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تقرير مراجعة وتدقيق لديوان المحاسبة :2019-2015

قضية اليوم

الشجاعة ودولة القانون
لعل جميع املواطنني اليوم يحلمون ّ
بطي صفحة «دخول املجلس»،
وع��ودة جميع املواطنني وال�ن��واب السابقني إل��ى أرض ال��وط��ن ،بني
ّ
ومحبيهم.
أهلهم وأصحابهم
َ
صفت بالبالد ،واستطاع سمو األمير
تلك حقبة سياسية متقلبة ع ِ
بحنكته وحكمته أن ينأى بالكويت ،من دون أضرار جسيمة على
الديموقراطية ،ومؤسساتها ،التي نفخز بها .ف��أح��ال املوضوع
ّ
برمته إل��ى القضاء الكويتي النزيه ،بهدوء وح��زم ،وك� َّ�رس معنى
دولة املؤسساتَّ ،
وثبت قواعدها وركائزها على املشهد السياسي.
وعلى الرغم من أن أحكام القضاء الكويتي التي صدرت في قضية
«دخول املجلس» ،لم تكن محل فرحة في قلب أي مواطن كويتي،
فإننا ال نملك س��وى أن نحني رؤوسنا لكلمة القضاء ،وإن كان
الحكم قاسيًا ،فإنما هو واجب التنفيذ ،من دون مماطلة أو تشكيك.
فهذا القضاء هو مالذنا األول واألخير ،بعد اهلل سبحانه وتعالى.
ب��األم��س ،أق��دم النائب السابق د.ف�ه��د الخنة على خطوة شجاعة
ج� ّ�دًا ،وقرر أن يعود إلى أرض الوطن؛ ليمتثل للحكم الصادر في
حقه بالسجن ملدة  ٣سنوات و 6أشهر ،تاركًا خلفه حريته املطلقة
في تركيا ،وهو يدرك جيدًا أنه سيعيش فترة ما خلف القضبان،
ً
امتثاال لحكم القضاء الكويتي ،ف��ي ح�ين إن��ه ي��درك يقينًا أن من
يحكم الكويت اليوم هو أمير اإلنسانية ،ال��ذي سينظر بعني األب
الحليم إلى أبنائه ،بعد تطبيقهم القانون.
َ
إننا ندعو اليوم الجميع إلى ط ّي هذه الصفحة السوداء من التاريخ
السياسي الكويتي ،والعودة جميعًا إلى أرض الوطن ..وإذ سجلنا
ف��ي م��رات ع��دي��دة تعاطفنا م��ع أه��ال��ي املحكومني وأبنائهم ،فإننا
نعيد التذكير أيضًا بضرورة تطبيق القانون ،واحترامه ،من دون
ِّ
متأخرًاٌ ،
خير من أال تأتي أبدًا.
مماطلة ،أو تأخير ..وأن تأتي
ٌ
فخير ما فعله د.فهد الخنة؛ حيث أقدم بشجاعة كبيرة لالمتثال
لحكم القضاء الكويتي النزيه ،وترك أمر العفو بيد صاحب السمو
ـــــ حفظه اهلل ـــــ فهو أمير اإلنسانية ،وأمير التسامح ،ووالد الجميع،
ّ
املحب ألبنائه الكويتيني ،على حد سواء.

سبقلا

االحتياطي العام
ينزف  27مليار دينار
إبراهيم عبدالجواد
ب �ل��غ إج �م��ال��ي ال �س �ح��وب��ات م��ن االح�ت�ي��اط��ي
العام نحو  27مليار دينار.
وأك� ��د ت �ق��ري��ر ص� ��ادر م��ن دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
أن ص��اف��ي أص� ��ول االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام ك��ان
 43.9مليار دينار في  2015/3/31ونتيجة
الن �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال �ت��ي أدت إل��ى
سداد االحتياطي العام لعجوزات امليزانية
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى م��ا يخص

ابن النائب الخنة خارجاً من المطار مساء
أمس| تصوير مصطفى نجم

َّ
ِّ
يسلم
الخنة
نفسه
الكويت | ص05

اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال ال �ق��ادم��ة م��ن اإلي� ��رادات
العامة للدولة ،وصافي أرب��اح االحتياطي
العام وسداد االحتياطي لبعض االلتزامات
االخ��رى ،كل ذلك أدى إلى انخفاض صافي
أص��ول االحتياطي ال�ع��ام إل��ى  24.18مليار
دي �ن��ار ف��ي  2019/3/31وب��ان�خ�ف��اض يبلغ
 19.76مليار دينار وبنسبة انخفاض %45
من صافي قيمة األص��ول في ،2015/3/31
واس� �ت� �م ��ر االن � �خ � �ف� ��اض ح� �ت ��ى ب� �ل ��غ 22.88
م� �ل� �ي ��ار دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي 2019/6/30

وبنسبة انخفاض إضافية بلغت  %5.4عن
ص��اف��ي قيمة أص��ول االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام في
.2019/3/31
وأكد ديوان املحاسبة أن إجمالي املسحوبات
م��ن االح �ت�ي��اط��ي ال �ع��ام  26.75م�ل�ي��ار دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي خ �ل�ال ال �س �ن ��وات م ��ن 2016/2015
وحتى  2019/2018وكذلك خالل الفترة من
 2019/4/1وحتى .2019 / 6/ 30

اقتصاد | ص18

حصيلة زيارة
المبارك لمصر:
زيادة
االستثمارات
الكويت | ص03
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األعنف منذ  1943واألعقد منذ اتفاق الطائف

مأزقا تاريخيا!ً
ً
الزعامات اللبنانية تواجه
خطة إلخماد
االنتفاضة

بيروت  -أنديرا مطر
ل �ل �م��رة االول � � ��ى م �ن��ذ ان� �ت� �ه ��اء ال� �ح ��رب االه �ل �ي��ة
( )1990 - 1975تجد الزعامات اللبنانية نفسها
ف ��ي م � ��أزق ك �ب �ي��ر ي �ه ��دد وج ��وده ��ا ال �س �ي��اس��ي.
فااليام الستة املاضية اثبتت ان شرائح واسعة
م��ن ال�ش�ع��ب ف �ق��دت ال�ث�ق��ة ب��ال�ط�ب�ق��ة السياسية
التي تتحكم به عبر بعض العائالت والبيوتات
ال�س�ي��اس�ي��ة واالح � ��زاب ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ف �ك��ان ش�ع��ار
الشارع «كلن يعني كلن».
والجموع التي حركتها االوض��اع االقتصادية
ال�ص�ع�ب��ة وال� �خ ��وف م ��ن ان �ه �ي��ار م��ال��ي وش �ي��ك،
اث �ب �ت��ت ان �ه��ا «ع �ص �ي��ة ح �ت��ى اآلن ع �ل��ى ال�ك�س��ر
وال �ت��دج�ي�ن» م��ن ق �ب��ل ال��زع��ام��ات ال �ت��ي ت �ح��اول
مجتمعة وبشتى الطرق اخماد االنتفاضة.
ول � �ل � �ي� ��وم ال � � �س� � ��ادس ع� �ل ��ى ال� � �ت � ��وال � ��ي ،واص � ��ل
اللبنانيون امس احتجاجاتهم السلمية ونزلوا
ال��ى ال�ط��رق��ات وال�س��اح��ات ف��ي ك��ل امل�ن��اط��ق ،من
ب� �ي ��روت ال� ��ى ك � �س� ��روان ال� ��ى ال �ش �م��ال وال �ب �ق��اع
وكذلك في الجنوب ،مطالبني بإسقاط الحكومة
والنظام .وع�ب��ارة «اس�ق��اط النظام» جديدة في
ل�ب�ن��ان ،وامل �ق �ص��ود ف�ي�ه��ا ،بحسب متظاهرين،
اسقاط الصيغة الطائفية املوروثة منذ ،1943
والتي حاولوا تجميلها في اتفاق الطائف لكن
يبدو انها لم تعد صالحة.
وب �ع��د رف ��ض امل�ح�ت�ج�ين ل �ل��ورق��ة اإلص�لاح �ي��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة وث �ب��ات �ه��م ع �ل��ى اع �ت �ص��ام��ات �ه��م،
ال ت � � ��زال ال� �س� �ل� �ط ��ة ال ��رس� �م� �ي ��ة ت� �ص ��م آذان � �ه ��ا
ع ��ن م �ع �ظ��م ه �ت��اف��ات امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،م �ح��اول��ة
االل �ت �ف��اف ع �ل��ى ب �ع��ض م �ط��ال �ب �ه��م .ف�ت�ت�ح��دث
ت ��ارة ع��ن إص�ل�اح ��ات ج ��ذري ��ة ،وت �س��وق ت��ارة
أخ ��رى ل�ت�ع��دي��ل وزاري ت�ع�ت�ق��د أن ��ه س�ي�خ��رج
اللبنانيني من الساحات.

دولي | ص23-22

قال مراقبون لألوضاع في لبنان
إن السلطة تحاول القيام بسلسلة
م� ��ن ال� �خ� �ط ��وات م� ��ن أج � ��ل إخ �م��اد
االنتفاضة ويمكن تلخيصها في
ما يلي:

 - 1محاولة فتح المدارس
والجامعات لتخفيف زخم
المشاركة في االحتجاجات.
 - 2تحركات لفتح الطرقات
في المناطق.
 - 3التلويح بنزول مؤيدي
العهد (رئاسة الجمهورية)
وأحزاب السلطة إلى.
 - 4الدعوة إلى حصر
التظاهرات في تظاهرة
مركزية واحدة في وسط
بيروت يسهل السيطرة
عليها.
 - 5تدجين اإلعالم ،بدأ
أمس بإقالة مديرة الوكالة
الوطنية لإلعالم لور
سليمان التي كانت تبث كل
أخبار التظاهرات.

السفير القناعي :الوقت للعمل
استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ،أمس ،السفير الكويتي لدى لبنان عبدالعال القناعي ،في حضور رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر .واكتفى القناعي لدى مغادرته
بالقول« :الوقت اآلن ليس وقت كالم بل وقت عمل».

الجراح عدَّ ل الئحة قانون إقامة األجانب:

فتح الزيارات العالجية والدراسية واالستثمارية
محمد إبراهيم
وعبدالرزاق المحسن
أج� ��رى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ خ ��ال ��د ال � � �ج � ��راح ،أم� ��س،
ت�ع��دي�لات على ال�لائ�ح��ة التنفيذية الخاصة
بقانون إقامة األجانب.
وت �ض �م �ن��ت ال �ت �ع��دي�ل�ات وف� ��ق ق � ��رار ال �ج ��راح

تفعيل سمة الدخول إلى البالد بهدف العالج
ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة أو ال �خ��اص��ة،
وك��ذل��ك سمة ال��دخ��ول ل�ل��دراس��ة ،التي تصدر
ب �ن��اء ع �ل��ى ش �ه��ادة م��ن ال �ج �ه��ات التعليمية
الحكومية أو الجامعات الخاصة في البالد
ُمصدقة من الجهات املختصة .وح��دد القرار
 4عمال منزليني لرب األسرة التي تزيد على
 7أفراد ،و 3لألسرة املكونة من  7أفراد فأقل.
وأج ��از ال �ق��رار ال��ذي ت�ك� َّ�ون م��ن  35م��ادة منح

في العدد

«األهلي
المتحد» ِّ
يحقق
 45.2مليون دينار
أرباحاً
15

اإلق� ��ام� ��ة ال� �ع ��ادي ��ة ل �ل �م �س �ت �ث �م��ر أو ال �ش��ري��ك
األجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وذلك
بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقا
ب��ه ترخيص بمباشرة ال�ن�ش��اط ال �ص��ادر من
ال�ج�ه��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ،وي�ج��ب تقديم
ال �ت��رخ �ي��ص امل �ش ��ار إل �ي��ه ع �ن��د ط �ل��ب ت�ج��دي��د
اإلقامة.

قضاء وأمن | ص06

كتاب جديد
للمهندس
مشعل الملحم
اليت

اقتصاد
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مساع إلضافة محور ثالث لمساءلة الحجرف
ٍ

الحكومة ترغب في تأجيل مناقشة
االستجوابات «المبكرة»
المجلس يطلب
إيضاحات عقوبات
«التفرغ»
فهاد الشمري
كشف م�ق��رر لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
البرملانية النائب أحمد الفضل أن اللجنة
ت�ل�ق��ت خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا أم ��س إف� ��ادات
م��ن امل �س��ؤول�ين ب��ات�خ��اذ ك��ل اإلج � ��راءات
القانونية بحق املخالفات التي ثبتت في
قضية التفرغ الرياضي.
وقال الفضل في تصريح لـ سبقلا بعد
اجتماع اللجنة بصفتها لجنة تحقيق
في القضية ،إن اللجنة طلبت تزويدها
ب�ب�ي��ان م�ف�ص��ل ع��ن ط�ب�ي�ع��ة اإلج � ��راءات
املتخذة سواء كانت تحقيقات داخلية أو
إحاالت إلى النيابة العامة.
في هيئة الرياضة
وأوضح أن املسؤولني ً
ق��دم��وا ش��رح��ًا م�ف�ص�لا ب �ش��أن ال�ن�ظ��ام
اإلل�ك�ت��رون��ي ال�ج��دي��د للتفرغ ال��ري��اض��ي،
والتعديالت على الالئحة ،واستعرضوا
الحلول التي تمت لسد الثغرات ومعالجة
املشكالت ،مشيرًا إلى أنه من املقرر أن
ت �ص��وت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ت�ق��ري��ره��ا اإلث�ن�ين
املقبل.

محمد السندان
كشفت مصادر وزارية «أن الحكومة تدرس
تأجيل مناقشة االستجوابني املدرجني على
ج��دول أع�م��ال جلسة اف�ت�ت��اح دور االنعقاد
امل�ق�ب��ل ،الت �خ��اذ ال �ق��رار االن �س��ب ف��ي توقيت
املواجهة» .وذكرت املصادر لـ سبقلا أن جمع
االس�ت�ج��واب��ات ،التي وصفتها «باملبكرة»،
مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا ف��ي ج�ل�س��ة واح � ��دة الح �ق��ًا ،أم��ر
غير مستبعد« ،وأن الحكومة تملك الخبرة
الكافية ملواجهة هذا السيناريو».

م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ق��ال��ت م �ص��ادر ن�ي��اب�ي��ة ان
وزي � � ��رة االش � �غ� ��ال وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
االس � � �ك� � ��ان ،ج � �ن� ��ان ب� ��وش � �ه� ��ري ،ق � ��د ت �ط �ل��ب
استيضاح بعض القضايا التي تضمنتها
صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي.
ب��رمل��ان�ي��ًا ،ت��دف��ع مجموعة م��ن ال �ن��واب إل��ى
م �ن��ح اس� �ت� �ج ��واب ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ه��اي��ف
إل � ��ى وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة زخ � �م� ��ًا ،ع� �ب ��ر اق� �ت ��راح
إض��اف��ة م �ح��ور ث��ال��ث ي�ش�م��ل ق�ض�ي��ة «م��ا»
ت �س �ه��ل اس �ت �ق �ط��اب ب �ع��ض ال � �ن� ��واب ل��دع��م
االستجواب.

الزواوي :القضاء سيفصل بيننا وبين خفافيش الظالم

السجن سنة..
عقوبة وصف «العنصري»
مبارك حبيب
ب�ي�ن�م��ا اس�ت�م�ع��ت «ن �ي��اب��ة اإلع �ل��ام» ،أم ��س ،إل��ى
أق� ��وال رئ �ي��س م�ج�م��وع��ة ال � �ـ 80ع ��ادل ال � ��زواوي،
بشأن الشكاوى املرفوعة من أعضاء املجموعة
ض � ��د م � �غ� ��ردي� ��ن و ّص � �ف� ��وه� ��م ف � ��ي ت �غ ��ري ��دات �ه ��م
بـ«العنصريني» ،حذر مصدر قانوني من مغبة
ال ��وق ��وع ف��ي ك �ت��اب��ة ك�ل�م��ة «ع �ن �ص��ري» ب�م��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل ،م ��ؤك� �دًا أن �ه��ا م �ج� ّ�رم��ة وت ��دخ ��ل ف��ي
ق�ض��اي��ا ال �س��ب ،وع�ق��وب�ت�ه��ا ت�ص��ل إل ��ى السجن
مل��دة س�ن��ة .وق ��ال امل �ص��در امل�ط�ل��ع إن الكثير من
امل�غ��ردي��ن ي�ق�ع��ون ف��ي ال�خ�ط��أ ع�ن��دم��ا يعتقدون

أن وص��ف «ع�ن�ص��ري» ضمن ح��ري��ات التعبير،
فيكتبونها كتعليق على ما يغرد به اآلخ��رون
الذين ال يوافقونهم في الرأي أو الفكر ،الفتًا في
الوقت نفسه إلى أن حرية التعبير مكفولة في
ال��دس�ت��ور ،إال أن اإلس ��اءة إل��ى اآلخ��ري��ن ال تعد
ضمن إطار الحرية املكفولة.
وق ��ال ال � ��زواوي ف��ي ب �ي��ان أم ��س« :ت��وج�ه��ت إل��ى
ال�ق�ض��اء ح�ت��ى ي �ق��ول كلمته ال�ف�ص��ل ف�ي�م��ن هو
العنصري ،نحن مجموعة الثمانني أم خفافيش
الظالم التي تجاوزت في سعيها لتفريقنا؟».

قضاءوأمن | ص06
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األمير مستقبالً جابر العبدالله

 ..والنائب العام ضرار العسعوسي

ّ
وتلقى تهنئة الحريري ومسعود بارزاني
ع ّزى الرئيس األميركي..

األمير استقبل العبدالله والمبارك والنائب العام
اس�ت�ق�ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ف ��ي ق �ص��ر ب�ي��ان
أمس الشيخ جابر العبداهلل ،ورئيس مجلس
ال��وزراء سمو الشيخ جابر املبارك اثر عودته
للبالد بعد ان قام بزيارة رسمية الى مصر.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه أم � ��س ال� �ن ��ائ ��ب ال �ع ��ام
املستشار ضرار العسعوسي.
ً
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ت�ل�ق��ى س�م��و األم �ي��ر ات �ص��اال
ه��ات �ف �ي��ًا ،م� �س ��اء أم� � ��س ،م ��ن رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
ال �ل �ب �ن��ان��ي س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ،أع � ��رب ف �ي��ه ع��ن
ت�ه�ن�ئ�ت��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ع� ��ودة س �م��وه إل ��ى أرض
الوطن العزيز ساملا معافى ،متمنيًا لسموه
موفور الصحة ودوام العافية.
وأع � � ��رب س �م ��وه ل �ل �ح��ري��ري ع ��ن ب ��ال ��غ ش �ك��ره
وتقديره على ما عبر عنه من طيب املشاعر
مقدرًا هذه املبادرة الكريمة التي تجسد عمق

ال �ع�ل�اق��ات ال �ط �ي �ب��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين
الشقيقني ،متمنيًا له موفور الصحة والعافية.
كما تلقى سمو األمير برقية تهنئة من رئيس
الحزب الديموقراطي الكردستاني في العراق
م �س �ع��ود ب� ��ارزان� ��ي أع � ��رب ف �ي �ه��ا ع ��ن خ��ال��ص
تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز
ب �ع��د اس �ت �ك �م��ال ال �ف �ح��وص��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي
تكللت بفضل اهلل ت�ع��ال��ى وم�ن�ت��ه بالتوفيق
وال �ن �ج��اح ،م�ت�م�ن�ي��ا ل�س�م��وه م��وف��ور الصحة
وتمام العافية.
وبعث سموه إلى بارزاني برقية شكر جوابية
ض �م �ن �ه��ا خ ��ال ��ص ش �ك ��ره وت� �ق ��دي ��ره ع �ل��ى م��ا
أعرب عنه من تهان ومشاعر طيبة وتمنيات
ص ��ادق ��ة ،راج� �ي ��ا ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وت �م��ام
العافية.

من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقية تعزية
إل ��ى ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب عبر
فيها ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق مواساته
بضحايا اإلعصار الذي ضرب والية تكساس
وأرك�ن�س��اس وأوك�لاه��وم��ا وأس�ف��ر ع��ن سقوط
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وامل �ص��اب�ي�ن وت��دم�ي��ر
للمرافق العامة واملمتلكات.
وتمنى سموه للضحايا الرحمة وللمصابني
س��رع��ة ال �ش �ف��اء ،وأن ي�ت�م�ك��ن امل �س��ؤول��ون في
البلد الصديق م��ن ت�ج��اوز آث��ار ه��ذه الكارثة
الطبيعية.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
برقيات مماثلة(.كونا)

ممثل األمير
حضر حفل تنصيب
إمبراطور اليابان
ح� �ض ��ر م �م �ث��ل س� �م ��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د أم��س
حفل تنصيب اإلمبراطور ناروهيتو
إمبراطورا لليابان ،وذلك في القصر
اإلم� �ب ��راط ��وري ب��ال�ع��اص�م��ة ط��وك�ي��و.
(كونا)

استقباالت
ولي العهد

الغانم استقبل  4سفراء

ا س�ت�ق�ب��ل س�م��و و ل��ي ا ل�ع�ه��د ا ل�ش�ي��خ نواف األ ح�م��د ،ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان أمس ،ا ل�ش�ي��خ
ج��ا ب��ر ا ل �ع �ب��داهلل ،ور ئ �ي��س م�ج�ل��س ا ل��وزراء س�م��و ا ل�ش�ي��خ ج��ا ب��ر ا مل �ب��ارك ،و ن��ا ئ��ب
ر ئ �ي ��س م �ج �ل��س ا ل � ��وزراء وز ي� ��ر ا ل �خ��ار ج �ي��ة ا ل �ش �ي��خ ص �ب ��اح ا ل� �خ ��ا ل ��د ،وا ل �ن��ا ئ��ب
ا ل�ع��ام ا مل�س�ت�ش��ار ض��رار ا ل�ع�س�ع��و س��ي ،و س�ف�ي��ر ا ل�ك��و ي��ت ل��دى ا ل�س�ع��ود ي��ة ا ل�ش�ي��خ
ع�ل��ي ا ل�خ��ا ل��د ( .ك��و ن��ا)

ولي العهد مستقبالً صباح الخالد

رئيس الوزراء اختتم زيارته إلى مصر

الغانم لدى لقائه الفيلكاوي

زيادة حجم االستثمارات بين البلدين
عاد رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ جابر
امل�ب��ارك وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق ل��ه إل��ى البالد
الليلة قبل املاضية بعد زيارة رسمية إلى مصر
استغرقت يومني.
وك��ان ف��ي مقدمة مستقبليه على أرض مطار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
ع �ي �س ��ى ال � �ك � �ن � ��دري ،ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ خ��ال��د ال�ج��راح،
ون��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األم �ي��ري الشيخ
محمد ال�ع�ب��داهلل ،وع��دد م��ن الشيوخ وال ��وزراء
وامل�س�ت�ش��اري��ن وك �ب��ار ق ��ادة ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة
وال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط�ف��اء
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ف��ي ال��دول��ة ودي � ��وان رئ�ي��س
مجلس الوزراء.
وك� ��ان ف��ي وداع امل �ب ��ارك ل ��دى م �غ��ادرت��ه م�ط��ار
ال � �ق� ��اه� ��رة رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء امل� �ص ��ري
م� �ص� �ط� �ف ��ى م � ��دب � ��ول � ��ي ،وع� � � � ��دد م� � ��ن ال� � � � � ��وزراء
واملسؤولني وسفير الكويت لدى مصر محمد
ال��ذوي��خ وم �ن��دوب ال�ك��وي��ت ال��دائ��م ل��دى جامعة
الدول العربية السفير احمد البكر.
والتقى املبارك خالل زيارته الرئيس املصري
عبدالفتاح السيسي وسلمه رسالة من سمو
ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ت �ت �ض �م��ن س �ب��ل دع� ��م ال �ع�ل�اق��ات
الثنائية بني البلدين والقضايا ذات االهتمام
املشترك.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال �ش�ع��ب
امل � �ص� ��ري د.ع � �ل� ��ى ع �ب ��د ال � �ع � ��ال ،وع� �ق ��د ج�ل�س��ة
مباحثات ثنائية مع نظيره املصري.
وت �ن��اول��ت امل�ب��اح�ث��ات ب�ين ال�ج��ان�ب�ين الكويتي
وامل� �ص ��ري ب �ح��ث س �ب��ل ت �ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات بني
البلدين ،اضافة الى تبادل وجهات النظر حيال
القضايا ذات االهتمام املشترك.
ك �م ��ا ب �ح ��ث ال� �ج ��ان� �ب ��ان ال �ق �ض ��اي ��ا االق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية وما يخص املنطقة العربية وضرورة
ان يعم االمن والسالم في املنطقة.
كما ات�ف��ق ال�ج��ان�ب��ان على ع��دد م��ن االتفاقيات

ممثل األمير أثناء حضوره المراسم

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير الكويت لدى
تايلند محمد الفيلكاوي.
كما استقبل الغانم أمس عددا من السفراء املعتمدين لدى البالد.
وذكرت شبكة الدستور االخبارية في بيان صحافي ان الغانم التقى تباعا كال
على حدة ،السفير اإلماراتي صقر الريسي ،والسفيرة التركية عائشة كويتاك،
والسفير العراقي عالء الهاشمي بمناسبة انتهاء مهام عمله في البالد( .كونا)

تعاون قانوني مع المغرب

المبارك خالل المباحثات االقتصادية متوسطا الغانم والخالد والصالح والروضان

حسين الخرافي :السوق
المصرية واعدة
بودي :ضمانات مصرية
للمستثمرين
وم��ذك��رات التفاهم ت�ت�ن��اول ال�ت�ع��اون ف��ي شتى
املجاالت الثنائية.

إشادة اقتصادية
ف��ي ال �س �ي��اق ،أش ��اد ع ��دد م��ن رج ��ال االق�ت�ص��اد
واالع� �م ��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين وامل �ص��ري�ي�ن ب��ال�ع�لاق��ات
«الوثيقة واملتجذرة» التي تربط البلدين ،داعني
ال��ى العمل لتعزيزها ال��ى آف��اق ارح��ب السيما
في املجال االقتصادي .جاء ذلك في تصريحات
في ختام (منتدى االعمال مصر  -الكويت ..من
ال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي ال��ى م�ت�ع��دد االط� ��راف) ال��ذي
نظمه (االتحاد العام للغرف التجارية املصرية)
أول من أمس على هامش زيارة املبارك.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسني

الخرافي أن هناك رغبة مصرية كويتية لزيادة
حجم االس�ت�ث�م��ارات ب�ين البلدين خ�لال الفترة
املقبلة ،مشيرا الى أن السوق املصرية «واع��دة
وب �ه ��ا ف� ��رص ك �ب �ي��رة» خ ��اص ��ة م ��ع ال �ت �ط��ورات
االي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ي�ش�ه��ده��ا ق �ط��اع االس�ت�ث�م��ار
ب �م �ص��ر .وأش � ��اد ال �خ��راف��ي ب��ال�ت�س�ه�ي�لات ال�ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار امل�ص��ري��ة
للمستثمرين األجانب السيما من الكويتيني.
وذك��ر أن للعالقات الكويتية املصرية «أص��وال
متجذرة» في املجاالت كافة خاصة االقتصادية،
مشددا على ضرورة دفع تلك العالقات الى آفاق
أرحب.
ب��دوره ،قال رئيس مجلس ادارة شركة (طيران
ال �ج��زي��رة) م� ��روان ب ��ودي ان ق �ط��اع االس�ت�ث�م��ار
ف ��ي م �ص��ر ش �ه��د «ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ه��ائ �ل��ة» خ�لال
الفترة األخ�ي��رة ،موضحا أن وزارة االستثمار
امل�ص��ري��ة خ�ص�ص��ت «م��رك��زا واح� ��دا» ي�ض��م كل
الهيئات وال��وزارات لتقديم الخدمات املطلوبة
للمستثمرين األجانب بشكل ميسر.
وأش��ار ال��ى أن ال�ف��رص االستثمارية ف��ي مصر
«م� ��وج� ��ودة دائ � �م� ��ا» ،ل �ك��ن ال �ح��ال��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ال �س��اب �ق��ة «ح �ج �ب��ت ه� ��ذه ال � �ف ��رص» م ��ؤك ��دا أن
الدولة املصرية باتت تقدم اآلن ضمانات أكثر
للمستثمرين(.كونا)

الوجهة األولى
في أفريقيا
أكد أمني عام اتحاد الغرف املصرية
واألوروبية واالفريقية د .عالء عز ان
مصر هي الوجهة األولى لالستثمار
ف � ��ي اف� ��ري � �ق � �ي� ��ا داع� � �ي � ��ا «األش� � �ق � ��اء
الكويتيني» لالستفادة م��ن الفرص
االستثمارية الواعدة.
وأوض ��ح ع��ز ان امل�ن�ت��دى استعرض
ال � � �ف� � ��رص االس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري � ��ة ،س� � ��واء
التقليدية كالسياحة أو املستحدثة،
م �ث��ل م �ش��روع��ات ال �ط��اق��ة ال �ج��دي��دة،
مبينا أن مصر أصبح لديها «أكبر
تجمع» للطاقة الشمسية في العالم.
وق � � � ��ال ع � ��ز إن م � ��ن ب �ي��ن ال � �ف� ��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة أي �ض��ا «م �ش��روع��ات
البنية التحتية» و«اس �ت �ص�لاح 2.5
م�ل�ي��ون ف ��دان» و«ال�ع��اص�م��ة االداري ��ة
الجديدة» و«مدينة العلمني الجديدة»
ال �ت��ي س �م �ح��ت ال �ح �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة
للقطاع الخاص باالستثمار في هذه
القطاعات.

بحث وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس االمة املستشار د .فهد العفاسي
مع نظيره املغربي محمد بن عبد القادر ،أمس ،تعزيز العالقات الثنائية من
خالل تفعيل االتفاقيات القانونية والقضائية.
واتفق الجانبان خالل اللقاء الذي تم على هامش أعمال اليوم الثاني للمؤتمر
الدولي للعدالة الذي تستضيفه مدينة «مراكش» املغربية على تعزيز التعاون
ب�ي�ن وزارت � ��ي ال �ع��دل ف��ي ال �ك��وي��ت وامل �غ ��رب ع �ب��ر ت �ب��ادل ال �ت �ج��ارب وال �خ �ب��رات
والتشريعات.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء تكثيف ب��رام��ج ال�ت��دري��ب ألع�ض��اء ال�ق�ض��اء ومنتسبي العدالة
في البلدين ،فضال عن تبادل التجارب الناجحة بينهما في مجاالت العمل
القضائي(.كونا)

السفير الخالد:

عالقتنا بالسعودية
راسخة ومتينة

علي الخالد مع أمير المنطقة الشرقية

المبارك لدى مغادرته القاهرة وفي وداعه مدبولي ونصر

 ..ولدى وصوله إلى البالد وفي استقباله الكندري

اش��اد سفير الكويت ل��دى السعودية الشيخ علي الخالد بالتطور الرائع الذي
شهدته املنطقة الشرقية منذ تسلم سعود بن نايف إمارتها والخدمات الحديثة
التي حظيت بها والتقدم الالفت الذي شهدته بفضل اهلل ثم بجهود اميرها.
وقالت سفارة الكويت بالرياض في بيان أمس ان ذلك جاء خالل استقبال سعود
بن نايف للشيخ علي الخالد في ديوان اإلمارة في (الشرقية).
واضافت ان الخالد اكد خالل اللقاء ان العالقات الكويتية  -السعودية تاريخية
وراس�خ��ة ومتينة وتعضدها ال��رواب��ط االخ��وي��ة والنسب واملصير االوح��د بني
قيادة البلدين وشعبيهما وتقويها القيادة الحكيمة لسمو امير البالد وخادم
الحرمني الشريفني.
واش ��ارت ال�س�ف��ارة ال��ى ان الصباح اش��اد بالجهود الكبيرة ال�ت��ي يبذلها أمير
املنطقة الشرقية سعود بن نايف لتسهيل امور املواطنني الكويتيني هناك.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ن��وه االم �ي��ر س�ع��ود ب��ن ن��اي��ف ب�ح��رص ق �ي��ادة ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى تعزيز
العالقات الثنائية ،الفتا الى ان القواسم التي تجمع الشعبني الشقيقني كبيرة.
واع � ��رب ع��ن ص� ��ادق ت�م�ن�ي��ات��ه ل �ل �ك��وي��ت ح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا ب �م��زي��د م��ن ال�ت�ق��دم
والرخاء(.كونا)

 04الكويت
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وزير الشؤون في المؤتمر األول التحاد المبرات:

ُ
توافق بين السلطتين على قانون العمل الخيري
خالد الحطاب
أك��د وزي ��ر ال �ش��ؤون س�ع��د ال �خ��راز ح��رص
ال� � � ��وزارة ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة وم ��راق� �ب ��ة ال�ع�م��ل
الخيري داخ��ل ال�ب�لاد وخ��ارج�ه��ا ،اضافة
إلى توجيه الجمعيات واملبرات الخيرية
إل��ى االل �ت��زام ب�ت��وط�ين امل�ش��اري��ع الخيرية
داخل البالد.
وق��ال ال �خ��راز ،على ه��ام��ش املؤتمر األول
الت �ح��اد امل� �ب ��رات وال �ج �م �ع �ي��ات ال�خ�ي��ري��ة،
ب�ح�ض��ور وزي� ��رة ال �ش��ؤون ال�س��اب�ق��ة هند
ال�ص�ب�ي��ح ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ات�ح��اد
امل � �ب � ��رات وال �ج �م �ع �ي ��ات ال �خ �ي ��ري ��ة خ��ال��د
العيسى ،ان توطني العمل الخيري يساند
املجتمع والحكومة لتوجيه أعمال الخير
ف ��ي م �س��ارات �ه��ا امل �س �ت �ح �ق��ة واالس� �ت� �ف ��ادة
منها.
وك� � �ش � ��ف ع� � ��ن ت� � ��واف� � ��ق ب �ي ��ن ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ش��أن ق��ان��ون
ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري ،م�ت�م�ن�ي��ا أن ي ��رى ال�ن��ور
قريبا م��ع دور االن�ع�ق��اد املقبل ،مبينا ان
ت�ج��دي��د ال �ق��ان��ون ج��اء ن �ظ��را ألن امل�ع�م��ول
ب��ه ح��ال�ي��ا أق ��ر ف��ي ع ��ام  ،1962وب��ال�ت��ال��ي
ال ي �ت��واف��ق وي��واك��ب امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ح��ال�ي��ة
وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ف ��ي ح �ي�ن ج �م �ع��ت امل � ��واد
القانونية الجديدة االحتياجات املطلوبة
للعمل الخيري حاليا ومستقبليا.
وزاد :ال� �ق ��ان ��ون ي �ج �م��ع ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري
واأله �ل��ي وامل �ب��رات ،متمنيا إق ��رار ق��ان��ون
آخ��ر للعمل ال�ت�ط��وع��ي ب�ع��د االن �ت �ه��اء من
إقرار قانون العمل الخيري الجديد ،الفتا
إل ��ى ان ال � ��وزارة ت �ه��دف م��ن خ�ل�ال ات�ح��اد
املبرات والجمعيات الخيرية إلى توحيد
الجهود داخ��ل البالد وخارجها ،السيما
في املشاريع االغاثية.
ودع � � � ��ا ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وامل� � � �ب � � ��رات غ �ي��ر
االع �ض��اء ف��ي االت �ح��اد إل��ى االن�ض�م��ام،
السيما أن ال��وزراة تهدف إلى توحيد
ال�ج�ه��ود م��ن خل��ال اش ��راك الجمعيات
ال�خ�ي��ري��ة ،اض��اف��ة إل��ى اس�ت�م��راره��ا في
متابعة ومراقبة العمل الخيري داخل
البالد وخارجها ،بدءا من التراخيص

الحيدر لـ سبقلا:
نطالب بهيئة مستقلة
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مفوضية الالجئين
تشيد بدور الكويت
أك � � ��د رئ � �ي� ��س م� �ف ��وض� �ي ��ة ش � ��ؤون
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،س ��ام ��ر ح� ��دادي� ��ن ،ان
املفوضية واتحاد املبرات يتعاونان
ف��ي م�ج��ال العمل االن�س��ان��ي ال��دول��ي
لدعم الحاجات االنسانية لالجئني
في بلدان العالم.
ول �ف��ت ال��ى ان امل�ف��وض�ي��ة ت�س�ع��ى ال��ى
ت��وث�ي��ق ال �ش��راك��ة م��ع االت� �ح ��اد ،وذل��ك
استكماال لجهود الكويت االنسانية.

الخراز والعيسى مك ِّر َمين الصبيح

وانتهاء بالتقارير الدورية.

أعمال متميزة
بدوره ،قال رئيس االتحاد خالد العيسى
ان ال�ج�ه��ود ال�خ�ي��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ليست
جديدة ،إنما جبل عليها أهل الكويت منذ
القدم.
ول �ف��ت ال�ع�ي�س��ى إل ��ى أن ال �ك��وي��ت تحظى
بإشادة العالم لدورها اإلنساني ،منوهًا
ب �م��ا ق��دم��ه رج� ��ال ال �خ �ي��ر ،وع �ل��ى رأس �ه��م

يوسف الصبيح ويوسف البدر ،متمنيًا
أن ي �س �ت �م��ر ال �ع �م ��ل ال� �خ� �ي ��ري م� ��ن خ�ل�ال
الجيلني الحالي والقادم.
وب�ي�ن ال�ع�ي�س��ى أن ع �م��ل ال �خ �ي��ر ينسجم
م��ع ت��اري��خ الكويت ،وال ي��زال مستمرا ملد
ي ��د ال �ع ��ون ل�ل�ك�ب�ي��ر وال �ص �غ �ي��ر وال �ب �ل��دان
العربية ،كما هنأ سمو أمير البالد الذي
ي��رع��ى ك��ل األع �م ��ال ال�خ�ي��ري��ة ف��ي ال �ب�لاد،
ح ��ام� �دًا اهلل ع ��زوج ��ل ع �ل��ى ع ��ودت ��ه س��امل��ًا
غانمًا إلى الوطن.

دعم الميزانية
لفت أعضاء مجلس إدارة االتحاد
ف ��ي م ��داخ�ل�ات� �ه ��م إل � ��ى ع � ��دم ت��واف��ر
وقف يدعم ميزانية االتحاد ،إضافة
إل ��ى ص�ع��وب��ة إق �ن��اع ك��ل الجمعيات
لالنضمام تحت مظلته ،الفتني إلى
أن هناك  57جمعية ومبرة أعضاء
ف��ي االت�ح��اد تعمل تحت راي��ة العمل
املشترك.

«دسمان»« :السكري» عبء على الدول
ش � � ��ارك ب ��اح � �ث ��ون م � ��ن م �ع �ه��د دس� �م ��ان
ل� �ل� �س� �ك ��ري ،وال � � � ��ذي أن� �ش ��أت ��ه م��ؤس �س��ة
الكويت للتقدم العلمي ،في مؤتمر طبي
بماليزيا مؤخرا ،حيث أحرز د .سليمان
م �ع��رف��ي ال� �ج ��ائ ��زة األول� � ��ى ف �ي��ه ألف �ض��ل
ملصق علمي باملؤتمر.
وب �ح �س��ب ب �ي ��ان مل �ع �ه��د دس � �م� ��ان« ،ف ��ان
امل�ع�ه��د ال��وط �ن��ي ل�ل�س�ك��ري ف��ي م��ال�ي��زي��ا
ومنذ عام  2002ينظم مؤتمرات التنمية
املهنية امل�س�ت�م��رة إلن �ش��اء منصة تركز
على أحدث التطورات في مجال أبحاث
م � ��رض ال � �س � �ك ��ري» ،م �ب �ي �ن��ا ان امل��ؤت �م��ر
استقطب باحثني مختصني بالسكري
إيمان الشواف ومعرفي ومحمد
م ��ن ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء دول آس� �ي ��ا ،ب �ه��دف
امل�ش��ارك��ة ب��أح��دث م��ا ت��وص�ل��وا إل�ي��ه من واشار املعهد الى انه ومع تزايد معدالت
نتائج بحثية لتحسني رع��اي��ة مرضى ان� �ت� �ش ��ار داء ال� �س� �ك ��ري خ �ص ��وص ��ًا م��ن
ال� �س� �ك ��ري ،م �ض �ي �ف��ا ان االط � �ب� ��اء إي �م��ان ال�ن��وع الثاني ف��ي جميع أن�ح��اء العالم،
الشواف وسليمان معرفي وأنور محمد أص�ب��ح ان�ت�ش��ار ال�س�ك��ري عبئًا واض�ح��ًا
مثلوا املعهد وعرضوا أعمالهم العلمية ف��ي ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ب�م��ا فيها الكويت
في املؤتمر.
وم ��ال� �ي ��زي ��ا ،م� ��ؤك� ��دا ان م �ه �م��ة امل �ع �ه��د

تتركز ف��ي التصدي ل��وب��اء السكري من
خ�لال األب�ح��اث وامل �ب��ادرات التي تعتمد
ع �ل��ى م� ��رض ال� �س� �ك ��ري ،وال� �ه ��ادف ��ة إل��ى
ت��وع �ي��ة ال �ج �م �ه��ور ب ��أح ��دث ال �ع�لاج��ات
وت� �م� �ك�ي�ن امل � ��ري � ��ض ل �ل �ت �ح �ك��م ب ��امل ��رض
والوقاية منه.

م� ��ن ج ��ان ��ب اخ � � ��ر ،اح �ت �ف ��ل ق �س ��م ال �ط��ب
ال � �ن � ��ووي ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ع � ��دان ،أم� ��س،
ب ��أس �ب ��وع ال� �ط ��ب ال � �ن� ��ووي وال �ت �ص��وي��ر
الجزيئي برعاية وحضور مدير منطقة
األح� � �م � ��دي ال �ص �ح �ي��ة ال� ��دك � �ت� ��ور أح �م��د
الشطي.
وك � �ش� ��ف ال � �ش � �ط ��ي ع � ��ن م� ��راج � �ع� ��ة ن �ح��و
 3561م��ري�ض��ا لقسم ال�ط��ب ال �ن��ووي في
املستشفى خ�ل�ال التسعة أش�ه��ر االول��ى
م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،و 4817م��ري�ض��ا ع��ام
 ،2018منوهًا بتجهيز مختبر لدراسات
أم � ��راض ال � ��دم ال �ن��ووي��ة ف ��ي ق �س��م ال�ط��ب
النووي في مستشفى العدان قريبا.
وق� � � ��ال :إن أق � �س� ��ام ال� �ط ��ب ال � �ن� ��ووي ف��ي
ال �ك��وي��ت ت �ش ��ارك ن�ظ�ي��رت�ه��ا ف ��ي ال�ع��ال��م
ب ��االح� �ت� �ف ��ال ب ��أس� �ب ��وع ال� �ط ��ب ال� �ن ��ووي
وال �ت �ص��وي��ر ال �ج��زي �ئ��ي ال� ��ذي ي�ع�ق��د في
اك �ت��وب��ر م��ن ك��ل ع� ��ام ،وم �ن��ذ ع ��ام 2004
يقدم رسالة جديدة للتعارف واملساندة
وتقديم الدعم في املجال.

 2.5مليون دينار
لعالج ضغط الدم
عبدالرزاق المحسن
رصدت وزارة الصحة نحو  2.5مليون دينار لتوريد أدوية خاصة
بعالج ارتفاع ضغط الدم لدى املرضى املراجعني في املستشفيات
العامة ومراكز الرعاية االولية واملراكز التخصصية ،حيث سيتم
ت��زوي��د صيدلياتها خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،وذل ��ك ض�م��ن سياسة
الوزارة املتعلقة بتوفير انواع االدوية واملستلزمات الطبية على
م ��دار ال �ع��ام .وق��ال��ت م �ص��ادر مطلعة ل �ـ سبقلا ان ال � ��وزارة تولي
اهتماما كبيرا لتوريد جميع االدوية لعموم مرافقها ،لضمان عدم
انقطاعها عن اي مستشفى او مرفق ،وذلك بعد رفع تقارير دورية
عنها من رؤس��اء مجالس االق�س��ام الطبية التخصصية ،مؤكدة
وج��ود رقابة دوري��ة ومباشرة من قبل مسؤولي «الصحة» على
ما يتم توريده للمستودعات الطبية ومنه الى املرافق الصحية.
واض��اف��ت امل �ص��ادر ان ��ه س�ي�ت��م ت��وري��د م ��واد ط�ب�ي��ة ت�س�ت�خ��دم في
تنشيط امل�ن��اع��ة وزراع� ��ة االع �ض��اء ل��دى امل��رض��ى ،وب�ك�ل�ف��ة تصل
ال��ى  806آالف دي�ن��ار ،فضال ع��ن ادوي��ة قيمتها تبلغ  1.4مليون
دينار لعالج مرضى السكري ،موضحة ان عمليات توريد االدوية
واملستلزمات الطبية تتم بصورة دورية ووفق تقدير احتياجات
املستشفيات واملراكز ،من قبل املسؤولني فيها.

تعاون مع محكمة
التدقيق األوروبية
ب�ح��ث رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��االن��اب��ة ع� ��ادل ال �ص��رع��اوي مع
رئ�ي��س محكمة التدقيق األوروب �ي��ة ك��ال��وس هينير ليهني امس
أوجه التعاون الفني واملهني املشترك .وقالت مدققة ادارة الرقابة
السابقة بالديوان منيرة الهويدي ان الجانبني اك��دا خالل اللقاء
اه�م�ي��ة ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وامل �ع��رف��ة ب�ت�ع��زي��ز دور ال�ج�ه��ات املعنية
ف��ي تحقيق أكبر ق��در م��ن ال�ك�ف��اءة املهنية .واض��اف��ت ال�ه��وي��دي ان
الجانبني بحثا اوج��ه ال�ت�ع��اون ف��ي مجال م��ؤش��رات قياس االداء
ب�ش��أن م�ت��اب�ع��ة ت�س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات ال � ��واردة ب��ال�ت�ق��اري��ر السنوية
ل�لأج�ه��زة ال��رق��اب�ي��ة .وأش ��ارت ال��ى م��ا تتمتع ب��ه محكمة التدقيق
األوروبية من تجربة غنية وخبرات متراكمة بهذا االتجاه( .كونا)

حدد املدير التنفيذي التحاد املبرات والجمعيات
الخيرية ،عبداهلل الحيدر ،أب��رز املعوقات االداري��ة
وامل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا امل� �ب ��رات ،وم �ن �ه��ا رف��ض
اس �ت �خ��دام ال�س�ك��ن ال �خ��اص ل �ل �م �ق��رات ،وم��واج�ه��ة
ب �ع ��ض امل � �ش ��اري ��ع م �ش �ك �ل��ة ت �ق �ل �ي��ص م � ��دة ج�م��ع
التبرعات من  6أشهر إلى شهر .وقال الحيدر ،في
ل�ق��اء م��ع سبقلا :ان االت �ح��اد ق��دم ل��وزي��ر ال�ش��ؤون
االجتماعية سعد ال�خ��راز مجموعة م��ن املطالب،
التي شملت توفير أرض كمقر لالتحاد ،ليتسنى
له مباشرة أعماله ،مبينا أن توفير األرض لبناء
م �ق��ر ل�ل�ات �ح��اد أم ��ر ف ��ي غ��اي��ة األه �م �ي��ة ،ح �ي��ث إن
جميع أعماله وأهدافه تندرج تحت تطوير العمل
الخيري الكويتي واالرتقاء به.
وذكر الحيدر أن امللتقيات التي جمعت األعضاء
اقترحت اضافة مادة عن العمل الخيري الكويتي
ف��ي مناهج التعليم ال�ع��ال��ي ،كما طالبنا بإنشاء
هيئة مستقلة للعمل ال�خ�ي��ري ،وت��وح�ي��د ق��اع��دة
بيانات املستفيدين ب�ين الجهات املانحة تجنبا
ل �س��وء اس�ت�غ�لال ه ��ذه امل �س��اع��دات ب�ش�ك��ل خ��اط��ئ،
وإحياء آلية التراسل اإللكتروني بني املؤسسات
الخيرية ،وإنشاء متحف للعمل الخيري.
وأض��اف الحيدر ان االت�ح��اد يشمل تحت مظلته
 57مؤسسة ،مبينًا ان االجتماعات م��ع األعضاء
ن �ج�ح��ت ف ��ي ع ��رض وم �ن��اق �ش��ة ن �ت��ائ��ج اس�ت�ب�ي��ان
املبرات ،الذي حصر املعوقات من خالل لجنة جرى
تشكيلها ،أب��رزه��ا م��ا يتعلق ب ��امل ��وارد البشرية
واملالية بعدم املوافقة على فتح أكثر من حساب
مصرفي ،وع��دم املوافقة على االستقطاعات ،الى
جانب عدم موافقة البنك على اإليداعات النقدية
في حساب املبرة.

تحديات مختلفة
وعدد الحيدر مجموعة من التحديات ،أولها على
م�س�ت��وى امل��ؤس�س��ات ال�خ�ي��ري��ة ،وه��و أن االع�ت�ق��اد
ال �س��ائ��د ل ��دى ك�ث�ي��ر م��ن امل��ؤس �س��ات ال�خ�ي��ري��ة هو
أن االت �ح��اد سيعمل على مزاحمتها ف��ي عملها،
والحقيقة أنه لن يقوم بتنفيذ أي مشاريع خيرية
اع �ت �ي��ادي��ة م ��ن ش��أن �ه��ا م��زاح �م��ة االع � �ض ��اء ،يليه
تحدي ما يتردد عن التدخل في شؤون املؤسسات
ال��داخ �ل �ي��ة ،وه ��و أم ��ر غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ،ألن االت �ح��اد
ليست له عالقة بما يجري في داخ��ل املؤسسات،
وال يملك ضبطية قضائية ،وليس جهة رقابية.

عبدالله الحيدر

مشاريع مستقبلية

وب نّ�ّي� ال�ح�ي��در أن امل��ؤت�م��ر األول ل�لات�ح��اد ،ال��ذي
ع�ق��د أم��س ف��ي غ��رف��ة ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة ،شمل
ندوة رئيسية عن التسويق الخيري ،حيث جرى
اخ�ت�ي��ار م��وض��وع التسويق ال�خ�ي��ري ،باعتباره
األك�ث��ر إلحاحا وطلبا م��ن امل��ؤس�س��ات الخيرية،
ح�ي��ث تنقسم م �ح��اور ن ��دوة ال�ت�س��وي��ق ال�خ�ي��ري
الى ثالثة محاور ،ويقدمها خبراء مختصون في
املجال .وزاد :ستشمل محاور الندوة «التسويق
ال�خ�ي��ري م��ن م�ن�ظ��ور االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة االب�ت�ك��اري��ة
ن�ه��ج ج��ام�ع��ة ه ��ارف ��ارد ،وت�ق�ي�ي��م خ�ط��ط وب��رام��ج
ال�ت�س��وي��ق مل��ؤس�س��ات ال�ع�م��ل اإلن�س��ان��ي ال��رائ��دة،
وأخ � �ي� ��را اخ� �ت� �ي ��ار امل ��زي ��د ال �ت �س��وي �ق��ي ال �خ �ي��ري
للمؤسسات اإلنسانية».
وأف��اد ب��أن االت�ح��اد م��ازال ي��درس مشاريع أخ��رى
ل�خ��دم��ة ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري ال�ك��وي�ت��ي ،وم�ن�ه��ا دب�ل��وم
ق �ي��ادات ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري ،واط�ل��اق ج��ائ��زة العمل
ال�خ�ي��ري ،وتشكيل مجلس اس�ت�ش��اري وصندوق
داعم للمؤسسات الخيرية.

دورنا ليس رقابيًا
أكد عبداهلل الحيدر أن االتحاد ليس له دور رقابي
على املؤسسات والجمعيات الخيرية ،فهو ليس
جهة رقابية ،ولم ينشأ لهذا الغرض ،وإنما يقوم
ب��دع��م امل��ؤس �س��ات م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة وال�ك�ف��اءة
في األداء وتقديم العون والخدمات للمؤسسات
الخيرية.

الكويت أول دولة عربية
في «االتحاد الدولي للمسنين»
فازت الكويت بأول مقعد عربي في مجلس ادارة
االتحاد الدولي للمسنني املعترف به من هيئة
األمم املتحدة والذي يتخذ من مدينة تورونتو
الكندية مقرا له ،وذلك ملدة أربع سنوات .وقال
ال�ف��ائ��ز ب�ه��ذا امل��وق��ع رئ�ي��س مجلس ادارة مبرة
«خ�ي��ر ال�ك��وي��ت» ن��اص��ر ال�ع�ي��ار :إن ه��ذا اإلن�ج��از
مكسب كبير للكويت التي تعد أول دولة عربية
تتمتع بعضوية مجلس ادارة هذا االتحاد الذي
ي�ن�ت�س��ب ل�ع�ض��وي�ت��ه أك �ث��ر م��ن  150دول� ��ة ح��ول
العالم تمثل الجمعية العمومية ويضطلع بدور
كبير في خدمة املسنني مجسدا اإلنسانية في

أسمى معانيها.
وع��ن طريقة اخ�ت�ي��اره ع�ض��وا ف��ي مجلس ادارة
ه ��ذا االت �ح ��اد ق ��ال ال �ع �ي��ار :ق ��ام ال �ق��ائ �م��ون على
إدارة االتحاد بإخطار كل دول العالم بخلو أحد
مقاعد مجلس ادارة االت�ح��اد بعد انتهاء فترة
عضوية شاغلها ،وذل��ك وفقا للنظم واللوائح
امل �ن �ظ �م��ة ل �ع �م��ل االت � �ح� ��اد وأع� �ل� �ن ��وا ع ��ن ت�ل�ق��ي
ترشيحات الدول الراغبة في الفوز بهذا املقعد،
م�ب�ي�ن��ا أن ف� ��وزه ب �ه��ذه ال �ع �ض��وي��ة ت �ك��ري��م لبلد
معطاء ولقائد اإلنسانية ال��ذي يولي اهتماما
كبيرا وخاصة للمسنني.

«الكهرباء» احتفلت بيوم
الطاقة العالمي
تزامنا مع االحتفال بيوم الطاقة العاملي الذي
ي��واف��ق  22أك�ت��وب��ر م��ن ك��ل ع ��ام ،وال ��ذي يهدف
ل �ل �ت �ح��ول ن �ح ��و االس � �ت � �خ� ��دام االم � �ث� ��ل ل �ل �ط��اق��ة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة وامل �ت �ج ��ددة ،وزع� ��ت إدارة ال �ع�لاق��ات
العامة وخدمة املواطن في وزارة الكهرباء واملاء
بروشورا توعويا على كل العاملني والقيادات.
تضمن امل�ن�ش��ور ال �ت��وع��وي ارش � ��ادات للحفاظ
ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ب �ه��دف ت�ع��زي��ز امل�ش��ارك��ة

واالحساس باملسؤولية الوطنية تجاه مقدرات
البالد والتأكيد على تبني الحلول املستدامة
لتحقيق بيئة آمنة وتنمية املوارد.
وشملت األنشطة كذلك تنظيم ندوة ترشيدية
ب �م��درس��ة أم ه��اش��م امل�ت��وس�ط��ة ل�ل�ب�ن��ات ب�ه��دف
التوعية بالفوائد املترتبة على حسن استخدام
الطاقة املتجددة لرفع كفاءتها وتحقيق بيئة
أنظف وأكثر أمانا واستدامة للبشرية.
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اقتيد من المطار إلى تنفيذ األحكام في قضية « دخول المجلس»

الخنة أول النواب السابقين العائدين
¶ شقيقه :األمل في عفو سمو األمير أكبر من التطمينات

ُّ
تعثر فحص األغذية يرفع أسعار السلع!
وليد العبدالله
م��ا زال��ت هيئة ال�غ��ذاء والتغذية ت��واج��ه ت��أخ�رًا في
افتتاح مختبر لفحص األغذية الواردة من الخارج.
وأك� ��دت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ع�ت�م��د في
الوقت الراهن على فحص األغذية في مختبرات
الصحة ،حيث تعتبر مؤقتة ومساحتها ضيقة
ال تكفي حجم الواردات التي تأتي إلى البالد من
الخارج ،مضيفة أنه بسبب ضيق املختبر ينتج
ع�ن��ه ت��أخ��ر ص ��دور ال�ع�ي�ن��ات ب�ش�ك��ل س��ري��ع مما
يتسبب ف��ي رف��ع األس�ع��ار ف��ي األس ��واق املركزية

والجمعيات وغيرها.
ً
وأش� ��ارت إل��ى أن الهيئة ت��واج��ه خ�ل�لا ف��ي تفعيل
اختصاص الفحص املخبري ،مبينة أن م��ا تقوم
به الهيئة من فحص ظاهري لألغذية واعتمادها
ف�ق��ط ع�ل��ى مختبر وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي ظ��ل توقف
العمل في املختبرات لديها أمر غير مناسب.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،علمت سبقلا أن بعض مفتشي
األغ��ذي��ة ب �ص��دد إض ��راب ع��ن ال�ع�م��ل ف��ي منتصف
نوفمبر املقبل في حال عدم تحقيق مطالبهم ،التي
تتعلق بإقرار الكوادر وزي��ادة املخصصات املالية
وسرعة الترقيات وغيرها من املطالب املهمة.

المضف« :األيزو»
تسهم في تحسين المخرجات

الخنة وابنه في الطائرة

محمد المصلح
عاد الى البالد ،امس ،النائب السابق د .فهد
الخنة ،ليكون أول العائدين من املحكومني
ف��ي قضية دخ ��ول امل�ج�ل��س ،وف ��ور وص��ول��ه
امل �ط��ار اق�ت�ي��د م��ن ق�ب��ل رج ��ال إدارة تنفيذ
األحكام ،وخرج ولداه العائدان برفقته من
صالة ال�ق��دوم ،فيما ذه��ب والدهما بمعية
رجال األمن.
وعبر شقيقه محمد عن سعادته بالعودة،
م�ت�م�ن�ي��ًا أن ت�س�ي��ر األم� ��ور ب �ص��ورة ج�ي��دة،
ً
ق ��ائ�ل�ا« :ك �ل �ن��ا أم ��ل ف ��ي ع �ف��و وال ��دن ��ا سمو
األمير».
وأض � ��اف« :أرج� ��و م��ن س �م��وه وه ��و وال��دن��ا

نجال الخنة لدى وصولهما برفقة والدهما | تصوير مصطفى نجم

أن ي�ف� ّ�رح الجميع ،وه��ذا ليس غريبًا على
سموه فهو أبو اإلنسانية واملواقف الطيبة
م��ع ال�ج�م�ي��ع ،وم ��ن ب ��اب أول ��ى أن يشملنا
ن �ح��ن أه� �ل ��ه وأب � �ن� ��اء ب � �ل ��ده ،وإن ش � ��اء اهلل
يفرحنا قريبًا».

ما الدوافع؟
وردا على سؤال سبقلا حول الدوافع وراء
ق��رار الخنة بالرجوع إل��ى البالد بعد فترة
ط��وي�ل��ة م��ن ال �ب �ق��اء ف��ي ت��رك �ي��ا ،وه ��ل ه�ن��اك
ت�ط�م�ي�ن��ات ح�ك��وم�ي��ة ب��ال �ع �ف��و ،ق ��ال محمد
الخنة« :إن األم��ل ف��ي صاحب السمو أكبر
م��ن التطمينات وال��وع��ود ،واإلن�س��ان ليس
ل��ه إال ب �ل��ده ،وم��ن ث��م ات �خ��ذ شقيقي ق��راره

بالرجوع إلى الوطن».
وأش � ��ار إل ��ى أن م ��ا ح ��دث ف ��ي ال �س��اب��ق من
إج��راءات مماثلة ،دفع شقيقي إلى العودة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ح �ك ��م ،وب �ع ��ده ��ا ي� �ص ��در ال�ع�ف��و
امل ��أم ��ول ،وه ��ذا ال��داف��ع ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�ع��ودة،
مجددا الشكر لصاحب السمو األمير على
كل شيء.
وف� � ��ور وص ��ول ��ه غ� � � ّ�رد ال �خ �ن��ة ع �ب��ر ت��وي �ت��ر
ً
قائال« :وصلنا الكويت العزيزة بالسالمة،
حفظها اهلل وشعبها من كل سوء بفضله،
ثم برعاية سمو األمير وسمو ولي العهد».
ُيذكر أن النائب السابق د .وليد الطبطبائي
قد بث «فيديو» ،أول من أمس ،قال فيه «إن
شاء اهلل ما تطول غيبتنا عن الكويت».

ً
شخصية
53
ُتطالب بالعفو
ّ
أص� � ��درت  53ش �خ �ص �ي��ة ب �ي��ان��ًا م��وق �ع��ًا،
ن��اش��دت ف �ي��ه س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ت �ك� ّ�رم
ب� ��اإلي � �ع� ��از إل� � ��ى س� �م ��و رئ � �ي� ��س ال � � � ��وزراء
وحكومته ب��إع��داد م�ش��روع ق��ان��ون العفو
ال�ع��ام (ال�ش��ام��ل) ألص�ح��اب قضايا ال��رأي
السياسي ،ممن هم في السجن حاليًا أو
خ��ارج ال�ب�لاد ،بمن فيهم املحكومون في
قضية دخول مجلس األمة ،ما سيكون له
أثر إيجابي في نفوس املحكومني وذويهم
وعموم الشعب الكويتي.

المضف مكرماً إحدى المشاركات بحضور األنصاري والعنزي

يسرا الخشاب
بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال� �ت ��دري ��ب د .ع �ل��ي امل �ض ��ف ن �ظ �م��ت ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة
األساسية حفل «ملتقى الجودة السنوي األول» وذلك
على مسرح كلية التربية األساسية في العارضية.
وأع��رب املضف ع��ن فخره بانتهاء الكلية م��ن العمل
على دليل الجودة العاملية (االي��زو) ،موضحا أهمية

«وحدتنا سر قوتنا» تنطلق مطلع نوفمبر:

نشر التسامح ..وتعزيز المواطنة
محمد شمس الدين

جانب من المؤتمر الصحافي | تصوير سيد سليم

اعلنت ج�م�ع�ي��ة ف��ري�ح��ة االح �م��د ل�ل�ام امل�ث��ال�ي��ة
واالس��رة املتميزة عن انطالق الحملة الوطنية
«وحدتنا سر قوتنا» في مدارس التعليم العام
ب��داي��ة ن��وف�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارات
التربية والداخلية والشؤون االجتماعية وعدد

من مؤسسات الدولة املعنية.
وأشارت رئيسة الجمعية الشيخة ريم الحمود
ف��ي املؤتمر الصحافي ال��ذي عقد أول م��ن امس
إل ��ى ان� �ط�ل�اق ال �ح �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي تقيمها
الجمعية للسنة الرابعة على التوالي استكماال
ملسيرة الشراكة املجتمعية الهادفة إل��ى تعزيز
ال�س�ل��وك واالخ�ل�اق الحميدة وال�ت�س��ام��ح ونشر

مفهوم املواطنة الصالحة واملحافظة على القيم
األصيلة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا.
من جانبها ،قالت الرئيسة الفخرية للجمعية
ال �ش �ي �خ��ة ب �ي �ب��ي ال �ح �م ��ود ان امل ��واض� �ي ��ع ال �ت��ي
تناولتها الحملة منذ انطالقتها تنوعت لتشمل
ال �ج ��وان ��ب ال �ش��رع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت��رب��وي��ة
واالجتماعية.

ال �ج��ودة ال �ت��ي ت�س��اه��م ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى منتجات
وم�خ��رج��ات عالية ال�ك�ف��اءة وال�ت��ي م��ن خاللها يمكن
الوصول إلى رضا العميل والرضا عن النفس.
ب ��دوره ،أك��د عميد كلية التربية األس��اس�ي��ة د .فريح
ال�ع�ن��زي ع�ل��ى أه�م�ي��ة األخ ��ذ ب��امل�ع��اي�ي��ر وامل��واص �ف��ات
ال �ع��امل �ي��ة ف��ي ت��أه �ي��ل امل��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وب �ن��اء
املنظومات اإلدارية املتكاملة ،التي تعد من أهم ركائز
تقدم وارتقاء أي مؤسسة تعليمية.

 06الكويت
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وزير الداخلية ُيعدِّ ل في الالئحة التنفيذية لقانون األجانب:

فتح الزيارات العالجية والدراسية واالستثمارية
محمد إبراهيم
اص� � ��در ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال� �ج ��راح ،أم ��س ،ق ��رارًا
وزاري ��ًا بالالئحة التنفيذية ال�ج��دي��دة لقانون
إقامة األجانب.
وأب��رز م��ا تضمنه ال�ق��رار تفعيل سمة الدخول
إل� ��ى ال� �ب�ل�اد ب �ه��دف ال� �ع�ل�اج ف ��ي امل�س�ت�ش�ي�ف��ات
الحكومية أو ال�خ��اص��ة ،وك��ذل��ك س�م��ة ال��دخ��ول
ل �ل��دراس��ة ،وه ��ي ت �ص��در ب �ن��اء ع�ل��ى ش �ه��ادة من
ال�ج�ه��ات التعليمية ال�ح�ك��وم�ي��ة أو الجامعات
الخاصة في البالد ُمصدق عليها من الجهات
املختصة.
وح��دد ال �ق��رار أع ��داد العمالة املنزلية م��ادة 20
ل� ��دى ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل ،وم �ن �ه��ا م �ن��ح ( 3ع �م��ال
منزليني) لرب األسرة التي تتكون من  7أفراد أو
أقل ،وكذلك يجوز منح ( 4عمال منزليني) لرب
األسرة التي تزيد على  7أفراد.
وتضمن القرار إلزام مديري الفنادق واملساكن
املفروشة املعدة لإليجار اب�لاغ ش��ؤون اإلقامة
ع��ن ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ي�ن��زل��ون ف��ي منشآتهم أو
يغادرونها خالل  48ساعة من وقت نزولهم أو
مغادرتهم.
وحدد القرار رسوما مالية بواقع  3دنانير على
سمة الدخول ،ودينارين لسمة امل��رور ،ودينار
واحد لسمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر.
وات��اح ال�ق��رار منح ال��واف��د ال��ذي يملك إقامة في
ال�ب�لاد إذن غ�ي��اب خ��ارج ال�ب�لاد مل��دة ت��زي��د على
 6أشهر في ح��االت الدراسة وامل��رض وموظفي
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ش ��رك ��ات وم��راف�ق�ي�ه��م
ممن يتطلب وج��وده��م خ��ارج البالد م��دة تزيد
ع�ل��ى  6أش�ه��ر ب�ك�ت��اب ص ��ادر م��ن م�ق��ار عملهم،
وك��ذل��ك زوج��ة امل��واط��ن ووال��دي��ه ،وزوج وأب�ن��اء
املواطنات ،والعمالة املنزلية ومن في حكمهم.
وفي ما يلي نص القرار:
حددت املادة  4أنواع سمات الدخول واإلجراءات
التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:
 - 1س �م��ة دخ � ��ول ل �ل �ع �م��ل ب��ال �ح �ك��وم��ة :ت �ص��در
ب�ن��اء ع�ل��ى ال�ط�ل��ب ال �ص��ادر م��ن إح ��دى الجهات
الحكومية أو املؤسسات والهيئات العامة في
البالد.
 - 2س �م��ة دخ� ��ول ل�ل�ع�م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع األه �ل��ي:
تصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة
الحكومية املختصة على النموذج املعد لذلك.
 - 3س �م��ة دخ � ��ول ل �ل �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة وم� ��ن ف��ي
حكمهم.
 - 4س �م��ة ال ��دخ ��ول مل ��زاول ��ة ن �ش��اط ت �ج ��اري أو
صناعي.
 - 5سمة دخول لاللتحاق بعائل.
 - 6س�م��ة ال��دخ��ول ل �ل��دراس��ة :ت�ص��در ب�ن��اء على
ش�ه��ادة م��ن ال�ج�ه��ات التعليمية الحكومية أو
الجامعات الخاصة في البالد ُمصدق عليها من
الجهات املختصة تثبت قبول الطالب للدراسة
بها.
 - 7س �م��ة دخ � ��ول ل �ل �ع�ل�اج :ت �ص ��در ب �ن ��اء ع�ل��ى
ش� �ه ��ادة ص � � ��ادرة م ��ن وزارة ال �ص �ح��ة أو أح��د
املستشفيات الخاصة شريطة التصديق عليها
من وزارة الصحة تثبت قبول األجنبي للعالج
بمستشفياتها.
 - 8سمة دخ��ول للزيارة (حكومية  -تجارية -
عائلية  -خاصة).
 - 9س�م��ة دخ� ��ول ل �ل �م��رور :وي �ش �ت��رط أن ي�ك��ون
ً
حامال لتأشيرة دخ��ول البلد املتجه إليه ،على
أال تزيد مدة بقائه في البالد على سبعة أيام.
 - 10سمة دخول لسائقي مركبات النقل.
 - 11س � �م ��ة دخ � � � ��ول ل� �ل� �س� �ي ��اح ��ة :ت � �ص� ��در م��ن
القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب
صاحب الشأن ،كما يجوز إصدارها من الجهة
املختصة ب��وزارة الداخلية أو من منافذ البالد
وف �ق��ًا ل�ل�ض��واب��ط ال �ت��ي تضعها اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�ش��ؤون اإلق��ام��ة ،وتجيز ه��ذه السمة لحاملها
اإلقامة املؤقتة في البالد ملدة ثالثة أشهر.
 - 12سمة دخول طارئة :تصدر من منافذ البالد
في األحوال الطارئة.
 - 13سمة دخول لعدة سفرات.
 - 14سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت.

