراء «غير
ص�ح�ي��ة وت�ت�ح�م�ل�ه��ا ال �ح �ك��وم��ه م�ج�ت�م�ع��ة،
السيما أنها ساهمت ف��ي ت��ردي االوض��اع

عبدالله فهاد

في البلد» ،مطالبا بترجيح صوت العقل.
وعن تزايد االستجوابات املقدمة ضد كثير
من الوزراء ،قال«:أغلب االستجوابات املعلن
ع�ن�ه��ا ت�ح�م��ل م�ل�ف��ات وق�ض��اي��ا ق��دي�م��ة ،واذا
ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى إدارت �ه��ا
يجب ان تتحمل مسؤولياتها كاملة ،ويجب
تمكني املستجوبني من اداء استجواباتهم».
وت� ��اب� ��ع« :ي� �ج ��ب أال ت� �ج ��زع ال �ح �ك��وم��ة م��ن

امل��واج �ه��ة ،ال سيما أن الكثير م��ن امللفات
ال � �ت� ��ي ت �ت �ض �م �ن �ه��ا ت� �ل ��ك االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات
مستحقة ،وبعضها قطعت الحكومة على
نفسها وع ��ودًا بحلها ،وع ��دم االي �ف��اء بها
ي �ض��ع ال �ح �ك��وم��ة وال � � ��وزراء امل�ع�ن�ي�ين أم��ام
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ال�س�ي��اس�ي��ة ،وال� �ن ��واب ام��ام
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ت �ج��اه ال �ب��ر ب��ال�ق�س��م ب�ش��أن
القضايا الشعبية».
واضاف« :يؤسفنا التعامل مع هذا املشهد،
وال �ي��وم ان�ت�ق�ل��ت ال �ش �ع��ارات ال�س��اب�ق��ة التي
ازع�ج��ون��ا بها بتصويب العمل البرملاني
الى تصويب العمل الحكومي ،وقد امتدت
ال�خ�لاف��ات ال��ى مجلس ال� ��وزراء ف��ي مشهد
غير مسبوق».
من جهة ثانية ،قال النائب خالد العتيبي
إن «ت��رت �ي��ب ب �ي��ت ال �ح �ك��م ه ��و أول م��رات��ب
اإلص�ل�اح لتحقيق ال �ه��دف ،ف�لا تنمية وال
استقرار إن لم يجر ذلك ،أقولها بعد تجربة
 3سنوات برملانية ايقنت خاللها أن خلل
الحكومة ومجلس األمة يكمن في ذلك».

الدمخي أكد رفضه اإلساءة إلى أي مواطن

الفضل دعا إلى استبدال أعضائها:
ِّ
رحلوا بعثة القنصلية المصرية
أع� � � ��رب ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� � � ��ادل ال� ��دم � �خ� ��ي ع��ن
ان� ��زع� ��اج� ��ه م � ��ن ال �ت �س �ج �ي��ل ال� �ص ��وت ��ي
للمحامي الكويتي ال��ذي ت�ع��رض إلى
مضايقة في القنصلية املصرية ،الفتًا
إلى أنه أوصل الشكوى إلى نائب وزير
ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال� �ج ��اراهلل «وت�ل�ق�ي��ت
ً
م�ن��ه ات �ص��اال ي�ع��د ب��اس�ت��دع��اء املحامي
وس�م��اع ال�ش�ك��وى منه ومتابعتها مع
الجانب املصري ،مع التأكيد على رفض
أي إساء ة ملواطن كويتي ومحاسبة من
أخطأ».
ب� � ��دوره رف� ��ض ال �ن��ائ��ب أح� �م ��د ال�ف�ض��ل
«األع � � �م� � ��ال ال � �ت� ��ي ت� �م ��ارس� �ه ��ا ال �ب �ع �ث��ة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة امل �ص��ري��ة ب��ال �ك��وي��ت»،

مضيفا « ما يحدث أصبح أمرًا متكررًا
ي��دع��و ال ��ى ال�ق �ل��ق ،وه ��و أم ��ر ال يعكس
حتمًا عمق وتجذر العالقات الكويتية
املصرية وال أخالق أبناء النيل».
وقال الفضل «من االعتداء على عسكري
كويتي وحجز مدنيني وضربهم واخذ
ث �ب��وت �ي��ات �ه��م ع� �ن ��وة ،ال� ��ى ش �ت��م ال��دول��ة
والتعدي على رموزها بحجة مصرية
أراضي السفارة والقنصلية»!
ي� �ع� �ل ��م ال � �ق� ��اص� ��ي ق� �ب ��ل ال � ��دان � ��ي ح �ب �ن��ا
وت �ق��دي��رن��ا مل �ص��ر ال �ح �ب �ي �ب��ة ،وب�ح�ج��م
املحبة يكون حجم العتب.
واع�ت�ب��ر الفضل أن «ت�ل��ك البعثة أدن��ى
من أن ترسل لدولة في مجاهل أفريقيا،

ناهيك عن دولة عربية صديقة وحليفة
يعتاش فيها ما يفوق  ٧٥٠الف مصري
م� �ع ��ززي ��ن م � �ك� ��رم �ي�ن» ،م� �ط ��ال� �ب ��ا ل�ج�ن��ة
الخارجية باستدعاء وزي��ر الخارجية
وم �ط��ال �ب �ت��ه ب��ات �خ��اذ أق �ص��ى ال �ت��داب �ي��ر
االح �ت �ج��اج �ي��ة واع� �ل��ان ع� ��دم ال �ت �ع��اون
مع البعثة الحالية ،خصوصا أعضاء
ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة واس �ت �ب ��دال �ه ��م ب �م��ن ي �ق��در
وي� �ص ��ون ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
ب �ي ��ن ال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ن ،وع� � �ل � ��ى ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ات� �خ ��اذ اج� � � ��راء ات م �ب��اش��رة
لترحيل القنصلية امل�ص��ري��ة ح��اال من
م�ن�ط�ق��ة ال �س�ل�ام ف�ق��د ض ��اق اه�ل�ن��ا بهم
وبتصرفاتهم ومماطلتهم ذرعا.

األحد  21صفر  1441هـ  20 -أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16619

في الصميم

باب هاني

كفى تالعباً
بحقوقنا

د .إبراهيم بهبهاني
ebraheem26.com
@babhani26

ن�ق��ول�ه��ا ..كفى تالعبًا بحقوق امل��واط�ن�ين،
وأنا واحد منهم ،ومن يقبل أن يسرق تلك
الحقوق وتحت مسميات وتبريرات واهية
ّ
فلن يوفقه اللهَّ ال في دنيا وال في آخ��رة..
أكثر من سنتني ونصف السنة وأنا أعاني
م��ن ف�ق��دان عيني ال�ي�س��رى بسبب أخطاء
طبية ل��م ي�ع�ت��رف��وا ب�ه��ا ،ب��ل إن�ه��م يعملون
بما ف��ي وسعهم ب�ه��دف تمويت القضية،
وإي �ص��ال��ي إل ��ى م��رح�ل��ة ال �ي ��أس ،وب��ال�ت��ال��ي
إغ�ل�اق امل �ل��ف ،وب��ذل��ك ي��رت��اح��ون م��ن ع��وار
ال � � ��رأس ..ك�ت�ب��ت أك �ث��ر م ��ن م ��رة وخ��اط�ب��ت
ال �ق �ي��ادي�ي�ن وامل� �س ��ؤول�ي�ن ،وف� ��ي ك ��ل ج��ول��ة
استشعر بالقلق من الطريقة التي يجري
فيها ال�ك�لام واألس�ئ�ل��ة ،وأق ��ول بيني وبني
نفسي لعل وعسى ،لكن بلغ السيل الزبى،
كما يقول الشاعر.
م��رة يتعللون ب��امل�ل��ف ،وأخ� ��رى ي�ح��اول��ون
ت�ب��رئ��ة املستشفيات ال�ت��ي ع��ول�ج��ت فيها،
وي � �ب� ��ذل� ��ون أق � �ص� ��ى م � ��ا ع� �ن ��ده ��م ل �ل �م �ل �م��ة
املوضوع ..وقد وصل الدهاء لدى البعض
ّ
بأن ادعى أنني مختل عقليًا؟ وهذا أمر في
ّ
أتحمل كل تلك
غاية املهزلة ،فكيف لي أن
املصاعب بعد أن ّ
تسبب في صعوبة العمل
ب��ال �ع �ي��ادة ،وب��ال�ت��ال��ي ص�ع��وب��ة ع�ل��ى إج��راء
ال �ع �م �ل �ي��ات وم �م��ارس��ة ال �ك �ش��ف ،وف�ح��ص
املرضى يحتاج مجهودا ويحتاج مساعدة
طبيب آخر لتأكيد التشخيص بسبب فقد
البعد الثالث ،ومعروف من ّ
تسبب في ذلك.
أع �ل �ن��ت ،وأب �ل �غ��ت امل �ق� ّ�رب�ي�ن ،وم ��ن يعنيهم
امل ��وض ��وع ،أن �ن��ي ع �ل��ى اس �ت �ع��داد مل�ن��اظ��رة
مفتوحة وليعرف كل طرف ما عنده ،وأعيد
وأطالب من كانت لديه الجرأة فليواجهني
مهما كان منصبه أو موقعه ..أنا لست في
وارد ت��وزي��ع األح �ك��ام ،وال أس�م��ح لنفسي
بهذا الدور ،لكن عندي القدرة واملقدرة على
أن أحاجج أي مسؤول حول ملف يتم اللف
وال��دوران حوله ألكثر من سنتني ونصف
السنة ،وإلى اآلن لم أحصل على جواب!
أليس في األم��ر ش��ك؟! وإل��ى متى سنبقى
في حالة انتظار؟! سئمنا الكالم ،نريد فعال
ً
وق��رارا ولتراجعوا أنفسكم أوال وقبل كل
ّ
ش��يء ،ثم حكموا ضمائركم وقولوا كلمة
الحق وليس سواها ،ترى من يظلم الناس
فسيأتي يوم َّ
يتعرض هو نفسه للظلم.
أخاطب املسؤول عن هذا األمر في الوزارة:
ّ
تتعرض لإلهانة والتسويف
هل تقبل بأن
على ي��د أط �ب��اء كنت واح� �دًا م�ن�ه��م؟ ..وهل
ج��زاء م��ن خ��دم وأع�ط��ى مل��دة  ٤٧سنة في
ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي وال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
واس� �ت� �ش ��اري ف ��ي ج ��راح ��ة وط� ��ب ال �ف��م أن
يعامل هكذا؟!
ال ألوم من يدافع عن منصبه أو حتى عن
وزارة الصحة ،لكن كونوا منصفني وأعطوا
املواطنني حقوقهم غير منقوصة ،وانظروا
إليهم بعني العدل واإلنصاف.

ال �س �ي��د ت��رام��ب وص ��ف ال� �ح ��روب ال ��دائ ��رة في
منطقة ال�ش��رق األوس ��ط العربية ب�ـ «ال�ح��روب
السخيفة» ،وانتقد مشاركة القوات األميركية
فيها .فنقول :ي��ا مستر ت��رام��ب ،ه��ذه ح��روب
دم��وي��ة م��دم��رة ول�ي�س��ت ب��ال�س�خ�ي�ف��ة ،أم ��ا من
خطط لها ،وبدأها ،وأججها ،وجند لها ،فأنت
األعلم بهم.
ح ��روب ال �ش��رق األوس ��ط ل��م تشتعل ص��دف��ة،
ف �ق��د خ �ط��ط ل �ه��ا م �ن��ذ س �ن ��وات ط��وي �ل��ة ،وأول
م��ن ب�ش��ر ب�ه��ا رس�م�ي��ا ه��و ه�ن��ري كيسنجر
مستشار األم��ن ال�ق��وم��ي األم�ي��رك��ي األس�ب��ق،
أملاني األصل ،يهودي الدين ،صهيوني الهوى،
بشرنا بشرق أوسط جديد منذ سنة ،1973
أي بعد ح��رب أكتوبر مباشرة ،التي تبعتها
أزم��ة نفطية عاملية رف�ع��ت أس�ع��ار النفط الى
مستويات جنونية مقارنة مع ما كانت عليه،
ف�ق��ال�ه��ا ب��ال �ح��رف ال ��واح ��د :ال ب ��د م ��ن تغيير
خريطة الشرق األوسط ،ال بد من شرق أوسط
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ّ
كتاب وآراء

حروب مستر ترامب «السخيفة»!..
ج��دي��د ،م��ن أج ��ل م�ص�ل�ح��ة وب �ق��اء إس��رائ �ي��ل،
وضمان تدفق نفط ثابت ورخيص إلى الدول
الصناعية.
ولتحقيق ه��ذا الهدف الطويل األم��د ال بد من
تغيير وجوه حاكمة ،ليس بالضرورة جيدة،
ولكنها ق��د ت�ك��ون معرقلة ،ب��أخ��رى متطرفة
وم�ت�ه��ورة مستعدة لتنفيذ أج�ن��دة كيسنجر
مل��ن ي��أت��ي م��ن ب �ع��ده ،ف �ج��يء بالخميني على
طائرة فرنسية ،وج��يء بصدام بعد أن أطيح
ب��أح �م��د ح �س��ن ال �ب �ك��ر ،ل �ي �ب��دآ أول� ��ى خ �ط��وات
التغيير ب �ح��رب ك�ل�ف��ت اي� ��ران وال �ع��راق مئات
اآلالف من الخسائر البشرية ،ومئات املليارات
م ��ن ال � � � ��دوالرات ،ب �ع��ده��ا ب ��دأ ال� �غ ��زو ال �ع��راق��ي
ل�ل�ك��وي��ت ،ال ��ذي تسبب ب�ت�ش��رذم واص�ط�ف��اف
عربي خطير ال يزال يخيم على املنطقة ،بعده
بدأت عملية استئصال سريعة وجذرية أطلق
ع�ل�ي�ه��ا م�س�م��ى ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ت�ح��ت ش�ع��ار
معلن هو إسقاط األنظمة القمعية الدكتاتورية

القوية عسكريًا ،أما هدفها فهو تحويلها الى
دول فاشلة ضعيفة مفككة قمعية وفاسدة.
ن �ج �ح��ت امل� ��ؤام� ��رة ت �م��ام��ًا اال ب��اس �ت �ث �ن��اءي��ن:
مصر التي بقيت قوية متماسكة حتى اآلن،
وت��ون��س ال�ت��ي ي�ب��دو أن�ه��ا امل�ث��ل وب��ارق��ة األم��ل
لنظام ديموقراطي عربي حقيقي يستحق أن
يحتذى به.
ف �ي��ا م �س �ت��ر ت� ��رام� ��ب ،م ��ن ال � ��ذي أش� �ع ��ل ت�ل��ك
ّ
ال� �ح ��روب؟ م��ن ال� ��ذي س��ل��م ال� �ع ��راق وس��وري��ا
ولبنان واليمن الى إيران؟ ومن الذي أتانا من
ال �ع��دم ب��داع��ش وال �ق��اع��دة وأح� ��زاب الشيطان
والحشود املسماة بالشعبية؟ من الذي ّ
شرع
أبواب تلك الدول بعد إضعافها إليران؟
ال شك بأن الوضع الراهن في الشرق األوسط
يدعو ال��ى األس��ى وال �ح��زن ،فقد تحول شرق
أوس�ط�ن��ا ال��ى ب ��ؤرة ح ��روب طائفية حقيقية،
وهو في طور تشكيل طائفي لم يتبلور بعد
ينفذه النظام اإليراني حسب ما خطط له.

أسامة الشاهين

هناك حروب دموية وقتل على الهوية على قدم
وساق في كل مكان ،ولكنها يا مستر ترامب
ليست بحروب سخيفة ،فالحروب السخيفة
أهدافها ونتائجها أسخف منها ،فما يجري
عندنا حروب ومعارك وإرهاب مخطط له منذ
سنوات طويلة ،وليست وليدة اليوم أو األمس.
ان �ه��ا ح� ��روب ودم � ��ار ن �ف��ذت ف ��ي ع �ه��ود ع��دة
رؤساء أميركيني متعاقبني وعلى مدى عقود
ط��وي�ل��ة ،فكم نتمنى أن ي�ك��ون مستر ترامب
ص��ادق��ا ول��و ف��ي ه��ذه امل��رة فقط ،فيضع حدا
ل�ت�ل��ك امل ��ذاب ��ح وي��رج ��ع األم � ��ور ال ��ى ن�ص��اب�ه��ا،
ويصلح ما أفسده أسالفه.

صباح األحمد
ثروة وطنية

@oalshaheen

العالم ،يعود ألسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة ،لكن
الجهل باآلخر أو اعتناق أفكار خاطئة عنه مما يعزز ذلك،
ولذا قيل :اإلنسان عدو ما جهل.
ك �م��ا أن اه�ت�م��ام�ن��ا ب��اآلخ��ري��ن امل�خ�ت�ل�ف�ين ع �ن��ا ل��ه م�ن��اف��ع
فردية– بجانب فوائده الجماعية -مثل توسيع مداركنا
وآفاق تفكيرنا ،ولذلك تقول الحكمة اإلنكليزية :فكر ً
عامليا
ً
محليا.
واعمل
ً
ختاما فإننا نعيش عصر «املعلومات واالتصاالت» مما
ً
يجعل تعرفنا على الدول والثقافات املختلفة متاحا بنقرة
زر في هواتفنا ،أو تذكرة سفر ميسرة ،أو قناة تلفزيونية
نتابعها من منازلنا ،وال عذر أمامنا يحول دون ذلك.

اضطراب الخوف لدى األطفال
مساهمة منها ف��ي إي �ج��اد أس��ال�ي��ب ج��دي��دة ل�ع�لاج مشكالت
شريحة من الطالب ،شرعت آسيا الجري في إعداد اطروحتها
ل�ل��دك�ت��وراه ،مستهدفة خفض اض�ط��راب ال�خ��وف ل��دى تالميذ
املرحلة االبتدائية بدولة الكويت عن طريق استخدام برنامج
ارش��ادي قائم على نظرية التعلم االجتماعي .وق��د قامت في
سبيل ذلك باختيار عينة بشكل قصدي من طالب وطالبات
الصفني الرابع والخامس «االبتدائي» بالتعليم العام بمنطقة
ال�ع��اص�م��ة التعليمية .وط�ب�ق��ت ب��رن��ام�ج�ه��ا ف��ي ب��داي��ة الفصل
الدراسي الثاني في  2013/2014وملدة عشرة أسابيع.
انتهت الدراسة الى ثالث توصيات ،دعت في احداها الى عقد
دورات ت��دري�ب�ي��ة ل�لاخ�ت�ص��اص�ي�ين االج�ت�م��اع�ي�ين والنفسيني
ب��امل��رح�ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة لتمكينهم م��ن وض ��ع ب��رام��ج ارش��ادي��ة
وعالجية ل�ح��االت م�خ��اوف الطفولة التى تواجههم ف��ي مقار
عملهم باملدارس ،وفي الثانية دعت الى ضرورة انشاء مراكز
للتوجيه واالرش��اد األس��ري داخ��ل امل��دارس ،يكون من ضمن
أهدافها تبصير الوالدين بالطرق التربوية الصحيحة ،وقبل
هذا وذاك أوصت بضرورة تركيز الدراسات والبحوث العلمية
على البيئتني األسرية واملدرسية للتعرف على جميع عوامل
وأسباب اضطرابات الخوف لدى هذه الشريحة ،واقترحت في
هذا الصدد اجراء بحوث تحت عناوين محددة تخدم في هذا
السياق.
لقد حظيت باالطالع على هذه الرسالة مؤخرا بتفضل مشكور
من صاحبتها الدكتورة آسيا خليفة الجري ابان اجتماعي بها
وآخرين في جمعية علم النفس الكويتية التي تترأسها للبحث

talalalarab@yahoo.com

ألجل الله والوطن

كوكب واحد!
ح��رص دس�ت��ور ال��دول��ة على تأكيد انتماء شعب الكويت
ل�لأم��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي امل� ��ادة (األول � ��ى) م �ن��ه ،ك�م��ا أت ��ى ديننا
اإلس�ل�ام��ي ق�ب��ل ذل��ك ب �ق��رون ل�ي��ؤك��د «ع��امل �ي��ة» اه�ت�م��ام��ات
اإلسالم واملسلم على حد سواء.
وع�ل�ي��ه ي�ج��ب ع ��دم ت�خ��وي��ن وت �خ��وي��ف ك��ل م��واط��ن يهتم
بما وراء حدود الوطن العزيز ،فاالهتمام له دواف��ع دينية
ودستورية ،بجانب كونه فطرة إنسانية ،وضرورة وطنية
كذلك.
لسنا في «نيزك» يسير وحده في فراغ الفضاء وظالمه،
بل نحن– بمختلف ألواننا وألسنتنا وأدياننا– أبناء كوكب
واح��د ،نواجه تحديات مناخية وبيئية واح��دة ،ومخاطر
نووية وإرهابية وإجرامية مشتركة عابرة للحدود.
وه��ا هي الناشطة البيئية غريتا تونبرغ تخاطب– وهي
السويدية ابنة الستة عشر عاما– الجمعية العامة لألمم
املتحدة بحضور نحو  60زعيم دولة ،عن مخاطر التغير
املناخي ،كما أنها ألهمت الطلبة في  270مدينة حول العالم
للتحرك معها.
إن انتشار أف�ك��ار ب�ن��اء األس ��وار وط��رد «املختلف» حول

طالل عبدالكريم العرب

عبدالحميد علي عبدالمنعم
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في مشروع تطوعي ال يبتعد كثيرا عن هذا التوجه.
آم��ل أن ت �ك��ون ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات ق��د وج ��دت ترجمتها عمليا
ل ��دى ق �ط��اع ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ت��رب��وي��ة ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،خصوصًا
أن ل��دي��ه أق�س��ام��ا ي��دخ��ل تنفيذ م�ث��ل ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات ضمن
اختصاصاتها ،واملوضوع عموما يثير تساؤال عميقا حول
م��دى اس�ت�ف��ادة األج �ه��زة التنفيذية ف��ي ال��دول��ة ع�ل��ى اخ�ت�لاف
تخصصاتها من ال��دراس��ات األكاديمية ،ودور مراكز النشر
العلمي وخ��دم��ة املجتمع ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت وه�ي�ئ��ة التعليم
التطبيقي وغيرهما من الجامعات والكليات الخاصة في تعميم
توصيات الدراسات واألبحاث التي تستنفد جهدا وماال ووقتا
على هذه األجهزة كل في ما يخصه ،ومتابعة االستفادة منها
واملشاركة في ذلك بما يتجاوز أدوارها التقليدية في الطباعة
والنشر واقامة برامج التدريب وهو ما تمارسه باقتدار منذ
سنوات .ففي هذا تعظيم لالستفادة من الخبرات العلمية واثراء
الخبرات امليدانية لكال الطرفني ،ما سيؤدي حتما الى تقليص
الحاجة لالستشارات الخارجية واملستشارين األجانب ضمن
حدودها الدنيا.

فارس ناصر النون

الحمد هلل الذي أكرمنا وكان فضله علينا كبيرًا وأعاد
لنا صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح
األح�م��د الجابر الصباح  -حفظه اهلل ورع��اه  -ساملا
معافى من رحلة العالج في الواليات املتحدة ..والحق
أق��ول إن الكويتيني على اخ�ت�لاف فئاتهم ومذاهبهم
وت��وج�ه��ات�ه��م ال�ف�ك��ري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ي�ع�ت�ب��رون سموه
ً
«ثروة وطنية» ،وما من شك في أنه كذلك فعال ،واألكثر
م��ن ه ��ذا أن ك�ث�ي�رًا م��ن ال �ش �ع��وب الخليجية تشاطر
الكويتيني هذه الرؤية ،فما ان نلتقي ببعضهم هنا أو
هناك اال ونجدهم يغبطوننا على سموه ،الذي استطاع
بحكمته املعروفة وحنكته املعهودة أن يكون نموذجا
للقائد املحب لشعبه واملحبوب منهم ،الذي نسج معهم
قصة وفاء ستظل راسخة في األذهان يتناقلها جيل
بعد جيل ويدونها التاريخ في أنصع صفحاته ،ولهذا
لم يكن غريبا أن تكون دول��ة الكويت على هذا الواقع
املتميز واملتوازن سياسيًا ،خصوصًا وهي في قلب
منطقة تموج بأحداث ساخنة وتنذر بمخاطر عديدة،
ب��ل إن بعض ال ��دول وال�س��اس��ة ب��ات��وا ي�ط��رق��ون بابها
السياسي طلبا لوساطة هنا أو هناك ،وما هذا إال نتاج
لقبولها من كل الدول واألطراف والقوى ..أما انسانيًا
فحدث وال حرج ،فقد استطاع سموه أن يرسخ ثقافة
السالم والتسامح ويرتقي بالعمل اإلنساني والخيري
إل��ى أعلى مراتبه ب��األف�ع��ال ،بعد أن جعله تاجا على
رؤوس الكويتيني بحسن رعايته له وبفائق عنايته به
حينما قامت األمم املتحدة ،وهي أرفع منظومة دولية،
بمنح سموه اللقب غير املسبوق «ق��ائ��د اإلنسانية»،
وأن تسمي الكويت «مركز العمل اإلنساني العاملي»،
األم��ر ال��ذي جعل رقابنا ككويتيني تكاد تطول عنان
السماء ..ولو أطلقنا ألنفسنا العنان في التعرض ملآثر
سموه ما توقفنا قبل أن نمأل مجلدات ومجلدات ..وال
يسعنا في هذا املقام إال أن نشكر اهلل تعالى أن أكرمنا
بحفظ ثروتنا ،وندعوه عز وجل أن يحفظ سموه من
ك��ل م �ك��روه ،وأن ي��وف�ق��ه وي��رع��اه وي �س��دد خ�ط��اه كي
يستمر في قيادة سفينة الكويت كي يصل بنا دوما
الى بر األمان فكم نحن بحاجة الى حكمته وحنكته.

هاربون في منازلنا
اعتمدت األسر في السابق في تدبير أمور املنزل على
األم (رب ��ة امل �ن��زل) وب�ن��ات�ه��ا ،وإذا ك��ان االب ��ن متزوجًا
تشاركهن زوجته العمل.
عام  ،1964ومع تاريخ تصدير أول شحنة للنفط ،تبدلت
الحال كما تبدل كثير من األم��ور في البيت الكويتي،
وب��دأت األسر في االعتماد على الشغالة املساعدة في
املنزل .وقد بدأ ذلك في بيوت ميسوري الحال إلى أن
أص�ب��ح االع�ت�م��اد على الشغالة ال�ي��وم ف��ي ك��ل البيوت،
حتى ك��ادت ال�ب�ي��وت ال تخلو منها ث��م ط�ب��اخ ،فسائق
إضافة الى ّ
الزراع.
ه��ذا االعتماد على العمالة املنزلية تسبب ف��ي ارتفاع
اعدادهم إلى  677ألف عامل في نهاية نوفمبر .2018
وكلما زاد ع��دد أف��راد األس��رة زادت أعباء العمل على
ال�خ��ادم��ة ،ف��زادت معها املشاكل؛ منها مشاكل داخ��ل
امل �ن��زل (م��ن ق�ب��ل امل� �خ ��دوم) ،وخ ��ارج امل �ن��زل (ال �غ��رب��ة -
السرقة  -االعتداء  -الهروب من املنزل) ،كما أصبحت
ال�ع�م��ال��ة ت�ت�ف�ن��ن ف��ي ال�ت�ن�ص��ل م��ن ال�ع�م��ل ب�ع��د ض�م��ان

الحصول على إقامة.
ول�لأس��ف ،دخلت بعض مكاتب العمالة املنزلية طرفًا
في التفنن لتهريب العاملني ،حيث تقوم بتعليم العمال
وال�ع��ام�لات ال�ج��دد أص��ول ال �ه��رب ،واس�ت�غ�لال القانون
وثغراته ملصلحتهم.
املواطن املسكني يجد نفسه بعد دفع مبلغ  1500دينار
تقريبًا ،وانتظار دام  3أشهر ،وفرح وانفراج بقدوم من
«تشيل البيت على رأسها» ،يبحث عن شغالته الهاربة
بعد ستة أش�ه��ر ف�ق��ط .وألن ال�ق��ان��ون ال يقف م��ع رب
املنزل ،تتبخر ال �ـ 1500دينار ،وروات��ب ستة أشهر في
مهب الريح .كما يجد نفسه مجبرًا على إخالء الطرف،
ف �ي �س��ارع ف ��ي اإلب �ل��اغ ع ��ن ه��روب �ه��ا ،ف�ي�س�ل��م ال �ج��واز
والبطاقة ،وفي حال تم العثور عليها يقوم بترحيلها
على حسابه (الكفيل).
أم��ا ال�ه��ارب��ون وال�ه��ارب��ات فإنهم ي�ب��دأون ح�ي��اة جديدة
ً
وع �م�لا ج��دي �دًا ،وامل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة تفتح أب��واب�ه��ا لهم،
فهو وزوجته يعمالن ،وكفالة العامل أو العاملة انتهت.

صالح محمد بوشهري
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وليس أمامه سوى القبول بعمل هارب أوهاربة للعمل
لديه وبشكل غير قانوني.
ال�س��ؤال ال��ذي ي��راود رب األس��رة :ما ال��ذي أوصلنا إلى
هذه الحال؟
ناقش مجلس األمة مشكورًا وال نعلم إن كان أعضاؤه
يعانون نفس معاناتنا أم ال؟ وبناء على اقتراح تقدم به
النائب الفاضل كامل العوضي ،تم انشاء شركة العمالة
املنزلية (الدرة) ،ومنذ انشائها في  26/10/2016لم تدر
خيرًا للمواطن حتى اآلن .فقد رفضت ال��دول التعاون
معنا ،ومنها من فرضت شروطًا تعجيزية ووو ..إلخ.
املالحظ ،وبعد ثالث سنوات ،أن الشركة بدل أن تنظم

العمل وتساهم في جلب العمالة املنزلية بأقل «األسعار
وم� ��دة» ،أص�ب��ح ال��وض��ع أك�ث��ر غ�م��وض��ًا ،وال ن ��دري هل
نصدق «الدرة» أم أصحاب املكاتب الذين تحدوا الشركة
ومسؤوليتها بشأن األسعار التي عرضتها ،أم أعضاء
مجلس إدارة «الدرة» والعاملني بها ،أم نستغرب سكوت
الحكومة وصمت معظم السادة أعضاء مجلس األمة؟!
فيا درة «بغيناكي عون صرتي علينا فرعون».
ح�ي��رة م��ا ب�ع��ده��ا ح �ي��رة ،ل�ك��ن ال �س��ؤال امل �ه��م :ه��ل نعي
مدى خطورة العمالة الهاربة ،التي تعمل في منازلنا..
شركاتنا ..مصانعنا ..محالنا ...إلخ؟ وإلى متى يقف
املسؤولون (حكومة ومجلس) مكتوفي األي��دي تجاه
هذه الظاهرة الخطيرة ،ظاهرة الهروب بعد انتهاء فترة
الكفالة والعمل لدى الغير؟
أق��ول�ه��ا ب�ك��ل ت��أك�ي��د إن امل��واط��ن م��ن أص �ح��اب «ال��دخ��ل
امل �ح��دود وامل�ت��وس��ط» ه��و م��ن يعاني فقط دون غيره،
وهو من يدفع ثمن عدم اتخاذ القرار املناسب والحل
الجذري لهذه املشكلة.
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ضمن مشروع المخطط الهيكلي للدولة 2040

«التربية» :عدم تقليل مساحات أراضي المدارس
زكريا محمد
ت � ��درس ال �ب �ل��دي��ة م�ل�اح �ظ��ات وزارة ال�ت��رب�ي��ة
على مشروع املخطط الهيكلي ال��راب��ع لدولة
الكويت .2040
وكشف مصدر مطلع أن وزارة التربية خاطبت
البلدية بعد االجتماع مع مدير إدارة املخطط
الهيكلي ومستشار املشروع ،وجرى التشديد
ع �ل��ى ح ��رص ال � � ��وزارة ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات
التعليمية للمواطنني ،تطبيقًا مل��واد الدستور
الذي يكفل حق التعليم املجاني للجميع.
وأض� ��اف امل �ص��در أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة أبلغت
البلدية تمسكها بمعايير امل��دارس ،لضمان
ت��وف�ي��ر األم ��ور األس��اس �ي��ة ال�ل�ازم��ة للعملية
التعليمية.
وب�ي�ن��ت أن ال� � ��وزارة وض �ع��ت م�لاح �ظ��ات ع��دة،
وهي كالتالي:

 مراعاة اختيار مواقع امل��دارس وشكل املوقعوان � �ت � �ظ ��ام أب � �ع � ��اده ل �ي �ت �ن��اس��ب وت �ص �م �ي �م��ات
املباني املدرسية ،باإلضافة إل��ى ض��رورة أخذ
موافقة وزارة التربية على املواقع أثناء مرحلة
التصميم للمدن السكانية الجديدة.
 ع��دم تقليل م�س��اح��ات أراض ��ي امل ��دارس علىحساب جودة التعليم والتي تعنى باستثمار
رأس املال البشري.
 ارتفاع الكثافة السكانية ينعكس على ارتفاعأعداد الطلبة باملدارس ،وبالتالي زيادة الكثافة
الطالبية ،التي تتطلب زي��ادة أع��داد امل��دارس،
وليس تقليل املساحة ،كما جاء في تقرير شهر
يناير  2019للمخطط الهيكلي الرابع .2040
 بالنسبة للمناطق السكنية ال �ج��دي��دة ،ف��إنامل�س��اح��ات املخصصة لتلك امل ��دارس ال تكفي
م��واق��ف ال �س �ي��ارات ال��داخ �ل �ي��ة ،وي�ت�ط�ل��ب األم��ر
زيادة مساحة تلك املواقع ،بحيث تفي بأعداد

تخصيص مواقع إلنشاء
سكن للمعلمات
في المناطق السكنية
«النائية»
مواقف السيارات الداخلية املطلوبة.
 ض � � ��رورة ت �خ �ص �ي��ص م ��واق ��ع إلن� �ش ��اء س�ك��نل�ل�م�ع�ل�م��ات ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ج��دي��دة
البعيدة عن العاصمة (النائية).
وأشار بشأن الجدول املوضح به أعداد مواقف
ال �س �ي��ارات ل�ك��ل م��درس��ة ب��امل��راح��ل التعليمية
املختلفة ،ال��ى ان��ه بالنسبة مل�س��اح��ات امل��واق��ع

املخصصة بالفعل في السابق داخ��ل املناطق
السكنية يتعذر توفير كامل األع��داد املطلوبة
من مواقف السيارات الداخلية لصغر مساحات
بعض امل��واق��ع ،أم��ا املناطق السكنية الجديدة
ف ��إن امل �س��اح��ات امل �خ �ص �ص��ة ل�ت�ل��ك امل� � ��دارس ال
ت�ك�ف��ي م��واق��ف ال �س �ي��ارات ال��داخ �ل �ي��ة ،ويتطلب
األم��ر زي ��ادة مساحة تلك امل��واق��ع ،بحيث تفي
بأعداد مواقف السيارات الداخلية املطلوبة.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن� � � ��ه ون � � �ظ � � �رًا ل � � �ص� � ��دور ال� � �ق � ��رار
ال� � ��وزاري ب�م�ن��ع دخ� ��ول ال �س �ي��ارات إل ��ى داخ��ل
ح ��دود امل � ��دارس ،ح��رص��ًا ع�ل��ى أرواح الطلبة،
ف��إن �ن��ا ن �ق �ت��رح أن ي �ج��ري ال �س �م��اح بترخيص
دور س� � ��رداب ف ��ي م �ب��ان��ي امل � � ��دارس ال �ج��دي��دة
الس �ت �خ��دام �ه��ا ك �م��واق��ف س� �ي ��ارات ،وف ��ي ح��ال
فحص التربة وثبوت ع��دم صالحيتها لعمل
سرداب ،يرجى استثناء شرط استيفاء العدد
املطلوب ملواقف السيارات الداخلية.

«البلدية» ُتداهم األسواق العشوائية في «الفروانية وجليب الشيوخ»

عائشة علي
أك � � ��دت «ال � �ب � �ل ��دي ��ة» أن امل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة ال تخضع لعقود
النظافة الجديدة أو حتى القديمة ،بما فيها
منطقة الري ،باعتبارها منطقة صناعية.
وأوض � � �ح � � ��ت إدارة ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة أن

«البلدية» غير مسؤولة عن ح��اوي��ات تجميع
ال �ن �ف��اي��ات ورف �ع �ه��ا وامل� ��وج� ��ودة ام � ��ام امل �ح��ال
ف ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة او ف ��ي امل �ج �م �ع��ات
السكنية واالستثمارية التجارية والجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة وف ��روع� �ه ��ا واألس � � � ��واق امل��رك��زي��ة
والشعبية والكراجات ومحال البنشر وتبديل
ال��زي��وت ذات الصبغة الصناعية ال�ت��ي يلتزم
أصحابها بنقل نفاياتهم بوسائلهم الخاصة

المرحلة الدراسية
الفئة العمرية
وعدد الطلبة

عدد فصول المدرسة
و نوعها

مساحة الموقع الالزمة
(من دون مواقف
السيارات) وعدد األدوار

رياض األطفال من 5 - 4
سنوات  300طفل

 12فصالً مختلطا ً
بنين/بنات

ال تقل عن  10.000م2
دور أرضي

المرحلة االبتدائية من 6
 10 -سنوات  750طالبا ً

 30فصالً منفصالً
بنين/بنات

ال تقل عن  15.000م2
أرضي  +أول

المرحلة المتوسطة
من  14 – 11سنة
 750طالبا ً

 24فصالً منفصالً
بنين/بنات

ال تقل عن  18.000م2
أرضي أول  +ثان

المرحلة الثانوية
من  17 – 15سنة
 750طالبا ً

 60فصالً منفصالً ،نظراً
إلى تنوّ ع الشعب ،علمي
وأدبي بنين/بنات

ال تقل عن  22.000م2
أرضي  +أول  +ثان

«النفط» :تخصيص أرض
لمشروع مراقبة التصدير

المناطق الصناعية والتجارية
ال تخضع لعقود النظافة
طبقا لألنظمة املعمول بها .على صعيد آخر،
واصلت إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق
في بلدية محافظة الفروانية عمليات النظافة
ورفع املخلفات ومداهمة األس��واق العشوائية
بمنطقتي الفروانية وجليب الشيوخ .وقامت
اإلدارة بتوزيع الحاويات الجديدة ومتابعة
الباعة الجائلني ،حيث ت��م تحرير 13مخالفة
بائع متجول في منطقة جليب الشيوخ.

معايير المدارس للمراحل المختلفة

زكريا صالح

مصادرة الخضروات من األسواق العشوائية

ّ
وجهت «نفط الكويت» خطابًا إلى «البلدية» بشأن تخصيص
م ��وق ��ع أرض ف ��ي ال ��رك ��ن ال �ش �م��ال��ي ال �ش��رق��ي مل �ص �ف��اة م�ي�ن��اء
األحمدي.
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة ف��ي خ�ط��اب�ه��ا ان �ه��ا ت��رغ��ب ب�ت�خ�ص�ي��ص ج��زء
م��ن منطقة ال�ش��اط��ئ ب�م�س��اح��ة  29503.54أم �ت��ار ب�ين منطقة
الفحيحيل والشعيبة ،وذلك إلقامة مشروع تمديد خط أنابيب
بحرية ملشروع تطوير مراقبة التصدير.
وتمنت امل��واف�ق��ة وب�ي��ان ال�خ��دم��ات وامل�لاح �ظ��ات ،علمًا بأن
امل ��وض ��وع ع��اج��ل ،ح�ي��ث ان امل �ش ��روع ح �ي��وي ل�ش��رك��ة نفط
الكويت.
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انتشرت في الفترة األخيرة على وسائل
التواصل االجتماعي حسابات خاصة بتقديم
خدمات رعاية الحيوانات في الكويت وأخرى
إلنقاذها.
ووصل عدد فنادق الكالب والقطط في البالد
إلى نحو  20منشأة تتراوح خدماتها ما بين
اإلقامة فقط أو اإلقامة والتدريب.
ويلجأ كثيرون من مالكي الحيوانات في البالد
ومربيها إلى هذه الفنادق عند سفرهم
إلى الخارج ،لوضع كالبهم أو قططهم فيها
لتعهدها بالرعاية حتى عودتهم من السفر.
وبخالف المالجئ العاملة في الكويت ،يساهم
أيضاً بعض األفراد بجهود فردية في إنقاذ
الحيوانات بسبب تزايد الحاالت سنوياً من دون
وجود دعم كاف لهذا المجال الخيري.
سبقلا تسلط الضوء على واقع تربية
الحيوانات ورعايتها في البالد عبر هذا
التحقيق:

تجهيز أقفاص حيوانات للسفر من الكويت

يديرها مهتمون ..وال جهة رقابية تشرف عليها

ً
فندقا للكالب والقطط في البالد
20
أسباب زيادة الحيوانات
في الشوارع

مي مأمون
ي �ق��ول ط � ��ارق ال� �ب ��اج ��وري م ��ن «دوج� � ��ي كير
س �ن �ت��ر» إن �ه��م ب � ��دأوا ع� ��ام  2011ف ��ي ت�ق��دي��م
خدمات الفندقة وتدريب الكالب إضافة إلى
اإلن�ت��اج عندما ك��ان ع��دد الفنادق ف��ي البالد
 5فقط.
وي �ع �ل��ل ال� �ب ��اج ��وري ازده � � ��ار ع� ��دد ال �ف �ن��ادق
ف��ي الفترة األخ�ي��رة بسبب زي��ادة ع��دد مالك
الحيوانات في الكويت ،حيث وصل عددها
تقريبا إلى أكثر من  20مما يجعل املنافسة
قوية.
وت �ت��رك��ز م�ع�ظ��م ال �ف �ن��ادق ف��ي م�ن�ط�ق�ت��ي كبد
والوفرة ،إال أنه ال توجد إحصائيات رسمية
ب ��أع ��داده ��ا ،ك �م��ا أن ه� �ن ��اك  3م�س�ت�ش�ف�ي��ات
للبيطرة تقدم خدمات الفندقة في الساملية
والري والوفرة.
تصل السعة الفندقية لكل فندق في املتوسط
إل ��ى  30ك �ل �ب��ا ع �ل��ى ح �س��ب م �س��اح��ة األرض
ونوعية الخدمات التي يقدمها.

نصائح البدايات
وي �ن �ص��ح ال� �ب ��اج ��وري دائ� �م ��ا امل �ق �ب �ل�ين ع�ل��ى
اقتناء الحيونات ،خصوصًا الكالب ،بدراسة
أوض��اع �ه��ا ج �ي��دا ،وال� �ق ��راءة ع��ن ن ��وع الكلب
واألخ� ��ذ بنصيحة امل�ت�خ�ص�ص�ين ،واخ�ت�ي��ار
ك �ل��ب م �ن��اس��ب ل��وض �ع �ه��م م ��ن ن��اح �ي��ة ع��دد
س��اع��ات ال �ع �م��ل وم ��ن امل� �س ��ؤول ع��ن رع��اي�ت��ه
خالل تغيب صاحب املنزل ،وهل هو شخص
ري ��اض ��ي أم ل ��دي ��ه ن �م��ط ح� �ي ��اة ه � � ��ادئ ،ألن
هناك كالبا نشيطة للغاية وأخ��رى كسولة،
إضافة إلى تخصيص مكان مناسب للكلب
ي�ت��واف��ر ف�ي��ه التكييف وال�ت�ه��وي��ة وال�ن�ظ��اف��ة،
وعدم اختيار الكلب ملجرد الشكل أو لتقليد
أشخاص آخرين.
وي ��دع ��و ال� �ب ��اج ��وري امل �ق �ب �ل�ي�ن ال� �ج ��دد ع�ل��ى
اقتناء الكالب إل��ى تبني ال�ح��االت املوجودة
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،خ �ص��وص��ًا أن ه� �ن ��اك ال�ك�ث�ي��ر
ً
منها بال متبنني ،بدال من شراء جديدة؛ ألن
الكالب املعروضة للتبني تكون هناك دراية
ك��اف �ي��ة ع ��ن ش�خ�ص�ي�ت�ه��ا ،وم� ��دى م�لاء م�ت�ه��ا
لنمط حياة الشخص وسلوكها مع األطفال
وال �ح �ي��وان��ات األخ � ��رى ،ف��ي ح�ي�ن أن ال�ك�لاب
ال�ت��ي ت�ش�ت��رى م��ن منتجني ال ُي �ع��رف تمامًا
سلوكها ب�ع�ي��دا ع��ن ن��وع�ي��ة ال�ك�ل��ب ،فالكلب
روح ومسؤولية.
ووفق الباجوري ،فإن أكثر األن��واع طلبًا في
ال�ك��وي��ت ه ��ي :ال�ج�ي��رم��ن ش�ي�ب��رد ال�ب��وم��رن�ين
والسبيتز الياباني.

أبرز التحديات
وع� ��ن أب � ��رز ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج �ه��ه ،ق��ال
ال �ب ��اج ��وري إن ع ��دم وج� ��ود ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة
رقابية تشرف على قطاع فندقة الكالب من
أص�ع��ب امل�ش��اك��ل «ف�ل��و أص�ب��ح األم��ر رسميا،
ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت �ع��اق��د رس �م ��ي ب�ين
مالك الحيوان ومالك الفندق يضمن حقوق
الطرفني ،فال يتعدى الزبون مثال على املالك
الن لديه نفوذا ،أو يتضرر املالك من مستوى
خ��دم��ات ال�ف�ن��دق ال�ت��ي ق��د ت ��ؤدي إل��ى م��رض
الحيوان أو موته ،وقد حدثت واقعة مؤخرا
في أحد الفنادق وانتشر فيديو على وسائل
التواصل االجتماعي يوضح ما حدث».
ويضيف الباجوري أن هناك مشكلة النظافة
حول أماكن الفنادق ،مما يساهم بشكل كبير
في انتشار الحشرات واألم��راض ،وال يوجد
وعي لدى أصحاب الحيوانات أو اهتمام من
الجهات الحكومية ب�ض��رورة دف��ن الحيوان
في أماكن عميقة ،فجثث الحيوانات املتحللة

أحمد الحاي

طارق الباجوري

تنقل األم ��راض القاتلة م��ن خ�لال الحشرات
والروائح الكريهة.
وي� �ن� �ت� �ق ��د ع � � ��دم وج� � � ��ود اه � �ت � �م� ��ام ك � � ��اف م��ن
أصحاب الفنادق واملنتجني بأهمية حماية
الحيوانات من الفيروسات القاتلة ورعايتها
ط�ب�ي��ًا ،إض��اف��ة إل ��ى أن ال �خ��دم��ات ال�ب�ي�ط��ري��ة
ليست متوافرة على م��دار الساعة للحاالت
ال�ط��ارئ��ة ،وق��د طالبوا ف��ي أك�ث��ر م��ن مناسبة
أصحاب املستشفيات البيطرية بتقديم هذه
ال �خ��دم��ات إال أن�ه��م ل��م ي �ج��دوا ردا ع�ل��ى ه��ذا
الطلب الضروري.
ول� �ف ��ت ال � �ب ��اج ��وري إل � ��ى أن م �ع �ظ��م ط �ل �ب��ات
ت��دري��ب ال�ك�لاب تتركز على الطاعة ث��م تأتي
ب�ع��ده��ا ال�ح��راس��ة وال �ش��راس��ة ،ول�ك��ن ت��دري��ب
الشراسة يكون على حذر جدا لكي ال يصبح
الكلب س�لاح��ا ف��ي ي��د شخص غير مسؤول

ي�س�ت�خ��دم��ه ف��ي ت��روي��ع ال �ن��اس أو م�ص��ارع��ة
الكالب.

غياب التوعية
من جهته ،قال أحمد الحاي من «باوز هوتل
آن��د ك�ل��وب» إن أه��م العقبات التي تواجههم
ف��ي م�ج��ال ال�ف�ن��دق��ة ع��دم وج ��ود ت��وع�ي��ة ل��دى
أصحاب الحيوانات بكيفية التعامل معها،
وعدم وجود جهات رقابية حكومية تشرف
على هذا املجال ،فهناك من يدعي أنه مدرب
للكالب ويقدم خدمات الفندقة إال أنه يسيء
إلى الحيوان ويدمر نفسيته ويخرج الكلب
م��ري �ض��ا وم�م�ت�ل�ئ��ا ب��ال �ح �ش��رات ،ك �م��ا أن ��ه ال
يوجد دعم حكومي لهذا القطاع املزدهر.
ووف ��ق ال �ح��اي ،ف ��إن ت�ك�ل�ف��ة إن �ش��اء أي ف�ن��دق
ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى م��ن ي��دي��ره ون��وع �ي��ة ال�خ��دم��ات

ال�ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ،م��وض�ح��ًا أن التكلفة تتعدى
أح�ي��ان��ا  20أل��ف دي �ن��ار وق��د ت �ك��ون الضعف
في حال إنشاء حمام سباحة ،كما أن تكلفة
ال �ف �ن��دق��ة ال �ي��وم �ي��ة ل �ل �ح �ي��وان ت �ع �ت �م��د ع�ل��ى
الخدمة املطلوبة ،هل هي تدريب وإقامة أم
إق��ام��ة ف�ق��ط ،وح�ج��م ال�ح�ي��وان ونوعية األك��ل
املطلوبة ،وتبدأ من  4دنانير يوميًا إلى 12
دينارًا.
وأض � ��اف أن ه ��ذا ال �ق �ط��اع ن��اش��ئ ول �ك��ن في
ازده � ��ار وي �ص��ل ح �ج��م أرب ��اح ��ه س �ن��وي��ا إل��ى
نحو املليون دينار.
وع� ��ن رأي � ��ه ال �ش �خ �ص��ي ف ��ي ازده � � ��ار ظ��اه��رة
ام�ت�لاك الحيوانات ف��ي ال�ك��وي��ت ،ق��ال الحاي
إن �ه��ا م ��ع األس� ��ف أص �ب �ح��ت م ��وض ��ة ،ف�ه�ن��اك
ن��وع��ان م��ن أص�ح��اب ال�ح�ي��وان��ات ،خصوصًا
ال �ك�ل�اب ،األول ي�ت�ب��ع امل��وض��ة ب�س�ب��ب ظهور

الباجوري :ال خدمات
بيطرية على مدار الساعة
للحاالت الطارئة
نرفض تدريب الكلب
ليصبح سالحا ً بيد صاحبه
للترويع أو المشاركة
في مصارعة الكالب
الحاي :أرباح قطاع
فنادق الحيوانات
تبلغ مليون دينار سنويا ً
انتشار تربية الحيوانات
إما لتقليد الموضة
أو للتفاخر
وجذب االهتمام

فاشينستا معها أحد أنواع الكالب ،واآلخر
يرغب في التفاخر أمام الناس وجذب اهتمام
الفتيات ونيل إعجابهن أو مالحقتهن.
وع ��ن أك �ث��ر أن� ��واع ال �ك�لاب ط�ل�ب��ًا ف��ي ال�ك��وي��ت
ق��ال الحاي« :الصغيرة بجميع أنواعها ،ثم
يأتي بعدها نوع الغولدن ريتيفر والجيرمن
شيبرد».

جهود فردية
وتقابل فهد امل�ت��روك وزوج�ت��ه ألول م��رة من
خالل العمل في مجال إنقاذ الحيوانات منذ
عدة سنوات ،ويعمالن معا حاليا في إنقاذ
الحيوانات املختلطة األنواع ،حيث ال يوجد
ل �ه��ا م�ه�ت�م��ون ف��ي ال �ك��وي��ت ،وأغ �ل �ب �ه��ا ك�لاب
تخلى أصحابها عنها.
وأب� ��رز أس �ب��اب ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال �ح �ي��وان��ات في
رأي فهد هي :حمل الزوجة ،عدم التفرغ ،أو
عدم االلتزام ماديا بتكاليف عالج الحيوان
ع �ن��د م��رض��ه .وم �ع �ظ��م ال� �ح ��االت ال �ت��ي ي�ق��وم
ه��و وزوج �ت��ه ب��إن�ق��اذه��ا ي��رس�لان�ه��ا للتبني
في الخارج ،ويصل معدل رعاية وإنقاذ كل
حيوان إلى  400دينار ،إال أن هذه التكلفة لم
تمنعه هو وزوجته من إنقاذ نحو  200حالة.
وقال املتروك إن أكثر الحاالت التي تأثر بها
ك��ان��ت ل�ق��ط أع �م��ى م �ك��ث م�ع�ه�م��ا أك �ث��ر م��ن 5
أشهر إلى أن وجد بيتا له في أميركا ،وكان
هذا القط يستجيب السمه ويحب اللعب مع
أطفاله كأنه قط طبيعي.

ملجأ حيوانات
وحولت ميمي ،وهي إحدى املنقذات املقيمات
ف��ي ال �ب�ل�اد ،م�ن��زل�ه��ا إل ��ى م�ل�ج��أ ل�ل�ح�ي��وان��ات
بعد أن وج��دت أن ع��دد امل�لاج��ئ ف��ي الكويت
ال يكفي إلنقاذ كل الحاالت التي تحتاج إلى
إنقاذ ،كما أن معظم مجموعات اإلنقاذ تهتم
ف�ق��ط ب��ال�ق�ط��ط دون ال �ك�ل�اب ،ف�ق��ام��ت ب��إن�ق��اذ
أكثر من  600حالة منذ أن بدأت عام .2009
وت �ق ��ر م �ي �م��ي ب��أن �ه��ا ال ��راع ��ي األك� �ب ��ر م��ادي��ا
للحيوانات التي تنقذها بسبب عدم وجود
ث �ق��اف��ة اإلح� �س ��ان إل� ��ى ال �ح �ي��وان ف ��ي ال �ع��ال��م
ال �ع��رب��ي ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن �ه��ا أم ��ر م�ح�م��ود
دي�ن�ي��ا ،وت�ن�ف��ق س�ن��وي��ا ن�ح��و  15أل��ف دي�ن��ار
عليها ،وهذا يشمل الرعاية الطبية وتوفير
ال �ط �ع��ام وم� �ع ��دات ال �ن �ظ��اف��ة وإرس ��ال �ه ��ا إل��ى
ال �خ ��ارج خ��اص��ة إل ��ى أم �ي��رك��ا ل�ل�ت�ب�ن��ي ل�ع��دم
وج ��ود م�ت�ب�ن�ين ل �ل �ح��االت ال �ت��ي ت�ن�ق��ذه��ا في
الكويت.

ال تأمين وال مستشفى للبيطرة
تعمل مادلني ،وهي مقيمة بلغارية في البالد ،على إنقاذ الحيوانات
في الكويت منذ أكثر من  20عاما ،وقامت مؤخرا بإنشاء صفحة
ع�ل��ى ال�ف�ي�س�ب��وك ل�ل�ت��واص��ل م��ع امل�ن�ق��ذي��ن وع ��رض ال �ح��االت املتاحة
للتبني ،إضافة إلى تلقي البالغات عن حاالت اإلساءة إلى الحيوانات
األخرى غير الكالب والقطط ،مثل البقرة «مولي» التي قام أصحاب
مطعم آسيوي في منطقة الساملية بربطها في شجرة وقيام أطفال
وأشخاص برميها بالحجارة وتعذيبها ،وبعد تدخل سيدتني قام

املطعم بنقلها.
وعن أبرز التحديات التي يواجهها املنقذون في الكويت ،قالت مادلني:
عدم وجود مستشفى بيطري حكومي بدال من احتكار السوق ممن
يتسابقون ف��ي زي��ادة األس�ع��ار وع��دم وج��ود خ�ب��رات كافية لديهم،
وال ت��وج��د جهة رقابية عليهم ملراقبة ارت�ف��اع األس�ع��ار غير املبرر
أو الستقبال شكوى ال�ع�م�لاء .كذلك ع��دم وج��ود بيطريني لحاالت
ال �ط��وارئ بعد س��اع��ات العمل التي تمتد إل��ى  8م�س��اء ،مما يساهم

في وفاة أو تدهور وضع بعض حاالت اإلنقاذ ،كما ال يوجد تأمني
صحي للحيوانات كما هي الحال في ال��دول العربية والغربية مما
سيساهم في خفض التكلفة للعناية بالحيوان.
وتطرقت إلى أزم��ة تسميم الكالب والقطط التي تتعارض مع الدين
اإلس�لام��ي ،وق��د زاد األم��ر م��ؤخ��را بعد ق�ي��ام بعض الفاشينستات
بالدعوى إلى تسميم أو إطالق النار على الكالب ،فهل أصبح العنف
مادة رخيصة للشهرة؟

أوض� � �ح � ��ت م� �ي� �م ��ي أن زي � � � � ��ادة أع � � ��داد
ال �ح �ي��وان��ات ف��ي ش� ��وارع ال �ك��وي��ت ت��رج��ع
ل�ع��دة أس�ب��اب ،أهمها :اقتناء الحيوانات
وه��ي ص�غ�ي��رة ف��ي ال�ع�م��ر ول�ك��ن عندما
تكبر في الحجم يتخلى عنها أصحابها،
أو ع�ن��دم��ا ت �م��رض ف�ل�ا ي��ري��دون تحمل
تكاليف العالج.
وأض��اف��ت :ه�ن��اك م��ن يقتني الحيوانات
وق��ت اإلج��ازات الصيفية ويتخلى عنها
م ��ع امل ��وس ��م ال� ��دراس� ��ي ،أو ق� ��دوم شهر
رمضان بدعوى التدين ،وحمل الزوجة،
وع ��دم ق �ب��ول ال�ع��ام�ل��ة امل�ن��زل�ي��ة االع�ت�ن��اء
ب��ال�ح�ي��وان ،أو ال�س�ف��ر ل�ق�ض��اء العطالت
وعدم وجود من يهتم بها .وبالنسبة إلى
املقيمني ،وذلك يشمل جميع الجنسيات،
فإنهم عندما تنتهي عقودهم يتركون
ال �ح �ي��وان��ات خ�ل�ف�ه��م ،إض��اف��ة إل ��ى ات�ب��اع
ب�ع�ض�ه��م مل �ش��اه �ي��ر وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي ف��ي اقتناء أن��واع ك�لاب مثل
التشوشو والهاسكي والبومرنني وبعد
اق�ت�ن��ائ�ه��ا ب �ف �ت��رة ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ت��ول��ي
مسؤوليتها.

