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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

منع الموظفين
من الدراسة ليس عدالً

أرباح مجموعة «األهلي
المتحد» ترتفع % 5.7

قضاء وأمن | ص08

اقتصاد | ص19

 28صفحة •  100فلس

تعديالت الجراح على الئحة إقامة األجانب:

زيادة المستثمرين..وتقليل الخدم
محمد إبراهيم
وص �ف��ت م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة م�ط�ل�ع��ة
ق� � � � � ��رار ن� � ��ائ� � ��ب رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
خالد ال�ج��راح ،الخاص بالالئحة
التنفيذية لقانون إقامة األجانب،
بالقرار «االنفتاحي».
وق ��ال ��ت ه� ��ذه امل � �ص� ��ادر ل� �ـ سبقلا
إن ال �ق��رار اس�ت�ه��دف ال�ت��وس��ع في
م �ن��ح ال � ��زي � ��ارات ب��أن��واع �ه��ا وف��ق
ً
ض��واب��ط ،فضال ع��ن فتح «الفيز»
أمام رجال األعمال واملستثمرين،
ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��م م� ��ن االس� �ت� �ث� �م ��ار ف��ي
ال �ب�لاد ،وم��واك�ب��ة خ�ط��ط التوسع
في االنشطة السياحية.

وأضافت ان هذا االتجاه يتواكب
م��ع ح��ال��ة االن �ف �ت��اح ،ال �ت��ي ق��ام��ت
بها بعض دول املنطقة ،وحققت
ن�ج��اح��ا ف��ي ج ��ذب رؤوس أم ��وال
ل �ل �ع �م��ل وال� �ت� �ج ��ارة واالس �ت �ث �م��ار
لديها.
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ� � � � ��ر ،أوض � �ح� ��ت
امل� �ص ��ادر أن امل� � ��ادة  6م ��ن ال �ق��رار
الخاصة بتحديد أع��داد العمالة
امل �ن��زل �ي��ة وم� ��ن ف ��ي ح�ك�م�ه��م ل��دى
ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل ،وال� �ت ��ي أج� ��ازت
م � �ن� ��ح  3ع� � �م � ��ال م� �ن ��زل� �ي�ي�ن ل� ��رب
األس� � ��رة امل �ك��ون��ة م ��ن  7أف� � ��راد أو
أق� � � ��ل ،ت� �س� �ت� �ه ��دف ت �ق �ل �ي��ل أع� � ��داد
العمالة املنزلية لتعديل التركيبة
ال�س�ك��ان�ي��ة ،إذ ك��ان يسمح بأكثر

م��ن  3عمال منزليني ف��ي السابق
في هذه الحالة.
واش��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن ال�ق��رار
اش �ت �م��ل ع �ل��ى أن ��ه ي �ج��وز م �ن��ح 4
عمال منزليني لرب األسرة التي
ت ��زي ��د ع �ل ��ى س �ب �ع��ة أف� � � ��راد ،ك�م��ا
ي�ج��وز م�ن��ح ع��ام��ل م�ن��زل��ي واح��د
ل ��رب األس� ��رة زي� ��ادة ع �ل��ى ال �ع��دد
امل �ح��دد م�ق��اب��ل ك��ل ف��رد م��ن ذوي
اإلعاقة في األسرة ،شرط إثبات
ذل � � ��ك ب� ��امل � �س � �ت � �ن� ��دات ال � � �ص � ��ادرة
ع ��ن ال �ج �ه��ة امل �خ �ت �ص��ة ،وه ��و م��ا
ك ��ان أك �ث��ر م��ن ذل ��ك ف��ي ال�لائ�ح��ة
السابقة.

قضاء وأمن | ص08

إجراء إنساني
أشادت املصادر املتابعة بالسماح
ل�لأط��ف��ال امل��ول��ودي��ن خ���ارج ال��ب�لاد،
ول������م ت����ت����ج����اوز أع����م����اره����م ال��س��ن��ة
الواحدة ،بتحويل الزيارة إلى إقامة
ال���ت���ح���اق ب��ع��ائ��ل ع��ل��ى األب بغض
ال��ن��ظ��ر ع��ن ش���رط ال���رات���ب ،وه���و ما
كان مرفوضًا في السابق.
وق���ال���ت إن ه���ذا اإلج�����راء إن��س��ان��ي
ب��ام��ت��ي��از ،ويضمن ل��م شمل أف��راد
ً
األس�������������رة ،ف�����ض��ل��ا ع������ن ال���س���م���اح
بتحويل زيارة األم أو األب أو األخت
إلى إقامة التحاق بعائل.

شبح االنهيار المالي

النصاب في أول جلسة محاكمة:
السجين َّ

سبقلا «شلون» نشرت التفاصيل؟
¶ إعادة  3متهمين إلى السجن بعد إطالق سراحهم من قاضي تجديد الحبس
¶ أشخاص كانوا يوزعون الذهب والهدايا على الضحايا تمهيداً إليقاعهم بالنصب األكبر
المحرر القضائي
شهدت محكمة الجنايات ام��س ،أولى
جلسات محاكمة السجني النصاب،
ال�����ذي ان��ت��ح��ل ص��ف��ة ش��ي��خ ب�����ارز من
األس��������رة ال���ح���اك���م���ة ورج��������ال أع����م����ال،
واستطاع االستيالء على املاليني ،وهو
ف��ي داخ���ل ال��س��ج��ن امل���رك���زي ،وق���ررت
امل��ح��ك��م��ة ت��ح��دي��د  6ن��وف��م��ب��ر امل��ق��ب��ل
للجلسة املقبلة .وفي اح��داث الجلسة،
وبعد توجيه التهمة وسؤال السجني،
قال للمحكمة« :شلون سبقلا تنشر

ت���ف���اص���ي���ل ال���ق���ض���ي���ة اوال ب�������أول م��ن
بدايتها وب��أي حق؟ فقاطعه القاضي
ً
قائال :تكلم بموضوع القضية وغير
مسموح الخروج عن إطارها» .وقررت
امل���ح���ك���م���ة ادخ��������ال امل���ت���ه���م�ي�ن امل��خ��ل��ى
سبيلهم ال���ى ق��ف��ص االت���ه���ام وه���م ،3
ق���رر ق��اض��ي ت��ج��دي��د ال��ح��ب��س اط�ل�اق
سراحهم في وقت سابق.
وت����ب��ي�ن م����ن خ���ل��ال أوراق ال��ق��ض��ي��ة،
واالتهام املرسل من النيابة العامة ،ان
احد املتهمني اشترى رقم هاتف ذهبيا
ب���ـ  50ال���ف دي���ن���ار ل��ل��س��ج�ين ال��ن��ص��اب

حتى يوهم ضحاياه بانه ذلك الشيخ
ال���ب���ارز ،أم���ا اآلخ������ران ف��ك��ان��ا ي��ق��وم��ان
ب��اي��ص��ال ال��ه��داي��ا وال���ذه���ب للضحايا
قبل استدراجهم الى «النصب األكبر»،
وك��ل ذل��ك يديره السجني الخطير من
زنزانته.
وق����ال م��ص��در ق��ان��ون��ي ل���ـ سبقلا ان
ع���ددا م��ن الفاشينستات واملشاهير
ت���ق���دم���وا ك���ـ���ش���اك�ي�ن ،وح���ت���ى االن ل��م
تتطرق املحكمة الى موضوعهم ،ومن
املتوقع ان تأخذ قضية بهذا الحجم
وقتًا طويال.

ِّ
يخيم على لبنان
َّ
لكن المتظاهرين يرفضون | أ.ف.ب
الجيش اللبناني يحاول فتح الطرقات..

نعيم درويش
انسداد األفق السياسي في لبنان حاليا،
يترافق مع مخاوف من شبح انهيار مالي
بدأ يطل برأسه بقوة عبر عدة مؤشرات.
فقد بلغ سعر ص��رف ال��دوالر ف��ي السوق
السوداء ،أمس 2000 ،ليرة ،علما أن السعر
الرسمي بحدود  1500ليرة فقط ،في حني
يتواصل إغالق البنوك خوفا من حصول
هجمة كبيرة من املودعني لسحب األموال
أو تحويلها.
وفي هذا اإلطار حذر الخبير االقتصادي
د .ح �س ��ن خ �ل �ي��ل م� ��ن خ �ط ��ري ��ن ك �ب �ي��ري��ن
ي �ه��ددان ل�ب�ن��ان ح��ال�ي��ا ،يتمثل األول في
ح� ��دوث ان �ه �ي��ار ن �ق��دي وت�خ�ف�ي��ض قيمة

الليرة ،والخطر الثاني حدوث صدام في
الشارع.
ودعا د .خليل عبر سبقلا إلى االستمرار
ب � ��إغ �ل��اق امل� � �ص � ��ارف «إل� � � ��ى ح �ي��ن ات� �خ ��اذ
إج � ��راءات ط� ��وارئ م��ن أج��ل ع��دم امل�س��اس
ب ��األم ��ن امل� ��ال� ��ي» ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن ال�ه�ل��ع
سيفاقم الوضع ويدفع الناس إل��ى طلب
س�ح��ب أم��وال �ه��م ب�ش�ك��ل ال ي�م�ك��ن للبنوك
تلبيته حتى لو كانت أوضاعها سليمة.
وردا على س��ؤال ،ق��ال الخبير االقتصادي
ال�ل�ب�ن��ان��ي« :ن �ع��م ،ن�ح��ن وس��ط أزم ��ة نقدية
وإمكانية انهيار ال�ل�ي��رة ،ألن م��ا بني على
ب��اط��ل ف�ه��و ب��اط��ل ،واإلن �ك ��ار امل�س�ت�م��ر عبر
ال�ق��ول إن��ه لدينا كتلة نقدية ك�لام مزيف»،
مشيرا إلى «خروج ما ال يقل عن  10مليارات

دوالر من الودائع في الفترة األخيرة».
وحول ما يمكن فعله للخروج من املأزق،
يقول خليل« :أصبحنا في وضع ال يمكن
أن ن �ع �م��ل ش �ي �ئ��ا ،وق � ��د ت �س �ت �غ��ل أط � ��راف
خ��ارج �ي��ة ه ��ذا ال �ظ��رف ل�ل�ت�لاع��ب واب �ت��زاز
لبنان من أج��ل تحقيق أه��داف سياسية،
وهذا قد يؤدي إلى سيناريو كارثي ،وكل
يوم نتأخر فيه باتخاذ إج��راءات جذرية
ن�ن�ح��در ب�س��رع��ة أك �ب��ر» .وح ��ذر خليل من
م� �خ ��اط ��ر ح � �ص ��ول ص � � ��دام ف� ��ي ال � �ش� ��ارع،
خصوصا إذا ما اكتشف الناس أن جزءا
كبيرا من أموالهم قد اختفى إذا ما حدث
انهيار مالي.

دولي | ص23-22
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عاهل البحرين مستقبالً الخالد

خادم الحرمين لدى لقائه ممثل األمير

رئيسي تونس وزامبيا
صاحب السمو ه َّنأ َ

رسالتان من األمير إلى خادم الحرمين وملك البحرين
بعث سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد برقية تهنئة إل��ى ال��رئ�ي��س التونسي قيس س�ع� ّ�ي��د ،بمناسبة أدائ ��ه اليمني
الدستورية رئيسا لبالده ،راجيا له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير الشعب التونسي الشقيق
ومصلحته.
وأشاد سمو األمير بالعالقات الوطيدة التي تربط الكويت وتونس ،متمنيًا للرئيس ّ
سعيد موفور
الصحة والعافية ،ولبلده الشقيق كل ّ
التقدم واالزدهار.
من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقية تهنئة الى الرئيس الزامبي ادغار شاغوا لونغو ،بمناسبة

العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية ،وللبلد الصديق دوام ّ
التقدم واالزدهار.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس
الشيخ جابر املبارك برقيات مماثلة.
الوزراء سمو ّ
من جانب آخر ،سلم مبعوث سمو األمير ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد أم��س ،رسالة خطية من سموه إل��ى أخيه خ��ادم الحرمني الشريفني العاهل السعودي امللك
سلمان بن عبدالعزيزّ ،
تضمنت العالقات األخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني،

ملك بوتان اطمأن على صحة األمير

ممثل األمير مع ملك بوتان

ال�ت�ق��ى م�م�ث��ل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�ل�اد ،س�م��و الشيخ
ناصر املحمد ،مع ملك بوتان جيغمي خيسار
ن��ام�غ�ي��ال وان�غ�ت�ش��وك ف��ي ال�ع��اص�م��ة اليابانية
طوكيو .واط�م��أن ملك بوتان على صحة سمو
أمير البالد بعد عودة سموه إلى أرض الوطن
ال�ع��زي��ز س��امل��ا م�ع��اف��ى ،متمنيا ل�س�م��وه م��وف��ور
ال�ص�ح��ة ودوام ال�ع��اف�ي��ة ،ول�ش�ع��ب ال�ك��وي��ت كل
التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.
ك�م��ا ن�ق��ل م�م�ث��ل األم �ي��ر ت�ح�ي��ات وت �ق��دي��ر سمو
األمير وتمنياته له بموفور الصحة والعافية
ولشعب بوتان الصديق دوام الرفعة واالزدهار.
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ح �ض��ر م �م �ث��ل األم� �ي ��ر س�م��و
الشيخ ناصر املحمد مأدبة العشاء التي أقامها
إمبراطور اليابان ناروهيتو إمبراطور تكريما
ل��رؤس��اء ال��دول وال�ح�ك��وم��ات وك�ب��ار املسؤولني
املشاركني في حفل تنصيبه( .كونا)

وس�ب��ل دعمها وتعزيزها ف��ي شتى امل�ج��االت وع�ل��ى مختلف األص�ع��دة والقضايا ذات االهتمام
اإلقليمية والدولية.
املشترك ،وآخر املستجدات على الساحتني ّ
وغادر الخالد السعودية إلى البحرين ،حيث سلم رسالة خطية من سمو األمير إلى العاهل البحريني
امللك حمد بن عيسى؛ ّ
تضمنت العالقات األخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبني الشقيقني
وسبل دعمها وتنميتها في مختلف املجاالت والقضايا ذات االهتمام املشترك ،وآخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية( .كونا)

استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر املبارك ،ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد الجراح ،ورئيس املنظمة اإلسالمية
للعلوم الطبية د .محمد احمد الجاراهلل ود .عبد اهلل الغنيم وعبد اهلل العيسى( .كونا)

ّ
أرمينية
تهنئة
بالعودة السامية
هنأ السفير األرميني سارمني
باغداساريان الكويت ،حكومة
وش �ع �ب��ا ،ب� �ع ��ودة س �م��و أم �ي��ر
البالد ساملا معافى من رحلة
العالج.
واش � ��اد ب��اغ��داس��اري��ان خ�لال
االح� �ت� �ف ��ال ب �ع �ي��د االس �ت �ق�ل�ال
ال �ـ ،٢٨أول من أم��س ،بمستوى
العالقات الوثيقة واملتطورة بني
بالده والكويت.
وقال إنه منذ وصوله بصفته
س� �ف� �ي� �رًا س� �ع ��ى إل � � ��ى ت �ق��دي��م
املزيد من الوضوح والتعريف
بأرمينيا والشعب االرميني،
إض��اف��ة إل ��ى ت�ع�م�ي��ق ع�لاق��ات
الشعبني.
وأض� ��اف :ه��ذا ال �ع��ام ي�ص��ادف
ال � ��ذك � ��رى ال� � � � �ـ ٢٥ع� �ل ��ى إق ��ام ��ة
عالقات الصداقة بني البلدين،
م � ��ؤك � ��دا ان ه � � ��ذه ال � �ص ��داق ��ة
حقيقية وقائمة على التاريخ
ورواب� � � ��ط االح� � �ت � ��رام امل �ت �ب��ادل
والتعاون البناء( .غ.غ)

ولي العهد مستقبالً المبارك

 ..وخالد الجراح

أشاد بعالقات البلدين التاريخية

الناصر :التراث الهندي في كل بيت
غنام الغنام
ش��دد مساعد وزي��ر الخارجية ل�ش��ؤون مكتب
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال�س�ف�ي��ر ال�ش�ي��خ د.أح �م��د ال�ن��اص��ر ،ع�ل��ى متانة
العالقات التاريخية املتجذرة مع الهند.
وقال الناصر في أمسية لسفارة الهند الليلة
ق�ب��ل امل��اض�ي��ة ،إن ش�ع�ب��ي ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين

يرتبطان برواسخ اجتماعية عميقة.
وقال إن العروض الثقافية والفولكلورية التي
ق��دم��ت ف��ي األم �س �ي��ة ت�ج�س��د م �ع��ان��ي األص��ال��ة
العريقة للثقافة الهندية والترابط التاريخي
الوثيق بني البلدين والشعبني.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن ال� � �ت � ��راث ال � �ه � �ن ��دي م ��وج ��ود
وم�ت��رس��خ ف��ي ال�ث�ق��اف��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وأن ��ه ف��ي كل
ب�ي��ت ك��وي�ت��ي ال ب��د أن ي ��زدان وي��زدخ��ر ب�ش��يء
م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال�ه�ن��دي��ة ،م�ق��دم��ا ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة

أطيب تحياته للجالية الهندية املوجودة في
الكويت.
من جهته ،رف��ع السفير الهندي جيفا ساغار
أس �م��ى آي ��ات ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات ل�ل�ك��وي��ت،
حكومة وشعبا ،بمناسبة ع��ودة سمو األمير
س �ل �ي �م��ا م �ع��اف��ى إل� ��ى أرض ال ��وط ��ن ،م�ت�م�ن�ي��ا
لسموه موفور الصحة ودوام العافية.
وأش��اد بعالقات الصداقة القوية والتاريخية
التي يتحلى بها البلدان.

جولة ثانية من المشاورات السياسية للبلدين

تنسيق كويتي ـــ ألماني
لتخفيف أزمات المنطقة
أك� ��دت ال �ك��وي��ت وأمل��ان �ي��ا أم ��س ع �م��ق ال �ع�لاق��ات
بينهما وحرصهما على االرتقاء بها الى افضل
املستويات.
ج� ��اء ذل� ��ك ض �م��ن اع� �م ��ال ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
املشاورات السياسية بني البلدين على مستوى
كبار املسؤولني في وزارتي خارجية البلدين.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س وف � ��د ال � �ب�ل��اد امل� � �ش � ��ارك م �س��اع��د
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �س �ف�ي��ر ول �ي��د ال �خ �ب �ي��زي ان
االج �ت �م��اع��ات ت �ن��اول��ت س �ب��ل ت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون
ال� �ث� �ن ��ائ ��ي ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف االص� � �ع � ��دة واه �م �ي��ة

استمرار التنسيق في املحافل الدولية.
واك ��د ال�خ�ب�ي��زي ح��رص ال�ك��وي��ت ع�ل��ى مواصلة
التعاون املميز مع أملانيا واالتحاد األوروبي في
كل املستويات ودع��م وتأييد أملانيا مللف اعفاء
املواطنني الكويتيني من تأشيرة (شنغن).
وعلى صعيد التعاون التجاري واالستثماري
وال �ت �ن �م��وي اش � ��اد ال �خ �ب �ي��زي ب��امل �س �ت��وى ال ��ذي
وص�ل��ت ال�ي��ه ال�ش��راك��ة التجارية واالستثمارية
بني البلدين ،مؤكدا الرغبة املشتركة في العمل
على زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ في

العام املاضي  1.8مليار يورو.
وي � �ق� ��ارب ح �ج��م اس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار في أملانيا  13.5مليار ي��ورو ،ويبلغ
حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي 13
مليار يورو.
وت � �ن ��اول ��ت امل � � �ش� � ��اورات ع � � ��ددا م� ��ن ال �ق �ض��اي��ا
االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،وات �ف��ق ال �ج��ان �ب��ان على
اه� �م� �ي ��ة م� ��واص � �ل� ��ة دع� � ��م ال � �ج � �ه� ��ود امل� �ب ��ذول ��ة
وامل �س��اع��ي ال�ق��ائ�م��ة إلن �ه��اء م�خ�ت�ل��ف االزم ��ات
عبر الطرق السلمية والحوار( .كونا)
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شؤون الديرة

«تأهيل المتميزين من أبناء الشهداء للمساهمة في البناء»

الجراح :رعاية أميرنا س ّر تفوقنا
¶ فاطمة األمير :تعزيز قيم الوالء لدى الجيل الصاعد

محمد شمس الدين
ش� ��دد وزي � ��ر ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم �ي��ري
ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال � �ج� ��راح ع �ل��ى اح �ت �ض��ان
املتفوقني واملتميزين م��ن أب�ن��اء الوطن
وت��أه�ي�ل�ه��م للمساهمة ف��ي ب�ن��اء كويت
املستقبل.
وق��ال ال �ج��راح خ�لال الحفل ال��ذي أقامه
مكتب الشهيد التابع للديوان األميري،
أول م��ن أم ��س ،ل�ت�ك��ري��م أب �ن��اء ال�ش�ه��داء
الفائقني للعام الدراسي  2019 / 2018إن
«رعاية أميرنا سر تفوقنا» ،معربًا عن
سعادته باالحتفاء بأبنائنا املتفوقني
واملتميزين دراس�ي��ًا وتكريمهم بعد أن
ح�ق�ق��وا ب�ت��وف�ي��ق اهلل ال�ن�ج��اح وال�ت�ف��وق
في التحصيل العلمي واكتساب العلم
واملعرفة.
ودع ��ا ال �ج��راح امل �ك��رم�ين إل ��ى امل��زي��د من
االج� �ت� �ه ��اد وامل � �ث� ��اب� ��رة ف� ��ي ال �ت �ح �ص �ي��ل
العلمي لحصد النجاح والتفوق الذي
ي�م�ه��د ل �ط��ري��ق امل�س�ت�ق�ب��ل ل�لإس �ه��ام في
خدمة الوطن ورفعة شأنه سائرين على
نهج آبائهم.
وأعرب عن بالغ الفرح والسرور بعودة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد إل��ى ارض
َّ
الوطن العزيز ،بعد أن من املولى تعالى
على سموه بالشفاء وم��وف��ور العافية،
ش��اك��را س �م��وه ل��دع�م��ه امل �ت��واص��ل ألس��ر

بوشهري لقياديي «األشغال»:
لتفنيد محاور االستجواب
محمود الزاهي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة األشغال أن الوزيرة
د .ج �ن��ان ب��وش �ه��ري ع �ق��دت خ�ل�ال ال �ي��وم�ين امل��اض�ي�ين
اج �ت �م��اع�ين م�ت�ت��ال�ي�ين م ��ع ع ��دد م ��ن ق �ي��ادي��ي ال � ��وزارة
والهيئة العامة للطرق والنقل البري ملناقشة املحاور
ذات الصلة بالوزارة واملدرجة ضمن االستجواب الذي
أعلن عنه النائب عمر الطبطبائي أول من أمس.
وق��ال��ت امل�ص��ادر إن تلك االج�ت�م��اع��ات بدأتها ال��وزي��رة
ب��ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع امل �ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة غالب
شالش في نفس يوم تقديم االستجواب ،وذلك للوقوف
ع�ل��ى م��وق��ف ب�ع��ض امل �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة ،خ�ص��وص��ا
أن م �ح��اور االس �ت �ج��واب ت�ت�ع�ل��ق ب �ت��أخ��ر ط ��رح بعض
املشاريع وتأثير ذلك على هروب مقاولني عامليني من
السوق املحلية.
وأش � ��ارت امل �ص ��ادر إل ��ى أن اج �ت �م��اع��ات أم ��س ،شملت
وك �ي��ل ال� � ��وزارة إس�م��اع�ي��ل ال�ف�ي�ل�ك��اوي وك��ذل��ك م��دي��رة
الهيئة ال�ع��ام��ة للطرق وال�ن�ق��ل ال�ب��ري سها أشكناني،
وذل��ك ملناقشة بقية الجزئيات املتعلقة باالستجواب

واالستعداد لها ،خصوصًا ما يتعلق بمشروع مطار
ال �ك��وي��ت ،وك��ذل��ك خ �ط��ة ف ��رش األس �ف �ل��ت واالس �ت �ع��داد
مل ��وس ��م األم� � �ط � ��ار ،م �ش �ي��رة إل � ��ى أن ب ��وش� �ه ��ري أك ��دت
عزمها مواجهة امل�ح��اور وال��رد على جميع ما يتعلق
بها وإي �ض��اح اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها ال ��وزارة منذ
توليها حقيبة «األش �غ��ال» .وان�ت�ق��د دي ��وان املحاسبة
تحميل املال العام مبلغًا يزيد على  73ألف دينار يمثل
قيمة ما تم صرفه على العقد الخاص بصيانة نظام
متابعة امل�ش��اري��ع «ال��دف�ع��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة» ،وذل��ك من
دون تحقيق أي استفادة ،مطالبًا باتخاذ اإلج��راءات
القانونية بحق املتسبب في ذلك.
وقال الديوان في تقرير أصدره مؤخرًا ،حصلت سبقلا
على نسخة منه ،إن «األشغال» أقدمت على إنهاء العقد
الكتشافها الحقًا ع��دم الحاجة إل��ى النظام باعتباره
رديفًا لنظم اإلدارة املالية الحكومية (األوراكل) املطبق
م�ن��ذ ت��اري��خ ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��د.وط��ال��ب ال��دي��وان ب �ض��رورة
ال� �ت ��زام ال � � ��وزارة ب ��إع ��داد ال ��دراس ��ة األول� �ي ��ة ل�ل�م�ش��روع
وت�ح��دي��د االح�ت�ي��اج��ات املستقبلية قبل إب ��رام العقود
حفاظًا على املال العام.

السماح للراسبين بإعادة الصف التاسع بشروط
الجراح وفاطمة األمير أثناء تكريم متفوقة | تصوير أحمد سرور

الشهداء.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أع ��رب ��ت وك �ي �ل��ة ال ��دي ��وان
األم� �ي ��ري امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل�ك�ت��ب ال�ش�ه�ي��د
ف��اط�م��ة األم �ي ��ر ،ع��ن س�ع��ادت�ه��ا بتكريم
ك ��وك �ب ��ة م� ��ن ط �ل �ب �ت �ن��ا ال �ف ��ائ �ق�ي�ن ال ��ذي ��ن
ي �س �ي��رون ب �ج��د واج �ت �ه��اد ع �ل��ى ط��ري��ق
العلم واإلبداع لخدمة وطننا الغالي.

وأع� �ل� �ن ��ت ف ��اط� �م ��ة األم � �ي � ��ر ع � ��ن ب ��رام ��ج
تدريبية ألبناء الشهداء علمية ونظرية
تخصصية وعملية م��ن شأنها تعزيز
اإلب ��داع ف��ي شخصياتهم ومساعدتهم
على تحقيق طموحاتهم وه��واي��ات�ه��م،
ليكونوا ق��دوة ومؤثرين ومنتجني في
املجتمع الكويتي.

ولفتت إل��ى أن الجهود تتواصل إلب��راز
أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي وت �ع��زي��ز قيم
ال �ع �ط��اء وال� � ��والء واالن �ت �م ��اء للمجتمع
والوطن ل��دى الجيل الصاعد ،تجسيدًا
ملا دع��ا إليه سمو أمير البالد لتأصيل
ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م ��ي وت �ح �ق �ي ��ق ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة.

اإلمارات والسعودية نالتا نصيب األسد ..و«الخاص» حاز جائزتين

 7دول عربية تقاسمت
جوائز سالم العلي للمعلوماتية
محمد شمس الدين
ف ��ازت  10م �ش��اري��ع ت�ق�ن�ي��ة ع��رب�ي��ة ب�ج��ائ��زة
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في
دورتها التاسعة عشرة.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة م .ب �س��ام
ال �ش �م��ري :ت�ق��اس�م��ت  7دول ع��رب�ي��ة ج��وائ��ز
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،ون��ال��ت اإلم� � ��ارات  3ج��وائ��ز،
وال �س �ع ��ودي ��ة ج ��ائ ��زت�ي�ن ،وب ��ذل ��ك ح�ص��دت��ا
نصيب األسد من الجوائز.
وأوضح الشمري أن القطاع الحكومي حاز
 7ج��وائ��ز ،وال�خ��اص حصل على جائزتني،
واملجتمع املدني نال واحدة.
ّ
وفي ما يتعلق بجوائز الجهات الحكومية
ف� ��ي اإلم � � � � � ��ارات ،ف� �ت ��وزع ��ت ع� �ل ��ى م �ش��اري��ع
«ب��اش��ر» ال�ت��اب��ع لهيئة تنظيم االت�ص��االت،
و«ت � ��م» ال �ت��اب��ع ل�ه�ي�ئ��ة أب ��و ظ �ب��ي ال��رق�م�ي��ة،
و«مركز الشرطة في هاتفك» التابع لوزارة
الداخلية .أما الجائزتان اللتان فازت بهما
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ف��األول��ى عن
م �ش��روع «ح �س��اب امل��واط��ن» ال�ت��اب��ع ل ��وزارة
العمل والتنمية االجتماعية ،والثانية عن
م�ش��روع�ه��ا «رص ��د» ال�ت��اب��ع للهيئة العامة
للغذاء والدواء.
وأض ��اف :ف��ازت مملكة البحرين بمشروع

الكويت 03

الشمري:
القيادة السياسية
تدعم المسابقة
الفوزان:
مجلس التحكيم
من الكفاءات التقنية
ال �ن �ظ��ام ال��وط �ن��ي ل�ل�م�ق�ت��رح��ات وال �ش �ك��اوى
«ت � ��واص � ��ل» ال� �ت ��اب ��ع مل �ك �ت��ب ال� �ن ��ائ ��ب األول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وح �ص��دت قطر
جائزة على مشروعها «عون» التابع لوزارة
البلدية والبيئة.

املترجم االفتراضي
وح� � �ص � ��د ال � �ق � �ط � ��اع ال � � �خ� � ��اص ج� ��ائ� ��زت�ي��ن،
األول � � � ��ى ل � �ل� ��أردن ع � ��ن م � �ش � ��روع «امل� �ت ��رج ��م
االف �ت��راض��ي للغة اإلش� ��ارة» ال�ت��اب��ع لشركة

ص ��واري ��خ ال �ع �ق��ل ل �ل �ب��رم �ج �ي��ات ،وال �ث��ان �ي��ة
أخذتها مصرعن م�ش��روع «معامل العلوم
االفتراضية براكسي البس» التابع لشركة
براكسي الب��س مصر للبرمجيات ،ونالت
فلسطني ج��ائ��زة املجتمع امل��دن��ي بمشروع
«صفوف» التابع لجهاد سعيد كلوب.
ووج��ه الشمري الشكر إل��ى صاحب السمو
أمير البالد لرعايته الدائمة لجائزة سمو
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية ،ولرئيس
الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي
لدعمه املتواصل للجائزة منذ تأسيسها،
وإل� � ��ى رئ �ي �س��ة م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ال �ش �ي �خ��ة
عايدة سالم العلي ملا تقدمه من دعم فكري
وإداري ،مشيرًا إلى الدعم الكبير من القيادة
السياسية للجائزة.
وأش � ��ار إل ��ى أن ف �ك��رة ال �ج��ائ��زة ه ��ذا ال �ع��ام
جاءت تأكيدًا ملا بدأته سابقًا بالتركيزعلى
املشاريع التقنية ،مبينًا أن معايير التميز
ف ��ي اإلب� � ��داع واالب �ت �ك ��ار وال �ق �ي �م��ة امل�ض��اف��ة
حسمت التنافس والتسابق على الجائزة،
م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ال �س �ع��ي ال ��دائ ��م إل� ��ى ت�ع��زي��ز
املشاركة مع الجهات الحكومية واملدنية في
الوطن العربي ،حيث قامت لجنة التأهيل
ف� ��ي ال� �ج ��ائ ��زة ب � ��دراس � ��ة ت �ل ��ك امل� �ش ��روع ��ات
وتصفيتها وتأهيلها ملرحلة التحكيم.

الشمري والفوزان والعوضي وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة | تصوير حسني هالل

لجنة التحكيم
أش ��اد م�ن�س��ق ل�ج�ن��ة ال�ت��أه�ي��ل د .ثاليا
الفوزان بجهود أعضاء لجنة التحكيم،
م��ؤك �دًا أن م �ب��دأ امل �ش��ارك��ة ت�ب�ل��ور في
ت� �ش� �ك� �ي ��ل م� �ج� �ل ��س ت� �ح� �ك� �ي ��م ج ��ائ ��زة
املعلوماتية من نخبة من أعلى الكفاءات
التقنية في الجهات الحكومية واملدنية
ف ��ي ال ��وط ��ن ال �ع ��رب ��ي ،ح �ي��ث ض �م��ت 8
أع �ض��اء ي�م�ث�ل��ون  7ع��رب �ي��ة .وأوض ��ح
أن املجلس قام بدراسة املشاريع بكل
تفصيالتها وف��ق معايير موضوعية
م � � �ح� � ��ددة ت � �ت � �م � �ح ��ور ح� � � ��ول اإلب� � � � ��داع
والتصميم واملحتوى والتفاعل.

ضوابط جديدة
ُّ
التعلم بالثانوية
اللتحاق بطيئي
هاني الحمادي
أع ��اد وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ،د .حامد
ال �ع��ازم��ي ،ت�ن�ظ�ي��م ال �ت �ح��اق ال �ط�ل�اب ذوي اإلع��اق��ة من
ف�ئ��ة ب�ط�ي�ئ��ي ال�ت�ع�ل��م ف��ي امل��رح �ل��ة ال�ث��ان��وي��ة ب��امل��دارس
الحكومية أو امل ��دارس ال�خ��اص��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وذل ��ك بعد
رصد العديد من املالحظات املتعلقة بالقرار ال��وزاري
رقم  140لسنة  ،2011التي تعيق التحاق هؤالء الطالب
باملرحلة الثانوية.
وأص � ��در ال �ع��ازم��ي ق � ��رارًا ب �ش ��روط وض ��واب ��ط ج��دي��دة
ل�لال�ت�ح��اق ب��امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة ،منها اج�ت�ي��از الطالب
ب��رن��ام��ج ال�ص��ف ال�ت��اس��ع لفئة بطيئي التعلم ،إضافة
ال��ى اجتيازه اختبارًا في كامل املنهج ال��دراس��ي ملواد
التربية اإلسالمية واللغة العربية واللغة اإلنكليزية
والرياضيات والعلوم واالجتماعيات.
ووفقًا للقرار ،ال��ذي حصلت سبقلا على نسخة منه،
ف��إن م��واع�ي��د اخ�ت�ب��ارات امل ��واد ال��دراس�ي��ة امل�ش��ار إليها
تحدد بالنسبة للطالب من فئة بطيئي التعلم الراغبني
في االلتحاق باملراحل الثانوية ،في األسبوع الثاني
من بداية كل عام دراسي ،وتجري االختبارات من خالل
املنطقة التعليمية والتعليم الخاص اللذين يتبع لهما
الطالب.
وأضاف القرار :يسمح للطالب من فئة بطيئي التعلم
الراسبني في االختبارات املحددة ،والطالب الناجحني

في الصف التاسع للمنهج املوائم لفئة بطيئي التعلم،
إعادة الصف التاسع بمدارس التعليم العام الحكومية
بالنظام الصباحي أو امل�س��ائ��ي ،أو ب�م��دارس التعليم
ال �خ��اص ال �ع��رب �ي��ة ،ف��ي ك��ام��ل امل �ن �ه��ج ال ��دراس ��ي ،وف��ق
القرارات املنظمة لتسجيل الطالب وسلم األعمار.
وت��اب��ع :يسمح للطالب ذوي اإلع��اق��ة م��ن فئة بطيئي
التعلم الناجحني في االختبارات املحددة مواعيدها،
وال � �ط �ل�اب ال �ن��اج �ح�ي�ن ف ��ي اخ� �ت� �ب ��ارات إع� � ��ادة ال �ص��ف
التاسع لكامل املنهج ال��دراس��ي ،باستكمال دراستهم
في املرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام الحكومية
ب��ال�ن�ظ��ام ال�ص�ب��اح��ي أو امل�س��ائ��ي ،أو م ��دارس التعليم
الخاص العربية.
ك �م��ا س �م��ح ال� �ق ��رار ل �ل �ط�لاب م ��ن ف �ئ��ة ب�ط�ي�ئ��ي ال�ت�ع�ل��م
الراسبني في االختبارات املحددة ،والطالب الراسبني
ف��ي اخ�ت�ب��ارات إع ��ادة ال�ص��ف ال�ت��اس��ع ،بالتسجيل في
ال�ب��رام��ج وال ��دورات التدريبية املخصصة ل�ه��ذه الفئة
بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ،على
أن يجري تكليف مراقبة االمتحانات وشؤون الطالب
ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع م��راق �ب��ة ال�ت��رب�ي��ة ال �خ��اص��ة ف��ي امل�ن��اط��ق
التعليمية ،وإدارة االم�ت�ح��ان��ات وامل �ع��ادالت ب ��اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال� �خ ��اص ،ب ��إع ��داد ك �ش��وف ب��أس�م��اء
الطالب املقيدين بالصف التاسع من فئة بطيئي التعلم
الراغبني في دخول االختبارات املحددة مواعيدها في
حال اجتيازهم الصف التاسع.

العازمي :تهيئة العقول
للنهوض بمنظومة التعليم

العوضي لـ سبقلا:
مشاريع مبتكرة
ونافعة للمجتمعات
ت�ب�ل��غ ق�ي�م��ة ج��ائ��زة امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة 200
أل� ��ف دوالر ،ت ��وزع ��ت ع �ل��ى ال �ف��ائ��زي��ن
بالتساوي ،وهي تعد من أعلى الجوائز
في الوطن العربي في هذا املجال.
وق��ال��ت عضوة لجنة التأهيل للجائزة
م .عبير العوضي لـ سبقلا :ك��ان من
ص �ل��ب ع�م�ل�ن��ا ت��أه �ي��ل امل �ش��اري��ع ال�ت��ي
قدمت والتدقيق في املعايير ،واستمر
العمل ملدة  3أشهر لتأهيل املستحقني،
م�ض�ي�ف��ة أن ��ه ب�ع��د ال �ت��أه��ل ،ج ��رى رف��ع
امل �ش��اري��ع إل ��ى ل�ج�ن��ة ال �ت��أه �ي��لّ ،
مبينة
أن ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ق��دم��ت من
الكويت ودول الخليج وال��وط��ن العربي
ك��ان��ت م�م�ي��زه ج� �دًا وم�ب�ت�ك��رة ون��اف�ع��ة
للمجتمعات.
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أك ��د وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ح��ام��د
العازمي ان الوصول الى التفوق العلمي والدراسي
الب � ��د ان ي �س �ب �ق��ه ت �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ع �ق��ول ع �ب ��ر ال �ن �ه��وض
باملنظومة التعليمية ملواكبة افضل طرق التدريس.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة أل�ق��اه��ا نيابة عنه وك�ي��ل ال ��وزارة
د.س �ع��ود ال �ح��رب��ي ام ��س خ�ل�ال ال�ح�ف��ل ال ��ذي اق��ام�ت��ه
الوزارة ومكتب التربية العربي لدول الخليج لتكريم
طلبة دول الخليج الفائزين بجائزة التفوق الدراسي

لطلبة التعليم العام في دورتها الـ.12
واش � � ��ار ال� �ح ��رب ��ي ال � ��ى ض � � ��رورة االه� �ت� �م ��ام ب��امل�ع �ل��م
الخليجي وت��زوي��ده ب��أف�ض��ل االم �ك��ان��ات وال��وس��ائ��ل
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ت��ي ت �س��اع��ده ع �ل��ى االخ � ��ذ ب �ي��د ط�لاب��ه
والصعود بهم الى سلم التفوق والنجاح ،مؤكدا انه
على ثقة بأن هؤالء الطلبة سيكونون مثل أجدادهم
من العلماء املسلمني الذين مأل علمهم الدنيا شرقا
وغربا.

ندوة «المحامين» تشدد على تفعيل قانون المعاقين

الجمعان لـ سبقلا 75 :حالة تزوير للتقارير الطبية إلى النيابة
مي السكري
ش��دد ع��دد م��ن ال�ن��اش�ط�ين وال�ق��ان��ون�ي�ين
ع �ل��ى ض � � ��رورة إن � �ص� ��اف ذوي االع ��اق ��ة
وت�ف�ع�ي��ل م ��واد ق��ان��ون األش �خ��اص ذوي
اإلع��اق��ة وتطبيقها ع�ل��ى أرض ال��واق��ع،
مؤكدين أهمية دور مؤسسات املجتمع
املدني في مناصرة قضاياهم وهمومهم
املنسية وحقوقهم املهمشة.
وط ��ال ��ب امل �ت �ح��دث��ون ف ��ي ال � �ن ��دوة ال �ت��ي
أقامتها لجنة ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة في
جمعية املحامني الكويتية تحت عنوان
«ح �ق��وق ذوي اإلع ��اق ��ة وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون»
وس � � � ��ط ح� � �ض � ��ور ع � � � ��دد م � � ��ن امل� �ه �ت� �م�ي�ن
وال�ن��اش�ط�ين ف��ي م�ج��ال اإلع��اق��ة ،ب��إع��ادة
النظر في اللوائح التنظيمية وتطبيق
ت��وص�ي��ات لجنة امل�ع��اق�ين وال�خ�ب��راء في
األمم املتحده والبالغ عددها  70توصية.

وخ� ��اط� ��ب ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
امل �ع��اق�ي�ن ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام��ي حمد
ال�ج�م�ع��ان ال�ح�ك��وم��ة بتطبيق ال�ق��ان��ون،
الفتا إلى أن بعض مواد القانون الجديد
ض��د ه��ذه ال�ف�ئ��ات أب��رزه��ا امل ��ادة األول��ى
منه بشأن تعريف الشخص ذي اإلعاقة.
وك �ش��ف ال �ج �م �ع��ان ف ��ي ت �ص��ري��ح خ��اص
ل �ـ سبقلا ع��ن إح��ال��ة أك �ث��ر م��ن  75حالة

إلى النيابة بسبب ادع��اء الهيئة العامة
ل�ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة أنهم م��زورون في
التقارير الطبية.
وأضاف الجمعان «أن هذا األمر مخالف
لصحيح ال��واق��ع ك � ّ�ون ل��دي�ه��م م��ا يثبت
صحة إصابتهم باألمراض واإلصابات
الصحية وفقا مللفاتهم الطبية ال��واردة
باملستشفيات املختصة باإلصابات او
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األمراض التي يعانون منها ،األمر الذي
س �ب��ب ض � ��ررا ب �ح��رم��ان �ه��م م ��ن ال �ح �ق��وق
واملزايا ال��واردة بالقانون مما حدا على
بعضهم عمل حظر لدى املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،كما ت��م إيقاف
رواتبهم وحرمانهم من أي مصدر دخل
حتى وإن كان متقاعدا».
وان �ت �ق��د ال�ج�م�ع��ان ض�ع��ف ال��رق��اب��ة على

الهيئة مما رتب ضررا على ذوي اإلعاقة
م ��ن خ �ل�ال م �م��ارس��ة ال �ت �ع �س��ف وإس� ��اءة
استعمال السلطة ،فضال عن عدم تنفيذ
بعض امل��واد القانونية وإص��دار ق��رارات
غير مسببة مما يحدث ضررا على ذوي
اإلع��اق��ة وأس��ره��م وم��ن ث��م ط��رق��وا أب��واب
ال�ق�ض��اء ل��رف��ع ال�ظ�ل��م عنهم وإن�ص��اف�ه��م
م��ن ه��ذه ال� �ق ��رارات .وح ��ول ال �ن��دوة ،ذك��ر
ال �ج �م �ع��ان أن ب �ع��ض امل �ع��اي �ي��ر ال�ف�ن�ي��ة
لإلصابات الطبية مأخوذة من شركات
تأمني ضمان صحي خ��ارج�ي��ة ،مطالبا
وزارة الداخلية بتفعيل وتطبيق نص
املادة  3من القانون.
ب� � � � � ��دوره ،ط� ��ال� ��ب أم� �ي ��ن س � ��ر ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة مل �ت��اب �ع��ة ق� �ض ��اي ��ا امل �ع��اق�ي�ن
علي الثويني ب��إع��ادة النظر ف��ي قانون
امل�ع��اق�ين ،مشيرا إل��ى ع��دم تنفيذ بعض
مواده.

ضياع الحقوق
تحدث املحامي علي العلي ع��ن ضياع حقوق األشخاص
ذوي االعاقة بمجرد اعادة دخولهم الى اللجان الطبية بحجة
اعادة التقييم ،مضيفا «هناك اتفاق لظلم هذه الفئة».

اإلهمال إعاقة أخرى
ت�ح��دث ال�ن��اش��ط ف��ي م�ج��ال اإلع��اق��ة عيسى ال�ق�لاف وه��و من
ذوي اإلع��اق��ة الحركية منذ ال ��والدة ،ع��ن هموم أق��ران��ه ،مبينًا
أن اإله �م ��ال إع��اق��ة أخ � ��رى ،م�ن�ت�ق��دا ت�ه�م�ي��ش امل �ط��ال��ب وع��دم
الجدية في تطبيق القانون الجديد  8لعام  2010بحذافيره.
وزاد بالقول «هناك تغيير في شهادات اثبات االعاقة ونفي
االع��اق��ات ،ف�ض�لا ع��ن ال�ح�ق��وق امل�ه�ض��وم��ة واألب� ��واب املغلقة،
داعيا الى ضرورة اشراك ذوي االعاقة في حقوقهم وتحديد
احتياجاتهم ومطالبهم» .وت�س��اءل ال�ق�لاف :أي��ن دم��ج املعاق
ف��ي املجتمع وأي��ن دور م��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي وال��رع��اي��ة
واألسعار الرمزية للخدمات التي تقدم لذوي االعاقة؟
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الجمعيات الطبية تصعِّ د ضد القانون:

هموم معلم

االستثناء من «معادلة الشهادات» أو اإلضراب
عبدالرزاق المحسن
ه � َّ�دد ع��دد م��ن الجمعيات بتنفيذ إض��راب��ات
واع �ت �ص��ام��ات ،م��ا ل��م ي�ج��ر اس�ت�ث�ن��اء ال�ق�ط��اع
الطبي م��ن ق��ان��ون حظر استعمال الشهادات
العلمية غير املعادلة أو تعديل هذا القانون.
وق � ��ال م �م �ث �ل��و ه� ��ذه ال �ج �م �ع �ي��ات ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص�ح��اف��ي ،أول م��ن أم ��س :إن تنسيقا يجري
ح��ال�ي��ا مل�ق��اب�ل��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
الغانم ،ورئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ
ج��اب��ر امل � �ب� ��ارك ،ل��وض��ع ح ��ل ج � ��ذري وس��ري��ع
الستثناء الجسد الطبي من القانون ،ملوحني
ب��اع�ت�ص��ام��ات وإض ��راب ��ات م�ن�ظ�م��ة ،ال تعطل
تقديم الرعاية الصحية للمرضى واملراجعني.
وشاركت في املؤتمر الجمعية الطبية وطب
االس �ن��ان وال�ص�ي��دل��ة وات �ح��اد اص �ح��اب املهن
الطبية ف��ي القطاع األه�ل��ي ،بحضور النائب
أح�م��د ال�ف�ض��ل ،ال��ذي اش��ار ال��ى دع�م��ه الكامل
ملطالب القطاع الطبي باستثنائهم من قانون
م �ع��ادل��ة ال �ش �ه��ادات ،الف �ت��ا ال ��ى أن ��ه سيجري
التنسيق لتحقيق هذا املطلب بعد جلسة دور
افتتاح االنعقاد املقبل.

كارثة كبرى
بدوره ،قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية،
د.أح� �م ��د ال �ع �ن��زي :ه �ن��اك ن �ح��و  3000طبيب
ف��ي القطاعني الحكومي وال�خ��اص م�ه� ّ�ددون
باإلقالة بسبب ال�ق��ان��ون ،م��ا سيسبب كارثة
كبرى وتأثيرا في مستوى الخدمات الصحية
امل�ق��دم��ة ل�ل�م��رض��ى ،م��وض�ح��ا ان��ه ق��د يتسبب
اي �ض��ا ف��ي ت��أخ�ي��ر امل��واع �ي��د ال�ط�ب�ي��ة امل�ق��دم��ة
للمرضى ووصولها الى عام او عامني.
واوضح العنزي أن اللجوء الى «اإلضرابات»
و«االعتصامات» سيكون الحل األخير ،اذا لم
يجر استثناء القطاع الطبي من القانون بعد
مقابلة السلطتني التشريعية والتنفيذية،
مشيرا الى أنها ستكون منظمة دون املساس
ب ��ال �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة امل �ق ��دم ��ة ل �ل �م��رض��ى،
ن�ظ��را لطبيعة املهنة اإلن�س��ان�ي��ة ،مضيفا أن
املؤشرات غير مطمئنة ،رغم ان هناك جهودا
واض� �ح ��ة م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ط �ب �ي��ة ووزارة
الصحة ،ممثلة ب��ال��وزي��ر د .ب��اس��ل الصباح،
لحل هذه األزمة.
ول �ف ��ت ال �ع �ن��زي ال� ��ى ان ت��دق �ي��ق ال �ش �ه��ادات
وم �ع��ادل �ت �ه��ا ي �ط �ب �ق��ان ب �ش �ك��ل اف �ض ��ل وادق
بكثير من املزمع تطبيقه عن طريق التعليم

املطلوبة ،رغم املشاريع الصحية والتنموية
الجديدة.

ُّ
تعسف مرفوض
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الفضل :ندعم مطالب
وسننسق
ِّ
األطباء
مع النواب لتلبيتها
العنزي 3000 :طبيب
مهدّ دون باإلقالة..
والمواعيد الطبية
ّ
تتأخر لعام
قد

العالي التي ليس لديها الطاقة االستيعابية
املناسبة للمعادالت ،بحيث ان وزارة الصحة
استخدمت الـ ،EPICوهي مؤسسة عاملية غير
رب�ح�ي��ة وذات م�ص��داق�ي��ة ع��ال�ي��ة ج ��دا تعتمد
عليها دول اميركا وأوروب ��ا ،في التحقق من
ال �ش �ه��ادات ،ف�ض�لا ع��ن ض��واب��ط ف�ن�ي��ة عالية
ال� �ج ��ودة ،ك��االخ �ت �ب��ارات وامل �ق��اب�ل�ات وال�ع�م��ل
ت �ح��ت ال��رق��اب��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن م�ه�ن�ي��ة امل�ع�ي�ن�ين
ال� �ج ��دد ،اذ ان� ��ه ال ي �ع �م��ل اي ط �ب �ي��ب اال بعد
التدقيق على صحة البيانات.

تشريع جديد
وط��ال��ب ال �ع �ن��زي ب ��إص ��دار ت �ش��ري��ع ج��دي��د أو
تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات

ال�ع�ل�م�ي��ة غ �ي��ر امل �ع��ادل��ة أو اس �ت �ث �ن��اء ال�ق�ط��اع
ال �ط �ب��ي م� �ن ��ه ،م �ش �ي��را ال� ��ى أن ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ساقط ،إن لم يسقطه النواب ،حيث سنسقطه
كجمعيات ط�ب�ي��ة ،ل�ت��واف��ر ث �غ��رات دس�ت��وري��ة
كبيرة فيه ،اولها استثناء غير مبرر ألعضاء
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ،ال �ت ��ي ي �ن �ت �م��ي إل �ي �ه��ا اح��د
النواب.
وت ��اب ��ع ال� �ع� �ن ��زي :ان ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون وف��ق
صياغته الحالية سيؤدي الى هجرة االطباء
م��ن اص�ح��اب التخصصات ال �ن��ادرة ،ال سيما
الفنية منها ،خاصة في تخصصات االشعة
ال �ت ��داخ �ل �ي��ة وال � �ج� ��راح� ��ة وال� �ع� �ن ��اي ��ة امل ��رك ��زة
وال� �ط ��وارئ ،م�م��ا س �ي��ؤدي ال ��ى ع��رق�ل��ة تقديم
ال��رع��اي��ة ال �ص�ح�ي��ة م�س�ت�ق�ب�لا وف ��ق ال �ص��ورة

ب � ��دوره ،ذك ��ر رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة أط �ب��اء األس �ن��ان
د.محمد دشتي أن الجمعيات الطبية ليست
ضد معادلة الشهادات ،ولكن ضد التعسف في
طريقة ال�ق��ان��ون ،ال�ت��ي تعطل وت�ش��ل اج��راءات
التعيينات ،نظرا الى البطء في عملية املعادلة،
مؤكدا أن هناك خطوات مدروسة ستتخذ في
ح��ال ع��دم اس�ت�ث�ن��اء ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي م��ن ه��ذا
القانون ،مطالبا باإلسراع في تعديل اللوائح
وح��ل مشكلة التي تضر بسمعة س��وق العمل
الصحية في ال�ب�لاد ،نتيجة اإلق��االت أو تأخر
التعيينات للكوادر الطبية.
أم��ا رئ�ي��س ات�ح��اد اص�ح��اب امل�ه��ن الطبية في
ال �ق �ط��اع األه �ل��ي ،د.ع � ��ادل أش�ك�ن��ان��ي ف �ب�ّي�نّ ان
ق��ان��ون ح�ظ��ر اس�ت�ع�م��ال ال �ش �ه��ادات العلمية
غ�ي��ر امل �ع��ادل��ة أق ��ر م��ن دون ت �ب�ّي�نّ ت��أث �ي��ره في
القطاع الطبي ،الذي نادرا ما يحمل منتسبوه
ش� �ه ��ادات م � � � ّ
�زورة ،م �ن��اش��دا رئ �ي �س��ي مجلس
األم��ة وال ��وزراء استقبال الجمعيات الطبية،
وال �ج �ل ��وس إل� ��ى ط ��اول ��ة ح � ��وار واح� � ��دة لحل
إشكاالت هذا القانون.

«كان» :ورشة للتطوير اإلداري

ورشة ألمراض الغدد الصماء

أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «ك��ان» ورش��ة ح��ول القيادة
والتطوير اإلداري ،شارك فيها عدد من منتسبي وزارة الصحة ،ومن جمعيات
النفع العام.
وق��ال رئيس الحملة ،د.خ��ال��د ال�ص��ال��ح :إن التطوير اإلداري حجر ال��زاوي��ة ألي
مؤسسة أو جهة ،تبحث ع��ن النجاح والتميز ف��ي األداء الوظيفي ،وق��د أتحنا
الفرصة في هذه الورشة التي يحاضر فيها مختصون من سلطنة ُعمان ،ممن
لهم باع وخبرة في هذا املجال ،للشباب الواعد من أطباء وأصحاب القرار ،كل في
مجاله ،لبناء أفكار جديدة في اإلدارة وكيفية العمل على توظيف العلوم الحديثة
وتطوير العمل الفني ،مما يساعد في نجاح املؤسسات وفي تطوير أدائها.

نظمت وحدة الغدد الصماء في مستشفى مبارك الكبير ورشة علمية عن أمراض
الغدد الصماء ،بمشاركة نخبة من األطباء ذوي االختصاص ق��دروا بـ  130طبيبا.
وق��ال��ت رئيسة وح��دة ال�غ��دد الصماء ف��ي مستشفى م�ب��ارك د.شيخة أب��ا الخيل إن
الورشة تناولت آخر املستجدات في املجال كأمراض الغدة الدرقية ،والسمنة وهشاشة
العظام ،وتكيس املبايض وعالج ارتفاع الكوليسترول وغيرها .وأضافت ان األطباء
أصحاب االختصاص الذين شاركوا في الورشة سيحصلون على شهادات ونقاط
تعليم مستمر معتمدة من معهد الكويت لالختصاصات الطبية.

دواء القولون التقرحي متوافر
أك��دت وزارة الصحة أم��س ت��واف��ر دواء ع�لاج م��رض التهاب ال�ق��ول��ون التقرحي
(كرونز) بكميات تكفي الحاجة مدة  4أشهر مقبلة.
وقالت الوزارة في بيان ان ما جرى تداوله حول عدم توافر دواء  Remicadeعار
من الصحة ،مؤكدة ان املخزون االستراتيجي من الدواء متوافر( .كونا)

خسائر الصيدليات
أوض��ح رئ�ي��س جمعية الصيدلية ،ول�ي��د ال�ش�م��ري ،أن ق�ط��اع الصيدلة ال يقل أهمية عن
القطاعات االخرى ،وتعرض للمشاكل عينها في وقف التعيينات الى حني معادلة الشهادة
بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير املعادلة ،مما تسبب في خسائر
للصيدليات األهلية.
ودع��ا إل��ى استثناء العاملني ف��ي القطاع الطبي م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،ومنهم الصيادلة ،وإال
سيؤثر في العمل الصيدالني بعدم تعويض النقص باملرافق الصحية الحكومية واألهلية.

د .نورة المليفي

التعسفي
ّ
النقل
ن� �ب� �ي� �ل ��ة م� �ع� �ل� �م ��ة واف� � � � � ��دة م� � ��ن إح� � ��دى
ال �ج �ن �س �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ت �ع �م��ل رئ �ي �س��ة
لقسم اللغة العربية في إحدى مدارس
الكويت باملرحلة الثانوية .وكان القسم
من أروع األقسام العلمية في املدرسة،
ب �س �ب��ب رق� ��ي ت �ع��ام��ل رئ �ي �س��ة ال �ق �س��م
م� ��ع م �ع �ل �م��ات �ه��ا .ف �ق ��د ع ��ودت� �ه ��ن ع�ل��ى
أن أص ��ل ال �ع�لاق��ة ه��و ال �ح��ب ،وب��ال�ح��ب
ننجز العمل ،وبالحب نتفاهم ،وبالحب
نضحي ،ويساعد بعضنا بعضا.
ل��م تسمع م��دي��رة امل��درس��ة ب��أي شكوى
ت �ص��در م��ن ق �س��م ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وق��د
ج��رى ت�ك��ري��م األس �ت��اذة ن�ب�ي�ل��ة رئ�ي�س��ة
ق�س��م ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ألن�ه��ا استطاعت
ب ��رح ��اب ��ة ق �ل �ب �ه��ا أن ت �ح �ت �ض��ن ج�م�ي��ع
امل� �ع� �ل� �م ��ات ،وت � �ك� ��ون ل� �ه ��ن أم � ��ًا ح �ن��ون��ة
ف��ي ك��ل األوق � ��ات ،وخ��اص��ة أث �ن��اء أي��ام
ال �ت �ص �ح �ي��ح ،ح �ي ��ث ي �م �ت��د ال �ت �ص �ح �ي��ح
الجماعي في امتحانات آخر العام إلى
الساعة الثامنة مساء.
ال �ت��وج �ي��ه أي �ض��ا ي�ش�ع��ر ب��االرت �ي��اح مع
رئيسة القسم ،التي استطاعت أن تدير
القسم بكل حكمة وذكاء.
وفي يوم ومن دون سابق إنذار وصل
ل��رئ�ي�س��ة ال�ق�س��م األس �ت��اذة نبيلة ورق��ة
ن �ق��ل إل ��ى م��درس��ة ث��ان��وي��ة أخ� ��رى ،ول��م
تتقدم للنقل أصال ،وعندما استفسرت
من مديرة املدرسة ،أخبرتها أن هناك
معلمة كويتية بديلة ،زوجها يعمل في
مكان حساس في الدولة ،وله معارف،
وال�ك��ل يتمنى أن ي�خ��دم��ه ،وق��د توسط
ل �ه��ا ل �ت �ع �ي �ي �ن �ه��ا رئ �ي �س��ة ل �ق �س��م ال �ل �غ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ع��وض��ا ع��ن األس� �ت ��اذة ن�ب�ي�ل��ة،
وذل � ��ك ب �ع��د ن� �ج ��اح واج� �ت� �ي ��از امل �ق��اب �ل��ة
الشخصية لها للترقي من معلمة إلى
رئيسة للقسم.
أخ��ذت نبيلة ال �ق��رار التعسفي ونفذته
على الفور ،فهي أم��ام األم��ر الواقع وال
يمكن أن ترفض.
تركت نبيلة القسم ،الذي بنته سنوات
طويلة ،وانتقلت إلى مدرسة أخ��رى لم
تألفها ،وقد بكتها معلماتها واحترقت
ق �ل��وب �ه��ن ح��زن��ًا ع �ل��ى ف ��راق �ه ��ا ،وأي �ق��ن
أن ق ��رار ال �ن �ق��ل ج ��اء ت�ع�س�ف�ي��ًا ،وال �ع�ين
بصيرة واليد قصيرة.
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التسهيالت والخدمات اإلنسانية تتواصل

ً
عاما
تجنيس  17285من «البدون» في 26
أحمد العنزي
ك �ش��ف ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض � ��اع امل�ق�ي�م�ين
ب�ص��ورة غير قانونية ع��ن تقديم خ��دم��ات متكاملة
لنحو  85ألفًا م��ن ال�ب��دون ف��ي ع��ام  ،2018وذل��ك بعد
ق�ي��ام��ه ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ح��ث وال�ت��دق�ي��ق وف ��رز ال��وث��ائ��ق
واملستندات الدالة على الجنسية.
ون��وه ال�ج�ه��از ف��ي تقرير إح�ص��ائ��ي أص ��دره م��ؤخ�رًا،
وحصلت سبقلا عليه ،بأن أع��داد املنتمني إلى هذه
ال �ف�ئ��ة إن �م��ا ه��و م�ت�غ�ي��ر «زي � ��ادة أو ن �ق �ص��ان��ًا» ،على
ضوء ما يتوافر لدى الجهاز املركزي من مستندات
وم�ع�ل��وم��ات ت��ؤث��ر ف��ي امل��راك��ز ال�ق��ان��ون�ي��ة للمنتمني
إليها س��واء مواليد جدد او وفيات أو تعديل وضع
أو مغادرة البالد أو التجنيس.
ول �ف ��ت إل� ��ى اس� �ت� �م ��رار ال �ج �ه��ود ل �ت �ق��دي��م امل ��زي ��د م��ن
الخدمات اإلنسانية والتسهيالت لهذه الفئات.
وأظهرت البيانات أن التعليم باملجان شمل 13682
طالبًا وطالبة من أبناء البدون خالل العام الدراسي
 2019 /2018موزعني على  11670طالبًا في االبتدائي
واملتوسط والثانوي 740 ،في رياض األطفال1056 ،
في تعليم الكبار 163 ،في التعليم الديني ،و 53طالبًا
في التربية الخاصة.
وأش��ار إل��ى أن الكويت تحرص على توفير التعليم
ل�ك��ل م��ن ي�س�ك��ن ع�ل��ى أرض �ه��ا ،وم��ن خ�ل�ال التنسيق
بني الجهاز املركزي ووزارة التربية يجري تسجيل
أبناء وأحفاد الكويتيات ،وأبناء وأحفاد العسكريني
إضافة إلى أبناء العاملني ب��وزارة التربية باملدارس
الحكومية من أبناء هذه الفئات.
ول� �ف ��ت ال� �ج� �ه ��از امل � ��رك � ��زي إل � ��ى أن ال � ��دول � ��ة أن� �ش ��أت
ال�ص�ن��دوق ال�خ�ي��ري للتعليم وال ��ذي يتكفل بنفقات

تحسنت أوضاعهم
َّ
 85ألف «بدون»
 1853قبلوا بالجامعة
و«التطبيقي»
 26ألف رخصة قيادة
 549توظيفاً في «البترول»
 2981التحقوا بالجيش في 6
سنوات
ً
ألفا حظوا بالتعليم المجاني
14
 18مليون دينار خدمات تموينية
 8710عدَّ لوا أوضاعهم
 16مليون دينار من بيت الزكاة

تقرير الجهاز المركزي
في 2018

التعليم بجميع املراحل الدراسية من اإلبتدائي حتى
الثانوي ،وقد بلغ عدد املستفيدين منه خالل العام
ال��دراس��ي  2019 / 2018نحو  15448طالبًا وطالبة
بتكلفة بلغت نحو  5.5ماليني دينار شملت الرسوم
الدراسية وقيمة الكتب.
ولفت إلى انه يجري قبول وتسجيل املقيمني بصورة
غير قانونية ف��ي التعليم ال�ع��ال��ي بجامعة الكويت
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري ��ب،
وب�ل�غ��ت أع� ��داد امل�ق�ي��دي��ن ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت 1265

للعام الدراسي  ،2019 / 2018وفي هيئة التطبيقي
 588طالبا وطالبة ،وبلغ عدد املقيدين في الكليات
وال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة  1168ط��ال�ب��ًا ف��ي  12جامعة
وكلية خاصة.
وبلغ عدد الطلبة املسجلني لدى التعليم العالي «ما
بعد الجامعة»  141طالبا وطالبة من البدون خالل
عام .2018
ولفت التقرير إلى أن املقيمني بصورة غير قانونية
ي �ع��ام �ل��ون م �ع��ام �ل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ن ح �ي��ث ال ��رس��وم

المتحدثون في ندوة التيار العروبي:

إشهار األحزاب السياسية ضرورة
الكتمال الديموقراطية
■ الدالل :أحد أجزاء الصورة الجميلة التي نريدها أن تكتمل في البالد
فهاد الشمري
ط��ال��ب امل �ت �ح��دث��ون ف��ي ن ��دوة «األح� ��زاب
ال �س �ي��اس �ي��ة ض� � � ��رورة دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة»،
ال �ت��ي نظمها ال�ت�ي��ار ال �ع��روب��ي ف��ي مقر
امل �ن �ب��ر ال��دي �م��وق��راط��ي ب�م�ن�ط�ق��ة ك�ي�ف��ان
أول من أمس ،بضرورة إشهار األحزاب
السياسية وفق قانون يتيح لها العمل
بشكل رسمي وعلني.
وق��ال��وا إن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال
ت��زال ناقصة إن ل��م تعمل وف��ق األح��زاب
ال �س �ي��اس �ي��ة ،ال �ت��ي ت �ع��د أح ��د امل �ق��وم��ات
األساسية في العمل السياسي.
ورأى ال�ن��ائ��ب محمد ال ��دالل ف��ي اش�ه��ار
االح� � � � � ��زاب ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ح� ��اج� ��ة م �ل �ح��ة
وض � � ��روري � � ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا أص � �ب� ��ح ال � �ش� ��ارع
ال �ك��وي �ت��ي ي �ش��ارك ف��ي ج�م�ي��ع ال�ق�ض��اي��ا
التي تهم املجتمع.
وق � ��ال إن م � ��واد ال ��دس� �ت ��ور ت �ك �ل �م��ت ع��ن
ال� �ن ��زاه ��ة ،وض � � ��رورة اب �ت �ع ��اد ال �ق �ض��اء،
وع��دم ت��داخ��ل االخ�ت�ص��اص��ات ،ف��ي حني
رأي �ن ��ا ت��دخ��ل اع �ض ��اء م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء
املحترمني في الجانب السياسي ،وهذا
يخل بالتوازن السياسي الذي قام عليه
الدستور.
واع�ت�ب��ر ال� ��دالل ان االح� ��زاب أح��د أج��زاء
ال � �ص� ��ورة ال �ج �م �ي �ل��ة ،ال� �ت ��ي ن ��ري ��ده ��ا ان
تكتمل في الكويت ،ولكي تنظم املجتمع
امل��دن��ي ل �ي��ؤدي دورا أف �ض��ل وف ��ق عمل
ممنهج.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أع �ل��ن األم �ي�ن ال �ع��ام للتيار
ال�ع��روب��ي ،فهيد العجمي ،رف��ض التيار

الدالل متحدثاً في الندوة| تصوير محمد خلف

م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ف��ي امل��ؤت �م��ر امل�ن�ع�ق��د
ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ،ن�ت�ي�ج��ة ل ��وج ��ود ال�ك�ي��ان
ال � �ص � �ه � �ي� ��ون� ��ي ،ألن امل� � �ش � ��ارك � ��ة ت �ع �ن��ي
التطبيع.
وق��ال إن األح��زاب السياسية ف��ي جميع
دول ال� �ع ��ال ��م ت �ع ��د رك� �ن ��ًا اس ��اس� �ي ��ًا ف��ي
العملية ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،ول�ه��ذا نطالب
بسرعة إش�ه��اره��ا ليتحقق لنا اكتمال
العمل الديموقراطي.