َّ
سلمت «الخارجية» تقريراً باألحداث

السفارة المصرية:
ادعاءات مختلقة
بحق القنصلية
س� �ل� �م ��ت ال � �س � �ف� ��ارة امل � �ص� ��ري� ��ة ،أم� � � ��س ،وزارة
الخارجية الكويتية تقريرًا بنتائج التحقيق
وت�ف��اص�ي��ل م��ا ح��دث ف��ي القنصلية وال��وق��ائ��ع
امل�ث�ب�ت��ة ف��ي ف �ي��دي��و م �ص��ور وال �ت��ي ت �ب�ين ع��دم
صحة الرواية املتداولة وتضمنها العديد من
االدعاءات املختلقة.
وق� ��ال ��ت ال� �س� �ف ��ارة ف ��ي ب� �ي ��ان ت �ل �ق��ت سبقلا
ن�س�خ��ة م �ن��ه أم� ��س :إن ��ه ف��ي ض ��وء م��ا ج��رى
ت��داول��ه خ�ل�ال األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة على
مواقع التواصل االجتماعي وبعض وسائل
اإلع �ل��ام ب �ش��أن ادع � � ��اءات ط��ال��ت القنصلية
امل �ص��ري��ة ،ن��ود ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى االل �ت��زام ال�ت��ام
بكل ال�ق��واع��د وال�ق��وان�ين امل�ع�م��ول بها أثناء
تأديتها ملهامها.
وب �ي �ن �م��ا ش � ��ددت ع �ل��ى رف �ض �ه��ا ال �ق��اط��ع ألي
صورة من صور اإلساءة إلى الكويت الشقيقة
وش �ع �ب �ه��ا ال� �ك ��ري ��م ،أه ��اب ��ت ب��وس��ائ��ل اإلع�ل��ام
وال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ع��ام��ة ال �ت��أك��د م��ن ص �ح��ة أي
ادع��اءات قبل تداولها ،مؤكدة اعتزازها بعمق
ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين ،وم�ش��اع��ر
األخوة والود التي تربط بني الشعبني.

حاالت اإلبعاد

ُي�ب�ع��د األج�ن�ب��ي إداري� ��ًا ع��ن ال �ب�لاد ول��و
ك ��ان ��ت إق ��ام� �ت ��ه س ��اري ��ة امل� �ف� �ع ��ول ف��ي
الحاالت اآلتية:
 - 1إذا ص� ��در ض� ��ده ح �ك��م ب�ع�ق��وب��ة
جناية ،أو ف��ي جريمة مخلة بالشرف
أو األمانة.
 - 2إذا ص� ��درت ض ��ده ث�ل�اث��ة أح �ك��ام
جزائية ،إح��داه��ا مقيدة للحرية خالل
خمس سنوات.
 - 3إذا ص� ��درت ض ��ده أرب �ع��ة أح �ك��ام
جزائية ّأيًا كانت خالل خمس سنوات.
 - 4إذا كانت املصلحة العامة أو األمن
العام أو اآلداب العامة تستدعي ذلك.
وي� �ج ��ري ت �ن �ف �ي��ذ اإلب � �ع ��اد وف �ق ��ًا ل �ه��ذه
الحاالت بالتنسيق مع الجهات املعنية.

إذن الغياب
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العمالة املنزلية
وح ��ددت امل ��ادة  6أع ��داد ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وم��ن
في حكمهم لدى صاحب العمل املشار إليه في
املادة  5من هذا القرار على النحو التالي:
ً
أوال :بالنسبة للفئات املبينة بالبنود ،4 ،3 ،2 ،1
 5تكون كاآلتي:
 - 1ي�ج��وز م�ن��ح  3ع�م��ال منزليني ل��رب األس��رة
التي تتكون من سبعة أفراد أو أقل.
 - 2ي�ج��وز م�ن��ح  4ع�م��ال منزليني ل��رب األس��رة
التي تزيد على سبعة أفراد.
 - 3يجوز منح عامل منزلي واحد لرب األسرة
زيادة على العدد املبني في البندين  1و 2مقابل
كل فرد من ذوي اإلعاقة في األسرة ،شرط إثبات
ذلك باملستندات الصادرة عن الجهة املختصة.
ثانيًا :بالنسبة للفئات املبينة في البندين  6و،7
فإنه يجوز منح رب األسرة عاملني منزليني.
ي �خ �ض��ع ت �ق��دي��ر ال �ح ��د األع� �ل ��ى ل �ع ��دد ال�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة ال �ت��ي ت�م�ن��ح ل�ص��اح��ب ال�ع�م��ل ل�ل�إدارة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون اإلق��ام��ة ،م��راع�ي��ة ف��ي ذل��ك ع��دد
أفراد األسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى
ال��دخ��ل ،وغ�ي��ر ذل��ك م��ن االع�ت�ب��ارات ال�ت��ي تراها
ضرورية.
وقالت املادة :7
ُ
 - 1ت�ح��دد رس��وم اإلق��ام��ة للعامل امل�ن��زل��ي لدى
صاحب العمل املشار إليه في البنود أرق��ام ،1
 5 ،4 ،3 ،2من امل��ادة  5من هذا القرار بمبلغ 10
د.ك عن كل سنة ،ويجوز لإلدارة العامة لشؤون
اإلق��ام��ة م�ن��ح س�م��ة دخ ��ول أو إق��ام��ة ل �ع��دد من
العمالة املنزلية يزيد على الحد.
األق � �ص� ��ى امل � �ق� ��رر ف� ��ي امل � � ��ادة  6ع �ل ��ى أن ي��دف��ع
رس��م إق��ام��ة ق��دره ( 50د.ك) ع��ن العامل املنزلي
اإلض��اف��ي األول ،وب��زي��ادة م�ب�ل��غ ( 50د.ك) عن
ك��ل عامل منزلي على رس��م اإلق��ام��ة على املقرر
للعامل املنزلي اإلضافي الذي سبقه.
ُ
 - 2ت�ح��دد رس��وم اإلق��ام��ة للعامل امل�ن��زل��ي لدى
صاحب العمل املشار إليه في البندين ( )7 ،6من
املادة  5من هذا القرار بمبلغ ( 200د.ك) للعامل
املنزلي األول ،ومبلغ ( 300د.ك) للعامل املنزلي
ال�ث��ان��ي ،ب��زي��ادة مبلغ ( 100د.ك) ع��ن ك��ل عامل
منزلي إضافي.
ُ
 - 3تعفى العمالة املنزلية لدى الدبلوماسيني
من رسوم اإلقامة بواقع عاملني منزليني فقط،
وم ��ا ي��زي��د ع �ل��ى ذل ��ك ي�ح�ص��ل ع �ن��ه رس ��م ق��دره
( 10د.ك) سنويًا ع��ن ك��ل عامل منزلي شريطة
املعاملة باملثل.
ُ
 - 4تحدد رسوم تجديد إقامة العمالة املنزلية
في السنوات التالية للسنة األول��ى بمبلغ (10

سمات دخول للمستثمرين
والشركاء األجانب لمزاولة
أنشطة تجارية
الزيارات الطارئة تصدر
من المنافذ وحاملها
يغادر خالل أسبوع
 5حاالت يجوز فيها تحويل
الزيارة إلى إقامة ..و4
حاالت إلبعاد الوافد إداريا ً
ولو كانت إقامته سارية
تحديد أعداد العمالة
المنزلية وفق
عدد أفراد األسرة
إذن غياب  6أشهر
للدارسين والمرضى
في الخارج

د.ك) سنويًا عن كل عامل منزلي.
 - 5ف��ي ح ��ال امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ن�ق��ل إق��ام��ة ال�ع��ام��ل
امل� �ن ��زل ��ي م ��ن ص ��اح ��ب ع �م��ل إل � ��ى آخ � ��ر ت �ع��ام��ل
كأنها إق��ام��ة ج��دي��دة وتطبق بشأنها األح�ك��ام
السابقة ،ويستثنى من دفع رس��وم اإلقامة في
حالة نقلها من رب األسرة املتوفى أو املطلق أو
فاقد األهلية إلى أحد أف��راد أسرته ،وذل��ك وفقًا
للضوابط التي تضعها اإلدارة العامة لشؤون
اإلقامة.
وجاء في املادة  9على مديري الفنادق واملساكن
امل �ف��روش��ة امل �ع��دة ل�لاي �ج��ار أن ي�ب�ل�غ��وا اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون اإلق ��ام ��ة ع ��ن األج ��ان ��ب ال��ذي��ن
ي �ن��زل��ون ف ��ي م�ن�ش��آت�ه��م أو ي �غ��ادرون �ه��ا خ�لال
 48ساعة م��ن وق��ت نزولهم أو مغادرتهم على
النموذج املعد لذلك.
وأك��دت امل��ادة  14أن��ه ي�ج��وز منح إق��ام��ة مؤقتة
لألجنبي ملدة ال تزيد على ثالثة أسهر ويجب
عليه مغادرة البالد عند انتهائها ما لم يحصل
على تجديد ل�ه��ذه اإلق��ام��ة بما ال ت�ج��اوز سنة
واحدة في الحاالت التالية:
 - 1م ��ن دخ� ��ل ال� �ب�ل�اد ب �م��وج��ب إح � ��دى س�م��ات
الدخول املشار إليها في املادة  4من هذا القرار.
 - 2من انتهت إقامتهم العادية في البالد.
 - 3ال�ح��االت ال�ض��روري��ة وامل�ل�ح��ة ال�ت��ي تقدرها
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة.
وإذا رغب األجنبي في تجديد اإلقامة املؤقتة،
فعليه أن يقدم طلبًا بذلك قبل نهايتها بمدة ال
تقل عن أسبوع.
وأجازت املادة  16تحويل سمة الدخول للزيارة
إلى إقامة عادية في األحوال التالية:
 – 1م ��ن ي �ل �ت �ح��ق ب ��إح ��دى وزارات ال� ��دول� ��ة أو
امل��ؤس �س��ات وال�ه�ي�ئ��ات ال �ع��ام��ة ،وي�ق�ت�ص��ر ذل��ك
على املؤهالت الجامعية والتخصصات الفنية،

«الصحة» :مستشفياتنا تستوعب الزيادات
عبد الرزاق المحسن
أكدت مصادر في وزارة الصحة أن مستشفيات البالد قادرة على استيعاب اي زيادة في معدالت
املرضى الوافدين او املواطنني خالل املرحلة املقبلة .وقالت املصادر لـ سبقلا ان زيادة الرسوم على
املقيمني والوافدين الزائرين عام  2017كانت لحفظ حقوق الوزارة فيما تقدمه من خدمات رعاية
صحية في مرافقها .وقالت املصادر ان العام املالي االخير شهد تحصيل نحو  20مليون دينار
من املستشفيات واملراكز الصحية.
وتتراوح كلفة الرعاية الصحية باليوم الواحد ألي مريض حسب املصادر بني  200و 400دينار،
وبحسب ن��وع امل��رض ال��ذي يعاني منه واألج�ه��زة املستغلة م��ن قبل القسم الطبي ،الفتة ال��ى ان
دخ��ول املشاريع الصحية التنموية كمستشفيات جابر والجهراء للخدمة تدريجيا ،فضال عن
قرب تدشني مستشفيات شركة «ضمان» سيسهم في تخفيف الضغط على املستشفيات العامة
القائمة حاليا.

وذل� ��ك وف ��ق ت �ق��دي��ر م��دي��ر ع ��ام اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�ش��ؤون اإلق��ام��ة للقادمني بسمة دخ��ول زي��ارة
حكومية.
 – 2العمالة املنزلية ومن في حكمهم.
 – 3االل �ت �ح��اق ب�ع��ائ��ل ل�ل�ق��ادم�ين ب�س�م��ة دخ��ول
زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة.
 – 4من كانت لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز
ب�ق��اؤه  6أش�ه��ر خ��ارج ال �ب�لاد ،واض�ط��ر لدخول
البالد بموجب سمة دخول للزيارة.
 – 5من دخل البالد بموجب سمة دخول للعمل
وب��اش��ر إج � ��راءات ال �ح �ص��ول ع�ل��ى مستلزمات
منح اإلقامة ولكن اضطر ملغادرة البالد ،وبقي
في الخارج مدة ال تزيد على شهر واحد.
 – 6الحاالت التي تقدرها اإلدارة العامة لشؤون
اإلقامة.
وق��ال��ت امل ��ادة  :19ي�ج��وز م�ن��ح االق��ام��ة ال�ع��ادي��ة
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر أو ال �ش��ري��ك األج �ن �ب��ي ف ��ي ن�ش��اط
تجاري أو صناعي وذل��ك بناء على طلب يقدم
من صاحب الشأن مرفقًا به ترخيص بمباشرة
النشاط الصادر من الجهة الحكومية املختصة،
ويجب تقديم الترخيص املشار إليه عند طلب
تجديد اإلقامة.
وأك��دت امل��ادة  23منح اإلقامة العادية للدراسة
ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ي�ق��دم م��ن ال�ج�ه��ات التعليمية
الحكومية أو ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة م��رف�ق��ا بها
شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة
من الجهات املختصة ،وعلى الجهة التعليمية
عند طلب تجديد االقامة ان ترفق شهادة تفيد
أن دراس��ة الطالب ما زال��ت مستمرة ،ويختص
م ��دي ��ر ع � ��ام اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش ��ؤون اإلق ��ام ��ة
ب �ت �ح��دي��د ال �ض ��واب ��ط امل �ط �ل��وب��ة ل �ت �ح��وي��ل ه��ذه
اإلقامة الى غرض آخر.
ولفتت املادة  24الى منح االقامة العادية بغير
عمل ملن يقدم الدليل على مصادر انفاقه طوال
م��دة اقامته ،ويختص مدير ع��ام اإلدار العامة
ل�ش��ؤون اإلق��ام��ة بتحديد ال�ش��روط والضوابط
املطلوب توافرها ملنح وتجديد هذه اإلقامة.
وي�ج��وز للمدير ال�ع��ام ل�ل�إدارة ال�ع��ام��ة لشؤون
اإلقامة أن يأذن له بالعمل في البالد بناء على
طلب يقدم من الجهات الحكومية.
وطلبت امل��ادة  25من أن��ه على جميع القادمني
ألول م ��رة ب �غ��رض اإلق ��ام ��ة ال �ع��ادي��ة ف ��ي دول ��ة
الكويت من ال��دول التي توجد بها س�ف��ارات أو
ق�ن�ص�ل�ي��ات ك��وي�ت�ي��ة ،م��راج �ع��ة ه ��ذه ال �س �ف��ارات
أو ال�ق�ن�ص�ل�ي��ات ل�ل�ت��أش�ي��ر ب��ذل��ك ع�ل��ى ج ��وازات
س �ف��ره��م أو س �م��ات ال ��دخ ��ول ،وال ي�س�م��ح لهم
ب��ال��دخ��ول إل��ى ال�ب�لاد دون ال�ح�ص��ول على تلك
التأشيرة.

ي � �ج ��وز م� �ن ��ح األج� �ن� �ب ��ي امل� ��رخ� ��ص ل��ه
ب��اإلق��ام��ة إذن ��ًا ب��ال�غ�ي��اب خ ��ارج ال�ب�لاد
ملدة تزيد على ستة أشهر في الحاالت
اآلتية:
 - 1الدارسون في الخارج ومرافقوهم
ش��ري�ط��ة إث �ب��ات ذل��ك ب�ش�ه��ادة رسمية
معتمدة.
 - 2املرضى ومرافقوهم ممن يتطلب
عالجهم خارج الكويت مدة تزيد على
ستة أشهر ،ويثبت ذلك بتقارير طبية
معتمدة.
 - 3م��وظ �ف��و ال � � � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات
وال �ش��رك��ات وم��راف�ق��وه��م م�م��ن يتطلب
وج��وده��م خ��ارج البالد م��دة تزيد على
س�ت��ة أش �ه��ر ب�ك�ت��اب ص ��ادر م��ن مقار
أعمالهم.
 - 4زوجة املواطن ووالداه.
 - 5زوج وأبناء املواطنات.
 - 6العمالة املنزلية ومن في حكمهم.
وي�ق��دم طلب الحصول على اإلذن من
صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.

الرسوم المالية
* تحدد رسوم السمات كاآلتي:
 - 1ثالثة دنانير« :سمة دخول».
 - 2ديناران« :سمة مرور».
 - 3دي �ن��ار واح � ��د :س �م��ة دخ� ��ول ل�ع��دة
س�ف��رات ع��ن ك��ل شهر وبما ال يجاوز
سنة.
* وتحدد رسوم اإلقامة كاآلتي:
 - 1عشرة دنانير لإلقامة العادية عن
كل سنة.
 - 2دينار واح��د :عن كل شهر بحيث
ال ت �ج��اوز ع �ش��رة دن��ان �ي��ر ع��ن ال�س�ن��ة
الواحدة لإلقامة املؤقتة.
ويراعى عند تنفيذ ذلك تحمل املكفول
رس��وم اإلق��ام��ة بالنسبة للعاملني في
القطاع الحكومي.
* وت � �ح ��دد رس� � ��وم االل� �ت� �ح ��اق ب �ع��ائ��ل
ل�ل�أج ��ان ��ب ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع�ي�ن
الحكومي واألهلي كاآلتي:
أ  -للزوجة أو الزوجات واألبناء بواقع
 10د.ك ف��ي القطاع الحكومي وب��واق��ع
 100د.ك للعاملني ف��ي القطاع األهلي
ع��ن السنة األول ��ى ف�ق��ط ،وي�ك��ون رسم
التجديد للسنوات التالية بواقع  10د.ك
سنويًا عن كل فرد.
ب  -إذا ك��ان امللتحق بالعائل من غير
ال��زوج��ة أو األب�ن��اء ي�ك��ون رس��م اإلق��ام��ة
بواقع  200د.ك عن كل فرد سنويا.
 تحصل رسوم إقامة االلتحاق بعائلالسالفة الذكر في البند «ثالثًا» عن كل
فرد ،ولو كان مضافًا إلى جواز سفر
شخص آخر.

مغ ِّردون يصمون بها من يخالفهم الرأي

على خلفية أحداث ديوان الحربش

«يا العنصري» ..عقوبتها السجن سنة

إلزام «الداخلية» تعويض
سندان  60ألف دينار

مبارك حبيب

ّ
ح��ذر مصدر قانوني من مغبة الوقوع
ف ��ي ك �ت��اب��ة ك �ل �م��ة «ع �ن �ص ��ري» ب �م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،وبالتحديد في
«ت��وي�ت��ر» ،م��ؤك��دا أن�ه��ا مجرمة وتدخل
ف��ي ق�ض��اي��ا «ال �س��ب» وع�ق��وب�ت�ه��ا تصل
إلى السجن ملدة سنة.
وأش� � � ��ار امل � �ص� ��در إل � ��ى ان ال �ك �ث �ي��ر م��ن
امل �غ��ردي��ن ي �ق �ع��ون ف ��ي ال �خ �ط��أ ،ع�ن��دم��ا
يعتقدون أن وص��ف «عنصري» ضمن
ح� ��ري� ��ات ال �ت �ع �ب �ي ��ر ،ع� �ن ��دم ��ا ي � �ب ��دؤون
ب �ك �ت��اب �ت �ه��ا ك �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل ��ى م� ��ا ي�ك�ت�ب��ه
اآلخ ��رون ممن ال يوافقونهم ف��ي ال��رأي
او الفكر ،الفتًا في الوقت نفسه إلى ان
ح��ري��ة التعبير م�ك�ف��ول��ة ف��ي ال��دس�ت��ور،
ل �ك��ن اإلس� � ��اءة إل ��ى اآلخ ��ري ��ن ال تعتبر
ضمن إطار الحرية املكفولة.
إل ��ى ذل ��ك ت �ق��دم م�م�ث�ل��و م�ج�م��وع��ة ال� �ـ80
ب� �ش� �ك ��اوى ع ��ن أن �ف �س �ه��م وب��أس �م��ائ �ه��م
ضد املسيئني لهم في مواقع التواصل
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ،وال � � ��ذي � � ��ن ي �ص �ف��ون �ه��م
ب �ـ«ال �ع �ن �ص��ري�ين» ،م��ؤك��دي��ن ف��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه أن ال �ق �ض��اء ه ��و ال � ��ذي سيحكم

بيننا ،وسيقول كلمته ،وسيتبني من
هو العنصري.
وق��ال رئيس املجموعة ،ع��ادل ال��زواوي،
ف� ��ي ب � �ي� ��ان ص� �ح ��اف ��ي« :ت ��وج� �ه ��ت إل ��ى
القضاء حتى يقول كلمة الفصل في من
هو العنصري ،نحن مجموعة الثمانني
أم خفافيش ال�ظ�لام التي ت�ج��اوزت في
سعيها لتفريقنا؟».
وأوض��ح ال ��زواوي :استدعتني النيابة
العامة (نيابة اإلع�ل�ام) لسماع أقوالي
ف��ي ال �ش �ك��اوى امل �ق��دم��ة م��ن ط��رف��ي ضد
ك��ل م��ن وص�ف�ن��ي أو وص��ف «مجموعة
ال� �ث� �م ��ان�ي�ن» ب��ال �ع �ن �ص��ري��ة ،وألن � �ه� ��م ال
ي ��درك ��ون ف ��داح ��ة وخ � �ط ��ورة م �ث��ل ه��ذه

ال �ت �ه �م��ة ،وال ي �ع �ل �م��ون م� ��دى ت��أث�ي��ره��ا
ع �ل��ى وح� ��دة امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي ،ال��ذي
ننشد له رباطًا وطنيًا موحدًا لوشائج
جميع فئات وعناصر املجتمع الكويتي
ال��واح��د وامل �ت��راب��ط ،ب�ع�ي��دا ع��ن أم��راض
ال�ع�ن�ص��ري��ة ال�ب�غ�ي�ض��ة ال �ت��ي ن�ح��ارب�ه��ا
ونسعى الى اجتثاثها.
ً
واستدرك قائال« :البعض يحاول فرض
العنصرية على مجتمعنا سعيا وراء
س �ي��اس �ت �ه��م ف ��ي ال �ت �ف��ري��ق وال �ت �م��زي��ق،
ل��ذل��ك ي �ح��ارب��ون أي ن��واي��ا ت�س�ع��ى ال��ى
مد جسور التواصل واملحبة ،ألنهم ال
ي�ع�ي�ش��ون إال ف��ي ظ�ل�ام ال�ت�ف��ري��ق ال��ذي
يبرزون من خالله».

ال لتشويه ُسمعة اآلخرين
أك��د مصدر مطلع ل�ـ سبقلا ان بعض املغردين يعتقدون أن عباراتهم أو
ّ
مجرمة ،حيث ان هناك الكثير من األشخاص أقاموا دعاوى
تعليقاتهم غير
قضائية بعد وصفهم بكلمة «ي��ا ف��اس��د» ،وه��ذا يعتبر اتهامًا يعاقب عليه
ً
القانون ،إن لم يكن فعال هناك دليل بالفساد ،حيث إن اإلساءة إلى كرامات
اآلخرين وسمعتهم خط أمر ،ومن غير املعقول تشويه السمعة بهذه الطريقة
املخالفة للقانون.

المحرر القضائي
ق �ض��ت امل �ح �ك �م��ة امل��دن �ي��ة االب �ت��دائ �ي��ة
امس بإلزام وزارة الداخلية تعويض
ال��زم �ي��ل ال �ص �ح��اف��ي م �ح �م��د س �ن��دان
 60أل��ف دي �ن��ار بسبب اع �ت��داء رج��ال
ال �ق��وات ال�خ��اص��ة عليه خ�لال أح��داث
ديوان الحربش.
وق ��ال دف ��اع س �ن��دان ،امل �ح��ام��ي ن��واف
س� ��اري ،ت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى ال �ح �ك��م :س��وف
ن�س�ت��أن��ف ال �ح �ك��م غ ��دا (ال� �ي ��وم) ل��رف��ع
ق �ي �م��ة ال� �ت� �ع ��وي ��ض ول� �ي� �ك ��ون ج ��اب ��را
ل �ل �ض��رر امل � ��ادي واألدب� � ��ي ال � ��ذي وق��ع
عليه.
ي ��ذك ��ر ان ال ��زم� �ي ��ل س � �ن� ��دان ت� ��م ن�ق�ل��ه
بسيارة إسعاف خالل تلك األح��داث،
وب � �ع� ��د ذل� � ��ك ت � ��م اس� �ت� �ك� �م ��ال ع�ل�اج��ه
بالخارج ،حتى تماثل للشفاء مؤخرا
وع��اد ملمارسة عمله الصحافي ،كما
ان محكمة التمييز سبق وأن صدرت
ح�ك�م��ا ب�ت�غ��ري��م ال��داخ �ل �ي��ة وإدان �ت �ه��ا

محمد سندان

بسبب هذا االعتداء ،وهو األمر الذي
تم االستناد إليه واللجوء للمحكمة
املدنية املختصة بالتعويض.
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الكويت 07

تحقيق

 350 - 200ديناراً ميزانية مادتين فقط للطالب الواحد شهرياً

الدروس الخصوصية ..سوق سوداء!
جملة عيوب

الدروس الخصوصية شر ال بد
منه ..هذا هو لسان حال
معظم الطلبة وأولياء األمور،
فمع بداية كل عام دراسي
جديد ،تنتعش هذه اآلفة في
الكويت لتصبح أشبه بـ«السوق
السوداء» ،نظرا لما تسببه تلك
الظاهرة من إرهاق لميزانية
األسر سنويا.
وال تزال الدروس الخصوصية
تمثل قدراً محتوما ً يضطر إليه
الطلبة منذ بداية التحاقهم
بالمدرسة وحتى التخرج فيها،
اذ لم تقف عند هذا الحد ،بل
تجاوزت واخترقت المرحلة
الجامعية حتى أضحت ظاهرة
منتشرة بين األوساط الطالبية
في التعليم األكاديمي،
وبالرغم من أهمية هذه
المرحلة الجامعية التي
يفترض أن يكون الطالب قد
استغنى فيها عن المدرس
الخصوصي وتسهيالته
وتلخيصاته التي يقدمها ،فإن
الرياح تجري بما ال تشتهي رياح
العملية التعليمية ،وأصبح
الطلبة يالحقون الدروس
الخصوصية للحاق بما تبقى
من المقرر الدراسي.

ح��دد خبراء تربويون جملة من العيوب واملشكالت
املترتبة على الدروس الخصوصية أبرزها:

 - 1إرهاق الطالب.
 - 2إهمال دور المدرسة.
 - 3انخفاض جودة التعليم.
 - 4انخفاض معدل اإلبداع واالبتكار.
 - 5العبء المادي على األسر.
 - 6إضاعة الوقت.

المنطقة والجنسية
يحددان األسعار
أك��د ع��دد م��ن أول�ي��اء األم��ور ل�ـ سبقلا أن آف��ة ال��دروس
الخصوصية سوق سوداء للتعليم بميزانيات ضخمة
وتقوم على ضغوط تمارس تجاه االس��ر التي يعاني
ابناؤها من ضعف او تعثر في االداء املدرسي وترتفع
اسعارها تبعا للمنطقة والجنسية ،وكذلك امل��ادة التي
تدرس.

إعالنات حتى في الشوارع

هاني الحمادي

ُ
تعد الدروس الخصوصية شبحًا يؤرق األسر الكويتية
وغ�ي��ر الكويتية على ح��د س��واء وي��زي��د م��ن معاناتها،
ً
ففضال ع��ن الضغط النفسي ال��ذي تعيشه األس��ر منذ
بداية العام الدراسيُ ،يثقل كاهلهم بأعباء مادية كبيرة
بسبب «حاجة» أبنائهم للدروس الخصوصية والتي
يشرعون فيها قبل بدء العام الدراسي.
م�ت�خ�ص�ص��ون اع �ت �ب��روا أن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ت�ف��اق�م��ت في
اآلون ��ة األخ �ي��رة نتيجة ت��ده��ور التعليم ،وع ��دم تفاني
معلمي امل��دارس في الشرح والتوضيح ،في حني أرجع
امل��درس��ون اإلق �ب��ال ع�ل��ى ال� ��دروس ال�خ�ص��وص�ي��ة لسوء
ً
وضعهم االقتصادي وضعف الرواتب ،فضال عما يتسم
به التعليم في املدارس من روتني.

هاجس اإلخفاق

تنتعش
على مدار العام الدراسي
وحتى في اإلجازات
 15 - 10ديناراً لحصة االبتدائي و20
للثانوي وأكثر من  30للجامعة
وباء عجزت «التربية» عن عالجه..
والتعليم يتراجع

وي��رى مسؤولون تربويون أن الخوف من اإلخفاق

الحربي في ملتقى «أهالً معلمتي»:

تطوير متواصل
في منظومة التعليم
اعتبر وكيل وزارة التربية ،د .سعود الحربي أن التعليم
في الكويت ليس سيئًا ،بل في تطور مستمر ويواكب
مستجدات العملية التعليمية التي تطرأ عليها على
مستوى الدول املتقدمة ،مؤكدا أن هناك خبرات تربوية
ك�ب�ي��رة ق ��ادرة ع�ل��ى تحمل امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ه��ذا الجانب
املهم.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اف �ت �ت��اح امل�ل�ت�ق��ى ال �س �ن��وي للمعلمات
الجديدات في منطقتي حولي والعاصمة للعام الدراسي
الحالي / 2019  ،2020ال��ذي تنظمه إدارة املعلمات في
جمعية املعلمني تحت شعار «أهال معلمتي».
وأض� ��اف ال �ح��رب��ي :إن االح �ت �ف��اء ب��امل�ع�ل�م��ات ال�ج��دي��دات
فرصة طيبة ،مشددا على ضرورة الشعور بقيمة املعلم
ورسالته ،واالمانة التي يحملها ،واملسؤولية الكبيرة
ال�ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات�ق��ه ،الف�ت��ا ال��ى ان �ن��ا ن�ث��ق بمعلمينا
ومعلماتنا ،ونحتاج منهم املزيد من الجهد واملثابرة.
من جهته ،قال رئيس جمعية املعلمني مطيع العجمي
ان امل�ل�ت�ق��ى ي��أت��ي ف ��ي إط� ��ار ال �ن �ش��اط ال �ح��اف��ل إلدارت� ��ي
املعلمات واألنشطة ،وحرصًا على تعزيز دور الجمعية
ورس��ال �ت �ه��ا امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ت��وف �ي��ر ال� �خ ��دم ��ات ال �ش��ام �ل��ة
واملتميزة ألصحاب الرسالة التربوية.

أو تحقيق النتائج املطلوبة أضحى الهاجس الذي
يعتري األس��ر خ�لال ه��ذه الفترة من السنة ،وتشتد
معها معاناة الطالب وأول�ي��اء أم��وره��م ،وترصد كل
أسرة ميزانية لدروس األبناء.
وقدر مختصون ومراقبون ميزانية تتراوح بني 200
و 350دي�ن��ارًا مل��ادت�ين فقط للطالب ال��واح��د شهريًا،
وق��د يزيد املبلغ في بعض م��واد الثانوي ،ال سيما
اللغات والفيزياء والرياضيات.
وعلى الرغم من قيام ال��وزارة باتخاذ ع��دة خطوات
ع�م�ل�ي��ة ل�ل�ح��د م ��ن ت �ل��ك ال� � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة من
قبيل التحذيرات السنوية قبل ب��داي��ة وأث�ن��اء العام
ال��دراس��ي للمدرسني ،الذين يعملون في ه��ذا املجال
م��ن خ�لال إج ��راءات رادع��ة تبدأ بكتابة التعهد عند
توقيعه عقد العمل ،م��رورا بفتح مراكز مسائية في
جميع امل�ن��اط��ق للتقوية ب��أس�ع��ار زه �ي��دة ،وان�ت�ه��اء
بفتح قناة تربوية تعرض الدروس العلمية واألدبية
للطلبة والطالبات ،فإنها لم تستطع رغم ذلك الحد

من الدروس الخصوصية ،بل هي في ازدياد ملحوظ
سنويًا.

بورصة األسعار
وبحسب رص��د ظ��اه��رة ب��ورص��ة ال��دروس الخصوصية
فقد بلغ متوسط سعر الحصة الواحدة من  10إلى 15
دي �ن��ارًا ف��ي مختلف امل ��واد ال��دراس�ي��ة السيما العلمية،
وذل� ��ك ل �ل �م��راح��ل م ��ا ق �ب��ل ال �ج��ام �ع��ة ،ف�ي�م��ا وص ��ل سعر
الحصة الى  30دينارًا باملرحلة الجامعية.
ً
أخيرا لتصير
وبينما استفحلت الدروس الخصوصية
وب � � ً
�اء ع �ج��زت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ع ��ن ع�ل�اج ��ه ،وإذا ك��ان��ت
ف�ت��رة م��ا ق�ب��ل االم�ت�ح��ان��ات ه��ي ف�ت��رة ذروت �ه��ا ،ف��إن تلك
ال��دروس ال تنقطع على م��دار العام ال��دراس��ي ،وأضحى
اإلع�ل�ان عنها أم �رًا م��أل��وف��ًا ب��ال�ك��وي��ت ،ودل�ي��ل ذل��ك نجد
هواتف املدرسني الراغبني بإعطاء دروس خصوصية
ت�م�لأ ص�ف�ح��ات ب�ع��ض ال�ص�ح��ف ،م��ا يعني أن العملية
التعليمية أصبحت عملية تجارية بحتة.

أولياء أمور لـ سبقلا:
ضعف مستوى األبناء يضطرنا إليها

االحتفال بجائزة التفوق
الدراسي اليوم
تحتفل وزارة ال�ت��رب�ي��ة وم�ك�ت��ب ال�ت��رب�ي��ة ال�ع��رب��ي ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ي��وم (األرب� �ع ��اء) ،ب�ج��ائ��زة ال�ت�ف��وق ال��دراس��ي
لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة ،تحت
رع��اي��ة وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .حامد
العازمي.
وت�س�ع��ى ج��ائ��زة ال�ت�ف��وق ال��دراس��ي إل��ى ت�ع��زي��ز التفوق
واإلبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون،
وت �ن �م �ي��ة ق��درات �ه��م وم��واه �ب �ه��م وإت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة لهم
لاللتقاء الشبابي الخليجي والتواصل فيما بينهم.
وت�ه��دف الجائزة إل��ى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء
التربية والتعليم في الدول األعضاء باملكتب في مجال
العناية باملوهوبني واملتفوقني واملبدعني من الطالب
والطالبات ،وفتح أبواب املنافسة أمامهم ،لكونهم عدة
املستقبل ،وعلى سواعدهم ستتواصل املسيرة ويعلو
البناء.
ك �م��ا ت�ج �س��د ه ��ذه ال �ج��ائ��زة اه �ت �م��ام ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي ،وتسهم في
ُ
تحقيق األه ��داف اإلستراتيجية للمكتب ،ال�ت��ي تعنى
باالهتمام بالناشئة واالستثمار في اإلنسان.

فيما اعتبر بعض اول�ي��اء االم��ور االستعانة
ب� ��امل� ��درس ال �خ �ص��وص��ي ،م �ض �ي �ع��ة ل�ل��وق��ت
وه��درا للمال ،أك��د البعض اآلخ��ر أن ضعف
التحصيل املدرسي وتراجع مستوى الطلبة
من أبرز أسباب اللجوء إلى الدرس الخاص.
ولفت أول�ي��اء أم��ور لـ سبقلا إل��ى أن ضعف
الرقابة االسرية وعدم متابعة األبناء يزيدان
املشكالت لدى الدارسني ال سيما في املراحل
األولى من الدراسة.

دروس ليلة االمتحان!
يستعني بعض الطلبة بمدرسني خصوصيني ليلة
االختبار فقط ،مما يدل على اإلهمال واالستخفاف
بالعلم ،فبدال من االجتهاد وتحصيل امل��ادة العلمية
ط��وال العام ال��دراس��ي يلجأ ال��دارس��ون إل��ى ما يسمى
باملراجعة النهائية قبيل االمتحان بساعات!

موسم وتجارة
يعتبر املعلمون الخصوصيون الفترة التي تسبق
االخ �ت �ب��ارات موسما للربح وامل�ك�س��ب ،ويكثفون
ن�ش��ر اإلع�ل�ان��ات ف��ي تخصصاتهم ل�ج��ذب أكبر
عدد من الطلبة.

الرقابة ضعيفة
أك��د م �ص��در م �س��ؤول أن ظ��اه��رة ان�ت�ش��ار
امل��درس�ي�ن ال�خ�ص��وص�ي�ين سببها غياب
ال ��رق ��اب ��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة م� ��ن ق �ب ��ل ال �ج �ه��ات
الرسمية ،وكثرة انتشار مراكز التقوية
الخاصة في املناطق السكنية التي باتت
تقدم العروض الستقطاب اكبر عدد من
الطلبة.
وأض� ��اف ان وزارة ال�ت��رب�ي��ة ه��ي املعنية
ب� �ه ��ذا ال �ت �ق �ص �ي��ر ك��ون �ه��ا امل� �س ��ؤول ��ة ع��ن
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وم � ��ن ي �ع �م��ل ف��ي
ال � � � � ��دروس ال� �خ� �ص ��وص� �ي ��ة ه � ��م اغ �ل �ب �ه��م
املدرسون العاملون لديها ،ولهذا عليها
ان �ه��اء ع�ق��د ك��ل م��ن ي�ث�ب��ت ام�ت�ه��ان��ه ه��ذه
املهنة.
ولفت الى ان الظاهرة تحتاج إلى التشدد
ف��ي تطبيق ال �ق��ان��ون ،ف�م��ن غ�ي��ر املعقول
أن ب �ع��ض امل�ع�ل�م�ين أص �ب �ح��وا ي�ج��وب��ون
املنازل كل يوم.
وت ��اب ��ع :ان امل �س��ؤول �ي��ة ت �ق��ع ع �ل��ى وزارة
االع�ل��ام اي �ض��ا ال �ت��ي ب��اس�ت�ط��اع�ت�ه��ا منع
ال�ص�ح��ف ن�ش��ر اع�لان��ات ه ��ؤالء املعلمني
وبالتالي يمكن تقليص عددهم.
وذك ��ر ان ال� ��دروس الخصوصية ام�ت��دت
ال ��ى ح��ل ال��واج �ب��ات امل��درس �ي��ة ال�ي��وم�ي��ة
وتحضير ال ��دروس لليوم التالي ،وه��ذا
ب �س �ب��ب ك� �ث ��رة ال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ي�ق��دم�ه��ا
معلم ال��دروس الخصوصية ،وهناك من
بات يهمل في عمله كمعلم خالل الفترة
الصباحية حتى يدخر جهده للدروس
الخصوصية خالل الفترة املسائية.

فشل النظام
التعليمي

قصاصات إعالنية للدروس الخصوصية

ووص� � ��ف ب � ��در ال �ع �ج �م��ي ظ ��اه ��رة ال� � ��دروس
ال �خ �ص��وص �ي��ة ب��أن �ه��ا «رح �ل ��ة ال � �ع� ��ذاب» ،في
اش��ارة منه ال��ى انها مضــيعة للــوقت قائال:
لكن لضعف مخرجات التعليم نضــطر إلى
اللجوء إلى املدرسني الخصوصيني بمعدل
مرتــني في االسبوع.
وحول لجوئه للدروس الخصوصية ألبنائه
ال��دارس�ين في املرحلة االبتدائية ق��ال :اعتقد
ان ال� ��واج � �ب� ��ات ال �ي��وم �ي��ة وت ��أس� �ي ��س ط��ال��ب

تنتشر إعالنات الدروس الخصوصية في الصحف
اإلعل��ان �ي��ة ،وح �ت��ى ف��ي ال� �ش ��وارع وم��داخ��ل ال�ب�ن��اي��ات
ال�س�ك�ن�ي��ة ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�س�ت�ل��زم وق �ف��ة م��ن ال�ج�ه��ات
املعنية.
وأب �ل��غ أول �ي��اء أم ��ور سبقلا أن�ه��م اس�ت�ع��ان��وا ببعض
املعلمني ب�ع��د أن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى أرق ��ام ه��وات�ف�ه��م من
ال �ص �ح��ف اإلع�ل�ان� �ي ��ة ،ل�ك�ن�ه��م اك �ت �ش �ف��وا أن �ه��م غير
متخصصني في التدريس!

املرحلة االبتدائية امر ض��روري ،ومع وجود
امل��درس�ين املختلفني م��ن جنسيات مختلفة
ال يمكن للطالب ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ت��وس�ط��ة ان
يدرك مخارج الحروف وااللفاظ الن اللهجة
تختلف.
من جهتها ،قالت أم طالل الشمري ان املدرس
الخصوصي يمثل ارهاقا ماديا للميزانيات
واس�ت�غ�لاال ،معتبرة أن اللجوء ال��ى امل��درس
الخصوصي سببه ضعف أداء التلميذ.

اع�ت�ب��رت امل �ص��ادر أن ظ��اه��رة ال ��دروس
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ع �ك��س ف �ش��ل ال �ن �ظ��ام
التعليمي امل�ت�ب��ع ،وه ��ذه حقيقة علينا
االع �ت��راف ب�ه��ا ،ح�ي��ث ان ال�ط��ال��ب مهيأ
ن �ف �س �ي��ًا ل �ل �ب �ح��ث ع� ��ن م� �خ ��رج آم � ��ن ل��ه
ي �ض �م��ن ف �ي��ه ع�ل�ام ��ات ج� �ي ��دة ت �خ� ّ�ول��ه
االنتقال والترفع من صف إلى آخر.
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البلدي

مواقع «التربية» المحجوزة لسد احتياجاتها المستقبلية

المنفوحي :سرقة المناهيل عمل فردي وليست ظاهرة
■ استخدام تقنية تصميم صناديق القمامة تحت األرض في المناطق السكنية الجديدة
قال المدير العام للبلدية م .أحمد المنفوحي انه جرى تطبيق
بنود العقد على مخالفات بعض شركات النظافة والخاصة بسرقة
أغطية المناهيل.
وأضاف المنفوحي في رده على سؤال العضو م.عبد السالم
الرندي بشأن سرقة عمال النظافة أغطية المناهيل انه تم
تسجيل قضية وتسليم المتهمين ،وهم  :3سائق وعامالن إلى
الجهات األمنية في مدينة صباح األحمد السكنية ،مشيراً إلى
أن مراقب المنطقة ما زال على رأس عمله ألنه لم تثبت عليه أي
إدانة.
وأكد أنه ال يوجد ضعف في الرقابة وأسباب هذه السرقات تكون
عبارة عن أعمال فردية وليست ظاهرة ،باإلضافة إلى أن وعي
المواطنين هو من أدى إلى كشف مثل هذه الواقعة.

واملواليد والفئات العمرية لهم ضمن محافظات
الدولة الست ومن ثم أخذها بعني االعتبار ضمن
امل �خ��رج��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل ��دراس ��ة م� �ش ��روع امل�خ�ط��ط
الهيكلي للدولة.
وأض� � ��اف ان دور ال �ب �ل��دي��ة ي �ق �ت �ص��ر ع �ن��د اص� ��دار
ال ��رخ ��ص ل �ل �م��واق��ع امل �خ �ص �ص��ة ف ��ي ح� ��ال ت �ق��دي��م
م�خ�ط�ط��ات امل �ش��اري��ع ،وان وزارة ال�ت��رب�ي��ة اف ��ادت
ب��أن��ه يعتمد ف��ي ت�ق��دي��ر احتياجاتها املستقبلية
م� ��ن األراض � � � ��ي امل � �ح � �ج ��وزة ل� �ه ��ا إلن � �ش� ��اء م � ��دارس
ج ��دي ��دة ع �ب��ر ت �ق��دي��ر أع � ��داد ال �س �ك��ان ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
السكنية أو املدينة حسب عدد الوحدات السكنية
وم�ع��دل أف��راد األس��رة الكويتية  ،8،2وتقدير سن
املرحلة ف��ي ك��ل منطقة سكنية ،م��ع م��راع��اة أع��داد
الطلبة في امل��دارس الحكومية ،وأال تزيد الكثافة
ال �ط�لاب �ي��ة ف��ي ال �ف �ص��ل ال ��واح ��د ع��ن  25ط��ال �ب��ا في
الفصل.

مشعل السالمة
أوض� � ��ح أح� �م ��د امل� �ن� �ف ��وح ��ي ف� ��ي رده ع� �ل ��ى س� ��ؤال
ال �ع �ض��و د .ح �س��ن ك �م��ال ب �ش��أن أراض � ��ي وم �ب��ان��ي
وزارة التربية وطلباتها املستقبلية عند إع��داد
املخطط الهيكلي للدولة بانه ج��ار التنسيق مع
وزارة امل��ال�ي��ة ب�ش��أن تطبيق ن�ظ��م األص ��ول ضمن
م �ش��روع ن�ظ��م م�ع�ل��وم��ات إدارة امل��ال�ي��ة الحكومية
 GFMISوامل�ت�ض�م��ن ح�ص��ر ممتلكات ال ��وزارة من
مواقع وأراض محجوزة لها ،وتحديد مساحتها
واس �ت �ع �م��االت �ه��ا ،وك��ذل��ك أع� ��داد امل� ��دارس ال�ق��ائ�م��ة

ق� � � ��ال ا مل � �ن � �ف� ��و ح� ��ي ان م� � ��ا ي � �خ� ��ص ع� �م ��ل
ا ن �ع �ط ��اف ج��ا ن �ب��ي ف ��ي ا ل� �ش ��ارع ا ل �ف��ا ص��ل
ب �ي�ن ا ل� �ع ��ار ض� �ي ��ة ا ل� �ح ��ر ف� �ي ��ة وا ل �ص �ن��ا ع �ي��ة
( ش� � � � ��ارع م � �ح � �م ��د ن � � � ��زال ا مل � �ع � �ص � ��ب) ا ن� ��ه
بدراسة املقترح ونظرا لوجود االزدحام
ا مل ��روري ا مل �س �ت �م��ر ع �ل��ى ا ل �ش��ارع ،خ��ا ص��ة
ج �ه��ة اإل ش � ��ارة ا مل� ��رور ي� ��ة ،ن ��رى ب ��أن ي �ت��م
ا س � �ت � �ح ��داث ف �ت �ح �ت��ي ا س� � �ت � ��دارة ع �ك �س �ي��ة
بنفس االتجاه وفق النظم التابعة لوزارة
اال ش � �غ� ��ال و ت� ��م اال ش � �ت� ��راط أن ي �ت ��م ع �م��ل
ح ��ارات ت�خ��ز ي�ن�ي��ة ل�ه�م��ا و ف��ق ا مل��وا ص �ف��ات
وا مل�ع��ا ي�ي��ر ا مل�ع�ت�م��دة.

الكثافة الطالبية

أحمد المنفوحي

وس �ن��وات إن�ش��ائ�ه��ا ب��اإلض��اف��ة للقيمة التقديرية
لها.
وب�ين املنفوحي ان��ه يلزم عند التجهيز واإلع��داد
ل�ل�م�خ�ط�ط��ات ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ل �ل��دول��ة أن ي�ت��م التنسيق
م ��ع ك ��ل وزارات وه �ي �ئ��ات ال ��دول ��ة ض �م��ن امل��راح��ل
املختلفة للمشروع ،وذل��ك للوقوف على خططهم
ب�ش��أن اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ال�ح��ال�ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وبما
يتماشى مع الخطة اإلنمائية الخمسية للدولة.
وق � ��ال ان ال �ب �ل��دي��ة ت �ق ��وم ب ��دع ��وة وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ل� �ح� �ض ��ور االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ع� �ن ��د إع� � � � ��داد امل �خ �ط��ط

انعطاف جانبي

ال �ه �ي �ك �ل��ي ل � �ل� ��دول� ��ة ،وذل � � ��ك مل �ن ��اق �ش ��ة امل� �س ��اح ��ات
امل�ن��اس�ب��ة ل�ل�م��دارس الحكومية وف�ق��ا للمتطلبات
املساحية التي تتم مراعاتها في تصميم املدارس
وأعدادها املطلوب توفيرها ومراحلها التعليمية
ف� ��ي امل � � ��دن ال � �ج� ��دي� ��دة ح� �س ��ب إح� �ص ��ائ� �ي ��ة أع� � ��داد
ال �س �ك��ان ،وم�ن��اق�ش��ة م�ت�ط�ل�ب��ات امل� ��دارس ال�خ��اص��ة
في املدن الجديدة وأعدادها لتوفير أفضل خدمة
للمواطنني ،مشيرًا إلى انه يتم تقدير االحتياجات
الحالية واملستقبلية لألراضي الخاصة بالوزارة
وف �ق��ا ل�لأع��داد ال�ح��ال�ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة للمواطنني

وأوض ��ح امل�ن�ف��وح��ي أن م��ا ي�خ��ص اح�ت�ف��اظ وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ب ��األراض ال�ف�ض��اء م�ن��ذ م��دة ف��إن ال ��وزارة
ملزمة وفقا ملا ورد بمواد الدستور الكويتي بأن
تكفل حق التعليم في شتى مجاالته ألبناء الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ،وح �ي ��ث ان أع� � ��داد ال �س �ك��ان ب��امل �ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي ازدي � ��اد م�س�ت�م��ر ون �ت �ي �ج��ة الرت �ف��اع
الكثافة الطالبية باملدارس الحكومية ،األمر الذي
ج�ع��ل ال ��وزارة تعمل ج��اه��دة ع�ل��ى إن �ش��اء م��دارس
ج ��دي ��دة ل �ح��ل ت �ل��ك امل �ش �ك �ل��ة ب��اس �ت �غ�ل�ال امل ��واق ��ع
املحجوزة لها لسد احتياجاتها واستيعاب تلك

األعداد فى ظل ندرة املواقع املحجوزة للوزارة في
بعض املناطق السكنية املكتظة بالسكان والتي
أص�ب�ح��ت ع��ائ�ق��ا ل�ح��ل م�ش�ك�ل��ة ال�ك�ث��اف��ات امل��رت�ف�ع��ة
بتلك املناطق.
ق ��ال امل �ن �ف��وح��ي ف��ي رده ع �ل��ى س� ��ؤال ال �ع �ض��و مشعل
ال �ح �م �ض��ان ان ل�ج�ن��ة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة أك� ��دت إم �ك��ان
اس �ت �خ��دام ت�ق�ن�ي��ة ت�ص�م�ي��م ص �ن��ادي��ق ال �ق �م��ام��ة تحت
األرض ف��ي امل�ن��اط��ق السكنية ال�ج��دي��دة قيد االن�ش��اء،
مشيرًا إلى أن هذه التقنية البد ان تدخل ضمن البنية
التحتية للمناطق السكنية الجديدة.

«المخطط الهيكلي» ردّ اً على تنظيم أسواق المباركية:

«الثقافة والفنون» مسؤولة عن تقدير
الصفة األثرية والتاريخية للمباني
زكريا محمد
أك��دت إدارة املخطط الهيكلي ،في ردها
ع �ل��ى ال� �س ��ؤال�ي�ن امل� �ق ��دم�ي�ن م ��ن ال �ع �ض��و
د .ح �س��ن ك �م ��ال ،ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م أس ��واق
املباركية ،وهدم أسواق املنارة ،أن اإلدارة
ليست هي الجهة املخولة إصدار رخص
الهدم ألسواق املباركية.

«القانونية» تبحث
تنظيم أبراج االتصاالت
مشعل يونس
ت �ب �ح��ث ال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل��ال �ي��ة
ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ال � ��ذي ت �ع �ق��ده ،ال �ي��وم
األربعاء ،برئاسة العضو حمد املدلج
ال�ل�ائ� �ح ��ة امل� �ق� �ت ��رح ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م إق ��ام ��ة
أب ��راج االت �ص��االت وم�ح�ط��ات التقوية
ل �ش��رك��ات ال �ه��وات��ف امل �ت �ن �ق �ل��ة ،وك��ذل��ك
مشروع الئحة إشغاالت الطرق العامة
وامل � �ي� ��ادي� ��ن واألرص � � �ف� � ��ة وال� �س ��اح ��ات
العامة.
وت�ن��اق��ش ال�ل�ج�ن��ة م �س��ودة ال�لائ�ح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م اع �م��ال املجلس
ال �ب �ل��دي وف �ق��ًا ل �ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة رق��م
 33ل �س �ن��ة  2016وع � ��رض م �ش��روع
م� �ي ��زان� �ي ��ة ب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�س�ن��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة /2021 2020وم � �ش� ��روع
القرار ال��وزاري بشأن الئحة تنظيم
ال� �ج� �ن ��ائ ��ز ون � �ق� ��ل امل � ��وت � ��ى وال� ��دف� ��ن
واإلشراف على املقابر.

«الشكاوى» :أشخاص
يدورون الزيوت من
دون ترخيص
أحالت لجنة االعتراضات والشكاوى
في اجتماعها أمس برئاسة العضو
م� �ش� �ع ��ل ال� �ح� �م� �ض ��ان ش � �ك� ��وى ت �ق ��دم
ب� �ه ��ا اح � ��د م� �ص ��ان ��ع ت ��دوي ��رال ��زي ��وت
امل �س �ت �ع �م �ل ��ة ض � ��د م � �م� ��ارس� ��ة ب �ع��ض
األش �خ��اص ال��ذي��ن ي �ق��وم��ون بعملية
ت ��دوي ��ر ال� ��زي� ��وت م ��ن غ �ي��ر ت��رخ �ي��ص
وتأثيره على البيئة وانعكاس هذه
امل �م��ارس��ات ال�خ��اط�ئ��ة ال�س�ل�ب�ي��ة على
ال �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة ،ال��ى ال�ج�ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
للنظر فيها.
وق� ��ال ال �ح �م �ض��ان ان ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت
ش� �ك ��وى م �ق��دم��ة م ��ن أه ��ال ��ي غ��رن��اط��ة
ب �خ �ص��وص ق �ط �ع��ة األرض ال� �ت ��ي ت��م
ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا ك � ��روض � ��ة أط� � �ف � ��ال ف��ي
ال �ق �ط �ع��ة  1وامل �ش ��اك ��ل امل� ��روري� ��ة ال�ت��ي
ستسببها عند التنفيذ ،وت�ق��رر طلب
ت�ق��ري��ر م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ة
ووزارة ال�ت��رب�ي��ة مل�ع��رف��ة م��دى م�لاء م��ة
امل��وق��ع وت��أث�ي��ره ف��ي ال�ح��رك��ة امل��روري��ة
في املنطقة.

وق��ال��ت اإلدارة ف��ي رده� ��ا ،ال ��ذي اطلعت
سبقلا عليه :ان ما يخص تنظيم منطقة
اسواق املباركية ،فإن الدراسة ،التي قمنا
بإعدادها سابقا بخصوص املنطقة ،قد
ج��رى االن�ت�ه��اء منها ،وه��ي اآلن بحوزة
ق� �ط ��اع امل � �ش� ��اري� ��ع ،ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا ال �ج �ه��ة
امل �خ �ت �ص��ة ب �ت �ط��وي��ر م �ن �ط �ق��ة امل �ب��ارك �ي��ة
التراثية ،وان املجلس الوطني للثقافة
وال �ف �ن��ون واآلداب ه��و ال�ج�ه��ة امل�س��ؤول��ة

ع��ن ت�ق��دي��ر ال�ص�ف��ة األث��ري��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة
ل�لأش�ي��اء وامل�ب��ان��ي وامل��واق��ع ،م��ؤك��دة أنه
ال يتوافر ل��دى اإلدارة املوقف التنفيذي
آلخ � � ��ر ال � � �ت � � �ط� � ��ورات ،ال � �ت� ��ي ج � � ��رت ع �ل��ى
منطقة أس��واق املباركية ،س��واء هدمًا أو
تنظیمًا ،كما ال ت�ت��واف��ر لدينا ال �ق��رارات
واملخططات التنظيمية وامللكيات التي
تخص املنطقة ،حيث اننا لسنا الجهة
املختصة.

حمالت نظافة وتوزيع حاويات جديدة

مداهمة األسواق العشوائية
في جليب الشيوخ

توزيع الحاويات الجديدة في المناطق

عائشة علي
واصلت ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق
ف��ي بلدية ال�ف��روان�ي��ة عمليات تنظيف ال�ش��وارع
الرئيسية والداخلية ورف��ع املخلفات واستبدال
ال�ح��اوي��ات ،ال��ى جانب تحرير مخالفات للباعة
الجائلني وال�ت��ي اس�ف��رت ع��ن ت�ح��ري��ر 7مخالفات
للبقاالت املتنقلة بمنطقة عبد اهلل مبارك.
وش �ن ��ت إدارت� � � ��ا ال �ن �ظ��اف��ة وال �ت��دق �ي��ق وم �ت��اب �ع��ة
خدمات البلدية بالفروانية بالتعاون مع مخفر
ج �ل �ي��ب ال �ش �ي��وخ ح �م �ل��ة ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة ال�ج�ل�ي��ب،
ش�م�ل��ت م��داه�م��ة األس � ��واق ال�ع�ش��وائ�ي��ة وال�ك�ش��ف
على املحال للتأكد من التراخيص.
وقامت إدارة النظافة بفرع بلدية محافظة حولي
باستبدال  4500حاوية ،فيما قامت إدارة النظافة
ال�ع��ام��ة وإش �غ��االت ال�ط��رق ب�ف��رع بلدية محافظة
ال�ج�ه��راء بتبديل  1270ح��اوي��ة ج��دي��دة بمناطق
النسيم ،النسيم الجديدة ،العيون ،تيماء والقصر.
وشنت ادارة النظافة العامة في بلدية العاصمة
حمالت تنظيف الشوارع ورفع املخلفات ورصد
ال�س�ي��ارات املهملة وال�ت��ي أس�ف��رت ع��ن تحرير 32
مخالفة نظافة عامة في منطقة الشويخ ،بينما

ق��ام ف��ري��ق ال �ط��وارئ بحمالت مكثفة أس�ف��رت عن
ت��وج�ي��ه  46إن ��ذارا وإزال ��ة  5ت�ع��دي��ات ع�ل��ى أم�لاك
الدولة ورفع  46إعالنا.
وق � ��ام م��رك��ز اب� ��و ح�ل�ي�ف��ة وامل �ن �ق��ف ب �ف��رع ب�ل��دي��ة
محافظة االح�م��دي بتبديل  300حاوية بمنطقة
اب��وح �ل �ي �ف��ة و 200ح ��اوي ��ة ف ��ى م �ن �ط �ق��ة امل �ن �ق��ف
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة وازال � � � � ��ة األن� � �ق � ��اض وامل �خ �ل �ف ��ات
ال�ع�ش��وائ�ي��ة ،فيما ق��ام ق�س��م إزال ��ة امل�خ��ال�ف��ات في
بلدية االح�م��دي ب��رف��ع ال�خ�ي��ام املخالفة بمنطقة
جنوب الصباحية.
وأك� ��دت ادارة ال �عل��اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ال�ب�ل��دي��ة أن
فرق النظافة في املحافظات تتعامل مع شكاوى
النفايات أوال بأول فور تلقي الشكوى.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ق��ال��ت ان ��ه م ��ا ي �خ��ص وج ��ود
قمامة خلف مجمع تجاري في منطقة الساملية،
ف��إن ادارة النظافة العامة وإش�غ��االت ال�ط��رق في
بلدية محافظة حولي قامت باتخاذ االج��راءات
القانونية بحق املحال التجارية من خالل تحرير
م�خ��ال�ف��ات ،م�ش�ي��رة إل��ى أن ال�ش�ك��وى ق��دي�م��ة وت��م
التعامل معها طبقًا لالئحة النظافة  190لسنة
 2008ب ��إل ��زام ج �م �ي��ع امل� �ح ��ال ب ��وض ��ع ح ��اوي ��ات
لتجميع القمامة.

البغلي :ما معايير تأهيل شركات النظافة؟
وجهت العضوة م .مها البغلي سؤاال بشأن عقد النظافة الجديد والتقاعس الحاصل من
قبل بعض الشركات .وتساءلت عن الجهة املسؤولة عن تأهيل شركات النظافة ،وما هي
معايير التأهيل؟ وهل تم تحديثها بما يساهم في تحسني وتطوير آليات جمع النفايات؟
واستفسرت البغلي عن اإلجراءات الفعلية التي تمت من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية
للتصدي ملالحظات ديوان املحاسبة؟

األربعاء  24صفر  1441هـ •  23أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16622

الكويت 09

مجلس األمة

«الداخلية والدفاع» البرلمانية:

نسعى لتشريع يكفل حقوق رجال اإلطفاء
■ مباحثات مستفيضة مع جميع األطراف لنصل بالقانون إلى توافق تام
العازمي رداً على سؤال العدساني:

تكليف األساتذة بمناصب
القياديين مؤقت ..حتى لو طال!
نزار عثمان

جانب من اجتماع اللجنة أمس

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب
ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي ،وق ��وف ال�ل�ج�ن��ة م��ع رج��ال
اإلط� �ف ��اء وح �ق��وق �ه��م وم�س�ت�ح�ق��ات�ه��م ،ال�ت��ي
اعتبرها خطًا أحمر.
وق � ��ال ال �ع �ن��زي ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة مع
ممثلي اإلدارة العامة ،أمس ،بحضورمدير
اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد،
إن االجتماع تضمن بحث م�ش��روع قانون
«اإلط� � �ف � ��اء» امل � �ك ��ون م ��ن  ٢٥م � � ��ادة ،م �ع��رب��ًا
ع��ن ح��رص أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة وب�ق�ي��ة ال�ن��واب
ع �ل��ى ص ��ون ح �ق��وق اإلط �ف��ائ �ي�ي�ن وال�س�ع��ي
ل�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د م��ن ال �ح �ق��وق وامل�ك�ت�س�ب��ات
ّ
ل �ه��م ،وب ��ش ��ر ب �ق��رب ال ��وص ��ول إل ��ى ت�ش��ري��ع
مميز لإلطفائيني يرضي جميع األط��راف،
وسنلتقي نقابة العاملني باإلطفاء قريبًا،
لجمع كل املالحظات لنصل بالتشريع إلى
توافق تام.
ولفت إلى تفهم مدير اإلدارة وفريقه ملطالب
ال�ن��واب ،وج��رى تكليف مستشاري اللجنة
بالتباحث م��ع مستشاري اإلط�ف��اء وإج��راء
اجتماعات مكثفة بينهم في األي��ام املقبلة

العنزي :هاجسنا الحفاظ
على حقوق اإلطفائيين
ولن نقبل انتقاصها
المكراد :نطالب بضبطية
قضائية وإنشاء كلية
وبقية مزايا رجال
الشرطة
ل�ل�ت��وص��ل إل��ى صيغة ق��ان��ون تكفل حقوق
اإلطفائيني وتدارك نقاط الخلل في املشروع
املقدم من الحكومة ،بحيث تتضمن مزايا
فريدة لإلطفائيني.
ب� � ��دوره ،ق ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب ن��اي��ف

املرداس :إن املجتمعني شددوا على ضرورة
تضمني القانون الجديد ضمانات تحافظ
على املميزات التي يتمتع بها رجال اإلطفاء
ف ��ي ال �ق ��ان ��ون ال �س ��اب ��ق ،م �م��ا ي �ع �ن��ي إج� ��راء
تعديالت على امل�ش��روع الحكومي ،ولذلك
أرجئ التصويت لحني التوصل إلى صيغة
ترضي جميع منتسبي اإلطفاء.
م��ن ج �ه �ت��ه ،أك ��د امل� �ك ��راد ح ��رص «اإلط� �ف ��اء»
ع � �ل� ��ى ت� �ض� �م�ي�ن ض� � ��واب� � ��ط م � � �ش� � ��ددة ع �ل��ى
امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ل �ل�اش � �ت ��راط ��ات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة ف��ي
ال�ق��ان��ون الحكومي امل�ق�ت��رح ،وم��ن ضمنها
الضبطية القضائية ،ك��ذل��ك حرصنا على
أه �م �ي��ة إن �ش��اء ك�ل�ي��ة اإلط� �ف ��اء ،إض��اف��ة إل��ى
تمتع رج��ال اإلطفاء بجميع املميزات التي
يتمتع بها رجل الشرطة ،ومجموعة أخرى
م��ن امل �م �ي��زات ل�لإط�ف��ائ�ي�ين ،الف �ت��ًا إل��ى خلو
القانون من أي عقوبات إضافية على رجال
اإلط �ف��اء غير امل��وج��ودة ب��ال�ق��ان��ون الحالي،
وإلى أنهم سيستكملون في األسبوع املقبل
م�ن��اق�ش��ة ب�ق�ي��ة م� ��واد ال �ق��ان��ون م��ع أع �ض��اء
اللجنة.

