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األمير استقبل الغانم ووفد ُّ
الشعبة البرلمانية:

 10رسائل سامية
 - 1المساهمة في تعزيز أمن الوطن واستقراره.
 - 2العمل كأسرة واحدة.
 - 3أخذ العبر والدروس مما يجري في المنطقة.
 - 4ضرورة استذكار النعم على وطننا.
 - 5دعم مكانة الكويت التي تحظى باحترام العالم وتقديره.
 - 6أهمية التعاون الب ّناء بين السلطتين.
 - 7تعزيز دور المؤسسات وسيادة القانون.
 - 8التمسك بالدستور والنهج الديموقراطي.
.. - 9و بما ورثه أهل الكويت وجُ بلوا عليه.
 - 10حرية النقد والتعبير مكفولة في إطار القانون.

األمير مستقبالً الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية| كونا

ِّ
رئيس مجلس األمة :ال بوادر لحل المجلس ..وسموه َّ
للتحلي بروح المسؤولية والتالحم لمواجهة األخطار
وجه
َّ
أع ��رب س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ع��ن أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون ال �ب��ن��اء بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية؛ لتعزيز دولة املؤسسات
وس� �ي ��ادة ال �ق��ان��ون .وذل � ��ك ،ف��ي إط� ��ار ال �ت �م� ُّ�س��ك ب��ال��دس�ت��ور
والنهج الديموقراطي ال��ذي ت��وارث��ه أه��ل الكويتُ ،
وجبلوا
عليه ،بما يكفل حرية النقد والتعبير ،في إطار القانون.
َّ
وح��ث س�م��وه خ�لال استقبال رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م وأع �ض��اء الشعبة ال�ب��رمل��ان�ي��ة امل�ش��ارك�ين ف��ي أع�م��ال
مؤتمر االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي ال� �ـ« 141ع�ل��ى املساهمة
في تعزيز أمن الوطن العزيز واستقراره ،من خالل العمل
كأسرة واح��دة ،وأخ��ذ العبر وال��دروس ح��ول ما يجري في
دول املنطقة».
َّ
وأكد سموه «ضرورة استذكار النعم التي َمن اهلل سبحانه
وت�ع��ال��ى ب�ه��ا ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى دع��م م�ك��ان��ة دول��ة

ال �ك��وي��ت ،ال �ت��ي ت �ح �ظ��ى ب��اح �ت��رام وت �ق��دي��ر دول ال �ع��ال��م»،
َّ
وزودهم بتوجيهاته السامية.
م��ن جهة أخ ��رى ،ق��ال رئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق الغانم:
«إن سمو األمير أكد خالل اللقاء ضرورة الوحدة والتالحم
ملواجهة هذه األخطار والتحديات» ،مشيرًا إلى ما تناولته
ت��وج�ي�ه��ات س �م��وه ب �ش��أن ض� ��رورة االن �ت �ب��اه إل ��ى األوض ��اع
اإلقليمية واألخطار الخارجية.
وأضاف الغانم« :كنا جميعا فرحني بلقاء صاحب السمو،
َّ
واالستماع إلى توجيهاته الشاملة التي ركزت على بعض
ّ
األمور املهمة؛ منها :ضرورة التحلي بروح املسؤولية وفهم
الدستور على حقيقته كما وضعه هو واآلب��اء األوائ��ل من
حسن استخدام األدوات الدستورية».
وأعلن الغانم أن استجواب النائب عمر الطبطبائي لوزيرة

األش�غ��ال العامة وزي��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون اإلس�ك��ان الدكتورة
جنان بوشهري ُ
سيدرج في جلسة  29من الشهر الجاري.
ّ
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ص �ح��اف��ي ب �ش��أن ك �ث��رة االس �ت �ج��واب��ات
ورب�ط�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ب�ع��ض ب�ح��ل امل�ج�ل��س ،ت �س��اءل ال�غ��ان��م:
«ه��ل ه�ن��اك دور ان�ع�ق��اد ب��دأ ق�ب��ل أن نسمع أس�ط��وان��ة حل
امل�ج�ل��س؟» ،مضيفًا« :أع�ت�ق��د ،م��ررن��ا على ه��ذه األس�ط��وان��ة
املشروخة مرات عديدة».
وأض��اف الغانم« :كنا عند سيدي حضرة صاحب السمو،
وأؤك��د أن إشاعات الحل وغيرها هذه لن تأتي بنتائجها،
وليست هناك ُّ
أي ب��وادر للحل ،والحل بيد صاحب السمو
أمير البالد».

الكويت | ص03
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ُ
«توافق المقسومة»
يعكس عالقة األشقاء

ُ
ّ
ردًا على سؤال صحافي بشأن اإلعالن عن توافق كويتي ـ ـ ـ سعودي
على معاودة اإلنتاج في املنطقة املقسومة ،ودوره في تقريب وجهات
النظر وحسم األمر ،قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم« :إذا كان
ه��ن��اك م��ن تعليق ّع��ل��ى م��وض��وع املنطقة امل��ق��س��وم��ة ،ف��ه��و :ال��ح��م��د هلل
ُ
والشكر ،وهكذا ت َحل األمور بني األشقاء .والحمد هلل أن هذا األمر جرى
كما يجب أن يحدث بيننا وبني الشقيقة اململكة العربية السعودية».

بقية أخبار
الصفحة

األولى | 02

«الوطني» أفضل بنك
على مستوى األسواق
اقتصاد | ص18
الناشئة
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خطوات الحتواء االستجوابات

الحكومة :اجتماعات تهدئة مع النواب
¶ التصدِّ ي لإلشاعات الهادفة إلى توتير العالقة
�ادر :إن ت� � � ��زاي� � � ��د ع � ��دد
وأض � � � ��اف � � � ��ت امل � � � � �ص � � � � � َّ
االستجوابات أمر متوقع بسبب اإلشاعات،
وإن هناك أهدافًا شخصية لبعض ِّ
مقدميها
ّ
م��ن ال�ن��واب ،ظنًا منهم أنها ت�ق� ِّ�وي قواعدهم
ً
االنتخابية مستقبال ،لكن الحكومة اعتادت
م�ث��ل ه��ذه االس �ت �ج��واب��ات ،وستمنح ال ��وزراء
املستجوبني كل الدعم والتعاون.
ولفتت إلى أن الحكومة َّ
بينت لجميع الوزراء
ُ
أن هذه االستجوابات يجب أال تربك العمل،
وأن تكون مسارًا للتصحيح ،وليس للتصادم
مع النواب ،إضافة إلى ض��رورة الرد على أي
محور وتفنيده بدالئل واضحة وملموسة.

حمد السالمة
خرج وزراء الحكومة من اجتماعها ،برئاسة
سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك أم��س ،بجملة من
ّ
تصب ف��ي ات�ج��اه التعامل مع
املرئيات التي
ّ
ملفات املرحلة املقبلة.
وق � ��ال � ��ت م� � �ص � ��ادر ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل� � �ـ سبقلا :إن
االجتماع أكد ضرورة الوقوف أمام أي موجة
إلى أي تهديدات
استجوابات ،وعدم االلتفات ً
أو ض� �غ ��وط ن �ي��اب �ي��ة ،م �ب �ي �ن��ة أن ال �ح � ِّك��وم��ة
ستدخل االستجوابات بكل ثقة ،وستفند أي
محور ُيوضع لوزرائها ،بكل دعم.

ِّ
وذك��رت املصادر أن الحكومة ستكلف قريبًا
ب �ع��ض ال � � ��وزراء ل � ُّل �ج �ل��وس م ��ع ب �ع��ض ال�ك�ت��ل
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ل�ت�ج��ن��ب أي تصعيد ب�ين عالقة
السلطتني.
وختمت بالتأكيد أن الحكومة ش� َّ�ددت على
ض� � ��رورة ال� �ت� �ص � ِّ�دي ل�ل�إش ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت�ض��ر
ِّ
ّ
التصدي
وتوتر عالقة السلطتني ،إضافة إلى
ُ ّ
لإلشاعات التي تبث في شبكات التواصل.
على صعيد آخر ،أكدت املصادر أن الحكومة
س� �ت ��واص ��ل ال �ع �م ��ل واالس� � �ت� � �ع � ��دادات مل��وس��م
األم�ط��ار من دون استعجال ،يمكن أن يؤدي
إلى أخطاء.

الطبطبائي قدَّ مه لجنان من  5محاور ..وبوشهري :سأردُّ بشفافية

االستجواب الثاني في مرمى الحكومة
استجوابه مع استجواب النائبني بدر املال
وث��ام��ر ال�س��وي��ط ،املعلن ع��ن تقديمه ،يعود
إلى مجلس األمة.
�آس ،مسؤولة عنه
وأض��اف :ما يجري من م� ٍ
وزارة األش�غ��ال وامل��ؤس�س��ة العامة للرعاية
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ،ي� �س� �ت ��وج ��ب ص � �ع� ��ود ال � ��وزي � ��رة
َّ
ّ
املتعمد ملعظم
املنصة ،مشيرًا إلى «التعطيل
امل�ش��اري��ع اإلسكانية وال�ت�لاع��ب ف��ي الهيكل
اإلدراي والحالة املزرية التي وصلت إليها
ال � �ش� ��وارع وال � �ط ��رق م ��ن دون ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ة
الصيانة».
في املقابلَّ ،
رحبت بوشهري باالستجواب،
مؤكدة حق أعضاء مجلس األمة في الرقابة

محمد السندان
وفهاد الشمري
أودع النائب عمر الطبطبائي أمانة مجلس
األم � ��ة أم � ��س ،اس� �ت� �ج ��واب وزي � � ��رة األش� �غ ��ال
ال �ع ��ام ��ة وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون اإلس� �ك ��ان
استجواب
جنان بوشهري؛ ليصبح ثاني
ٍ
ُيدرج على جدول أعمال أولى جلسات دور
االنعقاد املقبل ،الذي ينطلق  29الجاري.
وأك � � ��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ل � �ـ سبقلا اس �ت �ح �ق��اق
م� �س ��اء ل ��ة ب ��وش� �ه ��ري ،وأن ب � ��اب ال�ت�ن�س�ي��ق
وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع زم�ل��ائ� ��ه ال� � �ن � ��واب م �ف �ت��وح
لتحقيق ال �ه��دف م��ن امل �س��اء ل��ة ،وق ��رار دم��ج

البرملانية وامل�س��اء ل��ة ،وف��ق م��ا ن� َّ�ص��ت عليه
مواد الدستور.
وأك ��دت ال��وزي��رة إيمانها بالشفافية وحق
ً
املواطنني أوال ،وأعضاء مجلس األمة ثانيًا،
في االط�لاع على سير املشاريع اإلسكانية
َّ
واإلجراءات املتخذة في إطار إصالح الطرق
املتضررة من موسم األمطار املاضي.
وش � � � � َّ�ددت ع� �ل ��ى أن ال � � � ��ردود ع� �ل ��ى م� �ح ��اور
االستجواب ستكون بكل شفافية وعالنية؛
ل� �ت� �ض ��ع ال � �ح � �ق� ��ائ� ��ق أم� � � � ��ام ب � �ص� ��ر ً ال� � �ن � ��واب
وامل��واط �ن�ي�ن وب �ص �ي��رت �ه��م ،م��دع �م��ة ب��األدل��ة
والبراهني.

مجلس أمة | ص12

قضية استاد جابر :براءة المتهمين
حكوميا يعملون ف��ي وزارة األش�غ��ال وهيئة
الشباب والرياضة ،من تهمة االستيالء على
امل��ال ال�ع��ام م��ن خ�لال مناقصة اس�ت��اد الشيخ
جابر األحمد الدولي.

المحرر القضائي
أي� ��دت م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ،أم� ��س ،ح�ك��م أول
درج��ة ال�ق��اض��ي ب �ب��راءة  30م�س��ؤوال وموظفا

تهديد باعتصامات وإضرابات في القطاع الصحي

معادلة الشهادات تتفاقم
 ..في أزمة مفتوحة
ال ��ى ح��ل ج ��ذري وس��ري��ع ل�ل�ض��رر ال�ك�ب�ي��ر ال��ذي
سببه ذل��ك القانون برأيها .وطالبت جمعيات
«ال �ط �ب �ي��ة» ،و«أط� �ب ��اء األس� �ن ��ان» و«ال �ص �ي��دل��ة»،
واتحاد أصحاب املهن الطبية األهلية باصدار
م��رس��وم ض ��رورة ،وبشكل س��ري��ع ي��وق��ف العمل
بهذا القانون القاصر ،أو إج��راء استثناء كلي
وفوري للقطاع الصحي منه حتى يتم تعديله.
وبينت أن اس�ت�م��رار التطبيق الجائر للقانون
ي �ن �ب��ئ ع ��ن إق ��ال ��ة ع � ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن األط � �ب� ��اء ق��د
يتجاوز اآلالف ،ما يضرب سمعة سوق العمل
في القطاع الصحي بالكويت.

عبدالرزاق المحسن
وأميرة بن طرف
بينما ال ت ��زال ت�ب�ع��ات ق��ان��ون ح�ظ��ر اس�ت�خ��دام
الشهادات العلمية غير املعادلة تتوالى ،كشفت
مصادر مطلعة لـ سبقلا عن طرح املعنيني فكرة
إج��راء اخ�ت�ب��ارات مهنية لبعض التخصصات
الطبية ،تمهيدا العتماد رخصة مزاولة املهنة
لها ،اال ان ذلك ال يعني اإلعفاء من شرط املعادلة.
يأتي ذلك ،في وقت لوح فيه عدد من الجمعيات
ال�ط�ب�ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ اع �ت �ص��ام��ات وإض� ��راب� ��ات ،ما
ل��م ت�س��ارع السلطتان التشريعية والتنفيذية

الكويت | ص06

إخالء «شرق الصناعية»..
ونقل مستثمريها إلى الشويخ
زكريا محمد
ق � � ��رر م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ن� �ق ��ل م �ن �ط �ق��ة ش ��رق
الصناعية إلى منطقة الشويخ ،على أن يجري
إخالء مستثمري قسائم شرق من شاغليها.
وق� ��ال األم�ي��ن ال �ع ��ام امل �س��اع��د ألم ��ان ��ة اإلع� ��داد
وامل�ت��اب�ع��ة ف��ي مجلس ال � ��وزراء ،ف ��واز الفضل،
ف��ي خ �ط��اب وج �ه��ه إل ��ى وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة ،بشأن
طلب ايجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق

ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق ��رر تكليف
بلدية الكويت اتخاذ اإلج��راءات الالزمة نحو
ت�خ�ص�ي��ص امل ��واق ��ع ال�ت��ال�ي��ة مل�ص�ل�ح��ة الهيئة
ً
ال�ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة :أوال :القسيمتان  69و70
باملنطقة األولى في الشويخ.
ثانيًا :موقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ
البلدية السابق).

بلدي | ص10

واكدت االستئناف في حيثياتها ان حكم أول
درج ��ة ق��د م�ح��ص ال��دع��وى وامل�س�ت�ن��دات التي
تضمنتها ،وجاء مطابقا لصحيح القانون.

الكويت | ص07

ً
رئيسا
العصيمي
ً
تنفيذيا باألصالة في
شركة بورصة الكويت
سالم عبدالغفور
ق � � � ��رر م � �ج � �ل ��س إدارة
شركة بورصة الكويت
ت �ع �ي�ي�ن م �ح �م��د س �ع��ود
ال � �ع � �ص � �ي � �م ��ي رئ� �ي� �س ��ًا
ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ًا ب� ��األص� ��ال� ��ة
للشركة ،بعد أن شغل
امل � �ن � �ص� ��ب ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف
م � �ن ��ذ دخ � � � ��ول ت �ح��ال��ف
استراتيجي ف��ي ملكية
ال�س��وق تطبيقًا لقانون
هيئة أسواق املال بشأن محمد العصيمي
خصخصة البورصة.
كان آخر منصب يشغله العصيمي في بورصة الكويت
قبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا بالتكليف هو رئيس قطاع
األس ��واق ،حيث كانت ل��ه بصمات متميزة ف��ي برنامج
تطوير سوق رأس املال في الكويت.
كما كان العصيمي عضوًا سابقًا في أول مجلس إدارة
ل�ش��رك��ة ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت .وق�ب��ل ان�ض�م��ام��ه للعمل في
ال�ب��ورص��ة ف��ي ع��ام  ،2015قضى العصيمي م��ا يناهز
العقدين في قطاع االستثمار تقلد خاللهما ع��ددًا من
املناصب العليا.
وي �ح �م��ل ال �ع �ص �ي �م��ي درج � ��ة امل��اج �س �ت �ي��ر ف ��ي اإلدارة
العامة من جامعة كارنيجي ميلون بالواليات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة ،وح��اص��ل على درج��ة ب�ك��ال��وري��وس العلوم
في الهندسة امليكانيكية من جامعة جانون بالواليات
املتحدة األميركية.

فيضان بشري لبناني
يذهل العالم
¶ مئات اآلالف م��ن أقصى اليمين إل��ى أقصى اليسار يهتفون ض��د السلطة
¶ الحريري أم��ام ال��م��أزق الكبير ..هل تنجح ورق��ت��ه؟ وه��ل يبقى صمام أم��ان؟
¶ استقالة متأخرة ل���وزراء «ال���ق���وات» ..و«االش��ت��راك��ي» مستمر على مضض
¶ ال��ح��ك��وم��ة واالس��ت��ق��ال��ة :ال��ي��وم ح��اس��م ب��ي��ن ت��أج��ي��ل االن��ه��ي��ار أو السقوط
¶ صحف لبنان توحدت مع «ال��ث��ورة» رغ��م انقسامها السياسي بين نقيضين
¶  6من أم��راء الحرب وزع��م��اء الطوائف يتصدرون المشهد اللبناني الغاضب
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المقاتلون األكراد ينسحبون من رأس العين

مؤسسة البترول تعدل استراتيجية 2040

ً
يوميا
خفض أهداف اإلنتاج  750ألف برميل

سعد الشيتي

¶ تخفيض أهداف استراتيجية التكرير  1.275مليون برميل يومياً

علمت سبقلا من مصادر مطلعة أن مؤسسة
البترول الكويتية أق��رت إج��راء تعديالت جذرية
على استراتيجية االستكشاف واإلنتاج ،2040
ل �ت �ك��ون أك� �ث ��ر واق� �ع� �ي ��ة ف ��ي ظ ��ل ه� �ب ��وط ال� �ق ��درة
اإلنتاجية لشركة نفط الكويت.
وقالت امل�ص��ادر ذاتها إن التوجيهات واأله��داف
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�لاس�ت�ك�ش��اف واإلن� �ت ��اج 2040
جرى تخفيضها بواقع  750ألف برميل يوميًا،
ً
لتصبح  4م�لاي�ين برميل يوميًا ب��دال م��ن 4.75

ماليني برميل.
وأوض� � �ح � ��ت أن� � ��ه ب ��ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال � �ج� ��دي� ��دة ع �ل��ى
االستراتيجية ،جرى تخفيض الطاقة اإلنتاجية
املستهدفة لشركة نفط الكويت بواقع  600ألف
ً
برميل ،لتصبح  3.65ماليني برميل يوميًا بدال
من  4.25ماليني برميل .أم��ا املنطقة املقسومة،
ف �ج��رى ت�خ�ف�ي��ض ال �ط��اق��ة اإلن�ت��اج�ي��ة املستهدفة
ً
ب��واق��ع  150أل��ف ب��رم�ي��ل لتصبح  350أل�ف��ًا ب��دال
من  500أل��ف برميل .وبعد تعديل استراتيجية

االس � �ت � �ك � �ش� ��اف واإلن � � � �ت� � � ��اج ،ف � � ��إن ال� �ت ��وج� �ه ��ات
االستراتيجية للتكرير داخل الكويت وخارجها
ستتغير ،الفتة إلى أن استراتيجية التكرير 2040
ً
أص�ب�ح��ت  2.025م�ل�ي��ون ب��رم �ي��ل ،ب ��دال م��ن 3.3
م�لاي�ين برميل يوميًا .واأله ��داف االستراتيجية
ل�ل�ق��درة ال�ت�ك��ري��ري��ة داخ��ل ال�ك��وي��ت أص�ب�ح��ت 1.6
ً
مليون برميل يوميًا بدال من مليوني برميل .أما
خارج الكويت ،فأصبحت  425ألف برميل يوميًا
ً
بدال من  1.3مليون برميل.

أردوغان يحصد ثمار اتفاقه مع ترامب
ي �ب��دو أن ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج ��ب طيب
أردوغ � � ��ان ب� ��دأ ح �ص��د ن �ت��ائ��ج م ��ا أراده،
ح� �ي ��ث ب� � ��دأ امل� �ق ��ات� �ل ��ون األك � � � � ��راد ،أم� ��س،
االن� �س� �ح ��اب م ��ن ب� �ل ��دة رأس ال� �ع�ي�ن ،ف��ي
محافظة الحسكة ،تطبيقًا التفاق أنقرة
وواش� �ن� �ط ��ن ،ال �ق��اض��ي ب�م�ن�ح�ه��م  5أي ��ام
مل� �غ ��ادرة م�ن�ط�ق��ة ب �ط��ول ن �ح��و  420كلم
وعمق نحو  32كلم ،على أن تبقى فيها
ال �ق��وات ال�ت��رك�ي��ة ،لتجعلها منطقة آمنة
تعيد إليها الالجئني السوريني.
وعلى ال��رغ��م م��ن بعض االشتباكات في
رأس ال �ع�ي�ن ،وم�ق�ت��ل ج �ن��دي ت��رك��ي ق��رب

م��دي �ن��ة ت��ل أب �ي��ض ،ف ��إن وق ��ف ال �ن��ار ظل
صامدًا ،وأك��د الرئيس األميركي دونالد
ت��رام��ب ذل��ك« :وق��ف ال�ن��ار ص��ام��د .وقعت
م ��واج� �ه ��ات م � �ح� ��دودة ان �ت �ه��ت ب �س��رع��ة.
األك ��راد ي�ع�ي��دون ان�ت�ش��اره��م ف��ي مناطق
ج��دي��دة» ،م��ردف��ًا أن النفط «ت��م تأمينه»
وأن جنود ب�لاده «سيعودون إل��ى أرض
الوطن».
وتزامن كالم ترامب مع انسحاب القوات
األم �ي��رك �ي��ة م ��ن م �ط��ار ص � ّ�ري ��ن ،ج�ن��وب��ي
ك��وب��ان��ي ،ف��ي ح�ل��ب ،ال��واق��ع ع�ل��ى أط��راف
املنطقة اآلمنة لتركيا ،وهو أكبر قواعد

واشنطن العسكرية في شمال سوريا.
وه��ذا األس�ب��وع ،يلتقي أردوغ ��ان نظيره
الروسي ،في سوتشي ،الستكمال توفير
ش��روط املنطقة اآلم�ن��ة ،حيث سيبحثان
التعامل مع قوات النظام السوري ،التي
أدخ �ل �ه��ا امل �ق��ات �ل��ون األك � � ��راد إل� ��ى م�ن�ب��ج
وك ��وب ��ان ��ي وم� �ن ��اط ��ق أخ � � ��رى ،وس � ّ�ي ��رت
ّ
دوري � ��ات بينها وب�ي�ن الجيش
م��وس�ك��و ّ
التركي ،تجنبًا الصطدامهما( .رويترز،
أ ف ب)
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األمير متوسطاً الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية | كونا

سموُّ ه استقبل الغانم وأعضاء ُّ
الشعبة البرلمانية

األمير :تعاون السلطتين لتعزيز دولة القانون
استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان
أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م،
وأعضاء الشعبة البرملانية املشاركني في
أع �م��ال م��ؤت�م��ر االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ال� � �ـ 141ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي ال �ع��اص �م��ة ب �ل �غ��راد
بجمهورية صربيا.
وزوده � � ��م س� �م � ُّ�وه ب �ت��وج �ي �ه��ات��ه ال �س��ام �ي��ة
وح �ث �ه��م ع �ل��ى امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ع��زي��ز أم��ن
الوطن العزيز واستقراره من خالل العمل
كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس حول

■ اعملوا كأسرة واحدة لتعزيز أمن الوطن واستقراره
■ خذوا الدروس والعبر مما يجري في دول المنطقة
ما يجري في دول املنطقة.
وأك� � � ��د س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ل � �ل � �ن� ��واب ض� � ��رورة
اس �ت��ذك��ار ال �ن �ع��م ال �ت��ي َم� � َّ�ن اهلل س�ب�ح��ان��ه
وت �ع��ال��ى ب �ه��ا ع �ل��ى وط �ن �ن��ا وال �ع �م��ل ع�ل��ى
دع��م مكانة الكويت التي تحظى باحترام

وتقدير دول العالم.
وأ ع��رب سموه عن أهمية التعاون البناء
ب�ي�ن ا ل �س �ل �ط �ت�ين ا ل �ت �ش��ر ي �ع �ي��ة وا ل�ت�ن�ف�ي��ذ ي��ة
ل� �ت� �ع ��ز ي ��ز دو ل� � � ��ة ا مل � ��ؤ س � �س � ��ات و س � �ي� ��ادة
ا ل� � �ق � ��ا ن � ��ون وذ ل � � � ��ك ف � ��ي إ ط � � � ��ار ا ل� �ت� �م� �س ��ك

ب��ا ل��د س �ت��ور وا ل �ن �ه��ج ا ل��د ي �م �ق��را ط��ي ا ل ��ذي
ت��وار ث��ه أ ه ��ل ا ل �ك��و ي��ت و ج �ب �ل��وا ع �ل �ي��ه ب�م��ا
ي �ك �ف��ل ح��ر ي��ة ا ل �ن �ق��د وا ل �ت �ع �ب �ي��ر ف��ي إ ط��ار
القانون.
ب ��دوره ،استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ

فرحان
إني أشوفكم

نواف األحمد في قصر بيان صباح أمس
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،ووفد
الشعبة البرملانية املشارك مؤتمر االتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ب �ب �ل �غ��راد ب�ي�ن  12و17
الجاري( .كونا)

خ � ��اط � ��ب س � �م� ��و أم � �ي � ��ر ال � �ب �ل�اد
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال� � �غ � ��ان � ��م وأع� � � �ض � � ��اء ال� �ش� �ع� �ب ��ة
ً
البرملانية قائال« :انتو فرحانني
وأن��ا ف��رح��ان ..أن��ا ف��رح��ان إن��ي
أشوفكم».

من مبارك العبدالله وناصر الصباح

رسالتا تهنئة بالعودة
ً
سالما
تلقى سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد رس��ال��ة تهنئة م��ن الشيخ م�ب��ارك العبد اهلل
ب�م�ن��اس�ب��ة ع� ��ودة س �م��وه إل ��ى أرض ال��وط��ن ال �ع��زي��ز ب �ع��د اس�ت�ك�م��ال
الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل اهلل تعالى ومنته بالتوفيق
والنجاح.
وأع ��رب ال�ع�ب��د اهلل ف��ي ال��رس��ال��ة ع��ن ح�م��ده وش �ك��ره هلل ع�ل��ى نعمه
ال �ت��ي ت�ج�ل��ت ف��ي س�لام��ة وع ��ودة س�م��و األم �ي��ر امل�ي�م��ون��ة إل��ى أرض
الوطن ساملا معافى بعد الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح
والتوفيق والشفاء ،سائال اهلل أن يديم على سموه موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة وأن ي�ح�ف�ظ��ه ذخ ��را ل�ل�ك��وي��ت وراع �ي��ا ل�ل�ن�ه�ض��ة وال �ت�ق��دم
واالزدهار.
وبعث سمو األمير برسالة شكر جوابية ضمنها خالص شكره على
ما عبر عنه من تهان ومشاعر طيبة ودعاء صادق ،مبتهال إلى اهلل أن
يحفظ الوطن الغالي وهو ينعم باألمن واألمان والرخاء ويوفق أبناءه
لخدمته واالرتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والرقي
واالزدهار وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما تلقى سمو األمير رسالة تهنئة من النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بمناسبة عودة سموه إلى
أرض الوطن.
ودع��ا الشيخ ن��اص��ر الصباح ف��ي رسالته باسمه وب��اس��م منتسبي
وزارة ال��دف��اع ،اهلل ،أن ي��دي��م ع�ل��ى س�م��وه ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ملواصلة
مسيرة العطاء لهذا البلد العزيز في ظل قيادته وتوجيهاته الحكيمة.
وبعث سمو األمير برسالة شكر جوابية ضمنها خالص شكره
وتقديره على ما عبر عنه الشيخ ناصر الصباح ومنتسبو وزارة
الدفاع من مشاعر طيبة ودعاء صادق وتهنئة بالعودة( .كونا)

األمير مستقبالً الخالد

 ..والجراح

األمير وولي العهد استقبال
ً
وعددا من الوزراء
المبارك

 ..واتصال
من مقرن بن عبدالعزيز
تلقى سمو أمير البالد اتصاال هاتفيا مساء أمس من األمير مقرن
بن عبد العزيز ،أعرب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض
الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل اهلل
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح ،متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.
وأعرب سمو أمير البالد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من
طيب املشاعر ،مقدرا هذه املبادرة الكريمة التي تجسد عمق العالقات
الطيبة بني البلدين والشعبني الشقيقني ،متمنيا له موفور الصحة
والعافية( .كونا)

سموه مع عدد من الوزراء

ل من برقيات التهاني
سي ٌ
تلقى سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد ،أم��س ،سيال م��ن ب��رق�ي��ات التهنئة بعودة
سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية
التي تكللت بفضل اهلل تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.
فقد تلقى سموه برقيات تهنئة من كل من ولي العهد البحريني
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء سلمان
بن حمد ،ورئيس مجلس النواب التونسي بالنيابة عبد الفتاح
م � ��ورو ،واأل م �ي��ن ا ل �ع ��ام مل �ن �ظ �م��ة ا ل �ت �ع��اون اال س�ل�ا م ��ي د .ي��و س��ف
ا ل�ع�ث�ي�م�ين ا ل��ذ ي��ن أ ع��ر ب��وا ع��ن خ��ا ل��ص ت�م�ن�ي��ا ت�ه��م ل �س �م��وه ب�ت�م��ام
الصحة والعافية.
وق ��د ب �ع��ث س �م��و األم �ي��ر ب��رق �ي��ات ش �ك��ر ج��واب �ي��ة إل �ي �ه��م ،ضمنها
خ��ال��ص ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ع �ل��ى م��ا أع ��رب ��وا ع �ن��ه م��ن ت �ه��ان وط�ي��ب
امل�ش��اع��ر وص ��ادق ال��دع��اء ،متمنيا ل�ه��م م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
ودوام التوفيق والسداد( .كونا)

 ..والصالح

اس�ت�ق�ب��ل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان ص�ب��اح أم ��س ،رئيس
مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك ،ون��ائ��ب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد ال�ج��راح ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
كما استقبل سموه ،أمس ،عددا من الوزراء وذلك للسالم على سموه.
بدوره ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان،
أمس ،رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد ال�ج��راح ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
كما استقبل سموه عددا من الوزراء لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة
ع��ودة سمو أمير البالد ساملا معافى إلى أرض الوطن ،بعد إجراء
الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من اهلل وتوفيقه بالنجاح.
(كونا)

ممثل األمير وصل إلى اليابان

سمو ولي العهد مستقبالً المبارك

وص��ل ممثل سمو أمير ال�ب�لاد ،سمو الشيخ ناصر املحمد
إل��ى ال�ي��اب��ان أم ��س ،وذل ��ك لتمثيل س�م��وه ف��ي ح�ف��ل تنصيب
اإلمبراطور ناروهيتو إمبراطورا لليابان.
وك��ان ف��ي استقباله املساعد ال�خ��اص ل��وزي��ر الخارجية في
اليابان نوريهيروا وكودا وسفير الكويت لدى اليابان حسن
زمان.
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جابر المبارك في القاهرة:

ملك األردن للساير:

عمل مشترك لتحقيق السالم

رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى القاهرة ..وفي استقباله مدبولي

وص ��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق له ال��ى القاهرة امس
ف��ي زي ��ارة رسمية إل��ى مصر تستغرق ي��وم�ين ،وك��ان
في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي رئيس
مجلس الوزراء املصري مصطفى مدبولي.
وق��ال املبارك عقب وصوله ام��س ،إن زيارته تأتي في
اطار التشاور املستمر والتنسيق الدائم بني البلدين
في مختلف املجاالت والقضايا ذات االهتمام املشترك،
مؤكدا أنها تكتسب أهمية كبيرة في هذه املرحلة التي
تشهد فيها املنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة
وت �ح��دي��ات ع��دي��دة تتطلب ال�ع�م��ل امل�ش�ت��رك لتحقيق
االستقرار واالمن والسالم في الشرق األوسط.
واع��رب املبارك ،عن بالغ سعادته بزيارة بلده الثاني
م �ص��ر ال �ت��ي ل �ه��ا ول�ش�ع�ب�ه��ا ال �ع��زي��ز ف��ي ق �ل��وب أب �ن��اء
ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع��ا م �ح �ب��ة ك �ب �ي��رة رس �خ �ت �ه��ا ال ��رواب ��ط
ال�ت��اري�خ�ي��ة واألخ��وي��ة امل�ت�ي�ن��ة ب�ين ال�ش�ع�ب�ين ،مشيدًا
بالعالقات التاريخية التي تربط بني البلدين ،معربا
عن اعتزازه بمستوى التعاون املشترك القائم بينهما
بفضل ح��رص سمو أم�ي��ر ال �ب�لاد ،وال��رئ�ي��س املصري
عبدالفتاح السيسي على تطويرها وتعزيزها.
وأعرب عن أمله أن تكون الزيارة فرصة طيبة تمكننا
م��ن االن �ط�ل�اق ال ��ى آف ��اق ج��دي��دة م��ن ال �ت �ع��اون املثمر
والبناء في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال �س �ي��اح �ي��ة وت� �ط ��وي ��ره ��ا ب �م��ا ي��واك��ب
طموحات وتطلعات الشعبني.
وق��ال املبارك ان��ه يتطلع ال��ى لقاء الرئيس عبدالفتاح
السيسي لينقل إليه تحيات سمو أمير البالد وسمو
ول��ي ال�ع�ه��د ،وتمنياتهما ملصر وشعبها بمزيد من
التقدم واالزدهار ويستمع الى رؤيته تجاه العديد من
القضايا اإلقليمية والدولية.
وأشار إلى أن مباحثاته مع نظيره املصري ستتناول
سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين وتعزيز
التعاون في كل املجاالت التي تحقق مصالح الشعبني

ِّ
نقدر دور الكويت
اإلنساني

آفاق جديدة من التعاون
البناء بين البلدين
مباحثات تتناول تطوير
العالقات الثنائية
إضافة الى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
املشترك.

وصول املبارك
وكان املبارك قد وصل القاهرة في وقت سابق أمس،
حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خاللها
السالمان الوطني الكويتي وامل�ص��ري ثم أدى حرس
الشرف التحية وأعقب ذل��ك مصافحة سموه ال��وزراء
وكبار املسؤولني املصريني وسفير الكويت بالقاهرة
محمد ال��ذوي��خ وم�ن��دوب الكويت ال��دائ��م ل��دى جامعة
الدول العربية احمد البكر وأعضاء السفارة.
ويرافق املبارك وفد رسمي رفيع املستوى يضم كال
م��ن رئ�ي��س غ��رف��ة ت�ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت ورئ�ي��س
ال��وف��د ال�ت�ج��اري ع�ل��ي ث�ن�ي��ان ال�غ��ان��م ،ون��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد ،ونائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الدولة
ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ،ووزي � ��ر
التجارة والصناعة وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الخدمات
خالد ال��روض��ان ،ووزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء
د.خالد الفاضل ،ونائب وزير الخارجية خالد الجار
اهلل ،وع� ��ددا م��ن ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ف��ي دي� ��وان رئيس
مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

مجلس الوزراء أكد دعمه في االستجواب :ثقة بسالمة موقف الحجرف
ع�ق��د مجلس ال� ��وزراء اج�ت�م��اع��ه األس�ب��وع��ي ،أم��س،
ف��ي ق�ص��ر ب �ي��ان ،ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
سمو الشيخ جابر املبارك ،ال��ذي عبر في مستهل
االجتماع عن عميق االرتياح والسرور لعودة سمو
أمير البالد إلى الوطن مشافى معافى بعد استكمال
الفحوصات الطبية الناجحة في ال��والي��ات املتحدة
االميركية بعد أن من اهلل جلت قدرته على سموه
باكتمال الشفاء ،متضرعني إل��ى املولى القدير أن

يحرس سموه بفيض عنايته وأن يمتعه بموفور
الصحة والعافية ويمد في عمره وأن يحفظه سندا
وذخرا لوطنه وشعبه.
واط �ل��ع امل�ج�ل��س ع�ل��ى ك�ت��اب رئ�ي��س مجلس األم��ة
املوجه إلى سمو رئيس مجلس ال��وزراء املرفق به
االستجواب املقدم من العضو محمد هايف لوزير
املالية د .نايف الحجرف ،وإع�م��اال ألحكام امل��ادة
 135من الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة ،سيدرج

على ج��دول األع�م��ال ب��أول جلسة ق��ادم��ة ملجلس
األمة.
وأكد مجلس الوزراء أن االستجواب حق دستوري
لعضو مجلس األمة معربا عن تأييده ودعمه لوزير
املالية في مواجهة استجوابه ،مؤكدا ثقته الكاملة
فيه وف��ي ق��درت��ه على تأكيد س�لام��ة موقفه وال��رد
على ما تضمنته صحيفة االستجواب من محاور.
واح �ي��ط امل�ج�ل��س ع�ل�م��ا ب��ال�ت��وص�ي��ة ال � ��واردة ضمن

م�ح�ض��ر اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ب�ش��أن
اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ب�ش��أن
ت�خ�ص�ي��ص م��وق��ع ل �ن��ادي رج� ��ال اإلط �ف ��اء ب�ج��ان��ب
قرية املسيلة املائية الكائنة بمنطقة املسيلة قطعة
« »7ملصلحة اإلدارة العامة لالطفاء ،وذل��ك تنفيذا
لقرار مجلس ال��وزراء القاضي باملوافقة من حيث
املبدأ على تخصيص موقع لرجال اإلطفاء وإحالة
املوضوع إلى بلدية الكويت.

ترحيب رسمي بالزيارة
َّ
رحبت رئاسة مجلس الوزراء املصري أمس ،بالزيارة الرسمية ،التي
يقوم بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك للقاهرة،
على رأس وفد رفيع املستوى ،يضم عددًا من الوزراء واملسؤولني.
وقال املتحدث باسم رئاسة املجلس املستشار نادر سعد في بيان
إن ال��زي��ارة «تأتي تأكيدا ملا تتمتع به العالقات الثنائية من رواب��ط
وثيقة وتاريخية بني البلدين والشعبني الشقيقني».
وأض��اف :إن العالقات الثنائية «تشهد تناميًا ملحوظًا خ�لال هذه
املرحلة ،وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون املشتركة ملجال
أرحب بما يخدم مصالح الشعبني ويحقق طموحاتهما».
وأكد أهمية البناء أيضا على ما جرى من زيارات متبادلة «ناجحة»
بني البلدين على كل املستويات تستهدف الوصول الى تحقيق هذه
األهداف.
وذكراملتحدث أن زيارة املبارك مصر تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه
التعاون املشتركة في مختلف املجاالت ،وكذا بحث تطورات األوضاع
على الساحتني االقليمية والدولية والقضايا ذات االهتمام املشترك،
م�ش�ي�رًا ال��ى ان ال��زي��ارة ستشهد ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ع��دد م��ن اتفاقيات
التعاون املشترك بني البلدين.

تفجير أفغانستان
أدان م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال�ت�ف�ج�ي��ر
اإلره � ��اب � ��ي ال� � ��ذي اس� �ت� �ه ��دف أح ��د
املساجد في والية ننغرهار شرقي
أفغانستان والذي أسفر عن وقوع
ع� ��دد م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وامل �ص��اب�ي�ن،
م��ؤك��دا ع�ل��ى م��وق��ف دول ��ة ال�ك��وي��ت
الرافض ملثل هذه االعمال اإلرهابية
التي تتنافى مع كل األدي��ان والقيم
واألع��راف اإلنسانية سائال املولى
ع� ��ز وج � ��ل أن ي �ت �غ �م��د ال �ض �ح��اي��ا
ب� ��واس� ��ع رح �م �ت ��ه وأن ي �م ��ن ع�ل��ى
املصابني بالشفاء العاجل.

تعاون سيبراني
مع أستونيا
ّ
وق� � � � � � � �ع � � � � � � ��ت ال � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت
وأستونيا ،أمس ،مذكرة
تفاهم لتعزيز التعاون
ال� �س� �ي� �ب ��ران ��ي وال� �ت� �ح ��ول
الرقمي في إطار الجهود
امل �ب��ذول��ة لتحقيق رؤي��ة
الكويت للتحول الرقمي.
ّ
ووق � ��ع م ��ذك ��رة ال �ت �ع��اون
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
ال� � ��رئ � � �ي� � ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
ل � � �ل � � �ه � � �ي � � �ئ � � ��ة ال � � � �ع� � � ��ام� � � ��ة
ل� �ل��ات � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات امل� �ه� �ن ��دس
س��ال��م األذي � �ن� ��ة ،وامل��دي��ر
التنفيذي لتكنولوجيا
املعلومات الحكومية في
أستونيا سيم سيكوت،
في العاصمة األستونية
تالني( .كونا)

الساير خالل حفل افتتاح عيادة الالجئين السوريين في األردن

عمان  -سبقلا
التقى العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني ،أمس ،رئيس مجلس
إدارة جمعية الهالل األحمر د .هالل الساير ،وجرى استعراض
نشاطات جمعية الهالل األحمر في األردن ،خصوصا الجهود
التي تبذلها في خدمة الالجئني.
وأكد امللك ،خالل اللقاء ،عمق العالقات األخوية الراسخة التي
تجمع ال�ب�ل��دي��ن ،وال �ح��رص على تعزيزها ف��ي شتى امل�ي��ادي��ن،
معربا عن تقديره ل��دور الكويت بقيادة سمو أمير البالد ،في
دعم األردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.
كما أكد امللك أهمية ال��دور اإلنساني الرائد للكويت في تقديم
الخدمات اإلنسانية على املستويني اإلقليمي والدولي.
وتطرق اللقاء إلى أعباء أزمة اللجوء السوري ،وضرورة تحمل
املجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول املستضيفة لالجئني،
ملواصلة تقديم الخدمات اإلغاثية واإلنسانية لهم.
ب ��دوره ،أع��رب رئ�ي��س مجلس إدارة جمعية ال�ه�لال األح�م��ر د.
هالل الساير ،خالل اللقاء ،عن تقديره لدور األردن املهم ،بقيادة
امل �ل��ك ع�ب��د اهلل ال �ث��ان��ي ،ف��ي اس�ت�ض��اف��ة ال�لاج �ئ�ين ،وت��وف�ي��ر كل
أشكال الرعاية والخدمات لهم.
ّ
وك � ��ان ال �س��اي��ر ق ��د وق � ��ع ،أم � ��س ،ات �ف��اق �ي��ة م ��ع «م ��رك ��ز ال�ح�س�ين
للسرطان» األردن ��ي ومثلته األم�ي��رة غ�ي��داء ط�ل�ال ،تنص على
تقديم منحة من بيت التمويل الكويتي بقيمة ربع مليون دوالر
لتغطية عالج املرضى من الالجئني السوريني في املركز.
ك �م��ا اف �ت �ت��ح ال �س��اي��ر ،أم� ��س ،ع �ي��ادة ط�ب�ي��ة مل�ع��ال�ج��ة ال�لاج�ئ�ين
ال�س��وري�ين بالتعاون م��ع ال�ه�لال األح�م��ر األردن ��ي ،ضمن إط��ار
ال �ب��رن��ام��ج اإلغ ��اث ��ي واإلن �س��ان��ي ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ال�ج�م�ع�ي��ة في
املنطقة.ر
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شؤون الديرة

ٌّ
الترشح لمدير عام
«الخدمة المدنية» وافق على تعديل شروط

«التربية» :آلية جديدة الختيار
القياديين وفق الكفاءة
علمت سبقلا أن دي��وان الخدمة الخدمة واف��ق رسميًا
ع �ل��ى ط �ل��ب وزارة ال �ت��رب �ي��ة ب �ت �ع��دي��ل ش� ��روط ال�ت��رش��ح
لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية ومدير اإلدارة العامة
للتعليم ال �خ��اص ،وإل �غ��اء ش��رط م��دي��ر إدارة ال�ش��ؤون
التعليمية من بطاقات الوصف الوظيفي على أن يكون
الشرط مدير إدارة فقط ضمن بند الشروط األخرى.
وك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن اإلع �ل ��ان ع ��ن ال �ش��واغ��ر
اإلشرافية الثالثة للمناطق التعليمية إضافة الى مدير
عام التعليم الخاص سيرى النور قريبًا ،حيث ينتظر
م��واف�ق��ة وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي د .حامد
ال �ع��ازم��ي وإع �ط��اء ال �ض��وء األخ �ض��ر ل�ل�إع�ل�ان ع��ن ه��ذه
الشواغر ،السيما بعد موافقة الديوان على التعديالت
املطلوبة من الوزارة.
وأك��دت أن ه��ذه الخطوة صائبة وف��ي املسار الصحيح
ك��ون �ه��ا ت �ت �ي��ح ال �ف��رص��ة ل �ج �م �ي��ع امل ��دي ��ري ��ن ب��ال �ت��رش��ح
واس�ت�ي�ع��اب ع��دد أك�ب��ر م��ن امل��رش�ح�ين للوظيفة وإب��راز
ق��درات �ه��م ،ك �م��ا أن �ه��ا ت�ع�ط��ي ق �ي ��ادات ال�ت��رب �ي��ة م�س��اح��ة
واس �ع��ة الخ �ت �ي��ار ال �ك �ف��اءات وف ��ق آل �ي��ة ج��دي��دة تضمن
املوضوعية وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

إلغاء شرط «الشؤون
التعليمية» من بطاقة
الوصف الوظيفي
التعديل يرسي مبدأ تكافؤ
الفرص ..ويعطي مساحة
واسعة للمفاضلة
في ال�ق��رار سابق ال��ذك��ر ،وأع��رب ال��دي��وان عن أمله في
اس �ت �م��رار ال�ج�ه��ود وال �ت �ع��اون ب�ين ال�ت��رب�ي��ة وال�خ��دم��ة
املدنية لتطوير األداء واالرت �ق��اء بمستوى الخدمات
التي تقدمها الوزارة.

شروط الترشح
وحول الشروط العامة لشغل وظيفة مدير عام منطقة
تعليمية وتعليم خ��اص وفقًا لبطاقة ال��وص��ف ،ذك��رت
املصادر أن يكون حاصال على مؤهل جامعي تربوي
وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن  ۲۰سنة ،أو أن
يكون حاصال على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة
في مجال العمل مدة ال تقل عن  ،۲۱أو أن يكون حاصال
على دبلوم تربوي وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل
عن  ۲۲سنة.
أما الشروط األخرى ،فتتمثل في أن يشغل وظيفة مدير
إدارة ،وأن ي �ك��ون ح��اص�لا ع�ل��ى ت�ق��ري��ر ك �ف��اءة ب��درج��ة
م �م �ت��از ع ��ن ال �س �ن�ت�ين األخ �ي ��رت�ي�ن ،إض ��اف ��ة إل ��ى إج ��ادة
استخدام الحاسب اآللي ،وأن يجتاز املقابلة الشخصية
وفقا للقرارات الوزارية املنظمة والواردة فيها.

قال رئيس نقابة العاملني في اإلدارة العامة للطيران
امل��دن��ي ج��اب��ر ال �ع��ازم��ي إن اإلدارة أص � ��درت تعميمًا
ّ
املوحد من دون النظر إلى قوانني ديوان
بإلغاء البدل
ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،ال�ت��ي ل��م ي��ذك��ر فيها أن ب��دل النوبة
مرتبط بالتقييم السنوي للموظف ،إضافة إل��ى عدم
وجود أي نص يفيد بأن تطبيق القرارات يكون بأثر
رجعي على املوظفني.

يتولونها في ظل اقتراب موسم األمطار.
إل��ى ذل��ك ،أرج��أ الجهاز امل��رك��زي للمناقصات
ال �ع��ام��ة امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب وزارة األش �غ��ال
ب �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ب� �ن ��د  4م� ��ن امل � � � ��ادة  85ب �ق��ان��ون
املناقصات بحق ث�لاث ش��رك��ات ،ه��ي الشركة
امل�ن�ف��ذة مل �ش��روع م�ق��ر وزارة األوق� ��اف ،وك��ذل��ك
ال �ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة مل �ن��اق �ص��ة ص �ي��ان��ة وإن �ش ��اء
شبكة امل �ج��اري الصحية ف��ي ن�ط��اق محافظة
ال �ع��اص �م��ة ،وأخ� �ي ��را ون �ف��س ال �ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة
ل �ل �ط��رق وال� �ج� �س ��ور ف ��ي امل ��رح �ل ��ة االول� � ��ى م��ن
مشروع ميناء بوبيان ،وذلك لحني االستماع
الفادة الشركات الثالث.
ويقضي البند املشار إليه بحرمان كل شركة
متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه
ب��ال�ش�ك��ل امل �ط �ل��وب م��ن ال��دخ��ول ف��ي مناقصة
تالية حتى تسوية املناقصة محل الخالف.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،اس�ت�ث�ن��ى ال�ج�ه��از ال�ش��رك��ات
املحلية املشاركة في مناقصة إنشاء وانجاز
صيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب
الجديد على طريق امل�ق��وع م��ن ش��رط الخبرة
خارج البالد.

للمطالبة بعودة بدل األعمال الطارئة

اختصاصات
الوظيفة اإلشرافية
بشأن ال��وص��ف ال�ع��ام لوظيفة مدير إدارة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص وال � ��ذي اع �ت �م��ده ال ��دي ��وان،
أش��ارت امل�ص��ادر إل��ى أنها وظيفة إشرافية
ي�خ�ت��ص ش��اغ�ل�ه��ا ب��وض��ع ال�خ�ط��ة السنوية
ل� �ل ��إدارة وف� �ق ��ا ل �ل �ن �ظ��م وال� �ق ��واع ��د امل� �ح ��ددة
واإلش � � � ��راف ع �ل��ى امل ��ؤس� �س ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال� �خ ��اص ��ة وال� �ق� �ي ��ام ب� ��ال� ��زي� ��ارات امل �ي��دان �ي��ة
ل�ل��وح��دات التعليمية ودراس ��ة احتياجاتها
وي�ش��ارك ف��ي ح��ل املشكالت التي تعترض
امل��ؤس �س��ات التعليمية وم�ت��اب�ع��ة ال�ب�ي��ان��ات
واإلحصاءات التعليمية ،ويشرف على عمله
الوكيل املساعد للتعليم الخاص والنوعي

سياسة الوزارة
ال ��وص ��ف ال� �ع ��ام ل��وظ �ي �ف��ة م ��دي ��ر ع� ��ام م�ن�ط�ق��ة
تعليمية ،يحدد بأنها وظيفة إشرافية يختص
شاغلها باإلشراف على تنفيذ سياسة الوزارة
وخ �ط �ط �ه��ا وأن �ظ �م �ت �ه��ا وال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة
واق �ت��راح ح�ج��م ون��وع�ي��ة االح�ت�ي��اج��ات البشرية
واملادية ،واإلش��راف على العاملني داخل املنطقة
ومتابعة تنفيذ ق��رارات مجلس مديري عمومي
امل �ن��اط��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وإع � ��داد ال �ت �ق��اري��ر ال��دوري��ة
للوكيل امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون التعليمية ويشرف
على عمله الوكيل املساعد للتعليم العام.

نقابة الطيران المدني تجدد المطالب
وانتقد العازمي في تصريح صحافي تشكيل لجنة
ً
ملراقبة عمل النوبات ،متسائال :هل تقييمها يأتي من
ضمن قوانني ديوان املحاسبة وديوان الخدمة املدنية،
أم أنها فكرة مبتكرة من إدارة ال تثق بعمل أكثر من
 2000موظف إال من خالل تقييم لجنة؟
وأض ��اف أن مصلحة العمل وامل��وظ�ف�ين ت�ك��ون بإلغاء
التعميم وعدم الظهور بصورة الحفاظ على املال العام

«األشغال»:
ً
موظفا إلى التقاعد
إحالة 70
كشفت مصادر مطلعة في وزارة األشغال أن
ال��وزارة أخطرت نهاية األسبوع املاضي نحو
 70موظفا م��ن العاملني بها ممن أم�ض��وا 30
ع��ام��ا ف��ي ال�خ��دم��ة ف��أك�ث��ر باحالتهم للتقاعد
ابتداء من  5يناير املقبل.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ل�ـ سبقلا إن تلك الخطوة
ت � ��أت � ��ي ب � �ع� ��د ورود ك� � �ت � ��اب ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ش��أن استحقاقهم للتقاعد،
م �ش �ي��رة إل � ��ى أن ش� �ه ��ري ي��ون �ي��و وي��ول �ي��و
املاضيني شهدا اق��دام أكثر من  100موظف
على التقاعد من تلقاء أنفسهم لالستفادة
من زيادة الـ 30دينارا التي تقرها التأمينات
االجتماعية كل ثالث سنوات ملن يتقاعدون
قبل حلول األول من اغسطس ممن أمضوا
 30عاما في الخدمة.
وب ��دوره ��ا ،ك�ش�ف��ت م �ص��ادر أخ ��رى أن عملية
اإلح ��ال ��ة ل�ل�ت�ق��اع��د ش �ه��دت اس �ت �ث �ن��اء ع ��دد من
العاملني في الوظائف اإلشرافية ممن تنطبق
عليهم ال�ش��روط وذل��ك لحساسية املهام التي

صورة ضوئية من مستندات التربية

بداية التعديل

ابتداء من  5يناير ..إثر كتاب من «التأمينات»

محمود الزاهي

هاني الحمادي

وس� � ��ردت امل � �ص ��ادر ت �ف��اص �ي��ل امل ��وض ��وع ال � ��ذي ي�ش�غ��ل
امليدان التربوي بأكمله ،ب��دءًا من الكتاب السري الذي
خ��رج من ال��وزارة ال��ى دي��وان الخدمة املدنية في يناير
املاضي ،معلنة عن رغبتها في اعتماد بطاقات الوصف
الوظيفي لتكون مستندًا موثقًا يمكن الرجوع إليه عند
تسكني تلك الوظائف ،حيث أرفقت في الكتاب بطاقات
الوصف الوظيفي للمنطقة التعليمية والتعليم الديني
بقطاع التعليم ال�ع��ام ،وإدارة التعليم الخاص وإدارة
م ��دارس ال�ت��رب�ي��ة ال�خ��اص��ة ف��ي ق�ط��اع التعليم ال�خ��اص
والنوعي ،وفق ش��روط شغل الوظائف حسب اجتماع
مجلس الخدمة املدنية رقم  9لسنة .2019
وبينت أن ال ��وزارة طلبت من ال��دي��وان املوافقة على إلغاء
ش��رط م��دي��ر ش��ؤون تعليمية م��ن ضمن ال�ش��روط األخ��رى
ببطاقة الوصف الوظيفي ليتسنى استيعاب أكبر عدد من
املرشحني للوظيفة ،وتساءلت ال��وزارة في كتابها املرسل
«بشأن تعديل الشروط األخرى واعتماد بطاقات الوصف
ال��وظ�ي�ف��ي م��ن دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،ه��ل ه �ن��اك وج��وب
العتمادها بعد مناقشتها بلجنة التنظيم بالتربية؟»
ون �ق �ل��ت امل� �ص ��ادر رد دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ال � ��وارد
فبراير املاضي على بنود كتاب التربية ،والذي أكد أن
البطاقات اشتملت على العناصر األساسية املعتمدة
للوصف الوظيفي من حيث املسميات واملهام الوظيفية
وم�س�ت��وف��اة ل �ش��روط ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة التعليمية
ووظائف التعليم الفني ال��واردة في كتاب الديوان رقم
 25لسنة .2017
وأض��اف أن ال��دي��وان ب��رر موافقته على طلب التربية
بإلغاء شرط أن يكون مدير إدارة الشؤون التعليمية
م��ن بطاقة ال��وص��ف الوظيفي الت��اح��ة امل�ج��ال ملديري
اإلدارات األخ��رى للترشح ،كما أف��اد ال��دي��وان بأحقية
وزارة ال �ت��رب �ي��ة إض��اف��ة أي ش� ��روط أخ� ��رى ت�ت�ن��اس��ب
م��ع طبيعة ال�ع�م��ل وال�ن�ش��اط ك�م��ا ج��اء بالبند رق��م 4

الكويت 05

وتطبيق القوانني ،حيث إنه من األولى إلغاء املهمات
ال�خ��ارج�ي��ة واالح �ت �ف��االت ال�ت��ي ان�ح�ص��رت على بعض
األش �خ��اص ،وأك�ث��ره��ا ال يفيد ال�ع�م��ل وال ي�س��اع��د في
تطويره .وب�ّي�نّ أن املهلة املمنوحة ل�لإدارة بما يخص
ّ
املوحد لجميع العاملني
إلغاء التعميم وإق��رار البدل
بالطيران املدني تنتهي بتاريخ  ٢٨الجاري ،وبعدها
سيجري االتجاه مباشرة إلى اإلضراب.

وقفة لموظفي «الكهرباء»

جانب من اعتصام موظفي «الكهرباء»

ن�ظ��م ال �ع �ش��رات م��ن م��وظ�ف��ي وزارة ال�ك�ه��رب��اء
وامل ��اء أم��س وق�ف��ة احتجاجية ف��ي دي ��وان عام
ال��وزارة للمطالبة بعودة مكافأة بدل األعمال
الطارئة الخاصة بالعاملني في شبكات النقل
والتوزيع واملحطات واملعروفة باسم «مكافأة
العيار».
وط� ��ال� ��ب امل � �ش� ��ارك� ��ون ف� ��ي ال ��وق� �ف ��ة ب� �ض ��رورة
مساواتهم بزمالئهم القدامي الذين يعملون
في نفس املواقع ويحصلون على املكافأة التى
جرى ايقافها عن املعينني الجدد في ال��وزارة
منذ أكتوبر .2017
وق � � ��ال امل� �ه� �ن ��دس ث ��ام ��ر ال� �ع� �ن ��زي وه� � ��و أح ��د
املشاركني ف��ي الوقفة إن إجمالي املتضررين
م��ن إي�ق��اف امل�ك��اف��أة ي�ت��راوح ب�ين  2250وحتى
 3500م ��وظ ��ف ب �م �خ �ت �ل��ف ق �ط ��اع ��ات ال � � ��وزارة
مشيرا إلى أنها اقرت من قبل الوزير السابق
ط�ل��ال ال �ع �ي��ار م �ن��ذ  2002ح �ت��ى إي� �ق ��اف ت�ل��ك
العالوة بكتاب من وزارة الكهرباء إلى ديوان
الخدمة املدنية.
وأض� � ��اف ال �ع �ن��زي إن ت �ل��ك ال � �ع �ل�اوة ت �ت ��راوح
قيمتها ب�ين  80إل��ى  200دي�ن��ار وف��ق ال��درج��ة
الوظيفية وامل��ؤه��ل ال��دراس��ي ،م�ش�ي��را إل��ى أن
الوزير خالد الفاضل سبق أن خاطب الديوان
ف ��ي ف �ب��راي��ر امل ��اض ��ي وط ��ال ��ب خ�ل�ال ��ه ب �ع��ودة
صرف املكافأة مجددا ،إال أن ديوان الخدمة لم
ي��رد على ال��وزارة وج��رى االكتفاء ب��رد شفهي
برفضه بحسب وصفه.

تحقيق املطالب
ولفت إلى أن املتضررين يصرون على تحقيق
م �ط��ال �ب �ه��م ،م �ش �ي��را إل ��ى أن ع ��دم االس �ت �ج��اب��ة
ملطالبهم تعني اللجوء إلى القضاء للحصول
ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال � �ح� ��ق أس � � ��وة ب ��زم�ل�ائ� �ه ��م ال ��ذي ��ن
يعملون معهم في الظروف الوظيفية نفسها
وي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ت�ل��ك امل �ك��اف��أة .وب� ��دوره ق��ال
امل��وظ��ف محمد شليويح أن��ه م��ن غير املقبول
وجود تفرقة بني موظفني يعملون في املوقع
ن �ف �س��ه وأن ي� �ج ��ري ح ��رم ��ان ق �س��م م �ن �ه��م م��ن
الحصول على هذه املكافأة.
وطالب شليويح الوزير الفاضل باالستجابة
ملطالب ابنائه ممن حرموا من الحصول على
هذا الحق ،خاصة أنه كان له موقف جيد فور
قدومه وذلك بمخاطبة الديوان.
وذك � � � ��رت إح� � � ��دى امل� �ع� �ت� �ص� �م ��ات أن ح ��رم ��ان
املوظفني الجدد من الحصول على تلك املكافأة
أم ��ر ل ��ه آث� ��ار س�ل�ب�ي��ة ع �ل��ى ال �ع �م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة
نتيجة ال�ش�ع��ور بالظلم وغ�ي��اب امل �س��اواة مع
زم�ل�ائ �ه��م ف ��ي امل ��واق ��ع ن �ف �س �ه��ا ،خ��اص��ة أن�ه��م
يؤدون األعمال نفسها ومن املنطقى أن يجري
تشجيع املوظفني ال�ج��دد للعمل واالستفادة
من طاقاتهم في مختلف القطاعات .بدورها،
أبلغت مصادر مطلعة سبقلا بأن وكيل وزارة
الكهرباء واملاء باإلنابة من املتوقع أن يلتقي
وف��دا م��ن املعتصمني ال�ي��وم ملعرفة مطالبهم
والنقاش حولها.

«المحاسبة» يتعاون مع المغرب في مجاالت التدقيق

الزمانان لـ سبقلا :الجهات البيئية ملتزمة بالضوابط
العتيبي :متابعة
أهداف التنمية

مي السكري
شدد الوكيل املساعد لقطاع الرقابة على
ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ه��ول��ي
ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال� ��دور ال�ح�ي��وي ال ��ذي تقوم
ب��ه األج�ه��زة الرقابية ف��ي تحقيق أه��داف
التنمية املستدامة ومواجهة التحديات
البيئية التي تواجه العالم بأسره.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ال�ك�ل�م��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا نيابة
عن رئيس دي��وان املحاسبة خالل الحلقة
ال �ن �ق��اش �ي��ة ال� �ت ��ي اس �ت �ض��اف �ه��ا ال� ��دي� ��وان
بالتعاون مع املجلس األعلى للحسابات
املغربي خالل الفترة من  24 20-من الشهر
الجاري ،وذلك حول «دور التدقيق البيئي
في تحقيق أهداف التنمية املستدامة».
وف� �ي� �م ��ا أك� � ��د ال � �ه ��ول ��ي ع� �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
الكويتية  -املغربية التاريخية املميزة،
ش� � ��دد ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة ت � �ب� ��ادل ال� �خ� �ب ��رات
وت �ع��اون األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ب�ين البلدين
وم��واص �ل��ة ال �ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر امل�ه�ن��ي
ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب � �ه ��ا مل� ��واج � �ه� ��ة امل� �ت� �غ� �ي ��رات
وال�ت�ح��دي��ات على ك��ل امل�س�ت��وي��ات ،فضال
ع � ��ن ت� �ع ��زي ��ز ال � � � ��دور ال� ��رق� ��اب� ��ي ل �ض �م��ان
االس �ت ��دام ��ة ب�ف��اع�ل�ي��ة وت��رس �ي��خ امل �ب��ادئ
السامية التي أنشئت من أجلها.
وأش� � � ��ار إل � ��ى ح � ��رص دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

المزيد من االتفاقيات
الكتساب المهارات
زيارة ميدانية
لمجمع الشقايا..
واستدعاء خبراء
في التدقيق البيئي
مسؤولو «المحاسبة» مع نظرائهم المغربيين عقب الحلقة النقاشية

الكويتي على أن يكون له دور بارز ضمن
مؤسسات الدولة في دعم تحقيق التوجه
اإلنمائي العاملي.
ب � � � � � ��دوره ،أك � � ��د م � ��دي � ��ر إدارة ال � �ت� ��دري� ��ب
والعالقات الدولية في الديوان د .سعود
ال��زم��ان��ان ف��ي ت�ص��ري��ح خ ��اص ل �ـ سبقلا
مدى التزام الجهات البيئية في الكويت
بمالحظات الديوان ،حيث تقوم بعملها
ع �ل��ى أت ��م وج ��ه ض �م��ن امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة
ف��ي ال �ت��دق �ي��ق ال �ب �ي �ئ��ي ،ك �م��ا ت �ت��ول��ى ع��دد
م��ن الجهات التدقيق الفني وي��أت��ي دور

الديوان للقيام بدوره املناط.

مالحظات الديوان
ولفت إلى عدم وجود مخالفات بيئية في
ت�ق��اري��ر ال��دي��وان ،ول�ك��ن ه�ن��اك مالحظات
ي �ت��م ت �ق��دي��م ت� �ق ��اري ��ر ب �ه��ا إل � ��ى ال �ج �ه��ات
املعنية ليتم عرضها إل��ى مجلس األم��ة
ف ��ي ه � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب ،م �ش �ي��را إل � ��ى ت �ك��ام��ل
األدوار بني األجهزة الرقابية والتنفيذية
للدولة.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ه� �ن ��اك ت �ح��دي��ات ب�ي�ئ�ي��ة

ت��واج��ه املجتمع ال�ك��وي�ت��ي منها الب��د أن
ت �ك��ون ه �ن��اك ث �ق��اف��ة ل ��دى امل�ج�ت�م��ع ح��ول
أهمية الحفاظ على البيئة ومدى االلتزام
بالتشريعات التي تحمي البيئة بشكل
ع��ام فضال عن تنفيذ القوانني واللوائح
والنظم ،ثم يأتي دور األجهزة التنفيذية
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال ��رق ��اب ��ة و ك ��ذل ��ك دور دي� ��وان
املحاسبة املكمل لهذه األجهزة.

اتفاقية مشتركة
وح � ��ول امل �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال ال ��زم ��ان ��ان ان ه��ذا

التعاون يأتي ف��ي إط��ار االتفاقية املبرمة
بني جهازي البلدين بهدف تبادل الخبرات
ب�ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ،الف� �ت ��ا إل � ��ى اس� �ت� �ع ��راض
الجانبني تجربتهم ف��ي التدقيق البيئي
ودور االج�ه��زة العليا ف��ي ادارة النفايات
والتصحر والطاقة املتجددة ف��ي تحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
وك �ش��ف ع��ن زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة إل ��ى مجمع
ال� �ش� �ق ��اي ��ا ل �ل �ط��اق��ة امل� �ت� �ج ��دد ف� �ض�ل�ا ع��ن
استدعاء خبراء من الجهات ال��رائ��دة في
مجال التدقيق البيئي في الكويت.

ق��ال امل��راق��ب ف��ي ادارة األداء ب��ال��دي��وان سلطان
ال �ع �ت �ي �ب��ي ف ��ي ح��دي �ث��ه ل � �ـ سبقلا أن األج� �ه ��زة
ال��رق��اب�ي��ة ت�ل�ع��ب دورا م�ه�م��ا ف��ي م�ت��اب�ع��ة أه��داف
التنمية املستدامة التي دخلت ّ
حيز التنفيذ منذ
عام  2016واملمتدة حتى عام  ،2030الفتا إلى أن
بعض الدراسات تشير إلى أن ثلث أهداف التنمية
املستدامة هي أهداف بيئية.
وح ��ول تقييمه ل�ل��وض��ع البيئي ف��ي ال�ك��وي��ت،
ق��ال ان ال��دي��وان ق��ام ب��ال�ع��دي��د م��ن ال��دراس��ات
ح��ول ه��ذا األم ��ر ،حيث إن ال �ظ��روف املناخية
ل �ل �ك��وي��ت ق� ��د ت� �ك ��ون ص �ع �ب��ة ف� ��ي ك �ث �ي��ر م��ن
األح � �ي� ��ان ،خ �ص��وص��ا أن امل� �ن ��اخ ص �ح��راوي
وشديد ال�ح��رارة ،ولكن هناك جهودا مبذولة
ف��ي محاولة زي��ادة املسطحات الخضراء في
ال��زراع��ة ومكافحة التصحر وكذلك املحافظة
على الثروة السمكية.
وأض ��اف العتيبي ن��أم��ل مضاعفة ه��ذه الجهود
وأن تساعد كل الجهات في الحفاظ على البيئة،
منوها إل��ى أن ال��دي��وان ال يخالف الجهات بيئيا،
وإن�م��ا ي�ق��وم بالتحقق م��ن أن الجهات املشمولة
بالرقابة تقوم بأداء دورها املنوط بها.

 06الكويت

اإلثنين  22صفر  1441هـ •  21أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16620

ضبط محال تزعم أن لديها أحجاراً شافية من األمراض

البدر لـ سبقلا :مواطن إلى النيابة
ّ
يدعي عالج السرطان بأطعمة
عبد الرزاق المحسن
كشف الوكيل املساعد لقطاع الرقابة
الدوائية والغذائية في وزارة الصحة
د .ع� �ب ��داهلل ال� �ب ��در ع ��ن اح ��ال ��ة م �ح��ال
تجارية ومواطن ال��ى النيابة العامة،
على خلفية ارتكابهما جرائم ممثلة
ب��االع�لان ع��ن مستحضرات أو أدوي��ة
أو م��زاول��ة ال�ص�ي��دل��ة م��ن دون وج��ود
ترخيص من الوزارة.
واض��اف البدرلـ سبقلا ان ف��رق وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ت �م �ك �ن��ت م� ��ن ض� �ب ��ط م �ح��ال
ت�ج��اري��ة ف��ي ن�ه��اي��ة االس �ب��وع امل��اض��ي

تقوم ب��االع�لان ع��ن اح�ج��ار تزعم انها
ت�ش�ف��ي م��ن ب �ع��ض االم � ��راض امل��زم �ن��ة،
فضال عن تصنيع بعض امل��واد ،وذلك
م��ن دون وج ��ود ت��رخ�ي��ص م�س�ب��ق من
ال ��وزارة ،وه��و ما يعد جريمة يخالف
عليها القانون ،الفتًا إلى أن هذه املحال
تقع في مجمعات مشهورة بالعاصمة
وتخضع لرقابة وزارة التجارة.
واش ��ار ال �ب��در ال��ى ان ال� ��وزارة تمكنت
اي�ض��ا م��ن اح��ال��ة م��واط��ن إل��ى النيابة
أم � � ��س ،ب� �ع ��دم ��ا ادع � � ��ى وج � � ��ود ان � ��واع
م� � �ح � ��ددة م � ��ن االط � �ع � �م� ��ة ت� �ش� �ف ��ي م��ن
ال � �س� ��رط� ��ان ،وذل � � ��ك م� ��ن دون وج� ��ود

ترخيص باالعالن ايضا ،مشددا على
اس� �ت� �م ��رار ف� ��رق ال �ق �ط��اع ف ��ي م�لاح�ق��ة
اي ج �ه��ة او ش �خ��ص ي �خ��ل ب �ق��وان�ين
واجراءات «الصحة».
وبني أن املحال واملواطن املحالني إلى
ال�ن�ي��اب��ة خ��ال�ف��ا ال �ق��ان��ون ال ��ذي ينص
على معاقبة من يزاول مهنة الصيدلة
او ان� �ش ��اء ص �ي��دل �ي��ة او م �س �ت��ودع او
م�ص�ن��ع ل�ل�ادوي ��ة م��ن دون ت��رخ�ي��ص،
ً
ف �ض�ل�ا ع��ن م�خ��ال�ف��ة ال �ق��واع��د ال�ع��ام��ة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ع�م�ل�ي��ة ت�س�ج�ي��ل ال� � ��دواء او
استيراد ادوية او مستحضرات طبية
غير مسجلة.

عبدالله البدر

األولى من نوعها في الشرق األوسط

الهدهود يجري عملية عظام
بطريقة مبتكرة

قبل املشي ،وذلك بسبب وضع قدمه
في الجبس».
وأكد الهدهود أن للكويت فضال على

الفتًا إلى وجود كوادر طبية متميزة
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت وأن � ��ه ي �ط �م��ح إل� ��ى رف��ع
املستوى الطبي في الكويت.

مرة للدخول على الطبيب ..وأخرى لتسلم نتائج تحاليلهم

مراجعو المستوصفات
يدفعون رسم الخدمة مرتين
¶ وقت الطبيب أغلى من إهداره في تسليم نتائج التحاليل
المحرر الصحي
ي �ق��ع ك�ث�ي��ر م��ن امل��واط �ن�ي�ن وال ��واف ��دي ��ن في
«ش ��رب ��اك ��ة» روت �ي��ن م �ط��ول��ة م �ع �ق��دة ع�ن��د
م��راج�ع�ت�ه��م ب�ع��ض امل�س�ت��وص�ف��ات وط�ل��ب
األط �ب��اء منهم إج ��راء ب�ع��ض التحاليل أو
ت �ح��وي �ل �ه��م إلج ��رائ� �ه ��ا ف ��ي م �س �ت��وص �ف��ات
أخرى.
ويقول مراجعون إن أطباء املستوصفات
ب��ات��وا ي�س�ت�س�ه�ل��ون ت�ح��وي��ل امل��ري��ض إل��ى
ال � �ع � �ي ��ادات ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ،ل�ل�ان �ت �ه��اء م��ن
طابور املراجعني بأقصى سرعة ،إما تهربًا
من تحمل املسؤولية املهنية في توصيف
ع�لاج امل��واط��ن ،وإم��ا بهدف تغريم الوافد
رسوما أعلى تقدر بعشرة دنانير مقارنة
بدينارين فقط رسم مراجعة املستوصف.

وأض� � � ��اف� � � ��وا أن م � ��راج � �ع � ��ة امل� �س� �ت ��وص ��ف
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ي ت� �ت �ط� �ل ��ب ت � �ح ��دي ��د م ��وع ��د
ج� ��دي� ��د ،وع� �ن ��د زي� � � ��ادة ال �ط �ب �ي ��ب ،إم � ��ا أن
ي�ق��وم بالتحويل ه��و اآلخ��ر ال��ى العيادات
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي املستشفى ال �ع��ام ،وإم��ا أن
يطلب ت�ح��ال�ي��ل ،يتطلب بعضها ال�ع��ودة
م �ج��ددًا إل ��ى م�خ�ت�ب��ر امل�س�ت��وص��ف امل�ح��ول
منه ،م��ا يهدر الكثير م��ن ال��وق��ت ويتطلب
من الوافد دفع رسوم أخرى للتحاليل.

رسوم مكررة
وش� � �ك � ��ا م � ��راج� � �ع � ��ون م� � ��ن ت� �ع� �ن ��ت ب �ع��ض
م� �س ��ؤول ��ي امل �خ �ت �ب��ر ف� ��ي ت �س �ل �ي��م ن �ت��ائ��ج
ال �ت �ح��ال �ي��ل ،ب �ع��دم��ا دخ ��ل س�ي�س�ت��م ج��دي��د
على ال�خ��ط ،إذ ي��رف�ض��ون تسليم النتائج
م �ب��اش��رة ل �ل �م��راج �ع�ين ،وط �ل��ب ال �ح �ص��ول

ع�ل�ي�ه��ا م��ن ط�ب�ي��ب امل �س �ت��وص��ف ،وه ��و ما
يتطلب ب��ال �ض��رورة س ��داد رس ��وم ج��دي��دة
ل �ل��دخ��ول ع�ل��ى ال�ط�ب�ي��ب ،وب��ال �ت��ال��ي ي�ك��ون
امل��راج��ع خ�ص��وص��ًا ال��واف��د ق��د دف��ع مقابل
الخدمة الواحدة أكثر من مرة!
وت � �س� ��اءل ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��راج � �ع �ي�ن :مل� � ��اذا ال
ي �ح �ص��ل امل� ��راج� ��ع ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ال�ت�ح�ل�ي��ل
مباشرة من املختبر؟ وهل أصبحت مهمة
ً
ال�ط�ب�ي��ب ال ��ذي ي�ع��ان��ي أص �ل�ا م��ن ازدح ��ام
امل��راج�ع�ين طباعة نتائج التحاليل؟ وهل
تحصيل دينارين من الوافد يعادل قيمة
ال��وق��ت ال��ذي يضيع م��ن الطبيب ف��ي عمل
بسيط يقوم به سكرتير أو موظف عادي؟
وأشاروا إلى أن املختبر قد ينجز التحليل
في يوم واحد ،لكن الحصول على النتيجة
ق��د يحتاج إل��ى م��راج�ع��ات أط��ول م��ن ذل��ك،

ف��ي ظ��ل عجز الطبيب ع��ن طباعة التقرير
ّ
ألسباب فنية تتعلق بالسيستم ،ال��ذي لم
ي �ت��درب��وا ع�ل�ي��ه ،م��ن دون م��راع��اة ل�ظ��روف
املرضى.

مرة واحدة
وطالب املراجعون وزارة الصحة بتحديد
ق��وائ��م م��وح��دة ل �ل��رس��وم ت��راع��ي أن ي�ك��ون
ال��دف��ع م��رة واح� ��دة ،وإي �ج��اد آل�ي��ة سريعة
للتجاوب م��ع ش�ك��اوى امل��رض��ى .وأش ��اروا
إل � ��ى أن ال � �ص� ��ورة ل �ي �س��ت ك �ل �ه��ا س� � ��وداء،
ف �ه �ن��اك م��ن ال �ط��اق��م اإلداري وال �ط �ب��ي في
املستوصفات موظفون على مستوى عال
م��ن ال �ك �ف��اءة وال �ت �ع ��اون ،ي ��راع ��ون طبيعة
محل عملهم الطبي واملراجعني فيه سواء
من املواطنني أو الوافدين.