الطريق الصحيح
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال�س�ي��اس��ي
ل �ل �ح��رك��ة ال �ت �ق��دم �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ،ح�م��د
األن � � �ص� � ��اري :إن األح � � � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة
ال�ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح الس�ت�ك�م��ال العملية

ال �س �ي��اس �ي��ة ،وال �ح��د م��ن ال �ع �م��ل القبلي
والطائفي.
وأض � ��اف ان األح� � ��زاب ال ت �ت �ع��ارض مع
ال��دس�ت��ور ألن امل��ادة  33ت��رك��ت تكوينها
ل �ل �م �ش��رع ،وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ن � ��رى ض � ��رورة
إشهارها.
ول�ف��ت إل��ى أن�ن��ا نعيش ف��ي ب�ل��د ال يعي
الثقافة الحزبية ،ولهذا نريد حزمة من
ال�ق��رارات التي تتدرج باملجتمع ،تشمل
إصدار ترخيص ملدة سنة كاملة ،يجمع
خ�لال�ه��ا ال �ع��دد ال�ك��اف��ي إلش �ه��ار ال�ح��زب
وفق ما جاء في القرار.

العمل السياسي
من جانبه ،قال رئيس حزب املحافظني

امل� ��دن� ��ي ،ح� �م ��اد ال� �ن ��وم ��س :إن ال �ك��وي��ت
ت� �ح� �ت ��اج أح � ��زاب � ��ا ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى ال �ع �م��ل
السياسي الهادف الى تحقيق االهداف
املرجوة ،والوصول بالكويت الى افضل
املستويات.
ول� �ف ��ت ال� ��ى أن ال �ت �ح��ذي��ر م ��ن ال �ن �م��اذج
ال �س �ي �ئ��ة ام� ��ر م ��رف ��وض وغ� �ي ��ر م �ق �ب��ول،
ف��ال��دس �ت��ور ل ��م ي �م �ن��ع إش� �ه ��ار وت�ن�ظ�ي��م
االحزاب.
أم��ا رئ�ي��س امل�ك�ت��ب ال�ق��ان��ون��ي ف��ي املنبر
ال��دي �م��وق��راط��ي ،ع�ل��ي ب��وش �ه��ري ،ف �ق��ال:
ان االح��زاب السياسية السبيل الوحيد
للوصول الى الديموقراطية الحقيقية.
واضاف ان الكويت تعاني من عدم تحقيق
املمارسة الحقيقية للديموقراطية ،ولهذا
ن �ح �ت��اج ال� ��ى خ� �ط ��وات ت �س �ب��ق ال �ح��دي��ث
ع��ن االح ��زاب ت�ب��دأ بضمان ح��ري��ة ال��رأي،
والعفو عن كل املسجونني او املهجرين
بسبب قضايا الرأي.

حلم التنمية

نّ
وبي أمني عام الحركة الشعبية الوطنية،
د .أح �م ��د امل �ل �ي �ف��ي ،ان ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
الحقيقية ال يمكن لها ان تحقق التنمية
اال م ��ن خ �ل�ال ح��ري��ة ك��ام �ل��ة ل�ل�ص�ح��اف��ة
واشهار االحزاب.
وأض��اف ان الكويت تعاني من الفساد،
ال � ��ذي أظ� �ه ��ر ف �ش��ل ال� ��دول� ��ة ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م
العمل ،ولهذا فإن الحل بإشهار االحزاب
وف��ق ش��روط معينة ،ت�ق��وم على اس��اس
ح��وار وطني شامل لخلق بيئة صحية
لبناء الدولة.

تأكيداً لما نشرته سبقلا عن حل أزمة نقص البيتومين

«السكنية» :بدء سفلتة طرق
«جنوب عبدالله المبارك»
محمد المصلح
تأكيدًا مل��ا نشرته سبقلا  7ال�ج��اري
ب� � �ع� � �ن � ��وان «ال � �س � �ك � �ن � �ي ��ة ت � �ح� ��ل أزم� � ��ة
بيتومني ال �ش��وارع» ،ب��دأت املؤسسة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ،أم ��س،
ب��رش طبقة البيتومني ع�ل��ى ال�ط��رق
ف��ي م�ش��روع ج�ن��وب عبد اهلل امل�ب��ارك
وانطالق أعمال سفلتة الطرق.
وق� ��ال م �ص��در م �س��ؤول ل �ـ سبقلا إن
امل ��ؤس� �س ��ة اس �ت �ط��اع��ت ت�ل�اف ��ي أزم ��ة
ن� �ق ��ص إم� � � � ��دادات م� � ��ادة ال �ب �ي �ت��وم�ين
الخاصة بسفلتة ال�ش��وارع ،ال سيما
بعد اج�ت�م��اع مسؤوليها م��ع شركة
البترول الوطنية الكويتية واالتفاق

على تخصيص حصة تبلغ  530طنًا
يوميًا ملشاريع «السكنية».

توجيهات القياديني
وأض� � � � ��اف امل� � �ص � ��در أن ت ��وج� �ي� �ه ��ات
ق� �ي ��ادي ��ي «ال �س �ك �ن �ي��ة» ف ��ي اإلس� � ��راع
ب�ت�خ�ص�ي��ص ح �ص��ص ل�ـ«ال�س�ك�ن�ي��ة»
س� �ي� �ع ��زز م� ��ن ق � � ��درة امل ��ؤس� �س ��ة ع�ل��ى
تسريع ال�ج��دول الزمني للمشاريع،
م��وض �ح��ًا ان م��دي �ن��ة امل� �ط�ل�اع س��وف
تشهد خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة ان�ط�لاق
عملية سفلتة الشوارع أيضًا.
وب�ين امل �ص��در أن��ه بعد اك�ت�م��ال م��ادة
ال�ب�ي�ت��وم�ين وق ��رب ال �ب��دء ف��ي سفلتة
ال � �ش� ��وارع ل �ع �ق��د ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة لـ

 3260ق �س�ي �م��ة ف ��ي م� �ش ��روع ج �ن��وب
عبد اهلل املبارك ستظهر بوادر إنجاز
امل� �ش ��روع ب�ش�ك��ل م �ل �ح��وظ وامل �ت��وق��ع
ان� �ج ��ازه اب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ،م��وض �ح��ًا أن
املشروع قد تأخر بشكل طفيف وفق
آخ ��ر إح�ص��ائ�ي��ة ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت نسبة
اإلن � �ج ��از ال �ف �ع �ل �ي��ة  58.81ف ��ي امل �ئ��ة،
فيما كان من املقرر ان تكون تعاقديًا
 61.55في املئة.

 117قسيمة
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ت�ع�ت��زم «ال�س�ك�ن�ي��ة»
ت��وزي��ع الدفعة األول��ى م��ن الضاحية
 N11من القسائم في منطقة جنوب
مدينة صباح األحمد ،وتشتمل على

 117ق�س�ي�م��ة ب�م�س��اح��ة ق ��دره ��ا 400
م�ت��ر م��رب��ع ل�ك��ل منها ع�ل��ى أص�ح��اب
الطلبات اإلس�ك��ان�ي��ة املخصص لهم
حتى تاريخ  3يوليو .2014
ودع ��ت امل��ؤس�س��ة ف��ي ب�ي��ان صحافي
امل��واط �ن�ي�ن امل �خ �ص��ص ل �ه��م ف��ي ه��ذه
املنطقة ال��ى مراجعتها يومي االحد
واالثنني املقبلني في مبناها بمنطقة
ج� �ن ��وب ال � �س� ��رة ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة
صباحًا مصطحبني معهم البطاقة
امل��دن �ي��ة وق � ��رار ال �ت �خ �ص �ي��ص ،وذل ��ك
لتسلم ب�ط��اق��ة ال �ق��رع��ة خ�ل�ال أوق ��ات
ال ��دوام الرسمي ،فيما سيتم توزيع
بطاقات االحتياطي يومي الثالثاء
واالربعاء املقبلني.

واألج��ور العالجية ،حيث تتكفل الحكومة بالعالج
ال �ك��ام��ل ل �ه��م ،م�ع�ل�ن��ا ع ��ن أن وزارة ال ��دف ��اع تكفلت
بإرسال  112حالة عالج في الخارج خالل الفترة من
 15أكتوبر  2018حتى  6أغسطس .2019
واستعرض التقرير الجوانب العملية ،مشددا على
ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ل�ت��وظ�ي��ف املقيمني
بصورة غير قانونية في القطاعني العام والخاص
حسب الشواغر املتاحة ،ووفقا للضوابط والشروط
ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا ال �ج �ه��از وم�ن�ه��ا م��ن ي�ح�م��ل إح�ص��اء

ال ��دول ��ة ل �ع��ام  ،1965وي �س �ت �ث �ن��ى م ��ن ش � ��روط أب �ن��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ات ،وأب� �ن ��اء ال �ع �س �ك��ري�ين ،وأب� �ن ��اء األس ��رى
والشهداء.
ووف��ق البيانات ،فقد بلغ ع��دد املعينني في الجهات
الحكومية عام  324 ،2018موظفًا ،ليصبح املجموع
الكلي  2066شخصًا ،معلنا عن تعيني  549من املقيمني
بصورة غير قانونية في مؤسسة البترول الكويتية
وش ��رك ��ات �ه ��ا ،وب �ل ��غ ع� ��دد امل �ع �ي �ن�ين ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية  ،739والتحق بالجيش الكويتي  2981من
أبناء الكويتيات وأبناء العسكريني خالل السنوات
الست األخيرة.
وذك� ��ر أن  1491م��ن ذوي اإلع ��اق ��ة م��ن ه ��ذه ال�ف�ئ��ات
يستفيدون بالخدمات املتكاملة املمنوحة للمعاقني
وف ��ق ال �ق��ان��ون ،ف�ي�م��ا يستفيد  85أل �ف��ًا م��ن املقيمني
بصورة غير قانونية بالخدمات التموينية بتكلفة
تبلغ نحو  18مليون دينار.
ك �ش��ف ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض � ��اع امل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية أن وزارة الداخلية ممثلة في
اإلدارة العامة للمرور قامت بإصدار وتجديد حوالي
 26ألف رخصة قيادة للبدون خالل عام  ،2018مشيرة
إلى أنه يجري استثناء هذه الفئات من شروط منح
الرخص لغير الكويتيني.
ب �ل��غ إج �م��ال��ي امل �س ��اع ��دات امل �ق��دم��ة م ��ن ب �ي��ت ال��زك��اة
للمقيمني بصورة غير قانونية خالل عام  2018أكثر
من  16مليون دينار منها مساعدات عينية وأخرى
مالية.
قدمت جمعية الهالل األحمر مساعدات بقيمة 110
آالف دي �ن��ار خ�ل�ال ع��ام  ،2018وت�ش�م��ل ك�ف��ال��ة أي�ت��ام
وك �س��وة ع �ي��دي ال �ف �ط��ر واألض� �ح ��ى وك �س��وة ال�ش�ت��اء
بجانب املواد الغذائية واألجهزة الكهربائية وغيرها.

الجابر زار اتحاد الطلبة

الجابر يتوسط السويري ووفد االتحاد

استضاف رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد
ال��وط�ن��ي لطلبة ال�ك��وي��ت م .ف�ل�اح ال�س��وي��ري،
أول من ام��س ،وكيل دي��وان سمو ول��ي العهد
الشيخ أحمد الجابر ،بحضور وفد من الهيئة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وف� ��روع االت �ح��اد ال��وط �ن��ي لطلبة
الكويت وعدد من ممثلي القوى الطالبية.
وقال السويري إن هذه الزيارة تعكس وتؤكد

اهتمام القيادة السياسية باالتحاد الوطني
ل �ط �ل �ب��ة ال� �ك ��وي ��ت ب ��اع� �ت� �ب ��اره م �م �ث��ل ال �ح��رك��ة
الطالبية ،ومل��ا لالتحاد م��ن أدوار م��ؤث��رة في
تاريخ الكويت وملا سطرته الحركة الطالبية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب� ��أح ��رف م� ��ن ن � ��ور ف� ��ي ص �ف �ح��ات
ال �ت��اري��خ ال�ك��وي�ت��ي ل �ل��دف��اع ع��ن ت ��راب ال��وط��ن
وسالمة ووحدة أراضيه.

وكيل «الشؤون» :ملتزمون
بنسب العمالة الوطنية
عبدالرزاق المحسن
أع�ل��ن ات�ح��اد الجمعيات التعاونية أم��س ،عن
ان� �ط�ل�اق م� �ب ��ادرة ت �ك��وي��ت ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي،
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة ال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة وات� �ح ��اد
العاملني في القطاع الخاص.
وقال وكيل وزارة الشؤون ،عبدالعزيز شعيب:
ً
ان هذه املبادرة تأتي استكماال ملبادرة الوزارة
ً
ال��رام�ي��ة إل��ى إح�ل�ال العمالة الوطنية ب��دال من
الوافدة في التعاونيات ،وتوفير فرص وظيفية
أكثر للمواطنني داخلها ،مشددًا على ضرورة
وضع آلية متطورة تضمن شفافية التوظيف
واختيار الكفاءات.
ولفت شعيب إل��ى مناقشة األط��ر التي تضمن
األم��ان الوظيفي للمواطنني ف��ي التعاونيات،
وإمكانية توفير فرص وظيفية جديدة ،كاشفًا
ع��ن تشكيل ف��ري��ق ع�م��ل ل��وض��ع آل �ي��ة مناسبة
لتفعيل بروتوكول التعاون الخاص بتكويت
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة امل �ب��رم ق�ب��ل  4س�ن��وات،
الف�ت��ا إل��ى أن ال ��وزارة تطمح إل��ى زي ��ادة أع��داد
املواطنني العاملني بالجمعيات ،خصوصًا من
فئة الشباب.
نّ
وبي شعيب ان املشكلة التي تواجه الوزارة
هي أن مدة عقود التوظف وفق القانون سنة
ُ
وت �ج��دد ،غ�ي��ر أن ه �ن��اك أف �ك��ارا ع ��دة ت ��درس
حاليًا لحل هذه اإلشكالية ،منها على سبيل
املثال ال الحصر تصنيف مدة العقود املبرة
م��ا ب�ين الجمعية وامل��وظ��ف الكويتي حسب

اتحاد الجمعيات
يطلق مبادرة
التكويت
الوظائف االشرافية ،مشيرا إلى أنه سيكون
ه� �ن ��اك دور الت � �ح� ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات ووزارة
الشؤون والقوى العاملة ح��ال إنهاء خدمة
أي ك��وي �ت��ي ،ب �ح �ي��ث ي �ج��ب ال �ح �ص��ول على
موافقة الشؤون والجهات الرسمية ،للتأكد
م��ن ع ��دم ال�ت�ع�س��ف ب�ح��ق امل��وظ��ف ،وض�م��ان
حقوقه ومكتسباته.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،اوض� � ��ح ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ات �ح��اد
الجمعيات التعاونية ،خالد الهضيبان ،ان
ال �ه��دف م��ن امل� �ب ��ادرة ه��و ت�ك��وي��ت ال��وظ��ائ��ف
اإلش��راف�ي��ة ف��ي التعاونيات ،وت��وزي��ع القوى
العاملة الوطنية ما بني القطاعني الحكومي
ً
والخاص والتعاوني ،فضال عن خلق فرص
عمل مناسبة للمواطنني ،ومعالجة الخلل
ال��ذي أص��اب التركيبة السكانية ،وتشجيع
الشباب على االنخراط في التعاون ،وصوال
الى التكويت الكامل لهذا القطاع الحيوي.
وأض� � ��اف ال �ه �ض �ي �ب��ان أن امل � �ب� ��ادرة ت�س�ت�ه��دف
الشباب خريجي الجامعات والحاصلني على
الدبلوم أو الثانوية العامة وما يعادلها ،إلى
جانب املتقاعدين القادرين على العمل.

الطيار :تطوير خدمات «الكهرباء»
محمود الزاهي
أعلنت مديرة إدارة العالقات
ال �ع��ام��ة ف ��ي وزارة ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � � � � ��اء ،امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة إق � �ب� ��ال
ال� �ط� �ي ��ار ،ع ��ن ان � �ط �ل�اق ح�م�ل��ة
ل�ل�ت��وع�ي��ة ب �ج��ائ��زة «االب �ت �ك��ار
وال �ت �م �ي ��ز» مل��وظ �ف��ي ال � � ��وزارة
ف ��ي ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات ،ت�م��اش�ي��ا
مع استراتيجية «الكهرباء»،
ال �ت��ي أع �ل��ن ع �ن �ه��ا ال ��وزي ��ر د.
خالد الفاضل.
وق��ال��ت ال �ط �ي��ار ،ف��ي ت�ص��ري��ح

ص�ح��اف��ي :إن ال �ه��دف م��ن تلك
ال� �ح� �م� �ل ��ة ت ��وع � �ي ��ة امل ��وظ� �ف�ي�ن
بأهمية املشاركة في «جائزة
االبتكار والتميز» ،التي تعد
املبادرة األولى من نوعها في
ال��وزارة لكل من لديه مشاركة
بتقديم منتج أو خدمة جديدة
قابلة للتطبيق ،وت�ه��دف إلى
ت �ط��وي��ر خ��دم��ات ال� � ��وزارة في
امل� �ج ��ال ال �ه �ن��دس��ي واإلداري
وتكنولوجيا املعلومات.
وش � � � � � � ��ددت ع� � �ل � ��ى ال � �ت � �ط ��وي� ��ر
املتواصل في خدمات الوزارة.

إقبال الطيار
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القضاء واألمن

قراءة في الالئحة التنفيذية لقانون األجانب:

أول حكم قضائي يلغي قرار «الخدمة المدنية»:

توسع في الزيارات
ُّ
يواكب االنفتاح االستثماري
ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا اإلن �س��ان �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
اس � �ت � �ح� ��داث (ال � � ��زي � � ��ارات ال � �ط� ��ارئ� ��ة)،
وت � �ف � �ع � �ي� ��ل ال� � � � ��زي� � � � ��ارات ال � �ع �ل�اج � �ي� ��ة،
والدراسية ،وكذلك السماح بتحويل
ت��أش �ي��رات ال ��زي ��ارة إل ��ى س�م��ة دخ��ول
في عدة حاالت منها العمالة املنزلية
َ
ومن في حكمهم ،و«االلتحاق بعائل»
للقادمني بزيارة عائلية أو سياحية
أو تجارية.

محمد إبراهيم
اع �ت �ب��رت م �ص ��ادر أم �ن �ي��ة م�ط�ل�ع��ة أن
ال� �ق ��رار ال � � ��وزاري ال �خ��اص ب��ال�لائ�ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ق��ان��ون إق��ام��ة األج��ان��ب
ينطوي على جوانب إيجابية أبرزها
مساعدة أسر الوافدين في لم شملهم،
حيث تضمن القرار السماح لألطفال
املولودين خ��ارج البالد ولم تتجاوز
أع �م��اره��م ال�س�ن��ة ال ��واح ��دة بتحويل
الزيارة إلى إقامة التحاق بعائل على
األب بغض النظر عن ش��رط الراتب،
وهو ما كان مرفوضًا في السابق.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ان ال�س�م��اح بتحول
زي � � ��ارة األب � �ن� ��اء إل� ��ى إق ��ام ��ة ال �ت �ح��اق
ب� �ع ��ائ ��ل ع� �ل ��ى األب ق� � � ��رار إن� �س ��ان ��ي
ب ��ام� �ت� �ي ��از ي� �ض� �م ��ن ل � ��م ش� �م ��ل أف � � ��راد
األس��رة ،ويتالفي السلبيات السابقة
ً
ف ��ي ال�لائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،ف �ض�ل�ا عن
السماح بتحويل زي ��ارة األم أو األب
أو األخ ��ت إل��ى إق��ام��ة ال�ت�ح��اق بعائل
وفق ضوابط تحددها اإلدارة العامة
ل �ش��ؤون اإلق ��ام ��ة ت��راع��ي م��ن خاللها
الظروف االنسانية لبعض األسر.
واك��دت املصادر أن القرار يهدف إلى
التوسع في منح ال��زي��ارات بأنواعها
وف � � ��ق ض� � ��واب� � ��ط ت � �ح� ��دده� ��ا اإلدارة
ً
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون اإلق ��ام ��ة ،ف �ضل��ا عن
تمكني رج��ال األع�م��ال م��ن االستثمار
ومواكبة خطط التوسع في االنشطة

تحويل الزيارة

خالد الجراح

مراعاة الحاالت
اإلنسانيةّ ..
ولم
شمل األسر
الوافدة
السياحية.
ولفتت املصادر إلى أن القرار تضمن
ج � ��زئ� � �ي � ��ات ت� � �ب � ��رز م � ��وق � ��ف ال� �ك ��وي ��ت

ووفق املصادر فإن السماح بتحويل
ال ��زي ��ارة إل ��ى إق��ام��ة ع��ادي��ة مل��ن دخ��ل
ال �ب�ل�اد ب�م��وج��ب س�م��ة دخ ��ول للعمل
وب� ��اش� ��ر إج � � � � ��راءات ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
م �س �ت �ل��زم��ات م� �ن ��ح اإلق � ��ام � ��ة ،ول �ك �ن��ه
اضطر إل��ى م�غ��ادرة ال�ب�لاد وبقي في
الخارج مدة ال تزيد على شهر واحد،
ي �ن��دم��ج ف ��ي إط� � ��ار م� ��راع� ��اة امل ��واق ��ف
والظروف االنسانية للوافدين.
وذك ��رت امل �ص��ادر أن ال�لائ�ح��ة شهدت
ً
تعديال بالسماح لقنصلية الكويت
ف � � ��ي ال � � � �خ� � � ��ارج ب� � � ��إص� � � ��دار ال � � ��زي � � ��ارة
ال�س�ي��اح�ي��ة ،وف �ق��ًا ل�ض��واب��ط «ش ��ؤون
اإلقامة»
وق� ��ال� ��ت امل� � �ص � ��ادر ان امل� � � ��ادة  28م��ن
ال �ق��ان��ون ح� ��ددت ال ��رس ��وم ك ��اآلت ��ى3 :
دن��ان �ي��ر ل�س�م��ة ال ��دخ ��ول ،ودي �ن��اري��ن
ل�س�م��ة امل� � ��رور ،ودي� �ن ��ار واح� ��د لسمة
دخ � ��ول ل� �ع ��دة س� �ف ��رات ع ��ن ك ��ل ش�ه��ر
وبما ال يتجاوز سنة.

منع الموظفين من الدراسة..
ليس عد ً
ال
ً
مديرا للقوات
العيسى
الخاصة ..والرشيدي
للحدود البرية
احمد العنزي
أص� ��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� � ��رارات وزاري� � ��ة ع ��دة ت�ض� ّ�م�ن��ت
ت�ع�ي�ين ال �ل ��واء ف�ي�ص��ل ال�ع�ي�س��ى م��دي�رًا
ً
عامًا للقوات الخاصة ،وذل��ك نقال من
منصبه ال�س��اب��ق م��دي �رًا ع��ام��ًا ل�ل�إدارة
ال�ع��ام��ة ألم��ن ال �ح��دود ال�ب��ري��ة ،وتكليف
العقيد مجبل الرشيدي القيام بأعمال
املدير العام لإلدارة العامة ألمن الحدود
البرية بالوكالة.
وت �ض� ّ�م �ن��ت ال� � �ق � ��رارات ت �ع �ي�ين ال�ع�ق�ي��د
ع�ب��دال��وه��اب ال�ي��اق��وت م�س��اع�دًا للمدير
ال � �ع� ��ام ل� �ل� �ق ��وات ال� �خ ��اص ��ة ل �ل �ع �م �ل �ي��ات،
والعقيد أسامة ساملني مساعدًا للمدير
العام للقوات الخاصة للشؤون اإلدارية.
واشتملت ال �ق��رارات على نقل ك��ل من
ال �ع �م �ي��د م� � ��رزوق امل� � � ��رزوق ،ال � ��ذي ك��ان
ي�ش�غ��ل م�ن�ص��ب م�س��اع��د امل��دي��ر ال�ع��ام
ل �ل �ق��وات ال �خ��اص��ة ل �ش��ؤون ال�ع�م�ل�ي��ات،
وال �ع �ق �ي��د ح �م��د امل �ض �ح��ي ،ال � ��ذي ك��ان
ي�ش�غ��ل م�ن�ص��ب م�س��اع��د امل��دي��ر ال�ع��ام
ل �ل �ق��وات ال �خ��اص��ة ل �ل �ش��ؤون اإلداري� � ��ة
وامل ��ال� �ي ��ة ،وال �ع �ق �ي��د ص�ل��اح ال� �ب ��در م��ن
منصابهم إلى ديوان الوزارة.

تقليص العمالة المنزلية ..وتعديل التركيبة السكانية
اوض �ح��ت امل �ص ��ادر أن امل � ��ادة ال � �ـ 6من
القرار ،الخاصة بتحديد أع��داد العمالة
املنزلية ومن في حكمهم لدى صاحب
العمل ،التي نصت على انه يجوز منح
 3ع �م��ال م �ن��زل �ي�ين ل ��رب األس � ��رة ال�ت��ي
تتكون من سبعة أف��راد أو أق��ل يهدف
إل��ى تقليل منح أع��داد العمالة املنزلية

لتعديل التركيبة السكانية ،حيث كان
يسمح بأكثر من  3عمال منزليني في
السابق في هذه الحالة.
واش��ارت املصادر إل��ى أن القرار يقنن
اس �ت �ق��دام ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ال �ج��دي��دة،
وت� �ض� �م ��ن أن � ��ه ي� �ج ��وز م� �ن ��ح  4ع �م��ال
منزليني ل��رب األس ��رة ال�ت��ي ت��زي��د على

سبعة أف��راد ،وكذلك يجوز منح عامل
منزلي واح��د ل��رب األس��رة زي��ادة على
العدد املحدد مقابل كل ف��رد من ذوي
اإلع ��اق ��ة ف ��ي األس � � ��رة ،ب �ش ��رط إث �ب��ات
ذل��ك باملستندات ال �ص��ادرة ع��ن الجهة
املختصة ،وه��و م��ا ك��ان أك�ث��ر م��ن ذلك
في الالئحة السابقة.
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واشتمل القرار على أن يخضع تقدير
الحد األعلى لعدد العمالة املنزلية التي
تمنح ل�ص��اح��ب ال�ع�م��ل ل �ل�إدارة العامة
ل�ش��ؤون اإلق��ام��ة م��راع�ي��ة ف��ي ذل��ك عدد
أف��راد األس��رة وأعمارهم ون��وع السكن
وم� �س� �ت ��وى ال � ��دخ � ��ل ،وغ� �ي ��ر ذل � ��ك م��ن
االعتبارات التي تراها ضرورية.

الحرس «ونزاهة»:
تشديد اإلجراءات
لمكافحة الفساد
أكد وكيل الحرس الوطني
ال� � �ف � ��ري � ��ق ال � � ��رك � � ��ن ه ��اش ��م
ال� ��رف� ��اع� ��ي ال� � �ح � ��رص ع �ل��ى
متابعة القوانني الخاصة
بمكافحة الفساد لاللتزام
ب �ه��ا وت ��وع� �ي ��ة امل �ن �ت �س �ب�ين
ب � �ه� ��ا ،ل � �ي� ��واص� ��ل ال� �ح ��رس
ال � ��وط� � �ن � ��ي م � �س � �ي� ��رت� ��ه ف��ي
ت� �ع ��زي ��ز ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة وق �ي��م
النزاهة.
وش� � � ��دد ال � ��رف � ��اع � ��ي ،خ�ل�ال
ورشة العمل التي نظمتها
مديرية التوجيه املعنوي
ب � �ع � �ن� ��وان «إق � � � � � ��رار ال� ��ذم� ��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة» ،ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد (نزاهة) بالرئاسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ح��رس ال��وط�ن��ي،
ع� �ل ��ى أن ال� � �ح � ��رس واك � ��ب
ج � �ه� ��ود ال� � ��دول� � ��ة ل �ت �ع��زي��ز
ال� � �ش� � �ف � ��اف� � �ي � ��ة وم � �ك� ��اف � �ح� ��ة
الفساد منذ الوهلة األولى،
ف � � ��أص � � ��در ن� � ��ائ� � ��ب رئ � �ي� ��س
الحرس الوطني قرارا منذ
س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة بتشكيل
ل � �ج � �ن� ��ة ق� � �ي � ��م ال � �ش � �ف ��اف � �ي ��ة
وال� � � �ن � � ��زاه � � ��ة وامل � � �س� � ��اء ل� � ��ة
والعدالة ،وتكريس اإلدارة
النزيهة ومكافحة الفساد
ودرء م �خ��اط��ره بمختلف
ال � ��وس � ��ائ � ��ل واإلج � � � � � � ��راء ات
ال � � �ت� � ��ي ت � �ح � �ق� ��ق امل � �ص� ��ال� ��ح
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ح��رس ال��وط �ن��ي
ومنتسبيه.

نوبة سكر أدت
إلى االصطدام
بثالث مركبات
اص�ط��دم واف��د آس�ي��وي يقود
دراجة نارية بثالث مركبات
م� ��رك� ��ون� ��ة أم� � � ��ام ش� ��رك� ��ة ف��ي
ال� �ش ��وي ��خ ال �ص �ن ��اع �ي ��ة ،أول
م��ن أم ��س ،وأص �ي��ب بكسور
وجروح.
وق� � � � ��ال م� � �ص � ��در أم� � �ن � ��ي أن� ��ه
ورد ب � �ل ��اغ إل� � � ��ى ع �م �ل �ي��ات
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ،ف� �ه ��رع ��ت ع �ل��ى
الفور دوري��ة أمنية وسيارة
إس �ع��اف إل ��ى امل��وق��ع وج��رى
ت �ق��دي��م اإلس �ع��اف��ات األول �ي��ة
للمصاب ،وات�ض��ح أن نوبة
س �ك��ر أدت إل� ��ى دخ ��ول ��ه ف��ي
غيبوبة.

مبارك حبيب
في أول حكم قضائي من نوعه ،ألغت محكمة
االس�ت�ئ�ن��اف ام��س ق��رار دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
بشأن حظر الجمع بني الوظيفة والدراسة ،في
ال��دع��وى ال�ت��ي أق��ام�ه��ا أح��د امل��وظ�ف�ين العاملني
ب ��إدارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ،وال ��ذي سمحت له
ج �ه��ة ع�م�ل��ه ب��إك �م��ال دراس� �ت ��ه ل �ل �ح �ص��ول على
«الدكتوراه» إال أن ديوان الخدمة اعترض على
ذلك.
وق ��ال دف ��اع امل��دع��ي ،امل �ح��ام��ي دوي ��م امل��وي��زري
ل �ـ سبقلا تعليقًا ع�ل��ى ال�ح�ك��م :ل�ق��د اختصمنا
في هذه القضية كال من وزارة التعليم العالي
وديوان الخدمة املدنية ،وبعد هذا الحكم أصبح
املوظف ال يحتاج إلى إذن للدراسة ،فهذا اإلذن
أصبح باطال ،ونطالب بتطبيقه ف��ورًا على كل
املوظفني ،ألن الحكم القضائي عنوان الحقيقة
دائمًا .إلى ذلك قال مصدر قانوني ان محكمة
االس�ت�ئ�ن��اف اع�ت�ب��رت ح�ك��م أول درج��ة ال�ص��ادر
من املحكمة اإلدارية في هذه الدعوى صحيحًا
ومطابقًا للقانون ،حيث رأت انه من حق املدعي
إك �م��ال دراس �ت ��ه ،ح�ي��ث إن امل�ح�ك�م��ة اول درج��ة
اكدت انه ليس من العدالة في شيء منع املدعي
من الجمع بني الوظيفة والدراسة.
واس �ت��درك��ت امل�ح�ك�م��ة ف��ي ح�ي�ث�ي��ات�ه��ا «ب ��ل من
األح� � � ��رى ت �ش �ج �ي �ع��ه ع �ل �ي��ه ل� �ت ��زوي ��د امل �ج �ت �م��ع
باملتخصصني والفنيني وال�خ�ب��راء ال��ذي��ن تقع
ع�ل��ى ع��وات�ق�ه��م م�س��ؤول�ي��ة ال�ع�م��ل ف��ي مختلف
مجاالته ،وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب
ب��واج �ب��ات��ه ال��وظ�ي�ف�ي��ة أو ق �ص��ر ف��ي ال�ن�ه��وض
ب ��أي م ��ن أع �ب��ائ �ه��ا ف� ��إن ج �ه��ة ع �م �ل��ه ت �م �ل��ك من
األدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا
للقوانني واللوائح.
واضافت املحكمة :ان طبيعة الدراسة للحصول
ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ال ��دك� �ت ��وراه ت �ق ��وم ع �ل��ى ال�ب�ح��ث
ال�ع�ل�م��ي وإع � ��داد ال��رس��ال��ة وال ت�ت�ط�ل��ب ال�ت�ف��رغ
الكامل ،األم��ر ال��ذي يغدو معه ال�ق��رار املطعون
فيه غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره
في الواقع والقانون حريًا بإلغائه مع ما يترتب
على ذلك من اثار.

«االستئناف»
لـ«التعليم العالي»
والديوان :لماذا التخ ُّبط
وإجبار الطلبة على
اللجوء إلى القضاء؟!
الدستور كفل حق
التعليم للكويتيين..
ومن األجدر تحفيزهم
ال منعهم
واك �م �ل��ت امل�ح�ك�م��ة ف��ي ح�ي�ث�ي��ات�ه��ا «وب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ت�م�س��ك ج �ه��ة اإلدارة ب �ق��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة رق��م  1986/10ب �ش��أن الئ �ح��ة البعثات
واإلج � ��ازات ال��دراس �ي��ة وم��ا ورد ف��ي امل ��ادة ،25
ف� ��إن امل �ق �ص ��ود ب��امل �ب �ع��وث ه ��و امل ��وظ ��ف ال ��ذي
ُيوفد في بعثة واملقصود باملجاز هو املوظف
املوفد أو املصرح له بإجازة دراسية بما مفاده
أن ه��ذا ال�ق��رار ال يخاطب  -ب��وض��وح كوضوح
الشمس في رابعة النهار -املوظف الذي يلتحق
ب��ال��دراس��ة ع�ل��ى ح�س��اب��ه ال �خ��اص م�ث��ل ال�ح��ال��ة
املعروضة ،وهو ما يدعو فعال إلى االستغراب
من حد التخبط الذي وصلت إليه جهة اإلدارة
في هذا الخصوص وحمل الطلبة على اللجوء
إلى القضاء القتضاء حقوقهم».
واس �ت �ط��ردت امل�ح�ك�م��ة «أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة لتمسك
جهة اإلدارة ب�ق��رار وزارة التعليم العالي رقم
 2019/17ب� �ش ��أن الئ� �ح ��ة م� �ع ��ادل ��ة ال ��درج ��ات
ال�ع�ل�م�ي��ة م ��ا ب �ع��د ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وم ��ا ورد
ف��ي امل��ادة  ،11ف��إن��ه يفتقد ش��رائ��ط مشروعيته
وي�خ��رج ع��ن إط��ار املصلحة ال�ع��ام��ة ويتصادم
بوضوح مع مواد الدستور.

اتحاد «التطبيقي»:

القضاء النزيه ينتصر للراغبين
استكمال الدراسة
أش��اد رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
ض � � ��اري ال � �ش � �م� ��ري ،ب ��ال �ح �ك ��م ال �ت ��اري �خ ��ي
ل �ل �ق�ض��اء ال �ك��وي �ت��ي ال �ن��زي��ه ،ال� ��ذي أص��درت��ه
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ،ب��إل �غ��اء ق� ��رار دي ��وان
الخدمة املدنية ،الذي ينص على منع املوظف
ال �ح �ك��وم��ي م ��ن ح ��ق ال �ت �ع �ل �ي��م ،وج� � ��اء ه��ذا
القرار املهم بالسماح لجميع موظفي الدولة
بالدراسة من دون الحاجة الى الحصول على
موافقة جهة العمل.
وقال الشمري ان هذا الحكم التاريخي ملحكمة
االستئناف جاء ليلبي طموحات الكثير من

م��وظ�ف��ي ال��دول��ة باستكمال دراس �ت �ه��م ،وق��د
شهد االتحاد خالل السنوات املاضية حاالت
كثيرة ،كان يحدوها األمل للتقدم بالتسجيل
ف ��ي ك �ل �ي��ات أو م �ع��اه��د ال �ه �ي �ئ��ة الس�ت�ك�م��ال
دراستهم ،إال أن قرار موافقة جهة العمل كان
يقف حائال أمام تحقيق طموحاتهم ،وبهذا
ال �ح �ك��م ،ال ��ذي أع ��اد األم ��ل ف��ي ن �ف��وس أب�ن��اء
الكويت من موظفي الدولة من أبناء الكويت
ممن لديهم الطموح في استكمال دراستهم
وتحقيق آمالهم ورغبتهم في تحصيل العلم،
وسيكون بإمكانهم التقدم للتسجيل بكليات
ومعاهد الهيئة لتحصيل العلم واملعرفة.

السجن لمعلمة متهمة بوفاة طفل
المحرر القضائي
ق�ض��ت محكمة ال�ج�ن��اي��ات ب��رئ��اس��ة املستشار
احمد الياسني ،بحبس املعلمة املصرية املتهمة
ب��ال �ت �س �ب��ب ب ��وف ��اة ال �ط �ف��ل ال �ك��وي �ت��ي -ال �ط��ال��ب

ب��امل��رح�ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة -ع�ي�س��ى ال �ب�ل��وش��ي ،مل��دة
سنتني م��ع الشغل ،وق��درت كفالة  1000دينار
لوقف النفاذ ،كما قررت إحالة الدعوى املدنية
ل�ل�م�ح�ك�م��ة امل �خ �ت �ص��ة .وك��ان��ت امل�ح�ك�م��ة ع��دل��ت
وصف التهمة إلى جناية وأعادتها للتحقيق.
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إعالن 09

 10الكويت

البلدي

«القانونية» وافقت على الئحة «البلدي» الداخلية

«الفنية» أقرّت ضوابط تخصيص أفرع البنوك
مشعل السالمة
أوص��ت اللجنة الفنية ف��ي املجلس ال�ب�ل��دي باملوافقة
على إدخال تعديالت للبندين «اوال» و«ثالثا» من قرار
املجلس البلدي املتخذ ع��ام  2011وال�خ��اص بأنشطة
الجمعيات التعاونية وتعديل البند  5من قرار اللجنة
املؤقتة عام  2017والخاص بالضوابط واالشتراطات
ال� �خ ��اص ��ة ل �ت �خ �ص �ي��ص اف� � ��رع ال� �ب� �ن ��وك ض �م��ن م��راك��ز
الضواحي الفرعية والرئيسية.
واوضح رئيس اللجنة وليد املعجل ان اللجنة حفظت
اق �ت��راح��ه ب �ش��أن ت�خ�ص�ي��ص أراض ل� � ��وزارة األوق� ��اف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة خ ��ارج امل�ن��اط��ق السكنية لبناء
سكن لألئمة واملؤذنني ،وأجلت اقتراحا تقدم به بشأن
إضافة نشاط مكاتب في امليزانني باملناطق الحرفية
ل�خ��دم��ة أص �ح��اب ه��ذه ال�ق�س��ائ��م ل�ح�ين دع ��وة األنظمة
الهندسية.
على صعيد آخر أعلن رئيس اللجنة القانونية واملالية
حمد املدلج عن موافقة اللجنة في اجتماعها ،أمس،
على مسودة الالئحة الداخلية لتنظيم اعمال املجلس

منازل مخالفة قيد اإلنشاء في « صباح األحمد » السكنية

ً
إنذارا لمخالفات بناء
1420
في «العاصمة» خالل  9أشهر
زكريا محمد

المعجل يتوسط المدلج والرقيب والمويزري خالل اجتماع «الفنية»

البلدي وبما يتوافق مع قانون البلدية رقم  33لسنة
 ،2016مشيرًا إلى إطالع األعضاء على مشروع ميزانية
بلدية الكويت للسنة املالية .2020/2021
وبني املدلج أنه تقرر تأجيل مناقشة الالئحة الجديدة
لتنظيم إق��ام��ة أب ��راج االت �ص��االت وم�ح�ط��ات التقوية
لشركات ال�ه��وات��ف املتنقلة لحني دع��وة رئ�ي��س فريق

حماية األطفال من اإلشعاع يوسف الزعبي ،فيما تم
تأجيل بحث م�ش��روع الئحة إش�غ��االت ال�ط��رق العامة
وامليادين واألرصفة والساحات العامة والئحة تنظيم
الجنائز ونقل امل��وت��ى وال��دف��ن واإلش ��راف على املقابر
ل �ح�ين دع� ��وة ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون محافظتي
العاصمة والجهراء املهندس فيصل الجمعة.

«نعمل على منع تكدّ س النفايات في المناطق»

المطيري :إلزام المجمعات السكنية
واالستثمارية والتجارية نقل مخلفاتها
عائشة علي
أوض��ح نائب امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش��ؤون ال�خ��دم��ات ،رئيس
ل�ج�ن��ة ال�ن�ظ��اف��ة ،خ�ل��ف امل �ط �ي��ري ،أن أغ �ل��ب ال�ش�ك��اوى
ال � ��واردة م��ن ت��راك��م ال�ن�ف��اي��ات ف��ي امل �ن��اط��ق ال تخص
عقود النظافة.
وق ��ال امل�ط�ي��ري ان��ه ف��ي إط ��ار س�ع��ي ال�ب�ل��دي��ة ملتابعة
أعمال عقود النظافة العامة جرى عقد اجتماع للجنة
النظافة ال�ع��ام��ة م��ع ال�ش��رك��ات املتعاقدة م��ع البلدية
لتنفيذ عقود النظافة أمس (األربعاء) ،وذلك للتأكيد
ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ب �ض��رورة االل �ت ��زام ب �ش��روط وأح �ك��ام
العقود املبرمة معها ،بعد كثرة الشكاوى الخاصة
بمستوى النظافة في بعض املناطق.
وأض��اف املطيري ان مسؤولي الشركات أف ��ادوا بأن
أغ�ل��ب ه��ذه ال �ش �ك��اوى مستثناة م��ن ع�ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة،
حيث انها تخص املجمعات السكنية واالستثمارية
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،وه� ��ي ع� �ق ��ود ت �ج ��اري ��ة خ ��اص ��ة ،ك �م��ا ان
الشركات تتعامل بجدية مع ه��ذه الشكاوى ،وجرى
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المطيري يترأس االجتماع

ال ��دف ��ع ب� �س� �ي ��ارات وع� �م ��ال ��ة إض ��اف� �ي ��ة خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
امل�س��ائ�ي��ة ،وذل ��ك للعمل ع�ل��ى م�ن��ع ت �ك��دس ال�ن�ف��اي��ات
ورفع مستوى النظافة في جميع املناطق.

وك �ش��ف امل�ط�ي��ري أن ال�ب�ل��دي��ة ت �ق��وم ح��ال�ي��ا بمخالفة
جميع املجمعات السكنية واالستثمارية والتجارية،
وإلزامها وفقا ألحكام القرار ال��وزاري رقم  190لسنة
 ،2008بشأن الئحة النظافة ونقل النفايات ،وإلزامها
ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع ال�ش��رك��ات املختصة لتوفير ح��اوي��ات
ً
خاصة بتلك املجمعات ورف��ع مخلفاتها أوال ب��أول.
وأي�ض��ا الجمعيات التعاونية وف��روع�ه��ا واألس ��واق
امل ��رك ��زي ��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة وال� �ك ��راج ��ات وم� �ح ��ال ال�ب�ن�ش��ر
وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية ،والتي يلتزم
أصحابها بنقل نفاياتهم بوسائلهم الخاصة طبقا
لألنظمة املعمول بها في دولة الكويت.
وش ��دد ع�ل��ى ض ��رورة ال �ت��زام ال�ش��رك��ات امل�ت�ع��اق��دة مع
البلدية التعامل بجدية م��ع تلك ال�ش�ك��اوى ،والعمل
على رف��ع مستوى النظافة ف��ي جميع مناطق دول��ة
الكويت .ودعا املطيري مديري إدارات النظافة العامة
ف��ي امل�ح��اف�ظ��ات ال��ى ض ��رورة عمل ج��والت تفتيشية
ب�ص�ف��ة م�س�ت�م��رة ،ل�ل�ت��أك��د م��ن ق �ي��ام م��راق �ب��ة ال�ن�ظ��اف��ة
العامة بمتابعة أعمال الشركات ،وتنفيذ ما جاء في
بنود العقود املبرمة معهم.

ك �ش��ف رئ �ي��س ف��ري��ق إزال � ��ة امل �خ��ال �ف��ات ف��ي ب�ل��دي��ة
العاصمة املهندس عبد اهلل جابر عن توجيه 1420
إنذارا ملخالفات البناء خالل الفترة من شهر يناير
املاضي وحتى الشهر الجاري.
وأوضح جابر أنه تم تحرير  5محاضر مخالفات
بناء وتوجيه  205إنذارات إخالء إداري وإزالة 66
تعديًا وإخطاري تنفيذ حكم.
على صعيد آخ��ر كشف م��دي��ر إدارة السالمة
بفرع بلدية محافظة االح�م��دي ،م .الحميدي
امل�ط�ي��ري ،ان ال �ج��والت ال�ت��ي نفذها املفتشون
على عدد من العقارات بمنطقة صباح األحمد
ال �س �ك �ن �ي��ة ،أس� �ف ��رت ع ��ن ت �ح��ري��ر  8م�خ��ال�ف��ات
ل�ع�ق��ارات قيد اإلن �ش��اء ،ق��ام أصحابها بإلقاء
األنقاض ولم تجر إزالتها بالرغم من توجيه
إنذارات لرفعها.
وق ��ال امل �ط �ي��ري ان امل�ف�ت�ش�ين رص� ��دوا م �ن��ازل ع��دة
متوقفة عن البناء تشكل خطرا على سالمة املنازل

عبدالله جابر

املجاورة ،وجار اتخاذ اإلج��راءات القانونية بحق
تلك العقارات ،داعيًا قاطني املدينة إل��ى التعاون
من أجل الوصول إلى مدينة نموذجية.

خط ساخن لالستفسار
عن مواقع التخييم
واص �ل��ت ال �ب �ل��دي��ة ع �ق��د اج�ت�م��اع��ات�ه��ا التنسيقية
م��ع الجهات املعنية بهدف التحضير والتجهيز
استعدادًا لبدء موسم التخييم الربيعي من الفترة
من  15نوفمبر املقبل وحتى  15م��ارس من العام
املقبل.
وق ��ررت لجنة دراس ��ة م��واق��ع املخيمات الربيعية
تسهيل عملية االس�ت�ف�س��ار ع��ن امل��واق��ع املسموح
ب �ه��ا إلق ��ام ��ة م ��راك ��ز خ��دم��ات �ي��ة ع �ب��ر خ ��ط س��اخ��ن
ي �ت��م م ��ن خ�ل�ال��ه ال �ت��واص��ل ال� �ف ��وري م ��ع ام �ي�ن سر

اللجنة استكماال ملا أعلنت عنه البلدية للسماح
ل �ل �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ب ��إق ��ام ��ة م ��راك ��ز ت �س��وق
مصغرة وترفيه لخدمة رواد املخيمات الربيعية
للموسم الحالي.
وأعلن رئيس اللجنة فهد الشتيلي أن��ه سيتم
ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ي � ��وم  29ال � �ج� ��اري م� ��ع م�م�ث�ل��ي
الجمعيات التعاونية لتحديد طبيعة الخدمات
ال � �ت� ��ي س� �ي� �ق ��دم ��ون� �ه ��ا ألص� � �ح � ��اب امل� �خ� �ي� �م ��ات
الربيعية.

البغلي تسأل عن مشاريع
«الزراعة» العالقة
وج �ه ��ت ال �ع �ض��وة م .م �ه��ا ال �ب �ـ �غ �ل��ي س � ��ؤاال ع��ن
م��واض �ي��ع ع��ال �ق��ة ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة السمكية وه��ي ع�ق��د االع�م��ال
االستشارية مل�ش��روع دراس��ة وتصميم وزراع��ة

وري الطرق الخارجية بمناطق مختلفة (طريق
العبدلي) ،وتثبيت ح��دود غرفة الضخ لخزان
الري األرضي القائم بمنطقة علي صباح السالم
(أم الهيمان).
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مجلس األمة

الدمخي :نعمل على تمرير
قانون العفو في الدور المقبل
عاد م��وض��وع ال�ع�ف��و ع��ن امل�ح�ك��وم�ين في
قضية دخ��ول املجلس إل��ى ال��واج�ه��ة من
جديد ،ضمن اهتمامات عدد من النواب،
ال سيما بعد ع��ودة أح��د املحكومني إلى
أرض ال��وط��ن وت�ن�ف�ي��ذه ل�ل�ح�ك��م ال �ص��ادر
ضده وهو النائب السابق فهد الخنة.
من جهته ،أكد النائب ع��ادل الدمخي أنه
قام مع مجموعة من النواب بتقديم قانون
العفو عن أغلبية قضايا الحراك ،وجرى
التصويت عليه ف��ي دور االن�ع�ق��اد األول
بالرفض ،وبعد ذلك قدمت ومجموعة من
ال �ن��واب م�ق�ت��رح ق��ان��ون ال�ع�ف��و ع��ن قضية
ّ
دخ� ��ول امل �ج �ل��س خ��اص��ة ،ووق �ع �ن��ا ب�ي��ان��ًا

ب�م��واف�ق��ة م��ن  24ع �ض �وًا ،وسنجتهد في
عرضه في دور االنعقاد املقبل».

عفو وتصالح
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� � ��دالل إن
«ال �ك��وي��ت ف��ي ظ��ل ال �ت �ح��دي��ات ال��داخ�ل�ي��ة
وال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي أم� � ��س ال � �ح ��اج ��ة إل ��ى
م �ب ��ادرات ج� ��ادة ،ع�ن��وان�ه��ا إرادة وإدارة
ل�لإص�لاح ،وعفو وتصالح ب�لا تشدد أو
قهر ،وحدود مقبولة للتوافق االجتماعي
وال� �س� �ي ��اس ��ي ع� �ل ��ى م � �ش� ��روع إص�ل�اح ��ي
وطني».
من جانبه ،اعتبر النائب مبارك الحجرف

أن العفو الشامل مسؤولية وطنية علينا
جميعًا ،وكلنا على يقني أن أب��واب سمو
األم�ي��ر مفتوحة ألب�ن��ائ��ه ،وأق��ول ذل��ك من
خالل تجربتنا في ملف الجناسي.
من ناحيته ،أعلن النائب خالد العتيبي
تأييده للعريضة ّ
املقدمة من الشخصيات
السياسية واألكاديمية والقانونية التي
ت �ط��ال��ب ب��ال �ع �ف��و ال �ش��ام��ل ع ��ن أص �ح��اب
ق�ض��اي��ا ال ��رأي ال�س�ي��اس��ي داخ ��ل الكويت
وخ��ارج �ه��ا ،ون�ط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة بتغيير
ّ
موقفها والتعاون مع مقترحاتنا املتعلقة
بالعفو الشامل وطي هذه الصفحة التي
استنزفت الكثير.

دعوة نيابية إلى إعادة النظر في المنح:

حكومتنا الكريمة ِّ
تعمر سيناء..
وتهمل خيطان والمطالع!
أث� � ��ار ت ��وق �ي ��ع ال� �ك ��وي ��ت وم� �ص ��ر ات �ف��اق��ًا
أخ � �ي ��رًا ،ل �ت �م��وي��ل امل ��رح �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
ب��رن��ام��ج ت �ن �م �ي��ة ش �ب��ه ج ��زي ��رة س �ي �ن��اء،
ب �ق �ي �م��ة م� �ل� �ي ��ار دوالر مل � ��دة  3س� �ن ��وات
تستمر حتى  ،2022ردود فعل نيابية
م �ع �ت��رض��ة ،رأت أن ذل� ��ك ي� �ن � ّ�م ع ��ن ك��رم
حكومي كبير تجاه الخارج في موازاة
إهمال ال تخطئه العني ملشاريع الداخل.
وش � ��دد ال �ن��ائ��ب أس ��ام ��ة ال �ش��اه�ي�ن ع�ل��ى
ضرورة إعادة النظر في عالقة الحكومة
السياسية مع الدول ،من خالل إعطائها
ال �ق��روض وامل �ن��ح ،واإلس� ��راع ف��ي إن�ج��از
امل�ش��اري��ع التنموية الداخلية لإلسكان
والبنى التحتية.
وق ��ال ال�ش��اه�ين إن اإلع�ل�ان ع��ن تحويل
ال� �ك ��وي ��ت م� �ل� �ي ��ارات إل � ��ى م �ص��ر م��ؤخ��رًا
«كان مستفزًا للمواطنني واملواطنات»،
م�ع��رب��ًا ع��ن اح �ت��رام م�ص��ر «ل�ك��ن األم��وال
ال� �ع ��ام ��ة ح� ��رم� ��ة ،وه � � ��ذا م� ��ا ح� ��ث ع �ل �ي��ه
الدستور ،فاالقتراض واالق��راض ليسا
مسموحني للحكومة إال بقانون».
وأوض��ح في تصريح ،أم��س ،أن االع�لان
ع��ن تقديم مليار دوالر إل��ى مصر على
مدى  ٣سنوات إلعمار محافظة سيناء
ي�ن� ّ�م ع��ن ك��رم ح��ات�م��ي للحكومة ،ونحن
هنا ن�ت�س��اء ل :إذا كانت الحكومة بهذا
ال �ت �س��اه��ل وال� �ي� �س ��ر ف � �م ��اذا ع ��ن أع �م��ال
ش� �م ��ال خ �ي �ط��ان ال� �ت ��ي ث �م �ن��ت وت �ن �ت �ظ��ر
منذ س�ن��وات ط��وال إع��ادة ب�ن��اء بنيتها
التحتية وت�س�ك�ين م��واط�ن�ي�ه��ا؟ وإع�م��ار
«ج �ن��وب س�ع��د ال �ع �ب��داهلل» ال�ت��ي ال ت��زال
ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ع �ث��ر ب �ت��أخ �ي��ر ال � �ب ��دء ف��ي
م�ن��اق�ص��ات�ه��ا؟ و«امل �ط�ل�اع» ال�ت��ي تتأخر
عامًا تلو آخر؟

استفزاز وحجج
وزاد ال� �ش ��اه�ي�ن وف � ��ي ال � ��زي � ��ارة ذات� �ه ��ا
ل��رئ �ي��س ال � � ��وزراء إل� ��ى ال� �ق ��اه ��رة ،رأي �ن��ا
إض ��اف ��ة إل ��ى امل �ل �ي��ار دوالر ،ت �ق��دي��م ٨٦
مليون دوالر من بلدنا لطريق ونفق في
ً
شرم الشيخ ،متسائال :أال يرى املسؤول
وه��و ي��وق��ع م�ث��ل ه��ذه امل �ن��ح وال �ق��روض
حال شوارعنا وجسورنا؟! ففي الوقت

أسامة الشاهين

عاشور للمبارك:
كيف تقرضون
اآلخرين في ظل
مزاعم «عجز
الميزانية»؟
الشاهين :تص ُّرفات
استفزازية بلغت
ذروتها ..أال يرون حال
شوارعنا وجسورنا؟!
ال � � ��ذي ي� �ق ��دم ف� �ي ��ه ال� � �ن � ��واب اس �ت �ج ��واب ��ًا
ل�ل�م�س��ؤول ع��ن ال �ط��رق وال �ش��وارع ت�ق��وم
الحكومة بتسليم ه��ذه املبالغ الكبيرة
لدولة أخرى!
وشدد على ضرورة أن يعبر النواب عن
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صالح عاشور

م�ش��اع��ر االس �ت �ف��زاز وال �غ �ض��ب ال�ش�ع�ب��ي
وإي �ص��ال �ه ��ا الن� �ه ��ا ب �ل �غ��ت ذروت � �ه� ��ا وال
ي�ج��ب ال�ت�ح�ج��ج ب��ال �ع�لاق��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
واألم� ��ور ال�س�ي��ادي��ة إلس �ك��ات امل��واط�ن�ين
عن هذه القضية.
م��ن جهته ،وج��ه النائب صالح عاشور
ً
س� � � ��ؤاال إل� � ��ى رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � � ��وزراء
ع��ن االت �ف��اق �ي��ة ال �ت��ي أب��رم��ت م��ع م�ص��ر،
وه� � ��ل ه � ��ي م� �ن� �ح ��ة أم ق� � � ��رض؟ ف � ��ي ظ��ل
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ع ��ن وج ��ود
عجز في ميزانية الدولة.
وت �س��اء ل ع��اش��ور «ه��ل ات�ف��اق�ي��ة تمويل
ش � �ب� ��ه ج � ��زي � ��رة س � �ي � �ن� ��اء ب� �ق� �ي� �م ��ة 1.86
م � �ل � �ي� ��ار دوالر ق � � ��رض أم ه � �ب � ��ة؟ وإذا
ك��ان��ت ق��رض��ا ف�ك�ي��ف س�ي�ت��م س ��داده وك��م
ن�س�ب��ة ال �ف ��ائ ��دة»؟ ،م�س�ت�ف�س��را «م ��ن أي��ن
س �ي �ت ��م ت� �م ��وي ��ل امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن
ب��رن��ام��ج ت �ن �م �ي��ة ش �ب��ه ج ��زي ��رة س �ي �ن��اء،
م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام أم م��ن ص �ن��دوق
التنمية؟».
وأض��اف متسائال «مل��اذا ال ت��ذه��ب ه��ذه
األم� � ��وال ل �س��د ال �ع �ج��ز ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة أو
ل��دع��م االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ،ال س �ي �م��ا أن
م�ث��ل ه��ذه ال �ق��روض وال �ه �ب��ات ت��أت��ي في
وقت ال يتواء م مع الظروف االقتصادية
للدولة»؟

الفضل :هل ستحقق
«الخارجية» مع
متهمي «القنصلية
المصرية»؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ف �ض��ل
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة عن
ع� ��دد ال� �ش� �ك ��اوى أو ال �ب�ل�اغ��ات
واملراسالت التي تلقتها وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة س� � ��واء م ��ن وزارة
الداخلية أو من مواطنني بشأن
ت� �ع ��ام ��ل م ��وظ� �ف ��ي ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة
امل � �ص ��ري ��ة وم � �س� ��ؤول� ��ي االم � ��ن
فيها سواء في حاالت االعتداء
ال� �ل� �ف� �ظ ��ي أو ال � �ج � �س� ��دي م �ن��ذ
ت��اري��خ  1ي�ن��اي��ر  2017وح�ت��ى
تاريخ االجابة عن السؤال ،وما
اإلجراءات التي تم اتخاذها؟
وت � � �س� � ��اءل ال � �ف � �ض� ��ل« :ه � � ��ل ت��م
ات �خ ��اذ خ� �ط ��وات إج��رائ �ي��ة مع
ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة امل � �ص ��ري ��ة ب �ش��أن
الحادثة األخيرة التي تعرض
لها املواطن اسماعيل دشتي؟
وه� � ��ل ت� �م ��ت م �خ ��اط �ب ��ة وزارة
الخارجية في جمهورية مصر
ال �ع��رب �ي��ة ب� �ش ��أن م ��ا ح � ��دث أو
بشأن الحاالت السابقة؟.
وط��ال��ب ب�ت��زوي��ده «ب�م��ا قدمته
ال�س�ف��ارة امل�ص��ري��ة م��ن بيانات
وت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ال � ��ذي أج ��رت ��ه م��ع
م��وظ �ف��ي ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة وف� ��ق م��ا
ورد ف��ي ب�ي��ان�ه��ا امل� �ت ��داول في
وسائل اإلعالم» ،متسائال :هل
ستكتفي وزارة الخارجية بما
ق ��دم إل �ي �ه��ا م ��ن ال �س �ف��ارة دون
ط �ل��ب ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع امل�ت�ه�م�ين
ع�ب��ر ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ف��ي دول��ة
الكويت؟

«إضافي» للحقل
التعليمي
اق�ت��رح ال�ن��ائ��ب ف��راج العربيد،
م� �ن ��ح «إض � � ��اف � � ��ي» ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن
ب ��امل ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��واق��ع
«س��اع �ت�ي�ن ل �ل �ي��وم» ال ��دراس ��ي
ال��واح��د وب�م�ج�م��وع  40ساعة
ش�ه��ري��ًا ،ع�ل��ى أن ي�ت��م تطبيقه
اعتبارًا من بداية العام املقبل،
وذل � � � ��ك ب� ��اع � �ت � �ب� ��ار امل � ��درس �ي��ن
واإلداري� �ي ��ن ال �ق��ائ �م�ين بمهمة
ت� �ع� �ل� �ي ��م أب � �ن� ��ائ � �ن� ��ا وب� �ن ��ات� �ن ��ا
ال�ط�لاب والطالبات ب��امل��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة ش��ري �ح��ة واس �ع��ة
م ��ن أب� �ن ��اء ال� �ك ��وي ��ت ،ي �ب��ذل��ون
ج�ه��دا كبيرا ف��ي أداء مهامهم
اليومية .

سيارات متنقلة
لمعامالت
المسنين
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال ��دالل،
باقتراح برغبة ،دعا فيه الى
توفير سيارات متنقلة تنجز
املعامالت بجميع مجاالتها
لكبار السن وهم في منازلهم
وت��وف �ي��ر س �ب��ل ال ��راح ��ة ك��اف��ة
لهم.
ون� � ��ص اق� � �ت � ��راح ال � � � ��دالل ع�ل��ى
«ق�ي��ام ك��ل م��ن وزارة الداخلية
ووزارة ال� � �ع � ��دل ،ع �ل ��ى ح� ��دة،
بتوفير سيارات متنقلة تنجز
امل �ع��ام�لات بجميع مجاالتها
لكبار السن وهم في منازلهم».

الفاضل رداً على سؤال برلماني:

شهادات أطباء العيون
في «النفط» ..بال تفرغ دراسي
المحرر البرلماني
كشف وزير النفط وزير الكهرباء د .خالد الفاضل،
أن ج�م�ي��ع أط �ب��اء ال �ع �ي��ون ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مستشفى
االحمدي التابع لشركة نفط الكويت ،حصلوا على
شهادات عليا في طب العيون ،من غير ان يحصلوا
على اجازة تفرغ دراسي.
وق ��ال ال�ف��اض��ل ف��ي رد ع�ل��ى س ��ؤال ب��رمل��ان��ي حصلت
سبقلا ع �ل��ى ن�س�خ��ة م �ن��ه ان ال�ط�ب�ي��ب امل ��ذك ��ور في
ال �س��ؤال ال�ب��رمل��ان��ي ،وب�ع��د ان «ت��م الترخيص ل��ه في
مزاولة املهنة من قبل وزارة الصحة وفقا للقواعد
السارية ،فقد عمل «طبيب مسجل عيون» في قسم
ال�ع�ي��ون بمستشفى االح �م��دي ال�ت��اب��ع ل�ش��رك��ة نفط

الكويت ،وفي غضون ذلك حصل على شهادة عليا
ف��ي ط��ب ال �ع �ي��ون م��ن غ �ي��ر ان ي�ح�ص��ل ع �ل��ى اج ��ازة
تفرغ دراسي ،شأنه في ذلك شأن جميع االطباء في
املستشفى كويتيني كانوا ام اجانب ،ممن حصلوا
على شهادات عليا اثناء عملهم دون الحصول على
اجازات تفرغ دراسي ،كما تمت معادلة هذه الشهادة
م��ن ق�ب��ل لجنة م�ع��ادل��ة ال �ش �ه��ادات العلمية ب ��وزارة
التعليم العالي بما يعادل «الدكتوراه املهنية».
واضاف ان الطبيب املذكور «عرض فعال على لجنة
طبية ف��ي وزارة الصحة لتعديل مسماه الوظيفي
م��ن (طبيب مسجل) ال��ى (طبيب مسجل اول) ولم
تتلق شركة نفط الكويت من وزارة الصحة اي افادة
بشأنه حتى اآلن».