نواب لـ سبقلا :لمسنا موافقة مبدئية من «الداخلية»

استثناء «الخليجية» من شرط المدة
للتجنيس يضمن استقرار األسرة
فهاد الشمري
اعتبر ع��دد م��ن ال �ن��واب أن امل�ق�ت��رح املقدم
في لجنة الداخلية والدفاع بشأن استثناء
زوجة الكويتي «الخليجية أو البدون» من
م��دة ال �ـ  18س�ن��ة ال�لازم��ة للتجنيس التي
تضمنها امل �ش��روع ال�ح�ك��وم��ي ،مهم ج�دًا،
ويجب إقراره حفاظًا على تماسك األسرة
الكويتية.
وأكد النواب في تصريحات لـ سبقلا أن
ه��ذا املقترح سيسهل على األبناء سرعة
االلتحاق بالوظائف التي يرونها مناسبة
ل�ه��م ،ال سيما ف��ي ض��وء اش �ت��راط بعض
الجهات أن تكون األم كويتية الجنسية.
وأعلن عضو اللجنة مقدم املقترح النائب
خ��ال��د العتيبي ع��ن «امل��واف�ق��ة املبدئية من
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى اق� �ت ��راح ��ي ب �ش��أن
استثناء زوج��ة الكويتي م��ن الجنسيات
الخليجية أو البدون من شرط املدة».
وق��ال لـ سبقلا إن��ه «مل��س موافقة مبدئية
م ��ن أع �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى امل �ق �ت��رح ال ��ذي
س��أع��رض��ه ف ��ي االج� �ت� �م ��اع امل �ق �ب��ل ،ل�ك��ي
نعدل مشروع القانون املقدم من الحكومة
الذي تضمن رفع املدة إلى  18سنة ،وذلك
ب��أن نستثني الخليجية وال�ب��دون من هذا
الشرط ونعيده الى خمس سنوات فقط».
أما عضو اللجنة النائب ناصر الدوسري،
فقال إن مقترح اإلبقاء على مدة الخمس
س �ن��وات ل �ح �ص��ول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة أو ال �ب��دون

خالد العتيبي

ناصر الدوسري

املتزوجة من مواطن على الجنسية مهم
جدًا.
وب� نّّي� الدوسري لـ سبقلا أن فترة إعالن
الرغبة لزوجة الكويتي بـ 5سنوات تعتبر
ك��اف �ي��ة ل �ض �م��ان اس �ت �م��رار ال� � ��زواج ،وب�ع��د
هذه امل��دة يجب إنهاء االج��راءات وتسهيل
ّ
سيصوت مع
أم��ور تجنيسها ،مؤكدًا أنه
مصلحة األسرة الكويتية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ال�ن��ائ��ب ع�ل��ي ال��دق�ب��اس��ي
إن سرعة إنهاء إج ��راءات تجنيس زوجة

الكويتي أمر مهم الرتباطه باألسرة بشكل
تام ،وباألبناء على وجه الخصوص ،حيث
هناك عدد من الوظائف تشترط أن تكون
األم ك��وي�ت�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،وه� ��ذا ق��د يلحق
الضرر باألبناء.
وأضاف الدقباسي لـ سبقلا أن هذا األمر
م �ه��م ج � �دًا ،ف��األب �ن��اء غ �ي��ر م �س��ؤول�ين عن
ه��ذا األم��ر ،ب��ل ال��دول��ة ه��ي املعنية ،وعليها
سرعة إنهاء األم��ر وتيسير أم��ور األسرة
الكويتية.

أبل يسأل عن ترقيات
«مصفاة ميناء األحمدي»
ً
وج��ه النائب خليل أب��ل س��ؤاال إل��ى وزي��ر
النفط وزير الكهرباء واملاء عن الترقيات
األخ� � �ي � ��رة ب ��ال �ص �ي ��ف امل � ��اض � ��ي ،مل�ن�ص��ب
م ��دي ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ف �ن �ي ��ة ف� ��ي م �ص �ف��اة
ميناء األحمدي التي هي إحدى شركات
مؤسسة البترول الكويتية.

مصفاة األحمدي
وط � ��ال � ��ب أب � � ��ل ب� ��إف� ��ادت� ��ه ب� �ك� �ش ��ف ب �ع��دد
امل� ��رش � �ح�ي��ن مل� �ن� �ص ��ب م� ��دي� ��ر ال� �خ ��دم ��ات
ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي م �ص �ف��اة م �ي �ن��اء األح � �م ��دي،
ع�ل��ى أن يتضمن مسمياتهم الوظيفية
وت �خ �ص �ص��ات �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال� �ق� �ط ��اع
التابعني ل��ه ،وس�ن��وات الخبرة العملية،
والتدرج الوظيفي ،والتخصص العلمي،
وس�ن��ة ال�ت�خ��رج ،وال�ج��ام�ع��ة ال�ت��ي تخرج
فيها كل منهم.

وس� � ��أل ع ��ن «اآلل � �ي� ��ة وامل �ع ��اي �ي ��ر امل�ت�ب�ع��ة
ف��ي م�ص�ف��اة م�ي�ن��اء األح �م��دي ف��ي تعيني
املؤهلني ملنصب مدير الخدمات الفنية
ونتائج املفاضلة األولية كاملة مع النقاط
التي حصل عليها كل مرشح لكل بند من
ب�ن��ود املفاضلة ملنصب م��دي��ر الخدمات
الفنية بمصفاة ميناء األحمدي ،مع بيان
أسماء الناجحني واملرفوضني وتوضيح
أسباب الرفض ،وتحديد تاريخ املقابالت
ل �ج �م �ي��ع امل� ��رش � �ح �ي�ن ،وت� �ح ��دي ��د ت ��اري ��خ
إبالغهم بموعد املقابلة ،وتحديد تاريخ
إعالن النتائج للناجحني واملرفوضني».
ً
وأضاف أبل متسائال «هل يوجد من بني
املرشحني ملنصب مدير الخدمات الفنية
ب�م�ص�ف��اة م�ي�ن��اء األح �م��دي م�م��ن تنطبق
عليه شروط شغل الوظيفة ورغم ذلك تم
رفضه؟»

فهاد :راتب تقاعدي
لـ«البدون» المشاركين
في حرب التحرير
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ف �ه��اد ب��اق �ت��راح
ب��رغ �ب��ة ي�ق�ت�ض��ي م �ن��ح رات� ��ب ت�ق��اع��دي
ال� ��ى ك ��ل م ��ن ش� ��ارك ف ��ي ح� ��رب ت�ح��ري��ر
الكويت من الغزو العراقي الغاشم من
العسكريني فئة غير محددي الجنسية
(البدون).
و ق� � � � ��ال ف� � �ه � ��اد إن م � �ق � �ت� ��ر ح� ��ه ي ��أ ت ��ي
« ن � �ظ� ��را ل �ل �ت �ض �ح �ي��ات ا ل� �ت ��ي ق��د م �ه��ا
ا ل � �ع � �س � �ك� ��ر ي� ��ون م� � ��ن غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
ا ل�ج�ن�س�ي��ة (ا ل� �ب ��دون) ا مل �ش��ار ك�ي�ن ف��ي
ح � ��رب ت� �ح ��ر ي ��ر ا ل� �ك ��و ي ��ت م� ��ن ا ل� �غ ��زو
ا ل �ع��را ق��ي ا ل �غ��ا ش��م ،و ت �ق��د ي��را ل �ل��دور
املشرف الذي قاموا به وما أظهروه
م��ن ب �س��ا ل��ة ف��ي د ف��ا ع �ه��م ع��ن و ط�ن�ن��ا
ا ل �ح �ب �ي��ب ،األ م � ��ر ا ل � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب م�ن��ا
تقديم الوفاء ألبناء هذه الفئة».

أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
د .حامد العازمي التزام جامعة الكويت
ب��ال�ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح ال�خ��اص��ة بضوابط
التعيني في املناصب القيادية ،موضحًا
أن ت �ك �ل �ي��ف أع� � �ض � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س
ْ
ب��ال�ع�م��ل ك�ق�ي��ادي�ين «م�س��أل��ة م��ؤق�ت��ة ،وإن
طالت ،وترجع إلى ظ��روف محددة ،وهي
ملصلحة العمل ،إلى حني اختيار القيادي
بحسب األسس واملعايير».
وق��ال ال�ع��ازم��ي ف��ي رد على س��ؤال وجهه
إليه النائب رياض العدساني ،وحصلت
سبقلا على نسخة منه ،إن سبب تأخير
التعيني في املناصب القيادية بالجامعة
يعود إلى وقف نشر اإلعالن عن الوظائف
اإلشرافية منذ ورود كتاب األمانة العامة
ملجلس ال ��وزراء ف��ي  26يونيو  2016في
ش��أن الخالف القائم بني جامعة الكويت
وكل من ديوان املحاسبة وجهاز املراقبني
وديوان الخدمة املدنية ،بشأن استقاللية
الجامعة ماليًا وإداريًا.
ولفت إلى اتخاذ الجامعة خطوات جادة
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ة ت�س�ك�ين ال��وظ��ائ��ف
اإلش � ��راف� � �ي � ��ة ،وش� �ك� �ل ��ت ل � �ج ��ان م �ق��اب�ل�ات
للمرشحني في نوفمبر  ،2016ووضعت
ف ��ي دي �س �م �ب��ر  2018ش ��روط ��ًا وض��واب��ط
إضافية وآلية مستحدثة للترشح لشغل

الخالف بشأن حسم
«استقاللية الجامعة» وراء
تأخير تسكين الوظائف
االستعانة بـ« 450غير
كويتي» أعضاء بالتدريس
والخدمات المساندة
وظ��ائ��ف م��دي��ر إدارة ،وم ��راق ��ب ،ورئ�ي��س
قسم ،ورئيس شعبة ،ومن في حكمهم.
وبشأن استعانة الجامعة بأعضاء هيئة
ت��دري��س وأع�ض��اء ف��ي الهيئة األكاديمية
امل� �س ��ان ��دة م ��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ،ف��إن �ه��ا
منتظمة وف ��ق ال �ل��وائ��ح وال �ن �ظ��م ،مشيرًا
إل ��ى أن أع ��داده ��م ت�ب�ل��غ  ،450وأن إب ��رام
العقود معهم وف��ق طلب دي ��وان الخدمة
س � �ي� ��ؤدي إل � ��ى اس� �ت� �ح ��داث ص �ي ��غ ع �ق��ود
ج��دي��دة ومراجعتها بصفة دوري��ة ،وهو
ع��بء إداري ال م�ب��رر ل��ه ح��ال�ي��ًا ،ال سيما
أن اللوائح املعمول بها تحقق لكل طرف
ح �ق��وق��ه وواج� �ب ��ات ��ه ،وت �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ك��ل
أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س وأع�ض��اء الهيئة

األك ��ادي �م �ي ��ة امل� �س ��ان ��دة م ��واط �ن�ي�ن وغ �ي��ر
كويتيني.
وب�ّي�نّ ال �ع��ازم��ي أن ت�ع�ي�ين أع �ض��اء هيئة
ال �ت ��دري ��س وامل� ��درس �ي�ن م ��ن خ � ��ارج هيئة
التدريس يجري بموجب ق��رار م��ن وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي أو م��ن
ي�ف��وض��ه ،ووف �ق��ًا ل�ل�ق��اع��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة «ان
ال�ق��ان��ون ال �خ��اص يقيد ال�ق��ان��ون ال �ع��ام»،
هو قانون خ��اص ،وبالتالي يقيد قانون
التعليم العالي قانون الخدمة املدنية.
ولفت إل��ى مخاطبات ل�ل��وزارة م��ع دي��وان
ال �خ ��دم ��ة ف ��ي ع� ��ام  2017ب� �ش ��أن ت�ج��دي��د
االس�ت�ع��ان��ة ب� �ـ 273م��وظ�ف��ًا ب�م��ن فيهم من
وردت ب �ش��أن �ه��م م�ل�اح �ظ ��ات م ��ن دي� ��وان
املحاسبة ،وقد وافق ديوان الخدمة على
ال �ت �ج��دي��د ل �ه��م ف��ي ض ��وء ت��واف��ر اع�ت�م��اد
مالي بامليزانية يسمح بالصرف.
وق ��ال ال�ع��ازم��ي إن��ه ج��رى تقليص أع��داد
االستعانة بخبرات غير الكويتيني منذ
ذل� ��ك ال� �ت ��اري ��خ وإل � ��ى اآلن ،م ��ن  313إل��ى
 161موظفًا ،استنادًا إل��ى دراس��ة أعدتها
الجامعة لهذا الخصوص ،وبما يمكنها
من االستغناء من أعداد جديدة في السنة
املالية املقبلة ،ليصل ال�ع��دد إل��ى أق��ل من
 100بنهاية ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،م��ع استمرار
العمل بخطة الدراسة لتقليل األعداد إلى
أدنى حد ،واالكتفاء بتعيني هؤالء بحسب
الحاجة املاسة والفعلية للجامعة.
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رسالة

شكوى

كالم الباب

إلى مدير البلدية:

إلى وزيرة اإلسكان:

للتشدد بالقانون
تجاه مخلفات البناء

متى يسمح لنا ببناء بيت العمر؟

ب�ي�ن ف �ت��رة وأخ � ��رى ت �ق��وم ال �ب �ل��دي��ة ب �ح �م�لات ت��وع �ي��ة ف��ي ال�ن�ظ��اف��ة
العامة ،لكن هذه الحمالت ال تلقى صدى عند الناس ،وليس لها
تأثير واضح ،والدليل نشاهده يوميا في مختلف املناطق ،سواء
الجديدة او القديمة ،من رمي املقاول ملواد البناء على االرصفة او
الساحات العامة ،او إغالق جزء من الطريق لوضع مواد البناء من
رمال واسمنت واخشاب من دون حسيب او رقيب من البلدية ،رغم
توافر مركز بلدية في كل منطقة ،ولو قام موظفو بلدية كل مركز
بجوالت صباحية ومسائية في شوارع املنطقة لرصد املخالفات
وتسجيل مخالفة بحق املقاول وصاحب املنزل ،ملا انتشرت هذه
الظاهرة ،فاملطلوب تطبيق القانون على املخالفني ،ومنع الواسطة
في هذا االمر ،وحينها لن تحتاج البلدية الى حملة توعية ،بل الى
تطبيق القانون في ظل املدير العام للبلدية ،الذي ليس للواسطة
مكان في مكتبه ،وهذا أمر معروف فيه احمد املنفوحي.

حاالت خاصة
مناشدة من مواطنة
ان��ا م��واط�ن��ة كويتية م�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي ول ��دي م�ن��ه اوالد
انتهت اق��ام��ات�ه��م وال أستطيع ت�ج��دي��ده��ا ،وك��ذل��ك مطالبة بدفع
ايجارات الشقة املستحقة لصاحب العمارة وانا ال استطيع الدفع
ك��ون��ي م�ت�ق��اع��دة ورات �ب��ي بسيطا واالوالد ال يعملون وظ��روف��ي
املادية صعبة للغاية ،لذا اناشد اهل الكويت جميعا مساعدتي
ماديا لسداد ايجارات الشقة على االقل ،واهلل املستعان.

نداء إنساني ألهل الخير
أنا مقيمة آسيوية ،لدي أبناء في املدارس ،لم أستطع دفع رسومهم
الدراسية بسبب ظروفنا املادية الصعبة ،وبالتالي هم معرضون
للفصل من مدارسهم ،ولهذا أناشد أهل الخير وأصحاب األيادي
ال�ب�ي�ض��اء م�س��اع��دت��ي م��ادي��ا ل��دف��ع ال��رس��وم ال��دراس �ي��ة املستحقة
عليهم مباشرة لالدارة املدرسية ،وجزاكم اهلل خيرًا.

أوالدي لم يلتحقوا بالمدارس
عائلة سورية لديها  4ابناء لم يلتحقوا باملدارس الى االن بسبب
تخلفهم ع��ن س��داد ال��رس��وم املستحقة عليهم م��ن ال�ع��ام املاضي
والبالغة  1394والسنة الحالية مبلغ  1135دينارا واالب حاليا
يرقد باملستشفى بسبب نزيف حاد باملعدة وهو املعيل الوحيد
لهم ،لذا والدتهم تناشد اهل الخير مساعدتها في دفع الرسوم
الدراسية لالوالد.

ردود الباب
يوسف ..عليك بمراجعة قصر العدل.
عبد العال ..يرجى اختصار رسالتك.
فائز ..اين رقم هاتفك؟
سلوى ..رسالتك نشرت في العدد املاضي.
منذر ..يرجى تزويدنا بالتقرير الطبي عن حالتك الصحية.
مسعود ..لقد نشرنا رسالتك اكثر من مرة.
هنادي ..عليك باالتصال على الباب املفتوح.

نحن اصحاب طلبات بيوت جنوب خيطان ،سندخل قريبا
ف��ي ال�س�ن��ة ال��راب �ع��ة وال ��ى االن وزارة االس �ك ��ان ل��م ت�ن�ت��ه من
ط��رح البنية التحتية للمنطقة ،فالى متى ننتظر يا وزي��رة
االس�ك��ان؟ فمتى نسكن بيت العمر وق��د اصبح لدينا احفاد

جنان بوشهري

ول ��م ن �ف��رح ب�ب�ن��اء م�ن��ازل�ن��ا وال�س�ك��ن ف�ي�ه��ا؟ ف�ك��ل ي ��وم نسمع
خبر تأجيل مشروع مناقصة البنية التحتية ملنطقة جنوب
خ�ي�ط��ان ،ف��ال�ع�م��ر يمضي ون�ح��ن ال��ى اآلن ل��م ن�ب��دأ الخطوة
االولى من مراحل البناء.

استفسار
في المستشفى األميري

العالج في المبنى القديم..
والصيدلية في المبنى الجديد!..
هناك حالة عجيبة في املستشفى االم�ي��ري ،تتمثل في ان
ّ
املريض يجري العملية في املبنى القديم ،ويتسلم الدواء
م��ن الصيدلية امل��وج��ودة ف��ي املبنى ال�ج��دي��د ،بمعنى آخر
ع�ل��ى امل��ري��ض ع�ن��د خ��روج��ه أو أح��د م��ن م��راف�ق�ي��ه ال��ذه��اب
ّ
ال��ى امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ل�ت�س��ل��م األدوي ��ة م��ن ال�ص�ي��دل�ي��ة ه�ن��اك،
وت �خ �ي �ل��وا م �ع��ان��اة م��ري��ض او م ��راج ��ع ي�ت�ل�ق��ى ع�ل�اج��ًا ف��ي
ّ
م �ب �ن��ى ،وي �ت �س��ل��م ال � ��دواء م��ن م�ب�ن��ى آخ� ��ر ،وط �ب �ع��ا م�ع��ان��اة

د .باسل الصباح

ال �ب �ح��ث ع��ن م��وق��ف ل �ل �س �ي��ارة ه��م آخ ��ر ي �ض��اف ال ��ى ه�م��وم
امل� ��ري� ��ض ،ف �ك �ي��ف ي� �ج ��ري إن � �ش� ��اء م �ب �ن��ى ج ��دي ��د ب �م��واق��ف
م�ح��دودة يقف فيها امل��وظ�ف��ون اك�ث��ر م��ن امل��راج�ع�ين ،ولهذا
تجد س�ي��ارات امل��راج�ع�ين وامل��رض��ى م��رك��ون��ة ف��ي الساحات
ال�ت��راب�ي��ة ،وام ��ام ال �ع �م��ارات ال�س�ك�ن�ي��ة ،وف��ي أم��اك��ن ممنوع
ً
الوقوف ،لذا نتمنى ان نلقى حال ملعاناتنا على يد وزير
الصحة الدكتور باسل الصباح.

بيان تشكو اإلهمال
بعد أن نشرنا خبر انتشار
ال� � � �س� � � �ي � � ��ارات امل � �ه � �م � �ل� ��ة ف ��ي
منطقة بيان ،اتصل بنا األخ
محمد أش�ك�ن��ان��ي ،ق��ائ�لا :ان
املنطقة مليئة ب��ال�ك��رف��ان��ات
املهملة والطراريد املتروكة
في الساحات ،وعند أس��وار
امل � � � � ��دارس ،وال أح� � ��د ي �س��أل
ع � �ن ��ا ،وال أح � ��د ي � �س ��أل أي ��ن
أصحابها ،فكيف تترك هذه
ال �س �ي��ارات وال �ط��راري��د غير
ال �ص��ال �ح��ة ل�ل�اس �ت �ع �م��ال او
ال �س �ك��راب ،وط��ال��ب ال�ب�ل��دي��ة
باتخاذ الالزم تجاهها.

كرفان عند إحدى المدارس | تصوير أحمد سرور

يعجبني
النقيب الف��ي سعد والنقيب عبد اهلل
ال ��ري ��ش وامل� �ل ��ازم اول ه ��اي ��ف م�ح�م��د
والوكيل اول يوسف هزاع من مباحث
ش� � ��ؤؤن االق� ��ام� ��ة ف� ��ي ادارة م �ت��اب �ع��ة
امل �خ��ال �ف�ين ،ع�ل��ى ت�ع��ام�ل�ه��م ال��راق��ي مع
امل��راج �ع�ين وج �ه��وده��م ال��واض �ح��ة في
خدمة الجميع بال استثناء ،فبارك اهلل
فيهم.

م�ص�ل��ح م �ه��دي ال�ع�ج�م��ي ،أح ��د أف ��راد
م��رور العاصمة ،يتواجد يوميًا عند
دوار ب �ه �ب �ه��ان��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ش ��رق،
وي�س��اه��م ف��ي تسهيل ح��رك��ة امل ��رور
بكل انسيابية ،ويتلقى التحية يوميا
من قائدي املركبات على هذا املجهود
الذي يقوم به في هذه األجواء الحارة،
فبارك اهلل فيه.

د .م �م��دوح امل �ن �ص��وري م�س��ؤول
عيادات الحوادث في طب اسنان
االم � �ي� ��ري ،ع �ل��ى ت �ع��ام �ل��ه ال��راق��ي
م ��ع امل ��رض ��ى واع� �ط ��ائ ��ه اول ��وي ��ة
واه�ت�م��ام��ا خ��اص��ا ب�ك�ب��ار ال�س��ن،
االم��ر ال��ذي الق��ى استحسان كل
م��ن ت�ع��ام��ل م�ع��ه ،ف��أك�ث��ر اهلل من
امثاله.

أحمد شمس الدين
medianation@alqabas.com.kw

أبونا صباح ..كل المحبة
آث��ار وب�ص�م��ات امل�ح�ب��ة امل�م�ي��زة ،ال�ت��ي تركتها ع��ودة سمو
أمير البالد ،الشيخ صباح األحمد ،الى أرض الوطن الغالي،
صباح األربعاء الفائت ،كانت بحجم الوفاء والوالء واملحبة
املطلقة ،التي يكنها كل محب لشخص سموه ،مواطنًا كان
أم مقيمًا ،أم خارج حدود الوطن ،ممن يعرفون البصمات
واآلث � ��ار ال �ط �ي �ب��ة ال �ت��ي ت��رك �ه��ا ،والي� � ��زال ،أم �ي��ر اإلن �س��ان �ي��ة
وقائدها ،السيما بعد عودته امليمونة األخ�ي��رة من رحلة
اس�ت�ك�م��ال ال�ف�ح��وص ال�ط�ب�ي��ة امل �ع �ت��ادة ف��ي ال �خ��ارج ،وال�ت��ي
وهلل الحمد واملنة ،تكللت بفضل من رب العاملني بالنجاح
والتوفيق ،فأعادت البسمة ال��ى الوجوه كافة ،وه��و ما بدا
ج�ل�ي��ا ف��ي ك��ل ش�ب��ر م��ن رب ��وع ه��ذا ال��وط��ن ال�غ��ال��ي كويتنا
الغالية.
ال �ك �ل �م��ات األب ��وي ��ة ال �ص ��ادق ��ة ،وامل �ش��اع��ر اإلن �س��ان �ي��ة ال�ت��ي
ع�ب��ر ع�ن�ه��ا س�م��و األم �ي��ر ،وه��و ي�ش��اه��د م�ظ��اه��ر االح�ت�ف��ال
بعودته ساملًا غانمًا ،وكلمات الشكر والعرفان التي أعرب
عنها سموه لهي خير دليل على ك��م املحبة التي تسري
ف��ي ع ��روق «أب��ون��ا ب��ون��اص��ر» ،وت�ع�ب�ي��ر ص ��ادق للمشاعر
ال�ج�ي��اش��ة ال �ت��ي يحملها أب �ن��اء ال��وط��ن ال�غ��ال��ي ف��ي قلوبهم
الدافئة حبًا وعرفانًا لصباح املحبة والخير والعطاء الال
محدود.
ح��ال ال��ود وال ��والء امل�ت��واص�ل�ين ه�ك��ذا ع�ل��ى ال ��دوام ه�ن��ا في
رب � ��وع ك ��وي ��ت ال �ع �ط��اء واالخ � � ��اء ،ت��دع��ون��ا إل� ��ى أن ن �ق �ت��رح
ع �ل��ى ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��أب �ج��دي��ات ال� ��والء وال ��وف ��اء وال �ح��ب
ال�ل�ام �ح��دود ،ان �ش��اء ج�م�ع�ي��ة ت�ح�م��ل اس��م «ج�م�ع�ي��ة امل�ح�ب��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة» ي �ك��ون ال �ه��دف م�ن�ه��ا زي� ��ادة ج��رع��ة ال �ح��ب ب�ين
ال�ج�م�ي��ع ب�لا ت�ف��رق��ة أو ت�م�ي�ي��ز ،ل�ت�ب�ق��ى ال�ك��وي��ت ك�م��ا ك��ان��ت
رم � �زًا ل �ل ��والء واالن �ت �م ��اء وال �ع �ش��ق األب � ��دي ،ول �ي �ت��م ب�ع��ده��ا
ترجمة ك��ل األح��رف وال�ك�ل�م��ات وامل�ن��اس�ب��ات السعيدة إلى
ً
واق��ع نتحسسه جميعًا ح�ب��ًا وت��واص�لا ول�ت�ك��ون ال�ك��وي��ت
بقيادة قائد اإلنسانية بابا صباح الغالي رم�زًا للمعاني
السامية وللتواصل واملحبة لرموز الوطن ولجميع األفراد
دون�م��ا تمييز ،فالحب ال يعرف التفرقة وان�م��ا تظل آث��اره
ظاهرة على الوجوه الباسمة املستبشرة خيرًا ليل نهار،
وليتحول فيها الشعار إلى عمل والكلمات واألمنيات إلى
واقع مؤكد يقتدي بنتائجها الرائعة الجميع بال استثناء،
ف�ش�ع��ارات املحبة ال ب��د م��ن ترجمتها واق�ع��ًا عمليًا قلبيًا
إنسانيا متميزًا.
ل�ي�ح�ف��ظ رب ال �ع��امل�ي�ن أم �ي��رن��ا امل �ف ��دى وس �م��و ول ��ي ع�ه��ده
األم �ي�ن وس��ائ��ر أس ��رة ال �خ �ي��ر وال �ع �ط��اء ،ول �ت �ك��ن األم �ن �ي��ات
ال�ج�م�ي�ل��ة ش �ع��ارن��ا ج�م�ي�ع��ًا وف��ي ك��ل امل�ن��اس�ب��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال��رائ�ع��ة ،ول�ت�ك��ن قلوبنا ال�ب�ي�ض��اء ش�ع��ارًا للحب الحقيقي
على مستوى امل�ع�م��ورة ،ولتكن الكويت ق��ائ��دة لذلك الحب
الحقيقي ،فأبونا صباح عميد املحبة في وطن األحبة وهو
حامل راية الحب للكويت وشعبها على الدوام.

• آخر الكالم

***

أمير املحبة  +عود حميد  +قلوب صافية  +مشاعر جياشة
= صباح الخير وأمير املحبة.
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النفيسي والشخصية
اليهودية في
الذهن العربي
د .حامد الحمود
Hamed.alajlan@gmail.com
@hamedalajlan

أث �ب��ت األخ ال��زم �ي��ل أح �م��د ال� �ص ��راف ف ��ي «ال�ن�ف�ي�س��ي وال �ل ��ورد
تريفليان» ف��ي سبقلا بتاريخ  ،15/10/2019أن كثيرا مما
ورد ف��ي مقابلة الدكتور ع�ب��داهلل النفيسي م��ع عمار تقي في
«الصندوق األس��ود» ك��ان بحاجة ال��ى تصحيح .فقد ك��ان لقاء
عمار تقي مع الدكتور عبداهلل النفيسي ح��ول مقابلة أجراها
ال��دك�ت��ور النفيسي م��ع ال�ل��ورد همفري تريفليان ،ال��ذي ذكرنا
الدكتور النفيسي بأنه كان يهوديا شكال أو مالمح وسلوكا.
ومما ذكر الدكتور النفيسي عن بخل اللورد تريفليان أنه طالب
بتسديد قيمة الكهرباء التي استهلكتها املصابيح املستخدمة
باملقابلة إضافة ال��ى مقابل للمقابلة .ه��ذا وعرفنا من الزميل
الصراف أن اللورد تريفليان لم يكن يهوديا من «عائلة تريفليان
ال�ي�ه��ودي��ة ال�ش�ه�ي��رة» وإن �م��ا مسيحيا .وك ��ان ج��ده أس�ق�ف��ا في
الكنيسة اإلنجيلية .هذا كما تطرق الزميل الصراف إلى أخطاء
أخرى وردت في مقابلة النفيسي مع عمار تقي تتعلق بالتواريخ،
التي خ��دم فيها ال�ل��ورد همفري تريفليان في منطقتنا .لكني
أفضل أن أركز على مالمح وبخل اللورد تريفليان «اليهودي»،
الذي يبدو فيه الدكتور النفيسي خير ممثل للتعرف على نمط
الشخصية اليهودية في الذهن العربي.
فال شك أن كالم الدكتور النفيسي أصبح أكثر جاذبية للمشاهد
بعد وصفه اللورد تريفليان ب��أن خشمه أو أنفه يهودي ،وأنه
طلب مبلغا مقابل إجراء املقابلة ،أما تطرقه بطلب مقابل مادي
للكهرباء املستهلكة أثناء املقابلة فهو املعزز األهم لشخصية
ال �ي �ه��ودي ف ��ي ال��ذه �ن �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة .وق ��د ت �ع ��ززت ه ��ذه ال �ص��ورة
للتعويض عن هزائمنا أمام إسرائيل .فعلى حد تعبير الدكتور
النفيسي «نحن العرب طيبون مقابل ه��ؤالء اليهود البخالء».
وامتدح الدكتور النفيسي كرم السياسي اللبناني الراحل بيير
الجميل ،مع أن الحزب الذي أسسه كان األكثر قسوة ووحشية
بالتعامل م��ع الفلسطينيني  -كما شهدت عليه م��ذاب��ح صبرا
وشاتيال في سبتمبر من عام .1982
وهذه الشخصية النمطية لليهودي ،التي تتسم بالبخل والجنب،
موجودة كذلك في التاريخ االجتماعي والسياسي في أوروبا.
ف�ف��ي «ت��اج��ر ال�ب�ن��دق�ي��ة» لشكسبير ي �ق��رض امل��راب��ي ش��اي�ل��وك
أنتونيو ،على أن يدفع أنتونيو لحما من جسده إذا لم يتمكن من
التسديد لشايلوك .فالذهنية األوروبية مليئة باألدبيات املضادة
ل�ل�س��ام�ي��ة .وه ��ذه ال�ع�ن�ص��ري��ة األوروب �ي��ة ض��د ال�ي�ه��ود ه��ي التي
جعلت من تأسيس دولة يهودية في فلسطني أمرا ممكنا .فما
كان ممكنا أن تؤسس إسرائيل من دون هذا االضطهاد لليهود
في وسط شرق أوروبا ،الذي وصل أقساه في الهولوكوست في
الحرب العاملية الثانية.
فاليهودي ال هو أبخل وال أكرم من األوروبي أو العربي .وعمله
في مجال الربا كان ألسباب تاريخية تتعلق بصدور قوانني في
أوروبا في العصور الوسطى تمنع اليهودي من تملك األراضي.
ل ��ذا وج ��د ال�ت��اج��ر ال �ي �ه��ودي ف��رص�ت��ه ب ��ان ي �ق��رض م��ن األرب ��اح
املتراكمة لديه لتوظيف م��ال��ه .فكان التجار اليهود يقرضون
األمراء والتجار املسيحيني.
هذا ولم تكن عالقة العرب مع اليهود بهذا السوء الذي تولد بعد
الهجرة اليهودية لفلسطني .وأصبحت العالقة في أوج ازدهارها
في قرطبة وغرناطة قبل خروج العرب من األندلس عام .1492
كما أن خيار وط��ن قومي لليهود ف��ي فلسطني ل��م يكن خيار
النخبة اليهودية في فرنسا وبريطانيا ،حتى انه عندما أصدرت
بريطانيا وعد بلفور عام  1917كان هناك وزي��ر واح��د رفض
إصدار هذا الوعد ،وكان هذا الوزير هو اليهودي الوحيد في تلك
الحكومة .ويشهد التاريخ على الدور الذي قام به العرب املغاربة
في حماية اليهود في مسجد باريس ومنحهم هويات على أنهم
مسلمون .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن هناك الكثير
من اليهود في اميركا وأوروب��ا متعاطفون مع الفلسطينيني.
وأهداني مؤخرا الدكتور ساري حنفي – أستاذ علم االجتماع
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة االم�ي��رك�ي��ة ب�ب�ي��روت – ن�س�خ��ة م��ن ك�ت��اب ساهم
فيه الدكتور حنفي مع شخصيات يهودية اسرائيلية بعنوان
«تشريح الحكم اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية املحتلة».
هذا وما زاد اليهود األوروبيني االضطهاد إال علما وتميزا .فمن
بني  900جائزة نوبل في االقتصاد والطب والفيزياء والكيمياء،
ك��ان م��ن بينهم  180يهوديا ،أي أن  %20منهم ي�ه��ود ،م��ع أن
اليهود يشكلون  %0.1من سكان األرض.
لذا بالرغم من الحروب والهزائم ،ولكي نعرف «عدونا» علينا أن
ننظر إليه بصورة موضوعية .فصفة البخل إن انطبقت على
اللورد تريفليان ال تجعله بالضرورة يهوديا ،كما استنتج ذلك
الدكتور النفيسي ،إنما يمكن أن يكون اب��ن ق��س وج��ده قسا
كذلك ويكون بخيال .كما أن للبخل تاريخا بني العرب يمكن
تتبعه من خالل «البخالء» للجاحظ.
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الصهيونية تعترض على االنسحاب األميركي
التواجد االميركي شرق الفرات في الشمال السوري لم يعد له
أي مبرر ،السيما أنه تواجد مخالف للقانون الدولي ،واعتداء
على س�ي��ادة دول��ة مستقلة ،وك��ان ت��واج��دا م �ح��دودا ال يمكنه
التصدي لجحافل الجيش ال�س��وري ف��ي ح��ال آن االوان لشن
حرب لتطهير أرضه من أي تواجد أجنبي لم يتم االتفاق عليه
مع الدولة السورية ،ولذلك وبعدما انتهى الجيش السوري من
تطهير الجنوب من االرهابيني املتعاونني مع الوجود األميركي،
وب��دأ االن�ت�ق��ال ال��ى تطهير املناطق الشمالية ،ب��دأ التمهيد من
الجانب االميركي لالنسحاب من تواجده في الشمال الذي كان
داعما للمجموعات االرهابية واالخرى الكردية املسماة «قسد»،
وذل��ك بعد دعمها بكل ان ��واع ال�س�لاح ل�ل��دف��اع ع��ن نفسها في
مواجهة الجيش السوري املرتقبة ،وقد انتهز الجيش التركي
ه��ذا االن�س�ح��اب لتنفيذ م��ا ك��ان يحلم ب��ه اردوغ� ��ان م��ن إقامة
منطقة ع��ازل��ة ف��ي شمال س��وري��ا ،ليتعقب منها ح��زب العمال
الكردستاني و«ق�س��د» ،وك��ان وق��ع ق��رار االنسحاب االميركي

من الشمال السوري مؤملا السرائيل وألعداء النظام السوري،
الن تواجد دويلة كردية في الشمال السوري متحالفة وصديقة
السرائيل ،كما كان مخططا له ،دعم للكيان االسرائيلي ،ولذلك
ارتفع صوت الصهاينة في اميركا معترضني على االنسحاب
االميركي حرصا على األمن االسرائيلي ،وليس على الهجوم
ال �ت��رك��ي ع�ل��ى س��وري��ا ك�م��ا ي �ب��دو ل�ل�ب�ع��ض ،وأم� ��ام ه ��ذا امل ��أزق
اضطرت القوات الكردية التي كانت تنادي باالستقالل ذاتيا عن
سوريا الى اللجوء الى النظام السوري لحمايتها ،وقد أقدمت
«قسد» على ذلك بعد أن أدركت أنها كانت عرضة لالستغالل
م��ن ق�ب��ل ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وأن �ه��ا ل��ن تتمكن م��ن تحقيق
حلمها بدولة مستقلة عن الكيان السوري ،وأمام تبدل موقف
«قسد» باتت تركيا اليوم في مأزق ،حيث اصبحت وحيدة في
مواجهة دول العالم بسبب هذا االعتداء على السيادة السورية
من جهة ،وعلى االك��راد من جهة أخ��رى ،ولم يعفها االحتجاج
باتفاق «أضنة» ملجرد قولها إنها اخطرت السفارة السورية في

مصطفى الصراف
انقرة ،فهذا اجراء غير كاف والبد من االتفاق مع سوريا أوال،
كما أن الطرف املقابل لها ،بما فيه االتحاد الروسي إلى جانب
الجيش السوري وفصائل االك��راد السوريني ،وجميع املقيمني
في الشمال السوري يشكلون قوة ق��ادرة على إلحاق الهزيمة
بالجيش التركي ،هذا باالضافة الى وق��وف املعارضة التركية
في الداخل ضد هذا االجراء الذي سيؤدي الى مواجهة مسلحة
مع سوريا ،وملنع مضي «قسد» من االتفاق مع النظام السوري
فقد تحركت الدبلوماسية االميركية ازاء تركيا اليجاد حل مع
االكراد إلبقائهم في عزلة عن النظام السوري.

محطـــــات

الفساد« ..الملوّ ن»
ح�ي�ن ه �ب��ت ري� ��اح ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي على
دول املنطقة ،ل��م يكن لبنان وال�س��ودان
والجزائر والعراق من الدول التي تأثرت
بهذا الزلزال امل��دوي ،فشعوبها ربما لم
تقتنع آن� ��ذاك ب �ض��رورة ال�ت�ظ��اه��ر ضد
أن�ظ�م��ة ال�ح�ك��م ه ��ذه ألس �ب��اب ع ��دة ،من
بينها محافظة تلك الحكومات على حد
أدنى من الحالة املعيشية الكريمة.
ل� �ك ��ن ه � ��ذه ال� �ش� �ع ��وب ن �ف �س �ه��ا ،وب �ع��د
 8س � �ن � ��وات م � ��ن ال� �ص� �ب ��ر ع� �ل ��ى ح��ال��ة
ال�ت��ردي املعيشي ،ق��ررت أن تثور على
حكوماتها ،فسقط نظاما الحكم في
ال� �س ��ودان وال �ج ��زائ ��ر ،وت� �ه ��اوى ال�ن�ظ��ام
التقليدي في لبنان والعراق من دون أن
يسقط لجهة تنفيذ مطالب املتظاهرين.
ال �ف �س��اد ل��م ي �ع��د ذل ��ك ال �ل��ص ال�ش��اح��ب
ال�س��اذج ،ال��ذي يسرق محافظ العجائز
ُ
ويعرف ويالحق بسهولة ،فالفساد في
ع�ص��ر ش�ب�ك��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
أصبح ذل��ك الرجل األنيق ،ال��ذي يرتدي
ب� � ��دل ال �س �م ��وك �ن ��غ ال � � �س� � ��وداء ال �ف �خ �م��ة
والقمصان الفرنسية امللونة ،أو البشوت
النجفية الذربة ،وأصبح ذلك املثقف الذي
يتألق بانتقاد األوض��اع العامة ويحذر
من الفساد وهو مصدره.
البحث في عمق األزمة في الدول العربية

يقودنا دوما إلى سبب جوهري لكل ما
يحصل م��ن ت� ّ
�رد وت��راج��ع وم��ن قالقل
وتظاهرات.
انه تصاعد معدالت الفساد ،بحيث لم
تعد م��وازن��ات ال��دول تستطيع أن توفر
الحد األدنى من متطلبات العيش الكريم.
ف��ي ال �ك��وي��ت ي�ج��ب علينا جميعا أخ��ذ
ال �ع �ب��ر م �م��ا ي �ح �ص��ل ف ��ي اإلق �ل �ي ��م م��ن
ت �غ �ي��رات ،ف �ف��ي م �س��أل��ة ال �ف �س��اد علينا
أن نجد ط��رق��ا ع��دي��دة مل�ح��ارب��ة الفساد
بأنواعه املختلفة ،قبل أن تصل الحال
فينا إلى مرحلة الخروج للشارع.
وامل �س��ؤول �ي��ة ف ��ي م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ال
ت �ق��ع ف �ق��ط ع �ل��ى امل��ؤس �س��ات ال��رس�م�ي��ة
والرقابية ،بل تقع أيضا بالدرجة األولى
على مؤسسة االسرة ،فاألب واألم لهما
دور كبير جدا في مسألة تنشئة األبناء
ع�ل��ى ال�ن��زاه��ة واألم��ان��ة واإلخ �ل�اص في
ال�ع�م��ل ،وع ��دم االن� ��زالق إل��ى م�م��ارس��ات
ت� �ق ��ود الح� �ق ��ا إل� ��ى ال� ��وق� ��وع ف ��ي ب��راث��ن
الفساد.
ه �ن��اك م��ن ي �ق��ول ان ه �ن��اك م�ب��ال�غ��ة في
ال�ح��دي��ث ع��ن ال�ف�س��اد هنا ف��ي الكويت،
وأن تكرار مثل هذا الحديث قد يسيء
إلى سمعة البلد.
ه ��ذا ال� ��رأي ي�ح�م��ل ب�ع�ض��ا م��ن امل�ن�ط��ق،

ما في أحلى من
المجلس الحالي
داهم القحطاني
ف��ال�ح��دي��ث ع��ن ال�ف�س��اد ي�ج��ب أن يكون
محددا ،وموجها لوقائع معينة ،ويجب
أن يجري بتجرد ،وم��ن دون أن تكون
ال �غ��اي��ة م �ن��ه م �ج ��رد ت �س �ج �ي��ل م�ك�س��ب
انتخابي ،أو محاولة لخلق نفوذ معني.
وأي�ض��ا محاربة الفساد ال تكون فقط
ب �ت �ع��داد ح� ��االت ال �ف �س��اد ب �ص��وت ع��ال
في القنوات الفضائية ،فتكرار ذلك قد
يحبط الجهود الوطنية املخلصة التي
تجري في صمت من أجل ذلك.
األه��م من ذلك كله أال تقع الحكومة في
م �ن��زل��ق ف ��رض ال �ض��رائ��ب ،وم��زي��د من
ال��رس��وم املالية على امل��واط�ن�ين ،ف��ي ظل
ضعف متابعة ومراقبة ومحاسبة من
ينتهك األموال العامة ،ويتسبب بالهدر
املالي املوجع للموازنة العامة.
ه ��ذا ب��ال�ض�ب��ط م��ا ت�ش�ي��ر إل �ي��ه ت�ق��اري��ر
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ،ف ��ال� �ه ��در ب��ال �ف �ع��ل
أصبح موجعا ،وهذا بالضبط ما جعل
الشعوب العربية تخرج عن «طورها».

ٌ
ٌ
وقرض
أرض
ت� �ق ��ول ن� � ��ورة :اه� �ت ��زت ث �ق �ت��ي وخ �س��رت
ش �ع��وري ب ��األم ��ان ب �ع��د  ٢٥س �ن��ة ح�ي��اة
زوج� �ي ��ة ،ق��ررن��ا ن�ب�ي��ع ال �ب �ي��ت ب�ح�ث��ًا عن
ال�ق��رب ألن األرض وال�ق��رض املمنوح لنا
من الحكومة بعيد نسبيًا ،فكان علينا
استخراج الوثيقة وحينها رفض زوجي
وب� � ��دأ ي �م��اط��ل ف ��ي اس� �ت� �خ ��راج ال��وث �ي �ق��ة
ت�ح�س�ب��ًا أن ي �ت��م ت��وث �ي��ق ن�ص�ي�ب��ي معه
في البيت ال��ذي خصصته الحكومة لنا
كأسرة بمنحنا أرضا وقرض السبعني
ألفا اإلسكاني ،وأنا التي شاركته بالجهد
وامل��ال أثناء البناء خطوة بخطوة ،ومنذ
ذلك الوقت أنا و زوجي وأبنائي الخمسة
في دوامة مستمرة من الخالفات بعد أن
استكثر علي ج��زءا من البيت بعد هذه
السنني.
على ن��ورة اآلن بعد  ٢٥سنة زواج��ا إما
ال �س �ك��وت وال �ع �ي��ش ب�ق�ل��ق دائ� ��م وان �ع��دام
حسن النية بتصرفات الزوج ،أو تصعيد
املوقف لتضمن حقها وحق أبنائها من
تقلبات القلب والزمن وتستخدم حقها
(باستخراج الوثيقة) ،ال��ذي أق��ره الوزير
السابق ياسر أبل مشكورًا باإلجراءات
ال� �ت ��ال� �ي ��ة ،ب��ال �ت��وج��ه ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة

للرعاية السكنية وم��ن قبلها استخراج
ورق��ة م��ن املحكمة ب�ع��دم وج��ود قضايا
بينهما وشهادة استمرارية زواج مع كل
األوراق الثبوتية م��ن ميالدية وجنسية
وعقد زواج لعرضها على لجنة الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة وم � ��ن ب� �ع ��ده ��ا أخ � ��ذ ال �ك �ت��اب
والتوجه لوزارة الكهرباء للسداد ومن ثم
البلدية للحصول على شهادة أوص��اف
العقار ،ه��ذا كله للحصول على موافقة
ال �ل �ج �ن��ة امل� �ش ��روط ��ة الس� �ت� �خ ��راج وث�ي�ق��ة
امللكية .وال يخفى عليكم كم من العراقيل
ت��واج��ه ال��زوج��ة ف��ي اإلدارات الحكومية
الستصدار هذه األوراق! وتأتي الخطوة
األص� �ع ��ب ال� �ت ��ي ال ت �ت �ق �ب �ل �ه��ا األع � � ��راف،
وه��ي أن على ن��ورة رف��ع دع��وى قضائية
الستخراج وتسجيل اسمها بالعقار من
غير م��واف�ق��ة ال ��زوج ،وس�ي�ك��ون لها ذل��ك،
ولكم أن تتخيلوا وضع األس��رة من بعد
رفض الزوج استخراج الوثيقة وحصول
الزوجة على حقها بهذا اإلجراء؟!
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ت� �ق ��دم� �ه ��ا ال� ��دول� ��ة
لتحقيق م��زي��د م��ن االس�ت�ق��رار النفسي
واالج�ت�م��اع��ي وامل ��ادي ل�لأس��رة ..إذن ما
ج ��دوى أن ي �ك��ون بمعية ه ��ذه ال �ق��رارات

إيمان حيدر دشتي
Eman_ti@hotmail.com
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إج ��راءات إداري��ة تشكل معول ه��دم لكل
األهداف السامية من الرعاية السكنية؟!
فلم نكتف باألعراف املجحفة بحق املرأة،
بل زد عليها القرارات التعسفية وبرعاية
ق��ان��ون�ي��ة!! م��ا يمنع املعنيني م��ن ات�خ��اذ
ال �ق��رار بالتسجيل ال�ت�ل�ق��ائ��ي ط��امل��ا ك��ان
الزواج مستمرا أثناء التخصيص؟
س � �ي� ��دات ال� �ك ��وي ��ت ي� �ع ��ول ��ن ع� �ل ��ى ج��دي��ة
ال ��وزي ��رة ج �ن��ان ب��وش �ه��ري ف��ي ح��ل ه��ذا
امللف واستكمال ما بدأه الوزير السابق
السيد ياسر أبل وحفظ حقوق آالف من
السيدات املتزوجات في الرعاية السكنية
بتقليل اإلج � ��راءات اإلداري� ��ة والتسجيل
التلقائي وع��دم ترك األم��ر أله��واء ال��زوج،
وزعزعة استقرار األس��رة وفقدان الثقة
بينهما ب�س�ب��ب ال �ل �ج��وء ل�ل�ح��ل الصعب
والقيام بهذه اإلجراءات.

عبدالله النجار
ك ��ل أرب � ��ع س� �ن ��وات ن �س �م��ع ُج �م��ل ال�ت�ه�ك��م
وعبارات السخرية من املواطنني املوجهة
ملعظم أعضاء مجلس األم��ة بسبب األداء
املخيب للظن وعدم بذل املزيد من الجهود
إلصدار تشريعات تهم أبناء الوطن وعلى
ض �ع��ف ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى األداء ال �ح �ك��وم��ي
وامل � �س� ��ؤول�ي��ن ف� ��ي ال� � � � � ��وزارات واألج � �ه� ��زة
ال��رس�م�ي��ة ،وك ��أن ال �ن��واب ق��د دخ �ل��وا قاعة
ع�ب��داهلل السالم م��ن تلقاء أنفسهم وليس
من أصوات الناخبني!
ه��ؤالء املواطنون الذين يتهمون األعضاء
ب��ال�ت�ق�ص�ي��ر م��ن خ�ل�ال أج �ه��زة ال �ت��واص��ل
االجتماعي واملقاالت في الصحف الورقية
واإلل �ك �ت��رون �ي��ة وع ��ن ط��ري��ق ت��وج�ي��ه النقد
في املحاضرات والندوات وال��دواوي��ن وفي
كل دورة ملجلس األمة وهم الذين صوتوا
لهؤالء النواب ،وعلى هذا األس��اس عليهم
التزام الصمت وعدم توجيه سهام االنتقاد
والسخرية ألداء من انتخبوهم ،ولو سألت
أي شخص من هؤالء هل قمت بالتصويت
ملصلحة امل��رش��ح امل�خ�ل��ص وال �غ �ي��ور على
ب �ل��ده وص ��اح ��ب األداء ال �ن �ظ �ي��ف؟ تسمع
م�ن��ه ت�م�ت�م��ة غ�ي��ر م�ف�ه��وم��ة ،ول �ك��ن ت�ع��رف
أن��ه ص� ّ�وت الب��ن قبيلته أو طائفته بشكل
أعمى ،ويأتي بعد ذلك لينتقد أداء اآلخرين،
مع العلم أن مرشحه قد يكون األسوأ من
بينهم ،ونحن ال نتحدث عن الحاليني فقط،
وإن �م��ا ح�ت��ى أع �ض��اء امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة،
وال ن �ش �م��ل ال �ج �م �ي��ع ول �ك��ن ع � � ً
�ددا م�ن�ه��م.
ف�ل�ا ي �ح��ق ألي م ��واط ��ن ق� ��ام ب��ال�ت�ص��وي��ت
ال�خ��اط��ئ وع��ن ع�ن�ص��ري��ة وق�ب�ل�ي��ة وف�ئ��وي��ة
أن ي�ن�ت�ق��د أي ن ��ائ ��ب ،ح �ت��ى ان �ن��ي م�ت��أك��د
أن ه� ��ؤالء ال �ن��اخ �ب�ين س �ي �ع �ي��دون ان�ت�خ��اب
األعضاء أنفسهم الذين ينتقدونهم اآلن،
وستتذكرون أن أكثر من نصف األعضاء
سيحتفظون بمقاعدهم ال�خ�ض��راء ،لذلك
نتمنى على هؤالء الناخبني عدم إزعاجنا
ب�ه��ذه االن �ت �ق��ادات ،وت��ذك��روا ب��أن�ك��م سبب
وج��ود النواب الحاليني والسابقني وحتى
ال �ج��دد ال��ذي��ن س�ي��دخ�ل��ون ق��اع��ة ع�ب��د اهلل
ال�س��ال��م ال �ع��ام امل�ق�ب��ل إذا ل��م ُي�ح��ل املجلس
الحالي .لكني مطمئن أن الحالي سيكمل
دورت��ه ك��ون��ه ب�لا مشاكل وال اعتراضات
وال م �ش��اج��رات ،ب��ل ال�ع�ك��س ه��و مجلس
حلو وجميل ول��م يشتبك مع الحكومة أو
م��ع ال� ��وزراء وال أعتقد أن املجلس ال�ق��ادم
سيكون أحلى وأجمل من الحالي!

حرائق بيروت من حدائقها
َ
لعواصم عربية
ال�ق��ارئ العربي ال��ذي يقرأ ويكتب ،م��دي� ٌ�ن
ُ
ّ
محددة كانت تطبع له وتنشر ،فتقرأ له في بقية العواصم،
ّ
ولعل بيروت هي عاصمة تلك العواصم التي أغرقت املكتبات
ّ
ال�ع��رب�ي��ة ب��امل�لاي�ين م��ن ال�ك�ت��ب وامل �ج��ل��دات ،وال�ط�ف��ل العربي
ّ
الطالب والرجل العربي املعلم ،ما ان يرفعا من األرفف كتابًا
ُ
ّ
ليتفحصا خلف الغالف الطلسم العنيد املعهود «طبع في
ُ
بيروت» فيجدا «طبع في بيروت.»!..
تلكم ه��ي ح��دائ��ق لبنان امل�ج��زوم��ة إل��ى ال �ي��وم ،ال حرائقها
ّ
املزعومة من اليوم ،ولكن ال دخان بال نار بشهادة كل من
خرج من لبنان ساملا في الساعات األخيرة من اليوم ،إن
ُس ُحب سماء حدائق بيروت لم تعد ق��ادرة أن تصمد أمام

دخان الحرائق على أراضيها!..
ب �ي��روت ك �ن��ا رس �م �ن��ا ع�ل�ي�ه��ا ب��اإلج �م��اع ع�ل�ام��ة «ع��روس��ة
ّ
ََ
ال �ع��واص��م» وال� �ع ��روس م��ن ح�ق�ه��ا أن ت��ت� َ�م �ك �ي��ج ،ت�ت�ك��ش��خ،
ّ
ّ
حقها أن َت َت َ
هندم لزمانها
وتتعطر لزمانها ومكانها ،ومن
ّ
ومكانها ،كما ليس من حقها أن تحرق نفسها بنفسها،
ألنها تلبس ثوب الزفاف الذي فصله لها ذلك الغيرُ ،
والحلي
والحلل التي صاغها لها ذلك الغير ،وألنها ٌ
ُ
ملك لذلك الغير
الذي يغارعليها من ذلك «الغير.»!..
ّ
ُ
نعم ،واهلل ،كلنا نخاف عليها من ذلك «الغير» ال��ذي لم ير
بالعني املجردة في تلك العواصم املحروقة للخريف العربي،
ّ
ً
سلحفاة ّ
شبر
تتلون بلون كل
وظل موجودًا يفرض نفسه
ٍ

أحمد إبراهيم*
ً
ّ
ٌ
تسلل إليه خلسة ّ
موجود
صبغة ،وكما هو
وتلون بلونه ِ
ّ
وق��ت ال�ح��رائ��ق ي�ف��رض نفسه على األرواح ،ك��ذل��ك سيظل
موجودًا يفرض نفسه بعد الحرائق على األشباح!..
نعم ،إنه هو ذاته ذلك «الغير» الذي لم يغادر العراق وليبيا
وال سوريا واليمن ،وإنه سيعود.
واب ��ن ل�ب�ن��ان م��ن ح�ق��ه أن يسألني «وم ��ا ش��أن��ك أن��ت وذل��ك

الغير؟ ..ثم أولست أنت أيضا ذلك الغير ،حيث ال أنت لبناني
شمالي وجنوبي ..وال جبلي وساحلي..؟».
نعم ،هذا صحيح ،إني لست لبنانيا بالجنسية ،ولكني من
بالد أبناء زايد الخير ،املشهود ملواقفه الوطنية تجاه العرب
واملسلمني عبر التاريخ ،من بوسنة إلى أفغانستان ،ومن
فلسطني إلى لبنان..
ولبنان بالتحديد (مثاال وليس حصرا) الوثائق املشهودة
ل��ه قبل خمسني س�ن��ة ،م��ا زال��ت تتحدث ع��ن م��واق��ف أبناء
اإلم � � ��ارات ف ��ي ن� ��زع األل� �غ ��ام ع ��ن األراض � � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة في
السبعينات.
*كاتب إماراتي
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عالجات جديدة ستحافظ على حيوية أعضائنا

مضادات الشيخوخة ..ثورة في عالم الطب
د .خلود البارون

بغض النظر عن السبب ،فالموت هو النهاية الطبيعية لإلنسان،
وحتى لو تم لوم عدة أمراض ،فالشيخوخة وتقدم العمر بحد ذاتها
سبب لقرب المنية والوفاة ،ولكن هناك عدد متزايد من العلماء
يعتقدون بأن الشيخوخة مرض يجب عالجه والوقاية منه ،ومنهم
د .ديفيد سينكلير ،الباحث في علوم الجينات من جامعة هارفرد
الذي يشرح قائال «كثير من االمراض التي تصيب كبار السن ،سببها
الرئيسي هرم الخاليا وشيخوختها ،لذا ،فابتكار عالجات تعكس عجلة
الشيخوخة أو تؤخرها سيتمكن من الحفاظ على حيوية أعضائنا
وإطالة أعمارنا».
الفدرالية ترفض
ول��دى ف��درال�ي��ة ال��دواء وال�ع�ق��ار ق��وان�ين ص��ارم��ة تنظم ما

؟

ايضا .فما املغزى من ان نعيش طويال إن كنا سنعاني
اإلعاقة واملرض والتعاسة؟.

ي ��درج ف��ي ق��ائ�م��ة األم� ��راض امل�ع �ت��رف ب�ه��ا ط�ب�ي��ًا ،ورغ��م بارقة أمل وليست إهانة

االل �ح��اح ال�ب�ح�ث��ي وال�ط�ب��ي ،ف�ل��م ت�ق��ر ال�ف��درال�ي��ة تصنيف
الشيخوخة ك�م��رض إل��ى اآلن ،وه��ذه ه��ي العقبة األول��ى
التي يجب تخطيها حتى يتمكن العلماء والباحثون من
امل�ض��ي ق��دم��ا ف��ي خ�ط��ى س��ري�ع��ة ن�ح��و اب�ت�ك��ار واخ�ت�ب��ار
ع�لاج��ات وقائية وعالجية للشيخوخة ،ول�ك��ن الخبراء
يخشون من هذه الخطوة ،ألن هذه الحماسة واالندفاع
يخبئان تحتهما الكثير من الجشع التجاري والكسب
امل� ��ادي ،ب��ل وق��د ي�س�ب��ب اب�ت�ك��ار م �ض��ادات ال�ش�ي�خ��وخ��ة
ت �غ �ي��را ف��ي أول ��وي ��ات امل �ج �ت �م��ع وال �ط ��ب ،وع �ل �ق��ت د .إل�ين
س�لاج �ب��وم ،ال�ب��روف�ي�س��ورة ف��ي ع�ل��م األوب �ئ��ة م��ن م��رك��ز
الشيخوخة ف��ي جامعة ل�ي��دن الطبية ال�ه��ول�ن��دي��ة ،قائلة:
اع �ت �ب��ار ال �ش �ي �خ��وخ��ة م��رض��ا ي �م �ك��ن ع�ل�اج��ه ق ��د ي �ب��دل
االهتمام العام ،من الحرص على تشجيع اتباع اسلوب
حياة صحي الى التركيز على العالج العقاقيري ،واؤمن
بأنه يمكن ع�لاج الشيخوخة عبر تغير ع��ادات البشر
وأس�ل��وب حياتهم لتكون أك�ث��ر صحة ون�ش��اط��ا .وليس
االعتماد على حلول تكنولوجية ومعجزات دوائية.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ع�ل��ق د .ن�ي��ر ب��ارك�ي�ل�ي��ا ،رئ �ي��س معهد
اب �ح��اث ال�ش�ي�خ��وخ��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ب��رت اي�ن�ش�ت��اي��ن الطبية
في نيويورك قائال :اعتبار الشيخوخة مرضا سيزيد
ال �خ��وف م�ن�ه��ا وك ��ره االش �خ ��اص ل �ه��ا ،ب��ل وق ��د يسبب
ال�ه�ج��وم على فئة ك�ب��ار ال�س��ن وع�لاج�ه��م ف��ي مصحات
كاملرضى .وإذا قمنا بإطالة سنوات عمر البشر فعلينا
اي �ج��اد ط��رق ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ق��درات �ه��م ال�ب��دن�ي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة

مايو كلينك

يعتقد ال�ب��اح�ث��ون ال��ذي��ن ي�ط��ال�ب��ون ب��اع�ت�ب��ار الشيخوخة
مرضًا ان ذل��ك لن يسبب إهانة لكبار السن ،بل يعطيهم
بارقة أمل تزيد فرصة عالجهم وإطالة أعمارهم الى حد
معني ،حيث بينت دراس��ة نشرتها اخيرا دوري��ة الطبيعة
أن حياة البشر لديها محدودية احصائية وجينية (بنحو
 115سنة) ،ل��ذا ،يعتبر الخبراء امل��وت قبل بلوغ  90سنة،
كوفاة مبكرة ،وعلق د .براين كندي من مركز سنغافورة
للشيخوخة الصحية ،قائال :من يتوفى في عمر  75سنة،
كان يجب ان يتوفى في عمر  ،115لذا فهناك  45سنة لم
يعشها.

رغم اإللحاح البحثي والطبي..
لم تصنفها «فدرالية الدواء
والعقار» مرضا ً حتى اآلن

العقار يرفع قوة الجهاز املناعي ويقلل اإلصابة باألمراض
املعدية وااللتهابية .كما ب��دأ الباحثون في كلية اينشتني
باركيليا بأبحاث بشرية تحت اسم  ،TAMEتقييم فوائد
تناوله من قبل كبار السن (اعمارهم من  65الى  80سنة)
ف��ي تأخير ه��رم ال�خ�لاي��ا وأع ��راض الشيخوخة .ول�ك��ن ال
يزال وصف هذا الدواء يخضع لقيود طبية ،وهو ما تحاول
بعض املراكز البحثية تغييره.

فحوص دقيقة تقيس الشيخوخة

إيقاف اآللية المسببة لهرم الخاليا

ي �ح��اول ال�ب��اح�ث��ون ت�ط��وي��ر ف�ح��وص ت�ق�ي��س ه��رم الجسم عقار واعد

ي �ح��اول ال �ب��اح �ث��ون اك �ت �ش��اف آل �ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي تسبب
ارسال رسائل كيميائية تحفز هرم الخلية وموتها ،وذلك
حتى يتوصلوا الى طريقة تتمكن من إزالتها او ايقافها.
ويعتقد ال�ع�ل�م��اء ب��أن ه��ذه العملية ه��ي امل�لام��ة ع�ل��ى ع��دة
امراض مثل التهاب املفاصل واعتام العدسة (كاتاراكت)
والزهايمر والباركنسون وهشاشة العظام .ومن املركبات
التي يتم تقييم استخدامها لهذا الغرض مركبات تدعى
«سينواليتيك» .وكشفت نتائج االبحاث املبدئية فائدة هذه
العقاقير في تقليل سرعة تقدم عمر خاليا الفئران وإطالة
اع �م��اره��ا .ك�م��ا ب ��دأت اب �ح��اث ص�غ�ي��رة ب�ش��ري��ة ف��ي تقييم

بدقة .ومنها فحص رائج بحثيًا يسمى واسم الشيخوخة
البيولوجي ،وش��رح د .فاديم غالديسيف من مستشفى
برغهام للنساء ف��ي بوسطن ق��ائ�لا :تتصف الشيخوخة
بتراكم تغيرات تؤثر سلبا في صحة خاليا الجسم واتزان
البيئة البكتيرية ال�ت��ي تعيش ف��ي االم �ع��اء ،وزي ��ادة معدل
الندبات النسيجية والطفرات الكيميائية والجينية لخاليا
االعضاء ،وقياس هذه التغيرات من االدوات التي ستساعد
في تحديد شيخوخة الجسم وزمن الوفاة .مما سيكشف
عن الفئة االكثر خطرا وحاجة للتدخل العالجي والوقائي.

«امليتافورمني» من العقاقير الشائعة بني مرضى السكري،
وقد ركزت االبحاث على تقييم فوائده الصحية منذ أكثر
م��ن  10س �ن��وات .وأظ �ه��رت ال ��دراس ��ات ال�ح�ي��وان�ي��ة ت��أث�ي��ره
ال��وق��ائ��ي ض��د ال�ض�ع��ف ال�ب��دن��ي وال��زه��اي�م��ر وب�ع��ض أن��واع
السرطان وحتى تقليل سرعة هرم الخاليا .وللتوضيح،
فامليتافورمني هو من العقاقير املثبطة لـ  MTORبمعنى
أن��ه ي�ت��دخ��ل ف��ي ع�م��ل ب��روت�ين خ�ل��وي ل��ه دور ف��ي انقسام
الخاليا ونموها .كما بينت ابحاث بشرية أن تناول هذا

َن ْم جيداً ..وج ِّرب العالج بدرجة الحرارة

ُّ
للتخلص من األلم
«الصداع» :خطوات بسيطة
ال��دواء طريقة مؤكدة لعالج الصداع النصفي والوقاية
منه .لكن العالج هو مجرد جزء من هذه العملية .فمن
ً
الضروري أيضا أن تحصل على رعاية جيدة لنفسك
وفهم كيفية التكيف مع أل��م ال�ص��داع النصفي حينما
يشتد عليك.
ً
ُ
وق��د تقلل أي��ض��ا اخ�ت�ي��ارات نمط الحياة نفسها التي
ت �ع��زز م��ن ال�ت�م�ت��ع ب�ص�ح��ة ج �ي��دة م��ن ت �ك��رار ال �ص��داع
النصفي وشدته.
وفي حقيقة األمر ،فإن معرفة كيفية ضبط ألم الصداع
النصفي من خالل نمط الحياة واإلج��راءات السلوكية
ً
إض��اف��ة إل��ى ال ��دواء أي��ض��ا ،ق��د ت�ك��ون طريقة فعالة في
الغالب ملعالجة الصداع النصفي.
الحرص على توفير بيئة هادئة
عند ظهور أولى عالمات الصداع النصفي ،تراجع عن
ممارسة األنشطة املعتادة ،إن أمكن.
 -1أطفئ األضواء
ي �ع �م��ل ال � �ص� ��داع ال �ن �ص �ف��ي ف ��ي ال� �غ ��ال ��ب ع �ل��ى زي � ��ادة
استرخ في الظالم ،في
الحساسية للضوء والصوت.
ِ

مايو كلينك

َ
غرفة هادئةَ .ونم إن أمكنك ذلك.
ّ -2
جرب العالج بدرجة الحرارة
ض��ع ال �ك �م��ادات ال�س��اخ�ن��ة أو ال� �ب ��اردة ع�ل��ى رأس ��ك أو
رقبتكً .
نظرا ألن الكمادات الثلجية لها تأثير مخدر،
فإنها قد تكتم اإلحساس باأللم.
وي�م�ك��ن أن ت ��ؤدي ال �ك �م��ادات ال�س��اخ�ن��ة أو ال��داف�ئ��ة إل��ى

إرخاء العضالت املتوترة .كذلك ،قد يكون لالستحمام
بماء دافئ أثر مشابه.
ً
مشروبا يحتوي على الكافيني
 -3تناول
يمكن أن ي��ؤدي الكافيني وح��ده عند ت�ن��اول��ه بكميات
قليلة إل��ى تخفيف أل��م ال �ص��داع النصفي ف��ي امل��راح��ل
املبكرة.
َّ
بالرغم م��ن ذل��ك ،ت��وخ ال�ح��ذر .ف��إن ت�ن��اول كمية كبيرة
للغاية من الكافيني قد ي��ؤدي في معظم األح ً�ي��ان إلى
الصداع بسبب التوقف عن تناول األدوية الحقا.
َ -4ن ْم ً
جيدا
ق��د يمنع ال�ن��وم ال�ص��داع النصفي أو يجعلك تستيقظ
أث �ن��اء ال�ل�ي��ل .وب��امل�ث��ل ،يشتد ال �ص��داع النصفي ً
غالبا
بسبب قلة النوم في الليل.
قد تؤثر عادات تناول الطعام في الصداع النصفي.
ً
منتظما .تناول الطعام في الوقت نفسه كل يوم
 -1كن
ً
تقريبا.
 -2احرص على تناول وجبات الطعام في وقتها .يزيد
الصيام من خطورة اإلصابة بالصداع النصفي.
 -3تجنب األطعمة التي تحفز الصداع النصفي.
 -4مارس الرياضة بانتظام.

 10خطوات تضعك على الطريق

كيف تصبح سعيدً ا؟
ب �خ�ل�اف م ��ا ت �ص ��وره ال �ق �ص��ص ال�خ�ي��ال�ي��ة،
ف� ��إن ال� �س� �ع ��ادة ال ت �ظ �ه��ر ب��ال �س �ح��ر .ف�ه��ي
حتى ليست أم� ً�را ما يحدث ل��ك .إنها شيء
تستطيع زرعه.
ً
إذا ،ماذا تنتظر؟ ابدأ باكتشاف كيف تصبح
سعيداً.