مبادرة «تشكيليين كويتيين» بالتعاون مع «كان»:

بالفن واألمل نهزم سرطان الثدي
مي السكري
ف��ي أم�س�ي��ة ف�ن�ي��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��اإلل �ه��ام وال�ح��ب
واألم� � ��ل ،ش ��ارك ��ت م�ج�م��وع��ة م ��ن ال�ف�ن��ان�ين
التشكيليني في املعرض الفني الذي أقامته
ع�لام��ة األزي � ��اء ال ��رائ ��دة ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج،
أن ��وت ��ا ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ح �م �ل��ة ال��وط�ن�ي��ة
للتوعية ب�م��رض ال�س��رط��ان (ك ��ان) وم��رك��ز
وج �ه��ة ل �ل �ف �ن��ون ،ف��ي خ �ت��ام امل� �ب ��ادرة ال�ت��ي
ع ��رض خ�لال�ه��ا ف�ن��ان��و ال �ك��وي��ت ل��وح��ات�ه��م
وتبرعوا بعائدها لدعم التوعية بسرطان
ال �ث��دي .وض � ّ�م امل �ع��رض ال ��ذي ح�م��ل ع�ن��وان
«دع ف�ن��ك يلهم األم ��ل ف��ي اآلخ ��ري ��ن» ،أكثر
م��ن  17ل��وح��ة ف�ن�ي��ة ب��أن��ام��ل م�ج�م��وع��ة من
ال�ف�ن��ان�ين ال��واع��دي��ن ف��ي م�ج��ال ف��ن ال��رس��م،
وج � �س ��دت ل��وح��ات �ه��م ال �ف �ن �ي��ة ال� �ت ��ي غ�ل��ب
عليها ال�ل��ون ال ��وردي ،موضوعات ترتبط

ب��األل��م واألم��ل وتمكني امل��رأة للتغلب على
التحديات التي تواجهها فضال عن نشر
التوعية حول سرطان الثدي.
وأك � ��د امل� �ش ��ارك ��ون أن ال �ف ��ن ي �ع��د م ��ن أه��م
اللغات العاملية التي تلعب دورا إنسانيا
في مجاالت العمل التطوعي والخيري كما
أنه دواء لكل داء.
ك�م��ا ع�ب��ر امل �ش��ارك��ون ف��ي رس��وم��ات�ه��م عن
مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي والوقاية
م �ن��ه ع �ب��ر رس ��وم ��ات ح� ��رة ج� �س ��دوا ف�ي�ه��ا
م��أس��اة ومعاناة محاربات امل��رض ،وم��دى
ال �ض��رر ال ��ذي يلحق ب�ه��ن وب��ذوي�ه��ن ج��راء
ع ��دم ال��وع��ي وال�ث�ق��اف��ة ب �ض��رورة الفحص
ال � � � ��دوري ل �ل �ث ��دي ل �ل �ت��أك��د م� ��ن س�لام �ت �ه��ن
ووقايتهن من األمراض.
وب��دوره��ا ،ق��ال��ت م��دي��رة الفعاليات بمركز
وجهة للفنون بزة الحمدان ان هذه الفعالية

تهدف الى التوعية بمرض السرطان ،الفتة
الى أن أعمار الفنانني املبتدئني املشاركني
باملعرض تتراوح بني  16عاما فما فوق.
ون ��وه ��ت ال �ح �م��دان ب ��أن ج�م�ي��ع ال �ل��وح��ات
معروضة للبيع كما أن ريعها سيذهب إلى
مريضات سرطان الثدي لدعمهن ،مشددة
على أن الفن وسيلة لعالج كافة األم��راض
الصحية والنفسية في العالم.
وم ��ن ج��ان��ب امل �ش��ارك��ات ،ت�ح��دث��ت الفنانة
شريفة دش�ت��ي وه��ي ع�ض��وة ف��ي «وج�ه��ة»
عن لوحتها الفنية التي رسمتها بمشاركة
الفنان التشكيلي عبد العزيز األمير والتي
حملت عنوان «سيلفي» ،حيث استخدمت
فيها األلوان املائية.
وم��ن ناحيتها ،أش ��ارت دالل ال ��دووب إلى
أن الفن أسرع وسيلة وأكثر تأثيرا لتوعية
الناس ومالمسة مشاعرهم.

أميرة بن طرف
على خلفية الجدل الدائر ح��ول قانون حظر
اس�ت�خ��دام ال�ش�ه��ادات العلمية غير امل�ع��ادل��ة،
وترقب صدور الئحته التنفيذية التي ال تزال
ف��ي ع�ه��دة ادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ،كشفت
م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ع ��ن ط� ��رح امل �ع �ن �ي�ين ل�ف�ك��رة
اجراء اختبارات مهنية لبعض التخصصات،
تمهيدا العتماد رخصة م��زاول��ة املهنة لهذه
التخصصات ،اال ان ذلك ال يعني اإلعفاء من
شرط املعادلة.
وبينت امل�ص��ادر ان التوجه املبدئي ال��ذي ال
يزال قيد النقاش هو اعتماد هذه االختبارات
ل�ب�ع��ض ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ط�ب�ي��ة ،ح�ي��ث يمنح
على اثرها رخصة ملزاولة املهنة ملدة خمس
س � �ن� ��وات ت �ت �ج ��دد ب ��اخ �ت �ب ��ار اخ � � ��ر ،ع �ل ��ى ان
يجري تعميمها الحقا لتخصصات اخ��رى،
كاملهندسني ،املعلمني ،املحاسبني ،واملحامني.
ولفتت الى ان آلية االختبار املقترحة ستكون
ب ��ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن وزارت � � � ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
والصحة من جهة ،وجامعة الكويت من جهة
اخ��رى ،لعقد اختبار شامل في كل تخصص
لحامل الشهادة الطبية من جامعة معتمدة

م ��ن خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد ،م �ش �ي��رة إل� ��ى ان اج �ت �ي��از
االختبار يكفل منح الخريج رخصة ملزاولة
املهنة ،تمكنه من بدء مزاولة املهنة الى حني
اتمام اجراء املعادلة ،وفي الوقت ذاته تستمر
اجراءات التدقيق على شهادته العلمية وفق
آلية املعادالت بوزارة التعليم العالي.
واش� ��ارت امل �ص��ادر ال��ى ان ف�ك��رة االخ�ت�ب��ارات
املهنية م�ط��روح��ة بالفعل الك�ث��ر م��ن ثمانني
مهنة في الهيئة العامة للقوى العاملة ،وكذلك
ّ
اثبتت نجاحها في ما يتعلق بالتخصصات
الهندسية ،الفتة إلى ان حملة التخصصات
ال �ط �ب �ي��ة ي �خ �ض �ع��ون الخ� �ت� �ب ��ارات ح��ال �ي��ا في
وزارة الصحة ،اال ان الفكرة املطروحة للنقاش
تعتبر تطويرا لهذه االختبارات.
واك � � � ��دت امل � � �ص � ��ادر ان امل � �ع� ��ادل� ��ة س �ت �ض �م��ن
ال�ت��أك��د م��ن ص�ح��ة ال�ش�ه��ادة ال�ع�ل�م�ي��ة ،بينما
االخ� �ت� �ب ��ارات س�ت�ك�ش��ف ع ��ن ج � ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م
وج� � ��ودة م �م��ارس��ة امل �ه �ن��ة ل �ح��ام��ل ال �ش �ه��ادة
العلمية ،فضال ع��ن رب��ط االخ�ت�ب��ار برخصة
ملزاولة املهنة تتجدد بشكل دوري وباختبار
ج��دي��د ك��ل خ �م��س س� �ن ��وات ،ح �ي��ث سيضمن
ت �ط��وي��ر ح ��ام ��ل ال� �ش� �ه ��ادة ل� �ق ��درات ��ه امل�ه�ن�ي��ة
لضمان استمرار صالحية رخصته.

«حظر الشهادات غير المعادلة»
يهدد بإقالة آالف األطباء

حانب من العملية الجراحية

امل ��واط� �ن�ي�ن ،إذ ي �ت��م اب �ت �ع��اث ال�ط�ل�ب��ة
ل �ل��دراس��ة ف��ي ال �خ��ارج ،ث��م ي��أت��ي دور
على امل��واط�ن�ين ل��رد الجميل للوطن،

ُّ
توجه لعقد اختبارات مهنية
َ
لحملة الشهادات الطبية

الجمعيات الطبية تطالب بحل جذري:

أحمد الحافظ
ف ��ي ح � ��دث ه ��و األول م ��ن ن ��وع ��ه ف��ي
ال �ش��رق األوس� ��ط ،ت�م�ك��ن رئ �ي��س قسم
جراحة العظام في مستشفى العدان،
د .مشعل الهدهود ،من إجراء جراحه
ناجحة ملريضة تعاني م��ن كسر في
القدم ،باستخدام ابتكار جديد.
وقال الهدهود في تصريح لـ سبقلا:
«ال�ع�م�ل�ي��ة ع �ب��ارة ع��ن ت�ث�ب�ي��ت عظمة
في الكاحل ،عن طريق قضيب دقيق
ب �ه��دف ت �ف ��ادي م �ض��اع �ف��ات ال�ع�م�ل�ي��ة
التقليدية ،وال�ن��ات�ج��ة ع��ن ف�ت��ح ج��رح
كبير ثم وضع شريحة ومسامير».
وأض ��اف« :ال�ف�ئ��ة املستفيدة م��ن ه��ذه
ال �ع �م �ل �ي��ة ه� ��م م ��رض ��ى ال� �س� �ك ��ري ف��ي
امل�ق��ام األول ،وامل��ري��ض سيتمكن من
املشي بعد  48ساعة فقط من إج��راء
ال�ع�م�ل�ي��ة ،وذل ��ك م�ق��ارن��ة م��ع العملية
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ال � �ت� ��ي ي� �س� �ت� �غ ��رق ف �ي �ه��ا
امل��ري��ض م��دة  6أس��اب�ي��ع ف��ي التأهيل

ستعمم الحقاً على تخصصات أخرى

طالبت الجمعياتالطبية السلطتني التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ب� �ح ��ل ج � � ��ذري وس� ��ري� ��ع ل �ل �ض��رر
الكبير ال��ذي تسبب فيه قانون حظر استعمال
ضرر كبير يقع على الكوادر
الشهادات العلمية غير املعادلة ،والذي صدر في
يوليو املاضي ونشر في اغسطس هذا العام.
الوطنية ..والمطلوب
وأع �ل �ن ��ت ال �ج �م �ع �ي��ات ف ��ي ب �ي ��ان ت �ل �ق��ت سبقلا
استثناء القطاع الصحي
ن�س�خ��ة م�ن��ه ع��ن اج� � ��راءات س�ت�ت�خ��ذه��ا إذا بقي
ال��وض��ع على ح��ال��ه ،تبدأ بوقفات واعتصامات
وإض� ��راب� ��ات ،وذل� ��ك ال �ت��زام��ا ب��امل �س��ؤول �ي��ة أم ��ام
املجتمع ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن أين الدقة؟
الرأي والتي كفلها الدستور.
واشارت الجمعيات الطبية الى أن هذا القانون
وشدد البيان الذي صدر عن جمعيات «الطبية» ،يعكس عدم الدقة في صياغة القوانني وطرحها،
و«أط �ب��اء األس �ن��ان» ،و«ال �ص �ي��دل��ة» ،إض��اف��ة إل��ى وال �ت��ي ي�ج��ب ع�ن��د تبنيها ودراس�ت �ه��ا أن تأخذ
«اتحاد أصحاب املهن الطبية األهلية» على أن ب �ع�ين االع �ت �ب��ار واق � ��ع ال �ع �م��ل وال �ب �ي��روق��راط �ي��ة
القانون يهدد بإقالة آالف األطباء.
وال��دورة املستندية في أي جهة تنفيذية ،حتى
ودعا إلى أهمية اصدار مرسوم ضرورة وبشكل ال ي�ق��ع ال�ظ�ل��م ع�ل��ى م��ن يشمله ه��ذا ال �ق��ان��ون ،ال
س��ري��ع ب��وق��ف ال�ع�م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ،أو إج ��راء أن تلقيه ع�ل��ى أرض ال��واق��ع ليصيب ب��ال�ض��رر
استثناء كلي وف��وري للقطاع الصحي من هذا كل من يمسه وأولها سمعة الكويت والنهوض
ال �ق��ان��ون ح�ت��ى ي�ت��م ت�ع��دي�ل��ه وإح��ال��ة األم ��ر إل��ى فيها للتنمية والتطوير وفي كل املجاالت ،علما
وزارة ال�ص�ح��ة لطبيعة التخصص ال�ف�ن��ي في ب��أن ه��ذا ال�ق��ان��ون ال يمكن تطبيقه ع�ل��ى أرض
عمل املعادالت والتحقق من الشهادات للعاملني الواقع الستحالة الخطوات املعمول بها إلكمال
لديها في القطاعني الحكومي واألهلي ،كما هو إجراءات التعيينات في ظل الصعوبات الكبيرة
معمول به سابقا وبجودة ذات مقاييس عاملية .التي يتسب فيها لإلجراءات اإلدارية األخرى.

«دسمان » :تحديد المكونات الوراثية
ألمراض التمثيل الغذائي
ق� ��دم ب��اح �ث��ون م ��ن م �ع �ه��د دس� �م ��ان ل �ل �س �ك��ري،
والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
نتائج مجموعة م��ن ال��دراس��ات ال��وراث�ي��ة التي
ت��م ال �ت��وص��ل ال�ي�ه��ا ض�م��ن األب �ح��اث ال �ت��ي يتم
اج ��راؤه ��ا ف��ي امل �ع �ه��د ،خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ال�ت��اس��ع
وال �س �ت�ين ال�ج�م�ع�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل�ع�ل��م ال��وراث��ة
ال �ب �ش��ري��ة ف ��ي ه �ي��وس�تن ت �ك �س��اس ب��ال��والي��ات
املتحدة األميركية ،خالل الفترة من  15إلى 19
الجاري.
وق� � ��ال ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع االب� �ح ��اث
باملعهد البروفيسور فهد املال امس «إن املؤتمر
ي�ع�ت�ب��ر أك �ب��ر اج �ت �م��اع ل�ع�ل��م ال ��وراث ��ة ال�ب�ش��ري��ة
وبحضور أكثر م��ن  7000م�ش��ارك ،حيث أت��اح
االجتماع عرض ومناقشة العلوم املتطورة في
جميع مجاالت علم الوراثة ،مبينا أن فريق علم
ال��وراث��ة واملعلوماتية الحيوية من املعهد قدم
أربعة ملخصات في املؤتمر ً
بناء على عملهم

فهد المال خالل مؤتمر هيوستن

ف��ي ت�ح��دي��د امل �ك��ون��ات ال��وراث �ي��ة ال�ك��ام�ن��ة وراء
أم ��راض التمثيل ال�غ��ذائ��ي (السمنة والسكري
واملضاعفات ذات الصلة) لدى السكان .

تدشين مستشفى الجهراء
الجديد اليوم
يفتتح وزير الصحة د .باسل الصباح ،صباح اليوم ،أقسام النساء
وال � ��والدة واألط �ف ��ال ال �خ��دج وال�ع�م�ل�ي��ات وال �ع �ي��ادات ف��ي مستشفى
الجهراء الجديد ،حيث قامت منطقة إسعاف الجهراء ،أم��س ،بنقل
املرضى من قسمي النساء والوالدة واألطفال الخدج من مستشفى
الجهراء القائم إلى املستشفى الجديد ،تمهيدًا لتشغيله صباحًا.

 %28من الرجال و%34
من النساءُ ..كسالى!

مشاركات في الحملة | تصوير سيد سليم

قالت مديرة ادارة تعزيز الصحة د .عبير البحوة إن ورشة العمل
حول «النشاط البدني» التي ستقام االربعاء والخميس املقبلني
برعاية وزير الصحة د .باسل الصباح ،تهدف إلى تعزيز النشاط
البدني.
واوض �ح��ت ال �ب �ح��وة ،ان ق�ل��ة ال�ن�ش��اط ال�ب��دن��ي (ال �خ �م��ول) يعتبر
مشكلة ع��امل�ي��ة ف��ي م �ج��ال ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ،م��وض�ح��ة ان ��ه على
الصعيد العاملي ،ووفق االحصائيات الرسمية فان نسبة الخمول
والكسل تبلغ  28%بني الرجال و 34%لدى النساء.
وذك��رت البحوة ان ادارة تعزيز الصحة أج��رت دراستني األولى
على البالغني ،والثانية على اليافعني ،حيث كانت نتيجة الدراسة
االولى ان مستوى النشاط البدني منخفض بني البالغني.
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طابع بصورة األمير على أذونات العمل
ف ��ي م� �ب ��ادرة وط �ن �ي��ة ،أص � ��درت إدارة ع�م��ل
حولي إذن عمل ممهورًا بصورة سمو أمير
ال �ب�لاد ع�ب��ر ط��اب��ع خ ��اص ،وذل ��ك بمناسبة
عودة سموه ساملًا معافى إلى أرض الوطن.
وخ �ل��ال اح �ت �ف��ال �ه��ا ام� ��س ب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة،
استضافت اإلدارة كل املراجعني واملندوبني
ل �ل �م �ش��ارك��ة وال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن م �ح �ب��ة ال �ك��وي��ت
وس �م��و األم �ي��ر ،إل��ى ج��ان��ب ت��وزي��ع ال ��ورود
عليهم.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ه�ي�ئ��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
اح�م��د امل��وس��ى ،إن اف�ض��ل م��ا ي�ق��دم ف��ي مثل
ه��ذه امل�ن��اس�ب��ات ه��و العمل بجد واجتهاد
واخ�ل�اص وتحقيق رف�ع��ة املجتمع ،سائال
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن ي�م��ن ع�ل��ى س�م��و األم�ي��ر
ب��ال�ص�ح��ة وال �ع��اف �ي��ة واالس �ت �ق��رار واألم� ��ان،

مثنيا على جهود إدارة حولي في استقبال
امل��راج �ع�ين وإن� �ج ��از امل �ع��ام�لات واالح �ت �ف��ال
بسموه.
ب� � ��دوره ،دع� ��ا ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ح�م��اي��ة
القوى العاملة مبارك العازمي إلى أن يكون
ال� ��والء واالن �ت �م��اء ل�ل��وط��ن ت�ع�ب�ي��را ع��ن حب
البلد وسمو األمير ،حيث يتحقق ذلك من
خالل النمو والتنمية في العمل واإلنجاز.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ل �ف��ت م��دي��ر إدارة ع �م��ل ح��ول��ي
م �ح �م��د اب� ��و رق �ب��ة ال� ��ى ان اح �ت �ف��ال اإلدارة
بعودة سمو األمير اتسم بالعطاء والتأكيد
ع �ل��ى ح �ب��ه م ��ن خ�ل�ال ت ��وزي ��ع ال� � ��ورود على
اص � �ح ��اب ال �ع �م��ل واس� �ت� �ض ��اف ��ة امل��راج �ع�ي�ن
وامل�ن��دوب�ين ف��ي ح�ين ك��ان لكل قسم فعالية
خاصة.

براءة  30مسؤو ً
ال
من االستيالء على المال العام
المحرر القضائي

طابع يحمل صورة األمير

الذين يؤجِّ رونها للعمالة ..وحملة التطهير تنطلق  15نوفمبر

عقوبات مشددة
بحق أصحاب بيوت الجليب
¶ العازمي :اإلبعاد الفوري للعمالة المخالفة
خالد الحطاب
أع�ل��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام لحماية ال�ق��وى
ال� �ع ��ام� �ل ��ة م� � �ب � ��ارك ال� � �ع � ��ازم � ��ي ،ع � ��ن ب ��دء
ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ف �ع �ل ��ي ل� �ل� �ق ��ان ��ون م� ��ن ق�ب��ل
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى امل�خ��ال�ف�ين في
منطقة ج�ل�ي��ب ال�ش�ي��وخ ف��ي  15نوفمبر
امل�ق�ب��ل ،الس�ي�م��ا ال�ق�ط��ع ال�س�ك�ن�ي��ة وليس
االس �ت �ث �م��اري��ة ،ح �ي��ث س �ت �ق��وم ك ��ل جهة
حكومية ب��واج�ب�ه��ا تطبيقا لتوجيهات
مجلس الوزراء.
وأض ��اف ال�ع��ازم��ي ،على ه��ام��ش احتفال
إدارة عمل حولي بمناسبة ع��ودة سمو
أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد س ��امل ��ا م �ع��اف��ى م ��ن رح�ل�ت��ه
إل� ��ى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي ��رك �ي ��ة ،ان
القوى العاملة ستقوم بدورها في شأن
امل�خ��ال�ف��ات العمالية وامل �ح��ال التجارية،
حيث تتم حاليا عملية حصر املخالفات
ت �م �ه �ي��دا ل �ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق ��ان ��ون م� ��ن خ�ل�ال
الجهات املشاركة.
وذك ��ر أن مشكلة ال�ج�ل�ي��ب السكنية هي
ت �ح��ول ب �ي��وت �ه��ا إل� ��ى س �ك��ن ل �ل �ع �م��ال ،ما
ي�ع��د ان �ح��راف��ا ع��ن ال �ه��دف ال ��ذي أنشئت
من أجله ،وستكون اإلج��راءات القانونية
بحق م�لاك تلك ال�ب�ي��وت كبيرة ف��ي حال
أصروا على استمرار املخالفة.
وأش� ��ار إل ��ى أن وزارة ال�ك�ه��رب��اء ستقوم
ب ��دوره ��ا ف ��ي ق �ط��ع ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي،
إل��ى ج��ان��ب رص��د سلسلة م��ن املخالفات
البيئية م��ن ق�ب��ل هيئة ال�ب�ي�ئ��ة ،ف��ي حني
ستقوم القوى العاملة بمتابعة العمالة
املخالفة التي سيواجهها االبعاد إضافة
إل� ��ى إغ �ل��اق م �ل �ف��ات ال �ش ��رك ��ات امل�س�ج�ل��ة
عليها.

«االستئناف» تحكم في قضية استاد جابر:

ايدت محكمة االستئناف ،أمس ،حكم أول درجة
ال�ق��اض��ي ب �ب��راءة  30م�س��ؤوال وم��وظ�ف��ا حكوميا
ي �ع �م �ل��ون ف ��ي وزارة األش� �غ ��ال وه �ي �ئ��ة ال �ش �ب��اب
م��ن تهمة االس �ت �ي�لاء ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام م��ن خ�لال
مناقصة استاد الشيخ جابر األحمد الدولي.
واكدت املحكمة في حيثياتها ان حكم أول درجة
محص ال��دع��وى واملستندات التي ج��اءت فيها،
حيث انه جاء مطابقا لصحيح القانون.
وعلق املحامي بمكتب ل��ؤي الخرافي للمحاماة
إبراهيم الكندري بالقول :اكدنا خالل مرافعتنا
في هذه القضية منذ بداية املحاكمة أنه ال توجد
أي إدان��ة بحق املتهمني ،حيث خلت األوراق من
عناصر وأركان ترقى إلى مرتبة الجريمة.
واضاف الكندري لـ سبقلا :البراءة هي املتوقعة
ألن��ه ال توجد إدان��ة في األوراق ،حيث ان استاد
جابر جرى تسليمه وهو مطابق لشروط العقد
واملواصفات املطلوبة.
ً
وت ��اب ��ع ال �ك �ن��دري ق ��ائ�ل�ا :ال ن� ��زال ن��ؤك��د ان ه��ذه
ال�ق�ض�ي��ة ج ��رى ت�ح��ري�ك�ه��ا ل��دواف��ع س�ي��اس�ي��ة من
أط��راف تريد تشويه سمعة البلد عامة ،ونشكر
القضاء العادل النزيه الذي أصدر أحكامه وهو

إضراب الزور
وح ��ول اض ��راب ع�م��ال��ة ف��ي منطقة ال��زور
أخيرا ،كشف العازمي أن القوى العاملة
ات�خ��ذت إج��راءات�ه��ا بشأنهم ،وت��م إغ�لاق
م �ل �ف��ات ال� �ش ��رك ��ات واس� �ت ��دع ��اء ص��اح��ب
العمل ،ف��ي ح�ين ي�ج��ري التحقيق حاليا
في موضوعهم نظرا الن منطقة عملهم
ف�ي�ه��ا ت��أم �ي �ن��ات أم �ن �ي��ة خ��اص��ة ول�ي�س��ت
منطقة عمل مفتوحة ،مبينا أن الهيئة

ت�ع�م��ل ل�ل�ت��أك��د م��ن م �ع �ل��وم��ات ت�ف�ي��د ب��أن
العمالة امل��وج��ودة ف��ي امل �ش��روع النفطي
ال تملك اذونات عمل ،ولكن دخلت البالد
عن طريق وزارة الداخلية.

مبان جديدة
وع ��ن م �ب��ان��ي االدارات ال �ج��دي��دة ،كشف
ال �ع��ازم��ي ع��ن أن ال �ع �م��ل ي �ج��ري لتنفيذ
م�ش��روع مبنى إدارة عمل ح��ول��ي بشكل
ن �م��وذج��ي ي �خ��دم امل��وظ �ف�ين وامل��راج �ع�ين،

الف �ت��ا إل ��ى أن م��ن امل �ت��وق��ع االن �ت �ه��اء منه
خالل سنتني.
وع ��ن م�ب�ن��ى إدارة ع �م��ل األح� �م ��دي ،لفت
إلى أن العمل يجري لنقل اإلدارات ملبنى
ن�م��وذج��ي ي�س��اع��د ع�ل��ى اإلن �ج��از لجميع
االط � ��راف امل �س �ت �ف �ي��دة ،م��ؤك��دا أن الهيئة
ت �ت �ح��رك وت �ع �م��ل م ��ن خ�ل�ال االع �ت �م��ادات
املالية بشأنها ،حيث تم صرف  8ماليني
دينار للمباني في حولي ،والتحدي ان
اي مبلغ جديد سيستغل لالدارات.

«عنوان الحقيقة» دائمًا.
واش � � � � ��اد ال� � �ك� � �ن � ��دري ب� �م ��وك� �ل� �ت ��ه ش� ��رك � ��ة م �ح �م��د
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال� �خ ��راف ��ي ،وامل �س �ت��وى امل �ه �ن��ي في
إنجازها املشاريع وعلى مستوى عال من الدقة
والسرعة ،ويؤكد هذا النظر ما تباشره الشركة
من مشاريع عمالقة داخل الكويت وخارجها.

براءة نواب سابقين من اإلساءة إلى األردن

«اإلدارية» ترفض دعوى
وقف الدراسة في «الشدادية»
ق�ض��ت امل�ح�ك�م��ة االداري � ��ة أم ��س ب��رف��ض ال��دع��وى
املستعجلة ضد االدارة الجامعية والتي طالبت
فيها ب��وق��ف عملية االن�ت�ق��ال ال��ى مدينة صباح
السالم الجامعية «ال�ش��دادي��ة» في بداية الفصل
ال� ��دراس� ��ي االول ب �ح �ج��ة ع� ��دم ج �ه��وزي��ة ال �ح��رم
الجامعي.
وك��ان ع��دد م��ن امل�ح��ام�ين أق��ام��وا دع��واه��م نيابة
ع��ن موكليهم (إح ��دى ال�ق��وائ��م) ف��ي كلية العلوم
االدارية ،وطالبوا فيها بوقف عملية االنتقال الى
مدينة صباح السالم الجامعية في بداية الفصل
ال��دراس��ي االول ل�ع��دم جهوزية ال�ح��رم الجامعي
ل �ب��دء ال ��دراس ��ة ف �ي��ه .وذك � ��ر امل ��دع ��ون ان اإلدارة
الجامعية لم تستجب ملطالب الرابطة في كلية
العلوم االدارية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس،
االم� ��ر ال� ��ذي دع ��اه ��ا ل��رف��ع ال ��دع ��وى ل��وق��ف ق ��رار
االنتقال إل��ى موقع الشدادية بصفة مستعجلة،
ك�م��ا ط��ال�ب��وا ف��ي دع��واه��م ب��وق��ف االن�ت�ق��ال لحني
االنتهاء نهائيا من اعمال البناء والتشييد في

احتفالية شؤون حولي | تصوير هشام خبيز

إبراهيم الكندري

جميع مباني الجامعة.
إلى جانب ذلك ،أسدلت محكمة التمييز الستار
على قضية اإلس��اءة مللك األردن ،وقضت ببراءة
ك��ل م��ن ال �ن��واب ال�س��اب�ق�ين :مسلم ال �ب��راك ،م�ب��ارك
ال ��وع�ل�ان ،س��ال��م ال �ن �م�ل�ان ،إض��اف��ة إل ��ى امل��واط��ن
امللقب بعباس الشعبي.
وكانت الدعوى أقامتها وزارة الخارجية بتهمة
اذاع � ��ة أخ �ب ��ار ك ��اذب ��ة ح ��ول األوض� � ��اع ال��داخ�ل�ي��ة
للبالد بقصد اإلض��رار باملصالح القومية ،خالل
مسيرة «كرامة وطن».
وق��د أس�ن��دت النيابة ال�ع��ام��ة ال��ى ال �ب��راك أن��ه بث
مداخلة على قناة فرنسا أكد فيها وج��ود ثالثة
آالف و 500رجل أمن اردني داخل الكويت.
كما أسندت الى املتهمني جميعهم أنهم اشتركوا
م��ع آخ��ري��ن ف��ي تجمهر ول��م يستجيبوا ألوام��ر
الشرطة بفض التظاهرة ،اال ان املتهمني أنكروا
التهم املوجهة اليهم أمام املحكمة حني تم توجيه
التهم إليهم من قبل املحكمة.

ندوة قانونية:

القضاء ينصف العسكريين
المتقاعدين

«الشؤون» احتفلت بعودة األمير:

 %50نسبة ميكنة الخدمات
للمرحلة الثانية
اع�ت�ب��ر وك �ي��ل وزارة ال �ش��ؤون ع�ب��دال�ع��زي��ز ش�ع�ي��ب أن
أبرز املشاريع التي تعكف عليها الوزارة هو مشروع
ميكنة الخدمات املقدمة للمستفيدين واملراجعني.
وأض � ��اف ش �ع �ي��ب ،ع �ل��ى ه��ام��ش اح �ت �ف��ال �ي��ة ال � ��وزارة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ن�ق��اب��ة بمناسبة ع ��ودة س�م��و األم�ي��ر
إل��ى أرض ال��وط��ن ،أن «ال � ��وزارة قطعت ش��وط��ا كبيرا
ف ��ي م�ي�ك�ن��ة امل �س ��اع ��دات االج �ت �م��اع �ي��ة ،وت��وف �ي��ر ه��ذه
الخدمة للتسهيل على كل الشرائح في عملية صرف
واستيفاء البيانات في وحدات الرعاية األسرية».
وأضاف« :بدأنا املرحلة الثانية من امليكنة ،وسيكتمل
خ�ل�ال األس �ب��وع ال �ج��اري ال��رب��ط م��ع م��ع  50ف��ي امل�ئ��ة
من الجهات ذات الصلة وع��دده��ا  20جهة» ،و«خ�لال
األس �ب��وع املقبل سيتم اف�ت�ت��اح م��رك��ز خ��دم��ة للرعاية
األس� ��ري� ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة اش �ب �ي �ل �ي��ة ي �ض��م ك ��ل ال �ج �ه��ات
الحكومية ليسهل على املواطنني استخراج بياناتهم
لتقديمها في الوحدات الرئيسية».
وت��اب��ع« :ن�ع�م��ل ع�ل��ى م �ش��روع ميكنة ق�ط��اع ال�ت�ع��اون
ال� ��ذي ق�ط�ع�ن��ا ب ��ه ش��وط��ا ط��وي�ل�ا ف ��ي م�ي�ك�ن��ة تنظيم
الجمعيات العمومية وانتخابات الجمعيات ،وبدأنا
ادخ� ��ال م��رح�ل��ة (ال� �ب ��ارك ��ود) ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات تمهيدا
ل�ل��رق��اب��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ع�ل��ى امل �خ ��زون االس�ت��رات�ي�ج��ي
وال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات ف��ي ال�ت�ع��اون�ي��ات ب��االض��اف��ة إل��ى
ميكنة إدارة التنمية التعاونية املعنية في تصديق
العقود وصياغتها».

منتجع للمسنني
ولفت شعيب إلى وجود تصورات عدة من الجمعيات
ال�خ�ي��ري��ة ب �ش��أن م�ن�ت�ج��ع امل�س�ن�ين ف��ي م��دي�ن��ة ص�ب��اح
األح�م��د ،حيث ي�ج��ري التنسيق ف��ي قطاعي التنمية

جانب من ندوة حقوق العسكريين | تصوير محمد خلف

أحمد العنزي
أكد رئيس املركز اإلقليمي لالستشارات القانونية
واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة امل �ح��ام��ي د .م �ش �ه��ور ال�س�ع�ي��دي
أن ال �ق �ض��اء ال �ك��وي �ت��ي ال �ن��زي��ه أن �ص��ف ال �ك �ث �ي��ر من
ال �ع �س �ك ��ري�ي�ن امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن ،وأق � � ��ر م �س �ت �ح �ق��ات �ه��م
ومكافآتهم.
وأوض ��ح السعيدي خ�لال ن��دوة املطالبة والتوعية
بالحقوق املقررة للعسكريني واملدنيني املتقاعدين
بني القانون والتطبيق ،أول من أمس ،أن العديد من
األحكام الباتة صدرت من محكمة التمييز في قضايا
املطالبة بمكافأة االس�ت�ح�ق��اق للمتقاعدين ،فضال
عن املطالبة بحقوق ضباط الصف وفائض رصيد
االج��ازات للمدنيني والعسكريني .وذك��ر أن القانون

أجاز ملجلس ال��وزراء إضافة مدد خدمة للعسكريني
أو م �ن��ح م �ع ��اش ��ات أو م �ك ��اف ��آت ل �ل �م �س �ت �ف �ي��دي��ن أو
أصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم.
ب� ��دوره ،ق��ال امل�ح��ام��ي دوخ ��ي ال�ح�ص�ب��ان ان م��واد
ال�ق��ان��ون أق��رت للعسكريني وامل��دن�ي�ين استحقاقهم
لكامل إجازاتهم ال��دوري��ة ،مشيرا إل��ى أن��ه وإن كان
ال�ع�س�ك��ري ي�س�ت�ح��ق إج� ��ازة دوري� ��ة س�ن��وي��ا إال أن��ه
تغليبا للمصلحة العامة فإنه يجوز عدم التصريح
ل ��ه ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ه ��ذه االج� � ��ازة أو اس �ت��دع��ائ��ه
منها وه��ذه األحكام التي انتظمها قانون الجيش
بالنسبة إلج��ازات العسكريني ال مثيل لها بقانون
الخدمة املدنية ال��ذي لم ي��رد به نص يجيز للجهة
اإلدارية رفض منح املوظف حقه في إجازته الدورية
أو استدعائه أثناء تمتعه بهذه اإلجازة.

موجز أمني
تحرش بمواطنة
العرادة وشعيب والدوسري والهاجري والعنزي خالل احتفالية وزارة الشؤون | محمد خلف

والقانونية إلع��داد بروتوكول تعاون مع الجمعيات
حتى تتضح الرؤية بشأن االلتزامات والواجبات على
جميع االطراف.
وأشار إلى اجتماع مع مدير البلدية األسبوع الجاري
لبحث امل�ش��اري��ع ال�ع��ال�ق��ة ،ومنها ترخيص البوثات
في التعاونيات إلى جانب انجاز إجراء لدى البلدية
متعلق ب��أح��د امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة ل �ل ��وزارة ،وه��و ان
تعتمد البلدية بعض املكاتب االستشارية كإصدار
شهادة رخصة وتوقيع عقد انشاء املركز.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال رئ �ي��س ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي وزارة

ال � �ش� ��ؤون ي �ح �ي��ى ال � ��دوس � ��ري ،ن� �ب ��ارك أله� ��ل ال �ك��وي��ت
بمناسبة ع��ودة سمو امير البالد ،حفظه اهلل ورع��اه،
إلى أرض الوطن معافى مشافى ،ونقول لهم جميعا
«قرة عينكم» بعودة القائد االنساني.
من جهته ،ق��ال وكيل وزارة ال�ش��ؤون لقطاع التعاون
سالم الرشيدي ،أهنئ نفسي وأه��ل الكويت أجمعني
بمناسبة ع��ودة عميد الدبلوماسية صاحب السمو
أمير البالد إلى ارض الوطن ساملا معافى من الواليات
املتحدة بعد تماثله للشفاء ،مضيفا «نقول قرت عني
الكويت».

استنفر رجال أمن األحمدي إثر ورود بالغ من مواطنة تفيد بتعرضها للتحرش من قبل شاب
في أسواق القرين أول من أمس.

ّ
مروج خمور
تمكن رجال أمن األحمدي من ضبط وافد آسيوي بتهمة حيازة الخمور وترويجها في منطقة
املهبولة أول من أمس.

محاولة سرقة
اتهم وافد آسيوي شخصني حاوال سرقته في منطقة الجهراء أول من أمس .وأفاد املبلغ بأنه يعمل
في خدمة توصيل الطلبات بشركة مواد غذائية ،حيث فوجئ بقدوم شخصني إليه محاولني سرقته،
لكنه استغاث باملارة فهرب اللصانّ ،
وزودا رجال األمن بأوصاف الجناة.

 08الكويت

اإلثنين  22صفر  1441هـ •  21أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16620

جانب من نشاط فريق الغوص

مرخصة من «الشؤون» ..والبعض يفضل العمل بال إشهار

 180مجموعة تطوعية في «كويت الخير»
■ قيود الحرية تجبر الفرق على العمل من دون ترخيص
أكثر من  180فريقا تطوعيا كويتيا مرخصا من قبل وزارة الشؤون االجتماعية ،يقدمون خدمات متنوعة بال مقابل وبجهود ودعم شخصي،
وسط اجماع الكثير منهم أن هناك نقص تعاون من الحكومة معهم ،ومطالبات بتعديالت على قانون العمل التطوعي في البالد.
الفرق المرخصة حسب القانون تتبع «الشؤون»،فيما ينتشر وجود عشرات الفرق التي ال ترغب بالتقدم للحصول على تراخيص بحجة عدم
وجود حرية في ممارسة األنشطة التي يرغبون فيها ،بوجود لوائح وقرارات عديدة تقيد العمل تحت مظلة قانونها.
«الشؤون» شطبت أكثر من  33فريقاً تطوعياً مرخصاً خالل العام الجاري نظرا لمخالفتهم تنظيم العمل التطوعي في البالد ،بحجة خمول
عن العمل وعدم قيامهم بأنشطة ،وبالتالي خرجوا من منظومة العمل التطوعي أو خالفوا أهداف اإلشهار.
وأكدت مصادر ذات عالقة في الوزارة لـ سبقلا أن «الشؤون» تقدم دعمها للفرق التطوعية ،وتراقبها بشكل مستمر في ظل منع وجود
جمع التبرعات النقدية أو تنفيذ حمالت مشابهة بالحمالت التي تقوم بها الجمعيات الخيرية بشكل مستقل أو تنفيذ انشطة تدر ارباحا
مادية أو انشطة تخالف التراخيص والعادات والتقاليد .وأشارت إلى أن من أوجه الرقابة ألنشطة الفرق وجود تكريم سنوي للمتميزين
منهم ،حيث تجري متابعتهم مرتين في السنة من خالل طلب تجديد التراخيص كل  6اشهر وتقديم االنجازات الخاصة بكل فريق.
سبقلا أخذت آراء ممثلي بعض الفرق التطوعية في البالد ورصدت أهم مطالباتهم واقتراحاتهم:

خالد الحطاب
ق � ��ال رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق ح �ل ��م أخ� �ض ��ر ش�ب�ي��ب
ال �ع �ج �م��ي إن� ��ه م�س�ت�م��ر ف ��ي ت��وف �ي��ر ودع ��م
ال �ج �ه��ود ال�ت�ط��وع�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ق��ق ن�ت��ائ��ج
وت �ق��دم��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى امل�ج�ت�م��ع وص��وال
إل��ى التنمية البيئية املطلوبة وخلق جو
إيجابي بني الناس.
وذك��ر العجمي أن ال�ف��رق ت��واج��ه شحا في
ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي ل �ه��ا ،ح�ي��ث ي�ف�ت��رض أن
ي �ك��ون ه �ن��اك ت �ع��اون أك �ث��ر م �ع �ه��ا ،م�ش�ي�دًا
ب��ال�ت�ع��اون امل�ت�ق��دم م��ع ج�ه��ات «التطبيقي
والزراعة والبيئة والبلدية والتربية».
وأض��اف أن ال�ف��رق تعمل وت��ؤدي أعمالها
ل�ت�ن�ه��ض ب �ه��ا ،م ��ؤك ��دا ض � ��رورة أن ي�ك��ون
ه�ن��اك ادخ ��ال للعمل ال�ت�ط��وع��ي ل�ل�م��دارس
وال �ج��ام �ع��ات ل�ي�ك��ون م��وض��وع التشجير
إلزاميا على الطلبة ليحثهم على الزراعة
ومتابعة األشجار حتى التخرج.
وت��اب��ع :إن العمل التطوعي ينشر ويزيد
عمل الخير وال�ش�ع��ور باملسؤولية ودع��م
وت� �ح� �س�ي�ن امل �ج �ت �م��ع وح� �م ��اي ��ة ال �ش �ب��اب
لخدمة املجتمع وخ�ل��ق ج��و اي�ج��اب��ي بني
ال �ن��اس وه ��و م�ق�ي��اس ل��رق��ي ك��ل مجتمع،
م��ؤك��دا االس�ت�م��رار م��ع «ال�ب�ي�ئ��ة» مل��زي��د من
أع �م��ال ال�ت�ش�ج�ي��ر ،س ��واء ف��ي ال �خ �ي��ران او
محمية الجهراء.

دعم التطبيقي
بدوره ،أكد مدير إدارة الخدمات في الهيئة

فنيس العجمي

شبيب العجمي

ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال �ت��دري��ب
فنيس العجمي ،أن الهيئة تدعم وبشكل
م �س �ت �م ��ر ج� �م� �ي ��ع األن � �ش � �ط� ��ة ال �ت �ط��وع �ي��ة
وال �ب �ي �ئ �ي��ة وال ��زراع � �ي ��ة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن�ه��ا
شاركت في عدة فعاليات من خالل توفير
االشجار والنباتات البرية وبذروها.
ولفت إلى أن مشاركات الهيئة في االعمال
التطوعية بدأت في حرم الهيئة من خالل
زراعته بالنباتات البرية ،اضافة إلى اطالق
الحمالت املليونية للشتالت التي شملت
ح�م�ل�ت�ين م ��ع ال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة وال �ف��رق
التطوعية ،اض��اف��ة إل��ى زراع��ة  4محميات

هي «الصبية ،اللياح ،كبد ،سعدالعبداهلل»
وب �ع��ض امل�ع�س�ك��رات وال �ش��رك��ات النفطية
وال�ح�ك��وم�ي��ة .وأض ��اف نستقبل طلبة من
املراحل االبتدائية واملتوسطة والجامعات
لتعليمهم وتدرسيهم ال�ب��ذور واالش�ج��ار
وتشجيع العمل التطوعي واب ��راز اهمية
ال �ع �م��ل ال�ب�ي�ئ��ي وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ح�ي��اة
الفطرية.

فريق الغوص
م ��ن ج ��اب �ن ��ه ،أك � ��د رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق ال �غ��وص
ب ��امل� �ب ��رة ال �ت �ط��وع �ي��ة ول� �ي ��د ال� �ف ��اض ��ل ،أن

تفاعل شعبي
مع األنشطة..
والدعم
الحكومي خجول
الشؤون
شطبت أكثر
من  33فريقا ً
النعدام
نشاطهم

الفريق مستمر ومنذ سنوات في الحمالت
ال �ت �ط��وع �ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ل�ت�ن�ظ�ي��ف ال �ش��واط��ئ
والساحل واملياه االقليمية من أي ملوثات.
ولفت الفاضل إل��ى أن الفريق حقق خالل
األشهر العشرة املاضية انجازات متتالية
بشأن إزال��ة املخلفات م��ن البيئة البحرية
ب��إج�م��ال��ي  187ط�ن��ا م��ن ال �ق��وارب والقطع
البحرية و  16طنا أخرى من شباك الصيد
املهملة.
وذك ��ر أن ال�ج�ه��ود ال�ت�ط��وع�ي��ة ل�ل�ف��رق منذ
ب��داي��ة ال�ع��ام ال �ج��اري حققت  120نشاطا،
ال � ��ى ج ��ان ��ب اس� �ت� �م ��رار ت��وث �ي��ق وم��راق �ب��ة
ال� �ش� �ع ��اب امل ��رج ��ان� �ي ��ة ب ��أك �ث ��ر م� ��ن م ��وق ��ع،
والقيام بتنفيذ  76مربطا بحريا للرسو
اآلمن للقوارب واليخوت.
وت��اب��ع :نفذنا حمالت تنظيف شواطئ
بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة،
ب��إج �م��ال��ي  160ع �م �ل �ي��ة ت �ن �ظ �ي��ف ،و12
عملية انقاذ كائنات بحرية ،و 739حالة
انتشال للقوارب واليخوت ،ورف��ع أكثر
م��ن  230ط�ن��ا م��ن ال �ش �ب��اك م��ن ال�ش�ع��اب
املرجانية.
وأف� � ��اد ب� ��أن ال �ف��ري��ق أن �ش ��أ  25م�ح�م�ي��ة
اص � �ط � �ن� ��اع � �ي� ��ة ل � �ل � �ش � �ع ��اب امل� ��رج� ��ان � �ي� ��ة
واألس� �م ��اك ض�م��ن امل�ح�م�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة،
وه �ن��اك ت �ع��اون بيئي مل �ش��روع تنظيف
ن �ق �ع��ة ال �ش �م�ل�ان ف ��ي ش� ��رق وإن � � ��زال 10
مجسمات عنكبوتية وزراع ��ة امل��رج��ان
عليها ،وإعادة زراعة الشعاب املكسورة
مع تثبيتها بأفضل الوسائل في شعاب
جزيرة قاروة.

الحلم األخضر:
إلزام الطلبة
بزراعة األشجار
«التطبيقي»:
ندعم «التطوُّ ع
والبيئة»
الحيان:
جهود فردية
إلنقاذ البيئة
«الغوص»:
نرفع آالف
األطنان من
الشباك
والقوارب سنويا ً

فريق فكرة :نحتاج حرية العمل
قالت مؤسسة فريق فكرة التطوعي إيمان املونس إن الفريق الذي تعمل
من خالله يحتوي  12متطوعا من مواطنني ومقيمني لكن بمظلة فردية
م��ن دون وج ��ود ت��راخ �ي��ص ،ن�ظ��را ألن ق��ان��ون ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي يحتاج
تعديالت ليكون أكثر حرية.
وأش ��ارت إل��ى أن ه�ن��اك بعض ال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ال�ف��ري��ق تتعلق
بامليزانية وعدم وجود مقر يجري العمل من خالله في ظل ايمان بعض

الجهات الحكومية بجهودهم كمتطوعني ووج��ود داعمني ومتبرعني
لهم ،في حني أن اغلب الحمالت التي يجري تنفيذها تمويلها ذاتي.
وذكرت أن آخر االعمال التي قام بها الفريق هو مساعدة االسر املحتاجة
من خالل تلقي املساعدات العينية من املتبرعني ،حيث تشمل دعم االسر
املتعففة واملحتاجة في مختلف مناطق البالد والتي شملت مؤخرا 51
اسرة.
فرحة بالتطوع

نبيها خضراء :تفاعل شعبي
أكد رئيس حملة نبيها خضراء لتوزيع الشتالت وزراعتها في انحاء مختلفة من
مناطق البالد مبارك العجمي أن هناك تفاعال شعبيا متميزا مع الحمالت التي
يجري اطالقها في ظل تواضع حكومي في دعم املتطوعني.
وذك��ر أن آخ��ر الحمالت شملت ت��وزي��ع  3500شتلة بأحجام مختلفة ف��ي ظل
مشاركة أكثر من  500مواطن وبدعم مالي شخصي ،دون مشاركة أي جهة
أو دع��م منها بهدف تشجير الكويت ،مضيفًا «نسعى لنشر الثقافة الزراعية
والحفاظ على البيئة ألنها هي الحياة» ،مبينا أن اب��رز املشاكل التي تواجهها
الفرق التطوعية هو عدم توافر الدعم املالي واإلعالمي واملعنوي.

الناشط البيئي

شتلة ونور

أكد الناشط البيئي سعد الحيان أن مالحظات العمل التطوعي تكمن في «تسلق
بعض املسؤولني على الجهود التطوعية التي يقوم بها متطوعون في ظل وجود
وف��رة مالية وميزانية مخصصة ف��ي جهاتهم إل��ى جانب ع��دم وج��ود الجهات
الحكومية لدعم الكثير من املتطوعني الذي يحتاجون دعما معنويا».
ولفت الحيان ،وهو يعمل بجهود تطوعية بيئية شخصية بالتعاون مع بعض
اصدقائه من دون مظلة فريق أو لجنة ،إل��ى أن��ه في ظل وج��ود مشاريع بيئية
ضخمة ،بمشاركة  17جهة حكومية ،ابرزها زراعة آالف االشجار ،ال نرى ،في
الواقع ،تلك الجهود ،في ظل نجاح املتطوعني في زراعة أشجار أخرى بجهودهم
الشخصية.

أطفال يشاركون في زرع الشتالت
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نواب يطالبون «الخارجية» بموقف رسمي تجاه القنصلية المصرية

الهاشم :كرامة الكويتي خط أحمر
ت ��واص� �ل ��ت ال� �ت� �ف ��اع�ل�ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ت �ج��اه
أزمة القنصلية املصرية ،وما تعرض له
امل�ح��ام��ي ال�ك��وي�ت��ي اس�م��اع�ي��ل دش�ت��ي من
مضايقات داخلها أخيرا ،وطالب نواب
ب� �ـ «اج ��راء رادع» م��ن ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
واالس � � � � ��راع ف � ��ي اج� �ل ��اء ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة م��ن
م��وق�ع�ه��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �س�ل�ام ال ��ى م��وق��ع
آخر غير سكني.
وشدد رئيس لجنة الخارجية البرملانية
ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال �ك��ري��م ال� �ك� �ن ��دري ،ع�ل��ى
ض� � � ��رورة ان ت �ت �خ��ذ وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
موقفا دبلوماسيا بموجب امل��ادة  9من
اتفاقية فيينا تجاه القنصلية املصرية،
ردًا ع�ل��ى م��ا ح�ص��ل ل�ل�م�ح��ام��ي ال�ك��وي�ت��ي
الذي تعرض الى اعتداء بداخلها ،والذي
يعتبر انتهاكًا للقانون الكويتي و املادة
 41من االتفاقية نفسها.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت النائبة ص�ف��اء الهاشم
«اطلعت بقلق ش��دي��د على م��ا ح��دث ،وما
ت� �ع ��رض ل ��ه امل �ح ��ام ��ى دش� �ت ��ي م ��ن أع �م��ال
ت ��ره� �ي ��ب وت� �خ ��وي ��ف م� ��ورس� ��ت ع �ل �ي��ه ف��ى
مبنى القنصلية املصرية من قبل البعثة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،وش �ت��م ال ��دول ��ة وال �ت �ع��دي
ع�ل��ى رم ��وزه ��ا ،وف ��ق م��ا أف ��اد ب��ه امل��واط��ن،
بحجة أنه على أراض مصرية سواء كانت
قنصلية أو سفارة وهذا أمر مرفوض».
وأض� ��اف� ��ت ال �ه ��اش ��م ف ��ي ت� �غ ��ري ��دات ع�ل��ى
ت ��وي �ت ��ر «ك� ��رام� ��ة ال �ك ��وي �ت ��ي خ� ��ط أح �م ��ر،
وك� �ل ��ي ث �ق��ة ف ��ى رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة وأع �ض��ائ �ه��ا ب �م �ج �ل��س األم ��ة
وحكمتهم لحل ه��ذا األم��ر وحفظ كرامة
املواطن ،وأطلب منهم استدعاء املواطن
واالس � �ت � �م� ��اع ل � ��ه ،ول �ي �ع �ل ��م أن امل �ج �ل��س
ب��رم�ت��ه ي�ق��ف خلفه وي�س�ن��ده ،واس�ت��دع��اء
وزير الخارجية للوقوف على املوضوع
وم �ط��ال �ب �ت��ه ب��ات �خ��اذ أق �ص��ى اإلج� � ��راء ات

صفاء الهاشم

الكندري :االعتداء
على المحامي
دشتي انتهاك
للقانونين المحلي
والدولي
الفضل :لسنا
«طوفة هبيطة»..
وننتظر تح ُّركا ً حازما ً
من السفير المصري

أحمد الفضل

عبدالكريم الكندري

ضد البعثة الدبلوماسية».
وتابعت «ف��وق ه��ذا ،يعاني أه��ل منطقة
ّ
األمرين من تصرفات هذه البعثة
السالم
وال � �ف� ��وض� ��ى ال � �ت� ��ي أح ��دث � �ه ��ا ت ��واج ��ده ��ا
وال��زح��ام ال��ره�ي��ب ال�ي��وم��ي وامل�ع��ان��اة في
ال��دخ��ول وال �خ��روج م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،ن��اه�ي��ك
ع��ن املماطالت املمجوجة لعدم رحيلهم
من مناطقنا الداخلية ،لقد ضقنا ذرعًا
بممارساتهم التي تفتقد ألدنى درجات
الدبلوماسية املعتادة».
وش��ددت الهاشم على «ممارسة أدوات��ي
ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة ب � �ك� ��ل ق � � ��وة ت� � �ج � ��اه وزي � ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة إن ل� ��م ن� �ج ��د إج � � ��راء رادع � ��ا
وح ��ازم ��ا ي �ح �ف��ظ ل �ن��ا ك ��رام ��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين
ف��ي بلدهم ،أك��رره��ا ك��رام��ة الكويتي خط
أحمر ،ومن يسئ للكويت ورموزها على
أرضها ال يستحق البقاء فيها».
ب � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ف �ض��ل ان��ه
ت��واص��ل م��ع «ال �خ��ارج �ي��ة» ب �ش��أن قضية

امل� �ح ��ام ��ي دش � �ت� ��ي« ،ووج� � � � ��دت م �ت��اب �ع��ة
ل �ل �ق �ض �ي��ة وك� �ل� �ن ��ا ام� � ��ل ف� ��ي أن ال �س �ف �ي��ر
امل �ص ��ري دم ��ث االخ �ل��اق س�ي�ت�خ��ذ اج ��راء
بحق اع�ض��اء القنصلية ف�ه��ؤالء ال نريد
ب�ق��اء ه��م ،وال�ك��وي��ت ليست طوفة هبيطة
ال �ك��ل ي�ت�ع��داه��ا ،وغ �ي��ر م��رغ��وب ب��أع�ض��اء
ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ب �ع��د م �ح��اس �ب �ت �ه��م م ��ن ق�ب��ل
ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري��ة وال �س �ف �ي��ر امل �ص��ري
واالجراء يجب ان يعلن بحق هؤالء».
وطالب الفضل وزارة الداخلية بـ «اتخاذ
اج � ��راء ب �ح��ق ه � ��ؤالء ف ��ي ح� ��ال ل ��م ت�ت�خ��ذ
ال� � �س� � �ف � ��ارة امل � �ص � ��ري � ��ة اج � � � � ��راء ب �ح �ق �ه ��م،
خصوصا م��ن ت�ع��رض للمواطن دشتي،
ألن م� � ��ا ت� � �ع � ��رض ل� � ��ه ال ي� �م� �ث ��ل اخ �ل ��اق
امل� �ص ��ري�ي�ن وال س� �ل ��وك� �ه ��م ،وم � ��ا ت� ��م ف��ي
القنصلية ه��ي اع �م��ال اج��رام�ي��ة ال تليق
بمصر ،وه��ذه البعثة ال ن��ري��ده��ا وكذلك
القنصلية ال ن��ري��ده��ا بموقعها الحالي
في السالم».

َّ
مفصل واالستعانة بكاميرات المراقبة
تقرير
القاهرة  -خالد زهران

عادل بطرس
a.botrosfarag@gmail.com

من سيربح المليون؟!

«الخارجية» المصرية ِّ
تحقق:

ف� �ت� �ح ��ت وزارة ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة امل� �ص ��ري ��ة
ت�ح�ق�ي�ق��ات ل�ل�ك�ش��ف ع��ن م�لاب �س��ات ات�ه��ام
مواطن كويتي لعناصر السفارة املصرية
باالعتداء عليه وإصابته.
وكشف مصدر مصري مسؤول لـ سبقلا،
أن��ه ب�ن��اء على تعليمات وزي��ر الخارجية
سامح شكري جرى التواصل مع السفير
امل� � �ص � ��ري ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ط� � � ��ارق ال �ق ��ون ��ي
وأع � �ض ��اء ال� �س� �ف ��ارة وت� ��م االس� �ت� �م ��اع إل��ى
إف��ادات�ه��م ح��ول مالبسات ال�ح��ادث بشكل
كامل.

كلمة حق

وق� ��ال امل �ص ��در ان ال �س �ف��ارة امل �ص��ري��ة في
ال �ك��وي��ت أرس� �ل ��ت ت �ق��ري��ره��ا امل �ب��دئ��ي ال��ى
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ال �ق��اه��رة وت�ض�م��ن
ت�ف��اص�ي��ل م��ا ح� ��دث ،م��ؤك��دة «أن م �ش��ادة
ج��رت بني طاقم تأمني السفارة واملواطن
ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي أق� ��دم ع �ل��ى ت �ص��وي��ر مقر
ال�س�ف��ارة ،ف��أك��دوا ل��ه أن ذل��ك ال ي�ج��وز ألن
امل�ق��ر ل�ي��س ف�ق��ط دب�ل��وم��اس�ي��ا ب��ل يخضع
لنفس معاملة املباني األمنية وتصويره
يعتبر أمرا محظورًا ويشكل خطرًا».
وذكر املصدر أن املواطن رفض االنصراف
وت�ع��دى لفظيا على رج��ال أم��ن ال�س�ف��ارة،
وأق��دم على السب وال�ق��ذف بحق السفارة

وال�ع��ام�ل�ين فيها ،كما ق��ام بالبصق على
رجال أمن السفارة والذين كانوا يدافعون
عن أنفسهم فقط.
وش ��دد امل �ص��در ع�ل��ى ان أع �ض��اء ال�س�ف��ارة
لم ولن يعاملوا أي مواطن كويتي بشكل
م �س��يء ،ألن أي م��واط��ن ك��وي �ت��ي ه��و اب��ن
ملصر واي مواطن مصري ابن للكويت.
واك� ��د امل �ص��در ان ��ه ح��دث��ت ات� �ص ��االت بني
الخارجية الكويتية ونظيرتها املصرية،
ب �ش��أن ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،وت ��م إرس� ��ال نسخة
م��ن تقرير السفارة املصرية ال��ى الجانب
الكويتي مصحوبا ب�ص��ور وفيديوهات
من كاميرات تأمني السفارة حول الواقعة.

وذك� ��ر امل �ص��در أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ت�ت��واص��ل
بشكل م��وس��ع م��ن ق�ب��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
امل �ص��ري��ة مل�ع��رف��ة ال�ت�ف��اص�ي��ل ب�ش�ك��ل ادق،
مبينًا أن هناك اشخاصا يحاولون إشعال
االزمة بني البلدين ،لكن العالقات أكثر من
ممتازة ،وال�س�ف��ارة املصرية يستحيل أن
ت �ق��وم ب ��أي ع�م��ل ع��دائ��ي ض��د أي شخص
او أن تقوم بالتطاول على مواطن كويتي
الننا نحترم دولة الكويت وأراضيها.
ول �ف��ت امل �ص��در إل ��ى أن ت�ع�ل�ي�م��ات ص��درت
للسفارة املصرية وأعضائها بعدم اإلدالء
بأي حديث صحافي حول الواقعة لحني
انتهاء التحقيقات.

البرنامج التلفزيوني الشهير «من سيربح املليون؟» ،الذي كان يقدمه اإلعالمي الكبير
األس�ت��اذ ج��ورج ق��رداح��ي على قناة ال� �ـ ،MBCك��ان م��ن أنجح ال�ب��رام��ج التي تقدم على
الشاشة الصغيرة ،ألنه يقدم معلومات مفيدة للغاية ،لو كنت تعرفها من قبل تنعش
ذاكرتك بالنسبة لها ،وإن لم تكن تعرفها تضيفها إلى معلوماتك ،ولهذا حاز إعجاب
ماليني املشاهدين في جميع أنحاء العالم.
وهذا البرنامج في األساس برنامج بريطاني أذيعت أولى حلقاته في  ٤سبتمبر ١٩٩٨
على قناة  ،ITVتحت ع�ن��وان« :م��ن يريد أن يكون مليونيرًا who wants to be a -
 ،»millionaireواستمر بثه على تلك القناة حتى  ١١فبراير  ،٢٠١٤حيث توقف بثه،
وحني بدأ عرضه في بريطانيا ،القى نجاحًا منقطع النظير ،مما دفع قناة  itvإلى اعداد
نسخ دولية منه ،جرى بثها في حوالي  ١٦٠دول��ة ،منها النسخة األميركية (،)١٩٩٩
ثم تلتها الروسية ،والهندية ،واألسبانية ،والفرنسية ،واالملانية ،والتركية ،واليابانية
وغيرها.
أما في العالم العربي فقد بدأ بثه على قناة  mbcفي  ٢٧نوفمبر سنة  ٢٠٠٠تحت اسم
«من سيربح املليون؟» ،وكانت الجائزة مليون ريال سعودي ،جرى رفعها الى مليوني
ريال سعودي في سنة  ،٢٠٠٥ثم عادت إلى مقدارها األول مليون ريال سعودي في
املوسم االخير سنة  ٢٠١٠ثم توقف البرنامج ،ثم ع��اد م��رة أخ��رى فعرض من سنة
 ٢٠١٥حتى عام  ٢٠١٦على قناة  ،osnثم من  ٢٠١٦الى  ٢٠١٨على  ،CBCوفي كل
هذه القنوات كان جورج قرداحي هو الذي يقدمه ،حيث أظهر مواهب خاصة أعتقد أنه
يصعب االستغناء عنها.
وفي البداية كان يجري تسجيل البرنامج في ذات االستوديو ،الذي كانت تسجل به
النسخة البريطانية األصلية في لندن ،ثم انتقل التسجيل الى باريس ،وفي  ١٠فبراير
 ٢٠٠٢انتقل الى مدينة االنتاج االعالمي في مدينة السادس من اكتوبر بمصر.
ول�ل�ب��رن��ام��ج ق��وان�ين ص��ارم��ة وض�ع��ت ب�ط��ري�ق��ة خ��اص��ة ،جعلت م�ن��ه ب��رن��ام�ج��ًا مميزًا،
فاملوسيقى التصويرية وضعت بطريقة توفر جوًا من الدراما والتوتر ،فهي تحاكي
صوت القلب النابض ويزداد توترها كلما تعمق املتسابق في املسابقة ،كما تم تصميم
االستديو ،بحيث يجعل املتسابق يشعر بعدم االرتياح في جلسته ،فيبدو كأنه في
فيلم سينمائي ،فاألرضية ًمصنوعة من زجاج شبكي وأسفلها طبقة ضخمة مغطاة
بورق امل��رآة ،وتحتوي اللعبة على كرسي للمتسابق ،بحيث يجلس هو واملذيع وجهًا
لوجه في املقاعد ،وشاشة كمبيوتر تواجه كل مقعد ،ونظام اإلضاءة مبرمج لتغميق
املشهد كلما تقدم املتسابق في اللعبة ،كما تعمل على تكبير املتسابق عندما يجيب
على سؤال رئيسي.
وت�ب��دأ الحلقة باختيار ال �ف��ارس ال��ذي سيدخل ال�س�ب��اق ،فتجري استضافة ثمانية
أشخاص من املتقدمني للمسابقة ،وتطرح عليهم أسئلة تعرف باسم اسئلة السرعة،
ومن يسرع منهم باالجابة هو الذي يفوز باملقعد ،بعد ذلك يجري طرح األسئلة عليه
تباعًا حتى يصل للسؤال األخير .وفي أغلب النسخ كانت تتكون األسئلة من  ١٥سؤاال،
ويحق للمتسابق ان ينسحب في أي وق��ت مع االحتفاظ بما وص��ل اليه من مكسب،
ً
وتتدرج األسئلة في صعوبتها من أسئلة بسيطة للغاية ،كالسؤال مثال عن :ماذا يجذب
املغناطيس؟ ويعطيه أربعة خيارات :الخشب ،أو الحديد ،أو الرمل ،أو القماش؟ وعليه
ان يختار إحدى االجابات األربع ،وله اللجوء الى إحدى وسائل املساعدة :منها حذف
إجابتني أو االستعانة بالجمهور أو االتصال بصديق ،وتزداد صعوبة األسئلة كلما زاد
التقدم في مراحل االجابة ،الى ان تصل الى أسئلة ال يعرف إجابتها اال املتخصصون.
وفي رأيي ان برنامجًا مثل هذا البرنامج ال يجب ان يغيب ابدًا عن الشاشة أيًا كانت
االسباب ،واذا كانت العقبة الوحيدة في استمراره هي الجوائز املبالغ فيها ،التي يبدو
انها تثقل كاهل القناة التي تقدمها ،وقد تكون سبب توقف البرنامج في هذا العدد
الكبير من القنوات التي كانت تقدمها ،واولها قناة  itvالبريطانية ،فإنه يمكن االستغناء
عن هذه الجوائز املالية الضخمة واستبدال جوائز عادية بها ،كسيارة او سبائك ذهب،
ويمكن االح�ت�ف��اظ ب��اس��م ال�ب��رن��ام��ج ،ألن��ه اكتسب شعبية ج��ارف��ة ،ع��ن ط��ري��ق تفسير
ً
االسم على انه مليون تحية أو مليون تقدير للفائز مثال ،وبهذا نستطيع ان نحتفظ
ً
بالبرنامج الذي يعشقه املاليني ،والذي خلق جيال من الباحثني عن املعرفة ،سواء على
الشبكة العنكبوتية (النت) او في الكتب وامل��راج��ع ،كان همهم التحضير للبرنامج او
على األقل لالستمتاع باملشاهدة والتباهي ملن حوله بأنه يعرف املعلومة ،الى درجة ان
بعضهم كان يتخيل نفسه جالسًا مكان املتسابق ويحصي األسئلة التي اجاب عليها
اجابات صحيحة ،وهذا من شأنه أن يوسع دائرة املعرفة ويزيد من عدد املثقفني الذين
يحتاجهم املجتمع!

ناشطات في المجال شرحن لـ سبقلا همومهن ومطالبهن:

الكويتيات في التكنولوجيا ..كفاءات مهمشة
ال تزال المرأة الكويتية تعاني التمييز
في بعض مجاالت العمل وعدم الثقة
المطلقة من قبل شقيقها الرجل،
خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات،
رغم مساهمتها في رفع اسم البالد
عاليا في المحافل الدولية ،وحصدها
لجوائز محلية وخارجية في مجال البحث
العلمي وااللكترونيات والتكنولوجيا.
«المرأة الكويتية» ،التي ترى نفسها
«ثروة مهمشة» في هذا المجال ،حيث
لم تلق فيه اهتماما ً كافيا ً مقارنة
بالمساعي المشجعة للمرأة عموما ً
في مجاالت اخرى ،تطالب بااللتفات
إليها وتحفيزها على االبداع التقني.

نقص النساء
ق��ال��ت م .أس �ي��ل امل �س �ع��د إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
تقيم م��ؤت�م��رات ملعالجة مشكلة نقص النساء
ف ��ي م �ج��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال ��ري ��اض �ي ��ات ،ل�ك��ن
ف �ت �ي��ات ال �ك��وي��ت ي�ش�ك�ل��ن  %70م��ن م�خ��رج��ات
ال �ك �ل �ي��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ،وي �ت��وج��ه ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ن ل�ه��ذه
التخصصات ،األمر الذي يحتم االستفادة من
ه��ذه ال�ك�ف��اءات النسائية ال�ت��ي ال تمنح الفرصة
إلثبات نفسها.

ازديادهن

نوف الدوسري

سارة العجمي

يسرا الخشاب

ّ
ش �ك �ل��ت ن��اش �ط��ات ف ��ي امل� �ج ��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ف��ري��ق
«مجتمع امل ��رأة للبيانات» م��ن أج��ل توعية وتمكني
وتحفيز املهتمات بالبيانات والتكنولوجيا ،الالئي
ع �م �ل��ن ف ��ي م �ش��اري��ع ع � ��دة ،م �ن �ه��ا ت �ط��وي��ر ال�ح�ك��وم��ة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ،وم��واق��ع ال��دول��ة ال��رس�م�ي��ة واس�ت�خ��دام
املعلومات ب�ص��ورة فاعلة ف��ي ال� ��وزارات والتخطيط
للمدن الذكية وغيرها.
سبقلا ال�ت�ق��ت ع ��ددا م��ن أول �ئ��ك ال�ن��اش�ط��ات ف��ي ه��ذا
امل �ج��ال ،للتعرف ع�ل��ى مشاكلهن ف��ي امل �ج��ال التقني
والتكنولوجي ،حيث أك��دن أن النساء الكويتيات لم
يجر االستفادة حتى اآلن من قدراتهن في هذا املجال،
مشيرات إلى سعيهن إلى تطوير عملهن في مختلف
الجهات عن طريق مهاراتهن في استخدام البيانات
والتكنولوجيا.
تقول رئيسة مجتمع املرأة للبيانات ،م .أسيل املسعد:
إن املرأة املتخصصة في املجال التقني تعاني عراقيل
العمل الحكومي ،فالجهات الحكومية تعتمد على
ال�ش��رك��ات وتفضلها ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين ع��ام��ة ،وال�ن�س��اء
خ��اص��ة ،كما يعتقدون بتفوق ال��رج��ل على امل��رأة في
هذا املجال ،فيجري اقصاء النساء ،وتهمش الثروة
النسائية في هذا املجال.

وزارات تعتمد
على الشركات ..والرجال
ال يثقون بعملنا!
المسعد :نعاني من
عراقيل العمل الحكومي
العجمي :نخطط
للمدن الذكية
بوشهري :تمكين المرأة
في المجال التقني

معصومة بوشهري

وح�س��ب امل�س�ع��د ،ف��إن مجتمع ال�ب�ي��ان��ات يسعى إل��ى
تطوير ال�ب��رام��ج التدريسية ف��ي م��ؤس�س��ات التعليم
العالي لتأهيل الكوادر للعمل في هذه التخصصات،
فيما تشكل عدم معرفة سوق العمل بالتخصصات
معضلة ت�ع�ي��ق ال��وص��ول ال ��ى خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة ،التي
ن��رغ��ب ب �ه��ا ،م� �ش ��ددة ع �ل��ى ض� � ��رورة االس� �ت� �ف ��ادة من
املتخصصات في التقنية وتوفير الوسائل لهن.

املدن الذكية
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت م��وظ �ف��ة األم� ��ن وال �س�ل�ام��ة ف��ي إدارة
شؤون البيئة ،م.سارة العجمي :إن استخدام البيانات
والتكنولوجيا ضروري إلقامة املدن الذكية ودراسة
ك ��ل ج��وان �ب �ه��ا ،م�ب�ي�ن��ة أن ص �ع��وب��ة ال �ح �ص��ول على
البيانات وعدم دقتها أكبر املشكالت التي نواجهها،
ً
فهناك إخطارات ومراسالت تأخذ وقتًا طويال.
وأض��اف��ت ال�ع�ج�م��ي أن اس �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات يساهم
في حل مشكالت املرور ويساعد في التجهيز لخطة
الطوارئ وتخطيط املدن ،مشيرة إلى أنه من املتوقع
أن ت �ك��ون وظ��ائ��ف امل�ع�ل��وم��ات األك �ث��ر ط�ل�ب��ًا واألع �ل��ى
أج�رًا في املستقبل ألنها الثروة القادمة ،ما يستلزم
االه�ت�م��ام باملتخصصات ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ومنحهن
الفرصة في تطوير التكنولوجيا.

أسيل المسعد

رؤية 2035
ب��دوره��ا ،ذك��رت رئيسة قسم الكمبيوتر في التعليم
التطبيقي م .م�ع�ص��وم��ة ب��وش�ه��ري أن ت�م�ك�ين امل ��رأة
ي �ج��ب أن ي� �ك ��ون ف ��ي ج �م �ي��ع ال �ت �خ �ص �ص��ات ول �ي��س
س �ي��اس �ي��ًا ف �ق��ط ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن امل� � ��رأة ال ت �م �ن��ح ما
تستحقه ف��ي امل �ج��ال ال�ت�ق�ن��ي ،ك�م��ا ي��وج��د ك�ث�ي��ر من
املخرجات النسائية التي ال يبرز منهن س��وى عدد
قليل بسبب عدم الثقة بقدرات املرأة وتحفظ املجتمع
على عملها وقت املصاعب.
وأض ��اف ��ت ب��وش �ه��ري أن �ن��ا ن�ع�م��ل ع �ل��ى ت�م�ك�ين امل ��رأة
وإخ� ��راج م��ا ب��داخ�ل�ه��ا م��ن ق ��درات وط��اق��ات ،ال سيما
في املجال التكنولوجي ،وذلك مواكبة لرؤية الكويت
 ،2035ومنها إيجاد اقتصاد قائم على املعرفة ،األمر
الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة تخريج متخصصني
في املجاالت التكنولوجية.
وأش � � ��ارت ب��وش �ه��ري إل� ��ى أن ب �ع��ض امل �س ��ؤول�ي�ن في
جهات العمل ال يعرفون املصطلحات التي نتداولها
في علوم البيانات والتكنولوجيا ،األمر الذي يتطلب
ّ
ليقدروا حاجة
توعيتهم من خالل مؤتمرات وورش
ً
سوق العمل لهذه التخصصات مستقبال.

أوض�ح��ت صائغة النظم املالية ف��ي وزارة األوق��اف
م .ن ��وف ال ��دوس ��ري أن ت��وج��ه ال �ن �س��اء إل ��ى م�ج��ال
التكنولوجيا في ازدي ��اد ،مؤكدة أن النساء يرغنب
ف��ي اإلن �ج��از ويعملن ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال� ّع�م��ل ،مشيرة
إلى ض��رورة نشر الوعي في ما يتعلق باستخدام
امل �ع �ل��وم��ات وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وإت��اح��ة ه ��ذه امل �ع��ارف
لجميع األفراد لتحقيق التنمية.

بيانات مهمة
اشتكت الناشطات من صعوبة الحصول على
امل �ع �ل��وم��ات واالح �ص��ائ �ي��ات م��ن ج �ه��ات ال��دول��ة
الرسمية ،فبعض الجهات تمتلك بيانات مهمة
يمكن االستفادة منها في املشاريع والخطط،
ف�ي�م��ا ي�ص�ع��ب ال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا وق��ت ال�ح��اج��ة،
م �ش �ي��رات إل ��ى دع ��م ب�ع��ض ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال� �خ ��اص ��ة ل� �ه ��ن ،وح ��اج �ت �ه ��ن إل � ��ى م ��زي ��د م��ن
التعاون.

نسبة الباحثات
وف �ق��ًا آلخ ��ر اح �ص��ائ �ي��ات م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ك��و ل�ق�ي��اس
الفجوة ب�ين ال��رج��ال وال�ن�س��اء ف��ي م�ج��ال ال�ع�ل��وم ،تحتل
النساء الالتي يعملن كباحثات ما نسبته  %51.4من
مجموع الباحثني في الكويت ،وبذلك تتفوق البالد على
قطر وعمان ،إذ يبلغ عدد الباحثات في كل منهما إلى
 %31.4و %27.8على التوالي.
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البلدي

بعد نقل مستثمريها إلى «الشويخ»

مجلس الوزراء قرر إخالء «شرق الصناعية»
َّ
تتحفظ على مواقع التحميل في مشروع السكة الحديدية
¶ «النفط»
زكريا محمد
ق ��رر م�ج�ل��س ال � ��وزراء ن�ق��ل منطقة ش��رق
الصناعية إلى منطقة الشويخ ،على أن
يجري إخ�لاء مستثمري قسائم الشرق
من شاغليها.
وق� � � ��ال األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام امل � �س ��اع ��د ألم ��ان ��ة
اإلع� ��داد وامل�ت��اب�ع��ة ف��ي م�ج�ل��س ال� ��وزراء،
ف� � ��واز ال� �ف� �ض ��ل ،ف ��ي خ� �ط ��اب وج� �ه ��ه إل��ى
وزي��ر البلدية ،بشأن طلب اي�ج��اد موقع
ب��دي��ل لقسائم منطقة ش��رق الصناعية،
ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق ��رر ت�ك�ل�ي��ف ب�ل��دي��ة
الكويت ات�خ��اذ اإلج ��راء ات ال�لازم��ة نحو
ت �خ �ص �ي��ص امل � ��واق � ��ع ال� �ت ��ال� �ي ��ة مل�ص�ل�ح��ة
الهيئة العامة للصناعة:
ً
أوال :القسيمتني  ،69و 70باملنطقة األولى
في الشويخ.
ثانيًا :موقع مركز الشويخ (ال��ذي يضم
مسلخ البلدية السابق).
ودع � ��ا إل� ��ى أن ي �ج��ري ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا من
ق�ب��ل الهيئة وف�ق��ًا ل�ل�ق��واع��د واإلج � ��راء ات
املعمول بها في هذا الشأن للمستحقني
م��ن مستثمري ال�ق�س��ائ��م بمنطقة ش��رق
الصناعية .وذلك تمهيدًا إلخالء املنطقة

من شاغليها.
وش� ��دد ع �ل��ى أن ي �ج��ري اع �ت �م��اد تقسيم
امل ��وق� �ع�ي�ن وف � ��ق األن� �ظ� �م ��ة امل �ت �ب �ع��ة ل��دى
ال� �ب� �ل ��دي ��ة ،وأن ي � �ج� ��ري ت �ك �ل �ي��ف وزارة
األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزارات ال �خ��دم��ات
تنفيذ البنية التحتية للطرق والخدمات
املستحدثة باملوقعني لخدمة القسائم»،
داعيًا إلى موافاته بما جرى اتخاذه بهذا
الشأن.