«حماية األموال»
أنجزت تقرير استجواب الروضان
انتهت لجنة حماية االم��وال العامة البرملانية في
اج �ت �م��اع �ه��ا أم � ��س ،م ��ن ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ت�ق��ري��ري��ن
ي�ت�ع�ل�ق��ان ب��اس �ت �ج��واب وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �خ��دم��ات خ��ال��د ال��روض��ان
واألم ��وال املستثمرة ،وسيتم رفعهما إل��ى مجلس
األم��ة قبل افتتاح دور االن�ع�ق��اد ،وتضمن التقرير
األول ت��وص�ي��ات اللجنة ال�ت��ي ت�ب�ل��ورت ع�ل��ى ض��وء
اجتماعات عقدت مع األط��راف ال��وارد ذكرها ضمن
محاور استجواب الروضان.
وقالت مصادر نيابية إن اللجنة ،ناقشت على مدى
اجتماعات عدة ،تكليف املجلس لها بالتحقيق في
م �ح��اور اس�ت�ج��واب ال��روض��ان ،امل �ق��دم م��ن النائبني

الحميدي السبيعي وم �ب��ارك ال�ح�ج��رف ،موضحة
أن� ��ه ت �م��ت م �ن��اق �ش��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل�س�ج�ل��ة ض��د ال�ج�ه��ات ال �ت��ي ي�ت��ول��ى مسؤوليتها
الوزير املستجوب .وأشارت املصادر إلى أن اللجنة
انتهت من اعداد تقريرها بشأن األموال املستثمرة
ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار وم��ؤس�س��ة البترول
الكويتية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
وأك � ��دت أن م��ن ض �م��ن ال �ت��وص �ي��ات ال � ��زام ال�ه�ي�ئ��ات
ذات ال�ص�ل��ة ب ��األم ��وال امل�س�ت�ث�م��رة ب�ت�ب�ن��ي معايير
التقارير املالية الدولية عند اعتمادها للسياسات
املحاسبية لالحتياطي العام واحتياطي األجيال
القادمة لتحقيق الشفافية لهذه االحتياطات.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

فيلم غير قابل
للتسويق!

خالد أحمد الطراح
أص��اب في ق��راره من اعتذر عن التوزير ،أما
م��ن قبل فعليه ان يتحمل رغ�ب��ات الحكومة
بصرف النظر عن طبيعتها ،فمقابل «الرزة»
اي ال � �ب ��روز ك ��وزي ��ر ،ال ب ��د م ��ن ال ��دف ��اع ع��ن
ال �ح �ك��وم��ة ،وخ �ص��وص��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال��رغ�ب��ة
الشديدة نحو «االق �ت��راض الحصيف» ،على
حد تعبير وزير املالية د .نايف الحجرف.
ال�ح�ص��اف��ة م��ن امل �ف ��ردات ال �ت��ي غ��ال�ب��ا م��ا يتم
استخدامها في التعبير اللغوي عن الحكمة
ول �ي �س��ت م ��ن امل �ص �ط �ل �ح��ات امل ��ال� �ي ��ة ،ول �ك��ن
ال��وزي��ر ال�ح�ج��رف اخ �ت��ار ال�ح�ص��اف��ة لتبرير
«االق� � �ت � ��راض» م ��ن دون م �خ��اط��ر ف ��ي مطلع
 ،2018وهو ما رفضه ديوان املحاسبة وفنده
ت �ف �ن �ي��دا ح �س��اب �ي��ا ب�ح�س��ب ب �ي��ان��ات رس�م�ي��ة
ومخاطر االقتراض.
س�ب��ق أن ت�ن��اول��ت ه��ذه التفاصيل ف��ي مقال
«االقتراض الحصيف ليس عبئا!» وتال ذلك
م�ق��ال اخ��ر ف��ي ي��ون�ي��و  2018ب�ع�ن��وان «ن�ف��اد
ال�س�ي��ول��ة ..ت�ب��ري��ر ل�لاق �ت��راض» ،مستعرضا
ال �ع ��وام ��ل ال �ل �غ��وي��ة ال �ت��ي ح �ل��ت ع �ل��ى ال��وزي��ر
الحجرف في تبرير «االق�ت��راض الحصيف»
وليس سالمة االقتراض ،فثمة مخاطر اكدها
ديوان املحاسبة بالنسب لالقتراض ،وما يثار
غير ذلك ال عالقة له بالواقع املالي!
ل ��م ي �ق��دم وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ح �ت��ى ال� �ي ��وم ص ��ورة
واضحة للمالءة املالية بلغة األرق ��ام ،لتأكيد
ترشيد االنفاق وتقدير املصروفات وتوضيح
حجم االحتياطي العام ،التي ابرزتها جريدة
«ال �ج��ري��دة» ب�ع�ن��وان «ال تقدير للمصروفات
وغ �م��وض ب �ش��أن االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام» ،ب�ن��اء
على ما ورد على لسان الوزير الحجرف في
ملتقى املالية العامة اخيرا.
ي�ب��دو ان الحكومة تنتهج منهج اث ��ارة الفزع
او اس �ت �ع �ط��اف ال � ��رأي ال �ع ��ام ب �ش��أن ال��وض��ع
املالي للدولة وض��رورة االقتراض للقفز على
مالحظات رقابية دقيقة ليست وليدة اليوم،
ف ��امل�ل�اءة امل��ال �ي��ة ب �ع�ين ال �ح �ك��وم��ة ت�ب�ع��ث على
«االرت �ي ��اح» ،وه��ي اس�ط��وان��ة م�ش��روخ��ة ،دون
ع��بء ت�ق��دي��م ع��رض واق �ع��ي ل�ح�ج��م خسائر
اس �ت �ث �م��ارات ال��دول��ة ب��امل �ق��ارن��ة م��ع ص�ن��ادي��ق
س �ي��ادي��ة اخ � ��رى ،ف �م �ث��ل ه ��ذا االم � ��ر ت�ع�ت�ب��ره
الحكومة م��ن االس��رار التي يجب ان تناقش
في مجلس الوزراء وجلسة سرية في مجلس
االمة ،بالرغم من ان جهات متخصصة عاملية
ت�ن��اول��ت ح�ج��م االس�ت�ث�م��ار ال�س�ي��ادي ل�ل��دول��ة،
ول�ك��ن ثمة وض�ع��ا خ��اص��ا عندنا ي�ق��وم على
اساس ان الحكومة «ابخص» ،اي اعلم!
واض ��ح ان ث�م��ة ره��ان��ا ح�ك��وم�ي��ا ع�ل��ى ال��وزي��ر
الحجرف كبير جدا ،ربما ألنه خريج مدرستني،
وهما اميركا وبريطانيا ،وله «خبرة» في هيئة
اس��واق امل��ال التي خضعت لتحقيق برملاني،
وكانت هناك توصيات لم تنفذها الحكومة،
خصوصا ان مجلس املفوضني تمت اع��ادة
تشكيله ،بعد تنازل الحجرف عن امتيازات
مالية ت�ف��وق م��ا يتقاضاه ال�ي��وم م��ن الخزانة
العامة بصفته الحالية!
ل��ذا أكتفي بالتذكير بحديث طريف دار بني
شخصية كويتية متقدمة بالسن مع مرجع
رسمي.
اقترح املواطن وبعفوية في مجلس عام ان يتم
توزيع ثروة صندوق االجيال القادمة باعتبار
ان االجيال بلغت سن الرشد وبحاجة للمال
بعد تحرير الكويت!
ربما يجد االخ الحجرف في هذا الحديث ما
يدعم «الحصافة» وتبرير «ن�ف��اد السيولة»،
ُ
ل�ع��ل ه��ذه ال��ط��رف��ة ت�س��اع��د ع�ل��ى اخ ��راج مالي
جديد لفيلم غير قابل للتسويق!
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رايتكم بيضا..

شاهدنا ونشاهد يوميًا م��ا يحدث ف��ي العزيزة على قلوبنا
لبنان ،ونحن كلنا أس��ى وم ��رارة ،فهذا البلد ال��ذي ك��ان يكنى
بفرنسا ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،التحق بباقي ب�ل��دان ذل��ك ال��وط��ن في
الفساد السياسي واإلداري وامل��ال��ي ،وف��اق��ة أه�ل��ه ،والتضييق
على معيشة م�ح��دودي ال��دخ��ل ،وه��م أغلبية أه��ل لبنان .لذلك
شاهدنا التظاهرات املليونية هناك ،آملني من املولى جل وعال
أن يفرج عن أهل لبنان كربتهم ..إنه سميع مجيب الدعاء.
وق��د ش�ع��رت ب��أزم��ة لبنان م��ن خ�لال زي��ارت��ي ل��ذل��ك البلد منذ
أي ��ام ...فقد طلبت تحويل مبلغ م��ن امل��ال ب��ال��دوالر ع��ن طريق
شركة صرافة دولية في الكويت ،فأخبروني أنه ال يمكن لي
ذل��ك ،والتحويل يجب أن يكون بالليرة اللبنانية!! ..وه��ي أول
م��رة تحصل لي منذ عقود من التعامل اللبناني مع ال��دوالر،
وثبات سعر صرف الليرة ،فالدوالر يساوي  1500ليرة منذ
عقود.

قصدت صالون الحالقة ال��ذي أرت��اده عندما أك��ون في لبنان،
وال��ذي يكون ف��ي ال�ع��ادة مزدحمًا ب��ال��رج��ال واألط �ف��ال لشهرة
صاحب الصالون ..وقضيت هناك ما يزيد على الساعة ولم
يطل علينا أي زب��ون ؟! ..فذهلت ..وسألت صديقي صاحب
الصالون عن السبب؟! ...فقال لي إن اللبناني اآلن له أولويات
بالصرف ليس من بينها صالونات الحالقة!
***
م ��ا أردت ال� �ك�ل�ام ع �ن��ه ه ��و ن� �ش ��اط س �ف �ي��رن��ا ع �م �ي��د ال�س�ل��ك
الدبلوماسي في لبنان عبدالعال القناعي ،والقناعي ووزارة
خارجيتنا ،املمثلة بوكيلها املتألق دائ�م��ا خالد ال �ج��اراهلل ،لم
يتركوا أهل الكويت في اضطرابات لبنان ،وتم االتصال بكل
الكويتيني املوجودين في لبنان ،واملودعني ألرقام هواتفهم لدى
السفارة ،وقد تم ترتيب موعد لسفرهم جماعيا الى الكويت عن
طريق مطار رفيق الحريري ،تحرسهم ثلة من الجيش اللبناني

علي أحمد البغلي
بطلب من السفارة لتوصلهم ساملني للمطار والطائرة الكويتية
ثم ال��ى الكويت ..ليصلوها ساملني والحمد هلل ،فبالنيابة عن
كل أولئك املواطنني نتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى لوزارة
الخارجية الكويتية ممثلة بوكيلها خالد الجاراهلل وبموظفي
السفارة الكويتية في بيروت ممثلة بعبدالعال القناعي ونقول
لهم :بيض اهلل وجوهكم ،بيضتوها على أهل الكويت الذين لن
ينسوا جهودكم في خدمتهم ،وكثر اهلل من أمثالكم..
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

خواطر
أ .د .عبدالله محمد الشيخ

عبدالوهاب العوضي

تحت المجهر

«عائالت الكويت في  400عام»

صدر حديثا كتاب «الكويت في  400عام» باللغتني
ال�ع��رب�ي��ة واالن�ك�ل�ي��زي��ة ع��ن دار ل��ول��وة للنشر وم��ن
ت��أل �ي��ف ال�ش�ي�خ��ة ان �ت �ص��ار س��ال��م ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح،
ليكون االول من نوعه في الكويت ،ويتضمن أكثر
من  1320ص��ورة ووثيقة تاريخية وس��ردا لجميع
االنجازات في عهد حكام الكويت .وأشارت املؤلفة
ال��ى ان «ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ف��ي امل�ن��اه��ج ال��دراس�ي��ة غير
ك��اف لتزويد الطلبة بتاريخ وطنهم كامال ،فضال
عن افتقار مكتبات الكويت لكتب تاريخية يفتخر
ب�ه��ا ال�ن��اش�ئ��ة وال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي» .وذك � ��رت ان�ه��ا
«تتطلع لتزويد سفارات الكويت بالخارج بالكتاب،
باالضافة الي املنظمات العاملية والعربية والخليجية،
وان ب�ع��ض ال�ج�ه��ات وم�ن�ه��ا وزارة االع�ل�ام طالبت
بطباعة الكتاب باللغتني الفرنسية واالسبانية».
اننا نأمل ان يتم توزيع هذا الكتاب على كل املكتبات
املدرسية ومكتبات الكليات الجامعية والتطبيقية،

بعد السالم

وتضمينه كمرجع أساسي في املقررات الدراسية
ّ
املتعلقة بتاريخ الوطن .ونناشد الشيخة انتصار
ال �ص �ب��اح ان ت�س�ت�م��ر ب �ب��ذل ج �ه��وده��ا امل�خ�ل�ص��ة
للكويت بتأليف كتاب تحت عنوان «عائالت الكويت
ف��ي  400ع ��ام» ،وذل��ك توثيقا للعائالت الكويتية
(ال �ت��ي ه��اج��رت ال�ي�ه��ا م��ن ج�م�ي��ع ال� ��دول امل �ج��اورة
وغ�ي��ره��ا وم��ن جميع االدي ��ان وامل��ذاه��ب) ووج��دت
بالكويت منذ نشأتها ،مرفقا بالصور وبالوثائق
الرسمية ،م��ع االش��ارة ل��دوره��ا الكبير ف��ي جوانب
الحياة املختلفة قبل ظهور النفط ،وه��ذا م��ن حق
اوائل العائالت بالكويت في تسجيلها وانجازاتها
ف��ي سجل ت��اري��خ ال��وط��ن ال��ذي ساهمت ف��ي بنائه
واع�م��اره ب��دءا من االج��داد وم��ن ثم االب��اء واالبناء.
ف��ان التاريخ في ه��ذا الجانب املهم ما زال ناقصا،
وتقوم قلة من العائالت بتوثيق تاريخها بالكويت
م��ن دون ارف ��اق ال �ص��ور وال��وث��ائ��ق ال��رس�م�ي��ة ،وق��د

أ.د .بهيجة بهبهاني
يجانبه الصواب.
لقد ش��ارك��ت اوائ��ل ال�ع��ائ�لات الكويتية ف��ي تنمية
اق �ت �ص��اد ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال امل�س��اه�م��ة ب�ج�ه��وده��م
املخلصة في تطوير االقتصاد والتعليم والصحة
بالكويت قبل ظهور النفط ،وهم بذلك يستحقون
ت�ض�م�ي�ن�ه��م ف��ي س �ج��ل ت��اري��خ ال �ك��وي��ت وت�ع��ري��ف
االج �ي��ال ال�ق��ادم��ة بتلك ال�ج�ه��ود ال��رائ�ع��ة ل�ه��م ،فهم
الذين تحدوا قساوة البيئة وقلة املال وقاموا ببناء
وطنهم بكفاحهم وتضحياتهم.
نتمنى أن تلبي الشيخة انتصار سالم العلي طلبنا.

التاجر األسوة ()147

التاجر عبد الله العلي المطوع يؤكد أصالة
التاجر الكويتي خالل االحتالل
كثير من التجار الكويتيني أظهر االحتالل الغاشم
أصالة معدنهم ،فلم ينسهم هول املصيبة الجلل
أصول التعامل مع موظفيهم في ساعة الشدة ،بعد
أن ألفوهم ساعة ال��رخ��اء ،وك��م تضافرت املواقف
األصيلة منهم لتتكامل مع أصالة الشعب الكويتي
بشكل عام.
ومن هؤالء التاجر الكويتي عبد اهلل العلي العبد
الوهاب املطوع رحمه اهلل ،الذي كنا قد تكلمنا عن
حسن معاملته ملوظفيه ،وقد وضع لنفسه ميثاقًا
َّ
أخالقيًا اختياريًا قل نظيره بني أرباب العمل.
ف�ل� َّ�م��ا وق �ع��ت ك��ارث��ة االح �ت�ل�ال وت�ش�ت��ت ال�ع�م��ال��ة
الوافدة إلى بالدها األصلية ،كان له شأن مع العمالة
امل �ص��ري��ة  -ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال �ح �ص��ر -ال�ت��ي
ك��ان��ت تعمل ف��ي ش��رك�ت��ه ،وك��ان ق��وام�ه��ا خمسني
موظفًا تقريبًا ،علمًا ب��أن عمالته ك��ان تشمل كل
الجنسيات العربية واألجنبية من دون تحيز ،وقد

كانت له زيارة إلى القاهرة خالل االحتالل ،ليكون
جزءًا من الحراك الشعبي الستنهاض العالم كله
للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحرير الكويت،
وق��د طلب م��ن أح��د موظفيه أن يجمع عناوينهم،
ً
وف �ع�لا ج ��رى ال �ت��واص��ل م�ع�ه��م ج�م�ي�ع��ًا ،وص��رف
لهم مستحقاتهم كنهاية ال�خ��دم��ة ،باعتبار أنهم
ال ي�ت�ق��اض��ون رات �ب��ًا م��ن أح��د خ�ل�ال ع��ودت�ه��م من
الكويت ،بل زاد ذلك بأن أعطاهم مكافأة إضافية
ب��واق��ع سبعمئة وخمسني دي�ن��ارًا للقدامى منهم،
ومئتني وخمسني دينارًا للمستجدين في العمل
في شركته.
لقد ك��ان سيعذره التاريخ لو حفظ ه��ذه األم��وال
لنفسه وأوالده ،فهو ال يضمن مستقبلهم القريب،
خصوصًا أن ل��ه الحجة الكاملة أال ي�ص��رف لهم
ً
ش�ي�ئ��ًا ،ف�ه��م ل��م ي�ط�ل�ب��وا م�ن��ه أص�ل�ا أي ش ��يء ،بل
ً
ل��م ي�ك��ون��وا يعلمون ب�ق��دوم��ه إل��ى ال�ق��اه��رة أص�ل�ا،

د .عبدالمحسن الجارالله الخرافي
ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

ف��ال�ض��رر ق��د ل�ح��ق ب��ه وب�ش��رك�ت��ه وب�م�خ��ازن��ه ه��و،
بينما ه��م يعلمون أن حقوقهم محفوظة مهما
تأخر الوقت في صرفها.
إنه خلق الوفاء ،الذي وصفه اهلل سبحانه وتعالى
في القرآن الكريم وقام به رسوله الكريم صلى اهلل
عليه وآله وسلم وورد ذكره في السيرة العطرة.
وإنها امل��روءة التي هي سمة اإلنسان الحر األبي
صاحب الفطرة السليمة نقدمها من ه��ذا التاجر
ً
الكويتي إلى كل تجار العالم أسوة حسنة ومثاال
ي�ح�ت��ذى ،وك��م ه��م م�ش� ّ�رف��ون ف��ي تعاملهم تجار
الكويت ،وكالمنا في الكويت مجروح.

 - 1ان �ت �خ��اب��ات ف ��ي ك ��ل م� �ك ��ان ،س ��واء
ب��رمل��ان�ي��ة أو رئ��اس �ي��ة ،وال �ش �ع��وب الحية
ت� �ش ��ارك ب�ف�ع��ال�ي��ة وح� �م ��اس إال ال �ع��دي��د
م��ن ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة ال ان�ت�خ��اب��ات وال
يحزنون .القذافي ظل في الحكم الجائر
 40س � �ن ��ة ،وف� � ��ي ح �ق �ب��ة م � �ب� ��ارك ظ�ل��ت
االنتخابات ُت� ّ
�زور ملدة  30سنة ،وفعلها
ب��ن ع�ل��ي وه �ك��ذا ..ح�ت��ى رئ�ي��س السلطة
الفلسطينية انتهت مدته منذ  10سنوات
وال ي��زال في الرئاسة ..ودول أخ��رى في
عاملنا العربي والعالم الثالث لم تشم قط
رائحة االنتخابات على اإلطالق.
 - 2سألوا األديب ادونيس :ملاذا لم تؤيد
الشعب ال�س��وري ف��ي ح��راك��ه ومقاومته
وث��ورت��ه؟ ق��ال كما ت��ردد في االع�ل�ام ،انا
ال أؤيد من يرفع شعار اهلل أكبر وال أؤيد
من يخرج من املسجد وال أؤيد من يخرج
ي ��وم ال �ج �م �ع��ة ،الن ��ه ف��ي ن �ظ��ره ش �ع��ارات
دي�ن�ي��ة ..ورب�م��ا ال��دي��ن بالنسبة ل��ه أفيون
ال�ش�ع��وب ..طيب إس��رائ�ي��ل ال�ت��ي سمعنا
انه يحاول مجاملتها ويسترضيها من
أج��ل ج��ائ��زة ن��وب��ل ..أليست دول��ة دينية؟
دولة احتلت ارضك .بعض من نسميهم
م �ث�ق �ف�ين ،ال �ث �ق��اف��ة ع �ن��ده��م ان �س�ل�اخ من
الهوية والتطاول على ثوابت األمة وعبادة
الغرب.
 - 3اللجان األوملبية ف��ي ال��دول املتقدمة
تضم وزراء سابقني او رؤساء وزارات او
رؤساء دولة او رجال أعمال او رياضيني
سابقني يشار لهم بالبنان ..أم��ا لجاننا
ن�ح��ن وب��ال��ذات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ن ��دري كيف
تشكلت وم��ن اخ�ت��ار او انتخب ه��ؤالء..
وب�ع��ض منهم ال ي�م�ل�ك��ون خ�ب��رة كافية
في املجال الرياضي ..لهذا سنظل نراوح
مكاننا.
 - 4ف� ��وز أس �ت��رال �ي��ا ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ه��و
ف��وز م�س�ت�ح��ق ،ويجعلنا ن �ق��ول ان ه��ذا
ال �ف��ري��ق ي �ح �ت��اج ل ��ه ال �ك �ث �ي��ر ل �ك��ي يمثل
الكويت ببطولة س��واء آسيوية أو دولية،
املشكلة ليست املدرب فقط ،وإنما االدارة
واألسلوب والطريقة واملتابعة واملحاسبة
وتحمل املسؤولية ..اهلل يستر من القادم.
 - 5م��ن ح��ق الجمعية العلمية املستقلة
ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة أن ت �ف��رح ب�ع��د ال �ف��وز،
ل�ك��ن اس �ل��وب االح �ت �ف��ال ل��م ي�ك��ن مؤمنا
ع�ل��ى اإلط �ل�اق ،ال ��ذي ف��از ليست القبيلة
والطائفة وال العائلة ،الذي فاز هو الكويت
ال �ت��ي رس �خ��ت م �ب��دأ امل �ش��ارك��ة الطالبية
ف��ي اختيار م��ن يمثلهم ..الكويت هيأت
ال�ف��رص م��ن أج��ل ال�ع��رس الديموقراطي،
فكان االحتفال باسمها .ال��ذي سهل لك
أيها الطالب الدراسة واملعونة املادية ،ثم
الحصول على بعثة لدراسة املاجستير
وال��دك�ت��وراه هي الكويت وليست القبيلة
او الطائفة ..إذا ان��ت طالب التربية معلم
املستقبل تأخذك النزعة الجاهلية بهذه
ال � �ص� ��ورة ،ف �ك �ي��ف س �ي �ك��ون ع �ل �ي��ه ح��ال
ً
طالبك مستقبال؟

الربيع ينتفض
مع ع��ودة ال�ح��راك ه��ذه األي��ام في بعض ال��دول العربية ،وتحت
مسمى انتفاضة ،نستذكر هنا الربيع العربي ،وعندما يثار هذا
املوضوع نجد البعض ينتفض ،وعلى مسمى الربيع يمتعض،
وعلى هذا الحديث يعترض ،بقوله إنه ليس بربيع بل خريف،
ويستند بقوله هذا إلى الكثير من األحداث التي حصلت بعده
وأتت على أثره ،ولكن السؤال األوجبِ :ل َم كان ما كان؟
ً
ه��ل اج�ت�م��ع ال �ش �ب��اب ص��دف��ة م �ث�لا وح ��دث م��ا ح ��دث ،أم أنهم
اتفقوا على إزع��اج السلطات والقيام ب�ث��ورات ،أم أنهم أرادوا
تغيير روتينهم اليومي الذي أعياهم ..ألم يكن هناك ما يتوجب
عليهم فعله ،ألم يعانوا ولم يجدوا التقدير الكافي واالعتراف
الوافي والحضن الدافئ لهم ،وهم املكون األساسي الذي تشد

فيهم الهمم وتعتلي بهم األم��م؟ أليس لديهم الحق بمطالبتهم
بحقوقهم ،ف��ي وس��ط ال�ف�س��اد املستشري أم��ام�ه��م ،م��ن دون
حسيب أو إيقافه من رقيب؟ ملاذا أصبحت املطالبات بالحقوق
املنقوصة أو املسلوبة غير مسموح بها ،ومحاولة اإلص�لاح
وإرجاع األوضاع إلى نصابها غير مشروعة؟
إن ل��م ي�ق��م ال�ش�ب��اب ب �ه��ذا ،ف�م��ن س�ي�ق��وم ب��ه؟ ذل��ك ألن�ه��م أكبر
املتضررين وأك�ث��ر املتأثرين ،أل��م ي�ح��اول��وا قبلها أن يوصلوا
أصواتهم بكل الطرق لكن كلها كانت م�س��دودة؟ فلم يجدوا
أذان ��ا تصغي ل�ه��م وال ب��واك��ي ع�ل��ى ض�ي��اع مستقبلهم ،وه��م
يرون أوطانهم تذهب إلى الطريق غير الصحيح ،واالبتزاز من
املؤسسات الحكومية أصبح بشكل صريح ،هل وقف هؤالء

عبدالله محمد المشعان
مع أنفسهم وحاولوا أن يسمعوا آراءه��م ويتفهموا مطالبهم،
التي تتفق عليها األغلبية ،ولكن االختالف كان على الكيفية،
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر مل��ا يتعرضون للقمع ،ان ك��ان��ت مطالباتهم
مستحقة وأتت بطرق سلمية ،ولم تخرج عن املألوف ،فلماذا ال
تحاول السلطات في تلك الدول أن تحتويهم ،وتتفهم وجهات

نظرهم وتحاورهم ،وتأخذ بآرائهم على سائر توجهاتهم.
لقد قتل الكثير م��ن ال�ش�ب��اب ..والبعض اآلخ��ر خ��رج م��ن هذه
ال�ت�ج��رب��ة ب ��آالم نفسية وأم� ��راض عصبية ش�ب��ه مستعصية،
كرست ملعنى االنتكاسة واالن�ك�س��ار بعد ه��ذا العمل الجبار
الذي أقدموا عليه ،كانوا فقط يحلمون بوطن أفضل ومعيشة
أجمل ،فإذا بالبوصلة تنحرف والدفة تنكسر ،ويصبح حالهم
أس��وأ مما كانوا عليه ،وال�ت��ردي يطول كل امل�ج��االت ،والفساد
ينخر في كل املؤسسات ،من دون خشية من مساءلة برملان،
أو وجل من قلم كاتب همام ،أو انتقاد من صحيفة نبراسها
الحرية ،تكون افتتاحيتها استبداد العباد والجورعلى مقدرات
البالد.

اليت
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د .يوسف بوعباس« :الحمية» تصلح لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم والروماتيزم

«الكيتو» ..األمثل لعالج االكتئاب والسكري
د .والء حافظ

أكد رئيس رابطة
السمنة واستشاري
الغدد الصمــاء
والهرمــونات
د.يوسف بوعباس،
أن السمنة فى
الكويت فى ازدياد
بنسبة  %30إلى
 %40خصوصا بين
األطفال ،بسبب خطر
الوجبات السريعة،
وبالتالي ارتفاع
نسبة اإلصابة بالسكر
من النوع الثاني في
األطفال ،وهو مؤشر
يشكل خطورة
على مستقبل
صحة األجيال
القادمة على
الرغم من الجهـود
المبذولة لتخفيف
هـذا الوباء ،ويرى
بوعباس ،أن االمر
في احتياج لخطة
وطنية شاملة على
مستوى جميع
وزارات الدولة،
باإلضافة إلى مجلس
األمة لتقليل هـذه
الظاهـرة الخطرة
التي تضرب المجتمع
الكويتي ،وتهـدد
بالقضاء على صحته
خاصة الشباب
منهـم.

مايو كلينك

الكيتو واالكتئاب
ُ
تعد حمية «الكيتو» من أشهر أن��واع الحميات
الغذائية في وقتنا الحالي ،وهو بصورة مبسطة
ي��رك��ز على ال��ده��ون بنسبة  %70م��ن الحصة
اليومية ،والبروتني  %20والكربوهيدرات %10
فقط من مصادر محدودة .وهي تمنع كل أنواع
الكربوهيدرات عالية النشويات والفواكه ،وذلك
م��ع االل �ت��زام ب�ع��دد معني م��ن ال�س�ع��رات اليومية
املتناسبة مع الهدف الرئيسي وراء اتباع النظام.
ورأى د .ب��وع�ب��اس أن ن �ظ��ام «ال�ك�ي�ت��و» يصلح
لغالبية الناس األصحاء ممن يعانون السمنة
أو زي � ��ادة ال � ��وزن ،وك��ذل��ك ارت� �ف ��اع ض �غ��ط ال��دم
والروماتيزم والخشونة.
وأشار الى أن بعض الدراسات قبل عدة أسابيع
أك��دت أن «الكيتو» يساعد في ع�لاج االكتئاب،
شريطة أن يكون تحت االشراف الطبي وينصح
بعدم اتباعه ملن يعاني الفشل الكلوي أو وجود
جلطات في القلب.

يوسف بوعباس

الدهون مقارنة بنسبة الكربوهيدرات والبروتني
املستهلكني في النظام الغذائي.
ً
وارتباطا بتغيير تكوين الدم ،يمكن أن يؤدي
ال�ك�ي�ت��و إل ��ى خ�ف��ض ع ��دد ال�ص�ف��ائ��ح ال��دم��وي��ة،
فيمكن أن يتعرض الشخص الذي يتبع الحمية
للكدمات بسهولة عند االستمرار في النظام.

اآلثار الطويلة المدى

ينصح بوقفه في هذه الحالة
وشدد على أنه ينصح بوقفه في حال أدى إلى
ضعف في وظائف الكلى أو ح��دوث مشكالت
في القلب ،وهـذا نادر الحدوث لكنه وارد ،وكذلك
في حال عدم تقبل الشخص لهـذا النظام أو في
حال عدم نزول الوزن بالرغم من أن هـذا أيضا
ن��ادر ال�ح��دوث .حيث ان نظام الكيتو هـو نظام
قليل الكربوهـيدرات وال�س�ك��ري��ات ،مما ي��ؤدي
إل��ي تكسير ال��ده�ـ��ون ك�م�ص��در للطاقة وب��ذل��ك
ينقص الوزن.
وص � ��رح ب ��أن ��ه م ��ن أف �ض ��ل األن �ظ �م��ة ال�ص�ح�ي��ة
وأس��رع �ه �ـ��ا ف ��ي إن �ق ��اص ال � ��وزن مل ��ن يستطيع
تحمل اإلق�لال من النشويات والسكريات في
نظامه الغذائي.

الحل األمثل لمرضى السكري
وأشار الى أن من يعاني السكر من النوع الثاني
أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة ،فإن هـذا النظام
ي�ع�ت�ب��ر األم �ث��ل إلن �ق��اص ال � ��وزن وال �ش �ف��اء من
السكري وارت�ف��اع ضغط ال��دم ولكن بشرط أن
يكون تحت االشراف الطبي بالطبع.
وق ��ال :ل�ق��د عملت ع�ل��ى ه�ـ��ذا ال�ن�ظ��ام ألك�ث��ر من
عشر س�ن��وات ،وقمت بعمل بعض التعديالت
مما يتناسب مع املريض وجعله أسهـل كثيرا
على الناس في تطبيقه ،ووجدت أنه نظام سريع
امل�ف�ع��ول مل��ن ال �ت��زم ب��ه وف��ي كثير م��ن االح�ي��ان
تمكنت من وقف أدوية السكر من النوع الثاني
بما فيها االنسولني ،وكذلك أدوية الضغط ولكن
رجوع الوزن يحدث بالتأكيد إذا رجع الشخص

العطش الشديد والشعور بالجوع من اآلثار الجانبية لحمية «الكيتو»

إلى عاداته السابقة قبل بدء النظام الغذائي.
في رأي��ي الشخصي ال يوجد عمر معني يمنع
الشخص من اتباع نظام غذائي صحي ،ولكن
أهـداف إنقاص ال��وزن قد تختلف من عمر إلى
آخ ��ر ،ل��ذا ف��االش��راف والتقييم ال�ط�ب��ي مهـمان
جدا.

والمرضعات
ُ
نصائح لألطفال
أفاد د .بوعباس بوجهـة نظره في حمية األطفال
بأنه ال يحبذ فكرة تدريب األطفال منذ الصغر
على ريجيم ولكن أنصحهـم بثالث نصائح:
 -1املشي اليومي نصف ساعة على االق��ل أو
أكثر.

 -2االب �ت �ع ��اد ع ��ن االك � ��ل غ �ي��ر ال �ص �ح��ي م�ث��ل
السكاكر والوجبات السريعة والبيتزا.
 -3عدم اإلسراف فى األكل والشرب.
أم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م��رض �ع��ات ف �ق��ال د .ي��وس��ف
بوعباس ،ان��ه يمكن استخدام نظام «الكيتو»،
خاصة مع بعض التعديالت عليه ،ولكن يجب
العلم بأن هـناك إمكانية أن تقل كمية الحليب
خالل تطبيق هـذا النظام.
والجدير بالذكر ،أن هذه اآلثار تبدأ في االختفاء
ت��دري�ج� ً�ي��ا ع�ن��دم��ا يستمر ال�ش�خ��ص ف��ي ات�ب��اع
النظام الغذائي ،حيث يتكيف الجسم مع النظام
الغذائي الجديد ويضبط الطرق التي يوفر بها
الطاقة.
وأك� ��د ال �ت �ق��ري��ر أن ��ه ق��د ي �ص��اح��ب ات �ب��اع حمية

ال�ك�ي�ت��و تغيير ف��ي ت�ك��وي��ن ال� ��دم ،وذل ��ك نتيجة
للتغيرات التي تحدث في استهالك الشخص
ال �غ��ذائ��ي واآلل �ي��ات التكيفية ال�ت��ي يستخدمها
جسمه عندما ي�ت�ن��اول كميات منخفضة من
ال �ك��رب��وه �ي��درات امل�خ�ف�ض��ة .وي�م�ك��ن أن ي��ؤدي
ال �ك �ي �ت��و ف ��ي امل �ت��وس��ط إل ��ى زي � ��ادة م�س�ت��وي��ات
الكوليسترول في الدم وانخفاض نسبة الدهون
الثالثية.
ً
وإذا كان الشخص الذي يتبع الحمية خائفا من
زي��ادة مستويات الكوليسترول ،يمكنه إج��راء
تغييرات طفيفة في النظام نفسه ،كأن يستبدل
مصادر الدهون املشبعة بالدهون غير املشبعة
امل �ت �ع��ددة .ف�ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ،ق��د ي�ك��ون من
الضروري خفض نسبة الكيتون وتقليل نسبة

اآلثار الجانبية لـ«الكيتو»
لهذا النظام نوعان من اآلثار الجانبية تؤثر في صحة األشخاص؛
منها قصيرة امل��دى ومنها طويلة امل��دى .وفي تقرير نشره موقع
 news-medicaالطبي أنه تظهر اآلثار الجانبية قصيرة املدى في
بداية اتباع الحمية؛ ويعد نقص معدالت السكر في ال��دم أبرزها.
ً
ويعاني الشخص الذي يتبع الحمية ً
آثارا أخرى أيضا:
 -1العطش الشديد.
 -2كثرة التبول.

 -3الشعور بالجوع.
 -4االرتباك والقلق.
 -5عدم انتظام دقات القلب.
 -6الشعور بالدوار وعدم التركيز.
 -7التعرق والقشعريرة.
 -8اإلمساك.
 -9انخفاض درجة الحموضة في الجسم.

واقض بعض الوقت مع كل طفل بمفرده
أنصت إلى أطفالك..
ِ

ُ
تنافس األشقاء..
كيف تساعد أبناءك على االنسجام معاً؟
إذا كان لديك أطفال ،فأنت تعلم أن الحفاظ على
الهدوء والسالم باملنزل قد يكون أمرًا صعبًا.
ففي لحظة ،يكونون في انسجام بعضهم مع
بعض ،وفي لحظة أخرى يتشاجر بعضهم مع
ب�ع��ض .وي�م�ك��ن مل�ع��رف��ة وق��ت ال�ت��دخ��ل وكيفيته
أن ي �ح��دث ف��ارق��ًا ف��ي ع�لاق��ة األط �ف��ال بعضهم
ببعض.
ي� �ت� �ع ��رض ج� �م� �ي ��ع األش � � �ق� � ��اء إل� � ��ى امل� �ش ��اج ��رة
واملضايقة والثرثرة بعضهم لبعض في وقت
ما.
ات �خ ��ذ ال� �خ� �ط ��وات ال �ت��ال �ي��ة ل �ت �ش �ج �ي��ع ال �ع�ل�اق��ات

الجيدة بني األشقاء:
 -1احترم االحتياجات الفريدة لكل طفل.
 -2تجنب املقارنة.
 -3ت��أك��د أن أط �ف��ال��ك ي �ف �ه �م��ون ال �س �ل��وك ال ��ذي
ً
ً
تعتبره مقبوال والذي ال تعتبره مقبوال.
 -4ال تتدخل في الشجار بينهم.
 -5عند تأديب أطفالك ،تجنب القيام بذلك أمام
اآلخرين.
 -6إذا ك��ان��وا ي�ت�ش��اج��رون دوم��ًا ع�ل��ى األش�ي��اء
ذاتها ،فساعدهم إليجاد حل.
 -7أنصت إلى أطفالك.

 -8اسمح ألطفالك بأن ينفسوا عن مشاعرهم
السلبية بعضهم تجاه بعض.
واقض بعض الوقت مع كل طفل
 -9أظهر حبك
ِ
بمفرده.
ت ��ذك ��ر أن ج �م �ي ��ع األش� � �ق � ��اء ي� �ت� �ش ��اج ��رون أو
يتجادلون .فتنافس األشقاء أمر طبيعي .ومع
ذلك ،فعن طريق التعامل مع أطفالك على أنهم
أف ��راد م�س�ت�ق�ل��ون ،واالس �ت �م��اع إل�ي�ه��م ومنحهم
فرصًا لحل مشكالتهم الخاصة ،فأنت تضع
ال �ق��اع��دة األس��اس �ي��ة ل �ب �ن��اء ع�ل�اق ��ات ق��وي��ة ب�ين
األشقاء.

مايو كلينك

التهاب األمعاء واالكتئاب ..هل من عالقة بينهما؟
م ��ن امل �م �ك��ن مل� ��رض ال �ت �ه��اب األم� �ع ��اء  IBDأن
ي �ك��ون م�ص�ح� ً
�وب��ا ب��االك �ت �ئ��اب .ف�ع�ل��ى ك��ل ح��ال،
ال يصيب م��رض التهاب األم�ع��اء الجسم فقط.
ب��ل بإمكانه أن ي��ؤث��ر ً
سلبا ف��ي ثقتك بنفسك،
وع�لاق��ات��ك ب�ح�ي��ات��ك ال�ع�م�ل�ي��ة ،وح �م��اس��ك ت�ج��اه
خ��وض م�غ��ام��رات ون�ش��اط��ات ج��دي��دة .إذا كنت
تعاني نوبات منتظمة من اإلسهال الحاد ،وألم
البطن ،والتشنجات ،فقد تتمحور حياتك نحو
الحاجة املستمرة للذهاب إلى املرحاض .حتى
وإن كنت تعاني أعراضا خفيفة ،فقد يصعب
عليك الوجود وسط ّ
تجمع خارج املنزل.
وق��د ت�ج��د ن�ف�س��ك تتجنب األن�ش�ط��ة ال�ت��ي تقام
خ��ارج امل�ن��زل ،خصوصا ف��ي األم��اك��ن الجديدة

ح� �ي ��ث ت � �ك� ��ون ع� �ل ��ى غ� �ي ��ر ع� �ل ��م ب� �ع ��د ب ��أم ��اك ��ن
امل��رح��اض .وق��د تشعر ب��اإلح��راج أو التوتر في
املواقف الجديدة .بل وقد تقلص من دون قصد
حجم شبكة الدعم االجتماعي التي تحتاجها
بشدة من خالل رفض الدعوات من األصدقاء
والعائلة والجيران .ويمكن لجميع تلك العوامل
أن تسبب اإلحباط .فبإمكانها أن ُت ِّ
غير حياتك،
وقد تؤدي إلى الشعور باالكتئاب.
من الطبيعي أن تشعر باإلحباط والتثبيط إذا
كنت تعاني مع مرض التهاب األمعاء .ومع ذلك،
إذا ك�ن��ت ت�ف�ك��ر أن ح��ال�ت��ك امل��رض�ي��ة ت�س�ب��ب لك
االكتئاب ،فال تتجاهل هذا الشعور .فاالكتئاب
�ورا ً
اض�ط��راب مزاجي شديد يسبب ش�ع� ً
دائما

األمور االعتيادية.
بالحزن ًوفقد الرغبة في أداء َ
وغالبا ما يتفاقم إذا لم يعالج.
بل
ع �ن��دم��ا ت �ص��اب ب��االك �ت �ئ��اب ،ت �ظ �ه��ر األع� ��راض
م�ع�ظ��م ف �ت��رات ال� �ي ��وم ،وك ��ل ي ��وم ت �ق��ري� ً�ب��ا ،وق��د
تتضمن :
 -1الشعور بالحزن أو الخواء أو عدم السعادة.
 -2نوبات غضب أو اهتياج أو ضجر.
 -3فقد االهتمام أو االستمتاع باألنشطة التي
تستمتع بها عادة.
 -4تغيرات ف��ي أن�م��اط ال�ن��وم ،بما فيه األرق أو
كثرة النوم.
 -5تغيرات في الشهية.
 -6صعوبة التفكير والتركيز وتذكر األشياء.

ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ت�ظ�ه��ر اآلث� ��ار ط��وي�ل��ة امل��دى
عندما يستمر الشخص في اتباع نظام الكيتو
لفترات طويلة من الزمن ،وهذه اآلثار يمكن أن
ً ً
ضررا بالغا للشخص الذي يتبع الحمية،
تسبب
وم��ن املضاعفات الشائعة لحمية الكيتو على
امل��دى الطويل حصى الكلى أو التهاب الكلية،
حيث يعاني نحو  %5ممن يتبعون نظام الكيتو
ه��ذه ال�ح��ال��ة ،حيث تقلل الكيتونات م��ن درج��ة
الحموضة في ال��دم مما يعني أن دم الشخص
سيصبح حمضيًا ،هذه الطبيعة الحمضية للدم
يمكن أن تسبب في تكون بللورات من بعض
املركبات في ال��دم مثل األوك�س��االت مما يكون
حصوات الكلى .وتشير بعض األبحاث إلى أن
مكمالت سترات البوتاسيوم يمكن أن تقلل من
حدوث حصوات الكلى ،حيث إنها ترتبط وتقلل
من مستوى الكالسيوم في مجرى الدم.

توقف معدل نمو األطفال
ً
من اآلث��ار الجانبية طويلة املدى أيضا ،توقف
معدل نمو األطفال الذين يتبعون حمية الكيتو،
وذلك بسبب انخفاض مستويات عامل النمو
شبيه االنسولني  ،)IGF-1( 1حيث يلعب هذا
دورا ً
الهرمون ً
مهما ف��ي نمو األط�ف��ال ،ولكن
باتباع حمية الكيتو تقل مستوياته.
كما أن تآكل العظام يعد أحد اآلث��ار الجانبية
ال �ش ��ائ �ع ��ة ل �ح �م �ي��ة ال �ك �ي �ت��و ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،وذل� ��ك
بسبب تغير مستويات ع��ام��ل النمو الشبيه
ب��األن�س��ول�ين ،1ون�ق��ص اس�ت�ه�لاك الكالسيوم،
والتخلص من مصادر املواد الكيميائية العامة
مثل حمض الفيتيك والتانيني واألوك�س��االت.
ولذلك تصبح العظام ضعيفة وسهلة الكسر.

ارتفاع معدالت
السمنة عالميا ً
مي السكري
ك �ش ��ف ت �ق ��ري ��ر مل �ن �ظ �م��ة األغ ��ذي ��ة
وال ��زراع ��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ع��ن أن
ت� �ن ��اول األط �ع �م��ة ال �غ �ن �ي��ة ب��ال�ن�ش��ا
وال �س �ك ��ر وال� ��ده� ��ون وامل � �ل� ��ح ،إل��ى
جانب نمط الحياة املستقر ،تعد
م��ن أب ��رز ال �ع��وام��ل ال �ت��ي اس�ه�م��ت
ف��ي ارت �ف��اع م �ع��دالت ال�س�م�ن��ة في
ال� �ع ��ال ��م ،ح �ت��ى ف ��ي ال� �ب� �ل ��دان ال �ت��ي
ال ي� ��زال ك �ث �ي��رون ف �ي �ه��ا ي �ع��ان��ون
الجوع.
ودع� � � � ��ت م� �ن� �ظ� �م ��ة «ال � � � �ف� � � ��او» ف��ي
ت�ق��ري��ره��ا ال �ص��ادر بمناسبة ي��وم
الغذاء العاملي ،إلى اتخاذ إجراءات
لجعل الوجبات الغذائية الصحية
واملستدامة في متناول الجميع.
وأض � � � ��اف ال� �ت� �ق ��ري ��ر :ل� �ق ��د ح ��دث
ال �ت �ح��ول ع��ن األغ ��ذي ��ة امل��وس �م �ي��ة،
ال � � �ت� � ��ي ت � �ع � �ت � �م ��د أس� � � � ً
�اس� � � ��ا ع �ل ��ى
ال �ن �ب��ات��ات ال �غ �ن �ي��ة ب ��األل� �ي ��اف ،ف��ي
العقود األخ�ي��رة ،كنتيجة للعوملة
وال �ت �ح �ض��ر ون �م��و ال ��دخ ��ل ،ح�ي��ث
ي �ج��د امل �س �ت �ه �ل �ك��ون امل ��زدح �م ��ون
ً
ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ح�ض��ري��ة وق��ت��ا أق��ل
ل �ل �ط �ب��خ ف� ��ي امل � �ن� ��زل ،واالع� �ت� �م ��اد
ب� �ش� �ك ��ل م � �ت� ��زاي� ��د ع � �ل� ��ى م� �ن ��اف ��ذ
ال � ��وج � �ب � ��ات ال � �س ��ري � �ع ��ة وب ��ائ� �ع ��ي
األغذية في الشوارع.
وك �ش ��ف ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن أن ن�ح��و
 800م� �ل� �ي ��ون ش� �خ ��ص ي �ع��ان��ون
ال�س�م�ن��ة امل �ف��رط��ة ،وأك �ث��ر م��ن 40
م�ل�ي��ون ط�ف��ل دون س��ن الخامسة
يعانون زيادة الوزن ،بينما تقدر
التكاليف الصحية ل�ع��ادات األك��ل
غير الصحية -ال�ت��ي ُي�ع��زى إليها
السبب الرئيسي ملرض السكري
وأم� � � ��راض ال �ق �ل��ب وب� �ع ��ض أن � ��واع
ال � �س� ��رط� ��ان -ب �ن �ح��و  2ت��ري �ل �ي��ون
دوالر في السنة.
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ثقافة

بين الناشر والمؤلف

ترويج الكتاب ..مسؤولية من؟

عبدالله البصيص

محمد حنفي
أص�ب��ح ت�س��وي��ق ال�ك�ت��اب وال �ت��روي��ج ل��ه بطريقة ناجحة
عملية ال تقل أهمية ع��ن م��راح��ل النشر .ه�ن��اك أق��وال
متضاربة من قبل كثير من املتابعني ،فمن جهة ثمة
شكوى من بعض دور النشر بسبب ضعف التوزيع أو
اإلقبال على الكتاب ،ومن ثم حث الكتاب أنفسهم على
املالحظ عن قرب
بذل جهد في الترويج ألعمالهم .لكن
ِ
لنشاط النشر سيرى تزايد عدد املكتبات ودور النشر
في اآلونة األخيرة ،مع توافر مساحات لم تكن متاحة
من قبل للدعاية على مواقع التواصل االجتماعي.
وه ��ي ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��رض��ت ل�ه��ا سبقلا األس �ب��وع
املاضي ،وتستكملها بالحوار مع ع��دد من الناشرين
ب��ال �س��ؤال :م��ن ي�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ة ال �ت��روي��ج ل�ل�ك�ت��اب؛
الناشر أم املؤلف أم أن املسؤولية مشتركة بني الناشر
واملؤلف؟.

عبدالله البصيص:
الكاتب متفرغ لإلبداع
ي��رى ال��روائ��ي عبداهلل البصيص أن الترويج للكتاب
مسؤولية من صميم عمل الناشر ،فهو الذي يجني

جميلة سيد علي

محمد العتابي

أحمد الزمام

هديل الحساوي

الجزء األكبر من أرباح الكتاب ،مقابل نسبة ضئيلة
ي�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا امل��ؤل��ف ،وب��ال �ت��ال��ي ع�ل�ي��ه امل�س��ؤول�ي��ة
األك �ب ��ر ف ��ي ت ��روي ��ج ال �ك �ت��اب ،وي �ق ��ول ال �ب �ص �ي��ص ان
توزيع األدوار في عملية النشر في الغرب معروفة
وم�ح��ددة ،الكاتب يتفرغ للكتابة واإلب ��داع ،والناشر
يتحمل مسؤولية نشر وتسويق الكتاب والترويج
له ،من خالل توزيع نسخ على النقاد أو عمل ندوات
أو تحمل نفقات سفر ال�ك��ات��ب إل��ى م�ع��ارض الكتب
من أجل حفالت التوقيع.
ل�ك��ن م��ؤل��ف «ق ��اف ق��ات��ل .س�ين س�ع�ي��د» ي��رى أن األم��ر
الواقع فرض على الكاتب العربي والكويتي أن يتحمل
ج��زءا م��ن الترويج لكتابه ،م��ن خ�لال م��واق��ع التواصل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وم � ��ن خ �ل��ال دع� � ��وة م� �ع ��ارف ��ه ل �ح �ف�لات
التوقيع ،وإهداء نسخ من كتابه للنقاد واملشرفني على
الصفحات الثقافية.

وإنما عليه أن يلعب دورا في الترويج له بعد النشر.
وت��رى مؤلفة كتاب «دوائ��ر ال ت��دور» أن التعاون مع
الناشر في تسويق الكتاب والترويج له يعود بالفائدة
على الجميع ،ويسهم في انتشار الكتاب بني القراء،
ف�لا ي�ك�ت�ف��ي امل��ؤل��ف ب��إل�ق��اء امل�س��ؤول�ي��ة ع�ل��ى ال�ن��اش��ر
وح ��ده ،ال �ن��اش��ر ي �ق��وم ب��ال �ت��روي��ج ل�ل�ك�ت��اب م��ن خ�لال
التواصل مع الصحافة وإقامة حفالت التوقيع ،لكن
هناك دور آخر للكاتب من خالل اإلشارة إلى الكتاب
وأماكن بيعه على مواقع التواصل االجتماعي.

حسابات «تكوين» على م��واق��ع التواصل االجتماعي
وإق��ام��ة ن��دوات للمؤلف وال�ن�ق��اد ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى إقامة
ح�ف�لات ال�ت��وق�ي��ع ف��ي م �ع��ارض ال�ك�ت��ب ،لكنه ي��ؤك��د ان
املؤلف في كثير من األحيان يكون اسمه أكثر شهرة
م��ن ال�ن��اش��ر ،وبالتالي مساهمته ف��ي ال�ت��روي��ج للكتاب
تؤثر بشكل إيجابي في ترويجه.

توزيع املهام بني دار النشر والكاتب في نشر الكتاب
فيرى أنها مشتركة لتعطي نتائج أفضل.

جميلة سيد علي:
مهمة ال تنتهي
الكاتبة وعضو مجلس إدارة رابطة األدباء الكويتيني
جميلة سيد علي ،تؤكد أن مسؤولية الترويج للكتاب
مشتركة ب�ين الناشر وامل��ؤل��ف ،حيث ت��رى أن مهمة
املؤلف ال تنتهي بكتابة النص والدفع به إلى النشر،

محمد العتابي:
الناشر أوالً
يرى مسؤول «دار تكوين» محمد العتابي أن الترويج
للكتاب تقع مهمته على الناشر وح��ده ،فهو املسؤول
عن نشر الكتاب وتسويقه وتوزيعه والترويج له ،ويرى
العتابي أن املؤلف يجب أن يتفرغ لإلبداع والكتابة فقط
لكي يكون ذهنه صافيا ،وينتهي دوره بتسليم الكتاب
للناشر ال��ذي يبدأ سلسلة من العمليات من التحرير
والتدقيق اللغوي وتصميم الكتاب ونشره والترويج له،
هذا دور الناشر.
ويقول العتابي انهم في «تكوين» يقومون بالترويج
للكتب التي تنشرها ال��دار من خ�لال اإلش��ارة لها في

أحمد الزمام:
الكتاب ليس سلعة فقط
ال �ك��ات��ب وم ��دي ��ر م �ن �ص��ة ك �ل �م��ات ل �ل �ث �ق��اف��ة واإلب � ��داع
ال�ت��اب�ع��ة ل��دار «ك�ل�م��ات» أح�م��د ال��زم��ام ،يشير إل��ى أن
من مهام دور النشر والتوزيع تسويق الكتاب إلى
أكبر شريحة من ّ
القراء ،لكنه يعتقد أن هذا ال يعني
ّ
أن ي��رم��ي ال�ك��ات��ب كتابه لتتكفل دار النشر وحدها
ب �م �ه �م��ة ت �س��وي �ق��ه ،ب ��ل ت �ب �ق��ى ل �ل �ك��ات��ب أي �ض��ًا م�ه�م��ة
رئ�ي�س�ي��ة خ��اص��ة ب��ه ال ت�ق��ل أه�م�ي��ة ع��ن م �ه��ام ال ��دار،
وت�س�ه��م ب�ش�ك��ل أك �ب��ر ف��ي ت��وس�ي��ع دائ ��رة االن�ت�ش��ار
لكتابه.
وي �ن �ب��ه ال ��زم ��ام ع �ل��ى م ��راع ��اة األس��ال �ي��ب ال�ت�س��وي�ق�ي��ة
فالكتاب ليس سلعة استهالكية ،م��ع تأكيد فعالية
دور النشر في تغيير املفهوم التجاري حول الكتب
ون�ق��ل ع��دوى تسويقه ت�ج��اري��ًا م��ن ِق�ب��ل ال�ك��ات��ب ،أما

جيرار نواريال يرصد «الجانب المظلم من الجمهورية»

ّ
يحذر:
كتاب
قلم مسموم ضد المسلمين
سليمة لبال

يحتل االعالمي الفرنسي إيريك زمور ،الذي تعود أصوله إلى عائلة جزائرية يهودية،
مكانة خاصة في الساحة اإلعالمية الفرنسية،عززتها مواقفه المعادية لإلسالم
والمهاجرين ،لكن هذا الحضور اإلعالمي القوي لزمور ،سواء من خالل مقاالته في
صحيفة لوفيغارو أو كتبه أو حتى مشاركاته في برامج تلفزيونية أو اذاعية ،أصبح
يثير القلق بين الفرنسيين.
ح ��اول امل ��ؤرخ ال�ف��رن�س��ي ج �ي��رار ن��واري��ال امل�خ�ت��ص في
الهجرة ،في كتابه الجديد ،الذي صدر هذا الشهر ،تحت
ع �ن��وان «ال �س��م ف��ي ال�ق�ل��م :إدوار دروم� ��ون ،إي��ري��ك زم��ور
والجانب املظلم من الجمهورية» ،أن يحلل ظاهرة زمور
الذي ذاع صيته في فرنسا بفضل عدائه لالسالم ،من
خ�لال مقارنته بكاتب مثير للجدل ع��اش ف��ي سنوات
 ،1888وه ��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ش �ه��دت إن �ش��اء امل��ؤس�س��ات
الديموقراطية التي ما تزال قائمة إلى اليوم.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب إن زم��ور وض��ع قلمه ف��ي خ��دم��ة كراهية
االسالم مثلما فعل في وقت سابق ادوار درومون الذي
وضع كل مهاراته في الكتابة بخدمة معاداة السامية.

هديل الحساوي:
التسويق ليس ابتذاالً
ال��روائ �ي��ة ه��دي��ل ال�ح�س��اوي ال�ش��ري�ك��ة ب��دار ال�ف��راش��ة،
ُ
تشير إل��ى أن أغ�ل��ب ال��ك�ت��اب ي��رب�ط��ون ب�ين التسويق
واالب �ت��ذال ،رغ��م أن ال�ت�س��وي��ق ال�ي��وم ل��م ي�ع��د مرتبطا
ف�ق��ط ب��امل�ن�ت�ج��ات االس�ت�ه�لاك�ي��ة ،ل�ك�ن��ه ي��رت�ب��ط أي�ض��ا
بتسويق املعلومة واملشاريع غير الربحية والتوعية
املجتمعية.
وترى الحساوي أن املسؤولية مشتركة بني الناشر
واملؤلف ،حيث لم يعد النجاح اليوم عمال فرديا ،ومع
زيادة عدد الكتب واملعارض والسباق املحموم على
القارئ سيواجه الكاتب الصامت معضلة النسيان،
وت �س �ت �غ��رب م��ن ال �ك��ات��ب ال ��ذي ي�ع�ت�ب��ر ن�ف�س��ه قطعة
ماس توضع في «فترينة» ،هو إنسان كتب ألن لديه
رس��ال��ة ،وه��ذه الرسالة تستلزم منه أن يمد جسور
التواصل مع جمهوره بكل السبل بطريقة أخالقية
ع�ب��ر م�ن�ص��ات م�خ�ت�ل�ف��ة؛ م��ن امل �ح��اض��رات وح�ف�لات
ال�ت��وق�ي��ع وح �ض��ور امل �ع��ارض ،ب��ال�ن�ه��اي��ة ال �ك �ت��اب هو
ُم ُ
نتج الكاتب وسليل أفكاره قبل اآلخرين.

مهرجان الكويت السينمائي
الثالث ..المرأة مخرجة
حافظ الشمري
ع �ق��د امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واآلداب م��ؤت�م��را ص�ح��اف�ي��ا ظ�ه��ر أم ��س في
ق��اع��ة ع �ب��دال��رزاق البصير ،بمناسبة إقامة
ال��دورة الثالثة ملهرجان الكويت السينمائي،
بحضور األمني العام املساعد لقطاع الثقافة
د .ع�ي�س��ى االن� �ص ��اري ،وم��دي��رة امل�ه��رج��ان
وم��راق�ب��ة السينما ف��اط�م��ة ال�ح�س�ي�ن��ان .أك��د
املؤتمر دعم املهرجان للمواهب السينمائية
امل �ح �ل �ي��ة م�ف�س�ح��ا م �ج��اال أوس � ��ع مل �ش��ارك��ة
املخرجات الكويتيات.
عبر االن�ص��اري ع��ن إي�م��ان املهرجان بدعم
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ين ال �ش �ب��اب ،الف �ت��ا إل ��ى ت�ك��ري��م
املؤلف واملخرج الرائد عبداملحسن الخلفان
باعتباره «شخصية املهرجان».
ي �ش��ارك ف��ي امل �ه��رج��ان  13ف�ي�ل�م��ا وث��ائ�ق�ي��ا
ق �ص �ي��را ،وث �م��ان �ي��ة أف�ل��ام وث��ائ �ق �ي��ة ط��وي�ل��ة،
وستقام جميع العروض في مكتبة الكويت
الوطنية خالل الفترة من السابع والعشرين
إل��ى ال�ح��ادي وال�ث�لاث�ين م��ن الشهر ال�ج��اري،
وف��ق تصريح األن �ص��اري ،ال��ذي أك��د حرص

«امل �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي» ع �ل��ى دع� ��م وت�ش�ج�ي��ع
ال�ح��راك السينمائي املحلي ،مشيرا إل��ى أن
النص هو ما يصنع اإلبداع السينمائي.

مخرجات كويتيات
من جانبها ،قالت مديرة املهرجان ومراقبة
ال�س�ي�ن�م��ا ف��اط �م��ة ال�ح�س�ي�ن��ان ان م�ه��رج��ان
الكويت السينمائي ب��دورت��ه الثالثة سيدعم
امل��زي��د م��ن ال �ت �ج��ارب ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة،
الفتة إلى أن املهرجان سيشهد والدة وجوه
نسائية سينمائية كويتية في اإلخراج للمرة
األولى ،بينهن مريم العباد وميس الفيلكاوي،
إلى جانب مخرجات سبق أن شاركن ،وهو
داللة على تشجيع املبدعة الكويتية ودعمها.
وأشارت إلى أن األفالم املشاركة ذات جودة
ع��ال �ي��ة ،وح �ظ��ي امل �ه��رج��ان ب ��إج ��ازة جميع
ال �ن �ص��وص امل �ش��ارك��ة م��ن ل�ج�ن��ة امل �ش��اه��دة،
وف��ق مقاييس ومعايير املسابقة بكل فئة،
مؤكدة من جانب آخ��ر أن هناك الكثير من
الطموحات واألفكار التي ستتم بلورتها في
الدورات املقبلة.

معاداة اإلسالم مكان السامية
ويبدو ،وفق املؤرخ الفرنسي ،أن معاداة اإلسالم حلت
مكان معاداة السامية ،التي كانت سائدة في السابق
وأن امل�ي�ك��ان�ي��زم��ات ه��ي ذات �ه��ا ،ل�ك��ن ال�ه��دف وح��ده هو
ما تغير.
الق��ى ال�ك�ت��اب ت��رح�ي�ب��ا م��ن ب�ع��ض امل��واق��ع االل�ك�ت��رون�ي��ة
وال �ص �ح��ف ،ب�ي�ن�م��ا ان �ت �ق��دت��ه أخ� ��رى ،ام ��ا ال�ف��رن�س�ي��ون
ال�ع��ادي��ون فقد أث�ن��وا عليه عبر ت�غ��ري��دات وفيديوهات
ع�ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ح�ت��ى أن البعض
كتب بأن الكتاب كان منتظرا ،لكشف وفضح شخص
يقتات من معاداة اإلسالم ويساوي بني الدين الحنيف
واإلسالموية.
يرى زمور أن فرنسا ليست في حاجة إلى املهاجرين،
وهي تعاني بطالة خانقة وديونا تثقل كل يوم كاهل
اق �ت �ص��اده��ا ،ك �م��ا ي�ع�ت�ق��د ان ال �ه �ج��رة ت �ح �ط��م ال �ه��وي��ة
والثقافة الفرنسية ،وينفي كل مرة وجود اي صيغة
للعيش املشترك في فرنسا ،رغم انه ينحدر من عائلة
يهودية جزائرية!.
ح �ت��ى االس �م��اء ال �ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ي �خ�ت��اره��ا ال�ف��رن�س�ي��ون
من أص��ول اسالمية الطفالهم ،وأكثرها اس��م محمد،
ل��م تسلم م��ن ان�ت�ق��ادات زم��ور ،ال��ذي ي��رى بأنها ت��روج
لطائفة معينة وتهدد قيم الجمهورية الفرنسية.

مشوار واحد
ووف ��ق امل ��ؤرخ ج �ي��رار ن��واري��ال ،ف��إن م �ش��وار زم ��ور ال

عيسى األنصاري وفاطمة الحسينان

جيرار نواريال

إيريك زمور

يختلف ع��ن م�ش��وار دروم ��ون ،ف��ال��رج�لان تمكنا ،كل
ف��ي م��رح�ل�ت��ه ،م��ن اس �ت �غ�لال س �ي��اق م�ن��اس��ب مل�ع��رك�ت��ه
االي��دي��ول��وج �ي��ة ،خ �ص��وص��ا ان �ه �م��ا ك�لاه �م��ا ي �ن �ح��دران
م��ن اوس ��اط ش�ع�ب�ي��ة وم�ت�ع�ط�ش��ان ل�ل�ث��أر االج�ت�م��اع��ي،
وك�لاه �م��ا اك�ت�س�ب��ا ش �ه��رة خ�ل�ال ف �ت��رة ت�م�ي��زت ب��أزم��ة
اقتصادية واجتماعية ،وخيبة أم��ل كبيرة من النظام
البرملاني.
في هذا البورتريه الذي يتواجه فيه زمور مع درومون،
ي �ح �ل��ل ج � �ي� ��رار ن � ��واري � ��ال م � �س� ��اري وك� �ت ��اب ��ات ه��ذي��ن
الكاتبني املثيرين للجدل ،بتسليط الضوء أكثر على
االهداف التي كانا يفضالنها ،وهي االجانب والنساء
ومفكرو اليسار ..إلخ ،والحرص على إبراز ما آلت اليه
كتاباتهما الن القانون الفرنسي يمنع اليوم اس��اءات
أكثر عنفا من تلك التي يرددها درومون.
رك ��ز امل � ��ؤرخ ال �ف��رن �س��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ي�م�ت��د

ع� �ل ��ى ط � ��ول  252ص� �ف� �ح ��ة ،وص� � ��در ع� ��ن م� �ن� �ش ��ورات
الي��دي �ك��وف��ارت ،ع�ل��ى ال�خ�ط��اب ال��رج�ع��ي واق �ت��رح بعض
الحلول الثراء النقاش ،بني اولئك الذين يسعون اليوم
في فرنسا ملواجهة هذه الديماغوجية الشعبوية بكل
فعالية.

من هو نواريال؟
ل �ج �ي��رار ن ��واري ��ال ث �ق��ل ف��ي ال �س��اح��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،فهو
م��ؤرخ ومدير للدراسات في مدرسة الدراسات العليا
في العلوم االجتماعية .وق��د أص��در العديد من الكتب
ح ��ول ت��اري��خ ال �ه �ج��رة ف��ي ف��رن �س��ا وح ��ول ال�ع�ن�ص��ري��ة
وت��اري��خ الطبقة العمالية ،ويملك م��دون��ة يتحدث فيها
عن القضايا التي يثيرها في كتبه والقضايا الراهنة
باستخدام أدوات العلوم االجتماعية.