ً
سنويا
 6آالف
تعمل املنقذة أنفال مع إحدى صديقاتها
في إنقاذ كالب وقطط منطقة الجهراء،
وي �ن �ظ ��ر س� �ك ��ان امل �ن �ط �ق��ة إل � ��ى ال �ك�ل�اب
والقطط باعتبارها مصادر خطر على
أوالدهم ،ويقوم البعض بتعذيبها وتعمد
قتلها وتسميمها.
وت �ق��ول أن �ف��ال إن �ه��ا ت�ن�ف��ق ن�ح��و  6آالف
دي �ن��ار س �ن��وي��ًا ع �ل��ى إن �ق��اذ ال �ح �ي��وان��ات
وت �ق��وم ب��إرس��ال�ه��ا للتبني ف��ي ال �خ��ارج،
فال يوجد أشخاص في الكويت يمكنهم
ت �ب �ن��ي ال � �ح � �ي ��وان ��ات وال � �ح � �ف� ��اظ ع�ل�ي�ه��ا
م��دى ال�ع�م��ر واالل �ت��زام ب��ال�ص��رف عليها
ورعايتها طبيًا.

ألف تصريح سفر
ً
سنويا
للحيوانات
أوض � ��ح م �ص ��در م� �س ��ؤول ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��زراع ��ة وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة
أن ال �ه �ي �ئ��ة ت �ص��در س �ن��وي��ًا ن �ح��و أل��ف
ت �ص��ري��ح س �ف��ر ل �ل �ح �ي��وان��ات ال� �ت ��ي ت��م
إنقاذها من الكويت خاصة القطط إلى
ال �خ��ارج ،وت�ح�ت��ل أم�ي��رك��ا امل��رك��ز األول
م ��ن ح �ي��ث اس �ت �ق �ب��ال ح � ��االت اإلن �ق ��اذ
ت�ل�ي�ه��ا ك�ن��دا ث��م ت��أت��ي إن�ك�ل�ت��را وأمل��ان�ي��ا
في مراكز متساوية.
وأك��د أن الهيئة ت�ب��ذل م��ا ف��ي وسعيها
ل��دع��م م�ج�م��وع��ات اإلن �ق��اذ ف��ي ال�ك��وي��ت
واالس� �ت� �م ��اع إل ��ى آرائ� �ه ��م م ��ع االل� �ت ��زام
بالقواعد والقوانني الدولية.

نقص بيطريين
قال أحد املنقذين املقيمني في الكويت
إن��ه يعمل منذ أكثر من عشر سنوات
ف ��ي م �ج ��ال إن� �ق ��اذ ال �ح �ي ��وان ��ات س ��واء
بشكل فردي أو بالتعاون مع جمعيات
وأف ��راد آخ��ري��ن س��واء م��ن خ�لال نشر
ال ��وع ��ي وال� �ت ��دري ��ب أو ت �ق��دي��م ال �ط �ع��ام
وامل �ع��ون��ات ل�ل�م�ن�ق��ذي��ن وامل �ش��ارك��ة في
ح �م�ل�ات ال�ت�ع�ق�ي��م ل �ل �ك�لاب ال �ض��ال��ة أو
عرضها للتبني في الكويت والخارج.
وبني أن أكثر املشاكل التي يواجهونها
هي عدم وجود عدد كاف من البيطريني
ف��ي ال�ك��وي��ت م�ق��ارن��ة ب�ع��دد الحيوانات،
وع ��دم وج ��ود وع��ي ك��اف ف��ي املجتمع
وت �خ �ل��ي أص� �ح ��اب ال� �ح� �ي ��وان ��ات ع�ن�ه��ا
بسبب ع��دم وعيهم الكافي بالتعامل
مع هذه الكائنات.

اليت
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س ..من أعراض المرض
عدم القدرة على إطفاء الهاتف
وتفقد الرسائل والمكالمات بهوَ ٍ

إن كنت «أسير» هاتفك..
فأنت مصاب بـ«النوموفوبيا»
والء حافظ

من الممكن أن
تجتاح اإلنسان
موجة عارمة من
الذعر والهلع،
يليها شعور
بالرهبة عندما
يتفحص جيبه
أو حقيبته وال
يجد هاتفه! هذا
ُيسمى «رهاب
فقدان الهاتف
المحمول» أو
«النوموفوبيا»
،Nomophobia
وهي تعني
الخوف الزائد من
فقدان الهاتف
المحمول أو تركه
في المنزل ،وهي
اختصار لمصطلح
No Mobile Phone
.Phobia

يرى بعض األشخاص أنه أمر مزعج ُ
ومقلق
عندما يكون من دون هاتفه ،خصوصا أنه
أص �ب��ح ج ��زءا أس��اس� ً�ي��ا م��ن ح�ي��ات��ه وأع�م��ال��ه.
وم ��ن ث ��م ،ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال �ش �خ��ص أن ي�ع��رف
مكان وجود هاتفه في أي لحظة خالل اليوم،
ألن مجرد ع��دم معرفة أي��ن وض��ع هاتفه قد
تصيبه بالقلق ،وهذا يدخل في إطار اعراض
«النوموفوبيا» أو رهاب فقدان الهاتف.
و ق ��د و ج ��دت ا ل ��درا س ��ات أن ه ��ذا ا ل �ن��وع م��ن
ا ل� ��ر ه� ��اب ي �ن �ت �ش��ر ب� �ص ��ورة أ ك� �ب ��ر ب�ي�ن ف �ئ��ة
ا ل �ش �ب��اب م��ن ع�م��ر  18إ ل��ى  24ع��ا م��ًا ،و ه��و
ال يقتصر ف�ق��ط ع�ل��ى ا ل�خ��وف ا مل��ر ض��ي من
ف�ق��دان أو ن�س�ي��ان ج�ه��از ا ل�ه��ا ت��ف ا مل�ح�م��ول،
و ب��ا ل�ت��ا ل��ي ف�ق��دان ا ل�ق��درة على اال ت�ص��ال ،بل
ي�ش�م��ل أ ي �ض��ًا ا ل�ق�ل��ق م��ن ع��دم ا ل��و ج��ود ف��ي
نطاق التغطية.
وت�ش�ي��ر ال ��دراس ��ات إل��ى أن ع ��وارض امل��رض
ت�ت�ض�م��ن ع ��دم ام �ت�ل�اك ال� �ق ��درة ع �ل��ى إط �ف��اء
ال � �ه� ��ات� ��ف ،وت� �ف� �ق ��د ال� ��رس� ��ائ� ��ل اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة
وال��رس��ائ��ل النصية وامل�ك��امل��ات ال�ت��ي ل��م ُيجب
ع�ل�ي�ه��ا ب �ه� َ�وس ،ال�ت��أك��د م��ن ش�ح��ن ال�ب�ط��اري��ة
ب��اس�ت�م��رار ،وع ��دم ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�خ�ل��ي عن
الهاتف حتى أثناء دخول الحمام.

أكثر أنواع اإلدمان انتشا ًرا
ت �ع �ت �ب ��ر ال� �ن ��وم ��وف ��وب� �ي ��ا م � ��ن أك � �ب� ��ر وأك� �ث ��ر
أن� ��واع اإلدم� ��ان ان �ت �ش� ً
�ارا ف��ي ال �ق��رن ال �ح��ادي
وال �ع �ش��ري��ن ،وذل� ��ك ب �س �ب��ب ال �ط �ف��رة ال�ه��ائ�ل��ة
التي حدثت في عالم التكنولوجيا ،وخاصة
تكنولوجيا الهواتف الذكية .وترجع تسمية
ره ��اب ف �ق��دان ال �ه��ا ُت��ف أو ال�ن��وم��وف��وب�ي��ا إل��ى
دراس ��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة أج��ري��ت ع��ام  2008ح��ول
امل �خ��اوف ال�ت��ي يعانيها مستخدمو الهاتف

مايو كلينك

املحمول ،وتوصلت نتائجها إلى أن ما يقرب
من  53%من مستخدمي الهواتف املحمولة
ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ي �ص��اب��ون ب��ال �ق �ل��ق ف ��ي ح��ال��ة
اخ�ت�ف��اء هواتفهم امل�ح�م��ول��ة ،أو ن�ف��اد بطارية
ال� �ه ��ات ��ف ،أو ع� ��دم ف �ع��ال �ي��ة ت �غ �ط �ي��ة ش �ب �ك��ات
الهاتف املحمول.

ال�ق�ي��ام بكل أم��ور ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ،وط��امل��ا أن
الشخص يطوع تكنولوجيا الهواتف الذكية
ل�خ��دم��ة أه��داف��ه وم�ص��ال�ح��ه ال�ي��وم�ي��ة ف �ه��ذا ال
يسبب أي مشكلة ،ولكن الخطر يظهر عندما
يعتمد اإلنسان على الهاتف كلية لدرجة أن
يصيبه القلق والهلع إذا لم يجد هاتفه معه.

شائعة بين صغار السن

أعراض اإلدمان

العالج

وب� �ع ��د م� � ��رور أك� �ث ��ر م ��ن  10س � �ن ��وات ع�ل��ى
ه ��ذه ال� ��دراس� ��ة ،ب��ال �ط �ب��ع ك ��ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د
م��ن ال�ت�غ�ي�ي��رات ال �ت��ي ط ��رأت ف��ي ه��ذا امل �ج��ال،
أه �م �ه��ا ال �ق �ل��ق ح �ي��ال ن �ف��اد رص �ي��د ال �ه��ات��ف.
ال�ل�اف��ت ل�لان �ت �ب��اه أن األم� ��ور أص �ب �ح��ت أس��وأ
م�م��ا ك��ان ع�ل�ي��ه األم ��ر خ�ل�ال ال�ع�ق��د امل��اض��ي،
فالنوموفوبيا أص�ب�ح��ت ش��ائ�ع��ة ب�ين صغار
ال� �س ��ن ،وه � ��ذا م ��ا ك �ش �ف �ت��ه دراس� � ��ة أج��رت �ه��ا
 –YouGovوهي شركة دولية مختصة في
أبحاث األسواق ومقرها في اململكة املتحدة-
ع��ام  2017أن  %38من املراهقني يشعرون
أن��ه ال يمكنهم ال�ع�ي��ش ح�ت��ى ي��وم واح ��د من
دون هواتفهم الذكية.
وفي هذا الصدد ،يشير اختصاصي العالج
ب��ال�ت�ن��وي��م امل�غ�ن��اط�ي�س��ي ب�ي��ودي��ن أوج�ي�ن�ي�م��ي
إل� ��ى آث � ��ار ال �ت �ق ��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ف ��ي ح �ي��اة
األشخاص ،والذي أدى ألن يحمل األشخاص
ك��ل تفاصيل حياتهم اليومية ف��ي جيوبهم،
ف��اس �ت �خ��دام ال �ه��وات��ف ل �ي��س م �ق �ص� ً
�ورا ع�ل��ى
ال�ت��واص��ل ال �ف��وري م��ع آخ��ري��ن ف��ي أي مكان
بالعالم ،ب��ل اتسع ليشمل أداء األع�م��ال عبر
ال�ب��ري��د اإلل�ك�ت��رون��ي ،وك��ذل��ك دف��ع ثمن السلع
والخدمات أونالين .وهذا يعني أن املجتمعات
أصبحت تعتمد على الهواتف املحمولة أكثر
م��ن أي وق��ت م�ض��ى ،ألن�ه��ا ب�ب�س��اط��ة تسهل

ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن اإلص��دار ال�ج��دي��د للدليل
ال �ت �ش �خ �ي �ص��ي واإلح� �ص ��ائ ��ي ل�لاض �ط��راب��ات
العقلية ل��م يتضمن النوموفوبيا ،وذل��ك ألن
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ال��دل �ي��ل ل ��م ي� �ح ��ددوا أع ��راض
ً
اعتقادا منهم بأنه يمكن أن
«النوموفوبيا»
يكون ن� ً
�وع��ا م��ن اض�ط��راب��ات القلق ،ف��ي حني
ً
ي�ع�ت�ب��ره غ��ال�ب�ي��ة األش �خ��اص م��رادف��ا إلدم��ان
الهاتف ال��ذك��ي ،وه��و م��ن أكبر أن��واع اإلدم��ان
ان� �ت� �ش � ً
�ارا ف ��ي ال� �ق ��رن ال � �ح� ��ادي وال �ع �ش��ري��ن
ك�م��ا س�ب��ق ذك ��ره ،ف��أع��راض��ه ت�ش�ب��ه أع��راض
اإلدم � � ��ان األخ � � ��رى .واس� �ت� �ط ��رد أوج �ي �ن �ي �م��ي
ح��دي�ث��ه م �ش �ي� ً�را ال��ى أن��ه إذا غ ��ادر ال�ش�خ��ص
منزله ونسي هاتفه ،فقد ُيصاب بحالة من
ً
نفسيا ف�ق��ط ،ولكن
ال��ذع��ر ال�ت��ي ال ت��ؤث��ر فيه
ً ً
فزيولوجيا أيضا حيث تظهر أعراض أخرى
ع �ل��ى ال �ش �خ��ص ك��ال �ق �ش �ع��ري��رة ،وال� �ت� �ع ��رق،
وخفقان القلب.
ه� � ��ذا ،وق � ��د ي �س �ب��ب س� �ل ��وك اإلدم � � � ��ان ع � � ً
�ددا
م� ��ن امل� �ش� �ك�ل�ات واالض� � �ط � ��راب � ��ات ال �ن �ف �س �ي��ة
م �ث��ل ت ��دن ��ي اح � �ت ��رام ال � � ��ذات ،ع �ن��دم��ا ي�ش�ع��ر
ال�ش�خ��ص ب��ال�ط�م��أن�ي�ن��ة ً
دوم ��ا ب��وج��ود هاتفه
م�ع��ه أي�ن�م��ا ك��ان ،ف��إن ش�ع��وره بتقدير ال��ذات
ً
يصبح متوقفا على وج��ود هاتفه املحمول
م�ع��ه ب �ص��ورة دائ �م��ة وف��ق م��ا ج��اء ف��ي مجلة
.HAPPIFUL

ي� �م� �ك ��ن ل� �ل� �ش� �خ ��ص أن
يتحكم في عالقته بهاتفه
ً
معتمدا على  3طرق:

نصح مريض السرطان بعدم الحركة ..خطأ كارثي

سالحك السري أثناء العالج
َ
ممارَسة التمارين..

ْ
ال ت �ت��وق��ف ع��ن ال �ح��رك��ة ،ت��ؤك��د األب �ح��اث
ممارسة الرياضة يمكن أن تساعدكَ
أن َ
ل�ي��س ف�ق��ط ف��ي ال �ب �ق��اء ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة
ولكن في االزدهار أثناء «السرطان» وبعد
الشفاء منه.
وت��ؤك��د األب �ح��اث أن م �م��ارس��ة ال�ت�م��اري��ن
مكن أن تكون واحدة من أكثر
الرياضية ُي ِ
الطرق العالجية املهمة لعالج السرطان.
إن البدء أو االستمرار في اتباع برنامج
مل �م��ارس��ة ال �ت �م��اري��ن ال��ري��اض �ي��ة ي�م�ك�ن��ه
ً
َ
تحفيزك لتصبح مريضا أكثر إيجابية،
وسيساعد ذلك ليس في تحسني صحتكَ
ُ
َ ً
فقط ،بل تحسني وضعك أيضا.
املدربة َ
تقول ِّ
املعتمدة لتمارين السرطان في
برنامج  ،Mayo Clinicسارة مانسيفيلد:
يمكن للنشاط البدني أن ُيفيد األف��راد قبل
معالجة السرطان وأثناءه وبعده.
وأضافت :ان األقارب املحببني قد يحثون
مريض السرطان على االمتثال للراحة،
ول�ك��ن ُي�م��ك��ن أن ي � ّ
�ؤدي ذل��ك إل��ى ت��ده��ور
ِ
كارثي في وظائف الجسم ،وفي العموم،
تخبرنا األبحاث أن من األفضل اإلكثار

ي� �ق ��وم ب �ه��ا امل ��ري ��ض ب �ن �ف �س��ه ،ح�ي��ث
ً
ً
شخصيا ك��أن يترك
ي�ح��دد ه��دف��ا
ه��ات �ف��ه ف ��ي امل� �ن ��زل ح �ي �ن �م��ا ي��ذه��ب
ل �ل �ت �س��وق ،أو ل ��و ك� ��ان م� ��وج� � ً
�ودا ف��ي
عمله فيحاول وض��ع الهاتف ف��ي حقيبته
أو أحد أدراج مكتبه ،هذا يساعده على أن
ً
اعتمادا على الهاتف املحمول.
يكون أقل

الطريقة الثانية
ط��رق العالج السلوكي املعرفي بواسطة
أح��د املختصني النفسيني ،وال��ذي يركز
ع� �ل ��ى امل � ��واق � ��ف ال � �ت� ��ي م� ��ن امل� �ح� �ت� �م ��ل أن
تكون الباعث وراء ه��ذا الخوف الشديد،
فيحللها بهدوء ثم يقترح بعض الحلول
املمكنة ،وال�ت��ي م��ن أهمها عقد جلسات
ع�لاج �ي��ة م��ع م��ري��ض ال �ن��وم��وف��وب �ي��ا ،يتم
خ�ل�ال �ه��ا ت��دري �ب��ه ع �ل��ى أن ي �ص �ب��ح أك �ث��ر
اس �ت �غ �ن��اء ع��ن ه��ات �ف��ه امل �ح �م��ول ،ف� ُ�ي�ط�ل��ب
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ً
م��ن امل��ري��ض م�ث�لا أن ي�ت��وق��ف ع��ن النظر
ف ��ي ه��ات �ف��ه ك ��ل  5دق� ��ائ� ��ق ،ل �ي �ص �ب��ح ك��ل
10دق��ائ��ق ،ث��م  15دق�ي�ق��ة ،ك�خ�ط��وة أول��ى،
وت ��زاد ب�ع��د ذل��ك ه��ذه ال �ف��واص��ل ال��زم�ن�ي��ة
ب ��ال� �ت ��دري ��ج .وغ ��ال� �ب ��ًا م ��ا ت �ت �ح �س��ن ح��ال��ة
امل��ري��ض ب�ع��د ب�ض��ع ج�ل�س��ات ف �ق��ط ،كما
يمكن االستعانة م��ع ه��ذا ال�ع�لاج ببعض
مضادات االكتئاب الخفيفة.

الطريقة الثالثة
وه ��ي ال �ع�ل�اج ب��ال�ت�ن��وي��م امل�غ�ن��اط�ي�س��ي ،ال��ذي
ي�م�ك�ن��ه أن ي�س��اع��د ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ف األع ��راض
الفزيولوجية التي تصاحب الشعور بالقلق
ح�ي�ن ي �ك �ت �ش��ف ال �ش �خ��ص أن� ��ه ن �س��ي ه��ات�ف��ه
املحمول.

مسببات لسرطان الرئة..
لغير المدخنين

• زيادة مستوى الطاقة والقوة.
• تقليل األلم.

ّ
لاً
من الحركة بد من قلتها.
ُ
ت ��وص ��ي م��ان�لاًس�ي�ف�ي�ل��د أي ف� ��رد م�ص��اب
بالسرطان أو بمناقشة برنامج التمارين
م��ع م ��زود ال��رع��اي��ة الصحية ال �خ��اص ب��ه.
ً
وت �ق��ول أي��ض��ا إن ��ه ب �م �ج��رد ال �س �م��اح ل� َ�ك
والحصول على الضوء األخضر ،عليكَ
ً
البدء في الحركة .وإذا َ
ممتنعا عن
كنت

الحركة لفترة من ال��وق��ت ،فابدأ باملشي،
ح �ي��ث س� ُ�ي �س��اع��د ف ��ي ب� �ن ��اء ال �ع �ض�لات
ُّ
التحمل.
وتقوية القدرة على

فوائد ممارسة الرياضة:
• تقليل االكتئاب والشعور بالقلق.

مايو كلينك

وج� � � ْ
�دت دراس � � ��ات أخ � ��رى أن ال �ت �م��ري��ن
َ
أث� �ن ��اء ال� �ع�ل�اج ُي �م� ِ�ك��ن أن ُي��غ� ِّ�ي��ر ف �ع �ل� ًّ�ي��ا
وي ّ
البيئة الدقيقة للورم ُ
ؤدي إلى نشاط
أق� ��وى ض ��ده ف ��ي ج �ه��از امل �ن��اع��ة ل��دي��ك.
وق��د ت� َّ
�وص�ل��ت ال��دراس��ات ال�ح��دي�ث��ة التي
ُ
أجريت على الحيوانات إلى أن التمرين
ّ
ُي�م� ِ�ك��ن أن ُي� ��ؤدي إل��ى ت�ق�ل�ي��ل ال ��ورم في
القوارض.
ً
ُي �س��اع� َ
�دك ال �ن �ش��اط ال �ب��دن��ي أي��ض��ا على
ُّ
َ
التحكم في وزن��ك ،وه��و عامل مهم في
خطر اإلص��اب��ة ب��ال�س��رط��ان .ف��ي ال��واق��ع،
ربط البحث بني زيادة الوزن أو السمنة
بزيادة خطر اإلصابة بأنواع كثيرة من
�ان ،بما ف��ي ذل��ك س��رط��ان بطانة
ال�س��رط� َ
ال��رح��م وامل� � � ِ�ريء وال �ك �ب��د وال �ب �ن �ك��ري��اس
ً
وس� ��رط� ��ان ال � �ث� ��دي .ه� �ن ��اك أي ��ض ��ا أدل ��ة
م � �ت� ��زاي� ��دة ع� �ل ��ى أن زي� � � ��ادة ال� � � ��وزن ق��د
ُت� ّ
�ؤدي إل��ى زي��ادة خطر ت�ك��رار اإلصابة
ب��ال �س��رط��ان أو ح �ت��ى ال ��وف ��اة امل��رت�ب �ط��ة
بالسرطان.

مايو كلينك

قد تنتج عنها شقوق عميقة تزيد من اإلصابة بالعدوى

ما أفضل طريقة لعالج تشققات
الكعبين في المنزل؟
ُ
ً
ت� � �ع � ��رف ت� �ش� �ق� �ق ��ات ال � �ك � �ع ��ب أي ��ض ��ا
ب��ال �ش��روخ ،ال �ت��ي ق��د ت�س�ب��ب اإلزع� ��اج،
�ؤدي إل��ى
ول �ك��ن ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان ت � ُ
مزيد من املشكالت الخطرة إذا أهمل
ع�لاج�ه��ا .فمعالجة ت�ش�ق�ق��ات الكعب
ت �ت �ط �ل��ب م� �ن ��ك م� �ن ��ح ق ��دم� �ي ��ك ال �ق �ل �ي��ل
م��ن ال��رع��اي��ة ،ال�ت��ي ت�ب��دأ م��ن الترطيب
مرتني في اليوم على األقل .ابحث عن
املرطبات الغليظة «ايوكرين ،سيتافيل،
وغيرهما» .وبعض املرطبات تحتوي
ع �ل��ى ع �ن��اص��ر م�ل�ي�ن��ة ل�ل�ج�ل��د ،وم�ن�ه��ا
ال � �ي� ��وري� ��ا ،وح� �م ��ض ال �س �ل �س �ل �ي��ك ،أو
حمض ألفا هيدروكسي ،التي تساعد
ف��ي تقشير الجلد امل�ي��ت .وق��د تسبب

الطريقة األولى

الشعور بقليل من الوخز
أو الحكة.
ام�ن��ح كعبيك امل��زي��د م��ن ال�ع�ن��اي��ة قبل
النوم:
 -1ن�ق��ع ال�ق��دم�ين مل��دة  10دق��ائ��ق في
ماء ع��ادي او بالصابون وتجفيفهما
ً
جيدا .ويتبع ذلك فرك الكعبني بالليفة
أو األداة امل� �ق� �ش ��رة ل �ل �ق��دم�ي�ن ،وذل ��ك
ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي ال�ت�خ�ل��ص م��ن ال�ج�ل��د
امليت.
 -2ده��ان الكعبني بكريم ذي قاعدة
دهنية وثقيل أو ُهالم النفط «الفازلني،
أو مرهم اكوافور ،وغيرهما».
 -3ارت��داء زوج من ال�ج��وارب القطنية

الرقيقة عند النوم ،وذلك لتعزيز عملية
الترطيب.
ال تهمل الكعوب املتشققة أو الجافة،
وذلك ألنها بمرور الوقت قد تنتج عنها
شقوق عميقة تزيد من خطر اإلصابة
بالعدوى .وإذا لم تفدك خطوات العناية
الشخصية بالقدمني ،فعليك التحدث
م��ع طبيبك ح��ول ال�خ�ي��ارات العالجية
األخرى.

التهاب اللثة..
يسبب فقدان األسنان

د .خلود البارون

 -1البيئة الملوثة
ومعاشرة المدخنين
تنفس دخان السجائر يعرف بالتدخني
ال�س�ل�ب��ي ،او غ�ي��ر امل �ب��اش��ر ،وق ��د أك��دت
ع��دة دراس� ��ات ان ض ��رره ع�ل��ى الجسم
ق ��د ي� �ت� �س ��اوى م ��ع ال� �ت ��دخ�ي�ن امل �ب��اش��ر.
ك �م ��ا ان ت �ه �ي��ج ال� ��رئ� ��ة امل� ��زم� ��ن ن�ت�ي�ج��ة
ل �ت �ن �ف��س ه � ��واء م� �ل ��وث ب��ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ات
ودخ� ��ان ع� ��وادم ال �س �ي��ارات وال�س�ج��ائ��ر
وال �غ �ب��ار وال �ف �ي ��روس ��ات ،ي��زي��د ف��رص��ة
االص ��اب ��ة ب �س��رط��ان ال ��رئ ��ة .م �م��ا ي�ع�ل��ل
ادراج ال�ت��دخ�ين ال�س�ل�ب��ي وت �ل��وث ال�ه��واء
ك�م�س�ب�ب��ات ل�س��رط��ان ال��رئ��ة ف��ي تقرير
منظمة الصحة لعام .2013

 -2األسبستوس

ال �ت �ه��اب ال �ل �ث��ة ه��و ش �ك��ل م��ن اش �ك��ال
أم� ��راض ال�ل�ث��ة ال �ت��ي ت�س�ب��ب االل�ت�ه��اب
لها ،ويكون في الغالب بسبب ضعف
الصحة الفموية.
م��ن امل �م �ك��ن أن ي�س�ب��ب ال �ت �ه��اب ال�ل�ث��ة
غير املعالج فقدان األسنان ،وحاالت
خطرة أخرى.
أعراض التهاب اللثة:
تورم اللثة وانتفاخها والنزف.

ص �ن��ف م� �ع ��دل االس� �ب� �س� �ت ��وس ك �م��ادة
م�س��رط�ن��ة ،وم�ن��ع اس�ت�خ��دام��ه ف��ي م��واد
البناء وال�ع��زل ال�ح��راري واالص�ب��اغ منذ
ع ��ام  .1989ول �ك��ن ان ك�ن��ت ت�س�ك��ن او
تعمل في مكان قديم ،فمن املفيد التأكد
م��ن خ �ل��و م� ��واد ال �ع��زل وال �ص �ب��اغ��ة من
االسبستوس.

 -3الرادون
ه��و غ��از اش�ع��اع��ي ل�ي�س��ت ل��ه رائ �ح��ة او
ل� ��ون ،ي��رت �ف��ع ت��رك �ي��زه ف��ي ب �ع��ض ب�ق��اع
العالم ،ومصدره الرئيسي تحلل التربة

وال� �ص� �خ ��ور .وي �ع �ت �ب��ر ح��ال �ي��ا ال �س �ب��ب
ال�ث��ان��ي ف��ي ام�ي��رك��ا ل�لإص��اب��ة بسرطان
الرئة من بعد التدخني.

 -4التاريخ العائلي
إص ��اب ��ة اح ��د اف � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة ب �س��رط��ان
الرئة يرفع فرصة اصابة باقي األف��راد
الساكنني مع املصاب ايضا .وال يعرف
ان كان ذلك يرجع الى العامل الجيني او
ملشاركتهم عوامل الخطر نفسها ،مثل
تلوث البيئة والتدخني السلبي.

 -5ما نتناوله
رب�ط��ت ع��دة دراس ��ات ب�ين االف ��راط في
ت�ن��اول االغ��ذي��ة السكرية (ت��رف��ع معدل
س �ك��ر ال� � ��دم) م ��ع االص ��اب ��ة ب �س��رط��ان
الرئة.

 -6العالج اإلشعاعي
رغ��م فعالية العالج االشعاعي في عالج
بعض ان ��واع ال �س��رط��ان ،ف��ان استخدامه
قد يؤدي في حاالت قليلة جدا الى تكون
سرطان ثانوي مثل سرطان الرئة.

 -7الفيروسات
رب� �ط ��ت ع � ��دة دراس � � � ��ات ب �ي�ن االص ��اب ��ة
ب� �م ��رض ن� �ق ��ص امل� �ن ��اع ��ة (االي � � � � ��دز) او
ف � �ي ��روس ( HPVف � �ي� ��روس ب��اب �ي �ل��وم��ا
امل �س �ب��ب ل� �س ��رط ��ان ع �ن��ق ال� ��رح� ��م) م��ع
االصابة بسرطان الرئة.
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منوعات

قام آكل!
روابي البناي
صباح الخير بالعربي ،وبونجور بالفرنسي،
وب��رون �ت��وو ب��اإلي�ط��ال��ي ،وك��اك��دي�لا ب��ال��روس��ي،
وع �س�لام �ت��ك ب��ال �ج��زائ��ري ،وي �ع �ي �ش��ك ب��رش��ه
بالتونسي ،وصباح الفل والقشطة باملصري..
بس عيزت الصراحة وأن��ا أفتر بحجي قوقل
واشوف الصبيحات باللغات العربية والعاملية،
املهم يصبحكم رب��ي ويربحكم بكل خير يا
وجيه الخير.
قبل ك��ل ش��يء وأه��م م��ن ك��ل ش��يء اب��ي اق��ول
حمد هلل على السالمة يا نظر العني ،حمد هلل
على السالمة يالغالي ،حمد هلل على السالمة
يا عديل الروح ،عسانا ما ننحرم منك وعسا
عمرك عمر اشعيب النبي إن شاء اهلل ،نورت
دي��رت��ك وخ�ل�ي��ت ال� ��روح ت ��رد ب��أه��ل دي��رت��ك يا
ص��اح��ب ال �س �م��و ،رب ��ي ي��دي��م ع�ل�ي��ك ال�ص�ح��ة
والعافية ويخليك ذخر لنا.
سالفة اليوم يا محفوظني السالمة عليها طلب
واي��د ،خاصة م��ن امهاتنا ويداتنا عسا ربي
ي�ط��ول بعمرهم ويخليهم ذخ��ر إن ش��اء اهلل،
فبكل مكان اتواجد فيه ينطلب مني أني اتكلم
عن املفردات الغريبة العجيبة اللي دشت علينا
وخسبقت قاموس اللهجة الكويتية فوق تحت،
وط�ب�ع��ًا األول �ي�ن اهلل يسلمهم م��ا ع�ن��ده��م بيع
برد وال عندهم مجاملة وما يعجبهم العجب
ألنهم أهل الزين والسنع والعدل ،فقالوا لي يا
رواب ��ي ي��ا بنت لطيفة طلعي قلمج م��ن غمده
وشخطي وكتبي اللي في قلوبنا واللي كل ما
له يدوده عيالنا الصغار ويخسبقهم ،ويخلي
حلوجم كل مالها تاخد كتر من العويه اللي
فيها ،خ��اص��ة وأن اح�ن��ا محاصرين م��ن كل
مكان ،ال من تمثيليات فيها كالمنا ودالقمنا،
وال بعض املذيعني اللي ينطقون نص الكلمة
بالكويتي وث�ل�اث ارب��اع�ه��ا بالبيزنطي (وان
يينا حق الدمار األعظم في السوشال ميديا
والفاشيلستات واألراغ� ��وزات اللي فيه نلقى
«شكل تاني حبك ان��ت» من املفرادات الغربية
العجيبة).
ه ��ذا غ �ي��ر امل� � ��دارس ،وم ��ا أدراك م��ا امل � ��دارس،
فعادي الولد وال البنت يطلعون من البيت ما

بحلج اهلنا وربعنا في االمارات وقطر ،اتهبل
واتشوق ،ألنهم اسم اهلل عليهم يستخدمونها
بالقطاره مو مثل ربعنا اهلل يهداهم من حرك
ب�ل��ش ،يستخدمونها ب�ك��ل ش ��ارده ووارده،
يعني على الكحه فديت اللي يكحون واهلل،
وال فديتج وف��دي��ت غ�م��ازت��ج ،وال ف��دي��ت اللي
يضحكون ويمه فدوه اللي معضلني ،وفديت
امل��زغ��ددي��ن ،ع��اد ان�ت��و اخ ��ذوا وش�ك��وا بكمية
ال�ف��دوى اللي تسمعونها ك��ل ي��وم م��ن ربعنا
اللي ما ادري من وين يايني بس محسوبني
علينا كويتني.
وعاد الكلمه اللي من اسمعها ودي اروح ابراج
الكويت واق��ط ع�م��ري واروح شهيدة اللهجة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،مل��ا ان ��ادي اح��د ب��اس�م��ه وي ��رد علي
ويقولي «لبيه» ال تشوفون ويهي وال تشوفون
ك��آب��ة امل�ن�ظ��ر ال�ل��ي تصير فيني ش�ن��و «لبيه»
وي ��ن ق��اع��دي��ن؟ ن��ادي �ت��ك وال ن��ادي �ت��ج باسمج
قولي نعم هال واهلل ،امري ،شكو لبيه؟ يعني
الذرابه والرومانسية مقطعه االمبير وال شنو
بالضبط؟ ترا كلش شي مو صحي وال مفيد
للحياة اللي تسوونه فينا يزاكم اهلل خير.

لهم من الشيطان طريج كالمهم كويتي كامل
ال��دس��م ،وم �خ��ارج ال �ح��روف م��ا عليها خ�لاف
ي��ردون ما يعرفون كوعهم من بوعهم ،ثالث
ارباع الكالم غلط غير املفردات التي يقولونها
ونحتاج مختار الصحاح وربعه علشان نفهم
شنو ال�ل��ي يقصدونه ،وع�ل��ى ه��ال�ط��اري الهبة
ال�ي��دي��ده ال�ل��ي ه��اب�ين فيها هالعيال هاليومني
يبا عادي اروح الجمعية؟ يما عادي اكل؟ يبا
ع��ادي اش��رب م��اي؟ شنهو ع��ادي ه��ذي بعد؟
وب �ع��د ال ان �س��ى امل�ص�ط�ل��ح ال �ل��ي م��ال��ه م�لام��ح
نسيت عنه ،يعني نسيته وال راح عن بالي.
ال �ص��راح��ة ان ��ا م ��ا ص��دق��ت خ �ب��ر م ��ن ان�ط�ل��ب
مني اني اط��رح هالفكرة واسولف عنها ،وانا
مشتطه ،الن��ي ان��ا ابيها م��ن اهلل ألن بروحي
على ط��ري��ف م��ن هالسالفه ،وم��ن ه��امل�ف��ردات
ف �ك��ان ردي ع�ل�ي�ه��م إن ش� ��اء اهلل وال�غ�ن�ي�م��ة
حاضر ما طلبتوا شي يا غالي والطلب همبه
مثل ما يقولون...

¶ من أنتم؟
 م��ن أن�ت��م بلغة اب��و االس ��ود ال��دؤل��ي ،اقولهاب��اس �م��ي واس � ��م أه� ��ل ال� �ك ��وي ��ت ،ال �ل ��ي ع�لام��ة
التعجب واالستفهام واالستغراب مرسومة
ع�ل��ى وي�ي�ه��م ،ومل ��ا اق ��ول أه ��ل ال�ك��وي��ت أقصد
اهلها اللي ما عندهم بيع برد ،مو بريد بشد
الكسره على الياء ،اهل الكويت اللي يعرفون
بعضهم بعض ويفزعون حق بعضهم بعض
وي�خ��اف��ون ع�ل��ى بعضهم ب�ع��ض ،وان حجت
حجايجها يبني معدنهم األصيل ،أهل الكويت
اللي وايد حايشتهم
ضيجة ،اس��م اهلل عليهم ،من هاملصطلحات
املنتشرة باملجتمع ه��األي��ام وال�ل��ي ك��ل مالها
ت��زي��د ،وك��ل م��ا ل�ه��ا ات�خ�ل��ي لهجتنا الكويتية
األص �ي �ل��ة ت �ت �ح��رول وت �ت �ك �س��ر ،امل �ص �ي �ب��ة أن
ال�ل��ي ي�ق��ول ه��امل�ف��ردات واملصطلحات نماين
امل �ف��روض ان �ه��م ي�ح�م�ل��ون ال �س��ودة امل��زك��رت��ه
ب ��ال ��ذه� �ب ��ي ال وب� �ع ��د م � � ��اده أول � � ��ى ي �ع �ن��ي م��ا
يغشمرون.
فهالنماين اللي ما تنبلغ عندهم فردة التمرة
اهلل يسلمهم يبون اييبون اليهده ب��أي شكل

آخر الكالم:
من األشكال ،ويبون يثبتون بالدليل والبرهان
القاطع انهم عيال بطنها ،بس لألسف انهم
واي ��د ك��اش�خ�ين غ�ل��ط وواي� ��د ف��اه�م�ين ش�ل��ون
يصيرون كويتيني غلط ،واألدهى واألمر انهم
يقعدون ويتكلمون بكل ثقة وعنفوان جدام
الناس الغلط على أس��اس انهم منهم وفيهم،
فتلقاهم ي��رت��زون بالديوانية وال ف��ي امليعات
واالس �ت �ق �ب��االت وي�ش�ت�ط��ون ب��ال�س��وال��ف ،وم��ع
االن��دم��اج ي�ق�ط��ون ج��م ح�ج��وه تخلي ال��واح��د
ي �ق��ول ب �ي �ن��ه وب �ي�ن ن �ف �س��ه ه� ��ذا ش �ن��و؟ وه ��ذا
ش �ي �ن �ق��اهلل؟ ه ��ذا ك��وي �ت��ي؟ وال م �ت��أك��دي��ن ان
األخت الفاضلة املرتزه معانا كويتية؟
بتقولون روابي شالعنصرية ،بقول كيفي ايه
عنصرية لهجتي واحبها واخ��اف عليها من
االنقراض واخاف عليها من التلوث.
ي�ع�ن��ي ب ��اهلل ع�ل�ي�ك��م ه ��ذا ص��ح وال ه ��ذا رب��ي
ي��رض��ى ف�ي��ه مل��ا أس ��أل وح ��دة ف�لان��ه ع�س��ا ما

شر اشفيج أمس ما دوامتي؟ ترد علي وعداد
الثقة مليون ونص :ماكو واهلل بطني تعورني
فقلت اريح شوي.
بطني تعورني!! هايشنويابه؟ انتو من وين
الفني علينا؟ ومنو اللي اهلل يسامحه عطاكم
الجنسية وبلشنا فيكم؟ هذا غير اللي بنص
السالفة يقولون :قام اكل وانتو اخذوا وشكوا
على ه��امل�ن��وال ط��ول ال�ي��وم ،ل��درج��ة ان هالقام
خ�ن��ت حيلي حيله واي ��د ك�س��ر خ��اط��ري ،ألن
اتوقع ريوله وارم��ه وميت من الشاخص اللي
فيها من كثر القومه اللي قامها طول
اليوم ،هذا غير اللي يندرجون من حزب هذي
رزقتي ورزقة عيالي ،شلون ما تبوني اطالب
فيها؟ انزين قبل ال تطالبني وال تطالب فيها
انت قولها وال قوليها عدل ،شنهو رزقتي؟ انا
خبري انها تنقال هذا رزقي ورزق عيالي ،مو
رزقتي اهلل يسلمكم ويكثر ارزاقكم.

معظمها أعمال تجريدية

ت��وم �ب �ل��ي امل �ش �ه ��ور ب��أع �م��ال��ه ال �ت �ج��ري��دي��ة ،ل ��وح ��ة م��ن
دون ع �ن��وان .ال�ل��وح��ة ع �ب��ارة ع��ن خلفية س ��وداء اشبه
بالسبورة عليها خربشات بيضاء ،بيعت اللوحة في
امل��رة األول��ى ب�م��زاد ع��ام  1990بمبلغ  4ماليني دوالر،
وه��و ما أث��ار استغراب الكثيرين ،بعد رحيل تومبلي
بأربعة أعوام عادت اللوحة لألضواء عام  2015وكانت
حديث العالم ،لقد بيعت في مزاد للفن املعاصر أقامته
دار س��وذب��ي ب�م�ب�ل��غ خ�ي��ال��ي ه��و  70.5م�ل�ي��ون دوالر،
واشترتها شخصية غير معروفة.

الحقيقة التي ال يمكن إنكارها ه��ي أن الفن التشكيلي
غ��ال�ب��ًا م��ا ي �ك��ون ش�خ�ص� ً�ي��ا ب�ش�ك��ل م��ؤل��م ،ال �ل��وح��ة ال�ت��ي
يعتبرها ش�خ��ص ب�م�ن��زل��ة تحفة فنية ال مثيل ل�ه��ا ،قد
ً
يعتبرها آخر موضوعا ممال وبال معنى ،في تاريخ الفن
التشكيلي الكثير م��ن ه��ذه ال�ل��وح��ات ال�ت��ي اث ��ارت ج��دال،
لكنها بيعت بعشرات املاليني من ال��دوالرات ،فيما يلي 5
لوحات مثيرة للجدل.

األصفر واألزرق ( 46.5مليون دوالر)

البرتقالي واألحمر واألصفر
( 87مليون دوالر)
ل��وح��ة «ال�ب��رت�ق��ال��ي واألح �م��ر واالص �ف��ر» رس�م�ه��ا الفنان
التجريدي األميركي مارك روثكو عام  ،1961قبل رحيله
ع��ن عاملنا بتسعة أع��وام منتحرا ،ت��ارك��ا مجموعة فنية
مكونة من  800عمل ،اللوحة كانت قد اشترتها إحدى
شركات املالبس في فيالدلفيا ،وعرضتها للبيع في مزاد
أقيم ع��ام  2012بقاعة كريستيز ف��ي ن�ي��وي��ورك ،حققت
اللوحة رقما قياسيا وبيعت بمبلغ  86.9مليون دوالر،
لتكون أغلى عمل فني معاصر يباع في مزاد علني بعد
الحرب العاملية الثانية.

النار السوداء ( 84مليون دوالر)
الفنان األم�ي��رك��ي التجريدي بارنيت نيومان رح��ل عام
 ،1970ك��ان نيومان حديث العالم في ع��ام  ،2014حيث
بيعت إح��دى لوحاته التي أطلق عليها «النار السوداء»1
ورسمها عام  1961بمبلغ خيالي هو  84.2مليون دوالر،

لوحة أخرى للفنان األميركي التجريدي مارك روثكو
دخلت قائمة اللوحات األغلى في تاريخ الفن املعاصر،
اللوحة التي بال عنوان رسمت بالزيت وهي عبارة عن
لونني باألصفر واألزرق ،اللوحة رسمها روث�ك��و عام
 1954وع��رض��ت للبيع ف��ي م ��زاد اق��ام�ت��ه دار س��وذب��ي
ل �ل �م��زادات ووص �ف �ت �ه��ا ب��أن �ه��ا «ت �ح �ف��ة ال ل �ب��س ف �ي �ه��ا»،
وبيعت بمبلغ قياسي هو  46.5مليون دوالر.
البرتقالي واألحمر واألصفر

وذلك في مزاد اقامته صالة كريستي للمزادات في مدينة
نيويورك ،اللوحة تضم لونني متناقضني :األسود وخليط
من اللونني األبيض واالصفر الفاتح يفصل بينهما خط
اسود غير متناسق.

السبورة السوداء ( 70مليون دوالر)
ف��ي ع ��ام  1968رس ��م ال �ف �ن��ان األم �ي��رك��ي ال��راح��ل سي

البند السادس ( 44مليون دوالر)
وص��ف أح��د النقاد ه��ذه اللوحة بأنها واح��دة من أكثر
ال�ل��وح��ات اململة ال�ت��ي سترونها على اإلط�ل�اق ،لكن ما
ستندهش ل��ه حقا أن ه��ذه ال�ل��وح��ة اململة بيعت بمبلغ
 43.8م�ل�ي��ون دوالر ف��ي ع��ام  ،2013ال �ل��وح��ة رس�م�ه��ا
ال�ف�ن��ان األم�ي��رك��ي ال�ت�ج��ري��دي ب��ارن�ي��ت ن�ي��وم��ان ،وأط�ل��ق
عليها ع�ن��وان «ال�ب�ن��د ال �س��ادس» ،وه��ي ع�ب��ارة ع��ن لون
أزرق مهيمن ق�س��م إل��ى ق�س�م�ين ي�ف�ص��ل بينهما خط
أبيض.

«ماتيل فيلمز» :الفيلم سيكون خارج التوقعات

«بارني» يحصل على فيلم جديد من بطولة
دانيال كالويا
مصطفى عرندس
أعلن قسم السينما في شركة ماتيل فيلمز،
عن شراكة مع بطل فيلم  ،Get Outدانيال
ك ��ال ��وي ��ا ،وش ��رك ��ة ال �ت �ط��وي��ر «ف��ال �ب��اراي �س��و
بيكتشرز» ،لتقديم شخصية الديناصور
«ب��ارن��ي» إل��ى ش��اش��ة السينما ،وف��ق مجلة
.VOX
واألص��دق��اء» هو برنامج تلفزيوني
«بارني
ُ
ل�لأط �ف��ال ان �ت��ج ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع��ام
 ،1992وي �س �ت �ه ��دف األط � �ف � ��ال ق �ب ��ل س��ن
املدرسة ،وبارني الشخصية الرئيسية هي
ال��دي�ن��اص��ور ري�ك��س األرج��وان��ي واألخ�ض��ر،
ال � ��ذي ي��أت��ي إل� ��ى ال �ح �ي��اة م ��ن خ �ل�ال خ�ي��ال

ال�ط�ف��ل ،وي �ق��وم بتعليم األط �ف��ال م��ن خ�لال
األغاني والرقصات الصغيرة بطريقة ودية
تفاؤلية ،وأنتج ً
فيلما في ع��ام  1998باسم
«مغامرة بارني العظيمة» .بعد نجاح األفالم
ال ��روائ �ي ��ة امل �س �ت �ن��دة إل ��ى ل�ع�ب��ة أخ � ��رى مثل
فيلم  ،LEGOق��ررت ش��رك��ة ماتيل فيلمز
ت�ح��وي��ل شخصياتها ال�ش�ه�ي��رة إل��ى أف�ل�ام،
وتراهن الشركة على أن العالم مستعد لفيلم
الديناصور «بارني» الجديد.
وق��ال روب��ي برينر من شركة ماتيل فيلمز
«العمل م��ع النجم دان�ي��ال كالويا سيمكننا
م��ن ات �ب��اع ن�ه��ج ج��دي��د ت �م� ً�ام��ا ت �ج��اه ب��ارن��ي
سيفاجئ الجماهير ،والفيلم سيكون خارج
التوقعات».

فقط للتذكير ترا هنا الكويت!
من املفردات اللي تسحن جبدي سحان من
كثر ما هي ثجيلة وعسره وما تنزرط كلمة
«فديتك وفديتج» ،طبعا هالكلمتني يا حلوهم

«البابطين الثقافية»:

لوحات فنية وصفوها بـ«الالمعنى»..
وبيعت بأغلى األثمان!
محمد حنفي

ع ��اد ك �ل��ه ب �ص��وب وال �ل ��ي ي �ق��ول��ون «ق �ي �م��ات»
بصوب ث��ان��ي ،وقيمات مل��ن ل��م يستوعب من
ال�ص��دم��ة أه��ي «ال�ق�ي�م��ات» ه��ذا ال�ك��ائ��ن امللدقم
املنتفخ املقمرش الصغير في حجمه الكبير
في فعايله واللي يخلينا ننسدح ونروح بعالم
ثاني من الضياع عقب الفطور السنع بالشهر
الفضيل ،وغيرها من املفردات اللي صراحة
م��ا ال ��وم ام�ه��ات�ن��ا وي��دات �ن��ا اذا ع�ص�ب��وا وب��دوا
يتحلطمون ،يعني ق�ي�م��ات واي ��د صعبة اهلل
يسلمكم ،يعني افهم اذا بلعتوا نقطة كسرة
ضمة ..بس تبلعون حرفني وايد صعبة.

ن� � � ��داء ل �ل��أخ � ��وه االف � ��اض � ��ل ف � ��ي ب� �ي ��ت االم � ��ة
املسؤولني عن االمة الكويتية الحبيبة الجميلة
ال �ل��ي ت�ن�ح��ط ع �ل��ى ال �ج ��رح ي �ب ��رى ،ب �م��ا ان�ك��م
للحني منتو عارفني اتسوون لنا شي مفيد
نذكركم فيه بالخير ،ان��ا بساعدكم وبخلي
اهل الكويت ينسون الخمال اللي انتو فيه من
اول ما تسمتوا على الكرسي الخضر ،اقترح
انكم تتكاتفون وتتعاونون وتسوون تشريع
س��ري��ع ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج��ان ف ��وري ��ة ب� ��ال� ��وزارات
والهيئات املعنية ،مثل وزارة االع�لام ووزارة
ال�ت��رب�ي��ة وامل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون
واالداب ي �س��اه��م ف��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى اللهجة
الكويتية من االندثار والضياع اللي اهي فيه،
وبنفس ال��وق��ت يستفيد منه البعض منكم
خ��اص��ة ف��ي ن��دوات�ك��م االنتخابية وزي��ارات�ك��م
ل �ل��دواوي��ن ..ش�ف�ت��وا ش �ل��ون ان ��ا اس ��وي خير
واقطه بحر.

محاضرات في نشر ثقافة السالم
وج ��ه م��رك��ز دراس� ��ة اإلس�ل��ام وامل�ج�ت�م��ع في
جامعة الي��دن بهولندا ال��دع��وة إل��ى مؤسسة
عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية لتقديم
م �ح��اض��رات ع��ن ث �ق��اف��ة ال �س�ل�ام ،م��ن خ�لال
تجربة امل��ؤس�س��ة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وذل��ك في
ال�ث��ام��ن وال�ع�ش��ري��ن م��ن أك�ت��وب��ر ال�ح��ال��ي إل��ى
األول من نوفمبر املقبل ،في معهد العالقات
الدولية التابع لجامعة اليدن في الهاي.
وتتخلل هذه املحاضرات جلسة خاصة عن
مناهج السالم التي وضعتها املؤسسة في
يونيو ال�ف��ائ��ت ،خ�لال منتداها العاملي األول
ع��ن ت�ع�ل�ي��م ث�ق��اف��ة ال �س�ل�ام ال� ��ذي ع�ق��دت��ه في
محكمة العدل الدولية بالهاي بمملكة هولندا،
وهي املناهج التي ش��ارك في تأليفها خبراء
متخصصون م��ن نحو عشرين دول��ة حول
ال�ع��ال��م وت�ع�ن��ى بنشر ث�ق��اف��ة ال �س�لام تربويًا
وتعليميًا من الحضانة إلى الجامعة ،وحظيت
بمباركة الجمعية العامة لألمم املتحدة بعد
عرضها على الدول األعضاء من قبل رئيس
املؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني.
وح ��ول م�ش��ارك��ة امل��ؤس�س��ة ف��ي امل�ح��اض��رات
امل��زم��ع تقديمها ،ق��ال البابطني :إن الخطوات
ال �ت��ي ب��دأت �ه��ا امل��ؤس �س��ة ف��ي ت �ك��ري��س ث�ق��اف��ة

عبدالعزيز سعود البابطين

ال �س�ل�ام ون �ب��ذ ال� �ح ��روب وال �ك��راه �ي��ة ،وط ��رح
ً
مصطلح ح��وار الثقافات ب��دال من صراعها،
تسير ف��ي وج�ه�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي�ح��ة ،وق��د ب��دأت
ثمارها تنضج في وجدان البشرية.

اعتبرته قضية العصر

أنيستون تعود إلى الدراما
بمسلسل عن التح ُّرش الجنسي
إنجي غالي
كشفت املمثلة واملنتجة االميركية والناشطة
وس�ي��دة االع�م��ال جينيفر أنيستون ملحبيها،
عقب االحتفال ب�م��رور  25عامًا على عرض
املسلسل األم�ي��رك��ي «األص ��دق ��اء» ،Friends
ال � � ��ذي اس �ت �م ��ر ع �ل ��ى م � ��دى ع� �ش ��رة م ��واس ��م
ن��اج �ح��ة،ع��ن ع��ودت �ه��ا ل�ل�ت�م�ث�ي��ل ع �ل��ى ش��اش��ة
التلفزيون م��رة اخ��رى بعد توقفها لعقد من
الزمان.
وك��ان��ت ق�ن��اة «آب��ل ت��ي ف��ي ب�ل�اس» ق��د أعلنت،
ع �ب��ر ح �س��اب �ه��ا ال��رس �م��ي ع �ل��ى ت��وت �ي��ر ،ع��ن
ب ��دء ب��ث مسلسل (ع� ��رض ال �ص �ب��اح) The
 Morning Showف��ي أول ن��وف�م�ب��ر امل�ق�ب��ل،
وه��و مسلسل من  8حلقات ،بطولة جينيفر
انيستون ،املسلسل يتناول قضية التحرش
الجنسي ،ومشكلة التنافس في العمل ،وكيفية
االس� �ت� �م ��رار ع �ل��ى س �ل��م ال �ص �ع��ود ال��وظ�ي�ف��ي
واالج�ت�م��اع��ي ف��ي امل �ج��ال اإلع�ل�ام��ي ،وطالبت
ق�ن��اة «آب��ل ت��ي ف��ي ب�ل�اس» منتجي املسلسل
ب�ع��دم االك�ت�ف��اء بموسم واح ��د ،ول�ك��ن بعرض
ملوسمني على األقل لتسليط الضوء على هذه
القضايا املهمة.
مسلسل  The Morning Showالذي سيجمع
النجمة العاملية جينيفر أنيستون مع النجمة
ري��س وي��ذرس�ب��ون ،ستكون كلفة ع��رض كل
ح�ل�ق��ة م�ن��ه  15م�ل�ي��ون دوالر ،أي م��ا ي�ق��ارب
 300م�ل�ي��ون دوالر ل�ل�م��وس�م�ين ،وم��ن امل�ق��رر
أن تتقاضى ك��ل م��ن أنيستون وويذرسبون

ريس ويذرسبون وجينيفر أنيستون

 2مليون دوالر عن كل حلقة لكل منهما ،اي
نحو  40مليون دوالر عن املوسمني.

العودة مرة أخرى
ق ��ال ��ت أن �ي �س �ت��ون ،وف �ق ��ا مل ��ا ذك� ��ر ف ��ي م��وق��ع
«ف��اراي �ت��ي» ،ان ع��ودت�ه��ا للتمثيل ل�ي�س��ت لها
عالقة له بـ«املاديات» ،وإنما ترجع الى رغبتها
ف ��ي ت �ق��دي��م أع� �م ��ال ع��ال �ي��ة ال �ك �ف ��اءة م��رت�ب�ط��ة
بقصص وحقائق واقعية.

16

منطقة الدعية
أرض فضاء 500

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2019

KD 390,000

األحد  21صفر  1441هـ  20 -أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16619

مصادر نفطية تشيد بدور الغانم والجارالله وعبدالعزيز بن سلمان في طي الملف

اتفاق كويتي ــ سعودي على عودة إنتاج «المقسومة»

مرزوق الغانم

خالد الجارالله

سعد الشيتي وحمد السالمة
ت��أك �ي��دا مل ��ا ان� �ف ��ردت ب ��ه سبقلا ب �م �غ ��ادرة وف� ��د ك��وي�ت��ي
رفيع املستوى إلى السعودية الخميس املاضي إلكمال
املباحثات حول املنطقة املقسومة ،أفادت مصادر رفيعة
املستوى بتوقيع الجانبني بروتوكول اتفاق الستئناف
االنتاج في املنطقة.
وأك ��دت امل �ص��ادر ذات �ه��ا ان م�ل��ف امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة بني
الكويت والسعودية قد طوي ،بجميع النقاط التي كانت
م�ح��ل ن �ق��اش وب �ح��ث ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،وب �م��ا ف�ي��ه مصلحة
ال�ط��رف�ين ،إذ ان�ت�ه��ت اج�ت�م��اع��ات ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي ال��زائ��ر
للسعودية إل��ى م��ؤش��رات إيجابية وات�ف��اق مبدئي على
عودة اإلنتاج من املنطقة املقسومة.
وق��ال��ت ان االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي ج��رى اب��رام�ه��ا ب�ين الجانبني
الكويتي وال �س �ع��ودي ،سيتم رفعها إل��ى األم��م املتحدة
ل�ت�ث�ب�ي�ت�ه��ا وال �ت �ص ��دي ��ق ع �ل �ي �ه��ا ،الف� �ت ��ة إل � ��ى اس �ت �م��رار
االتصاالت بني البلدين ،اضافة إلى زيارات قريبة لوضع
اللمسات االخيرة إلعادة اإلنتاج من املنطقة.
وب �ي �ن��ت امل � �ص� ��ادر أن� ��ه س �ي �ت��م ف �ح��ص واخ� �ت� �ب ��ار اآلب� ��ار

صالح المسعد

وتأهيلها لعودة اإلنتاج تدريجيًا ،مبينة أن االنتاج في
حقل الخفجي سيعود فور االنتهاء من بعض اإلجراءات
ال�ب��روت��وك��ول�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وب�ع��ض األوراق ال�خ��اص��ة
باملوضوع البيئي ،اما بالنسبة لحقل الوفرة فاإلنتاج
سيعود فيه خ�لال  ٣اشهر ،وه��ي الفترة التي يتطلبها
الحقل للتشغيل.
وأش ��ارت ال��ى ان وف ��دا كويتيا ب��رئ��اس��ة السفير مجدي
ال�ظ�ف�ي��ري ،وع�ض��وي��ة ك��ل م��ن رئ�ي��س ال�ف�ت��وى والتشريع
ص�ل�اح امل�س�ع��د ،وال��رئ�ي��س التنفيذي مل��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ه��اش��م ه��اش��م ،ووك �ي��ل وزارة ال�ن�ف��ط الشيخ
ن�م��ر امل��ال��ك ال�ص�ب��اح ،وغ��ان��م ال�غ��ان��م وف ��واز الشبلي من
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،ك��ان��وا ق��د توجهوا الخميس املاضي
للمملكة العربية السعودية لتوقيع االتفاقية مع الجانب
ال �س �ع��ودي امل �م �ث��ل ب ��وزي ��ر ال �ط��اق��ة االم �ي ��ر ع �ب��د ال�ع��زي��ز
ب��ن س �ل �م��ان ال س �ع��ود وم�م�ث�ل�ين ع��ن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
السعودية وشركة أرامكو.
وثمنت املصادر الجهود املبذولة والكبيرة من قبل رئيس
مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ووك �ي��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
خالد الجاراهلل في حل هذا امللف وتقريب وجهات النظر

مجدي الظفيري

هاشم هاشم

بني الدولتني الشقيقتني.