كيف تصبح سعيدً ا؟
ي �م �ك��ن ت �ف �س �ي��ر ن �س �ب��ة ب �س �ي �ط��ة ف �ق��ط م��ن
مختلف تقارير األشخاص بشأن السعادة
ب��اخ�ت�لاف ظ��روف�ه��م .ح�ي��ث ي�ب��دو أن ال�ج��زء
ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ت �ح��دي��د ال �س �ع ��ادة ي�ت�م�ث��ل في
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،واأله� � � ��م م� ��ن ذل � � ��ك ،األف� �ك ��ار
والسلوك التي يمكن أن تتغير.

ً
إذا ،ي �م�ك �ن��ك ب��ال �ف �ع��ل ت �ع �ل��م ك �ي��ف ت�ص�ب��ح
ً
سعيدا ،أو على األقل أكثر سعادة.
على الرغم من ترسخ أفكار لديك ،مثل العديد
من األشخاص ،بأن السعادة تأتي من كونك
ً
ً
غنيا أو جميال أو تعيش ح�ي��اة خالية من
الضغوط ،فان الواقع يوضح أن األشخاص
األثرياء أو من يتمتعون بالوسامة أو من ال
يعانون ضغوط الحياة ليسوا األكثر سعادة
من الذين ال يتمتعون بتلك األشياء.
األش �خ��اص ال �س �ع��داء ي �ع��رف��ون ب��دي�ه� ً�ي��ا أن
سعادتهم هي مجموع قراراتهم الحياتية،
وأن حياتهم مبنية على الركائز التالية:
 -1خ � � ّ�ص � ��ص ب � �ع� ��ض ال� � ��وق� � ��ت ل �ل �ع��ائ �ل��ة
واألصدقاء.
ِّ -2قدر ما لديهم.

 -3حافظ على مظهر متفائل.
 -4استشعر الهدف من الحياة.
 -5استمتع باللحظات الراهنة.
 -6استثمر في العالقات.
 -7أح � ��ط ن �ف �س��ك ب ��األش� �خ ��اص ال �س �ع��داء
واألش � � �خ � ��اص ال� ��ذي� ��ن ي� �ح � ّ�س� �ن ��ون ح��ال �ت��ك
املزاجية.
 -8ع� ّ�ب��ر ع ��ن االم �ت �ن ��ان ،ف �ه��و ش ��يء أك�ث��ر
م��ن ال�ش�ك��ر .ب��ل ه��و إح�س��اس م��ن التعجب
والتقدير.
ً
 -9ازرع التفاؤل ،وعليك أال تصبح مفرطا
فيه ففي النهاية هناك أشياء سيئة تحدث.
ّ
 -10رك ��ز ع�ل��ى إي�ج��اب�ي��ات ال��وق��ت ال�ح��ال��ي،
ً
ب ��دال م��ن ال �ن��دم ع�ل��ى امل��اض��ي أو ال�ق�ل��ق من
املستقبل.

فائدة هذه العقاقير على امراض هشاشة العظام والتهاب
املفاصل وامراض الجهاز التنفسي املزمنة ،والشيخوخة
ايضا بشكل غير رسمي.

اآللية التي تسبب هرم الخاليا
تحاول ابحاث جامعة هارفرد اكتشاف اآللية التي تسبب
هرم الخاليا حتى تتوصل الى طريقة تتمكن من عكس
ساعة التقدم ف��ي العمر .وت��رك��ز ابحاثهم على استغالل
علم جديد يسمى (ف��وق الجينات –  )epigeneticsالذي
يركز على فهم كيفية تغيير القابلية الجينية او بمعنى
اكثر دقة إيقاف تعبير جيني في الحمض النووي DNA
ملنع تغيرات فسيولوجية واالص��اب��ة بمرض ما (ف��ي هذه
الحالة الشيخوخة) .واقترح الباحثون فائدة العالج الجيني
في إعادة شحن نشاط اآلليات الجينية التي ترمم الخاليا
وتقي من االم��راض .وقد بينت ابحاث أجريت على فئران
هرمة فقدت بصرها نتيجة ألع��راض الشيخوخة ،فائدة
اس�ت�خ��دام ال�ع�لاج الجيني ف��ي ت��رم�ي��م ال�ع�ص��ب ال�ب�ص��ري.
ب�ح�ي��ث اس�ه�م��ت ف��ي اس �ت �ع��ادة ال �ف �ئ��ران ب�ص��ره��ا ليصبح
مقاربا للشباب.

مايو كلينك
ال يمكن الشفاء منه ..لكن ُيسيطر عليه فقط

حب الشباب ..العالج بالضوء
والتقشير الكيميائي
ع�ل�اج ح��ب ال�ش�ب��اب ال يقتصر ع�ل��ى ن��وع
واحد يناسب الجميع .إذا كانت الكريمات
وامل � �ض ��ادات ال �ح �ي��وي��ة امل��وص��وف��ة من
الطبيب غير مناسبة لك ،أو إذا لم تكن
تتحمل اآلث� ��ار ال�ج��ان�ب�ي��ة ال �ت��ي يمكن
ح��دوث�ه��ا م��ن األدوي� ��ة ،ف�ق��د تفكر في
ع�لاج حب الشباب ال��ذي يمكن تقديمه
في عيادة الطبيب.
ُ
فالعديد م��ن اإلج� ��راءات الطبية ال�ت��ي تجرى
في العيادة ،مثل العالج بالضوء ،والتقشير
الكيميائي ،قد تكون مفيدة.
بغض النظر عن طريقة عالج حب الشباب التي
تستخدمها ،فال تبالغ في توقعاتك .حيث ال
يمكن الشفاء من حب الشباب ،لكن يسيطر
عليه ف�ق��ط .ف�ل��ن ت�لاح��ظ ب ��وادر ال�ت�ح� ّ�س��ن من
م�ع�ظ��م ال �ع�لاج��ات إال ب�ع��د أرب �ع��ة إل ��ى ثمانية
أس��اب�ي��ع .وق��د ي�ب��دو أن ح��ب ال�ش�ب��اب ق��د ازداد
ً
سوءا قبل أن يبدأ في التحسن.

 - 1العالج بالضوء:

ً
ب� �ك� �ت� �ي ��ري ��ا ح � ��ب ال � �ش � �ب� ��اب ي� �م� �ك ��ن أي ��ض ��ا
القضاء عليها باستخدام الضوء النابض
وال �ط��اق��ة ال� �ح ��راري ��ة .وه� ��ذه ال �ع�ل�اج��ات ق��د
ً
تقلل أيضا من غدد إفراز الدهون (الغدد
الدهنية) ،ما يقلل من إنتاجها .وأما اآلثار
الجانبية ،فتشمل األل��م واالح�م��رار املؤقت
والحساسية لضوء الشمس.

ي�ن�ج��م االح� �م ��رار وال� �ت ��ورم امل �م �ك �ن��ان م ��ع حب  - 2التقشير الكيميائي:
ال�ش�ب��اب ع��ن ط��ري��ق أح��د أن ��واع البكتيريا التي
يمكن القضاء عليها عن طريق تعريض الجلد
ألن ��واع مختلفة م��ن ال �ض��وء .ق�ب��ل اإلج� ��راء ،قد
يضع الطبيب أدوية على بشرتك لجعلها أكثر
حساسية للضوء (التحسس الضوئي).
ربما تضطر إلى زيارة الطبيب للحصول على
عالجات متعددة.
ق��د تعالج باستخدام ال�ض��وء األزرق والضوء
األحمر أو مزيج منهما.
أال أنه يلزم إجراء املزيد من الدراسات لتحديد
أف�ض��ل ال�ط��رق ل�ع�لاج ح��ب الشباب باستخدام
الضوء.

اآلثار الجانبية المحتملة:
االحمرار.
ّ
التقشر والتقشير.
ّ
تغير في لون الجلد.

األلم.

التقشير الكيميائي السطحي قد يساعد
ف ��ي ال �ت �ح �ك��م ب �ب �ع��ض أن � ��واع ح ��ب ال �ش �ب��اب
وتحسني مظهر الجلد .وق��د ج��رت العادة
ب��اس�ت�خ��دام ه��ذا اإلج ��راء لتخفيف مظهر
الخطوط الدقيقة وأض��رار أش�ع��ة الشمس
وندوب الوجه الطفيفة.
خ�لال التقشير الكيميائي ،يضع الطبيب
ً
ً
م �ح �ل��وال ك�ي�م�ي��ائ� ً�ي��ا خ�ف�ي��ف��ا ع�ل��ى ال�ب�ش��رة.
يساعد ه��ذا املحلول على تنشيط املسام
وإزال � ��ة خ�لاي��ا ال �ج �ل��د امل �ي �ت��ة وال �ب �ث��ور ذات
ال � � ��رؤوس ال �ب �ي �ض��اء وال� � �س � ��وداء .ك �م��ا أن
ً
ال �ت �ق �ش �ي��ر ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ي �م �ك��ن أي� ��ض� ��ا أن
يساعد في نمو جلد جديد .ربما تحتاج
إل��ى ت�ك��رار اإلج ��راء للحصول ع�ل��ى نتائج
أفضل.
وتشمل اآلثار الجانبية املحتملة االحمرار
ّ
وال �ت �ق��ش��ر وال�ت�ق�ش�ي��ر وال �ت �ن��دب وال �ع��دوى
والتحول غير الطبيعي في لون الجلد.
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اليت 13

ثقافة

استحضر ذكرى صالح عبدالحي وفتحية أحمد في «جابر الثقافي»

«حديث اإلثنين» ..على خطى مسيرة الغناء المصري
حافظ الشمري

قدم الباحث
المصري محب
جميل تجربته
الغزيرة مع الغناء
المصري في
النصف األول من
القرن العشرين،
من خالل نموذجي
الفنانين فتحية
أحمد وصالح
عبدالحي خالل
جلسة حوارية
في «حديث
االثنين» ،التي
أقيمت أول من
أمس على خشبة
مسرح القاعة
المستديرة بمركز
الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،ضمن
فعاليات الموسم
الثالث ،بحضور
عدة شخصيات
يتقدمها فيصل
خاجة مدير عام
المركز ،وتخلله
االستماع إلى
نماذج غنائية
متنوعة للفنانين
فتحية أحمد
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ف��ي ال �ب��داي��ة ،ق ��ال م��دي��ر ال�ج�ل�س��ة د .فهد
ال�ف��رس إن ه��ذ ال �ح��وار ي�ت�ن��اول موضوعا
ش �ي �ق��ا ت��اري �خ �ي��ا وف� �ن� �ي ��ا ،وي� �ت� �ط ��رق إل ��ى
شخصيات فنية لها أثر كبير في الغناء
ال�ع��رب��ي ،تمثل ف��ي الفنانني فتحية أحمد
وص��ال��ح ع�ب��دال�ح��ي ،الف�ت��ا إل��ى أن األغ�ن�ي��ة
املصرية مرت بالعديد من املراحل ،بينها
التأسيس واالرت�ج��ال وظ�ه��ور املوشحات
اآلتية من بالد األندلس ،وظهور تسجيالت
االس �ط��وان��ات ،وم��رح �ل��ة امل��وس �ي �ق��ار سيد
دروي� � ��ش ذي ال� � ��دور ال � �ب� ��ارز ف ��ي ت �ط��وي��ر
وإب��راز األغنية العربية واملصرية بشكل
خاص والعديد من املطربني.

عال
خاجة :صيت ٍ
ش � �ه� ��دت ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� � �ح � ��واري � ��ة ع ��دة
م��داخ�لات م��ن ال�ح�ض��ور ،إح��داه��ا من
مدير عام مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي فيصل خاجة ،الذي عبر عن
س �ع��ادت��ه ال �غ ��ام ��رة اله �ت �م��ام اإلع �ل�ام
امل� �ص ��ري ب��امل �ط��رب�ين ال �ك �ب��ار م �ث��ل أم
كلثوم وعبدالحليم حافظ وأسمهان
ومحمد عبدالوهاب وف��ري��د األط��رش،
وك��ذل��ك األس �م��اء ال�ف�ن�ي��ة ال�لام�ع��ة التي
اخذت صيتا عاليا ودورا طربيا رائعا
ف ��ي م �ص��ر وخ ��ارج� �ه ��ا ،م �ث��ل ف�ت�ح�ي��ة
أح �م��د وص��ال��ح ع �ب��دال �ح��ي ،الف �ت��ا إل��ى
أن��ه تنقصنا امل�ع�ل��وم��ات ع��ن الفنانني
ال�ع�م��ال�ق��ة ال�ق��دم��اء ال��ذي��ن ش�ك�ل��وا إرث��ا
وحضورا ونجاحا في تاريخ األغنية
امل�ص��ري��ة ،ون�ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار امل��زي��د من
الباحث محب جميل.

إمكانات جبارة
وت �ح��دث ال�ب��اح��ث م�ح��ب ج�م�ي��ل ،متطرقا
إل��ى مسيرة الفنانة فتحية أح�م��د ،فقال
إن �ه��ا ل ��م ت �ن��ل ال �ش �ه��رة ب��ال �ق��در ال �ك��اف��ي،
وان� �ط� �ل� �ق ��ت ش� �ه ��رت� �ه ��ا م� ��ن خ� �ل��ال غ �ن��اء
ال �ق �ص��ائ��د ،وغ �ن��ت ع �ن��دم��ا ك� ��ان ع�م��ره��ا
 16ع��ام��ا ،مشاركة ف��ي امل�س��رح املصري
الغنائي ،وسجلت ع��دة اسطوانات كانت
ت � �ب� ��اع ع� �ل ��ى ن � �ط� ��اق ج� �م ��اه� �ي ��ري واس� � ��ع ،محب جميل وفهد الفرس
وامتلكت إم�ك��ان��ات ج�ب��ارة ،وه��ي مطربة
ذات م��زاج خاص ومدرسة في االرتجال واس �ت �ط��اع ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى أص ��ال ��ة ال �غ �ن��اء
وامل��واوي��ل ،وكانت من مؤسسات اإلذاع��ة الطربي مع دخول االسطوانات الحجرية
في مصر ،مشيرا إلى أن عبدالحي خزان
املصرية ،ولها حضور الفت.
وبعد انتهاء فترة األربعينات تعرضت للتراث املصري وم��درس��ة فنية متكاملة
ل�ع��دة م�ش�ك�لات ف��ي ح�ي��ات�ه��ا ،خصوصا ف��ي ال �ق��رن ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ،ل �ك��ون��ه ام�ت�ل��ك
م � ��ن ال� �ت� �ع� �س ��ف ف � ��ي اإلذاع � � � � ��ة امل� �ص ��ري ��ة إم �ك��ان��ات ص��وت �ي��ة ه��ائ �ل��ة ،وك� ��ان ال �ن��اس
ت �ج��اه �ه��ا ،وف ��ي ف �ت��رة ال �خ �م �س �ي �ن��ات اف��ل يعشقون صوته ،خصوصا فئات كثيرة
نجمها ت�م��ام��ا ،وت��وق�ف��ت ع��ن ال�غ�ن��اء ع��ام م ��ن امل �ج �ت �م��ع امل� �ص ��ري ب �ي �ن �ه��م ال �ط�ب �ق��ات
 ،1964وفي آخر حياتها عاشت معاناة العليا ،وك��ان مقربا م��ن األس��رة امللكية،
صعبة ،وكانت هناك قطيعة كبيرة بينها وه��و الفنان الوحيد ال��ذي غنى في زواج
وبني أبنائها وابتعدوا عنها تماما نتيجة امل�ل��ك ف��اروق ،وحققت األس�ط��وان��ات التي
ط��رح�ه��ا رواج� ��ا ك �ب �ي��را ،وت �ع��اون م��ع كل
زواجها مرتني بعد والدهما.
ش��رك��ات اإلن �ت��اج ال �ف �ن��ي آن� ��ذاك م �ن��ذ ع��ام
 ،1914وام �ت��دت ح �ي��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة إل ��ى ع��ام
مدرسة فنية
 ،1957ك�م��ا ش��ارك ف��ي فيلم «ال�ب��ؤس��اء»
وت� �ن ��اول ج �م �ي��ل م �س �ي��رة ال �ف �ن��ان ص��ال��ح م� �ط ��رب ��ًا ول � �ي ��س ك �م �م �ث ��ل ،وغ � �ن ��ى م� ��واال
عبدالحي ،فقال إنه فنان طربي من جيل ب �س �ي �ط��ا ،وواج � ��ه امل �ش �ك �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
ال�ع�م��ال�ق��ة ،وك��ان ع�ص��ام�ي��ا وت�ع�ل��م ال�غ�ن��اء ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ف �ت �ح �ي��ة أح� �م ��د م ��ن ح�ي��ث
تدريجيا ،فغنى ف��ي األف��راح وال�س�ه��رات ،ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ق �ي �م �ت��ه ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي اإلذاع� ��ة

امل �ص��ري��ة ،إل ��ى ج��ان��ب أن ��ه ت �ع��رض ل�ح��ال��ة
صحية صعبة.

توثيق المسيرة

«ص �ب��اح ال�خ�ي��ر» ،وك��ان��ت م��ذك��رات مهمة
ت�ض��يء مساحة نصف ق��رن م��ن الحياة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ف� �ن� �ي ��ة ف� ��ي م� �ص ��ر ل �ك��ل
الطبقات.

وذك ��ر م�ح��ب أن ��ه ل�ي��س ل��دي��ه ص�ل��ة ق��راب��ة منافسة أم كلثوم

ب �ش �خ �ص �ي �ت��ي أح� �م ��د وع� �ب ��دال� �ح ��ي ،ل�ك�ن��ه
ح ��رص ع �ل��ى ال �ب �ح��ث وج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات
ع�ن�ه�م��ا ،ح �ي��ث ق ��ام ب�ت��وث�ي��ق م�س�ي��رت�ه�م��ا
ال�ف�ن�ي��ة ال �ح��اف �ل��ة ف��ي ك �ت��اب�ين أص��دره �م��ا،
الفتا إل��ى أن��ه واج��ه صعوبات خصوصا
ف��ي ال �ب �ح��ث ع��ن ع �ب��دال �ح��ي ،م�ض�ي�ف��ا أن��ه
ت�ج��اوز تلك الصعوبات ،وواص��ل البحث
على مدى عامني في دار الكتب والوثائق
القومية املعني بحفظ الوثائق واملجلدات
القديمة ،كما زار املؤسسات الصحافية
مثل االه��رام وأخ�ب��ار ال�ي��وم ،وك��ان يجمع
املعلومات عنهما ،كما استعان في نشر
م��ذك��رات الفنان صالح عبدالحي بمجلة

وت �ط��رق م�ح��ب إل��ى امل�ن��اف�س��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
ق��ائ �م��ة ب�ي�ن ث�ل�اث��ي ال �ط��رب ال �ف �ن��ي م�ن�ي��رة
امل � �ه� ��دي� ��ة وف� �ت� �ح� �ي ��ة أح � �م� ��د وأم ك� �ث� �ل ��وم،
م �س �ت �ش �ه��دا ب��اس �ت �ف �ت��اء ن �ش��ر ف ��ي ع��ام
 1926اظهر تفوق فتحية أحمد عليهما
م ��ن ن ��واح ��ي ال �ص ��وت وال �ت��أث �ي��ر واألك �ث��ر
إملاما في فن الغناء والحضور ،الفتا إلى
أن أحمد كانت مشهورة حتى عام ،1944
ل �ك��ن أم ك �ل �ث��وم س �ي �ط��رت ع �ل��ى اإلذاع � ��ة
املصرية ب��دءا م��ن ع��ام  ،1934وك��ان لها
حضور طاغ في الحياة املصرية ومثلت
مدرسة متكاملة ،بينما فتحية أحمد لم

على طريقة «ساق البامبو» ..كويتية تتزوج تايلندياً

ُ
ت �ج��د ال� �ق ��راءة وال �ك �ت��اب��ة ،ول ��م ي�ك��ن ل��دي�ه��ا
التكوين الفني والحظوظ التي تمتعت بها
كوكب الشرق ،وكانت شخصية انطوائية
ومنعزلة وبعيدة عن الصالونات الفنية،
كما كانت حياتها الشخصية مضطربة،
ول ��م ي �ك��ن ل�ه��ا ذك ��اء ف �ن��ي م �ث��ل أم ك�ل�ث��وم
في موضوع التعامل مع الصحافة ،مما
دف�ع�ه��ا ن�ح��و االس �ت �س�لام واالب �ت �ع��اد عن
الساحة الغنائية تماما.
ولفت محب إلى أن فتحية أحمد تعاونت
م ��ع ك ��ل امل �ل �ح �ن�ين ال ��ذي ��ن ت �ع��ام �ل��وا م ��ع أم
ك�ل�ث��وم ،ك�م��ا ش��ارك��ت ف��ي ف�ي�ل��م «ح �ن��ان»
ع� ��ام  1944وه� ��و ال �ب �ط��ول��ة ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة
ال��وح�ي��دة ل�ه��ا ف��ي ح�ي��ات�ه��ا ،ك�م��ا ش��ارك��ت
ك � �م� ��ؤدي� ��ة ص � � ��وت م � ��ع ف � ��ري � ��د األط � � ��رش
وم� ��دي � �ح� ��ة ي � �س � ��ري ف � ��ي ف� �ي� �ل ��م «أح� �ل ��ام
الشباب» ،وابتعدت الصحافة الفنية عن
فتحية أحمد وصالح عبدالحي تماما في
آخر حياتهما ،لكن األخير كان حاضرا
بينما األولى منعزلة.

كتاب جديد للمهندس مشعل الملحم

دانة :قررت أن أعيش سعيدة

« 60قلم» ..مشاهدات
يومية من تجربة الحياة

محمد عبدالناصر

انطلقت شابة كويتية في
رحلة إلى دول شرق آسيا
بغرض استكشاف الحياة
هناك ،والتعرف على ثقافة
الشعوب ،سافرت إلى
الهند والفلبين وماليزيا،
وتوقفت في تايلند ،حيث
كانت على موعد مع القدر
الذي غ ّير حياتها كل ًّيا ،بعدما
التقت «بيس» .وهو فنان
هاو،
وموسيقي تايلندي
ٍ
كان يعزف ويغني في أحد
مطاعم جزيرة «كرابي»،
وبعد لقاءات عدة ..جمع
بينهما الحب ،فقررا الزواج،
في خطوة نادرة وغير
مألوفة في المجتمع
الكويتي ،بأن تقدم شابة
كويتية على الزواج بشاب
تايلندي.
ّ
تخرجت دان��ة ف��ي كلية التربية األساسية بجامعة
ال� �ك ��وي ��ت ،وال �ت �ح �ق��ت ب �م �ه �ن��ة ال � �ت ��دري ��س ،وت �ن �ش��ط
كـ«بلوغر» على مواقع التواصل االجتماعي ،تزوجت
ال �ع��ام امل��اض��ي «ب �ي��س ب��رف��ان» ال�ت��اي�ل�ن��دي ،وأن�ج�ب��ا
طفلتهما األولى «لورا» ،التي حملت مزيجا من مالمح
أمها الكويتية وابتسامة أبيها التايلندي ،لتعيد إلى
األذه� ��ان ق�ص��ة «ع�ي�س��ى ال �ط ��ارووف» ال�ش�ه�ي��رة في
رواي��ة «س��اق البامبو» للروائي سعود السنعوسي،
حيث تعرضت دانة النتقادات واسعة من الجمهور
بعدما أعلنت زواجها ،واتهامات بأن فعلتها ّ
تحرض
على تكرار هذه األمور داخل املجتمع الكويتي ،والتي
تؤدي إلى فقدان الهوية الكويتية وانحراف تام عن
عادات املجتمع وتقاليده.
سبقلا التقت دانة الكويتية وتعرفت على قصتها..
وكان معها هذا الحوار.

• كيف ب��دأت القصة ..وما ال��ذي جمع بني
شابة من الكويت وشاب تايلندي يقيم في
جزر شرق آسيا؟

ف��ي ع��ام  2017ق��ررت أن أق��وم برحلة استكشافية
ل��دول ش��رق آسيا ،وبعد زيارتي لعدة دول ،توقفت
ف��ي تايلند بعدما واج�ه��ت بعض املصاعب امل��ادي��ة،
ف �ق��ررت أن أع �م��ل م��درس��ة ف��ي ت��اي �ل �ن��د ،وه ��و تحد
وتجربة حياتية أحببت أن أجربها بنفسي ،وخالل
إقامتي في جزيرة «كرابي» التقيت فرقة موسيقية
ت �ع��زف وت �غ �ن��ي ف ��ي أح ��د امل �ط��اع��م ،وت �ع��رف��ت على

غالف الكتاب

دانة برفقة زوجها وابنتها وأسرة الزوج

¶ أبواه بوذيان واشترطت عليه أن يسلم ليتزوجها
¶ اتهمت بالجنون واإلدمان وتعرضت النتقادات كثيرة
أعضائها ،وم��ن بينهم «ب�ي��س» ،وبعد ت��رددي على
املطعم ولقائي ب��ه ،تعرفت عليه ع��ن ق��رب ووجدته
الرجل املناسب ليشاركني حياتي.

• م��ا ال ��ذي وج��دت��ه ف��ي زوج ��ك التايلندي
دون بقية الرجال؟

م��ا أع�ج�ب�ن��ي ف��ي «ب �ي ��س» ،أن ��ه ك ��ان م�ه�ت�م��ا ب�ف�ك��رة
االستقرار والزواج وتكوين األسرة ،كما رأيته ًّ
شابا
ب�س�ي� ً�ط��ا وط �م� ً
�وح��ا ،ف�ت�لاق��ت اه�ت�م��ام��ات�ن��ا ألن ��ه ك��ان
يبحث ع��ن ش��اب��ة أجنبية م��ن بيئة محافظة ،تحب
السفر وال�ت��رح��ال وال�ت�ج��ارب الحياتية واإلنسانية
وت �ق��دس امل �ن��زل وال�ع��ائ�ل��ة ،وه ��ذا م��ا ق��رب امل�س��اف��ات
بيننا ،وجعلنا نقرر الزواج في أسرع وقت.
• أل� ��م ت �خ��اف��ي م ��ن ف �ك ��رة ال � � ��زواج ب�س�ب��ب
اختالف العادات والتقاليد والدين؟

ً
إطالقا ..كانت مخاوفي فقط أن أشعر بخيبة أمل
من زواجي بشخص ال يستحقني ،لكنه أثبت لي
أن��ه ع�ل��ى ق��در ال�ث�ق��ة وامل�ح�ب��ة ،بينما أرى ال �ع��ادات
وال �ت �ق��ال �ي��د م �ج��رد أم� ��ور م ��وروث ��ة ول �ي �س��ت ن�ص��ا
مقدسا يعتد به ،وأن لغتنا اإلنسانية هي األسمى
وال �ب��اق �ي��ة ،م �ث��ل ف�ع��ل ال �خ �ي��ر وم �س��اع��دة اآلخ��ري��ن
وع��دم إل�ح��اق ال�ض��رر ب��أح��د ،وال�ت�ح�ل��ي ب��االح�ت��رام
واملودة للجميع ،وهذا ما وجدته في «بيس».

• أنت كويتية مسلمة وهو تايلندي بوذي
ّ
فكيف تغلبت على هذا األمر؟

أوضحت لزوجي «ب�ي��س» ،تحريم ديننا اإلسالمي
ال��زواج بغير مسلم ،وتعاليم ديننا الحنيف ،وقيمه
وإنسانيته ،فأحب ما سمعه مني ،وتأثر بحديثي
ع��ن دي�ن �ن��ا اإلس�ل�ام ��ي ،ف�ن�ط��ق ال �ش �ه��ادت�ين ،ودخ��ل
اإلس�لام ،وهي الخطوة التي مهدت لزواجنا بشكل
رسمي بعد ذلك.

• بعد التغلب على عقبة اختالف األديان..
كيف كانت املواجهة مع العائلة واملجتمع
في الكويت؟

لم أج��د أي مشكلة مع عائلتي ،ف��وال��دي تقبل األمر
ب�ع��د أن ق��اب��ل «ب �ي��س» ،وم��ع اك�ت�م��ال ش ��روط ال ��زواج
األس��اس�ي��ة واف ��ق أب��ي ُوت��م ال� ��زواج ،واح �ت��رم رغبتي
واخ�ت�ي��اري ،طاملا ل��م أق��دم على فعل ش��يء خطأ أو
محرم ،واألمور سارت كما هو مخطط لها.

• لكن فور إعالن زواجك وانتشار قصتك،
ت �ع��رض��ت الن� �ت� �ق ��ادات ح � � ��ادة ،وات �ه ��ام ��ات
مختلفة ..كيف واجهت هذا األمر؟

االنتقادات كانت متكررة ،واالتهامات كانت كثيرة
وص �ع �ب��ة ،وال �ب �ع��ض ت��دخ��ل ف ��ي ح �ي��ات��ي األس ��ري ��ة،
وات�ه�م��ون��ي ب��ال�ج�ن��ون وب ��اإلدم ��ان ،وال�ب�ع��ض تحدث

ع��ن ح�ي��ات��ي ال�ش�خ�ص�ي��ة ،وأن �ن��ي م��ن أس ��رة مفككة
وضائعة ،لكن الحقيقة أنني ل��م أعبأ بتلك األم��ور،
وحظيت بطفولة رائعة وبأسرة متماسكة وبتربية
م �ح��اف �ظ��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت م �ن��ذ ال� ��روض� ��ة ح �ت��ى ب�ع��د
تخرجي في الجامعة والتحاقي بالعمل والتدريس،
لذلك لم ألتفت لسخرية الناس ،فأنا قررت أن أعيش
سعيدة ،ووج��دت سعادتي مع «بيس» ،وزواج اثنني
من جنسيتني وبيئتني مختلفتني أمر يحدث في كل
بلدان العالم ،لكن الناس ال يريدون تصديق أن هذا
األمر يمكن أن يحدث في ظروف طبيعية.

• ه��ل ستعاني اب�ن�ت��ك ل ��ورا م�ث��ل «ه��وزي��ه
ميندوزا» أو «عيسى الطاروف» في رواية
«ساق البامبو»؟

ال� �خ ��وف م ��ن امل�س�ت�ق�ب��ل ي��رب �ط��ه امل �ج �ت �م��ع ب��ال�ح�ي��اة
املترفة وال��دخ��ول املرتفعة ،لكنني راضية وسعيدة
بهذا ال��وض��ع ،حياتنا تسير على نحو رائ��ع ،ول��دي
طفلة م��ن ث�لاث ث�ق��اف��ات مختلفة ،ال�ك��وي��ت وتايلند
وبريطانيا لكون أمي بريطانية ،وأنا كويتية وزوجي
ت��اي �ل �ن��دي ،ول��دي �ن��ا م �ش��روع «م �ط �ع��م» أت �ش��ارك��ه مع
زوج ��ي ف��ي ت��اي�ل�ن��د ،ون�ع�م��ل م��ن أج ��ل ح �ي��اة رائ�ع��ة
لطفلتنا ،ومستقبلنا مشرق ب�ين تايلند والكويت،
واألمور تسير بصورة طبيعية.

أصدر املهندس مشعل امللحم أول كتاب له ،وهو عبارة عن كتاب نثر
يروي فيه ،عبر ستني مقالة قصيرة ،رؤيته ملشاهداته اليومية العابرة،
ك��ل مقالة تحكي قصة معينة ل��رؤي��ة شاهدها أو حكاية عاصرها،
ويدعو الكتاب إلى إعادة التفكر في السلوك اإلنساني العميق ،ومراقبة
األح��داث والسلوك البشري بسياق مختلف ،كتاب أسماه املهندس
مشعل امللحم « 60قلم» كناية عن الستني مقالة التي يحتويها الكتاب،
الذي يحتوي بدوره على مجموعة من االفكار والقصص الروائية التي
استقاها امللحم من خالل تجربته الحياتية والشخصية ،ويسرد من
خاللها مجموعة من األحداث التي وقعت له أو االفكار التي تجول في
خياله ،وذل��ك بطريقة روائية سهلة تصل إل��ى قلوب القراء مباشرة،
فالكتاب أقرب لكونه نهج حياة كما ّ
يعرفه النقاد.
مؤلف الكتاب ،الكاتب مشعل عبدالرحمن امللحم ،مهندس مدني في
الثامنة واألربعني من عمره ،حاصل على ماجستير في إدارة االعمال،
كما أنه مدون ومؤلف وكاتب صحافي ..يهوى الصحافة منذ بداياته
في أوائ��ل التسعينات من القرن امل��اض��ي ،حينما عمل في صحيفة
سبقلا الكويتية ،ثم تأهل في املجال الهندسي ليتدرج بعدها في
ش��ؤون االس�ت�ث�م��ار ال�ع�ق��اري ال��دول��ي .امللحم متخصص ف��ي العلوم
العقارية الهندسية ،ويرأس حاليا شركة استشارات هندسية وشركة
استشارات استثمار عقاري ،كما أطلق العديد من املبادرات التجارية.
جمع املهندس مشعل امللحم بني الشقني األدبي والعلمي في حياته ،إذ
على الرغم من تخصصه في الهندسة املدنية وشغفه في عالم املال
واالستثمار وحصوله على ماجستير في إدارة األعمال ،وتدرجه في
العديد من الوظائف املالية والهندسية ،فان له شغفا ال ينتهي بالكتابة؛
إذ يكتب في بعض الصحف املحلية ،كما أن له العديد من املقاالت
ذات الرؤية اإلنسانية العميقة ،وهو عضو جمعية املهندسني الكويتية
وجمعية االقتصاديني وجمعية الصحافيني.
وقد عرف امللحم كتابه ،كما يذكر على غالف الكتاب «ستون قلم..
عبارة عن أفكار ومقاالت أصيغها في كتاب أجمع فيه خواطر وآراء
صالحة للقراءة خارج ظرف الزمان وقالب املكان ،هو كتاب ال تاريخ
صالحية له وال تاريخ انتهاء له ،لذلك فهو صالح للغاية».
ويتألف الكتاب من  238صفحة ،ويضم  60مقالة متنوعة ما بني
الخواطر واالفكار والتجارب الحياتية املختلفة ،ويعتبر هذا الكتاب
بمنزلة التجربة الشخصية االول��ى للكاتب مشعل امللحم ،حيث يتم
ح��ال�ي��ًا ن �ش��ره وت��وزي �ع��ه م��ن خ�ل�ال دار ال�ن�ش��ر ال�ت��اب�ع��ة ملكتبة «ذات
السالسل».
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«المركزي» :للربط بين المؤسسات المالية واألفراد المبادرين وأصحاب األعمال

إطالق نظام الكويت للمدفوعات العام المقبل
■ التأكد من معايير األمان للخدمات المالية لتجنيب النظام المصرفي المخاطر
إبراهيم عبدالجواد

َّ
يتلق
«المركزي» لم
أي طلب لطرح
خدمة apple pay
في الكويت

ك�ش��ف ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
ع � � � � ��ن وض� � � � � � ��ع خ� � � �ط � � ��ة ع� �م ��ل
م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة مل � � �ش� � ��روع ن� �ظ ��ام
الكويت الوطني للمدفوعات
ب� � ��ال � � �ت � � �ع� � ��اون م� � � ��ع ال � �ب � �ن� ��وك
املحلية؛ بهدف تدعيم ركائز
االس �ت �ق��رار امل��ال��ي لالقتصاد
ال� ��وط � �ن� ��ي ،وت� ��وف � �ي� ��ر ح �ل��ول
تقنية متكاملة لتسوية العمليات املصرفية في ما بني الجهات املشاركة،
على أن يشمل امل �ش��روع منظومة شاملة م��ن أنظمة ال��دف��ع والتسوية
اإللكترونية في ما بني املؤسسات املالية واألفراد واملبادرين وأصحاب
األعمال ،متوقعًا إطالق األنظمة اآللية خالل عامي  2020و.2021
وأش��ار «امل��رك��زي» ف��ي رده على س��ؤال برملاني إل��ى أن��ه تمت م��راع��اة أن
يشتمل م �ش��روع ن �ظ��ام ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ل�ل�م��دف��وع��ات ع�ل��ى مجموعة
متكاملة من أنظمة الدفع اإللكترونية املتوافقة مع األس��س واملعايير
العاملية املرتبطة بعمليات الدفع والتسوية في ما بني مختلف الجهات
امل �ش��ارك��ة ،وت�ت�م�ث��ل م�ج�م��وع��ة األن�ظ�م��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة ال �ت��ي يشملها نظام
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ل�ل�م��دف��وع��ات ف��ي ن�ظ��ام امل�ق��اص��ة اآلل �ي��ة ،ن�ظ��ام حماية
األج��ور ،نظام التقاص الوطني للمدفوعات من خالل األجهزة الذكية،
النظام اآلن��ي للتسويات اإلجمالية ،النظام اآلن��ي ملدفوعات التجزئة،
النظام اإللكتروني لعرض ودفع الفواتير ،نظام إدارة املطالبات املالية،
نظام العملة الرقمية ،نظام الرقابة والتحكم في الجودة.
ولفت إلى أن دور الجهات الرقابية والتنظيمية في ما يتعلق بخدمات
التقنيات املالية الحديثة مثل خدمة  Apple Payهو دور محفز يتمحور
حول تقديم الدعم وتوفير البنى التحتية والبيئة املالئمة التي تمكن
املؤسسات املالية املعنية – وف��ق الترخيص املمنوح لها – م��ن تقديم
ال�خ��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل�ب�ت�ك��رة لجمهور ال�ع�م�لاء ع�ل��ى ن�ح��و آم ��ن ،كما
ي�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة م�س��ؤول�ي��ة ال�ت��أك��د م��ن أن ال�خ��دم��ات
ُ
واملنتجات املالية تقدم وفق إجراءات تشغيلية تضمن الكفاءة ومعايير
السالمة واألمان الالزمة لتجنب تعريض النظام املالي واملصرفي ملا قد
يصاحب ه��ذه الخدمات من مخاطر .أم��ا تقديم الخدمات ،وم��ن بينها
الخدمة امل��ذك��ورة ،فهو م��ن ش��أن امل��ؤس�س��ات املالية وال�ش��رك��ات املعنية
الراغبة في ذلك ،حيث تقوم بتقييمها وفق أسس تجارية وضمن إطار
التكلفة وال �ج��دوى االق�ت�ص��ادي��ة م��ع تقدير حجم املنافسة م��ن البدائل
ً
األخرى القائمة واملتوقع طرحها مستقبال ،وفي حال تحققها من ذلك
فإنها تقدم على إطالق الخدمة.
وقال :وقد سبق أن قامت شركة  Appleبعقد عدة اجتماعات مع بعض
البنوك املحلية لبحث آليات تقديم الخدمة املذكورة وكذلك املتطلبات
التنظيمية والتشغيلية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى بحث أس�ع��ار تقديم الخدمة
والتكاليف املرتبطة بها ،إال أنه لم يتم إلى اآلن االتفاق على موعد محدد
لطرح هذه الخدمة في الكويت .كما أن بنك الكويت املركزي لم يتلق أي
طلب من أي من الجهات املعنية بشأن ط��رح ه��ذه الخدمة في الكويت
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وف�ي��ر ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي للبنية التحتية ال�لازم��ة
إلطالق الخدمة.
وقال «املركزي» إنه حريص دائمًا على متابعة كل األحداث والتطورات
الدولية فيما يتعلق بأنظمة الدفع ،وفي سبيل ذلك يجري الترتيبات
الالزمة مع الهيئات واملؤسسات الدولية لعقد اللقاءات والندوات ،بما
يضمن االطالع على أفضل املمارسات الدولية في هذا املجال ،مع إشراك
ُ
وح��دات الجهاز املصرفي لالرتقاء باملنتجات والخدمات التي تطرح
في السوق من خاللهم ،وف��ي ه��ذا املجال فقد ق��ام بنك الكويت املركزي
بعقد املؤتمر املصرفي العاملي «صياغة املستقبل» بتاريخ / 23 / 9
 ،2019تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البالد ،والذي
ناقش مستقبل الصناعة املصرفية وتطورها والتحديات األساسية
التي تعترضها وأهمية املبادرة ملواجهتها .وقد حضر املؤتمر نخبة
م��ن ممثلي امل��ؤس�س��ات ال��دول�ي��ة وال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ال�ع��امل�ي��ة والعربية
واإلقليمية وامل�ح�ل�ي��ة ،وق��د ج��رى على ه��ام��ش امل��وت�م��ر تنظيم معرض
التقنيات املالية ،حيث قامت فيه البنوك والشركات املحلية واإلقليمية
بتقديم وع��رض منتجاتها وخ��دم��ات�ه��م املتنوعة ف��ي م�ج��ال التقنيات
املالية بهدف نشر الوعي لجمهور العمالء بتلك املنتجات والخدمات،
وك��ذل��ك اط�ل�اع جمهور العمالء وامل�ش��ارك�ين على أح��دث ال�ت�ط��ورات في
هذا املجال ،إضافة إلى إتاحة الفرصة لكل األطراف ذات االهتمام بتلك
التقنيات لتبادل األفكار بما يحقق تطوير املنتجات والخدمات املالية
الحديثة.
ه��ذا وق��د افتتح املؤتمر املشار إليه بعرض رؤي��ة بنك الكويت املركزي
فيما يتعلق بصياغة املستقبل ،حيث تضمنت التحديات األب��رز أمام
ال�ص�ن��اع��ة امل�ص��رف�ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي أوض� ��اع االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي وث ��ورة
التقنيات املالية الحديثة والتغيرات املتسارعة ف��ي توقعات العمالء
واحتياجاتهم ،إل��ى جانب ذل��ك فقد تناول العرض دور كل من البنوك
وكذلك املؤسسات الداعمة للصناعة املصرفية ،والتي تشمل الجهات
الرقابية والدور الذي يتعني القيام به من دعم لالبتكار وتعزيز التعاون
وبناء القدرات ،وهي ثالثة مجاالت يحرص بنك الكويت املركزي على
دعمها إيمانًا بأهميتها.
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بتعزيز ال�ت�ع��اون ف��إن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي يسعى
دائمًا للتعاون مع العديد من الجهات الرقابية على املستوى العاملي
واالق�ل�ي�م��ي وامل �ح �ل��ي ،وم ��ن أم�ث�ل��ة ذل ��ك ال �ت �ع��اون ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��وط��ن
العربي لتطوير نظام تسوية املدفوعات العربي ،وعلى مستوى الخليج
العربي يتم التعاون مع البنوك املركزية ومؤسسات النقد الخليجية
لتنفيذ مشروع نظام تسوية املدفوعات الخليجي ،وكذلك اط��ار عمل
تبادل املعلومات املتعلقة باالمن السيبراني على مستوى دول الخليج
العربي .وبالنسبة لبناء القدرات فإن بنك الكويت املركزي يعمل على
تحقيق مزيد من تطوير الكفاءات وبناء القدرات لضمان تقديم الدعم
ال�ت�ق�ن��ي ل�ل�ص�ن��اع��ة ،ح�ي��ث ت��م اط �ل�اق م �ب��ادرة ك �ف��اءة ل�ت�ط��وي��ر ال�ش�ب��اب
الكويتي ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ب�ن��وك الكويتية وب��إش��راف معهد ال��دراس��ات
املصرفية .هذا وتأكيدًا لرؤية بنك الكويت املركزي بأهمية املبادرة نحو
املستقبل ،فقد تم اصدار تعميم للبنوك الكويتية خالل الشهر الجاري
بشأن اع��داد استراتيجية صياغة املستقبل بحيث تتضمن رؤي��ة كل
بنك وأه��داف��ه االستراتيجية نحو كيفية تطوير املنتجات والخدمات
املصرفية امل�ق��دم��ة ب��اس�ت�خ��دام التقنيات امل��ال�ي��ة الحديثة ذات ال�ج��ودة
العالية واآلمنة بتكلفة منخفضة على ان تتم مناقشة استراتيجية كل
بنك قبل نهاية . 2019
وت��وف��ر م�ث��ل ه ��ذه ال �ت �ط��ورات ب��دائ��ل م�ن��اس�ب��ة ألي ت�ط�ب�ي�ق��ات ال تتسم
بالكفاءة املطلوبة التي ينشدها العمالء ممن لديهم الرغبة باستخدام
هذه التطبيقات املتطورة.
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في  9أشهر بنمو  ..%5.1وربحية السهم بلغت  23.5فلساً

«األهلي المتحد» ِّ
يحقق  45.2مليون دينار أرباحاً
¶  %8.7ارتفاع إيرادات التمويل
¶  %3.9زيادة حقوق ملكية المساهمين
¶  %14.9معدل معيار كفاية رأس المال

تنمية مجتمعية مستدامة
أشار املضف إلى دور برنامج التنمية املجتمعية املستدامة لـ «املتحد» الحافل بالكثير من
األنشطة التي تشمل مجاالت مختلفة ،والتي تعكس التأثير اإليجابي للبنك األهلي املتحد
في املجتمع.
وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور أنور املضف عن شكره وتقدير ملساهمي البنك وعمالئه
على ما ّقدموه من دعم ،وما أبدوه من ثقة تجاه البنك ،كما ّ
تقدم بالشكر لبنك الكويت املركزي وكل
ّ
الجهات الرقابيةّ ،
وثمن املضف جهود اإلدارة التنفيذية وجميع العاملني بالبنك ،التي مكنته من
تحقيق هذه النجاحات.

¶  %5.2نمو في إجمالي الموجودات
¶  %1.5عائد على األصول
أعلن البنك األه�ل��ي املتحد ع��ن صافي األرب ��اح لفترة
األشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر  2019والتي
بلغت  45.2مليون دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة بمبلغ  43مليون
دينار خ�لال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة
نمو  ،%5.1وق��د بلغت ربحية السهم  23.5فلسًا في
مقابل  22.3فلسًا عن الفترة نفسها من العام السابق.
وق ��ال ال �ب �ن��ك« :ي��أت��ي ه ��ذا ال�ن�م��و ف��ي ص��اف��ي األرب� ��اح
نتيجة نمو اإلي ��رادات األساسية ،وال��ذي انعكس من
تحقيق ارتفاع في إي��رادات التمويل ،بلغ  %8.7خالل
الفترة املنتهية في  30سبتمبر .»2019
ب�ل��غ إج�م��ال��ي إي � ��رادات التشغيل  80.7م�ل�ي��ون دي�ن��ار
للفترة املنتهية ف��ي  30سبتمبر  .2019كما ارتفعت
حقوق امللكية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة ،%3.9
لتصل إل��ى  447.5مليون دي�ن��ار كما ف��ي  30سبتمبر
 ،2019م��رت�ف�ع��ة ع��ن م�س�ت��واه��ا ال �ب��ال��غ  430.8مليون
دينار ،كما في  31ديسمبر  .2018وباإلضافة إلى ما
س�ب��ق م��ن م��ؤش��رات ،ف�ق��د ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك ع�ل��ى م�ع��دالت
جيدة ملعيار كفاية رأس املال بمعدل  %14.9في نهاية
ّ
سبتمبر  ،2019ليتخطى املستوى املطلوب م��ن قبل
الجهات الرقابية والبالغ .%13
حقق البنك عائدًا على حقوق امللكية وعلى األصول،
ب�ل��غ  ،%13.9و %1.5ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ع��ن ف�ت��رة األش�ه��ر
ال�ت�س�ع��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي  30س�ب�ت�م�ب��ر  ،2019وه ��و من
ّ
أع�ل��ى م �ع��دالت األداء ف��ي ال �س��وق امل�ح�ل�ي��ة .ك�م��ا حقق
ك��ل م��ن إجمالي امل��وج��ودات ،ومديني التمويل نموًاّ
ب�ل��غ  %5.2و %5.4ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،ل�ت�ص��ل إل ��ى 4.117.8
ماليني دينار كويتي 2.950.6 ،مليون دينار كما في
 30س�ب�ت�م�ب��ر .2019إض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،ف�ق��د ب�ل��غ النمو

في إجمالي ودائع العمالء  ،%8.4لتصل إلى 2.627.6
مليون دينار ،كما في  30سبتمبر  ،2019تدار جميعها
بصورة متوازنة وبدرجة من الدقة والحرص لتضمن
ت�ح�ق�ي��ق أع �ل��ى ال �ع��وائ��د امل��ال �ي��ة .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن نمو
األص��ول ،واص��ل البنك الحفاظ على ال�ج��ودة العالية
ألصوله ،لتظل مقاييس جودة األصول قوية متمثلة
بنسبة التمويل غير املنتظم ،التي بلغت  %1.27من
إج �م��ال��ي م�ح�ف�ظ��ة ال �ت �م��وي��ل ،وق ��د ب�ل��غ م �ع��دل تغطية
ّ
املخصصات  ،%251.4باستثناء الضمانات ،كما في
 30سبتمبر .2019
وتعليقًا ع�ل��ى ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ،أوض ��ح رئ�ي��س مجلس
إدارة البنك األهلي املتحد الدكتور أنور علي املضف:
«أن امل� ��ؤش� ��رات اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي راف� �ق ��ت أداء ال�ب�ن��ك
خ�ل�ال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،ت�ع��د نتيجة
للجهود املتواصلة التي تبذلها كل قطاعات األعمال
ل��دى البنك من أج��ل الحفاظ على وتيرة أداء متميز،
يعزز م��ن سمعة البنك وي� ّ
�رس��خ م��ن مكانته املرموقة
ضمن القطاع املصرفي الكويتي ك��أول بنك عمل في
ال�ك��وي��ت م�ن��ذ ن�ح��و ثمانية وس�ب�ع�ين ع��ام��ا ،ويعكس
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ع�م��ل ن��اج�ح��ة وخ�ط�ط��ا رام �ي��ة لتنويع
مصادر الدخل ،وتعظيم عوائد املساهمني ،والذهاب
ب �ع �ي �دًا ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ت �ط�ل�ع��ات ال �ع �م�ل�اء واالس �ت �ج��اب��ة
املبكرة الحتياجاتهم املتنامية».
ول �ف��ت ال��دك �ت��ور امل �ض��ف إل ��ى اإلم �ك��ان �ي��ات املتقدمة
ال �ت��ي يتمتع ب�ه��ا ال�ب�ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د ،وال�ت��زام��ه
بأرفع املعايير االحترافية التي تدعم ثقة وك��االت

مؤسسة البترول:
ال استثناءات لترقية القياديين
سعد الشيتي

جوائز مرموقة
أنور المضف

ِّ
المؤشرات المالية
المضف:
للربع الثالث إيجابية

مؤشرات إيجابية

«ممن تجاوزوا  57عاماً أو  32سنة خدمة»

ع� �ل� �م ��ت سبقلا م � ��ن م� � �ص � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ،ان ��ه
ل ��ن ت �ك��ون ه �ن��اك أي� ��ة اس �ت �ث �ن��اء ات ل�ت��رق�ي��ات
القياديني في القطاع النفطي ممن تجاوزت
خدمتهم  32عاما أو تجاوز عمرهم  57سنة.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر ذات� �ه ��ا ،إن م �ج �ل��س إدارة
مؤسسة البترول ك��ان قد طلب ترقية نائب
عضو منتدب لشغل منصب العضو املنتدب
ل �ل �م��وارد ال �ب �ش��ري��ة ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول،
إال ان ه ��ذا ال�ط�ل��ب ق��وب��ل ب��ال��رف��ض م��ن قبل
وزي��ر النفط والكهرباء وامل��اء الدكتور خالد
ال �ف��اض��ل ،ب�س�ب��ب ت �ج��اوز ع �م��ر ال �ق �ي��ادي 57
سنة.
وأك��دت املصادر تشديد الوزير الفاضل على
ضرورة التمسك باللوائح والقوانني املعمول
ب �ه��ا ب �م �س �ط��رة واح � ��دة ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع وع ��دم
اع �ت �م��اد أي ت��رق �ي��ة ف�ي�ه��ا اس �ت �ث �ن��اء أو محل

نجاح استراتيجية عمل البنك وسالمة أدائه.

شبهة بسبب وجود تجاوزات إدارية سابقة.
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر ان ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ملؤسسة البترول هاشم هاشم ،رفض قرارات
اس �ت �ث �ن��اء ات ت�ث�ب�ي��ت ال� ��رؤس� ��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين
للشركات النفطية لتجاوزهم مدة الخدمة أو
السن القانونية .وش��دد ب��دوره على ض��رورة
التمسك باللوائح والقوانني.
وبسؤال املصادر ح��ول من سيشغل منصب
العضو املنتدب للموارد البشرية بعد رفض
م ��رش ��ح م �ج �ل��س إدارة امل ��ؤس� �س ��ة ،ق ��ال ��ت إن
الخيارات م�ح��دودة ج��دا لشغل ه��ذا املنصب
املهم والحساس ،كون ان هذا املنصب يتطلب
خبرات كبيرة بالقوانني واللوائح والهياكل
التنظيمية.
يشار الى ان منصب العضو املنتدب للموارد
ال�ب�ش��ري��ة ف��ي م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ش��اغ��ر منذ
 31يناير  2019بعد تقاعد العضو املنتدب
السابق بدر الشراد.

إستراتيجية عمل ناجحة
وخطط لتنويع مصادر الدخل
محمودَّ :
حققنا تقدُّ ما ً في
رحلة البنك للتحوُّ ل الرقمي
ال�ت �ص�ن�ي��ف ال �ع��امل �ي��ة ك �ب �ن��ك رائ � ��د ي �ق��دم ال �خ��دم��ات
ّ
املصرفية واملالية في دولة الكويت ،األمر الذي أهله
لالستمرار في االحتفاظ بالتقييمات والتصنيفات
اإليجابية من وك��االت التقييم العاملية ،باإلضافة
إلى حصده الكثير من الجوائز املرموقة من جهات
ع��امل �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي م �ت��اب �ع��ة أع� �م ��ال ال �ب �ن��وك
واملؤسسات املالية ،وال��ذي يعد مؤشرا قويا على

أوساط نفطية ترحب
بعودة إنتاج «المقسومة»
أحمد الحافظ
رحبت أوساط نفطية بإعالن رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم األن�ب��اء ال�س��ارة ح��ول توقيع الكويت وشقيقتها
اململكة العربية السعودية ،بروتوكول اتفاق الستئناف
االن �ت��اج ف��ي امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة ب�ع��د ت��وق��ف دام ن�ح��و 4
سنوات .وأشارت التقارير إلى أن االتفاقية سيتم رفعها
إلى األمم املتحدة لتثبيتها والتصديق عليها.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أش � ��اد ال �خ �ب �ي��ر ال �ن �ف �ط��ي ك ��ام ��ل ال �ح��رم��ي،
ب��ال�خ�ط��وة ،إذ ق��ال ف��ي تصريح ل�ـ سبقلا ،ان��ه ف��ي حال
تمكنت الكويت وشقيقتها السعودية من التوصل إلى
اتفاق كامل وشامل في هذا امللف وتحديدًا في املنطقة
املحايدة بما يتعلق بحقول نفط الخفجي والوفرة ،فإن
هذا األمر «ممتاز» خصوصا في حال توثيق االتفاقية
لدى األمم املتحدة.
ً
وأردف قائال« :الكويت بحاجة لترتيب وتنظيم عمليات
انتاج الحقول املشتركة مع جيرانها س��واء مع اململكة
العربية السعودية أو العراق ،حتى يتسنى لنا الوقت
للتعاقد مع الشركات املختصة وعمل التقارير السنوية
إضافة إلى مراجعة قضية هجرة النفط».
ب � ��دوره ،ق ��ال ال�خ�ب�ي��ر ال�ن�ف�ط��ي ال��دك �ت��ور ع �ب��د السميع
بهبهاني ،في تصريح خاص لـ سبقلا ان بداية االنتاج
ستكون في بداية العام املقبل بمقدار حوالي يصل إلى
 100أل��ف برميل يوميًا ،وت�ح��دي�دًا ف��ي ال��رب��ع األول من
العام ،ومع نهاية العام نصل إلى انتاجنا الكامل البالغ
 300ألف برميل يوميًا.
وأض� � ��اف« :ال �ك��وي��ت اآلن م ��ع اف �ت �ت��اح م �ش ��روع محطة
شمال الزور ،فإنها بأمس الحاجة إلى إضافات كبيرة
م��ن النفط وال �غ��از امل�ص��اح��ب الن�ت��اج املنطقة البحرية
واالنتاج في املنطقة البرية ،ونسأل اهلل أن يتم حل ملف
ال ��درة ،حيث ت��وج��د  18تريليون ق��دم م��رب��ع م��ن ال�غ��از،
فهي موجودة تحت األرض وال يمكننا استخراجها».

ً
خفضا
«أوبك» تدرس
ّ
إضافي ًا في اإلنتاج
ق ��ال ��ت م � �ص� ��ادر ن �ف �ط �ي��ة ل� � �ـ«روي� � �ت � ��رز» :إن «أوب� � ��ك»
وح�ل�ف��اء ه��ا س �ي��درس��ون تعميق تخفيضات إن�ت��اج
النفط خالل اجتماع ديسمبر املقبل؛ بسبب الضعف
ّ
املتوقع لنمو الطلب في .2020
إل��ى ذل��ك ،انخفض سعر برميل النفط الكويتي 50
سنتا ،ليبلغ  60.50دوالرًا ،وفقًا للسعر املعلن من
مؤسسة البترول الكويتية .وف��ي األس ��واق العاملية
أنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت جلسة
ال �ت��داول ،منخفضة  46سنتا؛ لتبلغ عند التسوية
 58.9دوالرًا للبرميل ،وتراجعت عقود خام القياس
األميركي غرب تكساس الوسيط  47سنتا ،لتسجل
عند التسوية  53.3دوالرًا للبرميل.
ع�ل��ى صعيد م�ت�ص��ل ،أك��د األم�ي�ن ال �ع��ام ل �ـ«أواب��ك»
ع �ب��اس ال�ن�ق��ي أن أس� ��واق ال�ن�ف��ط ال�ع��امل�ي��ة شهدت
ّ
ّ
تحسن ملحوظ
تقلبات ملحوظة في  2018وسط
خ�لال رب�ع��ه األول ،ت��زام�ن��ا م��ع ق��رار تمديد اتفاق
«أوب � ��ك» م��ع ب�ع��ض م�ن�ت�ج��ي ال�ن�ف��ط م��ن خ��ارج�ه��ا
ل �خ �ف��ض اإلن � �ت� ��اج ح �ت��ى ن �ه��اي��ة  2018م ��ن ج �ه��ة،
وانعكاسا الرتفاع الطلب العاملي على النفط مع
ّ
تحسن أداء االقتصاد العاملي ،الذي بدأ عام 2017
واكتسب مزيدًا من القوة من جهة أخرى.

ب � ��دوره ،أك ��د ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة للبنك
األهلي املتحد ط��ارق محمود« :أن البنك قد حافظ
على مكانة رائ ��دة ف��ى دول��ة ال�ك��وي��ت ،وذل��ك بفضل
ت�لاح��م مجلس اإلدارة وج �ه��ود اإلدارة التنفيذية
وجميع موظفي البنك» ،مبينًا أن «النتائج املالية
قد عكست الوضع املالي القوي للبنك» .وأوضح أن
البنك األهلي املتحد قد حصد الكثير من الجوائز
امل��رم��وق��ة خ�ل�ال ع ��ام  2019وم�ن�ه��ا ج��ائ��زة «أف�ض��ل
ب�ن��ك ف��ي إدارة ال�ن�ق��د ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ل �ع��ام ،»2019
على مستوى دول��ة الكويت ضمن قطاع الخدمات
املصرفية للشركات للعام الثالث على التوالي من
ق�ب��ل م�ج�ل��ة غ �ل��وب��ال ف��اي�ن��ان��س ال�ع��امل�ي��ة امل��رم��وق��ة،
ً
والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي ّ
تقدم حلوال
مصرفية محلية وإقليمية وعاملية متطورة تقترن
بأحدث األساليب التكنولوجية املبتكرة ،وجائزة
«أف �ض��ل ب�ن��ك ف��ى االب �ت �ك��ار ف��ي م �ج��ال تكنولوجيا
املعلومات بالكويت لعام  ،»2019وال�ت��ي تمنحها
مجلة التمويل الدولية املرموقة The International
 Finance Magazineامل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ال� �ش ��ؤون
املصرفية واملالية ،ومقرها لندن ،اململكة املتحدة،
وجائزة «املبادرة املصرفية الرقمية األكثر ابتكارًا
ف��ي الكويت (ال�ف��رع ال��ذك��ي) ل�ع��ام  »2019م��ن مجلة
غ�ل��وب��ال بانكينغ آن��د ف��اي�ن��ان��س ري�ف�ي��و ع��ن ال�ف��رع
ال��رق�م��ي ال ��ذي اف�ت�ت�ح��ه ال�ب�ن��ك ف��ي م�ج�م��ع األف�ن�ي��وز
باملرحلة الرابعة.

ّ
التحول الرقمي
وأضاف طارق محمود :نحن سعداء بما جرى إنجازه
ّ
للتحول الرقمي
من خطوات لإلسراع في رحلة البنك
ل�ي�س�ت�م��ر ف��ي ري ��ادت ��ه ف��ي م �ج��ال ال �ت �ط��وي��ر واالب �ت �ك��ار
املصرفي ،وذلك من خالل الكثير من الخطوات املهمة ،من
خالل مجموعة متكاملة من الحلول لقطاعات الخدمات
املصرفية الخاصة والشخصية والشركات ،بما يشمل
مختلف أعمال البنك وأنشطته منها التطبيق الوحيد
من نوعه في البنوك الكويتية للهواتف الذكية وأجهزة
الحاسوب للخدمات املصرفية للشركات (،)AUB B2B
والذي يتضمن جميع الخدمات واملنتجات ذات العالقة
للشركات من عمالء البنك.
ك �م��ا ن �ج��ح ال �ب �ن��ك ف ��ي إط�ل��اق خ��دم��ة غ��رف��ة امل �ح��ادث��ة
املرئية ،في فرع البنك بـ«األفنيوز» والتي تتيح لعمالء
ال �ب �ن��ك م �س��اح��ة م��ن ال�خ�ص��وص�ي��ة ل �ل �ت �ح� ّ�دث امل�ب��اش��ر
ص��وت �ي��ًا أو ع ��ن ط��ري��ق ال �ف �ي��دي��و م ��ع م��وظ �ف��ي خ��دم��ة
ال�ع�م�لاء بالبنك ،وال�ح�ص��ول على التوجيه املناسب
ب�ش��أن أي اس�ت�ف�س��ارات أو احتياجات للعميل ،كذلك
نجح البنك في تدشني قائمة من التحديثات الجديدة
على تطبيقه املتميز للخدمات املصرفية عبر الهاتف
النقال ،والتي ّ
تقدم لعمالء البنك مميزات حصرية ال
تضاهى من حيث السهولة والسرعة واألمان والقدرة
ّ
ع �ل��ى م� �ج ��اراة ت��وق �ع��ات ال �ع �م�لاء ف��ي ع �ص��ر ال �ت �ح� ّ�ول
الرقمي.
وأض��اف محمود« :م��ع فريق العمل املميز في البنك
األهلي املتحد ،نتوقع أن نرى املزيد من التطورات في
األشهر املقبلة».

«كابيتال إنتليجنس» ّ
تصنف
سندات «صناعات» عند BBB-
قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة إن شركة
التصنيف االئتماني الدولية «كابيتال إنتليجنس»
منحت تصنيفًا ائتمانيًا مبدئيًا  BBB-للسندات غير
املضمونة لـ«صناعات» ،مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوض�ح��ت «ص�ن��اع��ات» ف��ي اف�ص��اح للبورصة ام��س،
ُ
أن السندات املشار اليها والتي ستصدرها الشركة،
ب�م�ب�ل��غ  30م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار .وأف� � ��ادت ب ��أن ال�ت�ص�ن�ي��ف
س��وف يصبح نهائيًا عندما يعتمد م��دي��ر اإلص��دار
جميع الشروط واملصطلحات بشكل نهائي .وتعتبر
السندات وااللتزامات املالية التي تم تصنيفها BBB-
من الدرجة املتوسطة ،وهو يدل على أن هذه األوراق

املالية ذات نوعية ائتمانية جيدة.
ك�م��ا ي��دل ال�ت�ص�ن�ي��ف ،ب�ح�س��ب ال �ب �ي��ان ،ع�ل��ى ق��درة
«ص�ن��اع��ات» ال�ح��ال�ي��ة ع�ل��ى س��داد أق�س��اط ال�ف��ائ��دة
وم �ب �ل��غ ال �س �ن��دات اإلج� �م ��ال ��ي .ي �ع �ك��س «ك��اب �ي �ت��ال
إن �ت �ل �ي �ج �ن��س» األداء ال� �ج� �ي ��د مل �ع �ظ��م ال� �ش ��رك ��ات
والتابعة والزميلة لـ«صناعات» ،وكذلك السيولة
الجيدة التي تنعكس على إجمالي االستثمارات
ُ
التي تمتلكها الشركة ،وعلى املقرضني الداعمني
وامل�س��اه�م�ين األس��اس�ي�ين .كما يعكس التصنيف
تنوع ونوعية االستثمارات التي تمتلكها شركة
الصناعات الوطنية القابضة.

 16اقتصاد
لوحظ في اآلونة األخيرة انتشار
عدد كبير من المجمعات
التجارية الحاضنة للعديد
من المطاعم على امتداد
الشريط الساحلي ،األمر الذي
قد تنتج عنه وفقا ً لخبراء
عقاريين انعكاسات سلبية
على أسعار االراضي والبيوت
الخاصة بالقاطنين خلف هذه
المطاعم ،نتيجة ما تعانيه
بعض المناطق من اكتظاظ
وزحمة مرورية بسبب تزايد
اقبال الناس عليها ،خصوصا ً في
الفترة المسائية عقب نهاية
دوامات العمل وفي عطلة
نهاية األسبوع.
ويشدد خبراء وعقاريون على
ضرورة مراعاة الجهات المعنية
لمثل هذه االشكاليات والعمل
على تفاديها عند توزيع
االنشطة االستثمارية والتجارية
القريبة من المناطق السكنية،
مطالبين بتخصيص مناطق
خاصة للمشاريع الجديدة،
كالفنادق والمجمعات التجارية
الترفيهية والمجمعات
السكنية الشاملة لمختلف
الخدمات الجاذبة للمواطنين
والسياح على حد سواء.
وشدد الخبراء على ضرورة
تنظيم مثل هذه األنشطة
ما بين الجهات المعنية
كالبلدية والتجارة لخلق مناطق
نموذجية من حيث نوعية
النشاط ،سواء كان تجاريا ام
استثماريا.
سبقلا استطلعت آراء خبراء
العقار ..وإليكم المزيد من
التفاصيل:
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توزيع األنشطة االستثمارية بات مطلباً ألصحاب البيوت واألراضي الموازية للشريط الساحلي

خبراء لـ سبقلا :آن األوان لمشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة للمجتمع

«زحمة المطاعم» على الشريط الساحلي
تضرب أسعار العقارات والبيوت

هبة حماد
ق��ال املدير العام لشركة ع��ذراء العقارية
م �ي �ث��م ال �ش �خ��ص ان امل �ج �م �ع��ات ك �ث��رت
وت� �ع ��ددت امل �ط��اع��م ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م�ن�ظ��م،
م��ا أدى إل��ى إح ��داث ف��وض��ى ف��ي أس�ع��ار
ال � �خ � �ل� ��وات واالي � � � �ج� � � ��ارات ،االم � � ��ر ال� ��ذي
ب � ��دأ ي �ن �ع �ك��س ع �ل��ى أس� �ع ��ار امل �ج �م �ع��ات
وال�ع�ق��ارات وأراض��ي الشريط الساحلي
ال ��ذي يفتقد ف��ي ب�ع��ض االم��اك��ن ملنطق
ال� �ت� �ع ��دد ف ��ي ن��وع �ي��ة امل� �ط ��اع ��م وق��وت �ه��ا
السوقية ،باإلضافة إلى افتقاد املجمعات
التي تحتوي على تلك املطاعم للخدمات
امل � ��وازي � ��ة ل� �ق� �ط ��اع األغ � ��ذي � ��ة م� ��ن وج� ��ود
سالسل متعددة ومتنوعة ،مشيرا الى
أن نشاط التوصيل في تلك املناطق قد
س��اه��م ف��ي رف��ع تنافسية امل�ط��اع��م على
تلك الخدمات مقابل خدماتها املباشرة.