في تاريخ التقاضي الكويتي
ص � ��در ك� �ت ��اب ج� ��دي� ��د ،ه��و
األول ف ��ي ت��اري��خ ال�ق�ض��اء
ال �ك��وي �ت��ي  2019ل�ل�م��ؤل�ف��ة
منال بدر عبدالعزيز املطوع
تحت عنوان «اإلستراتيجية
الحديثة لتطور االستعالم
ال �ق �ض��ائ��ي ب �م �ح��اك��م دول ��ة
الكويت»
ُوي �ع��د ال �ك �ت��اب أح ��د الكتب
امل�ه�م��ة وال�ق�ي�م��ة ف��ي ت��اري��خ
االستعالم القضائي ،والذي يفيد الباحثني
والعاملني بالعدل والعدالة والسعي الدائم
ن �ح��و ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ح �س�ين ال� ��ذي يصب
ف��ي رف��ع ك �ف��اءة ال�ع��ام�ل�ين ،وف �ت��ح األب ��واب

ن� �ح ��و اإلب� � � � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار
والفكر التطويري للكوادر
ال��وط�ن�ي��ة م��ن ال�ع��ام�ل�ين في
ه � ��ذا امل � �ج� ��ال .ك �م��ا ي�ص��ب
التطوير في تيسير العمل،
وال� � ��ذي ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة يضع
امل��واط��ن واملقيم على أرض
دول��ة الكويت ف��ي ال�ص��دارة
من خالل تحسني خدمات
ال�ت�ق��اض��ي ال�ت��ي ت�ق��دم لهم.
ك �م��ا ي��ذك��ر أن ال �ب��اح �ث��ة س �ب��ق ل �ه��ا نشر
بعض اإلص��دارات السابقة ،أهمها :كتاب
«س �ي��رة وم �س �ي��رة م � ��دراء إدارة التنفيذ
خمسون عاما» إصدار عام .2011
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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 قبل نهاية األسبوع على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.15%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.2%في حني ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.1%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  28.6مليون د.ك من خالل تداول  200مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة متباينا ،وسط شبه استقرار في قيم تداول البورصة وتراجع في أحجامها بنسبة  7.5%مقارنة مع الجلسة
السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على تراجع طفيف وسط استقرار نسبي في قيم وأحجام تداول املؤشر مقارنة مع الجلسة
السابقة ،حيث تقلصت عمليات الشراء اإلنتقائي إلى شريحة محدودة من األسهم ،في حني امتدت الضغوط البيعية إلى شريحة أوسع،
يذكر أن سهم الشركة املتكاملة القابضة يعيش حالة من اإلزدهار وسط عمليات شراء واضحة خالل الجلسات املاضية دفعت السهم
إلى الصعود بشكل تدريجي محققا مكاسب سوقية ملحوظة ،ومقفال عند مستوى  467فلس للمرة األولى منذ أوائل شهر أغسطس
املاضي.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع هامشي وسط تراجع نسبي في أحجام تداول املؤشر بنسبة  ،9%واستقرار قيم التداول ،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 الشركة الوطنية العقارية قد
شهد عمليات شراء واضحة وسط زخم ايجابي محققا مكاسب سوقية بنسبة  3.5%ومقفال عند مستوى  85فلس ،.وفي ذات السياق
أنهى سهم مجموعة اإلمتياز اإلستثمارية الجلسة على ارتفاع بنسبة  3.2%مقفال عند سعر  128فلس .وفي املقابل تصدر سهم شركة
أعيان لإلجارة واإلستثمار قائمة األسهم األكثر تداوال من حيث الكمية بحجم بلغ نحو  46.5مليون سهم ،منهيا الجلسة على تراجع
بنسبة  5%ومقفال عند سعر  55.7فلس،

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

(نقطة)

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 16.6% ،22.6% ،52.7%على التوالي.

28,613,392

200,022,587
42,012,147
158,010,440
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نسبة التغير

5,765.59

-0.15%

q

6,282.94

-0.22%

q

18,165,820

4,757.25

0.05%

p

10,447,573

مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)
ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

 23أكتوبر 2019

نسبة التغير

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

1,198.96

-0.46%

q

12,693

222,021

965.59

-0.14%

q

124,904

889.46

0.04%

p

3,731,312

11,483,549

706.64

1.31%

p

29,228

709,933

911.80

0.00%



-

-

949.10

-0.08%

q

279,902

599,927

1,062.11

0.51%

p

1,255,258

2,260,779

1,316.55

-0.41%

q

13,273,126

33,286,193

936.00

0.72%

p

166,017

406,417

958.74

0.65%

p

2,596,945

45,259,856

1,077.51

-0.05%

q

7,143,677

105,448,894

472.88

3.17%

p

331

5,085

0.0%
25.0%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
52.7%

الﺨدمات املالية
9.1%

22.6%

46.4%

نشاط السوق األول

التﺄمﲔ
16.6%

اﻻﺗﺼاﻻت

1.1%

1.0%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.3%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.4%

السلﻊ اﻻستهالكية

5.7%

0.4%

املواد األساسية

0.2%

0.0%

الﻨفﻂ و الغاز

0.1%

الﻨفﻂ و الغاز

نشاط السوق الرئيسي

803
806

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

844

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  2.7مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  55.7فلس متراجعا بنسبة  ،5%وجاء سهم شركة مجموعة اإلمتياز باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.6مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  128فلس مرتفعا بنسبة  ،3.2%ثم جاء سهم شركة املدار للتمويل واإلستثمار باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت 775
الف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  121فلس مرتفعا بنسبة .0.8%

1,630
2,393
2,492
4,835

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  650مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  481مليون د.ك.

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

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
شركة املبانﻲ

1,363

186

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

200

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

248

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

370

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

375

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

426

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

481

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

650

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,172

الﺼﻨاعة
املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,172مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,835مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,492مليون
د.ك.

البﻨوك

الﺼﻨاعة

446

التﺄمﲔ

اﻻﺗﺼاﻻت

13.0%

مليون د.ك.

العقار
0.2%

البﻨوك
4.4%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.6%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس
بقيمة تداول بلغت  3.4مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  693فلس متراجعا بنسبة  ،0.1%وجاء سهم بنك
برقان باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  2.7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  307فلس مرتفعا بنسبة  ،1%ثم
جاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  2.1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  946فلس
متراجعا بنسبة .0.4%

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)
339,933

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتها خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث تصدر قطاع
التكنولوجيا القطاعات الرابحة بنسبة  ،3.2%تاله قطاع السلع اإلستهالكية بنسبة  ،1.3%في حني جاء قطاع النفط والغاز على رأس
القطاعات الخاسرة بنسبة  ،0.5%ثم قطاع البنوك بنسبة .0.2%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  25% ،46.4%و 13%على التوالي.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد
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ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,834,707,017

693.0

-0.1%

خالل  52أسبوع
أدنى سعر (فلس)
ع(فلس)
أعلى سعر
800.0

3,435,192

4,947,904

805,875,000

307.0

1.0%

385.7

261.9

2,740,129

8,984,630

6,171,690,649

946.0

-0.4%

1,024.0

774.3

2,096,550

2,215,115

2,393,185,805

271.0

-1.5%

299.0

182.7

1,835,980

6,728,772

2,492,385,932

576.0

0.5%

603.0

440.0

1,207,665

2,096,345

293,438,969

272.0

0.7%

329.8

226.9

1,154,524

4,255,398

1,362,745,321

773.0

1.1%

834.0

652.2

1,151,172

1,494,069

844,331,428

277.0

-1.1%

330.0

251.0

954,012

3,441,606

802,756,935

770.0

0.0%

800.0

541.5

756,044

981,834

102,740,000

467.0

1.5%

881.0

360.0

740,179

1,592,613

1,629,504,895

565.0

-0.5%

622.0

466.5

570,900

1,011,433

377,711,712

3090.0

-0.3%

3,500.0

2,910.0

565,854

182,545

446,000,000

223.0

-0.5%

233.0

183.5

317,941

1,418,866

384,000,000

256.0

-0.4%

265.0

205.0

241,194

940,115

324,120,980

227.0

0.0%

261.0

146.7

235,783

1,043,158

339,650,506

309.0

0.0%

407.0

303.0

90,830

293,989

403,791,176

755.0

-0.1%

1,038.0

723.0

33,315

44,051

262,195,179

70.0

-0.9%

99.9

63.0

21,762

309,330

173,408,025

557.0

1.6%

655.0

401.0

16,793

30,374

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

528.2

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

االحتياطيات

)(Reserves
مبالغ تستقطع من األرباح/
صافي الدخل لتغطية
المطلوبات غير المحتملة
أو المتطلبات القانونية،
وتشكيل جزءًا من رأس مال
المساهمين

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

45,341,962

55.7

-5.0%

60.8

32.0

2,686,787

46,541,722

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,341,962

55.7

-5.0%

60.8

32.0

2,686,787

46,541,722

21,998,982

27.4

1.5%

37.8

24.0

516,638

18,810,308

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

145,103,021

128.0

3.2%

147.0

106.0

1,600,781

12,679,539

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية
شركة التعمير لإلستثمار العقاري

145,103,021
6,384,000

128.0
26.6

3.2%
-5.0%

147.0
45.9

106.0
17.0

1,600,781
310,533

12,679,539
11,512,851

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,878,107

121.0

0.8%

180.0

86.0

774,665

6,394,569

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

38,563,762

236.0

3.1%

392.0

177.0

611,995

2,617,393

الشركة الوطنية العقارية

127,293,247

85.0

3.5%

90.5

68.2

573,612

6,826,120

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,878,107

121.0

0.8%

180.0

86.0

774,665

6,394,569

شركة اإلنمــاء العقارية

21,625,665

48.0

-0.2%

49.8

30.0

241,290

5,035,450

شركة أبيار للتطوير العقاري

13,951,665

12.6

-1.6%

19.3

11.5

51,643

4,013,105

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

4,982,894

8.0

-3.6%

13.5

7.8

27,102

3,349,506

الشركة األولى لالستثمار

19,011,260

29.2

0.7%

43.1

28.1

88,751

3,043,872

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

21,998,982

27.4

1.5%

37.8

24.0

516,638

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,384,000

26.6

-5.0%

45.9

17.0

310,533

11,512,851

شركة االستثمارات الوطنية

112,155,309

128.0

-0.8%

145.0

78.5

250,824

1,969,368

شركة طيران الجزيرة

200,000,000

1000.0

0.2%

1,000.0

700.0

250,325

250,353

شركة اإلنمــاء العقارية

21,625,665

48.0

-0.2%

49.8

30.0

241,290

5,035,450

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

شركة أجيال العقارية الترفيهية

33,339,600

180.0

16.1%

184.0

123.0

76,204

461,372

شركة األرجان العاملية العقارية

32,595,000

123.0

13.9%

176.0

108.0

120.500

1,000

الشركة

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

نسبة
التغير

الشركة الوطنية العقارية

127,293,247

85.0

3.5%

90.5

68.2

573,612

6,826,120
18,810,308

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

23,697,158

90.0

-9.1%

106.0

63.0

296

3,179

شركة بيت الطاقة القابضة

13,350,000

17.8

-8.7%

47.3

17.1

879

45,595

شركة تصنيف وتحصيل األموال

4,620,000

28.0

9.8%

36.5

12.9

0

10

شركة املعدات القابضة

2,523,400

18.5

-7.5%

31.8

15.3

7,077

371,436

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

28,604,794

67.8

9.7%

91.0

51.9

33

513

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,410,000

24.1

-7.3%

32.4

14.5

69,010

2,726,382

شركة الساحل للتنمية و االستثمار

21,510,084

34.4

8.5%

45.1

27.5

59,926

1,840,544

شركة إنوفست (ش.م.ب)

20,404,398

60.2

-7.1%

89.0

60.0

3,010

50,000

شركة وربة كابيتال

6,350,000

63.5

5.5%

135.0

58.4

22

347

شركة املنار للتمويل واإلجارة

12,349,904

40.0

-6.5%

75.0

34.5

12,600

320,000

شركة األمان لالستثمار

8,850,000

59.0

5.4%

80.8

45.3

8,517

151,600

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

46,748,997

55.0

-6.0%

75.5

52.0

676

11,850

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
الشركة الوطنية العقارية

14,834,604

46.0

3.8%

54.7

33.0

11,798

267,728

شركة التعمير لإلستثمار العقاري

6,384,000

26.6

-5.0%

45.9

17.0

310,533

11,512,851

127,293,247

85.0

3.5%

90.5

68.2

573,612

6,826,120

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

45,341,962

55.7

-5.0%

60.8

32.0

2,686,787

46,541,722

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

145,103,021

128.0

3.2%

147.0

106.0

1,600,781

12,679,539

8,971,986

38.5

-4.9%

89.0

29.1

757

18,855

 .شركة مجموعة الراي االعالمية
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منطقة العقيلة
أرض فضاء500

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2019

KD 260,000

الخميس  25صفر  1441هـ •  24أكتوبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16623

بنمو  %8على أساس فصلي

«الخليج» ِّ
يحقق  37مليون دينار
ً
أرباحا في  9أشهر
أع�ل��ن ب�ن��ك الخليج نتائجه امل��ال�ي��ة عن
األش �ه��ر التسعة األول ��ى م��ن ع��ام 2019
امل �ن �ت �ه �ي��ة ف� ��ي  30س �ب �ت �م �ب��ر امل ��اض ��ي،
محققًا ص��اف��ي رب ��ح بقيمة  37مليون
دي� �ن ��ار .وق � ��ال ال �ب �ن��ك ان ص��اف��ي ال��رب��ح
ارتفع إلى  13.2مليون دينار ،أي بزيادة
قدرها مليون بنسبة  %8مقارنة بفترة
األشهر الثالثة السابقة املنتهية في 30
يونيو  ،2019ويعزى السبب األساسي
ف ��ي ذل ��ك إل ��ى االن �خ �ف��اض ف ��ي ت�ك��ال�ي��ف
االئتمان بنسبة  %17واستقرار حجم
املصروفات التشغيلية.
ش�ه��د إج �م��ال��ي ال �ق��روض والتسليفات
إل��ى ال�ع�م�لاء ن�م��وا بنسبة  %6ك�م��ا في
 30سبتمبر  2019مقارنة بمستويات
ال �ع��ام امل �ن �ص��رم ،بينما ارت �ف��ع إجمالي
امل ��وج ��ودات ب��واق��ع  %3.5فيما ازدادت
حقوق املساهمني بنسبة  %4عن الفترة
نفسها.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ال �ن �ت ��ائ ��ج ،ق � ��ال رئ �ي��س
مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة
ال� �غ ��ان ��م« :ع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ح��دي��ات
ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ف� �ت ��رة األش � �ه� ��ر ال �ت �س �ع��ة
األول� � ��ى م ��ن ع� ��ام  ،2019ف �ق��د اس �ت �ط��اع
مصرفنا تحقيق ارت �ف��اع ت��اري�خ��ي في
إجمالي القروض والتسليفات املقدمة
إل ��ى ال�ع�م�لاء ف��ي ن�ه��اي��ة س�ب�ت�م�ب��ر ،كما
ش�ه��د مصرفنا ان�خ�ف��اض��ًا ف��ي تكاليف
ً
االئ �ت �م ��ان .وع �ل ��اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،ال ي ��زال
ق�ط��اع ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الشخصية
ل ��دى م�ص��رف�ن��ا ي ��واص ��ل ات �خ ��اذ امل �س��ار
ال �ص �ح �ي ��ح ن� �ح ��و ت �ح �ق �ي��ق ال� �ن� �م ��و ف��ي
محفظة القروض بما يقترب من ضعف
معدل النمو في القطاع املصرفي ،وذلك
للسنة الثانية على التوالي».

تطورات البورصة
وف��ي م��ا يتعلق بتدفق رؤوس األم��وال
ً
إل��ى ال �س��وق الكويتية نتيجة ل�ل�إدراج
في مؤشر إس آند بي داو جونز العاملي
ضمن األسواق الناشئة ،قال الغانم« :ال
ي ��زال م�ص��رف�ن��ا يشهد وي�ث�م��ن الجهود
ال�ق�ي�م��ة امل �ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل ك��ل م��ن هيئة
أسواق املال وبورصة الكويت والشركة
الكويتية للمقاصة ،ودور تلك الجهات
ال �ح �ي��وي ف��ي ت �ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
ف��ي ال�س��وق املالية املحلية .فباإلضافة
إلى عمليات اإلدراج الثالث التي جرت
م ��ؤخ� �رًا ف ��ي امل � ��ؤش � ��رات ال �ع ��امل �ي ��ة ،ف��إن
اإلص�لاح��ات التي ج��رى تبنيها مؤخرًا
ستفضي إل��ى ج��ذب ك�ب��ار املستثمرين
وتنويع قاعدة املساهمني وتحسن في
السيولة».
ي�ش��ار إل��ى أن ب�ن��ك الخليج ي�ع��د واح �دًا
من الشركات املدرجة في مؤشر إس آند
بي داو جونز ،كما أنه مدرج على قائمة
املراقبة األولية ملؤشر «إم إس سي آي»

أرقام ذات داللة
 %6زيادة القروض والتسليفات

 %3.5نمو إجمالي الموجودات
 %4ارتفاع حقوق المساهمين

الكويت في مايو  .2020كما يعتبر بنك
الخليج جزءًا من مؤشر فوتسي  -راسل
الكويت لألسواق الناشئة الثانوية منذ
مارس .2019

التطوير الرقمي
عمر الغانم

الغانم :سجلنا ارتفاعا ً
تاريخيا ً في إجمالي
القروض والتسليفات..
وانخفاضا ً في تكاليف
االئتمان
نتجه لتحقيق نمو
في محفظة القروض
يقترب من ضعف
المعدل المسجل
في القطاع المصرفي

ف��ي إط ��ار اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ب�ن��ك املتمثلة
ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ت�م�ي��ز واإلب � ��داع في
خدمة العمالء ،أعلن البنك م��ؤخ�رًا عن
ع��دد م��ن عمليات التطوير ال��رق�م��ي في
خدماته املصرفية عبر اإلنترنت وعبر
ال�ه��ات��ف ال�ن�ق��ال ،ح�ي��ث ت��م ط��رح اثنتني
م� ��ن ال � �خ ��دم ��ات ال � �ج ��دي ��دة وامل �ب �ت �ك ��رة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز امل��زاي��ا
ال�ح��ال�ي��ة امل �ت��واف��رة ف��ي ال �خ��دم��ات .فقد
ق ��ام ال�ب�ن��ك ب �ط��رح خ��دم��ة ال��دف��ع ال��ذات��ي
 ،Selfpayوهي عبارة عن وسيلة سهلة
ومريحة لتحويل ال��دف�ع��ات م��ن األف��راد
وامل�ج�م��وع��ات ب �ص��ورة ف��وري��ة ،وخ��دم��ة
القرض اإللكتروني  ،E-loanوهي خدمة
جديدة تسمح للعمالء بالتقدم بطلبات
ً
ال� �ق ��روض م �ب ��اش ��رة ع �ب��ر ال �ت �ط �ب �ي��ق أو
املوقع اإللكتروني.
ً
وف � �ض �ل�ا ع� ��ن ذل � � ��ك ،ق � ��ام ب �ن ��ك ال �خ �ل �ي��ج
بطرح بطاقة «وورلد إليت ماستر كارد
 ،»World Elite MasterCardوهي بطاقة
ائ�ت�م��ان�ي��ة م�ع��دن�ي��ة م�خ�ص�ص��ة ل�ع�م�لاء
الخدمة املصرفية الخاصة ل��دى البنك
وت�ت�م�ي��ز بمجموعة ك�ب�ي��رة م��ن امل��زاي��ا،

تصنيف قوي في المرتبة «»A
قال عمر الغانم ان بنك الخليج يحظى بالتقدير العاملي لجدارته االئتمانية
وقوته املالية ،حيث حصل على تصنيف في املرتبة « »Aمن جميع وكاالت
التصنيف العاملية األربع الكبرى .وفي ما يلي تصنيفات البنك وفق وكاالت
التصنيف العاملية:
● وكالة فيتش :تصنيف املصدر على املدى الطويل في املرتبة « »+Aمع نظرة
مستقبلية «مستقرة».
● وك��ال��ة ستاندرد آن��د ب��ورز :تصنيف امل�ص��در ف��ي املرتبة « »-Aم��ع نظرة
مستقبلية «مستقرة».
● وكالة موديز إنفستور سيرفسز :تصنيف الودائع على املدى الطويل في
املرتبة « »A3مع نظرة مستقبلية «إيجابية».
● وكالة كابيتال إنتليجنس :تصنيف العمالت األجنبية على املدى الطويل
في املرتبة « »+Aمع نظرة مستقبلية «مستقرة».

سجل  9.7مليارات دينار

 %4.2زيادة في الناتج
المحلي للقطاع
غير النفطي
باألسعار الجارية
ّ
شكل
إنتاج النفط
أكثر من نصف الناتج..
بنسبة %53.7
وق ��ال ��ت إن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي ل�ل�ق�ط��اع غير
ال �ن �ف �ط��ي ب ��األس �ع ��ار ال �ج ��اري ��ة ف ��ي ال��رب��ع
ال�ث��ان��ي م��ن  2019أظ�ه��ر ن�م��وا بنسبة 4.2
ف��ي امل �ئ��ة ،ف��ي ح�ين ب�ل��غ ال�ن�م��و ب��االس�ع��ار
الثابتة  1.4في املئة مقارنة مع ذات الربع
من العام املاضي.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم األنشطة
االقتصادية خالل الربع الثاني من 2019
مقارنة مع الربع املماثل في  ،2018يالحظ
أن إن�ت��اج النفط ال�خ��ام وال �غ��از الطبيعي
ش �ك��ل أك� �ث ��ر م ��ن ن �ص��ف ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي

االستدامة
واض� � ��اف ال� �غ ��ان ��م :ال ت � ��زال االس �ت ��دام ��ة
تشكل ج��زءًا ال يتجزأ من بنك الخليج،
ح �ي��ث ت�ت�ض�م��ن إح� ��دى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
ال �ب �ن��ك االج �ت �م��اع �ي��ة األس��اس �ي��ة ج��ان��ب
«ال �ش �م��ول» ،ال ��ذي ان�ع�ك��س ف��ي معرض
الفرص الوظيفية األول من نوعه والذي
اس �ت �ض��اف��ه ال �ب �ن��ك ل� ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال �خ��اص��ة ف��ي ال �ك��وي��ت .وال� �ي ��وم ،يفخر
ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ب��أن��ه ق ��ام ب�ت�ع�ي�ين نخبة
م��ن ه ��ؤالء امل��وه��وب�ين واالس �ت �ف��ادة من
مهاراتهم.
وأك��د الغانم أثناء مشاركته في جلسة
امل� �ن ��اق� �ش ��ات خ �ل��ال امل ��ؤت� �م ��ر امل �ص��رف��ي
ال � � ��دول � � ��ي ال� � �س� � �ن � ��وي ال� � � � ��ذي ق� � � ��ام ب �ن��ك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي بتنظيمه م��ؤخ�رًا «إن
االقتصادات املستقرة والناجحة والتي
تشهد نموًا هي االقتصادات التي تتميز
بالشمول .والسعي إل��ى ش�م��ول جميع
امل �ه �م �ش�ين ،ب �م��ن ف �ي �ه��م امل � � ��رأة ،وال��ذي��ن
يعانون من صعوبات مالية ،والشباب،
ل �ي��س م �ج��رد ش� ��يء ي �ت �ع�ين ال �ق �ي��ام ب��ه،
ب��ل ه��و أم ��ر ب��ال��غ األه �م �ي��ة ف��ي تحقيق
اإلن� �ت ��اج� �ي ��ة .ول �ل �ق �ط ��اع ال � �خ� ��اص دور
حيوي في هذا املجال ،من خالل برامج
اإلقراض وخلق الوظائف باإلضافة إلى
برامج التدريب والتعليم».

جوائز مرموقة
ح �ظ��ي ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ب �ج��ائ��زة «ال�ت�م�ي��ز
ال �ت �ش �غ �ي �ل ��ي» م � ��ن دوي � �ت � �ش ��ه ب� �ن ��ك ف��ي
يوليو  2019لتفوقه في جانب معالجة
امل �ع��ام�لات امل �ب��اش��رة ل�ل�م��دف��وع��ات .وق��د
واص� ��ل ال �ب �ن��ك ت�ح�ق�ي��ق م �ع ��دالت ت�ف��وق
ن�س�ب��ة  %99.7ف��ي م�ع��ال�ج��ة امل �ع��ام�لات
املباشرة للمدفوعات سنة بعد أخ��رى.
وي�ع�ك��س ه ��ذا اإلن �ج��از م ��دى ق �ي��ام بنك
الخليج بخفض األثر اإلداري لعمليات
ال ��دف ��ع ،وي �ع �م��ل ب�ص �ف��ة م �س �ت �م��رة على
زي � � ��ادة ال� �ك� �ف ��اءة واالل� � �ت � ��زام ب��امل �ع��اي �ي��ر
ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل � �ت � �ع� ��ارف ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ه ��ذا
املضمار.

«البترول الوطنية»:

 %0.4نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في الربع الثاني
أع �ل �ن��ت اإلدارة امل��رك��زي��ة ل�لاح �ص��اء نمو
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي ب�ن�س�ب��ة 0.13
ف ��ي امل� �ئ ��ة ف ��ي ن �ه��اي��ة ال ��رب ��ع ال �ث ��ان ��ي م��ن
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي م�ق��ارن��ة بالفترة ذات�ه��ا من
 .2018وقالت «االحصاء» امس إن القيمة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل �ل �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي
ب��األس �ع��ار ال �ث��اب �ت��ة خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال�ث��ان��ي
ب�ل�غ��ت ن�ح��و  10.6م �ل �ي��ارات دي �ن��ار (نحو
 34.9دوالرا) .وأض ��اف ��ت أن ال �ت �ق��دي��رات
األولية للناتج املحلي اإلجمالي في الربع
ال�ث��ان��ي م��ن ع��ام  2019ب��األس�ع��ار الثابتة
أظ�ه��رت ن�م��وا بنسبة  0.4ف��ي امل�ئ��ة ليبلغ
نحو  9.7مليارات دينار (نحو  31.9مليار
دوالر).
وذك � � ��رت أن ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل ��ي اإلج �م ��ال ��ي
ب ��األس �ع ��ار ال �ج ��اري ��ة س �ج��ل ت��راج �ع��ا في
ال��رب��ع ال �ث��ان��ي م��ن  2019ن�س�ب�ت��ه  1.3في
امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ،2018
ف��ي ح�ين حقق ن�م��وا نسبته  5.2ف��ي املئة
باالسعار الثابتة مقارنة بالربع األول من
 .2019وبينت أن مساهمة القطاع النفطي
ف��ي ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج �م��ال��ي ب��األس�ع��ار
الجارية بالربع الثاني من  2019بلغت 4.8
مليارات دينار (نحو  15.8مليار دوالر)
بنسبة  45.8ف��ي امل �ئ��ة ،ف��ي ح�ين ارتفعت
هذه القيمة إلى  5.2مليارات دينار (نحو
 17مليار دوالر) بنسبة مساهمة بلغت
 53.7في املئة باألسعار الثابتة.

مع خدمات الكونسيرج املتطورة التي
تقدمها مؤسسة «لويس فورتني».

اإلجمالي باألسعار الثابتة نحو  53.7في
املئة خالل الربع الثاني .وذكرت أن القيمة
املضافة لهذا النشاط نمت بنسبة  9.4في
املئة عن القيمة التي حققتها خالل الربع
األول من  2019إث��ر تحسن أسعار النفط
العاملية.
وع � � ��ن ال� �ص� �ن ��اع ��ة ال� �ت� �ح ��وي� �ل� �ي ��ة ،أف � � ��ادت
«االح �ص��اء» بأنه وفقا لنفس التقديرات
وب ��األس� �ع ��ار ال� �ج ��اري ��ة ،ب �ل �غ��ت م�س��اه�م��ة
ه��ذا النشاط ال��ذي يشمل صناعة النفط
والكوك واملنتجات النفطية املكررة نسبة
 8.4في املئة من الناتج املحلي االجمالي
و 8.3ف��ي املئة باالسعار الثابتة .وبينت
أن ال �ب �ي��ان��ات امل �ق ��درة ب��األس �ع��ار ال�ث��اب�ت��ة
أظهرت نمو تجارة الجملة والتجزئة في
الربع الثاني من  2019بنسبة  3.8في املئة
مقارنة مع ذات الفترة من .2018
وأوضحت أن القيمة املضافة لهذا القطاع
ب�ل�غ��ت  343.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار (ن �ح��و 1.13
م �ل �ي��ار دوالر) م �ش �ك �ل��ة ن �س �ب��ة م�س��اه�م��ة
ق��دره��ا  3.5ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي ربع السنوي.
وع ��ن ق �ط��اع ال��وس��اط��ة امل��ال �ي��ة ،ذك� ��رت أن
القيمة املضافة للنشاط باألسعار الثابتة
اس�ت�ق��رت نسبيا خ�ل�ال ال��رب��ع ال�ث��ان��ي من
 2019مسجلة  800.9مليون دينار (نحو
 2.63مليار دوالر) مقارنة بالفترة ذاتها
من .2018

ً
نائبا
الخريف
للرئيس التنفيذي

علي الغانم مكرماً رئيس الغرفة التجارية العربية النمساوية

فرص للشركات النمساوية في مشاريع التنمية

الغانم يدعو لزيادة
التبادل التجاري مع النمسا
أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي
الغانم أمس ،عن األمل في زيادة التبادل التجاري
واالستثماري مع النمسا .وقال الغانم على هامش
أعمال املنتدى االقتصادي العربي  -النمساوي ان
مستوى التبادل التجاري بني الكويت والنمسا
«جيد لكن ليس بمستوى الطموح».
وأك � ��د ح� ��رص غ ��رف ��ة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع�ل��ى
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل�ن�ت��دى ب �ه��دف ت�ع��زي��ز االس�ت�ث�م��ار
والتبادل التجاري املشترك بني الكويت والنمسا،
م �ش �ي��را ال ��ى ح ��رص ال �ج��ان��ب ال �ن �م �س��اوي اي�ض��ا
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات
االقتصادية.
وأض ��اف ان املنتدى شكل ف��رص��ة «ج�ي��دة مهمة»
الط �ل��اع امل �س ��ؤول�ي�ن ال �ن �م �س��اوي�ين ع �ل��ى ال �ف��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت الس�ت�ق�ط��اب

الشركات النمساوية ،السيما مع اقبال الكويت
على اقامة مشاريع عمالقة ضمن خطة التنمية
(ك ��وي ��ت ج ��دي ��دة  .)2035واوض � ��ح ان ��ه ت ��م اي�ض��ا
الطلب من املسؤولني معرفة الفرص االستثمارية
امل �ت ��اح ��ة ف ��ي ال �ن �م �س��ا ،وال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ل �ل �ش��رك��ات
الكويتية والقطاع والخاص ان يشارك فيها ،الفتا
الى التجارب الناجحة للكويت في االستثمار مع
العديد من الدول االوروبية.
وك��ان الغانم قد ك��رم على هامش املنتدى رئيس
ال �غ��رف��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ن �م �س��اوي��ة ن�ب�ي��ل
الكزبري ل��دوره في تعزيز العالقات االقتصادية
بني النمسا وال��دول العربية .وبلغ حجم التبادل
ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ال �ن �م �س��ا وال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �ع��ام
امل��اض��ي  2018بحسب ارق ��ام رس�م�ي��ة ن�ح��و 75.4
مليار دوالر( .كونا)

«المرافق العمومية» تعمل على إدراجهما في «اليونيسكو»

تحويل ساحة الصفاة وسوق الذهب
إلى َم ْع َلمين تاريخيين
علي الخالدي
علمت سبقلا أن ش��رك��ة إدارة امل��راف��ق العمومية
الكويتية بعثت بطلب إلى املجلس األعلى للثقافة
وال�ف�ن��ون واآلداب ليقوم ب ��دوره بمخاطبة لجنة
ال� �ت ��راث ال �ع��امل��ي ال �ت��اب �ع��ة مل�ن�ظ�م��ة األم� ��م امل�ت�ح��دة
ل�ل�ت��رب�ي��ة وال �ع �ل��م وال �ث �ق��اف��ة (ال�ي��ون�ي�س�ك��و) ،وذل��ك
إلدراج س��اح��ة ال�ص�ف��اة وس ��وق ال�ك��وي��ت امل��رك��زي��ة
ل �ل��ذه��ب وامل� �ج ��وه ��رات ك� َ�م� ْ�ع �ل �م�ين ت��اري �خ �ي�ين في
السجل األممي.
وب� ّ�ي�ن��ت م �ص��ادر أن اه�ت�م��ام «امل��راف��ق العمومية»
بتسجيل ساحة الصفاة وسوق الذهب في سجل
األمم املتحدة يأتي حرصًا منها على الحفاظ على
ه��ذي��ن ال�ص��رح�ين كمعلمني ت��اري�خ�ي�ين ف��ي دول��ة
الكويت.
وأكدت أن قبولهما في سجل اليونيسكو سيعتبر

ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة ل �ل �م �ك��ان�ين ،وس �ي �ك �س �ب �ه �م��ا ق�ي�م��ة
خاصة حتى في املستقبل ،خصوصًا من ناحية
تحصينهما م��ن أي ت��دخ��ل أو تغيير ب�ش��ري في
املستقل قد يؤثر على وجودهما.
هذا ،وتعتبر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة «اليونيسكو» وكالة متخصصة تابعة
لهيئة األم ��م امل �ت �ح��دة ت�س��اه��م ف��ي ح�م��اي��ة جميع
أش �ك��ال ال �ت ��راث ال�ث�ق��اف��ي ع�ل��ى ال�ي��اب�س��ة وال �ت��راث
الثقافي املغمور باملياه ،وتضم  195دولة عضوًا،
من بينها دولة الكويت.
الجدير ذكره أن ساحة الصفاة هي ساحة تجارية
تاريخية في مدينة الكويت ،كانت مركزًا للتبادل
ال�ت�ج��اري ،ول�ط��امل��ا اع�ت�ب��رت س��وق��ًا مهمة للقوافل
ال �ق��ادم��ة م��ن ال �ب��ادي��ة خ�ل�ال ال �ق��رن امل ��اض ��ي ،كما
تعتبر سوق الذهب ،سوق الكويت املركزية للذهب
وامل �ج��وه��رات ،ص��رح��ًا ذا أهمية بالغة ف��ي مجال
تجارة الذهب واملجوهرات.

 14منها ُت ّ
سلم في 2020
عاهد الخريف

ع� �ي� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال��وط �ن �ي ��ة
الكويتية عاهد عبداهلل الخريف ،نائبا
للرئيس التنفيذي للشؤون اإلداري��ة
وال �ت �ج��اري��ة .وأوض� ��ح ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س
التنفيذي للمشاريع ،الناطق الرسمي
ل�ل�ش��رك��ة ع �ب��داهلل ف �ه��اد ال �ع �ج �م��ي ،أن
الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة
ف �ه��د ال��دي �ح��ان��ي أص � ��در ق � ��رارا قضى
بتعيني الخريف في منصبه الجديد،
اع �ت �ب��ارا م ��ن ال �ث��ال��ث وال �ع �ش��ري��ن من
شهر أكتوبر ال�ج��اري ،وبحيث يكون
ً
م � � �س � ��ؤوال م � �ب� ��اش� ��رة أم� � � ��ام ال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي.
وأض��اف العجمي أن الخريف يتمتع
ب�خ�ب��رة واس �ع��ة ،وس �ج��ل م�ه�ن��ي ث��ري
ف��ي م�ج��ال اإلدارة يمتد ألك�ث��ر م��ن 27
عاما ،شارك خاللها في وضع الكثير
من اللوائح اإلداري��ة ،السيما املتعلقة
ب��ال �ت �ع �ي�ين وال� �ت ��رق� �ي ��ات ،وه� ��و ع�ض��و
ف ��ي ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��راء ب �ش��رك��ة ال �ب �ت��رول
ال��وط �ن �ي��ة ،وأك� ��د ف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد أن
الشركة ّ
تعول عليه للعب دور مهم في
تطوير أعمالها خالل املرحلة املقبلة.

 2.5مليار دينار العقود الجارية
لمشاريع الطرق والنقل البري
تامر حماد
كشفت وزي ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون اإلس �ك��ان ،د .جنان
بوشهري ،أن إجمالي العقود الجارية في الهيئة
العامة للطرق والنقل البري تصل إلى  2.589مليار
دينار لـ 22مشروعا ما بني إنشاء جسور وتطوير
طرق وتقاطعات وشوارع.
وأوضحت بوشهري ،في رد على س��ؤال برملاني،
أن��ه خ�ل�ال ع��ام��ي  2021و 2022س�ي�ج��ري تسلم 5
مشاريع وفقا للجدول الزمني املتفق عليه ،تصل
ق�ي�م�ت�ه��ا إل ��ى  480.5م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ف�ي�م��ا ي�ج��ري
تسليم  14مشروعًا خالل العام املقبل .2020
وذك��رت أنه جرى فرض غرامات تأخير بلغت 16
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع�ل��ى  6ش��رك��ات ل��م ت�ل�ت��زم بتسليم
املشاريع املخولة بتنفيذها وفقا للجدول الزمني
امل�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه ،م��وض�ح��ة أن ه �ن��اك أس �ب��اب��ًا ع��دي��دة
في التأخير ،منها نقص العمالة واملعدات وتأثر
األعمال بعدة معوقات لجهات مختلفة ،مثل وزارة
الكهرباء واملاء ،والتأخر في إصدار تصريح املرور
إلغ�ل�اق ب�ع��ض ال �ج �س��ور ،وت��واف��ر ع��وائ��ق لتنفيذ

 16مليون دينار غرامات
تأخير على  6شركات
لم تلتزم تسليم المشاريع
في موعدها
 5مشاريع س ُت ّ
سلم
في  2021و 2022تصل قيمتها
إلى  480.5مليون دينار
ق��واع��د ال�ج�س��ر ،إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ن�ق��ص السيولة
امل ��ال� �ي ��ة ع �ن��د ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات امل� �ن� �ف ��ذه ل�ب�ع��ض
املشاريع.
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 500مليون دوالر تغطت  7مرات

«كيبكو» :أكبر طلب على اإلطالق
في إصدار سندات
أع� �ل� �ن ��ت ش ��رك ��ة م� �ش ��اري ��ع ال� �ك ��وي ��ت (ال� �ق ��اب� �ض ��ة) ع��ن
استكمالها بنجاح إص��دار سندات بقيمة  500مليون
دوالر ( 151م�ل�ي��ون دي �ن��ار) ألج ��ل س�ب��ع س �ن��وات ،في
إطار برنامجها إلص��دار أوراق مالية متوسطة األجل
باليورو بقيمة  3مليارات دوالر .وبلغ حجم الطلب
على ال�س�ن��دات  3.6م�ل�ي��ارات دوالر ،وه��و ال��ذي يعتبر
األك �ب ��ر ل�ل�ش��رك��ة ع �ل��ى اإلط �ل��اق ف ��ي أس � ��واق ال �س �ن��دات
ال��دول �ي��ة ،م��ا يمثل زي ��ادة ف��ي االك �ت �ت��اب ب�م�ق��دار سبع
مرات.
تحمل السندات سعر ف��ائ��دة ثابتة بنسبة  4.229في
املئة ،وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على
اإلط�ل�اق .وق��د حظيت شركة املشاريع بترحيب كبير
م��ن املستثمرين خ�لال حملة ترويجية عاملية شملت
هونغ كونغ وسنغافورة واإلم ��ارات العربية املتحدة
ول �ن��دن .وب��ذل��ك ت�ك��ون ش��رك��ة امل�ش��اري��ع ق��د أط��ال��ت أمد
استحقاق الديون من  4.1سنوات إلى  4.7سنوات ،كما
أن هذا اإلصدار سيعمل على تخفيض تكلفة التمويل
ال �س �ن��وي��ة ل�ل�ش��رك��ة ب�ق�ي�م��ة  26م �ل �ي��ون دوالر ب�م�ج��رد
تسديد السندات املستحقة في شهر يوليو .2020
وق� ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة (ال �ت �ن �ف �ي��ذي) في
ش��رك��ة امل�ش��اري��ع فيصل العيار «يعكس حجم الطلب
على سندات الشركة الذي بلغ  3.6مليارات دوالر ثقة
املستثمرين العامليني الكبيرة في شركة املشاريع .لقد
ق��ادت ش��رك��ة امل�ش��اري��ع م �ص� ّ�دري ال�س�ن��دات الكويتيني
ف��ي األس � ��واق ال�ع��امل�ي��ة م�ن��ذ ع ��ام  ،2006وي�ع�ك��س ه��ذا
اإلص ��دار ال�ج��دي��د ال�ن��اج��ح ج�ه��ودن��ا املستمرة إلظهار
ق��وة السوق الكويتية للمستثمرين في جميع أنحاء
العالم ،حيث ال تزال شركة املشاريع نموذجًا يحتذى
للقطاع ال�خ��اص ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس ��ط وشمال
أفريقيا بفضل نموذج األعمال واملمارسات الحصيفة
التي تعتمدها».
ب � � ��دوره ،ق� ��ال رئ� �ي ��س امل ��دي ��ري ��ن امل ��ال �ي�ي�ن ل�ل�م�ج�م��وع��ة
بيناك مايترا «إن ه��ذا اإلص ��دار الناجح يؤكد تقدير
املستثمرين ملستويات الشفافية العالية التي تتمتع
ب�ه��ا ش��رك��ة امل �ش��اري��ع ون�ش��اط�ه��ا امل�ن�ت�ظ��م ف��ي أس ��واق
ال��دي��ن العاملية .لقد ك��ان ن�ج��اح ه��ذا اإلص ��دار واضحًا
م��ن خ�لال تشديد التوجه املبدئي للسعر بمقدار 35
نقطة أس��اس إل��ى سعر اإلص ��دار النهائي ،م��ا يعكس
اح� �ت ��رام وت �ق��دي��ر امل�س�ت�ث�م��ري��ن ل�س�ج��ل ال �ش��رك��ة خ�لال
فترة مزدحمة بإصدار السندات في املنطقة .إن إحدى
م �م �ي��زات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ش��رك��ة امل �ش��اري��ع ه��ي ق��درت�ه��ا
على إدارة ديونها كما هو واضح من تخفيض تكلفة

نمو صافي الربح  %45إلى  23مليوناً

 470 :Ooredooمليون دينار
إيرادات في  9أشهر

توزيع جغرافي للمستثمرين
المشاركين في اإلصدار
¶  %24أوروبيون
¶  %23بريطانيون
¶  %23من المنطقة
¶  %23آسيويون
¶  %8حسابات أميركية
فيصل العيار

حجم الطلب بلغ  3.6مليارات
دوالر بمشاركة  270مستثمراً
من مؤسسات عالمية مرموقة
العيار :اإلقبال الكثيف يعكس ثقة
المستثمرين العالميين في شركة
مشاريع الكويت القابضة
ممارسات الشركة الحصيفة
تجعلها نموذجا ً يحتذى به
للقطاع الخاص في المنطقة

ال�ت�م��وي��ل ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ش��رك��ة بقيمة  26م�ل�ي��ون دوالر
أم�ي��رك��ي بفضل ه��ذا اإلص ��دار ال�ج��دي��د ،وذل��ك بمجرد
تسديد الشركة للسندات املستحقة عليها ف��ي شهر
يوليو .»2020
وق � ��د ج � ��ذب اإلص� � � ��دار  270م �س �ت �ث �م �رًا ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
م��ؤس �س��ات ع��امل �ي��ة رائ � ��دة ف��ي م �ج��ال ال��دخ��ل ال �ث��اب��ت،
وش��رك��ات ت��أم�ين وص�ن��ادي��ق ت�ق��اع��د .وح�ظ��ي اإلص��دار
ب� �ت ��وزي ��ع ج� �غ ��راف ��ي م � �ت� ��وازن وب �ن �س �ب��ة  24ف� ��ي امل �ئ��ة
للمستثمرين األوروبيني ،و 23في املئة للمستثمرين
ال �ب��ري �ط��ان �ي�ين ،وب �ن �س �ب��ة  23ف ��ي امل �ئ��ة للمستثمرين
م��ن منطقة ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا ،و 23في
املئة للمستثمرين اآلسيويني و 8في املئة ملستثمري
الحسابات الخارجية األميركية ومستثمرين آخرين.
والسندات مدرجة في سوق لندن لألوراق املالية .وقد
ق��ام كل من بنك  ABCالبحرين ،وبنك أبوظبي األول،
وإتش إس بي سي ،وجي بي مورغان وشركة كامكو
لالستثمار بدور املديرين الرئيسيني املشتركني لهذا
اإلص ��دار .وه��ذا اإلص ��دار ه��و الثامن لشركة املشاريع
تحت مظلة برنامجها إلصدار أوراق مالية متوسطة
األجل باليورو الذي أطلقته في عام  .2006وقد جمعت
الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من  3.6مليارات دوالر
أميركي ويورو.

بالتعاون مع «الغرفة»

آليات جديدة لتسهيل تبادل المنتجات
بين الكويت والسعودية

قاعدة عمالء  Ooredooتشهد نمواً مستمراً

أع�ل�ن��ت ال �ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�لات �ص��االت املتنقلة
( Ooredooالكويت) ،أم��س ،عن نتائجها املالية
لفترة األشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر
 ،2019حيث بلغ صافي الربح  23.5مليون دينار
بنمو  45في املئة مقارنة بـ  16.2مليون دينار
للفترة نفسها من عام .2018
وقالت الشركة إن نمو صافي الربح كان نتيجة
لألداء الجيد في الكويت وتونس واملالديف.
وبلغت األرباح املوحدة للسهم الواحد  47فلسًا
لفترة األشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر
 2019مقارنة بـ  32فلسًا للسهم الواحد للفترة
نفسها من العام املاضي.

عوامل مؤثرة
وقالت الشركة :ارتفعت قاعدة العمالء املوحدة
بنسبة  1ف��ي امل�ئ��ة لتصل إل��ى  26.8مليونًا في
ن�ه��اي��ة ف �ت��رة األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي 30
سبتمبر  2019م�ق��ارن��ة ب �ـ  26.6مليونًا للفترة
نفسها من عام .2018
وحققت تونس نموًا جيدًا بالعملة املحلية .ومع
ذلك ،تأثرت اإلي��رادات بالدينار الكويتي بسبب
ان�خ�ف��اض ق�ي�م��ة ال��دي �ن��ار ال�ت��ون�س��ي بنسبة 15
في املئة ،وانخفاض إي��رادات  Ooredooالجزائر
بشكل رئيسي بسبب ضعف البيئة االقتصادية
وانخفاض قيمة العملة باإلضافة إلى األسعار
التنافسية .ونتيجة لذلك ،انخفضت اإلي��رادات
امل��وح��دة بنسبة  6ف��ي امل �ئ��ة ل�ت�ص��ل إل ��ى 470.0
مليون دينار لفترة األشهر التسعة املنتهية في
 30سبتمبر  2019مقارنة بـ  502.4مليون دينار
للفترة نفسها من عام  .2018كما ارتفع الدخل
قبل احتساب الفوائد وال�ض��رائ��ب واالستهالك
واإلط �ف��اء بنسبة  8ف��ي امل�ئ��ة لتصل إل��ى 174.4
مليون دي�ن��ار ف��ي نهاية ف�ت��رة األش�ه��ر التسعة
املنتهية في  30سبتمبر  2019مقارنة بـ 162.1
م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ل�ل�ف�ت��رة ن�ف�س�ه��ا م ��ن ع ��ام ،2018
مدعومًا بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  ،16وهو معيار محاسبي جديد باإلضافة
إلى الكفاءات التشغيلية.

الكفاءات التشغيلية
وق��ال رئ�ي��س مجلس اإلدارة الشيخ س�ع��ود بن
ن��اص��ر آل ث��ان��ي :ارت �ف��ع ص��اف��ي ال��رب��ح بنسبة
 45ف ��ي امل �ئ ��ة ل �ي �ص��ل إل� ��ى  23.5م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى  Ooredooال �ك��وي��ت ،وي �ع��زى ه��ذا
النمو بشكل رئيسي إل��ى تركيزنا املكثف على
ت�ع��زي��ز ال �ك �ف��اءات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة واالس �ت �ف��ادة من
التنسيق ال�ف�ع��ال ضمن املجموعة وم��ا يتوافر
ل��دي �ه��ا م��ن ت�ق�ن�ي��ات ح��دي �ث��ة إل ��ى ج��ان��ب زي ��ادة
كفاءة عملية إدارة املوارد .وأضاف :ارتفع حجم
قاعدة العمالء املوحدة إلى  27مليون عميل في
نهاية فترة األشهر التسعة األولى من عام 2019
م��دع��وم��ا ب��اس�ت�ث�م��ارات�ن��ا امل �ت��واص �ل��ة لتحسني
تجربة العميل وتطوير حلول مبتكرة مصممة
خصيصًا لتلبية احتياجات الجيل الجديد من
املستخدمني ال��ذي��ن يملكون م�ه��ارات عالية في
التعامل مع أحدث التقنيات.
وال تزال اإليرادات تحت الضغط بسبب العوامل
الجيوسياسية واالقتصادية الكلية ،بما فيها
ان�خ�ف��اض ق�ي�م��ة ال�ع�م�ل��ة ف��ي ت��ون��س وال �ج��زائ��ر،
باإلضافة إلى األسعار التنافسية الشديدة في
ال �ك��وي��ت .ح�ق�ق��ت ال�ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�لات�ص��االت
املتنقلة إيرادات بلغت  470مليون دينار كويتي
خ �ل�ال األش �ه ��ر ال �ت �س�ع��ة األول � ��ى م ��ن ع ��ام 2019
م �ق��ارن��ة ب �ـ  502م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ل�ل�ف�ت��رة
نفسها من العام املاضي.
واض � � � ��اف :ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،اس �ت �م ��ر ال� ��دخ� ��ل ق�ب��ل
اح �ت �س ��اب ال� �ف ��وائ ��د وال� �ض ��رائ ��ب واالس �ت �ه�ل�اك
واإلط �ف��اء بالتحسن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن انخفاض
اإلي � � ��رادات ،األم ��ر ال ��ذي ي�ع�ك��س ن �ج��اح ب��رن��ام��ج
ال�ك�ف��اءة ل��دي�ن��ا .وف��ي ت��ون��س ،ل�ق��د قمنا ب��زي��ادة
قاعدة العمالء بنسبة  3في املئة لتصل إلى 9.1
ماليني عميل ،بينما ارتفع الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة
 11ف��ي امل�ئ��ة ،م�ق��ارن��ة بالفترة نفسها م��ن العام
امل��اض��ي ،وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان�خ�ف��اض قيمة
الدينار التونسي.

 %13زيادة قاعدة العمالء
قالت شركة  Ooredooإن قاعدة عمالء الكويت ارتفعت لتصل إلى  2.6مليون عميل في نهاية
فترة األشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر  ،2019حيث بلغت نسبة الزيادة  13في املئة،
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي .وبلغت إيرادات فترة األشهر التسعة املنتهية في 30
سبتمبر  2019مبلغًا قدره  169.7مليون دينار كويتي ،مقارنة بـ  181.7مليون دينار كويتي
للفترة نفسها م��ن ع��ام  .2018وارت��ف��ع ال��دخ��ل قبل احتساب الفوائد وال��ض��رائ��ب واالستهالك
واإلطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة  44في املئة إلى  53.1مليون دينار لفترة األشهر التسعة
املنتهية في  30سبتمبر  ،2019مقارنة بـ  36.8مليون دينار للفترة نفسها من عام .2018
صالح عيادة وصالح الرفيعي خالل ورشة عمل نظمتها «الغرفة»

دينا حسان
أكد رئيس قسم الفسح بالهيئة العامة للغذاء
وال � ��دواء ال�س�ع��ودي��ة ص��ال��ح ال��رف�ي�ع��ي ،وج��ود
آليات جديدة تطرحها الهيئة لتسهيل عملية
ت �ب ��ادل امل �ن �ت �ج��ات ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال �س �ع��ودي��ة،
الف�ت��ا إل��ى أن جميع ال�خ�ي��ارات م��وج��ودة أم��ام
امل �ص ��دري ��ن وامل �س �ت ��وردي ��ن داخ � ��ل ال �س �ع��ودي��ة
لضمان سهولة التبادل التجاري وإزالة جميع
ال�ع��وائ��ق أم��ام�ه��م ،حيث ازي�ل��ت م��ن خ�لال هذه
اآلليات من  ٩٥-٩٠في املئة من هذه العوائق.
واض��اف «نطمح إل��ى ان جميع العوائق تزال
في املستقبل القريب بتعاون الجهات جميعا».
وذكر في تصريح لـ سبقلا على هامش ورشة
عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت،
ام� ��س ،ت�ح��ت ع �ن��وان «إج � � ��راءات دخ� ��ول امل ��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة واألدوي� ��ة م��ن دول مجلس ال�ت�ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي إل ��ى امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة»
ان ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام�ل��ة ل�ل�غ��ذاء واألدوي � ��ة وضعت
بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك  ٨منافذ
مخصصة لدخول املنتجات املبردة واملجمدة
ح �س��ب اآلل� �ي ��ات وامل � �س� ��ارات امل ��وض ��وع ��ة ل�ه��ا،
مؤكدا ان جميع املنافذ االن مؤهلة الستقبال

املنتجات الغذائية حسب االمكانات املتوافرة
للمنفذ وحسب ما تتم املوافقة عليه من قبل
الهيئة العامة للجمارك السعودية.
وع ��ن ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ن�ت��ج ال �ك��وي �ت��ي ،ق ��ال «ان
ال �ت �ن �س �ي��ق ي� �ك ��ون وف� �ق ��ا ح �س��ب ن � ��وع امل �ن �ت��ج،
كما ان الهيئة العامة للغذاء وال ��دواء شرعت
قوانني ومتطلبات لجميع املنتجات الخاضعة
إلشرافها ،كما ان شهادة التصدير الخليجية
ال زال� ��ت م �ع �ت �م��دة وت �ع��د وث �ي �ق��ة م �ط �ل��وب��ة في
مرحلة الفسح ،ونؤكد على ان الهيئة العامة
ل �ل �غ��ذاء واألدوي � � ��ة ال ت�ع�ي��ق دخ � ��ول اي منتج
م�س�ت��وف الش �ت��راط��ات�ه��ا وت�ض�م��ن ال�ه�ي�ئ��ة من
خاللها سالمة وجودة املنتج».
ووج��ه الرفيعي كلمة شكر الستضافة كل من
غرفة ت�ج��ارة وصناعة الكويت وهيئة الغذاء
والتغذية الكويتية ،لشرح آل�ي��ات ومتطلبات
الفسح للمنتجات الخاضعة إلش��راف الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء وال� � ��دواء ،م�ع��رب��ا ع��ن أم �ل��ه في
ان ي �ك��ون ه ��ذا ال �ت��واص��ل ب��داي��ة ل�ف�ت��ح ق �ن��وات
جديدة للتواصل والتعاون بني الهيئة العامة
للغذاء والدواء وشركائها في السعودية وبني
الجهات الرقابية في الكويت ،كذلك الشركات
امل�ص��درة ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت .وذك��ر ان الورشة

الق ��ت ن �ج��اح��ا ك �ب �ي��را ب�ف�ض��ل ال�ت�ن�ظ�ي��م ال��رائ��ع
وتعاون املوجودين والجهات املعنية.
من جانبه ،عبر مدير إدارة العالقات الخارجية
ف ��ي غ��رف��ة ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ص�ل�اح
عيادة عن شكره ملمثلي الهيئة العامة للغذاء
وال��دواء السعودية على تعاونهم مع الغرفة،
ال ��ذي ي��أت��ي ف��ي س�ي��اق ال �ت��واص��ل امل�س�ت�م��ر مع
األشقاء في السعودية في كل الجوانب.
وق � ��ال «ن �ت �ط �ل��ع م ��ن خ �ل��ال ت �ن �ظ �ي��م م �ث��ل ه��ذه
ال� ��ورش� ��ة إل � ��ى أن ي� �ك ��ون ال� �ت� �ع ��اون ال �ت �ج��اري
واالس �ت �ث �م��ار ب�ي�ن دول ��ة ال �ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
هدفا استراتيجيا بالغ األهمية ،وهذا يفرض
ب ��دوره على مجتمع األع�م��ال ف��ي ك�لا البلدين
بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم واستيعاب
ما تمليه املصالح املشتركة».
واوض� � ��ح ان ت�ن�ظ�ي��م ه� ��ذه ال ��ورش ��ة ي��أت��ي في
اط� ��ار ال�ت�ن�س�ي��ق األخ � ��وي ب�ي�ن ال �غ��رف��ة وه�ي�ئ��ة
ال�غ��ذاء وال ��دواء ال�س�ع��ودي��ة ،وال�ت��ي ت�ه��دف إلى
التعريف بنظام آلية فسح االرساليات املحدثة
للمنتجات ال�خ��اض�ع��ة ل��رق��اب��ة الهيئة العامة
للغذاء والدواء السعودية والواردة عبر املنافذ
السعودية وهي :منفذ الخفجي ومنفذ الرقعي،
كذلك معرفة الشروط واملتطلبات الالزمة.

تترقب قرار اإلدراج في MSCI

«وفرة لالستثمار» تتوقع تزايد نشاط البورصة
اج�ت�م�ع��ت أم ��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة لحملة
وح� � ��دات ص �ن��ادي��ق ش��رك��ة وف � ��رة ل�لاس�ت�ث�م��ار
املالي واعتمدت جدول األعمال .وقالت الشركة
إن ال� �ص� �ن ��ادي ��ق م� ��ن األدوات االس �ت �ث �م��اري��ة
ال�ت��ي تلعب دورًا مهمًا ف��ي ال�س��وق�ين املحلية
واإلقليمية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن االستثمار في
الصناديق يعتبر فرصة للمؤسسات املحلية
واألجنبية التي تبحث ع��ن ع��وائ��د ج�ي��دة ،مع

ت�ح�م��ل م�خ��اط��ر أق ��ل م��ن االس �ت �ث �م��ار امل�ب��اش��ر،
ً
ف �ض�لا ع��ن أن �ه��ا ف��رص��ة ل�ص�غ��ار املستثمرين
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ف� ��ي ص� �ن ��ادي ��ق م� � � ��دارة م� ��ن ق�ب��ل
مؤسسات محترفة ذات خبرة ،عالوة على أنها
تمثل رافدًا إضافيًا لإليرادات وتنويع مصادر
الدخل للشركات التي تقوم بإدارتها.
وأضافت :تشهد السوق الكويتية خالل الفترة
الحالية نشاطًا متزايدًا م��ن قبل املستثمرين

(محليني وأج��ان��ب) وال �ت��ي ن�ت��وق��ع اس�ت�م��راره
خالل الفترة املقبلة ،وذلك بسبب دخول السوق
في مؤشر  FTSEلألسواق الناشئة خالل عام
 ،2018وال� ��ذي ص��اح�ب��ه ت��دف��ق أم� ��وال ج��دي��دة،
ونتوقع تزايد النشاط مع ترقب دخول السوق
ف��ي م��ؤش��ر  MSCIب�ن�ه��اي��ة ع��ام  ،2019وت��دي��ر
الشركة صناديق «وفرة» و«الفجر» ومصارف
االستثماري ووفرة للسندات.
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«الوطني» :األسعار شهدت ُّ
تقلبات حادة في الربع الثالث

استمرار خفض إنتاج النفط يضغط على النمو
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الربع الثالث من العام
الحالي شهد تصاعد حالة عدم اليقين حول توقعات النمو
العالمي ،ال سيما على خلفية استمرار الحرب التجارية األميركية-
الصينية مما أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة
توقعات النمو العالمي للعام الحالي ،وخفضه إلى أدنى
مستوياته منذ األزمة المالية العالمية عند مستوى .%3
أوض��ح تقرير «الوطني» ان التأثير املباشر في
الكويت حتى اآلن يقتصر في األغلب على سعر
النفط ،ال��ذي انخفض في الربع الثالث من عام
 ،2019وإن كان مازال يشهد املزيد من التقلبات.
ل��ذل��ك ،ف��إن اس�ت�م��رار تقليص إن �ت��اج ال�ن�ف��ط إل��ى
م �س �ت��وي��ات أق ��ل م��ن امل �ت��وق��ع وخ �ف��ض ت��وق�ع��ات
أسعار النفط ،قد يدفع باتجاه خفض توقعات
ال�ن�م��و ل�ع��ام��ي  .2020 - 2019ك�م��ا أدت م�خ��اوف
ت�ب��اط��ؤ ال�ن�م��و أي�ض��ًا إل��ى دف��ع ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة
الرئيسية لالتجاه نحو تبني سياسات نقدية
تيسيرية ،إال أن أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة ف��ي الكويت لم
يطرأ عليها أي تغير نظرًا التجاه البنك املركزي
إلى املوازنة ما بني تعزيز النمو والحفاظ على
جاذبية الدينار.

تقلبات النفط
ش �ه��دت أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ت �ق �ل �ب��ات ش ��دي ��دة خ�لال
ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م��زي��ج م��ن ال�ع��وام��ل
ال� �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن اس � �ت � �م ��رار ال � �ح� ��رب ال �ت �ج��اري��ة
وت�خ�م��ة االم� � ��دادات ،م�م��ا أدى إل��ى ت��راج��ع سعر
خ��ام التصدير الكويتي إل��ى  58دوالرًا للبرميل
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف أغ �س �ط��س ،إال أن� ��ه ع� ��اد وارت �ف ��ع
متخطيًا حاجز  68دوالرا في منتصف سبتمبر
في أعقاب الهجوم على البنية التحتية للنفط
السعودي .غير أن األسعار تراجعت الحقًا إلى
نحو  60دوالرًا ف��ي أوائ��ل شهر أك�ت��وب��ر ،بسبب
ال �ع ��ودة ال�س��ري�ع��ة ل�لإن �ت��اج ال �س �ع��ودي وزي� ��ادة
املخاوف حول النمو العاملي بما في ذلك تباطؤ
نمو االقتصاد الصيني .وفي املتوسط ،تراجعت
األس�ع��ار بنسبة  %8في الربع الثالث من العام
مقارنة بالربع الثاني.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ت � ��واص � ��ل م �ن �ظ �م��ة «أوب� � � ��ك»
وح �ل �ف ��اؤه ��ا م ��ن امل �ن �ت �ج�ي�ن امل �س �ت �ق �ل�ين ت�خ�ط��ي
مستوى االل�ت��زام بخفض الحصص املستهدفة
بهدف دعم األسعار ،والتي من املقرر مراجعتها
بنهاية مارس  .2020كما يعزى ذلك جزئيًا إلى
االن �خ �ف��اض امل��ؤق��ت ف��ي اإلن �ت��اج ال �س �ع��ودي في
سبتمبر .وقد بلغ إنتاج الكويت من النفط الخام
 2.66مليون برميل يوميًا ف��ي سبتمبر ليصل
بذلك معدل التزامها بحصص خفض اإلنتاج
إل��ى  %175مقارنة باالستقطاع املستهدف من
م �س �ت��وي��ات إن �ت��اج �ه��ا ( 85000ب��رم �ي��ل ي��وم�ي��ًا)
وم�ت�خ�ط�ي��ة ب��ذل��ك م �ع ��دالت ال �ت��زام �ه��ا ف ��ي وق��ت
سابق من العام الحالي.
وت��وق��ع ت�ق��ري��ر ال��وط�ن��ي ارت �ف��اع إن �ت��اج ال�ك��وي��ت
من النفط تدريجيًا بدءًا من العام املقبل لتعود
مستويات االنتاج إلى  2.71مليون برميل يوميًا
ف��ي ال�ن�ص��ف ال �ث��ان��ي م��ن ع ��ام  2020ت��زام �ن��ًا مع
حصص خفض اإلنتاج املقررة والتي من املتوقع
ان يتم تمديدها في ظل استمرار املخاوف بشأن
ضعف الطلب وتباطؤ االقتصاد العاملي .ومن
املتوقع أيضًا أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام
ب��رن��ت  60دوالرًا للبرميل ف��ي ال�ع��ام املقبل (58
دوالرًا للبرميل لخام التصدير الكويتي) مقابل
 64دوالرًا للبرميل ( 63دوالرًا للبرميل لخام
التصدير الكويتي) في عام .2019
وت ��وق ��ع ال �ت �ق��ري��ر أن ي �س �ج��ل ال �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي
اإلج �م��ال��ي ال�ن�ف�ط��ي ت �ب��اط �ؤًا ب�ن�س�ب��ة  -%2.5في
عام  ،2019أي بتراجع أكبر مقارنة بالتوقعات
السابقة بتباطؤ تصل نسبته إل��ى  .%0.5ومن

◄

إنتاج النفط الخام

قال تقرير «الوطني» ان بورصة الكويت
فقدت زخمها في الربع الثالث من عام
 ،2019وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تسجيل
نمو قياسي على صعيد االرتفاع القوي
ل�ل�م��ؤش��ر ال �ع��ام م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام حتى
ت� ��داوالت أغ�س�ط��س بنسبة  .%21وق��د
يكون أداء البورصة قد تأثر على خلفية
ال�ت�ص�ع�ي��د ال�لاح��ق ل�ل�ت��وت��رات ال�ت�ج��اري��ة
والجيوسياسية وتقلب أس�ع��ار النفط،
وهو ما أثر سلبًا على املعنويات ،وأدى
إل��ى ال�ت��وج��ه إل��ى ج�ن��ي األرب ��اح وتباطؤ
وت �ي��رة ص��اف��ي ال�ت��دف�ق��ات األج�ن�ب�ي��ة في
ش �ه��ري أغ �س �ط��س وس�ب�ت�م�ب��ر م�ق��ارن��ة
بالفترة السابقة من العام.
ومستقبليًا ،من املتوقع أن تظل السوق
مستقرة ومحتفظة بمستويات سيولة
ج�ي��دة إل��ى ح��د م��ا ع�ل��ى امل��دي�ين القريب
إل��ى امل�ت��وس��ط ،وذل ��ك ب��دع��م م��ن تحسن
املعنويات بعد االنخفاض األخير ،وطرح
اثنني من أكبر االكتتابات العامة األولية
في الربع الرابع من العام (شركة بورصة
الكويت وشمال الزور).

إنتاج الكويت النفطي
سيعود إلى مستوى
 2.7مليون برميل يومياً
في 2020
بلغ  2.6مليون برميل يومياً
في الربع الثالث..
أدنى من الحصص المقررة
في «أوبك»
ُّ
توقعات بنمو القطاع
غير النفطي  %0.8بالنصف
األول من العام الحالي
نمو االئتمان %4.6
على أساس سنوي
في أغسطس الماضي
بدعم القروض الشخصية
 5مليارات دينار عجزاً
متوقعاً في ..2020 - 2019
يمثل  %13من إجمالي
الناتج المحلي

املتوقع أن ينمو الناتج املحلي اإلجمالي النفطي
ف ��ي ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ب�ن �س�ب��ة  %2ن�ت �ي�ج��ة ارت �ف ��اع
هامشي م��ن ج��ان��ب إن�ت��اج ال�غ��از وال�ن�ف��ط املكرر
على خلفية بداية إنتاج مصفاة الزور الجديدة.
وف ��ي ذات ال��وق��ت ،أظ �ه��رت ال �ب �ي��ان��ات الفصلية
األولية بلوغ متوسط النمو غير النفطي نسبة
 %0.8على أس��اس سنوي في النصف األول من
عام  .2019وفي حالة لم يطرأ عليها أي مراجعة،
سيصعب الوصول إلى نمو القطاع غير النفطي
بنسبة  %2.5في عام .2019
وأشار الى ان استمرار تباطؤ النمو العاملي ادى
إل��ى خفض ت��وق�ع��ات نمو ال�ق�ط��اع غير النفطي
للعام املقبل إلى  %2.5مقارنة بــ  ،%2.75على أن
ت��ؤدي تلك التغييرات إل��ى تسجيل نمو الناتج
املحلي االجمالي ملعدل نمو بنسبة  %0.5للعام
الحالي وبنسبة  %2.3في عام .2020
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تظل فيه ت��وق�ع��ات النمو على
امل ��دى ال�ق��ري��ب م�ت��واض�ع��ة ،ه�ن��اك ب�ع��ض االن�ب��اء
اإلي�ج��اب�ي��ة على صعيد اإلص�لاح��ات الهيكلية،

وهو ما عكسه اإلصدار األخير لتقريرين عامليني
م��ن اه��م ال�ت�ق��اري��ر امل��ؤث��رة ل�ق�ي��اس بيئة أنشطة
األعمال ،حيث قفزت الكويت ثمانية مراكز إلى
ال�ت��رت�ي��ب ( 46م��ن أص��ل  141دول ��ة) ع�ل��ى مؤشر
ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال �ص ��ادر ع��ن امل �ن �ت��دى االق �ت �ص��ادي
العاملي ،وذل��ك بفضل اإلص�لاح��ات الكبرى على
مستوى عدد من املؤشرات الفرعية ،من ضمنها
تكنولوجيا املعلومات واالت �ص��االت ،والرعاية
الصحية والبيئة التشغيلية وسوق العمل.