االتفاقية س ُترسل إلى األمم
المتحدة للتصديق عليها
إنتاج حقل الخفجي سيعود فور
إنجاز بعض اإلجراءات البروتوكولية
 ..و«الوفرة» بعد  3أشهر
 550ألف برميل يوميا ً إنتاج
ً
مناصفة ..و 16.5مليون
المنطقة
دوالر يوميا ً عوائد الكويت

تغطية حصة اإلكوادور
ووصفت الزيارة االخيرة للوفد الكويتي إلى السعودية
ب��ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ك��ون�ه��ا ط ��وت م�ل�ف��ًا ك ��ان م�ح��ل ن �ق��اش بني
الجانبني امتد  ٦سنوات ،شهد خاللها مشاركة اكثر من
وزير وقيادي ومسؤول ،اال الفريق املفاوض األخير نجح
في تقريب وجهات النظر بصورة كبيرة.
وش �ك��رت امل �ص��ادر وزي ��ر ال�ط��اق��ة ال �س �ع��ودي االم �ي��ر عبد
العزيز بن سلمان ال سعود على الجهود الكبيرة التي
بذلها لطي هذا امللف والتوصل التفاقية تحقق مصلحة
الدولتني الشقيقتني.
ويبلغ إنتاج املنطقة املقسومة التي تشمل حقول الوفرة
وال�خ�ف�ج��ي وال �ح��وت  550أل��ف ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ،مناصفة
بني البلدين ،في حني ستحقق الكويت عوائد من عودة
االنتاج باملنطقة املقسومة من حصتها البالغة  ٢٧٥الف
برميل يوميا تقدر بـ  16.5مليون دوالر يوميا.
وأشار خبراء نفطيون الى أنه بعودة االنتاج في املنطقة
املقسومة ،ف��ان الكويت والسعودية ستكونان قادرتني

نمر الصباح

على تغطية حصة اإلكوادور التي ستخرج من أوبك في
العام املقبل.
وي��رى مراقبون ان��ه م��ع إع�لان التوصل ال��ى ات�ف��اق حول
املنطقة املقسومة وعودة االنتاج ،فإن هناك فوائد عديدة
ستعود على الكويت ،منها:
 - ١تحسني اإليرادات النفطية املالية للدولة.
 - ٢ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ك �م �ي��ات اض��اف �ي��ة م��ن ال �ن �ف��ط ال �خ��ام
لزيادة االنتاج في اي وق��ت ،وف��ي ح��ال ح��دوث اي هزات
في االسواق.
 - ٣تقليل نسبة استيراد الغاز املسال من الخارج.
 - ٤تخفيف الضغط على الحقول االخرى.
وأش ��اروا ال��ى ان��ه م��ن املتوقع م��ع استئناف االن�ت��اج في
املنطقة املقسومة ان تنخفض أسعار النفط.
وب�ي�ن��وا ان��ه م��ع ت��واف��ر امل �خ��اوف ح��ول ان �ت��اج أرام �ك��و بعد
االع� �ت ��داءات االره��اب �ي��ة االخ �ي ��رة ،ف ��إن ه ��ذا االت �ف��اق يمنح
االسواق أريحية كون ان الكمية املستأنف إنتاجها كبيرة.
واض��اف��وا ان الكويت ملتزمة بحصتها ف��ي «اوب ��ك»،
لكن عودة االنتاج ستريح نسبيا الجهد املبذول على
الحقول االخرى.

بشرط ُم ِضي سنتين على تأسيسها

ً
قرارا بضوابط
الروضان ُيصدر
ترخيص أفرع الشركات األجنبية
تامر حماد
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة هيئة
تشجيع االستثمار املباشر خالد ال��روض��ان
ق � ��رارًا ،ب �ش��أن أس ��س واش �ت ��راط ��ات وض��واب��ط
ال�ت��راخ�ي��ص ألف��رع ال�ش��رك��ات األج�ن�ب�ي��ة ،التي
م�ض��ت ع�ل��ى تأسيسها س�ن�ت��ان ،وت��رغ��ب في
فتح أفرع لها ،وفقًا ألحكام القانون رقم 116
لسنة .2013
وأش��ار ال�ق��رار إل��ى ض��رورة تقديم املستندات
والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية
وم �ص� َّ�دق��ة م��ن ال �ج �ه��ات امل �خ� ّ�ص �ص��ة ف��ي بلد
التأسيس:
 - 1ال� �ق ��رار ال� �ص ��ادر ب��امل��واف �ق��ة ال�ك�ت��اب�ي��ة من
الجهة املختصة بالشركة األم بفتح فرع لها
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ع �ل��ى أن ت �ك��ون ص��ري �ح��ة وغ�ي��ر
ّ
م �ع��ل �ق��ة ع �ل��ى أي م��واف �ق��ة ،س� ��واء ال �ك��وي��ت او
خارجها.
 - 2عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
ّ
األم أو ما يحل محله.
 - 3م�س�ت�خ��رج رس �م��ي م��ن ال�س�ج��ل ال�ت�ج��اري
للشركة األم نافذ او ما يقوم مقامه.
 - 4ق��ائ �م��ة ب��أس �م��اء أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة
وم �ل��اك ال �ش��رك��ة األم ،م ��ع ب �ي��ان ج�ن�س�ي��ة كل

منهم ونسب توزيع ملكيتهم من رأس امل��ال،
ب��االض��اف��ة إل ��ى أس �م��اء األش �خ��اص امل�خ� ّ�ول�ين
بالتويع بالنيابة عنها.
 - 5ق � ��رار ت �ع �ي�ين م ��دي ��ر ال� �ف ��رع ف ��ي ال �ك��وي��ت،
على أن ي�ك��ون ص ��ادرًا ع��ن السلطة املختصة
داخل الشركة األم ،ومحددًا به نطاق وتاريخ
ص�لاح�ي��ة س��ري��ان��ه ،م��رف�ق��ا ب��ه ص ��ورة «ط�ب��ق
األصل» من جواز السفر.
ّ
 - 6امليزانية املدققة للشركة األم عن آخر سنة
مالية.
ّ
 - 7سند الوكالة أو كتاب التفويض للمكلف
ب �ت �ق��دي��م ط �ل ��ب ال �ت ��رخ �ي ��ص ب �ف �ت��ح ف � ��رع ف��ي
الكويت.
 - 8ما تطلبه هيئة تشجيع االستثمار املباشر
من بيانات او ايضاحات.
ّ -9
تعهد من السلطة املختصة من الشركة األم
ّ
بالوفاء بأي التزامات قد تترتب على الفرع.
كما ج��اء ف��ي ال�ق��رار أن تلتزم أف��رع الشركات
األج �ن �ب �ي��ة ات � �خ ��اذ م �ق��ر مل� ��زاول� ��ة أن �ش �ط �ت �ه��ا،
وف�ق��ا للضوابط واإلج� ��راءات امل �ق��رة ،وتعتبر
اإلعالنات واإلخطارات املوجهة من قبل الهيئة
على ه��ذا العنوان منتجة آلث��اره��ا القانونية
ف��ي م��واج �ه �ت �ه��ا ،ك �م��ا ت �ل �ت��زم أف� ��رع ال �ش��رك��ات
االج�ن�ب�ي��ة إخ �ط��ار ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أي ت�ع��دي��ل ي�ط��رأ
على ه��ذا العنوان .مع م��راع��اة عقود وأنظمة

«التجارة»:

تشكيل لجنتي قيد مراقبي
ُّ
والتظلمات
الحسابات
تامر محمود
قرر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الخدمات خالد الروضان تشكيل
لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
ال� ��واردة ب��امل��ادة رق��م  6م��ن ال�ق��ان��ون رق��م
 103لسنة  ،2019في ش��أن مزاولة مهنة
مراقبي الحسابات على النحو التالي:
وك�ي��ل وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة أو من
ي �ف��وض��ه رئ� �ي� �س ��ًا ،ع �ل��ي ع ��وي ��د رخ �ي��ص
ً
ممثال عن جمعية املحاسبني واملراجعني
ً
الكويتية  -عضوًا ،ط�لال املزيني ممثال
ع� ��ن ج �م �ع �ي��ة امل� �ح ��اس� �ب�ي�ن وامل ��راج� �ع�ي�ن
ال �ك��وي �ت �ي��ة  -ع� �ض� �وًا ،ع �ث �م��ان ال �ع��وض��ي
ً
م�م�ث�لا ع��ن ال �ق �ط��اع ال �ق��ان��ون��ي  -ع�ض�وًا،

ومنى إبراهيم أمينة للسر.
وت �خ �ت��ص ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ال �ن �ظ��ر ف ��ي ط�ل�ب��ات
القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي
الحسابات.
كما أصدر الوزير قرارًا بشأن تشكيل لجنة
ال�ت�ظ�ل�م��ات م��ن ال� �ق ��رارات ال�ت��أدي�ب�ي��ة مل ��دة 3
سنوات ،على النحو التالي:
املستشار هشام البسام رئيسًا ،عبد الكريم
السمدان عضوًا ،خالد الفارس عضوًا ،وهبة
الدوسري أمينة للسر.
وتعتمد جلسات اللجنة ب�ت��واف��ر النصاب
القانوني بحضور األغلبية املطلقة ألعضاء
اللجنة ،وي�ح��دد وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
قيمة املكافأة املالية لألعضاء بعد موافقة
مجلس الخدمة املدنية.

التأسيس للشركات األجنبية املسموح فيها
بممارسة جميع أنواع األنشطة.
ويشترط لقبول طلب الترخيص بفتح فرع
للشركات األجنبية أن يكون النشاط املطلوب
ّ
ت��رخ �ي �ص��ه ض� �م ��ن األن� �ش� �ط ��ة امل � ��رخ � ��ص ل�ه��ا
بمزاولتها ،ويكون مسموحًا بمزاولته داخل
الكويت.
وت�ت�ق� ّ�ي��د أف ��رع ال�ش��رك��ات األج�ن�ب�ي��ة بتسجيل
االسم التجاري نفسه للشركة األم ،وأن تكون
ّ
معتمدة بكامل األنشطة املتعلقة بعملها وفقًا
للنظام املحاسبي والقوانني ذات الصلة في
ّ
ال�ك��وي��ت ،على ان ت��دق��ق م��ن م��راق��ب حسابات
قانوني معتمد لدى وزارة املالية.
وجاء في املادة  6من القرار أن تلتزم الشركات
إخ �ط ��ار ه�ي�ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار امل�ب��اش��ر
ب��أي تعديالت تطرأ على الشركة األم ،وعلى
األخ��ص من حيث الشكل القانوني أو املركز
امل��ال��ي او طبيعة ال�ن�ش��اط او إدارت �ه��ا ،وذل��ك
خ�ل�ال ش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ال �ع �ق��د او ال �ح �ك��م أو
املوافقة أو االجراء املنتج للتعديالت ،وال يعتد
بمواجهة الهيئة ،ما لم يحصل إخطارها به.
وت � �خ � �ض� ��ع أف � � � ��رع ال� � �ش � ��رك � ��ات األج� �ن� �ب� �ي ��ة
امل ��رخ� �ص ��ة ل ��رق ��اب ��ة ال �ه �ي �ئ��ة وي � �ك� ��ون ل�ه��ا
ح ��ق االط �ل��اع ف ��ي أي وق ��ت ع �ل��ى ال��دف��ات��ر
والسجالت الخاصة بتلك األفرع.

«أيرباص» تختبر
طائرات مروحية قبل
تسليمها إلى الكويت
حسام علم الدين
أعلنت شركة أيرباص للطيران أنها بدأت
ف ��ي اخ �ت �ب��ار ط ��ائ ��رات م��روح �ي��ة م ��ن ط ��راز
 H22Mمتعددة األدوار طويلة املدى ،حيث
سيجري تسليمها للكويت نهاية العام
ال�ح��ال��ي ،بعدما طلبت  30منها ف��ي وقت
س��اب��ق ل �س�لاح ال �ج��و ال �ك��وي �ت��ي وال �ح��رس
الوطني.
وذك��ر م��وق��ع  aviationnews.euأن هناك
ح��ال�ي��ًا  95م��روح�ي��ة م��ن ال �ط��راز امل��ذك��ور
ف ��ي ال �خ��دم��ة ف ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م
بأكثر م��ن  114أل��ف ساعة ط�ي��ران فيها،
وتمتلك الطائرة حاليًا فرنسا والبرازيل
وامل� �ك� �س� �ي ��ك وم ��ال� �ي ��زي ��ا وأن ��دون� �ي� �س� �ي ��ا
وت��اي �ل �ن��د ،ف��ي م��ا ج ��رى ط�ل�ب�ه��ا م��ن قبل
الكويت وسنغافورة واملجر.
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«غلوبال فاينانس» :تأكيداً لريادته و«متانته» وسالمة القرار

«بيتك» أفضل مؤسسة مالية إسالمية في العالم 2019
فاز بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،بجائزة «أفضل مؤسسة
مالية اسالمية في العالم لعام
 »2019من مجموعة «غلوبال
فاينانس» العالمية.
كما فاز «بيتك» كذلك بجائزة
افضل مؤسسة مالية اسالمية
على مستوى الشرق االوسط،
وتصنيف أكثر مؤسسة مالية
اسالمية أمانا في منطقة
الخليج ،وجاء فى مقدمة
المؤسسات المالية أمانا على
مستوى الشرق األوسط.
منحت «غلوبال فاينانس» «بيتك  -تركيا» جائزة
أفضل مؤسسة مالية اسالمية في تركيا ،و«بيتك
– املانيا»  ،KT Bankجائزة أفضل مؤسسة مالية
اسالمية في اوروبا.
وب ��ذل ��ك ت �ك ��ون م �ج �م��وع��ة «ب �ي �ت��ك» ق ��د اس �ت �ح��وذت
ع�ل��ى أف �ض��ل ال �ج��وائ��ز وأرف �ع �ه��ا ق ��درا م��ن مجموعة
«غ�ل��وب��ال فاينانس» ،بعدد يفوق نظرائها محليا
واق �ل �ي �م �ي��ا وع ��امل� �ي ��ا ،ف ��ي ت��أك �ي��د ج ��دي ��د ع �ل��ى ق��وة
وم �ت��ان��ة «ب �ي �ت��ك» ،وس�ل�ام ��ة االج � � ��راء ات وح �ص��اف��ة
ال �ق��رارات وال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي ت�ع��زز ال��دور ال��رائ��د في
صناعة التمويل االسالمي املدعوم بنمو مستدام،
وت�ن��وع ف��ي االن�ش�ط��ة وال�خ��دم��ات ،وث�ق��ة واس�ع��ة من
ال�ع�م�لاء ف��ي مختلف االس ��واق ،وم�ص��داق�ي��ة وق�ب��ول
على املستوى االقليمي وال��دول��ي ،وعالمة تجارية
قوية.
واس �ت �ن��دت «غ �ل��وب��ال ف��اي �ن��ان��س» ف��ي اخ �ت �ي��ارات �ه��ا
ل �ج��وائ��ز وت �ص �ن �ي �ف��ات «ب� �ي� �ت ��ك» ،و«ب �ي �ت��ك-ت��رك �ي��ا»
و«ب �ي �ت��ك -امل��ان �ي��ا» ال��ى ع��دة م�ع��اي�ي��ر م�ه�ن�ي��ة دقيقة
م �ب �ن �ي��ة ع �ل ��ى اس � �ت � �ش� ��ارات م �ك �ث �ف��ة م� ��ع م �ص��رف �ي�ين
ومحللني وخ �ب��راء م��ال�ي�ين متخصصني م��ن جميع
ان �ح��اء ال �ع��ال��م ،م�ن�ه��ا ت�ط��وي��ر االع �م��ال وامل�ن�ت�ج��ات،
وال � �ق� ��درة ع �ل��ى ت �ل �ب �ي��ة اح �ت �ي ��اج ��ات ق ��اع ��دة ع �م�لاء
متنوعة ف��ي جميع ال�ق�ط��اع��ات ،فضال ع��ن االبتكار
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ف��ي ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ة ون��وع�ي��ة امل�ن�ت��ج،
وس �م �ع��ة امل ��ؤس� �س ��ة ،ورض � ��ا ال� �ع� �م�ل�اء ،واالن �ت �ش ��ار
ال �ج �غ��راف��ي ،وال �ع�لاق��ات اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،واالل �ت��زام

َّ
تسلم
الناهض
الجائزة على هامش
اجتماعات صندوق
النقد والبنك الدوليين..
مشيداً بنجاحات «بيتك»
تطور منتجات بيت التمويل
وحلولها التمويلية
يعزز النمو
وأفضلية «بيتك»
محليا ً وعالميا ً
مواصلة التم ُّيز في مواكبة
التطور في الحلول
المصرفية الرقمية
التركيز على األعمال
األساسية َّ
عزز قدرة
المجموعة التشغيلية
وأهدافها المستقبلية
تم ُّيز أداء بنوك «بيتك»
في تركيا وألمانيا مؤشر
على منافستها بأسواقها

َّ
يتسلم الجائزة
مازن الناهض

باملعايير األخالقية.
وتسلم الرئيس التنفيذي للمجموعة ف��ي «بيتك»
م � � � ��ازن س � �ع ��د ال � �ن� ��اه� ��ض ال� � �ج � ��وائ � ��ز ع � �ل ��ى ه ��ام ��ش
اج� �ت� �م ��اع ��ات ص � �ن� ��دوق ال� �ن� �ق ��د وال� �ب� �ن ��ك ال ��دول� �ي�ي�ن
املنعقدين في العاصمة االميركية ،واشنطن.
وق� ��ال ال �ن��اه��ض ان ال �ج��وائ��ز ت��ؤك��د ق� ��درة «ب �ي �ت��ك»
ع�ل��ى م��واص�ل��ة ال�ن�ج��اح خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة على
الصعيد العاملي وفي االسواق املحلية واالقليمية،
ح �ي��ث ي �ط �م��ح «ب� �ي� �ت ��ك» ال � ��ى االن� �ت� �ق ��ال ب��ال �ص �ي��رف��ة
االس �ل�ام � �ي� ��ة ال � ��ى م ��رح� �ل ��ة م � �ت � �ط ��ورة ،ت �م �ك �ن �ه��ا م��ن
امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ش��اري��ع وم� �ج ��االت ج ��دي ��دة ،ت �ع��زز
قدراتها الراسمالية ،وتمثل قيمة مضافة لالسواق
التي تعمل فيها.
وأش��ار ال��ى ان «ب�ي�ت��ك» ي��واص��ل التميز ف��ي مواكبة
ال�ت�ط��ور ف��ي ال�خ��دم��ات املصرفية الرقمية ،ويتبنى
مفهوم االمان والنمو املدروس ،مع االلتزام بأعلى
درج ��ات امل�ه�ن�ي��ة ،وأف �ض��ل م�ع��اي�ي��ر إدارة امل�خ��اط��ر،

وامل� �م ��ارس ��ات ال �ح �ص �ي �ف��ة ،م ��ا ج �ع �ل��ه اك �ب��ر ال �ب �ن��وك
االس�لام �ي��ة ف��ى ال �ع��ال��م ،ب�ع��د ان ك��ان ل��ه ال�س�ب��ق في
العمل كأول بنك إسالمي في
الكويت والي��زال مستحوذا على الريادة والقيادة،
واس �ت �ط��اع ان ي �ط��ور ال �ع��دي��د م��ن امل�ن�ت�ج��ات امل��ال�ي��ة
وال� �ب ��دائ ��ل وال � �خ � �ي ��ارات ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ،ال� �ت ��ي ي �ج��ري
ال�ت�ع��ام��ل ب�ه��ا ف��ي االس ��واق ال��دول �ي��ة ح��ال�ي��ا ،لتدفع
ال �ص �ي��رف��ة االس�ل�ام �ي��ة ال ��ى آف� ��اق ج ��دي ��دة ،وت��رس��خ
صورة «بيتك» ودوره على املستوى العاملي.
وأوض � � ��ح ب ��أن ��ه ف� ��ي ض � ��وء م� ��ا ح �ق �ق��ه «ب� �ي� �ت ��ك» م��ن
انجازات نوعية ،وعبر االعتماد على استراتيجية
جديدة تقوم على التركيز على تعزيز استراتيجية
التحول الرقمي ،والتركيز على النشاط االساسي
للبنك ،وتطوير أداء العنصر البشري ،واالهتمام
بجودة الخدمة ،وتحسني مستويات االداء ،بشكل
يتوافق مع املعايير العاملية ،وااللتزام بالضوابط
ال �ش��رع �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع��د م ��ن أس� ��س ال �ت �م �ي��ز ف ��ي ع�م��ل

«ب�ي�ت��ك» ،ف��إن ال�ج��وائ��ز تمثل حلقة ف��ي سلسلة من
ال �ت �ق �ي �ي �م��ات واالش � � ��ادة ،ب �م��ا اص �ب��ح ع �ل �ي��ه اس �ل��وب
العمل على جميع املستويات ،وم��ا يمكن ان يقود
ذلك الى تحقيق االهداف االستراتيجية املوضوعة
ب �ش �ك��ل اح �ت ��راف ��ي وم �ت �ك��ام��ل م �ت��واف��ق م ��ع ال�خ�ط��ط
والبرامج الجاري تنفيذها على مستوى مجموعة
«بيتك».
وأك � ��د ال �ن ��اه ��ض ان ف� ��وز ب �ع��ض ب� �ن ��وك امل �ج �م��وع��ة
ب � �ج ��وائ ��ز اف � �ض� ��ل م ��ؤس� �س ��ة م ��ال� �ي ��ة اس �ل�ام � �ي ��ة ف��ي
اس��واق�ه��ا ،يشير ال��ى م��دى الجاهزية وال�ق��درة لدى
ج�م�ي��ع ال��وح��دات امل�ص��رف�ي��ة ف��ى م�ج�م��وع��ة «ب�ي�ت��ك»،
وك��ذل��ك االداء املنسجم املتناغم ال��ذى يمضى وفق
قواعد ونظم محددة واضحة وعلى اسس سليمة،
ت�ع�ك��س ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ب��دأت ق�ب��ل س �ن��وات لتوحيد
نظم العمل وتعزيز الشفافية والتنسيق والتعاون
بني وحدات املجموعة.
وشدد الناهض على ان «بيتك» يحرص دوما على
اتباع اساليب منهجية ومهنية في دراسة وتقييم
املخاطر ،ويولي اهتماما كبيرا بالجودة واالنجاز
ال�ن��وع��ي ،وي �ح��رص ع�ل��ى م��واص�ل��ة االن �ج��ازات ،بما
ينسجم م��ع السمعة العاملية التي يحظى بها من
م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات ،وال �ت��ي ت�ت�ع��زز ب��ال�ن�ج��اح بشكل
دائ� ��م ،م �ش �ي��را ال ��ى ان ال� �ج ��دارة االئ �ت �م��ان �ي��ة وق ��درة
«بيتك» على التعامل بجدية ومهنية مع مختلف
الظروف االقتصادية ،تعبر عن امكانياته ملواصلة
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى م��ا ي�ح�ق�ق��ه م��ن ن �ج��اح ع�ل��ى صعيد
اإلي ��رادات التشغيلية ،واالرب ��اح ال�ص��اف�ي��ة ،ك�م��ا أن
حجم أصوله ،يؤكد أيضا تزايد الثقة في مستقبل
«ب �ي �ت��ك» واس �ت �م��رار م�ن�ه�ج�ي�ت��ه ف��ي ان �ت �ق��اء أص��ول
قيمة ونوعية ذات جودة عالية.
ي ��ذك ��ر ان ع ��وام ��ل م �ن �ه��ا ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات االئ �ت �م��ان �ي��ة
طويلة االمد من وكاالت التصنيف العاملية الكبرى،
ب��االض��اف��ة ال��ى االص ��ول االج�م��ال�ي��ة الك�ب��ر  500بنك
في العالم ،ونمو محفظة التمويل ،تدخلت في منح
الجوائز.
ت��أس �س��ت م �ج �ل��ة غ� �ل ��وب ��ال ف��اي �ن��ان��س س �ن��ة ،1987
ول��دي�ه��ا ق��راء ف��ي اك�ث��ر م��ن  192دول��ة ح��ول ال�ع��ال��م.
وتستهدف مجلة غلوبال فاينانس  8000مستثمر
في محافظ دولية مسؤولني عن أكثر من  %80من
مجموع األص��ول العاملية الخاضعة إلدارة مهنية.
وتعد هذه املجلة مرجعا دوليا في مجال األخبار
املتعلقة بالقطاع امل��ال��ي ،حيث تعالج موضوعات
تهم تمويل الشركات واملشاريع املشتركة وأسواق
رأس املال والعمالت واملصارف وإدارة املخاطر.

 18اقتصاد
فتحت استقالة المدير
العام للصندوق الوطني
للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة إبراهيم
الكندري ،التي انفردت
سبقلا بنشرها يوم
الجمعة الماضي ،الباب على
مصراعيه لمناقشة ملف
التسرب المتكرر لقيادات
كويتية شابة ومشهود لها
بالخبرة والمهنية من إدارة
الصندوق الوطني الذي يبلغ
رأسماله ملياري دينار كويتي.
الكندري الذي كان بشهادة
من زامله «قيمة مضافة
للصندوق» ،اجتهد خالل
األشهر العشرة السابقة في
ترتيب بعض احتياجات «بيت
الصندوق» من الداخل فواجه
جمة ،لكنه مضى
تحديات ّ
قدماً متفائال بمستقبل
أفضل للمبادرين ،لكن في
النهاية اصطدام بمعوقات
كبيرة منها معروف ،وأكثرها
خفي ،جعلته غير قادر على
االستمرار في إدارة الصندوق.

سمعة الصندوق
ليست جيدة ..وكل من ُيقبل
مشروعه ُيسأل:
«منو هو واسطتك نائب
أم وزير أم نافذ»؟
الصندوق تحوَّ ل إلى «حنفية
فلوس» لشراء والءات بعض
النواب وناخبيهم..
وفي أوقات االستجوابات
تنشط الموافقات
إسناد ملف المشاريع
ِّ
المتعثرة إلى قيادي خبرته
ُّ
التعثر
«متواضعة» يزيد من
وال يحل المشكلة
مشاريع صناعية رائدة وناجحة
تواجه معوقات حكومية..
أراض مناسبة
وعدم توفير
ٍ
لها سيسهم في قتلها
ويتسبب بفشلها
فك ارتباط التوظيف
مع ديوان الخدمة المدنية
واالستعانة بطاقات كويتية
من القطاع الخاص
قد يحل بعض المشاكل

معاناة
مبادر صناعي
ي � ��روي م� �ب ��ادر ص �ن��اع��ي ن��اج��ح ق�ص�ت��ه
ل �ـ سبقلا وي� �ق ��ول :ج ��رت امل��واف �ق��ة على
مشروعي الصناعي ،وهو مشروع يعتبر
األول من نوعه في الخليج ،ودارت عجلة
اإلن �ت��اج ،وأص�ب�ح��ت أن�ت��ج سلعًا مرغوبة
في السوقني املحلية والخليجية بأسعار
تنافسية ،ول��دي عقود م��ع أكبر املصانع
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ل�ك��ن مشكلتي أن م�ص��اري��ف
التشغيل عالية ،اذ احتاج الى مواد داخلة
ف��ي التصنيع بشكل ي��وم��ي ،وه��ذه امل��واد
يجري استيرادها من الخارج ،ويجب ان
يجري دفع قيمتها عند الوصول ،كما ان
كلفة ت��أج�ي��ر امل�ص�ن��ع تبلغ  4000دي�ن��ار
شهريًا ،وتلتهم ج��زءا كبيرا من األرب��اح
ورواتب العمالة تصل إلى  5000دينار.
وأض ��اف :ل��دي ال �ق��درة الفنية ع�ل��ى زي��ادة
اإلن �ت��اج ،لكن املشكلة ف��ي «ال �ك��اش» ،كما
ل��دى ع��دد م��ن ط�ل�ب��ات ال �ش��راء للتصدير
ل �ل �خ��ارج ،وت�ن�ف�ي��ذه��ا ب�ح��اج��ة ال��ى أم ��وال..
وطرقت جميع األب��واب لكي احصل على
ارض صناعية بإيجار رخيص من الدولة
ل�ك��ي أق�ل��ل م��ن امل�ص��اري��ف وأوج�ه�ه��ا إل��ى
زي��ادة اإلن�ت��اج .ورغ��م الشرح للمسؤولني،
فإنه جرى رفض طلبي بحجة عدم وجود
أراض ،وذهبت إلى عدد من البنوك لطلب
تمويل جديد ،اال ان طلبي رفض أيضا..
وت �س��اءل امل �ب��ادر :ه��ل ال�ص�ن��دوق الوطني
ي �س �ت �ط �ي��ع ان ي �ح ��ل م �ش �ك �ل��ة ال �س �ي��ول��ة
ل � ��دي ،خ �ص��وص��ا ان �ن��ي ام �ل��ك م �ش��روع��ا
ص �ن��اع �ي��ا وح �ي ��دا ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وي�ع�ت�ب��ر
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني؟ ام انهم
سيقولون انتظر حتى تتعثر ثم نفكر في
م�س��اع��دت��ك؟ ه ��ذا ّ
وزود امل �ب��ادر سبقلا
ب �ج�م�ي��ع امل �س �ت �ن��دات ال �ت ��ي ت �ث �ب��ت ص�ح��ة
حديثه ،واملعوقات التي تواجه مشروعه.
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إعادة هيكلته أصبحت ضرورة
َّ
يتعثر مثلما
ملحة كي ال
الحال في عدد كبير
من المشاريع التي مولها
الصندوق ح َّرك ركود مكاتب
االستشارات ..ودورات مجانية
تلحقها عقود بمبالغ طائلة
ليس المطلوب صناعة مبادرين
جُ دد بأعمال «هشة»  ..بل خلق
قيادات مؤثرة في القطاع العام
خطاب الحكومة االقتصادي
شجّ ع الشباب للتوجه إلى

ِّ
صندوق المشروعات «متعثر»..

العمل الحر من دون
توفير المساندة والدعم

!

مراقبون :هل آن األوان لوقف أعماله ؟
تس ُّرب قياداته يثير جدال ً حول هويته ودوره وطريقة عمله
علي الخالدي
قال مصدر موثوق ومطلع ،ان عزوف قيادات مثل عبداهلل الجوعان وإبراهيم
الكندري عن استكمال عملهما على رأس إدارة الصندوق لن يكون األخير،
متوقعًا تعثر املدير املقبل ال��ذي سيخلف ابراهيم الكندري طاملا العثرات ال
تزال تفترش نهج الصندوق وتتزايد معها الفوضى غير الخالقة في مسلكه
حتى تسللت الى جميع أروقته وقطاعاته.
وأوض ��ح «ان ال�ح��ل ل��ن ي�خ��رج م��ن خ�ي��اري��ن ،األول إغ�ل�اق ل�ص�ن��دوق املشاريع
الصغيرة ،ووضع حد نهائي لتلك املشاكل املتفاقمة وعدم املكابرة عليها ،أو
إيقاف أعماله بشكل مؤقت ،خاصة املتعلقة بالتمويل ،على ان يجري تكوين
فريق عمل متخصص يحق له االستعانة بمكاتب استشارية محلية وعاملية
لحل مشاكل املتعثرين ،ومتابعة املشاريع القائمة التي ما زالت تعمل ،أو في
ً
طور التأسيس ،وصوال الى إعادة هيكلة عمليات الصندوق من الصفر ،سواء
ً
عبر طريقة تقييم امل�ش��اري��ع املقبولة ،او نظام التمويل ،وص��وال ال��ى تنفيذ
املشروع ومتابعة مراحله التشغيلية.
وش��دد امل�ص��در على ض��رورة ف��ك ارت�ب��اط التوظيف ف��ي الصندوق م��ع دي��وان
الخدمة املدنية ،ومعالجة مسألة محدودية ال��روات��ب ،حتى تتوافر املرونة
لالستعانة بالخبرات الكويتية العاملة في القطاع الخاص ،خصوصا في
قطاع البنوك ،ليكون الصندوق ذا جدوى وفعالية سواء من ناحية القانون،
ال��ذي يعمل م��ن خ�لال��ه ،أو لناحية اإلدارة التنفيذية ال�ت��ي لديها خ�ب��رة في
السوق ،مؤكدًا حاجة الصندوق املاسة الى إعادة هيكلة ،كي ال يتعثر مثلما
هي الحال في عدد كبير من املشاريع التي مولها.
من جهته ،ق��ال مصدر استثماري ان الصندوق الوطني لم تكن لديه هوية
محددة وواضحة منذ تدشني أعماله وتساءل :هل هو موجود ملنح التمويل
ف �ق��ط؟ ام ان ��ه ي�ض�ط�ل��ع ب ��دور م �ح��وري ف��ي ع�ل�اج االخ� �ت�ل�االت ال �ت��ي يعانيها
االقتصاد الكويتي في بعض قطاعاته والنقص الشديد في بعض الصناعات
املحلية واالعمال التجارية؟ وهل هو موجه للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
وراع لها؟
وأض ��اف :ف��ي ح��ال ك��ان��ت ه�ن��اك خطط إلع��ادة هيكلة ال�ص�ن��دوق ،يفترض ان
يكون أواله��ا صياغة استراتيجية عمل واضحة وخريطة طريق يعمل من
خ�لال�ه��ا ،ح�ت��ى ال ي�ك��ون «حنفية ف�ل��وس» يستخدمها متنفذ لتنفيع قريب
له ،أو نائب إلرض��اء ناخب دسم في دائرته .وأش��ار الى ان اه��داف الصندوق
االنشائية املوجودة على موقعه اإللكتروني تتمثل في «املساهمة في خلق
ف��رص عمل للكويتيني ،وزي��ادة مشاركة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
االقتصاد املحلي ،وخلق بيئة عمل مالئمة لكل املشاريع» ..لكن لألسف منذ
إقرار قانون الصندوق في عام  2013لم تتحقق أيا من تلك األهداف ..بل انه لم
يقدم خدمات إضافية للمبادرين.

جوهر املشكلة
واستطرد املصدر قائال :ان جوهر املشكلة سببه الحكومة ذاتها وخطابها
اإلع�لام��ي االق�ت�ص��ادي ،معتقدة انها بتسويق فكرة أهمية العمل الحر وان
يكون لكل شخص مشروعه الخاص ،من املمكن ان تتخلص من الترهل في
«ب ��اب ال��روات��ب» املتضخم بميزانية ال��دول��ة ،ل�ك��ن ل�لأس��ف ،ل��م تفلح ف��ي حل
املشكلة ،بل خلقت مشكلة أخرى من خالل توريط الشباب في مشاريع ممولة
ب��إق��رارات دي��ن م��ذي�ل��ة ف��ي الصيغة التنفيذية م��ن امل�م�ك��ن ان ت ��ودي ب�ه��م ال��ى
السجون.
وألقى اللوم على الحكومة قائال انها ساهمت في إغ��راء وح��ث الشباب من
خالل بث إعالنات صحافية وتلفزيونية وإذاعية وبواسطة مواقع التواصل
االجتماعي ليقوموا بترك أعمالهم واالستقالة من وظائفهم ويتوجهوا للعمل
الحر ،وط��رق باب الصندوق الوطني لطلب تمويل لبدء أعمالهم ،باالضافة
الى انها روجت للكويت كبيئة تجارية سهلة لالعمال وبسيطة .لكن العكس

ملف المتعثرين
أيد غير متخصصة
في ٍ
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر ذات ص�ل��ة ل �ـ سبقلا أن م�ل��ف امل �ب��ادري��ن
املتعثرين املمولني من الصندوق الوطني جرى إسناده إلى
أح��د ق�ي��ادي��ي ال�ص�ن��دوق ال��ذي ليست ل��دي��ه أي خ�ب��رة سابقة
ف��ي إدارة مثل ه��ذه امل�ل�ف��ات! وأش ��ارت إل��ى أن ال�ق�ي��ادي طلب
من موظفي الصندوق املسؤولني عن متابعة ملفات التعثر
تقارير عن املتعثرين ،حتى يجري إعداد تقرير من املتوقع
ً
أن يكون إنشائيًا ،باعتبار أن��ه لم يجر التواصل أص�لا مع
املتعثرين أنفسهم ومقابلتهم والوقوف على مشاكلهم التي
ً
أدت إل��ى تعثرهم ،كما أن ال�ق�ي��ادي ليس م��ؤه�لا ف��ي إع��داد
تقارير مالية وفنية تقيم املشاريع بكل قطاعاتها ،خصوصًا
أن�ه��ا متنوعة م��ا ب�ين صناعية وتكنولوجية وغ��ذائ�ي��ة ،وكل
ق�ط��اع ت�ج��اري ت��وج��د داخ�ل��ه أي�ض��ًا تفاصيل فنية ال يمكن
لشخص واحد فقط أن يقيمها فنيًا بشكل سليم.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر :إن ه��ذا االم��ر دل�ي��ل دام��غ ع�ل��ى اس�ت�م��رار
م�س�ل�س��ل ال �ت �خ �ب��ط ف ��ي ال �ص �ن ��دوق ،اذ ان م �ص �ي��ر ال �ش �ب��اب
الكويتيني الذين تعثرت مشاريعهم أصبح في أيد غير مهنية.

الروضان ورث تركة ثقيلة ..وتحميله المسؤولية ظلم وإجحاف
أجمع اقتصاديون متابعون للمشاريع الصغيرة على انه من الظلم واإلجحاف تحميل
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تركة وأخطاء الصندوق ،اذ جرى إقرار قانون
الصندوق في  ،2013وانطلق بالتمويل في  ،2015أي قبل توليه الحقيبة الوزارية.
واضاف« :تحسب للروضان محاوالته في احياء الصندوق وتقوية مركزه ..اال ان البناء
والتأسيس الخطأ يتطلبان وقتا طويال إلع��ادة تقويمهما ،خصوصا ان الصندوق

يتداخل مع العديد من الجهات الحكومية ،التي يستمتع بعض موظفيها بالعيش وسط
بيئة بيروقراطية» .وطالب اقتصاديون بفزعة حكومية ملساعدة الوزير الروضان على
تمكني الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة من القيام
بدوره الحقيقي اتجاه االقتصاد املحلي واملبادرين الشباب أصحاب األفكار التجارية،
التي تسهم في عمل قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي.

ّ
المجدد
عبدالله الجوعان..
لعل من أكبر الخسائر ،التي تكبدها الصندوق الوطني في الفترة املاضية ،هي استقالة
رئيس مجلس اإلدارة السابق عبداهلل حمد الجوعان ،او كما يسميه بعض الشباب
ّ
«املجدد» ،الذي يعتبر من الوجوه الوطنية الرائدة في الوسط الشبابي ،فهو الذي وصل
النهار بالليل طوال فترة قيادته للصندوق ،والتي استغرقت تقريبا عامني ،وأثمرت
تعديل قانون الصندوق ليصبح أكثر مرونة ،وتسهيل بيئة االعمال داخل الصندوق
من اجل ان تصب في مصلحة املبادرين الشباب ،وكان له بعض ما تمناه فقط ،وذلك
الرتباط الصندوق بعدد كبير من الجهات الحكومية التي لم تخدمه ،او تساعده في
مهمته الجسيمة ،متحججة بأن القانون ال يسمح او بحاجة الى تعديل ،اضافة الى
ً
صعوبة الربط بني الجهات الحكومية ،وصوال الى عدم توافر ثقافة لدى بعض قيادات
الدولة في أهمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
هو الصحيح ،إذ على سبيل املثال يستغرق استخراج الترخيص الصناعي
من  4إلى  6أشهر ،وعلى املبادر أن يؤجر مقرًا طوال هذه الفترة ويدفع إيجاره.
وش ��دد امل �ص��در ع�ل��ى ض ��رورة ان ت�ع��ي ال�ح�ك��وم��ة ان��ه ل�ي��س مطلوبا منها ان
تخلق تجارا جدد في املجتمع ،بل املطلوب أيضا بالتوازي مع ذلك ،ان تخلق
قيادات كويتية متخصصة في شتى القطاعات االقتصادية يتم فسح املجال
امامها س��واء في املناصب القيادية او ال��روات��ب وامل��زاي��ا املالية ،ليكونوا هم
القادة الفعليني واملوجهني للشباب الذين لديهم رغبة حقيقية إلقامة مشاريع
تجارية جيدة ومفيدة لالقتصاد الوطني .وأضاف «مشكلة االقتصاد املحلي
ليست ب��امل��ال وال حتى ب��األف�ك��ار التجارية ،ب��ل ه��ي مشكلة ق�ي��ادة ،فالكويت
زاخ��رة بالشباب الطموح ال��ذي يريد الفرصة ف��ي اث�ب��ات وج��وده ،اال انهم ال
يجدون الرعاية وال التقدير املالي ،لذلك نجدهم في القطاع الخاص الكويتي
يتبوأون أعلى املناصب ويتمتعون بأفضل املزايا املالية والتقدير».

تقصير حكومي
واس�ت�غ��رب��ت امل �ص��ادر ق �ي��ام ال�ح�ك��وم��ة ب��ال�ت��روي��ج ل�ف�ك��رة ت��وج��ه ال�ش�ب��اب ال��ى
العمل الحر ،والذهاب الى الصندوق الوطني لتمويلهم ،وهي لم تحل أيا من
املشكالت األساسية في إقامة أي مشروع ناجح ،ومنها على سبيل املثال:
 1ل��م توفر أراض��ي للمبادرين الصناعيني إلق��ام��ة مشاريعهم ،وه��ي تعرفجيدا ان اإليجارات تلتهم جزءًا كبيرًا من تمويل املبادرين وتتطلب مدفوعات
شهرية تتراوح ما بني  200و 4000دينار شهريًا ،خصوصًا أصحاب املشاريع
الصناعية املتوسطة.
 2األي��دي العاملة الجيدة ال تقبل العمل في «مشروع صغير» ،على اعتبارأن هذا النوع من املشاريع يخضع لقانون وقرارات هيئة القوى العاملة ،وال
ً
يسمح للعامل بنقل اإلق��ام��ة مستقبال حتى ل��و تعثر امل�ش��روع ،عندها على
العامل أن يسافر خارج الكويت ،وليس مسموحا له العمل في شركة أخرى،
وبالتالي إقبال العمالة الجيدة على عقود املشاريع الصغيرة قليل.
 3ال يوجد ربط أو تعاون مرن مع الجهات التي تتقاطع مع الصندوق ،مثلالهيئة العامة للصناعة أو الجمارك أو البيئة أو البلدية ،أوالجهات األخرى.
يقول مبادر لـ سبقلا :جرى قبول طلب تمويل مشروع ،وعندما علم بعض

وأض ��اف ان غ��ال�ب�ي��ة ان �ج��ازات ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي ال�ح��ال�ي��ة
ه��ي ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وخ�ط��ط ك��ان ي�ع�م��ل عليها
ال�ج��وع��ان وف��ري��ق عمله ،ومنها على سبيل امل�ث��ال ال الحصر
ص �ي��اغ��ة م�ص�ط�ل��ح ف��ي س �ج�ل�ات ال ��دول ��ة ل �ل �م �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة والفرق بينها ،وتعريف املشروع املتعثر ،وصوال الى صياغة الئحة
تنفيذية عصرية لكل ما يتعلق بشأن مشروعات الشباب املمولة في الصندوق
الوطني ،باإلضافة الى انشاء سجل وطني للمبادرين ،وإقرار الئحة لحاضنات
االعمال وتوزيع عدد منها على مبادرين كويتيني ،او فتح الجمعيات التعاونية
للمشروعات الصغيرة ،انتقاال الى تبني ملف االعفاء الجمركي وتوفير أراض
صناعية للمبادرين الصناعيني.
األصدقاء بقبوله ،كانت الكلمة األولى التي قيلت لي« :منو واسطتك»؟ نائب
أم وزير أم «نافذ»؟
ويضيف :لألسف ،حتى الشارع الكويتي أصبحت لديه سمعة عن الصندوق
ال��وط�ن��ي ب��وج��ود ض �غ��وط س�ي��اس�ي��ة ت �م��ارس ل�ل�ت��أث�ي��ر ف��ي ق ��رارات ��ه ،وال ت��دع
القائمني عليه يعملون بطريقة مهنية ،كما ان هناك فكرة سائدة وهي ان أي
طلب تمويل ال يمكن قبوله إال بضغط من متنفذ ،وه��ذه االق��اوي��ل ،التي قد
تكون في أغلبيتها حقيقية ،تنشط في فترات االستجوابات أو التلويح بها
من قبل أعضاء مجلس األمة ضد الوزير املعني بالصندوق ،مدلال بما حصل
في استجوابات سابقة ،حني فتح باب املوافقات على تمويل املشاريع على
مصراعيه للمشاريع «الصالحة أو الطالحة» على حد سواء.

قلة موظفني ..والخبرة «محدودة»
يقول أح��د املبادرين لـ سبقلا :تتمثل اح��دى مشاكل الصندوق الوطني في
محدودية موظفيه وعدم وجود الخبرة التجارية الكافية في بعض القيادات
الوسطى .كما انه يتعامل مع طلبات املبادرين وكأنها معامالت حكومية في
وزارة خدمية ،من خ�لال ع��دم توزيع املهام بشكل صحيح في ما بينهم مع
وجود بيروقراطية «عقيمة» ،وعلى سبيل املثال عندما يتقدم مستثمر معني
بطلب تمويل ال��ى اح��د البنوك او اح��دى الجهات املمولة يتم تعيني «مدير
ح �س��اب» واح ��د ف�ق��ط ،ل�ي�ق��وم بمتابعة امل�ل��ف م��ن ب��داي�ت��ه ح�ت��ى دخ��ول��ه لجان
املوافقة على منحه التسهيل اإلئتماني املطلوب او رفضه ،لكن في الصندوق
االم��ر مختلف ،فاملبادر يقدم طلبه ملوظف ليتابعه آخ��ر ،ثم يحول الى ثالث
في إدارة أخرى ورابع وخامس ..فأكثر ،وحني تستفسر عن امللف ال تجد من
يرد على االستفسار.
وتساءل املبادر ذات��ه :ع��دد موظفي الصندوق ال يتجاوز  200موظف اذا ما
استثنينا اإلداريني منهم ،فكيف لعدد قليل من املوظفني تقييم ومتابعة 400
طلب يقدم شهريا تقريبا الى الصندوق من طلبات التمويل املعقدة بأرقامها،
وبجدواها االقتصادية ملختلف قطاعات السوق؟ وكيف لهذا العدد القليل من
املوظفني متابعة تفاصيل دقيقة في ملفات  1250مشروعا تمويلها مقبول،
سواء كان تم تشغيله أو في طور ذلك؟

قيادات تستحق اإلشادة والثناء
أشادت مجموعة من املبادرين ببعض قيادات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وقالوا «انهم
يواصلون النهار بالليل ويعملون على إزالة أي معوقات تواجه املبادرين لدرجة ان حتى هواتفهم الشخصية ال تهدأ
من تواصل املبادرين وعلى رأسهم نائب املدير العام لقطاع تمويل االستثمار مناف املنيفي ،ونائب املدير العام
لقطاع الشؤون املالية فهد النصافي ،ومدير إدارة التقييم واملتابعة في الصندوق عادل الحساوي».

رحيل الكندري ..مؤلم
أفاد مصدر مواكب لعمل الصندوق ،انه اذا كانت خسارة الصندوق لقيادي مثل الجوعان كبيرة ،فبالتأكيد ان رحيل
مديره إبراهيم الكندري يعتبر ايضا مؤملا حتى على مستوى ثقة املوظفني وباقي قيادات الصندوق .واضاف :كان
الكندري بشهادة الجميع مثاال للقيادي الوطني النزيه ،وحاول ان يقوم بتطوير اعمال الصندوق وخدماته ،اال ان
حجم التركة كبير جدا ،اذ لم يغره بريق املنصب واالستمرار به طاملا لم تكن هناك قوانني تساعده.

«قيادي» يبيع الوعود الوهمية
يقول مبادر متعثر ،ان احد نواب املدير العام في الصندوق الوطني ومنذ تعيينه ،يخرج الى االعالم وفي امللتقيات مع
املبادرين يتحدث عن وعود وهمية للمبادرين ،ويضخم إنجازات بسيطة ال تسمن وال تغني من جوع .واذا تم سؤاله
عن بعض االحتياجات الفنية االساسية ملشاريع املبادرين والبيروقراطية التي تمارسها بعض الجهات الحكومية
اتجاههم ،وملاذا الصندوق لم يذللها ..يرد عليهم «انا ماني مجلس الوزراء» لكي احل مشاكلكم!

تدريب مجاني في الظاهر..
ومدفوع في الباطن
كشفت مصادر ذات صلة «ان الصندوق الوطني استعان
بعدد من الشركات االستشارية املحلية لتقديم دورات
تدريب مجانية للمبادرين ،املشكلة ان بعض تلك الدورات
املجانية تلحقها تعاقدات مع ذات املكاتب االستشارية
سواء مع الصندوق نفسه او توجيه املبادرين إليه ،وكل
هذه الخدمات بالتأكيد بمقابل م��ادي معتبر».وهذا ما
كشفه فيديو مصور إلحدى الدورات التدريبية ،اذ يقول
مشارك فيها «نشكر الشركة على تقديم ه��ذه ال��دورة
التدريبية ..وسيتعاقد معها الصندوق للعمل في بعض
الحسابات ..لكنه لم يشر الى نوع الحسابات ،فهل هي
حسابات للصندوق ام للمبادرين»؟
وم��ا يثير ال��ري�ب��ة ،ان بعض مكاتب االس�ت�ش��ارات التي
يتعاقد معها الصندوق الوطني ليس لديها ادنى خبرة
ف��ي ري��ادة االع�م��ال وال تملك قصة ن�ج��اح ف��ي مشروع
معني ،بل ان بعضها ليست لديه شهادة أكاديمية في
االقتصاد أو أحد فروعه العلمية.
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شهدت بورصة الكويت تطوّ رات
جذرية كبيرة خالل األشهر الماضية؛
أبرز معالمها الترقية على المؤشرات
العالمية ،وطرح منتجات متطوّ رة
وبانتظار جديد أكثر تطوّ راً ،ولكن هناك
حلقة مفرغة مفادها :أين شركات
االستثمار من كل تلك التطورات؟
ألقت مصادر رقابية بالالئمة على
شركات االستثمار والوساطة في
عدم تفعيل غالبية المنتجات واألدوات
االستثمارية التي طرحت مؤخراً ،وطالماً
طالبت بها من قبل ،في مقدمها
صانع السوق وإقراض واقتراض
األسهم.
وأشارت المصادر إلى ان شركات
الوساطة التي يمتلك  %70منها
شركات استثمار ال تبذل الجهود
الكافية لتطوير أنظمتها ،بل وفشل
بعضها في تجاوز اختبارات «المقاصة»،
وهو ما يطرح التساؤالت :ماذا لو
سمحت الهيئة بدخول شركات
وساطة عالمية أو إقليمية لديها
القدرات المطلوبة؟ وما قدرة شركات
االستثمار المحلية على مواجهة
المنافسة العالمية؟
ولفتت الى أن بعض شركات االستثمار
تتمسك بإعادة منتجات قديمة،
ّ
ما زالت
والبعض اآلخر يتقدم لخدمات ال يمتلك
لها نموذج عمل واضح لتسويقها،
مؤكدة ان كل اآلذان مفتوحة
لالستماع ،واأليدى ممدودة للتعاون.

سالم عبدالغفور
اس �ت �ب �ع��د ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة امل ��رك ��ز امل��ال��ي
الكويتي مناف الهاجري أن يتجاوز اهتمام صناديق
االس �ت �ث �م��ار ال �ع��امل �ي��ة ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن األس �ه��م لتلبية
م�ت�ط�ل�ب��ات ت�ب�ع�ي�ت�ه��م ل �ل �م��ؤش��رات ال �ت��ي ج ��رت ت��رق�ي��ة
البورصة عليها ،ومن ثم فإن ميادين اهتمام الشركات
ّ
ال��وط�ن�ي��ة امل��رخ�ص��ة وال �ت��ي ت�ت�م��ث��ل ف��ي إط�ل�اق أدوات
مالية ج��دي��دة ستظل للشركات الوطنية ،خصوصًا
أن خطوات املوافقة وفهم السياق املحلي للمنتجات
الجديدة تمثل عبئًا وتكلفة للشركات العاملية.
نّ
وبي أن املرحلة التي تشهدها الكويت من استقطاب
واس��ع لالستثمارات األجنبية ليس م��ن ف��راغ ،وإنما
نتاج خطة متكاملة وجهود كبيرة ُبذلت من البورصة
وهيئة تشجيع االس�ت�ث�م��ار م��ن خ�لال ج��والت عاملية
ً
ترويجية ك�ث�ي��رة ،م�ت�س��ائ�لا :ه��ل ج��رت دع��وة القطاع
ّ
بتحركات مماثلة؟ ال سيما أن
االستثماري غير البنكي
عددًا من شركات هذا القطاع يدير صناديقًا تستثمر
فيها مؤسساتنا ال�س�ي��ادي��ة ،وأب ��دت ال�ت��زام��ا منقطع
النظير ،وال توفره حتى الشركات العاملية من حيث
تواجدها واستمراريتها بالسوق في أحلك املراحل،
وكذلك ابتكارها عددًا من املنتجات االستثمارية ،مثل
«األوبشن» والصكوك واآلجل واالجارة.
وأضاف إن مؤسساتنا السيادية التي ّ
تتقدم املؤسسات
ال�س�ي��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،م��ن ح�ي��ث ال�ح�ج��م وامل �م��ارس��ات ،لم
تشهد الصناديق التي تمثلها ف��ي ال�س��وق «صناديق
القطاع االستثماري للشركات الوطنية املرخصة» ،أي
سياسة واضحة كتلك التي شملتها سياسة الترويج
العاملية وآتت ثمارها بشكل الفت وسريع ،مع أن دخول
املستثمر العاملي بقي ذا أث��ر محدود في ع��دد انتقائي
من األسهم دون باقي السوق.
ولفت إلى أن الساحة تشهد مفارقة غريبة ،في الوقت
ال � ��ذي ت �س �ع��ى ف �ي��ه س �ي��اس��ات �ن��ا ج ��اه ��دة الس�ت �ق �ط��اب
االس �ت �ث �م��ار األج �ن �ب��ي ،ت �ق��ف ص��ام �ت��ة ح �ي��ال ص�ي��اغ��ة
سياسة استثمار وطنية داخ��ل البالد ،تسعى بشكل
جدي لخلق الوظائف ،وتمكني القطاع الخاص ،وهما
َ
واضحني في رؤي��ة  ،2035فإنهما
م�ح��وران ،وإن كانا
ل��م ي�ت�ب�ل��ورا ال ��ى ت �ح� ّ�رك��ات م��ن اي م��ؤس�س��ات�ن��ا .وف��ي
األزمة التي نشهدها حاليا في تآكل االحتياطي العام
وت�خ�ص�ي��ص رص �ي��ده ال��ى ال��روات��ب م��ن دون اإلن �ف��اق
االستثماري دليل آخر على هذه املفارقة.
وأشار إلى أن هناك خلطا قائما على مستويات واسعة
م��ا ب�ي�ن دور ال �ب �ن��وك وش��رك��ات االس �ت �ث �م��ار؛ اذ ت�ق��وم
ّ
األخيرة بدور الوسيط لتوظيف املدخرات في قنوات
استثمارية خ��ارج األدوات امل�ت��واف��رة ل��دى امل�ص��ارف،
ملمحًا إل��ى أن الخلط ناتج م��ن غياب رؤي��ة واضحة
ّ
ل �ل��دور ال ��ذي ي�م�ك��ن أن ت �ق��وم ب��ه ال �ش��رك��ات امل��رخ�ص��ة
لتقوم بأنشطة استثمارية صرفة ــــ دون البنوك ــــ هو
ّ
دور هائل إذا قدر له الحوافز والوضوح ،ألنه سيوفر
ادوات تستفيد منها شرائح جديدة ال تجد في القطاع
البنكي ضالتها أو الفهم الالزم لنشاطها ومخاطرها،
مثل الشركات الصغيرة وشركات االجارة.
وأكد ان صياغة سياسة واضحة هو الخطوة األولى
إلط�ل�اق ه��ذا ال �ق �ط��اع ،ض��ارب��ًا أم�ث�ل��ة ل�ق�ض��اي��ا شهدت
اه�ت�م��ام��ا وت��رك �ي��زا م��ن ال�س�ي��اس��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وم��ن
ه��ذه القضايا الرقابة واندماجات البنوك والتمويل
ّ
االس�ل�ام ��ي وامل�س�ت�ث�م��ر األج �ن �ب��ي ،وج�م�ي�ع�ه��ا ح��ق�ق��ت
نجاحات الفتة بفضل السياسة هذه ،والدعم.
وذك ��ر أن ال�ش�ك��وى م��ن ض�ع��ف دور ق�ط��اع االستثمار
في دعم تطور البورصة يرجع باألساس إلى اختالل
املعادلة ،الناجمة من إحجام الحكومة عن تقديم أي
حوافز لهذا القطاع ،مؤكدًا عدم خطة حكومية لتفعيل
وتنشيط دور شركات االستثمار.
وأوض��ح أن البورصة هي م��رآة لالقتصاد ،وأن هناك
ح ��اج ��ة واض� �ح ��ة ل �ت��وس �ي��ع ن� �ط ��اق ش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع
الخاص التي تشارك في ما هو متوافر حاليا من نمو،
وأورد ف��ي ذل��ك أمثلة تشمل امل�ش��اري��ع واالس�ت�ش��ارات
بالقطاع النفطي ،وكذلك املشاريع الحكومية.