تعدد األنشطة
وأض� ��اف ال �ش �خ��ص :م��ع ال��وق��ت تناقلت
ملكية األراض��ي على الشريط الساحلي
سواء عبر التوارث او عبر عمليات البيع
وال�ش��راء ،ما ادى ال��ى ارت�ف��اع ع��دد املالك
وب�ي��ع ع��دد كبير م��ن االراض� ��ي بأسعار
تفوق نظيراتها داخل العاصمة ،فتوقف
ال �ب �ح��ث ع��ن ت �ط��وي��ر ت �ل��ك امل �ن��اط��ق ،لكن
م��ع دخ ��ول ش��رك��ات ورج� ��ال اع �م��ال كثر
ف��ي املنطقة بعد أزم��ة  ،٢٠٠٨انخفضت
االسعار بشكل كبير ،نظرا لبيع بعض
م�ن�ه��ا ل �س��داد م��دي��ون �ي��ات او ال�ح�ص��ول
ع� �ل ��ى س� �ي ��ول ��ة م �س �ت �ع �ج �ل��ة ،وم� � ��ن ه�ن��ا
وصلت االسعار في سنوات معينة الى
مستويات منخفضة ج��دا قبل عودتها
الى االرتفاع مجددا ،اثر دخول مجموعة
من املستثمرين لتطوير بعض املشاريع
على الشريط الساحلي .ودعا الشخص
الى تغيير أنشطة بعض تلك املجمعات
وع ��دم ح�ص��ره��ا ب�ق�ط��اع امل �ط��اع��م ،وذل��ك
ب �ه��دف ت�غ�ط�ي��ة م�خ�ت�ل��ف االح �ت �ي��اج��ات
بخالف املطاعم لتتحول تلك املجمعات
من احادية امل��ورد إلى التعددية ،والتي
س �ت �ك �س �ب �ه��ا ق� �ي� �م ��ة ج � �ي� ��دة م �س �ت �ق �ب�لا،

«المشروعات السياحية» ..كسولة

الشخص:

وصف العتيقي املشروعات السياحية بـ «الكسولة» ،حيث باتت محتكرة لالراضي وال
يصدر عنها أية مشاريع جديدة او مبتكرة ،مشيرا الى انه آن االوان الطالق رصاصة
الرحمة عليها الغالقها ،مؤكدا انها باتت تجهل تأدية دورها الذي انشئت من أجله.

انعدام التنوُّ ع االستثماري
وكثرة مجمعات المطاعم
أحدثا فوضى في األسعار

انعدام اإلبداع

مطالبات بإعادة توزيع األنشطة
االستثمارية على الشريط
الساحلي وعدم حصرها
في المطاعم والمقاهي
ميثم الشخص

ت�ت�ن�ع��ش م�ع�ه��ا ق�ي�م��ة ع� �ق ��ارات ال�ش��ري��ط
ال�س��اح�ل��ي ال ��ذي ي�ح�ت��اج إل��ى ت��رك�ي��ز في
التنظيم من البلدية والتجارة.

تقييم األسعار
إل� � ��ى ذل� � � ��ك ،ك� �ش ��ف م � �ص� ��در ع� � �ق � ��اري ان
االس� �ع ��ار ال �خ��اص��ة ب ��األراض ��ي ال�ك��ائ�ن��ة
ف��ي امل �ن��اط��ق ال��وس �ط��ى وع �ل��ى ال�ب�ح��ر ال
ت��زال جيدة ومستقرة .اما تلك الخاصة
ببيوت السكن الخاص والواقعة خلف
املطاعم ،فان أسعارها انخفضت متأثرة
ب �ح��رك��ة االزدح � � ��ام ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا تلك
امل �ن��اط��ق ن�ت�ي�ج��ة االق �ب��ال ع�ل��ى امل�ط��اع��م،
االم��ر ال��ذي اح��دث ضجيجا واكتظاظا،
وبالتالي انعكس على األس�ع��ار وأض��ر
بقيمتها وقلل من جاذبيتها.
وب �ّي � نّ�� امل � �ص� ��در ان ه � ��ذه امل� �ن ��اط ��ق ت�ع��د
س �ك �ن �ي��ة ول� �ي� �س ��ت ت � �ج� ��اري� ��ة ،الف� �ت ��ا ف��ي
الوقت ذات��ه ال��ى الحاجة املاسة لتنويع
أنشطة االستثمار فيها ،مشيرا الى انه
باتت هناك كثرة غير م�ب��ررة ف��ي اع��داد
املطاعم ،في حني باالمكان اقامة انشطة
اخ � ��رى ذات ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة ل�لاق �ت �ص��اد،
مثل العيادات الطبية ومكاتب املحاماة

قال العتيقي ان املشكلة األساسية ملعاناة الشريط الساحلي ككل ،تكمن في انعدام
االب���داع والتنوع باالنشطة السياحية ،فباتت االف��ك��ار محصورة على تعزيز وج��ود
املطاعم ،مبينا ان الدولة بحاجة الى تثقيف املستثمرين بأهمية االبداع والتميز وفتح
استثمارات جديدة هادفة كمقهى يحتوي على مكتبة بحيث تحقق اهدافا تنموية.
طارق العتيقي

جاذبية بيوت السكن الخاص
الواقعة خلف مطاعم الشريط
الساحلي تتراجع ...وأسعارها
في انخفاض مستمر

العتيقي:
قانون «بي أو تي» حوّ ل
«المشروعات السياحية»
من جهة معنية بخلق
المشاريع المبدعة إلى جهة
«معرقلة» لها
نظام البناء الحالي على الشريط
الساحلي ال يتناسب مع موقع
األراضي ..ويمكن استغاللها
بشكل أفضل

واملتنزهات .وأضاف :حتى على صعيد
املطاعم الخاصة القريبة من البحر ،فان
أن�ش�ط�ت�ه��ا ي �ج��ب ان ت �ك��ون متخصصة
ب��امل��أك��والت ال�ب�ح��ري��ة ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
وال ت�ك��ون م�ح�ص��ورة ب�ع�لام��ات تجارية
معينة.

نظام البناء
م��ن جانبه ،أك��د مصدر ع�ق��اري مسؤول
«ان ن�ظ��ام ال�ب�ن��اء ال�ح��ال��ي على الشريط
ال �س��اح �ل��ي ال ي �ت �ن��اس��ب م ��ع م��وق��ع تلك
األراض ��ي ،وك��ان م��ن األج ��در استغاللها
بشكل افضل» ،الفتا الى ان نسبة البناء
ف�ي�ه��ا ت�ع��د اق ��ل م��ن امل �ع �ت��اد ،ح�ي��ث تبلغ
 ،%150وذل��ك مقارنة باملناطق االخ��رى
وال� �ت ��ي ت �ص��ل ن �س �ب��ة ال �ب �ن ��اء ف �ي �ه��ا ال��ى
 ،%250في حني ال تقل مساحة القسائم
عن  500متر.
وش ��دد امل �ص��در ع�ل��ى ض� ��رورة اس�ت�غ�لال
ال � �ش� ��ري� ��ط ال� �س ��اح� �ل ��ي ب � �ط� ��رق ج ��دي ��دة
وم� �ب� �ت� �ك ��رة ك ��ان� �ش ��اء ف � �ن� ��ادق ت��رف �ي �ه �ي��ة
س �ك �ن �ي��ة ،او ان� �ش ��اء ن� �ظ ��ام «امل �ج �م �ع��ات
ال �س �ك �ن �ي��ة» ك �م��ا ه ��ي ال� �ح ��ال ف ��ي ال� ��دول
املجاورة ،بحيث تشتمل هذه املجمعات

ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف ال � �خ� ��دم� ��ات واالن� �ش� �ط ��ة
واالس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ك��االل �ع��اب
وامل� �ن� �ت� �ج� �ع ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة وامل� � �ع � ��ارض
وغيرها.

قصة الواجهات البحرية
م��ن ج�ه�ت��ه ،ت�ح��دث الخبير االق�ت�ص��ادي
وال �ع �ق��اري ط ��ارق العتيقي ع��ن ب��داي��ات
ال�ش��ري��ط ال�س��اح�ل��ي ف��ي ال�ك��وي��ت وال��ذي
ج� ��اء ام � �ت� ��دادا ع �ل��ى ك ��ل م ��ن (ال� ��دوح� ��ة -
الشويخ  -الساملية  -دوار البدع  -وحتى
ن ��زوال ب��ات �ج��اه امل �ن �ق��ف) وم ��ا ش �ه��ده من
معاناة في اآلونة االخيرة.
وأضاف العتيقي :منذ بداية السبعينات
آم��ن ص��ال��ح ش�ه��اب «رح �م��ه اهلل» وال��ذي
ك � � ��ان ي� �ش� �غ ��ل م� �ن� �ص ��ب وك � �ي�ل��ا ل � � � ��وزارة
إلع�لام ان��ذاك ،ب�ض��رورة تنشيط القطاع
ال�س�ي��اح��ي ف��ي ال �ك��وي��ت خ��اص��ة ف��ي ظل
تمتعها بطقس حار وعدم قدرة شريحة
م��ن السكان على ت��أم�ين تكاليف السفر
ب�ه��دف ال�ت��رف�ي��ه .وب��ال�ت��ال��ي ن�ش��أت عنده
رؤية لخلق بيئة ترفيهية محلية تشبع
ح� ��اج� ��ات ت� �ل ��ك ال� �ش ��ري� �ح ��ة ل�لاس �ت �م �ت��اع
وق�ض��اء أوق ��ات ممتعة دون تكبد عناء

السفر.
وبسبب سعيه املثابر واجتهاده املضني
ت ��م ان � �ش ��اء ع � ��دد م ��ن ال� �ح ��دائ ��ق ال �ع��ام��ة
وأنشطة ترفيهية كما ركز على املدارس
ب � � ��زرع م �خ �ت �ل��ف االن� �ش� �ط ��ة ال �س �ي��اح �ي��ة
والرياضية الى ان بات صاحب فكرة ما
ي�ع��رف ح��ال�ي��ا ب��امل�ش��روع��ات السياحية.
وت��اب��ع ق��ائ�ل�ا :االب ال ��روح ��ي للسياحة
الكويتية لم يقف عند هذا الحد ،وبفضل
جهوده املتميزة وافكاره االبداعية ،فقد
ت��م دع �م��ه م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة واس�ت�ط��اع
خ �ل��ق ال ��واج� �ه ��ات ال �ب �ح��ري��ة ك �م��ا أن �ش��أ
االندية البحرية واليخوت باالضافة الى
املدينة الترفيهية.
وذك ��ر العتيقي «ل�لاس��ف ح�ين ص��در ما
ي�ع��رف ب�ق��ان��ون ال �ـ (ب��ي او ت��ي) ،تحولت
امل �ش��روع��ات السياحية ب��دال م��ن كونها
جهة معنية بخلق املشاريع املبدعة ،الى
جهة «معرقلة» لها وللسياحة ،ف��زادت
أسعار االيجارات على اصحاب املطاعم،
وبدأ املستأجرون بالهروب تحت ضغط
ارت� �ف ��اع األس� �ع ��ار وم ��وج ��ة ال� �غ�ل�اء ال�ت��ي
انعكست بشكل مباشر على املستهلكني
ورواد املطاعم.

تستهدف دعم المبادرين والمشروعات الشبابية

مجموعة «بيتك» تبرم شراكة مع Brilliant Lab
أبرمت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)
ش��راك��ة م��ع  ،Brilliant Labامل�س��رع��ة ال�خ��اص��ة
ب ��امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال� �ن ��اش� �ئ ��ة ،ال �ت��ي
ب��دأت اعمالها ف��ي تسريع وت�ط��وي��ر املشاريع
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت م�ن��ذ  ،2013حيث
يستثمر ال�ب�ن��ك ف��ي ال�ش��رك��ة ع��ن ط��ري��ق ذراع��ه
االستثمارية «بيتك كابيتال لالستثمار».
وت��أت��ي رع��اي��ة «ب�ي�ت��ك» ل�ـ  Brilliant Labضمن
إط ��ار امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ح��رص على
دع � ��م م � �ب � ��ادرات االب� �ت� �ك ��ار وال� �ت� �ط ��ور ال�ع�ل�م��ي
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،األم � ��ر ال � ��ذي ي �ع �ك��س اه �ت �م��ام
«ب�ي�ت��ك» بشريحة ال�ش�ب��اب ورع��اي��ة مواهبهم،
ً
ف �ض�لا ع��ن ت��أس �ي��س ج �ي��ل ق� ��ادر ع �ل��ى م��واك�ب��ة
أحدث التقنيات.
وقام وفد من مجموعة «بيتك» بزيارة افتتاح
ف� ��رع  Brilliant Labف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ب�ح�ض��ور
ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � �ـ«ب � �ي � �ت� ��ك» ال �ب �ح��ري��ن

عبدالحكيم الخياط ورئ�ي��س امللكية الخاصة
واالس �ت �ث �م ��ار امل �ب��اش��ر ف ��ي «ب �ي �ت��ك ك��اب �ي �ت��ال»
محمد حمد الهاجري ملقابلة املبادرين املقيمني
ف��ي ال �ش��رك��ة .وق ��ال ال�خ�ي��اط إن Brilliant Lab
ت �ق��دم خ��دم��ات م�ت�م�ي��زة وت�س�ت�ع�ين ب��ال�خ�ب��رات
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�ض�ي��ف م�ي��زة
تنافسية .وحول اختيار البحرين مقرًا رئيسيًا
للشركة ،أش��ار الخياط إل��ى أن ذل��ك يعود إلى
ثقتهم وإيمانهم بمملكة البحرين وموقعها
االستراتيجي في املنطقة.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ال �ه��اج��ري« :إن ه��ذه ال��زي��ارة
ال �ت ��ي ت �ع��د األول� � ��ى إل� ��ى  ،Brilliant Labب�ع��د
االف �ت �ت��اح ،ت�س�ع��دن��ا ك �ث �ي �رًا ،ل�ك��ون�ن��ا ع��اص��رن��ا
 Brilliant Labمنذ البداية .ولدينا إيمان راسخ
ب��امل��واه��ب وال �ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة  .Startupsكما
ن�س�ع��ى إل ��ى ت�ق��دي��م ب�ي�ئ��ة ع�م��ل م�ن��اس�ب��ة ل�ه��ذه
الشركات املبادرة للمساهمة في نجاحها .كما

أش��اد باملقومات املحلية ف��ي مملكة البحرين
التي تسهم بوجود أرضية خصبة للشركات
الناشئة».
وذك��ر مؤسس  Brilliant Labندا الديحاني أن
ه��ذه املسرعة توفر برامج تدريبية وتأهيلية
ي �ح �ت��اج �ه��ا أي م � �ب� ��ادر ف� ��ي ق� �ط ��اع امل �ش ��اري ��ع
التكنولوجية ،مضيفًا أنهم في الشركة يوفرون
املعسكرات التدريبية ويستعينون بخبرات من
جميع انحاء العالم مثل جامعتي  Stanfordو
.IE Business School
وقال« :نعمل على هذا املشروع منذ  7سنوات،
وه�ن��اك اك�ث��ر م��ن  70م�ش��روع��ًا تكنولوجيًا من
الكويت .وتعد الشراكة املتميزة مع مجموعة
بيتك فرصة مهمة لتطوير هذه املسرعة».
وأضاف الديحاني أنه جرى بناء مقر مساحة
عمل مشترك على مساحة  800متر مربع في
قلب العاصمة البحرينية  -املرفأ املالي ،توفر

خدمات الترخيص واملكاتب ومساحات العمل
املشتركة للمشاريع التكنولوجية التي تطمح
ال ��ى ال �ت��وس��ع ف��ي ال �س��وق ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،م��ؤك��دا
ان ال �ش��راك��ة م��ع م�ج�م��وع��ة «ب �ي �ت��ك» م��ن خ�لال
ذراع �ه��ا االس�ت�ث�م��اري��ة «ب�ي�ت��ك ك��اب�ي�ت��ال» تأتي
ايمانا بأهمية املشاريع الناشئة التي تساعد
ال� �ش ��رك ��ات ال �ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال �ت �ح��وي��ل ال��رق �م��ي
لخدماتها.
يشار إلى أن «شركة بيتك كابيتال لالستثمار»
اس�ت�ث�م��رت ف��ي ش��رك��ات ن��اش�ئ��ة م�ث��ل  Codedو
 Skiplinoوغ�ي��ره�م��ا الكثير م��ن ال �ش��رك��ات ،ما
ي�ح�ق��ق ف��ائ��دة م�ش�ت��رك��ة مل�ج�م��وع��ة «ب�ي�ت��ك» من
حيث مسيرة التحول الرقمي ملجموعة «بيتك»
ول �ل �ش��رك��ات ال �ن��اش �ئ��ة م ��ن ح �ي��ث ال �ش��راك��ة مع
مجموعة «بيتك» ،وه��و ما يؤكد ال��دور البارز
لـ«بيتك» باالهتمام بتطوير املجتمع وإب��راز
إنجازات أبنائه على مختلف األصعدة.

وفد «بيتك» في افتتاح فرع  Brilliant Labفي البحرين
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«لدعم عمالء الخدمات المصرفية لألعمال من أصحاب المشروعات»

«الوطني» :اتفاقية شراكة مع منظمة
المبادرين  -فرع الكويت
ع�ق��د ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ات�ف��اق�ي��ة ش��راك��ة
م ��ع «م �ن �ظ �م��ة امل � �ب� ��ادري� ��ن»  -ف � ��رع ال �ك��وي��ت
 ،Entrepreneurship Organizationب�ه��دف
مشاركة عمالء الخدمات املصرفية لألعمال
لدى البنك في كل فعاليات وأنشطة املنظمة
ع �ل��ى م� � ��دار ال � �ع� ��ام ،وذل� � ��ك ف ��ي إط� � ��ار س�ع��ي
البنك بشكل دائ��م إل��ى تقديم ال��دع��م الكامل
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وت� � �ع � ��د «م� �ن� �ظ� �م ��ة امل � � �ب � � ��ادري � � ��ن» ال� �ع ��امل� �ي ��ة
 Entrepreneurship Organizationال �ت��ي
تأسست في عام  1987مؤسسة عاملية رائدة
تهدف إل��ى توفير ف��رص التعلم والتواصل
ب �ي ��ن أص � � �ح� � ��اب امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وامل�ت��وس�ط��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال إق��ام��ة العديد
م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات واألن� �ش� �ط ��ة امل� �م� �ي ��زة ال �ت��ي
ت �ث��ري ت �ج��رب��ة أص �ح��اب األع �م ��ال م��ن خ�لال
التدريب والتعرف على التجارب الناجحة
وأح��دث النظم اإلداري��ة والتكنولوجية ،بما
يساعدهم على فتح آف��اق جديدة تسهم في
نمو أعمالهم بشكل أسرع.
وقالت مديرة التخطيط واملبيعات املباشرة
في إدارة الخدمات املصرفية لألعمال في بنك
الكويت الوطني غالية العبدالغفور« :تعد
ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون م��ع منظمة ع��امل�ي��ة رائ��دة
خطوة جديدة في إطار سعينا نحو تقديم
تجربة مصرفية متكاملة لعمالء الخدمات
امل�ص��رف�ي��ة ل�لأع �م��ال ،وم�ن�ح�ه��م ال�ف��رص��ة في
امل �ش��ارك��ة ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات وأن �ش �ط��ة عاملية
ت �س��اع��ده��م ع �ل��ى اك �ت �س��اب خ �ب��رات ج��دي��دة،
والحصول على أحدث الحلول التكنولوجية
واإلداري��ة ،وذلك في إطار حرص البنك على
أداء م�س��ؤول�ي��ات��ه ت�ج��اه أص �ح��اب امل�ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة».
وأض� ��اف� ��ت ال �ع �ب��دال �غ �ف��ور«ن �ه��دف ف ��ي ب�ن��ك

يوسف السلطان

العبدالغفور:
نهدف إلى مساعدة رواد
األعمال في التخطيط
لمستقبلهم وتقديم
الدعم الكامل لهم
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي إل��ى م�س��اع��دة ال�ش�ب��اب من
رواد األع � �م ��ال ف ��ي ال �ت �خ �ط �ي��ط مل�س�ت�ق�ب�ل�ه��م
وت � �ق ��دي ��م ال � ��دع � ��م ال � �ك ��ام ��ل ل� �ه ��م م � ��ن ب ��داي ��ة
مسيرتهم املهنية .ويمثل حضور الفعاليات
امل �م �ي��زة وت �ب��ادل ال �خ �ب��رات رك �ي��زة أس��اس�ي��ة
ف��ي استراتيجيتنا ل�ل�ت��واص��ل م��ع أص�ح��اب
امل �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ب��أف�ض��ل

غالية العبدالغفور

ال �ط��رق امل�م�ك�ن��ة وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ق��دي��م ال��دع��م
الكامل الذي يحتاجون إليه».
ووع � � ��دت ال �ع �ب��دال �غ �ف��ور ع� �م�ل�اء ال �خ��دم��ات
املصرفية لألعمال بتقديم كل ما هو جديد
ومميز من خالل أحدث الخدمات واملنتجات
املصرفية ،وكذلك تنظيم ورعاية الفعاليات
املميزة ،وذلك في إطار التزام البنك بتقديم
تجربة مصرفية ف��ري��دة واستثنائية تلبي
تطلعاتهم واحتياجاتهم.
من جانبه ،قال رئيس «منظمة املبادرين» -
فرع الكويت يوسف صالح السلطان «سعداء
بالشراكة مع بنك الكويت الوطني كمؤسسة
مالية رائ��دة ف��ي الكويت واملنطقة ،ونتطلع
إل��ى أن يثمر ال�ت�ع��اون ع��ن إق��ام��ة العديد من
الفعاليات واألنشطة املميزة التي توفر لرواد
األعمال فرصة لصقل مهاراتهم ومشاركتهم
للخبرات مع أصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة حول العالم».

وأك ��د ال�س�ل�ط��ان س�ع��ي «م�ن�ظ�م��ة امل �ب��ادري��ن»
م �ن ��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا إل � ��ى دع � ��م رواد األع� �م ��ال
وتوفير بيئة مناسبة لهم للتعلم والتدريب،
ً
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ت �ق ��دي ��م ال� ��دع� ��م ع �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د
االج� �ت� �م ��اع ��ي م� ��ن خ �ل��ال ت �ن �ظ �ي��م ال � �ن� ��دوات
وال �ف �ع��ال �ي��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة .وت ��وف ��ر ال �خ��دم��ات
املصرفية لألعمال في بنك الكويت الوطني
العديد من املنتجات والخدمات املصرفية،
وم �ن �ه��ا :م� �س ��ؤول خ��دم��ة ع �م�ل�اء ال �خ��دم��ات
امل�ص��رف�ي��ة ل�لأع �م��ال ،ن �ق��اط ال �ب �ي��ع ،ب�ط��اق��ات
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ل�لأع �م��ال االئ�ت�م��ان�ي��ة،
تحويل ال��روات��ب إلكترونيًا ،خدمة الوطني
عبر اإلنترنت ،التأمني ،القروض التجارية،
كفاالت بنكية ،خطابات الضمان ،والفواتير
املحلية.
باإلضافة إلى ذلك ،يوفر بنك الكويت الوطني
 9أفرع مختصة بالخدمات املصرفية لألعمال
م�ص�م�م��ة خ�ص�ي�ص��ًا ل�ل�ع�م�لاء ع�ل��ى مستوى
ك ��ل م �ن��اط��ق ال �ك ��وي ��ت ،ب �م��ا ف ��ي ذل � ��ك :ال �ف��رع
ال��رئ�ي�س��ي ،ال �س��رة ،ال�ش��وي��خ ،م �ب��ارك الكبير،
ب��رج ال��راي��ة ( 2ال ��دور ال�خ��ام��س) ،الفنطاس،
ال�غ��زال��ي ،ش ��رق ،رأس ال�س��امل�ي��ة .وت��وف��ر ه��ذه
ال �ف��روع ف��ري��ق عمل ذا خ�ب��رات وتخصصات
مختلفة لتقديم مختلف ال�خ��دم��ات لعمالء
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ل�لأع �م��ال ،ح�ي��ث يمكن
ل�ل�ع�م�لاء م��ن خ�ل�ال م �س��ؤول خ��دم��ة ال�ع�م�لاء
الخاص بهم الحصول على أفضل الخبرات
ف��ي م �ج��ال االئ �ت �م��ان ،واالس �ت �ش��ارات امل��ال�ي��ة
واالس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ،وال � �ت � �م� ��وي� ��ل ال � �ت � �ج� ��اري،
وال�خ��زي�ن��ة .وب��إم �ك��ان ال�ع�م�لاء اس�ت�ك�م��ال كل
املعامالت املصرفية لألعمال بطريقة سلسة
ّ
وفعالة ومريحة ،كما بإمكان العمالء زيارة
م ��وق ��ع ال �ب �ن��ك  nbk.comمل �ع��رف��ة امل ��زي ��د ع��ن
املنتجات والخدمات املصرفية لألعمال.

 ..ويستقبل الدفعة الثانية من البرنامج
التدريبي لموظفي مؤسسة البترول

لقطة جماعية لمتدربي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

اس�ت�ق�ب�ل��ت «امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة» للمجموعة
ف��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،ب��ال �ت �ع��اون مع
م �ج �م��وع��ة ال� �ش ��رك ��ات األج �ن �ب �ي��ة وال �ن �ف��ط
وال �ت �م��وي��ل ال �ت �ج ��اري ،ال��دف �ع��ة ال �ث��ان �ي��ة من
ال �ب ��رن ��ام ��ج ال �ت ��دري �ب ��ي مل��وظ �ف��ي م��ؤس�س��ة
ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة.
ويهدف البرنامج ال��ذي اطلق العام املاضي
إل ��ى ت��دري��ب ال �ك ��وادر ال�ف�ن�ي��ة ف��ي مؤسسة
البترول في إدارات مختلفة ،منها مجموعة
الخزينة واملالية واملحاسبة على املجاالت
املتخصصة في العمليات البنكية.
يستمر البرنامج ،ال��ذي يضم دفعتني ملدة
أربعة أسابيع ،ويتنوع بني التدريب النظري
والعملي.
وك��ان في استقبال املتدربني قياديون من
مؤسسة البترول الكويتية والبنك الكويت
ال ��وط �ن ��ي ،وف� ��ي م �ق��دم �ت �ه��م ن ��ائ ��ب ال�ع�ض��و
املنتدب للمالية في مؤسسة البترول أريج
ال �ب �ح��ر ،وامل�س�ت�ش��ار امل��ال��ي ل ��دى مؤسسة

العبالني :نقوم بدور
فعّ ال في تطوير القدرات
والطاقات البشرية
ال �ب �ت��رول ع�ل��ي ع �ب��دال �ك��ري��م ،وامل ��دي ��ر ال�ع��ام
للموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت
ال��وط �ن��ي ع �م��اد ال �ع �ب�ل�ان��ي ،وامل ��دي ��ر ال �ع��ام
مل�ج�م��وع��ة ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة للشركات
األجنبية والنفط والتمويل التجاري لبنك
الكويت الوطني براديب هاندا.
وقال املدير العام للموارد البشرية ملجموعة
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال ��وط �ن ��ي ،ع �م ��اد ال �ع �ب�لان��ي:
«يعكس البرنامج سعي البنك نحو القيام
ب��دور ف� ّ�ع��ال ف��ي تطوير ال�ق��درات والطاقات

ال �ب �ش��ري��ة داخ � ��ل امل ��ؤس �س ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ب �ص �ف �ت��ه ال �ش ��ري ��ك امل �ص ��رف ��ي ال��رئ �ي �س��ي
للقطاع الحكومي».
وأض � ��اف ال �ع �ب�لان��ي أن ال �ب��رن��ام��ج ي�ه��دف
بشكل أساسي إلى صقل مهارات موظفي
القطاع النفطي ،الذين يتعاملون مع القطاع
امل� �ص ��رف ��ي ،وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال ال �ت �ع��ري��ف
ب��األع �م��ال امل�ص��رف�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا البنك
لعمالئه من مختلف القطاعات.
وذك��ر أن البرنامج سيشمل التدريب على
ع� ��دد م ��ن امل� �ح ��اور م ��ن أه �م �ه��ا :م�ج�م��وع��ة
الخزينة ،العمليات املركزية ،إدارة املخاطر،
خ �ط��اب��ات ال �ض �م��ان ،االع �ت �م��اد امل�س�ت�ن��دي
بجميع أن��واع��ه ،تمويل املشاريع ومكافحة
غسل األم ��وال .وأوض��ح العبالني أن نشر
الثقافة املصرفية وتعريف الكوادر العاملة
ف��ي امل �ج��ال النفطي ع�ل��ى ال�ع�م��ل املصرفي
ب�ش�ك��ل ع ��ام ي��أت �ي��ان ض�م��ن ح ��رص البنك
على تحقيق تناغم ما بني أهداف االستدامة

االق�ت�ص��ادي��ة ال�خ��اص��ة باملجموعة م��ع تلك
الخاصة بالدولة ،والقائمة في الوقت نفسه
على العنصر البشري امل��درب وفقًا ألعلى
املعايير العاملية .من جانبه ،أكد املدير العام
مل�ج�م��وع��ة ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة للشركات
األجنبية والنفط والتمويل ال�ت�ج��اري لدى
البنك الكويت الوطني ،براديب هاندا ،أن البنك
تربطه ع�لاق��ات وثيقة وم�م�ي��زة ،باعتباره
البنك الرئيسي لتعامالت مؤسسة البترول
الكويتية والشركات التابعة لها ،مشيرًا إلى
أن خطط تدريب الكوادر الوطنية الكويتية
تأتي في إط��ار التعاون واملساهمة الفاعلة
م��ن ال�ب�ن��ك ف��ي إع ��داد ج�ي��ل يتمتع ب�ق��درات
تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.
وأض��اف هاندا أن البنك يأخذ على عاتقه
تنمية وت�ط��وي��ر ال�ع�ن�ص��ر ال�ب�ش��ري ضمن
ش��راك��ات��ه م��ع جميع امل��ؤس�س��ات ،وخاصة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وذل ��ك ان�س�ج��ام��ًا م��ع ال�ت��زام��ات
البنك املجتمعية والتنموية.

دراسة لــ :Invesco

نهج «استثمار العوامل» يواصل انتشاره
َ
سوقي األسهم والدخل الثابت
في
¶  % 50من المستثمرين زادت توزيعاتهم االستثمارية القائمة على عوامل «التكلفة والقيمة والسيولة والجودة»
أش ��ارت ال��دراس��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�س�ن��وي��ة ال��راب�ع��ة
ملؤسسة  Invescoحول استثمار العوامل ،الى
أن املستثمرين الذين يوظفون استراتيجيات
ال �ع��وام��ل م�س�ت�م��رون ف��ي زي ��ادة توزيعاتهم
االستثمارية القائمة على العوامل .وشملت
ال ��دراس ��ة إج� ��راء م�ق��اب�لات م��ع أك �ث��ر م��ن 241
مستثمر بيع بالجملة ومستثمرا مؤسسيا
مع أص��ول خاضعة ل�لإدارة يبلغ مجموعها
أكثر من  25تريليون دوالر.
وأش � � ��ار م ��ا ي �ق ��رب م ��ن ن �ص��ف امل�س�ت�ث�م��ري��ن
( )٪45ال��ذي��ن شملتهم ال��دراس��ة ف��ي مناطق
آس �ي ��ا امل �ح �ي��ط ال � �ه� ��ادي وأوروب � � � ��ا وال �ش ��رق
األوس ��ط واف��ري�ق�ي��ا وأم�ي��رك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،إل��ى
قيامهم بزيادة توزيعاتهم االستثمارية في
العوامل في عام  .2019بينما ارتفع متوسط

ال� �ت ��وزي� �ع ��ات امل �خ �ص �ص��ة الس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ال � �ع ��وام ��ل ف� ��ي ع � ��ام 2019
م�ق��ارن��ة ب�ع��ام  2018بالنسبة للمستثمرين
املؤسسيني من  ٪16إلى  ،٪18ومستثمري
ال�ج�م�ل��ة ،م��ن  ٪11إل ��ى  ٪14ع�ل��ى الصعيد
العاملي.
ويخطط  %59من املشاركني في دراس��ة هذا
العام من أوروبا والشرق األوسط وافريقيا،
ل ��زي ��ادة ت��وزي �ع��ات �ه��م ع �ل��ى م� ��دى ال �س �ن��وات
الثالث املقبلة .وأفاد نحو  ٪70من املشاركني
في استطالع ال��رأي أن أداء ه��م في استثمار
العوامل حقق أو ت�ج��اوز التوقعات ف��ي عام
 .2019وعلى الرغم من التساؤالت التي تدور
لاً
ح��ول ما إذا ك��ان عامل القيمة ال ي��زال عام
لاً
ف�ع��ا  ،إال أن��ه ف��ي واق��ع األم��ر ال ي��زال العامل

ال��ذي يتمتع بأعلى مستوى م��ن ال��دع��م لدى
ك��ل م��ن مستثمري الجملة العامليني ()٪91
واملستثمرين املؤسسيني ( .)٪86إل��ى ذل��ك،
وج � ��دت ال ��دراس ��ة أن غ��ال �ب �ي��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن،
بنسبة  3إل��ى  ،1ي�خ�ت��ارون اآلن نهج تنفيذ
ً
نشطا بدال من النهج غير النشط ،مع تنفيذ
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ف �ع��ال��ة ع �ب��ر ال �ت �ف��وي �ض��ات
املنفصلة ،والصناديق املشتركة املختلطة،
واملنتجات املتداولة في البورصة.
وم� � � ��ع اس � � �ت � � �م � ��رار امل � �س � �ت� �ث � �م ��ري ��ن ب �ت �ن �ف �ي��ذ
استراتيجيات بشكل غير نشط عبر مؤشر
العوامل ،ف��إن ما يقرب من نصف املشاركني
ف � ��ي االس� �ت� �ب� �ي ��ان ( ٪42م � ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن
امل��ؤس�س�ي�ين و ٪44م��ن مستثمري الجملة)
يفضلون ات�ب��اع نهج مخصص ف��ي تصميم

امل ��ؤش ��ر ال �ق �ي ��اس ��ي .وي �م �ك��ن أن ت ��وف ��ر ه��ذه
األساليب املخصصة إدارة أفضل للعوامل،
وم � ��زي � � ً�دا م ��ن ق� � ��درة ال �ت �ح �ك��م ف ��ي ت �ع��ري �ف��ات
ال �ع��وام��ل وم�ق��اي�ي�س�ه��ا .وي ��رى امل�س�ت�ث�م��رون
أن ال �ن �ج��اح ف��ي اس�ت�ث�م��ار ال �ع��وام��ل يتوقف
ع �ل��ى ت �ط��وي��ره��ا ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ،م ��ن خ�لال
إدخ��ال ع��وام��ل وتعريفات وم�ص��ادر بيانات
وتكنولوجيات وفئات أصول جديدة.
وأش��ار  ٪64م��ن املستثمرين إل��ى أن العائد
ع�ل��ى التكلفة ه��و ال�ع��ام��ل األول ال ��ذي يمكن
ت �ح ��دي ��ده ف ��ي ال ��دخ ��ل ال� �ث ��اب ��ت ،األم � ��ر ال ��ذي
ي��وض��ح ج��زئ�ي��ًا س�ب��ب ال��زي��ادة ف��ي م�ث��ل ه��ذه
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ع �ل��ى م� ��دار األش �ه��ر ال� �ـ 12
امل��اض �ي��ة ،تليه ال�س�ي��ول��ة وال�ق�ي�م��ة وال �ج��ودة
بنسب  ٪46 ،٪54و ٪42على التوالي.

منظمة أبانا تمنح بستكي
جائزة اإلنجاز لعام 2019

َّ
يتسلم الجائزة
فاروق بستكي

َّ
كرمت منظمة أبانا األميركية أمس ،العضو
امل�ن�ت��دب للهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار ف��اروق
بستكي وم�ن�ح�ت��ه ج��ائ��زة «أب��ان��ا» ل�لإن�ج��از
بنسختها ال� �ـ ،35وه��ي ال�ج��ائ��زة ال�ت��ي تكرم
األشخاص الذين يجسدون الريادة املتميزة
ف��ي األع �م��ال امل�ص��رف�ي��ة وامل��ال �ي��ة ،وي�ظ�ه��رون
ً
ً
التزاما ثابتا بالتعاون املهني اإليجابي بني
الواليات املتحدة والشرق األوسط وشمالي
أفريقيا.
جرى ذلك خالل حفل تكريم أقيم في مدينة
ن� �ي ��وي ��ورك ،ب �ح �ض��ور أك� �ث ��ر م ��ن م �ئ��ة م��دي��ر
تنفيذي و 500شخص ،ال��ذي انطلق بكلمة
ت��رح �ي �ب �ي��ة م ��ن ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة

م�ن�ظ�م��ة أب ��ان ��ا م �ح �م��ود م �م��دان��ي وال �ش��ري��ك
امل� ��ؤس� ��س وال ��رئ � �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي امل� �ش ��ارك
ملجموعة «ك��ارالي��ل» ديفيد م .روبنستاين،
ال �ل��ذي��ن اس�ت�ع��رض��ا ال� ��دور ال ��ري ��ادي للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ف ��ي ظ ��ل إدارة ف� ��اروق
بستكي.
وق � � ��ال ال� �ع� �ض ��و امل� �ن� �ت ��دب ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار« :أت� �ق ��دم ب��ال�ش�ك��ر إل ��ى منظمة
أبانا ملنحها إي��اي ه��ذا التكريم وأتقدم إلى
القائمني عليها بأسمى التهاني والتبريكات
الحتفال املؤسسة بعامها ال�ـ ،35التي تمثل
جسرًا بني القطاع املالي في أميركا الشمالية
ومنطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا.

مؤتمر «فينتك» الثالث استعرض أحدث تقنيات القطاع

إقبال كبير من الشركات الناشئة
على التكنولوجيا المالية
مي مأمون
ق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل� �ل� �ج� �ه ��از امل� ��رك� ��زي
لتكنولوجيا املعلومات د .عمار الحسيني ،ان
التغير الكبير ف��ي التكنولوجيا س��اه��م بخلق
موجة كبيرة في الشركات الناشئة املتخصصة
في قطاع التكنولوجيا املالية التي تتكامل مع
القطاع املصرفي التقليدي لتقديم خدمات أفضل
للمواطن ،داعيًا الجهات الحكومية إلى مواكبة
ال�ت�ط��ورات ف��ي التكنولوجيا واالس�ت�ف��ادة منها
وتطوير ال�ق��درات البشرية للتمكن من التعامل
م�ع�ه��ا ب�ش�ك��ل آم ��ن وم�ن��اس��ب ل�ل�ح��اج��ة وتحقيق
األهداف ،مؤكدًا أن القطاع املصرفي يتواكب مع
التكنولوجيا وت�ط��وره��ا ،وال ب��د م��ن االستفادة
من الخدمات املالية الجديدة.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادر
وش��رك��ة ك��وي��ن دي �ن��ار ل�لاس �ت �ش��ارات وال�ع�م�لات
اإللكترونية أحمد املطوع :نقوم بتوعية املجتمع
بفائدة إدخ��ال التكنولوجيا الحديثة في مجال
املعامالت املالية.
وتابع :لدينا استراتيجية معلنة في الكويت من
البنك امل��رك��زي منذ ع��ام  2018بتوجه لتأسيس
محفظة وعملة الكترونية ،مما ي��دل على مدى
تطور سوق العمالت ووجود أدوات جديدة ،لكن
ال يوجد قانون لتنظيم التعامل والشراء والبيع
والتداول.
وذك��ر ان الكويت تسير م��ع ه��ذا التوجه ويبقى
وج � ��ود ت ��وج ��ه رس� �م ��ي ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ع �م�لات
اإللكترونية وتوعية املجتمع .واش��ار الى ان 40
إل��ى  50في املئة من القطاع املالي حاليا يتقبل
استخدام ه��ذه التكنولوجيا والدليل على ذلك
أن ما يقارب  50بنكا في الشرق األوسط مهتمة
بهذه التقنية الحديثة.
من جانبه ،أش��ار مدير مركز البحوث في شركة
املركز املالي ر .راغو الى ان الكويت سوق واعدة
ف��ي م�ج��ال اس�ت�خ��دام التقنيات امل��ال�ي��ة املبتكرة،
م��وض �ح��ا ان ال� �خ ��دم ��ات امل��ال �ي��ة ت �ش �ه��د ت �ط��ورا
م �ت �س��ارع��ًا واس �ت �ح��داث��ا م �ل �ح��وظ��ا ل�ل�ت�ط�ب�ي�ق��ات
املستخدمة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال .واوض��ح ان البنوك
ت �ت �ن ��اف ��س وت � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ش� ��رك� ��ات ال �ت �ق �ن �ي��ات
املالية ،حيث انها تقوم باستخدام التطبيقات
ال�ت��ي تطرحها تلك ال�ش��رك��ات ل��زي��ادة الخدمات
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ل �ع�م�لائ�ه��ا ،ك �م��ا ان �ه��ا ت�س�ت�ه��دف
االستحواذ على تلك الشركات لتطوير منظومة
أعمالها في فترة الحقة.
ب� � ��دوره ،أش� ��ار امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ل ��ادارة امل�ص��رف�ي��ة

عمار الحسيني

الحسيني :الجهات الحكومية
مطالبة بمواكبة
تطورات التقنية المالية
وتمكين المواطن من
التعامل معها بشكل آمن
لألفراد في بنك الكويت الدولي عثمان توفيقي،
الى ان التكنولوجيا أصبحت أمرًا بالغ األهمية
بالنسبة للقطاع املصرفي ،ومن الضروري اتباع
نهج م�ت��وازن يجمع العمل امل�ص��رف��ي التقليدي
وال �خ��دم��ات ال��رق�م�ي��ة امل�ب�ت�ك��رة ،م�ض�ي�ف��ا ان بنك
 KIBيؤمن ب��ان الجمع بني الخدمات املصرفية
املفتوحة وجهات برمجة التطبيقات سيصبح
ح �ج��ر األس � ��اس ل�ج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة في
القطاع املصرفي.
وأض� ��اف ان ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال��رق�م�ي��ة س�ت�ت�ي��ح ام��ام
العمالء املزيد من الخيارات للتفاعل مع مزودي
ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ،م��وض �ح��ا ان ال �ب �ن��ك يخطط
ل�ل�ت�ح��ول وال�ت�م��اش��ي م��ع االت �ج��اه��ات املصرفية
املستقبلية بالتعاون مع طرف ثالث من مزودي
ال �خ��دم��ات .م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي
ل�ق�ط��اع ال�ه�ي�ئ��ات وال �ش��رك��ات ف��ي ش��رك��ة اوري ��دو
ل�لات�ص��االت ،ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�ب��اب�ط�ين ،ان الشركة
ت�ه��دف إل��ى االرت �ق��اء ف��ي تقديم البيئة الخصبة
ووضع األساسات الصحيحة ملنظومة التعامل
املالي من كل وسائل االتصال ال سيما في مجال
حماية االمن السيبراني.

مقارنة بالعام الماضي

 %6.2ارتفاع صفقات «فينتك»
في المنطقة خالل  9أشهر
حسام علم الدين
أوض � � ��ح ت �ق ��ري ��ر ص � � ��ادر ع� ��ن ش ��رك ��ة م ��اغ �ن ��ت أن
صفقات تقنية «فينتك» املالية في منطقة الشرق
األوس ��ط ارت�ف�ع��ت بنسبة  %6.2ف��ي األش �ه��ر ال �ـ9
األولى من  ،2019لتسجل  51صفقة ،مقارنة بـ48
ّ
صفقة خالل العام املاضي بأكمله ،وتمثل مصر
واإلمارات  %74من مجمل هذه الصفقات.
وق��ال التقرير :إن قيمة الصفقات التي ج��رت في
األشهر التسعة بلغت  26مليون دوالر اقل بنسبة
 ،%30مقارنة بالعام امل��اض��ي ،م��ا يشير ال��ى انه
يجري دعم مزيد من الشركات الناشئة الصغيرة،
في اشارة الى ان اجمالي قيمة صفقات «فينتك»
ل�ل�ع��ام امل��اض��ي ب��أك�م�ل��ه ب�ل�غ��ت  42م�ل�ي��ون دوالر،
بانخفاض من  109ماليني في .2017
ورأت «م ��اغ� �ن ��ت» ان ال� �ع ��وام ��ل ال��رئ �ي �س��ة ل�ن�م��و
ص �ن��اع��ة «ف �ي �ن �ت��ك» ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق االوس ��ط
تشمل التركيبة السكانية للمستهلكني ،والتي
يبلغ عددها حوالي  300مليون نسمة واستخدام
الهاتف الذكي وتحويل االموال عبره على نطاق

واسع ،باالضافة الى الدور ّ
الفعال الذي يمارسه
في ه��ذا املجال كل من املستهلكني واملستثمرين
ّ
ال � � ��ذي ي� �ض ��خ ��ون ام� ��وال � �ه� ��م ف� ��ي االب � �ت � �ك� ��ار ع�ب��ر
صناديقهم.
وأشارت الى أن الدعم الحكومي واسع النطاق في
ه��ذا القطاع ،كاشفة ع��ن  5صناديق ف��ي املنطقة
تمول تقنية «فينتك» ب �ـ 1.4مليار دوالر ،كما ان
ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب��رام��ج ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��داع�م��ة
للشركات في ه��ذا امل�ج��ال ،الفتة ال��ى ارت�ف��اع عدد
امل�س�ت�ث�م��ري��ن االف� � ��راد ال ��ذي ��ن ي �م��ول��ون «ف�ي�ن�ت��ك»
في املنطقة ال��ى  163حتى اآلن منذ بداية العام،
ارت �ف��اع��ا م��ن  70مستثمرا ف��ي  .2015وأض��اف��ت:
ج ��رى اس�ت�ث�م��ار  237م�ل�ي��ون دوالر ف��ي  181من
شركات «فينتك» في الشرق األوس��ط منذ ،2015
ّ
وشكل  2017عام الذروة لتمويل شركات «فينتك»
ّ
بسبب استثمارات واس�ع��ة النطاق .كما تفوقت
الصناعة ف��ي  2018على امل�ج��االت االستثمارية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،م�ث��ل ال �ت �ج��ارة االل �ك �ت��رون �ي��ة وال�ن�ق��ل
لتصبح «فينتك» االكثر شعبية استثماريا في
املنطقة من حيث عدد الصفقات.
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معالجة االستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
ت��ذب��ذب��ت أس �ع��ار ال �س �ن��دات ال��دول �ي��ة ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت ب ��ال �ب ��ورص ��ات امل� ��درج� ��ة ب �ه��ا ب�ع��د
إص ��داره ��ا ت��دري�ج�ي��ًا ،إذ وص �ل��ت إل ��ى أدن��ى
ق�ي�م��ة ل�ه��ا ف��ي م�ن�ت�ص��ف  ،2018ح�ي��ث أق�ف��ل
س�ع��ر ال�س�ن��د اس�ت�ح�ق��اق ع ��ام  2022بقيمة
 97.510دوالرا أميركيا ،وأقفل سعر السند
استحقاق ع��ام  2027بقيمة  97.347دوالرا
أميركيا ،وتحسنت األسعار بنهاية يونيو
 ،2019إذ ع��ادت إل��ى االرت �ف��اع م�ج��ددًا ،ومن
ال �ط �ب �ي �ع��ي ع �ن��د ت �غ �ي��ر س �ع��ر ال �ف ��ائ ��دة على
ال �س �ن��دات ب��ال �س��وق ال �ع��امل �ي��ة أن ي��ؤث��ر ذل��ك
ً
ع�ل��ى أس �ع��اره��ا ف�ض�لا ع��ن تغير آج ��ال تلك
السندات.

شركة استشارات
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إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم

26,758

8
45

وأش � � � � ��ار ال � �ت � �ق ��ري ��ر إل � � ��ى وج � � � ��ود ع � � ��دد م��ن
املالحظات وهي:
 ب �ل��غ إج �م��ال��ي ال��دي��ن ال �ع��ام  5.4م �ل �ي��اراتدينار.
 انخفاض صافي أصول االحتياطي العامإل��ى  22.8مليار دي�ن��ار ف��ي  30يونيو 2019
وبانخفاض يبلغ  1.3مليار دينار وبنسبة
انخفاض  %5.4من صافي قيمة األصول في
 31مارس ،2019والبالغة  24.1مليار دينار.
 انخفاض أصول االحتياطي العام السائلةوشبه السائلة إلى  9.86مليارات دينار في
 30يونيو ،2019وب��ان �خ �ف��اض ي�ب�ل��غ 1.05
م�ل�ي��ار دي �ن��ار وبنسبة ان�خ�ف��اض  %9.7من
ص��اف��ي ت �ل��ك األص � ��ول ف��ي  31م� ��ارس 2019
والبالغة  10.9مليار دينار .
 ح�ق�ق��ت األص ��ول ال�س��ائ�ل��ة وش �ب��ه السائلةب��االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ع��وائ��د بلغت نسبتها
 %0.8خالل الفترة الربع األول مقابل %1.2
عن السنة املالية /2018 2019وهي تقل عن
ن�س�ب��ة ال �ف��وائ��د ع �ل��ى االق� �ت ��راض ال �خ��ارج��ي
وال �ب��ال �غ��ة  %3.5 ،%2.75ل�ل �س �ن��دات ،ع�ل�اوة
على ذلك فإن زي��ادة أسعار الفوائد من قبل
االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي األم�ي��رك��ي ع��دة م��رات
ب �ع��د إص � ��دار ال �ك��وي��ت ل �س �ن��دات �ه��ا ال��دول �ي��ة
س��وف تزيد من فرصة ارت�ف��اع تكلفة الدين
ال �ع��ام ل��و ع �ق��دت ق��روض��ا ج��دي��دة لتسديد
العجوزات املالية باملستقبل.
 ارتفعت نسبة تكاليف خدمة الدين العامع�ل��ى ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي إل��ى %0.29
في السنة املالية /2018 2019واستمرت في
االرت�ف��اع حتى بلغت  %0.34ف��ي  30يونيو
 ،2019ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد
ال �س �ن ��دات امل �ح �ل �ي��ة ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت��وق��ف
اإلصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين
العام الساري آنذاك.
 يمثل ال��دي��ن ال �ع��ام م��ا نسبته  %53.4منإج�م��ال��ي األص� ��ول ال�س��ائ�ل��ة وش �ب��ه السائلة

■  840ألف دينار قيمة تعاقد «المالية» مع شركة استشارات لتدريب موظفين غير موجودين
■ االحتياطي العام انخفض من  43.9ملياراً في  2015إلى  22.8ملياراً بنهاية يونيو الفائت
■  5.4مليارات دينار إجمالي الدين العام ..منها  2.9مليار للبنوك المحلية
■ غياب اإلصالحات االقتصادية يحول دون وجود استدامة مالية للدولة

 11اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ /2015
2016
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انخفاض األصول

ُسحبت من «االحتياطي» في  4سنوات

5,049

دع��ا دي��وان املحاسبة إل��ى ض��رورة تنفيذ 8
توصيات ضرورية للحفاظ على االستدامة
املالية وهي كالتالي:
 1اع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة امل� ��وازن� ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة
بحيث يجري وضع سقف أعلى للمصاريف
وخ��اص��ة ال �ج��اري��ة م�ن�ه��ا م��ن أج ��ل معالجة
ال� �ع� �ج ��ز امل� �س� �ت� �م ��ر ب � ��امل � ��وازن � ��ة وع� � � ��دم م��س
امل � �ص� ��روف� ��ات ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �س��اه��م
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وت��وج �ي��ه أي اس�ت��دان��ة
باملستقبل لتلك امل�ش��اري��ع وذل ��ك المكانية
رسملة القروض على مشاريعها.
 - 2التأكيد على إجراء اصالحات تشريعية
ومالية واقتصادية من أجل ايجاد مصادر
مالية أخ��رى للدولة وتقليل االعتماد على
النفط في تمويل امليزانية من أجل تحقيق
استدامة مالية.
 - 3ع��دم استنزاف م��وارد االحتياطي العام
ل� �ل ��دول ��ة ف ��ي ت �ح �م��ل ال � �ع � �ج ��وزات ال �ن��اش �ئ��ة
ع��ن ت�ن��ام��ي امل �ص��روف��ات ب��امل��وازن��ة وال�ع�م��ل
ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة م� � � ��وارده امل ��ال� �ي ��ة وف � ��ق خ�ط��ط
واستراتيجيات استثمارية متحفظة.
 - 4األخذ باالعتبار عند اقرار قانون جديد
للدين العام أنه جرى وفق دراس��ة فنية من
متخصصني ب�م��ا ي�ح�ق��ق امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
للجوانب املالية لدولة الكويت.
 - 5ض ��رورة وض��ع ال�ل��وائ��ح التنفيذية بعد
اق � ��رار ق ��ان ��ون ال �ص �ك��وك اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،وذل ��ك
ل� �ض� �م ��ان ت �ن �ظ �ي��م اإلج � � � � � ��راءات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل �ل �ق��ان��ون ل �ت �ك��ون أداة ت �م��وي��ل ف �ع��ال��ة م��ع
االن �ت �ه��اء م��ن ح �ص��ر ك��ل األص � ��ول امل�م�ل��وك��ة
للدولة لتيسير تطبيق القانون املقترح حال
اقراره.
 - 6التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق
بني مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الدين
ال �ع��ام ب� ��وزارة امل��ال�ي��ة وال�ج�ه��ات الحكومية
األخ � � � ��رى ذات ال� �ص� �ل ��ة ع� �ن ��د ع� �ق ��د ق� ��روض
للمؤسسة لتمويل مشاريعها الرأسمالية،
خ��اص��ة االق �ت ��راض م��ن ال �س��وق امل�ح�ل�ي��ة من
أجل توحيد الجهود املشتركة بني الحكومة
واملؤسسة في هذا الجانب.
 - 7التأكيد على املحافظة على التصنيف
االئ� �ت� �م ��ان ��ي ال� �ج� �ي ��د وال � � �ص� � ��ادر ع� ��ن ث�ل�اث
م��ؤس �س��ات ائ �ت �م��ان �ي��ة ع��امل �ي��ة ات �ف �ق��ت ع�ل��ى
ال �ت �ص �ن �ي��ف ن �ف �س��ه واألخ� � ��ذ ب �م �ح �م��ل ال �ج��د
تحفظاتها ح��ول ض ��رورة ات �خ��اذ إج ��راءات
اصالحية مالية وتشريعية واقتصادية من
أج��ل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى التصنيف االئ�ت�م��ان��ي
الجيد.
 - 8ض ��رورة االس ��راع ف��ي استكمال الهيكل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي إلدارة ال� ��دي� ��ن ال � �ع� ��ام وم ��ده ��ا
بالكفاءات والخبرات التي تمكنها من أداء
عملها ب�ك��ل ك�ف��اءة ل�ت�ك��ون معينة للجهات
الحكومية في مدها بالدراسات والبيانات
من أجل الوصول إلى القرارات الرشيدة في
إدارة الدين العام.

 26.7مليار دينار
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كشف تقرير حديث لديوان
المحاسبة أن إجمالي
المسحوبات من االحتياطي
العام بلغ  2.1مليار دينار خالل
السنة المالية /2018،2019
كما جرى سحب  578مليون
دينار خالل الفترة من 1ابريل
 2019إلى  30يونيو  ،2019األمر
الذي أدى إلى زيادة مخاطر
استنزاف االحتياطي العام بتلك
المسحوبات في ظل عدم
اتخاذ إجراءات إصالحية تؤدي
إلى معالجة العجز المتواصل
الناجم عن عدم وجود سقف
أعلى يحكم تنامي المصروفات
بالميزانية.
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ت��م تجديد التعاقد م��ع املجموعة الثالثية
ال�ع��امل�ي��ة ل�لاس �ت �ش��ارات  TICGاع �ت �ب��ارًا من
أب��ري��ل  2019مل��دة  12ش�ه��را بمبلغ إجمالي
 840ألف دينار كويتي وذلك على الرغم من
ع��دم وج��ود م��ا يفيد ق�ي��ام الشركة بتدريب
ال �ك��وادر الوطنية ب ��إدارة ال��دي��ن ال�ع��ام التي
تمثل إحدى الخدمتني الرئيسيتني بالعقد.
ل��م يتم استكمال الهيكل التنظيمي إلدارة
ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام وت ��زوي ��ده ��ا ب��ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي
الكافي من ذوي الخبرات وال�ك�ف��اءات وبما
يتناسب م��ع االختصاصات املوكلة إلدارة
الدين العام واالس�ت�ف��ادة من التدريب الذي
ي �ت �ي �ح��ه ال �ت �ع��اق��د م ��ع ال �ش ��رك ��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ال�ت��ي يتم التعامل معها حاليا وال�ح��د من
االستعانة بأعمالها في املستقبل.
موافقة مجلس ال��وزراء على خطة اقتراض
مؤسسة البترول الكويتية لتمويل برامجها
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة خ �ل ��ال ال� �خ� �ط ��ة ال �خ �م �س �ي��ة
ب��اس�ت�خ��دام أدوات ال��دي��ن ال�ع��ام ب�ح��دود 12
مليار دي�ن��ار ،وت��م ب��دء املؤسسة ب��إج��راءات
القرض ال��دوار بالدينار الكويتي وال��دوالر
األميركي.

قروض البترول
ب��االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ف��ي /31/3 2019فيما
ارتفعت النسبة إلى  %54.9في /30/6،2019
م��ع األخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار أن آج��ال استحقاق
ال� ��دي� ��ن ال � �ع� ��ام ي �م �ت��د ب �ع �ض �ه��ا إل � ��ى خ�م��س
س�ن��وات والبعض اآلخ��ر إل��ى عشر سنوات
ب� ��دءا م��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة /2016 ،2017وان
م� �ع ��دل ت �غ �ط �ي��ة األص� � � ��ول ال �س ��ائ �ل ��ة وش �ب��ه
السائلة لرصيد الدين العام يبلغ  1.9و1.8
مرة في  2019/3/31و.2019/6/30

سداد االلتزامات
ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة إج �م��ال��ي رص �ي��د ال��دي��ن ال�ع��ام
الخارجي واالستحقاقات القصيرة األج��ل

 24.7%من إجمالي األص��ول السائلة وشبه
السائلة باالحتياطي العام في ،2019/6/30
وان م�ع��دل تغطية األص ��ول السائلة وشبه
السائلة لرصيد الدين لها يبلغ  4.5و 4مرات
في  2019/3/31و ،2019/6/30ما يشير إلى
قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

التصنيف االئتماني
نبهت وكاالت التصنيف االئتماني أن هناك
ع ��وام ��ل م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت � ��ؤدي إل� ��ى خفض
التصنيف االئتماني ل��دول��ة الكويت ،وهي
ت��آك��ل االحتياطي ال�ع��ام وان�خ�ف��اض أسعار
ال �ن �ف��ط ل �ف �ت��رات ط��وي �ل��ة وع� ��دم ال� �ق ��درة على

انخفاض المبالغ المخصصة لمشاريع التنمية
ق��ال دي��وان املحاسبة إن الخطة اإلنمائية يجب ان ي�ك��ون لها دور ف��ي تمويل
املوازنة مع انخفاض اإليرادات غير النفطية اال ان انخفاض نسب تنفيذ بعض
االستثمارات ال تتفق مع ما تسعى إليه الخطة اإلنمائية إلصالح هيكل املالية
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ،فعلى سبيل امل�ث��ال ت�ه��دف الخطة ل��رف��ع اإلي ��رادات غير النفطية
ل�ت�ص��ل  %30م��ن إج �م��ال��ي اإلي� � ��رادات ،ف��ي ح�ين إن �ه��ا ل��م ت �ت �ج��اوز  %11خ�لال
السنوات الثالث املاضية ،ويعود ذلك إلى عدم إق��رار القوانني الضريبية وعدم
تعديل املرسوم الخاص بالرسوم واالنتفاع بالخدمات العامة ،وأيضًا عدم البدء
بالخصخصة مما حرم املالية العامة من عوائد بيع األص��ول للمستثمرين أو
تحقيق عوائد مقابل منح حقوق االمتياز أو االنتفاع ،على الرغم من أن إجمالي
ما تم صرفه فعليًا على الخطة اإلنمائية منذ السنة املالية /2012 2013وحتى
/2018 2019بلغ ما يقارب  21مليار دينار كويتي ،كما أن املبالغ املخصصة
لخطة التنمية انخفضت من  5.9مليارات دينار في السنة املالية /20122013
إلى  3.8مليارات دينار في السنة املالية /2018.2019

عجز الموازنة دفع الحكومة
إلى خفض المبالغ
المخصصة لخطط التنمية
َّ
تأخر الخصخصة حرم الدولة
من عوائد بيع األصول
أو تحقيق عوائد مقابل
منح حقوق االمتياز
زيادة المصروفات الجارية
وانخفاض الرأسمالية
يؤثران في خطط التنمية
مخاطر تواجه خطط الدولة
الطموحة المتعلقة
بالمشروعات الضخمة
 27ألف دينار نصيب
المواطن من الناتج
المحلي ..و  4آالف دينار
حصته من الدين العام

انخفاض النفط يقوّ ض قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع
ي��رى دي��وان املحاسبة أن تحقيق االستدامة املالية للدولة أصبح أم��را بالغ األهمية لتوفير االستقرار املالي واالقتصادي لبلوغ األه��داف التنموية
واالستراتيجية في ضوء التحديات التي تواجه هذا االستقرار من تذبذب ألسعار النفط وما يترتب عليه من عجز في امليزانية العامة للدولة وعدم
القدرة على مواجهة معدالت اإلنفاق وانخفاض املبالغ املخصصة ملشاريع خطة التنمية الذي جاء تزامنًا مع ذلك ،األمر الذي دفع حكومة دولة الكويت
إلى خفض املبالغ املخصصة لخطط التنمية وخفض اإلنفاق الرأسمالي ملعالجة العجز ،حيث ال تستطيع الحكومة خفض اإلنفاق الجاري مثل
الرواتب والدعم ،مما أدى إلى عدم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ كل من برامج الحكومة للخطة أو ما جاء في وثيقة البرنامج الوطني لالستدامة املالية
واالقتصادية على الرغم من مرور أكثر من نصف املدة املحددة لالنتهاء من كافة البرامج التي تضمنتها الوثيقة ،وعليه يرى الديوان أن عناصر
اإليرادات الحالية ال تكفي ملجابهة خطط التنمية ،وبذلك يكون انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى عجز بامليزانية وتآكل االحتياطي العام فقط ،بل إلى
الحد من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع خطة تنميتها وتنويع إيراداتها أيضًا ،وضرورة التقيد برؤية شاملة لإلصالح املالي واالقتصادي للقضاء
على الخلل الهيكلي في امليزانية العامة للدولة عن طريق تفعيل نظام شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص  P.P.Pأو نظام البناء والتشغيل ونقل
امللكية  ،B.O.Tوكذلك تمكني مساهمة الصناديق السيادية في مجال املشاريع الرأسمالية والتنموية وفق قواعد صارمة تمنع إساءة استخدامها في
النفقات الجارية ،وذلك حتى ال تتأثر خطة التنمية سلبًا بانخفاض أسعار النفط ويحول ذلك دون تنمية وتنويع مصادر اإليرادات للدولة.

وف �ق��ًا ل ��دراس ��ة أع��دت �ه��ا وزارة امل��ال �ي��ة ،ف��إن
اقتراض مؤسسة البترول الكويتية سيكون
له تأثير على دولة الكويت إذا لم يتم احتواء
امل �خ��اط��ر ،وأن خ �ط��ة ال �ت �م��وي��ل ل�ل�م��ؤس�س��ة
س �ي �ك��ون ل �ه��ا ت��أث �ي��ر ف ��ي م �ص ��ادر ال�ت�م��وي��ل
للدولة على مدى السنوات العشر املقبلة.
اس �ت �ق��رت أس �ع��ار ال�ن�ف��ط خ�ل�ال س�ن��ة ،2019
وي��رج��ع ذل��ك إل��ى األوض ��اع الجيوسياسية
باملنطقة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى االت�ف��اق�ي��ة املبرمة
ب�ي�ن ك �ب��ار م�ن�ت�ج��ي أوب ��ك خ�ل�ال اجتماعهم
امل�ن�ع�ق��د ف��ي ن�ه��اه�ي��ة  2018وال � ��ذي ت��م فيه
خفض اإلن�ت��اج لتصريف مخزونات النفط
العاملية ودعم السوق ،حيث أدت هذه األمور
إل ��ى وج� ��ود ال �ت��ذب��ذب امل�س�ت�م��ر ف��ي أس �ع��ار
النفط والناتج عنه زي��ادة مخاطر تحقيق
ع �ج��وزات امل�ي��زان�ي��ة ،وذل��ك بسبب االعتماد
الكلي على النفط في تمويل امليزانية إضافة
إل��ى ال�ت��أخ��ر ف��ي تنفيذ اإلص�ل�اح��ات املالية
األمر الذي يتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتوزيع مصادر الدخل وإجراء اإلصالحات
املناسبة للمالية العامة للدولة.
وقال التقرير :بلغ صافي اصول االحتياطي
العام  43.954مليار دينار كويتي في 2015
ون �ت �ي �ج��ة الن �خ �ف��اض أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ،ال�ت��ي
أدت الى س��داد االحتياطي العام لعجوزات
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ب ��اإلض ��اف ��ة ال��ى
م��ا ي�خ��ص اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال ال �ق��ادم��ة من
اإلي � � ��رادات ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وص��اف��ي أرب ��اح
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ع� ��ام وس� � � ��داد االح �ت �ي��اط��ي
لبعض االلتزامات األخرى ،كل ذلك أدى الى
انخفاض ص��اف��ي أص��ول االحتياطي العام
الى  24.1مليار دينار في  2019وبانخفاض
يبلغ  19.7مليار دي�ن��ار وبنسبة انخفاض
 %45من صافي قيمة األصول في  31مارس
 2015واس�ت�م��ر االن�خ�ف��اض حتى بلغ 22.8
مليار دينار ف��ي  30يونيو  2019وبنسبة
ان �خ �ف��اض ب �ل �غ��ت  %5.4ع ��ن ص ��اف ��ي ق�ي�م��ة
أصول االحتياطي العام في /31/32019
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن إج� �م ��ال ��ي امل� �س� �ح ��وب ��ات م��ن
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام ب�ل��غ  26.7م�ل�ي��ار دي�ن��ار
خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات م ��ن /2015 2016وح �ت��ى
/2018 2019وكذلك خالل الفترة من  1ابريل
 2019وحتى  30يونيو .2019

غياب اإلصالحات
وأش ��ار ال��دي��وان إل��ى أن��ه ل��م ي�لاح��ظ وج��ود
إص�ل�اح ��ات اق �ت �ص��ادي��ة وم��ال �ي��ة ق��ام��ت بها
ال� ��دول� ��ة ،م �م��ا ادى ال� ��ى زي� � ��ادة م �ص��روف��ات
امل�ي��زان�ي��ة ،ال سيما ال �ب��اب األول (ال��روات��ب)
واستمرارها باالعتماد على النفط بنسبة
كبيرة ف��ي تمويل امل�ي��زان�ي��ة حيث يتعرض

ه��ذا امل��ورد ب�ين الحني واآلخ ��ر ،ال��ى مخاطر
ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ت� � ��ؤدي ال � ��ى ال� �ت ��ذب ��ذب ف��ي
أس �ع��اره ،م�م��ا ي�ح��ول دون وج ��ود اس�ت��دام��ة
مالية ل�ل��دول��ة ،ناهيك ع��ن إمكانية نضوب
ه � ��ذا امل � � ��ورد ب��امل �س �ت �ق �ب��ل أو ظ� �ه ��ور ب��دائ��ل
للطاقة كالطاقة البديلة.
األم ��ر ال ��ذي يحتم ع�ل��ى ال��دول��ة ال�ع�م��ل على
ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وات� �خ ��اذ خ �ط��وات
عملية وفعالة للقضاء على العجز ،وتوفير
بيئة مالئمة لتحقيق االستدامة املالية.
وأش��ار إل��ى أن الدين العام يمثل ما نسبته
 %53.4من اجمالي األص��ول السائلة وشبه
السائلة باالحتياطي ال�ع��ام ف��ي  31م��ارس
 2019فيما ارتفعت النسبة ال��ى  %54.9في
 30يونيو  2019م��ع االخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار ان
آج��ال استحقاق الدين العام يمتد بعضها
الى خمس سنوات والبعض اآلخر الى عشر
س�ن��وات ،ب��دأ م��ن السنة املالية /20162017
وان م�ع��دل تغطية األص ��ول السائلة وشبه
السائلة لرصيد الدين العام يبلغ  1.9و1.8
مرة.
وح � � ��ول ت� �ج ��دي ��د ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع امل �ج �م��وع��ة
الثالثية العاملية لالستشارات  ،TIGGقال
ال ��دي ��وان إن ت �ج��دي��د ال �ت �ع��اق��د م ��ع ال �ش��رك��ة
بمبلغ إجمالي  840ألف دينار.
وقيام الشركة بتقاضى اتعابها الشهرية
لتوفير خدمتني ،إحداهما تدريب وتطوير
ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة ب ��إدارة ال��دي��ن ال�ع��ام على
الرغم من ع��دم وج��ود ك��وادر وطنية بالقدر
الكافي لتجري عملية التدريب والتطوير،
علمًا ب��أن الشركة تتسلم اتعابها بالكامل
من دون تقديم بعض الخدمات التي يجري
ع �ل��ى أس��اس �ه��ا االت� �ف ��اق ع �ل��ى ت �ل��ك االت �ع��اب
طبقًا للعقد املبرم معها.