تراجع اإليرادات
وقال تقرير الوطني ان الحكومة سجلت فائضا
ماليًا متواضعًا بقيمة  0.2مليار دي�ن��ار ،أي ما
ي �ع��ادل ن�ح��و  %1م��ن ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
خ�لال األشهر الخمسة األول��ى من السنة املالية
/2019( 2020حتى أغسطس) .فيما يتحول ذلك
ال�ف��ائ��ض لعجز بعد استقطاع حصة صندوق
األج �ي��ال املستقبلية ،ل�ي�ص��ل ح�ج��م ال�ع�ج��ز إل��ى
 0.5مليار دي�ن��ار .وج��رى تسجيل ه��ذا الفائض

◄

انتعاش مبيعات العقار

على الرغم من انخفاض اإلي��رادات بنسبة %13
ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي إل��ى  7.4م �ل �ي��ارات دي �ن��ار -
معظمها عائدات نفطية – ويأتي ذل��ك التراجع
في ظل انخفاض أسعار النفط وتقليص اإلنتاج
النفطي خالل تلك الفترة .وفي املقابل ،ارتفعت
النفقات بنسبة  %21إلى  7.1مليارات دينارعلى
خلفية زيادة النفقات الجارية بنسبة  ،%25بما
ف��ي ذل ��ك األج� ��ور واإلع ��ان ��ات وال �ت �ح��وي�لات إل��ى
صندوق الضمان االجتماعي.
كما ان نمو م�ع��دالت االن �ف��اق ف��ي السنة املالية
/2019 2020يشهد زي��ادات ملحوظة حتى اآلن
نظرًا للضعف غير االع�ت�ي��ادي ل�ل�أداء ف��ي بداية
العام امل��اض��ي ،وه��و األم��ر ال��ذي ج��رى تعويضه
الحقًا بنهاية العام .وم��ن األم��ور التي تزيد من
تعقيد تلك التوقعات إمكانية تسديد متأخرات
حكومية اضافية بما ساهم في اضافة  1.8مليار
دينار للنفقات العامة خالل العام املاضي ،وقد
يتكرر نفس األمر خالل العام املالي الحالي على
األرجح.

رصيد الميزانية المالية

أش��ار تقرير «ال��وط�ن��ي» ال��ى انتعاش قيمة املبيعات العقارية في
سبتمبر امل��اض��ي ،لتصل إل��ى  307ماليني دي�ن��ار ،ب��زي��ادة قدرها
 %53على أساس سنوي ،متخطية بذلك أكثر من ضعف املبيعات
املسجلة ف��ي أغسطس ،التي عانت م��ن ضعف موسمي .ويعزى
ارتفاع املبيعات العقارية في سبتمبر إلى زخم القطاعني السكني
واالس�ت�ث�م��اري ،حيث ارت�ف��ع ع��دد الصفقات بنسبة  %85و%75
على أس��اس شهري في كال القطاعني على التوالي .وبالنظر إلى
بيانات الربع الثالث بصفة عامة ،نجد أن إجمالي املبيعات العقارية
قد بلغ  825مليون دينار ،بتراجع هامشي عن الربع املماثل من
العام املاضي ( 832مليون دينار) ،وذلك على الرغم من ارتفاع عدد
الصفقات ،وهو ما يرجع على األرجح إلى انخفاض أسعار القطاع
االستثماري.

ال� �ش ��رق االوس� � ��ط وش� �م ��ال اف��ري �ق �ي��ا م��ا
ي �ص��ل إل ��ى  32.3م �ل �ي��ار دوالر أم�ي��رك��ي
في الربع الثالث ،بينما وصل مجموع
اإلص ��دارات ف��ي األرب ��اع ال�ث�لاث��ة األول��ى
م��ا ي�س��اوي  92.6مليار دوالر أميركي،
ب� ��زي� ��ادة ت� �ع ��ادل  %15م� �ق ��ارن ��ة ب�ن�ف��س
الفترة ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي .وب��وج��ه ع��ام،
حظيت االك�ت�ت��اب��ات بتغطية ج�ي��دة في
ال �س��وق األول �ي��ة ب��ال��رغ��م م��ن ال �ت��وت��رات
اإلقليمية.
وذك � � ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن األس � � � ��واق ت �ت��وق��ع
خفض االحتياطي ال�ف��درال��ي األميركي
س �ع��ر ال �ف��ائ��دة م ��رة أخ� ��رى ف��ي أك�ت��وب��ر
ب��واق��ع رب��ع ن�ق�ط��ة م �ئ��وي��ة .وف��ي ال��وق��ت
نفسه ،استمر البنك املركزي األوروب��ي
في خفض سعر الفائدة األساسي أكثر
إل ��ى ال �ج��ان��ب ال �س �ل �ب��ي وأع � ��اد ت�ن�ش�ي��ط
ب��رن��ام��ج «ال �ت �ي �س �ي��ر ال �ك �م��ي» م ��ن أج��ل
ت�ن�ش�ي��ط ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ،وه ��و م��ا
ت��رك معظم ال�س�ن��دات الحكومية عالية
ال� �ج ��ودة ف ��ي أوروب� � ��ا ت� �ت ��داول ب �ع��وائ��د
سلبية .
وأ ش � � � � ��ار ا ل � �ت � �ق� ��ر ي� ��ر إ ل � � ��ى ا ن � � ��ه ب �ف �ض��ل

قال «الوطني» انه استنادًا إلى توقعات ببلوغ
سعر خام التصدير الكويتي  62دوالرًا للبرميل
للسنة املالية ككل ،والحفاظ على النفقات عند
مستوى مرتفع نظرًا لتزايد تسديد املتأخرات
املستحقة ،يتوقع أن يصل العجز في امليزانية
إل��ى نحو  %8م��ن ال�ن��ات��ج املحلي اإلج�م��ال��ي في
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة /2019 ،2020م�ق��اب��ل  %3.1خ�لال
ال �ع ��ام امل ��اض ��ي .وه ��و م ��ا ي�ع�ن��ي ت�س�ج�ي��ل عجز
بقيمة  5م�ل�ي��ارات دي �ن��ار م��ا ي �ع��ادل ن�ح��و %13
من الناتج املحلي اإلجمالي بعد االستقطاعات.
وع�ل��ى األرج��ح سيجري تمويل ه��ذا العجز من
ص �ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ف��ي ظ��ل ع��دم إق��رار
ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال �ع ��ام ال �ج��دي��د .وت�س�ت�ث�ن��ي تلك
األرق � ��ام ع ��ائ ��دات االس �ت �ث �م��ارات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
الخارج ،والتي تصل قيمتها إلى أكثر من %10
من الناتج املحلي اإلجمالي سنويًا.

مشاريع بـ  6مليارات دينار في 2020
أش � ��ار ت �ق��ري��ر «ال ��وط� �ن ��ي» ال ��ى ارت� �ف ��اع وت �ي��رة
اس �ن��اد امل �ش��اري��ع إل ��ى  330م �ل �ي��ون دي �ن��ار في
الربع الثالث من عام  ،2019مقابل  270مليون
دي�ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي ،ك��ان معظمها ضمن
ق�ط��اع��ي ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ( 200م�ل�ي��ون دي �ن��ار).
ل�ي�ب�ل��غ ب��ذل��ك إج �م��ال��ي ق�ي�م��ة اس �ن��اد امل �ش��اري��ع
م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ح �ت��ى ت��اري �خ��ه  770م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار .وت ��وق ��ع «ال ��وط �ن ��ي» إس �ن ��اد م �ش��اري��ع
ك� �ب ��رى ف ��ي ق� �ط ��اع ��ات ال� �ط ��اق ��ة وال �ك �ي �م��اوي��ات
وال�ب�ن��اء خ�لال ال�ع��ام امل�ق�ب��ل .وتشمل املشاريع
الرئيسية املخطط لها مشروع محطة الدبدبة
للطاقة الشمسية ( 360مليون دينار) ،ومحطة
ال�خ�ي��ران لتوليد ال�ط��اق��ة الكهربائية وتقطير
امل�ي��اه ( 225مليون دي�ن��ار) ،املخطط إسنادها
ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  ،2020وال��رب��ع الثاني
على التوالي .كما يتوقع طرح مشروع مجمع
ال��زور للبتروكيماويات ،ال��ذي ط��ال ان�ت�ظ��اره،
والذي تبلغ قيمته  3مليارات دينار في الربع
ال��راب��ع م��ن ع ��ام  .2020ووف �ق��ًا ل«م �ي ��د» ،يصل
إجمالي قيمة املشروعات املتوقع إسنادها في
عام  2020إلى نحو أكثر من  6مليارات دينار.

«إنفستكورب» تستحوذ
على أصول لوجستية في ليدز

 92.6مليار دوالر إصدارات السندات
والصكوك في المنطقة
ا ع�ت�م��اد س�ي��ا س��ات ن�ق��د ي��ة أ ك�ث��ر م��رو ن��ة
ح ��ول ا ل �ع ��ا ل ��م ،ش �ه��دت أ ه ��م م��ؤ ش��رات
ا ل� �ع ��ا ئ ��د ا ل� �ث ��ا ب ��ت ار ت� �ف ��ا ع ��ًا ف ��ي ا ل ��ر ب ��ع
ا ل�ث��ا ل��ث .بينما سجلت تكلفة التأمني
ع�ل��ى ا ل��د ي��ون ا ل �س �ي��اد ي��ة ل ��دول ا ل�ش��رق
األو س � � ��ط و ش � �م� ��ال ا ف ��ر ي� �ق� �ي ��ا ت ��را ج �ع ��ًا
ت��راوح م��ا ب�ين  5إ ل��ى  20نقطة أ س��اس
في الربع الثالث ،مما فتح املجال أمام
م��ؤ ش��رات أ س��واق ا ل�س�ن��دات اإل ق�ل�ي�م�ي��ة
ك ��ي ت �ت �ف��وق ع �ل��ى ن �ظ �ي��ر ت �ه��ا ا ل �ع��ا مل �ي��ة
ذات ا ل �ت �ص �ن �ي��ف ا مل � �م ��ا ث ��ل .و ق � ��د و ق ��ع
ه��ذا ا ل�ت��را ج��ع ب��ا ل��ر غ��م م��ن ازد ي��اد حدة
ا ل�ت��و ت��رات اإل ق�ل�ي�م�ي��ة ،إذ ك��ان م��د ف��و ع��ا
إلى حد كبير بالتوجه العاملي القائم
ع �ل��ى اإل ق �ب��ال ع �ل��ى ا مل �خ��ا ط��ر وا ل�س�ع��ي
للحصول على عوائد أعلى .وبنهاية
ا ل��ر ب��ع ا ل �ث��ا ل��ث ،ل �ج��أت م �ع �ظ��م ا ل �ب �ن��وك
ا مل��ر ك��ز ي��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة م�ج�ل��س ا ل�ت�ع��اون
الخليجي – باستثناء الكويت – إلى
خ �ف��ض أ س �ع��ار ف��ا ئ��د ت �ه��ا ت �م��ا ش �ي��ًا م��ع
االحتياطي ا ل�ف��درا ل��ي .و ه��و ما يعتبر
ب �م �ن��ز ل��ة ن �ت �ي �ج��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة ل �ن �ظ��م ر ب��ط
العمالت املطبقة.

توقعات العجز

بـ 20.5مليون دوالر

« NBKكابيتال» :بنمو  %15في  9أشهر

ق ��ال ت �ق��ري��ر ص ��ادر م��ن ش��رك��ة ال��وط�ن��ي
لالستثمار حول أسواق الدخل الثابت
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وش �م��ال
اف ��ري� �ق� �ي ��ا ان أس� � � ��واق ال� ��دخ� ��ل ال �ث��اب ��ت
ش�ه��دت ان�ت�ع��اش��ًا ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث من
 2019ب�ف�ض��ل اع�ت�م��اد ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة
ل�لاق �ت �ص��ادات ال �ك �ب��رى س �ي��اس��ات أك�ث��ر
م � ��رون � ��ة ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ت� �ب ��اط ��ؤ ال �ن �م��و
وت��راج��ع معدل خلق ف��رص العمل .فقد
خفض االحتياطي ال�ف��درال��ي األميركي
سعر ال�ف��ائ��دة ب��واق��ع رب��ع نقطة مئوية
م��رت�ي�ن ف ��ي ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث .ك �م��ا ت��وق��ف
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ف� ��درال� ��ي ع� ��ن ت �ق �ل �ي��ص
حجم ميزانيته بسبب تزايد املخاوف
بشأن تباطؤ النمو االقتصادي وتدني
ً
م� �ع ��دالت ال �ت �ض �خ��م ،ف �ض�ل�ا ع ��ن س�ع�ي��ه
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن أث� ��ر ال� �ح ��رب ال �ت �ج��اري��ة
الدائرة.
واض� � � � ��اف ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر :ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� ��ى
االق� �ت ��راض ال �س �ي ��ادي ،ش �ه��دت ال �س��وق
األولية نشاطا واسعا ملؤسسات مالية
ك �ب��رى خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ،ح �ي��ث بلغ
م�ج�م��وع م��ا اق�ت��رض�ت��ه ك�ي��ان��ات منطقة

ُّ
توقعات إيجابية
للبورصة

 32.3مليار دوالر إجمالي
ما اقترضته الكيانات
االقتصادية
في الربع الثالث
اكتتابات الشرق
األوسط تحظى
بتغطية جيدة في
السوق األولية رغم
التوترات اإلقليمية

أع �ل �ن��ت إن �ف �س �ت �ك ��ورب ،امل ��ؤس �س ��ة امل��ال �ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي االس �ت �ث �م��ارات
البديلة ،عن اختتام البرنامج االستثماري
الثالث باململكة املتحدة في قطاع األصول
اللوجستية والصناعية عقب استحواذها
ع �ل��ى م �س �ت��ودع ت �خ��زي��ن ف ��ي م��دي �ن��ة ل�ي��دز
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ب �ق �ي �م��ة  16م� �ل� �ي ��ون ج �ن �ي��ه
إسترليني ( 20.5مليون دوالر).
وب �ل �غ��ت اس �ت �ث �م��ارات إن �ف �س �ت �ك��ورب ،منذ
يونيو  ،2017أك�ث��ر م��ن  200مليون جنيه
إسترليني في قطاع العقارات الصناعية
واللوجستية في اململكة املتحدة بمساحة
إجمالية بلغت  2.8مليون ق��دم مربعة في
 28عقارًا .وقد فاقت قيمة إجمالي األصول
ال�ع�ق��اري��ة امل � ��دارة ف��ي أوروب � ��ا  500مليون
ي ��ورو ،تضم معها  4اس�ت�ث�م��ارات عقارية
ف��ي أملانيا .ويضم البرنامج االستثماري
ً
أص � � � � ��وال ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة وص � �ن� ��اع � �ي� ��ة ت �ب �ل��غ
مساحتها اإلجمالية مجتمعة 1.000.000
ّ
ق ��دم م��رب �ع��ة م ��وزع ��ة ع �ل��ى ع �ش��رة ع �ق��ارات
صناعية مستقلة في مدينة سانت هيلينز
ول�ي�ف�ي�ن�غ�س�ت��ون وغ�ل�اس �ك��و وم��ان�ش�س�ت��ر
وب��رم�ن�غ�ه��ام ول �ي��دز .وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى
أن��ه ج��رى االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى ه��ذه األص ��ول
العقارية ضمن  6صفقات بقيمة إجمالية
فاقت  80مليون جنيه إسترليني.
وق��ال امل��دي��ر التنفيذي لقسم االستثمار
ال �ع �ق��اري ف��ي أوروب � ��ا ل ��دى إن�ف�س�ت�ك��ورب

نيل هاسون

نيل هاسون« :يهمنا اإلعالن عن اختتام
ب ��رن ��ام� �ج� �ن ��ا االس � �ت � �ث � �م� ��اري ال� �ث ��ال ��ث ف��ي
قطاع العقارات اللوجستية والصناعية
ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة .وع �ل��ى م ��دار ال�ع��ام�ين
املاضيني ،نجحنا في تنفيذ استراتيجية
إن�ف�س�ت�ك��ورب ال �ه��ادف��ة إل��ى ب�ن��اء محفظة
ً
تضم أص��وال صناعية ولوجستية مدرة
ل �ل��دخ��ل ف ��ي م ��واق ��ع م �م � ّ�ي ��زة ع �ب��ر أن �ح��اء
امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة .إن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ه��ذه
األص ��ول ف��ي ت��زاي��د م�س�ت�م��ر ،وس�ن��واص��ل
االس �ت �ث �م��ار ف��ي ه ��ذه ال �س��وق ال �ت��ي ت��وف��ر
إمكانات نمو عالية.
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حققت  558.4مليون دوالر في  9أشهر

مجموعة األهلي المتحد تزيد أرباحها %5.7
■ النتائج تعكس التنفيذ الناجح إلستراتيجيته تنويع األنشطة ومصادر اإليرادات والتحوّ ط المنهجي
أعلن البنك األهلي املتحد (املجموعة) عن نتائجه
امل��ال �ي��ة ل �ف �ت��رة األش� �ه ��ر ال �ت �س �ع��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة ف ��ي 30
سبتمبر  ،2019والتي تظهر تحقيق أرباح صافية
– بعد استثناء حصص األقلية -بلغت  558.4مليون
دوالر ،بارتفاع نسبته  %5.7عن الفترة نفسها من
ع��ام  ،2018والتي سجلت  528.3مليون دوالر ،في
حني حقق الربع الثالث من العام ربحا صافيا قدره
 180.9مليون دوالر ،أي بنمو  %5.9باملقارنة مع
الفترة الربعية نفسها من عام  ،2018والتي سجلت
 170.8مليون دوالر ،ليرتفع بذلك العائد األساسي
للسهم بنسبة  %6.9إل��ى  6.2سنتات ع��ن األشهر
التسعة األولى من العام الجاري مقابل  5.8سنتات
للفترة ذاتها من العام املاضي ( 2.1سنت عن الربع
الثالث من عام  2019مقابل  2.0سنت أميركي للربع
نفسه من عام .)2018
وقال البنك في بيان تلقت سبقلا نسخة منه امس:
تعكس ال�ن�ت��ائ��ج ال�ق��وي��ة للفترة اس �ت �م��رارا لوتيرة
النمو اإليجابي في صافي ربحية البنك ،كما تأتي
حصيلة التنفيذ ال�ن��اج��ح إلستراتيجيته املبنية
ّ
والتحوط
على تنويع األنشطة ومصادر اإليرادات
امل �ن �ه �ج��ي ف ��ي ال��رق��اب��ة ع �ل��ى امل �خ��اط��ر م ��ع م�ت��اب�ع��ة
االس�ت�ه��داف امل ��دروس ل�ف��رص نمو وت��وس��ع أعمال
البنك وتعزيز تنافسيته في كل س��وق من أس��واق
عمله اإلقليمية.

دخل الفوائد
حقق صافي دخ��ل البنك م��ن الفوائد نموا بنسبة
 %2.0في األشهرالتسعة األول��ى من العام الجاري

لنفس ال�ف�ت��رة م��ن ع��ام  284.3( 2018مليون دوالر
في الربع الثالث 2019/مقابل  275.1مليون دوالر
للربع الثالث ،)2018/في الوقت الذي أسهمت فيه
مبادرات تعزيز كفاءة العمليات والضبط املمنهج
وال��رش�ي��د للمصروفات ف��ي ال�ح�ف��اظ على معدالت
ال �ك �ف��اءة التشغيلية ال�ع��ال�ي��ة ل�ل�ب�ن��ك ،ح�ي��ث بلغت
نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل  %26.7مقابل
 %26.2لألشهر التسعة األولى من عام .2018

ارتفاع موجودات المجموعة
بنسبة  %8.8لتصل
إلى  38.6مليار دوالر

مؤشرات مالية

العثمان :نتبنى سياسة
مدروسة في إدارة مواردنا
الرأسمالية ومبادرات
توظيفها بالكفاءة المثلى
مشعل العثمان

( +14.3مليون دوالر ) ليبلغ  722.7مليون دوالر
م �ق��اب��ل  708.4م�ل�اي�ي�ن دوالر ل �ل �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا من
ال �ع��ام ال�س��اب��ق ،وذل ��ك بفضل ت��وس��ع م�ح�س��وب في
املحفظتني اإلائتمانية واالس�ت�ث�م��اري��ة ،حيث كان
ل �ل��زي��ادة ف��ي ك��ل م��ن ص��اف��ي دخ ��ل ال �ف��وائ��د ودخ��ل
أنشطة ال�ت��داول واالستثمار أثرها في رف��ع الدخل
ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي ل�ل�م�ج�م��وع��ة إل ��ى  919.3م�ل�ي��ون دوالر

خ�لال األشهرالتسعة األول��ى م��ن ه��ذا ال�ع��ام مقابل
 907.0م�لاي�ين دوالر للفترة نفسها م��ن ع��ام 2018
( 289.2مليون دوالر في الربع الثالث 2019/مقابل
 294.6م �ل �ي��ون دوالر ل �ل��رب��ع ال � �ث� ��ال� ��ث ،)2018/في
ح�ين سجل صافي ال��دخ��ل التشغيلي ب��دوره نموا
ب�ن�س�ب��ة  %4.1ل�ي�ب�ل��غ  880.1م �ل �ي��ون دوالر ل�ف�ت��رة
األشهرالتسعة من العام مقابل  845.2مليون دوالر

َّ
توقع إقراره في دور االنعقاد المقبل

«المركز» يشارك في «مبادرة مستقبل االستثمار» بالرياض

الروضان :تعديل قانون حماية المنافسة
ِّ
يعزز صالحيات التعامل مع المخالفين

متوسطاً المشاركين في ندوة «حماية المنافسة وحماية المستهلك»
ِّ
الروضان

إبراهيم عبدالجواد

أك� � ّ�د وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال �خ��دم��ات خ��ال��د ال ��روض ��ان أن ج �ه��از ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة
وقطاع الرقابة وحماية املستهلك مرتبطان ببعضهما،
ومكمالن ألدوارهما في سبيل حماية ورفاهية املستهلك،
مشيرا الى أن جهاز حماية املنافسة من األجهزة الرقابية
الضرورية لحماية االقتصاد الوطني.
وأض��اف ال��روض��ان ف��ي كلمة ألقاها أم��س خ�لال افتتاح
«ندوة حماية املنافسة وحماية املستهلك» ،التي نظمها
جهاز حماية املنافسة تحت رعايته ،وبحضور رئيس
وأع �ض��اء مجلس إدارة ج�ه��از ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة وامل��دي��ر
التنفيذي للجهاز الدكتور عبداهلل العويصي :إن الجهاز
يسهم ف��ي توفير ال�خ�ي��ارات وال�ب��دائ��ل وض�م��ان ال�ج��ودة
واألس �ع ��ار امل�ن��اس�ب��ة ،م��ن خ�ل�ال ال��رق��اب��ة ع�ل��ى األس� ��واق،
كما يعمل على نشر ثقافة املنافسة ال�ح��رة وال�ت�ص� ّ�دي
لالحتكار وال�ت�ع��اون ال�ت��ام م��ع اج�ه��زة ال��دول��ة املختصة
ّ
ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق��ري��ر األس � � ��واق وض� �م ��ان ت ��دف ��ق ال�س�ل��ع
والخدمات.

الشفافية والكفاءة
وأض� � ��اف :إن ل �ج �ه��از امل �ن��اف �س��ة دورًا ك �ب �ي �رًا ف ��ي ت�ع��زي��ز
ال �ش �ف��اف �ي��ة وال � �ك � �ف� ��اءة وت� �ع ��زي ��ز ت �ك ��اف ��ؤ ال � �ف� ��رص ام� ��ام
امل�ت�ن��اف�س�ين وت�س�ه�ي��ل عملية ال��دخ��ول ل�ل�أس��واق ،حيث
يقوم الجهاز بالتحقيق في قضايا االحتكار والرقابة
ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات االن� ��دم� ��اج واالس� �ت� �ح ��واذ ون �ش��ر ال��وع��ي
التنافسي لرفع مكانة الكويت الدولية ورف��ع مؤشرات
تنافسية االقتصاد الوطني.
وقال الروضان إن الجهاز يعتبر ذا طبيعة قضائية من
ناحية التحقيق في قضايا املنافسة وف��رض الغرامات
على املخالف لقوانني حماية املنافسة ،حيث ان��ه يملك
صالحية إعفاء بعض املمارسات التي ّ
تحد من املنافسة،
بشرط ان تتحقق فوائد أكبر للمستهلك تفوق آثار الحد
م��ن امل�ن��اف�س��ة ،ك�م��ا أن ال�ج�ه��از ي�ق��وم ب��إج��راء ال��دراس��ات
والبحوث لتقييم املنافسة في شتى القطاعات ،من أجل
تحسني بيئة األعمال ورفع تنافسية االقتصاد للوصول
إل ��ى م��رك��ز م��ال��ي ع��امل��ي ،ي�ح�ق��ق رؤي ��ة  ،٢٠٣٥وه ��ذا كله
يصب في تعزيز الدور الريادي لالقتصاد الوطني لدولة
الكويت.
وأضاف إن قانون املنافسة الجديد الذي ُ
سيعرض على
مجلس األمة في دور االنعقاد املقبل إلقراره ُ
سيسهم في
زيادة صالحيات الجهاز الحالية ،والحد من القيود التي
تواجه تفعيل دوره الرقابي ،وكذلك حتى ُيسهم في نشر
الوعي والثقافة باملنافسة في املجتمع.

التنسيق مع الجهات الحكومية
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ج �ه ��از ح�م��اي��ة
امل �ن��اف �س��ة ال ��دك �ت ��ور راش � ��د ال �ع �ج �م��ي أن ج �ه ��از ح�م��اي��ة

جهاز حماية المنافسة يلعب
دوراً كبيراً في تعزيز الشفافية
والكفاءة وتعزيز تكافؤ الفرص
العجمي :مستعدّ ون لردع
الشركات المخالفة ألحكام
القانون والتصدّ ي
لها لمنع االحتكار
الرشيدي :نشجِّ ع زيادة المنافسة
في األسواق التجارية ..في إطار
المشروعية القانونية
العويصي :جادون في اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة لمنع
أي زيادة مصطنعة في األسعار
املنافسة أصبح له دور ووض��ع أكبر في الكويت ،حيث
استقبل الكثير من الشكاوى ،وق��ام بكثير من املبادرات
وال��دراس��ات ع��ن ق�ط��اع��ات ع��دة ب��ال�س��وق ،كما أن الكثير
من الشركات والجهات االقتصادية بدأت تتعاون معنا
وتلتزم تعليمات الجهاز ،وهذا يجعل عمل الجهاز خالل
العامني املقبلني فنيًا أكثر منه إداريًا.
وأض � � ��اف :إن ال �ج �ه��از وض� ��ع آل �ي ��ة ل �ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات
والبيانات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية
ذات ال�ع�لاق��ة ،وم�ن�ه��ا ق�ط��اع ال��رق��اب��ة ال�ت�ج��اري��ة وحماية
املستهلك في وزارة التجارة ،حيث يجري التنسيق معه،
في حال رصد أي مخالفات قد تظهر وتؤثر في املستهلك
ملنع أي زيادة مصطنعة في األسعار ،حيث ان دور جهاز
حماية املنافسة يكمن ف��ي حماية األس ��واق املحلية من
امل �م��ارس��ات االح�ت�ك��اري��ة ال �ض��ارة ب��امل�ن��اف�س��ة ،ك�م��ا يقوم
ال �ج �ه��از ب��ات �خ��اذ م��ا ي �ل��زم ل�ح�م��اي��ة امل�ن�ت�ج��ات ال��وط�ن�ي��ة
وح�م��اي��ة املنافسة ال�ح��رة ف��ي ال �س��وق ،بالتعاون م��ع كل
الجهات املعنية.
وق��ال العجمي إن��ه ج��رى إع��داد قانون جديد للمنافسة،
ّ
ل�ي�ت�م��اش��ى م��ع أف �ض��ل امل �م��ارس��ات ال��دول �ي��ة ،م�ت��وق�ع��ا أن
ي �ج��ري إق� � ��راره م ��ن م�ج �ل��س األم � ��ة خ �ل�ال دور االن �ع �ق��اد
املقبل ،وذلك لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي املطلوب

واس� �ت� �م ��ر ال �ب �ن ��ك األه � �ل� ��ي امل �ت �ح ��د م �ح��اف �ظ��ا ع�ل��ى
م� � ��ؤش� � ��رات م � �م � �ت� ��ازة ل� � �ج � ��ودة أص � � � ��ول م �ح �ف �ظ �ت��ه
االئتمانية ،محتويا ال�ق��روض غير املنتظمة عند
نسبة  %2.0من إجمالي املحفظة االئتمانية (%1.9
كما في  31ديسمبر  )2018ومواصال توفير نسبة
تغطية عالية من املخصصات امل�ح��ددة املرصودة
ت �ج��اه ه ��ذه األص� ��ول ب�ل�غ��ت  %85.2م�ق��اب��ل %85.5
في  31ديسمبر  ،2018فيما بلغت نسبة التغطية
ال �ش��ام �ل��ة ل�ل�م�ح�ف�ظ��ة االئ �ت �م��ان �ي��ة م��ن امل�خ�ص�ص��ات
العامة واملحددة  %187كما في  30سبتمبر 2019
مقابل  %214.7في  31ديسمبر  ،2018وه��ي نسبة
تغطية محتسبة على أساس املخصصات النقدية
الصافية التي تم تجنيبها لذلك ومن دون احتساب
ال�ض�م��ان��ات العينية ال�ك�ب�ي��رة م��ن ح �ي��ازات عقارية
وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إض��اف��ي قبال
هذه األصول.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د امل�ي��زان�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ،ف�ق��د ارت�ف�ع��ت
امل ��وج ��ودات اإلج�م��ال�ي��ة للمجموعة بنسبة %8.8

لتصل إل��ى  38.6مليار دوالر أميركي كما ف��ي 30
سبتمبر  2019مقابل  35.5مليار دوالر أميركي في
 31ديسمير  ،2018وعليه فقد سجل العائد على
متوسط األصول معدل  %2.2لفترة األشهرالتسعة
األول��ى من العام عند نفس املعدل للفترة املقارنة
ن �ف �س �ه��ا م ��ن ع� ��ام  ،2018ف �ي �م��ا ارت �ف �ع��ت ال �ح �ق��وق
العائدة إل��ى حملة أسهم املجموعة بنسبة %4.1
إلى  4.1مليارات دوالر أميركي ،كما في  30سبتمبر
 2019مقابل  3.9مليارات دوالر أميركي بنهاية عام
 ،2018وليبلغ معها العائد على متوسط حقوق
املساهمني  %18.1لفترة األش �ه��ر التسعة األول��ى
م��ن ال�ع��ام مقابل  %18.4للفترة نفسها م��ن العام
السابق.
ق��ال رئ�ي��س مجلس إدارة مجموعة ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
املتحد ،مشعل عبدالعزيز العثمان« :واص��ل البنك
وعلى مدار األشهر التسعة األولى من العام تحقيق
أداء مالي قوي باعث على املزيد من الثقة والتطلع
ملتابعة مسار النمو الصحي في إيراداتنا وصافي
ربحيتنا م��ن صلب أنشطتنا البنكية األساسية،
وه��و أداء يأتي حصيلة اإلدارة السليمة لنموذج
ّ
وتعدد األس��واق
عملنا القائم على تنويع األعمال
م��ع ال�ت��وس��ع ف��ي دورن ��ا ال��رائ��د ف��ي دع��م وتلبية كل
املتطلبات والتمويالت املالية البينية لعمالئنا في
املنطقة ،ومرتكزين في ذل��ك إل��ى سياسة منهجية
مدروسة في إدارة مواردنا الرأسمالية ومبادرات
ت��وظ �ي �ف �ه��ا ب �ك �ف��اءة م �ث �ل��ى س �ع �ي��ا ل�ل�اس �ت �ف��ادة من
الفرص املواتية لنمو أعمالنا وخدمة عمالئنا عبر
مختلف أسواق عمل مجموعتنا املصرفية».

منه ،ولفت إلى أن الجهاز على استعداد لردع الشركات
امل�خ��ال�ف��ة ألح �ك��ام ق��ان��ون امل�ن��اف�س��ة ،وف�ق��ًا ل�ل�ق��ان��ون ال��ذي
يمنحه هذه الصالحيات من أجل حماية السوق املحلية
من ممارسات الشركات االحتكارية في أي قطاعات ،وال
تلتزم أي قواعد تنافسية.
وب �ّي��نّ ال �ع �ج �م��ي أن� ��ه ع �ن��دم��ا ي �س �ت��دل ج �ه ��از ح�م��اي��ة
املنافسة على أي س�ل��وك غير ق��ان��ون��ي أو ممارسات
ض ��ارة ،ي�ق��وم ال�ج�ه��از ب��ردع ه��ذه امل�م��ارس��ات ال�ض��ارة
ب��امل �ن��اف �س��ة وم �ع��اق �ب��ة امل� �س ��ؤول�ي�ن ع �ن �ه��ا ،وذل � ��ك م��ن
خ�لال إج� ��راءات ت�ه��دف إل��ى ض�م��ان أن ت��أخ��ذ اللوائح
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة امل�ن��اف�س��ة ف��ي ال�ح�س�ب��ان ض�م��ن مصالح
السياسة العامة األخرى.
م��ن جانبه ،أك��د وك�ي��ل ال ��وزارة املساعد ل�ش��ؤون الرقابة
وحماية املستهلك عيد خليف الرشيدي أن معظم دول
ال �ع��ال��م ت��أخ��ذ ب �م �ب��دأ االق �ت �ص��اد ال �ح��ر ،ودول � ��ة ال�ك��وي��ت
ت�ن��درج ف��ي ه��ذا املجتمع االق�ت �ص��ادي ،وم��ن ش��أن األخ��ذ
بهذا املبدأ زيادة املنافسة في األسواق التجارية واملالية
والصناعية وغيرها ،ولكنها يجب أن تظل في إطار من
املشروعية التي تتكفل بتنظيمها ال�ق��وان�ين ،الن حرية
امل �ن��اف �س��ة ت� ��ؤدي ب ��ال �ض ��رورة م �ت��ى ج ��رت ف ��ي إط� ��ار من
الشفافية والرقابة إلى تحقيق الخدمة األفضل والجودة
امل �ث �ل��ى ،ال س�ي�م��ا ف��ي م �ج��ال ع ��رض ال �س �ل��ع وال �خ��دم��ات
وإت��اح��ة ال�ف��رص��ة للمستهلك االخ �ت �ي��ار امل�ن��اس��ب منها،
س ��واء م��ن ح�ي��ث ال�ت��وع�ي��ة أو م��ن ،ح�ي��ث ال�س�ع��ر امل��دف��وع
للسلعة أو الرسم املقابل للخدمة.

بناء أسواق عادلة
من جانبه ،قال املدير التنفيذي لجهاز حماية املنافسة
د.ع� �ب ��داهلل ال �ع��وي �ص��ي :أن ال �ج �ه��از ج� � ّ�اد ف��ي ات �خ��اذ كل
اإلجراءات القانونية الالزمة ،ملنع أي زيادة مصطنعة في
األسعار ،حيث ان دور الجهاز يكمن في حماية األسواق
املحلية م��ن امل�م��ارس��ات االحتكارية ال�ض��ارة باملنافسة،
تنفيذا الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ح�ك��وم��ة بتحسني ال �ق��درة على
ّ
التنوع االقتصادي.
التنافسية ،وتعزيز
وأش � ��ار إل ��ى أن ال �ق��ان��ون ي�ع�ط��ي ال �ج �ه��از ك ��ل ال��وس��ائ��ل
للتعامل مع هذه املمارسات ،ومن أمثلة هذه املمارسات
ّ
ال �ح��د م��ن ح��ري��ة ت��دف��ق ال �س �ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات وال �خ��دم��ات
بالسوق ،وإذا ثبتت هذه املمارسات بعد التحقيق تجري
إزال��ة املمارسة املحظورة ،وف��رض الغرامات ،ومصادرة
ال�س�ل��ع ت��دري�ج�ي��ا إل ��ى وق ��ف ال �ن �ش��اط ك��ام�لا إل ��ى م ��دة 3
سنوات كحد أقصى .وأكد العويصي أن الجهاز مستمر
في اتخاذ اإلج��راءات الالزمة ضد احتكار بعض التجار
للسوق املحلية والسعي لبناء أس��واق عادلة في بلدنا
الكويت ،ال سيما أن الجهاز يعمل ضمن سلسلة متكاملة
من األجهزة التابعة للدولة ،وال يعمل منفردا ،متمنيا ان
يجري اإلسراع في إقرار قانون املنافسة الجديد من قبل
مجلس األمة ،حتى يزيد من صالحيات الجهاز الحالية،
ويزيد من دوره الرقابي في السوق.

الهاجري :تكريس الخليج وجهة
رئيسية لالستثمارات العالمية
أعلن املركز املالي الكويتي عن مشاركته كمتحدث
ف��ي «م�ب��ادرة مستقبل االستثمار» ضمن الجلسة
النقاشية الرئيسية ف��ي ال�ي��وم األول م��ن امل�ب��ادرة
 29أكتوبر ال�ج��اري في ال��ري��اض باململكة العربية
السعودية.
وت �ع �ق��د امل� � �ب � ��ادرة ت �ح��ت رع� ��اي� ��ة خ� � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
الشريفني امل�ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز آل سعود،
وب��رئ��اس��ة ص��اح��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر محمد
ب ��ن س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ،ول� ��ي ال �ع �ه��د ،ن��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ،ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
صندوق االستثمارات العامة ،تحت عنوان «ما هو
مستقبل عالم األعمال؟».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«املركز» مناف عبدالعزيز
ال �ه��اج��ري «ت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرة ض�م��ن ال�ت�ح��رك��ات
ال�ل�اف �ت��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي ،بهدف تعزيز املنطقة كوجهة رئيسية
ل�لاس �ت�ث �م��ارات ال �ع��امل �ي��ة .وت �ع��د ج�م�ل��ة ال�ت�غ�ي�ي��رات
واإلص �ل��اح � ��ات ال� �ت ��ي ج� ��رى ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع �ل��ى م��دى
ال � �س � �ن� ��وات ال� �خ� �م ��س امل ��اض� �ي ��ة ف� ��ي دول م�ج�ل��س
التعاون مهمة ،حيث تسعى حكومات هذه الدول
إل��ى تعزيز الحوكمة املستدامة وخلق مؤسسات
كفاءة ذات بنية تحتية قوية ،مثل املناطق الحرة
وم� ��راك� ��ز االب� �ت� �ك ��ار ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ت �ط �ب �ي��ق وس��ائ��ل
التقنيات الحديثة ف��ي ال�خ��دم��ات الحكومية التي
ساهمت بدورها في تسهيل بيئة األعمال .ويأتي
تطوير القطاع الخاص ضمن أهم جهود اإلصالح
امل�س�ت�م��رة م��ن ق�ب��ل ح�ك��وم��ات املنطقة ب�ه��دف خلق
وظائف جديدة ،كما أن ترقية السوقني السعودية
وال�ك��وي�ت�ي��ة إل��ى م�ص��اف األس� ��واق ال�ن��اش�ئ��ة ضمن
امل ��ؤش ��رات ال�ع��امل �ي��ة س��اه �م��ت ف��ي رف ��ع م�س�ت��وي��ات
ج��اذب �ي��ة االق �ت �ص ��ادات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وت�ن��اف�س�ي�ت�ه��ا.
وم��ن أج��ل تحقيق ن�م��و اق �ت �ص��ادي م �س �ت��دام ،فإنه

مناف الهاجري

ي �ت �ع�ي�ن إش� � � ��راك م ��ؤس� �س ��ات ال� �ق� �ط ��اع امل� ��ال� ��ي غ�ي��ر
امل �ص��رف��ي وت �ط��وي��ر األس � ��واق وامل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة
وتقديم خ�ي��ارات للتمويل .ويمكن للمراكز املالية
تحقيق الرؤية االقتصادية من خالل توفير البيئة
املناسبة لالستثمار بما يدعم رواد األعمال والنمو
االقتصادي».
وأضاف الهاجري « :ومع ذلك ،فما زالت هناك بعض
التحديات املتمثلة في جذب رؤوس األموال إلى دول
مجلس التعاون الخليجي ،وتحسني بيئة األعمال
وت�ن��اف�س�ي��ة االق �ت �ص��اد ،وض � ��رورة ص�ي��اغ��ة سياسة
وطنية استثمارية ،والتركيز على املعرفة واالبتكار،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تغيير وج�ه��ة النظر ح��ول التقلبات
الجيوسياسية في املنطقة لتكون بيئة جاذبة».

«غولدمان ساكس»:

خام برنت سيبقى حول
ً
دوالرا في 2020
60
توقع بنك غولدمان ساكس ،أمس ،أن تظل أسعار
خ��ام ب��رن��ت ح��ول مستوياتها ال�ح��ال�ي��ة ف��ي ،2020
إذ ي�خ�ف��ق ت �ب��اط��ؤ ال �ن �م��و االق �ت �ص ��ادي وم �خ��اوف
جيوسياسية في إحداث تغيرات كبيرة في السوق.
وقال إن تداوالت أسعار خام برنت ستستمر حول
مستوى  60دوالرًا للبرميل ف��ي  2020ال��ذي تنبأ
به البنك االستثماري .وقالت املذكرة «تخفيضات
أوب� ��ك ال�ح��ال�ي��ة وت �ب��اط��ؤ ن �ش��اط ال�ن�ف��ط ال�ص�خ��ري
س �ي �ع��وض��ان ارت� �ف ��اع اإلم� � � ��دادات م ��ن خ� ��ارج أوب ��ك
وانخفاض نمو الطلب العام املقبل».
إال أن البنك يتوقع ارتفاعا محتمال لتوقعاته لخام
برنت حتى نهاية العام البالغة  62دوالرًا للبرميل
مع تالشي عوامل معاكسة من تحوط منتجني في
الواليات املتحدة وارتفاع تكلفة الشحن في اآلونة
األخ �ي��رة ،فيما ي�ح��رك ال �س��وق ش��ح ف��ي اإلم� ��دادات
وال �ع ��وام ��ل األس��اس �ي��ة ل�ل�ط�ل��ب وم� �خ ��زون أق ��ل في
األسواق الناشئة.
وق��در البنك أن س��وق النفط العاملية تشهد نقصًا
في اإلم ��دادات بواقع  1.3مليون برميل يوميًا في
ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ب�س�ب��ب ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ال�ط��وع�ي��ة في

سوق النفط العالمية
تشهد نقصا ً في اإلمدادات
بواقع  1.3مليون برميل يوميا ً
السعودية وفقد إمدادات من إيران وفنزويال بسبب
عقوبات أميركية .ونزلت أسعار النفط ،أمس ،بعد
أن أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات ق�ط��اع ال�ن�ف��ط األم�ي��رك��ي زي��ادة
مخزونات الخام بأكثر من املتوقع ،لكن احتماالت
ت�ع�م�ي��ق ت�خ�ف�ي�ض��ات اإلن� �ت ��اج م ��ن م�ن�ظ�م��ة ال� ��دول
امل� �ص ��درة ل �ل �ب �ت��رول (أوب� � ��ك) وح�ل�ف��ائ�ه��ا ح ��دت من
التراجع .كما خفض «غولدمان ساكس» توقعاته
لنمو الطلب على النفط إلى  950ألف برميل يوميا
في  2019من  1.25مليون برميل يوميا وفي 2020
إل ��ى  1.25م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا م��ن  1.45مليون
يوميا في السابق( .رويترز)
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BUSINESS

«التجاري» يعرض مزايا
حساب النجمة في «مروج»
أع�ل��ن ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري ال�ك��وي�ت��ي ع��ن وج ��وده في
مجمع مروج اعتبارًا من اليوم الخميس املوافق
 24أكتوبر إلى يوم السبت  26أكتوبر من خالل
ج�ن��اح ت�ج��ري إق��ام�ت��ه ف��ي امل�ج�م��ع ،ب�ه��دف عرض
م ��زاي ��ا ح �س��اب ال �ن �ج �م��ة ال � ��ذي ي��وف��ر ألص �ح��اب��ه
فرصة الفوز بأكبر جائزة سنوية نقدية بقيمة
مليون ونصف املليون دينار كويتي ،والتي تعد
ال �ج��ائ��زة ال�ن�ق��دي��ة األك �ب��ر ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ح�س��اب
مصرفي ليس فقط على مستوى الكويت بل على
م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،وال �ت��ي دخ��ل ب�ه��ا ال�ب�ن��ك سجل
غينيس لألرقام القياسية بتقديمه لهذه الجائزة
الكبرى املرتبطة بحساب مصرفي.
وسوف يوجد في جناح التجاري على مدى األيام
الثالثة موظفو إدارة التسويق واملبيعات التابعة
لقطاع الخدمات املصرفية لألفراد لتعريف رواد
وزوار مجمع م��روج بمميزات ح�س��اب النجمة،
وك �ي �ف �ي��ة ف �ت��ح ه� ��ذا ال �ح �س��اب وال �ت ��أه ��ل ل��دخ��ول
السحوبات األسبوعية املرتبطة بهذا الحساب،
وكذلك التأهل للدخول في السحب على الجائزة
الكبرى وفتح الحساب أو زيادة الرصيد املتوافر

ف�ي��ه ق�ب��ل ت��اري��خ  1ن��وف�م�ب��ر  ،2019ك��ون��ه امل��وع��د
النهائي للتأهل لدخول السحب على جائزة 1.5
مليون دي�ن��ار كويتي ،علمًا بأنه بإمكان عمالء
البنك الحاليني فتح حساب النجمة وايداع مبلغ
للدخول في السحب بخطوات بسيطة من خالل
تطبيق البنك .CBK mobile
وال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ال �ك��وي �ت��ي ي��دع��و ال�ج�م�ه��ور
ال�ك��ري��م ورواد م�ج�م��ع م��روج إل��ى زي ��ارة جناح
ال �ب �ن��ك ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى م ��زاي ��ا ح �س ��اب ال�ن�ج�م��ة
وال�ج��وائ��ز القيمة ال�ت��ي يقدمها ه��ذا الحساب
للعمالء ،وكذلك آلية فتح الحساب بإيداع 100
دينار كويتي واالحتفاظ بمبلغ ال يقل عن 500
دي�ن��ار كويتي ل��دخ��ول جميع السحوبات على
كل الجوائز التي يقدمها الحساب ،علمًا بأنه
كلما زاد املبلغ املحتفظ به في الحساب زادت
معه فرص فوز العميل ،حيث إن كل  25دينارًا
توفر فرصة واح��دة للفوز ،والدخول كذلك في
السحب السنوي على الجائزة الكبرى بمبلغ
 1.5مليون دينار كويتي والذي سوف يقام في
شهر يناير .2020

ملصق سحب حساب «النجمة»

«اإلنماء العقارية» ّ
تنظم
حملتها السنوية للتبرُّع بالدم
ّ
نظمت شركة اإلن�م��اء العقارية  -قطاع الخدمات
امل �س ��ان ��دة  -ح �م �ل��ة ال �ت �ب��رع ب ��ال ��دم ال �ت��ي اع �ت��ادت
على ال�ق�ي��ام بها سنويًا بمقرها الرئيسي ببرج
اإلن �م��اء ،وذل��ك بالتعاون م��ع بنك ال��دم وبحضور
عبدالعزيز مطلق العصيمي الرئيس التنفيذي
ل�ل�ش��رك��ة وج�م�ي��ع امل��دي��ري��ن وامل��وظ �ف�ين ف��ي شركة
اإلنماء ،باإلضافة إلى مديري وموظفي الشركات
امل �س �ت��أج��رة ب �ب��رج اإلن� �م ��اء وآخ� ��ري� ��ن ،ح �ي��ث ك��ان
ح �ض��ور امل �ت �ب��رع�ين ك �ب �ي �رًا ب �م �ش��ارك��ة ال �ك �ث �ي��ر من
الزائرين والعمالء.
وص��رح ط��ارق سليمان املضف  -مساعد الرئيس
التنفيذي لقطاع الخدمات املساندة  -بأن الحملة
تأتي في إطار املشاركة االجتماعية املستمرة التي

تتبناها شركة اإلن�م��اء العقارية وال�ت��ي تنبع من
إحساسها بأهمية دورها االجتماعي واإلنساني
م��ن خ�لال إق��ام��ة األنشطة والفعاليات اإلنسانية،
وأشاد باإلقبال الكبير من املتبرعني.
كما أشاد بجهود فريق العمل من الكوادر الطبية
واإلداري� ��ة لبنك ال��دم امل��رك��زي ف��ي خ��دم��ة املجتمع
املدني بالتعاون مع شركة اإلنماء إلنجاح حملة
التبرع بالدم ،كما أعرب عن خالص شكره وتقديره
للمساهمني في هذه الحملة الذين تبرعوا بالدم
مل�س��اع��دة امل��رض��ى امل�ح�ت��اج�ين وال �ح��االت الحرجة
والعاجلة في املستشفيات الحكومية والخاصة
م��ن خ�لال زي��ادة م�خ��زون أك�ي��اس ال��دم ال�لازم��ة في
بنك الدم.

حملة التب ُّرع بالدم لموظفي الشركة

المشاركون والمشاركات في محاضرة «الوطني» لموظفيه حول قيادة المستقبل وصناعته

«الوطني» ّ
ينظم محاضرة لموظفيه
حول قيادة المستقبل وصناعته
ن �ظ��م ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،ب�ح�ض��ور
م��دي��ري اإلدارات امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي ال�ب�ن��ك،
محاضرة تحت عنوان «قيادة املستقبل:
ام � �ت �ل��اك ال� �ش� �ج ��اع ��ة ل �ص �ن ��ع م�س�ت�ق�ب��ل
أف �ض��ل» ،قدمها امل�ح��اض��ر بيتر فيسك،
وهو أحد أبرز الخبراء املتخصصني في
مجاالت اإلبداع واالبتكار على مستوى
العالم.
واس �ت �ه��دف��ت امل �ح��اض��رة ال �ت �ع��رف على
مقومات االبتكار وسبل التحفيز على
نشر ثقافة االب�ت�ك��ار ب�ين أع�ض��اء فريق
العمل الواحد ،وخلق أفكار جديدة من
نماذج ابداعية حول العالم ،استطاعت
في وقت قصير أن تحقق نجاحات غير
مسبوقة.
وع��رض فيسك مفاهيم خاصة بشروط
ت��واف��ر ب�ي�ئ��ة االب �ت �ك��ار ،وال �ع��وام��ل ال�ت��ي
تساعد في توفير بيئة حاضنة لتوليد
األف� �ك ��ار وال �ح �ل��ول غ �ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة في

برنامج المجموعة يدعم المساواة بين الجنسين في مجتمع األعمال

«زين»تحصد جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة
ح �ص��دت م�ج�م��وع��ة زي ��ن ج��ائ��زة أف�ض��ل
م �ب��ادرة ل�ت�م�ك�ين امل� ��رأة  WEف��ي منطقة
ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا ف��ي
فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز
مجلة  ،Entrepreneurالتي استضافتها
دبي مؤخرًا.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي
أن ه��ذه الجائزة تبرز خططها املوجهة
ل �ل �م �س��اواة ب�ي�ن ال �ج �ن �س�ي�ن ،ال �ت ��ي ت�ج��د
الدعم واملساندة من أعلى املستويات في
اإلدارة العليا ،حيث تعتبر مبادرة WE
ج ��زءا م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ،ف�ه��ي تؤمن
ّ
ب ��أن دع��م ال �ت �ن� ّ�وع ب�ين ال�ج�ن�س�ين يخلق
ت�م��اي��زا ت�ن��اف�س�ي��ا ،وي �س� ّ�رع طموحاتها
اإلستراتيجية في إطالق العنان لفرص
النمو الهائلة في الساحة الرقمية.
وأفادت زين الشركة الرائدة في مجاالت
االب� �ت� �ك ��ار ال ��رق �م ��ي ف ��ي أس � � ��واق ال �ش��رق
األوس� � � � ��ط وأف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ب ��أن� �ه ��ا ت �ح ��رص
ع�ل��ى ت��وج�ي��ه ج �ه��وده��ا ات �ج��اه التنمية
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ،وذل � ��ك
ان �ط�ل�اق��ا م ��ن إدراك � �ه� ��ا ب� ��أن خ �ل��ق قيمة
للمجتمع س �ي��ؤدي ح�ت�م��ا إل ��ى تحقيق
فوائد مشتركة ،مبينة أن مبادرة تمكني
املرأة ( )WEتأتي في هذا اإلطار ،والتي
ت � �ه� ��دف م �ن �ه ��ا ت �ح �ق �ي��ق امل � � �س� � ��اواة ب�ين
الجنسني .ويذكر أن مجلة Entrepreneur
من الدوريات الدولية املهتمة بمجاالت
رواد األعمال.

مريم سيف
وق ��ال ��ت ال��رئ �ي �س��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ت�ن��وع
واالش� �ت� �م ��ال ف ��ي م �ج �م��وع��ة زي � ��ن م��ري��م
سيف مبادرة  WEالخاصة بدفع جهود
امل�ج�م��وع��ة ن�ح��و ال �ت �ن��وع ب�ين الجنسني
هي من بنات أفكار نائب رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي بدر الخرافي،
وق ��د اك�ت�س�ب��ت ه ��ذه امل� �ب ��ادرة امل��زي��د من

جانب من حملة التب ُّرع بالدم

م ��واج �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت �ن �ت��ج ع��ن
ال�ت�غ�ي�ي��ر ال� �ج ��ذري وال �ش��ام��ل ف ��ي بيئة
األعمال.
ّ
وس��ل��ط فيسك ال�ض��وء خ�لال املحاضرة
ع�ل��ى ن �م��اذج ج ��رى دراس �ت �ه��ا ،وشملت
أك �ث��ر م ��ن  250ش��رك��ة ن��اش �ئ��ة وك �ب��رى،
ب �ه��دف ال��وق��وف ع�ل��ى ط��ري�ق��ة وأس �ل��وب
العمل الفريد الذي يساعد الفريق داخل
هذه املؤسسات على اإلبداع واالبتكار.
واس �ت �ع��رض ف�ي�س��ك ن �م ��اذج ل�ل�ش��رك��ات
األك � �ث� ��ر اب � �ت � �ك� ��ارًا ف� ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ،وك ��ذل ��ك
ال� � �ت� � �ج � ��ارب ال� � �ع � ��دي � ��دة ال � �ت � ��ي أج ��رت� �ه ��ا
مؤسسات وشركات عاملية عدة من أجل
الوصول إلى طريقة تمكنها من تنفيذ
تطوير إبداعي لنماذج أعمالها.
وأوضح فيسك أن الشركات واملؤسسات
األك� � �ث � ��ر ن� �ج ��اح ��ًا ال� � �ي � ��وم ف � ��ي م� �ج ��االت
التكنولوجيا والخدمات بشتى أنواعها
عمدت إلى التفكير ورؤية العالم بنحو

مختلف األم ��ر ،ال ��ذي مكنها ال �ي��وم من
ت�غ�ي�ي��ر ق��واع��د ال�ل�ع�ب��ة واب �ت �ك��ار طريقة
عمل ألسواقهم الجديدة.
وأك��د املحاضر أن تغيير قواعد اللعبة
ملصلحة الشركات الناشئة حول العالم
ارت� �ك ��ز ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �س �م��ات ،من
بينها الجرأة في السعي نحو تخطيط
املستقبل ملصلحتهم ،وأي �ض��ًا سهولة
التواصل بني شبكات األعمال والعمالء
ع�ل��ى ح��د س� ��واء ،إض��اف��ة إل ��ى االع�ت�م��اد
ال �ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ت �ح �ل �ي��ل ال �ب �ي ��ان ��ات ال �ت��ي
تعتمد على تنبؤات لسلوك واهتمامات
العمالء.
وع� ��رض ف�ي�س��ك ال �ك �ت��اب ،ال� ��ذي أص ��دره
ّ
بعنوان «مغير قواعد اللعبة» ،حيث أكد
أن الجيل الجديد م��ن ش��رك��ات األع�م��ال
ت�ت�م�ت��ع ب�ف�ك��ر ث ��وري واب �ت �ك��اري يتمتع
بطموح أكبر مع رؤية واسعة ،فهو يجد
مساحته الخاصة ويشكلها ملصلحته،

أعضاء فريق برنامج  Generation Zلتمكين الخريجين يتسلمون الجائزة

ال� ��دع� ��م وال� ��رع� ��اي� ��ة ،ح �ي ��ث ب ��ات ��ت ت�م�ث��ل
م �ح��ورا رئيسيا ف��ي ت�ط��ور بيئة أع�م��ال
زي � ��ن ،مل �س��اه �م �ت �ه��ا ال �ف��اع �ل��ة ف ��ي زي� ��ادة
م �ش��ارك��ة امل � ��رأة ف ��ي األع� �م ��ال ال �ق �ي��ادي��ة،
وصنع القرار.
وأضافت السيف بقولها «سعدنا كثيرا
ب� �ه ��ذا ال �ت �ك��ري��م م ��ن م��ؤس �س��ة م��رم��وق��ة
ف��ي م �ج��االت رواد األع �م ��ال وال �ش��رك��ات
ال�ن��اش�ئ��ة ،ف �ه��ذه ال �ج��ائ��زة ت��دف�ع�ن��ا نحو
ت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د م ��ن ال� �ت �ق ��دم ال��وظ �ي �ف��ي
للعنصر النسائي لدينا ،والذي سيسهم
ب � ��دوره ف��ي زي � ��ادة ال �ك �ف��اءة اإلن �ت��اج �ي��ة،
وت �ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة أع �م ��ال ت�ت�س��م ب��ال�ش�غ��ف
واالبتكار».
وك��ان��ت م�ج�م��وع��ة زي ��ن أط�ل�ق��ت م �ب��ادرة
ت �م �ك�ي�ن امل� � � ��رأة ف� ��ي ع � ��ام  ،2017ب �ه��دف
ات �خ��اذ خ �ط��وات ح�ق�ي�ق�ي��ة ن�ح��و ال�ت�ن��وع
ب�ين ال�ج�ن�س�ين ،وت�ق��وي��ة ودع ��م العنصر

النسائي حتى يكون للمرأة دور فاعل
ف� ��ي ت� �ط ��وي ��ر وق� � �ي � ��ادة امل ��ؤس� �س ��ة ن�ح��و
تحقيق أهدافها االستراتيجية ،وتسعى
زي � ��ن إل � ��ى زي� � � ��ادة امل� �ن ��اص ��ب ال �ق �ي��ادي��ة
النسائية م��ن  %14.5إل��ى  %25بحلول
عام .2020
واستحدثت زين برامج جديدة لتطوير
سياساتها ال��داخ�ل�ي��ة ،وم��واء م��ة أنظمة
م ��وارده ��ا ال �ب �ش��ري��ة ،ال �ت��ي ت �ه��دف منها
دع��م وتمكني امل��رأة (م��ن أم�ه��ات األطفال
حتى عمر الرابعة) لالستمرار في تقديم
ال �ك �ف��اءة واإلن �ت��اج �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة حسب
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال �ع �م��ل ،وه ��ي ال�خ�ط��وة
ال�ت��ي تساعد م��ن خاللها امل��وظ�ف��ات في
ال �ع �م��ل (األم � �ه� ��ات) ف ��ي ال �ح �ص��ول على
إج��ازة أمومة مدفوعة األج��ر مل��دة أربعة
أشهر.
وج � � � � � ��ددت زي� � � ��ن ع� ��زم � �ه� ��ا ف� � ��ي ت� �ط ��وي ��ر

لتقديم تجربة ضيافة عصرية

شراكة تجمع «سفير» وعقو ً
ال شابة في جامعة الكويت
تواصلت سلسلة فنادق ومنتجعات سفير مع طلبة
ك�ل�ي��ة ال �ع �م��ارة ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ،وط�ل�ب��ت منهم
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب �ط��رق ج ��دي ��دة وم �ب �ت �ك��رة ل �ت �ق��دي��م ت�ج��رب��ة
ض �ي��اف��ة ع �ص��ري��ة ي�ح�ل�م��ون ب �ه��ا ،ح �ي��ث ان ال�ط��ري�ق��ة
الراسخة لتطوير املنتجات هي منهج فريد من نوعه
للمسؤولية االجتماعية املستدامة للشركات ،التي
ُ
نادرًا ما ترى في املنطقة.
ُ
ويذكر أن سلسلة فنادق ومنتجعات سفير تأسست
عام  1993من قبل أول شركة عربية إلدارة الضيافة
في الشرق األوس��ط ،وه��ي شركة الفنادق الكويتية.
وت��دي��ر ه��ذه ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ،وه��ي ش��رك��ة تابعة
ل �ـ«ك �ي �ب �ك��و» ،وت �ت �خ��ذ م��ن ال �ك��وي��ت م �ق �رًا ل �ه��ا ،تسعة
فنادق في ست دول .وفي عام  ،2018حدثت موجة من
النشاط الداخلي داخل العالمة التجارية ،البالغة من

ب��اإلض��اف��ة إل��ى ام�ت�لاك��ه أف �ك��ارًا أح��دث��ت
تغييرًا ف��ي ع��امل�ن��ا ال �ي��وم ،ف��األف�ك��ار هي
العملة الجديدة للنجاح.
وي �ع��د ب�ي�ت��ر ف�ي�س��ك أح��د أب ��رز ال�خ�ب��راء
امل �ت �خ �ص �ص�ي�ن ف � ��ي م� � �ج � ��االت اإلب� � � ��داع
واالب� �ت� �ك ��ار وال �ت �س��وي��ق ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال� � �ع � ��ال � ��م ،وه� � � ��و أس � � �ت� � ��اذ ف� � ��ي ك� �ل� �ي ��ةIE
 ،Businessح�ي��ث يشغل منصب امل��دي��ر
األكاديمي لبرنامج القيادة التنفيذية،
ول� ��ه ال �ع��دي��د م ��ن امل ��ؤل� �ف ��ات ،م ��ن بينها
عبقرية التسويق ،ومغير قواعد اللعبة.
ال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن إق� ��ام� ��ة م �ث ��ل ت�ل��ك
ال �ف �ع��ال �ي��ات ت��أت��ي ت �م��اش �ي��ًا م ��ع ال �ت ��زام
بنك الكويت الوطني بمواصلة تطوير
امل��وظ �ف�ي�ن ،إذ ي��ؤم��ن ال��وط �ن��ي ب��أه�م�ي��ة
ال �ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر ب��اع�ت�ب��اره�م��ا من
ّ
االس�ت�ث�م��ارات املهمة وال��ق�ي�م��ة ،مل��ا لهما
م��ن ف��وائ��د م�ش�ت��رك��ة ل�ك��ل م��ن امل��وظ�ف�ين
والبنك وخدمة العمالء.

ُ
العمر  26عامًا ،حيث اتخذت تدابير إلنعاش هويتها
وت�ح��دي�ث�ه��ا .وب ��اإلش ��ادة ب��اس�م�ه��ا «س �ف �ي��ر» ،وال ��دور
ال� ��ذي ت��ؤدي��ه ف��ي ال �ع �م��ل ك �س �ف �ي��ر ٍة ل �ك��ل امل�ج�ت�م�ع��ات
التي تضم فنادقها ،فإن جزءًا من هويتها التجارية
امل �ح ��دث ��ة ي �ت �ض �م��ن إي� �ج ��اد ط � ��رق إلش � � ��راك امل�ج�ت�م��ع
وانعكاس تلك املشاركة على املجتمع نفسه.
وتعمل «سفير» حاليا على تطوير عالمات تجارية
ج� ��دي� ��دة ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �ف� �ن ��دق ��ة وال� �ض� �ي ��اف ��ة ،ب�ح�ي��ث
َّ
تخصص إحدى تلك العالمات لقطاع سوق الضيافة
من املستوى املتوسط ،وتهدف إلى إرضاء ذوق جيل
األل �ف �ي��ة وم ��ا ب�ع��ده��ا ب�ش�ك��ل أس ��اس ��ي .وان �ط�لاق��ًا من
الرغبة في أن يكون املشروع محليًا بالفعل ،تواصلت
«سفير» مع طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت،
في مبادرة من شأنها إيقاظ املواهب املحلية الشابة

في الجامعة وتجسيدها في مجال التصميم .ومن
الجدير بالذكر أن كلية ال�ع�م��ارة ،ومقرها الكويت،
ت�ع� ّ�ج ب��ال�ت�ن��وع واإلب � ��داع ،وه��ي منبع إل �ه��ام تعترف
ب��ه سلسلة ف�ن��ادق ومنتجعات سفير كمصدر غير
مستغل لإلمكانات الخام.
وفي هذا الشأن ،قال فوزي املسلم ،الرئيس التنفيذي
لسلسة سفير« :ال�ش�ب��اب ه��م مستقبلنا ،فهم ي��رون
األشياء بشكل مختلف عما نراه ،ألن عقولهم ال تزال
يانعة وتنبض باإلبداع ،وال تعبأ بالقيود والحدود
التي نفرضها أحيانًا على أنفسنا بالتجربة التي
ت��أت��ي م��ع ت�ق��دم ال�ع�م��ر» .وأض��اف «يمكننا أن نتعلم
منهم بقدر ما يمكنهم التعلم منا .إنها فرصة إلشراك
ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ورد ال�ج�م�ي��ل إل �ي �ه��م ،ب�ت��زوي��ده��م
بنافذة إبداعية وفرصة لترك بصمتهم على العالم».

طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت مع مسؤولي فندق سفير

م �ن �ظ��وم �ت �ه��ا اإلداري � � � � ��ة ال �ش ��ام �ل ��ة ال �ت��ي
ت�ه��دف إل��ى التحسن املستمر والتطور
واالرتقاء ،وهي تحرز إنجازات حقيقية
ف��ي امل�س��اواة ب�ين الجنسني ،حيث زادت
نسبة تمثيل املرأة في الوظائف القيادية
م��ن  %14.5إل ��ى  ،%15.5وارت� �ف ��اع ع��دد
السيدات الالتي يشغلن منصب الرئيس
التنفيذي من  6إلى  12بنسبة .%100
وبينت أن شركة زين السعودية أحرزت
تقدما في تمكني املرأة في بيئة أعمالها،
ح �ي��ث ق ��ام ��ت ال �ش ��رك ��ة م ��ؤخ ��را ب�ت�ع�ي�ين
ق� �ي ��ادات ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي م�ن�ص��ب ال��رئ�ي��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع��ي امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
وال �ش��ؤون ال�ت�ج��اري��ة ،كما عينت شركة
زي ��ن ال �ع��راق رئ�ي�س��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�م��وارد
ال�ب�ش��ري��ة ،وب�ش�ك��ل ع��ام ش�ه��دت وظ��ائ��ف
اإلدارة ال��وس�ط��ى ل�لإن��اث زي ��ادة بنسبة
.%40
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فعالياته في الكويت والبحرين

«بيتك» يرعى الموسم الجديد لـ«غلف ران»
اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن
رعاية املوسم الرياضي  Gulf Runلسباق
ال�س�ي��ارات ال��ذي ستجرى فعالياته في
الكويت والبحرين ،وتنظمها مجموعة
من الشباب الكويتيني املهتمني بمجال
السيارات الرياضية ،وذلك ضمن شراكة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن ،ت��أك �ي��دا
اله�ت�م��ام «ب�ي�ت��ك» باألنشطة الرياضية
ودع ��م ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي م�ب��ادرات��ه
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وح ��رص ��ا ع �ل��ى ن �ش��ر ال��وع��ي
بأهمية تطبيق ق��واع��د ال�ق�ي��ادة االم�ن��ة،
ب��اع �ت �ب��ار ذل ��ك م ��ن أه ��م أه � ��داف تنظيم
البطولة وفعالياتها.
وت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرة اس�ت�م��رارا لبرامج
املسؤولية االجتماعية لـ«بيتك» ،حيث
ت �س �ه��م ف ��ي ال �ت��وع �ي��ة ب��أه �م �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق
ق � ��واع � ��د ال � �ق � �ي� ��ادة اآلم� � �ن � ��ة وال� � �ح � ��د م��ن
ال� �ح ��وادث ،وت��وج �ي��ه ال �ش �ب��اب مل�م��ارس��ة
رياضة السيارات في أماكنها املحددة،
بعيدا عن الطرقات العامة ،بما يجنب
امل�ج�ت�م��ع ت��داع �ي��ات وت �ك��ال �ي��ف ب��اه�ظ��ة،
نتيجة الفاقد في األرواح واملعدات ،بما
في ذل��ك من بعد اقتصادي واجتماعي
وانساني.
وي �س �ه��م «ب� �ي� �ت ��ك» ف ��ي رع ��اي ��ة أن �ش �ط��ة
وف �ع��ال �ي��ات ع ��دي ��دة ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ش �ب��اب

ممثل «بيتك» وممثل الجهة المنظمة بعد توقيع اتفاقية الشراكة

وامل� �ج ��االت ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام�ه��م،
وت�ع�ك��س ه��ذه ال�ش��راك��ة االستراتيجية
اه � �ت � �م� ��ام «ب � �ي � �ت� ��ك» ب � ��دع � ��م ال� ��ري� ��اض� ��ة
وامل � ��واه � ��ب ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب� �م ��ا ي �س �ه��م ف��ي
تعزيز تواجد الكويت على الساحتني

اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع ��امل �ي ��ة م ��ن خ �ل��ال دع��م
امل � �ش ��ارك ��ات ف ��ي ال� �ب� �ط ��والت ال �ع��امل �ي��ة،
وت �ح �ف �ي��ز ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ل �خ��وض
غمار املنافسة وإحراز األلقاب العاملية
في أهم البطوالت.

وق ��د اع��رب��ت ال�ج�ه��ة امل�ن�ظ�م��ة للفعالية
عن الشكر والتقدير الكبير لإلسهامات
امل �ت �ع��ددة ال �ت��ي ي �ب��ذل �ه��ا «ب �ي �ت��ك» نحو
الشباب وأنشطتهم ،حيث كان لرعايته
ه��ذه البطولة ال��دوراألك�ب��ر في نجاحها
وت �ح� �ق �ي ��ق أه� ��داف � �ه� ��ا ب �ش �ك ��ل اي �ج ��اب ��ي
وخروجها بمستوى رفيع ومشاركات
جيدة من مجموعة متنوعة القدرات من
الشباب الكويتي.
ي ��ذك ��ر ان «غ �ل ��ف رن» ي �ض��م م�ج�م��وع��ة
م��ن س�ب��اق��ات ال�س�ي��ارات وينظم سنويا
ف��ي محيط يضمن اك�ب��ر ق��در م��ن األم��ن
وال� �س�ل�ام ��ة ،وف � ��ق ال� �ق ��واع ��د وامل �ع��اي �ي��ر
العاملية ملثل تلك ال�ف�ع��ال�ي��ات ،ويحظى
ب ��اه� �ت� �م ��ام ك �ب �ي��ر م� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال ��ذي ��ن
ي� �م ��ارس ��ون ري ��اض ��ة س �ب ��اق ال �س �ي��ارات
ف��ي ال�ك��وي��ت وال�خ�ل�ي��ج ،وي�ع�ت�ب��ر إح��دى
أضخم الفعاليات الرياضية في رياضة
امل �ح��رك��ات ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ،وق��د
اك�ت�س�ب��ت ش�ع�ب�ي��ة ك �ب �ي��رة ك��ون �ه��ا ت��وف��ر
ال �ب��دي��ل امل �ث��ال��ي اآلم� ��ن م��ن خ�ل�ال حلبة
م��دي �ن��ة ال� �ك ��وي ��ت ل ��ري ��اض ��ة امل� �ح ��رك ��ات،
وح �ل �ب��ة ال �ب �ح��ري��ن ال ��دول � �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت��م
ت �ص �م �ي �م �ه��ا وف � �ق� ��ا مل �ع ��اي �ي ��ر ال �س�ل�ام ��ة
الدولية وتقام عليها سباقات احترافية
عاملية مختلفة.

«األهلي» ينظم محاضرة لموظفاته
عن سرطان الثدي

اقتصاد وأعمال 21
أكثر من  400باقة مزايا

 KIBيطلق حملة حساب الراتب
ف� � ��ي إط � � � ��ار ح � ��رص � ��ه ع �ل��ى
اس �ت �ق �ط ��اب ع� �م�ل�اء ج� ��دد،
أطلق بنك الكويت الدولي
 KIBح� �م� �ل� �ت ��ه ال � �ج ��دي ��دة
لحساب الراتب ،األولى من
نوعها في الكويت ،والتي
من خاللها يمكن للعمالء
ال�ج��دد االخ�ت�ي��ار ب�ين أكثر
من  400باقة مليئة باملزايا
وامل� �ك ��اف ��آت ال �ت ��ي ت�ن��اس��ب
أسلوب حياتهم.
وت� �س� �ت� �م ��ر ه � � ��ذه ال �ح �م �ل��ة
لغاية أكتوبر  ،2020بحيث
ّ
ت� � ��وف� � ��ر ل � �ل � �ع � �م �ل�اء ف ��رص ��ة
ملصق الحملة الجديدة لعام 2020
االخ � � �ت � � �ي� � ��ار ب� �ي ��ن ج � ��وائ � ��ز
ع � � ��دي � � ��دة ت � �ش � �م� ��ل دخ � � ��ول
وأوض� ��ح ت��وف�ي�ق��ي أن ��ه ي�ح��ق ل�ل�ع�م�لاء ال�ج��دد
السحب على ج��وائ��ز ق� ّ�ي�م��ة ،وال�ح�ص��ول على االستمتاع باالختيار بني أكثر من  400باقة
ق ��رض ح�س��ن ل�غ��اي��ة  10000دي �ن��ار ،وج��ائ��زة مليئة باملزايا واملكافآت ،مشيرًا إل��ى أن هذه
نقدية فورية لغاية  200دينار ،وتأمني سيارة االختيارات تشمل دخول السحب على جوائز
تكافليا ،واس�ت��ردادا نقديا لفاتورة املوبايل ،قيمة مثل سيارة بقيمة  15000دينار وجائزة
وب ��دل وق ��ود ،وب ��دل ط�ل�ب��ات م�ط��اع��م وغيرها نقدية بقيمة  10000دينار ،وهو السحب الذي
الكثير.
سيتم في يناير .2021
وفي هذا الصدد ،صرح مدير اإلدارة املصرفية كما ذك��ر توفيقي أن��ه باإلضافة إل��ى املكافآت
لألفراد ،عثمان توفيقي« :بأن عمالءنا هم في امل �ت �ن��وع��ة ال� �ت ��ي ي ��وف ��ره ��ا  KIBخ �ل��ال ف �ت��رة
مقدمة أولوياتنا ،ولذلك نحرص على منحهم الحملة ،سيتمتع العمالء أيضًا بالعديد من
م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ن �ت �ج��ات وال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة امل��زاي��ا التي ستساعدهم على بناء مستقبل
املتكاملة ،إلى جانب تجربة العمالء املتميزة مالي مشرق ،ومنها إمكانية الحصول على
ال �ت��ي ت �ف��وق ت��وق �ع��ات �ه��م» ،م��وض �ح��ًا أن ه��ذه ب �ط��اق��ة ائ �ت �م��ان �ي��ة م �ج��ان �ي��ة ل �ل �س �ن��ة األول � ��ى،
الحملة ج��اءت في إط��ار سعي البنك املستمر وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها
مل �ك��اف��أة ع �م�ل�ائ��ه ال ��ذي ��ن ي� �ح � ّ�ول ��ون روات �ب �ه��م عامليًا ،باإلضافة إلى إمكانية الحصول على
الشهرية للبنك ،ومنحهم العديد م��ن املزايا تسهيالت املرابحة ،واالستفادة من الخدمات
املبتكرة التي يحق لهم اختيار ما يناسبهم املصرفية اإللكترونية التي تمكنهم من إنجاز
منها لتلبية احتياجاتهم املصرفية وتسهيل معامالتهم ومتابعة حساباتهم في أي وقت
متطلباتهم املالية.
ومن أي مكان.

«أمل الكويت» تطرح Latrevo
في معرض الخريف للعطور

موظفات البنك األهلي مع ممثلي مركز الكويت لمكافحة السرطان أثناء الندوة التوعوية

ت�م��اش�ي��ًا م��ع ال �ت��زام��ه ب��ال�ع�ن��اي��ة بصحة
م ��وظ� �ف� �ي ��ه ،ودع� � �م � ��ًا ل �ح �م �ل��ة م �ك��اف �ح��ة
س � ��رط � ��ان ال � �ث � ��دي ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل �س �ت �م��رة
ط ��وال ش�ه��ر أك �ت��وب��ر ،اس �ت �ض��اف البنك
األهلي الكويتي مركز الكويت ملكافحة
السرطان إلقامة ندوة للتوعية بمرض
س ��رط ��ان ال� �ث ��دي مل��وظ �ف��ات��ه ف ��ي امل��رك��ز
الرئيسي للبنك األهلي الكويتي بتاريخ

 21أكتوبر .2019
وال � �ت� ��ي س �ل �ط��ت ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى أه �م �ي��ة
ال� �ك� �ش ��ف امل� �ب� �ك ��ر ع � ��ن س � ��رط � ��ان ال� �ث ��دي
وأهمية ومنافع عادات األكل الصحية.
وبعد انتهاء الندوة ،قام متطوعون من
موظفي البنك األهلي الكويتي بمرافقة
فريق املركز في زيارة ملستشفى حسني
م �ك��ي ال �ج �م �ع��ة ،ح �ي��ث ال �ت �ق��وا ب�م��رض��ى

السرطان وقدموا لهم الهدايا.
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ق� ��ام ال �ب �ن��ك األه �ل��ي
ال �ك��وي �ت��ي ب �ع��دة م � �ب ��ادرات خ �ل�ال شهر
أك � �ت� ��وب� ��ر ،وم � � ��ن ض �م �ن �ه��ا خ� �ص ��وم ��ات
ل�ع�م�ي�لات ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي في
مستشفى روي ��ال ح�ي��اة ،وع�ل��ى فعالية
راب�ط��ة امل ��رأة األم�ي��رك�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
رعاية أسبوع التوعية بسرطان الثدي

في كلية الطب بجامعة الكويت.
ي � �ه ��دف ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل� ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
مساهمته ملثل هذه الفعاليات التوعوية
إل� � � ��ى ت � �ع� ��زي� ��ز دوره ف� � ��ي امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ودع ��م امل �ب ��ادرات ال�ت��ي من
ش ��أن �ه ��ا خ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع وخ �ص��وص��ًا
املؤسسات التي تقدم خ��دم��ات العناية
والرعاية الصحية في دولة الكويت.

ُ
«المال وبهبهاني» تطرح عروض نهاية السنة
بمناسبة ع��روض ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ،تقدم
شركة املال وبهبهاني ،امل��وزع املعتمد
لسيارات ألفا روميو ،كرايسلر ،دودج،
فيات ،فيات بروفيشيونال ،جيب ،رام
وموبار في الكويت ،عروضًا وأسعارًا
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ع �ل��ى ط� � ��رازات ك��راي �س �ل��ر،
دودج ،ج �ي��ب ورام م ��ودي�ل�ات ،2019
ت�ت�ن��وع ال �ع��روض م��ا ب�ي�ن خ�ص��وم��ات،
ب��اق��ات ص�ي��ان��ة م�ج��ان�ي��ة ،ت��أم�ين شامل
م�ج��ان��ي ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى ت��واف��ر أس�ع��ار
خاصة على بعض املوديالت األخرى.
وال ت �ت��وق��ف ال � �ع� ��روض امل ��ذه� �ل ��ة ع�ن��د
ه ��ذا ال� �ح ��د ،ف��إض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ت��أت��ي
ُ
سيارات املال وبهبهاني مع كفالة ملدة
 5س� �ن ��وات 100/أل��ف ك�ل��م ع�ل��ى جميع
السيارات لكي تحقق راحة البال.

مكي القالف

وتتفوق على نفسها وأقرانها من الشركات،
وت �ث �ب��ت أن ل��دي �ه��ا أف �ض��ل وأج � ��ود ال �خ��ام��ات
والزيوت العطرية العالية الجودة ،مما ساهم
في تحقيق رضا عمالئنا وبالتالي انعكست
على سرعة انتشار فروعنا ،التي تناهز الـ12
فرعا م��وزع��ة على مناطق الكويت املختلفة،
باإلضافة الى املصنع الرئيسي إلنتاج املواد
املنظفة ومشتقاتها في صبحان.
وي� �س� �ع ��دن ��ا أن ن � �ط� ��رح ج �م �ي��ع م �ن �ت �ج��ات �ن��ا
واب �ت �ك��ارات �ن��ا امل�ت�م�ي��زة م��ن ال �ب �خ��ور ب��أن��واع��ه
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وامل � �ب� ��اخ� ��ر ال � �ج� ��ذاب� ��ة وال� �ع� �ط ��ور
ال��راق �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى امل��راش �ي��ش امل�ع�ط��رة
واإلك �س �س��ورات ال�خ��اص��ة ،بأسعار م��دروس��ة،
وب � �خ � �ص� ��وم� ��ات ت� �ص ��ل إل � � ��ى  %50ع� �ل ��ى ك��ل
األص� � �ن � ��اف ،وال � �ت� ��ي ن ��رج ��و أن ت� �ح ��وز رض ��ا
الجميع.

«بوليفارد» يختتم حملة
«تبرع بلعبة ..انشر الفرح»

كرايسلر
وال ي �ح �ت��اج ال �ع �م�لاء ال��ذي��ن ي�ب�ح�ث��ون
ع��ن ال �ف �خ��ام��ة وق ��وة األداء إل ��ى ال�ن�ظ��ر
أب�ع��د م��ن س�ي��ارة كرايسلر  300ليمتد
ط��راز  2019املجهزة بمحرك  6Vسعة
 3.6ليترات وتبلغ قوته  292حصانا
وم �ت��واف��رة أي �ض��ا ب �م �ح��رك ه�ي�م��ي V8
 HEMIسعة  5.7ليترات ،وال��ذي تبلغ
قوته  371حصانًا ،والتي تشتمل على
تقنيات ح�ص��ري��ة بفئة ه��ذه ال�س�ي��ارة،
ومستويات من الجودة ال توجد عادة
إال ف��ي س �ي ��ارات ال �س �ي��دان ال �ت��ي ت��زي��د
تكلفتها كثيرًا عن هذه السيارة ،التي
ت�م�ث��ل دائ �م��ًا ق�ي�م��ة م �م �ت��ازة م �ق��اب��ل ما
يدفع فيها من مال .تعرض شركة املال
وب�ه�ب�ه��ان��ي س�ي��ارة  300ليمتد بسعر
يبدأ من  9995دينارًا فقط.
س � �ي� ��ارة ك ��راي� �س� �ل ��ر ب��اس �ي �ف �ي �ك��ا ،ال �ت��ي
ت��رس��ي م�س�ت��وي��ات ج��دي��دة لفئة امليني
ف��ان بتصميم خ��ارج��ي منحوت بجرأة
وم �ق �ص��ورة ذات ت�ص�م�ي��م ع�م�ل��ي ع��ال��ي
ال � �ج ��ودة .ت�ت�م�ي��ز ك��راي �س �ل��ر ب��اس�ي�ف�ي�ك��ا
ب �ح �ض ��ور الف � ��ت وأن � �ي� ��ق ع �ل ��ى ال� �ط ��رق،
حيث تتمتع بشكل ديناميكي ومالمح
جانبية تدفع ال��ري��اح ل �ل��وراء .وتشتمل
ال � �س � �ي ��ارة ع� �ل ��ى ك� ��م غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق م��ن
أماكن التخزين ،وتبدأ أسعار كرايسلر
باسيفيكا بسعر يبدأ من  10495دينارًا.
وي � �ح � �ص� ��ل ال� �ع� �م� �ي ��ل ع � �ل� ��ى  500د.ك
«خ� � �ص� � �م � ��ا ن � � �ق � ��دي � ��ا» أو  5س� � �ن � ��وات
 100000/كم صيانة مجانية أو تأمني

ب� �ع ��د م � � ��رور  35ع ��ام ��ًا ف� ��ى م� �ج ��ال ص �ن��اع��ة
العطور ،وخوض غمار العديد من التجارب
ّ
املعمقة ،بمشاركة ذوي
البناءة وال��دراس��ات
االخ� �ت� �ص ��اص ،ت �ف �خ��ر ش ��رك ��ة أم � ��ل ال �ك��وي��ت
العاملية ب��أن ت�ق��دم لزبائنها ال�ك��رام خالصة
اب �ت �ك��ارات �ه��ا «ال �ع �ط��ري��ة» ،وأي �ق��ون��ة ال�ع�ط��ور
ال �ش��رق �ي��ة ،م�ج�م��وع��ة « LATREVOال�ع�ش��ق
ال ��ذه � �ب ��ي» ،ال� �ت ��ي ص �م �م��ت ب �ط��ري �ق��ة ف��ري��دة
م��ن ن��وع�ه��ا ل�ت��رض��ي ك��ل األذواق وال�ش��رائ��ح
ب��أس�ع��ار م�ع�ق��ول��ة وم�ن��اس�ب��ة م��راع�ي��ة جميع
طبقات وشرائح املجتمع الكويتي واملقيمني.
وت�ق��ف ش��رك��ة أم��ل ال�ك��وي��ت العاملية بنجاح
�راع
ف��ي م�ق��دم��ة ال�ش��رك��ات ال��راع �ي��ة ل�ل�ح��دث ك� ٍ
ب�لات�ي�ن��ي مل �ع��رض ال �خ��ري��ف ل �ل �ع �ط��ور ،ال��ذي
ت �س �ت �م��ر ع ��روض ��ه ح �ت��ى  6ن��وف �م �ب��ر ال�ش�ه��ر
املقبل ،اذ يقول الرئيس التنفيذي للشركة،
م� �ك ��ي ال� � �ق �ل��اف« :ان ش ��رك� �ت ��ه ت � �ح ��رص ع�ل��ى
املشاركة بهذا املعرض منذ تأسيسه للتعريف
بمنتجاتنا وتقديم جديد عروضنا من درر
العطور والبخور ،الفتا الى ان نجاحنا يكمن
في جودة منتجاتنا ،مما ساهم في توسعنا
وس��رع��ة ان �ت �ش��ارن��ا م�ح�ل�ي��ا وإق�ل�ي�م�ي��ا سعيًا
نحو العاملية».
وأش��ار القالف ال��ى أن «أم��ل الكويت» تسعى
دومًا نحو العاملية من خالل الحرص على دقة
اختياراتها ،حيث الجودة العالية والنوعية
امل �ت �م �ي��زة ،واالن � �ف� ��راد ب �ك��ل م ��ا ي�ل�ائ��م بيئتنا
الكويتية باملحافظة على التقاليد وامل��وروث
الشعبي في مجتمعنا الكويتي والخليجي.
وب �ه��ذا ت �ك��ون «أم ��ل ال �ك��وي��ت» اس�ت�ط��اع��ت أن
ت �ج ��اري أرق� ��ى ال �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة م ��ن حيث
امل� �س� �ت ��وى وال � �ج � ��ودة وس�ل�ام ��ة امل �ن �ت��وج��ات،

جيب رانجلر

شامل مجانًا ملدة سنة عند شرائه أي
من طرازات كرايسلر .2019

جيب
أم��ا بخصوص جيب رانجلر السيارة
األي� �ق ��ون� �ي ��ة ف �ت �ت ��واف ��ر ط� � � ��رازات 2019
م ��ن ش��رك��ة امل �ل�ا وب �ه �ب �ه��ان��ي ب��أس �ع��ار
تبدأ من  11295دي�ن��ارًا فقط ويحصل
ال �ع �م �ي ��ل ع� �ل ��ى  500دي � �ن� ��ار «خ �ص �م��ا
ن �ق ��دي ��ا» أو  5س� �ن ��وات  100000/ك��م
ص �ي��ان��ة م �ج��ان �ي��ة ع �ن��د ش��رائ��ه أي م��ن
طرازات جيب رانجلر .2019

دودج
وت� �ع� �ت� �م ��د س� � �ي � ��ارة دودج ت� �ش ��ارج ��ر
 SXT 2019امل� �ج� �ه ��زة ب� �م� �ح ��رك س �ع��ة
 6.3ل �ي �ت��رات ،ب�ت�ص�م�ي�م�ه��ا ال �خ��ارج��ي
ال�ج��ذاب ون�ظ��ام نقل الحركة القياسي
 TorqueFliteذي ال �ث �م��ان��ي س��رع��ات،
ب �س �ع ��ر اس� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي ي � �ب� ��دأ م� ��ن 8888
دي � �ن� ��ارًا وي �ح �ص��ل ال �ع �م �ي��ل ع �ل��ى 500
د.ك «خ �ص �م��ا ن� �ق ��دي ��ا» أو  5س �ن��وات

 100000/كم صيانة مجانية أو تأمني
شامل مجانًا ملدة سنة.
أم� � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل � � �ط� � ��رازات ت �ش��ال �ن �ج��ر
ودوران� � �ج � ��و  ،2019ف �ت ��أت ��ي ب��أس �ع��ار
استثنائية لم ولن تتكرر.
ب��إم�ك��ان��ك ش��راء س�ي��ارة  SXTاملجهزة
بمحرك سعة  6.3ل�ي�ت��رات بسعر يبدأ
من  8888دينارًا.
أم ��ا دودج دوران � �ج� ��و ،ف �ه��ي ال �س �ي��ارة
الرياضية متعددة االستخدامات ذات
امل �ق��اع��د ال �س �ب �ع��ة وال �ح �ج��م ال �ع��ائ �ل��ي،
التي تحقق أعلى مستويات السالمة،
وتبدأ هذه الفئة بسعر  8888دينارا.

رام
وسيسعد العمالء الذين يبحثون عن
شاحنة قوية ويمكن االعتماد عليها
بتوافرعروض مذهلة على طرازات رام
 ،1500ومن بينها رام  1500إكسبريس
ذات الكابينة الواحدة ومحرك هيمي
 V8وقوة  386حصانًا وتبدأ طرازات الـ
 DSبسعر ال منافس له يبدأ من 6995

ّ
وطرازات رام  1500الجديدة
د.ك فقط،
ب��ال �ك��ام��ل وال� �ت ��ي ت �ب ��دأ أس� �ع ��اره ��ا م��ن
 12799دينارًا.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ت� �ق ��دي ��م م �ب �ي �ع��ات
ع �ل��ى أع �ل��ى م �س �ت��وى ع��امل��ي وت�ح�ق�ي��ق
خ� � ��دم� � ��ة م � �ت � �م � �ي� ��زة وإض � � � ��اف � � � ��ة ق �ي �م ��ة
ل �ع�لاق��ات ال �ع �م�لاء – ي��أت��ي ف��ي صميم
األه � � ��داف ط��وي �ل��ة األج � ��ل ل �ش��رك��ة امل�ل�ا
وب� �ه� �ب� �ه ��ان ��ي .وي � �ج� ��ري ه � ��ذا ال �ش �غ��ف
ف��ي ج�م�ي��ع أق �س��ام ال�ش��رك��ة وف��ي ف��ري��ق
ش��رك��ة امل�ل�ا وب�ه�ب�ه��ان��ي ب��أك�م�ل��ه ،ال��ذي
ي�ع�ت�ن��ق ف�ل�س�ف��ة واض �ح��ة وم��رك��زة ب��أن
العميل دائ�م��ًا رق��م واح��د – ويتضافر
ه � ��ذا االل� � �ت � ��زام م ��ع ت �ش �ك �ي �ل��ة م �ت �ن��وع��ة
م��ن ال �س �ي��ارات ال�ح��ائ��زة ع�ل��ى ال�ج��وائ��ز
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب�ج��اذب�ي��ة ق��وي��ة
م ��ن ج ��ان ��ب ال �ع �م�ل�اء ،وه� ��و م ��ا ي�ج�ع��ل
ش ��رك ��ة امل �ل��ا وب �ه �ب �ه ��ان ��ي ل �ل �س �ي ��ارات
ت��واص��ل ت�ع��زي��ز م�ك��ان�ت�ه��ا وت ��زداد ق��وة
ع��ام��ًا ب �ع��د ع � ��ام ،ل �ت��ؤك��د م� �ج ��ددًا ع�ل��ى
م �ك��ان �ت �ه��ا ك �ش��رك��ة رائ� � ��دة ف ��ي ال �س��وق
الكويتية.

اخ �ت �ت��م م �ج �م��ع ب��ول �ي �ف��ارد
ح� �م� �ل ��ة «ت � � �ب� � ��رع ب� �ل� �ع� �ب ��ة..
ان � �ش� ��ر ال � � �ف� � ��رح» ال � �ت� ��ي ت��م
إطالقها في أواخ��ر الشهر
املاضي من منطلق إيمانه
ب��امل �س��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
وال � � � �ت� � � ��ي ه � � ��دف � � ��ت ل� �ج� �م ��ع
أل� �ع ��اب االط � �ف ��ال وال �ت �ب��رع
ب�ه��ا ملصلحة األط �ف��ال من
ذوي االسر املتعففة داخل
الكويت.
وه � � ��دف � � ��ت ه � � � ��ذه ال� �ح� �م� �ل ��ة
أيضا إل��ى إسعاد األطفال
املتعففني وإدخ��ال البهجة
جانب من فعاليات الحملة في البوليفارد
إل��ى قلوبهم ،كما حرصت
على حث األهل على تعليم
أبنائهم على اإليثار والكرم ومشاركة النعم الرشيد «ريفورم» ومصبغة وش ووش التي
التي أنعم اهلل عليهم بها مع من هم أقل حظا تكفلت بعملية تنظيف االل �ع��اب املستعملة
منهم.
وريليش ترين الذي أسعد األطفال املشاركني
وقد أقيم حفل الختام تحت رعاية ماكدونالدز واملتبرعني بقسائم مجانية لركوب القطار.
م��ن خ�ل�ال تنظيم ف�ع��ال�ي��ات وأن�ش�ط��ة خاصة وقد عبر فريق االتصال والتسويق من الشركة
ب��األط�ف��ال ب��اإلض��اف��ة ال��ى م�س��اب�ق��ات وج��وائ��ز التجارية العقارية عن شكرهم لجميع الرعاة
ق � �ي � �م� ��ة .وت � �خ � �ل� ��ل ال � �ح � �ف� ��ل ح� � �ض � ��ور خ� ��اص الذين أسهموا بنجاح هذه الحملة من خالل
للشخصية الشهيرة رونالد ماكدونالد الذي تعاونهم وتبرعاتهم الكريمة لألطفال .وكما
حضر خصيصا الى الكويت للمشاركة بهذه ش �ك��روا األخ� ��وة امل�ت�ب��رع�ين ال��ذي��ن ل��واله��م ملا
الحملة النبيلة.
حققت الحملة ه��ذا النجاح الباهر ،حيث تم
وق � ��د ش � ��ارك أي� �ض ��ا ف ��ي رع ��اي ��ة ه � ��ذا ال �ح��دث جمع ما يقارب من  1000لعبة باإلضافة الى
امل �م �ي��ز ك��ل م��ن ع �ي��ادة ال��دك �ت��ور ع �ب��د ال�ع��زي��ز األصداء الجميلة التي حصدتها هذه الحملة.
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المطران عودة :الفراغ أفضل
انحاز متروبوليت بيروت للروم االرثوذوكس املطران الياس عودة الى جانب االنتفاضة
الشعبية ،متوجها م��ن بكركي ،ال��ى ال��ذي��ن يطالبون بفتح ال�ط��رق��ات بهدف ال��ذه��اب الى
ال�ع�م��ل« ،ه��ل ك��ان��وا يعملون ف��ي ال�س��اب��ق»؟ وردا على التهديد ب��ال�ف��راغ ق��ال« :فليتركوا
اللبناني يتحدث م��ع اللبناني ،وليصر عندنا  20ف��راغ��ا الن ال�ف��راغ أفضل مما نعيشه
اليوم» .واضاف «في السابق كانت هناك حالة شلل في البلد وليس اليوم فقط».
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«موديز» :اإلصالحات
الحكومية ستزيد
الضغط على االقتصاد
حسام علم الدين

لبنانيون في وسط بيروت لليوم السابع على التوالي | رويترز

الخبير االقتصادي د .حسن خليل لـ سبقلا :فتح المصارف حالياً قد يؤدي إلى كارثة!

خطران يهددان لبنان:

ٌ
وصدام بالشارع
انهيا ٌر نقدي..
نعيم درويش
ي ��واج ��ه ل �ب �ن��ان أزم � ��ة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ،ون �ق �ل��ت صحيفة
«الفاينانشال تايمز» عن كابيتال إكونوميكس ،وهي
شركة استشارات مقرها لندن ،أن��ه «م��ع اق�ت��راب موعد
سداد حصة كبيرة من الديون العام املقبل ،تقترب نقطة
فاصلة في لبنان بسرعة .يبدو أن إعادة جدولة الديون
وهيكلتها أم��ر حتمي ،كما أن تخفيض قيمة العملة
يبدو أمرًا حتميًا أيضًا».
وقد ب��دأت مؤشرات االنهيار املالي تطل برأسها خالل
ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين وس ��ط ح��دي��ث ع��ن أن س�ع��ر ص��رف
ال��دوالر في السوق السوداء بلغ امس  2000ليرة علما
ان ال�س�ع��ر ال��رس �م��ي ب �ح��دود  1500ل �ي��رة ف �ق��ط .ك�م��ا تم
رف��ع سعر بطاقات شحن الهواتف التي تباع بالعملة
املحلية تماشيًا مع السعر املتداول للدوالر في السوق
السوداء.
وفي هذا االطار حذر الخبير االقتصادي د .حسن خليل
من خطرين كبيرين يهددان لبنان حاليًا ،يتمثل االول
في حدوث انهيار نقدي وتخفيض قيمة الليرة والخطر
اآلخر حدوث صدام في الشارع.

الهلع يفاقم الهلع ..وهناك
إمكانية لتخفيض قيمة الليرة
 10مليارات خرجت من الودائع
في الفترة األخيرة

هلع يفاقم الهلع
وش ��رح خ�ل�ي��ل ل �ـ سبقلا ان ��ه «ف ��ي ال �ظ��روف ال �ع��ادي��ة ال
يمكن ألي ق�ط��اع مصرفي او م�ص��رف واح��د ان يصمد
امام هجمة زبائن عليه ،ألن املصارف هي وسيط ما بني
مودع ومقترض ،فاالقتراض يذهب الى تمويل تجاري
او ع �ق��اري او ت �م��وي��ل م �ت��وس��ط وط��وي��ل األم � ��د ،بينما
امل�ط��ال�ب��ة بالسحب ه��ي مطالبة ف��وري��ة وح�ت��ى ل��و ك��ان
البنك سليمًا ،واذا كانت هناك م��ؤام��رة عليه او خوف

غير منطقي وحدثت هجمة للمطالبة بسحب األم��وال
ال يقدر على تلبية الطلب وه��ذا األم��ر ي��ؤدي إل��ى هلع
والهلع يتفاقم».
وأوض��ح «فكيف الحال اذا ك��ان املجتمع بأكمله خائفًا
ول ��م ت �ع��د ل��دي��ه ث �ق��ة ب��ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي؟ ل��ذل��ك يجب
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وأن يبقى القطاع
امل�ص��رف��ي مغلقًا ال��ى ح�ين ات�خ��اذ اج ��راءات ط ��وارئ من
اجل عدم املساس باألمن املالي».
وع ��ن م ��دى ام�ك��ان�ي��ة ان ت�ص��ل ال �ب�ل�اد ال ��ى ازم ��ة نقدية
وان�ه�ي��ار ف��ي س�ع��ر ص��رف ال�ع�م�ل��ة ،ق��ال ال��دك�ت��ور حسن
خليل« :نعم نحن في وسط أزمة نقدية وامكان انهيار
ال �ل �ي��رة ألن م��ا ب �ن��ي ع �ل��ى ب��اط��ل ف �ه��و ب��اط��ل ،واالن �ك��ار
املستمر عبر ال�ق��ول ان��ه لدينا كتلة نقدية ..ه��ذا الكالم
الذي نسمعه منذ فترات طويلة كالم مزيف ،ألن خزان
ل �ب �ن��ان -ه ��و ع �ن��د دول أخ� ��رى ي�س�م��ى اح �ت �ي��اط �ي��ًا -هو
احتياطي ما يسمى نقدًا أجنبيًا يملكه البنك املركزي».
واض ��اف« :املنظومة السياسية وال�ف�س��اد السياسي
بالكامل اللذان قامت عليهما الدولة واستمرا بإدارة
ش� ��ؤون ال ��دول ��ة مل ��دة  25س�ن��ة ق��ام��ا ع�ل��ى ف�ل�س�ف��ة أن��ه
عندنا بئر عبارة عن ودائ��ع الناس التي يرسلونها
م��ن ال�خ��ارج ،وال��ذي ال ي��ودع أم��وال��ه يتم اقناعه عبر

رفع الفوائد».

قيود دفترية
وتابع د .خليل« :كان رهانهم ان هذه الودائع ستستمر
ويبقى باستطاعتهم مد اليد عليها ،والدليل على ذلك
ان ال��دي��ن ال �ع��ام ك��ان  18م�ل�ي��ار دوالر ع��ام  1998بينما
الودائع  30مليار دوالر ،وكلما كانت تزيد الودائع كان
ال��دي��ن ال�ع��ام ي ��زداد اي�ض��ا ،وق��د كتبت ع��ن ه��ذا االم��ر في
 27يوليو  2009ح��ول جريمة الدين العام وعندها كان
الدين العام بحدود  56مليار دوالر والودائع حوالي 80
مليارًا ،اليوم الودائع  170مليارًا والدين حوالي  130لكن
م��ع ف��ارق بسيط ان ارق ��ام ال��ودائ��ع املسجلة بقيمة 170
مليار دوالر ،والتي خرج منها ما ال يقل عن  10مليارات
بالفترة االخيرة هي قيود دفترية في الحسابات وليست
نقدًا فعليًا ،وبمعنى آخر الودائع لم تزدد الى هذا الحد
إنما كان ُي َّ
سجل لصاحب راس املال راسماله والفوائد ثم
تسجل فوائد الفوائد حتى ارتفع الرقم الى هذا املبلغ».
واوضح الخبير االقتصادي اللبناني أن «النقد املتوافر
فعليا ه��و م��ا ي�س�م��ى ال�ن�ق��د واالح �ت �ي��اط��ي امل��وج��ود في
ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي ..ن�ح��ن ف��ي وس��ط ازم ��ة ن�ق��دي��ة وام�ك��ان�ي��ة
انهيار الليرة ولذلك ال بد من القيام بخطوات طوارئ».

املساس بالودائع والضمان

«بلومبيرغ»:
ّ
خطة الحريري تأجيل ليوم الحساب

وح� ��ذر خ�ل�ي��ل م��ن امل �س��اس ب��ال��ودائ��ع وام � ��وال ال�ض�م��ان
االج �ت �م��اع��ي وق� � ��ال« :ان � ��ا اع �م��ل ف ��ي االس � � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة
واخ �ت �ب��رت م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  30ت�ج��رب��ة ف��ي دول ع��دة مثل
روس�ي��ا واملكسيك واالرج�ن�ت�ين وال�س��وي��د ودول جنوب
ش��رق��ي آس �ي��ا وال� �ي ��ون ��ان وت��رك �ي��ا واوك ��ران� �ي ��ا وق �ب��رص
وف �ن��زوي�ل�ا ،ك�ل�ه��ا دول م ��رت ب ��ازم ��ات ،ل �ك��ن ال دول� ��ة في
العالم ت�ج��رأت أو تجرأ النظام السياسي فيها على أن
يمد ي��ده إل��ى ودائ��ع ال�ن��اس ،واألخ�ط��ر م��ن ودائ��ع الناس
ام��وال الضمان االجتماعي التي هي صمام أم��ان ملئات
اآلالف من العائالت» .وحول ما يمكن فعله للخروج من
املأزق يقول خليل« :أصبحنا في وضع ال يمكن أن نعمل
شيئًا ،وقد تستغل اطراف خارجية هذا الظرف للتالعب
وابتزاز لبنان من اجل اهداف سياسية لألسف ،وهذا قد
يؤدي الى سيناريو كارثي وكل يوم نتأخر فيه باتخاذ
اجراءات جذرية ننحدر بسرعة أكبر؟.
ً
وختم د.خليل حديثه لـ سبقلا قائال« :مخاطر اصطدام
الشارع متوافرة نعم ،ألنه عندما يكتشف الناس ان
جزءا كبيرا من اموالهم اختفى عندها يقع الفقر
والجوع ،وكل من يحمل سالحا قد يستخدم
سالحه من اجل السرقة والنهب ويعود زعران
الزواريب والخوات وتعم الفوضى ،نأمل ان
يعقل املتظاهرون ويعقل أه��ل السلطة ،وال
أريد ان نتنبأ بما سيحصل في لبنان ..هذا
ال�ب�ل��د ال�ج�م�ي��ل ال ��ذي ك��ان��ت ت�ح�س��دن��ا عليه
شعوب عديدة في الخارج».

ّ
حذر خبراء ومستثمرون من أن خطة الحكومة التي تضمنت قائمة طويلة من اإلجراءات التي تأمل في أن تؤدي إلى إصالح
األوضاع املالية للبالد وإخراج مئات آالف اللبنانيني من الشوارع ،ليست إال إرجاء ليوم الحساب.
وسألت صحيفة بلومبرغ مستثمرين عما إذا كانت الخطة ستسمح بتجنيب لبنان التخلف عن سداد ديونه .وقالت كسينا
مشانكينا ،كبيرة محللي االئتمان في يونيون بانكير بريفيه في لندن« :نتجه نحو إع��ادة الهيكلة .سيزداد اتجاه التدفق
الخارجي ونتيجة لذلك ،ستستمر السيولة ل��دى البنوك في التالشي .البنك املركزي يضغط بشكل أساسي على القطاع
املصرفي» .وأضافت« :في النهاية ،يمكن أن نكون في وضع تضطر فيه البنوك إلى بيع سندات اليورو لخدمة التزامات في
شكل تدفقات خارجية للودائع .هذا من شأنه أن يخلق املزيد من الضغط على أسعار السندات».
من جهته ،رأى راي جيان ،مدير محفظة األسواق الناشئة في لندن  Amundi Asset Managementأنه «ستكون هناك
إع��ادة هيكلة» في نهاية املطاف ،ولكن ليس قبل نفاد السيولة في لبنان ،مضيفًا أن ذلك «سيساعد على االحتفاظ
لاً
بمعظم سندات اليورو من قبل البنوك املحلية التي ستكون أقل مي لبيعها» .ولفت إلى أن «التحدي الحقيقي هو
كيف يمكنهم معالجة عجز الحساب الجاري بنسبة  ،%20وفي الوقت نفسه معالجة الديون في ظل تباطؤ
نمو الودائع».
وف��ي رأي ري�ت�ش��ارد سيغال ،كبير املحللني ف��ي مانوليف إلدارة األص��ول ف��ي ل�ن��دن ،أن الخطة
تعتبر«أخبارا جيدة للمستثمرين ،ولكنها تؤكد فقط ما كان متوقعا من أنه سيجري الحفاظ
على مصالحهم» .ولفت إلى أن «لبنان سيعيد هيكلة ديونه في النهاية ،لكنني أعتقد أنه
يمكن تأجيل ذلك ثالث أو أربع سنوات أخرى».
واعتبر أندرس فيرغمان ،مدير إدارة املحافظ لدى  Pinebridge Investmentsفي لندن
أن الحكومة طمأنت املستثمرين إلى أن اإلعالن األخير عن خطة الديون لن يؤثر في
ً
الديون الدولية الحالية ،ونتوقع أن تلتزم الحكومة ذلك كامال.

ق ��ال ��ت وك� ��ال� ��ة «م � ��ودي � ��ز» ل �ل �ت �ص �ن �ي �ف��ات
االئ �ت �م��ان �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ص�ن��ف ل �ب �ن��ان ح��ال�ي��ًا
ع� � �ن � ��د  CAA1اي درج� � � � � ��ة م� �خ ��اط ��ر
ك �ب �ي��رة ،ان م��واف �ق��ة ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ع �ل��ى االص �ل��اح � ��ات امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي اع �ق��اب
االحتجاجات تؤكد التحدي الهائل الذي
تواجهه والبنك املركزي في تحقيق ضبط
املالية العامة في وقت قصير للحفاظ على
قدرة البالد على تحمل الديون الحكومية
الكبيرة ،والحفاظ على استقرار القطاع
امل ��ال ��ي ورب � ��ط ال �ع �م �ل��ة امل �ح �ل �ي��ة ب ��ال ��دوالر
الس �ت��رض��اء م �ط��ال��ب ال �ش �ع��ب ال�غ��اض��ب
بشكل متزايد.
وقالت نائبة رئيس الوكالة اليسا باريسي
كابوني انه في حني ان الغاء معدل الفائدة
ال �ث��اب��ت ع �ل��ى ح� �ي ��ازات ال��دي��ن ب��ال�ع�م�لات
امل�ح�ل�ي��ة س �ي��ؤدي ال ��ى ت�خ�ف�ي��ف ال�س�ي��ول��ة
ع �ل��ى امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر ،اال ان ال�ت�س�ي�ي��ل
الفعال للديون سيؤدي الى تقويض الثقة
ف��ي ال �ق��درة ع�ل��ى ت�س��دي��د خ��دم��ة ال��دي��ون
الحكومية ،مما يضاعف الضغوط على
ربط العمالت والقدرة على تحمل الديون
على املدى املتوسط.
من جهته ،قال اليكسيوس فيليبس نائب
رئيس الوكالة ان الضرائب االضافية على
القطاع املالي ستنعكس سلبا على ائتمان
ال�ب�ن��وك ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك�م��ا س�ي��زي��د الضغط
ع �ل ��ى ع ��ائ ��دات� �ه ��ا ال �ض �ع �ي �ف��ة ف� ��ي ض ��وء
الجوالت السابقة من الزيادات الضريبية
عليها ،وبالتالي ستقلل من قدرتها على
ام �ت �ص��اص ال �ص��دم��ات وت�ق�ل�ي��ل ح��واف��ز
املساهمني باالستثمار في لبنان واحباط
الحوافز للبنوك لجذب الودائع واالستثمار
في االوراق املالية.

قضية إقالة مديرة
«الوطنية لإلعالم» تتفاعل

تطهير سياسي
في اإلدارات!
يشي ق��رار إق��ال��ة م��دي��رة ال��وك��ال��ة الوطنية
لور سليمان من منصبها وتعيني بديل
لها ينتمي إل��ى التيار الوطني الحر ،بأن
السلطة التي دفعت بالشعب للنزول إلى
الشارع بسبب فسادها وتسلطها ال تزال
على نهجها .وق��د أدرج بعض امل�ص��ادر
إق ��ال ��ة س �ل �ي �م��ان ض �م��ن خ ��ان ��ة ال�ت�ط�ه�ي��ر
السياسي ال��ذي ي�ق��وم ب��ه ال�ت�ي��ار الوطني
ال �ح��ر ف��ي اإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وت�ع�ي�ين
موالني له.
فالتيار الوطني الحر يأخذ على سليمان
تغطيتها ألخبار الثورة وانتقادها السلطة
السياسية «من خالل تحويل أخبار إلى
املوظفني ،من بينها بيانات تطالب برحيل
الطاقم الحاكم واج��راء انتخابات مبكرة»
وفق ما يدعي.
ً
وتعليقا على القرار ،قال الوزير األسبق
ب �ط��رس ح � ��رب« :ع �ي��ب أن ي �ص��در ق ��رار
إقالة لور سليمان اليوم ،بعد إلغاء وزارة
اإلعالم وسقوط صالحيات وزيرها ،وأن
يوضع عليه تاريخ  17تشرين األول لكي
يمرروه .أهكذا تستعاد ثقة الشعب؟»
َّ
وغرد منسق «التجمع من أجل السيادة»،
ن��وف��ل ض ��و ،ف ��ي ح �س��اب��ه ف ��ي «ت��وي �ت��ر»،
ً
ق��ائ�لا« :حكومة التهريب والفساد تلغي
ت �ك �ل �ي��ف ال �س �ي��دة ل� ��ور س �ل �ي �م��ان ب�م�ه��ام
م� ��دي� ��رة ال ��وك ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل��اع �ل��ام!»،
ً
س ��ائ�ل�ا« :ه ��ل ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة ت�ع��ال�ج��ون
ال�ف�س��اد وت�ع�ت�م��دون ال�ش�ف��اف�ي��ة؟» .وق��ال:
«ام�ب��راط��وري��ة ج�ب��ران باسيل ل��ن تستمر
وح� �س ��اب ش��رك��ائ��ه س �ي �ك��ون ع �س �ي �رًا!،
واسكات أصوات االحرار لن ّ
يمر وامواج
االحرار ستجرفكم الى مزابل التاريخ!»

كسرت الصورة النمطية كمدينة للتطرف والفقر

طرابس من «قندهار لبنان» إلى «عروس الثورة»
على مدى سبعة ايام ،تحول ليل طرابلس التي ُوصفت يومًا
بـ«قندهار لبنان» ،إلى مسرح كبير يصدح باألغاني وحلقات
الرقص وأناشيد حماسية ،ليكسر آالف الشبان والشابات
ال �ص��ورة النمطية مل��دي�ن��ة م�ح��اف�ظ��ة ارت �ب��ط اس�م�ه��ا ب��ال�ح��روب
والتطرف والفقر.
ّ
ويتدفق اآلالف من مختلف مناطق الشمال يوميًا إلى ساحة
عبدالحميد كرامي ،املعروفة بساحة النور في املدينة ،تنديدًا
ب��ال �ظ��روف امل�ع�ي�ش�ي��ة ،ل�ك��ن ال �ت �ظ��اه��رات ف�ي�ه��ا ات �خ��ذت طابعًا
احتفاليًا استثنائيًا .حيث تتحول التظاهرات حفلة راقصة في
الهواء الطلق ح��ول مجسم كبير مضاء لكلمة «اهلل» ،يعكس
طابع املدينة ذات الغالبية السنية املحافظة .ويرفع املعتصمون
هواتفهم الخلوية مضاءة كالشموع ،ويتمايلون على إيقاع
موسيقى وأغان صاخبة تتنوع بني الوطنية وتلك الحماسية
الرائجة في صفوف الشباب.
وب��ات��ت املدينة محط أن�ظ��ار اللبنانيني ووج�ه��ة وس��ائ��ل اع�لام
محلية تفرد هواءها للبث املباشر ،بعدما كانت تتسابق قبل
سنوات على مواكبة جوالت اقتتال دامية شهدتها ،وتصوير

أط� �ف ��ال ي �ح �م �ل��ون األس �ل �ح ��ة ،أو ت �ق �ص��ي أخ� �ب ��ار اس�لام �ي�ين
متشددين في املدينة.
وتقول الطالبة الجامعية أمل ( 22عامًا)« ،دفعت طرابلس ثمنًا
باهظًا جراء النظام السياسي القائم ،وحملت وصمة اإلرهاب
وكان الجميع يخاف دخولها باعتبارها متشددة وإسالمية»،
موضحة أن مدينتها «ع�ك��س ذل��ك تماما ( )...وج ��اءت هذه
املناسبة املطلبية ّ
لنعبر فيها عن مطالبنا بإسقاط السلطة»،
م��ؤك��دة انها «ف �خ��ورة» ألنها «ج��زء م��ن تحرك عكس الطابع
الحضاري لطرابلس».
وش �ه��دت ط��راب�ل��س ن��زاع��ات ع � ّ�دة ع�ل��ى م��دى ع �ق��ود ،وال�ت�ح��ق
مئات من أبنائها باملقاتلني ضد النظام في سوريا املجاورة
ب�ع��د ان ��دالع ال �ن��زاع ع��ام  .2011والح �ق��ت ال�س�ل�ط��ات اللبنانية
مجموعات إسالمية متشددة متهمة بالتخطيط واملشاركة
بعمليات إرهابية واعتداءات في لبنان ،أو التوجه إلى سوريا
لاللتحاق بصفوف داع ��ش .وش�ه��دت امل��دي�ن��ة عشرين جولة
اقتتال على األقل بني سكان جبل محسن ذي الغالبية العلوية،
وسكان التبانة ذي الغالبية السنية .كما تعرضت لتفجيرات

استهدف أبرزها مسجدين في املدينة صيف  ،2013ما أوقع
ً
 45قتيال.

«عرس»
تعد طرابلس عاصمة شمال لبنان لكنها تعاني إهماال شديدا
ملرافقها ،ويعيش  57في املئة من سكانها عند خط الفقر أو
دونه ،بينما يعاني  26في املئة فقرا مدقعا ،وفق دراسة لألمم
املتحدة عام  .2015وفي األيام األولى لالنتفاضة الجاريةّ ،
مزق
املتظاهرون صورًا للزعماء تنتشر في األحياء الفقيرة وعلى
املحال واألعمدة الكهربائية ،من دون أن يستثنوا أح�دًا ،وفي
مقدمهم رئ�ي��س الحكومة سعد ال�ح��ري��ري ال��ذي ك��ان يحظى
بشعبية ك�ب�ي��رة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى زع�م��اء سنة محليني بينهم
رج��ال أعمال يعدون من أب��رز أث��ري��اء لبنان كنجيب ميقاتي
ومصباح االح��دب وفيصل ك��رام��ي .وبعد املشهد ال��رائ��ع في
املدينة ،انضم متظاهرون من مختلف املناطق امل�ج��اورة إلى
التحرك ،وعبر مكبرات الصوت ،يوجه املتظاهرون تحية إلى
منطقتي زغرتا وبشري ذواتي الغالبية املسيحية ،والضاحية

الجنوبية ذات الغالبية الشيعية ومناطق أخرى.
ويصف محمود شواك ( 50عامًا) الذي يرأس جمعية محلية
تسهم في تنظيم التظاهرات ،ما تشهده املدينة بأنه «عرس
بكل ما للكلمة من معنى» .واختار أحد املتظاهرين أن يطلق
على املدينة لقب «عروس الثورة».

موسيقى وأغان
وم ��ن ال �ي��وم األول ،ب ��ادر م �ه��دي ك��ري�م��ة ( 29ع��ام��ًا) ،منسق
موسيقى في املدينة ،إلى تسلق سطح بناء مطل على الساحة
م��ع ع��دد م��ن أص��دق��ائ��ه وأج �ه��زت��ه امل��وس�ي�ق�ي��ة ،ل�ي�ب��دأ تنسيق
�ذب ك�ب�ي��رة للمتظاهرين.
م��وس�ي�ق��ى وأغ ��ان شكلت نقطة ج � ٍ
وي�ق��ول كريمة ان م�ب��ادرت��ه اسهمت ب��إع�ط��اء ط��اب��ع حضاري
لتظاهرة طرابلس ،وقد باتت حديث جميع اللبنانيني.
وتطوعت مؤسسات محلية وأف��راد لتوزيع حلويات تشتهر
بها املدينة على املتظاهرين ،أو وجبات طعام وع�ب��وات مياه
وعصير الليمون ،بينما يجد فقراء املدينة الذين يبيعون الفول
املسلوق وعرانيس الذرة في هذه التجمعات مصدر رزق لهم.

أثرياء ..وحرمان
وع �ل��ى غ� ��رار ب�ق�ي��ة امل �ن��اط��ق ،ي�ت�خ��ذ ال� �ح ��راك امل�ط�ل�ب��ي ط��اب�ع��ًا
اق�ت�ص��ادي��ًا ب��ال��درج��ة األول� ��ى ف��ي امل��دي�ن��ة ال �ت��ي ت�ع��ان��ي إه�م��ال
الدولة لها .وتضم املدينة مرفأ ذا موقع استراتيجي بني لبنان
ً
وس��وري��ا ،بقي مهمال ألكثر من نصف ق��رن ،باإلضافة إلى
تحفة معمارية من تصميم البرازيلي أوسكار نيماير ،أشهر
معماريي العالم في القرن العشرين ،لكنها ّ
مهددة باالنهيار
في حال لم عدم ترميمها.
ّ
تضم طرابلس أث��ري��اء من سياسيني ورج��ال أعمال،
وبينما
تنقسم امل��دي�ن��ة ع�م��ودي��ًا ب�ين أح �ي��اء ف�ق�ي��رة ت�ع��ان��ي ال�ح��رم��ان
وضواح غنية.
وتقول الناشطة وفاء خوري ( 48عامًا)« ،نريد طبقة حاكمة
ل��دي�ه��ا ك��رام��ة مثلنا ،ون��ري��د دول ��ة م��دن�ي��ة ،وف�ص��ل السلطات،
وف �ص ��ل ال ��دي ��ن ع ��ن ال �س �ل �ط��ة» .وي� �ق ��ول ال �ط �ب �ي��ب وال �ن��اش��ط
االجتماعي نافذ ّ
مقدم ( 60عامًا)« ،تثور طرابلس ،تثور ألنها
مظلومة ومقهورة»( .ا ف ب)
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«أمل» و«حزب الله» يعتديان
على متظاهري النبطية

ع�ل��ى االع� �ت ��داء ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن وع �ل��ى م �ص� ّ�ور ق�ن��اة
«الجديد» واجبرت القناة على قطع ّ
البث وعملت على
ّ
فض االعتصام بالقوة بقرار من حزب اهلل وحركة أمل.
وناشد املحتجون الجيش التدخل لحمايتهم ،وغ��ادر

ش�ه��دت م��دي�ن��ة النبطية ف��ي ج�ن��وب ل�ب�ن��ان ،ح�ي��ث ن��زل
امل ��واط� �ن ��ون ل�ل�اح �ت �ج��اج ع �ل��ى وض �ع �ه��م االق �ت �ص��ادي
ً
املتردي ،تدخال حزبيًا من حزب اهلل وحركة أمل لفض
االع�ت�ص��ام ب��ال�ق� ّ�وة ،حيث أق��دم عناصر بلدية النبطية

الجيش اللبناني والمتظاهرون على طريق جل الديب شمالي بيروت صباح أمس | أ.ف.ب

عناصر ح��زب اهلل وحركة أم��ل ساحة االعتصام بعد
ّ
تدخل الجيش للفصل بينهم وبني املتظاهرين .ومساء
ام ��س ع �ب��ر امل �ت �ظ��اه��رون ع �ب��ر ال �ه �ت��اف��ات ف��ي مختلف
املناطق عن دعمهم للمتظاهرين في النبطية.

متظاهر يحمل الفتة تطالب برحيل الرؤساء الثالثة

تحذيرات من تبعات خطيرة إذا ما استخدمت القوة ضد المتظاهرين

السلطة تزج بالجيش لفتح الطرقات
بيروت  -أنديرا مطر
دخلت السلطة في لبنان ،الرافضة التسليم بمطالب
الشعب ،في م��أزق حقيقي بعد تعاظم االحتجاجات
الشعبية واتساع حركة االعتراض على امتداد الوطن،
وفشلت رهاناتها في انهاء االحتجاجات او التخفيف
من وهجها .وبعد ان أخفقت في محاولتها بترهيب
املتظاهرين بعد ق��رار الجيش الحاسم في حمايتهم
وم�ن��ع ال �ت �ع� ّ�رض ل�ه��م ،ح��اول��ت ام��س ال��دف��ع بالجيش
لفتح ال�ط��رق��ات املقفلة ب��أج�س��اد املعتصمني بالقوة،
األمر الذي أدى الى بعض الصدامات مع املواطنني ،ال
سيما في مناطق املنت وكسروان.
ت��وازي��ا ،ت��م ال�ط�ل��ب م��ن وزي ��رة ال��داخ�ل�ي��ة ري��ا الحسن
تدخل ق��وى األم��ن لفض التظاهرات ،اال انها رفضت
ال�ق�ي��ام ب��أي اج ��راء أم�ن��ي ت�ج��اه املعتصمني ،ال سيما
أن��ه طلب منها استخدام الخراطيم املائية والقنابل
املسيلة للدموع.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر س �ي��اس �ي��ة م ��راق �ب ��ة ل ��وك ��ال��ة االن �ب ��اء
ّ
«امل��رك��زي��ة» ان ال�ج�ي��ش ف��ي ن�ه��اي��ة االم ��ر ي�ن��ف��ذ اوام ��ر
السلطة السياسية .فهل اتخذت االخيرة ق��رارا بفتح
ال�ط��رق ول��و ب��ال�ق��وة؟ على م��ا ي�ب��دو ،ه��ذه ه��ي ال�ح��ال،
تجيب امل �ص��ادر ،منطلقة م��ن امل��واق��ف واالج ��واء التي
رش �ح��ت ام ��س م��ن ال ��رؤس ��اء ال �ث�لاث��ة ،م��دع��وم��ة ايضا
بالبيان الذي صدر عن املطارنة اثر اجتماعهم الطارئ
في بكركي .ففي رأي هذه الجهات ،التعبير عن الرأي
حق ولكن شرط عدم شل الحركة في البالد وتقطيع
أوصالها وشرايينها الحيوية.
واذ ت �ل �ف��ت ال� ��ى ان اخ� � ��راج ال� �ن ��اس م ��ن ه� ��ذه ال �ن �ق��اط
االس��اس �ي��ة ،سيفقد ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي وس�ي�ل��ة ضغط
قوية يستخدمها لتحقيق أه��داف��ه ،تقول املصادر إن
وضع الجيش في مواجهة املواطنني ،سيكون مكلفا
ّ
وق��د يولد مواجهات ترهق دم��اء في ال�ش��ارع .وتسأل
«هل ستذهب الدولة الى هذا الحد؟ وهل هي مستعدة
لتحمل االكالف ،شعبيا ودوليا؟».

الساحات ممتلئة
اذا ،ففي اليوم السابع للتظاهرات ،نزل الجيش لفتح
الطرقات الرئيسة ،ال سيما االتوستراد الساحلي من
الزوق (كسروان) الى جل الديب (املنت) ،اال انه تراجع
ب �ع��د إص � ��رار امل�ع�ت�ص�م�ين ع �ل��ى ال �ب �ق��اء ،وق ��د حصلت
ب�ع��ض االش�ت�ب��اك��ات ب�ين امل�ت�ظ��اه��ري��ن وال�ج�ي��ش ال��ذي
كان يقدم
وي �ت��راج��ع م��ن دون اس �ت �خ��دام ل�ل�ع�ن��ف ،ف��ي ح�ي�ن ق��ام
امل �ت �ظ��اه��رون ف ��ي غ��زي��ر ب �ت��وزي��ع ال � ��ورد ع �ل��ى اف� ��راده
وإنشاد األغاني الوطنية.
أم��ا ف��ي زوق مصبح فقرعت أج��راس الكنيسة وسط
رف��ض مطلق م��ن املتظاهرين ب��ال�خ��روج م��ن ال�ش��ارع،
ع �ل �م��ا ب � ��أن أع� � � ��داد امل� �ت �ظ ��اه ��ري ��ن ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة غ��زي��ر
الكسروانية تزايدت بعد مشاهد ال��زوق وجل الديب،
حيث أكد املتظاهرون أن ما حصل قد استفزهم.

الكنيسة تحتضن «االنتفاضة»
وترفض االنقالب على الشرعية
عون اقترح إقالة الوزراء النواب..
وباسيل فرمل الخطة

وان � �ض� � ّ�م ع �ض ��و «ح� � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب» ال� �ن ��ائ ��ب ال �ي ��اس
حنكش وع�ض��و تكتل «ل�ب�ن��ان ال �ق��وي» ال�ن��ائ��ب نعمة
اف ��رام ،إل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي زوق م�ص�ب��ح ،ك�م��ا ان�ض� ّ�م
ع �ض��و ت �ك �ت��ل «ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ق ��وي ��ة» ال �ن��ائ��ب زي ��اد
ال�ح��واط إل��ى املتظاهرين ف��ي جبيل .وك��ان ق��د وصل
رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل إلى منطقة
ج��ل ال��دي��ب ،ح�ين ك��ان الجيش اللبناني ي�ح��اول فتح
الطريق .وكانت اع��داد املحتجني قد تضاعفت مساء
ف��ي ب�ي��روت وط��راب�ل��س وص��ور ،وام �ت��دت ال��ى مناطق
البقاع ،بعلبك ،وزحلة.

املرجعيات الروحية
وف� ��ي س �ي��اق م �ح��اوالت �ه��ا ن� ��زع أي غ �ط��اء «دي� �ن ��ي» عن

جندي يبكي بعد ان توجهت له متظاهرة بكالم عاطفي داعم للجيش | انترنت

جنود يبكون خالل محاولتهم فتح الطرقات

الجيش ملتزم حماية التظاهر
انتشرت بكثافة ص��ورة نشرها الجيش اللبناني على حسابه الرسمي عبر موقع «تويتر» ألحد املتظاهرين يحتضن جنديًا
واألخير يبادله العناق ،فيما كانت سيدة في الزوق تتحدث مع جندي آخر في آليته العسكرية وتطيب خاطره والدموع تنهمر من
عينيه .في وقت ،كانت «الزغاريد» وصيحات التأييد والتصفيق الحار تلهب املكان .والحقًا ،غرد حساب الجيش على «تويتر»
ً
متوجهًا الى املتظاهرين قائال« :الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية املحقة ،وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر
السلمي بعيدًا عن إقفال الطرق والتضييق على املواطنني واستغاللكم للقيام بأعمال شغب».
وأضاف :جنودنا منتشرون على األراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة ملواكبة ّ
تحرككم السلمي وحمايتكم في هذه املرحلة
أهلهم.
الدقيقة وهم بني ُ
وتابع الجيش :لم نأل جهدًا في األيام املاضية في التواصل مع كل األفرقاء املعنيني للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بني
املواطنني.
وكانت مصادر صحافية أفادت بأن كل زعيم اتصل بالضباط الذين «يمون» عليهم طالبا منهم قمع التظاهرات ،كل في منطقة
تواجده ،وتحدثت املصادر عن حصول مشادات كبيرة في قيادة الجيش تخللها تهديد عدد من الضباط بتقديم استقاالتهم إذا
استمر قمع املواطنني .وأضافت ان قائد الجيش يتلقى تحذيرات تالمس التهديد ليفتح الطرقات و«إال املحاكمة العسكرية بتهمة
االنقالب والتآمر مع الثوار».