 5كيانات فقط
من جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات
الوطنية حمد العميري :إن شركات االستثمار يجب
ّ
أن تكون ّ
التطورات املتسارعة في
مهيأة للتعامل مع
بورصة الكويت ،بكل ما يتضمنه ذلك التطوير ،سواء
من حيث اللوائح واإلجراءات والقواعد التنظيمية ،أو
باألدوات واملنتجات التي يجري إصدارها ،خصوصًا
املرتبطة منها بمتطلبات الترقية ،سواء ما أنجز منها
أو التي نطمح إليها.
وأض � ��اف :ع�ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ ��ر ه �ن��اك م�س��ؤول�ي��ة تقع
ع�ل��ى ع��ات��ق ال �ب��ورص��ة وه�ي�ئ��ة األس � ��واق ت �ج��اه ق�ط��اع
االس �ت �ث �م��ار ،ب��اع �ت�ب��اره��ا ش��ري �ك��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا ف��ي ن�ج��اح

مرونة «الهيئة»
والبورصة..
أفضل بكثير
أج �م �ع��ت ج�م�ي��ع امل� �ص ��ادر ال �ت��ي ج��رى
استطالع رأيها على وجود ّ
تغير كبير
في نهج هيئة األسواق وشركة البورصة
خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة األخ � �ي� ��رة وت�ل�م�س�ه�م��ا
احتياجات ال�س��وق ،وال��دل�ي��ل على ذلك
ال �ع��ودة ع��ن ق ��رار رس ��وم واش �ت��راك��ات
ال� �ش ��رك ��ات امل � ��درج � ��ة ،وم��راج �ع �ت �ه �م��ا
املستمرة ل�لأدوات والقرارات السابقة،
تجاوبًا م��ع متطلبات اط��راف ال�س��وق،
وه � ��و م� ��ا ي �ت �ض��ح ج �ل �ي��ًا ف� ��ي امل ��رون ��ة
الكبيرة التي أبدتها الهيئة في تعديل
ومراجعة القرارات اللسابقة واملراحل
التي نفذت من تطوير السوق.
منتجات استثمارية ُطرحت لكنها غير مفعلة في السوق حتى اآلن | تصوير أحمد سرور

منتجات وأدوات استثمارية ُطرحت..
ّ
«محلك سر»!
والتطبيق
¶ صانع السوق وإقراض واقتراض األسهم والبيع على المكشوف ..بال العبين حتى اآلن!
مؤهل وأنظمته تحتاج تطويراً
ّ
¶  % 70من شركات الوساطة مملوكة لمؤسسات استثمارية ..بعضها غير
¶ ماذا لو سمحت هيئة األسواق بدخول شركات وساطة عالمية أو إقليمية لديها القدرات المطلوبة؟
تتمسك بإعادة منتجات قديمة ..وأخرى ليس لديها نموذج عمل واضح لتسويق المنتج
َّ
¶ شركات
صرخوه:

الهاجري:

العميري:

َّ
تتخوف من الدخول
الشركات
بأعمال جديدة ..جدواها
المالية غير مؤكدة ..يجب
تكثيف التعاون وورش العمل

الشركات العالمية ِّ
تركز
على أسهم محدودة..
وإطالق أدوات مالية جديدة
ينحصر على «المحلية»

 5كيانات استثمارية فقط
في السوق قادرة على
منافسة الشركات العالمية..
والباقي يحتاج إعادة حساباته

فيصل صرخوه

مناف الهاجري

حمد العميري

¶ لألسف ..نشهد نموّ اً في
االستثمار األجنبي بالبورصة
وتراجعا ً ملحوظا ً لـ «المحلي»!

¶ نجاح المنتجات في الخارج ال يعني
نجاحها في الكويت ..لذا يجب
االستماع إلى الالعبين األساسيين

¶ مهما ُطرح من منتجات راقية ونظم
عالمية فلن يحالفها النجاح ..ما لم
تتفاعل معها شركات االستثمار

¶ دراسة الجدوى العملية
والمالية للمنتجات بشكل
تعاوني وشامل من جميع
األطراف ذات الصلة

¶ جذب االستثمارات األجنبية
نتيجة لخطة وترويج حكومي..
هل حدث ذلك مع شركات
االستثمار الكويتية؟

¶ على البورصة و«الهيئة» اعتبار
قطاع االستثمار شريكا ً حقيقياً..
لدينا قدرات وخبرات كفيلة بنقل
السوق إلى آفاق أوسع

¶ إعادة النظر في عدم جواز
استخدام أسهم الخزينة في
صناعة السوق وغياب أدوات
وعقود مش ّتقات ّ
تعزز أداءها

¶ الحكومة تنجح عندما
ّ
ملفات الرقابة
تريد ..والدليل
واندماجات البنوك والتمويل
اإلسالمي والمستثمر األجنبي

¶ «الهيئة» والبورصة ليستا
جه َتي تدريب ..على شركات
القطاع االعتماد على نفسها..
و«االتحاد» يقوم بدور متم ّيز

¶  4معوّ قات أمام تفعيل إقراض
واقتراض األسهم ..منها قلق
الوسطاء من الضمان المالي
وعدم مشاركتهم بالعمولة

¶ ضعف دور القطاع في دعم
تطوّ ر البورصة يرجع إلى غياب
خطة حكومية لتفعيل دوره
وتنشيطه

¶ يجب أن تدخل شركات القطاع
ضمن حلقات تطوير السوق
و ُتستشار مسبقاً ..ال بعد
التنفيذ والطرح

دراسة الطلب قبل طرح المنتج
أشار مناف الهاجري إلى أن السوق املحلية لديها شركات استثمار،
ع�م��ره��ا يمتد ل�ع�ق��ود ،ول��دي�ه��ا خ�ب��رات ع��ري�ق��ة وإدارة وف�ق��ًا ألعلى
املعايير العاملية ،وظلت ملتزمة بدعم ال�س��وق ف��ي أحلك ال�ظ��روف،
وتملك رصيدًا من اإلب��داع في ابتكار املنتجات ،ما يجعلها قادرة
على القيام بدورها بكفاءة عالية.
وحول عدم استفادة شركات االستثمار من األدوات واملنتجات التي
تطرحها البورصة ،قال الهاجري :إن األمر خاضع آلليات السوق،
وف��ي مقدمها ال�ع��رض والطلب ،م�ش� ّ�ددًا على أهمية االستماع الى
الطلبات التي ت��رد من اتحاد شركات االستثمار ،س��واء تلك التي
ت��رد بشكل ف ��ردي أو ع�ب��ر االت �ح��اد؛ ألن�ه��ا ت�ج� ِّ�س��د ن�ب��ض ال�س��وق
والطلب الكفيل بتوفير ّ
مقومات النجاح ألي منتج جديد ،مضيفًا:
ع�ل��ى ال�ج�ه��ات املعنية دراس ��ة ال�ط�ل��ب ق�ب��ل أن ت�ط��رح امل�ن�ت��ج ،فليس
معنى نجاح منتج ما بالخارج أن ينجح لدينا ،ولهذا يجب ّ
تلمس
االحتياجات واالستماع إلى الالعبني األساسني في السوق.

«المصارف» و«االستثمار»
ت�س��اءل��ت م�ص��ادر اس�ت�ث�م��اري��ة :مل��اذا ال ي�ج��ري التعامل م��ع اتحاد
ش��رك��ات االس �ت �ث �م��ار ب��امل�س�ت��وى ن�ف�س��ه ،ال ��ذي ي �ج��ري م��ع ات�ح��اد
امل �ص ��ارف؟ ومل� ��اذا ال ي��أخ��ذ ق �ط��اع االس�ت�ث�م��ار م�ك��ان��ه ف��ي ال �ح��وار
واملشاركة ،أسوة باتحاد املصارف لتوسيع نطاق املشاركة؟

ال �س��وق ،ف�م�ه�م��ا ط��رح��ت وه� ّ�ي��أت ال �ب��ورص��ة وال�ه�ي�ئ��ة
من أدوات ومنتجات استثمارية أو وضعت من نظم
راق ،ف �ل��ن ي �ك��ون ال�ن�ج��اح
وإج� � � ��راءات ع �ل��ى م �س �ت��وى ٍ
حليفها ،ما لم تتفاعل معها وحدات قطاع االستثمار.
وأكد العميري وجود مجال كبير للتعاون واالستفادة
بما تمتلكه الكثير م��ن ش��رك��ات االستثمار الوطنية
من خبرات وإمكانيات كبيرة ق��ادرة على نقل السوق
إلى آف��اق أوس��ع ،وبما يحقق منافع مشتركة للسوق
ّ
وال � �ش ��رك ��ات وامل �س �ت �ث �م��ري��ن ،م � �ح� ��ذرًا م ��ن أن دخ ��ول
االس �ت �ث �م��ارات األج �ن �ب �ي��ة إل ��ى ال �ك��وي��ت رغ ��م ف��وائ��ده
الكبيرة لالقتصاد ال��وط�ن��ي ،فإنه يزيد امل�خ��اوف من
دخول منافسني عامليني بإمكانيات ضخمة على سوق
االستثمار في الكويت ،وبإمكانهم سحب البساط من
تحت أقدام الشركات ذات رؤوس األموال الصغيرة.
وأشار إلى أن الشركات التي تستطيع املنافسة حاليًا
هي التي تمتلك رؤوس اموال ما بني متوسطة وكبيرة،
مبينًا أن نحو  5كيانات استثمارية في الكويت فقط
ق��ادرة على مواجهة تلك التحديات ،في حني يحتاج
الباقي مراجعة حساباته ،ناصحًا الشركات الصغيرة
بتطوير نفسها وابتكار منتجات جديدة تجذب اليها
العمالء ،مشيدًا بتوجه بعض الشركات إلى االندماج
أو االستحواذ على شركات أخرى لزيادة امكانياتهم
في مواجهة تلك املخاطر.
وق ��ال إن ال�ه�ي�ئ��ة وال �ب��ورص��ة ل�ي�س�ت��ا ج�ه�ت��ي ت��دري��ب،
وع �ل��ى ال �ش��رك��ات ن�ف�س�ه��ا ال�ت�ع��اق��د م��ع ج �ه��ات عاملية

متخصصة ،مؤكدًا أن اتحاد شركات االستثمار يطلع
بدور مهم في هذا االتجاه ،وكل ما يطلبه القطاع من
الطرف اآلخ��ر هو أن تدخل شركات االستثمار ضمن
ح �ل �ق��ات ت �ط��وي��ر ال �س��وق ق �ب��ل ،ول �ي��س ب �ع��د ال�ت�ط��وي��ر
وطرح واملنتجات.
ب� � � � ��دوره ،ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ش ��رك ��ة ك��ام �ك��و
لالستثمار فيصل ص��رخ��وه :ن��رى ن�م� ّ�وًا ملحوظًا في
ق�ي�م��ة االس �ت �ث �م��ار األج �ن �ب��ي ب�س��وق�ن��ا ،ول �ك��ن ل�لأس��ف
يقابله انخفاض عام في االستثمار املحلي.
وأض � ��اف :إن ن �ج��اح أي م�ن�ت�ج��ات أو أدوات ج��دي��دة
للسوق يحتاج ف��ي البداية وبشكل تعاوني وشامل
دراس� � ��ة ج ��دواه ��ا ال�ع �م �ل �ي��ة وامل ��ال �ي ��ة م ��ن ق �ب��ل جميع
االط ��راف ذات الصلة ،وال نغفل أيضا وج��وب وج��ود
السيولة وعمق في السوق ،متى ما رأت ،تلك املنتجات
أو االدوات املالية ،النور.
وأض��اف :أرى الحاجة الى تكثيف الجهود والتعاون
ع ��ن ط ��ري ��ق ال� �ل� �ق ��اءات وورش ال �ع �م��ل ب�ي�ن اص �ح��اب
امل�ص��ال��ح ف��ي ال�ق�ط��اع امل��ال��ي ،ح�ت��ى تلمس ال�ت�ط��ورات
ال �ج �م �ي��ع ،ف��ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار
ّ
متخوفة من الدخول بأعمال جديدة وهي غير متأكدة
من جدواها املالية أو قيمتها املضافة.
وض��رب ص��رخ��وه أمثلة ف��ي بعض امل��وض��وع��ات التي
يمكن النظر فيها ،مثل:
 - ١ع��دم ج��واز اس�ت�خ��دام اس�ه��م الخزينة للشركة في
عمليات صناعة السوق.

 - ٢ال يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على
املكشوف إال ف��ي ح��ال تغطية عملياته بشكل مسبق
وبترتيب مع الشركة الكويتية للمقاصة.
 - ٣االفتقار الى أدوات استثمار وعقود املشتقات التي
تساعد في تعزيز أداء صانع السوق.
 - ٤ال�ت��وع�ي��ة ل�لأط��راف ذات ال�ع�لاق��ة بأهمية صناعة
ال �س��وق ،وم��ا ل�ه��ا م��ن أث��ر ف��ي ض�م��ان س�ي��ول��ة االس�ه��م
وإع � ��ادة ت�ق�ي�ي�م�ه��ا؛ ل�ت�ع�ك��س أداء ال �ش��رك��ات امل��درج��ة،
الحقيقي ،وتعزيز الثقة بها.
وفي ما يخص إق��راض واقتراض األوراق املالية ،قال
صرخوه :يجب األخذ باالعتبار ما يلي:
 - ١خ � �ض � ��وع امل � �ق � �ت ��رض �ي�ن ل� �ل� ��إج� � � ��راءات ال� �خ ��اص ��ة
ب��ال�ت�س��وي��ات ،بما فيها ل��وح��ة ال �ش��راء اإلج �ب��اري وما
ينطوي عليها من مخاطر الخسارة.
 - ٢قلق شركات الوساطة من ُّ
تعرض ضمانها املالي
لتغطية امل��راك��ز امل�ف�ت��وح��ة م��ن األس �ه��م ف��ي ح��ال ع��دم
كفاية رصيد ضمان املقترض.
ّ
 - ٣ت�ط�ب�ي��ق ع �م��ول��ة  ٣%ع �ل��ى أس� ��اس س �ن��وي ت ��وزع
على أس��اس  ٣٣%للمقاصة ،واملتبقي للمقرض من
دون مشاركة الوسطاء بها ،على الرغم من ّ
تحملهم
املخاطر.
 - ٤ال معلومات كافية عن ال�ح��دود املسموح بها من
إج �م��ال��ي األوراق امل��ال �ي��ة امل �ق �ت��رض��ة أو ع ��دد ال�ع�ق��ود
القائمة ،والتي إن تجاوزها الوسيط فال يجري قبول
طلب االقتراض.

مفتاح الحل في «الربحية»
اختصر مصدر «ب��ورص��وي» خبير الحلقة املفرغة م��ا ب�ين طرح
منتجات متطورة وعدم االستفادة منها ،بكلمة واحدة« :الربحية»،
ّ
فسيتحرك الجميع لجني الثمار ،وإذا غابت فلن
مضيفًا :إذا توافرت
تنجح أي منتجات مهما كانت ناجحة في أسواق العالم األخرى ،أو
حتى باألسواق املجاورة.

تجربة سوق «المزادات»
أش��ارت م�ص��ادر إل��ى أن تجربة س��وق امل ��زادات خير دليل على ان
نجاح األدوات بالخارج ال يعني بالضرورة نجاحها بالداخل؛ وذلك
باعتراف البورصة وهيئة األسواق ،اللتني أعلنتا أكثر من مرة أنهما
بصدد مراجعة سوق املزادات.

عدد المستفيدين محدود!
أش � ��ار ال �ه ��اج ��ري إل� ��ى م �ش �ك�ل��ة ع� ��دم ال �ش �م��ول �ي��ة ف ��ي االق �ت �ص��اد؛
فاالستثمار األجنبي يأتي على عدد محدود من األسهم ،والقطاع
النفطي يتعامل مع عدد محدود من الشركات واملشروعات الكبرى،
تنفذها ش��رك��ات م �ق��اوالت م �ع��دودة ،وه�ي�ئ��ة ال�ش��راك��ة أع�ل�ن��ت عن
ّ
مشروعات عديدة ولم تنفذ منها إال شركة شمال الزور ،ناصحًا
بفتح وتوسيع نطاق عدد الالعبني الذين تجري االستعانة بهم.
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ضمن قائمة «غلوبل فاينانس» لعام 2019

الهاشل ضمن أفضل محافظي
البنوك المركزية في العالم
ح ��ل م �ح��اف��ظ ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
الدكتور محمد الهاشل ضمن قائمة
أف�ض��ل م�ح��اف�ظ��ي ب�ن��وك م��رك��زي��ة على
م �س �ت��وى ال �ع��ال��م ل �ع ��ام  ،2019وذل ��ك
ل �ل �س �ن��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي وف��ق
ت �ق �ي �ي��م م �ج �ل��ة (غ� �ل ��وب ��ل ف ��اي �ن ��ان ��س)
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي امل� �ج ��االت
املصرفية واملالية.
وق � ��دم � ��ت ج � ��ائ � ��زة أف� � �ض � ��ل م� �ح ��اف ��ظ
ل �ل ��دك �ت ��ور ال� �ه ��اش ��ل ف� ��ي ح �ف ��ل م�ج�ل��ة

(غلوبل فاينانس) السنوي الذي أقيم
أمس السبت ،ضمن أعمال اجتماعات
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
ف��ي ال �ع��اص �م��ة األم �ي��رك �ي��ة واش �ن �ط��ن،
ح�ي��ث ج��رى ت�ك��ري��م محافظي البنوك
املركزية األفضل في العالم.
وت� �ص ��در م �ج �ل��ة (غ �ل��وب��ل ف��اي �ن��ان��س)
منذ عام  1994تقييما سنويا ألفضل
م �ح��اف �ظ��ي ال� �ب� �ن ��وك امل ��رك ��زي ��ة ف ��ي م��ا
يزيد على  94دولة يستند إلى عديد

م��ن امل �ع��اي �ي��ر م��ن ب�ي�ن�ه��ا ال �ن �ج��اح في
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ت �ض �خ��م وت�ح�ق�ي��ق
أهداف االستقرار والنمو االقتصادي
إل��ى جانب اس�ت�ق��رار العملة الوطنية
وإدارة أسعار الفائدة.

نذر الركود
وأش � � ��ارت امل �ج �ل��ة إل� ��ى أن م�ح��اف�ظ��ي
ال� � �ب� � �ن � ��وك امل� � ��رك� � ��زي� � ��ة ح � � � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م
ي��واج �ه��ون ن ��ذر ال ��رك ��ود االق �ت �ص��ادي

امل �ح �ت �م��ل ب� � ��أدوات م� �ح ��دودة ف ��ي ظ��ل
امل �ت �غ �ي��رات االق �ت �ص��ادي��ة وال �ن��زاع��ات
التجارية وعدم االستقرار السياسي،
م � � �م� � ��ا ي � � �ض� � ��ع ع � �ل � �ي � �ه� ��ا م� � � ��زي� � � ��دا م ��ن
امل�س��ؤول�ي��ات ن�ح��و ت�ع��زي��ز االس�ت�ق��رار
االق� �ت� �ص ��ادي وال� �ن� �ق ��دي ،م �ن��وه��ة إل��ى
أن امل�ح��اف�ظ�ين ال��ذي��ن ج��رى تكريمهم
ي �ق��دم��ون أم �ث �ل��ة ع �ل��ى ح �س��ن ال �ق �ي��ادة
ف� ��ي م� �ث ��ل ه � ��ذه األوض � � � ��اع امل �ت �غ �ي��رة.
(واشنطن  -كونا)

الهاشل يتسلم الجائزة

«الشال» %10.7 :مكاسب المؤشر العام منذ بداية السنة

سيولة البورصة صعدت  %105خالل  9أشهر
ق� ��ال ت �ق��ري��ر «ال � �ش� ��ال» األس� �ب ��وع ��ي ،ان س�ي��ول��ة
البورصة ارتفعت بنسبة  166.2ف��ي املئة خالل
األشهر الستة االول��ى من العام الجاري مقارنة
بالفترة نفسها من ع��ام  ،2018كما زادت بنحو
 105ف��ي املئة لألشهر التسعة األول��ى م��ن العام
الجاري عن الفترة املماثلة من عام  .2018وأشار
التقرير الى ان مستوى السيولة املرتفع أدى إلى
دع��م م��ؤش��ر ال�س��وق ال �ع��ام ال ��ذي ك�س��ب  10.7في
امل�ئ��ة خ�لال نفس ال�ف�ت��رة ،وظ��ل ه�ن��اك خلل ال بد
من معالجته وهو أن ارتفاع السيولة واملكاسب
الرأسمالية التي تبعتها ظلت على انحرافها،
فانعكست إيجابًا على أسعار الشركات السائلة،
وربما سلبًا على الشركات غير السائلة وعددها
أكبر بكثير.
تشير األرقام من واقع البيانات املالية املنشورة
حتى  30يونيو  2019إلى أن  14شركة مدرجة،
أو نحو  8ف��ي امل�ئ��ة م��ن ع��دد الشركات امل��درج��ة،

■ ارتفاع السيولة انعكس إيجاباً على أسعار الشركات السائلة ..وسلباً على «الراكدة»
■  %43من الشركات المدرجة تباع أسهمها بخصم عن قيمتها الدفترية بـ  %50وأكثر
■  14شركة فقط تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية
تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها
الدفترية ،ونحو  25شركة أخ��رى تفوق أسعار
أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح
بني  1في املئة و 99في املئة ،أي ان  39شركة فقط،
أو  22.3في املئة من عدد الشركات املدرجة تفوق
أسعار السوق ألسهمها قيمة السهم الدفترية.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ه �ن��اك  75ش��رك��ة أو ن�ح��و  42.9في
امل �ئ��ة م��ن ع ��دد ال �ش��رك��ات امل��درج��ة ت �ب��اع بخصم
عن قيمة السهم الدفترية بـ  50في املئة وأكثر،
تزاملها  42شركة أو نحو  24في املئة من عدد
ال �ش��رك��ات امل ��درج ��ة ت �ب��اع ب�خ�ص��م ع �ل��ى ال�ق�ي�م��ة
الدفترية للسهم ما بني  30في املئة و 49في املئة.

ذلك يعني أن نحو  67في املئة أو ثلثي الشركات
امل � ��درج � ��ة ت� �ب ��اع ب �خ �ص��م ع �ل ��ى ق �ي �م��ة أس �ه �م �ه��ا
الدفترية بما يعادل أو يزيد كثيرًا على  30في
املئة ،إضافة إل��ى  19شركة أخ��رى تباع بخصم
على قيمة أسهمها الدفترية بما يراوح بني  1في
املئة و 29في املئة.
والوضع لن يختلف كثيرًا اذا ما تم القياس على
أوضاع الشركات املدرجة كما في نهاية سبتمبر
الفائت ،ولكن بيانات الشركات املالية لم تتوافر
بعد حتى ذلك التاريخ.
وأوض ��ح «ال �ش ��ال» :ي�ظ��ل م��ن امل�ن�ص��ف ال �ق��ول إن
ب �ع��ض ال �ه��ام��ش ال �س��ال��ب م��ا ب�ي�ن س �ع��ر ال �س��وق

والقيمة ال��دف�ت��ري��ة م�ب��رر ،ف��األوض��اع املضطربة
في العالم وفي اإلقليم ترجح تفضيل السيولة،
ك��ذل��ك ب�ع��ض ال �ش��ك ف��ي س�لام��ة ال�ق�ي��م ال��دف�ت��ري��ة
م �ق �ب��ول وم � �ب� ��رر ،ول �ك �ن��ه ع �ن��دم��ا ي� �ط ��ول ال �ف��رق
ه ��ذا ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر وب�ت�ل��ك ال �ه��وام��ش ال��واس�ع��ة
م��ن ال�خ�ص��م ،الش��ك أن�ه��ا ظ��اه��رة ت�ح�ت��اج ع�لاج.
وال �ع�ل�اج ل��ن ي �خ��رج ع��ن ج �ه��د ف��ي ات �ج��اه ال�ح��د
من العرض غير الضروري ،أي غربلة الشركات
املدرجة ،وتعزيز جانب الطلب وذلك باستكمال
إص�لاح��ات ال �ب��ورص��ة ،م�ث��ل م��زي��د م��ن الشفافية
ودع� ��م ص �ن��اع��ة ال� �س ��وق ،ث��م ال �ت��وع �ي��ة ب��أوض��اع
الجيد من الشركات.

«الوطني» و«بيتك»
يستحوذان على %30.1
من قيمة التداوالت
أشار «الشال» الى ان الشركات الخمس األكثر سيولة استحوذت على
 57.73ف��ي املئة م��ن مجمل سيولة ال�ب��ورص��ة منذ ب��داي��ة ال�ع��ام الجاري
حتى نهاية سبتمبر .واستحوذت  11شركة تليها في مستوى السيولة
على  25.71في املئة من مجمل سيولة البورصة ،ذلك يعني أن  16شركة
مدرجة استحوذت على  83.44في املئة من مجمل سيولة السوق تاركة
نحو  16.56في املئة من السيولة لـ  159شركة مدرجة أخرى .واستحوذ
«ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي» ،وه��و أع�ل��ى ال �ش��رك��ات س�ي��ول��ة ف��ي الشهور
التسعة األولى من العام الجاري ،على  16.2في املئة من مجمل سيولة
ال�ب��ورص��ة ،وش��ارك��ه «بنك الكويت ال��وط�ن��ي» بنحو  13.94ف��ي املئة من
السيولة ،ليستحوذ االثنان على نحو  30.13في املئة من كل السيولة،
تالهما «األهلي املتحد -البحرين» بنحو  10.79في املئة من السيولة،
و«بنك الخليج» بنحو  10.11في املئة من مجمل السيولة.
ع�ل��ى ال�ن�ق�ي��ض ت �م��ام��ًا ،ه �ن��اك  5ش��رك��ات م��درج��ة م��ن األق ��ل س �ي��ول��ة ،لم
يتعد نصيبها منها مجتمعة  1.000دينار كويتي ،ث�لاث ضمنها من
دون ت��داول ،وواح��دة فقط  15دينارا كويتيا ت��داوال ،والخامسة بنحو
 795دينارا كويتيا .وهناك  11شركة من األق��ل سيولة بعدها راوح��ت
سيولة أدناها عنـد  1.058دينــــار كويتــــي وأعالهـا بنحــو  23.082دينار
كويتي ،بمجموع سيولة للشركات االح��دى عشرة بحدود  121.8ألف
دينار كويتي .وهناك  54شركة مدرجة أخ��رى راوح��ت قيمة سيولتها
املطلقة ما بني  28.3أل��ف دينار كويتي ألدناها وأق��ل من مليون دينار
كويتي أو نحو  964ألف دينار كويتي ألعالها ،وكان نصيبها مجتمعة
من السيولة نحو  22.8مليون دينار كويتي ،أو نحو  0.39في املئة من
إجمالي سيولة البورصة ونسبتها نحو  31في املئة من عدد الشركات
املدرجة.
وأوضح «الشال» أن سيولة الشركة أي قيمة تداوالتها من أهم أغراض
إدراجها ،واملؤكد أن ضمن هذه الشركات شركات جيدة ،وألسباب منها
احتكار امللكية ،ومنها عدم الوعي بحقيقة وضعها ،تنحسر سيولتها.
ولكن ،ضمنها أيضًا عدد كبير آخر ال مبرر إلدراجها مع استمرار شحة
سيولتها ،وحتى ال تؤثر في الثقة في بقية الشركات ،ومعها الثقة في
تداوالت البورصة ،البد من تشجيعها على إلغاء إدراجها .وباستعراض
سيولة البورصة املحلية الجيدة مقارنة ببورصات اإلقليم ،تم انحراف
تلك السيولة الجيدة على مستوى البورصة وبالتبعية على مستوى
قطاعاتها ومستوى شركاتها ،نعتقد أنه حان الوقت لتشخيص شامل
وصياغة سياسات تحفظ الثقة في البورصة املحلية.

بورصة الكويت
ّ
خليجي ًا
تتفوق
بورصة الكويت تشهد نمواً ملحوظاً في السيولة المتداولة منذ بداية العام | تصوير أحمد سرور

 %63.19حصة البنوك من السيولة
ّ
ح��ل��ل ت �ق��ري��ر «ال� �ش ��ال» س �ي��ول��ة ال �ق �ط��اع��ات في
ُ
البورصة ،مشيرا ال��ى  5قطاعات يمكن الحكم
ع �ل��ى س�ل�ام��ة س�ي��ول�ت�ه��ا ،ي�ق��اب�ل�ه��ا  7ق�ط��اع��ات
سيولتها ،أي قيمة تداوالتها «شحيحة» .وقال
ان القطاعات الخمسة السائلة حصدت 96.77
ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن س �ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة ف ��ي ال �ش �ه��ور
التسعة األول ��ى م��ن ال�ع��ام ال �ج��اري ،وزادت من
سيولتها ب�ع��د أن ك��ان نصيبها م��ن السيولة
ف ��ي ال �ش �ه��ور ال �ت �س �ع��ة األول� � ��ى م ��ن ع� ��ام 2018
نحو  92.85ف��ي امل�ئ��ة ،بينما انخفض نصيب
القطاعات غير السائلة من  7.15في املئة لنفس
الفترة في عام  2018إلى نحو  3.23في املئة في
ّ
تصدر
العام الجاري .ضمن القطاعات النشطة
قطاع املصارف حجم السيولة ومعدل نموها
ما بني األرباع الثالثة األولى من السنتني 2018
و ،2019ف�ح�ص��د  63.19ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن س�ي��ول��ة
ال�ب��ورص��ة مل��ا مضى م��ن ال�ع��ام ال�ج��اري بعد أن
كان نصيبه منها  51.99في املئة لنفس الفترة
م��ن ع��ام  .2018وباملطلق ،أي بقيمة ت��داوالت��ه،
ارتفعت سيولته م��ن نحو  1.538مليار دينار
حتى نهاية سبتمبر م��ن ع��ام  ،2018إل��ى نحو
 3.833مليارات دينار حتى نهاية سبتمبر من
العام الجاري ،أي أكثر من تضاعفت ،أو زادت
بنحو  149.2في املئة .وساهمت زيادة سيولته
في ارتفاع قيمته الرأسمالية -السوقية -ما بني
الفترتني بنحو  21.7ف��ي املئة ليحقق القطاع
أعلى مكاسب ب��ورص��ة الكويت .وف��اق نصيبه
م��ن س�ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة م�س��اه�م�ت��ه ف��ي قيمتها
البالغة نحو  58.97في املئة.
ث ��ان ��ي أك �ب ��ر ال �ق �ط��اع��ات س �ي��ول��ة ،ال � ��ذي ت�ف��وق
م�س��اه�م�ت��ه ف ��ي ال �س �ي��ول��ة ع �ل��ى م�س��اه�م�ت��ه في
ال �ق �ي �م��ة ال��رأس �م��ال �ي��ة ،ه ��و ق �ط��اع االت� �ص ��االت،
ال ��ذي اس�ت�ح��وذ ع�ل��ى ن�ح��و  12.89ف��ي امل�ئ��ة من
سيولة ال�ب��ورص��ة مل��ا مضى م��ن ال�ع��ام ال�ج��اري

 %21.7نمواً
في القيمة السوقية
لقطاع المصارف
إلى  19.3مليار دينار

م�ق��اب��ل  10.08ف��ي امل �ئ��ة ل�ن�ف��س ال�ف�ت��رة م��ن ع��ام
 ،2018وزادت سيولته املطلقة ما بني الفترتني
م��ن ن�ح��و  298.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار إل ��ى ن�ح��و 782
مليون دينار كويتي ،بنمو في السيولة املطلقة
ب �ح ��دود  162.1ف ��ي امل �ئ ��ة .ال �ق �ط��اع��ات ال �ث�لاث��ة
ال�س��ائ�ل��ة األخ � ��رى ،ك�ل�ه��ا ح�ق�ق��ت زي� ��ادة مطلقة
ف��ي سيولتها ،وكلها خ�س��رت ف��ي مساهمتها
النسبية م�ن�ه��ا ،وك�ل�ه��ا ك��ان��ت مساهمتها في
ال�ق�ي�م��ة ال��رأس �م��ال �ي��ة ف ��ي ال �ب��ورص��ة أع �ل��ى من
مساهمتها في نصيبها من السيولة.
ع�ل��ى النقيض ت�م��ام��ًا ،خمسة ق�ط��اع��ات أخ��رى
ل��م تتعد مساهمتها ف��ي سيولة ال�ب��ورص��ة ملا
مضى من العام ال�ج��اري  0.88في املئة أي أقل

من  1في املئة ،أعالها قطاع السلع االستهالكية
وبلغت سيولته  21.3مليون دي�ن��ار ،وأدن��اه��ا
ق�ط��اع التكنولوجيا وب�ل�غ��ت سيولته  65أل��ف
دي�ن��ار ف�ق��ط ،بينما بلغت مساهمة القطاعات
الخمسة في قيمة البورصة الرأسمالية نحو
 3.9ف ��ي امل� �ئ ��ة ،وي� �ش ��ارك ال �ق �ط��اع��ات ال�خ�م�س��ة
غير السائلة قطاعان آخ��ران هما قطاع امل��واد
األس��اس�ي��ة بنصيب  1.65ف��ي امل�ئ��ة م��ن سيولة
البورصة وقطاع الخدمات اإلستهالكية بنحو
 0.70في املئة من مجمل السيولة ملا مضى من
ال�ع��ام ال �ج��اري ،ونعتقد أن غربلة تلك القطاع
وخفض عدد من شركاتها غير السائلة هدف
مستحق.

أشار تقرير «الشال» الى ارتفاع إجمالي سيولة بورصات إقليم الخليج
السبع في األرباع الثالثة األولى من العام الجاري بنسبة  %4.3مقارنة
باألرباع الثالثة األولى من عام  ،2018وبلغ إجمالي السيولة نحو 230
م�ل�ي��ار دوالر ح�ت��ى ن�ه��اي��ة سبتمبر ال �ف��ائ��ت .ول��م ي�ك��ن ارت �ف��اع السيولة
ش��ام�لا ،ولكنه تحقق نتيجة الرت�ف��اع ف��ي سيولة ث�لاث ب��ورص��ات فقط،
ارت�ف��اع اثنتان ضمنها كبير ،بينما حققت ال�ب��ورص��ات األرب��ع األخ��رى
انخفاضا متفاوتا في سيولتها ،اثنتان منها حققتا انخفاضًا طفيفًا.
كانت أعالها ارتفاعًا في السيولة «بورصة الكويت» التي حققت نموًا في
سيولتها حتى نهاية سبتمبر بحدود  ،%103.5ومعها حقق مؤشرها
العام مكاسب بنحو  ،%11.8وتلك ثاني أعلى مكاسب البورصات السبع.
ثاني أعلى البورصات ارتفاعًا في سيولتها بورصة أبوظبي وبنحو
 ،%50.1ول �ك��ن م�ك��اس��ب م��ؤش��ره��ا ل��م ت�ت�ع��د  %2.9وج� ��اءت خ��ام�س��ة في
مستوى املكاسب .بورصة البحرين هي البورصة الثالثة التي حققت
سيولتها ن�م�وًا فيما م�ض��ى م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري وب �ح��دود  ،%13.7ذل��ك
االرتفاع في السيولة كان كافيًا ليدفع بمكاسب مؤشر بورصتها إلى
 %13.4لتحقق تفوقها في املكاسب على زميالتها السبع .أكبر الخاسرين
في مستوى السيولة كانت سوق دبي املالية بهبوطها بنحو ،%-19.4
ولكن ،وخالفًا للعالقة الطردية بني السيولة واملكاسب ،حقق مؤشرها
ثالث أعلى املكاسب في اإلقليم وبحدود  .%9.9ثانـي أكبـر الخاسريـن
فـي مستوى السيولة ك��ان��ت س��وق مسقط ال�ت��ي ف�ق��دت سيولتها نحو
 ،%-13ومعها كان أكبر بورصات اإلقليم خسارة فيما مضى من العام
ال�ج��اري ،حيث فقد م��ؤش��ره نحو  .%-7.1خسارتا ك��ل م��ن ب��ورص��ة قطر
والسوق السعودية في السيولة كانتا أقل من  %1لكل منهما ،ومعهما لم
تحقق بورصة قطر سوى  %0.7مكاسب ملؤشرها ،بينما حققت السوق
السعودية مكاسب بحدود .%3.4
وبينما م��ا زال��ت ال�س��وق السعودية ه��ي ال�س��وق املهمينة ف��ي نصيبها
من سيولة أسواق اإلقليم رغم انخفاض نصيبها من إجمالي السيولة
من  %78.9للشهور التسعة األولى من عام  2018إلى  %75ملا مضى من
العام الجاري ،حققت بورصة الكويت ارتفاعا في نصيبها من إجمالي
السيولة من  %4.5في األرباع الثالثة األولى من عام  2018إلى نحو %8.7
حاليًا لتصبح ثاني أعلى البورصات في اإلقليم سيولة.
ومؤشر السيولة هو املؤشر األهم كما ذكرنا مرارًا ،فهو دليل على ارتفاع
مستوى الثقة في أداء إدارة البورصة وفي سالمة معلومات شركاتها
املدرجة املعلنة ،واملحافظة على جاذبية البورصة للسيولة عامل حيوي.
ونعتقد أن هناك حاجة ألن يبذل جهد لدعم ثقة املستثمر املحلي في
«بورصة الكويت» فما زالت الغلبة لبيعها على شرائها ،وال بد من جهد
لتعديل االنحراف في سيولة البورصة ،حيث ما زالت نصف شركاتها
تحظى بأقل من  %1منها ،وبعضها يباع بنصف قيمته الدفترية كما
سنحاول التعرض له في فقرات الحقة من تقريرنا.
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وفقاً لتصنيف Global Finance & Banking Awards

«االستثمارات الوطنية» أفضل
مستشار استثماري خليجي
أض� � ��اف� � ��ت ش � ��رك � ��ة «االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة» ج� ��ائ� ��زة ع ��امل �ي ��ة ج ��دي ��دة
لسجالت نجاحاتها املتتالية التي
ت�ت�م�ث��ل ف��ي ح�ص��ول�ه��ا ع�ل��ى اع �ت��راف
دول� ��ي م ��ن ق �ب��ل & Global Finance
 Banking Awardsباعتبارها «أفضل
مستشار استثماري» على مستوى
الخليج العربي.
وي � ��أت � ��ي ت �ص �ن �ي��ف «االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
الوطنية» في ظل ما حققته من أداء
اس �ت �ث �ن��ائ��ي واس� �ت� �ق ��رار م ��ال ��ي ك�ب�ي��ر
خالل الفترة األخيرة ،ال سيما العام
املاضي ،الذي سجلت خالله الشركة
معدالت نمو ممتازة.
وف � � ��ي ت� �ع� �ق� �ي ��ب ل � � ��ه ،ق � � ��ال م �س �ت �ش��ار
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�لاس�ت�ث�م��ار في
شركة االستثمارات الوطنية ،فيصل
النصف« :تمكنت شركة االستثمارات
ال��وط �ن �ي��ة م� ��ن ت �س �خ �ي��ر إم �ك��ان��ات �ه��ا
املتكاملة وات�خ��اذ الخطوات الالزمة
ل�ت�ق��دي��م أف �ض��ل ال �خ��دم��ات لعمالئها
ب��أف�ض��ل ص ��ورة ممكنة وع �ل��ى أكمل
وجه وهو ما نسعى دائمًا لتحقيقه».
وأوض � ��ح ال �ن �ص��ف أن ت �ل��ك ال �ج��ائ��زة
ت� ��أت� ��ي ت� �ت ��وي� �ج ��ًا ل� �ج� �ه ��ود ال� �ش ��رك ��ة
املتفانية وما يبذله فريق العمل عن
طريق تطوير أداء الشركة وتسخير
ك��ل اإلم �ك��ان��ات ال�ت��ي ت�خ��دم مصلحة
العمالء.
وأش � ��ار إل ��ى أن م��ا س�ج�ل�ت��ه ال�ش��رك��ة
من حضور محلي وإقليمي وعاملي
يعكس الثقة الكبيرة ال�ت��ي يضعها

فيصل النصف

النصف :الشركة تتبع رؤية
احترافية من واقع األبحاث
ومتابعة أحداث
األسواق العالمية
الجائزة تتويج لجهود
متفانية يبذلها فريق
العمل الستمرار تطوير األداء

شهادة الجائزة

ال � �ع � �م �ل�اء وامل � �س� ��اه � �م� ��ون ب �م �خ �ت �ل��ف
ش��رائ�ح�ه��م ف��ي إدارة «االس�ت�ث�م��ارات
ال��وط �ن �ي��ة» ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ت �ل��ك ال�ث�ق��ة
ك��ان��ت ال �ش �غ��ل ال �ش��اغ��ل ل � �ل ��إدارة ،إذ
اج �ت �ه��دت ك�ث�ي�رًا ل�ت�ع��زي��زه��ا ع�ل��ى مر
السنني.
وأض � � ��اف ال� �ن� �ص ��ف« :ب� �خ� �ب ��رة ت �ف��وق
ال �ث�لاث��ة ع �ق��ود م��ن ال�ع�م��ل ف��ي ق�ط��اع
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات امل� �ص ��رف� �ي ��ة وإدارة
األص� � � ��ول وم � ��ا ن� �ق ��دم ��ه م� ��ن خ ��دم ��ات
اس �ت �ث �م��اري��ة م� �ت� �ع ��ددة ،اس �ت �ط��اع��ت
ال � �ش � ��رك � ��ة ت� �ل� �ب� �ي ��ة ك� � ��ل اح� �ت� �ي ��اج ��ات
وتطلعات عمالئها االستثمارية».
وت� ��اب� ��ع أن ال� �ش ��رك ��ة ت �س �ع��ى دائ� �م ��ًا
لتوفير أفضل االستراتيجيات إلدارة

األص � � ��ول وال� �خ ��دم ��ات االس �ت �ش��اري��ة
باحترافية ومهنية عالية وذل��ك من
خ �ل�ال إع � ��داد ال� ��دراس� ��ات واألب� �ح ��اث
الفنية املتميزة ومتابعتها املستمرة
ل� � �ت� � �ط � ��ورات وات� � �ج � ��اه � ��ات األس � � � ��واق
العاملية بدقة متناهية.
وأك � � ��د ال� �ن� �ص ��ف أن «االس� �ت� �ث� �م ��ارات
ال��وط�ن�ي��ة» س�ت��واص��ل تطوير أدائ�ه��ا
وت �ن �ف �ي��ذ اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا وت �ق��دي��م
ال� �خ ��دم ��ات وال� �ح� �ل ��ول االس �ت �ث �م��اري��ة
ً
املبتكرة لعمالئها قائال« :ننظر إلى
كل جائزة تقتنصها الشركة بمنزلة
داف � ��ع ي �ق��ودن��ا ن �ح��و االس� �ت� �م ��رار في
م�ض��اع�ف��ة ال �ج �ه��د م ��ن أج ��ل ال�ح�ف��اظ
على ثقة املستثمرين والعمالء».

َّ
مقسمة إلى ثالث درجات سفر
َّ
مجهزة بمقصورة

«طيران الجزيرة»
َّ
تتسلم ثانية طائرة إيرباص A320neo
ُّ
أعلنت «طيران الجزيرة» تسلمها ثانية
طائرة لها من طراز إيرباص ،A320neo
والتي وصلت إلى مطار الكويت الدولي
م� �س ��اء ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي (امل � ��واف � ��ق 18
أكتوبر .)2019
وت�ت�م�ي��ز ه ��ذه ال �ط��ائ��رة ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
تستهلك وق ��ودًا أق ��ل ،وج ��رى ت��زوي��ده��ا
ب� �م� �ح � ّ�ر ٍك ح ��دي ��ث ب �م �ق �ص ��ورة م �ج �ه��زة
ب �ث�لاث درج � ��ات؛ ت�ش�م��ل درج ��ة األع �م��ال
وال��درج��ة السياحية املميزة الحصرية
لرحالت لندن ،والدرجة السياحية.
وق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ـ«ط� �ي ��ران
ال� � �ج � ��زي � ��رة» ،روه � �ي� ��ت رام � ��اش � ��ان � ��دران:
«ي � �س ��رن ��ا أن ن � � ّ
�رح � ��ب ب � �ه� ��ذه ال� �ط ��ائ ��رة
ال �ج��دي��دة إل��ى أس�ط��ول�ن��ا؛ دع�م��ًا لخطط
ال�ش��رك��ة ب�م��واص�ل��ة ال �ت� ّ
�وس��ع ف��ي شبكة
ال��وج�ه��ات ال�ت��ي ت�خ��دم�ه��ا ،وال �ت��ي تبعد
عن الكويت بما يقارب  5إلى  6ساعات؛
ّ
إذ تمكننا طائرات  A320neoمن تعزيز
أداء ه ��ذه ال �ط��ائ��رة ذات امل �م��ر ال��واح��د
وت �خ �ف �ي��ض ال �ت �ك��ال �ي��ف .وس �ت �ق �ل��ع ه��ذه
ال �ط��ائ��رة ال �ج��دي��دة ف��ي أول� ��ى رح�لات�ه��ا
ال �ت �ج��اري��ة إل ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
ً
ابتداء من  27أكتوبر الجاري».
(لندن)،
ُ
ز ِّودت ط��ائ��رة  A320neoب�م�ح� ّ�رك CFM

الطائرة الجديدة

راماشاندران :الطائرة
الجديدة تدعم خطط
بالتوسع في
ُّ
الشركة
رحالت تمتد  6 - 5ساعات
أولى رحالتها إلى العاصمة
البريطانية في  27الجاري

ّ
يتميز
 ،LEAP-1ف��ي ح�ين إن التصميم
ب � ��أط � ��راف األج � �ن � �ح ��ة امل � �ع� ��روف� ��ة ب��اس��م
ّ
 ،Sharkletsال �ت��ي ت �ح��ق��ق وف � � ��ورات في
حجم استهالك ال��وق��ود ،ذل��ك باإلضافة
إل ��ى ال �ف��وائ��د األخ� ��رى ل�ل�ت�ص�م�ي��م ،ال�ت��ي
ت�ش�م��ل :س�ع��ة ح�م��ول��ة إض��اف�ي��ة ،ون�ط��اق
ط�ي��ران أط��ول ،وتكاليف تشغيلية أق��ل،
ّ
املحرك،
وكذلك انخفاضًا في ضوضاء
وف ��ي م�س�ت��وى ان�ب�ع��اث��ات ث��ان��ي أكسيد
الكربون ،الذي هو أقل من معيار القطاع
الحالي.
وت�ش�ت�م��ل ت�ق�س�ي�م��ة م �ق �ص��ورة ال�ط��ائ��رة
ال� �ج ��دي ��دة ع �ل��ى درج � ��ة األع � �م� ��ال ،ال �ت��ي

ت��وف��ر م �ق��اع��د ب �م �س��اح��ة أم��ام �ي��ة وف ��رة
ت �ب �ل��غ  33ب ��وص ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى 50
كيلوغرامًا لوزن الحقائب املسموح به،
وأول��وي��ة الصعود إل��ى الطائرة ووجبة
ساخنة مجانية على منت الطائرة ،ذلك
باإلضافة إلى الدرجة السياحية املميزة
امل �ت��واف��رة ح�ص��ري��ًا ع�ل��ى ال ��رح�ل�ات إل��ى
لندن ،والتي تمنح وزن  40كيلوغرامًا
ل�ل�ح�ق��ائ��ب امل�س�م��وح��ة ،وم�س��اح��ة مقعد
أمامية وفرة تبلغ  31بوصة ،باإلضافة
إلى كون املقعد املتوسط خاليًا لتوفير
م� ��زي� ��د م � ��ن ال� � ��راح� � ��ة وال� �خ� �ص ��وص� �ي ��ة،
و«ك ��اون� �ت ��رات» م�خ� ّ�ص�ص��ة ل��رك��اب ه��ذه
ال��درج��ة لتسجيل ح�ق��ائ�ب�ه��م ،وأول��وي��ة
ال�ص�ع��ود إل��ى ال�ط��ائ��رة ووج�ب��ة ساخنة
مجانية على م�تن ال��رح�ل��ة .أم��ا ال��درج��ة
ال �س �ي��اح �ي��ة ،ف�ت�ب�ل��غ امل �س��اح��ة األم��ام �ي��ة
للمقعد في ال��درج��ة السياحية  29ــــ 30
ب��وص��ة ،ف��ي ح�ين ت �ت��واف��ر ل �ل��رك��اب على
الدرجة السياحية مجموعة متنوعة من
الوجبات من قائمة «الجزيرة كافيه».
ّ
ً
ت �ش ��غ ��ل «ط � �ي � ��ران ال � �ج� ��زي� ��رة» أس� �ط ��وال
ّ
ثمان
مكونًا من عشر طائرات إيرباص؛
ٍ
منها من طراز  A320واثنتان من طراز
.A320neo

ً
ً
لوجستيا في الرياض
مجمعا
«أجيليتي» تفتتح

هنادي الصالح أثناء قص شريط افتتاح المجمع اللوجستي

ضمن استثمارات الشركة
في السعودية البالغة
قيمتها مليار ريال
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي ال �س �ع��ودي��ة .وذل ��ك ضمن
أعمال اللجنة اللوجستية وبرنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

س�ع�ي��ًا ل�ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف رؤي� ��ة ال�س�ع��ودي��ة
 ،2030الذي نفخر بالتشارك فيه مع القطاع
الخاص».
وي � �ت � �م ��اش ��ى ت � �ط ��وي ��ر م� �ج� �م ��ع أج �ي �ل �ي �ت��ي
اللوجستي في الرياض مع رؤية اململكة في
أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعامليًا.
وم��ن بني األه��داف امل�ح��ددة كجزء من رؤية
 ،2030ت �س �ع��ى ال �ح �ك��وم��ة ال �س �ع��ودي��ة إل��ى
تنويع االقتصاد ،وتنمية القطاع الخاص،
وخلق فرص عمل جديدة ،وتحسني القدرة
التنافسية ،وزيادة صادراتها غير النفطية،
وجذب االستثمارات األجنبية وأن تصبح

«كي جي إل» :المعاينة أثبتت
بطالن ادعاءات «الموانئ»
ق��ال��ت ش��رك��ة ك��ي ج��ي ال ل��وج�ي�س�ت�ي��ك ان دع��وى
اث �ب��ات ال�ح��ال��ة رق��م ( 2018 /2472مستعجل)8/
واستئنافيها رق�م��ي ( 2018 /789و2019 /508
م �س �ت �ع �ج��ل )2 /ك ��ان ��ت ت �ت �ن��اول ب �ح��ث ادع� � ��اءات
م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ب��اط�ل��ة ض��د شركة
ك��ي ج��ي ال ال��دول�ي��ة للموانئ وال�ت�خ��زي��ن والنقل
(ش ��رك ��ة زم� �ي� �ل ��ة) ان ال� �ش ��رك ��ة ال��زم �ي �ل��ة ت�س�ت�غ��ل
م�س��اح��ات ب�م�ي�ن��اء ال�ش�ع�ي�ب��ة ي�ت�ج��اوز اجماليها
تسعة واربعني الف متر مربع ،مشيرة الى ان هذه
املزاعم سبق إلدارة مؤسسة املوانئ الترويج لها
امام الجهات الرقابية ،واشارت اليها تلك الجهات
ال��رق��اب �ي��ة ف��ي ت �ق��اري��ره��ا ال��رس �م �ي��ة ،اال ان اج ��راء
املعاينة لتلك املساحات املزعومة اثبتت بطالن
ادع � � ��اءات امل��ؤس �س��ة وع� ��دم ص�ح�ت�ه��ا مل�خ��ال�ف�ت�ه��ا
الواقع على االرض.
واض��اف��ت الشركة :قضت ع��دال��ة املحكمة بجلسة
 2018/9/26بندب خبير تكون مهمته االنتقال
وامل�ع��اي�ن��ة واث �ب��ات ال�ح��ال��ة ف�ق��ط ،وأودع الخبير
امل�ن�ت��دب ت�ق��ري��ره بعد املعاينة وال�ف�ح��ص ،انتهى
ف �ي��ه اج � �م ��اال ال � ��ى ع � ��دم ث� �ب ��وت ص �ح��ة ادع � � ��اءات
امل��ؤس�س��ة ال�ب��اط�ل��ة ،وان امل�س��اح��ة ال�ت��ي تستغلها
الشركة ال تتجاوز  8533م�ت��را مربعا ،ث��م قضت
املحكمة بجلسة  2019/6/26بانتهاء ال��دع��وى،
ف�ق��ام��ت ال�ش��رك��ة ال��زم�ي�ل��ة ب��اس�ت�ئ�ن��اف ه��ذا الحكم
ب��االس�ت�ئ�ن��اف�ين س��ال�ف��ي ال��ذك��ر ن �ظ��را الن ال�ش��رك��ة
الزميلة ُمنعت م��ن ال��دخ��ول ال��ى ميناء الشعيبة
واستغالل املساحات الواردة بتقرير الخبرة منذ
تاريخ  2016/1/1باملخالفة لألحكام القضائية
ال �ن �ه��ائ �ي��ة وال �ب ��ات ��ة ال � �ص� ��ادرة مل�ص�ل�ح��ة ال �ش��رك��ة
ال��زم�ي�ل��ة ،وبجلسة  2019/10/15قضت محكمة
االستئناف بعدم جواز نظر االستئنافني.
وأك ��دت «ك��ي ج��ي ال ل��وج�س�ت�ي��ك» ع��دم ص�ح��ة ما

تقرير الخبير أثبت أن
المساحة التي تستغلها
«كي جي إل» للموانئ في
ميناء الشعيبة  8533متراً
مربعا ً فقط ..والمحكمة
قضت بانتهاء الدعوى
ليس صحيحا ً أن «الخبرة»
مكنت «الموانئ»
أراض في الميناء..
من دخول
ٍ
فذلك يخالف واقع الحال
ووقائع الدعوى
نقل عن مؤسسة املوانئ الكويتية بأن «الخبرة»
م �ك �ن��ت امل ��ؤس �س ��ة م ��ن دخ � ��ول اراض ف ��ي م�ي�ن��اء
الشعيبة ملخالفته واق��ع الحال ووق��ائ��ع الدعوى،
ح �ي��ث ان امل��ؤس �س��ة ه ��ي م ��ن اص� � ��درت ت �ص��اري��ح
الدخول للخبرة ملعاينة االراض��ي املذكورة ،التي
ه��ي ت�ح��ت ي��ده��ا ،ف�ض�لا ع��ن ان م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ
عجزت عن تقديم االدل��ة امام القضاء على صحة
مزاعمها الباطلة بشأن استغالل الشركة الزميلة
ل�ل�م�س��اح��ات امل ��ذك ��ورة ،وب��ال�ت��ال��ي ي�ض�ح��ي جليًا
فساد ما كانت تزعمه ادارة املؤسسة امام الجهات
الرقابية م��ن بيانات مضللة بهذا ال�ش��أن بهدف
االساءة الى سمعة الشركة واالضرار بها.

«الخليج» ّ
يعين ضاري البدر
ً
ً
عاما للشؤون المؤسسية
مديرا
أعلن بنك الخليج عن تعيني ضاري الرشيد البدر
بمنصب املدير العام – الشؤون املؤسسية ،ليكون
مسؤوال عن كل من شؤون مجلس اإلدارة ،وحدة
االلتزام الرقابي واإلفصاح ،االتصاالت الخارجية،
باإلضافة إلى وحدة البحوث االقتصادية.
وق ��ال ال �ب �ن��ك :ي�م�ل��ك ال �ب��در خ �ب��رة وظ�ي�ف�ي��ة ت�ف��وق
 20ع��ام��ا ف��ي امل �ج��ال امل�ص��رف��ي وم �ج��ال األع �م��ال.
ق�ب��ل االن �ض �م��ام إل��ى ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،ت��ول��ى ض��اري
م�ن�ص��ب رئ �ي��س ال �ش��ؤون امل��ؤس�س�ي��ة للمجموعة
ف ��ي ش��رك��ة ص �ن��اع��ات ال �غ��ان��م وال �ت ��ي ع �م��ل فيها
مل��ا يفوق  8س�ن��وات .م��ن خ�لال عمله ،ك��ان ل��ه دور
ف� �ع ��ال ف ��ي ت��وح �ي��د ال � � ��رؤى واأله� � � � ��داف مل�خ�ت�ل��ف
األقسام والقطاعات التابعة للمجموعة في شركة
ً
ص �ن��اع��ات ال �غ��ان��م ،ف �ض�ل�ا ع ��ن دوره ف ��ي ت�ع��زي��ز
فعالية العمل في إدارة مكتب الرئيس التنفيذي
ل �ل �م �ج �م��وع��ة .ك �م ��ا ت ��ول ��ى ض � � ��اري إدارة ف��ري��ق
االستراتيجية املؤسسية ،تطوير األعمال والدمج
واالستحواذ.
ق �ب��ل ع �م �ل��ه ف ��ي ص �ن��اع��ات ال �غ��ان��م ،ع �م��ل ض ��اري
ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل ��ؤس� �س ��ات ال �ع��امل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
م �ث��ل  ،JPMorgan, Citi Groupم �ج �م��وع��ة دب��ي
االستثمارية ،وبنك الكويت الوطني.

ضاري البدر

وي �ح �م��ل ض � ��اري ش� �ه ��ادة امل��اج �س �ت �ي��ر ف ��ي إدارة
األعمال من جامعة كولومبيا في والية نيويورك
األم�ي��رك�ي��ة ،ك�م��ا يحمل ش �ه��ادة ب�ك��ال��وري��وس في
العلوم اإلدارية والهندسة امليكانيكية من جامعة
ماساشوستس للتكنولوجيا ،باإلضافة لشهادة
محلل مالي معتمد.