االعتماد على النفط
ت�ع�ت�م��د ال �ك��وي��ت اع �ت �م ��ادا ش �ب��ه ك �ل��ي على
االي ��رادات النفطية ،حيث تشكل م��ا نسبته
 %90من إجمالي اإلي ��رادات الفعلية للسنة
امل��ال �ي��ة /2018 2019ب��إج �م��ال��ي ب �ل��غ نحو
 18.4مليار دينار بينما شكلت االي ��رادات
غ�ي��ر النفطية م��ا نسبته  %10م��ن اجمالي
االي� ��رادات الفعلية ب��إج�م��ال��ي ب�ل��غ ن�ح��و 2.1
مليار دينار للسنة املالية الفائتة .
وع� �ل ��ى م � ��دى ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة ت�م�ت�ع��ت
ال �ك��وي��ت ب�ف��ائ��ض م��ال��ي ك�ب�ي��ر ع �ل��ى خلفية
ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ب�ل��غ م�ت��وس�ط��ه نحو
 2.3م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ل�ل�س�ن��وات املالية
من  2012وحتى  ،2015حيث بلغ متوسط
االي ��رادات النفطية نحو  27.3مليار دينار
وبلغ متوسط سعر البرميل  103دوالرات،
وم��ع ه�ب��وط اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال �ي��وم انخفض
م �ت ��وس ��ط االي� � � � � ��رادات ال �ن �ف �ط �ي��ة ل �ي �ب �ل��غ م��ا
ي �ق��ارب  13م�ل�ي��ار دينار ل�ل�س�ن��وات امل��ال�ي��ة
/2016 2017و/2017 2018و/20182019
ومتوسط سعر البرميل نحو 47.56
دوالر أميركي ،مما سبب تحقيق عجوزات
مالية بلغ متوسطها ما يقارب  5.6مليارات
دينار.

تقلبات االسعار
ت�ت�ض��ح آث� ��ار ت�ق�ل�ب��ات أس �ع��ار ال �ن �ف��ط على
اإلي��رادات النفطية والتي تؤثر في إجمالي
اإلي��رادات والنتائج التي تحققها امليزانية
من عجز أو فائض ،وتتضح حاجة الكويت
إل��ى تنمية إي��رادات �ه��ا غ�ي��ر النفطية وال�ت��ي
ت�ع��د أه��م ال�ب��دائ��ل امل�ت��اح��ة لتنويع م�ص��ادر
اإليرادات.
ال� �خ� �ط ��ة اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة ه� ��ي خ� �ط ��ة م �ت��وس �ط��ة
األج � ��ل ت �ن �ق �س��م إل� ��ى خ �ط��ط س �ن��وي��ة ت �ح��دد
ت��وج�ه��ات وأه ��داف وس�ي��اس��ات ومتطلبات
ال�خ�ط��ة اإلن �م��ائ �ي��ة وت��رج�م�ت�ه��ا إل ��ى أه ��داف
وس� �ي ��اس ��ات وم� �ش ��روع ��ات ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ
واملتابعة والتقييم السنوي ،وفي عام 2015
ص��در القانون رق��م  11لسنة  2015بإصدار
ال �خ �ط��ة اإلن �م��ائ �ي��ة امل� �ق ��رر ت �ن �ف �ي��ذه��ا خ�ل�ال
الفترة من أول أبريل  2015إل��ى آخ��ر مارس
 ،2020والذي حدد بأحكامه نسب مساهمة
الجهات ودوره��ا والقواعد الالزمة ملتابعة
تنفيذها ،ووضعت تحت عنوان «االنطالقة
ل�ت�ن�م�ي��ة اإلن � �س� ��ان واس� �ت ��دام ��ة االق �ت �ص��اد»
وب ��رؤي ��ة ن �ص��ت ع �ل��ى «ت �ح��ول ال �ك��وي��ت إل��ى
م��رك��ز م��ال��ي وت� �ج ��اري ج� ��اذب ل�لاس�ت�ث�م��ار،
ي�ق��وم فيه القطاع ال�خ��اص بقيادة النشاط
االق� �ت� �ص ��ادي ،وي ��ذك ��ي ف �ي��ه روح امل �ن��اف �س��ة،
وي��رف��ع ك �ف��اءة اإلن �ت��اج ف��ي ظ��ل ج�ه��از دول��ة
م ��ؤس� �س ��ي داع � � ��م ي ��رس ��خ ال� �ق� �ي ��م وي �ح��اف��ظ
على ال�ه��وي��ة االجتماعية ويحقق التنمية
البشرية والتنمية امل �ت��وازن��ة ،وي��وف��ر بنية
أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة
أعمال مشجعة».
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صافي قيمة الوحدة  0.6362دينار كويتي

العائد الكلي للمؤشر*

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 منتصف األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.41%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.40%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .43%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
القيمة املتداولة  28.9مليون د.ك من خالل تداول  216مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا للجلسة الثانية على التوالي ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام تداول البورصة بنسب بلغت ،27%
 29%مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود نسبي وسط ارتفاع قيم تداول املؤشر بنسبة  22%مقارنة مع الجلسة
السابقة ،حيث امتدت عمليات الشراء اإلنتقائي إلى شريحة من األسهم أوسع نسبيا من الجلسة السابقة ،في حني واجه عدد محدود
من األسهم ضغوطا بيعية ،يذكر أن سهم بيت التمويل الكويتي قد تراجع خالل التعامالت الصباحية بنسبة  ،0.9%لكن هذه الخسائر
سرعان ما تالشت منهيا الجلسة على ارتفاع بنحو  0.4%عند سعر  694فلس.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع نسبي وسط حال ارتفاع ملحوظ في قيم أحجام تداول املؤشر بنسب  36% ،37%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث ال تزال شريحة واسعة من أسهم املؤشر تعيش حالة من اإلنتعاش اإليجابي والزخم الشرائي بشكل
ملحوظ ،محققة بذلك مكاسب سوقية كبيرة ،وفي املقابل تعرضت شريحة أخرى من األسهم إلى ضغوط بيعية واضحةُ .يذكر أن سهم
شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار تصدر قائمة األسهم األكثر تداوال من حيث الكمية بحجم بلغ نحو  43.5مليون سهم هو األعلى منذ
جلسة السابع من أغسطس  ،2018منهيا الجلسة على مكاسب بنسبة  1.6%ومقفال عند سعر  58.6فلس ،كما أقفل سهم شركة نور
لإلستثمار املالي على مكاسب سوقية بلغت  8.1%ومقفال عند مستوى  108فلس للمرة األولى منذ منتصف نوفمبر  ،2014وفي املقابل
تراجع سهم شركة التعمير لإلستثمار العقاري بنسبة  12.5%وسط زخم بيعي حاد.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

(نقطة)

42,470,933
173,709,752

5,774.06

0.41%

p

6,296.53

0.40%

p

18,593,554

4,755.06

0.43%

p

10,334,297

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع
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نسبة التغير

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

1,204.51

4.65%

p

36,203

966.96

-0.09%

q

445,224

1,128,911

889.07

0.65%

p

2,763,223

7,346,760

697.51

3.21%

p

37,066

1,696,605

911.80

-1.09%

q

97,600

80,000

949.88

0.18%

p

237,336

543,855

1,056.75

0.81%

p

2,187,131

3,930,755

1,322.01

0.32%

p

13,251,913

30,527,331

929.32

-3.10%

q

4,168

12,862

952.53

0.61%

p

2,756,451

64,711,383

1,078.10

0.43%

p

7,111,216

104,503,983

458.33

-10.00%

q

320

5,085

0.0%
24.6%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا

48.3%

الﺨدمات املالية
9.5%

29.9%

45.8%

0.0%

التﺄمﲔ

14.1%

نشاط السوق األول

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.3%

0.3%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

9.6%

0.8%
3.4%

الﺼﻨاعة

0.1%

نشاط السوق الرئيسي

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  4مليون د.ك،
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  694فلس مرتفعا بنسبة  ،0.4%وجاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  2.8مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  950فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%ثم جاء سهم البنك األهلي املتحد البحريني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  2.1مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  275فلس متراجعا بنسبة .0.7%

1,638

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

0.8%

الﻨفﻂ و الغاز

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,198مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  4,842مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,479مليون د.ك.

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

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

798

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

803
853

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

200

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة
شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

368

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

373

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

2,394
2,479

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

428

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

486

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

648

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,198

194

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

248

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,842

الﺼﻨاعة

0.5%

شركة املبانﻲ

1,349

السلﻊ اﻻستهالكية

املواد األساسية

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

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

1.5%

448

التﺄمﲔ
البﻨوك

1.8%

اﻻﺗﺼاﻻت
0.8%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,152مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,821مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,453مليون
د.ك.

العقار

البﻨوك
7.6%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.0%

في السوق األول تصدر سهم بنك برقان قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول
بلغت  3.9مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  301فلس متراجعا بنسبة  ،1.3%وجاء سهم بيت التمويل الكويتي
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  691فلس مرتفعا بنسبة  ،0.3%ثم جاء
سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.5مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  943فلس
مرتفعا بنسبة .0.5%

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)
1,693,155

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  24.6% ،45.8%و 9.6%على التوالي.

.

28,927,851

216,180,685

 22أكتوبر 2019

نسبة التغير

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

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع النفط
والغاز القطاعات الرابحة بنسبة  ،4.7%تاله قطاع السلع اإلستهالكية بنسبة  ،3.2%في حني جاء قطاع التكنولوجيا على رأس القطاعات
الخاسرة بنسبة  ،10%ثم قطاع التأمني بنسبة .3.1%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 14.1% ،29.9% ،48.3%على التوالي.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

800.0

528.2

3,988,565

5,773,207

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,841,683,506

694.0

0.4%

774.3

2,842,320

3,000,380

182.7

2,171,566

7,914,607

6,197,786,593

950.0

0.7%

1,024.0

2,393,580,655

275.0

-0.7%

299.0

2,479,404,755

573.0

1.1%

603.0

440.0

2,139,956

3,753,071

798,000,000

304.0

1.0%

385.7

261.9

1,741,570

5,733,323

853,475,811

280.0

-0.4%

330.0

251.0

826,402

2,956,413

378,934,080

3100.0

-0.2%

3,500.0

2,910.0

757,844

244,488

1,348,641,877

765.0

0.7%

834.0

652.2

631,112

827,473

324,120,980

227.0

0.4%

261.0

146.7

607,134

2,685,836

291,281,329

270.0

0.0%

329.8

226.9

537,544

1,997,686

1,638,157,133

568.0

0.0%

622.0

466.5

536,988

950,035

101,200,000

460.0

2.2%

881.0

360.0

397,492

870,455

448,000,000

224.0

0.9%

233.0

183.5

395,729

1,780,271

385,500,000

257.0

0.4%

265.0

205.0

369,129

1,439,056

339,650,506

309.0

0.0%

407.0

303.0

280,743

908,779

404,325,999

756.0

-1.1%

1,038.0

723.0

162,035

214,004

802,756,935

770.0

0.3%

800.0

541.5

111,673

145,264

264,470,255

70.6

-1.7%

99.9

63.0

89,873

1,265,597

170,606,100

548.0

4.0%

655.0

401.0

5,877

10,988

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

)(Retained Earnings
هي قيمة األرباح التي تعيد
الشركة استثمارها بدال من
توزيعها كارباح على حملة
األسهم وتظهر في بند
حقوق المساهمين في
ميزانيتها العمومية وتمثل
أحد مصادر التمويل الداخلي
للشركة.

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

القيمة
(د.ك)

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة التعمير لإلستثمار العقاري

47,702,675

58.6

1.6%

60.8

32.0

2,545,640

43,467,035

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

6,720,000

28.0

-12.5%

45.9

17.0

575,127

19,419,776

شركة مجموعة عربي القابضة

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

21,677,829
3,045,000

27.0
14.5

3.5%
3.6%

37.8
22.9

24.0
11.1

509,290
120,864

19,075,494
8,334,510

شركة نور لالستثمار املالي

44,621,578

شركة عقارات الكويت

91,231,255

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,720,000

28.0

شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

98,457,784

469.0

2.0%

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

21,677,829

27.0

3.5%

37.8

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,600,000

26.0

7.9%

32.4

14.5

192,428

7,465,947

الشركة األولى لالستثمار

18,881,046

29.0

0.0%

43.1

28.1

185,119

6,389,775

شركة عقارات الكويت

91,231,255

96.3

4.0%

100.0

45.1

605,338

6,315,271

شركة نور لالستثمار املالي

44,621,578

108.0

8.1%

111.0

51.0

662,679

6,152,658

الشركة الوطنية العقارية

122,950,301

82.1

4.5%

90.5

68.2

455,783

5,698,481

شركة مجموعة عربي القابضة

32,862,826

190.0

-1.6%

250.0

60.0

797,618

4,493,100

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

47,702,675

58.6

1.6%

60.8

32.0

2,545,640

43,467,035

32,862,826

190.0

-1.6%

250.0

60.0

797,618

4,493,100

108.0

8.1%

111.0

51.0

662,679

6,152,658

96.3

4.0%

100.0

45.1

605,338

6,315,271

-12.5%

45.9

17.0

575,127

19,419,776

495.0

346.0

550,766

1,176,804

24.0

509,290

19,075,494

الشركة الوطنية العقارية

122,950,301

82.1

4.5%

90.5

68.2

455,783

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,664,238

120.0

3.5%

180.0

86.0

389,972

3,275,753

شركة االستثمارات الوطنية

113,031,522

129.0

1.6%

145.0

78.5

305,029

2,403,757

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

الشركة

16,614,146

165.0

17.9%

217.0

140.0

40,715

250,290

شركة السكب الكويتية

30,232,097

418.0

13.0%

614.9

364.0

2,446.038

6,128

الشركة الوطنية الدولية القابضة

14,075,350

64.9

11.7%

81.4

51.1

133,277

2,092,190

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

شركة الشعيبة الصناعية

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

5,698,481

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

الشركة

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

نسبة
التغير

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

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

األرباح المحتجزة

القيمة
(د.ك)

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة الكويت للتأمني

62,092,800

320.0

-14.0%

427.0

298.0

4,148

12,545

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,720,000

28.0

-12.5%

45.9

17.0

575,127

19,419,776

شركة األنظمة اآللية

6,300,000

63.0

-10.0%

125.0

63.0

320

5,085

28,607,177

61.8

10.0%

91.0

51.9

24

381

شركة اكتتاب القابضة

4,333,290

13.6

-9.9%

22.8

12.2

0

17

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

46,752,891

58.5

8.7%

75.5

52.0

6

100

الشركة الكويتية العقارية القابضة

5,005,221

26.2

-9.3%

32.0

21.9

2,065

78,536

شركة نور لالستثمار املالي

44,621,578

108.0

8.1%

111.0

51.0

662,679

6,152,658

شركة إنجازات للتنمية العقاريه

28,688,834

83.0

-9.1%

91.3

74.0

5,424

66,080

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,600,000

26.0

7.9%

32.4

14.5

192,428

7,465,947

شركة تصنيف وتحصيل األموال

4,207,500

25.5

-8.9%

36.5

12.9

267

10,510

شركة الصفاة للطاقة القابضة
شركة املجموعة البترولية املستقلة

4,080,000

20.4

7.4%

34.0

17.2

4,778

249,040

شركة التجارة واالستثمار العقاري

13,209,000

35.7

-6.5%

52.5

34.1

1

36

84,783,375

450.0

7.1%

490.0

379.0

225

500

شركة املعدات القابضة

2,728,000

20.0

-6.1%

31.8

15.3

19,115

946,677

شركة دبي األولى للتطوير العقاري

33,700,000

33.7

6.3%

42.6

25.6

4,945

151,959

الشركة الوطنية للتنظيف

15,734,123

63.0

-6.0%

73.8

52.5

11,418

188,100
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BUSINESS

 ACMتنال االعتماد الدولي  ABETفي  4اختصاصات هندسية
ح � � � � ��ازت ب � � ��رام � � ��ج دب� � � �ل � � ��وم ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
ه� � �ن � ��دس � ��ة ال � �ك � �م � �ب � �ي � ��وت � ��ر ،ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
ال � �ه � �ن ��دس ��ة ال � �ك � �ه ��رب ��ائ � �ي ��ة ،ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا
ال � �ه � �ن ��دس ��ة ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة ،وت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
ال�ه�ن��دس��ة امل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة ف��ي ق�س��م ال�ه�ن��دس��ة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ش��رق األوس��ط
األم �ي ��رك �ي��ة  ACMاالع� �ت� �م ��اد األك ��ادي �م ��ي
الدولي من قبل لجنة اعتماد تكنولوجيا
الهندسة  ETACالتابعة لهيئة االعتماد
األك� ��ادي � �م� ��ي ل �ل �ه �ن��دس��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
 ،ABETوه � ��ي ال �ه �ي �ئ��ة امل� �ع� �ت� �م ��دة ع��امل �ي��ًا
الع�ت�م��اد ب��رام��ج ال�ك�ل�ي��ات وال�ج��ام�ع��ات في
العلوم التطبيقية ،والحوسبة ،والهندسة،
والتكنولوجيا.
ّ
ُ
وي �ع� ّ�د االع �ت �م��اد م��ؤش��رًا أس��اس �ي��ًا ع�ل��ى أن
ب ��رام ��ج ك �ل �ي��ة ال� �ش ��رق األوس � ��ط األم �ي��رك �ي��ة
ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة ت � �س � �ت ��وف ��ي أع� � �ل � ��ى امل� �ع ��اي� �ي ��ر
األك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ال � ��دول � �ي � ��ة ل� �ت� �خ ��ري ��ج ط �ل�اب
م �س �ت �ع ��دي ��ن ل � ��دخ � ��ول امل� � �ج � ��االت ال �ت �ق �ن �ي��ة
الحيوية التي تقود الطريق في االبتكار،
ُّ
التكنولوجيا الناشئة ،وتوقع احتياجات
الرفاه والسالمة في املجتمعات.
ّ
وأك��دت كلية الشرق األوس��ط األميركية أن
االعتماد الدولي من قبل  ABETهو خطوة
أس��اس�ي��ة ف��ي م�س�ي��رة ال�ك�ل�ي��ة وت��أك�ي��د على
رس��ال �ت �ه��ا ال �ت��ي ت �ه��دف إل ��ى رف ��ع م�س�ت��وى
التعليم التطبيقي ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن خ�لال
ال� �ت ��زام م �ع��اي �ي��ر وش � ��روط ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م
العاملية للبرامج واملناهج الدراسية.
وأش��ارت الكلية إل��ى أن ه��ذا اإلن�ج��از يعتبر
اس �ت �ث �م��ارا مل�س�ت�ق�ب��ل ال �ط�ل�اب ألن االع �ت �م��اد
ّ
ال ��دول ��ي م��ن ق �ب��ل  ABETي� ��دل ع �ل��ى ن��وع�ي��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ت �م� ّ�ي��ز ال� �ت ��ي ي �ت �ل �ق��اه��ا ال �ط�ل�اب
واملعترف بها عامليًا ،األمر الذي سيساعدهم
أن يشقوا طريقهم في مجال سوق العمل في
القطاعني الخاص والحكومي ،كما يعطيهم
الفرصة بأن يستكملوا دراستهم في أفضل
الجامعات في العالم.
من جهة أخرى ،اعتبرت الكلية أن الجهود
ال � �ت� ��ي ق � ّ�دم � �ه ��ا أع � �ض� ��اء ه �ي �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س
وامل �س��ؤول��ون م��ن ذوي ال �خ �ب��رات ساهمت
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ن �ج��اح ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ال�ع�م��ل امل�س�ت�م��ر ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه ال�ك�ل�ي��ة من
أج��ل تحسني العملية التعليمية ب��دءًا من
ت �ط��وي��ر م�ن��اه�ج�ه��ا وب��رام �ج �ه��ا وع�م�ل�ي��ات
ّ
التقييم املستمرة إلى تأمني كل التقنيات
واملستلزمات ألفضل بيئة تعليمية.
إن عملية م��راج�ع��ة ال�ب��رام��ج ال�ت��ي يجريها
ال�ن�ظ��راء ف��ي  ABETف��ي ك��ل أن �ح��اء ال�ع��ال��م،
ت�ح�ظ��ى ب�ت�ق��دي��ر ك�ب�ي��ر ألن�ه��ا ت�ض�ي��ف قيمة

ُ
حيوية للبرامج األكاديمية ،حيث تعتبر
ال ��دق ��ة وال � �ج� ��ودة خ �ص��ائ��ص ذات أه �م �ي��ة
قصوى.
ّ
وت��رك��ز م�ع��اي�ي��ر  ،ABETال�ت��ي ت� ّ�م وضعها
ّ
م��ن ق �ب��ل اخ �ت �ص��اص �ي�ين ي �ش��ك �ل��ون أع �ض��اء
جمعيات  ،ABETعلى ما يتعلمه الطالب
وم ��ا ي �خ �ت �ب��رون��ه .ك �م��ا ي �ت �ض� ّ�م��ن االع �ت �م��اد
تقييما شامال للمناهج الدراسية ،أعضاء
ه �ي �ئ��ة ال � �ت� ��دري� ��س ،امل � ��راف � ��ق ،ال �ت �س �ه �يل��ات
ًّ
والدعم املؤسسي ،والتي ّ
يتم إدارتها كافة
ّ
م��ن ق�ب��ل ف��ري��ق م��ؤل��ف م��ن خ �ب��راء م��ن ذوي
املهارات العالية في البرامج التي تخضع
ً
الع �ت �م��اد  ABETف �ض�لا ع��ن خ �ب��رات �ه��م في
م� �ج ��االت م �ت �ع ��ددة م ��ن ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص،
والتعليم ،واملؤسسات الحكومية.
وت� �ق � ّ�دم ك �ل �ي��ة ال �ش ��رق األوس � ��ط األم �ي��رك �ي��ة
ب��رام��ج ال��دب�ل��وم األكاديمية الختصاصات
إدارة األع�م��ال والهندسة والتكنولوجيا،
ّ
يتضمن قسم إدارة األع�م��ال أربعة
بحيث
اخ �ت �ص��اص��ات أس��اس �ي��ة وه ��ي :ال�ت�س��وي��ق،
إدارة امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ،ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة،
ّ
وامل �ح��اس �ب��ة .ب�ي�ن�م��ا ي��وف��ر ق �س��م ال�ه�ن��دس��ة
وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ت �ش �م��ل
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال � �ه � �ن ��دس ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة،
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال � �ه � �ن ��دس ��ة امل �ي �ك ��ان �ي �ك �ي ��ة،
ت � �ك � �ن ��ول ��وج � �ي ��ا ال � �ه � �ن� ��دس� ��ة ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة،
ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا ه� � �ن � ��دس � ��ة ال � �ك � �م � �ب � �ي� ��وت� ��ر،
تكنولوجيا املعلومات ،ونظم الكمبيوتر
الشبكية.

مبنى جامعة الشرق األوسط األميركية

مبنى الجامعة

جانب من إحدى محاضرات قسم الهندسة في الجامعة

وسط حضور كثيف من الموظفين والجمهور

«وفرة العقارية» تنظم أسبوع الطوارئ الطبية
أق��ام��ت ش��رك��ة وف ��رة ال �ع �ق��اري��ة أس�ب��وع��ًا
ت� ��وع� ��وي� ��ًا إلدارة ال� � � �ط � � ��وارئ ال �ط �ب �ي ��ة،
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ،ف��ي
ض��وء ب��رن��ام��ج وخ�ط��ط ال�ش��رك��ة لرعاية
امل �س��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وامل �ش ��ارك ��ة في
ك��ل ال�ف�ع��ال�ي��ات واألن �ش �ط��ة ال �ت��ي تخص
املجتمع.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ق� ��ال ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ل� �خ ��دم ��ات امل � �س� ��ان� ��دة ف��ي
ال�ش��رك��ة ،محمد الحميضي :ان اسبوع
الطوارئ الطبية يعتبر جزءا من سلسلة
األنشطة السنوية التي تنظمها شركة
وف��رة ال�ع�ق��اري��ة ملوظفيها لنشر الوعي
التعليمي والطبي في اوق��ات الطوارئ،
مشيدًا باإلقبال االيجابي الكبير ال��ذي
ش �ه��دت��ه ح �م �ل��ة ال � �ط� ��وارئ م ��ن م��وظ�ف��ي
الشركة.
واضاف الحميضي ان اسبوع الطوارئ
ال�ط�ب�ي��ة ي �ه��دف ال ��ى ت�ش�ج�ي��ع امل��وظ�ف�ين
ع �ل ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع امل � ��واق � ��ف ال �ط ��ارئ ��ة
وال �ح��رج��ة ،ال �ت��ي ق��د ت �ص��ادف االن �س��ان
خالل حياته اليومية ،مما يحفزهم على
العطاء واإلق�ب��ال على األنشطة النبيلة،
التي تخدم املجتمع ،باإلضافة إلى نشر
الثقافة الصحية بينهم بأحدث الوسائل
والطرق وإشراكهم فيها على مدار العام.
ول �ف ��ت ال� ��ى أن وف � ��رة ال �ع �ق��اري��ة ت�ت�ب�ن��ى

محمد الحميضي متوسطاً الروضان والربيعان والساير والبدر خالل الفعالية

دعم العديد من البرامج املجتمعية ،من
خ�لال التزامها برعاية ودع��م متطلبات
امل �س��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،م�ش�ي��را ال ��ى أن
ال �ش��رك��ة ت �ق��دم ال �ع��دي��د م��ن أوج ��ه ال��دع��م
املباشر وغير املباشر في ضوء التنمية
والرعاية املجتمعية.
ومن جانبه ،قال مدير العالقات العامة
في الشركة ،إبراهيم الربيعان :ان الشركة

ت��واص��ل ت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة،
والتي تهدف من خاللها إلى رفع حالة
ال��وع��ي بأهمية ال�ت�ص��رف ف��ي ال �ط��وارئ
إلن�ق��اذ حياة اآلخ��ري��ن بشكل ع��ام ،وبني
موظفيها على وج��ه الخصوص ،وذل��ك
ت� �ح ��ت م �ظ �ل ��ة إس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال �ش ��رك ��ة
للمسؤولية االجتماعية.
وأض��اف الربيعان أن هذه الحملة تأتي

اس �ت �ك �م ��اال ل �ل �ح �م�ل�ات ،ال� �ت ��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا
ال �ش��رك��ة ب �ش �ك��ل دائ � ��م س �ن��وي��ا ،م �ش��ددًا
على أن الحملة ح��ازت تقدير مسؤولي
الشركة للحضور الكثيف من املوظفني
وال �ج �م �ه��ور م��ن خ ��ارج ال �ش��رك��ة ،وال ��ذي
شمل أيضا ع��ددًا من الشركات الزميلة،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى م�ش��ارك��ة وزارة االوق ��اف
والشؤون اإلسالمية.

بـحضور تخطى  19ألف زائـــر

«ليغو شو» تختتم فعالياتها بنجاح كبير
اس �ت �م��رت ف�ع��ال� ّ�ي�ـ�ـ��ة ال�ـ«ل�ي�ـ�ـ�ـ�غ��و ش �ـ �ـ��و» من
 15إل ��ى  19أك�ت��وب��ر ف��ي م �ع��رض ال�ك��وي��ت
ال � ��دول � ��ي ،وق � ��د الق � ��ت ال �ف �ع��ال� ّ�ي��ة ن �ج��اح��ا
م�ن�ق�ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر ،ح�ـ�ـ�ي��ث ج ��ذب ��ت أع � ��دادا
ُ
كبيرة من العائالت والحضور الذين ق ّــدر
عددهم بــ  19الف زائر ،حيث تم استخدام
 22مليونا من مكعبات الليـــغو.
وفي هذا الصدد ،صرح الرئيس التنفيذي
ل �ش��رك��ة ل��وك��ل ف �ل �ي�ف��ر ،ع �ب��د اهلل ب��وف�ت�ين:
«أردن� � ��ا أن ن�ج�ع��ل م ��ن ال � �ـ «ل�ي�ـ�ـ�ـ�غ��و ش�ـ�ـ��و»
حدثا ب��ارزا ُيـرافق جميع عشاق الليــغو
ً
حتى بعد ُمـغادرتهم ّ
الفع ّ
ــالية ،وخاصة
ألن هذه هي املرة األولى التي تستضيف
فيها في الكويت ّ
فع ّ
ــالية الـ «ليـــغو شــوز».
ون�ح��ن نشعــر بالفخر بالنتائج وردود
الفعل التي تلقيناها حتى اآلن ،فبالنسبة
ُ
ل �ن��ا ،أع� ��داد ال � ��زوار ت�ـ�ع�ت�ب��ر دل �ي�لا قــاطعا
وملمــوسا على ن�ج��اح الفع ّ
ـالية .ونحن
نتطلع إل��ى تنظيم الـ«ليـــغو شــوز» مرة
أخرى ،في املستقبل القريب».
وأض� ��اف ب��وف �ت�ين« :إن ن �ج��اح ال �ـ «ليـــغو
ش�ـ�ـ��و» ُي �ع��زى ك��ذل��ك إل��ى ت�ض��اف��ر الجهود

ب �ي��ن امل� �ن� �ظ� �م�ي�ن وال � � �ش� � ��رك� � ��اء ،وال � ��رع � ��اة
اإلعالميني مثل جــريدة الــقبس ،تلفزيون
أطفال الكويت التابع لتلفزيون الكويت،
و O Mediaوإذاعــة املارينا  .FM 90.4حيث
أل�ق��وا ال�ض��وء على ّ
الفع ّ
ــالية بــكل سخاء
م��ن خ�ـ�ـ�لال م�ن�ـ�ـ� ّ�ص�ـ�ـ��ات�ه��م وق ��دم ��وا تغطية
تميـزة ّ
ُم ّ
سهـلت وأتـاحت لـنا الوصول إلى
ّ
النــاس كــافة ،بطــريقة فــعــالـة».
وف ��ي ه ��ذا اإلط� � ��ار ،أوض� ��ح رئ �ي��س ف��ري��ق
إدارة ال �ت��واص��ل وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة في
بنك الكويت الوطني طالل التركي« :نحن
ف� �خ ��ورون ب��رع �ـ��اي��ة ف �ع��ال� ّ�ي��ة ال�ـ�ل�ي�غ��و شو
وذل��ك ِلـما لها م��ن قيمة مضافة حقيقية
لألطفال والكبار على حد السواء ،ونحن
ندرك مدى أهمية اإلسهام واملشاركة في
مثل ه��ذه الفعاليات ودوره ��ا ف��ي تنمية
ّ
مهارات األطفال من خالل اللعب البـنـاء».
وم� ��ن ن��اح �ي �ت �ـ �ـ��ه ،رئ �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
واملدير التنفيذي في أسنان تاور ،عيسى
ال�ع�ي�س��ى ق ��ال« :ن �ح��ن م �س ��رورون للغاية
ب��رع��اي�ت�ن��ا ل �ـ ف�ع�ـ�ـ��ال� ّ�ي��ة ال� �ـ «ل�ي�ـ�ـ�ـ�غ��و ش�ـ�ـ��و».
ألن �ن �ـ��ا ن �ن �ظ��ر مل �ث��ل ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ـ� ّ�ي��ة ل�ي��س

جانب من فعالية «ليغو شو»

فقط كـنشاط ترفيهي وإن ّـمـا كـفكرة أكثر
ــوليـة ُتـساعد في ّ
شم ّ
تنميـة وتطوير قدرة
األط �ف ��ال ع �ل��ى ال �ت��رك�ي��ز وال�ت�ح�ل�ي��ل حتى
يتمكنوا من البنـاء واالحتفــال بالوصول
إلى النتيــجة املرج ّـوة ملا قــاموا بابتكاره».
ّ
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ،ع��ل��ق ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي

ل �ل �ع�لاق��ات واالت � �ص� ��االت ف ��ي ش��رك��ة زي��ن
ً
ال �ك ��وي ��ت ،ول �ي��د ال �خ �ش �ت��ي ق ��ائ�ل�ا« :ن�ح��ن
ُس � �ع� ��داء ف ��ي زي � ��ن ل��رع��اي �ت �ن��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة
ل�ف�ع��ال� ّ�ي��ة ال� �ـ «ل�ي�ـ�ـ�ـ�غ��و ش �ـ �ـ��و» ،وال �ت��ي الق��ت
ن �ج��اح��ًا وح� �ض ��ورًا ك �ب �ي �رًا م ��ن ال �ع��ائ�لات
واألط � � �ف� � ��ال ،ح �ي ��ث أت � ��ت رع ��اي �ت �ن ��ا ل �ه��ذه
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة ف � ��ي إط� � � ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ن��ا
ل �ت �ش �ج �ي��ع ال �ت �ع �ل �ي��م واالب � �ت � �ك� ��ار ،وال �ت��ي
ت�ح��رص زي��ن م��ن خاللها على املساهمة
ف��ي تنمية وت�ط��وي��ر ال �ق��درات التعليمية
واإلبداعية املختلفة لدى الفئات العمرية
ً
الشابة وخ��اص��ة األط�ف��ال ،وتقديم الدعم
وامل �س��ان��دة ل�ك��ل ج�ه��ة تملك ف�ك��رة ورؤي��ة
تتسم بنواحي اإلبداع وتخدم املجتمع».
وع��ن مشاركتهم بالتجربة ،أع��رب مدير
دائ ��رة ال�ت�س��وي��ق ب��ال��وك��ال�ـ��ة ف��ي الخطوط
الجوية الكويتية ســطام ال��رش�ي��دي ،عن
سعادته بحجم املشاركة .وأوضح« :نحن
س� �ع ��داء ج � �دًا ب � � ��ردود ال �ف �ع��ل اإلي �ج��اب �ي��ة
لفع ّ
ــاليـة ال�ـ «ليـــغو شــو» ،ونحن نعتزم
ال��دع��م وال��رع��اي��ة ألي م �ب��ادرة ت�ه��دف إل��ى
بناء مستقبل أفضل للكويت».

معرضا «الخريف للعطور
ً
غدا
والساعات» ينطلقان
ت � �ح� ��ت رع� � ��اي� � ��ة وح � � �ض� � ��ور وزي � � � � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ،س �ع��د ال� �خ ��راز ،يفتتح
صباح ي��وم غ��د (الخميس) ،ف��ي تمام الساعة
العاشرة ،في القاعة رقم  ،6معرضي «الخريف
ل �ل �ع �ط ��ور وال � � �س � ��اع � ��ات» ،ال � �ل ��ذي ��ن ت �ق �ي �م �ه �م��ا
وتنظمهما شركة معرض الكويت الدولي على
ارض امل �ع��ارض ال��دول �ي��ة ف��وق أك �ب��ر ص��االت�ه��ا
بمشرف ،في ال�ص��االت ( 4B،7،6، 5س�ف��ن) 8 ،و
 ،B7وامل ��راف ��ق امل�ح�ي�ط��ة ب �ه��ا ،ح�ي��ث خصصت
ال� �ص ��ال ��ة  7ال� �ف ��اخ ��رة ل �ب��وت �ي �ك��ات وم �ش��اه �ي��ر
التواصل االجتماعي ،إذ تستمر عروضه حتى
 6نوفمبر املقبل.
وف� ��ي ح�ي�ن وج �ه ��ت ش ��رك ��ة م �ع ��رض ال �ك��وي��ت
ال � ��دول � ��ي ال � ��دع � ��وة ل� �ح� �ض ��ور ح� �ف ��ل االف� �ت� �ت ��اح
ال ��ى ع ��دد م��ن رج� ��االت ال ��دول ��ة وال�ش�خ�ص�ي��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة وأع� � �ض � ��اء ال� �س� �ل ��ك ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي
املعتمدين لدى دول��ة الكويت ،ورج��ال األعمال
واإلع �ل��ام ،اس�ت�ق�ط��ب امل �ع��رض��ان أك �ث��ر م��ن 600
ج�ه��ة وش��رك��ة ع��ري�ق��ة م�م�ث�ل��ة ل��وك�ل�اء محليني
وإقليميني ومل��ارك��ات ت�ج��اري��ة ع��امل�ي��ة شهيرة
وم�م�ي��زة ف��ي ع��ال��م الطيب وال�ع�ط��ور والبخور
ومستحضرات التجميل ،إضافة الى الساعات
الراقية واالكسسورات ،حيث ج��اءت جميعها

لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف
واح ��د ،ف��ي م�ح��اول��ة ل�ت��وف�ي��ر أف �ض��ل ال �ع��روض
سعيا منها القتناص رضا عمالئها من رواد
هذه املعارض.
والجدير بالذكر ان معرض العطور في دورته
الحالية يحظى برعاية مميزة ،حيث تقدمت
لرعايته  60جهة راعية ،وفي حني نالت شرف
الرعاية البالتينية شركتان ممثلتان بكل من
مؤسسة س��راي للعطور ،وشركة ام��ل الكويت
ال �ع��امل �ي��ة ،ح �ظ �ي��ت ب �ق �ي��ة ال �ش��رك��ات ب��ال��رع��اي��ة
الذهبية ،مما يؤكد األهمية التي بات يمثلها
م �ع��رض ال �ع �ط ��ور ،س � ��واء ل �ل �ش��رك��ات ال��راع �ي��ة
واملشاركة او لجمهور امل�ع��رض ،ال��ذي تجاوز
عدده املوسم املاضي الـ 90ألف زائر.
وي��ذك��ر ان م��واع �ي��د زي� ��ارة م�ع��رض��ي ال�ع�ط��ور
وأدوات ال�ت�ج�م�ي��ل وال �س��اع��ات س �ت �ك��ون على
فترتني ،صباحية من الساعة  9:30صباحا الى
 1:30ظهرا ،ومسائية من الساعة  4:30عصرًا
ً
مساء ،أما يوما الخميس والسبت فترة
الى 10
واح� ��دة م�ت�ص�ل��ة ط ��وال ال �ي��وم م��ن ال �س��اع��ة 10
صباحًا ال��ى  11م�س� ً
�اء ،ف��ي ح�ين يقتصر دوام
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ع�ل��ى ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة ف�ق��ط من
ً
مساء.
الساعة  4عصرًا الى الساعة 11

البرجس تتولى إدارة
الخدمات المالية
لـ«نفط الخليج»
صدر في  21أكتوبر تعميم إداري من عبداهلل السميطي
الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية لنفط
ال�خ�ل�ي��ج ،بتعيني م�ن��ى ب��رج��س ال �ب��رج��س ف��ي منصب
مديرة مجموعة الخدمات املالية في الشركة.
وك��ان��ت ال�ب��رج��س تشغل منصب رئ�ي�س��ة ف��ري��ق عمل
امل��دف��وع��ات امل��ال �ي��ة ف��ي ال �ش��رك��ة ،وي�ش�ه��د ل�ه��ا ك��ل من
يتعامل معها باملهنية والكفاءة.

منى البرجس

«الخليج» يعلن الرابحين
في «الدانة»
أج ��رى ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج س�ح��ب ال��دان��ة األس�ب��وع��ي
بتاريخ  20أكتوبر ،وأعلن من خالله عن أسماء
الفائزين الخمسة خ�لال الفترة من  13إل��ى 17
أك�ت��وب��ر  ،2019ب�ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة ،قيمة ك��ل منها
 1000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي أس �ب��وع �ي��ًا .وف �ي �م��ا يلي

أسماء الفائزين الخمسة لهذا األسبوع:
أري ��ج م�ح�م��د ج�م�ي��ل خ �ي��ر ،أح �م��د ع �ب��دال��رزاق
م�ط�ش��ر ج��اب��ر ،زي ��د ف�ه��د ع�ب��دال��رح�م��ن ال��زي��د،
مهند إبراهيم ناصر بورسلـي ،محمد سلبي
البـراك.
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بالتعاون مع شريكها اإلستراتيجي «كيبكو» في فندق المارينا

مركز  RISEفي الجامعة األميركية في الكويت يختتم تحدي ناسا
اخ�ت�ت��م م��رك��ز ال�ع�ل��وم واالب �ح��اث املعلوماتية
والهندسية  RISEفي الجامعة األميركية في
ال�ك��وي��ت  ،AUKللسنة الثانية على ال�ت��وال��ي،
ال �ن �س �خ��ة امل �ح �ل �ي��ة م ��ن ت� �ح ��دي ن ��اس ��ا Space
 ،Apps Challengeب��ال �ت �ع��اون م ��ع ش��ري�ك�ه��ا
االستراتيجي شركة مشاريع الكويت .وشارك
ف��ي ح �ف��ل ال �خ �ت��ام ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن امل�ت�س��اب�ق�ين
امل �ت �ح �م �س�ي�ن ،ب �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك ط �ل��اب امل � � ��دارس
ال� �ث ��ان ��وي ��ة وخ ��ري� �ج ��و ال �ج ��ام �ع ��ة األم �ي��رك �ي��ة
وأس��ات��ذة ال�ج��ام�ع��ات .كشف الحفل الختامي
ع ��ن ال �ف��ري �ق�ي�ن ال �ف��ائ��زي��ن م ��ن ال �ك ��وي ��ت ،االول
 ،OxylusKuwaitوال �ث��ان��ي  ،Tempestال �ل��ذان
تأهال لالنضمام الى املسابقة الدولية.
يعد تحدي ناسا اكبر مسابقة هاكاثون في
العالم قدمته شركة املالحة الجوية الوطنية
وادارة ال �ف �ض��اء (ن ��اس ��ا) ،وان�ط�ل�ق��ت امل�س��اب�ق��ة
ال��دول �ي��ة ف��ي أك �ث��ر م��ن  75دول ��ة ح ��ول ال�ع��ال��م،
فيما ج��رت مسابقة الكويت في فندق مارينا
ال �س��امل �ي��ة ،وج �م �ع��ت ح ��وال ��ي  80ش�خ�ص��ًا من
جميع أنحاء الكويت لحل املشكالت املتعلقة
باألرض والفضاء.
وش �ه��دت امل�ن��اف�س��ات ع�م��ل أك�ث��ر م��ن  12فريقًا
م �ن��اف �س��ًا ي �ض��م ع �ل �م��اء وم �ب��رم �ج�ي�ن وع �ش��اق
ال � �ف � �ض ��اء وم �ص �م �م ��ي ال� �ج ��راف� �ي ��ك وم �ح �ل �ل��ي
األع� �م ��ال ،ل�ت�ط��وي��ر ح �ل��ول ق��اب �ل��ة ل�لاس�ت�خ��دام
مل��واج�ه��ة ت�ح��دي��ات ال�ع��ال��م الحقيقي املتعلقة
ب��االرض والفضاء .وذل��ك على م��دار  48ساعة
إلنشاء تطبيقات وأل�ع��اب وم��واق��ع إلكترونية
تعالج التحديات التي توفرها تطبيقات ناسا
الفضائية .وتشمل املحيطات األرض ،القمر
لدينا ،الكواكب القريبة والبعيدة ،إلى النجوم،
والعيش ف��ي عاملنا .ك��ان خ�ب��راء امل��وض��وع من
م�خ�ت�ل��ف امل��ؤس �س��ات م �ت��اح�ين ط� ��وال ال �ح��دث
لتلقي اإلستفسارات املتعلقة ب��األرض وعلوم
الفضاء والتكنولوجيا.

أمير زيد
وف��ي كلمته ف��ي ال�ح�ف��ل ال�خ�ت��ام��ي ،ه�ن��أ عميد
ك �ل �ي��ة ال� �ه� �ن ��دس ��ة وال � �ع � �ل� ��وم ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ف��ي
الجامعة األميركية في الكويت ،الدكتور امير
زي � ��د ،ج �م �ي��ع امل �ش��ارك�ي�ن ع �ل��ى م �ث��اب��رت �ه��م في
ال�ع�م��ل ل �س��اع��ات ط��وي�ل��ة إلن �ت��اج ح��ل برمجي
قابل للتسويق خالل فترة قصيرة من الزمن،
وق ��ال« :م�ن��اف�س��ة ال�ه��اك��اث��ون اص�ب�ح��ت منصة
تطوير فعالة بشكل متزايد لتوليد االبتكارات
واألفكار الجديدة ذات األهمية الدولية ..على
م��دار ال �ـ 48ساعة املاضية ،عملت ف��رق NASA
 Space Appsل��دي �ن��ا إلن �ت ��اج ح �ل��ول ب��رم�ج�ي��ة
ش ��ام �ل ��ة .أن � ��ا م �ن��ده��ش م ��ن م �س �ت��وى ال �ط��اق��ة
وال �ح �م��اس ال� ��ذي ي�ش�ع��ر ب ��ه ه� ��ؤالء ال �ش �ب��اب،

الفريق الفائز بالمركز األول  OxylusKuwaitويضم علي كلكاوي وشهد الموسى
وعبدالوهاب الصالح وعبدالحميد سالمة وعبدالعزيز كرم وزيد ملص وجيونج مون

لجنة التحكيم مع أمير زيد وروضة عواد

تطبيق  Oxylusيسمح
للمجتمعات المعرضة
لخطر حرائق الغابات
بخدمة بعضها
تطبيق TEMPEST
يستخدم تكنولوجيا
الواقع المعزز AR
إلنشاء ومحاكاة أنظمة
شمسية تفاعلية

الفريق الفائز بالمركز الثاني  Tempestويضم عمر خليل وعبدالله سليمان ومحمد
هاشم ونور الدين خليل وهجين هونغ ودنيا محمد ومريم إقبال

وأش�ع��ر بسعادة غ��ام��رة ل��رؤي��ة ه��ذا ال�ع��دد من
امل �ش��ارك�ين ف��ي امل� ��دارس ال�ث��ان��وي��ة ي��أت��ون إل��ى
املسرح لعرض مواهبهم وأفكارهم املبتكرة».
وأع � ��رب ال��دك �ت��ور زي ��د ع ��ن ت �ق��دي��ره ل�ل�ش��راك��ة
االستراتيجية لكيبكو مستطردا «نحن نقدر
شراكة شركة مشاريع الكويت اإلستراتيجية
للعام الثاني على التوالي ،ونأمل في مواصلة
العمل معهم بشأن املزيد من مبادرات تمكني
الشباب في املستقبل».

عبير العمر
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا ،أك � � ��دت ع �ب �ي��ر ال� �ع� �م ��ر ،امل ��دي ��رة
التنفيذية للمسؤولية االجتماعية للشركات
في شركة مشاريع الكويت القابضة -كيبكو،
ع� �ل ��ى ج ��وه ��ر ت �م �ك�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي ال �ك��وي��ت

ب��ال �ق��ول «ت ��دع ��م ش��رك��ة ك�ي�ب�ك��و ت �ح��دي ن��اس��ا
ل�ل�س�ن��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ان �س �ج��ام��ا مع
استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية في
م��ا يتعلق بتطوير ال �ك��وادر ال�ش�ب��اب�ي��ة ..نحن
ف � �خ ��ورون ب ��االف �ك ��ار اإلب ��داع� �ي ��ة ال �ت ��ي ق��دم�ه��ا
الشباب من الكويت ،ونسعى دائما الى تقديم
ال��دع��م املستمر لهم وتهانينا للفائزين على
ابداعم والتزامهم خالل فترة التحدي».

روضة عواد
وسيطر على اج��واء املنافسة جو من التفاني
واالل � � �ت� � ��زام ،اال ان ال � �ف ��رق ل ��م ت �ف �ك��ر ف �ق��ط ف��ي
ابتكار مشاريع م��ن شأنها ال�ف��وز باملنافسة،
وإن �م��ا ح��رص��وا ك��ذل��ك ع�ل��ى تقييم ال�ت��أث�ي��رات
االج�ت�م��اع�ي��ة واألخ�لاق �ي��ة ألف �ك��اره��م .وتعليقا

على ذلك قالت رئيسة الجامعة األميركية في
ال �ك��وي��ت ال��دك �ت��ورة روض ��ة ع ��واد ف��ي كلمتها
الختامية «ان التعلم التجريبي ليس مجرد
م �ف �ه��وم ن �ظ��ري ب ��ل ه ��و م �م��ارس �ت �ن��ا ون�ه�ج�ن��ا
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة االم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ،وم��ع
ذل��ك ف��ان مستوى املشاركة في تحدي NASA
 Space Appsيعد شيئا جديدا تماما .إن مثل
ه��ذ املنصات غالبًا م��ا تصبح منبعًا لإلبداع
والريادة ،وذلك هو تعريفنا للتعليم ..وأخيرًا،
ف��إن أق��ل م��ا يسعني أن أق��ول��ه ال �ي��وم ه��و اننا
فخورون بكم».

لجنة التحكيم
واج�ت�م��ع اع�ض��اء لجنة التحكيم ال�ت��ي ضمت
كال من م��ازن حوا نائب رئيس أول مجموعة،

بالتعاون مع رابطة السمنة الكويتية و«نوفو نورديسك»

َّ
«تخط حاجز السمنة»
«بوبيان» يطلق حملة
ينظم البنك للعام الثاني على التوالي
َّ
حملة «تخط حاجز السمنة ..الحلول
بسيطة وم�م�ك�ن��ة» ،وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون
م��ع راب�ط��ة السمنة الكويتية وشركة
نوفو نورديسك ،وذلك يومي الجمعة
وال�س�ب��ت  25و 26اك�ت��وب��ر ف��ي مجمع
االف�ن�ي��وز ،ف��ي اط��ار االح�ت�ف��ال باليوم
العاملي للسمنة.
وق� � � � ��ال امل� � ��دي� � ��ر ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي إلدارة
االتصاالت والعالقات املؤسسية في
البنك ،قتيبة البسام :ان ه��ذه تنظيم
الحملة ه��ذا ال�ع��ام ت��أت��ي ان�ط�لاق��ًا من
ال�ن�ج��اح ال ��ذي حققته ال�ح�م�ل��ة ال�ع��ام
املاضي ،بالتعاون مع رابطة السمنة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ح �ي��ث ت �ض�م �ن��ت ال�ح�م�ل��ة
ف �ح��وص��ات واس� �ت� �ش ��ارات ون �ص��ائ��ح
ط �ب �ي��ة ل �ل �ج �م �ي��ع م� ��ن زائ � � ��ري م�ج�م��ع
االف� �ن� �ي ��وز ،س� � ��واء م ��ن ع� �م�ل�اء ال �ب �ن��ك
وغيرهم.
وأض � � ��اف أن ال �ح �م �ل��ة ال� �ت ��ي ت�س�ت�م��ر
مل��دة ي��وم�ين مفتوحة للجميع ،حيث
س�ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ف �ح��وص��ات طبية
م �ث��ل «ق � �ي ��اس ض �غ��ط ال � � ��دم ،ال �س �ك��ر،
معدل السكر التراكمي ،فحص كتلة
الجسم ،كوليسترول ال��دم وغيرها»،
الى جانب الحصول على استشارات
مجانية من قبل متخصصني ،وذلك
م � �ح� ��اول� ��ة م � ��ن ب� �ن ��ك ب� ��وب � �ي� ��ان ل �ن �ش��ر
التوعية بني مختلف شرائح املجتمع
ب��أه�م�ي��ة وض� ��رورة م�ع��ال�ج��ة السمنة
والتغلب على اعدادها املتزايدة.
واوض� ��ح ال �ب �س��ام ان تنظيم ب��وب�ي��ان
لهذه الحملة يأتي في إطار مسؤولية
ال� �ب� �ن ��ك االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت�س�ع��ى
إل ��ى ال �ت��وع �ي��ة ب��أه�م�ي��ة ال �ح��رك��ة بكل
أش �ك��ال �ه��ا ل�ص�ح��ة اإلن� �س ��ان ،الس�ي�م��ا
مع ارتفاع نسبة االمراض التي بدأت
في االنتشار في املجتمع ،والناتجة
عن قلة الحركة أو ممارسة الرياضة
وامل� � �ش � ��ي ب� ��امل � �ع� ��دل ال� � � ��ذي ي �ح �ت��اج��ه
اإلنسان الطبيعي.
واض� � ��اف ان اب � ��رز م ��ا ي �م �ي��ز ال�ح�م�ل��ة
ان �ه��ا ت �ج��ري م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون مع
مجموعة من الشباب الكويتي املميز
من اعضاء رابطة السمنة الكويتية،
ال ��ى ج��ان��ب ط��اق��م امل�ت�خ�ص�ص�ين من
خبراء واخصائي التغذية والصحة
العامة.
وت� �ق ��دم ال �ب �س��ام ب��ال �ش �ك��ر ال ��ى راب �ط��ة
ال �س �م �ن��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وش� ��رك� ��ة ن��وف��و
ن � ��وردي� � �س � ��ك NOVO NORDISK
العاملية على املشاركة في تنظيم هذه
الحملة وال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة للتوعية
بمخاطر السمنة.

املالية والعمليات ملجموعة كيبكو ،ويعقوب
يوسف الباش قائد فريق خدمات تكنولوجيا
املعلومات في شركة نفط الكويت ،والدكتور
بسام الفيلي مدير ادارة الشركات واالبتكار
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الختيار
فرق املركزين األول والثاني ،الذين سينتقلون
للمنافسة على املستوى العاملي ضد الفائزين
م� ��ن م� ��واق� ��ع أخ � � ��رى .م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م��ن
الخبرات وقدم منظورا متوازنا .كان لكل فريق
 5دق��ائ��ق لشرح وإظ�ه��ار مشاريعهم للقضاة،
وب�ع��د ذل��ك ات�خ��ذ ال�ح�ك��ام اخ�ت�ي��اره��م النهائي
للفائزين.

الفرق الفائزة
وح ��از ف��ري��ق  OxylusKuwaitب�ق�ي��ادة خريج
الجامعة االميركية في الكويت علي كيلكاوي
املركز األول في املسابقة عن مشروعه Oxylus
وه� � ��و ت �ط �ب �ي��ق م� �ت� �ع ��دد امل� �س� �ت ��وي ��ات ي�س�م��ح
للمجتمعات املعرضة لخطر حرائق الغابات
ب �خ ��دم ��ة ب �ع �ض �ه��ا ال� �ب� �ع ��ض ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
الحصول على مساعدة أفضل من السلطات،
ك �م��ا ي�س�م��ح ال�ت�ط�ب�ي��ق ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات ب�ت�ق��دي��م
خدمات مثل املالجئ لألشخاص املتضررين،
ومرافقة السيارات والتطوع مع السلطات عند
ال �ح��اج��ة ،ك��ل ه��ذا مبني ع�ل��ى أس ��اس ال�ت�ك��رار
السابق للتطبيق ال��ذي يسمح للمستخدمني
ب� ��اإلب �ل�اغ ع ��ن ح ��رائ ��ق ال� �غ ��اب ��ات ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
امل �ج��اورة لتنبيه مجتمعهم .تطبيق الهاتف
ً
ّ
املطور قادر أيضا على التنقل بأمان
املحمول
ً
للمستخدمني ب�ع�ي��دا ع��ن مناطق الخطر الى
وجهتهم املطلوبة كما تم تطوير نموذج تنبؤ
ل�ل�م�س��اع��دة ع�ل��ى التنبؤ ب��ال�ح��رائ��ق ،اس�ت�ن��ادا
ال��ى امل �ي��زات امل �ح��ددة للموقع (درج ��ة ال�ح��رارة

«شيراتون» يشارك في حملة
التوعية بسرطان الثدي
انطالقًا من حرص فندق شيراتون ،ذي العالمة
ال�ت�ج��اري��ة ال �ف��اخ��رة ذي الك �ش��ري كوليكشن،
وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت ،على
امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�ح�م�لات ال�ع��امل�ي��ة ،ال�ت��ي تعنى
بسالمة وصحة املجتمعات التي تعمل معها،
وتماشيًا مع استراتيجية الفندق الرامية إلى
دع��م وس�لام��ة املجتمع املحلي وامل ��رأة بشكل
خ��اص على مختلف األص�ع��دة ،اقامت فنادق
ش�ي��رات��ون ال�ك��وي��ت ح�م�لات�ه��ا ال�خ��اص��ة لنشر
التوعية بمرض سرطان الثدي بني املوظفني،
مل� ��ا ف� ��ي ذل � ��ك م� ��ن اه �م �ي ��ة ل�ل�اك �ت �ش ��اف امل �ب �ك��ر
ومخاطر امل��رض والتعريف بأعراضه وسبل
ً
العالج منه ،فضال عن تشجيع السيدات على

اكين اكسكيلي

تزايد معدالت السمنة
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أع ��رب ��ت ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
راب �ط��ة السمنة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ال��دك�ت��ورة
أس� � ��رار س �ي��د ه ��اش ��م ،ع ��ن س�ع��ادت�ه��ا
ب��ال �ت �ع��اون ول �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة م��ع بنك
بوبيان في واح��دة من أه��م الحمالت
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ت ��وع ��وي ��ة ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
الكويتي ،وه��و ما تهدف اليه رابطة
ال �س �م �ن��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ون� �ش ��ر ال��وع��ي
املستمر ف��ي املجتمع ملخاطر مرض
ال �س �م �ن��ة وم� �ض ��اع� �ف ��ات ��ه ال �خ �ط �ي��رة،
وك �ي �ف �ي��ة ف �ت ��ح ق � �ن� ��وات ت� ��واص� ��ل ب�ين
االط�ب��اء وامل��رض��ى ،وص��وال ال��ى سبل
الوقاية وتسهيل العالج.
وأضافت« :في الوقت الذي يشهد فيه
العالم عمومًا نموًا ملحوظًا في اعداد
املصابني بالسمنة ،تتصدر الكويت
خصوصًا املعدالت العاملية في نسبة
اإلص��اب��ة ب�ه��ذا امل ��رض ل��دى البالغني
واألط�ف��ال على حد س��واء ،وه��و االمر
الذي من شأنه ان يمثل خطرًا حقيقيًا
وعبئًا كبيرًا على املجتمع الكويتي.
وأكدت ان هناك العديد من الدراسات
ال�ع�ل�م�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ت �ن��اول دراس � ��ة ه��ذا
االمر ،حيث ذكرت إحصائيات مرصد
الصحة العاملية ان نسبة السمنة في
الكويت قد بلغت  %33.2لدى الرجال
و %42.7ل � ��دى ال� �ن� �س ��اء ،م �م��ا ي�ض��ع
الكويت ف��ي أع�ل��ى قائمة ال ��دول التي
تعاني م��ن السمنة على الصعيدين
اإلق� �ل� �ي� �م ��ي وال � �ع� ��امل� ��ي ،ه � ��ذا ب �ج��ان��ب
دراس��ة حديثة نشرها معهد دسمان
لسكري تفيد ان م�ع��دل السمنة لدى
األط �ف��ال ق��د ب�ل��غ  ،%50وه ��ذا امل�ع��دل
يمثل مؤشرًا خطيرًا يستلزم الدراسة
إليجاد حلول سريعة.
وأوض � � �ح� � ��ت ان امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة

أسرار هاشم

قتيبه البسام

ألمراض السمنة قررت مؤخرًا تغيير
ال� �ي ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ت��وع �ي��ة ب��ال�س�م�ن��ة
م��ن ت��اري��خ  11أك �ت��وب��ر ال ��ى  4م��ارس
م��ن ال�ع��ام املقبل  ،2020وذل��ك إلتاحة
امل �ج��ال وتسليط ال�ض��وء على النمو
املتزايد لهذا املرض وإعطائه مساحة
إع�ل��ام � �ي� ��ة ت� �ت� �ن ��اس ��ب م� � ��ع امل� �خ ��اط ��ر
الصحية واالجتماعية املصاحبة له.

م� ��ن ال� �ت� �ح ��دي ��ات ،ال� �ت ��ي ت� �ح ��ول دون
تحقيق النتائج امل�ن�ش��ودة ف��ي عالج
ال�س�م�ن��ة ،ل�ك��ن م��ع ال�ت��وع�ي��ة املستمرة
وال� �ت ��واص ��ل ال �ص �ح �ي��ح ب�ي�ن امل��ري��ض
وأص �ح��اب االخ �ت �ص��اص م��ن االط�ب��اء
واخصائي التغذية ،يمكننا التصدي
ل�ه��ا وع�لاج �ه��ا ،وان نوليها ال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي ��ة ون � �ش� ��ر ال� ��وع� ��ي ال �ص �ح��ي
الكافي لها بني املجتمعات».

مرض السكري
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت ام�ي�ن��ة ال�ص�ن��دوق
برابطة السمنة الكويتية ،الدكتورة
أم �ي �ن��ة ال �ق �ب �ن��دي :ان م� ��رض ال�س�م�ن��ة
أص� �ب ��ح ه��اج �س��ًا ي � ��ورق امل �ج �ت �م �ع��ات
ع��ام��ة وامل �ن �ظ �م��ات ال�ص�ح�ي��ة خ��اص��ة،
وذل��ك مل��ا يصاحبه م��ن مشاكل طبية
م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ع ��دي� ��دة ت� �ق ��در ب �ح��وال��ي
 230م��رض��ًا ،اك �ث��ره��ا ش �ي��وع��ًا م��رض
السكري من النوع الثاني ،الذي يأتي
نتاج لعوامل وراثية وبيئية متعددة.
واض� ��اف� ��ت ان ال �س �م �ن��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ب� �ل� �غ ��ت م � �س � �ت� ��وي� ��ات وأرق � � ��ام � � ��ًا غ �ي��ر
م �س �ب��وق��ة ل� ��دى ال �ب��ال �غ�ي�ن واألط� �ف ��ال
ع�ل��ى ح��د س ��واء ،وف��ق االح�ص��ائ�ي��ات،
األم��ر ال��ذي م��ن شأنه أن يمثل خطرًا
حقيقيًا على صحة األفراد ،وبالتالي
ال� �ت� �س� �ب ��ب ب � ��أم � ��راض م ��زم� �ن ��ة ت� ��ؤدي
إل� ��ى ال� ��وف� ��اة ،ل� ��ذا ي �س �ت��وج��ب ع�ل�ي�ن��ا
جميعا الوقوف والتعامل مع املرض
ب ��ال �ت ��وع �ي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي م� �ج ��االت
الغذاء والرياضة ،مع ضرورة االلتزام
ب � � ��أوزان م� �ح ��ددة وم �ق��اي �ي��س معينة
ل �ك �ت �ل��ة ال� �ج� �س ��م وك �ي �ف �ي��ة اس� �ت� �خ ��دام
ال��وس��ائ��ل امل�ن��اس�ب��ة م��ن أج��ل تحقيق
ال� � �ه � ��دف امل� � �ن� � �ش � ��ود ،وال� � �ل� � �ج � ��وء ال� ��ى
أصحاب االختصاص في هذا املجال.
وأض� � � � ��اف� � � � ��ت« :ي� � �س� � �ت � ��وج � ��ب ع �ل �ي �ن ��ا
التوضيح اننا حاليا نواجه العديد

«نوفو نورديسك»
م��ن ناحيته ع�ل��ق د .اك�ي�ن اكسكيلي،
ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س وامل��دي��ر ال�ع��ام لشركة
نوفو نورديسك في منطقة الخليج،
قائال« :يجب ان تتكاتف جميع فئات
امل �ج �ت �م��ع مل ��واج� �ه ��ة ال �ت �م �ي �ي��ز ،ال� ��ذي
ي �ت �ع��رض ل ��ه األش� �خ ��اص امل �ص��اب��ون
ب��ال �س �م �ن��ة ،وم� ��ن واج �ب �ن��ا ف ��ي ش��رك��ة
نوفو نورديسك املساعدة في توعية
امل �ج �ت �م��ع ب �م ��رض ال �س �م �ن��ة وع ��وام��ل
االص��اب��ة ب��ه وامل �ض��اع �ف��ات الخطيرة
الناتجة عنه .وأود ان اتوجه بالشكر
لشركائنا في رابطة السمنة الكويتية
وب �ن��ك ب��وب �ي��ان ع �ل��ى ه� ��ذه ال�ف��اع�ل�ي��ة
ال �ت��وع��وي��ة ،ون ��أم ��ل ان ت �س��اع��د ه��ذه
ال�ف��اع�ل�ي��ات ف��ي تسليط ال �ض��وء على
العبء الذي يمثله مرض السمنة على
املجتمع».
ي ��ذك ��ر ان ح �م �ل��ة ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ق��د
ت � �ج� ��اوز ع � ��دد ال� �ف� �ح ��وص ��ات ال �ط �ب �ي��ة
ف�ي�ه��ا ت�ق��ري�ب��ا  1350م��ا ب�ي�ن م��رض��ى
ل �ل �س �م �ن��ة أو اص� � �ح � ��اء ،وذل � � ��ك رغ �ب��ة
منهم ف��ي م�ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن حالتهم
الصحية واملرضية ،تمكنوا خاللها
م ��ن م �ن��اق �ش��ة االط� �ب ��اء امل�ت�خ�ص�ص�ين
للتوصل ال��ى اسهل واب�س��ط الحلول
املمكنة للتغلب على بعض املشاكل
الصحية التي تواجههم.