االن�ت�ف��اض��ة ،كشف م�ص��در نيابي مستقل ل�ـ سبقلا ،ان
م��رج�ع�ي��ات س�ي��اس�ي��ة ك �ب��رى اس�ت�ن�ج��دت بمرجعياتها
الروحية ،طالبة منها اصدار بيانات توفر لها الحماية
وت� �ح ��ذر م ��ن م �غ �ب��ة وق � ��وع ال� �ب�ل�اد ف ��ي ف � ��راغ خ �ط �ي��ر في
ح��ال تمت اإلط��اح��ة بالحكومة .وذك��ر امل�ص��در ان بعض
ال �ق �ي��ادات ال��روح �ي��ة ت�ض��ع خ�ط��وط��ا ح �م��راء وال تسمح
ب ��اس� �ق ��اط ق �ي ��ادات �ه ��ا ف ��ي ال� � �ش � ��ارع ،ع �ل��ى غ� � ��رار م��وق��ف
ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة امل��ارون �ي��ة ال �ت��ي رف �ض��ت اس �ق��اط ال��رئ�ي��س
ال�س��اب��ق ام�ي��ل ل�ح��ود اث��ر ان�ت�ف��اض��ة  ،2005الف�ت��ا ال��ى ان
التيار الوطني الحر اوفد النائب إبراهيم كنعان ،وكما
ان القوات اللبنانية أرسلت احد نوابها الى بكركي للقاء
البطريرك امل��ارون��ي ب�ش��ارة ال��راع��ي والتباحث معه في
آخر التطورات.
م �ج �ل��س ال �ب �ط��ارك��ة واألس ��اق� �ف ��ة ال �ك��اث��ول �ي��ك ف ��ي ل�ب�ن��ان
وبمشاركة املطارنة األورث��وذك��س عقد اجتماعًا طارئًا
ف��ي ب�ك��رك��ي للبحث ف��ي األوض � ��اع ،وأص ��در ب�ي��ان��ًا وازن
ف�ي��ه ب�ين م�ط��ال��ب ال�ش�ع��ب امل�ن�ت�ف��ض وب�ي�ن ال�ح�ف��اظ على
«املقامات».
ب� ��دوره ،ط��ال��ب ال�ب�ط��ري��رك امل��ارون��ي ب �ش��ارة ال��راع��ي إث��ر
االج�ت�م��اع ب �ض��رورة «م��واك�ب��ة ال �ت �ط��ورات منعًا الن��زالق
البالد إلى مآل خطيرة» ،مؤكدًا أن ما يشهده لبنان هو
«ان�ت�ف��اض��ة تستدعي ات�خ��اذ م��واق��ف تاريخية وتدابير
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،ألن امل�س�ك�ن��ات ل��ن ت�م��ر ب�ع��د اآلن» ،داع�ي��ًا
السلطة إل��ى معرفة حجم ال�ح��دث للحفاظ على لبنان،
وع� ��دم ال �ت �ع��اط��ي م �ع��ه ع �ل��ى أن ��ه ح ��دث ع ��اب ��ر ،والت �خ��اذ
خطوات جدية وشجاعة إلخ��راج البالد من هذه األزمة،
مشددًا على أنه «ح��ان الوقت لكي تلبي الدولة املطالب
املحقة».
وت��وج��ه ال��راع��ي إل��ى الشعب طالبًا منه «ع��دم استغالل
مطلبه وتحويله إلى حركة انقالبية» ،ودعا املتظاهرين
«إل��ى االت�ف��اق ف��ي م��ا بينهم على م��ن يريد ال�ت�ح��اور مع
السلطة» ،وحيا الجيش الحتضان التحرك وحمايته،
داعيًا الجميع إلى التجاوب مع الجيش.

بني بعبدا والسراي
وإزاء ح��رك��ة ال � �ش� ��ارع ،ت �م �ح��ورت ال �ح��رك��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ح��ول اخ�م��اد االنتفاضة ،وأف ��ادت م�ص��ادر إعالمية بأن
التواصل لم ينقطع طيلة النهار بني رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة سعد الحريري .وك��ان الحريري تابع
ال�ت�ط��ورات األم�ن�ي��ة ،م�ش��ددًا على ض ��رورة ال�ح�ف��اظ على
االستقرار وفتح الطرق.
ّ
مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أفادت بأن
ُ
خيار التعديل الوزاري مطروح ،كما تطرح أمور أخرى.
في وقت لفتت مصادر اعالمية إلى ان عون ابلغ وسيطا
زاره أن يسوق مل�ب��ادرة إق��ال��ة جميع ال ��وزراء ال�ن��واب من
الحكومة ،باستثناء الحريري ،لكونه رئيسا لها ،وطلب
من الوسيط ان يبلغ بري ونصراهلل والحريري بها ،اال
انه عاد عقب اجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل
وطلب من الوسيط تجميد هذه املبادرة .ولفتت املصادر
ّ
يتوجه بخطاب إل��ى الشعب بعد انهاء
ال��ى ان ع��ون قد
اتصاالته واتخاذ قراره.

بيروت  -سبقلا
إلى أن تتضح مآالت االنتفاضة في لبنان ،وما إذا كانت
س�ت�ص��ل إل ��ى غ��اي�ت�ه��ا أم س�ت�ج�ه��ض ،ال ي�ن�ف��ي ك�ث�ي��ر من
املراقبني أن الوضع الحالي دونه مخاطر كبيرة .فأحزاب
ال�س�ل�ط��ة امل �ت �ج��ذرة ف��ي ال �ح �ك��م ل��ن ت�ت�س��اه��ل م��ع م�ط��ال��ب
املحتجني التعجيزية ،فهي ت��درك أن أي تنازل سيجرها
إل ��ى ت �ن ��ازالت إض��اف �ي��ة .ان �ط�لاق��ًا م��ن ه �ن��ا ،ن�ج��د ت �ي��ارات
وأحزابًا سياسية مربكة وحائرة ،بعضها حسم خياره
وانضم إلى التظاهرات ،مثل حزب الكتائب اللبنانية الذي
أع�ل��ن م�ع��ارض�ت��ه ل�ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة م�ن��ذ تشكيلها ،وح��زب
«القوات اللبنانية» الذي انضم إلى الحكومة معارضًا من
الداخل قبل أن يستقيل بعد انطالق االحتجاجات.

«المستقبل» :أكبر الخاسرين
في املقابل ،ب��دا تيار املستقبل أكبر الخاسرين ،وفي
سياق خساراته املتتالية منذ إقرار التسوية الرئاسية

التيار الوطني الحر :كابوس
يكاد التيار الوطني الحر ومعه عهد الرئيس ميشال
عون ،يتساويان في الخسارة مع حليفهما «املستقبل».
في أسوأ كوابيسه لم يكن رئيس التيار الوطني الحر
ج�ب��ران باسيل يتخيل رؤي��ة املناطق املسيحية التي

ت �ت �ك��اث��ر «اإلغ � � � � ��راءات» ال �ت��ي ت �ل �ج��أ ال�س�ل�ط��ة
الحاكمة إلى تقديمها للبنانيني بعد ورقتها
االقتصادية اإلصالحية ،حيث طلب الرئيس
م�ي�ش��ال ع ��ون م��ن م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع�ل��ى
توجيه تعليمات للنيابات ال�ع��ا ّم��ة للبت في
ك��ل اإلخ �ب��ارات والقضايا املتعلقة بالفساد
والهدر.
وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،أص � ��درت ال �ن��ائ �ب��ة ال�ع��ام��ة
ّ
االستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة
ّ
ع ��ون ق� ��رارًا ادع� ��ت ف�ي��ه ع�ل��ى ال �ن��ائ��ب نجيب
م�ي�ق��ات��ي واب �ن��ه م��اه��ر واب ��ن ش�ق�ي�ق��ه ع��زم��ي
و«بنك ع��ودة» بجرم «اإلث��راء غير املشروع»،
ّ
سكنية
ع��ن ط��ري��ق حصولهم على ق��روض
م��دع��وم��ة ،وأح��ال�ت�ه��م أم ��ام ق��اض��ي التحقيق
األول للتحقيق معهم.
مصادر قريبة من القاضية غادة عون قالت
إن «م�ل��ف رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة األس �ب��ق النائب
نجيب ميقاتي ج��رت إح��ال�ت��ه م�ب��اش��رة من
ال�ق��اض�ي��ة غ ��ادة ع��ون إل��ى ق��اض��ي التحقيق
األول في بيروت ج��ورج رزق ،وفقًا لقانون
اإلث��راء غير امل�ش��روع ال��ذي يسمح بذلك ،وال
حاجة إلى املرورعبر املدعي العام التمييزي».

ؤات
بري :الظرف ُم ٍ
لقيام الدولة المدنية
اعتبر رئيس مجلس ال�ن��واب َّنبيه ب��ري أن
«البلد ال يحتمل أن يبقى معلقًا» ،معربًا
عن خشيته من الفراغ ،وذلك في أول تعليق
له منذ اندالع االحتجاجات ،مشيرًا إلى ان
�ؤات لقيام ال��دول��ة املدنية
ال�ظ��رف الحالي م � ٍ
وإع��داد قانون لالنتخابات النيابية ،حيث
ي�ع�ت�م��د ل �ب �ن��ان دائ � ��رة واح � ��دة ع �ل��ى ق��اع��دة
النسبية .وق��ال النائب علي ب��زي ،نقال عن
بري ،في لقائه األسبوعي عددًا من النواب
إن مطالب الحراك في الجانب االقتصادي
كانت ضمن جملة البنود الــ 22اإلصالحية،
ال �ت��ي أق��رت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة أخ� �ي� �رًا .وأض� ��اف:
«ي �س �ج��ل ل� �ل� �ح ��راك ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا م ��ن خ�ل�ال
ال �ض �غ��ط ال �ش �ع �ب��ي ،ألن ال�ن�ص�ي�ح��ة ك��ان��ت
بجمل ،صارت النصيحة بثورة».

َّ
«مسيرة»
إسقاط
إسرائيلية في الجنوب

ٌ
وم ْر َب ٌ
كة
خاسرة ُ
أحزاب
مع التيار الوطني الحر ،التي نتج عنها قانون االنتخاب
ً
األخ �ي��ر ال ��ذي ق�ل��ص ع��دد كتلته ال�ن�ي��اب�ي��ة وص ��وال إل��ى
تشكيل الحكومة ..أكثر ما تتبدى خسارة املستقبل
ف��ي ان�ت�ف��اض��ة م��دي�ن�ت��ي ط��راب �ل��س وص �ي��دا إل ��ى ج��ان��ب
ب �ي��روت .ط��راب �ل��س ع ��روس ال �ث ��ورة ،أذه �ل��ت اللبنانيني
ً
والعالم ..عاصمة الشمال كانت معقال لتيار املستقبل
قبل سنوات ،خلعت عنها عباءة الزعامات كلها ،بعدما
أم �ع �ن��ت ف��ي االس �ت �ث �م��ار ف��ي وج ��ع أه��ال �ي �ه��ا وف �ق��ره��م.
انتفضت على صورتها االجتماعية قبل السياسية،
وتحررت من صورتها القديمة صارخة بوجه الطبقة
السياسية «كفى ذال لنا» ولم يعد بإمكانكم تهميشنا
واستعمالنا فقط في صناديق االقتراع.

االدعاء على ميقاتي
بالثراء غير المشروع

رفدته بأصواتها في صناديق االقتراع ليحصل على
أك�ث��ري��ة نيابية خ��ول�ت��ه التحكم ف��ي تشكيل الحكومة
ونيله الحصة األكبر فيها ،لم يكن ليتخيل ان تنتفض
هذه املدن والبلدات على حكومته ،بل على عهده قاطبة.
وها هو صاحب شعار «استرجاع حقوق املسيحيني»
وصاحب مشاريع بناء السدود ،والذي وظف اكثر من
 3آالف شخص قبيل االن�ت�خ��اب��ات النيابية األخ�ي��رة،
يسمع منذ أي��ام هتافات الجمهور املسيحي في مدن
جبيل وجونيه والذوق «يال ارحل يال فل إنت منك بي
الكل».

أمل :ترهيب المعتصمين
حركة أمل ورئيسها نبيه بري ليسا أفضل حاال .أهالي
صور والنبطية وكفرمان وبنت جبيل لم ترهبهم عرضات
عناصر من «أمل» لم تحتمل هذه املشاهد فنزلت بالعصي
وأطلقت الرصاص الحي عليهم .للمرة األولى خرج املارد
م��ن قمقمه وب��ات ي�ت��ردد اس��م نبيه ب��ري وعقيلته ضمن
أسماء الفاسدين ،ومن قلب بيئته الشيعية.

االشتراكي :الرفاق حائرون
ال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي أب��رز امل�ت��رددي��ن .قيادته في
م�ك��ان وج�م�ه��وره ف��ي م�ك��ان آخ��ر .ورغ��م تصويب رئيس
الحزب وليد جنبالط على بعض الوزراء ،ال سيما جبران
باسيل ،فإن قاعدته الشعبية غير راضية على ما يبدو من
أداء قيادتها التي اختارت الغياب عن الساحات حتى اآلن.

حزب الله :مربك

لبناني ممسكاً بقطع الطائرة المس َّيرة

ح��زب اهلل يبدو مربكا ف��ي التعامل م��ع ال�ت�ظ��اه��رات ،ففي
وقت كانت صحيفة االخبار التابعة للحزب ومنذ اشهر
تحرض على السياسة االقتصادية للدولة ،اطل امني عام
الحزب حسن نصر اهلل بموقف رافض السقاط الحكومة
والعهد ،وه��و ما يعارض نبض ال�ش��ارع .حتى ان الكثير
من املتظاهرين يتهمون الحزب بالتغطية على الفاسدين
من حلفائه .ويرى البعض في الحزب ان هذه االنتفاضة
ستسقط نتائج االنتخابات النيابية التي امنت االكثرية
لحلفاء الحزب في البرملان.

ت ��داول ن�ش�ط��اء ل�ب�ن��ان�ي��ون ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ،أم ��س ،م�ق�ط�ع��ا م �ص��ورا ،ق��ال��وا إن��ه
َّ
مسيرة إسرائيلية ،قرب
للحظة إس�ق��اط ط��ائ��رة
بوابة فاطمة الحدودية في قرية كفر كال جنوبي
لبنان .وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن مواطنا
تمكن من إسقاط الطائرة ،ببندقية صيد.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�ن��اط��ق ب��اس��م ق ��وات االح �ت�لال
أفيخاي أدرع��ي إن الطائرة سقطت «في الجانب
اإلسرائيلي أثناء قيامها بأعمال روتينية لتأمني
الحدود».
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صدمة من تصريحات آبي ..وخبراء :ز ّلة دبلوماسية

مصر :األمطار تقتل ُ ..5
وتغلق مدارس وجامعات
القاهرة – محمد الشاعر
ونبيل عبد العظيم
قتل  5أش �خ��اص ،بينهم طفلة ،ف��ي مصر،
أمس ،إثر موجة أمطار عنيفة في مختلف
املحافظاتّ ،
تسببت بغمر شوارع وحاالت
صعق كهربائي.
وأغلقت امل��دارس والجامعات ف��ي القاهرة
ال �ك �ب��رى ،ال �ت��ي ت�ض��م  3م�ح��اف�ظ��ات ،بينما
أعلنت سلطات مطار القاهرة غلق الصالة
 2بعد غرقها باملياه.
ول ��دى ع�ب��ور طفلة أح��د ال �ش��وارع صعقها
التيار الكهربائي نتيجة مالمسة أس�لاك
عمود إن��ارة للمياه ،ما أدى إل��ى مصرعها
على الفور.
وت � � ��داول ن �ش �ط��اء ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
مشهدا مأساويا لها ،حيث انتشلت رافعة
جثتها م��ن امل �ي��اه ،وس��ط ص ��راخ ال�س�ي��دات
الالتي كن حاضرات للمشهد.
كما لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء
أثناء مروره في أحد شوارع املعادي ،بينما
أفاد مصدر في مرفق إسعاف كفر الشيخ،
بمصرع شخصني تعرضا أي�ض��ا لصعق

األميركية الجتماع ل��وزراء خارجية مصر
والسودان وإثيوبيا ،في واشنطن ،في إطار
حرصها على كسر الجمود ال��ذي يكتنف
مفاوضات سد النهضة.

كهربائي ،ولقيت سيدة ف��ي العقد الثالث
من العمر مصرعها أثناء جرف املياه سطح
منزل في محافظة الغربية.
وأدى م�ص��رع األش �خ��اص الخمسة وعجز
الحكومة ع��ن التعامل م��ع ه��ذه التحديات
إل ��ى ح��ال��ة م��ن االس �ت �ي��اء ع�ل��ى ال�ص�ع�ي� َ�دي��ن
ال �ش �ع �ب��ي واإلع �ل ��ام� � ��ي ،ن �ت �ي �ج��ة اإله� �م ��ال
والفساد الضارب في أجهزة الحكم املحلي
وامل �ح��اف �ظ��ات ،س� ��واء ع �ل��ى ص�ع�ي��د إن �ش��اء
ش �ب �ك��ة ص � ��رف ص �ح��ي ت� ��راع� ��ي م �ت �غ �ي��رات
امل� �ن ��اخ ،أو ع �ل��ى ص�ع�ي��د ص �ي��ان��ة وت�ه�ي�ئ��ة
بالوعات الصرف في الشبكة الحالية.

زلة دبلوماسية

صدمة كبيرة
من جهة ثانية ،أصيبت مختلف األوساط
املصرية بصدمة ج��راء تصريحات رئيس
ال � ��وزراء األث �ي��وب��ي آب ��ي أح �م��د ،ب��اس�ت�ع��داد
ب�ل��اده ل �خ��وض أي م �ع��رك��ة ع �س �ك��ري��ة (ف��ي
إشارة ضمنية إلى القاهرة) للدفاع عن سد
النهضة.
وج��اءت تصريحات آب��ي قبل اللقاء املقرر
ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ع�ب��د ال�ف�ت��اح
ال�س�ي�س��ي ،ع�ل��ى ه��ام��ش ال�ق�م��ة ال��روس �ي��ة -
اإلفريقية في روسيا.

سيارات في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في حي مصر الجديدة بالقاهرة أمس | أ ف ب

وأع ��رب ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري��ة «ع��ن
ص��دم �ت �ه��ا وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا ب�ق�ل��ق ب��ال��غ وأس ��ف
ش ��دي ��د ت �ص��ري �ح��ات آب� � ��ي» ال� �ت ��ي «ض �م �ن��ت
إش � ��ارات س�ل�ب�ي��ة وت�ل�م�ي�ح��ات غ�ي��ر م�ق�ب��ول��ة،

باعتبار أن��ه لم يكن من املالئم الخوض في
أط ��روح ��ات ت �ن �ط��وي ع �ل��ى ت �ن��اول ل �خ �ي��ارات
ع �س �ك��ري��ة» .ول �ف �ت��ت إل ��ى «ده �ش��ة م �ص��ر من
ت�ل��ك ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ت��ي ت��أت��ي ب�ع��د أي ��ام من

أنقرة توقف «نبع السالم» بعد إنجاز اتفاق سوتشي

الشمال السوري :حضور روسي..
ونقاط مراقبة للنظام
■ أردوغان :وحدات الحماية لن تبقى تحت عباءة النظام
دخل االتفاق الروسي  -التركي في شأن الشمال السوري
ّ
حيز التنفيذ ،أم��س ،حيث دخ��ل رت��ل للشرطة العسكرية
الروسية إلى مدينة عني العرب (كوباني) شرقي الفرات،
في مهمة مناوبة في الخطوط األمامية.
وق��ال ناطق باسم الشرطة إنها ب��دأت املناوبة على بعد
ك�ي�ل��وم�ت��رات م��ن ن�ه��ر س��اج��ور ،ول �ي��س ب�ع�ي��دا ع��ن نقطة
التقائه م��ع نهر ال�ف��رات .وقبل أي��ام ،شهدت ه��ذه املنطقة
دوريات من قبل القوات األميركية التي سحبتها واشنطن
ح��ال ب��دء العملية التركية ف��ي شمالي س��وري��ا .وتوصل
الرئيس الروسي فالديمير بوتني ونظيره التركي رجب
طيب أردوغ��ان في سوتشي ،الثالثاء ،إلى اتفاق يتضمن
نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية
على الحدود مع تركيا ،وسحب املسلحني األكراد ملسافة
 30كيلومترا عن الحدود التركية خالل  150ساعة.
كما أعلنت وزارة ال��دف��اع ال��روس�ي��ة أن الجيش ال�س��وري
ي�ع�ت��زم إن �ش��اء  15ن�ق�ط��ة م��راق �ب��ة ع�ل��ى ط ��ول ال �ح��دود مع
تركيا ،وفقا لالتفاق.
ّ
وك��ان��ت ت��رك�ي��ا أع�ل�ن��ت ،ب�ع��د م�ح��ادث��ات س��وت�ش��ي ،أن ��ه «ال
ح��اج��ة» الس�ت�ئ�ن��اف هجومها ض� ّ�د امل�ق��ات�ل�ين األك� ��راد في
ّ
ش�م��ال ش��رق��ي س��وري��ا ،مشيرة إل��ى أن ال��والي��ات املتحدة
أب �ل �غ �ت �ه��ا ب� ��أن ان �س �ح��اب ال � �ق ��وات ال �ك ��ردي ��ة م ��ن امل �ن��اط��ق
ال�ح��دودي��ة ق��د «أن �ج��ز» .وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع التركية في
بيان« :في هذه املرحلة ،ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية
جديدة».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال أردوغ � ��ان إن ب��وت�ين أك��د ل��ه أن مقاتلي

تشاويش أوغلو:
دمشق ال تستطيع تطبيق
اتفاقية أضنة
الشرطة العسكرية الروسية
تدخل إلى كوباني
«وح��دات حماية الشعب» الكردية لن ُيسمح لهم بالبقاء
في سوريا على الحدود مع تركيا تحت «عباءة النظام».
ك��ذل��ك ،رأى وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي م��ول��ود ت�ش��اوي��ش
َ
أوغ �ل��و إن ال �ت��اري��خ س�ج��ل ات�ف��اق�ي��ت��ي ت��رك�ي��ا م��ع روس�ي��ا

ترامب يرفع العقوبات عن تركيا
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس ،أن الواليات املتحدة رفعت العقوبات التي فرضها على تركيا ،مشيدا
ْ
«أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها
بنجاح وقف النار على الحدود التركية  -السورية .وقال في كلمة متلفزة:
ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف النار دائما» ،ملقيًا بظالل من الشك حول معنى
«دائم» .وأكمل« :لذا ،أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في  14أكتوبر» الجاري،
ُ
مردفًا« :العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء ال نرضى به»( .رويترز)

لقاء مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي»
«أجريت
ً

إسبر :سندعم الرياض
في ظل نشاطات طهران

إسبر مع طيارين في قاعدة األمير سلطان بالسعودية

نشر وزير الدفاع األميركي مارك إسبر صورا للجنود
األميركيني الذين وصلوا إلى السعودية أخيرًا ،خالل
تمركزهم في قاعدة األمير سلطان الجوية.
وف��ي ت�غ��ري��دة ،ق��ال إس �ب��ر« :أج��ري��ت ل�ق��اء م�ث�م��را ج��دا،
م��ع ول��ي العهد ال�س�ع��ودي األم�ي��ر محمد ب��ن سلمان،
وناقشنا العديد من املسائل الثنائية ،واألهم ما أريد
تأكيده أن الواليات املتحدة ،ستساعد السعودية في
الدفاع عن نفسها في ظل نشاطات إيران».
وتعليقا على صور الجنود الذين التقاهم ،قال إسبر
ف��ي ت �غ��ري��دة أخ � ��رى« :ش �ك��را ل�ج�م�ي��ع ال �ج �ن��ود ال��ذي��ن
ال �ت �ق �ي �ت �ه��م ..ال �ج �ن��ود وال� �ط� �ي ��ارون ف ��ي ق ��اع ��دة األم �ي��ر
سلطان الجوية ،قدمتم تضحيات ال تصدق ،لخدمة
أمتنا ،وأنا أتعهد بتقديم الرعاية لكم ولعائالتكم».
وك ��ان إس�ب��ر وص��ل إل��ى ال�س�ع��ودي��ة ،اإلث �ن�ين امل��اض��ي،
وال �ت �ق��ى ال �ع��اه��ل ال �س �ع ��ودي امل �ل��ك س �ل �م��ان ب ��ن ع�ب��د
العزيز ،في الرياض ،وبحثا كيفية «ردع سلوك إيران
ال�خ�ب�ي��ث» .ي��ذك��ر أن واش�ن�ط��ن أعلنت ف��ي  11ال�ج��اري

وأميركا بخصوص س��وري��ا على أنهما نجاح سياسي.
وأض��اف أن «أكبر بلدين في العالم روسيا وأميركا قبال
بشرعية نبع السالم» ،مضيفا أن العملية أصبحت نقطة
تحول بالنسبة إلى مستقبل سوريا .وقال أوغلو« :ليس
لدينا اتصال مباشر مع النظام السوري ..نظام األسد غير
قادر على تطبيق اتفاقية أضنة حتى لو أراد ذلك».
ب��دوره��ا ،أوضحت وزارة الخارجية اإليرانية أن االتفاق
خطوة إيجابية إلع��ادة االستقرار وإنهاء النزاع شمالي
س��وري��ا .وأض��اف��ت أن ط�ه��ران تشجع دمشق وأن�ق��رة على
ال �ج �ل��وس إل ��ى ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات وال �ت��وص��ل إل ��ى ح��ل،
معتبرة اتفاق أضنة أساسا مناسبا لرفع مخاوف كل من
تركيا وس��وري��ا .أم��ا األم�ين العام لحلف شمال األطلسي
ي�ن��س ستولتنبرغ ف�ق��ال إن��ه م��ن امل�ب�ك��ر ج��دا ال�ح�ك��م على
نتائج االتفاق« :نستطيع أن نعول عليه لوقف النار في
سوريا ،وهو أساس التوصل لحل سياسي للصراع»( .أ
ف ب ،رويترز)

نشر  3000جندي إض��اف��ي وم�ع��دات عسكرية ،بينها
صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد» وطائرات مقاتلة،
في السعودية.
وأم ��س ،اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س ال � ��وزراء ال�ع��راق��ي ع ��ادل عبد
امل �ه��دي إس �ب��ر ،ف��ي زي ��ارة رس�م�ي��ة ،ت�ب�ح��ث ن�ق��ل ق��وات
ب�ل�اده م��ن س��وري��ا وإب �ق��اء ه��م ف��ي ال �ع��راق ،إل��ى جانب
مكافحة تنظيم داعش.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أف � ��اد وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي م��اي��ك
بومبيو بأنه عقب الهجمات التي شنتها إي��ران على
م�ن�ش��آت ش��رك��ة أرام �ك��و ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،الشهر
املاضي ،قبلت ال��دول األوروب�ي��ة بالضغط على إي��ران
إلجبارها على التفاوض .وأك��د أن أميركا ستواصل
سياسة الضغط األقصى ،ألن «العالم تيقن أن النظام
اإلي��ران��ي ال يفهم إال ل�غ��ة ال �ق��وة» .وت��اب��ع بومبيو إن
«إي� � ��ران دول � ��ة م �ع��ادي��ة ول �ي �س��ت ض �ح �ي��ة ،وه � ��ذه هي
الحقيقة التي يجب أن نراها كما هي لكي تكون لدينا
سياسة خارجية ناجعة»( .أ ف ب ،رويترز)

حصول رئيس الوزراء اإلثيوبي على جائزة
نوبل للسالم ،وحفاوتنا جميعًا بها».
وأكدت الخارجية املصرية أنها وافقت على
ال�ف��ور ع�ل��ى ال��دع��وة ال�ت��ي وجهتها اإلدارة

وتعليقًا على هذه املستجدات ،قال الخبير
ال�ع�س�ك��ري واإلس �ت��رات �ي �ج��ي ف��ي أك��ادي�م�ي��ة
ن��اص��ر ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ل ��واء ع ��ادل ال �ع �م��دة لـ
سبقلا إن «م� �ص ��ر ت� �ت� �ن ��اول ال �ق �ض �ي��ة م��ن
جانب دبلوماسي منذ البداية ،وقد تحدث
لاّ
ب �ع��ض ال �ه �ن��ات وال� � � ��ز ت ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة،
م ��ن ال �ج��ان��ب األث� �ي ��وب ��ي ،ل �ك��ن ن �ن �ظ��ر ع�م��ا
سيسفر عنه لقاء السيسي ورئيس الوزراء
اإلث�ي��وب��ي ف��ي روس�ي��ا ،ال��ذي ق��د ي��ؤدي إلى
حلحلة في األزمة».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،أف � � � ��اد ال� �خ� �ب� �ي ��ر ال �ع �س �ك ��ري
واإلستراتيجي في األكاديمية ذاتها اللواء
ح� �م ��دي ب �خ �ي��ت« :ل � ��دى م �ص��ر ث ��واب ��ت ف��ي
ال�ت�ع��ام��ل م��ع األزم� ��ة ،ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ف��اوض
والتشاور ،بعيدا عن أي خزعبالت ،وال بد
أن ي�ل�ت��زم جميع األط� ��راف ب�ه��ذه ال�ث��واب��ت،
ويبدو أن أثيوبيا تحاول فرض أمر واقع،
وهذا ال يمكن القبول به».

«مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية»

ً
ّ
رئيسا لتونس
سعيد يؤدي اليمين

أدى الرئيس التونسي املنتخب قيس سعيد (61
عاما) اليمني الدستورية ،أمس ،خالل جلسة في
مجلس النواب.
وأق� �س ��م س �ع �ي��د ،أس� �ت ��اذ ال �ق��ان��ون ال��دس �ت��وري،
على مصحف ،عبر وضع اليد اليمنى والنطق
بالجملة املنصوص عليها في الدستور وهي
«أق �س��م ب��اهلل العظيم أن أح��اف��ظ ع�ل��ى استقالل
تونس وس�لام��ة ت��راب�ه��ا ،وأن أح�ت��رم دستورها
وت�ش��ري�ع�ه��ا ،وأن أرع ��ى م�ص��ال�ح�ه��ا ،وأن أل�ت��زم
بالوالء لها».
وف � � ��ي ك� �ل� �م ��ة ل � � ��ه ،أك � � ��د س� �ع� �ي ��د أن م � ��ا ي �ع �ي �ش��ه
ال �ت��ون �س �ي��ون ال � �ي ��وم أذه� � ��ل ال� �ع ��ال ��م ،ب��اح �ت��رام
الشرعية وقيادة ثورة حقيقية بأدوات الشرعية.
وأفاد بأن التونسيني والتونسيات بحاجة إلى
ع�ل�اق��ة ث �ق��ة ج��دي��دة ب�ي�ن ال �ح �ك��ام وامل �ح �ك��وم�ين،
مضيفا أن الكل حر في خياراته وقناعاته ،وأن
مرافق الدولة يجب أن تبقى خ��ارج الحسابات
السياسية .وش��دد على أن��ه ال م�ج��ال للمساس
ب �ح �ق��وق امل � ��رأة ،ح �ي��ث إن �ه��ا ت �ح �ت��اج إل ��ى م��زي��د
من الدعم ،خاصة االقتصادية .كما تحدث عن
اإلره��اب ،وق��ال إن رصاصة واح��دة من إرهابي
س �ت��واج��ه ب��واب��ل م��ن ال ��رص ��اص ،م �ب��رزا أن من
واج��ب الجميع الوقوف ضد اإلره��اب متحدين
والقضاء على كل أسبابه.
وأع �ل��ن ال��رئ �ي��س ال�ت��ون�س��ي أن ت��ون��س ستبقى

سع ّيد يؤدي اليمين الدستورية في تونس
أمس | أ ف ب

مناصرة لكل القضايا العادلة و«أول�ه��ا قضية
شعبنا في فلسطني» ،وأن القضية الفلسطينية
س�ت�ب�ق��ى ف��ي وج � ��دان ال �ت��ون �س �ي�ين ،م �ش �ي��را إل��ى
أن ه��ذا امل��وق��ف ل�ي��س ض��د ال�ي�ه��ود ب��ل ه��و ضد
االحتالل( .أ ف ب)

شكوك بأن الشاحنة قدمت من بلغاريا

بريطانيا تعثر على  39جثة..
داخل حاوية

ليبرمان يدعو إلى حكومة وحدة

«الكابنيت» يبحث
االستعداد لهجوم إيراني
القدس-احمد عبدالفتاح
دعا رئيس الوزراء االسرائيلي ،املنتهية واليته بنيامني
نتانياهو بشكل مفاجئ ،النعقاد املجلس الوزاري األمني
املصغر«الكابينيت» االسبوع املقبل.
ووف��ق اذاع��ة جيش االحتالل ،فإن هذا االجتماع العاجل
سيبحث اس �ت �ع��دادات اس��رائ�ي��ل ل�ه�ج��وم إي��ران��ي مباشر
ب��واس�ط��ة ص��واري��خ «ك ��روز» أو ط��ائ��رة م�س�ي��رة ،ردا على
هجمات على ج�م��اع��ات مسلحة م��دع��وم��ة م��ن إي ��ران في
املنطقة اتهمت فيها اسرائيل.
واضافت ،على عكس الصواريخ الباليستية ،التي تحلق
عادة عبر قوس عال في طريقها إلى الهدف ،فإن صواريخ
الكروز والطائرات املسيرة تحلق على علو منخفض ،ما
يجعل من الصعب اكتشافها.
ونقلت تقارير عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش
اإلسرائيلي في حالة تأهب قصوى بالفعل.
واش ��ارت االذاع ��ة ال��ى ان ه��ذه ه��ي امل��رة الثانية خالل
ه ��ذا ال�ش�ه��ر ال �ت��ي ي�ع�ق��د ف�ي�ه��ا «ال�ك��اب�ي�ن��ت» اجتماعًا
استثنائيًا .فقد اجتمع  6أك�ت��وب��ر ،مل��دة س��ت ساعات
ً
تقريبا.
ون��اق��ش ال ��وزراء خ�لال االجتماع اقتراحا دف��ع ب��ه رئيس
ال��وزراء بنيامني نتانياهو ملشروع بقيمة مليار شيكل
( 290مليون دوالر) لتعزيز الدفاعات الجوية اإلسرائيلية
ال �ت��ي س�ت��رك��ز ب�ش�ك��ل خ ��اص ع�ل��ى ال ��دف ��اع ض��د هجمات
صواريخ كروز.
وف� ��ي م �ل��ف ازم � ��ة ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ،ج� ��دد زع �ي��م ح��زب
«إس��رائ �ي��ل بيتنا» أف�ي�غ��دور ل�ي�ب��رم��ان دع��وت��ه ،ل�ض��رورة
تشكيل حكومة وحدة ،حتى وإن كان الثمن عدم مشاركة
حزبه فيها.
وقال« :من املهم أن يتم تشكيل حكومة حتى وإن كان في
لحظة معينة الثمن أن ال نكون فيها».
ووجه انتقادات لنتانياهو ،متهما إياه بالحديث العلني
ع��ن ح�ك��وم��ة وح ��دة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ي�ع�م��ل ف�ي��ه الج ��راء
انتخابات جديدة.

يؤمن الطوق قرب الشاحنة في حديقة ووترغليد الصناعية شرقي لندن أمس | أ ف ب
ضابط شرطة ّ

ع�ث��رت الشرطة البريطانية ،أم��س ،على 39
ج�ث��ة داخ ��ل ح��اوي��ة ،ف��ي م�ن�ط�ق��ة ووت��رغ�ل�اد
ال�ص�ن��اع�ي��ة ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن م��رف��أ ع�ل��ى نهر
ال�ت��اي�م��ز ،ش��رق��ي ل�ن��دن ،موضحة أن�ه��ا ألقت
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى س ��ائ ��ق ال �ش��اح �ن��ة ،وه� ��و م��ن
أيرلندا الشمالية ،ويبلغ من العمر  25عاما
لالشتباه ف��ي القتل .وتابعت الشرطة أنها
تعتقد ب��أن الشاحنة دخلت إل��ى بريطانيا،
السبت ،عبر ميناء هوليهيد شمالي ويلز،
وه� ��و ن �ق �ط��ة دخ � ��ول رئ �ي �س��ة ل �ل �ق��ادم�ي�ن م��ن
أيرلندا ،وأنها بدأت رحلتها من بلغاريا.
وقال أندرو مارينر من شرطة إسيكس «إنه
ح��ادث م��أس��اوي حيث قضى ع��دد كبير من
األش �خ��اص ن�ح�ب�ه��م .ن�ح��ن ب �ص��دد ال�ت�ع� ّ�رف
ع�ل��ى ال �ض �ح��اي��ا ،ل�ك�ن�ن��ي أود إب�لاغ �ك��م ان�ه��ا
ق��د ت�ك��ون عملية ط��وي�ل��ة» .وأض ��اف «ألقينا
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى س ��ائ ��ق ال �ش��اح �ن��ة ،وال ي ��زال
محتجزا في ظل استمرار التحقيقات».

وأع �ل �ن��ت وف� ��اة ج�م�ي��ع ال �ض �ح��اي��ا ،وه ��م 38
بالغا ،ومراهق واح��د .وذك��ر رئيس ال��وزراء
بوريس جونسون أنه يشعر بالصدمة لنبأ
العثور على الجثث «أتلقى املستجدات على
نحو دوري من وزارة الداخلية ،وسنتعاون
ع ��ن ك �ث��ب م ��ع ش ��رط ��ة إس �ي �ك��س مل �ع��رف��ة م��ا
حدث».
أم��ا وزارة الخارجية البلغارية ،فأفادت بأنه
ل��م يتسن ل�ه��ا ال�ت��أك��د ف��ي امل��رح�ل��ة ال��راه�ن��ة إن
كانت الشاحنة بدأت رحلتها من بلغاريا أم ال.
وقالت سفتانا كراستيفا الناطقة باسم وزارة
الخارجية «ما زلنا نفحص املعلومات الواردة
في وسائل اإلع�لام البريطانية ونتواصل مع
السلطات» .وفي أكبر حادث متعلق بالهجرة
غ�ي��ر ال�ش��رع�ي��ة ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ع�ث��ر م�س��ؤول��و
ال �ج �م��ارك ع ��ام  2000ع �ل��ى ج �ث��ث  58صينيًا
مكدسة داخل شاحنة لنقل الطماطم في ميناء
دوفر جنوبي البالد( .أ ف ب)
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العربي يخشى مفاجآت الساحل
تفتتح اليوم منافسات املرحلة الرابعة من دوري فيفا املمتاز لكرة القدم بإقامة مباراتني ،حيث يلتقي التضامن مع
اليرموك على استاد نادي الشباب في الساعة الخامسة واربعني دقيقة ،في حني يحل الساحل ضيفا على العربي
في الثامنة اال خمس دقائق .في اللقاء األول يسعى التضامن (السابع برصيد  3نقاط) إلى م��داواة جراحه ،بعد
خساراته الثقيلة امام حامل اللقب نادي الكويت  ،2/6في حني يأمل اليرموك (التاسع في الترتيب برصيد نقطة
واح��دة) في ت��ذوق أول انتصار له في املسابقة .وف��ي اللقاء الثاني ،يخشى العربي (الثامن في الترتيب برصيد
نقطتني) من مفاجآت الساحل (السادس في الترتيب باربع نقاط) وال��ذي اجبر القادسية على التعادل معه 1/1
في الجولة املاضية ،بينما خطف األخضر نقطة من فم الشباب في الثواني األخيرة ،بعد ان تعادل معه  1/1ايضًا.
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فاقد الشيء ال يعطيه!..
محرر الشؤون الرياضية
ي�ف��رض علينا ال��واق��ع ال�ج��دي��د ل�ك��رة القدم
في العالم أن نكون على أهبة االستعداد،
أن نتحول من الهواية إلى االحتراف.
ه��ذا األم ��ر رددن� ��اه ك�ث�ي��رًا م��ؤخ��رًا ل�ك��ن من
دون اي خ �ط��وة إي �ج��اب �ي��ة م �م��ن ه ��م ع�ل��ى
رأس الهرم نحو تحقيق هذا األمر ،ونقاط
ك�ث�ي��رة مرتبطة ب��ه ،وه�ن��ا ي�ج��ب أن نطرح
السؤال :ماذا يحدث؟!
بادئ ذي بدء يجب علينا ان نعرف الدور
امل��وك��ل ب��ه ات �ح��اد ك ��رة ال �ق��دم وه ��و إع ��داد
ورع� ��اي� ��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات ال ��وط �ن �ي ��ة وت��وف �ي��ر
ك��ل م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ن�ج��اح واخ �ت �ي��ار األج�ه��زة
ال �ف �ن �ي��ة م� ��ن أع� �ل ��ى ال � �ك � �ف� ��اء ات وأص� �ح ��اب
ال�خ�ب��رات م��ع اك�ت�ش��اف امل��واه��ب وصقلها،
وذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون م ��ع االن ��دي ��ة ال �ت��ي ت �ق��ام
بطوالتها تحت مظلة االت�ح��اد ،والواجب
ع �ل �ي��ه أن ي �ن �ظ �م �ه��ا وف� ��ق خ��ري �ط��ة ط��وي �ل��ة
امل��دى تتوافق م��ع أج�ن��دة االت�ح��اد ال��دول��ي
لكرة القدم من ناحية القوانني واملواعيد.
كل ما ذكرناه سابقًا ال يطبقه اتحاد الكرة
فعليًا ،بل يعاني الكثير من الثغرات التي
تتركنا نكرر السؤال ذات��ه م��رارًا وتكرارًا:
ماذا يحدث؟!
اإلج��اب��ة ه��ي غ�ي��اب الفكر اإلداري امل�ق��رون
بالخبرة الكروية املطلوبة ،فإن غاب احد
ال �ع �ن �ص��ري��ن ك ��ان ه �ن��اك خ �ل��ل ي��دف��ع ث�م�ن��ه
الكثيرون الذين يعملون تحت تلك املظلة.
ً
ل �ن��أخ��ذ ك��ل ام ��ر ع �ل��ى ح� ��دة ..اوال :االع ��داد

وال ��رع ��اي ��ة ل �ل �م �ن �ت �خ �ب��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ..ه��ذا
األم ��ر ن�ع��ان��ي م�ن��ه ب�س�ب��ب غ �ي��اب أص�ح��اب
ال �ك �ف��اء ات ال��ذي��ن ي�ج�ي��دون وض��ع الخطط
الطويلة امل��دى ،لذلك نجد أن ك��ل خططنا
وق �ت �ي��ة وب �ع �ض �ه��ا «ي� �ص ��در ب ��ال �ي ��وم ذات ��ه
ويطبق غدًا».
ن�ن�ت�ق��ل ب �ع��د ذل ��ك ال ��ى ن �ق �ط��ة ذات أه �م �ي��ة،
وه ��ي اخ �ت �ي��ار األج� �ه ��زة ال �ف �ن �ي��ة أص �ح��اب
ال �ك �ف��اء ات ..وه��و األم��ر «امل�ض�ح��ك امل�ب�ك��ي»
م ��ع اول اخ �ت �ب��ار الت� �ح ��اد ال� �ك ��رة ال �ج��دي��د
باختيار مدرب لفترة طويلة وقع اختياره

على م��درب ال تنطبق عليه أي مواصفات
ل �ب �ن��اء ف��ري��ق ،وه ��و ج � ��وزاك ،ال ��ذي ح��ذرن��ا
م��ن اخ�ت�ي��اره م��رارًا وت �ك��رارًا ،لكن م��ن دون
أن نجد ص��دى لصوتنا ،وه��ذا خلل ليس
ف�ق��ط ع�ل��ى م�س�ت��وى االخ �ت �ي��ار ،ول �ك��ن ع��دم
االستماع الى األصوات األخرى واالكتفاء
باآلراء األحادية ،هذا يقودك إلى أن تدرك
جيدًا أن أصحاب القرار ال يملكون الخبرة
اإلداري ��ة ،ال�ت��ي م��ن أساسياتها االستماع
ال ��ى اآلراء ،وال �ت��ي ت �ع��د أح ��د اج � ��زاء ب�ن��اء
القرار ..وليس اتخاذها وفق رأي أو رأيني

رب �م ��ا ال ي �م �ت �ل �ك��ان م �ع��رف��ة ب �م �ع �ن��ى ك�ل�م��ة
«مدرب»!
أم��ا بالنسبة لتنظيم ال�ب�ط��والت وترتيب
مواعيدها فـ «حدث وال ح��رج» ..فالتخبط
ب �ع �ي �ن��ه واألدل� � � ��ة ك� �ث� �ي ��رة ،آخ ��ره ��ا ت��أج �ي��ل
م� �ن ��اف� �س ��ات ال � � � ��دوري م� ��ن اج � ��ل م� �ب ��اري ��ات
املنتخب «فجأة ومن دون سابق إنذار».

التغيير هو السبيل
نتساء ل كيف لعضو في اتحاد الكرة جاء
من ناد «صفر» بالكرة ..ويحمل مسؤولية

سيرة عناد الكروية
¶ العب نادي الصليبخات ..جرى
ضمه إلى قائمة المنتخب
الوطني ألكثر من مرة
¶ مدرب الصليبخات ..حصل
معهم على لقب دوري الدرجة
األولى 2008
¶  5أكتوبر  2016جرى تعيينه
مدربا ً لفريق نادي الجهراء..
وأُنهي عقده في  13مايو 2017

هنا نحترم ونقدر األشخاص ونشكرهم على جهودهم ولكننا يجب أن نتحدث بصراحة وواقعية عن نهجهم
في مجال أعمالهم ومدى الحاجة لهم ،خاصة إذا كان األمر متعلقًا بالكويت ..فاتحاد كرة القدم «االرتجالي»
في انتخابه وفي خططه وق��رارات��ه وإعالمه وتصرفاته واختياراته وكأنه راي��ح «ينشن» على لعبة في مدينة
ً
ماله ..يا تصيب الطلقة يا تخيب ..اختاروا روميو جوزاك مدربًا لألزرق ففشل ،وبدال من البحث والتمحيص
ٍ
وحرث األرض للبحث عن مدرب ينقذ األزرق قرر تعيني املواطن املقدر كشخص مساعد جوزاك مدربًا.
هنا نقدر املدرب الوطني الذي تحمل عبء وتبعات هذه املسؤولية ونشكره على حمل هذه املهمة الصعبة لكن
كيف لالتحاد باإلقدام على هذا القرار؟!
جبنا السيرة الذاتية لجوزاك وقلنا إنه محاضر فقط ولم يسمع لنا املعنيون« ..وج��اؤوا يكحلوها عموها»..
وضعوا االخ ثامر عناد مدربًا ملنتخب الكويت الوطني «قلنا احنا بحلم وال علم»!
ت��رى م��ا م��ؤه�لات وخ�ب��رات ه��ذا امل��درب ال��وط�ن��ي ص��اح��ب الفكر ال�ت��دري�ب��ي امل�ت��واض��ع ،ل�ي��زج ب��ه ف��ي ه��ذه ال��ورط��ة
الكبيرة؟! وكيف سكت اإلعالم واألندية واملسؤولون؟ هل تعاطف كونه «وطنيًا»؟ وهل يجوز وضع منتخب
الكويت وتاريخه وسمعته كتجربة ملدرب مجرد كونه «مواطنًا كويتيًا»؟!

«الفنية» اجتمعت مع عناد ..لمناقشة إعداد المنتخب

ل مواجهاته الخليجية
«األزرق» يسته ّ
أمام اليمن
عمر بركات
أس �ف��رت ق��رع��ة ب�ط��ول��ة ك��أس الخليج ال��راب�ع��ة
والعشرين «خليجي  »24عن غياب منتخبنا
الوطني األول لكرة القدم عن الجولة األولى من
منافساتها ،وذل��ك لكونها ستقام بمشاركة
خمسة منتخبات ،وهي :الكويت ،قطر ،عمان،
ال �ع��راق ،وال�ي�م��ن؛ ليستهل «األزرق» لقاءاته
أم��ام ال�ي�م��ن ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي تشهد
أيضًا لقاء املنتخبني القطري والعماني ،في
حني تنطلق منافسات البطولة بلقاء صاحب
األرض «العنابي» أم��ام نظيره اليمني ،تليه
مواجهة عمان والعراق.
وي� �خ ��وض م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ث��ان��ي م �ب��اري��ات��ه أم ��ام
م �ن �ت �خ��ب ال� � �ع � ��راق ،ع �ل ��ى أن ي� �خ ��وض ث��ال��ث
م��واج �ه��ات��ه أم � ��ام م �ن �ت �خ��ب ع� �م ��ان ،ف ��ي ح�ين
سيختتم مشواره في البطولة أمام املنتخب
القطري.
وت �ق��ام امل �ن��اف �س��ات ب �ن �ظ��ام ال� � ��دوري م��ن دور
واح��د ،على أن ي�ت� ّ�وج املنتخب صاحب أكبر
ع��دد من النقاط بلقب البطولة في نسختها
الرابعة والعشرين.
وحضر قرعة البطولة التي أقيمت أمس في
ال ��دوح ��ة ك��ل م��ن ف�ه��د ال �ه �م�لان رئ �ي��س لجنة
املسابقات ،وعضو املكتب التنفيذي التحاد
ك��أس الخليج ال�ع��رب��ي ،ع�ض��و مجلس إدارة
االتحاد د.إبراهيم األن�ص��اري ،وعضو لجنة
امل�س��اب�ق��ات ف��ي «خليجي  »24عضو مجلس
اإلدارة ع �ل ��ي ال ��دي� �ح ��ان ��ي ،ورئ � �ي� ��س ال ��وف ��د

خالد الشمري

جانب من سحب قرعة كأس الخليج

اإلع�ل�ام��ي ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة
االتحاد سالم سعدون.
من جانبه ،أكد خالد الشمري رئيس اللجنة
ال �ف �ن �ي��ة ب ��ات �ح ��اد ال � �ك ��رة ع �ل��ى اس� �ت� �ف ��ادة ك��ل
املنتخبات الخليجية املشاركة ف��ي البطولة
من التواجد بها ،لكونها تحمل طابعًا خاصًا
ل�ج�م�ي��ع ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وت �ب�ق��ى امل �ن��اف �س��ة على
ّ
لقبها خارج التوقعات ،مشيرًا الى ان تواجد
ُ
امل�ن�ت�خ�ب�ين ال �ق �ط��ري ب �ط��ل آس �ي��ا ،وال��ع �م��ان��ي
حامل اللقب ،سيضفي املزيد من اجواء القوة
على البطولة.

واش��ار الشمري الى ان اقامة البطولة بنظام
ال� � ��دوري ت�ع�ي��د إل �ي �ه��ا ط��اب��ع ال �ن��دي��ة وال �ق��وة
ف ��ي ج �م �ي��ع امل ��واج � �ه ��ات ،ال س �ي �م��ا ان ن �ظ��ام
املجموعات ربما يكون اق��ل اث��ارة وق��وة ،في
ظ��ل ام�ك��ان�ي��ة وج ��ود ف��رص للتعويض ،على
ع �ك��س ن �ظ��ام ال � � ��دوري ال � ��ذي ي �ت �ي��ح ال �ف��رص��ة
ام��ام ك��ل منتخب لتقديم ك��ل م��ا ل��دي��ه ف��ي كل
مواجهة للظفر بنقاطها ،كخطوة على طريق
املنافسة.
ول �ف ��ت ال �ش �م ��ري ال� ��ى ان ال �ت��وق �ي��ت ال �ح��ال��ي
ً
للبطولة يعتبر مقبوال الى حد كبير ،اال انه

ك ��ان ي�ف�ض��ل ان ت �ق��ام خ�ل�ال اي م��ن ديسمبر
وي� �ن ��اي ��ر امل �ق �ب �ل�ي�ن ل �ت �ك ��ون م ��واك� �ب ��ة ن�س�ب�ي��ًا
الستعدادات املنتخبات املشاركة الستئناف
التصفيات اآلسيوية.
من جانب آخر ،عقدت اللجنة الفنية باتحاد
ال� �ك ��رة اج �ت �م��اع��ًا أم � ��س ،م ��ع ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي
للمنتخب بقيادة املدرب الوطني ثامر عناد،
ملناقشة خطة استعداد املنتخب للمباراتني
املقبلتني بالتصفيات اآلسيوية ام��ام كل من
الصني تايبيه «ت��اي��وان» ون�ي�ب��ال ،باإلضافة
الى املشاركة بمنافسات «خليجي .»24

في «خليجية المرأة السادسة»

ثالث ذهبيات لإلمارات في المبارزة
واص � �ل� ��ت ال� �ب� �ح ��ري ��ن ح� �ص ��د امل� �ي ��دال� �ي ��ات
ف��ي رم��اي��ة ال � ��دورة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �س��ادس��ة
ل��ري��اض��ة امل� � ��رأة ،ال �ت��ي ت �س �ت �م��ر ح �ت��ى 30
أك �ت ��وب ��ر ال � �ج� ��اري ،ت �ح��ت رع ��اي ��ة ال �ش �ي��خ
ن� ��اص� ��ر ص � �ب� ��اح األح � �م � ��د ال � �ن ��ائ ��ب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع،
وذل� ��ك ب �ع��د ف ��وز ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة م� ��وزة ع�ل��ي
بذهبية املسدس « 10متر ف��ردي» ،ونالت
مواطنتها عائشة براك امليدالية الفضية،
ف �ي �م��ا ذه� �ب ��ت ال� �ب ��رون ��زي ��ة إل � ��ى ال �ق �ط��ري��ة
ن�ص��رة م�ح�م��د ع�ل��ي .وف��ي امل �ب��ارزة رف�ع��ت
اإلم � ��ارات رص �ي��ده��ا إل��ى ث�ل�اث م�ي��دال�ي��ات
ذه �ب �ي��ة ،ب �ع��دم��ا ح �ص ��دت ذه �ب �ي �ت��ي ف��رق
االيبيه ،وتغلب منتخب االم��ارات املكون
م � ��ن دان� � � ��ة ش � �ط� ��اف وال � �ع � �ن� ��ود ال �س �ع ��دي
وزي �ن��ب ال�ح��وس�ن��ي وع��ائ�ش��ة ع�ب�ي��د ،على
قطر  45/33في نهائي فرق االيبيه امس،
وظ� �ف ��ر ب ��ال �ب ��رون ��زي ��ة ك ��ل م ��ن ال �س �ع��ودي��ة
والبحرين.
وكانت االمارات قد اكدت ريادتها في سالح
ال�ف�ل��وري��ه ،بعد ان ن��ال��ت ذهبية ال�ف��رق اول

املساهمة بتطوير اللعبة؟!
فاقد الشيء ال يعطيه ..هذا العضو عاش
ف��ي ب�ي�ئ��ة ري��اض �ي��ة ل��م ت�ح�ق��ق ن �ج��اح��ًا في
م �ج��ال ال� �ك ��رة ب �ت��ات��ًا ،ف �ك �ي��ف ي �س �ت �ع��ان ب��ه
ف ��ي ات �ح ��اد ال �ل �ع �ب��ة؟! إن �ه��ا ل �ع �ب��ة م�ص��ال��ح
م � �ت � �ب� ��ادل� ��ة ..و«ش� � ِّ�ي � �ل � �ن� ��ي وأش� � �ي� � �ل � ��ك» ف��ي
ال �ع �م �ل �ي��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
املضحكة!
ال � ��وض � ��ع ال� ��ري� ��اض� ��ي ف � ��ي ام� � ��س ال� �ح ��اج ��ة
للتغيير واستبدال هذه املنظومة بأخرى،
مثال قد ينفع «األوائ��ل في ترتيب الكرة»

ثالث املواجهات ،بينما تواجه السعودية
ن �ظ �ي��رت �ه��ا ع� �م ��ان ،وت �ل �ت �ق��ي ال �ب �ح��ري��ن م��ع
االمارات.
وفي كرة الطائرة تقام اليوم مباراتان في
إط��ار الجولة الثانية ،حيث تلتقي سيدات
ع�م��ان م��ع امل�ن�ت�خ��ب اإلم ��ارات ��ي ف��ي ال��راب�ع��ة
ع �ص��را ،وي�ل�ي�ه��ا ف��ي ال �س��ادس��ة م �س��اء ل�ق��اء
فتيات الكويت مع منتخب البحرين.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ب�ط��ول��ة ال �ك��رة ال�ط��ائ��رة
ان�ط�ل�ق��ت ،أول م��ن ام ��س ،ب�م�ش��ارك��ة ارب�ع��ة
منتخبات هي :البحرين واالم��ارات وعمان
الى جانب منتخبنا.
سيدات منتخب اإلمارات للمبارزة يحتفلن بالميداليات

م��ن ام��س ،بفريق ت�ك��ون م��ن ن��ورا البريكي
ولطيفة ال�ح��وس�ن��ي وش�ه��د خ��رام وفاطمة
الكعبي.

«البولينغ» تختتم اليوم

وتختتم اليوم منافسات البولينغ بإقامة

مسابقة األس�ت��اذة ،فيما حصدت البحرين
ذه �ب �ي��ة ال� ��زوج� ��ي ،وج� � ��اءت خ�ل�ف�ه��ا ع�م��ان
بامليدالية الفضية ث��م االم ��ارات بامليدالية
البرونزية.
وتتواصل اليوم أيضا منافسات كرة السلة،
ح�ي��ث ت�ل�ع��ب ف�ت�ي��ات ال �ك��وي��ت م��ع ق�ط��ر في

مباراتان في «اليد»
ت� �ت ��واص ��ل م� �ن ��اف� �س ��ات ك � ��رة ال � �ي ��د ب��إق��ام��ة
الجولة االخيرة للدور األول ،حيث يواجه
م �ن �ت �خ��ب ق �ط ��ر ن �ظ �ي ��ره االم� � ��ارات� � ��ي ،ف�ي�م��ا
ي��واج��ه عمان املنتخب البحريني ،على ان
تختتم مباريات هذا الدور بعد غد السبت
بمواجهتي قطر والبحرين ،وال�ك��وي��ت مع
عمان.

أو ق ��وائ ��م ي �ح��ق ل �ه��م ال �ت��رش��ح ل�ل�ات �ح��اد..
وي �ج��رى ه��ذا األم ��ر ع�ل��ى ب�ق�ي��ة االت �ح��ادات
م ��ع ال �س �م��اح ب��اخ �ت �ي��ار ع �ض��وي��ن م ��ن ق�ب��ل
االتحاد املعني ليساهما في دعم منظومة
ال�ع�م��ل ب �ن��اء ع�ل��ى ك�ف��اء ت�ه�م��ا وخ�ب��رات�ه�م��ا
وثقافتهما الرياضية.
وب � �ك� ��ل ص � ��راح � ��ة م � � ��اذا ي �م �ك ��ن أن ي �ع �ط��ي
ع �ض��و م��ن (« ) ...رغ� ��م اح �ت��رام �ن��ا ال�ك�ب�ي��ر
ل�ل�أش� �خ ��اص» ل�ل�ات� �ح ��اد؟ أو م� � ��اذا ي�م�ل��ك
عضو ( )...؟! أو ما أفكار مرشح ()....؟ وما
ص ��والت وج ��والت م��رش�ح��ي أن��دي��ة ال�ظ��ل؟
ل ��و ك ��ان ��وا ي �م �ل �ك��ون إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ك��روي��ة
ألفادوا بها أنديتهم.
ه �ن��ا وب �ع��د ك��ل ه ��ذا ن �ص��ل إل ��ى ي �ق�ين ت��ام
ان م �ق��ول��ة «ال� ��رج� ��ل امل� �ن ��اس ��ب ف ��ي امل �ك��ان
املناسب» تغيب عن اتحاد الكرة في بعض
م�ن��اص�ب��ه وات� �ح ��ادات أخ ��رى ت�ع�ي�ش��األزم��ة
ن �ف �س �ه ��ا ،وه � � ��ذا األم � � ��ر ي� �ع ��د م � �ع ��ول ه ��دم
وإه� ��دارًا ل�س�ن��وات ق��ادم��ة م��ن امل�ف�ت��رض ان
ت �ك��ون ال �ك��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال��ري��اض��ة بشكل
عام قد تقدمت خطوات لألمام.
لذلك يجب ان يلتفت االتحاد ويبحث عن
ال �ك �ف��اء ات ال��وط�ن�ي��ة م�م��ن ي�م�ت�ل�ك��ون العلم
وال�خ�ب��رة وال��دراي��ة ف��ي ك��رة ال�ق��دم املحلية
وم� ��ن ل��دي �ه��م ن� �ظ ��رة ب �ع �ي��دة امل � ��دى وع �ل��ى
م �ع��رف��ة ش��ام �ل��ة ب��وض��ع ال��ري��اض��ة وال �ك��رة
ع�ل��ى وج��ه ال�خ�ص��وص ،وم��ن يستطيعون
العمل تحت الضغط ويستطيعون توجيه
ال �ب��وص �ل��ة ن �ح��و ال �ت �ق��دم ل�ل�إم ��ام م ��ن أج��ل
الوصول إلى األهداف التي مازلنا نبحث
عنها حتى يومنا هذا.

ً
خلفا لميلود في السالمية..
عواد
ً
مساعدا
والخطيب
ً
ق��رر مجلس ادارة ن��ادي الساملية ممثال في
رئيس ال�ن��ادي ورئ�ي��س جهاز ال�ك��رة الشيخ
ت ��رك ��ي ال� �ي ��وس ��ف ال� �ص� �ب ��اح ،اع � �ف ��اء امل � ��درب
الفرنسي للفريق االول لكرة القدم بالنادي
ميلود ح�م��دي م��ن مهمته ،وذل��ك ب�ن��اء على
رغبته لظروف عائلية خاصة ،ليتم اسناد
مهمة تدريب السماوي ال��ى مساعد امل��درب
الوطني سلمان ع��واد ،على ان يكون العب
السماوي السابق ال�س��وري ف��راس الخطيب
مساعدًا لعواد ضمن الجهاز الفني.
وكان حمدي قد طالب ادارة النادي باعفائه
من املهمة في ظل ظروف خاصة ،وذلك على
الرغم من م�ح��اوالت ادارة السماوي إثناءه
عن قراره ،اال انها عادت وتفهمت األمر ليتم
اتخاذ القرار السابق.
الى ذلك ،يواصل الساملية تدريباته اليومية
على ملعب ال�ن��ادي اس�ت�ع��دادًا للقائه املقبل
بدوري فيفا والذي يجمعه مع النصر مساء
السبت امل�ق�ب��ل ،حيث يسعى ال�ج�ه��از الفني
للفريق ال��ى اع��داد العبيه بالشكل املناسب
لتجاوز ال�خ�س��ارة االخ�ي��رة ام��ام كاظمة في
ختام الجولة السابقة من منافسات البطولة.
وي �ع��ول ع ��واد وج �ه��ازه امل �ع��اون ع�ل��ى اع��ادة
ت��أه �ي��ل ال ��رب ��اع ��ي امل� �ح� �ت ��رف ال �ي �ك��س ل�ي�م��ا
وباتريك فابيانو وكمال ميرزاييف وعدي

سلمان عواد

ال � ��دب � ��اغ ،وذل� � ��ك ف� ��ي ظ� ��ل ع � ��دم م �ش��ارك �ت �ه��م
كعناصر اساسية في اللقاء االخير بسبب
تغيبهم عن تدريبات سابقة السباب ادارية.

البطولة اآلسيوية للبولينغ

تيمي تان يحصد ذهبية
فردي الرجال
حافظ املخضرم املاليزي تيمي ت��ان على
ل �ق��ب ف� ��ردي ال ��رج ��ال ،ع �ن��دم��ا ن ��ال ذه�ب�ي��ة
ه� � ��ذه امل� �س ��اب� �ق ��ة أم � � ��س ،ض� �م ��ن ال �ب �ط��ول��ة
اآلسيوية الخامسة والعشرين للبولينغ
الجارية حاليا على مركز الكويت للعبة
ف��ي ال �س��امل �ي��ة ،ت �ح��ت رع��اي��ة س �م��و رئ�ي��س
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وس�ج��ل ت��ان  1556ن�ق�ط��ة ،ل�ي�ك��رر اإلن�ج��از
ن �ف �س��ه ال� � ��ذي ح �ق �ق��ه ق �ب ��ل  3س � �ن� ��وات ف��ي
النسخة امل��اض�ي��ة ال�ت��ي أق�ي�م��ت ف��ي هونغ
ك��ون��غ .وح��ل ال�ه�ن��دي دروف س��اردا ثانيا
ب�ت�س�ج�ي�ل��ه  1524ن �ق �ط��ة ،م �ت �ق��دم��ا ب �ف��ارق
ن �ق �ط�ت�ين ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ي��اب��ان��ي ش��وس��اك��و
اساتو.
إل� � ��ى ذل � � ��ك ،ي �ح �ف ��ل ال � �ي� ��وم ال � �خ ��ام ��س م��ن
م �ن��اف �س��ات ال �ب �ط��ول��ة ب� �ص ��راع ك �ب �ي��ر ع�ل��ى
ذهبية مسابقة زوجي الرجال ،التي تبدأ
ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا م ��ن خ�ل�ال امل �ج �م��وع��ة االول ��ى
بني الساعة التاسعة و 10دقائق صباحا
وح�ت��ى ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة و 40دق�ي�ق��ة ظ�ه��را.
وت �ب��دأ م �ن��اف �س��ات امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة في
ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة و 20دق�ي�ق��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر،
لتختتم في الخامسة و 50دقيقة مساء.
وي� �ب ��دو ث �ن��ائ��ي ه��ون��غ ك��ون��غ امل ��ؤل ��ف م��ن
وو س �ي��و ه ��ون ��غ وم ��اي� �ك ��ل م� ��اك م��رش �ح��ا
ف ��وق ال �ع ��ادة ل�لاح �ت �ف��اظ ب��ال��ذه �ب �ي��ة ال�ت��ي
احرزها في النسخة املاضية من البطولة

جانب من منافسات البطولة

ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ ع��ام  ،2018ع�ل��ى حساب
ف� ��ري � �ق�ي��ن م � ��ال � �ي � ��زي �ي��ن ،وم� � � ��ا ي� � �ع � ��زز ه� ��ذه
ال�ح�ظ��وظ ،يكمن ف��ي اس�ه��ام ه��ذا الثنائي
ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ب�ل��اده اول م �ي��دال �ي��ة ذه�ب�ي��ة
للفرق في تاريخها ،ضمن بطولة العالم
ال �ت��ي اق �ي �م��ت ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع��ام
.2017
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«األولمبية» كرّمت منتخب الصاالت

حمود فليطح و فهد ناصر و أحمد اليوسف وصقر المال وخالد الغانم

ّ
كرمت اللجنة األوملبية الكويتية ،مساء
أول من أمس ،منتخب الكويت الوطني
األول لكرة الصاالت ،بمناسبة التأهل
إلى كأس آسيا املقررة في تركمانستان
 ،٢٠٢٠وذل ��ك ف��ي دي� ��وان ن��ائ��ب رئيس
اللجنة األوملبية محمد جعفر.