وفد وزارة المالية مع الفريق الفني الخاص بدولة الكويت في البنك الدولي

وفد «المالية» يطلع على مستجدات

على مساحة  900ألف متر مربع

أع �ل �ن��ت «أج �ي �ل �ي �ت��ي» ع ��ن اف �ت �ت ��اح م�ج�م��ع
ل��وج�س�ت��ي ج��دي��د ع �ل��ى م �س��اح��ة  900أل��ف
م�ت��ر م��رب��ع ف��ي ال ��ري ��اض ،ض�م��ن مجموعة
م��ن االس �ت �ث �م��ارات ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا الشركة
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ،وال �ت ��ي ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت�ه��ا م�ل�ي��ار
ري ��ال س �ع ��ودي .وق��ال��ت ال �ش��رك��ة إن ��ه ج��رى
ت�ط��وي��ر امل��رف��ق ال�ج��دي��د ،ال ��ذي ت��م افتتاحه
ف��ي  17أكتوبرالجاري ،بواسطة أجيليتي
للمجمعات اللوجستية  ،ALPويتضمن
ن� �ح ��و  250أل � ��ف م� �ت ��ر م ��رب ��ع م� ��ن امل ��راف ��ق
ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة وال �ل��وج �س �ت �ي��ة امل �ش �ي��دة وف�ق��ًا
ألع� �ل ��ى امل� �ع ��اي� �ي ��ر .وس� � ��وف ي ��وف ��ر امل �ج �م��ع
اللوجستي في الرياض خدماته للشركات
املتعددة الجنسيات والشركات املتوسطة
والصغيرة العاملة في اململكة.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال �ن �ق��ل ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية الدكتور نبيل العامودي« :ركزت
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة
امل��اض�ي��ة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع اللوجستي
م� ��ن خ �ل��ال ت �ط ��وي ��ر ف� ��ي ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
الداعمة للقطاع باإلضافة إلى استثمارات
رأس� �م ��ال� �ي ��ة ل ��رف ��ع ال� �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة
وت �ط��وي��ر وت �ب �س �ي��ط إج � � ��راءات االس �ت �ي��راد
ّ
وال � �ت � �ص� ��دي� ��ر ،وإزال � � � � ��ة ال � �ق � �ي ��ود امل �ت �ع��ل �ق��ة
ب��ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ل��وج �س �ت �ي��ة .ل �غ��رض تمكني
ال�ق�ط��اع وف �ت��ح ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة أم��ام

«أدلت ببيانات مضللة تسيء إلى سمعة الشركة»

رائدة في القطاع اللوجستي.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق��ال��ت رئ �ي �س��ة م�ج�ل��س إدارة
ش��رك��ة أجيليتي ه �ن��ادي ال�ص��ال��ح« :تلتزم
أج �ي �ل �ي �ت��ي ب �ب �ن��اء ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ال �ت��ي
م��ن ش��أن�ه��ا ت�ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة األع �م��ال ،ل�ك��ل من
ال�ش��رك��ات العاملية واملتوسطة والصغيرة
في اململكة .إن قيمة استثماراتنا الخاصة
ب�ت�ط��وي��ر امل ��راف ��ق ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ف��ي اململكة
تقدر بمليار ري��ال سعودي ،وتمثل القرية
اللوجستية الجديدة في الرياض التزامنا
بدعم رؤية اململكة لعام  2030لتصبح مركزًا
إقليميًا وعامليًا للخدمات اللوجستية».
وت� �ق ��وم «أج �ي �ل �ي �ت��ي» أي� �ض ��ًا ب��االس �ت �ث �م��ار
ف ��ي ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات ال �ح��دي �ث��ة ل�ت�ح��وي��ل
ال�ص�ن��اع��ة ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،ف��ي دول الخليج
وف ��ي ال �س �ع��ودي��ة .و«أج �ي �ل �ي �ت��ي» مستثمر
ف ��ي م�ن�ص��ة «ح �م ��ول ��ة» ،ال��رق �م �ي��ة لتنسيق
ال �ش �ح �ن��ات ال �ت��ي ي �ق��ع م �ق��ره��ا ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة .وت� �ه ��دف «ح �م��ول��ة»
إل��ى تحسني ك�ف��اءة النقل ال�ب��ري م��ن خالل
رب��ط الشاحنني ال��راغ�ب�ين بنقل بضائعهم
بشركات النقل .تعمل منصة  ،Shipaالذراع
الرقمية لشركة أجيليتي ،أيضًا في اململكة،
ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال�ت��وص�ي��ل للميل األخ�ي��ر
ً
وخدمات الشحن األكثر شموال في العالم
عبر اإلنترنت.

برامج البنك الدولي في الكويت
التقى وفد وزارة املالية املشارك في االجتماعات
ال�س�ن��وي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ات امل��ال �ي��ة ،ص �ن��دوق النقد
ال��دول��ي والبنك ال��دول��ي ،املنعقدة في العاصمة
واشنطن ،بالفريق الفني الخاص بدولة الكويت
ل��دى البنك ال��دول��ي ،حيث اطلع الوفد على آخر
املستجدات الخاصة ببرامج البنك القائمة في
الكويت.
كما جرى خالل اللقاء االستماع الى عرض مقدم

م��ن ق�ب��ل اق�ت�ص��ادي��ي ال�ب�ن��ك ،ت�ض�م��ن ال�ت��وق�ع��ات
االقتصادية للكويت واملنطقة ،ودراس��ات البنك
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��اإلن �ف��اق ال �ع ��ام وامل ��راج �ع ��ة ال ��دوري ��ة
لبرنامج البنك الدولي في الكويت .ترأس وفد
وزارة املالية خ�لال االجتماع مدير ادارة الدين
العام بالوزارة عبدالعزيز املال ،وبحضور األمني
ال �ع��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة
د.خالد مهدي.

ّ
احترازية لمكافحة
«التجارة» :تدابير
غسل األموال
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة
غسل األم��وال وتمويل اإلره��اب التابعة لها أصدرت
خالل سبتمبر املاضي « 30تدبيرًا احترازيًا» على
الشركات املخالفة الخاضعة الحكام القانون 106
لسنة .2013
وأض��اف��ت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي :إن التدابير
ّ
تضمنت توجيه إن��ذارات كتابية لـ 17شركة عقارية
وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمني إضافة الى
إصدار أمر بإلزام  19شركة عقارية واربع شركات
مجوهرات وخمس شركات صرافة وارب��ع شركات
تأمني باتباع إجراءات ّ
محددة لتتوافق مع القانون.
وذك ��رت ان ادارة مكافحة غسل االم ��وال وتمويل
االره ��اب استكملت اج��راءات�ه��ا قبل ات�خ��اذ االدارات

امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ال� � � � ��وزارة اج� � � � ��راءات ال �ت��رخ �ي��ص
لنحو  112طلب تأسيس خ�لال الشهر ذات��ه منها
 80ش��رك��ة ع �ق��اري��ة وش��رك��ة ص��راف��ة و 26ش��رك��ة
مجوهرات وخمس شركات تأمني .واش��ارت الى ان
االدارة حدثت ايضا بيانات  77ترخيصًا ّ
موزعة
ع �ل��ى  55ش��رك��ة ع �ق��اري��ة و 20ش��رك��ة م �ج��وه��رات
وش��رك��ة ص��راف��ة وش��رك��ة ت��أم�ين ،ف��ي ح�ين اعتمدت
تأكيد بيانات  59مراقبًا ل �ـ 31شركة عقارية و21
شركة مجوهرات وشركتي تأمني وصرافة.
ولفتت الى انها اصدرت امرا بتقديم تقارير الربع
شركات عقارية وشركة تأمني ،اضافة ال��ى عشرة
تقارير للرقابة امليدانية ،شملت ست شركات عقارية
و 8شركات صرافة و 19للمجوهرات( .كونا)
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«التجاري» يعرض مزايا
حساب «النجمة» في برج التجارية
أع� �ل ��ن ال �ب �ن ��ك ال� �ت� �ج ��اري ال �ك ��وي �ت ��ي ع��ن
ت��واج��ده ف��ي ب��رج ال�ت�ج��اري��ة اع�ت�ب��ارًا من
اليوم األحد املوافق  20أكتوبر إلى يوم
الثالثاء  22أكتوبر من خالل جناح يتم
إق��ام �ت��ه ف��ي ال �ب��رج ب �ه��دف ع ��رض م��زاي��ا
ح �س��اب ال�ن�ج�م��ة ال ��ذي ي��وف��ر ألص�ح��اب��ه
فرصة الفوز بأكبر جائزة سنوية نقدية
ب�ق�ي�م��ة  1.5م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وال� �ت ��ي تعد
ال �ج��ائ��زة ال�ن�ق��دي��ة األك �ب��ر ال �ت��ي ي��وف��ره��ا
ح� � �س � ��اب م � �ص� ��رف� ��ي ،ل � �ي� ��س ف � �ق� ��ط ع �ل��ى
مستوى الكويت بل على مستوى العالم
وال �ت��ي دخ��ل ب�ه��ا ال�ب�ن��ك س�ج��ل غينيس
لألرقام القياسية بتقديمه لهذه الجائزة
الكبرى املرتبطة بحساب مصرفي.
وس� ��وف ي �ت��واج��د ف��ي ج �ن��اح ال�ت�ج��اري
ع�ل��ى م��دى األي ��ام ال�ث�لاث��ة م��وظ�ف��و إدارة
ال �ت �س��وي��ق وامل �ب �ي �ع��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ق�ط��اع
ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة ل�ل�أف ��راد لتعريف
رواد وزوار ب ��رج ال �ت �ج��اري��ة ب�م�م�ي��زات
ح � �س� ��اب ال� �ن� �ج� �م ��ة وك� �ي� �ف� �ي ��ة ف� �ت ��ح ه ��ذا
ال�ح�س��اب وال�ت��أه��ل ل��دخ��ول السحوبات
األس �ب��وع �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة ب �ه ��ذا ال �ح �س��اب
وك ��ذل ��ك ال �ت��أه��ل ل �ل��دخ��ول ف ��ي ال�س�ح��ب
على الجائزة الكبرى وفتح الحساب أو

ملصق سحب حساب البنك التجاري

«المتحد» يعلن الرابحين بجوائز
الحصاد اإلسالمي
زي ��ادة ال��رص�ي��د امل�ت��وف��ر فيه قبل تاريخ
 1نوفمبر  ،2019ك��ون��ه امل��وع��د النهائي
ل �ل �ت��أه��ل ل ��دخ ��ول ال �س �ح��ب ع �ل��ى ج��ائ��زة
ال �ـ  1.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ،علما ان��ه
ب ��ام �ك ��ان ع� �م�ل�اء ال �ب �ن��ك ال �ح��ال �ي�ي�ن ف�ت��ح
ح�س��اب ال�ن�ج�م��ة واي� ��داع مبلغ للدخول
في السحب بخطوات بسيطة من خالل
تطبيق البنك .CBK mobile
وال � �ب � �ن� ��ك ال � �ت � �ج � ��اري ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي ��دع ��و
الجمهور ال�ك��ري��م ورواد ب��رج التجارية
لزيارة جناح البنك للتعرف على مزايا
ح�س��اب النجمة وال�ج��وائ��ز القيمة التي
يقدمها ه��ذا ال�ح�س��اب للعمالء ،وكذلك
آل �ي��ة ف�ت��ح ال �ح �س��اب ب��إي��داع  100دي�ن��ار
كويتي واالحتفاظ بمبلغ ال يقل عن 500
دينار كويتي لدخول جميع السحوبات
على كل الجوائز التي يقدمها الحساب،
علمًا بأنه كلما زاد املبلغ املحتفظ به في
الحساب زادت معه ف��رص ف��وز العميل،
ح �ي��ث ان ك ��ل  25دي � �ن� ��ارا ت ��وف ��ر ف��رص��ة
واحدة للفوز والدخول كذلك في السحب
ال�س�ن��وي ع�ل��ى ال �ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى بمبلغ
 1.500.000دي�ن��ار كويتي وال��ذي سوف
يقام في شهر يناير .2020

«النجاة» :رحلة ترفيهية لـ  300يتيم سوري باألردن
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س وف � � ��د ج �م �ع �ي��ة ال �ن �ج ��اة
الخيرية ل�لأردن الشيخ ع��ود الخميس
أن الوفد نظم رحلة ترفيهية لعدد 300
يتيم س��وري م��ن األي�ت��ام ال��ذي��ن تكفلهم
الجمعية ،ك�م��ا ق��ام ب�ت��وزي��ع م�س��اع��دات
م� �ت� �ن ��وع ��ة ع� �ل ��ى ال �ل�اج � �ئ �ي�ن وامل� ��رض� ��ى
ال� �س ��وري�ي�ن .وأش� � ��ار ال �خ �م �ي��س إل� ��ى أن
جمعية ال�ن�ج��اة الخيرية ح��رص��ت منذ
بداية األزمة السورية على تقديم الدعم
وامل �س��اع��دة للشعب ال �س��وري الشقيق،

وقد كان للجمعية مساهمات كبيرة في
تعليم األطفال السوريني ،وكفالة األسر
واأليتام ،وتوزيع املساعدات الغذائية.
وف� � ��ي م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال ��رح� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت��م
تنظيمها ل�لأي �ت��ام ،ق ��ال ال�خ�م�ي��س« :ال
تقتصر زي��ارات �ن��ا ل�لأي�ت��ام ع�ل��ى ت��وزي��ع
ال� �ك� �ف ��االت ،ب ��ل ن �ق ��وم ب�ت�ن�ظ�ي��م رح�ل�ات
ت��رف�ي�ه�ي��ة ل �ه��م ،وم�س��اب�ق��ات وف��اع�ل�ي��ات
تدخل ال�س��رور على قلوبهم ،وق��د قمنا
هذه املرة بتنظيم رحلة ملدينة األلعاب

ل � �ـ  300ي� �ت� �ي ��م ،وك � ��م ك ��ان ��ت س �ع��ادت �ن��ا
ح�ين رأي�ن��ا االب�ت�س��ام��ات مرتسمة على
وجوههم».
من ناحيته ،أوض��ح عضو الوفد ،ثامر
السحيب أن الوفد وزع مساعدات على
مجموعة من األس��ر مقدمة من متبرعة
كويتية ،كما تم توزيع  50طردا غذائيا
على املرضى ،واألسر الفقيرة.
ودع ��ا ال�س�ح�ي��ب امل�ت�ب��رع�ين واملحسنني
إل ��ى م��واص �ل��ة ت �ق��دي��م ال �ع ��ون ل�لاج�ئ�ين

ال� �س ��وري�ي�ن ،خ ��اص ��ة أن ف �ص��ل ال �ش �ت��اء
ع�ل��ى األب� ��واب ،وي�ح�ت��اج ال�لاج�ئ��ون فيه
إل��ى م��واد ال�ت��دف�ئ��ة ،وال �س�لال الغذائية،
وال �س �ك��ن امل �ن ��اس ��ب ،م�ب�ي�ن��ا أن ال �ت �ب��رع
يكون من خالل االتصال أو عبر املوقع
االل�ك�ت��رون��ي لجمعية النجاة الخيرية.
ً
وخ � �ت� ��م ال� �س� �ح� �ي ��ب ق � ��ائ �ل��ا ان ج �م �ع �ي��ة
النجاة تسعى لكفالة املزيد من األيتام
ال� �س ��وري�ي�ن ،وأن ق �ي �م��ة ك �ف��ال��ة ال�ي�ت�ي��م
السوري  15دينارا شهريًا.

إمكانية ُمشاهدة وإدارة مقاطع التسجيل

«زين» ُتطلق حلول ُمراقبة الفيديو VSaaS
لقطاع األعمال
أع �ل �ن��ت زي � ��ن ،امل� � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
الرقمية في الكويت ،عن إطالقها لحلول
ُمراقبة الڤيديو  VSaaSلعمالء الهيئات
ُ
وال�ش��رك��ات بقطاع األع �م��ال ،وال�ت��ي ت�ق� ّ�دم
ّ
منصة ُمتكاملة تشمل مجموعة واسعة

م��ن ال �خ��دم��ات ع�ب��ر س�ح��اب��ة زي ��ن اآلم �ن��ة،
ويمكن الدخول عليها بكل سهولة في أي
وقت ومن أي مكان.
وذكرت الشركة أن إطالقها لهذه الخدمة
ي ��أت ��ي ت �م��اش �ي��ًا م� ��ع ال� �ت ��زام� �ه ��ا ب �ت �ق��دي��م
ال�ح�ل��ول األم�ن�ي��ة األح ��دث واألك �ث��ر تطورًا
لقطاع األعمال الكويتي ،سواء للشركات
ال� �ك� �ب� �ي ��رة أو امل� �ت ��وس� �ط ��ة وال� �ص� �غ� �ي ��رة،
وذل��ك وف�ق��ًا ألع�ل��ى امل��واص�ف��ات واملعايير
ال �ع��امل �ي��ة ،ح�ي��ث ي��أت��ي ال �ت��زام �ه��ا تماشيًا
مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي
تهدف إلى تمكني قطاع أعمال أكثر كفاءة
في السوق الكويتية.
وب �ي�ن��ت زي ��ن أن ح �ل��ول ُم��راق �ب��ة ال�ڤ�ي��دي��و
 VSaaSالتي أطلقتها لقطاع األعمال ُت ّ
قدم
ّ
منصة ُمتكاملة تتضمن مجموعة واسعة
من الخدمات عبر السحابة ،والتي تشمل
ُ
تسجيل الڤيديو ،والتخزين ،واملشاهدة

ملصق الخدمة الجديدة

ع ��ن ب� �ع ��د ،وت �ن �ب �ي �ه��ات اإلدارة ،واألم � ��ن
السيبراني ،وغيرها املزيد ،وتتم معالجة
وإدارة البيانات بعيدًا عن املوقع وبشكل

آم��ن تمامًا عبر سحابة زي��ن في الكويت،
والتي يمكن للعميل وصل الكاميرات في
ً
املوقع ُمباشرة معها ،كما يمكن للعميل

ُ
ال ��دخ ��ول ع �ل��ى امل �ق��اط��ع امل �س� ّ�ج �ل��ة وإدارة
امل �ن� ّ�ص��ة ب �ك��ل س �ه��ول��ة ف��ي أي وق ��ت وم��ن
أي م�ك��ان عبر أي ه��ات��ف ال��ذك��ي أو جهاز
لوحي أو جهاز كمبيوتر.
ُ
وأش � � ��ارت ال �ش��رك��ة إل� ��ى أن �ه��ا ت� �ق � ّ�دم ه��ذه
ال� �خ ��دم ��ات وامل� ��زي� ��د ع �ب��ر م �ج �م��وع��ة م��ن
الباقات املرنة التي تتناسب مع مختلف
اح �ت �ي��اج��ات ال �ع �م�ل�اء وب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى حجم
الشركة وعدد املواقع املطلوب مراقبتها،
وت � �ش � �م� ��ل ه� � � ��ذه ال� � �ب � ��اق � ��ات ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
ُ
الكاميرات ذات الجودة العالية املصممة
ل�لاس�ت�ع�م��ال ال��داخ �ل��ي أو ال �خ��ارج��ي من
كبرى الشركات الرائدة حول العالم مثل
 Avigilonو ،Dahuaويمكن توصيلها عبر
شبكة الـ  Wi-Fiأو شبكة زين للجيل الرابع
 4G LTEحسب الحاجة ،كما تعتمد هذه
الحلول على أجهزة وأنظمة متطورة من
ش��رك��ة ه� ��واوي ال �ع��امل �ي��ة ،وت �ت��م إدارات �ه ��ا
من قبل شركة  NXNذراع مجموعة زين
ُ
ف��ي م �ش��اري��ع امل ��دن ال��ذك �ي��ة ،وال �ت��ي ت �ق� ّ�دم
أي�ض��ًا خ��دم��ات تحليل ال�ب�ي��ان��ات للعديد
م��ن ال�ق�ط��اع��ات م�ث��ل ق�ط��اع ال�ن�ف��ط وال�غ��از
وغيره.

لعام 2020-2019

أع � �ل� ��ن ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل� ��ي امل� �ت� �ح ��د ف��ي
ال�س��ادس عشر م��ن أكتوبر ال�ج��اري
أس � � �م� � ��اء ال � ��راب� � �ح �ي��ن ف� � ��ي ال �س �ح ��ب
األس �ب��وع��ي ع �ل��ى ج ��وائ ��ز ال�ح�ص��اد
اإلس�ل��ام� ��ي ،ح� �س ��اب ال �س �ح��ب ع�ل��ى
الجوائز اإلسالمي األول في الكويت
والذي استطاع أن يعيد رسم حياة
اآلالف م� ��ن ال ��راب� �ح�ي�ن م� ��ن س �ع��داء
ال� �ح ��ظ ،ح �ي��ث ي �ق��دم ل �ع �م�لائ��ه أك�ب��ر
عدد من فرص الفوز على مدار العام
من خ�لال ما يزيد على  850جائزة
سنويًا.
وق � ��د أس� �ف ��ر ال �س �ح ��ب ع� ��ن ح �ص��ول
ش ��ري � �ف ��ة م� �ح� �م ��د ال � �ع� ��ري � �ف� ��ان ع �ل��ى
الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة
 10000دينار كويتي.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح �ص��ول  20ف��ائ��زا
ملصق سحب الحصاد اإلسالمي
ع� �ل ��ى  1000دي � �ن � ��ار ك ��وي� �ت ��ي ل �ك��ل
راب � ��ح وه � ��م :س �ل �ي �م��ان ع �ب��د ال � � ��رزاق ال �ض��وي �ح��ى ،ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ف ��رص ال �ف��وز ال �ك �ب��رى م��ا زال��ت
ه��دى ابراهيم ال�ه��اج��ري ،احمد روي�ش��د العازمي ،بانتظارهم.
س�ل�ي�م��ان اس�م��اع�ي��ل م�ح�م��د ،ص��ال��ح ح�م��د ص��ال��ح ،يتم إج��راء السحوبات كل ي��وم أربعاء في األهلي
ليديا جوزيف سكاكنوالري ،سند حميدي السند ،امل�ت�ح��د ب��ال�ك��وي��ت أو ب��ال�ب�ح��ري��ن ب �ن��اء ع�ل��ى خطة
سالم ابراهيم العبد الرزاق ،سامية خلف الشمري ،السحب ،وف��ي أي��ام األع�ي��اد أو العطالت الرسمية
مسلم خليفة العميرة ،محمد حمود العنزي ،عمر يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.
ك��وت��ي ك��ادان �ك��ان��دي ،ن� ��واف ع �ل��ي ك �س��ار ،ض�ف��اف يتيح ح�س��اب ال�ح�ص��اد اإلس�ل�ام��ي ل�ع�م�لاء البنك
عادل محمد ،عباس محمد عباس ،سامية جميل ال ��دخ ��ول ف ��ي ال �س �ح��ب ع �ل��ى ج ��وائ ��ز رب ��ع س�ن��وي��ة
ناصيف ،نبيل ابراهيم محمد ،نادية هالل راشد كبري بقيمة  250.000دينار للرابح والتي تمكنه
عيسى ،فاطمة فضل اهلل ،زهرا سيد حسن.
م��ن ت�ح�ق�ي��ق أح�ل�ام��ه وت �ط �ل �ع��ات��ه .ه ��ذا ب��اإلض��اف��ة
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ي �ت �ق��دم ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي امل�ت�ح��د إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة  100ألف
ب�خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل�ع�م�لائ��ه ال��راب �ح�ين ،م��ؤك��دا أن دينار.

 KIBيرعى البطل الكويتي
عبدالله الفاضل
ح��رص��ًا م�ن��ه ع�ل��ى تشجيع ال��ري��اض�ي�ين الكويتيني،
ال س�ي�م��ا امل��وه��وب�ين ف��ي ال��ري��اض��ات ال �ف��ردي��ة ،ق� ّ�دم
بنك الكويت الدولي ( )KIBرعايته للبطل الكويتي
ال�ع��امل��ي ،ع �ب��داهلل ال�ف��اض��ل ،ال ��ذي ش ��ارك م��ؤخ �رًا في
ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ال �ت��ي أق �ي �م��ت ف��ي ب �ح �ي��رة ه��اف��اس��و
ِّ
ب��والي��ة أري��زون��ا األم�ي��رك�ي��ة ،محققًا إن�ج��ازًا ج��دي�دًا؛
بحصوله على لقب وصيف بطل العالم ّ
للدراجات
املائية  2019عن فئة (كبار املحترفني ستوك).
ّ
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ه��ن��أ م��دي��ر أول وح ��دة االت �ص��ال
امل��ؤس�س��ي ف��ي ال�ب�ن��ك ،ن ��واف ن��اج�ي��ا ،ال�ف��اض��ل على
ال �ل �ق��ب ال �ج��دي��د ال� ��ذي أح � ��رزه ل �ي �ض��اف إل ��ى سجله
الحافل ب��اإلن�ج��ازات املحلية واإلقليمية والدولية،
مشيدًا بأدائه املميز ،وتمثيله للكويت على أفضل
وج��ه م�م�ك��ن ،ورف ��ع اس�م�ه��ا ع�ل��ى م�ن� ّ�ص��ات التتويج
العاملية.
ً
وص � � ّ�رح ن��اج �ي��ا ق ��ائ�ل�ا« :ي �ح��رص  KIBدائ �م��ًا على
رعاية الرياضيني املحترفني من أبناء الكويت ،إلى
جانب املشاركة في الفعاليات واألنشطة الرياضية
التنافسية ،وذلك في إطار برنامجه املجتمعي ،الذي

يسعى إلى التأثير اإليجابي في املجتمع وأف��راده،
م ��ن خ �ل��ال ن �ش��ر ال �ت��وع �ي��ة ح � ��ول أه �م �ي��ة م �م��ارس��ة
الرياضة وتأثيرها اإليجابي ف��ي صحة ال�ف��رد ،ما
ينعكس على أسلوب حياته وقدرته اإلنتاجية».
كما أفاد ناجيا بأن رعاية « »KIBاملستمرة للفاضل
ت ��أت ��ي م ��ن م �ن �ط �ل��ق ح ��رص ��ه ع �ل��ى ت �م �ك�ين ال �ش �ب��اب
وت�ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى اس �ت �ع��راض م �ه��ارات �ه��م وإب� ��راز
ق��درات �ه��م ف��ي مختلف م �ج��االت اه�ت�م��ام�ه��م ،م��ؤك�دًا
سعي البنك املستمر لالستثمار في الشباب وتعزيز
ما يمتلكونه من مواهب؛ باعتبارهم الشريحة التي
نعتمد عليها ف��ي ب�ن��اء مستقبل أف�ض��ل وتحقيق
التنمية في البالد .ومن جانبه ،أثنى الفاضل على
الدعم املستمر ال��ذي يحصل عليه من قبل «،»KIB
م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال�ب�ن��ك ي��ول��ي أه�م�ي��ة خ��اص��ة لتقديم
َ
الدعمني املادي واملعنوي له في مختلف البطوالت
ّ
التي شارك فيها ،ما يسهم بشكل فعال في تحفيز
ال�ل�اع ��ب ل�ت�ح�ق�ي��ق امل ��زي ��د م ��ن اإلن � �ج� ��ازات ال��دول �ي��ة؛
ت�ك��ري�م��ًا ل�ل�ج�ه��ات ال �ت��ي ت �ث��ق ب ��ه ،وت��دع��م م�س�ي��رت��ه
الرياضية.

البطل الكويتي العالمي في الد َّراجات المائية عبدالله الفاضل

«صفاة هوم» تطلق تشكيلة من السيراميك
واألدوات الصحية
أط�ل�ق��ت ص �ف��اة ه ��وم ال ��رائ ��دة ف��ي م�ج��ال
البناء والتشطيب تشكيلة السيراميك
وال �ص �ح��ي ل �ع��ام  .2019-2020وت�ن�ف��رد
ص �ف��اة ه� ��وم ب �ت �ق��دي��م ت�ش�ك�ي�ل��ة واس �ع��ة
م��ن م ��واد ال �ب �ن��اء وال�ت�ش�ط�ي��ب ال�خ��اص��ة
بالسيراميك والصحي والتي يحتاجها
العميل إلك�م��ال م��راح��ل ب�ن��اء أو تجديد
بيته.
وتتميز منتجات صفاة هوم بتنوعها،
حيث تتضمن التشكيلة الجديدة أطقم
ال �ص �ح��ي م ��ن م ��ارك ��ة ت ��وت ��و ال �ي��اب��ان �ي��ة
وخ�لاط��ات م��ن م��ارك��ة ك �ل��ودي وك�ل��ودي
راك األمل ��ان� �ي ��ة واك � �س � �س� ��وارات ال �ح �م��ام
م��ن م��ارك��ة  ASIع �ل�اوة ع�ل��ى م��ودي�لات
الجاكوزي وال�ش��اور بانيل التي تمتاز
بتصاميم تجمع بني الفخامة والنوعية.
وأهم ما يميز تشكيلة األطقم الصحية
لعام  2020هو تقنية املراحيض الذكية
من ماركة  TOTOاليابانية والتي تتميز
ب �خ��اص �ي��ة ال �ت �ن �ظ �ي��ف وال �ف �ت��ح وال �غ �ل��ق
الذاتي وج��ودة مضمونة مع كفالة ملدة
ّ
 5س�ن��وات .كما ويسلط كتالوج صفاة
ه��وم ال�ض��وء على إك�س�س��وارات الحمام
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن خ��زائ��ن وم ��راي ��ا وغ�ي��ره��ا
والتي من شأنها أن تساعد في تنظيم
الحمام وترتيبه بمنظر الئق وجميل.
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وت � �ط� ��رح ص� �ف ��اة ه � ��وم ب� ��اق� ��ات خ��اص��ة
ومتنوعة على أطقم الصحي تبدأ من
 39دينارًا هذا باإلضافة إلى الخدمات
امل � �ج ��ان � �ي ��ة امل � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن ص � �ف� ��اة ه ��وم

والخاصة بالتوصيل والتخزين.
وت �ت �ن��وع تشكيلة س�ي��رام�ي��ك ال�ح��وائ��ط
واألرض� � � � �ي � � � ��ات ل� � �ه � ��ذا ال � � �ع� � ��ام ل �ت �ج �م��ع
م�خ�ت�ل��ف امل� � ��واد واألل� � � ��وان وب �م �ق��اس��ات

كتالوغ التشكيلة الجديدة من «صفاة هوم»

تلبي احتياجات العمالء على اختالف
أذواق� � � �ه � � ��م ع � �ل� ��اوة ع � �ل ��ى ال� �س� �ي ��رام� �ي ��ك
وال �ب��ورس�لان ال��داخ�ل��ي وال �خ��ارج��ي من
ع�ل�ام ��ات ت �ج��اري��ة آس �ي��وي��ة وأوروب� �ي ��ة
مثل االيطالية  Italgranitiواالسبانية
 Alaplanaإل��ى ج��ان��ب ع�لام��ات تجارية
عاملية أخرى.
ويمكن للعمالء التعرف على الخيارات
وامل� �ن� �ت� �ج ��ات امل� �ت ��وف ��رة ض �م��ن ع� ��روض
قسم الصحي والسيراميك في معرض
الشويخ بالقرب من مركز يوسف أحمد
الغانم للخدمة والصيانة ،حيث يمكن
ل �ل��زب��ائ��ن زي� � ��ارة م �ع��رض �ن��ا ي��وم �ي��ًا م��ن
ً
الساعة  9صباحًا وحتى  11ليال.
وتضم معارض صفاة هوم أكثر من 35
عالمة تجارية تقدم مختلف التصاميم
الكالسيكية وال�ع�ص��ري��ة ل�ت�ك��ون امل�ك��ان
األم� �ث ��ل ل �ج �م �ي��ع اح �ت �ي��اج��ات ال �ع �م�ل�اء.
وت ��ؤك ��د ه� ��وم ع �ل��ى ال �ت �م �ي��ز ف ��ي ان �ت �ق��اء
منتجاتها من هذه العالمات التجارية
وت �ض �م��ن ل �ع �م�لائ �ه��ا وج� � ��ود أك� �ث ��ر م��ن
 %95م ��ن ه ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ح �ص��ري��ًا في
م �ع��ارض �ه��ا ف ��ي ال �ك ��وي ��ت م ��ع ال �ح��رص
امل �س �ت �م��ر ع �ل��ى ت ��زوي ��د ه� ��ذه امل� �ع ��ارض
ب �ت �ش �ك �ي�ل�ات وم� �ن� �ت� �ج ��ات ج � ��دي � ��دة ك��ل
أسبوع.

ضمن إطار المسؤولية االجتماعية

«بيتك تكافل» تشارك في حملة
للتوعية بسرطان الثدي
ش��ارك��ت ش��رك��ة «ب�ي�ت��ك ل�ل�ت��أم�ين ال�ت�ك��اف�ل��ي» في
ح�م�ل��ة ت��وع��وي��ة ع��ن س��رط��ان ال �ث��دي ت�ح��ت اس��م
«أض �ي �ئ��ي ح �ي��اة م��ن ت �ح �ب�ين» ال �ت��ي أق �ي �م��ت في
ن ��ادي س �ت��رت��ج ل �ل �س �ي��دات .وت �ن �ظ��م ال�ح�م�ل��ة في
شهر اكتوبر وتسلط الضوء على سبل التغلب
ع �ل��ى امل � ��رض .وت ��أت ��ي م �ش��ارك��ة ال �ش��رك��ة ض�م��ن
إط��ار امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واه�م�ي��ة ال��وق��اي��ة
وال� �ف� �ح ��ص امل� �ب� �ك ��ر وم �ت��اب �ع �ت��ه وال � �ت� ��ي ي �ش �غ��ل
ال� �ج ��ان ��ب ال �ص �ح��ي ح� �ي ��زا ك �ب �ي��را م �ن �ه��ا ،ح�ي��ث
ت�ن�ش��ط ال �ش��رك��ة ف��ي ال �ع��دي��د م��ن امل �ج��االت ال�ت��ي
تهم املجتمع وت�ش��ارك في كثير من الفعاليات
ذات االه ��داف االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ح��رص��ا
على دع��م اع�م��ال امل��ؤس�س��ات والهيئات املعنية
بخدمة املجتمع.
وقد شاركت الشركة بجناح خاص ،لقي اقباال
واه�ت�م��ام��ا كبيرين م��ن امل�ش��ارك�ين ف��ي الفعالية
وال��زوار ،وجرى توزيع البروشورات التوعوية
ال�ت��ي ت�ق��دم االرش� ��ادات وال�ن�ص��ائ��ح ال�ت��ي ت��ؤك��د
اهمية متابعة الفحص لتجنب االصابة باملرض
وك� ��ذل� ��ك ط � ��رق ال� �ف� �ح ��ص وال� ��رع� ��اي� ��ة ل �ل �م��رض��ى
ومسببات امل��رض واع��راض��ه واه�م�ي��ة املتابعة.
وت� �ح ��رص ش ��رك ��ة «ب �ي �ت��ك ل �ل �ت��أم�ين ال �ت �ك��اف �ل��ي»
على تعميق دوره��ا االجتماعي ومسؤوليتها

مشاركة «بيتك تكافل» في الحملة

ات �ج��اه امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م وس��ائ��ل دع��م
ال� �خ ��دم ��ات واالن� �ش� �ط ��ة ال �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف خ��دم��ة
املجتمع وافراده ،والتي تساهم في توفير سبل
ال��رع��اي��ة نحو الكثير م��ن القضايا التي تشغل
بال املواطنني وتحظى باهتمامهم في العديد
من املجاالت وفي مختلف املناسبات.
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BUSINESS

حَ َملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة

تخريج الدفعة الـ 22من متدربي أكاديمية «الوطني»

الدفعة الـ 22من أكاديمية الوطني

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة
الثانية والعشرين م��ن املوظفني ال�ج��دد في
برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» ،بعد
اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير االختيار
ّ
ل�ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج امل�ك��ث��ف وامل�ص�م��م خصيصًا
ل�ح�م�ل��ة ال �ش �ه��ادات ال�ج��ام�ع�ي��ة م��ن ال �ك��وادر
الكويتية الشابة.
وي� �ن ��درج ال �ب��رن��ام��ج ال � ��ذي ي �م �ت��د ل �ن �ح��و 10
س �ن��وات ض�م��ن إط ��ار اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة الوطني
ال�ه��ادف��ة إل��ى استقطاب وتوظيف الكفاءات
ال��وط �ن �ي��ة ،وت �ط��وي��ر وت��أه �ي��ل ال � �ك� ��وادر م��ن
ح��دي�ث��ي ال�ت�خ��رج ،واس�ت�ق�ط��اب�ه��م للعمل في

القطاع املصرفي.
وح� �ض ��ر ح �ف ��ل ت �خ ��ري ��ج امل � �ت ��درب �ي�ن ال �ج ��دد
ال��رئ�ي��س التنفيذي لبنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي-
ال �ك��وي��ت ص�ل��اح ال �ف �ل �ي��ج ،ون ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
التنفيذي لبنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي  -الكويت
س�ل�ي�م��ان امل � � ��رزوق ،وامل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ل �م��وارد
ال �ب �ش��ري��ة مل �ج �م��وع��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
عماد أحمد العبالني ،وم��دي��رون تنفيذيون
وم� � �س � ��ؤول � ��و إدارة امل� � ��واه� � ��ب وال � �ت� ��دري� ��ب
والتطوير.
وامتد البرنامج التدريبي لألكاديمية الذي
ض��م  12م�ت��درب��ًا مل��دة أرب�ع��ة أش�ه��ر ،وتضمن

مختلف جوانب العمل املصرفي ،مثل املبادئ
امل �ص ��رف �ي ��ة ،وإدارة امل� �خ ��اط ��ر ،وامل �ح��اس �ب��ة
امل��ال�ي��ة ،وال�ت�س��وي��ق ،وال�ت�ف��اوض ،واإلق ��راض
االس�ت�ه�لاك��ي وال �ت �ج��اري ،ب�ج��ان��ب ال�ت��دري��ب
على اإلبداع واالبتكار والتفكير التصميمي.
الجدير بالذكر أن محتوى البرنامج يشهد
على نحو مستمر عمليات مراجعة وإضافة
للمحتوى م��ن أج��ل مواكبة أح��دث األب�ح��اث
وال��دراس��ات العاملية التي تختص بالقطاع
املصرفي.
وت �ع �ك��س األك ��ادي� �م� �ي ��ة رؤي� � ��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
الوطني ف��ي وض��ع م�ب��دأ التنمية املستدامة

ل� �ل� �م ��وارد وال� � �ك � ��وادر ال �ب �ش��ري��ة ف ��ي م �ق��دم��ة
أول � ��وي � ��ات � ��ه ،ب ��وص� �ف ��ه ه ��دف ��ًا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا
وم �س ��ؤول �ي ��ة م �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال� ��دول� ��ة م�م�ث�ل��ة
بأجهزتها املختلفة والقطاع الخاص.
وج ��رى اف �ت �ت��اح أك��ادي�م�ي��ة ال��وط �ن��ي ف��ي ع��ام
 ،2008ب �ه��دف ت�م�ه�ي��د ال �ط��ري��ق ل�ل�خ��ري�ج�ين
ال �ج��ام �ع �ي�ين ال �ج ��دد م ��ن ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
ل�ل�ال �ت �ح ��اق ب��ال �ع �م��ل ف� ��ي ق� �ط ��اع ال �خ ��دم ��ات
امل �ص��رف �ي��ة ،وت��وف��ر األك��ادي �م �ي��ة للخريجني
أفضل البرامج التدريبية التي جرى وضعها
بالتعاون م��ع أك�ب��ر امل��ؤس�س��ات والجامعات
حول العالم لتواكب متطلبات سوق العمل.

من دائرة ضمان الجودة بمصفاة ميناء األحمدي

َّ
تتسلم الجائزة
العسعوسي

م��وج��ز للتأثير اإلي�ج��اب��ي ال��ذي حققته
إن �ج��ازات �ه��م امل�ه�ن�ي��ة ألص �ح��اب ال�ع�م��ل،
وت �ق �ل��د م �ن��اص��ب ق� �ي ��ادي ��ة ف ��ي ال �ح �ي��اة
العملية واملهنية.
وت� �ع ��د ج �م �ع �ي��ة م �ح �ت��رف��ي ال �ص �ي��ان��ة
واالع� �ت� �م ��ادي ��ة ،أك� �ب ��ر وأع � � ��رق م�ن�ظ�م��ة

ع� � ��امل � � �ي� � ��ة ل � �ل � �م � �ت � �خ � �ص � �ص �ي�ن ب� �م� �ه� �ن ��ة
ال �ص �ي��ان��ة واالع� �ت� �م ��ادي ��ة ،وه� ��ي ت �ق��دم
ج��ائ��زت�ه��ا س �ن��وي��ا ل�ل�م�م��ارس�ين ال��ذي��ن
ي�ق��وم��ون ب��أع�م��ال م�ت�م�ي��زة ،وي�ظ�ه��رون
ال�ق�ي��ادة واالل �ت��زام بتفوق داخ��ل مهنة
الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول

«الساير» تعلن الفائزين
بجوائز نقدية
َّ
ن��ظ �م��ت م �ج �م��وع��ة ق�ط��ع
الغيار في شركة مؤسسة
م �ح �م��د ن� ��اص� ��ر ال �س��اي��ر
وأوالده ،إح��دى شركات
ال �س��اي��ر ال �ق��اب �ض��ة ،ي��وم
اإلث �ن�ين  7أك �ت��وب��ر 2019
ال � �س � �ح� ��ب اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي
ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل� �ع ��رض ق�ط��ع
غ �ي��ار ت��وي��وت��ا األص �ل �ي��ة
امل� �م� �ي ��ز ،ف ��ي م �ق��ر وزارة
التجارة والصناعة.
وف� � � ��ي م� � ��ا ي � �ل� ��ي أس � �م� ��اء
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ف� ��ي ال �س �ح��ب
النهائي:

ملصق سحب قطع غيار تويوتا األصلية

• عبير عيد عبداهلل املطيري ،ربحت
 1000دينار( الجائزة األولى).
• فالح سليمان نزال العازمي ،ربح
 500دينار (الجائزة الثانية).
• عبدالعزيز محمد صالح الشايجي ،ربح
 300دينار (الجائزة الثالثة).
• سعاد محمد خالد العجمي ،ربحت
 200دينار (الجائزة الرابعة).
• محمد علي ،ربح  100دينار
(الجائزة الخامسة).

العسعوسي تفوز بجائزة
جمعية محترفي الصيانة العالمية
ف��ازت املهندسة دالل العسعوسي من
دائ��رة ض�م��ان ال�ج��ودة بمصفاة ميناء
األح � �م� ��دي ،ال �ت��اب �ع��ة ل �ش��رك��ة ال �ب �ت��رول
الوطنية الكويتية ،ب�ج��ائ��زة الصيانة
واالع �ت �م��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ل �ع��ام  2019عن
ف�ئ��ة ال�ق�ي��ادي ال�ص��اع��د ،ال�ت��ي تمنحها
جمعية محترفي الصيانة واالعتمادية
بالواليات املتحدة األميركية.
وج � � � ��رى ت � �ك ��ري ��م ال� �ع� �س� �ع ��وس ��ي ع �ل��ى
ه� ��ام� ��ش امل� ��ؤت � �م� ��ر ال � �س � �ن� ��وي ال� �س ��اب ��ع
والعشرين للصيانة واالعتمادية الذي
ن�ظ�م�ت��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ف ��ي والي� ��ة ك�ن�ت��اك��ي
األميركية ،بعد اختيارها ضمن أفضل
ث�ل�اث��ة م�ح�ت��رف�ين ف��ي م �ج��ال ال�ص�ي��ان��ة
واالعتمادية حول العالم ،حيث تمنح
الجائزة ألكثر املحترفني إنجازًا وتميزًا
من بني قرابة  6000مشترك حول العالم.
ون �ج �ح��ت ال �ع �س �ع��وس��ي ف ��ي اس �ت �ي �ف��اء
م �ع��اي �ي��ر ع� ��دة ت �ض �ع �ه��ا ال �ج �م �ع �ي��ة ،م��ن
بينها ال�ح�ص��ول على ش�ه��ادة محترف
ص �ي��ان��ة واع �ت �م��ادي��ة س ��اري ��ة امل �ف �ع��ول،
والتمتع بعضوية قائمة ،وتقديم شرح
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بدأ العرض املميز في  29يوليو ،مقابل
ك��ل  5دنانير مشتريات م��ن قطع غيار
ت��وي��وت��ا االص�ل�ي��ة م��ن أي م�ع��رض قطع
غيار تويوتا الساير او مراكز الخدمة،
ّ
ي�ت��أه��ل العميل للمشاركة ف��ي السحب
اإلل�ك�ت��رون��ي ل��رب��ح ج��وائ��ز نقدية تصل
الى  1000دينار.
ُّ
ي�م�ك��ن ل �ل �ف��ائ��زي��ن ت �س��ل��م ج��وائ��زه��م من
إدارة التسويق في مركز تسليم سيارات
تويوتا الجديدة في منطقة العارضية،
ّ
املقدم من
وذلك بإبراز الكتاب الرسمي
الوزارة مع البطاقة املدنية األصلية.

شراكة استثنائية مع «فاميد»

وتعزيزها.
وسبق للمهندسة دالل العسعوسي
ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ع � � � � ��دد م� � � ��ن ال� � �ن� � �ج � ��اح � ��ات
واإلن �ج��ازات واملساهمات ال�لاف�ت��ة ،إذ
كانت أول كويتية تحصل على شهادة
االح�ت��راف في الصيانة واالعتمادية،
وأول خليجية تحصد ع��دة شهادات
مهنية متخصصة في إدارة األصول،
ك �ش �ه��ادة م �م ��ارس م�ع�ت�م��د ف ��ي إدارة
األصول من مجلس إدارة األصول في
اس �ت��رال �ي��ا ،وم��دق��ق م�ق�ي��م م�ع�ت�م��د في
إدارة األصول حسب متطلبات معيار
اي��زو  55001لنظام إدارة األص��ول من
الواليات املتحدة األميركية ،وشهادة
تخصصية م��ن معهد إدارة األص��ول
في اململكة املتحدة.
كما سبق لها ال�ف��وز ب�ج��ائ��زة التميز
الذهبية لعام  2018إثر حصولها على
املركز األول عن فئة قياديي املستقبل
ع �ل��ى م �س �ت��وى دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ،وامل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة
الخليجية للصيانة واالعتمادية.

مهند المطوع :مشاركتنا فرصة للتفاعل مع عمالئنا

«األرجان» تدخل
قطاع الرعاية الصحية
أع �ل �ن ��ت ش ��رك ��ة األرج � � � ��ان ال �ع ��امل �ي ��ة ال �ع �ق��اري��ة
(األرجان) توقيعها عقد شراكة مع شركة فاميد
النمساوية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية
واالس �ت �ش �ف��اء (ال� �ع�ل�اج ال �ط �ب �ي �ع��ي) .وي ��ذك ��ر أن
«فاميد» رائدة عامليًا في إدارة وتشغيل مرافق
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة واالس�ت�ش�ف��ائ�ي��ة ال�ع�لاج�ي��ة،
وت�ع�م��ل ف��ي  90دول� ��ة؛ م�ن�ه��ا :ال�ن�م�س��ا وأمل��ان�ي��ا
وسويسرا والتشيك ،واآلن الكويت.
وتضع هذه الشراكة «األرجان» على رأس قائمة
ّ
الشركات العربية ،التي تتبنى برامج متكاملة
للعالج الطبيعي .وسيبدأ التعاون بني الطرفني
بافتتاح أول مستشفى خاص للطب الطبيعي
وإع� ��ادة ال�ت��أه�ي��ل ف��ي ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ستشرف
«ف��ام �ي��د» ع�ل��ى إدارة وت�ش�غ�ي��ل امل �ش��روع ،ال��ذي
ّ
سيقدم خدمات إعادة التأهيل واالستشفاء من
الدرجة األولى ،وبأعلى املستويات.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى ت� �ل ��ك ال � �ش ��راك ��ة امل � �م � �ي ��زة ،ق ��ال
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة األرج � ��ان ال�ع��امل�ي��ة
العقارية خالد املشعان :شراكتنا مع «فاميد»
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،وت�ش�ك��ل ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي مسيرة
«االرج� ��ان» املهنية؛ إذ تعضد ال�ت��زام�ن��ا تقديم
مفاهيم وحلول تضيف قيمة ملجتمعنا وترتقي
برفاهيته ،مشيرًا ال��ى أن توقيع عقد الشراكة
التشغيلية مع «فاميد» ما هو إال خطوة أولى

خالد المشعان

ن �ح��و االرت � �ق ��اء ب �ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة في
الكويت ملستويات عاملية جديدة ومتميزة.
وأردف املشعان :إن سوق الرعاية الصحية في
ال�ك��وي��ت بطلبه امل �ت��زاي��د ي��ؤك��د ض ��رورة إن�ش��اء
م ��راك ��ز ت��أه �ي��ل ال �ص �ح��ي ،م ��ؤك �دًا أن ال �خ��دم��ات
ّ
التي ستقدمها مراكز االرجان ستمكن املرضى
م��ن ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ف��ادة ال �ق �ص��وى م��ن وس��ائ��ل
اس�ت�ش�ف��ائ�ي��ة ت �ن��اس��ب اح �ت �ي��اج��ات �ه��م وت��رض��ي
ّ
ت�ط��ل�ع��ات�ه��م ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى خ��دم��ات صحية
عالية الجودة.

«كيا المطوع» تتألق في معرض السيارات بـ«األفنيوز»

مركز الطب الطبيعي

« - ASARالرويح» يفوز بجائزة
 IFLRالسنوية
جناح «كيا المطوع» في معرض السيارات باألفنيوز

طاملا سعت عالمة كيا موتورز التجارية
ّ
للتميز ع�ل��ى ك��ل االص �ع��دة ،وع�ل��ى ه��ذا
ّ
النهج س��ارت كيا املطوع عندما قررت
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ع ��رض «م ��وت ��ور ش��و»
الذي تمت فعالياته في مجمع األفنيوز
مل��دة  10أي��ام من  3إل��ى  12أكتوبر .وقد
اختارت الشركة عرض أحدث موديالت
ع�ل�ام �ت �ه ��ا ال� �ت� �ج ��اري ��ة ع� �ل ��ى م�ن�ص�ت�ين
منفصلتني في فضاء املعرض.
ف �ع �ل��ى امل �ن �ص��ة األول� � ��ى امل� �ت ��واج ��دة ف��ي
ّ
املطوع ملحبي
منطقة القبة  ،3قدمت كيا
ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة س� �ي ��ارة ك��ادي �ن��زا،
ال�س�ي��دان األنيقة ذات التصميم الرائع
وامل��واص �ف��ات امل �ب �ه��رة ،وس �ي��ارة غ��ران��د
ك��ارن �ف��ال ،ال �خ �ي��ار امل�ف�ض��ل ف��ي ال�س��وق
امل �ح �ل �ي��ة ف ��ي ف �ئ��ة ال� �س� �ي ��ارات ال�ع��ائ�ل�ي��ة
امل �ج �ه��زة ب �م��واص �ف��ات ال ��راح ��ة واألم� ��ان
املتطورة.
أم� ��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة غ ��ران ��د ب �ل��ازا (ف��وك��س
ّ
املطوع لعشاق
سينما) فقد قدمت كيا
السيارات الفاخرة ثالثة موديالت هي
 ،K900سيارة السيدان الفارهة كبيرة
الحجم ،درة تاج أسطول كيا ،واملنافس
الواثق في فئة السيارات الفاخرة ،حيث
ت�ب��اه��ي  K900منافسيها بمواصفات

رفاهية متكاملة ال توجد مجتمعة في
أي سيارة أخرى في فئتها.
أم ��ا امل��ودي��ل ال �ث��ان��ي ال ��ذي زي ��ن منصة
ّ
املطوع فهو كيا ستينغر ،السيارة
كيا
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ف ��ائ � �ق ��ة األداء ،امل ��ذه� �ل ��ة
ب �خ �ط��وط �ه��ا ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االن �س �ي��اب �ي��ة
واألن �ي �ق��ة ،وتصميمها ال��داخ �ل��ي ال��ذي
ي �س �ت �ل �ه��م ال � �ت � ��راث ال� �ع ��ري ��ق ل �س �ي ��ارات
السباق التقليدية .وتعد كيا ستينغر
م �ح �ط��ة ف ��ارق ��ة ف ��ي ت ��اري ��خ ع�ل�ام ��ة ك�ي��ا
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ح �ي ��ث اف �ت �ت �ح��ت ب �ه ��ا ك�ي��ا
م ��وت ��ورز م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن رؤي �ت �ه��ا
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة املستقبلية ال�ت��ي تركز
ع�ل��ى االن �ت �ق��ال إل��ى امل�ن��اف�س��ة ف��ي قطاع
السيارات الفاخرة.
امل��ودي��ل الثالث ه��و أح��دث أف��راد عائلة
ك �ي��ا ،س �ي��ارة ال��دف��ع ال��رب��اع��ي م�ت�ع��ددة
االس � �ت � �خ� ��دام ك �ي ��ا ت� �ي� �ل ��وراي ��د ،ال �ج �ي��ب
ك�ب�ي��ر ال �ح �ج��م ال� ��ذي الق ��ى ع �ن��د إط�لاق��ه
م � ��ؤخ� � �رًا ص� � ��دى واس� � �ع � ��ًا ف � ��ي أوس� � ��اط
ع �ش��اق ال� �س� �ي ��ارات ذات األداء ال �ف��ائ��ق
واملواصفات املتطورة .فتصميمها ذو
الخطوط الواضحة ومظهرها العصري
ال � ��واث � ��ق ي �ل �ف �ت��ان األن� � �ظ � ��ار م� ��ن ج�م�ي��ع
ال��زواي��ا ،ومواصفات األن��اق��ة ،الرفاهية

والتكنولوجيا التي توفرها املقصورة
الداخلية تستحضر ال�ش�ع��ور الخاص
بالسيارات ال�ف��اره��ة ،أم��ا على مستوى
األداء فتعد كيا تيلورايد سيارة بروح
رياضية وق��درات هندسية هائلة توفر
ع �ن��اص��ر م �ت �ع��ة ال �ق �ي��ادة واالع �ت �م��ادي��ة
واألمان.
تعبر مشاركة كيا بمنصتني منفصلتني
عن ق��راءة دقيقة لديناميكيات السوق
ّ
املطوع
وفهم عميق م��ن قبل إدارة كيا
لعمالء العالمة التجارية .فالتموضع
الصحيح لكلتا املنصتني ف��ي مكانني
استراتيجيني على أرض املعرض أتاح
لشرائح مختلفة من عمالء كيا االطالع
ع�ل��ى م��ا ي�ه�م�ه��م ب�ك��ل راح� ��ة ،وال�ت�ع��رف
بكل سهولة على ك��ل م��ا ه��و جديد في
امل��ودي�ل�ات ال�ت��ي يتطلعون إل�ي�ه��ا .وق��د
اس �ت �ل �ه �م��ت ك �ي��ا امل � �ط� � ّ�وع ف ��ي ت�ص�م�ي��م
املنصتني نفس مبدأ «البساطة األنيقة»
ال� ��ذي ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي��ه ف�ل�س�ف��ة ال�ت�ص�م�ي��م
ال � �خ� ��اص� ��ة ب � �ع �ل�ام� ��ة ك � �ي� ��ا ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة،
وال ��ذي ي��رك��ز ع�ل��ى ت��وف�ي��ر محيط يقدم
عناصر الراحة والعملية على التعقيد
والبهرجة البصرية.
وق��د ع�ل��ق م�ه�ن��د أح �م��د امل �ط� ّ�وع ،امل��دي��ر

ال�ع��ام لكيا امل�ط� ّ�وع على ه��ذه املشاركة
ب ��ال �ق ��ول« :إن� �ن ��ا ف ��ي ك �ي��ا امل� �ط � ّ�وع نعي
أه�م�ي��ة ال�ت�ف��اع��ل امل�ب��اش��ر ب�ين عالمتنا
التجارية وعشاقها من جميع الفئات،
وف � ��ي إط� � ��ار ه � ��ذه ال � ��رؤي � ��ة ،ق �م �ن��ا ع�ب��ر
ال�س�ن��وات املاضية بسلسلة متواصلة
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي وف ��رت لعمالئنا
الفرصة للتعرف على أحدث موديالت
ك �ي��ا م �ث��ل ف �ع��ال �ي��ات ت �ج��رب��ة ال �ق �ي��ادة
ورعاية النشاطات وغيرها .ومن خالل
امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ع��رض «م ��وت ��ور ش��و»
ن��واص��ل ج �ه��ودن��ا ف��ي ت�ع��زي��ز تفاعلنا
م� ��ع ع� �ش ��اق م� ��ودي�ل��ات ك �ي��ا واالط �ل ��اع
ع �ل��ى آرائ� �ه ��م ال �ق �ي �م��ة واالس� �ت� �م ��اع ال��ى
اق �ت��راح��ات �ه��م ال� �ت ��ي ط ��امل ��ا ك ��ان ��ت أح��د
املصادر األساسية لالرتقاء بخدماتنا
ل�ت��واف��ق تطلعاتهم وتلبي حاجاتهم.
وف ��ي ه ��ذا امل �ق ��ام أود ال �ت��وج��ه ب�ج��زي��ل
ال �ش �ك��ر ل �ج �م �ي��ع ع �م�ل�ائ �ن��ا امل �خ �ل �ص�ين
وعشاق عالمتنا التجارية الذين لوال
دعمهم وثقتهم ما وصلنا الى ما نحن
عليه اآلن ،ك�ي��ا ...عالمة تجارية بقدرة
ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى االده � ��اش ،وك �ي��ا امل �ط � ّ�وع...
وك �ي��ل اس�م��ه م ��رادف للثقة وااله�ت�م��ام
والخدمة املتميزة.