وال��رط��وب��ة وم��ا ال��ى ذل ��ك) ل�ت�ك��ون ق ��ادرة على
ت�خ�ص�ي��ص امل � � ��وارد ب �ش �ك��ل أف �ض��ل ل�ل�م�ن��اط��ق
املعرضة للخطر.
وق��ال قائد الفريق الفائز علي كيلكاوي «ان��ه
من دواعي سروري دائما ان نجتمع كمجتمع
م��ن امل �ط��وري��ن ف��ي ال�ك��وي��ت مل�ع��ال�ج��ة القضايا
املختلفة م��ن خ�لال اس�ت�خ��دام التكنولوجيا..
فقد شجعتنا التحديات على التفكير خ��ارج
ال �ص �ن��دوق ل�ل�ت��وص��ل ال ��ى ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة في
م��وض��وع االرض وال�ف�ض��اء..ان��ا ف�خ��ور للغاية
ب �م �س �ت��وى ال � �ج ��ودة ال � ��ذي ت �م �ك��ن ف��ري �ق��ي م��ن
تقديمه في تحدي هذا العام».
وج � � ��اء ف ��ري ��ق  ،TEMPESTب� �ق� �ي ��ادة خ��ري��ج
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ع �م��ر خ �ل �ي��ل ف ��ي امل��رك��ز
ال � �ث ��ان ��ي ع � ��ن م � �ش� ��روع� ��ه  ،My Verseوه ��و
تطبيق يستخدم تكنولوجيا ال��واق��ع امل�ع��زز
 ARللهواتف املتنقلة ،ويتيح للمستخدمني
إنشاء وتخصيص ومحاكاة أنظمة شمسية
ت �ف��اع �ل �ي��ة ب ��اس �ت �خ ��دام خ� ��وارزم � �ي� ��ات دق �ي �ق��ة.
وي� �م� �ك ��ن مل �س �ت �خ��دم��ي ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق -ال� � � ��ذي ت��م
تصميمه ف��ي ص��ورة لعبة إلكترونية -إنشاء
ك��واك��ب يمكن تخصيصها بشكل ش��ام��ل في
مجموعة واسعة من الطرق مثل التضاريس
ومستويات املحيطات وأل��وان ك��ل عنصر .ثم
تتفاعل ال�ك��واك��ب بعضها م��ع بعض والنجم
ال��ذي خصصه ال�لاع��ب إلن�ش��اء ن�ظ��ام شمسي
ي �ت �ص��رف ب�ش�ك��ل واق �ع ��ي .ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
يمكن للكوكب أن يؤوي املياه إذا كانت املسافة
الصحيحة من الشمس ويحتوي على غازات
ف ��ي ال� �غ�ل�اف ال � �ج ��وي .أخ� �ي ��را ي �م �ك��ن ل�لاع�ب�ين
املساهمة ع��ن طريق إن�ش��اء ك��واك��ب ووضعها
ف ��ي أن �ظ �م��ة ش �م �س �ي��ة الش� �خ ��اص اخ ��ري ��ن ف��ي
الوقت الفعلي .Real Time

اجراء الفحص الذاتي بشكل مستمر ،وأهميته
ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن امل ��رض ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى صحة
جيدة على املدى الطويل.
وع��ن ه��ذه الفعالية ،أوض��ح فهد أب��و شعر،
املدير العام لفندق شيراتون الكويت ،قائال:
«ك� �ج ��زء م ��ن ال �ت��زام �ن��ا ن �ح��و م�ج�ت�م��ع أك�ث��ر
صحة يساعد تثقيف املوظفات ،ومن خالل
م�ث��ل ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات ،إل ��ى ت�ع��زي��ز الصحة
ال�ع��ام��ة ل �ل �م��رأة ،وت�ث�ق�ي��ف امل�ج�ت�م��ع الت�خ��اذ
إجراءات في التكيف مع نمط حياة صحي».
وتعبيرًا من موظفات الفندق عن أهمية هذه
الحملة أرتدين اللون الوردي ،باإلضافة الى
وضع الشرائط الوردية.

مشاركة فاعلة لفنادق شيراتون الكويت في الحملة

نمو مبيعات تعاونية العديلية
في الربع الثالث
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية
التعاونية ،عمر الرويح ،أن الجمعية حققت
ف ��ي ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ع ��ام ال� �ج ��اري ن�م�وًا
واض �ح ��ًا ف ��ي ح �ج��م امل �ب �ي �ع��ات ب �ل��غ 288.506
أل��ف دي �ن��ار م�ق��ارن��ة م��ع ال �ع��ام امل��اض��ي .وق��ال
روي� ��ح ،ان إج �م��ال��ي امل�ب�ي�ع��ات ال �ت��ي حققتها
ال�ج�م�ع�ي��ة م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ال� �ج ��اري بلغت
 9.4ماليني دينار ،معتبرًا ان زي��ادة املبيعات
ج��اءت نتيجة تطبيق السياسات والخطط
التسويقية ال�ت��ي وضعتها اإلدارة .وكشف
أن الجمعية حققت أيضا زيادة في اإليرادات
ال� �ع ��ام ��ة ،ح �ي ��ث ب �ل �غ��ت  2.8م �ل �ي ��ون دي� �ن ��ار،
بزيادة  109.481آالف دينار مقارنة مع العام
امل ��اض ��ي ،م�ش�ي��را إل ��ى ت�ط�ل��ع م�ج�ل��س اإلدارة
إل��ى م��واص�ل��ة رف��ع حجم املبيعات ف��ي الربع
األخ �ي��ر م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري .وب�ّي�نّ أن الخطط
ال�ت��ي وضعتها الجمعية رف�ع��ت ك��ذل��ك عائد
أرب ��اح ودائ ��ع ط��وي�ل��ة وق�ص�ي��رة األج ��ل ،التي
تهدف الى خلق منافسة لتحقيق اعلى عائد
استثمار ،األم��ر ال��ذي ساهم في رف��ع اي��رادات
الودائع بنسبة  %21لتصل اآلن إلى 130.725
أل��ف دي �ن��ار م�ق��ارن��ة م��ع ال �ع��ام امل��اض��ي ،التي

عمر الرويح

بلغت  108.045آالف دينار .وأوض��ح الرويح
أن��ه ج��رى إع ��داد دراس ��ة ملشتريات الجمعية
م��ن ال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات ،ح�ي��ث ج��رى التركيز
على رف��ع اي��رادات البضاعة املجانية بزيادة
ق��دره��ا  46.728ال��ف دي�ن��ار ،ليكون اإلجمالي
 293.850أل��ف دي �ن��ار .وت��اب��ع :قللنا النفقات
وامل�ص��روف��ات ب � �ـ 28.753ال��ف دي�ن��ار ع��ن العام
املاضي ،ليكون ما جرى صرفه مليونًا و220
ال� ��ف دي� �ن ��ار ،م ��ؤك ��دا ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت�س��دي��د
مستحقات املوردين دوريا كل  45يوما.
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الرواتب في موعدها
ّ
ّ
املختصة تتابع العمل على إنجاز معامالت
أعلنت وزارة املال اللبنانية أن «دوائرها
ّ
دفع الرواتب كاملعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستحول إلى املصرف
املركزي في مواعيدها العادية والطبيعية».
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فتح المدارس والجامعات ..التلويح بالعنف ..حصر التظاهر ..تدجين اإلعالم

السلطة تواجه الشعب ..خطط لكبح االنتفاضة
لور سليمان :القرار سياسي..
وأفتخر بنقل صوت الناس

إقالة مديرة
«الوطنية لإلعالم»
بضغط من باسيل

لور سليمان

فتاة تهتف إلسقاط الحكومة في وسط بيروت أمس ..وفي اإلطار فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة تحمل الفتة كتب عليها « :انا رح قوم عن الكرسي وانتو بعد ما قمتوا» | أ.ب

بيروت  -أنديرا مطر
وصلت انتفاضة الشعب اللبناني على
فساد السلطة إلى منعطف خطير يفتح
المشهد على عدة احتماالت بعضها
قاتم ،السيما ان أحزاب السلطة باتت
في مأزق كبير وتتخبط للخروج منه دون
اغفال ردات الفعل تجاه الشارع والتهديد
بشارع مضاد .وبعدما طوى المعتصمون
اليوم السادس من احتجاجهم ،ال يزال
المشهد على حاله .عزم وتصميم من
المتظاهرين على مواصلة االحتجاج
حتى تحقيق المطالب في مقابل تعنت
السلطة التي بادرت أمس إلى إغراء
المحتجين بورقة إصالحية «اعجازية» لم
تقنع الجماهير في الساحات.
وقال مراقبون لـ سبقلا إن السلطة
تحاول القيام بسلسلة من الخطوات من
أجل إخماد االنتفاضة يمكن تلخيصها
في ما يلي:

أو ً
ال :دع��وة وزي��ر التربية اك��رم شهيب ورئيس
ال�ج��ام�ع��ة اللبنانية إل��ى ف�ت��ح امل ��دارس وال�ج��ام�ع��ات
ل�ت�خ�ف�ي��ف زخ ��م امل �ش��ارك��ة ف ��ي االح �ت �ج��اج��ات .وردا
على ذل��ك دع��ا رئيس رابطة االس��ات��ذة املتفرغني في
الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر األساتذة والطالب
إلى االستمرار في التظاهرات وعدم االنصياع ملطلب
رئيس الجامعة فؤاد أيوب ،كما أعلنت رابطة طالب
ّ
الجامعة اللبنانية ان «شعارنا يجب أن يكون :كلن

ّ
يعني كلن ،ورئيس الجامعة اللبنانية واحد منهم».
وف��ي م�ف��ارق��ة الف �ت��ة ،ت��وق�ف��ت م �ص��ادر سياسية عند
ق��رار وزي��ر التربية االشتراكي ،ولو انه اص��در بيانا
توضيحيا الحقا ،في حني يدعو رئيس الحزب وليد
جنبالط الى التظاهر.

ً
ثانيا :محاولة فتح الطرقات في املناطق ،وكانت
حصلت بعض اإلش �ك��االت ف��ي مناطق متفرقة بني
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ح ��اول ��ت فتح
الطرق ام��س وس��ط إص��رار املتظاهرين على اقفالها
حتى ان ع��ددا منهم اف�ت��رش األرض (ع�ين ال��رم��ان��ة)
مانعني بأجسادهم السيارات من امل��رور .كما توافد
ع ��دد م��ن امل�ح�ت�ج�ين أم ��ام م �ص��رف ل�ب�ن��ان ،اع�ت��راض��ا
ع �ل��ى «ال �ه �ن��دس��ة امل��ال �ي��ة ل �ل �م �ص��رف ،وال �س �ي��اس��ات
االقتصادية الخاطئة».

ً
ثالثا :ال�ت�ل��وي��ح ب �ن��زول م��ؤي��دي ال�ع�ه��د (رئ��اس��ة

ال �ج �م �ه��وري��ة) وأح � ��زاب ال�س�ل�ط��ة إل ��ى ال� �ش ��ارع .وم��ن
ال ��واض ��ح ان اح � ��زاب ال�س�ل�ط��ة ال ت�م�ل��ك ت ��رف ال�ق�ي��ام
بما يسمى «ث��ورة م�ض��ادة» اذ ان جماهيرها بدأت
ت �ت �س��رب م ��ن ق �ب �ض �ت �ه��ا .ك �م��ا ان ه� �ن ��اك م� �ح ��اوالت
ل�ت��ره�ي��ب امل �ت �ظ��اه��ري��ن ع �ل��ى غ� ��رار م��ا ح �ص��ل م�س��اء
االثنني في ساحة رياض الصلح ،وأخيرا االحتمال
األسوأ وهو لجوء قوى معينة الى استخدام العنف
لفض التظاهرات.

ً
رابعا :الدعوة التي بدأ العديد من مؤيدي العهد
يطلقها لحصر التظاهرات في تظاهرة مركزية واحدة
في وسط بيروت ،والهدف من ذلك هو السيطرة على
هذه التظاهرة امنيا ،وبالتالي فتح الطرقات وعودة

نصائح دولية للحريري :استبعد المستفزين عن الحكومة
افادت مصادر سياسية مطلعة لوكالة االنباء «املركزية» بان حركة اتصاالت متسارعة تجري بني كبار املسؤولني
في الدولة والقوى السياسية من جهة وبني عدد من دوائر القرار في الدول املهتمة بالشأن اللبناني محورها اجراء
تعديالت وزاري��ة اساسية في الحكومة اللبنانية ترتكز الى اقصاء بعض الوجوه التي تشكل استفزازا للبنانيني
املحتجني في الشارع واخرى اثبتت فشلها في ادارة شؤون وزاراتها ،موضحة ان االقتراح املشار اليه يحظى برضا
الشريحة االوسع من السياسيني غير انه ما زال يصطدم برفض رئاسي مطلق ال سيما من قصر بعبدا .واشارت
املصادر الى ان نصائح خارجية عدة أسديت الى رئيس الحكومة سعد الحريري بوجوب الركون الى هذا الخيار،
باعتبار ان ال مخرج آخ��ر متاحا راهنا لوقف ث��ورة الشارع التي تهدد في ح��ال استمرارها بانهيار شامل على
مختلف املستويات يصعب الخروج منه ،خصوصا اذا ما اسقط الشارع الحكومة برمتها ودخلت البالد في الفراغ
واملجهول ،الفتة الى ض��رورة اقتناع الجميع بوجوب االستماع الى نبض الشارع واح��داث التغيير املنشود بالحد
االدنى من الخسائر السياسية واال فإن الهيكل سينهار على رؤوس السياسيني قبل اي لبناني آخر.
من جانبها ،كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري أن األخير يعمل على إحداث نقلة حكومية
فاعلة تكون ق��ادرة على مواكبة ومحاكاة الحراك الشعبي وتنفيذ برنامج العمل املتفق عليه في بعبدا .وأش��ارت
املصادر إلى أن هذا األمر يستلزم مشاورات سياسية للتوصل إلى وضع حكومي فعال في ضوء استقالة وزراء
القوات ،كاشفة عن خيارات مطروحة من ضمنها تخفيض عدد الوزارات.

الحياة ال��ى طبيعتها مما يمهد ل�خ��روج ال�ن��اس من
ال�ش��ارع .وف��ي ه��ذا االط��ار س��أل النائب السابق نبيل
نقوال (التيار الوطني ال�ح��ر) «ب�م��اذا يساعد تسكير
ّ
ً
ال�ط��رق��ات ،االن�ت�ف��اض��ة؟» ،الف��ت��ا إل��ى «أن��ه م��ع التظاهر
ف��ي س��اح��ة ال�ش�ه��داء أو س��اح��ة ري ��اض ال�ص�ل��ح أو أي
س��اح��ة ،لكن ض� ّ�د تسكير ال�ط��رق��ات ..ه��ذه «زع��ران��ات»
و«م� �ي� �ل� �ي� �ش� �ي ��ات»ّ .
أي ح ��اج ��ز ي �س �ق��ط ع �ل �ي��ه ق �ت �ي��ل،
وس �ي �ع �ي��دن��ا إل ��ى زم ��ن امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات .وأوض � ��ح ن�ق��وال
ّ
أن «ال �ي��وم ه�ن��اك سلطة وع�ه��د امليليشيات وتسكير
ّ
ال �ط��رق��ات ان �ت �ه��ى» ورأى أن «ال� �ش ��ارع ف��ال��ت ،وإذا ال
توجد دولة فسننزل نحن أيضا إلى الطرق».

ً
خامسا:

تدجني اإلع�ل�ام ،وق��د ب��دأ أم��س بقرار
م��ري��ب ت��م ب�م��وج�ب��ه إق��ال��ة م��دي��رة ال��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل�لإع�لام ل ��ور س�ل�ي�م��ان ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ب��ث ك��ل أخ�ب��ار
ال �ت �ظ��اه��رات وت��وق �ف��ت ب�ع��د اب �ع��اد س�ل�ي�م��ان .وج��رى
ح��دي��ث ع ��ن ات� �ص ��االت ت �ج��ري �ه��ا دوائ � ��ر ف ��ي ال�ق�ص��ر
ال��رئ��اس��ي م��ع ب�ع��ض وس��ائ��ل االع�ل�ام امل��رئ�ي��ة بهدف
ت �خ �ف �ي��ف ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا امل� �ت ��واص� �ل ��ة ل�ل�اح �ت �ج��اج ��ات
والتظاهرات.
اذا ال� �ق ��وى ال �ح��اك �م��ة ت ��راه ��ن ع �ل��ى ت �ع��ب امل�ح�ت�ج�ين
وانسحابهم تدريجيا .في الجهة املقابلة ،اللبنانيون
وضعوا سقفا عاليا ملطالبهم بعدما انطلقت تحت
ع�ن��اوي��ن اج�ت�م��اع�ي��ة اق�ت�ص��ادي��ة ل�ت�ص��ل ال��ى اس�ق��اط
النظام وتشكيل حكومة مستقلة ،ناهيك عن مطلب
تعجيزي هو استعادة األموال املنهوبة.
وامس نزل املواطنون الى الطرقات والساحات في كل
املناطق من بيروت الى كسروان الى الشمال والبقاع
وكذلك في الجنوب ،مطالبني بإسقاط النظام ،وتم
استحداث نقاط جديدة نظرًا الزدياد عدد املحتجني
واس �ت �م��ر اق �ف��ال ال �ط��رق��ات ،وك��ذل��ك أغ �ل �ق��ت امل� ��دارس
وال�ج��ام�ع��ات أب��واب �ه��ا ،ك�م��ا امل �ص��ارف ،وامل��ؤس�س��ات
العامة وبعض محطات البنزين لنفاذها من الفيول،
ً
بناء للتطورات األخيرة.

في توقيت سياسي مريب طرح عالمات استفهام
واس�ع��ة ،اص��در وزي��ر اإلع�ل�ام جمال ال�ج��راح ال��ذي
أعلن الحريري أمس في ورقته اإلصالحية إلغاء
وزارت � � ��ه ،ق � ��رارا ي �ق �ض��ي ب�ت�ك�ل�ي��ف زي � ��اد ح��رف��وش
(ي�ن�ت�م��ي ل�ل�ت�ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر) ب � ��إدارة ال��وك��ال��ة
الوطنية ل�لاع�لام ،ب��دال م��ن ل��ور سليمان ،رغ��م ان
التعيينات تتم م��ن قبل مجلس ال ��وزراء ،ووس��ط
ت �ق��اري��ر ت �ح��دث��ت ع��ن أن إق��ال �ت �ه��ا ج� ��اءت بضغط
م��ن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ،لتغطيتها
التظاهرات.
ورأت س � �ل � �ي � �م� ��ان ،ان
ق ��رار اق��ال�ت�ه��ا سياسي
ب� � ��ام � � �ت � � �ي� � ��از .وق � � ��ال � � ��ت:
«وزي� ��ر اإلع�ل��ام أق��ال�ن��ي
برسالة وصلتني عبر فنانون أمام
ح� ��اج� ��ب ال� � � � � ��وزارة ول ��م تلفزيون لبنان
أتبلغها وف��ق األص��ول
امل ��رع � �ي ��ة» ،م �ع��رب��ة ع��ن لالعتراض على
ص��دم �ت �ه��ا ّم ��ن ال� �ق ��رار ،عدم تغطيته
وت��أس �ف��ت أن� ��ه ب �ع��د 11
لألحداث
س� �ن ��ة م� ��ن ال� �ع� �م ��ل ي �ت� ّ�م
تبليغها ب�ه��ذا ال�ش�ك��ل.
وقالت سليمان« :نحن
نعمل في الصحافة ال السياسة ..ما يحصل هو
ث��ورة ،املواطن يدفع الضرائب وم��ن حقه أن ننقل
صوته .وإذا كانت إقالتي هي عقابي ألنني نقلت
صوت الناس ،فأنا أفتخر بذلك» ،مؤكدة انها لم
ّ
تنتم يوما ال��ى أي ح��زب سياسي وانها مستقلة
ومرتاحة الضمير.
اما في ما يخص تلفزيون لبنان الرسمي ،فلم يقم
بتغطية االح��داث ،ما دفع عددا من الفنانني امس
الى القيام بتحرك نحو مبنى التلفزيون ،مؤكدين
ان��ه من غير املنطقي ان يكون التلفزيون للشعب
وب��ال��رغ��م م ��ن ذل ��ك ال ي �ق��وم ب�ن�ق��ل ص ��وت ووج ��ع
الناس ويكون مرتهنا للسلطة السياسية .وقال
ّ
التحركات فسنعود،
يغط أخبار
الفنانون «إذا ّلم ِ
ولن يجد املوظفون طريقًا للدخول إلى مكاتبهم»،
م �ط��ال �ب�ين ب �م �ح��اس �ب��ة وزي � ��ر االع �ل ��ام ع �ل��ى م�ن�ع��ه
تغطية التظاهرات.
النائبة ب��وال يعقوبيان دع��ت الفنانني إل��ى اكمال
م�س�ي��رت�ه��م ن �ح��و ال��وك��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة الع � ��ادة ل��ور
سليمان إلى موقعها ألنها موظفة صالحة تجب
ح�م��اي�ت�ه��ا وم��وق�ع�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ان ت�ن�ق��ل ص��رخ��ة
الناس.
اما عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد
حواط فقال عبر «تويتر» ان إقالة لور سليمان هي
منتهى الفجور ،متهما وزير االعالم بتهريب «قرار
ّ
م�ع��ل��ب» ي�س�ت�ه��دف س�ي��دة م��ن أص �ح��اب ال�ك�ف��اءات
وتفوح منه رائحة تصفية حسابات سياسية.

االنتفاضة جعلتها في وضع ال تحسد عليه

غضبة الناس أشعلت الخالفات داخل األحزاب
وليد قرضاب
لطاملا عرف لبنان منذ االستقالل بأنه يعيش في حكم
االحزاب التي ما هي اال نسخة معصرنة لإلقطاع الذي
كان سائدا قبل الحرب العاملية االولى وتحول في فترة
االن �ت ��داب ال�ف��رن�س��ي إل��ى اح� ��زاب ت�ح��ول��ت ف��ي معظمها
خالل الحرب االهلية ( )1990 - 1975إلى ميليشيات
طائفية بامتياز فعلت ما فعلته ،ليعود بعهدها زعماء
هذه االحزاب نفسها إلى عقد اتفاق الطائف الذي أنهى
ال �ح��رب ع�ل��ى اس ��اس ت�ق��اس��م ال�س�ل�ط��ة ب��رع��اي��ة ال�ن�ظ��ام
السوري.
ومع مجيء الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى الحكم
ف��ي ع��ام  1992ق��اد حكومات سميت حكومات وح��دة
وطنية قامت بضبط الليرة وتثبيت سعر صرفها عند
 1500ليرة مقابل الدوالر ،واطلقت عملية اعادة االعمار
ع�ب��ر االق �ت��راض م��ن ال �خ��ارج لتمويل ه��ذه العملية ،وال

شك ان هذه الفترة كانت ذهبية بالنسبة إلى اللبنانيني،
حيث خلقت فرص عمل ،غير ان تفاقم الدين والفساد
الذي استشرى في تلك الحقبة واملوازنات الفضفاضة
ف��ي االن� �ف ��اق ع �ل��ى اح � ��زاب ال�س�ل�ط��ة وف ��ق م�ن�ظ��وم��ة من
امل�ح��اص�ص��ة ت�ح��ت رع��اي��ة ال��وص��اي��ة ال �س��وري��ة ،اف�ق��رت
الشعب بعد جمود عملية االع�م��ار ،واشتعال الصراع
السياسي مع وص��ول الرئيس االسبق اميل لحود إلى
السلطة واقصاء الحريري واملوالني له عن الحكومة.
غير ان االنفجار الكبير حصل عقب ع��ام  2005بعد
ثورة االرز التي تلت اغتيال رفيق الحريري واالنقسام
االف �ق ��ي وال �ع �م ��ودي ب�ي�ن االح � � ��زاب ،وت��دخ ��ل ح ��زب اهلل
املباشر ف��ي السلطة ،ف�ك��ان ان اس�ت�ف��ادت االح ��زاب من
شد العصب الطائفي الستعادة قوتها في الشارع عبر
تخويف الناس من حرب اهلية ثانية لم ينسوا لوعتها
بعد.
ومع موجة الربيع العربي بدأ ما يسمى الحراك املدني

«صوت الناس لما يجوعوا
أقوى كتير
من صوت المدافع»
ف��ي التبلور ف��ي س��اح��ات لبنان م��ن شماله ال��ى جنوبه
وجبله ،مستفيدا م��ن نقمة ال�ن��اس على غ�لاء املعيشة
وس��وء ال�خ��دم��ات ،وب�ل��غ ه��ذا ال�ح��راك ذروت��ه خ�لال ازم��ة
النفايات التي اغرقت لبنان وال تزال حتى اليوم من دون
معالجة بسبب خالف سياسي على الحصص واملغانم
دون لحظ اي حل علمي وبيئي.

ومع وصول الدين العام إلى مستويات قياسية فاقمته
سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت في بداية عهد الرئيس
ميشال عون ألهداف انتخابية بحتة دون ايجاد مصادر
تمويل لها ،اضافة ال��ى التوظيف العشوائي االنتخابي
ايضا في مؤسسات الدولة ،اصبح املواطن اللبناني يرزح
تحت خط الفقر ،فانعدمت الطبقة الوسطى التي كانت
املحرك االس��اس القتصاد السوق ،وظهرت في املقابل
طبقة من «مستجدي ال�ث��راء» واملستفيدين من الدولة.
االمر الذي اجج نقمة الناس على الزعماء وعلى االحزاب
في بيئات طائفية كالبيئة الشيعية الحاضنة لحزب اهلل
وحركة ام��ل ،ال سيما بعد ازم��ة ح��زب اهلل املالية جراء
العقوبات االميركية .وكما في الجنوب كذلك في الجبل
الذي رفض الناس فيه ان ينزلوا الى الشارع تحت راية
اي ح��زب ،ال سيما تلك املشاركة في السلطة كالحزب
ال�ت�ق��دم��ي االش �ت ��راك��ي ،ال� ��ذي ك ��ان ق��د اس �ت�ب��ق ال �ح��راك
الشعبي قبل اسبوع بالتظاهر في وس��ط بيروت ضد

عهد الرئيس ميشال ع��ون والسياسات االقتصادية،
لكن ح��راك ال�ح��زب االش�ت��راك��ي ل��م يقنع جمهوره ال��ذي
فضل التظاهر م��ع ال �ح��راك امل��دن��ي راف�ض��ا اي وصاية
حزبية .وكذلك الحال كان في البيئة السنية التي لطاملا
شكلت خ��زان��ا شعبيا لتيار املستقبل والرئيس سعد
ال�ح��ري��ري ،فانتفضت طرابلس على ال�ح��رم��ان والفقر
وع�ل��ى االره ��اب ،مجسدة اج�م��ل ص��ورة ل�ل�ث��ورة املدنية
السلمية .وحتى األحزاب املسيحية التقليدية التي كانت
تلعب على وتر الطائفية واالقليات بات جمهورها في
غير ساحات وعلى غير موجة.
ف��ي املحصلة انتفاضة لبنان  2019وضعت االح��زاب
التقليدية في مأزق كبير ال تحسد عليه وسط تصاعد
الخالفات بني املنتسبني الفعليني إلى هذه االحزاب ،وعدم
وج��ود م�ب��ررات مقنعة لجمهورها العريض وقاعدتها
الشعبية ،فكان «ص��وت الجوع ملا الناس ي�ث��وروا أقوى
كتير من صوت املدافع».
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جنبالط:
التفاهم دمر العهد

رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط الذي
«يضع قدما في الحكومة وقدما أخرى في املعارضة»
ال ي� ��زال م �ت��ذب��ذب��ا ف��ي م��وق �ف��ه ب�ي�ن االل �ت �ص��اق بسعد
ال �ح��ري��ري او ال�ت�خ�ل��ي ع �ن��ه .وه ��و دع ��اه أم ��س للتخلي

عن التسوية الرئاسية قائال« :الى متى يا شيخ سعد
ستبقي على ه��ذا التفاهم ال��ذي دم��ر العهد ويكلفنا
م��ن رص�ي��دن��ا ف��ي ك��ل ي ��وم؟» .وأض ��اف عبر «ت��وي�ت��ر»:
«اإلصالحات التي اعتمدت هي مخدرات واهية لبعض

سبقلا بين المعتصمين في بيروت

الباعة الجائلون في الساحات:

فرصة لن تتكرر
بيروت -أنديرا مطر
مساء االثنني استقللت سيارة أج��رة من
م�ن�ط�ق��ة األش ��رف �ي ��ة ن �ح��و س��اح��ة ري ��اض
ال �ص �ل��ح وس� ��ط ب� �ي ��روت ،ال � �ش� ��وارع ب��دت
شبه مقفرة ما خال بضع سيارات أجرة
يسعى سائقوها وراء رزق�ه��م ،بعد اي��ام
م ��ن اح �ت �ج��اج��ات ش �ل��ت ال �ح��رك��ة ف ��ي كل
القطاعات.
ع�ن��د أول إش� ��ارة س�ي��ر ت��وق�ف��ت ال�س�ي��ارة،
إل��ى جانبنا دراج�ت��ان ناريتان يتحادث
راكبوها األربعة مع بعضهم .من الشتائم
ُ
فهمت أنهم
التي افتتحوا بها أحاديثهم
ن��اق�م��ون م��ن «آخ��ري��ن» يتجولون مثلهم
ع�ل��ى دراج � ��ات ن��اري��ة ف��ي ال �ط��رق راف�ع�ين
أعالما حزبية.
أكملت السيارة سيرها نحو آخ��ر نقطة
يسمح للسيارات بدخولها .على مدخل
س��اح��ة ري� ��اض ال �ص �ل��ح ش��اه��دت أع� ��دادًا
م� ��ن ع� �ن ��اص ��ر ال� �ج� �ي ��ش م ��ول� �ج ��ة ح �م��اي��ة
ال � �ت � �ظ ��اه ��رات ت � �ح� ��اول م� �ن ��ع م ��وك ��ب م��ن
عشرات ال��دراج��ات النارية من االنضمام
الى التظاهرات.
اك�م�ل��ت ال�س�ي��ر ن�ح��و ال�س��اح��ة ،امل�ش�ه��د لم

ي �ت �غ �ي��ر ع ��ن األي� � ��ام االول� � ��ى ل�لاح �ت �ج��اج.
م� �ج� �م ��وع ��ات م �ت �ج��ان �س��ة ت� �ح ��اف ��ظ ع�ل��ى
أم��اك �ن �ه��ا ف ��ي س��اح �ت��ي ري � ��اض ال�ص �ل��ح
وال� �ش� �ه ��داء .ل �ف��ت ان �ت �ب��اه��ي ت ��زاي ��د ع��دد
الباعة الجائلني أو الواقفني أمام عرباتهم
وأك �ش��اك �ه��م ع��ن األي � ��ام ال �س��اب �ق��ة .ال �ق��وى
األم �ن �ي��ة ت �غ��ض ن �ظ��ره��ا .ف��امل �ت �ظ��اه��رون
بحاجة للمياه واألكل غير املتوافرين اال
بواسطة ه��ؤالء الباعة .بعض الفتية ما
دون العشرين من أعمارهم رأوا الفرصة
سانحة لكسب بعض امل��ال .أحدهم حمل
م�ع��ه بضعة ص�ن��ادي��ق م��ن ع �ب��وات امل�ي��اه
الصغيرة لبيعها للمحتجني الذين ُبحت
اصواتهم من الهتاف إلسقاط النظام.
شابة تجادله في السعر« :كيف تثورون
على السرقة والفساد وأن��ت تبيع عبوة
املياه الصغيرة بألف ليرة ،فيما هي في
الدكان بـ250؟» .ابتسم الفتى وكأنه يقول
لها« :ال بأس ،هذه فرصة لن تتكرر».
آخ � ��رون ي�ب�ي�ع��ون م �ش��روب��ات غ��ازي��ة مع
بعض املكسرات ،ومنهم من اتى بسخان
لتسخني ال�ك�ع��ك وس�ن��دوي�ش��ات الجبنة.
ف �ي �م��ا ع ��رب ��ات ال� � ��ذرة امل �س �ل��وق��ة وال� �ف ��ول
املسلوق هي األكثر انتشارا.

¶ «ثوار النهار» ما فوق الثالثين..
والليل للشباب وحلقات الغناء والدبكة
¶ أصحاب سيارات األجرة يبحثون عن رزقهم
¶ المناطق والطوائف والطبقات االجتماعية والثقافية
انصهرت في مشهدية جميلة

متظاهرون قرب كشك متنقل ألحد الباعة | سبقلا

مناطق وطبقات
م ��ن أي م �ن �ط �ق��ة أت� �ي ��ت؟ س ��أل ��ت أح ��ده ��م.

م��ن ال�ض��اح�ي��ة ،ق ��ال .واس �ت ��درك« :ان ��ا من
ال�ج�ن��وب لكنني س��اك��ن ف��ي ال�ض��اح�ي��ة».
آخ � � ��ر ،ت� �ش ��ي ل �ه �ج �ت��ه ان � ��ه م� ��ن ال� �ش� �م ��ال.

«إصالحات الحكومة فيل يطير في السماء»

ّ
المضادة أن تنتصر
ال يمكن للثورة

«كلن يعني كلن ..ومرتي وحدة منن»

معتصمون يغلقون الطريق الرئيسية في صور | ا ف ب

ُ
ال �ت �ظ��اه��رات ال�س�ل�م�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ل��م ت �خ��ل من
الطرافة وحس الدعابة لدى الشعب املنتفض
ع �ل��ى واق �ع��ه امل�ع�ي�ش��ي وال �س �ي��اس��ي واألم �ن��ي،
ف �ك��ان��ت ال�ل�اف �ت��ات وال �ه �ت��اف��ات ف ��ي ال �س��اح��ات
م �م �ت �ل �ئ��ة ب��ال �ن �ك��ات وال� �س� �خ ��ري ��ة ،إل � ��ى ج��ان��ب
ال �ش �ت��ائ��م ال �ت��ي ل ��م ت��وف��ر زع �ي �م��ًا ت �ح��ت ش�ع��ار
«كلن يعني كلن» .ول��م تكن الساحات مسرحًا
ل �ل �ت �ع �ب �ي��رع��ن غ �ض��ب ال � �ش ��ارع وس �خ �ط��ه ع�ل��ى
الحكومة فقط ،بل كانت أيضًا مكانًا الجتماع
العشاق ،ففي أكثر من نقطة رص��دت عدسات
الكاميرا عرسانًا يحتفلون بزفافهم ،كما أظهر
مقطع فيديو شابًا يتقدم لخطوبة حبيبته.
ولعل اللقطة األكثر طرافة هي مقطع الفيديو
ً
ال��ذي انتشر ملتظاهرين يداعبون طفال داخل
ّ
س �ي��ارة وال � ��ده ،م�غ��ن�ين أغ�ن�ي��ة األط �ف��ال األك�ث��ر
شهرة في العالم «بيبي ش � ْ�ارك» .أم��ا الجوكر
وعصابة البروفيسور ،فتحولوا من شاشات

أخ �ب��رن��ي ان� ��ه م ��ن ط��راب �ل��س ل �ك �ن��ه م�ق�ي��م
م��ع ع��دد م��ن اق��ران��ه ف��ي غ��رف��ة ف��ي منطقة
ال �ط��ري��ق ال �ج��دي��دة ،ألن �ه��م ي ��درس ��ون في
جامعة بيروت العربية.
مجموعات ساحة رياض الصلح تختلف
ع��ن س��اح��ة ال�ش�ه��داء امل�لاص�ق��ة ،ول��و انها
تختلط احيانا .هنا تجد شبانا وشابات
م ��ن ال �ط �ب �ق��ات ال��وس �ط��ى وم� ��ن امل�ج�ت�م��ع
امل��دن��ي ،خ��ري�ج��ي ج��ام �ع��ات ،م�ج�م��وع��ات
نسوية ،شبانا م��ا بعد ح��داث�ي�ين ،غطت
ال� ��وش� ��وم اج � �س� ��اده� ��م ،ي �ت �ح �ل �ق��ون ح��ول
شاب يغني «ال��راب» بلغة عربية مطعمة
باالنكليزية والفرنسية.
ال��ى ساحة الشهداء ،يكاد املشهد يختلف
ك �ل �ي��ا .ه �ن��ا ت �ط �غ��ى ال �ف �ئ ��ات ال �ش ��اب ��ة ع�ل��ى
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ف �ت �ي��ان م ��ا دون ال �ع �ش��ري��ن،
معظمهم م��ن ال�ط�ب�ق��ات ال�ف�ق�ي��رة .واألغ�ل��ب
أن�ه��م أت ��وا م��ن ض��اح�ي��ة ب �ي��روت الجنوبية
معقل حزب اهلل وحركة أمل .هي املرة االولى
ربما التي يقصدون فيها وسط بيروت.
ّ
طبول و«دربكات» وأغان ثورية تصدح،
وح �ل �ق��ات دب �ك��ة «ري �ف �ي��ة» وس� �ي ��ارة نقل
صغيرة صعدوا اليها لكي ي��روا الناس
م��ن ف ��وق .وك�ل�م��ا ه ��دأت االص � ��وات وك��اد

امل �ل ��ل ي �ت �س��رب ال� ��ى امل �ع �ت �ص �م�ين ،ي�ط�ل��ق
اح��ده��م نشيد ال �ث��ورة «ه�ي�لا ه�ي�لا هيال
هيال هو ،»...فيهب املعتصمون مصفقني
م��رددي��ن وراءه ت�ل��ك ال�ش�ت�ي�م��ة الشهيرة
ل��وزي��ر الخارجية رئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل.
الفئات والبيئات االجتماعية والطائفية
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ح � ��اض � ��رة ف � ��ي ال� �س ��اح� �ت�ي�ن.
وج �م �ه��ور ال �ن �ه��ار  -م��ن ع��ائ�ل�ات ورج ��ال
ون � �س� ��اء ف� ��ي أع � �م� ��ار م� ��ا ف� � ��وق ال �ث�ل�اث�ي�ن
واألربعني  -يختلف عن جمهور الليل من
الفتيان وال�ش�ب��ان وال�ف�ت�ي��ات والصبايا.
ف � ��ي ال� �ل� �ي ��ل ح� �ل� �ق ��ات ال � ��رق � ��ص وال� �غ� �ن ��اء
وال��دب�ك��ة .ك��ل يريد أن يظهر ص��ورت��ه عن
نفسه وع��ن ذوق��ه جماعيا وف��ي العلنية
ال�ع��ام��ة ف��ي ال�س��اح��ات .وأم�س�ي��ات السهر
ال� �ت ��ي ت� �ع � ّ�ود ال �ج �ي��ل ال �ب �ي��روت��ي ال �ش��اب
تمضيتها في الحانات الليلية ،تحولت
إل� � ��ى س � ��اح � ��ات ال� �ت� �ظ ��اه ��ر واالع � �ت � �ص� ��ام
ال �ل �ي �ل��ي ف ��ي ال� �س ��اح ��ات .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن
ل� �ل� �ح ��راك ال �س �ي��اس��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ال ��راه ��ن
وجها اجتماعيا ،يتجلى في نقل الحياة
الخاصة وأجوائها إلى الحياة العامة أو
املشهد العمومي في ساحات االعتصام.

الجيش حمى اللبنانيين من األسوأ

نكات االنتفاضة:

َّ
السينما إل��ى ساحات التظاهر ،إذ تنكر أكثر
من متظاهر بمظهر الجوكر ،واختار البعض
التنكر بأقنعة عصابة البروفيسور الشهيرة
من مسلسل .La Casa de Papel
وم ��ن امل �ش��اه��د ال�ط��ري�ف��ة م �ح��ارب��ة ش ��اب ال�ج��و
ال �ح��ار ع�ل��ى ط��ري�ق�ت��ه ،إذ وض��ع وس��ط ال�ش��ارع
ً
ّ
حمام سباحة متنقال ،وشارك املتظاهرين وهو
مستلق داخل الحوض ،رافعًا علم بالده .وقرر
بعض املتظاهرين نقل «الشيشة» (األركيلة)
م�ع�ه��م إل ��ى امل �ي ��دان ،ف��ي ح�ين ل�ع�ب��ت مجموعة
من الشباب لعبة طاولة الزهر ولعبة البيبي
ف ��وت ف��ي ش ��ارع م�ق�ط��وع ب�ع�ج�لات ال �س �ي��ارات
املحروقة ،منتقدين الدولة بسبب ما وصفوه
ب ��األرض غ�ي��ر امل�س�ت��وي��ة بسبب إه �م��ال ال��زف��ت
على الطرقات.
الالفتات التي كانت األشد تميزًا وأقواها تلك
ُ
التي كتب عليها «كلن يعني كلن ،ومرتي وحدة

الوقت وان بيع القطاع العام جريمة وق��د رفضناها».
وت��اب��ع« :أل�ي��س م��ن األف�ض��ل تعديل الحكومة واخ��راج
رم ��وز االس �ت �ب��داد وال�ف�س��اد م�ن�ه��ا؟» ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن
«التعرض للمتظاهرين خط أحمر».

مقنعان يدخنان الشيشة في ساحة االعتصام وسط بيروت | رويترز

م�ن��ن» ،حيث إن حاملها خاطر م��رت�ين :األول��ى
بوقوفه في وجه السلطة ،والثانية بوقوفه في
وجه زوجته .وامتألت مواقع التواصل بصور
ونكات تعكس إب��داع اللبنانيني ،فبعد إعالن
خطة الحكومة االقتصادية نشرت صورة لفيل
ط��ائ��ر ك�ت��ب عليها «ي�ح�ص��ل اآلن ف��ي ل�ب�ن��ان»،
وم�ع�ن��اه��ا أن ال�ح�ك��وم��ة ق��ال��ت ك��ذب��ة ال تصدق
مثل طيران الفيل .وانتشرت صورة لغرانديزر
يصفع شخصًا ق��ائ�لا ل��ه «اخ� ��رس ..ه��و منيح
ب��س م��ا ع��م ي�خ�ل��وه ي�ش�ت�غ��ل» ف��ي إش � ��ارة إل��ى
رئيس الجمهورية.
وتعليقًا على تعاطي تيار رئيس الجمهورية
مع التظاهرات ،انتشرت ص��ورة الم��رأة تحمل
ورق� ��ة ك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا «ق �ل �ب��ي م�ع�ك��م ل �ك��ن زوج��ي
ع��ون��ي» ،وأخ��رى تناولت تغطية قناة «أو تي
ف ��ي» ل �ل �ح��راك ت �ق��ول «م �ق��دم��ة ن �ش��رة األخ �ب��ار
على  :Otvبمناسبة مرور  3سنوات على عهد

الرئيس عون احتفاالت تعم املناطق اللبنانية
وحشود ال مثيل لها» .وأخرى تناولت برنامج
الطبخ ال��ذي بثته القناة ف��ي أول ي��وم للحراك
ول��م تنقل ال �ح��دث ،وت �ق��ول «ت�ي�ت��ا لطيفة على
 otvرح ت�ع�ل��م ال�ش�ي��خ س�ع��د ك�ي��ف ي�ن�ق��ع ورق��ة
اإلص�لاح��ات وي�ش��رب م��اء ه��ا» .وم��ن مشهدية
ال �ح��رائ��ق ال �ت��ي س�ب�ق��ت ال� �ث ��ورة ك �ت��ب أح��ده��م
«ع ��اج ��ل ال �ح �ك��وم��ة ت �ص �ل��ح ط ��ائ ��رات اإلط �ف ��اء
وستقوم برش املتظاهرين بعد قليل».
أم ��ا امل �م �ث��ل ال �ك��وم �ي��دي زي � ��اد ع �ي �ت��ان��ي ،ال ��ذي
سجن زورًا بعد تركيب ملف له بالتعامل مع
إس��رائ�ي��ل ،فقد كتب عبر صفحته ف��ي تويتر:
«التظاهرات وقطع الطرق تسببا في تعطيل
هيئة ال�س�ك��ة ال�ح��دي��د وت��وق�ي��ف ك��ل ال�ق�ط��ارات
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ال �ب �ل��د وب ��إل� �غ ��اء ت �ج��رب��ة امل �ك��وك
الفضائي أرزة  3وبخفض إن�ت��اج الصناعات
اإللكترونية اللبنانية وتصديرها لليابان».

اقتراحات لخبراء اقتصاديين:

وس ��ط إص� ��رار ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى ال ��وص ��ول ال��ى
اهداف احتجاجهم ،وما حدث ليلة االثنني عبر
«غ ��زوة امل��وت��وس�ي�ك�لات» ل�س��اح��ات االع�ت�ص��ام
وال � � ��ذي ب � ��دا ك ��أن ��ه م� �ج ��رد «ب � ��روف � ��ة» ل�ت��ره�ي��ب
املحتجني ،وبالرغم من تصدي الجيش والقوى
األمنية لهم ومنعهم م��ن اك�م��ال طريقهم ،فإن
الخوف ال يزال قائما.
فالسؤال الذي يطرح منذ انطالق الحراك :ماذا
سيكون دور الجيش اللبناني ،وه��ل سيحذو
ح��ذو ال�ج�ي��وش ف��ي بعض ال ��دول العربية التي
ش �ه��دت اح �ت �ج��اج��ات ،ف��ان �ح��ازت إل ��ى ال�ح�ك��ام
َّ
وقمعت ونكلت باملحتجني؟ ام أنه سيقف على
الحياد؟
االكاديمي اللبناني املقيم في كاليفورنيا هشام
بوناصيف يعتبر ان حياد مؤسسة الجيش ال
ّ
يكفي في لبنانّ ،
«ألن حزب اللهّ مسلح ،بخالف
م�ع��ارض�ي��ه» ،وف��ق ه��ذه امل �ع��ادل��ة ،يعني ّ
عمليا
االنحياز ال��ى ال�ث��ورة امل�ض� ّ�ادة ،ض� ّ�د اللبنانيني.
ّ
غ��ال��ب ال �ظ� ّ�ن أن ح��رك��ة «زع� � ��ران» األزق � ��ة ال�ت��ي
ّ
استهدفت املتظاهرين البارحة لم تكن عفوية،
ب ��ل ك��ان��ت اس �ت �ط�لاع��ا ّأول � ّ�ي ��ا ل��رص��د ّرد فعل
الجنود اللبنانيني عليها .حيادهم ك��ان أعطى
ض ��وءا أخ �ض��ر لتصعيد س��ري��ع للعنف ض� ّ�د
ال �ح��راك ،ول�ك��ن ض��رب ال�ج�ي��ش ل �ه��ؤالء ،وك�لام
ق��ائ��ده ج��وزي��ف ع��ون ع��ن أن ال�ج�ي��وش تسقط
ان ان�ح��ازت ض� ّ�د شعوبها ،ال يحتمل التأويل:

ّ
اللبنانيون ليسوا ع��راة في مواجهة آل��ة القتل.
ّ
ه��ذا يعني أن�ن��ا ابتعدنا ال�ب��ارح��ة ع��ن النموذج
السوري ،واقتربنا من النموذج التونسيّ ،
وربما
تكون لحظة ت�ص� ّ�دي جنود لبنان ل�ـ«ال��زع��ران»
ّ
أجمل لحظة في الحراك.
ويلفت بوناصيف الى نقطة مهمة اال وهي أن
الجيش هو مؤسسة ،فال يوجد عندنا املوازي
لضباط عشائر ِّ
ّ
يحولون الجيش الى ميليشيا
ع��ائ�ل� ّ�ي��ة ،ول�ي��س للجيش اللبناني ام�ب��راط� ّ
�وري��ة
ّ
ّ
اقتصادية يتحكم وجودها بحساباته ،عدا أن
االنتماء اليه ليس حكرا على طائفة دون أخرى،
أض��ف ال��ى أن معادلة االن�ه�ي��ار االق�ت�ص��ادي لم
ّ
توفر ّ
ضباط الجيش وجنوده ،وأن قائده ،على
ّ
ما يبدو الى الساعة أقله ،ليس من طينة رئيس
الجمهورية وقائد الجيش السابق اميل ّ
لحود.

ّ
ماذا يعني كل ذلك؟

ً
اوال :م��ن دون عنف ،ال يمكن للثورة امل�ض� ّ�ادة
أن تنتصر ،فمؤيدو الحراك بني اللبنانيني أكثر
بكثير من معارضيه .ثانيا :العنف غير ممكن
ان ّقرر الجيش قمعه ،وهو سيفعل .ويبدو من
م��واق��ف أم��ل وح ��زب اللهّ ال�ت��ي أع�ق�ب��ت «موقعة
املوتوسيكالت» أن الرسالة وصلت ال��ى حيث
ينبغي أن ت�ص��ل .وي�خ�ت��م ب��ون��اص�ي��ف :امل�س��ار
ً
طويالّ ،
ولكن الجيش ،حمى
إلى االم��ام ال يزال
اللبنانيني من األسوأ.

صورة تظهر تصدي الجيش لـ «غزوة الدراجات النارية» لساحة االعتصام في بيروت

اقتصاد جديد ..إصالح ضريبي ..رعاية اجتماعية
أصدر خبراء اقتصاديون بياناً ضمنوه اقتراحات «لبناء اقتصاد منتج
ومستدام ألكثرية اللبنانيين» .والخبراء هم :ليديا أسود ،كمال حمدان،
البير داغر ،غسان ديبة ،محمد زبيب ،جاد شعبان ،أمين صالح ،سامي
عطاالله ،جورج قرم ،دان قزي ،مفيد قطيش ،ديمة كريم.
ومما جاء في االقتراحات« :يمر االقتصاد اللبناني اليوم بأزمة خطيرة
وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي ،بعدما تفككت المرتكزات
االقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ التسعينيات،
من دون أن تتمكن القوى الحاكمة من إيجاد أي بديل قابل للحياة.
وفي مواجهة هذا المأزق ،يرى االقتصاديون الموقعون أدناه أنه ال
بديل من طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يبني
اقتصادا جديدا يؤمن التطور والتنمية والعدالة االجتماعية».
وطرحوا ما يلي:

● «إج� � ��راء ت�غ�ي�ي��ر ج � ��ذري ف ��ي أس��س
االق� �ت� �ص ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي وت �ح ��وي �ل ��ه م��ن
اقتصاد ريعي يدمر البيئة وتستفيد
منه القلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن
ومستدام يستجيب ملصالح األكثرية
في كل مناطق لبنان ،وهذا األمر يتطلب
إج � � ��راءات ل �ت �ح��وي��ل امل� � ��وارد م ��ن ال��ري��ع
وامل �م��ارس��ات االح �ت �ك��اري��ة ال �ط��اب��ع ال��ى
اإلن�ت��اج التنافسي عبر نظام ضريبي
حديث وعبر االستثمار العام في البنى
التحتية.
● إج � � ��راء إص �ل ��اح ض��ري �ب��ي ج� ��ذري
وعادل يؤمن موارد جديدة لبناء الدولة

ال �ع �ص��ري��ة وي �خ �ف��ض ال �ع �ج��ز وت��راك��م
ال��دي��ن ال �ع��ام ال ��ذي تستفيد م�ن��ه القلة
التي تستثمر في أدوات الدين ،وتقضي
أس ��س ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال�ض��ري�ب��ي ال�ج��دي��د
باعتماد التصاعدية ورف��ع الضرائب
على شطور األرب��اح وال��ري��وع والفوائد
واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة
معدالت الضريبة على توريث الثروات
الكبرى.
● العمل على حل معضلة الدين العام
وت��راك�م��ه وازال ��ة شبحه ع��ن االقتصاد
ال�ل�ب�ن��ان��ي وع��ن األج �ي��ال امل�ق�ب�ل��ة ،وذل��ك
عبر تحويل املصرف املركزي لسندات

ال�خ��زي�ن��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي يمتلكها إل��ى
سندات بفائدة متدنية ،وعبر التفاوض
م��ع امل�ص��ارف التجارية الحاملة لجزء
ك �ب �ي��ر م ��ن ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ع �ل��ى خ�ف��ض
ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ال �س �ن��دات ال �ت��ي تحملها،
وع �ل��ى اس� �ت ��رداد األم � ��وال ال �ع��ام��ة ال�ت��ي
حولت اليها من خالل الهندسات املالية
امل �ت �ع��اق �ب��ة ع �ب��ر اخ �ض��اع �ه��ا ل�ض��ري�ب��ة
استثنائية.
● ال � �ت � �م � �س� ��ك ب � �ت � �ف � �ك � �ي� ��ك ال� �ك� �ت ��ل
االحتكارية املتحكمة باسواق الغذاء
وامل� �ح ��روق ��ات وال� � � ��دواء واالس �م �ن��ت
وال �ط �ح�ين وغ �ي��ره��ا ،وال �ت��ي تختبئ

خلف ستار الوكاالت الحصرية.
● التأسيس لسياسة صناعية جديدة
ومتطورة من أجل دعم قيام االقتصاد
اإلنتاجي ونقل التكنولوجيا ومماهاة
االقتصاد اللبناني مع التطور العلمي
وارتفاع مستوى املهارات لدى الشباب
اللبنانيني ،بما يحفز زي��ادة اإلنتاجية
واألجور ومعدالت النمو.
● بناء دول��ة الرعاية االجتماعية التي
ّ
تجسد حق اللبنانيني في العلم والطبابة
واالس � �ت � �ش � �ف� ��اء وال� �س� �ك ��ن وال �ت �ق ��اع ��د
والحفاظ على البيئة ،الى جانب تطوير
برامج للقضاء على الفقر والتهميش».
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أزمة سد النهضة تتفاعل ..والسيسي يلتقي بوتين في سوتشي

أحمد :مستعدون للحرب مع مصر ..وحشد الماليين
¶ تل أبيب على الخط :لم ننصب أنظمة دفاع عن السد ..دولة أخرى فعلت

في تصريح تصعيدي ،وبلغة لم ُت َ
عهد عنه ،أعلن رئيس الوزراء االثيوبي
آبي أحمد ،أمس ،أنه إذا لزم األمر فإن بالده «مستعدة للحرب مع
مصر» ،و«قادرة على حشد الماليين للمواجهة» ،في إشارة إلى
ما يثار عن احتمال اندالع مواجهة بين البلدين على خلفية تعثر
مفاوضات سد النهضة.
وخالل جلسة استجواب في البرملان ،في شأن أزمة السد،
قال أحمد «البعض يقول أشياء في شأن استخدام القوة
من جانب مصر ،يجب تأكيد أنه ال توجد قوة يمكن أن
تمنع اثيوبيا م��ن ب�ن��اء ال�س��د» وت��اب��ع «إذا ك��ان��ت هناك
حاجة إلى الذهاب إلى الحرب ،فيمكننا حشد املاليني،
وإذا تمكن البعض من إطالق صاروخ ،فيمكن لآلخرين
استخدام القنابل».
واستطرد املسؤول اإلثيوبي الحائز جائزة نوبل للسالم
«ل�ك��ن ه��ذا ل�ي��س ف��ي مصلحتنا ج�م�ي�ع��ا» .وش ��دد أحمد
«س��د النهضة سيستمر كما ه��و مخطط ل��ه ،وال يمكن
ألي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا املشروع الحيوي
واملفصلي للبالد».
وت� ��زام � �ن� ��ت ت� �ص ��ري� �ح ��ات أح � �م ��د م� ��ع ت �ع �ل �ي��ق ال� �س� �ف ��ارة

بريطانيا تلغي حظر الرحالت
إلى شرم الشيخ
آبي أحمد متحدثاً في البرلمان األثيوبي أمس | أ ف ب

اإلسرائيلية في مصر ،على ما وصفته باإلشاعات التي
أث �ي��رت ح��ول وج ��ود ن�ظ��م دف��اع�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة تستخدم
لحماية السد في إثيوبيا ،حيث أف��ادت «على الرغم من
العالقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا ،فان هذه

م�ج��رد إش��اع��ات ،م��ؤك��دي��ن أن دول ��ة إس��رائ�ي��ل ت�ق��ف على
مسافة واحدة من الجميع» .وأكملت «العالقات مع مصر
في أفضل ح��ال ،وتوجد بعض امل�ص��ادر الصحافية في
م�ص��ر أع�ل�ن��ت أن دول ��ة أخ ��رى ه��ي ال�ت��ي ب��اع��ت منظومة

دفاعها إلى إثيوبيا».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،وص ��ل ال��رئ �ي��س امل �ص ��ري ع�ب��دال�ف�ت��اح
السيسي إلى مدينة سوتشي في روسيا ،لرئاسة القمة
األول � ��ى األف��ري �ق �ي��ة -ال��روس �ي��ة ،ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي��س االت �ح��اد

حالة إنذار قصوى للداخلية غداً استعداداً لتظاهرات الجمعة

ً
ً
أمنيا
قائدا
العراق :قتل المتظاهرين يطيح 52
¶ نيران ق َّناصة استهدفت المحتجين من مبنى مهجور في بغداد
ّ
ب�ي�ن�م��ا ي �ت��رق��ب ال �ع��راق ت �ظ��اه��رات الجمعة
املقبل ،التي انتشرت دعواتها على مواقع
التواصل ،لـ «محاسبة القتلة» الذين أطلقوا
ال� �ن ��ار ع �ل��ى امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي االح �ت �ج��اج��ات
األخيرة ،أعلنت السلطات ،أمس ،إعفاء قادة
ع�س�ك��ري�ين وأم �ن �ي�ين ،ع�ل��ى خلفية التقرير
النهائي للجنة التحقيق ،الذي أحاله رئيس
الوزراء عادل عبداملهدي إلى القضاء.
وأف � � � � ��ادت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة
ُ ّ
ال�ت��ي ش��ك�ل��ت للتحقيق ف��ي أع �م��ال العنف،
وترأسها ن��وري الدليمي وزي��ر التخطيط،
بأن «االستخدام املفرط للقوة كان سببًا في
سقوط ضحايا ب�ين املتظاهرين» ،مشيرة
إلى «مقتل  149مدنيا وثمانية من عناصر
االم � ��ن ،ف �ض�لا ع ��ن اص ��اب ��ة  4207م��دن �ي�ين،
و 1287عنصرا أمنيا في عموم البالد».
وتصدرت بغداد عدد الضحايا بواقع 111
قتيال ،بينهم اربعة اف��راد شرطة ،واصابة
 3458م��دن �ي��ا ،و 363ع �ن �ص��ر ام � ��ن ،ت�ل�ت�ه��ا
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مدنيا ،و 532عنصر امن.
وأوص��ت اللجنة ب�ـ«إع�ف��اء  52ق��ائ��دا أمنيا،
وال �ت �ح �ق �ي��ق م� ��ع ع � ��دد م� �ن� �ه ��م ،ف� ��ي ب� �غ ��داد
وع � ��دد م ��ن امل �ح��اف �ظ��ات االخ � � ��رى ،وإح ��ال ��ة
ع��دد منهم إل��ى اللجان التحقيقية ،بينهم
ق��ائ��د عمليات ب �غ��داد ال�ف��ري��ق ال��رك��ن جليل
جبار ،وقائد عمليات الرافدين اللواء علي
إبراهيم ،وق��ادة الشرطة في محافظات ذي
قار والديوانية وميسان وواسط والنجف،

ضباط فقدوا
السيطرة على
قواتهم ..وتس ّببوا
في فوضى
مقتل  149مدنيا ً

و 8عسكريين ..وإصابة
نحو  6آالف آخرين
مصاب خالل التظاهرات السابقة في بغداد | إنترنت

وذل��ك بتهمة فقدانهم ال�ق�ي��ادة والسيطرة
ع�ل��ى ق�ط��اع��ات�ه��م االم �ن �ي��ة» .ك��ذل��ك ،أوص��ت
اللجنة بـ«اعتقال ثالثة من هؤالء الضباط
من محافظة واس��ط ،بعد ان ثبت إطالقهم
النار ،عبر تسجيالت مصورة».
وأض� ��اف� ��ت ال �ل �ج �ن��ة« :ه� �ن ��اك أدل � ��ة ع �ل��ى أن
رص� ��اص ق �ن��اص��ة اس �ت �ه��دف م�ح�ت�ج�ين من
مبنى مهجور وس��ط بغداد ،عثرت اللجنة
بداخله على ظروف فارغة لطلقات نارية»،
م��ردف��ة أن « 70ف��ي املئة م��ن القتلى سقطوا
ب ��إص ��اب ��ات ف ��ي ال � � ��رأس وال� � �ص � ��در» .ون �ف��ت

اللجنة ص��دور أوام ��ر رسمية م��ن الجهات
العليا بإطالق الرصاص على املتظاهرين.
وأح ��ال ��ت ال�ل�ج�ن��ة إل ��ى ال �ق �ض��اء تسجيالت
مسؤولني ّ
حرضوا على قتل املتظاهرين.
وك��ان الدليمي أم��ر بالتحقيق في تسجيل
ص��وت��ي م �س��رب ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س محافظة
ب��اب��ل رع ��د ال �ج �ب��وري ،ي��دع��و خ�لال��ه ق��وات
األم��ن لقمع االح�ت�ج��اج��ات والتعامل بقوة
مع املتظاهرين واعتقالهم .إال أن الجبوري
قال« :التسجيل الصوتي ليس لنا وال عالقة
لنا به من قريب أو من بعيد» ،مشيرًا إلى

أن��ه دع��ا ال�ق��وات األمنية املنتشرة ف��ي بابل
ّ
ـ«أخوية».
إلى التعامل مع املتظاهرين ب
إل��ى ذل ��ك ،وق�ب�ي��ل ت �ظ��اه��رات ال�ج�م�ع��ة ،وج��ه
وزي��ر الداخلية ال��ى جميع مفاصل ال��وزارة
ب��دخ��ول حالة اإلن ��ذار القصوى م��ن الساعة
الثامنة صباح الغد ،وحتى إشعار آخر .كما
ّ
وجهت قيادة شرطة ذي قار بعدم السماح
لألجهزة األمنية بحمل السالح في ساحات
ال�ت�ظ��اه��ر ،وأم ��رت منتسبيها ب�ع��دم ارت ��داء
املالبس السوداء والنقاب.
وف� � ��ي وق� � ��ت س � ��اب � ��ق ،دع� � ��ا م �ج �ل ��س األم � ��ن

ال��وط �ن��ي إل ��ى اإلس � ��راع ف��ي ت�ج�ه�ي��ز «ق ��وات
ح�ف��ظ ال �ق��ان��ون» ال �ت��ي ج ��رى تشكيلها من
ً
قبل الحكومة لحماية املتظاهرين ،بدال من
ق ��وات ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة ال�ت��ي استخدمت
القوة املفرطة.
وق� � ��ال وزي� � ��ر االت� � �ص � ��االت ن �ع �ي��م ال��رب �ي �ع��ي
إن ال � � � ��وزارة أب �ل �غ��ت ش ��رك ��ات االت � �ص ��االت
أن �ه��ا س�ت��وق��ف خ��دم��ات اإلن �ت��رن��ت الجمعة
وال�س�ب��ت ،ب�ه��دف إج ��راء أع�م��ال صيانة في
أب� � ��راج ال �خ��دم��ة ف ��ي ب� �غ ��داد وامل �ح��اف �ظ��ات.
(السومرية .نيوز ،رويترز ،األناضول)

المهلة انتهت ..وأنقرة ترفض اقتراح ماكرون تمديد وقف النار

مصير الشمال السوري بأيدي أردوغان وبوتين
أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتني أن
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا أص�ب��ح ح ��ادا اآلن ،وأن
الجميع يرون هذا ويفهمونه ،وبالتالي فإن
امل�ش��اورات بني ب�لاده وتركيا في ش��أن هذه
املسألة مطلوبة بشدة.
وخ�ل��ال ل �ق��ائ��ه ن �ظ �ي��ره ال �ت��رك��ي رج ��ب طيب
أردوغ ��ان ف��ي س��وت�ش��ي ،أم��س ،غ��داة انتهاء
ّ
الهدنة الهشة في شمالي سوريا ،التي تمت
ب ��إش ��راف أم �ي��رك��ي ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال��روس��ي:
«الوضع في املنطقة حاد للغاية ،ونحن نرى
كل شيء ،ونحن نفهم ،وأعتقد أن اجتماعنا
ال �ي��وم ،وم�ش��اورات�ن��ا مطلوبة للغاية .أري��د
أن أعرب عن األمل في أن مستوى العالقات
الروسية  -التركية الذي تم تحقيقه أخيرا،
س �ي �ل �ع��ب دوره ف ��ي ح ��ل ج �م �ي��ع ال �ق �ض��اي��ا
امل�ع�ق��دة ال�ت��ي ن�ش��أت ف��ي املنطقة ،وسيتيح
لنا العثور على إجابات عن كل شيء ،وحتى
األس �ئ �ل��ة امل �ع �ق��دة ج ��دا ف��ي م�ص�ل�ح��ة ك��ل من
تركيا وروسيا ،وجميع دول املنطقة».
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال أردوغ � � � � ��ان« :أش � �ك ��ر ال��رئ �ي��س
بوتني ..وأعتقد أن هذا اللقاء سيكون مفيدا
ل�ب�ل��دي�ن��ا ،وس�ي�س��اه��م ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات
واالت �ص��االت بيننا ،وأعتقد أن�ن��ا سنتمكن
م��ن ال�ت��وص��ل إل��ى ات �ف��اق ال �ي��وم ..ه��ذا اللقاء
ّ
سيمكننا من بحث تفاصيل جميع املسائل
التي نواجهها ،ونحن سنواصل عملية نبع
السالم» .ومن املفترض أن يبحث الرئيسان
ف��ي قمة سوتشي إخ��راج عناصر «واي بي
ج ��ي» األك � � ��راد م ��ن امل �ن��اط��ق ال��واق �ع��ة تحت
سيطرة ال�ن�ظ��ام ،ف��ي منطقة ش��رق��ي ال�ف��رات
ومنبج واملناطق التي يسيطر عليها النظام
ال� �س ��وري م ��ع روس� �ي ��ا ،إذ ال ت��رغ��ب ت��رك�ي��ا

بانتشار مسلحني أك��راد يرتدون زي قوات
ال�ن�ظ��ام ،خصوصا أن موسكو تسعى إلى
تقريب تركيا من النظام ،وكذلك إيجاد آلية
ّ
تؤمن حماية الحدود السورية  -التركية.
وك � ��ان أردوغ� � � ��ان ص � ��رح ،ق �ب��ل ت��وج �ه��ه إل��ى
ّ
س ��وت� �ش ��ي ،م �ع��ل �ق��ا ع �ل��ى اق � �ت� ��راح ال��رئ �ي��س
ال�ف��رن�س��ي إي�م��ان��وي��ل م��اك��رون ت�م��دي��د وق��ف
ال �ن��ار ش �م��ال��ي س ��وري ��ا« :ي �ب��دو أن ��ه يسعى
للحصول على ش��يء م��ن ات�ف��اق وق��ف النار
ش �م��ال��ي س ��وري ��ا ..ل ��م ي�ص�ل�ن��ا م ��ن م��اك��رون
أي ع ��رض ل�ت�م��دي��د وق ��ف ال �ن��ار ،ه��و يلتقي
اإلره� ��اب � �ي �ي�ن ،وغ ��ال �ب ��ا ه � ��ذا األم � ��ر ج � ��اء م��ن
قبلهم» .كذلك ،دع��ا الرئيس التركي نظيره
اإلي� � ��ران� � ��ي ح� �س ��ن روح � ��ان � ��ي إل� � ��ى إس� �ك ��ات
األص� ��وات امل��زع�ج��ة ال�ت��ي ت�ص��در ع��ن بعض
امل �س��ؤول�ي�ن اإلي ��ران� �ي�ي�ن ح �ي��ال ع�م�ل�ي��ة نبع
ال�س�لام ،التي أطلقتها تركيا ضد املقاتلني
األك��راد في مناطق شرقي الفرات السورية:
«ث �م��ة أص ��وات م��زع�ج��ة ت �ص��در م��ن ال�ج��ان��ب
اإليراني ،وكان ينبغي على السيد روحاني
إسكاتها ،فهي تزعجني أنا وزمالئي».
وف � ��ي وق � ��ت س� ��اب� ��ق ،ق ��ال ��ت وزي � � ��رة ال ��دف ��اع
األمل ��ان �ي ��ة أن �غ��ري��د ك ��رام ��ب ك ��ارن� �ب ��اور إن�ه��ا
س�ت�ق��دم م �ش��روع إق��ام��ة منطقة آم�ن��ة دول�ي��ة
شمالي سوريا الجتماع وزراء دف��اع حلف
شمال األطلسي ،الذي سينعقد في بروكسل
غدا.
بدوره ،ذكر الناطق باسم الكرملني ديمتري
ب�ي�س�ك��وف أن م��وس�ك��و ل�ي��س ل��دي�ه��ا م��وق��ف
م �ح ��دد ح �ت��ى اآلن م ��ن امل � �ب� ��ادرة األمل ��ان �ي ��ة،
مضيفا أنه «تجب دراستها»( .رويترز ،أ ف
ب ،األناضول)