السكة الحديدية
وب �ع��ث األم�ي�ن ال �ع��ام ألم��ان��ة ال �ل �ج��ان في
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ص��ال��ح امل �ل�ا ،ب�خ�ط��اب
إلى املدير العام للبلدية ،بشأن العوائق
التي تعترض الطريق االقليمي الشمالي
والجنوبي ومسار سكة الحديد.
وأوض� � � � � ��ح أن� � � ��ه ب� � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى ال� � �ق � ��راري � ��ن
ال�ص��ادري��ن م��ن لجنة ال�خ��دم��ات العامة،
وج� ��اء ف��ي أول �ه �م��ا ت�ك�ل�ي��ف ك��ل ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ،ك��ل ف�ي�م��ا يخصها،
بتقديم ت�ص��ورات�ه��ا وال�ح�ل��ول املناسبة
لتذليل املعوقات التي تعترض الطريق
االق �ل �ي �م��ي ال �ش �م��ال��ي وال �ج �ن��وب وم �س��ار
سكة الحديد واملوضوعة من قبل الهيئة

العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق
مع بلدية الكويت ،أو أي معوقات أخرى
تخص جهتكم املوقرة ولم ترد بالكشف
امل��رف��ق م��ن ق �ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط��رق
والنقل ال�ب��ري .وم��واف��اة لجنة الخدمات
العامة بجدول زمني يحدد آلية التعامل

َّ
المخصصة للجهات
حصر القسائم
الحكومية كمخازن ولم تستغل
وجه فواز الفضل خطابًا إلى وزير البلدية ،فهد الشعلة،
مل��واف��ات��ه ب�م��ا ج ��رى ب �ش��أن االق� �ت ��راح امل �ق��دم م��ن اإلدارة
العامة لإلطفاء ،بخصوص إنشاء مناطق تخزينية في
محافظات دولة الكويت ،لتفادي استغالل السراديب في
السكن الخاص واالستثماري.
وأوضح الفضل ان مجلس الوزراء كلف البلدية بالتالي:
 التنسيق مع اإلدارة العامة لالطفاء ،والجهات املعنيةل��دراس��ة امل��وض��وع م��ن ك��ل ج��وان�ب��ه ال�ف�ن�ي��ة واإلج��رائ �ي��ة،
ووضع التصورات واملقترحات املناسبة لتنظيم مناطق

«البيئة» وافقت على فرز النفايات
وإعادة تدويرها
مشعل السالمة
أوص � ��ت ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون ال �ب �ي �ئ��ة ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
باملوافقة على اقتراح العضو السابق يوسف الغريب،
ب �ش��أن ف ��رز وإع� � ��ادة ت��دوي��رال �ن �ف��اي��ات ووض� ��ع س�لات
امل� �ه �م�ل�ات امل� �ت� �ع ��ددة ف ��ي امل �ج �م �ع��ات واألس� � � � ��واق ،م��ع
إحالته ال��ى اللجنة لتعديل الئ�ح��ة البناء والنظافة،
واس �ت �ح��داث ف�ك��رة ال �غ��رف ال �خ �ض��راء .وأج �ل��ت اللجنة
ف��ي جتماعها ،ال ��ذي ع�ق��دت��ه أم ��س ،ب��رئ��اس��ة العضوة
م�ه��ا ال�ب�غ�ل��ي ،ط�ل�ب��ي ال�ع�ض��و م .ع�ب��دال�س�لام ال��رن��دي،
بشأن مناقشة مستوى النظافة في جميع املحافظات
وم��رادم النفايات الصلبة املنتشرة بمناطق الكويت،
الى حني عقد ورشة عمل ،فيما قررت إحالة طلب دعم
املبادرة الوطنية «تخلص رقمي آمن لبيئة مستدامة»
الى الهيئة العامة للصناعة.

مع تلك املعوقات.
ّ
وأض� ��اف أن ال �ق��رار ال�ت��ال��ي ك��ل��ف الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ن�ق��ل ال �ب��ري التنسيق
مع كل من وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية،
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ،وزارة اإلع� �ل� ��ام ،وزارة
األش �غ��ال ال�ع��ام��ة ،وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،وزارة

الكهرباء وامل��اء ،وزارة املواصالت ،هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،الهيئة العامة للبيئة ،الهيئة
العامة للصناعة ،الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ،الهيئة العامة
ل �ل��ري��اض��ة ،ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لات �ص��االت

على صعيد آخر تقدمت ،م  .مها البغلي ،بأسئلة عن
عقود النظافة.
وت �س��اء ل��ت ال�ب�غ�ل��ي ع��ن امل �س��ؤول ع��ن ت��دن��ي مستوى
النظافة في الكويت؟ وما هي قيمة العقود الحالية؟
وع �ل��ى أي أس� ��اس ي �ج��ري اخ �ت �ي��ار ش ��رك ��ات ال�ن�ظ��اف��ة
واب��رام العقود معها؟ وم��ا هي البنود الجديدة التي
جرى وضعها في العقود لتغطية أوج��ه القصور في
العقود السابقة؟ واستفسرت عن الجهة املسؤولة في
البلدية عن مراقبة أداء شركات النظافة وتنفيذها لكل
بنود العقد وتوقيع املخالفات والغرامات عليها اذا
كان هناك قصور او عدم التزام ببنود العقد املبرمة،
مطالبة بكشف ي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي ج��رى
تطبيقها ع�ل��ى ش��رك��ات ال�ن�ظ��اف��ة ف��ي ال�ع�ق��د ال�س��اب��ق،
وامل�خ��ال�ف��ات وال�غ��رام��ات ان وج��دت منذ ب��داي��ة تفعيل
العقد الحالي.

تخزينية ف��ي مختلف م�ح��اف�ظ��ات دول ��ة ال�ك��وي��ت ،وذل��ك
ل�ت�ف��ادي اس�ت�غ�لال ال�ب�ع��ض ل �س��رادي��ب ال�س�ك��ن ال�خ��اص
واالستثماري في استعماالت التخزين املختلفة.
 ح �ص��ر ك��ل ال �ق �س��ائ��م وامل ��واق ��ع امل�خ�ص�ص��ة للجهاتالحكومية ،التي لم يجر استغاللها في أعمال التخزين
املختلفة ،التخاذ اإلج��راءات القانونية املناسبة بشأنها،
ل�ل�اس �ت �ف��ادة م �ن �ه��ا ك �م �س��اح��ات ت�خ��زي�ن�ي��ة ت �ت��واف��ق مع
اشتراطات األمن والسالمة واملعايير الصحية والبيئية
املعمول بها في هذا الشأن.

وت�ن�ق�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية ،شركة نفط الكويت ،املؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،معهد الكويت
ل �ل�أب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ،ش� ��رك� ��ة م �ط��اح��ن
ال��دق �ي��ق وامل �خ��اب��ز ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وال�ج�ه��ات
ذات ال �ع�ل�اق��ة ،ل�ت�ح��دي��د امل �ع��وق��ات ال�ت��ي
قد تعترض الطريق االقليمي الشمالي
وال � �ج � �ن� ��وب� ��ي وم� � �س � ��ار س� �ك ��ة ال� �ح ��دي ��د،
وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ل��دراس��ة
تلك املعوقات ووض��ع البدائل والحلول
املناسبة .وموافاة لجنة الخدمات العامة
بتقرير مفصل بهذا الشأن ملراحل العمل
املقبلة.
وأوض � ��ح امل�ل�ا أن ��ه ورد خ �ط��اب م��ؤس�س��ة
البترول الكويتية املؤرخ  13أكتوبر ،2019
امل�ت�ض�م��ن اف��ادت �ه��ا ف��ي ض ��وء ق ��رار لجنة
ال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة امل�ت�خ��ذ ف��ي اجتماعها
املنعقد بتاريخ  26سبتمبر  2019واملذكور
آن �ف��ًا ،وال � ��ذي ان �ت �ه��ت امل��ؤس �س��ة بموجبه
إل��ى تحفظ شركة نفط الكويت ورفضها
ل� �ل� �م ��واق ��ع ال� �ح ��ال� �ي ��ة مل� �ح� �ط ��ات ال �ت �ح �م �ي��ل
واملحطة الرئيسية بمشروع مسار سكة
ال�ح��دي��د لتعارضها م��ع خ��دم��ات الشركة
وخططها املستقبلية.

توسعة حرم الطريق
بين ميناء الزور والوفرة

تحرير  392مخالفة
نظافة وباعة جائلين

واف� �ق ��ت ل �ج �ن��ة م �ح��اف �ظ��ة األح � �م� ��دي ف ��ي امل�ج�ل��س
ال�ب�ل��دي ،باجتماعها ال ��ذي ع�ق��دت��ه أم��س برئاسة
العضو فهيد امل��وي��زري ،على طلب الهيئة العامة
للطرق والنقل البري توسعة حرم الطريق الواصل
ب�ين ميناء ال ��زور وال��وف��رة ،وذل��ك إلن�ش��اء وإن�ج��از
وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية.
وق ��ال امل ��وي ��زري ان ال�ل�ج�ن��ة واف �ق��ت ع�ل��ى طلبي
وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية تخصيص
م �س �ج��د وم� ��واق� ��ف س � �ي� ��ارات ض �م��ن ال �ق �ط �ع��ة 6
بمنطقة امل�ه�ب��ول��ة ،وت�خ�ص�ي��ص م��وق��ع مسجد
ب�م�س��اح��ة  600م �ت��رم��رب��ع ب��ال�ق�ط�ع��ة رق ��م  4في
منطقة املهبولة ،مشيرًا إلى أنه تقرراعادة طلب
البلدية تخصيص موقع للمقاولني ،الذين لهم
ع �ق��ود م��ع ال �ب �ل��دي��ة ،وذل� ��ك ل�ت�ح��دي��د م ��دة ب��داي��ة
العقود ونهايتها.

أك��د مدير إدارة النظافة العامة وإش�غ��االت
ال� �ط ��رق وم ��دي ��ر إدارة ال �ت��دق �ي��ق وم �ت��اب �ع��ة
خ ��دم ��ات ال �ب��دي��ة ب��ال��وك��ال��ة ف ��ي ف ��رع ب�ل��دي��ة
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة ،س� �ع ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج،
م��واص�ل��ة جميع امل��راك��ز حمالتها امليدانية
إلزال ��ة ك��ل م��ا ي�ش��وه امل�ن�ظ��رال�ع��ام واالرت �ق��اء
بمستوى ال�ن�ظ��اف��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن البلدية
تولي رف��ع مستوى النظافة اهتماما كبيرا
ع �ق��ب إب ��رام �ه ��ا ال �ع �ق��ود ال �ج ��دي ��دة ب �ش��روط
ومواصفات فنية عالية ال�ج��ودة ،وتسخير
ك ��ل االم� �ك ��ان ��ات وال� �ج� �ه ��ود ل�ت�ح�ق�ي��ق اع �ل��ى
مستويات النظافة.
وكشف الخرينج أن الحمالت ،التي تنفذها
االدارة ع� �ل ��ى م �ن �ط �ق �ت��ي ج �ل �ي��ب ال �ش �ي��وخ
وال� � �ح� � �س � ��اوي ،أس� � �ف � ��رت ع � ��ن ت� �ح ��ري ��ر 392

مشعل يونس

مخالفة نظافة عامة وإشغاالت طرق وباعة
جائلني ،ومصادرة حمولة  870مترا مكعبا
م��ن ال�خ�ض��ار وال �ف��واك��ة وامل� ��واد التموينية
وامل�ل�اب��س امل�س�ت�ع�م�ل��ة ،ورف ��ع ح�م��ول��ة 2900
م� �ت ��ر م �ك �ع��ب م� ��ن امل� �خ� �ل� �ف ��ات ال� �ن ��ائ� �ج ��ة م��ن
االس� � � � ��واق ال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة ،إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب رف ��ع
حمولة  111070م�ت��را مكعبا م��ن املخلفات
ال�س�ك��ان�ي��ة واالن�ش��ائ�ي��ة وال �س �ك��راب ،إض��اف��ة
إل��ى اس�ت�م��رارع�م�ل�ي��ات اس�ت�ب��دال ال�ح��اوي��ات
الجديدة.
وب�ّي�نّ ال�خ��ري�ن��ج أن مفتشي إدارة التدقيق
ومتابعة ال�خ��دم��ات ق��ام��وا خ�لال إسبوعني
ً
بغلق  120محال ،وتحرير  200مخالفة إعالن
قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية
بمنطقتي جليب الشيوخ والحساوي.
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ق ّرت عين
الكويت
وأهلها

أمين معرفي
Amin-1951@Hotmail.Com

ّ
قرت عني الكويت بعودة حضرة
ّ
ص��اح��ب ال �س �م��و ال ��وال ��د ال �ق��ائ��د
إل��ى أرض ال��وط��ن ،س��امل��ا معافى
ب�ع��د ال �ع��ارض ال�ص�ح��ي ،م��وف��ور
الصحة والعافية ،بنعمة اهلل ،ثم
دع��اء أه��ل ال��دي��رة األوف�ي��اء الذين
م��ا ب��رح��وا ي��دع��ون ل��ه ب ��أن ي�م� ّ�ن
اهلل عليه بالعافية ،فقد عاشت
ال �ك��وي��ت ع �ن��د ع��ودت��ه إل ��ى أرض
ال ��وط ��ن ع� �ي ��دا م �م �ي��زا اب �ت �ه��اج��ا
بذلكّ ،
وعمت الفرحة قلوب أبناء
الكويت األوفياء ،تجسيدا لروح
األس ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��واح��دة ال�ت��ي
تدل على السجايا الحميدة التي
تتميز بها ال�ك��وي��ت وأه�ل�ه��ا منذ
ال� ِ�ق��دم ،ويتميز حضرة صاحب
ال �س �م� ّ�و ب��أن��ه خ �ي��ر ق��ائ��د ل�خ�ي��ر
ش� �ع ��ب ي � �ق� ��ود ال � �ب�ل��اد ب �ح �ن �ك �ت��ه
وح� �ك� �م� �ت ��ه إل � ��ى ب� ��ر األم� � � ��ان ف��ي
أت ��ون امل �ش��اك��ل ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي
ً
ت �ع �ص ��ف ب ��امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،م� ��واص �ل�ا
ال� �ع� �ط ��اء وم� �س� �ي ��رة ال � �ب �ل�اد إل ��ى
الغاية املنشودة من دون كلل أو
ملل.
وال ش��ك ف��ي ذل ��ك ،ف �ه��و ال�ق��ائ��د
اإلن� �س ��ان ��ي ال � ��ذي أب� �ه ��ر ال �ع��ال��م،
وال � � � � � ��ذي اس � �ت � �ح � �ق� ��ه ب� � � �ج � � ��دارة،
وت �ح �ق �ق��ت إن � �ج� ��ازات م �ش �ه��ودة
ف��ي ع�ه��ده ال��زاه��ر وم��آث��ر كبيرة
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ،ورع ��ى
م �ص��ال��ح ال ��وط ��ن وأع� �ل ��ى ش��أن��ه
ب�ي��ن ال � � � ��دول ح� �ت ��ى أف � � ��اء خ �ي��ره
ع �ل��ى ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ع��وب ع�ل��ى
وج��ه املعمورة بفضل سياسته
ال� �ح� �ك� �ي� �م ��ة ،ورؤي � � �ت� � ��ه ال� �ث ��اق� �ب ��ة
وب �ص �ي��رت��ه ال� �ن ��اف ��ذة ،وح��رص��ه
ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز م� �ك ��ان ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ف��ي ال �ع��ال��م ،وب�ف�ض��ل اهلل تعالى
اك �ت �س��ب س� �م � ّ�وه م �ك��ان��ة رف �ي�ع��ة
وتقديرًا كبيرًا مل��ا يتمتع ب��ه من
امل��واق��ف النبيلة وج�ه��ود عظيمة
ف ��ي إرس � ��اء دع ��ائ ��م االس �ت �ق��رار
وال � �س �ل�ام ف ��ي ك ��ل م ��ن امل �ن �ط �ق��ة
الخليجية والعربية واإلسالمية
وال �ع��ال��م؛ ف �ك��ان ف �خ��را ل�ل�ج�م�ي��ع،
وال ي�س�ع�ن��ا إال أن ن�ت�م�ن��ى على
اهلل ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر أن ي �م� ّ�ن على
ّ
سموه بموفور الصحة والعافية
ّ
وال�ع �م��ر امل��دي��د م��ت�ش�ح��ا ب��أث��واب
ال� ��راح� ��ة واالط� �م� �ئ� �ن ��ان ل �ي��واص��ل
مسيرة النهضة والرخاء والبناء
وال�ن�م��اء ل�ك��وي��ت ال�ع��ز وال �س��ؤدد،
تحت قيادته الحكيمة ،ويحفظه
ن �ب��راس��ا وذخ ��را ورم ��زا لوطننا
العزيز ،ولشعبه الوفي املخلص،
إنه سميع مجيب الدعاء.
ال �ل �ه��م اح �ف��ظ ال �ك��وي��ت وق��ادت �ه��ا
وأهلها من كل مكروه.

من الذاكرة
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ّ
كتاب وآراء

الغلو واإلرهاب ..وجهان أليديولوجية واحدة!

«ت��رك مركز الوسطية التابع ل��وزارة االوق��اف كل املؤشرات العلمية
وامليدانية في قياس التطرف الديني في الكويت ،ليعتمد فقط على
لغة الجزم القاطع بعدم وجود متطرفني في الكويت» بناء على عدم
تلقي املركز أي «بالغات من االهالي عن ابنائهم منذ  2018حتى
اآلن».
وذكر الشريكة ان« :التطرف بني الفتيات اختفى تماما» ،بناء على
«ع��دم تسجيل أي ح��ال��ة ت�ط��رف ف�ك��ري أو م�ش��ارك��ة للكويتيني مع
الجماعات اإلرهابية».
ُ
نشرت هاتان الفقرتان في مارس املاضي ضمن مقال «ال متطرفني
في الكويت» ،بهدف ايصال رسالة ال��ى «االوق��اف» وتحديدا مركز
الوسطية ،ولكن يتضح ال�ي��وم ان امل��رك��ز ال يستفيد م��ن نقد بناء،
مصدره كاتب غير ملتح ،لكنه مسلم وغير متزمت بفكره وسلوكه.
بعد سبعة أشهر على تصريح الشريكة عن عدم وجود متطرفني في
الكويت ،خرج رئيس الوسطية في حديث لـ سبقلا اخيرا ،باستنتاج
غير علمي ومتناقض ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ع��ن «ان�ت�ه��اء داع��ش كتنظيم
حالي ،لكنه سيستمر كفكر وسيخرج مستقبال بنفس االفكار»!
ال ادري كيف توصل الشريكة إلى هذه النتيجة عن انتهاء داعش!
هل لديه مؤشر استخباراتي يؤكدها؟ فالبراهني تدلل على وجود
دواع��ش وليس تنظيما واح ��دا ،خصوصا أن هناك فكرا متطرفا
وارهابيا ،وهو ما اقره الشريكة!
بالرغم من قناعة مركز الوسطية بعودة «داعش» ،ولكن بثوب آخر،
وهو ما يعني عدم انتهاء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ايضا ،لكن

التصريح بهذا الشكل يفسح املجال لتوغل الغلو واالره��اب ،لطاملا
ثمة «آراء» تطمئن بشكل غير مباشر خاليا ارهابية ليست نائمة
عامليا وفي املحيط املضطرب حولنا!
ذك��ر ال�ش��ري�ك��ة «ان االف �ك��ار امل�ت�ط��رف��ة خ�ف��ت ص��وت�ه��ا ك�ث�ي�رًا خ�لال
العام الحالي وضعف وجودها في املجتمع ،ولكننا نأمل أال تعود
ً
مستقبال» ،وه��و رأي ربما يخدم انتشار وجهني للغلو واإلره��اب
وأي تهاون وان كان صحافيا ال يعني أنه ليس له متلق مستفيد.
نتمنى من مركز الوسطية اعتبار ما اسطره وغيري كثر بأنه ال
يهدف إلى النيل من جهود «الوسطية» ،وانما بهدف تصحيح مسار
العمل وبناء جسور مشتركة مبنية على تفاهم وتبادل ادوار في
مواجهة الفكر املتطرف.
ال اتفق اطالقا مع ما افصح عنه الشريكة بخصوص «رصد املركز
للحسابات» التي تثير الفتنة وتدعو إلى االره��اب ،فمثل هذا العمل
ينبغي اال يكون محال للتباهي واالستهالك االعالمي.
فالفكر االرهابي والغلو لم يعدان بذرة تنتظر النضوج ،فثمة عوامل
فكرية واجتماعية دفعت إلى توغل هذا الفكر الدموي ،خصوصا
بني الفئات العمرية الناشئة!
اعيد التذكير بانحراف بعض الخطباء واألئمة عن «ميثاق املساجد»
وعدم بوح «االوقاف» بنتائج التحقيقات ،بالرغم من اهمية االفصاح
في مثل هذه االحوال ،حتى يعرف املجتمع اجراءات «االوقاف» إزاء
اي انحراف فكري سواء في داخلها او خارجها.
ولكن اتمنى من «الوسطية» تقديم تقييم علمي لواقع محلي ،منها

خالد أحمد الطراح
سبب اجبار تلميذات اناث في املرحلة املتوسطة على ارتداء الحجاب
في بعض املدارس الخاصة ،فضال عن فرض الحجاب على طالبات
كلية الشريعة!
ما هو رأي الوسطية في منهج جامعي وهو «الثقافة االسالمية»؟
هل املضمون حيادي ،ام مصدره واحد يركز على فكر معني متحيز
ضد تيارات فكرية واسالمية أخرى؟!
هناك اكثر من قراءة وتحليل بعدم انتهاء املعركة ضد «أيديولوجية
داع��ش» كما نشرته وزارة ال��دف��اع االميركية ( 26يوليو ،) 2019
عالوة على تحذير صحيفة الغارديان (  7مايو  ) 2019بأن «داعش
( )ISISعلى قيد الحياة وفي عقول الناس».
نحن بحاجة لحوار مفتوح وصريح ح��ول الغلو ،لتحديد مكامنه
وم �ص��ادره لتستفيد م�ن��ه ال�ك��وي��ت وط�ن��ا وش�ع�ب��ا ،وك��ذل��ك املجتمع
الدولي.
اخ�ي��را ،ادع��و الشريكة ال��ى اع��ادة ق��راءة التحقيقات املصرية مع ما
ي�ع��رف بخلية ال�ك��وي��ت االره��اب �ي��ة وس�ب��ب اخ�ت�ي��ار ال�خ�ل�ي��ة للكويت
تحديدا!

نوّ رت الكويت
يا طويل العمر
عبدالعزيز التويجري

عبدالوهاب العوضي

فراغ عارم
هل سبق أن قرأتم عن الثقب األسود؟
ذاك الذي يحوم في صدر الفضاء مبتلعًا كل شيء من دون
أن يشبع ،ذاك ال��ذي تعاظم خطره حتى امتد ألكبر األج��رام
حجمًا في املجرة؟
هو يشبه إل��ى ح� ٍ�د ما اإلن�س��ان ال�ف��ارغ ،فالفراغ إذا فتح بابًا
فيك ،فسيؤذيك ويؤذي من حولك.
انظر إلى هذا اإلنسان في الشارع ،حسنًا هل الحظ أحدكم
حجم الفوضى التي حصلت في انتخابات الجامعة؟
َ
ت َج ُّمع أغلب الطالب املنتخبني عند البوابات ،والضغط على
الطالب بأسماء عوائلهم ،وتحريك مشاعر ال��والء لكيانات
اجتماعية بطريقة عمياء ال تمت للمنطق بصلة ،إنهم غير
مسؤولني في عملهم هذا لخدمة الطلبة ،يعتمدون على آبائهم
وأجدادهم من دون أي جهد يذكر لهم غير النواح والعويل!
جامعيون كهؤالء لم يصل العلم إلى ضمائرهم أو عقولهم،
غير ناضجني في سن يشترط لإلنسان فيها أن ينمي من
عقله وقدراته ما يعينه لينطلق بعده ملجال العمل بنزاهة!
كل ما يفعله أغلبية الطالب الجامعينب في وقت «البريك» أو
ً
العطلة مثال التسكع في املقاهي واملطاعم ،والتذمر املستمر
من الدروس واملحاضرات التي تجلب امللل لنفوسهم والوسن
لعيونهم ،الدروس التي من املفترض أن تكون نعمة عليهم!
فأين الخلل؟
كيف فقد كل شيء معناه لدى هؤالء؟
وباتت الحياة هكذا بال قيمة عندهم؟
أعتقد أن اإلن�س��ان إذا م��ا ذاق طعم ال�ف��راغ لحق ب��ه الجنون
ل�س��ده ،ث��م ي�ب��دأ التبلد وال�لام�ب��االة إل��ى أن نصل إل��ى الكسل

أنفال محمد
_@ia330

والتخاذل!
ً
وهنا أط��رح لكم حال لطاملا وجدته مجديًا للخروج من هذه
الدائرة الجحيمية ،حل بسيط ...العمل!
ال�ك��دح وال�ن�ض��ال ،السعي وامل�غ��ام��رة ،الجهد امل�ب��ذول وكسب
الخبرات ،هذا ما يبني اإلنسان ويشبعه نفسيًا ،نحن بحاجة
لتوافر كثير من األعمال التي تمنح الطالب اعتمادًا على نفسه
وهدفًا يسعى ألجله ،وشيئًا يمأل عليه حياته ويضيف له
املعنى ،ال شيء أثمن من أن تكسب من خالل ما تنجز بعد
ً
جهد جبار ،وهنا يأتي دور دولتنا الحبيبة مؤسسة لنا مثل
هذه األماكن التي تحتوي هذه الفئة وتنمي قدراتهم ،وأنا ال
أقول إنه ال وجود ملثل هذه املؤسسات الداعمة ،ولكنها غالبًا
ما تكون انتقائية وغير مراعية للتوفيق ما بني أوقات الطالب
وأوقات عمله الجزئية!
لنتوقف عن قبول الشخص الجاهز املطور املناسب تمامًا
فهو ليس بحاجة إلى إسعاف وتأهيل ودعم ،بل علينا إعادة
تأهيل وإسعاف غير املؤهلني لينهض بهم املجتمع ألنهم من
أبنائه أيضًا ،فال يمكن لنسيج أن ينمو باعتماده على خلية
واحدة.

ال�ح�م��د هلل ع�ل��ى ع ��ودة ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د الجابر
الصباح ،بالسالمة الى ارض الوطن ،ساملًا ّ
منعمًا بالصحة والعافية.
ومما ال شك فيه ان امر سموه الكريم العطوف واملتواضع ،وهذا ما توضح
ً
احتفاء بوصوله ساملا
من الغاء اقامة االحتفاالت وخروج الناس لتحيته
معافى وإظهار حبهم له وامتنانهم ملا قدمه للكويت والخليج والعالم.
لقد كان قلق اهل الكويت واملقيمني ،على حد سواء ،والدعاء له في آناء
الليل والنهارظاهرًا للعلن داخليا وخارجيا ،حتى اني اع��رف شخصا
ذهب للعمرة للدعاء لسموه ،وشخصا آخر نذر ان ُيفطر مئة شخص
ملدة شهر إذا رجع سمو األمير بالسالمة.
فرجوع صاحب السمو الى الكويت بالسالمة سوف يعطي دافعا قويا
ومؤثرا ملزيد من العمل بجد وثبات نحو املزيد من ّ
التغير في اسلوب
العمل ال ��وزاري وال�ق�ض��اء على بعض ال�ق�ص��ور وال�ف�س��اد داخ��ل معظم
املؤسسات الحكومية.
اننا ال نريد من اهلل إال املزيد من العمر املديد لسموه ،وان يكرمه اهلل
بالصحة والعافية حتى تنعم الكويت من خ�لال حكمه ال��زاه��ر باملزيد
من التطور واالزدهار لترتفع راية الوطن عاليًا خفاقة بني باقي االوطان،
وك��ذل��ك ي�ن�ع��م امل��واط��ن ب��ال�خ�ي��ر وال��رف��اه �ي��ة .ح�ف��ظ اهلل س �م��وه ف��ي حله
وترحاله ..اللهم آمني.

صباح
السعادة
فخري هاشم السيد رجب
نورت الكويت وتنفست البهاء ،عادت دقات القلب للوطن الغالي بوصول
سيدي صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد الصباح الى
ارض الوطن بعد رحلة عالج الى الواليات املتحدة.
انتظر اهل الكويت قدوم سموه واشتاقوا اليه ،كنا نسمع زغاريد النساء،
فرحني ببرامج ال��رادي��و ،كم هو غ��ال علينا ووج��وده ذخ��ر للكويت ،هو
ص��اح��ب القلب الكبير وال�س�ي��اس��ة الحكيمة ،ه��و رج��ل امل��واق��ف ورج��ل
التوافق بني االخوة.
ي��ا رب ال�ع��امل�ين اح�ف��ظ لنا ام�ي��رن��ا ،ب�ه��ذا ال�ع��ال��م ل��ن نجد رج�لا بحكمته
وعقليته الجبارة ..صاحب التفكير املتأني ،بهذا الزمان يتطلب قيادة
رجل االنسانية ليرفع علم الكويت عاليًا.
لسموه ت��اري��خ ح��اف��ل ..فهو اول وزي��ر ل�لإع�لام وث��ان��ي وزي��ر للخارجية
ألرب �ع��ة ع�ق��ود وح��اص��ل ع�ل��ى  ٢٧وس��ام��ا م��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��دول منها
اململكة العربية السعودية وكولومبيا ومالطا واميركا وسوريا واالمارات
وفرنسا والكثير من الدول.
ه�ن��اك اي�ض��ا كثير م��ن ال��دول ال�ت��ي كتبت عنه وع��ن تاريخه السياسي
الحافل ،وستستخدم بكل تأكيد في الدراسات الدبلوماسية والسياسية.
حفظ اهلل اميرنا ووالدنا.

مجلس تأديب المحامين ..جدية الدفع بعدم الدستورية
نشرت جريدة سبقلا خبرًا عن املحكمة اإلدارية قالت فيه إنها
أوقفت دعوى الطعن على تنظيم قانون املحاماة الحالي ،وقررت
إحالته إل��ى املحكمة الدستورية للفصل فيه ،م��ؤك��دة أن هناك
شبهة في مشاركة اثنني من أعضاء جمعية املحامني في مجلس
تأديب املحامني الذي يفترض أن يكون كل أعضائه قضاة ،ورأت
جدية الدفع بعدم دستورية املادة الـ 37من قانون املحاماة ،ونحن
نرى بعد مراجعة مجلس إدارة جمعية املحامني وقسم القضايا
وش�ك��اوى املحامني أن��ه لم تصدر ق��رارات من املحكمة اإلداري��ة
وفقا للخبر املنشور في سبقلا ،بل من دوائ��ر مختلفة ،طلب
املدعي فيها طلبات ،منها عدم الدستورية للمادة الـ ،37وأن عدد
ال�ق��رارات ال�ص��ادرة بالشكاوى التي وصلت وأن�ج��زت منذ عام
 ،2017بلغ  437م��ن أص��ل  .484أم��ا الكتب الخارجية ل�لإدارة
العامة للتحقيقات ووزير الداخلية والعدل ،فعددها  ،206واألهم
أن جمعية املحامني لم تصدر ق��رارا واح��دا بخصوص مخالفة

امل��ادة ال �ـ 35من قانون املحاماة وميثاق الشرف لتقاليد وآداب
املحاماة تصل لإلخالل الجسيم بواجبات املهنة أو الحط من
قدرها والنيل من شرفها يترتب عليها ضياع الحقوق ،واألصل
ان هذه املادة نصت على عدم اإلخالل بأي عقوبة ينص عليها
قانون الجزاء أو أي قانون آخر ومن دون اإلخ�لال باملسؤولية
املدنية ،يتضح بعد ذلك أن العقوبات التأديبية تصدر بقرارات
م��ن م�ج�ل��س ت��أدي��ب امل�ح��ام�ين ول�ي�س��ت م��ن ق�ب��ل م�ج�ل��س إدارة
جمعية املحامني .والحقيقة الثانية أن جمعية املحامني تنظيميًا
تملك إحالة املخالفني لقانون املحاماة وميثاق الشرف ،لكنها
العتبارات خاصة وجهت تنبيهات بخطاب مكتوب ولم يصل
أي منها إلى مجلس تأديب املحامني.
أم��ا ال�ق�ي��اس م��ع ال �ف��ارق لحكم املحكمة ال��دس�ت��وري��ة العليا في
مصر بعدم دستورية ما تضمنه نصا املادتني الـ ،107والـ116
م��ن ق��ان��ون امل�ح��ام��اة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م  17لسنة 1983

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

أن يشترك في مجلس تأديب املحامني بدرجتيه أعضاء من
مجلس ن�ق��اب��ة امل�ح��ام�ين ال��ذي ط�ل��ب رف��ع ال��دع��وى ال��دس�ت��وري��ة،
وتعود وقائع هذه الدعوى ملحام وهو املدعي يمتهن املحاماة
في دعوى لعام  2008بمعرفة لجنة شكاوى املحامني لقيامه
ب�ت�ج��اوز ح ��دود ال��وك��ال��ة ال �ص��ادرة ل��ه م��ن ال�ش��اك�ين ف��ي دع��وى
صحة ونفاذ عقد بيع مصنع آل إليهم بامليراث ،فقرر مجلس
النقابة إح��ال��ة املشكو ف��ي حقه إل��ى مجلس ت��أدي��ب املحامني،
وهذه الواقعة تجسد االختالف البني في من له حق رفع الدعوى

ال�ت��أدي�ب�ي��ة وم ��ن ت �ص��در ب�ص�ف�ت��ه ق � ��رارات م��ن م�ج�ل��س ت��أدي��ب
املحامني الذي يكون من اختصاص مجلس يشكل من قضاة
كرئيس املحكمة واثنني من قضاتها ومن محامني وحقوقيني
ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باعتبار قانون املحاماة قانونا
خاصا ،والخاص يقيد العام ،مع األخذ بعني االعتبار والوقائع
أنه جرى التعديل على قانون املحاماة املصري أكثر من مرة،
آخرها في يوليو املاضي ،وجرى الطعن عليه ألسباب مختلفة
عن تطبيق القانون في الكويت.
أخ�ي��را ،إن ه��ذا ال��دف��ع وإن اعتبر جديًا ف��ي النهاية يقلص من
تمثيل كيان جمعية املحامني الكويتية ،ونطمح كما أشرت في
مقاالت عدة نحو إق��رار نقابة املحامني بقوة القانون وبصفة
مستقلة عن أي سلطة وإنهاء التبعية ،سواء لوزارة الشؤون أو
في مراقبة سلوك أعضائها ،ولألسف من يخالف يبحث ربما
عن مخرج ألزمته املهنية ،وشكرا.
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الطبطبائي يستجوب بوشهري من  5محاور:

ال يهمها المواطن ..وتك ِّبد الدولة أموا ًال طائلة
قدم النائب عمر الطبطبائي
استجواباً الى وزيرة االشغال وزيرة
الدولة لشؤون االسكان جنان
بوشهري ،تضمن  5محاور هي:
التراخي في تطبيق القانون في
السكنية ،واهدار المال العام في
المطار ،ومخالفة الدستور وعرقلة
المشاريع التنموية ،واساءة
استخدام السلطة واهدار حقوق
الدولة في مشاريع االشغال،
وسوء ادارة ازمة الطرق وتضليل
الرأي العام.

المحور الثالث:
إخالل جسيم بمصالح الدولة

الطبطبائي مستعرضاً محاور استجوابه بالمجلس أمس | تصوير حسني هالل

جنان بوشهري

المحور األول :التراخي في تطبيق القانون
ن �ظ��را ألن ال ��دول ��ة ت �ع��ان��ي ب��ال�ف�ع��ل م��ن مشكلة
اسكانية وتتحمل في سبيل عالج هذه املشكلة
مبالغ طائلة فقد ب��ادر املشرع بسن تشريعات
للقضاء على ه��ذه املشكلة تضمنت م��ا يمكن
الجهة التنفيذية م��ن تقليص ال ��دورة الزمنية
ف ��ي ال �ط ��رح وال �ت �ع��اق��د م ��ع م�ت�ع�ه��دي م�ش��اري��ع
املؤسسة.
وكانت غاية املشرع من اق��رار تلك التشريعات
ت�م�ك�ين ال ��وزي ��رة وال �ج �ه��ة ال �ع��ام��ة ال�ت��اب�ع��ة لها
ف ��ي س ��د ال �ف �ج��وة ف ��ي دورة ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع
االسكانية ،وعلى ان يقابل هذا التسهيل بحس
عال من املسؤولية بمراقبة سير تلك املشاريع
وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل � ��ال ال� �ع ��ام م ��ن خ �ل�ال ات �خ��اذ
االج��راءات التنفيذية لتحقيق تلك الغاية وهي
توفير املسكن الكريم للمواطن.
وبتاريخ  15ابريل املاضي قمنا بتوجيه سؤال
برملاني للوزيرة بشأن ثالثة من املشاريع التي
ط��رح�ت�ه��ا امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
على سبيل املثال وليس الحصر وهي مشروع
انشاء وانجاز وصيانة املباني العامة بالقطعة
 4وبمشروع الوفرة االسكاني ،ومشروع انشاء
وان �ج��از وص�ي��ان��ة امل�ب��ان��ي ال�ع��ام��ة ب��ال�ق�ط�ع��ة 2
ب�م�ش��روع ال��وف��رة االس �ك��ان��ي ،وم �ش��روع ان�ش��اء
وان � �ج� ��از وص� �ي ��ان ��ة اع � �م ��ال ال � �ط ��رق وش �ب �ك��ات
ال �ب�ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل� � � �ـ 18519ق�س�ي�م��ة وم�ح�ط��ات
الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من N12
 - N5بمشروع جنوب املطالع االسكاني ،وكان
واض �ح��ًا ل�ل�ع�ي��ان ت��أخ��ر ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه امل �ش��اري��ع
وان ال��وزي��رة ال تتخذ اي اج��راء في سبيل حث
املقاولني على انجازها ف��ي مواعيدها املعلنة
وه ��ذا م��ا ك��ان ب��اع�ث��ا ل�ن��ا ع�ل��ى ت��وج�ي��ه ال�س��ؤال
وك� �ن ��ا ن �ظ��ن ان ال � ��وزي � ��رة س � ��وف ت �ن �ت �ب��ه ل�ت�ل��ك
االخ�ط��اء ف��ي مؤسستها وتعمل على تالفيها
وتلك ه��ي الغاية الرئيسية م��ن استخدام هذه
االداة الرقابية.
وب �ع��د م � ��رور م ��ا ي �ن��اه��ز ال �ت �س �ع�ين ي��وم��ا على
توجيه السؤال قامت الوزيرة بالرد على السؤال
بما اك��د ان�ه��ا ماضية ف��ي سبيلها غير عابئة
باملصلحة العامة وال مكترثة بما ي��ؤدي اليه

مسكلها ه��ذا ف��ي تحميل ال��دول��ة مبالغ كبيرة
وه ��ذا اح��د اس �ب��اب االخ�ل�ال ب��االم��ن املجتمعي
ألن الحكومة لو لم توفر املسكن الكريم واملالئم
للمواطن فإن ذلك بال شك سيجعله حانقًا على
كل شيء ،فاملسكن بحد ذاته هو وطن.
وما يؤكد ذلك ان الوزيرة افادت في ردها املؤرخ
في  7يوليو املاضي ان مشروع انشاء وانجاز
وص�ي��ان��ة امل�ب��ان��ي ال�ع��ام��ة بالقطعة  4بمشروع
ال ��وف ��رة االس �ك ��ان ��ي ان ن �س �ب��ة ت��أخ �ي��ر امل �ق ��اول
ت �ج��اوزت  %20وان �ه��ا ان� ��ذرت امل �ق��اول بسحب
االعمال بموجب كتاب املدير العام للمؤسسة
املؤرخ في  24يناير املاضي.
وه �ن��ا س� ��ؤال ال ب ��د م ��ن ط��رح��ه ع �ل��ى ال ��وزي ��رة،
م ��اذا ف�ع�ل��ت ب�ع��د ه ��ذا االن � ��ذار وق��وان�ي�ن ال��دول��ة
كلها اطلقت يدك ومنحتك كل السلطة ملعاقبة
امل �ق ��اول ورد ح �ق��وق ال ��دول ��ة وات �خ ��اذ م��ا ي�ل��زم
إلنجاز املشروع كما هو معتمد في خطة الدولة
والحفاظ على مالها العام؟ واإلجابة صادمة،
وه ��ي أن ال ��وزي ��رة ل ��م ت�ف�ع��ل ش�ي�ئ��ًا ح �ي��ال ذل��ك
واكتفت بمجرد توجيه اإلن��ذار وك��أن ذل��ك لذر
الرماد في العيون فقط.
أما بالنسبة للمشروع الثاني (مشروع إنشاء
وإن �ج��از وص�ي��ان��ة امل�ب��ان��ي ال�ع��ام��ة ب��ال�ق�ط�ع��ة 2
بمشروع الوفرة اإلسكاني) فلم يأت رد الوزيرة
مغايرًا لردها بالنسبة للمشروع األول ،بل كان
ال ��رد أس ��وأ وض�ع��ًا م��ن ال ��رد املتعلق ب��امل�ش��روع
األول ألنه على الرغم من أن الوزيرة أفادت بأنها
أن� ��ذرت امل �ق��اول في / 29 / 7  2018ل�ت�ج��اوزه
نسبة تأخير قدرها  %20إال انها وبعد مرور
عام ونيف على ذلك اإلن��ذار وتحديدًا في / 30
/ 9  2019بلغت نسبة اإلنجاز الفعلية %37.17
بينما كان من املفروض تعاقديًا أن تكون تلك
النسبة قدرها  %67.09من نسبة اإلنجاز وفق
البرنامج الزمني التعاقدي للمشروع .وما زاد
األم��ر س��وءًا ه��و ع��دم اك �ت��راث ال��وزي��رة ملعالجة
أسباب تعثر مشروع إنشاء وإن�ج��از وصيانة
أع�م��ال ال�ط��رق وش�ب�ك��ات البنية التحتية لعدد
 18519ق�س�ي�م��ة وم �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء ال�ف��رع�ي��ة
ل�ل�ض��واح��ي ال�ث�م��ان��ي م��ن  N12 – N5ب�م�ش��روع

جنوب املطالع االسكاني ،حيث ج��اوزت قيمة
هذا العقد مبلغ  215مليون دينار.
وم� ��ن امل� �ف ��روض أن م �ش��روع��ًا ب �ه��ذا ال �ح �ج��م ال
ي�ت��م ال�ت�ع��اق��د م��ع اس�ت�ش��اري ل�ل�م�ش��روع بشأنه
إال وف ��ق م�ع��اي�ي��ر ت��أه�ي��ل م�س�ب�ق��ة واش �ت��راط��ات
ص � ��ارم � ��ة ،ول� �ك ��ن ألن ال � ��وزي � ��رة ت �ت �ع��ام��ل وف ��ق
م�ن�ه��اج خ ��اص ب�ه��ا ول �ي��س وف ��ق رؤي ��ة ال��دول��ة
الشاملة وقوانينها ،فقد أدى ذلك الى اخفاقها
ف ��ي اخ �ت �ي��ار االس� �ت� �ش ��اري امل ��ؤه ��ل ل �ل �م �ش��روع،
ك �م��ا أن ذل ��ك أث �ب��ت أن اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ت�ق��وم
ب �ه��ا ال ��وزي ��رة وامل��ؤس �س��ة ل ��م ت�ش�م��ل امل��راج �ع��ة
ال� ��دوري� ��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي�ف��ات امل �م �ن��وح��ة ل�ل�م�ق��اول�ين
واالس � �ت � �ش ��اري �ي�ن ،ألن � ��ه ل ��و ك ��ان ��ت ت�ص�ن�ي�ف��ات
امل�ص�ن�ف�ين ت��راج��ع ب �ص��ورة دوري � ��ة مل��ا وص�ل�ن��ا
لتلك النتيجة التي كبدت الدولة مبالغ طائلة
ً
تم سدادها لهذا االستشاري وغيره ،هذا فضال
ع��ن أن األض � ��رار ال �ت��ي ن�ت�ج��ت ع��ن ذل ��ك ال�خ�ط��أ
أدت الى تأخير اعمال مقاول هذا املشروع بما
نسبته  %52.78من البرنامج الزمني التعاقدي
للمشروع ،ومفاد ذلك أن هذا الخطأ قد اتى على
وعود الدولة ألكثر من ثمانية عشر ألف أسرة
كويتية ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى مسكنهم ف��ي ال��وق��ت
املعلن عنه سلفًا.
وه ��ذا أم ��ر غ�ي��ر م�س�ت�غ��رب ،ح�ي��ث إن ال�ش��واه��د
ك �ل �ه��ا ت � ��دل ع �ل��ى أن ال � ��وزي � ��رة ق ��د ات� �خ ��ذت م��ن
ع� ��دم م �س��اء ل��ة امل �ق ��اول�ي�ن امل �ت �ع �ث��ري��ن م�ن�ه��اج��ًا
دأب��ت عليه معهم منذ أن تولت مسؤولياتها،
وم�ن�ه��اج ال��وزي��رة وت�ع�ث��ر امل�ق��اول�ين ليسا هما
األول� � ��ى ب��االع �ت �ب��ار وإن� �م ��ا م� ��ا ن��ول �ي��ه أه�م�ي��ة
ونولي وجهنا جميعًا نحوه هو مصلحة ذلك
املواطن ،الذي توسم فينا خيرًا ملراقبة حقوقه
والعمل على نيلها والحفاظ على أمواله ،وما
تقوم به الوزيرة يأتي على كل تلك االعتبارات
وك ��أن ت�ل��ك امل��ؤس�س��ة منبتة ال�ص�ل��ة ع��ن ال��دول��ة
وتعمل بمعزل عن الحكومة ،وهو ما يؤكد أن
الوزيرة ال تدرك أن مفهوم االستقاللية في طرح
وتنفيذ امل�ش��روع��ات الحيوية للدولة ال يعني
ع ��دم م�س��اء ل�ت�ه��ا ع��ن امل �ث��ال��ب ال �ت��ي ق��د ت�ش��وب
تصرفاتها أو قراراتها.

المحور الثاني :إهدار المال العام
ف��ي ت��اري��خ  14/10/2018قمنا بتوجيه س��ؤال
الى وزير األشغال آنذاك حسام الرومي حول ما
نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2018
ب � �ش� ��أن ت ��أج� �ي ��ل امل � �م� ��ارس� ��ة ألج� � ��ل ال� �خ ��دم ��ات
االس� �ت� �ش ��اري ��ة إلدارة ب ��رن ��ام ��ج إن� �ش ��اء م �ط��ار
الكويت الدولي ،متسائلني عن كيفية االشراف
ع �ل��ى ال �ح��زم��ة  1م��ن م �ش��اري��ع امل �ط��ار ال�ت��اب�ع��ة
ل��وزارة األش�غ��ال ،حيث تبني أن ال��وزارة وقعت
ف��ي  30/5/2016م��ع أح��د امل �ق��اول�ين العامليني
عقدًا إلن�ش��اء وإن�ج��از وتأثيث وصيانة مبنى
الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بمبلغ
يتجاوز املليار وثالثمئة مليون دينار.
وحيث ان املقاول باشر أعماله فعليًا بتاريخ
 28/8/2016أي قبل سنتني من تاريخ اإلعالن
امل �ن �ش��ور ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ب�خ�ص��وص
تعيني االستشاري ،مما استوجب توجيه هذا
السؤال ملعرفة من يقوم بعملية االشراف على
اع�م��ال امل�ق��اول ف��ي ظ��ل ع��دم تعيني استشاري
متخصص للقيام بهذا األمر.
وب�ت��اري��خ  18/11/2018ورد رد ال��وزي��ر على
السؤال في خمسة بنود أهمها أن الغرض من
ط��رح املمارسة هو تقديم خدمات استشارية
خاصة ب��إدارة برنامج إنشاء مشاريع املطار
ال�ت��ي تنفذها وزارة األش �غ��ال والتنسيق مع
مشاريع املطار التابعة لإلدارة العامة للطيران

امل��دن��ي وم��ع م�ش��اري��ع هيئة ال�ط��رق والجهات
األخ��رى ذات الصلة ،كذلك جاء بالبند الثاني
من الرد أنه ال توجد عالقة مباشرة بني اعمال
مقاول مشروع مبنى الركاب الجديد واتفاقية
ال �ج �ه��از االس �ت �ش ��اري إلدارة امل� �ش ��روع طبقًا
ً
مل��ا ه��و م��وض��ح بالبند أوال ،كما ج��اء بالبند
ال ��راب ��ع م ��ن ال� ��رد أن ال � � ��وزارة ل ��م ت �ق��م بتعيني
ط��اق��م إش��راف��ي داخ �ل��ي م��ن مهندسي ال ��وزارة
لإلشراف مؤقتًا على املشروع لحني االنتهاء
م��ن التعاقد م��ع جهة استشارية متخصصة
إلدارة املشاريع.
وألن رد الوزير قد شابه قصور ولم يحو الرد
الكافي والوافي على كل بنود السؤال وشابه
لبس ،فقد ارتأينا إع��ادة توجيه س��ؤال الحق
ل�ل�س��ؤال ال�س��اب��ق الس�ت�ي�ض��اح م��ا غ�م��ض وم��ا
ل��م يتم ال��رد عليه ف��ي ذل��ك ال �س��ؤال وك��ان ذلك
بتاريخ .6/5/2019
وبتاريخ  28/7/2019جاء رد الوزيرة الحالية
م��ؤك �دًا أن �ه��ا ال ت �م��ارس م�ه��ام�ه��ا ف��ي ال��رق��اب��ة
واإلش � � ��راف ع �ل��ى وزارت � �ه� ��ا ،ح �ي��ث ج ��اء رده ��ا
م �ن��اق �ض��ا ت �م��ام��ًا مل ��ا س �ب��ق أن ورد م ��ن ردود
الوزير السابق.
ح�ي��ث ج��اء ب��رد ال��وزي��رة أن��ه خ�ل�ال ال�ف�ت��رة من
 28/8/2016ال ��ى  15/5/2017أش� ��رف ط��اق��م
فني من مهندسي الوزارة على أعمال التنفيذ

حتى ت��م توقيع اتفاقية االش ��راف م��ع املكتب
االستشاري في  15/5/2017بخالف ما أكده
الوزير املختص آنذاك.
ك �م��ا ج� ��اء ب� ��رد ال � � ��وزارة أن م �ه��ام (ال �خ��دم��ات
االس�ت�ش��اري��ة إلدارة ب��رن��ام��ج امل �ط��ار) ستدخل
ض�م��ن اع �م��ال امل�م��ارس��ة م�ح��ل ال �س��ؤال ،وال�ت��ي
ليس لها عالقة باالشراف على أعمال اإلنشاء
والتنفيذ وإن�م��ا تتعلق باتفاقية استشارية
ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات اس �ت �ش��اري��ة ل�ج�ه��از ال� ��وزارة
امل �ش��رف ع �ل��ى ال �ح��زم ال �ث�ل�اث مل �ش��اري��ع م�ط��ار
الكويت الدولي والتجهيز لتشغيلها.
ب�م�ق��ارن��ة رد ال��وزي��رة ال�ح��ال�ي��ة م��ع رد ال��وزي��ر
ال�س��اب��ق لها  -ون�ح��ن هنا نتعامل م��ع مرافق
عامة ثابتة ال تتغير بتغير األشخاص املنوط
بهم تسيير أعمالها واإلش��راف عليها  -نجد
أن ال��وزي��رة الحالية ق��ررت ب��إف��ادات مناقضة
ملا قرر به سلفها ،وهذا إن دل فإنما يدل على
شيء واح��د وهو أن الوزيرة الحالية ال تضع
أحكام الدستور نصب عينها حينما تتعامل
مع البرملان بوصفه جهة رقابية ،فنحن لسنا
ج�ه��ة إع�لام�ي��ة أو وس�ي�ل��ة ت��واص��ل اجتماعي
تدلي لها بتصريح إعالمي ،وإنما نحن جهة
أناط بها الدستور رقابة أعمالك ومحاسبتك
على مخالفاتك وأخطائك اإلداري��ة لتتحملي
مسؤوليتك السياسية.

ال تضع الدستور نصب عينيها
عندما تتعامل مع البرلمان
بوصفه جهة رقابية
في زمنها َّ
حلت الكويت
في المرتبة قبل األخيرة خليج ّيا ً
في تصنيف ترسية العقود
تخل باألمن المجتمعي لعدم
توفيرها المسكن الكريم للمواطن..
ما يجعله حانقا ً على كل شيء
بسبب إخفاقها فشلت الدولة
في الوفاء بوعدها لـ 18ألف أسرة
كويتية بالسكن المالئم
تقاعسها عن طرح المشاريع
سيؤدي إلى هجرة الشركات القادرة
إلى الدول المجاورة
لم تتخذ إجراء لحث المقاولين
على إنجاز «الوفرة» وجنوب المطالع
في موعدهما
تجاهلت معالجة ُّ
تعثر إنشاء طرق
وبنية تحتية لـ 18519قسيمة
بجنوب المطالع وحدها
أخفقت في اختيار استشاري
َّ
مؤهل ضمن معايير مسبقة
واشتراطات صارمة
تتعامل وفق منهج يخصها
وليس على هدي رؤية الدولة
الشاملة وقوانينها
 125مشروعا ً حيويا ً لـ«األشغال»
ضمن ميزانية العام المالي الحالي..
لم ُيطرح منها سوى 8
وزارتها تنازلت عن حقوق الدولة
تجاه المتعهدين
من المستفيد من مخالفات تغيير
مواعيد المشاريع لتفادي تغريم
المقاولين عن التأخير؟

الطبطبائي لـ سبقلا :التنسيق مفتوح مع النواب لتحقيق هدف المساءلة
أكد النائب عمر الطبطبائي استحقاق مساءلة وزيرة األشغال وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان جنان بوشهري ،مبينًا «أن االستجواب الذي
تقدم به سيكشف حجم التالعب في الهيكل اإلداري لوزاة األشغال
وكثيرًا من امللفات والقضايا».
وقال الطبطبائي لـ سبقلا« :إن باب التنسيق والتعاون مع زمالئه
النواب مفتوح لتحقيق الهدف من املساءلة .وقرار دمج استجوابه مع
استجواب النائبني بدر املال وثامر السويط املعلن عن تقديمه ،يعود
إلى مجلس االمة».
�����آس م���س���ؤول���ة ع��ن��ه وزارة األش���غ���ال
وأض�������اف« :م����ا ي���ج���ري م���ن م ٍ
وامل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة وي��س��ت��وج��ب ص��ع��ود ال��وزي��ر
املختص منصة االس��ت��ج��واب ل��ل��رد على امل��ح��اور وت��ب��ي��ان الحقائق

للشعب الكويتي» ،مشيرا إل��ى «التعطيل املتعمد ملعظم املشاريع
اإلسكانية والتالعب في الهيكل اإلداري والحالة املزرية التي وصلت
إليها الشوارع والطرق من دون تنفيذ خطة الصيانة ،وغير مقبول
ما يحدث من تعطيل لخطة الصيانة للشوارع وال��ط��رق واملشاريع
اإلسكانية من تأخير في مشاريع املطالع وجنوب سعد العبداهلل
وغيرها من عقود البنى التحتية».
وت���ط���رق ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي إل���ى «ع����دم ت���ع���اون ال���وزي���رة ج��ن��ان ب��وش��ه��ري
حيال الكثير من األسئلة البرملانية التي وجهها لها منذ أغسطس
امل��اض��ي» ،م��ؤك��دًا أن��ه ت��درج ف��ي استخدام أدوات���ه الرقابية كما فعل
ً
م��ع ال��ق��ط��اع النفطي وق���دم  ٢٣س���ؤاال برملانيًا تضمنت ح��زم��ة من
األسئلة بخصوص هاتني الوزارتني طوال الفترات املاضية ،بعضها

وصلتني الردود عليه وبعضها تم التالعب في الردود ،وهناك أسئلة
ال أتوقع أن لديهم القدرة على الرد عليها.
وزاد «اليوم املواطن الكويتي يدفع ضريبة س��وء اإلدارة في وزارة
اإلسكان ،ناهيك عن التعيينات في الهيكل اإلداري وسنثبتها خالل
االستجواب( ،تستانسون) وتقولون وزعنا بيوت انتم وزعتم ورق.
أما في وزارة االشغال فسنثبت لكم كيف ان املقاول هو من يدير
الوزارة باملستندات واالدلة».
وبني الطبطبائي أنه عكف على إعداد هذا امللف وتجهيز االستجواب
م��ن��ذ ش��ه��ر أغ��س��ط��س امل���اض���ي ،وأط��ل��ع ع��ل��ي��ه ب��ع��ض اإلخ����وة ال��ن��واب
الذين قمت باستشارتهم ،وكان االستجواب «زاهب» وكنا بانتظار
التوقيت ،واآلن جاء التوقيت املناسب حتى نقول «خالص».

ان األنظمة البرملانية تستوجب وض��ع ب��رام��ج واض�ح��ة املعالم من
قبل الحكومات املتعاقبة امام املجلس النيابي ملناقشتها واقرارها
ول��م يخرج املشرع الكويتي عن ذل��ك االط��ار بما تم النص عليه في
امل��ادت�ين  130 ،98م��ن الدستور اللتني تفرضان على الحكومة فور
تشكيلها عرض برنامج عملها على البرملان وال��ذي يعتبر اساسا
لتحديد االول��وي��ات التشريعية والتنفيذية للدولة خ�لال كل فصل
تشريعي ع�ل�اوة على ان ذل��ك البرنامج ه��و بمنزلة امل�ي�ث��اق املتفق
عليه بني السلطتني التشريعية والتنفيذية لتحديد املسار التنموي
للدولة وبالرغم من ان تلك البرامج تمثل الخطوط الرئيسية ألعمال
ال ��وزارات والهيئات الحكومية فإنه ال ب��د م��ن اق��رار م�ش��روع��ات كل
وزارة على حدة تبلور الخطة العامة الى مشاريع واضحة املعالم
تؤدي الى تحقيق ذلك االطار العام وعلى هدي من ذلك كله يتم اقرار
امليزانيات السنوية للدولة والربط املالي لكل وزارة وهيئة.
وإن عدم االلتزام بتنفيذ تلك املشروعات في مواعيدها الواردة بخطة
كل وزارة يؤدي الى االخالل ببرنامج عمل الحكومة ،ما يترتب عليه
وجوب املساءلة السياسية للوزير املتسبب في ذلك االخالل.
ومل��ا ك��ان��ت وزارة االش �غ��ال ق��د ن�ش��رت ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية خالل
ال�ع��ام امل��ال��ي ال�ح��ال��ي خطتها السنوية لعقود ال�ت��وري��د وامل �ق��اوالت
والخدمات التي سيتم طرحها خالل العام املالي  2020 / 2019بلغ
مجموع تلك املشاريع  125مشروعًا متنوعًا فيما بني تشييد وبناء
صروح حيوية ،الوطن في امس الحاجة لها ،منها ما يتعلق باملجال
الصحي والتعليمي وخدمات البنى التحتية ،اال انه وبعد انقضاء
ما يزيد على نصف العام املالي لم يتم طرح سوى  8مشاريع ،منها
مشروع واحد فقط من املشاريع الكبرى واملشاريع السبعة االخرى
م��ن امل�ش��اري��ع ال�ص�غ��رى وه��ذا ان دل فإنما ي��دل على ان ال��وزي��رة ال
تضطلع ب��أدن��ى مسؤولياتها وان�ه��ا ت�ط��رح ب��رام��ج عمل تعلم منذ
البداية انها غير قادرة على تنفيذها ،ما ادى في النهاية الى تراجع
ال �ك��وي��ت ف��ي ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال� �ـ«ش ��رق اوس �ط �ي��ة» حيث
اصبحت الكويت قبل االخ�ي��رة خليجيا ف��ي ترسية ال�ع�ق��ود ،حيث
بلغت قيمة العقود التي تم ترسيتها من قبل ال��وزارة مبلغا وقدره
 280مليون دوالر (عقد واح��د فقط) بينما بلغت قيمة الترسيات
في الشرق االوس��ط مبلغا وق��دره  10مليارات و 200مليون دوالر،
ومفاد ذلك انه في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة اهتمامها الجم
في تطوير الخدمات والبنى التحتية للدولة ف��إن تقاعس الوزيرة
في ط��رح املشروعات سيؤدي ال��ى هجرة شركات امل�ق��اوالت الكبرى
ال�ق��ادرة ال��ى ال��دول امل�ج��اورة ،وه��و ام��ر ال نقبله على دول��ة الكويت،
ً
ف�ض�لا ع��ن ان ذل��ك سيؤثر سلبًا على سمعة ال��دول��ة ب��ال�خ��ارج ،ألن
ع��دم اح�ت��رام ال��دول��ة مل��ا قامت ب��االع�لان عنه ف��ي جريدتها الرسمية
سيفقدها املصداقية والثقة ل��دى مجتمع االستثمار العاملي وهذا
له اثر عظيم على خط الدولة برمتها في تحويل الكويت الى مركز
تجاري او استثماري عاملي.
ون��دل��ل ع�ل��ى ص�ح��ة م��ا س�ب��ق ان وزارة االش �غ��ال ط��رح��ت ف��ي ت��اري��خ
 2019/1/20م �ش��روع ال �ح��زم��ة رق ��م  2م��ن م �ش��روع م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال��دول��ي الخاصة باملباني الخدمية وال�ط��رق امل��ؤدي��ة ملبني الركاب
الجديد (املبنى  )IIومواقف السيارات الذي تم تأجيله لثالث مرات
على التوالي ولم يغلق حتى تاريخه والذي سيؤدي بال ادنى شك
ال��ى تأخير كل ح��زم مشروع مطار الكويت ال��دول��ي ،وتأجيل اغالق
املشروع كل هذه املدة ما هو اال مسؤولية الوزيرة مباشرة.

المحور الرابع:
إساءة استخدام السلطة
إن امل�س�ت�ق��ر ع�ل�ي��ه ق��ان��ون��ًا أن ال �ع �ق��ود ال �ت��ي ت�ب��رم�ه��ا ال ��دول ��ة ب�ش��أن
االشغال والتوريدات واملقاوالت هي عقود إذعان ،بمعنى أن الدولة
تكون لها اليد الطولى في تحديد شروط تلك العقود دون أن يكون
للطرف املتعاقد مع الدولة الحق في االع�ت��راض على تلك الشروط
أو التفاوض بشأنها ،وكل ما يكون له هو القبول بالعقود كما هي
بوصفها عقود إذعان ،وذلك مبدأ قانوني مستقر في كل دول العالم.
وامل �س �ت �ق��ى م��ن ذل ��ك امل �ب��دأ ال �ق��ان��ون��ي ه��و ض �م��ان م �م��ارس��ة ال��دول��ة
ل�ح�ق��وق�ه��ا ف��ي ض �م��ان اس �ت �خ��دام امل ��ال ال �ع��ام ب��ال �ط��رق امل�ث�ل��ى ألج��ل
املحافظة عليه.
وم ��ا ت �ق��وم ب��ه ال � ��وزارة م��ن م�س�ل��ك ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ع �ق��وده��ا ت�ح��ت بصر
وب�ص�ي��رة ال��وزي��رة يجافي ذل��ك امل�ب��دأ ب�ص��ورة جلية ال لبس فيها،
حيث تعمد ال ��وزارة ف��ي كثير م��ن ال �ح��االت ال��ى ال�ت�ن��ازل ع��ن حقوق
ال ��دول ��ة ت �ج��اه امل �ت �ع��دي��ن ب �م��ا ي �ض��ر ب ��امل ��ال ال� �ع ��ام وي �ح �ق��ق م�ن��اف��ع
للمتعهدين دون وج��ه ح��ق ،وم��ن ذل��ك على سبيل املثال ال الحصر
عدم االلتزام باملواد املوصفة تعاقديًا في مشاريع متعددة وتغيير
مواعيد تسليم واستالم املشاريع لتفادي توقيع غرامات التأخير
على املقاولني .وهنا لنا أن نتساءل عمن تحققت له فائدة أو انتفع
من تلك املخالفات املتكررة؟

المحور الخامس:
أزمة الطرق والتضليل
غير خاف على كل مطلع على أحوال الكويت أنها مرت بأزمة كبيرة
خ�لال فصل ال�ش�ت��اء امل��اض��ي غ��رق��ت معها ك��ل ال�ط��رق وال �ش��وارع بل
وامتد أثر تلك األزم��ة إلى غرق منازل املواطنني وتشكلت لجنة من
ال�ج�ه��ات املختصة لبحث تعويض امل��واط�ن�ين امل�ت�ض��رري��ن م��ن تلك
األزمة وتحملت الدولة في سبيل ذلك مبالغ ليست بالقليلة .وهذه
األزم��ة ك��ان لها أث��ر بالغ في كشف فساد ك��ان مخفيا تحت خلطات
األسلفت التي تعاقدت عليها وزارة األشغال.
وتوقعنا جميعًا أن تكون هناك غرفة عمليات منعقدة بصورة دائمة
ومستمرة ب��وزارة األش�غ��ال ترأسها ال��وزي��رة بنفسها ملعالجة آثار
تلك األزم��ة التي كانت آثارها النفسية على الشعب أكبر تأثيرًا من
آثارها املالية ،فبعد أن علم املواطنون بكم املبالغ التي أه��درت من
أموالهم ومقدراتهم على رصف تلك الطرق أخذ الحصى يتطاير ال
على سيارات املواطنني بل على ثقتهم بالحكومة ووزارة األشغال
تحديدًا.
ومنذ تلك األزم��ة ل��م نسمع م��ن ال��وزي��رة س��وى تصريحات جوفاء،
وم��ا سمعنا منها أو رأي�ن��ا خطة عمل م�ح��ددة ملعالجة تلك اآلث��ار
الستعادة ثقة املواطنني بالحكومة لنتجاوز هذه اآلثار البالغة.
وال أدل على ذلك بأن ال��وزارة لم تطرح املشاريع التي أعلنت عنها
منذ بداية األزمة وحتى اآلن والتي بلغ عددها  43مشروعًا لم يطرح
منها سوى مشروع واحد فقط لم تتم ترسيته حتى اآلن ،بالرغم من
ان الوزيرة صرحت في عدة مناسبات بأن اصالح الطرق وصيانتها
من أولويات عمل ال��وزارة ،وذلك كله يدل على تقاعس الحكومة في
مواجهة التزاماتها وجديتها في املحافظة على أم��وال وممتلكات
املواطنني.

اإلثنين  22صفر  1441هـ •  21أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16620

الكويت 13

مجلس األمة

«سمو األمير أكد ضرورة االنتباه لألوضاع والتحلي بروح المسؤولية»

الغانم :أسطوانة حل المجلس ..مشروخة
¶ استجواب الطبطبائي على جلسة  29الجاري ¶ لنضاعف جهودنا لتحقيق طموحات الشعب
ه �ن��أ رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب� �ع ��ودة س �م��و األم� �ي ��ر،
قائال« :قرت عيننا جميعا وحمدا هلل على
السالمة» ،مشيرًا إلى ما تناولته توجيهات
س�م��وه خ�لال لقائه أم��س ع��ددا م��ن ال�ن��واب
ب� �ش ��أن ض� � � ��رورة االن� �ت� �ب ��اه إل � ��ى األوض� � ��اع
اإلقليمية واألخ �ط��ار ال�خ��ارج�ي��ة وال��وح��دة
والتالحم ملواجهة هذه األخطار.
ً
وأض� � ��اف ال �غ��ان��م «ت �ش��رف �ن��ا أوال ب��ال �ل �ق��اء
ال � �ب� ��روت� ��وك� ��ول� ��ي ث � ��م ت� �ش ��رف ��ت م � ��ع أخ �ت��ي
وإخ��وان��ي أعضاء الشعبة البرملانية بلقاء
س�م��وه ب�ع��د ع��ودت�ن��ا م��ن اج�ت�م��اع االت�ح��اد
البرملاني الدولي وكنا جميعا فرحني بلقاء
ص��اح��ب ال �س �م��و واالس �ت �م��اع ل�ت��وج�ي�ه��ات��ه
ال �ش��ام �ل��ة ال �ت��ي رك� ��زت ع �ل��ى ب �ع��ض األم ��ور
امل�ه�م��ة ،م�ن�ه��ا ض� ��رورة االن �ت �ب��اه ل�لأوض��اع
اإلقليمية واألخ�ط��ار الخارجية ،وض��رورة
التحلي ب��روح امل�س��ؤول�ي��ة وف�ه��م الدستور
على حقيقته كما وضعه هو واآلباء األوائل
من حسن استخدام األدوات الدستورية».
وأوض� � ��ح ال �غ��ان��م أن س� �م ��وه أك� ��د ض� ��رورة
ال��وح��دة وال�ت�لاح��م مل��واج�ه��ة ه��ذه األخ�ط��ار
وال �ت �ح��دي��ات ،مضيفا «ال�ل�ق��اء ك��ان ممتازًا
وت�ش��رف�ن��ا ف�ي��ه ب��وج��ود س �م��وه وت��م تقديم
ش��رح لبعض األوض� ��اع املحلية م��ن قبلنا
واإلخوة النواب».

استجواب الطبطبائي
وأع � �ل� ��ن ال� �غ ��ان ��م ع� ��ن ت � �ق� ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �م��ر

الدستورية ،الفتا «ال�ي��وم كنا عند سيدي
حضرة صاحب السمو وأؤك��د أن إشاعات
الحل وغيرها هذه لن تأتي بنتائجها».
واوض��ح ان ه��ذه األم��ور متكررة ليس فقط
ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ح��ال��ي ،ب��ل ال��ذي
س �ب �ق��ه وال� � ��ذي س �ب �ق��ه ،وان غ��ال �ب �ي��ة أب �ن��اء
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وأي �ض��ًا غ��ال�ب�ي��ة ال �ن��واب
ي�ع��ون م��ن ي�ق��ف وراء ه��ذه اإلش��اع��ات وم��ن
يروج لها وما هي أدواتهم ،مؤكدا «ان هذه
األط��راف ترجع إل��ى مصدر وحيد معروف
للجميع».

الحياة ماشية

الغانم متحدثاً إلى الصحافيين أمس | تصوير حسني هالل

الطبطبائي باستجواب إلى وزيرة األشغال
ال �ع��ام��ة وزي� � ��رة ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون اإلس �ك��ان
الدكتورة جنان بوشهري مكون من خمسة
م � �ح ��اور ،م �ب �ي �ن��ا ان� ��ه وف� ��ق امل� � ��ادة  135من
الدستور سوف يدرج في أول جلسة مقبلة
وهي جلسة  29من الشهر الجاري.
وردا ع �ل��ى س� � ��ؤال ص �ح��اف��ي ب� �ش ��أن ك �ث��رة
االس �ت �ج��واب��ات ورب �ط �ه��ا م��ن ق�ب��ل البعض

ب �ح��ل امل �ج �ل��س ت �س��اء ل ال �غ��ان��م «ه ��ل ه�ن��اك
دور انعقاد بدأ قبل أن نسمع أسطوانة حل
املجلس؟» ،مضيفا «أعتقد مررنا على هذا
األسطوانة املشروخة مرات عديدة».

مصدر معروف
وذك��ر ال�غ��ان��م ان االس�ت�ج��واب��ات ت�ق��دم وفق
األط� � ��ر ال ��دس� �ت ��وري ��ة وت� ��واج� ��ه وف � ��ق األط ��ر

تحذير من االستجابة لضغوط وأد الحريات

َّ
يتطور..
الهاشم :العالم
ونوابنا يحاربون الفرحة!
حمد الخلف
واص � ��ل ن � ��واب م �م��ارس��ة دور ال��رق �ي��ب على
ّ
ال�ح�ف�لات ومنظميها ،داع�ي�ن إل��ى محاسبة
ُ ِّ
القائمني على تنظيم حفل غنائي نظم مساء
َّ
ي��وم الجمعة امل��اض��ي ،وح ��ذرت م�ص��ادر من
استجابة الحكومة لهذه الدعوات وجعلها
سيفًا مسلطًا في وجه الحريات.
َّ
وبينما قال النائب عادل الدمخي إنه تلقى
ً
اتصاال من وزير اإلعالم «وعد بأن الوزارة
ت �ت��اب��ع م ��ا ح �ص��ل م ��ن م �خ��ال �ف��ات ش��رع�ي��ة
ّ
وق��ان��ون�ي��ة ف��ي ح�ف��ل امل�غ��ن��ي ال�ع��راق��ي وأن��ه
س� ُ�ي �ج��ري ت�ح�ق�ي�ق��ًا م ��ع ال �ش��رك��ة امل �س��ؤول��ة
َّ
�خ��ذ اإلج � ��راءات
ع��ن تنظيم ال �ح �ف��ل ،وس�ي��ت� ِ
القانونية بحق املخالفني» ،رفضت عضوة
مجلس األمة صفاء الهاشم «الحملة التي
ّ
يتبناها البعض وي �ح��اول بعض ال�ن��واب
رك� � ��وب م ��وج �ت �ه ��ا ،ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة الرض � ��اء
أصحاب الفكر الجامد في محاربة مظاهر

الفرح والسعادة في املجتمع ،ويعترضون
على إقامة حفل غنائي بسيط».
وأضافت الهاشم في تصريح لــ سبقلا :في
ّ
يتطور فيه العالم من حولنا
الوقت ال��ذي
نجد ان بعض النواب يسعون ال��ى إرج��اع
البلد الى الوراء ،ويعملون على محاربة كل
فرحة يعيشها الشعب.
وت��اب �ع��ت« :ن ��رى م��ن ح��ول�ن��ا دول الخليج
والتنمية التي تعيشها ،وباألمس شاهدنا
اف � �ت � �ت� ��اح م � ��وس � ��م ال� � ��ري� � ��اض األس� � �ط � ��وري
وال �ت �ط� ّ�ور ال�س��ري��ع ال ��ذي تعيشه الشقيقة
اململكة العربية السعودية ،ف��ي وق��ت نرى
ّ
ف�ي��ه ن ��واب ال �ح��زن وال �ت �خ��ل��ف ي�م�ن�ع��ون أي
مظهر من مظاهر الفرح».
ّ
وأكدت الهاشم رفضها القاطع للتدخل في
ش ��ؤون ال �ن��اس ،وت�ع�ي�ين ال�ب�ع��ض انفسهم
اوصياء على الشعب ،مضيفة« :أنصحهم
ّ
تصيد
يجابلون شغلهم ،ويتركون عنهم
األخ � �ط ��اء ،وأق � ��ول ل �ه��م ال ت��راق �ب��وا ال �ن��اس

حتى ال تموتوا هما ،وأذكرهم ان حريتهم
تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين».
أما النائب محمد هايف َّ
فلوح باستخدام
أداة االس �ت �ج��واب ق��ائ�ل�ا «ل ��ن ن�س�م��ح ب��أي
ان �ح�لال أو ت��راق��ص رخ�ي��ص وه��اب��ط ،كما
ح�ص��ل بحفل للمغني ال �ع��راق��ي ف��ي حفله
ال� �س ��اق ��ط» .وط ��ال ��ب ه ��اي ��ف وزي � ��ر اإلع�ل��ام
ب��ات�خ��اذ ك��ل اإلج � ��راءات ال��رادع��ة والكفيلة
ب� � �ع � ��دم ت � � �ك � � ��راره أو ت � �ح� � ّ�م� ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،م �ح��ذرًا« :ن �ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار ه��ذه
اإلجراءات».
من جانبه ،قال النائب ماجد املطيري :بعد
استياء شعبي ،ومن خالل اتصالي مع وزير
اإلع�ل�ام محمد ال�ج�ب��ري ومطالبته باتخاذ
إج� � ��راء ع ��اج ��ل وح � � ��ازم ،أب �ل �غ �ن��ي أن� ��ه ج��رى
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ع��اج �ل��ة ،وس�ت�ص��در
بعض االج ��راءات والعقوبات ض��د م��ن أق��ام
الحفل الراقص ،ومثل هذه السلوكيات التي
يرفضها مجتمعنا املحافظ.

كسر احتكار شركات توصيل الطلبات

الفضل :تعديل قانون
حماية المنافسة

أحمد الفضل

قال النائب احمد الفضل إنه التقى بممثلي
جهاز حماية املنافسة «واكتشفت ان احتكار
ش��رك��ات ت��وص�ي��ل ط�ل�ب��ات ش��رك��ات التغذية
ع �ب��ر االن �ت��رن��ت ي �ت��م ف ��ي ال �ك��وي��ت ف �ق��ط ،وال
وج��ود ل��ه ف��ي دول الخليج األخ ��رى ،ونقول
لالخوة املحتكرين ماراح نخليكم».
وقال الفضل في تصريح للصحافيني امس
«س�ن�ك�م��ل ه ��ذا ال �ط��ري��ق إل ��ى آخ � ��ره ،وه �ن��اك

ض �ب �ط �ي��ة ق �ض��ائ �ي��ة ت �م��ت ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن ف��ي
االس�ب��وع امل��اض��ي ،وه�ن��اك ضبطيات اخ��رى
ستجرى ،ونقول للمحتكرين لن نسمح لكم
بالتحايل على الدولة ،ونشكر ممثلي جهاز
ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى ج�ه��وده��م ون�ع�ل��م ان
املكينة « 4سلندر» ،وهذا ما في استطاعتهم
وسيتم تعديل قانون حماية املنافسة وكسر
االحتكار».

 5نواب يقترحون إعادة تحديد الدوائر االنتخابية:

صوتان بد ً
ال من الصوت الواحد
ق��دم ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال�ك�ن��دري م��ع  4ن��واب
آخ��ري��ن ،ه��م د .ب��در امل�لا وأس��ام��ة الشاهني
ومحمد هايف املطيري وعمر الطبطبائي،
اق �ت��راح��ًا ب �ق��ان��ون إلع� ��ادة ت�ح��دي��د ال��دوائ��ر
االنتخابية لعضوية امل�ج�ل��س ،ن� ّ�ص على
تعديل املادة  2من القانون  2006/ 42بشأن
إعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية
املجلس في مادته األولى على أنه يستبدل
ب��اآلت��ي« :تنتخب ك��ل دائ��رة ع�ش��رة أعضاء
للمجلس ،ع�ل��ى أن ي�ك��ون ل�ك��ل ن��اخ��ب حق
االدالء بصوته ملرشحني اثنني في الدائرة
ً
املقيد فيها ،ويعد باطال التصويت ألكثر
من هذا العدد».
وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة أن سمو
األم�ي��ر بموجب امل��ادة ال�ح��ادي��ة والسبعني
م��ن ال��دس �ت��ور أق��ر ق��ان��ون ال �ص��وت ال��واح��د
وذلك باملرسوم بالقانون  ،2012/ 20حيث
ن �ص��ت امل � ��ادة األول � ��ى م �ن��ه ع �ل��ى :ي�س�ت�ب��دل

بنص املادة الثانية من القانون 2006/ 42
امل �ش��ار إل �ي��ه ال �ن��ص ال �ت��ال��ي« :ت�ن�ت�خ��ب كل
دائ� � ��رة ع �ش��رة أع� �ض ��اء ل�ل�م�ج�ل��س ع �ل��ى أن
يكون لكل ناخب حق االدالء بصوته ملرشح
ً
واحد في الدائرة املقيد فيها ويعتبر باطال
التصويت ألكثر من ه��ذا ال�ع��دد» ،وإن كان
هذا التعديل قد أتى بعد كثير من األحداث
السياسية املتراكمة في زم��ن واح��د ،وكان
ع �ل��ى أث� ��ره� ��ا ح� ��ل م �ج �ل��س األم� � ��ة م� ��ن ق�ب��ل
املحكمة الدستورية.
وأض��اف��ت :ك��ان ه�ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن الطعون
التي استهدفت عدم دستورية هذا التعديل
في فترة الحل ،إال أن املحكمة الدستورية
ب��دوره��ا قد قامت بتحصني ه��ذا املرسوم،
وان ��ه ك��ان ال �ه��دف م��ن ت�ع��دي��ل امل ��ادة امل�ش��ار
ال�ي�ه��ا أن ج�ع��ل ل�ك��ل دائ� ��رة ع �ش��رة أع�ض��اء
للمجلس ،ع�ل��ى أن ي�ك��ون ل�ك��ل ن��اخ��ب حق
االدالء بصوته لواحد من األعضاء إلعطاء

ف ��رص ��ة ل�ل�أق �ل �ي��ات م ��ن ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
ال � ��وص � ��ول إل� � ��ى ق� �ب ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان وت��وص �ي��ل
أصواتهم وهمومهم وكفاءاتهم للمجلس.
وقالت املذكرة إنه للحد من ظاهرة وصول
ن� ��واب ي�ن�ت�خ�ب��ون وف �ق��ًا الع �ت �ب��ارات قبلية
وطائفية وعائلية ومحاربة شراء األصوات
وت� �ق ��دي ��م ال � �خ ��دم ��ات وإن � �ج � ��از امل� �ع ��ام�ل�ات
ال �ح�ك��وم �ي��ة ،وه ��ي ظ��واه��ر أدت إل ��ى ب��روز
امل �ص��ال��ح ال �ف �ئ��وي��ة وال�ش�خ�ص�ي��ة وتغلبت
ع�ل��ى م�ص��ال��ح األم ��ة كفئة ن ��واب ال�خ��دم��ات
في بيت األمة ،فكان أثر ذلك رداءة التشريع
وانحدار الرقابة.
واس � �ت � �ط� ��ردت :وإن ك ��ان ��ت ه � ��ذه األه� � ��داف
س ��ام �ي ��ة ب �ط �ب �ع �ه��ا ،ف � ��إن ال � ��واق � ��ع ال �ع �م �ل��ي
بتطبيق ال�ص��وت ال��واح��د خلف م��ن ورائ��ه
تجربة عملية استمرت قرابة  7سنوات من
خ�ل�ال  4ع�م�ل�ي��ات ان�ت�خ��اب�ي��ة ل��م تحقق من
خاللها هذه األهداف.