أع� �ل ��ن م �ك �ت��ب  - ASARال� ��روي� ��ح وش� ��رك� ��اه ع��ن
حصوله ،للسنة ال�ح��ادي��ة عشرة على التوالي،
ّ
ع �ل��ى ال �ج��ائ��زة ال �س �ن��وي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا م�ج��ل��ة
،International Financial Law Review IFLR
وقد حصل مكتب  ASARعلى الجائزة في حفل
ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز ب�ت��اري��خ  16أك�ت��وب��ر  2019في
فندق برج العرب في دبي.
وق��د ص��رح س��ام ح�ب��اس ال�ش��ري��ك ال��رئ�ي�س��ي في
م�ك�ت��ب  - ASARال ��روي ��ح وش ��رك ��اه «ان �ه��ا سنة
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة أخ � ��رى مل�ك�ت�ب�ن��ا ف ��ي ح �ف �ل��ة ت��وزي��ع
ج��وائ��ز  IFLRللشرق االوس ��ط .إن ف��وز مكتبنا
ب��ال�ج��ائ��زة ال�س�ن��وي��ة ملجلة  IFLRمحطة مهمة
في مسيرة مكتبنا .ه��ذا باالضافة ال��ى ترشيح
مكتبنا بشأن صفقات االن��دم��اج واالس�ت�ح��واذ.
ان ح �ص��ول �ن��ا ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ج ��ائ ��زة ان �م��ا ي��ؤك��د
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ع�م�لائ�ن��ا ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات
االقتصادية والثقة املطلقة التي يضعها هؤالء

ُّ
بتسلم الجائزة
جانب من االحتفال

بمكتبنا ف��ي االض�ط�لاع بصفقاتهم التجارية،
وذل� ��ك ي �ع��ود ب��ال�ت��أك�ي��د ال ��ى خ �ب��رات م�ح��ام�ي�ن��ا
املتميزة وتفانيهم في العمل والخدمات الريادية
التي يقدمونها بشكل مستمر الى عمالئنا من
خالل مكاتبنا في الكويت أو في البحرين .ومن
ال�ع��وام��ل املهمة التي تساهم ف��ي تحقيقنا هذا
ال�ن�ج��اح ه��و م��ا ت�ق��دم��ه ال�ك��وي��ت بشكل مستمر
من صفقات تجارية عالية الجودة .كذلك فنحن
ن��دي��ن ب �ن �ج��اح �ن��ا أي �ض��ًا ل �ل �ت �ط��ور امل �س �ت �م��ر في
املجال القانوني في الكويت».
و ق ��ال اح �م��د ب ��رك ��ات ،وه ��و ال �ش��ري��ك امل��دي��ر في
مكتب  -ASARالرويح وشركاه« :إننا فخورون
جدًا بتكريم شريكنا سام حباس من قبل مجلة
 IFLRال��رائ��دة وذل��ك بسبب االن�ج��ازات التي قام
بها خ�لال حياته املهنية ،وي��ؤك��د حصول سام
حباس على هذه الجائزة على مدى تأثيره على
تطور القطاع القانوني في الكويت.
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أسبوع السوق بلمحة
األسهـم :معلومات رئيسية
السهم

سعر اإلغالق

أسبوعيا
%

شهريا
%

سنويا ً
%

مكرر
الربحية

السوقية/
الدفترية

الربحية

القيمة
القيمة
المتداولة حجم التداول السوقية
(ألف دينار) (ألف دينار) (مليون دينار)

عدد المعامالت في القطاع العقاري الكويتي
وﺣﺪات ﺗﺠﺎرﻳﺔ

بنك الكويت الوطني

953

0.2

0.4

19.7

15.9

1.7

3.5

1,481

2,191

بيت التمويل الكويتي

696

2.1

3.0

25.1

20.3

2.5

2.6

3,086

4,914

4,861

االتصاالت المتنقلة (زين)

567

3.6

5.6

26.5

11.8

2.0

5.3

1,446

2,791

2,444

38

البنك األهلي المتحد (البحرين)

277

0.7

3.4

49.4

11.5

1.8

5.0

1,956

6,979

2,396

127

بنك بوبيان

572

1.8

3.2

13.9

28.4

2.5

1.2

507

905

1,638

أجيليتي للمخازن العمومية

753

1.8

4.7

8.0

15.4

1.2

1.7

450

560

1,329

البنك التجاري الكويتي

500

)(0.2

-

10.0

14.6

1.4

3.6

0

0

996

بنك الخليج

282

1.8

1.8

12.3

15.2

1.3

3.5

1,120

6,777

862

بنك برقان

306

)(1.0

)(3.8

15.2

11.9

0.9

3.7

988

3,282

803

مباني

763

3.2

-

33.6

14.1

1.8

1.5

176

218

787

البنك األهلي المتحد (الكويت)

320

)(1.2

1.9

12.4

11.9

1.2

4.5

78

209

656

البنك األهلي الكويتي

298

)(0.3

)(2.3

1.0

11.4

0.7

4.7

14

36

484

مشاريع الكويت القابضة

220

)(0.5

)(0.9

5.7

12.1

0.8

5.4

105

705

440

القابضة المصرية الكويتية

500

-

-

53.8

13.7

2.8

3.0

-

-

429

بوبيان للبتروكيماويات

764

1.2

)(0.1

)(21.7

34.5

1.5

6.6

235

307

403

بنك وربة

255

2.0

2.8

21.9

39.8

1.4

-

835

2,842

385

3,118

0.2

)(0.3

)(5.0

11.1

6.2

5.9

471

144

381

االتصاالت الكويتية

749

)(0.1

1.6

)(6.4

8.1

2.0

5.3

22

33

377

الوطنية لالتصاالت المتنقلة

718

)(0.6

)(0.8

-

10.3

0.6

7.0

6

10

360

القرين لصناعة الكيماويات البترولية

306

0.3

)(2.2

)(14.4

7.1

0.8

5.2

98

271

337

الصناعات الوطنية القابضة

226

-

0.9

50.9

8.3

0.9

5.0

312

1,600

325

1,240

-

-

3.3

48.1

8.4

0.6

-

-

310

بنك الكويت الدولي

271

0.7

-

6.8

14.2

0.7

3.9

2,420

8,121

293

أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

263

)(1.5

)(1.9

)(24.6

16.9

0.8

3.8

18

79

251

طيران الجزيرة

995

-

-

36.3

17.3

6.3

3.5

182

273

198

إسمنت الكويت

265

1.9

1.9

)(30.1

33.2

0.9

5.7

2

8

194

ميزان القابضة

527

3.2

)(5.2

9.6

20.5

1.5

2.9

8

13

171

الصالحية العقارية

331

0.3

)(0.9

0.3

10.1

1.1

6.0

15

57

170

التجارية العقارية

90

)(3.0

)(2.0

)(2.0

12.1

0.6

5.5

88

772

163

االمتياز لالستثمار

124

0.8

0.8

)(7.5

4.1

0.6

6.5

129

1,008

141

التقنية المتقدمة

900

-

-

)(10.0

29.8

2.3

1.7

-

-

135

التمدين العقارية

292

5.0

5.0

)(16.6

15.9

0.7

3.4

2

6

126

التمدين لالستثمار

359

9.5

9.5

28.2

12.9

0.5

3.3

0

-

124

الوطنية العقارية

79

0.1

0.3

)(5.0

10.0

0.4

-

55

565

119

الخليج للتأمين

621

)(8.7

)(8.7

)(5.2

8.3

1.2

5.8

5

6

116

إسمنت بورتالند الكويت

1,125

3.2

2.2

)(1.1

10.8

1.6

8.9

9

9

113

الوطنية للخدمات البترولية

1,099

-

6.7

19.5

8.6

3.0

6.4

-

-

110

التسهيالت التجارية

202

0.5

)(3.4

14.9

7.3

0.6

8.5

18

75

108

المتكاملة القابضة

464

6.4

13.4

)(44.8

8.9

1.5

8.8

569

1,326

100

الكوت للمشاريع الصناعية

850

-

1.2

1.2

13.9

2.9

5.9

-

-

86

األهلية للتأمين

420

)(2.3

)(2.3

)(1.6

8.3

0.8

8.3

61

122

84

السينما الكويتية الوطنية

753

)(5.9

)(2.2

)(29.6

9.0

0.9

6.6

3

6

76

عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان

73

423

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻏﺴﻄﺲ
2019

2019

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2019

بيت التمويل الكويتي

4,861

%2.1

بنك برقان

803

االتصاالت المتنقلة (زين)

2,444

%3.6

البنك األهلي المتحد (الكويت)

656

%-1.2

بنك بوبيان

1,638

%1.8

التجارية العقارية

163

%-3.0

أجيليتي للمخازن العمومية

1,329

%1.8

مجموعة الخليج للتأمين

116

%-8.7

787

%3.2

السينما الكويتية الوطنية

76

%-5.9

نسبة الملكية
 9أغسطس

األجنبية %

 16أكتوبر

بنك الكويت الوطني

%9.44

%14.70

%5.26

بنك الخليج

%1.46

%10.91

%9.45

بيت التمويل الكويتي

%4.27

%7.62

%3.35

بنك برقان

%3.17

%4.71

%1.54

بنك الكويت الدولي

%6.33

%4.69

%-1.64

بنك بوبيان

%1.55

%3.55

%2.00

بنك وربة

%0.94

%3.20

%2.26

البنك األهلي المتحد

%0.28

%0.70

%0.42

البنك التجاري الكويتي

%0.23

%0.32

%0.09

البنك األهلي الكويتي

%0.10

%0.10

%0.00

أسهم بنوك

2018

2019

الملكية %

المصدر :بورصة الكويت

492
359

100

ﻣﺎﻳﻮ

2019

386

200

أﺑﺮﻳﻞ

2019

2019

ﻣﺎرس
2019

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

0

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2019

2019

المصدر :وزارة العدل ،شركة الشال

أداء بورصة الكويت

20

19.5
15

13.5

10

5
2.0

1.5

0.2

1.0

0.1

1.3
0

)(0.3

ﺳﻨﻮﻳﺎ %

ﺷﻬﺮﻳﺎ %

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ %

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

-5

اﻟﺴﻮق اﻷول

اتجاهات السيولة
30.5

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

25.6

22.4

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

17.7

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

4.8

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.7x

▲

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

4.7

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.9x

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.6x

اﻟﺴﻮق اﻷول

األسهم الرائجة

قيمة المعامالت في القطاع العقاري الكويتي
(بالمليون دينار)

450

وﺣﺪات ﺗﺠﺎرﻳﺔ
102

36

76
155

53

103
121

18
147

54

88

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻏﺴﻄﺲ
2019

2019

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2019

137
37

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2019

350
300
27

95

76

107

ﻣﺎﻳﻮ

2019

101

83

192

165

70

وﺣﺪات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ

400

أﺑﺮﻳﻞ

2019

164

ﻣﺎرس
2019

48
96

250
200
150
100

113

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2019

126

ﻳﻨﺎﻳﺮ

50
0

2019

المصدر :وزارة العدل ،شركة الشال

السوق الرئيسي

السهم

التغير في مستويات

ﻳﻮﻧﻴﻮ

400
300

313

276

500

123

99

595

600

11

11

498

217

11

147

119

67

700
113

120
83

46

السوق األول

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)
%-1.0

ملكيات البنوك

800

الزيادة في حجم التداول | الحجم األسبوعي على متوسط
آخر  10أسابيع

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

مباني

174

163

األسهم الرابحة والخاسرة خالل األسبوع
السهم

وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ

37

6,209

هيومن سوفت القابضة

وﺣﺪات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

900

المتكاملة القابضة
بنك الكويت الدولي
بنك وربة
عقارات الكويت
المصالح العقارية
عربي القابضة

2.2x
2.1x
1.4x
7.2x
6.9x
5.2x

آراء الخبراء والمحللين
"أدى تدفق األرصدة األجنبية النشطة والخاملة في أعقاب التطور الذي شهدته
األسواق الناشئة إلى تراجع مطرد في تأثير تجار التجزئة ،وسيستمر نشاطهم في
التراجع بشكل ملحوظ".

إبراهيم مسعود ،الرئيس التنفيذي لشركة أفنتيكوم إلدارة رؤوس األموال ،قطر

"تخطط أرصدة الشرق األوسط لزيادة استثماراتها في مصر في الوقت الذي تحافظ
فيه على وجودها في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
وقطر وتركيا والكويت عند مستوياتها الحالية".

استطالع رأي لوكالة رويترز

"يضم الشرق األوسط بعض أكبر الصناديق السيادية في العالم ،إال أن أسواقه
المحلية ال زالت غير متطورة نسبيًا".

أندرو ديسون ،الرئيس التنفيذي ،إيسال

25

تظاهرات ضد الفساد في كربالء
هتف آالف العراقيني ،أم��س ،بشعارات مناهضة للفساد ،في مواكب ال��زوار املشاركني بإحياء
ذكرى األربعينية في مدينة كربالء ،استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة حراك
احتجاجي مطلبي أسفرعن مقتل أكثر من مئة شخص.
ووس��ط ال ��زوار املتشحني ب��ال�س��واد ،تظاهر اآلالف م��ن م��ؤي��دي ال �ص��در ،وه��م يهتفون «ك�لا كال
للفساد ..نعم نعم لإلصالح» .كما هتفوا أيضًا «بغداد حرة حرة ..يا فاسد اطلع ّ
برة»( .السومرية.
نيوز)
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ّ
«سننفذ خططنا إذا لم نتفق مع بوتين في شأن قوات النظام السوري»

أردوغان :انسحاب المقاتلين األكراد..
ّ
سنحطم رؤوسهم
أو
في ما يشي بمواجهة مع ق��وات النظام السوري،
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،أمس،
أن ��ه «إذا ل��م ن�س�ت�ط��ع ال �ت� ّ
�وص��ل إل ��ى ح��ل ف��ي ش��أن
القوات السورية (التابعة للنظام) املنتشرة شمالي
س��وري��ا خ�ل�ال امل �ح��ادث��ات م��ع (ال��رئ �ي��س ال��روس��ي
ّ
فالديمير) بوتني ،فسننفذ خططنا».
وم ��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ل�ت�ق��ي أردوغ � � ��ان ب ��وت�ي�ن ،ه��ذا
األسبوع ،لبحث «املناطق التي تنتشر فيها القوات
السورية شمالي سوريا» في منبج ومناطق أخرى
حدودية ،بدعوة من «قوات سوريا الديموقراطية»
(قسد).
وك ��ان ��ت ت��رك �ي��ا ق ��د أط �ل �ق��ت ع�م�ل�ي��ة ع �س �ك��ري��ة ضد
ال �ق ��وات ال �ك��ردي��ة ش�م��ال��ي س ��وري ��ا ،إلب �ع��اده��م عن
ح��دوده��ا وإق��ام��ة منطقة آم �ن��ة وإع� ��ادة ال�لاج�ئ�ين
السوريني إليها ،وسيطرت خاللها على مساحات
واسعة ،لكن األكراد سمحوا لقوات النظام بدخول
منبج وأماكن أخرى.
والخميس ،اتفقت واشنطن م��ع ان�ق��رة على وقف
ال �ع �م�ل �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة م� ��دة  120س ��اع ��ة ،إل� ��ى حني
ان� �س� �ح ��اب «وح � � � ��دات ح �م��اي��ة ال� �ش� �ع ��ب» ال �ك��ردي��ة
السورية من «املنطقة اآلمنة».
وال ي� ��زال وق ��ف ال �ن��ار س ��اري ��ًا ،وإن ح��دث��ت بعض
االشتباكات ف��ي مدينة رأس ال�ع�ين ،لكن «املرصد
ال � �س ��وري ل �ح �ق��وق اإلن � �س� ��ان» ق� ��ال إن األك � � ��راد ل��م
يقوموا حتى اآلن بإخالء مواقعهم في رأس العني،
امل�ح��اص��رة ت�م��ام��ًا م��ن ال �ق��وات ال�ت��رك�ي��ة والفصائل
السورية املوالية لها.

تهديد قوي

ونتيجة ذل��ك ،ه� ّ�دد أردوغ��ان ب��أن ب�لاده «ستحطم
رؤوس» امل�ق��ات�ل�ين األك � ��راد ف��ي ش �م��ال س��وري��ا إذا
ل ��م ي�ن�س�ح�ب��وا ق �ب��ل ان �ت �ه��اء وق ��ف ال� �ن ��ار .وأك� ��د أن
بالده ستقيم نحو  12موقع مراقبة شمال شرقي
سوريا ،مؤكدا أن «املنطقة اآلمنة» املزمعة ستمتد
ملسافة أكبر بكثير من تلك التي ذكرها مسؤولون
أم �ي��رك �ي��ون ف ��ي ات� �ف ��اق وق� ��ف ال � �ن ��ار .وش � ��دد ع�ل��ى
استمرار مساعي أنقرة لتأسيس وجود لها بطول
 440كيلومترا تقريبا داخل الحدود السورية.
ك��ذل��ك ،ق��ال وزي��ر دف��اع��ه خلوصي أك��ار إن ال�ق��وات
ال�ت��رك�ي��ة ف��ي ش �م��ال س��وري��ا م�س�ت�ع��دة الستئناف
ال�ه�ج��وم إذا ل��م ُي�ن�ف��ذ ات �ف��اق وق��ف ال �ن��ار بالكامل:

زيارة ورسائل بومبيو
ال تطمئن إسرائيل
القدس  -أحمد عبد الفتاح
ل��م ت�ب�ع��ث زي� ��ارة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة االم �ي��رك��ي م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و إل��ى
إس ��رائ� �ي ��ل ،ورس ��ائ� �ل ��ه ح �ي ��ال ان �س �ح��اب ق � ��وات ب �ل��اده م ��ن ش �م��ال
سوريا ،والعملية العسكرية التركية فيها ،الطمأنينة في نفوس
اإلسرائيليني.
وفي حديث لصحيفة جيروزاليم بوست ،قال بومبيو إن «حقوق
إس��رائ �ي��ل ستبقى م�ح�ف��وظ��ة» م�ض�ي�ف��ًا« :ك��ان��ت إدارت �ن ��ا واض�ح��ة
ل�ل�غ��اي��ة ح ��ول أن إلس��رائ �ي��ل ح�ق��ا أس��اس �ي��ا ف��ي االن� �خ ��راط ف��ي أي
ّ
نشاط يضمن أمنها .وه��ذا ليس م��ن حقها ف�ق��ط ...ب��ل واجبها».
واستبعد أن ّ
يؤدي االنسحاب األميركي من الشمال السوري إلى
ً
تعزيز النفوذ اإليراني في املنطقة ،قائال إن إدارته ستبقى ملتزمة
بمنع إيران من الحصول على سالح نووي ،عبر كل الوسائل«:كل
الخيارات متاحة» .وأردف« :ال ينبغي ألي أحد أن ّ
يفسر االنسحاب
ّ
من شمالي سوريا على أنه عالمة على أن أميركا لم تعد ملتزمة
ّ
ّ
ّ
اإليرانية وجهودها للحصول
العدوانية
باستراتيجيتها لوقف
ّ
على قدرات نووية».

الحدود العراقية  -السورية
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«اس �ت �ع��دادات �ن��ا ت��ام��ة .ح ��ال ص ��در األم� ��ر امل�ط�ل��وب
ف �س �ي �ك��ون ج �ن��ودن��ا م �س �ت �ع��دون ل �ل �ت��وج��ه إل ��ى أي
مكان».

هدوء في رأس العين..
وموسكو تطالب
دمشق بتخفيف التوتر

موسكو تتحرك
وف��ي تحرك م��ن موسكو لضمان التهدئة شمالي
س ��وري ��ا ،ال �ت �ق��ى امل �ب �ع��وث ال ��روس ��ي ال� �خ ��اص ال��ى
س � ��وري � ��ا أل� �ك� �س� �ن ��در الف ��ري� �ن� �ت� �ي ��ف ون � ��ائ � ��ب وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة سيرغي فيرشينني ال��رئ�ي��س ال�س��وري
ب �ش��ار االس � ��د ،ف ��ي دم� �ش ��ق ،وات �ف �ق��ا ع �ل��ى «ات �خ��اذ
اج ��راءات م��ن اج��ل تخفيف ح��دة ال�ت��وت��ر» ،وناقشا
أيضا القضايا املتعلقة بإطالق اللجنة الدستورية
املقرر نهاية الشهر الجاري.

إسبر :لن نشارك
في «اآلمنة» ..وماكرون:
هجوم تركيا مجنون
«أوق �ف �ن��ا ال�ع�م�ل�ي��ة ل�خ�م�س��ة أي� ��ام .ف��ي ت�ل��ك األث �ن��اء
س �ي �ن �س �ح��ب اإلره � ��اب� � �ي � ��ون م� ��ن امل �ن �ط �ق ��ة اآلم � �ن ��ة،
وس �ي �ج��ري ج �م��ع أس�ل�ح�ت�ه��م وت��دم �ي��ر م��واق �ع �ه��م.
إذا ل��م يحدث ذل��ك فسنواصل العملية» .وأض��اف:

وقف النار
أما وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو فقال:
«رأينا أيضا بعض النشاط اإليجابي جدا ،بداية
ت�ن�س�ي��ق س�ي�ك��ون م�ط�ل��وب��ا ،ح�ت��ى ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون

هناك انسحاب آمن ملقاتلي وحدات حماية الشعب
داخل املنطقة التي تسيطر عليها تركيا ويشملها
االتفاق».
ب ��دوره ،أف ��اد وزي ��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي م ��ارك إس�ب��ر:
«لن تشارك قوات برية أميركية في فرض املنطقة
اآلم�ن��ة ،لكن سنظل على اتصال مع تركيا وق��وات
سوريا الديموقراطية».

ماكرون ينتقد
م ��ن ج��ان �ب��ه ،وج ��ه ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي إي �م��ان��وي��ل
ماكرون انتقادا شديدا إلى حلف شمال األطلسي،
الذي قال إنه عجز عن الرد على ما وصفه بهجوم
تركيا «املجنون» في شمال سوريا .وذكر أن الوقت
قد حان ألن تتوقف أوروب��ا عن التصرف كحليف
أص �غ ��ر ع �ن��دم��ا ي �ت�ع�ل��ق األم � ��ر ب��ال �ش��رق األوس � ��ط.
وأوض��ح أن��ه ورئ�ي��س ال ��وزراء البريطاني بوريس
ج��ون �س��ون وامل �س �ت �ش��ارة األمل��ان �ي��ة أن�ج�ي�لا ميركل
سيجتمعون مع أردوغان في األسابيع املقبلة في
لندن على األرجح( .رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ألزمه بتأجيل «بريكست» ..واألخير :لن أقبل

«العموم» وجونسون« ..كباش» هو األقوى
استفتاء جديداً ..والمفوضية األوروبية تطلب توضيحات
■ اآلالف يريدون
ً

ً
أق� ّ�ر مجلس العموم البريطاني ،أم��س ،تعديال يلزم
رئ �ي��س ال � ��وزراء ب��وري��س ج��ون�س��ون ب��ال�ت�ف��اوض مع
بروكسل على إرجاء املوعد املقرر لخروج اململكة من
االتحاد األوروبي (بريكست) في  31الجاري ،وهو ما
سارع جونسون إلى رفضه ،مؤكدًا أنه لن يطلب من
بروكسل إرجاء «بريكست».
من ناحيتها ،طالبت املفوضية األوروبية جونسون
ب ��اإلس ��راع ف ��ي ت��وض �ي��ح ال �خ �ط��وة امل�ق�ب�ل��ة ف ��ي ش��أن
االستعداد لـ «بريكست» ،حيث قالت الناطقة باسم
امل�ف��وض�ي��ة مينا أن��دري�ف��ا إن ب��روك�س��ل «أخ ��ذت علمًا
ب��ال�ت �ص��وي��ت ف ��ي م�ج�ل��س ال �ع �م ��وم ..ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
البريطانية أن تبلغنا بالخطوات املقبلة في أسرع
وقت».

قلقة من انسحاب أميركي
مفاجئ من قاعدة التنف

وبأغلبية  322صوتًا مقابل  ،306وافق النواب على
التعديل ال��ذي ّقدمه النائب أوليفر ليتوين ،الذي
يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب ملناقشة
االتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل ،من
دون املخاطرة بحصول «بريكست» من دون اتفاق
في  31الجاري.
غ�ي��ر أن رئ �ي��س ال � ��وزراء س ��ارع إل ��ى إع �ل�ان رف�ض��ه
ال �ط �ل ��ب م� ��ن ب ��روك� �س ��ل إرج � � ��اء امل� ��وع� ��د امل � �ح� ��دد ل�ـ
«بريكست».
وب �ت �م��ري��ر ت �ع��دي��ل ل �ي �ت��وي��ن ،س �ت �ج��رى ت�ص��وي�ت��ات
أخرى على اتفاق االنسحاب في األسابيع املقبلة،
س �ت �ك��ون ج�م�ي�ع�ه��ا م �ه �م��ة ،ألن �ه ��ا س �ت �ح �ت��اج إل��ى
املوافقة عليها من أجل تفعيل اتفاق «بريكست».

جونسون يحذر

وك ��ان رئ �ي��س ال � ��وزراء أك ��د ع�ن��د اف �ت �ت��اح ال�ج�ل�س��ة أن
االت �ف ��اق «ط��ري �ق��ة ج��دي��دة ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ًا» بالنسبة
ل�ب��ري�ط��ان�ي��ا واالت �ح��اد األوروب � ��ي ،م �ح��ذرا م��ن أن أي
تأجيل جديد سيكون «غير مجد ومكلفا ومدمرا».

معارضة شديدة
وقد أعلنت أحزاب املعارضة أنها ستعارض االتفاق.
ف��ال �ح��زب ال �ل �ي �ب��رال��ي ال��دي �م��وق��راط��ي ال��وس �ط��ي (19
ص��وت��ا) وال�ح��زب الوطني األسكتلندي القومي (35
صوتا) يعارضان «بريكست» أساسا ،وحزب العمال
( 242صوتا) يرى أن االتفاق الجديد يضعف حقوق
العمال ،في حني يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر،

صوت واحد) أنه ال يحترم البيئة.
وأك � �ب� ��ر امل � �ع ��ارض �ي�ن ل �ل �ن��ص ه� ��م ال � ��وح� ��دوي � ��ون ف��ي
اي��رل�ن��دا الشمالية امل�م�ث�ل��ون ف��ي «ال �ح��زب ال��وح��دوي
ال��دي �م��وق��راط��ي» (ع �ش��رة أص � ��وات) امل �ت �ح��ال �ف��ون مع
ج��ون �س��ون ف��ي ال �ب��رمل��ان ،وي�ع�ت�ب��ر ه� ��ؤالء أن ال�ن��ص
يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلهم عن بقية
بريطانيا.
في غضون ذلك ،شارك عشرات اآلالف من املتظاهرين
بمسيرة وسط لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد
حول «بريكست» .ووصف املحتجون املؤيدون لبقاء
ب��ري�ط��ان�ي��ا ض�م��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي «ب��ري�ك�س��ت» بـ
«ك ��ارث ��ة وط�ن�ي��ة ع�ل��ى وش ��ك ال� �ح ��دوث ،وم ��ن ش��أن�ه��ا
تدمير اقتصاد البلد»( .أ ف ب ،رويترز)

وأك�م��ل ال��وزي��ر األم�ي��رك��ي« :ال��والي��ات املتحدة ستبقى ت��راق��ب عن
ّ
ّ
السورية ،للمساعدة في منع نقل سالح
العراقية –
كثب الحدود
ّ
إيراني إلى سوريا ولبنان» ،في إشارة الى قاعدة التنف االميركية
على الحدود السورية  -العراقية التي تستخدمها إسرائيل لجمع
املعلومات االستخبارية ،وشن هجمات ،كما ّ
تعدها بالغة االهمية
لقطع التواصل بني ايران ولبنان ،مرورا بالعراق وسوريا .وأضاف
أن��ه ي��أخ��ذ «ال�ت�ه��دي��دات اإلي��ران �ي��ة ف��ي املنطقة على محمل ال�ج� ّ�د،
وهناك احتمال أن يقوم النظام اإلي��ران��ي بمحاولة الهجوم على
ّ
السعودية».
إسرائيل ،بالطريقة ذاتها التي تم الهجوم فيها على

نفوذ إيران
وعلى الرغم من تصريحات بومبيو ،فإن الصحافة اإلسرائيلية
قالت انها لم تبدد قلق تل أبيب ،خاصة حول احتمال انسحاب
اميركي مفاجئ من قاعدة «التنف».
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،رأى امل�ح�ل��ل ال�ع�س�ك��ري لصحيفة «ه��آرت��س»
عاموس هرئيل أن أجندة الرئيس األميركي تتلخص في «جعل
الواليات املتحدة صغيرة مرة أخرى» ،وأن «انسحابه من الشرق
األوسط يعني تسليم مفاتيحه النفوذ إليران».

خالل احتجاج على الفساد

اعتقال زعيم المعارضة
ومحتجين في أذربيجان
احتجزت شرطة أذربيجان ،أم��س ،عشرات املحتجني ،بينهم
زع �ي��م ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ،وه��ي ح��زب امل �ع��ارض��ة ال��رئ�ي��س في
البالد ،وذل��ك عند ب��دء تجمع ،ك��ان مقررًا تنظيمه ،احتجاجًا
على انخفاض الرواتب والفساد ،وللمطالبة بالديموقراطية
في البالد.
وللمعارضة مجموعة واسعة من املطالب ،منها زيادة رواتب
موظفي الدولة ،وإج��راء انتخابات نزيهة ومستقلة ،في هذا
البلد الغني بالطاقة ،ال��ذي ك��ان إح��دى جمهوريات االتحاد
السوفيتي السابق.
وتشكو جماعات حقوق اإلنسان وحكومات غربية منذ أمد
بعيد من افتقار أذربيجان الى الشفافية.
وق��ال علي كريملي ،زعيم الجبهة الشعبية ،قبل اعتقاله ،إن
ُ
ن�ح��و  50ش�خ�ص��ا ،معظمهم م��ن منظمي ال�ت�ج�م��ع ،اح��ت�ج��زوا
ب��ال �ف �ع��ل خ�ل�ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة .وأض� � ��اف« :ن �ط��ال��ب ب�ح�م��اي��ة
ح �ق��وق �ن��ا ال��دس �ت��وري��ة وح ��ري ��ات� �ن ��ا ...ل �س �ن��ا خ��ائ �ف�ين م ��ن ه��ذه
الحكومة ،وسنكافح حتى النهاية».
وب�ع��د ذل��ك ب�ف�ت��رة ق�ص�ي��رة ،اح�ت�ج��زت ال�ش��رط��ة ك��ري�م�ل��ي ،بعد
ت �ح��رك��ه ص ��وب امل��وق��ع ال ��ذي ي�ح�ت�ش��د ف �ي��ه امل �ح �ت �ج��ون ،وس��ط
ب��اك��و ،واحتجزت م��ا يزيد على  80محتجا ،وأغلقت ش��وارع
ع� ��دة ،وم �ح �ط �ت��ي م� �ت ��رو ،ب �ي �ن �م��ا ظ �ه��رت م �ش �ك�لات ف ��ي خ��دم��ة
اإلنترنت( .رويترز)

 200جريح ..وزعيم كاتالونيا يدعو مدريد إلى الحوار

اشتباكات ّ
تحول برشلونة
إلى ساحة معركة
أص �ي��ب ن �ح��و  200ش �خ��ص ف ��ي ل �ي �ل��ة ج��دي��دة
م��ن ال �ص��دام��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة ف��ي ك��ات��ال��ون�ي��ا ،بعد
م��ا رش ��ق م �ت �ظ��اه��رون م �ت �ش��ددون م�ن��اص��رون
الستقالل اإلقليم الحجارة والعبوات النارية
على عناصر الشرطة ،التي ردت بالغاز املسيل
للدموع والرصاص املطاطي.
وف��ي ب��رش�ل��ون��ة ،ال�ت��ي ت�ح� ّ�ول��ت لساحة معركة
ف ��وض ��وي ��ة ،ال �ج �م �ع��ة ،أص� �ي ��ب  152ش�خ�ص��ا،
إضافة إلى عشرات آخرين في أرجاء كاتالونيا
ما رفع العدد اإلجمالي للجرحى إلى .200
وي ��أت ��ي ت �ص��اع��د ال �ع �ن��ف ف ��ي ال �ي ��وم ال�خ��ام��س
الح�ت�ج��اج��ات أن �ص��ار االس�ت�ق�لال ع�ل��ى إص��دار
املحكمة العليا أحكاما مشددة بالسجن بحق
ت�س�ع��ة ق� ��ادة ب�س�ب��ب إج��رائ �ه��م اس �ت �ف �ت��اء على
اس�ت�ق�لال اإلق�ل�ي��م ق�ب��ل سنتني ع�ل��ى ال��رغ��م من
حظره.

ووف��ق وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،اعتقلت السلطات 83
شخصا بعد ص��دام��ات ليل الجمعة  -السبت،
إض ��اف ��ة إل ��ى  128ش�خ�ص��ا أع �ل �ن��ت ال�س�ل�ط��ات
اعتقالهم قبل مسيرات ،الجمعة.
وت� �ش� �ه ��د ك ��ات ��ال ��ون� �ي ��ا م� �ن ��ذ اإلث � �ن�ي��ن امل ��اض ��ي
ت �ظ��اه��رات واح �ت �ج��اج��ات ع�ن�ي�ف��ة ع�ل��ى خلفية
ال �ح �ك ��م ب��ال �س �ج��ن مل � ��دة ت � �ت � ��راوح ب�ي��ن ت�س�ع��ة
و 13ع��ام��ا ب�ح��ق ال��زع�م��اء ال��ذي��ن ق ��ادوا عملية
انفصالية في .2017

تظاهرة سلمية
وب ��دأت ال�ت�ظ��اه��رة ال�ت��ي ش ��ارك فيها أك�ث��ر من
 400شخص ،تزامنا مع أخرى سلمية حاشدة
ف��ي امل��دي �ن��ة ع�ل��ى ب�ع��د ن�ح��و ك�ي�ل��وم�ت��ر ،ش��ارك
فيها  525ألف شخص ،وفق تقديرات الشرطة
املحلية.

وش ��ارك ف��ي تلك ال�ت�ظ��اه��رة م��واط�ن��ون وصلوا
إل��ى ب��رش�ل��ون��ة س�ي��را ع�ل��ى األق � ��دام ،ف��ي خمس
م �س �ي��رات أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا «امل� �س� �ي ��رات م ��ن أج��ل
ال�ح��ري��ة» انطلقت م��ن خ�م��س م��دن كاتالونية
قاطعة متوسط  100كيلومتر على مدار ثالثة
أي ��ام ،كما ش��ارك فيها أك�ث��ر ط�لاب الجامعات
الكاتالونية أي�ض��ا .ورف��ع املتظاهرون الفتات
طالبوا فيها باطالق «السجناء السياسيني»
وامل� � �ض � ��ي ق� ��دم� ��ا ف � ��ي إن� � �ش � ��اء «ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
الكاتالونية املستقلة» واالنفصال عن اسبانيا.
م� ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ،دع� � ��ا ك� �ي ��م ت � � ��ورا زع � �ي ��م إق �ل �ي��م
كاتالونيا ،املؤيد لالستقالل ،إلى محادثات مع
الحكومة املركزية في اسبانيا ،مردفا« :أعمال
العنف التي وقعت األسبوع املاضي ال تعكس
الطبيعة السلمية لحركة استقالل كاتالونيا.
العنف لم ولن يكون سبيلنا»( .أ ف ب)

سقوط صحافي على األرض أثناء الصدامات بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة | أ ب

 26دولي
دخل لبنان في دائرة
المجهول ،وسط
مخاوف من انهيار
مالي وانفجار أمني،
عبرت عنه مصادر
خليجية رفيعة تحدثت
الى سبقلا قائلة
«لدينا خوف كبير
خصوصا بعد تصريحات
(أمين عام حزب الله)
حسن نصرالله الذي
هدد بالشارع ايضا
وبتغيير المعادلة..
ووجه تهديداً خطيراً
ومبطناً ،ونتيجة ذلك
هو الصدام الكبير برأينا،
أي أن االوضاع متجهة
إلى خطوة كبيرة».
بدورها ،اعادت وكالة
رويترز تأكيد ما نشرته
سبقلا في  22ابريل
الماضي ،فأكدت
الوكالة العالمية على
ان لبنان على حافة
الهاوية المالية ،وأصبح
أقرب لألزمة المالية
من أي وقت مضى،
ونقلت عن  20من
مسؤولي الحكومة
والساسة والمصرفيين
والمستثمرين قولهم
ان «لبنان يواجه إذا لم
يحصل على دعم مالي
من الخارج احتمال
تخفيض قيمة العملة
أو حتى التخلف عن
سداد ديونه في غضون
أشهر».

الحكومة تتجه
لموازنة بدون
ضرائب ..والشعب
وضع عداد الـ 72ساعة
ورقة إصالحية
للحريري تنتظر رد
األطراف قبل انعقاد
مجلس وزراء

مخاطر هائلة تتربص ..ببالد األرز

حكومة العهد عصية على الكسر ..ونصرالله« :مش ع زوقكم»

اللبنانيون أسقطوا أحزابهم في الشارع..

«بيكفي ذل»

المتظاهرون في وسط بيروت بمشهد يعيد لألذهان  14آذار عام  | 2005أ ف ب

¶ مصادر خليجية لـ سبقلا :نخشى صداما ً كبيراً وخطيراً

بيروت ــــ أنديرا مطر
ش��رارة الضريبة على «الواتس أب» ،التي أشعلت الشارع
اللبناني ،الذي يعاني من تراكم األزم��ات ،من أزمة الليرة،
إل��ى أزم ��ة ال��وق��ود وال�خ�ب��ز وارت �ف��اع األس �ع��ار ،ن��اه�ي��ك عن
ملفات النفايات والكهرباء وتفشي الفساد في كل هياكل
الدولة ،جعل االحتجاجات التي بدأت بدعوات على وسائل
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ت�ت��دح��رج ك�ك��رة ث�ل��ج لتتحول ال��ى
م��وج��ة غ�ض��ب ش�ع�ب��ي ه��ي األض �خ��م واألك �ث��ر ان �ت �ش��ارا في
تاريخ لبنان الحديث ،تطالب بإسقاط املنظومة السياسية
ً
الفاسدة ورموزها ،بدءًا من الحكومة ،وصوال الى تحديد
موعد النتخابات نيابية مبكرة ،لتشكيل طبقة سياسية
جديدة.
وفي محصلة األيام الثالثة من انفجار الغضب ،بدا جليًا
أن اللبنانيني بمعظمهم ق��د خ��رج��وا م��ن ع�ب��اءة تياراتهم
وأحزابهم وانتماءاتهم الطائفية واملذهبية ،ذودًا عن لقمة
عيشهم وح�ق�ه��م ب�ح�ي��اة ك��ري�م��ة ،ف�ف��ي س��اب�ق��ة ل��م يشهدها
لبنان منذ تأسيسه ،ب��دا ال �ش��ارع م��ن أق�ص��اه إل��ى أقصاه
م��وح��دا ،ه��ات�ف��ا ب �ص��وت واح ��د ض��د إج � ��راءات وس�ي��اس��ات
الطبقة الحاكمة.

من الضاحية إلى كل لبنان

تراكم ّ
أججه
الحريق وضريبة
«الواتس أب»

!

وصف مراقبون ما يحدث بأنه «تراكم لكل
امل ��راح ��ل ال�س��اب�ق��ة وي�ح�م��ل أوج� ��اع ال �س��واد
األع�ظ��م م��ن اللبنانيني بوجه م��ن حرمانهم
ال �ح� ّ�د األدن � ��ى م��ن ال �ح �ي��اة» .وي �ص��ح ال�ق��ول
ان�ه��ا ث ��ورة امل�ح��روم�ين وال�ج�ي��اع ض��د طبقة
يمتلك أف ��راد منها ك��ل م �ق� ّ�درات ال��دول��ة من
مال ونفوذ وت��رف اجتماعي ،ويستكثرون
ع�ل��ى ال�ش�ع��ب خ��دم��ة «وات� ��س أب» مجانية،
اعتبرها وزير االتصاالت محمد شقير من
الكماليات ،التي يجب اخضاعها للضرائب،
ف��ي وق ��ت ي��دف��ع امل ��واط ��ن ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ات��ورة
اتصاالت وانترنت هي االعلى في املنطقة،
وس� ��ط رف� ��ض ال �س �ل �ط��ة ل �غ��اي��ة ال� �ي ��وم ف�ت��ح
املنافسة في قطاع االت�ص��االت عبر ادخ��ال
شركة ثالثة في الخليوي ،وتوسيع خدمات
االت �ص ��االت االرض �ي��ة اوج� �ي ��روا ،وتحسني
خدمة االنترنت.
وفي وقت اعتبر البعض ان دراسة الضريبة
ع�ل��ى خ��دم��ة «وات� ��س أب» ه��ي ال �ت��ي أج�ج��ت
ال� �ش ��ارع ،ي��رف��ض امل �ت �ظ��اه��رون ه ��ذا االم ��ر،
وي �ع �ت �ب��رون ان ث��ورت �ه��م ه ��ي ع �ل��ى سلطة
تتقاسم النفوذ وتتفق على السرقات ّ
وتوزع
املغانم وق��وت الشعب فيما بينها ،وتتقاتل
ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ح �ص ��ص ،وال ت ��أب ��ه ل�ل��وض��ع
االقتصادي للشعب املنكوب بكل ما للكلمة
م��ن معنى ،حيث يموت بعضه على اب��واب
املستشفيات بسبب ع��دم امتالكه لفاتورة
االس� �ت� �ش� �ف ��اء ،وه � ��و ب �ل�ا ض� �م ��ان ص �ح��ي،
والخدمات الصحية الحكومية متردية.
وك��ان مشهد الحرائق التي اجتاحت لبنان
االس� �ب ��وع ال �ف��ائ��ت اح ��د اس �ب ��اب االح �ت �ق��ان
ال �ش �ع �ب��ي ال� ��ذي ت�ف�ج��ر غ �ض �ب��ًا ،وه ��و ي��رى
املساحات الخضراء تلتهمها النيران ،فيما
ال��دول��ة نائمة وس��ط فضيحة ك�ب��رى تتعلق
بطائرات االطفاء ،التي امتلكتها الدولة بهبة
م��ن م��ؤس�س��ات خ�ي��ري��ة ،ول��م تخصص لها
ميزانية ضئيلة لصيانتها ،فيما تخصص
م�لاي�ين ال� � ��دوالرات ل �ب��ذخ أص �ح��اب السلطة
وسفراتهم إل��ى ال�خ��ارج ف��ي وف��ود ضخمة
على حساب خزينة الدولة.
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وبدءًا من ساحة رياض الصلح وسط بيروت ،امتدادًا الى
طريق املطار ومداخل ضاحية بيروت الجنوبية ،وصلت
الشرارة إلى صيدا وطرابلس والنبطية وال��دورة والطرق
الساحلية من الجنوب إلى الشمال والبقاع ،طارحة جملة
م��ن ال�ت�س��اؤالت املخفية ،وغ�ي��ر املسبوقة« :إل��ى أي��ن يتجه
لبنان؟».
ف ��ي ج ��ول ��ة ال� �س ��اع ��ات األول � � ��ى ص �ب ��اح ام� ��س ع �ل��ى أح �ي��اء
ال�ض��اح�ي��ة ،ال�ت��ي ش�ه��دت اح�ت�ج��اج��ات وإش �ع��ال اإلط ��ارات
من قبل الشبان الثائرين ،الذين ب��دأوا يجوبون الشوارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن األح� �ي ��اء ب��دراج��ات �ه��م ال �ن��اري��ة،
م�م�س�ك�ين ب��أي��دي�ه��م إط � ��ارات م�ط��اط�ي��ة ي � � ّ
�زودون ب�ه��ا شلل
«ال� �ح � ّ�راق�ي�ن» ع �ن��د امل �س �ت��دي��رات وال �ت �ق��اط �ع��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة.
ف�ي�م��ا خ �ل��ت ال � �ش ��وارع م ��ن ال� �س� �ي ��ارات ،وق �ط��ع امل�ح�ت�ج��ون
األت ��وس� �ت ��رادات وال � �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة وال �ف��رع �ي��ة .أق�ف�ل��ت
املصارف خوفا من أعمال شغب قد تطولها .وأعلن وزير
التربية والتعليم إغالق املدارس والجامعات.
وم��ع ساعات االعتصام األول��ى ،انتقلت ع��دوى االحتجاج
ال� ��ى امل �ن��اط��ق ذات ال �غ��ال �ب �ي��ة امل �س �ي �ح �ي��ة ،ف �ش �ه��دت امل ��دن
الرئيسية تجمعات ملواطنني ّ
عبروا فيها عن غضبهم ،ولم

يوفروا العهد وال رئيسه من السباب والشتائم.
وف� ��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ،ال س �ي �م��ا ق �ض��ائ��ي ال� �ش ��وف وع��ال �ي��ة،
رف��ض محتجو ال�ح��راك امل��دن��ي مشاركة مناصري الحزب
االشتراكي (بزعامة وليد جنبالط) تحت راياتهم الحزبية،
معتبرين ان الحزب شريك في الفساد ،اذ انه في السلطة
منذ عام .1992

الوطنية ،والذهاب الى املعارضة من دون ان يذهبا الى حد
االس�ت�ق��ال��ة ،بانتظار ق��رار ال�ح��ري��ري ،ال��ذي ي�ب��دو متمسكا
حتى اللحظة بالتسوية الرئاسية .لكن جنبالط اطلق مساء
امس تصريحا بدا فيه وكأنه يتراجع عن فكرة االستقالة
مشيرا الى انه بصدد دراسة ورقة اصالحية وجهها رئيس
الحكومة سعد الحريري الى الحزب التقدمي.

سقوط األحزاب وارتباك حكومي

بال معارضة

غ �ض��ب ال� �ش ��ارع «أس� �ق ��ط ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ن ي��ده��ا»،
ف��ان��دف�ع��ت ال ��ى ح�م��اي��ة م�ك�ت�س�ب��ات�ه��ا ،م�س�ت�خ��دم��ة أس�ل��وب
ال �ع �ص��ا وال� �ج ��زرة ،م �ه��ددة ت� ��ارة ب��ال�ف��وض��ى ل �ع��دم إي �ج��اد
ال �ب��دي��ل ،وم �ل��وح��ة ب�ج�م�ل��ة إغ � ��راءات ووع � ��ود .وع �ل��ى غ��رار
تعاملها مع أزم��ة الحرائق ،التي سبقت انتفاضة الشارع
ب��أي��ام ،تسابقت ال�ق��وى السياسية ال��ى ت�ق��اذف االتهامات
باملسؤولية .علما ان ال�ق��وى الرئيسية ف��ي الحكومة ،أي
التيار الوطني الحر وتيار املستقبل والثنائية الشيعية،
ع� �م ��دت ال � ��ى اح � �ت� ��واء اح �ت �ج ��اج ��ات ال � �ش � ��ارع ،ف �ـ«ت �ف �ه �م��ت
غضب ال�ن��اس» ،مسقطة نظرية امل��ؤام��رة على املتظاهرين
«املدفوعني من قوى خارجية» و«قبة باط داخلية».
واذا ك��ان م��ن ال�ص�ع��ب التكهن ب �م��آالت االن�ت�ف��اض��ة وم��دى
قدرتها على الوصول الى تحقيق أهدافها ،فإن األكيد ان
ال �ص��ورة األول ��ى أف ��رزت مشهدين م�ت�ع��ارض�ين ،كشفا عن
ع�م��ق ال �ه��وة ب�ين امل��واط��ن امل��وج��ود ف��ي ال �ش��ارع ،والطبقة
السياسية املنفصلة كليا عن الواقع.
فالحكومة ب��دت مرتبكة وح��ائ��رة ف��ي التعامل م��ع املشهد
املفاجئ .وع� ّ�م الصمت الرسمي في الساعات األول��ى لبدء
التحرك الشعبي ،باستثناء دع��وة رئيسي ح��زب ال�ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع ،وال �ت �ق��دم��ي االش �ت ��راك ��ي ول�ي��د
جنبالط ،الحريري الى الخروج من «بدعة» حكومة الوحدة

في املقابل ،استبق وزير الخارجية جبران باسيل الحريري
وت�ح��دث باسمه ،راف�ض��ا استقالة الحكومة ،وكاشفا «أن
بديلها سيكون أخطر» ،ودعا باسيل شريكه في التسوية
الرئاسية لالنضمام ال��ى تحالف رب��اع��ي ارك��ان��ه« :التيار
الوطني الحر»« ،حزب اهلل»« ،حركة أمل» ،تيار «املستقبل».
وهذا ما قصده بوجوب «تشحيل اليابس إلبقاء األخضر».
ما يعني أن مسعى باسيل هو إلخراج القوات واالشتراكي
من الحكومة لتصبح بال معارضة.

الدعوة إلى الجلسة.
وق��ال وزي��ر املال علي حسن خليل بعد لقاء مع الحريري
إنهما اتفقا على م��وازن��ة نهائية ال تتضمن أي ضرائب
أو رس��وم إضافية وذل��ك في محاولة لتهدئة احتجاجات
واسعة النطاق.
وقال الرئيس ميشال عون على تويتر «سيكون هناك حل
مطمئن لألزمة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ب ��دأ ب�ع��ض امل �غ��ردي��ن ي�ض�ع��ون ع ��داد ال��وق��ت،
وك��ذل��ك قامت محطة الجديد التلفزيونية بوضع ع��داد لـ
 72ساعة.
مواقف باسيل والحريري اوحت أن ثمة اتفاقًا بني التيارين
االزرق والبرتقالي على ع��دم االستقالة ،بحسب مصادر
ال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي ،وه��و م��ا اعلنه أيضا األم�ين
العام لحزب اهلل حسن نصراهلل امس ،اذ تشير املصادر الى
أن حزب اهلل أرسل موفدا الى الحريري ناقال اليه «رغبة»
الحزب بعدم االستقالة.

مهلة الحريري تنفد

نصراهلل «مش عزوقك بتفل»

اما رئيس الوزراء الذي ّ
حمل «أطراف أخرى بالحكومة» ،لم
يسمها باملسؤولية عن اندالع االحتجاجات ،ألنهم وضعوا
العراقيل أمام محاوالته اإلصالحية ،وأمهل «شركاءه في
الحكومة» 72ساعة للتوقف عن تعطيل اإلصالحات وإال
ف�س��وف يتبنى نهجا مختلفا ،ع�ل��ى ح��د ق��ول��ه ،ف�ق��د ح��ول
ام��س السرايا الحكومية إل��ى خلية نحل على حد وصفه،
ملحاولة وضع معالجات جرئية تنقذ الوضع .وفيما ذكرت
مصادر حكومية ان مجلس ال��وزراء سيعقد جلسة اليوم
ملناقشة كيفية الخروج من األزم��ة ،نفت مصادر الحريري
توجيه دع��وة لجلسة حكومية مؤكدة انه ينتظر أجوبة
القوة السياسية كافة على الورقة اإلصالحية الجديدة قبل

«عاصمة الفقر» ..سبّ اقة
عاصمة الشمال ،طرابلس ،حيث الفقر والبطالة ال يحتاجان الى مجهر ،كانت السباقة في اعالن عصيانها .منذ اللحظة
األولى الندالع االحتجاجات نزل املئات من شبانها الى ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) ،صابني جام غضبهم
على سياسيي وزعماء املدينة ،هاتفني إلسقاط الحكومة وجال قسم منهم على دراجات نارية امام بيوت نواب املدينة أو
مكاتبهم ،مطالبينهم بالخروج من السلطة .فيما نال الرئيس نجيب ميقاتي وسعد الحريري حصة األسد من الشتائم.
وللمرة األولى ،لم تشهد طرابلس نزول شارع في مقابل شارع ،بل احتل شوارعها كلها املحتجون الذين عمدوا الى
اح��راق صور السياسيني كلهم من دون استثناء ورفضوا وج��ود النائب السابق مصباح االح��دب في ساحة النور
وعمدوا إلى رشقه بعبوات املياه ،ما دفع بمرافقيه الطالق النار على املحتجني.

وتحت عناوين عدم فرض ضرائب على الفقراء ،وتحميل
الضرائب لألغنياء وامل�ص��ارف ،وال��دع��وة إل��ى وق��ف الهدر
والفساد ،هدد أمني عام حزب اهلل حسن نصر اهلل بنزول
ح��زب��ه إل��ى ال �ش��ارع ف��ي ح��ال ل��م تعتمد ال�ق��وى السياسية
وال �ح �ك��وم��ة أج �ن��دت��ه ل �ح��ل األزم � ��ة .وه� ��ذا ال �ت �ه��دي��د أرف �ق��ه
ّ
تضيعون وقتكم
بتهديد أش��د« :مل��ن يريد إسقاط العهد:
وان �ت��م ال تستطيعون اس �ق��اط��ه» ،ف��ي اش ��ارة إل��ى النائب
السابق وليد جنبالط ال��ذي دع��ا مناصريه إل��ى التظاهر
حتى اسقاط العهد .وتوجه نصراهلل الى املحتجني بقوله:
«أنتم تنزلون إلى الشارع متى تريدون ،مثلما تغادرونه،
أما نحن فإذا نزلنا إلى الشارع فلن نغادره ،إال إذا حققنا
ما نريد».
وف��ي م��وض��وع تشكيل حكومة تكنوقراط ،أش��ار نصراهلل
إل ��ى أن «ال �ب �ع��ض ي �ت �ح��دث ع ��ن ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط وف��ي
الوضع الذي يحدث في لبنان هذا النوع من الحكومات ال
يمكن أن تتحمل أسبوعني ،ومن يطالب بهذه الحكومة هو
اول من سيسقطها» ،مضيفًا «هناك من يطالب بانتخابات
نيابية مبكرة وهذا ال يغير شيئا سوى صرف اموال ولن
يغير باملشهد شيئا».
وأش� � ��ار ن� �ص ��راهلل إل� ��ى أن� ��ه «ف� ��ي ال �ل �ح �ظ��ة ال �ح��ال �ي��ة ن��دع��و
ال ��ى ال �ت �ع��اون ب�ي�ن م �ك��ون��ات ال�ح�ك��وم��ة وع ��دم ال �ه��روب من
امل �س��ؤول �ي��ة ،ف �م��ن ي �ه��رب م��ن ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ي �ج��ب ان
يحاكم ،و«مش ع ذوقك بتقول انا ما معني وبدي فل».