األسد يحيي جنوداً في إحدى جبهات إدلب أمس | سانا

األسد يزور إدلب :معركتها حاسمة ..وأردوغان لص
ق��ال الرئيس السوري بشار األس��د إن الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان «لص ،سرق املعامل والقمح والنفط ،وهو اليوم
األرض».
يسرق ّ
ّ
وخ�ل�ال ت�ف��ق��ده ،أم��س ،ب�ل��دة الهبيط جنوبي إدل��ب ،ال�ت��ي تمثل
خ��ط ت �م��اس م��ع م�ن��اط��ق س�ي�ط��رة امل �ع��ارض��ة ،ف��ي زي� ��ارة هي
األول��ى ل��ه منذ ان��دالع ال�ن��زاع ،وتتزامن م��ع ش� ّ�ن أن�ق��رة هجومًا
على مناطق في شمال شرقي ال�ب�لاد ،ق��ال األس��د إن معركة

إدل��ب هي «األس ��اس» لحسم الحرب املستمرة في ب�لاده منذ
أك�ث��ر م��ن ثماني س �ن��وات ،مخاطبًا العسكريني« :ط�ب�ع��ًا ،أنتم
قمتم باستعدادات مهمة ج�دًا على ه��ذا االت�ج��اه ،وأن��ا أتابعها
بالتفاصيل ،وأصبحتم مستعدين لتلقي األم��ر والتنفيذ في
ال��وق��ت امل�ن��اس��ب» .وأك��د األس��د دعمه للمقاتلني األك ��راد الذين
يتصدون لهجوم تشنه أن�ق��رة ف��ي شمال ش��رق س��وري��ا ،من
دون أن ّ
يسميهم( .سبوتنيك ،سانا)

األفريقي.
والتقى السيسي الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،كما
سيلتقي السيسي رئيس ال��وزراء االثيوبي ،لبحث آخر
التطورات في مفاوضات سد النهضة ،وبحث وساطة
روسية بينهما.
وت �ب��دو روس �ي��ا ال �ت��ي ب�ن��ت مل�ص��ر أك �ب��ر س��د ف��ي أفريقيا
ف��ي خمسينات ال�ق��رن امل��اض��ي ،وتستعد لبناء محطات
نووية لها قريبا ،مؤهلة للعب دور الوساطة وتقريب
وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر وال�ت�ق��دم ب�ح�ل��ول ت��ؤم��ن الث�ي��وب�ي��ا حقها
ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ط��اق��ة رخ�ي�ص��ة لتنمية اق�ت�ص��اده��ا،
وتضمن أمن مصر املائي.
إلى ذلك ،أعلنت الحكومة البريطانية أنها أبلغت شركات
ال�ط�ي��ران بأنها رف�ع��ت الحظر امل �ف��روض منذ ع��ام 2015
ع�ل��ى رح�ل�ات ال�ط�ي��ران امل�ب��اش��ر إل��ى م��دي�ن��ة ش��رم الشيخ
الساحلية في جنوب سيناء ،وبأنها لم تعد تنصح بعدم
السفر إلى مطار شرم الشيخ.
وقال وزير شؤون الشرق األوسط وشمال افريقيا أندرو
موريسون «لقد كانت اململكة املتحدة واضحة أنه سيتم
اس�ت �ئ �ن��اف ال ��رح�ل�ات ال �ج��وي��ة إل ��ى ش ��رم ال �ش �ي��خ ع�ن��دم��ا
يسمح الوضع األمني بذلك .يسعدني أن نعلن عن رفع
القيود الحالية»( .رويترز ،أ ف ب)

ترودو يفوز بوالية
ثانية في كندا
ف��از رئيس ال ��وزراء الكندي جاسنت ت��رودو بوالية
ث��ان �ي��ة ،ل�ك��ن ح��زب��ه ال�ل�ي�ب��رال��ي ح�ص��ل ع�ل��ى غالبية
ضئيلة في البرملان ما ُ
سيرغمه على االعتماد على
دعم حزب صغير للبقاء في الحكم.
وب �ح �س ��ب ت� �ق ��دي ��رات ع � ��دد م� ��ن م �ح �ط ��ات ال �ت �ل �ف��زة
الكندية ،فاز الليبراليون بـ 156مقعدًا من أصل 338
في مجلس العموم الكندي .وفي البرملان املنتهية
والي�ت��ه ،ك��ان��وا يتمتعون بغالبية مريحة م��ن 177
مقعدا.
وق ��ال ت� ��رودو أم ��ام م�ن��اص��ري��ه ال��ذي��ن ت�ج�م�ع��وا في
ّ
تهاني».
وسط مونتريال «فعلتموها يا أصدقائي،
وتزامناّ ،
أقر خصمه املحافظ أندرو شير بالخسارة
ّ
وه ��ن ��أ رئ �ي��س ال � � � ��وزراء ،ل �ك �ن��ه اع �ت �ب��ر ان «ق �ي��ادت��ه
م�ت�ض��ررة ووق �ت��ه ف��ي ال�ح�ك��وم��ة سينتهي ق��ري�ب��ًا».
ويقدر الخبراء ّ
ّ
معدل عمر حكومات األقلية في كندا
بني  18و 24شهرًا .وقبل صدور النتائج النهائية،
ّ
رحب الرئيس األميركي دونالد ترامب في تغريدة
بفوز ترودو «الرائع الذي حققه بعد معركة شاقة».
وف��ي ح�ين اش ��ارت اس�ت�ط�لاع��ات ال ��رأي ال��ى تنافس
كبير بينهم وب�ين الليبراليني ،ف��ان املحافظني لم
ي�ف��وزوا س��وى ف��ي ح��وال��ي  120دائ��رة وح��ل بعدهم
ح ��زب «ك �ت �ل��ة ك�ي�ب�ي��ك» االس �ت �ق�لال��ي ( )32وال �ح��زب
ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ج��دي��د (ي�س��ار) بحصوله على 24
مقعدًا .وت� ّ�م انتخاب جميع ق��ادة األح��زاب الكبيرة
مجددا .ورب��ح ت��رودو رهانه على والي��ة ثانية رغم
ّ
الفضائح الكثيرة التي اتسمت بها سنواته األربع
ف��ي الحكم والهجمات التي غالبًا م��ا كانت عنيفة
ّ
من جانب املعارضة على إنجازاته .لكنه يخرج من
هذا االقتراع ضعيفًا للبقاء في الحكم وينبغي عليه
الحصول على دع��م ح��زب صغيرُ ،ي� ّ
�رج��ح أن يكون
ال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ج��دي��د ب��زع��ام��ة جاغميت
سينغ( .أ ف ب)

فرص غانتس بتشكيل
الحكومة ليست
أفضل من نتانياهو
القدس -أحمد عبدالفتاح
دخ �ل��ت ازم ��ة تشكيل ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ط��ورًا
ج ��دي� �دًا ،وس ��ط ت��وق �ع��ات ان ح �ظ��وظ رئ �ي��س ح��زب
«ازرق/ابيض» بيني غانتس الذي تسلم من رئيس
اس��رائ �ي��ل رؤوف �ي�ن رف �ل�ين ك �ت��اب ال�ت�ك�ل�ي��ف بتشكيل
الحكومة ليست اف�ض��ل م��ن سلفه رئ�ي��س الحكومة
امل �ن �ت �ه �ي��ة والي � �ت ��ه ب �ن �ي��امي��ن ن �ت��ان �ي��اه��و ال� � ��ذي اق��ر
بفشله بتشكيلها واعاد ليل االثنني/الثالثاء كتاب
التكليف لرئيس الدولة.
واع� � ��رب غ��ان �ت��س ع ��ن ت �ف��اؤل��ه ب�ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
الجديدة .وقالت قناة «كان» االسرائيلية ان غانتس
س�ي�ب��دأ ب�ع��د ت�س�ل��م ال�ت�ك�ل�ي��ف م �ب��اش��رة م �ش ��ارورات
ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وس �ي �ت ��وج ��ه أوال إل � ��ى ح ��زب
«الليكود» بهدف تشكيل االئتالف الحكومي القادم.
ومن ثم سيبدأ باملشاورات مع جميع قادة األحزاب،
بما في ذلك القائمة العربية املشتركة الول مرة منذ
عشرين ع��ام��ًا .ونقلت القناة ع��ن غانتس« :سأدعو
نتانياهو إلى عقد اجتماع بأربع أعني بيننا».
ويعتقد ان ف��رص غ��ان�ت��س بتشكيل ح�ك��وم��ة اقلية
م �م �ك �ن��ة ف �ق��ط ف ��ي ح� ��ال ح �ص��ل ع �ل��ى دع� ��م ال �ق��ائ �م��ة
العربية املشتركة ( 13نائبًا) من دون املشاركة في
االئتالف الحكومي وبالتالي حشد ( )61نائبًا للفوز
في بجلسة الثقة.
وت �ش �ي ��ر ال� �ت ��وق� �ع ��ات ان امل �ع �ض �ل��ة ال� �ت ��ي واج �ه �ه��ا
ن �ت��ان �ي��اه��و س �ت �ت �ك��رر م ��ع غ ��ان �ت ��س ،ح �ي��ث ت��رف��ض
ك�ت�ل��ة اح � ��زاب ال�ي�م�ين االئ �ت�ل�اف م��ع ال�ق�ط��ب ال�ث��ان��ي
ف��ي «ازرق/اب� � �ي � ��ض» ي��ائ �ي��ر ل �ب �ي��د ،وح� ��زب م�ي��رت��س
ال �ي �س��اري ،ك �م��ا ان زع �ي��م ح ��زب «اس��رائ �ي��ل بيتنا»
اف �ي �غ��دور ل �ي �ب��رم��ان ي��رف��ض امل �ش��ارك��ة ف ��ي ح�ك��وم��ة
ستحكم بدعم القائمة العربية املشتركة وستكون
رهينة لها.
وت ��رج ��ح ال� �ت� �ق ��دي ��رات أن غ��ان �ت��س س �ي �ف �ش��ل اي �ض��ًا
ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ،أو أن ��ه س�ي�ش�ك��ل ح �ك��وم��ة أق�ل�ي��ة
ستسقط بسرعة ك�ب�ي��رة ،م��ا يعني أن ال�ت��وج��ه إلى
جولة انتخابات ثالثة شبه مؤكد.
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اليوم قرعة «خليجي »24
تقام اليوم مراسم قرعة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم «خليجي  »24واملقرر
انطالقها في العاصمة القطرية (الدوحة) في  27من الشهر املقبل بمشاركة منتخبنا الوطني
ومنتخبات قطر ،عمان ،العراق واليمن .ويحضر رئيس لجنة املسابقات في اتحاد الكرة فهد
ً
الهمالن القرعة ممثال عن اتحاد الكرة ،حيث توجه امس الى الدوحة برفقة عضو مجلس ادارة
االتحاد سالم سعدون الذي سيحضر بدوره اجتماع اللجنة االعالمية للبطولة .يذكر ان البطولة
ستقام على استاد خليفة الدولي بقطر والذي تم تدشينه الحتضان منافسات كأس العالم 2022
في قطر ،حيث تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بني املنتخبات الخمسة املشاركة.
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في ندوة «ماذا بعد رفع اإليقاف الرياضي؟»

ِّ
مقصر في حق الرياضة
الصالح :الجميع

راميات الكويت اصطدن
بندقية «الخليجية»

¶ المال :قطار التطوير مستمر ¶ المسلم :الرياضة ليست ملكا ً ألحد

المقصيد متوسطاً الصالح والمال والمسلم | تصوير مصطفى نجم الدين

حكم عبدالمولى
أع�ل��ن ن��ائ��ب مجلس االم ��ة خليل ال�ص��ال��ح ان الجميع
مقصر ف��ي ال��ري��اض��ة الكويتية ف��ي جميع مجاالتها،
سواء في الالعبني او املنشآت وامتدادها الى تجاهل
امل��رأة رياضيا ،جاء ذلك خالل الندوة الرياضية التي
نظمتها اللجنة الثقافية بالنادي العربي تحت عنوان
«وم ��اذا بعد رف��ع االي�ق��اف ال��ري��اض��ي نهائيا ع��ن دول��ة
الكويت؟» ،التي حاضر فيها ايضا نائب مدير الهيئة
العامة للرياضة الدكتور صقر املال وامني سر اللجنة
االومل �ب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ح �س�ين امل �س �ل��م وأداره � � ��ا رئ�ي��س
اللجنة الثقافية حسني املقصيد.
واعرب النائب خليل الصالح عن آماله في ان تتحول
هذه الفزعة الرياضية الى واقع حقيقي يعالج به كل

سلبيات املاضي ،خاصة ان مستقبل اي دولة مرتبط
ب��ال��ري��اض��ة ،وه �ن��اك ارك ��ان ل�ت�ط��وي��ره��ا م�ن�ه��ا ال�ب��رمل��ان
باقراره القوانني الالزمة لتطوير املنظومة الرياضية
وت �ح��دي �ث �ه��ا ،ل�ك�ن��ه ي �ح �ت��اج ال ��ى م �ص��ادر وم�ع�ل��وم��ات
ك��اف�ي��ة للمساعدة ف��ي اق ��رار ال�ق��وان�ين ل��دع��م ال��ري��اض��ة
واستقرارها.
وندرس حاليا عدة قوانني مرتبطة بالرياضة ابرزها
الخصخصة ،لكن هناك هاجسا لدى البعض من هذا
القانون خشية االحتكار ،ونحن ال نقبل ذلك ،ونعمل
حاليا ايضا في دراسة مشروع قانون االحتراف بعد ان
سبقتنا دول مجاورة في تطبيقه ،مضيفا ان مشروع
ق��ان��ون التفرغ ال��ري��اض��ي ي�ه��دف ال��ى حماية مستقبل
الالعب وتأمينه باعتبار الرياضة وظيفة له .واعتبر
الصالح ان الحكومة مقصرة في تشييد املنشآت ،وكأن

لقطات
¶ اطلق صقر املال على حسني املسلم الصندوق الذهبي نظرا لعالقاته القوية مع املنظمات الدولية
ومعرفته التامة بجميع شؤون الرياضة.
¶ تساءل النائب خليل الصالح عن اختفاء الكشافني الذين كان لهم دور فعال في اكتشاف املواهب.
¶ قال حسني املسلم ان هناك قضايا عديدة رفعت على االندية واالت�ح��ادات الرياضية في احد
البلدان الخليجية في محكمة كاس بسبب سلبيات تطبيق الخصخصة.
¶ اعلن الدكتور صقر املال عن استضافة الكويت بطولة العالم لكرة املاء في ديسمبر املقبل ،وردا
على تساؤل احد الحاضرين عن وجود مخالفات في االحتراف الجزئي أجاب املال:
انه لن يتواني في اتخاذ كل االجراءات القانونية في اي شخص يبتز الالعبني ماليا.
¶ قال حسني املقصيد ان الندوة حققت اهدافها في إلقاء الضوء على ما يتعلق بمستقبل الرياضة
الكويتية بعد رفع االيقاف نهائيا.
¶ يعقد في السابعة من مساء اليوم في النادي العربي املؤتمر الصحافي لإلعالن عن تفاصيل
مهرجان املشي العاملي ،املقام بالتعاون بني النادي العربي واالتحاد الدولي لرياضة املشي (تافيسا)
تحت رعاية الشيخ فهد الناصر ،رئيس اللجنة األوملبية الكويتية.
وأشارت اللجنة املنظمة العليا إلى أن املهرجان سينطلق  2نوفمبر املقبل في النادي العربي.

جانب من لقاء الكويت والبحرين

ال��ري��اض��ة ق��د خ��رج��ت م��ن اج�ن��دت�ه��ا ،مضيفا ان هناك
تجاهال للمرأة في النواحي الرياضية وابتعادها عن
املناصب الرياضية رغم انها تمثل نصف املجتمع.

الواقع الرياضي غير جيد
اع � �ت ��رف ال ��دك� �ت ��ور ص �ق��ر امل �ل��ا ان ال� ��واق� ��ع ال �ح��ال��ي
للرياضة الكويتية غير جيد ،ونسعى الى تطويرها
ب��ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
واللجنة االوملبية وكل االندية واالتحادات الرياضية
وان�خ��راط الشباب في العمل الرياضي لالستفادة
من امكاناتهم ،واضاف الصقر ان ثمار تلك الجهود
نجحت في موافقة مجلس ال��وزراء على انشاء اول
مستشفى متخصص ف��ي ال�ط��ب ال��ري��اض��ي ،فضال
عن اقتراب صدور قانون االحتراف بعد إدراجه من
قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس االمة وايضا
تفعيل مشروع الالعب االوملبي.
واض� ��اف ان ال��ري��اض��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة م �ت��واج��دة م��ن خ�لال
انديتها املتعددة والول مرة يدخل العنصر النسائي
ف��ي عضوية ات�ح��ادي ال�ك��رة والسباحة ،ولدينا رغبة
ف��ي ت�ط��وي��ر ادوات ال��ري��اض��ة لتشمل ال�لاع��ب والحكم
واالداري وامل��درب ،مشيرا الى ان التحكيم في الكويت
اص�ب��ح سيئا ،وعلينا جلب عناصر محايدة لترأس
لجان التحكيم ،مشيرا ال��ى ان قطار تطوير الرياضة
مستمر ،ولن نرجع للوراء ،لكن هناك خطوات تحتاج
الى الصبر.

املصلحة الشخصية
اك��د ح�س�ين امل�س�ل��م ان ال��وض��ع ال��ري��اض��ي غ�ي��ر سليم،
ويجب العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الرياضة،
ال��ذي يحتاج الى وقت طويل ،مشيرا الى ان الرياضة
الكويتية ت�م��ر ح��ال�ي��ا بمرحلة ذه�ب�ي��ة يتكاتف فيها
ال�ح�ك��وم��ة وال �ب��رمل��ان وال�ق�ط��اع االه �ل��ي الن �ق��اذ الحركة
ال��ري��اض�ي��ة ،والب��د م��ن استغالل ه��ذه ال�ف��رص��ة ،واش��ار
املسلم ان احد اسباب دم��ار الرياضة الكويتية العمل
ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،م��ؤك ��دا ان ال��ري��اض��ة ليست
ملكا الح��د ،وطالب املسلم بضرورة ع��ودة دمج هيئة
الشباب الى الرياضة.

ت ��وج ��ت س� �ي ��دات ال �ك ��وي ��ت ب��ذه �ب �ي��ة ال� �ف ��رق ف��ي
مسابقة البندقية  10امتار ،فيما فازت البحرين
ب��امل �ي��دال �ي��ة ال �ف �ض �ي��ة ،وذه �ب ��ت ال �ب��رون��زي��ة ال��ى
ع� �م ��ان ،ف �ي �م��ا ح �ص��دت ال ��رام �ي ��ة م��ري��م ارزوق � ��ي
امل�ي��دال�ي��ة ال�ب��رون��زي��ة ل �ف��ردي  10ام �ت��ار بندقية،
وذه�ب��ت الذهبية للبحرينية س��ارة ال��دوس��ري،
بينما ف��ازت مواطنتها حنان رحمة بامليدالية
الفضية ،وذلك ضمن منافسات الرماية للنسخة
ال� �س ��ادس ��ة ل��ري��اض��ة امل� � ��رأة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ت��ي
تستمر ح�ت��ى  30ال �ج��اري ت�ح��ت رع��اي��ة الشيخ
ن��اص��ر ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س
مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وحصد منتخب البحرين ذهبية الفرق في مسابقة
امل�س��دس  10ام�ت��ار ،وف��از منتخب عمان بالفضية
وحصلت االم��ارات على البرونزية .وتختتم اليوم
مسابقات الرماية بإقامة نهائي منافسات مسدس
 25مترا وسكيت وتراب  50طبقا.
وف� ��ي م �ن��اف �س��ات ال �ب��ول �ي �ن��غ ،ت��وج��ت ال�ب�ح��ري��ن
بذهبية زوجي السيدات ،فيما جاءت عمان في
امل��رك��ز ال�ث��ان��ي وف ��ازت بالفضية ،بينما ج��اءت
االمارات في املركز الثالث وامليدالية البرونزية.
وف��ي منافسات ال�ي��د ،يلتقي م�س��اء ال�ي��وم عند

ال ��راب� �ع ��ة م� �س ��اء س � �ي ��دات ال� �ك ��وي ��ت م ��ع ن �ظ �ي��ره
اإلماراتي في الجولة الثالثة ،كما يلتقي منتخب
عمان مع قطر عند السادسة مساء.
ونجحت سيدات االزرق في لفت األنظار إليهن
ب� �ش ��دة ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة ل �ص �غ��ر ع �م��ر امل �ش ��ارك ��ات
وتمتعهن باملوهبة الكافية ،وكان منتخبنا قد
تلقى هزيمة ثقيلة أول من أم��س أم��ام املنتخب
القطري  ،12/38فيما خسر أولى مبارياته أمام
البحرين  ،13/22كما تمكن منتخب االم ��ارات
من الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 28/20
في املواجهة التي جمعت املنتخبني على صالة
الشهيد فهد األحمد في الدعية.
وف��ي منافسات السلة ،خسرت س�ي��دات االزرق
ام ��ام امل�ن�ت�خ��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي  39/50ف��ي م��واج�ه��ة
جماهيرية مثيرة أقيمت على صالة نادي الفتاة
بالخالدية اول من امس ،كما حقق منتخب قطر
ف��وزًا عريضًا على املنتخب السعودي بنتيجة
 63/41في املباراة التي جمعتهما ،بملعب نادي
ال �ف �ت��اة ،ب�ي�ن�م��ا ت �ع��رض امل�ن�ت�خ��ب ال�ع�م��ان��ي إل��ى
خسارة قاسية امام نظيره اإلماراتي.
وتنطلق اليوم منافسات الطائرة والتي تستمر
ملدة اربعة ايام.

بعد إحرازه المركز األول في بطولة الصين

العبدالرزاق يشكر
هيئة الرياضة على دعمها

تقي يشيد بالتنظيم والبداية الناجحة للبطولة

الماليزية شالين تحصد باكورة
ذهبيات «آسيوية» البولينغ
ان�ت��زع��ت امل��ال�ي��زي��ة ش��ال�ين زول�ك�ي�ف�ل��ي ام ��س ،ب��اك��ورة
ذهبيات بطولة آسيا الخامسة والعشرين للبولينغ
للرجال والسيدات واملقامة حاليا في البالد برعاية
سمو رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك،
حيث حلت اولى في منافسات فردي السيدات.
وج �م �ع��ت زول �ك �ي �ف �ل��ي  1498ن �ق �ط��ة ،م �ت �ق��دم��ة ع�ل��ى
االندونيسية ناديا برامانيك التي ظفرت بامليدالية
ال�ف�ض�ي��ة ( ،)1492وامل��ال �ي��زي��ة س�ي�ن ل�ي�ن ج��اي��ن ال�ت��ي
احرزت البرونزية (.)1471
وات �س �م ��ت اول � ��ى م �س��اب �ق��ات ال �ب �ط��ول��ة ال� �ت ��ي ت�ش�ه��د
مشاركة  228العبا والعبة يمثلون  27دولة وتستمر
حتى  30أكتوبر الجاري ،بالقوة والندية ،اذ جاءت
االرق � ��ام م �ت �ق��ارب��ة ج ��دا ول ��م ت�ح�س��م ال �ن �ت��ائ��ج اال في
الجولة االخيرة.
ال��ى ذل ��ك ،ي�ت��واص��ل ت��وزي��ع امل �ي��دال �ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة في
البطولة من خ�لال مسابقتي ف��ردي الرجال وزوج��ي
السيدات اللتني تقامان اليوم ،ضمن منافسات اليوم
ال ��راب ��ع .وت �ب��دأ م �ن��اف �س��ات ف� ��ردي ال ��رج ��ال م��ن خ�لال
الجولة الثانية واالخ�ي��رة في الساعة التاسعة و10
دقائق صباحا وتختتم في الثانية عشرة و 40دقيقة
ظهرا.
وك��ان��ت ال�ج��ول��ة االول ��ى ال�ت��ي اق�ي�م��ت ام ��س ،شهدت
م �ش��ارك��ة  4الع �ب�ين ك��وي�ت�ي�ين وه� ��م :خ��ال��د ال��دب�ي��ان
وب � ��اس � ��ل ال � �ع � �ن ��زي واص � �ي � ��ل ال � ��روم � ��ي وم �ص �ط �ف��ى
املوسوي ،وقد خاضوا منافسات قوية مع املاليزيني
وال� �ك ��وري�ي�ن ال �ج �ن��وب �ي�ين وال �ي��اب��ان �ي�ي�ن .وي� �ب ��دو ان
الجهاز الفني للمنتخب اش��رك الدبيان في الجولة
االول��ى ل��رف��ع الضغط املعنوي ع��ن ك��اه��ل الالعبني،
علما ان��ه وض��ع ج��اس��م الصقر وص��ال��ح حبيب في
الجولة الثانية ،فالالعب االول يملك خبرة كبيرة
في البطوالت الخارجية ،في حني ان الثاني ينافس

العبدالرزاق متوسطاً المال والمبارك

قام نائب املدير العام لشؤون الرياضة الدكتور
ص �ق��ر امل �ل ��ا ،ن �ي��اب��ة ع ��ن امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة ال ��دك� �ت ��ور ح� �م ��ود ف �ل �ي �ط��ح،
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام ل�لإن�ش��اءات وال�ص�ي��ان��ة في
الهيئة العامة للرياضة الشيخ ح�م��ود امل�ب��ارك
ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح ،ف��ي ص��ال��ة ال �ت �ش��ري �ف��ات في
مطار الكويت الدولي ،أول من أمس ،باستقبال
املصنف العاملي املتسابق يوسف العبدالرزاق
من نادي الرياضات البحرية ،وذلك بعد إحرازه
امل ��رك ��ز األول ف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ب�ط��ول��ة
العالم للدراجات املائية التي أقيمت في مدينة
كينجداو الصينية خالل الفترة من  10إلى 13
الجاري.
وب �ط ��ول ��ة ال� �ص�ي�ن ه ��ي ال �ج ��ول ��ة ال �ث��ال �ث��ة وق �ب��ل
األخيرة من سلسلة الجوالت األربع التي تتألف
منها بطولة العالم.

وأع��رب العبدالرزاق عن سعادته بهذا اإلنجاز،
كما ّقدم شكره ملسؤولي الهيئة العامة للرياضة
على هذا االستقبال ،ودعمهم الدائم له شخصيًا
ول �ل �م �ت �س��اب �قي��ن ال� ��ذي� ��ن ي �م �ث �ل��ون ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
املحافل العاملية ،وهو ما يعد حافزًا لهم إلحراز
ال�ب�ط��والت واألل �ق��اب ،م��ؤك�دًا أن��ه ل��ن يتوانى في
امل�ن��اف �س��ة ال �ق��وي��ة ل��رف��ع ع�ل��م دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
البطوالت العاملية.
م��ن جهة أخ��رى ،استقبل مدير لعبة ال��دراج��ات
امل ��ائ �ي ��ة ف ��ي م� �ط ��ار ال �ك ��وي ��ت ال� ��دول� ��ي إب��راه �ي��م
ً
رمضان ممثال عن مجلس إدارة نادي الرياضات
ال�ب�ح��ري��ة ،أم��س ال �ث�لاث��اء ،ال�ب�ط��ل ال�ع��امل��ي راش��د
الدواس ،وذلك لحصوله على املركز األول للسنة
الثالثة على التوالي في فئة غير املعدل للهواة
ف��ي ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ال �ت��ي أق �ي �م��ت ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األميركية في والية أريزونا.

يتنافسان على صدارة الدرجة األولى

مواجهةبين برقان والصليبخات
أسد تقي

شالين زولكيفلي

في مسابقة كبرى.
على صعيد آخ��ر ،أش��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ادارة
الهيئة العامة للرياضة أس��د تقي باالفتتاح املميز
للبطولة اآلس �ي��وي��ة ،وش ��دد ع�ل��ى ان م��ا ش��اه��ده من
تنظيم رائ ��ع وم�م�ي��ز وت�ج�م��ع ق ��اري كبير بمشاركة
 27دولة ،يدل على احترافية عالية يعمل بها رئيس
االتحادين الدولي واآلسيوي ورئيس مجلس إدارة
نادي البولينغ الشيخ طالل املحمد وأعضاء املجلس.
وقال تقي «قدم االفتتاح بلدنا الكويت بأفضل وأزهى
صورة مستحقة ألبناء القارة اآلسيوية .ستبقى مثل
هذه البطوالت التي تحظى باهتمام كبير خالدة في
الذاكرة ،وأتمنى كل النجاح والتوفيق لهذه النسخة

التي بدأت ناجحة بكل املقاييس».
من جهته ،اكد رئيس االتحاد القطري للبولينغ عبد
السالم عبد اهلل ان اتحاده حرص على املشاركة بستة
العبني في فئة الرجال ،كونها تقام على ارض الكويت
العزيزة ،بالرغم من ان ابرز العبي بالده يغيبون عن
هذه البطولة بسبب انشغالهم بالدراسة الجامعية.
وق��ال عبد اهلل ان فرص العبي منتخبات الخليجية
جيدة على ارض الكويت ،بالرغم من مشاركة ابطال
ع��امل�ي�ين م��ن ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة وال �ي��اب��ان وغ�ي��ره�م��ا
من منتخبات ش��رق ال�ق��ارة اآلسيوية ،بدليل اعتالء
بعض الخليجيني منصات التتويج في العديد من
النسخ السابقة.

يسعى ب��رق��ان وال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ال �ل��ذان سيلتقيان
اليوم على استاد مبارك العيار في السادسة اال
رب�ع��ا م�س��اء ،ض�م��ن ال�ج��ول��ة ال�خ��ام�س��ة م��ن دوري
فيفا ل�ل��درج��ة األول ��ى ل�ك��رة ال�ق��دم لخطف ص��دارة
ترتيب امل�س��اب�ق��ة .ويمتلك ب��رق��ان ص��اح��ب املركز
ال�ث��ان��ي  6ن�ق��اط (م��ن  3م�ب��اري��ات) والصليبخات
ال�ث��ال��ث  5ن�ق��اط (م��ن  3م�ب��اري��ات) خلف الجهراء
املتصدر بـ 7نقاط من  4مباريات .وي��درك مدربا
ال �ف��ري �ق�ين م��اه��ر ال �ش �م��ري وأن � ��ور ي �ع �ق��وب م��دى
صعوبة امل�ب��اراة ،لذا من املتوقع ان تميل املباراة
للحذر مع محاولة استغالل االخطاء في الخطوط
الخلفية.

وف ��ي ل �ق��اء آخ ��ر ي��أم��ل خ �ي �ط��ان  4ن �ق��اط (م ��ن 3
م �ب��اري��ات) ف��ي اس�ت�ع��ادة ت��وازن��ه ع�ن��دم��ا يلتقي
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل م�ت��ذي��ل ال�ت��رت�ي��ب ب�ل�ا رص �ي��د م��ن 3
م�ب��اري��ات ،وذل��ك ف��ي الساعة ال�س��ادس��ة اال ربعا
ً
مساء على استاد علي صباح السالم في نادي
النصر.
وي��أم��ل ف��ري��ق امل� ��درب االس �ب��ان��ي خ��وس�ي��ه ال��ذي
خ�س��ر ال�ج��ول��ة امل��اض�ي��ة ام ��ام ب��رق��ان ب��ال�ف��وز من
أجل العودة للمنافسة على الصدارة واستغالل
النتائج السلبية لفريق املدرب ظاهر العدواني
وامل�ط��ال��ب بتحقيق ال�ف��وز م��ن أج��ل ال �ع��ودة الى
الطريق الصحيح.

 26رياضة
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عالمية

دوري أبطال أوروبا

فتيان تشلسي في
مواجهة مواهب أياكس
سيكون فريق تشلسي اإلنكليزي
أمام اختبار صعب عندما يواجه
مضيفه أياكس أمستردام الهولندي
اليوم ،ضمن الجولة الثالثة لتصفيات
المجموعة الثامنة في دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وسيكون على شبان الـ«بلوز» الذين
استعان بهم المدرب فرانك المبارد
منذ استالمه مهمته مطلع الموسم
الحالي ،مواجهة واحدة من أفضل
المدارس الكروية التي تعتمد في
أساسها على العناصر الشابة،
والتي أثمرت في الموسم
الماضي وصوال إلى نصف
نهائي البطولة األوروبية.
ب� �ع ��د ب � ��داي � ��ة م� � � �ه � � ��زوزة ،ن� �ج ��ح الم � �ب� ��ارد
ب � ��ال � ��وص � ��ول إل� � � ��ى ت ��ول� �ي� �ف ��ة م �ت �ج��ان �س��ة
استطاعت أن تحرز له خمسة انتصارات
متتالية في جميع البطوالت آخرها أمام
نيوكاسل  - 1صفر السبت ف��ي ال��دوري
املمتاز.
وب� ��دأ ف�ي�ك��اي��و ت ��وم ��وري ،روس ب��ارك �ل��ي،
م ��اي� �س ��ون م� ��اون� ��ت ،ك� ��ال� ��وم ه� ��ودس� ��ون -
اودوي وتامي ابراهام مباراة السبت في
ال��دوري املحلي في «ستامفورد بريدج»،
ل �ت �ك��ون امل� � ��رة األول � � ��ى ال� �ت ��ي ي� �ك ��ون ف�ي�ه��ا
خمسة الع�ب�ين إنكليزيني ف��ي التشكيلة
األساسية للفريق اللندني منذ عام .2013
في حني أن أياكس املتصدر فاز باملباراتني
على نفس الخصمني وبنتيجة واح��دة 3
 صفر .واستحوذ اب��راه��ام على عناوينالصحف بعد تسجيله ثمانية أهداف في
تسع مباريات في ال��دوري وه��دف فريقه
األول في املباراة أمام ليل ليكون باكورة
أهدافه األوروبية ،ما دفع المبارد لوصف
ال�لاع��ب ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  22ع��ام��ا بأنه
«إسفنجة» لقدرته على التعلم.
ويمتلك اياكس بفضل مواهب أكاديميته،
نجوما فضلوا البقاء في صفوفه ،أمثال
امل�غ��رب��ي حكيم زي ��اش ،ال�ب��رازي�ل��ي ديفيد

تامي إبراهام مهاجم تشلسي

نيريس والصربي دوشان تاديتش ،فيما
يثير ال�ق��ادم الجديد كوينسي بروميس
الذعر في دفاع الخصوم.
يتطلع حامل اللقب ،ليفربول اإلنكليزي،
إل � ��ى اس� �ت� �ع ��ادة م� � ��ذاق االن � �ت � �ص� ��ارات م��ن
جديد خارج ملعبه بدور املجموعات من
البطولة األوروبية.
وي � �ح� ��ل ل� �ي� �ف ��رب ��ول ض� �ي� �ف ��ا ع� �ل ��ى ج �ي �ن��ك
ال� �ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ي ب� � �ه � ��دف اس� � �ت� � �ع � ��ادة م� � ��ذاق
االن�ت�ص��ارات خ��ارج ملعبه م��ن جديد في
دور املجموعات.
يحل ن��اب��ول��ي ،ال��ذي ل��م تهتز شباكه في
البطولة حتى اآلن ،ضيفا على سالزبورغ.

قمة بني اإلنتر ودورتموند
أم ��ا إن �ت��ر م �ي�لان اإلي �ط��ال��ي ،فيتطلع إل��ى

حارس ارسنال لينو يمسك بالكرة قبل ماكغولدريك العب شيفيلد | رويترز

شيفيلد يكبِّ د أرسنال
خسارته الثانية
ك� َ�ب��د شيفيلد ي��ون��اي�ت��د (ال �ص��اع��د ه ��ذا امل��وس��م
إل��ى دوري ال��درج��ة اإلنكليزية امل�م�ت��ازة) ضيفه
أرسنال خسارته الثانية هذا املوسم بفوزه عليه
/1صفر في ختام املرحلة التاسعة أول من أمس
(االثنني).
وكان ارسنال يمني النفس بالصعود إلى املركز
الثالث من خالل حصد نقاط املباراة ،لكنه سقط
بهدف وحيد سجله مهاجم شيفيلد ،الفرنسي
ليس موسي ،في الدقيقة  30إثر تمريرة رأسية
م��ن ج ��اك أوك��ون �ي��ل ت��اب�ع�ه��ا م��ن م�س��اف��ة ق��ري�ب��ة
داخل الشباك.
وبقي أرسنال خامسًا برصيد  15نقطة ،في حني
ارتقى شيفيلد إلى املركز التاسع مع  12نقطة.
ومرة جديدة ،استغنى مدرب أرسنال األسباني
أوناي إيمري عن خدمات صانع ألعابه األملاني
مسعود أوزيل بالكامل ،في حني تواجد املهاجم
الفرنسي ألكسندر الكازيت على مقاعد الالعبني
االحتياطيني بعد شفائه من اإلصابة.

ونجح شيفيلد يونايتد في فرض رقابة لصيقة
ع�ل��ى ه ��داف أرس �ن��ال ال�غ��اب��ون��ي ب �ي��ار إيميريك
أوب��ام �ي��ان��غ (ص��اح��ب  49ه��دف��ًا ف��ي  75م �ب��اراة
خاضها في صفوف املدفعجية) فلم يشكل أي
خطورة حقيقية على مرمى أصحاب األرض.
وكانت الفرصة األب��رز ألرس�ن��ال عندما وصلت
ال� �ك ��رة إل� ��ى ال �ظ �ه �ي��ر األي� �س ��ر ال �ب��وس �ن��ي س �ي��اد
كوالسيناتش فمرر كرة عرضية متقنة باتجاه
العاجي نيكوال بيبي لكن األخير أه��در فرصة
ذه�ب�ي��ة ع�ل��ى ب ��اب امل��رم��ى امل �ش��رع أم��ام��ه تمامًا
(.)21
ً
وض �غ��ط أرس �ن ��ال ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي أم �ل�ا في
إدراك ال �ت �ع��ادل وأش � ��رك م��درب��ه م��واط �ن��ه دان��ي
سيبايوس ثم الكازيت ملحاولة تعديل النتيجة
لكن من دون جدوى ،حيث صمد دفاع شيفيلد
ببسالة وت��أل��ق ح��ارس��ه دي��ن هندرسون (املعار
م��ن مانشستر ي��ون��اي�ت��د) ف��ي ال ��ذود ع��ن م��رم��اه
ليخرج فريقه بفوز ثمني( .لندن  -ا.ف.ب)

خسارتان فقط

حكيم زياش نجم أياكس

االنتصار األول له في املجموعة السادسة،
عندما يستضيف ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د
األمل��ان��ي م �س��اء ال �ي��وم (األرب � �ع� ��اء) ،بينما
تشهد املباراة األخ��رى في املجموعة لقاء
ب��رش �ل��ون��ة اإلس� �ب ��ان ��ي م ��ع س�لاف �ي��ا ب ��راغ
التشيكي.
و ي� � �ت� � �ص � ��در دور ت� � � �م � � ��و ن � � ��د ا مل � �ج � �م� ��و ع� ��ة
ب��ر ص �ي��د أر ب ��ع ن �ق��اط و ب �ف��ارق األ ه ��داف
أ م� ��ام ب��ر ش �ل��و ن��ة ،ي �ل �ي �ه �م��ا إ ن �ت ��ر م �ي�لان
و س�لا ف �ي��ا ب� ��راغ ب��ر ص �ي��د ن �ق �ط��ة وا ح ��دة
لكل منهما.
وتشهد املجموعة السابعة ل�ق��اء زينيت
الروسي (أرب��ع نقاط) مع مضيفه اليبزغ
األملاني (ثالث نقاط) وبنفيكا البرتغالي
(ب ��دون ن�ق��اط) م��ع ضيفه ل�ي��ون الفرنسي
(أربع نقاط).

غوارديوال مطلوب لرئاسة

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت
دوري األبطال (المجموعات)

اليبزيغ × زينيت

 7.55مساء

beIN SPORTS HD 7

أياكس × تشلسي

 7.55مساء

beIN SPORTS HD 1

سالفيا براغ × برشلونة

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 1

انتر ميالن × دورتموند

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 4

جينك × ليفربول

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 2

سالزبورغ × نابولي

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 5

ليل × فالنسيا

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 3

بنفيكا × ليون

 10.00مساء

beIN SPORTS HD 6

الحكومة في كتالونيا
ك �ش �ف��ت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام االس �ب��ان �ي��ة  ،أن ب�ي��ري
أراغونيس وزير االقتصاد ونائب رئيس حكومة
إقليم كتالونيا أع��رب عن رغبته في دع��م امل��درب
االس �ب��ان��ي ،ب �ي��ب غ� ��واردي� ��وال ،م� ��درب مانشستر
سيتي اإلنكليزي ،لتولي منصب رئيس الحكومة
ال� �ك� �ت ��ال ��ون� �ي ��ة .وأوض� � �ح � ��ت ص �ح �ي �ف��ة «م � ��ارك � ��ا»
االسبانية أن بعضا من القيادات الكتالونية مثل
أرثر ماس وكارليس بويجدمينت ،باإلضافة إلى
رج��ال أعمال مشهورين ،هم أصحاب فكرة الزج
ب�غ��واردي��وال ف��ي أت��ون االنتخابات املقبلة ،حيث
ي��رون أن��ه أف�ض��ل ق��ائ��د ل�ل�ح��راك االن�ف�ص��ال��ي ال��ذي
تعج به أرجاء كتالونيا في الوقت الراهن.

نيمار ومودريتش أبرز الغائبين

ميسي وصالح ورونالدو..
يتنافسون على «الكرة الذهبية»
كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن القائمة
األول �ي��ة ألس�م��اء ال�لاع�ب�ين امل��رش�ح�ين ل�ل�ف��وز بجائزة
ال�ك��رة الذهبية ل�ع��ام  ،2019وال�ت��ي ش�ه��دت استمرار
املنافسة بني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو
وم �ح �م��د ص �ل��اح ،ب�ي�ن�م��ا خ ��رج م ��ن ق��ائ �م��ة ال �ث�لاث�ين
الع �ب��ًا ال �ف��ائ��ز ال �س��اب��ق ل��وك��ا م��ودري �ت��ش الع ��ب ري��ال
مدريد والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان
الفرنسي.
وج ��اء ف��ي ال�ق��ائ�م��ة ك��ل م��ن ال �ك��وري ال�ج�ن��وب��ي س��ون
هيونغ مني (توتنهام اإلنكليزي) ،الهولندي فيرجيل
فان داي��ك (ليفربول اإلنكليزي) ،البرتغالي برناردو
س�ي�ل�ف��ا (م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي اإلن �ك �ل �ي��زي) ،ال�ب��ول�ن��دي
روب� ��رت ل�ي�ف��ان��دوف�ي�س�ك��ي (ب��اي��رن م�ي��ون��خ األمل��ان��ي)،
البرازيلي روب��رت��و فيرمينو (ليفربول اإلنكليزي)،
ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون � ��ال � ��دو (ي��وف �ن �ت��وس

اإليطالي) ،الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس
اإلي �ط ��ال ��ي) ،ال �ف��رن �س��ي ك��ري��م ب�ن��زي�م��ة (ري � ��ال م��دري��د
االس� �ب ��ان ��ي) ،ال �ه��ول �ن��دي ج �ي��ورج �ي �ن �ه��و ف��اي �ن��ال��دوم
(ل �ي �ف��رب��ول اإلن �ك �ل �ي��زي) ،ال �ف��رن �س��ي ك �ي �ل �ي��ان م�ب��اب��ي
(س��ان جيرمان الفرنسي) ،البرازيلي أليسون بيكر
(ليفربول اإلنكليزي) ،الهولندي دوني فان دي بيك
(أي��اك��س ال�ه��ول�ن��دي) ،ال�غ��اب��ون��ي إي�م��ري��ك أوباميانغ
(أرسنال اإلنكليزي) ،األملاني مارك أندري تيرشتيغن
(ب��رش �ل��ون��ة االس� �ب ��ان ��ي) ،ال �س �ن �غ��ال��ي س ��ادي ��و م��ان��ي
(ليفربول اإلنكليزي) ،األرجنتيني سيرجيو أغويرو
(مانشستر سيتي اإلنكليزي) ،الهولندي فرينكي دي
يونغ (برشلونة االسباني).
وض �م��ت ال �ق��ائ �م��ة ك��ذل��ك ال �ف��رن �س��ي ه��وغ��و ل��وري��س
(ت��وت�ن�ه��ام اإلن �ك �ل �ي��زي) ،ال�ص��رب��ي دوش� ��ان ت��ادي�ت��ش
(أي��اك��س ال �ه��ول �ن��دي) ،األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل ميسي

(ب��رش �ل��ون��ة االس� �ب ��ان ��ي) ،ال� �ج ��زائ ��ري ري � ��اض م�ح��رز
(مانشستر سيتي اإلنكليزي) ،البلجيكي كيفني دي
ب��روي��ن (م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي اإلن �ك �ل �ي��زي) ،السنغالي
ك��ال �ي��دو ك��ول�ي�ب��ال��ي (ن��اب��ول��ي اإلي �ط��ال��ي) ،ال�ف��رن�س��ي
أن �ط��وان غ��ري��زم��ان (ب��رش�ل��ون��ة اإلس �ب��ان��ي) ،امل�ص��ري
م �ح �م��د ص �ل�اح (ل �ي �ف��رب��ول اإلن �ك �ل �ي ��زي) ،ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي
إي ��دن ه � ��ازارد (ري� ��ال م��دري��د االس �ب��ان��ي) ،ال�ب��رازي�ل��ي
ماركينيوس (س��ان جيرمان ال�ف��رن�س��ي) ،اإلنكليزي
رح �ي��م س�ت��رل�ي�ن��غ (م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي اإلن �ك �ل �ي��زي)،
البرتغالي جواو فليكس (أتلتيكو مدريد االسباني)،
واإلن �ك �ل �ي��زي ت��ري �ن��ت أل �ك �س �ن��در أرن ��ول ��د (ل �ي �ف��رب��ول
اإلنكليزي).
وم��ن امل�ق��رر أن ي�ق��ام حفل تسليم ال�ك��رة الذهبية في
الثاني من ديسمبر املقبل واإلع�ل�ان عن اس��م الفائز
الذي سيخلف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا.

الحرارة

األربعاء
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ً
وأخيرا أصبحنا األوائل!
ب�ع��د ك �ف��اح ط ��ال م��ع ق ��وى ال �ف �س��اد واإله� �م ��ال ،وص� ��راع مع
التخلف والروتني ،تبوأت الكويت أخيرًا املركز األول كونها
أكثر دول /مدن العالم تلوثًا ،بعد أن وصل التلوث أخيرًا إلى
ً
 191درج��ة مقارنة ب�ـ 55درج��ة مثال لباندونغ ،أندونيسيا.
وه �ك��ذا خ��رج�ن��ا م�ن�ت�ص��ري��ن ت�ل��وث��ًا ع�ل��ى م��دي�ن��ة اله ��ور في
باكستان 188( ،درجة) وعلى دلهي في الهند ( 168درجة)،
وعلى جاكرتا ،في أندونيسيا ( 166درجة) ودبي وكاليكوت
وكابول وغوانزو في الصني وهونغ كونغ.
إن ال��وض��ع ال�ب�ي�ئ��ي خ�ط�ي��ر ب��ال�ف�ع��ل ،واإلص ��اب ��ات ب��أم��راض
التنفس في ازدياد ،وجهات كثيرة ،منها بعثات دبلوماسية
مرموقة ،تحترم نفسها ،مستمرة في تحذير مواطنيها من
خطر الخروج من البيت إال للضروري من األم��ور ،وحثهم
على ممارسة الرياضة في الداخل.
إن تجاهل هيئة البيئة للوضع البيئي الخطير ،والغياب التام
للمجلس األع �ل��ى للبيئة ،أم ��ران م�ث�ي��ران للقلق .ف�ف��ي الجو
ملوثات سرطانية ويتطلب األمر التصدي للمشكلة ،وليس
تجاهلها.
وورد ع�ل��ى ل�س��ان ع�ض��وة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي م�ه��ا البغلي أن
املساحة االجمالية لكل م��رادم النفايات في الدولة تبلغ 15
مليون متر مربع ،ولو افترضنا أن متوسط سعر املتر يزيد
ً
قليال على  500دينار ،فهذا يعني أن هناك  8مليارات دينار
أراض يصعب االستفادة منها أو استخدامها
ضائعة في
ٍ
ً
مستقبال م��ن دون معالجة مكلفة وتأهيل صعب ،وكلما
طال الوقت زادت تكلفة التأهيل .كما أن الكويت بحاجة حاليًا
لثالثة أو أربعة مرادم جديدة ،وكل ذلك يؤثر في تلوث الهواء
واملياه الجوفية.
كما أن الهواء مليء بجسيمات مجهرية من قياس PM2.5
التي يقل قطرها  30م��رة عن قطر شعرة ال��رأس ،وعندما
ترتفع مستوياتها ،تشكل ضبابًا ف��ي ال�ج��و ،وت��دخ��ل إلى
الجهاز التنفسي لإلنسان وتنفذ إلى الرئتنيّ ،
مسببة كثيرًا
من األم��راض املزمنة مع طول فترة ّ
التعرض لها ،كما أنها
تعد أحد أسباب اإلصابة بسرطان الرئة.
وأورد ن �ظ��ام م�ع�ل��وم��ات ال��رق��اب��ة البيئية  eMISKال�خ��اص
بالهيئة العامة للبيئة أن نسبة التلوث في جو الكويت ليست
ك�ب�ي��رة ،إن�م��ا ه��ي ف��ي ال �ل��ون األخ �ض��ر ،ووف ��ق امل��وق��ع وص��ل
تركيز جسيمات  PM10بمنطقة سعد العبد اهلل ،كمثال
وف��ي تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم «لحظة كتابة
ه��ذا امل�ق��ال» إل��ى مستوى  ،31وه��و مستوى جيد ،في حني
وص��ل ت��رك�ي��ز األوزون  ،O3إل��ى  ،67بينما وص��ل تركيز
ثاني أكسيد النيتروجني  NO2إلى  ،23وجميعها كانت في
ال�ل��ون األخ�ض��ر ال��ذي ي��دل على ج��ودة ه��واء جيدة للكويت.
لكن موقع  AirVisualالعاملي أكد أن مؤشر جودة الهواء في
مدينة الكويت  AQIوتلوث الهواء  PM2.5وصل إلى ،187
وهو غير صحي ،وأوصى املوقع بعدم فتح النوافذ ،ونصح
بارتداء األقنعة وعدم ركوب الدراجات في هذا الوقت ،منوهًا
إل��ى ض��رورة حمل املصابني ب��األم��راض التنفسية «بخاخة
ه ��واء» منعًا إلصابتهم باحتقان ف��ي ج�ه��ازه��م التنفسي.
بدورها ،حذرت جماعة الخط األخضر البيئية الكويتية عبر
حسابها في «تويتر» من هذا األمر ،مشيرة إلى أن الكويت
تتصدر دول العالم في ارتفاع نسب تلوث الهواء ،وأن التلوث
وصل إلى الفئة ( 4غير صحي) لجميع أفراد املجتمع.
إننا بحاجة ماسة لسماع ص��وت ورأي أعلى جهة معنية
بالبيئة ،وه��و املجلس األعلى ،وسكوته عن الوضع جريمة
بحقنا جميعًا.

مايو كلينك

39

22

الكبرى

الصغرى

الرطوبة

%27

أعلى مد
البحـــــــر

غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ( 12ـــ  32كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

على «سبقلا اإللكتروني»

جنان الزيد

أسرار األنصاري

بأن يظهر البرنامج بصورة سريعة
ع �ف��وي��ة ف �ي �ه��ا م ��ن االب� �ه ��ار ال �ب �ص��ري
والثقافي لجذب املشاهد.
«ك � ��اس� � �ك � ��و ..خ � �ط ��ف ال � �ق � �ل ��ب وس �ل ��ب
املعاش» ،تنقل لنا األنصاري ان أول
رات��ب لها قامت بشراء طائر كاسكو
ب �ق �ي �م��ة م �ع ��اش �ه ��ا ب ��ال� �ك ��ام ��ل ،وه� ��ذا

الخطف أو السلب جريمة مشروعة
لدى أسرار ،فهي تعيش دائما بحالة
حب وتعلق بالحيوانات.
تشاهدون أيضا كيف حولت أس��رار
األن� � �ص � ��اري ط ��اق ��ة ال �ق �ه��ر وال �غ �ض��ب
وال �ح��زن إل ��ى ط��اق��ة إب� ��داع ب�ع��د وف��اة
والدتها.

 8.1مليارات دوالر..
أرباح «ديزني» في 2019
إسالم شكري
س �ي �ط��رت ش ��رك ��ة «دي � ��زن � ��ي» األم �ي��رك �ي��ة
على إي ��رادات شباك ت��ذاك��ر السينما في
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى م � ��دار األع � ��وام
الخمسة املاضية ،حيث وفقًا ملا أظهرته
ب � �ي� ��ان� ��ات وس� � �ج �ل��ات ص� �ن ��اع ��ة األف� �ل ��ام
األميركية ،قد تكرر الشركة هذا النجاح
م ��رة أخ� ��رى ه ��ذا ال �ع ��ام ب ��ل وس �ت �ت �ع��داه،
بحسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي».
ف � ��ي وق � � ��ت ك � ��ان � ��ت ت � �ك ��اف ��ح ف � �ي ��ه ش ��رك ��ة
«دي��زن��ي» ل�ل��وص��ول إل��ى سجل مبيعات
ت��ذاك��ر ال �ع��ام امل��اض��ي ،ت �ج��اوزت الشركة
األم �ي��رك �ي��ة ب��ال �ف �ع��ل أف� �ض ��ل م�ب�ي�ع��ات�ه��ا
ال �ع��امل �ي��ة ،وت �ق �ت��رب م ��ن ت �ج ��اوز ص ��دارة
مبيعاتها املحلية.
حققت أفالم ديزني أكثر من  8.1مليارات
دوالر من شباك تذاكر السينما ،مما أدى
إلى تدمير الرقم القياسي السابق البالغ
 7.6مليارات دوالر على مستوى العالم
منذ بداية عام  2019وحتى اآلن.
اس �ت �ح��وذت دي��زن��ي ف��ي ع ��ام  2019على

أك� �ث ��ر م� ��ن  %33.4م� ��ن ع � ��ائ � ��دات ش �ب��اك
التذاكر في ال��والي��ات املتحدة خ�لال تلك
الفترة ،وفقًا لبيانات من «.»Comscore
وذك� ��ر م�ح�ل�ل��ون «أن� ��ه ب��ال�ط�ب��ع م��ع ب�ق��اء
ثالثة أشهر في السنة الحالية ،فإن هذا
الرقم سوف يتغير لألعلى فاألعلى».

كونك صاحب وزن زائد يزيد من مخاطر
إصابتك بالنقرس.

ق �ل��ل م ��ن ال ��ده ��ون امل �ش �ب �ع��ة م ��ن ال�ل�ح��وم
الحمراء ،وال��دواج��ن الدهنية ومنتجات
األلبان الغنية بالدهون.

 - 3المياه
حافظ على بقاء جسمك في حالة رطبة
من خالل شرب املاء .فقد ارتبطت نوبات
ال �ن �ق��رس األق� ��ل ب ��زي ��ادة اس �ت �ه�لاك امل ��اء.
استهدف الحصول على ثمانية أك��واب
ً
إلى ً 16
يوميا.
كوبا من السوائل

الصــــالة

5.10 5.54
شروق

مغرب

6.28 11.32
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com

إلى لبنان مع التحية
تحية اكبار ورفع القبعة للشعب اللبناني ليس لخروجه إلى
ال�ش��ارع ب�ه��ذه ال�ص��ورة وه��ذا التالحم فحسب ،ب��ل لصبره
طيلة ه��ذه السنوات على ه��ذا الكم من الهم والتعتير (كما
يقال باللبناني) بصبر ال يتحمله ولم يتحمله اي شعب اخر.
الشعب اللبناني من الشمال للجنوب ومن الجبل للساحل
راه��ن «رؤس ��اؤه وليس رئيسا واح��دا» على االل��م والتعتير
الذي يعيشه الشعب اللبناني منذ سنوات طويلة.
نعم شعب يغني ويرقص ويضحك ويحلق شعره بالشارع..
النه فضل ان يقال عنه ذلك في انتفاضته وصرخته بدل ان
يقال انه شعب همجي عدائي يدمر بلده ويحرقه.
(كانوا معتبرينا غنم كل هالسنني..هلق احنا بنقول انتوا
الغنم)..
لم يتعرض ق��ادة ومسؤولون لالهانات والشتم واالحتقار
كما يحصل اليوم في انتفاضة لبنان في اي بلد اخر ..وهذا
كله بحجم االل��م والقهر وال��ذل ال��ذي يشعر ب��ه ه��ذا الشعب
عندما راهن قادته على انه شعب تعود الذل والقهر.
ال�س��ؤال الكبير م��اذا ينتظر لبنان الجميل ..لبنان العظيم..
لبنان الجبل والسهل ..لبنان جبران خليل جبران وفيروز
ون��زار قباني وأم�ين معلوف ..لبنان كركال ،ولبنان التبولة
والكبه النية ..لبنان جبل صنني وخوخ بكفيا؟!
قلوبنا معكم يا شعب لبنان ،وبغض النظر عن املجهول الذي
ينتظرك ..إال اننا نتمنى ان تحرك صرختكم املياه الراكدة
ال�ت��ي تعفنت بعد ان ط��ال رك��وده��ا ..ضمائر م��ات��ت بسبب
فسادها.
واقع لبنان اصعب بكثير من اي واقع عربي اخر ،ألنه محكوم
من قيادات متوارثة سياسيا وطائفيا وعقائديا ..ومن قبل
قادة غذوا العداء والكراهية بني افراد الشعب اللبناني امللون.
تعرفون مل��اذا تغلغلت الطائفية في هذا البلد بهذه الصورة
القاسية ،النهم سمحوا لكل قائد ان يتعامل مع افراد طائفته
كرئيس دولة يوظفهم ويضمن حقوقهم ويسهل امورهم..
فشعروا ان وطنهم ال يخدمهم كما يخدمه ويضمن حقوقه
قائد طائفته ..وهذا لالسف ما بدأ يحصل عندنا بالكويت
منذ فترة على م��رأى ومسمع م��ن الجميع م��ن دون الوعي
بتداعيات هذا االمر مستقبال.
كما غذت زعامات طوائف لبنان الكراهية والعداء بني افراد
ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ال��ى ان م��ل وك ��ره وض �ع��ه ..وال �خ��وف كل
الخوف ان نمل نحن ونكره نحن وضعنا بالكويت ..ولكن
بعد ان يكون النسيج االجتماعي قد تمزق وبهتت الوانه.
برافو لبنان.

 ..Skin-Onجلد صناعي
يحاكي الملمس البشري

ديزني تسيطر على إيرادات السينما في أميركا

 - 1فقدان الوزن

تناول م��زي� ً�دا من الفواكه ،والخضروات
وت� �ج� �ن ��ب ال� �خ� �ب ��ز األب � � �ي� � ��ض ،وال� �ك� �ع ��ك،
والحلوى ،واملشروبات املحالة بالسكر
وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ش ��راب
الذرة الغني بالفركتوز.

فجر

عصر

للتحكم في هاتفك الذكي

 - 4الدهون

 - 2الكربوهيدرات المركبة

مساءً

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

وت��وق��ع ك�ب�ي��ر م�ح�ل�ل��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ف � � � ��ي ش � � ��رك � � ��ة «ك� � � � � � ��وم س� � � � �ك � � � ��ور» ب� � ��ول
دي ��رج ��اراب� �ي ��دي ��ان ،أن� ��ه م ��ن امل ��رج ��ح أن
تحتفظ ديزني بنسبة  %30على األقل
من إجمالي أرب��اح السينما األميركية
بنهاية عام .2019

ً
ً
يوميا ..لمحاربة النقرس
كوبا من السوائل
تناول 16

5

ً
صباحا

ً
صباحا

ً
ظهرا

حار وتقل السحب تدريجياً والرياح جنوبية

النظام الغذائي للمرض يبطئ من تلف المفصل

النقرس شكل مؤلم من أشكال التهاب المفاصل،
يحدث عند وجود مستويات عالية من حمض اليوريك
في الدم ،تسبب تكوين البلورات وتراكمها حول
المفصل.
يُنتج حمض اليوريك عند تكسير الجسم للمادة
الكيميائية التي ُتسمى ال ُبورين .يحدث ال ُبورين طبيع ًيا
في الجسم ،لكنه يوجد ً
أيضا في أطعمة معينة.
يتخلص الجسم من حمض اليوريك في البول.
يوجد نظام غذائي للنقرس قد يساعد في تقليل
مستويات حمض اليوريك في الدم .بينما ال ُيعد
النظام الغذائي للنقرس عالجً ا ،إال أنه قد يقلل من
مخاطر تكرار نوبات النقرس المؤلمة ويبطئ من تلف
المفصل .يُعد الدواء ً
أيضا مطلو ًبا للتعامل مع األلم
وتقليل مستويات حمض اليوريك ..وفي ما يلي
تفاصيل النظام الغذائي:

1.16 12.01 8.48 5.03

أسرار األنصاري:
«كاسكو» خطف قلبي وسلب معاشي
أس� ��رار األن� �ص ��اري ،ال�ك��ات�ب��ة وم�ق��دم��ة
ال �ب��رام��ج ،ح�ل��ت ض�ي�ف��ة ف��ي األس �ب��وع
الخامس من برنامج «من أنت؟».
ب�ين ال�ك�ت��ب وامل ��ذك ��رات ح�ل��م وط�م��وح
راود ضيفتنا أس��رار األن�ص��اري منذ
القدم ،وصوال إلى حبها لالستكشاف
وال � �ت � �ح� ��ري م � ��ن خ �ل ��ال ال� �س� �ف ��ر ع �ب��ر
ال �ق��ارات ،ع��وام��ل ع��دي��دة رس�م��ت خط
س �ي��ر األن� � �ص � ��اري ،ل �ت �ك��ن ال� �ي ��وم ه��ي
ال �ص �ح��اف �ي��ة وم �ق ��دم ��ة ال� �ب ��رام ��ج إل��ى
ج��ان��ب عملها ف��ي ق�ط��اع ال�ش�ب��اب في
إدارة التسويق والعالقات العامة.
ال � �ت � �ح � ��دي ال� � � � ��ذي ي� �غ� �م ��ر ش �خ �ص �ي��ة
األن � � �ص� � ��اري ك� � ��ان امل� �ف� �ت ��اح مل��واج �ه��ة
ع �ص��ر ال �س��رع��ة ،م ��ن خ�ل�ال ت�ق��دي�م�ه��ا
ل �ب��رام��ج ث�ق��اف�ي��ة «م�ك�ت�ب��ات وأس� ��رار»
و«ش �ع��وب وأس� ��رار» ف��ي ف�ت��رة زمنية
يعصب التحكم ب��ذوق املشاهد العام
ف��ي رؤي� ��ة ب��رن��ام��ج ث �ق��اف��ي ف��ي عصر
السرعة ،ولكن التحدي لن يكتمل إال
بوجود دماغ مبدع ساعد األنصاري

أدنى جزر

2.45 4.35

املخاطر

 - 5البروتينات
قلل من تناول البروتينات اليومية من
اللحوم الخالية من ال��ده��ون ،واألسماك
والدواجن.
أضف البروتني إلى نظامك الغذائي من
خ�لال منتجات األل�ب��ان قليلة ال��دس��م أو
الخالية م��ن ال��دس��م ،كالزبادي
ق �ل �ي��ل ال ��دس ��م أو ال�ح�ل�ي��ب
م �ن��زوع ال��دس��م ،وال�ت��ي
ارتبطت بمستويات
م� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة م��ن
حمض اليوريك.

إن ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي ل�ل�ن�ق��رس ف��ي امل�ق��ام
األول ه��و ت��وص �ي��ات ق�ي��اس�ي��ة لألنظمة
ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �ت��ي ت��رت �ك��ز على
ال� � �خ� � �ض � ��روات ،وال� � �ف � ��واك � ��ه ،وال� �ح� �ب ��وب
الكاملة ،ومنتجات األلبان قليلة الدسم
واالستهالك املعتدل للحوم الخالية من
ال��ده��ون .وب��ال�ت��ال��ي ،ف�لا ت��وج��د مخاطر
مرتبطة بالنظام الغذائي بوجه عام.

أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول
قد تكون بضعة تعديالت على نظامك الغذائي كافية لخفض الكوليسترول إلى مستوى صحي وتساعد في
ابتعادك عن األدوية.
فكر في إضافة هذه األطعمة المخفضة لمستويات الكوليسترول إلى نظامك الغذائي:

 - 1حبوب الشوفان ونخالته.
 - 2الجوز واللوز وغيرهما من المكسرات.
- 3األسماك ،السلمون ،والرنجة ،والسردين،
والتونة.

 - 4زيت الزيتون.
 - 5األطعمة الغنية بالستيروالت النباتية
أو االستانول ،مثل السمن النباتي،
ومشروبات عصير البرتقال والزبادي.

مصطفى عرندس
نجح طالب جامعي في فرنسا
من ابتكار جلد صناعي يحاكي
ملمس الجلد البشري للهواتف
الجوالة ،وف��ق موقع «س��ي نت»
املهتم باالخبار التكنولوجية.
ال� �ج� �ل ��د ال � �ج� ��دي� ��د أط � �ل� ��ق ع �ل �ي��ه
اس ��م  Skin-Onوه ��و ق ��ادر على
م� �ح ��اك ��اة اإلح � �س� ��اس ال �ب �ش��ري
والتفاعل مع املستخدمني.
وق � � ��ال م �ص �م��م ج �ل ��د Skin-On
«إن ب�ش��رة اإلن �س��ان ه��ي أفضل
واجهة للتفاعل ،وقمنا بتصميم الجلد الجديد بحيث يكون قادرًا
على التفاعل مع التطبيقات واأللعاب على األجهزة املحمولة».
وأضاف أنه ُيمكنك من التفاعل مع تطبيقات الجوال الخاصة بك عن
طريق النقر على الجلد لرفع مستوى ال�ص��وت ،واس�ت�خ��دام إصبعك
كعصا للتحكم في األلعاب .وقالت شركة  Teyssierالتي ستقوم بإنتاج
الجلد التفاعلي الجديد إنه يشبه الجلد ويحتوي على أربع طبقات.

توصيل «األدوية»
إلى المنازلً ..
جوا
ت�ت�ع��اون ش��رك��ة ال��رع��اي��ة الصحية « »CVSاألم�ي��رك�ي��ة ،ال�ت��ي تمتلك
سلسلة ص�ي��دل�ي��ات للبيع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ،م��ع م�ج�م��وع��ة «ي��و ب��ي إس»
للتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ،لتقديم خ��دم��ة ت��وص�ي��ل األدوي� ��ة وتسليم
الوصفات الطبية إل��ى م�ن��ازل العمالء ج�وًا عبر ال�ط��ائ��رات م��ن دون
طيار «درون» ،بحسب ما ذكر موقع «بيزنس إنسايدر».
وقال نائب رئيس مجموعة «يو بي إس» للتكنولوجيا املتقدمة باال
ُ
سن ِّ
فعل هذه التقنية بطريقة عملية جدًا».
غانيش« :إننا
ً
وأض��اف غانيش« :نقوم أوال بتطوير جزء من األعمال لدعم حلول
عمليات التسليم الفوري ذات الطلب املرتفع ،والحاالت الطارئة في
املستشفيات».
وأكد غانيش أهمية تطوير تقنيات عمليات التسليم عبر الطائرات
من دون طيار ،مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشراكة مع شركة الرعاية
الصحية األميركية  ،CVSستكون مجرد بداية استكشافية.
وأض��اف غانيش« :يمثل مشروعنا مع  CVSخطوة كبيرة لألمام،
لاً
س�ن�خ�ل��ق ح �ل��و ج��دي��دة ل�ل�خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،وخ��دم��ات النقل
الجوي ،بطريقة لم يرها أحد من قبل».

الوفيات
علي شهاب أحمد العطوان 78 ،ع��ام��ًا ،التشييع
ب �ع��د ص �ل�اة ع �ص��ر ال� �ي ��وم ،ل �ل��رج��ال :ال �ش �ه ��داء ،ق،1
ش ،101م ،87للنساء :صباح السالم ،ق ،6ش ،1ج،6
م ،21ت.67750995 ،51311812 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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