واستطرد الغانم قائال «لدينا تحديات أهم
وكلنا ك �ن��واب نعتقد أن الشعب الكويتي
يستحق م��ا ه��و أك�ث��ر وعلينا أن نضاعف
م��ن ج �ه��ودن��ا لتحقيق ط �م��وح��ات الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ،خ��اص��ة أن �ن��ا ف��ي دور االن �ع �ق��اد
األخير وال توجد أي بوادر للحل ،الحل بيد
صاحب السمو أمير البالد».
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م «ن� �ح ��ن م ��ن ن �ل �ت �ق��ي م�ع��ه
ون�ح��ن م��ن نتحدث معه ال�ي��وم ب��وج��ود كل
النواب واألم��ور إن شاء اهلل طيبة كما قلت
ف��ي السابق وال�ح�ي��اة ماشية ب��وج��ود هذه
اإلشاعات».
وأك��د الغانم أن االستجواب حق دستوري
أص �ي��ل ل �ل �ن��ائ��ب وع �ل��ى ال ��وزي ��ر أن ي��واج��ه
االستجواب ويفنده وم��ن ثم يكون الحكم
لكل أعضاء مجلس األمة ممثلي الشعب.

التوافق على «المقسومة»
يعكس عالقة األشقاء
ردا ع �ل��ى س� ��ؤال ص �ح��اف��ي آخ ��ر ب �ش��أن االع �ل��ان عن
ت��واف��ق ك��وي�ت��ي  -س �ع��ودي ع�ل��ى م �ع��اودة اإلن �ت��اج في
املنطقة امل�ق�س��وم��ة ودوره ف��ي ت�ق��ري��ب وج �ه��ات النظر
وحسم األمر قال الغانم «إذا كان هناك من تعليق على
م��وض��وع املنطقة املقسومة ،فهو الحمد هلل والشكر،
وهكذا تحل األمور بني األشقاء والحمد هلل أن هذا األمر
تم كما يجب أن يتم بيننا وبني الشقيقة اململكة العربية
السعودية».
وق��ال الغانم «أود أن أش�ك��ر أي�ض��ا ال�ق�ي��ادة السياسية
ف��ي اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة ،وال ��دور ال��ذي قمت به
واجب واستحقاق علي» ،مضيفا «كل الشكر والتقدير
ل�ل�إخ ��وان األف ��اض ��ل ف ��ي ال �س �ل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ووزارة
الخارجية وك��ل م��ن ش��ارك ف��ي إن�ه��اء ه��ذا امللف وطيه
إلى األبد».
وذكر الغانم ان هذا املوضوع انتهى بالطريقة التي يجب
أن ينتهي بها بني دولتني جارتني شقيقتني عالقتهما
ببعض عالقة مميزة ال يوجد لها مثيل في العالم أجمع،
معربا عن شكره للطرفني على حل هذا املوضوع بهذا
الشكل.

اليت
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مخاوف من انقالب «الظاهرة» إلى عنف

«الجوكر» في شوارع الكويت
وبيروت والقاهرة!
محمد مراح ومحمد عبدالناصر
ب��دأ التأثر الجماهيري بفيلم ال�ج��وك��ر ،وبطله
جواكني فينيكس ،يطفو على السطح في عدد
من الدول العربية ،وظهر وجه البطل العنيف في
تظاهرات لبنان ،بينما حضر وجهه املرح في
شوارع الكويت وأحياء القاهرة.

 ..ويشتري الخبز في القاهرة

«الجوكر» المتظاهر
ف �ف��ي ب� �ي ��روت ،خ ��رج ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي إل��ى
ال �ش ��ارع م�ح�ت�ج��ًا ع �ل��ى األوض � ��اع امل��أس��اوي��ة
التي يعيشها ،من فساد وضرائب وأوضاع
معيشية ّ
متردية ،رافقت ذلك مجموعة كبيرة
من الصور االستثنائية التي التقطت في هذه
التظاهرات ،وك��ان أب��رزه��ا ش��اب ارت��دى قناع
«ال �ج��وك��ر» ،وح�م��ل م�ع��ه ع�ل��م ل�ب�ن��ان ،وال�ت�ق��ط
ص� ��ورة م��ع خ�ل�ف�ي��ة ل �ل �ن��ار امل�ش�ت�ع�ل��ة وأك� ��وام
ال�ق�ض�ب��ان واإلط� ��ارات ،ال�ت��ي ق��ام ال�ش�ب��ان من
خاللها بإغالق الطرقات املؤدية إلى القصر
الرئاسي في العاصمة اللبنانية.
«ال �ج��وك��ر» ،ب�ط��ل ال�ف�ي�ل��م ،ال ��ذي اح ّ�ت��ل ص��االت
السينما في كل أنحاء العالم ،وحقق أكثر من
 55مليون دوالر في أي��ام عرضه األول��ى ،وما
ّ
متصدرًا شباك التذاكر ،ها هو يظهر في
زال
ّ
محتجًا على األوضاع املعيشية
شوارع بيروت
التي يعيشها «بلد األرز».

في الكويت
وب �ع �ي �دًا ع��ن ت �ظ��اه��رات ب �ي��روت ،ام �ت��دت حمى
وتقليعات تقليد شخصية «ال�ج��وك��ر» لتطول
ش� ��وارع ال �ك��وي��ت ،ع�ب��ر ص ��ورة ال�ت�ق�ط��ت ألح��د
األش �خ��اص امل�ل�ث�م�ين ب��ال�ق�ن��اع ال�ش�ه�ي��ر ،وظهر
«ال�ج��وك��ر الكويتي» واق�ف��ا ب�ين ال�س�ي��ارات عند

 ..وفي تظاهرات لبنان

الجوكر في شوارع الكويت

إحدى اإلشارات املرورية ،وقد ظهر في الصور
وه ��و ي �ح��اول ت�ق�ل�ي��د ح��رك��ات ال �ف �ن��ان خ��واك�ين
فينيكس ،ال��ذي جسد شخصية ال�ج��وك��ر في
الفيلم األخير.
ول ��م ي �ت��وق��ف ظ �ه��ور ال �ج��وك��ر ع �ب��ر ت�ج�س�ي��ده
فحسب ،بل باتت صوره تطبع على القمصان
التي تغزو املحال التجارية ،ومن املتوقع أن تزداد
وتيرة التقليد على نحو متزايد من الجمهور،
خصوصًا لدى فئة الشباب واملراهقني.

وت �ص��در «ه��اش �ت��اق ال �ج��وك��ر» أول م��ن أم��س،
محققًا «الترند» في الكويت بمشاركات كثيفة
والف�ت��ة م��ن امل�غ��ردي��ن ،ال��ذي��ن رأى بعضهم أنه
فيلم يروج للعنف والجريمة ،بينما رآى آخرون
أنه من أجمل األفالم العاملية وأفضلها.

في القاهرة
وف ��ي ال �ق ��اه ��رة ،ج ��اء «ال �ج ��وك ��ر» ل �ي �ش��ارك

امل� �ص ��ري�ي�ن ح �ي��ات �ه��م ال �ي ��وم �ي ��ة ب ��داي� ��ة م��ن
تناول اإلفطار على عربة «الفول» ،وركوب
حافلة النقل ال�ع��ام ،وقطع تذكرة «ال�ت��رام»،
وال� �ت� �ج ��وال ف ��ي ش � ��وارع ال �ق��اه��رة ال�ع�ت�ي�ق��ة
وأحيائها.
وت�ن��اول رواد م��واق��ع التواصل االجتماعي
ع��دة ص��ور ألش �خ��اص ج �س��دوا شخصية
ال� �ج ��وك ��ر ف ��ي ع � ��دة م �ح ��اف �ظ ��ات م �ص��ري��ة،
أب� ��رزه� ��ا ال� �ق ��اه ��رة واالس� �ك� �ن ��دري ��ة ،ب�ي�ن�م��ا

مغ ّردون« :الجوكر» الصورة البريئة للشر

بعد سنوات ط��وال تربع فيها قناع «فانديتا» Vendetta -
على عرش ميادين وشوارع املدن العربية والغربية الثائرة،
ج��اء ال��وق��ت ليطيحه ق�ن��اع آخ��ر لشخصية ج��دل�ي��ة ،إذ بات
مشهد املتظاهرين ي��رت��دون أقنعة أو رس��وم��ات لشخصية
الفيلم العاملي املثير للجدل «الجوكر»  joker -أم�رًا مألوفًا
بعد نحو شهر م��ن ب��دء ع��رض الفيلم ف��ي دور السينما.
قبل ثماني سنوات حني كان الربيع العربي في ذروته ،لجأ
آالف الشباب الرتداء قناع «فانديتا»  Vendetta -هربًا من

رعاية الطفل حديث الوالدة..
 8نصائح للوالدين
ل �ن �ف �س� ِ�ك وج� �ب ��ة خ �ف �ي �ف��ة ل�ل�ع�ش��اء
ع �ن��دم��ا ت �ك��ون�ين غ �ي��ر ق � ��ادرة على
تحضير وجبة تقليدية.
 -6اخرجي من المنزل

إذا شعرت بجنون من جلبة الطفل،
فاصطحبيه للمشي خ��ارج املنزل.
ً
شخصا تثقني
وإن أمكن ،فاجعلي
به يتولى األمر لبعض الوقت.

 -1انتبهي لنفسك

قاومي إحساس استخدام الكافيني
ك�ع�ن�ص��ر أس ��اس ��ي ف ��ي غ ��ذائ � ِ�ك ،أو
كبديل عن النوم.
ً
ً
وبدال من ذلك ،اتبعي ً
غذائيا
نظاما
ص�ح� ً�ي��ا ،وت �ن��اول��ي ق � ً
�درا ك�ب�ي� ً�را من
امل�ي��اه واح�ص�ل��ي على بعض ال�ه��واء
املنعش .اخ�ل��دي للنوم عندما ينام
الطفل ،افعلي ً
أمرا تستمتعني به كل
يوم ،سواء مع الطفل أو بمفردك.
 -2ضعي قواعد للزيارة

قد ينهال عليك األصدقاء واملقربون
ب��ال��زي��ارات مل�ب��ارك��ة امل��ول��ود الجديد.
دعيهم يعرفون األيام املناسبة لذلك
والوقت املتاح ِلك الستقبالهم.
يجب اإلصرار على أن يغسل الزوار
أي��دي�ه��م ق�ب��ل ح�م��ل ال�ط�ف��ل ،واطلبي
من أي شخص مريض أن يبقى في
منزله.
ً
وأي��ض��ا ال تخشي من االبتعاد عن

 -7اقبلي المساعدات

املباركات االجتماعية .دع��ي ال��زوار
امل��وث��وق ب�ه��م ي��رع��وا ال�ط�ف��ل عندما
تحتاجني إلى املزيد من الراحة.
 -3تجاوبي مع األمور

ّ
وف��ري ال��وق��ت الكافي ً
يوميا لجلسات
ال��رض��اع��ة وال�ق�ي�ل��ول��ة ون��وب��ات ال�ب�ك��اء.
أنشطتك إل��ى أدن��ى حد.
قللي مواعيد
ِ
ّ
عندما تحتاجني إل��ى ال �خ��روج ،وف��ري
املزيد من الوقت لحزم أغراضك وتغيير
الحفاظات املتسخة خارج املنزل.
 -4توقعي دوامة من المشاعر

ق� ��د ت �ن �ت �ق �ل�ي�ن م� ��ن ع� �ش ��ق ط �ف �ل� ِ�ك

وال� � �ت � ��أم � ��ل ف � ��ي أص � ��اب � ��ع ق ��دم� �ي ��ه
وذراع � �ي ��ه ال �ص �غ �ي��رة إل ��ى ال �ح��زن
استقالليتك ،والقلق
على ف�ق��دان
ِ
قدرتك على مراعاة مولود
بشأن
ِ
جديد ،كل ذلك أثناء تغيير إحدى
الحفاظات.
تكمن ال�ت�غ�ي��رات ف��ي أن� ِ�ك وزوج� ِ�ك
ً
تشعران بالتعب والقلق أيضا.
 -5ال تثقلي على نفسك

خبئي املكنسة واتركي كتل الغبار
ك�م��ا ه��ي .خ��زن��ي امل�لاب��س النظيفة
في سلة الغسيل ،أو في أكوام على
األرض ،ح�ت��ى ت�ح�ت��اج�ي�ه��ا .نظفي
ال�ح�م��ام بحفاظة نظيفة .حضري

وفور عرض فيلم الجوكر ،حذرت مصادر

سليمان خالد

على الزوّ ار غسل أيديهم قبل حمل الطفل

قد يجلب ِلك املولود الجديد عاصفة
م ��ن ال �ن� �ش ��اط وال� �ح� �م ��اس ل�ح�ي��ات��ك
والكثير م��ن ال�ت��وت��ر وال�ت�ع��ب .س��واء
كنت حاضنة للمرة األولى أو مجربة
ِ
ق �ب��ل ذل� ��ك ،ف �ك��ري ف��ي  10ن�ص��ائ��ح
عملية للسيطرة على التوتر.

التحذيرات األمنية مستمرة

« »jokerيزيح « »Vendettaعن عرش أقنعة التظاهرات

وثمن املتعة سيكون رخيصا مقابل الثمن الباهظ لتغيير
حافظ الشمري
املفاهيم».
أث��ار فيلم «الجوكر» املغردين مجددا في الشارع الكويتي
الخير والشر
عبر موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،حيث انقسمت
اآلراء بني مؤيد ومعارض لهذا الفيلم الذي يعتبر من أكثر وق ��ال م�غ��رد آخ��ر «ش��اه��د الجميع الفيلم ف��ي ك�ي��ف تكون
الضغوط النفسية املحيطة باإلنسان ،كفيلة بحدوث تحوالت
األفالم السينمائية العاملية إثارة في السنوات األخيرة.
يقول مغرد «الجوكر الصورة البريئة للشر ،وتبرير أفعاله عنيفة ف��ي الشخصية ،وكيفية نقلها بسهولة م��ن مربع
القادمة على أنه ضحية فكرة خطيرة تمرر ألفكار أخطر الخير إل��ى مربعات ال�ش��ر» ،وت�ح��دث امل�غ��رد ص�لاح الراشد
وأع�ظ��م ،غ��دا قناع الجوكر سيكون القناع البديل لباتمان ،منتقدا الفيلم فقال «لقد أصبت باالشمئزاز من الفيلم».

مايو كلينك

ق � ��ام ب� �ع ��ض ال� �ف� �ن ��ان�ي�ن ب �ص �ن��اع��ة ل ��وح ��ات
«غ ��راف� �ك ��س» ل �ل �ج��وك��ر وت �ص �م �ي �م �ه��ا ع�ل��ى
ن �ح��و ي��واك��ب ح �ي��اة امل �ص��ري�ين االع �ت �ي��ادي��ة
ً
ً
انتشارا وتفاعال
ويعايشها ،والتي الق��ت
كبيرًا من الجمهور.

أمنية من خطورته ،بسبب ترويجه للعنف
وأع�م��ال الشغب ،وتفيد تقارير صحافية،
ً
ن� �ق�ل�ا ع ��ن م �خ �ت �ص�ين ب� ��أن ال �ف �ي �ل��م ُي �ج� ّ�م��ل
املجرمني ،ويستهدف املراهقني عن طريق
ت �ج �س �ي��د ع��اط �ف��ي ل �ش �خ �ص �ي �ت��ه ،ال� �ت ��ي ق��د
تتحول إل��ى ظاهرة خ��ارج ح��دود السينما،
وتواصلت التحذيرات األمنية منلاً املخاطر
ً
واسعا
املتوقعة من الفيلم الذي أحدث جد
منذ عرضه على الجمهور.

عندما يعرض األصدقاء واملقربون
امل�س��اع��دة ،تقبليها .اقترحي حمل
ال �ط �ف��ل ،أو ط� � ّ�ي امل�ل�اب ��س ال�ن�ظ�ي�ف��ة
أو ال �ق �ي��ام ب�ب�ع��ض امل �ه��ام– ًأي ��ا ك��ان
سيساعدك أكثر.
ّ -8
عززي العالقات األخرى

�ودك ال� �ج ��دي ��د ل�ل�ح��ب
ي �ح �ت ��اج م � ��ول � � ِ
طفلك
تخذلي
�ن
�
ل
وال��رع��اي��ة ،ولكنك
ِ
ب� �ق� �ض ��اء ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن ال� ��وق� ��ت م��ع
اآلخرين.
لديك أطفال آخرون ،فاقضي
إذا كان ِ
بعض ال��وق��ت ال�خ��اص م��ع ك��ل طفل
م ��ن أط� �ف ��ال ��ك .ن �ظ �م��ي م ��واع� �ي ��د م��ع
زوجك .قابلي أحد األصدقاء لتناول
الغداء أو مشاهدة أحد األفالم.

املالحقات األمنية إضافة إلى رمزيته ،وقد جرى إنتاج فيلم
يحاكي شخصية «فانديتا»  Vendetta -ف��ي  .2006بيد
أن املشهد تبدل مع صعود نجم شخصية جديدة إثر بدء
عرض فيلم «الجوكر»  ،joker -وانتشرت صور متظاهرين
ي��رت��دون أقنعة «ال�ج��وك��ر»  joker -أو يصبغون وجوههم
برسومات تماثله؛ في لبنان الذي يشهد انتفاضة منذ نحو
أربعة أيام ،وفي االحتجاجات البريطانية ضد خطة رئيس
ال��وزراء بوريس جونسون للخروج من االت�ح��اد األوروب��ي،
وفي فرنسا أيضًا خالل االحتجاجات املطلبية أو تلك التي
تعارض الرئيس إيمانويل ماكرون.

مايو كلينك

7

طرق لمنع المراهقين منه

كيف تساعد ابنك
على اإلقالع عن التدخين؟
مؤذ،
قد يبدأ التدخني في سن املراهقة على نحو غير ٍ
ولكن ق��د يصبح مشكلة على امل��دى ال�ط��وي��ل .ف��ي واق��ع
األم��ر ،يبدأ معظم املدخنني البالغني في التدخني عندما
يكونون مراهقني .ما أفضل خيار أمامك؟ ساعد ابنك
َ
امل��راه��ق في تجنب سحب أول نفس من التدخني .اتبع
هذه النصائح للمساعدة في وقاية ابنك من التدخني.
 .1كن قدوة صالحة

التدخني لدى املراهقني شائع بني َمن يدخن آباؤهم .فإذا
لم تكن تدخن ،فحافظ على ذلك .وإذا كنت تدخن ،فأقلع
ً
مبكرا،
عن التدخني في الحال .كلما توقفت عن التدخني
ً
كان من املرجح ً
جدا أال يصبح ابنك املراهق مدخنا .اطلب
املساعدة من طبيبك بشأن طرق اإلقالع عن التدخني.
 .2افهم الدافع وراء التدخين

قد يكون تدخني املراهق ً
تمردا أو طريقة لتقليد جماعة
أو أص��دق��اء معينني .وي�ب��دأ بعض امل��راه�ق�ين بالتدخني
ل�ل�ت�ح�ك��م ف ��ي أوزان � �ه� ��م .وه �ن ��اك آخ � ��رون ي��دخ �ن��ون كي
يشعروا بأنهم منفتحون أو متحررون.
 .3قاوم انتشار تدخين المراهقين

قد تشعر كما لو أن ابنك ال يستمع إلى ما تقوله ،ولكن
عليك أن تعبر عن رأي��ك بأي حال من األح��وال .فأخبر
ابنك املراهق بأن التدخني غير مسموح به .فاعتراضك
سوف يكون له األثر الكبير فيه أكثر مما تظن.

 .4احسبها بدقة

ّ
التدخني مكلف .ساعد ابنك في حساب تكلفة تدخني
علبة ً
يوميا على مدار األسبوع أو الشهر أو السنة.
 .5توقع ضغط الزمالء

ق��د يكون األص��دق��اء امل��دخ�ن��ون مقنعني البنك امل��راه��ق،
ولكن يمكنك منح ابنك األدوات التي يحتاجها لرفض
تدخني السجائر.
 .6أوضح النتائج في المستقبل

يميل املراهقون إلى افتراض أن األشياء السيئة ال تحدث
إال ألشخاص آخرين .فال يتصور معظم املراهقني أن
مرض السرطان واألزم��ات القلبية والسكتات الدماغية
تحدث ً
فعليا .اذكر أمثلة من واقع الحياة عن أحبائك أو
أصدقائك أو جيرانك أو املشاهير الذين عانوا املرض.
ّ .7
فكر في األشياء األخرى غير السجائر

ُإن التبغ ع��دي��م ال��دخ��ان وس�ج��ائ��ر القرنفل والسجائر
َّ
املنكهة بالحلوى ُيعتقد في بعض األحيان عن طريق
ال�خ�ط��أ أن�ه��ا أق��ل ض � ً
�ررا أو تعريضا ل�لإدم��ان مقارنة
ً
بالسجائر التقليدية .ويعتقد املراهقون أيضا أن تدخني
ً
الشيشة يكون آمنا .فيجب أن توضح له الحقيقة اآلن.
فالكرتكس والبيديس والشيشة كلها تحمل مخاطر
صحية .ال تترك ابنك ينخدع.

اإلثنين  22صفر  1441هـ •  21أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16620

اليت 15

ثقافة

الروائي حمود الشايجي:

واقع الرقابة في الكويت ..مأساوي
محمد توفيق

اعتبر الروائي حمود
الشايجي أن الرقابة تك ّبل
حرية التعبير وتسعى
إلى خنق اإلبداع بال مبرر،
مشيراً إلى أن الكويت
خسرت الكثير بسبب
مقص الرقيب ،في وقت
أصبحنا فيه أحوج ما نكون
إلى فتح اآلفاق لألفكار
واإلبداعات والرؤى حتى لو
كانت صادمة.
ووصف الشايجي في حوار
مع سبقلا «المتشددين»
بأنهم يسعون إلى
سلب المجتمعات كيانها
وروحها ،مشيراً إلى أن
الرقابة اسهمت في قتل
روايته «شيخ الخطاطين»،
بمنعها ،كما تضرر
مبدعون آخرون من هذا
القمع غير المبرر.
تحدث الشايجي عن
روايته األخيرة «جليلة»،
مؤكدا أنها أحسن حظا ً
من سابقتها ،فهي
توغل في تاريخ الكويت
وتكشف عن عبرة الزمن
لألجيال ،الفتا ً إلى أن
المبدعيين الكويتيين
بحاجة إلى تسليط الضوء
على تاريخنا وثقافتنا
ومنجزنا الحضاري ،ومؤكداً
أن أصحاب النظرة القاصرة
يعتبرون الدول النفطية
طارئة على العصر الحديث.

تحدث الشايجي عن األديب الراحل إسماعيل فهد إسماعيل،
مؤكدًا أنه ليس شيخ الروائيني فحسب ،بل ٌأب من آباء للثقافة
الكويتية ،وما من جيل إال ويدين له بالفضل.

أما السبب الثاني فهو مراجعة تاريخنا مراجعة موضوعية،
فالكتابة عن تاريخنا ُيجب أن تكون موضوعية وشفافة ،فال
نغفل الحلو وال حتى املر ،فاملراجعة يجب أن تكون لإلنجازات
ولإلخفاقات ،وهذا ما سيسهم ببناء دولنا الحديثة ً
بناء قويًا
ومتينًا ،ربما تلحظ مثلي أن دول الخليج كلها وضعت رؤاها
املستقبلية م�ث��ل ( 2030و )2035وغ�ي��ره��ا ،وه ��ذه ال ��رؤى ال
تكتمل إال بمراجعة املاضي بموضوعية ،لالنطالق إل��ى هذه
الرؤى بأسس وثقة بالنفس أكثر.

• من الشعر إلى الرواية ،هل جاءت هذه االنتقالة
بقرار وخطة مسبقة؟
منذ ش�ع��وري ب��أن الكتابة ل��م تعد مجرد ه��واي��ة بالنسبة لي،
قمت بالتدرب والتجريب في أشكال عدة من الكتابة ،فلم أكن
أكتفي بالشعر ،فمن وجهة نظري لكي أفهم الشعر َّ
علي أن
أفهم مفهوم الكتابة بشكل شامل ،لذلك في الوقت الذي كنت
أك�ت��ب فيه الشعر ُ
كتبت امل�س��رح وال��رواي��ة وامل�ق��ال والسينما،
وكان هذا التمرين والتجريب الدائمان يعتمدان على نقطتني،
األول��ى :تطوير أدوات��ي في الشعر ،والثانية :اكتشاف مناطق
كتابية جديدة.
ولقد اكتشفت هذه املنطقة الكتابية الجديدة ،فكانت الرواية،
وبعد هذا االكتشاف ،قررت االنتقال الذي لم يكن سريعًا ،فقد
استغرق ما يقارب السنوات العشر من التدريب شبه الصامت،
والقراءات التي غلبت عليها الرواية.

قيمة تاريخية

• ف��ي «ج�ل�ي�ل��ة» ت�ج� ّ�ل��ت فيلكا ب�ك��ل م��ا تمثله في إسماعيل للساحة الثقافية كبير ج �دًا ،ويفوق ع��دد رواي��ات��ه،
وج� ��دان أه ��ل ال �ك��وي��ت ،ك�ي��ف اخ �ت� َ
�رت شخصيات فهو ق��دم أج�ي��اال تالحقت بهذه ال�س��اح��ة ،اندمجت واختلفت
وخلقت حراكًا كبيرًا تحت عينيه ،إسماعيل كان أحد املحركني
تتماهى مع تلك الجزيرة األثيرة؟

جليلة تتصدّ ر

ً
صدى جيدًا في األوساط
• رواي��ة جليلة أحدثت
األدبية بالكويت وبعض ال��دول العربية ،بخالف
ح�ظ��وظ رواي �ت��ك األول ��ى «ش�ي��خ ال�خ�ط��اط�ين» فبم
تعلل ذلك؟

حمود الشايجي

األس �ب��اب ع��دي��دة ،وم��ن أه�م�ه��ا ال �ف��رق ب�ين األس �ل��وب الكتابي
ل�ل��رواي��ة ،ف��رواي��ة «ش�ي��خ الخطاطني» كتبت بأسلوب فانتازي
اعتمد على الرمز والفلسفة ،أما رواية جليلة فلغتها أقرب إلى
القارئ ،والحكاية فيها تعتمد على الواقعية والتاريخ.
ناهيك َّ
عما واجهته رواية «شيخ الخطاطني» من تعسف ومنع
ف��ي الكويت ،التعسف ال��ذي اسهم ف��ي قتل ال��رواي��ة ،أم��ا رواي��ة
جليلة فلقد اس�ه��م ح��ب ال �ق��راء ل�ه��ا ب��ان�ت�ش��اره��ا ،فلقد كانت
رواي ��ة «جليلة» أق��رب ل�ل�ق��ارئ وتمسه أك�ث��ر م��ن رواي ��ة «شيخ
الخطاطني» ،فموضوع رواية «جليلة» موضوع مهم ،وجاء في
وقته ،فالرواية تعرض مرحلة مهمة من تاريخ الكويت ومنطقة
الخليج ،كما تعرض بداية تشكل الحركات املتشددة ،ورغبة
هذه الحركات في سلب املجتمعات روحها وكياناتها ،وتعد
هذه القضية من أهم القضايا املطروحة في الرواية.

سرد تاريخي
• في رواي��ة جليلة تسرد جانبًا مهمًا من تاريخ
الكويت والخليج .فهل ستكمل على طريق الرواية
التي تتناص مع أحداث التاريخ وعبرته؟
إن الحقبة التاريخية التي ت��دور فيها أح��داث رواي��ة «جليلة»
شهدت خاللها الكويت ومنطقة الخليج نشوء الدول الحديثة،
فتحولت من مرحلة ما قبل الدولة إلى مرحلة الدولة بمفهومها

الرؤى المستقبلية
ال تكتمل إال بمراجعة
الماضي بموضوعية
الجيل الجديد محسود عربياً
على المشاريع الثقافية
«غير الحكومية»
ال�ح��دي��ث ال��واض��ح امل �ع��ال��م ،وي�ع�ت�ق��د ال�ب�ع��ض أن ل�ج��وء ال�ك��ات��ب
الخليجي إلى الكتابة عن مرحلة ما قبل النفط وما قبل الدولة
الحديثة هو مجرد حنني للماضي ،وأنا أعتقد أن هذه النظرة
ق��اص��رة ،ب��ل ق��اص��رة ج� �دًا ،ألن ال�ك�ت��اب��ة ع��ن ت�ل��ك امل��رح�ل��ة لها
أسباب عدة أكبر من مجرد حنني ،ومن هذه األسباب:
ال�س�ب��ب األول ه��و ك�ش��ف ت��اري�خ�ن��ا مل��ن يجهله ،فنحن ك��دول
يعتقد البعض بأننا دول طارئة على التاريخ ،خدمتنا الثروة
النفطية أكثر من تاريخنا ،لكن لو تأملوا تاريخنا جيدًا لعرفوا
أن أجددانا بنوا دولنا بتعب وجهد يصعب تخيله.

كانت الرغبة تتحرك بي منذ سنوات ع��دة ،أري��د أن أكتب عن
مقام الخضر وعن جزيرة فيلكا ،بحثت كثيرًا ،إلى أن وصلت
إلى ص��ورة باألبيض واألس��ود لصالحة البنية ،عندما رأيتها
ُ
للمرة األول��ى فتنت ب�ه��ا ،ك��ان وجهها الحبشي املخفي وراء
ل�ث��ام وعينها ال�ص��ارم��ة ،ورقصتها بالعصا أم��ام ج�م��وع من
الرجال في جزيرة فيلكا ،لم أنم ليلتها ،صحت بأعلى صوتي
ً
«وج��دت �ه��ا» ،ص��ال�ح��ة ف�ع�لا س�ح��رت�ن��ي ،أخ��ذت�ن��ي ح�ي��ث أرادت،
لدرجة أني مؤمن بأني لم أكتب شيئًا في رواية جليلة لم ترد
صالحة البنية أن أكتبه ،صالحة هي التي شكلت الرواية ،هي
التي أخذت تحيك الشخصيات الكثيرة أمامي إضافة إلى كثير
من األحداث واملشاهد وأنا أنقلها عنها.

ه��و أح��د األج�ي��ال الذهبية ف��ي الكويت ،وذل��ك رغ��م م��ا يواجهه
من الصعوبات الروتينية والقوانني التي بادت عامليًا وال يزال
معموال بها ف��ي الكويت مثل ق��ان��ون ال��رق��اب��ة ،ال��ذي ال أراه إال
مضيعة للوقت والجهد وحتى ميزانية الدولة.
هذا الجيل استطاع ،رغم كل الصعوبات ،أن يبقى وأن يؤسس
ل��ه مشاريعه الثقافية ،فاليوم نحن ف��ي الكويت وبسبب هذا
الجيل نحسد عربيًا على املشاريع الثقافية «غير الحكومية»
التي لدينا ،وعلى الوعي الكبير ملن يدير ه��ذه املشاريع .هذا
بالنسبة للعمل امل��ؤس�س��ي ال�ث�ق��اف��ي ،وم��ا يتعلق باملشاريع
الفردية الكتابية ،فلدينا مجموعة كبيرة من الكتاب أصحاب
امل �ش��اري��ع ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ك�م��ا ت�م�ت��د امل �ش��اري��ع ال �ف��ردي��ة للفنون
التشكيلية واملوسيقى ،الحركة الثقافية في الكويت غنية.
أما ما فقدناه ،فلقد كان كبيرًا بل كبيرًا جدًا ،فإسماعيل فهد
إسماعيل يعتقد البعض ان��ه شيخ ال��روائ�ي�ين الكويتيني ،وأن��ا
أق��ول إن��ه أك�ب��ر م��ن ذل��ك ،فهو أب الثقافة الكويتية ،فما قدمه

ال ت��وج��د ح��ال��ة ع�ن�ص��ري��ة خ��ال�ص��ة أو م�ن��اه�ض��ة للعنصرية
خالصة :يمكن لألشخاص من جميع األع��راق والخلفيات أن
يندرجوا ضمن اح��دى الفئتني ،وف��ق أفكارهم أو أفعالهم أو
السياسات التي يؤيدونها.

أفكار سامة
كيندي يحفر عميقا لتبرير ه��ذه التشبيهات .إن��ه ال يرسم
فقط رحلته الشخصية م��ن خ�لال األف �ك��ار العنصرية التي

• مشروعك األدبي القادم؟
لدي أفكار لروايات عدة ،ومشروع مسلسل تلفزيوني ،لكن ال
أخفيك بأن مشروعي املقبل أتمناه أن يكون مشروعًا شعريًا.
فكم أنا مشتاق للشعر!.

ملا كانت البلدية من أوليات الدوائر الحكومية
التي رأت النور ع��ام  ،1930فقد كانت معظم
أم��ور ال�ب�لاد تحت سيطرتها ،س��واء إج��ازات
ال �ق �ي��ادة ،أو االش ��راف ع�ل��ى األس� ��واق ،ورق��اب��ة
اآلداب والشوارع ،وحتى مراقبة العملة املتداولة
ف��ي األس � ��واق ،م��ن ح�ي��ث نوعيتها وت��داول �ه��ا،
وف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن ط� ��رأت ع ��ام  1932ظ��اه��رة
ت��رك��ت ف��ي األس� ��واق األث ��ر ال�ك�ب�ي��ر ب�ين البائع
واملشتري ،فقد شاع بني العامة ظهور روبيات
م��زي�ف��ة زاح �م��ت العملة األص�ل�ي��ة وت��رك��ت في
نفوس املواطنني الريبة والحذر ،خوفا من أن
يقعوا ضحية هذا التزوير ،وقد لجأ الباعة إلى
وضع حصى كبيرة في محالتهم ويقومون
ب �ط��رق ال��روب �ي��ة ع�ل�ي�ه��ا ،ف ��إن أخ��رج��ت صوتا
صافيا وقويا كانت أصلية ويمكن التعامل
بها ،وإن كانت ذات ص��وت فيه خشونة فإن
هذه الروبية مزيفة .ولم يقف األم��ر عند ذلك

انخراطهما في حركة تحرير السود ،قبل أن تسافر والدته
للعمل في بعثة الى ليبيريا .ويلمح إلى أنه رفض في النهاية،
املعتقدات املسيحية التي نشأ عليها ،لكنه ل��م يكشف متى
وملاذا .كما انه لم يكشف الكثير عن طفولته.

ً
اعتنقها هو وعائلته ،ولكن أيضا سرطان املرحلة املتقدمة
الذي خرب جسده بعد أن أنهى كتابه األخير بعنوان «مختوم
من البداية» ،الذي فاز بعدد من الجوائز األدبية .كتب كيندي
ي�ق��ول ان «األف �ك��ار العنصرية ت��راك�م��ت أم��ام��ي م�ث��ل القمامة
في مكب النفايات .عشرات اآلالف من صفحات األشخاص
ال �س ��ود ال ��ذي ��ن ت ��م ت �ص��وي��ره��م ك ��وح ��وش ط�ب�ي�ع�ي�ين أو غير
طبيعيني او شياطني او حيوانات او مغتصبني عبيد ..أكثر
من خمسمئة عام من األفكار السامة ضد السود» .ويعتذر
كيندي ،ال��ذي نجت زوج�ت��ه أيضا م��ن م��رض ال�س��رط��ان قبل
اص��اب �ت��ه ب�ف�ت��رة وج �ي��زة ،ع��ن ع ��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ف�ص��ل بني
السرطان والعنصرية .ولكن ليست هناك حاجة لذلك الفصل.
فصدقه في ربط نضاالته الشخصية بالعمل الذي قام به اآلن
هو واحد من أقوى العناصر في هذا الكتاب املثير لالعجاب.
ويثير كيندي ،بطريقة أو ب��أخ��رى ،األسئلة أك�ث��ر مما يقدم
إجابات .ي��روي قصصا عن والديه ،اللذين تعارفا من خالل

واقع الرقابة مأساوي في الكويت ،فال أحد يستطيع أن يمنع أي
كتاب اليوم ،لكن في الكويت مع األسف يمنع ألبسط األسباب
وأح�ي��ان��ًا ل�ع��دم وج ��ود س�ب��ب .وه ��ذا م��ا ح��دث م��ع رواي ��ة شيخ
الخطاطني ،فالرقيب ،ربما لعدم فهمه ال��رواي��ة ،منعها واتخذ
من بعض الكلمات فيها شماعة يعلق عليها منعه ،لكن في
رواية جليلة كانت تجربتي مختلفة ،كتبت كل ما أريد بأسلوب
جديد ،وأكثر جرأة وألن جليلة رواي��ة كانت مفهومة بالنسبة
لهم استطاعت أن تتجاوز حجة الرقيب في املنع.

روبيات مزيفة في األسواق

إبرام كيندي

الوقوف ضدها يتطلب االعتراف
بما يسميه المؤلف
«السرطان المنتشر»

ً
ال أعتقد أنها خفتت ،بل اتخذت أشكاال مختلفة وجديدة عما
كانت عليه ،فأغلب امللتقيات ال ت��زال قائمة بشكل أو بآخر.
والحراك الثقافي قوي ومؤثر.

يوسف الشهاب

محمد أمين
إذا كان ابرام كيندي عنصر ًيا طوال حياته -كما يعترف في هذا الكتاب -فاننا
جميعً ا عنصريون .هذه هي الفكرة المزعجة التي تكمن في ُصلب كتاب
«كيف تكون مناهضا للعنصرية؟» ،حيث يمتنع أحد أبرز العلماء المرموقين
في الواليات المتحدة في مجال األعراق والتاريخ ،عن توثيق الخطايا العنصرية
لآلخرين ،ويصوً ب سهامه على نفسه.
تقول الكاتبة السوداء ،آفوا هيرش في صحيفة غارديان ،ان جدلية كيندي
بسيطة .فهو يعتبر ان أي فكرة أو عمل أو سياسة إما أن تكون عنصرية -أي
انها تسهم في تاريخ يعتبر األجناس المختلفة ويعاملها على أنها غير
متكافئة بطبيعتها -أو أنها مناهضة للعنصرية ،ألنها تحاول تفكيك هذا
التاريخ .وليس هناك ما هو بين بين.

أح��د أس�ه��ل األم ��ور ذات ال�ص�ل��ة ف��ي ف��رض�ي��ة ك�ي�ن��دي ،وال��ذي
ي �ج �ع �ل��ه م �ت �م��اش �ي��ا م� ��ع ال �ك �ت ��ب امل� �ع ��اص ��رة األخ � � ��رى ح ��ول
العنصرية والتمييز بني الناس ،هو هجومه الحاد على مدعي
«الالعنصرية» .فال يتطلب االم��ر درج��ة جامعية ليدرك املرء
الحقيقة ح�ين يعلن ال��رئ�ي��س ت��رام��ب أن��ه ليس عنصريا ،في
الوقت الذي يتحدث فيه بلهجة عنصرية ،حني تحتج صحف
ب��ري�ط��ان�ي��ة ع�ل��ى ات�ه��ام�ه��ا ب �ـ «ال�ع�ن�ص��ري��ة» ف��ي وق��ت تلمز ب��ه،
م��ن ق�ن��اة ،مجتمعات األقليات العرقية ف��ي بريطانيا .ف��ان لم
تكن هذه املمارسات كذلك ،فما هي العنصرية إذن؟ الجميع
يزعم أنه ليس عنصريًا .والقلة تنشط َ
وتعرف نفسها بأنها
مناهضة للعنصرية.
مناهضة العنصرية تحتاج جهدا كبيرا .فقد أوضح كيندي في
كتابه السابق أنه يرفض فكرة أن العنصرية تولد من الجهل.
التاريخ يعلمنا ان العنصرية ولدت من الربحية والفائدة .وانها
متجذرة في النظام األب��وي والرأسمالية .وان الوقوف ضدها
يتطلب االعتراف بما يسميه «السرطان املنتشر» الذي شهد
«انتشار العنصرية في كل مكونات الجسم السياسي».

• ملاذا خفتت الكيانات الحاضنة للتيارات األدبية
في الكويت ،وكيف تقيمون دور امللتقيات؟

في ذاكرة الكويت

إبرام كيندي :كلنا عنصريون..
ما لم نكافح أنفسنا

العنصرية والجهل

الكيانات األدبية

• تركت العمل الدبلوماسي لعيون األدب ،هل هذا
الساحة األدبية
قرين بتمردك الفطري ،ورفضك للقيود والنمطية
• م ��اذا أض ��اف ج�ي�ل�ك��م ل�ل�س��اح��ة األدب �ي��ة عمومًا في العمل والحياة؟
وللرواية الكويتية على وج��ه الخصوص؟ وبعد
كنت مخطئًا بأني شيء آخر غير كاتب..
رح�ي��ل إس�م��اع�ي��ل ف�ه��د ه��ل ت�ت��وق��ع أن ت�ب��زغ قامة
ً
• مصادرة الكتب تكررت في الكويت ،ومن واقع
تمتلك مشروعًا مماثال؟
تجربتك م��ع ال��رق��اب��ة ال�ت��ي منعت رواي�ت��ك «شيخ
جيلنا أضاف الكثير من الجرأة والتنوع ،وأعتقد أن هذا الجيل الخطاطني» ،كيف تنظر إلى هذا األمر؟

حتى السود لم يسلموا من االتهام

التاريخ يعلمنا أن العنصرية
لم تنشأ من الجهل بل ولدت
من الربحية والفائدة

األس��اس�ي�ين ف��ي ال�س��اح��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ف��األج�ي��ال التي
تعيش عصرها الذهبي كلها مدينة بالفضل إلسماعيل فهد
إسماعيل بشكل مباشر او غير مباشر.

االندماج
ويشيد كيندي بوالديه لشغفهما بالعدالة ،بينما يشير من
طرف خفي ،إلى أنهما ربياه على ان يكون «عنصريا ومعاديا
للجنس اآلخر» .يبدو أن األمر مزعج بالنسبة له أكثر مما يبدو
ً
جميعا ،في نظره ،عنصريون ومعادون للجنس
عليه -فنحن
اآلخ��ر ،ما لم نكافح من أجل اال نكون كذلك ،بطريقة مجدية
من أجل تغيير السياسات« .كيف تكون مناهضا للعنصرية»
هو أشبه بكتاب مدرسي .يقلل كندي من شأن فكر االندماج
حني يقول انه («عادة ما يضع أنصار االندماج ،الناس البيض
كمعيار متفوق») ويصورون الفقر على انه متالزم للسود.
كما ينتقد كيندي ،على نحو خ��اص ،ميل بعض السود إلى
إلقاء اللوم على أنفسهم بسبب عدم املساواة العرقية ،إلعفاء
العنصريني من البيض من أي مسؤولية.
ويرحب كيندي بالتدخل في االختالفات ح��ول موضوعات
ح�س��اس��ة ب�ي�ن األم �ي��رك �ي�ين م��ن أص ��ل أف��ري �ق��ي وغ �ي��ره��م من
مجموعات السود في ال��والي��ات املتحدة ،وخاصة املهاجرين
م��ن اف��ري�ق�ي��ا وال �ك��اري �ب��ي ،ال��ذي��ن ح��ال��ت ال �ش �ك��وك ال�ت��اري�خ�ي��ة
املتبادلة ،من دون التفاهم فيما بينهم.
ل�ق��د وص�ل��ت ال�ع�ن�ص��ري��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ب�ك��ات��ب ف��ي صحيفة وول
ستريت جورنال ،الى درجة الزعم بأن «الثقافة السوداء اليوم
ال تتسامح مع االنحراف والوحشية فحسب ،بل إنها تحتفي
بهما .فتجد كثيرا من الشباب السود الطلقاء يرتدون أزياء
السجن ،في مشهد يحتاج الى دراسة وتحليل».

بل سعت دائرة البلدية إلى إرسال كميات من
ال��روب�ي��ات ال��ى الهند لفحصها م��ن قبل أحد
البنوك هناك ،إال أن ذلك البنك اعتذر عن القيام
بطلب ال�ب�ل��دي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،معلال ذل��ك بضياع
وق��ت العمل ل��دي��ه نتيجة كميات العملة التي
أرسلتها البلدية إليه ،فما كان من دائرة البلدية
إال إرس� ��ال ك�م�ي��ات م��ن ال��روب �ي��ات ال ��ى بلدية
البحرين لفحصها ومعرفة الصالح منها من
املزيف ،وقد استجابت بلدية البحرين لطلب
بلدية الكويت ،وقامت بفحص النقود الكويتية
وأخ �ب ��رت ال�ب�ل��دي��ة ب��ال�ن�ت��ائ��ج .وب�ت�ل��ك ال�خ�ط��وة
استطاعت البلدية حماية الروبية من منافسة
الروبيات املزيفة التي ح��اول البعض ادخالها
ال ��ى األس� � ��واق ،ك �م��ا أرس �ل��ت ال �ب �ل��دي��ة ك�م�ي��ات
م��ن ال �ن �ق��ود ذات ف �ئ��ة اآلن� ��ة واألن� �ت�ي�ن امل��زي�ف��ة
الستبدالها باألصلية ،وهذا ما حققته البلدية
للمواطنني في يوليو .1932

كوبوال في فيلمه الجديد «ميغالوبوليس»:

كيف تكون الجنة على األرض؟
ق��ال املخرج العاملي فرانسيس ف��ورد كوبوال،
إن��ه ي�ع�م��ل ع�ل��ى م �ش��روع ض�خ��م ي��درس��ه منذ
ع �ق��ود ع ��دة ب �ع �ن��وان «م �ي �غ��ال��وب��ول �ي��س» ح��ول
موضوع «اليوتوبيا» ،مؤكدا أنه «أكثر طموحا
من عمله( :أبوكاليبس ناو)».
وأوض � ��ح ع �م�ل�اق ال�س�ي�ن�م��ا األم �ي��رك��ي خ�لال
مؤتمر صحافي في ليون ،حيث تسلم جائزة
لوميير ح��ول مجمل م�س�ي��رت��ه« ،ع�م�ل��ت على
(ميغالوبوليس) قبل  20عاما .حاولت فعال،
أردت أن أنجز فيلما ع��ن اليوتوبيا ،عما هي
فعال الجنة على األرض».
وأك��د امل�خ��رج البالغ  80ع��ام��ا «ل��دي سيناريو
أظ��ن أن��ه يقترب كثيرا مما أري ��د ،وأن��ا أقترب
للمرة األول��ى من ال�ه��دف» ،موضحا أن��ه تخلى
عن املشروع بعد هجمات  11سبتمبر 2001
قبل أن يستأنفه.
وت��اب��ع «يمكنني ال �ق��ول إن فيلمي ه��و األك�ث��ر
طموحا ،حتى أكثر طموحا من (أبوكاليبس
ناو) فيلمه املرجعي حول حرب فيتنام الحائز
السعفة الذهبية في مهرجان كان في .1979
وأوضح «أظن أنه سيكلف أكثر من (أبوكاليبس
ناو) الذي بلغت كلفته  30مليون دوالر.
وق ��ال «ه ��ذه ه��ي امل�ش�ك�ل��ة» ،ألن ��ه ف�ي�ل��م بحجم

فرانسيس فورد كوبوال

إن�ت��اج��ات «م��ارف��ل» ،م��وض�ح��ا «ي�ج��ب أن أرى
كيف يمكنني أن أجد طريقة لذلك».
وأشار إلى أن الفيلم الذي يحاول فيه مهندس
معماري ب�ن��اء رؤي��ة ط��وب��اوي��ة لنيويورك التي
دمرتها كارثة طبيعية ،ي��روي قصة «رج��ل له
رؤية مستقبلية» متحدثا عن «النزاع» بني هذه
الرؤية و«تقاليد املاضي» .وأكد ان الفيلم يضم
كذلك «قصة حب»( .أ ف ب)
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مسودة القانون أحيلت إلى «الفتوى والتشريع» لمراجعتها

سبقلا تنشر مشروع هيئة األراضي والعقارات
¶ في مجلس إدارة الهيئة ممثلون عن «التجارة» و«البلدية» و«المصارف» و«العقاريين»
يصدر النظام الوظيفي الجديد.
ويتولى املدير العام تعيني املوظفني الجدد في
الهيئة بناء على النظام الوظيفي املعتمد من
املجلس.

زكريا محمد

أنجزت مسودة
مشروع قانون
إنشاء الهيئة العامة
لألراضي والعقارات
الذي أعد بالتعاون
مع البنك الدولي،
والهدف منه تطوير
إدارة األراضي وتعزيز
االقتصاد .وأرسلت
المسودة التي
تنشرها سبقلا
اليوم إلى إدارة
الفتوى والتشريع
لمراجعتها.

اختصاصات الهيئة العامة
لألراضي والعقارات
تخصيص األراضي
املادة 13
ت �خ �ت��ص ال �ه �ي �ئ ��ة دون غ� �ي ��ره ��ا ب�ت�خ�ص�ي��ص
األراض� � � ��ي ل �ل �ج �ه��ات ال �ع ��ام ��ة وف� �ق ��ًا ل �ل �ض��واب��ط
واألسس التي يضعها مجلس الوزراء.
وع �ن��د ان �ق �ض��اء ال �ت �خ �ص �ي��ص ت �س �ت��رد ال�ه�ي�ئ��ة
األراض � � ��ي وم� ��ا ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ب �ن��اء أو غ � ��راس أو
منشآت أخرى.

املادة 14
للهيئة دون غيرها سحب األراض��ي والعقارات
املخصصة للجهات العامة لعدم االنتفاع بها
ف��ي ال �غ��رض ال ��ذي خصصت م��ن أج�ل��ه كليًا أو
ج��زئ�ي��ًا ،وذل ��ك وف �ق��ًا ل�ل�ض��واب��ط واألس� ��س التي
يضعها مجلس الوزراء.

وفي ما يلي نص
مشروع القانون:

املادة 15
يجوز ألي جهة عامة بموجب اتفاق مع الهيئة
التنازل كليًا أو جزئيًا عن أي أرض مخصصة
لها.

قانون هيئة األراضي والعقارات من شأنه اعادة تنظيم أمالك الدولة

املادة 1
يقصد بالكلمات وال�ع�ب��ارات التالية  -حيثما
وردت ف��ي ه��ذا القانون  -املعاني املبينة قرين
كل منها:
 - 1الهيئة :الهيئة العامة لألراضي والعقارات.
 - 2امل �ج �ل ��س :م �ج �ل��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لألراضي والعقارات.
 - 3امل��دي��ر ال �ع��ام :امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة
لألراضي والعقارات.
 - 4التخصيص :رصد قطعة من األرض لجهة
عامة لالنتفاع أو التصرف فيها وفقًا لقانون
إنشائها.
 - 5س� �ح ��ب ال� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص :س� �ح ��ب األراض� � � ��ي
املخصصة للجهات العامة وما عليها من بناء
أو غ��راس أو منشآت أخ��رى لعدم استخدامها
كليًا أو جزئيًا.
 - 6الجهة العامة :الوزارات واإلدارات الحكومية
وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة ذات امل�ي��زان�ي��ة
امللحقة أو املستقلة.
 - 7امل �ه��ن ال �ع �ق��اري��ة :ك ��ل م ��ن م�ه�ن��ة ال�س�م�س��رة
وم�ه�ن��ة ال�ت�ق�ي�ي��م وم�ه�ن��ة امل �س��اح ال �ع �ق��اري وأي
مهن أخرى تذكر في الالئحة التنفيذية.

إنشاء الهيئة العامة لألراضي
والعقارات
املادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة
ت�س�م��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أراض ��ي وال �ع �ق��ارات،
وتتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية
ملباشرة جميع األعمال والتصرفات التي تكفل
تحقيق أغراضها ويشرف عليها وزير املالية.

املادة 3
ي �ك��ون ل�ل�ه�ي�ئ��ة م �ق��ر رئ �ي��س وي �ج��وز أن تنشئ
فروعًا أو مكاتب لها في مقر أي جهة حكومية
أو ف��ي ن �ط��اق أي م�ح��اف�ظ��ة وف �ق��ًا مل��ا يقتضيه
العمل بهذا القانون.

أهداف الهيئة
املادة 4

ت �ه ��دف ال �ه �ي �ئ��ة إل� ��ى إدارة وت �ن �ظ �ي��م وح �م��اي��ة
أراض � ��ي ال ��دول ��ة م��ن خ�ل�ال ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف�ي��ر
ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات م�ت�ك��ام�ل��ة ع ��ن أراض � ��ي ال��دول��ة
وض�م��ان حسن استخدامها وتيسير إتاحتها
للجمهور ،وإع��داد العقود التي تضمن حقوق
الدولة على أراضيها وعقاراتها وتحسني بيئة
األع �م ��ال ف��ي ال �س��وق ال �ع �ق��اري��ة وت�ن�ظ�ي��م امل�ه��ن
ال�ع�ق��اري��ة وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع امل�ط��وري��ن ال�ع�ق��اري�ين
وض � �م� ��ان ق �ي ��د وت �س �ج �ي��ل وت ��وث� �ي ��ق ال �ح �ق��وق
العينية التي تقررت على األراض��ي والعقارات
وإع��داد االستراتيجيات املتعلقة بها وتطوير
وتنفيذ خطط العمل ال�لازم��ة ول�ه��ا ف��ي سبيل
تحقيق هذه األهداف ما يلي:
 - 1اق �ت��راح ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ل�ازم��ة لتنظيم عمل
مكاتب املهن العقارية.
 - 2ت ��رخ �ي��ص ج �م �ي��ع األن� �ش� �ط ��ة ذات ال �ص �ل��ة
بالهيئة بما في ذلك األنشطة املتعلقة بمزاولة
نشاط املهن العقارية والرقابة واإلش��راف على
أعمالها.
 - 3رقابة اإلعالنات العقارية الخاصة بأراضي
ع�ق��ارات ال��دول��ة التي تنشر ف��ي وس��ائ��ل اإلع�لام
املختلفة.
 - 4ت �ق��دي��م ال ��دع ��م وامل � �ش� ��ورة ألص� �ح ��اب امل�ه��ن
العقارية وتوفير آلية تقييم العقارات واألراضي
وف��ق أح ��دث امل�ع��اي�ي��ر امل�ع�ت�م��دة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال
والعمل على تحديثها ومواكبة تطورها.

 - 5العمل على إع��داد التقارير واإلحصائيات
وال��دراس��ات ع��ن ال�س��وق ال�ع�ق��اري��ة بما ف��ي ذلك
إع � ��داد ال �ن �ش��رات وال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ت�س�ه��م في
التعرف على بيئة العمل في هذه السوق في ما
يخص أراضي الدولة وعقاراتها.
 - 6إع ��داد ال�ب��رام��ج وامل�ش��اري��ع ال�ت��ي تسهم في
تعزيز دور املواطنني في املحافظة على أراضي
وعقارات الدولة وعدم التعدي عليها.
 - 7إع � � ��داد ال� �ب ��رام ��ج ال �ت ��وع ��وي ��ة وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة
للعاملني ف��ي الهيئات وامل��ؤس�س��ات الحكومية
ذات الصلة بأراضي الدولة وعقاراتها لتنظيم
دورهم في حمايتها واملحافظة عليها.
ولوزير املالية أن يضيف في الالئحة التنفيذية
أي أه��داف أخ��رى بناء على اق�ت��راح من مجلس
إدارة الهيئة.

اختصاصات الهيئة
املادة 5

ت�ت��ول��ى ال�ه�ي�ئ��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى االخ�ت�ص��اص��ات
امل�ن��وط��ة ب�ه��ا ب�م��وج��ب ال�ت�ش��ري�ع��ات وال�ق��وان�ين
السارية املهام والصالحيات التالية:
 - 1تخصيص أراضي الدولة والرقابة عليها.
 - 2وضع السياسات والخطط املرتبطة بخطة
ال ��دول ��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري وت�ن�ظ�ي�م��ه
ومتابعة تنفيذها.
 - 3إدارة ع �ق��ارات ال��دول��ة ال�خ��اص��ة وتنظيمها
وحمايتها.
 - 4تخطيط وتنسيق تخصيص أراضي الدولة
لتحقيق أهداف هذا القانون والوفاء بمسؤولية
الهيئة.
 - 5التسجيل العقاري وتطوير أنظمته ملواكبة
أحدث النظم العاملية في هذا املجال.
 - 6وض ��ع ال �ق��واع��د امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�م�ه��ن ال�ع�ق��اري��ة
وضمان تنفيذ هذه القواعد.
 - 7توفير املعلومات وال�ب�ي��ان��ات ع��ن األراض��ي
وال� �ع� �ق ��ارات وأع� � ��داد وت �ط��وي��ر ق ��اع ��دة ب�ي��ان��ات
مركزية لها وتحديثها بشكل مستمر.
 - 8اقتراح التشريعات وال�ق��رارات والسياسات
الالزمة لتحقيق أهداف الهيئة.
 - 9إن �ش��اء وح �ف��ظ ال �س �ج�لات ال�ل�ازم ��ة ل�ل��وف��اء
بواجباتها بموجب ه��ذا القانون أو أي قانون
آخر تعمل الهيئة بموجبه.
 - 10ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � � �ع �ل ��اق� � ��ات ب� �ي ��ن امل � ��ؤج � ��ري � ��ن
واملستأجرين في إطار أمالك الدولة.
 - 11وض��ع ال�ت��داب�ي��ر وال�س�ي��اس��ات ال�ض��روري��ة
الس� �ت� �ق ��رار ال � �س ��وق ال �ع �ق ��اري ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م��ع
الجهات املختصة.
 - 12إع � � ��داد وإص� � � ��دار ال � ��دراس � ��ات وال �ت �ق��اري��ر
ال� �ع� �ق ��اري ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ب ��ال� �س ��وق ال �ع �ق��اري��ة
وال �ت �ع��ري��ف ب �ه��ا وت� ��زوي� ��د م �ت �خ��ذي ال � �ق� ��رارات
بنتائجها لالستفادة منها في وض��ع وتنفيذ
السياسات والبرامج الحكومية.
 - 13نشر املعرفة العقارية ،وذلك من خالل إعداد
وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل
ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال �س��وق ال �ع �ق��اري��ة م��ن م�ط��وري��ن
ووسطاء عقاريني وغيرهم من مزاولي األنشطة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ،وك ��ذل ��ك إع � � ��داد وت �ن �ف �ي��ذ ال �ب��رام��ج
التثقيفية والتوعية الخاصة بحقوق وواجبات
املتعاملني في القطاع العقاري وتنظيم الندوات
وورش العمل واملؤتمرات العقارية التي تهدف
إل��ى بحث القضايا املتعلقة بالسوق العقارية
واقتراح الحلول البديلة.
 - 14إج ��راء عمليات امل�س��ح ل�لأراض��ي وإص��دار
ال�خ��رائ��ط الخاصة بها بما يحقق أه��داف هذا
القانون.
 - 15إع��داد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في
تعزيز دور املواطن وتشجيعه على العمل في
القطاع العقاري.

 - 16تشكيل لجان استشارية تضم أشخاصًا
ذوي خبرة في التخصصات العقارية املختلفة
ل�ت�ق��دي��م ال � ��رأي وامل� �ش ��ورة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ف��ي امل�س��ائ��ل
املعروضة عليها.
 - 17أي م �ه��ام أو اخ �ت �ص��اص��ات أخ� ��رى ت�ك��ون
الزمة لتحقيق أهداف الهيئة.

مجلس إدارة الهيئة العامة
لألراضي والعقارات
املادة 6
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير
امل��ال �ي��ة وع �ض��وي��ة ك��ل م��ن وزي ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر
التجارة والصناعة ومدير عام البلدية ومدير
عام الهيئة وممثل عن اتحاد البنوك وممثل عن
القطاع العقاري ،ويصدر بتعيني ممثل البنوك
والقطاع العقاري وتحديد مكافآتهم مرسوم
بناء على اقتراح وزير املالية.
وي�ن�ي��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س أح ��د األع �ض��اء للقيام
ببعض املهام أثناء غيابه.

املادة 7
ي�ج�ت�م��ع امل �ج �ل��س ب ��دع ��وة م ��ن رئ �ي �س��ه أو ممن
ي�ن�ي�ب��ه ،وي �ج��ب دع ��وة امل�ج�ل��س ل�لاج�ت�م��اع م��رة
ك��ل ث�لاث��ة اش�ه��ر على االق ��ل ،وال ي�ك��ون اجتماع
املجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية االعضاء
على ان يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه،
وت� �ص ��در ق � � ��رارات امل �ج �ل��س ب��أغ �ل �ب �ي��ة أع �ض��ائ��ه
الحاضرين ،وفي حالة التساوي يرجح الجانب
الذي فيه رئيس الجلسة.
ويصدر املجلس قرارا بنظامه الداخلي.

املادة 8
يختص املجلس برسم السياسة العامة للهيئة
وأه��داف�ه��ا ضمن خطة التنمية ال�ع��ام��ة للدولة
وله على األخص:
 - 1إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها.
 - 2ت�ح��دي��د أراض ��ي ال��دول��ة م�ح��ل التخصيص
وجداول تخصيصها.
 - 3امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ط�ل�ب��ات تخصيص األراض ��ي
للجهات العامة أو رفضها.
 - 4طرح أمالك الدولة العقارية الخاصة للبيع
أو اإليجار عن طريق املزاد العلني.
 - 5استثناء بعض ال�ش��رك��ات اململوكة للدولة
ملكية كاملة من بعض األحكام املنظمة للبيع
ول�ل�إي� �ج ��ار ال � � � ��واردة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون أو ف��ي
املرسوم بقانون رقم  105لسنة  1980في شأن
امالك الدولة.
 - 6وض ��ع أس ��س وإج � � ��راءات ت �ح��دي��د ال �ع��رض
امل��ال��ي امل�ق��اب��ل لالنتفاع ب�ع�ق��ارات ال��دول��ة خالل
خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.
 - 7إق ��رار م �ش��روع م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة وحسابها
الختامي.
 - 8اعتماد قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها
الهيئة وأوجه صرف عوائد الهيئة التي تحصل
عليها بموجب ه��ذا القانون أو أي قانون آخر
تعمل الهيئة بموجبه.
 - 9وض � ��ع اإلج� � � � � ��راءات ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال �ب ��ت ف��ي
ال �خ�لاف��ات ال�ع�ق��اري��ة ال �ت��ي ت �ك��ون ال�ه�ي�ئ��ة طرفًا
فيها.
 - 10املوافقة على الخطط والبرامج املقدمة من
املدير العام واالشراف على تنفيذها.
 - 11ات �خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر ال�ل�ازم��ة ل��دع��م وتشجيع
أفضل تخصيص لألراضي ألغراض اقتصادية
واجتماعية.
 - 12اع �ت �م��اد ال �خ �ط��ط ال �ع��ام��ة ك��ذل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��امل ��وارد ال �ب �ش��ري��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات
والخدمات اإللكترونية واملحفوظات.

الهيئة تنظم
عمل المهن العقارية
وتشرف عليها
وتراقبها..
وتحفظ السجالت
وضع التدابير
والسياسات الضرورية
الستقرار السوق
بالتعاون مع
جهات أخرى
وضع أسس وإجراءات
العرض المالي
المقابل لالنتفاع
بعقارات الدولة
الهيئة تحل محل
وزارة المالية..
وهي التي ترخص
للسماسرة
والمق ّيمين
تضع معايير التقييم
والسمسرة وتفرض
عقوبات بحق
المخالفين..
ماالً وسجنا ً
توفير المعلومات
والمسوحات
والبيانات ..بأقصى
شفافية ممكنة
يمكن للهيئة
بيع عقار دولة
لمالك العقار
المجاور بسعر
يحدده المق ّيم

 - 13اعتماد النظام الوظيفي واملالي للعاملني
في الهيئة.
 - 14التصديق على الهيكل التنظيمي للهيئة
وتوزيع املهام ذات الصلة بني إدارات ووحدات
الهيئة املقدم من املدير العام قبل اعتماده من
ديوان الخدمة املدنية.
 - 15ت�ق�ي�ي��م اداء ال ��وح ��دات اإلداري � � ��ة ال�ت��اب�ع��ة
والتحقق من قيامها باملهام والخدمات املنوطة
بها.
 - 16االستعانة بالجهات الخارجية املتخصصة
لقياس أداء الهيئة.
 - 17تشكيل اللجان الفنية املعاونة للمجلس
وتفويضها بأية مهمة من مهام املجلس.
 - 18اعتماد اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
هذا القانون.
 - 19إق��رار آلية للبت في الشكاوى والتظلمات
املتعلقة بقرارات وخدمات الهيئة.
 - 20ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ل�ن�ظ��ر ال�ت�ظ�ل�م��ات املتعلقة
بالقرارات الصادرة من الهيئة.
 - 21أية مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف
الهيئة.
وعلى املجلس البت في االقتراحات املقدمة من
امل��دي��ر ال �ع��ام خ�ل�ال  90ي��وم��ًا م��ن ت��اري�خ�ه��ا واال
اعتبر موافقًا عليها.

المدير العام للهيئة العامة
لألراضي والعقارات
املادة 9
يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويجوز أن يكون
ل ��ه ن��ائ��ب أو أك �ث��ر ي �ص��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م م��رس��وم
بناء على عرض وزي��ر املالية ،ويحدد املرسوم
درج��ات �ه��م وم��رت�ب��ات�ه��م وم�ك��اف��آت�ه��م وب��دالت�ه��م
ويمثل املدير العام الهيئة في عالقتها بالغير
ً
وأم� ��ام ال �ق �ض��اء وي �ك��ون م �س��ؤوال ع��ن تصريف
ال�ش��ؤون اإلداري ��ة واملالية والفنية للهيئة كما
يحدد اختصاصات نوابه.
ول � �ل � �م� ��دي� ��ر ت � �ف� ��وي� ��ض اح � � � ��د ن� � ��واب� � ��ه ب �ب �ع��ض
اختصاصاته.

الجهاز التنفيذي للهيئة
العامة لألراضي والعقارات
املادة 10

يتكون ال�ج�ه��از التنفيذي للهيئة م��ن ع��دد من
املوظفني اإلداري�ي�ن والفنيني يصدر بتعيينهم
قرار من مدير عام الهيئة.

املادة 11
ي�ك��ون للهيئة إدارة ق��ان��ون�ي��ة ت�ت��ول��ى مباشرة
جميع ال�ق�ض��اي��ا وال�ح�ض��ور عنها ام ��ام جميع
امل� �ح ��اك ��م وه� �ي� �ئ ��ات ال �ت �ح �ك �ي��م وإب� � � � ��داء ال � ��رأي
القانوني وإجراء التحقيقات ،كما تتولى إعداد
املشاريع بقوانني واملراسيم واللوائح واألنظمة
والقرارات املتصلة بنشاط الهيئة.

املادة 12
ملجلس إدارة الهيئة اختيار من يراه مناسبًا
من املوظفني الدائمني واملؤقتني ،واملستعان
ب �خ��دم��ات �ه��م ب � � � ��إدارة ال �ت �س �ج �ي��ل ال �ع �ق ��اري
ب ��وزارة ال�ع��دل وق�ط��اع أم�ل�اك ال��دول��ة ب��وزارة
املالية وإدارة املساحة ببلدية الكويت بذات
درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدالتهم
على أن يصدر ق��رار من املدير العام بنقلهم
ال ��ى ال�ه�ي�ئ��ة وذل ��ك اع �ت �ب��ارًا م��ن ت��اري��خ نشر
الالئحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة
الرسمية ،ويستمر العمل باللوائح املالية
واإلداري ��ة املطبقة عليهم قبل نقلهم إل��ى أن

إدارة عقارات الدولة الخاصة
وتنظيمها وحمايتها
املادة 16
تحل الهيئة محل وزارة املالية في حفظ أمالك
الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغاللها
وبيعها.

املادة 17
تطبق الهيئة أحكام املرسوم بقانون رق��م 105
لسنة  1980في ش��أن أم�لاك ال��دول��ة في إدارتها
واس�ت�غ�لال�ه��ا وبيعها ألم�ل�اك ال��دول��ة الخاصة
العقارية بما ال يتعارض م��ع األح�ك��ام ال��واردة
في هذا القانون .ويتولى مجلس إدارة الهيئة
اخ�ت�ص��اص��ات وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال � ��واردة ب��امل��رس��وم
سالف الذكر.
وي �ق��وم امل��دي��ر ال �ع��ام أو م��ن ينيبه م��ن موظفي
الهيئة عنه بإبرام عقد البيع أو اإليجار.

املادة 18
يتم التأجير من خالل املزايدة العلنية ويجب
اإلع �ل ��ان ع ��ن امل� ��زاي� ��دة ال �ع �ل �ن �ي��ة ف ��ي ال �ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة وف� ��ي ج ��ري ��دة م �ح �ل �ي��ة ي��وم �ي��ة م��رة
واح��دة على األق��ل .وأقصى م��دة لعقد اإليجار
هي  49سنة .ويجوز تجديد عقد اإليجار الذي
تقل م��دت��ه ع��ن  49سنة بما ال ي��زي��د على هذه
املدة.
وال ي�ج��وز أن ت��زي��د م��دة اإلي �ج��ار على خمسني
سنة تبدأ من تاريخ العقد ،وعند انقضاء مدة
ال�ع�ق��د ت ��ؤول إل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ملكية امل�ن�ش��آت دون
مقابل أو تعويض.

املادة 19
اس �ت �ث �ن��اء م ��ن ح �ك��م امل � � ��ادة ال �س ��اب �ق ��ة ،ي �ج��وز
ت��أج �ي��ر أم�ل��اك ال ��دول ��ة ال �خ��اص��ة ال �ع �ق��اري��ة أو
امل�ن�ق��ول��ة ب��أج��ر اس �م��ي أو ب��أق��ل م��ن أج ��ر املثل
إلى شخص معنوي ال يسعى لتحقيق الربح
املادي ويستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو
ثقافي أو ديني أو رياضي بقرار من املجلس
وبناء على اقتراح من جهة عامة مختصة وفقًا
لقانون إنشائها.
ك �م ��ا ي� �ج ��وز ت ��أج �ي��ر أم �ل ��اك ال� ��دول� ��ة ال �خ��اص��ة
العقارية إلى شخص معنوي بقرار من املجلس
وبناء على اقتراح من جهة عامة مختصة وفقًا
لقانون إنشائها ويصدر املجلس الئحة تحدد
إجراءات االنتفاع ومقابله.

املادة 20
استثناء من حكم املادة  6من املرسوم بالقانون
رق��م  105لسنة  ،1980إن ل��م تكن قطعة األرض
ستحقق قيمتها ال�س��وق�ي��ة ل�ص�غ��ر مساحتها
أو لصعوبة الوصول إليها ،جاز ملجلس إدارة
ال �ه �ي �ئ��ة ت �ق��ري��ر ب�ي�ع�ه��ا م �ب��اش��رة مل��ال��ك ال �ع �ق��ار
املجاور وبالسعر املحدد من قبل مقيم عقاري
معتمد.
وملجلس إدارة الهيئة إنشاء حق ارتفاق باملرور
لصاحب ال�ع�ق��ار امل �ج��اور ألراض ��ي ال��دول��ة لقاء
مقابل مادي يقدره مقيم عقاري معتمد.

املادة 21
وال ت�س��ري أح�ك��ام ال�ب�ي��ع واإلي �ج��ار املنصوص
ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن األراض� � � ��ي
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ج �ه��ات ال �ع ��ام ��ة وف� �ق ��ًا ل �ق��وان�ين
إنشائها.
يجوز للهيئة بناء على قرار من مجلس الوزراء
او ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب م ��ن ال �ج �ه��ة امل �ع �ن �ي��ة اب ��رام
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تأجير بمزايدات..
أقصى عقد  49سنة ..ويجوز تجديده  49إضافية
¶ تطوير التسجيل وفق أفضل األنظمة العالمية في هذا المجال
¶ إعداد تقارير وإحصاءات ودراسات تكشف كل الواقع العقاري
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عقد اي�ج��ار ل�لاراض��ي املخصصة ل�ه��ذه الجهة
م��ع ش �خ��ص ط�ب�ي�ع��ي او م �ع �ن��وي او االش� ��راف
على تنفيذ ذل��ك العقد وللهيئة حق االحتفاظ
باملبالغ الناتجة عن ذلك العقد او تلقي رسوم
مقابل خدمة االشراف.

التسجيل العقاري

وامل�س��ائ��ل ال�ت��ي ينبغي معالجتها ف��ي التقييم
والغرض منه.

ه ��ذه امل� ��دة دون ال �ب��ت ف �ي��ه رف �ض��ا ل ��ه ،وت�ع�ت�ب��ر
قرارات اللجنة الفاصلة في التظلم نهائية.

املادة 25

املادة 28

ت�ض��ع الهيئة ال�ق��واع��د ال�لازم��ة إلج ��راء امل�س��وح
العقارية واعداد املخططات املساحية لالراضي
ال �ت��ي ي�ش�م�ل�ه��ا ه� ��ذا ال �ق��ان��ون وت �ل �ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة
ب ��إص ��دار دل �ي��ل ي�ش�ت�م��ل ع �ل��ى ت�ف��اص�ي��ل ق��واع��د
املسح ال�ع�ق��اري ويتعني على جميع املساحني
املسجلني االمتثال لهذه القواعد.

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على
اصحاب املهن العقارية هي:
 - 1االنذار.
 - 2ال��وق��ف ع��ن م��زاول��ة املهنة م��دة ال تزيد على
سنة.
 - 3شطب االسم من السجل.
ويبلغ املخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول
بقرار العقوبة الواقعة عليه.

مادة 22

املادة 26

تختص الهيئة باملهام واالختصاصات املوكلة
إلدارة التسجيل العقاري وفقا للقانون رق��م 5
لسنة  1959مع مراعاة ما ورد في املادة  43من
هذا القانون.

تعد مخالفة مهنية لكل م��ن السمسار واملقيم
واملساح العقاري في ما يلي:
 - 1م�خ��ال�ف��ة اح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون او ال�ق��وان�ين
االخرى ذات الصلة.
 - 2االخ�ل�ال بالنظم او ال�ق��واع��د او التعليمات
واالج � � � � � � ��راءات او ال �ت �ع ��ام �ي ��م امل �ن �ظ �م ��ة ل�ع�م��ل
ال�س�م�س��ار او امل�ق�ي��م او امل �س��اح ال �ع �ق��اري ال�ت��ي
تضعها الهيئة.

االشراف على مهنة
السمسرة والتقييم
والمسح العقاري
املادة 23
تلتزم الهيئة ب��إن�ش��اء س�ج�لات امل�ه��ن العقارية
خالل السنتني االولني من نشر هذا القانون وال
يجوز مزاولة مهنة سمسرة العقار او تقييمه
او مسحه اال ملن كان حاصال على ترخيص من
الهيئة.
وت�ع�ت�ب��ر ال �ت��راخ �ي��ص ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى ن �ف��اذ ه��ذا
القانون سارية املفعول مل��دة سنتني من تاريخ
نشره.

املادة 24
ت �ل �ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة ب��وض��ع م �ع��اي �ي��راج��راء التقييم
ال �ع �ق��اري ،ك�م��ا ت�ل�ت��زم ب ��إج ��راء ت�ق�ي�ي��م الراض ��ي
ال ��دول ��ة ب �ش �ك��ل دوري وف �ق��ا ل� �ق ��رار ي �ص��در من
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ي �ح��دد ان � ��واع اراض � ��ي ال��دول��ة
التي يتعني تقييمها وتكرارية التقييم ونوعه،

املادة 27
ت �ح��ال امل �خ��ال �ف��ات امل �س �ن��دة ال� ��ى ال �س �م �س��ار او
املقيم او املساح العقاري وشكاوى املتعاقدين
وال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة وم�ل�اح �ظ��ات ادارة امل�ه��ن
ال �ع �ق��اري��ة ال ��ى االدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة امل�ن�ص��وص
عليها ف��ي امل ��ادة  11م��ن ه��ذا ال �ق��ان��ون الت�خ��اذ
ما ت��راه من اج��راءات قانونية بشأنها واقتراح
اح ��دى ال�ع�ق��وب��ات امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل��ادة
 28م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ع�ل��ى ض��وء م��ا يسفر عنه
التحقيق من ثبوتها وع��رض االق�ت��راح مسببا
على مدير العام للهيئة إلصدار قراره بشأنها،
ويتم اخ�ط��ار صاحب ال�ش��أن بهذا ال�ق��رار خالل
شهر من تاريخ صدوره.
ولصاحب الشأن التظلم ام��ام املجلس من قرار
املدير العام في م��دة اقصاها ثالثون يوما من
تاريخ اخطاره به على ان يكون تظلمه مسببًا.
ويشكل املجلس لجنة لنظر التظلم وتبت فيه
خ�لال ث�لاث�ين ي��وم��ا م��ن تقديمه ،ويعتبر ف��وات

إنشاء قاعدة بيانات
لالراضي والعقارات
املادة 29
ت�ل�ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة ب��وض��ع ق��اع��دة ب �ي��ان��ات محدثة
وصيانتها وذلك عن جميع االراضي والعقارات
وما يتعلق بها من حقوق والتزامات ،وحفظها
ف��ي ش�ك��ل رق �م��ي الس �ت �خ��دام ال�ه�ي�ئ��ة وال�ج�ه��ات
العامة والجمهور على النحو املنصوص عليه
في املواد التالية.

املادة 30
يحدد املجلس املعلومات املرتبطة ب��األراض��ي
وال� �ع� �ق ��ارات ال �ت ��ي ي �ج��ب ادراج � �ه� ��ا ف ��ي ق��اع��دة
البيانات ،وعلى الهيئة اتخاذ التدابير األمنية
ال �ل��ازم � ��ة ل �ض �م ��ان س�ل�ام ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات وم �ن��ع
وصولها لغير املصرح لهم ،وللمدير أن يقيد
اطالع موظفي الهيئة على املعلومات أو شرائح
منها.