كسرن الصورة النمطية ..وإشادة بـ«الجميالت الثائرات»

«كنداكات لبنان» ..الثورة والغضب
في وقت تسود في أذهان البعض صورة رومانسية
عن لبنان وشعبها والنساء منه على وجه الخصوص،
اتت التظاهرات املفاجئة لكثير من متابعيها لتقلب
هذه الصورة النمطية رأسا على عقب ،وتظهر املرأة
اللبنانية الحقيقية الصامدة والثائرة واملنتفضة على
الواقع االجتماع واالقتصادي وعلى القوانني املجحفة
في حقها .وقد تكون مطالب املتظاهرات وأصواتهن
ابرز تعبير عنهن لدرجة دفعت الكثير من املراقبني
ال �ع��رب ب��وص�ف�ه��ن ب �ـ«ك �ن��ادك��ة ل �ب �ن��ان» وه ��و تعبير
استخدم لوصف ال�ث��ائ��رات ف��ي ال�س��ودان ض��د نظام
الرئيس السابق عمر البشير.
وبالعودة إلى الشارع اللبناني فنساء من كل االعمار
ّ
و«حاجات» حفيدات وأمهات وجدات،
وفتيات شابات
ممثالت ومغنيات وإعالميات شاركن في االنتفاضة،
وم��ن بينهن س� ّ�ي��دة م�ت�ق� ّ�دم��ة ف��ي ال �س��ن ظ �ه��رت في
فيديو ،وهي تخاطب جنديا يقف على حاجز أمني
وتدعوه للثورة واالنقالب على حكامه .ولعل من ابرز

مشهد تداولته الصحافة الغربية والعربية لتلك الفتاة
التي تأخذ لصديقتها صورة لها أمام اكوام اإلطارات
املطاطية املحروقة يوم الجمعة .وكانت من بني أكثر
الصور تداوال صورة لفتاة لقبها املغردون «بأيقونة
ّ
التظاهرات» تركل رجل أمن مسلحا.
وف ��ي ح�ي�ن ك ��ان ال�ب�ع��ض ي ��رى أن ��ه ال ي�ح��ق للفنانني
وامل �ش��اه �ي��ر ال �ح��دي��ث ع ��ن أوض � ��اع ال �ب�ل�اد ب��اع�ت�ب��ار
أنهم ال يشاركون مواطنيها البسطاء املعاناة ،على
ح��د تعبيرهم ،اال ان املشهد ك��ان مغايرا تماما في
ساحات االعتصام ،اذ تناقل مغردون فيديو للممثلة
ن��ادي��ن نسيب نجيم وه��ي ف��ي حالة غضب شديدة.
كما ت��داول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي
فيديو للفنانة نادين الراسي وهي تشارك في حرق
اإلطارات في الشارع بعد كلمة قالت فيها إنها ُج ّوعت
وش� � ّ�ردت م��ن م�ن��زل�ه��ا ب�ع��د أن أخ ��ذه م�ن�ه��ا مصرف
لبنان.
ّ
ورح� � ��ب م � �غ ��ردون ب �م �ش��ارك��ة ن �ج �ي��م وغ �ي��ره��ا م��ن

ال�ف�ن��ان��ات وك�ت��ب أح��ده��م« :ن��ادي��ن نجيم تتظاهر مع
كارمن لبس :تحت الدواليب ّ
ضحيت وجيت ...وينكن
إنتو؟» وذلك لحث الناس على التظاهر.
وغير الالتي نزلن إلى ساحات التظاهرّ ،
عبرت فنانات
عبر صفحاتهن على مواقع التواصل االجتماعي عن
ّ
دعمهن للمتظاهرين ،فقالت الفنانة اليسا في تغريدة
«م��ش مصدقة وال كلمة م��ن يللي ع��م بسمعو،عيب
االس�ت�خ�ف��اف بعقل امل��واط��ن ال�ل�ب�ن��ان��ي» .ام��ا نانسي
عجرم فقالت«:كل لحظة وك��ل تكة قلبي م��ع بلدي..
نحنا شعب بيستاهل يعيش وحقنا نعيش بكرامة..
اهلل يحمي لبنان».
ال�ش��ارع العربي ال��ذي ي��راق��ب م��ا ي�ج��ري ف��ي ب�ي��روت،
رح��ب بالصورة الجميلة ع��ن لبنان املنتفض بوجه
الفساد ،وك��ان وس��م #لبنان_ينتفض األكثر ت��داوال
عربيا ،وصداه في مصر كان مختلفا بعض الشيء.
حيثب انتشرت تعليقات ملصريني كان فيها ثناء بـ
«الجميالت الثائرات».
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مخاطر هائلة تتربص ..ببالد األرز

االحتجاجات والشتائم في صور ..والنبطية تفاجئ «أمل» و«حزب الله»

؟

لماذا انتفضت البيئة الشيعية

¶ «أمل» تفلت مسلحيها على المنتفضين ..والغضب يتواصل

محرر الشؤون الدولية
ل��م ت �ك��ن «ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة» (ح��رك��ة أم��ل
وحزب اهلل) حتى وقت قريب تتخيل او تفكر
بأن البيئة الحاضنة ستتفلت منها لتخرج
وت �ش��ارك ب�ق��وة ف��ي االح�ت�ج��اج��ات الشعبية.
وبدا جليا ان قيادتي امل وحزب اهلل تفاجأتا
ب��ال �ص��رخ��ة امل ��دوي ��ة ال �ت��ي اط �ل �ق �ه��ا ال�ش�ي�ع��ة
ب �م��واج �ه��ة ال �ط �ب �ق��ة ال �س �ي��اس �ي��ة واألح� � ��زاب
الحاكمة ،ال سيما أن هذه االحتجاجات في
الجنوب والضاحية الجنوبية وال�ب�ق��اع لم
تخرج كما حصل في السابق عن مجموعات
ي� �س ��اري ��ة او م ��ن ن��اش �ط��ي ال � �ح� ��راك امل��دن��ي
املحدودة التأثير ،بل إنها هذه املرة خرجت
م��ن رح ��م «ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة» .ف�م�ن��ذ ي��وم
الخميس خ��رج ال��رج��ال وال�ن�س��اء والشباب
واألطفال منددين بالوضع املعيشي القائم،
وراف � �ض�ي��ن ف � ��رض ض ��رائ ��ب ج ��دي ��دة وس��ط
ه� �ت ��اف ��ات م � �ن� ��ددة ،وش� �ت ��ائ ��م ط ��ال ��ت رئ �ي��س
مجلس النواب رئيس حركة ام��ل نبيه بري
وعائلته ،كما ان املتظاهرين لم يوفروا حزب
اهلل .ففي الجنوب ،بدا مشهد االحتجاجات
امل �ن��اط �ق �ي��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا ،وك �م ��ا اح � ��رق اه��ل
طرابلس صور زعمائهم ،تجاوز الجنوبيون
في احتجاجهم ما كان سابقا من «الخطوط
الحمر» لدى الطائفة الشيعية.
وحاول متظاهرون اقتحام منزل نائب حركة
ام��ل ف��ي النبطية ي��اس�ين ج��اب��ر ،اض��اف��ة الى
محاولة اقتحام مكتب النائب هاني قبيسي،
وكذلك مكتب رئيس كتلة ح��زب اهلل النائب
محمد رع��د .واق ��دم املحتجون على اشعال
االطارات وقطع كل الطرق الرئيسية تقريبا.
وفي مدينة صور التي توصف بأنها «عرين
ح ��رك ��ة أم� � ��ل» ش� �ه ��دت ت �ح ��رك ��ات وه �ت��اف��ات
ض� ّ�د ال��رئ�ي��س ب��ري وزوج�ت��ه ال�ت��ي اتهموها
ب��ال �ف �س��اد ب�ش�ك��ل ع �ل �ن��ي .وع �م��د امل�ح�ت�ج��ون
الى ازال��ة الالفتات والصور واقفال عدد من
الطرقات.
وام ��ام ه��ذا امل�ش�ه��د ،ات�خ��ذ م�س��ار التحركات
اب �ع��ادا خ�ط�ي��رة ام ��س ،اذ ل��م تحتمل حركة
«أم � ��ل» ان �ت �ف��اض��ة ال�ج�ن��وب�ي�ين ال��ذي��ن ن��زل��وا
ع�ل��ى م��دى ي��وم�ين إل��ى ال �ش��ارع ب�لا ت�ع��ب أو
ك �ل��ل .وب� �خ�ل�اف ح� ��زب اهلل ال � ��ذي ل ��م ي��واج��ه

«ج�م�ه��وره» املنتفض حتى اآلن ،ف��إن شبان
ال�ح��رك��ة ت�ح��رك��وا ص �ب��اح ام ��س بأسلحتهم
إلره ��اب امل��واط�ن�ين وق�م�ع�ه��م ،م�ت��ذرع�ين ب��أن
ّ
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ش�ت�م��وا ال��رئ�ي��س ب��ري وم��زق��وا
صور االمام موسى الصدر.
ون �ق �ل��ت ق� �ن ��وات ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ف �ي �ل �م��ا ي�ظ�ه��ر
مجموعة م��ن شبان أم��ل ف��ي ص��ور مزودين
ّ
ويتوعدون
برشاشاتهم وعصيهم يشتمون
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ب ��ال �ض ��رب وال� �ق� �ت ��ل ،راف �ض�ي�ن
«ال �ت �ط��اول» ع�ل��ى ب��ري وم��ؤس��س ح��رك��ة أم��ل
ال �س �ي��د م ��وس ��ى ال � �ص� ��در .ورغ � ��م م� �ح ��اوالت
ال �ق �م��ع ،ت��واص �ل��ت االح �ت �ج��اج��ات ام ��س في
صور والنبطية ،وامام هول املشهد اضطرت
حركة امل الى اص��دار بيان تتنصل فيه من
ال �ظ �ه��ور امل �س �ل��ح ل �ع �ن��اص��ره��ا م ��ؤك ��دة ان�ه��ا
ستحاسب القائمني عليه.
ويمكن التوقف امام جملة من العوامل التي
ادت الى خروج البيئة الشيعية لتشارك في
التظاهرات واالحتجاجات:
اوال  -ال ي �خ �ف��ى أن ال �ض �ي��ق االق� �ت� �ص ��ادي
واملعيشي وال�ش�ك��وى م��ن سياسة السلطة،
يطول كل الفئات والطوائف ،ونظرا النخراط
ح ��رك ��ة ام � ��ل وح� � ��زب اهلل ف� ��ي ال �س �ل �ط��ة ف ��إن
االتهامات وجهت لهما من قبل املناصرين
ب��امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن االوض � � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
املزرية.
ث��ان�ي��ا  -ل�ط��امل��ا ك��ان��ت ح��رك��ة ام��ل «مؤتمنة»
ع �ل��ى ك ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�ط��ائ�ف��ة
الشيعية ،وقد استطاعت على مدى العقود
ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة ب�ت��وظ�ي��ف ع �ش��رات اآلالف
من املناصرين في الدولة ،لكن في السنوات
االخيرة وبسبب وضع الدولة املالي بدأ هذا
االم ��ر ي�ت�ق�ل��ص ال ��ى ح� ��دوده ال��دن �ي��ا لينضم
عشرات اآلالف من الشبان الشيعة الى جيش
العاطلني عن العمل ،ويزداد الفقر والتململ
في املناطق الشيعية.
ثالثا  -االزمة املالية التي يعاني منها حزب
اهلل بسبب العقوبات التي تطوله وداعميه
ف� ��ي ط � �ه� ��ران ان �ع �ك �س��ت ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ع�ل��ى
تقديماته للمناصرين واملحازبني.
ويبقى السؤال االهم كيف سيعمل «الثنائي
ال �ش �ي �ع��ي» اذا م ��ا اس �ت �م��ر ه ��ذا ال �ح �ج��م من
االعتراض الشعبي في مناطق نفوذه؟

صورتان تظهران مسلحين من حركة أمل في شوارع صور لترويع المتظاهرين

ّ
محتجو طرابلس :معك يا صور
ف ��ي م � � ��ؤازرة ل �ه��م ع �ق��ب ت �ع� ُّ�رض �ه��م الع� � �ت � ��داءات م ��ن ق�ب��ل
«مناصري حركة أمل» ،هتف املتظاهرون في ساحة النور
بطرابلس ،أمس« :كرمالك يا صور بدنا نثور!» ،في مساندة
ألهالي املدينة ،التي شهدت قمعًا الحتجاجاتها.
ُ
ورفع املتظاهرون الفتة ّ
ّ
ملحتجي صور ،كتب عليها:
مؤيدة
«من طرابلس ،معك يا صور ،ومع كل لبنان .ثورة».

قناة بري تقاطع خطاب نصر الله
للمرة االولى ،امتنعت قناة  nbnالتابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن نقل خطاب األمني
العام لـ «حزب اهلل» حسن نصر اهلل امس ،وهي الوحيدة بني الشاشات اللبنانية التي لم تنقل
الخطاب .وبثت القناة في املقابل مسيرة تضامن مع الرئيس بري في صور.
ورأى مراقبون ان امتناع القناة عن نقل خطاب نصر اهلل مؤشر على غضب بري من حزب اهلل
واتهامه لبعض املقربني من الحزب بالتحريض على حركة امل ورئيسها.

الفتة مساندة ألهالي صور

أمام يوم الحساب بسبب الفساد

لبنان على حافة الهاوية
على وجه السرعة يحتاج لبنان ،أحد أكثر دول
ال�ع��ال��م مديونية وال ��ذي تتناقص احتياطياته
ال��دوالري��ة بسرعة ،إلقناع حلفائه في املنطقة
وامل��ان �ح�ي�ن ال �غ��رب �ي�ين ب��أن��ه س�ي�ت�ح��رك ب�ج��دي��ة
أخ �ي��را مل�ع��ال�ج��ة م�ش��اك��ل م�ت��أص�ل��ة م�ث��ل قطاع
ال�ك�ه��رب��اء ال��ذي يعاني م��ن اإله ��دار وال يمكن
التعويل عليه.
وأوضحت مقابالت أجرتها «رويترز» مع ما
يقرب من  20من مسؤولي الحكومة والساسة
واملصرفيني واملستثمرين أن لبنان يواجه إذا
لم يحصل على دعم مالي من الخارج احتمال
تخفيض قيمة ال�ع�م�ل��ة أو ح�ت��ى ال�ت�خ�ل��ف عن
سداد ديونه في غضون أشهر.
وكانت بيروت قد تعهدت مرارا بالحفاظ على
قيمة الليرة اللبنانية مقابل ال��دوالر واالل�ت��زام
بسداد ديونها.
غير أن امل �ص��ادر ق��ال��ت ل �ـ«روي �ت��رز» إن ال��دول
ال�ت��ي اع �ت��ادت ال�ت��دخ��ل ماليا إلن�ق��اذ لبنان من
األزمات بشكل يعتمد عليه نفد صبرها بفعل
سوء اإلدارة والفساد ولجأت الستخدام األزمة
االقتصادية واالجتماعية املتزايدة في الضغط
من أجل التغيير.
وم��ن ه��ذه األط ��راف دول عربية خليجية فتر
حماسها ملساعدة لبنان بسبب النفوذ املتزايد
ال��ذي يتمتع به ح��زب اهلل امل��دع��وم من طهران.
وت��أم��ل ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ات أن ت�ت�ح��رك الحكومة
إلص�ل�اح ن�ظ��ام استغله س��اس��ة طائفيون في
توزيع موارد الدولة بما يحقق مصالحهم بدال
من بناء دولة تعمل على أسس متينة.
وم � ��ن امل �م �ك ��ن أن ت� �غ ��ذي األزم � � ��ة امل� ��زي� ��د م��ن
االضطرابات في بلد يستضيف حوالي مليون
الجئ سوري.

«أمر محتوم»
وق � ��ال ت��وف �ي��ق غ��اس �ب��ار امل �س �ت �ش��ار ال �س��اب��ق
ب ��وزارة امل��ال واالق�ت�ص��ادي السابق بمصرف
لبنان املركزي وصندوق النقد الدولي «إذا ظل
الوضع (على ما هو عليه) دون أي إصالحات
جذرية فتخفيض قيمة العملة أمر محتوم».

وع �ل��ى رأس ق��ائ�م��ة اإلص�ل�اح��ات مشكلة من
أع�ق��د امل�ش��اك��ل ه��ي إص�ل�اح ان�ق�ط��اع الكهرباء
امل��زم��ن ال ��ذي ج�ع��ل ال�ل�ج��وء مل��ول��دات الكهرباء
الخاصة ضرورة باهظة الكلفة .ويرى كثيرون
أن ه��ذه املشكلة ه��ي ال��رم��ز الرئيسي للفساد
الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية.
وت��أك�ي��دا للضغوط ال�خ��ارج�ي��ة ،سيتوجه إل��ى
ل�ب�ن��ان األس �ب��وع امل�ق�ب��ل بيير دوك ��ان السفير
ال �ف��رن �س��ي امل �ك �ل��ف ب�م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ م �ق��ررات
مؤتمر سيدر للمانحني الخاص بدعم لبنان
وذلك للضغط على الحكومة بشأن استخدام
محطات توليد الكهرباء العائمة وذل��ك حسب
ما قاله مصرفي مطلع على الخطة.
وس �ي �ك��ون م�ض�م��ون م��وازن��ة  2020عنصرا
أساسيا في املساعدة في اإلف��راج عن حوالي
 11مليار دوالر صدرت بها تعهدات مشروطة
من املانحني الدوليني بمقتضى مؤتمر سيدر.

«انتفاضة الضرائب»
وفي بلد يقوم على أسس طائفية ربما يكون
انتشار االحتجاجات على نطاق واس��ع على
غ�ي��ر امل �ع �ت��اد ع�لام��ة ع�ل��ى ت��زاي��د ال�غ�ض��ب من
الساسة الذين شاركوا في دفع لبنان إلى هذه
األزمة.
ووص� �ف ��ت ص�ح�ي�ف��ة ال �ن �ه��ار م ��ا ي �ج��ري ب��أن��ه
«انتفاضة ضريبية» .وقالت صحيفة األخبار
إنها «ثورة واتس أب».
وق � ��ال ع� ��دد م ��ن امل �ص��رف �ي�ي�ن وامل �س �ت �ث �م��ري��ن
وامل � �س� ��ؤول �ي�ن ال� ��ذي� ��ن ح ��اورت � �ه ��م «روي � �ت � ��رز»
إن ش ��روخ ��ا ج ��دي ��دة ظ� �ه ��رت ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة
ومقرضيها من القطاع الخاص مع تبدد الثقة
وندرة الدوالرات.
ف�ب�ع��د س �ن��وات ظ�ل��ت ال �ب �ن��وك ت �م��ول ال�ح�ك��وم��ة
خاللها متوقعة أن تواصل العوائد ارتفاعها
بدأت تلك البنوك تطالب انطالقا من إحساسها
م� ��ن اق � �ت � ��راب ال � �ب �ل�اد م� ��ن االن � �ه � �ي ��ار ب�ت�ن�ف�ي��ذ
اإلصالحات لكسب تأييد الجهات املانحة.
وقال أغلبية ممن حاورتهم «رويترز» إن لبنان
سيشعر ع�ل��ى األرج� ��ح ب�ض�غ��وط اق�ت�ص��ادي��ة

إطالق المعتقلين بسند إقامة

الجيش :مع المطالب المحقة
دعت قيادة الجيش اللبناني امس في بيان جميع املواطنني املتظاهرين
ً
واملطالبني بحقوقهم املرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير
ّ
سلمي وع��دم السماح بالتعدي على األم�لاك العامة والخاصة.
بشكل
ٍ
ّ
مؤكدة على تضامنها الكامل مع مطالبهم املحقة ،وتدعوهم إلى التجاوب
مع القوى األمنية لتسهيل أمور املواطنني.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��د ال�ل�ي�ل��ة ال��دام �ي��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ب �ي��روت ال�ج�م�ع��ة،
وامل��واج�ه��ات بني ّ
الشبان وال�ق��وى األمنية وإل�ق��اء ق��وات مكافحة الشغب
مئات القنابل ّ
املسيلة للدموع بكثافة ،وإطالق الرصاص املطاطي لتفريق
املتظاهرين ب��ال�ق��وة ،ج��رت مالحقة املتظاهرين ف��ي ك��ل ش ��وارع وسط
ب�ي��روت ،وحصلت اعتقاالت جماعية ،ووص��ل ع��دد املعتقلني إل��ى نحو
ً
تحركت مجموعة كبيرة من املحامني ّ
معتقال .على األثرّ ،
لفك أسر
77
املعتقلني .وبعد إخالء سبيل بعض املوقوفني ،اعتصم مئات املواطنني
ّ
الغاضبني أمام ثكنة الحلو ،مطالبني بفك أسر الجميع ،كما طالبوا بتدخل
ّ
التعسفي الذي حصل .وعادت قوى االمن
نقابة املحامني ملنع التوقيف
الجيش ينقل المسافرين العالقين إلى المطار
وأفرجت عن جميع املعتقلني في ثكنة الحلو بسند إقامة.

أصبح لبنان أقرب لألزمة المالية من أي وقت مضى ،على األقل منذ فترة
الثمانينيات التي شهدت دمارا مروعا في الحرب األهلية إذ تكالب حلفاء
الحكومة والمستثمرون والمحتجون الذين خرجوا للشوارع على مطالبتها
بمعالجة الفساد وتنفيذ اإلصالحات الموعودة منذ مدة طويلة.

¶ البلد يواجه إمكانية تخفيض قيمة العملة إذا لم يحصل على دعم مالي
¶ حلفاء الحريري والمستثمرون والمحتجون يطالبونه بالتغيير
¶ نفاد الصبر بفعل الفساد وغياب اإلصالحات

تهاوي عزم البنوك

¶ دول عربية فتر حماسها لمساعدة لبنان بسبب نفوذ حزب الله
¶ بيروت تسعى بشدة للحصول على تمويل دوالري وتوقع مزيد من المتاعب
وم��ال �ي��ة أك �ب��ر ف��ي األش �ه��ر امل �ق �ب �ل��ة .وم ��ع ذل��ك
انقسم املسؤولون واملصرفيون واملستثمرون
ف �ي �م��ا إذا ك ��ان ��ت األم � � ��ور س �ت �ص��ل إل � ��ى ح��د
تخفيض قيمة ال�ل�ي��رة اللبنانية وذل��ك بسبب
اإلخفاق لسنوات في تنفيذ اإلصالحات وفي
ضوء التصميم الجديد بني املانحني التقليديني
على املطالبة بها.
وق� ��ال ن�س�ي��ب غ �ب��ري��ل رئ �ي��س ق �س��م ال�ب�ح��وث
االقتصادية والتحليل في بنك بيبلوس «أنت
بحاجة لصدمة إيجابية .لكن الحكومة تعتقد
لألسف أن اإلصالحات يمكن أن تحدث دون
املساس بالهيكل الذي تستفيد منه».
وت ��اب ��ع «ال ي �م �ك��ن أن ن ��واص ��ل ال� �ل� �ج ��وء إل��ى
اإلماراتيني والسعوديني .نحن بحاجة ملساعدة
أنفسنا لكي يساعدنا اآلخرون».

الوقت يجري
ف��ي ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ق ��ررت م��ؤس�س��ة م��ودي��ز
للتصنيفات االئتمانية وضع تصنيف لبنان
(سي.ايه.ايه )1قيد املراجعة تمهيدا لتخفيضه
وق� � ��درت أن امل� �ص ��رف امل ��رك ��زي ال � ��ذي ت��دخ��ل
لتغطية مدفوعات الديون الحكومية بقيت لديه
احتياطيات قابلة لالستخدام تتراوح بني ستة
وع �ش��رة م �ل �ي��ارات دوالر ف�ق��ط ل�ل�ح�ف��اظ على
االستقرار.
وتبلغ قيمة ال��دي��ون ال�ت��ي يحني أج��ل س��داده��ا
بنهاية العام املقبل نحو  6.5مليارات دوالر.

وقال املصرف املركزي إن االحتياطي النقدي
في  15أكتوبر بلغ  38.1مليار دوالر.
وق � ��ال م� �س ��ؤول ل� �ـ«روي� �ت ��رز» إن ل �ب �ن��ان ل��دي��ه
اح�ت�ي��اط�ي��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة ت�ب�ل��غ ع �ش��رة م�ل�ي��ارات
دوالر فقط .وأضاف «الوضع في غاية التردي
و(أمام لبنان) خمسة أشهر لتصحيح الوضع
وإال سيحدث انهيار نحو فبراير املقبل»

العيون على حزب اهلل
ي� � � �ق � � ��ول امل � � �س � � �ت � � �ث � � �م� � ��رون وامل � � �ص� � ��رف � � �ي� � ��ون
واالقتصاديون إن عشرة مليارات دوالر على
األقل مطلوبة لتجديد الثقة بني اللبنانيني في
ال �خ ��ارج ال��ذي��ن دع �م��وا االق �ت �ص��اد ع�ل��ى م��دار
عشرات السنني من خالل االحتفاظ بحسابات
مصرفية في وطنهم .غير أن الودائع شهدت
انكماشا بنسبة  0.4في املئة تقريبا منذ بداية
العام الجاري.
وكانت الحكومة قد سعت للحصول على دعم
أصغر من حلفائها من ال��دول العربية لكسب
ال��وق��ت .غ�ي��ر أن ع ��دة م �ص��ادر ق��ال��ت إن على
بيروت أن تلبي شروطا تهدف إلضعاف نفوذ
ح��زب اهلل لضمان الحصول على تمويل من
دول خليجية.
وي ��رى ك�ث�ي��رون أن ح��زب اهلل يكتسب م��زي��دا
م��ن السيطرة على م ��وارد ال��دول��ة بعد أن أدت
انتخابات العام املاضي إلى تزايد حلفائه في
مجلس النواب.

ولم يعد بوسع املودعني سحب األموال بالدوالر
بسهولة ول��م تعد أغلب أجهزة الصرف اآللي
تتيح سحب الدوالرات ،ما اضطر الناس للجوء
إلى أسواق الصرف األجنبي املوازية التي يزيد
فيها سعر الدوالر عن السعر الرسمي.

وي� �ق ��ول ال �ب �ع��ض إن ال �س �ع ��ودي ��ة واإلم� � � ��ارات
والواليات املتحدة مدفوعة لإلمساك عن تقديم
الدعم لبيروت في إطار سياستها األوسع التي
تسعى إلضعاف إيران وحلفائها.
وق � � ��ال س ��ام ��ي ن � � ��ادر م ��دي ��ر م ��رك ��ز امل� �ش ��رق
ل� �ل ��دراس ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وم� �ق ��ره ب �ي��روت
«صبرهم على إيران وحزب اهلل تضاءل كثيرا.
و(االستثناء اللبناني) اختفى».
وأض� ��اف «م ��ال امل �ي��زان وأص�ب�ح�ن��ا اآلن على
خالف مع أصدقائنا السابقني ألن حزب اهلل
له اليد العليا اآلن سياسيا».

ثقة متضائلة
ك��ان لبنان معروفا ب��أن��ه م��رك��ز مصرفي في
امل�ن�ط�ق��ة ت�ت��دف��ق ع�ل�ي��ه ال ��ودائ ��ع ،ال س�ي�م��ا منذ
 1997عندما جرى ربط العملة بسعر 1507.5
ل �ي��رات م�ق��اب��ل ال��دوالر.غ �ي��ر أن األم ��ور تغيرت
بعد أن ارتفعت في أغسطس وسبتمبر كلفة
ال�ت��أم�ين ع�ل��ى ال��دي��ون ال�س�ي��ادي��ة اللبنانية إل��ى
مستوى قياسي.
وب��دأ امل��ودع��ون بمن فيهم امل�ه��اج��رون سحب
أم� ��وال ف��ي م��واج�ه��ة ال�ع�ج��ز امل� ��زدوج املتنامي
ال��ذي يعاني منه لبنان والعجز عن الحصول
ع�ل��ى ت�م��وي��ل م��ن ال �خ��ارج وم�س��اع��ي امل�ص��رف
املركزي غير العادية لجذب التدفقات الدوالرية.
وت �ض��اءل��ت ال�ث�ق��ة وس ��ط س �ك��ان ل�ب�ن��ان ال�ب��ال��غ
عددهم ستة ماليني نسمة.

وعجلت ث�لاث��ة أح ��داث ب��أزم��ة الثقة ال�ت��ي بدت
قادمة ال محالة منذ س�ن��وات .وتمثل أول تلك
األح � � ��داث ف ��ي س�ل�س�ل��ة م ��ن ج �ه��ود امل �ص��رف
امل ��رك ��زي م �ن��ذ  2016مل��واص �ل��ة ن �م��و ال ��ودائ ��ع
ب��أس �ع��ار ف��ائ��دة ت �ت �ج��اوز  %11ع�ل��ى ال��ودائ��ع
الكبيرة ،وكان ثانيها زيادة في أجور العاملني
ب��ال��دول��ة ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي أدت ل��زي��ادة عجز
امل ��وازن ��ة ألك �ث��ر م��ن  %11م��ن ال �ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي ،وثالثها انخفاض أسعار النفط في
السنوات األخيرة.
وف��ي تقرير الخميس وص��ف ص�ن��دوق النقد
ال ��دول ��ي م��وق��ف ل �ب �ن��ان ب��أن��ه «ص �ع��ب ل�ل�غ��اي��ة»
وأض � ��اف أن م��ن ال� �ض ��روري ات �خ��اذ «ت��داب �ي��ر
ج��وه��ري��ة ج ��دي ��دة» ل�ح�م��اي�ت��ه وت�ق�ل�ي��ل ال�ع�ج��ز
الضخم.
وقال مصرفي إنه مع نضوب ال��دوالر توقفت
البنوك فعليا عن اإلق��راض ولم يعد بإمكانها
تنفيذ امل �ع��ام�لات ال�ب�س�ي�ط��ة ب��ال�ن�ق��د األج�ن�ب��ي
لعمالئها.
وك��ان��ت م�ق��اوم��ة ال�ب�ن��وك غ�ي��ر ص��ري�ح��ة لكنها
معبرة في ضوء دورها األساسي في تمويل
الحكومة.
فعندما اقترحت بيروت خفض تكاليف خدمة
ال��دي��ن ب�م�ق��دار  660مليون دوالر ف��ي م��وازن��ة
 2019لم توافق البنوك قط على تلك الفكرة.
وق� ��ال م �س��ؤول��ون إن ال �ب �ن��وك ف �ت��ر حماسها
أيضا لالكتتاب في السندات الدولية بما في
ذل��ك إص��دار مزمع في وق��ت الح��ق من الشهر
الجاري بملياري دوالر.
وقال غبريل من بنك بيبلوس إنه إذا لم تتحقق
اإلصالحات فإن «البنوك تتفق على أنه لن يعد
بإمكاننا دعم القطاع العام»( .رويترز)
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الفضلي وجمالي اجتازا اختبار النخبة
نجح الحكمان ال��دول�ي��ان سعد الفضلي وعبد اهلل جمالي ف��ي اجتياز اختبار اللياقة البدنية
الذي اقيم في العاصمة املاليزية كواالملبور تحت اشراف لجنة الحكام باالتحاد االسيوي لكرة
القدم .ويذكر ان هذا االختبار يجري بصفة دائمة لحكام النخبة اآلسيوية للوقوف على مستوى
الحكام بدنيًا.
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إستراتيجية لــ«مغارة علي بابا»
ال يمكن أن ننسى أب �دًا ..أن اإلن�س��ان مخلوق أناني
ب�ط�ب�ع��ه ..غ��ري��زت��ه األس��اس�ي��ة أن يبحث ع� ّ�م��ا يهمه..
وأي عمل يقوم ب��ه يضع فيه أول��وي��ات��ه( ..بالتأكيد
َّ
متبو ِئي املناصب الرياضية،
ليس الكل) ..هؤالء من
وبعض من يقودون «حافلة الرياضة» ،وقالوا لنا:
تمتعوا بالرحلة.
ّ
توقفوا في بداية الطريق؛ بانتظار الصرف الحاتمي
والطاقة النقدية من «مغارة علي بابا»!!

الهيئتان ودورهما المحوري
هنا ال بد من الذهاب مباشرة للهيئتني الرياضيتني
ّ
ال� ُ�ع �ل �ي�ين ف��ي ال �ت �ح��ك��م وال� �ص ��رف واإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة..
وهما :الهيئة العامة للرياضة «إللي ما َّ
قصرت أبدًا»،
واللجنة األوملبية الكويتية ،التي تمنح التراخيص
لقائدي الحافالت الرياضية املشار إليها ،بناء على
استراتيجية ّ
معينة.
ب��دورن��ا ،نحن كمرشدين ،ن�ق��ول للهيئتني :إذا كان

ال�ت�لاع��ب م �ب��ررًا ..وال�ت�م��وي��ه م �ب��ررًا ..ورواي ��ة قصص
ً
خيالية مبررة ..والصراخ باملطالب مبررًا ..فإن تقييد
ب�ع��ض «امل�ت� ّ
�أب�ط�ين ش � ّ�رًا» ب��األم��وال ال�ع��ام��ة ي�ج��ب أن
يكون مبررًا ..فمن «يزرع الشوك ال يجب أن يحصد
العنب» ..والنار ال تلد إال الرماد ،وقد غدت رياضتنا
ركامًا من الرماد.

اقتحام الصمت والصعاب!
ّ
َ
«ر ْب� ��ع ت �ع��اون��وا ..م��ا ذل � ��وا»؛ ش �ع��ار ي�ج��ب أن يرفعه
ال�ج�م�ي��ع خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة إذا م��ا أردن� ��ا الخير
ل��ري��اض�ت�ن��ا امل��ري �ض��ة ال �ت��ي ت�ك��ال��ب ع�ل�ي�ه��ا ك�ث�ي��ر من
أص�ح��اب املصالح الشخصية وال��ذي��ن نهشوها من
دون رحمة.
ال يستطيع أح��د أن ينكر ال ��دور ال�ك�ب�ي��ر وال�ج�ه��ود
ّ
الجبارة التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة من
ّ
أجل رفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية ،وما تعرض
ّ
وتحملوا النقد الذي وصل
له رجال «صدقوا النية»،

في بعض األحيان إلى حد التجريح من أجل هدف
واحد ،هو خالص الرياضة من قبضة املتنفذين.
ب �ع��د رف � ��ع اإلي � �ق� ��اف ،ان �ت �ظ��رن��ا ك �ث �ي��را خ � ��روج أح��د
امل� �س ��ؤول�ي�ن ل �ي �ق� ّ�دم ل �ن��ا ت � �ص � ّ�ورًا مل ��ا س �ت �ك��ون ع�ل�ي��ه
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،خ�ل�ال امل�ق�ب��ل م��ن األي� ��ام ،وط��ال
االنتظار في ظل عدم وضوح الرؤية وغياب املنهج
العلمي وال��دراس��ات ال��واف�ي��ة ،ال�ت��ي يمكن أن تحدد
مالمح الفترة املقبلة ،وكدنا نقف عاجزين عن حل
ه��ذه امل�ع�ض�ل��ة ،ول�ك��ن ي�ب��دو ان اللجنة األومل�ب�ي��ة قد
ق��ررت اقتحام الصعاب والصمت بمجلس شبابي،
ينبض بالحياة والحيوية؛ ف��أج��رت على الرياضة
شالالت من االتفاقيات الرياضية مع عدد من الدول،
وضعت من خاللها قواعد جديدة للعمل الرياضي؛
أهمها إيقاف سيل الهدر املالي في عدد من األندية
واالت� �ح ��ادات م��ن دون م� ��ردود ف�ن��ي ع�ل��ى ال��ري��اض��ة؛
ّ
فالكريم من جيب غيره يجب أن يتوقف ـــــ «من حكم
في غير ماله ..ظلم» ـــــ عن التبذير؛ ألن جيب الحكومة
ُّ
أعلن التقشف.

فوق الرماد

ماكينة العمل

«األومل�ب�ي��ة الكويتية» ال�ش��اب��ة ..بنظرتها وخططها
وإستراتيجيتها ّ
تحركت فوق رماد املاضي ..وعبرت
إل ��ى ات�ف��اق�ي��ات ري��اض �ي��ة ،ظ��اه��ره��ا ق �س��اوة وتقييد
ح��رك��ة ك ��ل م ��ن ك ��ان وال ي � ��زال ،ب ��ل وي� �ح ��اول ال�ع�ب��ث
ّ
املتعهدين أو فواتير املعسكرات
والتالعب ،سواء مع
التي هي في األساس للتجهيز والتأهيل «هنا تجب
أيضًا املحاسبة» ..وال ننسى ،بعد ظاهر االتفاقيات،
أن باطنها م�س��اع��دة الحكومة عبر ممثلتها هيئة
ال��ري��اض��ة ف ��ي ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق وم �ت��اب �ع��ة ال �ص��رف
خطوة بخطوة لتبقيه على «السكة الصحيحة» بال
أعذار او أفالم سينمائية..
وبالتأكيد ،فإن الهيئة العامة و«األوملبية الكويتية»
ال ت�خ� ّ�ون��ان أح� �دًا ،ب��ل ق��ررت��ا ع��ن ط��ري��ق «األومل�ب�ي��ة»
ُّ
ال �ح��رص ع�ل��ى أوج ��ه ال �ص��رف وال�ت�ح��ك��م ف��ي فوضى
املعسكرات واالستعداد للبطوالت.

ّ
ات �ف��اق �ي��ات «األومل� �ب� �ي ��ة» ،وك �م��ا ع �ل �م �ن��ا ،س �ت��وف��ر كل
اح�ت�ي��اج��ات ال��ري��اض��ة الكويتية م��ن معسكرات لكل
لعبة ف��ي ع��دد م��ن ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة ،وس�ي�ك��ون هناك
تنسيق على اعلى مستوى بني املؤسسات الرياضية
ف��ي تلك ال��دول ونظيرتها بالكويت ،لتوفير اماكن
اإلقامة واللقاءات الودية املقترحة ،وكل ما تتطلبه
تلك املعسكرات من ضمانات لنجاحها.
اآلن ،أصبحت ماكينة العمل الرياضي جاهزة ،في
م�ح��اوالت حثيثة وج��ادة إلن�ت��اج األف�ض��ل ،بعد تلك
االت�ف��اق�ي��ات ..وب��ات على الحكومة أن تطلق إش��ارة
البداية والتعاون املتواصل ،كى نشاهد في املستقبل
القريب وجهًا آخر ومشرقًا للرياضة الكويتية.
وعذرًا هنا للبعض ،فمن تآلف على عدم املصداقية
والعيش في الظالم ال يمكن أن يتآلف مع املجتمع
الجديد ،أو حتى يطيق النور ..كيفهم؟!!

«األبيض»يكرم التضامن بـ«سداسية»
عمر بركات
ف� ��از ال �ف��ري��ق االول ل �ك��رة ال� �ق ��دم ف ��ي ن ��ادي
الكويت على ضيفه التضامن بستة اهداف
م�ق��اب��ل ه��دف�ي�ن ،ف��ي ال �ل �ق��اء ال ��ذي جمعهما
ام ��س ع �ل��ى اس �ت ��اد ن � ��ادي ال �ك��وي��ت ،ضمن
ال�ج��ول��ة الثالثة م��ن منافسات دوري فيفا
لكرة ال�ق��دم ،ليرفع االب�ي��ض رص�ي��ده ال��ى 9
ن �ق��اط ف��ي ص ��دارة ال�ت��رت�ي��ب ،بينما تجمد
رصيد التضامن عند  3نقاط.
تقدم «االب�ي��ض» في الدقيقة  10عن طريق
فيصل زاي��د ،ثم اض��اف الكولومبي دييغو
ك� ��ال� ��دي� ��رون ال � �ه� ��دف ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ف��ري��ق ف��ي
الدقيقة  ،20ليقلص راش��د املطيري الفارق
بإحراز الهدف االول للتضامن من تسديدة
قوية في الدقيقة  ،26قبل ان يعود الكويت
ل�ل�ت�س�ج�ي��ل ع ��ن ط��ري��ق ي��وس��ف ن��اص��ر في
الدقيقة  30من ركلة جزاء ،احتسبت لزميله
جمعة سعيد بعد عودة حكم اللقاء عبداهلل
ال �ك �ن��دري ل �ل �ف��ار ،وم ��ن ث��م اح�ت�س��ب ال�ح�ك��م
ركلة ج��زاء ملحترف التضامن هيرمان في
ال��دق �ي �ق��ة  54ت �ص��دى ل �ت �س��دي��ده��ا ب�ن�ج��اح
ي��وس��ف ال �ع �ن �ي��زان م ��درك ��ا ال �ه ��دف ال�ث��ان��ي
ل�ل�ع�ن�ي��د ،ق�ب��ل ان ي�ن�ج��ح ج�م�ع��ة س�ع�ي��د في
اح��راز ال�ه��دف ال��راب��ع لالبيض ف��ي الدقيقة
 ،74ثم يضيف سيسوكو الهدف الخامس
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،82وف��ي ال��دق�ي�ق��ة  89يضيف
شاهني الخميس الهدف السادس لالبيض.

بداية هجومية
ب ��داي ��ة ال �ل� �ق ��اء ج� � ��اءت ه �ج��وم �ي��ة م ��ن ق�ب��ل
االب� �ي ��ض ف ��ي ظ ��ل ت�ش�ك�ي�ل��ة امل � ��درب ح�س��ام
السيد ،الذي اعتمد على الرباعي الهجومي
يوسف ناصر كمهاجم صريح ،ومن خلفه
جمعة سعيد ودييغو ك��ال��دي��رون وفيصل
زاي ��د ،ب��االض��اف��ة ال��ى ت�ق��دم س��ام��ي الصانع
م ��ن ال �ج��ان��ب االي� �م ��ن ،م �م��ا ش �ك��ل خ �ط��ورة
مبكرة على مرمى املنافس ترجمها الكويت
ال��ى ه��دف�ين متتاليني بنفس ال�ط��ري�ق��ة من
عرضيتني للصانع ،حول االول فيصل زايد
الى داخل الشباك ،ومن ثم يدرك كالديرون

السالمية يواجه كاظمة
ت �خ �ت �ت��م ال � �ي� ��وم م ��واج� �ه ��ات ال� �ج ��ول ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة م��ن
منافسات دوري فيفا لكرة القدم ،وذلك باقامة لقاء
يجمع بني الساملية وكاظمة في السابعة مساء على
استاد صباح السالم بالنادي العربي.
ويسعى الفريقان ال��ى تحقيق ال�ف��وز ف��ي مواجهة
ال�ي��وم ال�ت��ي ت�ب��دو متكافئة ال��ى ح��د كبير ،السيما
ف��ي ظ��ل اس�ت�ع��دادات�ه�م��ا ون�ت��ائ�ج�ه�م��ا ال�س��اب�ق��ة في
ال�ج��ول�ت�ين امل��اض �ي �ت�ين ،ح�ي��ث ن�ج��ح ال �س �م��اوي في
ح�ص��د  4ن�ق��اط م��ن ت �ع��ادل م��ع ال�ع��رب��ي وف ��وز على
ال �ش �ب��اب ،ف�ي�م��ا ح �ق��ق ال �ب��رت �ق��ال��ي ث �ل�اث ن �ق��اط من
مواجهتيه بفوزه على اليرموك قبل ان يخسر من
الكويت.
ال�س�م��اوي ب�ق�ي��ادة الفرنسي ميلود ح�م��دي يمتلك
من العناصر ما يؤهله لتحقيق النتيجة املطلوبة،

وذل��ك بعد ان ق��ام��ت ادارة ال �ن��ادي ب��رئ��اس��ة الشيخ
ت��رك��ي ال �ي��وس��ف ب�ح��ل امل �ش��اك��ل امل��ال �ي��ة للخماسي
امل�ح�ت��رف ف��ي ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة ل�ت�ب��دو االم ��ور اكثر
استقرارًا بصفوف الفريق بعودتهم للتدريبات في
اليومني املاضيني ،لينضموا الى العناصر املحلية
امل �م �ي��زة ف ��ي ص �ف��وف ال �ف��ري��ق وت �ض��م ن��اي��ف زوي ��د
وفيصل العنزي ومساعد طراد ومساعد ندا.
وعلى الطرف االخر يسعى البرتقالي بقيادة مدربه
ال �ص��رب��ي ب��وري��س ب��ون �ي��اك ال ��ى م��واص �ل��ة تحقيق
النتائج االيجابية بعد الفوز االخير على اليرموك،
وذلك على الرغم من غياب احد اهم عناصره مشاري
العازمي لالصابة ،فيما تبقى صفوف الفريق شبه
م�ك�ت�م�ل��ة ف��ي وج� ��ود ك��ل م��ن ح �م��د ح��رب��ي وح�س�ين
كنكوني وسلطان صلبوخ والرباعي املحترف.

الزنكي :التعادل أمام
«العربي» بطعم الخسارة
هدف فيصل زايد في شباك التضامن| تصوير مصطفى نجم الدين

الهدف الثاني في الدقيقتني  10و 20على
التوالي.

تراجع نسبي
وأع �ق��ب ت �ق��دم االب �ي��ض ت��راج��ع ن�س�ب��ي في
االداء الدفاعي ،السيما وسط امللعب ،الذي
عانى الثنائي طالل الفاضل وسيسوكو من
غياب التركيز في بعض الفترات اسفر عن
هدف التضامن االول بتسديدة صاروخية
من راشد املطيري من خارج منطقة الجزاء
تسكن شباك مصعب الكندري.
وي� �ب ��دأ ال �ك��وي��ت ف ��ي اس �ت �ع��ادة خ �ط��ورت��ه
م��ن خ�ل�ال ت�ش�ك�ي��ل ال �ه �ج �م��ات م��ن ال�ع�م��ق
واالط� � � � ��راف ،ب �ي �ن �م��ا ل �ج��أ ال �ت �ض��ام��ن ال��ى
اغ �ل��اق امل �س��اح��ات ف ��ي وس ��ط امل �ل �ع��ب مع
تشكيل ال��رق��اب��ة رج�ل�ا ل��رج��ل ،واالع�ت�م��اد
على امل��رت��دات السريعة ف��ي ظ��ل تحركات
ه� � �ي � ��رم � ��ان وت � � �ق� � ��دم ع � � �ب� � ��داهلل ال �ع �ت �ي �ب ��ي
وع� �ب ��دال ��وه ��اب ال �ص �ل �ي �ل��ي ،اال ان ج�م�ع��ة
سعيد نجح في الحصول على ركلة جزاء

م��ن ع��رق�ل��ة ب ��ادو م��داف��ع ال�ت�ض��ام��ن داخ��ل
منطقة ال �ج��زاء احتسبها الحكم عبداهلل
الكندري بعد العودة لتقنية حكم الفيديو
امل � �س ��اع ��د  VARوت� � �ص � ��دى ل �ت �س��دي��ده��ا
ي��وس��ف ن��اص��ر ب �ن �ج��اح ل�ي�ن�ت�ه��ي ال �ش��وط
االول بتقدم االبيض.
وف��ي ال�ش��وط الثاني دف��ع م��درب التضامن
زيلكو ماركوف بيوسف العنيزان لتنشيط
الجانب الهجومي للفريق ،وحصل زميله
ه �ي��رم��ان ع�ل��ى رك �ل��ة ج ��زاء ف��ي ال��دق�ي�ق��ة 54
تصدى العنيزان لتسديدها بنجاح.
وتبادل الفريقني السيطرة والهجوم فيما
بعد مع افضلية للكويت ،ال��ذي وص��ل الى
مرمى حمد بدير في اكثر من كرة ترجمها
جمعة سعيد الى هدف رابع في الدقيقة 74
ليزيد الفارق الى هدفني.

أداء تكتيكي
ويعقب تقدم االبيض اداء تكتيكي من قبل
ك�ل�ا ال �ف��ري �ق�ين م��ن خ�ل�ال ت �ب��ادل ال�س�ي�ط��رة

على وسط امللعب وبناء الهجمات ،وكانت
االف�ض�ل�ي��ة ل��دف��اع ال�ك��وي��ت ال ��ذي ح��ال دون
وصول هجمات التضامن ملنطقة الخطورة
ع�ك��س دف ��اع ال �ت �ض��ام��ن ،ال ��ذي خ�ل��ف ت�ق��دم
العبيه بعض امل�س��اح��ات ،استغلها العبو
االب �ي��ض ف��ي ت�ش�ك�ي��ل خ �ط��ورة ع�ل��ى م��رم��ى
ح �م��د ب ��دي ��ر ،ون �ج��ح س �ي �س��وك��و ف ��ي ادراك
ال� �ه ��دف ال �خ ��ام ��س ل�ل�اب �ي��ض ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة
 82م��ن عرضية ع�ب��داهلل ال�ب��ري�ك��ي ،وم��ن ثم
يضيف شاهني الخميس الهدف السادس
م��ن ركنية ارسلها مباشرة باتجاه مرمى
ب��دي��ر ،ال ��ذي اخ�ط��أ ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ك��رة،
لتمر ال��ى داخ ��ل ش�ب��اك��ه لينتهي ب�ع��د ذل��ك
اللقاء بفوز كبير لالبيض.
ادار اللقاء طاقم تحكيم مكون من عبداهلل
الكندري حكم اول ،ومساعديه عبدالهادي
ال �ع �ن��زي وم �ح �م��د اش �ك �ن��ان��ي ،وم �س��اع��دي
الفيديو هاشم االبراهيم وعبداهلل الهندال.
وط � ��رد ال �ك �ن��دري م �ح �م��د ع �ب��دال �ن��اص��ر من
التضامن ،وأنذر جمعة سعيد من الكويت.

الساحل يسقط «األصفر» من الصدارة
حكم عبدالمولى
ح� �ق ��ق ال � �س� ��اح� ��ل ت� � �ع � ��ادال م� �ث� �ي ��را ام � ��ام
القادسية بهدف لكل منهما ،في اللقاء
ال� ��ذي أق �ي��م ب�ي�ن�ه�م��ا ام ��س ع �ل��ى اس �ت��اد
ع�ل��ي ص �ب��اح ال �س��ال��م ،ض�م��ن م�ن��اف�س��ات
ال�ج��ول��ة الثالثة م��ن دوري فيفا املمتاز
لكرة القدم.
ت �ق��دم االص �ف��ر ب �ه��دف س�ج�ل��ه امل�ح�ت��رف
ل��وك��اس ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،29وادرك اح�م��د
تيتي هدف التعادل للساحل في الدقيقة
.85
بهذه النتيجة سقط األصفر من صدارة
الترتيب ،بعد ان رفع رصيده الى  7نقاط
فقط ،في حني رفع الساحل رصيده الى
 4وحل سابعا.
ج ��اءت امل �ب��اراة م�ت��وس�ط��ة امل �س �ت��وى ،لم
ي �ق��دم ال�ق��ادس�ي��ة ع��رض��ا مقنعا ب�ع��د ان
غامر املدرب فرانكو بادخار أوراق رابحة
على دكة البدالء ،امثال بدر املطوع وفهد
االن � �ص � ��اري وع ��ام ��ر امل �ع �ت ��وق وص��ال��ح
ال �ش �ي��خ واح� �م ��د ال ��ري ��اح ��ي ،واع �ت �م��اده
على تشكيل م�ك��ون م��ن اح�م��د الفضلي
ل �ح��راس��ة امل ��رم ��ى ،وف ��ي ال ��دف ��اع ض��اري
سعيد وخالد ابراهيم ورشيد سومايال
ومحمد خالد ،وفي الوسط مشعل فواز
وسلطان العنزي ورضا هاني وعبداهلل

جاسم أشكناني

اعتبر مدير جهاز الكرة بنادي
ال � �ش � �ب� ��اب ج � ��اب � ��ر ال� ��زن � �ك� ��ي ان
تسجيل العربي هدف التعادل
ام��ام الشباب في الوقت القاتل
خ� �س ��ارة ن �ق �ط �ت�ين م ��ن امل� �ب ��اراة
ال �ت��ي ك ��ان ف�ي�ه��ا ف��ري�ق��ه االق ��رب
ال� ��ى ال� �ف ��وز ب �ع��د ت �ق��دم��ه ح�ت��ى
ال��دق �ي �ق��ة  96م ��ن زم� ��ن امل� �ب ��اراة
بهدف لالشيء ،مضيفا ان قلة
ال �ت��رك �ي��ز م ��ن اح � ��د امل �ح �ت��رف�ين
س �ب �ب��ت اح� �ت� �س ��اب رك� �ل ��ة ح ��رة
م �ب��اش��رة س �ج��ل م�ن�ه��ا ال�ع��رب��ي
هدف التعادل.
وق � � � � � ��ال ال� � ��زن � � �ك� � ��ي ان ط � �م� ��وح
ال�ش�ب��اب ه ��ذا امل��وس��م ال�ت��واج��د
ف� ��ي م �ن �ت �ص��ف ت ��رت �ي ��ب ج� ��دول
املسابقة.
وكان العربي قد نجا من كمني
الخسارة أم��ام الشباب اول من
ام��س بعدما تعادل بهدف لكل
م�ن�ه�م��ا ض�م��ن ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة
م ��ن دوري ف �ي �ف��ا امل �م �ت��از ل�ك��رة
القدم.
وسجل للشباب أحمد الزنكي
(ق  ،)74ول�ل�ع��رب��ي ال�س�ن��وس��ي
ال� � �ه � ��ادي (ق  .)6 90+وب� �ه ��ذا
التعادل ،رفع الشباب رصيدهم
إل��ى  4ن�ق��اط ،ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع،
بينما وصل العربي للنقطة ،2
في املركز الثامن.

صراع على الكرة بين هجوم العربي ودفاع الشباب

وجاء مستوى املباراة على غير
امل �ت��وق��ع م ��ن ج��ان��ب ال �ف��ري �ق�ين،
ف��ي ان �ط�لاق��ة ال �ل �ق��اء ،وان�ح�ص��ر
ال�ل�ع��ب م�ع�ظ��م ال �ف �ت��رات بوسط
امللعب ،في ظل تباعد الخطوط،
وال � �ت ��أخ � �ي ��ر ف � ��ي ال � �ت � �ح� ��ول م��ن
الدفاع للهجوم.
ول �ع��ب ال �ش �ب��اب ع �ل��ى ال �ت��أم�ين
ال � ��دف � ��اع � ��ي ،وش � � ��ن ال �ه �ج �م ��ات
ال � �ع � �ك � �س � �ي� ��ة ،ب � �ي � �ن � �م ��ا اع� �ت� �م ��د
األخضر على تحركات يوسف
قلفا والسنوسي ال �ه��ادي ،إلى
ج��ان��ب ح �س�ين امل ��وس ��وي ،لكن

م��ر ال �ش��وط األول سلبيا لعبا
ونتيجة.
وحاول العربي تغيير الصورة
ب��ال �ش��وط ال� �ث ��ان ��ي ،وش � ��دد م��ن
م� �س ��اع� �ي ��ه ال� �ه� �ج ��وم� �ي ��ة ب �ح �ث��ا
ع��ن ال �ت �ق��دم ،غ�ي��ر أن الهجمات
ال � �ع � �ك � �س � �ي ��ة ل � �ل � �ش � �ب� ��اب م �ث �ل��ت
خ� � �ط � ��ورة أك� � �ب � ��ر .وج� � � ��اء ه ��دف
االن� �ق ��اذ ف ��ي ال �ث��وان��ي االخ �ي��رة
للمباراة من ركلة حرة مباشرة
بالقرب من خط منطقة الجزاء
س� ��دده� ��ا ال � �ه � ��ادي ع �ل ��ى ي �س��ار
الحارس.

الصقر :نسعى إلى تصحيح
أخطاء اليرموك

لوكاس يسجل هدف القادسية في مرمى الساحل| تصوير هشام خبيز

م��اوي ،وف��ي الهجوم لوكاس ورون�ي��رو.
وعاب على تلك التشكيلة عدم التجانس
وصعوبة في بسط السيطرة ،ومعاناة
في شغل منطقة الوسط بسهولة ،وقلة
ف��ي ال��وص��ول ال��ى م��رم��ى ال �س��اح��ل ،مما
قلل من الفرص املتاحة ،حيث ك��ان اول
وص��ول ال��ى امل��رم��ى ف��ي الدقيقة  23عبر
ع�ب��داهلل م ��اوي ،وان�ق��ذه��ا امل��داف��ع محمد
الظفيري قبل ان تدخل مرماه.
في املقابل ،اعتمد الساحل على الكثافة

العددية في الدفاع امام مرماه وتضييق
امل �س��اح��ات وال ��رق ��اب ��ة امل ��زدوج ��ة لحظة
امتالك العبي االصفر الكرة.
وف� � ��ي ب � ��داي � ��ة ال� � �ش � ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي أج � ��رى
القادسية اول تبديل بنزول بدر املطوع
ب � ��دال م� ��ن رون � � �ي� � ��رو ،ت� �ل��اه ت �غ �ي �ي��ر ث ��ان
ب �ن��زول ف �ه��د االن� �ص ��اري ب ��دال م��ن رض��ا
هاني لإلصابة ،وأدى ذل��ك ال��ى تنشيط
القدرات الهجومية للفريق ،لكن اصطدم
بصالبة دف��اع الساحل ،ال��ذي استبسل

الع �ب��وه ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن م��رم��اه��م ،وف��ي
الوقت نفسه كثف هجماته املرتدة التي
أح ��رج ��ت االص� �ف ��ر وس �ج��ل م ��ن إح��داه��ا
هدف التعادل.
أدار اللقاء احمد العلي ومساعداه حمود
ال�س�ه�ل��ي وي�ع�ق��وب ال�س�ه�ي��ل ،وأن ��ذر من
ال�س��اح��ل اح�م��د غ��ازي ومحمد العنزي،
ومن القادسية عبداهلل م��اوي .ويحسب
ع �ل��ى ال �ح �ك��م إل� �غ ��اء ه ��دف ل�لأص �ف��ر في
الشوط الثاني سجله االنصاري.

اش ��اد ه��ان��ي ال�ص�ق��ر م ��درب ال �ف��ري��ق االول لكرة
القدم بنادي اليرموك ب��أداء العبي الفريق امام
النصر ،خاصة في الشوط الثاني من املواجهة
الذي نجح خالله في تحويل تأخره بهدفني الى
تعادل بمثلهما مع نهاية املباراة.
واش � ��ار ال �ص �ق��ر ال ��ى ان ال �ي��رم��وك ي��واج��ه دائ �م��ًا
بعض املشاكل في بداية مواجهاته ام��ام الفرق
االخ� ��رى ،وه��و م��ا سيعمل ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي على
عالجه في الفترة املقبلة تجنبًا الستمرار هذه
املشكلة في املباريات املقبلة.
واشار املدرب الى ان فريقه دائمًا ما يقدم شوطا
ثانيا نموذجيا من خالل االداء والنتائج ،وهو
م��ا يعكس قيمة الع�ب��ي ال�ف��ري��ق وق��درت �ه��م على
ال� �ع ��ودة ال ��ى امل �ب ��اري ��ات ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن اس��م
املنافس.
وب�ي�ن ال�ص�ق��ر ان م�س�ت��وى امل�ح�ت��رف�ين م ��ازال في
تدرج من مباراة ألخرى ،الفتًا الى ثقته في تقديم
ً
هؤالء الالعبني للمستويات املطلوبة مستقبال.

هاني الصقر
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بطولة آسيا للبولينغ تنطلق اليوم
ي�ش�ه��د ف �ن��دق ك � ��راون ب�ل��ازا ف ��ي ال�س��اع��ة
ال �س��اب �ع��ة م �س��اء ال� �ي ��وم ،ح �ف��ل االف �ت �ت��اح
ال� ��رس � �م� ��ي ل� �ب� �ط ��ول ��ة آس � �ي � ��ا ال� �خ ��ام� �س ��ة
والعشرين للبولينغ ال�ت��ي تستضيفها
ال �ك ��وي ��ت ل �ل �م��رة االول � � ��ى ف ��ي ت��اري �خ �ه��ا،
والتي تشهد مشاركة  27دول��ة وتختتم
يوم  30الجاري ،تحت رعاية سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وي � � �ن � � ��وب ع � � ��ن س � �م� ��و رئ � � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء في حضور حفل االفتتاح وزير
اإلع �ل��ام وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال�ش�ب��اب
محمد الجبري .ويشهد الحفل حضور
ش �خ �ص �ي��ات ري��اض �ي��ة م�ح�ل�ي��ة ودول �ي ��ة،
ب� �ي� �ن� �ه ��ا رئ� � �ي � ��س االت � � �ح� � ��ادي� � ��ن ال � ��دول � ��ي
واآلس� � �ي � ��وي ورئ � �ي� ��س ن� � ��ادي ال �ب��ول �ي �ن��غ
الشيخ طالل املحمد ،اضافة الى رؤساء
اتحادات آسيوية مشاركة في البطولة.
وي�س�ت�م��ر ال �ح �ف��ل س��اع��ة واح � ��دة ،وي �ب��دأ
بالسالم الوطني الكويتي ،تتبعه تالوة
آي � ��ات م ��ن ال ��ذك ��ر ال �ح �ك �ي��م ،ث ��م ن �ب��ذة عن
حياة سمو األم�ي��ر ،ليبدأ بعدها دخ��ول
ط��اب��ور ع ��رض ال� ��دول امل �ش��ارك��ة .ويلقي
ال� �ش� �ي ��خ ط� �ل��ال امل� �ح� �م ��د ،ال � � ��ذي ي� �ت ��رأس
اللجنة املنظمة العليا للبطولة ،كلمة له
بمناسبة االفتتاح ،ليتلو بعدها الحكام
والالعبون القسم ،ثم يعلن ممثل راعي
ال �ب �ط ��ول ��ة االن � �ط�ل��اق ال ��رس� �م ��ي ل �ل �ح��دث
اآلس� � �ي � ��وي ،وي �ت �ب �ع��ه ان � �ص� ��راف ط��اب��ور
العرض.
وسيستمتع الحضور بمشاهدة طوابير
عرض أولها «الهندي» لفرقة مياس ،ثم
«ك��ات��س ب��رودك�ش��ن» و«ال�ص�ي�ن��ي» لفرقة
مياس ايضا ،واخيرا عرض حب الكويت،
ليختتم الحفل عقبه.

جانب من تدريبات منتخب الكويت للسيدات

وفي حني بدأت فعاليات البطولة ،صباح
ام ��س ،ب��االج�ت�م��اع ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن
ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ات �ح��اد اآلس �ي ��وي
للبولينغ ث��م تسجيل ال �ك��رات الرسمية
ووص��ول آخ��ر ال��وف��ود املشاركة ،سيكون
اليوم االحد حافال ،اذ يشهد في الساعة
ال� �ت ��اس� �ع ��ة ص� �ب ��اح ��ا اج � �ت � �م� ��اع م ��دي ��ري
امل �ن �ت �خ �ب��ات ي �ت �ب �ع��ه ت ��زي �ي ��ت ال �خ �ط��وط
وص� �ي ��ان ��ة امل � � �س� � ��ارب ،ع� �ل ��ى ان ت�ن�ط�ل��ق
التدريبات الرسمية للمجموعتني االولى
وال�ث��ان�ي��ة ،اع�ت�ب��ارا م��ن ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
واك� ��دت  27دول ��ة م�ش��ارك�ت�ه��ا ح�ت��ى اآلن

في البطولة وهي :أفغانستان ( 7العبني
والعبات) ،أستراليا ( ،)12البحرين (،)6
ال �ص�ي�ن ( ،)12م �ص��ر ( ،)8ه��ون��غ ك��ون��غ
( ،)9الهند ( ،)9إندونيسيا ( ،)11إي��ران
( ،)6العراق ( ،)4اليابان ( ،)6األردن (،)6
كازاخستان ( ،)5كوريا الجنوبية (،)12
ال�ك��وي��ت ( ،)12م�ك��او ( ،)6ماليزيا (،)12
ُع�م��ان ( ،)6باكستان ( ،)6الفلبني (،)12
قطر ( ،)6السعودية ( ،)6سنغافورة (،)12
ت��اي��وان ( ،)12تايلند ( ،)12اإلم��ارات ()6
وأوزبكستان ( .)7وم��ن املعلوم ان مصر
تعد عضوا في االتحاد اآلس�ي��وي ،لعدم
وجود اتحاد إفريقي للعبة.