وحضر التكريم رئيس اللجنة األوملبية
ال�ش�ي��خ ف�ه��د ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ،وامل��دي��ر
ال�ع��ام للهيئة العامة للرياضة حمود
فليطح ،ورئ�ي��س ات�ح��اد ال�ك��رة الشيخ
أح� �م ��د ال� �ي ��وس ��ف ال � �ص � �ب� ��اح ،وع �ض��و
م�ج�ل��س إدارة االت� �ح ��اد رئ �ي��س لجنة

ال � �ص� ��االت وال �ش��اط �ئ �ي��ة ع�ب��دال�ح �م �ي��د
ال�ك�ن��دري ،ون��واب امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة
ال � �ع ��ام ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة ،ورئ� � �ي � ��س ن � ��ادي
الكويت خالد الغانم ،وعضوة مجلس
إدارة االتحاد رئيسة اللجنة النسائية
فاطمة حيات ،وجميع أعضاء اللجنة

«الهالل» وأوراوا إلى نهائي أبطال آسيا
أفلت الهالل السعودي من ف��ورة ضيفه السد
ال�ق�ط��ري وح�ج��ز ب�ط��اق�ت��ه إل��ى ال ��دور النهائي
مل�س��اب�ق��ة دوري أب �ط��ال آس�ي��ا ل�ك��رة ال �ق��دم رغ��م
خسارته أمامه 2ــ  4في مباراة مثيرة الثالثاء
على ملعب جامعة امللك سعود بالرياض في
إي��اب ال��دور نصف النهائي ،وذل��ك ل�ف��وزه 4ـ�ـ1
ذهابا .وسجل سالم الدوسري ( )13والفرنسي
بافيتيمبي غوميس ( )25هدفي الهالل ،وأكرم
عفيف ( 17من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي
ن ��ام ت ��اي-ه ��ي ( )19وح �س��ن ال �ه �ي��دوس ()20
وخوخي بوعالم ( )90+3أهداف السد.
وك ��ان ال �ه�لال ف ��از 4ـ� �ـ 1ذه��اب��ا ف��ي ال��دوح��ة في
األول من أكتوبر الحالي.
وه��ي امل ��رة ال�س��اب�ع��ة ال�ت��ي يبلغ فيها ال�ه�لال،
بطل  1992و ،2000ال��دور النهائي للمسابقة
القارية العريقة بعد أع��وام ( 1986اقيم ال��دور
ال �ن�ه��ائ��ي ب �ن �ظ��ام ب �ط��ول��ة ب�م �ش��ارك��ة  4أن��دي��ة)
و 1987و 2014و 2017عندما حل وصيفا.
ويلتقي الهالل في ال��دور النهائي املقرر في 9

و 24نوفمبر املقبل ،مع أوراوا ري��د دايموندز
الياباني ،ال��ذي تأهل بعد ف��وزه خ��ارج ملعبه
ع�ل��ى غ��وان��زو اي �ف��رغ��ران��د ال�ص�ي�ن��ي 1ـ �ـ  0على
س �ت��اد ت�ي��ان�ه��ي ف��ي غ ��وان ��زو ،وك��ان��ت م �ب��اراة
الذهاب شهدت نجاح أوراوا ريدز في تحقيق
الفوز 2ــ.0
وق� ��دم ال �س��د ال� ��ذي خ ��اض امل � �ب ��اراة ف ��ي غ�ي��اب
عنصرين بارزين بسبب اإليقاف هما مدافعه
عبد الكريم حسن ،أفضل العب في آسيا العام
امل ��اض ��ي ،وه ��داف ��ه ال ��دول ��ي ال �ج ��زائ ��ري ب �غ��داد
ب��ون�ج��اح ،م �ب��اراة رائ �ع��ة ،وك ��ان ب��إم�ك��ان��ه قلب
ال�ط��اول��ة ف��ي ال�ث��ان�ي��ة األخ �ي��رة ع�ن��دم��ا سنحت
فرصتان لنام ،األول��ى من انفراد فضل تمرير
ال�ك��رة إل��ى عفيف ب��دل التسديد ،والثانية من
رك �ل��ة ح ��رة م �ب��اش��رة ك ��ان ل �ه��ا ح� ��ارس م��رم��ى
ال �ه�ل�ال ع �ب��داهلل امل�ع �ي��وف ف��ي امل �ك��ان امل�ن��اس��ب
أعقبتها الصافرة النهائية لحكم املباراة.
وع �ب��ر ال��روم��ان��ي رازف � ��ان ل��وش�ي�س�ك��و ،م��درب
ال �ه�لال ،ع��ن س�ع��ادت��ه بتأهل ف��ري�ق��ه ،وق��ال في

املؤتمر الصحافي «سعيد بالتأهل وراض بما
تحقق ،وه��ذا بالتأكيد ال يلغي األخطاء التي
وق�ع�ن��ا ف�ي�ه��ا ،وع�ل�ي�ن��ا ت�ص�ح�ي�ح�ه��ا» ،مضيفا
«ف ��ي ش ��وط امل � �ب ��اراة األول ل ��م ن �ك��ن ب��ال��وض��ع
امل �ط �ل��وب رغ� ��م م �ع��رف �ت �ن��ا ب �ص �ع��وب��ة امل� �ب ��اراة،
وال �ف��ري��ق ان �ه��ار ف��ي ث�ل�اث دق��ائ��ق وب�ص��راح��ة
كدنا نفقد التأهل وعلينا أن نتعلم م��ن ذل��ك،
أحيانًا تحدث عوامل نفسية تؤثر في الفريق
وسنعمل على حلها.
ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،وص� � ��ف م � � ��درب ال � �س ��د ال ��دول ��ي
االس�ب��ان��ي ال�س��اب��ق تشافي ه��رن��ان��دي��ز م�ب��اراة
فريقه أمام الهالل بالنهائية عطفًا على قوتها
وم��ا صاحبها من إث��ارة ط��وال دقائقها .وقال
«املباراة كانت رائعة من الفريقني وتستحق أن
تكون ه��ي امل�ب��اراة النهائية وأقولها صراحة
كنا أفضل في الذهاب واإلياب لكن لم نتأهل».
وأض � � ��اف «ال �ج �م �ي��ع ق� ��ال ان ال �ن �ت �ي �ج��ة ك��ان��ت
مستحيلة ،أنا فخور بفريقي وحزين على عدم
التأهل».

األوملبية.
ووج� � � � � ��ه ال� � �ش� � �ي � ��خ أح � � �م� � ��د ال � �ي� ��وس� ��ف
والكندري الشكر إلى مسؤولي اللجنة
األومل�ب�ي��ة على ه��ذا ال�ت�ك��ري��م ،مؤكدين
أن ه ��ذا االه �ت �م��ام ل �ي��س ب �غ��ري��ب على
مسؤولي الرياضة.

انطالق موسم
المالكمة ..السبت
ينطلق السبت املقبل موسم املالكمة
 2019ـ ـ ـ  2020بإقامة بطولة الناشئني
األولى (تحت  16و 17سنة) بمشاركة
 12ناديًا ،وتختتم منافساتها الثالثاء
امل���ق���ب���ل ع���ل���ى ح��ل��ب��ة ن������ادي ال���ج���ه���راء،
وس��ت��ق��ام  12ب��ط��ول��ة للمالكمة خ�لال
امل��وس��م ال��ح��ال��ي ،م ّ
��وزع��ة على امل��راح��ل
السنية األربع املختلفة ،بحيث تكون 3
بطوالت للصغار وأخرى لألشبال و3
بطوالت للناشئني وبطولتان للرجال
(العمومي) ،وبطولة تنشيطية لجميع
املراحل السنية.

«العهد» يغادر

إلى الصينً ..
غدا
بيروت  -سبقلا

تستعد بعثة بطل لبنان نادي العهد
ل���ل���م���غ���ادرة ص���ب���اح غ���د ال��ج��م��ع��ة إل��ى
مدينة شانغهاي الصينية ،م��ن أجل
خوض نهائي كأس االتحاد اآلسيوي
( )٢٠١٩أم������ام ن������ادي ( )٢٥أب���ري���ل
ال��ك��وري الشمالي ،املفترض إقامتها
في الثاني من شهر نوفمبر املقبل.
وي���دخ���ل ال��ع��ه��د م��ع��س��ك��رًا م��غ��ل��ق��ًا في
ش���ان���غ���ه���اي ال��ص��ي��ن��ي��ة ي��س��ت��م��ر مل���دة
أس��ب��وع ،يتخلله م��ب��اراة ودي��ة مع أحد
األن���دي���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ب��س��ري��ة ت��ام��ة قبل
امل��ب��اراة .وق��ال��ت م��ص��ادر ن��ادي العهد
ان ال��ب��ع��ث��ة س���ت���ك���ون ض��خ��م��ة وغ��ي��ر
مسبوقة ن��ظ��رًا أله��م��ي��ة ال��ح��دث ال��ذي
يعتبر «النهائي الحلم» ،ومن املنتظر
أن يلتحق ف��ي البعثة فيما بعد وفد
إداري وات����ح����ادي ك��ب��ي��ر ع��ل��ى رأس���ه
رئ��ي��س االت��ح��اد اللبناني ل��ك��رة القدم
هاشم حيدر.

دفاع السد يمنع جيوفينكو من الوصول إلى المرمى | أ.ف.ب

على حساب غريمه بوكا

ريفر باليت يتأهل إلى نهائي ليبرتادوريس
ت� ��أه� ��ل ري � �ف� ��ر ب�ل��اي� ��ت األرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي
ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب إل� ��ى ن �ه��ائ��ي م �س��اب �ق��ة
ك��وب��ا ل�ي�ب��رت��ادوري��س ألن��دي��ة أم�ي��رك��ا
الجنوبية برغم خسارته إيابًا صفر
  1في إياب نصف النهائي في ملعبغ��ري �م��ه وم ��واط� �ن ��ه ب ��وك ��ا ج��ون �ي��ورز
وصيفه ف��ي النسخة امل��اض�ي��ة ،وذل��ك
لفوزه ذهابًا  - 2صفر.
أق � �ي � �م� ��ت امل� � � �ب � � ��اراة ع � �ل� ��ى م� �ل� �ع ��ب «ال
ب��وم �ب��ون �ي��را» أم� ��ام  50أل ��ف م �ت �ف��رج،

وس� � � ّ�ج� � ��ل ه � � ��دف امل � � � �ب � � ��اراة ال ��وح� �ي ��د
ال � �ف � �ن� ��زوي � �ل� ��ي خ � � ��ان ه � � ��ورت � � ��ادو ف��ي
الدقيقة .80
وحاول بوكا بقيادة املهاجم الدولي
ال� �س ��اب ��ق ك� ��ارل� ��وس ت �ي �ف �ي��ز ت�س�ج�ي��ل
ه � � ��دف ث � � ��ان ي� � �ف � ��رض ال� � �ت� � �ع � ��ادل ب�ي�ن
ال �ف��ري �ق�ين ف��ي م �ج �م��ل امل� �ب ��ارات�ي�ن ،إال
أن م �ح��اوالت ص��اح��ب األرض ب��اء ت
ب��ال �ف �ش��ل أم� ��ام ص�لاب��ة دف� ��اع ال�ف��ري��ق
ال� �ض� �ي ��ف م � ��ع ال� �ث� �ن ��ائ ��ي م��ارت �ي �ن �ي��و

ك��وارت��ا وخافيير بينوال وبمساندة
الع� ��ب خ ��ط ال ��وس ��ط امل ��داف ��ع ال��دول��ي
إنزو بيريز.
وان�ت�ه��ت م �ب��اراة ال��ذه��اب ع�ل��ى ملعب
«م� ��ون � �ي � �م� ��ون � �ت� ��ال» ف � ��ي ال � �ث� ��ان� ��ي م��ن
ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري ب �ف��وز ري �ف��ر ب�لاي��ت
ب�ه��دف�ين ن�ظ�ي�ف�ين ،سجلهما امل�ه��اج��م
الكولومبي رافاييل سانتوس بوري
وإيغناسيو فرنانديز.
وف� �ش ��ل ب ��وك ��ا ف ��ي ال� �ث ��أر م ��ن غ��ري �م��ه

ال �ت��اري �خ ��ي ري� �ف ��ر ب�ل�اي ��ت ال � ��ذي ك��ان
أحرز العام املاضي لقب أهم مسابقة
ل�لأن��دي��ة ف��ي ال �ق��ارة ب �ف��وزه  1 - 3في
النهائي املثير للجدل ،إذ تأجل لقاء
اإلي� � ��اب ب �س �ب��ب أع� �م ��ال ش �غ��ب ق��ام��ت
بها جماهير ريفر باليت ضد العبي
ب ��وك ��ا ّ
وأدت إل� ��ى إص ��اب ��ة ب �ع �ض �ه��م،
ليتقرر في النهاية إقامة املباراة في
العاصمة األسبانية مدريد(.بوينس
أيريس  -أ ف ب)

القالف :سنلجأ إلى «األولمبية»
الستعادة حقوق سلة الشباب
أكد عبد العزيز القالف مدرب الفريق االول
لكرة السلة بنادي الشباب ان ادارة النادي
قررت اللجوء الى اللجنة االوملبية الكويتية
ب ��رئ ��اس ��ة ال �ش �ي��خ ف �ه��د ال� �ن ��اص ��ر ال �ص �ب��اح
الستعادة حقوق الفريق الذي تعرض الى
ظلم بينّ في منافسات الدوري العام للعبة،
ال س�ي�م��ا ف��ي ل�ق��ائ��ه ام� ��ام ال �ي��رم��وك وال ��ذي
ت� �ع ��رض خ�ل�ال ��ه اه� ��م الع� �ب ��ي ال �ش �ب��اب ال��ى
ّ
الطرد وم��ن ثم توقيع عقوبات مغلظة من
قبل لجنة املسابقات في اتحاد الكرة.
واش� ��ار ال �ق�ل�اف ال ��ى ان ال �ف��ري��ق ن�ج��ح في
ت �ق��دي��م م �س �ت��وي��ات م �م �ي��زة م �ن��ذ ان�ط�لاق��ة
امل �س��اب �ق��ة ،ح �ي��ث ح �ق��ق ال �ف ��وز ف ��ي خمس
مباريات الى ان تلقى الخسارة الوحيدة
من اليرموك في اللقاء الذي شهد االحداث
التي ربما تكون معتادة ف��ي امل�لاع��ب من
خ �ل��ال وج� � ��ود ش ��د وج� � ��ذب وم �ش��اح �ن��ات
ب�ي�ن ال�ل�اع �ب�ي�ن داخ � ��ل امل �ل �ع��ب ،ول �ك��ن يتم
اح�ت��واؤه��ا بشكل س��ري��ع م��ن خ�لال تدخل
العقالء.
واض� � � � ��اف ان � � ��ه ل� �ج ��أ ال � � ��ى ات� � �ح � ��اد ال �س �ل��ة
ل�ل��اع � �ت� ��راض ع� �ل ��ى ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال � �ت� ��ي ت��م
ات �خ��اذه��ا ت �ج��اه الع �ب �ي��ه ،اال ان االم� ��ر لم
يحرك ساكنًا من جهة مسؤولي االتحاد
رغ� ��م دراي �ت �ه ��م ب �ت �ع��رض الع �ب��ي ال �ش �ب��اب
ل �ل �ظ �ل��م ،وه ��و م ��ا س �ي��ؤث��ر ب �ش �ك��ل م�ب��اش��ر
في مسيرة الفريق للترقي ال��ى منافسات
الدوري املمتاز.
وش��دد القالف على ان الشباب ق��ادر على
تخطي ه��ذه الظروف املعاكسة ،وذل��ك في
ظل امتالكه للعناصر القادرة على تحقيق

عبدالعزيز القالف

الفارق في املباريات املقبلة باالضافة الى
ث �ق��ة ال �ج �ه��ازي��ن ال �ف �ن��ي واالداري وادارة
ال � �ن� ��ادي ف ��ي م �س ��ؤول ��ي االت � �ح� ��اد ل� �ت ��دارك
االمر وتخفيف العقوبات ملا فيه مصلحة
اللعبة والالعبني.
وت� �س ��اءل ال� �ق�ل�اف ع ��ن م�ن�ط�ق�ي��ة ع �ق��وب��ات
املسابقات بشأن امل�ب��اراة من خ�لال ايقاف
اك �ث��ر م��ن ث�لاث��ة الع �ب�ين م��ن ف��ري�ق��ه مقابل
الع � ��ب واح� � ��د م� ��ن امل� �ن ��اف ��س ،رغ � ��م ت �ب ��ادل
التجاذب بني العبي الفريقني واقتحامهم
الرضية امللعب ،باالضافة الى خروج حكم
امللعب خارج نطاق امللعب وهو ما يعتبر
امرا مخالفا.

يشارك في دورة األلعاب لرياضة السيارات

مخصيد :طموحاتنا كبيرة
في بطولة روما
ي� �م� �ت� �ل ��ك م � �ت � �س ��اب ��ق ال � � �س � � �ي� � ��ارات ع �ل��ي
م �خ �ص �ي��د ط �م ��وح ��ات ك �ب �ي��رة واه ��داف ��ا
ك � �ث � �ي� ��رة ق � �ب� ��ل م � �ش� ��ارك � �ت� ��ه ف � � ��ي دورة
األل � �ع� ��اب األول� � ��ى ل ��ري ��اض ��ة ال� �س� �ي ��ارات
التي تستضيفها العاصمة اإليطالية
روم� � ��ا خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن  30أك �ت��وب��ر
ح�ت��ى  3ن��وف�م�ب��ر امل�ق�ب��ل وال �ت��ي ت�ش��ارك
ف � �ي � �ه� ��ا ال � � �ك� � ��وي� � ��ت م � �م � �ث � �ل� ��ة ب � ��ال� � �ن � ��ادي
ال ��دول ��ي ال �ك��وي �ت��ي ل��ري��اض��ة ال �س �ي��ارات
والدراجات اآللية.
وذك ��ر م�خ�ص�ي��د ال ��ذي ي �ش��ارك ف��ي فئة
ال ��درف � �ت � �ن ��غ ان� � ��ه ي� �ض ��ع ن� �ص ��ب ع �ي �ن �ي��ه
اح� ��راز م �ي��دال �ي��ة ذه �ب �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�خ��ب في
هذا الحدث الكبير لرياضة املحركات،

م �ض �ي �ف��ا ان امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
س �ي �ب��ذل��ون ق �ص��ارى ج �ه��ده��م لتحقيق
املراكز األولى في كل فئة« ،ولديهم ثقة
كبيرة في انفسهم لتحقيق االنجازات
وتمثيل ال�ك��وي��ت التمثيل امل�ش��رف في
هذا املحفل الدولي».
وي �م �ث��ل ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة ك ��ل م��ن
املتسابقني خالد املضف وزيد أشكناني
ف��ي ف�ئ��ة ال�ج��ي ت��ي ،وس��ال��م ال�ن�ص��ف في
ف �ئ��ة ال� �ت ��وري� �ن ��غ ،وم �ح �م��د ال �ن �ص��ف ف��ي
ال �ف��ورم��وال  ،4وم��رش��د امل��رش��د وح�ص��ة
ال�ف��ارس ف��ي ال�ك��ارت�ن��غ س�لال��وم ،وراش��د
الرشدان في الديجيتال الى جانب علي
مخصيد في الدرفتنغ.

مونديال 2006

القضاء السويسري يطلب
ً
ً
طبيا عن بكنباور
تقريرا
ط�ل��ب ال�ق�ض��اء ال�س��وي�س��ري م��ن النمسا تقديم
ت�ق��ري��ر ط�ب��ي ع��ن ال �ح��ال��ة ال�ص�ح�ي��ة ل�ن�ج��م ك��رة
القدم األمل��ان��ي السابق فرانتس بكنباور الذي
ورد اسمه في فضيحة فساد أحاطت بمونديال
أملانيا .2006
وورد ط �ل��ب امل �س��اع��دة ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ق ��دم ال��ى
النمسا حيث يقيم «القيصر» البالغ من العمر
 74عاما ،في قرار صادر عن دائرة الشكاوى في
املحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية.
وك � ��ان ب �ك �ن �ب��اور رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ت��رش��ح أمل��ان �ي��ا
الستضافة مونديال  ،2006ولهذا السبب هو
م��وض��ع ت�ح�ق�ي��ق م��ن ق�ب��ل ال �ق �ض��اء ال�س��وي�س��ري
لكن ن�ظ��را لحالته الصحية ،ق��رر امل��دع��ي العام
السويسري في أغسطس  2019فصل اإلجراءات
ضده عن املالحقات بحق املدعى عليهم اآلخرين.
وذك��رت مجلة دير شبيغل األسبوعية األملانية
الصيف امل��اض��ي أن صحة بكنباور «ت��ده��ورت
ك� �ث� �ي ��را» وأن «ق � ��درت � ��ه ع �ل ��ى ال �ح �ك ��م وذاك� ��رت� ��ه
تضاءلتا».
ورف��ض املتهمون الثالثة اآلخ ��رون ،الرئيسان
ال� �س ��اب� �ق ��ان الت � �ح ��اد ك � ��رة ال � �ق ��دم األمل� ��ان� ��ي ث�ي��و
تسفانتسيغر وف��ول�ف�غ��ان��غ ن�ي��رس�ب��اخ واألم�ي�ن
ال� � �ع � ��ام ال � �س� ��اب� ��ق ل�ل��ات � �ح� ��اد ال� � ��دول� � ��ي (ف� �ي� �ف ��ا)
السويسري أورس لينزي ،أن يتم فصل إجراءات
مالحقة بكنباور عن إج��راءات مالحقتهم ،لكن
املحكمة الجنائية الفدرالية قضت ب��أن إج��راء
منفصال لبطل م��ون��دي��ال  1974كالعب و1990

فرانتس بكنباور | ا.ف.ب

كمدرب لبالده ،له ما يبرره.
في بيان القرار الصادر ،ذك��رت غرفة الشكاوى
أن السلطات النمساوية منحت أح��د الخبراء
ث�لاث��ة أش �ه��ر ل�ت�ق��دي��م ت �ق��ري��ره ال�ط �ب��ي ال �خ��اص
ببكنباور.
وي �ت �ع �ل��ق ال �ت �ح �ق �ي��ق ال � � ��ذي ف �ت �ح �ت��ه امل �ح �ك �م��ة
السويسرية في  6نوفمبر  2015بشبهات حول
اللجنة املنظمة ملونديال  2006املتهمة بإنشاء
ح �س��اب خ ��اص وض �ع��ت ف�ي��ه م�ب�ل��غ  6.7ماليني
ي � ��ورو ب �ت �م��وي��ل م ��ن ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ش��رك��ة
مستلزمات رياضية ،وطلب األول م��ن لويس-
دري�ف��وس تمويله قبل صيف ع��ام  ،2000فترة
اخ �ت �ي��ار امل��ان �ي��ا الس�ت�ض��اف��ة امل��ون��دي��ال .وع�م��د
االت � �ح ��اد االمل ��ان ��ي ال� ��ى ت �س��دي��د امل �ب �ل��غ ب�ح�ج��ة
تكاليف متعلقة بتنظيم أمسية للفيفا ،لكنها
لم تحصل( .جنيف  -ا.ف.ب)

العبات أسبانيا في إضراب مفتوح

ماورو زاراتي (لليمين) العب بوكا في صراع على الكرة مع إسيكييل باالسيو | أ ف ب

صوتت حوالي  200العبة محترفة أسبانية يلعنب
في أندية ضمن الدرجة االولى ،لـ«إضراب مفتوح»
تنديدًا بإيقاف مفاوضات بشأن مرتباتهن ،بحسب
ما أشارت رابطة املحترفني االسبان لكرة القدم.
ون � �ش ��رت ال ��راب� �ط ��ة امل �ح �ل �ي��ة ب �ي��ان��ا أك� � ��دت ف �ي��ه أن
ال�لاع �ب��ات ال �ل��وات��ي ي��داف�ع��ن ع��ن أل� ��وان ع ��دة أن��دي��ة،
بينها برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد واشبيلية،
ص��وت��ن ب��أك�ث��ري��ة  93ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى إض ��راب ل��م يتم
تحديد م��وع��ده .وتأتي ال��دع��وة إل��ى اإلض��راب عقب
تعثر امل�ف��اوض��ات املستمرة منذ أك�ث��ر م��ن ع��ام بني
نقابة الالعبات واألندية ،والتي تتركز بقسم كبير
منها على مطالب تتعلق بتحسني شروط رواتبهن.
وتصر الالعبات على أن يتم التعامل معهن على

اس��اس امل�س��اواة بينهن وب�ين الالعبني والحصول
على رات��ب ال يقل ع��ن  12أل��ف ي��ورو س�ن��وي��ًا ،فيما
تقترح االن��دي��ة عقودًا ب��دوام جزئي ومرتبا ال يقل
عن  8آالف يورو سنويًا.
ون� �ق ��ل ال �ب �ي ��ان ع ��ن داف� �ي ��د أغ� ��ان� ��زو رئ� �ي ��س راب �ط��ة
الالعبني أن «ما تحتاج إليه الالعبات ،هو عقد عمل
يضمن حقوقهن .هن العبات متفرغات».
كما جاء على لسان العبة أتلتيك بلباو آيهو تيرابو
«ال يتعلق األمر باملال ،بل أبعد من ذلك بكثير .نأمل
في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق ،ولكن علينا
اتخاذ اجراءات جذرية الن الوقت الحالي هو لكرة
القدم النسائية» .واضافت «ال نصارع فقط ألجلنا،
ولكن أيضًا لألجيال القادمة»(.مدريد-ا.ف.ب)
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عالمية

أرقام × أرقام
• رحيم ستيرلينغ هو ثامن العب إنكليزي
ي�س�ج��ل ه��ات��ري��ك ف��ي دوري األب� �ط ��ال ،بعد
مايكل أوين وأندي كول وواين روني وهاري
ك�ي�ن وم ��اي ��ك ن �ي��وي��ل وأالن ش �ي ��رر ودان� ��ي
ويلبيك .فقط البرازيل ( )12وفرنسا ()10
تمتلكان «ثالثيات» عن طريق العبني أكثر.
• بهدفه في مرمى غلطة سراي التركي ،بات
األملاني توني كروس ،خامس العب يسجل
في مباراته ال �ـ 100في دوري األب�ط��ال ،بعد
أندريا بيرلو وكريستيانو رونالدو وزالتان
إبراهيموفيتش وتييري هنري.
• ال�ف��رن�س��ي كيليان م�ب��اب��ي ه��و أول بديل
يسجل  3أه��داف ف��ي م�ب��اراة ب��دوري أبطال
أوروب��ا منذ خوسيبا يورينتي مع فياريال
(ضد ألبورغ) في أكتوبر  ،2008كما أصبح
ال �ف��رن �س��ي خ ��ام ��س أص �غ ��ر الع� ��ب ي�س�ج��ل
هاتريك في الكأس ذات األذنني.
• حقق يوفنتوس أعلى أرقامه باالستحواذ
ع �ل��ى ال� �ك ��رة ف ��ي م � �ب� ��اراة ب� � ��دوري األب �ط ��ال
( )%77.8ضد لوكوموتيف موسكو ،منذ
أن بدأت شبكة أوبتا بتحليل بيانات البطولة
في موسم 2003ـــ .2004

دوري أبطال أوروبا:

كروس

كرة كروس تعانق شباك غلطة سراي | رويترز

ينقذ رأس زيدان
حقق فريق ريال مدريد االسباني فوزه األول في
دور امل�ج�م��وع��ات ل ��دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،وتغلب
ع�ل��ى مضيفه غلطة س ��راي ال�ت��رك��ي  1-ص�ف��ر في
الجولة الثالثة من مباريات املجموعة األولى.
وعلى ملعب تورك تيليكوم ،يدين ريال مدريد
ب� �ف ��وزه ع �ل��ى غ �ل �ط��ة س � ��راي إل� ��ى ن �ج��م وس �ط��ه
األمل � ��ان � ��ي ت� ��ون� ��ي ك � � ��روس ال � � ��ذي س� �ج ��ل ه ��دف
اللقاء الوحيد في الدقيقة  .18وأوض��ح موقع
«ل ��و  10س� �ب ��ورت» ال �ف��رن �س��ي ،أن ال �ف��وز أن�ه��ى
وضعية زيدان الصعبة داخل أروقة سانتياغو
بيرنابيو ،حيث انتشرت الكثير من التقارير
التي تفيد باقتراب زيزو من الرحيل عن مدريد
بعد الهزيمة املفاجئة التي تعرض لها امليرنغي
ض��د ري ��ال م��اي��ورك��ا ،ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ت��اس�ع��ة من
الليغا .وك��ان زي��دان ق��د كشف ع��ن مصيره مع
اً
ري� � � ��ال م � ��دري � ��د ،ق � � ��ائ� �ًل ���«:إذا
ك��ان ه��ذا ال�ن�ص��ر سيجلب
ال�ه��دوء؟ ال يوجد أسبوع
ه ��ادئ ف��ي م��دري��د ،ولكن
ي �ج��ب أن ي� �ك ��ون ال �ن��اس
ف � � �خ� � ��وري� � ��ن ب� � �م � ��ا ف �ع �ل��ه
الفريق الليلة».
وف ��ي امل� �ب ��اراة األخ ��رى
ب ��امل ��رح� �ل ��ة ذات � �ه� ��ا،
اك� �ت� �س ��ح ب ��اري ��س
س � � � ��ان ج � �ي� ��رم� ��ان
الفرنسي مضيفه
ك � � � � �ل� � � � ��وب ب� � � � � ��روغ
ال� �ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ي - 5
صفر.
وي� � � �ت� � � �ص � � ��در س� � ��ان
ج � �ي� ��رم� ��ان امل� �ج� �م ��وع ��ة
األول � ��ى ب �ت �س��ع ن �ق��اط م ��ن ث�لاث��ة
ان �ت �ص ��ارات م �ت �ت��ال �ي��ة وي �ح��ل ري ��ال
مدريد في املركز الثاني بأربع نقاط
م ��ن ف ��وز وه��زي �م��ة وت� �ع ��ادل وي��أت��ي
ك � �ل� ��وب ب� � � ��روغ ف � ��ي امل � ��رك � ��ز ال� �ث ��ال ��ث

ب�ن�ق�ط�ت�ين ،ف�ي�م��ا ي�ت��ذي��ل غ�ل�ط��ة س ��راي ترتيب
املجموعة بنقطة واحدة.
وعلى ملعب ي��ان ب��راي��دال ،سجل األرجنتيني
ماورو إيكاردي هدفني في الدقيقتني السابعة
و 63وأض��اف نجم املنتخب الفرنسي كيليان
مبابي ثالثة أه��داف (هاتريك) في الدقائق 61
و 79و 83ل�ي�ح�ق��ق س ��ان ج �ي��رم��ان ب��ذل��ك ف��وزه
الثالث على التوالي.
وف � � ��از ب� ��اي� ��رن م� �ي ��ون ��خ األمل � ��ان � ��ي ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
أوملبياكوس اليوناني .2 - 3
وتقدم أوملبياكوس في الدقيقة  22عن طريق
املغربي يوسف العربي ،لكن البولندي روبرت
ليفاندوفسكي أدرك التعادل للفريق األملاني
في الدقيقة .33
وع��اد ب��اي��رن للتقدم ف��ي ال�ش��وط الثاني ،حيث
سجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني له ولفريقه
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  ،62ق �ب��ل أن ي �ض �ي��ف ال �ف��رن �س��ي
ك��ورن�ت�ين توليسو ال�ه��دف ال�ث��ال��ث ف��ي الدقيقة
 74وفي الدقيقة  78سجل البرازيلي غويلرمي
الهدف الثاني ألوملبياكوس.
وف��ي امل�ب��اراة الثانية ،ف��از توتنهام اإلنكليزي
ع �ل��ى ض�ي�ف��ه ري ��د س �ت��ار ب �ل �غ��راد ال �ص��رب��ي - 5
ص�ف��ر .وس�ج��ل أه ��داف ت��وت�ن�ه��ام ك��ل م��ن ه��اري
ك�ين ف��ي ال��دق�ي�ق�ت�ين ال�ت��اس�ع��ة و ،72فيما
س�ج��ل ال �ك��وري ه�ي��ون��غ م�ي�ن س��ون
ه ��دف�ي�ن ف ��ي ال��دق �ي �ق �ت�ين  16و،44

بينما سجل األرجنتيني إي��ري��ك الم�ي�لا هدف
في الدقيقة .57

مبابي
يحتفل بالهاتريك | ا.ف.ب

سيتي قلبها على أتاالنتا
وقلب فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي تأخره
بهدف أم��ام ضيفه أتاالنتا اإليطالي إل��ى فوز
 ،1 - 5وال �ت��ي ش �ه��دت أي �ض��ا ت �ع��ادل ش��اخ�ت��ار
األوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي .2-2
وت � � �ق � � ��دم أت� � ��االن � � �ت� � ��ا ب � � �ه � ��دف س � �ج � �ل� ��ه روس � �ل� ��ان
مالينوفسكي في الدقيقة  28من ركلة جزاء ،قبل
أن يسجل سيرجيو أغ��وي��رو ه��دف�ين ملانشستر
س �ي �ت��ي ف ��ي ال��دق �ي �ق �ت�ين  34و 38م ��ن رك �ل��ة ج ��زاء
لينتهي ال �ش��وط األول ب�ت�ق��دم مانشستر سيتي
.1 - 2
وفي الشوط الثاني ،تقمص رحيم سترلينغ دور
البطولة ملانشستر سيتي وسجل ثالثة أه��داف
(ه ��ات ��ري ��ك) ف ��ي ال��دق��ائ��ق  58و 64و 69لينتهي
ال �ل �ق��اء ب �ف��وز م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي  .1 - 5وش�ه��دت
امل�ب��اراة ط��رد فيل فودين الع��ب مانشستر سيتي
في الدقيقة  .82ورف��ع مانشستر سيتي رصيده
إلى تسع نقاط ليعزز صدارته لترتيب املجموعة
فيما يظل أتاالنتا بال نقاط في قاع الترتيب.
وف��ي امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ،خ�ي��م ال�ت�ع��ادل  2-2على
امل� � �ب � ��اراة ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت ش ��اخ� �ت ��ار دون �ي �ت �س��ك
األوكراني بضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

فوز أتلتيكو ويوفنتوس
واستعاد فريق يوفنتوس اإليطالي صدارة

• ف�ق��ط ض��د ن��ورش�ي�لان��د
( 33ت �س ��دي ��دة ف ��ي ،)2012
س ��دد ي��وف �ن �ت��وس ت �س��دي��دات في
مباراة في دوري األبطال أكثر مما سدد
ضد لوكوموتيف موسكو ( 28تسديدة).
ا مل�ج�م��و ع��ة ا ل��را ب�ع��ة عقب
ف��وزه ع�ل��ى ل��و ك��و م��و ت�ي��ف
م��و س�ك��و ا ل��رو س��ي ،1 - 2
وا ل � � �ت � � ��ي ش � � �ه � ��دت أ ي � �ض� ��ا
ف� � � ��وز أ ت � �ل � �ت � �ي � �ك ��و م� ��در ي� ��د
اال س � � �ب� � ��ا ن� � ��ي ع� � �ل � ��ى ب� ��ا ي� ��ر
ل� �ي� �ف ��ر ك ��وزن األ مل � ��ا ن� ��ي - 1
صفر .
وتقدم لوكوموتيف بهدف
س�ج�ل��ه أ ل�ي�ك�س��ي م�ي��را ن�ش��وك
ف � � ��ي ا ل � ��د ق� � �ي� � �ق � ��ة  30ق� � �ب � ��ل أن
ي �س �ج��ل ب� ��او ل� ��و د ي � �ب� ��اال ه��د ف�ي�ن
ل �ي��و ف �ن �ت��وس ف ��ي ا ل��د ق �ي �ق �ت�ي�ن 77
و.79
ورف� ��ع ي��وف �ن �ت��وس رص �ي��ده إل ��ى سبع
ن� �ق ��اط ف ��ي ص � � ��دارة ال �ت ��رت �ي ��ب ،ب �ف��ارق
األه��داف أم��ام أتلتيكو مدريد ،وتوقف
رص�ي��د ل��وك��وم��وت�ي��ف ع�ن��د ث�ل�اث نقاط
في املركز الثالث.

• س �ج��ل ه � ��اري ك�ي�ن  16ه ��دف ��ًا ف ��ي دور
املجموعات ببطولة دوري األبطال ،فقط بول
سكولز ( )19هو الالعب اإلنكليزي الوحيد
الذي يتفوق على مهاجم توتنهام حاليًا.
• ب ��ات ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن أول ف��ري��ق أمل��ان��ي
ي �خ �س��ر ف ��ي م �ب��اري��ات��ه ال� �ث�ل�اث األول � ��ى من
موسم دوري األب�ط��ال منذ شتوتغارت في
2007ـــ( 2008انهزم في أول  4مباريات).
• أصبح ألفارو موراتا أول العب على
اإلط �ل��اق ي�س�ج��ل م��ع أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د
وري ��ال م��دري��د االس�ب��ان�ي�ين ف��ي ال�ك��أس
األوروبية ودوري أبطال أوروبا.

ت�ل�ق��ى ب��اي��رن م�ي��ون��خ األمل��ان��ي ض��رب��ة ج��دي��دة ب��إص��اب��ة
قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هرنانديز في كاحله ،ما
سيبعده عن املالعب ألسابيع ع��دة ،بحسب ما كشف
املدير الرياضي في النادي حسن صالحميدزيتش.
وق��ال البوسني صالحميدزيتش إلذاع ��ة «س �ب��ورت »1
األملانية «سيغيب (هرنانديز) عن املالعب لفترة طويلة.
لعدة أسابيع» .وأضاف «عانى هرنانديز من مشكلة في
كاحله ،سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت ،كان
يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله،
لذا اضطررنا إلى استبداله».
وتعرض هرنانديز لإلصابة في الدقيقة  ،57وخرج قبل
ً
أن يشارك بدال منه جيروم بواتنغ( .برلني  -أ ف ب)

رحيم ستيرلينغ صاحب الهاتريك مسجالً هدفاً لسيتي | أ.ف.ب

«يوروبا ليغ»

ً
رسميا« ..الكالسيكو»
في  18ديسمبر

رحلة صعبة لـ«الشياطين»
سيكون مانشستر يونايتد اإلنكليزي اليوم في
رح�ل��ة صعبة ال��ى ب�ل�غ��راد ،ح�ين يحل ضيفا على
ال �ع��اص �م��ة ال �ص��رب �ي��ة مل��واج �ه��ة ب ��ارت� �ي ��زان ،وس��ط
ضغط هائل على م��درب��ه النرويجي أول��ي غونار
سولسكاير.
وب� �ع ��د أن ب� ��دأ م � �ش� ��واره ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة
ع�ش��رة ب�ف��وز صعب على اس�ت��ان��ا الكازاخستاني
 1ــ صفر ،عجز يونايتد عن تحقيق الفوز في أي
من مبارياته الست التالية في جميع املسابقات،
باستثناء واح��دة حسمها بركالت الترجيح على
فريق الدرجة الثانية (الثالثة فعليا) روتشدايل
ف ��ي م �س��اب �ق��ة ك � ��أس راب� �ط ��ة األن� ��دي� ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة
املحترفة.
ويحتل يونايتد بعد جولتني امل��رك��ز ال�ث��ان��ي في
م�ج�م��وع�ت��ه ب ��أرب ��ع ن� �ق ��اط ،وب� �ف ��ارق األه� � ��داف عن
خصمه املقبل بارتيزان بلغراد ،في مباراة تعيد
الى األذهان مواجهتهما في الدور نصف النهائي
ل�ك��أس األن��دي��ة األوروب �ي ��ة ال�ب�ط�ل��ة م��وس��م  1965ـــ
 ،1966ح�ين ف��از ال�ف��ري��ق ال�ي��وغ��وس�لاف��ي  2ـ �ـ صفر
ذه��اب��ا ،وت��أه��ل ال��ى ال�ن�ه��ائ��ي رغ��م خ�س��ارت��ه إي��اب��ا
في إنكلترا صفر ــ ( 1خسر في النهائي أمام ريال
مدريد األسباني  1ـــ .)2
وس �ي �ك��ون أل �ك �م��ار ال �ه��ول �ن��دي م�ت��رب�ص��ا ب�ك��ل من
يونايتد وبارتيزان من أجل التقدم على أحدهما،
أو أن يصبح على املسافة ذات�ه��ا منهما ف��ي حال

• األرج�ن�ت�ي�ن��ي أن�خ�ي��ل دي م��اري��ا ه��و أول
العب من سان جيرمان يصنع  3أهداف في
مباراة واحدة بدوري األبطال منذ زالتان
إبراهيموفيتش ضد دينامو زغرب في 6
نوفمبر  4( 2012تمريرات حاسمة).

ضربة جديدة لبايرن
بإصابة هرنانديز

ديباال تألق وأحرز هدفين
ليوفنتوس | رويترز

تعادلهما ،وذلك من خالل فوزه على ضيفه أستانا،
الذي مني بهزيمتني في مباراتيه األوليني.
في املجموعة السادسة على ملعب «االمارات» في
لندن ،يأمل القطب اإلنكليزي اآلخر أرسنال االفادة
م��ن اللعب أم��ام جماهيره ،لتحقيق ف��وزه الثالث
تواليا ،حني يواجه فيتوريا غيمارايش البرتغالي
متذيل املجموعة دون نقاط.
وت�ش�ه��د امل��واج �ه��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي امل�ج�م��وع��ة م �ب��اراة
ف ��ض ال� �ش ��راك ��ة ع �ل��ى ال ��وص ��اف ��ة ب�ي�ن إي �ن �ت��راخ��ت
فرانكفورت وضيفه ستاندار لياج البلجيكي (3
نقاط لكل منهما).
وفي املجموعة االولى ،وعلى غرار أرسنال ،يبحث
إشبيلية االس�ب��ان��ي ،حامل ال��رق��م القياسي بعدد
األل �ق��اب ( 5بينهما ث�لاث��ة ب�ق�ي��ادة م��درب أرس�ن��ال
ال �ح��ال��ي إي� �م ��ري) ،وذل� ��ك ع �ن��دم��ا ي �خ��وض م �ب��اراة
ف��ي م�ت�ن��اول��ه ت�م��ام��ا ع�ل��ى أرض ��ه ض��د دودي�ل�ان��ج
اللوكسمبورغي.
وف� � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� � �ع � ��اش � ��رة ،ي� ��أم� ��ل ب ��وروس� �ي ��ا
مونشنغالدباخ األملاني أال يخرج باكرا من دائرة
امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى اح ��دى ال�ب�ط��اق�ت�ين امل��ؤه�ل�ت�ين ال��ى
ال��دور الثاني ،بعد أن اكتفى بنقطة من مباراتيه
األول�ي�ين ،لكن املهمة لن تكون سهلة بتاتا ،كونه
يحل ضيفا على روم��ا اإلي�ط��ال��ي املتصدر بأربع
ن�ق��اط م�ش��ارك��ة م��ع فولفسبورغ األمل��ان��ي( .ل�ن��دن ـ
ا.ف.ب)

• ل��م ي�خ�س��ر ب��اي��رن م �ي��ون��خ ف��ي آخ ��ر 11
مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا
(ف � ��از  8وت� �ع ��ادل  ،)3ل�ي�ح�ق��ق ب��ذل��ك رق�م��ًا
ق�ي��اس�ي��ًا ج��دي �دًا ،أم��ا
امل � �ه � ��اج � ��م روب� � � ��رت
ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي
ف�ق��د ب��ات خامس
أف�ض��ل ه ��داف في
ت ��اري ��خ ال �ك ��أس ذات
األذنني ( 58هدفًا).

العبو مانشستر يونايتد خالل التدريبات أمس | رويترز

المباريات المنقولة اليوم
التوقيت
الفريقان
الدوري األوروبي (المجموعات)
مساء
7.55
روما × مونشنغالدباخ
ً
مساء
7.55
بارتيزان × مانشستر يونايتد
ً
مساء
7.55
ألكمار × أستانا
ً
مساء
7.55
بورتو × غالسكو
ً
مساء
7.55
جينت × فولفسبورغ
ً
مساء
7.55
إشبيلية × دوديالنج
ً
مساء
10.00
سيلتك × التسيو
ً
مساء
10.00
غيماريش
أرسنال × فيتوريا
ً
مساء
10.00
رين × كلوج
ً

القناة
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 8
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 6

أعلن االتحاد االسباني لكرة القدم أمس انه حدد
ي��وم  18ديسمبر م��وع��دا ج��دي��دا الق��ام��ة م�ب��اراة
ال�ك�لاس�ي�ك��و ب�ين ب��رش�ل��ون��ة وري� ��ال م��دري��د التي
كانت مقررة في  26الجاري وذلك بسبب اعمال
العنف في اقليم كتالونيا.
واك��د االت�ح��اد االسباني ف��ي بيان ان��ه ت��م اتخاذ
القرار «بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديني
في االيام االخيرة».
وكان من املقرر أن تقام املباراة بني قطبي الكرة
االس�ب��ان�ي��ة ع�ل��ى ملعب ال�ث��ان��ي «ك��ام��ب ن��و» في
 26ال �ج��اري ،ل�ك��ن م�ج�م��وع��ات كتالونية م��ؤي��دة
لالنفصال دع��ت ال��ى تظاهرة ف��ي برشلونة في
ال �ي��وم ذات ��ه ل �ل �م �ب��اراة امل��رت�ق�ب��ة اح�ت�ج��اج��ا على
سجن تسعة قياديني انفصاليني ما بني تسعة
و 13ع��ام��ًا ب�س�ب��ب دوره� ��م ف��ي م �ح��اول��ة اإلق�ل�ي��م
االنفصال عن اسبانيا عام .2017
وك��ان��ت راب�ط��ة ال ��دوري طلبت االس�ب��وع املاضي
م��ن االت �ح��اد امل�ح�ل��ي ن�ق��ل امل� �ب ��اراة امل��رت�ق�ب��ة ال��ى
ال� �ع ��اص� �م ��ة «ب� �س� �ب ��ب ال� � �ظ � ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
ال� �خ ��ارج ��ة ع ��ن س �ي �ط��رت �ن��ا» ،ق �ب��ل أن ت �ع �ل��ن ع��ن
ت��أج�ي�ل�ه��ا وط�ل�ب��ت م��ن ال �ن��ادي�ين «االت� �ف ��اق على
موعد جديد للمباراة» ،م��ع تحديد مهلة حتى
ي��وم االثنني املاضي لذلك وبحال ع��دم التوصل
الت�ف��اق م��ن قبل ال�ن��ادي�ين س��وف يتخذ االت�ح��اد
القرار بنفسه( .مدريد  -ا.ف.ب)

الحرارة

الخميس

الطقس
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الصغرى

36

الكبرى

الرطوبة

%83

حار وغائم جزئياً والرياح متقلبة االتجاه إلى
جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
( 10ـــ  35كلم /ساعة).
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أحمد الصراف
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www.kalamanas.com

شمعة تونس

بقدر ما سعدت بفوز الرئيس التونسي قيس ّ
سعيد بأكثرية
كبرى في االنتخابات التونسية األخيرة ،بقدر ما حزنت لفوز
ح��زب ال�ن�ه�ض��ة ،ممثلي ح��رك��ة اإلخ ��وان املسلمني ف��ي ت��ون��س،
بغالبية مقاعد ال�ب��رمل��ان ،بعد أن خسر مرشحها ،عبدالفتاح
م ��ورو ،االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة األخ �ي��رة ،وه��ذا يعني ان العرب
وامل �س �ل �م�ين ال ي ��زال ��ون ب�ع�ي��دي��ن ب��أم �ي��ال ض��وئ �ي��ة ع��ن ال�ح��ري��ة
والديموقراطية الحقيقية.
ومع هذا سنستمر في اإلشادة بتونس واعتبارها «غير شكل»،
ليس ألنها األف�ض��ل ،بل فقط ألنها األق��ل س��وءا مقارنة ببقية
شقيقاتها في بحر التخلف الذي نخوض فيه.
ال شك في أن ما يتسم به الرئيس الجديد من ميول محافظة
ستدفعه ربما للتماهي مع البرملان اإلخواني ،ولن يكون ذلك في
مصلحة تونس واقتصادها وازدهارها ،ال على املدى القصير
وال الطويل ،خاصة ان تم اختيار رئيس وزراء إخونجي .فحركة
النهضة اإلخوانية تبقى منتمية لجيل سياسي قديم مهترئ،
وف��وزه��ا بغالبية م�ق��اع��د ال�ب��رمل��ان يعني ت�ج��دد ش ��رارة الربيع
العربي التي انطلقت أساسا من تونس ضد هذه الطبقة بالذات
وضد كل من تمثله الدكتاتورية .فبخالف الوضع االقتصادي
واالجتماعي والسياسي املريح في غالبية الدول الخليجية ،فإننا
ال نرى من حولنا إال القتامة واليأس والعجز ،مع تفاوت بسيط
في درجاتها بني هذه الدولة أو تلك .ووسط هذه الحالة املحزنة،
وش�ب��ه امل�ي��ؤوس منها ،كما تبني أح ��داث لبنان وال �ع��راق ،تبقى
تونس ،بشمعتها القابلة ألن تنطفئ في اي لحظة ،في الوسط،
بني الفريق الخليجي والفريق اآلخر .ولكي تبقى شمعة تونس
مشتعلة يتطلب األمر انتقال عدوى الحرية والديموقراطية الى
الدول األخرى كلبنان وسوريا والعراق وغيرها ،فليس في وسع
تونس االستمرار في أن تكون واحة حرية وجيرانها واألقرب
لنفسيتها ومحيطها األكبر عكس ذلك تماما.
كما نتمنى أن يتخلى الرئيس ّ
سعيد عن بعض آرائه املحافظة،
ويتناسى تصريحاته االنتخابية السياسية املتطرفة في ما
يتعلق بمواقف تونس الخارجية ،ومواقفه من قضايا الشرق
األوسط بالذات ،والتي ربما تطلبتها ظروف حملته االنتخابية.
وأن يتناسى اإلس� ��اءات ال��ى سمعته ،وي�ت�ج��اوز م��ا أش�ي��ع من
ّ
تعرضه إلغراءات خالل حملته االنتخابية املتواضعة ،فهذا لن
يكون في مصلحته .كما عليه االنفتاح على الحداثة وتشجيع
حرية تبادل األفكار واآلراء ،فليس هناك ما هو أفضل من مناخ
الحرية ،فلوالها ملا وصل الى سدة الرئاسة ،فوصوله ما هو إال
نتاج لتلك الحرية ،وهو يجب أال يكتفي بأن يكون حارسها ،بل
وملهمها ،ومشعل نارها.

8

مايو كلينك

وسيكون املستخدمون قادرين على تخصيص التطبيق
لعرض املحتوى فقط من الفئات التي تهتم بها ،ويمكنك
الطلب من أليكسا (املساعد الشخصي ألم��ازون) تشغيل
األخبار للوصول إلى تطبيق األخبار املجاني الجديد.

المنجم المسؤول عن  %90من إمدادات العالم ..س ُيغلق قريباً

صناعة «الماس الوردي» ..في مهب الريح!
إسالم شكري

ي� � � � � �ش� � � � � �ت � � � � ��ري ص � � � ��ان � � � ��ع
املجوهرات جون كاليخا
ج��واه��ره ال �ن��ادرة م�ن��ذ ما
ي �ق ��ارب  30ع��ام��ا وح �ت��ى اآلن
م��ن م�ن�ج��م م�ج�م��وع��ة «ري ��و تينتو
ف��ي أرج�ي��ل» ال�ك��ائ��ن ف��ي غ��رب أستراليا
النائية ،حيث املكان ال��ذي يستقر فيه نحو
 %90من املاس الوردي الثمني في العالم ،وفق ما
ذكر موقع بلومبيرغ.
ُ َ
سيغلق ف��ي نهاية
وذك ��رت ت�ق��اري��ر أن املنجم األس�ت��رال��ي
العام املقبل ،بعد أن استنفدت إمداداته من املجوهرات.
أنتج املنجم أكثر من  865مليون قيراط من املاس الخام منذ
افتتاحه في عام  ،1983ويعتبر أكبر منتج للماس من حيث
الحجم.
ّ
م��ن جانبها ،قلصت ش��رك��ة «دي ب�ي��رز» خطط إنتاجها من
املاس في وقت سابق من هذا العام ،وسط طوفان من املاس
ّ
املتكدس في السوق ،وشراء املستهلكني الراكد.
املصقول
ي�ق��ول ص��اح��ب ش��رك��ة  LJ Westل�ل�أمل��اس ،الري وي �س��ت« :إن

ً
التأثير ق��د يكون ه��ائ�لا بالنسبة
ل� �س ��وق امل � � ��اس ال � � � � ��وردي ،إن
هذا املنجم به أندر املاس
العالم ،وال يمكن تكراره
مرة أخرى».
وي �ش �ي��ر م �ح �ل �ل��ون إل� ��ى أن
ع� � ��دم وج � � ��ود م � �ص� ��ادر ت�غ�ط��ي
نفس االحتياجات العاملية من املاس
ال��وردي ،قد يجعل السوق تواجه نقصًا
ف��ي امل�ع��روض م��ن امل��اس ال ��وردي ،بعد إغ�لاق
منجم أرجيل خالل العام املقبل.
وتظهر بيانات «ريو تينتو» أن أسعار األملاس الوردي
املستخرج م��ن أرج�ي��ل ق��د ارتفعت بنسبة  %500منذ عام
.2000
وذك � ��رت أول �ي ��ا ل �ي �ن��دي ال �ش��ري �ك��ة ف ��ي ش��رك��ة «»Bain & Co
ال��روس �ي��ة ال �ت��ي ت� ��درس امل� �ع ��ادن وال �ت �ع��دي��ن ان س �ع��ر امل��اس
الوردي يتراوح بني مليون و 3ماليني دوالر للقيراط.
وي��ؤك��د خ �ب��راء ب��ال �س��وق أن «ري ��و ت�ي�ن�ت��و» س �ت��واص��ل ط��رح
امل��اس ال��وردي حتى ُيغلق املنجم في عام  ،2020ولفتوا إلى
أن صانعي امل�ج��وه��رات ب ��دأوا بالفعل ف��ي البحث ع��ن بديل
للمنجم.

ُّ
لتجنب مضاعفات «السكري»
طرق
 .5الحرص على تلقي التطعيمات بانتظام

ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يضعف جهاز املناعة ،ما يجعل
اللقاحات الروتينية أكثر أهمية من أي وقت مضى ،مثل لقاح
اإلنفلونزا ،ولقاح االلتهاب الرئوي.

 .1االلتزام بالتحكم في داء السكري

 .4تحديد مواعيد منتظمة إلجراء الفحوص البدنية

 .6الحرص على العناية باألسنان

اجعل الطعام الصحي وممارسة األنشطة البدنية ً
جزء ا من روتينك
اليومي .حافظ على وزن صحي للجسم .راقب مستوى السكر في
الدم ،واتبع تعليمات الطبيب لضبط مستوى السكر في الدم.

حدد مواعيد لفحص داء السكري مرتني إلى ثالث مرات سنويا،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال �ف�ح��وص ال�ب��دن�ي��ة ال�س�ن��وي��ة وف �ح��وص العني
الروتينية.

قد يجعلك داء السكري ّ
معرضا اللتهابات اللثة .لذا ،ينبغي تنظيف
يومياعلىاألقلوبالخيطمرةواحدة ً
األسنانبالفرشاةمرتني ً
يوميا
وتخطيط جدول إلجراء فحوص األسنان مرتني سنويا على األقل.

 .2اإلقالع عن التدخين

 .7اهتم بقدميك

التدخني يزيد م��ن خطر اإلص��اب��ة بالعديد م��ن مضاعفات داء
ال�س�ك��ري وم�ن�ه��ا :ان�خ�ف��اض ت��دف��ق ال��دم ف��ي ال�س��اق�ين وال�ق��دم�ين،
وأم ��راض القلب وأم ��راض ال�ع�ين ال�ت��ي يمكن أن تسبب العمى،
وتلف األعصاب وأمراض الكلى.

ارتفاع السكر في ال��دم يمكن أن يقلل من تدفق ال��دم ويتلف أعصاب
القدمني .وقد يؤدي عدم معالجة الجروح والبثور إلى عدوى خطرة.

ّ
التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول به
.3

يمكن أن ي�ض��ر ارت �ف��اع ض�غ��ط ال ��دم األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة م�ث��ل داء
السكري.

 .8مراعاة تناول األسبرين يوميً ا

ً
يوميا من خطر
قد يقلل تناول جرعة منخفضة من األسبرين
اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية .اسأل طبيبك عما
ً
ً
مناسبا لك ،بما في ذلك مقدار
يوميا
إذا كان العالج باألسبرين
قوة األسبرين األفضل لحالتك.

المضادات الحيوية ..ليست رصاصة سحرية
يتعرض رأسك للخفقان وأنفك لالنسداد ويلتهب
ح �ل �ق��ك وت �ع��ان��ي اإلره� � � ��اق .م ��ن امل �م �ك��ن أن ت�ك��ون
ق��د أصبت ب�ن��زالت ال�ب��رد أو باإلنفلونزا .لكن إذا
ك�ن��ت ت�ف�ك��ر ب ��أن امل �ض ��ادات ال�ح�ي��وي��ة ستساعدك

مساءً

عصر

5.09 5.55
شروق

مغرب

6.27 11.32
ظهر

عشاء

كلمة
ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود

ليكن للهيبة عنوان

مصطفى عرندس

داء السكري مرض خطير .كما أن متابعة خطة عالجه تتطلب التزاما طوال الوقت .لكن ال بد أن تدرك أن مجهوداتك
تستحق ما تك ّرسه لها من جهد ووقت .وكذلك ،يمكن للرعاية الدقيقة في داء السكري تقليل مخاطر
المضاعفات الخطرة ،وتلك التي تكون مهددة للحياة أيضا.
وفي ما يلي  8طرق للقيام بدور فعّ ال في رعاية داء السكري والتمتع بمستقبل أكثر صحة.

ً
صباحا

ً
صباحا

ً
ظهرا

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

«أمازون» تقتحم عالم األخبار..
عبر تطبيق تلفزيوني
أعلنت شركة أم��ازون عن تطبيق جديد لتجميع األخبار
ملستخدمي  Fire TVف��ي ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،وف��ق موقع
«تيك كرانش».
يقدم التطبيق الجديد تجربة مميزة ملشاهدي التلفزيون،
حيث يقوم بتجميع األخبار من  20موقعًا وجريدة عاملية،
م�ث��ل روي �ت��رز و CBSو ،Sports Illustratedوس��ي ب��ي اس
نيوز ،وهافينغتون بوست ،وبلومبيرغ ،وأخبار أميركا
أون الين.
وأش ��ارت ش��رك��ة أم ��ازون إل��ى ق��رب انضمام صحيفة وول
س�ت��ري��ت ج ��ورن ��ال ،وس� � � ��ي.إن.إن ،إل ��ى ال�ت�ط�ب�ي��ق ،ووع ��دت
مستخدميها بمواصلة توسيع ن�ط��اق اخ�ت�ي��ار محتوى
األخبار مع مرور الوقت.

9.38 6.40

2.44 1.31

فجر

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

صممت تطبيقاً لجمع األخبار من الصحف العالمية
َّ

كالم الناس

أعلى مد

أدنى جزر

2.44 4.35

على الشعور بالتحسن ،ففكر م �ج� ً
�ددا .ل��ن تفعل
املضادات الحيوية أي شيء لألمراض الفيروسية
مثل ن��زالت ال�ب��رد ،واإلن�ف�ل��ون��زا وأغ�ل��ب التهابات
الحلق.

وق� ��د ي �س �ب��ب اإلف � � ��راط ف ��ي اس� �ت� �خ ��دام امل� �ض ��ادات
الحيوية أو إس ��اءة استخدامها ض��ررا أك�ب��ر من
ال �ف��ائ��دة ال �ت��ي ت�ج�ل�ب�ه��ا ع ��ن ط��ري��ق ال �ت �س �ب��ب في
مقاومة املضادات الحيوية.

 210ماليين مستخدم نشط
ً
يوميا على «سناب شات»
ت �خ �ط��ت إي � � � ��رادات «س� �ن ��اب ش � ��ات» ون �م��و
امل �س �ت �خ��دم ت �ق��دي��رات امل�ح�ل�ل�ين ف��ي ال��رب��ع
الثالث ،مدعومة بزيادة في تنزيل إصدار
أن � ��دروي � ��د امل � �ج ��دد م ��ن ت �ط �ب �ي �ق��ه ل�ل�ه��ات��ف
املحمول.
وسجلت الشركة قفزة ربع سنوية بنسبة
 %13ف ��ي امل �س �ت �خ��دم�ين ال �ن �ش �ط�ين ي��وم� ً�ي��ا
لتطبيق «س�ن��اب ش��ات» ال�خ��اص ب�ه��ا ،إل��ى  210م�لاي�ين ،م�ت�ج��اوزة ب��ذل��ك متوسط
التقدير البالغ  206ماليني من املحللني الذين شملهم استطالع أجرته بلومبرغ.
وقفزت مبيعات الربع الثالث بنسبة  %50لتصل إل��ى  446مليون دوالر ،مقارنة
بــ 437.9مليون دوالر املتوقعة من «وول ستريت».
ي�ب��دو أن «س�ن��اب ش��ات» ق��د تعافت بعد طرحها ال�ع��ام األول ��ي ل�ع��ام  ،2017تعمل
الشركة على تخفيض النفقات ،ما يساعد على تضييق صافي الخسارة في الفترة
ً
األخيرة إلى  227مليون دوالر ،أو  16سنتا للسهم .وكان املحللون يتوقعون 262.3
مليون دوالر.
ً
ويبحث املعلنون ببطء ع��ن «س�ن��اب ش��ات» ب��دي�لا ملنصات صناعة التكنولوجيا
األكبر.

ال يمكن إال أن نحترم شعب لبنان الشقيق وندعو اهلل له
أن ي�ج�ت��از محنته ب �س�لام ..ف�ه��ذا ال�ش�ع��ب مختلف ع��ن كل
الشعوب األخرى في أسلوب عيشه في وقت السلم والشدة،
ُّ
التعسف
وه��و مختلف ف��ي إع�لان ث��ورت��ه واحتجاجه ض��د
وال �ف �س��اد ،وف ��ي ت�ع�ب�ي��ره ع��ن ص�ع��وب��ة ح�ي��ات��ه االق�ت�ص��ادي��ة
ومعاناته اليومية ..حيث خرجت جماهيره تمأل الشوارع
وت�س��د ال�ط��رق� ً�ات وت�ع� ّ�ب��ر ب�ص��وت واح��د ع��ن رفضها واقعا
ً
صعبا ،ملتحمة ومتجاوزة كل االختالفات الفئوية والدينية
ً
والسياسية التي ّ
كرسها السياسيون ..معبرة ،هذه الجموع،
أصحاب
بأسلوبيها الناعم وال�ق��وي عن رفضها ما خلقه َّ ُ
عمقوا
األجندات السياسية وذوو املصالح الشخصية الذين
االختالفات بني أبناء الشعب الواحد وسرقوا قوت يومهم..
فصرخ الشعب في وجوههم املشدوهة ب��أن يرحلوا «كلن
يعني كلن» ،سواء من اعتمر العمامة كمظهر ديني ،أو من
امتطى صهوة الحزب السياسي ليصل إلى سدة الحكم.
طالبهم الشعب ب��أن يرحلوا جميعهم حتى تصلح أح��وال
ح�ي��ات��ه ومستقبله ..ول��م ي�ك��ن ل�ب�ن��ان وح ��ده ال ��ذي ث��ار على
واقعه في هذا الشهر الذي أسماه املراسلون في العالم «زمن
ال� �ث ��ورات» ..ف�ق��د ت��زام�ن��ت ث��ورت��ه م��ع ث ��ورة ش�ع��ب «تشيلي»
وه��ي واح��دة من أغنى دول أميركا الالتينية وم��ن أسوئها
ً
خلال في توزيع الثروة حتى أفرز هذا الخلل طبقة سياسية
ثرية ومستفيدة وطبقات شعبية تعاني ..كذلك ثار شعب
«األك � ��وادور» ل�لأس�ب��اب نفسها مطالبًا برحيل الفاسدين
من السلطة وتصحيح أوض��اع الشعب املغلوب على أم��ره..
وقبلهم ثار شعب العراق على سياسييه الفاسدين.
ت��زام�ن��ت األح ��داث وتشابهت ث ��ورات ال�ش�ع��وب وقصصها
وش�ج��ع بعضهم بعضه اآلخ��ر عبر ال�ت��واص��ل االفتراضي
وال�ف�ض��اء اإلع�لام��ي امل �ف �ت��وح ..وه� َّ�ي��أ ت�ش��اب��ه ظ ��روف نشأة
ال�ث��ورات (وه�ن��ا بيت القصيد) انطالقها ..ف�ث��ارت الشعوب
ضد فساد السياسيني ،س��واء أكانوا حكومات أو مجالس
ن�ي��اب�ي��ة ..وال�ع��اق��ل وال�ك� ّ�ي��س م��ن يتعظ م��ن ه��ذه القصص ..
فتركيبة شعوبنا اليوم مختلفة ووعيها وسقف تطلعاتها
عاليان ..فالشباب املتعلم هم األغلبية ،ولن يتوانى هؤالء عن
التعبير بأشكال شتى عن خيبة أملهم وعدم رضاهم عن
ع��دم تكافؤ ف��رص توظيفهم وعيشهم حتى لو تسامحوا
بعض الوقت ،وال��درس ال��ذي تسوقه هذه الثورات هو درس
واض ��ح وم�ف�ي��د لجميع ال�س�ي��اس�ي�ين ..وب��ال�ن�ظ��ر إل��ى واقعنا
املحلي نقول إنه ال يمكن أن يستمر هذا الفساد املستشري
في معظم مفاصل الدولة ،وال يمكن أن يقبل الشعب بخنوع
ً
الحكومة ال��ذي ات�خ��ذ أش �ك��اال وم�ظ��اه� َ�ر ع��دي��دة ت ��زداد شدة
وضراوة مع قرب موسم االنتخابات النيابية.
ً
والشواهد كثيرة ،حيث ازدادت وتيرة املنع والتشدد نزوال
ُّ
التعصب ،والسماح للنواب بخلق
عند رغبات نواب وتيارات
حكومات داخل الحكومة الرسمية على هيئة مراكز خدمات
هو أم��ر مستهجن ،كما لم ن� َ�ر أي رد فعل على من تشدق
بالوصول إل��ى جميع دوائ��ر ال��دول��ة حتى األمنية والداخلية
لتخليص املعامالت أو التوظيف وه��ذا أم��ر غريب! تزايدت
النعرات القبلية والطائفية واالنتخابات الفرعية وتعاظمت
الواسطات التي ترفع من ال يستحق وتهدر حق املستحق..
وسنرى قريبًا كما رأينا من قبل «خياش» العطايا والهبات
م��ن امل� ��ال ال �ع��ام ل�ك�س��ب ال � ��والء ال �س �ي��اس��ي ..ك�ل�ه��ا م�ظ��اه��ر
ن�ع��اي�ش�ه��ا ت�ق�ل��ق أص �ح��اب ال�ض�م��ائ��ر م�ن��ا وت �ح �ت��اج موقفا
ش�ج��اع��ا وس�ي��اس�ي��ا م�ص�ل�ح��ا ،ف��ال�ع�ب��رة ل�ك��م أي �ه��ا ال �س��ادة
ّ
نحصن بلدنا ،يجب
املسؤولون من أح��داث الغير ..وحتى
أن يكون اإلصالح السياسي منهجًا متبعًا ،ال شعــارًا يرفع
وليكن للهيبة والحكومة عنوان اسمه «اإلص�ل�اح ال كسب
الود».
ّ
واهلل املوفق.
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