املادة 31
يتعني على ك��ل جهة عامة تقديم م��ا لديها
من معلومات متعلقة باألراضي والعقارات
املشار إليها في املادة الالحقة إذا ما طلبها
املدير العام ،ووفقًا للوسيلة والصيغة التي

مقدمة القانون
ب �ع��د االط �ل ��اع ع �ل��ى ال ��دس� �ت ��ور ،وع �ل��ى
قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16
لسنة  1960والقوانني املعدلة له،
وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  17ل�س�ن��ة 1960
باصدار قانون اإلج��راءات واملحاكمات
الجزائية والقوانني املعدلة له،
وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  30ل�س�ن��ة 1964
ب��إن �ش��اء دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال �ق��وان�ي�ن
املعدلة له،
وعلى املرسوم بالقانون رقم  31لسنة
 1978بقواعد إع��داد امليزانيات العامة
وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذه��ا وال �ح �س��اب
الختامي والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم  15لسنة  1979في
شأن الخدمة املدنية والقوانني املعدلة له،
وعلى امل��رس��وم بقانون رق��م  67لسنة
 1980باصدار القانون املدني والقوانني
املعدلة له،
وعلى املرسوم بقانون رقم  105لسنة
 1980ف ��ي ش ��أن ن �ظ��ام أم�ل��اك ال��دول��ة
والقوانني املعدلة له،
وعلى امل��رس��وم بقانون رق��م  20لسنة
 1981ب �ش��أن إن �ش��اء ال ��دائ ��رة اإلداري� ��ة
باملحكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية
والقوانني املعدلة له،
وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  98ل�س�ن��ة 2013
ب� �ش ��أن ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي ل��رع��اي��ة
وت � �ن � �م � �ي� ��ة امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
واملتوسطة والقوانني املعدلة له،
وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  116لسنة 2013
ف��ي ش��أن تشجيع االستثمار املباشر
في دولة الكويت،
وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة 2014
بشأن املعامالت اإللكترونية،
وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  116لسنة 2014
ب �ش��أن ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
والخاص،
وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة 2015
بإنشاء جهاز املراقبني املاليني،
وعلى القانون  33لسنة  2016بشأن
بلدية الكويت،
وعلى القانون رقم  49لسنة  2016في
شأن املناقصات العامة،
وع �ل��ى امل ��رس ��وم رق� ��م  5ل �س �ن��ة 1959
ب�ق��ان��ون التسجيل ال�ع�ق��اري وال�ق��وان�ين
املعدلة له،
وعلى املرسوم في شأن الخدمة املدنية
الصادر بتاريخ ،4/4/1979
وعلى املرسوم  7لسنة  1979في شأن
وزارة العدل،
وعلى املرسوم الصادر في 12/8/1986
في شأن وزارة املالية،
وعلى امل��رس��وم رق��م  202لسنة 2002
ب �ف �ص ��ل إدارة ال� �ت ��وث� �ي ��ق ع � ��ن إدارة
التسجيل العقاري،
وعلى امل��رس��وم رق��م  191لسنة 2015
ف � ��ي ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة،
واف��ق مجلس األم��ة على القانون اآلتي
نصه ،وقد صدقنا عليه واصدرناه:

املادة األولى

 21من القانون  33لسنة  2016بشأن
بلدية الكويت.

يستبدل بنص امل ��ادة  19م��ن امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  105ل�س�ن��ة  1980في
شأن نظام أمالك الدولة النص التالي:
«ال ي �ج��وز أن ي�ن�ش��أ أي ح��ق لشخص
طبيعي أو م�ع�ن��وي ع�ل��ى أم�ل�اك ال��دول��ة
باملخالفة ألحكام ه��ذا القانون وقانون
إنشاء الهيئة ،وال يترتب أي أثر قانوني
على وضع اليد على تلك األمالك ،سواء
بقصد تمكلها أو غير ذل��ك ،وال ُيعتد
بأي تصرف فيها من جانب األف��راد أو
الهيئات الخاصة ،كما ال يجوز الحجز
عليها ملصلحتهم .وللدولة أن تزيل أي
تعرض أو تعد يقع على أمالكها بالطرق
اإلداري � ��ة ع�ل��ى ن�ف�ق��ة امل �خ��ال��ف ودون ان
ي �ك��ون ل�ل�م�ت�ع��رض أو امل �ت �ع��دي ح��ق في
التعويض ،وذلك مع عدم االخالل بما قد
يترتب لها م��ن تعويضات ،كما يجوز
لها حجز املوجودات أيًا كان نوعها إلى
أن يتم سداد نفقات اإلزالة.
وال يجوز ألي جهة من الجهات العامة
وال ال�ش��رك��ات اململوكة للدولة بالكامل
التي تدير أم�لاك ال��دول��ة العقارية نيابة
ع �ن �ه��ا أن ت �ت �ص��رف ف ��ي ه� ��ذه األم�ل��اك
س� ��واء ب��ال �ن��زول ع��ن ح��ق االن �ت �ف��اع بها
أو ب �م �ب��ادل �ت �ه��ا أو ب� ��أي وج� ��ه آخ� ��ر من
أوج��ه التصرف للغير ،إال وفقًا ألحكام
املرسوم بالقانون رقم  105لسنة 1980
العامة لألراضي
وقانون إنشاء الهيئة ً
وال� �ع� �ق ��ارات ،وي �ق��ع ب��اط�ل�ا ك��ل ت�ص��رف
للغير يتم على هذه األمالك على خالف
أحكام ه��ذه امل��ادة ويبطل كل ما يترتب
عليه من آثار».

ال ت� �س ��ري أح� �ك ��ام ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ع�ل��ى
امل �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ال �ت��ي ت�ن�ش��أ وف�ق��ا
ألحكام القانون رق��م  116لسنة 2014
ب �ش��أن ال �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
والخاص.
وي�س�ت�م��ر ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��ود وال�ت��راخ�ي��ص
التي أبرمت على أم�لاك الدولة الخاصة
ال�ع�ق��اري��ة قبل العمل ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون إلى
ان �ت �ه��اء م��دت �ه��ا امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا أو
ت��اري��خ فسخ العقد أو إن�ه��اء الترخيص
للمصلحة ال�ع��ام��ة .وع�ل��ى الهيئة  -قبل
سنة من انتهاء مدتها  -قبل طرح تلك
ال�ع�ق��ود وال�ت��راخ�ي��ص ل�ل�م��زاي��دة العلنية
أخذ رأي هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام والخاص.

املادة الثانية

املادة السادسة

يستبدل في املادة  11من املرسوم رقم 5
لسنة  1959بقانون التسجيل العقاري
لفظ «ثالث» بلفظ «عشر» ،ويضاف في
نهاية امل ��ادة « 11وي�ج��ب على ك��ل جهة
عامة تسجيل عقد االيجار الذي يكون
طرفًا فيه».

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون
بمرسوم بناء على عرض وزي��ر املالية،
خ�لال ستة أشهر م��ن ت��اري��خ نشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية.
يعمل ب��أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون م��ن تاريخ
ن �ش��ر ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف��ذي��ة ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية ،وتستثنى من ذلك املواد من 1
إلى  10حيث تسري أحكامها من تاريخ
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتسري على طلبات التخصيص التي
قدمت ول��م تكتمل إجراءاتها قبل نشر
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن�ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون في
ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة األح �ك��ام وال �ق��واع��د
واإلج � � � ��راءات ال �ت��ي ك��ان��ت س ��اري ��ة وق��ت
تاريخ تقديمها.

املادة الثالثة
تلغى املواد والفقرات املنصوص عليها
في املراسيم والقوانني التالية:
املادة  4من املرسوم رقم  5لسنة 1959
بقانون التسجيل العقاري،
امل � � ��واد  10 ،9 ،4 ،2 ،1م ��ن امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  105ل�س�ن��ة  1980في
شأن نظام أمالك الدولة.
املادة  2فقرة  7من املرسوم 12/8/1986
في شأن وزارة املالية.
امل� ��ادة  1م��ن امل��رس��وم رق ��م  202لسنة
 2002بفصل إدارة التوثيق ع��ن إدارة
التسجيل العقاري.
امل��ادة  2الفقرتان  12و 13من املرسوم
رقم  191لسنة  2015في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
املادة  3الفقرتان  1و  2بند ط من املادة

املادة الرابعة
ت� �ح ��ذف ع � �ب� ��ارة «ك� �م ��ا ت �ت �ب �ع �ه��ا إدارة
ال �ت �س �ج �ي��ل ال � �ع � �ق� ��اري» م� ��ن امل ��رس ��وم
األم� �ي ��ري رق ��م  2ل�س�ن��ة  1962ب��إع��ادة
ت�ن�ظ�ي��م ال � � � ��وزارات ،ك �م��ا ت �ح��ذف ع �ب��ارة
«كما تتولى إرس��اء نظام ثابت للملكية
ال� �ع� �ق ��اري ��ة» ال � � � ��واردة ف ��ي امل � � ��ادة  1م��ن
املرسوم  7لسنة  1979في شأن وزارة
العدل ،وتحذف عبارة «أعمال التسجيل
العقاري» الواردة في الفقرة  6من املادة
 2من املرسوم ذاته.
كما تحذف عبارة «وكتب مسح» الواردة
في املادة  33من القانون  33لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت.

املادة الخامسة

املادة السابعة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا
القانون.

املادة الثامنة
على مجلس ال ��وزراء وال�ج�ه��ات املنوطة
بأحكام هذا القانون تنفيذه ،كل في ما
يخصه.

يراها مناسبة.

نشر الخطط والتقارير

املادة 32

املادة 35

الهيئة مخولة ب��اط�لاع الجمهور على م��ا ت��راه
مناسبًا م��ن معلومات تتعلق ب��ال�ع�ق��ارات ،من
خالل الوسائل اإلعالمية التي يعتمدها املدير
ال� �ع ��ام .وال ي �س��ري ه ��ذا ال �ح �ك��م ع �ل��ى األراض� ��ي
والعقارات املخصصة ل��وزارة الدفاع أو الدفاع
املدني.
وقد تشمل املعلومات بوجه خاص:
موقع العقار وح��دوده وأوصافه ،والحقوق
وال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ع�ي�ن�ي��ة ال � ��واردة ع�ل��ى ال�ع�ق��ار،
واس � � ��م ال �ج �ه ��ة ال� �ع ��ام ��ة ال� �ح ��ائ ��زة ل �ل �ع �ق��ار،
وت�ف��اص�ي��ل ال�س�ن��د امل�ن�ش��ئ ل�ل�ح��ق ال�ع�ق��اري
وع �ق��د اإلي �ج��ار ،وال �ط��رق وال�ب�ن�ي��ة التحتية
ل �ل �ن �ق��ل األخ� � � � ��رى ،واألن� ��اب � �ي� ��ب وال� �ك ��اب�ل�ات
وغ�ي��ره��ا م��ن ش�ب�ك��ات ال �خ��دم��ات ،وال�س�م��ات
الطبيعية ،واملناطق الحساسة بيئيًا التي
ت�ح��دده��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة ،وال�ع��رض
الفوتوغرافي أو البياني للعقار ،والعوض
في التصرف الذي يكون محله عقارًا ،وتقييم
األراضي وتصنيف العقارات واستخدامها،
وأي م �ع �ل��وم��ات أخ � ��رى ت�ت�ع�ل��ق ب ��األراض ��ي
اململوكة للقطاع العام.

تلتزم الهيئة بنشر جميع التقارير والخطط،
ب �م��ا ف ��ي ذل � ��ك م �ي��زان �ي �ت �ه��ا وخ �ط �ط �ه��ا امل��ال �ي��ة
وتقاريرها.

املادة 33
واستثناء من حكم املادة السابقة ،تلتزم الهيئة
بضمان حجب املعلومات التالية عن الجمهور:
 - 1اسم مالك العقار وطرفي العقد.
 - 2مقدر الحصص في امللكية الشائعة.
 - 3ق�ي�م��ة ال��ره��ن ال �ع �ق��اري أو أي أع �ب��اء مالية
أخرى على امللكية.

املادة 34
تلتزم الهيئة بنشر الخرائط والصور بالوسائل
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،وي� �ح ��ق ل �ل �م �ج �ل��س ت �ح��دي��د أن � ��واع
الخرائط وطبيعتها التي ستنشرها الهيئة.

املادة 36
ت�ل�ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة ب��اع��داد ت�ق��ري��ر س �ن��وي يعتمده
املجلس بناء على توصية املدير العام ،على ان
يتضمن هذا التقرير السنوي ملخصًا للتقرير
املالي املدقق واملسائل األخرى املحددة في هذا
القانون ويجب نشر هذا التقرير السنوي على
املوقع اإللكتروني للهيئة خالل أربعة أشهر من
نهاية السنة املالية.

للهيئة مما تحصله من رسوم واج��ور خدمات
واي��ة اي��رادات اخ��رى ال تتعارض مع احكام هذا
القانون ،ويحدد املجلس نسبة الفوائض املالية
التي ترحل للموازنة العامة.
ومع ذلك تتكون ميزانية الهيئة من االعتمادات
املخصصة لها في امليزانية العامة للدولة خالل
الثالث سنوات االول من انشائها.

املادة 40
تخضع الهيئة ل�ل��رق��اب��ة املسبقة وف�ق��ًا ألح�ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  30ل�س�ن��ة  1964ب��إن �ش��اء دي ��وان
املحاسبة والقانون رقم  23لسنة  2005بإنشاء
جهاز املراقبني املاليني.

أحكام انتقالية وختامية

العقوبات

املادة 41

املادة 37

يصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل االصول املادية
وال��وث��ائ��ق وال �خ��رائ��ط وال�خ�ط��ط وال�ب��رم�ج�ي��ات
والبيانات التابعة للجهات العامة الى الهيئة.

م ��ع ع � ��دم االخ� �ل ��ال ب ��أي ��ة ع �ق��وب��ة اش � ��د ي �ع��اق��ب
بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وغرامة
ال ت� �ت� �ج ��اوز  3000دي � �ن� ��ار او اح � � ��دى ه��ات�ي�ن
العقوبتني كل من افشى س��را من اس��رار العمل
يكون قد اطلع عليه بحكم عمله.

املادة 38
يعاقب كل من انتحل صفة السمسار او املقيم او
املساح العقاري او مارس عمال من االعمال التي
تدخل في اختصاصهم بعقوبة الحبس مدة ال
تتجاوز ثالث سنوات والغرامة التي ال تتجاوز
 3000دينار او احدى هاتني العقوبتني.

املادة 42
ت �ح ��ال ال� ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ح �ق��وق واالل� �ت ��زام ��ات
املرتبطة بالجهات العامة املنصوص عليها
ف��ي امل ��ادة  12م��ن ه��ذا ال �ق��ان��ون اع �ت �ب��ارا من
تاريخ نشر الالئحة التنفيذية لهذا القانون
في الجريدة الرسمية.
وتستثنى م��ن ذل��ك ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ن��اش�ئ��ة عن
املسؤولية املدنية املنسوبة الى الجهات العامة
املذكورة اعاله.

املادة 43

ميزانية الهيئة العامة
لألراضي والعقارات

تنقل تبعية ادارة التسجيل ال�ع�ق��اري ب ��وزارة
العدل للهيئة ،ويباشر املدير العام اختصاصات
مدير ادارة التسجيل العقاري.

املادة 39

املادة 44

ت � �ك� ��ون ل �ل �ه �ي �ئ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ش��ام �ل��ة
إليراداتها ومصروفاتها وتتكون املوارد املالية

يصدر املدير العام بعد اعتماد املجلس اللوائح
والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
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في استبيان «غلوبل فاينانس» ألفضل البنوك العالمية في 2019

«الوطني» أفضل بنك على مستوى األسواق الناشئة
حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في األسواق
الناشئة حول العالم لعام  2019من مجلة غلوبل فاينانس
العالمية ،وذلك خالل االستبيان السنوي الذي شارك
فيه نخبة من أبرز المديرين التنفيذيين للشركات المالية
والمحللين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم.
وق� � ��ع االخ � �ت � �ي� ��ار ع� �ل ��ى ب� �ن ��ك ال �ك ��وي ��ت
الوطني استنادًا إلى أداء البنك خالل
ال�ع��ام امل��اض��ي ومعايير أخ��رى شملت
ق ��وة األداء اإلداري وم�ك��ان�ت��ه ال��رائ��دة
بالقطاع املصرفي اإلقليمي والعاملي.
ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك في
الكويت يفوز بجائزة أفضل بنك على
مستوى األسواق الناشئة حول العالم.
وتم اختيار الوطني إلى جانب بنوك
ع��امل�ي��ة ك �ب��رى م�ث��ل ب�ن��ك أوف أم�ي��رك��ا،
س � �ت� ��ان� ��درد ت � �ش� ��ارت� ��رد ،وس��وس �ي �ت �ي��ه

ج � �ن� ��رال DBS ،ال� �س� �ن� �غ ��اف ��وري ،وب �ن��ك
 OCBCال � �ص � �ي � �ن� ��ي ،وب� � �ن � ��ك BBVA
اإلسباني.
وأعلنت «غلوبل فاينانس» عن قائمة
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ب� �ج ��ائ ��زة أف � �ض� ��ل ال �ب �ن��وك
العاملية في  2019التي ضمت بجانب
أف� �ض ��ل ب� �ن ��ك ف� ��ي األس � � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة
م� �ج ��االت ع� ��دة م ��ن ب �ي �ن �ه��ا :ال �خ��دم��ات
املصرفية لألفراد ،الخدمات املصرفية
للشركات ،املشتقات ،التمويل املستدام،
ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة،

وأفضل بنك على مستوى األسواق ما
دون الناشئة.
وقد تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي
مل� �ج� �م ��وع ��ة ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��وط� �ن ��ي
عصام الصقر خ�لال حفل خ��اص أقيم
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة واش �ن �ط��ن
ع �ل��ى ه��ام��ش االج �ت �م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وي��ذك��ر أن غ�ل��وب��ل ف��اي�ن��ان��س ال�ع��امل�ي��ة
التي تأسست في عام  1987وتتخذ من
ن�ي��وي��ورك م�ق�رًا لها م��ن أع��رق املجالت
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي ق� �ط ��اع ��ي ال �ت �م��وي��ل
واالق �ت �ص��اد وي�ب�ل��غ ع ��دد ق��رائ�ه��ا أكثر
م��ن  50أل �ف��ًا م��ن امل��دي��ري��ن التنفيذيني
وم� �س ��ؤول ��ي ال� � �ق � ��رارات االس �ت �ث �م��اري��ة
واالستراتيجية في املؤسسات املالية
في  188دولة حول العالم.
وت� �ج ��ري امل �ج �ل��ة س �ن��وي��ًا ال �ع��دي��د م��ن
االستبيانات حول االبتكار والربحية
ل �ل �ب �ن��وك وامل� ��ؤس � �س� ��ات امل ��ال� �ي ��ة ح ��ول

العالم يتم على إثرها اختيار األفضل
على املستويني اإلقليمي والعاملي.
وي� �ع ��د ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي أك �ب��ر
م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ويتمتع
ب�ه�ي�م�ن��ة ف �ع �ل �ي��ة ع �ل��ى ق �ط ��اع ال �ب �ن��وك
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة .وح � ��اف � ��ظ ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت
ال ��وط � �ن ��ي ع� �ل ��ى أع � �ل� ��ى ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات
االئ�ت�م��ان�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ك��ل البنوك
في املنطقة بإجماع وكاالت التصنيف
االئتماني املعروفة :موديز ،وستاندر
آن� ��د ب� ��ور وف� �ي �ت ��ش .ك �م��ا ي �ت �م �ي��ز ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي م ��ن ح �ي��ث ش�ب�ك�ت��ه
املحلية والعاملية ،والتي تمتد لتشمل
أفرعا وشركات تابعة ومكاتب تمثيل
في كل من الصني ،وجينيف ،ولندن،
وب ��اري ��س ،ون �ي��وي��ورك ،وس�ن�غ��اف��ورة،
باإلضافة إلى تواجدها اإلقليمي في
ل�ب�ن��ان ،واألردن ،وم �ص��ر ،وال�ب�ح��ري��ن،
وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،وال� � � �ع � � ��راق ،وت ��رك� �ي ��ا،
واالمارات.

الصقر يتسلم الجائزة

جانب من حفل االستقبال

على هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي

 ..ويشارك في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت
شارك وفد بنك الكويت الوطني في حفل االستقبال الذي
نظمه اتحاد مصارف الكويت في العاصمة األميركية واشنطن
يوم الجمعة الماضي ،وذلك على هامش االجتماعات السنوية
لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي والذي اختتمت
أعماله ،أمس األحد.
نظم اتحاد مصارف الكويت حفل االستقبال
في فندق الفورسيزون بحضور محافظ بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ال�ه��اش��ل،
والعضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار
ف��اروق بستكي والسفير الشيخ سالم عبد
اهلل ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح س�ف�ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ل� ��دى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وع ��دد
كبير من املسؤولني الحكوميني الكويتيني
وك�ب��ار املصرفيني واملستثمرين وصانعي
السياسات املالية حول العالم.
وتخلل الحفل لقاءات للمصرفيني الكويتيني
م��ع نظرائهم ال�ع��رب واألج��ان��ب لنقاش آخر
امل �س �ت �ج ��دات امل ��ال� �ي ��ة وامل� �ص ��رف� �ي ��ة ،ك �م��ا ت��م
بحث فرص تبادل الخبرات ومناقشة سبل
التعاون في مجالي التمويل واالستثمار.
الجدير بالذكر أن وفد بنك الكويت الوطني
ت��رأس��ه ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة بنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع �ص��ام ال �ص �ق��ر ،ون��ائ��ب

ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة ال � �ف ��روع ال �خ��ارج �ي��ة وال �ش��رك��ات
التابعة ج��ورج ريشاني واملدير العام لفرع
بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ف��ي ن�ي��وي��ورك م��روان
صبيح.
ه��ذا وتضم االجتماعات السنوية ملجلسى
محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة
ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ك ��ل م ��ن م �ح��اف �ظ��ي ال �ب �ن��وك
امل��رك��زي��ة ،ووزراء امل��ال�ي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ،وك�ب��ار
امل �س��ؤول�ي�ن م��ن ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وممثلي
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ،واألك��ادي �م �ي�ين
وذلك ملناقشة أهم القضايا العاملية ،ومنها:
اآلف� ��اق االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،واس�ت�ئ�ص��ال
الفقر والتنمية االقتصادية.
وت�ش�م��ل االج�ت�م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة ال�ع��دي��د من
ال �ل �ج��ان أه �م �ه��ا :ل�ج�ن��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ،وال�ل�ج�ن��ة
الدولية للشؤون النقدية واملالية ،ومجموعة

الهاشل والصقر مع قيادات مصرفية وشخصيات اقتصادية

الصقر متوسطاً شخصيات مشاركة في الحفل

ال �ع �ش��رة ،وم �ج �م��وع��ة األرب� �ع ��ة وال �ع �ش��ري��ن،
وم �ج �م��وع��ة ال �ث�ل�اث�ي�ن ح �ي��ث م ��ن امل� �ق ��رر أن
يتطرق اجتماع اللجنة النقدية واملالية إلى
ال�ن�ظ��ر ف��ي ت �ط��ورات أداء االق�ت�ص��اد العاملي

واستشراف اتجاهاته املستقبلية وأيضًا ما
يرتبط بتطورات أداء األسواق املالية الدولية
وط�ب�ي�ع��ة امل�خ��اط��ر ال�ت��ي يمكن أن ت��ؤث��ر في
اتجاهات ذلك األداء باإلضافة إلى مناقشة

أه� ��م ال �س �ي��اس��ات ال �ت��ي ي�ن�ب�غ��ي ان�ت�ه��اج�ه��ا
لتجنب تداعيات مثل تلك املخاطر.
وناقشت االجتماعات هذا العام العديد من
امل��وض��وع��ات امل�ه�م��ة م��ن بينها ت�ق��ري��ر آف��اق

شيخة البحر في لقطة جماعية مع كبار المصرفيين والشخصيات المشاركة في الحفل

االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي وك��ذل��ك تسليط ال�ض��وء
على ابتكارات التكنولوجيا املالية كعوامل
محركة لالقتصادات الشاملة باإلضافة إلى
م�ح�ف��زات االس�ت�ث�م��ار ف��ي ال�ج��وان��ب البيئية
واالجتماعية والحوكمة.
ك �م��ا ن��اق �ش��ت أي �ض��ًا ت�ف�ع�ي��ل االس �ت �ث �م��ارات
امل� �ب� �ت� �ك ��رة وال� �ش ��ام� �ل ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ال �ط ��اق ��ة
ال �ش �م �س �ي��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى إط �ل��اق ال �ع �ن��ان
إلمكانات رائدات األعمال من خالل التمويل
واألس ��واق وك��ذل��ك تأثير عمليات املؤسسة
الدولية على التنمية الشاملة.
وتجمع االج�ت�م��اع��ات السنوية ع��ددًا كبيرًا
م��ن امل�س��ؤول�ين م��ن ال�ب�ل��دان األع �ض��اء ،حيث
ت�ت�ي��ح ف��رص��ًا ل �ل �م �ش��اورات ال��رس �م �ي��ة وغ�ي��ر
ُ
ال��رس�م�ي��ة .وت�ع�ق��د ن ��دوات ع��دي��دة بالتزامن
ُ
م ��ع االج� �ت� �م ��اع ��ات ،وت � �ق� ��دم ك ��ل ع � ��ام أي �ض��ا
ع �ل��ى ه��ام��ش االج �ت �م��اع��ات م �ح��اض��رة بير
ج��اك��وب�س��ون ح��ول ال�ت�م��وي��ل ال��دول��ي ،وه��ي
ُ
مؤسسة أنشئت تكريما للمدير العام الثالث
للصندوق.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
يحرص على حضور املحافل الدولية ومثل
ه��ذه اللقاءات لالطالع على اخ��ر التطورات
العاملية واألن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي تركز
ع�ل��ى االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي وال�ت�ن�م�ي��ة ال��دول�ي��ة
والنظام املالي العاملي.

اقتصاد 19

اإلثنين  22صفر  1441هـ •  21أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16620

للعام الرابع على التوالي

«غلوبل فاينانس»«:بوبيان»
أفضل بنك إسالمي في الكويت
استمر بنك بوبيان في تحقيق إنجازاته
على المستوى المحلي ،مضيفا لمسيرة
نجاحه التي بدأها قبل سنوات إنجازا جديدا
بحصوله للعام الرابع على التوالي على
جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت
من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية
لعام  ،2019نتيجة ما حققه من نمو في
مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه
السوقية.
جرى تكريم بنك بوبيان في الحفل الذي اقيم في واشنطن
خ�لال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليني ،حيث
ت�س�ل��م ال �ج��ائ��زة ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ال��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ب�ن��ك ع� ��ادل ع �ب��دال��وه��اب امل��اج��د وع� ��دد من
مسؤولي البنك في الحفل الكبير الذي اقيم بهذه املناسبة.
وق ��ال امل��اج��د تعليقا ع�ل��ى ه ��ذا اإلن �ج��از امل�م�ي��ز «بحمد
اهلل تمكنا م��ن تحقيق ه��ذا اإلن�ج��از وال ��ذي نرجعه بعد
اهلل تعالى إل��ى م��واردن��ا البشرية املميزة وثقة عمالئنا
وم�س��اه�م�ي�ن��ا ف ��ي م ��ا ن �ق��وم ب ��ه م �ن��ذ س � �ن ��وات» ،مضيفًا
أن البنك ف�خ��ور بسجله م��ن ال�ج��وائ��ز وال�ت�ق��دي��رات التي
حصل عليها ،ال سيما في السنوات االخيرة ،خصوصًا
ان�ه��ا ت��أت��ي م��ن مؤسسات إقليمية وعاملية مشهود لها
بالحيادية والثقة الكبيرة ف��ي اختياراتها املبنية على
االرقام والنتائج املالية وإنجازات السوق».
واك��د املاجد «ان مثل هذه التقديرات العاملية تلقى على
ع��ات�ق�ن��ا ك � ��إدارة امل��زي��د م��ن امل �س��ؤول �ي��ات ب��ال�ح�ف��اظ على
مستويات الخدمة املميزة التي نقدمها للعمالء» ،مؤكدا
ان اإلبداع واإلبتكار وخدمة العمالء املميزة طريق البنك
للمحافظة على نجاحاته.
وك��ان��ت مؤسسة غلوبل فاينانس ف��ي معرض توضيح
اسباب منحها الجائزة للبنك قد ذك��رت ان بنك بوبيان
ت�م�ك��ن وخ�ل�ال ف �ت��رة ق�ص�ي��رة نسبيًا م��ن تحقيق ق�ف��زات
ف��ي م �ع��دالت ن�م��و م��ؤش��رات��ه امل��ال�ي��ة ،ال سيما الحصص
السوقية في واحدة من اكثر اسواق املنطقة منافسة.
وكان البنك قد أعلن تحقيقه أرباحًا صافية حتى نهاية
سبتمبر من العام الحالي بلغت  45مليون دينار بنسبة
ن�م��و  %12م �ق��ارن��ة ب��ال�ف�ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،
وبربحية سهم  15.25فلسًا مقارنة مع  14.20فلسًا.
ون�م��ت جميع م��ؤش��رات البنك الرئيسية ن�م��وا ملحوظا
حتى سبتمبر  ،2019حيث ارت�ف��ع إجمالي األص��ول إلى
 5مليارات دينار بنسبة نمو قدرها  ،%18كما ارتفعت
اإلي� � � ��رادات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ت�ص��ل إل ��ى  109م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
كويتي بنسبة نمو قدرها  %4باإلضافة إلى زيادة ودائع
العمالء إلى  4.1مليارات دينار كويتي بنمو نسبته .%14
وارت �ف��ع إج�م��ال��ي قيمة ح�ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ف��ي ال�ب�ن��ك ليصل
إل��ى  567م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي م�ق��ارن��ة م��ع  396مليون
دي�ن��ار كويتي إل��ى ج��ان��ب ارت �ف��اع محفظة التمويل إلى
 3.6مليارات دينار كويتي بنسبة نمو  %14إل��ى جانب
االرتفاع املتواصل لقاعدة عمالء البنك.
وارتفعت الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة إلى

الماجد يتسلم الجائزة

الماجد :اإلبداع واالبتكار وخدمة
العمالء المميزة طريقنا
لالستمرار في النجاح وتحقيق
اإلنجازات
نحو  ،%9بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل
األفراد تحديدا إلى نحو  ،%12الى جانب تحقيق معدالت
نمو متميزة ف��ي املحفظة االئتمانية للشركات وصلت
إلى  %16عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية
املعروفة بمالءتها املالية واالقتصادية وذلك مع التمسك
ال �ش��دي��د ب��أع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر ال� �ج ��ودة االئ �ت �م��ان �ي��ة ودراس� ��ة
وتنويع املخاطر.
وبالنسبة لخدمات ال�ش��رك��ات ،ق��ال امل��اج��د «يتطلع بنك
ب��وب �ي��ان ألن ي �ك ��ون «االخ� �ت� �ي ��ار األول وال �ب �ن��ك امل�ف�ض��ل
للخدمات املصرفية للشركات» ،وعليه نجحنا في إطالق
خ��دم��ات ومنتجات إلكترونية مبتكرة ومتميزة ،حيث
جرى إدخالها للمرة األولى في القطاع املصرفي املحلي،
ت�ج��اوب��ًا م��ع ت��وج�ه��ات ال�ب�ن��ك لتحقيق ك��ل االح�ت�ي��اج��ات
واملتطلبات املصرفية وف��ق أح�ك��ام الشريعة اإلسالمية
السمحاء».
وكانت املجموعة املصرفية للشركات قد حققت معدالت
ن�م��و ج �ي��دة ف��ي امل�ح�ف�ظ��ة االئ�ت�م��ان�ي��ة ل�ل�ش��رك��ات وص�ل��ت
إل��ى  %17خ�لال ع��ام  ،2018مع االعتماد على استقطاب
العديد من الشركات التشغيلية املعروفة بمالءتها املالية

ً
واالقتصادية ،فضال عن التمسك الشديد بأعلى معايير
الجودة االئتمانية.

سلسلة جوائز 2019
وك ��ان ب��وب�ي��ان ق��د تمكن خ�ل�ال ال �ع��ام ال�ح��ال��ي م��ن حصد
أكثر من  20جائزة مميزة ،ابرزها جائزة غلوبل فاينانس
كأفضل بنك إس�لام��ي ف��ي ال�ش��رق األوس��ط ف��ي الخدمات
املصرفية اإللكترونية ،باإلضافة الى اربع جوائز اخرى،
هي جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت في الخدمات
املصرفية اإللكترونية ،وجائزة أفضل تطبيق للهواتف
ال��ذك�ي��ة ،وج��ائ��زة البنك األك�ث��ر اب�ت�ك��ارًا واب��داع��ًا ،وجائزة
األفضل إبداعًا في تقنيات .I MAL
كما فاز البنك بجائزة أفضل مبادرة إنسانية اجتماعية
ع�ل��ى م�س�ت��وى دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي مل�ب��ادرة
ن��ور ب��وب�ي��ان ال�ت��ي تعمل على إع ��ادة البصر ل�ل�آالف في
أفريقيا ،الى جانب حصوله على جائزة مجلس التعاون
الخليجي كأفضل مؤسسة في الكويت لتوطني العمالة.
من ناحية أخ��رى ،ق��ال املاجد «بما أن اإلب��داع واالبتكار
ُي�م�ث�لان رك �ي��زة أس��اس�ي��ة ف��ي ن �م��وذج ع�م��ل ب�ن��ك ب��وب�ي��ان،
فقد حافظنا بثبات خ�لال االع��وام املاضية على تطوير
االبتكار وخ��دم��ات العمالء ،وللمحافظة على األفضلية
في السوق واص��ل بنك بوبيان ط��رح خدمات ومنتجات
مصرفية جديدة ومبتكرة ،باإلضافة إلى تطوير ما هو
متوافر».
وأض� ��اف «ح��اف��ظ ب�ن��ك ب��وب �ي��ان ع�ل��ى أع �ل��ى امل�ع��اي�ي��ر في
طرح منتجات متاحة بسهولة وبطرق مبتكرة للعمالء
لتتناسب مع احتياجاتهم ،إم��ا من خ�لال التكنولوجيا
أو ال�س�ب��ل ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ح�ي��ث ت�م�ك�ن��ا م��ن خ�ل�ال عنايتنا
ومثابرتنا وتفانينا في العمل من تحقيق أعلى مستوى
من رضا العمالء».

حفل استقبال لـ  500شخصية من دول العالم

ريادة
إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرامdr.emsa@ :
إيميلcontact@emanalmousawi.com :

مناخ المشروعات الصغيرة
تخيل معي أنك تريد النصر والتفوق في
م�ع��رك��ة ،ف�ت�ق��وم ب��إن�ش��اء م��ؤس�س��ة هدفها
تمكني األفراد إلحراز الهدف ،فتعلن للعامة
أن كل من بلغ واحدا وعشرين عاما يمكنه
ال�ت�ق��دم للحصول ع�ل��ى ط��ائ��رة ب�ش��رط أن
يعرف كيف يقودها ويشغلها ولديه خطة
للنصر!
فيتقدم املبادرون ،ومعهم مستندات تشرح
طريقة قيادة موديل الطائرة التي يرغبون
بها ،وخطة إحراز األهداف والتي غالبا ما
كتبها آخ ��رون ل�ه��م ع�لاق��ة م��ا ب��ال�ط�ي��ران!
ويستعرضون قدراتهم شفهيا للمؤسسة
التي يتساءل الكثير من موظفيها ما هي
املعركة بالضبط؟
وإن ك��ان��وا م�ح�ظ��وظ�ين ف��إن �ه��م ي�ت�ق��دم��ون
بتوصية ويحصلون على طائراتهم دون
جهد.
امل��ؤس �س��ة ال ت �ق��دم دروس � ��ا ف��ي ال �ط �ي��ران
ب�ح�ج��ة ع ��دم وج� ��ود م �ي��زان �ي��ة ك��اف �ي��ة! وال
ت �ت �ع��اق��د م ��ع م�ع�ل�م��ي ط� �ي ��ران ألن �ه��ا ت��ري��د
م�ع�ل�م�ين م�ح�ت��رف�ين ي ��درب ��ون ب�ل�ا م�ق��اب��ل،
وال تستطيع التمييز ب�ين ط�ي��ار حقيقي
وط� �ي ��ار زائ � ��ف ألن اخ �ت �ي��ار م��وظ�ف�ي�ه��ا ال
يشترط املعرفة بالطيران ،ويتراكم لديها
ملف املتعثرين ممن أخفقوا في مهمتهم
واس� �ت� �ن ��زف ��وا م � ��وارده � ��ا ،وي �ع �ه��د ب��امل �ل��ف
ل �ش �خ��ص ل ��م ي �ق��د ط ��ائ ��رة ي��وم��ا م� ��ا .فهل
م��ن امل�ن�ط�ق��ي أن ت�س�ت�م��ر م��ؤس�س��ة ك�ه��ذه
ب��اس�ت�ن��زاف م� ��وارد ال��دول��ة ك�ق�ط��ار يسير
بجنون في نفق مظلم؟
ه � ��ذا م� ��ا ي� �ح ��دث ف� ��ي ب �ل��اد االس � �ب� ��ان ف��ي
مؤسسة ترعى وتمول املشاريع الصغيرة!

ال يمكن إدارة مؤسسة ابتكارية
بعقلية بيروقراطية
أستغرب الطريقة التي يدار بها الصندوق
ال ��وط� �ن ��ي ل ��رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،إذ ان م��ؤس�س��ة
تعنى برعاية وتنمية املشروعات ال يوجد
بني قادتها متخصص واحد في االبتكار
وري��ادة األعمال! وال يعرف جل موظفيها
م �ن �ه �ج �ي��ة ال � ��ري � ��ادة ال� �ح ��دي �ث ��ة وأدوات� � �ه � ��ا،
فاملوظفون إض��اف��ة إل��ى امل�ش��اك��ل اإلداري ��ة
ال �ك �ث �ي��رة ال �ت ��ي ي �ع��ان��ون م �ن �ه��ا ي �ف �ت �ق��رون
ل �ل �ت��دري��ب امل� �ن ��اس ��ب ،وامل� �ف ��ارق ��ة ال �ط��ري �ف��ة
ال�ت��ي ذك��ره��ا ل��ي أح��ده��م ح�ين سألني عن
ب��رن��ام�ج��ي ال �س �ن��وي ل�ل�ت�ط��وي��ر ال��ذات��ي في
ريادة األعمال ،فقال :إن ما صرفته لتدريب
ن�ف�س��ك وأن� � ِ�ت ف ��رد واح ��د ي �ع��ادل ميزانية
ال �ص �ن��دوق ل �ت��دري��ب ج�م�ي��ع م��وظ �ف �ي��ه في
مجال اختصاصه!

ن��اه�ي��ك ع��ن ال�ط��ري�ق��ة ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ال�ت��ي
ي � ��دار ب �ه��ا ال� �ص� �ن ��دوق وال� �ت ��ي ت �ج �ع��ل م��ن
ُ
عمله كمؤسسة ابتكارية تعنى بالتنمية
واالستدامة أمرا غاية في الصعوبة.

خلل في منهجية قبول املشاريع
ال ت�ك�م��ن امل�ش�ك�ل��ة ف �ق��ط ف ��ي ط��ري �ق��ة إدارة
الصندوق واختيار أو تدريب موظفيه ،إنما
تتعدى ذلك ملنهجية عمله ،وإذا تناولنا جانبا
مثل قبول امل�ش��روع��ات ال�ج��دي��دة ،نجده يتم
ع��ن طريق لجان ال تعتمد معايير التقييم
الشامل لنماذج العمل ،فاالعتماد على خطة
عمل ودراس ��ة ج��دوى ق��د ي�ك��ون امل �ب��ادر قد
اشتراها جاهزة من املكاتب املتخصصة ال
تعني أن الفرضيات املوجودة فيها صالحة
ك ��ي ت �ت �ح��ول إل� ��ى ع �م��ل م ��رب ��ح وم �س �ت ��دام،
وتمويل املشاريع التي نجح املبادر في تقديم
مستندات منمقة وعرض تقديمي رائع لها
أو ت��وص�ي��ة ق��وي��ة ال ي�ع�ن��ي أن ه �ن��اك دالئ��ل
ومؤشرات لنجاحها.

التدريب معدوم
ك� �م ��ا أن دور ال � �ص � �ن ��دوق ف� ��ي ال� �ت ��دري ��ب
وال�ت��أه�ي��ل يفتقر ك�ث�ي��را للخبرة ومعرفة
البرامج التي تصلح للبيئة الضبابية التي
ت�ع�م��ل ف�ي�ه��ا األع �م��ال ال �ن��اش �ئ��ة ،وت��رك�ي��زه
على دورات اإلدارة والتخطيط البالية التي
اختفت من املؤسسات العلمية واالبتكارية
املتطورة ح��ول العالم اليوم لعدم جدواها،
وعدم استعانته بالخبرات املحلية والدولية
في هذا املجال يحرم املبادرين من فرص
تقليل مخاطر مشاريعهم ،وال�ق��درة على
ت�م�ي�ي��ز األف� �ك ��ار غ �ي��ر امل �ج��دي��ة ،وت �س��ري��ع
النجاح من خالل التصاميم واالختبارات
املناسبة لنماذج العمل.

مناخ املشروعات الصغيرة
إن كرة الثلج في تعثر الكثير من املشاريع
امل �م��ول��ة م��ن ق �ب��ل ال �ص �ن��دوق ب� ��دأت ت�ك�ب��ر،
وأت��اب��ع يوميا الكثير من ال�ح��االت التي قد
ح�ص�ل��ت ع�ل��ى م�ب��ال��غ ت�م��وي�ل�ي��ة ك�ب�ي��رة مع
وج��ود خلل في ميزان نموذج عملها من
ح�ي��ث ال��رب�ح�ي��ة واالس �ت��دام��ة واالس�ت�ج��اب��ة
لفجوات السوق.
إن ت �ف��ادي أزم� ��ة اق �ت �ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ت�ل��وح ب��وادره��ا ف��ي األف ��ق أم��ر م�م�ك��ن ،في
ظل وعي شامل وتطبيق ملنهجية الريادة
نفسها على الصندوق ،وتمكني قادته من
أدوات التغيير دون ضغوط ومحسوبيات
وتسويات من أجل مصالح مؤقتة.

بـ  600مليون دوالر

«وربة» ينجح في ترتيب
الحساوي :فرصة إلبراز قوة مصارف الكويت
إصدار صكوك

محمد الهاشل متوسطا المشاركين في الحفل

صرح األمين العام التحاد مصارف الكويت
الدكتور حمد الحساوي بأن االتحاد في
إطار حرصه على التواجد الفعال في
المحافل الدولية إلبراز صورة مشرفة
وحضارية للكويت والقطاع المصرفي،
فقد نظم حفل استقبال لكبار
الشخصيات المصرفية الكويتية والعربية
والدولية يوم  18أكتوبر في فندق Four
 ،Seasonsوذلك على هامش اجتماعات
الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين
في العاصمة األميركية واشنطن.
أش� ��ار ال �ح �س��اوي إل ��ى أن ال �ح �ف��ل ح �ض��ره ل�ف�ي��ف من
الشخصيات االقتصادية واملالية تجاوز عددها 500
شخصية من دول العالم .وقد شرف الحفل بالحضور
محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل
والسفير الشيخ سالم عبد اهلل الجابر الصباح سفير
دولة الكويت لدى الواليات املتحدة االميركية ،واملدير

العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي عبد اللطيف الحمد ،واملدير
ال� �ع ��ام ل �ل �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية عبد الوهاب البدر ،والعضو املنتدب للهيئة
العامة لالستثمار ف��اروق بستكي ،وعدد من أعضاء
البعثات الدبلوماسية بواشنطن باإلضافة إلى عدد
ك�ب�ي��ر م��ن امل �س��ؤول�ين ال�ح�ك��وم�ي�ين وق� �ي ��ادات ال�ق�ط��اع
املالي واملصرفي من العرب واألجانب.
وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال ال�ح�ض��ور رئ�ي��س مجلس إدارة
ات� �ح ��اد م� �ص ��ارف ال �ك��وي��ت ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
اإلدارة وال��رئ�ي��س التنفيذي ف��ي بنك ب��وب�ي��ان ع��ادل
ع �ب��د ال ��وه ��اب امل ��اج ��د وع� ��دد م ��ن رؤس � ��اء وق� �ي ��ادات
البنوك الكويتية.
وأك � ��د ال �ح �س ��اوي أن ال �ت ��واص ��ل واالج� �ت �م ��اع ��ات بني
االت �ح��اد وامل��ؤس �س��ات امل�ص��رف�ي��ة الكويتية م��ن جهة
ون �ظ �ي��رات �ه��ا ال ��دول� �ي ��ة وامل ��ؤس� �س ��ات وامل �س �ت �ث �م��ري��ن
ال �ع��امل �يي��ن م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ي �ع �م�ل�ان ع �ل��ى ت��وض�ي��ح
الحقائق حول أوضاع االقتصاد الكويتي ،كما أنهما
شكال ف��رص��ة إلب ��راز ق��وة ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي الكويتي
التي تعزز قدرته على امتصاص تداعيات األزم��ات،
وال �ت �ع��ري��ف ب�م�ت��ان��ة أوض� ��اع ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال ��ذي ك��ان

س �ب��اق��ًا ف ��ي اع �ت �م��اد وت �ط �ب�ي��ق امل �ع��اي �ي��ر التنظيمية
والرقابية الدولية وكذلك التصنيفات املرموقة التي
تحظى بها وحدات هذا القطاع الحيوي ودور البنوك
ف��ي ت�م��وي��ل االق �ت �ص��اد وال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي ظ��ل رق��اب��ة بنك
الكويت املركزي وسياساته الحصيفة.
وتابع الحساوي أن الحفل كان فرصة طيبة للتعارف
وت�ب��ادل ال�خ�ب��رات ب�ين ال�ق�ي��ادات املصرفية الكويتية
مع نظرائهم العرب واألجانب لتبادل اآلراء ومناقشة
سبل التعاون الثنائي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن االج�ت�م��اع��ات ال�س�ن��وي��ة لصندوق
النقد والبنك الدولي تضم محافظي البنوك املركزية
ووزراء املالية للدول األع�ض��اء ،ويحضرها نحو 10
آالف شخص ،من بينهم حوالي  3500من أعضاء وفود
البلدان األعضاء في هاتني املؤسستني ،وتستهدف
م�ن��اق�ش��ات ح ��ول ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ف �ق��ر وت �ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
امل�ش�ت��رك وال�ت�م��وي��ل ،ح�ي��ث ي�ق��وم ال�ب�ن��ك وال�ص�ن��دوق
بتنظيم عدد من املنتديات لتسهيل تفاعل الحكومات
واملعنيني م��ن خ�ب��راء البنك وال�ص�ن��دوق م��ع القطاع
امل�ص��رف��ي وم�ن�ظ�م��ات املجتمع امل��دن��ي والصحافيني
وم�س��ؤول��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص واألوس� ��اط األك��ادي�م�ي��ة
وممثلي املنظمات الدولية.

ش � ��ارك ب �ن��ك ورب � ��ة ف ��ي ت �س��وي��ق وت��رت �ي��ب إص� ��دار
صكوك إسالمية بقيمة  600مليون دوالر أميركي
لشركة دار األرك ��ان للتطوير العقاري السعودية
املصنفة من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية
 ،BIوذلك ملدة  5سنوات بنسبة ربح  6.75في املئة،
وبسعر إصدار  9.845دوالرات أميركية بما يؤدي
إل��ى ع��ائ��د س�ن��وي بنسبة  7ف��ي امل�ئ��ة .وي��أت��ي هذا
التسويق والترتيب بالتعاون مع مديري اإلصدار
امل�ت�ض��ام�ن�ين ،ح�ي��ث ت��م إص� ��دار ال �ش �ه��ادات ضمن
ب��رن��ام��ج ال�ش��رك��ة ال�س��اع��ي إلص ��دار  2مليار دوالر
أميركي ،والذي تم إدراجه في بورونكست دبلن.
وك� � ��ان ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال� �ص� �ك ��وك ق ��وي ��ا ع �ل ��ى ن�ح��و
استثنائي ،كما يتضح من خ�لال حجم االكتتاب
الذي فاق التوقعات.
وت �ع �ت �ب��ر م� �ش ��ارك ��ة ب �ن��ك ورب� � ��ة ف ��ي اص � � ��دار ه��ذه
ال �ص �ك��وك ال�ن��وع�ي��ة ع��ن ن�م��و م�ح�ف�ظ��ة م��وج��ودات��ه
والتزامه بتطوير ق��درات��ه املصرفية االستثمارية
ف ��ي االس � � ��واق ال �خ��ارج �ي��ة ع �ب��ر اس� �ت� �م ��راره بضخ
ال�ت�م��وي��ل ال �ل�ازم ل�ل�ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ف��ي االس ��واق
االقليمية والعاملية من خالل محفظته التمويلية
التي شهدت نموا مميزا بلغ  39ف��ي املئة لتصل
إل��ى  1.931م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ح�ت��ى  30يونيو
.2019
وب�ه��ذه املناسبة ،أك��د رئيس املجموعة املصرفية
لالستثمار ف��ي بنك ورب��ة ثويني خ��ال��د الثويني
على أن اإلقبال على االكتتاب سجل نجاحا كبيرًا
ف��اق  2.7أض�ع��اف حجم اإلص ��دار ليصل إل��ى أكثر
من  1.6مليار دوالر أميركي ،معربا عن سعادته
ب �م �ش��ارك��ة ب �ن��ك ورب� ��ة ف ��ي ه ��ذا اإلص� � ��دار ال�ن��وع��ي
للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة دار األركان
للتطوير العقاري الحاصلة على تصنيف وكالة
موديز املعتمد على مبادئ الوكالة االسالمية.
وأوض � � ��ح ال �ث ��وي �ن ��ي أن ال �ص �ف �ق��ة اع� �ت� �م ��دت ع�ل��ى
خ �ط��ة ت�س��وي�ق�ي��ة ش��ام �ل��ة ه��دف��ت ل�ت�ق��دي��م ال�ش��رك��ة
للمستثمرين في أسواق الصكوك العاملية املقومة
بالدوالر األميركي .مشيرا الى أن وفدا من اإلدارة
التنفيذية للشركة قام باالجتماع بمستثمرين في
ك��ل م��ن س�ن�غ��اف��ورة ،ه��ون��غ ك��ون��غ ،أب��و ظ�ب��ي ،دبي
ولندن.
وأش ��ار ال�ث��وي�ن��ي ال��ى أن العملية ال�ن��اج�ح��ة تمت
بقيادة كل من الخير كابيتال  /دويتشه بنك ()B&D
 /ب �ن��ك دب ��ي اإلس�ل�ام ��ي /اإلم� � ��ارات دب ��ي ال��وط�ن��ي
ك��اب �ي �ت��ال /غ ��ول ��دم ��ان س��اك��س إن �ت��رن��اش �ي��ون��ال/

ثويني الثويني

ن��وم��ورا إنترناشونال /بنك ن��ور /بنك ستاندرد
تشارترد /بنك وربة كمديري إصدار متضامنني.
الف�ت��ا ال��ى ان مكتب أل��ن وأوف� ��ري للمحاماة قاما
بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل
الشركة مكتب املحاماة الثام و واتكينز.
وذك � ��ر ال �ث��وي �ن��ي أن ب �ن��ك ورب � ��ة م�س�ت�م��ر ف ��ي دع��م
ق�ط��اع االع �م��ال وال �ش��رك��ات ف��ي األس� ��واق الناشئة
ع �ب��ر ت ��زوي ��ده ��ا ب �ح �ل��ول ت �م��وي �ل �ي��ة واس �ت �ث �م��اري��ة
مميزة تتسم باملرونة والفعالية القصوى .وذلك
ب��االس�ت�ن��اد ال��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ب�ن��ك ال��رام �ي��ة ال��ى
ت �ك��ري��س م �ك��ان��ة ب �ن��ك ورب � ��ة م �ت �ص��درا ف ��ي ق �ط��اع
الشركات واالستثمار س��واء ف��ي دول��ة الكويت أو
في األسواق العاملية.
ي��ذك��ر أن ش��رك��ة دار األرك� � ��ان ل�ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �ق��اري
(دار األرك��ان) الرائدة في مجال التطوير العقاري
وامل��درج��ة ف��ي اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة ،والتي
ت��أس�س��ت ف��ي ع��ام  1994ب��رأس �م��ال ح��ال��ي للسوق
يبلغ نحو  13مليار ريال سعودي بأصول تبلغ 27
مليار ريال سعودي .تم تصنيفها بدرجة  B1من
قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وم�ن��ذ ع��ام  ،1994أث ��رت ش��رك��ة دار األرك� ��ان قطاع
التطوير العقاري في اململكة العربية السعودية
ب��أف�ض��ل ال�ح�ل��ول السكنية امل�ب�ت�ك��رة ،ح�ي��ث قامت
بتطوير  15ألف وحدة سكنية و 500ألف متر مربع
من املساحات التجارية الفاخرة.
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«كامكو» :تباطؤ القطاع النفطي
وراء خفض توقعات النمو في المنطقة
¶ النشاط غير النفطي يعزز اقتصاد السعودية
أش��ار تقرير لشركة كامكو لالستثمار ال��ى تخفيض
ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي لتوقعات نمو الناتج املحلي
االجمالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام
 2019ب��واق��ع  60نقطة أس��اس ول�ع��ام  2020ب��واق��ع 40
نقطة أساس مقارنة بتوقعات يوليو  2019لتصل إلى
 0.1في املئة و 2.7في املئة على التوالي.
وي �ع �ك��س ت ��راج ��ع ت��وق �ع��ات ال �ن �م��و ال �ت��ي أع �ل��ن عنها
ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دول ��ي م��ؤخ��را ان�خ�ف��اض��ًا ح� ��ادًا في
الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي النفطي للسعودية ،وال��ذي
م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ت��راج��ع ع�ل��ى خلفية ت�م��دي��د اتفاقية
األوبك وحلفائها لخفض االنتاج وضعف سوق النفط
العاملية بصفة عامة.
وض�م��ن دول مجلس ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،انخفضت
ت��وق �ع��ات ن �م��و ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ال �س �ع��ودي
لعامي 2019
و 2020إلى  0.2في املئة ( -170نقطة أساس) و 2.2في
املئة ( -80نقطة أساس) ،على التوالي .ومن املتوقع أن
يكون النمو السنوي للمملكة في ع��ام  2020مدفوعًا
ب��ارت�ف��اع ال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي غير النفطي وال��زي��ادة
امل �ت��وق �ع��ة ف��ي إن �ت��اج ال �ن �ف��ط ف��ي ع ��ام  .2020م��ن جهة
أخرى ،انخفضت توقعات النمو في الكويت لعام 2019
إلى  0.6في املئة ،في حني يتوقع أن تنخفض توقعات
النمو الخاصة باإلمارات إلى نسبة  1.6في املئة .ومن
امل �ت��وق��ع أن ت��أت��ي ال�ب�ح��ري��ن وق �ط��ر ف��ي ص� ��دارة ال ��دول
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م��ن ح�ي��ث ن�م��و ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
الحقيقي بنسبة  2.0في املئة لكل منهما في عام .2019
أما من خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي،
فمن املتوقع أن تسجل مصر نموًا بنسبة  5.5في املئة
في ع��ام  2019و 5.9في املئة في ع��ام  2020مقابل 5.3
في املئة في عام  2018على خلفية انتعاش السياحة
وتحسن مؤشرات الثقة.

األسواق الناشئة
ووف �ق��ًا للتقرير ،ق��ام ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي بخفض
توقعات النمو لكل من االقتصادات املتقدمة والناشئة
والنامية .كما تم خفض توقعات النمو العاملي بواقع
 20نقطة أس ��اس ل�ع��ام  2019و 10ن�ق��اط أس ��اس لعام
 .2020وبلغت توقعات نمو الناتج املحلي اإلجمالي
العاملي املنقحة نسبة  3في املئة لعام  ،2019فيما تعد
أبطأ وتيرة نمو منذ األزم��ة املالية العاملية ،في حني
بلغت ت��وق�ع��ات ال�ن�م��و ل�ع��ام  2020م��ا نسبته  3.4في
املئة .وعكست املراجعة في املقام األول تزايد الحواجز
التجارية وتصاعد عدم اليقني فيما يتعلق بالتجارة

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية لعامي  2019و2020

المصدر :تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2019

النمو العالمي في ..2019
األبطأ منذ األزمة المالية في
2008
تباطؤ التجارة العالمية يلقي
بظالله على األسواق
المتقدمة والناشئة
االقتصاد العالمي تحت ضغط
تزايد الحواجز التجارية
وانخفاض اإلنتاجية
تراجع الصادرات وتداعيات
«بريكست» يؤثران سلبا ً في
معدل النمو في أوروبا

وال� �ع ��وام ��ل ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ،وان �خ �ف��اض اإلن �ت��اج �ي��ة
وش �ي �خ��وخ��ة ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ف ��ي االق �ت �ص ��ادات
امل �ت �ق��دم��ة وح ��ال ��ة ع ��دم ال �ي �ق�ين امل �ح �ي��ط ب��ال�س�ي��اس��ات
التجارية واملحلية في األسواق الناشئة واالقتصادات
النامية.
على صعيد األس��واق الناشئة واالقتصادات النامية،
تم تعديل نمو الناتج املحلي اإلجمالي وخفضه بواقع
 20نقطة أس��اس ل�ع��ام  2019ليصل إل��ى  3.9ف��ي املئة
ً
و 10نقاط أساس لعام  2020وصوال إلى  4.6في املئة.
وذكر صندوق النقد الدولي ان املنطقة ستظل املحرك
الرئيسي للنمو في عام  2020في ظل خفض توقعات
النمو لعام  2019ونسب التباطؤ النسبي ملعدل النمو
إل��ى حالة ع��دم اليقني املرتبطة بالتجارة والسياسة
املحلية وإل��ى بعض العوامل الهيكلية التي أدت إلى
خفض توقعات الصني .من جهة أخ��رى ،تم تخفيض
آف ��اق ن�م��و االق �ت �ص��ادي��ات امل�ت�ق��دم��ة ب �م �ق��دار  20نقطة
أساس لعام  2019إلى  1.7في املئة ،في حني لم يتغير
معدل نمو عام  2020وظل عند مستوى  1.7في املئة.
وضمن تلك املنطقة ،ظل االقتصاد األميركي صامدًا
على الرغم من التحديات املتعلقة بالصراع التجاري،
وذل��ك بفضل ال�س�ي��اس��ات التحفيزية .أم��ا ف��ي منطقة
ال�ي��ورو ،ف��أدى تراجع ال�ص��ادرات إل��ى انخفاض معدل
ال�ن�م��و ،ف��ي ح�ين استمر ان�ف�ص��ال اململكة امل�ت�ح��دة عن
االت�ح��اد األوروب ��ي ف��ي التأثير ف��ي النمو االقتصادي
البريطاني.

عقد مؤتمر المحللين للربع الثالث

«بوبيان» %14 :نمو محفظة التمويل
كشف نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسالم
الصالح عن ارتفاع محفظة تمويل البنك بمعدل  %14في
الربع الثالث من العام الحالي ،مقارنة بالعام املاضي،
ل�ت�ص��ل إل ��ى م�ب�ل��غ  3.6م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ب��دع��م ال�ن�م��و في
محفظتي التمويل الشخصي وتمويل الشركات بنسبة
 %11و %16على الترتيب.
ك�م��ا ش �ه��دت ودائ� ��ع ال�ع�م�لاء ن �م �وًا ب�م�ع��دل  %14م�ق��ارن��ة
بالعام املاضي ،لتصل الى  4.1مليارات د.ك.
وأض��اف الصالح على هامش مؤتمر املحللني :ارتفعت
حصتنا السوقية في اجمالي التمويل ال��ى نسبة %9.2
تقريبًا في اغسطس  2019مقارنة بـ  %8.4في الفترة ذاتها
من العام املاضي ،مشيرًا الى نجاح البنك في مايو العام
الحالي في زي��ادة رأسماله بمقدار  132مليون د.ك عبر
اص��دار حقوق ،وق��د ع��زز ذل��ك قاعدة رأس�م��ال البنك ،كما
يظهر من خالل ارتفاع نسبة معيار كفاية رأسمال البنك
الى  ،%20.4والتي نرى انها ستدعم نمونا املستقبلي.
ويوافق هذا العام مرور  10أعوام منذ بداية استراتيجية
ت� �ح ��ول ال �ب �ن ��ك ف� ��ي  2009وف� �ق ��ًا الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب �ن��ك
 2020وي �ع��د ن �ج��اح ال�ب�ن��ك ث �م��رة م�ب��اش��رة لتطبيق ه��ذه
االستراتيجية ،التي تركز على النمو في السوق املحلية
وطرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة باالضافة الى
زيادة معدالت رضا العمالء .وباالضافة الى ذلك ،فقد كان
هذا الربع من العام مميزًا للغاية نظرًا لعدد الجوائز التي
حصدها البنك بما ف��ي ذل��ك ج��ائ��زة افضل بنك اسالمي
في الشرق االوس��ط في الخدمات املصرفية اإللكترونية
من غلوبل فاينانس ،باالضافة ال��ى ارب��ع جوائز اخ��رى،
والتي تتضمن جائزة افضل تطبيق للهواتف الذكية في
الكويت ،كما يفتخر البنك ايضًا بالفوز بجائزة افضل
م �ب��ادرة انسانية اجتماعية على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي ملبادرة نور بوبيان ،التي تعمل على
إعادة البصر للمرضى في افريقيا.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ت�ق�ي�ي�م��ات وك� ��االت االئ �ت �م��ان ،ف�ق��د حصل
ال�ب�ن��ك ع�ل��ى تصنيف ائ�ت�م��ان ع��ام ب��درج��ة  ،A3و +Aمع
ن�ظ��رة مستقبلية مستقرة م��ن وك��ال�ت��ي م��ودي��ز وفيتش
للتصنيف االئتماني على الترتيب.
وقال الصالح :على صعيد البنية التشغيلية ،نعتقد ان
الكويت تتمتع بمركز مالي مستقر مع وج��ود مصدات
م��ال�ي��ة رئ�ي�س�ي��ة وت�ص�ن�ي�ف��ات س �ي��ادي��ة ق��وي��ة ،م�م��ا يتيح
ف��رص��ة ل�لإن�ف��اق االس�ت�ث �م��اري تحسبا ف��ي ح��ال��ة ح��دوث
تقلبات الس�ع��ار النفط أو وج��ود أي م��ؤش��رات إضافية
على ضعف االقتصاد العاملي.
أم��ا على الصعيد امل�ح�ل��ي ،فكانت ت��رس�ي��ات امل�ش��روع��ات
ف ��ي ال ��رب ��ع ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ال � �ع ��ام إي �ج��اب �ي��ة ل �ل �غ��اي��ة ،وق��د
بلغت  1.5مليار دي�ن��ار تقريبًا ف��ي اول شهرين م��ن هذا
ال��رب��ع م��ن ال�ع��ام ،وع�ل�اوة على ذل��ك فقد ق��ام بنك الكويت
امل��رك��زي بتخفيف ال�ق�ي��ود على ال�ح��د االق�ص��ى للقروض

الصالح :ترسيات المشروعات
إيجابية ..بلغت  1.5مليار دينار
خالل شهرين
إبراهيم :ارتفاع معدل كفاية
رأسمال البنك إلى  ..%20.4أعلى
بكثير من الحد األدنى الرقابي
 %16زيادة في تمويل الشركات
و %11لـ «الشخصي»
االستهالكية بنهاية عام  2018الى  25000د.ك.
وقد شهدنا نموًا قويًا بلغ  %24مقارنة بالعام املاضي،
ويمثل ذلك اعلى نسبة على مدار فترة  5سنوات.
وتماشيًا مع نمو القروض االستهالكية ،فقد رأينا ايضًا
نموًا مشجعًا في االنفاق االستهالكي بزيادة تقدر بـ %3
تقريبًا عن العام املاضي.
وكان البنك قد اعلن عن صافي ربح بلغ  45مليون دينار،
لالرباع الثالثة االولى من عام  ،2019وهو ما يمثل زيادة
تبلغ  %12وبربحية سهم بلغت  15.25فلسا لكل سهم.
وق��د اس�ه��م النمو ف��ي االرب ��اح التشغيلية بشكل جزئي
في ذل��ك ،حيث حققت ارتفاعًا بمعدل  %3لتصل ال��ى 65
مليون د.ك نتج ذل��ك م��ن زي��ادة تقدر ب�ـ  %4أو  5ماليني
دينار في االيرادات التشغيلية.
من جانبه ،ق��ال املدير العام ملجموعة الرقابة املالية في
ال�ب�ن��ك محمد إب��راه �ي��م ظ��ل م�ع��دل ال�ع��ائ��د ع�ل��ى متوسط
ح�ق��وق امللكية للبنك  ROAEاع�ل��ى م��ن متوسط القطاع
عند  %11.4على ال��رغ��م م��ن زي��ادة ق��اع��دة رأس امل��ال بعد
إص� ��دار ال�ح�ق��وق ال ��ذي ب�ل��غ  %15ف��ي م��اي��و ب�م�ق��دار 132
مليون د.ك .واستمر معدل العائد على متوسط االصول
مستقرًا عند  %1.29مقارنة بالفترة املقارنة في .2018

إيرادات التمويل
وأشار إلى انخفاض صافي إيرادات تمويل البنك بمعدل
 %3ل�ي�ص��ل إل ��ى  88م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ب��ال��رغ��م م ��ن ارت �ف��اع
متوسط رصيد األصول املدرة للربح بمعدل  %11مقارنة
بذات الفترة من العام املاضي.

ويعود ذلك االنخفاض إلى زيادة تكلفة التمويل نتيجة
لألثر املتأخر الناتج من الزيادات في معدل إعادة الشراء
بـ 100نقطة أساس بالتوازي مع زيادات معدل الفائدة من
قبل االحتياطي الفدرالي للواليات املتحدة األميركية مع
زيادة معدل الخصم  25نقطة أساس خالل .2018
وأضاف :كان هناك نمو في األتعاب والعموالت وإيرادات
ترجمة العمالت األجنبية بنسبة  %21لتصل إل��ى 12.8
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،أس�ه�م��ت ب�ش�ك��ل ج�ي��د ف��ي ن�م��و اإلي� ��رادات
التشغيلية ،وق��د ن�ت��ج ع��ن ذل��ك ب�ش�ك��ل رئ�ي�س��ي م��ن نمو
األعمال غير النقدية واألص��ول امل��دارة وأتعاب الخدمات
امل�ص��رف�ي��ة ،ب�م��ا يعكس ال��زي��ادة ف��ي ق��اع��دة ع�م�لاء البنك
من الشركات واألف��راد .كما زادت نسبة إي��رادات األتعاب
والعموالت إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية لتصل إلى
 %15مقارنة بـ %12في ذات الفترة من العام املاضي.
ش �ه��د ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن ع� ��ام  2019ن �م �وًا ف ��ي إي � ��رادات
االس � �ت � �ث � �م� ��ار ن� �ت ��ج ب� �ش� �ك ��ل رئ� �ي� �س ��ي م � ��ن ت� �ح� �س ��ن أداء
استثماراتنا باإلضافة إلى مبلغ يقدر بمليون دينار في
صورة بنود غير متكررة.
وأش ��ار إل��ى ارت �ف��اع امل�ص��روف��ات التشغيلية ب�م�ع��دل %6
وال�ت��ي تأتي بشكل رئيسي لدعم نمو األع�م��ال وتمويل
املبادرات االستراتيجية للبنك .كما بلغت نسبة التكلفة
إلى اإلي��رادات  %40.4وبلغت نسبة التكلفة إلى متوسط
األصول .%1.26
ً
وتابع قائال :انخفضت قيمة املخصصات للربع الثالث
م��ن ع ��ام  ،2019إل ��ى  17.9م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي م��ا يتعلق
بالتمويل بشكل رئ�ي�س��ي ،وق��د استمر البنك ف��ي اتباع
س�ي��اس��ة امل�خ�ص�ص��ات االح �ت��رازي��ة ال�خ��اص��ة ب��ه للحفاظ
على جودة األصول وتقوية مركزه املالي.

مؤشرات مالية
وارتفع إجمالي اصول البنك  18%مقارنة بالعام السابق،
ب��دع��م نمو محفظة التمويل بنسبة  14%وال�ت��ي تمثل
أك �ب��ر م �ك��ون��ات امل �ي��زان �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ،ح �ي��ث ت�م�ث��ل %72
م��ن إج�م��ال��ي األص ��ول .وت��م التحفظ على نسبة األص��ول
السائلة إلى إجمالي األصول عند مستوى مريح بنسبة
 %23تقريبًا .و كانت مكونات إجمالي األص��ول متسقة
بصفة عامة مع تلك الخاصة بعام .2018
كما ارت�ف�ع��ت ودائ ��ع ال�ع�م�لاء أي�ض��ًا بنسبة  %14مقارنة
بالعام امل��اض��ي ،وق��د نتج ه��ذا النمو بشكل رئيسي من
ودائع التجزئة .وأشار ابراهيم الى نمو تمويل الشركات
بمقدار  298مليون دينار او  %16في الوقت ال��ذي حقق
فيه التمويل الشخصي نموًا يبلغ  149مليون دينار او
 .%11ويظل التمويل الشخصي عند احد اعلى املعدالت
ف ��ي ال � �س� ��وق ،ح �ي��ث ي �م �ث��ل  %42م ��ن اج �م ��ال ��ي م�ح�ف�ظ��ة
التمويل .واستمر استقرار نسبة القروض غير املنتظمة
لبنك بوبيان عند  %0.88تقريبا.

«التمدين» :زيادة رأسمال شركة تابعة

«المواشي» :عقد بـ 1.2مليون دينار

قالت شركة التمدين االستثمارية ان اح��دى شركاتها التابعة ،وهي
شركة التمدين للتطوير العقاري (مملوكة بنسبة )99.9
عقدت جمعية عمومية غير عادية بغرض زيادة راسمالها بقيمة 7.5
ماليني دينار ،واف��ادت بان اج��راءات الزيادة ماضية في وزارة التجارة
والصناعة.

أعلنت شركة نقل وتجارة املواشي عن توقيع عقد توريد أغنام حية ملصلحة
إحدى الشركات الخليجية بمبلغ  4.005ماليني دوالر بـ ( 1.218مليون دينار).
وقالت «املواشي» في بيان للبورصة امس ،إن عملية التوريد سوف تتم خالل
الربع الرابع من العام الجاري .وأوضحت أن األث��ر املالي الناتج عن املناقصات
واملمارسات وما ُيشابهها من عقود ُيستثنى ذكره.

بدعم من إصالحات ومشاريع تمويل للبنية التحتية

هل يعود اقتصاد لبنان
إلى النمو تحت ضغط الشارع؟
حسام علم الدين
توقع رئيس مجلس إدارة بنك لبنان واملهجر
اللبناني (بلوم بنك) سعد األزه��ري ،أن تكون
الحكومة ق ��ادرة على ال��دخ��ول ف��ي التغييرات
املطلوبة التي ستسمح لها بتنفيذ اإلصالحات
االقتصادية الهيكيلة الالزمة ملعالجة الضعف
وإع� ��ادة ال �ت��وازن ب��ال�ت��زام��ن م��ع االح�ت�ج��اج��ات
ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ك��اف��ة ضد
الفساد والسلطة السياسية الحاكمة.
وق ��ال األزه� ��ري مل��وق��ع «ذي ن��اش �ي��ون��ال» :على
ال��رغ��م م��ن ان �ن��ا ن�م��ر ف��ي ل�ب�ن��ان ب�ف�ت��رة صعبة
فإنه سيتم تنفيذ اصالحات اقتصادية جادة
في نهاية املطاف ،وستشمل هذه اإلصالحات
بشكل خاص املجاالت التي تتعلق باالستدامة
املالية والحوكمة واملؤسسات العامة وجودة
املناخ االستثماري.
ويملك لبنان ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج
املحلي اإلجمالي عند  150في املئة ومن املتوقع
ان ترتفع الى  155في املئة بحلول نهاية العام
ال �ح��ال��ي .وت �ك��اف��ح ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�س�ي�ط��رة على
م ��وارده ��ا امل��ال �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ل �ل��دي��ون املتضخمة
(اكثر من  86مليار دوالر) في نهاية أغسطس،
بسبب العجز الهائل وضغط استضافة أكثر
م��ن م�ل�ي��ون الج��ئ ف��ي ال �ب�لاد .ون�م��ا االق�ت�ص��اد
اللبناني بنسبة  0.3في املئة فقط العام املاضي،
بدال من توسع النمو ،ومن املتوقع ان يتباطأ
ال ��ى  0.2ف��ي امل �ئ��ة ه ��ذا ال �ع��ام وف �ق��ا ل�ص�ن��دوق
النقد الدولي .وتلقت البالد تعهدات بقيمة 11
مليار دوالر في مؤتمر «سيدر» للمانحني في
باريس العام املاضي والذي يهدف الى تمويل
مشاريع للبنية التحتية .لكن الحكومة تحتاج
إلى الحصول على االم��وال لتنفيذ اصالحات

اقتصاديون متفائلون
بالتوصل إلى حلول
إصالحية تنقذ البلد
ت�ش�م��ل تخفيض ال�ع�ج��ز امل��ال��ي ب�م�ق��دار نقطة
مئوية سنويا ملدة  5سنوات.
ورغ� � ��م ال �ت �ح ��دي ��ات ال �ه��ائ �ل��ة ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا
الحكومة اللبنانية فإن األزهري متفائل وقال:
يمكن لالقتصاد اللبناني ان يعود الى النمو
ب� ��االق� ��ران م ��ع االم � � ��وال امل� ��وع� ��ودة م ��ن م��ؤت�م��ر
«س �ي��در» وام�ك��ان�ي��ة استكشاف النفط وال�غ��از
في املياه االقليمية ال��ذي سيبدأ نهاية العام.
وأض� ��اف :م��ا ن�ح�ت��اج ال�ي��ه ه��و ارادة سياسية
ق��وي��ة وت ��واف ��ق ف��ي اآلراء ب �ش��أن االص�ل�اح��ات
االقتصادية وفهم شامل من الشعب اللبناني
لضرورة االص�لاح ،ورغ��م ان الفترة االنتقالية
ق� ��د ت � �ك ��ون م ��ؤمل ��ة ج ��زئ� �ي ��ا ف� � ��إن االص�ل��اح� ��ات
املطلوبة تستحق عناء التجربة والتنفيذ في
املدى املتوسط الى الطويل.
م � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ،ق � � � ��ال ن � �س � �ي� ��ب غ� � �ب � ��ري � ��ل ك �ب �ي��ر
االق �ت �ص��ادي�ي�ن ف ��ي ب �ن��ك ب �ي �ب �ل��وس ال�ل �ب �ن��ان��ي:
حلت الطبقة السياسية في البالد تحت ستار
ال�ت��وازن الطائفي محل الفصل ب�ين السلطات
ال �ث�ل�اث وت��وزي �ع �ه��ا ،ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك أص�ب�ح��ت
االصالحات الحقيقية لعبة نتيجتها «صفر»،
ح �ي��ث ي �ن �ظ��ر ال� ��ى اي ت� �ق ��دم ف ��ي االص�ل�اح ��ات
الحقيقية التي ينادي بها اح��د االط��راف على
انه خسارة لالطراف االخرى.