وتشهد البطولة مشاركة  154العبا
و 74الع �ب��ة ،وج�م�ي��ع ال ��دول امل�ش��ارك��ة
س �ت �ت �ن��اف��س ف ��ي م �س��اب �ق��ات ال ��رج ��ال
و 16م�ن�ه��ا ف��ي م �س��اب �ق��ات ال �س �ي��دات.
وتعتبر هذه االع��داد املشاركة ،االكبر
في تاريخ البطولة التي انطلقت في
سنغافورة عام .1970
وت � �ت � �ن� ��اف� ��س ال � � � � ��دول اآلس� � �ي � ��وي � ��ة ف��ي
ال �ب �ط��ول��ة ال �ح��ال �ي��ة ع �ل��ى  12م�ي��دال�ي��ة
ذهبية ل��دى ال��رج��ال وال�س�ي��دات ف��ي 6
فئات هي :الفردي ،الزوجي ،الثالثي،
ال � �ف� ��رق ،امل �ج �م��وع ال� �ع ��ام واألس� ��ات� ��ذة
(املاسترز).

«ذهبية» و«فضية» للكويت
في بلياردو «العربية»
حقق منتخبنا الوطني للبلياردو نتائج إيجابية خالل مشواره في البطولة العربية
املجمعة التي تقام في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ،وذلك بالحصول على
ميدالية ذهبية وأخرى فضية في منافسات الثماني كرات.
وحقق امليدالية الذهبية الالعب بدر العوضي ،بينما ذهبت «الفضية» إلى الالعب
أحمد الدليمي ،اللذين أهديا الفوز إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي.
وتصدرت مصر ترتيب امليداليات في البطولة ،التي تستضيفها حتى ٢٣الجاري،
وتشهد مشاركة  ١٢دولة باالضافة الى الكويت وهي :مصر واإلم��ارات والسعودية
والبحرين واألردن ولبنان وسوريا واليمن وفلسطني والعراق.

بدر العوضي مع أحمد الدليمي بعد تتويجهما

«خليجية المرأة» تدشن اليوم
ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم ال�ن�س�خ��ة ال �س��ادس��ة ل ��دورة
ري ��اض ��ة امل� � ��رأة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ب�م�ج�ل��س دول
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ب �م �ش ��ارك ��ة  6دول
ت�ت�ن��اف��س ف��ي  11ل�ع�ب��ة وت�س�ت�م��ر ح�ت��ى 30
الجاري ،تحت رعاية الشيخ ناصر صباح
األح � �م� ��د ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء وزير الدفاع.
وتقام منافسات ثالث ألعاب في اليوم األول

هي السلة واليد واملبارزة ،ويستهل «أزرق»
السيدات مشاركته اليوم في «السلة» أمام
ع�م��ان ،بينما يسبقها لقاء السعودية مع
االم ��ارات ،بينما يتلقي قطر م��ع البحرين
في املباراة االولى.
ب� ��دوره� ��ا ،ق��ال��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة
العليا الشيخة نعيمة األحمد إن الكويت
ات�م��ت االس �ت �ع��دادات ك��اف��ة الن�ط�لاق ال��دورة

ال �خ�ل �ي �ج �ي��ة ،م�ض�ي�ف��ة أن ال � ��دول امل �ش��ارك��ة
تتنافس في  11لعبة فردية وجماعية وهي
كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة
ال�ط��اول��ة وري��اض��ة ال�ت��اي�ك��وان��دو وال��رم��اي��ة
وال� �ب ��ول� �ي� �ن ��غ وامل � � �ب� � ��ارزة وأل� � �ع � ��اب ال� �ق ��وى
(وألعاب قوى االحتياجات الخاصة) وكرة
قدم الصاالت.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ال�ت�م�ث�ي��ل ب ��ال ��دورة ت �ش��ارك

لقطة جماعية لسيدات البحرين

امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة بسبع أل�ع��اب
(السلة والطاولة والتايكواندو والبولينغ
واملبارزة وألعاب القوى وكرة قدم الصاالت،
في حني تشارك اإلم��ارات ضمن منافسات
 9األل�ع��اب ه��ي ك��رة السلة وال�ط��ائ��رة واليد
وك��رة القدم للصاالت والرماية والبولينغ
وال �ت��اي �ك��وان��دو وامل� �ب ��ارزة وأل �ع��اب ال �ق��وى،
وتشارك كل من البحرين بجميع األلعاب،
وت � �ش� ��ارك ق �ط ��ر ب �ث �م��ان��ي م �ن ��اف �س ��ات ع ��دا
الطائرة والبولينغ وكرة قدم الصاالت ،إلى
جانب سلطنة عمان التي تشارك في تسع
ألعاب عدا كرة الطاولة وكرة قدم الصاالت.
ب��دوره��ا ،اع�ل�ن��ت االم� ��ارات امل�ش��ارك��ة ب �ـ137
العبة يمثلن اإلمارات في  9رياضات فردية
وجماعية ،وتترأس نورة خليفة السويدي،
ال��وف��د امل �ش��ارك ب�ي�ن�م��ا ج ��رى ت�ك�ل�ي��ف منى
خليفة الشامسي ،بمنصب مدير الوفد.
بينما تترأس وفد دول��ة قطر لولوة املري،
رئيسة لجنة رياضة امل��رأة القطرية .يذكر
أن قطر حاملة لقب ال��دورة الخامسة التي
أقيمت ف��ي ال��دوح��ة ،ف��ي ح�ين اعلنت دول��ة
البحرين املشاركة بوفد مكون من  .185كما
تشارك سلطنة عمان بوفد مكون من .113

الجبري يشيد بفوز الخرافي
بجائزة أفضل رياضي آسيوي
أشاد وزير االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد الجبري بتتويج الفارس علي الخرافي
ب�ج��ائ��زة أف�ض��ل ري��اض��ي ف��ي آس�ي��ا ل�ع��ام 2019
تقديرا النجازاته في مجال رياضة الفروسية.
وق��ال الجبري ان ف��وز الخرافي بجائزة اتحاد
ال �ل�ج��ان االومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة (أن� ��وك) ب��اع�ت�ب��اره
افضل رياضي في آسيا لعام  ،2019هو انجاز
غير مسبوق ويحسب للكويت على مستوى
آس� �ي ��ا ،وي ��ؤك ��د ان ل��دي �ه��ا ط ��اق ��ات وري��اض �ي�ين
مميزين وذوي قدرات كبيرة.
واض� ��اف ان م �ش��وار ال �خ��راف��ي ال��ري��اض��ي ال��ذي
حقق من خالله العديد من البطوالت وتتويجه
االخ�ي��ر بهذه الجائزة يعد ح��اف��زا للرياضيني
الكويتيني على بذل املزيد من الجهد والتدريب
املتواصل لتحقيق املراكز املتقدمة في مختلف
البطوالت.
يذكر ان الخرافي ف��از بجائزة ات�ح��اد اللجان
االوملبية الوطنية (أن��وك) ألفضل رياضي في
آسيا لعام  2019تقديرا الن�ج��ازات��ه الرياضية
في رياضة الفروسية وفوزه بامليدالية الذهبية
ف��ي ف ��ردي ق�ف��ز ال�ح��واج��ز بالبطولة االس�ي��وي��ة
(جاكرتا .)2018
واعرب الخرافي عن اعتزازه وفخره باختياره
ك��أف �ض��ل ري ��اض ��ي ف ��ي آس �ي��ا م ��ن ق �ب��ل «ان � ��وك»
تقديرا النجازاته في رياضة الفروسية.
وق ��ال ال �خ��راف��ي ع�ق��ب ت�ت��وي�ج��ه ب��ال �ج��ائ��زة «ان
ه��ذا الفوز ف��وز للكويت في املقام االول كونها
ت��وف��ر ك��ل السبل البنائها لتحقيق ال�ع�ط��اءات
واالنجازات الكبيرة».

سجل ث�لاث��ي ه�ج��وم برشلونة ليونيل ميسي
ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أهدافا ألول
مرة معا خالل الفوز خارج األرض 3ــ صفر على
إي �ب��ار ض�م��ن دوري ال��درج��ة األول� ��ى االس�ب��ان��ي
لكرة القدم أمس.
وع �ل��ى م�ل�ع��ب إي� �ب ��وروا ف��ي م��دي�ن��ة إي �ب��ار ال�ت��ي
وصلها العبو برشلونة عن طريق البر تفاديا
ل�ل�ف��وض��ى ف��ي م �ط��ار «أل ب � ��رات» ،ب ��دأ املضيف
بشكل أف�ض��ل ،م��ع ضغط أكبر وت�ق��دم هجومي
في الدقائق العشر األولى.
وه ��دد إي �ب��ار م��رم��ى ب��رش�ل��ون��ة ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ،12
بتسديدة قوية من بيدرو ليون بالقدم اليسرى،
لكنها كانت عالية عن العارضة.
ورد برشلونة سريعا بتسجيل ال�ه��دف األول
م �س �ت �غ�لا خ �ط��أ دف ��اع �ي ��ا م ��ن إي � �ب� ��ار ،اذ ت�م�ك��ن
غ��ري��زم��ان م ��ن االن � �ف ��راد ع �ل��ى ال �ج �ه��ة ال �ي �س��رى
ب�ف�ض��ل ك ��رة ب�ع�ي��دة امل ��دى م��ن الن�غ�ل�ي��ه ،بعدما
مراقبه ظهير إيبار األرجنتيني بابلو دي
سقط ِ
بالسيس.
وواص � ��ل امل �ه��اج��م ال ��دول ��ي ت �ق��دم��ه ن �ح��و م��رم��ى
امل �ض �ي��ف ،ووض � ��ع ال� �ك ��رة ب��إت �ق��ان ع �ل��ى ي �س��ار
الحارس الصربي مارك دميتروفيتش ،المست
ق ��دم ��ه وارت� � � ��دت م ��ن ال �ق ��ائ ��م األي � �م� ��ن ،وت��اب �ع��ت
طريقها الى داخل الشباك (.)13
واس �ت �م��ر س�ي�ن��اري��و ال �ش��وط األول ع�ل��ى ح��ال��ه،
بضغط هجومي دون خطورة تذكر ،ومحاوالت
خجولة من برشلونة قامت بشكل أساسي على

واض ��اف ان ه��ذا ال �ف��وز ي�ع��د تتويجا ملسيرته
ال �ط��وي �ل��ة ف��ي ري��اض��ة ال �ف��روس �ي��ة ال �ت��ي ش��ارك
خاللها في بطوالت محلية واقليمية وعاملية
كثيرة ونال في معظمها مراكز متقدمة وسجل
ارقاما قياسية ورفع راية الكويت فيها.
واه � ��دى ال �خ��راف��ي ه ��ذه ال �ج��ائ��زة ال ��ى ال �ق �ي��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة وال� �ش� �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي ،م �ع��رب��ا ع��ن
سروره لتزامن هذا االنجاز مع العودة امليمونة
لسمو االم�ي��ر م��ن رح�ل��ة ال�ع�لاج س��امل��ا معافى.
(كونا)

منتخب الصاالت يتأهل
للنهائيات اآلسيوية
تأهل منتخب الكويت لكرة ق��دم ال�ص��االت ،أول
من أمس ،إلى نهائيات كأس آسيا (تركمانستان
 ،)2020اثر فوزه على العراق بنتيجة .1 - 4
وجاء تأهل الكويت بعد ان رفع رصيده الى تسع
نقاط ،متصدرا املجموعة االولى في التصفيات
االس �ي��وي��ة امل �ق��ام��ة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،محققا ف��وزه
ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ب�م��ا ض�م��ن وص��ول��ه ال��ى
النهائيات قبل الجولة االخيرة من البطولة.
واح ��رز اه ��داف ازرق ال �ص��االت ف��ي ال�ل�ق��اء ال��ذي
اقيم بمدينة خليفة الرياضية أحمد الفارسي
(ه � ��دف � ��ان) وع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن امل �س �ب �ح��ي (ه � ��دف)
وي� ��وس� ��ف ال �خ �ل �ي �ف��ة (ه � � � ��دف) .وق� � ��دم امل �ن �ت �خ��ب
ال �ك��وي �ت��ي م �س �ت��وى «ف �ن �ي��ا ك �ب �ي��را ورائ� �ع ��ا» في
امل� � �ب � ��اراة ل �ي �ن �ج��ح ف� ��ي خ �ط��ف ب �ط��اق��ة ال �ت��أه��ل.
وشهدت املباراة حضورا جماهيريا الفتا لدعم
ومؤازرة االزرق في البطولة.

من جهته ،اشاد مدير منتخب الكويت للصاالت
حسني حبيب ب��االداء املتميز واملستوى الفني
الكبير الذي قدمه الالعبون في البطولة.
وق��ال ان الجماهير الكويتية الحاضرة مل��ؤازرة
االزرق ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة ل �ه��ا دور ك �ب �ي��ر ف ��ي رف��ع
معنويات الالعبني داخل امللعب.
وفي منافسات املجموعة الثانية ،تغلب منتخب
عمان على نظيره القطري بنتيجة  ،0 - 3بينما
ف � ��از م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره ال �س �ع��ودي
بنتيجة .1 - 2
ويتأهل الفريقان الحاصالن على املركزين األول
والثاني مباشرة إلى البطولة التي ستقام في
تركمانستان في عام  ،2020فيما سيلعب ثالث
امل�ج�م��وع��ة األول ��ى م��ع ث��ال��ث امل�ج�م��وع��ة الثانية
م �ب��اراة ل�ت�ح��دي��د امل�ت��أه��ل ال�خ��ام��س ع��ن منطقة
غرب آسيا( .كونا)

العبو الصاالت يحتفلون بالتأهل | كونا

برشلونة يجتاز إيبار بثالثية
امل �ه��ارات ال�ف��ردي��ة ل�ق��ائ��ده األرجنتيني ليونيل
ميسي الذي تمكن في الدقيقة  ،31من االنفراد
ب�ح��ارس إي�ب��ار بعد م��راوغ��ة متقنة الث�ن�ين من
مدافعيه.
وعزز برشلونة تقدمه عبر ميسي قبل انقضاء
رب ��ع س��اع��ة ع �ل��ى ب ��داي ��ة ال� �ش ��وط ،ب �ع��د ت �ع��اون
ثالثي ف��ي منطقة ج��زاء إي�ب��ار ،بمحاولة ب��دأت
ع�ب��ر س��واري��ز ،وم�ن��ه ال��ى غ��ري��زم��ان ال ��ذي ح��ول
ك��رة ذك�ي��ة ال��ى األرجنتيني املتقدم م��ن الخلف
دون رقابة ،فلم يجد صعوبة في تحويها الى
الشباك (.)58
وع��زز برشلونة تقدمه ف��ي الدقيقة  ،66عندما
أهدى ميسي سواريز الهدف الشخصي الثاني،
ب �ع��د ان �ف ��راد ال�لاع �ب�ين ب�ش�ك��ل ت ��ام إث ��ر ت�م��ري��رة
بينية متقنة من غريزمان .وأنهى األرجنتيني
امل�ح��اول��ة بتمريرة على طبق م��ن ذه��ب لزميله
وصديقه األوروغ��وي��ان��ي ال��ذي أودع ال�ك��رة في
املرمى الخالي.
واصل أتلتيكو مدريد مسلسل نتائجه السلبية
ف ��ي «ال �ل �ي �غ��ا» ،ب �ع��د س �ق��وط��ه ف ��ي ف ��خ ال �ت �ع��ادل
اإليجابي  1-1أمام ضيفه فالنسيا.
ت �ق ��دم «ال ��روخ �ي �ب�ل�ان �ك ��وس» ب �ف �ض��ل م�ه��اج�م��ه
الدولي دييغو كوستا في الدقيقة  36من ركلة
جزاء.
ولكن قبل  8دق��ائ��ق م��ن نهاية ال��وق��ت األصلي،
أدرك القائد دان��ي باريخو التعادل لفالنسيا.
(مدريد -ا.ف.ب)

الفارس علي الخرافي

أوغسبورغ يخطف
نقطة من «البافاري»

ماركو دميتروفيتش حارس إيبار يحاول قطع الكرة من ميسي | ا.ف.ب

ُقطبا أسبانيا َّ
يتفقان على موعد جديد لــ«الكالسيكو»

َّ
توصل فريقا برشلونة وريال مدريد إلى الثامن عشر من ديسمبر املقبل ،موعدًا جديدًا لــ«الكالسيكو» ،الذي
كان مقررًا في  26أكتوبر الجاري ضمن املرحلة العاشرة من الدوري األسباني لكرة القدمّ ،
وتأجل الجمعة
ّ
بسبب التوتر الناجم في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديني انفصاليني.
ّ
وكان من املقرر أن تقام املباراة بني ريال مدريد املتصدر بفارق نقطتني عن برشلونة بطل املوسمني املاضيني،
على ملعب الثاني «كامب نو» ،لكن مجموعات كتالونية ّ
مؤيدة لالنفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة في
اليوم ذاته للمباراة املرتقبة ،احتجاجا على سجن تسعة قياديني انفصاليني ،ما بني تسعة و 13عامًا ،بسبب
دورهم في محاولة اإلقليم االنفصال عن أسبانيا عام  .2017وكانت رابطة الدوري طلبت من االتحاد املحلي
نقل املباراة املرتقبة الى العاصمة «بسبب الظروف االستثنائية الخارجة عن سيطرتنا» ،قبل أن تعلن الجمعة
عن تأجيلها ،وطلبت من الناديني «االتفاق على موعد جديد للمباراة» ،مع تحديد مهلة حتى يوم االثنني .وفي
حال عدم ّ
التوصل الى اتفاق من قبل الناديني سوف يتخذ االتحاد القرار بنفسه( .مدريد ـ ـ أ.ف.ب)

فشل ب��اي��رن ميونخ حامل اللقب ف��ي تعويض خسارته املفاجئة
أمام هوفنهايم في املرحلة املاضية ،واستقبلت شباكه هدف تعادل
ق��ات�لا أم��ام مضيفه أوغ�س�ب��ورغ امل�ت��واض��ع 2ـ� �ـ ،2أم��س ف��ي املرحلة
الثامنة من الدوري االملاني في كرة القدم.
وتخلف بايرن بعد نصف دقيقة عن طريق الشاب ماركو ريختر
ال ��ذي ت �ط��اول ل��رأس�ي��ة ل��ران��ي خ�ض�ي��رة وت��اب�ع�ه��ا ق��ري�ب��ة ف��ي شباك
الحارس الدولي مانويل نوير.
لكن بايرن عادل في الشوط االول على ملعب «في في كا أرينا» عن
طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مسجال هدفه الثاني
عشر على رأس ترتيب الهدافني.
ولعب الدولي سيرج غنابري عرضية متقنة تابعها البولندي في
الشباك من زاوية ضيقة بمساعدة من الحارس ( ،)14ليسجل هدفا
على االقل في ثماني مباريات معادال رقم الغابوني بيار ايمريك
اوب��ام�ي��ان��غ ف��ي م��وس��م 2015ـ � �ـ  .2016وس�ي�ك��ون ب�م�ق��دوره االن �ف��راد
بالرقم القياسي بحال تسجيله االسبوع املقبل ضد أونيون برلني.
ويعيش ليفاندوفسكي ( 31عاما) فترة رائعة بتسجيله  16هدفا
هذا املوسم ،وذلك في  12مباراة ضمن مختلف املسابقات.
ول��م ي�ت��أخ��ر غ�ن��اب��ري ال��ذي س��دد ك��رة جميلة ف��ي ال�ق��ائ��م ( ،)39في
إضافة الثاني بعد االستراحة بتسديدة يسارية قوية في الزاوية
اليمنى ( .)49وه��ذا الهدف الثامن تواليا يسجله غنابري لبايرن
خارج ارضه.
وف ��ي وق ��ت ك ��ان ب��اي��رن ي �ح��اول اض��اف��ة ه ��دف االط �م �ئ �ن��ان ،ب��اغ�ت��ه
اوغ�س�ب��ورغ ال��ذي حقق ف��وزا وح�ي��دا ه��ذا امل��وس��م ،ب�ه��دف التعادل
في الوقت القاتل عن طريق املهاجم االيسلندي املخضرم الفريد
فينبوغاسون ،متابعا كرة عرضية مقشرة من الفنزويلي سيرخيو
كوردوبا على الجهة اليمنى (( .)90+1برلني-ا.ف.ب)
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«الريدز» لتعميق جراح «الشياطين»
ستكون الفرصة متاحة أمام ليفربول (املتصدر)
ل�ت�ع�م�ي��ق ج � ��راح غ��ري �م��ه م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
وتعزيز صدارته للدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
ح�ين يلتقيان ال �ي��وم ف��ي ق�م��ة امل��رح�ل��ة التاسعة
على ملعب «أولد ترافورد».
وت �ف �ص��ل  15ن �ق �ط��ة ب �ي�ن ل �ي �ف��رب��ول (امل �ت �ص��در
ب��ال �ع�لام��ة ال �ك��ام �ل��ة  )24وم��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د
(الثاني عشر) ،بعد مرور ثماني مراحل فقط من
الدوري املحلي هذا املوسم.
كما ويبتعد الفريق األح�م��ر بثماني نقاط عن
الفريق األزرق ف��ي مانشستر ف��ي امل��رك��ز الثاني

بعدما عزز سجله الى  17انتصارا متتاليا في
البرميرليغ منذ املوسم املاضي.
من جهة أخرى ،حقق يونايتد الفوز في اثنتني
فقط من مبارياته ال�ـ ،13بعد أن تعرض العبوه
للعديد من اإلصابات منذ بداية املوسم ،وتلقى
صفعة أخ��رى بإصابة حارسه االسباني دافيد
دي خيا خ�لال ل�ق��اء منتخب ب�ل�اده م��ع السويد
ضمن تصفيات كأس أوروبا منتصف األسبوع
والعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.
اال ان املدرب النرويجي اوليه غونار سولسكاير
دع��ا العبيه إل��ى االرت�ق��اء ال��ى املناسبة املرتقبة

بني أكثر ناديني تتويجا بلقب الدوري.
ق��ال لشبكة «س�ك��اي س�ب��ورت��س»« :أتطلع دائمًا
إل ��ى امل �ب ��اراة امل�ق�ب�ل��ة ك�ف��رص��ة ج��دي��دة .م��واج�ه��ة

ليفربول فرصة جيدة لنا لتحسني نتائجنا».
وت��اب��ع س��ول�س�ك��اي��ر ( 46ع��ام��ًا)« :أف �ك��ر تلقائيا
ف��ي ال�س�ي�ن��اري��و األف �ض��ل .أع ��رف أن الجماهير

ماتيب مستمر مع الليفر
أعلن نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم أنه مدد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب .وكان عقد ماتيب
ّ
ينتهي في ختام املوسم الحالي ،لكنه فضل وضع مستقبله بني يدي مدربه األملاني يورغن كلوب .ولم يكشف
ليفربول عن مدة عقد ماتيب الجديد ،لكن تقارير إعالمية ذكرت أن قطب الدفاع سيبقى في أنفيلد حتى عام
 .2024وقال ماتيب ( 28عامًا) ملوقع ليفربول على اإلنترنت «إنه شعور رائع أن أكون جزءًا لفترة أطول مع
النادي .عندما تكون في الداخل ،فإنك تشعر حقًا بمدى حجم النادي»( .ليفربول  -أ ف ب)

وال�لاع �ب�ين س�ي��رت�ق��ون ال ��ى م�س�ت��وى امل�ن��اس�ب��ة..
ه��ذه ه��ي امل �ب��اري��ات ال�ت��ي ت�ل�ع��ب م��ن أج�ل�ه��ا في
م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د ي �ج��ب أن ت �ظ �ه��ر م�ع��دن��ك
الحقيقي».
ه��ذا واح�ت�ف��ل األمل��ان��ي ي��ورغ��ن ك �ل��وب بموسمه
ال��راب��ع ف��ي ملعب «أنفيلد» ه��ذا األس�ب��وع ولكن
بعد ك��ل ال�ن�ج��اح��ات ال�ت��ي حققها ال سيما بعد
ت �ت��وي �ج��ه ب�ل�ق��ب دوري اب �ط ��ال أوروب� � ��ا امل��وس��م
املاضي ،اال انه لم يذق بعد طعم الفوز في ملعب
«اولد ترافورد».
لم يحقق ليفربول أي انتصار في زياراته الست

األخيرة الى يونايتد وحذر االسكتلندي أندرو
روب��رت�س��ون أن التوقعات تسقط قبل املواجهة
نظرا للعداوة االزلية بني الفريقني.

عودة ماتيب
وق��د ت�ش�ه��د امل �ب��اراة ع ��ودة ال�ك��ام�ي��رون��ي جويل
ماتيب ال��ى مركز قلب ال��دف��اع في ليفربول بعد
ت�ع��اف�ي��ه م��ن اإلص��اب��ة ف�ي�م��ا ي�ب�ق��ى ت��رق��ب ع��ودة
املصري محمد صالح الذي تعرض الصابة في
كاحله خالل الفوز على ليستر سيتي  1/2قبل
االستراحة الدولية( .لندن-ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة التاسعة)
مانشستر يونايتد × ليفربول

مساء
6.30
ً

beIN SPORTS HD 2

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة)
ديبورتيفو أالفيس × سيلتا فيغو

 1.00ظهرا

beIN SPORTS HD 3

ريال سوسييداد × ريال بيتيس

 3.00عصرا

beIN SPORTS HD 3

إسبانيول × فياريال

مساء
5.00
ً

beIN SPORTS HD 3

أتلتيك بلباو × بلد الوليد

مساء
7.30
ً

beIN SPORTS HD 3

إشبيلية × ليفانتي

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الثامنة)
ساسولو × انتر ميالن

 1.30ظهرا

beIN SPORTS HD 4

سامبدوريا × روما

مساء
4.00
ً

beIN SPORTS HD 4

بارما  xجنوى

مساء
7.00
ً

beIN SPORTS HD 4

ميالن × ليتشي

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 4

الدوري األلماني (المرحلة الثامنة)
كولن × بادربورن

مساء
4.30
ً

beIN SPORTS HD 5

هوفنهايم × شالكه

مساء
7.00
ً

beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي (المرحلة العاشرة)
ماركو ألونسو (لليمين) لحظة تسجيله هدف الفوز لتشلسي | أ.ف.ب

فوز ثمين لـ«البلوز»
كسر تشلسي ع�ن��اد ضيفه نيوكاسل
وانتزع ف��وزا غاليا  / 1صفر عليه في
املرحلة التاسعة من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.
ع�ل��ى اس �ت��اد «س�ت��ام�ف��ورد ب��ري��دج» في
العاصمة لندن ،أنقذ املدافع اإلسباني
م��ارك��وس أل��ون�س��و فريقه تشلسي من
ك�م�ين ضيفه ن�ي��وك��اس��ل وس�ج��ل ه��دف
امل� � �ب � ��اراة ال ��وح� �ي ��د ف� ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال� � �ـ73
بعد ان�ت�ه��اء ال�ش��وط األول م��ن امل�ب��اراة

بالتعادل السلبي.
ورغ� � � � � � ��م ال � � �س � � �ي � � �ط� � ��رة ش � � �ب� � ��ه ال� � �ت � ��ام � ��ة
واالس � � �ت � � �ح� � ��واذ ال � �ه� ��ائ� ��ل ع� �ل ��ى ال� �ك ��رة
ع�ب��ر ش��وط��ي امل� �ب ��اراة ،ع��ان��ى تشلسي
كثيرا ف��ي مواجهة ال��دف��اع املتكتل من
ن �ي��وك��اس��ل ال� ��ذي ت�ج�م��د رص �ي��ده عند
ثماني نقاط من تسع مباريات.
وتخلص إي�ف��رت��ون م��ن دوام ��ة الهزائم
املتتالية وانتزع ف��وزا غاليا  / 2صفر
على وست هام .ورفع إيفرتون رصيده

إلى عشر نقاط ليقفز من املركز الثامن
ع�ش��ر إل��ى امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ع�ش��ر مؤقتا،
ح �ي��ث ح �ق��ق ال� �ف ��وز ب �ع��د أرب � ��ع ه��زائ��م
متتالية ف��ي املسابقة ،وتجمد رصيد
وي �س �ت �ه��ام ع �ن��د  12ن �ق �ط��ة ف ��ي امل��رك��ز
الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية
على التوالي.
وح � �س� ��م إي � �ف� ��رت� ��ون امل � � �ب� � ��اراة ب �ه��دف�ي�ن
نظيفني سجلهما ال �ب��رازي �ل��ي ب��رن��ارد
إينيسيو واأليسلندي البديل غيلفي

س� �ي� �غ ��وردس ��ون ف ��ي ال��دق �ي �ق �ت�ي�ن ال � �ـ17
وال� �ث ��ال� �ث ��ة م� ��ن ال� ��وق� ��ت ب � ��دل ال �ض��ائ��ع
للمباراة.
وش �ه��دت امل��رح �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ،أم ��س ،ف��وز
ل �ي �س �ت��ر س �ي �ت��ي ع �ل��ى ب �ي��رن �ل��ي 1 / 2
وأس � �ت� ��ون ف �ي�ل�ا ع �ل��ى ب ��راي� �ت ��ون 1 / 2
وت� �ع ��ادل ت��وت �ن �ه��ام م ��ع وات � �ف� ��ورد / 1
 1وول �ف��ره��ام �ب �ت��ون م ��ع س��اوث�م�ب�ت��ون
ب��ال �ن �ت �ي �ج��ة ن �ف �س �ه��ا وب� ��ورن � �م� ��وث م��ع
نورويتش سيتي سلبيا.

فيرغسون ُمتهم بالتالعب في النتائج والرشوة
ك �ش��ف ج��وزي �ب��ي ب ��اغ �ل �ي ��ارا ،وك �ي ��ل أع� �م ��ال م�ت�ه��م
بالفساد ،عن منحه السير أليكس فيرغسون املدير
الفني األسبق ملانشستر يونايتد ساعة قيمة ثمنها
آن��ذاك  30ألف جنيه إسترليني ،مقابل
ال�ت�لاع��ب ف��ي نتيجة م�ب��اراة
في دوري أبطال أوروبا.
وق ��ال ب��اغ �ل �ي��ارا (64
ع� � � ��ام� � � ��ا) مل � ��راس � ��ل
ص � �ح� ��اف� ��ي س� ��ري
متنكر ف��ي مالبس
أليكس
س� �ي ��دة أع � �م� ��ال :إن
فيرغسون
ف� �ي ��رغ� �س ��ون ع �م��ل

مع وكالء العبني للحصول على أموال من صفقات
انتقاالت الالعبني.
وذك��رت صحيفة «م �ي��رور» البريطانية أن باغليارا
أدل ��ى ب�ه��ذه التعليقات خ�ل�ال جلسة اس�ت�م��اع أث�ن��اء
محاكمته بتهمة الرشوة مع زميليه وكيلي الالعبني
داكس برايس ( 48عاما) وتومي برايت ( 53عاما)
مساعد مدرب بارنسلي سابقا.
ووص��ف ب��راي��ان أون�ي��ل أح��د امل��دع�ين ف��ي مانشستر
اً
اجتماعا في يونيو  ،2016قائل« :بدأ باغليارا فيما
يمكن وصفه بالهجوم على فيرغسون ..وادع��ى أنه
دفع له أمواال من قبل».
كما استمعت املحاكمة إلى مزاعم حول شخصيات

!

ك��روي��ة أخ��رى بينها ستيف مكالرين امل��دي��ر الفني
السابق ملنتخب إنكلترا ومدرب بورتسموث السابق
وه��اري ريدناب واملدير الفني لكارديف سيتي نيل
وارنوك.
وأضاف أونيل« :قرب نهاية االجتماع أطلق باغليارا
ما ال يمكن وصفه إال بأنه يهاجم فيرغسون ،متهما
إي��اه بالتآمر معه للتالعب ف��ي نتيجة م �ب��اراة أم��ام
يوفنتوس ف��ي دوري األب�ط��ال ،وق��د ك��اف��أه على ذلك
بساعة قيمة ذهبية».
وأض � ��اف« :ب��اغ �ل �ي��ارا ات �ه��م ف �ي��رغ �س��ون أي �ض��ا ب��أن��ه
ح�ص��ل ع�ل��ى أم ��وال م��ن ص�ف�ق��ات ان�ت�ق��ال ال�لاع�ب�ين.
وزعم أنه دفع ليفرغسون نظير ذلك من قبل».

بوردو × سانت إيتيان

مساء
4.00
ً

beIN SPORTS HD 6

موناكو × رين

مساء
6.00
ً

beIN SPORTS HD 6

مارسيليا × ستراسبورغ

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 6

سان جيرمان ِّ
يعزز صدارته

دي ماريا يسدد الكرة على مرمى نيس | رويترز

اب� �ت� �ع ��د ب � ��اري � ��س س� � ��ان ج � �ي� ��رم� ��ان خ �م��س
ن �ق��اط ف��ي ال �ص��دارة م��ؤق�ت��ا ب �ف��وزه الكبير
ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه ن �ي��س  1 - 4ب�ي�ن�ه��ا ثنائية
لألرجنتيني أنخل دي ماريا ضمن املرحلة
العاشرة من ال��دوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل دي ماريا الهدفني في الدقيقتني 15
و ،21وأض��اف البديل العائد م��ن اإلصابة
ك �ي �ل �ي��ان م �ب��اب��ي ال �ث��ال��ث ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ،88
وص�ن��ع ال��راب��ع لألرجنتيني اآلخ��ر م��اورو
إيكاردي (.)1 + 90
وش �ه��دت ال��دق�ي�ق��ة ال � �ـ 74ت �ح��وال ج��ذري��ًا في

املباراة ،إذ رفع الحكم فرانسوا لوتيكسييه
ال�ب�ط��اق��ة ال�ص�ف��راء ال�ث��ان�ي��ة ف��ي وج��ه وي�لان
س�ي�ب��ري��ان لتتوقف امل �ب��اراة لدقيقتني ع��اد
ب �ع��ده��ا إل � ��ى ت �ق �ن �ي��ة امل� �س ��اع ��دة ب��ال �ف �ي��دي��و
(ف ��ار) ل�ي�ق��رر ط��رد ك��ري�س�ت��وف هيريلي من
امل��ارت�ي�ن�ي��ك ل�ض��رب��ه األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ان��درو
ب��اري��دي��س ب��دون ك��رة ليكمل نيس امل�ب��اراة
بتسعة العبني.
وتختتم اليوم املرحلة بلقاءات ب��وردو مع
سانت اتيان ،وموناكو مع رين ،ومرسيليا
مع ستراسبورغ( .باريس  -ا.ف.ب)

الحرارة

األحد
 21صفر  1441هـ  20 -أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16619الكويت

22

الطقس

الصغرى

الرطوبة

39

الكبرى

%25

ِّ
متقلبة االتجاه ،إلى شمالية غربية،
حا ّر ،والرياح
خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ  26كلم /ساعة)،
مع فرصة ألمطار خفيفة متف ِّرقة في وقت الحق.

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 • :

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

9.57 9.48 5.03 2.22
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

2.47 4.33
فجر

الصــــالة

ظهر

كالم الناس

رنة قلم

أحمد الصراف

إقبال األحمد

جدي والجريدة الرسمية
كتبت ف��ي زاوي ��ة «م��ن ص�ن��دوق امل�ب� ّ�ي��ت» ال�ت��ي تنشر ف��ي سبقلا
كل جمعة أن الفنان التشكيلي الكويتي املرحوم معجب الدوسري
هو الذي وضع تصميم الغالف األزرق الشهير للجريدة الرسمية
«ال�ك��وي��ت ال �ي��وم» ،ال�ت��ي ص��در ال�ع��دد األول منها ف��ي  11ديسمبر
 ،1954عن دائرة املعارف الكويتية ،أي وزارة التربية حاليا ،لعدم
وج��ود وزارة إع�لام حينها ،والتي انتقل لها حق إص��داره��ا بعد
تأسيسها .ولصدورها قصة تستحق أن تروى.
ك��ان م�ح��ل ج��دي ل�ل�ص��راف��ة ،ك�م��ا أت��ذك��ر ج �ي��دا ،ه��و األول للقادم
م ��ن س� ��وق «ب� ��ن دع� �ي ��ج» ض �م��ن س�ل�س�ل��ة م ��ن م �ح��ال ال �ص��راف��ة.
وك��ان مالصقا ملحل منصور ال �ص��راف ،وال��د املحامي املعروف
عبدالحميد ال �ص��راف .وك��ان��ت ه�ن��اك ،كما أت��ذك��ر ،م�ح��ال صرافة
للمزيني واملنصور والعبدلي ونصر اهلل الصراف وعبداهلل عيدان
الصراف وغيرهم.
وك��ان شريط م��ن محال بيع ال��ده��ن الحيواني يقع خلف شريط
سوق الصرافني ،وعلى الحائط املشترك للسوقني كانت الحكومة
حينها تضع إعالناتها الرسمية ضمن إطار خشبي له غطاء من
البالستيك (الباقة).
ك��ان أه��ل ال�ب��ادي��ة ي��أت��ون للمدينة إم��ا س�ي��را على األق ��دام او على
جمالهم ،لعرض وبيع ما لديهم من منتجات مثل السمن البلدي،
أو ده��ن ال��ودج ،واالص��واف والجلود ،وم��ن ثم ش��راء احتياجاتهم
املوسمية من الطعام واألقمشة والعودة بها من حيث أتوا .وكانت

مايو كلينك

10

ساحة الصفاة الترابية محطتهم ،ففيها كانوا ينامون وينوخون
جمالهم.
وكانت عالقة البعض منهم طيبة مع ج��دي جاسم ،حيث كانوا
ي��أت�م�ن��ون��ه ع�ل��ى أم��وال �ه��م ،ال�ت��ي ك��ان��ت تحفظ أم��ام�ه��م ف��ي خ��زائ��ن
حديدية .كما كانوا يطلبون من جدي ،وأحيانا كثيرة من والدي ،أن
يقرأ لهم إعالنات الحكومة املعلقة بالدبابيس على لوحة اإلعالنات
املعلقة على جانب املحل مباشرة ،والتي كانت بمنزلة الجريدة
الرسمية.
وم ��ع زي � ��ادة امل � ��وارد ال �ن �ف �ط �ي��ة ،وزي � ��ادة م �ط��ال��ب ال ��دول ��ة وت �ع��دد
احتياجاتها وتشعب العالقة ب�ين ال��دوائ��ر الحكومية م��ن جهة
وبينها وب�ين املتعاملني معها ،م��ن جهة أخ��رى ،ك��ان ال ب��د من
إيجاد طريقة يمكن بها تسهيل العالقة بني كل األط��راف من
خ�لال وس�ي�ل��ة إع�لام�ي��ة عملية ،وم��ن ه�ن��ا ج��اءت ف�ك��رة إص��دار
صحيفة أسبوعية رسمية ،تكون مهمتها ربط دوائر الحكومة
ب�ع�ض�ه��ا ب�ب�ع��ض وب�ب�ق�ي��ة رج ��ال االع �م��ال وال �ش��رك��ات واألف ��راد
وال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ال �ط��ري �ق��ة ال �ب��دائ �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م�ت�ب�ع��ة ب�ع��رض
اإلعالنات الرسمية على جدران األسواق ليقرأها ذوو العالقة
ويقفوا على ما تحتويه من أوامر أو عروض.
وأمام هذا الوضع قام السكرتير في مكتب املدير االداري بدائرة
املعارف بدر الخالد البدر في سبتمبر  1954بتوجيه رسالة الى
مدير االدارة املالية تضمنت اقتراحا بإصدار جريدة رسمية لسد

ث�غ��رة إداري ��ة مهمة ،م��ع ض ��رورة الحصول على موافقة «اللجنة
التنفيذية العليا» ،أو مجلس الوزراء ،عليها.
وج��د اق�ت��راح ب��در ال�ب��در ص��داه الطيب ل��دى امل��دي��ر امل��ال��ي للمعارف
خالد املسلم ،ف��أرس��ل األخ�ي��ر كتابا إل��ى اللجنة التنفيذية العليا
باملوضوع ،فوافقت على االقتراح ،وشكرته والبدر عليه ،وأرسلت
املوافقة بكتاب موجه لدائرة املعارف ،وك��ان يحمل توقيع الشيخ
صباح األحمد (حضرة صاحب السمو األمير ،تاليا).
وبعد فترة قصيرة قامت اللجنة التنفيذية العليا بإبالغ كل الدوائر
الحكومية (ال��وزارات تاليا) بقرب إصدار جريدة رسمية ،وطلبت
منها ترشيح مندوبني عنها لحضور االجتماع ال�خ��اص ببحث
االجراءات املتعلقة باإلصدار.
عقد مندوبو ال��دوائ��ر الحكومية اجتماعني ف��ي  26و 30اكتوبر
 1954ف��ي م�ب�ن��ى م�ج�ل��س ال �ش��ورى ،وت�ش�ك�ل��ت خ�لال�ه�م��ا مالمح
االصدار ،وتم انتخاب اسرة التحرير من يوسف مشاري الحسن
وطلعت الغصني وب��در الخالد ال�ب��در ،وت�ق��رر تسميتها «الكويت
اليوم» وصدر العدد االول منها في  11ديسمبر .1954

تعزية:

َّ
نتقدم بخالص العزاء للقارئة العزيزة السيدة باكينام خلف،
االبنة البكر للصديق املرحوم خالد خلف التيلجي؛ بوفاة زوجها
وليد بلقاسم ،إثر حادث مرور أليم ،في تونس.

التدخين وتوافر خلل في النخاع العظمي ..من أبرز األسباب

أسباب وراء ارتفاع مستويات
الهيموغلوبين في الدم

يشير ارت�ف��اع مستويات الهيموغلوبني ف��ي ال��دم إل��ى وج��ود تركيز
أعلى من املتوسط من بروتني الهيموغلوبني الذي ينقل األوكسجني
في الدم .والهيموغلوبني هو املكون الرئيسي لكرات الدم الحمراء .أما
ً
عدد الهيموغلوبني؛ الذي يشار إليه أيضا بمستوى الهيموغلوبني؛
ً
فهذا يشير أيضا إلى قدرة نقل األوكسجني في الدم.
يختلف ارت �ف��اع م�س�ت��وي��ات ال�ه�ي�م��وغ�ل��وب�ين إل ��ى ح��د م��ا ع��ن ارت �ف��اع
ع��دد خ�لاي��ا ال ��دم ال �ح �م��راء ،ألن ك��ل خلية ق��د ال تملك الكمية نفسها
م��ن ب��روت�ي�ن��ات الهيموغلوبني .ول ��ذا ف�ق��د ت�ع��ان��ي ارت �ف��اع مستويات
الهيموغلوبني ول��و ك��ان ع��دد ك��رات ال��دم الحمراء يقع ضمن النطاق
الطبيعي.
يختلف ال�ح��د ال�خ��اص ب��ارت�ف��اع مستويات الهيموغلوبني إل��ى حد
م��ا م��ن م�م��ارس��ة طبية إل��ى أخ ��رى .ي�ك��ون ال�ن�ط��اق الطبيعي ملستوى
الهيموغلوبني  17.5غ من الهيموغلوبني لكل ِديسي ليتر (ديسل) من
ال��دم للرجال ،و 15.5غ/ديسل للنساء .أما في األطفال ،فيختلف حد
ارتفاع مستويات الهيموغلوبني تبعا للعمر والجنس.

أسباب ارتفاع مستوياته
 - 1زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء لتعويض
انخفاض مستويات األوكسجين في
الدم بشكل مزمن بسبب ضعف وظائف
القلب أو الرئة.
- 2وجود خلل في النخاع العظمي يؤدي
إلى زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء.
 - 3زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء لتعويض
انخفاض مستويات األوكسجين في
االرتفاعات األعلى.

 - 4التدخين.
- 5تناول أدوية أو هرمونات تحفز إنتاج كرات
الدم الحمراء.
 - 6مرض االنسداد الرئوي المزمن.
 - 7الجفاف.
 - 8فشل القلب.
 - 9سرطان الكلى.
 - 10سرطان الكبد.

عشاء

iqbalalahmed0@yahoo.com

نحن بدل أنا
ظاهرة ال يختلف اثنان على وجودها بيننا وتمارس حياتها
كما يحلو لها ..تزعجك وتثقل اوق��ات��ك وتتمنى ان تتخلص
منها بأي طريقة لترتاح ويرتاح اآلخرون منها.
هناك اشخاص مملون يثرثرون بكل تفاصيل حياتهم ،يلفون
وي��دورون حول نقطة واحدة تخصهم هم فقط ويفرضونها
عليك لتعيشها م�ع�ه��م ،أن��ا عملت واب �ن��ي ع �م��ل ..بنتي قالت
وزوج��ي ق��ال ..انا واهلي وان��ا وزوج��ي ..بناتي واوالدي ..امي
واختي ..ابي واهلي.
ال�ق�ص��ة ال�ق�ص�ي��رة ع�ن��ده��م ي��روون�ه��ا ل�ن��ا بتفاصيل اك�ث��ر من
م�م�ل��ة ..وان��ت ال تملك اال ان تبتسم وت�ه��ز رأس��ك اع�ج��اب��ا او
موافقة او استغرابا ..تتمنى ان تنهي هذا الحديث الذي كلما
حاولت ان تبتعد عنه يعيدونه عليك رغما عن انفك.
ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ب�ش��ر ي�ف�ت��رض��ون ان اآلخ��ري��ن يستمتعون
بتفاصيل حياتهم كما هم يستمتعون ..وان ذكر كل شاردة
وواردة ال محل لها من االعراب بالحديث الدائر ..هو امر واجب
للتوضيح من دون ان يضع هذا االنسان نفسه مكان اآلخرين
ليشعر كما يشعرون في مثل هذه املواقف.
جميل ان نطلع اآلخرين على بعض الشواهد في حياتنا ،كأن
ن�ع��زز وج�ه��ة نظر معينة ب�ح��ادث حصل بيني وب�ين اق��رب��اء
واحباب ل��ي ..ولكن هذا ال يجب ان يكون بالترديد والدخول
بتفاصيل ال داعي لها.
جميل ان نعرف اآلخرين بتصرفاتنا ومواقفنا وسلوكياتنا
استشهادا وتعزيزا لرأي محدد ،ولكن ذلك يكون في اضيق
ال �ح��دود وع �ن��د ال �ل��زوم ،م��ن دون ال��دخ��ول ف��ي دق��ائ��ق ام ��ور..
اآلخرون في غنى عنها وال يهمهم الدخول فيها.
االم��ر املهم هنا هو كيفية التعامل مع ه��ذا النوع من الناس..
هل بتوجيههم بشكل مباشر وتنبيههم بقسوة؟ ال بالطبع..
ولكن بالخروج عن املوضوع بشكل ذكي ولبق لتتاح الفرصة
ل�ل��وص��ول ال��ى امل�ط�ل��وب مناقشته ..ال�ح��دة بالنقاش وت�ج��اوز
التهذيب امر غير محبب اب��دا ..ولكن وسائل العسل كثيرة..
االبتسامة وال�خ��روج عن امل��وض��وع بشكل جميل ..والتذكير
بأن هناك نقطة لم نصل اليها حتى اآلن.
وهناك قول ..ان من يبالغ بالحديث عن نفسه هو اكثر الناس
ك��ذب��ا ..لذلك لنقلل الحديث ع��ن انفسنا ق��در االم�ك��ان وليكن
حديثنا عاما ونبتعد عن الدوران حول انفسنا قدر االمكان..
انا عملت وانا اكلت وانا قلت وانا اشتريت وانا اعطيت ..حتى
يشعر م��ن نحكي معه ان ه�ن��اك آخ��ري��ن ف��ي حياتنا وهناك
قضايا عامة تدخل في دائرة اهتمامنا.
اح��ب كثيرا كلمة نحن عندما تحط مكان ان��ا ..ليس في كل
ش��يء ..ولكن بأكثر ما نقدر عليه ..الن نحن اق��وى بكثييير
من انا.

ملحوظة
حمود البغيلي
bogaili@hotmail.com
@bogaili

األمر الخطير

ُّ
تمزقات في الشبكية
عوائم العين ..قد تؤدِّ ي إلى
أل��دي��ك م�ش��اك��ل ف��ي ال��رؤي��ة؟ ه��ل ت��رى بقعًا أو خ�ي��وط��ًا أو
ً
َ
تتحرك عندما ُت ِّ
َّ
حرك عينيك؟ قد
عنكبوت رمادية
أنسجة
ٍ
تكون عوائم العني.
«في خلفية أعيننا ،لدينا مادة تدعى «الزجاجية» .عندما
نكون صغارا ،تكون شبكة هالمية متماسكة .أثناء ُّ
تقدمنا
في السن ،يمكن لهذه الشبكة الهالمية املتماسكة أن تسيل
وتنقسم إل��ى قطع أصغر .ه��ذه القطع األصغر هي ما قد

مغرب

6.30 11.33

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

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

5.13 5.52
شروق

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).

عصر

م���ج���ل���س األم���������ة ال���ك���ب���ي���ر

تالحظه ك�ع��وائ��م» ،كما ي�ق��ول د.خ ��ان م��ن «م��اي��و كلينك».
ويضيف د.خان :عوائم العني شائعة أكثر كلما كبرت في
السن ،وإذا ك��ان لديك قصر في النظر ،موضحًا أن القلق
ّ
ّ
التسبب في تمزقات بالشبكية.
األكبر أنه يمكنها
ّ
ّ
«إذا ح�ص��ل ت �م��زق ف��ي الشبكية يمكن أن ي�ت�س��رب سائل
خلف الشبكية ويرفعها من مكانها؛ مثل نزع ورق الحائط
عن الحائط» ،وقد ّ
يسبب هذا العمى.

م����ن ن���ج���ح ق���ل���ن���ا ه����ن����ي!..
ب������س ف����ي����ه أم����������ر ٍ خ��ط��ي��ر
ف����ي ال���س���ي���اس���ة وال���ب���ن���ي
ي�����دخ�����ل ال�����ن�����اي�����ب ف��ق��ي��ر
وي���ط���ل���ع ال���ن���اي���ب غ����ن����ي!!..

 ..Uber TVمسلسل جديد
يستعرض قصة صعود الشركة

«سيلفريدغز» و«هارفي» يحاوالن اللحاق بها بتفعيل النقاط «أون الين»

بطاقة «هارودز» ..سر تفوقها على منافسيها
في الوقت ال��ذي تكافح فيه املتاجر الكبرى في اململكة املتحدة
ب �س �ب��ب ال � �ت � �ج� ��ارة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ،ف� � ��ان م� �ت ��اج ��ر م� �ث ��ل ه � � ��ارودز
وسيلفريدغز وهارفي نيكولز في لندن ،ما زال��ت تنافس بقوة،
بل تزدهر أيضا.
ون�ج�ح��ت ه ��ذه امل�ت��اج��ر ف��ي ال�ت�ك�ي�ي��ف م��ع ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث عبر
ت�ح��دي��ث م�ت��اج��ره��ا اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ب�ج��ان��ب ن �ظ��ام امل �ك��اف��آت ال��ذي
أطلقته.

مصطفى عرندس
ق��ال��ت ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز ،إن ش��رك��ة ش��وت��اي��م ق� ��ررت عمل
مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان .Uber TV
وأشارت الصحيفة إلى أن برايان كوبلمان وديفيد ليفني سيقومان
بكاتبة املسلسل الجديد ،وسبق أن كتب الثنائي أفالمًا مثل Ocean›s
 13و .Runaway Juryوي �ق��وم املسلسل ب��ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى أي ��ام الشركة
األولى كشركة ناشئة غير معروفة تشق طريقها في الحياة ،وكيفية
تحولها م��ن ش��رك��ة م�غ�م��ورة إل��ى ش��رك��ة مهيمنة ف��ي ص�ن��اع��ة النقل
العاملية ،بحسب صحيفة .Verg
وس �ي �ه �ت��م امل �س �ل �س��ل ب�ق�ص��ة
اإلطاحة بالرئيس التنفيذي
ل� � � �ش � � ��رك � � ��ة أوب � � � � � � � ��ر راف� � � �ي � � ��س
ك ��االن �ي ��ك ف ��ي ي��ون �ي��و ،2017
ت �ح��ت ض �غ��وط م �ت��زاي��دة من
امل �س �ت �ث �م��ري��ن ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة،
وس �ي �س �ت �ن��د امل �س �ل �س��ل ع�ل��ى
ال �ك �ت��اب ال � ��ذي أع � ��ده م��راس��ل
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف ��ي صحيفة
ن�ي��وي��ورك تايمز م��اي��ك إي��زاك
عن الشركة.

متاجر «سيلفريدغز»
حققت سيلفريدغز مبيعات بقيمة  1.85مليار جنيه إسترليني
( 2.25مليار دوالر) خ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي ،ب��زي��ادة  %6ع��ن العام
السابق ،حيث قامت بتعزيز تجربة املتسوقني عبر اإلنترنت.
وأعلنت سلسلة سيلفريدغز أن االستثمار في خدماتها الرقمية،

● عبدالناصر سليمان عبدالرحمن يوسف الحداد55( ،
عامًا) ،شيع ،للرجال :ضاحية عبداهلل السالم ،ق ،1ش،19
م ،2للنساء :مشرف ،ق ،5ش ،9ج ،1م ،23ت- 99041429 :
.99011238
● محسن هميج خلف السريحي المطيري 85( ،عامًا)،
شيع ،صباح الناصر ،ق ،7ش ،50م ،37ت.66811616 :
● فتحية عبدالمنعم عبدالله العناني ،زوجة حسني
سلطان ع�ب��داهلل 75( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :غرناطة،
ق ،2ش ،3م ،29للنساء :الصليبخات ،ق ،2ش ،104م،70
ت.97701077 - 99631849 - 55217272 :

متاجر هارودز
بلغت مبيعات ه ��ارودز م�ل�ي��اري جنيه إسترليني خ�ل�ال ال�ع��ام
املاضي ،وتعهدت سلسلة املتاجر الشهيرة بزيادة االستثمار في
متاجرها خالل العام الحالي.
وكشف املتجر الفخم عن ارتفاع إجمالي اإلي��رادات بنسبة %6.8
ً
ل�ي�ص��ل إل ��ى م��ا ي��زي��د ق�ل�ي�لا ع�ل��ى  2.1م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه إس�ت��رل�ي�ن��ي،
ف��ي ح�ين قفزت أرب��اح��ه بعد خصم ال�ض��رائ��ب بنسبة  9ف��ي املئة
إل��ى  176.7مليون جنيه إسترليني ،مقابل  162.5مليون جنيه
إسترليني في العام السابق.
وأرج� �ع ��ت س�ل�س�ل��ة امل �ت��اج��ر األداء ال �ق��وي وع� ��دم م�ع��ان��ات�ه��ا من
اض�ط��راب��ات مالية على عكس امل�ت��اج��ر البريطانية األخ ��رى الى
استثمارها في التكنولوجيا منذ وقت طويل باإلضافة إلى نظام
املكافآت الشهير الذي أطلقته.

الوفيات

ساعد في زي��ادة نمو مبيعاتها في ه��ذه السنة املالية ،بما في
ذل��ك تطبيق أن��دروي��د وم��وق��ع باللغة الصينية ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ُ
خدمة  + Selfridgesالتي تمكنك من االستمتاع بتوصيالت غير
محدودة ملدة  12شهرا ،باإلضافة إلى نظام مكافآت.

متاجر «هارفي نيكولز»
بعد فترة صعبة بني عامي  2016و ،2017أعلنت متاجر«هارفي
نيكولز» عن زي��ادت اإلي��رادات بنسبة  %9إلى  229مليون جنيه
استرليني ( 288مليون دوالر) مقارنة بـ  210ماليني جنيه في
عام .2018
وي��أت��ي ذل��ك ب�ع��د إع�ل�ان م�ت��اج��ر «ه��ارف��ي ن�ي�ك��ول��ز» ع��ن تصميم
برنامج يسمح ب��اس�ت��رداد نقدي باإلضافة ال��ى مكافآت مذهلة
للمستخدمني لتطبيقها ،ح�ي��ث ت�ق��دم نقطة واح ��دة م�ق��اب��ل كل
جنيه إسترليني تنفقه في اململكة املتحدة في متاجر هارفي،
وفقًا لصحيفة «التايمز».

● محسن فيصل حميد بوخلف 11( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي��ع،
ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق ،3ش� ��ارع أح �م��د ب��ن ح �ن �ب��ل ،ج ،37م ،1ت:
.99403090
● فاطمة محمد أمين العوضي ،أرملة عبداهلل محمد
شريف العوضي 83( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :الدعية،
دي��وان العوضي ،للنساء :القادسية ،ق ،2ش ،26م ،3ت:
.55665042 - 60308500
● فهد حسين مخلف المطيري 65( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
ل �ل��رج��ال :ج��اب��ر األح� �م ��د ،ق ،7ش ،793م ،174ل�ل�ن�س��اء:
العارضية ،ق ،10ش ،4ج ،2م ،4ت.99060656 :
● شيخة نايف محمد ،زوج��ة ع�ب��داهلل محمد ب��ن خالد
الحربي 71( ،ع��ام��ًا) ،التشييع بعد ص�لاة عصر اليوم،
بمقبرة الجهراء ،للرجال :سعد العبداهلل ،ق ،11ش،177
م ،115ل�ل�ن�س��اء :ال ��واح ��ة ،ق ،2ش ،2م 576أزرق  ،18ت:
.55985566 - 50555777
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