 %0.4نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في الربع الثاني
ارتفع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدولة
ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي
ب�ن�س�ب��ة  %0.4ع �ل��ى أس � ��اس س� �ن ��وي ،وذل � ��ك وف��ق
اإلدارة املركزية لإلحصاء.
س �ج��ل ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي ل �ل �ك��وي��ت ف��ي
الربع الثاني من  2019نحو  9.72مليارات دينار
( 32.12مليار دوالر) ،مقابل  9.67مليارات دينار
( 31.96مليار دوالر) في الفترة نفسها من .2018
وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع النفطي
في اقتصاد الكويت بلغت قيمتها  4.50مليارات

دينار ،بنمو  %1.35عن مستواها في الربع ذاته
من العام السابق عند  4.44مليارات دينار.
في املقابل ،تراجعت قيمة مساهمة القطاع النفطي
بنسبة  %0.4إل��ى  5.21م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة
ب �ـ 5.23مليارات دينار في الربع الثاني من 2018؛
ل �ت��راج��ع ن �ش��اط اس �ت �خ��راج ال�ن �ف��ط ال �خ��ام وال �غ��از
الطبيعي والخدمات ذات الصلة بالنسبة نفسها.
وع� �ل ��ى أس� � ��اس رب� �ع ��ي ،ان �ك �م��ش ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي
اإلج�م��ال��ي للكويت بنسبة  ،%1.3علمًا ب��أن��ه كان
يبلغ  9.84مليارات دينار في الربع األول من .2019

«بيتك» :في أغسطس الماضي

نمو في السوق االستهالكية
بدعم ارتفاع االئتمان
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ،ان السوق
ً
االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ت �ش �ه��د ن �م �وًا م �ل �ح��وظ
مدفوعًا بمعدالت نمو مرتفعة ف��ي حجم االئتمان
املمنوح من البنوك الكويتية للقطاعات االقتصادية
املختلفة ،مصحوبًا بنجاح سياسات وجهود بنك
الكويت املركزي في الحفاظ على معدالت التضخم
عند حدود متدنية ،ويؤدي ذلك إلى تحفيز النشاط
االق �ت �ص��ادي وال �ن �م��و االس �ت �ه�لاك��ي ،م��دع��وم��ة ب�ق��وة
الدينار أم��ام العمالت األجنبية األخ��رى ،وق��د عاود
النمو السنوي لحجم أرصدة االئتمان إلى االرتفاع
ً
م �س �ج�ل�ا زي � � ��ادة س �ن��وي��ة  4.6ف ��ي امل� �ئ ��ة ف ��ي ن�ه��اي��ة
أغسطس مقابل معدل نمو أدنى بقليل  4.2في املئة
ف��ي ي��ول�ي��و ،وه��ي م�ع��دالت م��ازال��ت أع�ل��ى بكثير من
نموه ال��ذي س��اد العام املاضي وسجل  1.7في املئة
ف��ي أغ�س�ط��س ،ك��ذل��ك ت�ش�ه��د س ��وق االس �ت �ه�لاك عبر
ن�ق��اط البيع وأج �ه��زة السحب اآلل��ي ن�م�وًا ملحوظًا
وصلت نسبته  3.8في املئة بنهاية الربع الثاني من
ال�ع��ام الحالي إال أن��ه ي�لاح��ظ ات�ج��اه ن�م��وه السنوي
نحو التراجع.
وأف ��اد ال�ت�ق��ري��ر ب��ان التضخم ال ي ��زال ع�ن��د مستوى
م �ح��دود م�س�ج�لا  1.2ف��ي امل �ئ��ة ع�ل��ى أس ��اس سنوي
بنهاية أغسطس املاضي ،ويعد بذلك أعلى مستوى
ت �ض �خ��م م �ن��ذ ب ��داي ��ة  ،2018ل�ي�ش�ه��د ت �غ �ي �رًا طفيفًا
ع��ن م �س �ت��واه ال ��ذي س�ج��ل  1.1ف��ي امل �ئ��ة ف��ي ي��ول�ي��و،
وطبقًا لبيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء بلغ الرقم
ال�ق�ي��اس��ي ألس �ع��ار امل�س�ت�ه�ل��ك  114.6ن�ق�ط��ة بنهاية
أغ�س�ط��س ب��زي��ادة م �ق��داره��ا  1.4ن�ق�ط��ة ع�ل��ى أس��اس
سنوي .إال أن معدالت التضخم على أساس سنوي
مازالت منذ أواخر  2018في اتجاه تصاعدي .وأشار
الى زيادة شهرية طفيفة ملستويات األسعار بنهاية
أغسطس ملعظم مكونات الرقم القياسي مع تواصل
استقرار باقي تلك امل�ك��ون��ات ،إذ شهدت مستويات
األس �ع��ار م�ع��دل تضخم ش�ه��ري��ا طفيفا ت��راج��ع إل��ى
أقل من ربع في املئة بنهاية أغسطس مقابل تضخم
شهري أعلى محدود  0.3في املئة لشهر يوليو ،وقد
ارتفعت مستويات األسعار بشكل شهري طفيف لـ
 6مكونات رئيسية بني  12مكونًا ،بينما انخفضت
ف��ي م�ك��ون�ين ف�ق��ط ول ��م ت�ش�ه��د ت�غ�ي�رًا ف��ي ب��اق��ي تلك
امل�ك��ون��ات ،ووص��ل م�ع��دل التضخم أع�ل�اه ف��ي مكون
املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة بأقل من  1في
املئة على أساس شهري.
وم ��ا زال االت �ج��اه ال �ت �ص��اع��دي ل�ل��رق��م ال�ق�ي��اس��ي في
ً
بعض املكونات األساسية متواصال بشكل واضح،
ً
مثل مكون النقل مسجال ثاني أعلى رقم قياسي بني
امل�ك��ون��ات الرئيسية بمعدل تضخم س�ن��وي تراجع
ً
قليال إل��ى  4.4ف��ي املئة ف��ي أغسطس مقابل  4.7في

 % 3.8زيادة في سوق
االستهالك عبر نقاط البيع
وأجهزة السحب اآللي
في الربع الثاني
امل�ئ��ة لشهر ي��ول�ي��و ،وم ��ازال عند ح��دود ذل��ك املعدل
منذ مستوياته االستثنائية في عام  ،2017وسجل
مكون املطاعم والفنادق معدل تضخم سنوي استقر
ب�ن�ه��اي��ة أغ�س�ط��س ع�ن��د ح ��دود  1.3ف��ي امل �ئ��ة للمرة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وه ��و م �ع��دل م��رت�ف��ع م�ق��ارن��ة
بمستوى التضخم ملكون املطاعم خالل أكثر من عام
م�ض��ى ،ويستمر ال��رق��م القياسي مل�ك��ون امل�ف��روش��ات
املنزلية وم �ع��دات الصيانة ف��ي م�س��اره التصاعدي
ال��واض��ح م��ع تسجيله م�ع��دل تضخم س�ن��وي ارتفع
إلى  2.6في املئة بنهاية أغسطس مقابل  1.9في املئة
ف��ي ي��ول�ي��و ،وارت �ف��ع ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ألس �ع��ار مكون
ً
االت� �ص ��االت م ��واص�ل�ا م �س��اره ال �ت �ص��اع��دي ،وم ��ازال
ً
يسجل أعلى معدل تضخم بني املكونات زاد قليال
ب�ن�ه��اي��ة أغ�س�ط��س إل ��ى  4.9ف��ي امل �ئ��ة ،وت �ق��دم ال��رق��م
القياسي ملكون األغذية واملشروبات للمرة الثانية
ً
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ب�ي�ن م �ك��ون��ات ال��رق��م ال �ع��ام م��واص�ل�ا
اتجاهًا تصاعديًا مع تسجيله معدل تضخم استقر
عند حدود  1في املئة خالل شهري أغسطس ويوليو.
ي��واص��ل م��ؤش��ر ال��رق��م القياسي ف��ي م�ك��ون األنشطة
ً
ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ات �ج��اه��ًا ت�ص��اع��دي��ًا مسجال
م �ع��دل ت�ض�خ��م س �ن��وي ت��راج��ع إل ��ى ح� ��دود  3.5في
املئة في أغسطس مقابل تضخم سجل  3.9في املئة
بنهاية يوليو .يليه ال��رق��م القياسي ملكون الصحة
ال��ذي يسير أيضًا في اتجاه تصاعدي مع تسجيله
معدل تضخم سنوي ارتفع إلى  2.5في املئة بنهاية
أغسطس بعدما وصل  2.2في املئة بنهاية يوليو.

خدمات السكن
وتواصل مستويات األسعار في مكون وحيد وهو
خ ��دم ��ات ال �س �ك��ن ت��راج �ع �ه��ا ب �ن �ه��اي��ة أغ �س �ط��س ،مع
استقرار معدالت التراجع عند ذات النسبة للشهر
الثالث على التوالي بحدود  0.8على أساس سنوي،
مقتربة م��ن أعلى نسبة ت��راج��ع سجلها ه��ذا املكون
خالل العام الحالي ،لكنها أقل من معدالت التراجع
املتواصلة طوال العام املاضي حني وصلت إلى 1.4
في املئة في شهر نوفمبر .2018
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«الوطني» :صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من نفاد «ذخيرتها»

ً
سلبا
مؤشرات ضعيفة تؤثر
في االقتصادات الكبرى
ق � ��ال ت �ق ��ري ��ر ل �ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي إن
ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ح� ��ذر م ��ن ن �ف��اد
«ذخ� �ي ��رة» ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة ال �ع��امل �ي��ة في
م � �ح� ��اول� ��ة ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م � ��ن ح� � ��دة ت ��راج ��ع
االق � �ت � �ص� ��اد ال� �ع ��امل ��ي ال � � ��ذي ب� �ل ��غ أض �ع��ف
م �س �ت��وي��ات��ه م �ن��ذ ال ��رك ��ود ال �ع �م �ي��ق .وف��ي
تقييم متشائم للوضع االقتصادي ،توقع
ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي أن ي �ص��ل م�ع��دل
النمو العاملي إل��ى  3ف��ي املئة لعام ،2019
بتراجع بلغت نسبته  0.3في املئة مقارنة
بتوقعاته الصادرة في أبريل املاضي.
وأش � � � � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � ��ى م� �ظ ��اه ��ر ض �ع��ف
واس �ع��ة ال �ن �ط��اق أدت إل ��ى ال �ت��أث �ي��ر سلبًا
ع�ل��ى االق �ت �ص��ادات ال�ك�ب��رى م�ث��ل ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،وبصفة خ��اص��ة منطقة ال�ي��ورو،
وكذلك االقتصادات املتقدمة لبعض الدول
اآلس� �ي ��وي ��ة ال �ص �غ �ي��رة .وي� �ع ��زى ال�ض�ع��ف
بصفة رئيسية إل��ى ال�ت��ده��ور الشديد في
ن�ش��اط ال�ص�ن��اع��ات التحويلية وال�ت�ج��ارة
العاملية ،هذا باإلضافة إلى ارتفاع الرسوم
الجمركية واس�ت�م��رار ع��دم اليقني املحيط
بالسياسة التجارية بما يعوق االستثمار
والطلب .وحذر صندوق النقد الدولي من
أنه بعد أن قامت البنوك املركزية بإطالق
بعض من الذخيرة امل�ح��دودة التي لديها
للتخفيف م��ن أخ �ط��اء ال�س�ي��اس��ات فربما
ل��م ي�ت�ب��ق أم��ام �ه��ا ال�ك�ث�ي��ر ع �ن��دم��ا يصبح
االقتصاد في وضع أسوأ.
وم ��ن امل�ت��وق��ع أن ي��رت�ف��ع م �ع��دل ال�ن�م��و إل��ى
 3.4ف��ي امل �ئ��ة ف��ي ع ��ام  ،2020ح�ي��ث يمكن
مالحظة تحسن األداء االقتصادي في عدد
من األس��واق الناشئة في أميركا الالتينية
والشرق األوس��ط وبعض ال��دول األوروبية
ال�ت��ي ت��واج��ه ت��وت��رات ف��ي ال�ف�ت��رة الحالية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،ف��إن ص�ن��دوق النقد
ال��دول��ي أك��د ف��ي تقريره الرسمي ان��ه« :في
ظ��ل ع��دم ال�ي�ق�ين امل�ح�ي��ط ب��آف��اق االق�ت�ص��اد
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن ه ��ذه ال �ب �ل��دان ،وال�ت�ب��اط��ؤ
االقتصادي املتوقع في الصني والواليات
املتحدة ،ووجود عدد من املخاطر املعاكسة
البارزة ،فاالحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة
النشاط العاملي إلى حد أكبر بكثير».

تباطؤ مبيعات التجزئة
س�ج�ل��ت م�ب�ي�ع��ات ال �ت �ج��زئ��ة ف��ي ال��والي��ات
املتحدة أول تراجع لها منذ سبعة أشهر
بما ساهم في تعزيز حالة الضعف التي
تمر بها معنويات املستهلك والتي تعتبر
ال �ع �م ��ود ال �ف �ق ��ري ل�ل�اق �ت �ص��اد األم �ي ��رك ��ي،
ح �ي��ث ان �خ �ف��ض إج �م��ال��ي ق�ي�م��ة امل�ب�ي�ع��ات
بنسبة  0.3ف��ي امل�ئ��ة ف��ي سبتمبر مقابل
ارتفاعه بنسبة  0.6في املئة خ�لال الشهر
ال�س��اب��ق وف�ق��ًا ل� ��وزارة ال �ت �ج��ارة .وبالنظر
إل��ى مبيعات التجزئة األس��اس�ي��ة ،تقلص
ه��ذا الرقم أيضًا وإن ك��ان بمعدل هامشي
في سبتمبر بنسبة  -0.1في املئة مقارنة
ب �م �ع��دل ن �م��وه ال �س��اب��ق ب�ن�س�ب��ة  +0.2في
املئة .ويمكننا اآلن مالحظة انتشار تباطؤ
ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ت��دري�ج�ي��ًا
وام� � � �ت � � ��داد ت� ��أث � �ي� ��ره ل �ي �ش �م ��ل م �ع �ن ��وي ��ات
املستهلكني .وعلى الرغم من النمو القوي
مل�ع��دالت ال��دخ��ل إل��ى ح��د كبير وامل�ق��وم��ات
االق �ت �ص��ادي��ة امل��وات �ي��ة للمستهلكني ،ف��إن
هناك حالة من الحذر الشديد على خلفية
االن� �ب ��اء امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ح��رب ال �ت �ج��اري��ة مع

األسواق متخوفة من تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية

فشل تمرير اتفاق انفصال
المملكة المتحدة
عن االتحاد األوروبي
البيانات األميركية
تشير إلى ضعف معنويات
ثقة المستهلك
أميركا والصين تتوصالن
إلى «المرحلة األولى»
من االتفاق التجاري
االقتصاد الصيني يسجل
أبطأ وتيرة نمو منذ
 3عقود في الربع الثالث
ال �ص�ي�ن .ورغ �م��ًا ع��ن ذل� ��ك ،ف ��إن االق �ت �ص��اد
األميركي ال يزال نشطًا.

«اتفاق جونسون»
ف��ي أوروب ��ا أع�ل��ن م�ف��اوض��ون م��ن االت�ح��اد
األوروب� ��ي واململكة امل�ت�ح��دة ع��ن التوصل

إل��ى ات �ف��اق ب�ش��أن صفقة ان�ف�ص��ال اململكة
امل�ت�ح��دة ع��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي .وتتمثل
ال �ت �غ �ي �ي��رات ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت ��ي ت �م �ي��ز ه��ذه
االتفاقية عن سابقتها في األمور املتعلقة
بالقضية املثيرة للجدل حول شبكة األمان
للحدود مع إيرلندا الشمالية والتي وافق
ج��ون �س��ون ع�ل��ى ال�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا .وي�ن��ص
االتفاق على أن تبقى إيرلندا الشمالية في
إط��ار ال�ح��دود الجمركية لبريطانيا «إل��ى
األب��د» ،ولكنها س��وف تحظى «بترتيبات
خاصة» تقضي بعدم وجود حدود فعلية
تفصلها عن اململكة املتحدة .وعلى الرغم
م ��ن أن ه ��ذا االت� �ف ��اق ق ��د ح �ظ��ي ب��ال�ت��أي�ي��د
ال �ج �م ��اع ��ي ل ��زع� �م ��اء االت � �ح� ��اد األوروب � � ��ي
ي ��وم ال�خ�م�ي��س ،ف��إن��ه واج ��ه م �ع��ارض��ة في
البرملان البريطاني الذي صوت حتى اآلن
على رف��ض ث�لاث صفقات سابقة لخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ق ��ام أع �ض ��اء م�ج�ل��س ال �ع �م��وم ال�ب��ري�ط��ان��ي
ي��وم ال�س�ب��ت ب��رف��ض ال�خ�ط��ة ال�ت��ي ت��م تقدم
ب �ه��ا رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي ب��وري��س
جونسون .وبأغلبية  322صوتًا مقابل 306
أصوات النواب ملصلحة تعديل قدمه النائب
أوليفر ليتوين ملنع تمرير اتفاق جونسون
م��ع االت �ح��اد األوروب� ��ي م��ا ل��م يحصل على
م��واف �ق��ة ال �ب ��رمل ��ان .ل ��ذا ف ��ان ن �ت��ائ��ج عملية
ال�ت�ص��وي��ت ت �ل��زم ج��ون�س��ون ب��إرس��ال طلب
لالتحاد األوروب��ي لتأجيل موعد الخروج
امل�ق��رر م��ن التكتل وامل�ح��دد ف��ي  31أكتوبر،
ل �ك��ن ج��ون �س��ون ال ي� ��زال م�ت�م�س�ك��ًا بموقفه
ال� ��ذي ك� ��رره م � ��رارًا ب �ع��دم ع��زم��ه ال �ت �ف��اوض

أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع المخزونات األميركية
أش��ار تقرير «الوطني» الى انخفاض أسعار النفط بشدة بعد اع�لان إدارة معلومات الطاقة
األميركية عن زيادة قدرها  9.3ماليني في مخزونات النفط لألسبوع املنتهي في  11أكتوبر
الحالي .وأضافت إدارة معلومات الطاقة األميركية أن املخزونات التي بلغت  434.9مليون
برميل ك��ان��ت أع�ل��ى بنسبة  2ف��ي امل�ئ��ة ع��ن متوسط الخمس س�ن��وات ل�ه��ذا امل��وس��م .وتشير
املخاوف بصفة رئيسية نحو تباطؤ االقتصاد وضعف بيانات االستيراد والتصدير من
الصني .إال أن األسعار ارتفعت الحقًا بعد ورود أنباء عن وصول الواليات املتحدة وتركيا إلى
اتفاق لوقف إطالق النار في سوريا .وتراجع سعر مزيج خام برنت بحوالي  1.65في املئة
تقريبًا خالل تعامالت األسبوع املاضي ليصل إلى مستوى أقل بكثير من أعلى مستوياته
املسجلة في سبتمبر البالغة  ،71.95حيث يصل حاليًا إلى .59.70

مجددًا مع االتحاد األوروبي لتأجيل موعد
االنفصال وان بالده بإمكانها إتمام عملية
االنفصال قبل املوعد النهائي.

الجنيه اإلسترليني
أدى اإلع�ل��ان ع��ن ال�ص�ف�ق��ة ي ��وم الخميس
املاضي إلى ارتفاع الجنيه اإلسترليني .إال
أن رف��ض الحزب االت�ح��ادي الديموقراطي
ل�ل�ص�ف�ق��ة وع� ��دم ال�ي�ق�ين ب �ش��أن ال �ت �ط��ورات
املقبلة ف��ي ح��ال ف�ش��ل ال�ب��رمل��ان ف��ي تمرير
ه��ذه الصفقة أدى إل��ى ال�ح��د م��ن مكاسب
الجنيه .وارتفع الجنيه اإلسترليني مقابل
الدوالر إلى  ،1.2989مضيفًا  200نقطة على
خلفية خبر التوصل إلى اتفاق .وساهمت
معنويات التفاؤل في رفع أسعار العديد
م ��ن ال �ع �م�ل�ات ال��رئ �ي �س �ي��ة األخ � � ��رى ،ح�ي��ث
ارت �ف��ع ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي م �ق��اب��ل ال �ي��ورو
إل��ى مستوى  1.1172وتمكن م��ن الحفاظ
ع�ل��ى ت�ل��ك امل �ك��اس��ب بينما ارت �ف��ع ال ��دوالر
األس �ت��رال��ي م�ق��اب��ل ال� ��دوالر األم �ي��رك��ي إل��ى
أعلى مستوياته املسجلة خالل شهر أيضًا
على خلفية بيانات التوظيف املتفائلة.

ضعف في الصني
ف��ي آس�ي��ا ،شهد االق�ت�ص��اد الصيني أبطأ
وت �ي��رة ن �م��و ي�س�ج�ل�ه��ا م �ن��ذ ث�ل�اث��ة ع �ق��ود،
مرتفعًا بنسبة  6في املئة في الربع الثالث
م ��ن ع ��ام  2019م �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام ال �س��اب��ق.
وي��أت��ي ه��ذا ال��رق��م ف��ي اع�ق��اب نمو بنسبة
 6.2ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ال��رب��ع الثاني وه��و أدن��ى
م�س�ت��وى مسجل ف��ي ذل��ك ال��وق��ت .وتشير
العناوين الرئيسية إل��ى أن الضربة التي
تعرض لها النمو تعكس الحرب التجارية
الدائرة مع الواليات املتحدة والتي دخلت
اآلن شهرها الثامن عشر ،واآلثار املترتبة
ع� �ل ��ى م� �ع� �ن ��وي ��ات ق� �ط ��اع ��ات ال �ص �ن ��اع ��ات
التحويلية واالس�ت�ث�م��ار .إال أن ص ��ادرات
ال �ص�ي�ن إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال تشكل
س��وى  5ف��ي املئة م��ن إجمالي ال �ص��ادرات.
ل��ذا ف��إن��ه ف��ي ح�ين أن إج�م��ال��ي ال �ص��ادرات
انخفض بنسبة  3.2في املئة في سبتمبر
إال أن النتيجة ال تضر ب��االق�ت�ص��اد ال��ذي
تصل قيمته إلى  13.6تريليون دوالر.

«المزايا» :فرص واعدة في صناديق «الريتس» العقارية

أسواق المنطقة مستعدة للتعامل
مع األدوات االستثمارية الجديدة
قال تقرير لشركة املزايا القابضة:
إن ال �ق �ط��اع��ات االس �ت �ث �م��اري��ة في
م�خ�ت�ل��ف اق �ت �ص��ادات دول ال�ع��ال��م
ش � �ه� ��دت ال �ك �ث �ي ��ر م � ��ن ال �ت �غ �ي ��رات
اإلي� � �ج � ��اب� � �ي � ��ة وال � �س � �ل � �ب � �ي� ��ة خ�ل��ال
ال� �س� �ن ��وات ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ،م��ا
أس � �ه� ��م ف � ��ي ظ � �ه� ��ور ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
األدوات االستثمارية املبتكرة التي
ت�ت�ك��ام��ل وت�ت�م��اش��ى م��ع م�ج��ري��ات
ال �س��وق وب��ال�ش�ك��ل ال ��ذي يتناسب
م ��ع م�ت�ط�ل�ب��ات امل�س�ت�ث�م��ري��ن على
اخ � �ت �ل�اف ش ��رائ �ح �ه ��م .وب�ط�ب�ي�ع��ة
الحال ،فإن القطاعات االستثمارية
وأدوات �ه��ا ال ب��د لها م��ن أن تحمل
م�ع�ه��ا ت�ح��دي��ات وض�غ��وط��ا مالية
واقتصادية يمكن التعامل معها
في ظروف محددة يصعب تجاوز
ت �ب �ع��ات �ه��ا ف� ��ي ظ � � ��روف ال� �ت ��راج ��ع
والركود االقتصادي.
وأش��ار التقرير األسبوعي لشركة
امل��زاي��ا القابضة إل��ى أن صناديق
ال��ري�ت��س ال�ع�ق��اري��ة ج ��اءت كبديل
ج �ي��د ،ي��وف��ر دخ�ل�ا دوري � ��ا مل��ال�ك��ي
ال� ��وح� ��دات م ��ن خ�ل��ال االس �ت �ث �م��ار
ف��ي أص ��ول ع�ق��اري��ة م �ط��ورة قابلة
لتحقيق دخ��ل ت��أج�ي��ري ومتاحة
للجمهور ،في ظل انحسار فرص
االستثمار الجيد واملستقر ضمن
ال�ق�ط��اع ال �ع �ق��اري .وت �ب��دو ال�س��وق
ال �ع �ق��اري��ة ال �س �ع��ودي��ة م ��ن أن�ش��ط
األس� � ��واق ع �ل��ى ه ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،إذ
تتنوع وتتوزع صناديق الريتس
ال �ع �ق��اري��ة ع �ل��ى ق �ط��اع��ات ع�ق��اري��ة
مختلفة ك��ال�س�ك�ن�ي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة
وك��ذل��ك ع�ق��ارات الضيافة ،وتعود
ج��اذب�ي��ة ه��ذه ال�ص�ن��ادي��ق لكونها
ت� �ج� �م ��ع أف � �ض � ��ل م � ��ا ف � ��ي ال � �س ��وق
ال�ع�ق��اري��ة م��ن أص ��ول وت �ه��دف إل��ى
تسهيل االستثمار في القطاعات
ال �ع �ق��اري��ة ال �ج��اه��زة ،ف�ي�م��ا تتميز
ه� � � ��ذه ال � �ص � �ن � ��ادي � ��ق ب ��ان� �خ� �ف ��اض
تكاليف االستثمار فيها والتزامها
ب �ت��وزي��ع  90ف��ي امل �ئ��ة م��ن ص��اف��ي
أرباحها دوريًا.
وأش� � � � � � ��اد ال � �ت � �ق � ��ري � ��ر ب ��إي� �ج ��اب� �ي ��ة
ت �ج��اه ال �ت �ط ��ورات ال �ت��ي يسجلها
االق � �ت � �ص� ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف � ��ي إط � ��ار
ال �ت �ح��ول إل ��ى م��رك��ز م��ال��ي ق �ي��ادي
ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة ،ذل � ��ك أن
االقتصاد الكويتي يتمتع بعمق
كبير وق��درة استثنائية على فرز
فرص االستثمار الجديدة ،والتي
م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ت� �ع ��زي ��ز االس �ت �ث �م��ار
املحلي اإليجابي الطويل األجل.

أدوات مبتكرة
وق� ��ال إن االت� �ج ��اه إل ��ى دع ��م عمق

معاناة «غير مالية»
وف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ط��ال�ب��ت ف�ي��ه جيورجيفا بعض
ال��دول «املتحفظة» ،وف��ي مقدمتها أملانيا ،بزيادة
إنفاقها بغية تقليل احتماالت وقوع ركود أو الحد
من آثاره إذا حدث ،إال أن الصندوق أعلن اعتزامه
دراسة نسبة النمو املقدرة لعام ً 2019
عامليا عند
 %3.2لخفضها ،على الرغم من أنها بالفعل أدنى
نسبة نمو خالل العقد الحالي.
ً
ووفقا ملوقع «ماركت ووتش» ،فإن القطاعات «غير
ً
املالية» تعاني عامليا بشدة خالل الفترة األخيرة
م ��ن ان �خ �ف��اض ال��رب �ح �ي��ة ،ح �ي��ث ت ��راج ��ع ال�ه��ام��ش
الربحي من  %15.2عام  2015إلى  %10.9خالل
الربع الثالث لعام .2019
وي�ت�ش��اب��ه ه ��ذا م��ع م��ا ح ��دث ق�ب�ي��ل األزم� ��ة امل��ال�ي��ة
العاملية ،من انخفاض تلك األرب��اح تحت مستوى
 %5ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ظ�ل��ت ف�ي��ه ال�ق�ط��اع��ات املالية
�اح� ��ا ت ��رب ��و ع �ل��ى  %20س �ن � ً
ت �ح �ق��ق أرب� � ً
�وي ��ا ف��ي
املتوسط.
وخطورة مثل هذا التراجع أنه يعني تقلص القيمة
املضافة التي تسمح بضخ املزيد من االستثمارات
ل �ه��ذه ال �ق �ط��اع��ات ،ب �م��ا ي �ن��ذر ب ��دخ ��ول ال�ق�ط��اع��ات
غير املالية ف��ي أزم��ة نقص سيولة ،وإذا واصلت
القطاعات املالية النمو فإن ذلك يعد بمثابة الوصفة

تفاؤل للبنوك
أما بنك غولدمان ساكس فيشير في تقرير إلى
أن توقعات الركود «مبالغ بها» ،وال يتوقع تخطي
احتماالت حدوث ركود خالل االثني عشر ً
شهرا
امل�ق�ب�ل��ة ن�س�ب��ة  ،%30 - 25ب �م��ا ي�ج�ع��ل اح�ت�م��ال
االستمرار ً
بعيدا عن الركود ضعف أو  3أضعاف
التوجه نحوه.
وت �ق �ت ��رب ت� �ق ��دي ��رات ب �ن ��وك ع��امل �ي��ة ك �ث �ي ��رة ،م�ث��ل
«دان �س��ك ب �ن��ك» و«س �ي �ت��ي» ،م��ن ن�س��ب م�م��اث�ل��ة ملا
ق��دره «غولدمان ساكس» ،أو ح��ول نسبة  30في
املئة ،بما يجعل تقديرات «مورغان ستانلي» تبدو
متفائلة للغاية ً
قياسا بما عداه من البنوك العاملية.
ويشير تقرير لـ«غوغل» ال��ى أن البحث عن كلمة
«رك ��ود» على م�ح��رك��ات بحثه ك��ان ف��ي قمته في

تقارير المصارف ليست
متشائمة وتقلل
من حدة المخاوف
نصف األميركيين متشائمون
نسبياً ..و 20%منهم
يكدسون األموال
في البيوت
صحيح أن البطالة تتراجع
لكن نصيب الفرد
من الناتج يتراجع أيضا ً
منطقة الشرق األوسط
ستكون األكثر تأثراً بركود
االقتصاد العالمي
تراجع نمو الطلب على
النفط ..وأسعاره ال ترتفع
رغم كل مؤثرات المنطقة

حداثة التجربة واألداء
اإليجابي المتراكم
لصناديق «الريتس»
يعيدان هيكلة
أولويات االستثمار
من جديد
االقتصاد الكويتي
يتمتع بعمق كبير
وقدرة استثنائية
على فرز فرص
االستثمار الجديدة
«صناديق الريتس»
بديل جيد يوفر دخالً
دوريا ً لمالكي الوحدات
من خالل االستثمار
في أصول مطورة
األسواق بأدوات مبتكرة وبإنشاء
ص �ن��ادي��ق ع �ق��اري��ة م� ��درة ل�ل��دخ��ل،
م��ن ش��أن��ه أن ي�ع�ي��د ه�ي�ك�ل��ة الفكر
والثقافة االستثمارية في الكويت
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال�ق�ص�ي��رة ال �ق��ادم��ة،
ف��اع�ت�م��اد آل �ي��ات ع�م��ل ال�ص�ن��ادي��ق
ل ��دى ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ش��أن��ه

ت��وق��ف ت�ق��ري��ر «امل��زاي��ا» ع�ن��د م��ؤش��رات األداء اإلي�ج��اب�ي��ة للصناديق
العقارية ،على الرغم من التقلبات املسجلة على الكثير من القطاعات
واألدوات االس�ت�ث�م��اري��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى املنطقة وال�ع��ال��م،واس�ت�ط��اع��ت
ال�ص�ن��ادي��ق ال�ع�ق��اري��ة امل��درج��ة ل ��دى ال �س��وق ال�س�ع��ودي��ة م��ن تحقيق
صافي أرباح مجمعة بنحو  75في املئة خالل النصف األول  ،مقارنة
بالفترة نفسها من .2018وتوقع التقرير أن تشهد صناديق «الريتس
العقارية» املزيد من التوسع كونها متاحة لالستثمارات الصغيرة في
عقارات قائمة وذات عائد يتجاوز السبعة في املئة سنويًا.

الركود قادم ..والمؤشرات ال تخطئ
«االقتصاد العاملي يمر في الوقت الحالي بمرحلة
م��ن التباطؤ امل�ت��زام��ن ويمكننا التأكيد بوضوح
على أن ه��ذا العام سيكون األق��ل من حيث نسب
النمو منذ بداية العقد الحالي ،وأن  %90على األقل
ً
من االقتصادات العاملية ستشهد تباطؤا في النمو،
وقد يكون العام املقبل أسوأ» ..هذا ما أكدته رئيسة
صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا.

نشاط الصناديق
االستثمارية يرفع
السيولة المتداولة
في السوق ويسهم
في تحفيز االستثمار

مؤشرات إيجابية ..وعوائد سنوية

موجة قلق تلف االقتصاد العالمي

ال�س�ح��ري��ة ل�ل�ح�ص��ول ًع�ل��ى ف�ق��اع��ة اق�ت�ص��ادي��ة لن
تلبث أن تنفجر مسببة ضررًا كبيرًا لالقتصاد.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تلك ال�ت�ح��ذي��رات ش��دي��دة اللهجة
فإن بنك مورجان ستانلي يعتبر أن نسبة حدوث
ُ
رك ��ود خ�ل�ال ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ال ت�ت�ع��دى  ،%11وف��ي
الوقت الذي تبلغ فيه نسبة حدوث ركود إحصائياً
 %17بشكل ع��ام ي�ب��دو أن ت�ق��دي��رات البنك تؤكد
محدودية نسبة ح��دوث الركود مقارنة حتى بما
هو معتاد.
ويستدل «م��ورج��ان ستانلي» على ذل��ك بأنه في
كل حاالت الركود واألزمات املالية العاملية السابقة
فإن إش��ارة البدء لألزمات املالية كانت باستمرار
(باستثناء أزمة األسواق اآلسيوية قبل عقدين من
الزمان) تنطلق من الواليات املتحدة ،ومع معدالت
النمو األميركي الجيدة فإنه يصعب توقع حدوث
ركود.

نشاط ملحوظ لصناديق «الريتس» العقارية في السعودية والمنطقة

شهر أغسطس املاضي ،حيث بلغ خمسة أضعاف
أم�ث��ال��ه خ�ل�ال ال�ف�ت��رة نفسها م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،
وعلى الرغم من تراجعه في سبتمبر ،فإن البحث
ت��زاي��د على كلمات أخ��رى ،مثل ت��راج��ع امل��ؤش��رات
الصناعية األميركية على سبيل املثال.

مؤشر محل تساؤل
وي�ش�ي��ر اس�ت�ط�لاع مل��رك��ز «ب �ي��و» ل��دراس��ات ال��رأي
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إل��ى أن ن�ص��ف األميركيني
يعتقدون ب��أن ال��رك��ود سيقع ف��ي ال�ع��ام املقبل «ال
م�ح��ال��ة» وامل�ق�ل��ق ف��ي األم ��ر أن ال�ن�س�ب��ة ت ��زداد بني
ً
تأثيرا في االقتصاد)
الطبقات األغنى (أو األكثر
عنها في الطبقات األدنى.
وارت �ف �ع��ت ن�س�ب��ة ه� ��ؤالء امل �ت �ع��ام �ل�ين ف ��ي أس ��واق
األسهم الذين يعتقدون في حصول «ركود قريب»
من  44في املئة فحسب في بداية العام إلى  50في
املئة مع اقتراب نهايته ،فيما يعني تفاقم املخاطر
بإثارة حالة من الذعر في أسواق األسهم إذا ضرب
الركود بالفعل مع ترقب كثيرين له.
ب ��ل وي �ش �ي��ر االس �ت� �ط�ل�اع إل� ��ى ت ��وج ��ه ج ��دي ��د ب�ين
األم�ي��رك�ي�ين ي�ت�م�ث��ل ف��ي االح �ت �ف��اظ ب�م�ب��ال��غ مالية
ً
تحسبا ل��وق��وع ال��رك��ود ،حيث
نقدية ف��ي ال�ب�ي��وت،
تصل نسبة األم�ي��رك�ي�ين ال��ذي��ن يفعلون ه��ذا إلى
 20في املئة منهم ،في ظل خشيتهم من تأثيرات
سلبية للركود املحتمل على النظام البنكي بشكل
يفوق حتى األزمة املالية العاملية قبل  10سنوات.
وعلى الرغم من توقعات البنوك العاملية التي تبدو
إيجابية ،مقارنة بتوقعات ص�ن��دوق النقد الدولي
واملخاوف الشعبية ،فإن تقريرا لـ«فوربس» يؤكد
ض � ��رورة ع ��دم اع �ت �م��اد ت�ل��ك ال �ت �ق��اري��ر م��ن ال�ب�ن��وك
كمؤشر ُمطمئن ومحايد ملدى اقتراب الركود من

أن يرفع من قيم السيولة املتداولة
ل��دى ال �س��وق ال�ع�ق��اري��ة واألس ��واق
امل��ال �ي��ة ،وي �س��اه��م ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر
وغير مباشر في تحفيز القطاعات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ب �ش �ك��ل ع � ��ام ل ��دى
االق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ،فيما يتوقع
أن تتسع انعكاساتها اإليجابية
ل � �ت � �ص ��ل إل � � � ��ى ت � �ن� ��وي� ��ع خ� � �ي � ��ارات
االستثمار لألفراد واملؤسسات.
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن األس ��واق
ال �ع �ق��اري��ة وامل��ال �ي��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
امل �ن �ط �ق��ة ،ب ��ات ��ت أك� �ث ��ر اس �ت �ع ��دادًا
وج �ه��وزي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع األدوات
االستثمارية الجديدة .

صناديق «الريتس»
وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل��ى أن صناديق
ال��ري �ت��س ل ��دى ال �س��وق ال�س�ع��ودي��ة
أظ� � �ه � ��رت امل � ��زي � ��د م � ��ن امل � ��ؤش � ��رات
اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ح� �ت ��ى ن� �ه ��اي ��ة ال ��رب ��ع
ال � � �ث � ��ال � ��ث ،ل� �ت� �س� �ج ��ل ارت� � �ف � ��اع � ��ات
ملحوظة وعودة كبيرة للمكاسب
ال �ش �ه��ري��ة ال �ت��ي س �ج �ل��ت ارت �ف��اع��ًا
خ �ل ��ال ش� �ه ��ر س �ب �ت �م �ب��ر امل ��اض ��ي
بنسبة  0.94في املئة باملقارنة مع
ال�ف�ت��رة نفسها م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي،
ف�ي�م��ا وص �ل��ت امل �ك��اس��ب امل�ت��راك�م��ة
منذ ب��داي��ة ال�ع��ام ال�ح��ال��ي إل��ى 5.5
في املئة .وق��ال تقرير «امل��زاي��ا» :إن
امل��ؤش��ر ال �ع��ام ل�ل�س��وق ال�س�ع��ودي��ة
ارت� � �ف � ��ع ب �ن �س �ب ��ة  3.39ف � ��ي امل �ئ ��ة
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة ن �ف �س �ه��ا ،م ��ا يعني
أن ص �ن��ادي��ق ال��ري �ت��س ق��د حققت
ارتفاعات تجاوزت مؤشر السوق،
أي أن ه � ��ذه ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ل��دي �ه��ا
ال� �ك� �ف ��اءة وال � �ق � ��درة ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق
ارت � �ف � ��اع � ��ات وع � ��وائ � ��د ج � �ي� ��دة ف��ي
ظروف التراجع واالنتعاش.
وص ��ل ع ��دد ال �ص �ن��ادي��ق ال�ع�ق��اري��ة
امل �ت��داول��ة ف��ي السعودية إل��ى 17
ص�ن��دوق��ًا وت�ت�م�ت��ع ب��درج��ة كبيرة
م��ن الشفافية ،فيما ال تقل ملكية
ال�ج�م�ه��ور ب��ال�ص�ن��ادي��ق ال�ع�ق��اري��ة
ع � ��ن  30ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م � ��ن إج� �م ��ال ��ي
ال��وح��دات ،م��ا يمنحها امل��زي��د من
ال� �س �ي ��ول ��ة وال� �ج ��اذب� �ي ��ة ل �ش��رائ��ح
أوسع من املتعاملني واملستثمرين
الحاليني واملحتملني ،وعلى الرغم
من حداثة صناديق (الريتس) في
السعودية إال أن�ه��ا استطاعت ان
تستحوذ على ما نسبته واحد في
امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي ال ��وزن النسبي
للمؤشر العام للسوق السعودية،
وب�ق�ي�م��ة س��وق �ي��ة إج �م��ال �ي��ة بلغت
نحو  49.5مليار ريال حتى نهاية
الربع الثالث من العام الحالي.

¶ الهامش الربحي انخفض
من  %15.2في  2015إلى  %10.9حاليا ً
¶ فقاعة أسعار األسهم ترتفع
بينما االقتصاد الحقيقي يتراجع

عدمه ،في ظل ع��دم مصداقية ه��ذه البنوك في هذا
األمرُ .ويمكن االستدالل على ذلك بتقديرات البنوك
العاملية التي وضعت احتمال وقوع ركود بنسبة ال
تتخطى  20في املئة في املتوسط قبل وقوع األزمة
امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة م �ب��اش��رة ،ب�م��ا ي��وح��ي أن مصلحة
تلك البنوك في الحفاظ على أس��واق أم��وال وأسهم
منتعشة قد تؤثر في تقديراتها في بعض األحيان.

مؤشرات لالستدالل

والشاهد هنا أن هناك ً
عددا من املؤشرات التي يجب
االستدالل بها على قرب الركود بصفة عامة ،ومنها
م��دى ات�خ��اذ البطالة ملنحنى ت�ص��اع��دي أو تنازلي،
ول �ه��ذا ي��رى ال�ك�ث�ي��رون ص�ع��وب��ة ح ��دوث ال��رك��ود مع
تقلص نسب البطالة في مختلف دول العالم.
إال أن��ه وف��ي املقابل ف��إن تقلص نصيب الفرد من
ال��دخ��ل (ال�ح�ق�ي�ق��ي) ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول بفعل
تدهور قيمة العمالت بعض املرات أو تفوق نسبة
التضخم على نسبة النمو كفيل ب��إح��داث نفس
أثر ارتفاع البطالة ،حيث يعني بنهاية األمر نفس
الحقيقة :تراجع في قدرة املستهلكني على اإلنفاق،
بما يؤشر لتراجع في اإلنفاق.
وي�ت��راف��ق ه��ذا م��ع ت��راج��ع ك��ل م��ؤش��رات الصناعة
في الدول الرئيسية ،مثل الواليات املتحدة واليابان
وأملانيا ،فضال عن تراجع نسبة النمو (م��ا زالت
ت�ت�ح��رك ول �ك��ن ب�ن�س��ب أق ��ل ك �ث �ي� ً�را م��ن ال �س��اب��ق)،
وك��ذل��ك انخفاض ال��زي��ادة ف��ي مبيعات النفط إلى
أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات.
وت� �ش� �ي ��ر ت � �ق ��دي ��رات «س � � � � � � ��ي.إن.إن» إل � ��ى أن � ��ه ل��و
ك ��ان االق �ت �ص��اد «ط �ب �ي �ع �ي��ا» وال ي ��واج ��ه ك ��ل تلك
امل �خ��اوف املرتبطة ب��ال��رك��ود فقد ك��ان��ت ال�ت��وت��رات
الجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط بصفة

عامة كفيلة برفع أسعار النفط بنسبة تفوق 50
ف��ي امل�ئ��ة ع��ن مستوياته ال�ح��ال�ي��ة ،رغ��م م�ح��اوالت
طمأنة األسواق املختلفة.
وبذكر الشرق األوس��ط يجب اإلش��ارة إلى تحذير
البنك الدولي من أن املنطقة ستكون األكثر ً
تأثرا
جراء الركود العاملي ،ال سيما مع انخفاض معدالت
النمو فيها إلى  0.6في املئة في النصف األول من
العام املاضي ومع اقتصاد عاملي متذبذب وتخيم
عليه سحب الركود واضطرابات سياسية وأمنية
ً
مجددا.
فإن نسب النمو ستقل
وي� � ��درك ك �ث �ي��رون أس� �ب ��اب ال ��رك ��ود االق �ت �ص��ادي
امل� �ح� �ت� �م ��ل ،ف� �م ��ن ال � � �ح� � ��روب االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة إل ��ى
«ب��ري �ك �س �ي��ت» ،وم� ��ن ت �ح��دي��ات ت ��واج ��ه األس � ��واق
الناشئة إل��ى األوض ��اع السياسية املضطربة في
أكثر من دولة حول العالم تبدو األسباب واضحة.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن أن ب� �ع ��ض ه � � ��ذه األس � �ب� ��اب
ل�ي�س��ت ب��ال �ج��دي��دة ،ول�ك�ن�ه��ا ف��ي مجملها شهدت
ً
ً
ت �ص��اع� ً�دا الف ��ت ��ا خ�ل�ال األش �ه ��ر األخ� �ي ��رة ،وف��ق��ا
ل�ـ«إي�ك��ون��وم�ي�س��ت» ،ك�م��ا أن بعضها ي�ب��دو «غير
متحكم ب��ه» ،مثل تراجع النمو في ال��دول الناشئة
وال�ص�ين وأزم ��ة «ب��ري�ك�س�ي��ت» ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال،
ليبدو االقتصاد في حالة ضبابية غير مسبوقة
منذ زمن ،وينذر هذا التداخل الشديد في امللفات
بركود قريب ،حيث تتعدد أسبابه بشكل الفت.

■ املصادر:

(ت� �ق ��ري ��ر ل � �ـ«م� ��ورغ� ��ان س� �ت ��ان� �ل ��ي» ،ت �ق��ري��ر
ل � �ـ«ص � �ن� ��دوق ال �ن �ق ��د ال� � ��دول� � ��ي» ،ت �ق ��ري ��ر ل�ـ
«ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي» ،ت �ق ��ري ��ر ل� �ـ«غ ��ول ��دم ��ان
ساكس»« ،فوربس»« ،بيزنيس إنسايدر»،
اإليكونوميست وأرقام)
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من «طيران اإلمارات»

«األهلي» يعلن الفائزين
بأميال «سكاي واردز»

الفهد والخشتي يتوسطان أبطال المنتخب ومسؤولي النادي البحري وفريق «زين» في المطار

في مبنى  T4بمطار الكويت الدولي

«زين» تستقبل أبطال منتخبنا الوطني
للدراجات المائية
استقبلت «زين»ّ ،
املزود الرائد للخدمات
ال��رق �م �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،أب �ط��ال منتخب
الكويت للدراجات املائية بمبنى الركاب
 T4ف ��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ،وذل ��ك
بعد حصولهم على  7ميداليات ضمن
ُمشاركتهم في بطولة العالم للدراجات
املائية لعام  ،2019التي أقيمت في شهر
أك �ت��وب��ر ال � �ج ��اري ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية.
وأوض�ح��ت الشركة أن حفل االستقبال
قد شهد حضور كل من رئيس مجلس
إدارة ال �ن��ادي ال�ب�ح��ري ال�ك��وي�ت��ي ال�ل��واء
املتقاعد فهد الفهد ،والرئيس التنفيذي
للعالقات واالت�ص��االت في زين الكويت
وليد الخشتي ،باإلضافة إلى مسؤولي
النادي البحري الكويتي والوفد املرافق
ُ
للمنتخب ،وعدد من الهيئات والشركات

الداعمة له ،وفي ّ
مقدمتها «زين».
وب� � � �ي� � � �ن � � ��ت «زي� � � � � � � � � ��ن» أن ش � ��راك� � �ت� � �ه � ��ا
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م� ��ع أب � �ط� ��ال م�ن�ت�خ��ب
ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي ل � �ل ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة
لتسع سنوات متتالية أتت تماشيًا مع
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
ّ
واالس � �ت� ��دام� ��ة ،وج� � ��اءت ل �ت��ؤك��د ث�ق�ت�ه��ا
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي ك �ف��اءات ال�ش�ب��اب الكويتي
ال ��ذي ي�ح�م��ل اس ��م ال�ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ع �ل��ى ح ��د س ��واء،
حيث أحرز أبطال املنتخب  7ميداليات
ّ
(ذهبيتان ،ثالث فضيات ،وبرونزيتان)
ض �م��ن ُم �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م
ّ
للدراجات املائية ،التي اختتمت مؤخرًا
في الواليات املتحدة األميركية.
وأشارت الشركة إلى أن منتخب الكويت
ل� �ل ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة ق ��د ج� ��رى ت�ش�ك�ي�ل��ه

واعتماده رسميًا من قبل النادي البحري
الرياضي الكويتي ،وذل��ك لتمثيل دولة
الكويت في جميع البطوالت اإلقليمية
وال�ع��امل�ي��ة ،حيث أح��رز أب�ط��ال املنتخب
العديد من اإلنجازات خالل مشاركاتهم
ال �س��اب �ق��ة ف��ي ع ��دد م��ن أك �ب��ر ال �ب �ط��والت
الخليجية واآلسيوية والعاملية ،أبرزها
لقب بطولة العالم العام املاضي ،2018
ومجموع العالمة الكاملة للنقاط ،والتي
ُ
ت�ع�ت�ب��ر أق� ��وى ال �ب �ط��والت امل �ق��ام��ة تحت
مظلة االتحاد الدولي للدراجات املائية
 ،IJSBAهذا باإلضافة إلى ألقاب الفئات
في بطولة اإلمارات الدولية ،وكأس ملك
ت��اي�ل�ن��د ،وم�ج�م��وع��ة م��ن امل��راك��ز األول��ى
في بطولة العالم للدراجات املائية في
املواسم األخيرة.
وأعربت «زين» عن فخرها بجميع الفرق

ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�م��ل ال �ع �ل��م ال�ك��وي�ت��ي
وت �ح �ق��ق ب��اس �م��ه اإلن� � �ج � ��ازات ال �ك �ب �ي��رة
ف��ي شتى أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،موضحة أنها
ح ��ري� �ص ��ة ع� �ل ��ى ت �ش �ج �ي��ع أب � �ط� ��ال ه ��ذا
امل �ن �ت �خ ��ب ،وال� � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر واح � � � �دًا م��ن
ال� �ف ��رق ال��وط �ن �ي��ة امل �ه �م��ة ،ال �ت��ي تسعى
إل ��ى امل�س��اه�م��ة ف��ي االرت �ق ��اء باملستوى
الرياضي في الكويت محليًا ودوليًا.
وأك � � ��دت ال� �ش ��رك ��ة أن رع��اي �ت �ه��ا ج� ��اءت
تماشيًا مع استراتيجيتها االجتماعية،
ال �ت��ي تنتهجها ت �ج��اه ق �ط��اع ال��ري��اض��ة
وال� �ش� �ب ��اب ،وم �ن �ه��ا ري ��اض ��ة ال ��دراج ��ات
املائية التي تعتبر من الرياضات املائية
املحببة والشهيرة بني فئة الشباب في
الكويت ،حيث لن تألو الشركة جهدًا في
م��واص�ل��ة مساهماتها إلب ��راز ال�ط��اق��ات
الوطنية وإنجازاتهم أينما كانوا.

حفل جائزة الحكومات الخليجية للموارد البشرية

«الخليج» ينال جائزة «أفضل برنامج للتوطين»
ف� � ��از ب� �ن ��ك ال� �خ� �ل� �ي ��ج ب � �ج ��ائ ��زة «أف� �ض ��ل
برنامج للتوطني في القطاع الخاص»
في منطقة مجلس التعاون الخليجي،
وذل � � ��ك ف � ��ي ح� �ف ��ل ج� ��ائ� ��زة ال �ح �ك ��وم ��ات
الخليجية للموارد البشرية ،ال��ذي عقد
مؤخرًا في ريكسوس جزيرة السعديات
ف� ��ي أب ��وظ� �ب ��ي .واس� �ت� �ح ��ق ال �ب �ن ��ك ه ��ذه
الجائزة عن جهوده ومبادراته املختلفة
ل �ت �ك��وي��ت ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة خ �ل�ال ال �ع��ام
املاضي.
وقد كرم الحفل ،الذي جاء على هامش
ال �ق �م��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ��دول �ي ��ة ال �س��اب �ع��ة
للموارد البشرية ،قادة إدارات املوارد
البشرية ومتخذي ال�ق��رار ف��ي املنطقة
ع �ل��ى اب �ت �ك��ارات �ه��م واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��م
ال �ت �ن �م��وي��ة وق �ي��ادت �ه��م امل �ث��ال �ي��ة ورف ��ع
م�س�ت��وى أداء األف ��راد ال�ع��ام�ل�ين معهم.
وج �م��ع ال�ح�ف��ل بي��ن ش�خ�ص�ي��ات ب ��ارزة
وق� � � � � ��ادة م� � ��ن ال � �ق � �ط� ��اع�ي��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ي
وال� �خ ��اص م ��ن م �خ �ت �ل��ف دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ج�ه��ات إع�لام�ي��ة إقليمية ك�ب��رى ،دعما
لرؤية ه��ذه البلدان ببناء ق��وى عاملة
م�ت�ي�ن��ة وم �س �ت �ع��دة مل��واج �ه��ة ت�ح��دي��ات
املستقبل.
وق ��د ُع �ق��دت ال�ق�م��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��دول�ي��ة
السابعة للموارد البشرية تحت عنوان
«ألن بناء األمة يعتمد على تنمية رأس

َّ
تتسلم الجائزة
سلمى الحجاج

املال البشري» .أكدت القمة أهمية اتباع
نهج متنوع ومبتكر في جذب املواهب
وت �ح �س�ي�ن ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة وم �ع��ال �ج��ة
ً
التحديات التي قد تطرأ مستقبال.
وخالل العام املاضي ،قاد بنك الخليج
ع��دة م �ب��ادرات وب��رام��ج تدريبية لدعم
وتمكني الكفاء ات الوطنية ،منها طرح
برنامج تعليم القادة ،وبرنامج إعداد
اإلدارة الوسطى ،باإلضافة إلى ريادة
ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج لعملية ال�ت��وظ�ي��ف ال�ت��ي
ت �ج��ري خ�ل�ال امل �ش��ارك��ة ف��ي امل �ع��ارض

ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،وذل ��ك ن�ت�ي�ج��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
ف� � ��ي ن � �ه� ��ج م� �ب� �ت� �ك ��ر وش� � ��ام� � ��ل ل� �ج ��ذب
وت�ط��وي��ر ال �ك �ف��اء ات ال��وط�ن�ي��ة .وي�ط��رح
ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج س �ن��وي��ًا ب��رن��ام��ج أج �ي��ال
ل�ت��دري��ب ال�خ��ري�ج�ين املنضمني حديثًا
لبنك ال�خ�ل�ي��ج ،ح�ي��ث ي�ج��ري تدريبهم
مل��دة ستة أشهر بهدف الحصول على
املهارات األساسية للعمل املصرفي.
وتسلمت الجائزة املدير العام للموارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ف� ��ي ب� �ن ��ك ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،س�ل�م��ى
ال � �ح � �ج� ��اج ،ال � �ت� ��ي ق � ��ال � ��ت« :ن� �ف� �خ ��ر ب ��أن

ي�ج��ري تكريم ج�ه��ودن��ا لتوطني القوى
ال� �ع ��ام� �ل ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �ق� �م ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
الدولية للموارد البشرية ،وه��ي تجمع
س �ن��وي ل�ش�خ�ص�ي��ات خليجية ف ��ذة في
م �ج��ال امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة .وي�س�ع��دن��ا أن
تصب استراتيجية البالد واملنطقة في
مصلحة بنك الخليج .فاعتمادنا على
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ي�س��اع��دن��ا ف��ي تقديم
ًل�اً
خ ��دم ��ات م �ص��رف �ي��ة أف� �ض ��ل ،وه� ��و ف�ع�
الخيار املثالي لبنك في عراقة ووطنية
بنك الخليج».

أع� �ل ��ن ال �ب �ن��ك األه � �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن أس �م��اء
امل�ج�م��وع��ة األخ �ي��رة م��ن ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي حملته
الترويجية ملوسم الصيف بعنوان « 6ماليني
من أميال سكاي واردز 60 ،ف��ائ�زًا» .وق��د أقيم
ال �س �ح��ب ف ��ي امل �ق��ر ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�ب�ن��ك األه �ل��ي
ً
الكويتي ،حيث فاز خالله  20عميال محظوظًا
بـ  100000من أميال سكاي واردز لكل منهم.
وس � � ��وف ي� �ت ��م إي � � � ��داع أم � �ي� ��ال س � �ك ��اي واردز
ف ��ي ح �س��اب ع �ض��وي��ة س �ك��اي واردز ط �ي��ران
اإلم � ��ارات ال �خ��اص ب �ه��م ،وال �ت��ي ي�م�ك��ن ف��ي ما
ب�ع��د اس �ت��رداده��ا ع�ل��ى ش�ك��ل رح�ل�ات س�ف��ر أو
ترقية درج��ة السفر على م�تن خطوط طيران
اإلم ��ارات ،باإلضافة إل��ى اإلق��ام��ة ف��ي الفنادق
الفخمة أو الذهاب في رح�لات عائلية مليئة
ب��امل��رح والتسلية م��ع مجموعة متنوعة من
ش ��رك ��اء س �ك��اي واردز ط� �ي ��ران اإلم� � � ��ارات ،أو
الحصول على ت��ذاك��ر لحضور باقة متنوعة
من األح��داث الرياضية والفعاليات الثقافية
حول العالم.
والجدير بالذكر أن تاريخ الشراكة الوطيدة

التي تربط بني البنك األهلي الكويتي وسكاي
واردز ط �ي��ران اإلم� � ��ارات ي �ع��ود إل ��ى أك �ث��ر من
 17ع��ام��ًا .وف ��ي ك��ل ع ��ام ي�ط�ل��ق ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
الكويتي ح�م�لات ترويجية متنوعة ملكافأة
عمالئه الحاليني بكسب أميال سكاي واردز
إضافية ،كما أنه قد أتاح للعديد من العمالء
امل�ح�ظ��وظ�ين إم�ك��ان�ي��ة ال�س�ف��ر مل �ج��رد قيامهم
باستخدام بطاقتهم لسداد ثمن مشترياتهم.
وفي ما يلي أسماء الفائزين لشهر سبتمبر:
طارق بالل نجيب ،فيصل عبد العزيز املشعل،
هاني محمد بكر ،نصر اهلل سيد بهبهاني،
عبد العزيز ب��در ال��روي��ح ،ط�لال ملك العجيل،
شيبو توماس جون ،الشيخة فضيلة يوسف
الصباح ،سعد محمد معرفي ،خديجة حسن
الشطي ،محمد أحمد محمد ،حمدي صبري
محمود ،ن��زار عبد ال��وه��اب العريفان ،ماجد
ع�ي�س��ى ال�ش�ع�ي��ب ،ح�س�ين م�ح�م��د ك��ري��م ،فهد
م��زع��ل ال �ب �ح��ر ،ع �ب��د اهلل س�ل�ي�م��ان امل�ش��وط��ي،
ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل ال �ص �ب��اح ،ع�ب��د ال�غ�ن��ي محمد
بهبهاني ،عبد اهلل فيصل السميط.

أكثر من  20عميالً ربحوا  100.000من أميال سكاي واردز لكل منهم

«شهاليل» ..كتالوغ
وخدمة جديدان
أع �ل��ن ط ��ارق ال�خ�ن�ي�ن��ي مدير
التسويق في شهاليل ألدوات
األطفال وألعاب الحدائق في
تصريح صحافي عن إصدار
ن �س �خ��ة ج ��دي ��دة م ��ن سلسلة
إص ��دارات ال�ش��رك��ة الدعائية،
وأوض��ح أن اإلص��دار الجديد
ي � � ��أت � � ��ي ف� � � ��ي ح� � �ل � ��ة ج � ��دي � ��دة
وب �ط �ب��اع��ة ف ��اخ ��رة وب �ق �ي��اس
أك � �ب � ��ر وي� �ت� �ض� �م ��ن ت �ش �ك �ي �ل��ة
ك�ب�ي��رة م��ن منتجات الشركة
األميركية العاملية .Step2
وع��ن ال�خ��دم��ة ال�ج��دي��دة التي
أدخ� �ل� �ت� �ه ��ا ال� �ش ��رك ��ة ت��زام �ن��ًا
م��ع ط ��رح اإلص� � ��دار ال �ج��دي��د،
أوض��ح الخنيني أن��ه بإمكان
عمالئنا األن إت�م��ام عمليات
ال � � � �ش� � � ��راء ب � �ط� ��ري � �ق� ��ة س �ه �ل��ة
وم � �ي � �س� ��رة م � ��ن خ� �ل ��ال ط �ل��ب
كتالوغ شهاليل الجديد
م � �ل� ��ف ال � �ك � �ت � ��ال � ��وغ ال� �ج ��دي ��د
ع�ب��ر ب��رن��ام��ج ال��وات��س أب ثم
األحباب الصغار إلى جانب العملية الدعائية،
ات�ب��اع خ�ط��وات بسيطة إلت�م��ام عملية الدفع ف �ق��د ت �م��ت إض ��اف ��ة إض� � ��اءات ت��رب��وي��ة ع��دي��دة
اإللكتروني وأن عملية التوصيل للعميل لن ومهمة وب�ص��ورة مبسطة وذل��ك على شريط
تتجاوز الثماني واألربعني ساعة.
أس� �ف ��ل ك ��ل ص �ف �ح��ة م ��ن ص �ف �ح��ات ال �ك �ت��ال��وغ
كما ب�ين أن��ه ترسيخًا الستراتيجية الشركة ال �ج��دي��د .وخ �ت��ام��ًا دع ��ا ال�خ�ن�ي�ن��ي ال�ج�م�ه��ور
ال�ت�س��وي�ق�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ع�ل��ى ت�ك��ام��ل م��ا بني الكريم لزيارة معرض الشركة بمنطقة الري
ج� ��وان� ��ب ال �ت ��وع �ي ��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة ال� �ت ��ي ت�خ��ص للحصول على نسخة من اإلصدار الجديد.

لحضور مباريات كأس العالم لألندية قطر FIFA 2019

«القطرية» :خصومات مذهلة وباقات استثنائية على الرحالت إلى الدوحة
 أطلقت ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة القطرية عرضًا
استثنائيًا اليوم بمناسبة استضافة دولة
ق �ط��ر ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أس ال �ع��ال��م ل�ل�أن��دي��ة ق�ط��ر
 FIFA 2019ال ��ذي ت��رع��اه ال�ن��اق�ل��ة القطرية
كشريك الطيران الرسمي.
وأع� �ل� �ن ��ت ال �ن��اق �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ل ��دول ��ة ق�ط��ر
ع� � ��روض� � ��ًا رائ � � �ع� � ��ة ع � �ل� ��ى ت� � ��ذاك� � ��ر ال � ��درج � ��ة
السياحية ودرجة رجال األعمال ،باإلضافة
إلى حزم خاصة لزيارة الدوحة من مختلف
أن �ح��اء ال �ع��ال��م .وت��دع��و ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال�ق�ط��ري��ة ك��اف��ة م�س��اف��ري�ه��ا إل ��ى االس �ت �ف��ادة
م��ن ه ��ذا ال �ع��رض امل��ذه��ل وح �ج��ز رح�لات�ه��م
إل��ى ال��دوح��ة وال�ح�ص��ول على ت��ذاك��ر دخ��ول
ل �ح �ض��ور م� �ب ��اري ��ات ب �ط��ول��ة ك� ��أس ال �ع��ال��م
لألندية قطر  ،FIFA 2019ومشاهدة نجوم
كرة القدم العامليني وهم يتنافسون للفوز
بلقب األفضل في العالم خالل الفترة من 11
حتى  21ديسمبر.
ك � �م� ��ا ت � ��دع � ��و ال � �ن� ��اق � �ل� ��ة ال � �ق � �ط� ��ري� ��ة ج �م �ي��ع
املسافرين الذين أتموا عملية حجز التذاكر
والتخطيط لرحالتهم إلى تمديد عطلتهم
وح �ج��ز ت��وق��ف ب�ي�ن ال ��رح�ل�ات ف ��ي ال��دوح��ة
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ت��ذاك��ر ل �ح �ض��ور م �ب��اري��ات
البطولة واكتشاف ثقافة قطر.
وس � � ��وف ت � �ق ��وم ال� �ق� �ط ��ري ��ة ب� ��إط�ل��اق إع�ل��ان
ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون� ��ي ل � �ل � �ت� ��روي� ��ج ل � � �ه � ��ذا ال � �ع� ��رض

االس�ت�ث�ن��ائ��ي ب�ع�ن��وان «اج �ع��ل ق�ط��ر ه��دف��ا»،
وس ��وف ي�ت��م ب��ث ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي أك�ث��ر من
 160دولة في مختلف أنحاء العالم.
وق� � ��ال أك� �ب ��ر ال� �ب ��اك ��ر ،ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
مل �ج �م ��وع ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ق �ط ��ري ��ة:
«يسعدنا اإلعالن عن هذه العروض الرائعة
ال �ت��ي ت �ه��دف إل��ى ت�م�ك�ين م�ح�ب��ي ك��رة ال�ق��دم

اكتشاف قطر سواء في الملعب أو خارجه

من مختلف أنحاء العالم لزيارة دولة قطر
وح �ض��ور م �ن��اف �س��ات ب �ط��ول��ة ك ��أس ال�ع��ال��م
ل�ل�أن ��دي ��ة ق �ط��ر  .FIFA 2019ون� �ل� �ت ��زم ف��ي
ال�ق�ط��ري��ة ب��إل�ه��ام ج�م�ي��ع م�س��اف��ري�ن��ا ل��زي��ارة
ً
سواء في امللعب أو خارجه».
واكتشاف قطر
وأض� ��اف ال �ب��اك��ر« :ب�ص�ف�ت�ن��ا ش��رك��ة ط�ي��ران
تجوب العالم ،نؤمن بتأثير وقوة الرياضة

ف��ي ال �ت �ق��ري��ب ب�ي�ن ال �ش �ع��وب ،ون�ت�ط�ل��ع إل��ى
استضافة اآلالف من املشجعني الشغوفني
ب ��ال ��ري ��اض ��ة ف� ��ي دول � � ��ة ق� �ط ��ر ل�ل�اس �ت �م �ت��اع
بمشاهدة نجوم العالم على أرض امللعب،
وتقديم ضيافة من طراز خمس نجوم لهم.
وال ش��ك ب��أن ب�ط��ول��ة ك��أس ال�ع��ال��م ل�لأن��دي��ة
قطر  FIFA 2019سوف تقدم ملحة للعالم ملا

بطولة كأس العالم لألندية قطر 2019

ستكون عليه بطولة كأس العالم قطر 2022
 FIFAبعد ثالثة أعوام».
وس��وف تشهد بطولة ك��أس العالم لألندية
ق �ط��ر  FIFA 2019ال �ت��ي س�ت�ن�ط�ل��ق ف ��ي 11
ديسمبر  2019مشاركة أبطال القارات الست
باإلضافة إلى بطل دوري نجوم قطر نادي
ال �س��د ل �ك��رة ال �ق��دم ،وس�ي�ت��م ت�ت��وي��ج ال�ف��ري��ق

ال �ف��ائ��ز ب��ال �ل �ق��ب ف ��ي  21دي �س �م �ب��ر .وس ��وف
يفتتح أب�ط��ال أوروب ��ا ف��ري��ق ليفربول لكرة
القدم مشوارهم في البطولة يوم  18ديسمبر
على أرض استاد املدينة التعليمية ،والذي
سيتم اإلع�لان عن افتتاحه رسميًا كأحدث
امل�لاع��ب ال�ج��اه��زة الس�ت�ض��اف��ة ب�ط��ول��ة ك��أس
العالم في قطر عام .2022
وح � ��ازت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ق �ط��ري��ة على
جائزة أفضل شركة طيران في العالم خالل
حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العاملية
 .2019ك� �م ��ا ح � �ص� ��دت ال� �ن ��اق� �ل ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال �ق �ط��ري��ة ج��ائ��زة أف �ض��ل ش��رك��ة ط �ي��ران في
الشرق األوسط وجائزة أفضل درجة رجال
أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على
درجة رجال األعمال عن مقاعد كيو سويت.
ّ
وتشغل الخطوط الجوية القطرية ،إحدى
أس ��رع ش��رك��ات ال �ط �ي��ران ن �م �وًا ف��ي ال �ع��ال��م،
أس� �ط ��ول ط ��ائ ��رات ح��دي �ث��ا ي �ض��م أك �ث ��ر م��ن
 250طائرة تتجه إل��ى أكثر من  160وجهة
عاملية عبر مقر عملياتها ف��ي م�ط��ار حمد
ال��دول��ي .وأط�ل�ق��ت ال�ن��اق�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة ل��دول��ة
ق�ط��ر رح�لات �ه��ا م��ؤخ �رًا إل��ى ك��ل م��ن ال��رب��اط
ف ��ي امل� �غ ��رب ،وإزم� �ي ��ر ف��ي ت��رك �ي��ا ،وم��ال �ط��ا،
ودافاو في الفلبني ،ولشبونة في البرتغال،
وم �ق��دي �ش��و ف ��ي ال� �ص ��وم ��ال ،ول �ن �ك ��اوي ف��ي
ماليزيا.
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صورة عمالقة لصاحب السمو في «المباركية»

«ريل إستيت هاوس» تحتفل بعودة أمير البالد
بيبي الخضري
اح �ت �ف �ل��ت ش��رك��ة Real estate House
ب� �ع ��ودة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال� � �ش� � �ي � ��خ ص � � �ب� � ��اح االح� � � �م � � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر
ال� �ص� �ب ��اح ،ح �ف �ظ��ه اهلل س ��امل ��ا م �ع��اف��ى،
وذل� ��ك ب��اس �ت �ض��اف��ة ال ��رس ��ام ال�ك��وي�ت��ي
ع�م��ر ال�ظ�ف�ي��ري وال ��ذي أب��دع��ت أن��ام�ل��ه
ف ��ي رس ��م ص� ��ورة ص��اح��ب ال �س �م��و ف��ي
سوق املباركية.
وق � � ��ال امل� �س� �ت� �ش ��ار اإلع �ل��ام � ��ي ل �ل �م��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ال �ش��رك��ة« :ت �ع��ودن��ا في
ش��رك��ة ري��ل اس�ت�ي��ت ه��اوس أن ن�ش��ارك
ف� ��ي األع � �ي� ��اد وامل� �ن ��اس� �ب ��ات ال��وط �ن �ي��ة
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،ون �ح �ت �ف��ل ه � ��ذه األي � ��ام
ب� �ع ��ودة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ح�ف �ظ��ه اهلل ورع � ��اه س��امل��ًا م �ع��اف��ى إل��ى
أرض الوطن ،متمنني له دوام الصحة
والعافية والعمر املديد».
وأض��اف« :يسعدنا استضافة الرسام
ال�ك��وي�ت��ي ع�م��ر ال�ظ�ف�ي��ري وال ��ذي رس��م
لوحة خاصة لصاحب السمو تعبيرًا
عن حبنا لسموه».

اقتصاد وأعمال 23
الجائزة  5آالف دينار

«برقان» يعلن الرابحين
في سحب «يومي»
أع�ل��ن ب�ن��ك ب��رق��ان ع��ن أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن في
ال�س�ح��وب��ات ال�ي��وم�ي��ة ع�ل��ى ح�س��اب ي��وم��ي،
وق� ��د ف� ��از ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م ب �ج��ائ��زة 5000
دي �ن��ار ،وك ��ان ال �ح��ظ ف��ي ه ��ذه ال�س�ح��وب��ات
م��ن ن�ص�ي��ب :ح�س��ن ب �ه��رام ج�ه��رم��ي ،روزي
جارلس ان�ط��ون ،سميح اهلل سيد سرمدي
اهلل ،اح� �م ��د ك ��ام ��ل ق��ان �ص��و وام � �ي� ��رة م�ط��ر
سليمان.
ب��اإلض��اف��ة ل�ل�س�ح��ب ال �ي��وم��ي ،ب �ن��ك ب��رق��ان
يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125000دينار
كويتي .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية
يتعني على العمالء أال يقل رصيدهم عن
 500دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ

السحب وكما أن كل  10دنانير تمثل فرصة
واح ��دة ل��دخ��ول ال�س�ح��ب .وإذا ك��ان رصيد
الحساب  500دينار كويتي وما فوق ،سوف
يكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في
كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.
وللمزيد م��ن امل�ع�ل��وم��ات ح��ول فتح حساب
يومي أو عن السحب ربع السنوي لحساب
ي��وم��ي ،يرجى زي ��ارة أق��رب ف��رع لبنك برقان
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ت �ف��اص �ي��ل وامل �ع �ل��وم��ات
ال�ل�ازم ��ة ،أو االت �ص��ال ع�ل��ى  1804080حيث
سيقوم موظفو البنك املختصون بتقديم كل
املساعدة الالزمة حول كيفية فتح الحساب،
أو ل�لإج��اب��ة ع��ن ك��اف��ة االس �ت �ف �س��ارات ح��ول
جميع خدمات ومنتجات بنك برقان.

عمر الظفيري أبدعت أنامله في رسم صورة صاحب السمو في سوق المباركية

وم � � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،ق � � � ��ال ال � � ��رس � � ��ام ع �م��ر
ال �ظ �ف �ي��ري« :أق� ��وم ب��رس��م ه ��ذه ال�ل��وح��ة
بمناسبة ع��ودة صاحب السمو ساملًا
ألرض ال��وط��ن وأت �ش��رف ب��ال�ق�ي��ام بهذا

ال�ع�م��ل م��ع ش��رك��ة ،Real estate House
واخ � � �ت� � ��رت رس � � ��م ال � �ل� ��وح� ��ة ب ��ال� �ل ��ون�ي�ن
األب� �ي ��ض واألس � � ��ود الن� �ج ��ازه ��ا ب��وق��ت
أس � � ��رع ،واخ � �ت� ��رت أل � � ��وان «ال� �ك ��ري� �ل ��ك»

وم �س ��اح ��ة ال �ل ��وح ��ة  6ام� �ت ��ار وت�ع�ت�ب��ر
لوحة جدارية».
ً
وخ�ت��م ق��ائ�لا« :ن�ح�م��د اهلل ع�ل��ى سالمة
سموه وأجر وعافية»

باإلضافة إلى الفائز بحملة «راتبك وفوقه كاش»

«التجاري» يعلن الرابح
في سحب «النجمة» األسبوعي
قام البنك التجاري بإجراء السحب
األس �ب��وع��ي ع �ل��ى«ح �س��اب ال�ن�ج�م��ة»
وح�م�ل��ة «رات �ب��ك وف��وق��ه ك ��اش» ،وق��د
ج� � � ��رى إج � � � � ��راء ال � �س � �ح� ��ب ب� �ح� �ض ��ور
م �م �ث��ل وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
عبدالعزيز أشكناني.
وج��اء ت نتائج السحب على النحو
التالي:
س �ح��ب ح �س��اب ال �ن �ج �م��ة األس �ب��وع��ي
ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة  5000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي
ك� � ��ان� � ��ت م � � ��ن ن � �ص � �ي� ��ب ح � �ب � �ي� ��ب اهلل
جدران.
ال�س�ح��ب األس �ب��وع��ي ل�ح�م�ل��ة «رات �ب��ك
وف��وق��ه ك ��اش» ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة 1000
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ك ��ان ��ت م� ��ن ن �ص �ي��ب
محمد علي الهاللي.
وقد أوضح البنك أن جوائز حساب
ال �ن �ج �م��ة أص� �ب� �ح ��ت م� �م� �ي ��زة ب �ح �ج��م
م �ب��ال��غ ال �ج��وائ��ز امل �ق��دم��ة ب��اإلض��اف��ة
إلى تنوعها طوال السنة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة
 5000دي� � � �ن � � ��ار ،وش � �ه � ��ري � ��ة ب �ق �ي �م��ة
 20000دي � � �ن� � ��ار ،وج� � ��ائ� � ��زة ن �ص��ف
سنوية قدرها نصف مليون دينار،
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى أك � �ب� ��ر ج � ��ائ � ��زة ف��ي
ال �ع��ال��م م��رت �ب �ط��ة ب �ح �س��اب م�ص��رف��ي
والتي حصـل البنك بموجبها على
ش �ه��ادة غ�ي�ن�ي��س ل�لأرق��ام القياسية
والبالغة  1.5مليون دينار كويتي.
وع� � ��ن آل � �ي� ��ة ف� �ت ��ح ح � �س� ��اب ال �ن �ج �م��ة
والتأهل لدخول السحوبات والفوز
ب��ال�ج��وائ��ز ال�ق�ي�م��ة ،ك�ش��ف ال�ب�ن��ك أن��ه
ي �م �ك��ن ف� �ت ��ح ح� �س ��اب ال �ن �ج �م��ة ف�ق��ط
بإيداع  100دينار كويتي ،ويجب أن
يكون ف��ي الحساب مبلغ ال يقل عن
 500دينار لدخول جميع السحوبات
ع� �ل ��ى ك� ��ل ال � �ج� ��وائ� ��ز ال � �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا

ال�ح�س��اب .وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ف��رص ال�ف��وز،
ف��إن��ه ك �ل �م��ا زاد امل �ب �ل��غ امل �ح �ت �ف��ظ ف��ي
ال�ح�س��اب زادت ف��رص ف��وز ال�ع�م�ي��ل،
حيث إن ك��ل  25دي�ن��ارًا توفر فرصة
ً
واح � � ��دة ل� �ل� �ف ��وز ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن امل ��زاي ��ا
اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ
يحصل ال�ع�م�ي��ل ع�ل��ى ب�ط��اق��ة سحب
آل � � ��ي وي� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
ب �ط��اق��ة ائ� �ت� �م ��ان ب �ض �م��ان ال �ح �س��اب
وكذلك الحصول على كل الخدمات
املصرفية من البنك التجاري.
أم��ا بالنسبة لحملة «رات�ب��ك وفوقه

ك � � � � � ��اش» وامل � � ��وج� � � �ه � � ��ة ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن
الكويتيني والوافدين في القطاعني
ال � � �ح � � �ك � ��وم � ��ي وال� � � � �خ � � � ��اص وك � ��ذل � ��ك
امل �ت �ق ��اع ��دي ��ن وامل� �س� �ت� �م ��رة ح �ت ��ى 31
ديسمبر  ،2019فعن آلية االنضمام
إل ��ى ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة واالس� �ت� �ف ��ادة م��ن
املزايا التي توفرها ،أوضح البنك أن
باستطاعة أي موظف كويتي راتبه
يزيد على  500دي�ن��ار كويتي س��واء
جرى تعيينه حديثًا أو في الخدمة
ال�ف�ع�ل�ي��ة م��ن س�ن�ين ال�ق�ي��ام بتحويل
رات� �ب ��ه إل� ��ى ال �ب �ن��ك واالس� �ت� �ف ��ادة م��ن

ملصق سحب حساب «النجمة»

ملصق سحب حساب «يومي»

م��زاي��ا ه��ذه الحملة وال�ح�ص��ول على
هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة
 250دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا أو ق� ��رض م��ن
دون ف��ائ��دة ب�ق�ي�م��ة خ�م�س��ة أض�ع��اف
ال��رات��ب وب�ح��د أق�ص��ى  10000دي�ن��ار
ك ��وي� �ت ��ي ،ب� ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ال ��دخ ��ول
تلقائيًا في السحب األسبوعي على
جائزة مقدارها  1000دينار كويتي.
أم � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع �م�ل�اء ال ��واف ��دي ��ن
ال � ��ذي � ��ن ي� � �ن � ��درج � ��ون ت � �ح� ��ت ح� �س ��اب
ال � �خ� ��دم� ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة
 Premier Bankingوامل� �خ� �ص ��ص
ل�ل��روات��ب م��ن  1700دي�ن��ار فما ف��وق،
ف � �س� ��وف ي �ت �م �ك �ن ��ون م � ��ن ال� �ح� �ص ��ول
ع � �ل� ��ى ه� ��دي� ��ة ن � �ق� ��دي� ��ة ف� � ��وري� � ��ة ،ه� ��ذا
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى امل �ت �ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن
ي� �ح� �ص� �ل ��ون ع� �ل ��ى م � �ع ��اش ت �ق ��اع ��دي
ق� � � ��دره  1000دي� � �ن � ��ار ك ��وي � �ت ��ي ف �م��ا
ف � ��وق ،ف �ب �م �ج��رد ت �ح��وي��ل م �ع��اش �ه��م
ال� �ت� �ق ��اع ��دي إل� � ��ى ال� �ب� �ن ��ك ال� �ت� �ج ��اري
س� �ي� �ح� �ص� �ل ��ون ع� �ل ��ى ه� ��دي� ��ة ف ��وري ��ة
بقيمة  150دينارا كويتيا والدخول
ت �ل �ق��ائ �ي��ًا ف� ��ي ال� �س� �ح ��ب األس� �ب ��وع ��ي
ع �ل��ى ج��ائ��زة م �ق��داره��ا  1000دي �ن��ار
ك��وي�ت��ي واالس �ت �ف��ادة م��ن م��زاي��ا ه��ذه
ال� �ح� �م� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ج � � ��رى ت �ص �م �ي �م �ه��ا
خصيصًا بصورة تناسب املوظفني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وال� ��واف� ��دي� ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف��ي ال�ق�ط��اع�ين ال �خ��اص وال�ح�ك��وم��ي
وامل �ت �ق��اع��دي��ن ،ك��ون �ه��ا أي �ض��ا ت��وف��ر
ل �ه��م ف��رص��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ع��دي��د
م ��ن امل� �م� �ي ��زات اإلض ��اف� �ي ��ة وال �ت �م �ت��ع
ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال� �خ ��دم ��ات امل �ت �ط��ورة
واملنتجات ال�ف��ري��دة واملتميزة التي
ي��وف��ره��ا ال �ت �ج��اري ل �ع �م�لائ��ه ل�ت�ل�ب��ي
اح� �ت� �ي ��اج ��ات� �ه ��م وت� ��رت � �ق� ��ي مل �س �ت��وى
تطلعاتهم.

يشارك وفد من ديوان املحاسبة في االجتماع
ال �ث��ام��ن ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون
االق �ت �ص��ادي ل�لأج�ه��زة العليا ل�ل��رق��اب��ة املالية
وامل�ح��اس�ب��ة (االي �ك��وس��اي) ب�ع�ن��وان «التدقيق
ال�ف�ع��ال وف��اع�ل�ي��ة ن�ت��ائ��ج ال�ت��دق�ي��ق» وك�ع�ن��وان
ف ��رع ��ي ف �ع��ال �ي��ة ال �ت ��دق �ي ��ق ع �ل ��ى ال �ت��رت �ي �ب��ات
ال �خ��اص��ة ب �م �ش��اري��ع ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين
ال �ع��ام وال �خ��اص خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن  22إل��ى 23
أك �ت��وب��ر  2019ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول ب��ال�ج�م�ه��وري��ة
التركية.
ويترأس وفد الديوان الوكيل املساعد للشؤون
اإلداري � ��ة وامل��ال �ي��ة وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات عصام
امل �ط �ي��ري وب �ع �ض��وي��ة ك ��ل م ��ن م ��راق ��ب ب � ��إدارة
الرقابة على ال�ش��ؤون االجتماعية والخدمية
غيداء املضف ومدقق رئيسي ب��إدارة الرقابة
على الجهات امللحقة للشؤون االستثمارية
والخدمية دالل املطوع.
وقالت غيداء املضف ان مشاركة الديوان جاءت
ب�ن��اء على دع��وة م��ن رئ�ي��س منظمة التعاون،
ح �ي��ث س �ي �ق��دم ال��وف��د ع��رض��ًا ب �ش��أن ال�ت��دق�ي��ق
على مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
ً
وال� �خ ��اص ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ،م�ش�ت�م�لا على
مقدمة في مشروعات الشراكة وتاريخها في
الكويت وأهم القوانني املنظمة باإلضافة إلى
دور الديوان في التدقيق على كل مراحلها كما
سيتم عرض أمثلة على نتائج الفحص.

وأك � � � ��دت امل � �ض� ��ف أن ال� �ج� �ل� �س ��ات س �ت �ت �ط��رق
ل�لاج�ت�م��اع ال �ـ  19للجنة ال�ت��دري�ب�ي��ة التابعة
لإليكوساي (على املستوى الفني) ،واالجتماع
الـ  24ملجلس مديري اإليكوساي ،كما سيتم
عرض تقرير باألنشطة املناطة ،الذي سيقدمه
األم�ي�ن ال�ع��ام ملنظمة اإلي �ك��وس��اي ،باإلضافة
إل � ��ى ت� �ق ��ري ��ر ح � ��ول ب � �ن ��ود أج � �ن� ��دة األع � �م� ��ال،
ال � ��ذي س �ي �ق��دم��ه م�م�ث�ل��و س �ك��رت��اري��ة منظمة
اإليكوساي.

غيداء المضف

ً
مديرا
كريستوفر بايك
لفندق سيمفوني ستايل

الفرصة األخيرة للمشاركة
في سحب الدانة من «الخليج»

سحب الدانة السنوي على جائزة المليون دينار

ي ��وم�ي�ن .ول �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي س �ح��وب��ات
الدانة ربع السنوية والسنوية املقبلة
ف��ي ع ��ام  ،2019ي�ت�ع�ين ع �ل��ى ال�ع�م�لاء
االح�ت�ف��اظ بالرصيد امل�ط�ل��وب .ع�لاوة
على ذل��ك ،حساب الدانة هو الحساب
ال��وح �ي��د ال � ��ذي ي �ك��اف��ئ ال �ع �م�ل�اء على
والئهم لبنك الخليج ،حيث يمنحهم
فرص الوالء ،وهي عبارة عن إجمالي
ال �ف ��رص ال �ت��ي اك�ت�س�ب�ه��ا ال�ع�م�ي��ل في
ال �س �ن��ة ال �س��اب �ق��ة وال� �ت ��ي ت �ض��اف إل��ى
ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ك�م�ك��اف��أة ل��ه ع�ل��ى والئ��ه.
فيحصل العميل الذي كان في حسابه

«المحاسبة» يشارك في االجتماع
الثامن لـ «اإليكوساي»

يحمل خبرة  15عاماً

للفوز بجائزة «المليون دينار»

يبدأ اليوم العد التنازلي آلخر عشرة
أيام يمكن خاللها فتح حساب الدانة
واإليداع للدخول في السحب السنوي
لهذا ال�ع��ام .وسيقام السحب ي��وم 16
ي�ن��اي��ر  2020ف��ي ح�ف��ل ك�ب�ي��ر يتخلله
ت �ت��وي��ج م�ل�ي��ون�ي��ر ال ��دان ��ة ل �ع��ام 2019
ال� ��ذي س�ي�ح�ص��ل ع �ل��ى ج��ائ��زة بقيمة
مليون دينار كويتي.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن حساب الدانة
م �ت��اح ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وغ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
امل�ق�ي�م�ين ف��ي ال �ك��وي��ت .وي �ت �ع�ين على
ال� �ع� �م�ل�اء االح� �ت� �ف ��اظ ب��ال �ح��د األدن � ��ى
ل� �ل ��رص� �ي ��د ال � �ب� ��ال� ��غ  200د.ك ل �ف �ت��ح
ال �ح �س ��اب ،ش� ��رط االح �ت �ف ��اظ ب��امل�ب�ل��غ
ن�ف�س��ه ل�ل�ت��أه��ل ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ل �ل��دخ��ول في
س �ح��وب��ات ال ��دان ��ة امل�ق�ب�ل��ة .وف ��ي ح��ال
ان�خ�ف��ض ال��رص�ي��د إل��ى م��ا دون مبلغ
 200د.ك .في أي وقت ،يتم خصم مبلغ
 2د.ك من الحساب على أساس شهري
لحني استيفاء الحد األدن��ى للرصيد.
أم��ا بالنسبة للعمالء الذين يفتحون
ح �س��اب ال��دان��ة أو ي��ودع��ون أك �ث��ر في
الحساب ،فيتأهلون للدخول تلقائيًا
إلى السحوبات األسبوعية في غضون

من  22إلى  23أكتوبر

 200دينار كويتي في آخ��ر ع��ام 2018
على جميع ال�ف��رص ال�ت��ي استحقها،
وت � �ت� ��م إض ��اف� �ت� �ه ��ا إل � � ��ى ع � � ��ام ،2019
ويتكرر ذلك مع األعوام التالية .تطبق
الشروط واألحكام.
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي ال � �س � �ح� ��وب� ��ات رب ��ع
ال �س �ن��وي��ة وال �س �ن��وي��ة ل�ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج،
ي �م �ك��ن ل �ل �ع �م�لاء ل�ل�إي ��داع ف ��ي ح�س��اب
الدانة ،عن طريق زيارة أي من أجهزة
ال� �ص ��راف اآلل � ��ي أو أج� �ه ��زة ال �ص��راف
اآللي التفاعلية التابعة لبنك الخليج،
وك ��ذل ��ك أي م ��ن ف � ��روع ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج

ال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا  58ف ��رع ��ا ف ��ي ج�م�ي��ع
أن� �ح ��اء ال � �ب �ل�اد .ل� ��دى ال �ع �م�ل�اء أي �ض��ا
خ� �ي ��ار اإلي� � � ��داع م ��ن خ �ل��ال ال �خ��دم��ات
امل �ص��رف �ي��ة ع �ب��ر اإلن �ت ��رن ��ت وال �ه��ات��ف
املحمول من بنك الخليج ،بما في ذلك
خدمة  ،Selfpayأو عن طريق الخدمة
امل �ج��ان �ي��ة إلن �ش ��اء اس �ت �ق �ط��اع ش�ه��ري
م��ن ح �س��اب��ات ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج األخ ��رى.
وي �ق��دم ح �س��اب ال��دان��ة أي �ض��ا ال�ع��دي��د
م��ن ال �خ��دم��ات ال �ف��ري��دة ل�ع�م�لائ��ه ،بما
ف��ي ذل��ك ال�ب�ط��اق��ة ال�خ��اص��ة ب��اإلي��داع،
والتي تتيح لحاملي الحسابات إيداع
األم � � ��وال ف ��ي ح �س��اب��ات �ه��م ف ��ي ال��وق��ت
ال � � ��ذي ي �ن ��اس �ب �ه ��م .ي �م �ك��ن ألص� �ح ��اب
ال �ح �س��اب��ات أي �ض ��ا ح �س ��اب ف��رص�ه��م
اليومية واألسبوعية والسنوية للفوز
ف ��ي ال �س �ح ��وب ��ات م ��ن خ �ل��ال ح��اس �ب��ة
«ف��رص ال��دان��ة» امل�ت��واف��رة على املوقع
اإللكتروني والتطبيق الخاص ببنك
ال�خ�ل�ي��ج .أخ �ي��را ،يمكن أي�ض��ا إخ�ط��ار
العمالء عبر تنبيه  SMSمجاني مع
كل معاملة ،وهي ميزة يمكن لجميع
حاملي حسابات ال��دان��ة تفعيلها من
خالل زيارة أقرب فرع لهم.

أعلن فندق سيمفوني ستايل ال�ك��وي��ت ،أحد
ف �ن��ادق م�ج�م��وع��ة رادي� �س ��ون ك��ول�ي�ك�ش��ن ،عن
تعيني كريستوفر بايك مديرًا عامًا للفندق.
ً
ي�م�ت�ل��ك ب��اي��ك خ� �ب ��رة ت��زي��د ع �ل��ى  15ع��ام��ًا في
إدارة الفنادق م��ن فئة الخمس واألرب��ع نجوم
إضافة إلى خبرة امتدت ملدة  13عامًا في إدارة
املبيعات والتسويق الخاصة بقطاع الضيافة
وال� �ف� �ن ��ادق ،ب � ��دأت خ �ب��رت��ه ف ��ي إدارة ال �ف �ن��ادق
وق �ط��اع ال�ض�ي��اف��ة ع�ن��د ان�ض�م��ام��ه م��دي��را عاما
للعديد من فنادق مجموعة راديسون بلو منها
راديسون بلو ووترفرونت  -كيب تاون ،جنوب
أف��ري �ق �ي��ا ،وف �ن��دق رادي� �س ��ون ب�ل��و ب��رم�ن�غ�ه��ام -
اململكة املتحدة ،وفندق رادي�س��ون بلو ،أديس
أب��اب��ا – اث�ي��وب�ي��ا ،ف �ن��دق ه��رم��ز غ��ران��د ،مسقط
 س�ل�ط�ن��ة ع �م ��ان ،ك �م��ا وش �غ��ل م�ن�ص��ب امل��دي��رالعام للمجموعة لفندق راديسون بلو للشقق
الفندقية ،واحة دبي للسيليكون ،قبل أن ينضم
مؤخرًا إلى فندق سيمفوني ستايل الكويت.
ي�ت�ح�ل��ى ك��ري�س�ت��وف��ر ب��اي��ك م��ن خ�ل�ال خبرته
الواسعة في مجال قطاع الضيافة في أوروبا
ّ
بشخصية إداري��ة
والشرق األوس��ط وافريقيا
متميزة وشبكة واس�ع��ة م��ن االت �ص��االت ،كما
ويتصف بايك في نظرته البعيدة والواسعة
الخاصة في األس��واق والثقافات والتحديات
املتنوعة ل�س��وق ال�ع�م��ل ،وق��د أث�ب��ت م��ن خالل
خ �ب��رات��ه امل �ت �ن��وع��ة ق ��درت ��ه ع �ل��ى ال �ت �ك �ي��ف مع
متطلبات توليد اإلي ��رادات الفريدة ومراقبة

ال �ن �ف �ق��ات وت �ح ��دي ��د ال �ت �ح ��دي ��ات وامل �ق ��وم ��ات
والفرص املختلفة باختالف الثقافات واملوقع
الجغرافي للمنشأة ،كما ويحرص كريستوفر
ب� ��اي� ��ك دائ � �م� ��ًا ع� �ل ��ى ج� �ع ��ل ت� �ج ��رب ��ة ال �ض �ي��ف
استثنائية بجميع املقاييس.
س �ي �ع �م��ل ب ��اي ��ك ج �ن �ب��ًا إل � ��ى ج �ن��ب م ��ع ف��ري��ق
ع�م��ل ال�ف�ن��دق ذي ال�ك�ف��اءة وال�خ�ب��رة الطويلة
ف��ي ال�س��وق الكويتية سعيًا لتحقيق أه��داف
واستراتيجيات الفندق وتعزيز مكانته في
السوقني الكويتية والعاملية.

كريستوفر بايك
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للمؤشر*

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صافي قيمة الوحدة  0.6362دينار كويتي

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

243.46%

11.33%

11.80%

كما في 2019/9/30
أعضاء الهيئة اإلدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

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

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

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

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة بداية األسبوع على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة ،0.5%
وكذلك مؤشر السوق األول بنسبة  ،0.8%في حني ارتفع مؤشر السوق الرئيسي منفردا بنسبة  .0.2%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد
بلغ إجمالي القيمة املتداولة  19.2مليون د.ك من خالل تداول  126مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة متباينا بشكل ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  53% ،18%على التوالي مقارنة
مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على تراجع طفيف وسط تراجع شبه جماعي ألسهم املؤشر ،حيث شهدت الجلسة
ضغوطا بيعية وجني أرباح على أغلب أسهم املؤشر ،خاصة أسهم قطاع البنوك ،والذي قد شهد ارتفاعات ملحوظة خالل الجلسات
املاضية ،األمر الذي دفع هذه األسهم إلى تسجيل خسائر متفاوتة مع نهاية الجلسة.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع هامشي مدعوما بارتفاع قياسي لسهم شركة مجموعة عربي القابضة ،وسط ارتفاع حاد
في قيم وأحجام املؤشر بنسب بلغت  98% ،91%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،مع استمرار عمليات الشراء اإلنتقائي على
شريحة من أسهم املؤشر محققة بذلك مكاسب سوقية متباينة ،وكذلك استمرار الضغوط البيعية على شريحة أخرىُ .يذكر أن سهم
شركة مجموعة عربي القابضة شهد زخما شرائيا كبيرا على مدار خمس جلسات متتالية محققا مكاسب سوقية أثناء الجلسة
تجاوزت  86%وذلك قبل أن تتقلص هذه املكاسب بنهاية الجلسة إلى  66.4%ومقفال عند مستوى  223فلس ألول مرة منذ شهر يونيو
 ،2008كما أنهى سهم شركة منازل القابضة الجلسة على مكاسب كبيرة بلغت  27%ومقفال عند مستوى سعري جديد خالل ال 52
أسبوعا املاضية بلغ  33فس ،ومن جانب آخر فقد شهد سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار زخما كبيرا في أحجام التداول بلغ نحو
 28مليون سهم /منهيا الجلسة على مكاسب بنسبة  0.7%عند سعر  56.4فلس.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

(نقطة)

19,230,781

126,205,483
28,256,118

 20أكتوبر 2019

نسبة التغير

5,737.12

-0.51%

q

6,252.02

-0.76%

q

12,418,383

4,733.52

0.17%

p

6,812,399

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

97,949,365

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

 20أكتوبر 2019

نسبة التغير

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

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع
التأمني القطاعات الرابحة بنسبة  ،1.8%تاله قطاع الخدمات املالية بنسبة  ،0.6%بينما جاء قطاع النفط والغاز على رأس الخاسرين
بنسبة  ،0.9%ثم قطاع البنوك بنسبة .0.9%

1,138.56

-0.94%

q

34,545

970.27

0.11%

p

711,249

1,418,480

882.44

-0.28%

q

1,632,327

5,336,311

675.84

0.10%

p

17,675

507,062

921.88

0.00%



-

-

949.82

0.27%

p

273,414

888,898

1,047.04

0.06%

p

892,179

2,342,725

1,315.08

-0.93%

q

8,126,933

16,295,117

947.02

1.76%

p

27,325

105,644

936.59

-0.10%

q

1,047,407

26,330,973

1,071.18

0.55%

p

6,467,726

71,134,374

509.25

0.00%



-

-

0.0%
33.6%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
56.4%

الﺨدمات املالية
5.4%

20.9%

42.3%

التﺄمﲔ
12.9%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.7%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.4%

السلﻊ اﻻستهالكية

8.5%

4.2%

3.7%

1.1%

املواد األساسية
0.2%

1.5%

الﻨفﻂ و الغاز

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,119مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,807مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,449مليون
د.ك.

مليون د.ك.

نشاط السوق الرئيسي

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة مجموعة عربي القابضة قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  2.1مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  223فلس مرتفعا بنسبة  ،66.4%وجاء سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 1.6
الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  56.4فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%ثم جاء سهم البنك األهلي املتحد الكويتي باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت
 205الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  314فلس مرتفعا بنسبة .1.9%

793
801

بنك برقان

850

بنك الخليج

1,638

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  998مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  648مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  483مليون د.ك.

مليون د.ك.

200

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

310

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

366

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

بنك بوبيان

376

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

2,395
2,449

شركة االتصاالت املتنقلة

430

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

483

بيت التمويل الكويتي

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

648

بنك الكويت الوطني

6,119

194

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

248

البنك األهلي املتحد (ش.م.ب)

4,807

الﺼﻨاعة

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشاريع الكويت القابضة
شركة املباني

1,326

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة

440

التﺄمﲔ
البﻨوك

1.9%

اﻻﺗﺼاﻻت
1.4%

نشاط السوق األول

العقار
0.1%

البﻨوك
4.6%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.1%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس
بقيمة تداول بلغت  4.5مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  689فلس متراجعا بنسبة  ،1%وجاء سهم مجموعة
الصناعات الوطنية القابضة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  227فلس
مرتفعا بنسبة  ،0.4%ثم جاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  938فلس متراجعا بنسبة .1.6%

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)
1,845,899

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  33.6% ،42.3%و 8.5%على التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 % 12.9 ،20.9% ،56.4%على التوالي.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

998

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,806,801,060

689.0

-1.0%

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

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

4,473,250

6,477,488

324,120,980

227.0

0.4%

261.0

146.7

1,407,275

6,219,158

6,119,498,762

938.0

-1.6%

1,024.0

772.4

1,198,254

1,268,284

800.0

2,449,115,342

566.0

-0.2%

603.0

439.0

837,516

1,480,287

102,080,000

464.0

0.0%

890.0

360.0

655,056

1,417,830

290,202,510

269.0

-0.7%

329.8

222.1

512,463

1,898,850

850,427,684

279.0

-1.1%

330.0

251.0

485,259

1,736,264

800,625,000

305.0

-0.3%

385.7

259.1

450,850

1,478,139

2,395,160,055

277.0

0.0%

299.0

182.7

443,341

1,607,010

406,465,290

760.0

-0.5%

1,040.0

723.0

441,119

574,057

1,325,723,780

752.0

-0.1%

834.0

652.2

391,905

520,093

381,000,000

254.0

-0.4%

265.0

205.0

250,788

986,346

341,848,891

311.0

1.6%

415.0

303.0

230,894

746,381

440,000,000

220.0

0.0%

233.0

183.5

184,319

838,373

793,374,062

761.0

-0.3%

800.0

541.5

165,810

217,839

380,156,448

3110.0

-0.3%

3,500.0

2,910.0

145,352

46,656

1,638,157,133

568.0

-0.7%

622.0

466.5

105,636

186,111

265,761,410

70.2

-2.6%

99.9

63.0

39,296

556,952

164,068,275

0.0

0.0%

655.0

401.0

-

-

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

520.0

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

نسبة
التغير

حقوق الملكية (حقوق
المساهمين)
)(Equity
هي إجمالي أصول الشركة
مطروحا منها إجمالي
المطلوبات وهي واحدة
من المقاييس المالية األكثر
شيوعا التي يستخدمها
المحللون لتحديد الحالة
المالية للشركة ،تمثل حقوق
الملكية القيمة الصافية
للشركة او المبلغ الذي
سيتم إعادته للمساهمين
إذا تم تصفية أصول الشركة
وسداد جميع ديونها.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة مجموعة عربي القابضة

45,911,789

56.4

0.7%

60.8

31.1

1,566,162

27,648,059

شركة مجموعة عربي القابضة

38,570,580

223.0

66.4%

135.0

60.0

2,132,464

10,897,283

38,570,580

223.0

66.4%

135.0

60.0

2,132,464

10,897,283

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,911,789

56.4

0.7%

60.8

31.1

1,566,162

27,648,059

الشركة العاملية للمدن العقارية
الشركة األولى لالستثمار

2,160,000
18,490,404

21.6
28.4

22.0%
0.4%

32.4
43.1

14.5
28.1

185,643
145,110

9,230,892
5,060,116

شركة منازل القابضة

14,204,190

33.0

26.9%

32.8

20.2

108,074

3,780,237

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,960,000

29.0

1.4%

45.9

17.0

90,379

3,082,803

شركة اإلنمــاء العقارية

21,490,504

47.7

0.4%

49.8

29.7

117,213

2,446,640

شركة املال لالستثمار

2,730,164

8.8

-7.4%

25.0

9.4

20,422

2,281,985

يونيكاب لالستثمار و التمويل

11,237,092

46.9

23.4%

84.5

38.0

92,687

2,247,919

شركة أبيار للتطوير العقاري

13,840,938

12.5

-1.6%

19.3

11.5

28,165

2,240,506

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

شركة طيران الجزيرة

199,600,000

998.0

0.3%

1,000.0

700.0

199,600

2,160,000

21.6

22.0%

32.4

14.5

185,643

9,230,892

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

139,434,934

123.0

-0.8%

147.0

106.0

184,923

1,501,799

الشركة العاملية للمدن العقارية
شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

94,469,089

450.0

-1.3%

495.0

346.0

146,143

323,601

الشركة األولى لالستثمار

18,490,404

28.4

0.4%

43.1

28.1

145,110

5,060,116

شركة املدار للتمويل واالستثمار

24,808,763

116.0

0.9%

180.0

86.0

140,030

1,218,876

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

72,637,331

403.0

-0.3%

487.0

370.0

134,997

335,500

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

38,570,580

223.0

66.4%

135.0

60.0

2,132,464

10,897,283

شركة عمار للتمويل واالجاره

8,100,000

40.5

-10.0%

66.0

25.1

203

5,000

شركة منازل القابضة

14,204,190

33.0

26.9%

32.8

20.2

108,074.260

3,780,237

شركة الشعيبة الصناعية

14,600,310

145.0

-9.4%

217.0

149.0

1
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يونيكاب لالستثمار و التمويل

11,237,092

46.9

23.4%

84.5

38.0

92,687

2,247,919

شركة برقان لحفر اآلبار

21,597,376

89.0

-9.3%

110.0

85.0

0

5

الشركة العاملية للمدن العقارية

شركة منشات للمشاريع العقارية

شركة مجموعة عربي القابضة

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

البنك االهلي املتحد

647,689,118

314.0

-1.9%

365.0

271.4

205,102

650,625
200,000

2,160,000

21.6

22.0%

32.4

14.5

185,643

9,230,892

24,794,000

77.0

-9.1%

113.0

64.8

1,644

21,350

شركة الكويت للتأمني

68,302,080

352.0

10.0%

427.0

298.0

17,221

54,600

شركة املال لالستثمار

2,730,164

8.8

-7.4%

25.0

9.4

20,422

2,281,985

الشركة الوطنية للتنظيف

15,234,627

61.0

8.9%

72.0

52.5

15,563

265,030

شركة السكب الكويتية

28,930,236

400.0

-6.8%

614.9

372.3

39,236

98,042

الشركة الوطنية الدولية القابضة

13,966,911

64.4

8.4%

81.4

51.1

1
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شركة بيت االستثمار الخليجي
شركة التجارة واالستثمار العقاري

21,950,766

54.0

8.0%

82.8

36.9

35,857

710,812

14,134,000

38.2

7.6%

52.5

34.2

1

31

شركة أركان الكويت العقارية

21,347,748

85.0

6.9%

91.0

73.2

56,266

667,009

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

24,750,365

94.0

-5.1%

106.0

63.0

71

750

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

18,314,120

66.0

-4.9%

104.0

64.5

9,321

141,615

10,305,000

68.7

-4.6%

82.0

60.0

5,432

77,020

2,942,004

10.5

-4.6%

18.0

9.2

106

10,700

شركة مجموعة الخصوصية القابضة

 .الشركة الوطنية للرماية
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بيلوسي :أجريت وملك األردن محادثات مهمة
عقدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األميركي وأعضاء كبار آخ��رون في الكونغرس
محادثات في األردن ،أمس ،مع امللك عبد اهلل الثاني ،ومسؤولني كبار أردنيني آخرين.
وقالت بيلوسي إن ال��زي��ارة تأتي في «وق��ت ح��رج ألم��ن واستقرار املنطقة ..مع األزم��ة املتفاقمة
في سوريا بعد التوغل التركي .أجرى وفدنا محادثات مهمة في شأن التبعات على االستقرار
اإلق�ل�ي�م��ي وزي� ��ادة ت��دف��ق ال�لاج �ئ�ين ،وال �ف��رص��ة ال�خ�ط�ي��رة ال�ت��ي ت��واف��رت لتنظيم داع ��ش وإي ��ران
وروسيا»( .أ ف ب)

اإلثنين  22صفر  1441هـ •  21أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16620

ل يغ ِّني على لياله
بروكسل ولندن و«العموم» ..ك ٌّ

بريطانيا تقترب من «بريكست» فوضوي
في ظل عدم التفاهم على موقف ّ
محدد ،يرى
مراقبون أن اململكة املتحدة باتت أمام احتمال
م� �غ ��ادرة االت� �ح ��اد األوروب � � � ��ي ،ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر
ال�ج��اري (امل��وع��د األخ�ي��ر لبريكست) ،م��ن دون
اتفاق ،ما يثير قلق األوساط االقتصادية.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون ّ
توصل
م ��ع ب ��روك �س ��ل إل� ��ى ات � �ف� ��اق ،ي �س �م��ح ب�ت�س��وي��ة
ش��روط االن�ف�ص��ال ،وب�خ��روج ه��ادئ ،م��ع فترة
انتقالية تستمر حتى نهاية  2020على األقل،
لكن مجلس العموم أرجأه ،ما أرغم جونسون
على االمتثال للقانون ،وإرسال طلب التأجيل
إلى بروكسل.
وب�ن��اء على ذل��ك ،وج��د األوروب �ي��ون أنفسهم،
أمس ،أمام ثالث رسائل من لندن ،حيث طلبت
ّ
األول��ى  -التي ل��م يوقعها جونسون  -إرج��اء
موعد «بريكست» ثالثة أش�ه��ر .وف��ي الثانية
ّ
التي وقعها رئيس ال ��وزراء ،ذك��ر أن��ه ال يريد
ال�ت��أج�ي��ل .أم��ا ال��رس��ال��ة ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي أرسلها
ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي ل��دى االت �ح��اد األوروب ��ي
تيم بارو ،فتشير إلى أن اإلرج��اء لم ُيطلب إال
ً
امتثاال للقانون.
وعلى الرغم من ذل��ك ،ق��ال مايكل غ��وف ،أقرب
مساعدي جونسون« :سنخرج في  31أكتوبر.
نملك الوسائل واملهارة لتحقيق ذلك».
وفي بروكسلّ ،
صرح رئيس املجلس األوروبي
دونالد توسك بأنه رغم طلب اإلرجاء الجديد،

ف��إن عملية املصادقة على اتفاق «بريكست»،
ُ
ال� ��ذي أع �ل��ن ع �ن��ه ف��ي ب��روك �س��ل ت �ت��واص��ل من
الجانب األوروبي.
ُ
وذك ��ر ط�ل��ب ال�ت��أج�ي��ل ال�ج��دي��د ب�ش�ك��ل س��ري��ع،
تجر مناقشته أثناء اجتماع مقتضب
لكن لم ِ
ف��ي ب��روك �س��ل ل �س �ف��راء ال � ��دول ال � �ـ 27م��ع كبير
امل �ف��اوض�ين األوروب �ي�ي�ن ل �ش��ؤون «ب��ري�ك�س��ت»
ميشال بارنييه.

السيناريوهات املحتملة
نتيجة ه��ذه الضبابية ،باتت بريطانيا أمام
أحد السيناريوهات التالية:

 - 1خروج من دون ا ّتفاق
يجر إق��رار االت�ف��اق بحلول نهاية
وذل��ك إذا ل��م ِ
تجر املوافقة على تأجيل
الشهر الجاري ،أو لم ِ
موعد الطالق بني بروكسل ولندن ،سواء حصل
ذلك ،ألن جونسون رفض أن يطلب التأجيل ،أو
ألن األوروبيني رفضوا إرجاء جديدًا.

ق ��د ت� �خ ��رج امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر
ال� �ج ��اري ،إذا ج ��رى إق � ��رار ج�م�ي��ع ال�ن�ص��وص
الالزمة بحلول ذلك الوقت.

 - 3تأجيل جديد
ج��ون �س��ون م �ل��زم  -وف ��ق ال �ق��ان��ون  -ب�م�ط��ال�ب��ة
ب��روك�س��ل ب�ت��أج�ي��ل «ب��ري�ك�س��ت»  3أش �ه��ر ،وإذا
اقترح االتحاد األوروبي تاريخًا مختلفًا ،يجب
على جونسون القبول بذلك .أي تأجيل جديد
يجب أن يوافق عليه األوروبيون باإلجماع.

 - 4انتخابات مبكرة
م �ه �م��ا ت �ك ��ن ال �ط ��ري �ق ��ة ال� �ت ��ي س �ي �ح �ص��ل ب�ه��ا
«ب ��ري� �ك� �س ��ت» ،ف � ��إن األزم � � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي
ت �ت �خ� ّ�ب��ط ف �ي �ه��ا امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ،ك �م��ا ظ�ه��ر
م �ج� ّ�ددا ،ال�س�ب��ت ،تعني أن إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات
برملانية مبكرة بات حتميًا.

ثان
 - 5استفتاء ٍ

 - 2خروج با ّتفاق
إذا ك��ان «ال�ع�م��وم» أق� ّ�ر إرج��اء التصويت على
االت �ف��اق ف�ه��و ل��م ي��رف�ض��ه .وأك ��د ج��ون�س��ون أن
ّ
ستقدم في األسبوع املقبل مشاريع
حكومته
القوانني الالزمة لتنفيذ هذا االتفاق .وعليه،

ه��ذا الخيار يدافع عنه ح��زب العمال ،وطالب
به ّ
مجددًا مئات آالف املتظاهرين الذي ساروا
وس��ط ل�ن��دن ،ال�س�ب��ت ،غ�ي��ر أن��ه ي�ح�ت��اج تأييد
أكثرية نيابية ال تبدو متوافرة حاليًا( .أ.ف.ب،
رويترز)

إعالن ليبرالي ديموقراطي ضد «بريكست» في المكان الذي سيتحدّ ث فيه زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في ليفربول | أ.ف.ب

أردوغان يحصد الثمار ..وترامب :الهدنة صامدة

السيسي يلتقي رئيس الوزراء األثيوبي في سوتشي

مصدر لـ سبقلا :مصر ستشرك
روسيا في مفاوضات «النهضة»

األكراد ينسحبون من رأس العين
شمالي سوريا
بدأ املقاتلون األكراد ،أمس ،االنسحاب
من بلدة رأس العني السورية الحدودية،
في محافظة الحسكة ،بموجب االتفاق
ال ��ذي ت��وص�ل��ت إل�ي��ه أن �ق��رة وواش�ن�ط��ن،
في أول مكاسب الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن «قافلة
تضم نحو  55عربة دخلت رأس العني،
ب �ي �ن �م��ا غ� � � ��ادرت ق ��اف� �ل ��ة م� ��ن  86ع��رب��ة
باتجاه تل تمر».
ّ
محلية تحدثت
وك��ان��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام
ع � ��ن دخ � � ��ول س� � �ي � ��ارات إس � �ع � ��اف رأس
ال� �ع�ي�ن ،ب �ه ��دف إج �ل��اء ج ��رح ��ى «ق� ��وات
س��وري��ا الديمقراطية» (ق�س��د) ،تمهيدًا
النسحابها .وتسيطر «قسد» على 30
في املئة من مساحة املدينة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ذك� ��ر «امل ��رص ��د ال �س��وري
ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان» ان «ق � ��وات س��وري��ا
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة تنسحب ب�ش�ك��ل كامل
م��ن م��دي�ن��ة رأس ال �ع�ين ال �ح��دودي��ة مع
تركيا».
ب��دوره ،أك��د الرئيس االميركي دونالد
ت ��رام ��ب أن ال �ه��دن��ة ال �ت��ي س �ع��ت ال�ي�ه��ا
واش �ن �ط ��ن ف ��ي ش� �م ��ال ش ��رق ��ي س��وري��ا
«صامدة» .ونقل عن وزير الدفاع مارك
إس �ب��ر أن «وق� ��ف ال �ن��ار ص��ام��د .وق�ع��ت
م��واج �ه��ات م� �ح ��دودة ان �ت �ه��ت ب�س��رع��ة.
االكراد يعيدون انتشارهم في مناطق
ج��دي��دة» .وذك ��ر ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي أن
النفط «قد تم تأمينه» وأن جنود بالده
«سيعودون إلى أرض الوطن».

مقتل تركي
وف ��ي م��دي�ن��ة ت��ل أب �ي��ض ،أف� ��ادت وزارة
الدفاع التركية بمقتل جندي وإصابة
آخ� � ��ر «ف� � ��ي ه � �ج� ��وم ب ��أس �ل �ح ��ة خ�ف�ي�ف��ة
ّ
ومضادة للدبابات ( )...نفذه إرهابيون
أث � �ن� ��اء م �ه �م��ة اس� �ت� �ط�ل�اع وم� ��راق � �ب� ��ة»،
مضيفة أن��ه «ت��م ال��رد على الهجوم في
إطار الدفاع املشروع عن النفس».

بعد طعن ناشط واالعتداء على آخر

قوات أميركية قرب تل تمر في الحسكة عقب مغادرتها قاعدة ص ّرين أمس | أ ف ب

مقتل جندي تركي
في هجوم كردي
قرب تل أبيض
أنقرة :ال نريد رؤية
ّ
مسلح كردي
أي
في المنطقة اآلمنة
انسحاب القوات األميركية
من قاعدة ص ّرين
جنوبي كوباني

نفوذ واشنطن

قاعدة ّ
صرين

ب � � ��دوره ،ق� ��ال وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي
م ��ول ��ود ج ��اوي ��ش أوغ� �ل ��و ،إن ب �ل��اده «ال
تريد أن ترى أي مسلح كردي في املنطقة
اآلم � �ن� ��ة ،ب �ع��د ه ��دن ��ة األي � � ��ام ال �خ �م �س��ة».
وأض � ��اف« :س�ن�ب�ح��ث م��ع روس �ي��ا إخ ��راج
املسلحني األك� ��راد م��ن منبج وك��وب��ان��ي»
خ �ل ��ال م � �ح� ��ادث� ��ات ف � ��ي س ��وت � �ش ��ي ،ه ��ذا
األسبوع.
أم � ��ا ال� �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ال ��رئ ��اس ��ة ال �ت��رك �ي��ة
ّ
متمسكون
إب��راه �ي��م ق��ال��ن ف��ذك��ر« :ن �ح��ن
ب� �ه ��ذا االت� � �ف � ��اق .وي � �ن � ّ�ص ع �ل��ى رح�ي�ل�ه��م
(األك � ��راد) خ�ل�ال مهلة خمسة أي ��ام ،وق��د
طلبنا من زمالئنا األميركيني استخدام
ن � �ف� ��وذه� ��م وع �ل�اق� ��ات � �ه� ��م ل� �ض� �م ��ان أن �ه ��م
سيغادرون من دون حوادث».

ف � ��ي س � �ي� ��اق م � �ت � �ص ��ل ،ان� �س� �ح� �ب ��ت ال � �ق� ��وات
األميركية من مطار ّ
صرين جنوبي كوباني
في حلب ،الواقع على اطراف املنطقة اآلمنة
لتركيا ،وهو أكبر قواعد واشنطن العسكرية
في شمال سوريا.
وذك� ��ر «امل ��رص ��د» أن ال �ق��اع��دة ه ��ي ال��راب �ع��ة
ال�ت��ي تنسحب منها واش�ن�ط��ن ،خ�ل�ال نحو
أسبوعني ،بعد انسحابها من ثالث سابقة،
بينها واحدة في منبج وأخرى قرب كوباني.
وباتت جميع القواعد األميركية شمالي
م �ح��اف �ظ��ة ال ��رق ��ة وش � �م ��ال ش ��رق ��ي ح�ل��ب
خ��ال �ي��ة ،ل �ك��ن واش �ن �ط��ن ال ت� ��زال تحتفظ
َ
ب � �ق� ��واع� ��د ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ت ��ي دي � � ��ر ال � � ��زور
والحسكة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ق��اع��دة التنف
جنوبًا.

نتانياهو لن يطلب تمديد التكليف
اعترف حزب الليكود بنفاد جميع الفرص
ام � � ��ام رئ � �ي ��س ال � � � � ��وزراء امل� �ك� �ل ��ف ب�ت�ش�ك�ي��ل
الحكومة االسرائيلية بنيامني نتانياهو،
وان ال أم ��ل ل��دي��ه ب��إح��داث اي اخ �ت��راق في
امل � �ف� ��اوض� ��ات م� ��ع ح� � ��زب «ازرق/اب� � � �ي � � ��ض»
للتوصل الى اتفاق للشراكة بينهما.
وأك ��د ع�ض��و الكنيست ع��ن ح��زب الليكود،
دافيد بيتان ،أن نتانياهو لن يطلب تمديد

ع� �ل� �م ��ت سبقلا م � ��ن م � �ص� ��در ح � �ك ��وم ��ي رف �ي ��ع
ّ
التوسط
املستوى أن مصر ستطلب من روسيا

ف ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،ق� � ��ررت م �ح �ك �م��ة ج �ن��اي��ات
ال �ط �ف��ل ف ��ي امل �ن��وف �ي��ة ت��أج �ي��ل أول � ��ى ج�ل�س��ات
محاكمة املتهم محمد راجح و 3آخرين بتهمة
ق �ت��ل م �ح �م��ود ال �ب �ن��ا امل� �ع ��روف ب��اس��م «ش�ه�ي��د
الشهامة» إلى جلسة  27الجاري.
وك��ان نضال م�ن��دور ،محامي أس��رة الضحية
طالب هيئة املحكمة بالتصريح له باستخراج
ّ
شهادات من مصلحة األح��وال املدنية ،للتأكد
من سن املتهم محمد راج��ح ،وباقي املتهمني
في قضية قتل نجل موكله محمود البنا.
وت�ظ��اه��ر امل �ئ��ات ق��رب م�ق��ر امل�ح�ك�م��ة م��رددي��ن:
«واح � � ��د اث� �ن�ي�ن ح� ��ق ال �ب �ن ��ا ف � �ي ��ن؟»« ،اإلع � � ��دام
لراجح».
وك��ان��ت نيابة املنوفية ق��ررت حبس املتهمني
ب �ق �ت��ل م �ح �م��ود ،ال �ط��ال��ب ف ��ي ال �ص��ف ال �ث��ان��ي
الثانوي ،العتراضه على قيام أحدهم  -يدعى
م �ح �م��د راج� � ��ح  -ب �ن �ه��ر إح� � ��دى ال �ف �ت �ي��ات ف��ي
الشارع ،ومحاولة التعدي عليها ،فاصطحب
أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا
في دمائه.

ف��ي ال �ن��زاع ال �ق��ائ��م ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن اث�ي��وب�ي��ا ح��ول
ت �ع �ث��ر امل � �ف� ��اوض� ��ات ف� ��ي ش � ��أن س� ��د ال �ن �ه �ض��ة،
ّ
لتمتع روسيا بعالقات جيدة مع أدي��س أبابا.
وأضاف املصدر أن الرئيس املصري عبدالفتاح
ال�س�ي�س��ي ،بصفته رئ�ي�س��ًا ل�لات�ح��اد األف��ري�ق��ي،
سيترأس الجانب األفريقي في قمة «روسيا –
أفريقيا» مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني،
ال�ت��ي ستعقد ف��ي منتجع س��وت�ش��ي ،الخميس
املقبل ،بمشاركة رئيس ال ��وزراء األثيوبي آبي
أحمد .وكشف املصدر أن لقاء سيجمع السيسي
وأحمد على هامش القمة ،في إط��ار املحاوالت
املصرية لإلبقاء على باب التفاوض مع اثيوبيا
مفتوحًا.
وك��ان وزي��ر ال��ري امل�ص��ري محمد عبد العاطي
ذك��ر ان ال�ق��اه��رة تطلب وس�ي�ط��ا دول �ي��ا ب�ع��د أن
وصلت املفاوضات مع أثيوبيا حول السد إلى
طريق مسدود .وشدد على أن أي تغيير أحادي
على نهر النيل سيؤثر على مصر تأثيرا شديدا.

مساعي تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود

القدس  -أحمد عبدالفتاح

القاهرة – محمد الشاعر ونبيل عبد العظيم

محاكمة قتلة البنا

مهلة تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ل �ـ 14ي��وم��ا أخ��رى،
بعد انتهاء املهلة األول ،الخميس املقبل.
وق ��ال ب�ي�ت��ان ل�ل�إذاع��ة ال�ع��ام��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
«ك� � � ��ان» ام � ��س إن «ن �ت ��ان �ي ��اه ��و ل� ��ن ي�ط�ل��ب
ت� �م ��دي ��دا ،وال ج � ��دوى م ��ن ذل � ��ك ،ألن ح��زب
«ازرق/ابيض» ليس مستعدا للدخول في
أي مفاوضات» ،معتبرا أن موضوع الكتلة
اليمينية ،التي يرفض نتانياهو التخلي
عنها« ،هي مجرد ذريعة لعدم الدخول في
مفاوضات مع الليكود».

واض��اف بيتان« :التوجه النتخابات ثالثة
وارد ،و«ازرق/ابيض» يريد انتخابات ألن
قادته يعتقدون بأنه إذا تم توجيه الئحة
ات �ه��ام ض��د ن�ت��ان�ي��اه��و ،ف ��إن نتيجتهم في
االنتخابات املقبلة ستكون افضل».
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،داف � ��ع رئ �ي ��س ح� ��زب «ال �ي �م�ين
ال �ج��دي��د»،ن �ف �ت��ال��ي ب �ي �ن��ت ،ع ��ن ن�ت��ان�ي��اه��و،
ال ��ذي ي��واج��ه ش�ب�ه��ات ف�س��اد خ�ط�ي��رة ،وق��د
يتم تقديم ل��وائ��ح ات�ه��ام ض��ده ف��ي األشهر
القليلة املقبلة .وكتب بينيت عبر صفحته

ع �ل��ى «ف� �ي� �س� �ب ��وك» ،أن� ��ه «إذا ن �ج��ح ج �ه��از
القضاء بإسقاط نتانياهو بسبب سيجار،
وت�ق��اري��ر اخ�ب��اري��ة ف��ي م��وق��ع «وال�ل��ا» ،ف��إن
هذه ستكون ضربة ساحقة ملعسكر اليمني
كله .وزعيم اليمني ال��ذي سيخلفه سيكون
ع��اق��را وخائفا م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وجهاز
ال �ق �ض��اء» .واع�ت�ب��ر بينت أن��ه «م�ن��ذ دخ��ول
ن�ت��ان�ي��اه��و إل ��ى ال �س �ي��اس��ة ،ح��ول�ت��ه ج�ه��ات
يسارية ف��ي اإلع�ل�ام واألك��ادي�م�ي��ا والثقافة
والقضاء إلى رمز للشر املطلق».

مواجهات عنيفة بين المتظاهرين
والشرطة في هونغ كونغ

حرق حاجز أثناء المواجهات في هونغ كونغ أمس | رويترز

اندلعت اشتباكات عنيفة في هونغ كونغ،
أمس ،بني قوات الشرطة وآالف املتظاهرين،
الذين يضغطون على الحكومة املحلية ،إثر
ّ
غياب الديموقراطية ،وتزايد تدخل الصني
في املنطقة ،التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات م�ن�ع��ت ت�ج�م�ع��ا ،ألس�ب��اب
أم�ن�ي��ة ،ب�ع��د م��واج�ه��ات عنيفة س��اب�ق��ة ،لكن
ظهر األح��د ،انضم عشرات آالف األشخاص
ّ
التجمع املحظور.
إلى
وم �س��اء ال�س�ب��ت ،أص�ي��ب ش��اب ف��ي التاسعة
عشرة من العمر كان يوزع منشورات تدعو
إل��ى التظاهر ،ب�ج��روح خطرة بعدما طعنه
مجهول بسكني في الرقبة والبطن.

وظهر املهاجم في تسجيالت وضعت على
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وه ��و يحمل
سكينا بعد الهجوم ،ويهتف «هونغ كونغ
ج ��زء م��ن ال �ص�ي�ن» و«ن �ش��رت��م ال �ف��وض��ى في
هونغ كونغ».
وج��اءت الحادثة بعد أي��ام م��ن ج��رح ناشط
جراء ّ
تعرضه العتداء في الشارع.
ّ
ون� ��ددت ب�ك�ين ب��االح�ت�ج��اج��ات ال �ت��ي ع��دت�ه��ا
مؤامرة مدعومة من الخارج.
وتشهد املستعمرة البريطانية السابقة منذ
يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى
الصني في  ،1997مع خروج تظاهرات شبه
يومية( .أ ف ب)
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حراك الشارع المستمر
أنهى «الحرب األهلية» بين الشعب

لبنان :فيضان بشري يدفن « 8و 14آذار»
«اليوم انتهت الحرب األهلية» .تكاد العبارة التي أطلقها مواطن
لبناني من ساحة رياض الصلح تختزل المشهد برمته .فلليوم الرابع
على التوالي واصل اللبنانيون احتجاجهم على بؤس أوضاعهم
مئات اآلالف توحدوا
التي أغرقتهم بها هذه الطبقة السياسية الحاكمة .ثورة شعبية
على شعار
مكتملة األوصاف أذهلت العالم واللبنانيين أنفسهم بعدما ظن
«كلن يعني كلن»
زعماؤهم انهم نجحوا في تدجينهم وأفقدوهم القدرة على
االنتفاض واالحتجاج .ثورة تجاوزت بأشواط ثورة انتفاضة استقالل
الحكومة بعيدة
المليونية عام  ،2005حيث قدرت امس اعداد المحتجين بالشارع
عن االستقالة ..واالشتراكي:
بأكثر من مليون ونصف المليون لبناني.
لن نستقيل خوفا ً
آذان �ه��ا ع��ن ص��راخ شعبها .رئ�ي��س الجمهورية
من االنهيار
بيروت  -أنديرا مطر
ف��ي ح�ي�ن ق��ام��ت ث� ��ورة ع ��ام  2005ت �ح��ت ع �ن��وان
«اس � �ت� ��رداد ال ��زع �م ��اء» وش �ك �ل��ت ل�ح�ظ��ة م��ؤات�ي��ة
ل �ه �ت��اف ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين «اع � �ي� ��دوا ل �ن��ا زع �م ��اء ن ��ا»،
ال�ي��وم ينتفض اللبنانيون على زعمائهم بعد
اختبارهم ف��ي السلطة لنحو م��ن 15ع��ام��ا .وكل
الكالم من ساحات التظاهر يشي بأن اللبنانيني
دفنوا فريقي  8و 14آذار الى األبد وتحدثوا بلغة
مباشرة ب�لا ت��وري��ات وب�لا أف�ك��ار سياسية ،عن
مطالبهم املحقة بالدواء والطبابة ،بتأمني لقمة
عيشهم ،بتوفير مسكن الئق بهم ،بردع أصحاب
ال �ك��ارت �ي�ل�ات ع ��ن ن �ه �ب �ه��م ،ت �ح��دث��وا ع ��ن ه�ج��رة
أوالده � � ��م وع� ��ن ح ��رم ��ان األم� �ه ��ات م ��ن ح�ض��ان��ة
أبنائهم بفعل جور املحاكم الدينية وتسلطها.
ً
وليس تفصيال دخول املكون الشيعي الى قلب
ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي ه��ات�ف�ين ض��د زع�م��ائ�ه��م برغم
القمع وال�ت��ره�ي��ب ال�ل�ين ووج �ه��وا بهما .وليس
تفصيال تجمهر مسيحيو كسروان وجبيل في
الساحات حتى منتصف الليل يهتفون «الشعب
يريد اسقاط النظام» ،بعدما كانت اإلحصاءات
حتى فترة قريبة تشير الى ان أكثر من  70باملئة
من الشارع املسيحي يوالي التيار الوطني الحر
وزعيمه.
وبعيدا عن أسباب الحراك ونتائجه ،على املدى
املتوسط والبعيد ،يجدر التوقف عند عاملني:
ت ��وح ��د امل �ح �ت �ج�ي�ن ع �ل��ى ش� �ع ��ار «ك �ل �ه��م ي�ع�ن��ي
كلهم» بعدما كانت االنتماءات الحزبية تشرذم
االح �ت �ج��اج��ات ال �س��اب �ق��ة وت �ن �ه �ي �ه��ا .ال �ط��وائ��ف
التحمت واملناطق ت�ج��اوزت اط��اره��ا الجغرافي
والهوياتي ،متوحدة تحت العلم اللبناني في
مشهد نادر في الحياة السياسية اللبنانية.
اس�ت�ق�لال�ي��ة امل�ح�ت�ج�ين ب�م�ع�ن��ى ان امل�ت�ظ��اه��ري��ن
اندفعوا الى الساحات بال أي تمويل أو قيادة،
راف� �ض�ي�ن أي اس �ت �غ�ل�ال ل �ح��راك �ه��م ،ال م ��ن ق�ب��ل
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي وال م��ن ق �ب��ل أي ح� ��زب ،ن��زل��وا
باآلالف سيرا على االقدام« ،بال مواصالت مؤمنة
وال عبوات مياه جاهزة وال سندويشات».

م�ي�ش��ال ع��ون ل��م ي�ت��وج��ه بكلمة ال��ى املنتفضني
ال��ذي��ن ل��م يكتفوا باملطالبة ب��إس�ق��اط الحكومة
وان� �م ��ا ب ��إس �ق ��اط «ال� �ع� �ه ��د» وال� �ن� �ظ ��ام ،ف��أت��اه��م
ال ��رد ب��إق�ف��ال جميع امل�ن��اف��ذ امل��ؤدي��ة ال��ى القصر
ال� �ج� �م� �ه ��وري ف� ��ي ب �ع �ب ��دا ب � ��األس �ل��اك ال �ش��ائ �ك��ة
واآلليات العسكرية.
ف� ��ي األث� � �ن � ��اء ،واص � � ��ل رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة س�ع��د
الحريري في الوقت املتبقي من مهلة الـ 72ساعة
ال �ت��ي ح��دده��ا ل�ن�ف�س��ه وت�ن�ت�ه��ي ال� �ي ��وم ،دراس ��ة
الورقة االقتصادية بمشاركة مكونات حكومته
باستثناء القوات اللبنانية التي فرت من املركب
قبل أن يغرق واستقال وزراؤه��ا فجر امس ،في
ح�ي�ن خ� ّ�ي��ب ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي آم��ال
جمهوره ال��ذي طالبه باالستقالة فأعلن انه لن
يستقيل ولن يتهرب من املسؤولية.
واع �ل��ن وزي� ��ر ال �ص �ن��اع��ة وائ� ��ل اب ��و ف��اع��ور بعد
اجتماعه بالحريري أن مطلب رحيل الحكومة
مشروع ومحق ،لكن الخوف ان رحيل الحكومة
وس ��ط ك ��ل ال �ت �ح��ذي��رات امل��ال �ي��ة س �ي �ق��ود ال �ب�لاد
ال��ى االنهيار امل��ال��ي وه��ذا مبرر بقائنا الوحيد
وامل �ش ��روع .واك ��د أب��و ف��اع��ور ب�ع��د اط�لاع��ه على
الورقة االصالحية املقدمة من قبل الحريري انها
«ورقة اصالحية ومتقدمة وأضفنا اليها بعض
االضافات النوعية واالصالحية».
وأشار أبو فاعور الى رفض اللقاء الديموقراطي
اي ض��ري �ب��ة ج��دي��دة وع� ��دم امل �س��اس ب��ال��روات��ب
وعدم املس باملكتسبات االجتماعية للمواطنني
وف ��رض ض��ري�ب��ة ت�ص��اع��دي��ة .ك�م��ا ط��ال��ب بإلغاء
ك ��ل االم� �ت� �ي ��ازات ل �ل��رؤس��اء وال � �ن ��واب وال � � ��وزراء
وامل��وظ�ف�ين وامل�س��ؤول�ين ال�ح�ك��وم�ي�ين .وق��ال اب��و
ف��اع��ور« :لسنا على وف��اق مع الفريق االساسي
ال� �ح ��اك ��م وامل �ت �ح �ك ��م ال� � ��ذي م� � ��ارس االس� �ت� �ب ��داد
ب��امل�ح��اص�ص��ة وال � �ق� ��رارات وال �ت �ص��رف ب��ال��دول��ة
ك��أن �ه��ا م �ل �ك �ي��ة خ� ��اص� ��ة» .وك � ��ل ذل � ��ك أوح� � ��ى ان
ال�ح�ك��وم��ة اب �ع��د م��ا ت �ك��ون ع��ن خ �ي��ار االس�ت�ق��ال��ة
وتلبية املطلب الشعبي برحيلها .في وقت قررت
املصارف اللبنانية استمرار االقفال اليوم.

السلطة تصم آذانها

مركزية التظاهرات

ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ب �ك��ام��ل م�ك��ون��ات�ه��ا صمت

غير ان املتظاهرين ق ��رروا ام��س زي ��ادة زخم

إقفال المنافذ المؤدية إلى
القصر الجمهوري باألسالك
الشائكة واآلليات العسكرية
الجنوب كله في صلب
الحراك ..ولم ترهبه
التصرفات الميليشياوية
االحتجاجات ،متحدثني عن «اثنني الحسم»
داع�ي�ن إل��ى اض��راب ع��ام يشل ال�ب�لاد .وطالب
بيان املتظاهرين ،بإجراء انتخابات نيابية
م �ب �ك��رة وإل � �غ� ��اء ك ��ل زي� � � ��ادات ال� �ض ��رائ ��ب ف��ي
موازنة  .2019ودع��ا املتظاهرون إلى إسقاط
ال �ح �ك��وم��ة ،ك �م��ا دع� ��وا إل ��ى ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
تكنوقراط مصغرة .وأك��د ب�ي��ان املتظاهرين
على ض��رورة تحرك القضاء الستعادة املال
املنهوب.
ومنذ ساعات صباح امس توافد املتظاهرون
ال��ى س��اح��ة ري��اض الصلح وس��ط العاصمة،
م��ن ال �ش �م��ال وال �ج �ن��وب م��ن امل�ت�ن وك �س��روان،
راف�ع�ين االع�ل�ام اللبنانية ،مطلقني هتافات
«ال �ش �ع��ب ي��ري��د اس �ق��اط ال �ن �ظ��ام» ،و «ث� ��ورة،
ث��ورة» ،و«كلهم يعني كلهم» ،وس��ط حضور
الفت لالطفال واملسنني.
ام ��ا ال �ج �ن��وب ف�ك�ل��ه ك ��ان ف��ي ص �ل��ب ال �ح��راك،
م��ن بوابته ص�ي��دا ال��ى مرجعيون والنبطية
وصور التي احتضنت اكبر التظاهرات ،ولم
تردعهم التهديدا ،وال قمع بعض املسلحني
لهم ،في تحد غير مسبوق للسالح الذي رفع
بوجههم .ومن قلب تظاهرة حاشدة صرخت
امرأة للسياسيني «انتو عملتو شغلة منيحة
واح � ��دة ان �ك��ن وح ��دت ��ون ��ا .ون �ح��ن ن �ح��ب أه��ل
صيدا وأهل طرابلس وأهل جونية».

«القوات»:
استقالة متأخرة

متظاهرة تشبك يدها مع أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة وسط بيروت أمس

كرامي« :كلن يعني كلن» بمن فيهم أنا
ّ
سداسية
طالب النائب فيصل كرامي ملوقع  ،MTVبحكومة طوارئ
ّ
ّ
نيابية
ت�ت��ول��ى وض��ع ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي ج��دي��د وإج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات
ً
ُ
ّ
مبكرة .وق��ال« :نعلنها انتفاضة مع الشعب اللبناني وم��ع أهالي
ّ
ونؤيد شعار «كلن يعني كلن» بمن فيهم أنا».
طرابلس

قص رواتب المسؤولين وضرائب على المصارف

ت�ق��وم ال��ورق��ة االق�ت�ص��ادي��ة امل �ق� ّ�دم��ة م��ن الرئيس
سعد الحريري والتي تم االتفاق عليها امس على
ع�ن��اوي��ن ،أب��رزه��ا :ال م�ش��اري��ع استثمارية لسنة
 ،2020وال م�ص��اري��ف إض��اف�ي��ة م��ع ت��أم�ين مبلغ
 3م�ل�ي��ارات ون�ص��ف امل�ل�ي��ار دوالر م��ن مصرف
ل �ب �ن��ان وامل� �ص ��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت�ص�ف�ي��ر ال�ع�ج��ز.
وقالت مصادر إن هذه النقطة تحتاج إلى درس
في تفاصيلها وفي آلية تأمني هذا املبلغ وموافقة
امل � �ص� ��ارف ع �ل��ى ذل� � ��ك ،ك �م��ا ك �ش �ف��ت م �ص��ادر
وزاري ��ة أن ه�ن��اك م��واف�ق��ات مبدئية م��ن األط��راف
ت �ح �ت��اج إل ��ى م��زي��د م��ن ال �ب �ح��ث ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل،
وأن ال �ح��ري��ري واف ��ق ع�ل��ى ف��رض ض��رائ��ب على
امل� �ص ��ارف .وس�ت�ج�ت�م��ع ال�ح�ك��وم��ة ال �ي��وم الق ��رار
الورقة االصالحية.
وك��ان��ت م�س��ودة ورق��ة إص�لاح�ي��ة ج��رى تداولها
تتضمن خ�ف��ض روات ��ب جميع ال � ��وزراء ،وإل�غ��اء
كل املخصصات املالية للنواب ،وخفض روات��ب

املديرين العامني بما ال يتجاوز  8ماليني ليرة،
ورف��ع روات��ب القضاة إل��ى  15مليون ليرة كحد
أقصى ،وفرض ضريبة على املصارف وشركات
التأمني بنسبة  25في املئة ،وخصخصة شركات
االت � �ص� ��االت ،ووض� ��ع ح��د أق �ص��ى مل�خ�ص�ص��ات
ال�س�ف��ر إل ��ى ال �خ ��ارج ب�م�ع��دل  3آالف دوالر مع
موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
ك�م��ا ج ��رى االت �ف��اق ع�ل��ى وض ��ع س�ق��ف ل��روات��ب
العسكريني ال يتجاوز رواتب ال��وزراء ،باإلضافة
إلى دعم الصناعات املحلية ورفع الضريبة على
ال � ��واردات ال�ت��ي ل�ه��ا ب��دي��ل م�ح�ل��ي ،وت�ف�ع�ي��ل هيئة
ال��رق��اب��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،وإل� �غ ��اء ج�م�ي��ع م��ا ج��رى
خفضه م��ن م�ع��اش��ات التقاعد للجيش وال�ق��وى
األم�ن�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب مساهمة امل�ص��ارف إلنشاء
معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات واملحارق
الصحية .غير أن مصادر حكومية نفت أن تكون
هذه الورقة هي التي طرحها الحريري.

طرابلس« :بتكبر القلب»

المعتصمون في ساحة النور في طرابلس ليل السبت | انترنت

ف ��ي س��اح��ة ال� �ن ��ور ت �ج �م��ع ال �ط��راب �ل �س �ي��ون
ب�ك��ل اط�ي��اف�ه��م ،ن �س��اء ورج� ��ال ،محجبات
وس� ��اف� ��رات ،م�س�ن�ين وش� �ب ��ان .ل ��م تسجل
حادثة شغب واحدة .محت عاصمة الشمال
ام��س ال �ص��ورة النمطية ال�ت��ي الصقت بها
على م��دى س�ن��وات ،ال�ص��ورة التي نجحت
ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي تعميمها كمعقل
ل�ل�ت�ط��رف ال��دي �ن��ي واإلره� � ��اب ،ل �ي��رد عليها
ال�ط��راب�ل�س�ي��ون غ �ن��اء وان��اش �ي��د وه�ت��اف��ات
ض��د «ال �ع �ه��د» ورج ��ال ��ه .وش �ه��دت س��اح��ة
النور ،ليل السبت ،حفال موسيقيا (.)DJ
وف��اج��أ الفنان مارسيل خليفة املحتجني
ب�ح�ض��وره م�ع�ه��م وأن �ش��د وإي��اه��م أغنيته
{شدوا الهمة ،الهمة قوية}

؟

الورقة اإلصالحية..
هل تنقذ ماء وجه الحكومة

متظاهرون في منطقة الذوق شمالي بيروت أمس | أ ف ب

أول غيث االستقاالت صدر عن
حزب القوات اللبنانية ال��ذي كان
املح الى هذه الخطوة في الساعات
األول� � ��ى الن� � ��دالع االح �ت �ج��اج��ات.
رئيس الحزب سمير جعجع دعا
ال �ح��ري��ري ل �ل��ذه��اب إل ��ى حكومة
ج��دي��دة ،وق��ال ان��ه ال ي��زال يتوقع
اس �ت �ق ��ال ��ة وزراء االش� �ت ��راك ��ي.
وأض��اف« :بعدما وصلنا إلى ما
وص�ل�ن��ا إل �ي��ه ،ق��ررن��ا االس�ت�ق��ال��ة،
وم ��ا ح �ص��ل أم ��ر م �ه��م وك �ب �ي��ر».
وأش� ��ار إل ��ى أن ��ه «إذا ل��م تستقل
الحكومة ،فهذا خطأ كبير ،حيث
ان ال �ن��اس سيكملون وسنكمل
م� �ع� �ه ��م» ،واع� �ت� �ب ��ر ان ح �ك��وم��ة
ال� �ت� �ك� �ن ��وق ��راط ي� �ج ��ب أن ت �ك��ون
ح �ي��ادي��ة ع��ن االك �ث��ري��ة ال ��وزاري ��ة
والنيابية الحالية ،ويجب أن تكون
م�ن�س�ج�م��ة ول �ي �س��ت ك��ال�ح�ك��وم��ة
الحالية بمئة رأس .واذا تأخرنا،
فأعتقد أن اآلت ��ي أس ��وأ .واك��دت
ال � �ق � ��وات ان االس� �ت� �ق ��ال ��ة ل�ي�س��ت
م��وج �ه��ة ض ��د رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
س� �ع ��د ال � �ح� ��ري� ��ري وال ل��رئ �ي��س
الحزب االشتراكي وليد جنبالط،
ب ��ل ض ��د ال� �ق ��وى ال� �ت ��ي اوص �ل��ت
البالد الى ما هي عليه اليوم.

االغتراب يتحرك
ش � � ��ارك امل� �غ� �ت ��رب ��ون ف� ��ي ص�ل��ب
ال� �ح ��راك ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ح �ي��ث عمت
ش��وارع م��دن اميركية واوروب�ي��ة
ع � ��دة ووص � �ل� ��ت ال � ��ى اس �ت��رال �ي��ا
تضامنا مع الشعب .في واشنطن
نفذ ابناء الجالية اللبنانية وقفة
ت�ض��ام�ن�ي��ة أم� ��ام ال �س �ف��ارة ،كما
ت �ظ��اه��ر ع � ��دد م ��ن ال �ج��ال �ي��ة ف��ي
ه�ي��وس�تن ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة.
وردد ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون امل �غ �ت��رب��ون
هتافات منددة بالحكومة وقالوا:
«يا بيروت قومي قومي… بدنا
نسقط الحكومة».
ك �م��ا ت �ظ ��اه ��رت ح� �ش ��ود ك�ب�ي��رة
من ابناء الجالية في سدني في
شارع «مارتن باليس» وفي كندا
تجمع عدد كبير من ابناء الجالية
أم � ��ام ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ف ��ي ك��ال �غ��اري
وانطلقوا رافعني االعالم اللبنانية
وال�ل�اف �ت��ات وم�ط�ل�ق�ين ال�ه�ت��اف��ات
ال��داع �ي��ة «الس �ق ��اط امل�ح��اص�ص��ة
ال �ط ��ائ �ف �ي ��ة» ،وص� � ��وال ال � ��ى ام ��ام
ب��رمل��ان ادم�ن�ت��ون ف��ي ك�ن��دا ،حيث
نفذوا وقفة احتجاجية تضامنا
مع حركة التظاهر في لبنان.
وف��ي ب��اري��س ،تحدى اللبنانيون
األم� � � �ط � � ��ار وال� � �ط� � �ق � ��س ال � � �ب� � ��ارد،
وت �ظ��اه��روا م��رددي��ن ال �ش �ع��ارات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال� �ن� �ش� �ي ��د ال ��وط� �ن ��ي
ت �ض��ام �ن��ا م� ��ع ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ف��ي
لبنان ،رافعني الفتات كتب عليها
عبارة «ع��ون راج��ع» .كذلك تنفذ
ت �ح��رك��ات ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��دن
األوروبية األخرى.
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انتفاضة لبنان تذهل العالم

توحدت مع الشارع رغم انقسامها السياسي

الصحف اللبنانية :ثورة
ال �ث��ورة املشتعلة ف��ي ش ��وارع ب �ي��روت ،دف�ع��ت بعض
الصحف إل��ى ال �ص��دور ،ام��س االح ��د ،رغ��م عطلتها،
كجريدة ن��داء الوطن التي خرجت بعدد استثنائي
مجاني يواكب ثورة الشعب .وعنونت على صفحتها
االول� � ��ى «ه� �ي ��دي ث� � ��ورة» م ��ع ص � ��ورة ك �ب �ي��رة م��رك�ب��ة
ل �ل �ت �ظ��اه��رات ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق وع� �ن ��وان ف��رع��ي
عن استقالة وزراء ح��زب ال�ق��وات اللبنانية والعجز
ال�ح�ك��وم��ي ل�غ��اي��ة اآلن ع��ن ال�ق�ي��ام ب�خ�ط��وات الن�ق��اذ
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي .م�ت�ح��دث��ة ع��ن ع ��دم اس�ت�ط��اع��ة
الحكم اخماد هذه الثورة التي زلزلت عروش طائفية
وم��ذه�ب�ي��ة ومناطقية وك �س��رت امل�ح��رم��ات وحطمت
اص �ن ��ام زع ��ام ��ات ،ب��دل �ي��ل اه� �ت ��زاز ق��دس �ي��ة ال�ث�ن��ائ��ي
الشيعي «امل وحزب اهلل» في عقر بيئته الحاضنة.
ول �ف �ت��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى ان  11م�ن�ظ�م��ة م��ن ال �ح��راك
بدأت في تأطير جهودها ضمن خطة عمل موحدة.
واشارت الصحيفة في صفحاتها الداخلية إلى العد
العكسي النتهاء املهلة التي حددها رئيس ال��وزراء
سعد الحريري لنفسه وللحكومة ،كما اش��ارت إلى

خطاب امني عام حزب اهلل حسن نصراهلل وتهديداته
الى أن ال احد يستطيع اسقاط العهد والحكومة.
ب��دوره��ا ،صحيفة االخ �ب��ار ال�ت��ي ت�ق��ف ع�ل��ى نقيض
س �ي��اس��ي م��ع ن� ��داء ال��وط��ن وامل �ق��رب��ة م��ن ح ��زب اهلل،
ع �ن��ون��ت ص�ف�ح�ت�ه��ا ال��رئ�ي �س�ي��ة «ث� � ��ورة» م ��ع ص ��ورة
ك �ب �ي��رة ،وف ��ي ال��داخ��ل ك�ت�ب��ت ع��ن «ورق� ��ة ال �ح��ري��ري»
االن� �ق ��اذي ��ة :زي � ��ادة ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى امل � �ص� ��ارف ...هل
يقتنع الشارع؟ تطرقت فيه الى مقترحات الحكومة
النهاء االزمة ،كما كتبت مقاالت عدة حول ما يجري
سياسيا واقتصاديا ،فتطرقت الى خطاب نصراهلل
ال��ذي دع��ا ملحاكمة م��ن يهرب م��ن ّ
تحمل املسؤولية
اضافة إل��ى مقال لبيار اب��ي صعب بعنوان «السيد
حسن واألربعون ّ
ثوريًا».
واقتصاديا ،تحدثت عن نهاية النموذج االقتصادي
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،م�ش�ي��رة إل ��ى ان األول � ّ
�وي ��ة إلع� ��ادة هيكلة
ال ��دي ��ن ال � �ع ��ام ،الف �ت ��ة إل� ��ى ان ال� �ح ��زب «ال �ش �ي��وع��ي»
ّ
الشعبية ،كما تطرقت إلى
يعمل لتصعيد املواجهة
م �ف��ارق��ات ت�ظ��اه��ر املسيحيني و«ت �ض��ام��ن» الجيش

وإل ��ى م��ا ق��ام ب��ه أن �ص��ار رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان نبيه ب� ّ�ري
جنوبًا تحت عنوان ّ
«ضبوا الثورة» ،إضافة إلى كرة
الغضب التي تكبر في عاصمة الشمال طرابلس.
اما صحيفة النهار فكتبت« :الربيع اللبناني يكسر
ّ
ويعري النظام ..الحريري يترقب وحزب اهلل
القيود
يحمي ال�ع�ه��د!» ،مشيرة ف��ي سلسلة م�ق��االت إل��ى ان
ّ
ما حصل «انتفاضة» من خارج كل التوقعات ...فأي
تسوية ستعيد األمور سيرتها األولى؟ كما تساءلت
عن أي سيناريو في الساعات املصيرية املقبلة؟
ف��ي ح�ين عنونت ج��ري��دة ال��دي��ار« :م�ض�م��ون رسائل
نصراهلل أنهى االزمة وحدد املسؤوليات والعواقب».
«ت �ك �ل��م ب��اس �ي��ل وال �ح��ري��ري دون ن�ت�ي�ج��ة ل �ك��ن ك�لام
نصراهلل حذر من يهرب من املسؤولية».
ص�ح�ي�ف��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ت��ي ت�ح�ت�ج��ب االح ��د ك��ان��ت
ع� �ن ��ون ��ت ف� ��ي ع� ��دده� ��ا ال� �س ��اب ��ق «ال� �ش� �ع ��ب ي ��زع ��زع
امبراطورية السلطة» ،كلنا للوطن مع صورة كبيرة
ل�ل�ت�ظ��اه��رات ،مشيرة إل��ى ان لبنان بعد  17اكتوبر
ليس كما قبله.

صحف إيرانية :مؤامرة ضد محور المقاومة
تناولت صحف إيرانية امس االحتجاجات التي يشهدها
لبنان ،واعتبرت ما يجري «امتدادا للمؤامرة التي شهدها
العراق» ،في إشارة للتظاهرات التي شهدتها بغداد واملدن
العراقية مؤخرا.
ص �ح �ي �ف��ة «آف � �ت� ��اب ي� � ��زد» اإلي ��ران� �ي ��ة ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ت �ي��ار
اإلصالحيني ،علقت في عنوانها الرئيسي على التظاهرات
والحراك اللبناني بالقول إنه «مؤامرة خارجية إلضعاف
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ت�ح��ال��ف  8آذار امل��وال��ي إلي ��ران ف��ي ل�ب�ن��ان» .وق ��ال املحلل
حسن هاني زادة للصحيفة إن «ال�ش��يء ال��واح��د ال��ذي ال
ينبغي التغاضي عنه هو أن��ه يبدو إل��ى جانب التطورات
السياسية داخل لبنان هناك دول باملنطقة وأخرى خارج
املنطقة لديهم دور مؤثر في االحتجاجات اللبنانية».
وح��ول مستقبل حكومة ال�ح��ري��ري ،ي��رى ه��ان��ي زادة أن
«االحتجاجات ستجبر الحريري على إع�لان استقالته،

أو أن ي�ق��وم ب��اس�ت�ب��دال وزراء ي�ك��ون والؤه ��م للسعودية
والواليات املتحدة بأعضاء حكومته الذين ينتمون لفريق
 8آذار ،وس�ي�ك��ون ال��رئ�ي��س اللبناني م�ج�ب��را ع�ل��ى تقديم
مرشح جديد وسيرشح الحريري مرة أخرى».
وق��ارن هاني زادة بني احتجاجات لبنان وال�ع��راق ،وق��ال:
«الغالبية العظمى التي تشارك في االحتجاجات اللبنانية
تنتمي لفريق  14آذار بعكس العراق الذي تشارك فيه عدة

أط��راف ،ولكن نستطيع القول إن الهدف والوجه املشترك
للمتظاهرين بلبنان والعراق هو إضعاف محور املقاومة
عبر االحتجاجات الشعبية ،وحتى إي��ران التي تقود هذا
املحور تفقد تياراتها السياسية في العراق ولبنان».

«مؤامرة أميركية»
بدورهاّ ،
حملت صحيفة جوان القريبة من تيار املحافظني،

رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ل�ب�ن��ان��ي س�ع��د ال �ح��ري��ري م�س��ؤول�ي��ة ما
ي �ح��دث ف��ي ل �ب�ن��ان ،وق��ال��ت إن ��ه «ش�خ�ص�ي��ا امل �س��ؤول عن
األزمة اللبنانية ،بينما يتهم مرة أخرى التيارات السياسية
األخرى بعرقلة اإلصالح االقتصادي في لبنان».
واعتبرت صحيفة رسالت التابعة لتيار املحافظني األمني
العام لحزب اهلل حسن نصر اهلل بأنه «سيد املقاومة وروح
لبنان وما يحدث في لبنان مؤامرة أميركية سعودية».

أمراء الحرب وزعماء الطوائف

رجال يتصدرون المشهد السياسي اللبناني

صب عشرات آالف اللبنانيين جام غضبهم
على النخبة السياسية ،في الشوارع،
في تحد نادر للعائالت الحاكمة من
مختلف الطوائف وأمراء الحرب الذين
أوصلوا البالد إلى الخراب ،فلم يسلم
أي زعيم ،مسيحيا كان أو مسلما من
الغضب .ومن أبرز هؤالء القادة والزعماء:

ميشال عون رئيس الجمهورية
ع �س �ك��ري وس �ي��اس��ي ت ��راوح ��ت ح �ي��ات��ه ب�ي�ن ق �ي��ادة
الجيش وال�س�ي��ر ب�ين أل�غ��ام ال�س�ي��اس��ة .وك��ان ت��رأس
ً
سنة  1988بوصفه قائد الجيش حكومة انتقالية
بمرسوم من الرئيس أمني الجميل بموازاة حكومة
أخرى يترأسها سليم الحص ،ودخل في مواجهات
دام �ي��ة م��ع ال�ج�ي��ش ال �س��وري ،ث��م م��ع ق��ائ��د «ال �ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ،ول� �ج ��أ إل� ��ى ال �س �ف��ارة
الفرنسية في بيروت ي��وم  13أكتوبر  ،1990ومنها
ج��رى ترحيله إل��ى قبرص وم��ن ثم ال��ى باريس عبر
ب��ارج��ة ف��رن�س�ي��ة .ع��اد إل��ى ب �ي��روت ي��وم  7أغسطس
 2005عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تبعه
من ث��ورة االرز ،وأس��س ح��زب التيار الوطني الحر.
ّ
ووق��ع في فبراير  2006وثيقة تفاهم مع ح��زب اهلل،
تحسنت عالقة عون بسوريا بعد سنوات من العداء
السياسي ،وزاره��ا في ديسمبر  ،2008حيث التقى
بشار األس��د ،وف��ي  31أكتوبر  2016انتخب رئيسا
للجمهورية بتسوية سياسية الن �ه��اء ش�غ��ور دام

عامني ونصف العام.

نبيه بري ..رئيس مجلس النواب
زع �ي��م س �ي��اس��ي ش �ي �ع��ي ،ول ��د ف ��ي س �ي��رال �ي��ون ق��رب
م� �ن ��اج ��م امل� � � ��اس ،وع � � ��اش ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان وس � ��ط أل �غ ��ام
السياسة ،يعتبر من ثوابت ما بعد اتفاق الطائف.
تميز بقدرته على إدارة التناقضات بتعايشه مع
عشرات الحكومات واحتفاظه برئاسة البرملان منذ
عام  .1992برز إلى جانب السيد موسى الصدر في
حركة املحرومني ،وتولى فيها مسؤوليات ،كما قاد
حركة املقاومة الوطنية ف��ي مواجهة اسرائيل عام
 ،1978وعام  1980انتخب رئيسا لحركة أمل ،ولعب
دورا ف��ي «ان�ت�ف��اض��ة  6ف�ب��راي��ر ض��د ال�ن�ظ��ام الفئوي
والتي اسقطت فيما بعد اتفاق  17ايار مع اسرائيل.

سعد الحريري ..رئيس الحكومة

حسن نصر الله ..زعيم حزب الله
زعيم سياسي شيعي ،األم�ين العام لحزب اهلل منذ
 ،1992تعلم في لبنان والعراق وإيران ،وحقق الحزب
بقيادته نجاحات مهمة في مقاومة إسرائيل ،لكن
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي إخ� �م ��اد ال � �ث� ��ورة ال� �س ��وري ��ة ش��وه��ت
سمعته عربيا وإسالميا .كان يرى أن قوة العالقات
اإليرانية -السورية ستوفر لحزب اهلل أفضل الظروف
ألداء عمله .اختاره الحزب مطلع  1992ليكون أمينه
العام خلفا لعباس املوسوي الذي اغتالته إسرائيل.
لكنه حزب اتهم باملشاركة في اغتيال رئيس وزراء
لبنان رفيق الحريري عام  ،2005كما كان رأس حربة
ف��ي اي ��ار (م��اي��و)  2008ف��ي غ��زو ب �ي��روت واالح ��داث
ال�ت��ي ج��رت حينها ،وك��ان قبل ع��ام�ين خ��اض حربًا
مع اسرائيل في تموز (يوليو)  2006وصمد فيها
محققا انتصارات في املعركة ضد جيش االحتالل.

ّ
سني ،فرض عليه السير في وليد جنبالط..
رجل أعمال وسياسي
الصراعات
وتقاطعات
اللبناني
حقل ألغام الداخل
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي

اإلقليمية عقب اغتيال والده عام  ،2005تزعم تيار
املستقبل ،وشكل «تكتل ق��وى  14آذار» ،ال��ذي ضم
قوى سياسية ،من أبرزها :تيار املستقبل بزعامته،
وال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ،وح ��زب ال�ك�ت��ائ��ب،
وال�ق��وات اللبنانية ،ساند ث��وار سوريا ،كلفه عون
تشكيل حكومة ج��دي��دة ،ع��ام  2016للمرة الثانية
بعد ان كان قد تعرض لطعنة في الظهر عام 2011
م��ن ق�ب��ل وزراء ع ��ون وح ��زب اهلل ال��ذي��ن اس�ت�ق��ال��وا
ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ه��و ي �ق��اب��ل ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ب ��اراك
اوباما.

متظاهرون على لوحة إعالنية في وسط بيروت رافعين علما كبيرا للبنان | أ ف ب

ينتمي إل��ى ع��ائ�ل��ة ع��ري�ق��ة لعبت دورا أس��اس�ي��ا في
تاريخ لبنان وحاضره منذ عقود.
دخ ��ل امل �ي ��دان ال�س�ي��اس��ي ب�ع��د اغ �ت �ي��ال وال� ��ده ك�م��ال
ج� �ن� �ب�ل�اط ف� ��ي م � � ��ارس  1977ع� �ل ��ى ي� ��د امل� �خ ��اب ��رات
ال �س��وري��ة .وخ�ل��ال ال �ح��رب ع��رف��ت م��واق �ف��ه ت�ق�ل�ب��ات
ع� ��دة ،ف �خ��اض م �ع ��ارك ض ��د امل�س�ي�ح�ي�ين ث ��م ج ��اءت
ح��رب ال�ج�ب��ل ال�ت��ي جعلته زع�ي�م��ا أوح ��د للمنطقة،
واف��ق ع��ام  1989على اتفاقية الطائف ،وانضم إلى
ال �ح �ك��وم��ة ،وظ ��ل ع �ض��وا ف��ي ال �ح �ك��وم��ات امل�ت�ع��اق�ب��ة

وزي� � ��را ل �ل �م �ه �ج��ري��ن ح �ت��ى ع� ��ام  ،1998ظ ��ل ح�ل�ي�ف��ا
لسوريا إلى تاريخ وفاة الرئيس حافظ األسد .دعم
حكومات رفيق الحريري وتحالف منذ عام  2000مع
أحزاب املعارضة املسيحية املناهضة لسوريا .وبعد
اغ�ت�ي��ال ال�ح��ري��ري سنة  2005ك��ان أح��د رم��وز ث��ورة
األرز ،بيد أنه بدأ بشكل تدريجي في تغيير موقفه
السياسي .أيد الثورة السورية ووصف نظام بشار
األس��د بالوحشي .وهاجم ق��رار ح��زب اهلل بالدخول
في الحرب ووصفه بالخطأ األخالقي.

سمير جعجع..
رئيس حزب القوات اللبنانية
سياسي وق��ائ��د سابق مليليشيا ال�ق��وات اللبنانية،
ظ�ه��ر اس �م��ه أث �ن��اء ال �ح��رب ح�ي��ث ال�ت�ح��ق ع ��ام 1975
بميليشيا ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب ال�ت��ي شكلت ن ��واة ح��زب
«ال �ق ��وات» ودخ ��ل ف��ي ح��رب م��ع س��وري��ا س�ن��ة 1977
وفي عام  1989أعلن قبوله باتفاقية الطائف ،وعينّ
وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عمر كرامي يوم 24
ديسمبر  1990إلى أن استقال .اعتقل في أبريل 1994
بعد الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في كسروان
وم �ص��رع ع�ش��رة أش �خ��اص ،وف��ي ه��ذه امل ��دة ت� ّ�م حل
حزب القوات ،كما اتهم بالضلوع في اغتيال رئيس
ح ��زب ال��وط�ن�ي�ين األح � ��رار دان ��ي ش�م�ع��ون وع��ائ�ل�ت��ه
واغتيال رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي.
ُع ��رف جعجع ب�ن�ق��ده ال �ل�اذع ل�ل��وج��ود ال �س��وري في
لبنان ،وأس��س م��ع جنبالط وال�ح��ري��ري تحالف 14
آذار ،وه��و م��ن أك�ب��ر ال��داع�ين لتجريد ح��زب اهلل من
سالحه( .الجزيرة .نت)

الحريري أمام
المأزق الكبير
محرر الشؤون الدولية
يعيش سعد الحريري حاليا اصعب مرحلة في مسيرته
السياسية التي بدأها عقب اغتيال والده الشهيد رفيق
الحريري في  14فبراير  ،2005فالحريري االبن تعرض
خ�لال ال�س�ن��وات املاضية ال��ى سلسلة م��ن االنتكاسات
السياسية واالقتصادية ،لكنه اليوم امام مفترق طرق،
وكما قال النائب وليد جنبالط يوم الخميس متوجها
الى رئيس الوزراء« :إننا بمأزق كبير».
ال��رئ �ي��س ال� �ح ��ري ��ري ك �ش��ف ف ��ي خ �ط��اب��ه ال �ج �م �ع��ة أن��ه
«يتعرض الستهداف سياسي» وي��راد تحويله «كبش
محرقة» .وتحدث بإسهاب عن املماطلة في مساعدته
على تحقيق االصالحات .ثم أعطى االح��زاب اللبنانية
مهلة زمنية قصيرة تنتهي اليوم لتقديم جواب يؤكد
املضي قدما في اإلصالح.
وف��ي ي��وم ال�ت�ظ��اه��ر ال��راب��ع وخ ��روج م�ئ��ات اآلالف ال��ى
ال �ش��وارع ،ب��دا واض �ح��ا ان ل�ب�ن��ان وص��ل إل��ى م��رح�ل��ة ال
ي�م�ك��ن ال� �ع ��ودة م�ن�ه��ا م��ن دون ت�ح�ق�ي��ق م �ك��اس��ب على
األرض ،والحشود البشرية الهائلة ت�ج��اوزت الحلول
املقترحة ،وب��دا ان القسم االك�ب��ر م��ن ال�ن��اس ينظر الى
الورقة االصالحية التي يقدمها رئيس الحكومة على
انها حبل نجاة للزعامات السياسية م��ن الغاضبني،
وليست م�ح��اول��ة الن�ت�ش��ال ال�ب�لاد ال�غ��ارق��ة ف��ي الفساد
والسرقات منذ عشرات السنني.
ويرى املراقبون أن سقف الناس بات أعلى بكثير مما
ت�ط��رح��ه ال�ح�ك��وم��ة ورئ�ي�س�ه��ا ،ف�ك�م��ا ك��ان��ت الجماهير
ف��ي الجنوب وال�ب�ق��اع تهاجم قياداتها الشيعية ،كان
ال�ج�م�ه��ور ال�س�ن��ي ي�ه�ت��ف اي�ض��ا ف��ي ع��دة م�ن��اط��ق ضد
ال��رئ�ي��س ال �ح��ري��ري ،ف�ف��ي ط��راب�ل��س ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل�ث��ال
ك�ش�ف��ت ال �ت �ح� ّ�رك��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ع ��ن والدة ش� ��ارع ص� ّ�ب
ج��ام غضبه على تيار املستقبل والرئيسني الحريري
ونجيب ميقاتي ،وج��رى تمزيق ص��ور الحريري وكل
قيادات ونواب املدينة واحزابها.
والسؤال الذي يبحث الحريري واملسؤولون عن اجوبة
ل��ه :م��اذا ع��ن ال �ش��ارع؟ ه��ل سيخرج ال�ن��اس م��ن الشارع
بعد طرح الورقة االصالحية؟ .فاملسألة لم تعد بيد اي
ط��رف سياسي ان�م��ا بيد ال�ش�ع��ب ،وف��ي ح��ال استمرت
ال �ح �ش��ود ف��ي ال� �ش ��وارع ف�س�ت�س�ق��ط ش��رع �ي��ة ال�ح�ك��وم��ة
ورئيسها ورئ�ي��س الجمهورية اي�ض��ا .فالشعب ال��ذي
ل�ط��امل��ا ن�ج�ح��ت ال�ط�ب�ق��ة ال�ح��اك�م��ة ف��ي ت�ف��ري�ق��ه طائفيا
ومذهبيا وسياسيا ،بدا هذه املرة متضامنا مع نفسه
رافعا العلم اللبناني فقط ،مطالبًا بإسقاط جميع من
في السلطة تحت شعار «كلن يعني كلن».
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عيسى السيد اجتاز اختبارات حكام النخبة
نجح حكم كرة قدم الصاالت املغلقة عيسى السيد في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية
ل �ح �ك��ام ا ل�ن�خ�ب��ة ا ل �ت��ي ا ق �ي �م��ت ف��ي ا ل �ع��ا ص �م��ة ا مل��ا ل �ي��ز ي��ة ك��واال مل �ب��ور ت �ح��ت إ ش ��راف اال ت �ح��اد
اآلسيوي لكرة القدم.
و س�ي�ق��وم السيد ب��إدارة م�ب��ار ي��ات بطولة تصفيات ش��رق آ س�ي��ا ف��ي فيتنام وا ل�ت��ي تنطلق
اليوم وستكون بوابة التأهل الى نهائيات كأس اسيا (تركمانستان .)2020
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ً
ً
ثمينا
فوزا
كاظمة يخطف
من السالمية

إشهار  4أندية جديدة
اعتمد مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ،امس ،اشهار اربعة اندية شاملة جديدة.
وجاء في بيان للهيئة عقب اجتماع مجلس ادارتها التاسع ان االندية التي تم اشهارها
هي ن��ادي السكب الرياضي لرياضات الفروسية ،ون��ادي الكوت الرياضي لرياضات
الفروسية ،ون��ادي ان سباير الكويتي للسيارات وال��دراج��ات اآللية ،والنادي الكويتي
للغوص واالنقاذ.
واش��ار البيان ال��ى ان مجلس االدارة واف��ق على تعديل بعض م��واد النظام االساسي
للجنة االوملبية الكويتية واملواد املعدلة بالنظام االساسي لكل من نادي فتيات العيون
ونادي سلوى الرياضي( .كونا)

اليوسف :سنوفر احتياجات
منتخب الصاالت

كنكوني متصدِّ ياً لكرة مبارك الفنيني | تصوير أحمد سرور

سعد عايد
خطف كاظمة ف��وزًا ثمينًا على الساملية
ب�ه��دف�ين ل�ه��دف ف��ي امل �ب��اراة ال�ت��ي أقيمت
ع �ل��ى اس� �ت ��اد ص �ب ��اح ال �س��ال��م ف ��ي خ �ت��ام
ال�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن دوري ف�ي�ف��ا امل�م�ت��از
َ
ل�ك��رة ال �ق��دم .وس�ج��ل ه��دف��ي «البرتقالي»
ع�م��ر ال�ح�ب�ي�ت��ر ( )٥٦وع �ب��داهلل ال�ظ�ف�ي��ري
( ،)٩٠ف��ي ح�ين سجل ل�ـ�ـ«ال�س�م��اوي» فهد
ال��رش�ي��دي ( )٨٥وق�ف��ز ك��اظ�م��ة ال��ى امل��رك��ز
الثالث ،برصيد  ٦نقاط ،في وقت تراجع
ال �س��امل �ي��ة ال ��ى امل��رك ��ز ال ��راب ��ع؛ ب��رص �ي��د ٤
ّ
نقاط.

شوط ممل

دخ ��ل ال�ف��ري�ق��ان امل �ب ��اراة م��ن دون تكتيك

واض��ح ،حيث انحصر اللعب في الوسط
م��ع االع �ت �م��اد ع �ل��ى امل� �ح ��اوالت ال �ف��ردي��ة،
للوصول الى مرمى الفريقني ،لكن معظم
تلك املحاوالت لم تحدث ،وكان اول تهديد
حقيقي ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال � �ـ ٣٤ل�ل�م��رم��ى عبر
«رأس�ي��ة» الع��ب كاظمة شبيب الخالدي،
ّ
لتمر بالقرب من
بعد «عرضية» اندريه؛
مرمى ن��واف املنصور ،تبعتها «رأسية»
اخ��رى للمحترف س��ادات��ي ،اعتلت مرمى
«السماوي» .بينما لم يشكل الساملية اي
خطورة تذكر.

ُّ
تحسن األداء

َّ
تحسن أداء الفريقني،
في الشوط الثاني،
خاصة الساملية ال��ذي بدأ بالوصول الى

م��رم��ى ح�س�ين ك�ن�ك��ون��ي ،خ�ص��وص��ًا بعد
ً
ال ��دف ��ع ب��أل �ي �ك��س ل �ي �م��ا ب � ��دال م ��ن ف�ي�ص��ل
ال�ع�ن��زي ،ل�ك��ن االم ��ور ج��رت ف��ي مصلحة
«البرتقالي» ،الذي خطف هدف األسبقية
ّ
بعد استغالله ركلة حرة ،نفذها سلطان
ص�ل�ب��وخ ،وك��ان��ت ف��ي ط��ري�ق�ه��ا ل�ل�ح��ارس
ّ
ن��واف امل�ن�ص��ور ال��ذي تعثر لتتهيأ ام��ام
عمر الحبيتر ال��ذي ح� ّ�ول�ه��ا ال��ى الشباك
الخالية (.)٥٦
ان � ��دف � ��ع ال� �س ��امل� �ي ��ة ب� �ع ��د ذل� � ��ك ل �ل �ه �ج��وم،
وأجرى ّ
مدرب «السماوي» ميلود حمدي
ت�غ�ي�ي��ري��ن ب��ال��دف��ع ب��امل�ه��اج�م�ين فابيانو
وفهد الرشيدي لزيادة الكثافة الهجومية،
ف��ي وق��ت ّ
رد م��درب «ال�ب��رت�ق��ال��ي» بالدفع
َ
بالالعبني عبداهلل الفهد وفايز الظفيري

لتنشيط فريقه.
واص ��ل «ال �س �م��اوي» م �ح��اوالت��ه ،معتمدًا
على الكرات «العرضية» التي أثمرت بعد
محاوالت عدة ،هدف التعادل بــ«رأسية»
فهد الرشيدي ،اثر «عرضية» جميلة من
فهد املجمد (.)٨٥
وقبل ان تلفظ امل�ب��اراة انفاسها االخيرة
استغل «البرتقالي» ك��رة م��رت��دة ،مررها
ح �م��د ال �ح��رب��ي ال ��ى امل �ح �ت��رف الالوي �ل ��ي،
ال��ذي ارسلها لعبداهلل الظفيري املنفرد،
ال ��ذي س��دده��ا ب�ق��وة ف��ي ش�ب��اك املنصور
(.)٩٠
أدار املباراة الحكم الدولي سعد الفضلي،
وأن��ذر مساعد ن��دا وفابيانو (الساملية)،
وبدر ذكراهلل (كاظمة).

ع� � ��اد ال� � ��ى ال � �ب �ل��اد أم� � ��س وف ��د
م�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت ل �ك��رة ال �ق��دم
ل�ل�ص��االت ق��ادم��ًا م��ن البحرين
ب� �ع ��د خ �ط �ف��ه ب� �ط ��اق ��ة ال �ت��أه��ل
ال��ى ب�ط��ول��ة ك��أس اس�ي��ا امل�ق��رر
اق ��ام� �ت� �ه ��ا ف� ��ي ت��رك �م��ان �س �ت��ان
خ� � �ل � ��ال ال� � �ت� � �ص� � �ف� � �ي � ��ات ال � �ت� ��ي
ج� � ��رت ف � ��ي امل � �ن� ��ام� ��ة ،وض �م��ت
ً
ال� � ��ى ج� ��ان� ��ب األزرق ك �ل ��ا م��ن
ال �ع��راق وف�ل�س�ط�ين واالم � ��ارات
ب� � ��االض� � ��اف� � ��ة ال � � � ��ى ال� �ب� �ح ��ري ��ن
امل �س �ت �ض �ي��ف ،وال� � � ��ذي خ ��اض
م�ع��ه األزرق م �ب��ارات��ه االخ�ي��رة
أول من أمس وانتهت ملصلحة
املضيف بهدفني دون رد.
وك� � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال ال �ف��ري��ق
رئ �ي ��س ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة ال�ش�ي��خ
اح� �م ��د ال� �ي ��وس ��ف ،ال� � ��ذي ه�ن��أ
ال� �ف ��ري ��ق ،م ��ؤك � �دًا أن االت� �ح ��اد
س�ي�ق��وم ب�ت�ك��ري��م ال �ف��ري��ق بعد

اليوسف مطمئناً على عبدالرحمن الوادي

االداء امل �م �ي��ز وال �ل�اف� ��ت ال ��ذي
ق��دم��ه ال �ف��ري��ق ط� ��وال م �ش��واره
في التصفيات.
واض� � � ��اف ال� �ي ��وس ��ف :س �ي��وف��ر
االتحاد كل احتياجات الفريق
قبل خوضه غمار كأس اسيا.

م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،س �ي ��واص ��ل ن�ج��م
ال �ف��ري��ق ع �ب��دال��رح �م��ن ال� ��وادي
م� ��راح� ��ل ال � �ع�ل��اج م� ��ن اص ��اب ��ة
ال � � ��رب � � ��اط ال� �ص� �ل� �ي� �ب ��ي وال � �ت� ��ي
ت �ع��رض ل �ه��ا خ�ل�ال م�ن��اف�س��ات
البطولة.

القادسية غضبان
من نقطة الساحل
اعربت الجماهير القدساوية عن غضبها من
تعادل الفريق االول لكرة القدم امام الساحل
بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما،
أول م��ن ام��س ،ضمن منافسات دوري فيفا
امل �م �ت��از ،وح �م �ل��ت ال �ج �م��اه �ي��ر ح �ك��م امل �ب ��اراة
احمد العلي املسؤولية في خسارة النقطتني
ب��إل �غ��اء ه ��دف ف �ه��د االن� �ص ��اري ال� ��ذي اج�م��ع
ال �ج �م �ي��ع ع �ل��ى ص �ح �ت��ه ،ف �ض�لا ع ��ن تحميل
املدرب االسباني فرانكو جزءا من املسؤولية
ف��ي خ��وض ال�ل�ق��اء بتشكيلة غير متجانسة
غير مبال بإمكانيات املنافس.
م��ن جانبه ق��ال املنسق االع�لام��ي للقادسية
محمد ع��وض أن ف�ت��رة ت��وق��ف ال ��دوري أث��رت
ب��ال �س �ل��ب ع �ل��ى م �س �ت��وى أداء ال�ل�اع �ب�ي�ن في
م� �ب ��اراة ال �س��اح��ل ،ف �ض�لا ع ��ن ق �ل��ة ال �ت��رك �ي��ز،
م �ش �ي��را ال ��ى ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن األخ �ط��اء
الفردية التي وقع فيها الفريق خالل اللقاء،
واع ��رب ع��وض ع��ن اس�ت�غ��راب��ه م��ن ق��رار حكم

امل � �ب� ��اراة ب��إل �غ��اء ال� �ه ��دف ال � ��ذي س �ج �ل��ه ف�ه��د
االنصاري في الشوط الثاني ،ما تسبب في
حرمان االصفر من الفوز ،موضحا أن��ه كان
على الحكم اللجوء الى تقنية «الفار» للتأكد
م��ن ق� ��راره .واوض ��ح ع��وض ان اص��اب�ت��ه غير
مقلقة ،حيث يعاني من شد بسيط ويواصل
الفريق تدريباته اس�ت�ع��دادا مل�لاق��اة الكويت
الجمعة املقبل.

الفضلي :أهدرنا فرصًا للتسجيل
اكد مدير فريق الساحل يوسف الفضلي ان
تعادل الساحل امام القادسية لم يكن مفاجأة،
مشيرا الى ان الفريق خاض املباراة بتشكيلة
ضمت العبني صاعدين من مواليد  ،98و،96
وغاب عنه بعض الالعبني االساسيني وقدم
الفريق اداء مقنعا احرج به القادسية طوال
امل �ب��اراة واه��درن��ا ف��رص��ا للتسجيل ،ولدينا
املزيد في املباريات املقبلة.

ً
مؤقتا
الزمالك في الصدارة..

السيد« :األبيض» بحاجة لمزيد من االنسجام
عمر بركات
اكد م��درب الفريق االول لكرة القدم بنادي
ال� �ك ��وي ��ت ،ال � �س � ��وري ح� �س ��ام ال �س �ي ��د ع�ل��ى
ح��اج��ة ف��ري �ق��ه مل��زي��د م��ن ال �ع �م��ل ل�ل��وص��ول
ال��ى املستوى املطلوب املقترن مع النتائج
االيجابية ،الفتًا الى انه على الرغم من الفوز
الكبير على التضامن في لقاء االبيض أول
من امس اال ان غياب الالعبني الدوليني عن
الفريق لفترة طويلة اثر سلبًا على املظهر
العام واالنسجام بينهم .واشار السيد الى
ان ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي للفريق سيسعى خ�لال
االيام املقبلة الى تصحيح بعض االخطاء
التي وقع فيها الالعبون في لقاء التضامن،
مشيرًا ال��ى ان االبيض ما زال بحاجة الى
الوقت إلخراج كل ما لديه.
ولم يخف املدرب ارتياحه للنتيجة والفوز
وح�ص��د ن�ق��اط م��واج�ه��ة ال�ت�ض��ام��ن ،م��ؤك�دًا
ع�ل��ى ان ح�ص��د ال�ن�ق��اط ال �ث�لاث للمواجهة
ي�ب�ق��ى ب�م�ن��زل��ة خ �ط��وة م�ه�م��ة ع�ل��ى م�ش��وار
املنافسة للحفاظ على لقب الدوري.
وعن مباراة القادسية املقبلة ب��دوري فيفا
اشار امل��درب الى اهمية املواجهة للفريقني

امل �ت �ن ��اف �س�ي�ن ع� �ل ��ى ص � � � ��دارة ال� � � � ��دوري ف��ي
املراحل الحالية ،مشددًا على قوة املنافس
ال��ذي يضم العديد من العناصر املتميزة،
س��واء على مستوى الالعبني املحليني او
املحترفني.
واضاف ان استعدادات الكويت للمواجهة
ستكون اعتيادية ك��ون اللقاء يأتي ضمن
الدوري الذي عادة ما يحتاج لنفس طويل
لحصد النقاط ،مؤكدًا ان االبيض سيسعى
الى الخروج بنتيجة ايجابية من املواجهة
للحفاظ على االنفراد بالصدارة ،مستفيدًا
من نتيجة االصفر االخيرة امام الساحل.
من جانب آخر ،يواصل االبيض تدريباته
اليومية اس�ت�ع��دادًا للقاء القادسية ،وذل��ك
بصفوف مكتملة ،حيث ال تشهد صفوف
ال �ف ��ري ��ق ح��ال �ي��ًا غ �ي ��اب ��ات م ��ؤث ��رة ف ��ي ظ��ل
انضمام حارسه حميد القالف للتدريبات
الجماعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي
في االي��ام السابقة عقب عودته من املانيا،
ح� �ي ��ث خ� �ض ��ع ل � �ع �ل�اج م �ك �ث ��ف ه � �ن� ��اك م��ن
اص ��اب ��ة امل � ��ت ب ��ه خ �ل��ال م �ش��ارك �ت��ه ض�م��ن
صفوف املنتخب الوطني في لقائه االخير
بالتصفيات اآلسيوية امام االردن.

االتحاد السعودي ُيقيل مدربه
التشيلي سييرا

القبندي :طرد عبدالناصر ّ
غير مسار المباراة
أكد جمال القبندي مساعد مدرب الفريق األول لكرة القدم في نادي التضامن أن طرد العب
الفريق محمد عبدالناصر في الدقيقة  62أدى إلى تغيير مسار املباراة بشكل كبير ،وذلك
كون التضامن في ذلك الوقت كان متأخرًا بفارق هدف واحد ،ليجري طرد الالعب واستحواذ
األبيض على مجريات األداء وم��ن ثم االن��دف��اع إل��ى الهجوم وإض��اف��ة ثالثة أه��داف جديدة.
وأشار القبندي إلى أن التضامن نجح في تقديم أداء متوازن أمام األبيض .وعلى الرغم من
الفوارق الكبيرة بني الفريقني ،فإن العنيد كان ندًا لبطل الدوري في معظم فترات اللقاء ،وكاد
يحقق مفاجأة لوال املتغيرات .ولفت القبندي إلى أن الجهاز الفني سيسعى إلى مواصلة
العمل في الفترة الحالية ،لتعويض الخسارة واستعادة الثقة بشكل نسبي أمام اليرموك.

َّ
تصدر الزمالك ال��دوري املصري لكرة القدم
ع�ق��ب ف ��وزه ال�ص�ع��ب ع�ل��ى ضيفه امل�ق��اول��ون
ال�ع��رب  1 / 2على ملعب ال�س�لام بالقاهرة
في مباراة مقدمة من املرحلة الخامسة عقب
تأجيل لقاء القمة بني األهلي والزمالك في
لدواع أمنية.
الجولة الرابعة
ٍ
وت �ق� ّ�دم امل �ق��اول��ون ال �ع��رب ع��ن ط��ري��ق محمد
س ��ال ��م ( ،)11وأدرك ال �ت ��ون �س ��ي ف��رج��ان��ي
س��اس��ي ال �ت �ع��ادل ب�ع��د أرب ��ع دق��ائ��ق ق�ب��ل أن
يسجل احمد سيد «زيزو» هدف الفوز (.)34
ورفع الزمالك رصيده الى  10نقاط ،في حني
َّ
تجمد رصيد املقاولون العرب عند  7نقاط
في املركز الرابع.
وسيطر ال��زم��ال��ك على اغلب ف�ت��رات الشوط
االول ،في حني اعتمد املقاولون العرب على
الهجمات املرتدة ،ومن إحداها افتتح سالم
التسجيل ،إثر كرة «عرضية» ،فشل الحارس

م�ح�م��د ع� ��واد ف ��ي ق �ط �ع �ه��ا؛ ف�ت��اب�ع�ه��ا داخ ��ل
املرمى الخالي.
ّ
ول��م يتأخر الزمالك في إدراك التعادل عبر
ساسي ،مستغال «عرضية» زيزو ،وتابعها
برأسه على يسار محمود ابو السعود.
وتابع الزمالك افضليته وترجمها الى هدف
�ان ،سجله «زي��زو» بتسديدة قوية سكنت
ث� ٍ
ال��زاوي��ة اليسرى العليا ملرمى اب��و السعود
(.)34
وت��راج��ع أداء الفريقني ف��ي ال�ش��وط الثاني؛
فغابت الفاعلية الهجومية على املرميني،
ّ
وت� �ع ��ددت ال �ت �م��ري��رات ال �خ �ط��أ وال �ت��دخ�ل�ات
ال�خ�ش�ن��ة ال �ت��ي دف ��ع ث�م�ن�ه��ا س��اس��ي ب�ط��رده
عقب تلقيه االن ��ذار ال�ث��ان��ي ( ،)84ومواطنه
م�ه��اج��م امل �ق��اول��ون س�ي��ف ال��دي��ن ال �ج��زي��ري،
ُ
ال � ��ذي ط � ��رد م �ب��اش��رة ل �ل �خ �ش��ون��ة امل �ت �ع� ّ�م��دة
(( .)4+90القاهرة ــــ أ.ف.ب)

كالديرون مستحوذاً على الكرة ..وتدخل من بادو | تصوير مصطفى نجم الدين

ق��ررت إدارة ن��ادي االت �ح��اد ال�س�ع��ودي ب��رئ��اس��ة ان�م��ار ال�ح��ائ�ل��ي إق��ال��ة امل��درب
ال�ت�ش�ي�ل��ي ل��وي��س س�ي�ي��را م��ن ت��دري��ب ال �ف��ري��ق األول ل �ك��رة ال �ق��دم ،وذل ��ك غ��داة
الخسارة أمام الوحدة صفر 1 -في املرحلة السابعة من الدوري املحلي.
وأوض ��ح االت �ح��اد ع�ب��ر ح�س��اب��ه ال��رس �م��ي ع�ل��ى ت��وي�ت��ر أن «إق��ال��ة س�ي�ي��را ج��اء
ك�م�ح�ص�ل��ة ل�ل�ن�ت��ائ��ج ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ال�ف��ري��ق ف��ي م�ب��اري��ات��ه األخ �ي��رة»،
ّ
م�ش�ي��رًا إل��ى أن��ه ك��ل��ف «امل� ��درب ال��وط �ن��ي م�ح�م��د ال�ع�ب��دل��ي ب �ق �ي��ادة ال �ف��ري��ق في
املرحلة الحالية ،متمنيًا له التوفيق».
وب��ات الوحدة متخصصًا في اإلطاحة بمدربي الفرق األخ��رى ،حيث تسبب
ح �ت��ى اآلن ف��ي إق��ال��ة ث�لاث��ة م��درب�ي�ن ،وك��ان��ت ال �ب��داي��ة م��ع األه �ل��ي ال ��ذي أق��ال
ال �ك��روات��ي ب��ران�ك��و إي�ف��ان�ك��وف�ي�ت��ش ب�ع��د ال �خ �س��ارة  2 - 1ف��ي امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة،
ولحق به ضمك ال��ذي أق��ال التونسي محمد الكوكي بعد الخسارة صفر 1 -
ف��ي املرحلة الخامسة ،ث��م االت�ح��اد بعد خ�س��ارة السبت التي ج� ّ�م��دت رصيده
عند  9نقاط في املركز الثامن مؤقتًا( .الرياض  -أ ف ب)
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دورة رياضة المرأة الخليجية:

«سلة» الكويت تواجه البحرين
توجت الالعبة االماراتية لطيفة الحوسني
بأول ميدالية ذهبية في النسخة السادسة
ل��دورة رياضة امل��رأة الخليجية بمنافسات
امل� �ب ��ارزة ،ف�ي�م��ا ح �ص��دت م��واط�ن�ت�ه��ا ن��ورة
البريكي امليدالية الفضية ،وجاءت كل من
القطرية ام�ي��رة بوجبار واالم��ارات�ي��ة شهد
خ ��رام ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ال��ث م �ك��رر وح�ص��دت��ا
امل�ي��دال�ي��ة ال�ب��رون��زي��ة ف��ي م�ن��اف�س��ات س�لاح
ال� �ف� �ل ��وري ��ة ،وت �س �ت �ك �م��ل ال� �ي ��وم م �ن��اف �س��ات
امل�ب��ارزة في س�لاح االيبيه والسابر ضمن
الدورة التي تستمر حتى  30الجاري تحت
رعاية الشيخ ناصر صباح االحمد النائب
االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وف��ي منافسات ك��رة السلة ،حقق منتخب
قطر للسيدات ف��وزا مستحقا على نظيره
البحرين ،بنتيجة  ٦٤ - ٧٤فيما تتواصل
امل �ن��اف �س��ات ب��ال �ي��وم ال �ث��ان��ي ،ح�ي��ث يلتقي
ازرق السيدات م��ع البحرين ف��ي السادسة
م �س��اء ،فيما ت�ب��دأ م��واج�ه��ات ال �ي��وم بلقاء
ال�س�ع��ودي��ة م��ع قطر وب�ع��ده��ا االم ��ارات مع
ع�م��ان ،ويسعى االزرق ال��ى ال�ف��وز م��ن اجل
م��واص �ل��ة ت�ق��دم��ه ن�ح��و ال �ت��أه��ل ال ��ى ال ��دور
التالي.
وف ��ي ك ��رة ال �ي��د ،ح�ق�ق��ت س �ي��دات االم � ��ارات
فوزا عريضا على عمان بنتيجة ،14 – 21
وتستكمل اليوم مباريات الدور االول ،حيث
يلعب ازرق س �ي��دات ال�ي��د ث��ان��ي م�ب��اري��ات��ه
ف��ي ال ��دورة ام ��ام ق�ط��ر ف��ي ال�س��اع��ة ال��راب�ع��ة

ً
متألقة أثناء منافسات المبارزة
لطيفة الحوسني

ع �ص��را ،وب�ع��ده��ا ت �ق��ام م��واج�ه��ة البحرين
مع االمارات في السادسة مساء ،ويخوض
منتخب السيدات ال��دورة من اج��ل تحقيق
نتائج الفتة وص��وال الى املباراة النهائية.
ك �م��ا ت�ن�ط�ل��ق م �ن��اف �س��ات ف � ��ردي ال�ب��ول�ي�ن��غ
اليوم ايضا والتي تشهد تتويج الالعبات
ال�ف��ائ��زات ،حيث تقام جميع األدوار اليوم
والتي تشتمل على ستة اشواط لكل العب.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت رئ �ي �س��ة ب �ع �ث��ة ال��وف��د

ال � �س � �ع � ��ودي األم � � �ي� � ��رة ن � � ��وف ب� �ن ��ت خ ��ال ��د
ان �ه��ا ت �ش �ع��ر ب��ال �ف �خ��ر ب� �ت ��رؤس أول بعثة
للمنتخبات السعودية النسائية للمشاركة
في الدورة السادسة لدول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ب� ��وج� ��ود ث �م��ان �ي��ة م �ن �ت �خ �ب��ات
س �ع��ودي��ة ك�ل�ه��ا إص� ��رار وع��زي �م��ة ل�لإث�ب��ات
ب��أن�ه��ا ع�ل��ى ق ��در ال �ث �ق��ة ،متمنية ال�ت��وف�ي��ق
للجميع.
يذكر ان الدورة تشهد اول مشاركة للمملكة

ال �س �ع��ودي��ة ،ف�ي�م��ا ت�ت�ن��اف��س ال � ��دول ال�س��ت
املشاركة في 11لعبة فردية وجماعية وهي
كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة
ال �ط��اول��ة وري��اض��ة ال�ت��اي�ك��ون��دو وال��رم��اي��ة
وال� �ب ��ول� �ي� �ن ��غ وامل � � �ب� � ��ارزة وأل� � �ع � ��اب ال� �ق ��وى
«وأل � �ع� ��اب ق� ��وى االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة»
وكرة قدم الصاالت التي تشارك فيها اربع
دول فقط وهي الكويت الدولة املستضيفة
والسعودية والبحرين واالمارات.

محاوالت كسر الهيمنة الكورية
على «بولينغ» آسيا
ت �ع �ق��د ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ال� �ع ��ادي ��ة ل�لات �ح��اد
اآلس �ي��وي للبولينغ ف��ي ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة عشرة
صباح اليوم ،اجتماعها الخامس والعشرين ،على
هامش البطولة القارية الخامسة والعشرين التي
تنطلق منافساتها الجدية اليوم في مركز الكويت
للعبة في الساملية ،بمشاركة  27دولة ،تحت رعاية
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وي � �ت� ��رأس ال �ج �ل �س��ة رئ� �ي ��س االت � �ح ��ادي ��ن ال ��دول ��ي
واآلس�ي��وي ورئ�ي��س ن��ادي البولينغ الشيخ طالل
املحمد ،بحضور مندوبي  39دولة واتحادا خاصا
يتشكل منها االتحاد القاري.
وبعد ان اكتمل وص��ول وف��ود ال��دول املشاركة الى
البالد وتسهيل امورها من قبل لجنتي االستقبال
واالع � ��اش � ��ة ،ت��رت �ف��ع وت � �ي ��رة اس � �ت � �ع� ��دادات ال � ��دول
املتنافسة التي خ��اض��ت ،ام��س ،ت��دري�ب��ات رسمية
تستمر صباح ال�ي��وم ،وستكون املقياس الفعلي
للتحضير لحصد امل�ي��دال�ي��ات ال�ت��ي ت��وزع اواله��ا
غدا ،من خالل ذهبية فردي السيدات.
وت�ش�ه��د ال�ب�ط��ول��ة ب�ين ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة صباحا
وال �خ��ام �س ��ة م� �س ��اء ،ت �س �ج �ي��ل ال � �ك� ��رات ال��رس �م �ي��ة
لالعبني وتزييت الخطوط ب�ين الساعة ال��واح��دة
وال�ن�ص��ف ظ�ه��را وال�ث��ان�ي��ة وال�ن�ص��ف ب�ع��د الظهر،
ل �ت �ب��دأ ب �ع��ده��ا ال �ت��دري �ب��ات ال��رس �م �ي��ة للمجموعة
االولى من الدول املتنافسة .وبعد تزييت الخطوط
للمرة الثانية في الساعة الرابعة عصرا ،تنطلق
بعد ساعة واحدة التدريبات الرسمية للمجموعة
الثانية من الدول املتنافسة.
وت �ت �ه �ي��أ اك� �ث ��ر م� ��ن دول� � ��ة ل �ك �س��ر ه �ي �م �ن��ة ك ��وري ��ا

الجنوبية على ص��دارة آخ��ر  5نسخ م��ن البطولة
وب��ال�ت�ح��دي��د اع� ��وام  2016و 2015و 2012و2011
و ،2008وف��ي مقدمتها ماليزيا وت��اي��وان وهونغ
كونغ واليابان وتايلند وأستراليا وسنغافورة،
وهي احتكرت (مع كوريا) جميع امليداليات التي
وزع ��ت ف��ي ال�ن�س�خ��ة االخ �ي��رة ال �ت��ي استضافتها
هونغ كونغ.
وتبرز ايضا اندونيسيا الساعية الى العودة وهي
التي نالت ص��دارة نسخة ع��ام  ،2006اض��اف��ة الى
الهند والصني واإلم ��ارات .وم��ن املعلوم ان كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة اح �ت �ك��رت ال� �ص ��دارة  7م� ��رات ف ��ي آخ��ر
 10نسخ م��ن البطولة منذ ع��ام  ،1998ول��م تكسر
هيمنتها سوى اندونيسيا واليابان وتايوان.
وتبرز الدول اآلسيوية بقوة على الصعيد العاملي،
فتحتل كوريا الجنوبية املرتبة الرابعة في سجل
الدول االكثر حصدا للميداليات في بطوالت العالم
(رجال) ،في حني تأتي تايوان خامسة وأستراليا
ثامنة وماليزيا حادية عشرة والفلبني ثالثة عشرة
وسنغافورة خامسة عشرة .ولدى السيدات ،حلت
كوريا الجنوبية ثانية والفلبني رابعة وماليزيا
خ��ام �س��ة وال �ي��اب��ان س��ادس��ة وأس �ت��رال �ي��ا س��ادس��ة
وتايوان حادية عشرة.
وبالنسبة للكويت ،فهي حصدت ميدالية برونزية
واح� ��دة خ�ل�ال ب �ط��والت ال �ع��ال��م (رج � ��ال) ،ف��ي حني
ن��ال��ت ف�ض�ي��ة وب��رون��زي��ة ف��ي ال �ب �ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة
ال�ث��ال�ث��ة وال �ع �ش��ري��ن ف��ي ب��ان �ك��وك ع ��ام  .2015كما
اح � ��رزت م �ي��دال �ي��ة واح � ��دة ع ��ام  2012و)2011( 3
وواحدة (.)2002

ندوة العربي تناقش ما بعد اإليقاف الرياضي

صقر المال

حسين المسلم

خليل الصالح

تنظم اللجنة الثقافية ف��ي ال �ن��ادي ال�ع��رب��ي ندوتها
الرياضية الخامسة هذا املوسم في الساعة السابعة
من مساء اليوم ،على مسرح أحمد الرومي بالنادي
ال �ع��رب��ي ،وي �ح �م��ل ع �ن��وان ال �ن ��دوة «وم � ��اذا ب �ع��د رف��ع
اإلي � �ق� ��اف ال ��ري ��اض ��ي ن �ه��ائ �ي��ًا ع ��ن دول � ��ة ال� �ك ��وي ��ت؟»،
وأع �ل��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ح �س�ين امل�ق�ص�ي��د أن ال �ن��دوة
تحمل تساؤالت الشارع الرياضي بعد رفع اإليقاف
ً
وت�ط��وي��ر ال��ري��اض��ة مستقبال ،وي�ح��اض��ر فيها نائب
مجلس األم ��ة خليل ال �ص��ال��ح ،ون��ائ��ب م��دي��ر الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ال��دك �ت��ور ص �ق��ر امل�ل��ا ،وأم�ي��ن سر
ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�س�ين امل �س �ل��م .ووج��ه
املقصيد الدعوة إلى الجميع للحضور لالستماع إلى
املحاضرين وطرح أسئلتهم في لقاء مفتوح.

منتخب البحرين

«السيدة العجوز»..

ً
دائما في القمة
حقق يوفنتوس حامل اللقب في املواسم الثمانية املاضية فوزه السابع في ثماني مباريات
واحتفظ بصدارة الدوري االيطالي لكرة القدم ،بعد فوزه على ضيفه بولونيا 2ـ.1
ورفع فريق املدرب ماوريتسيو ساري رصيده الى  22نقطة من أصل  24ممكنة.
وبعد كرة مشتركة بني البرازيلي اليكس ساندرو والفرنسي ادريان رابيو ،أطلق
البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديدة قوية في زاوية ارضية ضيقة منحت
«السيدة العجوز» التقدم (.)19
لكن بولونيا ع��ادل سريعا بتسديدة نصف ط��ائ��رة م��ن قلب ال��دف��اع
البرازيلي دانيلو سكنت ال��زاوي��ة العليا اليسرى ملرمى الحارس
املخضرم جيجي بوفون (.)26
لكن مع انطالق الشوط الثاني ،استعاد صانع االلعاب البوسني
م �ي��رال �ي��م ب�ي��ان�ي�ت��ش ت �ق��دم «ب �ي��ان �ك��ون �ي��ري» ب �ع��د م�ع�م�ع��ة وخ�ط��أ
بالتشتيت من دفاع بولونيا (.)54
وق�ب��ل ان�ت�ه��اء امل �ب��اراة ،ك��اد ال�ب��ارغ��وي��ان��ي ف�ي��دري�ك��و سانتاندر
ي �ع��ادل ب��رأس �ي��ة ارت� ��دت م��ن ال �ع��ارض��ة ث��م ان �ق��ذه��ا ب��وف��ون من
املحاولة الثانية ليطلق الحكم صافرته.
رونالدو
ً
محتفال بهدفه
| رويترز

ميليك عائد بقوة
وقاد املهاجم البولندي أركاديوش ميليك فريقه نابولي الى
فوزه الخامس هذا املوسم ،على حساب ضيفه فيرونا 2ـ صفر.
وعاد نابولي الى سكة الفوز على ملعب «سان باولو» في جنوب
البالد بفضل هدفي ميليك في الشوطني ،وذلك بعد تعادله مع تورينو
سلبا قبل فترة التوقف الدولية.

المشجع لحظة هبوطه إلى أرضية الملعب | رويترز

مشجع يقتحم مباراة إنتر
وساسولو بـ«الباراشوت»!
ف��ي ل�ق�ط��ة ط��ري�ف��ة وف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا،
تمكن مجهول من اقتحام ملعب مباراة
س��اس��ول��و وض �ي �ف��ه إن �ت��ر م �ي�ل�ان ،ال�ت��ي
أقيمت أمس ،في إطار الجولة الثامنة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وق�ب��ل دقيقة واح ��دة م��ن نهاية الشوط
األول ،ف� ��وج� ��ئ الع � �ب� ��و إن � �ت� ��ر م �ي�ل�ان
وساسولو ،بمشجع يهبط على أرضية

ملعب املباراة بـ«الباراشوت».
وال �غ��ري��ب ف��ي األم ��ر أن مقتحم امللعب
فوجئ ب��دوره لتأخر رج��ال أم��ن امللعب
ف��ي ال �ت��دخ��ل إلي �ق��اف��ه ،ح�ي��ث ظ��ل ينظر
يمينا ويسارا وهو ينتظر قدومهم.
وم��ا هي إال لحظات ،حتى ه��رع تجاهه
 3من رجال األمن ،واقتادوه إلى خارج
امللعب دون مقاومة منه.

فوز مثير لــ«اإلنتر»

َّ
حقق نادي إنتر ميالن أمس فوزًا مثيرًا على مضيفه ساسولو ،بنتيجة .3 / 4
وأحرز العب اإلنتر الوتارو مارتينيز الهدف األول لفريقه في الدقيقة الثانية من
زمن املباراة قبل أن يحرز العب ساسولو دومينيكو بيراردي هدف التعادل لفريقه
في الدقيقة الـ.16
ّ
التقدم لإلنتر في الدقيقة ال�ـ 38قبل ان
وسجل املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف
ّ
يعزز ّ
تقدم فريقه بهدف ثالث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ ،45في حني عاد مارتينيز
مرة اخرى لزيارة شباك ساسولو عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ.71
ّ
وقلص العب ساسولو فيليب ديوريتشيتش النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 74قبل
ان يحرز زميله جيريمي بوغا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 82من عمر املباراة.
وب�ه��ذه النتيجة ،يرفع فريق انتر ميالن رص�ي��ده إل��ى  12نقطة؛ ليحل ف��ي املركز
ّ
ِّ
املتصدر يوفنتوس بفارق نقطة واحدة.
ويضيق الخناق على
الثاني
وان �ت �ه��ى ل �ق��اء ث ��ان ،ج�م��ع روم ��ا م��ع س��ام �ب��دوري��ا ب��ال �ت �ع��ادل ال�س�ل�ب��ي ،حيث
ّ
ليحل ف��ي امل��رك��ز ال�س��ادس ،ف��ي وق��ت ّ
تذيل
رف��ع روم��ا رص�ي��ده ال��ى  13نقطة؛
سامبدوريا جدول الترتيب.

مباراتا اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة التاسعة)
شيفيلد يونايتد × ارسنال

مساء
10.00
ً

beIN SPORTS HD 2

الدوري اإليطالي (المرحلة الثامنة)
بريشيا × فيورنتينا

مساء
9.45
ً

beIN SPORTS HD 4
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عالمية

«الريدز» يسرق نقطة من فم «الشياطين»

كرة الالنا تعانق شباك دي خيا | ا.ف.ب

أه ��در ل �ي �ف��رب��ول أول ن�ق�ط�ت�ين ف��ي م�س�ي��رت��ه ب�ب�ط��ول��ة
ال ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از ل�ك��رة ال�ق��دم ه��ذا امل��وس��م،
عقب ت�ع��ادل��ه  1 - 1م��ع مضيفه مانشستر يونايتد
ي � ��وم أم � ��س ف� ��ي ق� �م ��ة م � �ب ��اري ��ات امل ��رح� �ل ��ة ال �ت��اس �ع��ة
للمسابقة.
ورغ� � ��م س �ي �ط ��رة ل� �ي� �ف ��رب ��ول ،ال� � ��ذي غ � ��اب ع �ن ��ه ن�ج�م��ه
امل�ص��ري محمد ص�لاح بسبب اإلص��اب��ة ،على معظم
فترات اللقاء ،إال أن مانشستر يونايتد كان البادئ
ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ب �ه��دف م�ث�ي��ر ل �ل �ج��دل ل�ن�ج�م��ه م��ارك��وس
راشفورد في الدقيقة  ،36احتسبه حكم املباراة بعد
اللجوء لتقنية حكم الفيديو املساعد (فار).

وحاول ليفربول إدراك التعادل خالل الوقت املتبقي
من املباراة ،ليتحقق له ما أراد ،عقب تسجيل العبه
البديل آدم الالنا هدفا في الدقيقة .85

 ..ويخفق في معادلة رقم سيتي
وبتلك النتيجة ،أخ�ف��ق ليفربول ف��ي م�ع��ادل��ة إنجاز
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي ،ال � ��ذي ي �م �ت �ل��ك ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي
ألك �ث��ر ال �ف��رق ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�س�ل�س�ل��ة ان �ت �ص��ارات متتالية
ب �ب �ط��ول��ة ال � ��دوري ع �ل��ى م ��دى ت��اري �خ �ه��ا ب��رص �ي��د 18
ف��وزا متتاليا ،حيث ك��ان الفريق األح�م��ر ،ف��ي حاجة
لتحقيق االنتصار من أجل تكرار هذا اإلنجاز.

وك��ان ليفربول ق��د ف��از ف��ي مبارياته التسع األخيرة
ف��ي ال�ب�ط��ول��ة امل��وس��م امل��اض��ي ،ق�ب��ل أن ي�ف��وز ف��ي أول
ثمانية لقاء ات في املوسم الحالي.
ورغم التعادل ،ظل ليفربول ،الذي فاز في مبارياته
ال �ث �م��ان��ي األول� ��ى ب��ال �ب �ط��ول��ة خ�ل�ال امل��وس��م ال �ح��ال��ي،
م�ت�ص��درا ل�ل�ت��رت�ي��ب ب��رص�ي��د  25ن�ق�ط��ة ،ح�ي��ث يتفوق
ب �ف��ارق س��ت ن �ق��اط أم� ��ام أق� ��رب م�لاح �ق �ي��ه م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي ،حامل لقب املسابقة في املوسمني املاضيني.
في املقابل ،ارتفع رصيد مانشستر يونايتد ،الذي لم
يحقق سوى انتصارين في مبارياته التسع األولى
بالبطولة ،إلى عشر نقاط في املركز الثاني عشر.

محبط منذ
فترة طويلة

رونالد كومان | انترنت

ك� �ش� �ف ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة م� � ��ون� � ��دو دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و
االس�ب��ان�ي��ة أن رون��ال��د ك��وم��ان امل��دي��ر الفني
ملنتخب هولندا حصل على الضوء األخضر
م��ن أج ��ل ت��ول��ي ت��دري��ب ف��ري��ق ب��رش�ل��ون��ة في
الفترة املقبلة.
وقالت الصحيفة إن املدير الرياضي لالتحاد
ال� �ه ��ول� �ن ��دي أك � ��د ب �ش �ك��ل رس� �م ��ي أن م� ��درب
«ال �ط ��واح�ي�ن» رون ��ال ��د ك��وم��ان ي �ح��ق ل��ه ت��رك

غوارديوال غاضباً من الحكم لعدم احتسابه ركلة الجزاء ..وفي اإلطار دي بروين لحظة إعاقته من قبل مدافعي كريستال باالس

سخر االسباني جوسيب غوارديوال مدرب
فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي من عدم
اح �ت �س��اب ح �ك��م م� �ب ��اراة م��ان�ش�س�ت��ر سيتي
وك��ري �س �ت��ال ب� ��االس ل��رك �ل��ة ج� ��زاء ك�ي�ف��ن دي
بروين ،مشيرًا إلى أن نجمه البلجيكي دائمًا
ما يمثل من أجل الحصول على األخطاء.
ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق
الفوز على كريستال باالس بهدفني نظيفني،
ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال�ج��ول��ة ال�ت��اس�ع��ة م��ن عمر
مسابقة الدوري اإلنكليزي.

ً
املحتسبة ق��ائ�لا بشكل س��اخ��ر «إن ��ه يمثل،
إنه يمثل ،بكل أسبوع يمثل ،يمثل من أجل
الحصول على ركالت الجزاء ،في بورنموث
وهنا».
أضاف «ولكنها كانت ملسة يد أمام توتنهام،
كانت ملسة يد حقيقية في الدقيقة  ،94لكن
نعم إنه يمثل مجددًا».
وأض� � ��اف «ه� ��ل أش �ع ��ر ب��ال �غ �ض��ب؟ ب��ال�ط�ب��ع
أشعر بذلك ،ومنذ وقت طويل».
وت� �ط ��رق ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن امل � �ب ��اراة وغ��اب��ري �ي��ل

ً
خيسوس ق��ائ�لا «أن�ت��م ت�ع��رف��ون ،خيسوس
عاد لتوه من البرازيل ،وش��ارك مع منتخب
ب�ل�اده ،بينما ك��ان أغ��وي��رو ل�ـ  10أي��ام بعيدًا
عن املشاركة ،حيث لم يتمرن منذ أسبوع».
وت� ��اب� ��ع «ل� ��ذل� ��ك ق � � ��ررت إش� � � ��راك خ �ي �س��وس،
بالطبع كالهما مهم بالنسبة لنا ،وعندما
ي �ل �ع��ب أغ ��وي ��رو ،ي �ق��دم م �س �ت��وي��ات م�م �ي��زة،
واألمر نفسه بالنسبة لغابرييل ،وبعد ذلك
ل��ي ح��ري��ة أن أق��رر م��ن سيلعب ،وه��ذا األم��ر
يعتمد على الكثير من األشياء».

!

ضربون أثناء المباراة..
العبون ُي ِ
قاس» من المنافس
و«عقاب
ٍ

العبا فيراكروز ممتنعَ ين عن التح ّرك ..أمام مهاجم تيغريز | إنترنت

أبدى ليفربول اإلنكليزي أمله في عودة نجمه املصري محمد صالح الى صفوفه في منافسات
دوري أبطال أوروب��ا في كرة القدم األسبوع املقبل .وأبقى امل��درب األملاني يورغن كلوب العب
الجناح املصري خ��ارج التشكيلة أم��ام «الشياطني» .وتعرض ص�لاح إلصابة في الكاحل في
امل�ب��اراة ض��د ليستر سيتي ف��ي املرحلة الثامنة مطلع أكتوبر ،وك��ان م��ن امل��ؤم��ل أن يعود الى
صفوف الفريق بعدما خلد الى الراحة في فترة التوقف الدولية.
لكن املصري بقي خارج التشكيلة أمس ،وأفاد كلوب أنه قد يتمكن من العودة في املباراة ضد
مضيفه غنك البلجيكي األربعاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في دوري األبطال.
أضاف «لم يتمكن من التمرن مع الفريق ..إجماال لم تكن لديه أي فرصة من أجل اليوم ،لكن ربما
األربعاء ..سنرى»( .مانشستر -ا.ف.ب)

االتحاد الهولندي يمنح كومان
الضوء األخضر لتدريب برشلونة

غوارديوال غاضبا ً من «الفار»:

ولم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء صحيحة
لكيفن دي بروين ،بالرغم من وج��ود تقنية
ح �ك��م ال �ف �ي��دي��و «ف� � � ��ار» ،م �م��ا أث � ��ار ح�ف�ي�ظ��ة
غ��واردي��وال ،ليسخر بعدها من ق��رار الحكم،
مدعيًا أن النجم البلجيكي كان يمثل.
وعند سؤاله انه يبدو محبطا ،أج��اب «هذا
ألنني بالفعل محبط ،ومنذ فترة طويلة».
وت �ح ��دث غ� ��واردي� ��وال ع �ق��ب ان �ت �ه��اء م �ب��اراة
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت ��ي وك ��ري� �س� �ت ��ال ب� � ��االس،
عندما سئل عن ركلة ج��زاء دي بروين غير

ليفربول يأمل عودة صالح في «األبطال»

امتنع العبو نادي فيراكروز عن اللعب لدقائق أثناء
مباراة في دوري الدرجة األولى املكسيكي جمعتهم
م��ع ن ��ادي ت�ي�غ��ري��ز ،اح�ت�ج��اج��ا ع�ل��ى ت��أخ��ر أج��وره��م،
لكنهم تلقوا عقابا فوريا قاسيا من املنافس.
وأف � ��ادت ص�ح�ي�ف��ة «م ��ارك ��ا» االس �ب��ان �ي��ة ،ب ��أن الع�ب��ي
فيراكروز لم يحركوا ساكنا حتى مرور  4دقائق على
ان �ط�لاق امل �ب��اراة .واس�ت�غ��ل الع�ب��و تيغريز ال�ف��رص��ة،
فأحرزوا هدفني خالل هذه الدقائق املعدودة ،وبعد
ال �ه��دف�ين ،اس�ت��أن��ف الع �ب��و ف �ي��راك��روز امل� �ب ��اراة ،التي

انتهت ملصلحة تيغريز بـ 3أهداف مقابل هدف واحد
لفيراكروز ،سجله في الدقائق األخيرة.
وف� ��ي ب ��داي ��ة امل� � �ب � ��اراة ،ذه� ��ل الع� �ب ��و ت �ي �غ��ري��ز ب �ق��رار
منافسيهم ،ولم يكونوا يدركون ما يدور ،لكن بعدما
اتضحت القصة أمر مدرب الفريق ريكاردو فيريتي
العبيه باملضي قدما وتسجيل األهداف.
وج��اء ق��رار الع�ب��ي ف�ي��راك��روز ب��اإلض��راب ع��ن اللعب،
احتجاجا على عدم تلقي بعضهم رواتب منذ نحو
 6أشهر.

منصبه ف��ي ح��ال تقدم ل��ه برشلونة بعرض
رسمي املوسم املقبل .وقال نيكو يان هوغما
املدير الرياضي لالتحاد الهولندي« :كومان
ل��دي��ه ش ��رط ف��ي ع �ق��ده ي �خ��ول��ه ال ��ذه ��اب إل��ى
برشلونة في عام  ،2020ويتعني على البرشا
دف��ع مبلغ ،كومان أش��ار دائما إل��ى أن��ه يريد
أن يكون مدربا لبرشلونة في يوم من األيام،
سنرى ما سيحدث».

زيدان عن الخسارة أمام مايوركا:

ال أعذار

ّ
عبر م��درب ري��ال م��دري��د ،الفرنسي زي��ن الدين زي��دان،
عن استيائه من الهزيمة التي لحقت بالنادي امللكي
من قبل مايوركا بهدف دون رد ،في الجولة التاسعة
من الليغا األسبانية.
ووصف زيدان في لقاء صحافي عقب املباراة أحداث
اللقاء بالقول« :كانت انطالقتنا في امل�ب��اراة سيئة
للغاية ،إذ استقبلنا هدفًا وحاولنا الرد ،وصنعنا
في الشوط الثاني فرصًا عديدة ،لكننا فشلنا في
التسجيل وافتقدنا كل شيء».
وأض��اف« :علينا املضي قدمًا .لقد واجهنا فريقًا
متحمسًا كلفنا الكثير» ،وفق ما نقلت صحيفة
«ماركا» األسبانية.
ومبررًا الخسارة ،أوضح زيدان« :لم تكن املشكلة
ف��ي ال�لاع �ب�ين ،ول�ك�ن��ه ي�ت��وج��ب علينا ال�ل�ع��ب كل
ث�لاث��ة أي ��ام .ال أح��ب أن أق��ول إن��ي ق�ل��ق ،لكن علينا
التمتع باالستمرارية إن أردن��ا ال�ف��وز ببطولة هذا
املوسم».
وع ��ن ت��أث �ي��ر اإلص ��اب ��ات ف ��ي ري� ��ال م ��دري ��د ع �ل��ى نتيجة
مباراته مع مايوركا ،قال زيدان« :اإلصابات ليست عذرًا،
لدينا عناصر مميزة غير مصابة ،عندما يحصلون على
الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لديهم».

زيدان متأثراً
بالخسارة
| رويترز
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غائم جزئياً وغبار مثار مع فرصة ألمطار متفرقة
تكون رعدية أحياناً ،الرياح متقلبة االتجاه إلى
جنوبية شرقية ،السرعة ( 45 - 08كلم  /ساعة).

أدنى جزر

10.50 10.38 6.23 3.03
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

2.46 4.33
فجر

الصــــالة

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 2ـــ  6أقدام).
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الكارثة قادمة..
فمن يوقفها؟
ستكون االنتخابات النيابية املتوقع إجراؤها في منتصف
 2020األش ��رس واألك �ث��ر ص��رف��ا وإس��راف��ا وخ��روج��ا عن
األع��راف واألنظمة والقواعد والقوانني في التاريخ النيابي
ال�ك��وي�ت��ي ،وس�ت�ق��ف ال�ح�ك��وم��ة غ��ال�ب��ا ع��اج��زة ع��ن التصدي
لها بسبب كمها الهائل من جهة ،وع��دم رغبتها بالتدخل
فيها لحاجتها الى مراضاة مرتكبيها من نواب الخدمات،
خصوصا أنه في الفترة القادمة ستواجه الحكومة سيال
م��ن االس�ت�ج��واب��ات ،وم��ا سيشكله ذل��ك م��ن ض�غ��وط ليس
ب��إم�ك��ان�ه��ا ال �ت �ص��دي ل �ه��ا م �ن �ف��ردة ،وال� �ن ��واب وامل �ت��اج��رون
بالطائفية والقبلية على علم بنقطة الضعف الحكومية،
أو كعب أخيلها ،وبالتالي سيقومون باستغالل ذل��ك شر
اس�ت�غ�لال ،ف��ي ال�ف�ت��رة ال �ق��ادم��ة ،بشكل م�ك�ث��ف ،وامل��ؤس��ف
أن��ه حتى ال�ن��واب الذين كنا نتوسم فيهم الخير ،وك��ان لنا
دور ما في نجاحهم في االنتخابات التكميلية ،من أمثال
النائب بدر املال ،لم يترددوا في ركوب موجة االستجوابات
الشعبوية ،وتقديم استجواب مهلهل وغير مستحق لوزيرة
األشغال ،كل ذلك ربما خوفا من أن يصيبه املصير نفسه،
الذي سبق أن أصاب النائب السابق حمد املطر ،الذي نجح
مثله ف��ي االن�ت�خ��اب��ات التكميلية ،ولكنه سقط بعدها في
االن�ت�خ��اب العامة األخ�ي��رة .فما ذن��ب أو مسؤولية ال��وزي��رة
الحالية عن خراب ال��وزارة على مدى األربعني أو الخمسني
سنة املاضية ،وه��ي الوحيدة التي وقفت في وج��ه مافيات
شركات املقاوالت ،وفعلت شيئا يستحق الثناء عليه ،وليس
االستجواب.

***
ومن مظاهر املزايدة الفارغة ما أعلنه النائب خليل الصالح
من أنه يبشر املواطنني بقرب صدور قرار يسمح للموظف
ببيع إجازاته حتى  180يوما بمقابل نقدي مع استمراره
في عمله ،وهذا يخالف االتجاه العاملي ،والصحة العامة ،التي
تتطلب أن يأخذ املوظف إج��ازة بني الفترة واألخ��رى ليزيد
إنتاجه.
ك �م��ا ت�ض�م�ن��ت إع�ل�ان ��ات ن� ��واب ون �ش �ط��اء رش ��ى ص��ري�ح��ة
ومبطنة ألبناء مناطقهم االنتخابية ،فمن والئ��م أسبوعية
بحجم «ال �ح��وت» يقيمها ف�ل�ان أم ��ام م�ن��زل��ه ،إل��ى ع��روض
ال�ت��وس��ط ل�ل�ق�ب��ول ف��ي وظ��ائ��ف ع�س�ك��ري��ة وم��دن�ي��ة ،وأخ��رى
للقبول في معاهد تعليمية ،أو النقل من أماكن عمل غير
مناسبة لغيرها أق��رب للبيت وأك�ث��ر راح��ة ،أو الترقية في
العمل ،أو الحصول على مزايا وظيفية ،كل هذا على حساب
الكفاءات ،والغير ،وبموافقة ال��وزراء الذين ال حول وال قوة
لغالبيتهم ،ورب�م��ا ب��دع��م وق�ب��ول أو س�ك��وت م��ن الحكومة،
وكأن الكل يعزف في فرقة الحصول على شيء من الكيكة
القادمة.
كما أعلن آخ��رون استعدادهم الفوري لفتح ملفات العالج
بالخارج صيفا ،أمام سمع ونظر كل املسؤولني واألجهزة
الرقابية واألمنية ،مع استعداد غيرهم لفتح بيوتهم أمام
طلبات أبناء «عمومتهم» طوال اليوم ،وإدخالهم في دورات
عسكرية وتعيينهم ونقلهم ألي منطقة عمل يريدون.
كما يعلن آخرون عن استعدادهم لسداد ديون جميع أبناء
القبيلة املسجونني ،وأع�ل��ن «دك�ت��ور عقيد» ع��ن استعداده
لتقديم خدمات ألبناء منطقته تتضمن في صلبها جرائم
تمس هيبة وسمعة الوظيفة العامة! والسكوت عنها يجعل
م��ن وزارة الداخلية وب��اق��ي ال ��وزارات ضمن دائ��رة االت�ه��ام،
وي�س�ت�ح��ق األم� ��ر ،ب ��رأي امل�ح��ام��ي امل �ع��روف ع �م��اد السيف
استدعاء صاحب اإلع�لان والتحقيق معه ،بعد أن أصبح
تقديم مثل ه��ذه ال�خ��دم��ات املشبوهة وال�ش��ارخ��ة للنسيج
االج �ت �م��اع��ي وال� �ض ��ارب ��ة ع ��رض ال �ح��ائ��ط ب �م �ص��ال��ح بقية
املواطنني ،عرفا راسخا على حساب القانون.
نعلم ،ويعلم غيرنا ،ضعف املوقف الحكومي ،وعدم قدرتها
(الحكومة) على الوقوف أمام هذا هذه الكارثة التي شملت،
للمرة األولى في التاريخ الديموقراطي ،معظم فئات النواب،
كما أوردن��ا من أمثلة أع�لاه ،ولكن يجب أن تتصدى جهة
ما لوقف هذا االنحدار ،فالجهات األمنية قادرة تماما على
وق��ف ك��ل ه��ذه ال �ت �ج��اوزات ،وال ت�ح�ت��اج لغير أم��ر ص��ري��ح،
وصرخة واحدة منها ،وسيلتزم كل هؤالء بالصمت .كما
يجب وقف حنفية املزايا والتجاوزات الحكومية ،فقد تجاوز
األم ��ر ك��ل خ�ل��ق وع� ��رف ،وأص �ب��ح ال��وط��ن م�ص��اب��ا ب�م��رض
حقيقي ال شفاء منه إن تأخر عالجه.
إننا نخاطب عقول وضمائر ما تبقى من أشراف بيننا ،لعل
عسى أن يجري تدارك االنحدار.

الوفيات
● رجاء عبدالعزيز إبراهيم محمد ،أرملة علي سلطان
الشاهني املهيد 86( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ع��زاء ال��رج��ال في
املقبرة فقط ،للنساء :ال�س��رة ،ق ،5ش ،1م( 111ال�ع��زاء
يومي األحد واالثنني) ،ت.65058005 - 96667060 :
● عصام عبدالله محمد الرويح 57( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
ل �ل��رج��ال :ال �ش��ام �ي��ة ،دي � ��وان ال ��روي ��ح ،ق ،9ش ،91م،1
للنساء :الجابرية ،ق ،7ش ،103م ،38ت- 99628011 :
.99043478
● سعيد عبدالله حسن عبدالرحمن 64( ،ع��ام��ًا)،
ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :ال��دع�ي��ة ،ق ،3مقابل دي ��وان العوضي،
للنساء :الخالدية ،ق ،1ش ،10م.3
● أحمد حسن علي ال��ك��ن��دري 83( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي��ع،
ل�ل��رج��ال :الشعب ،ق ،4ش ،40م( ،10دي ��وان ال�ك�ن��ادرة)،
ل �ل �ن �س��اء :ص �ب��اح ال �س ��ال ��م ،ق ،13ش ،2ج ،9م ،20ت:
.99288839 - 99377144
● بدرية السيد محمد الغربللي ،زوجة حمد عبداهلل
الهديب 83( ،ع��ام��ًا) ،التشييع التاسعة صباح اليوم،
للرجال :الشامية ،ق ،1ش ،10م ،3مقابل الدائري األول،
ديوان الغربللي ،للنساء :ضاحية عبداهلل السالم ،ق،3
ش ،31م ،8ت.99603078 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

الدنيا
َ
ال��م��ك�� َّي��ر
ق���ل���ب���ي ..م��ث��ل دل����و
ي����ا ش���ام���ت���ي���ن ب����س����وء ح��ال��ي
إم���س��� َّي���ر أن�������ا ..م����ا ّن����ي م��خ � َّي��ر
َ
أن��ا بالسعي أج���ري كما الخيل
ال تقلي :إِرك���ع وإم��س��ح اكتاف

وآه������ات ص������دري ..ل��س��ع خنجر
�ب ..والبشرَ ..ع َّير
الله اللي َك � َت� ْ
ال ِك����س����رى ج�����دي وال ق��ي��ص��ر
���ص���دَ ْر
وأن�����ا ب���ال���ذك���ا ..ل��ل��غ��ي��ر َم ْ
ال��دن��ي��ا غ��ل��ط وال���وق���ت أغ��ب��ر!!
كريم العراقي

مايو كلينك

 3معلومات خطأ ..حول لقاح اإلنفلونزا
 - 1اإلنفلونزا مثل الزكام .ستصيبك بأعراض
سيئة ،لكنها ليست ضارة فعالً.
الحقيقة :يقول دكتور غريغوري بوالند ،من «مايو كلينك»« :في
الواليات املتحدة وحدها ،توفي السنة املاضية  80ألف أميركي
ب�س�ب��ب اإلن �ف �ل��ون��زا وم�ض��اع�ف��ات�ه��ا ،وت��م إدخ� ��ال م�ل�ي��ون شخص
تقريبًا إلى املستشفى» ،مضيفًا أن من الشائع أن
تؤدي اإلنفلونزا إلى التهاب رئوي مميت،
وال �ت �ه��اب ال �س �ح��اي��ا ،وال� �ن ��وب ��ات ال�ق�ل�ب�ي��ة،
ومضاعفات لدى املصابني بالسكري.

- 2أُصاب دائما ً باإلنفلونزا
عندما أتلقى لقاح
الوقاية منها.
ال�ح�ق�ي�ق��ة :ش��دد د .ب��والن��د ع�ل��ى أن من
امل �س �ت �ح �ي��ل أن ي �س �ب��ب ال� �ل� �ق ��اح إص��اب��ة

الشخص ب�م��رض اإلن�ف�ل��ون��زا ،مشيرا إل��ى أن ليس م��ن ال�ن��ادر
بالصدفة بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي
أن يصاب الناس
ّ
بعد ِعدة أسابيع من تلقي لقاح اإلنفلونزا ،وعندها سيربطون
بني األمرين .ولكن الدراسات أثبتت أن نسبة إصابتك بالتهاب
طفيف في الجهاز التنفسي العلوي بسبب فيروسات أخرى
هي نفسها ،سواء تلقيت اللقاح أم ال،
ل��ذا م��ن األف�ض��ل أن تحمي نفسك من
اإلنفلونزا فهي أخطر.

- 3ال يعرف العلماء ما
يكفي عن اللقاحات
لتحديد إذا ما كانت آمنة
أم ال.
ال�ح�ق�ي�ق��ة :أك��د دك �ت��ور غ��ري �غ��وري ب��والن��د ،أن
ال �ل �ق��اح��ات م��ن أك �ث��ر األدوي � ��ة ال �ح��دي �ث��ة أم��ان��ًا
وأكثرها خضوعًا للدراسة.

أزمة السكان..
وعتاب اإلخوان
م��ن ح��ق الكويتيني أن يتحسسوا م��ن االض �ط��راب السكاني
ال��داخ �ل��ي غ�ي��ر امل �س �ب��وق ،وم ��ا ق��د ي �ف��رزه ه ��ذا االض �ط ��راب من
ت��وت��رات مضرة باستقرار البلد ومعطلة لتطوره ،ومستنزفة
لرصيده ،في جوانبه األمنية واالقتصادية ،ومربكة في أبعاده
االجتماعية ،وإذا صدرت أص��وات تحرك هذه األج��راس فليس
من الحكمة إمطارها بتهم التعصب ،وإنما هي تعبير عن قلق
موجود ،ليس وليد اليوم ،وإنما ظل موضوعًا يشغل املجتمع،
ً
مستوطنًا تفكيره ،ومشكال بندًا في ملف األمن واالستقرار.
وأجد العذر ملن يتكلم علنًا ،فتاريخ الكويت يسجل بكل وضوح
املساعي ألطماع تتمنى االستيالء عليها بادعاءات وبابتزازات،
وعندما لم تنجح لجأت للغزو املتوحش ،واستولت بطانة صدام
حسني على وطن بناه الكويتيون في تحديهم لطبيعة األرض
ال�ت��ي ت��رف��ض ض�ي��اف��ة االس�ت�ي�ط��ان ،وش �ي��دوا دول ��ة ت�ح��ول��ت مع
سخاء األرض إلى مزار رائق ،ثم إلى شعلة انسانية مضيئة.
ومن حق الكويتيني أن يتخوفوا من االختالل السكاني ،الذي
قلص نسبتهم إلى الثلث ،فقد ذاقوا مهانة التشرد ،وعرفوا أن
ف��رص الترحيب باملشردين تظل ن��ادرة ،وم��ن حسن الحظ أن
ال�ج��وار الخليجي استوعبهم مشردين ،وس��اه��م ف��ي عودتهم
م�ت�ح��رري��ن ،ول�ي�س��وا – بعد ك��ل ه��ذا  -ف��ي م��زاج للتسامح في
أمنهم ،ولن يقبلوا مشاركة اآلخرين في قرارهم.
هناك أربعة ماليني ونصف املليون شخص داخل الكويت في
بقعة صغيرة ،بدخل يتقلص وتكاليف تزداد ،وشباب يتأهل،
واسواق تقل ،ورجال أمن مرهقني ،وامكانات دفاعية تكنولوجية
محدودة ،ونظام سياسي مفتوح ،واجتماعي متسامح ،مع عدد
كبير من الوافدين ال تحتاجهم الكويت ،وعمالة سائبة تتجول
هاربة من املالحقة ،كما تشكلت شبكات من املحتالني ،الذين
تالعبوا بقوانني الدولة ،ووجدوا في بعض الكويتيني أعوانًا لهم
في ارت�ك��اب املخالفات باملتاجرة بالبشر عبر وهمية الفرص
وطرح مشاريع لبيع عقارات في الخارج سقط في شباكها عدد
من املواطنني وغيرهم.
وب �ص��راح��ة ال �ل��وم ي�ق��ع ع�ل�ي�ن��ا ق�ب��ل اإلي �ح��اء ب��ات �ه��ام اآلخ��ري��ن،
فالسلطات املعنية ال تحتاج إلى إذن من الخارج لتبعد املخالفني
وتسجن املجرمني وتزيل الشركات الوهمية الستدراج عمالة
كاذبة ،وتمنع من يعمل خ��ارج التزامات الكفالة ،وتبعد من ال
عمل ل��ه ،ه��ذا واج��ب أمني ال يمكن تجاهله من السلطات التي
تسهر على تأمني االستقرار واالطمئنان.
هناك مسؤوليات على املواطن في املشاركة في منظومة األمن
ال��وط�ن��ي ،ف��ال�ح��رص ع�ل��ى ن�ظ��اف��ة ال�ح�ي��اة ف��ي ال�ك��وي��ت ال يمكن
تحقيقه بجهد السلطة بمفردها ،وإنما الدورعلى أبناء البلد
ف��ي كشف املخالفني ،وتعرية التستر ،والتبليغ ع��ن مرتكبي
األخ�ط��اء ،فضال عن ض��رورة امتثال الجميع للقانون والقيام
بمسؤولياته كمواطن ساهم ف��ي سالمة البلد ،ال سيما ذلك
املواطن املوجود داخ��ل منصة القرار والتأثير ،ومن دون شك
أن مجلس األمة لم يقم بما يتوجب عليه في التعاطي مع امللف
السكاني بمسؤولية وشفافية ،ألن هناك اتهامات توجه إلى
ب�ع��ض امل��واق��ع داخ ��ل امل�ج�ل��س ب��ال�س�ع��ي ال��ى تجنيس األق ��ارب
املساندين من ف��روع القبائل وم��ن الصالت العائلية ،مع نفوذ
املفاتيح االنتخابية على مزاج النواب والدخول مع هذه املفاتيح
في عالقة خدمات متبادلة.
يمكن القول ان الواقع السكاني يظل أزمة تستدعي هبة جماعية
وف��ق خطة معقولة وقابلة للتنفيذ ال ت��ؤدي إل��ى اض�ط��راب في
األداء العام للجهات الحكومية أو للقطاع الخاص ،مع ادراك ان
عملية إحالل الكفاءة الوطنية تسير بالتدرج ومن دون إرباك
لألجهزة.
ال�خ�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل��وص��ل ل��رف��ع ن�س�ب��ة امل��واط �ن�ين ف��ي امل�ح�ت��وى
السكاني لتصل إلى  %60ليست سهلة وال ينفعها االرتجال،
فطبيعتها تقوم على الوعي بالتخلي عن بعض مزايا الرفاهية،
ع�ب��ر حملة م�ت��واص�ل��ة ب��أن أم��ن األوط ��ان وص�ح��ة األب ��دان هما
العمود الواقي لالطمئنان.
وبالطبع ف��إن التضحية ،ال سيما ف��ي تخفيف أع ��داد العمالة
املنزلية ،تصبح أمرًا مؤثرًا في تنفيذ الخطة املطلوبة التي عليها
البدء في عالج العمالة السائبة واملخالفة ومن التجمعات التي
تشكل عبئًا على الدولة أمنيًا ولوجستيكيًا واجتماعيًا..
نعترف بأن األمر معقد مع توجه الكويت الكتمال مدينة الحرير
وم��ا يتبعها من التزامات ،لكن تبقى الحقيقة أن أم��ن الكويت
أول��وي��ة طاغية ،تفرض املقاربة بأسلوب ه��ادئ من دون إث��ارة
إعالمية تفرز قلقًا نحن لسنا بحاجة إليه.
سأنتقل إل��ى م��وض��وع آخ��ر ل��ه أهمية دقيقة ف��ي النهج ال��ذي
نتبناه في تواصلنا مع الدول العربية ،في ضوء ما حدث في
األردن ملنتخب الكرة الكويتي ،والضيق الذي تولد من هتافات
لزعيم االغتياالت صدام حسني ،فنحن أكبر من أن نقف عند
تفاهات حاقدة لن تتغير مهما عملنا ،مقامنا أن نتعالى على
صيحات الرعاع بإدراكنا ألهمية األردن في النظام األمني
االقليمي ودوره االيجابي في االستقرار ،وعقالنية سلوكه
املؤكد من حرص امللك عبداهلل على بيئة هادئة مساملة تنعم
ب�ه��ا دول ال �ج��وار ،واألردن ب�ل��د ف�ق�ي��ر تستوطنه تناقضات
السياسة واأليديولوجيات العربية ،ويجاهد للتعايش معها
كي ال تضيع القواعد التي استحضرها امللك عبداهلل ،وربما
ينزلق األردن مرة أخرى إلى التيه السياسي الذي عاش فيه
خ�لال الثمانينيات والتسعينيات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي ،وفي
هذا الصدد أسجل بتقدير دور الصناديق الكويتية للتنمية
ف��ي دع��م األردن ،ف�ح��اج�ت�ن��ا ل�ل�أردن ال�س�ل�ي��م ب�ق��در حاجتنا
ل�ل�أم��ن االق �ل �ي �م��ي ال �س �ل �ي��م ،ول ��و ع �ن��دي ب �ئ��ر ب �ت ��رول ل�ن�ق�ل�ت��ه
إل��ى األردن ل�ي��س ح�ب��ًا وه�ي��ام��ًا ،وإن�م��ا ت�ع��زي�زًا ألم��ن الكويت
ول��رس��اخ��ة أع �م��دة ال �ب �ق��اء ف �ي �ه��ا ،ف �ه �ن��اك ش �ع��ب ي �ص��رخ من
الضيق ،وحقه علينا االسهام في حياته وتحسني مستقبله،
سواء صرخ مرة أخرى أو التزم بالهداية ،بقاء النظام امللكي
األردن � ��ي ،وق��وت��ه وات �س��اع
ن �ف��وذه ي�س�ي��ر ف��ي ات �ج��اه
اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا ،وي�ت��وق��ع
منا أن نبقى كبارًا لعونه..
ون � �ع ��اض ��ده ف� ��ي م �ت��اع��ب
الالجئني ،وفي اسقاطات
ال�ي��أس الفلسطيني ،وفي
غياب التجاهل األميركي،
ف�ل�ا ي�ب�ق��ى ل �ل�أردن س��وى
الخليج ومجلسه وشعبه
وم �ن��اص��ري��ه ،وص �ي �ح��ات
الرعاع تؤلم األردن كثيرًا
وال تهمنا أبدًا.

